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Nacional 

Improcedência IV CJUL 00835/16 

Falta de recolhimento do ICMS no âmbito do Simples 
Nacional 

Procedência IV CJUL 00972/16 

Falta de recolhimento do ICMS no âmbito do Simples 
Nacional 

Procedência III CJUL 01126/16 

Falta de recolhimento do ICMS no âmbito do Simples 
Nacional 

Procedência IV CJUL 01165/16 

Falta de recolhimento do ICMS no âmbito do Simples 
Nacional 

Procedência IV CJUL 01251/16 

Falta de recolhimento do ICMS no âmbito do Simples 
Nacional 

Procedência IV CJUL 01252/16 

Falta de recolhimento do ICMS no âmbito do Simples 
Nacional 

Procedência Parcial II CJUL 01273/16 

Falta de recolhimento do ICMS no âmbito do Simples 
Nacional 

Procedência IV CJUL 01292/16 

Falta de recolhimento do ICMS no âmbito do Simples 
Nacional 

Procedência III CJUL 01435/16 

Falta de recolhimento do ICMS no âmbito do Simples 
Nacional 

Procedência II CJUL 01454/16 

Falta de recolhimento do ICMS no âmbito do Simples 
Nacional 

Procedência II CJUL 01475/16 

Falta de recolhimento do ICMS no âmbito do Simples 
Nacional 

Procedência II CJUL 01509/16 

Falta de recolhimento do ICMS no âmbito do Simples 
Nacional 

Improcedência III CJUL 01564/16 

Falta de recolhimento do ICMS no âmbito do Simples 
Nacional 

Procedência Parcial IV CJUL 01600/16 

Falta de recolhimento do ICMS no âmbito do Simples 
Nacional 

Procedência Parcial IV CJUL 01601/16 

Falta de recolhimento do ICMS no âmbito do Simples Procedência I CJUL 01607/16 



 

ÍNDICE DOS ACÓRDÃOS 2016-2017 

ASSUNTO DECISÃO ÓRGÃO ACÓRDÃO 

Nacional 

Falta de recolhimento do ICMS no âmbito do Simples 
Nacional 

Improcedência II CJUL 01654/16 

Falta de recolhimento do ICMS no âmbito do Simples 
Nacional 

Procedência IV CJUL 01691/16 

Falta de recolhimento do ICMS no âmbito do Simples 
Nacional 

Procedência I CJUL 01788/16 

Falta de recolhimento do ICMS no âmbito do Simples 
Nacional 

Procedência I CJUL 01789/16 

Falta de recolhimento do ICMS no âmbito do Simples 
Nacional 

Procedência I CJUL 01791/16 

Falta de recolhimento do ICMS no âmbito do Simples 
Nacional 

Procedência III CJUL 01793/16 

Falta de recolhimento do ICMS no âmbito do Simples 
Nacional 

Procedência Parcial CONP 02016/16 

Importação Improcedência II CJUL 00192/16 

Importação Improcedência CONP 00325/16 

Importação Procedência III CJUL 01577/16 

Importação Improcedência III CJUL 01985/16 

Imposto declarado em DPI Procedência Parcial II CJUL 00669/16 

Imposto declarado em DPI Procedência Parcial CONP 00811/16 

Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD Improcedência II CJUL 00212/16 

Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD Improcedência II CJUL 00246/16 

Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD Improcedência III CJUL 00259/16 

Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD Procedência II CJUL 00290/16 

Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD Procedência IV CJUL 00306/16 

Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD Improcedência I CJULT 00381/16 

Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD Improcedência I CJULT 00382/16 

Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD Procedência Parcial II CJUL 00438/16 

Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD Procedência Parcial II CJUL 00439/16 

Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD Improcedência II CJUL 00463/16 

Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD Improcedência III CJUL 00482/16 

Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD Procedência II CJUL 00499/16 

Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD Procedência IV CJUL 00521/16 

Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD Improcedência III CJUL 00613/16 

Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD Procedência III CJUL 00710/16 

Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD Procedência IV CJUL 00865/16 

Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD Procedência IV CJUL 00991/16 

Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD Procedência IV CJUL 00992/16 

Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD Procedência IV CJUL 00993/16 

Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD Procedência IV CJUL 00994/16 

Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD Procedência I CJUL 01071/16 
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Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD Procedência Parcial I CJUL 01088/16 

Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD Procedência Parcial IV CJUL 01240/16 

Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD Procedência Parcial IV CJUL 01241/16 

Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD Procedência Parcial IV CJUL 01242/16 

Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD Improcedência IV CJUL 01275/16 

Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD Improcedência IV CJUL 01276/16 

Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD Improcedência IV CJUL 01277/16 

Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD Improcedência IV CJUL 01278/16 

Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD Procedência I CJUL 01310/16 

Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD Procedência IV CJUL 01325/16 

Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD Procedência II CJUL 01336/16 

Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD Procedência II CJUL 01337/16 

Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD Procedência Parcial III CJUL 01391/16 

Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD Procedência Parcial CONP 01406/16 

Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD Procedência III CJUL 01412/16 

Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD Procedência Parcial III CJUL 01434/16 

Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD Procedência IV CJUL 01443/16 

Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD Procedência IV CJUL 01446/16 

Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD Improcedência II CJUL 01453/16 

Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD Procedência Parcial CONP 01488/16 

Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD Procedência Parcial CONP 01489/16 

Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD Procedência IV CJUL 01570/16 

Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD Procedência IV CJUL 01571/16 

Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD Procedência III CJUL 01617/16 

Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD Procedência III CJUL 01622/16 

Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD Procedência Parcial CONP 01672/16 

Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD Procedência IV CJUL 01673/16 

Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD Procedência IV CJUL 01674/16 

Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD Procedência IV CJUL 01675/16 

Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD Procedência I CJUL 01862/16 

Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD Procedência IV CJUL 01893/16 

Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD Procedência III CJUL 01931/16 

Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD Procedência Parcial III CJUL 01971/16 

Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD Nulidade Parcial CONP 02010/16 

Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD Procedência Parcial III CJUL 02027/16 

Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD Procedência Parcial III CJUL 02028/16 

Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD Procedência III CJUL 02029/16 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONP 00007/16 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONP 00008/16 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONP 00009/16 
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Inadmissibilidade do recurso Procedência CONP 00010/16 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONP 00024/16 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONP 00051/16 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONP 00063/16 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONP 00064/16 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONP 00068/16 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONP 00069/16 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONP 00071/16 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONP 00083/16 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONP 00096/16 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONP 00099/16 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONP 00103/16 

Inadmissibilidade do recurso Procedência Parcial CONP 00107/16 

Inadmissibilidade do recurso Procedência Parcial CONP 00109/16 

Inadmissibilidade do recurso Procedência Parcial CONP 00149/16 

Inadmissibilidade do recurso Procedência Parcial CONP 00152/16 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONP 00153/16 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONP 00190/16 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONP 00193/16 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONP 00194/16 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONP 00195/16 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONP 00196/16 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONP 00236/16 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONP 00237/16 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONP 00238/16 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONP 00239/16 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONP 00243/16 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONP 00247/16 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONP 00276/16 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONP 00293/16 

Inadmissibilidade do recurso Procedência Parcial CONP 00323/16 

Inadmissibilidade do recurso Procedência Parcial CONP 00326/16 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONP 00327/16 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONP 00328/16 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONP 00329/16 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONP 00330/16 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONP 00336/16 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONP 00346/16 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONP 00379/16 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONP 00388/16 
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Inadmissibilidade do recurso Procedência CONP 00389/16 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONP 00390/16 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONP 00397/16 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONP 00407/16 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONP 00408/16 

Inadmissibilidade do recurso Procedência Parcial CONP 00417/16 

Inadmissibilidade do recurso Procedência Parcial CONP 00420/16 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONP 00479/16 

Inadmissibilidade do recurso Procedência III CJUL 00490/16 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONP 00508/16 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONP 00538/16 

Inadmissibilidade do recurso Procedência Parcial CONP 00545/16 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONP 00572/16 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONP 00573/16 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONP 00574/16 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONP 00606/16 

Inadmissibilidade do recurso Procedência Parcial CONP 00607/16 

Inadmissibilidade do recurso Procedência Parcial CONP 00614/16 

Inadmissibilidade do recurso Procedência Parcial CONP 00615/16 

Inadmissibilidade do recurso Procedência Parcial CONP 00645/16 

Inadmissibilidade do recurso Procedência Parcial CONP 00650/16 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONP 00651/16 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONP 00700/16 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONP 00703/16 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONP 00706/16 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONP 00736/16 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONP 00738/16 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONP 00740/16 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONP 00764/16 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONP 00805/16 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONP 00831/16 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONP 00853/16 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONP 00854/16 

Inadmissibilidade do recurso Procedência Parcial CONP 00936/16 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONP 00952/16 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONP 00961/16 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONP 00963/16 

Inadmissibilidade do recurso Procedência Parcial CONP 00965/16 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONP 00979/16 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONP 00980/16 
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Inadmissibilidade do recurso Procedência CONP 01045/16 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONP 01119/16 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONP 01152/16 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONP 01153/16 

Inadmissibilidade do recurso Procedência Parcial CONP 01163/16 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONP 01177/16 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONP 01179/16 

Inadmissibilidade do recurso Improcedência CONP 01221/16 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONP 01223/16 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONP 01224/16 

Inadmissibilidade do recurso Procedência Parcial CONP 01274/16 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONP 01313/16 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONP 01342/16 

Inadmissibilidade do recurso Procedência Parcial CONP 01345/16 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONP 01402/16 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONP 01403/16 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONP 01501/16 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONP 01507/16 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONP 01524/16 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONP 01534/16 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONP 01538/16 

Inadmissibilidade do recurso Procedência Parcial CONP 01540/16 

Inadmissibilidade do recurso Procedência Parcial CONP 01550/16 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONP 01559/16 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONP 01631/16 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONP 01633/16 

Inadmissibilidade do recurso Procedência Parcial CONP 01759/16 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONP 01760/16 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONP 01762/16 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONP 01769/16 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONP 01804/16 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONP 01824/16 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONP 01848/16 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONP 01851/16 

Inadmissibilidade do recurso Procedência Parcial CONP 01872/16 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONP 01886/16 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONP 01905/16 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONP 01906/16 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONP 01907/16 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONP 01908/16 



 

ÍNDICE DOS ACÓRDÃOS 2016-2017 

ASSUNTO DECISÃO ÓRGÃO ACÓRDÃO 

Inidoneidade documental Procedência III CJUL 00053/16 

Inidoneidade documental Procedência II CJUL 00129/16 

Inidoneidade documental Improcedência III CJUL 00172/16 

Inidoneidade documental Improcedência III CJUL 00262/16 

Inidoneidade documental Procedência CONP 00281/16 

Inidoneidade documental Improcedência II CJUL 00339/16 

Inidoneidade documental Procedência Parcial II CJUL 00454/16 

Inidoneidade documental Procedência IV CJUL 00496/16 

Inidoneidade documental Procedência IV CJUL 00497/16 

Inidoneidade documental Improcedência III CJUL 00557/16 

Inidoneidade documental Procedência Parcial III CJUL 00559/16 

Inidoneidade documental Procedência II CJUL 00575/16 

Inidoneidade documental Improcedência III CJUL 00676/16 

Inidoneidade documental Improcedência III CJUL 00677/16 

Inidoneidade documental Procedência IV CJUL 00728/16 

Inidoneidade documental Procedência IV CJUL 00730/16 

Inidoneidade documental Procedência Parcial II CJUL 00809/16 

Inidoneidade documental Procedência II CJUL 00872/16 

Inidoneidade documental Procedência IV CJUL 00989/16 

Inidoneidade documental Procedência IV CJUL 00999/16 

Inidoneidade documental Procedência CONP 01134/16 

Inidoneidade documental Procedência II CJUL 01200/16 

Inidoneidade documental Procedência I CJUL 01207/16 

Inidoneidade documental Improcedência II CJUL 01301/16 

Inidoneidade documental Procedência CONP 01308/16 

Inidoneidade documental Improcedência IV CJUL 01318/16 

Inidoneidade documental Procedência III CJUL 01426/16 

Inidoneidade documental Procedência I CJUL 01579/16 

Inidoneidade documental Procedência CONP 01641/16 

Inidoneidade documental Procedência II CJUL 01688/16 

Inidoneidade documental Procedência I CJUL 01739/16 

Inidoneidade documental Procedência Parcial IV CJUL 01792/16 

Inidoneidade documental Procedência II CJUL 01837/16 

Inidoneidade documental Improcedência III CJUL 01972/16 

Inidoneidade documental Improcedência II CJUL 01981/16 

Mercadoria sem documento fiscal ou com documento 
irregular 

Procedência CONP 00001/16 

Mercadoria sem documento fiscal ou com documento 
irregular 

Procedência CONP 00003/16 

Mercadoria sem documento fiscal ou com documento 
irregular 

Procedência CONP 00006/16 
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Mercadoria sem documento fiscal ou com documento 
irregular 

Procedência Parcial IV CJUL 00095/16 

Mercadoria sem documento fiscal ou com documento 
irregular 

Procedência I CJUL 00102/16 

Mercadoria sem documento fiscal ou com documento 
irregular 

Procedência Parcial I CJULT 00119/16 

Mercadoria sem documento fiscal ou com documento 
irregular 

Procedência CONP 00145/16 

Mercadoria sem documento fiscal ou com documento 
irregular 

Procedência CONP 00146/16 

Mercadoria sem documento fiscal ou com documento 
irregular 

Procedência CONP 00147/16 

Mercadoria sem documento fiscal ou com documento 
irregular 

Procedência III CJUL 00160/16 

Mercadoria sem documento fiscal ou com documento 
irregular 

Procedência III CJUL 00173/16 

Mercadoria sem documento fiscal ou com documento 
irregular 

Procedência II CJUL 00181/16 

Mercadoria sem documento fiscal ou com documento 
irregular 

Procedência CONP 00182/16 

Mercadoria sem documento fiscal ou com documento 
irregular 

Procedência I CJUL 00187/16 

Mercadoria sem documento fiscal ou com documento 
irregular 

Procedência CONP 00240/16 

Mercadoria sem documento fiscal ou com documento 
irregular 

Procedência IV CJUL 00265/16 

Mercadoria sem documento fiscal ou com documento 
irregular 

Procedência III CJUL 00337/16 

Mercadoria sem documento fiscal ou com documento 
irregular 

Procedência I CJUL 00349/16 

Mercadoria sem documento fiscal ou com documento 
irregular 

Procedência CONP 00354/16 

Mercadoria sem documento fiscal ou com documento 
irregular 

Procedência I CJUL 00384/16 

Mercadoria sem documento fiscal ou com documento 
irregular 

Procedência III CJUL 00387/16 

Mercadoria sem documento fiscal ou com documento 
irregular 

Procedência III CJUL 00400/16 

Mercadoria sem documento fiscal ou com documento 
irregular 

Procedência CONP 00430/16 

Mercadoria sem documento fiscal ou com documento 
irregular 

Procedência Parcial IV CJUL 00484/16 

Mercadoria sem documento fiscal ou com documento 
irregular 

Procedência IV CJUL 00516/16 

Mercadoria sem documento fiscal ou com documento 
irregular 

Procedência IV CJUL 00522/16 

Mercadoria sem documento fiscal ou com documento 
irregular 

Procedência II CJUL 00529/16 
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Mercadoria sem documento fiscal ou com documento 
irregular 

Procedência II CJUL 00544/16 

Mercadoria sem documento fiscal ou com documento 
irregular 

Procedência I CJUL 00600/16 

Mercadoria sem documento fiscal ou com documento 
irregular 

Procedência CONP 00693/16 

Mercadoria sem documento fiscal ou com documento 
irregular 

Procedência CONP 00707/16 

Mercadoria sem documento fiscal ou com documento 
irregular 

Procedência CONP 00749/16 

Mercadoria sem documento fiscal ou com documento 
irregular 

Procedência CONP 00750/16 

Mercadoria sem documento fiscal ou com documento 
irregular 

Procedência CONP 00753/16 

Mercadoria sem documento fiscal ou com documento 
irregular 

Procedência I CJUL 00788/16 

Mercadoria sem documento fiscal ou com documento 
irregular 

Procedência CONP 00806/16 

Mercadoria sem documento fiscal ou com documento 
irregular 

Procedência IV CJUL 00838/16 

Mercadoria sem documento fiscal ou com documento 
irregular 

Procedência CONP 00859/16 

Mercadoria sem documento fiscal ou com documento 
irregular 

Procedência CONP 00860/16 

Mercadoria sem documento fiscal ou com documento 
irregular 

Procedência IV CJUL 00867/16 

Mercadoria sem documento fiscal ou com documento 
irregular 

Procedência IV CJUL 00868/16 

Mercadoria sem documento fiscal ou com documento 
irregular 

Procedência CONP 00885/16 

Mercadoria sem documento fiscal ou com documento 
irregular 

Procedência CONP 00886/16 

Mercadoria sem documento fiscal ou com documento 
irregular 

Procedência CONP 00887/16 

Mercadoria sem documento fiscal ou com documento 
irregular 

Procedência CONP 00888/16 

Mercadoria sem documento fiscal ou com documento 
irregular 

Improcedência III CJUL 01027/16 

Mercadoria sem documento fiscal ou com documento 
irregular 

Improcedência III CJUL 01032/16 

Mercadoria sem documento fiscal ou com documento 
irregular 

Procedência I CJUL 01064/16 

Mercadoria sem documento fiscal ou com documento 
irregular 

Procedência I CJUL 01097/16 

Mercadoria sem documento fiscal ou com documento 
irregular 

Procedência CONP 01117/16 

Mercadoria sem documento fiscal ou com documento 
irregular 

Procedência CONP 01124/16 
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Mercadoria sem documento fiscal ou com documento 
irregular 

Procedência CONP 01128/16 

Mercadoria sem documento fiscal ou com documento 
irregular 

Procedência CONP 01129/16 

Mercadoria sem documento fiscal ou com documento 
irregular 

Procedência I CJUL 01137/16 

Mercadoria sem documento fiscal ou com documento 
irregular 

Procedência II CJUL 01164/16 

Mercadoria sem documento fiscal ou com documento 
irregular 

Procedência I CJUL 01196/16 

Mercadoria sem documento fiscal ou com documento 
irregular 

Procedência III CJUL 01211/16 

Mercadoria sem documento fiscal ou com documento 
irregular 

Procedência Parcial III CJUL 01271/16 

Mercadoria sem documento fiscal ou com documento 
irregular 

Procedência I CJUL 01401/16 

Mercadoria sem documento fiscal ou com documento 
irregular 

Procedência III CJUL 01424/16 

Mercadoria sem documento fiscal ou com documento 
irregular 

Procedência CONP 01490/16 

Mercadoria sem documento fiscal ou com documento 
irregular 

Procedência II CJUL 01533/16 

Mercadoria sem documento fiscal ou com documento 
irregular 

Procedência III CJUL 01569/16 

Mercadoria sem documento fiscal ou com documento 
irregular 

Improcedência I CJUL 01578/16 

Mercadoria sem documento fiscal ou com documento 
irregular 

Procedência II CJUL 01613/16 

Mercadoria sem documento fiscal ou com documento 
irregular 

Procedência Parcial IV CJUL 01728/16 

Mercadoria sem documento fiscal ou com documento 
irregular 

Procedência II CJUL 01748/16 

Mercadoria sem documento fiscal ou com documento 
irregular 

Procedência II CJUL 01836/16 

Mercadoria sem documento fiscal ou com documento 
irregular 

Procedência CONP 01881/16 

Mercadoria sem documento fiscal ou com documento 
irregular 

Procedência CONP 01882/16 

Mercadoria sem documento fiscal ou com documento 
irregular 

Procedência CONP 01883/16 

Mercadoria sem documento fiscal ou com documento 
irregular 

Procedência Parcial IV CJUL 01892/16 

Mercadoria sem documento fiscal ou com documento 
irregular 

Improcedência IV CJUL 01898/16 

Mercadoria sem documento fiscal ou com documento 
irregular 

Procedência II CJUL 01916/16 

Mercadoria sem documento fiscal ou com documento 
irregular 

Procedência II CJUL 01921/16 



 

ÍNDICE DOS ACÓRDÃOS 2016-2017 

ASSUNTO DECISÃO ÓRGÃO ACÓRDÃO 

Mercadoria sem documento fiscal ou com documento 
irregular 

Procedência II CJUL 01922/16 

Mercadoria sem documento fiscal ou com documento 
irregular 

Procedência III CJUL 01929/16 

Mercadoria sem documento fiscal ou com documento 
irregular 

Procedência Parcial III CJUL 01933/16 

Mercadoria sem documento fiscal ou com documento 
irregular 

Improcedência CONP 01954/16 

Mercadoria sem documento fiscal ou com documento 
irregular 

Procedência Parcial CONP 01975/16 

Mercadoria sem documento fiscal ou com documento 
irregular 

Procedência CONP 02030/16 

Mercadoria sem documento fiscal ou com documento 
irregular 

Procedência CONP 02031/16 

Mercadoria sem documento fiscal ou com documento 
irregular 

Procedência CONP 02032/16 

Multa formal Procedência Parcial CONP 00016/16 

Multa formal Procedência Parcial III CJUL 00019/16 

Multa formal Procedência Parcial II CJUL 00034/16 

Multa formal Procedência Parcial IV CJUL 00037/16 

Multa formal Improcedência II CJUL 00040/16 

Multa formal Procedência CONP 00047/16 

Multa formal Improcedência III CJUL 00052/16 

Multa formal Procedência I CJUL 00077/16 

Multa formal Improcedência III CJUL 00078/16 

Multa formal Improcedência III CJUL 00079/16 

Multa formal Procedência Parcial II CJUL 00105/16 

Multa formal Procedência CONP 00110/16 

Multa formal Improcedência II CJUL 00115/16 

Multa formal Procedência II CJUL 00117/16 

Multa formal Improcedência III CJUL 00171/16 

Multa formal Improcedência I CJUL 00178/16 

Multa formal Improcedência I CJUL 00179/16 

Multa formal Procedência Parcial II CJUL 00180/16 

Multa formal Procedência Parcial II CJUL 00183/16 

Multa formal Procedência I CJUL 00184/16 

Multa formal Procedência I CJUL 00185/16 

Multa formal Procedência I CJUL 00186/16 

Multa formal Procedência Parcial II CJUL 00199/16 

Multa formal Procedência Parcial II CJUL 00202/16 

Multa formal Procedência II CJUL 00204/16 

Multa formal Improcedência I CJUL 00210/16 



 

ÍNDICE DOS ACÓRDÃOS 2016-2017 

ASSUNTO DECISÃO ÓRGÃO ACÓRDÃO 

Multa formal Procedência Parcial CONP 00213/16 

Multa formal Improcedência II CJUL 00214/16 

Multa formal Improcedência II CJUL 00217/16 

Multa formal Improcedência CONP 00220/16 

Multa formal Procedência Parcial CONP 00221/16 

Multa formal Improcedência II CJUL 00224/16 

Multa formal Procedência II CJUL 00226/16 

Multa formal Improcedência III CJUL 00229/16 

Multa formal Procedência III CJUL 00230/16 

Multa formal Procedência I CJUL 00233/16 

Multa formal Procedência Parcial CONP 00241/16 

Multa formal Improcedência CONP 00248/16 

Multa formal Procedência Parcial I CJUL 00250/16 

Multa formal Improcedência III CJUL 00251/16 

Multa formal Procedência Parcial III CJUL 00256/16 

Multa formal Procedência Parcial III CJUL 00257/16 

Multa formal Procedência I CJUL 00260/16 

Multa formal Procedência I CJUL 00261/16 

Multa formal Procedência I CJUL 00266/16 

Multa formal Improcedência III CJUL 00267/16 

Multa formal Procedência II CJUL 00269/16 

Multa formal Procedência CONP 00280/16 

Multa formal Procedência III CJUL 00282/16 

Multa formal Procedência Parcial CONP 00283/16 

Multa formal Improcedência II CJUL 00297/16 

Multa formal Procedência II CJUL 00299/16 

Multa formal Procedência II CJUL 00301/16 

Multa formal Procedência II CJUL 00302/16 

Multa formal Procedência II CJUL 00303/16 

Multa formal Procedência II CJUL 00304/16 

Multa formal Procedência I CJUL 00310/16 

Multa formal Procedência I CJUL 00311/16 

Multa formal Procedência Parcial I CJUL 00312/16 

Multa formal Procedência Parcial I CJUL 00318/16 

Multa formal Improcedência IV CJUL 00342/16 

Multa formal Improcedência I CJUL 00350/16 

Multa formal Procedência Parcial CONP 00352/16 

Multa formal Procedência III CJUL 00362/16 

Multa formal Procedência Parcial I CJUL 00371/16 

Multa formal Procedência I CJUL 00372/16 



 

ÍNDICE DOS ACÓRDÃOS 2016-2017 

ASSUNTO DECISÃO ÓRGÃO ACÓRDÃO 

Multa formal Procedência CONP 00374/16 

Multa formal Procedência Parcial CONP 00375/16 

Multa formal Improcedência III CJUL 00383/16 

Multa formal Procedência III CJUL 00386/16 

Multa formal Improcedência I CJUL 00403/16 

Multa formal Procedência I CJUL 00404/16 

Multa formal Improcedência CONP 00409/16 

Multa formal Improcedência CONP 00410/16 

Multa formal Improcedência CONP 00411/16 

Multa formal Improcedência CONP 00412/16 

Multa formal Procedência Parcial III CJUL 00414/16 

Multa formal Improcedência I CJUL 00422/16 

Multa formal Improcedência CONP 00423/16 

Multa formal Procedência Parcial IV CJUL 00435/16 

Multa formal Procedência Parcial IV CJUL 00436/16 

Multa formal Improcedência I CJUL 00441/16 

Multa formal Procedência III CJUL 00445/16 

Multa formal Procedência III CJUL 00446/16 

Multa formal Procedência II CJUL 00452/16 

Multa formal Procedência II CJUL 00453/16 

Multa formal Procedência III CJUL 00461/16 

Multa formal Procedência III CJUL 00462/16 

Multa formal Procedência Parcial II CJUL 00469/16 

Multa formal Improcedência CONP 00485/16 

Multa formal Improcedência IV CJUL 00505/16 

Multa formal Procedência Parcial IV CJUL 00514/16 

Multa formal Procedência Parcial I CJUL 00518/16 

Multa formal Procedência I CJUL 00519/16 

Multa formal Procedência IV CJUL 00523/16 

Multa formal Procedência I CJUL 00528/16 

Multa formal Procedência II CJUL 00530/16 

Multa formal Procedência II CJUL 00532/16 

Multa formal Procedência Parcial CONP 00535/16 

Multa formal Procedência Parcial CONP 00540/16 

Multa formal Improcedência III CJUL 00550/16 

Multa formal Procedência Parcial III CJUL 00551/16 

Multa formal Procedência Parcial III CJUL 00552/16 

Multa formal Procedência Parcial III CJUL 00553/16 

Multa formal Procedência CONP 00568/16 

Multa formal Procedência I CJUL 00569/16 



 

ÍNDICE DOS ACÓRDÃOS 2016-2017 

ASSUNTO DECISÃO ÓRGÃO ACÓRDÃO 

Multa formal Procedência I CJUL 00571/16 

Multa formal Procedência II CJUL 00578/16 

Multa formal Procedência Parcial CONP 00584/16 

Multa formal Procedência I CJUL 00592/16 

Multa formal Procedência I CJUL 00593/16 

Multa formal Procedência I CJUL 00594/16 

Multa formal Improcedência I CJUL 00597/16 

Multa formal Procedência Parcial CONP 00598/16 

Multa formal Improcedência CONP 00599/16 

Multa formal Improcedência II CJUL 00608/16 

Multa formal Procedência I CJUL 00635/16 

Multa formal Procedência I CJUL 00636/16 

Multa formal Improcedência IV CJUL 00655/16 

Multa formal Procedência III CJUL 00656/16 

Multa formal Procedência Parcial CONP 00666/16 

Multa formal Procedência II CJUL 00667/16 

Multa formal Procedência II CJUL 00670/16 

Multa formal Procedência II CJUL 00671/16 

Multa formal Improcedência CONP 00692/16 

Multa formal Improcedência CONP 00701/16 

Multa formal Improcedência CONP 00702/16 

Multa formal Improcedência CONP 00704/16 

Multa formal Improcedência CONP 00705/16 

Multa formal Procedência II CJUL 00708/16 

Multa formal Procedência Parcial III CJUL 00709/16 

Multa formal Procedência II CJUL 00712/16 

Multa formal Procedência II CJUL 00713/16 

Multa formal Procedência III CJUL 00717/16 

Multa formal Procedência III CJUL 00718/16 

Multa formal Procedência II CJUL 00724/16 

Multa formal Improcedência III CJUL 00726/16 

Multa formal Procedência III CJUL 00731/16 

Multa formal Procedência CONP 00735/16 

Multa formal Procedência CONP 00737/16 

Multa formal Procedência Parcial II CJUL 00765/16 

Multa formal Procedência Parcial IV CJUL 00771/16 

Multa formal Procedência III CJUL 00772/16 

Multa formal Procedência Parcial III CJUL 00775/16 

Multa formal Procedência Parcial III CJUL 00776/16 

Multa formal Improcedência III CJUL 00777/16 



 

ÍNDICE DOS ACÓRDÃOS 2016-2017 

ASSUNTO DECISÃO ÓRGÃO ACÓRDÃO 

Multa formal Improcedência III CJUL 00786/16 

Multa formal Procedência Parcial I CJUL 00787/16 

Multa formal Procedência IV CJUL 00793/16 

Multa formal Procedência IV CJUL 00794/16 

Multa formal Procedência III CJUL 00795/16 

Multa formal Procedência III CJUL 00797/16 

Multa formal Procedência III CJUL 00798/16 

Multa formal Procedência Parcial III CJUL 00799/16 

Multa formal Procedência Parcial III CJUL 00800/16 

Multa formal Procedência Parcial CONP 00815/16 

Multa formal Procedência IV CJUL 00816/16 

Multa formal Improcedência CONP 00855/16 

Multa formal Improcedência CONP 00856/16 

Multa formal Improcedência CONP 00857/16 

Multa formal Procedência Parcial CONP 00858/16 

Multa formal Procedência Parcial IV CJUL 00866/16 

Multa formal Improcedência CONP 00869/16 

Multa formal Procedência Parcial CONP 00870/16 

Multa formal Procedência I CJUL 00875/16 

Multa formal Procedência Parcial II CJUL 00878/16 

Multa formal Procedência Parcial CONP 00891/16 

Multa formal Procedência I CJUL 00902/16 

Multa formal Improcedência CONP 00907/16 

Multa formal Procedência III CJUL 00917/16 

Multa formal Procedência III CJUL 00924/16 

Multa formal Procedência III CJUL 00925/16 

Multa formal Procedência II CJUL 00929/16 

Multa formal Improcedência II CJUL 00933/16 

Multa formal Procedência IV CJUL 00942/16 

Multa formal Procedência IV CJUL 00945/16 

Multa formal Improcedência CONP 00956/16 

Multa formal Improcedência CONP 00957/16 

Multa formal Improcedência IV CJUL 00966/16 

Multa formal Improcedência IV CJUL 00967/16 

Multa formal Improcedência IV CJUL 00968/16 

Multa formal Procedência CONP 00981/16 

Multa formal Procedência CONP 00982/16 

Multa formal Procedência Parcial III CJUL 00983/16 

Multa formal Procedência III CJUL 00986/16 

Multa formal Procedência IV CJUL 01000/16 



 

ÍNDICE DOS ACÓRDÃOS 2016-2017 

ASSUNTO DECISÃO ÓRGÃO ACÓRDÃO 

Multa formal Procedência Parcial IV CJUL 01003/16 

Multa formal Procedência Parcial IV CJUL 01004/16 

Multa formal Procedência Parcial I CJUL 01009/16 

Multa formal Procedência Parcial I CJUL 01010/16 

Multa formal Procedência Parcial I CJUL 01011/16 

Multa formal Procedência III CJUL 01020/16 

Multa formal Procedência Parcial II CJUL 01028/16 

Multa formal Procedência Parcial II CJUL 01033/16 

Multa formal Procedência Parcial II CJUL 01034/16 

Multa formal Procedência Parcial II CJUL 01035/16 

Multa formal Improcedência CONP 01044/16 

Multa formal Procedência CONP 01047/16 

Multa formal Procedência IV CJUL 01051/16 

Multa formal Procedência Parcial III CJUL 01053/16 

Multa formal Procedência Parcial CONP 01056/16 

Multa formal Procedência Parcial CONP 01057/16 

Multa formal Procedência II CJUL 01066/16 

Multa formal Procedência Parcial III CJUL 01073/16 

Multa formal Improcedência III CJUL 01084/16 

Multa formal Procedência I CJUL 01089/16 

Multa formal Improcedência I CJUL 01096/16 

Multa formal Improcedência CONP 01102/16 

Multa formal Procedência Parcial CONP 01103/16 

Multa formal Procedência Parcial CONP 01104/16 

Multa formal Improcedência CONP 01105/16 

Multa formal Procedência Parcial CONP 01109/16 

Multa formal Improcedência CONP 01110/16 

Multa formal Procedência Parcial CONP 01112/16 

Multa formal Improcedência CONP 01115/16 

Multa formal Improcedência CONP 01116/16 

Multa formal Improcedência CONP 01120/16 

Multa formal Procedência III CJUL 01122/16 

Multa formal Procedência CONP 01123/16 

Multa formal Procedência I CJUL 01130/16 

Multa formal Improcedência III CJUL 01149/16 

Multa formal Procedência Parcial I CJUL 01175/16 

Multa formal Improcedência II CJUL 01197/16 

Multa formal Procedência CONP 01210/16 

Multa formal Procedência IV CJUL 01234/16 

Multa formal Procedência CONP 01239/16 



 

ÍNDICE DOS ACÓRDÃOS 2016-2017 

ASSUNTO DECISÃO ÓRGÃO ACÓRDÃO 

Multa formal Procedência I CJUL 01244/16 

Multa formal Procedência III CJUL 01254/16 

Multa formal Procedência Parcial III CJUL 01260/16 

Multa formal Procedência Parcial I CJUL 01262/16 

Multa formal Procedência Parcial III CJUL 01294/16 

Multa formal Procedência Parcial I CJUL 01297/16 

Multa formal Improcedência I CJUL 01302/16 

Multa formal Procedência I CJUL 01304/16 

Multa formal Procedência II CJUL 01311/16 

Multa formal Procedência I CJUL 01314/16 

Multa formal Procedência I CJUL 01315/16 

Multa formal Procedência IV CJUL 01323/16 

Multa formal Improcedência CONP 01330/16 

Multa formal Procedência Parcial CONP 01331/16 

Multa formal Procedência II CJUL 01338/16 

Multa formal Procedência II CJUL 01341/16 

Multa formal Procedência Parcial CONP 01344/16 

Multa formal Procedência Parcial CONP 01346/16 

Multa formal Procedência I CJUL 01354/16 

Multa formal Procedência Parcial II CJUL 01356/16 

Multa formal Procedência II CJUL 01358/16 

Multa formal Procedência Parcial CONP 01363/16 

Multa formal Improcedência CONP 01368/16 

Multa formal Improcedência IV CJUL 01378/16 

Multa formal Procedência I CJUL 01383/16 

Multa formal Procedência Parcial III CJUL 01384/16 

Multa formal Procedência II CJUL 01395/16 

Multa formal Procedência Parcial III CJUL 01405/16 

Multa formal Procedência Parcial CONP 01410/16 

Multa formal Procedência Parcial III CJUL 01413/16 

Multa formal Procedência Parcial III CJUL 01419/16 

Multa formal Procedência Parcial III CJUL 01427/16 

Multa formal Procedência III CJUL 01429/16 

Multa formal Procedência Parcial III CJUL 01436/16 

Multa formal Procedência I CJUL 01456/16 

Multa formal Procedência Parcial I CJUL 01461/16 

Multa formal Procedência II CJUL 01462/16 

Multa formal Improcedência I CJUL 01466/16 

Multa formal Procedência Parcial II CJUL 01472/16 

Multa formal Procedência II CJUL 01473/16 



 

ÍNDICE DOS ACÓRDÃOS 2016-2017 

ASSUNTO DECISÃO ÓRGÃO ACÓRDÃO 

Multa formal Procedência III CJUL 01476/16 

Multa formal Procedência CONP 01482/16 

Multa formal Procedência CONP 01483/16 

Multa formal Procedência Parcial CONP 01498/16 

Multa formal Procedência Parcial CONP 01499/16 

Multa formal Procedência CONP 01506/16 

Multa formal Procedência Parcial IV CJUL 01541/16 

Multa formal Procedência Parcial IV CJUL 01543/16 

Multa formal Improcedência IV CJUL 01548/16 

Multa formal Procedência I CJUL 01552/16 

Multa formal Improcedência III CJUL 01562/16 

Multa formal Procedência III CJUL 01565/16 

Multa formal Improcedência IV CJUL 01575/16 

Multa formal Procedência Parcial I CJUL 01580/16 

Multa formal Procedência I CJUL 01583/16 

Multa formal Procedência Parcial III CJUL 01584/16 

Multa formal Improcedência II CJUL 01588/16 

Multa formal Procedência Parcial II CJUL 01593/16 

Multa formal Procedência II CJUL 01594/16 

Multa formal Improcedência CONP 01606/16 

Multa formal Improcedência III CJUL 01610/16 

Multa formal Improcedência II CJUL 01611/16 

Multa formal Procedência Parcial III CJUL 01616/16 

Multa formal Procedência Parcial III CJUL 01618/16 

Multa formal Procedência Parcial III CJUL 01619/16 

Multa formal Procedência Parcial III CJUL 01620/16 

Multa formal Procedência Parcial III CJUL 01621/16 

Multa formal Procedência I CJUL 01628/16 

Multa formal Improcedência II CJUL 01649/16 

Multa formal Procedência Parcial II CJUL 01650/16 

Multa formal Improcedência CONP 01659/16 

Multa formal Improcedência CONP 01660/16 

Multa formal Improcedência CONP 01661/16 

Multa formal Improcedência CONP 01662/16 

Multa formal Improcedência CONP 01663/16 

Multa formal Improcedência CONP 01664/16 

Multa formal Procedência II CJUL 01686/16 

Multa formal Improcedência II CJUL 01687/16 

Multa formal Improcedência III CJUL 01690/16 

Multa formal Improcedência CONP 01693/16 



 

ÍNDICE DOS ACÓRDÃOS 2016-2017 

ASSUNTO DECISÃO ÓRGÃO ACÓRDÃO 

Multa formal Procedência Parcial CONP 01696/16 

Multa formal Procedência Parcial CONP 01697/16 

Multa formal Improcedência CONP 01698/16 

Multa formal Improcedência CONP 01699/16 

Multa formal Improcedência CONP 01700/16 

Multa formal Improcedência CONP 01701/16 

Multa formal Procedência Parcial CONP 01718/16 

Multa formal Procedência Parcial III CJUL 01720/16 

Multa formal Procedência Parcial III CJUL 01721/16 

Multa formal Procedência III CJUL 01722/16 

Multa formal Improcedência II CJUL 01732/16 

Multa formal Improcedência III CJUL 01737/16 

Multa formal Procedência Parcial I CJUL 01741/16 

Multa formal Procedência II CJUL 01745/16 

Multa formal Procedência II CJUL 01746/16 

Multa formal Procedência III CJUL 01753/16 

Multa formal Improcedência CONP 01766/16 

Multa formal Procedência CONP 01780/16 

Multa formal Procedência I CJUL 01782/16 

Multa formal Procedência I CJUL 01783/16 

Multa formal Procedência I CJUL 01784/16 

Multa formal Improcedência I CJUL 01790/16 

Multa formal Procedência Parcial III CJUL 01794/16 

Multa formal Improcedência III CJUL 01795/16 

Multa formal Improcedência III CJUL 01800/16 

Multa formal Improcedência CONP 01809/16 

Multa formal Improcedência CONP 01810/16 

Multa formal Improcedência CONP 01811/16 

Multa formal Improcedência CONP 01812/16 

Multa formal Improcedência CONP 01813/16 

Multa formal Improcedência CONP 01814/16 

Multa formal Improcedência CONP 01815/16 

Multa formal Procedência Parcial I CJUL 01821/16 

Multa formal Procedência Parcial CONP 01826/16 

Multa formal Improcedência III CJUL 01829/16 

Multa formal Procedência Parcial II CJUL 01840/16 

Multa formal Improcedência CONP 01846/16 

Multa formal Procedência Parcial CONP 01847/16 

Multa formal Procedência III CJUL 01849/16 

Multa formal Improcedência I CJUL 01857/16 



 

ÍNDICE DOS ACÓRDÃOS 2016-2017 

ASSUNTO DECISÃO ÓRGÃO ACÓRDÃO 

Multa formal Procedência Parcial I CJUL 01859/16 

Multa formal Improcedência I CJUL 01860/16 

Multa formal Procedência Parcial I CJUL 01861/16 

Multa formal Procedência III CJUL 01864/16 

Multa formal Improcedência CONP 01873/16 

Multa formal Improcedência CONP 01874/16 

Multa formal Improcedência CONP 01875/16 

Multa formal Improcedência CONP 01876/16 

Multa formal Improcedência CONP 01877/16 

Multa formal Procedência Parcial CONP 01878/16 

Multa formal Procedência Parcial CONP 01887/16 

Multa formal Procedência Parcial CONP 01888/16 

Multa formal Procedência Parcial CONP 01889/16 

Multa formal Procedência Parcial CONP 01890/16 

Multa formal Procedência IV CJUL 01891/16 

Multa formal Procedência IV CJUL 01895/16 

Multa formal Procedência IV CJUL 01896/16 

Multa formal Procedência Parcial IV CJUL 01897/16 

Multa formal Procedência CONP 01909/16 

Multa formal Procedência CONP 01910/16 

Multa formal Procedência CONP 01911/16 

Multa formal Procedência CONP 01912/16 

Multa formal Procedência Parcial II CJUL 01918/16 

Multa formal Procedência Parcial II CJUL 01920/16 

Multa formal Procedência III CJUL 01923/16 

Multa formal Procedência III CJUL 01925/16 

Multa formal Procedência III CJUL 01927/16 

Multa formal Procedência III CJUL 01932/16 

Multa formal Procedência Parcial IV CJUL 01936/16 

Multa formal Procedência Parcial II CJUL 01939/16 

Multa formal Procedência Parcial II CJUL 01942/16 

Multa formal Procedência I CJUL 01943/16 

Multa formal Procedência Parcial CONP 01946/16 

Multa formal Procedência Parcial CONP 01948/16 

Multa formal Procedência Parcial CONP 01952/16 

Multa formal Improcedência CONP 01955/16 

Multa formal Improcedência CONP 01956/16 

Multa formal Improcedência CONP 01957/16 

Multa formal Procedência II CJUL 01963/16 

Multa formal Procedência II CJUL 01964/16 



 

ÍNDICE DOS ACÓRDÃOS 2016-2017 

ASSUNTO DECISÃO ÓRGÃO ACÓRDÃO 

Multa formal Procedência Parcial III CJUL 01974/16 

Multa formal Procedência IV CJUL 01993/16 

Multa formal Procedência IV CJUL 01994/16 

Multa formal Procedência IV CJUL 01995/16 

Multa formal Improcedência CONP 02001/16 

Multa formal Improcedência CONP 02002/16 

Multa formal Improcedência CONP 02003/16 

Multa formal Improcedência CONP 02004/16 

Multa formal Improcedência CONP 02005/16 

Multa formal Improcedência CONP 02007/16 

Multa formal Improcedência CONP 02008/16 

Multa formal Improcedência CONP 02009/16 

Multa formal Improcedência CONP 02011/16 

Multa formal Improcedência CONP 02012/16 

Multa formal Procedência Parcial CONP 02021/16 

Multa formal Procedência Parcial II CJUL 02049/16 

Multa formal Procedência I CJUL 02064/16 

Multa formal Procedência III CJUL 02067/16 

Multa formal Procedência II CJUL 02069/16 

Não incidência e benefícios fiscais Procedência III CJUL 00018/16 

Não incidência e benefícios fiscais Procedência I CJUL 00023/16 

Não incidência e benefícios fiscais Procedência II CJUL 00055/16 

Não incidência e benefícios fiscais Procedência CONP 00065/16 

Não incidência e benefícios fiscais Procedência Parcial II CJUL 00074/16 

Não incidência e benefícios fiscais Procedência IV CJUL 00082/16 

Não incidência e benefícios fiscais Improcedência IV CJUL 00086/16 

Não incidência e benefícios fiscais Improcedência IV CJUL 00087/16 

Não incidência e benefícios fiscais Procedência Parcial CONP 00090/16 

Não incidência e benefícios fiscais Procedência Parcial CONP 00101/16 

Não incidência e benefícios fiscais Procedência Parcial CONP 00104/16 

Não incidência e benefícios fiscais Procedência I CJUL 00111/16 

Não incidência e benefícios fiscais Procedência CONP 00150/16 

Não incidência e benefícios fiscais Procedência CONP 00151/16 

Não incidência e benefícios fiscais Procedência I CJUL 00163/16 

Não incidência e benefícios fiscais Improcedência II CJUL 00249/16 

Não incidência e benefícios fiscais Procedência Parcial III CJUL 00252/16 

Não incidência e benefícios fiscais Procedência II CJUL 00298/16 

Não incidência e benefícios fiscais Procedência IV CJUL 00307/16 

Não incidência e benefícios fiscais Procedência Parcial I CJUL 00320/16 

Não incidência e benefícios fiscais Procedência Parcial I CJUL 00344/16 
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Não incidência e benefícios fiscais Procedência IV CJUL 00364/16 

Não incidência e benefícios fiscais Procedência II CJUL 00373/16 

Não incidência e benefícios fiscais Procedência III CJUL 00380/16 

Não incidência e benefícios fiscais Procedência II CJUL 00405/16 

Não incidência e benefícios fiscais Procedência IV CJUL 00443/16 

Não incidência e benefícios fiscais Procedência Parcial III CJUL 00464/16 

Não incidência e benefícios fiscais Procedência Parcial III CJUL 00513/16 

Não incidência e benefícios fiscais Improcedência III CJUL 00547/16 

Não incidência e benefícios fiscais Improcedência III CJUL 00548/16 

Não incidência e benefícios fiscais Procedência II CJUL 00577/16 

Não incidência e benefícios fiscais Procedência Parcial I CJUL 00580/16 

Não incidência e benefícios fiscais Procedência Parcial I CJUL 00581/16 

Não incidência e benefícios fiscais Procedência Parcial I CJUL 00589/16 

Não incidência e benefícios fiscais Procedência Parcial I CJUL 00590/16 

Não incidência e benefícios fiscais Procedência CONP 00665/16 

Não incidência e benefícios fiscais Procedência II CJUL 00828/16 

Não incidência e benefícios fiscais Procedência Parcial II CJUL 00829/16 

Não incidência e benefícios fiscais Procedência CONP 00874/16 

Não incidência e benefícios fiscais Improcedência CONP 00951/16 

Não incidência e benefícios fiscais Procedência Parcial IV CJUL 00997/16 

Não incidência e benefícios fiscais Procedência IV CJUL 01002/16 

Não incidência e benefícios fiscais Procedência I CJUL 01017/16 

Não incidência e benefícios fiscais Procedência I CJUL 01018/16 

Não incidência e benefícios fiscais Procedência Parcial CONP 01061/16 

Não incidência e benefícios fiscais Procedência IV CJUL 01086/16 

Não incidência e benefícios fiscais Procedência Parcial III CJUL 01170/16 

Não incidência e benefícios fiscais Procedência Parcial III CJUL 01171/16 

Não incidência e benefícios fiscais Improcedência III CJUL 01172/16 

Não incidência e benefícios fiscais Procedência Parcial III CJUL 01173/16 

Não incidência e benefícios fiscais Procedência Parcial CONP 01186/16 

Não incidência e benefícios fiscais Procedência Parcial I CJUL 01187/16 

Não incidência e benefícios fiscais Improcedência III CJUL 01212/16 

Não incidência e benefícios fiscais Procedência III CJUL 01213/16 

Não incidência e benefícios fiscais Procedência I CJUL 01215/16 

Não incidência e benefícios fiscais Improcedência III CJUL 01237/16 

Não incidência e benefícios fiscais Improcedência CONP 01279/16 

Não incidência e benefícios fiscais Improcedência CONP 01280/16 

Não incidência e benefícios fiscais Procedência IV CJUL 01320/16 

Não incidência e benefícios fiscais Procedência III CJUL 01348/16 

Não incidência e benefícios fiscais Improcedência III CJUL 01349/16 
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Não incidência e benefícios fiscais Procedência Parcial III CJUL 01350/16 

Não incidência e benefícios fiscais Improcedência II CJUL 01357/16 

Não incidência e benefícios fiscais Procedência III CJUL 01389/16 

Não incidência e benefícios fiscais Procedência III CJUL 01390/16 

Não incidência e benefícios fiscais Procedência I CJUL 01400/16 

Não incidência e benefícios fiscais Procedência Parcial CONP 01408/16 

Não incidência e benefícios fiscais Procedência Parcial CONP 01409/16 

Não incidência e benefícios fiscais Procedência III CJUL 01415/16 

Não incidência e benefícios fiscais Procedência Parcial III CJUL 01416/16 

Não incidência e benefícios fiscais Procedência Parcial IV CJUL 01442/16 

Não incidência e benefícios fiscais Procedência IV CJUL 01450/16 

Não incidência e benefícios fiscais Procedência I CJUL 01477/16 

Não incidência e benefícios fiscais Procedência Parcial CONP 01481/16 

Não incidência e benefícios fiscais Procedência III CJUL 01522/16 

Não incidência e benefícios fiscais Procedência Parcial CONP 01554/16 

Não incidência e benefícios fiscais Procedência Parcial CONP 01557/16 

Não incidência e benefícios fiscais Procedência Parcial IV CJUL 01572/16 

Não incidência e benefícios fiscais Procedência Parcial II CJUL 01595/16 

Não incidência e benefícios fiscais Procedência Parcial II CJUL 01596/16 

Não incidência e benefícios fiscais Procedência II CJUL 01629/16 

Não incidência e benefícios fiscais Procedência II CJUL 01630/16 

Não incidência e benefícios fiscais Procedência II CJUL 01653/16 

Não incidência e benefícios fiscais Procedência II CJUL 01678/16 

Não incidência e benefícios fiscais Procedência II CJUL 01743/16 

Não incidência e benefícios fiscais Procedência II CJUL 01744/16 

Não incidência e benefícios fiscais Procedência I CJUL 01785/16 

Não incidência e benefícios fiscais Procedência I CJUL 01786/16 

Não incidência e benefícios fiscais Procedência I CJUL 01787/16 

Não incidência e benefícios fiscais Procedência Parcial CONP 01803/16 

Não incidência e benefícios fiscais Procedência IV CJUL 01830/16 

Não incidência e benefícios fiscais Procedência Parcial II CJUL 01834/16 

Não incidência e benefícios fiscais Procedência Parcial II CJUL 01835/16 

Não incidência e benefícios fiscais Procedência Parcial I CJUL 01841/16 

Não incidência e benefícios fiscais Procedência Parcial I CJUL 01842/16 

Não incidência e benefícios fiscais Procedência III CJUL 01852/16 

Não incidência e benefícios fiscais Procedência III CJUL 01869/16 

Não incidência e benefícios fiscais Procedência III CJUL 01870/16 

Não incidência e benefícios fiscais Procedência IV CJUL 01899/16 

Não incidência e benefícios fiscais Improcedência IV CJUL 01996/16 

Não incidência e benefícios fiscais Procedência III CJUL 02036/16 
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Nulidade por cerceamento ao direito de defesa Nulidade Parcial CONP 00042/16 

Nulidade por cerceamento ao direito de defesa Nulidade Parcial CONP 00043/16 

Nulidade por cerceamento ao direito de defesa Nulidade Parcial II CJUL 00108/16 

Nulidade por cerceamento ao direito de defesa Nulidade Parcial IV CJUL 00123/16 

Nulidade por cerceamento ao direito de defesa Nulidade Parcial IV CJUL 00124/16 

Nulidade por cerceamento ao direito de defesa Nulidade Parcial I CJULT 00161/16 

Nulidade por cerceamento ao direito de defesa Nulidade Parcial I CJULT 00162/16 

Nulidade por cerceamento ao direito de defesa Nulidade Parcial IV CJUL 00270/16 

Nulidade por cerceamento ao direito de defesa Nulidade Parcial III CJUL 00284/16 

Nulidade por cerceamento ao direito de defesa Nulidade Parcial III CJUL 00285/16 

Nulidade por cerceamento ao direito de defesa Nulidade Parcial CONP 00431/16 

Nulidade por cerceamento ao direito de defesa Nulidade Parcial CONP 00474/16 

Nulidade por cerceamento ao direito de defesa Nulidade Parcial III CJUL 00524/16 

Nulidade por cerceamento ao direito de defesa Nulidade Parcial II CJUL 00609/16 

Nulidade por cerceamento ao direito de defesa Nulidade Parcial CONP 00611/16 

Nulidade por cerceamento ao direito de defesa Nulidade Parcial CONP 00612/16 

Nulidade por cerceamento ao direito de defesa Nulidade Parcial I CJUL 00722/16 

Nulidade por cerceamento ao direito de defesa Nulidade Parcial IV CJUL 00769/16 

Nulidade por cerceamento ao direito de defesa Nulidade Parcial IV CJUL 00770/16 

Nulidade por cerceamento ao direito de defesa Nulidade Parcial CONP 00820/16 

Nulidade por cerceamento ao direito de defesa Nulidade Parcial III CJUL 00842/16 

Nulidade por cerceamento ao direito de defesa Nulidade Parcial III CJUL 00843/16 

Nulidade por cerceamento ao direito de defesa Nulidade Parcial III CJUL 00844/16 

Nulidade por cerceamento ao direito de defesa Nulidade Parcial CONP 00852/16 

Nulidade por cerceamento ao direito de defesa Nulidade Parcial IV CJUL 00901/16 

Nulidade por cerceamento ao direito de defesa Nulidade Parcial III CJUL 00918/16 

Nulidade por cerceamento ao direito de defesa Nulidade Parcial IV CJUL 00998/16 

Nulidade por cerceamento ao direito de defesa Nulidade Parcial I CJUL 01038/16 

Nulidade por cerceamento ao direito de defesa Nulidade Parcial I CJUL 01039/16 

Nulidade por cerceamento ao direito de defesa Nulidade Parcial III CJUL 01077/16 

Nulidade por cerceamento ao direito de defesa Nulidade Parcial III CJUL 01079/16 

Nulidade por cerceamento ao direito de defesa Nulidade Parcial III CJUL 01150/16 

Nulidade por cerceamento ao direito de defesa Nulidade Parcial II CJUL 01220/16 

Nulidade por cerceamento ao direito de defesa Nulidade Parcial CONP 01222/16 

Nulidade por cerceamento ao direito de defesa Nulidade Parcial CONP 01231/16 

Nulidade por cerceamento ao direito de defesa Nulidade Parcial CONP 01233/16 

Nulidade por cerceamento ao direito de defesa Nulidade Parcial III CJUL 01255/16 

Nulidade por cerceamento ao direito de defesa Nulidade Parcial III CJUL 01256/16 

Nulidade por cerceamento ao direito de defesa Nulidade Parcial III CJUL 01257/16 

Nulidade por cerceamento ao direito de defesa Nulidade Parcial CONP 01267/16 
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Nulidade por cerceamento ao direito de defesa Nulidade Parcial CONP 01268/16 

Nulidade por cerceamento ao direito de defesa Nulidade Parcial III CJUL 01351/16 

Nulidade por cerceamento ao direito de defesa Nulidade Parcial I CJUL 01352/16 

Nulidade por cerceamento ao direito de defesa Nulidade Parcial CONP 01366/16 

Nulidade por cerceamento ao direito de defesa Procedência Parcial III CJUL 01411/16 

Nulidade por cerceamento ao direito de defesa Nulidade Parcial III CJUL 01423/16 

Nulidade por cerceamento ao direito de defesa Nulidade Parcial CONP 01467/16 

Nulidade por cerceamento ao direito de defesa Nulidade Parcial II CJUL 01479/16 

Nulidade por cerceamento ao direito de defesa Nulidade Parcial CONP 01494/16 

Nulidade por cerceamento ao direito de defesa Nulidade Parcial CONP 01495/16 

Nulidade por cerceamento ao direito de defesa Nulidade Parcial II CJUL 01517/16 

Nulidade por cerceamento ao direito de defesa Nulidade Parcial II CJUL 01518/16 

Nulidade por cerceamento ao direito de defesa Nulidade Parcial III CJUL 01567/16 

Nulidade por cerceamento ao direito de defesa Nulidade Parcial IV CJUL 01574/16 

Nulidade por cerceamento ao direito de defesa Nulidade II CJUL 01685/16 

Nulidade por cerceamento ao direito de defesa Nulidade Parcial IV CJUL 01734/16 

Nulidade por cerceamento ao direito de defesa Nulidade Parcial I CJUL 01863/16 

Nulidade por cerceamento ao direito de defesa Nulidade Parcial IV CJUL 01915/16 

Nulidade por cerceamento ao direito de defesa Nulidade Parcial CONP 01959/16 

Nulidade por cerceamento ao direito de defesa Nulidade Parcial CONP 01960/16 

Nulidade por cerceamento ao direito de defesa Nulidade Parcial CONP 02024/16 

Nulidade por cerceamento ao direito de defesa Nulidade Parcial CONP 02025/16 

Nulidade por cerceamento ao direito de defesa Nulidade Parcial II CJUL 02037/16 

Nulidade por cerceamento ao direito de defesa Nulidade Parcial I CJUL 02048/16 

Nulidade por cerceamento ao direito de defesa Nulidade Parcial I CJUL 02063/16 

Nulidade por erro na identificação do sujeito passivo Nulidade I CJUL 00566/16 

Nulidade por erro na identificação do sujeito passivo Nulidade CONP 00582/16 

Nulidade por erro na identificação do sujeito passivo Nulidade Parcial CONP 00694/16 

Nulidade por erro na identificação do sujeito passivo Nulidade IV CJUL 00988/16 

Nulidade por erro na identificação do sujeito passivo Nulidade I CJUL 01457/16 

Nulidade por erro na identificação do sujeito passivo Nulidade Parcial II CJUL 01598/16 

Nulidade por erro na identificação do sujeito passivo Nulidade III CJUL 01855/16 

Nulidade por erro na identificação do sujeito passivo Nulidade Parcial III CJUL 01867/16 

Nulidade por incompetência funcional Nulidade III CJUL 00919/16 

Nulidade por incompetência funcional Nulidade Parcial I CJUL 01191/16 

Nulidade por incompetência funcional Nulidade Parcial CONP 01642/16 

Nulidade por incompetência funcional Nulidade I CJUL 02060/16 

Nulidade por incompetência funcional Nulidade I CJUL 02061/16 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade II CJUL 00038/16 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade II CJUL 00039/16 
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Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade III CJUL 00305/16 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade III CJUL 00333/16 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade III CJUL 00334/16 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade II CJUL 00340/16 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade Parcial CONP 00347/16 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade I CJUL 00351/16 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade IV CJUL 00353/16 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade Parcial CONP 00356/16 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade I CJULT 00425/16 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade III CJUL 00527/16 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade III CJUL 00588/16 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade III CJUL 00657/16 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade CONP 00664/16 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade II CJUL 00668/16 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade Parcial CONP 00672/16 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade III CJUL 00675/16 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade III CJUL 00727/16 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade Parcial CONP 00742/16 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade Parcial CONP 00755/16 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade Parcial CONP 00827/16 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade Parcial CONP 00892/16 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade Parcial CONP 00900/16 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade Parcial CONP 00906/16 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade IV CJUL 00944/16 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade III CJUL 00959/16 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade IV CJUL 01050/16 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade I CJUL 01055/16 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade I CJUL 01095/16 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade Parcial CONP 01136/16 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade I CJUL 01142/16 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade III CJUL 01192/16 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade III CJUL 01193/16 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade III CJUL 01194/16 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade IV CJUL 01250/16 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade Parcial CONP 01287/16 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade III CJUL 01293/16 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade Parcial CONP 01309/16 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade III CJUL 01347/16 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade IV CJUL 01375/16 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade IV CJUL 01376/16 
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Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade IV CJUL 01377/16 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade III CJUL 01417/16 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade III CJUL 01418/16 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade Parcial CONP 01433/16 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade IV CJUL 01437/16 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade IV CJUL 01444/16 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade IV CJUL 01447/16 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade III CJUL 01468/16 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade III CJUL 01469/16 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade IV CJUL 01500/16 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade Parcial CONP 01539/16 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade I CJUL 01555/16 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade IV CJUL 01573/16 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade I CJUL 01582/16 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade II CJUL 01597/16 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade II CJUL 01599/16 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade II CJUL 01612/16 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade Parcial CONP 01640/16 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade Parcial CONP 01646/16 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade CONP 01665/16 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade CONP 01666/16 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade CONP 01667/16 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade II CJUL 01692/16 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade IV CJUL 01735/16 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade IV CJUL 01736/16 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade II CJUL 01747/16 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade III CJUL 01772/16 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade CONP 01802/16 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade III CJUL 01866/16 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade II CJUL 01919/16 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade III CJUL 01924/16 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade CONP 02033/16 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade CONP 02034/16 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade CONP 02035/16 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade I CJUL 02051/16 

Nulidades Nulidade Parcial CONP 00061/16 

Nulidades Nulidade Parcial CONP 00062/16 

Nulidades Nulidade Parcial CONP 00113/16 

Nulidades Nulidade Parcial CONP 00155/16 

Nulidades Nulidade Parcial CONP 00207/16 
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Nulidades Nulidade Parcial CONP 00208/16 

Nulidades Procedência CONP 00487/16 

Nulidades Procedência IV CJUL 00680/16 

Nulidades Nulidade Parcial CONP 00734/16 

Nulidades Nulidade Parcial CONP 00754/16 

Nulidades Improcedência IV CJUL 00761/16 

Nulidades Nulidade Parcial CONP 01059/16 

Nulidades Nulidade Parcial CONP 01060/16 

Nulidades Nulidade CONP 01118/16 

Nulidades Nulidade I CJUL 01143/16 

Nulidades Nulidade Parcial CONP 01182/16 

Nulidades Nulidade Parcial CONP 01284/16 

Nulidades Procedência III CJUL 01421/16 

Nulidades Procedência III CJUL 01422/16 

Operação com gado Procedência CONP 00188/16 

Operação com gado Procedência CONP 00189/16 

Operação com gado Improcedência I CJUL 00289/16 

Operação com gado Procedência I CJUL 00321/16 

Operação com gado Improcedência IV CJUL 00385/16 

Operação com gado Improcedência IV CJUL 00391/16 

Operação com gado Improcedência IV CJUL 00392/16 

Operação com gado Improcedência IV CJUL 00393/16 

Operação com gado Improcedência IV CJUL 00394/16 

Operação com gado Improcedência IV CJUL 00395/16 

Operação com gado Procedência I CJUL 00789/16 

Operação com gado Procedência I CJUL 00790/16 

Operação com gado Procedência I CJUL 00791/16 

Operação com gado Procedência I CJUL 00792/16 

Operação com gado Procedência II CJUL 00930/16 

Operação com gado Procedência I CJUL 00938/16 

Operação com gado Procedência I CJUL 01127/16 

Operação com gado Extinção I CJUL 01206/16 

Operação com gado Procedência II CJUL 01281/16 

Operação com gado Procedência II CJUL 01282/16 

Operação com gado Procedência II CJUL 01283/16 

Operação com gado Procedência Parcial III CJUL 01317/16 

Operação com gado Procedência I CJUL 01382/16 

Operação com gado Procedência CONP 01525/16 

Operação com gado Procedência I CJUL 02038/16 

Outros Procedência II CJUL 00070/16 
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Outros Procedência II CJUL 00116/16 

Outros Procedência IV CJUL 00126/16 

Outros Improcedência CONP 00139/16 

Outros Improcedência CONP 00140/16 

Outros Procedência II CJUL 00296/16 

Outros Improcedência CONP 00415/16 

Outros Improcedência CONP 00416/16 

Outros Procedência II CJUL 00480/16 

Outros Improcedência CONP 00583/16 

Outros Improcedência CONP 00673/16 

Outros Procedência IV CJUL 00679/16 

Outros Procedência Parcial CONP 00690/16 

Outros Improcedência CONP 00814/16 

Outros Improcedência CONP 00883/16 

Outros Procedência Parcial IV CJUL 00985/16 

Outros Improcedência III CJUL 01075/16 

Outros Improcedência III CJUL 01080/16 

Outros Improcedência III CJUL 01081/16 

Outros Improcedência III CJUL 01082/16 

Outros Improcedência III CJUL 01083/16 

Outros Procedência III CJUL 01428/16 

Outros Procedência II CJUL 01464/16 

Outros Procedência II CJUL 01465/16 
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Matéria: Alíquota (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00216/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Edson Abrão da Silva 
 

 
EMENTA: Processual. Pedido de diligência formulado pelo 
autuado. Rejeitado. Preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pela autuada, por insegurança na determinação da 
infração. Rejeitado. ICMS. ECFs – Equipamento Emissor de 
Cupom Fiscal. Saída de mercadoria, utilizando carga tributária 
inferior à prevista em lei. Procedente. Preliminar de exclusão da 
lide do sujeito passivo solidário Kalebe Cândido Borges. 
Acolhida. 
 
1. Não havendo nos autos dúvida a ser dirimida, o pedido de 
diligência não pode ser acolhido;  
 
2. Torna-se inócuo o questionamento sobre  nulidade da lide, 
quando tal arguição for desprovida de amparo legal;   
 
 3. Os sócios, os gerentes, os administradores, os presidentes, 
etc. que não tenham agido com excesso de poderes, ou infração 
de contrato social ou estatutos, ou concorrido pela prática de 
ilícito tributário, nos termos sentenciados pelo Superior Tribunal 
de Justiça, não podem ser sujeitos passivos solidários da lide;  
 
4. Reafirma-se a decisão monocrática que julgou procedente a 
inicial, quando a instrução processual apontar que o polo 
passivo não trouxe aos autos nenhum elemento de prova capaz 
de contrapor a reclamação preambular. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de novembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência formulado pelo autuado. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Washington Luis Freire de Oliveira, Edson Abrão da Silva, José Pereira D'abadia e Nivaldo 
Carvelo Carvalho. Também por votação unânime, rejeitar a preliminar de nulidade da peça 
básica, arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração.  Participaram 
do julgamento os Conselheiros Washington Luis Freire de Oliveira, Edson Abrão da Silva, 
José Pereira D'abadia e Nivaldo Carvelo Carvalho. E, por maioria de votos, acolher a 
preliminar de exclusão da lide do sujeito passivo solidário KALEBE CÂNDIDO BORGES, 
arguida pelo Conselheiro Edson Abrão da Silva. Foram vencedores os Conselheiros 
Edson Abrão da Silva, José Pereira D'abadia e Nivaldo Carvelo Carvalho. Vencido o 
Conselheiro Washington Luis Freire de Oliveira. Quanto ao mérito, por unanimidade de 
votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração.  Participaram do julgamento os Conselheiros 
Washington Luis Freire de Oliveira, Edson Abrão da Silva, José Pereira D'abadia e Nivaldo 
Carvelo Carvalho.  A sessão foi realizada por maioria simples, nos termos do § 6º, II do 
art. 51 do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto nº 6.930, de 9 de Junho de 
2009, por falta de Conselheiro do Fisco para compor a Câmara. 
 



 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo, em 
epígrafe, realizou saída de mercadorias, por meio dos ECFs – Equipamento Emissor de 
Cupom Fiscal, utilizando carga tributária inferior à estabelecida pela legislação tributária, 
ocasionado diferença de R$ 66.731,30 (sessenta e seis mil, setecentos e trinta e um reais 
e trinta centavos), no ICMS a recolher, conforme apurado em Auditoria Comparativa da 
Situação Tributária e da Base de Cálculo. 

 
A base legal dada por infringida foi assim descrita: artigos 11, I, 27, 

40 e 64 da Lei nº. 11.651/91. E a penalidade aplicada: artigo 71 IV ‘A” do CTE. 
 
O polo passivo solidário é identificado à fl. 06, em face deste foi 

lavrado os respectivos Termos de Revelia, fl. 126 e de Perempção, fl. 162.   
 
Instruindo o feito em sua fase cognitiva o autor do lançamento acosta 

a este volume os documentos de fls. 03 “usque” 123. 
 
Impugnando o lançamento o polo passivo argui a nulidade da lide, 

sob a alegação de que o fisco deveria ter relacionado todas as notas fiscais, requisito que 
entende necessário, além de outros que cerceou o direito de defesa. Aduz que a multa é 
confiscatória. Pugna por revisão fiscal. Fls. 129/136. Junta documentos, fls. 137/147.  

 
O ilustre sentenciador “a quo” refuta os questionamentos 

preliminares e no mérito reafirma a exigência preambular, fls. 153/155.  
 
Em grau de recurso voluntário o polo passivo repete as alegações 

pronunciadas na fase impugnatória, fls. 165/174. Junta documentos, fls. 175/179. 
 
É o relatório. 
 
                                   VOTO 
 
Sobre o pedido de diligência formulado pela defesa, o rejeito por não 

haver nos elementos constitutivos da lide qualquer dúvida a ser dirimida.  
 
Do mesmo modo, rejeito a preliminar de nulidade da peça básica, 

arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração, tendo em vista que 
não está configurado nos elementos constitutivos desta lide qualquer afronta ao capítulo 
que trata da nulidade dos atos processuais, insertos no inciso IV do artigo 20 da Lei nº. 
16.469/09.  A infração e a correspondente penalidade foram corretamente aplicadas, a 
instrução processual em sede cognitiva efetivada com clareza, onde a mídia, acostada a 
este tomo e devidamente recebida pela polaridade passiva, relaciona todos os cupons 
fiscais dos relatórios Divergência de Carga Tributária Informada e Calculada – Cupom 
Fiscal (Tipo 60). Portanto, o CD- ROOM, contém todas as informações necessárias à 
produção da defesa.  Assim, rejeitada está a preliminar em comento.  

 
Entretanto, suscito e acolho a preliminar de exclusão do polo passivo 

solidário da lide, de conformidade com o que passo a expor:  
 
A indicação do sócio, identificado no documento de fl. 06, para 

responder pelo crédito fazendário, deve vir acompanhada da comprovação de que ele 



 

tenha agido com excesso de poderes ou de forma fraudulenta ou prejudicial à sociedade, 
ou, ainda ao arrepio da lei comercial. 

 
O entendimento dominante no Superior Tribunal de Justiça é que “o 

não-recolhimento do tributo, por si só, não constitui infração à lei suficiente a ensejar a 
responsabilidade solidária dos sócios, ainda que exerçam gerência, sendo necessário 
provar que agiram os mesmos dolosamente, com fraude ou excesso de poderes.” (REsp 
898168/SP, Recurso Especial 2006/0238668-1, julgado em 21/02/2008 e publicado no DJ 
05/03/2008 p.1).  

 
Portanto, os bens do sócio de uma pessoa jurídica comercial não 

respondem, em caráter solidário, por dívidas fiscais assumidas pela sociedade. A 
responsabilidade tributária imposta por sócio-gerente, administrador, diretor ou equivalente 
só se caracteriza quando há dissolução irregular da sociedade ou se comprovar a prática 
de infração à lei pelo dirigente, e não apenas quando ele simplesmente exercia a gerência 
da empresa na época da ocorrência do fato gerador. 

 
Ademais, o simples inadimplemento não caracteriza infração legal. 

Inexistindo prova de que se tenha agido com excesso de poderes, ou infração de contrato 
social ou estatutos, não há falar-se em responsabilidade tributária do sócio e esse título ou 
a título de infração legal.  

 
Portanto, faço este voto com o entendimento firmado nesta Casa em 

processos que discutem esta questão e cuja razão do acolhimento da preliminar de 
exclusão do sócio solidário da lide se conserva de acordo com o meu juízo, que foi 
externado em outros julgados semelhantes.  

 
Com as questões primeiras solucionadas, volvo-me à razão de direito 

desta demanda, onde melhor sorte não tem o pleito da defesa, vez que esta não enfrenta 
a exigência estampada na folha de rosto deste volume, ao não trazer aos autos prova 
cabal de que não cometeu o ilícito fiscal descrito na vestibular.   

 
Considerando que o trabalho desenvolvido pela autoridade lançadora 

está correto, conforme expus em parágrafo anterior, quando apreciava o questionamento 
da incidental de nulidade, só me resta ratificar o juízo exarado pelo nobre julgar 
monocrático e decidir pela procedência do lançamento.   

 
Assim, voto rejeitando o pedido de diligência formulado pelo autuado. 

Também por votação unânime, rejeito a preliminar de nulidade da peça básica, arguida 
pela autuada, por insegurança na determinação da infração. Questiono e acolho a 
preliminar de exclusão da lide do sujeito passivo solidário Kalebe Cândido Borges. Quanto 
ao mérito, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento para confirmar a sentença 
singular que considerou procedente o auto de infração.  

 
 

Sala das sessões plenárias, em 01 de março de 2016. 
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Matéria: Alíquota (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00341/16 
 
Relator: Conselheiro Heli José da Silva 
 

 
EMENTA: I - PROCESSUAL - NULIDADES. Preliminares de 
nulidade do lançamento, por: (i) insegurança na determinação 
da infração; (ii) cerceamento do direito de defesa. Rejeitadas por 
unanimidade de votos. 
 
1. Não é passível de nulidade o lançamento que contenha os 
elementos indispensáveis para determinar com segurança a 
infração denunciada e identificar corretamente o infrator. (Artigo 
20, § 3.º, da Lei nº 16.469/09); 
 
2. Rejeita-se a preliminar de cerceamento do direito de defesa, 
por falha na instrução processual, quando os elementos 
anexados para comprovação da acusação fiscal, forem 
suficientes para o pleno conhecimento do objeto da exigência 
fiscal. 
 
II - SOLIDARIEDADE. Preliminar de exclusão dos coobrigados 
solidários da lide. Rejeitada por maioria de votos. 
 
1. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham 
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal, especialmente: com o contribuinte, os 
acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem 
responsáveis. (Artigo 45, inciso XII, CTE). 
 
III - MÉRITO - ICMS. Obrigação tributária principal. Omissão de 
pagamento do imposto. Utilização de alíquota efetiva e situação 
tributária em desacordo com a legislação tributária. Procedente. 
Decisão majoritária. 
 
1. É procedente o lançamento com supedâneo em auditoria que 
apura diferença de ICMS, decorrente da aplicação de alíquota 
efetiva e situação tributária em desacordo com a legislação 
tributária. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 21 de janeiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pelo sujeito passivo, por insegurança 
na determinação da infração e cerceamento ao direito de defesa. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Heli José da Silva, Nivaldo Carvelo Carvalho e José Paixão 
de Oliveira Gomes. Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão da lide dos 
Solidários Andreimar Alves Mendonça, Gesmar Alves Mendonça e Deusmar Alves 



 

Mendonça, arguida pelos próprios. Foram vencedores os Conselheiros Heli José da Silva 
e José Paixão de Oliveira Gomes. Vencido o Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho. 
Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Foram 
vencedores os Conselheiros Heli José da Silva e José Paixão de Oliveira Gomes. Vencido 
o Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho, que votou pela improcedência do lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal, no presente processo, é de que o sujeito passivo 
em epígrafe "realizou saída de mercadorias, no período de 02/10/2009 a 12/03/2012, por 
meio de Cupom Fiscal, utilizando  carga tributária inferior à estabelecida pela legislação 
tributária, ocasionando uma diferença de R$ 33.835,60 (trinta e três mil, oitocentos e 
trinta e cinco reais e sessenta centavos), no ICMS a recolher, apurada em Auditoria 
Comparativa da Situação Tributária e da Base de Cálculo, planilhas e documentação em 
anexo. Em consequência, deverá pagar o ICMS omitido, acrescido das cominações 
legais. 

A autoridade lançadora indicou como infringidas as disposições dos 
artigos 11, inciso I, 27, 40, e 64, todos Lei nº 11.651/91, sendo proposta a aplicação da 
penalidade prevista no artigo 71, inciso IV-A, da Lei nº 11.651/91, c/ redação da Lei nº 
17.519/11.  

Foram identificados como sujeitos passivos solidários: Gesmar Alves 
Mendonça; Andreimar Alves Mendonça; e Deusmar Alves Mendonça, na condição de 
administradores da empresa autuada, nos termos do artigo 45, inciso XII, da Lei nº 
11.651/91.  

O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: Anexo 
Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário; Anexo Estruturado – Descritivo 
Complementar da Ocorrência; Anexo Estruturado - Identificação do Sujeito Passivo 
Coobrigado; extrato Consulta Detalhada do Contribuinte – Pessoa Jurídica; Recibo de 
Entrega de Relatórios Digitais; e, Mídia - CD, fls. 03/13.  

O autuado e os solidários foram intimados, conforme documentos de 
fls. 14/21.  

Em sua impugnação, fls. 24/29, o sujeito passivo, após descrever o 
histórico do auto de infração, argumenta, no mérito, a existência na legislação tributária 
estadual de diversos benefícios fiscais, indicando a redução da base de cálculo para o 
fornecimento de refeições, constante do artigo 8º, inciso XII, do anexo IX, do RCTE. 
Assim, menciona que por ser fornecedora de refeição, faz jus ao benefício destacado, 
tendo o agente autuante laborado em equívoco, pois desconsiderou referido benefício. 
Destaca, ainda, consulta formulada à Secretaria da Fazenda a respeito da questão.  

Pugna, ao final, pela improcedência do auto de infração. 

Os coobrigados solidários Deusmar Alves Mendonça e Andreimar 
Alves Mendonça apresentam, também, em conjunto, Impugnação junto à Primeira 
Instância, defensório de fls. 39/46, por intermédio do qual pugnam pela exclusão da 
polaridade passiva. Alegam ilegal desconsideração da personalidade jurídica, pois os 
sócios administradores somente respondem pelos tributos devidos pela empresa na 
hipótese de praticarem atos com excesso de poderes ou com infração de lei, contrato 
social ou estatutos. Respaldam seus argumentos no artigo 135, do Código Tributário 
Nacional – CTN. 



 

Lavrou-se, outrossim, o Termo de Revelia em desfavor do solidário 
Gesmar Alves Mendonça, fls. 52. 

Pela sentença n° 2.570/2015, fls. 57/58, o julgador singular decidiu 
pela procedência do auto de infração, assim como pela manutenção dos coobrigados 
solidários na lide. Em sua fundamentação afirmou que "Primeiramente, deve-se observar 
que não procede a argumentação defensória com relação a empresa autuada realizar 
saídas apenas de refeições, por se tratar de lanchonete, cuja redução de base de cálculo 
mencionada, realmente, sustentaria esse tipo de argumentação com relação a algumas 
mercadorias como ela própria apontou, ou seja, operação interna de fornecimento de 
refeição, com observância ainda do inciso XIII do art. 2º da In nº 389/99, transcrito por um 
dos impugnantes. 

Para exemplificar, junto apenas as duas primeiras folhas das 
planilhas contidas no CD-ROOM intitulada “Divergências de Carga Tributária Informada e 
Calculada – Cupom Fiscal (Tipo 60i) para análise e verificação que as mercadorias 
nessas relacionadas não se enquadram como refeição, o que faz desmoronar no mérito 
os argumentos defensórios apresentados pelo sujeito passivo principal”. 

Os sujeitos passivos foram intimados do teor da decisão 
monocrática, conforme documentos de fls. 59/70.  

Os autuados apresentam, em peças distintas, os Recursos 
Voluntários de fls. 72/78 e 80/89. 

O sujeito passivo direto, após descrever os fatos, reitera o argumento 
relacionado com o fornecimento de refeição, situação que se enquadraria no benefício 
constante do artigo 8º, inciso XII, do Anexo IX, do RCTE. Indica, ainda, a multiplicidade 
de mercadorias relacionadas com carga tributária diversa da exigida no auto de infração, 
destacando material de construção, produtos automotivos, hortifrúti, refeições e produtos 
da cesta básica. Ainda, mercadorias cujo o imposto foi pago por substituição tributária, ou 
cujo ICMS é isento e até mesmo produtos em que houve o destaque do imposto, porém 
com benefício fiscal desconsiderado pela autoridade fiscal. 

Por derradeiro, pede o que o auto de infração seja julgado nulo por 
insegurança na determinação, e por cerceamento do direito de defesa. 

No mérito, pugna pela improcedência do lançamento.  

Os coobrigados solidários reiteram o pleito de exclusão da lide, com 
espeque no diretivo contido no artigo 135, do CTN, haja vista não terem agido com 
excesso de poderes, ou com infração à lei, contrato social ou estatutos.  

Este é o relatório. 
   

    V O T O  
    

         QUESTÕES PRELIMINARES 
 

PROCESSUAL - NULIDADES 

 
Quantos às preliminares suscitadas, a saber: insegurança na 

determinação da infração e cerceamento do direito de defesa, apresentadas 
genericamente pelo polo passivo, hei por bem, em consenso unânime com meus pares, 
rejeitá-las, haja vista que a irregularidade fiscal está clara e nitidamente relatada, estando 
o auto de infração corretamente instruído, de modo a assegurar ao polo passivo o 
exercício da ampla defesa e do contraditório. 



 

Respalda-se o sujeito passivo no argumento de que o agente 
autuante laborou em diversos erros, os quais estão evidentes no demonstrativo analítico 
de auditoria. Entretanto, o recorrente não indica, objetivamente, referidos erros. E, da 
análise dos demonstrativos, contidos em 2.258 (duas mil e duzentos e cinquenta e oito) 
páginas dentro do arquivo digital de fls. 12, não se detecta, a priori, sem a indicação 
precisa, quais são os erros mencionados, os quais, devidamente apresentados, poderiam 
ensejar a realização de diligência para saná-los. 

Assim posto, não há como acolher a pretensa nulidade por 
insegurança na determinação da infração, e por cerceamento do direito de defesa.   

Assim, entendo que o lançamento contém todos os elementos 
indispensáveis para determinar com segurança a infração denunciada e identificar 
corretamente o infrator, não ocorrendo, a meu ver, nenhuma das hipóteses de nulidades 
contidas no artigo 20, da Lei n.º 16.469/09. 

 

   SOLIDARIEDADE – EXCLUSÃO DOS SOLIDÁRIOS       

 

Apreciando o pedido de exclusão dos solidários da lide, apresentado 
pelos próprios, manifesto-me pela rejeição, por entender que os mesmos, na condição de 
sócios administradores, possuem interesse comum na situação que tributariamente 
desonere e, por consequência, beneficie a empresa que dirigem, situação que, 
exatamente por serem dirigentes, ocorre no âmbito de sua área de controle e decisão, 
razão por que suas condutas se subsumem ao artigo 45, inciso XII, da Lei nº 11.651/91, a 
seguir transcrito: 

 

“Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do 
imposto devido na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse 
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 

[...] 

XII – com o contribuinte, os acionistas controladores, os 
diretores, gerentes, administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que praticarem, 
intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis; 

[...]” 
 

Há que se destacar ainda, que a pessoa jurídica manifesta sua 
vontade por meio de seus dirigentes, consequentemente, se ocorreu omissão de 
pagamento do ICMS na situação referida no auto de infração, tal fato somente pode ser 
atribuído à decisão ou determinação de seus administradores, por ação ou omissão, pois 
é pela vontade destes que a pessoa jurídica realiza suas operações e deve cumprir as 
suas obrigações tributárias. 

Com as razões acima delineadas, entendo que não há como excluir 
da lide os coobrigados solidários identificados, razão pela qual devem ser mantidos na 
polaridade passiva. 

 

   QUESTÃO MERITÓRIA 

 

Adentrando ao exame do mérito do processo, observo, em 
preâmbulo, que a descrição do fato contido na peça inicial, bem como nos demonstrativos 



 

anexados, reporta-se à cobrança de ICMS, dimensionado em Auditoria, na qual detectou-
se que o sujeito passivo promoveu a saída de mercadorias, utilizando situação tributária 
diferente da prevista na legislação, correspondendo a uma alíquota efetiva inferior à 
estabelecida para a mercadoria. 

Relativamente aos trabalhos realizados pela fiscalização, destaco 
que a “Auditoria Comparativa Da Situação Tributária e Da Base de Cálculo” está 
contemplada no Roteiro nº 23, da Instrução de Serviço nº 15/2009 - SAT, que aprovou o 
referido roteiro, dentre outros. 

A mesma é conceituada como o trabalho fiscal “que compara a 
situação tributária e a base de cálculo destacada nos documentos fiscais emitidos e 
utilizada para cálculo do imposto devido, com a base de cálculo calculada de ofício, sendo 
que esta considera o tipo de operação realizada, a alíquota e a situação tributária da 
mercadoria, observando ainda se há ou não utilização de benefício fiscal”. 

A finalidade da auditoria, discriminada no Roteiro em questão é, 
justamente: “Verificar eventuais diferenças do imposto, provenientes de erro no cálculo da 
base de cálculo, bem como restabelecer o valor do imposto devido em razão de utilização 
incorreta ou indevida de benefício fiscal”.  

Portanto, por intermédio da auditoria realizou-se a comparação da 
base de cálculo indicada nos cupons fiscais emitidos por meio de ECF – Equipamento 
Emissor de Cupom Fiscal - e a base de cálculo atribuída a cada mercadoria, segundo a 
legislação fiscal, sendo que a diferença foi considerada pelo Fisco como débito de ofício. 

O trabalho fiscal não foi, objetivamente, contestado pelo sujeito 
passivo, e a verificação dos demonstrativos da auditoria, evidenciam que o sujeito passivo 
promoveu saída de mercadorias, no período autuado, por meio de Equipamento Emissor 
de Cupom Fiscal - ECF, utilizando carga tributária inferior à estabelecida pela legislação 
tributária, ocasionando uma diferença de R$ 33.835,60 (trinta e três mil, oitocentos e trinta 
e cinco reais e sessenta centavos), no ICMS a recolher. 

O argumento apresentado pelo recorrente, em especial quanto à 
indevida inclusão de mercadorias que não se enquadrariam no desiderato da auditoria 
realizada, tais como: as sujeitas à substituição tributária; material de construção; produtos 
automotivos; hortifrúti; produtos da cesta básica; e, especialmente, refeições, a princípio, 
não se confirma, a uma porque não houve, por parte do sujeito passivo, a indicação 
precisa e pontual das mesmas nos demonstrativos (2.258 páginas contidas na mídia – CD 
de fls. 12); a duas, porque, em rápida visualização das referidas páginas, 
semelhantemente ao julgador monocárpico, também, não logrei detectar referidas 
situações.   

Ante o exposto, voto, em consenso unânime, para rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, suscitadas pelo sujeito passivo, por insegurança 
na determinação da infração, e, por cerceamento do direito de defesa. 

E, por decisão majoritária, voto, rejeitando a preliminar de exclusão 
dos coobrigados solidários da lide, arguida pelos próprios. 

Quanto ao mérito, voto, acompanhado pela maioria dos 
Conselheiros, para conhecer do Recurso Voluntário, negar-lhe provimento, para manter a 
decisão singular que considerou procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões, em 11 de março de 2016. 
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Matéria: Alíquota (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00348/16 
 
Relatora: Conselheira Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Aplicação de alíquota 
menor em operação de saída de mercadoria do estabelecimento.  
 
 
1 - PRELIMINARES 
 
 
Cerceamento ao direito de defesa.  
 
 
Não houve limitação ou obstáculo impedindo a parte de se 
defender da forma legalmente permitida, afastado prejuízo em 
relação ao seu objetivo processual. 
 
 
 
Insegurança na determinação da infração.  
 
 
 
Não há nulidade do auto de infração por insegurança na 
determinação da infração, pois expostos com precisão os 
fundamentos do lançamento fiscal. 
 
 
2 - Exclusão dos solidários da lide. 
 
 
 
O sócio administrador é solidariamente responsável com o 
contribuinte pelo pagamento do imposto devido, nos termos do 
art. 45, inciso XII, da Lei 11.651/91. 
 
 
3 - MÉRITO 
 
A alíquota prevista na legislação tributária deve ser observada 
pelo sujeito passivo no momento da realização da operação de 
saída de mercadoria. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 05 de fevereiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação da 
infração e por cerceamento do direito de defesa, arguidas pela autuada. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, José Pereira 
D'abadia, Gilmar Rodrigues de Almeida, Washington Luis Freire de Oliveira e Alcedino 



 

Gomes Barbosa. Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão dos sujeitos 
passivos solidários Ivene Tieme Wada Narumiya e Kenji Sérgio Narumiya da lide, arguida 
pela autuada. Foram vencedores os Conselheiros Marlene Maria da Silva Ruguê 
Bernardes, Gilmar Rodrigues de Almeida e Washington Luis Freire de Oliveira. Vencidos 
os Conselheiros José Pereira D'abadia e Alcedino Gomes Barbosa. Quanto ao mérito, por 
votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença 
singular que considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, José Pereira D'abadia, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Washington Luis Freire de Oliveira e Alcedino Gomes Barbosa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

 
A descrição do fato é de que o sujeito passivo realizou saídas 

de mercadorias, no período de janeiro de fevereiro 2012 a dezembro de 2013, por meio 
das notas fiscais descritas no demonstrativo anexo, com utilização de alíquota menor que 
a devida para a operação, o que corresponde a uma tributação final inferior à prevista na 
legislação e resultou em prejuízo ao Erário estadual.  

 
O crédito tributário foi considerado procedente em primeira 

instância. 
 
Não se conformando com essa decisão o sujeito passivo 

interpõe recurso à câmara julgadora, alegando as preliminares de insegurança na 
determinação da infração e cerceamento ao direito de defesa, pois “não se sabe a base e 
até quando foi atualizada a multa, bem como juros e atualização monetária,” e, “sequer foi 
notificada a providenciar e explicar acerca de tal diferença apurada.” Requer a exclusão do 
solidário, nos termos do art. 135 do CTN e jurisprudência dos tribunais superiores. 
Sustenta a natureza confiscatória da multa aplicada, fechando com o pedido de 
improcedência da autuação. 

 
 

V O T O 
 
 
A determinação do cálculo do crédito tributário, em 

discriminação de cada parcela de composição, é de previsão legal, segundo artigos 167, 
168 e 170 da Lei 11.651/91 ou artigos 482, 482 e 483 do Decreto 4.852/97, já indicados ao 
sujeito passivo quando da expedição da intimação, porquanto expediente de indiscutível 
validade e pouca possibilidade de imprecisão, a menos indicada, precisamente, senão 
vejamos: 

 

Art. 167. O tributo não pago no vencimento é acrescido de juros 
de mora, não capitalizáveis, equivalentes à taxa de 0,5% (cinco 
décimos por cento) ao mês, calculados sobre o valor atualizado 
do tributo, desde a data do vencimento da obrigação tributária 
até o dia anterior ao de seu efetivo pagamento. 

.............. 

 

Art. 168. O tributo não pago no vencimento deve ser atualizado 
monetariamente em função da variação do poder aquisitivo da 
moeda. 



 

§ 1º A correção monetária será calculada de acordo com o que 
estabelecer o regulamento, devendo ser utilizado para o 
cálculo, alternativamente, a variação dos preços aferida: 

I - pela Fundação Getúlio Vargas para apuração do Índice Geral 
de Preços, Disponibilidade Interna - IGP-DI; 

II - pela Secretaria de Estado do Planejamento e 
Desenvolvimento. 

§ 2º Na hipótese de utilização de índice estimado de 
atualização monetária para fins de concessão de parcelamento 
de crédito tributário, consideram-se definitivos os valores 
porventura apurados e recolhidos, não cabendo 
complementação ou restituição na ocorrência de eventuais 
diferenças. 
 
............ 
 

Art. 170. As multas previstas na legislação tributária, inclusive 
as de caráter moratório, serão atualizadas pelo mesmo critério e 
índice utilizados para a correção do tributo. 

§ 1º A atualização monetária será efetuada, mediante: 

I - a divisão do valor da multa pelo índice adotado, nos termos 
do art. 168, vigente no mês da prática da infração; 

II - a reconversão do valor da multa em real, pelo valor do índice 
referido, vigente no mês do efetivo pagamento. 

§ 2º Na impossibilidade de determinação do mês da ocorrência 
da infração, considera-se como tal: 

I - o mês em que o tributo deveria ter sido pago, em se tratando 
de infração da qual resulte falta de pagamento do tributo; 

II - tratando-se de infrações apuradas por levantamento fiscal, 
não vinculadas à falta de pagamento do tributo: 

a) o mês de julho, quando o período considerado coincidir com 
o ano civil; 

b) o mês médio do período considerado, quando este for ímpar, 
ou o primeiro mês da segunda metade do período, quando for 
par; 

III - nos demais casos, aquele que mais se aproximar da data 
provável da prática da infração, assim determinado pelas 
evidências ou indícios levantados pela autoridade fiscal. 
 
Não há previsão legal e nem obrigação do auditor fiscal 

notificar, previamente, o sujeito passivo a respeito da infração perpetrada, considerando 
que as ponderações dadas pelo recorrente no tocante a essa matéria não se referem ao 
objeto da presente autuação, os quais seriam relevantes quanto à auditoria do movimento 
financeiro. 

 
Desse modo, rejeitadas as preliminares arguidas de 

cerceamento ao direito de defesa e insegurança na determinação da infração, porquanto 
expostos com precisão os fundamentos do lançamento fiscal, especialmente pela 



 

pertinente descrição da ocorrência, não havendo nenhuma limitação ou obstáculo à 
recorrente de se defender, haja vista, como de fato constam dos autos, a devida intimação 
em todas as fases processuais, não lhe causando prejuízo em relação ao seu objetivo 
processual. 

 
Rejeitadas as preliminares arguidas. 
 
Segundo fls. 8 – documento obtido do banco de dados da Junta 

Comercial do Estado, tem-se que Ivete Tiemi Wada Narumiya e Kenji Sérgio Narumiya 
são sócios administradores da empresa. 

 
Nessa condição de administradores da pessoa jurídica, por 

força do art. 45, inciso XII, da Lei 11.651/91 - CTE, é confirmada sua responsabilidade, por 
solidariedade com o contribuinte, devendo figurar à sujeição passiva, senão vejamos: 

 

Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do 
imposto devido na operação ou prestação as pessoas que 
tenham interesse comum na situação que constitua o fato 
gerador da obrigação principal, especialmente: 

[...] 
 

XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os 
diretores, gerentes, administradores ou representantes da 
pessoa jurídica, relativamente à operação ou prestação 
decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão 
de que forem responsáveis; 
 
Vê tratar-se de uma sujeição passiva solidária decorrente de lei 

específica aplicável ao caso concreto. 
 
Ao constatar infração fiscal, tem-se que, por ação ou omissão, 

os Administradores são por ela responsáveis, pois a pessoa jurídica pensa e age por meio 
deles. 

 
Corrobora, ainda, que as decisões da empresa (ente destituído 

de vontade própria) se personificam na pessoa dos administradores. 
 
A decisão dos Tribunais Superiores, até o presente momento, 

afastando a responsabilidade solidário do sócio administrador está consolidada apenas na 
situação em que há simples inadimplemento por parte do contribuinte, não caracterizado 
por infração legal, o que não é o caso em questão. 

 
Rejeitada a preliminar de exclusão dos solidários da sujeição 

passiva. 
 
Em relação ao mérito, além da auditoria e de outros 

documentos anexos, os autos se fazem acompanhar de um esclarecedor anexo 
estruturado, dando conta do descritivo complementar da ocorrência, de maneira a 
ressaltar que o sujeito passivo não poderia utilizar a alíquota especial de 7%, quando haja 
revogação do TARE, condição indispensável, ou seja: 

 



 

“No período de fevereiro de 2012 a dezembro de 2013, o 
contribuinte realizou saídas de mercadorias do estabelecimento 
destinadas a outros contribuintes goianos signatários de TARE 
FOMENTAR/PRODUZIR, utilizando-se da alíquota especial de 
7% conforme previsto no § 4º do art. 20 da lei 13.591/2000. 
Todavia, tendo em vista que o TARE 001-0220/2001 celebrado 
pelo contribuinte remetente com a SEFAZ-GO para fins de 
fruição do incentivo financeiro do programa FOMENTAR foi 
revogado pelo órgão em 17/05/2012, com efeito a partir de 
01/02/2012, a partir dessa data, o mesmo estava impedido de 
aplicar a alíquota especial acima referida e, consequentemente, 
passou a estar sujeito à aplicação da alíquota normal prevista 
na legislação para os produtos comercializados, uma vez que a 
alíquota em questão aplica-se às operações realizadas entre 
contribuintes signatários de TARE FOMENTAR/PRODUZIR, na 
comercialização de produtos por eles industrializados, condição 
essa que deixou de ser satisfeita com a revogação do TARE do 
remetente. 
 
A utilização de alíquota menor que a prevista nas operações, 
resultou em débito a menor e em consequente falta de 
recolhimento de icms no valor de R$ 501.763,36 o qual é neste 
ato exigido.” 
 
Por isso, dada a clareza da descrição da ocorrência e a 

simplicidade da infração, a contestação suficiente e capaz de provocar alguma alteração 
no lançamento, seria no sentido de demonstrar possível equívoco da autoridade fiscal 
quanto à essa imputação e disso não se ocupou a defesa. 

 
Nesse sentir, diante do que se tem até o momento, é bastante 

considerar que normalmente a alíquota aplicada em operação e prestação internas, 
conforme artigo 27, inciso I, da Lei 11.6451/91, quando não excetuadas algumas 
mercadorias ou concedido algum benefício fiscal, é da ordem 17%, conforme se vê em 
demonstrativo anexo. 

 
Quanto à penalidade permanece a capitulada, da seguinte 

forma: art. 71, inciso III, alínea “a”, da Lei 11.651/91: 
 

Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 

........................ 

IV-A - de 80% (oitenta por cento) do valor do imposto omitido 
em decorrência da utilização de carga tributário inferior à 
aplicável à operação ou prestação; 
 
Essa penalidade de certa forma atende ao argumento da multa 

com natureza confiscatória, pois foi atenuada em relação à anteriormente prevista na 
legislação tributária, ressaltando que mais disso somente pelo Poder Judiciário, 
observando o disposto no § 4º do art. 6º da Lei 16.469/09, assim: 

 

Art. 6º Compete ao Conselho Administrativo Tributário -CAT- 
apreciar: 



 

........................................ 

§ 4º Não pode haver decisões que impliquem apreciação ou 
declaração de inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato 
normativo expedido pela Administração Tributária. 
 
Posto isso, voto conhecendo do recurso voluntário, negando-lhe 

provimento, para manter a sentença atacada tal como lançada, por seus próprios e 
jurídicos fundamentos e por este ora agregados, antes afastando as preliminares de 
insegurança na determinação da infração e cerceamento ao direito de defesa, bem como 
exclusão dos solidários da sujeição passiva. 

 
 

 
 

Sala das sessões, em 16 de março de 2016. 
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Matéria: Alíquota (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00621/16 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Venda não presencial. 
Aquisição de mercadorias por meio de internet, telemarketing ou 
showroom. Operações interestaduais. Improcedência. 
 
1. O recolhimento do ICMS, para as operações e prestações que 
destinem bens e serviços a consumidor final localizado em 
outra Unidade da Federação, é realizado com base na alíquota 
interestadual, quando o destinatário for contribuinte do imposto 
e na alíquota interna, quando o destinatário não for contribuinte 
dele, ou seja, do Estado de origem (art. 155, VII, CF). A venda 
não presencial ocorreu no território recifense, devendo aqui ser 
tributado. Não há inovação ou criação de tributo, mas tão 
somente uma mudança de entendimento acerca do fato gerador 
do ICMS, em consonância com a diretriz constitucional de 
redução das desigualdades regionais e sociais; 
 
2. É improcedente o auto de infração quando ficar 
desqualificada, no curso processual, a acusação fiscal nele 
formalizada. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 02 de março de 2016, decidiu,   por maioria de votos,  conhecer do 
recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente 
o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Paulo Diniz, Masayuki Missao e 
Edson Abrão da Silva. Vencidos os Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato e Mário 
de Oliveira Andrade que votaram pela procedência do auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo efetuou venda não 
presencial de Jet Ski para SOLISMAR CÂNDIDO DE OLIVEIRA, pessoa física residente 
no Estado de Goiás, conforme faz prova a nota fiscal nº 1201. Foi omitido o recolhimento 
da parte do ICMS em favor da unidade de destino, conforme determina o Protocolo ICMS 
nº 21 de 1° de abril de 2011.  

 
O lançamento de ofício está fundamentado nas Cláusulas Segunda, 

Terceira e Quarta do Protocolo ICMS nº 1º de abril de 2011. A penalidade aplicável ao 
caso é a do artigo 71, inciso III, alínea “a”, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida 
pela Lei nº 17.917/2012. 

 
Foi identificado como sujeito passivo coobrigado: SOLISMAR 

CÂNDIDO DE OLIVEIRA, que concorreu para a prática da infração tributária, onde 
recebeu mercadoria sem que o ICMS estivesse regularmente pago. Foi autuado com base 
no artigo 45, inciso XIII, do CTE. 

 
O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 03/09.  



 

 
Os sujeitos passivos foram intimados a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de fls. 10/13.  
 
Em sua impugnação, fls. 16/30, o sujeito passivo alega em preliminar 

a ilegitimidade do adquirente para figurar como sujeito passivo coobrigado pelo suposto 
crédito tributário, conforme Cláusula Segunda do Protocolo ICMS nº 21/2011. Argui que o 
imposto deveria ser exigido no momento do ingresso no território goiano, com a apreensão 
da mercadoria. Afirma, ainda, ser uma pessoa jurídica que se dedica à comercialização de 
embarcações para todo o território nacional, sendo que o referido Protocolo é 
inconstitucional, conforme vem reconhecendo o plenário do STF. Ao final, requer que seja 
reconhecida a ilegitimidade passiva do adquirente, excluindo-o do auto de infração, e que 
seja considerado improcedente o auto de infração. 

 
Acosta aos autos documentos de fls. 32/53. 
 
Em seguida, o solidário apresentou impugnação a esta instância, fls. 

58/62, arguindo que a autuação é improcedente, nos termos do artigo 155, §2°, inciso VII, 
alínea b, da Constituição Federal, tendo em vista que não é devido o diferencial de 
alíquotas por não contribuinte do ICMS, pelo fato de ser consumidora final. 

 
Pela Sentença n° 2769/2015 – JULP, fls. 66/69, o julgador singular 

decidiu por acatar o pedido de exclusão do solidário e pela procedência do presente auto 
de infração. Em sua fundamentação afirma que a inclusão do solidário encontra respaldo 
no artigo 45, inciso XIII, do CTE, regra que abarca o substituto tributário com a pessoa que 
por seus atos ou omissões concorra para a prática da infração à legislação tributária. No 
mérito, sustenta que o lançamento reporta-se à data do fato gerador, regido pela Lei 
vigente àquela data, ainda, que posteriormente modificada ou revogada, conforme 
prescreve o artigo 161 do CTE. Ressalta, ainda, que o deferimento da liminar foi em 
19/02/2014, considerando que a autuada não apresentou ter ações já ajuizadas em seu 
nome, então esta é a data limite de vigência do protocolo. Portanto, como o lançamento e 
o fato gerador são anteriores a referida data, o imposto reclamado na inicial deve ser 
mantido 

 
Em seu Despacho nº 1324/2015 de fls. 70, o Representante 

Fazendário manifesta-se pela manutenção da decisão monocrática, com a exclusão do 
solidário Solismar Cândido de Oliveira da lide. 

 
Devidamente intimado da decisão singular (fls. 71/72), o sujeito 

passivo interpõe Recurso às fls. 75/85, reiterando os argumentos apresentados 
anteriormente.  

 
É o Relatório. 
 
 

VOTO 
 

 
Tratam os autos de crédito tributário constituído em desfavor do 

sujeito passivo por ter efetuado venda não presencial para pessoa física residente no 
Estado de Goiás, de um Jet Ski para Solismar Cândido de Oliveira, sem retenção do 
imposto nos termos do Protocolo nº 21/2011. 

 



 

Inicialmente destaco que não há no processo questões preliminares, 
prejudiciais, de caráter terminativo, a serem apreciadas.   

 
Quanto ao mérito, ao proceder à análise do conteúdo do presente 

processo, na condição de seu relator, entendo que razão assiste ao sujeito passivo 
requerer a improcedência do presente auto de infração. De fato, no tocante à 
constitucionalidade do referido Protocolo, sabe-se, á toda evidência, que os dispositivos 
legais mencionados na inicial padecem de vício de constitucionalidade flagrante, tendo em 
vista, que vão de encontro a todo arquétipo constitucional do ICMS delineado nos artigos 
150 a 152 e 155, todos da Constituição Federal.  

 
O cerne e escopo do Protocolo ICMS nº 21/2011 é, em síntese, 

instituir fórmula de partilha entre o Estado de origem e o de destino das receitas do ICMS 
incidente nas aquisições não presenciais realizadas por consumidor final não contribuinte 
do imposto, celebradas por internet, telemarketing ou em showroom. 

 
Em outras palavras, trata-se de impedir que apenas os Estados de 

origem, normalmente situados no Sul e no Sudeste do país, regiões que agregam a maior 
parte dos centros de produção e distribuição de produtos industrializados, fiquem com a 
totalidade do imposto devido nessa operação. 

 
Destaco as Cláusulas Primeira, Segunda e Terceira do Protocolo 

ICMS nº 21/2011, que dispõem: 
 

Cláusula primeira. Acordam  as  unidades  federadas signatárias deste protocolo a 
exigir, nos termos nele previstos, a favor da unidade federada de destino da 
mercadoria ou bem,  a parcela do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 
Mercadorias  e  sobre  Prestações  de  Serviços  de  Transporte Interestadual  e  
Intermunicipal  e  de  Comunicação  -  ICMS  -devida na operação interestadual em que  
o consumidor final adquire mercadoria ou bem de forma  não presencial por meio de 
internet, telemarketing ou showroom. 

Parágrafo único. A exigência  do  imposto  pela  unidade federada  destinatária  da  
mercadoria  ou  bem,  aplica-se, inclusive, nas operações procedentes de unidades da 
Federação não signatárias deste protocolo. 
 
Cláusula segunda. Nas operações interestaduais entre as unidades federadas 
signatárias deste protocolo o estabelecimento remetente, na condição de substituto 
tributário, será responsável pela retenção  e  recolhimento do  ICMS, em favor da 
unidade federada de destino,  relativo à parcela de que trata a cláusula primeira. 
 
Cláusula terceira. A parcela do imposto devido à unidade federada destinatária será 
obtida pela aplicação da sua alíquota interna, sobre o valor da respectiva operação, 
deduzindo-se o valor equivalente aos seguintes percentuais aplicados sobre a base 
de cálculo utilizada para cobrança do imposto devido na origem: 

I  -  7%  (sete  por  cento)  para  as  mercadorias  ou  bens oriundos  das  Regiões  Sul  
e  Sudeste,  exceto  do  Estado  do Espírito Santo; 

II - 12% (doze por cento) para as mercadorias ou bens procedentes das Regiões Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste e do Estado do Espírito Santo. 
 
Parágrafo único. O ICMS devido à unidade federada de origem da mercadoria ou bem, 
relativo à obrigação própria do remetente, é calculado  com  a  utilização  da  alíquota  
interestadual.  

 
 
É fundamental entender o enunciado prescritivo em seu contexto 

econômico e jurídico. 

O sistema constitucional em vigor, no artigo 155, § 2º, inciso VII, 
alínea “b”, determina que as vendas interestaduais destinadas a consumidor final não 



 

contribuinte sujeitam-se ao recolhimento do ICMS apenas no Estado de origem, mediante 
aplicação de alíquota interna. 

Assim, se por exemplo, um consumidor residente em Alagoas 
adquire um eletrodoméstico, por meio da internet, de empresa situada em São Paulo, 
apenas este Estado e não aquele faz jus à cobrança do imposto, mediante aplicação da 
alíquota interna. Ou seja, São Paulo aplicará a alíquota interna à operação, enquanto 
Alagoas não poderá efetuar qualquer cobrança. 

Já quando se trata de operações e prestações interestaduais que 
destinem bens e serviços a consumidor final contribuinte do imposto, o artigo 155, § 2º, 
inciso VII, alínea “a”, determina que se aplique a alíquota interestadual, em lugar da 
alíquota interna, assegurando-se ao Estado da localização do destinatário o valor 
correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual. Partilha-se, portanto, 
a arrecadação do imposto entre origem e destino. 

É este o teor da norma constitucional mencionada: 
 
Art.  155.  Compete aos  Estados  e  ao  Distrito  Federal instituir impostos sobre:  

[...] 

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de  serviços  
de  transporte  interestadual  e intermunicipal e de comunicação, ainda que as 
operações e as prestações se iniciem no exterior 

[...] 

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: 

[...] 

VII - em relação às operações e prestações que destinem bens e serviços a 
consumidor final localizado em outro Estado, adotar-se-á: 

a)  a alíquota  interestadual,  quando  o  destinatário  for contribuinte do imposto; 
b)  a alíquota interna, quando  o  destinatário  não  for contribuinte dele; 

VIII - na hipótese da alínea "a" do inciso anterior, caberá ao Estado da  localização  do  
destinatário  o  imposto correspondente  à  diferença  entre  a  alíquota  interna  e  a 
interestadual; 

 
 
Ocorre que nos últimos anos, o expressivo crescimento das vendas 

por meio do comércio eletrônico modificou consideravelmente o perfil das transações 
tributadas, com repercussões importantes no quadro de partilha de receitas. Tornaram-se 
cada vez mais frequentes as transações celebradas de forma não presencial, por meio de 
internet, telemarketing ou em showroom, entre empresas situadas em um Estado (de 
origem) e consumidores finais não contribuintes de ICMS residentes em outros Estados 
(de destino). 

 
E, segundo a regra do artigo 155, § 2º, inciso VII, alínea “b”, nessas 

situações, a venda faz-se diretamente ao consumidor situado em outro Estado, cabendo a 
cobrança do tributo exclusivamente à unidade federativa de origem, ou seja, aquela em 
que está situado o estabelecimento comercial responsável pelo envio da mercadoria, e 
nada é devido ao Estado de destino, que não faz jus a qualquer sorte de partilha da 
arrecadação nessa situação. 

 
Recentemente o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional o 

Protocolo ICMS nº 21 de 2011 do Conselho Nacional de Política Fazendária no que tange 
a incidência tributária do aludido imposto nas compras realizadas pela rede mundial de 
computadores. 



 

  
O referido Protocolo prevê na Cláusula Segunda do seu texto o 

seguinte: 
  
  “(...) Nas operações interestaduais entre as unidades federadas 

signatárias deste protocolo o estabelecimento remetente, nas condições de substituto 
tributário, será responsável pela retenção e recolhimento do ICMS, em favor da unidade 
federada de destino, relativo à parcela de que trata a cláusula primeira (...)”. 

  
A instituição do imposto sobre operações relativas à circulação de 

mercadoria e prestação de serviços está previsto no inciso II do artigo 155 da Constituição 
Federal que assim reza: 

  
 Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: 

II -  operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços 
de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as 
operações e as prestações se iniciem no exterior; 

  
O ICMS é um imposto estadual que está genericamente previsto na 

Constituição Federal, é cobrado em operações comerciais de circulação de mercadoria, 
prestação de serviços estaduais e intermunicipais de transportes e comunicação ainda 
que se iniciem no exterior. Este imposto atualmente é uma das principais receitas do caixa 
dos Estados da Federação e o que suscita maiores controvérsias. 

  
Desta feita, embora haja previsão do protocolo do Confaz para 

tributar o consumidor final que adquire produtos pela rede mundial de computadores, à luz 
do Sistema Constitucional Tributário, tal medida se mostra manifestamente ilegal e 
inconstitucional. 

  
Pois o Confaz é um órgão deliberativo de Conselho Fazendário que 

reúne todas as Secretarias de Fazenda do Brasil e desta forma não possui poder de 
legislar, assim defronta com princípio da legalidade tributária inscrita no artigo 150, inciso I 
da Carta Maior. 

 
O Protocolo em foco viola os princípios do Pacto Federativo e institui 

nova forma de tributação diversa do que institui o artigo 155, inciso II da Constituição 
Federal 1988, configurando a bitributação, vedada pela Carta Magna e por diversos 
tratados de Direito Internacional Tributário. 

 
Portanto, os Estados não podem, diante de um cenário que lhes seja 

desfavorável, simplesmente instituir novas regras de cobrança de ICMS, desconsiderando 
a repartição estabelecida pelo texto constitucional, sob pena de gerar um ambiente de 
“anarquia normativa”. “O afastamento dessa premissa, além de comprometer a integridade 
nacional ínsita à Federação, gera um ambiente de anarquia normativa, dentro da qual 
cada unidade federada irá se arvorar da competência de proceder aos ajustes que 
entenderem necessários para o melhor funcionamento da Federação. Daí porque a 
correção da engenharia constitucional de repartição de competências tributárias somente 
pode ocorrer legitimamente mediante manifestação do constituinte reformador, por meio 
da promulgação de emendas constitucionais, e não pela edição de outras espécies 
normativas. 

 



 

 Assim, conforme entendeu o Supremo Tribunal Federal, a norma 
incompatível com o Texto Supremo ainda que aprovada de forma irregular deve ser 
extirpada do sistema por faltar-lhe validade constitucional. 

  
Com efeito, calha a registrar trecho da decisão do Relator Ministro 

Luiz Fux no julgamento da ADI 4628/MC/DF sobre a matéria ventilada: 
  
Para o bem ou para o mal, esta opção do constituinte originário deve ser observada. E 
há diversas razões para isso. A primeira delas é que, ante o tratamento constitucional 
dispensado à matéria, não se afigura legítimo admitir a fixação de novas regras para a 
cobrança de ICMS pelos Estados-membros para além destes parâmetros já 
esquadrinhados pelo constituinte. Isso subverteria a sistemática de repartição de 
competências tributárias, notadamente relativa ao ICMS, que tem na Constituição 
como sede própria para aglutinar tal regramento. Por outro lado, a estrita observância 
dos imperativos constitucionais relativos aos ICMS se impõe como instrumento de 
preservação da higidez do pacto federativo. O fato de tratar-se de imposto estadual 
não confere aos Estados-membros a prerrogativa de instituir, sponte sua, novas 
regras para a cobrança do imposto, desconsiderando o altiplano constitucional. Em 
que pese a alegação do agravamento do cenário de desigualdades inter-regionais, em 
virtude da aplicação do art. 155 § 2º, VII, da Constituição, a correção destas distorções 
somente poderá emergir pela promulgação de emenda constitucional, operando uma 
reforma tributária, e não mediante a edição de qualquer outra espécie normativa. 
Precisamente por não ostentar legitimidade democrática da Assembleia Constituinte 
ou do constituinte derivado, descabe ao Confaz ou a qualquer das unidades da 
Federação de forma isolada estipular um novo modelo de cobrança de ICMS nos 
casos de operações interestaduais quando o destinatário final das mercadorias não 
for seu contribuinte habitual. 
 

  
Neste sentido, é imperioso registrar que neste julgamento de 

inconstitucionalidade do referido Protocolo, a Suprema Corte entendeu por modular os 
efeitos da decisão a partir da medida liminar deferida. Portanto, a ressalva me permite 
concordar com os argumentos da defesa de que o fato de encontrar judicializada a 
discussão do crédito tributário no processo de autuação credencia seu enquadramento na 
referida situação. 

 
Assim sendo, com espeque nos argumentos expostos, notadamente 

no entendimento acima esboçado pelo Supremo Tribunal Federal, impõe-se a 

improcedência do presente auto de infração. 
 
Ante o exposto, voto conhecendo do recurso, dando-lhe provimento 

para reformar a sentença singular e considerar improcedente o auto de infração. 
 

 
 

Sala das sessões, em 05 de maio de 2016. 
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Matéria: Alíquota (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00630/16 
 
Relator: Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Aquisição de mercadoria 
em cuja nota fiscal foi consignada alíquota interestadual. 
Pretensa condição de contribuinte do destinatário. Empresa de 
construção civil. Procedência. 
 
I - Deve ser aplicada a alíquota interna em operação 
interestadual destinada a empresa de construção civil, podendo 
o Estado de destino, nessa operação, sendo o adquirente 
penalizável, com multa, por compra que realizar com nota fiscal 
em que se consigne indevidamente a alíquota interestadual; 
 
II - A obrigação acessória cujo descumprimento se penaliza com 
a multa do art. 71, XII, "b" da Lei 11.651/91, tem a finalidade de 
restabelecer o equilíbrio tributário entre Goiás e os demais 
Estados, não se apresentando nessa hipótese a possibilidade de 
que dela resulte, ainda que indiretamente, omissão de 
pagamento de imposto, quadro que atrai a aplicação da forma 
privilegiada prevista no § 8º do mesmo artigo. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 29 de fevereiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, negar-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes, Talita 
Pimenta Félix e João Divino de Brito. E, por unanimidade de votos, aplicar a forma 
privilegiada prevista no § 8º do art. 71 da Lei nº 11.651/91. Participaram do julgamento os 
Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes, Talita Pimenta Félix e João Divino de Brito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Em 18 de setembro de 2015, o Fisco exige penalidade pecuniária da 
autuada, em razão desta ter, no mesmo mês, adquirido mercadorias em outro Estado 
acobertadas por nota fiscal onde foi consignada indevidamente alíquota interestadual, sob 
sua pretensa condição de contribuinte. 

 

A ação fiscal foi realizada na Delegacia Regional de Fiscalização de 
Morrinhos, tendo sido juntado demonstrativo constando os dados básicos das notas fiscais 
autuadas, bem como as cópias desses documentos fiscais (fls. 05 a 69). 

 

Intimado para apresentar impugnação em Primeira Instância (fl. 72), 
o sujeito passivo não comparece, tendo sido lavrado o respectivo termo de revelia (fls. 73). 

Instado a se defender em Segunda Instância (fl. 77), o sujeito 
passivo apresenta impugnação onde pede improcedência do auto de infração alegando 
que os produtos por ela adquiridas se destinaram ao seu uso e consumo, sendo aplicados 



 

em obras de construção civil e que, nessa qualidade, não seriam mercadorias, conforme 
textos doutrinários que referencia, não havendo espaço para se falar em fato de gerador 
do imposto, em sua condição de contribuinte e em cobrança de diferencial de alíquotas, 
sendo que esse também o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), situação 
evidenciada por ementas de acórdãos cujo texto transcreve (fls. 79 a 84). 

 

É o relatório. 

QUESTÃO MERITÓRIA 

Dirigindo-me ao mérito, não acolho as razões trazidas pela 
impugnante, embora também entenda não haver fato de gerador do imposto e não ser ela 
contribuinte quanto diferencial de alíquotas. 

 

Ocorre que o objeto do auto infração em exame não é imposto, mas 
multa formal por descumprimento de obrigação acessória (fl.02), não se relacionando 
todas as razões trazidas pela impugnante com a acusação descrita na peça inicial. 

 

Justamente por não ser contribuinte do ICMS no tocante ao 
diferencial de alíquotas, é que a empresa de construção civil deve adquirir bens em outro 
Estado com a alíquota interna, adequada a essa sua condição. Se fosse contribuinte, 
estaria obrigada a recolher diferencial de alíquotas. 

 

Por isso é que essa situação se encontra regulada, de modo 
específico, nos §§ 3º e 4º do art. 44 da Lei. 11.65191: 

 

“Art. 44. Contribuinte é qualquer pessoa, natural ou jurídica, que realize, 
com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, 
operações de circulação de mercadoria ou prestações de serviços de 
transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as 
operações e as prestações se iniciem no exterior. 

[...] 

ACRESCIDO O § 3º PELA LEI Nº 13.194/97 - VIGÊNCIA: 01.01.98. 

§ 3º Para efeito do diferencial de alíquotas, não se considera 
contribuinte a empresa de construção civil, ainda que possua inscrição 
cadastral. 

ACRESCIDO O § 4º PELA LEI Nº 14.634, DE 29.12.03/03 - 29.12.03. 

§ 4º Na aquisição interestadual de mercadoria, bem ou serviço, o 
destinatário deve informar ao remetente sua condição de não 
contribuinte do imposto, se for o caso. ” [...] [Grifo Oportuno] 

 

Assim, não sendo a empresa de construção civil contribuinte quanto 
ao diferencial de alíquotas, deve ser aplicada a alíquota interna em suas aquisições 
interestaduais. 

 



 

O Estado de Goiás pode, nessas operações, no interesse da 
arrecadação do imposto, penalizar o adquirente por compra que realizar com a cobertura 
de nota fiscal onde se consigne indevidamente a alíquota interestadual, penalidade essa 
prevista no art. 71, XII, “b” da Lei 11.541/91: 

 

“Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 

REDAÇÃO DADA AO INCISO XII PELA LEI Nº 14.058/.01 - VIGÊNCIA: 27.12.01. 

XII - equivalentes aos percentuais de: 

b) 70% (setenta por cento) do valor da operação ou prestação pela 
aquisição de mercadoria ou serviço, em operação ou prestação 
interestadual, acobertada por documento fiscal, no qual se consigne, 
indevidamente, a alíquota interestadual, sob a pretensa condição de 
contribuinte do destinatário da mercadoria ou serviço; 

REDAÇÃO DADA AO § 8º PELA LEI Nº 16.241/08 - VIGÊNCIA: 01.05.08. 

§ 8º Quando da prática das irregularidades descritas nos incisos V ao XII 
deste artigo não resultar, ainda que indiretamente, falta de pagamento de 
imposto, a multa aplicável corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do 
valor fixado para a respectiva infração. [...]” 

 

Pelo fato da obrigação acessória cujo descumprimento se penaliza 
na peça inicial ter, nitidamente, função de restabelecer o equilíbrio tributário entre Goiás e 
os demais Estados, não vislumbro na irregularidade praticada pelo sujeito passivo a 
possibilidade de que dela resulte omissão de imposto devido ao Erário goiano, razão 
porque aplico a penalidade na forma privilegiada, nos termos do § 8.º do art. 71 da Lei 
11.651/91, acima transcrito. 

 

Pelo exposto, conheço da impugnação, nego-lhe provimento, para 
considerar procedente o auto de infração, aplicando, porém, a penalidade na forma 
privilegiada, nos termos do § 8.º do art. 71 da Lei 11.651/91. 

 
 
 

Sala das sessões, em 06 de maio de 2016. 
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Matéria: Alíquota (Extinção) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00863/16 
 
Relator: Conselheiro Edson Abrão da Silva 
 

 
EMENTA: ICMS. Utilização de alíquota inferior à exigida pela 
legislação tributária. Crédito tributário convalidado pela Lei nº 
18.503/2014. Remissão – art. 156, inciso IV do CTN. Declara a 
extinção do crédito tributário. 
 
A convalidação dos procedimentos, legalmente adotados pelo 
sujeito passivo, constitui forma de extinção do crédito tributário 
exigido em lançamento fiscal elaborado de acordo com o 
cumprimento da tarefa funcional da autoridade administrativa 
competente e, com o suporte da remissão, deve ser declarada a 
extinção do crédito tributário exigido no auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 04 
de fevereiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do recurso da Fazenda 
Pública para o Conselho Pleno, negar-lhe provimento para julgar extinto o crédito 
tributário, decorrente do presente lançamento, tendo em vista a convalidação do 
procedimento adotado pelo sujeito passivo, nos termos do art. 5º, da Lei 18.503/14, 
combinado com o art. 156, IV, do CTN. Participaram do julgamento os Conselheiros Edson 
Abrão da Silva, José Paixão de Oliveira Gomes, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli 
Bento, Paulo Diniz, Renato Moraes Lima, Alcedino Gomes Barbosa, Domingos Caruso 
Neto, José Luiz Rosa, Antônio Martins da Silva, Rodolfo Ramos Caiado, Washington Luis 
Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João 
Divino de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, David Fernandes de 
Carvalho, Masayuki Missao e Victor Augusto de Faria Morato. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A redação da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária 
define a exigência do crédito tributário sob a seguinte acusação: 

 
O sujeito passivo remeteu mercadorias em operação interna 

tributadas a 17%, acobertadas pelas notas fiscais relacionadas em anexo, cuja alíquota 
utilizada para o cálculo do ICMS é inferior à fixada na legislação tributária em vigor à data 
da ocorrência do fato. Em consequência, o autuado deve recolher o imposto no valor de 
R$ 188.866,38 (cento e oitenta e oito mil, oitocentos e sessenta e seis reais e trinta e oito 
centavos), correspondente ao imposto devido, acrescido das cominações legais.   

 
A autoridade lançadora indicou a infração de acordo com os arts. 27, 

inciso I e 64 da Lei nº 11.651/91 - Código Tributário Estadual, c/c os arts. 20, inciso I e 
163, inciso V, alínea "b" do Decreto nº 4.852/97 e propõe a penalidade prescrita no art. 71, 
inciso VIII, alínea “b”, agravada com a aplicação do § 9º, inciso I do CTE.   

  
O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: Anexo 

Estruturado - Detalhamento do Crédito Tributário; Consulta Resumida do Contribuinte 
Pessoa Jurídica; Levantamento das Notas Fiscais que Acobertaram Saídas Internas de 
Matéria Gorda com Alíquota de 7%; e Notas Fiscais, fls. 03 a 33.   



 

 
O sujeito passivo foi intimado, fls. 34 e 35, impugna o lançamento do 

crédito tributário na primeira fase do contraditório, fls. 38 a 41, para afirmar que a 
autoridade fiscal não levou em consideração o previsto no artigo 11, inciso XXXV do 
Anexo IX do Decreto nº 4.852/97 RCTE, onde registra a aplicação de 5% sobre o valor da 
base de cálculo. Diante do exposto requere que seja declarado improcedente o auto de 
infração.   

  
Junto com as razões impugnatórias, instruem a peça de defesa os 

documentos: Procuração, Contrato Social e Alterações, fls. 42 a 45.   
  
O julgador singular decide pela procedência do auto de infração, fls. 

47 e 48.   
  
Após as intimações legais, fl. 49, o sujeito passivo recorre da decisão 

singular, fls. 52 a 63, para alegar que não houve apreciação da requerida aplicação da 
redução da base de cálculo no primeiro julgamento e não atendeu a sua função que é 
julgar a procedência da autuação baseada na defesa apresentada pelo contribuinte e, 
acrescenta que além da supressão de instância foi desrespeitado o principio constitucional 
do devido processo legal, que o retorno do processo à primeira instância se faz necessário 
para que todas as questões sejam analisadas. Sobre a insegurança na determinação da 
infração, a recorrente fundamenta:  

 
É "inconcebível a tentativa do Fisco de burlar os Principio 

Constitucional da não cumulatividade, pois ao desconsiderar os créditos pela entrada a 
autoridade está gerando o excesso de exação e o enriquecimento ilícito do Estado”, fl. 57. 

 
No mérito, afirma que a mercadoria em questão é contemplada com 

o benefício fiscal de redução de base de cálculo conforme artigo 8, inciso XXXIII do Anexo 
IX do Decreto nº 4.852/97-RCTE e o transcreve à fl. 59. Assevera que ocorreu um 
equívoco por parte da autoridade fiscal, que, sem consultar a Legislação Estadual, conclui 
que a alíquota aplicada pela requerente é inferior. Diante do exposto requere:  

 
a – a devolução do processo à Primeira Instância para novo 

julgamento;  
 
b - a declaração de nulidade do processo, visto o acolhimento da 

preliminar de insegurança na determinação da alegada infração; e  
 
c - a declaração da improcedência do auto de infração, haja vista que 

não houve qualquer omissão no recolhimento do imposto.   
  
A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, “conforme 

anotação na pauta de julgamento e nos termos das atas das sessões realizadas no dia 
14/12/2011 e hoje, a Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário decidiu, por 
unanimidade de votos, acatar a preliminar de nulidade parcial do auto de infração, por 
cerceamento do direito de defesa, a partir do documento de fls 47, dos autos, arguida pelo 
sujeito passivo, encaminhando o processo à Primeira Instância para apreciação da 
utilização do benefício da redução da base de cálculo do ICMS prevista no inciso VIII do 
artigo 8º do Anexo IX do RCTE. Participaram do julgamento os Conselheiros Allen 
Anderson Viana, Luis Antônio da Silva Costa e Washington Luis Freire de Oliveira. 

 



 

A Fazenda Pública, ao se manifestar, fl. 73, argumenta que a decisão 
cameral não comporta recurso por sua parte, pois, a decisão, não se enquadra nas 
hipóteses do artigo 41 da Lei nº 16.469/09. 

 
O sujeito passivo formula o contraditório, fls. 81 a 84, a nível de 

Primeira Instância, para esposar a sua tese defensória preliminar, prevista no artigo 20 na 
Lei Estadual nº 13.591/00, haja vista que a mercadoria, em comento (matéria gorda), é 
fruto de comercialização entre empresas beneficiadas pelos programas Produzir e 
Fomentar. Alega que a tal "matéria gorda" constante das notas fiscais examinadas trata de 
"manteiga", produto esse de fabricação própria, constante do rol dos produtos fomentados.  

 
Ao final, requer a improcedência do lançamento.  
 
Junta os documentos de fls. 85 a 113.   
  
O procurador do sujeito passivo apresentou renúncia ao mandato, fls. 

76 e 77.   
 
O Julgador de Primeira Instância, tomando conhecimento da 

impugnação, converteu os autos em diligência, fls. 115/116, para:  
 
a) verificação se os produtos comercializados são os previstos no 

projeto industrial da impugnante ou incluídos posteriormente, com autorização da 
Comissão Executiva do Conselho Deliberativo do PRODUZIR; e 

 
b) informação se as empresas envolvidas na operação são ou eram 

à época da ocorrência do fato gerador, beneficiárias do Programa PRODUZIR e do 
Programa FOMENTAR.  

 
A Gerência de Controle de Incentivos Fiscais/SAT/SEFAZ fornece 

elucidativa informação técnica, fls. 117 a 178, na qual afirma que é possível concluir que 
são produtos distintos: a) matéria gorda; b) manteiga; c) creme de leite.  Além do mais, 
constata-se que, no projeto de implantação da referida empresa (filial) o rol dos produtos 
fabricados eram "leite longa vida e soro/leite em pó", fl. 123. Posteriormente solicitou a 
inclusão de "queijos, manteigas e soro de leite", fls. 129/130. Mais tarde, "Néctar, Sucos, 
Refrescos, Alimentos com Soja, Bebida Mista, Alimentos com Soja e Sucos, Bebida 
Láctea com Sabores, Fórmula Infantil, Composto Lácteo, Leite em Pó Modificado, Creme 
de Leite, Leite UHT Desnatado e Chás", fls. 132/179. 

 
Intimado fls. 180 e 181, o sujeito passivo apresenta manifestação à 

diligência fiscal com o argumento de que todas as notas autuadas tratam da mercadoria 
"matéria gorda (manteiga)". Defende que é uma mercadoria comercializada entre 
indústrias, que, em sua maioria, são beneficiadas pelo produzir ou fomentar. Argumenta 
que nas operações entre empresas beneficiarias dos programas acima citados deve ser 
aplicada a alíquota de 7%. Ao final, requere a improcedência do lançamento.   

  
O julgador singular decide pela procedência do auto de infração e 

destaca que “o sujeito passivo, ao não solicitar a inclusão do produto "matéria gorda" no 
rol dos produtos de sua fabricação própria fomentados, carece do direito de utilizar a 
alíquota de 7% nas saídas destinadas às demais empresas beneficiárias dos programas 
supracitados. Agiu corretamente o auditor ao deduzir, do cômputo decorrente da aplicação 
da alíquota de 17%, os 7% já destacados anteriormente, nos documentos fiscais 
emitidos”, fl. 7.   



 

 
Intimado "fls. 194", o sujeito passivo recorre da decisão singular, fls. 

197 a 203, para, sob o alicerce da insegurança na determinação da infração, arguir a 
preliminar de nulidade da peça básica, pois a autoridade fiscal considerou o valor integral 
das notas fiscais para efeito de aplicação da alíquota de 17% para apuração do valor do 
imposto devido, após considerar o valor do imposto recolhido com a aplicação de 7%. 
Esse procedimento fiscal, entende que não está correto. 

 
No mérito aduz que nas operações entre empresas beneficiárias dos 

programas Produzir e Fomentar deve ser aplicada a alíquota de 7%. Afirma que a sua 
empresa é uma indústria de laticínios beneficiada pelo Programa Produzir, conforme 
acordo firmado no TARE nº 156/07. Acrescenta que a mercadoria é "matéria gorda" e, 
apesar de a Gerencia de Benefícios Fiscais ter se manifestado de forma contrária, ela está 
incluída no rol das mercadorias constantes do Projeto Econômico e posteriores alterações. 
Explica como a mercadoria é utilizada e reaproveitada.  

 
Ao final, requer a nulidade ou a improcedência do lançamento.  
 
O sujeito passivo apresenta memoriais, fls.207 a 210, para reafirmar 

que matéria gorda (creme de leite de alto teor de gordura, já mencionado nos parágrafos 
anteriores) é uma mercadoria que circula sob benefício fiscal. Alega, como fato novo, que 
a essência do Programa Produzir é beneficiar indústrias, por esse motivo a ADIAL, verifica 
que problemas burocráticos causam entrave na utilização do Programa. Requer mudança 
na Lei do Produzir provocada pela SEFAZ. 

 
Assim sendo, a indústria que requerer o benefício será beneficiada 

pela alíquota de 7%, sobre os produtos industrializados. 
 
Dessa forma, requer, que conforme comprovado, matéria gorda é 

creme de leite de alto teor de gordura, e que seja julgada improcedente a autuação. 
 
A ADIAL, fls. 211 a 212, apresenta documento de esclarecimento 

sobre o Programa Produzir. 
 
A Primeira Câmara do CAT, por unanimidade de votos, rejeita a 

preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da infração e 
quanto ao mérito dá provimento ao recurso para reformar a sentença e considerar 
improcedente o auto de infração. 

 
Em sua fundamentação sobre a preliminar arguida pela parte de 

direito, destaca que rejeita por não haver nos elementos constitutivos da lide qualquer 
afronta ao capítulo que trata da nulidade dos atos processuais. Sustenta que o motivo 
dessa ação deve à omissão de recolhimento do imposto, que se processou com alíquota 
de 7% e não de 17% como reclama a Fazenda Pública Estadual.  

 
No Recurso ao Conselho Pleno nº 048/15-CRF-SAT, fls. 222 a 225, a 

Fazenda Pública afirma que as mercadorias comercializadas não faziam jus à alíquota 
diferenciada de 7%, requer a reforma do acórdão recorrido para que o auto de infração 
seja julgado procedente e nos termos da sentença singular. 

 
O sujeito passivo apresenta contradita, fls. 233 a 236, alega que a 

diferença na alíquota, apontada pela fiscalização, ocorreu em razão de operações entre 



 

empresas beneficiárias do Programa Produzir e Fomentar, cujo benefício é a redução na 
alíquota efetiva.  

 
Assim sendo, afirma que as destinatárias são beneficiárias do 

Produzir, o que a legalidade de operações seja efetivada com alíquota de 7%.  
 
Ao finalizar a sua contradita, requer que seja mantida decisão 

cameral que julgou improcedente o auto de infração. 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

A vigência da Lei nº 18.503/2014, com vigência extensiva ao sujeito 
passivo autuado, alterou as Leis nºs 11.180, de 19 de abril de 1990, 13.591, de 18 de 
janeiro de 2000, e 18.199, de 1º de novembro de 2013, e beneficiou algumas empresas 
que tinham débitos tributários pendentes, conforme prevê o art. 5º, que transcrevo; 

 
Art. 5º Ficam convalidados os procedimentos adotados em conformidade 
com os seguintes dispositivos, ora alterados: inciso V do art. 2º da Lei nº 
11.180, de 19 de abril de 1990; §§ 4º e 7º-C do art. 20 da Lei nº 13.591, de 
18 de janeiro de 2000; e § 2º do art. 3º da Lei nº 18.199, de 1º de novembro 
de 2013. 

 
A atividade da empresa é indústria de laticínios com utilização de 

mercadoria definida como “matéria prima gorda”, em especial creme de leite com alto teor 
de gordura, que se transforma em manteiga após ser industrializada. A operação de venda 
se processa com o benefício da redução da base de cálculo, previsto no art. 2º, inciso V 
da Lei nº 11.180/1990 – FOMENTAR – e no art. 20, § 4º, incisos I e II da Lei nº 
13.591/2000. 

 
Além dos benefícios supracitados, os quais e por lei a empresa 

autuada tem direito, ela também celebrou Termo de Acordo de Regime Especial com a 
Secretaria da Fazenda, para operar sob os domínios legais, procedimento que tem 
cumprido sem ofensa à ordem jurídica acordada. 

 
Com a vigência da Lei nº 18.503/2014, a faculdade estabelecida no 

seu art. 5º, atingiu a atividade comercial do sujeito passivo com a convalidação dos seus 
procedimentos adotados, neles inclusos este lançamento tributário, caso que se aplica o 
art. 156, inciso IV do Código Tributário Nacional, que transcrevo: 

 

Art. 156. Extinguem o crédito tributário: 

I – [...] 

IV – remissão. 

 
A remissão é forma de extinção do crédito tributário e, sem distinção 

da condição em que ele se encontre, conforme definido no artigo 156 do CTN.  
 



 

A vigência da Lei nº 18.503/2014, combinada com a previsão legal do 
art. 156, inciso IV do CTN, atinge todos os efeitos legais da constituição do crédito 
tributário pelo lançamento de ofício e põe fim à sua exigência no curso do tempo. 

 
Em face do exposto e ao votar esta questão, conheço do recurso da 

Fazenda Pública para o Conselho Pleno, nego-lhe provimento para julgar extinto o crédito 
tributário, decorrente do presente lançamento, tendo em vista a convalidação do 
procedimento adotado pelo sujeito passivo, nos termos do art. 5º, da Lei 18.503/14, 
combinado com o art. 156, IV, do CTN.  

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 14 de junho de 2016. 
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Matéria: Alíquota (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00889/16 
 
Relator: Conselheiro Renato Moraes Lima 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade da peça básica. 
Insegurança na determinação da infração. Cerceamento ao 
direito de defesa. Rejeitadas. Preliminar de decadência. 
Rejeitada. Mérito. ICMS. Obrigação principal. Utilização de carga 
tributária inferior à estabelecida pela legislação tributária na 
saída de mercadorias. Procedência em parte. 
 
1. Rejeita-se a arguição de insegurança na determinação da 
infração, não havendo no processo  vício formal que ensejasse 
a nulidade do procedimento. 
 
2. Rejeita-se a arguição de cerceamento do direito de defesa, 
não havendo no processo nehum óbice ao pleno exercício do 
direito de defesa, tendo sido assegurando ao contribuinte o 
contraditório e a ampla defesa e devidamente instruído o auto 
de infração. 
 
3. Não se acolhe a arguição de decadência, tendo o crédito 
tributário sido constituído antes de esgotado o prazo previsto 
no CTN, art. 173, I, não sendo aplicável a homologação tratada 
no mesmo CTN, art. 150, § 4°. 
 
4. O valor inicial da exigência deve-se conformar àquele apurado 
em trabalho revisional realizado pelo próprio fisco. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 18 de setembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por 
insegurança na determinação da infração e, a segunda, por cerceamento ao direito de 
defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Renato Moraes Lima, Antônio Martins 
da Silva, Rickardo de Souza Santos Mariano, Mário de Oliveira Andrade e Álvaro 
Falanque. Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de decadência, arguida pelo sujeito 
passivo. Foram vencedores os Conselheiros Renato Moraes Lima, Antônio Martins da 
Silva e Mário de Oliveira Andrade. Vencidos os Conselheiros Rickardo de Souza Santos 
Mariano e Álvaro Falanque que votaram pela decadência parcial, relativa a setembro, 
outubro e novembro de 2007. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de 
infração sobre o valor de R$ 267.979,56 (duzentos e sessenta e sete mil, novecentos e 
setenta e nove reais e cinqüenta e seis centavos), conforme revisão de fls. 362. Foram 
vencedores os Conselheiros Renato Moraes Lima, Antônio Martins da Silva e Mário de 
Oliveira Andrade. Vencidos os Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano e Álvaro 
Falanque que votaram pela procedência parcial no valor de R$ 233.871,00 (duzentos e 
trinta e três mil, oitocentos e setenta e um reais). 
 



 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal nestes autos é de falta de pagamento total de R$ 
273.780,51 de ICMS ao longo do período de 1.º/09/2007 a 31/12/2008 e todo o ano de 
2011, em virtude de utilizar carga tributária inferior à devida ao efetuar saída de 
mercadorias por intermédio de notas fiscais, notas fiscais eletrônicas e cupons fiscais, 
detectado em Auditoria Comparativa da Situação Tributária. Trata-se do trabalho 
conhecido pela fiscalização como auditoria feita a partir da categorização dos itens por 
carga tributária. 

 
Fundamentam a exigência fiscal o CTE, arts. 11, I, 27, 40 e 64; 

proposta a penalidade prevista no CTE, art. 71, IV-A. 
 
Instruem os autos o Detalhamento do Crédito Tributário; Notas 

Explicativas, Auditoria Básica do ICMS; Totalização dos Outros Débitos de Ofício. 
 
Revel, fls. 17, apresentou a autuada impugnação em segunda 

instância, fls. 23 a 32. 
 
Em virtude da falta de Planilha de Divergências de Carga Tributária 

com base nos dados do tipo 60R, ou mesmo seu arquivo, os autos foram remetidos, em 
02/08/2013, em diligência para esse fim, fls. 59 e 60. 

 
O próprio agente fiscal autuante juntou as planilhas de fls. 62 a 190, 

relativas aos meses de 2011; fls. 191 a 290, relativas aos meses de 2008; e fls. 291 a 345, 
relativas aos meses de set a dez/2007. A impugnante manifestou-se nas fls. 351 a 354. As 
alegações da impugnante na peça de fls. 23 a 32 e na peça das fls. ora citadas foram 
conforme disposto a seguir. 

 
Alegou na impugnação falta da correta identificação dos dados do 

lançamento em conformidade com o CTN, Art. 142, inclusive por ter cobrado 
englobadamente todos os períodos reclamados por ano, decorrendo disso ser o feito 
incerto e ilíquido, alegando inclusive desconformidade com o CPC, Art. 333, I, o que 
deixaria caracterizado de forma nebulosa uma arguição de nulidade por insegurança na 
determinação da infração. 

 
Na manifestação posterior, alegou que, na “categorização” das 

mercadorias, foram cometidos erros que tornam o feito inseguro, como, p ex., classificar 
“café com leite”, fls. 74, na categoria de “cosméticos e desodorizado...” (acredito que seja 
“desodorizadores”); de forma análoga, “gengibre a granel por kg” foi categorizada como 
“bebida alcoólica”. 

 
Ainda na peça de impugnação, arguiu nulidade, também de forma 

subliminar, mas agora por cerceamento ao direito de defesa, sob a alegação de que a 
fiscalização não tenha relacionado individualmente as infrações cometidas. Ainda sobre 
esse aspecto, citou que a fiscalização deveria ter indicado (i) quais mercadorias foram 
identificadas pelo Agente Fiscal; (ii) quais os períodos específicos em que cada 
mercadoria foi identificada; (iii) se houve utilização de alíquota menor ou redução, nos 
termos do art. 40 do CTE, para cada operação.  

 
CTE, Art. 40. Os benefícios fiscais, com base no ICMS, são 
exclusivamente os previstos nesta Seção e são concedidos ou revogados 
mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, nos termos do art. 
155, § 2º, XII, “g”, da Constituição da República. 



 

 
Na manifestação posterior alegou, de forma mais genérica que não 

foram juntados os documentos necessários ao exato conhecimento da infração, 
preterindo-se o direito de defesa por ofensa ao contraditório e à ampla defesa, sendo, 
assim, o feito nulo desde o início. 

 
Quanto ao mérito, por fim, não o combateu diretamente, limitando-se 

a alegar a confiscatoriedade da multa cominada, bem como alegou também a decadência 
dos meses autuados de 2007, nos termos do CTN, Art. 150, § 4.º, posto que a ciência 
tenha sido efetuada em 28/12/2012, conforme fls. 72. Citou, ainda, que pretende 
posteriormente provar principalmente de forma documental suas alegações. 

 
Na sessão cameral de 07/02/2014 os autos saíram em nova 

diligência, de fls. 358 a 360 para que a fiscalização complementasse pedidos 
anteriormente efetuados e não completamente atendidos, inclusive de aspectos de 
correção do levantamento. Os autos retornaram da revisão com os resultados impressos, 
mas com um CD, fls. 363, sem nenhum arquivo gravado (CD virgem). 

 
Retornando os autos a julgamento em 05/03/2015, nova remessa em 

diligência, fls. 367 e 368, foi feita para que se substituísse o CD de fls. 363 por um outro 
em que contivesse os arquivos revisionais corretos. Após à revisão, os valores de ICMS 
passaram a ser: 

 
Ano   Vr original   Vr da revisão 
 
2007   45.284,29   45.478,08 
 
2008   68.076,15   62.865,33 
 
2011   160.420,07   159.636,15 
 
∑   273.780,51   267.979,56 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

Preliminares de nulidade por insegurança na determinação da 
infração. 

 
Quanto à alegação de falta da correta identificação dos dados do 

lançamento em conformidade com o CTN, Art. 142, não é acatado, sendo facilmente 
identificados seus elementos, e, portanto, consonante com o antigo CPC, Art. 333 

 
CTN, Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa 
constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o 
procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato 
gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, 
calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, 
sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. 
 



 

1. Verificar a ocorrência do FG (declarar a existência da obrig., 
tornando-a certa): Ñ pgto ICMS no último quadrim/2007, 2008 2011 por utilizar carga 
tributária inferior à devida; 

 
2. determinar a matéria tributável (BC): R$ 1.610.473,58, caso a alíq 

fosse 17% uniformemente; 
 
3. calcular o montante do tributo devido (tornar líquida a obrig. 

existente): R$ 273.780,51; 
 
4. identificar o sujeito passivo: Companhia Brasileira de Distribuição; 
 
5. propor a aplicação da penalidade cabível: CTE, 71, IV-A. 
 
Sobre os erros de “categorização” das mercadorias, “café com leite” 

na categoria de “cosméticos e desodorizadores”; “gengibre a granel por kg” na categoria 
de “bebida alcoólica”, etc., já foram sanados tais problemas mediante de revisão fiscal. 
Rejeita-se essa preliminar. 

 
 
Preliminares nulidade por cerceamento ao direito de defesa. 
 
Quanto à alegação de nulidade por cerceamento ao direito de defesa 

em virtude de a fiscalização não ter relacionado individualmente as infrações cometidas, e 
que deveria ter indicado quais mercadorias, os períodos, alíquotas, redução de base de 
cálculo ou não de cada operação, foi devidamente sanado na revisão fiscal. 

 
Ainda sobre cerceamento a direito de defesa, alegou que não foram 

juntados os documentos necessários ao exato conhecimento da infração preterindo o 
direito de defesa por ofensa ao contraditório e à ampla defesa, sendo o feito nulo desde o 
início. Ocorre, porém, que o exercício do contraditório é justamente a possibilidade de 
exercer sua defesa nos autos antes do julgamento em cada instância; a ampla defesa, por 
seu turno, implica poder utilizar-se de todos os meios lícitos de defesa nos autos. Não há 
como negar que estejam assegurados o contraditório e a ampla defesa nos presentes 
autos. Rejeita-se também essa preliminar. 

 
 
Mérito 
 
Sobre a alegação de confiscatoriedade da multa, não cabe no 

julgamento administrativo a apreciação da norma em abstrato; por outro lado, quando 
muito pode ser verificada a adequação da pena cominada, e, no caso em tela, há perfeita 
subsunção do fato à norma, estando correta a penalidade do CTE, Art. 71, IV-A. 

 
Ainda sobre o mérito, a outra questão abordada foi a decadência que 

teria ocorrido quanto aos créditos tributários relativos aos fatos geradores de setembro a 
dezembro/2007, uma vez que a data da ciência tenha sido em 28/12/2012, fls. 72. No 
entanto, por se tratar de diferenças de carga tributária (Diferencial de Alíquota), os valores 
de dezembro/20074 são escriturados até 02/01/2008 e, assim, nem à luz do CTN, 150, § 
4.º há decadência de dez/2007, para o que caberia, pelo menos parcial procedência em 
R$ 80.121,50, entretanto, por se tratar de levantamento fiscal, a decadência é contada 
pelo prazo previsto no CTN, Art. 173, I, e não pelo prazo do Art. 150, § 4.º. Fica rejeitada a 



 

preliminar de mérito de decadência, bem como a alegação de confiscatoriedade da multa, 
julgando o feito procedente, porém nos termos revisionais. 

 
Ano   Vr original   Vr da revisão 
 
2007   45.284,29   45.478,08 
 
2008   68.076,15   62.865,33 
 
2011   160.420,07   159.636,15 
 
∑   273.780,51   267.979,56 
 
 
Ante o exposto, rejeito as preliminares de nulidade da peça básica, 

arguidas pela autuada, sendo a primeira, por insegurança na determinação da infração e, 
a segunda, por cerceamento ao direito de defesa. Rejeito a preliminar de decadência, 
arguida pelo sujeito passivo. Quanto ao mérito, conheço da impugnação, dou-lhe parcial 
provimento para considerar procedente em parte o auto de infração sobre o valor de R$ 
267.979,56 (duzentos e sessenta e sete mil, novecentos e setenta e nove reais e 
cinquenta e seis centavos), conforme revisão de fls. 362. 

 
 

Sala das sessões, em 21 de junho de 2016. 
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Matéria: Alíquota (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00928/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Edson Abrão da Silva 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de perempção do recurso do 
sujeito passivo. Recurso protocolado no prazo legal. Rejeitada. 
Preliminar de exclusão da solidariedade passiva da relação 
processual. Acolhida. ICMS. Omissão no recolhimento do 
imposto. Remessa de mercadoria para Armazém Geral. 
Improcedência. 
 
1. O início e o fim da contagem do prazo de defesa começa e 
termina em dia de expediente normal no setor público 
competente para protocolizar a peça de defesa. Portanto, o 
recurso voluntário entregue no prazo legal afasta a perempção 
declarada no processo, motiva o seu acolhimento e a sua 
apreciação pela Câmara Julgadora do Conselho Administrativo 
Tributário; 
 
2. A indicação de sócios da pessoa jurídica na sujeição passiva 
solidária só se confirma se houver prova da sua concorrência 
para a prática de omissão à letra da lei. Portanto, a inexistência 
de provas de que estas pessoas físicas tenham agido, 
gerenciado, administrado de forma excessiva a empresa ou com 
afronta às regras do estatuto ou do contrato social, impede a 
sua indicação no polo passivo solidário; 
 
3. O simples deslocamento físico da mercadoria, realizado entre 
estabelecimentos mercantis do próprio sujeito passivo, não 
constitui fato gerador da obrigação tributária. Com o suporte 
deste ensinamento, sumulado pelo STJ na Súmula 166, a 
decisão singular é reformada nesta fase de julgamento do 
processo e o lançamento tributário é considerado improcedente. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 15 de fevereiro de 2016, decidiu,  por maioria de votos, rejeitar a 
preliminar de perempção,  arguida pelo Relator.  Foram vencedores os Conselheiros 
Edson Abrão da Silva, Carlos Andrade Silveira e Masayuki Missao. Vencidos os 
Conselheiros Mário de Oliveira Andrade e Victor Augusto de Faria Morato. E, também, por 
maioria de votos, acolher a preliminar de exclusão dos solidários da lide, LUCIANO 
NITRINI GUIDOLIN, LUIS FERNANDO SARTINI FELLI  e LUCIANO DEQUECH, arguidas 
pelos mesmos. Foram vencedores os Conselheiros Edson Abrão da Silva, Carlos Andrade 
Silveira e Masayuki Missao. Vencidos os Conselheiros Mário de Oliveira Andrade e Victor 
Augusto de Faria Morato. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, 
dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente o auto de 
infração. Foram vencedores os Conselheiros Edson Abrão da Silva, Carlos Andrade 
Silveira e Masayuki Missao. Vencidos os Conselheiros Mário de Oliveira Andrade e Victor 
Augusto de Faria Morato, que votaram pela procedência do auto de infração. 
 



 

R E L A T Ó R I O 
 

O auto de infração descreve a causa do lançamento com a seguinte 
identificação do fato gerador da obrigação tributária, descrita no seu campo próprio: 

 
Omitiu o pagamento do ICMS, no período de julho a dezembro de 

2014, em razão de não ter utilizado a alíquota interestadual de 12% quando da realização 
da operação de remessa para armazenamento de álcool etílico anidro combustível (AEAC) 
em outro estado tendo como destinatário estabelecimento classificado como armazém 
geral. Os documentos fiscais estão devidamente registrados no livro registro de saídas 
conforme demonstrativo e documentos anexos. Em consequência, o sujeito passivo deve 
recolher o ICMS no valor de R$ 5.663.678,30, junto com as cominações legais. 

 
Os arts. 56, inciso I e 64 da Lei nº 11.651/91-CTE, combinado com o 

art. 316, inciso IV do Decreto nº 4.852/97 abrigam a infração noticiada no parágrafo 
anterior e a penalidade proposta pela fiscalização corresponde à prescrição do art. 71, 
inciso III, alínea “e” do CTE. 

 
Nos documentos, fls. 05 a 07, a fiscalização identifica os sujeitos 

passivos solidários da lide, conforme ensinamento do art. 45, inciso XII do CTE. 
 
O Anexo Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário, fl. 03; as 

Notas Explicativas, fl. 04; a Identificação dos Sujeitos Passivos Solidários da lide, fls. 04 a 
07; a Ordem de Serviço nº 11023, fl. 08; os Registros das Notas Fiscais de Saídas de 
Mercadorias e Prestação de Serviços, fls. 09 a 14; a Relação das Notas Fiscais Emitidas 
para Depósito em Mato Grosso (MT), fls. 15 a 31; o Convênio ICMS 110/2007, fl. 32; a 
Consulta Pública ao Cadastro do Estado de Mato Grosso, fl. 33; a Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustível – ANP – Relação de Distribuição de Combustíveis 
Líquidos Autorizadas ao Exercício de Atividade Atualizado em Dezembro de 2014, fls. 34 a 
38; a cópia da Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada no dia 16 de abril de 
2010, chancelada pela JUCESP, fls. 39 a 43; o Estatuto Social Consolidado e Chancelado 
pela JUCESP, fl. 44 a 52; e Consulta Detalhada do Contribuinte Pessoa Jurídica junto com 
uma cópia do auto de infração, fls. 53 a 58, instruem o trabalho fiscal consignado no auto 
de infração. 

 
Os documentos de fls. 60 a 70 referem-se às notificações 

endereçadas às partes de direito. 
 
A empresa impugna o lançamento do crédito tributário, fls. 78 a 94, 

para alegar que as transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo 
sujeito passivo não são tributáveis porque a operação não envolve mudança de 
titularidade. Neste sentido, a legislação tributária afasta da incidência do ICMS nestas 
operações que representam mera circulação física entre a empresa depositante e seu 
armazém geral.” 

 
Transcreve a Súmula 166 do STJ que acrescenta: “não constitui 

fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro 
estabelecimento do mesmo contribuinte”, fl. 80.  

 
Transcreve jurisprudência dos tribunais superiores para depois 

reafirmar que, por força da vigência dos Convênios 54/02 e 110/07, inexiste tributo a 
recolher na operação realizada. Isto porque, a usina produtora comercializa o produto com 
as empresas distribuidoras e a incidência do imposto ocorre por substituição tributária pela 



 

operação anterior (diferido), ou seja, a incidência do tributo ocorre no momento da saída 
do produto final (agrega à gasolina e esta se transforma em Gasolina C), conforme 
previsão contida no Convênio ICMS 110/2007 do CONFAZ. 

 
Acrescenta que essa é a sistemática de tributação da gasolina c, 

obtida da incorporação do álcool anidro produzido pela impugnante e cuja operação de 
transferência para o armazém, antes da venda à distribuidora, sofreu a ação da 
fiscalização. 

 
Protesta pela exclusão dos sujeitos passivos solidários da lide, 

sócios da pessoa jurídica e crê ser confiscatória a exigência da multa proposta no auto de 
infração. 

 
Finalmente, requer a improcedência do auto de infração e a exclusão 

dos sujeitos passivos solidários da relação processual. 
 
Por derradeiro, requer redução da multa a percentual lógico, que não 

se caracterize como confisco, como ocorre neste lançamento fiscal. 
 
 
Os documentos de fls. 95 a 184 instruem a peça defensória. 
 
A julgadora singular, após estudar o processo e em fundamentada 

sentença, decide pela procedência do auto de infração e mantém os sujeitos passivos 
solidários na lide, fls. 187 a 191. 

 
As partes foram notificadas da decisão singular, conforme provam os 

documentos de fls. 194, 197, 200 e 203 no dia 27/10/2015. 
 
O Termo de Perempção, fl. 204, assinala a ausência das partes na 

fase recursal. 
 
O sujeito passivo recorre da decisão singular, fls. 206 a 227, ratifica a 

tese impugnatória, inclusive o protesto pala exclusão dos sujeitos passivos solidários da 
lide. 

 
Ao final requer a improcedência do auto de infração, a exclusão da 

polaridade passiva solidária da lide e anulação ou adequação da penalidade proposta na 
peça basilar para um patamar lógico e justo e que não caracterize confisco. 

 
Os documentos de fls. 228 a 247 instruem a peça recursal. 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Estudei a questão da preliminar de perempção, arguida pelo 

Conselheiro Relator e me posicionei de forma contrária com o entendimento de ser ela 
irrelevante para o momento. A alteração da data do feriado nacional que comemora o dia 
do funcionário público pelo governo estadual não pode refletir na perda do direito de 
demandar do litigante, cuja contagem do início do prazo, há considerar o feriado, foi no dia 
29/10/2015 e não no dia 28/10/2015. 

 



 

 O caput do Decreto nº 8.470, de 22 de outubro de 2015, artigo 1º 
assim decretou: 

 
Art. 1º Fica transferido de 28 para 30 de outubro de 2015 o feriado 
consagrado ao funcionário público. 
 
A norma legal criou dois impasses para os processos submetidos à 

contagem dos prazos processuais, quais sejam, os dias de início e de fim.  
 
A situação anômola, editada na determinação governamental do 

estado, não pode prejudicar as partes recorrentes tanto para os processos administrativos 
quanto para os judiciais. 

 
A parte não pode ser prejudicada e a regra adotada pelo poder 

público não pode instituir desigualdades, assim como não pode alterar o cumprimento de 
prazo com a mudança da data de feriado público coincidentes com início e fim da 
contagem de prazo de defesa.  

 
Os prazos começam e terminam em dias úteis como determina a lei 

que rege a causa. 
 
A anormalidade criada com a vigência do decreto governamental não 

pode ferir direito de defesa de qualquer das partes. Este é assegurado pela Constituição 
Federal e pela legalidade no trato processual, independentemente de ser administrativo ou 
judicial. 

 
Para este caso, o início da contagem do prazo de 15 (quinze) dias, 

para a entrega da defesa no setor fiscal competente, foi a partir do dia 29/10/2015 e o fim 
ocorreu no dia 12/11/2015. 

 
No dia 12/11/2015, a Gerência de Controle e Preparo Processual, 

recebeu o recurso e o anexou ao processo, portanto, no dia do vencimento do prazo de 15 
(quinze) dias para o autuado recorrer da decisão proferida pela Primeira Instância, 
conforme previsão do art. 34, inciso II, alínea “b” da Lei nº 16.469/2009, que transfiro no 
parágrafo seguinte: 

  

Art. 34. Os atos processuais do Processo Contencioso Fiscal devem ser 
realizados nos seguintes prazos, sem prejuízo de outros especialmente 
previstos: 

I – [...] 

II - 15 (quinze) dias contados da intimação: 

[...] 

b) da sentença, para o sujeito passivo apresentar recurso voluntário ou 
pagar a quantia exigida. 

 
A legalidade do processo começa com as intimações das partes 

envolvidas, do cumprimento dos prazos defensórios, do estudo da causa motivadora da 



 

demanda pela autoridade julgadora e finaliza com o convencimento da decisão exarada 
em sentença fundamentada de acordo com as normas do Código de Processo Civil. 

 
Com este convencimento, não acolho a preliminar de perempção do 

recurso do polo passivo, arguida pelo Conselheiro Mário de Oliveira Andrade. 
 
Outrossim, acolho a preliminar de exclusão do sujeito passivo 

solidário da lide, sócio da pessoa jurídica de direito privado, com o objetivo de manter o 
meu posicionamento quanto a esse questionamento, vez que o tenho externado em 
processos semelhantes e de acordo com a unanimidade de votos da representação 
classista, da qual faço parte, exponho as minhas razões de acordo com o convencimento 
seguinte: 

   
O entendimento proferido em processos semelhantes, que 

mantenho, pois ele conta com o suporte nas sentenças transitadas em julgado no Superior 
Tribunal de Justiça-STJ e na legislação específica, que sempre me motivou o meu voto 
pela exclusão das pessoas indicadas para responderem, solidariamente, pelo crédito 
tributário lançado de ofício, pela sua simples condição de sócio da pessoa jurídica. 

 
Entendo que a indicação de qualquer pessoa, em especial, de 

qualquer dos sócios da pessoa jurídica, para responder pelo crédito fazendário, deve vir 
acompanhada da comprovação de que ele tenha agido com excesso de poderes ou de 
forma fraudulenta ou prejudicial à sociedade, ou, ainda, ao arrepio da lei comercial, 
conforme sentencia o Superior Tribunal de Justiça. 

 
Na ordem sentenciada, vejo que o entendimento dominante no 

Superior Tribunal de Justiça é que “o não-recolhimento do tributo, por si só, não constitui 
infração à lei suficiente a ensejar a responsabilidade solidária dos sócios, ainda que 
exerçam gerência, sendo necessário provar que agiram os mesmos dolosamente, com 
fraude ou excesso de poderes.” (REsp 898168/SP, Recurso Especial 2006/0238668-1, 
julgado em 21/02/2008 e publicado no DJ 05/03/2008 p.1).  

 
Por isso, me curvo à esta sentença com a convicção de que os bens 

do sócio de uma pessoa jurídica comercial não respondem, em caráter solidário, por 
dívidas fiscais assumidas pela sociedade. A responsabilidade tributária imposta a sócio-
gerente, administrador, diretor ou equivalente só se caracteriza quando há dissolução 
irregular da sociedade ou se comprovar a prática de infração à lei pelo dirigente, e não 
apenas quando ele simplesmente exercia a gerência da empresa na época da ocorrência 
do fato gerador. 

 
Ademais, o simples inadimplemento não caracteriza infração legal e 

ante a inexistência de prova de que a gestão se fez com excesso de poderes, ou infração 
de contrato social ou estatutos, não há falar-se em responsabilidade tributária do sócio a 
esse título ou a título de infração legal.  

 
Com esta jurisprudência, faço este voto com o julgamento firmado 

nesta Casa em processos que discutem esta questão e cuja razão do acolhimento da 
preliminar de exclusão de sócio solidário da lide se conserva de acordo com o meu 
convencimento, que foi manifestado em outros julgados semelhantes.  

 
Outrossim, para suporte deste voto, aduzo que não prospera a 

indicação de qualquer dos sócios para responderem pelo crédito tributário, lançado de 



 

ofício, pois eles não causaram prejuízo a este Estado e nem concorreram para a prática 
do ato fiscal ilícito e causador do lançamento tributário ora em discussão.  

 
Noto, ainda, que o artigo 45 do Código Tributário Estadual não abriga 

a indicação de qualquer dos sócios para responder pelo crédito tributário constituído por 
meio do lançamento de ofício, o que motiva a sua exclusão da relação processual, 
conforme arguição contida na defesa. 

 
Vencida esta primeira parte da decisão, dirijo-me ao mérito com a 

fundamentação que exponho: 
 
Do compulso dos autos, verifiquei que a autoridade fazendária 

descreve a situação constitutiva do fato gerador do imposto, lançado de acordo com o art. 
142 do CTN e com o suporte dos arts. 56, inciso I e 64 da Lei nº 11.651/91 que define a 
forma o montante a pagar em se tratando “de regime normal de tributação - referente às 
operações com mercadorias ou prestações de serviços realizadas pelo contribuinte, em 
determinado período, e o crédito relativo ao ICMS cobrado nas operações ou prestações 
anteriores” e, sobre o 64, ele orienta que o !sujeito passivo da obrigação tributária, além do 
pagamento do imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou 
negativas, estabelecidas na legislação tributária.” 

 
Estudei e avaliei a forma de transferência do produto e verifiquei que 

as transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo sujeito passivo não 
são tributáveis porque a operação não envolve mudança de titularidade. Neste sentido, a 
legislação tributária afasta da incidência do ICMS nas operações de transferências 
realizadas, pois elas representam mera circulação física entre a empresa depositante e 
seu armazém geral. 

 
Ademais, a Súmula 166 do STJ define que “não constitui fato 

gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro 
estabelecimento do mesmo contribuinte.”  

 
Em face ao exposto, decido rejeitar a preliminar de perempção, 

arguida pelo Conselheiro Relator. Acolher a preliminar de exclusão dos solidários da lide, 
arguidas por eles. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, dar-lhe 
provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente o auto de 
infração.  

 
 

Sala das sessões, em 27 de junho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Alíquota (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00940/16 
 
Relator: Conselheiro Edson Abrão da Silva 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Omissão de saída de 
mercadoria. Comparativo entre as vendas realizadas por meio 
de cartões magnéticos (débito e/ou crédito) e os documentos 
fiscais emitidos. Pedido de Revisão Extraordinária. 
Improcedência. 
 
1. Admite-se pedido de Revisão Extraordinária apresentado pelo 
sujeito passivo, desde que fundamentado em prova inequívoca 
de erro de fato substancial que implique alteração total ou 
parcial do lançamento; 
 
2. Declara-se improcedente o auto de infração, tendo o sujeito 
passivo comprovado a inexistência da omissão nele 
denunciada, fato confirmado pelo autor do lançamento em 
revisão realizada nos autos. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 31 
de março de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira 
Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos 
Mariano, David Fernandes de Carvalho, Alcedino Gomes Barbosa, Aldeci de Souza Flor, 
José Luiz Rosa, Antônio Martins da Silva, Cláudio Henrique de Oliveira, Washington Luis 
Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João 
Divino de Brito, Márcio Nogueira Pedra, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de 
Almeida, Aguinaldo Fernandes de Melo e Victor Augusto de Faria Morato. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Revisão Extraordinária apresentado com 
fundamento no item 1, alínea "a", inciso II, art. 43 da Lei nº 16.469/09, pelo qual o sujeito 
passivo solicita a desconstituição do crédito tributário relativo à exigência de ICMS devido 
pela omissão de saída de mercadoria conforme comparativo entre as vendas realizadas 
por meio de cartões magnéticos, comprovados pelos extratos fornecidos pelas 
administradoras e os documentos fiscais emitidos relativos a essas vendas, informadas 
pelos dados das DPIs nos períodos de maio de 2010 a dezembro de 2011. 

 
Em suas alegações (fls. 65 a 66), o sujeito passivo argumenta que foi 

notificado e autuado conforme documentação acostada aos autos; que até o final de 2013, 
o presente feito ocorreu à revelia do ora requerente; que foi apresentada uma defesa nos 
moldes de recurso extraordinário, o qual, por falta de preparo e conhecimento do 
requerente, teve seu requerimento denegado por não estar proposto dentro dos 
pressupostos de admissibilidade. 

 
Assevera que foi apresentada uma solicitação de aditamento, a qual 

foi também negada em face da inadmissibilidade recursal. Requer o acolhimento dos 



 

documentos que comprovam tudo o que foi alegado no recurso extraordinário (livros, 
balanços e balancetes); que o ora requerente exerce suas atividades empresariais na 
cidade de Nova Veneza/GO, onde emprega certa quantidade de pessoas, para uma 
cidade que tem pouco mais de sete mil habitantes. Que o ora contribuinte está passando 
por sérias dificuldades quanto a continuação de suas atividades, pois as restrições que lhe 
estão sendo impostas, o impossibilitam de efetivar transações comerciais que exijam 
crédito. 

 
Aduz que em momento algum o sujeito passivo caminhará em rota 

de colisão quanto a uma decisão tomada por este órgão, apenas requer julgamento que 
reconsidere o último despacho e acate o presente pedido, determinando a entrega de 
todos e quaisquer documentos necessários para a devida apuração do que foi alegado. 
Requer a suspensão do crédito tributário e a exclusão do nome da ora requerente dos 
anais da dívida ativa, tendo-se por base os pressupostos elencados no art. 151, III, do 
CTN. 

 
Acosta ao processo, a título de prova, os seguintes documentos: 

cópias de procuração o e documento pessoal do sócio solidário (fls. 35 a 36); documentos 
de consulta de autos de infração e cópias de DAREs (fls. 37 a 48); cópias das DPIs 
retificadas do período de 05/2010 a 06/2011 (fls. 67 a 80), bem como cópia dos livros 
Registro de Apuração do ICMS cujos números de ordem são 0006-E e 0007-E e Relação 
de lançamento detalhados de formas de recebimentos conforme ECF apresentadas. 

 
O sujeito passivo foi notificado a complementar a instrução 

processual para investigação sobre a regularidade de sua escrituração fiscal, por meio do 
Despacho n° 1558/2014-PRES (fls. 83 a 84) para apresentação dos livros Registros de 
Saída e de Apuração do ICMS, referentes aos exercícios de 2010 e 2011, sendo 
anexados aos autos os documentos solicitados (fls. 87), conforme volume anexado ao 
processo. 

 
Os autos foram remetidos à Delegacia Regional de Fiscalização de 

Goiânia, por meio do Despacho n° 119/2015-PRES (fls. 92 a 93) a fim de solicitar a 
Autoridade Fiscal, preferencialmente o autuante Sr. Jorcelino Antônio Peres, AFRE, para 
que: 

 
 à vista dos livros fiscais referentes a 2010 e 2011, autenticados em 

25 de agosto de 2014, e dos demais documentos que possam ser solicitados, verificasse 
se cabe alteração do valor da exigência; 

 
em razão da escrituração extemporânea, após o início do 

procedimento fiscal em relação às operações de venda de mercadorias, verificasse se é o 
caso de lançamento de mula formal por descumprimento de obrigação acessória. 

 
O revisor, autor do procedimento fiscal, tece suas considerações no 

documento de fls. 159, anexando aos autos cópias de livros fiscais e planilhas de cálculo 
(fls. 95 a 158). 

 
O Presidente do Conselho Administrativo Tributário, por meio do 

Despacho n° 1093/2015-PRES (fls. 161 a 163), com amparo no art. 43, §§ 4°, II, e 5º, e 
art. 45, da Lei n° 16.469/09, admite o pedido de Revisão Extraordinária e determina o 
encaminhamento dos autos à GERC para que faça o cancelamento do ato de inscrição em 
dívida ativa, após que sejam os autos encaminhados ao Setor de Apoio à Segunda 



 

Instância (SEASI) da Secretaria Geral (SEGE), para que sejam pautados a julgamento 
pelo Conselho Pleno (CONP). 
 

A Gerência de Recuperação de Créditos, por meio do Despacho nº 
4985/2015-GERC (fls. 165), informa ter efetuado o cancelamento da inscrição em dívida 
ativa. Encaminha os autos ao Setor de Apoio à Segunda Instância (SEASI) da Secretaria 
Geral (SEGE), para que sejam pautados a julgamento pelo Conselho Pleno (CONP), 
conforme orientação do Despacho n° 1093/2015-PRES. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Inicialmente, destaco que a Lei n° 16.469, de 19 de janeiro de 2009, 

em seu art. 43, II, “a”, item 1, determina que pedido de Revisão Extraordinária 
apresentado pelo sujeito passivo, para ser admitido, deve estar fundamentado em prova 
inequívoca de erro de fato substancial que implique alteração total ou parcial do 
lançamento: 

 
Art. 43. Compete ao Presidente do CAT o juízo de admissibilidade de 
pedido de Revisão Extraordinária apresentado fora do último prazo para 
defesa previsto nesta Lei, relativo a crédito tributário ajuizado ou não: 
 
II - pelo sujeito passivo, referente a: 
 
a) apreciação extraordinária de lançamento, desde que: 
 
1. fundamentado em prova inequívoca de erro de fato substancial que 
implique alteração total ou parcial do lançamento, inclusive quanto à 
sujeição passiva; 
[...] 

 
Prosseguindo na análise dos autos, vejo que o auto de infração é 

relativo à exigência de ICMS devido pela omissão de saída de mercadoria conforme 
comparativo entre as vendas realizadas por meio de cartões magnéticos, comprovados 
pelos extratos fornecidos pelas administradoras e os documentos fiscais emitidos relativos 
a essas vendas, informadas pelos dados das DPIs nos períodos de maio de 2010 a 
dezembro de 2011. 

 
O contribuinte, objetivando comprovar a inexistência da diferença 

encontrada pelo Fisco no trabalho fiscal denunciada no auto de infração, trouxe ao 
processo cópias dos livros fiscais referentes aos exercícios de 2010 e 2011, elementos 
esses que motivaram a baixa dos autos em diligência para revisão fiscal. 

 
O revisor, autor do procedimento fiscal, em relatório (fls. 159), 

informou ter elaborado nova planilha com base nos novos valores apresentados pelo 
contribuinte, juntando-a ao processo (fls. 158), sendo que nessa planilha as diferenças 
anteriormente autuadas deixaram de existir, ou seja, não há mais diferença ser cobrada do 
contribuinte. 

 
Salienta o revisor que a autuação foi feita de forma correta, já que na 

ocasião não havia nenhuma venda informada no sistema da SEFAZ/GO; porém, com as 
DPIs entregues em 2014, a situação foi esclarecida a contento. 

 



 

O contribuinte, portanto, demonstrou que todas as vendas realizadas 
por cartões de crédito foram lançadas e pagos os respectivos tributos, o que afasta a 
omissão de saída de mercadoria apontada no auto de infração, tanto é que um dos 
autores do lançamento, revisando os autos, constatou que as diferenças autuadas 
deixaram de existir, não há mais diferença a ser cobrada do contribuinte, conforme consta 
no relatório da diligência (fls. 159). 

 
Ante o exposto, conheço do Pedido de Revisão Extraordinária, dou-

lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 28 de junho de 2016. 
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Matéria: Alíquota (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00943/16 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Omissão de imposto. 
Utilização de carga tributária inferior à aplicável à operação ou 
prestação. Procedência em parte. 
 
O valor inicial da exigência deve-se conformar àquele apurado 
em trabalho revisional realizado pelo próprio fisco. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 05 de maio de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de 
infração no  valor de R$ 60.637,83 (sessenta mil, seiscentos e trinta e sete reais e oitenta 
e três centavos) . Participaram do julgamento os Conselheiros Paulo Diniz, Heli José da 
Silva e Lidilone Polizeli Bento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 
utilizou carga tributária inferior à estabelecida pela legislação tributária na saída de 
mercadorias, no período de 01/01/2012 a 30/06/2013, apurada em Auditoria Comparativa 
da Situação Tributária e da Base de Cálculo, sendo-lhe imputada a exigência da diferença 
de ICMS no valor de R$ 71.708,42 (setenta e um mil setecentos e oito reais e quarenta e 
dois centavos), multa e acréscimos legais. 

 
Citados como infringidos os arts. 11, I, 27, 40 e 64, todos da Lei n° 

11.651/91, CTE, proposta a penalidade prevista no art. 71, IV-A, da Lei n° 11.651/91 com 
redação da Lei n° 17.519/2011. 

 
Identificada como sujeito passivo solidário a pessoa física ANTÔNIO 

GERALDO DO COUTO, na condição de sócio e administrador da firma autuada (fls. 05). 
 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, planilha da 

Diferença de ICMS por Produto (fls. 06 a 81) e Recibo de Entrega de Relatório Digitais 
(fls.82), dentre outros documentos. 

 
Intimados em 08/11/2013 (fls. 84 e 86), o sujeito passivo e o solidário 

não comparecem ao processo, sendo declarados revéis (fls. 87). 
 
Revéis, o sujeito passivo apresenta impugnação em Segunda 

Instância (fls. 96 a 97), o solidário novamente não comparece ao processo, tendo contra si 
lavrado o Termo de Perempção de fls. 93. 

 
Sustenta a impugnante que o auto de infração em comento não pode 

prosperar, pois diversos produtos levantados pela autoridade fiscal estão tributados 
corretamente e a autoridade fiscal não considerou os benefícios previstos na legislação 
aplicável ao caso. 

 



 

A Quarta Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio da 
Resolução n° 54/2014 (fls. 105 a 106), converte o julgamento em diligência e encaminha 
os autos à Delegacia Regional de Fiscalização de Goianésia, para que seu ilustre titular 
solicite aos agentes autuantes, ou substituto, a juntada aos autos da mídia - CD, contendo 
todos os relatórios relacionados com a auditoria realizada. 

 
Cumprindo a Resolução n° 54/2014, o diligenciador junta a mídia-CD 

contendo os arquivos com os relatórios dos Anexos Estruturados do Auto de Infração 
4011304417600, acompanhado da respectiva chave de autenticação (fls. 107). 

 
Intimados (fls. 109 a 11), o sujeito passivo e o solidário não se 

manifestam acerca dessa diligência. 
 
A Primeira Câmara Temporária deste Conselho, após considerandos, 

por meio da Resolução de n° 015/2015 (fls. 113), converte o julgamento em diligência e 
encaminha os autos à Delegacia Regional de Fiscalização de Goianésia, para que seu 
ilustre titular, determine a auditor, preferencialmente o autuante, que proceda a revisão 
dos autos, devendo esclarecer se tais dúvidas são procedentes e, caso afirmativo, fazer 
as devidas correções, dando ciência ao autuado e retornar os autos para julgamento.  

 
O Auditor Fiscal NAUBER DA SILVA MIRANDA, cumprindo a 

Resolução n° 015/2015, em peça intitulada Despacho Revisão 01/2015 (fls. 115 a 117), 
informa ter constatado sobreposição de datas e, em consequência, ocorrência de dados 
em duplicidade entre as planilhas Carga Tributária 2012 Analítico e Carga Tributária 2013 
Analítico (ambas nos arquivos digitais dos anexos Estruturados do Auto de Infração, CD 
anexo a fl. 107). A mesma duplicidade de dados é replicada nas planilhas contidas entre 
as fls. 06 e 81 do auto de infração.  

 
Anota o diligenciador que o Levantamento de fls. 06 a 81 inclui o 

período de 01/01/2011 a 31/12/2011, que no Anexo Estruturado – Detalhamento do 
Crédito Tributário aparece lançado somado ao período de 01/01/2012 a 31/12/2012 (N° 
ORD 1. fl. 03), devendo, portanto, ser acrescentado lançamento em separado para o 
período.  

 
Afirma que a correção dos problemas relacionados nos dois 

parágrafos acima foi efetuada nas planilhas CT 2011, CT 2012 e CT 2013, que seguem no 
CD anexo a fl. 117. Estas três planilhas apresentam todos os itens de cupom fiscal 
emitidos, livres de dados em duplicidade, para os períodos de 01/12/2011 a 31/12/2011 
(arquivo: CT 2011), 01/01/2012 a 31/12/2012 (arquivo: CT 2012) e 01/10/2013 a 
30/06/2013 (arquivo: CT 2013). 

 
Em razão da eliminação dos lançamentos em duplicidade e da 

individualização dos valores referentes ao ano de 2011, conforme demonstrados no CD 
anexo, devemos ter as seguintes modificações no Auto de Infração: Campo 2 – 
OCORRÊNCIA (fls. 02) onde se lê "período de 01 de janeiro de 2012 a 30 de junho de 
2012", leia-se: "período de 01 de dezembro de 2011 a 30 de junho de 2013"; Campo 2 – 
OCORRÊNCIA (fl. 02) onde se lê: "ocasionando uma diferença de R$ 71.708,42 no ICMS 
a recolher", leia-se: "ocasionando uma diferença de R$ 60.637,83 no ICMS a recolher"; 
Campo 3.1 – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – VALOR ORIGINÁRIO (fl. 02) onde se lê: "R$ 
71.708,42”, "R$ 57.366,74", "R$ 129.075,16", leia-se, respectivamente: "R$ 60.637,83 
(sessenta mil seiscentos e trinta e sete reais e oitenta e três centavos)", "R$ 48.510,27 
(quarenta e oito mil quinhentos e dez reais e vinte e sete centavos)", "R$ 109.148,10 
(cento e nove mil cento e quarenta e oito reais e dez centavos". 



 

 
Apresenta Detalhamento do Crédito Tributário incluso no relatório 

(fls. 116) com os novos valores corrigidos.  
 
Intimado (fls. 118), o sujeito passivo não se manifesta acerca do 

resultado dessa diligência. 
 
A Primeira Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio 

da Resolução n° 144/2015 (fls. 120 a 121), converte o julgamento em diligência e 
encaminha o processo a SEPRE, tanto para que o Sujeito Passivo seja intimado, sob as 
advertências acima, a indicar de modo especifico e claro, por meio de levantamento 
contraditório e/ou planilhas, item por item do levantamento fiscal que esteja sob a égide 
das alegações por ele formuladas, ou seja, quais são os produtos que entende não existir 
a diferença de carga tributária aventada pelo fisco em razão de benefícios legais (apontar 
qual o benefício e o respectivo embasamento legal), Substituição tributária, ou os casos 
em que, embora inseridos no levantamento fiscal não há ofensa a lei quanto a carga 
tributária utilizada. 

 
Uma vez realizado tal levantamento, demonstre sua repercussão no 

âmbito do crédito tributário lançado na peça de começo;  
 
Isto feito, volvam-nos para apreciação do trabalho elaborado pela 

defesa e de sua aptidão para suscitar a realização de revisão fiscal, ou ainda, em caso de 
inércia do autuado. 

 
Intimado (fls. 125 a 126), o sujeito passivo limita-se a solicitar prazo 

até 29/01/2016 para atendimento da Resolução n° 144/2015, alegando ser grande a 
quantidade de dados a serem levantados para apresentar à fiscalização e ainda de 
recursos de informática necessários para elaborar novos relatórios. 

 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 

utilizou carga tributária inferior à estabelecida pela legislação tributária na saída de 
mercadorias, no período de 01/01/2012 a 30/06/2013, apurada em Auditoria Comparativa 
da Situação Tributária e da Base de Cálculo, sendo-lhe imputada a exigência da diferença 
de ICMS no valor de R$ 71.708,42 (setenta e um mil setecentos e oito reais e quarenta e 
dois centavos), multa e acréscimos legais. 

 
O sujeito passivo, na impugnação (fls. 96 a 97), alegou que diversos 

produtos levantados pela autoridade fiscal estão tributados corretamente e o agente do 
Fisco não considerou os benefícios previstos na legislação aplicável ao caso. 

 
O órgão julgador, a Primeira Câmara Temporária deste Conselho, 

antes de analisar a impugnação, CONSIDERANDO que o período autuado é de 
01/01/2012 a 30/06/2013; 

 
CONSIDERANDO os levantamentos de fls. 06 a 81 que registram 

períodos de 01/12/2011 a 28/02/2013 e 01/12/2012 a 30/06/2013; 



 

 
CONSIDERANDO, ainda que, tais documentos levam a concluir a 

possibilidade de duplicidade na consideração dos dados, além de incluir o mês de 
dezembro de 2011 fora do período autuado; 

 
Por meio da Resolução n° 015/2015 (fls. 113), converteu o 

julgamento em diligência à Delegacia Regional de Fiscalização de Goianésia, para que 
seu ilustre titular, por obséquio, determine a auditor, preferencialmente o autuante, que 
proceda revisão dos autos devendo esclarecer se tais dúvidas são procedentes e, caso 
afirmativo, fazer as devidas correções, dando ciência ao autuado e retornar os autos para 
julgamento. 

 
O Auditor Fiscal NAUBER DA SILVA MIRANDA, cumprindo a 

Resolução n° 015/2015, em peça intitulada Despacho Revisão 01/2015 (fls. 115 a 117), 
informa ter constatado sobreposição de datas e, em consequência, ocorrência de dados 
em duplicidade entre as planilhas Carga Tributária 2012 Analítico e Carga Tributária 2013 
Analítico (ambas nos arquivos digitais dos anexos Estruturados do Auto de Infração, CD 
anexo a fl. 107). A mesma duplicidade de dados é replicada nas planilhas contidas entre 
as fls. 06 e 81 do auto de infração.  

 
Anota que o Levantamento de fls. 06 a 81 inclui o período de 

01/01/2011 a 31/12/2011, que no Anexo Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário 
aparece lançado somado ao período de 01/01/2012 a 31/12/2012 (N° ORD 1. fl. 03), 
devendo, portanto, ser acrescentado lançamento em separado para o período.  

 
Afirma que a correção desses problemas foi efetuada nas planilhas 

CT 2011, CT 2012 e CT 2013, que seguem no CD anexo à fl. 117. Estas três planilhas 
apresentam todos os itens de cupom fiscal emitidos, livres de dados em duplicidade, para 
os períodos de 01/12/2011 a 31/12/2011 (arquivo: CT 2011), 01/01/2012 a 31/12/2012 
(arquivo: CT 2012) e 01/10/2013 a 30/06/2013 (arquivo: CT 2013), anota o revisor. 

 
Em razão da eliminação dos lançamentos em duplicidade e da 

indivisualização dos valores referentes ao ano de 2011, conforme demonstrados no CD 
anexo, o Auto de Infração deve ter as seguintes modificações: Campo 2 – OCORRÊNCIA 
(fls. 02) onde se lê "período de 01 de janeiro de 2012 a 30 de junho de 2012", leia-se: 
"período de 01 de dezembro de 2011 a 30 de junho de 2013"; Campo 2 – OCORRÊNCIA 
(fl. 02) onde se lê: "ocasionando uma diferença de R$ 71.708,42 no ICMS a recolher", leia-
se: "ocasionando uma diferença de R$ 60.637,83 no ICMS a recolher"; Campo 3.1 – 
CRÉDITO TRIBUTÁRIO – VALOR ORIGINÁRIO (fl. 02) onde se lê: "R$ 71.708,42”, "R$ 
57.366,74", "R$ 129.075,16", leia-se, respectivamente: "R$ 60.637,83 (sessenta mil 
seiscentos e trinta e sete reais e oitenta e três centavos)", "R$ 48.510,27 (quarenta e 
oito mil quinhentos e dez reais e vinte e sete centavos)", "R$ 109.148,10 (cento e nove mil 
cento e quarenta e oito reais e dez centavos". 

 
Intimado (fls. 118), o sujeito passivo não se manifestou acerca do 

resultado dessa diligência (revisão), presumindo-se estar acorde com a conclusão da 
revisão. 

 
Retornado o processo a julgamento, a Primeira Câmara, após 

análise da impugnação, exarou a Resolução n° 144/2015 (fls. 120 a 121), baixando os 
autos diligência para que sujeito Passivo fosse intimado a indicar de modo especifico e 
claro, por meio de levantamento contraditório e/ou planilhas, item por item do 
levantamento fiscal que esteja sob a égide das alegações por ele formuladas, ou seja, 



 

quais são os produtos que entende não existir a diferença de carga tributária aventada 
pelo fisco em razão de benefícios legais (apontar qual o benefício e o respectivo 
embasamento legal), Substituição tributária, ou os casos em que, embora inseridos no 
levantamento fiscal não há ofensa a lei quanto a carga tributária utilizada. Uma vez 
realizado tal levantamento, demonstre sua repercussão no âmbito do crédito tributário 
lançado na peça de começo. 

 
O Setor de Preparo Processual promoveu a intimação do sujeito 

passivo, concedendo-lhe o prazo improrrogável de 15 dias contados do recebimento da 
intimação para atendimento da Resolução n° 144/2015 (fls. 15 a 126). 

 
Intimado (fls. 125 a 126), o sujeito passivo limitou-se a solicitar prazo 

até 29/01/2016 para atendimento da Resolução n° 144/2015, alegando ser grande a 
quantidade de dados a serem levantados para apresentar à fiscalização e ainda de 
recursos de informática necessários para elaborar novos relatórios. Ora, o prazo 
concedido na intimação é improrrogável; destaque-se que a defesa, em momento algum, 
trouxe aos autos qualquer elemento a comprovar o alegado, nem mesmo na sessão de 
julgamento realizada no dia 05 de maio de 2006. 

 
Nota-se nestes autos que foi oportunizado ao sujeito passivo todas 

as possibilidades de reverter a autuação a seu favor, inclusive através das Resoluções n°s 
054/2014, 015/2015 e 144/2015, sendo que o sujeito passivo não o fez satisfatoriamente. 

 
Assim, nos termos do Despacho Revisão 01/2015 (fls. 115 a 117) da 

lavra do Auditor NAUBER DA SILVA MIRANDA, tendo a autuada concordado tacitamente 
com o seu resultado, considerando que tanto o sujeito passivo quanto o solidário foram 
revéis em Primeira Instância (fls. 89) e, embora a autuada tenha tido tempo necessário e 
suficiente, por inércia, não cumpriu as solicitações formuladas na Resolução n° 144/2015, 
ficamos eu e meus pares convencidos de que são verdadeiros relacionados no referido 
Despacho Revisão 01/2015, tendo este apurado o ICMS a recolher no valor de R$ 
60.637,83 (sessenta mil seiscentos e trinta e sete reais e oitenta e três centavos). 

 
Ante o exposto, conheço da impugnação, dou-lhe parcial provimento 

para considerar procedente em parte o auto de infração no valor de R$ 60.637,83 
(sessenta mil, seiscentos e trinta e sete reais e oitenta e três centavos). 

 
 

Sala das sessões, em 27 de junho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Alíquota (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00970/16 
 
Relator: Conselheiro Rodolfo Ramos Caiado 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pela autuada, por erro na identificação do sujeito 
passivo. Rejeitada. ICMS. Saída interna de mercadoria com 
débito a menor do ICMS. Procedente.  
 
1. Torna-se inócuo o questionamento sobre nulidade da lide, 
quando tal inquirição for desprovida de amparo legal; 
 
2. Julga-se procedente o auto de infração não contraditado de 
forma convincente. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de maio de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por erro na identificação do 
sujeito passivo. Participaram do julgamento os Conselheiros Rodolfo Ramos Caiado, 
Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Gilmar Rodrigues de Almeida, José Luiz Rosa e 
Washington Luis Freire de Oliveira. Quanto ao mérito, também por votação unânime, 
conhecer da impugnação, negar-lhe provimento para considerar procedente o auto de 
infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Rodolfo Ramos Caiado, Marlene 
Maria da Silva Ruguê Bernardes, Gilmar Rodrigues de Almeida, José Luiz Rosa e 
Washington Luis Freire de Oliveira 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo realizou saída 
interna de mercadoria com débito a menor do ICMS no período de 20 de abril a 31 de 
julho de 2013, pois utilizou a alíquota de 3% e 7%, sendo que a operação é tributada à 
alíquota de 12%, correspondendo a uma tributação final inferior à prevista na legislação, 
conforme demonstrativos e documentos em anexo.  

 
A autoridade lançadora indica como infringida as disposições dos 

artigos 11, 27 e 64 do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91). Proposta a 
aplicação da penalidade prevista no artigo 71, IV A do CTE, com redação da Lei nº 
17519/2011. 

 
O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: anexo 

estruturado – detalhamento do crédito tributário, ordem de serviço, consulta histórico da 
empresa no simples nacional, auditoria comparativa da situação tributária e da base de 
cálculo, livro registro de apuração do ICMS, livro registro de entradas e saídas EFD, livro 
registro de entradas e livro registro de saídas sintéticos "fls. 3 a 60".  

 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de "fls. 61", tendo 
sido lavrado termo de revelia às "fls. 62".  

 



 

O sujeito passivo é intimado a pagar a quantia exigida ou apresentar 
impugnação em segunda instância, conforme documentos de "fls. 64 a 68". 

 
O sujeito passivo apresenta Impugnação, "fls. 71 e 72", informando 

que "é firma estabelecida no ramo de frigorífico para abate e comercialização de bovinos, 
mas tendo em vista haver recebido uma proposta favorável, alugou o imóvel com todas as 
instalações, ao senhor Anailton Rodrigues dos Santos e, permitiu, "tacitamente", que o 
referido senhor Anailton Rodrigues dos Santos realizasse seu movimento comercial, 
usando a nossa Inscrição Estadual de n° 104106972 e nosso CNPJ de n° 2.130.391/0001-
94 até que o mesmo senhor registrasse firma em seu nome; acontecesse que o senhor 
Anailton não efetuou o recolhimento dos tributos gerados pelo movimento de compra e 
venda de mercadorias, no período de 30/04/2013 a 31/07/2013, conforme planilha juntada 
ao Auto de Infração, ambos anexos". Sustenta que "o Sr. Anailton ficou responsável pelos 
débitos fiscais gerados durante o tempo em que esteve dirigindo aquele Frigorífico, assim 
provado, caracterizado está à sucessão tributária". Ao final, requer que o auto de infração 
seja declarado improcedente por erro na identificação do sujeito passivo.  

 
O sujeito passivo anexa ao recurso os seguintes documentos: 

procuração, quarta alteração contratual, certidão simplificada, cópia intimação, cópia auto 
de infração, contrato de locação de imóvel comercial, requerimento de empresário, 
cadastro nacional da pessoa jurídica e termo de distrato comercial "fls. 73 a 89". 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Sobre a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, 
por erro na identificação do sujeito passivo, a rejeito por não haver nos elementos 
constitutivos da lide qualquer afronta ao capítulo que trata da nulidade dos atos 
processuais, inserto no inciso II do artigo 20 da Lei nº. 16.469. Mesmo porque, toda a 
instrução processual aponta que correta está a identificação da polaridade passiva. 
Identificação essa, que embora tenha sido contestada pela defesa, não há nos autos 
nenhum elemento de prova capaz de ilidir a exigência primeira em sede de preliminar.  
Portanto, rejeitada está a preliminar em comento.   

 
Com a questão incidental solucionada, volvo-me à razão de direito 

desta demanda e, de pronto, afirmo que melhor sorte não tem o pleito do defendente, ao 
pugnar pela insubsistência da exordial.  

 
O trabalho a autoridade lançadora é instruído com provas irrefutáveis 

de que houve de fato a omissão detalha nos documentos acostados ao processo, fls. 03 
“usque” 60, sendo eles:  detalhamento do crédito tributário, consulta histórico da empresa 
no simples nacional, auditoria comparativa da situação tributária e da base de cálculo, livro 
registro de apuração do ICMS, livro registro de entradas e saídas EFD, livro registro de 
entradas e livro registro de saídas sintéticos. 

 
Bastaria à polaridade contrapor a exigência estampada na folha de 

rosto deste volume, com provas irrefutáveis de que não cometeu o ilícito fiscal, ora em 
discussão. Entretanto, esse cuidado o polo passivo não teve, o que me leva a julgar 
procedente o lançamento, como base na orientação contida no “caput” do artigo 64 do 
CTE, “verbis”   

 



 

Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do 
imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou 
negativas, estabelecidas na legislação tributária. 

 
 
Assim, voto rejeitando a preliminar de nulidade da peça básica, 

arguida pela autuada, por erro na identificação do sujeito passivo. Quanto ao mérito, 
também por votação unânime, conheço da impugnação, nego-lhe provimento para 
considerar procedente o auto de infração.  

 
 
 

Sala das sessões, em 04 de julho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Alíquota (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01015/16 
 
Relator: Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação tributária principal. Diferença de 
carga tributária. Procedência. Decisão unânime.  
I - A alíquota do ICMS aplicável às 'preparações para barbear 
(antes, durante ou após), desodorantes corporais, preparações 
para banhos, depilatórios, outros produtos de perfumaria ou de 
tocador preparados e outras preparações cosméticas, não 
especificados nem compreendidos em outras posições; 
desodorantes de ambientes, preparados, mesmo não 
perfumados, com ou sem propriedades desinfetantes' sujeitam-
se ao adicional de 2% (dois pontos percentuais) a que se refere 
o § 5º do art. 27 do CTE. 
II - Cerceamento ao direito de defesa. Preliminar. Rejeitada. 
Decisão Unânime. 
Não ha cerceamento ao direito de defesa quanto forem 
oportunizadas as possibilidades para o pleno exercício de 
direito de contraditar, produzir provas e apresentar recursos. 
III - Solidariedade. Preliminar de exclusão do solidário da lide. 
Rejeitada. Decisão por maioria. 
São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido 
na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse 
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação 
principal, especialmente: com o contribuinte, os acionistas 
controladores, os diretores, gerentes, administradores ou 
representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou 
prestação decorrente dos atos que praticarem, intervierem ou 
pela omissão de que forem responsáveis. (artigo 45, inciso XII, 
do CTE). 
IV - Solidariedade. Preliminar de exclusão do solidário da lide. 
Administrador Judicial. Período da exigência anterior ao da 
administração. Rejeitada. Decisão Unânime. 
O administrador judicial não pode ser arrolado como solidário 
em processo de exigência de ICMS relativamente a fatos 
ocorridos em período anterior ao do exercìcio da administração. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 04 de julho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito 
de defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Jorge Antônio Bezerra Oliveira, 
Márcio Nogueira Pedra e João Divino de Brito. Quanto ao mérito, também por votação 
unânime, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular 
que considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Márcio Nogueira Pedra e João Divino de 
Brito. E, por unanimidade de votos, acatar a preliminar de exclusão do solidário, Sr. 
Steniuns Lacerda Bastos da lide, arguida por ele mesmo. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Márcio Nogueira Pedra e João Divino de 
Brito. Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão do solidário, Sr. Leonardo 



 

Sousa Rezende da lide, arguida pelo Conselheiro João Divino de Brito. Foram vencedores 
os Conselheiros Jorge Antônio Bezerra Oliveira e Márcio Nogueira Pedra. Vencido o 
Conselheiro João Divino de Brito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de exigência de crédito tributário, mediante lançamento de ofício, 
feita em face do sujeito passivo em epígrafe, consubstanciada na seguinte ocorrência: 

 

“Realizou saída de mercadorias, no período de 01/01/2012 a 31 /12/2012, 
por meio de Nota Fiscal eletrônica, utilizando carga tributária inferior a 
estabelecida pela legislação tributaria, ocasionando uma diferença de R$ 
376.893,72 no ICMS a recolher, apurada em Auditoria Comparativa da 
Situação Tributaria e da Base de Cálculo, planilhas e documentação em 
anexo. Em consequência, deverá pagar o ICMS omitido, mais as 
cominações legais”. 

Consta do corpo do auto de infração, a seguinte observação: “Empresa 
em recuperação judicial a partir de 14/10/2013, conforme decisão judicial de 09/10 /2013, 
proferida nos autos da ação de n. 201303376797, em trâmite perante a 9ª Vara Cível de 
Goiânia”. 

O processo encontra-se instruído com a Nota Explicativa, de fls. 04/05, a 
Auditoria Básica do ICMS, de fls. 07/10, bem como o Relatório de Divergência da Carga 
Tributária Informada e Calculada – Nota Fiscal, de fls. 11/12. Às fls. 13, consta o CD, 
contendo os papéis de trabalho analítico, cuja entrega foi feita ao sujeito passivo conforme 
Recibo de Entrega de Relatórios Digitais, de fls. 14. 

Regularmente intimados, a autuada e o solidário apresentam impugnação, 
em peça conjunta, de fls. 28/30, tendo sido proferida a sentença de primeiro grau, de fls. 
41/42, mediante a qual foi rejeitada a preliminar de cerceamento do direito de defesa e 
julgado procedente o lançamento contido na inicial. 

Por meio do recurso voluntário, de fls. 50/52, a autuada argumenta que há 
cerceamento ao seu direito de defesa em razão de falhas insanáveis, nos termos do artigo 
20, inciso III, da Lei nº 16.469/09, porque o auto de infração estaria eivado de vícios 
insanáveis que impossibilitam o pleno conhecimento da irregularidade apontada, 
“conforme será exaustivamente demonstrado no decorrer deste contencioso administrativo 
tributário”. 

É o relatório. Decido. 

De início, há de se destacar que não há nenhum cerceamento ao direito 
de defesa ao sujeito passivo. Seja em razão da clareza da peça acusatória, a qual imputa 
à autuada a infração de utilizar de carga tributária inferior a exigida na legislação, seja em 
razão do fato de que esta se defendeu tanto em primeira quanto em segunda instância.  

Como se sabe, o cerceamento ao direito de defesa constitui um óbice ao 
livre exercício da ampla defesa, consistente em impedimento a que se tenha acesso aos 
meios de prova necessários para se firmar a tese defensória. 

Com efeito, não ha cerceamento ao direito de defesa quanto forem 
oportunizadas as possibilidades para o pleno exercício de direito de contraditar, produzir 
provas e apresentar recursos 

Portanto, rejeito a arguição preliminar. 

No que se refere ao mérito, o que nós vemos nesse processo é que 
autuada, de fato, pelo que consta dos autos utilizou carga tributária inferior à estabelecida 
na legislação tributária o que resultou em pagamento a menor do ICMS devido pela 



 

empresa e ocasionou a lavratura do auto de infração exigindo o ICMS devido 
correspondente a diferença apurada  juntamente com as cominações legais aplicáveis. 

A peça impugnatória apresentada à primeira instância é extremamente 
sucinta não aborda a questão de mérito e nem traz provas capazes de contrariar a 
exigência imposta pelo Fisco. 

Agora, em sede de recurso voluntário, a autuada, não obstante o 
aditamento da peça recursal apresentado, também deixa de se defender efetivamente da 
acusação feita que lhe é imputada pela fiscalização estadual. 

Destaca-se que a peça de recurso, no que se refere a exigência de mérito, 
restringe se a alegar que o crédito tributário é indevido e o auto de infração deve ser 
julgado improcedente, todavia não apresenta nenhuma prova daquilo que alega. 

Nas razões de defesa apresentadas no aditamento, que se encontra às fls. 
57/59, a autuada afirma que tem como atividade econômica principal o comércio 
atacadista de medicamentos e drogas de uso de humano e que estes produtos são 
isentos do pagamento do ICMS, porquanto a empresa realizou vendas de medicamentos 
para Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais e, por força do Convênio 87/2002, 
as operações com fármacos e medicamentos destinados a órgãos da Administração 
Pública Direta Federal, Estadual e Municipal estão isentos do imposto.  

Em verdade, a autuada não apresenta um único elemento de prova neste 
sentido.  

Com efeito, não existe no processo nenhum documento que comprovasse 
a venda de medicamentos para órgãos da Administração Pública Direta Federal, Estadual 
e Municipal. 

Ao contrário do afirma a recorrente, a única prova robusta existente no 
processo é aquela que instrui a inicial, notadamente Relatório de Divergência da Carga 
Tributária Informada e Calculada – Nota Fiscal, de fls. 11/12, mediante o qual se comprova 
que a autuada utilizou carga tributária de 10% para diversas operações tributada a 17% e 
19%. 

Os produtos com carga tributária final de 19% são cosméticos, conforme 
prevê o art. 27, I, e seu § 5º do CTE, verbis: 

Art. 27. As alíquotas do imposto são: 
 

I - 17% (dezessete por cento), nas operações ou prestações internas, excetuadas 
as hipóteses previstas nos incisos II, III, VII, IX e X; 
... 
§ 5º A alíquota do imposto incidente nas prestações internas de serviços de 
comunicação e nas operações internas com gasolina, energia elétrica, 
ressalvado o fornecimento para o consumo em estabelecimento de produtor rural 
e em residência de famílias consideradas de baixa renda, e com os produtos e 
serviços relacionados no Anexo VII desta Lei fica acrescida de dois pontos 
percentuais, cujo produto da arrecadação destina-se a prover de recursos o 
Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás - PROTEGE GOIÁS. (Grifamos) 

 

Do Anexo VII, referido, na parte que interessa ao processo, consta o 
seguinte: 
 

ANEXO VII 
 

MERCADORIAS SUJEITAS AO ADICIONAL DE 2% (DOIS POR CENTO), NAS 
OPERAÇÕES INTERNAS 

_________________________________________________________________ 



 

Código NBM/SH 
Posição e Item e Mercadoria 
Subposição  Subitem 
_________________________________________________________________ 
... 
 

3303.00 Perfumes e águas-de-colônia 
 
3304 Produtos de beleza ou de maquilagem preparados e 

preparações para conservação ou cuidados da pele (exceto 
medicamentos), incluídas as preparações anti-solares e os 
bronzeadores; preparações para manicuros e pedicuros 

 
3305 Preparações capilares 
 
3307 Preparações para barbear (antes, durante ou após), 

desodorantes corporais, preparações para banhos, 
depilatórios, outros produtos de perfumaria ou de tocador 
preparados e outras preparações cosméticas, não 
especificados nem compreendidos em outras posições; 
desodorantes de ambientes, preparados, mesmo não 
perfumados, com ou sem propriedades desinfetantes 

... (Grifamos) 

 
 

Quanto à proposta de exclusão da lide do solidário Leonardo Sousa 
Rezende, apresentada pelo Conselheiro João Divino, voto pela sua rejeição, por entender 
que na condição de administrador, o titular da empresa participou diretamente da situação 
de que decorreu a omissão objeto da ação fiscal, conduta que se subsume ao artigo 45, 
inciso XII, da Lei n° 11.651/91. 

Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação 
que constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente: 

[...] 

XII – com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à 
operação ou prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou pela 
omissão de que forem responsáveis 

[...] (grifamos) 
 

Há que se destacar ainda, que a pessoa jurídica, inclusive a EIRELI, 
manifesta sua vontade por meio de seus dirigentes, consequentemente, se ocorreu 
omissão de pagamento do ICMS na situação referida no auto de infração, tal fato somente 
pode ser atribuído à decisão ou determinação de seus administradores, por ação ou 
omissão, pois é pela vontade destes que a pessoa jurídica realiza suas operações e deve 
cumprir as suas obrigações tributárias. 

Com as razões acima delineadas, entendo que não há como excluir da 
lide os solidários identificados. 

Situação diversa é a do Sr. Stenius Lacerda Bastos, indicado como 
solidário, conforme se vê na descrição da ocorrência do auto de infração, assumiu a 
condição de administrador judicial a partir de a partir de 14/10/2013, conforme decisão 
judicial de 09/10 /2013, proferida nos autos da ação de n. 201303376797, em trâmite 
perante a 9ª Vara Cível de Goiânia. 



 

Desta forma, não há possibilidade lógica de se atribuir a responsabilidade 
solidária ao Sr. Stenius, visto que o período da exigência tributária se estende de janeiro a 
setembro de 2013, portanto, anterior a sua nomeação como administrador judicial, que se 
deu em 14/10/2013. 

Com efeito, o administrador judicial não pode ser arrolado como solidário 
em processo de exigência de ICMS relativamente a fatos ocorridos em período anterior ao 
do exercìcio da administração, devendo, ipso factu, ser excluído da relação jurídica. 

Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade do processo por 
cerceamento ao direito de defesa, rejeito ainda o pedido de exclusão do solidário 
Leonardo Sousa Rezende da lide, acolho a exclusão da lide do Sr. Stenius Lacerda 
Bastos e, quanto ao mérito, conheço do recurso voluntário, nego provimento para julgar 
procedente o lançamento fiscal. 

 
 

Sala das sessões, em 07 de julho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Alíquota (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01016/16 
 
Relator: Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação tributária principal. Diferença de 
carga tributária. Procedência. Decisão unânime.  
I - A alíquota do ICMS aplicável às 'preparações para barbear 
(antes, durante ou após), desodorantes corporais, preparações 
para banhos, depilatórios, outros produtos de perfumaria ou de 
tocador preparados e outras preparações cosméticas, não 
especificados nem compreendidos em outras posições; 
desodorantes de ambientes, preparados, mesmo não 
perfumados, com ou sem propriedades desinfetantes' sujeitam-
se ao adicional de 2% (dois pontos percentuais) a que se refere 
o § 5º do art. 27 do CTE. 
II - Cerceamento ao direito de defesa. Preliminar. Rejeitada. 
Decisão Unânime. 
Não ha cerceamento ao direito de defesa quanto forem 
oportunizadas as possibilidades para o pleno exercício de 
direito de contraditar, produzir provas e apresentar recursos. 
III - Solidariedade. Preliminar de exclusão do solidário da lide. 
Rejeitada. Decisão majoritária. 
São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido 
na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse 
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação 
principal, especialmente: com o contribuinte, os acionistas 
controladores, os diretores, gerentes, administradores ou 
representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou 
prestação decorrente dos atos que praticarem, intervierem ou 
pela omissão de que forem responsáveis. (artigo 45, inciso XII, 
do CTE). 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 04 de julho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito 
de defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Jorge Antônio Bezerra Oliveira, 
Márcio Nogueira Pedra e João Divino de Brito. Quanto ao mérito, também por votação 
unânime, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular 
que considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Márcio Nogueira Pedra e João Divino de 
Brito. E, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão do solidário da lide, arguida 
pelo Conselheiro João Divino de Brito. Foram vencedores os Conselheiros Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira e Márcio Nogueira Pedra. Vencido o Conselheiro João Divino de Brito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de exigência de crédito tributário, mediante lançamento de ofício, 
feita em face do sujeito passivo em epígrafe, consubstanciada na seguinte ocorrência: 

 



 

“Realizou saída de mercadorias, no período de 01/01/2012 a 31 /12/2012, 
por meio de Nota Fiscal eletrônica, utilizando carga tributária inferior a 
estabelecida pela legislação tributaria, ocasionando uma diferença de R$ 
376.893,72 no ICMS a recolher, apurada em Auditoria Comparativa da 
Situação Tributaria e da Base de Cálculo, planilhas e documentação em 
anexo. Em consequência, deverá pagar o ICMS omitido, mais as 
cominações legais”. 

O processo encontra-se instruído com a Nota Explicativa, de fls. 04/05, a 
Auditoria Básica do ICMS, de fls. 07/10, bem como o Relatório de Divergência da Carga 
Tributária Informada e Calculada – Nota Fiscal, de fls. 11/12. Às fls. 13, consta o CD, 
contendo os papéis de trabalho analítico, cuja entrega foi feita ao sujeito passivo conforme 
Recibo de Entrega de Relatórios Digitais, de fls. 14. 

Regularmente intimados, a autuada e o solidário apresentam impugnação, 
em peça conjunta, de fls. 28/30, tendo sido proferida a sentença de primeiro grau, de fls. 
41/42, mediante a qual foi rejeitada a preliminar de cerceamento do direito de defesa e 
julgado procedente o lançamento contido na inicial. 

Por meio do recurso voluntário, de fls. 50/52, a autuada argumenta que há 
cerceamento ao seu direito de defesa em razão de falhas insanáveis, nos termos do artigo 
20, inciso III, da Lei nº 16.469/09, porque o auto de infração estaria eivado de vícios 
insanáveis que impossibilitam o pleno conhecimento da irregularidade apontada, 
“conforme será exaustivamente demonstrado no decorrer deste contencioso administrativo 
tributário”. 

É o relatório. Decido. 

De início, há de se destacar que não há nenhum cerceamento ao direito 
de defesa ao sujeito passivo. Seja em razão da clareza da peça acusatória, a qual imputa 
à autuada a infração de utilizar de carga tributária inferior a exigida na legislação, seja em 
razão do fato de que esta se defendeu tanto em primeira quanto em segunda instância.  

Como se sabe, o cerceamento ao direito de defesa constitui um óbice ao 
livre exercício da ampla defesa, consistente em impedimento a que se tenha acesso aos 
meios de prova necessários para se firmar a tese defensória. 

Com efeito, não ha cerceamento ao direito de defesa quanto forem 
oportunizadas as possibilidades para o pleno exercício de direito de contraditar, produzir 
provas e apresentar recursos 

Portanto, rejeito a arguição preliminar. 

No que se refere ao mérito, o que nós vemos nesse processo é que 
autuada, de fato, pelo que consta dos autos utilizou carga tributária inferior à estabelecida 
na legislação tributária o que resultou em pagamento a menor do ICMS devido pela 
empresa e ocasionou a lavratura do auto de infração exigindo o ICMS devido 
correspondente a diferença apurada  juntamente com as cominações legais aplicáveis. 

A peça impugnatória apresentada à primeira instância é extremamente 
sucinta não aborda a questão de mérito e nem traz provas capazes de contrariar a 
exigência imposta pelo Fisco. 

Agora, em sede de recurso voluntário, a autuada, não obstante o 
aditamento da peça recursal apresentado, também deixa de se defender efetivamente da 
acusação feita que lhe é imputada pela fiscalização estadual. 

Destaca-se que a peça de recurso, no que se refere a exigência de mérito, 
restringe se a alegar que o crédito tributário é indevido e o auto de infração deve ser 
julgado improcedente, todavia não apresenta nenhuma prova daquilo que alega. 



 

Nas razões de defesa apresentadas no aditamento, que se encontra às fls. 
57/59, a autuada afirma que tem como atividade econômica principal o comércio 
atacadista de medicamentos e drogas de uso de humano e que estes produtos são 
isentos do pagamento do ICMS, porquanto a empresa realizou vendas de medicamentos 
para Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais e, por força do Convênio 87/2002, 
as operações com fármacos e medicamentos destinados a órgãos da Administração 
Pública Direta Federal, Estadual e Municipal estão isentos do imposto.  

Em verdade, a autuada não apresenta um único elemento de prova neste 
sentido.  

Com efeito, não existe no processo nenhum documento que comprovasse 
a venda de medicamentos para órgãos da Administração Pública Direta Federal, Estadual 
e Municipal. 

Ao contrário do afirma a recorrente, a única prova robusta existente no 
processo é aquela que instrui a inicial, notadamente Relatório de Divergência da Carga 
Tributária Informada e Calculada – Nota Fiscal, de fls. 11/12, mediante o qual se comprova 
que a autuada utilizou carga tributária de 10% para diversas operações tributada a 17% e 
19%. 

Os produtos com carga tributária final de 19% são cosméticos, conforme 
prevê o art. 27, I, e seu § 5º do CTE, verbis: 

Art. 27. As alíquotas do imposto são: 
 

I - 17% (dezessete por cento), nas operações ou prestações internas, excetuadas 
as hipóteses previstas nos incisos II, III, VII, IX e X; 
... 
§ 5º A alíquota do imposto incidente nas prestações internas de serviços de 
comunicação e nas operações internas com gasolina, energia elétrica, 
ressalvado o fornecimento para o consumo em estabelecimento de produtor rural 
e em residência de famílias consideradas de baixa renda, e com os produtos e 
serviços relacionados no Anexo VII desta Lei fica acrescida de dois pontos 
percentuais, cujo produto da arrecadação destina-se a prover de recursos o 
Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás - PROTEGE GOIÁS. (Grifamos) 

 

Do Anexo VII, referido, na parte que interessa ao processo, consta o 
seguinte: 
 

ANEXO VII 
 

MERCADORIAS SUJEITAS AO ADICIONAL DE 2% (DOIS POR CENTO), NAS 
OPERAÇÕES INTERNAS 

_________________________________________________________________ 
Código NBM/SH 
Posição e Item e Mercadoria 
Subposição  Subitem 
_________________________________________________________________ 
... 
 

3303.00 Perfumes e águas-de-colônia 
 
3304 Produtos de beleza ou de maquilagem preparados e 

preparações para conservação ou cuidados da pele (exceto 
medicamentos), incluídas as preparações anti-solares e os 
bronzeadores; preparações para manicuros e pedicuros 

 
3305 Preparações capilares 



 

 
3307 Preparações para barbear (antes, durante ou após), 

desodorantes corporais, preparações para banhos, 
depilatórios, outros produtos de perfumaria ou de tocador 
preparados e outras preparações cosméticas, não 
especificados nem compreendidos em outras posições; 
desodorantes de ambientes, preparados, mesmo não 
perfumados, com ou sem propriedades desinfetantes 

... (Grifamos) 

 
 

Quanto à proposta de exclusão da lide do solidário Leonardo Sousa 
Rezende, apresentada pelo Conselheiro João Divino, voto pela sua rejeição, por entender 
que na condição de administrador, o titular da empresa participou diretamente da situação 
de que decorreu a omissão objeto da ação fiscal, conduta que se subsume ao artigo 45, 
inciso XII, da Lei n° 11.651/91. 

Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação 
que constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente: 

[...] 

XII – com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à 
operação ou prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou pela 
omissão de que forem responsáveis 

[...] (grifamos) 
 

Há que se destacar ainda, que a pessoa jurídica, inclusive a EIRELI, 
manifesta sua vontade por meio de seus dirigentes, consequentemente, se ocorreu 
omissão de pagamento do ICMS na situação referida no auto de infração, tal fato somente 
pode ser atribuído à decisão ou determinação de seus administradores, por ação ou 
omissão, pois é pela vontade destes que a pessoa jurídica realiza suas operações e deve 
cumprir as suas obrigações tributárias. 

Com as razões acima delineadas, entendo que não há como excluir da 
lide os solidários identificados. 

Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade do processo por 
cerceamento ao direito de defesa, rejeito ainda o pedido de exclusão do solidário da lide e, 
quanto ao mérito, conheço do recurso voluntário, nego provimento para julgar procedente 
o lançamento fiscal. 

 
 

Sala das sessões, em 07 de julho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Alíquota (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01054/16 
 
Relator: Conselheiro Renato Moraes Lima 
 

 
EMENTA: ICMS. É devido o ICMS apropriado a cada mercadoria 
de acordo com sua categorização, ou seja, alíquota, base de 
cálculo e a redução aplicável, se for o caso. Parcial procedência. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 16 de outubro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe provimento para julgar parcialmente procedente o lançamento no valor 
originário de ICMS de R$384.904,87 (trezentos e oitenta e quatro mil, novecentos e quatro 
reais e oitenta e sete centavos), considerando o pagamento noticiado às fls. 148, para fins 
de extinção do crédito tributário. Participaram do julgamento os Conselheiros Renato 
Moraes Lima, Nivaldo José Mendes e Carlos Andrade Silveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

No presente auto de infração, recai sobre a empresa autuada a 
acusação de falta de pagamento total de R$ 1.719.784,66 de ICMS, entre todos os 48 
meses havidos de jan./2008 a dez./2011, em virtude de ter a mesma utilizado carga 
tributária inferior à devida nas saídas de mercadorias, conforme verificado partir dos dados 
do tipo 54 do SINTEGRA das notas fiscais modelo 1 geradas por SEPD e notas fiscais 
eletrônicas de sua emissão, sendo comparada a carga tributária informada e a calculada 
de cada mercadoria, de nota por nota, e sendo determinada a diferença de ICMS ainda 
devida a cada mês. 

 
Foram indicados como infringidos o CTE, Arts. 11, I, 27, 40 e 64. A 

penalidade proposta foi a prevista no CTE, Art. 71, IV-A. 
Instruem os autos o detalhamento do crédito tributário e descritivo 

complementar; notas explicativas, fls. 08 e 09; Planilha “Divergências de Carga Tributária 
Informada e Calculada” (com base nos dados do tipo 54 do SINTEGRA), fls. 10 a 29; Livro 
de Registro de Apuração do ICMS; Resumo de Entrega de Escrituração Fiscal Digital; CD 
contendo os arquivos das planilhas de divergências dos quatro anos auditados, fls. 108; 
Recibo de entrega de cópia CD, fls. 107. 

 
Tendo ciência do auto de infração em 14/05/2012, fls. 110 (AR), a 

empresa autuada apresenta impugnação, fls. 113 a 116. O julgado monocrático é de 
PROCEDÊNCIA, fls. 131. 

 
A empresa retorna agora aos autos com peça recursal, fls. 135 a 

144, apresenta pagamento parcial pelo Recuperar, fls. 322 e 323, de 22,24% da dívida, e 
apenas efetua alegação de mérito quanto ao remanescente sobre haver erro no 
levantamento relativo a vários meses dentre os autuados, conforme planilhas dispostas 
por cada um dos anos 2008 a 2011, de fls. 147 a 318, em virtude da não consideração no 
levantamento fiscal original de Redução de Base de Cálculo em produtos de informática 
(RCTE, An. IX, Art. 8.º, inc. XIII) e em máquinas e equipamentos industriais (RCTE, An. IX, 
Art. 9.º, inc. I, alínea “a”), bem como do ICMS retido de auto-rádios e telefones celulares, e 
ainda o ICMS relativo a saídas para as quais teria havido o devido destaque e 
escrituração, mas que considerado como não destacado, o que pode implicar a parcial 



 

procedência por redução do ICMS para R$ 382.480,10 (original = R$ 1.719.784,66; ∆ = R$ 
1.337.304,56). 

 
Os autos vão a julgamento cameral em 09/01/2013 e, diante dessas 

alegações defensórias, o julgamento é convertido em uma primeira diligência para revisão 
fiscal a ser efetuada preferencialmente pela própria agente autuante, fls. 324 e 325. A 
pedido da recorrente, é juntado CD, fls. 329, contendo arquivos em MS Excel por ano com 
notas fiscais, data de emissão, CCE – S/N, UF de destino CFOP, descrição da 
mercadoria, carga tributária da fiscalização, carga tributária adotada, diferença de carga 
tributária, BC, ICMS e orientação – não pagar com o motivo. 

 
O relatório dessa primeira revisão fiscal, exarado pela própria agente 

fiscal autuante consta das fls. 331 a 334; às fls. 335 é apresentada planilha baixando o 
valor autuado para R$ 1.548.257,53 (original = R$ 1.719.784,66; ∆ = R$171.527,13); nova 
planilha de divergências é apresentada, fls. 338 a 382, bem como planilha de notas fiscais 
excluídas do levantamento, fls. 383 a 388, e CD com os arquivos da revisão, fls. 390. 

 
A recorrente apresenta manifestação sobre a revisão, fls. 396 a 403, 

em que alega dificuldade por ter a mídia da revisão arquivos em pdf, que não são 
editáveis. 

 
Nesse relatório revisional a autuante alega não saber quais os 

produtos de informática do RCTE, An. IX, Ap. IV, que foram indevidamente autuados. Em 
sua manifestação, a recorrente alega que são todos, mas cita notas fiscais na tabela de 
fls. 398 e 399. Sobre mercadorias de substituição tributária – ST, a recorrente alega caber 
inserir no levantamento fiscal o abatimento do imposto das saídas interestaduais cuja 
saída interna presumida e com ICMS retido não chegou a acontecer. Sobre as saídas 
interestaduais, alega ainda a recorrente que haver destaque do ICMS, em que pese 
alegado o contrário pela autuante – aponta notas fiscais que devem ser expurgadas do 
levantamento fiscal, fls. 400, e demonstra que quanto aos meses maio a dez/2008, ainda 
está em elaboração o complemento dessa tabela. Traz, nas fls. 401 e 402, tabela de notas 
fiscais a serem expurgadas por se tratar de telefones com função tablet, sujeitos ao 
regime de ST. 

 
A recorrente apresenta memorial, fls. 428 a 430, e junta, em seguida, 

cópias de folhas do Livro de Registro de Saídas em que alega que as tais saídas 
interestaduais foram com destaque de ICMS que foi devidamente escriturado. Traz aos 
autos como resposta a planilha e um anexo ao PAT subdividido em 4 volumes de 
respectivamente 845, 772, 710 e 649 folhas, relativos a, também respectivamente, 2008 
(1.ª parte), 2008 (2.ª parte), 2010 e 2011 (1.ª parte) e 2010 e 2011 (2.ª parte). Em cada 
volume traz notas fiscais de saída e assentamentos escriturais de saída. 

 
Os autos retornam a julgamento em 03/05/2013, quando, por 

intermédio de nova resolução de fls. 878 e 879, saem em uma segunda diligência, 
concedendo-se prazo para a recorrente concluir o levantamento parcialmente apresentado 
nas fls. 398 e 399, bem como para verificar junto à agente fiscal autuante / revisora 
ocorrência ou não de falhas nos arquivos do SINTEGRA remetidos, e, sendo o caso, 
corrigir. 

 
Os autos retornam mais uma vez a julgamento cameral em 

06/09/2013 e a recorrente continua afirmando inexistirem erros de carga tributária nas 
suas notas fiscais de saída, mas tão somente em seus arquivos de SINTEGRA. O 



 

julgamento é convertido em uma terceira diligência para que a recorrente retificasse todos 
os seus arquivos de SINTEGRA do período autuado, fls. 952 e 953. 

 
A recorrente alega ter retificado todos os seus arquivos de 

SINTEGRA de 2008 (a partir de 2009 era livro eletrônico) e apresenta cópia desses 
arquivos de SINTEGRA e de SPED, fls. 964. 

 
Em 16/12/2013 os autos retornam mais uma vez a julgamento 

cameral e mais uma vez saem, por resolução, em diligência, agora a quarta, em que se 
pede a revisão fiscal por agente estranho à lide, fls. 1007 e 1008. 

 
O agente fiscal revisor apresenta relatório de fls. 1010 a 1013 em 

que cita, entre outros, que o valor total final do procedimento revisional de R$ 384.904, 87, 
ou seja, R$ 2.424,77 acima dos R$ 382.480,87 que já tinham sido pagos pela recorrente 
por intermédio do RECUPERAR, não sendo, porém, apresentado pela mesma a memória 
de cálculo com que chegou a esse valor, sendo esse seu valor total apresentado disposto 
conforme a seguir (os mesmos dados estão em Excel nos CDs de fls. 1016) 
 
     Mês         2008         2009         2010       2011 

 

     Jan        2.178,89     6.973,38    10.739,60    4.204,94 

     Fev       14.636,40     8.387,14     7.386,58    4.149,40 

     Mar       12.476,37    12.138,93    12.761,28    3.130,85 

     Abr        5.291,69     9.914,65     9.347,80    1.269,03 

     Mai            0,00     7.440,39     9.395,53      734,64 

     Jun        7.279,10     8.615,01     6.180,92        0,00 

     Jul        9.199,53     5.090,29     9.947,03      104,95 

     Ago       12.635,03    11.541,89     9.007,47       90,58 

     Set       10.510,72     9.242,80    11.790,67    1.295,08 

     Out       14.415,48    11.777,76     9.845,80    1.146,77 

     Nov       11.893,08    14.334,53    11.842,51        0,00 

     Dez       15.396,05    13.078,07    25.129,96      956,29 

 

∑384.904,87   115.912,34   118.534,84   133.375,17   17.082,53 

 
É o relatório. 
 

DECISÃO. 
 
Tomando por base o levantamento fiscal, suas duas revisões, as 

retificações de arquivos efetuadas pela empresa recorrente, e, principalmente, a 
conclusão da segunda revisão fiscal, cujo valor, R$ 384.904,87, foi de concordância por 
parte da recorrente, a qual já quitara em momento anterior quase que integralmente o 
mesmo, R$ 382.480,87, fls. 322 e 323, é reformado o julgado singular, tornando o feito 
parcialmente procedente nos termos revisionais e de acordo com a tabela apresentada.  

 
É O VOTO. 
 
DISPOSITIVO. 

 
Por todo o exposto é reformado, por unanimidade, o julgado singular 

tornando o presente auto de infração parcialmente procedente em R$ 384.904,87, e 



 

considerando-se o pagamento indicado às fls. 322 e 323 para o fim de extinção parcial do 
crédito tributário. 
 

 
 

Sala das sessões, em 12 de julho de 2016. 
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Matéria: Alíquota (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01093/16 
 
Relator: Conselheiro José Luiz Rosa 
 

 
EMENTA: ICMS. Emissão de notas fiscais de saídas 
interestaduais, destinadas a empresas inexistentes. Omissão de 
pagamento do imposto, apurado através da diferença entre a 
alíquota interna aplicável e a alíquota interestadual utilizada. 
Procedência. 
 
Julga-se procedente o auto de infração, quando a instrução 
processual apontar que o polo passivo agiu ao arrepio da lei. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 08 de junho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Luiz 
Rosa, Washington Luis Freire de Oliveira, Alcedino Gomes Barbosa, Marlene Maria da 
Silva Ruguê Bernardes e Gilmar Rodrigues de Almeida. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu o pagamento 
do ICMS, apurado através da diferença entre a alíquota interna aplicável e a alíquota 
interestadual utilizada, em virtude de ter emitido notas fiscais de saídas interestaduais, no 
período de abril/2013 a junho 2015, consignando como destinatárias empresas 
inexistentes, dado terem sido constituídas em nome de pessoas falecidas ou recolhidas ao 
sistema carcerário em momento anterior ao dos atos constitutivos, conforme atestam os 
relatórios da Receita Federal/Sepro e pesquisas na internet, caracterizando simulação de 
vendas interestaduais a contribuintes. 

 
A autoridade lançadora indicou como infringida as disposições dos 

artigos 15, I e II, 63 e 64 do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) 
combinado com os artigos 4º, §3°, I, b; 6º, I; 20, § 3°, II e 163, II do Decreto 4852/97. 
Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, XII "a", 4, § 9° I do CTE, com 
redação da Lei n° 16241/2008. 

 
O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: anexo 

estruturado – detalhamento do crédito tributário, anexo estruturado – descritivo 
complementar da ocorrência, remessas interestaduais simuladas, documentos 
comprobatórios da inexistência dos sócios das empresas tidas como destinatárias, relação 
das notas fiscais utilizadas nos levantamentos de verificação das operações de simulação. 
"Fls. 04 a 63".  

 
 O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em Primeira Instância, conforme documentos de "fls. 64 e 65"  
 
Em sua Impugnação "fls. 70 a 86", o sujeito passivo alega que não 

lhe compete fiscalizar a validade do quadro social de seus adquirentes, atividade que é na 



 

junta comercial que são assentados os atos constitutivos das sociedades empresárias, 
devendo a mesma controlar a validade. 

 
Afirmou que a impugnante agiu dentro do limite que lhe é exigido, 

consultando no Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com 
Mercadorias e Serviços – SINTEGRA, a validade da inscrição estadual dos adquirentes, 
para a emissão dos documentos fiscais, pelo que deve ser considerado o princípio da boa-
fé. 

 
Sustentou que a inscrição estadual do adquirente estava vigente e 

válida, ao tempo da venda das mercadorias, que deram origem ao crédito tributário 
lançado pelo Auto de Infração. 

 
Aduziu que as inscrições estaduais dos adquirentes estavam válidas 

ao tempo das respectivas vendas; 
 
Arguiu que a autoridade fiscal não demonstrou a falsidade de 

nenhuma venda. 
 
Alegou que a multa aplicada tem caráter confiscatório. 
 
Ao final, requer que seja considerado improcedente o auto de 

infração. 
 
 
Anexou documentos às "fls. 87 a 94" 
 
Pela sentença nº 556/2016 – JULP "fls. 96 a 97", o julgador singular 

decidiu pela procedência do auto de infração. Em sua fundamentação afirmou que pelo 
que é mencionado no documento de "fls. 06", a empresa autuada "foi notificada e deixou 
de cumprir as comprovações necessárias de cheques de pagamento e demonstrativos 
contratuais de vendas que identificassem o preposto comprador e os cheques de 
pagamento".  Afirmou que em sua linha de defesa, a autuada nada menciona a respeito. 

 
Aduziu que a empresa se limita a arrazoar questões de direito. 
 
Arguiu que o volume de operações destinadas aos virtuais 

adquirentes é incompatível com o que poderia ocorrer na realidade, onde há evidente 
ganhos financeiros com tal prática, quer pela diferença de alíquotas, quer pelo indevido 
usufruto do crédito outorgado. 

 
Quanto ao alegado caráter confiscatório da multa, cumpre dizer que 

tal discussão pertence à seara daqueles que detém o poder de criar leis. 
  
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em segunda instância ou Recurso Voluntário, conforme 
documentos de "fls. 98 a 100" 

 
O sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário, ás "fls. 102 a 120" 

onde alegou que a multa lançada é totalmente desproporcional e que ofende 
jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça. 

 



 

Afirmou que como meio de prova, apresenta documentos que 
demonstram a relação do negócio realizado entre a autuada e a suposta empresa 
inexistente. 

 
Reiterou os argumentos utilizados em sua Impugnação anterior, e 

dada a comprovação da regularidade da operação, pugna pela nulidade do auto. 
 
Anexou documentos de "fls. 125 a 1087" 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Conforme informado no relatório que é parte integrante deste 
“decisum” o a exigência exordial deve-se a fato do sujeito passivo ter omitido o pagamento 
do ICMS, apurado através da diferença entre a alíquota interna aplicável e a alíquota 
interestadual utilizada, em virtude de ter emitido notas fiscais de saídas interestaduais, no 
período de abril/2013 a junho 2015, consignando como destinatárias empresas 
inexistentes, dado terem sido constituídas em nome de pessoas falecidas ou recolhidas ao 
sistema carcerário em momento anterior ao dos atos constitutivos, conforme atestam os 
relatórios da Receita Federal/SEPRO e pesquisas na internet, caracterizando simulação 
de vendas interestaduais a contribuintes.  

 
Com a descrição inferida em linhas imediatamente volvidas, reporto-

me ao documento de fl. 06, intitulado “descrição complementar da ocorrência”, onde o 
autuante informa que a empresa autuada foi notificada e deixou de cumprir as 
comprovações necessárias de cheques de pagamento e demonstrativos contratuais de 
vendas que identificassem o preposto comprador e os cheques de pagamento.  

 
Ofertada ao polo passivo a oportunidade do contraditório e ampla 

defesa, que lhe é assegurada pela Carta Constitucional, o sujeito passivo não traz aos 
autos nenhum elemento de prova capaz de contrapor o reclamado na folha de rosto deste 
volume. Limitando-se a alegar que a obrigação de verificar o quadro social dos 
adquirentes pertence à Junta Comercial; que consultou o SINTEGRA para a emissão de 
documentos fiscais; que as inscrições estaduais estavam válidas ao tempo das emissões.  

 
Com os relatos acima, passo discorrer sobre as considerações e 

fundamentação que culminarão no meu voto, como se segue:  
 
O volume das operações realizadas e destinadas aos possíveis 

adquirentes não espelha a realidade dos fatos, como que supor a defesa, devido a 
quantidade que evidencia mercancia. Aliás, essa assertiva é corroborada, ao se aferir que 
face a outras duas filiais da empresa epigrafada, foi verificada a mesma prática, que ora é 
objeto desta ação, de conformidade com os autos de infração nºs. 4011503300508 (CCE 
nº. 10439709 -8) e 40115032888930 (CCE nº. 10374164-0).  

 
Portanto, evidenciado está o ilícito praticado pelo polo passivo, vez 

que agiu da mesma maneira, constante e com único escopo de fraudar os cofres do erário 
estadual.    

 
Assim, voto conhecendo do recurso voluntário, negando-lhe 

provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. 



 

 
 
 

Sala das sessões, em 15 de julho de 2016. 
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Matéria: Alíquota (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01168/16 
 
Relator: Conselheiro Lidilone Polizeli Bento 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Omissão de pagamento de 
imposto, em virtude de utilização de carga tributária inferior à 
prevista na legislação pertinente. Procedência Parcial. 
 
Correto o lançamento que exige ICMS e acréscimos legais, 
decorrente de omissão de pagamento do imposto, em virtude de 
utilização de carga tributária inferior a prevista na legislação 
tributária, devendo ser reduzido o valor do crédito tributário na 
importância devidamente apurada por meio de revisão fiscal que 
conclui pela exclusão de valores cobrados indevidamente. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 22 de julho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 
115.921,44 (cento e quinze mil, novecentos e vinte e um reais e quarenta e quatro 
centavos), nos termos da revisão de fls 269/273. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Lidilone Polizeli Bento, Nivaldo José Mendes e Nivaldo Carvelo Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata o presente processo de exigência de crédito tributário, por 
realizar saídas de mercadorias, no período de 01/01/2012 a 31/12/2012, com emissão de 
notas fiscais eletrônicas, utilizando carga tributária inferior à estabelecida na legislação 
tributária, apurada em Auditoria da Carga Tributária, com consequente redução do ICMS a 
recolher.  

 
Foram indicados como infringidos aos arts.11, I; 27; 40 e 64, da Lei 

11.651/91. A penalidade proposta é a tipificada pelo art. 71, IV A, da Lei 11.651/91 com 
redação da Lei 17.519/11 – retroatividade benigna.  

 
Os autos foram instruídos com o relatório de Divergências de Carga 

Tributária Informada e Calculada – Nota Fiscal, Auditoria Básica do ICMS e Ajustes de 
Ofício. Os arquivos que serviram de suporte à autuação foram gravados em mídia digital 
(CD), com cópia entregue ao sujeito passivo mediante recibo, fls. 26.  

 
Regularmente intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação em 

Primeira Instância. Alega que exerce a atividade exclusiva de atacadista de produtos 
farmacêuticos, medicamentos e artigos para hospitais, laboratórios, bancos de sangue e 
outros destinados para a saúde. Afirma que a quase totalidade de seus produtos são 
alcançados por benefícios fiscais concedidos pelo governo. Afirma ainda que 80% (oitenta 
por cento) dos seus clientes são órgãos da administração pública federal, estadual e 
municipal em todo país, com isenção de imposto concedida pelo Convênio ICMS 87/02. 
Quanto ao mérito, alega que por força do TARE nº 1168/2013-GSF, faz jus aos benefícios 
fiscais previstos nos incisos VIII e III dos arts. 8º e 11, respectivamente, do Anexo IX, do 
RCTE. Argumenta que a fiscalização considerou como consumidor final, clínicas 



 

veterinárias contribuintes do imposto. Junta aos autos extratos cadastrais, emitidos por 
amostragem, de alguns destinatários. Cita acórdãos para defender revisão fiscal, por 
auditor estranho à lide, para comprovação de suas argumentações e análise da escrita 
fiscal com atenção às particularidades de cada produto e à legislação tributária aplicável a 
cada caso. Ao final, defende a regularidade de suas operações e requer a improcedência 
do lançamento. 

 
Vindo os autos a julgamento, o ilustre julgador singular entendeu que 

a defesa apresentada pelo sujeito passivo era insuficiente para ilidir a acusação fiscal, 
motivo pelo qual declarou o lançamento procedente. 

 
Inconformado o sujeito passivo interpõe recurso voluntário no qual 

traz as mesmas alegações contidas na impugnação em primeira em instância, solicitando 
ao final que os autos sejam convertidos em diligência para realização de revisão fiscal ou 
que seja declarado de pronto improcedente. 

 
Posteriormente, comparece o sujeito passivo aos autos, por meio de 

Memorial e junta levantamento contraditório, reconhecendo o minucioso trabalho da 
fiscalização e justificando que em razão da complexidade dos levantamentos não foi 
possível juntar os documentos antes daquela ocasião, oportunidade em que relaciona as 
operações que entende estar abrangidas por benefícios fiscais. 

 
Em face dos argumentos e documentos trazidos pelo sujeito passivo, 

a Quarta Câmara converte os autos em diligência junto à Gerência Especial de Auditoria 
para que seja realizada revisão fiscal, mediante análise dos documentos e ponderação 
dos argumentos trazidos pelo sujeito passivo. 

 
Por meio do Relatório Diligencial de fls. 269/273, a autoridade 

revisora detalha passo a passo os procedimentos utilizados na revisão fiscal, acolhendo 
em parte os argumentos do sujeito passivo, sugerindo ao final que o crédito tributário seja 
reduzido para o valor de R$ 115.921,44, conforme documento de fl. 272. 

 
Intimado para se manifestar sobre o resultado da revisão fiscal, o 

sujeito passivo requer seja o lançamento adequado para os termos e valores constantes 
da revisão fiscal, concordando com o seu resultado. 

 
É o Relatório. 
 
                             V O T O   
 
 
Trata o presente processo de utilização de carga tributária inferior a 

prevista na legislação tributária, conforme levantamentos e documentos anexos. 
 
Instaurado o contraditório, o sujeito passivo traz por meio de 

levantamento contraditório indicações de falhas existentes no levantamento inicial que 
deixou de considerar para algumas operações benefícios fiscais a que o sujeito passivo 
fazia jus. Por meio de revisão fiscal, tais falhas foram corrigidas apontando o resultado da 
revisão para redução do valor do crédito tributário. 

 
Intimado para se manifestar quanto ao resultado do trabalho 

revisional o sujeito passivo concordou que o lançamento fosse adequado aos termos da 
revisão fiscal.  



 

 
Considerando que o presente lançamento encontra-se munido de 

documentação robusta para sustentar a acusação fiscal, tendo sido devidamente saneado, 
por meio de revisão fiscal que corrigiu as falhas existentes e não havendo pretensão 
resistida por parte do sujeito passivo, entendo que deve prosperar em parte, no valor 
apurado pelo trabalho revisional. 

 
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário, dou-lhe parcial 

provimento para reformar a sentença singular e julgar o presente processo parcialmente 
procedente no valor de R$ 115.921,44 a título de ICMS, nos termos da revisão fiscal de 
fls. 269/273. 

 
 

Sala das sessões, em 01 de agosto de 2016. 
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Matéria: Alíquota (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01169/16 
 
Relator: Conselheiro Lidilone Polizeli Bento 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Omissão de pagamento de 
imposto, em virtude de utilização de carga tributária inferior à 
prevista na legislação pertinente. Procedência Parcial. 
 
Correto o lançamento que exige ICMS e acréscimos legais, 
decorrente de omissão de pagamento do imposto, em virtude de 
utilização de carga tributária inferior a prevista na legislação 
tributária, devendo ser reduzido o valor do crédito tributário na 
importância devidamente apurada por meio de revisão fiscal que 
conclui pela exclusão de valores cobrados indevidamente. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 22 de julho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 
398.451,95 (trezentos e noventa e oito mil, quatrocentos e cinqüenta e um reais e noventa 
e cinco centavos), nos termos da revisão de fls 376/380.  Participaram do julgamento os 
Conselheiros Lidilone Polizeli Bento, Nivaldo José Mendes e Nivaldo Carvelo Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata o presente processo de exigência de crédito tributário, por 
realizar saídas de mercadorias, no período de 01/01/2013 a 31/12/2013, com emissão de 
notas fiscais eletrônicas, utilizando carga tributária inferior à estabelecida na legislação 
tributária, apurada em Auditoria da Carga Tributária, com consequente redução do ICMS a 
recolher.  

 
Foram indicados como infringidos aos arts.11, I; 27; 40 e 64, da Lei 

11.651/91. A penalidade proposta é a tipificada pelo art. 71, IV A, da Lei 11.651/91 com 
redação da Lei 17.519/11 – retroatividade benigna.  

 
Os autos foram instruídos com o relatório de Divergências de Carga 

Tributária Informada e Calculada – Nota Fiscal, Auditoria Básica do ICMS e Ajustes de 
Ofício. Os arquivos que serviram de suporte à autuação foram gravados em mídia digital 
(CD), com cópia entregue ao sujeito passivo mediante recibo.  

 
Regularmente intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação em 

Primeira Instância. Alega que exerce a atividade exclusiva de atacadista de produtos 
farmacêuticos, medicamentos e artigos para hospitais, laboratórios, bancos de sangue e 
outros destinados para a saúde. Afirma que a quase totalidade de seus produtos são 
alcançados por benefícios fiscais concedidos pelo governo. Afirma ainda que 80% (oitenta 
por cento) dos seus clientes são órgãos da administração pública federal, estadual e 
municipal em todo país, com isenção de imposto concedida pelo Convênio ICMS 87/02. 
Quanto ao mérito, alega que por força do TARE nº 1168/2013-GSF, faz jus aos benefícios 
fiscais previstos nos incisos VIII e III dos arts. 8º e 11, respectivamente, do Anexo IX, do 
RCTE. Argumenta que a fiscalização considerou como consumidor final, clínicas 



 

veterinárias contribuintes do imposto. Junta aos autos extratos cadastrais, emitidos por 
amostragem, de alguns destinatários. Cita acórdãos para defender revisão fiscal, por 
auditor estranho à lide, para comprovação de suas argumentações e análise da escrita 
fiscal com atenção às particularidades de cada produto e à legislação tributária aplicável a 
cada caso. Ao final, defende a regularidade de suas operações e requer a improcedência 
do lançamento. 

 
Vindo os autos a julgamento, o ilustre julgador singular entendeu que 

a defesa apresentada pelo sujeito passivo era insuficiente para ilidir a acusação fiscal, 
motivo pelo qual declarou o lançamento procedente. 

 
Inconformado o sujeito passivo interpõe recurso voluntário no qual 

traz as mesmas alegações contidas na impugnação em primeira em instância, solicitando 
ao final que os autos sejam convertidos em diligência para realização de revisão fiscal ou 
que seja declarado de pronto improcedente. 

 
Posteriormente, comparece o sujeito passivo aos autos, por meio de 

Memorial e junta levantamento contraditório, reconhecendo o minucioso trabalho da 
fiscalização e justificando que em razão da complexidade dos levantamentos não foi 
possível juntar os documentos antes daquela ocasião, oportunidade em que relaciona as 
operações que entende estar abrangidas por benefícios fiscais. 

 
Em face dos argumentos e documentos trazidos pelo sujeito passivo, 

a Quarta Câmara converte os autos em diligência junto à Gerência Especial de Auditoria 
para que seja realizada revisão fiscal, mediante análise dos documentos e ponderação 
dos argumentos trazidos pelo sujeito passivo. 

 
Por meio do Relatório Diligencial de fls. 376/380, a autoridade 

revisora detalha passo a passo os procedimentos utilizados na revisão fiscal, acolhendo 
em parte os argumentos do sujeito passivo, sugerindo ao final que o crédito tributário seja 
reduzido para o valor de R$ 398.4398.451,95, conforme documento de fl. 379. 

 
Intimado para se manifestar sobre o resultado da revisão fiscal, o 

sujeito passivo requer seja o lançamento adequado para os termos e valores constantes 
da revisão fiscal, concordando com o seu resultado. 

 
É o Relatório. 
 
                             V O T O   
 
 
Trata o presente processo de utilização de carga tributária inferior a 

prevista na legislação tributária, conforme levantamentos e documentos anexos. 
 
Instaurado o contraditório, o sujeito passivo traz por meio de 

levantamento contraditório indicações de falhas existentes no levantamento inicial que 
deixou de considerar para algumas operações benefícios fiscais a que o sujeito passivo 
fazia jus. Por meio de revisão fiscal, tais falhas foram corrigidas apontando o resultado da 
revisão para redução do valor do crédito tributário. 

 
Intimado para se manifestar quanto ao resultado do trabalho 

revisional o sujeito passivo concordou que o lançamento fosse adequado aos termos da 
revisão fiscal.  



 

 
Considerando que o presente lançamento encontra-se munido de 

documentação robusta para sustentar a acusação fiscal, tendo sido devidamente saneado, 
por meio de revisão fiscal que corrigiu as falhas existentes e não havendo pretensão 
resistida por parte do sujeito passivo, entendo que deve prosperar em parte, no valor 
apurado pelo trabalho revisional. 

 
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário, dou-lhe parcial 

provimento para reformar a sentença singular e julgar o presente processo parcialmente 
procedente no valor de R$ 398.451,95 a título de ICMS, nos termos da revisão fiscal de 
fls. 376/380.  
 

 
 

Sala das sessões, em 01 de agosto de 2016. 
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Matéria: Alíquota (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01181/16 
 
Relator: Conselheiro Renato Moraes Lima 
 

 
EMENTA: ICMS. Pena pecuniária. Aquisição interestadual de 
mercadoria com alíquota interestadual sob a prentensa 
condição de contribuinte do destinatário goiano da mercadoria. 
Reforma da decisão cameral. Procedência do auto de infração. 
Aplicação do  § 8° do art. 71 do CTE. 
 
1. Na aquisição interestadual de mercadoria, bem ou serviço, o 
destinatário deve informar ao remetente sua condição de não 
contribuinte do imposto, se for o caso (CTE, art. 44, § 4°). 
 
2. Será aplicada a multa equivalente ao percentual de 70% 
(setenta por cento) do valor da operação ou prestação pela 
aquisição de mercadoria ou serviço, em operação ou prestação 
interestadual, acobertada por documento fiscal, no qual se 
consigne, indevidamente, a alíquota interestadual, sob a 
pretensa condição de contribuinte do destinatário da mercadoria 
ou serviço (CTE, art. 71, XII, b). 
 
3. Quando da prática das irregularidades descritas neste artigo 
não resultar, ainda que indiretamente, falta de pagamento do 
imposto, a multa aplicável corresponderá a 50% (cinquenta por 
cento) do valor fixado para a respectiva infração (CTE, art. 71, § 
8°). 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 30 
de outubro de 2014, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do recurso da Fazenda 
Pública para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para reformar a decisão cameral e 
considerar procedente o auto de infração, porém, com a aplicação da forma privilegiada 
prevista no § 8º do art. 71 do CTE, decorrente do pedido alternativo feito pelo sujeito 
passivo. Participaram do julgamento os Conselheiros Renato Moraes Lima, Talita Pimenta 
Félix, Antônio Martins da Silva, Nivaldo José Mendes, Eduardo Romano Gonçalves Stival, 
Aguinaldo Fernandes de Melo, Gilmar Rodrigues de Almeida, Nivaldo Carvelo Carvalho, 
Heli José da Silva, Cláudio Henrique de Oliveira, Victor Augusto de Faria Morato, Edson 
Abrão da Silva, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Alcedino Gomes Barbosa, 
Washington Luis Freire de Oliveira, José Luiz Rosa, Elias Alves dos Santos, Carlos 
Andrade Silveira, Nislene Alves Borges e Rickardo de Souza Santos Mariano. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação no presente auto de infração é de que a empresa, com 
atividade de armazém geral, e não sendo, portanto, contribuinte de direito do ICMS, 
efetuou aquisições interestaduais de bens destinados a seu ativo permanente imobilizado 
em 2004, no valor R$ 531.954,88, conforme levantamento de fls. 10 e notas fiscais de fls. 
11 a 37, bem como em 2005, no valor R$ 238.459,59, conforme levantamento de fls. 45 e 
notas fiscais de fls. 46 a 76, cuja alíquota aplicada foi indevidamente a interestadual, 



 

sendo-lhe exigido o pagamento da pena pecuniária de 70% do valor das mercadorias 
adquiridas em tal situação. 

 
Fundamentam a exigência fiscal o Código Tributário Estadual (CTE), 

art. 44, §§ 3° e 4° e o Regulamento do CTE (RCTE), art. 145. Proposta a penalidade 
prevista no CTE, art. 71, XII, “b”. 

 
Foi arrolado como solidário JOSÉ MATIAS MICHELS, sócio 

conforme disposto no contrato social, cláusula sétima, fls. 92, e Diretor-Gerente, conforme 
cláusula décima primeira, mesma folha.  

 
Instruem os autos Solicitação de Esclarecimento n° 19/2006, fls. 6 a 

7; Notificação Fiscal n° 27/2006, fls. 8; Notas Explicativas, fls. 9; Relatório de Aquisição de 
Mercadoria Interestadual, fls. 10 e 45; cópias de notas fiscais, fls. 11 a 37 e 46 a 76; livro 
Registro de Entradas, fls. 40 a 44 e 77 a 86, dentre outros documentos. 

 
Intimados, o sujeito passivo e o solidário apresentaram 

conjuntamente impugnação, fls. 109 a 118. O julgado singular foi pela procedência do auto 
de infração, fls. 127 a 129 

 
A autuada e o solidário recorreram da sentença singular, fls. 133 a 

150. O julgado cameral acolheu unanimemente a preliminar de exclusão do solidário e, no 
mérito, em decisão não unânime, reformou a sentença singular e considerou improcedente 
o auto de infração, fls. 152 a 157. 

 
Agora a Representação Fazendária apresenta recurso para o 

Conselho Pleno, onde pede a reforma do acórdão cameral para que se declare 
procedente o auto de infração, silenciando, entretanto, sobre a exclusão do solidário, fls. 
159 a 160. Alega que além do CTE, Art. 44, foi também infringida a Constituição Federal, 
Art. 155, § 2.º, VII, “b”. 

 
A recorrida contradita, fls. 164 a 171, alegando que, por vezes, 

assume a condição de responsável pelo pagamento do ICMS, como, por exemplo, no 
caso previsto no RCTE, An. XII, 6.º, § 2.º, I, “d”. 
 

RCTE, An. XII, Art. 6.º, § 2º Na hipótese deste artigo (saída do AG de UF 
diversa da do depositante), o armazém geral, no ato da saída da 
mercadoria, deve emitir: 

I - nota fiscal, em nome do estabelecimento destinatário, contendo os requisitos 
exigidos e, especialmente: 

d) destaque do ICMS, se devido, com a declaração: O PAGAMENTO DO ICMS É 
DE RESPONSABILIDADE DO ARMAZÉM GERAL; 

 
Alega nessa peça de contradita que a CF, 146, III, a, e LC 87/96, 

arts. 4.º e 5.º, não são excludentes dos armazéns gerais como contribuintes do imposto, 
estabelecendo-se restrição positivada apenas quanto às empresas de construção civil. Por 
conseguinte, seria, então o armazém geral contribuinte do ICMS, permitindo-lhe efetuar 
aquisições com alíquota interestadual. 

 
Alega, adicionalmente, que o emitente da nota fiscal, de outra UF, 

não poderia violar a estrutura legislativa do ICMS da UF a que pertence para atender a 
regra do Estado de Goiás, não tendo este Estado competência para instituir tal 
exigibilidade. Alega inexistir convênio que estabeleça tal exigência, existindo apenas no 



 

tocante à construção civil, Convênios 71/89 e 137/02. Por assim ser, não teria havido 
qualquer infração à legislação tributária estadual, sendo, portanto, descabida a presente 
cobrança. Cita acórdão de 2002 sobre a matéria sendo a autuada empresa de construção 
civil. 

 
Continuando, alega, fls. 170, item 17, que, conforme o julgado da 

Ação de Mandado de Segurança Coletivo n.º 193-9/2-5, essa pena do CTE, Art. Art. 71, 
XII, “b”, já teria sido declarada inconstitucional pelo TJ-GO. Na ocasião ter-se-ía, então, 
mudado tal penalidade do inc VII, para o XII, o que, por óbvio, em nada mudaria a 
inconstitucionalidade, mas piorando a situação por passar a pena pecuniária de 25% para 
70%. 

 
Diante de todo o exposto, pede a confirmação do julgado cameral de 

improcedência. 
 
É juntado o Acórdão da I CJUL n° 922/12 proferido no PAT n° 3 

0075896 542 37, fls. 177 a 185, e o Embargo de Declaração no Recurso em Mandado de 
Segurança n° 12062 – GO, fls. 186 a 199. Diante disso, é solicitada a ciência dos 
documentos ora juntados às partes, o advogado Dr. Antônio Balian, o Representante 
Fazendário Denílson Alves Evangelista, e também o Conselheiro Cláudio Henrique de 
Oliveira, que solicitou vista dos autos e a Conselheira Talita Pimenta Félix, revisora, fls. 
176. A recorrida manifesta-se acerca dos documentos juntados, fls. 204 a 206. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Após o julgado singular de procedência, fls. 127 a 129, a autuada 

apresenta peça recursal de fls. 133 a 144 em que alegou não lhe ser exigível nada nos 
termos da CF, 146, III, a, e LC 87/96, arts. 4.º e 5.º. 
 

CF, Art. 146. Cabe à lei complementar: 
III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente 

sobre: 
a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos 

discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases 
de cálculo e contribuintes; 

 
LC 87/96 (Kandir) Art. 4º Contribuinte é qualquer pessoa, física ou jurídica, que 

realize, com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, 
operações de circulação de mercadoria ou prestações de serviços de 
transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as 
operações e as prestações se iniciem no exterior.  

Parágrafo único. É também contribuinte a pessoa física ou jurídica que, mesmo 
sem habitualidade ou intuito comercial: (Redação dada pela Lcp 114, de 
16.12.2002) 

I – importe mercadorias ou bens do exterior, qualquer que seja a sua finalidade; 
II - seja destinatária de serviço prestado no exterior ou cuja prestação se tenha 

iniciado no exterior; (Redação dada pela Lcp 114, de 16.12.2002) 
III – adquira em licitação mercadorias ou bens apreendidos ou abandonados; 

(Redação dada pela Lcp 114, de 16.12.2002) 
IV – adquira lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos derivados de petróleo 

e energia elétrica oriundos de outro Estado, quando não destinados à 



 

comercialização ou à industrialização. (Redação dada pela LCP nº 102, de 
11.7.2000) 

 
Art. 5º Lei poderá atribuir a terceiros a responsabilidade pelo pagamento do 

imposto e acréscimos devidos pelo contribuinte ou responsável, quando os 
atos ou omissões daqueles concorrerem para o não recolhimento do 
tributo. 

 
Realmente as normas indicadas fazem alusão aos contribuintes do 

ICMS e como A AUTUADA NÃO É CONTRIBUINTE DO ICMS, não se poderia esperar 
que essas normas criassem qualquer exigibilidade a quem não é contribuinte; o que a ele 
é exigível é que não se comporte como contribuinte, sob qualquer aspecto, tomando 
sempre coerentemente a postura de não contribuinte, o que não aconteceu e motivou a 
lavratura da presente autuação. 

 
Conforme alegado na peça recursal da Representação Fazendária, 

fls. 159 e 160, há clara ofensa ao CTE, Art. 44, especificamente § 4.º, e à CF, Art. 155, ª 
2.º, VII, “b”. Sobre a exclusão do solidário silenciou, o que implica acatamento tácito. 

 
CTE, Art. 44. Contribuinte é qualquer pessoa, natural ou jurídica, que realize, com 

habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, operações 
de circulação de mercadoria ou prestações de serviços de transporte 
interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e 
as prestações se iniciem no exterior. 

§ 4º Na aquisição interestadual de mercadoria, bem ou serviço, o destinatário 
deve informar ao remetente sua condição de não contribuinte do imposto, 
se for o caso. 

 
CF, Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: 

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993) 
§ 2.º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 3, de 1993) 
VII - em relação às operações e prestações que destinem bens e serviços a 

consumidor final localizado em outro Estado, adotar-se-á: 
b) a alíquota interna, quando o destinatário não for contribuinte dele; 

 
Ainda que tenha anteriormente alegado na peça recursal à câmara 

não lhe ser exigível nada nos termos da CF, Art. 146, III, a, e LC 87/96, Arts. 4.º e 5.º, 
alega na contradita ao recurso da Representação Fazendáriaque esses mesmos 
dispositivos legais não são excludentes dos Armazéns Gerais como contribuintes do 
imposto, estabelecendo-se restrição positivada apenas quanto às empresas de construção 
civil. POR CONSEGUINTE, SERIA, ENTÃO O ARMAZÉM GERAL CONTRIBUINTE DO 
ICMS, PERMITINDO-LHE EFETUAR AQUISIÇÕES COM ALÍQUOTA INTERESTADUAL, 
ou seja, se contradizendo. 

 
Há que se esclarecer que alem de sua atividade ser de prestador de 

serviço, o fato de ter inscrição estadual não significa ser contribuinte. O fato de dar saída 
de mercadorias, o faz por ser inerente à atividade de depósito, mas não por ser 
comerciante ou industrial – não há IVA (valor adicionado) em suas saídas. A aquisição 
sem diferencial de alíquota e com alíquota interestadual vem em prejuízo do Estado de 
Goiás e do contribuinte goiano em virtude de concorrência desleal, pois adquire 
mercadoria mais barata do que se aqui adquirisse, com carga tributária menor totalmente 



 

paga no Estado de origem, nada restando a Goiás. Sobre a inscrição dos armazéns gerais 
no Estado dispõe a legislação: 
 

CTE, Art. 152. Os contribuintes do ICMS sujeitam-se à inscrição no Cadastro de 
Contribuintes do Estado - CCE - e à prestação de informações exigidas 
pela Administração Tributária. 

§ 1º Sujeitam-se, também, à inscrição no CCE e à prestação de informações 
exigidas pela Administração Tributária os armazéns gerais, os armazéns 
frigoríficos, as bases armazenadoras de combustíveis e quaisquer outros 
depositários de mercadorias. 

 
RCTE, Art. 96. O contribuinte do ICMS sujeita-se à inscrição no Cadastro de 

Contribuintes do Estado - CCE - e à prestação de informações exigidas 
pela administração tributária (Lei nº 11.651/91, art. 152, caput). 

§ 1º Sujeitam-se, também, à inscrição no CCE e à prestação de informações 
exigidas pela administração tributária o armazém geral, o armazém 
frigorífico, a base armazenadora de combustíveis e qualquer outro 
depositário de mercadorias (Lei nº 11.651/91, art. 152, § 1º). 

§ 2º A inscrição é ato de controle da administração tributária, não implicando esta, 
necessariamente, na caracterização da pessoa como contribuinte, 
tampouco a ausência de inscrição ou a situação cadastral irregular na 
descaracterização da condição de contribuinte. 

 
Sobre a vedação de Goiás para interferir nas normas tributárias do 

Estado de origem, não resta dúvida que está correto, entretanto não foi demonstrada 
legislação tributária do Estado de origem que obrigasse a adoção da alíquota interestadual 

 
Quanto ao julgado da Ação de Mandado de Segurança Coletivo n.º 

193-9/2-5, em que teria sido declarada pelo TJ-GO inconstitucional a pena do CTE, Art. 
71, XII, “b”, e a afirmação de que a administração teria mudado a penalidade do inc. VII, 
para o XII, e que, entretanto, em nada mudaria a inconstitucionalidade, mas piorou a 
situação por majorar a pena de 25% para 70%, está equivocada. A mudança dessa 
penalidade do inc. VII para o inc. XII ocorreu, ao contrário do citado na defesa, pelo fato de 
que a administração verificou que a pena anterior, de 25%, era vantajosa à adquirente 
interestadual goiana de bens destinados ao ativo permanente imobilizado, pois aquela 
multa de 25% passava a 12,5% com a forma penal privilegiada do CTE, Art. 71, § 8.º, 
podendo ser reduzida de 50% a 80%, nos termos do CTE, Art. 171, implicando seu 
montante final em respectivamente 6,25%, 5%, 3,75% ou, até mesmo, 2,5%, bem 
menores, portanto, do que a diferença da alíquota cheia para a alíquota interna de 11% 
(de 7% para 18%), ou, pelo menos, de 5% (de 12% para 17%), sendo bem vantajoso 
correr o risco; a multa de 70%, mesmo que com a adoção da forma privilegiada (50%) e 
com quitação até 30 dias a partir da intimação inicial (20%), implica em multa de 7%, que 
ainda assim é mais vantajoso do que as aquisições oriundas dos Estados das regiões Sul 
e Sudeste, exceto ES, sendo levemente desvantajosa em relação às demais UFs. 

 
Por todo o exposto foi dado provimento ao Recurso da 

Representação Fazendária para reformar o julgado cameral e tornar o feito procedente tal 
qual se deu na fase monocrática, porém com a aplic do § 8.º, conforme pedido alternativo 
da própria empresa recorrida. 

 
É o voto. 



 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 02 de agosto de 2016. 
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Matéria: Alíquota (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01202/16 
 
Relator: Conselheiro Washington Luis Freire de Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Vendas interestaduais a 
contribuintes fictícios. Operações interestaduais inexistentes. 
Procedência.  
 
1. A emissão de documento fiscal no qual se consigne 
declaração falsa quanto ao destinatário da mercadoria sem 
comprovação da saída do território goiano caracteriza operação 
com mercadoria destinada a este Estado; 
 
2. Deve ser confirmado o lançamento do crédito tributário no 
qual a irregularidade, eficazmente demonstrada pelo Fisco, não 
tenha sido afastada pela contestação do sujeito passivo. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 08 de junho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Washington 
Luis Freire de Oliveira, Alcedino Gomes Barbosa, Marlene Maria da Silva Ruguê 
Bernardes, Gilmar Rodrigues de Almeida e José Luiz Rosa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal é de que o sujeito passivo omitiu o pagamento do 
ICMS no valor original de R$ 128.909,46, correspondente à diferença entre a alíquota 
interna aplicável e a alíquota interestadual utilizada por ter emitido, no período de 
abril/2013 a maio/2015, notas fiscais de vendas a contribuintes interestaduais inexistentes. 

 
No campo destinado a descrição complementar da ocorrência, as 

autoridades fiscais lançadoras esclarecem que as empresas destinatárias foram 
constituídas em data posterior ao falecimento ou recolhimento ao sistema prisional do 
sócio proprietário, caracterizando fraude na constituição de empresas e simulação nas 
operações de vendas. 

 
Consta, ainda, a observação de que o volume de mercadorias 

supostamente comercializadas com as empresas destinatárias indicaria a participação e 
responsabilidade direta da autuada nas operações de simulação, já que a empresa foi 
notificada a comprovar a efetiva realização da operação comercial e não o fez. 

 
Citados como dispositivos legais infringidos os artigos 15, I e II, 63 e 

64, da Lei 11.651/91 e artigos 4º, § 3º, I, “b”; 6º, I; 20, § 3º, II e 163, II, do Decreto 
4.852/97, levando à aplicação da penalidade prevista no artigo 71, XII, “a”, 4, § 9º, I, da Lei 
11.651/91, com a redação da Lei 16.241/2008.  

 
O auto de infração, lavrado em 17/11/2015, foi instruído com os 

seguintes documentos: Planilhas de Remessas Interestaduais Simuladas (fls. 7/9), Cálculo 
da Alíquota Média das Saídas Internas (fls. 47/53), Relação das Notas Fiscais Utilizadas 



 

nos Levantamentos de Verificação das Operações de Simulação (fls. 35 a 46), além de 
Descritivo Complementar da Ocorrência (fls. 6) e documentos comprobatórios da 
inexistência dos sócios das empresas tidas como destinatárias (fls. 10 a 34).  

 
Inconformado com a decisão singular desfavorável, o sujeito passivo, 

devidamente representado por seu advogado, apresenta recurso voluntário no qual pede a 
improcedência do auto de infração sob alegação de que não lhe compete fiscalizar a 
validade do quadro social de seus adquirentes e que deve ser considerado o princípio da 
boa-fé. Por último, sustenta que as inscrições estaduais dos adquirentes estavam válidas 
ao tempo das respectivas vendas e que a multa aplicada tem caráter confiscatório  

 
Posteriormente a apresentação do recurso voluntário, promove a 

juntada dos documentos de fls. 115 a 936 com o propósito de comprovar a realização do 
negócio com os supostos destinatários inexistentes. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
O trabalho inicial foi decorrente da constatação de que a empresa 

autuada promoveu, em volume significativo, operações interestaduais com mercadorias 
destinadas para empresas constituídas de forma fraudulenta 

 
O material anexado pelos fiscais autuantes comprovam que, em 

alguns casos, os sócios proprietários cadastrados já teriam falecido à época da inscrição 
da empresa na Junta Comercial. 

 
A notificação expedida pela equipe de fiscalização, oportunizando ao 

sujeito passivo, fls. 55, antes da lavratura do auto de infração, a apresentação de 
documentação comprobatória da realização da operação comercial com as empresas 
constituídas irregularmente, evidenciou a preocupação dos agentes fiscais em não exigir 
imposto de operações que efetivamente ocorreram com os destinatários indicados nos 
documentos fiscais, ainda que sua constituição tenha sido irregular. 

 
A apresentação de documentos comprobatórios da realização da 

operação comercial, em especial, extratos bancários, contendo operações de 
transferências entre contas correntes ou TED (transferência Eletrônica Disponível), com 
indicação do nome do banco, nº de agência e conta, cópias de cheques nominais de 
emissão da empresa destinatária, que comprovem o pagamento de venda e, sendo o 
caso, relação de cobrança realizada mediante protestos, indicação do preposto comprador 
responsável pela negociação em nome da empresa destinatária, confirmariam a boa-fé da 
empresa autuada na concretização da venda realizada, desqualificando, com isso, a 
acusação inicial de que ocorreu simulação de operações interestaduais e que as 
mercadorias teriam sido, na verdade, comercializadas com contribuintes goianos. 

 
A empresa não apresentou qualquer documento que comprovasse a 

efetividade das operações realizadas e mesmo agora, em recurso voluntário, a defesa 
apenas oferece documentos de controle interno que não são capazes de suscitar qualquer 
dúvida quanto a inocorrência da operação interestadual com o destinatário declarado no 
documento fiscal. 

 
Como bem destacou o insigne julgador singular, o volume de 

operações destinadas aos virtuais adquirentes é incompatível com o que poderia ocorrer 



 

na realidade, haja vista que em duas outras filiais da empresa verificou-se a mesma 
prática.  

 
O ganho financeiro com a simulação de operações interestaduais em 

vez da operação interna realizada é claro, pois nas operações declaradas foi utilizada uma 
alíquota interestadual menor e ainda foi aplicado o benefício do crédito outorgado previsto 
no art. 11, III, do Anexo IX, do RCTE. 

 
A emissão de documento fiscal no qual se consigne declaração falsa 

quanto ao destinatário da mercadoria sem comprovação da saída do território goiano 
resulta na presunção legal de que a mercadoria foi destinada a este Estado, conforme se 
depreende do disposto no art. 4º, § 3º, I, “b”, do RCTE, abaixo reproduzido: 

 
Art. 4º  
§ 3º Presume-se: 
I - saída deste Estado e a este destinada, a mercadoria: 
b) consignada em documento fiscal relativo a operação de saída 
interestadual, sem a comprovação da respectiva saída do território goiano; 

 
No tocante a penalidade aplicada e a suposta inconstitucionalidade 

da multa em face do princípio do não confisco, deve ser registrado que a penalidade 
aplicada é a mais especifica para a irregularidade praticada (art. 71, XII, "a", 4, da Lei n.º 
11.651/91) e não compete a este Conselho Administrativo Tributário declarar 
inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato normativo expedido pela Administração 
Tributária, nos termos do que dispõe o art. 6º, § 4º, da Lei n.º 16.469, que regula o 
processo administrativo tributário. 

 
Não se pode, entretanto, deixar de mencionar que o dispositivo que 

impõe a penalidade ao sujeito passivo deve ser analisado em conjunto com a regra 
contida no art. 171 do CTE que prevê redução de 80% até 50% (cinquenta por cento), se o 
pagamento da importância devida for efetuado até o prazo de 90 (noventa) dias, contados 
a partir da data de inscrição do crédito tributário em dívida ativa. 

 

CTE 
Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
XII - equivalentes aos percentuais de: 
a) 50% (cinquenta por cento) do valor da operação ou prestação: 
[...] 
4. pela emissão ou utilização de documento fiscal no qual se consigne valor 
diverso ao que efetivamente corresponder ao da operação ou da prestação 
ou declaração falsa quanto ao remetente ou destinatário da mercadoria ou 
serviço; 
 
Art. 171. O valor da multa, exceto a de caráter moratório, será reduzido: 
I - quando o pagamento da importância devida for efetuado, a partir da data 
em que o sujeito passivo tiver sido notificado do lançamento, no prazo de: 
a) até 30 (trinta) dias, de 80% (oitenta por cento); 
b) 31 (trinta e um) a 60 (sessenta) dias, de 70% (setenta por cento); 
c) 61 (sessenta e um) dias até o dia anterior ao da inscrição em dívida 
ativa, de 60% (sessenta por cento); 
II - de 50% (cinqüenta por cento), se o pagamento da importância devida 
for efetuado até o prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de 
inscrição do crédito tributário em dívida ativa. 

 



 

Ante o exposto conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento 
para manter a decisão singular que julgou o auto de infração procedente. 

 
 

Sala das sessões, em 04 de agosto de 2016. 
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Matéria: Alíquota (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01258/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Mário de Oliveira Andrade 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de exclusão do sujeito passivo 
solidário da lide. Acolhida. Decisão não unânime. ICMS. 
Obrigação principal. Omissão de pagamento de imposto. Venda 
não presencial de mercadoria a consumidor final. Protocolo 
ICMS 21/2011. Parcela devida ao Estado de Goiás. Procedência. 
Decisão não unânime.  
 
1. Quando o fato gerador do imposto tiver ocorrido dentro do 
período em que o STF considerou constitucionalmente válido o 
Convênio ICMS 021/2011, é correto exigir o ICMS com 
fundamento no citado convênio, conforme modulação dos 
efeitos da ADI 4628/DF; 
 
2 - O consumidor final, nas operações de vendas de 
mercadorias não presencial, não deve ser indicado como sujeito 
passivo coobrigado ao pagamento do imposto não recolhido 
pelo remetente da mercadoria. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 25 de abril de 2016, decidiu, por maioria de votos, acolher a preliminar de 
exclusão do solidário da lide, HUGO FABIANO DE SOUZA, arguida pelo Conselheiro 
Edson Abrão da Silva. Foram vencedores os Conselheiros Masayuki Missao, Mário de 
Oliveira Andrade, Edson Abrão da Silva e Rickardo de Souza Santos Mariano. Vencido o 
Conselheiro Elias Alves dos Santos. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração.   Foram vencedores os Conselheiros Elias Alves dos 
Santos, Mário de Oliveira Andrade e Rickardo de Souza Santos Mariano. Vencidos os 
Conselheiros Masayuki Missao e Edson Abrão da Silva, que votaram pela improcedência 
do auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A descrição do fato que deu origem ao lançamento em análise é de 
que o sujeito passivo efetuou venda não presencial de Jet Ski para o Sr. Hugo Fabiano de 
Souza, pessoa física com o CPF de número 051.531.246-06, residente no Estado de 
Goiás, conforme faz prova a Nota Fiscal Eletrônica de número 1926. Nessa operação foi 
omitido o recolhimento da parcela do ICMS em favor da unidade federativa de destino, 
conforme determina o protocolo ICMS 21 de 1º de abril de 2011. 

 
No campo próprio do auto de infração, o autor do lançamento indicou 

como infringidas as disposições das Cláusulas segunda, terceira e quarta do Protocolo 
ICMS 21/2011. Foi proposta a penalidade do artigo 71, inciso III, alínea "a" da Lei 
11.651/91, com a redação da Lei 17.917/2008. 

 



 

O valor original do ICMS exigido é de R$ 5.550,00 (cinco mil, 
quinhentos e cinquenta reais), sendo que o valor total do crédito tributário é de R$ 
11.100,00 (onze mil e cem reais). 

 
O Sr. Hugo Fabiano de Souza foi indicado pelo fisco estadual como 

sujeito passivo coobrigado, nos termos do artigo 45, inciso XIII da Lei 11.651/1991, a 
conduta imputada ao solidário foi de receber a mercadoria sem que o ICMS estivesse 
regularmente pago. 

 
 O auto de infração está acompanhado de espelho da nota fiscal 

eletrônica número 1926, folhas 05 e 06 dos autos. 
 
Regularmente intimado o sujeito passivo coobrigado não se 

manifestou e foi declarado revel. 
 
Intimada para pagamento da quantia exigida ou apresentação de 

impugnação, a empresa remetente da mercadoria ingressa com defesa, folhas 14 a 24, 
alegando que não se trata de uma operação de venda por internet, que o consumidor fez a 
encomenda do Jet Ski, e que a mercadoria saiu do Recife - PE com a alíquota interna de 
27%, conforme determina a legislação do Estado do Pernambuco. 

 
Continua a sua defesa, argumentando que não foi realizada venda 

não presencial e que a empresa recolheu o tributo devido ao Estado do contribuinte. 
Argumenta que se tiver de recolher mais 15% ao Estado de Goiás configurará bitributação, 
equivalendo o valor do tributo à importância de 42 % do valor da mercadoria. 

 
Aduz que mesmo se tivesse ocorrido venda não presencial já foi 

decidido pelo STF que o Protocolo 21/11 é inconstitucional. Transcreve decisões da ADIN 
4565/PI e da ADIN 4705-PB. 

 
Reclama da multa aplicada e requer a redução dela. Por fim, requer 

a improcedência do lançamento. 
 
O julgador monocrático prolata a sentença de número 3040/2015- 

JULP, folhas 41 a 46, julgando procedente o lançamento e mantendo a penalidade 
proposta pelo fisco estadual. 

 
Notificado da sentença singular, o sujeito passivo coobrigado não 

apresentou recurso voluntário e foi declarado perempto, conforme consta à folha 55 dos 
autos. 

 
A empresa autuada apresenta recurso voluntário, folhas 57 a 63, 

argumentando que em 17 de setembro de 2014 o plenário do STF declarou a 
inconstitucionalidade do Protocolo ICMS 21/2011.  

 
Pondera que a empresa recorrente, em 24/07/2013, impetrou 

Mandado de Segurança, com pedido de liminar inaudita altera parte, para afastar a 
cobrança do ICMS com fundamento no Protocolo 21/2011. Assim, o sujeito passivo alega 
que com a existência de uma Ação no Poder Judiciário anterior, o contribuinte não deverá 
suportar qualquer cobrança desde o seu ajuizamento, pois enquadra perfeitamente à 
situação excepcional prevista na decisão do STF, assim a recorrente entende que o 
lançamento em apreciação deverá ser desconstituído. 

 



 

Em seguida, a defesa do contribuinte questiona a penalidade 
aplicada, aduz que ela é desproporcional e tem caráter confiscatório. Por isso, solicita a 
redução da multa para um patamar razoável ou a sua exclusão.  

 
Na sequência, a defesa do sujeito passivo requer que seja aplicado o 

benefício da dúvida em favor do contribuinte, com fundamento no artigo 112 do CTN, pois 
em função da ilegalidade e inconstitucionalidade da autuação, o sujeito passivo requer 
uma interpretação mais favorável ao contribuinte. 

 
Para instruir o seu recurso voluntário, o sujeito passivo juntou aos 

autos fotocópia do pedido de Mandado de Segurança, folhas 75 a 90, datado com o 
ingresso no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás em 24/07/2013, porém sem 
apresentar a decisão judicial. 

 
Assim relatados, decido. 
 
 
                                VOTO 
 
 
Começo analisando a preliminar arguida de ofício pelo Conselheiro 

Édson Abrão da Silva de exclusão do sujeito passivo solidário da lide. 
 
Para decidir sobre essa questão é necessário analisar o dispositivo 

legal, vigente na data da ocorrência do fato gerador do tributo, que foi utilizado pelo autor 
do lançamento para incluir o adquirente da mercadoria na lide, assim transcrevo o inciso 
XIII do artigo 45 do CTE: 

 

Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação que 
constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente: 

[...] 

XIII - com o contribuinte ou o substituto tributário, a pessoa que por seus atos ou 
omissões concorra para a prática de infração à legislação tributária. (Redação 
conferida pela Lei nº 13.194 - vigência: 01.01.98 a 08.02.14) 

O § 1º VIGOROU COMO PARÁGRAFO ÚNICO DE 01.01.97 À 28.12.11, 
QUANDO FOI RENUMERADO TACITAMENTE PELO ART. 1º DA LEI Nº 17.518, 
DE 29.12.11. 

§ 1º. Considera-se, também, ter interesse comum na situação que constitua fato 
gerador de obrigação principal: 

 

I - o alienante ou remetente, com o adquirente ou o destinatário, de mercadorias ou 
bens, em operações realizadas sem documentação fiscal; 

II - o prestador, com o tomador de serviço, na mesma situação do inciso anterior. 
[...] 

 
Percebe-se, que o dispositivo legal previa que é solidariamente 

obrigada ao pagamento do imposto a pessoa que por seus atos concorra para a prática de 
infração à legislação tributária. No caso em questão, noto que o adquirente da mercadoria 
é o elo fraco da relação comercial, pois ele adquire o produto pela internet e a sua 
obrigação é recolher o valor da aquisição e exigir a nota fiscal de aquisição da mercadoria.  

 

../../leis/L_013194.doc


 

Friso, o destinatário da mercadoria é o consumidor final. Nesse caso 
não caberia aplicar a regra, proposta pelo fisco, para o adquirente da mercadoria porque a 
nota fiscal foi emitida. Desse modo, pelo que contém no §1º do artigo 45 o adquirente não 
deve ser responsabilizado solidariamente pelo recolhimento do imposto. 

 
Também, percebo que o comando do artigo 35 do Anexo VIII do 

RCTE não inclui o consumidor final como solidário ao recolhimento do imposto 
substituição tributária, pois conforme disposição expressa daquele dispositivo a 
solidariedade é prevista para o contribuinte estabelecido neste Estado, nesses termos: 

 

Art. 35. Fica solidariamente obrigado ao pagamento do imposto devido por 
substituição tributária o contribuinte estabelecido neste Estado que adquirir 
mercadoria cujo imposto não tenha sido retido, hipótese em que o adquirente 
obriga-se, ainda, ao pagamento da multa pelo mesmo devida, dos juros e demais 
acréscimos legais, calculados desde a data em que deveria ter sido efetuada a 
retenção. 

 
Assim, percebo que a conduta prevista para o consumidor é de exigir 

a nota fiscal e não de exigir que o imposto devido seja recolhido para a unidade da 
federação em que ele reside. Dessa forma, a imposição contida no Protocolo 021/2011 
não se estende ao adquirente da mercadoria. Entendo que não há previsão de 
obrigatoriedade para recolhimento do imposto devido pelo destinatário das mercadorias 
quando a venda da mercadoria destinada a consumidor final for realizada pela internet.  

 
Portanto, por entender que não há previsão de solidariedade para a 

situação descrita no auto de infração, retiro da lide o adquirente da mercadoria, Hugo 
Fabiano de Souza. 

 
Passo a apreciar o mérito da questão, e percebo que já há uma 

decisão do STF que declarou inconstitucional o Convênio ICMS 21/2011, porém, modulou 
os efeitos da ADI 4628/DF para a partir de 19/02/2014. Assim, até 18 de fevereiro de 2014 
o referido convênio foi considerado constitucional, prevalecendo a sua validade e estando 
em vigor juridicamente, surtindo, assim, os seus efeitos erga omnes. 

 

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.628 DISTRITO 
FEDERAL 

[...] 

A C Ó R D Ã O 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do 
Supremo Tribunal  Federal, em Sessão Plenária, sob a Presidência do 
Senhor Ministro Ricardo Lewandowski, na conformidade da ata de 
julgamentos e das notas taquigráficas, por unanimidade de votos e nos 
termos do voto do Relator, em julgar procedente a ação, e, por maioria de 
votos, em modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade a 
partir da concessão da medida liminar, ressalvadas as ações em curso, 
vencido o Ministro Marco Aurélio, que não modulava. 

Brasília, 17 de setembro de 2014. 

Ministro LUIZ FUX – Relator. [...]” [Grifo Oportuno] 

 
Com essas considerações, observo que o fato gerador do ICMS 

exigido na peça basilar é referente a uma venda realizada no dia 31/03/2013, portanto, no 
período de ocorrência do fato gerador do imposto exigido na peça basilar o Convênio de 



 

ICMS 021/2011 foi considerado constitucional pelo STF, não cabendo questionamento 
sobre a validade do referido Convênio. 

 
Não prevalecendo, também, o pedido de aplicação do artigo 112 do 

CTN, pois não há dúvida de que para o período do lançamento o referido Convênio foi 
considerado constitucional. 

 
Com efeito, também não foi comprovado que o sujeito passivo tinha 

uma ação em curso para se aplicar a ressalva contida na referida decisão do STF. 
Portanto, entendo que o auto de infração em análise deve ser considerado procedente. 

 
Com relação ao pedido de exclusão e/ou de redução da penalidade 

por ser desproporcional e ter um caráter confiscatório, percebo que a sanção proposta 
pelo fisco estadual é a mais específica para a infração cometida pelo sujeito passivo. 
Estando correta a sua aplicação para o caso em apreciação. Também, não vejo como 
como considerar inconstitucional e com caráter confiscatório, o dispositivo legal proposto, 
face ao que dispõe o § 4º do artigo 6º da Lei 16.469/09, o qual veda qualquer apreciação 
pelo Conselho Administrativo Tributário que implique declaração de inconstitucionalidade 
de lei estadual. 

 
Pelas razões expostas, conheço do recurso do sujeito passivo e 

nego-lhe provimento para confirmar a decisão singular que julgou procedente o auto de 
infração, no entanto, com relação à preliminar de exclusão do sujeito passivo coobrigado 
da lide, proposta de ofício pelo Conselheiro Edson Abrão da Silva, acolho essa preliminar 
para excluir do polo passivo o Sr. Hugo Fabiano de Souza. 

 
 

Sala das sessões, em 26 de agosto de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Alíquota (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01396/16 
 
Relator: Conselheiro Washington Luis Freire de Oliveira 
 

 
EMENTA: Preliminar. Insegurança na determinação da infração. 
ICMS. Obrigação Principal. Importação. Alíquota de ICMS. 
Procedência. 
 
1. A preliminar de nulidade por insegurança na determinação da 
infração deve ser afastada quando a acusação fiscal, claramente 
descrita no auto de infração, estiver devidamente instruída. 
 
2. Deve ser confirmado o lançamento do crédito tributário no 
qual a irregularidade, eficazmente demonstrada pelo Fisco, não 
tenha sido afastada pela contestação do sujeito passivo. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 07 de julho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Washington Luis 
Freire de Oliveira, Alcedino Gomes Barbosa, José Pereira D'abadia, Gilmar Rodrigues de 
Almeida e José Luiz Rosa. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Washington Luis Freire de Oliveira, 
Alcedino Gomes Barbosa, Gilmar Rodrigues de Almeida e José Luiz Rosa. Vencido o 
Conselheiro José Pereira D'abadia que votou pela improcedência do auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal é de que o sujeito passivo importou as mercadorias 
relacionadas na Declaração de Importação nº 090234159-0, com utilização de alíquota de 
12%, reduzindo assim indevidamente o valor do ICMS devido, pois deveria utilizar a 
alíquota de 17%. 

 
Foram indicados como infringidos os seguintes dispositivos: art. 19, I, 

27, I, § 1º, 63, § 3º e 64 da Lei 11651/91, sendo aplicada a penalidade prevista no 71, IV-
A, da Lei nº 11.651/1991, com redação da Lei nº 17.519/2011. 

 
Para instrução processual foram anexados os seguintes documentos: 

anexo estruturado – detalhamento do crédito tributário; anexo estruturado – descritivo 
complementar da ocorrência; cópias das notas fiscais de entrada; Declaração de 
Importação; intimação e aviso de recebimento de postagem – AR.  

 
Inconformado com a decisão singular que afastou a preliminar de 

nulidade arguida e no mérito confirmou o lançamento na íntegra, o sujeito passivo 
apresenta recurso voluntário no qual reitera os argumentos de sua impugnação, quais 
sejam: em preliminar, a nulidade do lançamento por violação aos princípios 
Constitucionais da capacidade contributiva, da razoabilidade, da proporcionalidade e do 
não confisco, e, no mérito, afirma que efetuou o pagamento do tributo conforme previsto 
na Declaração de Importação e que não há provas de que o imposto fora recolhido a 



 

menor, justifica, ainda, que o eventual recolhimento de valor menor de imposto, não 
resultaria prejuízo para o estado, pois o valor devido representaria crédito para empresa, 
já que a mercadoria importada é insumo para ser utilizada no seu processo de 
industrialização. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Inicialmente, no tocante a preliminar arguida pela defesa, cumpre 

esclarecer que na sessão de julgamento as alegações de nulidade foram tomadas como 
arguição de insegurança na determinação na infração pela totalidade dos conselheiros, 
com a anuência das partes, embora não esteja nominada dessa forma na peça defensória. 

 

Os questionamentos acerca da suposta violação aos princípios 
Constitucionais não se sustentam, porquanto a autuação se reveste de toda legalidade 
necessária, com indicação correta dos dispositivos infringidos da legislação tributária 
estadual.  

 
No mesmo sentido, a multa aplicada decorre de imposição legal (art. 

71, IV-A, da Lei n.º 11.651/91, com redação da Lei n.º 17519/11) não cabendo graduação 
do valor exigido em decorrência do porte econômico da empresa autuada. 

 

Ademais, não compete a este órgão julgador a apreciação ou 
declaração de inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato normativo expedido pela 
Administração Tributária, nos termos do que dispõe o art. 6º, § 4º, da Lei nº 16.469, de 19 
de janeiro de 2009, que regula o processo administrativo tributário. 

 
No mérito, a exigência fiscal é decorrente da diferença entre a 

alíquota aplicada pelo sujeito passivo no cálculo do ICMS devido pela importação (12%) e 
aquela que deveria ter sido utilizada para os produtos importados no momento do 
desembaraço aduaneiro (17%). 

 
A alegação da defesa de que o recolhimento a menor do imposto não 

resultaria prejuízo para a Fazenda Pública Estadual não deve prevalecer, pois, ao 
contrário do que se percebe da afirmação da recorrente, o imposto devido pela importação 
não se confunde com aquele que é devido na saída da mercadoria. 

 
A análise da destinação dos produtos importados não é relevante 

para o cálculo do ICMS devido no momento da ocorrência do fato gerador pela importação 
(desembaraço aduaneiro - art. 13, V, do CTE). 

 
A importância da destinação é relevante apenas no tocante a 

apropriação do crédito, pois se for destinada a comercialização ou industrialização (como 
sustenta a defesa) o crédito é condicionado ao tratamento tributário da mercadoria na sua 
saída e se for destinada ao ativo imobilizado a apropriação se fará nos termos do § 6º do 
art. 58 do CTE (1/48 por mês na proporção das saídas de mercadorias tributadas). 

 
Em relação a afirmação da defesa de que o valor recolhido foi aquele 

indicado na Declaração de Importação, cumpre observar que essa é uma questão 
incontroversa nos autos, visto que é, exatamente, a diferença entre o valor declarado e o 
devido que se exige nos autos.  

 



 

No presente caso a exigência do crédito tributário, eficazmente 
demonstrada pelo Fisco, não foi afastada pela contestação do sujeito passivo, razão pela 
qual deve ser confirmado.  

 
Ante o exposto, não acolho a preliminar de nulidade do lançamento 

por insegurança na determinação da infração e, no mérito, conheço do recurso voluntário 
nego-lhe provimento para confirmar a decisão singular que julgou procedente o auto de 
infração. 

 
 

Sala das sessões, em 02 de setembro de 2016. 
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Matéria: Alíquota (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01397/16 
 
Relator: Conselheiro Washington Luis Freire de Oliveira 
 

 
EMENTA: Preliminar. Insegurança na determinação da infração. 
ICMS. Obrigação Principal. Importação. Alíquota de ICMS. 
Procedência. 
 
1. A preliminar de nulidade por insegurança na determinação da 
infração deve ser afastada quando a acusação fiscal, claramente 
descrita no auto de infração, estiver devidamente instruída; 
 
2. Deve ser confirmado o lançamento do crédito tributário no 
qual a irregularidade, eficazmente demonstrada pelo Fisco, não 
tenha sido afastada pela contestação do sujeito passivo. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 07 de julho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Washington Luis 
Freire de Oliveira, Alcedino Gomes Barbosa, José Pereira D'abadia, Gilmar Rodrigues de 
Almeida e José Luiz Rosa. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Washington Luis Freire de Oliveira, 
Alcedino Gomes Barbosa, Gilmar Rodrigues de Almeida e José Luiz Rosa. Vencido o 
Conselheiro José Pereira D'abadia que votou pela improcedência do auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal é de que o sujeito passivo importou as mercadorias 
relacionadas na Declaração de Importação nº 090433339-0, com utilização de alíquota de 
12%, reduzindo assim indevidamente o valor do ICMS devido, pois deveria utilizar a 
alíquota de 17%. 

 
Foram indicados como infringidos os seguintes dispositivos: art. 19, I, 

27, I, § 1º, 63, § 3º e 64 da Lei 11651/91, sendo aplicada a penalidade prevista no 71, IV-
A, da Lei nº 11651/1991, com redação da Lei nº 17519/2011. 

 
Para instrução processual foram anexados os seguintes documentos: 

anexo estruturado – detalhamento do crédito tributário; anexo estruturado – descritivo 
complementar da ocorrência; cópias das notas fiscais de entrada; Declaração de 
Importação; intimação e aviso de recebimento de postagem – AR.  

 
Inconformado com a decisão singular que afastou a preliminar de 

nulidade arguida e no mérito confirmou o lançamento na íntegra, o sujeito passivo 
apresenta recurso voluntário no qual reitera os argumentos de sua impugnação, quais 
sejam: em preliminar, a nulidade do lançamento por violação aos princípios 
Constitucionais da capacidade contributiva, da razoabilidade, da proporcionalidade e do 
não confisco, e, no mérito, afirma que efetuou o pagamento do tributo conforme previsto 
na Declaração de Importação e que não há provas de que o imposto fora recolhido a 



 

menor, justifica, ainda, que o eventual recolhimento de valor menor de imposto, não 
resultaria prejuízo para o estado, pois o valor devido representaria crédito para empresa, 
já que a mercadoria importada é insumo para ser utilizada no seu processo de 
industrialização. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Inicialmente, no tocante a preliminar arguida pela defesa, cumpre 

esclarecer que na sessão de julgamento as alegações de nulidade foram tomadas como 
arguição de insegurança na determinação na infração pela totalidade dos conselheiros, 
com a anuência das partes, embora não esteja nominada dessa forma na peça defensória. 

 

Os questionamentos acerca da suposta violação aos princípios 
Constitucionais não se sustentam, porquanto a autuação se reveste de toda legalidade 
necessária, com indicação correta dos dispositivos infringidos da legislação tributária 
estadual.  

 
No mesmo sentido, a multa aplicada decorre de imposição legal (art. 

71, IV-A, da Lei n.º 11.651/91, com redação da Lei n.º 17519/11) não cabendo graduação 
do valor exigido em decorrência do porte econômico da empresa autuada. 

 

Ademais, não compete a este órgão julgador a apreciação ou 
declaração de inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato normativo expedido pela 
Administração Tributária, nos termos do que dispõe o art. 6º, § 4º, da Lei nº 16.469, de 19 
de janeiro de 2009, que regula o processo administrativo tributário. 

 
No mérito, a exigência fiscal é decorrente da diferença entre a 

alíquota aplicada pelo sujeito passivo no cálculo do ICMS devido pela importação (12%) e 
aquela que deveria ter sido utilizada para os produtos importados no momento do 
desembaraço aduaneiro (17%). 

 
A alegação da defesa de que o recolhimento a menor do imposto não 

resultaria prejuízo para a Fazenda Pública Estadual não deve prevalecer, pois, ao 
contrário do que se percebe da afirmação da recorrente, o imposto devido pela importação 
não se confunde com aquele que é devido na saída da mercadoria. 

 
A análise da destinação dos produtos importados não é relevante 

para o cálculo do ICMS devido no momento da ocorrência do fato gerador pela importação 
(desembaraço aduaneiro - art. 13, V, do CTE). 

 
A importância da destinação é relevante apenas no tocante a 

apropriação do crédito, pois se for destinada a comercialização ou industrialização (como 
sustenta a defesa) o crédito é condicionado ao tratamento tributário da mercadoria na sua 
saída e se for destinada ao ativo imobilizado a apropriação se fará nos termos do § 6º do 
art. 58 do CTE (1/48 por mês na proporção das saídas de mercadorias tributadas). 

 
Em relação a afirmação da defesa de que o valor recolhido foi aquele 

indicado na Declaração de Importação, cumpre observar que essa é uma questão 
incontroversa nos autos, visto que é, exatamente, a diferença entre o valor declarado e o 
devido que se exige nos autos.  

 



 

No presente caso a exigência do crédito tributário, eficazmente 
demonstrada pelo Fisco, não foi afastada pela contestação do sujeito passivo, razão pela 
qual deve ser confirmado.  

 
Ante o exposto, não acolho a preliminar de nulidade do lançamento 

por insegurança na determinação da infração e, no mérito, conheço do recurso voluntário 
nego-lhe provimento para confirmar a decisão singular que julgou procedente o auto de 
infração. 

 
 

Sala das sessões, em 02 de setembro de 2016. 
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Matéria: Alíquota (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01425/16 
 
Relatora: Conselheira Talita Pimenta Félix 
 

 
EMENTA: ICMS. RECURSO VOLUNTÁRIO. CONFISSÃO 
IRRETRATÁVEL DE DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO 
PLEITO. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. PELA 
PROCEDÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO.  
 
Critério-temporal: 04/10/2007 a 31/12/2008 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 23 de julho de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração, considerando a menção à adesão do sujeito passivo ao 
Recuperar II, fls. 278/280. Participaram do julgamento os Conselheiros Talita Pimenta 
Félix, Márcio Nogueira Pedra, José Paixão de Oliveira Gomes, João Divino de Brito e 
Antônio Martins da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

1 Fundamentação do Lançamento Tributário  

A imputação feita ao sujeito passivo, no presente AIIM (auto de 
infração e imposição de multa), revela suposto uso de alíquota inferior à prevista na 
legislação, por conta do enquadramento inadequado das mercadorias perante à mesma.  

O lançamento tributário registra como infringidos os artigos 11, 27, 40 
e 64 do CTE/GO (Lei n. 11.651/1991), combinado com o artigo 82 e 83 do RICMS/GO 
(Decreto n. 4.852/1997) e art. 13, XII, Anexo XI, donde lhe foi imposta a penalidade 
prescrita no art. 71, inciso III “a” do CTE/GO com redação da Lei 11.750/1992.  

Ressalte-se que fora autuado como sujeito passivo coobrigado o Sr. 
Antônio César dos Santos, sócio-administrador da pessoa jurídica em tela, conforme 
Anexo Estruturado de fls. 05.  

2 Notificação do Lançamento e do Termo de Revelia  

O AIIM foi lavrado em 29/07/2011 (fls. 02), sendo os sujeitos 
passivos, principal e coobrigado, intimados, via AR, em 10/08/11, conforme fls. 24/30.   

Vale salientar que o sujeito passivo coobrigado permaneceu inerte, 
deixando transcorrer in albis, o prazo legal de trinta dias que lhe fora conferido por força 
do art. 34, I, a do PAT/GO, razão pela qual fora lavrado Termo de Revelia constante nas 
fls. 31.  

3 Impugnação  



 

Insurgindo-se contra a autuação, o sujeito passivo principal 
apresenta defesa em 17/08/2011 (fls. 34/35), alegando, em síntese:  

(i) que apesar de existir processo em andamento na Secretaria da 
Receita Federal requerendo a inclusão da contribuinte no Simples Nacional desde 2007, 
esta não constava como optante deste no período da autuação.  

(ii) que a contribuinte quitou todas as exações devidas, inclusive 
aquelas incluídas no presente AIIM, por meio do Simples.  

(iii) que a mercadoria era submetida à substituição tributária, pelo 
que o valor do ICMS era pago no ato da compra da mercadoria. Assim, tal exigência 
caracterizaria uma bitributação do imposto.  

Requer, ao final, que a Impugnação seja conhecida e provida, sendo 
julgada insubsistente o lançamento fiscal. Anexou documentos (fls. 36/185).   

4 Despacho n. 732 de 2013 – JULP  

O Julgador de Primeira Instância determinou o encaminhamento dos 
autos à Delegacia de Fiscalização de Itumbiara, para que se manifestasse sobre o 
abatimento de valores das parcelas pagas indevidamente como se a empresa estivesse 
no procedimento do Simples Nacional, manifestando-se, ainda, sobre o fato de estarem, 
as mercadorias, submetidas ao regime de substituição tributária (fls. 193).  

5 Resposta da Delegacia de Fiscalização de Itumbiara  

 

Em atendimento ao Despacho (fls. 195/197) supracitado, o AFRE I, 
Hugo Santana Batista, esclareceu que:  

(i) houve o pagamento indevido de tributos, considerando que a 
contribuinte o fez como se constasse no Simples Nacional, sendo que deste não fazia 
parte.  

(ii) que as mercadorias, a partir de 01/09/2007, como advento do 
Decreto 6.663/07, foram excluídas do regime da substituição tributária, pelo que não 
merece atenção o alegado pela contribuinte.  

Afirma, ainda, que o cálculo das alíquotas médias são processadas 
automaticamente pelo programa gerador de AI, que no período da autuação constatou 
diferença próxima de 2%, uma vez que os produtos divergentes são cosméticos, os quais 
possuem alíquota efetiva de 19% e foram tributados no percentual de 17%.  

6 Intimação e manifestação do sujeito passivo   

Devidamente intimados, via AR, em 25/04/14 a respeito da diligência 
realizada, o sujeito passivo principal compareceu ao processo.  

Devidamente comprovado o pagamento indevido do tributo, requer a 
compensação pura e simples dos valores dos débitos apurados no auto de infração com 
os valores pagos nos DARF simples (ICMS) anexados.  



 

 Juntou documentos de fls. 210/276.  

7 Sentença n. 1955 de 2014 – JULP e respectiva intimação  

Em breve fundamentação, o Julgador Singular conheceu da 
impugnação e negou-lhe provimento para declarar PROCEDENTE o lançamento do 
crédito tributário em julgamento (fls. 278/279), trazendo os seguintes fundamentos:  

(i) que houve a adesão do contribuinte ao Programa de Recuperação 
de Créditos da Fazenda Estadual (RECUPERAR II), o que constitui confissão irretratável 
de dívida.  

(ii) que a requerida compensação não pode ser realizada nesta via 
processual, além do que  o imposto fora pago mediante DARF’s do sistema de 
arrecadação federal, o que torna a restituição ainda mais dificultosa.  

Os sujeitos passivos foram intimados, via AR, em 12/05/2015 (fls. 
281/284).   

8 Recurso Voluntário  

  Inconformado com a Decisão Singular proferida, o sujeito passivo 
principal interpôs, em 18/05/2015, Recurso Voluntário (fls. 290/292), repisando os mesmos 
argumentos da impugnação apresentada.   

   É como relato.  

VOTO 

1. Preliminarmente – Da Tempestividade e da Capacidade 
Postulatória  

Tendo em vista que o sujeito passivo fora intimado da decisão de 
primeiro grau em 12/05/15, e recurso voluntário apresentado em 18/05/2015, tempestiva é 
a manifestação do sujeito passivo, nos termos do art. 34, II, “b”, da Lei 16.469/09.  

Ressalte-se, ainda, a verificação da capacidade postulatória no 
presente caso, considerando que, de acordo com o art. 11 doa Lei 16.468/09, o sujeito 
passivo poderá postular em causa própria ou representado por advogado, sendo aquele o 
caso dos autos, conforme se depreende das fls. 35.  

2. Do Mérito  

Haja vista a existência de confissão irretratável de dívida ocorrida por 
meio do parcelamento do débito tributário mediante a adesão ao Programa de 
Recuperação de Débitos da Fazenda Pública – RECUPERAR II, conforme se depreende 
das fls. 278/280, operou-se a desistência da análise de mérito do presente recurso 
voluntário, conforme art. 6º, § 2º do PAT/GO (Lei 16.469/09), bem como o art. 5º, § 2º, III, 
da Lei nº 18.173/2013 , pelo que deixo de analisar o mérito.  

3. CONCLUSÃO  



 

Diante do exposto, decido pela improcedência do recurso voluntário, 
e consequente procedência do AIIM, considerada a não análise de mérito em razão dos 
efeitos operados pelo parcelamento tributário de fls. 278/280.  

É como voto.   

 
 

Sala das sessões plenárias, em 13 de setembro de 2016. 
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Matéria: Alíquota (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01537/16 
 
Relator: Conselheiro Washington Luis Freire de Oliveira 
 

 
EMENTA: Processual. Revisão Extraordinária. ICMS. Omissão de 
saída. Procedência parcial. 
 
Deve ser afastada da exigência fiscal inicial a parcela do 
imposto dos documentos fiscais relativos as operações da 
suposta omissão, quando o sujeito passivo demonstrar que eles 
foram regularmente emitidos. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 09 
de agosto de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para julgar parcialmente procedente o auto de infração 
no valor do ICMS de R$ 90.810,62 (noventa mil, oitocentos e dez reais e sessenta e dois 
centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros Washington Luis Freire de 
Oliveira, José Pereira D'abadia, José Paixão de Oliveira Gomes, João Divino de Brito, 
Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki 
Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, 
Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli 
José da Silva, Valdir Mendonça Alves, Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira e Rodolfo Ramos Caiado. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Revisão Extraordinária apresentado com 
fundamento no artigo 43, II, “a", 1, da Lei n° 16.469/09 pelo qual o sujeito passivo busca 
desconstituir o crédito tributário com base em prova inequívoca de erro de fato substancial 
que implica alteração total do lançamento. 

 
A acusação fiscal contida na descrição do fato no corpo do auto de 

infração é de que o sujeito passivo: 
 

“Realizou saída de mercadorias, no período de 01/01/2019 a 30/09/2013, 
por meio de Cupom Fiscal, com débito a menor do ICMS, pois utilizou 
carga tributária inferior à estabelecida pela legislação tributária, isto 
acarretou uma tributação final inferior à prevista na legislação, conforme 
Auditoria Comparativa da Situação Tributária e da Base de Cálculo 
(relatórios de Divergências de Carga Tributária Informada e Calculada - 
Cupom Fiscal - Tipo 60i), demonstrativos e documentos anexos. Em 
consequência, deverá pagar o imposto, correspondente à diferença 
apurada, juntamente com penalidade e acréscimos legais. Este Auto de 
Infração refere-se somente ao equipamento com número de série 
DR0208BR000000130116.” 

 
A alegação do sujeito passivo é de que existem vários erros na 

auditoria realizada, incorreção nas alíquotas atribuídas pelo Fisco, insegurança na 
determinação da infração. 

 



 

Tendo em vista o quadro comparativo das alíquotas aplicáveis, fls. 
45, o Presidente deste Conselho Administrativo Tributário encaminhou os autos para que, 
preferencialmente o próprio autuante promovesse as alterações das alíquotas e refizesse 
o relatório analítico original e os relatórios sintéticos. 

 
 Em atendimento o auditor fiscal autuante promoveu as devidas 

retificações de forma que o valor originário do ICMS passou a ser R$ 90.810,62. 
 
Intimado, o sujeito passivo alega que há nulidade por insegurança na 

determinação da infração e cerceamento ao seu direito de defesa porque no seu 
entendimento não poderia haver qualquer revisão do lançamento inicial. 

 
Sustenta que há erro na discriminação do período fiscalizado e que 

alguns produtos continuam com a alíquota incorreta. 
 
Mediante Despacho n° 1247/2016-CAT, expedido pela Presidência 

deste Conselho Administrativo Tributário, o Pedido de Revisão Extraordinária foi admitido, 
pois restou demonstrado o erro de fato, requisito exigido no art. 43, II, “a”,1 da Lei 
16.469/09, uma vez que o autuante atesta que o valor do tributo devido passou de R$ 
91.999,73 para R$ 90.810,62. 

 
É o Relatório. 

 
V O T O 

 

 
O art. 43, II, "a", 1, da Lei n.º 16.469/09, que regula o Processo 

Administrativo Tributário no Estado de Goiás, estabelece o seguinte:  
 
"Art. 43. Compete ao Presidente do CAT o juízo de admissibilidade de 
pedido de Revisão Extraordinária apresentado fora do último prazo para 
defesa previsto nesta Lei, relativo a crédito tributário ajuizado ou não: 
II - pelo sujeito passivo, referente a: 
a) apreciação extraordinária de lançamento, desde que: 
1. fundamentado em prova inequívoca de erro de fato substancial que 
implique alteração total ou parcial do lançamento, inclusive quanto à 
sujeição passiva;" 

 
Neste processo, o sujeito passivo apresentou prova de que o valor 

devido era menor do que o originalmente indicado no auto de infração. Após as correções 
procedidas no levantamento fiscal inicial houve manifestação conclusiva da autoridade 
fiscal autuante no sentido de que o valor de ICMS devido é no montante de R$ 90.810,62. 

 
Dessa forma, deve ser afastada em parte a acusação fiscal, visto que 

ficou comprovado de forma inequívoca a ocorrência de erro de fato substancial que 
implica alteração parcial do lançamento para o novo valor apurado em revisão pelo próprio 
fiscal autuante. 

 
Cumpre ressaltar apenas que não cabe em sede de Pedido de 

Revisão Extraordinária apreciação das outras questões trazidas pela autuada. 
 



 

Ante o exposto, conheço do Pedido de Revisão Extraordinária, dou-
lhe provimento para julgar procedente em parte o auto de infração no valor de ICMS de R$ 
90.810,62. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 27 de setembro de 2016. 
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Matéria: Alíquota (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01624/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: Preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela 
autuada, por insegurança na determinação da infração. 
Rejeitada por unanimidade. 
 
Seguro é o lançamento no qual autoridade fiscal competente 
verifica a ocorrência do fator gerador da obrigação, determina a 
matéria tributável, calcula o montante do tributo devido, 
identifica o sujeito passivo e aplica a penalidade cabível. 
 
Pedido de exclusão de coobrigados solidários. Rejeitado por 
maioria 
.  
Os administradores e gestores que concorrerem para a prática 
de infração tributária ficam, nos termos do inciso XII do artigo 45 
da lei n.º 11.651/91, solidariamente obrigados ao pagamento do 
ICMS devido e demais acréscimos legais. 
 
ICMS. Obrigação principal. Alíquota aplicada menor que a 
prevista na legislação tributária. Procedência. Decisão unânime. 
 
A utilização de alíquota menor que a prevista na legislação 
tributária para determinada operação ou prestação legitima a 
cobrança da diferença omitida, por meio de lançamento de 
ofício. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de fevereiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por 
insegurança na determinação da infração e, a segunda, por cerceamento ao direito de 
defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros José Pereira D'abadia, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Washington Luis Freire de Oliveira, Alcedino Gomes Barbosa e 
David Fernandes de Carvalho. E, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão da 
lide dos sujeitos passivos solidários IVENE TIEMI WADA NARUMIYA e KENJI SÉRGIO 
NARUMIYA. Foram vencedores os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, 
Washington Luis Freire de Oliveira e David Fernandes de Carvalho. Vencidos os 
Conselheiros José Pereira D'abadia e Alcedino Gomes Barbosa. Quanto ao mérito, por 
unanimidade de votos, conhecer da impugnação, negar-lhe provimento para considerar 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Pereira 
D'abadia, Gilmar Rodrigues de Almeida, Washington Luis Freire de Oliveira, Alcedino 
Gomes Barbosa e David Fernandes de Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo promoveu a saída 
do estabelecimento no período entre 01/06/2014 a 30/11/2014, por meio das notas fiscais 
eletrônicas descritas no demonstrativo anexo, com utilização de alíquotas menor que a 



 

devida para a operação. A utilização de alíquota indevida correspondeu a uma tributação 
final inferior à prevista na legislação e resultou em prejuízo ao erário estadual. Em 
consequência, deverá pagar o imposto omitido em função de tal prática, juntamente com 
penalidade e acréscimos legais, conforme documentos em anexo. 
 

Têm-se como infringidas as disposições dos seguintes artigos: 15 e 
64 da Lei 11.651/91, combinados com o artigo 86 do Decreto n°4.852/97. Propõe-se a 
penalidade contida no art.71, IV-A, da Lei 11.651/91, com redação da Lei 17.519/11. 
 

São identificados como sujeitos passivos solidários Kenji Sergio 
Narumiya e Ivene Tiemi Wada Narumiya, nos termos do art.45, XII, da Lei 11.651/91. 
 

A autoridade lançadora instrui o auto de infração com os seguintes 
documentos: Anexo Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário, Anexo Estruturado 
– Descritivo Complementar da Ocorrência, Anexo Estruturado – Identificação do Sujeito 
Passivo Coobrigado, Dados Extraídos do Banco de Dados da Junta Comercial do Estado 
– JUCEG, Recibo de Mensagem, Ordem de Serviço n°5821, Notificação Fiscal, TARE – 
Consulta, Demonstrativo de Notas Fiscais de Saídas Emitidas, Registros Fiscais dos 
Documentos de Saídas de Mercadorias e Prestação de Serviços, Registros Fiscais da 
Apuração do ICMS – Operações Próprias (fls.03 a 142). 
 

Às fls.143 a 150, os sujeitos passivos são intimados a pagar a 
quantia exigida ou apresentar Impugnação em Primeira Instância. 
 

Cientificado, o polo passivo comparece aos autos e apresenta 
Impugnação em Primeira Instância (fls.153 a 168), e alega que não houve prejuízo ao 
erário, devendo ser nulo o lançamento. Traz julgamento do CAT para corroborar sua 
afirmação. 
  

Aduz que houve insegurança na determinação da infração, visto que 
não estaria claro qual a base de cálculo, e até quando a multa teria sido atualizada, assim 
como os juros e a atualização monetária. Além disso, afirma que o auto de infração n.°4 
0115001 752 22 fora lavrado com a exigência de ICMS sobre o mesmo período e com o 
mesmo dispositivo legal infringido, caracterizando a duplicidade de lançamentos.  
 

Diz ainda, que a empresa não teria sido notificada a providenciar e 
esclarecer a diferença apurada, tendo em vista que teriam vários fatores a serem 
considerados; culminando, de mesma forma, no cerceamento do direito de defesa. 
Novamente, traz julgados do CAT acerca do assunto. 
 
 

Quando aos sujeitos passivos, assevera que estes não agiram 
conforme as hipóteses presentes no art. 135 do CTN. Apresenta decisões das Cortes 
Superiores. 
 

Argúi o caráter confiscatório da multa aplicada. 
 

Ante o exposto, reque que seja declarado a nulidade do presente 
auto de infração. 
 

Os sujeitos passivos instruem a peça impugnatória com os seguintes 
documentos: Cópia do Documento da OAB, Contrato Social, Alterações Contratuais, 
Cópia do Documento de Identificação e Procuração (fls.169 a 184). 



 

 
Sobrevém a Sentença n ° 3016/2015 – JULP (fls.186 a 189), na qual 

o Julgador Singular decide pela Procedência do auto de infração. Fundamenta sua 
decisão, obtemperando que o sujeito passivo descumpriu o disposto no art.19, §1°, da Lei 
n°16.469/09, haja vista nada haver trazido aos autos como defesa, devendo prosperar o 
procedimento fiscal. 

 
Com relação à suposta convalidação e o pagamento dos débitos 

alegados pela autuada, assevera que nos autos há a comprovação de Inscrição da Dívida 
Ativa, consubstanciada na Certidão Positiva, ao passo que a impugnante não trouxe aos 
autos os comprovantes dos supostos pagamentos referentes ao inadimplemento que deu 
origem ao presente auto de infração. 

 
Com relação à solidariedade dos sócios, transcreve o disposto no 

inciso XII do art.45 do Código Tributário Estadual, que está em harmonia com o disposto 
no inciso I do art.124 do Código Tributário Nacional. Diz ainda: tendo em vista que a 
empresa possuía débito inscrito na Dívida Ativa e, ainda, vários outros lançamentos já 
apreciados nesta instância, não há como acolher que se trataria de simples 
inadimplemento neste caso, e, assim, não há motivos para se retirar os solidários polo 
passivo da lide. 

 
Aduz que não há qualquer nulidade do procedimento fiscal, assim 

como não há duplicidade de lançamento, visto que a infração estampada na inicial difere 
de um auto para o outro. 

 
Quanto as arguições de inconstitucionalidade, se limita a esclarecer 

que está vedado a apreciar esta matéria, conforme art.6°, §4° da Lei 16.469/09. 
 
Por fim, no que se refere a atualização do valor, mencionados em 

outros lançamentos, aduz que os cálculos são realizados no dia da emissão da intimação, 
com a utilização do índice baseados nos arts. 167, 168 e 170, todos do CTE-GO. 

 
O polo passivo é intimado a pagar a quantia exigida ou interpor 

Recurso Voluntário. 
 
Os sujeitos passivos comparecem aos autos e interpõem Recurso 

Voluntário (fls. 200 a 215), trazendo os mesmos argumentos feitos na peça impugnatória. 
Por fim, requerem a improcedência do auto de infração. 

 
Relatados, passo ao voto. 

 
                                                           V O T O   
 

De plano, rejeito a preliminar de nulidade da peça básica por 
insegurança na determinação da infração tendo em vista que é seguro o lançamento no 
qual autoridade fiscal competente verifica a ocorrência do fator gerador da obrigação, 
determina a matéria tributável, calcula o montante do tributo devido, identifica o sujeito 
passivo e aplica a penalidade cabível. 
 

Nestes autos, exsurge de forma induvidosa que o sujeito passivo 
utilizou indevidamente a alíquota especial de 7%, permitida apenas se o TARE fimado 
com a SEFAZ-GO estivesse em vigor. Como referido TARE fora revogado, o sujeito 
passivo estava obrigado a utilizar a alíquota normal para a operação. 



 

 
Verifica-se que a conduta narrada na inicial somente pode ser 

atribuída à decisão ou determinação dos seus administradores, por ação ou omissão, pois 
é pela vontade desses que a pessoa jurídica realiza as operações e deve cumprir as 
obrigações tributárias, nos termos do que dispõe o artigo 45, XII, do CTE, in verbis: 
 

Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação 
que constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente: 
                                    (...) 
 XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à 
operação ou prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis; 

 
É correta, portanto, a indicação dos administradores para 

responderem pelo imposto devido em razão da utilização indevida de benefícios fiscais. 

 
Relativamente ao mérito do lançamento, importa salientar que no 

período de 01/06/2014 a 30/11/2014, o sujeito passivo realizou saídas de mercadorias do 
estabelecimento destinadas a outros contribuintes goianos signatários de TARE 
FOMENTAR/PRODUZIR, utilizando-se da alíquota especial de 7%, conforme previsto no § 
4.º do artigo 20 da lei n.º 13.591/2000. Todavia, tendo em vista que o TARE 001-
0220/2001, celebrado pelo sujeito passivo (remetente) com a SEFAZ-GO, para fins de 
fruição do incentivo financeiro do programa FOMENTAR fora revogado pelo órgão em 
17/05/2012, com efeitos a partir de 01/02/2012.  
 

Desse modo, a partir desta data (01/02/2012), o contribuinte 
encontrava-se impedido de aplicar a alíquota especial de 7%, devendo aplicar a alíquota 
normal. 

 

Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar arguida 
pelos sujeitos passivos de nulidade por insegurança na determinação da infração, no que 
sou acompanhado pela unanimidade dos meus pares. Quanto ao pedido de exclusão dos 
coobrigados solidários, rejeito também a preliminar, mantendo-nos, portanto, no polo 
passivo da lide. Quanto ao mérito, voto, conhecendo do Recurso Voluntário, negando-lhe 
provimento, para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Neste quesito, sou acompanhado por todos os conselheiros da Câmara. 

 
 
 

Sala das sessões, em 07 de outubro de 2016. 
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Matéria: Alíquota (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01625/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: Preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela 
autuada, por insegurança na determinação da infração. 
Rejeitada por unanimidade. 
 
Seguro é o lançamento no qual autoridade fiscal competente 
verifica a ocorrência do fator gerador da obrigação, determina a 
matéria tributável, calcula o montante do tributo devido, 
identifica o sujeito passivo e aplica a penalidade cabível. 
 
Pedido de exclusão de coobrigados solidários. Rejeitado por 
maioria 
.  
Os administradores e gestores que concorrerem para a prática 
de infração tributária ficam, nos termos do inciso XII do artigo 45 
da lei n.º 11.651/91, solidariamente obrigados ao pagamento do 
ICMS devido e demais acréscimos legais. 
 
ICMS. Obrigação principal. Alíquota aplicada menor que a 
prevista na legislação tributária. Procedência. Decisão unânime. 
 
A utilização de alíquota menor que a prevista na legislação 
tributária para determinada operação ou prestação legitima a 
cobrança da diferença omitida, por meio de lançamento de 
ofício. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de fevereiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por 
insegurança na determinação da infração e, a segunda, por cerceamento ao direito de 
defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros José Pereira D'abadia, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Washington Luis Freire de Oliveira, Alcedino Gomes Barbosa e 
David Fernandes de Carvalho. E, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão da 
lide dos sujeitos passivos solidários IVENE TIEMI WADA NARUMIYA e KENJI SÉRGIO 
NARUMIYA. Foram vencedores os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, 
Washington Luis Freire de Oliveira e David Fernandes de Carvalho. Vencidos os 
Conselheiros José Pereira D'abadia e Alcedino Gomes Barbosa. Quanto ao mérito, por 
unanimidade de votos, conhecer da impugnação, negar-lhe provimento para considerar 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Pereira 
D'abadia, Gilmar Rodrigues de Almeida, Washington Luis Freire de Oliveira, Alcedino 
Gomes Barbosa e David Fernandes de Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo promoveu a saída 
do estabelecimento no período entre janeiro e maio de 2014, por meio das notas fiscais 
eletrônicas descritas no demonstrativo anexo, com utilização de alíquotas menor que a 



 

devida para a operação. A utilização de alíquota indevida correspondeu a uma tributação 
final inferior à prevista na legislação e resultou em prejuízo ao erário estadual. Em 
consequência, deverá pagar o imposto omitido em função de tal prática, juntamente com 
penalidade e acréscimos legais, conforme documentos em anexo. 
 

Têm-se como infringidas as disposições dos seguintes artigos: 15 e 
64 da Lei 11.651/91, combinados com o artigo 86 do Decreto n°4.852/97. Propõe-se a 
penalidade contida no art.71, IV-A, da Lei 11.651/91, com redação da Lei 17.519/11. 
 

São identificados como sujeitos passivos solidários Kenji Sergio 
Narumiya e Ivene Tiemi Wada Narumiya, nos termos do art.45, XII, da Lei 11.651/91. 
 

A autoridade lançadora instrui o auto de infração com os seguintes 
documentos: Anexo Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário, Anexo Estruturado 
– Descritivo Complementar da Ocorrência, Anexo Estruturado – Identificação do Sujeito 
Passivo Coobrigado, Dados Extraídos do Banco de Dados da Junta Comercial do Estado 
– JUCEG, Recibo de Mensagem, Ordem de Serviço n°5821, Notificação Fiscal, TARE – 
Consulta, Demonstrativo de Notas Fiscais de Saídas Emitidas, Registros Fiscais dos 
Documentos de Saídas de Mercadorias e Prestação de Serviços, Registros Fiscais da 
Apuração do ICMS – Operações Próprias (fls.03 a 134). 
 

Às fls.135 a 140, os sujeitos passivos são intimados a pagar a 
quantia exigida ou apresentar Impugnação em Primeira Instância. 
 

Cientificado, o polo passivo comparece aos autos e apresenta 
Impugnação em Primeira Instância (fls.143 a 158), e alega que não houve prejuízo ao 
erário, devendo ser nulo o lançamento. Traz julgamento do CAT para corroborar sua 
afirmação. 
  

Aduz que houve insegurança na determinação da infração, visto que 
não estaria claro qual a base de cálculo, e até quando a multa teria sido atualizada, assim 
como os juros e a atualização monetária. Além disso, afirma que o auto de infração n.°4 
0114020 072 36 fora lavrado com a exigência de ICMS sobre o mesmo período e com o 
mesmo dispositivo legal infringido, caracterizando a duplicidade de lançamentos.  
 

Diz ainda, que a empresa não teria sido notificada a providenciar e 
esclarecer a diferença apurada, tendo em vista que teriam vários fatores a serem 
considerados; culminando, de mesma forma, no cerceamento do direito de defesa. 
Novamente, traz julgados do CAT acerca do assunto. 
 
 

Quando aos sujeitos passivos, assevera que estes não agiram 
conforme as hipóteses presentes no art. 135 do CTN. Apresenta decisões das Cortes 
Superiores. 
 

Argúi o caráter confiscatório da multa aplicada. 
 

Ante o exposto, reque que seja declarado a nulidade do presente 
auto de infração. 
 

Os sujeitos passivos instruem a peça impugnatória com os seguintes 
documentos: Cópia do Documento da OAB, Contrato Social, Alterações Contratuais, 
Cópia do Documento de Identificação e Procuração (fls.159 a 170). 



 

 
Sobrevém a Sentença n ° 3016/2015 – JULP (fls.172 a 1740), na 

qual o Julgador Singular decide pela Procedência do auto de infração. Fundamenta sua 
decisão, obtemperando que o sujeito passivo descumpriu o disposto no art.19, §1°, da Lei 
n°16.469/09, haja vista nada haver trazido aos autos como defesa, devendo prosperar o 
procedimento fiscal. 

 
Com relação à suposta convalidação e o pagamento dos débitos 

alegados pela autuada, assevera que nos autos há a comprovação de Inscrição da Dívida 
Ativa, consubstanciada na Certidão Positiva, ao passo que a impugnante não trouxe aos 
autos os comprovantes dos supostos pagamentos referentes ao inadimplemento que deu 
origem ao presente auto de infração. 

 
Com relação à solidariedade dos sócios, transcreve o disposto no 

inciso XII do art.45 do Código Tributário Estadual, que está em harmonia com o disposto 
no inciso I do art.124 do Código Tributário Nacional. Diz ainda: tendo em vista que a 
empresa possuía débito inscrito na Dívida Ativa e, ainda, vários outros lançamentos já 
apreciados nesta instância, não há como acolher que se trataria de simples 
inadimplemento neste caso, e, assim, não há motivos para se retirar os solidários polo 
passivo da lide. 

 
Aduz que não há qualquer nulidade do procedimento fiscal, assim 

como não há duplicidade de lançamento, visto que a infração estampada na inicial difere 
de um auto para o outro. 

 
Quanto as arguições de inconstitucionalidade, se limita a esclarecer 

que está vedado a apreciar esta matéria, conforme art.6°, §4° da Lei 16.469/09. 
 
Por fim, no que se refere a atualização do valor, mencionados em 

outros lançamentos, aduz que os cálculos são realizados no dia da emissão da intimação, 
com a utilização do índice baseados nos arts. 167, 168 e 170, todos do CTE-GO. 

 
O polo passivo é intimado a pagar a quantia exigida ou interpor 

Recurso Voluntário. 
 
Os sujeitos passivos comparecem aos autos e interpõem Recurso 

Voluntário (fls. 185 a 200), trazendo os mesmos argumentos feitos na peça impugnatória. 
Por fim, requerem a improcedência do auto de infração. 

 
Relatados, passo ao voto. 
 
 

 
                                                           V O T O   
 

De plano, rejeito a preliminar de nulidade da peça básica por 
insegurança na determinação da infração tendo em vista que é seguro o lançamento no 
qual autoridade fiscal competente verifica a ocorrência do fator gerador da obrigação, 
determina a matéria tributável, calcula o montante do tributo devido, identifica o sujeito 
passivo e aplica a penalidade cabível. 
 

Nestes autos, exsurge de forma induvidosa que o sujeito passivo 
utilizou indevidamente a alíquota especial de 7%, permitida apenas se o TARE fimado 



 

com a SEFAZ-GO estivesse em vigor. Como referido TARE fora revogado, o sujeito 
passivo estava obrigado a utilizar a alíquota normal para a operação. 

 
Verifica-se que a conduta narrada na inicial somente pode ser 

atribuída à decisão ou determinação dos seus administradores, por ação ou omissão, pois 
é pela vontade desses que a pessoa jurídica realiza as operações e deve cumprir as 
obrigações tributárias, nos termos do que dispõe o artigo 45, XII, do CTE, in verbis: 
 

Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação 
que constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente: 
                                    (...) 
 XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à 
operação ou prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis; 

 
É correta, portanto, a indicação dos administradores para 

responderem pelo imposto devido em razão da utilização indevida de benefícios fiscais. 

 
Relativamente ao mérito do lançamento, importa salientar que no 

período de 1.º de janeiro a 31 de maio de 2014, o sujeito passivo realizou saídas de 
mercadorias do estabelecimento destinadas a outros contribuintes goianos signatários de 
TARE FOMENTAR/PRODUZIR, utilizando-se da alíquota especial de 7%, conforme 
previsto no § 4.º do artigo 20 da lei n.º 13.591/2000. Todavia, tendo em vista que o TARE 
001-0220/2001, celebrado pelo sujeito passivo (remetente) com a SEFAZ-GO, para fins de 
fruição do incentivo financeiro do programa FOMENTAR fora revogado pelo órgão em 
17/05/2012, com efeitos a partir de 01/02/2012.  
 

Desse modo, a partir desta data (01/02/2012), o contribuinte 
encontrava-se impedido de aplicar a alíquota especial de 7%, devendo aplicar a alíquota 
normal. 

 

Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar arguida 
pelos sujeitos passivos de nulidade por insegurança na determinação da infração, no que 
sou acompanhado pela unanimidade dos meus pares. Quanto ao pedido de exclusão dos 
coobrigados solidários, rejeito também a preliminar, mantendo-nos, portanto, no polo 
passivo da lide. Quanto ao mérito, voto, conhecendo do Recurso Voluntário, negando-lhe 
provimento, para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Neste quesito, sou acompanhado por todos os conselheiros da Câmara. 

 
 

Sala das sessões, em 07 de outubro de 2016. 
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Matéria: Alíquota (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01647/16 
 
Relator: Conselheiro Luis Antônio da Silva Costa 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Exigência de imposto em 
razão de falta de apuração correta do valor de imposto a ser 
recolhido pelo sujeito passivo. Procedência Parcial. Decisão 
unânime.  
 
Restando provada a incorreção da apuração do imposto a ser 
recolhido pelo sujeito passivo, cabe exigência do mesmo, 
acrescido de multa e seus consectários. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 10 de outubro de 2016, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar 
de exclusão dos solidários Eliane Augusta Silveira e Maria Augusta Silveira da lide, 
arguida pelo Conselheiro Masayuki Missao. Foram vencedores os Conselheiros Luis 
Antônio da Silva Costa, Mário de Oliveira Andrade e Aldeci de Souza Flor. Vencidos os 
Conselheiros Masayuki Missao e Edson Abrão da Silva.   Quanto ao mérito, por 
unanimidade de votos,  conhecer do recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em 
parte a sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto de infração no 
valor do ICMS de R$ 457.398,26 (quatrocentos e cinquenta e sete mil, trezentos e noventa 
e oito reais e vinte e seis centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros Luis 
Antônio da Silva Costa, Masayuki Missao, Mário de Oliveira Andrade, Edson Abrão da 
Silva e Aldeci de Souza Flor.  O Representante Fazendário pede a parcial procedência no 
valor do ICMS de R$ 457.398,26 (quatrocentos e cinquenta e sete mil, trezentos e noventa 
e oito reais e vinte e seis centavos). 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Texto da acusação é o seguinte: “O contribuinte não apurou 
regularmente no Livro de Apuração de ICMS o imposto relativo às operações de saída o 
qual foi apurado com base nos valores de saída dos Livros de Apuração, separados por 
CFOP´s (conforme tabela em anexo) sobre os quais foi calculado o ICMS com alíquotas 
de 17%, 12% e 7%. Em consequência, deverá pagar o imposto apurado nos valores e 
períodos abaixo relacionados, mais acréscimos legais.  

Obs. No ano de 2.012 os valores utilizados para o cálculo do imposto 
foram retirados do Livro de Apuração do ICMS emitido por processamento apresentado 
pelo contribuinte, no entanto na EFD também entregue pelo contribuinte não há apuração 
do imposto. 

Em anexo: tabela apresentando cálculos feitos mensalmente do 
ICMS a pagar baseados nos Livros de Apuração do ICMS de 2.009 a 2.012; cópias dos 
Mapas resumo; cópias dos Livros de Apuração do ICMS.”  

 
O valor exigido no auto é de R$ 682.438,99 (seiscentos e oitenta e 

dois mil quatrocentos e trinta e oito reais e noventa e nove centavos).  
Foram anexados aos autos, dentre outros, os seguintes documentos:  
= anexo estruturado – detalhamento do crédito tributário (fls. 3/5); 



 

= anexo estruturado – identificação do sujeito passivo coobrigado (fls. 
6/7), onde houve a colocação de Eliane Augusta Silveira e Maria Augusta Silveira no polo 
passivo da lide na qualidade de sócios administradores da autuada; 

= Auditoria básica do ICMS referente a 2.009 até 2.012, parte 3 - 
conclusão (fls. 8/11); 

= Auditoria básica do ICMS referente a 2.009 até 2.012, parte 1 – 
apuração do contribuinte (fls. 12/15); 

= Auditoria básica do ICMS referente a 2.009 até 2.012, parte 2 – 
apuração de ofício (fls. 16/19); 

= Dados retirados do Livro de Apuração de ICMS de 2.009 a 2.012 
(fls. 20/21); 

= Registros Fiscais da apuração do ICMS – operações próprias – de 
janeiro a março de 2.012, maio e julho a dezembro de 2.012 (fls. 22/31); 

= Cópia de Notificação Fiscal (fls. 32);  
= Cópia de Termo de Recebimento de Objetos e Documentos pela 

Fiscalização – TRODF (fls. 33); 
= Termo de Desenquadramento do Regime Diferenciado do Simples 

(fls. 34) desde 2.008. 
= Extrato emitido pelo sistema do Simples atestando o 

desenquadramento (fls. 35); 
= Extratos de recolhimentos feito pela empresa (fls. 38/41) no 

período de 2.009 a 2.012;  
= Cópias de Mapas resumo de Caixa (fls. 42/57); 
= Cópia do Livro Registro de Apuração do ICMS referente aos 

exercícios de 2.009 a 2.012 (fls. 58/160); 
Após correta intimação das partes, houve apresentação de peça por 

parte da empresa (fls. 171/174).  
Decisão singular rejeitou completamente argumentos defensórios e 

julgou pela procedência do auto de infração (fls. 186/188).  
Houve lavratura de Termo de Revelia em relação às solidárias Eliane 

Augusta Silveira e Maria Augusta Silveira (fls. 184). 
Após nova intimação em relação à sentença singular, sujeito passivo 

oferece novamente suas razões (fls. 201/210). Também houve lavratura de Termo de 
Perempção das solidárias arroladas no processo (fls. 198).  

Defesa traz inicialmente narrativa dos fatos.  
Detalha a legislação apontada pela fiscalização para embasar o 

trabalho acusatório sob análise. Reclama que o agente do fisco entendeu que houve 
transgressão à lei, e que essa realidade não restaria provada nos autos. Transcreve parte 
do texto da sentença singular e fundamenta sua opinião nesse raciocínio.  

Quanto ao mérito, faz referência à auditoria específica de 
mercadorias, trabalho estranho ao que ora é analisado. Alega que não teve tempo para 
melhor elaborar sua defesa na fase singular do processo. Pede esclarecimentos sobre 
como foram elaboradas planilhas com entradas e saídas.  

Assevera que ocorreria nulidade se os erros que supostamente 
aponta não forem corrigidos. Afirma que não foram consideradas trocas e devoluções no 
trabalho fiscal. E que não houve trancamento de estoque que seria imprescindível para 
que o trabalho surtisse os efeitos dele esperados.  

Reclama da multa, que seria exacerbada.  
Encerra sua peça pedindo a parcial insubsistência do auto de 

infração. Requer que lhe seja permitida a apresentação eletrônica dos livros de apuração 
de ICMS, consolidados pela auditoria do contribuinte. 

Pede realização de diligência para apuração dos fatos.  



 

Apresenta auditoria contraditória (fls. 219/229), anexa também cópia 
dos Livros de Apuração de ICMS e Livro Registro de Entradas de 2.009 (fls. 230/268); 
2.010 (fls. 269/308); 2.011 (fls. 309/347); 2.012 (fls. 348/387).  

No momento do julgamento cameral, houve juntada de comparativo 
PGDAS x SARE (fls. 390/394). 

Também houve conversão do julgamento em diligência para que se 
fizesse em primeiro lugar, verificação da situação da empresa em relação ao simples 
nacional, se houve de fato o desenquadramento, que se considerassem os valores 
recolhidos pelo sujeito passivo para fins de apuração dos valores devidos.  

E também foi requerido do revisor que explicitasse as situações, pois 
a tese da defesa é de, mesmo no caso de enquadramento no simples nacional, que 
fossem considerados valores referentes aos créditos nas entradas. Esse pedido visou 
contemplar situação em que a convicção do conselheiro pudesse ser harmônica com esse 
entendimento.  

Relatório do trabalho revisional foi anexado (fls. 400/408). 
Nele resta consignado que houve a consideração de débitos e 

créditos bem como saldos credores contidos nos livros do sujeito passivo.  
As diferenças que remanesceram foram:  
= 2.010 (fls. 404)   R$ 114.411,72; 
= 2.011 (fls. 406)   R$ 160.267,64;  
= 2.012 (fls. 408)   R$ 182.718,90; 
Total                      R$ 457.398,26.  
Após, houve correta intimação em relação ao trabalho revisional, e 

todos os envolvidos no polo passivo da lide foram devidamente notificados, e todos 
preferiram não se manifestar em relação ao mesmo.  

É o relatório.  
Inicialmente cabe destacar a inexistência de arguições de 

preliminares por parte do sujeito passivo.   
Em relação ao mérito, cabe destacar que o sujeito passivo apresenta 

uma defesa confusa, focando em acusação que não resta configurada no processo. Ele 
jamais tratou de auditoria específica de mercadorias, mas de situação onde o fisco 
detectou que o sujeito passivo não fez a correta apuração dos valores de imposto devidos 
desde o exercício de 2.009.  

Dessa forma, necessário se faz reconstituir toda a apuração de ICMS 
do sujeito passivo. O fato que ensejou essa realidade foi o desenquadramento da empresa 
do regime do simples nacional a partir de 2.008 (fls. 34), conforme resta provado nos 
autos. Fez-se então a reconstituição da conta gráfica do ICMS e se chegou aos valores 
apontados no relatório da revisão feita.  

Nesse momento, ao ser intimado do tal trabalho, sujeito passivo se 
quedou inerte, e não ofereceu qualquer argumento que pudesse fragilizar, ainda que de 
forma parcial, o trabalho revisional.  

A preocupação em fazer com que fosse considerado valor de 
imposto recolhido por parte do sujeito passivo, referente ao regime do simples, foi a tônica 
da resolução que converteu o julgamento em diligência. E tal desiderato foi devidamente 
observado pelo revisor. Ao analisar as planilhas por ele anexadas, percebe-se que a 
técnica para apuração do valor foi precisa e respaldou a determinação legal para o caso.  

Também é importante ressaltar que procedi a compensação de 
valores recolhidos a maior com os momentos em que houve débito de imposto. Esse 
processo foi efetuado mês a mês, e é a razão de que em 2.009 inexiste qualquer omissão 
desfavorável ao sujeito passivo, somente a partir de 2.010 é que houve de fato falta de 
recolhimento de ICMS.  

O resumo das omissões acima posto esclarece essa realidade de 
forma clara e límpida.  



 

Em relação à multa, cabe ressaltar que a que foi imputada ao sujeito 
passivo foi a que a legislação tributária prevê, sendo impositivo ao agente público agir 
dessa maneira. Portanto, qualquer tipo de arguição nesse sentido deve ser impetrado no 
poder judiciário, que é o fórum competente para discutir esse tema.  

Diante de tudo o que foi exposto, na ausência da colocação de 
questões preliminares em relação a vícios formais por parte do sujeito passivo, conheço 
do recurso voluntário, dou-lhe parcial provimento, para reformar a decisão singular e julgar 
parcialmente procedente o auto de infração no valor de ICMS de R$ 457.398,26 
(quatrocentos e cinquenta e sete mil, trezentos e noventa e oito reais e vinte e seis 
centavos). 

 
 
 

Sala das sessões, em 13 de outubro de 2016. 
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Matéria: Alíquota (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01705/16 
 
Relator: Conselheiro Heli José da Silva 
 

 
EMENTA: I - DILIGÊNCIA. Pedido de conversão do julgamento 
em diligência. Rejeitado por unanimidade. 
 
1. Estando o processo corretamente instruído, e não tendo o 
sujeito passivo laborado na apresentação de novos elementos, 
cujas verificações a respeito dos mesmos são imprescindíveis, 
há que se indeferir o pedido de diligência. 
 
II - NULIDADES. Preliminares de nulidade do lançamento, por 
insegurança na determinação da infração, e por cerceamento do 
direito de defesa. Não acolhidas. Decisão unânime. 
 
1. Não é passível de nulidade o lançamento que contenha os 
elementos indispensáveis para determinar com segurança a 
infração denunciada e identificar corretamente o infrator. (Artigo 
20, § 3.º, da Lei nº 16.469/09); 
 
2. Rejeita-se a preliminar de cerceamento do direito de defesa, 
por falha na instrução processual, quando os elementos 
anexados para comprovação da acusação fiscal, forem 
suficientes para o pleno conhecimento do objeto da exigência 
fiscal. 
 
III - MÉRITO - ICMS. Obrigação tributária principal. Omissão de 
pagamento do imposto. Utilização de alíquota efetiva e situação 
tributária em desacordo com a legislação tributária. Procedente. 
Decisão unânime. 
 
1. É procedente o lançamento, com supedâneo em auditoria que 
apura diferença de ICMS, decorrente da aplicação de alíquota 
efetiva e situação tributária em desacordo com a legislação 
tributária. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de julho de 2016, decidiu,  por unanimidade de votos, rejeitar o pedido 
de diligência feito pelo sujeito passivo. Também por unanimidade de votos rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por 
insegurança na determinação da infração e a segunda, por cerceamento do direito de 
defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Heli José da Silva, Nivaldo Carvelo 
Carvalho e Nivaldo José Mendes. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer 
da impugnação, negar-lhe provimento para considerar procedente o auto de 
infração.Participaram do julgamento os Conselheiros Heli José da Silva, Nivaldo Carvelo 
Carvalho e Nivaldo José Mendes. 
 



 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal, no presente processo, é de que o sujeito passivo 
em epígrafe "realizou saídas de mercadorias, no período de 01/01/2014 a 31/12/2014, 
por meio de (Nota Fiscal Eletrônica / Nota Fiscal modelo 01 ou 01-A / Cupom Fiscal – 
ECF), utilizando carga tributária inferior à estabelecida pela legislação tributária, 
ocasionando uma diferença de R$ 56.117,80 no ICMS a recolher, apurada em Auditoria 
Comparativa da Situação Tributária e da Base de Cálculo, planilhas e documentação em 
anexo. Em consequência, deverá pagar o ICMS omitido, mais as cominações legais.".  

A autoridade lançadora indicou como infringidas as disposições dos 
artigos 11, inciso I, 27, 40, e 64, todos da Lei nº 11.651/91, sendo proposta a aplicação 
da penalidade prevista no artigo 71, inciso IV-A, da Lei nº 11.651/91, c/ redação da Lei nº 
17.519/11.  

O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: 
Anexos Estruturados – Detalhamento do crédito tributário, e Identificação do sujeito 
passivo coobrigado; Notificação Fiscal; Nota Explicativa; Quadro dos valores das 
diferenças de ICMS encontradas, acumuladas por mês; Consulta resumida do 
contribuinte – Pessoa Jurídica; e, Mídia - CD, fls. 03/36.  

Os autuados foram devidamente intimados, fls. 37/41, e, não 
comparecendo aos autos, propiciaram a lavratura do Termo de Revelia ás fls. 42. 

Novamente intimados, fls. 44/48, apenas o sujeito passivo principal 
comparece ao processo com a Impugnação às fls. 51/55, na qual, após descrever os 
fatos e o direito, argui, em preliminar, a nulidade do lançamento por cerceamento do 
direito de defesa, argumentando que o autuante deveria relacionar todas as notas fiscais, 
discriminando-as uma a uma, sendo tal requisito indispensável para configurar a infração 
cometida. Ainda, nulidade por não se descrever, no lançamento, a legislação aplicável 
quanto a correção monetária, juros e multas. 

Requer, também, diligência para a constatação dos reais valores 
devidos. 

Quanto ao mérito, apenas reitera os questionamentos relacionados 
com a multa e juros, não se adentrando à matéria descrita na exordial. 

Pugna, ao final, pela improcedência do lançamento. 

Este é o relatório. 

   

   V O T O  
 

         QUESTÕES PRELIMINARES 
 

       PROCESSUAL – DILIGÊNCIA E NULIDADES 

 
Relativamente ao pedido de conversão do julgamento em diligência, 

visando conferir os levantamentos fiscais realizados, em decisão unânime, rejeitou-se o 
mesmo, haja vista que o sujeito passivo não logrou apresentar qualquer demonstrativo, 
levantamento, ou mesmo indicar erros no trabalho realizado, o que ensejaria a realização 
de revisão na auditoria realizada. 

Assim, por entender que o processo se encontra corretamente 
instruído, portanto, pronto para o julgamento, e não tendo o sujeito passivo laborado na 



 

apresentação de novos elementos, cujas verificações a respeito dos mesmos são 
imprescindíveis para o julgamento, não há como deferir o pedido de diligência. 

Quanto à preliminar de nulidade do auto de infração, por 
cerceamento do direito de defesa, assim como insegurança na determinação da infração, 
com o argumento que o autuante deveria relacionar todas as notas fiscais, discriminando-
as uma a uma, sendo tal requisito indispensável para configurar a infração cometida, 
mister destacar que, consoante as páginas amostrais dos demonstrativos juntadas aos 
autos pelos autuantes, fls. 08/11, e, ainda, o teor de todo o trabalho realizado contido na 
mídia – CD, fls. 34, depreende-se que houve a indicação dos documentos fiscais (COO), o 
ECF correspondente, a data, a mercadoria, a categorização dos produtos, a situação 
tributária, a carga tributária correta, a carga tributária utilizada pelo autuado, a diferença da 
carga tributária, o valor do produto, e, por derradeiro, o valor da diferença do ICMS 
cobrado por produto.  

Assim sendo, considerando-se que, da análise dos dados contidos 
nos levantamentos insertos na mídia CD, fls. 34, tem-se como devidamente indicados 
todos os elementos necessários à compreensão das diferenças apuradas. 

Assim, entendo que o lançamento contém, a priori, todos os 
elementos indispensáveis para determinar com segurança a infração denunciada e 
identificar corretamente o infrator, não ocorrendo, a meu ver, nenhuma das hipóteses de 
nulidades contidas no artigo 20, da Lei n.º 16.469/09. 

Relativamente ao inconformismo e a nulidade apresentada, 
relacionados com a correção monetária e a multa aplicada, apresentados pela 
impugnante, deixo de apreciar, haja vista que a sistemática de aplicação das mesmas, 
assim como quanto aos juros, se encontram legalmente inseridos na legislação tributária 
estadual, e, nos termos do § 4º, do artigo 6º, da Lei n.º 16.469/09, neste Conselho “não 
pode haver decisões que impliquem apreciação ou declaração de inconstitucionalidade de 
lei, decreto ou ato normativo expedido pela Administração Tributária”.  

 

QUESTÃO MERITÓRIA 

 

Adentrando ao exame do mérito do processo, observo, em 
preâmbulo, que a descrição do fato contido na peça inicial, bem como nos demonstrativos 
anexados, reporta-se à cobrança de ICMS, dimensionado em Auditoria, na qual detectou-
se que o sujeito passivo promoveu a saída de mercadorias, utilizando situação tributária 
diferente da prevista na legislação, correspondendo a uma alíquota efetiva inferior à 
estabelecida para a mercadoria. 

Relativamente aos trabalhos realizados pela fiscalização, destaco 
que a “Auditoria Comparativa Da Situação Tributária e Da Base de Cálculo” está 
contemplada no Roteiro nº 23, da Instrução de Serviço nº 15/2009 - SAT, que aprovou o 
referido roteiro, dentre outros. 

A mesma é conceituada como o trabalho fiscal “que compara a 
situação tributária e a base de cálculo destacada nos documentos fiscais emitidos e 
utilizada para cálculo do imposto devido, com a base de cálculo calculada de ofício, sendo 
que esta considera o tipo de operação realizada, a alíquota e a situação tributária da 
mercadoria, observando ainda se há ou não utilização de benefício fiscal”. 

A finalidade da auditoria, discriminada no Roteiro em questão é, 
justamente: “Verificar eventuais diferenças do imposto, provenientes de erro no cálculo da 
base de cálculo, bem como restabelecer o valor do imposto devido em razão de utilização 
incorreta ou indevida de benefício fiscal”.  



 

Portanto, na auditoria foi realizada a comparação da base de cálculo 
indicada nos documentos fiscais - cupons fiscais emitidos por meio de ECF – 
Equipamento Emissor de Cupom Fiscal - e a base de cálculo atribuída a cada mercadoria, 
segundo a legislação fiscal, sendo que a diferença foi considerada pelo Fisco como débito 
de ofício. 

O trabalho fiscal não foi, objetivamente, contestado pelo sujeito 
passivo, e a verificação dos demonstrativos da auditoria, evidenciam que o sujeito passivo 
promoveu saída de mercadorias, no período autuado, por meio de Equipamento Emissor 
de Cupom Fiscal - ECF, utilizando carga tributária inferior à estabelecida pela legislação 
tributária, ocasionando uma diferença de R$ 56.117,80 (cinquenta e seis mil, cento e 
dezessete reais e oitenta centavos), no ICMS a recolher. 

Ante o exposto, voto, em consenso unânime, para rejeitar o pedido 
de diligência apresentado pelo polo passivo. 

Também, de forma unânime, rejeito as preliminares de nulidade da 
peça básica, suscitadas pelo sujeito passivo, por insegurança na determinação da 
infração, e por cerceamento do direito de defesa. 

Quanto ao mérito, voto, acompanhado pela unanimidade dos 
Conselheiros, para conhecer da Impugnação, negar-lhe provimento, para considerar 
procedente o auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões, em 31 de outubro de 2016. 
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Matéria: Alíquota (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01730/16 
 
Autora do Voto Vencedor: Conselheira Nislene Alves Borges 
 

 
EMENTA: Preliminar. Nulidade da peça básica por cerceamento 
do direito de defesa e por insegurança na determinação da 
infração. Rejeição. Decisão unânime. Obrigação Principal. ICMS. 
Omissão de ICMS por utilização de carga tributária  inferior à 
prevista em legislação. Procedente. Decisão Unânime. 
Preliminar de exclusão do solidário da lide. Rejeitada. Decisão 
não unânime. 
 
I - Não se acolhe a arguição de nulidade da peça básica por 
cerceamento do direito de defesa, quando se fizer demonstrado 
nos autos que o sujeito passivo se utilizou do pleno exercício do 
contraditório, bem como da ampla defesa, princípios primordiais 
do processo administrativo tributário; 
 
II - Rejeita-se a arguição de insegurança na determinação da 
infração, estando a irregularidade fiscal claramente relatada e o 
auto de infração devidamente instruído; 
 
III – Há de se exigir imposto da diferença apurada, em 
procedimento fiscal, correspondente ao comparativo entre a 
carga trutária utilizada pelo sujeito passivo e a prevista em 
legislação pera os produtos comercializados por este; 
 
IV - Há subsunção do interesse comum descrito no art. 45 do 
CTE a qualidade de administrador, detentor psíquico dos rumos 
a serem tomados pela empresa. Responderá, portanto, pelo 
ICMS decorrente do lançamento e a multa pecuniária que lhe for 
correspondente. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 07 de julho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Mauricio Ribeiro de Paiva, Nislene Alves Borges e Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Mauricio 
Ribeiro de Paiva, Nislene Alves Borges e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. E, por maioria de 
votos, rejeitar a preliminar de exclusão do solidário da lide, arguida pela autuada. Foram 
vencedores os Conselheiros Nislene Alves Borges e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. 
Vencido o Conselheiro Mauricio Ribeiro de Paiva. 
 



 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo realizou saídas 
internas de mercadorias com débitos a menor do ICMS, pois utilizou alíquotas inferiores às 
devidas e/ou reduziu indevidamente a base de cálculo, correspondendo a uma tributação 
final inferior à prevista na legislação, conforme demonstrativos da Auditoria Básica do 
ICMS do exercício de 2009, planilhas explicativas de resumo de imposto, registrado a 
menor, Informações das operações fiscais em arquivos magnéticos, tipo 54, em PDF e 
documentos anexos. Em consequência, deverá pagar o imposto, correspondente à 
diferença, na importância de R$ 59.159,19, juntamente com penalidades e acréscimos 
legais.  

A autoridade lançadora indica como infringidas as disposições dos 
artigos 11, 27 e 64, da Lei 11.651/91, c/c Art. 1°, do anexo IX, do Decreto 4.852/97. 
Proposta a aplicação de penalidade prevista no Artigo. 71, IV-A, da lei 11651/1991 c/ 
redação da lei 17519/2011 – Retroatividade Benigna.  

Fora arrolado como sujeito passivo solidário, Nilson Alves de Assis, 
nos termos do artigo 45, inciso XII, da Lei 11.651/1991. 

O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: 
Detalhamento do Crédito Tributário, fls. 03 a 05; Auditoria Básica do ICMS, fls. 08 a 11, 
Saídas com Lançamentos de Impostos a Menor, fls. 12 a 17, Termo de Copiagem e 
Autenticação de Arquivo Eletrônico, fls. 18 e 19, Livro Registro de Saídas, fls. 20 a 48; 
Livro Registro de Apuração do ICMS - RAICMS, fls. 49 a 75. 

Os sujeitos passivos, após regularmente intimados, comparecem aos 
autos apresentando impugnação em primeira instância, fls. 82 a 91, alegando que a 
referida autuação não pode prosperar, posto que a impugnante teria agido dentro da 
legalidade e que não teria realizado saídas internas de mercadorias com o débito a menor 
ICMS; traz também dizeres de que houve uma insegurança na determinação da infração, 
por conter o lançamento análises superficiais e com frágeis elementos absolutamente 
desprovidos de guarida legal.  

Alega que o Agente Fiscal realizou auditoria, mas não demonstrou as 
notas fiscais onde essas supostas irregularidades foram verificadas, caracterizando 
cerceamento ao direito de defesa do contribuinte. Aduz que, no intuito de dar legitimidade 
à auditoria, a autoridade fiscal optou por dizer que em razão da grande quantidade de 
notas fiscais e folhas de registro de saídas, anexou cópias das primeiras e últimas folhas, 
por período mensal do livro de Registro de Saídas e uma Planilha Explicativa, a qual seria 
impossível relacionar com as atividades mercantis realizadas pelo contribuinte.  

Argumenta ainda ser ilegal a inclusão do sócio administrator no polo 
passivo da autuação, uma vez que não é caracterizada nenhuma das circunstâncias 
previstas no art.135 do CTN, pois entende que não houve prática de atos com excesso de 
poderes ou infração da lei, contrato social ou estatutos. 

Por fim, a impugnante requer que seja declarada a nulidade do 
presente Auto de Infração, consubstanciado nas razões ventiladas na presente 
impugnação e por estar o mesmo eivado de vícios insanáveis (insegurança na 
determinação da infração, cerceamento do direito de defesa e ilegitimidade passiva 
solidária do sócio administrador), não restando outra alternativa senão a declaração de 
sua absoluta improcedência. 

O julgador singular expede o Despacho n° 646/2015-JULP, de fls. 
121 e 122, mediante o qual determina o encaminhamento desses autos à Delegacia 
Regional de Fiscalização de Goiás para que seu ilustre titular designe um Agente do 



 

Fisco, preferencialmente o autor do procedimento, para que possa analisar as questões 
levantadas na impugnação do sujeito passivo, em especial, o cerceamento de direito de 
defesa, devendo fazer a juntada aos autos dos arquivos citados no histórico da autuação e 
na nota explicativa (arquivos magnéticos, tipo 54, em PDF), ou a cópia das notas fiscais 
que fundamentaram a ação fiscal, essas informações poderão ser gravadas em mídia 
digital CD-RW. 

Em atendimento ao Despacho n° 646/2015-JULP, inclui-se cópia em 
mídia digital das informações-SINTEGRA, referente às operações fiscais de saídas do 
estabelecimento autuado, nas quais foram inclusos cálculos das alíquotas e redução de 
base de cálculos corretas, por meio de planilha explicativa, inclusas anteriormente em 
PDF a este processo; para livre consulta em instrução processual.  

Os sujeitos passivos comparecem aos autos, fls. 132 a 135, 
apresentando resposta ao resultado da diligência determinada pelo Despacho n° 
646/2015-JULP, alegando que o Fiscal autuante deixou de observar a condição de 
empresa atacadista da Impugnante o que lhe permite utilizar a base cálculo reduzida em 
suas operações mercantis, conforme orienta o Regulamento do Código Tributário 
Estadual-RCTE-Decreto n° 4.852/97, em seu art.8°, inciso VIII, Anexo IX do RCTE, e que 
este teria cometido outro equívoco quando faz de ofício o lançamento de tributos em 
produtos comercializados pela Impugnante, que à época se encontravam incluídos no 
regime de substituição tributária, sendo, portanto, o imposto devido "retido na fonte", nos 
termos do Regulamento do Código Tributário Estadual-RCTE-Decreto n°4.852/97, em seu 
Anexo VIII. 

Os Impugnantes requerem que seja declarada a nulidade do 
presente Auto de Infração, consubstanciando nas razões ventiladas na impugnação em 
Primeira Instância e na resposta à diligência determinada pelo Despacho n° 640/2015-
JULP e por estar o mesmo eivado de vícios insanáveis, não restando outra alternativa 
senão a declaração de sua absoluta improcedência. 

Por meio da sentença n° 1060/2016-JULP, às fls. 136 a 139, o 
julgador singular decide pela procedência do auto de infração e em sua fundamentação 
afirma que, analisando o lançamento tributário, sob o aspecto formal, foi identificado e 
cientificado corretamente o sujeito passivo da obrigação tributária, aplicada a norma 
legalmente vigente no período de ocorrência do fato gerador que se subsumiu à descrição 
fática de infração fiscal, tendo sido proposta a penalidade específica ao caso, e 
assegurado aos recorrentes, de forma plena, o exercício do seu direito de defesa, face ao 
princípio jurídico do contraditório, consequência lógica do devido processo legal. 
Colocados os autos em diligência foram sanadas as irregularidades apresentadas pela 
impugnante, que poderiam cercear o seu direito à ampla defesa, não se verificando, 
portanto, nenhuma das hipóteses de nulidade estampada no art.20, da Lei 16.469/09. 

Em relação a preliminar de ilegitimidade passiva e pedido de 
exclusão da lide do sujeito passivo solidário, não se acolhe, haja vista, que na condição de 
administrador, participou diretamente da gestão da empresa a época da ocorrência do fato 
gerado, e por conseguinte, da decisão gerencial de que decorreu a prática da infração à 
Lei Estadual n° 11.651/1991, capitulada neste contencioso fiscal no campo "Dispositivo 
Legal Infringido" da peça basilar, conduta que se subsume ao artigo 45, inciso XII, do 
mesmo diploma legal.  

Em análise à defesa apresentada, o julgador entende que esta não 
prospera, pois em sua peça defensória o sujeito passivo alega que por possuir 
estabelecimento atacadista teria direito ao benefício da redução da base de cálculo, mas 
não aponta quais são as operações de saída que teve o seu direito glosado pelo fisco, ao 
mesmo tempo que afirma que no levantamento fiscal foram considerados produtos por ela 
comercializados que estariam sujeitos ao regime da substituição tributária, porém, mais 



 

uma vez não identifica quais são esses produtos e nem quais são as notas fiscais 
consideradas no levantamento fiscal.  

Diante dos fatos, como o sujeito passivo não trouxe aos autos 
argumentos ou prova capaz de ilidir a pretensão fiscal e por ter lançamento obedecido às 
disposições do art.160 do CTE, entende que o crédito tributário em questão deve 
prosseguir o seu curso.  

Os sujeitos passivos, após intimados da decisão de primeira 
instância, comparecem aos autos, fls.147 a 157, apresentando Recurso Voluntário 
trazendo os mesmos dizeres de sua impugnação à primeira instância, reiterando, em 
especial a alegação de que é possível extrair das mídias digitais disponibilizadas que a 
realização da auditória fiscal desconsiderou a condição de Atacadista do contribuinte na 
aplicação de redução da base de cálculo e aplicação de alíquota a menor, que 
supostamente justificasse o lançamento de ofício e que a condição de empresa 
atacadista permite a utilização da base de cálculo reduzida em suas operações 
mercantis. Aduz ainda que a fiscalização teria cometido outro equívoco, posto que não 
teria observado a tributação pela Substituição Tributária dos produtos autuados. 

Ao fim, requerem os recursantes que seja declarada a nulidade do 
presente Auto de Infração, consubstanciado nas preliminares arguidas (insegurança na 
determinação da infração, cerceamento do direito de defesa e ilegitimidade passiva do 
sócio administrador), ou que o lançamento seja considerado improcedente pelas razões 
de mérito devidamente ventiladas. 

É esse o Relatório. 
 
 

                         V O T O 
 

Em preliminar, a autuada argui a nulidade do presente procedimento 
por considerar que houve cerceamento ao seu direito de defesa, e ainda que o 
lançamento estaria inseguro, alegando a nulidade por insegurança na determinação da 
infração. 

Relativamente à alegação de que o lançamento encontra-se 
inseguro, em vista de lançamento ter se fundamentado em análises superficiais, onde a 
fiscalização não teria informado sequer as notas fiscais onde as irregularidades teriam 
sido identificadas, verifica-se no autos que, em despacho expedido ainda em primeira 
instância pelo julgador singular, fora determinado que a fiscalização acostasse aos autos 
todos os dados que entendia estarem ausentes para seu perfeito entendimento e para 
que pudesse o sujeito passivo se defender sem que tivesse seu direito cerceado, 
portanto, foram devidamente sanadas as irregularidades que pudessem cercear o direito 
do sujeito passivo a ampla defesa. 

Além do mais, um lançamento seguro se reveste de clara descrição 
do fato; de indicação dos elementos que compuseram a base de cálculo do imposto; de 
descrição das capitulações infracionais e de penalidade.  

Percebe-se que foram cumpridos no presente procedimento fiscal 
todos esses requisitos, que o sujeito passivo identifica com precisão a acusação que lhe é 
imputada, tanto que trouxe clara defesa em todas as fases processuais. Portanto, 
claramente, não estamos diante de um lançamento inseguro e também não há como 
considerar cerceado seu direito e de consequência não há se falar em nulidade da peça 
recorrida. 



 

Voto, com essas considerações, pelo afastamento das questões 
preliminares erigidas pela defesa, entendendo que não houve nos autos cerceamento ao 
seu direito de defesa nem ao menos nulidade por insegurança na determinação da 
infração. 

No mérito, observa-se que a acusação se embasa na Auditoria 
Básica do ICMS onde se identificou diferença a menor na utilização das alíquotas efetivas 
aplicadas pelo sujeito passivo na emissão de documentos fiscais em comparação com as 
alíquotas previstas em legislação, bem como utilização indevida do benefício da redução 
na base de cálculo. 

Em análise às alegações do sujeito passivo de que a acusação não 
deve prosperar, percebe-se que não fora realizado levantamento contraditório em que se 
evidenciassem as alegações trazidas em sua defesa, como no caso de se tratarem de 
operações com mercadorias sujeitas à substituição tributária e outras em que se poderia 
usufruir dos benefícios fiscais concedidos às empresas atacadistas. Não se identifica 
quais seriam essas operações ou produtos. Os levantamentos realizados pela fiscalização 
foram trazidos aos autos e disponibilizados ao sujeito passivo. Caso houvesse lastro as 
alegações despendidas pela defesa, seria possível contestar com facilidade a acusação 
que lhe fora imputada, portanto não ocorreu como seria o esperado para a comprovação 
do alegado. 

Diante disso, e por se encontrar o lançamento em sintonia com o 
disposto no art. 160 do CTE, entendo que o lançamento deve prosperar em sua 
integralidade, sem reparos. 

Aprecia-se ainda o pedido do sujeito passivo pela exclusão do 
solidário arrolado NILSON ALVES DE ASSIS do polo passivo da lide. 

Relativamente à matéria apresentada, com votação por maioria pela 
rejeição neste colegiado, observa-se que se trata de sócio majoritário responsável pela 
administração da empresa, conforme demonstrado no contrato social, assim como em 
outros julgados, rejeito o pedido de exclusão do solidário e afirmo que minha decisão 
encontra respaldo legal na disposição contida no art. 45, inciso XII do CTE, segundo o 
qual será solidária a pessoa que por seus atos ou omissões concorra para a prática de 
infração à legislação, conforme se observa da transcrição do mencionado dispositivo legal: 

  
Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na operação 

ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o 

fato gerador da obrigação principal, especialmente: 

[...] 

XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 

administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou 

prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão de que 

forem responsáveis; 

[...] 

 

Dessa forma, rejeito as preliminares de nulidade por cerceamento ao 
direito de defesa e por insegurança na determinação da infração, e, no mérito, conheço do 
Recurso Voluntário, nego-lhe provimento para confirmar a sentença singular que julgou 
pela procedência, e quanto à preliminar de exclusão do solidário NILSON ALVES DE 
ASSIS na lide, rejeito o pedido, mantendo-o como coobrigado no polo passivo do 
lançamento. 

 
 

Sala das sessões, em 03 de novembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Alíquota (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01988/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: Pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo. 
Rejeitado por maioria. 
 
ICMS. Utilização de alíquota indevida nas saídas. Omissão 
parcial de Saídas de Mercadorias Tributadas. Recurso 
Voluntário. Conhecido e não provido. Procedência. Decisão por 
maioria. 
 
Rejeita-se a diligência requerida pelo sujeito passivo quando 
não se vislumbrar a possibilidade da mesma (diligência) 
acrescentar informações úteis ao deslinde da causa. 
 
Deve ser declarado procedente o lançamento decorrente da 
utilização pelo sujeito passivo de alíquota de 7%, em vez de 
17%, nas vendas a consumidor final, caracterizando omissão 
parcial de saídas de mercadorias tributadas. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 17 de agosto de 2016, decidiu, por maioria de votos, rejeitar o pedido de 
diligência formulado pelo sujeito passivo. Foram vencedores os Conselheiros Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Aguinaldo Fernandes de Melo, Valdir Mendonça Alves e Marlene 
Maria da Silva Ruguê Bernardes. Vencido o Conselheiro José Pereira D'abadia. Quanto ao 
mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a 
sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Foram vencedores os 
Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, Aguinaldo Fernandes de Melo, Valdir 
Mendonça Alves e Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes. Vencido o Conselheiro José 
Pereira D'abadia que votou pela improcedência do auto de infração. O representante do 
sujeito passivo retirou, em sustentação oral, a preliminar de nulidade por insegurança na 
determinação da infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo deixou de 
totalizar/APURAR CORRETAMENTE os débitos referentes aos documentos fiscais 
EMITIDOS/escriturados no livro de registro de saídas, bem como no Livro de registro de 
Entradas (ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL – EFD), no período de 01/01/2014 a 
31/12/2014, conforme demonstrativos / AUDITORIA BÁSICA DO ICMS e documentos em 
anexo. Em consequência, deverá pagar o imposto correspondente no valor de R$ 
158.389,92, conforme DETALHAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (fls.03), mais 
penalidade e acréscimos legais. 

 
A autoridade lançadora indica como infringida as disposições do 

artigo 64, do Código Tributário Estadual - CTE (lei n.º 11.651/91), combinado com os 
artigos 67, I, e 316, IV, “c”, do RCTE. Proposta a aplicação da penalidade prevista no 
artigo 71, III, “e”, da lei n.º 11.651/91, c/redação da lei n.º 17.917/2012. 

 



 

Junta minucioso Anexo Estruturado – DESCRITIVO 
COMPLEMENTAR DA OCORRÊNCIA (fls.04/05), no qual descreve: 

1.) O contribuinte fora desenquadrado do SIMPLES NACIONAL em 
31/12/2008; 

2.) Embora desenquadrado, persistia apurando o ICMS a pagar 
como se ainda fosse enquadrado no regime do Simples; 

3.) Que os valores pagos pelo regime do SIMPLES foram 
compensados como crédito na apuração correta de ofício; 

4.) O contribuinte tributou suas saídas à alíquota de 7% (sete por 
cento). 

 
 

Junta ainda, dentre outros documentos, planilhas de Auditoria Básica 
do ICMS e leituras “REDUÇÃO Z” dos equipamentos utilizados pelo contribuinte no 
período em questão. 

 
Elabora e juta aos autos demonstrativos mensais de APURAÇÃO DO 

ICMS DEVIDO: Jan/14 (fls.12/14) – R$ 15.603,93; Fev/14 (fls.55/60) – R$ 15.005,81; 
Mar/14 (fls.105//107) – R$ 18.387,06; Abr/14 (fls.147/149) – R$ 28.170,03; Mai/14 
(fls.186/188) – R$ 18.154,46; Jun/14 (fls.225/227) – R$ 15.305,93; Jul/14 (fls.264/266) – 
R$ 13.227,37; Ago/14 (fls.308/310) – R$ 15.426,63; Set/14 (fls.334/336) – R$ 11.863,06; e 
Out/14 (fls.361/363) – R$ 7.245,64, totalizando omissão de ICMS no valor de R$ 
158.389,92. 

 
Devidamente intimado, o sujeito passivo atravessa impugnação em 

primeira instância, pugnando por pronunciamento favorável, em virtude de que espera ser 
enquadrado retroativamente no SIMPLES NACIONAL. 

 
Junta documentos. 
 
Mediante a SENTENÇA N.º 1210/2016 – JULP (fls.572/573), o 

julgador singular declara a PROCEDÊNCIA do lançamento, estribado principalmente no 
fato de que o sujeito passivo apurou o ICMS devido, e recolheu parte do apurado, como se 
ainda estivesse enquadrado no SIMPLES NACIONAL. Entretanto, fora desenquadrado do 
regime em 31/12/2008, sendo que os fatos geradores das obrigações descumpridas são 
do exercício de 2014. 

 
Intimado, o sujeito passivo interpõe recurso voluntário, no qual pede 

a reforma da decisão singular, julgando nulo o processo. Se acaso ultrapassada a 
preliminar, requer a improcedência do lançamento. Fundamenta seus pedidos, conforme 
fls.580/585, em supostos erros matérias de cálculo, falta de consideração do ICMS 
recolhido no DAS e na tributação integral das vendas com alíquota de 17%. 

 
Relatados, passo ao voto. 
 
 

                                                        V O T O 
 
Trata-se de julgamento de Recurso Voluntário contra lançamento em 

face do sujeito passivo em epígrafe por haver deixado de totalizar/APURAR 
CORRETAMENTE os débitos referentes aos documentos fiscais EMITIDOS/escriturados 
no livro de registro de saídas, bem como no Livro de registro de Entradas 



 

(ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL – EFD), no período de 01/01/2014 a 31/12/2014, 
conforme demonstrativos / AUDITORIA BÁSICA DO ICMS e documentos em anexo. 

 
Deixo de acatar a diligência solicitada pelo sujeito passivo, pois não 

há fato a esclarecer idôneo a prejudicar o deslinde da causa. Vê-se que a autoridade fiscal 
lançadora descreve e demonstra a alíquota efetivamente aplicada e a apuração indevida 
realizada pelo contribuinte como se ainda fosse enquadrado no SIMPLES NACIONAL. 
Enfim, nada há a complementar no lançamento, porquanto as planilhas demonstram a 
completude e correção do auto de infração, tendo inclusive compensado todos os valores 
pagos. 

 
Quanto ao mérito, refuto todas as alegações do sujeito passivo: 1.º) 

os valores levantados pelo sujeito passivo, relativos a débitos, créditos e saldos credores e 
devedores apurados estão todos errados. Ademais, não há necessidade de calcular a 
proporcionalidade entre saídas tributadas e saídas totais, conforme o artigo 25, § 2.º, do 
CTE, porquanto os levantamentos só discriminam saídas tributadas e suas alíquotas. 
Acrescento que todos os recolhimentos de ICMS comprovados em DAS foram 
compensados (abatidos). Verifica-se também pelas planilhas que as alíquotas foram 
corretamente descritas. 

 
Vê-se que o agente fiscal autor do lançamento elaborou as planilhas 

do levantamento demonstrando que o sujeito passivo, conforme leituras “REDUÇÃO Z” 
dos ECF’s, utilizou nas saídas internas a alíquota de 7%. Todos os créditos foram 
lançados para compensar (abater) o valor apurado pela Auditoria, tendo sido observadas 
as prescrições da IN n.º 1159/2012 – GSF. Demais valores pagos, quer seja de 
parcelamento, quer seja resultante da apuração incorreta pelas regras do SUPER 
SIMPLES – foram deduzidos. Enfim, o valor devido fora apurado de forma escorreita. 

 
Diante do exposto, rejeito o pedido de diligência formulado pelo 

sujeito passivo. Quanto ao mérito, conheço do recurso, nego-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular de procedência do lançamento. 

 
 
 
Sala das sessões, em 19 de dezembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Alíquota (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01989/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: Preliminares. Pedido de diligência formulado pelo 
sujeito passivo. Rejeitado por maioria. 
 
ICMS. Utilização de alíquota indevida nas saídas. Omissão 
parcial de Saídas de Mercadorias Tributadas. Recurso 
Voluntário. Conhecido e não provido. Procedência. Decisão por 
maioria. 
 
Rejeita-se a diligência requerida pelo sujeito passivo quando 
não se vislumbrar a possibilidade da mesma (diligência) 
acrescentar informações úteis ao deslinde da causa. 
 
Deve ser declarado procedente o lançamento decorrente da 
utilização pelo sujeito passivo de alíquota de 7%, em vez de 
17%, nas vendas a consumidor final, caracterizando omissão 
parcial de saídas de mercadorias tributadas. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 17 de agosto de 2016, decidiu, por maioria de votos, rejeitar o pedido de 
diligência formulado pelo sujeito passivo. Foram vencedores os Conselheiros Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Aguinaldo Fernandes de Melo, Valdir Mendonça Alves e Marlene 
Maria da Silva Ruguê Bernardes. Vencido o Conselheiro José Pereira D'abadia. Quanto ao 
mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a 
sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Foram vencedores os 
Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, Aguinaldo Fernandes de Melo, Valdir 
Mendonça Alves e Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes. Vencido o Conselheiro José 
Pereira D'abadia que votou pela improcedência do auto de infração. O representante do 
sujeito passivo retirou, em sustentação oral, a preliminar de nulidade por insegurança na 
determinação da infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo deixou de 
totalizar/APURAR CORRETAMENTE os débitos referentes aos documentos fiscais 
EMITIDOS/escriturados no livro de registro de saídas, bem como no Livro de registro de 
Entradas (ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL – EFD), no período de 01/01/2013 a 
31/12/2013, conforme demonstrativos / AUDITORIA BÁSICA DO ICMS e documentos em 
anexo. Em consequência, deverá pagar o imposto correspondente no valor de R$ 
297.096,25, conforme DETALHAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (fls.03), mais 
penalidade e acréscimos legais. 

 
A autoridade lançadora indica como infringida as disposições do 

artigo 64, do Código Tributário Estadual - CTE (lei n.º 11.651/91), combinado com os 
artigos 67, I, e 316, IV, “c”, do RCTE. Proposta a aplicação da penalidade prevista no 
artigo 71, III, “e”, da lei n.º 11.651/91, c/redação da lei n.º 17.917/2012. 

 



 

Junta minucioso Anexo Estruturado – DESCRITIVO 
COMPLEMENTAR DA OCORRÊNCIA (fls.04/05), no qual descreve: 

5.) O contribuinte fora desenquadrado do SIMPLES NACIONAL em 
31/12/2008; 

6.) Embora desenquadrado, persistia apurando o ICMS a pagar 
como se ainda fosse enquadrado no regime do Simples; 

7.) Que os valores pagos pelo regime do SIMPLES foram 
compensados como crédito na apuração correta de ofício; 

8.) O contribuinte tributou suas saídas à alíquota de 7% (sete por 
cento). 

 
 

Junta ainda, dentre outros documentos, planilhas de Auditoria Básica 
do ICMS e leituras “REDUÇÃO Z” dos equipamentos utilizados pelo contribuinte no 
período em questão. 

 
Elabora e juta aos autos demonstrativos mensais de APURAÇÃO DO 

ICMS DEVIDO: Jan/13 (fls.15/18) – R$ 18.831,19; Fev/13 (fls.57/59 – R$ 13.277,20; 
Mar/13 (fls.93/95) – R$ 18.571,99; Abr/13 (fls.133/135) – R$ 29.995,47; Mai/13 
(fls.173/175) – R$ 28.517,19; Jun/13 (fls.213/215) – R$ 32.887,54; Jul/13 (fls.253/255) – 
R$ 33.666,63; Ago/13 (fls.296/298) – R$ 28.985,86; Set/13 (fls.347/349) – R$ 19.774,83; 
Out/13 (fls.391/393) – R$ 17.737,35; Nov/13 (fls.441/443) – R$ 18.492,21; e Dez/13 
(fls.479/481) – R$ 36.358,79, totalizando omissão de ICMS no valor de R$ 297.096,25. 

 
Devidamente intimado, o sujeito passivo atravessa impugnação em 

primeira instância, pugnando pela improcedência do lançamento, haja vista que o Fisco 
deixou de considerar o ICMS originado nos estoques iniciais do período fiscalizado ou o 
saldo credor do período anterior apontado no LRAICMS, bem como considerou tributadas 
todas as saídas, quando há mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária. 

 
Junta documentos. 
 
Mediante a SENTENÇA N.º 1216/2016 – JULP (fls.662/664), o 

julgador singular declara a PROCEDÊNCIA do lançamento, estribado principalmente no 
fato de que o sujeito passivo utilizou alíquota de 7% nas saídas, em vez de 17%. 

 
Intimado, o sujeito passivo interpõe recurso voluntário, no qual pede 

a reforma da decisão singular, julgando nulo o processo. Se acaso ultrapassa a preliminar, 
requer a improcedência do lançamento. Fundamenta seus pedidos, conforme fls.669/673, 
em supostos erros matérias de cálculo, falta de consideração do ICMS recolhido no DAS e 
na tributação integral das vendas com alíquota de 17%. 

 
Relatados, passo ao voto. 
 
 

                                                        V O T O 
 
Trata-se de julgamento de Recurso Voluntário contra lançamento em 

face do sujeito passivo em epígrafe por haver deixado de totalizar/APURAR 
CORRETAMENTE os débitos referentes aos documentos fiscais EMITIDOS/escriturados 
no livro de registro de saídas, bem como no Livro de registro de Entradas 
(ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL – EFD), no período de 01/01/2013 a 31/12/2013, 
conforme demonstrativos / AUDITORIA BÁSICA DO ICMS e documentos em anexo. 



 

 
Deixo de acatar a diligência solicitada pelo sujeito passivo, pois não 

há fato a esclarecer idôneo a prejudicar o deslinde da causa. Vê-se que a autoridade fiscal 
lançadora descreve e demonstra a alíquota efetivamente aplicada e a apuração indevida 
realizada pelo contribuinte como se ainda fosse enquadrado no SIMPLES NACIONAL. 
Enfim, nada há a complementar no lançamento, porquanto as planilhas demonstram a 
completude e correção do auto de infração, tendo inclusive compensado todos os valores 
pagos. 

 
Quanto ao mérito, refuto todas as alegações do sujeito passivo: 1.º) o 

valor de R$ 7.985,67 (PGDAS de fls.675) não fora compensado no levantamento porque 
não fora pago, conforme sistema SARE da SEFAZ; 2.º) o valor de R$ 1.894,10 fora 
abatido como crédito na nova apuração; 3.º) o valor de R$ 40.220,68, relativo a 
mercadorias não tributadas, não foi considerado nos levantamentos, que considerou 
apenas as mercadorias tributadas. Ademais, não há necessidade de calcular a 
proporcionalidade entre saídas tributadas e saídas totais, conforme o artigo 25, § 2.º, do 
CTE, porquanto os levantamentos só discriminam saídas tributadas e suas alíquotas. 
Acrescento que todos os recolhimentos de ICMS comprovados em DAS foram 
compensados (abatidos). Verifica-se também pelas planilhas que as alíquotas foram 
corretamente descritas. 

 
Vê-se que o agente fiscal autor do lançamento elaborou as planilhas 

do levantamento demonstrando que o sujeito passivo, conforme leituras “REDUÇÃO Z” 
dos ECF’s, utilizou nas saídas internas a alíquota de 7%. Todos os créditos foram 
lançados para compensar (abater) o valor apurado pela Auditoria, tendo sido observadas 
as prescrições da IN n.º 1159/2012 – GSF. Demais valores pagos, quer seja de 
parcelamento, quer seja resultante da apuração incorreta pelas regras do SUPER 
SIMPLES – foram deduzidos. Enfim, o valor devido fora apurado de forma escorreita. 

 
Diante do exposto, rejeito o pedido de diligência formulado pelo 

sujeito passivo. Quanto ao mérito, conheço do recurso, nego-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular de procedência do lançamento. 

 
 

 
Sala das sessões, em 19 de dezembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00025/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: Processual. Pedido de diligência. Requerimento de 
autoria do sujeito passivo. Rejeitado. Nulidade do auto de 
infração. Cerceamento do direito de defesa e Insegurança na 
determinação da infração. Rejeitadas. Exclusão dos solidários 
da lide. Rejeitado. ICMS. Omissão do imposto. Escrituração 
indevida de crédito outorgado. Aproveitamento do ICMS normal 
relativo a mercadoria cujo crédito do imposto é reduzido. 
Procedência. 
 
1. A não apresentação, pelo contribuinte, de elementos com 
consistente relevância capazes de provocar a modificação do 
procedimento fiscal que motivou a formalização do lançamento, 
é impeditiva da alteração da pretensão fazendária; 
 
2. Inocorrendo nos autos quaisquer das hipóteses de nulidade 
previstas no artigo 20 da Lei nº 16.464/09, mister se faz rejeitar a 
preliminar de nulidade argüida pelo sujeito passivo; 
 
3. Os sócios, os gerentes, os administradores, os 
presidentes, etc que não tenham agido com excesso de 
poderes, ou infração de contrato social ou estatutos, ou 
concorrido pela prática de ilícito tributário, nos termos da 
Súmula do Superior Tribunal Justiça, não poder ser sujeitos 
passivos solidários da lide; 
 
4. Provado nos autos que o sujeito passivo omitiu o pagamento 
do imposto em razão da escrituração indevida de crédito 
outorgado nas saídas interestaduais de feijão, tendo adquirido-o 
em operação interestadual e aproveitado o crédito do ICMS 
normal das entradas, em flagrante desrespeito à legislação 
tributária, procedente é o auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 10 de agosto de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de conversão do julgamento em diligência, formulado pelo representante do sujeito 
passivo. Participaram do julgamento os Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes, 
Nivaldo José Mendes e Carlos Andrade Silveira. Por maioria de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pelo sujeito passivo, por cerceamento 
do direito de defesa e insegurança na determinação da infração. Foram vencedores os 
Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes e Nivaldo José Mendes. Vencido o 
Conselheiro Carlos Andrade Silveira. Por maioria de votos, acolher a preliminar de 
exclusão da lide dos Solidários Jonas Pinheiro de Melo, Nilton César Rodrigues, Nilton 
Pinheiro de Melo e Ivan Pinheiro de Melo e outros, arguida pelo sujeito passivo. Foram 
vencedores os Conselheiros Nivaldo José Mendes e Carlos Andrade Silveira. Vencido o 
Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes. Quanto ao mérito, por maioria de votos, 
conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 



 

considerou procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros José 
Paixão de Oliveira Gomes e Nivaldo José Mendes. Vencido o Conselheiro Carlos Andrade 
Silveira que votou pela improcedência do lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Descreve o auto de infração que o sujeito passivo omitiu o 
pagamento do imposto em decorrência da escrituração indevida de crédito outorgado nas 
saídas interestaduais de feijão, tendo adquirido em operação interestadual e aproveitado 
crédito de ICMS normal das entradas, em total desacordo com o artigo 11, inciso XXXIV, 
“b” e § 12, VI, Anexo IX do Decreto nº 4.852/97. Em decorrência fica sujeito ao pagamento 
do ICMS omitido acrescido das cominações legais. 

 
A fiscalização entendeu como infringidos os artigos 64 do CTE, 

combinado com o artigo 11, inciso XXXIV, “b” e § 12, VI do Anexo IX do RCTE, tendo sido, 
ainda, proposta a penalidade do artigo 71, inciso IV, “a” do CTE. 

 
Os sujeitos passivos foram todos intimados às folhas 198/211, para 

pagar ou apresentar defesa, na forma e prazo estabelecidos pela Lei Processual ora em 
vigor. 

 
A impugnante, instaurando o contraditório, por meio de seu 

representante legal e falando em nome de todos os solidários, argui as preliminares de 
exclusão de todos os solidários do polo passivo da lide, de insegurança na determinação 
da infração e cerceamento do direito de defesa. Em relação à primeira, argumenta que os 
solidários foram indevidamente incluídos na lide e por não terem agido com ofensa à lei, 
não devem integrar o polo passivo da lide. No que diz respeito à aludida insegurança, 
argumenta que os procedimentos fiscais estão confusos e teve seu direito de defesa 
cerceado em virtude de a fiscalização ter misturado períodos e situações diferentes e 
omissão quanto à apresentação de notas explicativas. 

 
No mérito, argumenta não ter praticado a infração estampada na 

basilar e apresenta questionamentos sobre erros apresentados pela fiscalização. 
 
Ao final, requer a nulidade dos autos ou alternativamente, a exclusão 

dos solidários ou a improcedência do feito. 
 
Em seguida, o julgador singular converte o feito em diligência à 

Delegacia Regional de Fiscalização para que seu titular determinasse que auditores 
estranho à lide pudessem verificar de forma conclusiva todas as alegações e 
questionamentos das partes passivas, objetivando saber se a defesa teria ou não, razão 
em suas argumentações, em especial, as alegações de duplicidade e/ou superposição de 
valores em relação a este auto de infração e os de nºs 4 0109024 634 29 e 4 0109036 276 
89, assim como todos os questionamentos apontados à caneta vermelha no documento, 
às folhas 225, juntado aos autos pela defesa. 

 
O revisor manifestou-se às fls. 230/233 para rebater todos os 

questionamentos apresentados pela defesa, concluindo pela exatidão dos procedimentos 
anteriores e em virtude disso ratifica o presente crédito tributário. 

 
Sobreveio a decisão singular de nº 402/2015 – JULP às fls. 249/257 

na qual o douto julgador singular rejeita as aludidas preliminares de nulidade por 
insegurança na determinação da infração e cerceamento do direito de defesa. Argumenta  



 

que o sujeito passivo não comprova os efetivos prejuízos que lhe foram imputados em 
função destes supostos vícios; que nada traz aos autos que corroborem essas alegações; 
que na diligência realizada foram esclarecidas todas as questões suscitadas pela defesa; 
que a nota explicativa já fazia parte da autuação desde o seu início e para sustentar seus 
argumentos invoca dispositivos legais. 

 
Quanto a duplicidade de lançamentos ou superposição de valores 

deste auto com os de nºs 4 0109024 634 29 e 4 0109036 276 89, o preclaro julgador 
monocrático obtempera que na revisão de fls. 230/233, no item 04, afastou de maneira 
decisiva a pretensão passiva em que conforme nota explicativa às folhas 194/197, tais 
questões já haviam sido devidamente esclarecidas e dessa forma rejeita os aludidos 
vícios. 

 
Em seguida, rejeita a preliminar de exclusão dos solidários do polo 

passivo da lide, com fulcro em dispositivos legais tais como o artigo 124 do CTN e o artigo 
45, inciso XII do CTE. Que neste país vigora o princípio da responsabilidade objetiva como 
a regra, e subjetiva como a exceção.  

 
Que nos termos do artigo 128 do CTN, a pessoa do administrador 

está vinculada ao fato gerador é  por isso devedor solidário em relação ao crédito tributário 
e que os atos da empresa são sempre praticados por meio da vontade de seus dirigentes, 
sendo inegável a solidariedade destes em relação as obrigações que contraem em nome 
daquela, pois a responsabilidade solidária em tal situação é objetiva, presumida, uma vez 
que se configura na situação descrita no artigo 124, inciso I; que o sócio administrador da 
pessoa jurídica possui claro e inequívoco interesse comum com a empresa na situação 
que constitui fato gerador.  

 
Quanto ao mérito, obtempera que a acusação fiscal demonstrou de 

forma clara e objetiva, o aproveitamento a maior que o devido do benefício fiscal, a título 
de crédito outorgado sem contrapartida documental por parte do polo passivo que 
pudesse descaracterizar a infração tributária. 

 
Ao final, conhece da impugnação, nega-lhe provimento para rejeitar 

as preliminares e questões incidentais arguidas e, no mérito, negar-lhe provimento para 
considerar procedente o auto de infração. 

 
Cientificado ás folhas 259/261, as partes interpõem em conjunto 

recurso voluntário (fls. 264/271). De proêmio reiteram as preliminares de exclusão dos 
solidários do polo passivo da lide, bem como a nulidade da peça básica por insegurança 
na determinação da infração e cerceamento do direito de defesa.  

 
Argumentam que os tribunais pátrios tem jurisprudência uniformizada 

quanto à não aplicação do instituto da solidariedade para este tipo de caso; que entendem 
que o sócio de uma empresa nunca deve ser incluído como devedor solidário, a menos 
que viole o artigo 135 do CTN; que inexiste afronta à lei pois a sociedade encontra-se em 
pleno funcionamento; que tampouco houve sua dissolução irregular ou atos praticados 
com dolo, má fé, simulação ou fraude; que inexistem provas de que tenham tido alguma 
participação na infração estampada na basilar; que as supostas diferenças apuradas na 
escrita contábil não são de responsabilidade dos sócios ou dos gerentes; que a 
jurisprudência assegura que a simples falta de pagamento não configura circunstância que 
acarrete responsabilidade do sócio.  

 



 

Que a responsabilidade solidária deve ser comprovada de maneira 
clara mas não de forma presumida e por isso entende que os solidários devem ser 
excluídos da lide. 

 
Quanto à nulidade da peça básica por insegurança na determinação 

da infração, assevera que o trabalho fiscal, embora suntuoso e criterioso não consegue 
embasar a acusação fiscal. Reitera que o levantamento é confuso pois inexistem notas 
explicativas e tampouco há a separação dos períodos onde houve mudanças nos 
benefícios fiscais; que o trabalho encontra-se inteiramente irregular e não ficou claro o 
valor do crédito a ser lançado; que não há segurança quanto a infração tida como 
praticada; que não foram demonstradas com clareza as situações em que houve o 
aproveitamento indevido do crédito tributário; que o trabalho revisional também não 
atendeu ao que foi pedido no despacho do julgador singular, por não ter apresentado 
como foram apurados os valores alegados no que foi anotado a mão; que os 
levantamentos são contraditórios pois apesar de apontar ter havido aproveitamento 
indevido de crédito, não logrou demonstrar quais foram essas situações; que não ficou 
demonstrado haver aproveitamento indevido de crédito outorgado e por isso requer a 
nulidade do feito. 

 
No que tange ao cerceamento do direito de defesa, argumenta que o 

agente autuante misturou no auto de infração períodos de situações diferentes relativos ao 
crédito outorgado ao mesmo tempo em que não apresentou nota explicativa de como foi 
feito o levantamento ou apurados os créditos ditos como indevidos; que o agente fiscal 
não proporcionou ao impugnante meio de defesa clara e consistente; que não 
proporcionou ao sujeito passivo meio de uma defesa clara e consistente; que os dados 
juntados não são claros para apurar-se o valor devido o que caracteriza cerceamento do 
direito de defesa e por último aponta erros e omissões no levantamento fiscal. 

 
No mérito, argumenta não ter praticado a infração estampada na 

basilar. Em seguida, aponta erros e omissões nos levantamentos fiscais; que o trabalho 
fiscal não apresentou notas explicativas de como tais valores foram obtidos; que o revisor 
nada mais acrescentou pois apenas elaborou relatório citando números soltos sem indicar 
de onde extraiu esses números. 

 
Que no auto de infração foi relatado que o sujeito passivo creditou-se 

indevidamente apenas quanto aos créditos outorgados em relação ao feijão, porém não é 
o que mostra os demonstrativos anexados aos autos; o que a fiscal e o revisor apuraram 
quanto a esse assunto não coincide com os valores lançados nos anexos estruturados; 
que não há outra alternativa à Câmara senão decretar a improcedência do feitou ou, 
alternativamente, enviá-lo para revisão mais detalhada; que o feijão adquirido nas 
operações interestaduais foram escriturados mas não aproveitados; que mesmo lançados 
na coluna “Impostos Creditados” no livro de apuração, esses valores foram estornados 
pela empresa nos ajustes da apuração, como se vê nos próprios Livros anexos aos autos 
e nem a autuante nem o Revisor se atentaram para tal; que foram generalizados todos os 
períodos e não se fez a distinção dos períodos assim como a alíquota do crédito 
outorgado. 

 
Salienta que outro erro grave praticado pela nobre agente do fisco foi 

a superposição de lançamentos, pois os valores constantes desse auto de infração já foi 
objeto de autuação nos autos de nº 4 0109024 634 29 e 4 0109036 276 89 em tramitação 
nesse Egrégio Conselho; que no item 04 do Relatório do Revisor à página 230, o revisor 
tentou explicar o que foi aqui questionado sobre a superposição de autos de infração, mas 
que nada fez para deixar claro essa explicação; que torna-se imperativo nova revisão por 



 

fiscal estranho à lide para a apuração dos valores reais denunciados pelo fisco e correção 
de demais erros. 

 
Ao final requer a reforma da decisão anterior para considerar 

improcedente o auto de infração. 
 
 

V O T O 
 
Passo a decidir e de plano devo rejeitar o pedido de diligência 

formulado pelo sujeito passivo por considerar que o feito encontra-se em perfeitas 
condições para sua apreciação. Ademais, ao compulsar os autos, verifico que o douto 
julgador singular, em atendimento aos princípios do contraditório e da ampla defesa já 
havia determinado a revisão do presente lançamento fiscal, tendo o revisor se manifestado 
detalhadamente acerca de todos argumentos alegados pela defesa às fls. 730/738.  

 
Tal, somado à Nota Explicativa colacionada aos autos pelo agente 

fiscal às fls. 192/197 e na qual todos os valores constantes do auto de infração tem sua 
origem minuciosamente explicados, deitam por terra o aludido pedido. Considero que 
melhor teria feito o sujeito passivo se tivesse apresentado levantamento ou revisão fiscal 
de sua própria lavra, nos mesmos parâmetros daquele apresentado pelo revisor, 
apontando todos os erros e omissões praticados pelo agente estatal, porém não o tendo 
feito, sujeita-se ao julgamento do feito tal como está. 

 
No mesmo diapasão, devo rejeitar as preliminares de nulidade da 

peça básica por cerceamento do direito de defesa e insegurança na determinação da 
infração, arguidas pelo polo passivo. De fato, válida a argumentação anterior para a 
rejeição das aludidas preliminares, pois a constituição de crédito foi efetuada por 
autoridade fiscal competente para tal, segura está a determinação da infração, 
corretamente identificado o fato gerador, com plena e inequívoca sustentação legal, 
corretamente também encontra-se identificado o sujeito passivo, assim como a base de 
cálculo e a alíquota arbitrada, e finalmente, nos autos encontra-se toda a documentação 
que lhes deu origem à disposição do sujeito passivo, para que pudesse ele exercer seu 
amplo direito constitucional de defesa. 

Impende salientar que todos os pontos obscuros a que alude o 
sujeito passivo foram analisados quando da revisão de fls. 730/738 bem como inexistem 
nos autos quaisquer dos requisitos estatuídos pelo Manual de Defesa Fiscal Mínima no 
Processo Tributário que possam ensejar a arguição dos referidos vícios. Por oportuno, 
transcrevo-os abaixo, “in verbis”: 

8.4.4. – NULIDADE POR INSEGURANÇA NA DETERMINAÇÃO DA INFRAÇÃO 
Se for o caso, o Contribuinte poderá argüir a preliminar de nulidade por 
insegurança na determinação da infração, se constatar que: 
a)   a descrição do fato no lançamento não mantém coerência com os 
demonstrativos ou documentos anexados pelo autuante, 
b)   a descrição do fato no lançamento não mantém coerência com a 
fundamentação legal da suposta infração, 
c)   ocorreram  divergências  de  valores  entre  os  levantamentos  
integrantes  do lançamento, ou destes com o auto de infração, 
d)   o  lançamento  foi  instruído  com  levantamento  incompleto,  que  não  
confirma  a suposta infração objeto da autuação, 
e)   há insegurança quanto à denominação do produto, ou quanto ao 
agrupamento de produtos diversos, no levantamento específico, 

 
[...] 
 
8.4.3. – NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA 



 

Esta  nulidade  evidencia-se  no  processo  pela  existência  de  atos  ou  
omissões  ou procedimentos  defeituosos,  que  prejudicam  ou  impedem  o  
exercício  do  amplo  direito  de defesa, como, por exemplo, as argüições 
seguintes: 
a)   a  apreensão  e  retenção  pela  autoridade  administrativa  dos  
documentos necessários à defesa do Contribuinte, ou a devolução dos 
documentos ao mesmo, após a intimação, suprimindo seu prazo processual 
para defesa, 
b)   os documentos do Contribuinte  foram apossados pela autoridade 
administrativa sem emissão do competente Termo de Apreensão, 
configurando posse ilícita, 
c)   a ausência na instrução processual de documento fiscal citado pelo 
autuante e que não consta dos arquivos do Contribuinte, 
d)   o  trancamento  de  estoques  sem  o  devido  acompanhamento  e  
assinatura  do Contribuinte, 
e)   o  arbitramento  de  lucro  sem  a  desclassificação  formal  da  escrita  
contábil,  se possuir, 
f)    informações divergentes de quebra técnica ou utilização de índice 
impreciso em levantamento específico, 
g)   falha na eleição do domicílio fiscal do Contribuinte no lançamento, 
inocorrendo a regular intimação, para pagar o débito ou defender-se, 
h)   falha na intimação postal, quando a correspondência for remetida para 
endereço incorreto, ou não servido pelos Correios, caso da zona rural, e 
devolvida sem a cientificação do destinatário, 
i)    falha na intimação por edital, se ocorreu anterior falha na intimação 
postal,  
j)    nulidade  do auto de infração, por estar destituído de demonstrativo que 
lhe deu origem, 
k)   a juntada aos autos, por parte da fiscalização, de novos documentos, 
aditivos ou revisão, sem que o Contribuinte tenha sido intimado para 
manifestar-se. 
 
Ante o exposto e uma vez não comprovados os prejuízos que alega, 

mister se faz, acompanhado da maioria do voto de meus pares, rejeitar as preliminares de 
nulidade da peça básica por insegurança na determinação da infração e cerceamento do 
direito de defesa, arguidas pela parte.  

 
Em seguida, devo acolher a preliminar de exclusão dos solidários 

Jonas Pinheiro de Melo, Nilton César Rodrigues, Nilton Pinheiro de Melo e Ivan Pinheiro 
de Melo, arguida pelo sujeito passivo. De fato, nada há nestes autos que comprovem que 
os solidários citados tenham agido com dolo, má fé, fraude ou simulação ou que tenham 
incorrido nos dispositivos dos artigos 124, 134 e 135, todos do Código Tributário Nacional. 
Considero tal qual as cortes superioras deste país que o sócio da pessoa jurídica não 
responde isoladamente pelo crédito tributário devido pela pessoa jurídica. Tanto que a 
sentença do Superior Tribunal de Justiça, a qual me espelhei, sobre este sentido sumulou: 

 
1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento ao recurso especial da 

agravante. 

2. Os bens do sócio de uma pessoa jurídica comercial não respondem, em caráter 

solidário, por dívidas fiscais assumidas pela sociedade. A responsabilidade tributária 

imposta por sócio-gerente, administrador, diretor ou equivalente só se caracteriza 

quando há dissolução irregular da sociedade ou se comprova infração à lei praticada 

pelo dirigente. 

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido 

de que o simples inadimplemento não caracteriza infração legal. Inexistindo prova de 

que se tenha agido com excesso de poderes, ou infração de contrato social ou estatutos, 

não há falar-se em responsabilidade tributária de ex-sócio a esse título ou a título de 

infração legal, por meio de redirecionamento da execução fiscal. (STJ, 1ª T, AgRg no 

Resp 834404/RS, rel. Ministro José Delgado, DJ 31.08.2006,p.260). 

 



 

No caso em discussão, a Súmula do STJ resguarda a pessoa dos 
sócios e somente nas situações aventadas é que estes poderão ser responsabilizados. 
Em face ao procedimento dos sócios, é pacífico que a sociedade não sofreu abalos de 
nenhuma ordem, tanto que a atividade mercantil continua operando de acordo com as 
regras da legislação tributária em vigor. 

 
Por isso, ao direcionar o meu voto, relativo à questão preliminar, eu a 

acolho para excluir da lide os solidários mencionados em linhas pretéritas, ocasião na qual 
estou acompanhado pela maioria de meus pares. 

 
Vencida esta primeira parte do voto, direciono-me ao mérito da ação 

para esclarecer a razão do meu voto, cujo fundamento exponho. 
 
Ao compulsar os autos, verifico que houve a diligência necessária ao 

esclarecimento dos fatos, porém o contribuinte nada traz aos autos que pudesse infirmar a 
pretensão fiscal inicial. Visto que a questão foi apreciada com a devida propriedade pelo 
douto julgador singular, Luís Fernando Rigo, que na lapidar decisão de fls. 249/257 
manifestou-se pela procedência do feito, transcrevo-a abaixo, por adotá-la como razão de 
decidir, “in verbis”: 

 
“DO MÉRITO DA CAUSA 
 
Para solução da lide, no aspecto meritório, deve-se verificar se a acusação 
fiscal demonstrou, de forma clara e objetiva, o aproveitamento maior que o 
devido do benefício fiscal, a título de crédito outorgado, como mencionado 
na acusação fiscal. 
 
Entendo que a fiscalização, por meio de Auditoria Básica do ICMS e dos 
demonstrativos e demais documentos juntados ao feito conseguiu 
demonstrar, de forma irrefutável, que as diferenças a que foram estornadas 
referiam-se ao aproveitamento indevido do crédito outorgado, em 
descumprimento aos requisitos do artigo 11, XXXIV, “b” e § 12, VI do Anexo 
IX do RCTE, apurados corretamente conforme demonstrativos e demais 
provas dos cálculos juntados, às folhas 12/20, e que por terem sido 
inteiramente revisados por fiscal estranho à lide, relatório revisional às folhas 
230/233, trouxeram legitimidade e transparência para a infração e aos 
infratores. 
 
Para melhor fundamentação, tomo como minhas as explicações do relatório 
revisional de folhas 230/233, que detalharam e confirmaram os valores 
exigidos no Anexo Estruturado de Detalhamento do Crédito Tributário às 
folhas 03, nos valores autuados nos meses em que houve repercussão, 
relacionada a falta de recolhimento do imposto no montante total de R$ 
28.081,55, que distribuem-se pelos meses de janeiro a abril de 2009. 
 
Dessa forma, os argumentos defensórios, ainda que judiciosos, não estão 
estribados em documentos válidos e eficazes ao fim pretendido pela defesa, 
sendo assim, concluo que a defesa não conseguiu descaracterizar a infração 
tributária descrita nos autos e ainda tem contra si o fato de que levou clara a 
nítida vantagem no negócio, ou seja, deixou de pagar imposto no limite dos 
créditos indevidamente apropriados. 
 
Posto isto, concluo que está caracterizada a infração fiscal pelo claro 
descumprimento de uma obrigação tributária, baseada numa lei em abstrato 
e num fato gerador concreto, fazendo gerar o crédito tributário reclamado 
pelo lançamento de ofício. 
 
DISPOSITIVO 
 



 

Diante desses fatos e pelos fundamentos jurídicos acima e, em especial pelas 
provas juntadas aos autos, conheço da impugnação, nego-lhe provimento, 
para, em preliminar, não acolher nenhuma nulidade, assim como, rejeitar 
todas as questões incidentais e, no mérito, decidir pela PROCEDÊNCIA da 
pretensão inicial do fisco, em nome de todos os autuados com cálculo do 
setor competente, o que garantirá certeza e liquidez ao referido crédito 
tributário. 

  
 
Ante o exposto, nada mais devo acrescentar, motivo pelo qual 

conheço do recurso, nego-lhe provimento para confirmar a decisão singular que 
considerou procedente o auto de infração. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 12 de janeiro de 2016. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00031/16 
 
Relator: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal.  
PROCESSUAL. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. NÃO-
OCORRÊNCIA. DILIGÊNCIA FISCAL. REJEITADA. ICMS. 
APROVEITAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITOS. SUJEITO 
PASSIVO SUBMETIDO, VOLUNTARIAMENTE, AO REGIME DE 
CRÉDITO PRESUMIDO, NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO 
NORMATIVA Nº 673/04-GSF. PROCEDÊNCIA.  
 
1. Por óbvio, se a acusação é vacilante e obscura, o sujeito 
passivo não terá elementos para contraditá-la adequadamente. 
O presente lançamento informa claramente qual é o objeto da 
acusação fiscal, qual seja, a violação à parte final do art. 3º da 
Instrução Normativa nº 673/04-GSF. 
2. O trabalho fiscal já abateu o valor do crédito presumido a que 
o sujeito passivo tem direito. Traduzindo em miúdos, o estorno 
promovido pelo Fisco não contemplou a integralidade do crédito 
indevidamente aproveitado pelo sujeito passivo, conforme 
declaração que consta em notas explicativas, fls. 17 dos autos. 
3. O sujeito passivo, de fato, não se obriga a adotar o regime 
imposto pela Instrução Normativa nº 673/04-GSF, ex vi dos 
próprios termos desse instrumento. Seu art. 9º assevera 
expressamente que o seu "descredenciamento pode ser 
efetuado a qualquer tempo (...)", por iniciativa do contribuinte. 
Entretanto, se faz a opção pelo regime especial, não pode, ao 
seu bel prazer, escolher quais de seus dispositivos logrará 
cumprir e quais outros passará ao largo. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 18 de dezembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato, Carlos Andrade Silveira e Nivaldo José 
Mendes. Por unanimidade de votos,  rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa. Participaram do julgamento 
os Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato, Carlos Andrade Silveira e Nivaldo José 
Mendes. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, negar-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Foram vencedores os Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato e Carlos 
Andrade Silveira. Vencido o Conselheiro Nivaldo José Mendes, que votou pela 
improcedência do auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Nestes autos, o Fisco acusa o sujeito passivo de haver omitido o 
pagamento do ICMS em razão de escrituração indevida de créditos, formando com isso 
saldo credor irregular. O contribuinte é produtor rural, autorizado a emitir sua própria nota 



 

fiscal, uma vez que cadastrado pelo rito da Instrução Normativa nº 673/04-GSF (art. 3º). 
Nessa condição, somente pode utilizar o crédito presumido sobre o valor do imposto 
devido, em substituição à apropriação de quaisquer outros créditos.  

A infração foi capitulada nos arts. 58, §3º, II e 64, ambos do CTE, 
combinados com os arts. 3º e 14 da IN Nº 673/04-GSF. A penalidade, por seu turno, é a 
que consta do art. 71, IV, “a” do CTE.  

Aufere-se ICMS no valor originário de R$ 62.764,95, referente a fatos 
geradores ocorridos entre 1º de julho de 2008 e 31/12/08. O auto de infração foi lavrado 
em 29/12/09. 

A instrução processual Fazendária é composta dos seguintes 
elementos: 

1) Auditoria Básica do ICMS; 
2) Notas explicativas; 
3) Cópias de livros fiscais; 
4) Cópias de notas fiscais de aquisição e vendas de mercadorias; 
5) Cópia de despacho da Delegacia Regional de Fiscalização de 

Anápolis, informando que o produtor desenvolve atividade de 
criação de frango de granja para abate; 

6) Cópia de termo de ocorrências.  

O sujeito passivo comparece em 1ª instância, alegando, em suma a 
ilegalidade da Instrução Normativa nº 673/04-GSF. O julgamento singular deu pela 
procedência do lançamento.  

O sujeito passivo retorna aos autos, noticiando a interposição de 
ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, em trâmite na 2ª Vara de 
Fazenda da Comarca de Goiânia, sob o nº 200905007764, na qual questiona a legalidade 
de alguns dispositivos da IN nº 673/04-GSF.  

Assevera que fora deferida antecipação de tutela  no Ag. Reg. Em 
Ag. De Instrumento nº 518100-08.2009.809.0000 (200995181004), suspendendo os 
efeitos das alíneas “b” e “c” do inciso I do art. 2º; da parte final do art. 3º e da alínea “d” do 
art. 9º do instrumento questionado.  

Buscando assegurar direitos, a recorrente adotou o regime periódico 
de apuração e pagamento do ICMS, mediante o sistema normal de débitos e créditos, sem 
a utilização de crédito presumido.  

Para garantir o efeito prático da decisão judicial, faz-se necessária a 
convalidação dos créditos do ICMS referente às entradas de mercadorias no 
estabelecimento, notadamente, dos insumos de produção agropecuária. Solicita, ao final, 
diligência à Delegacia de Anápolis para que a mesma se manifeste sobre a referida 
convalidação.  

Seguiram anexas as cópias da decisão proferida em agravo 
regimental em agravo de instrumento. Citado decisum tem como agravante a autuada e 
outros produtores, em virtude da decisão em agravo de instrumento que indeferiu pedido 
de liminar. A finalidade dos agravantes era se manterem na condição de credenciados no 
regime da IN 673/04-GSF até o julgamento final da ação, ante a possibilidade de dano 
material de difícil reparação.  

A decisão defere o pedido de suspensão dos efeitos das alíneas “b” 
e “c” do inciso I do art. 2º; da parte final do art. 3º e da alínea “d” do art. 9º do instrumento 
questionado, até que se julgue o mérito do agravo de instrumento.  

 



 

Em recurso voluntário, o sujeito passivo reitera a ilegalidade da 
Instrução Normativa nº 673/04-GSF, que também estaria em descompasso com o 
princípio da não-cumulatividade do ICMS.  

Também obtempera que o crédito presumido é regime opcional de 
aproveitamento de crédito, nos termos do art. 63 §1º do RCTE.  

Pede, ao final, o sobrestamento do julgamento presente até o 
deslinde da ação judicial e a improcedência do lançamento. 

Submetidos os autos à 2ª CJUL, os autos tiveram o seguinte 
encaminhamento: 

 
“A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em 
sessão realizada no dia 30/6/2011, acatando proposição da 
Conselheira Relatora,  resolve, por unanimidade de votos, determinar 
o retorno dos autos à Secretaria Geral, com intuito de que seja 
oficiado à Douta Procuradoria do Estado de Goiás, no sentido de 
solicitar informação quanto ao andamento do processo referente à 
Ação Declaratória nº 200905007764, informando, também, se houve 
julgamento do mérito do Recurso de Agravo de Instrumento de nº 
518100-08-2009.809.000, contido no Processo original nº 2009 
95181004.” 

 

Em resposta, a PGE informa que o sujeito passivo não lograra êxito 
no agravo de instrumento, conforme decisão às fls. 240 dos autos.  

 

É o relatório. 

 

 

V O T O 

 

Insta, em sede preliminar, a apreciação do pedido de diligência, 
formulado pela recorrente, no escopo de que os autos seguissem à Delegacia fiscal para a 
mensuração dos créditos e débitos alusivos à sua escrituração fiscal, sob o regime 
convencional de apuração e pagamento do imposto, aplicando-se a compensação prevista 
na Instrução Normativa nº 1159/13-GSF. 

 

Obtempero que o trabalho fiscal já abateu o valor do crédito 
presumido a que o sujeito passivo tem direito. Traduzindo em miúdos, o estorno 
promovido pelo Fisco não contemplou a integralidade do crédito indevidamente 
aproveitado pelo sujeito passivo, conforme declaração que consta em notas explicativas, 
fls. 17 dos autos.  

 

Quanto à proposição de apuração subsidiária de novo saldo, oriundo 
da compensação de créditos destacados em notas fiscais de aquisição de mercadorias, tal 
procedimento se mostra despiciendo na medida em que a diligência se proporia a 
executar aquilo que o sujeito passivo já fizera, ou seja, a concessão de créditos pelas 
entradas, sob o regime normal de apropriação de créditos, e que constitui justamente a 



 

prática contra a qual se volta a ação fiscal. A se concordar com as razões de tal diligência, 
mais razoável seria a essa câmara julgadora resolver pela improcedência do lançamento.  

 

Reputo desnecessária, portanto, a conversão do presente julgamento 
em diligência fiscal.  

 

Quanto à preliminar de cerceamento ao direito de defesa, não a 
vislumbramos, de igual forma.  

 
O inciso III do art. 20 da Lei nº 16469/09 – lei que Regula o 

processo administrativo tributário Goiano – informa serem nulos os atos praticados com 
cerceamento do direito de defesa. Esse dispositivo apenas reafirma uma garantia 
fundamental consubstanciada na Carta Magna Brasileira, que assevera em seu artigo 5º, 
LV, serem assegurados o contraditório e ampla defesa no processo administrativo, com 
os meios e recursos a ela inerentes. 

 

Em nosso contexto de trabalho, define-se o cerceamento do direito 
de defesa como qualquer obstáculo que a Administração opõe ao sujeito passivo que 
resulte impedimento ou dificuldade para a prática de atos legalmente previstos e que 
protejam seus interesses na lide, prejudicando sua defesa. 

 

Por óbvio, se a acusação é vacilante e obscura, o sujeito passivo não 
terá elementos para contraditá-la adequadamente. O presente lançamento informa 
claramente qual é o objeto da acusação fiscal, qual seja, a violação à parte final do art. 3º 
da Instrução Normativa nº 673/04-GSF, cuja redação é a seguinte: 

 

“Art. 3º O produtor agropecuário ou o extrator de substância mineral 
ou fóssil, pessoa jurídica ou física, inscrito no CCE, 
independentemente do atendimento das condições estabelecidas no 
art. 2º, pode, também, por meio de credenciamento, ser autorizado a 
emitir a sua própria Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, desde que adote o 
regime periódico de apuração e pagamento do ICMS, com 
escrituração dos livros fiscais, utilizando-se do crédito presumido 
previsto no art. 14 em substituição à apropriação de qualquer outro 
crédito de ICMS.” (grifamos) 

 

 

O levantamento fora instruído com notas explicativas, documentos 
pertinentes à acusação e o competente levantamento fiscal, com vistas a conferir ao 
sujeito passivo o seu amplo direito de defesa. De outro lado – e conforme já asseveramos 
-, a negativa à diligência solicitada se deve à ausência de sua razoabilidade.  

 

Rejeito, portanto, a ocorrência de tal vício formal.  

 

Passo ao mérito.  

 



 

As considerações meritórias da recorrente tratam tão-somente da 
suposta ilegalidade da Instrução Normativa nº 673/04-GSF, que dispõe sobre o 
credenciamento de produtor agropecuário ou de extrator de substância mineral ou fóssil 
para emissão da sua própria Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, e sobre o crédito presumido de 
ICMS. 

 

Conforme asseveramos em relatório, houve questionamento judicial 
do referido instrumento normativo, onde em um primeiro momento fora deferida 
antecipação de tutela no Ag. Reg. Em Ag. De Instrumento nº 518100-08.2009.809.0000 
(200995181004), suspendendo os efeitos das alíneas “b” e “c” do inciso I do art. 2º; da 
parte final do art. 3º e da alínea “d” do art. 9º da referida instrução. 

 

A decisão, entretanto, restara reformada em agravo de instrumento, 
cujas decisões constam dos autos.  

 

Mantida, portanto, nos autos, a integral aplicação do art. 3º da 
mencionada instrução, já transcrito alhures, que impõe ao sujeito passivo a apropriação de 
crédito presumido em substituição a quaisquer outros créditos.  

 

Finalmente, deixo de conhecer as questões que não competem a 
este Conselho apreciar, em especial, as questões inerentes a supostas violações de 
princípios Constitucionais. 

 

Com efeito, há que se ressaltar que o Conselho Administrativo 
Tributário não pode se imiscuir em questões que impliquem em negativa de vigência de 
lei, Decreto ou Ato Normativo, tampouco declarar, abstrata ou incidentemente, 
inconstitucionalidade de norma. Tal mister é privativo do Poder Judiciário. 

 

Há que se lembrar que o sujeito passivo, de fato, não se obriga a 
adotar o regime imposto pela Instrução Normativa nº 673/04-GSF, ex vi dos próprios 
termos desse instrumento. Seu art. 9º assevera expressamente que o seu 
“descredenciamento pode ser efetuado a qualquer tempo (...)”, por iniciativa do 
contribuinte.  

 

Entretanto, se faz a opção pelo regime especial, não pode, ao seu 
bel prazer, escolher quais de seus dispositivos logrará cumprir e quais outros passará ao 
largo. Sendo regime opcional de aproveitamento de crédito, nos termos do art. 64, V do 
RCTE, uma vez adotado, seus termos devem ser homogeneamente cumpridos, nos 
estritos moldes da instrução normativa. A normativa do art. 63 §1º do RCTE, ao contrário 
do que asseverou a recorrente, não respalda quaisquer das condutas por ela adotadas e 
que ensejaram a autuação fiscal.  

 

Com efeito, dispõe o art. 64 do RCTE que: 

 

“Art. 64. É concedido crédito presumido ao estabelecimento: 



 

................................................................................................................... 

V - produtor agropecuário ou extrator de substância mineral ou fóssil, 
no percentual de até 40% (quarenta por cento) sobre o valor do 
imposto devido, em substituição à apropriação de qualquer outro 
crédito, atendidos os limites e as demais normas estabelecidos em ato 
do Secretário da Fazenda, sendo que a apropriação do crédito 
presumido deve ser feita (Lei nº 13.453/99, art. 2º, I): 

a) no momento da emissão do documento fiscal correspondente à 
operação, por intermédio do órgão fazendário; 

b) pelo estabelecimento produtor agropecuário ou extrator de 
substância mineral ou fóssil e pelo substituto tributário pela operação 
anterior, na forma disposta na legislação tributária.” 

 

 

Sob tais fundamentos, conheço do recurso voluntário mas lhe nego 
provimento para manter o teor da sentença singular, pela procedência do lançamento 
fiscal.  

 
 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 12 de janeiro de 2016. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00032/16 
 
Relator: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. CERCEAMENTO AO DIREITO DE 
DEFESA. NÃO-OCORRÊNCIA. DILIGÊNCIA FISCAL. REJEITADA. 
ICMS. APROVEITAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITOS. SUJEITO 
PASSIVO SUBMETIDO, VOLUNTARIAMENTE, AO REGIME DE 
CRÉDITO PRESUMIDO, NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO 
NORMATIVA Nº 673/04-GSF. PROCEDÊNCIA.  
 
1. Por óbvio, se a acusação é vacilante e obscura, o sujeito 
passivo não terá elementos para contraditá-la adequadamente. 
O presente lançamento informa claramente qual é o objeto da 
acusação fiscal, qual seja, a violação à parte final do art. 3º da 
Instrução Normativa nº 673/04-GSF 
2. o trabalho fiscal já abateu o valor do crédito presumido a que 
o sujeito passivo tem direito. Traduzindo em miúdos, o estorno 
promovido pelo Fisco não contemplou a integralidade do crédito 
indevidamente aproveitado pelo sujeito passivo, conforme 
declaração que consta em notas explicativas, fls. 17 dos autos. 
3. O sujeito passivo, de fato, não se obriga a adotar o regime 
imposto pela Instrução Normativa nº 673/04-GSF, ex vi dos 
próprios termos desse instrumento. Seu art. 9º assevera 
expressamente que o seu "descredenciamento pode ser 
efetuado a qualquer tempo (...)", por iniciativa do contribuinte. 
Entretanto, se faz a opção pelo regime especial, não pode, ao 
seu bel prazer, escolher quais de seus dispositivos logrará 
cumprir e quais outros passará ao largo. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 18 de dezembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato, Carlos Andrade Silveira e Nivaldo José 
Mendes. Por unanimidade de votos,  rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa. Participaram do julgamento 
os Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato, Carlos Andrade Silveira e Nivaldo José 
Mendes. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, negar-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Foram vencedores os Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato e Carlos 
Andrade Silveira. Vencido o Conselheiro Nivaldo José Mendes, que votou pela 
improcedência do auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Nestes autos, o Fisco acusa o sujeito passivo de haver omitido o 
pagamento do ICMS em razão de escrituração indevida de créditos, formando com isso 
saldo credor irregular. O contribuinte é produtor rural, autorizado a emitir sua própria nota 
fiscal, uma vez que cadastrado pelo rito da Instrução Normativa nº 673/04-GSF (art. 3º). 



 

Nessa condição, somente pode utilizar o crédito presumido sobre o valor do imposto 
devido, em substituição à apropriação de quaisquer outros créditos.  

A infração foi capitulada nos arts. 58, §3º, II e 64, ambos do CTE, 
combinados com os arts. 3º e 14 da IN Nº 673/04-GSF. A penalidade, por seu turno, é a 
que consta do art. 71, IV, “a” do CTE.  

Aufere-se ICMS no valor originário de R$ 60.623,14, referente a fatos 
geradores ocorridos entre 1º de janeiro de 2009 e 30/09/09. O auto de infração foi lavrado 
em 29/12/09. 

A instrução processual Fazendária é composta dos seguintes 
elementos: 

1) Auditoria Básica do ICMS; 
2) Notas explicativas; 
3) Cópias de livros fiscais; 
4) Cópias de notas fiscais de aquisição e vendas de mercadorias; 
5) Cópia de despacho da Delegacia Regional de Fiscalização de 

Anápolis, informando que o produtor desenvolve atividade de 
criação de frango de granja para abate; 

6) Cópia de termo de ocorrências.  

O sujeito passivo comparece em 1ª instância, alegando, em suma a 
ilegalidade da Instrução Normativa nº 673/04-GSF. O julgamento singular deu pela 
procedência do lançamento.  

O sujeito passivo retorna aos autos, noticiando a interposição de 
ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, em trâmite na 2ª Vara de 
Fazenda da Comarca de Goiânia, sob o nº 200905007764, na qual questiona a legalidade 
de alguns dispositivos da IN nº 673/04-GSF.  

Assevera que fora deferida antecipação de tutela  no Ag. Reg. Em 
Ag. De Instrumento nº 518100-08.2009.809.0000 (200995181004), suspendendo os 
efeitos das alíneas “b” e “c” do inciso I do art. 2º; da parte final do art. 3º e da alínea “d” do 
art. 9º do instrumento questionado.  

Buscando assegurar direitos, a recorrente adotou o regime periódico 
de apuração e pagamento do ICMS, mediante o sistema normal de débitos e créditos, sem 
a utilização de crédito presumido.  

Para garantir o efeito prático da decisão judicial, faz-se necessária a 
convalidação dos créditos do ICMS referente às entradas de mercadorias no 
estabelecimento, notadamente, dos insumos de produção agropecuária. Solicita, ao final, 
diligência à Delegacia de Anápolis para que a mesma se manifeste sobre a referida 
convalidação.  

Seguiram anexas as cópias da decisão proferida em agravo 
regimental em agravo de instrumento. Citado decisum tem como agravante a autuada e 
outros produtores, em virtude da decisão em agravo de instrumento que indeferiu pedido 
de liminar. A finalidade dos agravantes era se manterem na condição de credenciados no 
regime da IN 673/04-GSF até o julgamento final da ação, ante a possibilidade de dano 
material de difícil reparação.  

A decisão defere o pedido de suspensão dos efeitos das alíneas “b” 
e “c” do inciso I do art. 2º; da parte final do art. 3º e da alínea “d” do art. 9º do instrumento 
questionado, até que se julgue o mérito do agravo de instrumento.  

 



 

Em recurso voluntário, o sujeito passivo reitera a ilegalidade da 
Instrução Normativa nº 673/04-GSF, que também estaria em descompasso com o 
princípio da não-cumulatividade do ICMS.  

Também obtempera que o crédito presumido é regime opcional de 
aproveitamento de crédito, nos termos do art. 63 §1º do RCTE.  

Pede, ao final, o sobrestamento do julgamento presente até o 
deslinde da ação judicial e a improcedência do lançamento. 

Submetidos os autos à 2ª CJUL, os autos tiveram o seguinte 
encaminhamento: 

 
“A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em 
sessão realizada no dia 30/6/2011, acatando proposição da 
Conselheira Relatora,  resolve, por unanimidade de votos, determinar 
o retorno dos autos à Secretaria Geral, com intuito de que seja 
oficiado à Douta Procuradoria do Estado de Goiás, no sentido de 
solicitar informação quanto ao andamento do processo referente à 
Ação Declaratória nº 200905007764, informando, também, se houve 
julgamento do mérito do Recurso de Agravo de Instrumento de nº 
518100-08-2009.809.000, contido no Processo original nº 2009 
95181004.” 

 

Em resposta, a PGE informa que o sujeito passivo não lograra êxito 
no agravo de instrumento, conforme decisão às fls. 295 dos autos.  

 

É o relatório. 
 
 

V O T O 

 

Insta, em sede preliminar, a apreciação do pedido de diligência, 
formulado pela recorrente, no escopo de que os autos seguissem à Delegacia fiscal para a 
mensuração dos créditos e débitos alusivos à sua escrituração fiscal, sob o regime 
convencional de apuração e pagamento do imposto, aplicando-se a compensação prevista 
na Instrução Normativa nº 1159/13-GSF. 

 

Obtempero que o trabalho fiscal já abateu o valor do crédito 
presumido a que o sujeito passivo tem direito. Traduzindo em miúdos, o estorno 
promovido pelo Fisco não contemplou a integralidade do crédito indevidamente 
aproveitado pelo sujeito passivo, conforme declaração que consta em notas explicativas, 
fls. 17 dos autos.  

 

Quanto à proposição de apuração subsidiária de novo saldo, oriundo 
da compensação de créditos destacados em notas fiscais de aquisição de mercadorias, tal 
procedimento se mostra despiciendo na medida em que a diligência se proporia a 
executar aquilo que o sujeito passivo já fizera, ou seja, a concessão de créditos pelas 
entradas, sob o regime normal de apropriação de créditos, e que constitui justamente a 
prática contra a qual se volta a ação fiscal. A se concordar com as razões de tal diligência, 
mais razoável seria a essa câmara julgadora resolver pela improcedência do lançamento.  



 

 

Reputo desnecessária, portanto, a conversão do presente julgamento 
em diligência fiscal.  

 

Quanto à preliminar de cerceamento ao direito de defesa, não a 
vislumbramos, de igual forma.  

 
O inciso III do art. 20 da Lei nº 16469/09 – lei que Regula o 

processo administrativo tributário Goiano – informa serem nulos os atos praticados com 
cerceamento do direito de defesa. Esse dispositivo apenas reafirma uma garantia 
fundamental consubstanciada na Carta Magna Brasileira, que assevera em seu artigo 5º, 
LV, serem assegurados o contraditório e ampla defesa no processo administrativo, com 
os meios e recursos a ela inerentes. 

 

Em nosso contexto de trabalho, define-se o cerceamento do direito 
de defesa como qualquer obstáculo que a Administração opõe ao sujeito passivo que 
resulte impedimento ou dificuldade para a prática de atos legalmente previstos e que 
protejam seus interesses na lide, prejudicando sua defesa. 

 

Por óbvio, se a acusação é vacilante e obscura, o sujeito passivo não 
terá elementos para contraditá-la adequadamente. O presente lançamento informa 
claramente qual é o objeto da acusação fiscal, qual seja, a violação à parte final do art. 3º 
da Instrução Normativa nº 673/04-GSF, cuja redação é a seguinte: 

 

“Art. 3º O produtor agropecuário ou o extrator de substância mineral 
ou fóssil, pessoa jurídica ou física, inscrito no CCE, 
independentemente do atendimento das condições estabelecidas no 
art. 2º, pode, também, por meio de credenciamento, ser autorizado a 
emitir a sua própria Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, desde que adote o 
regime periódico de apuração e pagamento do ICMS, com 
escrituração dos livros fiscais, utilizando-se do crédito presumido 
previsto no art. 14 em substituição à apropriação de qualquer outro 
crédito de ICMS.” (grifamos) 

 

 

O levantamento fora instruído com notas explicativas, documentos 
pertinentes à acusação e o competente levantamento fiscal, com vistas a conferir ao 
sujeito passivo o seu amplo direito de defesa. De outro lado – e conforme já asseveramos 
-, a negativa à diligência solicitada se deve à ausência de sua razoabilidade.  

 

Rejeito, portanto, a ocorrência de tal vício formal.  

 

Passo ao mérito.  

 

As considerações meritórias da recorrente tratam tão-somente da 
suposta ilegalidade da Instrução Normativa nº 673/04-GSF, que dispõe sobre o 
credenciamento de produtor agropecuário ou de extrator de substância mineral ou fóssil 



 

para emissão da sua própria Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, e sobre o crédito presumido de 
ICMS. 

 

Conforme asseveramos em relatório, houve questionamento judicial 
do referido instrumento normativo, onde em um primeiro momento fora deferida 
antecipação de tutela no Ag. Reg. Em Ag. De Instrumento nº 518100-08.2009.809.0000 
(200995181004), suspendendo os efeitos das alíneas “b” e “c” do inciso I do art. 2º; da 
parte final do art. 3º e da alínea “d” do art. 9º da referida instrução. 

 

A decisão, entretanto, restara reformada em agravo de instrumento, 
cujas decisões constam dos autos.  

 

Mantida, portanto, nos autos, a integral aplicação do art. 3º da 
mencionada instrução, já transcrito alhures, que impõe ao sujeito passivo a apropriação de 
crédito presumido em substituição a quaisquer outros créditos.  

 

Finalmente, deixo de conhecer as questões que não competem a 
este Conselho apreciar, em especial, as questões inerentes a supostas violações de 
princípios Constitucionais. 

 

Com efeito, há que se ressaltar que o Conselho Administrativo 
Tributário não pode se imiscuir em questões que impliquem em negativa de vigência de 
lei, Decreto ou Ato Normativo, tampouco declarar, abstrata ou incidentemente, 
inconstitucionalidade de norma. Tal mister é privativo do Poder Judiciário. 

 

Há que se lembrar que o sujeito passivo, de fato, não se obriga a 
adotar o regime imposto pela Instrução Normativa nº 673/04-GSF, ex vi dos próprios 
termos desse instrumento. Seu art. 9º assevera expressamente que o seu 
“descredenciamento pode ser efetuado a qualquer tempo (...)”, por iniciativa do 
contribuinte.  

 

Entretanto, se faz a opção pelo regime especial, não pode, ao seu 
bel prazer, escolher quais de seus dispositivos logrará cumprir e quais outros passará ao 
largo. Sendo regime opcional de aproveitamento de crédito, nos termos do art. 64, V do 
RCTE, uma vez adotado, seus termos devem ser homogeneamente cumpridos, nos 
estritos moldes da instrução normativa. A normativa do art. 63 §1º do RCTE, ao contrário 
do que asseverou a recorrente, não respalda quaisquer das condutas por ela adotadas e 
que ensejaram a autuação fiscal.  

 

Dispõe o art. 64 do RCTE: 

 

“Art. 64. É concedido crédito presumido ao estabelecimento: 

........................................................................................................................ 

V - produtor agropecuário ou extrator de substância mineral ou fóssil, 
no percentual de até 40% (quarenta por cento) sobre o valor do 



 

imposto devido, em substituição à apropriação de qualquer outro 
crédito, atendidos os limites e as demais normas estabelecidos em ato 
do Secretário da Fazenda, sendo que a apropriação do crédito 
presumido deve ser feita (Lei nº 13.453/99, art. 2º, I): 

a) no momento da emissão do documento fiscal correspondente à 
operação, por intermédio do órgão fazendário; 

b) pelo estabelecimento produtor agropecuário ou extrator de 
substância mineral ou fóssil e pelo substituto tributário pela operação 
anterior, na forma disposta na legislação tributária.” 

 

 

Sob tais fundamentos, conheço do recurso voluntário mas lhe nego 
provimento para manter o teor da sentença singular, pela procedência do lançamento 
fiscal.  
 

 
 

Sala das sessões, em 12 de janeiro de 2016. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00059/16 
 
Relator: Conselheiro Renato Moraes Lima 
 

 
EMENTA: Processual. Nulidade do auto de infração. 
Cerceamento do direito de defesa e insegurança na 
determinação da infração. Rejeitadas. Mérito. ICMS. Obrigação 
principal. Omissão de pagamento decorrente da escrituração 
indevida de crédito. Procedência.  
 
1. Inocorrendo nos autos quaisquer das hipóteses de nulidade 
previstas no artigo 20 da Lei nº 16.464/09, mister se faz rejeitar 
as preliminares de nulidade arguidas pelo sujeito passivo; 
 
 
2. A apropriação de crédito há que ser efetuada no exato 
montante do débito havido na operação anterior; não havendo 
destaque do imposto, por se tratar de mercadoria com prévia 
retenção em operação ainda anterior, implica a determinação do 
valor, para o que há que se considerar a carga tributária 
aplicável quando da retenção, no presente caso 12% e não 18%, 
conforme foi espontaneamente efetuado; escrituração indevida 
de crédito, não havendo saldo credor a compensar, ocasiona 
omissão no pagamento de imposto, declarando-se procedente o 
auto de infração que exige o ICMS omitido. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 14 de maio de 2014, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, por cerceamento do 
direito de defesa e por insegurança na determinação da infração. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Renato Moraes Lima, Allen Anderson Viana e Alcedino 
Gomes Barbosa. Quanto ao mérito, também por votação unânime,conhecer do recurso, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Renato Moraes Lima, Allen 
Anderson Viana e Alcedino Gomes Barbosa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de não pagamento de 
ICMS no total de R$ 278.977,91 (duzentos e setenta e oito mil, novecentos e setenta e 
sete reais e noventa e um centavos) em 28/02, 31/03, 31/07, 30/11 e 31/12/2009, e 
31/12/2010 em virtude de apropriação de crédito de óleo diesel anteriormente retido e não 
destacado na nota fiscal de aquisição, cujo valor foi obtido como 18% do valor total das 
notas fiscais de aquisição, quando caberia apropriar apenas 66,67%, como se fosse 
crédito de 12% posto que seu fornecedor tenha dado saída a ele com a Redução de Base 
de Cálculo de 18% para 12% prevista no RCTE, Anexo IX, Art. 9.º, XXIII. 

 
Citados como infringidos os arts. 58, § 3°, II e 64, da Lei n° 11.651/91, c/c os 

arts. 46, § 1°, IV e 57, VI, do Decreto n° 4.852/97, proposta a penalidade prevista no art. 
71, IV, “a”, da Lei n° 11.651/91 c/redação da Lei n° 14.634/03. 



 

 
Instruem os autos Detalhamento do Crédito Tributário, fls. 03; nota explicativa, 

fls. 04 e 05; demonstrativo de crédito apropriado a maior, fls. 06 a 18; Auditoria Básica do 
ICMS, fls. 19 a 62; e cópias de livros fiscais, fls. 63 a 351. 

 
Intimado, fls. 352, o sujeito passivo apresenta impugnação, fls. 355 a 363, 

formulando em preliminar arguição de nulidade da peça básica, relacionando as hipóteses 
de cerceamento do direito de defesa e insegurança na determinação da infração, fls. 357 a 
359. 

 
Quanto ao mérito, pede a improcedência do lançamento, alegando que não 

existe nenhuma lei que determine/obrigue a impugnante a fazer a redução da base de 
cálculo ao apurar seu crédito pela aquisição do produto (óleo diesel). 

 
Questiona a multa aplicada, pedindo a redução de seu valor, por considera-la 

excessiva e ferir o princípio da capacidade contributiva. 
 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, apreciando as 

razões da defesa apresentada, rejeita a arguição preliminar e, no mérito, decide pela 
procedência do lançamento, consoante a Sentença n° 3007/2011, fls. 369 a 371. 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário, fls. 376 a 384, 

formulando razões idênticas às formuladas na impugnação, expostas anteriormente. 
 
A Segunda Câmara deste Conselho, em decisão unânime, materializada no 

Acórdão n° 1926/2012, fls. 392 a 394, acolhe a preliminar de nulidade da sentença 
singular, a partir de fls. 368, arguida pelo Relator, por cerceamento do direito de defesa, 
devendo os autos retornar ao NUPRE para que sejam intimados os demais condôminos. 

 
Intimados, fls. 400, 402 e 404, os três condôminos não comparecem ao 

processo, tornando-se revéis, porém sem lavratura do termo próprio. 
 
Posteriormente, o sujeito passivo juntou os documentos de fls. 407 a 410. 
 
O julgador singular profere nova Sentença, de n° 1949/2013, fls. 411 a 414. 
 
Intimado, o sujeito passivo, José Carlos Rampelotti, apresenta novo recurso 

voluntário, fls. 419 a 429, mas novamente faltou a intimação dos outros três condôminos, 
sendo proposta a Resolução n° 17/2014, de fls. 432 e 433, para intimação dos mesmos. 

 
O Sr. José Carlos Rampelotti já tinha apresentado a peça recursal de fls. 419 a 

429, idêntica à anterior de fls. fls. 376 a 384. Após essa resolução e às conseqüentes 
intimações dos condôminos João Cláudio Rampelotti, Jaime Cezar Rampelotti e Jairo 
Celson Rampelotti, fls. 434, 436 e 438, apresentaram, eles, peça recursal de idêntico teor 
à do Senhor José Carlos Rampelotti. 

 
Formularam os recorrentes, em preliminar, arguição de nulidade da peça 

básica, relacionando as hipóteses de cerceamento do direito de defesa e de insegurança 
na determinação da infração. 

 
Quanto ao mérito, pedem a reforma da sentença singular e a improcedência 

do lançamento, alegando inexistir qualquer norma que determine a redução de Base de 
Cálculo do crédito pelas entradas. 



 

 
Alegam ainda confiscatoriedade da multa aplicada. 
 

É o relatório. 
 

V O T O 
 

PRELIMINARES 
 
Os integrantes do polo passivo arguiram a nulidade por cerceamento 

do direito de defesa e por insegurança na determinação da infração, alegando que as 
disposições legais citadas pelo agente do Fisco não sustentariam as acusações e 
conclusões.  

 
Apreciando essa questão, destaco que foram indicados entre outros 

o RCTE, Art. 46, § 1.º, IV, “b”, a seguir reproduzido, que, por si só, já espelha todo o 
contexto da reclamação fiscal, dando perfeito entendimento da matéria reclamada, o que 
afasta a possibilidade das nulidades por cerceamento e insegurança arguídas. 

 
RCTE, Art. 46, § 1º O direito de crédito, para efeito de compensação com 
o débito do imposto, reconhecido ao estabelecimento que tenha recebido a 
mercadoria ou para o qual tenham sido prestado o serviço, está 
condicionado à: 
 
IV - observância do correto valor destacado na 1ª (primeira) via do 
documento fiscal, hipótese em que o aproveitamento do crédito fica 
limitado ao valor: 
 
b) correto do imposto devido na operação ou prestação respectiva, quando 
destacado a maior; 
[...] 

 
MÉRITO 

 
A acusação formulada no auto de infração é de não pagamento de 

ICMS em virtude de apropriação de crédito de óleo diesel anteriormente retido e não 
destacado na nota fiscal de sua aquisição, cujo valor foi obtido como 18% do valor total 
das notas fiscais de aquisição, quando caberia apropriar apenas 66,67%, como se fosse 
crédito de 12% posto que seu fornecedor tenha dado saída a ele com a Redução de Base 
de Cálculo de 18% para 12% prevista no art. 9°, XXIII, do Anexo IX, do Regulamento do 
Código Tributário Estadual (RCTE): 

 
RCTE, Anexo IX, Art. 9º A base de cálculo do ICMS é reduzida, 
observado o § 1º quanto ao término de vigência do benefício: 
 
XXIII - de tal forma que resulte, na operação com óleo diesel, aplicação do 
percentual equivalente a 12% (doze por cento) sobre (Lei nº 12.951/96, art. 
1º): 
 
NOTA: Redação com vigência de 01.01.05 a 28.02.11. 
 

a) o valor da operação praticada pelo substituto tributário, relativamente 
ao imposto devido em operação própria; 

 
b) o preço médio ponderado a consumidor final - PMPF - previsto para a 
operação interna com óleo diesel, nas demais hipóteses. 
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Condenado em Primeira Instância, o sujeito passivo recorre da 

sentença singular, alegando inexistir qualquer norma que determine a redução de Base de 
Cálculo do crédito pelas entradas, mas as normas neste sentido são claras. Note-se que 
não se trata de estorno de crédito pelas entradas proporcional à renúncia fiscal nas 
saídas, mas EFETIVAMENTE apropriação de crédito no exato montante do débito havido 
na operação anterior – a diferença única neste caso é que o imposto não vem destacado e 
precisa ser calculado – como vem com Redução de Base de Cálculo de 18% para 12%, é 
óbvio que o creditamento só pode ser dos 12% de tributação da etapa anterior na cadeia 
econômica. As normas são: 
 

CF, Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos 
sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993) 
 
II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de 
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, 
ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;(Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993) 
 
§ 2.º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993) 
 
I - será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada 
operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços 
com o montante COBRADO nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado 
ou pelo Distrito Federal; 
[...] 
 

LC 87/96 (L.Kandir), Art. 19. O imposto é não-cumulativo, compensando-
se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias 
ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de 
comunicação com o montante COBRADO nas anteriores pelo mesmo ou 
por outro Estado. 

 
CTE, Art. 55. O imposto é não-cumulativo, compensado-se o que for 
devido em cada operação ou prestação com o montante COBRADO nas 
anteriores por este ou por outro Estado, observando-se, ainda, o seguinte: 
[...] 

 
Alega o sujeito passivo, por fim, a confiscatoriedade da multa 

aplicada, havendo, entretanto, absoluta subsunção do fato à norma: apropriação indevida 
de crédito, que atualmente está limitada a 100% do valor do imposto indevidamente 
creditado. 

 
Ante o exposto, rejeito as preliminares de nulidade da peça básica, 

arguidas pela autuada, por cerceamento do direito de defesa e por insegurança na 
determinação da infração. Quanto ao mérito, conheço do recurso, nego-lhe provimento 
para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões, em 02 de fevereiro de 2016. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00060/16 
 
Relator: Conselheiro José Pereira D'abadia 
 

 
EMENTA: ICMS. Omissão de pagamento do imposto. 
Escrituração indevida de valores, a título de crédito outorgado, 
referentes a saída interestadual de produtos, pois o benefício 
fiscal concedido ao estabelecimento industrial não se aplica a 
essa operação. Procedente. Aplicação do art. 166-A do CTE.  
 
Julga-se procedente o lançamento, quando a instrução 
processual apontar que o polo passivo não cumpriu o 
estabelecido na norma tributário, aplicando, entretanto, o 
lecionado pelo artigo 166 - A do CTE, que estipula prazo para o 
sujeito passivo atender à exigência estabelecida em lei. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 05 
de novembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do recurso do 
Contribuinte para o Conselho Pleno, dar-lhe parcial provimento para considerar 
procedente o lançamento, porém, com aplicação do art. 166-A, do CTE, razão pela qual o 
sujeito passivo deverá ser intimado para em até 10 (dez) dias realizar o pagamento do 
ICMS exigido, atualizado monetariamente. Não ocorrendo o pagamento, deve ser exigida 
a multa por infração e demais acréscimos legais. Participaram do julgamento os 
Conselheiros José Pereira D'abadia, Gilmar Rodrigues de Almeida, Talita Pimenta Félix, 
João Divino de Brito, Heli José da Silva, Nivaldo Carvelo Carvalho, José Paixão de 
Oliveira Gomes, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Nivaldo José Mendes e Mário 
de Oliveira Andrade. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo omitiu o pagamento 
do ICMS, na importância de R$ 28.610,05, em razão da escrituração indevida de valores, 
a título de crédito outorgado, referentes a saída interestadual de produtos constantes no 
apêndice II, anexo VIII, pois o benefício fiscal concedido ao estabelecimento industrial não 
se aplica a essa operação conf.  IN. 326/98- GSF. Em consequência, deverá pagar o 
ICMS omitido, juntamente com penalidade e acréscimos legais, conforme auditoria básica 
do ICMS de 2002 e documentos anexos. 

 
A autoridade lançadora indicou como infringida as disposições do 

artigo 64, Lei 11.651/91, c/c artigo 11, III, "b" anexo IX e artigo 82, Decreto 4.852/97 e IN 
326/98- GSF. Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, IV, alínea a, 
Redação, Lei 12.806/95. 

 
Foram nomeados como sujeitos passivos solidários: EDNO 

ANTONIO CHAGAS, CLAÚDIA ELIAS EL JALISS SCHUH, nos termos do artigo 45, inciso 
XII da Lei 11.651/91, conforme se vê em "fls. 04 a 05". 

 
O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: 

Identificação do sujeito passivo solidário "fls.06 a 08", registro "09 a 10", alteração 
contratual "fls.11 a 19", ordem de serviço "fls.20", nota explicativa sobre as auditorias 



 

"fls.21 a 25", termo de ocorrência "fls.26 a 27", auditoria básica do ICMS "fls.28 a 47", 
históricos dos pagamentos "fls.48 a 53", planilha estornos de créditos "fls.54 a 100", 
históricos de pagamentos "fls.100 a 107", nota fiscal "fls.108 a 308", registro de saídas 
"fls.309 a 569". 

 
As partes são intimadas a pagar a quantia exigida ou apresentar 

Impugnação ao auto de infração "fls. 570 a 574", tendo sido lavrado o Termo de Revelia 
em relação aos solidários, conforme se vê em "fls. 575 a 576". 

 
O polo passivo ingressa com impugnação ao auto de infração às "fls. 

578 a 579", para alegar que realmente utilizou o benefício da redução da base de cálculo 
do ICMS de forma que a alíquota efetiva seja 10%, mas que o erário público não sofreu 
prejuízo, tendo em vista que pagou a diferença no ICMS substituição tributária pelas 
operações posteriores.  

 
Ao final, pugna pela improcedência do auto de infração.  
 
O Sujeito Passivo anexou os seguintes documentos: documento 

pessoal "fls. 580", alteração contratual da empresa "fls. 581 a 582".  
 
Pela sentença nº 1102/08- COJP, às "fls.584 a 586", o julgador 

singular decide-se pela procedência do auto de infração.  
 
De proêmio, o douto julgador singular invoca dispositivo de lei para 

argumentar que o sujeito passivo utilizou-se indevidamente do crédito outorgado de 
imposto; que as provas colacionadas aos  autos, quais sejam as notas fiscais cujo crédito 
outorgado do ICMS foi indevidamente utilizado, constituem-se prova contundente da 
infração. 

 
Argumenta que as mercadorias comercializadas pelo sujeito passivo 

tais como tintas, verniz e outras mercadorias da indústria foram excluídas da utilização do 
benefício fiscal previsto em lei e por isso vedada a utilização do benefício fiscal para as 
mesmas. 

 
Aduz que o sujeito passivo não obedeceu à regra imposta pela 

legislação tributária ao proceder indevidamente a apropriação de crédito outorgado 
equivalente à aplicação do percentual de dois por cento nas saídas interestaduais de 
mercadorias destinadas à comercialização, produção ou industrialização, incidindo na 
penalidade proposta pelas autoridades autuantes. 

 
Em seguida, pondera que a impugnante não contesta a correção do 

procedimento fiscal, apenas alega, em sua defesa, em que há equivoco, visto que o auto 
de infração trata de crédito outorgado e a impugnante aborda o benefício fiscal de redução 
da base de cálculo, que o erário público não foi prejudicado pelo erro formal contido nas 
notas fiscais; que a impugnação não se sustenta visto que com a apropriação indevida do 
crédito outorgado do ICMS, houve omissão do pagamento de parte do imposto que a 
mesma teria de pagar ao erário, resultando em evidente prejuízo para as receitas públicas.  

 
Ao final, conhece da impugnação, nega-lhe provimento para 

considerar procedente o auto de infração.  
 
As partes são intimadas para apresentar Recurso Voluntário "fls. 587 

a 590". 



 

   
Cientificadas, as partes interpõem conjuntamente o recurso de "fls. 

592 a 594", alegando que a recorrente efetuou a redução da base de cálculo 
fundamentada no artigo 11° inciso III do anexo IX do decreto 4.852/97, norma 
hierarquicamente superior a instrução normativa 326/98; que a edição da referida 
instrução normativa ampliou a base de cálculo da recorrente, retirando-lhe poder de 
concorrer no mercado de produção de tintas com outros Estados da Federação que têm 
outros benefícios fiscais idênticos; que a referida instrução normativa foi editada com 
suporte jurídico no artigo 520 do Decreto nº 4.852/98, que não atribui competência ao 
Secretário da Fazenda para restringir ou ampliar base de cálculo e imposto, que somente 
poderá ser feita por lei. 

 
Que a aplicação da IN 326/98 equivale para a recorrente a 

majoração de tributo, ou fixação da base de cálculo da saída interestadual, não 
encontrando abrigo no artigo 97 do CTN nem mesmo no Decreto nº 4.852/98; que os 
benefícios fiscais são exclusivamente disciplinados no Anexo IX do Decreto nº 4.852/97, 
em seu artigo 1º. 

 
Obtempera que a Instrução Normativa não está resolvendo casos 

omissos, nem tampouco está expedindo normas à aplicabilidade do decreto, está 
ampliando a base de cálculo do contribuinte para prejudicar, retirando os benefícios 
concedidos a outras indústrias do Estado de Goiás, e do mesmo ramo de atividades que 
disputa o mercado em outros Estados da Federação.  

 
Ao final, requer a improcedência do auto de infração.  
 
Juntamente com a peça foram anexados aos autos os seguintes 

documentos: alteração contratual "fls.595 a 596", documentos pessoais "fls.597", 
instrumento particular de mandato "fls.598", documentos pessoais do representante legal 
"fls.599". 

 
 
Tempestivamente, o polo passivo junta ainda aos autos documentos 

de "fls. 601 a 605".  
 
 
A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário decidiu, 

conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a decisão singular que 
considerou procedente o auto de infração, conforme se vê em "fls. 610". 

 
 
O Douto Conselheiro Relator enfatiza que os créditos apropriados 

pelo contribuinte são indevidos, porque as mercadorias estavam excluídas do benefício 
fiscal por imposição da Instrução Normativa nº 326/98-GSF, impondo a procedência do 
lançamento que o tenha estornado.  

 
Considera que a argumentação do sujeito passivo com fulcro no art. 

9º, incisos II e IV para rejeitar a regulação estipulada pela Instrução Normativa não deve 
prosperar pois a exclusão de mercadorias do benefício fiscal não constitui majoração ou 
redução de tributos e nem fixação de alíquota do tributo ou da se base de cálculo.  

 
Ao final, conhece do recurso, nega-lhe provimento para confirmar a 

sentença singular que considerou procedente o auto de infração. 



 

 
Intimados às "fls. 615 a 620", o polo passivo interpõe Recurso ao 

Conselho Pleno "fls. 622 a 623" para insurgir-se contra a decisão cameral.  
 
Pondera que a questão do estorno foi a utilização dos benefícios 

fiscais previstos nos artigos 83 e 84 do RCTE, sendo que, a condição para que não se 
usufrua do benefício fiscal é somente para os contribuintes que não estejam em dia com 
as obrigações tributárias; que a Instrução Normativa que exclui o benefício não tem força 
legal de excluir a previsão dos artigos 83, 84, do RCTE; que os referidos dispositivos estão 
apenas disciplinando previsão de lei, não podendo o decreto ampliar o que não está 
previsto na lei; que é injurídica a previsão do art. 1º, alínea "c" da Instrução Normativa nº 
326/98; que decreto é instrumento destinado a ensejar a fiel execução da lei; que o 
decreto deve subordinar-se aos preceitos desta, não pode só por si, inovar no quadro legal 
do país; que o decreto deve-se cingir ao tema que tenha deliberado a Lei, sendo-lhe 
defeso inovar a tal ponto que o Secretário da Fazenda disponha-se a emitir normas que 
tenham o mesmo objeto do decreto ou orientar-se por seus parâmetros; que o decreto foi 
assinado pelo Governador do Estado de Goiás, ao passo que a Instrução Normativa foi 
assinada somente pelo Secretário da Fazenda. 

 
No mérito, alegam que não está demonstrado no processo de forma 

cristalina os valores dos estornos, os quais serão apresentados para apreciação do 
Conselho Pleno antes do julgamento na forma de Memorial.  

 
Ao final, requer a reforma da decisão cameral para considerar 

improcedente o auto de infração. 
 
Juntamente com a peça foram anexados aos autos documentos 

pessoais "fls.624", alteração contratual "fls.625 a 626", cópia da peça "fls.627 a 628". 
 
 
Pela Resolução n° 89/2014 "fls. 634 a 635", que toma como base 

exigências previstas em Lei e o manifesto da Delegacia Regional de Fiscalização de 
Anápolis  para celebração de TARE em conjunto com outras ocorrências ali relatadas, 
decide encaminhar os autos à GEPRO para que esta intime o sujeito passivo a juntar, no 
prazo de 30 dias, cópias dos documentos que constam às "fls. 680, 681 e 682 dos autos 
do PAT n°  3028488131959, além da resposta conferida pela Delegacia  Regional de 
Fiscalização de Anápolis quanto ao processo n° 1425/99. 

 
Que, em seguida, os autos sejam encaminhados à Delegacia 

Regional de Fiscalização de Anápolis para que seu titular se manifeste, acerca da 
autenticidade das respostas conferidas nos autos dos processos 1425/99-DFA e 102/01-
DFA, juntando-as aos autos, se necessário, e informando se houve posterior retificação da 
informação ali constante.  

 
As partes foram intimadas às "fls. 636 a 638", para atender ao 

disposto na Resolução n° 89/2014 de "fls. 634 a 635" mas não se manifestaram.  
 
Pela Resolução n° 003/2015 às "fls. 640 a 641", o Conselho 

Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 06/01/2015, resolveu, 
conceder o prazo de 15 dias, contados da presente sessão, para que o sujeito passivo 
apresente os documentos solicitados na alínea 'a' da Resolução supracitada, ficando 
intimado o representante do sujeito passivo na presente sessão de julgamento e 



 

encaminhar os autos à Delegacia Regional de Fiscalização de Anápolis para que seja 
cumprida a determinação contida na alínea 'b' da Resolução n° 89/14 de "fls. 634 a 635".   

 
Em cumprimento à Resolução n° 003/2015, a empresa autuada 

anexou aos autos documentos de "fls. 647 a 686", informando que não mais possui em 
seus arquivos a cópia da resposta conferida pela DRF/Anápolis no processo 1.425/99.  

 
Em atendimento a Resolução n° 003/2015 foi realizada a revisão do 

trabalho fiscal, conforme demonstrativos de "fls. 687 a 688", no qual o revisor informa que 
os despachos de 'fls. 05", são conflitantes, pois o primeiro encaminha o processo à 
Assessoria Tributaria da Superintendência da Receita Estadual para apreciação e 
deliberação do pedido de Regime Especial e o segundo informa não ser necessário 
celebração de termo de acordo, contrariando a norma legal vigente à época.  

 
Acrescenta que em relação ao processo n° 102/01, juntado aos autos 

pelo contribuinte, informa que não pode expressar qualquer opinião sobre o mesmo, pois 
ele não foi encontrado pelo setor onde deveria estar arquivado, nem qualquer dado seu foi 
localizado no sistema.  

 
As partes são intimadas às "fls. 689 a 694", para atender ao disposto 

no Despacho n° 166/2015, mas não se manifestaram.  
 
É o Relatório. 
 
 
                   VOTO 
 
Ao compulsar e analisar as peças constitutivas desta lide, verifiquei 

que razão assiste ao nobre Conselheiro Relator, quando, por intermédio do Acórdão nº. 
1959/09 – IIICJUL, julgou procedente o lançamento sob o argumento de que os créditos 
apropriados pelo contribuinte são indevidos. Por esse motivo decido pela procedência da 
vestibular. 

 
Entretanto, de conformidade com informação trazida a lume por meio 

de diligência, a Delegacia Regional de Fiscalização de Anápolis, afirma que foi realizada a 
revisão do trabalho fiscal, conforme demonstrativos de "fls. 687 a 688", no qual o revisor 
informa que os despachos de 'fls. 05", são conflitantes, pois o primeiro encaminha o 
processo à Assessoria Tributaria da Superintendência da Receita Estadual para 
apreciação e deliberação do pedido de Regime Especial e o segundo informa não ser 
necessário celebração de termo de acordo, contrariando a norma legal vigente à época.  

 
Acrescenta que em relação ao processo n° 102/01, juntado aos autos 

pelo contribuinte, informa que não pode expressar qualquer opinião sobre o mesmo, pois 
ele não foi encontrado pelo setor onde deveria estar arquivado, nem qualquer dado seu foi 
localizado no sistema.  

 
Mediante a assertiva supra inferida, aplico a orientação contida no 

artigo 166 – A do CTE, “verbis”:       
 

Art. 166-A. O crédito tributário não pago em razão de ato praticado por           

servidor deve ser exigido pela Fazenda Pública Estadual do sujeito passivo, 
a quem o erro não aproveita. 



 

 Parágrafo único. Verificada a falta de pagamento, o sujeito passivo deve 
ser notificado para realizar o pagamento do crédito tributário, no prazo 
máximo de 10 (dez) dias, contados da data da ciência da exigência. 

 
Pelo exposto, voto conhecendo do recurso do Contribuinte para o 

Conselho Pleno, dando-lhe parcial provimento para considerar procedente o lançamento, 
porém, com aplicação do art. 166-A, do CTE, razão pela qual o sujeito passivo deverá ser 
intimado para em até 10 (dez) dias realizar o pagamento do ICMS exigido, atualizado 
monetariamente. Não ocorrendo o pagamento, deve ser exigida a multa por infração e 
demais acréscimos legais. 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 02 de fevereiro de 2016. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00066/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica. 
Insegurança na determinação da infração. Cerceamento do 
direito de defesa. Rejeição. Decisão unânime. Preliminar de 
exclusão de solidário sócio-gerente. Rejeição. Decisão não 
unânime. Preliminar de exclusão de solidárias empresas 
transferidoras de crédito. Rejeitada. Unânime. Mérito. ICMS. 
Obrigação principal. Omissão de pagamento de ICMS. 
Escrituração indevida de crédito recebido em transferência. 
Procedência. Decisão não unânime. 
 
I - Rejeita-se a arguição de nulidade da peça básica, por 
insegurança na determinação da infração, estando a 
irregularidade fiscal claramente relata na inicial e devidamente 
instruído o auto de infração; 
 
II - Não se acolhe a arguição de nulidade do auto de infração, 
por cerceamento do direito de defesa, não havendo nos autos 
nenhum óbice ao pleno exercício do direito de defesa;  
 
III - A escrituração de nota fiscal de transferência de crédito de 
contribuintes com os quais a autuada não mantém relação 
comercial ou prestacional, decorre de ação ou omissão da 
administração da empresa, respondendo então o administrador 
da autuada, solidariamente, com o contribuinte pelo pagamento 
do imposto omitido; 
 
IV - A empresa que fornece ao contribuinte nota fiscal de 
transferência de crédito do ICMS, sem manter com ele relação 
comercial ou prestacional, permitindo-lhe suprimir o tributo, 
concorre para a prática de infração à legislação tributária, 
responde solidariamente com o contribuinte pelo pagamento do 
imposto omitido; 
 
 
V - Indevida é a escrituração de crédito recebido em 
trasferência, em que não houve relação comercial ou 
prestacional entre o transferidor e o beneficiário do crédito, 
declarando-se procedente o estorno efetuado pelo Fisco. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 18 
de agosto de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares de nulidade 
da peça básica, arguidas pela autuada, por insegurança na determinação da infração e 
por cerceamento do direito de defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros José 
Pereira D'abadia, Gilmar Rodrigues de Almeida, Paulo Diniz, Aguinaldo Fernandes de 
Melo, Elias Alves dos Santos, Nivaldo Carvelo Carvalho, Nislene Alves Borges, José 
Paixão de Oliveira Gomes, Nivaldo José Mendes, Masayuki Missao, Victor Augusto de 



 

Faria Morato, Carlos Andrade Silveira, Washington Luis Freire de Oliveira e Renato 
Moraes Lima. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer do recurso do 
Contribuinte para o Conselho Pleno, negar-lhe provimento para manter a decisão cameral 
que considerou procedente o auto de infração, considerando o pagamento de fls. 463 a 
465 para fins de possível extinção do crédito tributário. Participaram do julgamento os 
Conselheiros José Pereira D'abadia, Gilmar Rodrigues de Almeida, Paulo Diniz, Aguinaldo 
Fernandes de Melo, Elias Alves dos Santos, Nivaldo Carvelo Carvalho, Nislene Alves 
Borges, José Paixão de Oliveira Gomes, Nivaldo José Mendes, Masayuki Missao, Victor 
Augusto de Faria Morato, Carlos Andrade Silveira, Washington Luis Freire de Oliveira e 
Renato Moraes Lima. Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão do solidário 
REINALDO JUNQUEIRA COELHO da lide, arguida pelo Relator. Foram vencedores os 
Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, Elias Alves dos Santos, Nislene Alves Borges, 
José Paixão de Oliveira Gomes, Victor Augusto de Faria Morato, Washington Luis Freire 
de Oliveira, Renato Moraes Lima e o Sr. Presidente, Conselheiro Domingos Caruso Neto, 
que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros José Pereira D'abadia, Paulo 
Diniz, Aguinaldo Fernandes de Melo, Nivaldo Carvelo Carvalho, Nivaldo José Mendes, 
Masayuki Missao e Carlos Andrade Silveira. E, por votação unânime, rejeitar a preliminar 
de exclusão dos solidários CAMPONESA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA e 
AGRÍCOLA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGROP. LTDA da lide, 
arguida por eles mesmos. Participaram do julgamento os Conselheiros José Pereira 
D'abadia, Gilmar Rodrigues de Almeida, Paulo Diniz, Aguinaldo Fernandes de Melo, Elias 
Alves dos Santos, Nivaldo Carvelo Carvalho, Nislene Alves Borges, José Paixão de 
Oliveira Gomes, Nivaldo José Mendes, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, 
Carlos Andrade Silveira, Washington Luis Freire de Oliveira e Renato Moraes Lima. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Transcrevo como parte do meu voto, o RELATÓRIO deste PAT, 
elaborado pelo Conselheiro JOSÉ PAIXÃO DE OLIVEIRA GOMES, autor do voto 
vencedor no ACÓRDÃO N.º 1492/2012: 

 
“Em 18 de outubro de 2007, o Fisco exige o ICMS no valor de R$ 88.605,77 

(oitenta e oito mil, seiscentos e cinco reais e setenta e sete centavos), multa e acréscimos legais 
da autuada, na condição de contribuinte, em razão desta ter recebido, nos meses de junho a 
setembro de 2007 créditos que lhe foram transferidos por outros contribuintes que não mantiveram 
relação comercial ou prestacional com o contribuinte destinatário beneficiário, antes da 
transferência dos créditos, tornando indevida a escrituração desses créditos pela autuada e a 
consequente omissão de pagamento do imposto exigido no auto de infração. 

 
Citados como infringidos o art. 58 § 3º, II, da Lei n° 11.651/91, c/c art. 55, II 

"a", do Decreto 4.852/97. Proposta a penalidade prevista no art. 71, IV, alínea “a” da Lei n° 
11.651/91. 

 
Identificadas como sujeito passivo solidário a pessoa física REINALDO 

JUNQUEIRA COELHO e as pessoas jurídicas AGRÍCOLA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE 
PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA e CAMPONESA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA 
(fls. 4 a 6), aquela na condição de administrador da firma autuada, estas na condição de 
transferentes do crédito. 

 
A ação fiscal foi dirigida ao estabelecimento da autuada, tendo sido 

anexados à peça básica notificações fiscais (fls. 52 a 54), demonstrativos da Auditoria Básica do 
ICMS (fls. 55 a 59), Anexo I (fl. 60), cópias de notas fiscais (fls. 61 a 62) e dos livros fiscais 
Registro de Apuração do ICMS (fls. 63 a 100), Registro de Entradas (fls. 101 a 206) e Registro de 
Saídas (fls. 207 a 271), dentre outros documentos. 

 



 

Intimados em 14/11/2007 e 26/12/2007 (fls. 276 e 279), o contribuinte 
autuado e o solidário REINALDO JUNQUEIRA COELHO apresentam conjuntamente impugnação 
(fls. 282 a 284). 

 
Intimados os outros dois solidários em 13/11/2007 e 23/11/2007 (fls. 277 e 

278), apenas a solidária AGRÍCOLA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS 
AGROPECUÁRIOS LTDA apresenta impugnação (fls. 306 a 308), declarada revel a solidária e 
CAMPONESA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA (fls. 280). 

 
O contribuinte autuado e o solidário REINALDO JUNQUEIRA COELHO 

pedem a improcedência do lançamento alegando que a transferência do crédito do ICMS deu-se 
entre clientes e fornecedores, tendo o autuado adquirido o crédito pagando as empresas com a 
venda de bens.  

 
Juntam cópias de recibo de entrega de arquivo magnético da DPI (fl. 289), 

de página do livro Registro de Apuração do ICMS (fl. 290) e de notas fiscais (fls. 291 a 304). 
 
A solidária AGRÍCOLA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE 

PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA pede em preliminar a nulidade do auto de infração, pela 
inexistência de infração à Legislação Tributária Estadual. 

 
No mérito, pede a improcedência do lançamento, alegando que possuía 

crédito de ICMS permanente em junho de 2004, que foi transferido para pagamento de aquisição 
de uma máquina agrícola, conforme Nota Fiscal nº 027602, emitida em 02/07/2004, tendo a 
transação comercial ocorrido bem antes da data de transferência do referido crédito do ICMS. 

 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, apreciando as 

razões da defesa, decide pela procedência do lançamento, consoante a Sentença n° 1738/08 (fls. 
316 a 319). 

 
Afirma o julgador que, à vista das condicionantes legais para a 

transferência de crédito, as alegações dos impugnantes não se sustentam, considerando que: a) 
não houve relação comercial ou prestacional entre os sujeitos passivo autuado e a solidária 
CAMPONESA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, até o dia 20/08/04, data de emissão da 
nota fiscal de transferência de crédito entre tais contribuintes; b) em relação à solidária AGRÍCOLA 
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, nota-se que a 
relação comercial com o sujeito passivo autuado deu-se em julho de 2004, momento em que não 
era possível realizar a transferência por falta de relação comercial ou prestacional.  

 
Intimados os sujeitos passivos (fls. 320 a 328), o contribuinte autuado e o 

solidário REINALDO JUNQUEIRA COELHO apresentam conjuntamente recurso voluntário (fls. 
331 a 333), a solidária AGRÍCOLA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS 
AGROPECUÁRIOS LTDA apresenta recurso voluntário em peça separada (fls. 354 a 357), a 
solidária CAMPONESA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA teve contra si lavrado o Termo de 
Perempção de fl. 329. 

 
O contribuinte autuado e o solidário REINALDO JUNQUEIRA COELHO, 

recorrentes, pedem a improcedência do lançamento, alegando que, no caso da autuada, com a 
instituição da Instrução Normativa n° 715/05-GSF, foram determinadas as condições especiais 
para a transferência de crédito entre as empresas, condicionando a existência de operações 
comerciais entre elas, o que não existia na vigência da Instrução Normativa n° 346/98-GSF, época 
das operações, fato que não comportaria a aplicação da invalidação da transferência do crédito, 
com base na Instrução Normativa n° 346/98-GSF, por decorrer de aplicação de uma exigência 
fiscal não prevista na época da ocorrência do possível fato gerador, ferindo o princípio 
constitucional de que a aplicação de uma lei somente poderá retroagir ao tempo, para beneficiar, o 
que neste caso, é inverso. 

 



 

Anotam que o ICMS é um imposto não cumulativo, que existe previsão 
legal para a transferência de crédito e que as empresas solidárias CAMPONESA PRODUTOS 
AGROPECUÁRIOS LTDA e AGRÍCOLA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS 
AGROPECUÁRIOS LTDA eram detentoras dos créditos de ICMS, regularmente transferidos em 
parte, não podendo a compradora destes créditos ser autuada na forma de apropriação indevida 
de crédito, já que o RCTE determina que o crédito é idôneo quanto o documento se revista de 
todas as formalidades legais, o que foi o caso à época de sua ocorrência.  

 
Juntam cópias de recibo de entrega de arquivo magnético da DPI (fl. 337), 

de página do livro Registro de Apuração do ICMS (fl. 338) e de notas fiscais (fls. 339 a 352). 
 
A solidária AGRÍCOLA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE 

PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, recorrente, pede a exclusão de seu nome da lide, caso 
não seja esse o entendimento dos Conselheiros, pede a improcedência do auto de infração, 
afirmando que tinha relação comercial com a autuada, tendo a transferência do crédito de ICMS 
sido realizada exatamente para fins de pagamento de aquisição de uma máquina agrícola, 
conforme Nota Fiscal nº 027601, emitida em 02/07/04, sendo a transação comercial ocorreu bem 
antes da data de transferência do referido crédito do ICMS. 

 
Anota que possuía crédito de ICMS permanente na data de junho de 2004, 

oriundo de benefício fiscal da legislação tributária pela manutenção dos créditos pelas entradas, na 
aquisição de insumos agropecuários para revenda, créditos estes legítimos, incontestáveis, 
declarados, registrados e devidamente lançados em livros fiscais, atendendo todas as condições 
exigidas pela legislação para fins de transferência de crédito de ICMS, especialmente o art. 56, 
inciso V, § 3º do RCTE, tendo a emissão da nota fiscal de transferência de crédito de ICMS sido 
feita com base no art. 56 inciso I, letra "b" do Dec. 4.852/97. 

 
O solidário REINALDO JUNQUEIRA COELHO apresenta adendo ao 

recurso (fls. 363 a 369), pedindo em preliminar a exclusão de seu nome da lide (fl. 366). 
 
No mérito, pede a improcedência do lançamento, alegando que a autuação 

originou-se na fiscalização determinada pela 1ª Notificação Fiscal nº 43/Aud-2007, para apresentar 
a documentação na Delegacia Regional de Fiscalização em Morrinhos; que a autuada apresentou 
toda documentação solicitada na notificação; que o ICMS exigido era saldo credor das empresas 
relacionadas, devidamente originado em operações idôneas, em conformidade com a legislação, 
registradas em seus livros fiscais e transferidas na forma da lei, pelas Notas Fiscais nºs 1674 e 
512, emitidas com as seguintes características: Natureza da Operação: Transferência de crédito 
ICMS - CFOP 5601; que as empresas AGRÍCOLA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE 
PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA e CAMPONESA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA 
amortizaram os créditos transferidos com seus créditos acumulados, não gerando qualquer 
prejuízo aos cofres do Estado; que a autuada realizou operação fiscal prevista em lei, já que 
aquelas empresas possuíam crédito de ICMS em seus livros fiscais, realizando as operações com 
lisura; que o ICMS é não-cumulativo, não podendo ser modificado em prejuízo do contribuinte. 

 
Junta cópias de notificação fiscal (fl. 272), de página do livro Registro de 

Apuração do ICMS (fl. 373) e  de recibo de entrega de arquivo magnético da DPI (fl. 374). 
 
A pedido da Representação Fazendária, juntou-se ao processo excertos 

da Legislação Tributária Estadual (fls. 383 a 395).” 
 

Mediante o ACÓRDÃO N.º 1492/212, a I CJUL, em decisão 
unânime, rejeitou as preliminares de nulidade da peça básica por insegurança na 
determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa. Por maioria de votos, 
referido acórdão rejeitou a preliminar de exclusão dos solidários REINALDO JUNQUEIRA 
COELHO, AGRÍCOLA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGROP. 
LTDA. e CAMPONESA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA., mantendo-os na lide. 
Também por maioria de votos, a CÂMARA conheceu do recurso, negou-lhe provimento, 



 

para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração, 
respondendo cada solidário no limite do crédito do imposto transferido. 

 
Intimada, a AGRÍCOLA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE 

PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA. interpõe recurso ao Pleno (fls.419/424), no qual requer a 
reforma da decisão cameral e a improcedência da autuação em relação à recorrente, tanto 
pela legalidade da transferência do crédito quanto pela impossibilidade de a merma figurar 
no polo passivo da autuação, em razão de ter efetuado transferência idônea de crédito 
constante em sua escrituração fiscal; ou, na improvável hipótese de assim não entender 
esse douto colegiado que se dê parcial provimento ao recurso de forma a considerar a 
recorrente devedora de R$ 10.846,65. 

 
Por meio da RESOLUÇÃO 055/2014 (fls.428), o CONSELHO 

PLENO deste CONSELHO determina a intimação do sujeito passivo empresa TERRA 
VERDE COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA. no último endereço utilizado 
nos autos. A mesma determinação é reiterada na RESOLUÇÃO 08/2015, de fls.437. 

 
Corretamente intimada, a autuada não se manifesta. 
 
A pedido do Relator, faz-se a juntada dos comprovantes de 

pagamento de fls. 463 a 465. 
 
Relatados, passo ao voto. 
 
 
 

V O T O 
 

Adoto também em meu voto as razões de decidir deduzidas no 
brilhante ACÓRDÃO N.º 1492/2012, da lavra do ilustre relator do voto vencedor 
Conselheiro JOSÉ PAIXÃO DE OLIVEIRA GOMES: 

 
“D E C I S Ã O 

 
QUESTÃO PRELIMINAR 

 
Apreciando a preliminar de nulidade do auto de infração, por insegurança 

na determinação da infração, arguida pela autuada, manifesto-me pela sua rejeição, por estar a 
irregularidade fiscal claramente relatada na inicial e devidamente instruído o auto de infração.  

 
Examinando a preliminar de nulidade do auto de infração, por cerceamento 

do direito de defesa, arguida pela autuada, manifesto-me pela sua rejeição, por não haver nos 
autos nenhum óbice ao pleno exercício do direito de defesa.  

 
Apreciando a preliminar de exclusão dos solidários REINALDO 

JUNQUEIRA COELHO, AGRÍCOLA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS 
AGROPECUÁRIOS LTDA e CAMPONESA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA da lide, 
manifesto-me pela sua rejeição, pelo que exponho: 
 

A escrituração de nota fiscal de transferência de crédito de contribuinte com 
o qual a autuada não mantém relação comercial, decorre de ação ou omissão da administração da 
empresa, respondendo então o administrador REINALDO JUNQUEIRA COELHO, solidariamente, 
com o contribuinte pelo pagamento do imposto omitido, nos termos do art. 45, XII, do Código 
Tributário Estadual (CTE): 

 



 

“Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação que 
constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente: 
[...] 
XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação 
ou prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão de 
que forem responsáveis; 
[...]” 

 
As empresas AGRÍCOLA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE 

PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA e CAMPONESA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, 
tendo fornecido ao contribuinte TERRAVERDE COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA, 
autuado, nota fiscal de transferência de crédito do ICMS, sem manter com ele relação comercial 
ou prestacional, permitiu-lhe suprimir o tributo pela compensação indevida, respondem elas então 
solidariamente com o contribuinte pelo pagamento do imposto omitido, por terem concorrido para a 
prática de infração à legislação tributária, nos termos do art. 45, XIII, do CTE: 

 
“Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação que 
constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente: 
[...] 
XIII - com o contribuinte ou o substituto tributário, a pessoa que por seus atos ou 
omissões concorra para a prática de infração à legislação tributária.” 

 
QUESTÃO MERITÓRIA 

 
Dirigindo-me ao mérito, anoto inicialmente que o Regulamento do Código 

Tributário Estadual (RCTE), em seu art. 55, inc. II, alínea “a”, estabelece que o contribuinte que 
realizar operação e prestação destinando ao exterior mercadoria ou serviço, incluída a remessa 
com o fim específico de exportação, pode, na proporção que represente do montante de todas as 
operações ou prestações realizadas no mesmo período de apuração, havendo saldo 
remanescente e atendidas as condições estabelecidas em ato do Secretário da Fazenda, transferi-
lo para outro contribuinte, que com ele tenha relação comercial ou prestacional: 
 

“Art. 55. O contribuinte que realizar operação e prestação destinando ao exterior 
mercadoria ou serviço, incluída a remessa com o fim específico de exportação, 
pode, na proporção que represente do montante de todas operações ou 
prestações realizadas no mesmo período de apuração (Lei nº 11.651/91, art. 59): 
[...] 
II - havendo saldo remanescente e atendidas as condições estabelecidas em ato 
do Secretário da Fazenda: 
 
a) transferi-lo para outro contribuinte, que com ele tenha relação comercial ou 
prestacional; 
[...] 
Parágrafo único. A transferência de crédito a outro contribuinte fica limitada a 30% 
(trinta por cento) do valor da operação ou da prestação.” 

 

Vigorava à época da transferência dos créditos estornados pela fiscalização 
a Instrução Normativa nº 346/98-GSF, que dispõe sobre a transferência de crédito acumulado do 
ICMS, transcrevo dispositivos (arts. 1°, Parágrafo único, 2°, I e II) dessa instrução: 

 
“Art. 1º O estabelecimento de contribuinte que possua crédito do ICMS 
acumulado em sua escrita fiscal pode transferi-lo a outro estabelecimento seu, 
matriz ou filial, situado neste Estado, relativamente ao saldo credor: 
[...] 
Parágrafo único. Na impossibilidade de imputação do saldo credor a outro 
estabelecimento do próprio contribuinte, em virtude de sua inexistência ou, 
embora existindo, não apresente saldo devedor para a absorção do crédito 
acumulado, o contribuinte pode transferi-lo a outro contribuinte localizado neste 
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Estado, com quem mantenha relação comercial ou prestacional, até o limite de 5% 
(cinco por cento) do valor total das operações.” 

 
“Art. 2º Fica, também, permitida a transferência a outro contribuinte localizado 
neste Estado, com quem o contribuinte mantenha relação comercial ou 
prestacional, de saldo credor acumulado em sua escrita fiscal, decorrente de: 
 
I - aquisição de insumo, matéria-prima, material de embalagem, produto 
intermediário e energia elétrica utilizados e da prestação de serviço de transporte 
e comunicação correspondentes às operações praticadas pelo contribuinte 
substituído no âmbito de projeto agroindustrial; 
 
II - saldo credor permanente, após exaurida a possibilidade da compensação 
prevista no art. 49 do Anexo VIII do RCTE, decorrente de operação realizada com 
mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária pelas operações 
posteriores, hipótese em que deve manter sistema de controle capaz de provar 
que a acumulação de crédito do imposto ocorreu em função do regime da 
substituição tributária.” 

 
No caso em análise, a empresa AGRÍCOLA COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, na data de 30/06/04, emitiu a 
Nota Fiscal n° 1674 (fl. 61), transferindo à TERRAVERDE COMÉRCIO DE PRODUTOS 
AGRÍCOLAS LTDA crédito do ICMS no valor de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais). 

 
A empresa CAMPONESA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, na data 

de 20/08/04, emitiu a Nota Fiscal n° 512 (fl. 62), transferindo à TERRAVERDE COMÉRCIO DE 
PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA crédito do ICMS no valor de R$ 116.795,00 (cento e dezesseis 
mil, setecentos e noventa e cinco reais). 

 
O agente do Fisco, por meio da Notificação Fiscal n° 43/Aud-2007 (fl. 53), 

solicitou à TERRAVERDE COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA cópias das notas 
fiscais e dos respectivos registros em livro próprio, referentes às operações de compra e venda 
entre a notificada e as emitentes das notas fiscais de transferência de crédito, que comprovem a 
relação comercial exigida pela legislação para a transferência de créditos, além de despacho 
autorizativo do Secretario da Fazenda para as operações de transferência de créditos, 
concedendo-lhe o prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento da notificação após ser cientificada. 
 

Cientificada da notificação em 19/06/07, transcorrido o prazo de 5 (cinco) 
dias, a notificada TERRAVERDE COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA não 
apresentou os documentos que comprovassem a relação comercial entre ela e as emitentes das 
Notas Fiscais n°s 1674 e 512 (fls. 61 e 62), que lhe transferiram créditos do ICMS, motivando a 
fiscalização a efetuar o estorno dos créditos apropriados TERRAVERDE COMÉRCIO DE 
PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA, por terem sido indevidamente transferidos para a notificada. 
 

As notas fiscais emitidas para TERRAVERDE COMÉRCIO DE 
PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA pelas empresas CAMPONESA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 
LTDA e AGRÍCOLA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 
LTDA, transferidoras dos créditos, juntadas aos autos pela defesa, foram emitidas posteriormente 
às notas fiscais de transferência de créditos, não provando então a existência de transação 
comercial entre a beneficiária dos créditos e as transferidoras dos mesmos. 

 
A defesa entende que não caberia a aplicação das regras da Instrução 

Normativa n° 346/98-GSF, mas da Instrução Normativa n° 715/05-GSF. 
 
Trata-se de entendimento equivocado, porque vigia à época da 

transferência dos créditos a Instrução Normativa n° 346/98-GSF e suas regras perfeitamente 
aplicáveis à transferência questionada, tendo essa instrução sido revoga posteriormente pela 
referida Instrução Normativa n° 715/05-GSF. 

 



 

O fato das notas fiscais de transferência de créditos terem sido 
regularmente emitidas, portanto idôneas, em nada altera o lançamento, já que a questão em 
análise refere-se a transferência indevida de créditos e o estorno da respectiva apropriação 
realizada pela autuada. 
 

Sobre a alegada afronta ao princípio da não cumulatividade do ICMS, digo 
ser a mesma impertinente, por tratar-se de autuação relativa a estorno de crédito indevidamente 
transferido e escriturado pela beneficiária. 

 
Contudo, vejo que os solidários CAMPONESA PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA e AGRÍCOLA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS 
AGROPECUÁRIOS LTDA, transferidores do crédito indevido, contribuíram, cada um, apenas 
parcialmente para a materialização da omissão de pagamento de imposto reclamada na inicial. 

 
Como se nota as fls. 02, 55 (campo 48), 57 (campo 35) e 58, a omissão de 

pagamento de imposto no valor de R$ 88.605,77 (oitenta e oito mil, seiscentos e cinco reais e 
setenta e sete centavos), decorreu de um aproveitamento indevido total de R$ 256.795,00 
(duzentos e sessenta e cinco mil e setecentos e noventa e cinco reais), gerados pela transferência 
irregular de crédito de R$ 140.000,00 pelo solidário AGRÍCOLA COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA e de R$ 116.795,00 (cento e 
dezesseis mil, setecentos e noventa e cinco reais) pelo solidário CAMPONESA PRODUTOS 
AGROPECUÁRIOS LTDA. 

Assim, o primeiro dos dois solidários acima responde proporcionalmente 
pela infração no percentual de 54,52% e o segundo no percentual 45,40%, percentuais estes a 
serem aplicados sobre o valor do imposto omitido em cada mês e indicado no campo 
detalhamento do lançamento do auto de infração (fl. 02). 

 
Ante o exposto, rejeito as preliminares de nulidade do auto de infração, por 

insegurança na determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa, arguidas pela 
autuada. Rejeito a preliminar de exclusão dos solidários REINALDO JUNQUEIRA COELHO, 
AGRÍCOLA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, 
CAMPONESA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA da lide, arguida pela autuada. Quanto ao 
mérito, conheço do recurso, nego-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração, respondendo cada solidário no limite do crédito de 
imposto transferido.” 

 

Pelas razões acima expendidas, decido, no que sou acompanhado 
pela unanimidade de meus pares, rejeitar as preliminares de nulidade da peça básica por 
insegurança na determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa. 
Também, por unanimidade, o Pleno desta Corte rejeita a preliminar de exclusão dos 
solidários CAMPONESA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA. e AGRÍCOLA 
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA., 
mantendo-as na lide. 

 
Decidi, no que fui acompanhado pela maioria do Pleno, com o voto 

de desempate do Presidente da Corte, manter na lide o coobrigado solidário REINALDO 
JUNQUEIRA COELHO. 

 
No mérito, decido, e sou também acompanhado pelos demais 

conselheiros, conhecer do recurso do contribuinte, negar-lhe provimento para manter a 
decisão cameral que considerou procedente o auto de infração (coobrigadas solidárias 
AGRÍCOLA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 
LTDA. responde solidariamente com por 54,52% do crédito tributário e CAMPONESA 
PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA. solidariamente responsável por 45,40% do 
crédito tributário), considerando o pagamento de fls. 463 a 465, para fins de possível 
extinção do crédito tributário.     



 

 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 04 de fevereiro de 2016. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00067/16 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Omissão do imposto. Falta 
de estorno de crédito relativo à entrada de insumo fabricação de 
ração. Saídas contempladas com isenção. Improcedência. 
 
Provado nos autos que inexiste o fato gerador para o 
fornecimento de ração aos criadores de plantel aviário, 
integrantes do sistema de produção integrada, em virtude da 
inexistência da circulação de mercadorias, improcedente é o 
fato gerador. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 02 de outubro de 2015, decidiu, por maioria de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente 
o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira, 
Antônio Martins da Silva e Rodolfo Ramos Caiado. Vencidos os Conselheiros Mário de 
Oliveira Andrade e Márcio Nogueira Pedra que votaram pela procedência total do auto de 
infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo omitiu o pagamento 
do ICMS, na importância de R$ 9.066.595,33 (nove milhões, sessenta e seis mil,  
quinhentos e noventa e cinco reais e trinta e três centavos) em razão da falta de estorno 
de crédito relativo à entrada de insumos para fabricação de ração, cuja saídas foram 
contempladas com isenção. Em consequência, deverá pagar o imposto no valor acima 
mencionado, juntamente com os acréscimos legais, conforme Auditoria Básica do ICMS, 
demonstrativos e documentos em anexo. 

 
Tem-se como infringidos os dispositivos dos artigos 61, I, "a" e 64 da 

Lei 11.651/91; e artigo 58, I, "c", item 1 e 60 do Decreto 4852/97. Com penalidade 
proposta nos termos do art. 71, IV, "a", da Lei 11.651/91 com redação da Lei 17.917/2012. 

 
A autoridade lançadora instrui os autos com os seguintes 

documentos: Auditoria Básica do ICMS "fls.12 a 14", Auditoria Básica do ICMS – 
Conclusão "fls.15", ICMS Pago – Item 31 "fls.16", Ajuste de Ofício 5 – Item 36 "fls.17 a 18", 
Demonstrativo 1 – Estorno de Crédito Mensal "fls.19 a 20", Demonstrativo 1.1 – Relação 
Mensal de Entradas com Crédito de Produtos Destinados à Fábrica de Ração (por 
produto) "fls.21 a 25", Demonstrativo 1.2 – Apuração de Crédito de ICMS de Energia 
Elétrica Destinado à Unidade de Fábrica de Ração conforme percentual apresentado pelo 
contribuinte em Planilhas Anexo "fls.26", Demonstrativo 2 – Cálculo do Coeficiente para o 
Estorno – Mensal "fls.27", Demonstrativo 2.1 – Relação Mensal de Saídas de Ração (por 
produto) "fls.28 a 31", Declaração Efetuada Pelo Contribuinte de Valor de Crédito 
Extemporâneo Aproveitado em Dezembro de 2011 "fls.32 a 55", Resumo de Entrega de 
Escrituração Fiscal Digital "fls.56 a 67"; Ano de 2012: Auditoria Básica do ICMS "fls. 69 a 
72", ICMS Pago – Item 31 "fls.73", Ajustes de Ofício 5 – Item 36 "fls. 74 a 75", 
Demonstrativo 1 – Estorno de Crédito Mensal "fls.76 a 77", Demonstrativo 1.1 – Relação 



 

Mensal de Entradas com Crédito de Produtos Destinados à Fábrica de Ração (por 
produto) "fls.78 a 84", Demonstrativo 1.2 – Apuração de Crédito de ICMS de Energia 
Elétrica Destinado à Unidade de Fábrica de Ração conforme percentual Apresentado pelo 
Contribuinte em Planilhas Anexo "fls.85 a 86", Demonstrativo 2.1, Relação Mensal de 
Saídas de Ração por Produto "fls.87 a 90", Planilha Rateio de Energia "fls. 92 a 114", 
Resumo de Entrega de Escrituração Fiscal Digital "fls.115 a 126"; Ano de 2013: Auditoria 
Básica do ICMS "fls. 128 a 131", ICMS Pago – Item 31 "fls.132", Ajustes de Ofício 5 – Item 
36 "fls.133", Demonstrativo 1 – Estorno de Crédito Mensal "fls.134 a 135", Demonstrativo 
1.1 – Relação Mensal de Entradas com Crédito de Produtos Destinados à Fábrica de 
Ração (por produto) "fls.136 a 144", Demonstrativo 1.2 – Apuração de Crédito de ICMS de 
Energia Elétrica Destinado à Unidade de Fábrica de Ração conforme percentual 
Apresentado pelo Contribuinte em Planilhas Anexo "fls.145 a 147", Demonstrativo 2.1 -  
Relação Mensal de Saídas de Ração por Produto "fls.148 a 154",Planilha Rateio de 
Energia "fls.155 a 178", Resumo de Entrega de Escrituração Fiscal Digital "fls.179 a 190", 
Termo de Ocorrências "fls.191 a 192, Resumo de Declaração de Valor de Crédito 
Aproveitado Extemporaneamente em Dezembro de 2011 "fls.194 a 195", Parecer 
n°1.211/2011 – GEOT "fls.196 a 198", Memorando n° 007/14 – GEAT "fls.199 a 200", 
Parecer n°073/2014 – GEOT "fls.201 a 202", Despacho ne 1289/2014 – SRE "fls.203", 
Planilha "fls.204 a 207", Recibo de Entrega de Relatórios Digitais "fls.208 a 209", Mídia – 
CD - "fls.210". 

 
A autuada é intimada às "fls.211" a pagar a quantia exigida ou 

apresentar Impugnação em Primeira Instância. 
 
Cientificado, o sujeito passivo comparece aos autos e apresenta 

Impugnação ao auto de infração. (fls.215 a 223). Alega que, como produtor rural integrado, 
exerce suas atividades como indústria contratante. Aduz que as saídas de rações entre a 
indústria e os produtores integrados consistem apenas em movimentação física do 
produto que é de propriedade da autuada, não tendo como destino o comércio dos 
mesmos ou sua circulação. Destarte, nestas operações realizadas não há que se falar em 
isenção, visto que não há intenção na venda, conforma já havia esclarecido em linhas 
anteriores. 

 
Argumenta que não houve fato gerador entre integrante e integrado, 

uma vez que conforme os ditames do art. 48, I, "c", do Código Tributário Estadual, será 
procedido o estorno quando a saída da mercadoria resultante for isenta ou não tributada. 

 
Ao final o requer a improcedência do auto de infração.  
 
O polo passivo instrui os autos com as cópias dos seguintes 

documentos: Ciclo de Integração fls. 225/227, Procuração fls. 228, Documento OAB 
(fls.229), Contrato Social fls.230/232, Ata da Assembleia Geral (fls.233/256). 

 
Por meio do Despacho n° 1922/2014 (fls.258), o Julgador determina 

o encaminhamento dos autos às Gerência Espacial de Auditoria, a fim de que seu titular, 
indique Auditor-Fiscal, preferencialmente o autor do lançamento, para apurar, no período 
fiscalizado, se nas saídas dos produtos já industrializados houve utilização de benefício 
previsto nos artigos 83 e 84, ambos do RCTE. 

 
Em atendimento ao Despacho n°1922/2014 a autoridade fiscal 

revisora apresenta Relatório Diligencial às "fls. 261 a 269", alegando que é evidente que o 
parceiro ou integrado confunde-se com a própria indústria autuada, ao se apropriar dos 



 

créditos de ICMS de produtos e serviços referentes à sua fabricação, e quando de sua 
saída isenta sem manutenção de crédito. 

 
Ressalta que a escrituração do CFOP estabelece fato gerador do 

ICMS, todavia com o Benefício da Isenção sem manutenção do crédito, uma vez que a 
auditoria selecionou apenas as saídas de ração da empresa impugnante. 

 
Esclarece que o Parecer n°1.211/2011 – GEOT, foi positivo quando 

ao aproveitamento de todo o crédito de ICMS que abarque o processo de abate da ave, se 
executando o crédito de aquisição e transporte das aves. Não houve, neste momento, 
nenhum questionamento por parte do sujeito passivo em relação a necessidade de 
estorno de crédito à luz do art. 58 do RCTE, por haver saídas isentas de ração ao seus 
integrados sem a manutenção do crédito.  

 
Entretanto, o Parecer n°73/14 – GEOT conclui que o contribuinte 

pode se beneficiar dos créditos relacionados às aquisições de matérias primas, produtos 
intermediários, entre outros que tem por finalidade à produção de ração animal. Mas, por 
outro lado, havendo saídas beneficiadas com a isenção do art.7°, XXV, "c" e "f", do Anexo 
IX, do RCTE, os mesmos devem ser estornados nos termos do art. 58, I, "c", item 1, do 
diploma anteriormente mencionado. Em seguida, a Superintendência da Receita em seu 
Despacho n°1289/14 – SRE "fl.203", acolhe o Parecer n° 073/14 – GEOT. 

 
Quanto ao pedido de verificação no período fiscalizado, nas saídas 

dos produtos já industrializados, se houve utilização dos benefícios previstos nos arts. 83 
e 84 do RCTE, o auditor revisor informa que anexa documentos aos autos. 

 
A autoridade revisora instrui o Relatório com os seguintes 

documentos: Registros Fiscais da Apuração do ICMS Operações Próprias "fls.270 a 296. 
 
Mediante Sentença n°2073/2015 às "fls.298 a 300", o Julgador 

Singular obtempera que a norma tributária, em regra, deve ser interpretada de forma literal 
quando se trata de isenção. Assim, a autuada ao realizar a saída com isenção ração 
animal para seus produtores integrados, passar a constar no rol de suas operações, não 
apenas as tributadas, mas também as isentas; devendo ser procedido o estorno dos 
créditos exigidos, conforme os seguintes dispositivos: art. 11, II do CTN, artigoss. 7°, XXV, 
"c" e 58, I, "c", item 1 do CTE, e art. 61 do CTE. 

 
Intimada às (fls.301 a 303) a pagar a quantia exigida ou interpor 

Recurso Voluntário, a autuada comparece aos autos para reiterar a argumentação inicial. 
 
É o Relatório. 
 

 
V O T O 

 
 
Passo a julgar e de plano considero que o auto de infração não deve 

prosperar. Antes de adentrar à questão meritória, necessário se faz breve digressão 
acerca do objeto social da empresa e de seu funcionamento. 

 
O sujeito passivo NUTRIZA produz ração para alimentar plantel 

aviário de propriedade de produtores integrados e em decorrência apropria os créditos do 
ICMS de produtos e serviços referentes à fabricação de rações. Entretanto, quando ocorre 



 

a saída das mercadorias não promove o correspondente estorno, tal como consta do 
documento de fls. 05 destes autos, no Descritivo Complementar da Ocorrência.  

 
A Fazenda Pública realizou o presente lançamento consubstanciado 

na exigência de estorno de créditos do ICMS quando da aquisição de insumos para 
fabricação de rações destinadas ao processo de engorda de aves e posterior abate. 
Erroneamente, entendeu a fiscalização que ao destinar a ração pronta aos parceiros 
integrados, utilizou-se da isenção fiscal do artigo 7º, XXV do Anexo IX do RCTE-GO sem 
direito a manutenção dos créditos relativos aos insumos e energia elétrica utilizada no 
processo fabril das rações. Ao agir desta maneira chegou ao montante dos créditos do 
imposto apropriados, proporcionais às saídas isentas de ração, para a formação do total a 
ser estornado na escrita fiscal e de consequência houve a constituição do presente crédito 
tributário.  

Em que pese o sujeito passivo ao emitir a nota fiscal destinando 
ração ao produtor integrado, ter feito destaque de que a operação estava isenta nos 
termos do artigo 7º, XXV do Anexo IX do RCTE-GO, considero ter havido equívoco da 
parte do contribuinte posto que a operação, em si, e como aqui identificamos, não tem 
incidência do imposto por tratar-se de remessa para produtor integrado, operação 
acobertada por legislação específica.   

 
Ao compulsar os autos, verifico às fls. 216/217, que nos itens 9, 10 e 

11 a empresa apresenta o processo de produção executado por ela, e ainda às fls. 308 
demonstração gráfica deste processo. Assim, para melhor esclarecimento, explica que na 
produção do frango de corte, a impugnante se utiliza da integra vertical, que ocorre 
quando uma empresa coordena todo o processo produtivo, fornecendo o pinto de um dia e 
todos os demais insumos utilizados na produção e assistência técnica. Tal processo é 
bem observado no desenho constante do Apêndice I, acostado a presente impugnação.  

 
Assim, a impugnante se utiliza das instalações do produtor rural 

integrado, fornecendo o pinto de um dia, ração, vacinas, medicamentos e 
acompanhamento veterinário, bem como o custeio da energia elétrica consumida no 
ambiente físico onde se realiza a engorda das aves.  

 
Que ao produtor rural integrado, compete o cuidado (mão de obra) 

das aves, bem como disponibilizar todos os recursos necessários para o processo de 
criação e engorda, ou seja, tal processo contribui, para o fortalecimento da avicultura 
brasileiro como um todo, fortemente baseada no sistema de produção integrada. 

 
Infere-se pelas explicações apresentadas, inclusive na fase dos 

debates orais, que não houve saída de mercadorias e de consequência utilização do 
benefício fiscal, pois não houve comercialização. Ante o exposto, não há que falar em fato 
gerador quando de remessa de ração do sujeito passivo para produtor integrante desta 
cadeia de produção, em especial como apresentado no item 26 (fls. 219) que a operação 
respeitou os procedimentos fiscais, valeu-se do código CFOP 5451, o que segundo consta  
nos é informado, trata-se de simples remessa no sistema integrado. Transcrevo abaixo, o 
mencionado item de linhas pretéritas, “in verbis”: 

 
26). Para se operacionalizar o processo integrado de criação de aves, a 
legislação fiscal estabelece rotinas, que são adotados pela impugnante, tais 
como: 
 
1.Emissão de nota fiscal, na saída das aves, medicamentos e rações, 
utilizando o CFOP 5.451 (Classificam-se neste código as saídas referentes à 
remessa de animais e de insumos para criação de animais no sistema 
integrado, tais como: pintos, leitões, rações e medicamentos); 



 

 
2.Emissão de nota fiscal de retorno (entrada) utilizando o CFOP 1.451 
(Classificam-se neste código as entradas referentes ao retorno de animais 
criados pelo produtor no sistema integrado). 

 
 

A Lei nº 12.955/96 estabelece o tratamento tributário para operação e 
prestação relativos a projetos industriais de avicultura e suinocultura onde no artigo 1º, 
inciso I, e § 1º, incisos I e II tratam do sistema integrado, devendo destacar que o artigo 2º 
especifica os tipos de projetos agroindustriais integrados a que se refere o art. 1º. 
Transcrevo-os abaixo, “ipsis litteris”: 

 
Art. 1º. O tratamento tributário previsto nesta lei aplica-se aos seguintes 
projetos agroindustriais: 
 
I – de avicultura, com as seguintes atividades exercidas isoladas ou 
conjuntamente. 
a) de granjas de avós ou de matrizes e produção de ovos; 
b) de incubação de ovos e pintos de um dia; 
c) de plantel de frangos de corte e frigorífico para abate e industrialização 
de aves; 
 
II – de suinocultura, com granjas de bisavós e avós, matrizes e reprodutores, 
plantel de suínos em terminação, isolados ou conjuntamente, e frigorífico 
para abate e industrialização de suínos. 
  
§ 1º Os projetos agroindustriais deverão: 
 
I – dispor de fábrica de rações balanceadas, própria ou de terceiros; 
 
II – utilizar, como matéria prima ou insumo, milho, sorgo, e farelo de soja 
produzidos no Estado de Goiás, este último em caráter preferencial; 
 
[...] 
 
Art. 2º Integram os projetos agroindustriais a que se refere o artigo anterior: 
I – os estabelecimentos da própria empresa que se dediquem à sua 
exploração e situados no Estado de Goiás 
 
II – os estabelecimentos de produtores rurais, situados no Estado de Goiás, 
vinculados à empresa, que a eles se dediquem em regime de parceria ou 
integração. 

 
 
A empresa, considerando-se seu processo produtivo, enquadra-se 

literalmente ao que expresso está na referida legislação, devendo ainda destacar a 
alteração trazida pela Lei nº 17.517/11, especificamente em seu artigo 8º quanto a isenção 
de ICMS em itens que especifica. 

 
Art. 8º Fica o Chefe do Poder Executivo, na forma e condições que 
estabelecer, autorizado a conceder isenção do ICMS: 
 
I – nas aquisições de mercadorias destinadas à construção de granjas e 
aviários vinculados a projeto agroindustrial em regime de parcria ou 
integração abrangido por esta Lei; 
 
II – nas saídas do animal que tenha sido criado ou engordado pelo produtor 
integrado ou parceiro, promovidas pela empresa titular do projeto 
agroindustrial com destino ao referido produtor, a título de remuneração pela 
criação ou engorda do animal. 

 



 

 
Ante o exposto, vê-se que inconcebível é o estorno de crédito do 

ICMS tomando-se como base o artigo 58 do RCTE/GO em seu inciso I, alínea “c” no qual 
o estorno se dá na saída das mercadorias quando estas forem isentas ou não tributadas 
(item 47, fls. 222). Por oportuno, transcrevo-o abaixo, 

 
47) Outro fato que torna incabível o estorno de crédito de ICMS exigido no 
presente PAT, é que o artigo 58 do RCTE/GO em seu inciso I alínea “c” diz 
que, o estorno será procedido quando a saída da mercadoria resultante for 
isenta ou não tributada. 

 
A saída da mercadoria especificamente resultante do 

estabelecimento da impugnante, que são tributados integralmente, são as carnes e 
miúdos comestíveis, resultante do abate (item 48, fl.222). 

 
48) Ora, a saída da mercadoria resultante do estabelecimento da impugnante, 
que são tributadas integralmente, são as carnes e miúdos comestíveis, 
resultante do abate das aves. 

 
Interessante notar o que argumenta o douto representante legal do 

sujeito passivo nos campos 49 e 50, ambos da fl. 222, abaixo transcrito e que adoto como 
razão de voto, “verbatim”: 

 
49) As saídas das rações não constituem objeto principal da impugnante, 
pois seu tratamento contábil está classificado no custo, ou seja, não há 
geração de receita nas saídas em processo de integração. Assim, a 
fiscalização tributária está segregando um processo produtivo que é 
integrado, como o próprio nome já define. 
 
50) Da aquisição do pinto de um dia, até a saída de carnes e miúdos 
comestíveis resultantes de abate de aves, não há segregação do processo 
produtivo, pois os documentos fiscais de saídas e entradas (remessas e 
retornos) são meramente cumprimento de obrigações acessórias. 

 
Ante o exposto e considerando-se a dinâmica do processo industrial 

na qual está inserido o sujeito passivo, cujo regime tributário é aplicado em sistema do tipo 
e em obediência à Lei nº 12.955/96 e demais regulamentos,  bem como  considerando-se 
que o projeto agroindustrial da empresa produz em fábrica própria sua ração, devo 
concluir pela não incidência do imposto porquanto inexistente fato gerador quando da 
remessa da ração ao produtor integrado, diferentemente como erroneamente interpretado, 
posto não ter sido observado o processo produtivo como um todo, por isso improcedente é 
o auto de infração.  

 
 

Sala das sessões plenárias, em 04 de fevereiro de 2016. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00076/16 
 
Relator: Conselheiro Lidilone Polizeli Bento 
 
Autor do Voto Vencido: Conselheiro Masayuki Missao 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade do lançamento por 
cerceamento de direito de defesa, por falha na intimação. 
Rejeitada. Preliminar de nulidade do lançamento por 
insegurança na determinação da infração. Inadmitida. 
 
 Não há que se falar em nulidade parcial do lançamento por 
cerceamento de direito de defesa, em decorrência de falha na 
intimação, quando o sujeito passivo toma ciência da intimação, 
embora remetida para endereço distinto do constante do 
Cadastro Estadual, não podendo a preliminar em discussão ser 
arguida por advogado que não possui procuração nos autos 
para a defesa do sujeito passivo.  
 
Deve ser inadmitida preliminar de nulidade do lançamento por 
insegurança na determinação da infração, quando tal preliminar 
houver sido julgada por unanimidade e o recurso não preencha 
os requisitos legais previstos no art. 41, inciso II da Lei nº 
16.469/09. 
 
ICMS. Obrigação Principal. Aproveitamento indevido de crédito 
outorgado. Não cumprimento de condições. Procedente. 
 
Correto o a lançamento que exige imposto e acréscimos legais, 
em virtude de omissão de seu pagamento, por aproveitamento 
indevido de crédito outorgado, condicionado, quando as 
referidas condições para sua fruição não são cumpridas, 
inteligência do art. 1º, §1º, incisos I e II, do Anexo IX, combinado 
com art. 86, ambos do RCTE. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 27 
de outubro de 2015, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da 
peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa. Foram 
vencedores os Conselheiros Lidilone Polizeli Bento, Heli José da Silva, Nivaldo Carvelo 
Carvalho, Nislene Alves Borges, José Luiz Rosa, Marlene Maria da Silva Ruguê 
Bernardes, Nivaldo José Mendes, Victor Augusto de Faria Morato, Carlos Andrade 
Silveira, Washington Luis Freire de Oliveira, Alcedino Gomes Barbosa, Antônio Martins da 
Silva, Edson Abrão da Silva, Elias Alves dos Santos, José Pereira D'abadia e Gilmar 
Rodrigues de Almeida. Vencidos os Conselheiros Masayuki Missao e Cláudio Henrique de 
Oliveira. Por unanimidade de votos, acolher a arguição de inadmissibilidade, feita pela 
Fazenda Pública, em relação à preliminar de nulidade por insegurança na determinação 
da infração, arguida pelo sujeito passivo, tendo em vista não estar a peça recursal em 
consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09. Participaram do julgamento 
os Conselheiros Lidilone Polizeli Bento, Heli José da Silva, Nivaldo Carvelo Carvalho, 
Nislene Alves Borges, José Luiz Rosa, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Nivaldo 



 

José Mendes, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Carlos Andrade Silveira, 
Washington Luis Freire de Oliveira, Alcedino Gomes Barbosa, Antônio Martins da Silva, 
Edson Abrão da Silva, Elias Alves dos Santos, José Pereira D'abadia, Gilmar Rodrigues 
de Almeida e Cláudio Henrique de Oliveira. Quanto ao mérito, também por votação 
unânime, conhecer do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, negar-lhe 
provimento para manter a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Lidilone Polizeli Bento, Heli José da Silva, 
Nivaldo Carvelo Carvalho, Nislene Alves Borges, José Luiz Rosa, Marlene Maria da Silva 
Ruguê Bernardes, Nivaldo José Mendes, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria 
Morato, Carlos Andrade Silveira, Washington Luis Freire de Oliveira, Alcedino Gomes 
Barbosa, Antônio Martins da Silva, Edson Abrão da Silva, Elias Alves dos Santos, José 
Pereira D'abadia, Gilmar Rodrigues de Almeida e Cláudio Henrique de Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Versam os autos que o contribuinte deixou de efetuar o correto 
recolhimento do ICMS sobre a prestação de serviços de transporte de passageiros, pois 
utilizou a alíquota de 9%, quando o correto seria a aplicação de alíquota de 17%. O autor 
do trabalho fiscal afirma que, por este artifício de tributação a menor, o contribuinte 
pretendeu utilizar de forma dissimulada o benefício do crédito outorgado previsto no artigo 
11, inciso XX, Anexo IX, RCTE. Afirma ainda que a empresa autuada não tem direito ao 
uso do referido benefício por conta de descumprimento das condições de não possuir 
débito inscrito em dívida ativa e estar adimplente quanto a obrigação tributária vencida a 
partir de 01 de dezembro de 2000. 

 
Foram indicados como solidários os sócios administradores FÁBIO 

ANTÔNIO POZZI e ITAMAR DE DEUS E SOUZA. A condição de sócios administradores é 
comprovada pela cópia do contrato social às fls 14.  

 
Às fls 19, em “demonstrativo das diferenças de ICMS a recolher 

decorrentes da utilização de alíquota menor que a exigida (17%) referentes ao período de 
outubro a dezembro do ano de 2005 relativos a prestação de serviço de transporte a não 
contribuinte” o Fisco apresenta, por período de apuração, os valores do imposto que foram 
omitidos.  

 
Cópias do livro Registro de Apuração do ICMS, fls 20 a 30, 

comprovam que , no período, o contribuinte se debitou de valores a menor do imposto 
relativamente ao CFOP 5.357 (prestação de serviço de transporte a não contribuinte), que 
possuía saldo devedor do imposto em todos os meses (outubro a dezembro de 2005) e 
que utilizou crédito do ICMS decorrente da entrada de bens destinados ao seu ativo fixo.  

 
Também foi anexada cópia do livro Registro de Saídas do 

contribuinte (fls 31 a 287), no sentido de comprovar que as  prestações de serviço de 
transporte a não contribuinte (CFOP 5.357) foram tributadas à alíquota de 9%.  

 
Às fls 289 e seguintes foram juntados extratos dos autos de infração 

relativos a créditos tributários de responsabilidade da empresa autuada e que já se 
encontram inscritos em dívida ativa. A data de inscrição dos referidos créditos tributários 
se estende do exercício de 1998 ao exercício de 2006.  

 
Intimados, os sujeitos passivos deixaram de apresentar impugnação 

à primeira instância, o que levou à lavratura dos termos de revelia de fls 407/409.  
 



 

Intimados para impugnar em segunda instância, apenas a empresa 
autuada comparece. Os sujeitos passivos solidários tiveram a sua perempção declarada 
às fls 419 e 422. Em sua impugnação, o contribuinte alega que , embora houvesse débitos 
inscritos em dívida ativa à época da fruição do benefício do crédito outorgado, já havia 
sido procedida penhora judicial, a qual produz os mesmos efeitos da certidão negativa, 
conforme determinam os artigos 190 e 195 do CTE e artigo 206 do CTN. Já em relação à 
inadimplência de obrigações tributárias, informa que, excetuados os débitos em dívida 
ativa com penhora já realizada, todos os outros créditos já se encontram parcelados, o 
que implica na suspensão de sua exigibilidade nos termos do artigo 151, IV, CTN. Pede ao 
final a improcedência do lançamento.  

 
A Quarta Câmara do CAT, por conta da edição da Lei nº 15.905, de 

26/12/2006, baixou a Resolução nº 078/2007, para verificação junto à Gerência Executiva 
de Recuperação de Créditos se o presente processo cumpria os requisitos da referida lei. 

 
Após tramitação pela Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia 

e pela Gerência de Recuperação de Créditos, o pedido do contribuinte, de extinção dos 
processos administrativos tributários nº 3017776616871, 301675788245, 3016757619684 
e 3016756306070, foi indeferido.  

 
O processo retornou ao Conselho Administrativo Tributário, tendo 

sido encaminhado à Primeira Câmara, que expediu a Resolução nº 204/2008, sobrestando 
o julgamento, a fim de que o contribuinte faça anexação de documentos relativos ao 
histórico de seus parcelamentos tributários dos débitos inscritos em dívida ativa. 

 
O contribuinte juntou ao processo os documentos de fls 472 a 540. 

Logo após, fez juntar ao processo outra documentação, buscando comprovar a existência 
de penhora em processos de execução fiscal relativos a processos administrativos 
tributários a que se refere o presente lançamento.  

 
O processo foi, finalmente, a julgamento na Primeira Câmara 

Julgadora, sendo a decisão, por maioria de votos, pela procedência do auto de infração.  
 
Incontinenti, a autuada requereu o sobrestamento do processo, sob o 

argumento de ter solicitado a extinção do crédito tributário com base na Lei nº 16.150/2007 
(fls 568).  

 
A solicitação de extinção do crédito tributário apresentada pelo 

contribuinte é negada, conforme despacho nº 6.274/09 – SAT, expedido pelo 
Superintendente de Administração Tributária (fls 577).  

  
Intimada da decisão cameral condenatória, a autuada recorre ao 

Conselho Pleno do CAT. Às fls 620, um dos advogados da autuada, JOSÉ GOMES DE 
ARAÚJO,  renuncia ao mandato, procedendo comunicação formal a este Conselho 
Administrativo.  

 
O Conselho Pleno do CAT (fls 631), por unanimidade de votos, 

acatou preliminar de cerceamento do direito de defesa, arguida pelo sujeito passivo, 
decretando a nulidade parcial dos autos a partir da decisão cameral de fls 561.  

 
No julgamento cameral (fls 642), nova nulidade parcial é decretada, 

também por cerceamento do direito de defesa arguida pela autuada. O processo é 
anulado parcialmente a partir de fls 401, com a determinação de retorno dos autos ao 



 

NUPRE para intimação correta do solidário ITAMAR DE DEUS E SOUZA, posteriormente 
reabrindo prazo para impugnação em primeira instância.  

 
Intimado para impugnar em Primeira Instância, o solidário ITAMAR 

DE DEUS E SOUZA não se manifesta. É lavrada a revelia, fls 653. Intimado para 
impugnar em Segunda Instância, mais uma vez o solidário não se manifesta, o que leva à 
decretação de sua perempção, fls 657. 

 
Às fls 668/669 é juntado atestado de óbito do solidário ITAMAR DE 

DEUS E SOUZA. Informada como data do óbito 23/02/2010.  
 
Vindo os autos a julgamento, a Primeira Câmara de Julgamento 

Temporário resolve, por unanimidade de votos, deixar de apreciar a preliminar de nulidade 
do lançamento, por cerceamento de direito de defesa, por falha na intimação de ITAMAR 
DE DEUS E SOUZA, tendo em vista que o advogado que argui tal preliminar não possui 
procuração nos autos para representar o solidário. Também, por unanimidade de votos, 
rejeita a preliminar de nulidade do lançamento por insegurança na determinação da 
infração e julga o processo procedente.     

 
Inconformado o sujeito passivo recorre ao Conselho Pleno, aduzindo 

em sede de preliminar nulidade absoluta por cerceamento de direito de defesa, em virtude 
de falha na intimação do solidário ITAMAR, motivo pelo qual pede o sobrestamento do 
processo para substituição do solidário por seu espólio e por insegurança na determinação 
da infração, aduzindo os mesmos argumentos apresentados no recurso voluntário, para 
ao final requerer nulidade do auto de infração, improcedência ou afastamento da forma 
qualificada, bem como a concessão de crédito outorgado incidenter tantum. 

 
Por meio da Resolução de fls.761, o Conselho Pleno resolveu 

solicitar informações à Vara de Família e Sucessões da Comarca de Patos de Minas- MG 
sobre eventual inventário existente em nome de ITAMAR DE DEUS E SOUZA, bem como 
qualificação pessoal do inventariante, se fosse o caso. 

 
Em resposta a Vara de Família de Patos de Minas respondeu que 

existe inventário em andamento, tendo por inventariante a sra. Helena dos Reis Estevão 
Soares, residente e domiciliada em Patos de Minas, na Rua Cônego Getúlio, nº 540, 
Centro. 

É o Relatório.      
                             
 

V O T O 
 
 
Em relação à preliminar de nulidade do lançamento por cerceamento 

de direito de defesa, em razão de falha na intimação do solidário ITAMAR DE DEUS E 
SOUZA, rejeito-a, pelos motivos a seguir expostos. 

 
O primeiro ponto a ser analisado é que a decisão cameral que anulou 

o lançamento a partir de fls. 401, por cerceamento de direito de defesa, em virtude de 
falha na intimação, equivocou-se tendo em vista que o endereço constante da intimação 
apesar de divergente do endereço constante de fl.395, endereço constante do cadastro 
estadual, também era endereço do sujeito passivo solidário, conforme podemos notar da 
análise da 44ª Alteração e Consolidação Contratual, constante de fl.08. Conclui-se que o 
Sr. Itamar podia ser localizado em qualquer um dos dois endereços, tendo informado à 



 

Junta Comercial o primeiro endereço de fl. 08 e ao CCE/GO o endereço constante de 
fl.395. Tanto é assim que foi intimado para impugnar em primeira instância no endereço de 
Patos de Minas e para impugnar em segunda instância no endereço de Uberlândia, fl.417. 

 
Corroborando para finalizar esta discussão, a resposta da Vara de 

Família de Patos de Minas ao pedido de informações do Conselho Pleno é no sentido de 
que é inventariante do espólio de ITAMAR a Sra. Helena dos Reis Estevão Soares, 
residente e domiciliada no endereço constante da intimação de fl. 401, e da Alteração de 
fl. 08, o que demonstra que definitivamente o solidário poderia ser encontrado no 
endereço de Patos de Minas, não tendo havido falha na intimação de fl. 401. 

 
Por outro lado, cumpre observar que a inventariante foi notificada do 

presente lançamento em 03/01/2013, conforme documento de fl.650, portanto, além de 
não ser nula a intimação de fl.401, a própria inventariante tomou ciência do presente auto, 
optando por permanecer inerte. 

 
Ao lado de todos esses argumentos, acrescento aquele utilizado pelo 

Acórdão recorrido para sequer conhecer dessa preliminar, o advogado constituído nos 
autos não tem procuração para defender o solidário, o que não o autoriza a postular em 
seu nome ou em nome de seu espólio. 

 
Posto isso, entendo que não há que se falar em nulidade do 

lançamento por cerceamento de direito de defesa, por falha na intimação.    
 
Quanto a preliminar de nulidade do lançamento por insegurança na 

determinação da infração, arguida pelo sujeito passivo, acolho a preliminar de inadmissão 
do recurso neste aspecto, arguida pela Fazenda Pública, motivo pelo qual inadmito tal 
preliminar, tendo em vista que o recurso neste ponto não preenche os requisitos previstos 
no art. 41, inciso II, da Lei nº 16.469/09.      

 
Quanto ao mérito, admito o recurso, tendo em vista que o sujeito 

passivo traz juntamente com sua peça recursal cópias de Acórdãos paradigmas números 
3858/03, 3861/03 e 3864/03, com improcedências relacionadas ao presente caso não 
reformadas, correspondentes a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mediante 
penhora nos autos. 

 
Como esclarecido na peça exordial e no Acórdão supracitado, o 

presente lançamento trata de aproveitamento indevido de crédito outorgado, previsto no 
art. 11, XX, Anexo IX do RCTE, sob a forma de utilização de alíquota inferior a prevista na 
legislação. O contribuinte, uma vez cumpridas as condições poderia aproveitar de crédito 
outorgado de 9%, quando na realidade sem cumprir as condições previstas na legislação 
para fruição do benefício, adimplência e não possuir débito inscrito em dívida ativa, utilizou 
alíquota de 9%, o que resultou em aproveitamento indireto de crédito outorgado no 
percentual de 8%, daí o pedido incidental de aproveitamento de mais 1%, ou seja, além de 
não cumprir as condições para convalidação do crédito já aproveitado o sujeito passivo 
ainda requer aproveitamento de mais 1%. 

 
Sobre a questão principal que gira em torno do mérito dessa lide, 

alegação do sujeito passivo de que a penhora é sinônimo de causa de suspensão da 
exigibilidade do crédito tributário, entendo que penhora e causa de suspensão da 
exigibilidade de crédito tributário são conceitos que não se confundem, nos termos do art. 
206 do CTN e art. 1º, §1º -C, Anexo IX, do RCTE. 

 



 

Além do fato de a penhora não está entre as causas de suspensão 
da exigibilidade, previstas no art. 206 supracitado e art. 503 do RCTE, mais um argumento 
para corroborar esta linha de pensamento é o fato de ter sido necessário se incluir a 
ressalva expressa a penhora na legislação tributária, quando o legislador assim desejou 
em 25.05.09, momento posterior a ocorrência do fato gerador em 2005. 

 
Neste sentido, a redação do art. 1º, §1º-C do Anexo IX do RCTE foi 

alterada para assim estabelecer, vejamos: 
 
Art. 1º (….)   

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO § 1º-C DO ART 1º PELO ART. 1º DO 
DECRETO Nº 6.939, DE 01.07.09 - VIGÊNCIA: 25.05.09 

§ 1º-C A existência de crédito tributário inscrito em dívida ativa, cuja exigibilidade 
esteja suspensa de acordo com o art. 503 deste Decreto, ou para o qual tenha sido 
efetivada a penhora de bens suficientes para o pagamento do total da dívida, não 
constitui empecilho à utilização dos benefícios fiscais referidos nos §§ 1º e 1º-A. 

 
Dessa forma, resta claro que somente é possível se falar em 

utilização de benefício fiscal, com a existência de crédito tributário inscrito em dívida ativa 
e que não esteja com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 503 do RCTE, nos 
casos em que tenha sido efetivada penhora nos autos de bens suficientes para o 
pagamento total da dívida, a partir da vigência do Decreto nº 6.939/09, em 25.05.09, data 
posterior à ocorrência dos fatos geradores, outubro a dezembro de 2005.   

 
Do ponto de vista da marcha processual, verifica-se que o sujeito 

passivo não contesta em momento algum a acusação de que utilizou alíquota indevida, 
como forma de utilização de crédito outorgado previsto no art. 11, inciso XX, Anexo IX do 
RCTE. Os livros Registro de Saídas e Apuração do ICMS demonstram a utilização de 
alíquota de 9%, quando deveria utilizar alíquota de 17%, o que ao lado das 
argumentações do sujeito passivo demonstram utilização de crédito outorgado, sem 
cumprimento de condições. 

 
Além de não cumprir as condições de não possuir débito inscrito em 

dívida ativa e estar adimplente, o sujeito passivo também não cumpriu outra condição para 
fruição do benefício, qual seja, aproveitou créditos pelas entradas a título de ativo, quando 
a legislação vedava esse aproveitamento, conforme se verifica do LRA acostado aos 
autos. 

 
Em relação aos demais argumentos apresentados pelo sujeito 

passivo, tendo em vista que não traz elementos novos em relação aos já utilizados em 
primeira e segunda instância, utilizo-me da fundamentação por remissão, para, adotando 
os fundamentos de fato e de direito constantes do Acórdão nº 1490/14, fls. 687/697, 
considerá-los analisados. 

 
Posto isso, considerando que penhora para garantia de crédito 

tributário não se confunde com causa de suspensão da exigibilidade de crédito tributário 
previstas no art. 503 do RCTE e que o art. 1º, §1º-C, do Anexo IX vem justamente 
confirmar essa afirmativa, que o sujeito passivo não constesta a acusação constante dos 
autos, no sentido de que possuía crédito tributário, inscrito em dívida ativa, entendo que o 
presente lançamento preenche as condições previstas no art. 160 do CTE, motivo pelo 
qual deve prosperar. 

 
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade do lançamento, por 

cerceamento de direito de defesa, arguida pelo sujeito passivo, acolho a preliminar de 



 

inadmissão arguida pela Fazenda Pública em relação a preliminar de nulidade do 
lançamento por insegurança na determinação da infração, arguida pelo sujeito passivo, 
tendo em vista que não preenche os requisitos legais, conheço do recurso ao Pleno, nego-
lhe provimento para confirmar o Acórdão Cameral que julgou procedente o lançamento em 
seus termos originais.    

 
 

VOTO VENCIDO 
 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo utilizou alíquota de 
9% na prestação de serviço de transportes de passageiros, deixando de pagar o ICMS 
como forma dissimulada e indireta de aproveitamento do crédito outorgado previsto no 
artigo 11, XX do RCTE, uma vez que o benefício, por ser condicional lhe é vedado por não 
atender as condições de não possuir débito tributário inscrito na dívida ativa e estar 
adimplente quanto a obrigação tributária vencida a partir de 01/12/2000, não paga o ICMS 
normal apurado, motivos de constantes autuações, caso em que a LTE determina no 
artigo 86 do DEC. 4.852/97 a perda do benefício e a obrigação de pagar o imposto devido 
acrescido das cominações legais cabíveis. 

 
A autoridade lançadora indica como infringida as disposições dos 

artigos 27, I, parágrafo 2° do Código Tributário Estadual - CTE (Lei nº 11.651/91) 
combinado com os artigos 1º, parágrafo 1° e artigo 11, XX, item 3 do anexo IX e artigo 86 
do Decreto 4852/97. Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, VIII, "b", 
item 0, parágrafo 9, I, do CTE, com redação da Lei nº 14634/2003. 

 
Tem-se como sujeitos passivos solidários, Fábio Antônio Pozzi e 

Itamar de Deus e Souza, nos termos do artigo 45, inciso XII, da Lei 11.651/91. 
 
A seguir o presente processo tramitou regularmente até que as "fls. 

678 e 679", a Nacional Expresso Ltda, pondera e requer que: "é ponto controvertido nesta 
relação a real apresentação legal do solidário falecido Itamar de Deus e Souza", que "o 
Subscritos e patrono do ora requerido diligenciou e logrou identificar que o falecido deixou 
disposição de última vontade consistente de Escritura Pública de Testamento tendo sido 
nomeado seu Testamenteiro o Advogado Walter Jones Rodrigues Ferreira, OAB/MG/61 
344, dos quais requer a juntada e a devida apreciação. Anexa documentos de fls. 680 a 
685. 

 
Pelo acórdão de n° 1490/2014, "fls. 686 a 697", a Primeira Câmara 

Temporária do Conselho Administrativo Tributário decide: deixar de conhecer a 
preliminar de nulidade de peça básica, por cerceamento do direito de defesa, 
arguida pelo advogado da autuada, por falha na intimação de Itamar de Deus e 
Souza, devido à ausência de procuração para representar o citado solidário; rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica arguida pela autuada por insegurança na 
determinação da infração; e, quanto ao mérito, conhecer da impugnação, negar-lhe 
provimento para considerar procedente o auto de infração. O relator deixa de conhecer da 
preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa, arguida pelo advogado da 
empresa atuada, pois o ilustre causídico se insurge contra suposta falha na intimação do 
solidário Itamar de Deus e Souza, sem dispor do necessário mandato para representar tal 
sujeito passivo nos autos. Diante da ausência de legitimidade para atuar em nome do 
referido solidário, deixa de conhecer da preliminar ofertada, afirmando que "todos os 
créditos a que o contribuinte teria direito, devidamente lançados em sua escrituração, 
foram, portanto, considerados, e por isso rejeita a aludida preliminar".  



 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta Recurso ao Conselho Pleno 

por não se conformar com a r. Decisão Cameral de n° 01490/14 da I CJUL/Temporária, 
"fls. 701 a 748", alegando que o solidário Itamar de Deus e Souza faleceu no curso do 
processo, pugnando "o ora Recorrente pela suspensão do processo (artigo 265, I, do 
CPC) até aperfeiçoamento da substituição do finado por seu espólio por intermédio do 
inventariante consoante dicção do artigo 12, V, do CPC." Defende que "o decisum adota 
equívoco evidente na aplicabilidade do dispositivo em alusão, contrariando sem razão a 
lei". Cita legislação, doutrina e jurisprudência para ressaltar que os débitos do ora 
Recorrente não se enquadram no conceito de Dívida Ativa (líquida e exigível).  

 
Pela Resolução nº 62/2015, "fls. 761 e 762", o Conselho 

Administrativo Tributário acata proposição do Conselheiro Relator e determina o 
encaminhamento dos autos à Secretaria Geral do Conselho Administrativo Tributário para 
que providencie expedição de ofício desta Casa à Vara de Família e Sucessões da 
Comarca de Patos de Minas-MG, solicitando as seguintes informações: "se existe, 
atualmente, processo de inventário e partilha de bens em andamento, em nome do Sr. 
Itamar de Deus e Souza, indicando o nome, CPF e endereço do inventariante, se for caso; 
e no caso de já ter sido concluído o processo de inventário e partilha de bens, indicar o(s) 
nome(s), CPF(s), e endereço do(s) herdeiro(s) do falecido supracitado". A Representação 
Fazendária concorda com a presente Resolução.  

 
Em diligência foi encaminhado Ofício ao juiz da Vara de Família e 

Sucessões da Comarca de Patos de Minas "fls. 765", tendo sido respondido, através do 
Ofício nº 1248/2015 "fls. 768" com as seguintes informações: "o autos do processo acima 
n°480.10.003541-3, trata-se do inventário do Espólio de Itamar de Deus e Souza, que 
encontra-se ativo e em andamento, tendo por inventariante a Sra. Helena dos Reis 
Estevão Soares, brasileira, solteira, do lar, portadora do CPF n° 621.750.766-87 e do RG 
n° M-4.538.955 SSP/MG, filha de Abel Estevão Soares e de Cecília Maria Soares, 
residente e domiciliada nesta cidade de Patos de Minas, na Rua Conego Getúlio, n° 540 - 
Bairro Centro. Atualmente os autos encontra-se aguardando manifestação da 
inventariante.  

 
Deste modo, entendo que bastaria, tão somente, finalizar o 

andamento em relação a diligência supra com a intimação do espólio de Itamar de Deus e 
Souza, na pessoa de sua inventariante: Sra. Helena dos Reis Estevão Soares, sito à Rua 
Conego Getúlio, n. 540 , Centro, na cidade de Patos de Minas – MG. 

 
Após essas considerações, voto conhecendo das razões 

apresentadas pelo Sujeito Passivo, dar-lhe provimento para declarar nula a intimação de 
Itamar de Deus e Souza, ora Espólio de Itamar de Deus e Souza, para que retorne à 
Câmara Julgadora para que intimado o Espólio, seja suprida a nulidade. 

 
 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 04 de fevereiro de 2016. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00084/16 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: Processual. Extinção parcial do auto de infração sem 
julgamento de mérito (artigo 267, inciso VI, Código de Processo 
Civil. Acolhimento. ICMS. Obrigação principal. Omissão do 
imposto. Escrituração indevida de crédito do imposto. Entrada 
de mercadorias destinadas a uso ou consumo. Procedência 
parcial. 
 
1. Constatada a perda de objeto da ação, nos termos do artigo 
267, inciso VI, do Código de Processo Civil, conforme Parecer 
da Procuradoria Geral do Estado de Goiás, mister se faz 
extinguir parcialmente o feito sem julgamento de mérito; 
 
2. Provado nos autos que o sujeito passivo omitiu parte do 
pagamento do ICMS em razão da escrituração indevida de 
crédito do ICMS relativo à entrada de mercadorias destinadas a 
uso ou consumo do estabelecimento, procedente em parte é o 
auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 07 de agosto de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, extinguir o 
processo nos termos do CPC, art. 267, inciso VI, sem resolução de mérito, em relação a 
todos os meses autuados, exceto março e abril/2009. Quanto a esses meses, por 
unanimidade, foi julgado integralmente procedente o auto de infração, o que implicou a 
parcial procedência de todo o feito no valor do ICMS de R$70.551,90 (setenta mil, 
quinhentos e cinquenta e um reais e noventa centavos), relativo ao meses março e 
abril/2009. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo José Mendes, Carlos 
Andrade Silveira e José Paixão de Oliveira Gomes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu o pagamento 
do ICMS, na importância de R$2.179.595,53, em razão de escrituração indevida de crédito 
do ICMS relativamente a entrada de mercadorias destinadas ao uso ou consumo do 
estabelecimento, conforme Auditoria Básica do ICMS exercícios de 2009, 2010, 2011 e 
2012. Em consequência, deverá pagar o ICMS omitido, juntamente com a penalidade e os 
acréscimos legais. 

 
A autoridade lançadora indicou como infringida as disposições dos 

artigos 58, § 3°, II e 64 do Código Tributário Estadual - CTE (Lei nº 11.651/91) combinado 
com o artigo 522 do Decreto 4852/97. Proposta a aplicação da penalidade prevista no 
artigo 71, IV, "a" do CTE, com redação da Lei nº17.917/2012. 

 
O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: 

detalhamento de credito tributário "fls. 3 a 5", pedido de apensamento "fls.6", consulta do 
contribuinte "fls. 7 e 8", ordem de serviço "fls. 9", notificação fiscal "fls.10", Auditoria Básica 
do ICMS "fls.12 a 35", relatórios das aquisições de uso de consumo "fls. 37 a 40", notas 



 

fiscais "fls.41 a 813", relatórios de estorno de crédito "fls. 815 a 888", movimentação do 
contribuinte "fls. 889 a 900", cópia do auto de infração "fls. 900 a 906", Auditoria Básica do 
ICMS "fls. 907", relatórios das aquisições de uso de consumo "fls. 908 a 914". 

 
O sujeito passivo foi intimado "fls.915 a 916", porém não compareceu 

ao processo, sendo declarado revel "fls. 917". 
 
Revel, o sujeito passivo apresentou impugnação “fls. 921 a 932”, 

aduzindo que, para evitar maiores questionamentos, resolveu quitar o auto de infração, 
doc.4, bem como os valores referentes ao período de janeiro de 2008 a fevereiro de 2009, 
doc.5.  

 
Requereu ainda a suspensão da exigibilidade do crédito tributário 

dos meses subsequentes mediante o depósito integral dos valores, nos termos do art.151, 
II, do CTN, o que lhe foi concedido, doc.7. Desde então, alegou que a impugnante vem 
depositando regulamente os valores referentes aos créditos do ICMS que vem sendo 
apropriados, juntando todos os comprovantes na ação judicial.    

 
Alega que é desnecessário o lançamento até mesmo para prevenir a 

decadência, eis que o valor supostamente devido encontra-se depositado em juízo.  
Aduziu ainda que se entendesse possível o lançamento, ainda assim inaceitável a 
imposição de multa, eis que esta efetuado o depósito do valor que entende discutível com 
a expressa concordância com o Estado.  

 
Asseverou ainda que há de se dizer que a multa aplicada pela 

escrituração dos créditos que a Autora entende ser de direito é completamente absurda, 
além de inconstitucional, eis que se trata claramente de confisco.   

 
O sujeito passivo anexou os seguintes documentos: alteração 

contratual "fls. 933 a 948", termo de posse "fls. 949 a 953", cópia da carteira da OAB "fls. 
954 a 956", cópia do auto de infração "fls. 957 e 958", comprovante de pagamento "fls. 
959 a 985", impugnação do Estado "fls. 987 a 1005", comprovante de deposito judicial 
"fls.1006 a 1060", declaratória "fls.1061 a 1068", cópia de documentos pessoais "fls.1071", 
substabelecimento "fls.1072". 

 
A Terceira Câmara do CAT através da Resolução 201/2014 "fls. 1073 

a 1075", decidiu converter o julgamento em diligência, com encaminhamento dos autos à 
SEGE, solicitando ao chefe da Procuradoria Geral do Estado, manifestação acerca da 
necessidade da manutenção do lançamento de oficio, considerando-se as particularidades 
do caso. 

 
Em resposta à resolução supracitada, foi elaborado despacho, “fls. 

1882 a 1192”, afirmando que embora o sujeito passivo tenha carreado aos autos judiciais 
os DARE, alegando que eles corresponderiam a estorno do montante que a empresa teria 
se creditado em sua escrituração fiscal, não há em tais documentos, nem mesmo nos 
autos judiciais, comprovação de tal fato. Contudo também a procuradoria do estado 
qualquer informação acerca da eventual lavratura do auto de infração no tocante ao 
período referido 

 
 

V O T O 
 
 



 

O crédito tributário já foi constituído pelo depósito judicial feito pelo 
contribuinte e homologado pelo Fisco estadual. Uma vez constituído o referido crédito, não 
há como manter o lançamento de ofício efetuado pelo Fisco através do presente auto de 
infração sobre um outro lançamento já realizado. 

 
Tal é o que está expresso no Parecer da Procuradoria Geral do 

Estado de fls. 1147 a 1192, o qual devo acolhê-lo, por entender que deve-se extinguir o 
processo sem a devida resolução do mérito, nos termos do artigo 267, inciso VI, do 
Código de Processo Civil – CPC. 

 
Ante o exposto, ficam excetuados os meses de março e abril do ano 

do exercício de 2009, já que em relação a estes o sujeito passivo não promoveu o 
respectivo depósito judicial e deste modo caracterizada está a procedência parcial do auto 
de infração no valor de R$ 70.551,90 (setenta mil e quinhentos e cinquenta e um reais e 
noventa centavos). 

 
Dessarte e acompanhado da unanimidade de meus pares, voto 

extinguindo o processo nos termos do artigo 267, inciso VI, do CPC, sem julgamento de 
mérito em relação ao período autuado, à exceção dos meses de março e abril do exercício 
fiscal de 2009. No mérito, quanto aos meses remanescentes, em uníssono com os meus 
pares, considero procedente na integralidade o crédito tributário, o que implica na 
procedência parcial do auto de infração no valor do ICMS de R$ 70.551,90 (setenta mil e 
quinhentos e cinquenta e um reais e noventa centavos).  

 
 

Sala das sessões, em 16 de fevereiro de 2016. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00085/16 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Omissão do imposto. 
Escrituração indevida de crédito do imposto. Entrada de 
mercadorias destinadas a uso ou consumo. Improcedência. 
 
Constatada a perda de objeto da ação, nos termos do artigo 267, 
inciso VI, do Código de Processo Civil, conforme Parecer da 
Procuradoria Geral do Estado de Goiás, mister se faz extinguir o 
feito na íntegra sem julgamento de mérito. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 07 de agosto de 2015, decidiu, por maioria de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. Foram 
vencedores os Conselheiros Nivaldo José Mendes e Carlos Andrade Silveira. Vencido o 
Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes que votou pela procedência do lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo mantinha crédito 
indevido no livro de Registro de Apuração do ICMS, no registro 1200, em dezembro de 
2013, na importância de R$1.704.860,70, decorrente da omissão de estorno de crédito, 
referente ao aproveitamento indevido de crédito do ICMS relativo a entrada de 
mercadorias destinadas ao uso ou consumo do estabelecimento, conforme auditoria 
básica do ICMS exercícios de 2011, 2012 e 2013. Em consequência fica sujeito à multa de 
20% sobre o valor do crédito indevido e obrigada a realizar o seu estorno, nos termos do 
art.147-A do CTE. 

 
A autoridade lançadora indicou como infringida as disposições dos 

artigos 61, IV e 64 do Código Tributário Estadual - CTE (Lei nº 11.651/91) combinado com 
o artigo 58, IV do Decreto 4852/97. Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 
71, IV, "b" do CTE, com redação da Lei nº17.917/2012. 

 
O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: 

detalhamento de crédito tributário, pedido de apensamento, consulta do contribuinte, 
ordem de serviço, notificação fiscal, auditoria básica do ICMS, relatórios das aquisições de 
uso consumo, relatório de estornos de créditos, movimento do contribuinte, notificação 
fiscal, "fls. 3 a 110". 

 
O sujeito passivo foi intimado conforme documentos de "fls.111 e 

112", porém não compareceu ao processo, sendo declarado revel, "fls.113". 
 
Revel, o sujeito passivo apresenta impugnação, "fls.117 a 129", 

aduzindo que, para evitar maiores questionamentos, resolveu quitar o auto de infração, 
doc. 4 "fls.156", bem como os valores referentes ao período de janeiro de 2008 a fevereiro 
de 2009, doc. 5 "fls.168".  

 



 

Requereu ainda a suspensão da exigibilidade do crédito tributário 
dos meses subsequentes mediante o depósito integral dos valores, nos termos do art.151, 
II, do CTN, o que lhe foi concedido, doc.7 "fls. 202".  

 
Desde então, alegou que a impugnante vem depositando 

regulamente os valores referentes aos créditos do ICMS que vem sendo apropriados, 
juntando todos os comprovantes na ação judicial.    

 
Alega ainda que é desnecessário o lançamento até mesmo para 

prevenir a decadência, eis que o valor supostamente devido encontra-se depositado em 
juízo. Aduziu também que se entendesse possível o lançamento, ainda assim inaceitável é 
a imposição de multa, eis que esta efetuado o depósito do valor que entende discutível 
com a expressa concordância com o Estado. Além de a multa apresentar caráter 
confiscatório. 

 
O sujeito passivo anexou os seguintes documentos: alteração 

contratual, ata de reunião, termo de posse e declaração, procuração, cópia da carteira da 
OAB, cópia do auto de infração, comprovante de pagamento, autuação, decisão, 
comprovante de deposito judicial, impugnação do Estado, substabelecimento, cópia dos 
documentos pessoais, cópia de processos judiciais, "fls.130 a 269". 

 
A Terceira Câmara do CAT através da Resolução 200/2014, "fls. 270 

a 272", decidiu converter o julgamento em diligência, com encaminhamento dos autos à 
SEGE, solicitando ao chefe da procuradoria geral do estado, manifestação acerca da 
necessidade da manutenção do lançamento de oficio, considerando-se as particularidades 
do caso. 

 
Em resposta a resolução supracitada, foi elaborado despacho, “fls. 

319 a 329”, afirmando que embora o sujeito passivo tenha carreado aos autos judiciais os 
DAREs de "fls. 79/92", alegando que eles corresponderiam a estorno do montante que a 
empresa teria se creditado em sua escrituração fiscal, não há em tais documentos, nem 
mesmo nos autos judiciais, comprovação de tal fato. Contudo também à Procuradoria do 
Estado não foi fornecida qualquer informação acerca da eventual lavratura do auto de 
infração no tocante ao período referido. 

 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
Tendo em vista o julgamento do Processo Administrativo Tributário – 

PAT nº 4 0114016 767 03, no qual acolheu-se o Parecer da Procuradoria do Estado de 
Goiás, cujo teor orienta os julgadores desta Corte a promover a extinção do processo sem 
julgamento de mérito, nos termos do artigo 267, inciso VI, do CPC, tendo em vista que o 
presente processo perdeu seu objeto, voto acompanhado da maioria de meus pares, 
conhecendo da impugnação, dando-lhe provimento para considerar improcedente o auto 
de infração. 

 
 

Sala das sessões, em 16 de fevereiro de 2016. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00092/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Elias Alves dos Santos 
 

 
EMENTA: Processual. Cerceamento do direito de defesa e 
diligência. Arguições da autuada. Afastadas. Maioria. ICMS. 
Omissão de pagamento de imposto decorrente da escrituração 
indevida de créditos. Procedência. Unânime. 
 
I - Ficam a preliminar de nulidade da sentença por Cerceamento 
do direito de defesa e o pedido de diligência afastados, quando 
configurado que esta hipótese de nulidade e pedido não 
encontram amparo nos termos dos artigos 19 e 20 da Lei 
16.469/09. 
 
II - É lícito ao fisco estornar o ressarcimento do imposto 
apropriado indevidamente pelo sujeito passivo, pois o 
ressarcimento, para ser legítimo, deve observar a legalidade. 
 
III - Quando o descumprimento de condição para fruição de 
benefício for comprovado, o usufruto deste deve ser estornado 
pelo fisco. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 15 de dezembro de 2015, decidiu, por maioria de votos, rejeitar o pedido 
de diligência formulado pela autuada. Foram vencedores os Conselheiros Elias Alves dos 
Santos e Lidilone Polizeli Bento. Vencido o Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo. Por 
maioria de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, 
por cerceamento  ao direito de defesa. Foram vencedores os Conselheiros Elias Alves dos 
Santos e Lidilone Polizeli Bento. Vencido o Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo. E, 
por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão do solidário da lide, arguida pelo 
Relator. Foram vencedores os Conselheiros Elias Alves dos Santos e Lidilone Polizeli 
Bento. Vencido o Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo. Quanto ao mérito, por 
votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença 
singular que considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo, Elias Alves dos Santos e Lidilone Polizeli 
Bento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta dos presentes autos que o sujeito passivo omitiu o 
pagamento do ICMS no exercício de 2008, em razão de escrituração indevida de crédito 
do ICMS relativamente à energia elétrica utilizada no estabelecimento comercial, de 
crédito de ICMS, apropriado a maior proveniente das mercadorias sujeitas ao regime de 
substituição tributária pelas operações posteriores de acordo com a Instrução Normativa 
nº 877/07-GSF, fruição de créditos outorgados de 1% (um por cento) incidente sobre a 
saída de leite e de 9% (nove por cento) sem ter recolhido a contribuição ao Protege, 
sujeitando-se, em consequência, ao pagamento do imposto na importância de 
R$128.441,92 (cento e vinte e oito mil, quatrocentos e quarenta e um reais e noventa e 
dois centavos), mais acréscimos legais.  



 

  
A autoridade lançadora indicou como infringida as disposições dos 

artigos 58, §3º, II e 64 da Lei nº 11.651/91 c/c artigo 522, II do Decreto 4852/97, IN 
877/2007 - GSF e §3º do artigo 1º do Anexo IX do Decreto 4852/97 e propôs a aplicação 
da penalidade prevista no artigo 71, IV, "a", do CTE, com redação da Lei nº 14.634/2003. 
  

Foi identificado como coobrigado RICARDO PEREIRA DOS 
SANTOS FILHO, na condição de sócio administrador, com base no art. 45, XII do CTE.
   

O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: anexo 
estruturado - detalhamento do crédito tributário, anexo estruturado - descritivo 
complementar de ocorrência, anexo estruturado - identificação do sujeito passivo 
coobrigado, identificação dos sócios, notificação fiscal, auditoria básica do ICMS, 
demonstrativo do estorno do crédito outorgado e espelho cadastral (fls. 03-93).  

  
Os sujeitos passivos foram intimados em 07.02.2011, conforme 

documentos de fls. 94-97.  
   
Intimados na forma legal, os sujeitos passivos compareceram 

tempestivamente ao feito e impugnaram a ação fiscal alegando que o ICMS deve incidir 
sobre o valor da energia elétrica efetivamente consumida, isto é, a que for realmente 
entregue ao consumidor e não à demanda de potência posta à disposição dele, que é 
fabricante de produtos de padaria e confeitaria, que são atividades industriais, tendo 
direito à compensação deste crédito com o débito do sujeito passivo com a Fazenda 
Pública Estadual.  

Pediu que se julgasse o auto de infração improcedente ou se 
determinasse diligência para que a CELG informasse o total de ICMS pago pelo 
contribuinte, sob pena de cerceamento de defesa (fls. 100-106).   

 
Acompanham a impugnação os documentos de fls. 107/123.  
  
Pela Sentença nº 2306/2011-JULP (fls. 125/129), o julgador singular 

decidiu pela procedência do auto de infração. 
Em sua fundamentação legal, o Julgador monocrático aduziu que a 

autuação se deu em função do aproveitamento indevido de crédito de ICMS, vedado ao 
contribuinte por se tratar de estabelecimento cadastrado como atividade principal de 
supermercado, vedação esta determinada pelo artigo 522, II do RCTE. 

Quanto ao crédito de ICMS relativo ao estoque de mercadorias com 
retenção na fonte, deu-se em relação aos produtos sujeitos à antecipação de recolhimento 
e do Apêndice II do Anexo VIII do RCTE, os quais continuaram no sistema de substituição 
tributária pelas operações posteriores. Portanto, não seriam objeto de creditamento, visto 
que ocorrera o fim da retenção do ICMS na fonte apenas para os produtos do Apêndice I 
do referido Anexo, no mês de setembro de 2007, conforme Decreto 6.663/2007.   

 
Já os créditos outorgados de 1% (um por cento) e de 9% (nove por 

cento) para a saída de leite e de carne bovina, concedidos pelo art. 11, incisos V e XXXIV 
do Anexo IX do RCTE, foram estornados porque o contribuinte não recolheu a 
contribuição para o Protege Goiás, condição para suas fruições, prevista no § 3º do art. 1º 
do Anexo IX do Decreto 4.852/97 – RCTE. 

Asseverou, ainda, que o autuado não desincumbiu de trazer aos 
autos provas capazes de modificar a pretensão do Fisco.  

  
Os sujeitos passivos foram intimados, conforme fls. 130-132.  



 

  
Irresignados, os sujeitos passivos apresentaram recurso voluntário 

(fls. 135/144), alegando, em preliminar, cerceamento do direito de defesa, pois a sentença 
singular indeferiu o pedido de expedição de oficio à CELG, fazendo "tabula rasa do 
preceito constitucional". Aduziram que uma das suas atividades é a fabricação de produtos 
de padaria e confeitaria com predominância de produção própria, tendo direito à 
compensação de ICMS incidente sobre energia e telecomunicação consumidas nesta 
produção, nos termos do artigo 165, inciso II, do Código Tributário Estadual, pedindo que 
seja reconhecido seu direito a tal compensação do ICMS sobre o consumo de energia 
elétrica e a inexigibilidade do ICMS referente a demanda contratada.    

  
Em Julgamento na Terceira Câmara, por proposição do Conselheiro 

Edson Abrão da Silva, por maioria de votos, o julgamento foi convertido em diligência junto 
à SAT para informar se o sujeito passivo solicitou a extinção parcial do crédito tributário 
nos termos da Lei 17.758/12, juntando os documentos comprobatórios (fl.147).   

  
Em resposta à determinação diligencial foi informado que não foi 

identificado nenhum processo referente a requerimento de extinção de crédito tributário 
nos termos da Lei 17.758/12 (fl.149). 

  
Novamente foram intimados os sujeitos passivos para tomar 

conhecimento da diligência determinado através da resolução de fl.152/153, mas não se 
manifestaram, mantendo-se inertes (fl. 154).  

 
Pela Resolução 139/2014, (fls. 156/157), a Primeira Câmara 

Temporária do CAT resolveu, por unanimidade de votos de seus componentes, 
encaminhar este processo à SEGE, para aguardar o decurso do prazo previsto para 
apresentação do pedido de convalidação a ser formulado pelo contribuinte à 
Superintendência da Receita Estadual. 

 
Retornando a julgamento, foram rejeitados, por maioria de votos dos 

Conselheiros, o pedido de diligência formulado pela autuada, a preliminar de nulidade da 
sentença por cerceamento ao direito de defesa arguida pelo sujeito passivo e a exclusão 
do solidário arguida pelo relator. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, foi julgado 
procedente o auto de infração, mantendo a sentença recorrida.    

 
É o relatório. 

 
V O T O 

 
O lançamento do crédito tributário está, sob o aspecto formal, respaldado 

pela legislação tributária estadual reguladora da matéria, identificado e cientificado 
corretamente o sujeito passivo da obrigação tributária, aplicada a norma legal vigente no 
período fiscalizado, descrita com clareza a infração fiscal praticada, proposta a penalidade 
cabível e assegurado à autuada bem como ao sujeito passivo solidário, de forma plena, o 
exercício do seu direito de defesa, face ao princípio jurídico do contraditório, que assegura 
às partes litigantes amplo direito de defesa. 

 
Desta forma, rejeito a arguição de nulidade da Sentença, feita pela 

recorrente, por não ter atendido seu pleito de encaminhamento de ofício à CELG para esta 
informar quanto pagara de ICMS pelo seu consumo de energia elétrica, haja vista que 
além desta providência ser de exclusiva competência e interesse da recorrente, aquela 
empresa não forneceria tais dados a outrem. Assim, tendo o representante legal do 



 

contribuinte reiterado este pedido, deixo de atendê-lo por entender que falta justificativa 
para seu acolhimento. 

 
Quanto ao pedido de exclusão do sujeito passivo solidário desta lide, feito 

oralmente pelo Relator neste julgamento, não o acolho sob o fundamento do artigo 45, 
inciso XII da Lei 11.651/91 – CTE, que dispõe: 

 
“Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na operação ou 

prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação 
principal, especialmente: 

 
XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 

administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou prestação decorrente 
dos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis;” 

 
Esta matéria também está disciplinada no art. 124 do Código Tributário 

Nacional da seguinte forma: 
 
“Art. 124. São solidariamente obrigadas: 
 
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 

obrigação principal; 
 
II - as pessoas expressamente designadas por lei. 
 
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem”. 

 
No caso em análise, não se trata de simples inadimplemento, mas de 

infração fiscal da qual resultou falta de recolhimento do imposto, de acordo com a 
Auditoria Básica do ICMS que sustenta a acusação fiscal, não se lhe aplicando o disposto 
no artigo 135 do CTN. 

Inconteste, portanto, a sujeição passiva solidária do administrador 
constante destes autos, sob cuja responsabilidade ocorreu a infração denunciada pela 
fiscalização, razão pela qual não o excluo da presente lide. 

 
Passando à análise do mérito, ressalto que se exige no auto de infração o 

ICMS em decorrência de escrituração indevida de crédito de ICMS relativamente a 
consumo de energia elétrica, em circunstância que não a caracteriza como insumo ou 
produto intermediário no processo de produção da empresa e não de demanda de 
potência, como entendeu a parte passiva.  

Tal exigência está amparada nos termos do artigo 522, II do Decreto n° 
4.852/97, que ora transcrevo: 

 

“Art. 522. Somente dá direito ao crédito do ICMS: 

[...] 

II - relativamente à energia elétrica e ao serviço de comunicação, até o dia 31 de 
dezembro de 2010 (Lei nº 13.772/00, art. 2): 

a) a entrada de energia elétrica no estabelecimento, quando: 

1. for objeto de operação de saída de energia elétrica; 

2. for utilizada por contribuinte enquadrado no código de atividade econômica de 
indústria; 

3. houver operação de saída ou prestação para o exterior, na proporção destas sobre as 
saídas ou prestações totais; 

b) ................................................................................................................................” 



 

 
Portanto, não se amoldando a hipótese em análise em nenhuma das 

situações assinaladas no texto normativo supratranscrito, não há que se reconhecer à 
empresa autuada o direito ao aproveitamento de crédito relativo a consumo de energia 
elétrica, objeto da autuação, por absoluta falta de previsão legal, considerando que sequer 
é cadastrada no CCE/GO com atividade industrial.  

 
Quanto ao ressarcimento indevido do ICMS pago na forma de substituição 

tributária e por antecipação, como sequer foi contestado, deve ser mantida sua 
procedência, nos termos da legislação que rege a matéria. 

 
Considerando que também não foram contestados os valores estornados 

dos créditos outorgados de 1% (um por cento) e de 9% (nove por cento), relativos à venda 
de leite e de carne bovina sem o recolhimento da contribuição ao PROTEGE GOIÁS, da 
mesma forma os mantenho estornados. 

 
À falta de outros questionamentos, provas ou elementos capazes de 

infirmar o trabalho elaborado pelo Fisco, entendo que a ação fiscal não merece reparo, 
devendo, por isso, manter-se incólume o valor apurado na inicial. 

 
Pelo exposto, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento para 

considerar procedente o auto de infração, mantendo a sentença recorrida. 
 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 16 de fevereiro de 2016. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00093/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Elias Alves dos Santos 
 

 
EMENTA: Processual. Cerceamento do direito de defesa e 
diligência. Arguições da autuada. Afastadas. Maioria. ICMS. 
Omissão de pagamento de imposto decorrente da escrituração 
indevida de créditos. Procedência. Unânime. 
 
I - Ficam a preliminar de nulidade da sentença por Cerceamento 
do direito de defesa e o pedido de diligência afastados, quando 
configurado que esta hipótese de nulidade e pedido não 
encontram amparo nos termos dos artigos 19 e 20 da Lei 
16.469/09. 
 
II - É lícito ao fisco estornar o ressarcimento do imposto 
apropriado indevidamente pelo sujeito passivo, pois o 
ressarcimento, para ser legítimo, deve observar a legalidade. 
 
III - Quando o descumprimento de condição para fruição de 
benefício for comprovado, o usufruto deste deve ser estornado 
pelo fisco. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 15 de dezembro de 2015, decidiu, por maioria de votos, rejeitar o pedido 
de diligência formulado pela autuada. Foram vencedores os Conselheiros Elias Alves dos 
Santos e Lidilone Polizeli Bento. Vencido o Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo. Por 
maioria de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, 
por cerceamento  ao direito de defesa. Foram vencedores os Conselheiros Elias Alves dos 
Santos e Lidilone Polizeli Bento. Vencido o Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo. E, 
por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão do solidário da lide, arguida pelo 
Relator. Foram vencedores os Conselheiros Elias Alves dos Santos e Lidilone Polizeli 
Bento. Vencido o Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo. Quanto ao mérito, por 
votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença 
singular que considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo, Elias Alves dos Santos e Lidilone Polizeli 
Bento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta dos presentes autos que o sujeito passivo omitiu pagamento de 
ICMS no exercício de 2007, em razão da escrituração indevida de crédito do ICMS relativo 
a energia elétrica utilizada no estabelecimento comercial, a crédito de ICMS  escriturado a 
maior proveniente das mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária pelas 
operações posteriores de acordo com a Instrução Normativa nº 877/07-GSF e a crédito 
outorgado de 1% (um por cento) incidente sobre a saída de leite sem ter recolhido a 
contribuição ao Protege, sujeitando-se, em consequência, ao pagamento do imposto na 
importância de R$20.783,67 (vinte mil, setecentos e oitenta e três reais e sessenta e sete 
centavos), mais acréscimos legais.  

  



 

A autoridade lançadora indicou como infringida as disposições dos artigos 
58, §3º, II e 64 do Código Tributário Estadual - CTE (Lei nº 11.651/91), c/com artigo 522, II 
do Decreto 4852/97, IN 877/2007 - GSF e §3º do artigo 1º do Anexo IX do Decreto 
4852/97 e propôs a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, IV, "a" do CTE, com 
redação da Lei nº 14.634/2003.   

  
Foi identificado como coobrigado RICARDO PEREIRA DOS SANTOS 

FILHO, na condição de sócio administrador, com base no art. 45, XII do CTE.   
O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: anexo 

estruturado - detalhamento do crédito tributário, anexo estruturado - descritivo 
complementar de ocorrência, anexo estruturado - identificação do sujeito passivo 
coobrigado, identificação dos sócios, notificações fiscais, auditoria básica do ICMS, 
demonstrativo do estorno do crédito outorgado e espelho cadastral (fls. 03/88).  

  
Os sujeitos passivos foram intimados (fls. 89/92).  
  
Os sujeitos passivos compareceram tempestivamente ao feito e 

impugnaram a ação fiscal em primeira instância, alegando que o ICMS deve incidir sobre o 
valor da energia elétrica efetivamente consumida, isto é, a que for realmente entregue ao 
consumidor e não à demanda de potência posta à disposição dele, que é fabricante de 
produtos de padaria e confeitaria, que são atividades industriais, e que por isto tem direito 
à compensação deste crédito com o débito com a Fazenda Pública Estadual.  

Pediu que se julgasse o auto de infração improcedente ou determinasse 
diligência para que a CELG informe o total de ICMS pago pelo contribuinte, sob pena de 
cerceamento de defesa (fls. 95/101).   

  
Acompanham a impugnação os documentos de fls. 102/118.  
  
Pela Sentença nº 2557/2011-JULP (fls. 120/124) o julgador singular 

decidiu pela procedência do auto de infração. 
Em sua fundamentação legal, o Julgador monocrático aduziu que a 

autuação se deu em função do aproveitamento indevido de crédito de ICMS, vedado ao 
contribuinte por se tratar de estabelecimento cadastrado como atividade principal de 
supermercado, vedação esta determinada pelo artigo 522, II do RCTE. 

Quanto ao crédito de ICMS relativo ao estoque de mercadorias com 
retenção na fonte, deu-se em relação aos produtos sujeitos à antecipação de recolhimento 
e do Apêndice II do Anexo VIII do RCTE, os quais continuaram no sistema de substituição 
tributária pelas operações posteriores. Portanto, não seriam objeto de creditamento, visto 
que ocorrera o fim da retenção do ICMS na fonte apenas para os produtos do Apêndice I 
do referido Anexo, no mês de setembro de 2007, conforme Decreto 6.663/2007.   

 
Já o crédito outorgado de 1% para a saída de leite, concedido pelo art. 11, 

XXXIV, Anexo IX do RCTE, foi estornado porque o contribuinte não recolheu a 
contribuição para o Protege Goiás, condição para sua fruição, prevista no § 3º do art. 1º do 
Anexo IX do Decreto 4.852/97 – RCTE. 

Asseverou, ainda, que o autuado não desincumbiu de trazer aos autos 
provas capazes de modificar a pretensão do Fisco.  

  
Os sujeitos passivos foram intimados desta Sentença (fls. 125/127). 

  
Irresignados, os sujeitos passivos apresentaram recurso voluntário (fls. 

130/138), alegando, em preliminar, cerceamento do direito de defesa, pois a sentença 
singular indeferiu o pedido de expedição de oficio à CELG, fazendo "tabula rasa do 



 

preceito constitucional". Aduziram que uma das suas atividades é a fabricação de produtos 
de padaria e confeitaria com predominância de produção própria, tendo direito à 
compensação de ICMS incidente sobre energia e telecomunicação consumidas nesta 
produção, nos termos do artigo 165, inciso II, do Código Tributário Estadual, pedindo que 
seja reconhecido seu direito a tal compensação do ICMS sobre o consumo de energia 
elétrica e a inexigibilidade do ICMS referente a demanda contratada.    

  
Em Julgamento na Terceira Câmara, por proposição do Conselheiro 

Edson Abrão da Silva, por maioria de votos, o julgamento foi convertido em diligência junto 
à SAT para informar se o sujeito passivo solicitou a extinção parcial do crédito tributário 
nos termos da Lei 17.758/12, juntando os documentos comprobatórios (fl.141).   

  
Em resposta à determinação diligencial foi informado que não foi 

identificado nenhum processo referente a requerimento de extinção de crédito tributário 
nos termos da Lei 17.758/12 (fl.143). 

  
 Novamente foram intimados os sujeitos passivos para tomar 

conhecimento da diligência determinado através da resolução de fl.144. 
  
 Os sujeitos passivos foram intimados, mas não se manifestaram, 

mantendo-se inertes (fls. 145/147).  
 
Pela Resolução 140/2014, (fls. 150/151), a Primeira Câmara do CAT 

resolveu, por unanimidade de votos de seus componentes, encaminhar este processo à 
SEGE, para aguardar o decurso do prazo previsto para apresentação do pedido de 
convalidação a ser formulado pelo contribuinte à Superintendência da Receita Estadual. 

 
Retornando a julgamento, foram rejeitados por maioria de votos dos 

Conselheiros, o pedido de diligência formulado pela autuada, a preliminar de nulidade da 
sentença por cerceamento ao direito de defesa arguida pelo sujeito passivo e a exclusão 
do solidário arguida pelo relator. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, foi julgado 
procedente o auto de infração, mantendo a sentença recorrida.    

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
O lançamento do crédito tributário está, sob o aspecto formal, respaldado 

pela legislação tributária estadual reguladora da matéria, identificado e cientificado 
corretamente o sujeito passivo da obrigação tributária, aplicada a norma legal vigente no 
período fiscalizado, descrita com clareza a infração fiscal praticada, proposta a penalidade 
cabível e assegurado à autuada bem como ao sujeito passivo solidário, de forma plena, o 
exercício do seu direito de defesa, face ao princípio jurídico do contraditório, que assegura 
às partes litigantes amplo direito de defesa. 

 
Desta forma, rejeito a arguição de nulidade da Sentença, arguida pela 

recorrente, por não ter atendido seu pleito de encaminhamento de ofício à CELG para esta 
informar quanto pagara de ICMS pelo seu consumo de energia elétrica, haja vista que 
além desta providência ser de exclusiva competência e interesse da recorrente, aquela 
empresa não forneceria tais dados a outrem. Assim, tendo o representante legal do 
contribuinte reiterado este pedido, deixo de atendê-lo por entender que falta justificativa 
para seu acolhimento. 

 



 

Quanto ao pedido de exclusão do sujeito passivo solidário desta lide, feito 
oralmente pelo Relator neste julgamento, não o acolho sob o fundamento do artigo 45, 
inciso XII da Lei 11.651/91 – CTE, que dispõe: 

 
“Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na operação ou 

prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação 
principal, especialmente: 

 
XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 

administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou prestação decorrente 
dos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis;” 

 
Esta matéria também está disciplinada no art. 124 do Código Tributário 

Nacional da seguinte forma: 
 
“Art. 124. São solidariamente obrigadas: 
 
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 

obrigação principal; 
 
II - as pessoas expressamente designadas por lei. 
 
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem”. 

 
No caso em análise, não se trata de simples inadimplemento, mas de 

infração fiscal da qual resultou falta de recolhimento do imposto, de acordo com a 
Auditoria Básica do ICMS que sustenta a acusação fiscal, não se lhe aplicando o disposto 
no artigo 135 do CTN. 

Inconteste, portanto, a sujeição passiva solidária do administrador 
constante destes autos, sob cuja responsabilidade ocorreu a infração denunciada pela 
fiscalização, razão por que não o excluo da presente lide. 

 
Passando à análise do mérito, ressalto que se exige no auto de infração o 

ICMS em decorrência de escrituração indevida de crédito de ICMS relativamente a 
consumo de energia elétrica, em circunstância que não a caracteriza como insumo ou 
produto intermediário no processo de produção da empresa e não de demanda de 
potência, como entendeu a parte passiva.  

Tal exigência está amparada nos termos do artigo 522, II do Decreto n° 
4.852/97, que ora transcrevo: 

 

“Art. 522. Somente dá direito ao crédito do ICMS: 

[...] 

II - relativamente à energia elétrica e ao serviço de comunicação, até o dia 31 de 
dezembro de 2010 (Lei nº 13.772/00, art. 2): 

a) a entrada de energia elétrica no estabelecimento, quando: 

1. for objeto de operação de saída de energia elétrica; 

2. for utilizada por contribuinte enquadrado no código de atividade econômica de 
indústria; 

3. houver operação de saída ou prestação para o exterior, na proporção destas sobre as 
saídas ou prestações totais; 

b) ................................................................................................................................” 

 
Portanto, não se amoldando a hipótese em análise em nenhuma das 

situações assinaladas no texto normativo supratranscrito, não há que se reconhecer à 



 

empresa autuada o direito ao aproveitamento de crédito relativo a consumo de energia 
elétrica, objeto da autuação, por absoluta falta de previsão legal, considerando que sequer 
é cadastrada no CCE/GO com atividade industrial.  

 
Quanto ao ressarcimento indevido do ICMS pago na forma de substituição 

tributária e por antecipação, como sequer foi contestado, deve ser mantida sua 
procedência, nos termos da legislação que rege a matéria. 

 
Considerando que também não foi contestado o valor estornado do crédito 

outorgado de 1% (um por cento) relativo à venda de leite sem o recolhimento da 
contribuição ao PROTEGE GOIÁS, da mesma forma o mantenho. 

 
Em face do exposto, à falta de outros questionamentos, provas ou 

elementos capazes de infirmar o trabalho elaborado pelo Fisco, entendo que a ação fiscal 
não merece reparo, devendo, por isso, manter-se incólume o valor apurado na inicial. 

 
Pelo exposto, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento para 

considerar procedente o auto de infração, mantendo a sentença recorrida. 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 16 de fevereiro de 2016. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00094/16 
 
Relator: Conselheiro Elias Alves dos Santos 
 

 
EMENTA: Processual. Cerceamento do direito de defesa e 
diligência. Arguições da autuada. Afastadas. Maioria. ICMS. 
Omissão de pagamento de imposto decorrente da escrituração 
indevida de créditos. Procedência. Unânime. 
 
I - Ficam a preliminar de nulidade da sentença por Cerceamento 
do direito de defesa e o pedido de diligência afastados, quando 
configurado que esta hipótese de nulidade e pedido não 
encontram amparo nos termos dos artigos 19 e 20 da Lei 
16.469/09. 
 
II - É lícito ao fisco estornar o ressarcimento do imposto 
apropriado indevidamente pelo sujeito passivo, pois o 
ressarcimento, para ser legítimo, deve observar a legalidade. 
 
III - Quando o descumprimento de condição para fruição de 
benefício for comprovado, o usufruto deste deve ser estornado 
pelo fisco. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 15 de dezembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Elias Alves dos Santos, Masayuki Missao e Lidilone Polizeli Bento. Por 
maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão do solidário da lide, arguida pelo sujeito 
passivo. Foram vencedores os Conselheiros Elias Alves dos Santos e Lidilone Polizeli 
Bento. Vencido o Conselheiro Masayuki Missao. Por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito 
de defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Elias Alves dos Santos, Masayuki 
Missao e Lidilone Polizeli Bento. Quanto ao mérito, também por votação unânime, 
conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Elias Alves dos Santos, Masayuki Missao e Lidilone Polizeli Bento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta dos presentes autos que o sujeito passivo omitiu o 
pagamento do ICMS no exercício de 2009, em razão de escrituração indevida de crédito 
do ICMS relativamente à energia elétrica utilizada no estabelecimento comercial, de saldo 
credor de ICMS inexistente no exercício anterior e de fruição de créditos outorgados de 
1% (um por cento) incidente sobre a saída de leite e de 9% (nove por cento) na saída de 
carne sem ter recolhido a contribuição ao Protege, sujeitando-se, em consequência, ao 
pagamento do imposto na importância de R$89.720,63 (oitenta e nove mil, setecentos e 
vinte reais e sessenta e três centavos), mais acréscimos legais.  

  
A autoridade lançadora indicou como infringida as disposições dos 

artigos 56, § 1º, 58, §3º, II e 64 da Lei nº 11.651/91-CTE c/c artigo 522, II do Decreto 



 

4852/97, IN 877/2007 - GSF e §3º do artigo 1º do Anexo IX do Decreto 4852/97 e propôs a 
aplicação da penalidade prevista no artigo 71, IV, "a", do CTE, com redação da Lei nº 
14.634/2003.   

Foi identificado como coobrigado RICARDO PEREIRA DOS 
SANTOS FILHO, na condição de sócio administrador, com base no art. 45, XII do CTE.
   

O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: anexo 
estruturado - detalhamento do crédito tributário, anexo estruturado - descritivo 
complementar de ocorrência, anexo estruturado - identificação do sujeito passivo 
coobrigado, identificação dos sócios, notificação fiscal, auditoria básica do ICMS, 
demonstrativo do estorno do crédito outorgado e espelho cadastral (fls. 03-84).  

  
Os sujeitos passivos foram intimados em 07.02.2011, conforme 

documentos de fls. 87-90.  
   
Intimados, os sujeitos passivos compareceram tempestivamente ao 

feito e impugnaram a ação fiscal, alegando que o ICMS deve incidir sobre o valor da 
energia elétrica efetivamente consumida, isto é, a que for realmente entregue ao 
consumidor e não à demanda de potência posta à disposição dele, que é fabricante de 
produtos de padaria e confeitaria, que são atividades industriais, tendo direito à 
compensação deste crédito com o débito do sujeito passivo com a Fazenda Pública 
Estadual.  

Pediu que se julgasse o auto de infração improcedente ou se 
determinasse diligência para que a CELG informasse o total de ICMS pago pelo 
contribuinte, sob pena de cerceamento de defesa (fls. 100-106).   

 
Acompanham a impugnação os documentos de fls. 101/116.  
  
Pela Sentença nº 2759/2011-JULP (fls. 118/120), o julgador singular 

decidiu pela procedência do auto de infração. 
Em sua fundamentação legal, o Julgador monocrático aduziu que a 

autuação se deu em função do aproveitamento indevido de crédito de ICMS, vedado ao 
contribuinte por se tratar de estabelecimento cadastrado como atividade principal de 
supermercado, vedação esta determinada pelo artigo 522, II do RCTE, e não sobre 
demanda contratada. 

Quanto aos outros argumentos relativos ao direito do ICMS, 
entendeu que só poderiam ser entendidos como contestações às normas tributárias 
pertinentes aos casos e, neste sentido, deixou de os apreciar em razão da vedação 
prevista no artigo 6º, § 4º, da Lei 16.469/09 – PAT. 

Assim, como não há motivo para os pedidos dos impugnantes serem 
atendidos, pois não foi provada legitimidade do seu direito a tais créditos, julgou 
procedente a inicial. 

Os sujeitos passivos foram intimados, conforme fls. 121-123.  
  
Irresignados, os sujeitos passivos apresentaram recurso voluntário 

(fls. 126/135), alegando, em preliminar, cerceamento do direito de defesa, pois a sentença 
singular indeferiu o pedido de expedição de oficio à CELG, descumprindo o artigo 5º, LV 
da Constituição Federal. Reiteraram que uma das suas atividades é a fabricação de 
produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria, tendo direito à 
compensação de ICMS incidente sobre energia e telecomunicação consumidas nesta 
produção, nos termos do artigo 33, inciso II, Da LC 87/96, pedindo que seja reconhecido 
seu direito à apropriação do crédito de ICMS sobre o consumo de energia elétrica e a 
inexigibilidade do ICMS referente a demanda contratada.    



 

  
Em Julgamento na Terceira Câmara, por proposição do Conselheiro 

Edson Abrão da Silva, por maioria de votos, o julgamento foi convertido em diligência junto 
à SAT para informar se o sujeito passivo solicitou a extinção parcial do crédito tributário 
nos termos da Lei 17.758/12, juntando os documentos comprobatórios (fl.139).   

  
Em resposta à determinação diligencial foi informado que não foi 

identificado nenhum processo referente a requerimento de extinção de crédito tributário 
nos termos da Lei 17.758/12 (fl.141). 

  
Novamente foram intimados os sujeitos passivos para tomar 

conhecimento da diligência determinado através da resolução de fl.142, mas não se 
manifestaram, mantendo-se inertes (fls. 143/145).  

 
Pela Resolução 141/2014 (fls. 148/149), a Primeira Câmara 

Temporária do CAT resolveu, por unanimidade de votos de seus componentes, 
encaminhar este processo à SEGE, para aguardar o decurso do prazo previsto para 
apresentação do pedido de convalidação a ser formulado pelo contribuinte à 
Superintendência da Receita Estadual. 

 
Retornando a julgamento, foram rejeitados, por unanimidade de 

votos dos Conselheiros, o pedido de diligência e a preliminar de nulidade da sentença por 
cerceamento ao direito de defesa e, por maioria, a exclusão do solidário, arguidas pelo 
sujeito passivo. Quanto ao mérito, também por unanimidade de votos, foi julgado 
procedente o auto de infração, mantendo a sentença recorrida.    

 
É o relatório. 

 
V O T O 

 
O lançamento do crédito tributário está, sob o aspecto formal, respaldado 

pela legislação tributária estadual reguladora da matéria, identificado e cientificado 
corretamente o sujeito passivo da obrigação tributária, aplicada a norma legal vigente no 
período fiscalizado, descrita com clareza a infração fiscal praticada, proposta a penalidade 
cabível e assegurado à autuada bem como ao sujeito passivo solidário, de forma plena, o 
exercício do seu direito de defesa, face ao princípio jurídico do contraditório, que assegura 
às partes litigantes amplo direito de defesa. 

 
Desta forma, rejeito a arguição de nulidade da Sentença, feita pela 

recorrente, por não ter atendido seu pleito de encaminhamento de ofício à CELG para esta 
informar quanto pagara de ICMS pelo seu consumo de energia elétrica, haja vista que 
além desta providência ser de exclusiva competência e interesse da recorrente, aquela 
empresa não forneceria tais dados a outrem. Assim, tendo o representante legal do 
contribuinte reiterado este pedido, deixo de atendê-lo por entender que falta justificativa 
para seu acolhimento. 

 
Quanto ao pedido de exclusão do sujeito passivo solidário desta lide, não 

o acolho sob o fundamento do artigo 45, inciso XII da Lei 11.651/91 – CTE, que dispõe: 
 
“Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na operação ou 

prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação 
principal, especialmente: 

 



 

XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou prestação decorrente 
dos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis;” 

 
Esta matéria também está disciplinada no art. 124 do Código Tributário 

Nacional da seguinte forma: 
 
“Art. 124. São solidariamente obrigadas: 
 
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 

obrigação principal; 
 
II - as pessoas expressamente designadas por lei. 
 
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem”. 

 
No caso em análise, não se trata de simples inadimplemento, mas de 

infração fiscal da qual resultou falta de recolhimento do imposto, de acordo com a 
Auditoria Básica do ICMS que sustenta a acusação fiscal, não se lhe aplicando o disposto 
no artigo 135 do CTN. 

Inconteste, portanto, a sujeição passiva solidária do administrador 
constante destes autos, sob cuja responsabilidade ocorreu a infração denunciada pela 
fiscalização, razão pela qual não o excluo da presente lide. 

 
Passando à análise do mérito, ressalto que se exige no auto de infração o 

ICMS em decorrência de escrituração indevida de crédito de ICMS relativamente a 
consumo de energia elétrica, em circunstância que não a caracteriza como insumo ou 
produto intermediário no processo de produção da empresa e não de demanda de 
potência, como entendeu a parte passiva.  

Tal exigência está amparada nos termos do artigo 522, II do Decreto n° 
4.852/97, que ora transcrevo: 

 

“Art. 522. Somente dá direito ao crédito do ICMS: 

[...] 

II - relativamente à energia elétrica e ao serviço de comunicação, até o dia 31 de 
dezembro de 2010 (Lei nº 13.772/00, art. 2): 

a) a entrada de energia elétrica no estabelecimento, quando: 

1. for objeto de operação de saída de energia elétrica; 

2. for utilizada por contribuinte enquadrado no código de atividade econômica de 
indústria; 

3. houver operação de saída ou prestação para o exterior, na proporção destas sobre as 
saídas ou prestações totais; 

b) ................................................................................................................................” 

 
Portanto, não se amoldando a hipótese em análise em nenhuma das 

situações assinaladas no texto normativo supratranscrito, não há que se reconhecer à 
empresa autuada o direito ao aproveitamento de crédito relativo a consumo de energia 
elétrica, objeto da autuação, por absoluta falta de previsão legal, considerando que sequer 
é cadastrada no CCE/GO com atividade industrial preponderante.  

 
Considerando que não foram contestados os valores estornados relativos 

ao saldo credor inexistente no exercício anterior e dos créditos outorgados de 1% (um por 
cento) e de 9% (nove por cento) concernentes à venda de leite e de carne bovina sem o 



 

recolhimento da contribuição ao PROTEGE GOIÁS, da mesma forma os mantenho 
estornados. 

 
À falta de outros questionamentos, provas ou elementos capazes de 

infirmar o trabalho elaborado pelo Fisco, entendo que a ação fiscal não merece reparo, 
devendo, por isso, manter-se incólume o valor apurado na inicial. 

 
Pelo exposto, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento para 

considerar procedente o auto de infração, mantendo a sentença recorrida.  
 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 16 de fevereiro de 2016. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00121/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Elias Alves dos Santos 
 

 
EMENTA: Processual. Insegurança na determinação da infração 
e Cerceamento do direito de defesa. Arguição do sujeito 
passivo. Afastadas. ICMS. Obrigação principal. Omissão de 
pagamento de imposto decorrente da escrituração indevida de 
créditos. Procedência em parte. 
 
Fica a preliminar de nulidade por insegurança na determinação 
da infração e Cerceamento do direito de defesa afastadas, 
quando configurado que estas hipóteses de nulidade do 
lançamento de ofício não se confirmaram nos termos do art. 20 
da Lei 16.469/09. 
 
Tendo as revisões realizadas pelo fisco atendido as solicitações 
formuladas pelo órgão julgador, analisado as razões e 
elementos de defesa e efetuado os ajustes necessários no 
procedimento fiscal, conforma-se o valor inicial da exigência 
àquele apurado no trabalho revisional. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de dezembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Alcedino Gomes Barbosa, Elias Alves dos Santos e Lidilone Polizeli Bento. 
Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela 
autuada, por insegurança na determinação da infração. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Alcedino Gomes Barbosa, Elias Alves dos Santos e Lidilone Polizeli Bento. 
E, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da sentença, arguida pela 
autuada, por cerceamento do direito de defesa. Foram vencedores os Conselheiros Elias 
Alves dos Santos e Lidilone Polizeli Bento. Vencido o Conselheiro Alcedino Gomes 
Barbosa. Quanto ao mérito, também por maioria de votos, conhecer do recurso, dar-lhe 
parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente 
procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 6.660.936,53 (seis milhões, 
seiscentos e sessenta mil, novecentos e trinta e seis reais e cinqüenta e três centavos), 
rejeitando a aplicação do Art. 100 do CTN e adequação da multa, pedidas pela autuada. 
Foram vencedores os Conselheiros Elias Alves dos Santos e Lidilone Polizeli Bento. 
Vencido o Conselheiro Alcedino Gomes Barbosa que votou pela improcedência do feito ou 
aplicação do Art. 100 do CTN . 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo deixou de debitar no livro 
Registro de Apuração do ICMS o valor correspondente ao diferencial de alíquotas, na 
importância de R$ 7.402.099,04 (sete milhões, quatrocentos e dois mil, noventa e nove 
reais e quatro centavos) incidente na operação de aquisição das mercadorias destinadas 
ao uso/consumo do estabelecimento, conforme demonstrativos em anexos. Em 
consequência, deverá pagar o imposto não debitado, juntamente com penalidade e 
acréscimos legais.  



 

 
A autoridade lançadora indica como infringida as disposições do artigo 63, 

§ 2° do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91), combinado com o artigo 76, 
II, "a" do Decreto 4852/97 e artigo 2°, IN 155/94-GSF e propôs a aplicação da penalidade 
prevista no artigo 71, III, "f" do CTE, com redação da Lei nº 15.505/2005. 

 
Instruem os autos o Anexo Estruturado - Detalhamento do Crédito 

Tributário, Auditoria Básica do ICMS, cópias das notas fiscais, relação das notas fiscais 
por mês e cópias dos livros fiscais, colacionados às fls. 4 a 2672. 

 
Regularmente intimado, o sujeito passivo comparece aos autos, 

representado por causídicos legalmente constituído, que apresentam impugnação em 
Primeira Instância (fls. 2708/2736, volume 6), fazendo as seguintes alegações:  

Em sede de preliminares alega que o lançamento é nulo por insuficiência 
da capitulação legal, o que gerou cerceamento de direito de defesa e insegurança na 
determinação da infração, posto que não foram indicados os critérios para classificação 
das mercadorias como de uso/consumo.  

Em relação ao mérito aduziu que as mercadorias adquiridas são isentas 
do pagamento do diferencial de alíquotas, nos termos do TARE 104/07-GSF, da Lei 
nº15.719/06 e art. 6º, XCII, Anexo IX, do RCTE, de forma subsidiária; quanto à natureza 
dos bens adquiridos, que se tratam de bens adquiridos para o ativo imobilizado da 
empresa, conforme lei nº 6.404/76 e entendimento consubstanciado pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis- CPC nº 27; que existe a comprovação de imobilização dos 
bens adquiridos; que no lançamento foram consideradas notas fiscais em duplicidade, 
notas fiscais inseridas na anistia e valores exigidos a maior por erro de cálculo quanto à 
alíquota, bem como se exigiu ICMS sobre produtos intermediários, tais como resina iônica 
e concretos refratários; que a multa é confiscatória e o procedimento utilizado pelo sujeito 
passivo é passível de aplicação do disposto no art. 100 do CTN; finaliza fazendo os 
pedidos de nulidade do lançamento ou improcedência.  

São anexados os seguintes documentos: procuração e atos societários, 
ciência do auto de infração, termo de acordo e regime especial, laudo técnico do projeto 
deep cone, laudo técnico do projeto caldeira coque, laudo técnico do projeto ferro níquel, 
ativação da nota fiscal, fotocópias das notas fiscais mais relevantes de fevereiro a 
dezembro/2008, do registro das notas fiscais do DOC. N° 9, das notas fiscais em 
duplicidade, das notas fiscais pagas na anistia, listagem das notas fiscais com exigência a 
maior com fotocópias para comprovação da majoração, fotocópia do cartão do CNPJ da 
empresa fornecedora demonstrando estar situada no PE, demonstrativo da aplicação da 
Resina Iônica e decisão proferida no exame do auto de infração n° 4010905236997, que 
lhe favorece. 

 
Ante as alegações do sujeito passivo, o processo foi convertido em 

diligência, via do Despacho nº 0083/13-JULP, para que autoridade fiscal manifestasse 
sobre tais alegações e notificasse o sujeito passivo para comprovação dos demais 
projetos de expansão, oportunidade em que o lançamento foi revisado, corrigindo-se 
alguns erros apontados pelo sujeito passivo, sendo proposta alteração da exigência fiscal 
para R$7.110.454,42 (sete milhões, cento e dez mil, quatrocentos e cinquenta e quatro 
reais e quarenta e dois centavos), decorrente da exclusão de notas fiscais lançadas em 
duplicidade e de notas fiscais relativas a resina iônica, mantendo-se o concreto refratário, 
bem como obteve manifestação contrária à notificação para apresentação de outros 
projetos, tendo em vista que a autuação refere-se a materiais adquiridos para uso e 
consumo.  



 

Manifestando-se sobre a revisão fiscal efetuada, o sujeito passivo pediu a 
sua nulidade, tendo em vista que foi realizada em desacordo com a determinação do 
julgador singular. 

 
Por intermédio da sentença nº 1540/13 (fls. 6017/6018, volume 12), o 

ilustre julgador monocrático considerou o lançamento procedente em parte, acolhendo a 
revisão fiscal de fl. 3761 (vol. 8), reduzindo o valor do crédito para R$7.110.454,42 (sete 
milhões, cento e dez mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e dois 
centavos), tendo em vista a realização de outro levantamento sanando vícios apontados 
pela defesa. 

 
Regularmente intimado da decisão singular, o sujeito passivo comparece 

aos autos e por meio de Recurso Voluntário (fls. 6.025/6.057), pediu a nulidade da 
sentença por ausência de fundamentação, por falta de análise das provas e cerceamento 
de direito de defesa, deixando de analisar, por exemplo, a aplicação do art. 100 do CTN; 
alegando, ainda, insuficiência da capitulação legal, questionando sobre os critérios 
utilizados para classificação das mercadorias como de uso e consumo; reiterando nulidade 
do processo. 

No mérito, reiterou que as mercadorias adquiridas são isentas do 
pagamento do diferencial de alíquota, nos termos do Tare 104/07-GSF e art.6º, XCII, 
Anexo IX do RCTE; que as mercadorias adquiridas possuem natureza de bens para o 
ativo imobilizado; aduz que existem nos autos provas de que as mercadorias foram 
imobilizadas, sendo lançadas em contas intermediárias do ativo; argumenta que apesar da 
exclusão da resina iônica permanece o concreto refratário que também é bem 
intermediário; argui a improcedência da multa, com aplicação do art. 100, III, do CTN e, 
por fim, formula os seguintes pedidos: nulidade da sentença; nulidade do auto de infração 
e improcedência, ou aplicação do art. 100 CTN, se nenhum dos pedidos anteriores for 
acolhido, anexando os seguintes documentos: ciência do auto de infração e parecer 
técnico 100608 (fls. 6.059/6.119).  

 
O sujeito passivo pediu a juntada aos autos (fls. 6.121) do incluso 

Instrumento de mandato, para que produza seus regulares efeitos, bem como solicita 
fotocópia integral dos autos.  

                     
Em seguida, juntou os documentos: substabelecimento, 

autorização/substabelecimento e documentos de identificação dos advogados (fls. 
6.122/6.125). 

  
Mediante Recurso Voluntário interposto contra a decisão de 1ª Instância, 

(fls. 6.129/6.141), o sujeito passivo alega que "a decisão é absolutamente equivocada ao 
assumir que a totalidade das aquisições não foi empregada na construção". Além disso, 
sustenta que "o acórdão recorrido não explica como os conceitos de bens moveis e 
imóveis previsto no Novo Código Civil se prestariam a solucionar a lide em questão".  

Em relação ao mérito, argumenta que a decisão também não se sustenta, 
"porque manteve a incorreta premissa do trabalho fiscal de que os bens adquiridos pela 
Recorrente, destinados à sua integração ao Ativo Imobilizado, escriturados no CFOP 
2.551, seriam na verdade materiais destinados ao uso e consumo do estabelecimento, por 
terem sidos aplicados em obras de construção civil, tomando por base somente as 
definições de bens imóveis ou móveis apresentados pelo Código Civil".  

Ressalta outro grave equívoco da decisão ao afirmar que os bens foram 
escriturados em contas intermediárias, sem, contudo, observar que a conta de imobilizado 
em andamento é integrante do grupo de contas contábeis de ativo imobilizado, havendo 
nos autos comprovação da imobilização final dos itens autuados. A Recorrente sustenta 



 

também a improcedência da multa com base na aplicação do artigo 100 do Código 
Tributário Nacional, que prevê a exclusão da imposição de penalidades pelo não 
recolhimento do imposto, quando o mesmo se der por conta do cumprimento de atos 
normativos expedido por autoridade administrativa, no caso, o próprio TARE n° 104/2007. 

Pugna, então, pela reformulação do credito tributário, de modo que o valor 
da multa aplicada seja reduzido de 120% para 100%, nos termos da Lei n° 17.917/12 que 
alterou o artigo 71, inciso III, alínea "f", da Lei 11.651/1991, com redação da Lei 
15.505/2005. Ao final, pediu a total improcedência do lançamento tributário em questão.  

 
Colacionou fotocópias de acórdão e de recurso ordinário (fls. 6.142/6.201). 
 
Pela Resolução nº 248/2014, (fls. 6.202/6.206), a Terceira Câmara 

julgadora acolheu a preliminar de nulidade da sentença singular, por cerceamento de 
defesa, declarando, de consequência, nulo o processo a partir da fl. 6.017 inclusive, 
devendo os autos retornarem à Primeira Instância para apreciação de toda a matéria. 

 
O sujeito passivo é intimado desta decisão conforme fls. 6.207/6.210. 
 
Pela sentença nº 1501/2014 JULP, (fls. 6.211/6.213), o julgador singular 

decidiu pela procedência em parte do auto de infração. Em sua fundamentação afirma que 
os materiais não foram escriturados na conta do Ativo Imobilizado e sim em contas 
intermediarias e, com isso, desmoronam os argumentos defensórios, pois se não são 
destinados à conta do Ativo Imobilizado diretamente não se tem direito à isenção 
pleiteada, pois a legislação determina que em caso de isenção deve se utilizar a 
interpretação literal do dispositivo que a conceder. Considera "como destinado ao 
uso/consumo do estabelecimento os tijolos e o concreto refratário, assim como as 
estruturas metálicas, todos que foram destinados à construção civil e não diretamente à 
conta do Ativo Imobilizado do estabelecimento, observando finalmente o fato de que a 
isenção deve ser analisada literalmente e se as mercadorias não foram destinadas 
diretamente a conta do Ativo Imobilizado não deve ser utilizada a isenção pretendida, não 
sendo necessária análise do Parecer já que o CTN é claro quanto em seu artigo 111" 
(SIC).  

Não visualizada qualquer vicio quanto à fundamentação insuficiente.  
  
Quanto ao caráter confiscatório da penalidade proposta, deixou de existir 

com a retroatividade benigna da lei acolhida pelo julgador singular, que não apreciou a 
arguição de ilegalidade da mesma ante o previsto no § 4° do artigo 6º da Lei 16.469/09. 

   
Conclui que não se pode excluir a imposição de penalidades, a cobrança 

de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo diante 
da inobservância de normas pela autuada, julgando procedente no valor da revisão.  

 
O sujeito passivo é intimado conforme fls. 6.215/6.216. 
 
A parte passiva apresenta Recurso Voluntário (fls. 6.219/6.257), alegando 

que "mais uma vez a decisão é falha nas premissas fáticas, uma vez que há bens 
efetivamente empregados na construção, conforme demonstra o laudo técnico de fls. 
2.774 a 2.781. Defende que "é totalmente improcedente o equivocado entendimento de 
que, como as mercadorias não teriam sido destinadas à conta do ativo imobilizado, não 
deve ser utilizada a isenção pretendida (artigo 111 do CTN), uma vez que as aquisições 
foram sim empregadas na construção". Ressalta que "a decisão recorrida não explica 
como os conceitos de bens moveis e imóveis insertos no Novo Código Civil (Lei n° 
10.406/02) se prestariam a solucionar a lide em questão". Ao final, pediu que seja 



 

reconhecida a plena nulidade do auto de infração por capitulação legal insuficiente e 
deficiente instrução da ação fiscal, a qual não adentrou no exame do acervo fático 
probatório para exame preciso da natureza dos bens autuados. Caso não seja este 
entendimento, solicitou que seja reformulada a r. decisão recorrida, cancelando-se 
integralmente o auto de infração, na forma das razões de mérito, com a extinção do 
crédito tributário exigido através deste Auto de infração. 

 
São anexados os seguintes documentos: substabelecimento, documento 

de identificação dos advogados, documento 01, documento 02, documento 03 e 
documento 04 "fls. 6.258 a 6.332". 

 
Em sequência foi juntado Memorial de Julgamento, com Anexo I contendo 

julgamento administrativos e Anexo II com extrato da contabilização da NF nº 41.082 (fls. 
6.336/6.413). 

 
Houve pedidos de adiamento do processo feito pela Representação 

fazendária (fl. 6.416), de juntada aos autos do substabelecimento da procuração ao novo 
patrono da autuada (fls. 6.420/6421) e do Parecer nº 661/2005 – GOT feito pela relatora 
(fl. 6.423/6.432). 

 
Pela Resolução nº 104/2014 (fls. 6.433/6.435), a Primeira Câmara 

Temporário do Conselho Administrativo Tributário converteu o julgamento em diligência e 
encaminhou os autos à Delegacia Fiscal de origem, a fim de que seja designado agente 
do Fisco estranho à lide para adotar os seguintes procedimentos: 

 
“1) intimar o sujeito passivo para apresentar os projetos de expansão, em 

execução no exercício de 2008, acompanhados dos memoriais descritivos das obras de 
construção civil e dos projetos de montagem de máquinas e equipamentos, realizados 
dentro do próprio parque industrial, para análise em conjunto com o Parecer Técnico n° 
20130611 (fls. 3868/3910), seu Anexo I (fls. 3911/3971) e com a relação de documentos 
fiscais cuja imobilização entende o contribuinte estar comprovada (fls. 3974/3980). 

 
2) À vista da documentação a ser apresentada pela recorrente e da que já 

se encontra juntada aos autos, e levando-se em conta a orientação contida no Parecer n° 
661/2005-GOT, especificamente nos diversos itens que compõem a sua conclusão, 
proceder revisão do trabalho fiscal com vistas à possível identificação, separação e 
totalização das notas fiscais relativas à: aquisição de mercadorias para uso e consumo 
direto do estabelecimento; aquisição para uso na reposição, conserto e reparo de 
máquinas e equipamentos; aquisição de mercadorias `para a execução de obras de 
construção civil; aquisição de peças e partes destinadas a uso na fabricação, instalação 
ou montagem de maquinas e equipamentos, os quais passarão a integrar o ativo 
imobilizado da empresa; e, por sim, aquisição de novas máquinas e equipamentos 
destinados ao ativo imobilizado, que, por óbvio, não se confundem com as aquisições 
destinadas a outros fins, se forem constatadas aquisições dessa natureza; 

 
3) se necessário, realizar diligência "in loco" para viabilização da revisão 

fiscal, oportunidade em que o sujeito passivo poderá, caso entenda conveniente, nomear 
engenheiro para auxiliar a autoridade fiscal em suas verificações; 

 
4) realizadas as devidas verificações, se for o caso, proceder à adequação 

do valor da exigência contida na inicial. ” 
 



 

O sujeito passivo em atendimento à notificação recebida via DTE (fls. 
6.439/6.449), apresentou novo memorial nos seguintes termos "de forma a atender a 
intimação expedida para tal finalidade, a Recorrente apresenta a anexa mídia contendo os 
memoriais descritivos dos seguintes projetos de expansão em execução no exercício de 
2008: Projetos Caldeira Coque (4120683 – DOC.1), "Deep Cone" (PI/7415.05/005- DOC. 
02) e Ferro Níquel (414071M – DOC. 03)". Conclui afirmando que o Parecer Técnico, os 
lançamentos contábeis e os Memoriais descritivos corroboram a inequívoca classificação 
dos bens adquiridos no Ativo Imobilizado da Recorrente, razão pela qual são confirmadas 
todas as razões aduzidas em sede de Recurso, devendo, assim, ser reconhecida a 
isenção do ICMS Diferencial de Alíquotas sobre as aquisições objeto da presente 
autuação, na exata forma estabelecida pelo TARE n° 104/2007”. Ao final, pediu a 
concessão de prazo suplementar de 10 dias para a apresentação dos memoriais 
descritivos atinentes ao demais projetos.  

 
Anexou os seguintes documentos: Disco 1, substabelecimento e 

documento de identificação do advogado (fls. 6.450/6.452). 
 
Em resposta à Resolução nº 104/2014 (fls. 6433/6435), foi elaborado o 

Relatório Diligencial de fls. 6.453/6.462, onde o revisor designado conclui novamente pela 
redução do ICMS exigido na inicial para R$ 6.660.936,53 (seis milhões, seiscentos e 
sessenta mil, novecentos e trinta e seis reais e cinquenta e três centavos) incidente sobre 
as aquisições de materiais destinados a obras civis, as peças de reposição e as que são 
consumidas nos ativos da empresa não são beneficiadas pelo disposto no artigo 6º, XCII 
do Anexo IX do RCTE. 

 
O sujeito passivo se manifestou em relação à esta revisão, conforme fls. 

6.464/6.468, alegando, em síntese, que "o Parecer Técnico em questão apresenta 
minuciosa descrição do processo produtivo do estabelecimento e, de acordo com a 
metodologia nele descrita, efetuou a análise técnica, item por item da autuação, 
demonstrando a vinculação dos itens individuais aos projetos nos quais foram aplicados, a 
natureza destes projetos (tipo de investimento), além de se manifestar 
fundamentadamente quanto à expressa classificação dos itens como ativo permanente 
industrial", reiterando que o Parecer Técnico, os lançamentos contábeis e os Memorais 
descritivos corroboram a inequívoca classificação dos bens adquiridos no Ativo 
Imobilizado da Recorrente, razão pela qual são confirmadas todas as razoes aduzidas em 
sede de Recurso, devendo, assim, ser reconhecida a isenção do ICMS Diferencial de 
Alíquotas sobre as aquisições objeto da presente autuação, na exata forma estabelecida 
pelo TARE n° 104/2007. Ao final, pediu de novo a concessão de prazo suplementar de 10 
dias para a apresentação dos memoriais descritivos atinentes ao demais projetos, 
anexando doc. 01-A, Disco 2, Disco 3, Notificação Fiscal e recibo de mensagem às fls. 
6469/6.475. 

 
Em atendimento à notificação de fls. 6473/6474, o sujeito passivo 

apresentou respostas aos questionamentos solicitados conforme fls. 6.475/6.486, 
informando, inclusive com fotografias, o estágio da construção da planta do Projeto Ferro-
Níquel, anexando os documentos Disco 4, relação de notas fiscais do mês de janeiro/2008 
e intimação (fls. 6.487/6.522). 

 
O contribuinte apresentou manifestação (fls. 6.524/6.544) ao relato fiscal 

acostado (fls. 6.453/6.462), argumentando que também esta nova revisão deve ser refeita, 
pois os documentos fiscais não são aptos a demonstrar a destinação específica de partes 
e peças, sendo esta destinação verificada nos registros contábeis e vinculações das 
aquisições aos projetos, o que deveria ter sido observado pelo revisor, pleiteando ao final, 



 

nova diligência para exclusão de partes e peças destinadas a projetos, conforme relação 
de notas fiscais de fls. 6547/6551, bem como das tubulações destinadas ao Projeto Ferro-
níquel, em complemento às reduções já verificadas neste trabalho de diligencia.    

 
São anexados os seguintes documentos: doc. 01 (relação de notas fiscais) 

e doc. 02 (laudos complementares) às fls. 6.545/6.576. 
 
Novamente colacionou memorial de julgamento, reiterando as 

argumentações anteriores e apresentando outras concernentes a reforçar seus pleitos de 
nulidade do feito por cerceamento ao seu direito de defesa ocasionado por insuficiente 
capitulação legal, além de que a acusação fiscal é genérica e decorre de avaliação 
subjetiva dos autuantes, de necessidade de nova revisão e de improcedência da multa 
com escopo no artigo 100 do CTN e do lançamento em razão de suas inconsistências 
fáticas, juntando relação das notas fiscais contendo os produtos que entende que devem 
ser excluídos e extratos de normas e decisões administrativas e judicial à guisa de reforçar 
tais pleitos.  

É o relatório. 
 
 

 V O T O 
 

Tendo o representante legal do contribuinte reiterado pedido de nova 
diligência, deixo de atendê-lo por entender que falta justificativa para sua pretensão, vez 
que a última revisão nestes autos atendeu ao que seria possível excluir da exigência 
inicial. 

Também não acolho a preliminar de nulidade do auto de infração por 
insegurança na determinação da infração, considerando que a ocorrência ensejadora da 
lavratura deste auto de infração está condizente com a tipificação legal e com penalidade 
proposta pelos autuantes. 

 
Da mesma forma rejeito a arguição de nulidade da Sentença recorrida, por 

insuficiência de fundamentação desta, arguida pela recorrente, haja vista que esta 
recorreu com propriedade, deixando transparecer pleno entendimento das razões que 
fundamentaram a referida Sentença.   

 
Passando à análise do mérito, ressalto que se exige no auto de infração o 

ICMS em decorrência de escrituração indevida de crédito de ICMS relativamente a 
entrada de materiais destinados ao uso ou consumo do estabelecimento, em 
circunstâncias que não os caracterizam como insumo ou produto intermediário no 
processo de produção da empresa, nos termos da Instrução Normativa n° 990/2010-GSF. 

 
Condenado em Primeira Instância, o sujeito passivo apresentou recurso 

voluntário, onde formulou razões e juntou expedientes na tentativa de provar direito ao 
crédito em questão, que motivaram a Câmara a baixar os autos em diligência para que 
fossem consideradas as alegações da autuada e verificasse in loco, a procedência ou 
não destas alegações, tecendo outras considerações que o revisor entendesse 
pertinentes a solucionar esta lide. 

 
O diligenciador, cumprindo a Resolução, efetuou as verificações in loco e 

após obtenção de informações e esclarecimentos complementares sobre a composição 
da estrutura industrial do estabelecimento, fornecidos pelos técnicos da empresa, bem 
como a apresentação de documentos, efetuou revisão fiscal que implicou na redução do 



 

valor do ICMS originário para R$7.110.454,42 (sete milhões, cento e dez mil, 
quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e dois centavos).  

 
Retornando a julgamento, foi novamente diligenciado, em atendimento a 

novas argumentações da defesa, quando houve a redução do valor para R$ 
6.660.936,53 (seis milhões, seiscentos e sessenta mil, novecentos e trinta e seis reais e 
cinquenta e três centavos), com o qual a autuada não concordou e reiterou suas 
alegações anteriores, inclusive pedindo outra revisão para exclusão de outros produtos. 

  
Acato o resultado desta última revisão, por ter atendido todas as solicitações 

formuladas pelo órgão julgador, analisando as razões e elementos de defesa e efetuando 
os ajustes necessários no procedimento fiscal, apurando o montante do imposto 
efetivamente devido ao Erário, o que torna injustificável o atendimento ao novo pleito de 
outra diligência. 

 
A apreciação de eventual afronta a princípios constitucionais (vedação ao 

confisco, razoabilidade e proporcionalidade), por ventura suscitada pela recorrente, é 
exclusiva do Poder Judiciário, consoante § 4º do artigo 6º da Lei 16.469/09 – PAT/GO. 

 
Note-se que houve pagamento parcial em 19/12/2012, conforme extrato 

grampeado à contracapa deste processo, o qual deve ser considerado para fins de 
extinção parcial deste crédito tributário. 

 
Ante o exposto, rejeito o pedido de nova revisão fiscal e as preliminares de 

nulidade do auto de infração por insegurança na determinação da infração e da Sentença 
por cerceamento ao direito de defesa. Quanto ao mérito, conheço do recurso, dou-lhe 
parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente 
procedente o auto de infração no valor do ICMS a recolher de R$ 6.660.936,53 (seis 
milhões, seiscentos e sessenta mil, novecentos e trinta e seis reais e cinquenta e três 
centavos), a ser acrescido das cominações legais. 

 
 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 16 de fevereiro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00127/16 
 
Relator: Conselheiro Mário de Oliveira Andrade 
 

 
EMENTA: Pedido de Diligência. Não acolhido. Preliminares. 
Nulidade do auto de infração, por erro na identificação do 
sujeito passivo, cerceamento ao direito de defesa e insegurança 
na determinação da infração. Rejeitadas. Pedido de exclusão do 
sócio-administrador. Indeferido. ICMS. Obrigação tributária 
principal. Omissão de pagamento de imposto em razão de 
apropriação indevida de crédito correspondente à operação que 
efetivamente não se realizou. Procedência. 
 
1 - Deve ser indeferido o pedido de diligência quando essa for 
requisitada de forma genérica, sem apresentar novos elementos 
de provas ou qualquer vício no procedimento fiscal que enseje 
motivação para a realização de uma diligência; 
   
2 - A acusação de apropriação indevida de crédito de ICMS 
somente é possível realizar ao contribuinte que escritura o 
crédito. Não havendo como acolher a alegação de erro na 
identificação do sujeito passivo quando esse apropria o crédito 
considerado irregular em sua escrita fiscal; 
 
3 - O pedido de nulidade do lançamento, por insegurança na 
determinação da infração e por cerceamento ao direito de 
defesa, deve ser rejeitado quando o fisco demonstra com 
clareza a infração cometida pelo sujeito passivo e nos autos 
constam elementos que demonstram que foi dada a 
oportunidade para o sujeito passivo apresentar documentos 
para contraditar a irregularidade apurada na escrita fiscal antes 
da lavratura do auto de infração; 
 
4 - O sócio deve ser mantido na lide como solidário obrigado ao 
pagamento do imposto devido pela empresa autuada, quando 
restar comprovado que ele exerceu a administração da empresa 
no período da ocorrência do fato gerador do ICMS, com 
fundamento no Inciso XII do artigo 45 do CTE combinado com 
os artigos 124 e 135, III do CTN; 
 
5 – É vedada a utilização de crédito de ICMS destacado em 
documento fiscal não correspondente a uma efetiva operação 
ou prestação; 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 25 de setembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência formulado pelos sujeitos passivos. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Mário de Oliveira Andrade, José Luiz Rosa, Renato Moraes Lima, João 
Divino de Brito e Antônio Martins da Silva. Por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pelos autuados, por erro na 



 

identificação do sujeito passivo, por cerceamento do direito de defesa e por insegurança 
na determinação da infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Mário de 
Oliveira Andrade, José Luiz Rosa, Renato Moraes Lima, João Divino de Brito e Antônio 
Martins da Silva. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de exclusão do solidário 
da lide, RODRIGO DIOGO DA ANUNCIAÇÃO, arguida pelo sujeito passivo. Participaram 
do julgamento os Conselheiros Mário de Oliveira Andrade, José Luiz Rosa, Renato 
Moraes Lima, João Divino de Brito e Antônio Martins da Silva. Quanto ao mérito, também 
por votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a 
sentença singular que considerou procedente o auto de infração, com a rejeição do pedido 
da adequação da penalidade. Participaram do julgamento os Conselheiros Mário de 
Oliveira Andrade, José Luiz Rosa, Renato Moraes Lima, João Divino de Brito e Antônio 
Martins da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no histórico da peça inicial que o sujeito passivo, RJ 
Hospitalar Ltda. ME, aproveitou indevidamente imposto lançado a título de crédito no Livro 
Registro de Entradas nos períodos de julho a dezembro de 2011 e na Escrituração Fiscal 
Digital, no período de janeiro a outubro de 2012, destacados nas notas fiscais de 
aquisição relacionadas no Demonstrativo Auxiliar de Auditoria Básica de ICMS, sendo que 
elas foram emitidas sem corresponder a realização de uma efetiva operação, conforme 
está justificado no Relatório Descritivo de Fiscalização. Em virtude disso, o sujeito passivo 
deverá recolher o imposto omitido, na importância de R$ 718.053,93 (setecentos e dezoito 
mil, cinquenta e três reais e noventa e três centavos), juntamente com os acréscimos 
legais.  

 
A fiscalização citou como infringidos os artigos 58, § 3º, I e 65 da Lei 

11.651/91 combinados com o artigo 57, V do Decreto 4.852/97.  Foi sugerida a penalidade 
do artigo 71, IV, alínea “a” da Lei 11.651/91 c/ a redação da Lei 17.917/2012. 

 
Houve uma descrição complementar da ocorrência, na qual a 

fiscalização afirma que o presente ilícito administrativo tributário, após a sua constituição 
definitiva, pode caracterizar crime contra a ordem tributária, mediante a conduta de reduzir 
tributo por meio de fraude à fiscalização tributária ao inserir elementos inexatos em livro 
exigido pela legislação tributária, conforme dispõe o artigo 1º, inciso II da Lei 8.137/90. 

 
O Sr. Rodrigo Diogo da Anunciação foi indicado como sujeito passivo 

coobrigado, na condição de administrador da empresa autuada, com fundamento no inciso 
XII do artigo 45 da Lei 11.651/91.  

 
O lançamento foi instruído com Anexo Estruturado - Detalhamento do 

Crédito Tributário, folhas 03 e 04, Anexo Estruturado – Descritivo Complementar da 
Ocorrência, folha 05, Anexo Estruturado – Identificação do Sujeito Passivo Coobrigado, 
folha 06, Auditoria Básica do ICMS de 01/07/2011 a 31/12/2011, folha 07 a 11, Auditoria 
Básica do ICMS de 01/01/2012 a 31/12/2012, folhas 12 a 18, Nota Explicativa do 
Lançamento, folhas 19 a 26, Fotocópias do Livro Registro de Entradas, folhas 27 a 53, 
Ordem de Serviço n.º 857, folha 54, Portaria n.º 203/2013-SRE, folhas 55 e 56, Consulta 
Resumida de dados da empresa A Almeida Química, folha 57, Relatório da Omissão de 
Entrega de EFD da empresa A. Almeida Química, folha 58, Histórico de Pagamento de  
ICMS da empresa A. Almeida Química, folha 59, Consulta Resumida de dados da 
empresa Água Máxima Ltda., folhas 60 e 61, Consulta Resumida de dados da empresa RJ 
Hospitalar Ltda. ME, folha 62, Consulta de Regularidade da EFD da empresa RJ 
Hospitalar Ltda. ME, folha 63, Alterações do Contrato Social da empresa R J Hospitalar 



 

Ltda. ME, folhas 64 a 79, Relação das Notas Fiscais de Entrada por CNPJ, folhas 86 a 88, 
Declaração da RJ Hospitalar Ltda., folha 92, Aviso de Cobrança emitido pela A. Almeida 
Química, folha 93, Sentença Homologatória de Acordo, folhas 94 a 95, Fotocópias de 
Duplicatas, emitidas pela empresa A. Almeida Química, folhas 96 a 358, Extratos 
Bancários do Banco do Brasil, folhas 359 a 641,  Relação de Cheques informados como 
pagamentos de duplicatas, 644 a 651, fotocópias de cheques,660 a 799, CD com 
levantamentos do  Auto de Infração, Recibo de Entrega dos Relatórios Digitais, folha 810. 

 
Consta às folhas 19 a 26 uma nota explicativa, na qual a fiscalização 

esclarece que a auditoria tem por objetivo analisar os créditos consignados nos 
documentos fiscais de aquisições de mercadorias do sujeito passivo, RJ Hospitalar Ltda., 
tendo como remetente a empresa A. Almeida Química Ltda., nos exercícios de 2011 e 
2012.  

 
O fisco estadual esclarece que foi verificado os seguintes dados da 

empresa A. Almeida Química Ltda.: Entradas R$ 36.812,86 (trinta e seis mil, oitocentos e 
doze reais e oitenta e seis centavos), Saídas R$ 12.435.535,86 (doze milhões, 
quatrocentos e trinta e cinco mil, quinhentos e trinta e cinco reais e oitenta e seis 
centavos), ou seja, um percentual de saídas/entradas de 33.780,41%. 

 
Afirma, ainda, as notas fiscais de saídas indicam operações de 

venda de medicamentos, entretanto, a empresa não possui nenhuma nota fiscal eletrônica 
de medicamentos. Além disso, a atividade principal da empresa remetente não é 
correspondente aos produtos vendidos, e sim de fabricação de sabões e detergentes 
sintéticos. 

 
Observa, também, que a empresa remetente não cumpre as 

obrigações acessórias no tocante à prestação de informações obrigatórias na Escrituração 
Fiscal Digital, constando como omisso de entrega todo o ano de 2012, além da ausência 
de recolhimento de tributo. Acrescenta-se que a empresa remetente teve o seu cadastro 
suspenso por desparecimento do endereço declarado em 08/03/2013. 

 
O fisco estadual informa que notificou a empresa autuada para 

comprovar o efetivo pagamento das mercadorias adquiridas da empresa A. Almeida 
Química. A notificação foi respondida com a apresentação de vários documentos como os 
extratos bancários anos 2011 e 2012, Carta de Aviso de Duplicata e Duplicatas, Sentença 
Homologatória de Acordo e Planilhas com relação de cheques utilizados para pagamento 
das duplicatas das notas fiscais emitidas pela empresa remetente. 

 
Continuando a sua nota explicativa, a fiscalização pondera que o 

Acordo firmado entre as empresas para satisfação das duplicatas vencidas foi 
extremamente favorável ao devedor com desconto de 60%, alega que os cheques 
informados como documentos para pagamentos das duplicatas foram destinados a 
terceiros, de acordo com as microfilmagens dos cheques compensados. Assim, ante as 
referências indiciárias concernentes à empresa A. Almeida Química que indicam a 
impossibilidade da comercialização das mercadorias elencadas nas notas fiscais, a 
fiscalização conclui que as notas fiscais não correspondem a uma efetiva operação, sendo 
que houve lançamento de crédito indevido no montante de R$ 718.053,93 (setecentos e 
dezoito mil, cinquenta e três reais e noventa e três centavos).  

 
Regularmente intimada a empresa autuada ingressa com 

impugnação, constante às folhas 813 a 889, na qual ela argui nulidade da peça basilar, 
por cerceamento ao direito de defesa, de acordo com o inciso V, do artigo 20 da Lei 



 

16.469/09, por estar em desconformidade com à hipótese de incidência tributária e ter 
ensejado a insegurança jurídica. Requer, também, a nulidade do auto de infração por falta 
de legitimidade passiva ou a exclusão do representante legal da empresa por ausência de 
conduta ilícita. 

 
Quanto ao mérito a impugnante aduz que todas as notas fiscais 

foram, a seu tempo, devidamente autorizadas pela Secretaria da Fazenda, e que a 
empresa impugnante tinha a obrigação de escriturar os referidos documentos fiscais. 
Argumenta que não havia como averiguar as irregularidades da empresa emitente dos 
documentos fiscais. Dessa forma, quanto ao mérito, a impugnante requer a nulidade do 
auto de infração por não ter razoabilidade, legalidade na sua aplicação. Por fim, reclama 
da multa aplicada e requer que seja excluída a penalidade. 

 
O sujeito passivo coobrigado, Sr. Rodrigo Diogo da Anunciação, 

ingressa com impugnação, constante às folhas 1.118 a 1.160, com as mesmas razões e 
pedidos apresentados na defesa da empresa. 

 
Os autos foram encaminhados para apreciação na Instância Singular 

e foi proferida a sentença com a rejeição da preliminar de nulidade da peça basilar, por 
cerceamento ao direito de defesa, o não acolhimento do pedido de exclusão do sujeito 
passivo solidário da lide e, quanto ao mérito, o auto de infração foi considerado 
procedente. 

 
Notificada da decisão singular a empresa autuada apresentou 

recurso voluntário solicitando a reforma do veredicto monocrático. Alega a recorrente que 
todas as notas fiscais relacionadas no Relatório Auxiliar da Auditoria Básica encontram-se 
devidamente autorizadas pela Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás, fato que 
garante a elas presunção de veracidade que não pode ser descaracterizada. A empresa 
emitente das notas fiscais teve o cadastro dela suspenso após a emissão das notas 
fiscais. Assim, a recorrente não poderia prever que a remetente das mercadorias não 
escriturava as operações das aquisições que efetuava e nem pode arcar com os erros 
cometidos pelo fornecedor. 

 
A recorrente reitera a preliminar de nulidade da peça básica, por 

cerceamento ao direito de defesa, nos termos dos enunciados normativos do artigo 5º 
Incisos LIV e LV, artigo 150 da CF/1988, artigos 3, 112 do CTN e artigos 2 e 25, V da Lei 
11651/91. Aduz que somente após a realização da fiscalização realizada que ficou ciente 
que a empresa remetente das mercadorias não escriturava as entradas de mercadorias e 
que não foi permitido qualquer acesso para averiguar as irregularidades do remetente das 
mercadorias, em razão da SEFAZ validar a existência dos documentos fiscais. 

 
Na sequência, alega nulidade do auto de infração, por insegurança 

na determinação da infração, por desconformidade à hipótese de incidência tributária, 
ensejando a insegurança jurídica. Afirma que por falta de especificação precisa do 
dispositivo legal da solidariedade, isso porque, o artigo 45, inciso XII da Lei 11.651/91 não 
pode importar uma solidariedade pelo cumprimento de uma hipótese tributária, ou seja, o 
ato de registrar notas fiscais que foram devidamente autorizadas pela Secretaria da 
Fazenda. Assim, entende a recorrente que não existe tipificação específica, pois quem 
cometeu a ilicitude foi a empresa A. Almeida Química, dessa forma, insiste que há 
flagrante insegurança na determinação da infração. 

 
Em seguida, a defesa do contribuinte argui a preliminar de nulidade 

da peça basilar, por falta de legitimidade passiva e solidariedade, com a assertiva de que 



 

a responsabilidade da recorrente não se pode configurar no caso em questão, pois a 
responsabilidade é integral da empresa A. Almeida Química Ltda., por realizar operações 
de mercadorias sem a respectiva entrada. Desse modo, toda conduta ilícita é da empresa 
fornecedora das mercadorias, não havendo qualquer participação da empresa recorrente 
na situação fática ilícita.  

 
Prosseguindo na sua defesa, a empresa recorrente aduz que não 

coexiste qualquer das hipóteses constantes do artigo 67 do CTE para que as notas fiscais 
sejam consideradas inidôneas. Pondera que ficou cristalino na auditoria o fato da empresa 
A. Almeida Química Ltda. não possuir a respectiva entrada das mercadorias fornecidas ao 
sujeito passivo. Porém, tal questão não prova a inconsistência da movimentação das 
mercadorias adquiridas. 

 
A defesa do recorrente requer a exclusão do sócio administrador por 

não haver comprovação de conduta ilícita ou de gestão de excesso. 
 
A empresa solicita a admissibilidade e produção de todas as provas 

em direito admitidas, na fase de instrução, inclusive diligência. 
 
Por fim, a empresa autuada pede que seja anulada a penalidade 

contida no auto de infração, prevista no artigo 71, inciso IV, “a” da Lei 11.651/91 e o 
arquivamento dos autos e improcedência do auto de infração. 

  
O sujeito passivo coobrigado também apresentou peça recursal, 

constante às folhas 1260 a 1306, alegando as mesmas razões e pedidos da defesa da 
empresa recorrente. 

  
Assim relatados, decido. 
 
 
 
                               VOTO 
 
 
 A acusação do fisco é precisa no sentido de que o contribuinte 

omitiu o pagamento de ICMS em razão de apropriação indevida de crédito de imposto. 
Sendo que foi creditado pela empresa autuada ICMS destacado em notas fiscais que 
foram emitidas sem corresponder a uma efetiva operação. 

 
O fisco chegou a essa conclusão após analisar os dados da emitente 

das notas fiscais, a empresa A. Almeida Química, a qual tem como principal atividade; 
CNAE 2061-4/00 - a fabricação de sabões e detergentes sintéticos (100%), ao passo que 
todas as notas fiscais que deram origem ao crédito são relativas a medicamentos e outros 
produtos comercializados em farmácias, portanto, nenhuma nota fiscal é relativa a 
remessa de produtos do ramo de comércio da remetente. Aliado a esse fato, observa-se 
que a empresa emitente das notas fiscais não tem em sua escrita fiscal suporte para 
efetuar essas vendas, pois em sua escrita fiscal foi constatado no período de 2011 a 2012 
as entradas de mercadorias no valor de R$ 36.812,86 (trinta e seis mil, oitocentos e doze 
reais e oitenta e seis centavos), enquanto que as vendas foram de R$ 12.435.535,86 
(doze milhões, quatrocentos e trinta e cinco mil, quinhentos e trinta e cinco reais e oitenta 
e seis centavos). Ficando evidenciada a falta de capacidade da remetente para se 
proceder comercialização de mercadorias no montante escriturado.  

 



 

Com efeito, a fiscalização notificou o contribuinte para comprovar, 
por meio de documentos, que de fato houve a realização das operações que geraram o 
crédito do ICMS, todavia a documentação trazida pelo sujeito passivo não teve o condão 
de comprovar a efetiva realização das aquisições de mercadorias. Em virtude disso, o 
fisco estadual procedeu ao estorno dos créditos do imposto destacados nas notas fiscais 
emitidas pela referida empresa. 

   
A recorrente alega, em sua defesa, nulidade da peça basilar por erro 

na identificação do sujeito passivo, pois quem cometeu o ilícito fiscal foi a empresa 
remetente das mercadorias que não escriturava no livro fiscal dela as aquisições das 
mercadorias revendidas. Portanto, a autuada entende que quem deveria ser autuada é a 
remetente das mercadorias e não a destinatária das mercadorias. 

  
Tenho entendimento diferente do sujeito passivo, pois a acusação do 

fisco é de que houve apropriação de crédito de uma operação que de fato não ocorreu. 
Desta forma, pela acusação do fisco somente pode constar no polo passivo quem 
apropriou o crédito do ICMS destacado naqueles documentos fiscais e o livro registro de 
entradas, anexado aos autos, comprova que a empresa recorrente apropriou os referidos 
créditos em sua escrituração fiscal. Portanto, ao meu ver, não há erro na eleição do sujeito 
passivo, pois quem escriturou o crédito considerado indevido foi o contribuinte eleito pelo 
fisco estadual, por essa razão, entendo que não há erro na indicação do sujeito passivo e 
rejeito a referida preliminar de nulidade do auto de infração. 

 
Outra preliminar arguida pela defesa foi a de nulidade da peça 

básica, por cerceamento ao direito de defesa, visto que ficou ciente de que a empresa A. 
Almeida Química Ltda. não possuía entrada de mercadorias em sua escrita fiscal após a 
fiscalização realizada, e que não foi permitido qualquer acesso, em razão do Estado de 
Goiás validar a existência dos respectivos documentos fiscais.   

 
Não vejo como acolher a nulidade aventada, por cerceamento ao 

direito de defesa, pois o fato da acusação do fisco é de que as operações retratadas, de 
fato não ocorreram, e foi dada a oportunidade para o sujeito passivo comprovar que 
efetivamente houve as operações, porém os documentos que foram apresentados para a 
fiscalização não foram suficientes para afastar a acusação do fisco, muito pelo contrário 
verificou-se irregularidades nos extratos bancários e no acordo homologado feito pelo 
sujeito passivo de tal modo que não se comprovou a quitação das aquisições das 
mercadorias que geraram o crédito considerado indevido. Portanto, ao meu ver, foi 
respeitado o princípio do contraditório e da ampla defesa ao sujeito passivo, sendo esse 
Processo Administrativo Tributário em apreciação a principal prova de que também foi 
respeitado o princípio do processo legal, conforme preceitua os incisos LIV e LV do artigo 
5º da Carta Magna. Portanto, não acolho a preliminar de nulidade, por cerceamento ao 
direito de defesa.    

 
No que diz respeito à preliminar de nulidade do auto de infração, por 

insegurança na determinação da infração, arguida pela defesa, por desconformidade à 
hipótese de incidência tributária, também, não acolho o pedido da recorrente, por entender 
que o histórico do auto de infração e a descrição complementar da ocorrência contém 
informações que esclarecem os fatos que deram origem à exigência do tributo constante 
na exordial, não havendo obscuridade como alega a defesa da recorrente, e nem falta de 
especificação precisa do dispositivo legal, elencado pelo fisco, pois o artigo 45, XII é  o 
dispositivo apropriado para incluir o sócio administrador como solidário responsável pelo 
recolhimento do tributo exigido na peça basilar. Assim, não vejo como acolher o pedido de 
nulidade por insegurança jurídica. 



 

 
Passo analisar a questão da inclusão do sócio na lide, o qual era 

administrador da empresa no período da ocorrência do fato gerador, Sr. Rodrigo Diogo 
da Anunciação. Tenho um entendimento de que a responsabilidade solidária do 
administrador é definida no artigo 124, I da Lei 5.172, de 25 de Outubro de 1966, que 
instituiu o Código Tributário Nacional (CTN), combinada com o artigo 45, XII da Lei 
11.651/91, como se segue: 

 
CTN: 
Art. 124. São solidariamente obrigadas: 
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o 
fato gerador da obrigação principal (...). 
 
CTE: 
Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 
(...) 
XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à 
operação ou prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis (...). 
 

O administrador da pessoa jurídica tem o dever de geri-la cumprindo 
todas as obrigações, inclusive as tributárias. A norma é clara sobre essa questão, e, no 
caso em apreço, o sócio-administrador é a pessoa que mais tem interesse na situação 
que constituiu o fato gerador do ICMS, pois ao ser apropriado crédito indevido na 
escrituração fiscal da empresa autuada, quem levou vantagem por ter deixado de 
recolher tributo ao erário foi a pessoa jurídica e os sócios que usufruem da vantagem 
financeira da empresa autuada. Sendo assim, conforme a norma prescreve, o sócio 
administrador é responsabilizado, solidariamente, pelo tributo não recolhido. Isso, ao meu   
de ver, é uma responsabilidade inerente a ele, visto que os fatos que levaram ao não 
pagamento do tributo ocorreram com o gerenciamento dele. 

 
Não obstante isso, no caso em apreciação, a solidariedade está 

respaldada, também, no inciso III do artigo 135 do CTN, pois ao escriturar créditos de 
ICMS relativo a operações que efetivamente não ocorreram, praticou-se uma ilicitude que 
tem por objetivo o recolhimento a menor de tributo, e este ato ilícito responsabiliza 
pessoalmente o gerente administrador da empresa pelo crédito correspondente a 
obrigação exigida no lançamento em análise, conforme prescreve o citado dispositivo 
com a seguinte redação: 

 

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a 
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou 
infração de lei, contrato social ou estatutos: 

I - as pessoas referidas no artigo anterior; 

II - os mandatários, prepostos e empregados; 

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito 
privado. 

 



 

Desta forma, entendo que o sócio Sr. Rodrigo Diogo da Anunciação 
deve permanecer no polo passivo do presente lançamento. 

 
Quanto ao pedido de diligência, solicitado pela defesa, percebo que 

ele foi realizado de uma forma genérica pela defesa, sem que houvesse o apontamento de 
alguma falha ou vício no levantamento apurado pela fiscalização ou com a apresentação 
de qualquer novo elemento de prova que refutasse a acusação do fisco, fato que tornaria 
imprescindível a realização de uma diligência. Porém, da forma como foi solicitada a 
diligência, somente me resta indeferir o requerimento constante na peça recursal.      

 
Com relação ao mérito, percebo que o crédito apropriado foi 

estornado devido a acusação do fisco de que as operações descritas nas notas fiscais não 
corresponderem a efetivas operações de aquisições de mercadorias. Assim, não se cogita 
qualquer falha extrínseca ou formal nos documentos fiscais, por essa razão o argumento 
do sujeito passivo de que os documentos fiscais foram autorizados pela repartição 
competente da Secretaria da Fazenda não contradita de forma eficaz a acusação do fisco. 
Pois, para o fisco estadual registrou-se no livro fiscal do contribuinte documentos fiscais 
graciosos, ou seja, cujas operações descritas neles não ocorreram. 

 
Também, não acolho o argumento do sujeito passivo de que estava 

obrigado a escriturar os documentos fiscais, pois do contrário estaria sujeito à penalidade 
contida na alínea “c” do inciso VII do artigo 71 da Lei 11.651/91, porém tal comando legal 
é para as operações que de fato acontecem, não para as operações graciosas. No caso 
em questão, não se comprovou que as operações de fato ocorreram.     

   
O fisco estadual deu oportunidade ao contribuinte de comprovar a 

efetiva realização das operações, por meio dos documentos que atestassem o pagamento 
das aquisições das mercadorias. Porém, as microfilmagens dos cheques apresentados 
como destinados a quitarem as duplicatas das notas fiscais de aquisição foram utilizados 
para pagamentos de terceiros, dentre eles funcionários da própria empresa autuada. De 
tal maneira que ficou constatado que o sujeito passivo não apresentou documentos que 
comprovassem o pagamento das mercadorias supostamente adquiridas. Essa situação 
aliada ao fato da atividade econômica do emitente das notas fiscais não ser compatível 
com as mercadorias descritas nos documentos fiscais e a falta de capacidade econômica 
do emitente das notas fiscais para fornece-las nos levam a concluir que de fato as 
operações descritas nos documentos fiscais relacionados não aconteceram. 

 
A legislação estadual é muito clara sobre a vedação de 

aproveitamento de crédito de imposto destacado em documento fiscal não correspondente 
a uma efetiva operação, conforme podemos ver na redação do inciso V do artigo 57 do 
RCTE: 

 
Art. 57. Não implica crédito (Lei nº 11.651/91, art. 60): 
[...] 
V - o imposto destacado em documento fiscal não correspondente a uma efetiva 
operação ou prestação, salvo nas situações específicas estabelecidas para a 
transferência de crédito; 
[...] 

 
Como está configurado que as operações relativas aos documentos 

fiscais citados pelo fisco estadual não correspondem a uma efetiva operação, entendo que 
o estorno do crédito destacado neles encontra respaldo no dispositivo transcrito. Dessa 
forma, concluímos que o lançamento efetuado pela fiscalização está em plena harmonia 
com a legislação, devendo ser considerado procedente. 
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Quanto ao pedido de revisão da penalidade proposta devido ao efeito 

confiscatório, percebo que o dispositivo aplicado pela fiscalização é o mais específico para 
a infração apontada, ocorrendo a absoluta subsunção do fato à norma, não havendo como 
proceder qualquer alteração na penalidade aplicada e nem como apreciar o alegado efeito 
confiscatório da multa, face ao que dispõe o § 4º do artigo 6º da Lei 16.469/09. 

 
Não obstante isso, também, entendo que não deve ser declarada a 

nulidade da penalidade do auto de infração por estar exigindo uma penalidade excessiva, 
visto que a multa exigida no lançamento está prevista na legislação, e o dispositivo 
contestado pelo recorrente está em plena vigência. Além do mais, se houvesse qualquer 
erro no enquadramento da penalidade aplicada seria o caso de adequá-la para o 
dispositivo legal correto e não de declaração de nulidade da penalidade. 

 
A conta do exposto, conheço do recurso voluntário nego-lhe 

provimento para indeferir o pedido de diligência, rejeitar as preliminares de nulidade do 
auto de infração, por erro na identificação do sujeito passivo, cerceamento ao direito de 
defesa e insegurança na determinação da infração, bem como não acolher o pedido de 
exclusão dos sujeito passivo solidário da lide e, quanto ao mérito, confirmar a sentença 
singular que julgou procedente o lançamento. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 18 de fevereiro de 2016. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJULT N.º 00128/16 
 
Relator: Conselheiro Renato Moraes Lima 
 

 
EMENTA: ICMS. Omissão de pagamento de imposto. 
Apropriação indevida de créditos: crédito outorgado de 
indústria em montante acima do legalmente permitido; crédito 
de ativo permanente sem lançamento no CIAP; e créditos 
vedados nas aquisições de material de uso e consumo e de 
serviço de comunicação. Confirmado o julgado singular de 
parcial procedência. 
 
1. Constituem créditos outorgados para efeito de compensação 
com o ICMS devido para os contribuintes industrial e 
comerciante atacadista, o equivalente ao percentual de 2% (dois 
por cento) e 3% (três por cento), respectivamente, na saída 
interestadual que destine mercadoria para comercialização, 
produção ou industrialização, aplicado sobre o valor da 
correspondente operação, observado o seguinte (Leis nºs  
12.462/94, art. 1º, § 4º, II; e 13.194/97, art. 2º, II, "h"):(RCTE, Anexo 
IX, art. 11, III); 
 
2. A apropriação do crédito decorrente da entrada de bem 
destinado ao ativo imobilizado é feita à razão de 1/48 (um 
quarenta e oito avos) por mês, proporcionalmente aumentada ou 
diminuída, pro rata die, se o período de apuração for superior ou 
inferior a um mês (CTE, art. 58, § 6°); 
 
3. Somente dá direito ao crédito do ICMS a mercadoria destinada 
ao uso ou consumo do estabelecimento, nele entrada a partir de 
1º de janeiro de 2020 (Lei nº 12.972/96, art. 3º, parágrafo único, I, 
"a"); 
 
4. Somente dá direito ao crédito do ICMS, relativamente à 
energia elétrica e ao serviço de comunicação, o recebimento de 
serviço de comunicação utilizado pelo estabelecimento, quando 
tiver sido prestado ao estabelecimento na execução, por este, 
de serviços da mesma natureza (RCTE, art. 522, II, b, 1); 
 
5. Em que pese entendimento contrário ao do julgador singular, 
e da Representação Fazendária, que implicou a confirmação 
daquele julgado em parcial procedência, "não deve ser objeto de 
julgamento, em segunda instância, a parte da sentença recorrida 
com a qual o Representante Fazendário concordar" (Lei n.º 
16.469/2009, Art. 40, § 2.º) – em caso contrário, ficaria 
caracterizado o presente como julgado extra-petita, conforme 
disposto no CPC, art. 128. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara Temporária do Conselho Administrativo Tributário, em 
sessão realizada no dia 15 de abril de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer 



 

do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 607.005,46 
(seiscentos e sete mil e cinco reais e quarenta e seis centavos). Participaram do 
julgamento os Conselheiros Renato Moraes Lima, Paulo Diniz e Aguinaldo Fernandes de 
Melo. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que a empresa FBM 
Indústria Farmacêutica Ltda. omitiu o pagamento total de R$ 1.170.033,19 de ICMS em 
todos os meses de 2011, todos de 2012, exceto abril e maio, e fevereiro a maio de 2013, 
em virtude de apropriação indevida de crédito do imposto decorrente de: 

 
1.º) Crédito Outorgado para indústria acima do montante percentual 

permitido (2%) na Legislação Tributária Estadual (RCTE, Anexo IX, Art. 11, III); 
 
2.º) aquisição de Ativo Permanente lançamento diretamente efetuado 

no LRAICMS, sem passar pelo controle do CIAP (CTE, Art. 58, I e § 6.º, I e II); 
 
3.º) aquisição de material de uso e consumo (CTE, 58, §3.º, II, e 

RCTE, Art. 522, I); 
 
4.º) aquisição de serviço de comunicação sem ser prestador desse 

tipo de serviço (é indústria farmacêutica; CTE, Art. 58, § 3.º, II, e RCTE, Art. 522, II, “b”, 1 
e 2). 

 
Instruem os autos Detalhamento do Crédito Tributário; Descritivo 

Complementar da Ocorrência, fls. 05 e 06; Planilha de resumo dos quatro tipos de crédito 
indevidamente apropriados, dispostos mês a mês, e da compensação, com base na 
Instrução Normativa 1159/2013-GSF, por estorno de crédito a maior, também indevido, 
decorrente do recebimento de mercadorias em devolução interestadual de clientes, 
resultando no valor final indevido de cada mês, fls. 07; Auditoria Básica do ICMS, fls. 08 a 
27, e de 51 a 53, 62; Relatório de Crédito Outorgado, fls. 81 a 83; CD com os 
levantamentos, fls. 121; recibo de entrega de cópia do CD ao sujeito passivo, fls. 122 e 
123. 

 
Intimado, o sujeito passivo apresentou Impugnação, fls. 129 a 150. O 

julgador de primeira instância remeteu os autos em diligência, fls. 164, respondida pelo 
próprio agente autuante, fls. 187 a 189. O autuante / revisor juntou aos autos cópia do 
Parecer n.º 1.200/2009-GPT, fls. 166 a 168. Neste parecer, em breves linhas, cita a 
consulente, Brasilata S/A Embalagens Metálicas, que, posto que a Legislação Tributária 
não deva influir para beneficiar, nem prejudicar, contribuintes em situações equivalentes, 
e que ela seja industrial e atacadista, ainda que constando no Cadastro de Contribuintes 
do Estado (CCE) como tendo atividade preponderante de indústria, e questiona se, além 
de gozar do Crédito Outorgado de 2% nas suas saídas industriais interestaduais para 
comercialização, produção ou industrialização, pode também gozar do Crédito Outorgado 
de 3% nas mesmas saídas quando se tratar de operações em que seja comercial 
atacadista. 

 
Foi citado no parecer que o benefício não é objetivo, mas subjetivo, 

na pessoa citada na norma (RCTE, An.IX, Art. 11, III), que podem ser industriais OU 
atacadistas; acresce, inclusive, o fato de que o varejista que tenha pelo menos 30% de 
suas operações destinadas a comercialização, produção ou industrialização, também 



 

pode gozar do benefício (abaixo desse limite é vedado o gozo do mesmo; RCTE, An.IX, 
Art. 11, III, “a”), o que significa que o benefício não é concedido operação a operação, 
mas para o contribuinte. Assim, não pode esse critério ser desviado em virtude da 
literalidade de interpretação da norma de isenção, Código Tributário Nacional (CTN), Art. 
111. 

 
RCTE, Anexo IX, Art. 11. Constituem créditos outorgados para efeito de 
compensação com o ICMS devido: 
III - para os contribuintes industrial e comerciante atacadista, o equivalente 
ao percentual de 2% (dois por cento) e 3% (três por cento), 
respectivamente, na saída interestadual que destine mercadoria para 
comercialização, produção ou industrialização, aplicado sobre o valor da 
correspondente operação, observado o seguinte (Leis nºs  12.462/94, art. 
1º, § 4º, II; e 13.194/97, art. 2º, II, “h”): 
a) equipara-se a comerciante atacadista, para efeito de aplicação do 
crédito outorgado, cujo benefício pode ser utilizado até 31 de dezembro do 
exercício no qual o contribuinte estiver equiparado, o comerciante varejista 
que comprovadamente realizar em seu estabelecimento saídas com 
destino à comercialização, produção ou industrialização, que 
correspondam a, no mínimo, 30% (trinta por cento) do volume das saídas 
totais, apurado: 
1. no exercício anterior à utilização do benefício, tratando-se de empresa 
que tenha exercido suas atividades por período igual ou superior a 6 (seis) 
meses naquele ano; 
2. nos 3 (três) últimos meses anteriores ao início da utilização do benefício, 
tratando-se de início de atividade ou de empresa que tenha exercido suas 
atividades por período inferior a 6 (seis) meses no exercício anterior; 

 
Com base no entendimento desse parecer, o agente autuante / 

revisor explicou que procedeu seu levantamento, mas que diante das formulações do 
pedido de diligência, refez o levantamento, ainda que não concordando com esse novo 
entendimento, reduzindo o Auto de Infração para o valor total de R$ 607.005,46, conforme 
planilha de fls.186. Nestes termos deu-se o julgado singular de parcial procedência, fls. 
194 a 196, com a concordância da Representação Fazendária, fls. 198, ainda que contra o 
Parecer e o próprio texto da norma, que é bem claro. 

 
Apresenta agora a autuada Recurso Voluntário, fls. 204 a 227, 

pedindo a reforma da sentença e a improcedência do lançamento, basicamente repetindo 
as mesmas alegações anteriores, quando da impugnação, que serão expostas e 
analisadas no VOTO deste Acórdão. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
No recurso apresentado, o sujeito passivo formulou somente 

alegações de mérito, que ora analiso: 
 
1. Cita a recorrente que a Instrução Normativa 899/2008-GSF (é o 

ato do Secretário da Fazenda previsto no Regulamento do Código Tributário Estadual – 
RCTE, Anexo IX, que disciplina a concessão de redução da base de cálculo e do crédito 
outorgado ao contribuinte industrial e comerciante atacadista) fere a Constituição Federal 
ao limitar o direito de creditamento em 7% para gozo da Redução de Base de Cálculo. O 
Art. 2.º da Instrução Normativa citada trata dessa limitação, mas apenas para Redução de 



 

Base de Cálculo; a matéria ora discutida é Crédito Outorgado, razão pela qual entendo 
impertinente tal alegação. 

 
2. Alega a autuada que a fiscalização não questiona o creditamento 

das aquisições de Ativo Permanente Imobilizado (APIm), mas tão somente a forma com 
que foi feito, o que implicaria não trazer qualquer prejuízo ao erário. Note-se, entretanto, 
que não é bem assim, pois a recorrente antecipou o montante de crédito de 48 meses 
para o 1.º mês, o que implica postergar indevidamente parte do imposto apurado a cada 
um desses meses. 

 
3. Afirma a recorrente que está sendo obrigada pela fiscalização a 

estornar os créditos a que tem direito por força da Instrução Normativa 899/2008, o que 
está totalmente equivocado. O direito ao crédito de material de uso e consumo está 
atualmente previsto para vigorar a partir de 1.º/01/2020, o que não tem nada a ver com a 
Instrução Normativa citada (CTE, Art. 58, § 3.º, II, e RCTE, Art. 522, I). Por outro lado, o 
crédito de aquisição de serviço de comunicação somente é cabível a quem tenha prestado 
esse tipo de serviço ou tenha efetuado exportações, limitado esse crédito à proporção 
dessas exportações em relação ao total de saídas – isso também nada tem a ver com a 
Instrução Normativa citada (CTE, Art. 58, § 3.º, II, e RCTE, Art. 522, II, “b”, 1 e 2). 

 
4. O sujeito passivo alega ilegalidade da condicionante imposta pela 

Instrução Normativa 899/2008 de estorno do creditamento, que, entretanto, conforme 
citado no item 1, é aplicável apenas nas saídas com Redução de Base de Cálculo – ora, 
aqui é Crédito Outorgado. Acresce que fere o Princípio da Não Cumulatividade (a 
Instrução Normativa 899/2008 nem foi citada no auto de infração). 

 
5. Cita a autuada a necessidade de respeitar as decisões do STF e 

do STJ, conforme Lei 16.469/2009, Art. 6.º, § 4.º, e legislações federais. Na verdade, a 
jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, em suas composições unificadas, 
pode ser acatada pelo julgador administrativo de acordo com o seu livre convencimento 
sobre a matéria e o entendimento que lhe seja dado. 
 

Lei 16.469/2009, Art. 6.º, § 5º É pertinente acatar, em julgamento, a 
jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, em suas composições 
unificadas, obedecidos aos critérios de convencimento da autoridade 
julgadora. 

 
6. Alega a recorrente confiscatoriedade da multa, pedindo a sua 

retirada. Alega que o TJ-GO já decidiu sobre essa matéria no tocante ao Código Tributário 
Estadual (CTE), art. 71, IV, “a”. Ora, foi justamente por força dessa decisão judicial que a 
multa dessa penalidade baixou de 140% para 100%, sendo, portanto, questão 
ultrapassada. 

 
Concluindo, uma vez que o benefício de Redução de Base de 

Cálculo seja subjetivo, entendo, tal qual o agente fiscal autuante, que não caberia a 
redução do montante reclamado efetuada no julgado singular, entendimento que é 
corroborado pelo parecer anteriormente citado. Entretanto, uma vez que os autos já 
cheguem a esta instância com aquela parcela devidamente extirpada e já totalmente fora 
da lide, cabendo a câmara limitar-se à análise da lide que ainda se apresenta (Lei n.º 
16.469/2009, Art. 40, § 2.º), para o que, seguido pelos meus pares, votei pela confirmação 
do julgado singular de parcial procedência no valor de ICMS de R$ 607.005,46, conforme 
planilha de fls.186. 

 



 

 
Sala das sessões, em 18 de fevereiro de 2016. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00158/16 
 
Relator: Conselheiro Álvaro Falanque 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação tributária principal. Omissão de 
pagamento do imposto. Deixou de efetuar o estorno de crédito 
de insumos em função de saídas isentas. Procedência. 
 
A exigência do cumprimento da obrigação tributária se assenta 
na confirmação de prática de ato fiscal ilícito. Não estando 
ausente este pressuposto e comprovado, nos autos, que o 
sujeito passivo feriu as normas da legislação tributária, o auto 
de infração que reclama cumprimento de obrigação tributária 
principal ou acessória deve ser considerado procedente. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 23 de novembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Álvaro 
Falanque, Mário de Oliveira Andrade, Paulo Diniz e Elias Alves dos Santos. Nos termos do 
§ 6º, II do art. 51 do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto nº 6.930, de 9 de 
Junho de 2009, a sessão foi realizada com ausência de um Conselheiro do FISCO, para 
compor esta Câmara. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo em epígrafe omitiu 
o pagamento do ICMS no valor de R$ 3.545,16 em razão de não ter estornado crédito de 
insumos em função de saídas isenta que não mantém crédito constatado em auditoria 
básica de ICMS de 2002. Em consequência, fica sujeito ao recolhimento do ICMS 
supracitado mais as cominações legais. 

  
A infração relatada abriga-se na disposição dos artigos 61, inciso I, 

alínea “c” e 64 da Lei nº 11.651/91. A penalidade proposta para o ilícito fiscal descrito é do 
artigo 71, inciso IV, da Lei nº 11.651/91, com a redação conferida pela Lei nº 12.806/95. 

 

O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 02/61.  
   
O sujeito passivo foi intimado para pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documento de fls. 62.  
  
Ciente, o sujeito passivo ingressa com Impugnação às fls. 64/71, 

alegando a ocorrência da decadência no caso em questão por serem os documentos de 
novembro de 2002 e ter sido intimado em 27/12/2007 quando já havia transcorrido mais 
de cinco anos. No mérito, argumenta ser uma reconstituição da sua escrituração com 
relação apenas e tão-somente da nota fiscal 901 de sua emissão no valor da 
complementação operação que não confirma, pois nunca vendeu nada acima da 
quantidade estipulada pela nota fiscal de venda de sua emissão, citando em seu apoio o 
artigo 112 do CTN. Por fim, antes de concluir quer que seja aguardado o julgamento do 
processo n.º 3 0287009.680.63, para pedir a nulidade e/ou improcedência da exordial. 



 

 
Juntamente com a peça impugnatória foram colacionados aos autos 

os documentos de fls. 72/82. 
 
Sobreveio a sentença singular de fls. 85/93, pelo qual o julgador 

singular decidiu pela procedência do auto de infração. Em sua fundamentação destacou 
que não há que se falar em decadência do crédito tributário, visto que o próprio sujeito 
passivo afirmou que foi intimado no dia 27/12/2007, isto é, a data em que o lançamento se 
completou é esta e não pode ser doravante contestada. No mérito, afirmou que da leitura 
atenta do artigo 61, inciso I, alínea “a”, do CTE torna-se claro que está vedado ao sujeito 
passivo a utilização de crédito fiscal em sua totalidade, uma vez que o aproveitamento dos 
créditos deveria ser proporcional a sua saída tributada do período, logo, correto o 
procedimento do fisco que exigiu imposto pelo não estorno por ter gerado falta de 
recolhimento do imposto. 

 
Da decisão supra foi intimado o sujeito passivo às fls. 94/95 para 

pagar a quantia exigida ou apresentar Recurso Voluntário. 
 
Em grau de Recurso Voluntário (fls. 97/103), a autuada reitera os 

argumentos expendidos anteriormente. 
 
Por meio do Acórdão nº 1996/2008 de fls. 105/107, a Primeira 

Câmara deste Conselho, decidiu, por maioria de votos, acolher a preliminar de 
decadência. Em sua fundamentação afirma que, como o fato gerador ocorreu no período 
de janeiro a dezembro de 2002, e como se trata de lançamento por homologação e, não 
tendo a Fazenda Pública se manifestado nos cinco anos contados do fato gerador, é de se 
entender que a Fazenda Pública não pode mais reclamar o crédito tributário em questão.  

 
Devidamente intimada (fls. 108), a Fazenda Pública interpõe Recurso 

às fls. 109/110, no qual alega que o acórdão recorrido não observou adequadamente o 
ordenamento legal que norteia as questões jurídicas mais imediatas da matéria. Ademais, 
nota-se que o trabalho fiscal encontra-se em perfeita consonância com os ditames legais e 
técnicos recomendados, concluindo que não houve, de fato, decadência do direito do 
Fisco de promover o lançamento e a intimado do autuado no Exercício de 2007 de fato 
gerador ocorrido em 2002. Finaliza, requerendo a reforma da decisão cameral, retornando 
os autos à Câmara para apreciação da matéria. 

 
O sujeito passivo foi intimado para apresentar Contradita, conforme 

documentos de fls. 111/112. 
 
Em Contradita (fls. 114/121), o sujeito passivo reitera a 

argumentação inicial. Acrescenta que o douto julgador singular não observou o inciso I do 
artigo 173 do Código Tributário Nacional, vez que a autuação foi lavrada 5 (cinco) anos 
após o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento tributário deveria 
ter sido efetuado. No mérito, alega não ter praticado a infração apontada na basilar e 
requereu a decadência do crédito tributário. Pede, ao final, a reforma da decisão singular. 

 
Juntamente com a peça defensória foram colacionados aos autos os 

documentos de fls. 122/138. 
 
O Conselho Administrativo Tributário, por meio do Acórdão nº 

1064/2015 de fls. 140/142, decidiu afastar a preliminar de decadência e retornar o feito à 
Câmara julgadora a fim de apreciação do mérito. Consta da decisão plenária que de fato o 



 

prazo decadencial para extinguir o crédito tributário é de 5 (cinco) anos, conforme artigo 
173, inciso I, do CTN. Contudo, no caso em tela, o levantamento fiscal abarca o período 
compreendido entre janeiro e dezembro de 2002, e para que se possa estabelecer o 
crédito tributário, o lançamento deveria ter sido concluído e intimado o sujeito passivo até 
o dia 31 de dezembro de 2007. Entretanto, o sujeito passivo somente foi intimado do 
lançamento em 27/12/2007, portanto, não há que se falar em decadência no presente 
caso. 

 
Intimado da decisão plenária às fls. 147/150, o sujeito passivo 

compareceu ao processo, pedindo a improcedência do auto de infração, alegando que 
houve o pagamento parcial antecipado do crédito tributário devido, fato que este Conselho 
teria sido omisso quanto ao entendimento do STJ acerca do assunto, no qual admite que, 
no caso de pagamento parcial antecipado, o prazo decadencial começa a fluir a partir do 
fato gerador.  

 
É o Relatório. 
 
 
 

VOTO 
 

Trata o presente processo de auto de infração lavrado em desfavor 
do sujeito passivo por ter omitido o pagamento do ICMS em razão do não estorno dos 
créditos indevidamente apropriados, uma vez que se apropriou de créditos de insumo para 
saídas isentas que não mantém este benefício, conforme constatado em Auditoria Básica 
do ICMS.  

 
Compulsando os autos, verifico que o sujeito passivo nada trouxe ao 

feito que pudesse elidir na íntegra a pretensão fiscal. Considerando que no presente 
recurso a autuada apenas reitera as alegações apreciadas em Primeira Instância, peço 
vênia ao prolator da sentença “a quo”, julgador Luís Fernando Corrêa Rigo, que ora 
transcrevo para utilizá-la como fundamentação de meu voto, vez que, a meu ver, referida 
decisão exauriu a questão em tela, senão vejamos: 
 

...) Por outro lado, a defesa não apresenta outro levantamento de igual teor, nem 
prova qualquer irregularidade cometida pelo fisco no trabalho de Auditoria da conta 
básica do ICMS, apenas, no plano argumentativo, tenta ilidir a pretensão inicial do 
fisco. 

Antes é de bom alvitre definir que o legislador goiano já prevendo as inúmeras 
situações conflitantes na aplicação dos dispositivos limitadores do crédito tributário e 
que, portanto, não é ilimitado, definiu, com bastante  clareza e objetividade, pelo 
artigo 81 do RICMS – Decreto nº 4.852/97 o que são benefícios fiscais e no artigo 83 
classifica como benefício fiscal além da isenção, a redução de base de cálculo, o 
crédito outorgado, a manutenção de crédito e a devolução total ou parcial do imposto. 

Neste contexto, a apropriação pelo sujeito passivo, de créditos que não 
correspondem à totalidade das saídas posteriores tributadas, uma vez que nas saídas 
gozava de isenção e não tributação, o que fere de imediato a regra em que está 
estruturado o ICMS e, de consequência, atinge o princípio constitucional da não 
cumulatividade, violando, ainda, de forma clara, toda legislação tributária estadual, em 
especial, o que dispõe o artigo 61, inciso I, alínea “a”, do CTE. 

Da leitura do dispositivo supracitado torna-se claro que está vedado ao sujeito 
passivo, tendo realizado diversas saídas contempladas com isenção e não incidência 
a utilização do crédito fiscal em sua totalidade, uma vez que o aproveitamento dos 
créditos deveria ser proporcional a sua saída tributada do período, logo, correto, o 
procedimento do fisco que exigiu imposto pelo não estorno por ter gerado falta de 
recolhimento do imposto.  



 

Portanto, o estorno do crédito fiscal, neste caso, deve ser mantido em todo o seu teor, 
para que não seja desrespeitado esse que é um dos pilares fundamentais que 
estruturam o ICMS e para garantir a integridade do princípio da não cumulatividade, 
onde o montante do crédito deve ser proporcional ao débito fiscal. 

Posto isto, concluo que está perfeitamente caracterizada a infração tributária pelo 
claro descumprimento de uma obrigação tributária, baseada numa lei em abstrato e 
num fato gerador concreto, fazendo gerar o crédito tributário reclamado pelo 
lançamento tributário às folhas 03. 

DA CONCLUSÃO 

Diante destes fatos, conheço da impugnação, nego-lhe provimento, para, em 
preliminar, não acolher nenhuma nulidade e nem questões incidentais e, no mérito, 
decidir pela PROCEDÊNCIA da pretensão inicial do fisco, em cálculo do setor 
competente, o que gerará certeza e liquidez ao crédito tributário. 

 
 
No caso em tela, verifico que a exigência tributária está ancorada na 

legalidade, e, portanto, deve ser mantido o valor exigido nesta autuação, conforme está 
demonstrado, de forma inequívoca, nos autos. Posto isso, entendo que o presente 
lançamento preenche as condições estabelecidas no artigo 160 da Lei nº 11.651/91, 
motivo pelo qual a pretensão fazendária deve prosperar.  

 
Assim, tenho por correta a exigência fiscal contida no lançamento do 

crédito tributário formalizado através do presente processo. 
 
Voto, então, conhecendo do recurso, negando-lhe provimento para 

confirmar a decisão singular que considerou procedente o auto de infração. 

 
 

 
 

Sala das sessões, em 01 de março de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00191/16 
 
Relator: Conselheiro Álvaro Falanque 
 

 
EMENTA: Pedido de diligência, suscitado pela defesa. Rejeitado. 
ICMS. Falta de estorno de crédito relativo a entrada de produtos 
de informática, cujas saídas foram contempladas com redução 
de base de cálculo. Procedente. 
 
1. Não se acolhe pedido de diligência quando nos elementos 
constitutivos da lide não houver dúvida a ser dirimida; 
 
2. Julga-se procedente o auto de infração, quando a instrução 
apontar que o polo passivo agiu na contramão da orientação 
contida na norma tributária, em razão da falta de estorno de 
crédito. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de dezembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência. Participaram do julgamento os Conselheiros Álvaro Falanque, Márcio 
Nogueira Pedra, José Luiz Rosa e Renato Moraes Lima. Quanto ao mérito, também por 
votação unânime, conhecer da impugnação, negar-lhe provimento para considerar 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Álvaro 
Falanque, Márcio Nogueira Pedra, José Luiz Rosa e Renato Moraes Lima. Nos termos do 
§ 6º, II, do art. 51, do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto nº 6.930, de 9 de 
Junho de 2009, a sessão foi realizada com ausência de um Conselheiro Representante do 
FISCO, para compor esta Câmara Julgadora. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O sujeito passivo omitiu pagamento do ICMS, em razão da falta de 
estorno de crédito relativo a entrada de produtos de informática, cujas saídas foram 
contempladas com redução de base de cálculo. Em consequência deverá pagar o imposto 
juntamente com os acréscimos legais. 

 
A autoridade lançadora indica como infringida as disposições dos 

artigos 61, §3° e 64 do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) combinado 
com o artigo 58, I, "b" do Decreto 4852/97. Proposta a aplicação da penalidade prevista no 
artigo 71, IV, "a" do CTE, com redação da Lei nº17917/2012. 

 
O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: 

detalhamento do credito tributário, planilha, relatório sintético de estorno de credito pelas 
entradas, "fls.03 a 33". 

 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em Primeira Instância, conforme documentos de "fls.34 a 35". 
 

Termo de revelia, "fls.36". 
 



 

O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 
apresentar impugnação em Segunda Instância, conforme documentos de "fls.38 a 39". 

 
O sujeito passivo apresentou impugnação de Segunda Instancia 

"fls.41 a 49". 
 
Afirma que os valores unitários considerados pela fiscalização são 

superiores ao dobro dos mesmos produtos, constantes no registro de inventário. 
 
Sustenta que, ocorreu um equívoco no registro do livro no SPED, 

sendo este foi o único documento utilizado pela fiscalização para a análise das saídas das 
mercadorias no estabelecimento autuado. 

 
Alega que a fiscalização pode ter deixado de analisar todas as 

saídas mensais realizadas, em relação ao número de notas fiscais emitidas aos cupons 
fiscais. 

 
Ao final requer-se que seja integralmente ou parcialmente cancelada 

a exigência fiscal e requer que sejam baixados os autos em diligência. 
 
O sujeito passivo anexa os seguintes documentos: cópias de 

documentos pessoais, estatuto social, cópia de documentos passados, recibos de entrega 
de escrituração fiscal digital, documento SEDEX, "fls. 50 a 131". 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Sobre o pedido formulado pela defesa, o rejeito por não haver nos 
elementos constitutivos da lide qualquer dúvida a ser dirimida.  

 
Com a questão primeira solucionada, volvo-me à razão de direito 

desta ação, com os fundamentos que se seguem: 
 
Às fls. 106 “usque” 130 o polo passivo junta uma série de recibos de 

entrega de Escrituração Fiscal Digital do estabelecimento, cujo CNPJ é 221.64990/0061-
77, no intuito de demonstrar que tina saldo credor acumulado. 

 
Porém, a IN nº 1159/91, que dispõe sobre compensação de 

diferenças de imposto favoráveis ao contribuinte com o imposto devido apurado por meio 
de auditoria, prevê compensação de créditos que estejam na escrita do contribuinte antes 
do auto de infração, o que não é o caso em apreciação.   . 

 
Desta forma, fica confirmada a procedência do lançamento.    
 
Assim, voto rejeitando o pedido de diligência, formulado pela defesa. 

Quanto ao mérito, também por votação unânime, conheço da impugnação, nego-lhe 
provimento para considerar procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 01 de março de 2016. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00227/16 
 
Relator: Conselheiro Edson Abrão da Silva 
 

 
EMENTA: ICMS. Omissão no recolhimento do ICMS. Falta de 
estorno de crédito. Procedimento fiscal revisto. Procedência 
parcial.  
 
A comprovação da inexistência parcial do ilícito fiscal, cujas 
provas compõem o trabalho fazendário que constituiu o crédito 
tributário, permite que o julgador reforme a decisão proferida 
pela Primeira Instância em parte e defina a questão pela parcial 
procedência do auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 14 de dezembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 
153.935,59 (cento e cinqüenta e três mil, novecentos e trinta e cinco reais e cinqüenta e 
nove centavos), nos termos da revisão de fls. 341, devendo os autos serem encaminhados 
a Superintendência da Administração Tributária - SAT para análise de eventual 
convalidação do crédito remanescente.  As partes concordaram com a procedência parcial 
no valor acima especificado. Participaram do julgamento os Conselheiros Edson Abrão da 
Silva, José Pereira D'abadia, Nislene Alves Borges, Cláudio Henrique de Oliveira e 
Washington Luis Freire de Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A origem do auto de infração se sustenta com a ocorrência do fato 
gerador da obrigação tributária, que descrito no campo próprio, tem a seguinte redação: 

 
O sujeito passivo deixou de estornar o crédito do ICMS no mês de 

setembro de 2009, embora tenha sido notificado para fazê-lo, o qual decorre da utilização 
irregular do crédito outorgado previsto no art. 11, inciso XXI, Anexo IX do Decreto nº 
4.852/97-RCTE, pois deixou de contribuir integralmente para o FUNDO PROTEGE 
GOIÁS, “somente podendo, dessa forma, usufruir o benefício fiscal proporcionalmente aos 
recolhimentos efetuados.” Em consequência, o polo passivo deve recolher o imposto no 
valor de R$ 338.319,58 (trezentos e trinta e oito mil, trezentos e dezenove reais e 
cinquenta e oito centavos), junto com as cominações legais, conforme documentos em 
anexo. 

 
Obs.: O auto de infração da multa prevista no art. 71, inciso IV, alínea “b” foi o de nº 
4010902146377.  

  
Para suporte da infração descrita e que consta da Lei nº 11.651/91 - 

Código Tributário Estadual, são os arts. 58, § 3º, inciso II; 64; e 147-A, c/c art. 1º, § 3º, 
inciso III, e § 4º, inciso II; e art. 86 do Decreto 4.852/97. A penalidade proposta é a 
prescrita no art. 71, inciso IV, alínea "c" do CTE. 

 



 

A instrução do lançamento se fez com os documentos: Anexo 
Estruturado - Detalhamento do Crédito Tributário, fl. 04; Espelho Cadastral do 
Contribuinte, fl. 05; cópia do AR e da Notificação Fiscal, fls. 06 e 07; Base da Consulta do 
Processo nº 4010902146377, fls.08 e 09; e Relatório dos Sócios pela Inscrição ou CGC, fl. 
10.  

  
Autuada foi intimada fls. 11 e 12 e, em tempo hábil, impugna o 

lançamento, fls.14 a 18, para alegar que “não há razão para a exigência do estorno de 
crédito, vez que a regularidade do crédito mantido na escrituração do contribuinte, está 
sendo discutida em outro processo, oriundo do auto de infração n° 4 0109021 133 63, 
lavrado em 09.06.09, cuja impugnação foi protocolada junto ao NUFRE/CAT EM 
20/07/2009, instruída com documentos probantes (docs. 01 a 09) onde se demonstra à 
exaustão os regulares recolhimentos ao Fundo Protege Goiás, o que permitiu o 
aproveitamento de todos os créditos desconsiderados pela fiscalização estadual.”, fl. 15. 

 
Afirma que a fiscalização “não considerou a compensação autorizada 

pela Superintendência do Fundo Protege, nos termos do Despacho n° 162/07- PROTEGE, 
no valor de R$ 220.395,89 (duzentos e vinte mil, trezentos e noventa e cinco reais e 
oitenta e nove centavos), referente aos meses de junho, julho e agosto de 2004 (despacho 
anexo), o que elimina a infração pela falta de recolhimento naqueles meses e, de 
consequência, a proibição de utilização dos benefícios fiscais com base na falta de 
recolhimento ao Fundo”, fl. 16. 

 
Ao final, requerer a designação de fiscal estranho a lide para 

verificar, na sua documentação fiscal, os valores corretos bem como as compensações do 
PROTEGE; que seja sobrestado o julgamento do presente auto de infração, até que seja 
julgado, de forma definitiva, o auto de infração n° 4 0109022 133 63; e que seja declarada 
a improcedente a autuação.  

  
A instrução da peça impugnatória se fez com os documentos: 

Procuração e Identificação do Advogado, fls. 19 e 20; cópia do Estatuto Social da 
Autuada, fls. 21 a 42; cópia da Ata de Reunião da Assembleia Geral Ordinária, fls. 43 a 47; 
Cópia de Defesa do Processo nº 4 01 09 021133 63 e demais documentos, fls. 48 a 61.
  

O julgador singular, fls. 63 a 66, decidiu pela Procedência do auto de 
infração sob o fundamento de que a presente autuação não tem correlação com o auto de 
infração em andamento de nº 4010902113363; que as compensações autorizadas pelo 
Despacho nº 162/2007-PROTEGE, dizem respeito aos meses de junho, julho e agosto de 
2004, não se aplicando ao caso presente, que exige estorno de crédito outorgado, 
utilizado de forma irregular, referente ao mês de setembro de 2009; que devida ausência 
de provas e qualquer falha nos levantamentos fiscais rejeita o pedido de diligência 
requerido e ratifica a pretensão do fisco.    

  
Autuado foi intimado, fl.70, para pagar a quantia exigida em virtude 

de ter sido condenado ou apresentar Recurso Voluntário. 
 
No Recurso Voluntário, fls.73 a 90, o recorrente pleiteia a nulidade do 

auto de infração, por ser descabida a pretensão fiscal, onde reafirma que contribuiu 
regularmente para o Fundo PROTEGE GOIÁS, conforme documentos acostados aos 
autos.   

 
No mérito, alega que a sentença singular carece de fundamentação 

porque não conheceu da prova de fato (planilhas do Fisco) e ignorou os documentos 



 

juntados às folhas 55 a 59 dos autos, para decidir a lide sem o necessário exame da 
matéria; e que, ainda, resta equivocada a decisão combatida, visto que não houve 
utilização irregular de crédito outorgado oriundo do art. 11, inciso XXI, Anexo IX do 
Decreto nº 4.852/97, porque este é autorizado mediante pontual recolhimento do ICMS e 
da contribuição ao PROTEGE, o que sempre ocorreu e motivou a habilitação integral 
compensação.  

 
Para efeito de auxiliar a tese da sua defesa inclui o demonstrativo de 

fl. 82. 
 
Ao final, requer a nulidade do auto de infração ou, ao apreciar o 

mérito, que seja declarada a improcedência do auto de infração. 
  
Acompanham o recurso os documentos: cópia do Auto de Infração, 

fl. 91; Detalhamento do Crédito Tributário, fl. 92; cópia do Auto de Infração, fl. 93; 
Detalhamento do Crédito Tributário, fl. 94; Demonstrativo da Repercussão do 
Aproveitamento, fls.95 a 97; Decreto nº 6.181/2005, fls. 98 a 100; cópia do Despacho nº 
162/2007 – PROTEGE, fl.101; Atualização Protege, fl.102; Decreto nº 6.236/2005, fls.103 
a 105; DARE 2.1, fls.106 a 110; Planilha, fl.111; Resumo Compensação Protege – 2005, 
fl.112; e Registro de Apuração do ICMS, nº 03, fls.113 a 117. 

 
A Câmara Julgadora do Conselho Administrativo Tributário, em 

sessão realizada no dia 13/1/2011, acata a “proposição do Conselheiro Relator, tendo em 
vista o fato de que, já na Primeira Instância (fl. 50), a recorrente alega, juntando despacho 
autorizativo e planilhas (fls.  53 a 59), que o débito relativo ao PROTEGE que motivou a 
glosa do crédito outorgado, foi compensado com crédito acumulado e que ela, à fl. 85, 
pede a confirmação dessa situação por fiscal estranho à lide (fl. 83), resolve, por 
unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência, remetendo os autos à 
Delegacia Especial de Auditoria (DEAUD), para que seu titular, por gentileza, designe 
auditor fiscal estranho à lide para que proceda ao seguinte: 

 
1 - verificar a realização ou não da compensação autorizada no 

despacho à fl. 102 e seu eventual efeito sobre o débito referente ao PROTEGE, que 
motivou a exigência fiscal em exame; 

 
2 - verificada a situação de item 1, elaborar demonstrativo 

conclusivo, expondo o modo como a compensação ocorreu e a extensão de seu efeitos, 
apurando, se for o caso, a parcela remanescente da exigência fiscal; 

 
3 - fornecer outros elementos que entender úteis à solução da 

presente lide. 
 
Após, remeta-se os autos ao Setor de Preparo Processual (SEPRO) 

para este intime o sujeito passivo para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar sobre 
o resultado da presente diligência. 

 
Participaram da decisão os Conselheiros Edson Abrão da Silva, José 

Paixão de Oliveira Gomes e Manoel Antônio Costa Filho”, fls. 119 e 120. 
 

O revisor, fls. 122 a 145, concluiu pela redução da base de cálculo de 
R$ 338.319,58 para R$ 153.935,59, demonstrada à fl. 124, instruída pelos documentos 
que se segue, fls. 125 a 145.   

 



 

A autuada atende à notificação de fl. 147 e retorna ao processo com 
a manifestação, fls.150/153, para afirmar que o agente fiscal revisor inovou no 
procedimento, adotou metodologia diferenciada e inconsistente, e que deve ser 
referendado apenas o recolhimento ao PROTEGE via DARE's e suas compensações nos 
moldes do Despacho de fl. 102, restando impugnados os valores apurados a título de 
ICMS a recolher ou de estorno de créditos de ICMS constantes das planilhas e relatórios 
de fl. 124. Ao requerer a improcedência do auto de infração, fls. 150 a 153, finaliza a sua 
defesa. 

 
Posteriormente, junta o memorial de fls. 160 a 162, instruído pelos 

documentos: Despacho, fl.163; Resolução nº 40/2011-CAT, fls.164 e 165, seguida dos 
documentos de fls. 166 a 168. 

 
A Câmara Julgadora do Conselho Administrativo Tributário, em 

sessão realizada no dia 18/8/2011, acata a “proposição do Conselheiro Relator, e, 
CONSIDERANDO, em especial: 

 
(i) A revisão realizada em cumprimento à Resolução nº 014/2011, fls. 

119, cujo o resultado encontra-se nos demonstrativos de fls. 122/145, que reduziu o valor 
da autuação para a importância de R$ 153.935,59 (cento e cinquenta e três mil, 
novecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e nove centavos); 

 
(ii) As manifestações do sujeito passivo, via advogado, fls. 150/153 e 

160/162, em que se destaca:  
 
"As provas materiais acostadas na peça impugnatória e no seu 

recurso voluntário demonstram o equívoco da autuação, o que ficou inclusive ratificado no 
reconhecimento dos recolhimentos ao Fundo PROTEGE pela Auditoria de fls. 122/124. 

 
Porém, esta equivocadamente encontrou como diferença o valor de 

R$ 153.935,59, o que embora inferior ao pretendido na autuação de R$ 338.319,58, 
revelou absolutamente inconsistente, visto que extrapolou o conteúdo do Despacho vindo 
a inovar no procedimento utilizando apuração de valores dos créditos de ICMS por meio 
de códigos de operações distintos, o que foi legitimamente impugnado pela Recorrente."; 

 
(iii) A revisão efetuada no processo nº 4.0109021.463.77, cópia da 

manifestação do revisor às fls. 164/168, versando sobre a mesma matéria, na qual o digno 
auditor revisor reconheceu a integridade dos recolhimentos e das compensações havidas 
pertinentes aos meses  de 2004 e 2005; 

 
(iv) Que o agente revisor do processo retro mencionado destaca 

"Cumpre observar que a alteração proposta no item anterior implicará em alterar, também, 
outros processos de infração lavrados, pelo mesmo auditor, por falta de recolhimento do 
Protege, conforme planilhas a seguir." E, indica o presente auto de infração como um dos 
que deve ser revisto. 

 
RESOLVE, por unanimidade de votos, encaminhar o processo à 

GERÊNCIA ESPECIAL DE AUDITORIA, para que seu ilustre titular encaminhe-o ao 
Auditor Fiscal ELVÂNIO SPENCIERI DE OLIVEIRA, ou seu substituto, para se manifestar 
a respeito das alegações do sujeito passivo, promovendo nova revisão, caso entenda 
necessário, ofertando os esclarecimentos que julgar pertinentes.  

 



 

Participaram da decisão os Conselheiros Edson Abrão da Silva, José 
Pereira D'abadia e Manoel Antônio Costa Filho.   

 
A Representação Fazendária optou por manifestar no retorno do 

processo. 
 
Após, cientificar o sujeito passivo na pessoa do advogado constituído 

para, caso queira, se manifestar a respeito, no prazo de 15 (quinze) dias”, fls. 170 e 171. 
 
Em resposta ao deferimento da diligência transcrita no parágrafo 

volvido, o revisor emite o documento de fls. 173/176, acompanhado dos documentos de 
fls. 177 a 298.  

 
A autuada, após ser notificada do resultado da diligência, fl. 300, 

retorna ao processo, fls. 303 a 305, para afirmar que o trabalho revisional pugna pela 
compensação do valor apurado nesta última revisão com o saldo acumulado de ICMS já 
compensado neste processo. Ao finalizar, reitera os argumentos aduzidos nas peças 
recursais anteriores, momento em que foi apensado o Processo Administrativo nº 
201200004047899 a este feito. 

 
No Memorando n° 0121/2012, fls. 307, a Gerência Especial de 

Auditoria, solicitou “a remessa para esta Gerência, para os fins previstos na Lei n° 
17.758/2012, dos Processos Administrativo Tributário - PAT's, para realização de 
procedimento junto à empresa supracitada, os quais encontram-se tramitando nesse 
Egrégio Conselho”, e enumera os processos em pendentes de julgamento.   

 
A Câmara Julgadora do Conselho Administrativo Tributário, em 

sessão realizada no dia 03/06/2013, acata a “proposição do Conselheiro Relator,  
considerando o fato de que nos autos do processo 201200004047899, que se encontra 
apensado ao presente processo contencioso fiscal, há manifestação da Gerência Especial 
de Auditoria admitindo a convalidação prevista na Lei nº 17.758/12, relativamente ao auto 
de infração em exame (fls. 29 dos autos apensados), por unanimidade  

 
R E S O L V E 
 
Converter o julgamento em diligência, remetendo os autos à 

Secretaria Geral (SEGE), a fim de que esta: 
 
1) por sua vez, mantendo o apensamento, os encaminhe à 

Superintendência da Receita, para que seja colhida manifestação final de seu titular sobre 
o pedido de convalidação constante do processo acima identificado; 

 
2) se retornado o processo da Superintendência da Receita, em face 

de não convalidação parcial ou total, proceda a novo pautamento. 
 
Participaram da decisão os Conselheiros Edson Abrão da Silva, 

Aguinaldo Fernandes de Melo e Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes”, fl.310. 
 

Por meio do Despacho n° 0997/14, fl.312, solicitou a extinção do 
crédito tributário constituído no “Processo Administrativo Tributário (PAT) n° 
4010903694017 é imperioso que primeiro haja o julgamento pelo Conselho Administrativo 
Tributário (CAT) do referido PAT, uma vez que os valores recolhidos pela empresa 
referentes à contribuição para o PROTEGE-GOIÁS não são relativos ao PAT original, mas 



 

sim os valores constantes da revisão de fls. 125,132 e 138 que ainda não foi apreciada 
pelo CAT.”  

 
Ressalta “ainda que, conforme entendimento consolidado nesta 

pasta, por meio de inúmeros pareceres, não há como fazer a extinção proporcional do 
supracitado PAT, pois a norma exige o pagamento integral para convalidação do benefício 
fiscal indevidamente utilizado, não se aplicando a regra da proporcionalidade prevista no II 
do parágrafo 4° do artigo 1 do Anexo IX do RCTE.”  

 
A pedido do representante legal da autuada, os documentos de fls. 

314 e 317; o Comparativo Bases Cálculo Recolhimento PROTEGE -2006 – Ato 
Cooperado, fl.318), cópias de DARE’s, fls.319 a 338 foram juntados ao processo.  

 
A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em 

sessão realizada no dia 03/04/2014, acata a “proposição  do Conselheiro Victor Augusto 
de Faria Morato,  resolve, por unanimidade de votos, 

 
CONSIDERANDO que as revisões desenvolvidas no presente 

processo e no PAT nº 4010903668873 foram realizadas por Auditores diferentes, em 
períodos aproximadamente contemporâneos, sendo a primeira concluída em 28/03/12 (fls. 
176), ao passo que a segunda, em 19/04/11 (fls. 123 daquele PAT); 

 
CONSIDERANDO que o resultado da revisão nos presentes autos 

apontou como ICMS a estornar, no mês de dezembro de 2006, o valor de R$ 44.431,89, 
conforme informação às fls. 281 dos autos (benefício fiscal do art. 11, XXI, do Anexo IX do 
RCTE, código 139), ao passo que o levantamento revisional no PAT nº 4010903668873, 
em especial o demonstrativo às suas fls. 138, discriminou, para o mesmo exercício de 
2006, o valor de R$ 16.132,98, referente aos três benefícios discriminados pelos códigos 
54, 139 e 61 (fls. 122); 

 
CONSIDERANDO a recomendação feita por um dos revisores, no 

sentido de que a alteração proposta pelo mesmo implicaria alterar, também, outros autos 
de infração lavrados, dentre os quais se inclui o presente lançamento fiscal (fls. 162/ 163 
do PAT nº 4010903668873); 

 
CONSIDERANDO a juntada de documentos, realizada pela 

recorrente em sessão cameral, sinalizando a existência de pagamentos integrais 
referentes ao PROTEGE; 

 
ENCAMINHAR OS AUTOS à Gerência Especial de Auditoria, para 

que seu Ilustre Titular designe Autoridade Fiscal para promover, se for o caso, revisão nos 
autos, mediante verificação de possíveis contradições e/ ou inconsistências entre as 
revisões desenvolvidas. 

 
Participaram da decisão os Conselheiros Edson Abrão da Silva, 

Victor Augusto de Faria Morato e José Pereira D'Abadia. Nos termos do art. 51, § 6º, 
inciso II do Regimento Interno do CAT, o julgamento foi realizado com ausência de um 
representante do Fisco, o Conselheiro Mário de Oliveira Andrade, face seu impedimento”, 
fls. 339 e 340. 

 
No Relatório Diligencial, fls. 341, a autoridade fiscal revisora afirma 

que, conforme “fls. 95, o levantamento original encontrou, em dezembro/06, o valor de 
R$338.319,58, referente a estorno de crédito que não gerou ICMS a recolher.”  



 

 
Asseverou que a empresa foi notificada para estornar este valor em 

sua escrita, conforme fl. 07, mas não o fez, razão pela qual exigiu-se o ICMS. A revisão do 
Processo 4010903694017, que visa determinar o valor do estorno que não gerou ICMS a 
recolher, relativo ao crédito 139, reduziu o valor de R$ 338.319,58 para determinar o valor 
da multa formal de 40% relativa ao crédito de código 139 da DPI, também encontrou o 
valor do estorno que não gerou ICMS a recolher, pois é sobre este valor que deve ser 
calculado os 40%. Ressaltou que, essa revisão reduziu o valor (da multa formal de 40%) 
de R$ 135.327,83 para R$ 17.772,75, sugerindo que o valor do estorno que não gerou 
ICMS a recolher seria de R$ 44.431,89.  

 
A autuada foi intimada, fl. 343, para tomar conhecimento da 

Resolução n° 43/2014 e do resultado da diligência de fls. 339 a 342. 
 
O sujeito passivo retorna ao processo, fls. 346 a 348), para alegar 

que, no processo nº 201200004047899, (capa branca em anexo) consta todos os 
recolhimentos efetuados em DARE's relativos ao Fundo PROTEGE nos termos da referida 
lei, concernentes a este processo e aos demais de igual natureza envolvendo os períodos 
de 2004 a 2006, com base na Revisão da fiscalização, que não se destacou o número dos 
autos de infração em decorrência de trabalho fiscal via cálculos consolidando toda exação 
do PROTEGE. Assegura que estes cálculos já foram exaustivamente consolidados pelo 
revisor, pois, envolvem outros processos desta natureza e períodos. Ressaltou que a 
recorrente concorda com o resultado apontado na primeira diligência e que está ratificado 
nesta. Ao final requer o arquivamento do feito.  

 
À peça estão anexados os documentos de fls. 349 a 368. 
  
O documento de fls. 371, junta os documentos de fls. 372 a 375 ao 

processo, em atenção do pedido formulado pelo Conselheiro Relator Edson Abrão da 
Silva. 

 
A Resolução n°101/2014, fls. 376 e 377, retira o processo de pauta e 

o encaminha à Secretaria Geral - SEGE, com o intuito de aguardar o decurso do prazo 
previsto para a apresentação do pedido de convalidação a ser formulado pelo contribuinte 
à Superintendência da Receita e, após, se for o caso, para ser repautado.  

 
É o Relatório. 
 

V O T O 
 
 
Estudei a presente questão e convenci-me de que o contribuinte, ao 

conseguir o deferimento da diligência relatada na primeira parte deste voto, provocou 
avaliação do documento de fl. 341, que considerei como válido para comprovar a 
regularidade parcial do procedimento do autuado, o que provoca a redução do valor do 
ICMS devido de R$ 338.319,58 (trezentos e trinta e oito mil, trezentos e dezenove reais e 
cinquenta e oito centavos), para R$ 153.935,59 (cento e cinquenta e três mil, novecentos 
e trinta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), valor real devido, conforme documento 
em anexo.  

 
Esta conclusão reduz o ICMS a recolher para o valor 

supramencionado, que acolhida a redução permanece o valor do crédito exigido pela 
fiscalização sobre o referido total. 



 

 
O julgamento cameral definiu a ação de acordo com o resultado do 

procedimento fiscal da revisão e, por unanimidade de votos, firmou-se o convencimento de 
que o auto de infração permanece em aberto na forma parcial ditada no parágrafo inicial 
deste voto. 

 
As provas constantes da formalização deste processo mostram que a 

empresa comprovou o cumprimento de sua obrigação tributária em parte, conforme 
concluído no procedimento revisional de fl. 341. 

 
Em face do exposto e ao votar esta questão, conheço do recurso, 

dou-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e considerar 
parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 153.935,59 (cento e 
cinquenta e três mil, novecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), nos 
termos da revisão de fls. 341, devendo os autos serem encaminhados a Superintendência 
da Administração Tributária-SAT para análise de eventual convalidação do crédito 
remanescente. As partes concordaram com a procedência parcial no valor acima 
especificado.  

 
 
 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 01 de março de 2016. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00228/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Edson Abrão da Silva 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de exclusão do sujeito passivo 
solidário da lide. Acolhida. ICMS. Auditoria Básica do ICMS. 
Escrituração indevida de crédito outorgado. Omissão no 
recolhimento do ICMS. Improcedência. 
 
1. A ausência de comprovação segura de que o sócio e sujeito 
passivo solidário da lide teve interesse comum na situação 
constitutiva do fato gerador do imposto, ou tenha concorrido 
para a prática de infração à letra da lei tributária vigente à data 
da ocorrência do fato gerador descrito na peça basilar, no 
suporte do art. 45 da Lei nº 11.651/91 e nas reiteradas sentenças 
do STJ, motiva a exclusão do polo passivo solidário da lide; 
 
2. A Nota Fiscal Eletrônica, que for emitida de acordo com a 
legislação do documentário fiscal em vigor e que constar da 
declaração formulada nos arquivos transmitidos "on line" e 
recepcionados pela Secretária da Fazenda Estadual, garante a 
sua validade e o benefício fiscal do crédito cedido pela 
legislação tributária. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 07 de dezembro de 2015, decidiu, por maioria de votos, acatar a 
preliminar de exclusão do sujeito passivo solidário João Paulo Moreira Ribeiro da lide, 
arguida pelo mesmo. Foram vencedores os Conselheiros Edson Abrão da Silva, Aguinaldo 
Fernandes de Melo e Nivaldo Carvelo Carvalho. Vencidos os Conselheiros Washington 
Luis Freire de Oliveira e Nislene Alves Borges. Quanto ao mérito, também, por maioria de 
votos, conhecer do recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e 
considerar improcedente o auto de infração.  Foram vencedores os Conselheiros Edson 
Abrão da Silva, Aguinaldo Fernandes de Melo e Nivaldo Carvelo Carvalho. Vencidos os 
Conselheiros Washington Luis Freire de Oliveira e Nislene Alves Borges que votaram pela 
procedência do lançamento fiscal. . 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A exigência do crédito tributário, lançado em 19 de novembro de 
2013, tem por fato gerador da obrigação tributária a seguinte redação: 

 
Omitiu o pagamento do ICMS na importância de R$ 24.039,26 em 

razão da escrituração indevida a título de crédito outorgado pela saída de produtos 
comestíveis originados do abate de gado, usufruindo valores a maior que o devido. Omitiu 
também o pagamento do ICMS na importância de R$ 161.873,85 em razão da 
escrituração indevida a mesmo título, por destinar os produtos a não contribuintes. Em 
consequência, o sujeito passivo deve recolher o ICMS, juntamente com as cominações 
legais.  

 



 

A infração descrita tem abrigo no art. 64 da Lei nº 11.651/91, 
combinado com o art. 11, inciso V do Anexo IX e art. 86 do Decreto nº 4.852/97. A 
penalidade proposta é o art. 71, inciso IV, alínea "a" da Lei nº 11.651/91. 

 
Com o suporte do art. 45, inciso XII da Lei nº 11.651/91, a 

fiscalização indicou um dos sócios da pessoa jurídica para o polo passivo solidário da lide, 
conforme documento de fl. 07. 

 
A autuação está instruída com os documentos: Anexo Estruturado – 

Detalhamento do Crédito Tributário, Anexo Estruturado – Descritivo Complementar da 
Ocorrência, Auditoria Básica do ICMS, Auditoria do Crédito Outorgado Registrado a Maior 
que o Devido, Termo de Autenticação de Livro Fiscal nº 2686699, cópia das folhas do 
Livro Registro de Apuração do ICMS, Protocolo de Entrega de Livros Fiscais, Termo de 
Devolução de Documentos Fiscais e CD, fls. 03 a 46 e verso da fl. 46.  

 
Após as intimações legais, os sujeitos passivo e solidário, fls. 51 a 

58, em peça única, impugnam o lançamento tributária na primeira fase de defesa, onde 
arguem as preliminares de nulidade da peça básica, por cerceamento ao direito de defesa, 
cujo argumento tem por suporte o art. 7º, inciso II, alínea “c” da Lei nº 16.469/2009, que 
prevê: o procedimento fiscal tem início com o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por 
servidor competente, o qual pode apreender arquivo, documento e livro, inclusive 
eletrônicos e equipamento que possibilite o registro ou o processamento de dados 
relativos à operação com mercadoria ou à prestação de serviço; e por insegurança na 
determinação da infração, fundamentado na afirmação de que falta de notificação para 
que a empresa apresentasse quaisquer documentos ou esclarecimentos durante a fase da 
execução do trabalho fiscal.  

 
Registram que cumpriram os requisitos legais específicos para 

fruição do benefício fiscal; que emitiram as notas fiscais eletrônicas e recolheram o 
imposto devido; e que não têm como saber se o cadastro do destinatário se encontra 
regular ou não para com a fiscalização. Requerem a exclusão do polo passivo solidário 
com o argumento de que não restou demonstrado que o ele tenha agido com excesso de 
poderes ou de forma fraudulenta ou prejudicial à sociedade, nos termos do artigo 135 do 
CTN. Transcrevem a ementa do Acórdão da II CJUL nº 0811/12 para efeito de ilustrar o 
objetivo da improcedência do auto de infração. Ao final, requereram a improcedência do 
auto de infração.  

 
Os documentos de fls. 59 a 66 instruem a peça de defesa. 
 
Na sentença singular nº 2373/2015, fls. 69 a 73, o julgador rejeita os 

questionamentos preliminares de cerceamento ao direito de defesa e de insegurança na 
determinação da infração, visto que a base do trabalho de auditagem se fez com a 
avaliação das notas fiscais eletrônicas e com a Escrituração Fiscal Digita, constante dos 
dados apresentados na SEFAZ pela empresa, o que deixa de ter relevância a existência 
ou não de notificação prévia do sujeito passivo. Com isso, não procede, portanto, a 
alegação de cerceamento ao direito de defesa. Não acata, também, a arguição de 
nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação da infração, visto que, 
parte do crédito glosado, se refere às saídas de produtos, com destino a indústrias 
farmoquímicas, ou seja, sangue bovino ou bubalino que não se enquadram nas condições 
para fruição do benefício fiscal; que as saídas, no caso em questão, se caracterizam como 
entrega a destinatários não identificados, e se se tratam de contribuintes com atividade de 
comércio ou indústria; que o impugnante tinha condições de conhecer o status cadastral 



 

de seu cliente, mediante consulta ao Sintegra ou pelo extrato cadastral, o que não se 
enquadra em nulidade por insegurança na determinação da infração. 

 
Em relação à preliminar de exclusão do sujeito passivo solitário, 

entendeu que a "atuação da entidade pessoa jurídica só se concretiza através das ações 
de seus sócios e administradores", fl. 72, motivo pelo qual o mantém na lide. 

 
No mérito, conhece da impugnação, nega-lhe provimento para 

considerar procedente o auto de infração.  
 
Os autuados foram notificados da decisão singular, fls. 74 a 79 e o 

Termo de Perempção de fl. 80, assinala a ausência do polo passivo solidário, fl. 80. 
 
A autuada recorre da decisão singular, fls. 82 a 91, para alegar que a 

empresa tem segurança ao uso do benefício fiscal instituído por lei no ramo de sua 
atividade, consubstanciado no artigo 11, inciso V do Anexo IX do Decreto nº 4.852/97 -
RCTE; que para se apropriar desse incentivo fiscal preencheu as condicionantes previstas 
no artigo 1º e § 3º do mencionado diploma legal, ou seja, não era devedor do ICMS e não 
tinha débitos inscritos em dívida ativa, bem como contribuía com o fundo PROTEGE, 
portanto, não deixou de cumpriu a exigência da norma posta. 

 
No mérito, alega que emitiu notas fiscais em todas as suas 

operações com o respectivo recolhimento do imposto; que não considera as notas fiscais 
com poderes para presumir que o imposto não foi recolhido, não entregue ao contribuinte, 
para em seguida considerar os valores desses documentos, anteriormente imprestáveis, 
para apurar a base de cálculo, é, no mínimo contraditório, afirma a recorrente. Repete a 
transcrição da ementa do acórdão constante da peça impugnatória para ilustrar a sua tese 
de defesa. 

 
Pleiteia a exclusão do sujeito passivo solidário da lide com o 

argumento de que a sua indicação não se enquadra nas hipóteses do artigo 135 do CTN, 
por não ter comprovado que ele tenha agido com excesso de poderes ou infração de lei, 
contrato social ou estatuto. Colaciona jurisprudência para auxílio da sua tese recursal. 

 
Ao finalizar, requer a reforma da decisão recorrida e declaração da 

improcedência do auto de infração. 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
A preliminar de exclusão do sujeito passivo solidário da lide, sócio da 

pessoa jurídica de direito privado, para manter o meu posicionamento quanto a esse 
questionamento, vez que o tenho externado em processos semelhantes e de acordo com 
a unanimidade de votos da representação classista, da qual faço parte, cuja razão 
exponho a seguir: 

  
Mantenho meu entendimento, proferido em processos semelhantes, 

nos quais, com o suporte nas sentenças transitadas em julgado no Superior Tribunal de 
Justiça-STJ e na legislação específica, direcionei meu voto pela exclusão das pessoas 
indicadas para responderem solidariamente pelo crédito tributário lançado de ofício, pela 
sua simples condição de sócio da pessoa jurídica. 

 



 

Entendo que a indicação de qualquer pessoa, em especial, de 
qualquer dos sócios da pessoa jurídica, para responder pelo crédito fazendário, deve vir 
acompanhada da comprovação de que ele tenha agido com excesso de poderes ou de 
forma fraudulenta ou prejudicial à sociedade, ou, ainda, ao arrepio da lei comercial, 
conforme sentencia o Superior Tribunal de Justiça. 

 
Na convicção sentenciada, vejo que o entendimento dominante no 

Superior Tribunal de Justiça é que “o não-recolhimento do tributo, por si só, não constitui 
infração à lei suficiente a ensejar a responsabilidade solidária dos sócios, ainda que 
exerçam gerência, sendo necessário provar que agiram os mesmos dolosamente, com 
fraude ou excesso de poderes.” (REsp 898168/SP, Recurso Especial 2006/0238668-1, 
julgado em 21/02/2008 e publicado no DJ 05/03/2008 p.1).  

 
Por isso, me curvo à esta sentença com a convicção de que os bens 

do sócio de uma pessoa jurídica comercial não respondem, em caráter solidário, por 
dívidas fiscais assumidas pela sociedade. A responsabilidade tributária imposta a sócio-
gerente, administrador, diretor ou equivalente só se caracteriza quando há dissolução 
irregular da sociedade ou se comprovar a prática de infração à lei pelo dirigente, e não 
apenas quando ele simplesmente exercia a gerência da empresa na época da ocorrência 
do fato gerador. 

 
Ademais, o simples inadimplemento não caracteriza infração legal e 

ante a inexistência de prova de que a gestão se fez com excesso de poderes, ou infração 
de contrato social ou estatutos, não há falar-se em responsabilidade tributária do sócio a 
esse título ou a título de infração legal.  

 
Apoio-me nesta jurisprudência para elaborar este voto com o 

julgamento firmado nesta Casa em processos que discutem esta questão e cuja razão do 
acolhimento da preliminar de exclusão do sócio solidário da lide se conserva de acordo 
com o meu convencimento, que foi manifestado em outros julgados semelhantes.  

 
Outrossim, para suporte deste voto, vejo que não prospera a sua 

indicação no polo passivo, pois ele não causou prejuízo a este Estado e nem concorreu 
para a prática do ato fiscal ilícito e causador do lançamento tributário ora em discussão. 
Noto, ainda, que o artigo 45 do Código Tributário Estadual não abriga a indicação de 
qualquer dos sócios para responder pelo crédito tributário constituído por meio do 
lançamento de ofício, o que motiva a sua exclusão da relação processual, conforme 
arguição contida na defesa. 

  
Vencida esta primeira parte da decisão, dirijo-me ao mérito com a 

fundamentação que exponho: 
 
A tese recursal me convence de que o autuado não afrontou os arts. 

1, § 3º e 11 do Anexo IX do Decreto nº 4.852/97 e que lhe não comporta a imposição de 
penalidade sob o argumento de que ele não cumpriu as suas obrigações tributárias 
positivas ou negativas previstas na legislação tributária em vigor à data da ocorrência da 
autuação. 

 
Vejo que o sujeito passivo emitiu a documentação fiscal de controle 

das saídas de produtos resultantes do abate de gado bovino, que foram destinadas a 
comerciantes certos, escriturou-a nos livros fiscais, apurou o imposto devido e o liquidou 
no prazo legal sem se preocupar com a situação fiscal dos seus clientes, visto que eles 
cumprem as suas obrigações de pagamento das aquisições efetivadas com o frigorífico. 



 

 
Os produtos comestíveis, resultantes do abate do gado, quase 

sempre são comercializados antes do abate, quando então o autuado tem o conhecimento 
do cliente e, no momento da saída dos produtos para entrega do adquirente, o imposto é 
recolhido por substituição tributária pela operação anterior, conforme determinação legal 
relativa a esse tipo de atividade comercial. 

 
Além do mais, a Nota Fiscal Eletrônica é emitida de acordo com a 

legislação do documentário fiscal em vigor, com o destaque do imposto substituído pela 
operação anterior, é transmitida “on line” e recebida pela Secretária da Fazenda Estadual, 
o que garante a validade e o benefício fiscal do crédito sancionado pela legislação 
tributária. 

Diante da tese recursal e das contraprovas instrutórias das peças 
defensórias, vejo que a decisão proferida pelo julgador de Primeira Instância se reforma 
nesta fase de decisão do processo. 

  
Em face ao exposto e ao votar esta questão, acato a preliminar de 

exclusão do sujeito passivo solidário da lide, arguida por ele. Quanto ao mérito, conheço 
do recurso, dou-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar 
improcedente o auto de infração.   

  
 
 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 01 de março de 2016. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00235/16 
 
Relator: Conselheiro Antônio Martins da Silva 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Preliminares de nulidade do 
lançamento. Insegurança na determinação da infração e 
cerceamento do direito de defesa. Rejeitadas. ICMS. Obrigação 
principal. Estorno de crédito aproveitado indevidamente.  
Omissão de pagamento de imposto. Procedência.  
 
1. Não há falar em nulidade do lançamento que contenha os 
elementos indispensáveis para determinar com segurança a 
infração denunciada e foi observado rigorosamente o princípio 
da ampla defesa e do contraditório; 
 
2. Não implica crédito o imposto destacado em documento fiscal 
não correspondente a uma efetiva operação ou prestação, salvo 
nas situações específicas estabelecidas para a transferência de 
crédito (Decreto nº 4.852/97, art. 57, inciso V). 
 
3. A resistência por parte do contribuinte em comprovar por 
meio de extrato bancário, cópia de cheque ou comprovante de 
transferência bancária o pagamento de mercadorias constantes 
de notas fiscais cujo trânsito do remetente ao destinatário não 
foi comprovado, autoriza a conclusão no sentido de que as 
notas fiscais não correspondem a uma efetiva operação e, 
portanto, o crédito nelas destacados é ilegítimo. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de fevereiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, por cerceamento ao 
direito de defesa e por insegurança na determinação da infração.  Participaram do 
julgamento os Conselheiros Antônio Martins da Silva, Talita Pimenta Félix e João Divino 
de Brito. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da sentença singular, 
arguida pela autuada, por cerceamento  ao direito de defesa. Participaram do julgamento 
os Conselheiros Antônio Martins da Silva, Talita Pimenta Félix e João Divino de Brito. 
Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Antônio Martins da Silva, Talita 
Pimenta Félix e João Divino de Brito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Nesse processo o fisco formaliza exigência de crédito tributário em 
desfavor da empresa autuada nos valores e períodos discriminados nos campos próprios 
do auto de infração, relativamente à omissão de pagamento de ICMS em decorrência do 
aproveitamento indevido de crédito destacado em notas fiscais de aquisição não 
correspondente a uma efetiva operação de circulação de mercadoria. 



 

Foram indicados como infringidos os artigos 58, § 3º, inciso I e 65, da 
Lei nº 11.651/91 c/c artigo 57, inciso V, do Decreto nº 4.852/97 e proposta a penalidade 
prevista no art. 71, inciso IV, alínea “a”, da Lei nº 11.651/91. 

O lançamento foi instruído com os demonstrativos da auditoria básica 
do ICMS e cópias dos livros fiscais da empresa autuada. 

Foi juntada ao processo a mídia eletrônica de fls. 55, contendo a 
relação das notas fiscais cujos créditos foram glosados.  

Nas Notas Explicativas de fls. 04 o autor do procedimento informa o 
seguinte: 

1 – Que em pesquisa ao sistema SEFAZ não localizou o registro de 
passagem comprovando o trânsito das mercadorias constantes das notas fiscais;  

2 – Que diante desse fato, notificou a empresa autuada nos dias 
20/07/12, 29/10/13 e 24/03/14, solicitando a comprovação do pagamento das mercadorias 
constantes das notas fiscais, não obtido êxito; 

3 – Que a grande maioria das empresas emitente das notas fiscais 
tiveram os seus cadastros suspensos por desaparecimento do endereço declarado, logo 
após a emissão dos documentos; 

4 – Que diante desses fatos, ou seja: a não comprovação do trânsito 
das mercadorias ou do pagamento efetuado aos destinatários, bem como da suspensão 
dos cadastros das emitentes, considerou que os documentos foram emitidos apenas com 
o objetivo de gerar crédito para a empresa destinatária, sem a ocorrência da efetiva 
operação. 

Intimada para pagamento da quantia exigida ou apresentação de 
impugnação a empresa autuada compareceu ao processo por meio da peça de fls. 60 a 
89, afirmando que ao contrário da afirmação do autor do procedimento as notas fiscais 
corresponderam sim, a uma efetiva operação, portanto, os créditos nelas destacados são 
legítimos. 

Apresentou como prova de suas alegações declarações das 
empresas emitentes das notas fiscais declarando ter recebido os valores das mercadorias 
nelas relacionadas, não havendo, portanto, nenhuma pendência financeira entre elas e a 
empresa destinatária (autuada). 

Por meio da Sentença nº 3181/2015 o julgador singular rejeitou as 
questões preliminares e considerou procedente o lançamento. 

Inconformada a empresa autuada interpôs o recurso voluntário de fls. 
121 a 154, objeto do presente julgamento, afirmando resumidamente o seguinte: 

1 – Que as notificações para comprovação do pagamento das 
mercadorias constantes das notas fiscais são nulas porque não foram relacionadas as 
notas fiscais objeto do estorno do crédito; 

2 – Que o autor do procedimento não considerou os pagamentos de 
ICMS feitos de forma antecipada efetuado pelas empresas emitentes das notas fiscais. 

Com base nessas afirmações, pediu a nulidade do lançamento por 
cerceamento do direito e defesa e insegurança na determinação da infração. 

Em relação ao mérito, alegou o seguinte: 
1 – Que as declarações firmadas pelas empresas emitentes das 

notas fiscais juntadas à peça impugnatória comprovam a realização das operações; 
2 – Que no ato da emissão das notas fiscais as empresas estavam 

em situação cadastral regular perante às Secretarias de Fazenda dos seus respectivos 
Estados, conforme demonstrativo de fls. 137; 

3 – Que ao invés de solicitar a comprovação do pagamento das 
mercadorias por meio de extratos ou transferências bancárias, situação que caracteriza 
quebra do sigilo fiscal e bancário, o fisco deveria ter promovido maiores investigações 
para comprovar a existências ou não das operações; 



 

4 – Que o contribuinte que agiu de boa-fé não pode ser penalizado 
com o estorno de crédito destacado e notas fiscais eventualmente declaradas inidôneas 
pelo fisco, nos termos da Súmula 509 do STJ; 

Com base nessas afirmações, pediu a reforma da decisão singular 
para considerar improcedente o lançamento. 

É o relatório. Passo a decidir. 
 

V O T O  

 
 

1. DAS PRELIMINARES DE NULIDADE DO LANÇAMENTO 
POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E INSEGURANÇA NA 
DETERMINAÇÃO DA INFRAÇÃO: 

  
Cuida-se lançamento relativo a omissão de pagamento de ICMS em 

razão de aproveitamento indevido de crédito destacado em notas fiscais relativas a 
aquisição de grãos (milho, sorgos, etc) de contribuintes situados em outras Unidades da 
Federação, em relação as quais não foi comprovado o trânsito das mercadorias, bem 
como o pagamento dos valores contidos nos referidos documentos fiscais. 

É oportuno ressaltar que foram expedidas 3 (três) notificações para a 
empresa autuada solicitando a apresentação dos comprovantes dos efetivos pagamentos 
das mercadorias (fls. 46,047 e 48). 

Diante do não atendimento das notificações foi elaborada a Auditoria 
Básica do ICMS onde foram estornados os créditos destacados nas referidas notas fiscais, 
redundando em omissão de pagamento de ICMS na importância de R$ 176.251,98 (cento 
e setenta e seis mil, duzentos e cinquenta e um reais e noventa e oito centavos).  

A empresa autuada teve acesso a todas as provas constantes do 
processo e exerceu o seu direito de defesa por meio da impugnação e do recurso 
voluntário, objeto do presente julgamento, abordando todos os pontos da acusação em 
longo arrazoado, demonstrando, dessa forma, ter compreendido perfeitamente a 
acusação. 

Com essas considerações, rejeito as preliminares de nulidade do 
lançamento por cerceamento do direito de defesa e insegurança na determinação da 
infração.  

2. DO MÉRITO:    
   

Da análise do processo extrai-se que na verificação da escrituração 
fiscal digital (EFD) da empresa autuada autor do procedimento constatou o 
aproveitamento de créditos no valor de R$ 176.251,98 (cento e setenta e seis mil, 
duzentos e cinquenta e um reais e noventa e oito centavos), destacados nas notas fiscais 
relacionadas no demonstrativo de fls. 158 a 171, emitidas pelas empresas COLHEITA 
COM. ATACADISTA DE CEREAIS LTDA e FREITA E LIMA LTDA, ACHILES ROBERTO 
BASSO e J. G. PEREIRA & CIA LTDA, situadas nos municípios Paraíso do Tocantins-TO, 
Cuiabá-MT, Água Boa-MT e Gurupi-TO. 

Após a constatação da ausência no Sistema Informatizado SEFAZ 
do registro de passagem comprovando o trânsito das mercadorias do estabelecimento 
remetente até o estabelecimento destinatário o autor do procedimento expediu as 
notificações de fls. 46 a 48 nos dias 20/07/12, 29/10/13 e 24/03/14, solicitando a 
comprovação do pagamento das mercadorias. 

Diante do não atendimento das notificações agravado, ainda, pela 
constatação no sentido de que algumas das empresas emitentes das notas fiscais tiveram 
as suas inscrições estaduais suspensas de ofício pelo fisco logo após a emissão dos 
documentos fiscais, o autor do procedimento concluiu que as notas fiscais não 



 

correspondiam a uma efetiva operação, ou seja, foram emitidas de forma graciosa para 
efeito de geração de crédito indevido para a destinatária e, assim sendo, elaborou a 
Auditoria Básica do ICMS estornando os referidos créditos. 

No intuito de comprovar a ocorrência das operações descritas nas 
notas fiscais a empresa autuada promoveu a juntada das declarações de fls. 100 a 105, 
nas quais as empresas: M. DE MORAES, CACAU ALIMENTOS LTDA, QUEIROZ 
ALIMENTOS LTDA, MRM COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPEÁRIOS LTDA e RCS 
COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, estabelecidas nos municípios de Alto 
Taquari-MT, Unaí-MG e Alto Araguaia-MT, declaram a inexistência de pendência 
financeira com a empresa URUTAU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE GRÃOS 
LTDA. 

Em relação as referidas declarações, cumpre salientar que as 
empresas que as firmaram não fazem parte das empresas emitentes das notas fiscais 
constantes do demonstrativo de fls. 158 a 171, bem como da mídia eletrônica de fls. 55, 
cujos créditos nelas destacados foram estornados pelo autor do procedimento, agravado, 
ainda, pelo fato de referidas declarações possuírem todos os indícios no sentido de que 
foram produzidas pela própria autuada, eis que possuem redação e formatação idênticas, 
ou seja, tudo indica que foram produzidas pela própria autuada.  

Em relação a regularidade cadastral das empresas emitentes das 
notas fiscais, cumpre salientar, que em momento algum o autor do procedimento afirmou 
que quando da emissão das notas fiscais as inscrições estavam suspensas de ofício. 

Vejamos a afirmação do autuante feita nas notas explicativas de fls. 
04: 

[...] 
“4.Observa-se ainda que a grande maioria das empresas emitentes destas notas 
fiscais encontra-se suspensas de ofício pelos respectivos estados de origem.” 

 
Vale dizer: encontravam-se suspensas na data da lavratura do auto 

de infração e não na data da emissão das notas fiscais. 
Assim, a referência às irregularidades cadastrais das empresas 

emitentes foi feita somente para chamar a atenção para os seguintes fatos, assaz 
estranhos, diga-se de passagem:  

1 - A empresa COLHEITA COM. ATACADISTA DE CEREAIS LTDA, 
emitiu a Nota Fiscal nº 3233 em 25/05/11 e na mesma data teve a sua inscrição estadual 
suspensa pela Secretaria de Fazenda do Estado do Tocantins, conforme faz prova o 
extrato de fls. 50; 

2 – A empresa J. G. PEREIRA & CIA LTDA, emitiu a Nota Fiscal nº 
5337 no dia 27/12/11 e poucos meses após, ou seja, no dia 22/06/12, teve a sua inscrição 
cadastral suspensa pela Secretaria de Fazenda do Estado do Tocantins, conforme faz 
prova o extrato de fls. 51. 

Não procede, também, a afirmação da empresa autuada no sentido 
de que a notificação para comprovação dos pagamentos por meio de depósitos, cheques 
ou transferências bancárias, implicou em tentativa de quebra do seu sigilo bancário de 
forma indevida, ou seja, sem autorização judicial. 

Em relação a esse fato, podemos afirmar que a simples notificação 
para comprovação de um pagamento por meio de qualquer instituição financeira não 
constituí, de forma alguma, quebra do sigilo bancário que segundo a Lei Complementar nº 
105/2000 é o dever ou obrigação que tem as instituições financeiras de manter 
resguardados os dados de seus clientes.  

Por derradeiro, cumpre salientar que carece de fundamentação legal 
a afirmação da empresa autuada no sentido de que ao aproveitar os créditos agiu de boa-
fé, portanto, os mesmos não poderiam ter sido estornados. 

   



 

Vejam o inteiro teor da Súmula 509 do Superior Tribunal de Justiça, 
mencionada pela autuada: 

 
“É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos 

de ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, quando 
demonstrada a veracidade da compra e venda.” 

   
Observa-se que no caso vertente, as 3 (três) notificações feitas pelo 

autor do procedimento, antes da lavratura do auto de infração, solicitando da empresa 
autuada a comprovação dos pagamentos, tiveram o objetivo de comprovar a veracidade 
da compra e venda referida na parte final da súmula acima transcrita e, dessa forma, 
evitar o estorno de ofício dos créditos.  

Diante da não apresentação dos comprovantes por razões que 
somente a autuada pode explicar, não restou ao fisco alternativa diferente da que foi 
adotada, ou seja, concluir que as referidas notas fiscais não correspondiam a uma efetiva 
operação e promover o estorno de ofício dos créditos. 

Outra ocorrência que somada a ausência de prova do trânsito e do 
pagamento das mercadorias, contribui para concluir que as operações não ocorreram são 
as quantidades de documentos fiscais emitidos em uma mesma data. 

Vejamos: 
1 – 16 (dezesseis) notas fiscais emitidas pela empresa COLHEITA 

COM. ATACADISTA DE CEREAIS LTDA somente no dia 27/01/11; 11 (onze) emitidas no 
dia 29/04/11 e 17 (dezessete) emitidas no período de 17/05/11 a 30/05/11; 

2 – 12 (doze) notas fiscais emitidas pela empresa FREITAS & LIMA 
LTDA, no dia 15/05/11 e 21 (vinte e uma) emitidas no dia 16/05/11; 

3 – 07 (sete) notas fiscais emitidas pela empresa J. G. PEREIRA & 
CIA LTDA no dia 23/09/11, 07 (sete) emitidas no dia 24/09/11, 07 (sete) emitidas no dia 
25/09/11, 07 (sete) emitidas no dia 26/09/11, 07 (sete) emitidas no dia 27/09/11 e 31 (trinta 
e uma) emitidas no período de 20/12/11 a 27/12/11. 

Nesse ponto, cabe a seguinte indagação:  
- Alguém consegue imaginar um comboio de 16 (dezesseis) 

caminhões (carretas) de milho transitando de Paraíso do Tocantins-TO com destino a 
Goiânia-GO, conforme sugerem as notas fiscais emitidas pela empresa COLHEITA COM. 
ATACADISTA DE CEREAIS LTDA, no dia 27/01/11 ou 21 (vinte e um) caminhões 
(carretas) de milho transitando de Cuiabá-MT para Goiânia-GO., conforme sugerem as 
notas fiscais emitidas pela empresa FREITAS & LIMA LTDA, no dia 16/05/11????.......  

Com essas considerações, entendo que restou sobejamente 
comprovado que as notas fiscais constantes do demonstrativo de fls. 158 170 e da mídia 
eletrônica de fls. 55, não correspondem a uma operação de circulação de mercadoria, 
estando escorreito, portanto, o procedimento do fisco no sentido de estornar de ofícios os 
créditos nelas destacados, tendo em vista que a legislação tributária estadual assevera 
que não implica crédito o imposto destacado em documento fiscal não correspondente a 
uma efetiva operação ou prestação, salvo nas situações específicas estabelecidas para a 
transferência de crédito (Decreto nº 4.852/97, art. 57, inciso V). 

À conta do exposto, conheço do recurso voluntário, nego-lhe 
provimento, para confirmar a decisão recorrida que considerou procedente o lançamento. 
 

 
 

Sala das sessões, em 02 de março de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00272/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Domingos Caruso Neto 
 

 
EMENTA: Preliminar. Retorno a lide de solidário excluído na fase 
cameral. Provimento. ICMS. Obrigação principal. Falta de 
estorno de crédito pela aquisição de mercadoria, cuja saída foi 
beneficiada com isenção. Procedência.  
1. Os administradores e gestores que concorrerem para a 
prática de infração tributária ficam, nos termos do inciso XII do 
artigo 45 da Lei nº 11.651/91, solidariamente obrigados ao 
pagamento do ICMS devido e demais acréscimos legais. 
2. O sujeito passivo deverá efetuar o estorno do imposto de que 
se tiver creditado pela entrada  da mercadoria no 
estabelecimento, quando a saída da mercadoria resultante do 
processo de industrialização ou produção for isenta ou não 
tributada (art. 61, I, "b", do CTE). 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 16 
de fevereiro de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda 
Pública para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para reformar a decisão cameral e 
considerar procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Domingos 
Caruso Neto, Antônio Martins da Silva, Washington Luis Freire de Oliveira, David 
Fernandes de Carvalho, Nislene Alves Borges, Gilmar Rodrigues de Almeida, Victor 
Augusto de Faria Morato, Mário de Oliveira Andrade, Lidilone Polizeli Bento, Renato 
Moraes Lima e o Sr. Presidente, Conselheiro Heli José da Silva, que proferiu voto de 
desempate. Vencidos os Conselheiros Alcedino Gomes Barbosa, José Luiz Rosa, Talita 
Pimenta Félix, José Pereira D'abadia, João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho, 
Aguinaldo Fernandes de Melo, Edson Abrão da Silva, Nivaldo José Mendes e Paulo Diniz, 
que votaram conhecendo do recurso, negando-lhe provimento para manter a decisão 
cameral que considerou improcedente o auto de infração. E, por maioria de votos, acolher 
a preliminar de reinclusão do solidário na lide, arguida pela Fazenda Pública. Foram 
vencedores os Conselheiros Domingos Caruso Neto, Antônio Martins da Silva, 
Washington Luis Freire de Oliveira, David Fernandes de Carvalho, Nislene Alves Borges, 
Gilmar Rodrigues de Almeida, Victor Augusto de Faria Morato, Mário de Oliveira Andrade, 
Lidilone Polizeli Bento, Renato Moraes Lima e o Sr. Presidente, Conselheiro Heli José da 
Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros Alcedino Gomes 
Barbosa, José Luiz Rosa, Talita Pimenta Félix, José Pereira D'abadia, João Divino de 
Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho, Aguinaldo Fernandes de Melo, Edson Abrão da Silva, 
Nivaldo José Mendes e Paulo Diniz, que votaram  rejeitando a reinclusão do solidário na 
lide. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta da descrição do Lançamento que o sujeito passivo deixou de estornar 
crédito de ICMS relativo à aquisição de insumos, beneficiado com isenção, apesar de 
notificado a proceder o estorno. Em consequência, é exigido ICMS mais as cominações 
legais. 



 

A ação fiscal é dirigida contra sociedade empresária e procurador com poderes de 
administração (fls. 4), e o Lançamento é instruído com cópias de livro fiscal (fls. 8 a 10), 
formulários da Auditoria Básica do ICMS (fls. 11 a 15), e planilha demonstrativa (fls. 16 a 
19). 

Os sujeitos passivos apresentam impugnações (fls. 25 a 41), as quais não são 
acolhidas pelo Julgador Singular (fls. 43 a 45). 

Já o recurso voluntário (fls. 50 a 63), foi apreciado pela Terceira Câmara (fls. 65 a 
70), que por maioria acolheu a preliminar de exclusão do solidário da lide e considerou 
improcedente o auto de infração, sob o fundamento de que a mercadoria objeto da 
autuação é suplemento, beneficiado com isenção e manutenção do crédito, conforme art. 
7º, XXV, “c”, do Anexo IX do RCTE. 

A fazenda pública estadual apresenta recurso ao Conselho Pleno, requerendo a 
reinclusão na lide do solidário, com fundamento no art. 45, XII, do CTE, c/c arts. 124 e 
135, III, do CTN; e 2); e a reforma da decisão cameral para considerar procedente o 
Lançamento, com fundamento no art. 61, I, do CTE, e art. 7º, XXV, “c”, do Anexo IX do 
RCTE, segundo o qual torta de algodão não seria suplemento. 

Regularmente intimado, o polo passivo não apresenta contrarrazões. 

É o relatório. 

DECISÃO 

Quanto ao mérito, a questão é saber se torta de algodão é suplemento. Quanto ao 
pedido de reinclusão na lide do solidário, trata-se de administrador da empresa. 

A matéria já foi tratada no julgamento, pelo Conselho Pleno, de recurso relativo ao 
processo nº 3034190376270, lavrado em desfavor dos mesmos sujeitos passivos e 
versando sobre matéria idêntica, razão pela qual se adotam como razões de decidir as 
registradas no voto vencedor, elaborado pelo Conselheiro WASHINGTON LUIS FREIRE 
DE OLIVEIRA, que se transcreve: 

Inicialmente quanto ao retorno a lide do solidário excluído na fase cameral, 
entendo que assiste razão a Fazenda Pública estadual, visto que o Sr. 
ANDREY YOSSUF ALVES possui poderes de gerência exclusiva, conforme 
pode ser verificado no documento de fls. 07. 

 

O administrador da firma autuada ao recolher o ICMS a menor em razão da 
falta de estorno dos créditos, proporcional às operações de saídas isentas 
de torta de algodão, concorreu para a prática da infração tributária, ficando, 
nos termos do inciso XII do artigo 45 do CTE, reproduzido abaixo, 
solidariamente obrigado ao pagamento do ICMS devido e demais 
acréscimos legais. 

 

“Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 



 

situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 

[...] 

XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à 
operação ou prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis;” 

 

Quanto ao mérito, cumpre destacar que o objeto da acusação é a falta de 
estorno dos créditos relativos as aquisições de matéria prima, insumos e 
energia elétrica proporcional as saídas isentas, já que o benefício fiscal 
para a torta de algodão, prevista no art. 7º, XXV, "f", do Anexo IX do RCTE 
não concede acumuladamente o benefício fiscal da manutenção do crédito.  

 

Os arts. 61, I, "b" e 64, ambos da Lei nº 11.651/91 (CTE), c/c art. 58, I, "b", 
do Decreto nº 4.852/97 (RCTE) e o art. 7º XXV do anexo IX do RCTE 
estabelecem o seguinte: 

 

"Art. 61. O sujeito passivo deverá efetuar o estorno do imposto de que se 
tiver creditado, sempre que o serviço tomado, a mercadoria ou bem 
entrados no estabelecimento, quando: 

I - imprevisível a ocorrência das circunstâncias seguintes, na data da 
entrada da mercadoria ou da utilização do serviço que: 

[...] 

b) for integrada ou consumida em processo de produção ou 
industrialização, quando a saída da mercadoria resultante for isenta ou não 
tributada;" 

 

"Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do 
imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou 
negativas, estabelecidas na legislação tributária." 

 

"Art. 58. O sujeito passivo deve efetuar o estorno do imposto de que se 
tiver creditado, sempre que o serviço tomado, a mercadoria ou bem que 
entraram no estabelecimento, quando (Lei nº 11.651/91, art. 61): 

I - sendo imprevisível a ocorrência das circunstâncias seguintes, na data da 
entrada da mercadoria ou bem, ou da utilização do serviço, forem: 

[...] 



 

c) for integrada ou consumida em processo de produção ou 
industrialização, quando: 

1. a saída da mercadoria resultante for isenta ou não tributada; 

2. houver saída isenta ou não tributada e sendo impossível determinar a 
qual delas corresponde a mercadoria, na proporção em que estas saídas 
representarem do total das saídas no mesmo período;" 

 

“art. 7º São isentos de ICMS, observado o § 1º quanto ao término de 
vigência do benefício: 

[...] 

XXV - a saída interna com os seguintes insumos agropecuários, aplicando-
se, também, a isenção quando os insumos forem destinados à utilização na 
apicultura, aqüicultura, avicultura, cunicultura, ranicultura e sericicultura 
(Convênio ICMS 100/97, cláusula terceira e § 5º da cláusula primeira): 

[...] 

c) ração para animal, concentrado, suplemento, aditivo, premix ou núcleo, 
fabricados pelas respectivas indústrias registradas no Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA -, desde que cada produto 
seja registrado no órgão competente do MAPA, o número do seu registro 
seja indicado no documento fiscal, haja o respectivo rótulo ou etiqueta 
identificando o produto e o produto se destine exclusivamente ao uso na 
pecuária, ficando mantido o crédito, observando, ainda, o seguinte 
(Convênio ICMS 100/97, cláusulas primeira, III, e quarta, I). 

1. entende-se como (Convênio ICMS 100/97, cláusula primeira, § 2º) 

1.1 ração animal, qualquer mistura de ingredientes capaz de suprir as 
necessidades nutritivas para manutenção, desenvolvimento e produtividade 
dos animais a que se destina; 

1.2 concentrado, a mistura de ingredientes que, adicionada a um ou mais 
elementos em proporção adequada e devidamente especificada pelo 
fabricante, constitua uma ração animal; 

1.3 suplemento, o ingrediente ou a mistura de ingredientes capaz de suprir 
a ração ou concentrado, em vitamina, aminoácido ou mineral, permitida a 
inclusão de aditivo; 

[...] 

f) alho em pó, calcário calcítico, caroço de algodão, feno, farelo: de arroz. 
exceto o gordo, de girassol, de glúten de milho, de gérmen de milho 
desengordurado, de quirera de milho, da casca e da semente de uva ou de 
polpa cítrica; farelo e torta: de algodão, de amendoim, de babaçu, de 
cacau, de linhaça, de mamona, de milho ou de trigo; farinha: de peixe, de 
ostra, de carne, de osso, de pena, de sangue ou de víscera; glúten de 
milho; sal mineralizado; sorgo; e outros resíduos industriais, destinados à 
alimentação animal ou ao emprego na fabricação de ração animal 
(Convênio ICMS, cláusula primeira, VI)." (sem grifo no original). 



 

 

A autuada sustenta que a torta de algodão pode ser considerada um 
suplemento e, por isso, seria enquadrada no benefício previsto na alínea “c” 
do mesmo dispositivo, com previsão de manutenção de crédito, enquanto o 
Fisco classifica o produto na alínea “f” que não possui o benefício fiscal da 
manutenção do crédito.  

 

O Sujeito Passivo é empresa industrial que adquire e processa caroço de 
algodão para extração de óleo vegetal e derivados, sendo a torta de 
algodão um subproduto obtido da extração do óleo contido no grão do 
algodão que, após ser esmagado, é denominado torta, podendo ser 
utilizado diretamente na alimentação animal ou na elaboração de rações. 

 

O produto denominado “torta de algodão” (alínea “f”) não se confunde com 
os produtos denominados “suplementos” (alínea “c”), cujas saídas internas 
são isentas com manutenção do crédito relativo as entradas, como quer o 
sujeito passivo. 

 

O item 1.3 da alínea invocada pelo sujeito passivo apresenta a definição de 
suplemento como sendo o ingrediente ou a mistura de ingredientes capaz 
de suprir a ração ou concentrado, em vitamina, aminoácido ou mineral, 
permitida a inclusão de aditivo. 

 

Por se tratar de benefício fiscal a interpretação da norma que disponha 
sobre exclusão do crédito tributário deverá ser literal, ou seja, deve ter 
interpretação restrita, sem dar à norma concessiva do benefício alcance 
maior do que o pretendido pelo legislador. 

 

O Sujeito Passivo juntou à sua peça defensória o Registro de 
Estabelecimento perante a Superintendência Federal de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (fls. 155) certificando que o Sujeito Passivo está 
devidamente registrado na área "Alimentos para Animais", na atividade de 
"Fabricante", classificado como "Ingredientes".  

 

Também anexou o registro do produto Torta de Algodão com casca, marca 
Fartura, sob o nº GO-08472 00001-6, perante o Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (MAPA). 

 

Ao contrario do que argumenta a defesa, a Torta de Algodão não pode ser 
classificada como um suplemento para fins de concessão do benefício 
fiscal da manutenção do crédito somente porque o produto e a empresa 



 

estão registradas no MAPA. O certificado do MAPA não categorizou a Torta 
de Algodão como suplemento, apenas registrou a marca Fartura para o 
produto torta de algodão com casca produzido pela empresa. 

 

Os insumos agropecuários indicados na alínea “c” são resultantes de um 
processo industrial específico para a sua produção, ou seja, são oriundos 
de uma atividade própria para fabricação dos produtos qualificados como 
ração para animal, concentrado, suplemento, aditivo, premix ou núcleo, 
alcançando, por isso, os benefícios fiscais da isenção e da manutenção do 
crédito.  

 

Em contrapartida, os insumos agropecuários indicados na alínea “f”, não 
alcançados pelo benefício fiscal da manutenção do crédito, representam 
produtos não industrializados (caroço de algodão, sal mineralizado, sorgo) 
ou subprodutos e resíduos industriais resultantes de uma outra atividade 
industrial principal (por exemplo: farinha ou torta de algodão, farelo de 
arroz, de girassol, de glúten de milho, de gérmen de milho desengordurado, 
de quirera de milho). 

 

Fica claro na análise do dispositivo acima mencionado que o legislador quis 
outorgar um beneficio fiscal maior (isenção e manutenção do crédito pela 
entrada) para aqueles produtos resultantes de um processo industrial 
específico para a sua produção do que para os produtos resultantes 
(subprodutos ou resíduos) de outra atividade industrial principal, ainda que 
submetidos a um novo processo de industrialização.  

 

Portanto, o produto torta de algodão, conforme claramente mencionado no 
dispositivo, se enquadra apenas na hipótese de isenção prevista no art. 7º, 
XXV, “f” do Anexo IX do RCTE que não prevê a hipótese de manutenção 
dos créditos pelas entradas, sujeitando o contribuinte, que promover a 
saída com isenção, a efetuar o estorno do imposto de que se tiver 
creditado. 

 

Posto isso, conheço do recurso da fazenda pública e dou-lhe provimento para 
reincluir na lide o solidário e, no mérito, reformar a decisão cameral e considerar 
procedente o Lançamento. 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 08 de março de 2016. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00273/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Domingos Caruso Neto 
 

 
EMENTA: Preliminar. Retorno a lide de solidário excluído na fase 
cameral. Provimento. ICMS. Obrigação principal. Falta de 
estorno de crédito pela aquisição de mercadoria, cuja saída foi 
beneficiada com isenção. Procedência.  
1. Os administradores e gestores que concorrerem para a 
prática de infração tributária ficam, nos termos do inciso XII do 
artigo 45 da Lei nº 11.651/91, solidariamente obrigados ao 
pagamento do ICMS devido e demais acréscimos legais. 
2. O sujeito passivo deverá efetuar o estorno do imposto de que 
se tiver creditado pela entrada  da mercadoria no 
estabelecimento, quando a saída da mercadoria resultante do 
processo de industrialização ou produção for isenta ou não 
tributada (art. 61, I, "b", do CTE). 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 16 
de fevereiro de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda 
Pública para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para reformar a decisão cameral e 
considerar procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Domingos 
Caruso Neto, Antônio Martins da Silva, Washington Luis Freire de Oliveira, David 
Fernandes de Carvalho, Nislene Alves Borges, Gilmar Rodrigues de Almeida, Victor 
Augusto de Faria Morato, Mário de Oliveira Andrade, Lidilone Polizeli Bento, Renato 
Moraes Lima e o Sr. Presidente, Conselheiro Heli José da Silva, que proferiu voto de 
desempate. Vencidos os Conselheiros Alcedino Gomes Barbosa, José Luiz Rosa, Talita 
Pimenta Félix, José Pereira D'abadia, João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho, 
Aguinaldo Fernandes de Melo, Edson Abrão da Silva, Nivaldo José Mendes e Paulo Diniz, 
que votaram conhecendo do recurso, negando-lhe provimento para manter a decisão 
cameral que considerou improcedente o auto de infração. E, por maioria de votos, acolher 
a preliminar de reinclusão do solidário na lide, arguida pela Fazenda Pública. Foram 
vencedores os Conselheiros Domingos Caruso Neto, Antônio Martins da Silva, 
Washington Luis Freire de Oliveira, David Fernandes de Carvalho, Nislene Alves Borges, 
Gilmar Rodrigues de Almeida, Victor Augusto de Faria Morato, Mário de Oliveira Andrade, 
Lidilone Polizeli Bento, Renato Moraes Lima e o Sr. Presidente, Conselheiro Heli José da 
Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros Alcedino Gomes 
Barbosa, José Luiz Rosa, Talita Pimenta Félix, José Pereira D'abadia, João Divino de 
Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho, Aguinaldo Fernandes de Melo, Edson Abrão da Silva, 
Nivaldo José Mendes e Paulo Diniz, que votaram  rejeitando a reinclusão do solidário na 
lide. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta da descrição do Lançamento que o sujeito passivo deixou de estornar 
crédito de ICMS relativo à aquisição de insumos, beneficiado com isenção, apesar de 
notificado a proceder o estorno. Em consequência, é exigido ICMS mais as cominações 
legais. 



 

A ação fiscal é dirigida contra sociedade empresária e procurador com poderes de 
administração (fls. 5), e o Lançamento é instruído com cópias de livros fiscais (fls. 6 a 16), 
cópia do Lançamento no qual se exige multa formal (fls. 17 a 19), formulários da Auditoria 
Básica do ICMS (fls. 20 a 22), e notificação para estorno de crédito (fls. 23). 

Os sujeitos passivos apresentam impugnações (fls. 34 a 56), as quais não são 
acolhidas pelo Julgador Singular (fls. 59 a 62). 

Já o recurso voluntário (fls. 93 a 107), foi apreciado pela Terceira Câmara (fls. 129 a 
137), que por maioria acolheu a preliminar de exclusão do solidário da lide e considerou 
improcedente o auto de infração, sob o fundamento de que a mercadoria objeto da 
autuação é suplemento, beneficiado com isenção e manutenção do crédito, conforme art. 
7º, XXV, “c”, do Anexo IX do RCTE. 

A fazenda pública estadual apresenta recurso ao Conselho Pleno, requerendo a 
reinclusão na lide do solidário, com fundamento no art. 45, XII, do CTE, c/c arts. 124 e 
135, III, do CTN; e 2); e a reforma da decisão cameral para considerar procedente o 
Lançamento, com fundamento no art. 61, I, do CTE, e art. 7º, XXV, “c”, do Anexo IX do 
RCTE, segundo o qual torta de algodão não seria suplemento. 

O polo passivo apresenta contrarrazões (fls. 149 a 156), argumentando que torta de 
algodão é suplemento alimentar, submetida a processo de industrialização, na qual lhe 
são acrescidos outros produtos. Requer ainda a não reinclusão do solidário na lide, com 
fundamento no art. 135, III, do CTN. 

É o relatório. 

DECISÃO 

Quanto ao mérito, a questão é saber se torta de algodão é suplemento. Quanto ao 
pedido de reinclusão na lide do solidário, trata-se de administrador da empresa. 

A matéria já foi tratada no julgamento, pelo Conselho Pleno, de recurso relativo ao 
processo nº 3034190376270, lavrado em desfavor dos mesmos sujeitos passivos e 
versando sobre matéria idêntica, razão pela qual se adotam como razões de decidir as 
registradas no voto vencedor, elaborado pelo Conselheiro WASHINGTON LUIS FREIRE 
DE OLIVEIRA, que se transcreve: 

Inicialmente quanto ao retorno a lide do solidário excluído na fase cameral, 
entendo que assiste razão a Fazenda Pública estadual, visto que o Sr. 
ANDREY YOSSUF ALVES possui poderes de gerência exclusiva, conforme 
pode ser verificado no documento de fls. 07. 

 

O administrador da firma autuada ao recolher o ICMS a menor em razão da 
falta de estorno dos créditos, proporcional às operações de saídas isentas 
de torta de algodão, concorreu para a prática da infração tributária, ficando, 
nos termos do inciso XII do artigo 45 do CTE, reproduzido abaixo, 
solidariamente obrigado ao pagamento do ICMS devido e demais 
acréscimos legais. 

 



 

“Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 

[...] 

XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à 
operação ou prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis;” 

 

Quanto ao mérito, cumpre destacar que o objeto da acusação é a falta de 
estorno dos créditos relativos as aquisições de matéria prima, insumos e 
energia elétrica proporcional as saídas isentas, já que o benefício fiscal 
para a torta de algodão, prevista no art. 7º, XXV, "f", do Anexo IX do RCTE 
não concede acumuladamente o benefício fiscal da manutenção do crédito.  

 

Os arts. 61, I, "b" e 64, ambos da Lei nº 11.651/91 (CTE), c/c art. 58, I, "b", 
do Decreto nº 4.852/97 (RCTE) e o art. 7º XXV do anexo IX do RCTE 
estabelecem o seguinte: 

 

"Art. 61. O sujeito passivo deverá efetuar o estorno do imposto de que se 
tiver creditado, sempre que o serviço tomado, a mercadoria ou bem 
entrados no estabelecimento, quando: 

I - imprevisível a ocorrência das circunstâncias seguintes, na data da 
entrada da mercadoria ou da utilização do serviço que: 

[...] 

b) for integrada ou consumida em processo de produção ou 
industrialização, quando a saída da mercadoria resultante for isenta ou não 
tributada;" 

 

"Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do 
imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou 
negativas, estabelecidas na legislação tributária." 

 

"Art. 58. O sujeito passivo deve efetuar o estorno do imposto de que se 
tiver creditado, sempre que o serviço tomado, a mercadoria ou bem que 
entraram no estabelecimento, quando (Lei nº 11.651/91, art. 61): 

I - sendo imprevisível a ocorrência das circunstâncias seguintes, na data da 
entrada da mercadoria ou bem, ou da utilização do serviço, forem: 



 

[...] 

c) for integrada ou consumida em processo de produção ou 
industrialização, quando: 

1. a saída da mercadoria resultante for isenta ou não tributada; 

2. houver saída isenta ou não tributada e sendo impossível determinar a 
qual delas corresponde a mercadoria, na proporção em que estas saídas 
representarem do total das saídas no mesmo período;" 

 

“art. 7º São isentos de ICMS, observado o § 1º quanto ao término de 
vigência do benefício: 

[...] 

XXV - a saída interna com os seguintes insumos agropecuários, aplicando-
se, também, a isenção quando os insumos forem destinados à utilização na 
apicultura, aqüicultura, avicultura, cunicultura, ranicultura e sericicultura 
(Convênio ICMS 100/97, cláusula terceira e § 5º da cláusula primeira): 

[...] 

c) ração para animal, concentrado, suplemento, aditivo, premix ou núcleo, 
fabricados pelas respectivas indústrias registradas no Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA -, desde que cada produto 
seja registrado no órgão competente do MAPA, o número do seu registro 
seja indicado no documento fiscal, haja o respectivo rótulo ou etiqueta 
identificando o produto e o produto se destine exclusivamente ao uso na 
pecuária, ficando mantido o crédito, observando, ainda, o seguinte 
(Convênio ICMS 100/97, cláusulas primeira, III, e quarta, I). 

1. entende-se como (Convênio ICMS 100/97, cláusula primeira, § 2º) 

1.1 ração animal, qualquer mistura de ingredientes capaz de suprir as 
necessidades nutritivas para manutenção, desenvolvimento e produtividade 
dos animais a que se destina; 

1.2 concentrado, a mistura de ingredientes que, adicionada a um ou mais 
elementos em proporção adequada e devidamente especificada pelo 
fabricante, constitua uma ração animal; 

1.3 suplemento, o ingrediente ou a mistura de ingredientes capaz de suprir 
a ração ou concentrado, em vitamina, aminoácido ou mineral, permitida a 
inclusão de aditivo; 

[...] 

f) alho em pó, calcário calcítico, caroço de algodão, feno, farelo: de arroz. 
exceto o gordo, de girassol, de glúten de milho, de gérmen de milho 
desengordurado, de quirera de milho, da casca e da semente de uva ou de 
polpa cítrica; farelo e torta: de algodão, de amendoim, de babaçu, de 
cacau, de linhaça, de mamona, de milho ou de trigo; farinha: de peixe, de 
ostra, de carne, de osso, de pena, de sangue ou de víscera; glúten de 
milho; sal mineralizado; sorgo; e outros resíduos industriais, destinados à 



 

alimentação animal ou ao emprego na fabricação de ração animal 
(Convênio ICMS, cláusula primeira, VI)." (sem grifo no original). 

 

A autuada sustenta que a torta de algodão pode ser considerada um 
suplemento e, por isso, seria enquadrada no benefício previsto na alínea “c” 
do mesmo dispositivo, com previsão de manutenção de crédito, enquanto o 
Fisco classifica o produto na alínea “f” que não possui o benefício fiscal da 
manutenção do crédito.  

 

O Sujeito Passivo é empresa industrial que adquire e processa caroço de 
algodão para extração de óleo vegetal e derivados, sendo a torta de 
algodão um subproduto obtido da extração do óleo contido no grão do 
algodão que, após ser esmagado, é denominado torta, podendo ser 
utilizado diretamente na alimentação animal ou na elaboração de rações. 

 

O produto denominado “torta de algodão” (alínea “f”) não se confunde com 
os produtos denominados “suplementos” (alínea “c”), cujas saídas internas 
são isentas com manutenção do crédito relativo as entradas, como quer o 
sujeito passivo. 

 

O item 1.3 da alínea invocada pelo sujeito passivo apresenta a definição de 
suplemento como sendo o ingrediente ou a mistura de ingredientes capaz 
de suprir a ração ou concentrado, em vitamina, aminoácido ou mineral, 
permitida a inclusão de aditivo. 

 

Por se tratar de benefício fiscal a interpretação da norma que disponha 
sobre exclusão do crédito tributário deverá ser literal, ou seja, deve ter 
interpretação restrita, sem dar à norma concessiva do benefício alcance 
maior do que o pretendido pelo legislador. 

 

O Sujeito Passivo juntou à sua peça defensória o Registro de 
Estabelecimento perante a Superintendência Federal de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (fls. 155) certificando que o Sujeito Passivo está 
devidamente registrado na área "Alimentos para Animais", na atividade de 
"Fabricante", classificado como "Ingredientes".  

 

Também anexou o registro do produto Torta de Algodão com casca, marca 
Fartura, sob o nº GO-08472 00001-6, perante o Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (MAPA). 

 



 

Ao contrario do que argumenta a defesa, a Torta de Algodão não pode ser 
classificada como um suplemento para fins de concessão do benefício 
fiscal da manutenção do crédito somente porque o produto e a empresa 
estão registradas no MAPA. O certificado do MAPA não categorizou a Torta 
de Algodão como suplemento, apenas registrou a marca Fartura para o 
produto torta de algodão com casca produzido pela empresa. 

 

Os insumos agropecuários indicados na alínea “c” são resultantes de um 
processo industrial específico para a sua produção, ou seja, são oriundos 
de uma atividade própria para fabricação dos produtos qualificados como 
ração para animal, concentrado, suplemento, aditivo, premix ou núcleo, 
alcançando, por isso, os benefícios fiscais da isenção e da manutenção do 
crédito.  

 

Em contrapartida, os insumos agropecuários indicados na alínea “f”, não 
alcançados pelo benefício fiscal da manutenção do crédito, representam 
produtos não industrializados (caroço de algodão, sal mineralizado, sorgo) 
ou subprodutos e resíduos industriais resultantes de uma outra atividade 
industrial principal (por exemplo: farinha ou torta de algodão, farelo de 
arroz, de girassol, de glúten de milho, de gérmen de milho desengordurado, 
de quirera de milho). 

 

Fica claro na análise do dispositivo acima mencionado que o legislador quis 
outorgar um beneficio fiscal maior (isenção e manutenção do crédito pela 
entrada) para aqueles produtos resultantes de um processo industrial 
específico para a sua produção do que para os produtos resultantes 
(subprodutos ou resíduos) de outra atividade industrial principal, ainda que 
submetidos a um novo processo de industrialização.  

 

Portanto, o produto torta de algodão, conforme claramente mencionado no 
dispositivo, se enquadra apenas na hipótese de isenção prevista no art. 7º, 
XXV, “f” do Anexo IX do RCTE que não prevê a hipótese de manutenção 
dos créditos pelas entradas, sujeitando o contribuinte, que promover a 
saída com isenção, a efetuar o estorno do imposto de que se tiver 
creditado. 

 

Posto isso, conheço do recurso da fazenda pública e dou-lhe provimento para 
reincluir na lide o solidário e, no mérito, reformar a decisão cameral e considerar 
procedente o Lançamento. 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 08 de março de 2016. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00308/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Lidilone Polizeli Bento 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Omissão de pagamento do 
imposto, em virtude de ser optante pelo crédito presumido, nos 
termos da IN 673/04-GSF e utilizar de outros créditos vedados 
pela legislação tributária. Procedente. 
 
Correto o lançamento que exige imposto e acréscimos legais, 
quando o sujeito passivo optante pelo crédito presumido, nos 
termos do art. 3º da IN 673/04-GSF, utiliza-se de créditos 
inexistentes em sua escrita e vedados por este sistema de 
apuração do imposto. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 02 de março de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Lidilone Polizeli Bento e Heli José da 
Silva. Vencido o Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho que votou pela improcedência do 
lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do presente processo que o sujeito passivo transportou saldo 
credor inexistente apurado no Livro Registro de Apuração do ICMS para o período 
seguinte, pois no período anterior (junho/2008), o produtor não possuía autorização para 
escriturar livros fiscais, visto que não era credenciado na IN 673/04-GSF e não tinha 
autorização para emitir sua própria nota fiscal. Também no mês de novembro de 2008, o 
contribuinte lançou a crédito do imposto saldo credor de período anterior inexistente, pois 
o resultado no mês anterior (outubro de 2008) foi de imposto a recolher. Em 
consequência, exige-se imposto e acréscimos legais, conforme Auditoria Básica de ICMS, 
demonstrativos e documentos anexos. 

 
Indicam-se como infringidos os artigos 64 da Lei nº 11.651/91, 

combinado com art. 67 do Decreto nº 4.852/97. Propõe-se a aplicação da penalidade 
prevista no art. 71, inciso III, alínea ‘c’ da Lei nº 11.651/91, com redação da Lei nº 
12.806/95.    

 
Instruem os autos Anexo Estruturado- Detalhamento do Crédito 

Tributário, Descritivo Complementar da Ocorrência, Auditoria Básica do ICMS, Nota 
Explicativa, Cópias de Notas Fiscais de entrada e de saída, cópias dos Livros Registro de 
Entradas, Saídas e Apuração do ICMS, Termo de Ocorrência lavrado no Livro RUDFTO. 

 
Regularmente intimado, o sujeito passivo comparece aos autos e 

apresenta impugnação na qual alega conexão deste processo com os processos de 
números 4010901594902 e 4010901595046, motivo pelo qual requer sejam apensados e 
julgados em conjunto. Ademais aduz que houve erro no sistema de processamento de 
dados, ocorrendo omissão de valores nas colunas base de cálculo e imposto creditado, 
por ocasião da geração dos livros fiscais, não tendo sido estes erros considerados pela 



 

fiscalização. Informa que está tomando providências junto a Delegacia de circunscrição do 
sujeito passivo no sentido de substituir os livros fiscais de 2008. Acrescenta que a IN 
673/04- GSF ao tornar obrigatória modalidade de aproveitamento de crédito que a lei diz 
ser opcional, substituindo o crédito efetivo pelo presumido afronta ao princípio da não 
cumulatividade. Requer ao final, a revisão do feito por meio do exame dos livros fiscais e 
no mérito a improcedência do lançamento. 

 
Analisando os argumentos da acusação e da defesa e as provas 

constantes dos autos, a ilustre julgadora singular, conheceu da impugnação em primeira 
instância, negou-lhe provimento e julgou procedente o lançamento. 

 
Intimado da sentença singular, o sujeito passivo interpõe recurso 

voluntário apresentando os mesmos argumentos constantes da impugnação em primeira 
instância, acrescenta que o pedido de retificação dos livros fiscais foi indeferido pela DRF 
de circunscrição do sujeito passivo e requer a reunião dos processos de números 
4010901595208 e 4010901594902, por conexão, para julgamento em conjunto, revisão do 
lançamento por meio de exame dos livros fiscais e a reforma da decisão singular para 
considerar o lançamento improcedente. Junta aos autos cópia do pedido de retificação dos 
livros e do despacho de indeferimento do pedido. 

 
Em seguida, o sujeito passivo apresenta aditamento ao Recurso 

Voluntário, com pedido de retirada de pauta e sobrestamento do feito, tendo em vista o 
ajuizamento de ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária, em trâmite 
na 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Goiânia, sob o nº 200905007764, 
questionando a legalidade de alguns dispositivos da referida Instrução Normativa. 
Acrescenta que o litígio está pendente de julgamento, mas que a posição do Tribunal de 
Justiça de Goiás tem sido no sentido de suspender os efeitos da IN 673/04-GSF. Ao final, 
requer o apensamento do processo ao processo nº 4010901594902, tendo em vista a 
conexão existente entre os dois, a retirada de pauta e sobrestamento do presente feito. 

 
Resolução da Primeira Câmara Julgadora determina que o presente 

processo seja pautado em conjunto com os processos 4010901595208 e 4010901594902. 
 
Voltando os autos a julgamento, a Primeira Câmara converte os 

autos em diligência para que seja expedido ofício à Procuradoria Geral do Estado no 
sentido de prestar informação sobre o andamento do processo nº 200905007764. 

 
Em resposta ao pedido de informações a Procuradoria Tributária, por 

meio do Despacho de fls. 287/289, informa que o autuado interpôs ação anulatória de nº 
201300437124 em face dos autos de infração números 4010901595208, 4010901595550 
e 4010901594902, visando a anulação do débito fiscal, com pedido de antecipação de 
tutela e que a Meritíssima Juíza de 1º grau deferiu o pedido de antecipação de tutela para: 
‘a) confirmar a liminar que suspendeu a exigibilidade do crédito oriundo do processo nº 
4010901595208 nos autos em apenso; b) conceder ao requerente o direito de manter o 
credenciamento para escrituração fiscal com base no ‘Regime Normal’ de Apuração do 
ICMS, observando-se integralmente o princípio da não cumulatividade, suspendendo a 
eficácia dos dispositivos da IN 673/04-GSF até o final julgamento do feito; c) excluir o CPF 
do requerido dos cadastros de inadimplentes dos órgãos de restrição ao crédito pela 
inclusão referentes aos autos de infração números 4010901595550, 4010901594902 e 
4010901595208’. Assim, orientou que a decisão judicial fosse cumprida, juntando cópia da 
decisão judicial. 



 

Em seguida, o sujeito passivo junta aos autos cópia da IN 1159/13-
GSF que possibilita que possibilita a compensação de diferenças favoráveis ao sujeito 
passivo, solicitando que seja realizada revisão no lançamento. 

 
Na sequência, a Quarta Câmara Julgadora converte os autos em 

diligência novamente questionando à Procuradoria Geral do Estado se já houve decisão 
definitiva sobre a ação anulatória nº 2009905007764 e qual seu teor. 

 
Por meio do documento de fls.311/313, a Procuradoria esclarece que 

existem duas ações interpostas pela autuado questionando a legalidade da IN 673/04-
GSF, sendo a primeira protocolada sob o nº 200905007764 e a segunda sob o nº 
201300437124.  

 
Informa que a primeira trata de ação na qual o autuado e outros 

produtores rurais objetivam declaração incidental de ilegalidade e inconstitucionalidade 
das alíneas ‘b’ e ‘c’ do inciso I, art. 2º, parte final do art. 3º e alínea ‘d’ do inciso II, art. 9º, 
todos da IN 673/04-GSF. O Estado de Goiás contestou a ação que teve andamento 
normal e sentença prolatada extinguindo o feito com julgamento de mérito, tendo como 
improcedentes os pedidos dos autores. A parte interpôs apelação, já contraminutada pelo 
Estado de Goiás e se encontra no Tribunal aguardando julgamento. Não houve concessão 
de liminar nestes autos, apesar de requerida, a mesma restou indeferida em primeiro grau, 
razão pela qual os requerentes interpuseram agravo de instrumento que restou 
desprovido.   

 
Com relação a segunda ação presta as informações já ofertadas no 

ofício anterior, no sentido de que o autuado propôs ação anulatória em face dos processos 
administrativos supracitados e que obteve liminar nos termos esclarecidos no Ofício nº 
636/2013-Ptr/OCD e que referida liminar continua em vigor e o processo ainda não foi 
julgado em primeiro grau, estando na fase de produção de provas. Junta cópia do 
andamento e das decisões dos referidos processos. 

 
Por meio da Resolução de fl. 346, os autos são convertidos em 

diligência para que seja efetuada revisão fiscal, considerando os créditos constantes das 
notas fiscais de entrada (fls. 190/253), nos termos do art. 55 do CTE.  

 
Por meio do Relatório Diligencial de fls.348/359, é a realizada a 

revisão fiscal na qual o revisor esclarece que o autuado não possui direito ao 
aproveitamento de crédito pelo regime normal de tributação, de acordo com o art. 3º da IN 
673/04-GSF, que o CAT em procedimentos análogos determinou que fosse levado em 
consideração o crédito presumido ao que o produtor fazia jus. Elabora dois 
demonstrativos, no primeiro considerando o crédito presumido o sujeito passivo tem 
mantido o presente auto de infração e o auto de infração nº 4010901594902, sendo 
reduzido o crédito constante do processo nº 4010901595208 de R$ 20.118,86 para R$ 
7.212,30. Por outro lado, apesar de discordar de tal entendimento, realiza o demonstrativo 
considerando os créditos das notas fiscais de entrada, de acordo com a determinação da 
Resolução, situação em que este processo e o processo nº 4010901594902 devem ser 
julgados improcedentes e o processo nº 4010901595208 mantido em sua integralidade. 

 
Manifestando-se sobre o resultado da diligência, o sujeito passivo 

defende a compensação do presente processo com os créditos constantes das notas 
fiscais de entradas, motivo pelo qual requer a improcedência do lançamento. 

 



 

Por meio da Resolução de fl.397, a Segunda Câmara converte os 
autos em diligência junto à PGE solicitando informações quanto: a) ao efeito imediato 
sobre o presente auto de infração da antecipação de tutela concedida na Ação Anulatória 
nº 201300437124 que estabeleceu para o sujeito passivo o direito de manter-se 
credenciado nos termos da IN 673/04-GSF e de creditar-se integralmente dos créditos de 
suas entradas (alínea ‘b’ do dispositivo da sentença); b) ao efeito na tutela antecipada 
mencionada na alínea ‘a’ sobre o curso do presente processo administrativo tributário, no 
que diz respeito à normal apreciação das impugnações e recursos, bem como à proferição 
de decisões, inclusive definitivas, pela confirmação ou extinção do crédito tributário; c) a 
possibilidade de tipificação de descumprimento de ordem judicial em caso de aplicação, 
para o presente auto de infração do regime de compensação de créditos presumidos 
previsto no art. 3º da Instrução Normativa acima referenciada, cuja eficácia foi suspensa 
pela antecipação de tutela em foco;        

 
Em resposta a Procuradoria Geral do Estado, por meio do Despacho 

de fls. 410/411, informa que a antecipação dos efeitos da tutela deferida em favor do 
interessado consistiu em confirmar a liminar que suspendeu a exigibilidade do crédito 
oriundo do processo nº 4010901595208, conceder o direito de manter o credenciamento 
para escrituração fiscal com base no regime normal de apuração do ICMS, observando-se 
integralmente o princípio da não cumulatividade, suspendendo a eficácia dos dispositivos 
da Instrução Normativa nº 673/04-GSF até o julgamento final do feito; excluir o CPF do 
requerido dos cadastros de inadimplentes dos órgãos de restrição ao crédito pela inclusão 
referente aos autos de infração números 401090159550, 4010901594902 e 
4010901595208. 

 
Acrescenta que, por meio do Parecer da Procuradoria Tributária 

anexado aos autos, e por ela adotado, verifica-se que existe ação idêntica à presente ação 
anulatória tramitando perante a 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual que, inclusive, foi 
julgada improcedente e, posteriormente, esta decisão foi confirmada pelo Tribunal de 
Justiça em sede de apelação, ainda sem trânsito em julgado. Afirma que arguiu a 
litispendência nos autos da ação anulatória, mas ainda não há pronunciamento judicial.  

Entende que diante de decisão favorável ao Estado de Goiás 
proferida em ação idêntica, não há como dar cumprimento à decisão antecipatória dos 
efeitos da tutela proferida nos autos da ação anulatória.  

 
Pondera que o caso em descortino revela a existência de duas 

decisões proferidas em ações com tríplice identidade (parte, causa de pedir e pedido). 
Configurada a litispendência, art. 267, inciso V, do Código de Processo Civil, impõe a 
extinção da segunda ação sem julgamento de mérito.  

 
Argumenta que muito embora não exista pronunciamento judicial 

sobre a litispendência, diante de duas decisões judiciais contraditórias, afigura-se razoável 
dar cumprimento àquela proferida na primeira ação, mormente porque se trata de decisão 
proferida em juízo exauriente que, a despeito de ainda não estar acobertada pela coisa 
julgada, não teve seus efeitos suspensos até o presente momento. Contrapõe-se à 
referida sentença, decisão perfunctória proferida em ação repetida. Conclui que não há 
impedimento para prosseguimento do processo administrativo tributário instaurado em 
face do interessado.    

     É o Relatório. 
 
 
 
                                V O T O     



 

 
Preliminarmente, adoto a orientação da Procuradoria Geral do 

Estado, constante do Despacho AG nº 6725/2015, fls. 410/411, a quem compete a 
orientação dos órgãos estaduais no cumprimento de decisões judiciais, no sentido de que 
apesar dos efeitos da tutela antecipada concedida em favor do interessado na ação 
anulatória nº 201300447124, não existe óbice ao julgamento do presente processo, tendo 
em vista a existência de litispendência em relação a outra ação anulatória de nº 
200905007764 e que foi julgada improcedente em primeiro grau e confirmada pelo 
Tribunal de Justiça.  

 
Ante a existência de litispendência, tendo sido a primeira ação 

julgada improcedente em primeiro e segundo grau e a segunda ação resultado em 
antecipação dos efeitos da tutela em favor do autuado, entendo razoável adotar o 
entendimento constante do julgamento da primeira ação, na qual foi proferida decisão 
exauriente, em detrimento do juízo perfunctório proferido na segunda ação, pendente de 
julgamento, e que deverá ser extinta pela ocorrência de litispendência, nos termos do 
Código de Processo Civil. 

 
Dessa forma, concluo que o presente processo está apto a ser 

julgado. 
 
No que tange ao mérito propriamente dito, verifica-se que o sujeito 

passivo não contesta matéria de fato, mas somente matéria de direito. 
 
Em seu entendimento o art. 3º da IN 673/04-GSF ofende o princípio 

da não cumulatividade, a medida em que a Lei estabelece que a o crédito presumido é 
opção do contribuinte e que a Instrução Normativa o obriga a adotar tal regime em 
detrimento do regime normal de tributação. 

 
Neste sentido, cumpre observar o que estabelece o Código Tributário 

Estadual, em seu art. 58, vejamos:   
 
Art. 58. É assegurado ao sujeito passivo, nos termos do disposto na 

legislação tributária, o direito de creditar-se do imposto anteriormente 
cobrado em operações ou prestações resultantes: 

§ 1º O crédito do imposto poderá ser substituído por uma percentagem fixa, 
na forma e hipótese especificadas em regulamento. 

 
De acordo com a lei supratranscita, é possível a substituição do 

crédito do imposto por percentagem fixa, na forma e hipótese especificadas em 
regulamento. 

 
Disciplinando a matéria, o Regulamento do Código Tributário 

Estadual, em seus artigos 63 e 64 assim estabelece: 
   

Art. 63. Crédito presumido é o valor correspondente ao montante que o 

contribuinte é autorizado a apropriar, em substituição à apropriação de 
qualquer outro crédito relativo à aquisição de mercadoria ou bem, ou à 
utilização de serviço de transporte ou de comunicação. 

(…..) 

Art. 64. É concedido crédito presumido ao estabelecimento: 

(…..) 



 

ACRESCIDO O INCISO V AO ART. 64 PELO ART. 2º DO DECRETO Nº 5.067, DE 25.06.99 - 
VIGÊNCIA: 01.08.99.  

V - produtor agropecuário e extrator de substância mineral ou fóssil, no percentual de até 20% (vinte por 

cento) sobre o valor do imposto devido, que deve ser adotado opcionalmente pelo contribuinte em 

substituição à apropriação de qualquer outro crédito, atendidos os limites e as demais normas 
estabelecidos em ato do Secretário da Fazenda, observado ainda o seguinte (Lei nº 13.453/99, art. 2º, 
I): 
NOTA: Redação com vigência de 01.08.99 a 08.06.04  

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO V DO ART. 64 PELO ART. 1º DO DECRETO Nº 5.958, DE 
04.06.04 - VIGÊNCIA: 09.06.04. 

V - produtor agropecuário ou extrator de substância mineral ou fóssil, no percentual de até 20% (vinte 
por cento) sobre o valor do imposto devido, em substituição à apropriação de qualquer outro crédito, 
atendidos os limites e as demais normas estabelecidos em ato do Secretário da Fazenda, sendo que a 
apropriação do crédito presumido deve ser feita no momento da emissão da documentação 
correspondente à operação ou prestação, por intermédio (Lei nº 13.453/99, art. 2º, I): 
NOTAS: 
1. Redação com vigência de 08.06.04 a 09.06.09. 

2. A Instrução Normativa nº 381/99-GSF, de 28.06.99 (DOE de 02.07.99), com vigência 

no período de 01.08.99 a 30.09.04, dispôs sobre o crédito presumido a ser apropriado pelo produtor e 
extrator. 
   a) a opção pela aplicação do crédito presumido deve ser consignada junto ao órgão fazendário em 
cuja circunscrição estiver localizado o estabelecimento produtor ou extrator; 
   b) a apropriação do crédito presumido deve ser feita no momento da emissão da documentação 
correspondente à operação ou prestação, por intermédio: 
   1. do órgão fazendário; 
   2. do substituto tributário pela operação anterior; 
   c) a apropriação do crédito presumido não se aplica ao produtor ou extrator que fizer a apuração 
periódica do imposto; 

3. A Instrução Normativa nº 673/04-GSF, de 02.07.04 (DOE de 07.07.04), com vigência a 

partir de 01.08.04, dispõe sobre o credenciamento de produtor agropecuário ou de extrator de 
substância mineral ou fóssil para emissão da sua própria Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, e sobre o crédito 
presumido de ICMS. 

a) do órgão fazendário; 

b) do substituto tributário pela operação anterior; 

c) do próprio estabelecimento produtor agropecuário ou extrator de substância mineral ou fóssil. 

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO V DO ART. 64 PELO ART. 1º DO DECRETO Nº 6.928, DE 
05.06.09 - VIGÊNCIA: 10.06.09. 

V - produtor agropecuário ou extrator de substância mineral ou fóssil, no 
percentual de até 40% (quarenta por cento) sobre o valor do imposto 
devido, em substituição à apropriação de qualquer outro crédito, atendidos 
os limites e as demais normas estabelecidos em ato do Secretário da 
Fazenda, sendo que a apropriação do crédito presumido deve ser feita (Lei 
nº 13.453/99, art. 2º, I): 

a) no momento da emissão do documento fiscal correspondente à 
operação, por intermédio do órgão fazendário; 

b) pelo estabelecimento produtor agropecuário ou extrator de substância 
mineral ou fóssil e pelo substituto tributário pela operação anterior, na forma 
disposta na legislação tributária. 

 

Na mesma esteira, a Instrução Normativa nº 673/04-GSF, 
disciplinando a matéria constante de lei e do regulamento, com base nos arts. 64, V, 159, 
parágrafo único, 173, parágrafo único, 358 e 520, todos do Decreto nº 4.852, de 29 de 
dezembro de 1997, Regulamento do Código Tributário do Estado de Goiás – RCTE, 
estabelece em seu art. 3º:  

 
Art. 3º O produtor agropecuário ou o extrator de substância mineral ou fóssil, pessoa jurídica ou física, 
cadastrado no CCE, independentemente do atendimento das condições estabelecidas nos incisos II e III 
do art. 2º, pode, também, por meio de credenciamento, ser autorizado a emitir a sua própria Nota Fiscal, 
modelo 1 ou 1-A, desde que adote o regime periódico de apuração e pagamento do ICMS, com 
escrituração dos livros fiscais, utilizando-se do crédito presumido previsto no art. 14 em substituição à 
apropriação de qualquer outro crédito de ICMS. 
NOTA: Redação com vigência de 01.08.04 a 06.03.05. 

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO ART. 3º PELO ART. 1º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 712/05, 
DE 02.03.05 - VIGÊNCIA: 07.03.05. 
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Art. 3º O produtor agropecuário ou o extrator de substância mineral ou 

fóssil, pessoa jurídica ou física, inscrito no CCE, independentemente do 
atendimento das condições estabelecidas no art. 2º, pode, também, por 
meio de credenciamento, ser autorizado a emitir a sua própria Nota Fiscal, 
modelo 1 ou 1-A, desde que adote o regime periódico de apuração e 
pagamento do ICMS, com escrituração dos livros fiscais, utilizando-se do 
crédito presumido previsto no art. 14 em substituição à apropriação de 
qualquer outro crédito de ICMS. 

 

Verifica-se da legislação supratranscrita que o crédito presumido a 
que o sujeito passivo estava sujeito possui fundamento na lei, no decreto e na Instrução 
Normativa, portanto não há que se falar que a exigência contida no art. 3º da IN 673/04 
não tem fundamento na lei ou no decreto regulamentar.  

 

Por outro lado, faz-se necessário ressaltar que compete ao Conselho 
Administrativo Tributário, nos termos do art. 3º, inciso I da Lei nº 16.469/09, o controle da 
legalidade do lançamento. Leia-se, verificação se o lançamento está de acordo com a 
legislação que rege a matéria. Significa dizer, não cabe a este órgão julgador declarar 
legalidade ou ilegalidade de decreto ou ato normativo, mas sim verificar se o lançamento 
está de acordo com a legislação que rege a matéria.  

 

No mesmo sentido, o art. 6º, §4º do referido diploma legal estabelece 
que no processo administrativo tributário não pode haver decisões que impliquem 
apreciação ou declaração de inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato normativo 
expedido pela Administração Tributária. 

 

Feitas essas considerações, concluo que não cabe ao CAT verificar 
a legalidade ou inconstitucionalidade da IN 673/04-GSF, mas tão somente controlar a 
legalidade do lançamento, ou seja, verificar se o ato administrativo vinculado está de 
acordo com a legislação pertinente. 

 

No presente caso, provado está nos autos que o autuado optou pelo 
crédito presumido em substituição aos créditos pelas entradas, nos termos do art. 3º da IN 
673/04, e que embora tenha feito essa opção transportou saldo credor inexistente de 
período que não era credenciado a emitir sua própria nota fiscal, junho de 2008, optante 
do crédito presumido nesta circunstância, para o período em que estava credenciado, 
julho de 2008, além do que lançou crédito inexistente em sua escrita fiscal no mês de 
novembro de 2008. O sujeito passivo não contradita estes fatos, apenas defende a 
ilegalidade da IN 673/04. Posto isso, entendendo que a IN é legal, entendo que o 
lançamento deve prosperar, visto que preenche os requisitos do art.142 do CTN. 

Ante o exposto, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento 
para manter a sentença singular e julgar procedente o lançamento.  
 

 
 

Sala das sessões, em 09 de março de 2016. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00309/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Lidilone Polizeli Bento 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Omissão de pagamento do 
imposto, em virtude de ser optante pelo crédito presumido, nos 
termos da IN 673/04-GSF e aproveitar créditos pelas entradas, 
vedados pela legislação tributária. Procedente. 
 
Correto o lançamento que exige ICMS e acréscimos legais, 
quando o sujeito passivo optante pelo sistema de apuração do 
imposto pelo crédito presumido, nos termos do art. 3º da IN 
673/04-GSF, utiliza-se de créditos vedados pelas entradas, 
omitindo o pagamento do imposto devido. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 02 de março de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Lidilone Polizeli Bento e Heli José da 
Silva. Vencido o Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho que votou pela improcedência do 
lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do presente processo que o sujeito passivo escriturou 
indevidamente a importância de R$ 8.447,31, a título de crédito de ICMS, formando com 
isso saldo credor irregular, tendo em vista que o valor corresponde às entradas e que o 
sujeito passivo estava sujeito ao crédito presumido, nos termos do art. 3º da IN 673/04-
GSF. Em consequência, exige-se imposto e acréscimos legais, conforme Auditoria Básica 
de ICMS, demonstrativos e documentos anexos. 

 
Indicam-se como infringidos os artigos 58, §3º, inciso II, 64 da Lei nº 

11.651/91, combinado com art. 3º da IN 673/04-GSF. Propõe-se a aplicação da 
penalidade prevista no art. 71, inciso IV, alínea ‘a’ da Lei nº 11.651/91, com redação da Lei 
nº 14634/03.    

 
Instruem os autos Anexo Estruturado- Detalhamento do Crédito 

Tributário, Descritivo Complementar da Ocorrência, Auditoria Básica do ICMS, Nota 
Explicativa, Cópias de Notas Fiscais de entrada e de saída, cópias dos Livros Registro de 
Entradas, Saídas e Apuração do ICMS, Termo de Ocorrência lavrado no Livro RUDFTO. 

 
Regularmente intimado, o sujeito passivo comparece aos autos e 

apresenta impugnação na qual alega conexão deste processo com os processos de 
números 4010901594902 e 4010901595046, motivo pelo qual requer sejam apensados e 
julgados em conjunto. Ademais aduz que houve erro no sistema de processamento de 
dados, ocorrendo omissão de valores nas colunas base de cálculo e imposto creditado, 
por ocasião da geração dos livros fiscais, não tendo sido estes erros considerados pela 
fiscalização. Informa que está tomando providências junto a Delegacia de circunscrição do 
sujeito passivo no sentido de substituir os livros fiscais de 2008. Acrescenta que a IN 
673/04- GSF ao tornar obrigatória modalidade de aproveitamento de crédito que a lei diz 



 

ser opcional, substituindo o crédito efetivo pelo presumido afronta ao princípio da não 
cumulatividade. Requer ao final, a revisão do feito por meio do exame dos livros fiscais e 
no mérito a improcedência do lançamento. 

 
Analisando os argumentos da acusação e da defesa e as provas 

constantes dos autos, a ilustre julgadora singular, conheceu da impugnação em primeira 
instância, negou-lhe provimento e julgou procedente o lançamento. 

 
Intimado da sentença singular, o sujeito passivo interpõe recurso 

voluntário apresentando os mesmos argumentos constantes da impugnação em primeira 
instância, acrescenta que o pedido de retificação dos livros fiscais foi indeferido pela DRF 
de circunscrição do sujeito passivo e requer a reunião dos processos de números 
4010901595208 e 401090159550, por conexão, para julgamento em conjunto, revisão do 
lançamento por meio de exame dos livros fiscais e a reforma da decisão singular para 
considerar o lançamento improcedente. Junta aos autos cópia do pedido de retificação dos 
livros e do despacho de indeferimento do pedido. 

 
Em seguida, o sujeito passivo apresenta aditamento ao Recurso 

Voluntário, com pedido de retirada de pauta e sobrestamento do feito, tendo em vista o 
ajuizamento de ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária, em trâmite 
na 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Goiânia, sob o nº 200905007764, 
questionando a legalidade de alguns dispositivos da referida Instrução Normativa. 
Acrescenta que o litígio está pendente de julgamento, mas que a posição do Tribunal de 
Justiça de Goiás tem sido no sentido de suspender os efeitos da IN 673/04-GSF. Ao final, 
requer o apensamento do processo ao processo nº 4010901595550, tendo em vista a 
conexão existente entre os dois, a retirada de pauta e sobrestamento do presente feito. 

 
Vindo os autos a julgamento, a Primeira Câmara converte os autos 

em diligência para que seja expedido ofício à Procuradoria Geral do Estado no sentido de 
prestar informação sobre o andamento do processo nº 200905007764. 

 
Em resposta ao pedido de informações a Procuradoria Tributária, por 

meio do Despacho de fls. 289/291, informa que o autuado interpôs ação anulatória de nº 
201300437124 em face dos autos de infração números 4010901595208, 4010901595550 
e 4010901594902, visando a anulação do débito fiscal, com pedido de antecipação de 
tutela e que a Meritíssima Juíza de 1º grau deferiu o pedido de antecipação de tutela para: 
‘a) confirmar a liminar que suspendeu a exigibilidade do crédito oriundo do processo nº 
4010901595208 nos autos em apenso; b) conceder ao requerente o direito de manter o 
credenciamento para escrituração fiscal com base no ‘Regime Normal’ de Apuração do 
ICMS, observando-se integralmente o princípio da não cumulatividade, suspendendo a 
eficácia dos dispositivos da IN 673/04-GSF até o final julgamento do feito; c) excluir o CPF 
do requerido dos cadastros de inadimplentes dos órgãos de restrição ao crédito pela 
inclusão referentes aos autos de infração números 4010901595550, 4010901594902 e 
4010901595208’. Assim, orientou que a decisão judicial fosse cumprida, juntando cópia da 
decisão judicial. 

Em seguida, o sujeito passivo junta aos autos cópia da IN 1159/13-
GSF que possibilita que possibilita a compensação de diferenças favoráveis ao sujeito 
passivo, solicitando que seja realizada revisão no lançamento. 

 
Na sequência, a Quarta Câmara Julgadora converte os autos em 

diligência novamente questionando à Procuradoria Geral do Estado se já houve decisão 
definitiva sobre a ação anulatória nº 2009905007764 e qual seu teor. 

 



 

Por meio do documento de fls.313/315, a Procuradoria esclarece que 
existem duas ações interpostas pela autuado questionando a legalidade da IN 673/04-
GSF, sendo a primeira protocolada sob o nº 200905007764 e a segunda sob o nº 
201300437124.  

 
Informa que a primeira trata de ação na qual o autuado e outros 

produtores rurais objetivam declaração incidental de ilegalidade e inconstitucionalidade 
das alíneas ‘b’ e ‘c’ do inciso I, art. 2º, parte final do art. 3º e alínea ‘d’ do inciso II, art. 9º, 
todos da IN 673/04-GSF. O Estado de Goiás contestou a ação que teve andamento 
normal e sentença prolatada extinguindo o feito com julgamento de mérito, tendo como 
improcedentes os pedidos dos autores. A parte interpôs apelação, já contraminutada pelo 
Estado de Goiás e se encontra no Tribunal aguardando julgamento. Não houve concessão 
de liminar nestes autos, apesar de requerida, a mesma restou indeferida em primeiro grau, 
razão pela qual os requerentes interpuseram agravo de instrumento que restou 
desprovido.   

 
Com relação a segunda ação presta as informações já ofertadas no 

ofício anterior, no sentido de que o autuado propôs ação anulatória em face dos processos 
administrativos supracitados e que obteve liminar nos termos esclarecidos no Ofício nº 
636/2013-Ptr/OCD e que referida liminar continua em vigor e o processo ainda não foi 
julgado em primeiro grau, estando na fase de produção de provas. Junta cópia do 
andamento e das decisões dos referidos processos. 

 
Por meio da Resolução de fl. 348, os autos são convertidos em 

diligência para que seja efetuada revisão fiscal, considerando os créditos constantes das 
notas fiscais de entrada (fls. 182/257), nos termos do art. 55 do CTE.  

 
Por meio do Relatório Diligencial de fls.350/358, é a realizada a 

revisão fiscal na qual o revisor esclarece que o autuado não possui direito ao 
aproveitamento de crédito pelo regime normal de tributação, de acordo com o art. 3º da IN 
673/04-GSF, que o CAT em procedimentos análogos determinou que fosse levado em 
consideração o crédito presumido ao que o produtor fazia jus. Elabora dois 
demonstrativos, no primeiro, considerando o crédito presumido, o sujeito passivo tem 
mantido o presente auto de infração e o auto de infração nº 4010901595550, sendo 
reduzido o crédito constante do processo nº 4010901595208 de R$ 20.118,86 para R$ 
7.212,30. Por outro lado, apesar de discordar de tal entendimento, realiza o demonstrativo 
considerando os créditos das notas fiscais de entrada, de acordo com a determinação da 
Resolução, situação em que este processo e o processo nº 4010901595550 devem ser 
julgados improcedentes e o processo nº 4010901595208 mantido em sua integralidade. 

 
Manifestando-se sobre o resultado da diligência, o sujeito passivo 

defende a compensação do presente processo com os créditos constantes das notas 
fiscais de entradas, motivo pelo qual requer a improcedência do lançamento. 

 
Por meio da Resolução de fl.397, a Segunda Câmara converte os 

autos em diligência junto à PGE solicitando informações quanto: a) ao efeito imediato 
sobre o presente auto de infração da antecipação de tutela concedida na Ação Anulatória 
nº 201300437124 que estabeleceu para o sujeito passivo o direito de manter-se 
credenciado nos termos da IN 673/04-GSF e de creditar-se integralmente dos créditos de 
suas entradas (alínea ‘b’ do dispositivo da sentença); b) ao efeito na tutela antecipada 
mencionada na alínea ‘a’ sobre o curso do presente processo administrativo tributário, no 
que diz respeito à normal apreciação das impugnações e recursos, bem como à proferição 
de decisões, inclusive definitivas, pela confirmação ou extinção do crédito tributário; c) a 



 

possibilidade de tipificação de descumprimento de ordem judicial em caso de aplicação, 
para o presente auto de infração do regime de compensação de créditos presumidos 
previsto no art. 3º da Instrução Normativa acima referenciada, cuja eficácia foi suspensa 
pela antecipação de tutela em foco;        

 
Em resposta a Procuradoria Geral do Estado, por meio do Despacho 

de fls. 410/411, informa que a antecipação dos efeitos da tutela deferida em favor do 
interessado consistiu em confirmar a liminar que suspendeu a exigibilidade do crédito 
oriundo do processo nº 4010901595208, conceder o direito de manter o credenciamento 
para escrituração fiscal com base no regime normal de apuração do ICMS, observando-se 
integralmente o princípio da não cumulatividade, suspendendo a eficácia dos dispositivos 
da Instrução Normativa nº 673/04-GSF até o julgamento final do feito; excluir o CPF do 
requerido dos cadastros de inadimplentes dos órgãos de restrição ao crédito pela inclusão 
referente aos autos de infração números 401090159550, 4010901594902 e 
4010901595208. 

 
Acrescenta que, por meio do Parecer da Procuradoria Tributária 

anexado aos autos, e por ela adotado, verifica-se que existe ação idêntica à presente ação 
anulatória tramitando perante a 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual que, inclusive, foi 
julgada improcedente e, posteriormente, esta decisão foi confirmada pelo Tribunal de 
Justiça em sede de apelação, ainda sem trânsito em julgado. Afirma que arguiu a 
litispendência nos autos da ação anulatória, mas ainda não há pronunciamento judicial.  

 
Entende que diante de decisão favorável ao Estado de Goiás 

proferida em ação idêntica, não há como dar cumprimento à decisão antecipatória dos 
efeitos da tutela proferida nos autos da ação anulatória.  

 
Pondera que o caso em descortino revela a existência de duas 

decisões proferidas em ações com tríplice identidade (parte, causa de pedir e pedido). 
Configurada a litispendência, art. 267, inciso V, do Código de Processo Civil, impõe a 
extinção da segunda ação sem julgamento de mérito.  

 
Argumenta que muito embora não exista pronunciamento judicial 

sobre a litispendência, diante de duas decisões judiciais contraditórias, afigura-se razoável 
dar cumprimento àquela proferida na primeira ação, mormente porque se trata de decisão 
proferida em juízo exauriente que, a despeito de ainda não estar acobertada pela coisa 
julgada, não teve seus efeitos suspensos até o presente momento. Contrapõe-se à 
referida sentença, decisão perfunctória proferida em ação repetida. Conclui que não há 
impedimento para prosseguimento do processo administrativo tributário instaurado em 
face do interessado.    

     É o Relatório. 
 
 
 
                                V O T O     
 
Preliminarmente, adoto a orientação da Procuradoria Geral do 

Estado, constante do Despacho AG nº 6725/2015, fls. 410/411, a quem compete a 
orientação dos órgãos estaduais no cumprimento de decisões judiciais, no sentido de que 
apesar dos efeitos da tutela antecipada concedida em favor do interessado na ação 
anulatória nº 201300447124, não existe óbice ao julgamento do presente processo, tendo 
em vista a existência de litispendência em relação a outra ação anulatória de nº 



 

200905007764 e que foi julgada improcedente em primeiro grau e confirmada pelo 
Tribunal de Justiça.  

 
Ante a existência de litispendência, tendo sido a primeira ação 

julgada improcedente em primeiro e segundo grau e a segunda ação resultado em 
antecipação dos efeitos da tutela em favor do autuado, entendo razoável adotar o 
entendimento constante do julgamento da primeira ação, na qual foi proferida decisão 
exauriente, em detrimento do juízo perfunctório proferido na segunda ação, pendente de 
julgamento, e que deverá ser extinta pela ocorrência de litispendência, nos termos do 
Código de Processo Civil. 

 
Dessa forma, concluo que o presente processo está apto a ser 

julgado. 
 
No que tange ao mérito propriamente dito, verifica-se que o sujeito 

passivo não contesta matéria de fato, mas somente matéria de direito. 
 
Em seu entendimento o art. 3º da IN 673/04-GSF ofende o princípio 

da não cumulatividade, a medida em que a Lei estabelece que a o crédito presumido é 
opção do contribuinte e que a Instrução Normativa o obriga a adotar tal regime em 
detrimento do regime normal de tributação. 

 
Neste sentido, cumpre observar o que estabelece o Código Tributário 

Estadual, em seu art. 58, vejamos:   
 
Art. 58. É assegurado ao sujeito passivo, nos termos do disposto na 

legislação tributária, o direito de creditar-se do imposto anteriormente 
cobrado em operações ou prestações resultantes: 

§ 1º O crédito do imposto poderá ser substituído por uma percentagem fixa, 
na forma e hipótese especificadas em regulamento. 

 
De acordo com a lei supratranscita, é possível a substituição do 

crédito do imposto por percentagem fixa, na forma e hipótese especificadas em 
regulamento. 

 
Disciplinando a matéria, o Regulamento do Código Tributário 

Estadual, em seus artigos 63 e 64 assim estabelece: 
   

Art. 63. Crédito presumido é o valor correspondente ao montante que o 

contribuinte é autorizado a apropriar, em substituição à apropriação de 
qualquer outro crédito relativo à aquisição de mercadoria ou bem, ou à 
utilização de serviço de transporte ou de comunicação. 

(…..) 

Art. 64. É concedido crédito presumido ao estabelecimento: 

(…..) 

ACRESCIDO O INCISO V AO ART. 64 PELO ART. 2º DO DECRETO Nº 5.067, DE 25.06.99 - 
VIGÊNCIA: 01.08.99.  

V - produtor agropecuário e extrator de substância mineral ou fóssil, no percentual de até 20% (vinte por 

cento) sobre o valor do imposto devido, que deve ser adotado opcionalmente pelo contribuinte em 

substituição à apropriação de qualquer outro crédito, atendidos os limites e as demais normas 
estabelecidos em ato do Secretário da Fazenda, observado ainda o seguinte (Lei nº 13.453/99, art. 2º, 
I): 
NOTA: Redação com vigência de 01.08.99 a 08.06.04  



 

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO V DO ART. 64 PELO ART. 1º DO DECRETO Nº 5.958, DE 
04.06.04 - VIGÊNCIA: 09.06.04. 

V - produtor agropecuário ou extrator de substância mineral ou fóssil, no percentual de até 20% (vinte 
por cento) sobre o valor do imposto devido, em substituição à apropriação de qualquer outro crédito, 
atendidos os limites e as demais normas estabelecidos em ato do Secretário da Fazenda, sendo que a 
apropriação do crédito presumido deve ser feita no momento da emissão da documentação 
correspondente à operação ou prestação, por intermédio (Lei nº 13.453/99, art. 2º, I): 
NOTAS: 
1. Redação com vigência de 08.06.04 a 09.06.09. 

2. A Instrução Normativa nº 381/99-GSF, de 28.06.99 (DOE de 02.07.99), com vigência 

no período de 01.08.99 a 30.09.04, dispôs sobre o crédito presumido a ser apropriado pelo produtor e 
extrator. 
   a) a opção pela aplicação do crédito presumido deve ser consignada junto ao órgão fazendário em 
cuja circunscrição estiver localizado o estabelecimento produtor ou extrator; 
   b) a apropriação do crédito presumido deve ser feita no momento da emissão da documentação 
correspondente à operação ou prestação, por intermédio: 
   1. do órgão fazendário; 
   2. do substituto tributário pela operação anterior; 
   c) a apropriação do crédito presumido não se aplica ao produtor ou extrator que fizer a apuração 
periódica do imposto; 

3. A Instrução Normativa nº 673/04-GSF, de 02.07.04 (DOE de 07.07.04), com vigência a 

partir de 01.08.04, dispõe sobre o credenciamento de produtor agropecuário ou de extrator de 
substância mineral ou fóssil para emissão da sua própria Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, e sobre o crédito 
presumido de ICMS. 

a) do órgão fazendário; 

b) do substituto tributário pela operação anterior; 

c) do próprio estabelecimento produtor agropecuário ou extrator de substância mineral ou fóssil. 

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO V DO ART. 64 PELO ART. 1º DO DECRETO Nº 6.928, DE 
05.06.09 - VIGÊNCIA: 10.06.09. 

V - produtor agropecuário ou extrator de substância mineral ou fóssil, no 
percentual de até 40% (quarenta por cento) sobre o valor do imposto 
devido, em substituição à apropriação de qualquer outro crédito, atendidos 
os limites e as demais normas estabelecidos em ato do Secretário da 
Fazenda, sendo que a apropriação do crédito presumido deve ser feita (Lei 
nº 13.453/99, art. 2º, I): 

a) no momento da emissão do documento fiscal correspondente à 
operação, por intermédio do órgão fazendário; 

b) pelo estabelecimento produtor agropecuário ou extrator de substância 
mineral ou fóssil e pelo substituto tributário pela operação anterior, na forma 
disposta na legislação tributária. 

 

Na mesma esteira, a Instrução Normativa nº 673/04-GSF, 
disciplinando a matéria constante de lei e do regulamento, com base nos arts. 64, V, 159, 
parágrafo único, 173, parágrafo único, 358 e 520, todos do Decreto nº 4.852, de 29 de 
dezembro de 1997, Regulamento do Código Tributário do Estado de Goiás – RCTE, 
estabelece em seu art. 3º:  

 
Art. 3º O produtor agropecuário ou o extrator de substância mineral ou fóssil, pessoa jurídica ou física, 
cadastrado no CCE, independentemente do atendimento das condições estabelecidas nos incisos II e III 
do art. 2º, pode, também, por meio de credenciamento, ser autorizado a emitir a sua própria Nota Fiscal, 
modelo 1 ou 1-A, desde que adote o regime periódico de apuração e pagamento do ICMS, com 
escrituração dos livros fiscais, utilizando-se do crédito presumido previsto no art. 14 em substituição à 
apropriação de qualquer outro crédito de ICMS. 
NOTA: Redação com vigência de 01.08.04 a 06.03.05. 

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO ART. 3º PELO ART. 1º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 712/05, 
DE 02.03.05 - VIGÊNCIA: 07.03.05. 

Art. 3º O produtor agropecuário ou o extrator de substância mineral ou 

fóssil, pessoa jurídica ou física, inscrito no CCE, independentemente do 
atendimento das condições estabelecidas no art. 2º, pode, também, por 
meio de credenciamento, ser autorizado a emitir a sua própria Nota Fiscal, 
modelo 1 ou 1-A, desde que adote o regime periódico de apuração e 
pagamento do ICMS, com escrituração dos livros fiscais, utilizando-se do 
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crédito presumido previsto no art. 14 em substituição à apropriação de 
qualquer outro crédito de ICMS. 

 

Verifica-se da legislação supratranscrita que o crédito presumido a 
que o sujeito passivo estava sujeito possui fundamento na lei, no decreto e na Instrução 
Normativa, portanto não há que se falar que a exigência contida no art. 3º da IN 673/04 
não tem fundamento na lei ou no decreto regulamentar.  

 

Por outro lado, faz-se necessário ressaltar que compete ao Conselho 
Administrativo Tributário, nos termos do art. 3º, inciso I da Lei nº 16.469/09, o controle da 
legalidade do lançamento. Leia-se, verificação se o lançamento está de acordo com a 
legislação que rege a matéria. Significa dizer, não cabe a este órgão julgador declarar 
legalidade ou ilegalidade de decreto ou ato normativo, mas sim verificar se o lançamento 
está de acordo com a legislação que rege a matéria.  

 

No mesmo sentido, o art. 6º, §4º do referido diploma legal estabelece 
que no processo administrativo tributário não pode haver decisões que impliquem 
apreciação ou declaração de inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato normativo 
expedido pela Administração Tributária. 

 

Feitas essas considerações, concluo que não cabe ao CAT verificar 
a legalidade ou inconstitucionalidade da IN 673/04-GSF, mas tão somente controlar a 
legalidade do lançamento, ou seja, verificar se o ato administrativo vinculado está de 
acordo com a legislação pertinente. 

 

No presente caso, provado está nos autos que o autuado optou pelo 
crédito presumido em substituição aos créditos pelas entradas, nos termos do art. 3º da IN 
673/04, e que embora tenha feito essa opção aproveitou indevidamente créditos pelas 
entradas, no período objeto do lançamento. O sujeito passivo não contradita estes fatos, 
apenas defende a ilegalidade da IN 673/04 e o seu direito ao aproveitamento de crédito 
pelas entradas.  

Tendo em vista que não cabe a esta Casa decidir sobre a legalidade 
ou não da IN mencionada e considerando estar provado nos autos que o sujeito passivo 
agiu em desconformidade com o art. 3º da IN 673/04-GSF, pelos documentos juntados 
pela acusação e pelas próprias afirmações do sujeito passivo, entendo que o lançamento 
deve prosperar, visto que preenche os requisitos do art.142 do CTN. 

Ante o exposto, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento 
para manter a sentença singular e julgar procedente o lançamento.  
 

 
 

Sala das sessões, em 09 de março de 2016. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00338/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Omissão de pagamento de 
imposto. Apropriação indevida de crédito escritural. 
Procedência parcial. Decisão não unânime. Na apropriação do 
crédito decorrente de aquisição de combustível por 
estabelecimento prestador de serviço de transporte 
interestadual e intermunicipal deve ser observado o seguinte: 
no caso de aquisição de combustível para abastecimento do 
veículo durante a prestação de serviço, a cada abastecimento 
deve corresponder uma única nota fiscal que deve conter a 
identificação do veículo abastecido, vedada sua emissão de 
forma a englobar mais de uma aquisição no período (art. 46, § 4º, 
II, do RCTE), observando-se que o crédito tributário deve 
adequar-se ao valor encontrado a menor em revisão fiscal, 
quando apropriada. 
 
SOLIDARIEDADE. Sócio-administrador. Alegação de exclusão 
da lide.Rejeitada. Decisão não unânime. O sócio administrador, 
nos termos do art. 45, XII, do CTE, responde juntamente com a 
pessoa jurídica pela crédito tributário, na medida em que tem 
interesse comum e concorre para a prática da infração, visto 
que por sua ação ou omissão a infração resultou em omissão de 
pagamento de tributo. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 22 de fevereiro de 2016, decidiu, por maioria de votos,  rejeitar a 
preliminar de exclusão do sujeito passivo solidário JORGE TEBALDI, arguida pelo Relator. 
Foram vencedores os Conselheiros David Fernandes de Carvalho, Gilmar Rodrigues de 
Almeida e Washington Luis Freire de Oliveira. Vencidos os Conselheiros Alcedino Gomes 
Barbosa e José Pereira D'abadia. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 69.812,92 
(sessenta e nove mil, oitocentos e doze reais e noventa e dois centavos), considerando os 
valores pagos no parcelamento de fl. 436, para fins de extinção do crédito tributário. 
Foram vencedores os Conselheiros David Fernandes de Carvalho, Gilmar Rodrigues de 
Almeida e Washington Luis Freire de Oliveira. Vencidos os Conselheiros Alcedino Gomes 
Barbosa e José Pereira D'abadia que votaram pela procedência parcial do feito no valor de 
R$ 58.554,72 (cinqüenta e oito mil, quinhentos e cinqüenta e quatro reais e setenta e dois 
centavos). 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal é de que o sujeito passivo em epígrafe omitiu o 
pagamento do ICMS em razão do aproveitamento indevido, a título de crédito, dos valores 
lançados no Livro Registro de Entradas e no Livro Registro de Apuração do ICMS, 
decorrente de aquisição de combustível por estabelecimento prestador de serviço de 
transporte interestadual e intermunicipal, conforme levantamento denominado Auditoria 



 

Básica do ICMS, cópias de notas fiscais, planilhas, nota explicativa e demais documentos 
anexos. Em consequência, deverá pagar o ICMS na importância de R$ 84.314,77, 
juntamente com os acréscimos legais. 

 
Como dispositivos legal infringido foi apontado o artigo 58 da Lei nº 

11.651/91, combinado com o artigo 46, §6º, incisos I ao IV, do Decreto nº 4.852/97, tendo 
sido proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso IV, alínea "a", da Lei nº 11.651/91 
com a redação conferida pela Lei nº 14.634/2003. 

 
Foi identificado como sujeito passivo solidário: JORGE TEBALDI (fls. 

05), na condição de sócio administrador, nos termos do artigo 45, inciso XII, da Lei nº 
11.651/91.  

 
O auto de infração veio instruído com os seguintes documentos:  

Detalhamento do crédito tributário (fls. 03/04), Ordem de Serviço nº 0125/2012 (fls. 06), 
consulta detalhada do contribuinte pessoa jurídica (fls. 07/08), notificação fiscal (fls. 09/09-
A), cópia de alteração contratual (fls. 10/12), notas explicativas (fls. 13/16), Auditoria 
Básica do ICMS (fls. 17/42), Demonstrativo auxiliar - cálculo das proporcionalidade (fls. 
43/44), demonstrativo auxiliar - cálculo dos estornos escriturados indevidamente quando 
da entrada de combustíveis (fls. 45/56), notas fiscais (fls. 57/163), cópias dos Livros 
Registro de Entradas e Registro de Apuração do ICMS (fls. 164/263), identificação de 
arquivo EFD auditado (fls. 264), demonstrativo do valor total dos ajustes a crédito (fls. 
265/275), consulta detalhada do contribuinte pessoa jurídica (fls. 276/277) e consulta por 
auto (fls. 278/279).  

 
Os sujeitos passivos foram intimados em Primeira Instância, 

conforme documentos de fls. 280/288. 
 
Tempestivamente, a empresa autuada e o responsável solidário 

ingressam com Impugnação às fls. 293/294 onde alegam que a autoridade fiscal deixou de 
descontar os estornos de créditos efetuados através do arquivo digital (SPED). Pede, ao 
final, que seja julgado procedente em parte a pretensão inicial do fisco com a exclusão de 
parte do estorno efetuado nos valores apontados na planilha juntada aos autos.  

 
Juntamente com a peça defensória foram colacionados aos autos os 

seguintes documentos: cópia da alteração contratual (fls. 295/296), cópias dos 
documentos pessoais do solidário (fls. 297), cópia do detalhamento do crédito tributário 
(fls. 301/302), recibo de entrega de escrituração fiscal digital (fls. 303) e registros fiscais da 
apuração do ICMS (fls. 304/375). 

 
Sobreveio a Sentença Singular nº 2536/2012-JULP, fls. 377/381, pelo 

qual o Julgador decide pela procedência do auto de infração.  
 
Inicialmente afirma que o lançamento tributário, sob o aspecto formal, 

atendeu a todos os requisitos tanto do artigo 8º da Lei nº 16.469/09, quanto do artigo 142 
do Código Tributário Nacional. Ademais, analisando a apuração do ICMS do sujeito 
passivo, às folhas 18 dos autos no campo 14 pode ser observado, que a fiscalização 
diferentemente do que alega a parte passiva levou sim em consideração os estornos de 
créditos efetuados pelo contribuinte e reclamados pela defesa, em sua planilha, como não 
considerados pela fiscalização. Nesse sentido, os valores indevidamente apropriados pela 
empresa foram lançados de ofício no campo 35 do formulário de Auditoria Básica do 
ICMS, levando em conta todos os estornos espontâneos realizados pelo sujeito passivo, 
inclusive, os mencionados na sua planilha. Ressalta, ainda, que o aproveitamento de 



 

crédito referente às aquisições de óleo diesel para o veículos pertencentes ao 
estabelecimento prestador de serviço de transporte interestadual e intermunicipal foi 
tratado pela legislação tributária nos termos do artigo 46, §6º, incisos I e II, do CTE, 
passando a permitir o aproveitamento do crédito, apenas e tão somente, do combustível 
efetivamente consumido na prestação de transporte, individualizadamente por nota 
referente a cada veículo e que corresponda a um único abastecimento por vez, por meio 
de uma única nota fiscal, que deve conter a identificação do veículo abastecido, vedada 
sua emissão de forma a englobar mais de uma aquisição no período. Com base nessa 
determinação não poderia o sujeito passivo se apropriar dos créditos de maneira como 
fez, violando claramente a legislação tributária acima mencionada, portanto, no caso em 
comento, o fisco deve exigir não só o imposto devido como, também a multa formal 
prevista no artigo 71, inciso IV, alínea "a", do CTE.  

 
Da decisão supra foram intimados os sujeitos passivos às fls. 

382/386 e 394/397 para pagar a quantia exigida ou apresentar Recurso Voluntário.  
 
Já em Recurso Voluntário (fls. 389/391), a autuada alega que não 

foram considerados pela fiscalização os seguintes valores: R$ 5.917,97, no mês de agosto 
de 2011, R$ 40,63 no mês de setembro de 2011, R$ 7.306,37 no mês de outubro de 2011, 
R$ 8.733,59 no mês de novembro de 2011 e R$ 3.764,39 no mês de dezembro de 2011, 
que totalizam R$ 25.759,95. Destaca, ainda, que o saldo final levando-se em conta os 
estornos espontâneos levaria a uma diferença de R$ 10.219,15. Ao final, pede a 
conversão do julgamento em diligência.  

 
Na Resolução n° 081/2015 "fls. 401", resolve encaminhar estes autos 

ao autuante para que o mesmo verifique a procedência ou não desta alegação, em busca 
da verdade material.  

 
Em consonância com a Resolução n° 081/2015 - CAT, foi juntado 

aos autos documentos de "fls. 403 a 427". Afirma que a análise da defesa apresentada 
pelo sujeito passivo em relação ao Auto de Infração n° 4011300706496, no que se refere 
ao direito e estornos de créditos efetuados em 2011 pela recorrente e não considerados 
na autuação em tela, assevera que a Escrituração Fiscal Digital do contribuinte ficou 
constatado, nos Registros Fiscais de Apuração - ICMS Próprio, referente aos meses de 
agosto a dezembro de 2011 um total de R$ 25.759,95 a título de estorno de crédito (segue 
tabela no documento de fls. 426, exemplificando a distribuição). Através da Notificação n° 
012/2015 (fls. 418), foi solicitado ao contribuinte para que apresentasse a relação das 
operações/documentos que embasaram os valores lançados no Registro E111 da EFD - 
Escrituração Fiscal Digital; em resposta o sujeito passivo apresentou de título "Controle 
Crédito/Estorno ICMS 2011 - Agosto a Dezembro 2011" (fls. 421 a 422) demostrando 
como chegou ao valor dos estornos registrados na EFD e que se acham de acordo com os 
apresentados. Sendo assim, ratifica procedente os estornos efetuados pelo contribuinte 
conforme discriminados, que totalizam R$ 25.759,95 e que deveriam ter sido considerados 
quando da auditoria que ocasionou a autuação em epígrafe. Por consequência, cabe 
ainda observar que, levando em conta os estornos efetuados pelo contribuinte não houve 
imposto omitido em decorrência de escrituração indevida de créditos nos meses de agosto 
a dezembro de 2011, sendo que no mês de setembro/2011 esse imposto omitido somou o 
valor de R$ 4.963,82 (R$ 5.004,45 estornado pela auditoria - R$ 40,63 estornado pelo 
contribuinte). Assim, o importo total omitido e que deveria constar no auto de infração seria 
de R$ 21.477,25.  

 



 

O Sujeito Passivo foi intimado "fls. 429 a 432" para tomar 
conhecimento da Resolução e da Diligência acima transcritos, não comparecendo ao feito 
para manifestação..  

 
 
 
  V   O   T   O 
 
 
 
Tratam esses autos de exigência de ICMS, multa e acréscimos legais 

decorrente da apropriação indevida de crédito escritural pelo sujeito passivo, relativamente 
à aquisição de combustível por empresa de transporte de cargas, de forma englobada em 
nota fiscal, quando a legislação tributária determina a necessidade de documento fiscal 
individualizado por abastecimento, nos termos do art. 46, § 6º, inciso    do Decreto nº 
4.852/97, que para clareza da decisão, transcrevo abaixo: 

 
“Art. 46. É assegurado ao sujeito passivo, nos termos do disposto neste 
regulamento, o direito de creditar-se do imposto anteriormente cobrado em 
operações ou prestações resultantes (Lei nº 11.651/91, art. 58): 

......................................................................................................................... 

§ 6º Na apropriação do crédito decorrente de aquisição de combustível por 
estabelecimento prestador de serviço de transporte interestadual e 
intermunicipal deve ser observado o seguinte:  

......................................................................................................................... 

II - no caso de aquisição de combustível para abastecimento do veículo 
durante a prestação de serviço, a cada abastecimento deve corresponder 
uma única nota fiscal que deve conter a identificação do veículo abastecido, 
vedada sua emissão de forma a englobar mais de uma aquisição no 
período;”  

 
Portanto, depreende-se da leitura do dispositivo legal acima, que o 

direito ao crédito do ICMS na aquisição de combustível utilizado para abastecimento do 
veículo na prestação de serviços de transporte, quando o abastecimento ocorra quando da 
prestação desse serviços, somente está garantido legalmente quando a cada 
abastecimento corresponda uma única nota fiscal, inclusive com identificação do veículo 
abastecido, vedada emissão englobada da nota fiscal para mais de um abastecimento. 

 
Nota-se dos autos, conforme documentos de fls. 0057 e seguintes, 

que as notas fiscais discriminam uma grande quantidade de combustível (em média de 
5.000 litros de combustível), não se tratando de nota fiscal emitida para abastecimento 
individualizado do veículo em trânsito, mas emissão de documento fiscal de forma 
englobada no abastecimento de mais de um veículo ou mais de um abastecimento por 
período. 

 
Os autos encontram-se instruídos com cópia do livro Registro de 

Entradas e Registro de Apuração do ICMS que comprovam o lançamento indevido do 
crédito do ICMS correspondente aos abastecimentos englobadas, vedados pela legislação 
tributária. 

 
Juntamente com as cópias dos livros, encontra-se a Auditoria Básica 

do ICMS correspondente à apuração do ICMS devido ao erário em virtude de estorno de 
créditos, inclusive repercussão com saldos credores existentes nos livros fiscais, como se 
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observa dos documentos de fls. 0017/0020 e 0029/0032, dos autos (exercícios de 2010 e 
2011). 

 
A Primeira Câmara Julgadora, considerando os documentos 

apresentados pelo sujeito passivo às fls. 293/294, 303/375 e 389/391, no sentido de que 
teria direito ainda aos estornos efetuados por ele em 2011 e não considerados pelo 
autuante, converteu o julgamento em diligência, mediante Resolução (fls. 401), para que o 
autuante verificasse a procedência ou não desta alegação, em busca da verdade material. 

 
O autuante, então, atendendo à requisição da Câmara Julgadora, 

anexou ao feito os documentos de fls. 403/417, relativos ao livro Registro de Apuração do 
ICMS elaborado a partir dos arquivos magnéticos da EFD fornecidos pelo contribuinte à 
Secretaria da Fazenda, e também notificou o sujeito passivo a apresentar ao mesmo 
relação de documentos com cálculos que embasam os valores lançados na EFD – 
Escrituração Fiscal Digital (fls. 418), no que foi atendido pelo sujeito passivo, conforme 
documentos de fls. 420/422. 

 
A autoridade fiscal refez a Auditoria Básica do ICMS referente ao 

exercício de 2011, e constatou redução do crédito tributário nesse exercício de 
R$35.979,10 (fls. 0017) para o valor de R$21.477,25 (fls. 423), que, com o montante 
apurado no exercício de 2010, no valor de R$48.335,67 (fls. 0029), resultou em exigência 
de ICMS no montante de R$69.812,92 (sessenta e nove mil, oitocentos e doze reais e 
noventa e dois centavos). 

 
Por fim, o sujeito passivo confessou o débito ao promover o 

parcelamento do montante de R$58.554,82 (parcelamento nº 1812998), que já se 
encontra quitado, e mais o montante de R$21.477,25 (parcelamento nº 2433575), ativo 
adimplente, totalizando o valor final parcelado de R$80.032,07 (oitenta mil, trinta e dois 
reais e sete centavos) (fls. 436). 

 
Portanto, estando os autos devidamente instruídos, feita a revisão, 

que entendo encontrar-se conforme as normas do Manual de Auditoria e Procedimentos 
Fiscais, voto, no mérito, reformando a decisão singular, para julgar pela procedência 
parcial do crédito tributário no montante de ICMS devido de R$ 69.812,92 (sessenta e 
nove mil, oitocentos e doze reais e noventa e dois centavos), considerando-se, entretanto, 
os pagamentos efetuados conforme parcelamentos referidos acima (fls. 436) para fins de 
extinção do crédito tributário. 

 
Quanto à arguição de exclusão da lide do sujeito passivo solidário, 

JORGE TEBALDI, nos termos do art. 45, XII, do CTE (Código Tributario do Estado de 
Goiás), não a acolho, tendo em vista que o sócio administrador responde pelo crédito 
tributário juntamente com a pessoa jurídica na medida em que, por sua ação ou omissão, 
concorreu para a prática da infração na medida em que a empresa escriturou créditos 
indevidamente frente à legislação tributária. 

 
 
 

Sala das sessões, em 11 de março de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00357/16 
 
Relator: Conselheiro José Pereira D'abadia 
 

 
EMENTA: ICMS. Escrituração indevida de valores, a título de 
crédito outorgado, referente às saídas interestaduais destinadas 
à comercialização ou industrialização. Forneceu informações em 
meio magnético, em desacordo com o estabelecido na 
legislação. Procedente.  
 
Reafirma-se a decisão singular que julgou procedente o 
lançamento, quando a instrução processual apontar que o polo 
passivo agiu ao arrepio da norma tributária que determina as 
condições para benefício fiscal. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 03 de fevereiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Pereira 
D'abadia, Gilmar Rodrigues de Almeida, Washington Luis Freire de Oliveira, Alcedino 
Gomes Barbosa e Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que a empresa em epígrafe teria omitido 
o pagamento do ICMS, em razão da escrituração indevida de valores, a título de crédito 
outorgado, referente às saídas interestaduais destinadas à comercialização ou 
industrialização, pois forneceu as informações em meio magnético, referente ao período 
de 01/01/2006 a 31/12/2006, em desacordo com o estabelecido na legislação. Dessa 
forma encontrava-se impedido de utilizar o benefício fiscal. Em consequência, deverá 
pagar o ICMS juntamente com os acréscimos legais. 

 
A autuante indicou como infringidos os arts. 64 c/c art. 11, inciso III, 

alínea "c", item 1, anexo IX; e art. 86 do Decreto n.º 4.852/1997, do CTE e RCTE 
respectivamente. A penalidade é a prevista no art. 71, inciso IV, alínea "a", do mesmo 
código. 

 
Para instruir o lançamento foi juntado Espelho Cadastral, fls. 04; 

cópia da 19ª Alteração Contratual, fls. 05/010; Ordem de Serviço fls. 011; Auditoria Básica 
do ICMS, fls. 012/015; cópia do Livro e Apuração do ICMS, fls. 017/055; Relação de Notas 
Fiscais contidas no Arquivo Magnético não coincidente com Notas Fiscais emitidas pela 
Empresa, fls. 056/057; cópia de AI, fls. 058/060; Notas Fiscais de Saídas, fls. 061/0139. 

 
Devidamente intimado o sujeito passivo no dia 26/07/2010, fls. 

140/141, apresenta impugnação de fls. 144/162. 
 
O polo passivo ingressa com impugnação onde alega, em 

preliminares, nulidade do auto de infração por insegurança na determinação da infração, 
apontando erros na eleição dos dispositivos legais infringidos. No mérito, aduz que com a 
edição do Decreto Estadual nº 6.769/2008, o fato de entregar os arquivos 



 

magnéticos/SINTEGRA de forma equivocada, não está vinculado à fruição de incentivos e 
benefícios fiscais concedidos. Ao final, requer a nulidade e/ou a improcedência do feito 
fiscal.  

 
Acompanham a impugnação os documentos de fls. 164/177. 
 
Sobreveio a Sentença singular de fls. 179/182, pela qual o Julgador 

decidiu pela procedência do lançamento.  
 
Intimado o sujeito passivo para pagar e/ou apresentar Recurso 

Voluntário, fls. 183. 
 
Inconformado com a decisão que julgou procedente o lançamento o 

autuado, interpõe recurso voluntário de fls. 186 a 204, onde reitera os argumentos 
anteriores e aduz, ainda, que é improcedente o argumento de que a revogação da norma 
que tipifica a infração imputada à recorrente não se sujeitaria ao art. 106, inciso II, alíneas 
"a" e "b" do CTN. Requer a nulidade e/ou a improcedência do feito fiscal.  

 
Em julgamento pela Primeira Câmara Temporária, acatando 

proposição do Conselheiro Relator, resolve, à unanimidade de votos, sobrestar o 
julgamento destes autos até o dia 02.05.11, até o pronunciamento do Legislativo a 
respeito de alterações da Lei 16.150/07, que trata da extinção do crédito tributário fls. 206. 
Foram editadas novas resoluções fls. 212 e 218, em que são renovadas o sobrestamento 
do feito até o dia 31.0-8.2011e 21.11.11, respectivamente.   Por Portaria nº 09/2011-CAT, 
é noticiado o afastamento, a pedido, do Conselheiro Gustavo Alberto Izac Pinto, relator do 
presente feito, foi retirado de pauta e encaminhado a SEGE para serem redistribuídos e 
colocados em nova pauta fls. 220/221.  

Às fls. 229/236, a autuada apresenta aditamento ao recurso 
voluntário, onde alega nulidade do auto de infração por insegurança na determinação da 
infração.   

 
Em julgamento pela Quarta Câmara, por maioria de votos, acolheu a 

preliminar de nulidade do lançamento, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração, declarado nulo, "ab initio" o processo, conforme se vê do 
Acórdão nº 1058/2013 de fls. 237/243. 

 
A Representação Fazendária foi intimada para manifestar sobre a 

decisão cameral [fl.244]. A autuada foi intimada para contraditar o recurso fazendário 
fl.252. 

 
O representante fazendário interpõe recurso ao Conselho Pleno, fls. 

245/248, objetivando a reforma do acórdão recorrido, tornando procedente o lançamento 
fiscal, e/ou subsidiariamente, pela nulidade do acórdão, de modo que implique no retorno 
dos autos para que a câmara julgue o méritum causae, ao argumento de que não foram 
atendidos os pressupostos contidos na legislação estadual específica [art.18, § 1º; 11 do 
Anexo IX e 1º, § 2º do Anexo X todos do RCTE]  

 
 Ciente, a autuada interpõe recurso contrapondo ao da 

Representação Fazendária, alegando a existência de julgado do CAT que força a posição 
da autuada. Insiste na preliminar de insegurança na determinação da infração, tendo em 
vista os dispositivos elencados como infringidos, serem genéricos quanto das obrigações 
acessórios, bem como dispositivo indicado que se encontram revogado, não indicando 
qual dispositivo embasaria a infração, motivo pelo qual pede a nulidade do auto de 



 

infração. Colaciona jurisprudência do STJ como paradigma, bem como do próprio CAT. 
Finaliza, requerendo a manutenção da decisão cameral e alternativamente, seja julgado 
improcedente o auto de infração, fls. 255/262. 

 
Em julgamento pelo Conselho Pleno, por maioria de votos, conheceu 

do recurso da Fazenda Pública Estadual, dando-lhe provimento afastando a nulidade por 
insegurança na determinação da infração determinando o retorno dos autos à Câmara 
Julgadora para apreciação de toda matéria. 

 
A decisão encontra-se consubstanciada no Acórdão nº 1625/2014, 

fls. 268/273. 
 
Da decisão Plenária supra a autuada foi intimada para se manifestar, 

tendo transcorrido o prazo regulamentar sem que o fizesse. [fls.274/275] 
 
A Segunda Câmara, em sessão realizada no dia 19/11/2014, por 

proposição do Relator, resolve, retirar os presentes autos de pauta e encaminhá-los à 
SEGE a fim de que seja sobrestado pelo prazo previsto para apresentação do pedido de 
convalidação previsto na legislação tributária estadual, pela Lei 18.657/2014, fls. 280/281. 

 
É o relatório.  
 

VOTO 
 

Ao compulsar e analisar as peças constitutivas desta lide, 
verifiquei que razão assiste ao ilustre sentenciador “a quo” que julgou procedente o 
lançamento, tendo em vista a orientação contida na legislação tributária estadual. 

 
Para o polo passivo usufruir do crédito outorgado ele deveria 

fornecer à SEFAZ-GO, por meio de arquivo magnético, informações contidas em todos 
os documentos fiscais emitidos, no prazo e na forma estabelecidos pela legislação 
tributária, cuidado esse que o sujeito passivo não teve, o que implica dizer que o 
comando estabelecido pelo artigo 86 do Decreto nº 4852/97, que será transcrito na 
sequência, não foi atendido.   

 
Dec. n° 4.852/97 
 
[...] 
 
Art.86- Quando o benefício fiscal for concedido sob condição e esta 
não for atendida, o contribuinte perde o direito ao benefício e fica 
obrigado pagamento do imposto acrescido das cominações legais 
cabíveis, desde a data da ocorrência do fato gerador em que tenha 
havido a utilização do benefício, ressalvada a disposição em 
contrário. 

 
Assim, voto conhecendo do recurso voluntário, negando-lhe 

provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. 

 
 

Sala das sessões, em 18 de março de 2016. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00359/16 
 
Relator: Conselheiro Mário de Oliveira Andrade 
 

 
EMENTA: Preliminar. Nulidade da decisão singular. Rejeitada. 
ICMS. Obrigação tributária principal. Omissão de pagamento de 
imposto em razão de apropriação de crédito outorgado sem 
cumprimento de condição. Procedência. 
 
1. A sentença singular não é passível de nulidade, por 
cerceamento ao direito de defesa, quando constar nela todos os 
requisitos essenciais previstos no artigo 458 do CPC, contendo, 
inclusive, a análise de todos os itens questionados pelo sujeito 
passivo; 
  
2. Para usufruir de benefício fiscal, o contribuinte deve atender 
as condições estabelecidas pela norma tributária. Não sendo 
estas atendidas ele perde o direito de usufruir do benefício 
fiscal. Sendo lícito ao fisco exigir o imposto relativo ao montante 
do benefício utilizado indevidamente; 
 
3. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador 
da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que 
posteriormente modificada ou revogada (artigo 44 do CTN). 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 20 de janeiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da sentença, arguida pelo sujeito passivo, por cerceamento do 
direito de defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Mário de Oliveira Andrade, 
Edson Abrão da Silva, Carlos Andrade Silveira e Masayuki Missao. Quanto ao mérito, 
também por unanimidade de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Participaram 
do julgamento os Conselheiros Mário de Oliveira Andrade, Edson Abrão da Silva, Carlos 
Andrade Silveira e Masayuki Missao.  A sessão foi realizada por maioria simples, nos 
termos do art. 58, § 6º, inciso II, e § 7º da Lei 16.469/09, em razão do Conselheiro  Márcio 
Nogueira Pedra ter declarado impedido. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A descrição do fato ensejador do lançamento em análise é de que o 
sujeito passivo omitiu o pagamento de ICMS, na importância de R$ 71.865,78 (setenta e 
um mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e setenta e oito centavos), em razão da 
escrituração indevida de valores a título de crédito outorgado, referente às saídas 
interestaduais destinadas a comercialização ou industrialização, no exercício de 2007, ou 
seja, no período em que o contribuinte estava impedido de utilizar o benefício fiscal, pois 
ele forneceu as informações em meio magnético, em desacordo com o estabelecido na 
legislação, vez que os dados referentes ao Tipo 54  não retratam fielmente os dados dos 
documentos fiscais, conforme cópias dos autos de infração de  multas formais pela 
entrega de arquivos magnéticos em desacordo com a legislação. Em virtude disso, o 



 

sujeito passivo deverá pagar o ICMS no valor acima mencionado, juntamente com os 
acréscimos legais. 

 
No campo próprio do auto de infração foi apontado como infringido o 

artigo 64 do CTE, combinado com o artigo 11, inciso III, alínea "c", número 1 do Anexo IX 
e artigo 86 do Decreto 4.852/97. Foi proposta a penalidade do artigo 71, inciso IV, alínea 
"a" da Lei 11.651/91, com a redação da Lei 14.634/2.003. 

 
Não houve indicação de sujeito passivo coobrigado. 
 
Há uma descrição complementar de que os créditos aproveitados 

indevidamente não foram cobrados integralmente nos meses de registros por existir saldo 
credor registrado no Livro Registro de Apuração de ICMS.  

 
O auto de infração está acompanhado da Ordem de Serviço 

0146/2009, folha 06, Detalhamento da Autuação do Imposto Omitido Decorrente da 
Escrituração Indevida de Créditos Apurada na Auditoria Básica do ICMS-SAFI, folha 13 e 
14, Auditoria Básica do ICMS de 2008, folhas 15 a 21, fotocópias do Livro de Apuração de 
ICMS, folhas 22 a 84, Cópias dos Autos de Infração de Números 4011001991636, 
4010905396412 e 4011001991121, folhas 85 a 93, Comprovantes de Entregas de Arquivo 
Magnético, folhas 94 a 101. 

 
Intimado para pagamento da quantia exigida ou apresentação de 

impugnação em primeira instância, o sujeito passivo ingressa com defesa, constante às 
folhas 109 a 127 dos autos, na qual alega preliminar de nulidade do auto de infração, por 
insegurança na determinação da infração, em virtude dos dispositivos invocados pelo 
autor do lançamento já estarem revogados. Quanto ao mérito, a empresa impugnante 
requer a improcedência do auto de infração com o argumento de que a condição prevista 
no artigo 11, inciso III, alínea “c”, item “1” do Anexo IX do RCTE foi revogada e que deve 
ser aplicado retroativamente, nos termos do artigo 106, II “a” e “b” do CTN, o artigo 2º do 
Decreto 6769/2008, o qual não prevê não a exigência da condição contida no dispositivo 
invocado pelo fisco estadual.  

  
Os autos foram encaminhados à instância monocrática, a decisão 

singular foi pela rejeição da preliminar de nulidade e procedência da peça basilar.  
 
Notificada dos termos da sentença prolatada, a empresa autuada 

ingressou com recurso voluntário, folhas 150 a 176, na qual requer a nulidade da sentença 
monocrática, por cerceamento ao direito de defesa, devido a vício de motivação em 
função de ter decidido matéria completamente estranha àquela constante nos autos. 

 
Em seguida, a defesa do sujeito passivo argui a preliminar de 

nulidade da peça basilar, por insegurança na determinação da infração, em razão da 
autoridade fiscal não ter fundamentado corretamente o auto de infração, pois o artigo 64 
dispõe sobre aspectos genéricos das obrigações acessórias. Enquanto que o outro 
dispositivo mencionado está revogado e não serve para aplicar sanção à recorrente. 

 
Quanto ao mérito, a empresa recorrente aduz que cumpriu a 

obrigação acessória ao entregar os arquivos magnéticos. Acrescenta que com a edição do 
Decreto Estadual 6.769/2008, a obrigatoriedade da entrega dos arquivos magnéticos para 
a fruição do benefício fiscal foi revogada. Assim, argumenta que para usufruir o benefício 
fiscal não há a condição de se entregar os arquivos magnéticos, e que deve ser aplicada a 



 

retroatividade da norma, conforme está previsto no artigo 106, inciso II, alíneas “a” e “b” do 
CTN. 

 
Posteriormente, a recorrente contesta o argumento esposado na 

sentença singular de que a Lei 16.150/2007 impede que seja aplicado a retroatividade da 
norma para o caso em análise.  

 
Por fim, o polo passivo em seu pedido final, requer: a nulidade da 

decisão singular, a nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação da 
infração e, quanto ao mérito, a improcedência do lançamento. 

 
O processo teve vários sobrestamentos do julgamento, por meio de 

resoluções, em virtude de leis que previam a possibilidade de extinção do crédito 
tributário, por meio de requerimento do sujeito passivo, conforme consta às folhas 178 a 
190. 

 
Na sequência, a empresa autuada ingressou com aditamento ao 

recurso voluntário, folhas 201 a 208, no qual reitera os pedidos feitos anteriormente com 
os mesmos argumentos. 

 
Os autos foram pautados para julgamento na Quarta Câmara 

Julgadora, e, por maioria de votos, foi acolhida a preliminar de nulidade da peça basilar, 
por insegurança na determinação da infração. 

 
A Representação Fazendária ingressou com recurso ao Conselho 

Pleno, folhas 216 a 219, solicitando o afastamento da nulidade e o retorno dos autos para 
a Câmara Julgadora apreciar o mérito da lide. 

 
A empresa autuada apresentou contradita, solicitando a confirmação 

da decisão cameral e, alternativamente, o julgamento de improcedência do auto de 
infração. 

 
Os autos foram encaminhados para o Conselho Pleno que afastou a 

nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação da infração, e determinou 
o retorno dos autos à Câmara Julgadora para apreciação de toda matéria. 

 
Regularmente notificada da decisão cameral, o sujeito passivo não 

se manifestou. 
 
Na sequência dos atos processuais, o processo foi retirado de pauta 

de acordo com a Resolução 121/2014, folha 252, com o objetivo de aguardar o prazo para 
o sujeito passivo solicitar a convalidação junto à Superintendência da Receita Estadual. 

 
Transcorrido esse prazo os autos foram pautados para julgamento. 
  
 Assim relatados, decido. 
 
 
                                VOTO 
 
 
Começo analisando o pedido de nulidade da sentença, o qual não 

acolho, pois a empresa recorrente argumenta que o julgador singular apreciou matéria 



 

estranha àquela posta no auto de infração e na impugnação, no entanto entendo, que 
houve sim a apreciação da mesma matéria que trata o auto de infração e a defesa do 
contribuinte, pois, a defesa argumentou que foi revogado o dispositivo que condicionava a 
fruição do benefício à entrega do arquivo magnético, ao passo que julgador aduziu que 
para a concessão do benefício aplica-se a norma vigente à época da ocorrência do fato 
gerador e inclusive transcreveu na sentença os dispositivos que serviram de 
fundamentação para a lavratura do auto de infração. 

 
Portanto, não prevalece a assertiva de que foi julgada matéria 

estranha aos autos. Ficando caracterizado que o julgador singular teve o zelo de elaborar 
uma sentença com todos os requisitos previstos no artigo 458 do CPC. Por essa razão, 
rejeito a preliminar de nulidade parcial dos autos, por cerceamento ao direito de defesa, 
por vício formal na motivação da sentença monocrática. 

 
No que diz respeito a preliminar de nulidade da peça basilar, por 

insegurança na determinação da infração, arguida pelo sujeito passivo no recurso 
voluntário, deixo de analisar essa questão porque já foi decidido pelo Conselho Pleno de 
que não há nulidade ab initio do processo por insegurança na determinação da infração, 
conforme consta às folhas 239 a 245 dos autos.  

 
Passo a apreciar o mérito da lide, noto que a acusação do fisco é de 

que o sujeito passivo utilizou do benefício fiscal do crédito outorgado, previsto no item 1 da 
alínea “c” do inciso III do Artigo 11 do Anexo IX do RCTE, sem cumprir as condições 
previstas para a fruição do referido benefício, situação que o impedia de utilizar o crédito 
outorgado, pois as informações estabelecidas em arquivo magnético estavam em 
desacordo com as especificações estabelecidas na legislação tributária, visto que os 
dados do tipo 54 não retratavam fielmente os dados das notas fiscais.  

 
Conforme se pode perceber, o sujeito passivo foi autuado em outros 

lançamentos pela irregularidade apresentada em seus arquivos magnéticos fato 
comprovado pela juntadas de cópias dos autos de infração de números: 4011001991636, 
4010905396412 e 4011001991121, situação que demonstra que o sujeito passivo não 
cumpriu a obrigação acessória de forma satisfatória, portanto, a argumentação de que o 
sujeito passivo apresentou os arquivos e que havia cumprido a condição para utilizar o 
crédito outorgado não deve prevalecer, ficando caracterizado que a condição estabelecida 
no dispositivo que concede o benefício fiscal não foi cumprida, pois a simples entrega do 
arquivo magnético sem constar os dados reais do documentos fiscais não caracteriza a 
observância do comando legal que prevê que sejam fornecidas as informações das 
operações realizadas e não apenas a simples entrega do arquivo magnético. 

 

Outro argumento utilizado pela defesa, é de que o dispositivo legal o 
qual previa a obrigatoriedade da entrega do arquivo magnético para utilizar o crédito 
outorgado foi revogado, não havendo, atualmente, a obrigatoriedade de entregar as 
informações por meio de arquivo magnético, situação que deve retroagir para o período da 
ocorrência do fato gerador do imposto exigido na peça basilar, conforme dispõe as alíneas 
“a” e “b” do inciso II, do artigo 106 do CTN. Para elucidar essa questão, transcrevo o 
dispositivo invocado pela defesa:  

 

Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: 

I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a 
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados; 



 

II - tratando-se de ato não definitivamente julgado: 

a) quando deixe de defini-lo como infração; 

b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou 
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de 
pagamento de tributo; 

c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao 
tempo da sua prática. 

 
Percebe-se, que no caso em questão houve falta de pagamento de 

imposto, o qual está sendo exigido pelo fisco estadual por intermédio desse lançamento. 
Não obstante isso, o lançamento do crédito tributário reporta-se à data da ocorrência do 
fato gerador do tributo e rege-se pela lei vigente naquela data, conforme dispõe o artigo 
144 do CTN: 

 
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da 
obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou 
revogada. 

  
Assim, não vejo como acolher o pedido de que deveria retroagir a 

norma para a questão em apreciação.  
 
Com efeito, nota-se que no decorrer da tramitação processual houve 

edição de normas (Leis 16.150/07, 16.462/09, 17.152/10 e 18.657/2014) que previam a 
extinção do crédito tributário, por meio da convalidação do uso do benefício fiscal, caso 
fosse efetivada a correção dos arquivos magnéticos, porém o sujeito passivo permaneceu 
inerte. A edição dessas normas vem reforçar o entendimento de que não foi dispensada a 
entrega dos arquivos magnéticos para a utilização do crédito outorgado para o período da 
ocorrência do fato gerador do imposto, prevalecendo, assim, a regra de que em relação a 
fruição do benefício fiscal concedido sob condição e essa não for atendida, o contribuinte 
perde o direito ao benefício e fica obrigado ao pagamento do imposto, conforme dispõe o 
artigo 86 do RCTE, com a seguinte redação: 

 
Art. 86. Quando o benefício fiscal for concedido sob condição e esta não for 
atendida, o contribuinte perde o direito ao benefício e fica obrigado ao pagamento 
do imposto acrescido das cominações legais cabíveis, desde a data da ocorrência 
do fato gerador em que tenha havido a utilização do benefício, ressalvada a 
disposição em contrário. 

 
Desse modo, vejo que o imposto exigido na peça basilar é devido 

pelo sujeito passivo, devendo o auto de infração ser considerado procedente. 
 
Pelas razões expostas, conheço do recurso voluntário e nego-lhe 

provimento para rejeitar a preliminar de nulidade parcial dos autos, por cerceamento ao 
direito de defesa, em virtude de vício de motivação na sentença singular, e, quanto ao 
mérito, confirmo a decisão singular que julgou procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões, em 18 de março de 2016. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00363/16 
 
Relator: Conselheiro Masayuki Missao 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Omissão do imposto. 
Escrituração indevida de valores superiores ao permitido, a 
título de crédito outorgado de ICMS. Mercadorias sujeitas a 
percentual de 3% incidentes sobre base de cálculo de operação 
destinada a saídas interestaduais de mercadorias para 
industrialização e outros fins. Procedência parcial. 
 
Provado na revisão fiscal que o sujeito passivo omitiu parte do 
imposto em virtude de escrituração indevida de valores 
superiores ao permitido, a título de crédito outorgado de ICMS 
relativo a mercadorias que estão sujeitas ao percentual de 3% 
incidentes sobre o valor da base de cálculo das operações de 
saídas interestaduais de mercadorias com destino a 
comercialização, produção ou industrialização, procedente em 
parte é o auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de janeiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Masayuki Missao, 
Edson Abrão da Silva, Elias Alves dos Santos, Carlos Andrade Silveira e Victor Augusto 
de Faria Morato. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso, 
dar-lhe parcial provimento para manter a sentença singular e considerar parcialmente 
procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 313.102,62 (trezentos e treze mil, 
cento e dois reais e sessenta e dois centavos). Participaram do julgamento os 
Conselheiros Masayuki Missao, Edson Abrão da Silva, Elias Alves dos Santos, Carlos 
Andrade Silveira e Victor Augusto de Faria Morato. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu o pagamento 
do ICMS, no período de 01/01/2010 e 31/12/2010, na importância de R$ 1.152.755,74, em 
razão da escrituração indevida de valores superiores ao permitido, a título de crédito 
outorgado do ICMS, referentes a mercadorias que estão sujeitas ao percentual de 3% 
incidentes sobre o valor da Base de Cálculo de operações de saídas interestaduais de 
mercadorias com destino a comercialização, produção ou industrialização.  

 
A autoridade lançadora indica como infringida as disposições dos 

artigos 64 do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) combinado com os 
artigos 11, III, "b", 2, anexo IX e artigo 82 do Decreto 4852/97. Proposta a aplicação da 
penalidade prevista no artigo 71, IV, "a" do CTE, com redação da Lei nº 14.634/2003. 

 
O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: 

auditoria básica do ICMS, relatório de crédito outorgado 3% Conclusão, declaração 
periódica de informações, registros fiscais da apuração do ICMS Operações Próprias, 



 

recibo de entrega de relatórios digitais, aviso de recebimento, CD, consulta por auto, 
consulta detalhada do contribuinte pessoa jurídica, "fls. 5 a 42". 

 
 O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de "fls. 43 e 44".  
 
Regularmente intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação em 

primeira instância. Informa inicialmente ser possuidor do Termo de Acordo de Regime – 
TARE nº 122/03-GSF que o autoriza à utilização do crédito outorgado de 4% (quatro por 
cento) sobre a base de cálculo nas operações de saídas interestaduais de medicamentos 
e de 3% (três por cento) nas demais saídas interestaduais de mercadorias destinadas à 
comercialização e industrialização. 

 
Alega que a autuação utilizou para cálculo do crédito outorgado a 

base de cálculo constante das notas fiscais e não o valor da operação, conforme previsto 
no TARE.  

Argúi o caráter confiscatório da multa aplicada e sua atualização. 
Invoca doutrina e jurisprudência para ao final requerer a improcedência do feito.  

 
Por meio do despacho nº 134/2013-JULP, o julgador singular decido 

por converter os autos em diligência para que o fiscal informe qual o valor utilizado para o 
cálculo do crédito outorgado, se a base de cálculo do ICMS ou o valor da operação. 
Determina a revisão do lançamento, utilizando o valor da operação, caso tenha sido 
utilizado originalmente o valor da base de cálculo.  

 
Em atendimento ao referido despacho, o autuante informa que o 

valor que deve servir como base para o cálculo do crédito outorgado deve ser a base de 
cálculo do imposto constante da nota fiscal. Fundamenta seus argumentos com base na 
Lei 13.194/97. Promove a revisão do lançamento, não por este motivo, mas pelo fato de 
ter constatado equívocos na categorização de algumas mercadorias, como por exemplo 
os medicamentos que estão beneficiados com crédito outorgado de 4% (quatro por cento). 

 
Intimado do resultado da diligência, o sujeito passivo apresenta 

manifestação. Desta vez traz a alegação de que o levantamento fiscal foi efetuado com 
base na descrição da mercadoria e não no seu código NCM, o que resultou em aplicação 
da base de cálculo diversa da apresentada pelo impugnante. Requer o cancelamento do 
auto de infração.  

Alega ainda que o agrupamento das mercadorias por descrição por 
produto torna impossível identificar quais itens estão efetivamente fundamentando a 
exigência fiscal. Requer por esta razão a nulidade do lançamento por insegurança na 
determinação. 

Afirma que algumas mercadorias que dariam direito ao crédito 
outorgado foram desconsideradas pela fiscalização. Cita relação de dez notas fiscais, 
emitidas em janeiro de 2010 que não foram consideradas pelo levantamento e afirma que 
o mesmo fato ocorreu nos outros meses. Que não juntou aos autos cópias das referias 
notas fiscais.  

Alega ainda a inexistência de fundamento legal par a multa aplicada; 
que o inciso IV do art. 71 da lei nº 11.651/91 se refere à escrituração indevida de valores a 
título de crédito do imposto, enquanto a acusação fiscal diz respeito a suposto 
creditamento indevido de beneficio fiscal. Solicita o cancelamento da multa por não 
possuir arrimo lega, ser confiscatória e ser atualizada sem fundamentação legal. 

 



 

Ao final, protesta pela juntada de documentos adicionais e seja 
deferida a sustentação oral na sessão de julgamento.   

 
São anexados os seguintes documentos: auditoria básica do ICMS, 

relatório de crédito outorgado 3%, relatório credito outorgado 4% e CD "fls. 86 a 90". 
 
 Pela sentença nº 2372/2015 JULP, "fls. 137 a 140" o julgador 

singular decide pela parcial procedência do auto de infração. Argumenta que "o 
levantamento fiscal foi efetuado com base nas notas fiscais eletrônicas emitidas pelo 
sujeito passivo, com consideração do código e da descrição da mercadoria". Conclui que 
os produtos não considerados pela auditoria se referem às mercadorias com descrição 
"aparelho de barbear ou carga para aparelho de barbear".  

 
Deixa de apreciar a alegação quanto ao caráter confiscatório da 

multa aplicada, em virtude do previsto no artigo 6°, $4° da Lei 16.469/09, que veda 
decisão, que implique em apreciação ou declaração de inconstitucionalidade de lei, 
decreto ou ato expedido pela administração tributária. Afirma também que "por se tratar de 
julgamento singular, não existe a possibilidade de sustentação oral nesta faze do 
processo". 

 
O sujeito passivo é intimado a pagar a quantia exigida ou apresentar 

Recurso Voluntário, conforme documentos de "fls. 143 a 145".  
 
Cientificado, o sujeito passivo apresenta Recurso Voluntário, "fls. 147 

a 156", para argumentar que a questão central que não pode ser desconsiderada consiste 
no fato de que o Termo de Acordo – TARE, não faz qualquer restrição à apropriação do 
crédito outorgado nas operações interestaduais com as mercadorias indicadas no 
levantamento fiscal.  

 
Ressalva que por ausência de suporte em Lei, não pode a Instrução 

Normativa em questão ser aplicada para restringir o crédito outorgado que a Contribuinte 
faz jus.  

Em relação a multa, considerando que a mesma não encontra arrimo 
legal e que a forma como foi aplicada (sobre o valor do imposto supostamente omitido 
acrescido de atualização) ofende aos Artigos 5°, II, 37, caput, e 150, I, todos da 
Constituição Federal e os Artigos 97, V e 112 do Código Tributário Nacional, pois o 
dispositivo não permite a atualização dos valores para a incidência da multa, deve a 
mesma ser afastada.  

 
Ao final, requer seja julgado procedente o Recurso Voluntário, com o 

consequente cancelamento do débito fiscal reclamado e o arquivamento do Auto de 
Infração. 

Tempestivamente, o sujeito passivo colaciona aos autos os 
memoriais de fls. 162/168 para argumentar que o TARE firmado entre o contribuinte e o 
Estado de Goiás não traz nenhuma restrição à apropriação do crédito outortado nas 
operações interestaduais com as mercadorias indicadas no levantamento fiscal.  

 
Aduz ainda que nenhum dos artigos tidos como infringidos no Auto 

de Infração fazem qualquer restrição ao direito de crédito outorgado sobe as referidas 
operações; que a única restrição ao creditamento é trazida pela Instrução Normativa nº 
899/08-GSF; que como os artigos indicados como violados não fazem nenhuma menção à 
restrição do creditamento, denota-se que a Instrução Normativa nº 899/08 – GSF não é 
instrumento normativo adequado para restringir os créditos apropriados pela Contribuinte. 



 

 
Na sequência, pondera inexistir fundamentação legal para a multa 

aplicada. Argumenta que a cominação não se ajusta à descrição da suposta acusação que 
lhe fora imputada; que o referido inciso trata de não estorno de crédito do imposto, ao 
passo que a acusação fiscal diz respeito a suposto crédito indevido de benefício fiscal.  

 
Pondera que os créditos outorgados em razão de concessão de 

Regime Especial, não se confundem com os “créditos do imposto”; que não pode o agente 
fiscal aplicar ao caso penalidade por analogia; que se a lei diz crédito do imposto, não está 
dizendo crédito outorgado decorrente de benefício fiscal; que a penalidade em questão 
carece de previsão legal. 

 
Argúi em seguida o caráter confiscatório da cominação aplicada. 

Argumenta que a multa deve incidir sobre o valor apurado como omitido, porém sem os 
encargos decorrentes de sua atualização e consentâneos, sendo estes calculados a partir 
de sua aplicação.  

Que a fiscalização equivocou-se na eleição de sua base, pois 
atualizou o valor do tributo até a data da autuação, incidindo a multa sobre o valor 
atualizado e não sobre o que foi omitido. Pondera que ao valor devido antes da revisão 
fiscal, a fiscalização somou ao imposto omitido a importância de R$ 162.035,59 (cento e 
sessenta e dois mil reais e trinta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), aplicando 
multa de 140% (cento e quarenta por cento), mas não sobre o ICMS tido como omitido; 
que a multa ficou majorada em 14% a mais que o devido, o que ratifica seu caráter 
confiscatório. 

 
Obtempera ainda que a multa aplicada não encontra arrimo legal e 

que a forma como foi aplicada ofende a Constituição e o Código Tributário Nacional, pois 
os dispositivos não permitem a atualização dos valores para a incidência da multa. 

 
Ao final requer a reforma da decisão anterior para considerar 

improcedente o auto de infração  
 
 
 

VOTO 
 

 
 

Na presente autuação exige-se o recolhimento do ICMS no valor de 
1.152.755,74 (um milhão, cento e cinquenta e dois mil, setecentos e cinquenta e cinco 
reais e setenta e quatro centavos), e cominações, decorrente da escrituração indevida a 
maior de valores de crédito outorgado no exercício de 2010. 

 
Ao compulsar os autos, verifico que o julgador singular, no despacho 

de fls. 82, determinou o encaminhamento dos autos em diligência, para que o agente do 
fisco procedesse a revisão do lançamento. Em decorrência, a douta revisora apresentou 
suas conclusões às fls. 84 e seguintes e retificou o valor do ICMS omitido para R$ 
313.102,62 (trezentos e treze mil, cento e dois reais e sessenta e dois centavos). 

 
Em seguida, verifico que o benefício fiscal tem autorização prescrita 

no artigo 2º, inciso II, alínea “h” da Lei n° 13.194/97, a qual reproduzo abaixo, “in verbis”: 
 
Art. 2° Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado, na forma e condições que 
estabelecer, a conceder: 



 

 
// - crédito outorgado do /CMS: 
 
h) equivalente à aplicação de até 3% (três por cento) sobre o valor da 
respectiva base de cálculo na saída interestadual promovida por contribuinte 
atacadista com mercadoria destinada a comercialização, produção ou 
industrialização, mantido o sistema normal de compensação do imposto; 

 
De acordo com o dispositivo legal acima, o crédito outorgado é 

concedido sobre o valor da base de cálculo do imposto, e não sobre o valor da operação, 
pois não se pode outorgar crédito sobre parcela não tributada.  

 
Ante todo o exposto, devo argumentar estar correto todo o 

procedimento executado pelo agente fiscal pois a constituição de crédito foi efetuada por 
autoridade fiscal competente para tal, segura está a determinação da infração, 
corretamente identificado o fato gerador, com plena e inequívoca sustentação legal, 
corretamente também encontra-se identificado e intimado o sujeito passivo constando a 
entrega da mídia, assim como a base de cálculo, a alíquota e a penalidade aplicada. 
Finalmente, nos autos encontra-se toda a documentação que lhe deu origem à disposição 
do sujeito passivo, para que pudesse ele exercer seu amplo direito constitucional de 
defesa, o que deita por terra a aludida preliminar de nulidade da peça básica por 
insegurança na determinação  

 
No mérito, considero que o auto de infração é procedente em parte. 

De fato, a Auditoria Fiscal foi efetuada tomando-se por base as informações contidas nas 
notas fiscais eletrônicas emitidas pelo próprio sujeito passivo, abrangendo-se a descrição 
do código e da mercadoria autuada. Parabenizo a revisora pela qualidade do trabalho 
executado, pois a metodologia empregada permite identificar a ocorrência da situação 
tributária com respectiva alíquota efetiva. As mercadorias beneficiadas pelo crédito 
outorgado de 3% (três por cento), foram destacadas dos medicamentos beneficiados com 
o crédito outorgado de 4% (quatro por cento). 

  
Quanto aos aparelhos de barbear ou suas respectivas recargas, 

impende salientar que são produtos submetidos ao regime de substituição tributária pelas 
operações posteriores previstas no Apêndice II do Anexo VIII, do RCTE e não no 
Apêndice I, como deseja a Recorrente, portanto correta a sua retirada do rol de 
mercadorias beneficiadas com a outorga do crédito. 

 
Quanto à multa aplicada, seus acréscimos e critérios de correção, 

constato estarem previstos na legislação tributária estadual, entretanto no tocante ao  
caráter confiscatório, em virtude do previsto no art. 6°, § 4° da Lei 16.469/09, que veda 
decisão, por parte deste órgão julgador, que implique em apreciação ou declaração de 
inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato expedido pela administração tributária, deixo 
de pronunciar-me.  

 
Com efeito, a acusação fiscal decorre de escrituração de crédito 

outorgado em valor superior ao que é autorizado pela legislação tributária. Visto estar 
comprovada a infração imputada ao sujeito passivo, considero que a penalidade aplicada 
está em consonância com o fato gerador. No caso em comento, o art. 71 do Código 
Tributário Estadual, elenca as penalidades relativas a descumprimento das obrigações 
principal e acessórias relativas ao ICMS. O crédito outorgado previsto no art. 11, do Anexo 
IX do RCTE, do mesmo Diploma Legal, também refere-se ao mesmo imposto e trata-se de 
autorização dada ao contribuinte para creditar-se, no momento da apuração, de parcela do 
valor do imposto que seria paga quando da saída da mercadoria.  



 

 
Assim, o contribuinte, na operação de venda, destaca o valor total do 

ICMS nesta incidente e que será apropriado como crédito pelo destinatário. No entanto, 
será recolhido apenas parte do valor debitado, ou seja, o crédito outorgado é crédito dado 
sobre o imposto devido. 

 
No que tange à sustentação oral patrocinada pela representante 

legal do sujeito passivo, a ínclita Dra. Patrícia Almeida Trevelin, que na ocasião além de 
reiterar os argumentos da peça recursal, arguiu a nulidade do feito em decorrência da 
aplicação de Portaria administrativa, em virtude de afronta à hierarquia das leis, devo 
rejeitá-la.  

 
Deveras, impende salientar que no TARE firmado entre a Recorrente 

e a Fazenda Pública Estadual, ficara estabelecido que o sujeito passivo além de obedecer 
a legislação tributária estadual, estaria sujeito ao cumprimento de quaisquer outras 
normas aí incluídas as Portarias e Instruções Normativa aplicáveis.(grifo nosso). Desta 
forma, sob este aspecto, legitimada está a exigência do Estado de Goiás. 

 
Quanto aos demonstrativos e outros meios de prova que se fizerem 

necessárias, devem ser trazidas aos autos no primeiro comparecimento do sujeito 
passivo, conforme prevê o § 1°, do art. 19, da Lei 16.469/09. 

 
Assim, por ter sido efetuado com observância ao art. 142 do CTN e 

de não ter sido apresentado pelo impugnante nenhum fato ou argumento capaz de ilidir a 
pretensão fiscal, entendo que o lançamento deve prosperar, observando-se a revisão 
efetuada pelo agente do fisco (fls. 86/87). 

 
Diante do exposto, voto para rejeitar a preliminar de nulidade da peça 

básica, por insegurança na determinação da infração, arguida pelo sujeito passivo, e no 
mérito, pelo mesmo quórum, conheço do Recurso, dou-lhe parcial provimento, para 
confirmar a decisão singular e considerar PARCIALMENTE PROCEDENTE o auto de 
infração no valor do ICMS nos termos revisados, no valor de R$ 313.102,62 (trezentos e 
treze mil, cento e dois reais e sessenta e dois centavos). 

 
 
 

Sala das sessões, em 18 de março de 2016. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00429/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Lidilone Polizeli Bento 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Pedido de diligência, formulado pelo 
representante do sujeito passivo. Rejeitado. Preliminar de 
nulidade do lançamento por insegurança na determinação da 
infração. Rejeitada.  
 
Deve ser rejeitado o pedido de diligência que não apresenta 
justa causa para seu deferimento, quando submetido a revisão 
fiscal, o sujeito passivo não traz elementos novos que autorize o 
deferimento de nova diligência. 
 
Não há que se falar em nulidade do lançamento por insegurança 
na determinação da infração, quando a infração está 
corretamente tipificada e o sujeito passivo devidamente 
identificado. 
 
ICMS. Obrigação Principal. Persistência na manutenção indevida 
de crédito do ICMS. Exigência de imposto e multa. 
 
Correto o lançamento que exige imposto e acréscimos legais, 
quando o sujeito passivo, após notificado para estorno de 
crédito mantido de forma indevida em sua escrita fiscal, nos 
termos do art. 147-A do CTE, com aplicação da penalidade 
prevista no art. 71, inciso IV, alínea 'b' da Lei nº 11.651/91, 
permanece inerte, persistindo na manutenção indevida de 
crédito em sua escrita fiscal, dando ensejo à exigência de 
imposto e aplicação da penalidade prevista no art. 71, inciso IV, 
alínea 'c' do mesmo diploma legal. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de março de 2016, decidiu, por maioria de votos, rejeitar o pedido de 
diligência formulado pelo sujeito passivo . Foram vencedores os Conselheiros Lidilone 
Polizeli Bento e Heli José da Silva. Vencido o Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho. Por 
unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela 
autuada, por insegurança na determinação da infração. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, Lidilone Polizeli Bento e Heli José da Silva.  
Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Foram 
vencedores os Conselheiros Lidilone Polizeli Bento e Heli José da Silva. Vencido o 
Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho que votou pela improcedência do auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

 
Trata o presente processo de omissão de pagamento do ICMS em 

razão da falta de estorno de crédito, decorrente da aquisição de óleo diesel e energia 



 

elétrica, posteriormente, fornecidos a terceiros prestadores de serviços em pagamento de 
contrato de empreitada, conforme demonstrativo e documentos anexos. 

 
Foram indicados como infringidos os artigos 61, incisos II e III, §§1º e 

2º, 64 da Lei nº 11.651/91, combinado com art.58, inciso III, do Decreto nº 4.852/97. 
Propõe-se a aplicação da penalidade prevista no art. 71, inciso IV, alínea ‘c’ da Lei nº 
11.651/91, com redação da Lei nº 14.634/03.  

 
Instruem os autos Anexo Estruturado- Detalhamento do Crédito 

Tributário, Auditoria Básica do ICMS, Cópia do Auto de Infração nº 4011204320507 
efetuado pela manutenção do crédito indevido no Livro Registro de Apuração, com 
aplicação da penalidade prevista no art. 71, inciso IV, alínea ‘b’, da Lei nº 11.651/91. 

 
Regularmente intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação, 

alegando em síntese: a) que os insumos foram adquiridos pelo impugnante e foram 
utilizados em seu processo produtivo, sendo indiferente o fato de que tenha sido utilizado 
por seus próprios funcionários ou por terceiros contratados pela mesma; b) que tal 
fornecimento consta dos contratos de prestação de serviços, sendo que o óleo diesel 
destinava-se ao transporte de funcionários; c) que tais débitos foram devidamente 
quitados e devem ser extintos; d) que haveria duplicidade com o AI nº 4011204320507; e) 
que haveria nulidade em virtude da violação ao princípio da busca da verdade material, 
pois não teria feito diligência in loco, antes da autuação; f) que estaria violando o princípio 
constitucional da não cumulatividade e assim teria direito a manutenção dos créditos, 
inclusive porque a impugnante realiza operações comerciais envolvendo o resultado de 
sua produção; g) que a multa aplicada caracteriza-se como confiscatória, ofendendo a 
razoabilidade e proporcionalidade, carecendo de amparo constitucional, e solicita a sua 
redução para patamares razoáveis; h) solicita diligência a fim de demonstrar cabalmente a 
inexistência de qualquer das infrações imputadas. 

 
Vindo os autos a julgamento, o ilustre julgador singular, por meio do 

DESPACHO Nº 629/2013-JULP, solicitou que o contribuinte apresentasse demonstrativo 
detalhado onde especificasse a quais créditos tributários se refere o pagamento da parte 
não litigiosa.  

 
Notificado, o contribuinte comparece ao feito alegando: a) que o 

pagamento da parte não litigiosa se refere ao aproveitamento de créditos decorrentes da 
aquisição de óleo diesel para o abastecimento de veículos destinados ao transporte de 
funcionários, classificados pelo Fisco como bens de uso e consumo; b) que reitera o 
pedido de diligência para que se verifique in loco a fim de confirmar a real utilização do 
óleo diesel como insumo ou produto intermediário.  

 
Por meio do DESPACHO Nº 1037/2014-JULP, solicitou-se a DRF de 

origem que se manifestasse sobre: a) o pagamento parcial efetuado pelo contribuinte, 
identificando junto a este, quais os créditos considerados indevidamente registrados estão 
contidos neste pagamento, tendo em vista que por se tratar de duas infrações distintas 
onde houve a compensação com saldo credor existente na escrituração, não foi possível 
identificar nos autos os valores atribuídos a cada uma delas no valor total do imposto 
autuável não estornado, objeto da presente autuação; b) a alegação de que os insumos – 
óleo diesel e energia elétrica – foram consumidos ou utilizados no processo industrial da 
autuada, analisando a aplicabilidade ou não dos laudos apresentados; c) se após as 
providências acima, ainda persiste imposto a recolher e qual o seu valor remanescente. 

 



 

Realizada a diligência, os autos retornam com o seguinte relatório 
diligencial: a) que o óleo diesel foi fornecido às empresas prestadoras de serviços que 
atuam em atividades de remoção e transporte de materiais não aproveitados no processo 
industrial; b) que em relação à energia elétrica, a mesma foi consumida em um britador de 
empresa terceirizada, sendo que a mesma é faturada em nome do sujeito, como se fosse 
consumida pelo mesmo; c) que o AI nº 4011204320507 decorre da cobrança de multa 
formal pela manutenção indevida de créditos na escrita fiscal, e que este é o lançamento 
referente ao tributo não estornado, sendo portanto, fatos distintos; d) que as mercadorias 
destinadas ao uso e consumo não geram direito ao crédito; e) que o § 2º do artigo 4º da IN 
900/2010-GSF, exclui o direito ao crédito decorrente do combustível utilizado no transporte 
de matéria-prima do local de sua extração ou produção até o local de início da linha de 
produção ou armazenamento; f) que a prestação de serviço fornecida ao Sujeito Passivo 
foi tributada pelo INSS na condição de prestador de serviço e não na condição de 
industrializador para terceiro; g) que o valor exigido na inicial deve ser mantido.  

 
Em contradita, o contribuinte comparece ao feito solicitando a sua 

improcedência e alegando: a) que tanto o óleo diesel, como a energia foram utilizados em 
seu processo produtivo e portanto geram direito ao crédito, independentemente de ser 
sido utilizado por terceiro; b) que recolheu como parte não litigiosa os valores não 
estornados decorrentes da utilização do óleo diesel utilizado no transporte de funcionários 
e sobre bens adquiridos para o seu uso e consumo; c) que nos contratos firmados a 
impugnante fica obrigada a fornecer toda a energia elétrica e óleo diesel necessários a 
operação, e que a legislação não faz nenhuma distinção entre a utilização de tais produtos 
em equipamentos próprios e de terceiros; d) que conforme laudo, os produtos foram 
consumidos/utilizados na atividade industrial; e) que não se opõe ao apensamento do 
processo AI nº 4011204320507.  

 
Vindo os autos a julgamento, o ilustre julgador singular rejeitou as 

preliminares de nulidade e de redução ou exclusão da multa e no mérito julgou procedente 
o lançamento, entendendo que o sujeito passivo não trouxe aos autos elementos 
necessários para afastarem a acusação fiscal. 

 
Inconformado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário no qual 

traz as mesmas alegações constantes da impugnação inicial, no qual aduz em síntese 
nulidade do lançamento, tendo em vista duplicidade de autuação com o lançamento nº 
4011204320507 e ofensa ao princípio da verdade material, requer o sobrestamento do 
julgamento do processo para aguardar o julgamento do processo supracitado e ao final o 
reconhecimento da improcedência do lançamento. 

 
Em sessão cameral, o representante do sujeito passivo requer seja 

efetuada diligência no sentido de apurar como foi utilizado o óleo diesel e energia elétrica, 
cujo crédito foi objeto de estorno pelo presente auto de infração.  

 
É o Relatório. 
 
 
                                  V O T O 
 
 
Preliminarmente, rejeito o pedido de diligência efetuado pelo sujeito 

passivo em sessão cameral, visto a ausência de justa causa para deferimento de seu 
pleito. Os argumentos trazidos na impugnação em primeira instância e os constantes do 
recurso voluntário são os mesmos, além do que o lançamento já fora submetido a revisão 



 

fiscal e após a sua realização não existem elementos novos nos autos capazes de 
justificarem a realização de nova revisão fiscal.   

 
Rejeito a preliminar de nulidade do lançamento por insegurança na 

determinação da infração, em razão de suposta duplicidade de autuação e ofensa ao 
princípio da verdade material. 

 
 Esclareço em primeiro lugar que não existe duplicidade de autuação, 

o auto de infração nº 4011204320507 trata de exigência de multa formal pela manutenção 
indevida de crédito do ICMS no Livro Registro de Apuração do sujeito passivo, sendo 
aplicada a penalidade prevista no art. 71, inciso IV, alínea ‘b’ da Lei nº 11.651/91. Após 
notificado para estorno do crédito mantido de forma indevida, não tendo o sujeito passivo 
realizado o estorno, foi autuado novamente, sendo proposta a penalidade prevista no art. 
71, inciso IV, alínea ‘c’ da Lei nº 11.651/91.  

 
Tratam-se de infrações e penalidades distintas, na primeira autuação 

o sujeito passivo infringe a legislação por manter crédito indevido em sua escrita, na 
segunda por persistir, após notificado para estorno do crédito, na manutenção indevida, 
sendo lhe aplicada penalidade distinta prevista na alínea ‘c’ do mesmo dispositivo legal. 
Dessa forma, resta claro que não existe duplicidade de autuação, mas sim infrações e 
penalidades distintas.  

 
Com relação a suposta ofensa ao princípio da verdade material, 

entendo que inexiste, o lançamento é baseado em documentos do sujeito passivo, cujas 
informações foram por ele próprio prestadas, sendo desnecessária visita in loco para 
verificar a destinação da utilização das mercadorias, visto que a informação consta de 
seus documentos e foram por ele mesmo prestadas. Assim, concluo que não existe 
nulidade do lançamento por insegurança na determinação da infração, visto que a infração 
está corretamente tipificada e o sujeito passivo perfeitamente identificado.    

 
Deixo de analisar o pedido de sobrestamento do julgamento do 

processo, em razão de julgamento pendente do processo nº 4011204320507, tendo em 
vista que o representante do sujeito passivo retirou o pedido de sobrestamento em sessão 
cameral, visto que o referido processo ter sido julgado pelo Conselho Pleno em 18 de 
fevereiro de 2016, deixando de existir o fundamento para o sobrestamento pleiteado. 

 
Quanto ao mérito, utilizo-me dos fundamentos de fato e de direito 

constantes do relatório diligencial de fls. 372/390 e da sentença singular de fls. 422/433 
para com base na fundamentação por remissão decidir, conforme passo a expor. 

 
Nos termos do art.147-A do CTE, sem prejuízo de outras atribuições 

e competências funcionais e da aplicação da penalidade cabível, o Fisco Estadual deverá 
exigir, mediante notificação, o estorno de crédito nos casos em que o contribuinte não 
tenha procedido ao estorno exigido pela legislação tributária ou tenha efetuado a 
escrituração indevida de valores a título de crédito, desde que não tenha havido omissão 
do pagamento do imposto.  

 
O sujeito passivo foi atuado em primeiro lugar por manter em sua 

escrita fiscal crédito, decorrente da aquisição de óleo diesel e energia elétrica adquiridos 
pela autuada como se fosse para consumo próprio e repassados para prestadores de 
serviço como forma de pagamento por serviços contratados pela autuada para execução 
de serviços relacionados a remoção e transporte de materiais não aproveitados no 
transporte industrial (contrato de fls. 150/179). Notificado para estornar o crédito mantido 



 

de forma indevida, nos termos do art.147-A supracitado, o sujeito passivo permanece 
inerte dando ensejo a segunda autuação, por persistir na manutenção de crédito indevido 
em sua escrita fiscal. 

 
Consta dos autos informação de que sobre os serviços contratados 

fora pago ISS, imposto de competência municipal. Tanto a Constituição Federal, quanto a 
legislação tributária federal e estadual convergem no sentido de se garantir a concretude 
do princípio da não cumulatividade. Significa dizer que ao contribuinte do ICMS é 
garantido o crédito pela aquisição de mercadorias para compensação com débitos pelas 
suas saídas. A razão de ser do crédito é possibilitar a compensação com futuros débitos 
garantindo a não cumulatividade do imposto. Dessa forma, cristalina a conclusão no 
sentido de que se a saída posterior ocorrer sem débito não há que se falar em crédito do 
imposto. No presente caso, resta evidenciado nos autos que as prestações de serviço 
contratadas pela autuada foram tributadas pelo ISS e não pelo ICMS, assim não há razão 
para garantir aproveitamento de crédito em aquisições de mercadorias utilizadas em 
prestação de serviço tributadas por outro imposto.    

 
Por outro lado, ainda que admitíssemos que as mercadorias 

adquiridas foram utilizadas na cadeia de produção do sujeito passivo, verifica-se que de 
acordo com a legislação vigente, mais especificamente a Instrução Normativa nº 990/10-
GSF, art. 4º, §§ 1º e 2º, as mercadorias adquiridas não dariam direito a crédito do imposto 
por serem mercadorias destinadas a uso/consumo do estabelecimento da autuada, sendo 
o crédito para mercadorias com esta destinação permitido apenas a partir de 1º de janeiro 
de 2020, conforme art. 33, inciso I da Lei Complementar nº 87/96. 

 
O sujeito passivo não traz aos autos levantamento contraditório no 

sentido de afastar o levantamento fiscal, apenas insiste em teses no sentido de que teria 
direito a aproveitar e manter o crédito objeto dos autos, por serem mercadorias utilizadas 
em seu processo industrial, por outro lado, o lançamento encontra-se munido com 
documentos que dão sustentação a acusação fiscal, tais como auditoria básica do ICMS e 
planilhas demonstrando os valores de crédito mantidos de forma indevida, visto que as 
mercadorias adquiridas foram repassadas a terceiros e não utilizadas pela adquirente na 
execução de suas atividades fins. 

 
Por outro, reforçando a acusação constante do presente processo, 

ressalto que o processo nº 4011204320507, fundamento para este auto de infração, foi 
julgado procedente pelo Conselho Pleno em 18 de fevereiro de 2016. O referido processo 
trata da manutenção do crédito indevido, que também é objeto do processo em julgamento 
por tratar da persistência na manutenção indevida de crédito, dessa forma, a questão 
principal relativa a este processo, se o sujeito passivo possui ou não direito ao crédito em 
questão já fora enfrentada pelo Conselho Pleno desta Casa que decidiu no sentido de que 
o sujeito passivo não possui direito ao crédito objeto dos autos referido e do presente 
processo. 

 
Ante o exposto e considerando que o sujeito passivo não traz 

elementos novos ao feito, rejeito o pedido de diligência formulado pelo representante do 
sujeito passivo em sessão cameral, a preliminar de nulidade do lançamento por 
insegurança na determinação da infração e no mérito, conheço do recurso voluntário, 
nego-lhe provimento para manter a sentença singular que julgou procedente o 
lançamento.    

 
 

Sala das sessões, em 30 de março de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00437/16 
 
Relator: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Preliminar de nulidades por 
insegurança na determinação da infração e cerceamento do 
direito de defesa. Rejeitada. Decisão unânime. Em auto de 
infração cujo ICMS devido é decorrente de estorno de crédito 
outorgado, não há que se falar em necessidade de constar do 
feito o valor da base de cálculo, alíquota e valor da operação, 
visto que não há incidência direta sobre determinada 
mercadoria. Quanto ao cálculo de juros e correção monetária, 
interessa que a legislação tributária já estabelece a forma, índice 
e critérios para efetivá-la, conforme arts. 481, 482 e 483 do 
RCTE. 
 
PROCESSUAL. Pedido de diligência. Indeferido. Decisão 
unânime. A realização de diligência determinada pelo julgador 
singular, que deixa ainda mais clara a exigência do crédito 
tributário, de forma a não mais ser necessária a realização desta 
na instância cameral, resulta em seu indeferimento, em virtude 
da falta do fim de saneamento do processo. 
 
ICMS. Obrigação principal. Omissão de pagamento do imposto 
em decorrência da apropriação indevida de crédito outorgado. 
Procedência. Decisão não unânime. O crédito outorgado de 5% 
para o industrial de produtos lácteos deve ser aproveitado nos 
termos da legislação especifica que rege a matéria, não se 
aplicando, nos termos do art. 11, XXXV, "e", 2, do Anexo IX, do 
RCTE, à saída de leite condensado, até 31/05/2009; às saídas de 
mercadorias que não sejam de produção própria do beneficiário; 
e nem nas transferências interestaduais, sem a celebração de 
TARE específico sobre a matéria. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 18 de março de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido 
de diligência formulado pela autuada. Participaram do julgamento os Conselheiros David 
Fernandes de Carvalho, Aguinaldo Fernandes de Melo, Washington Luis Freire de 
Oliveira, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes e José Pereira D'abadia. Por votação 
unânime, rejeitar as preliminares de nulidade do auto de infração, por insegurança na 
determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa, arguidas pela autuada. 
Participaram do julgamento os Conselheiros David Fernandes de Carvalho, Aguinaldo 
Fernandes de Melo, Washington Luis Freire de Oliveira, Marlene Maria da Silva Ruguê 
Bernardes e José Pereira D'abadia. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros David Fernandes de 
Carvalho, Washington Luis Freire de Oliveira, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes e 
José Pereira D'abadia. Vencido o Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo que votou 
pela improcedência do lançamento fiscal. 
 



 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta destes autos que o sujeito passivo “Omitiu o pagamento do 
ICMS, na importância de R$93.500,91 (noventa e três mil, quinhentos reais e noventa e 
um centavos), em razão da escrituração indevida de valores, a título de crédito outorgado 
de 5%, referentes a diversas saídas interestaduais, pois o benefício fiscal concedido aos 
estabelecimentos industriais não se aplica a essas operações, quer por se tratar do 
produto “leite condensado” até junho de 2009, quer por se tratar de transferências sem 
TARE, quer ainda por não se tratar de produtos de fabricação própria. Em consequência, 
deverá pagar o ICMS no valor acima mencionado, juntamente com os acréscimos legais, 
conforme demonstrativo e documentos anexos”. 

 
A autoridade fiscal autuante esclarece em Descritivo Complementar 

da Ocorrência que se estornou o crédito outorgado que era indevido em virtude do 
seguinte: 

 
- operações com CFOP 6.102 e 6.152 – pois não se tratam de 

operações com produtos de fabricação própria, como exige a legislação tributária 
 
- operações de transferências interestaduais CFOP 6.151 e 6.152 

sem TARE, pois a legislação tributária exige a lavratura de TARE para creditamento em 
transferências interestaduais 

 
- anteriormente a junho de 2009, período em que o crédito outorgado 

de 5% referente ao “leite condensado” não se aplicava pois esse produto ainda não estava 
discriminado no dispositivo legal que permitia o benefício. 

 
O fiscal esclarece, ainda, que considerou nesta Auditoria o valor do 

crédito outorgado de 2% sobre o valor da operação previsto no art. 11, III, do Anexo IX, do 
RCTE (crédito outorgado do atacadista e do industrial na saída para comercialização, 
produção ou industrialização). 

 
Tido por infringido o art. 64 da Lei nº 11.651/91 c/c art. 11, III e 

XXXV, “e”, 2 do Anexo IX e art. 82 do Decreto nº 4.852/97 
 
A penalidade proposta é a tipificada no art. 71, IV, “a”, da Lei nº 

11.651/91 c/ redação da Lei nº 14634/2003. 
 
A instrução processual conta com: Auditoria da Conta Corrente do 

ICMS – (fls. 5/6) e Demonstrativo Crédito Outorgado nota fiscal por nota fiscal (fls. 7/19), 
extratos da DPI  constando dados de “Outros Créditos” (Fls. 20/25). 

 
Intimado regularmente,o sujeito passivo apresenta impugnação em 

primeira instância, alegando que: nulidade por cerceamento do direito de defesa e 
insegurança na determinação da infração por  não constar do auto de infração a base de 
cálculo, a alíquota e o valor da operação, bem como indicação dos índices de correção 
monetária, das multas e dos juros; no mérito, aduziu que é signatária de TARE que a 
credencia a aproveitar o referido benefício fiscal, bem como nunca houve restrição para 
aproveitamento do crédito outorgado para o produto leite condensado; afirma também que 
a fiscalização não indicou quais foram as operações glosadas,  não indicou quais foram as 
notas fiscais, não relacionou os números destas notas fiscais; aduziu, também que a multa 
é confiscatória. 

 



 

Anexou cópia do TARE 114/02-GSF – referente ao PRODUZIR  
 
O julgador singular enviou os autos em diligência para o fim de 

esclarecer sobre as alegações do sujeito passivo relativamente à falta de restrição de 
utilização do benefício fiscal em apreço para leite condensado, pois a legislação 
estabelece o benefício para o NCM 0402 – leite e creme de leite, concentrados ou 
adicionados de açúcar ou de outros edulcorantes 

 
O autor do procedimento fiscal manifesta-se afirmando que até o 

mês 05/2009 este produto não estava discriminado no inciso XXXV do art. 11 do Anexo IX 
do RCTE. A sua inclusão ocorreu somente após o mês 06/2009 tal qual estabelecido pelo 
Apêndice XXXII que foi acrescido à legislação tributária de Goiás pelo Decreto nº 6939/09 
com vigência a partir de 01/06/2009. 

 
Juntou aos autos planilhas discriminando produtos, valor operação, 

base de cálculo e ICMS, bem como valor do crédito outorgado permitido (5% e 2%) (fls. 
93/99) 

 
O julgador singular decidiu rejeitar preliminares de nulidade e no 

mérito julgar procedente o auto de infração 
 
Em recurso voluntário, o sujeito passivo repete as alegações feitas 

em sua impugnação em primeira instância. 
 
Pedindo:  
 
- nulidade por insegurança na determinação da infração e 

cerceamento do direito de defesa;  
 
- diligência para a fiscalização apresentar demonstrativos de cálculo 

do imposto cobrado indicando a alíquota aplicável, índices de juros e correção monetária, 
e os termos inicial e final da aplicação destes; 

 
- que seja declaração a multa confiscatória, reduzindo-a a patamares 

condizentes com os princípios de vedação ao confisco. 
 
 
                          V   O   T   O 
 
 

Tratam estes autos de exigência de ICMS, multa, mais acréscimos 
legais, de contribuinte que omitiu o pagamento do imposto em virtude de apropriação 
indevida de crédito outorgado de 5% para produtos lácteos. 
 

O processo encontra-se devidamente instruído com a planilha de fls. 
07/19 que especifica nota fiscal por nota fiscal, por série, nº e data de emissão, com CFOP 
das operações e valor da operação, por mês, ao final de cada um calcula-se o valor do 
crédito outorgado permitido (5% produtos lácteos + 2% do industrial), o valor do crédito 
outorgado registrado no Livro Registro de Apuração do ICMS e informado na DPI, o valor 
estornado e o valor da diferença a favor do erário. 

 
De início descarto a ocorrência de nulidade processual por 

insegurança na determinação da infração e cerceamento do direito de defesa. Com efeito, 



 

o art. 8º da Lei nº 16.469/09 determina que do auto de infração devem constar a base de 
cálculo, o valor da operação e o percentual de alíquota, quando for o caso. Como a 
presente autuação origina-se de estorno de crédito, não é o caso, naturalmente, vez que 
não existem aqueles valores, visto que não se trata de autuação de ofício sobre 
determinada mercadoria, mas o imposto devido decorreu do estorno de créditos indevidos. 

 
Também, os elementos para o cálculo da correção monetária das 

multas e dos juros encontram-se especificados na legislação tributária, e o processo indica 
os dispositivos legais respectivos, seja na peça inicial, quanto à multa, seja no rodapé da 
intimação, quanto ao cálculo da correção monetária e juros (arts. 481, 482 e 483)) (fls. 26). 

  
No mérito, a presente autuação deve ser analisada à vista do que 

estabelece o art. 11, XXXV, “e”, 2, do Anexo IX, do Decreto nº 4.852/97 – RCTE, a seguir 
transcrito: 

 

“Art. 11. Constituem créditos outorgados para efeito de compensação com 

o ICMS devido: 

............................................................................................................... 
XXXV - para o estabelecimento que efetuar operação interestadual com achocolatado em pó; bebida 
láctea; creme de leite; doce de leite; iogurte; leite aromatizado, esterilizado (UHT), pasteurizado ou em 
pó; manteiga de leite; queijo, inclusive requeijão; soro de leite em pó; e óleo butírico de manteiga (butter 
oil), leite pré-concentrado integral e leite pré-concentrado desnatado, o percentual de 5% (cinco por 

cento) aplicado sobre o valor da base de cálculo, observado, ainda, o seguinte (Lei nº 13.453/99, 

art. 1º, I, “a”, 3 e § 1º, I, "b"): 

NOTA: Redação com vigência de 01.02.04 a 31.05.09 

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO CAPUT DO INCISO XXXV DO ART. 11 PELO ART. 1º DO 
DECRETO Nº 6.939, DE 01.07.09 - VIGÊNCIA: 01.06.09 

XXXV - para o estabelecimento industrial, na operação interestadual com produto de fabricação própria, 
relacionado no Apêndice XXXII, em cuja industrialização tenha sido utilizado leite como matéria-prima, o 
percentual de 5% (cinco por cento) aplicado sobre o valor da base de cálculo, observado o seguinte (Lei 
nº 13.453/99, art. 1º, I, “a”, 3 e § 1º, I, "b"): 
NOTA: Redação com vigência de 01.06.09 a 27.12.11. 

....................................................................................................................................................................... 

e) o benefício não alcança a operação: (Redação acrescida pelo Decreto nº 
5.834 - vigência: 30.09.03 a 25.12.14) 

......................................................................................................................... 

2. de saída em transferência, excetuado o caso autorizado e realizado nos 
termos de regime especial para tal fim celebrado com a Secretaria da 
Fazenda;” (Redação acrescida pelo Decreto nº 5.834 - vigência: 30.09.03 a 
25.12.14) 

 
A partir da leitura dos dispositivos legais acima transcritos, conclui-se 

pela correção do trabalho da fiscalização, uma vez que: 
 
a) a redação vigente no período até 31/05/09  realmente não 

contemplava o crédito outorgado para o produto leite 
condensado, sendo que somente a partir de 01/06/09, com a 
criação do Apêndice XXXII do Anexo IX, é que o benefício fiscal 
passou a contemplar tal produto; 

 
b) a partir de 01/06/2009, o benefício fiscal foi restringido de forma a 

alcançar apenas os produtos de fabricação própria. Assim, as 
operações com CFOP 6.102 e 6.152, que cuidam de saídas de 
mercadorias adquiridas de terceiros, realmente não estavam 
contempladas com o direito ao crédito outorgado de 5%; 
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c) as saídas em transferência, apesar de previstas no benefício 
fiscal, são condicionadas à celebração de termo de acordo de 
regime especial – TARE do sujeito passivo com a Secretaria da 
Fazenda, autorizando a apropriação do crédito outorgado nas 
transferências. Entretanto, o sujeito passivo não adotou tal 
iniciativa junto à SEFAZ. Observa-se que o TARE 114/02-GSF 
cuja cópia o sujeito passivo anexou ao feito, não cuida do assunto 
em apreciação, mas apenas de implementação do incentivo 
financeiro do PRODUZIR. 

 
Nesse sentido, o auto de infração está corretamente alinhado com as 

normas que tratam do crédito outorgado em questão, não sendo pertinentes, por outro 
lado, a alegação da parte passiva de que não foram indicadas as notas fiscais, por 
número, ou operações, visto que, conforme já explicitado, a planilha de fls. 07/19 traz 
esses dados.  

 
Quanto à argumentação de que a multa apresenta caráter 

confiscatório, insta observar que o julgador administrativo não tem competência para 
apreciação ou decisão sobre constitucionalidade ou não de norma, tratando-se de assunto 
a ser apreciado junto ao Poder Judiciário (art. 6º § 4º da Lei nº 16.469/09). 

 
Por fim, indefiro o pedido de diligência, visto que os autos se 

encontram devidamente instruídos, e que já foi realizada diligência determinada pelo 
julgador singular, cujo resultado encontra-se às fls. 93/99 dos autos, suficiente para 
espancar de vez qualquer dúvida sobre o levantamento fiscal. 

 
Posto isso, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento para 

confirma a decisão singular que julgou procedente o auto de infração. 
 
 
 

 
 
 

 
 

Sala das sessões, em 04 de abril de 2016. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00451/16 
 
Relator: Conselheiro Márcio Nogueira Pedra 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de exclusão da 
sucessora/solidária da lide. Rejeitada. Decisão unânime. 
Preliminar de nulidade da sentença singular por cerceamento do 
direito de defesa. Rejeitada. Decisão unânime. ICMS. Omissão 
de estorno regularmente determinado via notificação. 
Procedência. Decisão unânime. 1. Deve ser mantida na lide a 
pessoa jurídica que, conforme investigações realizadas pela 
autoridade Fiscal, ficou comprovadamente demonstrado se 
tratar de sucessora da empresa autuada. 2. Não de decreta a 
nulidade da sentença singular quando o motivo trazido pelo 
arguente deixou de existir, tornando inócuo o retorno do 
processo à primeira instância. 3. Sendo o crédito do ICMS 
irregular, quando o sujeito passivo possuir saldo credor na 
escrituração e não efetuar o estorno nos termos exigidos em 
notificação fiscal, deverá ser lavrado o competente auto de 
infração, para exigência da multa, sem prejuízo do pagamento 
da importância correspondente ao valor  não estornado (artigo 
71, IV, "c", CTE). 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de março de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de exclusão do  FRIGORÍFICO MARGEM LTDA, da lide, arguida pela autuada. 
E, também, por unanimidade de votos,  rejeitar a preliminar de nulidade da sentença 
singular, requerida pela defesa, por cerceamento do direito de defesa. Quanto ao mérito, 
por votação unânime, decidiu, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a 
sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Márcio Nogueira Pedra, Edson Abrão da Silva, David 
Fernandes de Carvalho, Paulo Diniz e Masayuki Missao. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A inicial do processo informa que o contribuinte FRIGORÍFICO 
CENTRO OESTE SP LTDA, após ser  auditado em 2004, foi autuado pela escrituração de 
R$ 3.185.614,97 de creditos fiscais considerados indevidos, valor este que não foi, 
inicialmente, objeto de exigência, mas notificado para estorno em 04/03/05 por se tratar de 
saldo credor escritural em 31/12/04. Na presente ação fiscal, realizada em procedimento 
de  baixa cadastral,  verificou-se que o contribuinte não efetivou aquele estorno, para 
validar seu saldo em 31/12/04, sendo, então, exigidos os R$ 3.185.614,92 de ICMS 
compensados (nao autuados) na auditoria ref. ex. 2004 (autos de infração n. 
3.0105523.226.21 e 3.0108414.371.34).  

 
Foram indicados como infringidos os artigos 40, 58, § 3º, II e 63, 

CTE, combinados com o artigo 11, incisos V e XXI do Anexo IX do RCTE. A penalidade é 
a do artigo 71, IV, “c”, CTE. Foi incluída na lide na condição de solidária e sucessora(fls 
04) a empresa FRIGORÍFICO MARGEN LTDA, consoante respaldado pelas razões 



 

expostas às fls 07 a 11.  Comprovam a infração demonstrativos, auditoria básica do ICMS, 
bem como cópias de folhas dos livros fiscais da autuada.  

 
Intimados para impugnar em primeira instância, ambos os sujeitos 

passivos comparecem ao processo, em peça única, solicitando a ilegitimidade passiva do 
FRIGORÍFICO MARGEN LTDA e a improcedência do lançamento.  

 
O Julgador de primeira instância, após análise das razões trazidas 

pela defesa, decidiu pela manutenção do FRIGORÍFICO MARGEN LTDA na lide e pela 
procedência do auto de infração.  

 
Inconformados com a decisão que lhes foi desfavorável, os sujeitos 

passivos interpuseram recurso à Câmara Julgadora. Os recorrentes condicionam o 
julgamento do presente processo ao julgamento do processo nº 3021368217883. É que no 
processo retrocitado, o contribuinte comprovou que houve glosa de créditos legítimos, que 
referiam-se a exportações supostamente não comprovadas, para as quais a recorrente 
teria juntado os devidos comprovantes.  Pede, por conta disto, a anulação da sentença 
singular e remessa do processo à primeira instância para julgamento somente após a 
decisão final no processo lavrado anteriormente, processo nº 3021368217883.  

 
Continuando seu recurso, o sujeito passivo argui a ilegitimidade da 

inclusão da empresa Frigorífico Margen Ltda como devedora solidária no presente 
processo. Afirma que o Frigorífico Margen Ltda nunca possuiu nenhum tipo de poder 
frente ao Frigorífico Centro Oeste SP LTDA.  

 
Conclui seu recurso pedindo a improcedência do lançamento. 
 
A Câmara Julgadora , quando o processo veio a julgamento, baixou 

a resolução seguinte :  
 
A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 

realizada no dia 17/04/08, acatando proposição do Conselheiro Relator, resolve, por 
unanimidade de votos, retirar o processo da pauta de julgamento, encaminhando os autos 
à Secretaria Geral - SEGE, para que seja novamente pautado em conjunto com processo 
nº 3 0213682 178 83, que se encontra em diligência. Participaram da decisão os 
Conselheiros Manoel Antônio Costa Filho, Luis Antônio da Silva Costa e Eliene Mendes de 
Oliveira Feitosa. 

 
O processo retornou a julgamento, sendo baixada nova resolução 

nos termos seguintes : 
 
“A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 

realizada no dia 2/10/2008, acatando proposição do Conselheiro Relator, resolve, por 
unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência, para que os autos sejam 
encaminhados à Delegacia Fiscal de origem, a fim de que seu titular, por gentileza, 
nomeie auditor fiscal, para proceder revisão fiscal, conforme sugestão do auditor autuante. 
Participaram da decisão os Conselheiros Manoel Antônio Costa Filho, Edson Abrão da 
Silva e Eliene Mendes de Oliveira Feitosa.” 

 
A diligência foi realizada, fls 113, havendo o auditor responsável 

proposto a compensação do imposto exigido em lançamentos relativos à omissão de 
pagamento de ICMS substituição tributária pelas operações anteriores – STOA, já 
definitivamente julgados, com o ICMS exigido em autos de infração referentes a estorno 



 

de crédito na Auditoria Básica do imposto, período de 2002 a 2005. Após a compensação 
sugerida pelo auditor, a exigência prevista no presente auto de infração restaria reduzida 
de R$3.185.614,95 para R$3.002.051,86 de ICMS.  

 
Ao se manifestar sobre a diligência de fls 113 e seguintes, a 

recorrente afirma que as resoluções das Câmaras Julgadoras determinaram a realização 
de diligência para revisão dos autos de infração. Porém, não foi isto que ocorreu, pois o 
auditor apenas apresentou um fator superveniente que, independente das razões 
apresentadas pela defesa, reduziu o montante final das exigências de ICMS. Embora 
concordando com a existência de crédito compensável, decorrente dos autos de infração 
de ICMS STOA, o contribuinte argumenta que, em relação aos valores originalmente 
autuados, a defesa já apresentou razões de mérito que levam à sua improcedência total 
ou parcial, razões estas que não foram analisadas na diligência realizada. Afirma que, com 
relação ao auto de infração nº 3022209115294, restariam  R$2.222.070,63 de exigência 
de ICMS.  

 
Em seguida, fls 146, a Representação Fazendária vem ao processo 

e solicita a juntada de documentos, relativos à manifestação da Gerência de Auditoria – 
GEAT quanto à revisão fiscal efetuada no processo nº 3010841437134, em que o revisor 
também havia admitido a compensação entre valores exigidos nos diversos autos de 
infração. Na referida manifestação a Gerência de Auditoria – GEAT se posiciona contra a 
realização de compensação.  

 
Como foram anexados, por solicitação da Representação 

Fazendária, novos documentos ao processo, a Terceira Câmara Julgadora, no sentido de 
dar conhecimento ao contribuinte, baixou a resolução seguinte :   

 
“A Terceira Câmara Julgadora do CAT, em sessão realizada no dia 

04/01/2016, acatando proposição do Conselheiro Relator, resolve, por unanimidade de 
votos,  

CONSIDERANDO que aplicam-se subsidiariamente ao processo 
contencioso fiscal  as disposições da Lei nº 13.800, de 18 de janeiro de 2001, e as normas 
da legislação processual civil, consoante § 1º, do artigo 6º, Lei nº 16.469/2009; 

 
CONSIDERANDO o princípio do contraditório e da ampla defesa com 

os meios e recursos a ela  inerentes, bem como a legislação que dispõe sobre intimações 
(artigo 14, V, Lei nº 16.469/2009); 

 
encaminhar o processo à Gerência de Controle e Preparo 

Processual, para que proceda intimação do sujeito passivo, através de sua procuradora, 
Dra. SIMAR OLIVEIRA MARTINS, no endereço indicado às fls 156, para se manifestar, no 
prazo de 15 (quinze) dias, acerca da peça juntada ao processo, a pedido da 
Representação Fazendária (fls 146 a 153). Após, retorne-se para julgamento.” 

 
Intimada, a advogada da autuada não se manifestou (fls 159/160).  
 
O processo foi, então, encaminhado para julgamento. 
 
É o relatório.  
 
 

VOTO 
 



 

 
 
De início, os recorrentes condicionam o julgamento do presente 

processo ao julgamento do processo nº 3021368217883, argumentando que teria ficado 
comprovado, no referido processo, que houve glosa de créditos legítimos, que referiam-se 
a exportações supostamente não comprovadas, para as quais a recorrente teria juntado 
os devidos comprovantes.  Pede, por conta disto, a anulação da sentença singular e 
remessa do processo à primeira instância para julgamento somente após a decisão final 
no processo lavrado anteriormente.  

 
O pedido dos sujeitos passivos está prejudicado, pois o processo nº 

3021368217883 já foi definitivamente julgado pelo Conselho Pleno, em 16/04/2013. 
Assim, não faz sentido retornar o referido processo à Primeira Instância para novo 
julgamento. Além disso, detecto que, após o julgamento definitivo do referido processo, foi 
realizada diligência, consoante fls 113/116 dos autos, já considerando, portanto, os 
valores indicados em ambos os processos. Por tais razões, rejeito a preliminar de 
cerceamento ao direito de defesa.   

 
Em seguimento ao seu recurso, os sujeitos passivos arguem a 

ilegitimidade da inclusão da empresa Frigorífico Margen Ltda como devedora solidária no 
presente processo. Afirmam que o Frigorífico Margen Ltda nunca possuiu nenhum tipo de 
poder frente ao Frigorífico Centro Oeste SP LTDA.  

 
A inclusão da empresa Frigorífico Margen Ltda na lide foi feita a partir 

de inúmeras informações levantadas pelo Fisco. Tais investigações demonstram que o 
Frigorífico Margen Ltda é o sucessor direto do Frigorífico Centro Oeste SP Ltda. As 
informações que fizeram com que o Frigorífico Margen Ltda fosse incluído na lide 
encontram-se às fls 07 e seguintes do processo, onde se constata que este contribuinte foi 
sucessor direto de várias unidades do Frigorífico Centro Oeste SP Ltda, dentre elas o 
estabelecimento objeto do presente lançamento. Dentre a coleção de fatos que 
demonstram a responsabilidade do Frigorífico Margen Ltda, pinçamos o seguinte : 

 
“Em 13/12/2005 o Frigorífico Centro Oeste SP, filial de Goianira, 

protocolizou informação (Processo 27925080, 13/12/05), firmada pelo sempre procurador 
Sérgio Veronesi, sobre exportações realizadas pelas unidades do Centro Oeste de 
Goianira e Paiçandu (PA), mas cujos contratos de câmbio foram fechados com o CNPJ do 
Margen em virtude de pagamento antecipado de exportação. 

Resumindo, exportações efetuadas por unidades do Centro Oeste, e, 
portanto, com Notas Fiscais e Registro de Exportação em nome destas, tiveram 
pagamento antecipado (e, portanto fechado contrato de câmbio) em nome do Margen, o 
que é outro indício de que Margen e Centro Oeste são a mesma empresa.” 

 
Em suma, são inúmeras informações que demonstram a efetiva 

existência de sucessão entre as empresas, o que me leva a decidir pela manutenção do 
Frigorífico Margen Ltda na lide.  

 
No mérito, a defesa nada apresenta. Apenas afirma que a acusação 

não deve prevalecer por falta de prova conclusiva. Ocorre que a acusação se sustenta em 
levantamentos, levados a efeito, a partir de livros e documentos da empresa autuada. 
Informa o auto de infração que o contribuinte, após ser  auditado em 2004, foi autuado 
pela escrituração de R$ 3.185.614,97 de creditos fiscais considerados indevidos, valor 
este que não foi, inicialmente, objeto de exigência, mas notificado para estorno em 
04/03/05 por se tratar de saldo credor escritural em 31/12/04. Na presente ação fiscal, 



 

realizada em procedimento de  baixa cadastral,  verificou-se que o contribuinte não 
efetivou aquele estorno, para validar seu saldo em 31/12/04. Por este motivo, e com 
fundamento na alínea “c”, do inciso IV, artigo 71, CTE, foi, então, exigido o ICMS no 
montante de  R$ 3.185.614,92. A acusação está comprovada por levantamentos e cópias 
de livros fiscais do contribuinte. Entendo que é procedente o lançamento realizado. 

 
Foi realizada  diligência , fls 113, em que o auditor responsável 

propôs a compensação do imposto exigido em lançamentos relativos à omissão de 
pagamento de ICMS substituição tributária pelas operações anteriores – STOA, já 
definitivamente julgados, com o ICMS exigido em autos de infração referentes a estorno 
de crédito na Auditoria Básica do imposto, período de 2002 a 2005. Após a compensação 
sugerida pelo auditor, a exigência prevista no presente auto de infração restaria reduzida 
de R$3.185.614,95 para R$3.002.051,86 de ICMS.  

 
Ao se manifestar, a defesa, embora concordando com a existência 

de crédito compensável, decorrente dos autos de infração de ICMS STOA, argumenta 
que, em relação aos valores originalmente autuados,  já apresentou razões de mérito que 
levam à sua improcedência total ou parcial, razões estas que não foram analisadas na 
diligência realizada. Afirma que, com relação ao auto de infração nº 3022209115294, 
restariam  R$2.222.070,63 de exigência de ICMS.  

 
No meu sentir, a compensação do imposto exigido em lançamentos 

relativos à omissão de pagamento de ICMS substituição tributária pelas operações 
anteriores – STOA, já definitivamente julgados, com o ICMS exigido em autos de infração 
referentes a estorno de crédito na Auditoria Básica do imposto não deve ser acatada. 
Compartilho do entendimento trazido pela Representação Fazendária, fls 146, por 
intermédio de  manifestação da Gerência de Auditoria – GEAT quanto à revisão fiscal 
efetuada no processo nº 3010841437134, em que o revisor também havia sugerido a 
compensação entre valores exigidos nos diversos autos de infração. Na referida 
manifestação a Gerência de Auditoria – GEAT se posiciona contra a realização de 
compensação. Afirma que existe uma desconexão entre a origem dos créditos tributários 
presentes nos processos sugeridos para a compensação. E completa seu raciocínio nos 
seguintes termos : 

 
“No cálculo dos valores lançados a título de ICMS Substituição 

Tributária pela Operações Anteriores (processos nºs 3021359067270, 3021363259634 e 
3021368217883) não foi questionado o valor do crédito outorgado “aproveitado a maior” 
(objeto dos processos nºs 3010552322621, 3010841437134 e 3017631802143). Este fato 
é comprovado pelas tabelas utilizadas para demonstração da apuração do ICMS 
Substituição Tributária pelas Operações Anteriores (coluna IX), págs 292, 293, 295 e 297. 
Nelas o crédito outorgado de exportação foi calculado pela autoridade fiscal e utilizado, 
apenas, para abater o ICMS devido por Substituição Tributária pelas Operações 
Anteriores, conforme previsão legal. Quanto ao processo nº 3022209115294 temos o 
mesmo raciocínio : o saldo credor, cujo estorno está sendo reclamado, teve origem pelo 
aproveitamento indevido de crédito outorgado, cujo lançamento se deu através dos 
processos  nºs 3010552322621 e 3010841437134 (já mencionados anteriormente).” 

 
Em suma, nos lançamentos relativos ao ICMS substituição tributária 

pelas operações anteriores não foi cogitado ou discutido o crédito outorgado aproveitado a 
maior que é o objeto do presente processo, cuja origem remonta aos processos nº 
3010552322621, 3010841437134. Assim, não há que se falar em compensação do 
imposto devido por substituição tributária pelas operações anteriores, exigido em 
processos já julgados em definitivo, com o imposto exigido em decorrência de 



 

aproveitamento a maior de crédito outorgado. Rejeito, portanto, a sugestão de 
compensação do imposto relativo a diferentes autos de infração, apresentada pelo autor 
da diligência de fls 113/125. Também concluo que a defesa nada trouxe para ilidir a 
acusação constante da inicial.  

 
Isto posto, rejeito a preliminar de exclusão do FRIGORÍFICO 

MARGEN LTDA da lide, arguida pela autuada, rejeito a preliminar de nulidade da sentença 
singular por cerceamento do direito de defesa, arguida pelos sujeitos passivos e, no 
mérito, conheço do recurso e nego-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração.  
 

 
 

Sala das sessões, em 08 de abril de 2016. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00457/16 
 
Relator: Conselheiro Lidilone Polizeli Bento 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Aproveitamento indevido 
de crédito outorgado, previsto no art. 11, inciso III, Anexo IX do 
RCTE. Não cumprimento de condições. Omissão de pagamento 
do imposto. Procedência Parcial. 
 
Correto o lançamento que exige imposto e acréscimos legais, 
decorrente de aproveitamento indevido de crédito, em virtude de 
não cumprimento de condições para sua fruição, quando este 
aproveitamento resulta em falta de pagamento do imposto, 
devendo ser excluído do lançamento o valor que após revisão 
fiscal ficou demonstrado ser indevido, em decorrência de 
correção de falhas apontadas no lançamento. Inteligência do art. 
86 combinado com art. 11, inciso III, Anexo IX do Decreto nº 
4.852/97. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 08 de abril de 2016, decidiu, por unanimidade de votos,  conhecer do 
Recurso voluntário, negar-lher provimento para confirmar  a decisão singular que 
considerou parcialmemente procedente o auto de infração no valor do ICMS R$ 
132.254,99. (cento e trinta e dois mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e noventa e 
nove centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros Lidilone Polizeli Bento, 
Nivaldo José Mendes e Heli José da Silva. O advogado  retirou, oralmente,  as 
preliminares de decadência e insegurança na determinação da infração, e concordou com 
a procedência parcial do lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata o presente processo de exigência de ICMS e consectários 
legais, em razão em razão de escrituração indevida de crédito outorgado, tendo em vista o 
não cumprimento de condições para fruição do benefício fiscal, quais sejam apropriação 
de crédito pelas entradas limitada a 7%, quando do recebimento de mercadorias em 
operação interestadual, e entrega de arquivos magnéticos nos termos estabelecidos na 
legislação tributária, referente ao período de 2003 a 2007, em consequência, exige-se 
imposto e multa. 

 
Observa a autoridade fiscal que o presente processo refere-se a 

reautuação do processo nº 3030542683693, julgado nulo por insegurança na 
determinação da infração, visto que estavam ausentes auditoria básica do ICMS e não foi 
realizada a proporcionalidade dos estornos. 

 
Indicam-se como infringidos o art. 64 da Lei nº 11.651/91, combinado 

com art. 11, inciso III, Anexo IX do Decreto nº 4.852/97 e com art. 1º, inciso II da IN nº 
326/98-GSF. Propõe-se a aplicação da penalidade prevista no art. 71, inciso IV, alínea ‘a’ 
da Lei nº 11.651/91, com redação da Lei nº 14.634/03. 

 



 

Instruem os autos Nota Explicativa e seguintes Comparativos entre 
sintegra e DPI'S, cópias dos livros fiscais e Despacho da DRF de indeferimento de pedido 
de extinção do crédito tributário, nos termos da Lei nº 16.150/07, bem como cópia do auto 
de infração anulado e do Acórdão de anulação, de 15/02/11, fls.76.  

 
Regularmente intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação em 

primeira instância na qual alega que o presente auto de infração é idêntico ao auto de 
infração anulado, possuindo a mesma base de cálculo e mesmo fato gerador; alega, 
ainda, que antes da reautuação cumpriu as condições para aproveitamento do benefício, 
tendo apresentado os arquivos magnéticos e efetuado o parcelamento e recolhimento do 
ICMS aproveitado a maior; inexistência de matéria fática para a motivação da reautuação; 
auditoria incompleta, falta de nova auditoria; pede, ao final, a nulidade do lançamento por 
insegurança na determinação da infração, a improcedência ou se for o caso conversão 
dos autos em diligência. 

 
Junta aos autos o documento denominado Anexo IV- fl. 441, 

indicando que efetuou parcelamento para pagamento do crédito aproveitado a maior. 
Parcelamento nº 188681-9. 

 
Despacho JULP, de fls. 481, determina revisão fiscal no sentido de 

juntar aos autos auditoria básica de ICMS, realizando a repercussão dos créditos 
apropriados indevidamente, bem como manifestar-se sobre as alegações da defesa, à 
vista dos documentos juntados aos autos. 

 
Revisão fiscal, fls. 483 a 573, realiza a repercussão do 

aproveitamento indevido de crédito, bem como a proporcionalidade das entradas com 
créditos superiores a 7%, sugerindo ao final a redução do valor do crédito tributário para 
R$ 132.254,99, a título de exigência de imposto.  

 
Vindo os autos a julgamento, o ilustre julgador singular, por meio da 

Sentença de fls. 581, rejeita preliminares de nulidade e declara procedente em parte o 
lançamento, nos termos da revisão fiscal, no valor R$ 132.254,99. 

 
Intimada da decisão singular, a Representação Fazendária concorda 

com procedência parcial, conforme documento de fls. 581. 
 
Inconformado o sujeito passivo apresenta Recurso Voluntário, 

documento de fl. 585 e seguintes no qual reitera a preliminar de nulidade da peça básica, 
por insegurança na determinação da infração, visto que o lançamento na forma em que foi 
efetuado repetiu os mesmos vícios do lançamento original anulado; alega que apurou e 
recolheu o ICMS tido como aproveitado a maior, sob amparo da Lei nº 17.817/12, 
conforme Anexo IV da peça impugnatória; aduz, ainda, decadência do crédito tributário, 
visto que a reautuação somente se processou em 2012 e os fatos geradores são dos anos 
de 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007. 

 
Resolução de fls. 594 determina juntada do processo nº 

3030542683693, anulado, com a finalidade de verificar a análise conjunta do processo 
com o auto de infração em julgamento. 

 
É promovida a juntada e os autos retornam a julgamento. 
 
Na sequência, Resolução de fls. 599 e 603 determinam o 

sobrestamento do julgamento, tendo em vista apresentação de pedido de extinção do 



 

crédito tributário pelo sujeito passivo, nos termos da Lei nº 18.657/14 e IN 1.194/14-GSF, 
devendo os autos retornarem a julgamento após a análise do pedido do sujeito passivo 
pela Superintendência da Receita. 

 
Indeferido o pedido de extinção do crédito tributário, por meio do 

documento cuja cópia encontra-se à fl.611 do presente processo, por não ter o sujeito 
passivo cumprido os requisitos da referida lei de extinção de crédito tributário, os autos 
retornam a esta Câmara para julgamento. 

 
                           V O T O 
 
Preliminarmente, destaco que o sujeito passivo, por meio de seu 

procurador devidamente constituído nos autos, retirou, oralmente, em sessão de 
julgamento, as preliminares de nulidade do lançamento por insegurança na determinação 
da infração e de mérito de decadência, por entender que os vícios presentes inicialmente 
foram sanados, concordando com a procedência parcial do lançamento, nos termos da 
sentença singular, motivo pelo qual deixo de apreciar a preliminar de nulidade do 
lançamento por insegurança na determinação da infração e preliminar de mérito de 
decadência. 

Com relação ao mérito, observo que trata o auto de infração de 
exigência de imposto e consectários legais, decorrente do aproveitamento indevido de 
crédito outorgado, visto que o sujeito passivo não cumpriu as condições previstas na 
legislação pertinente para fruição do benefício. 

 
Durante o trâmite processual o sujeito passivo aponta falhas no 

procedimento fiscal que foram devidamente corrigidas por meio de revisão fiscal de fls. 
483 a 573, na qual realizou-se a repercussão do aproveitamento indevido de crédito, bem 
como a proporcionalidade das entradas com créditos superiores a 7%, sugerindo ao final a 
redução do valor do crédito tributário para R$ 132.254,99, a título de exigência de imposto. 

 
Após a revisão fiscal, o sujeito passivo apresentou pedido de 

extinção do crédito tributário, com fundamento em lei que previa a extinção por 
convalidação de benefícios fiscais utilizados, sem o cumprimento das respectivas 
condições. Ocorre que, por meio dos documentos de fls. 607/611, a Superintendência da 
Receita conclui que o sujeito passivo não cumpriu os requisitos previstos na referida Lei 
para extinção do crédito tributário, motivo pelo qual seu pedido foi indeferido.   

 
Quanto ao cumprimento das condições para fruição do benefício 

fiscal objeto do presente lançamento, cumpre observar que o Conselho Pleno desta Casa, 
julgando processo do mesmo sujeito passivo no qual se exigia imposto e acréscimos 
legais, decorrente de utilização indevida de redução de base de cálculo, prevista no art. 8º, 
inciso VIII do Anexo IX do RCTE, haja vista não ter satisfeito as condições para fruição do 
benefício fiscal, quais sejam, entrega de arquivos magnéticos na forma e prazo previsto na 
legislação e não aproveitamento de crédito em limite superior a 7% pelas entradas, 
referente ao mesmo período e às mesmas condições exigidas neste lançamento, por meio 
do Acórdão do Pleno nº 1458/14, de 05/06/14, entendeu que o sujeito passivo de fato não 
atendeu as condições para fruição do benefício da redução de base de cálculo que, diga-
se de passagem, são as mesmas exigidas para fruição do benefício do crédito outorgado 
aqui tratado. 

Dessa forma, verifica-se que esta Casa, por meio de seu Conselho 
Pleno, já analisou a matéria aqui discutida e decidiu no sentido de que as condições para 
fruição do benefício fiscal não foram cumpridas.    

 



 

Não tendo o sujeito passivo, apresentado elementos novos que 
pudessem afastar a acusação fiscal no todo ou em parte após a revisão fiscal de fl. 573, e 
apresentado na sessão de julgamento a concordância com a procedência parcial do 
lançamento, nos termos da revisão fiscal e da sentença singular, entendo que o presente 
processo encontra-se resolvido e que o lançamento preenche os requisitos legais 
previstos no art. 160 do Código Tributário Estadual, motivo pelo qual deve prosperar em 
parte, nos termos já decididos pela sentença singular.     

 

Ante o exposto, deixo de analisar as preliminares de nulidade do 
lançamento por insegurança na determinação da infração e de decadência, conheço do 
recurso voluntário, nego-lhe provimento para manter a decisão singular na sua integra, 
considerando o lançamento parcialmente procedente, nos termos da revisão fiscal de fls. 
573, no valor de R$ 132.254,99, a título de ICMS.  

 
 

Sala das sessões, em 11 de abril de 2016. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00458/16 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação tributária principal. Omissão de 
pagamento do imposto. Falta de estorno do crédito outorgado 
apropriado na operação de saída. Improcedência. 
 
A decisão singular deve ser reformada, quando a formalização 
do processo demonstrar a inexistência do ilícito fiscal, suporte 
do lançamento, situação que ampara a improcedência do auto 
de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 05 de fevereiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente 
o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Paulo Diniz, Edson Abrão 
da Silva, Domingos Caruso Neto, Carlos Andrade Silveira e Victor Augusto de Faria 
Morato. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu o pagamento 
do ICMS na importância de R$14.961,68, no mês de outubro do ano de 2013, em razão da 
falta de estorno do crédito outorgado apropriado na operação da saída, correspondente ao 
montante de mercadoria que retornou ao estabelecimento na forma de devolução. Em 
consequência, deverá pagar o imposto omitido na importância acima, juntamente com 
penalidade e os acréscimos legais, conforme demonstrativos e demais documentos 
anexos.    

 
A infração relatada abriga-se na disposição dos artigos 61, inciso III e 

64 da Lei nº 11.651/91, combinado com o artigo 11 do Decreto nº 4.852/97. A penalidade 
proposta para o ilícito fiscal descrito é do artigo 71, inciso IV, alínea “a”, da Lei nº 
11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 17.917/2012. 

 
Foram identificados como sujeitos passivos solidários: Hélio Barbosa 

de Araújo e Marcos de Jesus Domingues, na condição de sócio-administradores, nos 
termos do artigo 45, inciso XII, da Lei nº 11.651/91. 

 
O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 06/17.  
 
Os sujeitos passivos foram intimados em Primeira Instância, 

conforme documentos de fls. 18/22. Foi lavrado o Termo de Revelia de fls. 23 em relação 
aos solidários. 

 
Em sua impugnação, fls. 26 e 27, o sujeito passivo pede a 

improcedência do auto de infração, sob a alegação de que os valores das devoluções de 
vendas foram deduzidas dos montantes das saídas, gerando assim a base de cálculo para 
apuração do crédito, conforme demonstrativo de cálculo que anexa a sua defesa. 

 



 

Juntamente com a peça impugnatória foram colacionados aos autos 
documentos de fls. 28/40. 

 
Os autos foram convertidos em diligência para manifestação de 

auditor fiscal em face dos demonstrativos anexados, processe a revisão do lançamento. 
 
Em resposta, a autoridade fiscal esclarece que o procedimento 

adotado pelo sujeito passivo de compensação do valor das devoluções quando do cálculo 
do crédito outorgado não está de acordo com a legislação vigente e orientação da 
administração, conforme parecer juntado às folhas 46 a 49 dos autos. 

 
Devidamente intimados do teor da diligência (fls. 50/55), os sujeitos 

passivos não se manifestaram. 
 
Sobreveio a sentença singular de fls. 37/39, pelo qual o julgador 

decidiu pela procedência do auto de infração. Em sua fundamentação afirma que restou 
comprovado a falta de estorno do crédito apropriado na operação de saída, conforme 
demonstrativos e notas fiscais anexas. Acrescenta, ainda, que o procedimento adotado 
pelo contribuinte está em desacordo com as normas tributárias e orientação da 
administração quanto ao aproveitamento de crédito em virtude da devolução de 
mercadorias.  

 
Da decisão supra foram intimados os sujeitos passivos às fls. 60/67 

para pagar a quantia ou apresentar Recurso Voluntário. Foi lavrado o Termo de 
Perempção de fls. 68 em relação ao solidário Marcos Jesus Domingues. 

 
Irresignados, a empresa autuada e o responsável solidário interpõem 

Recurso Voluntário às fls. 71/72 alegando que os valores das devoluções de vendas foram 
deduzidas dos montantes das saídas, não havendo assim qualquer omissão que seja dos 
valores das devoluções e que apenas não houve o destaque dos valores em separado do 
crédito outorgado das saídas e devoluções nos informativos do SPED Fiscal. Requer, 
assim, que seja declarada a improcedência do presente auto de infração. 

 
É o Relatório. 
 
  
 
 

VOTO 

 

Conforme já relatado, a autuação versa sobre a omissão de 
pagamento do ICMS, na importância de R$ 14.961,68, em razão da falta de estorno do 
crédito outorgado apropriado na operação de saída, correspondente ao montante de 
mercadoria que retornou ao estabelecimento na forma de devolução. 

A autuada contesta o lançamento alegando, em síntese, que os 
valores das devoluções de vendas foram deduzidos dos montantes das saídas e anexa os 
demonstrativos de folhas 28/31. 

Em face do argumento apresentado pelo sujeito passivo, bem como, 
da documentação acostada, o julgamento foi convertido em diligência. 

 



 

Em seu relatório (fls. 44/45), o revisor, designado para o 
cumprimento da diligência, esclarece que o valor lançado na Escrituração Fiscal Digital – 
EFD referente ao mês de outubro de 2013 é menor do que o contribuinte tinha o direito a 
apropriar, e que a diferença lançada a menor corresponde exatamente ao valor do crédito 
tributário exigido no auto de infração, que é de R$ 14.961,68, uma vez que teria direito a 
apropriar R$ 127.727,32 e só apropriou R$ 112.765,64. Informa, ainda, que ao cotejar os 
valores a serem estornados com aqueles compensados pelo contribuinte, não encontrou 
diferença favorável ao fisco, quanto à falta de estorno de benefício fiscal utilizado nas 
saídas de mercadorias, proporcional às devoluções de vendas. 

Nessa esteira, pertinente se faz transcrever, na íntegra, os artigos 1º 
e 2º da Instrução Normativa nº 1159/13-GSF. 

Art. 1º Na apuração do imposto devido, efetuada por meio de auditoria, a autoridade 
fiscal deve compensar possíveis diferenças favoráveis ao sujeito passivo. 

Parágrafo único. A compensação: 

I - poderá ser efetuada entre auditorias diferentes, desde que se refiram ao mesmo 
exercício fiscalizado e não ultrapasse o ano civil; 

II - deve ser cientificada ao sujeito passivo. 

Art. 2º Fica vedada a compensação do imposto nas seguintes situações: 

I - quando houver transferência do respectivo encargo financeiro; 

II -  em se tratando impostos diferentes; 

III - quando o sujeito passivo tiver sido restituído da diferença passível de 
compensação. 

Conforme se aduz da leitura dos dispositivos acima transcritos, na 
apuração do imposto devido a autoridade fiscal deverá compensar possíveis diferenças 
favoráveis ao sujeito passivo, sendo que a compensação poderá ser efetuada entre 
auditorias diferentes, desde que se refiram ao mesmo exercício e não ultrapasse o ano 
civil, devendo o mesmo ser cientificado de tal procedimento.  

Por sua vez, para fins de recolhimento do imposto, é vedada a sua 
compensação em três situações: a) quando houver transferência do respectivo encargo 
financeiro; b) em se tratando de impostos diferentes; c) quando o sujeito passivo tiver sido 
restituído da diferença passível de compensação. 

No caso presente, restou comprovado nos autos que não houve 
omissão do pagamento do ICMS, conforme demonstram os documentos colacionados às 
folhas 91/94, o que fulmina a acusação fiscal, pois como já dito anteriormente pelo revisor 
fiscal, a diferença lançada a menor pelo sujeito passivo na EFD corresponde exatamente 
ao valor do crédito tributário exigido no auto de infração, embora a forma do procedimento 
adotado pelo contribuinte não seja o recomendado em lei para realizar o estorno do 
crédito outorgado nas devoluções de mercadorias. 

Nesse sentido, considero que não há razão para o auto de infração 
prosperar, visto que a documentação acostada aos autos pelo sujeito passivo elide na 
íntegra a pretensão fiscal inicial.  

Diante do exposto, voto conhecendo do recurso, dando-lhe 
provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente o auto de 
infração. 

 



 

 
 
 

Sala das sessões, em 11 de abril de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00489/16 
 
Relatora: Conselheira Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes 
 

 
EMENTA: Obrigação principal. ICMS. Aproveitamento indevido 
de crédito.  
 
PRELIMINAR 
 
EXCLUSÃO DE SOLIDÁRIOS 
 
O sócio administrador é solidariamente responsável com o 
contribuinte pelo pagamento do imposto devido, nos termos do 
art. 45, inciso XII, da Lei 11.651/91. 
 
 
MÉRITO 
 
O direito de crédito, para efeito de compensação com débito do 
imposto está condicionado à escrituração nos prazos e 
condições, conforme determinado pela legislação tributária. 
 
 
ADEQUAÇÃO DA PENALIDADE 
 
Para o caso dos autos a proposta da penalidade pelos autuantes 
é a correta, uma vez que a infração apurada está relacionada à 
falta de estorno do crédito. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 18 de março de 2016, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar 
de exclusão dos sujeitos passivos solidários Ivo Alves da Cunha, Gustavo Javier Lopez e 
Carlos Aguiar Neto da lide, arguida pela autuada. Foram vencedores os Conselheiros 
Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Gilmar Rodrigues de Almeida e Washington 
Luis Freire de Oliveira. Vencidos os Conselheiros José Pereira D'abadia e Aguinaldo 
Fernandes de Melo. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, negar-
lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Foram vencedores os Conselheiros Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, 
Gilmar Rodrigues de Almeida e Washington Luis Freire de Oliveira. Vencidos os 
Conselheiros José Pereira D'abadia e Aguinaldo Fernandes de Melo que vottaram pela 
improcedência do lançamento fiscal. E, também, por maioria de votos, rejeitar a proposta 
de adequação da penalidade à prevista no art. 71, VII, c, do CTe, formulada pela autuada. 
Foram vencedores os Conselheiros Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Gilmar 
Rodrigues de Almeida e Washington Luis Freire de Oliveira. Vencidos os Conselheiros 
José Pereira D'abadia e Aguinaldo Fernandes de Melo. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

 



 

Nestes autos a acusação fiscal é de que o sujeito passivo 
deixou de estornar o crédito do ICMS, decorrente da escrituração indevida referente à 
aquisição de bens para integrar o ativo imobilizado do estabelecimento, uma vez que não 
providenciou a confecção do livro CIAP, modelo C, no exercício de 2012, conforme 
demonstrativos anexos. 

 
O pedido foi considerado procedente em Primeira Instância, não 

excluindo nenhum solidário da sujeição passiva. 
 
É interposto recurso voluntário por todos os arrolados na 

sujeição passivo, sustentando a ilegitimidade passiva dos administradores da empresa, de 
acordo com art. 135 do CTN.  

 
Além disso, argumenta que o crédito tem origem na entrada de 

mercadoria destinada ao ativo imobilizado da recorrente, sendo inafastável o seu direito ao 
crédito, observando que as notas fiscais foram devidamente escrituradas no respectivo 
livro fiscal, certificando que o mero equívoco de não lançar o documento no livro CIAP não 
é fato impeditivo à plena fruição de seu direito ao crédito, tratando-se de irregularidade de 
natureza formal, devendo privilegiar o princípio da verdade material. 

 
Subsidiariamente, requer a adequação da penalidade para art. 

71, inciso VII, alínea “c” do CTE, pois traz multa mais branda para o erro no registro de 
informação fiscal, ressaltando que os créditos são válidos e reconhecido ao recorrente, de 
maneira que a única irregularidade é relativa à obrigação acessória. Ainda, no tocante a 
penalidade capitulada, aplicando os princípios do não confisco, da proporcionalidade e 
razoabilidade, não deve prevalecer, transcrevendo jurisprudência a respeito. 

 
 

V O T O 
 
 
Num primeiro momento destaca-se que o processo 4 0113037 

154 10, o qual foi aplicado a multa formal e também houve a concessão, via intimação, ao 
sujeito passivo para o estorno do crédito indevido, encontra-se pago e arquivado, como se 
vê na informação em contracapa, documento ora grampeado. 

 
Esse procedimento atende ao disposto no art. 147-A da Lei 

11.641/91, ou seja: 
 

Art. 147-A. Sem prejuízo de outras atribuições e competências 

funcionais e da aplicação da penalidade cabível, o Fisco Estadual 
deverá exigir, mediante notificação, o estorno de crédito nos casos 
em que o contribuinte não tenha procedido ao estorno exigido pela 
legislação tributária ou tenha efetuado a escrituração indevida de 
valores a título de crédito, desde que não tenha havido omissão do 
pagamento do imposto.  

 
Ademais, as matérias tratadas nestes autos já foi enfrentada em 

outros da mesma empresa, de número 4 0113037 147 91, Acórdão 1447/14, o qual, com 
devida reverência do Ilustre Autor do Voto Vencedor Conselheiro Antônio Martins da Silva, 
tomo, em parte, por fundamentação do presente, dada a pertinência, procedendo a 
alteração de referência e adequação em relação à matéria, apenas: 

 



 

“DO PEDIDO DE EXCLUSÃO DOS SOLIDÁRIOS DA LIDE: 

A condição de administradores dos sócios indicados como solidários 
está estampada no extrato cadastral da empresa autuada junto à Secretaria da Fazenda 
do Estado de Goiás, de fls. 56/57 dos autos. 

A fundamentação legal utilizada pelo fisco para incluí-los na lide na 
qualidade solidários foi o art. 45, inciso XII, da Lei nº 11.651/91, que estabelece o 
seguinte: 

"Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente: 

[...} 

XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à 
operação ou prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis;" 

A justificativa é que a sociedade empresária é uma ficção 
jurídica e como tal não tem vontade própria. Atua no mundo dos negócios segundo a 
vontade dos seus administradores que são os verdadeiros protagonistas de suas relações 
jurídicas, inclusive aquelas decorrentes do cumprimento das obrigações tributárias e, 
assim, são chamados a responder solidariamente pelos cumprimentos das referidas 
obrigações. 

É inaplicável ao caso vertente a regra prevista no § 1º, do art. 
19, da Lei Complementar Estadual nº 104/2013, eis que aqui não se trata de mero 
inadimplemento mas sim de descumprimento da legislação tributária de regência na 
apuração do imposto devido, onde foram aproveitados crédito indevidos nas seguintes 
situações:  

...................... 
b) relativamente a aquisição de bens destinados ao ativo 

imobilizado sem a escrituração dos documentos no CIAP; 
......................... 
Estranhamente os sujeitos passivos contestaram somente a 

acusação de aproveitamento indevido de crédito relativo a ao ICMS destacado em notas 
fiscais de aquisição de bens destinados a ativo imobilizado sem a escrituração do CIAP, 
demonstrando, claramente, a concordância com as demais acusações. 

Com essas considerações, rejeito a exclusão dos solidários da 
lide.  

DO MÉRITO:  

........................ 
3 - Crédito indevido relativo a aquisição de bens destinados ao 

ativo imobilizado, sem a escrituração do livro CIAP; 
............................. 
Em relação à irregularidade prevista no item 3, cumpre 

observar, inicialmente, que o direito ao aproveitamento de crédito relativo a entrada de 
bens destinados ao ativo imobilizado, encontra-se positivado na legislação tributária do 
Estado de Goiás por meio da Lei nº 11.651/91. Vejamos: 

 
"Art. 58. É assegurado ao sujeito passivo, nos termos do disposto na 
legislação tributária, o direito de creditar-se do imposto anteriormente 
cobrado em operações ou prestações resultantes: 

I - de entrada de mercadoria, real ou simbólica, no seu estabelecimento, 
inclusive a destinada ao seu uso ou consumo ou ao ativo imobilizado; 



 

NOTA: relativamente a data de vigência para aproveitamento do crédito para 
uso e consumo ver art. 522 do RCTE 

II - de recebimento de serviços de transporte interestadual e intermunicipal 
ou de comunicação; 

III - das situações descritas nos incisos anteriores, em relação ao diferencial 
de alíquota devido nessas operações e prestações. 

§ 1º O crédito do imposto poderá ser substituído por uma percentagem fixa, 
na forma e hipótese especificadas em regulamento. 

§ 2º Atendidas outras condições do regulamento, caberá ao sujeito passivo o 
direito de se creditar do imposto estornado ou não creditado em operações 
ou prestações anteriores, desde que possua documentação comprobatória 
de sua origem, sempre que realizar operação tributada com produtos 
agropecuários, antecedida de operações ou prestações isentas ou não 
tributadas e estas, por sua vez, antecedidas de operação ou prestação 
tributada. 

§ 3º O direito de crédito, para efeito de compensação com débito do imposto, 
reconhecido ao estabelecimento que tenha recebido as mercadorias ou para 
o qual tenham sido prestados os serviços, está condicionado à: 

I - idoneidade da documentação fiscal; 

II - à escrituração nos prazos e condições, quando assim exigido pela 
legislação tributária. 

§ 4º O direito de utilizar o crédito extingue-se depois de decorridos cinco 
anos contados da data de emissão do documento. 

§ 5º Ressalvado o disposto no artigo seguinte, o crédito do imposto é 
intransferível, só produzindo efeitos fiscais em favor do contribuinte 
consignado no documento fiscal como destinatário das mercadorias ou 
tomador do serviço. 

§ 6º A apropriação do crédito decorrente da entrada de bem destinado 
ao ativo imobilizado é feita à razão de 1/48 (um quarenta e oito avos) 
por mês, proporcionalmente aumentada ou diminuída, pro rata die, se o 
período de apuração for superior ou inferior a um mês, devendo ser 
observado o seguinte: 

I - a apropriação do crédito é o resultado da multiplicação da razão de 
1/48 (um quarenta e oito avos) pelo resultado da divisão entre as 
operações ou prestações tributadas e o total das operações ou 
prestações ocorridas no período de apuração, equiparando-se às 
tributadas as saídas e as prestações com destino ao exterior; 

II - a primeira apropriação deve ocorrer no mês de entrada do bem no 
estabelecimento; 

III - o saldo remanescente do crédito passível de apropriação deve ser 
cancelado, quando: 

a) ocorrer o final do quadragésimo oitavo mês, contado da data da 
entrada do bem no estabelecimento; 

b) houver a alienação do bem antes de completado o quadragésimo 
oitavo mês; 

IV - o crédito deve ser escriturado, conforme dispuser o regulamento: 

a) juntamente com os demais créditos, na forma dos incisos I e II deste 
parágrafo; 

b) integralmente, em livro próprio ou de outra forma." 

 
Da análise do dispositivo legal acima transcrito, observa-se, 

logo de início, que uma das condições para a aproveitamento do crédito é a escrituração 
do documento fiscal nos prazos e condições estabelecidos (§ 3º, II). 
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A alegação da empresa autuada no sentido de que o crédito relativo 
à entrada de bens destinados ao ativo imobilizado foi estornado indevidamente pelos 
autores do procedimento, eis que deixaram de observar a escrituração das notas fiscais 
no livro Registro de Entrada de Mercadoria, cai por terra diante do art. 308 do Decreto nº 
4.852/97 que assevera o seguinte: 

"Art. 308. O livro Registro de Entradas destina-se à escrituração da 
(Convênio SINIEF SN/70, art. 70): 

I - entrada, a qualquer título, de mercadoria no estabelecimento; 

II - utilização de serviço pelo estabelecimento. 

§ 1º Deve ser também escriturado: 

I - o documento fiscal relativo à aquisição de mercadoria: 

[...] 

b) para o ativo imobilizado, cuja escrituração deve ser feita de forma 
individualizada; 

§ 2º A escrituração do crédito relativo ao ativo imobilizado deve ser 
repetida no livro Registro de Controle de Crédito de ICMS do Ativo 
Permanente - CIAP -." 

 A escrituração do livro Registro de Controle de Crédito de 
ICMS do Ativo Permanente - CIAP, está regulada nos dispositivos abaixo relacionados do 
Decreto nº 4.852/97. Vejamos:  

"Art. 350. O livro Registro de Controle de Crédito de ICMS do Ativo 
Permanente - CIAP -, destina-se ao controle e apuração, de forma 
englobada, do valor base: 

I - revogado. 

II - do crédito a ser mensalmente apropriado na aquisição de bem do ativo 
imobilizado do estabelecimento, no caso do modelo C, aplicável à aquisição 
de bem ocorrida a partir de 1º de janeiro de 2001 (Ajuste SINIEF 8/97, 
cláusula primeira, II e § 2º). 

III - do crédito a ser mensalmente apropriado na aquisição de bem do ativo 
imobilizado do estabelecimento obrigado a Escrituração Fiscal Digital - EFD -
, no modelo previsto pela EFD, com observância ao disposto no Capítulo IV-
A (Ajuste SINIEF 8/97, cláusula primeira, III)."  

Art. 351. O livro Registro de Controle de Crédito de ICMS do Ativo 
Permanente deve ser utilizado por todo estabelecimento que, em razão de 
sua operação ou prestação, aproveite crédito de bem adquirido para integrar 
o ativo imobilizado. 

Parágrafo único. A escrituração do CIAP não dispensa a do livro Registro de 
Entradas. 

Art. 352. A escrituração deve ser feita nas linhas, nos quadros e nas colunas 
próprias, da seguinte forma: 

I - revogado. 

II - no caso do modelo C: 

a) linha ANO - o exercício objeto de escrituração; 

b) linha NÚMERO - o número atribuído ao documento, que deve ser 
seqüencial por exercício, devendo ser reiniciada após o término do mesmo; 

c) quadro 1 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE - o nome, endereço, e 
inscrições estadual e federal do estabelecimento; 

d) quadro 2 - DEMONSTRATIVO DA BASE DO CRÉDITO A SER 
APROPRIADO: 

1. colunas sob o título IDENTIFICAÇÃO DO BEM: 

http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/SINIEF/CVSN_70.htm#A70
http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Ajustes/1997/AJ_008_97.htm#c1
http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Ajustes/1997/AJ_008_97.htm#c1p2
http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Ajustes/1997/AJ_008_97.htm


 

1.1. coluna NÚMERO OU CÓDIGO - atribuição do número ou código ao 
bem, a critério do contribuinte, consoante a ordem seqüencial de entrada, 
seguido de dois algarismos indicando o exercício, findo o qual deve ser 
reiniciada a numeração; 

1.2. coluna DATA - a data da ocorrência de qualquer movimentação do bem, 
tais como, aquisição, transferência, alienação, baixa pelo decurso do prazo 
de 4 (quatro) anos de utilização; 

1.3. coluna NOTA FISCAL - o número do documento fiscal relativo à 
aquisição ou outra ocorrência; 

1.4. coluna DESCRIÇÃO RESUMIDA - a identificação do bem, de forma 
sucinta; 

2. colunas sob o título VALOR DO ICMS: 

2.1. coluna ENTRADA (CRÉDITO PASSÍVEL DE APROPRIAÇÃO) - o valor 
do imposto, passível de apropriação, relativo à aquisição, acrescido, quando 
for o caso, do ICMS correspondente ao serviço de transporte e ao diferencial 
de alíquotas, vinculados à aquisição do bem; 

2.2. coluna SAÍDA, BAIXA OU PERDA - o valor correspondente ao imposto, 
passível de apropriação, relativo à aquisição do bem, anteriormente 
escriturado na coluna ENTRADA (CRÉDITO PASSÍVEL DE 
APROPRIAÇÃO), quando ocorrer a alienação, a transferência, o 
perecimento, o extravio ou a deterioração do referido bem, ou, ainda, quando 
houver completado o quadriênio de sua utilização; 

2.3. coluna SALDO ACUMULADO (BASE DO CRÉDITO A SER 
APROPRIADO) - o somatório da coluna ENTRADA, subtraindo-se desse o 
somatório da coluna SAÍDA, BAIXA OU PERDA, cujo resultado, no final do 
período de apuração, serve de base para o cálculo do crédito a ser 
apropriado; 

e) quadro 3 - DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DO CRÉDITO A SER 
EFETIVAMENTE APROPRIADO: 

1. coluna MÊS - o mês objeto de escrituração, caso o período de apuração 
seja mensal; 

2. colunas sob o título OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES (SAÍDAS): 

2.1. coluna 1 - TRIBUTADAS E EXPORTAÇÃO - o valor das saídas 
(operações e prestações) tributadas e de exportação escrituradas no mês; 

2.2. coluna 2 - TOTAL DAS SAÍDAS - o valor total das operações e 
prestações de saídas escrituradas pelo contribuinte no mês; 

3. coluna 3 - COEFICIENTE DE CREDITAMENTO - o índice de participação 
das saídas e prestações tributadas e de exportação no total das saídas e 
prestações escrituradas no mês, encontrado mediante a divisão do valor das 
saídas e prestações tributadas e de exportação (subitem 2.1 do item 
anterior) pelo valor total das saídas e prestações (subitem 2.2 do item 
anterior), considerando-se, no mínimo, 4 (quatro) casas decimais; 

4. coluna 4 - SALDO ACUMULADO (BASE DO CRÉDITO A SER 
APROPRIADO) - valor base do crédito a ser apropriado mensalmente, 
transcrito da coluna com o mesmo nome do quadro DEMONSTRATIVO DO 
CRÉDITO A SER APROPRIADO; 

5. coluna 5 - FRAÇÃO MENSAL - o quociente de 1/48 (um quarenta e oito 
avos) caso o período de apuração seja mensal; 

6. coluna 6 - CRÉDITO A SER APROPRIADO - o valor do crédito a ser 
apropriado, proporcional ao valor das saídas e prestações tributadas e de 
exportação ocorridas no mês, encontrado mediante a multiplicação do 
coeficiente de creditamento (item 3 desta alínea), pelo saldo acumulado 
(item 4 desta alínea) e pela fração mensal (item 5 desta alínea). O valor do 
crédito a ser apropriado discriminado nesta coluna deve ser transferido para 
o livro Registro de Apuração do ICMS, na linha OUTROS CRÉDITOS, com a 
informação de que se trata de crédito de aquisição de ativo imobilizado. 



 

§ 1º O contribuinte deve promover a escrituração do valor total do crédito 
apropriado ou passível de apropriação, conforme o caso, apenas na coluna 
SAÍDA OU BAIXA, do quadro 2 do modelo A, ou SAÍDA, BAIXA OU PERDA, 
do quadro 2 do modelo C: 

I - na transferência do bem; 

II - após decorrido o prazo de 5 (cinco) anos, na escrituração do modelo A, 
ou de 4 (quatro) anos, na escrituração do modelo C, contados da data de 
aquisição do bem. 

§ 2º O saldo acumulado somente se altera com nova aquisição ou na 
ocorrência de alienação, transferência, perecimento, extravio, deterioração, 
baixa ou outra movimentação de bem, não sofrendo redução em função do 
estorno mensal de crédito ou da apropriação mensal de crédito, conforme o 
caso (Ajuste SINIEF 8/97, cláusula quarta, § 2º, I). 

§ 3º Quando o período de apuração aplicado ao contribuinte for diferente do 
mensal, o quociente de 1/60 (um sessenta avos) ou 1/48 (um quarenta e oito 
avos) deve ser ajustado, devendo-se ser efetuadas as adaptações 
necessárias nas colunas MÊS e FRAÇÃO MENSAL do quadro 3 (Ajuste 
SINIEF 8/97, cláusula quarta, § 2º, II). 

Art. 353. A escrituração deve ser feita: 

I - até o dia seguinte ao da (Ajuste SINIEF 8/97, cláusula sexta, I): 

a) entrada do bem; 

b) emissão da nota fiscal referente à saída do bem; 

c) ocorrência do perecimento, extravio ou deterioração do bem ou data em 
que se complementar o qüinqüênio ou o quadriênio, conforme o caso; 

II - no último dia do período de apuração, com relação aos lançamentos das 
parcelas correspondentes, conforme o caso, ao estorno ou ao crédito do 
imposto, não podendo atrasar por mais de 5 (cinco) dias (Ajuste SINIEF 
8/97, cláusula sexta, II). 

Art. 354. É permitido ao contribuinte utilizar o sistema eletrônico de 
processamento de dados para emissão do livro Registro de Controle de 
Crédito de ICMS do Ativo Permanente, hipótese em que o Quadro 3 pode 
ser apresentado apenas na última folha e a manutenção dos dados em meio 
magnético deve ser feita pelo prazo decadencial (Ajuste SINIEF 8/97, 
cláusula sétima, I e II). 

Art. 355. O livro Registro de Controle de Crédito de ICMS do Ativo 
Permanente - CIAP -, modelo A e modelo C, é constituído de folhas soltas, 
que, relativamente à escrituração efetuada em cada exercício, são 
enfeixadas, encadernadas e autenticadas até o último dia do mês de 
fevereiro do ano subseqüente (Ajuste SINIEF 8/97, cláusula sétima, III). 

Art. 356. O contribuinte pode, excepcionalmente, optar pelo livro Registro de 
Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente - CIAP -, modelo B, 
destinado ao controle e apuração, de forma individualizada, do valor base do 
estorno de crédito e do total do estorno mensal do crédito de bem do ativo 
imobilizado do estabelecimento, caso seja este o modelo autorizado para o 
seu estabelecimento matriz localizado em outro Estado (Ajuste SINIEF 8/97, 
cláusula primeira, § 3º)." 

 

A obrigatoriedade da escrituração do livro Registro de Controle 
de Crédito de ICMS do Ativo Permanente - CIAP, não tem outra finalidade senão a de dar 
efetividade às regras de aproveitamento do crédito do ativo imobilizado previstas no § 6º, 
do art. 58, da Lei nº 11.651/91, acima transcrito. 

Assim, razão não assiste aos sujeitos passivos que procuram 
justificar a legitimidade do aproveitamento do crédito apenas com base no registro das 
notas fiscais no livro Registro de Entrada de Mercadorias, com total inobservância do 
disposto no art. 308 do Decreto nº 4.852/97 que após afirmar a obrigatoriedade da 
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escrituração, no livro Registro de Entradas, do documento relativo à aquisição de 
mercadoria destinada ao ativo imobilizado, determina de forma clara e objetiva que essa 
escrituração de ser repetida no livro Registro de Controle de Crédito de ICMS do Ativo 
Permanente - CIAP,     

Por outro lado o art. 58, § 3º, inciso II, da Lei nº 11.7651/91, 
assevera que o direito de crédito, para efeito de compensação com débito do imposto, 
reconhecido ao estabelecimento que tenha recebido as mercadorias ou para o qual 
tenham sido prestados os serviços, está condicionado à escrituração nos prazos e 
condições, quando assim exigido pela legislação tributária. 

Com essas considerações entendo que o lançamento está 
escorreito não merecendo, portanto, nenhum reparo. 

Finalizando, cumpre salientar que o princípio do não confisco é 
de natureza constitucional, assim, a sua aplicabilidade ao caso vertente para considerar 
confiscatória a multa proposta pelos autores do procedimento, importa em declarar 
inconstitucional a alínea "a", do inciso IV, do art. 71, da Lei nº 11.651/91,  situação 
incompatível com o § 4º, do art. 6º, da Lei nº 16.469/09 que regula o Processo 
Administrativo Tributária, asseverando que não pode haver decisões que impliquem 
apreciação ou declaração de inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato normativo 
expedido pela Administração Tributária.” 

 
....................... 
Desse modo, confirmada a pretensão inicial, observando a 

pertinente capitulação da penalidade, pois é a correta para a irregularidade apurada de 
falta de estorno de crédito, apenas devendo observar a redação conferida pela Lei 
17.917/13, por ser mais benéfica, reduzindo de 100 para 80%, assim: 

 

Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
 
[...] 
 

IV - em razão do não-estorno de crédito, quando exigido, ou da 
escrituração indevida de valores a título de crédito do imposto, o 
equivalente aos percentuais de:  

 
......................... 
 

c) 80% (oitenta por cento) do valor escriturado ou não estornado, sem 
prejuízo do pagamento da importância correspondente ao valor 
escriturado ou não estornado, quando o sujeito passivo possuir saldo 
credor na escrituração e não efetuar o estorno nos termos exigidos 
em notificação fiscal;  

 
A sistemática de penalidade prevista na Lei 11.651/91 adota a 

possibilidade de cumular a penalidade pelo descumprimento da obrigação acessória, além 
do ICMS e a multa relacionada ao valor do imposto omitido. 

 
A penalidade pretendida pelo recorrente estaria relacionada 

apenas à falta do registro da nota fiscal de entrada no livro respectivo, contudo não foi 
esta a irregularidade apurada, conforme verifica-se na descrição do fato no auto de 
infração. Para o caso dos autos a proposta feita pelos autuantes é a correta, uma vez que 
a infração apurada está relacionada à falta de estorno do crédito. 

 
Assim, rejeitado o pedido de adequação da penalidade. 



 

 
Posto isso, voto conhecendo do recurso voluntário, negando-lhe 

provimento, para confirmar a decisão singular que considerou procedente o crédito 
tributário, antes rejeitando a preliminar de exclusão dos solidários da sujeição passiva e, 
também, confirmando a penalidade aplicada nos autos. 
 

 
 

Sala das sessões, em 13 de abril de 2016. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00495/16 
 
Autora do Voto Vencedor: Conselheira Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Aproveitamento indevido 
de crédito.  
 
PRELIMINAR. EXCLUSÃO DO SOLIDÁRIO. 
 
O sócio administrador e procuradores com poder de gerência e 
administração são solidariamente responsáveis com o 
contribuinte pelo pagamento do imposto devido, nos termos do 
art. 45, inciso XII, da Lei 11.651/91. 
 
 
MÉRITO 
 
1 - O documento fiscal que não corresponda a uma efetiva 
operação não implica crédito ao estabelecimento. 
 
2 - O direito de crédito, para efeito de compensação com débito 
do imposto, está condicionado à escrituração nos prazos e 
condições, conforme determinado pela legislação tributária. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 23 de março de 2016, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar 
de exclusão dos sujeitos passivos solidários Suhayl Silva Pereira, Cássio Martins de 
Freitas e Edgar Luis de Freitas da lide, arguida pela autuada. Foram vencedores os 
Conselheiros Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, José Pereira D'abadia, Gilmar 
Rodrigues de Almeida e Washington Luis Freire de Oliveira. Vencido o Conselheiro 
Alcedino Gomes Barbosa. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Alcedino 
Gomes Barbosa, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, José Pereira D'abadia, Gilmar 
Rodrigues de Almeida e Washington Luis Freire de Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo aproveitou 
indevidamente, nos meses abaixo relacionados, exercícios de 2010, 2011 e 2012, 
impostos lançado a título de crédito no Livro Registro de Entradas, conforme demonstra a 
Relação de Notas Fiscais de Entrada – Operações não comprovadas: Empresas 
remetentes: Destak Dist. Medicamentos Ltda – CCE n° 10.466.377-4, e Indusfarma 
Distribuidora de Medicamentos e Equip. Ltda ME, em anexo (arts. 65, 66 e inc. VI do art. 
67, todos do CTE), o ICMS destacados nas notas fiscais de aquisição relacionadas, notas 
fiscais emitidas sem corresponder a realização de uma efetiva operação (ou prestação), 
pois esta empresa adquirente não comprovou o efetivo pagamento das supostas 
aquisições de mercadorias. Em consequência, deverá pagar o ICMS na importância de R$ 
544.906,58, juntamente com acréscimos legais, conforme demonstrativos e documentos 
anexos. 



 

 
A autoridade lançadora indicou como infringida as disposições 

dos artigos 58, § 3º, I, 65 da Lei 11.651/91 c/c artigos 57, V, Decreto 4.852/97. Proposta a 
aplicação da penalidade prevista no artigo 71, IV, "a", da Lei 11.651/91 c/ redação da Lei 
17.917/2012 – Retroatividade Benigna. 

 
Tem-se como sujeitos passivos solidários, Cassio Martins de 

Freitas, Edgar Luís de Freitas e Suhayl Silva Pereira nos termos do artigo 45, inciso XII da 
Lei 11.651/1991. 

 
As partes foram intimadas a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de "fls. 387 a 397", 
impugnam o lançamento, segundo fls. 440 a 407 e 430 a 435. 

 
Pela sentença n° 3464/2015 JULP "fls. 447 a 450", o julgador 

singular decide pela procedência do auto de infração.  
As partes são intimadas a apresentar Recurso Voluntário 

conforme documentos de "fls. 451 a 462". 
 
O contribuinte e solidários interpõem Recurso Voluntário, 

conforme documentos de "fls. 464 a 473" alegando que todo o procedimento de 
transferência de créditos se deu conforme as regras da legislação tributária; que o crédito 
foi escriturado de forma correta, bem como a recorrente agiu de boa fé e não causou 
prejuízo ao Erário. Defende que as operações foram realizadas por empresa habilitada, 
portadora de cadastro de contribuintes ativo. Aduz que a fiscalização desconsiderou notas 
fiscais regularmente emitidas, e presumiu que, a empresa adquirente não comprovou o 
efetivo pagamento das supostas aquisições de mercadorias. Alegou que não há 
irregularidade na forma de pagamento apresentada, de forma que possa invalidar todas as 
operações de circulação de mercadoria e anular os créditos correspondentes as notas 
fiscais de aquisição, vez que teria comprovado que os passivos foram pagos, podendo ser 
examinado o balanço patrimonial, cujo caixa da empresa é realizado pelo regime de 
competência, a qual apresenta fundos suficientes para cobrir os pagamentos. Defende 
que desconsiderar a escrita contábil e documentos que comprovam as operações da 
empresa para amparar a presunção de ilegalidade apontada no lançamento, não é 
justificativa para atribuir a atuada o aproveitamento indevido do crédito do imposto 
destacado nas notas fiscais.  

 
Alegaram, ainda, que os fiscais autuantes não poderiam ter 

incluído os representantes da empresa como sujeito passivo solidário da pessoa jurídica 
sem o devido processo legal, pois somente após a apuração devida é que se saberá se 
houve ou não a ação dolosa por parte do administrador quando da gerência da empresa 
devedora, como fraude ou excesso de poderes ou infração a lei ou contrato social. Anexa 
a impugnação jurisprudência versando sobre o assunto com intuito de reforçar 
argumentação.  

 
Ao final requer o julgamento improcedente da autuação e a 

exclusão dos solidários do polo passivo. 
 

 
V O T O 

 
 



 

A condição de sócios administradores da pessoa jurídica, 
conforme consulta detalhada, fls. 29, faz com que respondam pelo crédito tributário, por 
força do art. 45, inciso XII, da Lei 11.651/91 - CTE, senão vejamos: 

 

Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do 
imposto devido na operação ou prestação as pessoas que 
tenham interesse comum na situação que constitua o fato 
gerador da obrigação principal, especialmente: 

[...] 

XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os 
diretores, gerentes, administradores ou representantes da 
pessoa jurídica, relativamente à operação ou prestação 
decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão 
de que forem responsáveis; 
 
Vê tratar-se de uma sujeição passiva solidária decorrente de lei 

específica aplicável ao caso concreto, observando que constatando infração fiscal é o 
administrador por ela responsável, pois a pessoa jurídica pensa e age por meio dele. As 
decisões da empresa, pessoa destituída de vontade própria, se personificam na pessoa do 
administrador. 

 
As decisões dos Tribunais Superiores até o presente momento 

estão consolidadas apenas, quanto à exclusão do solidário, nas situações em que há 
simples inadimplemento por parte do contribuinte, não caracterizado por infração legal. 

 
Vê tratar-se de uma sujeição passiva solidária decorrente de lei 

específica aplicável ao caso concreto, fundada pelo Código Tributário Nacional. 
 
Desse modo, são mantidos na sujeição passiva os solidários 

relacionados às fls. 07 a 09 dos autos. 
 
Quanto ao mérito, a instrução processual não deixa dúvida que 

as notas fiscais emitidas pelas empresas DESTAK LTDA e INDUSFARMA LTDA não 
correspondem a uma efetiva operação, haja vista as irregularidades concernentes ao 
exercício da atividade, suspensão cadastral e ausência de comprovação efetiva do 
pagamento das supostas aquisições de mercadoria, conforme muito bem consta da nota 
explicativa, fls. 10 em diante, a qual toma-se por fundamentação, transcrevendo-a em 
parte o seguinte: 

 
“.. a empresa remetente DESTAK DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME apresentava 
as seguintes situações: 
 
a) Relação incongruente entre as saídas e entradas no 
período de 2010 e 2011...” 
 
Essa incongruência consiste basicamente numa disparidade 

entre o valor de todas as aquisições de mercadoria no estabelecimento DESTAK bem 
menor que o valor das saídas para apenas o estabelecimento autuado, num percentual 
astronômico, conforme se vê às fls. 11, o que verificou ter ocorrido igualmente na empresa 
INDUSFARMA 

 



 

Ademais, as duas empresas encontravam-se com os cadastros 
suspensos por desaparecimento dos endereços declarados. 

...  
E mais a respeito do pagamento da operação, segundo 

notificação, pontua o autuante: 
 
“De forma inverossímil todos os recibos foram elaborados ao 
mesmo tempo, por possuírem o mesmo formato e ainda não 
trazem nenhuma marca pelo tempo e arquivamento realizado, 
ou seja, verificamos que esses recibos não estavam arquivados 
para a comprovação dos registros contábeis referentes a esses 
pagamentos efetuados pela empresa: STAR ODONTOMÉDICA 
LTDA – ME. Portanto, esses recibos não possuem a 
capacidade – credibilidades para comprovarem a efetiva saída 
dos numerários da empresa, considerando que deveriam ter 
sido apresentados os extratos bancários em razão dos valores 
expressivos das operações. 
 
Diante das ressalvas apresentadas, nota-se que o contribuinte 
não comprovou o efetivo pagamento dos valores provenientes 
da aquisição de mercadorias das sociedades empresariais 
remetentes retro citadas, considerando que esses recibos 
somente foram elaborados para atender as notificações fiscais 
apresentadas.” 
 
O que os sujeitos passivos querem em primeira instância, 

ratificando em segunda, para efeito de ilidir a pretensão fiscal, especialmente, é que, 
segundo a contabilidade, seja aceita a suficiência de recursos, escriturais, para cobrir os 
pagamentos em questão. Primeiro, as folhas anexadas aos autos, 420/428, na verdade 
não revestem das formalidades intrínsecas e extrínsecas de maneira a surtir efeitos 
fiscais. E mais, ainda que tratasse de um livro contábil, diante de evidências tão bem 
apuradas pela fiscalização, especialmente no que tange às empresas emitentes das notas 
fiscais venderem o que na verdade não adquiriram ou não possuíam, já é mais que 
suficiente e o bastante para se confirmar a descrição do fato constante do auto de 
infração. 

 
Mas o que a fiscalização apurou não foi só isso, certificou-se 

ainda a irregularidade cadastral dessas empresas, além da ausência do efetivo 
pagamento da operação, via apresentação do extrato bancário, respectivo. 

 
Diante de tal gravidade a empresa trouxe apenas folhas soltas 

discriminando ocorrência de pagamento, que nem de livro contábil pode se dizer, e, ainda, 
sobretudo sem o documento válido e revestido de formalidades legais que correspondesse 
a essa planilha. 

 
Um documento elaborado de maneira unilateral sem qualquer 

controle fiscal e/ou de interveniência de terceiros à relação, sem sombra de dúvida pode 
surgir a qualquer tempo e a bel prazer, ressaltando que o reconhecimento de assinaturas 
dos subscritores dos recibos de ambas empresas por cartório de Guapó, portanto fora da 
circunscrição da empresa, não atende ao exigido para efeito de comprovação do 
recebimento da operação com mercadoria. Ainda mais desacompanhado do comprovante 
do ingresso do numerário no chamado caixa, via extrato bancário.  

 



 

Misturados todos esses ingredientes não resta dúvida que 
houve a emissão de documento insuficiente à caracterização de uma operação de 
circulação de mercadoria, encaixando o fato ao que dispõe o art. 65 da Lei 11.651/91, 
assim: 

 

Art. 65. São vedadas a emissão e utilização de documento 
fiscal que não corresponda a uma efetiva operação ou 
prestação. 
 
E o documento nessa condição não gera crédito, segundo 

inciso V do art. 57 do Decreto 4.852/97, ou seja: 
 

Art. 57. Não implica crédito (Lei nº 11.651/91, art. 60): 
...................... 

V - o imposto destacado em documento fiscal não 
correspondente a uma efetiva operação ou prestação, salvo nas 
situações específicas estabelecidas para a transferência de 
crédito; 
 
Vejamos, ainda, o que diz a legislação, art. 58, § 3º, incisos I, 

da Lei 11.651/91, a respeito do direito ao crédito: 
 
Art. 58. É assegurado ao sujeito passivo, nos termos do 
disposto na legislação tributária, o direito de creditar-se do 
imposto anteriormente cobrado em operações ou prestações 
resultantes: 

[...] 

§ 3º O direito de crédito, para efeito de compensação com 
débito do imposto, reconhecido ao estabelecimento que tenha 
recebido as mercadorias ou para o qual tenham sido prestados 
os serviços, está condicionado à: 

I - idoneidade da documentação fiscal; 
 
Desse modo, confirmada a pretensão inicial, observando a 

pertinente capitulação da penalidade: 
 

Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
 
[...] 
 

IV - em razão do não-estorno de crédito, quando exigido, ou da 
escrituração indevida de valores a título de crédito do imposto, o 
equivalente aos percentuais de:  

a) 140% (cento e quarenta por cento) do valor do imposto, pela 
omissão do seu pagamento; 
 
Posto isso, voto conhecendo do recurso voluntário, negando-lhe 

provimento, para confirmar a decisão singular que considerou procedente o crédito 
tributário, antes rejeitando o pedido de exclusão dos solidários da sujeição passiva. 
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Sala das sessões, em 15 de abril de 2016. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00501/16 
 
Autora do Voto Vencedor: Conselheira Nislene Alves Borges 
 

 
EMENTA: ICMS. Crédito aproveitado indevidamente. 
Apropriação de crédito de energia elétrica por empresa de 
telecomunicação. Procedência.  Decisão não unânime. 
 
1. Extrai-se da regra do artigo 2.º, da Lei n.º 13.772/00, que a 
aquisição de energia elétrica, por empresa enquadrada no 
código de atividade econômica de telecomunicação, não 
autoriza a apropriação do respectivo ICMS; 
 
2. A apropriação do crédito do ICMS relativo à entrada de 
energia elétrica no estabelecimento, durante o período de 1º de 
janeiro de 2.001 até 31 de dezembro de 2.019, fica limitado às 
situações em que a energia: (i) for objeto de operação de saída 
de energia elétrica; (ii) for utilizada por contribuinte enquadrado 
no código de atividade econômica de indústria; (iii) houver 
operação de saída ou prestação para o exterior, na proporção 
destas sobre as saídas ou prestações totais. (Lei nº 13.772/00, 
artigo 2º, e artigo 522, RCTE); 
 
3. Estando comprovado nos autos que o sujeito passivo se 
apropriou indevidamente do crédito tributário em desacordo 
com a previsão legal, o lançamento deve prevalecer em sua 
integralidade. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 10 
de dezembro de 2015, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda 
Pública para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para reformar a decisão cameral e 
considerar procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Nislene 
Alves Borges, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Márcio Nogueira Pedra, Victor 
Augusto de Faria Morato, Washington Luis Freire de Oliveira, Renato Moraes Lima, Elias 
Alves dos Santos, Lidilone Polizeli Bento e o Sr. Presidente, Conselheiro Domingos 
Caruso Neto, que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros Paulo Diniz, 
Nivaldo José Mendes, Masayuki Missao, Carlos Andrade Silveira, Alcedino Gomes 
Barbosa, Edson Abrão da Silva, Aguinaldo Fernandes de Melo e João Divino de Brito, que 
votaram conhecendo do recurso, negando-lhe provimento para manter a decisão cameral 
que considerou improcedente o auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu o 
pagamento do ICMS, em razão do aproveitamento indevido de crédito de ICMS de 
entrada de energia elétrica, sem amparo na legislação estadual. A empresa lançou no 
Livro de Registro de Apuração do ICMS, de janeiro de 2009 a dezembro de 2009, sob o 
CFOP 1.255, o ICMS na importância de R$ 1.433.867,53, conforme demonstrativo anexo. 



 

Em consequência, deverá pagar o ICMS omitido, juntamente com a penalidade e 
acréscimos legais. 

A autoridade lançadora indicou como infringida as disposições dos 
artigos 58, §3°, II da Lei 11.651/91, c/c art. 2°, I da Lei 13.772/00 e art. 522, II decreto 
4852/97. Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, IV, "a", da Lei 
11651/91 com redação da Lei nº 17.917/2012 - Retroatividade Benigna. 

O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: 
Detalhamento do crédito tributário, fls. 3, Portaria n° 199/2013-SER, fls. 4, nota 
explicativa, fls. 5 a 8, levantamento dos créditos de ICMS de energia elétrica escriturados 
indevidamente, fls. 9, cópia do Livro Fiscal, fls. 10 a 95. 

O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 
apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de fls. 96. 

Em impugnação, fls. 99 a 137, o sujeito passivo alega que, apesar 
de não se tratar de empresa industrial, pois, seria prestadora de serviços de 
telecomunicações, afirmou que não significa que o desenvolvimento de sua atividade de 
prestação de serviço não contenha "processo de industrialização", para os fins do 
aproveitamento de crédito de ICMS decorrentes da aquisição de energia elétrica, 
conforme garante o artigo 33, inciso II, alínea "b", da Lei Complementar n° 87/96. 
Argumentou os seguintes tópicos: i) o princípio da não - cumulatividade; II) diante da 
previsão expressa da Lei Complementar 102/2000, no sentido de assegurar o direito ao 
crédito da energia elétrica consumida no processo de industrialização, alegou que a 
impugnante tem o direito de se creditar do imposto pago pela energia elétrica utilizada 
como insumo na prestação de seus serviços; III) afirmou que a energia elétrica é utilizada 
como insumo na efetiva prestação de serviço de telecomunicação e gera crédito fiscal, 
tendo em vista que além de ser imprescindível a utilização de energia elétrica para sua 
realização, não é possível separar materialmente a energia gasta do serviço prestado; IV) 
a prestação de serviço de comunicação apresenta caráter industrial, ante a modificação 
da natureza da energia elétrica adquirida, com sua consequente conversão em ondas 
eletromagnéticas, tornando-se evidente seu consumo no processo de industrialização, 
enquadrando-se perfeitamente no conceito preconizado pelo regulamento do Imposto 
sobre Produtos Industrializados; V) alegou que não merece prosperar a interpretação 
restritiva da Lei Complementar n° 102/200, no sentido de não reconhecer o direito ao 
crédito do ICMS decorrente da aquisição de energia elétrica, sob pena de violação ao 
princípio constitucional da não - cumulatividade e ao princípio da isonomia, na medida em 
que não há qualquer fundamento lógico ou jurídico que justifique o pretendido pelo Fisco 
do Distrito Federal, quando o próprio legislador infraconstitucional equiparou os serviços 
de telecomunicações à indústria básica, por meio do decreto n° 640/1962, para todos fins 
legais.  

Ao final, concluiu relatando que é legítimo o aproveitamento de 
créditos decorrentes da aquisição de energia elétrica utilizada como insumo na prestação 
de serviços de comunicação e que a multa aplicada é manifestamente confiscatória, 
posto que não guarda proporcionalidade com a gravidade das supostas infrações 
cometidas, razão pela qual merece ser afastada. 

O sujeito passivo anexa os seguintes documentos: Atos 
constitutivos, fls. 138 a 147, procuração, fls. 148 e 149, substabelecimento, fls. 150 e 151, 
cópia OAB, fls. 152 a 156, cópia do auto de infração, fls. 157 e 158, nota explicativa, fls. 
159 a 162, levantamento dos créditos tributários, fls. 163, cópia de julgados STJ, fls. 164 
a 255, relatório técnico, fls. 256 a 318. 

Pela sentença nº 576/14 JULP, fls. 320 a 325, o julgador singular 
decide pela procedência do auto de infração. Em sua fundamentação afirma que de 



 

início, concluiu que o lançamento tributário, atendeu a todos os requisitos, tanto do art. 8° 
da Lei 16.469/09, quanto do artigo 142 do CTN. Alegou que houve sim um 
aproveitamento irregular de crédito fiscal e que seria em virtude da impossibilidade de 
empresas prestadoras de serviço de comunicação de se apropriar de créditos relativos as 
notas fiscais de energia elétrica, justamente por não possuir o código de atividade 
industrial, nos termos do artigo 58, §3°, II do CTE e do artigo 522, II do RCTE, todos 
elaborados com base na Lei Complementar 102/00. Deixou de acolher a pretensão da 
parte passiva de ver declarada, na fase administrativa, a inconstitucionalidade da lei que 
define a penalidade ou mesmo a sua redução no caso em questão, taxando-a de 
confiscatória. Entendeu que não houve por parte do polo passivo, a demonstração, 
objetiva e cabal, de nenhum erro nos procedimentos fiscais demonstrados na lide, logo, 
não acolheu pedido de diligência alegado pela parte passiva por entender que nos autos 
constam farta documentação probatória suficiente para o julgamento do feito, sem a 
necessidade de convertê-lo em diligência. Concluiu que está perfeitamente caracterizada 
a infração pelo claro cumprimento de uma obrigação tributária, baseada numa lei em 
abstrato e num fato gerador concreto, fazendo o crédito tributário reclamado pelo 
lançamento tributário às fls. 3. 

O sujeito passivo é intimado a pagar a quantia exigida ou apresentar 
Recurso Voluntário, conforme documentos de fls. 326. 

O sujeito passivo ingressa com Recurso Voluntário, fls. 329 a 369, 
onde reproduz alegações já apresentadas em fase impugnatória. Ao final requer a 
improcedência do auto de infração. 

Apresenta Memoriais de Julgamento às fls. 373 a 378, onde reitera 
argumentações e julgados. 

Junta aos autos: Atos constitutivos, fls. 382 a 390, procuração e 
substabelecimento, fls. 391 a 396. 

Pelo Acórdão n° 200/2015, fls. 400 a 402, a Quarta Câmara do 
Conselho Administrativo Tributário decidiu conhecer do recurso e dar-lhe provimento para 
reformar a sentença singular e considerar improcedente o auto de infração. Em 
fundamentação, afirma que a decisão se ampara em decisões exaradas em tribunais 
superiores, onde entendeu que as empresas de telefonia móvel tem direito ao crédito do 
ICMS relativo a aquisição de energia elétrica utilizada como insumo na prestação de 
serviço de telefonia. 

A Representação Fazendária interpõe recurso ao Conselho Pleno, 
fls. 404 a 410, alegando que as razões da decisão cameral não encontram respaldo no 
conteúdo do processo ou na lei, merecendo assim ser reformada. Defende que somente 
energia elétrica consumida no processo industrial enseja o creditamento do imposto 
correspondente. Sustenta que o Regulamento do Código Tributário Estadual RTCE, em 
seu artigo 522, II, "a", 2 estabelece que somente dá direito ao crédito do ICMS, 
relativamente à energia elétrica e ao serviço de comunicação, a entrada de energia 
elétrica no estabelecimento, quando for utilizada por contribuinte enquadrado no código 
de atividade econômica de indústria. Alega que é inviável equiparar a Americel S/A a 
entidade industrial com base no Decreto n° 640/1962. Ao final, requer a reversão do 
julgado cameral a fim de que seja julgada inteiramente procedente a exigência fiscal nos 
termos da peça exordial. 

O sujeito passivo, intimado a apresentar contradita ao recurso da 
Fazenda Pública Estadual, fls. 412, vem alegar que é possuidor de direito no crédito de 
ICMS pago pela aquisição de energia elétrica e aduz equívoco na interpretação restritiva 
realizada pelo fisco. Defende que a redação do art. 33 da Lei Complementar 87/96 é 
clara ao afirmar que o aproveitamento de créditos de ICMS é admitido relativamente a 



 

entrada de energia elétrica no estabelecimento quando for consumida no processo de 
industrialização, e não quando o adquirente da energia for industrial. Sustenta que 
embora a recorrente não seja indústria nada impede que o desenvolvimento de sua 
atividade não comporte processo de industrialização para os fins de creditamento de 
ICMS. Defende que a energia elétrica é utilizada como insumo indispensável para a 
prestação do serviço de telecomunicações e que o serviço prestado pela recorrente é 
equiparado ao das empresas industriais. Alega violação aos princípios da não 
cumulatividade e da isonomia. Defende que é entendimento jurisprudencial que as 
empresas de telefonia móvel têm direito ao crédito do ICMS relativo à aquisição de 
energia elétrica utilizada como insumo na prestação de serviço de telecomunicação. Para 
reiterar argumentação insere julgados do STJ na defesa. Ao final, requer que seja 
negado provimento ao recurso fazendário, haja vista que o entendimento firmado pelo 
acordão recorrido encontra-se em total consonância com a atual jurisprudência do STJ, 
bem como o próprio regramento trazido pela LC 104/2013. 

É esse o relatório. 

 

                          V O T O 

 

Não havendo questões preliminares a serem apreciadas, passo 
diretamente à análise do mérito. 

A questão posta nos autos diz respeito à utilização de crédito de 
ICMS de energia elétrica por empresa prestadora de serviço de telecomunicação. 

O impasse ocorrido em oportunidade de julgamento de Recurso da 
Fazenda Pública e contradita apresentada pela defesa do sujeito passivo a este 
Conselho Pleno, residiu, em especial, na defesa contundente da representante do sujeito 
passivo quanto à aplicabilidade do recurso repetitivo expedido pelo Superior Tribunal de 
Justiça – STJ 1.201.635/MG, que traz em seu bojo o entendimento de equiparação das 
empresas prestadoras de serviço de  telecomunicação às empresas industriais para 
efeito do creditamento de energia elétrica, ao presente caso. Alega dispositivo da Lei 
Complementar 104/13. 

TRIBUTÁRIO. ENERGIA ELÉTRICA. CREDITAMENTO DE ICMS. 

EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÃO. POSSIBILIDADE. RESP 

1.201.635/MG. PRIMEIRA SEÇÃO. MATÉRIA JULGADA NO RITO DOS 

PROCESSOS REPETITIVOS. ART. 543-C DO CPC. 

A Primeira Seção desta Corte, na assentada de 12.6.2013, ao julgar o REsp 

1.201.635/MG, de relatoria do Ministro Sérgio Kukina, submetido ao regime 

do art. 543-C do CPC (recursos repetitivos), firmou entendimento no sentido 

de que "em virtude da essencialidade da energia elétrica, enquanto insumo, 

para o exercício da atividade de telecomunicações, induvidoso se revela o 

direito ao creditamento de ICMS, em atendimento ao princípio da não-

cumulatividade". 

 

Pois bem, o art. 32 da referida lei complementar enumera que 
deverá ser observada jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede 
de recurso repetitivo. Destaca ainda que devem ser observadas outras regras e 
princípios. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111984001/c%C3%B3digo-processo-civil-lei-5869-73
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111984001/c%C3%B3digo-processo-civil-lei-5869-73


 

Nesse sentido, a lei processual goiana, a de n° 16.469/09 já previra 
em seu art. 6º que se deve aplicar jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, 
desde que respeitado texto expresso de lei, no momento em que veda a este Egrégio 
Conselho Administrativo declaração de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos. 

Ora, interpretar que o dispositivo do Código de Defesa do 
Contribuinte determine que a administração tributária esteja vinculada às jurisprudências 
do STJ e STF a qualquer custo, independente de contrariar lei expressa, seria, no 
mínimo, tormentoso. Ofenderia, já no introito, os princípios da Segurança Jurídica e da 
Legalidade, já que a administração estaria autorizada a agir contra a lei nos casos em 
que o judiciário, em sede de controle difuso, assim autorizasse e, claro, colocaria em 
risco, em especial, os direitos do próprio contribuinte. 

Poderíamos citar inúmeros casos em que se poderia observar total 
insegurança jurídica ao sujeito passivo a prevalecer tal interpretação. A título 
exemplificativo, vamos refletir sobre a Súmula n° 166 do STJ. E para reflexão, me utilizo 
das palavras expressas no ACÓRDÃO Nº 1419/14, da lavra do Conselheiro Lidilone 
Polizeli Bento, que com tanto propriedade tratou do assunto.  

 

 
“Apenas por amor ao debate e para elucidar a questão, entendo 

conveniente citar um exemplo, uma situação em que a Administração 
poderia utilizar o entendimento consignado em recurso repetitivo no âmbito 
do STJ para cobrar imposto. É sabido que, por meio da Súmula nº 166 do 
STJ, fixou-se entendimento no sentido de que não incide imposto nas 
transferências interestaduais de mercadorias entre estabelecimentos da 
mesma empresa. Esta Súmula, recentemente, foi objeto de recurso 
repetitivo. Pois bem, entendendo que jurisprudência oriunda de recurso 
repetitivo é norma que vincula a Administração, estaria esta autorizada a 
exigir o ICMS, decorrente de aproveitamento indevido de crédito, 
apropriado nas operações de transferências de mercadorias. Dessa forma, 
em total afronta ao princípio da legalidade, bastaria à autoridade fiscal 
lavrar o auto de infração e consignar como dispositivo legal infringido a 
Súmula nº 166 do STJ, exigindo o ICMS, decorrente de aproveitamento 
indevido de crédito em operações de transferências interestaduais de 
mercadorias.” 

 

Não me parece razoável a interpretação à lei complementar 104/13 
determinando que a Administração Tributária descumpra disposição expressa em 
legislação tributária. 

E, em complemento à reflexão introduzida, utilizo-me das sábias 
palavras do Conselheiro Víctor Augusto de Faria Morato, que de maneira brilhante expôs 
seu entendimento quanto à interpretação ao Art. 32 da LC 104/13, esposado no Processo 
Administrativo Tributário n° 3032106771331. 

 

“Outra questão não menos importante, e que tramita em paralelo com o 

assunto discorrido alhures, é acerca da distorcida interpretação conferida ao art. 32 da Lei 
Complementar estadual nº 104/13, que instituiu o Código de Defesa do Contribuinte, no sentido de 
que o referido artigo tivesse o condão de encarcerar o convencimento da autoridade julgadora, 
cerceando a independência que sói nortear a função judicante.  

 

Assevero que não há notícia de precedentes no país (e nesse ponto 
reputamos que o motivo está mais afeto ao campo da teratologia do que propriamente da 



 

hermenêutica) acerca de qualquer interpretação de lei que almeje cooptar o espírito do julgador, 
usurpando-lhe o próprio poder de juízo que lhe é inerente, obrigando-o a julgar de uníssono modo. 
Ressalte-se que os recursos repetitivos e a repercussão geral somente tiveram o escopo de tornar 
céleres os processos julgados sobre matéria idêntica, obstando nada mais que o juízo de 
admissibilidade – no STJ e STF -  dos autos que ficam represados, à espera do julgamento do 
“leading case”; em momento algum se arvoraram tais institutos em invadir o juízo de 
convencimento das autoridades que julgam.  

 

Não obstante tal autonomia e independência sejam prerrogativas inerentes 
a qualquer autoridade investida do poder de julgar, encerrando princípio que lhe é indissociável, 
optou o legislador goiano em positivar a independência da função judicante do CAT e a liberdade 
de convencimento do julgador nos seguintes dispositivos, ambos da Lei nº 16469/09, in verbis: 

“Art. 6º........................................................................................ 

..................................................................................................... 

§ 5º É pertinente acatar, em julgamento, a jurisprudência consolidada 
dos tribunais superiores, em suas composições unificadas, 
obedecidos aos critérios de convencimento da autoridade julgadora.” 
(grifamos) 
“Art. 54........................................................................................ 

..................................................................................................... 

§ 2º O CAT, órgão julgador, independente em sua função judicante e 
vinculado administrativamente ao Gabinete do Secretário da Fazenda, 
é regido pelas normas constantes desta Lei e de seu regimento 
interno.” (grifamos) 

 

Reitero que em momento algum o art. 32 do CDC pode ser interpretado 
com vistas a tolher a independência do Conselho Administrativo Tributário ou o convencimento do 
julgador.  

 

Assevere-se que a vigência do art. 32 da Lei Complementar n. 104/13 se 
deu a partir de 09/01/14, conforme art. 38 do mesmo diploma.  

 

Foi conferida a seguinte redação ao referido normativo: 

 

“Art. 32. Nos processos administrativos, a Administração Pública 
deverá observar, dentre outras regras e princípios: 

I – ................................................................................................ 

II – a jurisprudência firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal 
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, neste último caso em 
sede de recurso repetitivo: 

a) por “jurisprudência firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal 
Federal” deve-se entender as decisões proferidas em sede de controle 
concentrado de constitucionalidade, em recurso extraordinário 
submetido à repercussão geral ou mesmo em recursos 
extraordinários processados normalmente, quando se tratar de 
entendimento reiterado; 

....................................................................................................” 

 



 

Algumas ponderações são imprescindíveis ao estudo do alcance do 
referido artigo.  

 
A ciência do Direito, em um de seus brocardos, informa que “não se 

presume, na lei,  palavras inúteis". Literalmente, significa dizer que se deve compreender 
as palavras como tendo alguma eficácia normativa. Em primeiro plano, assevera o caput do 
dispositivo que seus incisos devem ser interpretados em harmonia com  as “regras e princípios” 
impostos à Administração.  

 
Há, obviamente, que se observar, dentre uma gama de princípios, o da 

legalidade, prescrito no caput do art. 37 da Magna Carta, e o do livre convencimento motivado, 
ou persuasão racional, este último já mencionado como corolário da atividade de julgar. Com 
efeito, a melhor interpretação para se conferir o sentido e alcance do art. 32 do CDC será aquela 
que irá se harmonizar com o restante do ordenamento jurídico-constitucional afeto à matéria 
tributária, sejam princípios, sejam direitos positivados.  

 
A presunção de constitucionalidade das leis impede que os Conselhos 

Administrativos lhes declarem a inconstitucionalidade, sob pena de usurpação de competência 
privativa do judiciário. Afinal de contas, se declarada a inconstitucionalidade de determinada norma 
estadual pelo próprio administrador, a questão jurídica se consolidaria, a uma porque tal decisão 
restaria irreformável no judiciário, conforme art. 156, IX do CTN1; a duas, porque faleceria ao 
sujeito passivo interesse de agir para questioná-la judicialmente. Tal proceder configuraria 
flagrante interferência de um Poder em outro, subvertendo a separação de Poderes.  

 
Tal fator tolheria irremediavelmente, a possibilidade de “revisão da tese” 

pelo STF, dantes manifestada em repercussão geral, conforme o texto expresso no corpo do §5º 
do art. 543-A do CPC. Nada mais absurdo. 

 
Para evidenciar o grau de perplexidade que interpretação contrária poderia 

conferir, basta se imaginar a produção de súmula pelos Conselhos e Tribunais Administrativos, 
cujos efeitos são erga omnes para o Órgão Tributante. Acaso o seu conteúdo fosse o de se negar 
vigência a norma não declarada inconstitucional em controle abstrato, o Órgão de julgamento 
administrativo estaria fazendo as vezes do STF, em legítima súmula vinculante. 

 
Dessarte, qualquer interpretação do art. 32 do CDC, a ser conferida pela 

Administração, que leve à negativa de vigência de determinada norma legal ou ao tolhimento da 
independência do CAT em sua atividade de julgar, deve ser descartada, salvo nos casos de 
controle concentrado de constitucionalidade realizado pelo STF ou, no caso de controle difuso, se 
a norma houver sido suspensa, por resolução do Senado Federal, nos termos do art. 52, X da 
CF/88. 2 

 
Portanto, a melhor exegese do art. 32 é a de se impor à Administração, 

dentre duas ou mais interpretações possíveis a um determinado dispositivo legal, somente 
aquela que fora conferida pelo STJ ou pelo STF, neste último caso, em sede de controle 
difuso. Trocando em miúdos, as interpretações possíveis serão somente as pro legem (conforme 
a norma) e praeter legem (na ausência de norma), inadmitida a interpretação contra legem (contra 
a norma). 

 
Por óbvio, essa assertiva não se aplica, repita-se, quando há declaração de 

nulidade da norma, em sede de controle concentrado ou, ainda, quando a inconstitucionalidade 
declarada em controle difuso for objeto de resolução do Senado, suspendendo a norma 
impugnada, o que não é o caso dos autos.” 

 

                                            
1 Art. 156. Extinguem o crédito tributário: IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a 
definitiva na órbita administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória; 
2  Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal:  X - suspender a execução, no todo ou em parte, de 
lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal; 



 

Nesse mesmo sentido foi que a Procuradoria Geral do Estado de 
Goiás firmou entendimento, por meio do Despacho AG n° 2729/14 e ainda a Procuradoria 
Tributária, em matéria idêntica, por meio do Despacho OCD n° 274/14, conforme excerto. 

 

“Na verdade, segundo o nosso sistema constitucional vigente somente as 
decisões proferidas pelo Supremo tribunal Federal em sede de ADI, ADC, 
ADPF e as Súmulas Vinculantes, possuem eficácia erga omnes e efeito 
vinculante para os demais tribunais e administração pública. Assim, conferir 
tais efeitos às decisões emitidas em outras ações seria o mesmo que 
conceder ao Poder Judiciário uma atribuição não prevista na Constituição 
Federal, fora de sua competência.” 

 

É fato incontestável que as empresas de Telecomunicação 
ganharam força com tais decisões favoráveis ao aproveitamento de crédito de energia 
elétrica pelo STJ, mas ganharam no sentido de se unirem em prol de imprimirem esforços 
pela alteração das legislações estaduais para que sejam incluídas como hábeis ao 
aproveitamento de crédito de energia elétrica consumido em seu processo de prestação 
de serviço de telecomunicação, ainda que por meio de equiparação às empresas 
industriais. Mas, enquanto prevalecer as legislações (Lei Complementar, Leis Tributárias 
Estaduais, bem assim outras de hierarquia inferior) com vedação expressa ao crédito 
pretendido, são estas que haverão de prevalecer, precipuamente pelo Princípio da 
Segurança Jurídica e da Legalidade. 

Com todas essas considerações, entendo que o lançamento fora 
bem construído, não merecendo reparos, já que baseado em dispositivos expressos na 
lei complementar 87/96, na lei 11.651/91 e decreto 4.852/97, os quais vedam 
aproveitamento de crédito de energia elétrica para empresas não industriais. 

 

Lei Complementar 87/96: 

 

Art. 33………………………………………………………………. 

[….] 

II – somente dará direito a crédito a entrada de energia elétrica no estabelecimento: 
  (Redação dada pela LCP nº 102, de 11.7.2000) 

       [….] 

        b) quando consumida no processo de industrialização;  (Incluída pela LCP nº 
102, de 11.7.2000) 

[….] 

 

Lei 11.651/91 (CTE): 

 
Art. 58. É assegurado ao sujeito passivo, nos termos do disposto na 

legislação tributária, o direito de creditar-se do imposto anteriormente 
cobrado em operações ou prestações resultantes: 

NOTA: O art. 2º da Lei nº 13.772, de 28.12.00, estabelece: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp102.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp102.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp102.htm
file:///C:/Users/nislene-ab/AppData/Roaming/Microsoft/Leis/L_13772.doc%23a2


 

“Art. 2º O direito à apropriação do crédito do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação - ICMS, previsto na Lei nº 11.651, de 26 de dezembro de 1991, Código Tributário do 
Estado de Goiás - CTE, durante o período de 1º de janeiro de 2001 até 31 de dezembro de 2010, fica 
limitado às seguintes situações: 

I - se relativo à entrada de energia elétrica no estabelecimento quando: 

a) for objeto de operação de saída de energia elétrica; 

b) for consumida no processo de industrialização; 

c) seu consumo resultar em operação de saída ou prestação para o exterior, na proporção destas sobre 
as saídas ou prestações totais; 

II - se relativo ao recebimento de serviços de comunicação utilizados pelo estabelecimento quando: 

a) tenham sido prestados ao estabelecimento na execução, por este, de serviços da mesma natureza; 

b) sua utilização resultar em operação de saída ou prestação para o exterior, na proporção desta sobre 
as saídas ou prestações totais.” 

 

Decreto 4.852/97 (RCTE): 

Art. 522. Somente dá direito ao crédito do ICMS: 

[….] 

a) a entrada de energia elétrica no estabelecimento, quando: 

[….] 

2. for utilizada por contribuinte enquadrado no código de atividade 
econômica de indústria; 

[….] 

 

Art. 34. Contribuinte é qualquer pessoa, natural ou jurídica, que realize, 

com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, 
operação de circulação de mercadoria ou prestação de serviço de 
transporte interestadual e intermunicipal ou de comunicação, ainda que a 
operação e a prestação se iniciem no exterior (Lei nº 11.651/91, art. 44). 

[…] 

§ 2º Considera-se: 

[….] 

IV - industrial, a pessoa natural ou jurídica que exerça atividade que 
modifique a natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou 
a finalidade do produto ou o aperfeiçoe para o consumo; 

[….] 

IX - prestador de serviço de comunicação, a pessoa natural ou jurídica que 
preste tal serviço; 

 

Conheço, portanto, do recurso da Fazenda Pública, dou-lhe 
provimento para considerar procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 19 de abril de 2016. 

file://///sefazarquivos/SAT/GTRE/lte_consolidação/Lte_atualizada/Cte/CTE.doc%23A44
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00507/16 
 
Autora do Voto Vencedor: Conselheira Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Aproveitamento indevido 
de crédito. Energia elétrica. 
 
PRELIMINAR. EXCLUSÃO DO SOLIDÁRIO. 
 
O sócio administrador é responsável solidário com o 
contribuinte pelo pagamento do imposto devido, nos termos do 
art. 45, inciso XII, da Lei 11.651/91. 
 
MÉRITO 
 
O contribuinte, por não estar enquadrado no código de atividade 
econômica de indústria, não tem direito ao crédito do imposto 
relativamente à energia elétrica. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 31 
de março de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do recurso da Fazenda 
Pública para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para reformar a decisão cameral e 
considerar procedente o auto de infração, considerando o parcelamento de fls. 119 para 
fins de possível extinção do crédito tributário. Participaram do julgamento os Conselheiros 
José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, 
Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Aguinaldo 
Fernandes de Melo, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, David 
Fernandes de Carvalho, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza 
Santos Mariano, Heli José da Silva, Paulo Diniz, Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, 
Antônio Martins da Silva, Rodolfo Ramos Caiado e Washington Luis Freire de Oliveira. E, 
por maioria de votos, acolher a preliminar de reinclusão na lide do solidário MARSANDRO 
MARQUES DE SOUSA, arguida pela Fazenda Pública. Foram vencedores os 
Conselheiros Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Nislene Alves Borges, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Victor Augusto de Faria Morato, David Fernandes de Carvalho, 
Lidilone Polizeli Bento, Heli José da Silva, Aldeci de Souza Flor, Antônio Martins da Silva, 
Washington Luis Freire de Oliveira e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur 
Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros José 
Pereira D'abadia, João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho, Aguinaldo Fernandes de 
Melo, Edson Abrão da Silva, Nivaldo José Mendes, Rickardo de Souza Santos Mariano, 
Paulo Diniz, José Luiz Rosa e Rodolfo Ramos Caiado, que votaram rejeitando a preliminar 
de reinclusão do solidário na lide. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O auto de infração descreve que o contribuinte omitiu o 
pagamento do ICMS, em razão da escrituração indevida de valores a título de crédito do 
ICMS, relativos à energia elétrica utilizada no estabelecimento comercial, que foram 
apurados no demonstrativo e nos documentos anexados aos autos para efeito de 
instrução do trabalho da fiscalização. Em consequência, a autoridade lançadora exigiu o 



 

ICMS do autuado no valor de R$ 14.756,61 (quatorze mil, setecentos e cinquenta e seis 
reais e sessenta e um centavos), ao qual será acrescido das cominações legais.  

 
O documento de fl. 04, identifica um dos sócios da pessoa 

jurídica no polo passivo solidário da lide. 
 
A base legal do auto de infração tem respaldo no Código 

Tributário Estadual em seus arts. 58, § 3º, inciso II, 64 c/c art. 522, inciso II do Decreto n.º 
4.852/97, e a penalidade proposta atende ao prescrito no art. 71, inciso IV, alínea "a" do 
CTE. 

 
O Termo de Revelia de fl. 26, assinala a ausência do sujeito 

passivo solidário na primeira fase impugnatória do lançamento tributário. 
 
A autuada comparece ao feito, através de peça impugnatória, 

onde alega  que não descumpriu a legislação tributária referente ao ICMS no Estado de 
Goiás; que a escrituração foi feita corretamente; que realiza atividades típicas de indústria; 
que a legislação prevê a possibilidade de creditar ICMS de energia quando utilizada em 
atividade de Indústria; que o STJ decidiu que não se pode negar o direito ao crédito do 
ICMS advindo do consumo de energia elétrica, que foi despendida no processo industrial, 
aos supermercados, sob pena de incorrer em bitributação; que, de acordo com o princípio 
constitucional da não cumulatividade do ICMS, podem se creditar dos valores pagos pela 
indústria pelo uso da energia elétrica, a qual foi considerada insumo no processo de 
industrialização (fls. 28 a 32). 

 
A tese impugnatória da autuada foi estuda pelo julgador 

singular, mas foi considerado procedente do auto de infração (fls. 68 a 72). 
 
Inconformados, a autuada e o sujeito passivo solidário 

apresentam Recurso Voluntário, peça única, onde aduziram que a declaração da revelia 
do polo passivo solidário está incorreta e reiteraram os argumentos impugnatórios (fls. 79 
a 84). 

 
A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário 

decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares de nulidade da peça básica, 
arguidas pela autuada, por cerceamento ao direito de defesa e por insegurança na 
determinação da infração. Por maioria de votos, acolher a preliminar de exclusão na lide 
do solidário, arguida pela autuada.  

 
Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, 

dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente o auto de 
infração. 

 
Inconformada a Fazenda Pública interpõe recurso ao Conselho 

Pleno no qual pede a reversão da decisão em segunda instância para que o auto de 
infração seja julgado procedente tendo em vista o disposto no art. 522 do RCTE e, quanto 
a composição do polo passivo pede o retorno a lide do solidário excluído na fase cameral. 

 
Em contradita, o sujeito passivo e o solidário pedem a 

manutenção da decisão cameral que excluiu da lide o solidário e no mérito julgou o auto 
de infração improcedente. 

 
 



 

V O T O 
 
 
A condição de sócio administrador da pessoa jurídica, conforme 

cláusula sétima da Segunda Alteraão do Contrato Social, devidamento autenticado pela 
Junta Comercial do Estado de Goiás, fls. 35/37, faz com que responda pelo crédito 
tributário, por força do art. 45, inciso XII, da Lei 11.651/91 - CTE, senão vejamos: 

 

Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do 
imposto devido na operação ou prestação as pessoas que 
tenham interesse comum na situação que constitua o fato 
gerador da obrigação principal, especialmente: 

[...] 

XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os 
diretores, gerentes, administradores ou representantes da 
pessoa jurídica, relativamente à operação ou prestação 
decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão 
de que forem responsáveis; 
 
Vê tratar-se de uma sujeição passiva solidária decorrente de lei 

específica aplicável ao caso concreto, observando que constatando infração fiscal é o 
administrador por ela responsável, pois a pessoa jurídica pensa e age por meio dele. As 
decisões da empresa, pessoa destituída de vontade própria, se personificam na pessoa do 
administrador. 

 
As decisões dos Tribunais Superiores até o presente momento 

estão consolidadas apenas, quanto à exclusão do solidário, nas situações em que há 
simples inadimplemento por parte do contribuinte, não caracterizado por infração legal. 

 
Vê tratar-se de uma sujeição passiva solidária decorrente de lei 

específica aplicável ao caso concreto, fundada pelo Código Tributário Nacional. 
 
Desse modo, deve ser reinserido na sujeição passiva o solidário 

MARSANDRO MARQUES DE SOUSA. 
 
Quanto ao mérito, a Lei Complementar 102/00 assegura ao 

sujeito passivo o direito de creditar-se do ICMS na entrada de energia elétrica no 
estabelecimento quando consumida no processo de industrialização. 

 
Quanto a isso não se desconhece a polêmica gerada, mas se 

não há industrialização não há consumo imprescindível à sua atividade. 
 
A pretensão tributária em nossa legislação goiana sequer passa 

pelo questionamento pertinente à industrialização, diretamente, considerando que muito 
embora o assunto tratado na Lei 13.772/00, reproduza os termos da Lei Complementar 
102/00, ao baixar a regulamentação do dispositivo pelo Decreto 4.852/91, assim estatui o 
art. 522, inciso II, alínea “a”, item 2, senão vejamos: 

 
Art. 522. Somente dá direito ao crédito do ICMS: 
 
..... 
 



 

II – relativamente à energia elétrica e ao serviço de 
comunicação, até o dia 31 de dezembro de 2010 (Lei nº 
13.772/00, art. 2º): 
 
a) a entrada de energia elétrica no estabelecimento, quando: 
.... 
2. for utilizada por contribuinte enquadrado no código de 
atividade econômica de indústria; 
 
Nesse sentir é bom indicar que o objetivo da sociedade, de 

acordo com contrato social, é supermercado e comércio varejista de carnes, 
hortifrutigranjeiros, de produtos de padaria e confeitaria e além do GLP. E pelo espelho 
cadastral, fls. 66 o tipo de contribuinte é comercial.  

 
Conquanto isso, o recorrente exibe um laudo técnico elétrico no 

sentido de demonstrar o consumo da energia na parte de açougue e padaria, na condição 
de industrial, mas como bem percebe a legislação goiana só permite o aproveitamento do 
crédito para o contribuinte enquadrado no código de atividade econômica de indústria, o 
que não é o seu caso. 

 
Muito embora alguma decisão pelo Poder Judiciário, segundo 

transcrita na peça de recurso, ressalta-se alcançar o caso concreto, não se estendendo a 
todos. Dessa forma, mantém incólume a exigência do ICMS, considerando que a esta 
esfera administrativa de julgamento tributário incumbe o controle da legalidade do ato de 
lançamento, o qual como vimos está condizente. 

 
Destaca-se que a empresa já processou parcelamento de todo 

o débito, segundo se vê às fls. 119, o que em última análise não careceria mais de 
julgamento, mas chegando os autos ao Conselho Pleno com improcedência do crédito 
tributário e exclusão do solidário tornou-se necessária a apreciação. 

 
Nessa situação a penalidade aplicada é a capitulada no auto de 

infração, confirmada nesta oportunidade, pois é a mais específica dentre as determinadas 
pela Lei 11.651/91, senão vejamos: 

 

Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
[...] 

IV - em razão do não-estorno de crédito, quando exigido, ou 
da escrituração indevida de valores a título de crédito do 
imposto, o equivalente aos percentuais de:  

a) 140% (cento e quarenta por cento) do valor do imposto, 
pela omissão do seu pagamento; 

 
Posto isso, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento, 

para manter a sentença atacada tal como lançada, por seus próprios e jurídicos 
fundamentos e por estes ora agregados, devendo considerar o valor do parcelamento fls. 
119, antes reinserindo o solidário à sujeição passiva. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 19 de abril de 2016. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00517/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Lidilone Polizeli Bento 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Pedido de diligência, formulado 
oralmente pelo representante do sujeito passivo. Rejeitado. 
 
Deve ser indeferido o pedido de diligência, quando realizada 
revisão fiscal, o sujeito passivo não apresenta fatos novos 
capazes de ensejarem nova diligência. 
 
ICMS. Obrigação Principal. Omissão de pagamento do imposto, 
em virtude de aproveitamento indevido de crédito outorgado, 
previsto no art. 11, inciso XXVI, Anexo IX do RCTE. Procedente. 
 
Correto o lançamento que exige ICMS e consectários legais, 
decorrente de aproveitamento indevido de crédito outorgado 
nas operações com Álcool Etílico Anidro Carburante- AEAC, em 
virtude de cômputo indevido na apuração do benefício de 
valores relativos a saídas não incentivadas pelo 
Fomentar/Produzir, inteligência do art. 2º, parágrafo único, 
inciso II, alínea 'a', da IN nº 493/-01-GSF. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 30 de março de 2016, decidiu, por maioria de votos, rejeitar o pedido de 
diligência formulado pelo sujeito passivo. Foram vencedores os Conselheiros Lidilone 
Polizeli Bento e Heli José da Silva. Vencido o Conselheiro Álvaro Falanque.  Quanto ao 
mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a 
sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Foram vencedores os 
Conselheiros Lidilone Polizeli Bento e Heli José da Silva. Vencido o Conselheiro Álvaro 
Falanque. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata o presente processo de exigência relativa à omissão de 
pagamento do ICMS decorrente da adoção de procedimento irregular consistente na 
utilização de saldo de crédito outorgado inexistente, conforme apurado através da 
Auditoria do Crédito Outorgado, demonstrativos e documentos anexos.  

 
Indicam-se como infringidos os artigos 64 da Lei nº 11.651/91, 

combinado com art. 11, inciso XXVI, alínea ‘a’, Anexo IX, 75 e 82 do Decreto nº 4.852/97 e 
IN nº 493/01-GSF. Propõe-se a penalidade prevista no art. 71, inciso IV, alínea ‘a’ da Lei 
nº 11.651/91, com redação da Lei nº 14.634/03. 

 
Regularmente intimado, o Sujeito Passivo comparece ao feito 

solicitando a sua improcedência e alegando: a) que a fiscalização considerou a base de 
cálculo reduzida referente à saída do álcool, o que não poderia ter feito, pois ela seria 
utilizada apenas para cálculo do ICMS a ser pago sobre o álcool hidratado e não poderia 
ser utilizada para fins de cálculo do crédito outorgado do álcool; b) que a fiscalização 
desconsiderou as saídas destinadas à Zona Franca de Manaus; c) que a fiscalização 



 

deixou de considerar o álcool hidratado destinado a consumo próprio; d) que a fiscalização 
não teria promovido o estorno do crédito referente à de crédito relativo a entrada de 
matéria-prima, material secundário, acondicionamento e energia; e) que teria efetuado 
revisões e correções em 13/02/2012 e teria procedido o recolhimento das diferenças; f) 
que a multa teria caráter confiscatório, violando os princípios da boa-fé, da vedação do 
confisco e da proporcionalidade e que deveria obedecer a esses princípios; g) solicita a 
realização de diligência. 

 
Vindo os autos a julgamento, por meio do DESPACHO Nº 954/2012-

JULP, o ilustre julgador singular determina a conversão dos autos em diligência, 
solicitando à Gerência de Combustíveis que procedesse a revisão da Auditoria. 

 
Realizada a revisão fiscal, o feito retorna com o Relatório nº 0075/13-

GCOM, em que informa: a) que a Base de Cálculo deve ser computada em seu valor 
reduzido, pois trata-se de um benefício concedido em substituição a um débito 
incentivado, assim como ocorre com as saídas destinadas à Zona Franca de Manaus; b) 
que não deixou de considerar o álcool hidratado destinado a consumo próprio, somente as 
saídas de mercadorias tributadas adquiridas de terceiros por não se tratarem de saídas 
incentivadas, conforme se observa na Auditoria; c) que em relação a  não considerar o 
estorno, o mesmo é tratado na IN 885/2007-GSF, que trata da apuração do 
FOMENTAR/PRODUZIR, e que o presente feito trata de Crédito Outorgado, que é 
apurado com base na IN 493/2001— GSF, sendo portanto situações diferentes; d) no que 
se refere ao Sujeito Passivo ter efetuado revisões e correções em 13/02/2012 e procedido 
o recolhimento das diferenças, o fez após a emissão da Ordem de Serviço e que o 
montante de crédito outorgado na DPI não havia sido alterado até a data da lavratura do 
feito; e) é pela manutenção do valor exigido na exordial. 

 
Em contradita, o Sujeito Passivo comparece ao feito alegando: a) 

que a Base de Cálculo não deve ser computada em seu valor reduzido, e se deve incluir 
as saídas destinadas à Zona Franca de Manaus, na apuração do crédito outorgado, pois 
ao se excluir as saídas destinadas à Zona Franca de Manaus e reduzir a Base de Cálculo 
estaria sendo considerado um  percentual de saídas maior do que efetivamente o é, não 
havendo na legislação dispositivo que autorize a exclusão e a redução da Base de Cálculo 
no cálculo do crédito outorgado; b) que o mesmo acontece em relação ao não estorno do 
crédito, visto que com isso calcularia um crédito outorgado a menor; c) que a revisão 
efetuada não teria atendido o que foi solicitado e solicita nova diligência.  

 
Retornando os autos a julgamento, o feito é novamente convertido 

em diligência, por meio do DESPACHO Nº 1722/2014-JULP, solicita-se à Gerência de 
Combustíveis que proceda a revisão da Auditoria. 

 
Após a revisão fiscal, o feito retorna com o Relatório nº 0142/13-

GCOM, em que informa: a) que conforme dispõe os Pareceres 563/06-GOT e 1390/06- 
GOT, o Sujeito Passivo contrariou os mesmos ao fazer o cálculo do crédito, quando não 
utilizou a Base de Cálculo reduzida, computou as saídas destinadas à Zona Franca de 
Manaus e por ter considerado o estorno de crédito relativo a entrada de matéria-prima, 
material secundário, acondicionamento e energia; b) que em relação a não se considerar o 
estorno, o mesmo é tratado na IN 885/2007-GSF, que trata da apuração do 
FOMENTAR/PRODUZIR, e que o presente feito trata de Crédito Outorgado, que é 
apurado com base na IN 493/2001— GSF, não tendo relação com a Auditoria que 
embasou o presente feito; c) no que se refere ao Sujeito Passivo ter efetuado revisões e 
correções em 13/02/2012 e procedido o recolhimento das diferenças, trata-se de ajuste da 
Apuração do Fomentar/Produzir, regulamentada pela IN 885/2007-GSF e não possui 



 

relação com a Auditoria do Crédito Outorgado, que embasa o presente feito; d) é pela 
manutenção do valor exigido na exordial. 

 
Em contradita, o Sujeito Passivo comparece ao feito alegando 

basicamente o que alegou anteriormente, ou seja: a) que a Base de Cálculo não deve ser 
computada em seu valor reduzido, e se deve incluir as saídas destinadas à Zona Franca 
de Manaus, na apuração do crédito outorgado, pois ao se excluir as saídas destinadas à 
Zona Franca de Manaus e reduzir a Base de Cálculo estaria sendo considerado um 
percentual de saídas maior do que efetivamente o é, não havendo na legislação 
dispositivo que autorize a exclusão e a redução da Base de Cálculo no cálculo do crédito 
outorgado; b) que o mesmo acontece em relação ao não estorno do crédito, visto que com 
isso calcularia um crédito outorgado a menor; c) que a revisão efetuada não teria atendido 
o que foi solicitado e que teria se recusado em analisar os documentos e argumentos 
trazidos pela impugnante. 

 
Vindo os autos a julgamento, o ilustre julgador singular entende que 

os argumentos do sujeito passivo são insuficientes para ilidirem a acusação fiscal, motivo 
pelo qual não acolhe o pedido de exclusão/redução da multa, entende não haver 
nulidades nos autos, conhece da impugnação nega-lhe provimento para considerar o 
lançamento procedente. 

Inconformado, o sujeito passivo interpõe recurso voluntário, trazendo 
os mesmos argumentos já apresentados nas peças defensórias anteriores, alegando em 
síntese sobre a impossibilidade de exclusão do valor do total das saídas que compõe o 
cálculo do crédito outorgado, previsto na IN nº 493/01-GSF, dos valores referentes às 
saídas destinadas à Zona Franca de Manaus e as que possuem base de cálculo reduzida, 
tendo em vista que a legislação tributária pertinente não determina tais exclusões, sendo 
contrário ao entendimento esposado nos pareceres números 563/06 e 1390/06 da 
Gerência de Orientação Tributária, sobre a necessidade de realização do estorno no valor 
total do crédito de ICMS relativo à entrada de matéria prima, material secundário, de 
acondicionamento e energia elétrica utilizados na industrialização do álcool anidro, sobre a 
realização de revisões anteriores ao lançamento pelo sujeito passivo e sobre o caráter 
confiscatório da multa, ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, 
motivos pelos quais pede a improcedência do lançamento ao final das suas exposições. 

 
Posteriormente, apresenta Memoriais contendo o resumo das 

alegações constantes das peças defensórias anteriores. 
 
É o Relatório. 
 
                                V O T O 
 
Preliminarmente, rejeito o pedido de conversão dos autos em 

diligência, formulado oralmente pelo representante do sujeito passivo, tendo em vista a 
ausência de justa causa para deferimento de nova diligência com vistas a realização de 
revisão fiscal. Os autos já foram convertidos duas vezes em diligência, tendo sido 
analisados todos os pontos colocados pelo sujeito passivo que não traz elementos novos 
após as revisões capazes de ensejar nova diligência. 

 
Trata o presente processo de exigência de ICMS e consectários 

legais, decorrente de omissão de pagamento do imposto, em virtude de aproveitamento de 
crédito outorgado, previsto no art. 11, inciso XXVI, Anexo IX do RCTE, a maior que o 
previsto na legislação tributária. 

 



 

Os pareceres números 563/06 e 1390/06 da Gerência de Orientação 
Tributária, bem como o Acórdão 3456/09 proferido pelo Conselho Pleno desta Casa tratam 
da matéria objeto dos autos de forma analítica. Peço vênia para transcrever parte do 
Parecer nº 1390/06 que entendo contribuirá para solução da lide, vejamos: 

‘Observa-se que a Lei 13.246, de 13 de janeiro de 1998, em seu art. 
3º, inciso II, autorizou o Chefe do Poder Executivo a conceder crédito 
outorgado do ICMS para os industriais do setor alcooleiro 
enquadrados no programa FOMENTAR ou PRODUZIR, em 
percentual a ser estabelecido no regulamento, aplicável sobre o valor 
da operação realizada com álcool anidro, observado que o valor do 
benefício deve ser equivalente ao montante líquido que seria 
despendido pelo Estado de Goiás no financiamento do ICMS 
abrangido pelo referido Programa, observado o limite máximo de 
60% (sessenta por cento) do ICMS devido. 

Disciplinando a matéria, o Regulamento do Código Tributário 
Estadual, instituído pelo Decreto n. 4.852/97, implementou o crédito 
outorgado por meio do art. 11, inciso XXI, alínea "a", em seu anexo 
IX, deixando claro que o crédito outorgado surgiu em substituição à 
fruição do benefício do fomentar. 

Assim, resta claro que, ao estabelecer a nova forma de tributação 
para a saída de álcool anidro da usina, prevista no art. 11, inciso 
XXVI, "a", do Anexo IX-RCTE e IN 493/01-GSF, o legislador quis tão 
somente manter o status quo das indústrias alcooleiras antes da 
implantação da nova sistemática, em outras palavras, visou a 
equivalência econômica entre o benefício do fomentar e o crédito 
outorgado em estudo. 

Neste sentido, observa-se que andou muito bem o Parecer n. 
563/2006-GOT, ao pronunciar que "para a elaboração do 
Demonstrativo Mensal de Apuração do Crédito Outorgado, 
previsto na IN 493/01-GSF deve ser considerado apenas o valor 
total das saídas incentivadas com os benefícios do Fomentar ou 
Produzir. Como as saídas para o exterior não são incentivadas 
com os benefícios desses Programas, entendemos que devem 
ser excluídas do valor total das saídas do mês para apuração da 
relação percentual prevista no art. 2º, parágrafo único, inciso II, 
alínea "a", da IN 493/01-GSF. Do mesmo modo devem ser 
excluídas quaisquer outras saídas não incentivadas. 

Interpretação em sentido contrário importaria em afronta ao 
mandamento legal que o crédito outorgado deve ser equivalente ao 
montante líquido que seria despendido pelo Estado de Goiás no 
financiamento do ICMS que seria abrangido pelo Programa Fomentar 
nas operações com AEAC, caso ela fosse tributada.  

Dessa forma, a situação de equivalência pretendida pela Lei 
13.246/98, de forma alguma autoriza a inclusão de saídas não 
incentivadas pelos Programas Fomentar ou Produzir, tais como as 
saídas para exportação’. 

 

Por meio do Parecer supratranscrito a Secretaria da Fazenda fixa 
entendimento de que somente compõe o valor do total das saídas previsto no art. 2º, 
parágrafo único, inciso II, alínea ‘a’, da IN nº493/01-GSF os valores de saídas incentivadas 



 

pelo Fomentar/Produzir, tendo em vista que interpretação em sentido contrário não 
garantiria a situação de equivalência de benefícios pretendida pela Lei.  

Assim, com relação aos argumentos apresentados pelo sujeito 
passivo no sentido de que devem ser computados no total das saídas os valores de 
saídas destinadas à Zona Franca de Manaus e valores de saídas com redução de base de 
cálculo, entendo aplicáveis os fundamentos de fato e de direito constantes do Parecer 
supra, motivos pelos quais rejeito os argumentos da autuada neste sentido. 

Verifica-se dos autos que o feito foi baixado em diligência duas 
vezes, sendo que nas duas oportunidades foram analisadas todas as questões colocadas 
pelo sujeito passivo, tanto as questões de fato quanto as de direito. 

Sobre a alegação do sujeito passivo de que devem ser considerados 
estornos de créditos relativos a matéria prima, material secundário, de acondicionamento 
e energia elétrica utilizados na industrialização do AEAC, as revisões fiscais informam que 
os valores devem ser considerados tão somente na apuração do Fomentar, conforme 
determina o art. 3º da IN 885/07-GSF, não tendo correlação com esta auditoria que apura 
valor de crédito outorgado nas operações com AEAC. 

Explica o revisor que a apuração do crédito outorgado da IN nº 
493/01-GSF é realizada mediante apuração fictícia que busca qual seria o saldo devedor 
das operações sujeitas aos incentivos do Fomentar/Produzir, caso as saídas de AEAC 
fossem tributadas pelo regime normal, não cabendo neste caso considerar estorno de 
crédito relativo a aquisição de matéria prima, material secundário, de acondicionamento e 
energia elétrica utilizados na industrialização do AEAC, pois toda apuração é fictícia e 
realizada como se tributadas fossem as saídas de AEAC. Neste sentido, compartilho do 
entendimento do revisor no sentido de que a questão trazida pela autuada no sentido de 
se considerar os referidos estornos não possuem relação com a questão objeto dos autos, 
apuração de crédito outorgado maior que o previsto na legislação tributária que rege a 
matéria, em especial a Instrução Normativa nº 493/01-GSF. 

No que tange à alegação de revisão realizada pela autuada de forma 
espontânea, as duas revisões fiscais enfrentaram a questão e verificaram como no quesito 
anterior que as alterações foram realizadas para atender as disposições da Apuração do 
Fomentar/Produzir, disciplinada pela IN nº 885/07-GSF. Neste sentido, observa o revisor à 
fl.524 que as alterações e consequentes pagamentos extra oficiais realizados pelo 
contribuinte referem-se à Apuração do Fomentar/Produzir, disciplinado pela IN 885/07-
GSF e o Auto de Infração em questão é referente a auditoria realizada na apuração do 
crédito outorgado em operações com AEAC, não apresentando correlação a revisão extra 
oficial e pagamento espontâneo com o objeto dos autos crédito outorgado do AEAC. 

Ressalta a autoridade fiscal, fl.526, que o sujeito passivo tenta 
demonstrar de forma embaralhada, por meio dos documentos de fls. 169 e 171 o valor do 
crédito outorgado utilizado no Demonstrativo Apuração do Fomentar/Produzir extra oficial, 
fl. 365, fazendo apuração totalmente equivocada e contrária à legislação tributária que 
regulamenta a matéria, principalmente no tocante à composição da Linha  ‘C’ Saídas 
Totais e Linha ‘E’ do Demonstrativo, que resultou num valor de crédito maior ainda do que 
já havia sido utilizado. E como esta matéria foi explanada na 1ª Revisão Fiscal e no item 2 
acima, entende que o assunto sobre o cálculo e composição dos campos do 
Demonstrativo para apuração do crédito outorgado do AEAC encontra-se esgotado. 

Após realização de duas revisões fiscais, sendo analisado ponto a 
ponto as questões colocadas pela defesa, entendo que o sujeito passivo não apresentou 
elementos necessários e suficientes para ilidir a acusação. 

Posto isso, utilizo-me dos fundamentos de fato e de direito 
constantes dos pareceres supracitados e das revisões fiscais constantes dos autos para 



 

decidir o mérito do presente processo, entendendo que o lançamento preenche os 
requisitos previstos no art. 142 do CTN e art. 160 do CTE, motivos pelos quais deve 
prosperar.  

Ante o exposto, rejeito o pedido de diligência efetuado oralmente 
pelo sujeito passivo, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento para manter a 
sentença singular que julgou procedente o lançamento.    

 
 

Sala das sessões, em 01 de abril de 2016. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00525/16 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: Processual. Pedido de diligência. Indeferido. 
Preliminar de nulidade do auto de infração por erro na 
identificação do sujeito passivo. Rejeitada. Preliminar de 
exclusão do solidário da lide. Acolhida. ICMS. Omissão de 
recolhimento do imposto em razão da escrituração indevida de 
valores. Procedência. 
 
1. Não havendo nas peças constitutivas da lide, dúvidas a serem 
dirimidas, despiciendo se torna o pedido de diligência 
formulado pela parte; 
 
2. Inexiste erro de identificação do sujeito passivo quando o 
próprio autuado não consegue imputar a outrem a 
responsabilidade pela prática da infração estampada na basilar; 
 
3. Deve ser acatada a solicitação do polo passivo solidário de 
exclusão de seu nome da lide quando não restar demonstrado 
nos autos sua participação nos fatos que motivaram a ação 
fiscal; 
 
4. É procedente o lançamento que reclama o ICMS com 
suporte em levantamento fiscal próprio para sustentar a 
exigência nele prospectada. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 14 de março de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido 
de diligência formulado pelo sujeito passivo. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Paulo Diniz, Victor Augusto de Faria Morato, Masayuki Missao, Mário de Oliveira Andrade 
e Edson Abrão da Silva. E, também, por votação unânime, rejeitar a preliminar de nulidade 
da peça básica, requerida pela autuada, por erro na identificação do sujeito passivo. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Paulo Diniz, Victor Augusto de Faria Morato, 
Masayuki Missao, Mário de Oliveira Andrade e Edson Abrão da Silva. E, por maioria de 
votos, acolher a preliminar de exclusão do solidário, TOBIAS NETO ROLIM BORGES da 
lide, arguida por ele mesmo. Foram vencedores os Conselheiros Paulo Diniz, Masayuki 
Missao e Edson Abrão da Silva. Vencidos os Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato 
e Mário de Oliveira Andrade, que votaram pela manutenção do solidário na lide. Quanto ao 
mérito, por unanimidade de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Participaram 
do julgamento os Conselheiros Paulo Diniz, Victor Augusto de Faria Morato, Masayuki 
Missao, Mário de Oliveira Andrade e Edson Abrão da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu pagamento 
do ICMS, em razão da escrituração indevida de valores, a título de crédito do ICMS na 
Escrituração Fiscal Digital – EFD, correspondente ao montante do imposto não destacado 



 

em notas fiscais recebidas, cujo ICMS foi apropriado em valor superior ao informado nos 
documentos fiscais – referente ao período de abril a dezembro de 2013, infração II na 
Auditoria Básica do ICMS. Em consequência, deverá pagar o imposto omitido, juntamente 
com penalidade e acréscimos legais.  

 
Como dispositivo legal infringido foi apontado o artigo 64 da Lei nº 

11.651/91, combinado com o artigo 57, inciso IV do Decreto nº 4.852/97, tendo sido 
proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso IV, alínea “a”, da Lei nº 11.651/91 com 
a redação conferida pela Lei nº 17.917/2012. 

 
Foi identificado como sujeito passivo coobrigado TOBIAS NETO 

ROLIM BORGES, nos termos do artigo 45, inciso XII, da Lei nº 11.651/91.  
 
O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 06/27.  
 
Os sujeitos passivos foram intimados em Primeira Instância, 

conforme documentos de fls. 28/33.  
 
Cientes, os sujeitos passivos comparecem ao feito apresentando, em 

conjunto, impugnação em Primeira Instância, fls. 23/52, solicitando preliminarmente a 
nulidade do feito e caso não seja acatada, a sua improcedência ou parcialmente 
procedente pelos motivos que seguem: que o auto de infração padece de nulidade no que 
tange à inclusão do sujeito passivo coobrigado, pois não existiriam nos autos provas de 
que o mesmo teria concorrido para a prática da infração, nem que tenham agido com 
excesso de poderes ou em afronta às cláusulas expressas do contrato social, inclusive 
solicitando a sua exclusão da lide; que o procedimento adotado seria apenas uma falha 
acessória, corrigindo o erro de outra forma, que não o regulamentar, inclusive que não 
teria gerado prejuízo ao erário estadual. Alega, ainda, que o trabalho fiscal deve ser todo 
revisto, pois teria sido utilizado uma alíquota única de 17% para todas as mercadorias e 
que não teria sido considerado as reduções da base de cálculo. Ao final, requerem que 
seja a impugnação recebida e provida para declarar parcialmente procedente a autuação, 
que seja realizada diligência, e que seja feita a exclusão do sócio solidário da lide. 

 
Juntamente com a peça impugnatória foram colacionados aos autos 

documentos de fls. 53/58. 
 
Pela sentença nº 3281/2015 – JULP, fls. 60/70, o julgador singular 

decidiu pela procedência do auto de infração. Em sua fundamentação afirmou que as 
nulidades previstas no art. 20 da Lei n° 16.469/09, não se aplicam, pois, a autoridade fiscal 
autuante é competente para realização do procedimento e para o lançamento do crédito 
tributário, que foi regularmente identificado e intimado o sujeito passivo e a infração está 
perfeitamente identificada, demonstrada e comprovada, conforme se observa no corpo do 
auto e no seu enquadramento. Afirmou, também, que as notas explicativas e os 
demonstrativos auxiliares da Auditoria são bem detalhados e autoexplicativos em relação 
às infrações praticadas pelo sujeito passivo, não gerando dúvidas a respeito da infração 
cometida.  

 
Devidamente intimados da decisão singular (fls. 71/76), os sujeitos 

passivos interpõem Recurso Voluntário às fls. 78/89 reiterando todos os argumentos 
expendidos anteriormente. 

 
É o Relatório. 
 



 

 
 
 

VOTO 
 

Passo a decidir e sob a égide do voto uníssono de meus doutos 
colegas julgadores, não dou guarida ao pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo 
por entender que este deveria se fazer acompanhar de novo levantamento específico de 
própria lavra, que apontasse todos os erros e omissões praticado pelo agente autuante. 

Ao não fazê-lo, fere o princípio do contraditório e da ampla defesa 
pois a Fazenda Pública não terá como contraditá-lo ou realizar nova auditoria sob novos 
parâmetros.  

O Conselho Administrativo Tributário já se pronunciou por diversas 
vezes quanto a esta questão e nada obsta, quando as partes comparecem aos autos 
munidas de provas materiais para contrarrazoar outrem. Ao simplesmente pedir sem 
contraditar na forma da lei ou do Manual de Auditoria, é de se entender que tais demandas 
apresentem ou venham travestidas de caráter protelatório, o que não se aceita mais.  

Em resumo, a realização de diligências só é plausível quando: a) o 
pedido vier precedido de fundadas razões ou fatos controversos, materialmente 
comprováveis;  b) não apresentar caráter meramente protelatório; c) quando tratar-se de 
produção antecipada de provas. Visto que o pedido passivo não se fundamenta em 
nenhuma dessas premissas, devo rejeitá-lo de plano.   

 

No que tange à preliminar de nulidade do auto de infração, 

arguida pela autuada, por erro na identificação do sujeito passivo, manifesto-me 

também pela sua rejeição, tendo em vista que os documentos delegatórios de poderes 

funcionais amparam a realização da ação fiscal pela autoridade fazendária. E a 

precisão do resultado é considerado fora do alcance da norma legal que trata da 

nulidade, que foi invocada pelo Recorrente, decorreu de ato da autoria do sujeito 

passivo. Ademais, vejo que o trabalho fazendário foi realizado de acordo com as 

normas procedimentais, a infração e o infrator foram determinados com segurança 

pelo autor do lançamento, de forma que nenhum outro incidente capaz de prejudicar o 

resultado obtido aconteceu no curso da investigação fiscal. Portanto, nenhuma afronta 

à prescrição legal do artigo 20 da Lei nº 16.469/2009 ou a outro incidente formal de 

nulidade ocorreu na elaboração do trabalho fazendário.  

 

Diante deste convencimento de voto defino esta questão primeira 

com a sua rejeição, a qual contou com os votos dos demais Conselheiros presentes na 

sessão cameral do dia. 

 

Observei, ainda, que a autoridade lançadora não cometeu deslize 

capaz de por em risco o alcance do objetivo do lançamento.  Em face à esta 

constatação, a preliminar de nulidade da peça basilar, arguida pela autuada, por erro 

na identificação do sujeito passivo, foi rejeitada em harmonia com o decidido pelo 

julgador de Primeira Instância e que não se reforma nesta fase de decisão cameral. 
 



 

Quanto à preliminar de exclusão do solidário Tobias Neto Rolim 
Borges do polo passivo da lide, afirmo que, no caso em comento, não prospera sua 
indicação porque não causou prejuízo a este Estado e nem concorreu para a prática do 
ato fiscal ilícito causador do lançamento tributário ora em discussão.  

Ademais, o entendimento dominante no Superior Tribunal de Justiça 
é que “o não recolhimento do tributo, por si só, não constitui infração à lei suficiente a 
ensejar a responsabilidade solidária dos sócios, ainda que exerçam gerência, sendo 
necessário provar que agiram os mesmos dolosamente, com fraude ou excesso de 
poderes”, senão vejamos:  

Súmula 430: “O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por 
si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente”.  

Assim sendo, o simples inadimplemento não caracteriza infração 
legal. Inexistindo prova de que se tenha agido com excesso de poderes, ou infração de 
contrato social ou estatutos, não há que se falar em responsabilidade tributária do sócio à 
título de infração legal.  

Quanto à questão meritória, acompanho o douto julgador singular, 
Antônio Carlos Mendonça de Freitas, que na sentença prolatada de fls. 60/70 considerou 
que o feito deve seguir adiante, visto que os argumentos apresentados pelo Recorrente 
são insuficientes para afastar a acusação fiscal. Na esfera administrativa vigora o princípio 
da estrita legalidade, o que equivale a assertiva de que na Administração Pública deve o 
administrado simplesmente cumprir a lei na frieza de seu texto, atendendo-a na sua letra e 
seu espírito. Transcrevo abaixo, in verbis, a argumentação na qual fundamentou-se o 
douto julgador singular para expressar sua decisão: 

(...) A legislação tributária estabelece, que para o contribuinte ter direito ao crédito ele 
deve atender a condição de escriturar no prazo e cumprir as condições, quando assim 
exigido pela legislação tributária. 

No presente caso, conforme o próprio contribuinte admite em as defesa que o 
procedimento adotado seria apenas uma falha acessória, corrigindo o erro de outra 
forma, que não o regulamentar, inclusive que não teria gerado prejuízo ao erário 
estadual. 

Portanto, está claro, que o mesmo não procedeu conforme determina a legislação 
tributária ao apropriar créditos. 

(...) 

Observa-se que a autoridade fiscal fundamentou a autuação em prova material, 
demonstrando de forma cabal que o sujeito passivo apropriou de créditos indevidos 
em sua escrituração fiscal, causando falta de pagamento do imposto, conforme se 
observa pelos demonstrativos que integram a instrução processual. 

Assim se concui que a apropriação do crédito do ICMS, pelo sujeito passivo não 
encontra respaldo legal, pois não cumpriu as condições estabelecidas na legislação 
tributária.  

DISPOSITIVO 

Diante do exposto, conheço da impugnação, não acato os pedidos de nulidade, de 
exclusão dos solidários, nem de revisão do feito ou mesmo de redução ou exclusão 
da multa, não lhe dou provimento e decido pela PROCEDÊNCIA da pretensão inicial 
do fisco, acrescidos das cominações legais. 

 

Com isso a acusação permanece incólume, conforme descrita na 
inicial. O valor que o Fisco entende como correto não foi devidamente objetado pelo 
sujeito passivo. Também seria importante destacar que o valor apresentado pelo fisco, de 
fato, guarda sintonia com a realidade, trazendo mais força para acusação. 

 



 

Ante o exposto, é forçoso concluir que o histórico contido no auto de 
infração se coaduna com a fundamentação jurídica, ou seja, com os artigos supostamente 
infringidos. Posto isso, entendo que o presente lançamento preenche as condições 
estabelecidas no artigo 160 da Lei nº11.651/91, motivo pelo qual a pretensão fazendária 
deve prosperar.  

 
Assim, rejeito o pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo. 

E, também, rejeito a preliminar de nulidade do auto de infração, requerida pela autuada, 
por erro na identificação do sujeito passivo. Acolho a preliminar de exclusão do solidário, 
Tobias Neto Rolim Borges da lide, arguida por ele mesmo. No mérito, conheço do recurso, 
nego-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto 
de infração.  

 
 
 

Sala das sessões, em 25 de abril de 2016. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00539/16 
 
Redator do Voto: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica. 
Cerceamento do direito de defesa. Rejeitada. Mérito. ICMS. 
Obrigação principal. Omissão de pagamento de imposto 
decorrente da falta de estorno de crédito escriturado 
indevidamente. 
 
1. Rejeita-se a arguição de cerceamento do direito de defesa, 
não havendo no processo vício formal que ensejasse a nulidade 
do procedimento; 
 
2. Declara-se procedente o auto de infração que exige imposto 
decorrente da falta de estorno de crédito escriturado 
indevidamente, não tendo a defesa demonstrado a regularidade 
do creditamento. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 09 de dezembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pelo sujeito passivo, por cerceamento do 
direito de defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Carlos Andrade Silveira, 
Nivaldo José Mendes e Victor Augusto de Faria Morato. Quanto ao mérito, por maioria de 
votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Carlos 
Andrade Silveira e Victor Augusto de Faria Morato. Vencido o Conselheiro Nivaldo José 
Mendes que votou pela improcedência do lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo deixou de estornar, 
nos termos exigidos em notificação fiscal (fls. 50), o crédito de ICMS na importância de R$ 
1.916.557,23 (um milhão, novecentos e dezesseis mil, quinhentos e cinquenta e sete reais 
e vinte e três centavos), sendo-lhe imputada a exigência do ICMS não estornado, objeto 
da notificação, juntamente com penalidade e acréscimos legais. 

 
Consta no histórico do auto de infração a observação de que o auto 

de infração da multa prevista no art.71, IV, "b", do CTE, foi o de número 
4.01.13.038534.81.  

 
Citados como infringidos os arts. 58, I, § 6º e 147-A da Lei nº 

11.651/91 c/c os arts. 46, I, § 4º e 552, I, do Decreto 4852/97, proposta a penalidade 
prevista no art. 71, IV, "c" da Lei n° 11.651/91 com redação da Lei nº 17917/12. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, cópia do 

Auto de Infração n° 4011303853481 (fls. 48/49, Notificação Fiscal (fls. 50/51), Relatório de 
Registros Fiscais de Apuração do ICMS – Operações Próprias (fls. 52/54), demonstrativos 
de Auditoria Básica do ICMS (fls. 55/68), dentre outros documentos. 

 



 

Intimado em 07/02/2014 (fls. 74), o sujeito passivo apresentou 
impugnação em 28/02/2014 (fls. 78/79), onde alega sua impossibilidade de apresentar 
defesa em tempo hábil, em virtude de não ter sido acostado aos autos nenhum documento 
ou demonstrativo. 

 
Solicita a apresentação dos demonstrativos que embasaram a 

autuação e a dilação do prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de impugnação.  
 
O julgador singular conhece da solicitação do sujeito passivo, nega-

lhe provimento e o declara REVEL, nos termos do art. 28, I, da Lei n° 16.469/09, e, 
consequentemente, decide pela procedência do lançamento, consoante a Sentença 
nº1495/2014 (fls. 92/93). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário (fls. 

98/117), formulando em preliminar arguição de nulidade da peça básica, relacionando a 
hipótese de cerceamento do direito de defesa, alegando que nenhum documento fora 
acostado ao auto de infração. Alega ainda que houve manifesta ofensa aos princípios do 
contraditório, da ampla defesa, da legalidade, da moralidade e da segurança jurídica, bem 
como expressa falta de motivação do ato administrativo. 

 
Quanto ao mérito, pede a reforma da sentença e a improcedência da 

exigência fiscal, alegando que a empresa se dedica à exploração de usina hidrelétrica no 
Rio Corrente, nos municípios de Aporé e Itarumã, no sudoeste do Estado de Goiás, 
mediante, a geração e venda da energia elétrica ali produzida com autorização do poder 
concedente. 

 
Anota que até o mês de março de 2013, a recorrente estava a 

construir a Pequena Central Hidrelétrica denominada de "PCH Queixada", ou seja, antes 
do início do ano corrente (2013) a autuada estava em fase pré-operacional, havendo 
claramente duas fases a serem mencionadas uma de construção e outra operacional 
posterior. E é justamente por isso que houve interpretação equivocada da fiscalização, 
que misturou os conceitos de materiais de uso/consumo “do estabelecimento” com 
materiais de uso/consumo “para o processo produtivo”. Segundo a recorrente, a Lei 
Complementar n° 87/96, em seus arts. 20 e 33, I, faz distinção entre os dois conceitos 
citados, possibilitando assim somente a incidência do crédito as mercadorias destinadas 
ao uso e ao consumo do estabelecimento nele entradas a partir de 1º de janeiro de 2020. 

 
Basicamente, o suposto ato ilícito mencionado, foi o de 

supostamente ter reconhecido com o crédito o ICMS pago na entrada de materiais de uso 
e consumo na fase de construção civil, sendo assim o auto de infração não merece 
prosperar, pois desconsiderou as fases distintas, acima referidas.  

 
Considera abusiva e confiscatória a multa aplicada, havendo afronta 

aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 
 
Posteriormente, o sujeito passivo apresentou memorial (fls. 125/128), 

enfatizando a questão preliminar arguida no recurso. 
 
A Quarta Câmara deste Conselho, por meio da Resolução n° 

121/2014 (fls. 139/140), após considerandos, sobrestou o presente julgamento, 
encaminhado, por consequência, o processo à Secretaria Geral - SEGE, deste Conselho, 
para que o mesmo seja, oportunamente, repautado em conjunto com os processos n°s 



 

4011303453629 e 4011303486209, quando de eventual Recurso Voluntário ou Recurso 
Fazendário interposto da decisão monocrática. 

 
Em atendimento à Resolução n° 121/2014, apensou-se a estes autos 

os Processos Administrativos Tributários – PATs n°s 4011303453629 e 4011303486209 
ao processo em epígrafe (fls. 141). 

 
A Quarta Câmara deste Conselho, por meio do Despacho n° 

596/2015 (fls. 142), determinou o adiamento do presente julgamento, encaminhado os 
autos à Secretaria Geral (SEGE), para pautar os processos n°s 4011303453629 e 
4011303486209 em conjunto com o atual processo, tendo em vista que, para os dois 
processos há pedido de Revisão Extraordinária pendente de decisão da presidência deste 
Conselho (Processos n°s 4011303453629, fls. 461/499 e 4011303486209 fls. 445/484). 
Após a decisão sobre os citados pedidos de Revisão Extraordinária, os três processos 
deverão ser repautados para julgamento em conjunto.  

 
A Secretaria Geral, por meio do Termo de Desapensamento n° 

6/2015 – SEGE (fls. 143), procede o desapensamento dos processos n°s 4011303453629 
e 4011303486209 do processo em epígrafe tendo em vista a necessidade de apreciar o 
pedido de Revisão Extraordinária anexada pela Sujeito Passivo e a recomendação contida 
no Despacho n° 596/2015.  

 
A Secretaria Geral, por meio do Termo de Apensamento n° 13/2015 

– SEGE (fls. 144), procede o apensamento dos Processos Administrativos Tributários – 
PATs n°s 4011303453629 e 4011303486209 ao presente processo. 

 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 

PRELIMINAR 
 
Apreciando a arguição de nulidade da peça básica, por cerceamento 

do direito de defesa, formulada pelo sujeito passivo, manifesto-me pela sua rejeição, posto 
que no Auto de Infração n° 4011303853481, o contribuinte foi intimado a pagar multa de 
20% sobre o valor de R$ 1.916.557,23 – crédito indevido decorrente da omissão de 
estorno de crédito referente à aquisição de mercadorias para uso e consumo ou para 
integralização ao ativo imobilizado, proporcionalmente às saídas isentas ou não tributadas. 
Foi intimado, também, a estornar o crédito indevido. 

 
O sujeito passivo pagou a multa de 20% do citado auto de infração, 

demonstrando que tomou conhecimento do auto de infração e seus motivos, deixando, no 
entanto, de estonar o crédito indevido e, por isso, foi lavrado o presente auto de infração, 
par pagar o ICMS correspondente ao crédito não estornado. Portanto, não há que falar em 
desconhecimento dos demonstrativos que embasaram a autuação, que estavam no 
Processo n° 4011303853481, foram anexados aos autos ora julgado, às fls. 48/68. 

 
MÉRITO 

 
Exige-se no auto de infração o ICMS no valor de R$ 1.916.557,23 

(um milhão, novecentos e dezesseis mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e vinte e três 
centavos), decorrente da omissão de estorno de crédito referente à aquisição de 



 

mercadorias para uso e consumo ou para integralização ao ativo imobilizado, 
proporcionalmente às saídas isentas ou não tributadas, no mês de dezembro de 2012. 

 
Antes de constituir o crédito tributário pelo lançamento, o Fisco, por 

meio de notificação fiscal (fls. 50), notificou o contribuinte a estornar o valor ora exigido, 
concedendo-lhe o prazo de 30 (trinta) dias para cumprir a notificação, mas o contribuinte 
não fez o estorno, motivando a lavratura do presenta auto de infração. 

 
Em sua defesa, às fls. 110/114 dos autos, o sujeito passivo alega 

que, até o mês de março/2013, a Pequena Central Hidrelétrica (PCH) denominada “PCH 
Queixada” estava em construção, ou seja, em 2012, estava em fase pré-operacional. E é 
por isso que houve interpretação equivocada do Fisco, que misturou os conceitos de 
materiais de uso/consumo na fase de construção com o conceito de materiais de 
uso/consumo para o processo produtivo. Segundo a recorrente, a Lei Complementar n° 
87/96, em seus arts. 20 e 33, I, faz distinção entre os dois conceitos citados. 

 
No entanto, ao quitar a multa do Auto de Infração n° 4011303853481, 

que detalhou o crédito indevido, o sujeito passivo, tacitamente, concordou com os 
procedimentos adotados pela Fiscalização para determinar que o crédito de R$ 1.916.557, 
23 (um milhão, novecentos e dezesseis mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e vinte e 
três centavos) deveria ser estornado. Dessa forma, não há como concordar com os 
argumentos apresentados pela defesa para pedir a improcedência da exigência fiscal. 

 
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade da peça básica, 

arguida pelo sujeito passivo, por cerceamento do direito de defesa. Quanto ao mérito, 
conheço do recurso, nego-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões, em 26 de abril de 2016. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00541/16 
 
Relator: Conselheiro Mário de Oliveira Andrade 
 

 
EMENTA: Obrigação Acessória. Exigência de penalidade pela 
manutenção indevida de crédito na escrituração do sujeito 
passivo. Procedência com a adequação da penalidade.  
 
 1. A energia elétrica e o óleo diesel são considerados 
consumidos no processo de industrialização quando são 
utilizados para efetivar o funcionamento de máquinas, 
ferramentas e equipamentos ou empregados em processos 
físicos ou químicos diretamente relacionados à fabricação do 
produto. Porém, quando eles forem fornecidos a terceiros para a 
prestação de serviços, o crédito decorrente desses produtos 
deve ser estornado;  
 
2. Sendo considerada lícita a aplicação de multa em razão do 
não estorno do referido crédito, o qual ainda não foi aproveitado 
em razão da existência de saldo credor na escrituração; 
 
 3. Porém, deve se adequar a penalidade para a prevista na 
legislação atual, em virtude de haver uma previsão de  sanção 
menos severa do que a pena prevista para a data da prática da 
infração, nos termos da alínea "c", do Inciso III do artigo 106 do 
CTN. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 18 
de fevereiro de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda 
Pública para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para reformar a decisão cameral e 
considerar procedente o auto de infração, adequando a penalidade para o percentual de 
20%, no valor da multa formal de R$ 116.081,38 (cento e dezesseis mil e oitenta e um 
reais e trinta e oito centavos). Foram vencedores os Conselheiros Mário de Oliveira 
Andrade, Lidilone Polizeli Bento, Renato Moraes Lima, Domingos Caruso Neto, Antônio 
Martins da Silva, Washington Luis Freire de Oliveira, David Fernandes de Carvalho, 
Nislene Alves Borges, José Paixão de Oliveira Gomes, Victor Augusto de Faria Morato e o 
Sr. Presidente, Conselheiro Heli José da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos 
os Conselheiros Nivaldo José Mendes, Carlos Andrade Silveira, Alcedino Gomes Barbosa, 
José Luiz Rosa, Paulo Diniz, José Pereira D'abadia, João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo 
Carvalho, Masayuki Missao e Edson Abrão da Silva, que votaram conhecendo do recurso, 
negando-lhe provimento para manter a decisão cameral que considerou improcedente o 
auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Nos termos do Artigo 19, § 2º do Decreto n.6.930/09 que aprova o 
Regimento Interno do Conselho Administrativo Tributário, transcrevo abaixo o relatório, 
elaborado pelo Conselheiro Álvaro Falanque, relator e autor do voto vencedor do 
Acórdão da Primeira Câmara Julgadora de N.º 1.708/2.015, constante às folhas 286 a 
291 dos autos: 



 

 
Consta dos presentes autos que o sujeito passivo mantinha crédito indevido no 
livro Registro Apuração do ICMS, em 31/12/2008, na importância de R$ 580.406,89 
(quinhentos e oitenta mil, quatrocentos e seis reais e oitenta e nove centavos), 
decorrente da omissão de estorno de credito do ICMS referente à aquisição de 
OLEO DIESEL e ENERGIA ELETRICA, posteriormente fornecidos a terceiros 
PRESTADORES DE SERVICOS em pagamento de contrato de empreitada, no 
período de 01/01/2008 a 31/12/2008, conforme Auditoria Básica do ICMS, 
demonstrativos e documentos anexos e em decorrência, fica sujeito a multa formal 
de 40% do valor do credito indevido e obrigado a realizar o seu estorno, nos termos 
do artigo 147-A do CTE.  
  
Foram citados como dispositivos legais infringidos os arts. 61, II e III, §§ 1º e 2º e 
64 do CTE, c/c/art. 58, III do Decreto 4.852/97. A penalidade proposta é a tipificada 
no art. 71, inciso IV, alínea "b", da Lei nº. 11.651/91 com a redação conferida pela 
Lei nº. 14.634/03.  
 
Para instrução processual, juntou-se ao feito a Auditoria Básica do ICMS fls. "4 a 
20", em que na Parte 3/3 - Conclusão - evidenciam-se os valores do ICMS 
autuados, referente aos meses de abril, maio e junho de 2008, acompanhada do 
Demonstrativo "Resumo Geral das Omissões de Estornos de Crédito" fl. "21". Para 
detalhamento dos estornos realizados, a autoridade fiscal elaborou 
demonstrativos/planilhas específicas conforme a natureza de cada um, na seguinte 
forma: 1 - demonstrativo "Resumo Demonstrativo da Quantidade de Óleo Diesel 
fornecido a Terceiro..." fl. 22, "Planilha Demonstrativa do fornecimento de Óleo 
diesel a Terceiros..." fls. "23" e 25 a 57"; 2 - informativo "Consumo de energia 
Elétrica - Britador U&M", fornecido pelo sujeito passivo autuado fl. "59".  
  
O sujeito passivo foi intimado, conforme documentos de fls. "60 a 61".  
  
Intimado na forma legal, o sujeito passivo compareceu ao processo e impugnou a 
ação fiscal, fls. 64/76, alegando que reconheceu que parte do Óleo diesel por ela 
adquirido, de fato destina-se ao transporte de funcionários, entendendo ser devida 
a atuação nessa parte, e que irá recolher o ICMS devido, com os benefícios da Lei 
17.818/2012. Suscitou a nulidade do auto de infração, em razão da violação ao 
princípio da busca da verdade material, entendendo que o fisco deixou de realizar 
as diligências necessárias para averiguar a real utilização dos insumos 
impugnados, fundamentando o lançamento em conclusões precipitadas obtidas a 
partir de análises superficiais, não atendendo a previsão legal prevista no art. 142 
do CTN.    
 
No mérito, alegou que não assiste razão ao fisco, pois os insumos (óleo diesel e 
energia elétrica), adquiridos pela impugnante efetivamente foram empregados em 
seu processo produtivo, mostrando-se totalmente indiferente o fato de que este 
emprego se tenha consumado por seus próprios funcionários ou por terceiros 
contratados pela impugnante para o desenvolvimento de determinadas tarefas em 
seu ciclo produtivo, em face de sua atividade determinada no objeto social. Citou 
contrato de prestação de serviços de prestadores terceirizados para alegar que 
consta do ato a obrigação do sujeito passivo autuado fornecer diesel e toda a 
energia elétrica necessária para operação da britagem.    
 
Alega ter direito ao aproveitamento do crédito reclamado no auto de infração em 
função de ser o ICMS imposto não-cumulativo, citando dispositivos da legislação 
tributária estadual e decisões do TIT-SP.  
Ao final requereu: a extinção do crédito tributário em relação aos valores quitados 
com as benesses da Lei 17.817/2012 (Recuperar II); que seja reconhecida a 
nulidade do auto de infração, haja vista da afronta ao princípio da busca da 
verdade material; caso não seja esse o entendimento, pede o cancelamento do 
auto de infração, em relação aos créditos do imposto regularmente apropriados 
pela impugnante sobre óleo diesel e energia elétrica; e alternativamente, sejam os 
autos convertidos em diligência, "de modo a demonstrar cabalmente a inexistência 
de qualquer das infrações imputadas".  
  



 

Junta aos autos extratos cadastrais da empresa autuada, instrumentos de 
substabelecimento e de procurações, cópia da Ata de Reunião do Conselho de 
Administração, cópia de contratos de Prestação de Serviços a Preços Unitários fls. 
"77 a 187".  
  
O julgador singular prolatou sentença nº. 120/13, onde conheceu da impugnação, 
porém, não acolheu alegação de nulidade processual, indeferiu o pedido de 
diligência e no mérito julgou PROCEDENTE o auto de infração, condenando o 
sujeito passivo ao pagamento do ICMS devido, mais acréscimos legais, devendo, 
contudo, aplicar a penalidade menos severa, nos termos da alteração procedida no 
art. 71, inciso IV, do CTE, pela Lei nº. 17.917/2012, conforme é facultado pelo o art. 
106, II, "c", do CTN.  
  
Intimado, o sujeito passivo manifestou alegando que reconheceu que parte do Óleo 
diesel por ela adquirido, de fato destina-se ao transporte de funcionários, 
entendendo ser devida à atuação nessa parte, e que recolheu o ICMS devido, com 
os benefícios da Lei 17.818/2012 fls. "196 a 200".   
 
Intimada, a Representação Fazendária concordou com a sentença singular nº. 
120/2013 fls. "201".  Intimado, o Sujeito Passivo apresentou recurso voluntário, fls. 
"206 a 214", alegando, preliminarmente, nulidade do auto de infração em razão da 
violação ao princípio da busca da verdade material, pois a fiscalização deixou de 
realizar as diligencias necessárias para averiguar a real utilização dos insumos 
impugnados. No mérito, defendeu o direito à manutenção dos créditos.  
 
Questionou a multa aplicada, aduzindo que esta é abusiva e afronta aos princípios 
da razoabilidade e da proporcionalidade.  
 
Ao final, requereu a improcedência do auto de infração ou a revisão da penalidade 
aplicada, readequando-a a luz dos princípios da razoabilidade e da 
proporcionalidade.  
  
O sujeito passivo apresentou alegando que a fiscalização errou que deixou de 
realizar as diligências necessárias para averiguar a real utilização do insumo 
impugnado e em razão disso o auto de infração é absolutamente nulo. Argumenta 
que respeita o princípio da não cumulatividade, que se encontra substrato 
constitucional no art. 155 §2° inciso I.  
Aduz que mesmo que a obviedade da destinação dada aos insumos não seja 
suficiente para afastar a exação ora recorrida, cumpre pontuar que a recorrente faz 
jus ao crédito do ICMS relativo à operação de aquisição dos insumos em comento, 
uma vez que tal produto é classificado, independente se utilizados em maquinário 
próprio ou terceiros, pela própria legislação goiana como "produto intermediário",   
 
Pede deferimento.   
  
Pela Resolução nº 081/2013, fls. 225, determinou converter o julgamento em 
diligencia.   
  
Em diligência, fls. 227, o fiscal revisor em atendimento a resolução determinou a 
revisão do lançamento do processo.   
  
Intimado, o sujeito passivo manifestou acerca da diligência, fls.228 a 243, alegando 
que se refere ao detalhamento dos pagamentos parciais efetuados pelo sujeito 
passivo, e que foi pago uma parte da multa, como no processo de estorno de 
crédito.  Aduz que versa sobre a aplicação de multa formal, fosse sobrestado até o 
julgamento do processo.  Encaminha para a primeira câmara de julgamento, com 
isso evitando - se julgamentos destoantes.  Anexaram:  cópia de despacho "fls. 
244", SARE  "fls. 245", cópia da impugnação "fls, 247 a 249", planilha "fls. 250 a 
262", despacho "fls. 263", cópia de pedido a GEPRO "fls. 264".  
  
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou apresentar Recurso "fls. 
265".    
  



 

O sujeito passivo apresentou recurso, fls. 268 a 275, alegando entender que 
somente é permitido registrar o crédito de ICMS quando a utilização de óleo diesel 
e energia elétrica ocorre em equipamento próprio é conferir à legislação de 
regência do ICMS restrições que não existem.  Argumenta que a recorrente já se 
manifestou sobre a natureza e o montante dos débitos que foram pagos neste 
processo, conforme demonstrativo juntado. A recorrente opõe-se ao 
sobrestamento. Pede deferimento. 
 

 
Complementando o relatório, observa-se que houve o julgamento 

cameral, no qual foi rejeitada, por unanimidade de votos, a preliminar de nulidade da peça 
básica, por insegurança na determinação da infração. Com relação ao mérito, o 
julgamento foi pela improcedência do auto de infração, por maioria de votos, sendo 
vencedores os Conselheiros Álvaro Falanque e Alcedino Gomes Barbosa, e foi vencido o 
Conselheiro Renato Moraes Lima que votou pela procedência do lançamento. 

 
Regularmente notificada da decisão cameral, a Gerência de 

Representação Fazendária ingressa com recurso perante a esse Conselho Pleno, folhas 
293 a 296, por intermédio de seu representante fazendário, requerendo a reforma da 
decisão recorrida com a argumentação de que o óleo diesel e a energia elétrica somente 
podem ser utilizados como crédito de ICMS quando forem consumidos no processo de 
industrialização. Que no caso em apreço, o óleo diesel foi utilizado no transporte de 
materiais por terceiros, sendo considerado material de consumo que não gera crédito de 
ICMS para a empresa autuada. Quanto à energia elétrica, entende a recorrente de que ela 
foi consumida pelo prestador de serviço e não no processo industrial, situação que não dá 
direito ao crédito para a empresa autuada. Assim, a recorrente requer a reforma do 
acórdão cameral para julgar procedente o auto de infração, porém com a alteração da 
multa formal para o percentual de 20%, conforme nova redação introduzida pela Lei 
17.917/2013. 

  
Regularmente notificado para contraditar, o sujeito passivo 

manifestou favorável à manutenção da decisão cameral, conforme consta às folhas 301 a 
309, argumentado que tem direito ao crédito relativo à aquisição de óleo diesel e energia 
elétrica. Sustenta que os insumos adquiridos foram aplicados em seu processo produtivo, 
pois foram utilizados nas máquinas de extração e produção mineral. 

 
É o relatório.  
 

 
VOTO 

 
 
O contencioso em análise é relativo a exigência de multa formal em 

virtude do sujeito passivo haver escriturado crédito indevido de ICMS em sua escrita 
fiscal, na importância de R$ 717.277,28 (setecentos e dezessete mil, duzentos e setenta 
e sete reais e vinte e oito centavos) e, após ser realizada a repercussão na conta gráfica 
do ICMS, chegou-se à conclusão de que o sujeito passivo havia mantido indevidamente o 
crédito na importância de R$ 580.406,89 (quinhentos e oitenta mil, quatrocentos e seis 
reais e oitenta e nove centavos) no Livro de Apuração de ICMS, sobre esse montante foi 
aplicada a multa formal de 40%, importância equivalente a R$ 232.162,76 ( duzentos e 
trinta dois mil, cento e sessenta e dois reais e setenta e seis centavos) 

 
Os créditos considerados indevidos são relativos à aquisição de óleo 

diesel que foi fornecido à terceiros, no valor de R$ 701.056,47 (setecentos e um mil, 
cinquenta e seis reais e quarenta e sete centavos), e à energia elétrica, também, 



 

fornecida a terceiros, na importância de R$ 16.220,81 (dezesseis mil, duzentos e vinte 
reais e oitenta centavos). 

 
Percebe-se que a questão a ser apreciada é a respeito do direito do 

sujeito passivo se creditar ou não desses créditos, visto que não houve reclamação dos 
valores apresentados pelo fisco estadual, ou seja, o sujeito passivo não contraditou a 
Auditoria Básica do ICMS apresentada pelo Auditor Fiscal. 

 
A decisão cameral foi pela improcedência do lançamento com o 

entendimento de que o sujeito passivo teria direito de utilizar o crédito das operações em 
apreciação, pois o fato do contribuinte ter terceirizado uma das etapas da produção da 
empresa autuada não implicou perda do direito ao crédito do ICMS das aquisições 
efetuadas pela empresa.  

 
Tenho um posicionamento diferente sobre essa questão, pois o 

relatório diligencial efetuado pelo autor do lançamento, folhas 228 a 243 dos autos, 
esclarece que o sujeito passivo adquiriu o óleo diesel junto a distribuidora de 
combustível, Petrobrás, e esse foi fornecido às empresas prestadoras de serviços que 
atuam no ramo de remoção e transporte de materiais não aproveitados no processo 
industrial. Ficando claro que o óleo diesel não foi utilizado pela recorrida e nem no 
processo produtivo da empresa autuada. Ainda, nesse relatório, há o esclarecimento de 
que não foram emitidas notas fiscais de saídas do óleo diesel para os prestadores de 
serviços, situação que caracteriza a obrigação de se estornar o crédito escriturado no 
momento das entradas daquele produto na empresa. 

 
Desta forma, fica evidenciado que o sujeito passivo não poderia 

manter o crédito do ICMS relativo àquele produto em sua escrituração fiscal. É bom 
observar que o aproveitamento de crédito de ICMS destacado em documento fiscal 
relativo à aquisição de óleo diesel decorre da aplicação do disposto nos §§ 1º e 2º do 
artigo 4º da Instrução Normativa n.º990/2010-GSF, os quais tem a seguinte redação: 

 

Art. 4º Considera-se consumida no processo de industrialização a energia elétrica 
utilizada para: 

I - efetivar o funcionamento de máquinas, ferramentas e equipamentos ou 
empregada em processos físicos ou químicos diretamente relacionados à 
fabricação do produto; 

II - emprego nas demais atividades do estabelecimento industrial, por força do 
disposto no item 2 da alínea “a” do inciso II do art. 522 do Decreto nº 4.852, de 29 
de dezembro de 1997. 

 

§ 1º O disposto neste artigo aplica-se, também, ao combustível cuja entrada no 
estabelecimento industrial seja para utilização ou emprego nas funções e 
processos referidos no inciso I do caput deste artigo. 

§ 2º Não se considera consumido no processo de industrialização o combustível 
utilizado para o transporte: 

I - da matéria-prima do local de sua extração ou produção até o local de início da 
linha de produção ou de armazenamento; 

II - da matéria-prima do local de armazenamento até o local de início da linha de 
produção; 
III - do produto em elaboração entre os diversos locais de industrialização, nos 
casos em que a industrialização do produto seja executada por etapas. 

  



 

Outrossim, percebe-se que a norma transcrita é clara ao não 
considerar como consumido na industrialização o combustível utilizado para transporte, 
ficando impossibilitada a apropriação do crédito. Dessa forma, entendo que foi correto o 
procedimento do fisco de considerar que o sujeito passivo não poderia se creditar do 
imposto da aquisição do óleo diesel e deveria ter realizado o estorno dele. 

  

Quanto ao crédito da energia elétrica, nota-se que a energia elétrica 
foi consumida no britador de propriedade da empresa U & M, uma das prestadoras de 
serviços que possui um britador próprio dentro do estabelecimento da empresa autuada. 
Assim a energia faturada é em nome do sujeito passivo, ao passo que é consumida pelo 
prestador de serviço, operação que será tributada pelo ISS, assim fica caracterizado que 
a energia elétrica configura um material de consumo do sujeito passivo, não integrando a 
cadeia produtiva da empresa para se ter o direito ao crédito do ICMS relativamente à 
energia consumida. Por essa razão, também entendo que o crédito da conta de energia 
elétrica deve ser estornado. 

 
Com essas considerações, entendo que o procedimento da 

fiscalização de proceder o estorno do crédito e aplicar a penalidade pela manutenção do 
crédito foi correto, pois para ambos os casos ficou demonstrado que os produtos relativos 
aos créditos não foram consumidos no processo de industrialização, não caracterizando 
como insumos no processo produtivo, mas foram destinados para o consumo da 
empresa autuada, sendo que de acordo com o artigo 33, inciso I da Lei Complementar 
87/96, a mercadoria destinada ao uso ou consumo do estabelecimento somente dará 
direito ao crédito a partir de 2020. Portanto, a penalidade aplicada pela fiscalização foi 
correta. 

 
 Entretanto, no decorrer da tramitação processual houve a alteração 

no dispositivo legal que prevê a multa para a infração denunciada, alínea “b” do inciso IV 
do artigo 71 da Lei 11.651/1991 com a nova redação introduzida pela Lei 17.917/2013, 
reduzindo o percentual de 40% para 20% do valor do crédito escriturado ou não 
estornado, ainda não aproveitado em razão da existência de saldo credor na 
escrituração. De tal modo, que aplicando o princípio da retroatividade benigna, adotado 
na alínea “c”, do inciso III, do artigo 106 do CTN, o valor originário da penalidade deve 
ser alterado para a importância de R$ 116.081,38 (cento e dezesseis mil, oitenta e um 
reais e trinta e oito centavos), ou seja 20% de R$ 580.406,89 (quinhentos e oitenta mil, 
quatrocentos e seis reais e oitenta e nove centavos). 

  
Pelas razões expostas, conheço do recurso da Fazenda Pública e 

dou-lhe provimento para reformar a decisão cameral e considerar procedente o auto de 
infração, porém adequando a penalidade para o valor original de R$ 116.081,38 (cento e 
dezesseis mil, oitenta e um reais e trinta e oito centavos), em face da alteração introduzida 
na penalidade pela Lei 17.917/2013. 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 26 de abril de 2016. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00542/16 
 
Relator: Conselheiro Heli José da Silva 
 

 
EMENTA: I – SOLIDARIEDADE. Preliminar de exclusão do 
coobrigado solidário da lide. Não acolhida. Decisão majoritária. 
 
1. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham 
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal, especialmente: com o contribuinte, os 
acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervierem ou pela omissão de que forem 
responsáveis. (Artigo 45, inciso XII, do CTE). 
 
II - ICMS. Obrigação Tributária Principal. Escrituração de 
créditos indevidamente. Crédito Outorgado. Aproveitamento em 
montante superior ao permitido pela legislação.  Procedência 
parcial. Decisão unânime. 
 
1. O direito de crédito, para efeito de compensação com débito 
do imposto, reconhecido ao estabelecimento que tenha recebido 
as mercadorias ou para o qual tenham sido prestados os 
serviços, está condicionado à idoneidade da documentação 
fiscal, e à escrituração nos prazos e condições, quando assim 
exigido pela legislação tributária. (Artigo 58, § 3.º, incisos I e II, 
CTE); 
 
2. A apropriação a maior, a título de crédito outorgado, por 
saídas interestaduais de produtos originados da industrialização 
do leite, é infração a qual se corrige por intermédio de 
lançamento de ofício. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 26 de fevereiro de 2016, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar 
de exclusão da lide do solidário, arguida pelo Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho. 
Foram vencedores os Conselheiros Heli José da Silva e Lidilone Polizeli Bento. Vencido o 
Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, 
conhecer da impugnação, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte 
o auto de infração sobre o valor do ICMS de R$39.755,01 (trinta e nove mil, setecentos e 
cinqüenta e cinco reais e um centavo), conforme revisão de fls. 123/124. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Heli José da Silva, Nivaldo Carvelo Carvalho e Lidilone 
Polizeli Bento. 
 



 

R E L A T Ó R I O 
 

Da análise do presente processo, depreende-se que a acusação 
versa sobre o fato de que o contribuinte omitiu o pagamento do ICMS, na importância 
original de R$ 63.581,72 (sessenta e três mil, quinhentos e oitenta e um reais e setenta e 
dois centavos), em razão da escrituração, a maior que o devido, de valores, a título de 
crédito outorgado, referentes às saídas interestaduais de produtos derivados da 
industrialização do leite. Em consequência, deverá pagar o imposto no valor acima 
destacado, juntamente com a penalidade e acréscimos legais, conforme demonstrativos 
da auditoria Básica do ICMS, cópias de DPI e EFD, planilha explicativa e documentos 
anexos. 

Foram indicados como infringidos: os artigos 58, § 3º, inciso I, e 64, 
da Lei n.º 11.651/91, combinados com o artigo 11, inciso XXXV, do Anexo IX, do Decreto 
n.º 4.852/97 – RCTE, propondo-se a penalidade prevista no artigo 71, inciso IV, alínea “a”, 
do CTE, com redação da Lei n.º 17.917/12. 

Ao trabalho fazendário foram anexados: Anexos Estruturados – 
Detalhamento do Crédito Tributário e Identificação do Sujeito Passivo Coobrigado; Dados 
Cadastrais; Auditoria Básica do ICMS e Demonstrativos Auxiliares; Auditoria do Crédito 
Outorgado; Notificação Fiscal; Protocolo; Declaração; e, mídia – CD, fls. 03/28. 

Os autuados foram regularmente intimados, fls. 30/33, e não 
comparecendo ao processo, propiciaram a lavratura do Termo de Revelia de fls. 39. 

Novamente intimados, fls. 41/45, somente o sujeito passivo principal 
interpõem Impugnação, defensório de fls. 49/50, instaurando a fase contenciosa do 
Processo Administrativo Tributário.  

Lavrou-se o Termo de Perempção de fls. 46 em desfavor do 
coobrigado solidário. 

Na impugnação apresentada, o sujeito passivo, quanto ao mérito, 
destaca: “O contribuinte declara que os créditos foram apropriados devidamente e não foi 
considerado os créditos outorgados da aquisição de ativo imobilizado informado no CIAP 
nas competências 10 e 11/2010, onde a diferença é justamente o valor do crédito do ativo 
imobilizado. Na competência 05 e 06/2009, o contribuinte realizou venda de queijo e não 
venda de leite, fruto da diferença do crédito outorgado. Na competência 12/2010 o auditor 
se equivocou ao fazer o levantamento do crédito escriturado, considerou o crédito total 
como sendo de compras e de fato o crédito está com o valor do ICMS do ativo 
imobilizado incluso, não sendo devido a diferença”.  

Pugna, por derradeiro, pela improcedência do auto de infração. 

Exara-se a Resolução nº 33/2015, fls. 62/63, para fins de intimação do 
sujeito passivo para que o mesmo apresente os documentos e/ou provas das suas 
alegações contidas na peça impugnatória, haja vista que somente após tal procedimento 
poder-se-ia converter o julgamento em diligência junto à autoridade fiscal responsável 
pelo lançamento. 

Atendendo ao solicitado na Resolução em questão, o sujeito passivo 
apresenta a manifestação de fls. 68/71, contendo as correções que considera devam ser 
acolhidas no trabalho revisional. Junta os demonstrativos e cópias dos documentos, 
inclusive do livro Registro de Apuração do ICMS, de fls. 72/118. 

O processo é convertido em diligência revisional nos termos 
constantes da Resolução nº 110/2015, fls. 120/121. 



 

A revisão encontra-se consubstanciada na manifestação e 
demonstrativo de fls. 123/124, tendo o agente revisor, qual seja o próprio autuante, 
destacado: 

“MÉRITO DA REVISÃO. Considerando a não apresentação dos Livros 
Fiscais e notas fiscais de entradas e saídas, de emissão não 
eletrônicas, dos exercícios de 2009 a 2011, conforme páginas 23 a 27 
deste processo, fiscalização procedida originariamente, utilizou 
declarações das operações fiscais deste contribuinte, pelo SINTEGRA 
e DPI. 

Com apresentação de Livros de Registros Fiscais de Entradas, Saídas 
e Apuração do ICMS, dos exercícios de 2009 a 2011, com notas 
fiscais do ativo imobilizado, revisão constatou a improcedência dos 
lançamentos de maio e junho de 2009 e setembro a dezembro 2010. 

Estes lançamentos errôneos foram motivados por falhas nas 
informações de registros de saídas apresentadas pelo SINTEGRA, 
como omissão do lançamento do imposto; falta de notas fiscais de 
entradas para imobilizado e erros de cálculos em planilhas; sanados 
na revisão, por apresentação dos livros fiscais. 

CONCLUSÃO DA REVISÃO: O lançamento de R$ 63.581,72 é 
reduzido para R$ 39.755,01”. 

Intimado do resultado da revisão realizada, fls. 126/127, o sujeito 
passivo queda-se silente.  

Este é o relatório. 

 

V O T O  

 

   SOLIDARIEDADE – EXCLUSÃO  

 

Apreciando o pedido de exclusão do coobrigado solidário da lide, 
apresentado pelo Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho, manifesto-me pela rejeição, por 
entender que o mesmo, na condição de sócio administrador, possui interesse comum na 
situação que tributariamente desonere e, por consequência, beneficie a empresa que 
dirige, situação que, exatamente por ser dirigente, ocorre no âmbito de sua área de 
controle e decisão, razão por que sua conduta se subsume ao artigo 45, inciso XII, da Lei 
nº 11.651/91, a seguir transcrito: 

 
“Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do 

imposto devido na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse 
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 

[...] 

XII – com o contribuinte, os acionistas controladores, os 
diretores, gerentes, administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que praticarem, 
intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis; 

[...]” 
 

Há que se destacar ainda, que a pessoa jurídica manifesta sua 
vontade por meio de seus dirigentes, consequentemente, se ocorreu omissão de 



 

pagamento do ICMS na situação referida no auto de infração, tal fato somente pode ser 
atribuído à decisão ou determinação de seus administradores, por ação ou omissão, pois 
é pela vontade destes que a pessoa jurídica realiza suas operações e deve cumprir as 
suas obrigações tributárias. 

Com as razões acima delineadas, entendo que não há como excluir 
da lide o coobrigado solidário identificado, razão pela qual deve ser mantido na polaridade 
passiva. 

 

QUESTÃO MERITÓRIA 

 
Adentrando ao exame do mérito do processo, observo, em 

preâmbulo, que a descrição do fato contido na peça inicial, reporta-se à cobrança de 
ICMS, cuja omissão de pagamento ocorreu em razão da escrituração, a maior que o 
devido, de valores, a título de crédito outorgado, referentes às saídas interestaduais de 
produtos derivados da industrialização do leite. 

O benefício em questão encontra-se previsto no artigo 11, inciso 
XXXV, do Anexo IX, do RCTE, a seguir transcrito, inclusive com suas alterações: 

 
"Art. 11. Constituem créditos outorgados para efeito de compensação 
com o ICMS devido: 

[...] 

XXXV - Para o estabelecimento industrial, na operação 
interestadual com produto de fabricação própria, relacionado no 
Apêndice XXXII, em cuja industrialização tenha sido utilizado leite 
como matéria-prima, o percentual de 5% (cinco por cento) 
aplicado sobre o valor da base de cálculo, observado o seguinte 
(Lei nº 13.453/99, art. 1º, I, “a”, 3, e § 1º, I, “b”): 

 NOTA: Redação com vigência de 01.06.09 a 27.12.11. 

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO CAPUT DO INCISO XXXV 
DO ART. 11 PELO ART. 1º DO DECRETO Nº 7.527/11-GSF, de 
28.12.11 - vigência: 28.12.11. 

XXXV – Para o estabelecimento industrial, na operação 
interestadual com produto relacionado no Apêndice XXXII, em 
cuja industrialização tenha sido utilizado leite como matéria-prima, 
desde que o produto tenha sido fabricado pelo próprio industrial 
ou tenha sido industrializado por sua encomenda em outro 
estabelecimento situado no Estado de Goiás, o percentual de 5% 
(cinco por cento) aplicado sobre o valor da base de cálculo, 
observado o seguinte (Lei nº 13.453/99, art. 1º, I, “a”, 3 e § 1º, I, 
"b"): 

NOTAS: 

1. Redação com vigência de 28.12.11 a 31.07.12. 

2. Por força do art. 2º do Decreto nº 7.527, de 28.12.11, com 
vigência a partir de 28.11.12, fica convalidada a utilização do 
crédito outorgado de ICMS previsto neste inciso, na operação 
interestadual realizada, no período de 01.06.09 até 28.11.12, com 
produto industrializado por encomenda do estabelecimento 
industrial em outro estabelecimento situado no Estado de Goiás 



 

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO CAPUT INCISO XXXV DO 
ART. 11 PELO ART. 1º DO DECRETO Nº 7.697, de 16.08.12 - 
vigência: 01.08.12. 

XXXV – Para o estabelecimento industrial, na operação 
interestadual com produto relacionado no Apêndice XXXII, em 
cuja industrialização tenha sido utilizado leite como matéria-prima, 
desde que o produto tenha sido fabricado pelo próprio industrial 
ou tenha sido industrializado por sua encomenda em outro 
estabelecimento situado no Estado de Goiás, o percentual de 7% 
(sete por cento) aplicado sobre o valor da base de cálculo, 
observado o seguinte (Lei nº 13.453/99, art. 1º, I, “s”). 

 

Depreende-se, da análise de todo o conteúdo dos autos que toda a 
discussão se trava em torno do aproveitamento a maior do que o devido, do crédito 
outorgado em questão. 

Os argumentos apresentados pelo sujeito passivo ensejaram a 
realização da diligência revisional, a qual, fundamentada na manifestação e relatório de 
fls. 123/124, realizada pela própria autoridade autuante, acolheu parte das alegações 
apresentadas pelo sujeito passivo e manteve o lançamento no valor revisional de ICMS de 
R$ 39.755,01 (trinta e nove mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e um centavo) 

Destacou-se na Auditoria Revisional de fls. 124: 
“Em razão da apresentação de livros de registros fiscais de entradas, 

saídas e apuração do ICMS, dos exercícios de 2009 a 2011, com pastas de notas fiscais 
de entradas, de emissão não eletrônicas, do ativo imobilizado; não apresentadas em 
fiscalização originária (páginas 24 e 25), foram revisados lançamentos, baseados 
anteriormente apenas em declarações Sintegra e DPI, constatando-se a improcedência 
dos lançamentos de maio e junho de 2009 e de setembro a dezembro de 2010” 

Portanto, considerando que a revisão se encontra corretamente 
realizada, não havendo, outrossim, qualquer outra contestação do sujeito passivo, o valor 
remanescente deve ser ratificado conforme a seguir destacado: 

Mês 01/2011    R$  4.654,50 

Mês 03/2013    R$ 24.990,00 

Mês 11/2013    R$ 10.110,51 

Total     R$ 39.755,01 
Em face do exposto, em consenso majoritário com os demais 

Conselheiros, voto, para rejeitar a preliminar de exclusão da lide do coobrigado solidário, 
arguida pelo Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho. 

Quanto ao mérito, em respeito ao preconizado pela legislação 
tributária estadual, de forma unânime com meus pares, voto, para conhecer da 
Impugnação, dar-lhe parcial provimento, para considerar procedente em parte o auto de 
infração no valor original do ICMS de R$ 39.755,01 (trinta e nove mil, setecentos e 
cinquenta e cinco reais e um centavo), referente aos períodos acima indicados, e 
conforme a revisão realizada. 
 

 
 

Sala das sessões, em 27 de abril de 2016. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00549/16 
 
Relator: Conselheiro Masayuki Missao 
 

 
EMENTA: Processual. Nulidade do auto de infração. 
Cerceamento do direito de defesa. ICMS. Obrigação principal. 
Omissão do pagamento do imposto. Aproveitamento indevido 
de crédito de ICMS. Anulação de prestação de serviços de 
comunicação CFOP 1205 sem amparo da legislação. 
Procedência parcial.    
 
1. Inocorrendo nos autos quaisquer das hipóteses de nulidade 
previstas no artigo 20 da Lei nº 16.464/09, mister se faz rejeitar a 
preliminar de nulidade argüida pelo sujeito passivo; 
 
2. Provado na revisão fiscal que o sujeito passivo promoveu 
indevidamente o aproveitamento de parte de crédito do ICMS em 
virtude de anulação de prestação de serviços de comunicação, 
procedente em parte é o auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 16 de março de 2016, decidiu, por unanimidade de votos,  rejeitar a 
preliminar de nulidade parcial do processo, por cerceamento do direito de defesa, arguida  
pelo autuada. Participaram do julgamento os Conselheiros Masayuki Missao, Mário de 
Oliveira Andrade, Edson Abrão da Silva, Paulo Diniz e Victor Augusto de Faria Morato. 
Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso, dar-lhe parcial 
provimento para reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente 
procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 78.084,50 (setenta e oito  mil e 
oitenta e quatro reais e cinqüenta centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros 
Masayuki Missao, Mário de Oliveira Andrade, Edson Abrão da Silva, Paulo Diniz e Victor 
Augusto de Faria Morato. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do presente auto de infração que o contribuinte teria omitido 
o pagamento do ICMS, por aproveitamento indevido de crédito relativo à anulação de 
prestação de serviços de comunicação (CFOP 1205), sem amparo na Legislação 
Estadual, no período de 01/01/2003 a 31/11/2003, lançada no Livro Registro de Apuração 
do ICMS. Em decorrência fica sujeito ao pagamento do imposto acrescido das cominações 
legais. 

Fundamentam a acusação os artigos: 58 e 67, inciso III, ambos do 
CTE c/c artigos 57, inciso VIII e 155, inciso III, ambos do Decreto n.º 4.852/97. A 
penalidade aplicada é a do art. 71, inciso IV, do mesmo Diploma legal com a nova redação 
dada pela Lei nº 12.806/95. 

O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: 
Detalhamento do crédito tributário (fls.3), cópia da ordem de serviço n°0113/2008 (fls.4), 



 

cópia da portaria n°583/08 (fls.5), nota explicativa (fls.6/7), levantamento do ICMS (fls.8), e 
cópia do livro fiscal (fls.9 a 56). 

Consta dos autos que o sujeito passivo foi intimado, em 18/02/2008, 
a pagar a quantia exigida ou apresentar impugnação em primeira instância. (fls.61) 

Às fls. 65 e seguintes, o Sujeito Passivo comparece ao feito, para 
impugnar o auto de infração. Em sede de preliminar, requer a decadência dos créditos 
tributários relativos ao exercício fiscal do ano de 2003 por suposta violação ao art. 150, §4º 
do CTN. Argumenta que teve ciência destes fatos apenas em 18/12/2008 e 29/12/2008, o 
que extrapola o prazo quinquenal estipulado pelo citado dispositivo.   

O julgador singular manifesta-se nos autos (fls. 138 a 145), e de 
proêmio rejeita quaisquer tipos de nulidades. Argumenta que o feito encontra-se em 
perfeita sintonia com o ordenamento jurídico, com especial consonância para os artigos 
142 do Código Tributário Nacional e o artigo 8° da nova lei processual 16.469/09. 

Em seguida rejeita a preliminar de decadência do crédito tributário 
arguida pelo sujeito passivo. Em prefação, invoca o artigo 173, inciso I, do CTTN para 
argumentar que os fatos ocorreram durante o ano de 2003 e que a fiscalização teria até 
31/12/2008 para constituir o referido crédito tributário. Que tendo em vista que a ciência 
dos lançamentos ocorreu ao longo do ano de 2008, não há que falar em decadência do 
crédito tributário.  

No mérito, obtempera que as provas colacionadas aos autos atestam 
de maneira inequívoca a prática da infração estampada na basilar, e não tendo o sujeito 
passivo apresentado provas para ilidí-la deve o feito prosperar. 

 Intimado o sujeito passivo apresenta Recurso Voluntário, (fl. 146 e 
seguintes) para reiterar a preliminar de decadência do crédito tributário e, no mérito, que 
"os créditos aproveitados advêm de devoluções de cartões de telefonia celular pelos 
clientes, ou seja, casos em que a VIVO faturou as vendas e, posteriormente, teve seus 
produtos devolvidos", assim o valor faturado foi devolvido ao cliente; que nada mais lógico 
do que a recorrente ter-se creditado do ICMS. 

Ao final, requer a insubsistência do feito, ou alternativamente, a 
realização de diligência fiscal com o fito de atestar que os creditamentos realizados são 
legítimos fls. "148 a 159". 

O sujeito passivo anexou ao recurso os seguintes documentos: 
cópias de notas fiscais de anulação de valor relativo a prestação de serviços de 
comunicação e devolução de mercadorias fls. "161 a 187".  Na sequência, apresenta 
memorial para reiterar a argumentação inicial (fls.190 a 192). 

Decisão cameral rejeita o pedido de diligência e a preliminar de 
decadência arguida pela autuada e no mérito, julga improcedente o auto de infração.  

Afirmou que no tocante a decadência, tal instituto não deve 
prevalecer no caso em tela, em razão de norma complementar, no caso o código 
Tributário Nacional, bem como da própria jurisprudência em sentido contrário a que foi 
anexada pelo polo passivo, especialmente no Superior Tribunal de Justiça, órgão julgador 



 

que define, em último grau de jurisdição, as questões de prescrição e decadência, uma 
vez que constituem matérias infraconstitucionais.  

No mérito acolhe a argumentação e provas acostadas pelo sujeito 
passivo para considerar inexistente a operação de serviços de telecomunicação. 

Intimada, a Fazenda Pública interpõe Recurso ao Conselho Pleno, 
para requerer a reforma da decisão anterior. Aduz que tal situação é tutelada pelos 
Convênios ICMS 126/98 e ICMS 39/01, que acrescentou à Cláusula Terceira os §§ 3º e 4º, 
que ratificados pelo Estado não promoveu a sua regulamentação, restando ao contribuinte 
tão somente o direito de pleitear o aproveitamento do crédito pela via administrativa, na 
forma prevista no art. 520 do Decreto nº 4.852/97 fls. "198 a 200". 

O sujeito passivo foi intimado a apresentar contradita ao Recurso 
formulado pelo Representante Fazendário contra o Acórdão proferido por câmara 
Julgadora. fl. "201".             

Na contradita às razões da fazenda pública reitera a preliminar de 
decadência do presente crédito tributário. Contra argumenta que "a mera ratificação do 
Convênio nº 39/01 por meio de Decreto do Poder Executivo do Estado de Goiás nº 
5.494/01 é mais que suficiente para que o mesmo possa produzir efeitos dentro do Estado 
de Goiás" fls. "203 a 209". Junta memorial em fls. 212. 

Acompanham a peça passiva a documentação de fls. 215/232. 

 Em seguida, o Conselho Pleno anula decisão anterior e determina a 
análise da documentação apresentada pelo sujeito passivo, com o envio dos autos à 
GESCO para que esta nomeie auditor fiscal estranho à lide e este manifeste-se acerca do 
aproveitamento dos créditos do imposto. Logo após, que os autos sejam encaminhados à 
instância cameral para apreciação de toda a matéria com especial ênfase sobre os 
registros ocorridos no CFOP 1.205. 

O revisor manifesta-se nos autos (fls. 246/256), para ratificar o valor 
do crédito tributário para R$78.084,50. (fls.256).  

O sujeito passivo insurge-se contra a decisão anterior e no recurso 
ao Conselho Pleno (fls.261/266), reitera a preliminar de decadência do crédito tributário. 
Pondera que o creditamento considerado indevido não resolve a controvérsia. Argumenta 
que a dedução considerada crédito indevido nada mais é do que um crédito utilizado pelo 
contribuinte decorrente da escrituração do tributo apurado em determinado período pela 
Administração. Obtempera que o acórdão que julgou o recurso especial foi claro ao 
consignar que houve pagamento a menor de debito tributário em decorrência de crédito 
indevido, dessa forma, deve-se observar o disposto no art.150, §4°, do CNT.  

Em relação ao mérito no que diz respeito aos pontos suscitados 
referentes à não ocorrência de fato gerador do ICMS nas notas fiscais objeto da presente 
autuação, impende observar que reconhece o Auditor Fiscal, a legitimidade dos créditos 
apropriados nas notas fiscais registradas no CFOP 5.202 e em uma nota fiscal registrada 
no CFOP 1.205, por entender que como tais notas dizem respeito à devolução de cartões, 
não houve a efetiva prestação de serviço de comunicação a ensejar a incidência do ICMS.  



 

Do pedido reiteram as manifestantes pela improcedência do auto de 
infração e extinção do crédito tributário nele consubstanciado, arquivando-se o processo 
fiscal instaurado. 

Anexou em sua manifestação os seguintes documentos: procuração 
e atos da Telefônica Brasil S/A e Telefônica Data S/A. Fls. "268 a 321", cópias da carteira 
da ordem dos advogados fl. "322", cópia do resultado da diligencia fiscal. Fls. "324 a 338.  

Decisão cameral de fls. 345/351 acolhe por maioria de votos a 
preliminar de decadência do crédito tributário com fulcro no art. 150, §4° do CTN em 
virtude da ocorrência do lapso temporal descrito no dispositivo. 

Cientificadas as partes, a Gerência da Representação Fazendária 
interpõe Recurso da Fazenda ao Conselho Pleno para reformar a decisão anterior. 
Argumenta que a contagem do prazo quinquenal dá-se pelo artigo 173, inciso I, do CTN 
ou artigo 182, inciso I, do CTE. Que de acordo com o dispositivo citado, o prazo para que 
a fazenda pública pudesse manifestar-se estenderia-se até o dia 31/12/2008. 

Nas contrarrazões ao recurso da fazenda pública, o sujeito passivo 
reitera a argumentação anterior relativa à decadência do crédito tributário em voga; que os 
fatos geradores ocorreram em 2003 e que deles tomou ciência em 18/12/2008 e 
29/12/2008, respectivamente. Que em virtude do § 4º do art. 150 do CTE; que tendo sido a 
empresa intimada acerca da autuação em 23.12.2008, toda a exigência anterior a 
23.12.2003 está fulminada pela decadência. Como a presente autuação refere-se ao 
período de janeiro a novembro de 2003, todo o crédito encontra-se indubitavelmente 
decaído. 

Requer ao final que o Recurso ao Pleno seja desprovido e que o 
relato cameral prevaleça com a argumentação exposta. 

Ulteriormente houve juntada documental em fls. "366 a 421". 

Segundo Acórdão n° 2504/2015, conforme fls. 428 a 435, conheceu 
do Recurso da Fazenda Pública para o Conselho Pleno, deu-lhe provimento, para afastar 
a preliminar de decadência do crédito tributário, devendo os autos retornar a uma das 
Câmaras Julgadoras desta casa.  

O sujeito passivo manifestou-se conforme fls. 441, requerendo a 
anulação da intimação expedida em 08.12.2015, a qual intimou as requerentes ao 
pagamento do débito consubstanciado na autuação em lume. 

Alega que ainda não ocorreu o encerramento do presente feito a 
justificar a intimação para pagamento do débito.  

Pede deferimento.  

Anexou documentação: cópia da intimação "fls. 444", cópia do AR 
"fls. 445", cópia da carteira da ordem "fls. 449". 

É o relatório. 



 

 

V O T O 

 

Passo a decidir e de plano, acompanhado da unanimidade do voto 
de meus pares, devo rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, por cerceamento do 
direito de defesa, arguida pela parte. De fato, ao compulsar os autos, verifico que o 
presente ato administrativo reveste-se de todas as formalidades previstas em lei, com 
especial observância do que está previsto no artigo 142 do Código Tributário Nacional e 
do artigo 8º da Lei Estadual nº 16.469/09. Ademais, impende salientar não ter sido 
encontradas provas que pudessem macular o auto de infração quanto às suas 
formalidades intrínsecas, tais como as previstas particularmente no artigo 20, incisos de I 
a IV, do último Diploma legal citado.   

Por último, devo acrescentar que o sujeito passivo foi comunicado de 
todos os atos processuais realizados e de que exerceu com a mais profissional 
tecnicalidade a ampla defesa de seus interesses face às manifestações da fazenda 
pública, de julgadores e de revisores, o que deita por terra a aludida preliminar. No mesmo 
diapasão, também não comprova qualquer tipo de prejuízo a que alude. 

Quanto ao pedido de anulação da intimação de fls. 441, devo rejeitá-
lo tendo em vista que a Fazenda Pública promoveu nova comunicação processual, para 
sanar o vício, como se depreende das páginas seguintes. O processo não é findo, e não o 
sendo o sujeito passivo pode ser intimado, para: ou pagar o seu débito a qualquer tempo, 
ou ainda, continuar na Lide pleiteando o que entender de direito. 

Quanto ao mérito, considero que o auto de infração é procedente em 
parte. De fato, ao realizar breve apanhado histórico do processo, verifico que ao retornar 
ao Recurso Voluntário de fls. 148 e seguintes, o sujeito passivo reitera os fundamentos da 
impugnação com relação à decadência do direito de a Fazenda Pública constituir o 
presente crédito tributário. Não obstante tenha argumentado que no mérito, os créditos 
aproveitados advém de devoluções de cartões de telefonia celular pelos clientes, qual 
seja, nos casos em que a VIVO faturou as vendas e posteriormente teve seus produtos 
devolvidos, e por isso inexistente a operação, devo discordar.  

Em virtude das alegações do Sujeito Passivo e em busca da Verdade 
Material, foi elaborado o Relatório Diligencial n° 0010/14 de fls. "246 a 256", por meio do 
qual a autoridade fiscal revisora afirma que pelos documentos ora juntados a diligencia, 
pela análise dos documentos acostados aos autos e pelas razões expedidas, retificou o 
auto de infração n°4010800659499 para reduzir o valor originalmente autuado em R$ 
6.823,70, restando, ainda o valor de R$78.084,50 de crédito indevidamente apropriado 
que devem ser mantidos na autuação, conforme demonstrativo na fl. "256". Em face do 
exposto e não tendo o sujeito passivo contraposto de maneira eficaz a aludida revisão, 
devo acolhê-la na íntegra.  

Quanto à questão relativa à preliminar de decadência do crédito 
tributário, considero que a questão está superada. Em poucas palavras, não se pode 
acatá-la pois inexistem provas de que o sujeito passivo tenha pago o imposto apurado e 
sendo assim, aplica-se o artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional.  



 

Ao mais, ressalte-se que esta Casa vem acompanhando o 
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de aplicar a regra de 
homologação do § 4º do art. 150 do Código Tributário Nacional, apenas na situação em 
que o contribuinte apura o ICMS, informa à administração fazendária e apenas não paga. 

 
O que não é o caso dos autos, observando que a fiscalização ao 

recusar a homologação do acertamento realizado pelo contribuinte precisou lançar de 
ofício, por isso não resta dúvida que a contagem do prazo decadencial se dá pelo art. 173, 
inciso I do diploma tributário (Resp 979.228 – RS). 

 
Dessarte e em vista do acima exposto, voto conhecendo do Recurso 

Voluntário, dando-lhe parcial provimento para reformar em parte a decisão singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS no valor de R$ 
78.084,50 (setenta e oito mil, oitenta e quatro reais e cinquenta centavos). 

 
 

 
 

Sala das sessões, em 27 de abril de 2016. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00560/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Lidilone Polizeli Bento 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Pedido de conversão dos autos em 
diligência, formulado pelo sujeito passivo. Rejeitado. Pedido de 
exclusão de solidário, formulado pelo sujeito passivo. Rejeitado.  
 
Correto o indeferimento de pedido de diligência, 
desacompanhado de justa causa para seu deferimento, visto 
que inexistem nos autos elementos capazes de justificarem 
remessa dos autos para revisão fiscal. 
 
Deve ser mantido na lide o solidário que à época da ocorrência 
do fato gerador exercia a função de sócio administrador, visto 
que existe perfeita subsunção de sua conduta à norma 
constante do art. 45, inciso XII, do CTE, combinado com art. 124 
do CTN. 
 
ICMS. Obrigação Principal. Aproveitamento indevido de crédito. 
Omissão de pagamento do imposto. Procedência Parcial. 
 
Correto o lançamento que exige imposto e acréscimos legais, 
decorrente de aproveitamento indevido de crédito, tendo em 
vista a inobservância de requisitos legais para seu 
aproveitamento, devendo ser excluído do lançamento os valores 
que não são dotados de certeza quanto a sua exigibilidade. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 25 de abril de 2016, decidiu,  por unanimidade de votos, rejeitar o pedido 
de diligência formulado pelo sujeito passivo. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Rodolfo Ramos Caiado, Lidilone Polizeli Bento e Heli José da Silva.  Por maioria de votos, 
rejeitar a preliminar de exclusão dos solidários da lide, arguida pelo sujeito passivo. Foram 
vencedores os Conselheiros Lidilone Polizeli Bento e Heli José da Silva. Vencido o 
Conselheiro Rodolfo Ramos Caiado. O advogado retirou a preliminar  de insegurança na 
infração. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer do recurso, dar-lhe 
parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente 
procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 19.441,40 (dezenove mil, 
quatrocentos e quarenta e um reais e quarenta centavos). Participaram do julgamento os 
Conselheiros Rodolfo Ramos Caiado, Lidilone Polizeli Bento e Heli José da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata o presente processo de omissão de pagamento de ICMS, em 
virtude de aproveitamento indevido de crédito do imposto, referente à entrada de 
mercadorias destinadas ao uso/consumo do estabelecimento, à entrada de mercadorias 
destinadas a outro destinatário, em valor superior ao destacado na nota fiscal de entrada, 
notas fiscais registradas em duplicidade e apropriação antecipada de créditos referentes a 
entrada de mercadorias destinadas ao ativo imobilizado do estabelecimento, conforme 
demonstrativo e documentos anexos. 



 

 
É indicado como solidário OSVALDO ANTÔNIO PAGNUNSSAT 

ZILLI, nos termos do art. 45, inciso XII do CTE. 
 
São apontados como infringidos os artigos 58, §§ 3º, 5º e 6º, inciso II, 

64, da Lei nº 11.651/91, combinado com artigos 46, §1º, inciso IV, 57 e 522 do Decreto nº 
4.852/97. Propõe-se a aplicação da penalidade prevista no art. 71, inciso IV, alínea ‘a’ da 
Lei nº 11.651/91, com redação da Lei nº 17.917/12. 

 
Instruem os autos Anexo Estruturado- Detalhamento do Crédito 

Tributário, Descritivo Complementar da Ocorrência, Identificação do Sujeito Passivo 
Coobrigado, Auditoria Básica do ICMS, Demonstrativo de Créditos Lançados 
Indevidamente, Consulta Resumida do Contribuinte Pessoa Jurídica, Notificações Fiscais 
para apresentação de documentos com a finalidade de realização de auditoria e mídia 
digital contendo os levantamentos fiscais. 

 
Regularmente intimados, os sujeitos passivos apresentam 

impugnação em primeira instância, alegando que o solidário deve ser excluído, tendo em 
vista não preencher os requisitos legais previstos no art. 135, inciso III, do CTN, a nulidade 
do lançamento por insegurança na determinação da infração, tendo em vista que foram 
desconsiderados no levantamento fiscal notas fiscais que supostamente teriam sido 
destinadas a outras empresas, mas que na realidade foram destinadas a própria autuada, 
tendo havido erro na emissão dos documentos fiscais que fez constar o endereço de 
Xaxim-SC ao invés do endereço da autuada em Aparecida de Goiânia. Ademais, sustenta, 
ainda, que houve glosa de ICMS destacado em documentos fiscais, devidamente 
registrados nos livros fiscais, decorrentes da aquisição de insumos utilizados nas 
prestações de serviços de transportes, em total desrespeito ao princípio da não 
cumulatividade, motivo pelo qual requer o acolhimento das preliminares de exclusão, 
nulidade ou a improcedência do lançamento e se necessário for que os autos sejam 
convertidos em diligência. Junta aos autos cópias das notas fiscais que entende ter havido 
erro na emissão dos documentos, fls. 45/47. 

Vindo os autos a julgamento, o ilustre julgador singular, entendendo 
que os argumentos e documentos trazidos pela defesa eram insuficientes para afastar a 
acusação fiscal, rejeitou a preliminar de exclusão do solidário, de nulidade do lançamento 
por insegurança na determinação da infração e no mérito julgou procedente o lançamento. 

 
Inconformado, os sujeitos passivos apresentam recurso voluntário no 

qual traz as mesmas alegações constantes da impugnação em primeira instância, 
alegando em síntese que o solidário deve ser excluído, tendo em vista não restar 
preenchido os requisitos do art. 135, inciso III do CTN, que o lançamento é nulo por 
insegurança na determinação da infração, visto que desconsiderou documentos fiscais 
que foram destinados a autuada, em virtude erro no preenchimento dos documentos que 
ao invés de fazer constar o endereço de Aparecida de Goiânia fez constar o endereço de 
Xaxim- SC, desconsiderando o nome da autuada e inscrição estadual constante dos 
documentos fiscais, fls. 45/47, bem como o fato de que foram desconsiderados créditos 
destacados em documentos fiscais, devidamente registrados nos livros fiscais, decorrente 
de aquisição de insumos utilizados na prestação de serviços de transportes, o que fere 
frontalmente o princípio da não cumulatividade, além do que pode se notar do lançamento 
a ocorrência de diversos fatos geradores sem capitulação específica, motivos pelos quais, 
requer ao final, a exclusão do solidário da lide, a declaração de nulidade do lançamento 
por insegurança na determinação da infração, ou a improcedência do lançamento e se for 
o caso que o lançamento seja convertido em diligência para verificação da procedência 
dos seus argumentos. 



 

É o Relatório. 
 
 
                               V O T O 
 
Preliminarmente, rejeito o pedido de conversão dos autos em 

diligência, formulado pelo sujeito passivo, tendo em vista a ausência de justa causa para 
seu deferimento. O sujeito passivo não traz aos autos levantamento contraditório ou 
qualquer outro elemento capaz de justificar a conversão dos autos em diligência. 

 
Em relação ao pedido de exclusão do solidário da lide, tendo em 

vista que exercia à época da ocorrência do fato gerador a função de administrador da 
sociedade, conforme documento de fl.14, entendo que há subsunção de sua conduta à 
norma prevista no art. 45, inciso XII, da Lei nº 11.651/91, combinada com o art. 124 do 
Código Tributário Nacional, motivo pelo qual o rejeito. 

 
Quanto à preliminar de nulidade do lançamento por insegurança na 

determinação da infração, deixo de analisá-la, visto que o representante do sujeito passivo 
retirou a preliminar arguida no recurso voluntário durante a sessão de julgamento cameral. 

 
No que tange ao mérito, analisando as cópias das notas fiscais 

constantes dos documentos de fls. 45/47, verifica-se que os dados constantes do campo 
destinatário das notas fiscais coincidem em parte com os dados do sujeito passivo 
autuado, podendo serem citados como exemplos o número da inscrição estadual, a razão 
social, bem como o número do telefone do sujeito passivo.  

 
Dessa forma, considerando o disposto no art. 112, inciso II, do CTN 

no sentido de que ‘a lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, 
interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto à natureza 
ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus efeitos’, 
entendo razoável a exclusão do estorno dos créditos relativos às notas fiscais constantes 
dos documentos de fls.45/47, tendo em vista que existem elementos suficientes para que 
seja realizada interpretação favorável ao sujeito passivo. Posto isso, excluo do lançamento 
os valores de crédito considerados indevidos referentes às notas fiscais números 6042, 
6066 e 6103, documento de fl.11, somando a importância de R$ 288,52, passando a 
exigência tributária constante do lançamento ao valor de R$ 19.441,40, a título de ICMS. 

 
Em relação às demais situações constantes dos autos, entendo que 

o sujeito passivo não traz elementos capazes de ilidirem a acusação fiscal. Tratam os 
autos de aproveitamento indevido de crédito, decorrente de entrada de mercadorias 
destinadas a uso/consumo, entradas destinadas a outro destinatário, valor destacado a 
maior na nota fiscal de entrada, notas fiscais registradas em duplicidade e apropriação 
antecipada de crédito pelas aquisições de bens destinados ao ativo imobilizado do 
estabelecimento. Ocorre que as únicas alegações trazidas pelo sujeito passivo foram no 
sentido de que foram desconsideradas notas fiscais destinadas a seu estabelecimento e 
que não foram considerados créditos de mercadorias utilizadas em sua atividade fim, 
prestação de serviço de transporte, o que em tese contrariaria o princípio da não 
cumulatividade. Não traz levantamento contraditório, da mesma espécie e natureza do 
levantamento inicial, indicando onde possam estar os eventuais erros cometidos pelo 
levantamento fiscal, deixando de agir, nos termos dos arts. 19 e 27 da Lei nº 19.469/09, ou 
seja, não se utiliza de forma efetiva de meios capazes de ilidir no todo ou em parte a 
acusação fiscal. 

 



 

Feitas essas considerações, entendo que o lançamento preenche os 
requisitos previstos no art. 142 do CTN e art. 160 do CTE, motivo pelo qual deve 
prevalecer. 

 
Ante o exposto, rejeito os pedidos de conversão dos autos em 

diligência e de exclusão do solidário da lide e no mérito conheço do recurso voluntário, 
dou-lhe parcial provimento, para reformar a sentença singular, julgando parcialmente 
procedente o lançamento no valor de R$ 19.441,40, a título de ICMS.  

 
 

Sala das sessões, em 27 de abril de 2016. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00561/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Heli José da Silva 
 

 
EMENTA: I - DILIGÊNCIA. Requerimento de diligência feito pelo 
sujeito passivo. Rejeitado por unanimidade.  
 
1. Estando o processo corretamente instruído, e não tendo o 
sujeito passivo laborado na apresentação de novos elementos, 
cujas verificações a respeito dos mesmos são imprescindíveis, 
estando, portanto, o processo pronto para julgamento, podendo-
se decidir as questões nele tratadas, há que se indeferir o 
pedido de diligência. 
 
II - NULIDADE. Preliminar de nulidade da peça básica, arguida 
pelo polo passivo, por cerceamento do direito de defesa. Não 
acolhida. Decisão unânime. 
 
1. Rejeita-se a preliminar de cerceamento do direito de defesa, 
por falha na instrução processual, quando os elementos 
anexados para comprovação da acusação fiscal, forem 
suficientes para o pleno conhecimento do objeto da exigência 
fiscal. 
 
III - SOLIDARIEDADE. Preliminar de exclusão da lide dos 
solidários. Rejeitada. Decisão por maioria. 
 
1. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação, as pessoas que tenham 
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal, especialmente: com o contribuinte, os 
acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem 
responsáveis. (Artigo 45, inciso XII, CTE) 
 
IV- ICMS. Obrigação tributária principal. Omissão de pagamento 
do imposto. Aproveitamento indevido de crédito outorgado. 
Ausência de recolhimento da contribuição ao PROTEGE. 
Benefício condicionado. Procedência. Decisão unânime. 
 
1. Para usufruir de benefício fiscal - crédito outorgado - o 
contribuinte deve atender e cumprir, rigorosamente, as 
condições estabelecidas pela legislação tributária pertinente; 
 
2. A prevalência do crédito outorgado de que trata o inciso XXIII, 
do artigo 11, do Anexo IX, do Decreto 4.852/97 - RCTE,  está 
condicionada a que o contribuinte contribua com o valor 
correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento), aplicado 



 

sobre o montante da diferença entre o valor do imposto 
calculado com aplicação da tributação integral e o calculado  
com utilização de benefício fiscal, para o Fundo de Proteção 
Social do Estado de Goiás - PROTEGE GOIÁS (Lei Nº 14.469/03, 
artigo 9.º, II); 
 
3. Quando o benefício fiscal for concedido sob condição e esta 
não for atendida, o contribuinte perde o direito ao benefício e 
fica obrigado ao pagamento do imposto acrescido das 
cominações legais cabíveis, desde a data da ocorrência do fato 
gerador em que tenha havido a utilização do benefício, 
ressalvada a disposição em contrário. (Artigo 86, do RCTE). 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 04 de março de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido 
de conversão do julgamento em diligência, formulado pelo sujeito passivo. Por 
unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pelo 
sujeito passivo, por cerceamento do direito de defesa. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Nivaldo José Mendes, Heli José da Silva e Lidilone Polizeli Bento. E, por 
maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão dos solidários da lide, arguida pelos 
próprios. Foram vencedores os Conselheiros Heli José da Silva e Lidilone Polizeli Bento. 
Vencido o Conselheiro Nivaldo José Mendes. Quanto ao mérito, por unanimidade de 
votos, conhecer do recurso voluntário, negar-lhe provimento para manter a sentença 
singular que considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Nivaldo José Mendes, Heli José da Silva e Lidilone Polizeli Bento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Da análise do presente processo, depreende-se que a acusação 
tipificada na sua peça exordial versa sobre o fato de que a autuada, na condição de 
contribuinte, omitiu o pagamento de ICMS no valor original de R$ 16.526,04 (dezesseis 
mil, quinhentos e vinte e seis reais e quatro centavos), em razão da escrituração indevida 
de valores, a título de crédito outorgado, no mês de março de 2.011, benefício previsto no 
artigo 11, inciso XXIII, do Anexo IX, do Regulamento do Código Tributário Estadual, pois 
deixou de contribuir para o Fundo de Proteção Social de Goiás – PROTEGE GOIÁS – 
integralmente no referido mês, condição constante na legislação de regência para usufruir 
do benefício fiscal em comento. Em consequência, cobra-se o ICMS no valor acima 
especificado. 

Indicou como infringidos: os artigos 58, parágrafo 3.º, inciso II, e 64, 
da Lei nº 11.651/91; combinados com o artigo 1.º, parágrafos 3.º, incisos III, 4.º, inciso III, 
do Anexo IX, e, ainda, o artigo 86, todos do Decreto nº 4.852/97. Outrossim, a penalidade 
prevista no artigo 71, inciso IV, alínea “a”, da Lei nº 11.651/91, com a redação da Lei nº 
14.634/03. 

O auto de infração contendo a tipificação da infração foi embasado e 
instruído com os documentos de fls. 03/28 a saber: Anexos Estruturados – Detalhamento 
do Crédito Tributário e Identificação do Sujeito Passivo Coobrigado; Espelho de Dados da 
JUCEG; cópia do Contrato Social e alterações; Auditoria Básica do ICMS e seus 
Demonstrativos Complementares; Demonstrativos PROTEGE – Cálculo da Contribuição 
Devida; Histórico de Pagamentos; e, cópia das páginas do livro Registro de Apuração do 
ICMS. 

Qualificou como responsáveis solidários os sócios administradores 
João Carlos de Melo, e Solange Santos de Melo, fls. 04/05. 



 

Devidamente intimados, fls. 29/34, os autuados interpõem, em peças 
distintas, Impugnação junto à Primeira Instância, defensórios de fls. 37/46, 61/70 e 76/85. 

O sujeito passivo principal, após descrever os fatos, indica que houve 
o pagamento da contribuição ao Protege Goiás. Alega, outrossim, nulidade do lançamento 
por cerceamento do direito de defesa, em razão da incorreta capitulação legal. Menciona 
que em momento algum o agente fiscal apresentou relatório satisfatório da capitulação 
legal, capaz de conferir elementos suficientes para apresentação de uma ampla defesa. 
Destaca doutrina e jurisprudência. 

Questiona a multa aplicada, alcunhando-a de confiscatória.  
Pugna, ao final, pela improcedência do auto de infração. 
Junta aos autos as cópias dos documentos de fls. 48/58. 
Os solidários arguem ilegitimidade passiva, por inexistir elementos 

suficientes para comprovar a prática de atos, pelos mesmos, com excesso de poderes ou 
infração de lei, contrato social ou estatutos. Destacam doutrina e jurisprudência a respeito. 

Promovem a juntada das cópias dos documentos de fls. 71/73 e 
87/88. 

Exara-se a Sentença nº 3.205/15 – JULP, fls. 91/100, por intermédio 
da qual o ilustre julgador monocrático ao proceder a sua análise, à luz da legislação 
tributária pertinente, entende inexistir nulidades no lançamento. 

No mérito, após destacar a legislação de regência, entende restar 
demonstrado que a autuação, estornando o benefício fiscal utilizado no mês em que não 
recolheu a contribuição do Fundo PROTEGE/GO, atendeu ao disposto na legislação 
tributária do Estado no período especificado nos autos. 

Mantém, outrossim, na lide os coobrigados solidários. 
Os autuados são intimados da decisão singular, fls. 101/109. 
Apresentam, tempestivamente, Recurso Voluntário em conjunto, 

defensório de fls.111/145, no qual, após descreverem os fatos, reiteram “verbum ad 
verbum” seus argumentos contidos na Impugnação. Indicam, novamente, que foi efetuado 
o pagamento da contribuição ao Protege Goiás, razão pela qual não se encontrava 
inadimplente no momento da ação fiscal. Dessa forma, a exigência constante do auto de 
infração não encontra qualquer suporte, devendo ser considerado improcedente o 
lançamento. 

Repetem, também, a nulidade do auto de infração por cerceamento 
do direito de defesa, em razão da capitulação incorreta da infração. Dizem: “De início, se 
observa que a legislação fiscal apontada pelo Sr. Auditor Fiscal não está corretamente 
tipificada, fundamentada e caracterizada, impossibilitando a averiguação da suposta 
conduta infratora dos recorrentes. Assim, diferentemente da situação retratada pelo 
Agente Fiscal, os artigos mencionados no relatório fiscal não retratam as supostas 
infrações cometidas pelos Recorrentes, não havendo correlação lógica e jurídica entre o 
suposto fato infrator e a norma em questão”. Destacam doutrina e jurisprudência. 

Voltam a questionar a multa aplicada, alegando que a mesma é 
confiscatória. Indicam jurisprudência a respeito. 

Alegam, ainda, equívoco da autoridade julgadora acerca da 
inexistência de presunção fiscal e a impossibilidade de se cobrar tributo com base em 
presunção fiscal. 

Reiteram, também, o pedido de exclusão da lide dos coobrigados 
solidários, por ilegitimidade passiva “ad causam”. Após transcreverem farta doutrina e 
jurisprudência a respeito, destacam: “Assim, em momento algum houve apuração na 
instância administrativa de qualquer ato doloso por parte dos sócios da sociedade civil, 
motivo pelo qual os mesmos não podem ser responsabilizados”. 

Mencionam, ainda: “Assim, diante de todo o exposto, resta 
comprovado a necessidade de comprovação, motivação e realização de diligências 



 

necessárias para que se torne possível a inclusão dos sócios administradores da empresa 
como coobrigados no presente caso”. 

Pugnam, ao final, pela improcedência do auto de infração. 
Este é o relatório. 

 

     V O T O  

 

          QUESTÕES PRELIMINARES 

 

                   D I L I G Ê N C I A 

 
Relativamente à diligência requerida pelos recorrentes, hei por bem, 

em consenso unânime com meus pares, em rejeitar. 
O argumento apresentado pelos recorrentes vincula-se à 

necessidade, no entender dos mesmos, de diligência para fins de ratificar a inclusão dos 
solidários na lide.  

Entendo despicienda tal providência, haja vista que a qualificação 
dos sócios administradores como coobrigados solidários foi realizada com espeque no 
artigo 45, inciso XII, do Código Tributário Estadual – CTE, situação que será melhor 
apreciada na manifestação a respeito do pedido de exclusão dos mesmos da lide. 

Outrossim, estando o processo pronto para julgamento, e não tendo 
o sujeito passivo laborado na apresentação de elementos, cujas verificações a respeito 
dos mesmos são imprescindíveis para o julgamento, não há como deferir o pedido de 
diligência. 

 

            DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA 

 
Quanto à pretensa nulidade, suscitada pelos recorrentes, de 

cerceamento do direito de defesa, em razão da capitulação incorreta da infração, não vejo 
fundamento para sua admissibilidade. 

Observa-se, de forma cristalina, que a descrição do fato contido na 
exordial, é de uma clareza inquestionável, haja vista que indica a utilização irregular do 
benefício previsto no artigo 11, inciso XXIII, do Anexo IX, do RCTE, qual seja, o crédito 
outorgado equivalente à aplicação de 4% (quatro por cento) sobre o valor da 
correspondente base de cálculo na saída interestadual com medicamento de uso humano 
destinado a comercialização, produção ou industrialização, sem o cumprimento da 
condição inserta na legislação para tal – o recolhimento da contribuição para o Protege 
Goiás. 

Os dispositivos legais indicados como infringidos pela autoridade 
autuante, coadunam-se com a descrição do fato autuado. São eles: os artigos 58, § 3º, 
inciso II, e 64, do CTE. Os artigos 1º, §§ 3º, inciso III, e 4º, inciso III, do Anexo IX, e, 
também, o artigo 86, todos do RCTE, e que são transcritos a seguir: 

 
“Art. 58. É assegurado ao sujeito passivo, nos termos do disposto na 
legislação tributária, o direito de creditar-se do imposto anteriormente 
cobrado em operações ou prestações resultantes: 

[...] 

§ 3º. O direito de crédito, para efeito de compensação com débito do 
imposto, reconhecido ao estabelecimento que tenha recebido as 



 

mercadorias ou para o qual tenham sido prestados os serviços, está 
condicionado à: 

I - Idoneidade da documentação fiscal; 

II - À escrituração nos prazos e condições, quando assim exigido pela 
legislação tributária. 

[...] 

Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do 
imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou 
negativas, estabelecidas na legislação tributária. 

Art. 1º. Os benefícios fiscais, a que se referem os arts. 83 e 84 deste 
regulamento, são disciplinados pelas normas contidas neste anexo. 

[...] 

§ 3º. A utilização dos benefícios fiscais contidos nos seguintes dispositivos 
deste Anexo é condicionada a que o contribuinte contribua com o valor 
correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) aplicado sobre o 
montante da diferença entre o valor do imposto calculado com aplicação da 
tributação integral e o calculado com utilização de benefício fiscal, para o 
Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás - PROTEGE GOIÁS (Lei nº 
14.469/03, art. 9º, II e § 4º): 

[...] 

III – inciso III, V, IX, XVIII, XX, XXIII, XXV, XXVIII, XXXI, XXXII, XXXIV, 
XXXV, todos do art. 11 (Redação conferida pelo Decreto nº 6.769/08 – 
vigência: 01.08.08 a 26.02.13) Redação vigente à época do fato gerador. 

[...] 

§ 4º. Na utilização dos benefícios mencionados no § 3º deve ser observado 
o seguinte: 

[...] 

III – O atraso no pagamento da contribuição ao PROTEGE GOIÁS implica 
perda definitiva, exclusivamente no mês de ocorrência do atraso, do direito 
de utilizar o benefício fiscal para o qual seja exigida a referida contribuição, 
observado o disposto no inciso II. 

[...] 

Art. 86. Quando o benefício fiscal for concedido sob condição e esta não for 
atendida, o contribuinte perde o direito ao benefício e fica obrigado ao 
pagamento do imposto acrescido das cominações legais cabíveis, desde a 
data da ocorrência do fato gerador em que tenha havido a utilização do 
benefício, ressalvada a disposição em contrário”. 

 

Conclui-se, portanto, que o lançamento tributário, sob o aspecto 
formal, atendeu a todos os requisitos tanto do artigo 8º da Lei nº 16.469/09, quanto do 
artigo 142, do CTN, isto é, foi identificado e cientificado corretamente o sujeito passivo da 
obrigação tributária, aplicada a norma legalmente vigente no período de ocorrência do 
fato gerador que se subsumiu à descrição fática da infração fiscal, tendo sido proposta a 
penalidade específica para o caso. Em seguida, foi assegurado aos recorrentes, de forma 
plena, o exercício do seu direito de defesa, em face ao princípio jurídico do contraditório, 
consequência lógica do devido processo legal, garantindo, portanto, às partes litigantes o 
amplo direito de defesa. 

 

       SOLIDARIEDADE – EXCLUSÃO  

 



 

Apreciando os pedidos de exclusão dos coobrigados solidários da 
lide, apresentados pelos próprios, manifesto-me, semelhantemente ao julgador 
monocárpico, pela rejeição de referidos pleitos, por entender que os mesmos, na condição 
de sócios administradores, possuem interesse comum na situação que tributariamente 
desonere e, por consequência, beneficie a empresa que dirigem, situação que, 
exatamente por serem dirigentes, ocorre no âmbito de suas áreas de controle e decisão, 
razão por que suas condutas se subsumem ao artigo 45, inciso XII, da Lei nº 11.651/91, a 
seguir transcrito: 

 
“Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação que 
constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente: 

[...] 

XII – com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação 
ou prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão de 
que forem responsáveis; 

[...]” 
 

Há que se destacar ainda, que a pessoa jurídica manifesta sua 
vontade por meio de seus dirigentes, consequentemente, se ocorreu omissão de 
pagamento do ICMS na situação referida no auto de infração, tal fato somente pode ser 
atribuído à decisão ou determinação de seus administradores, por ação ou omissão, pois 
é pela vontade destes que a pessoa jurídica realiza suas operações e deve cumprir as 
suas obrigações tributárias. 

Com as razões acima delineadas, entendo que não há como excluir 
da lide os coobrigados solidários identificados, razão pela qual devem ser mantidos na 
polaridade passiva. 

 

                  QUESTÃO MERITÓRIA 

 

Adentrando ao mérito do lançamento, realço por necessário e 
pertinente, e para melhor clareza do meu voto, os dispositivos legais transcritos em linhas 
volvidas, relacionados com o benefício fiscal objurgado, destacando e transcrevendo, 
novamente, o parágrafo 3º, do artigo 1º, do Anexo IX, do RCTE. Também, o artigo 11, 
inciso XXIII, do referido Anexo, a saber:  

 

Art. 1º. Os benefícios fiscais, a que se referem os arts. 83 e 84 deste 
regulamento, são disciplinados pelas normas contidas neste anexo. 

[...] 

§ 3º A utilização dos benefícios fiscais contidos nos seguintes 
dispositivos deste Anexo é condicionada a que o contribuinte contribua 
com o valor correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) 
aplicado sobre o montante da diferença entre o valor do imposto 
calculado com a aplicação integral e o calculado com utilização de 
benefício fiscal, para o Fundo de proteção Social do Estado de Goiás – 
PROTEGE GOIÁS (Lei n.º 14.469/03, art. 9º, II e § 4º):  

[...] 



 

III – incisos III, V, IX, XVIII, XX, XXIII, XXV, XXVIII, XXXI, XXXII, XXXIV, 
XXXV, todos do art. 11 (Redação conferida pelo Decreto nº 6.769/08 – 
vigência: 01.08.08 a 26.02.13) Redação vigente à época do fato 
gerador. 

[...] 

Art. 11. Constituem créditos outorgados para efeito de compensação 
com o ICMS devido: 

[...] 

XXIII – Para o comerciante atacadista de medicamento, equivalente à 
aplicação de 4% (quatro por cento) sobre o valor da correspondente 
base de cálculo na saída interestadual com medicamento de uso 
humano destinado a comercialização, produção ou industrialização, 
mantido o sistema normal de compensação do imposto, observado o 
seguinte (Lei nº 13.194/97, art. 2º, II, “j”). 

 

Dirigindo-me, pois, ao mérito do processo, e após compulsar os 
autos, e norteado pelos diretivos legais acima transcritos, meu entendimento é pela 
manutenção da exigência inicial do Fisco, haja vista que o procedimento fiscal adotado se 
encontra correto. Observei, detidamente, os argumentos expendidos pelos recorrentes, 
sendo mister ressaltar que a indicação feita pelos mesmos de que a contribuição para 
Fundo PROTEGE foi efetivada, não se encontra comprovada nos autos.  

A questão foi detidamente analisada pelo julgador singular, o qual 
assim se manifestou: 

“A defesa ao mencionar o pagamento para utilização do benefício 
fiscal, conforme guia de recolhimento às folhas 57, esqueceu de verificar que a empresa 
gozava de diversos benefícios fiscais que para serem utilizados teriam que cumprir um 
dos seus requisitos fundamentais o recolhimento do fundo PROTEGE. 

Nesse sentido, analisando os demonstrativos, às folhas 18/19, 
observa-se que no período de 2011 existiam dois benefícios sujeitos ao recolhimento do 
fundo PROTEGE e que são: 1º) Da redução de base de cálculo no valor total de R$ 
166.446,09, em que a empresa teria que recolher 5% sobre esse montante, o que daria 
justamente o valor da guia de folhas 57 apresentada pela defesa, no montante de R$ 
8.322,30 e que, inclusive, foi paga com atraso, em julho de 2011. 2º benefício) é o desta 
autuação referente ao crédito outorgado que no período da autuação março de 2011 era 
de R$ 16.526,04 e, portanto, deveria ter sido recolhido o valor de R$ 764,56 para o fundo 
PROTEGE (5% sobre o montante do mês anterior de fevereiro no valor de R$ 15.291,25) 
e como não foi pago a fiscalização fez o estorno do referido benefício no mês do 
pagamento não pago, que é março de 2011, por meio deste auto de infração ora em 
julgamento. 

Dessa forma, não há como não manter a autuação em questão”. 

Observo, assim, que o disposto no artigo 86, do Anexo IX, do 
RCTE, retro transcrito, comumente do conhecimento do contribuinte, determina 
claramente que todo benefício fiscal, inclusive o que permite a escrituração e apropriação 
de crédito outorgado, é condicionado ao cumprimento de obrigações acessórias, e estas 
não sendo cumpridas, o contribuinte não fará jus ao benefício.  



 

Vejo que neste caso o lançamento – cobrança do imposto 
relacionado com a escrituração indevida de crédito outorgado – alicerça-se no 
descumprimento, pelo sujeito passivo, de condição específica vinculada ao direito de 
usufruir do benefício fiscal, qual seja: proceder ao recolhimento integral da contribuição ao 
Fundo PROTEGE. Tem-se que não comprovou, integralmente, o referido recolhimento. 

Nesse diapasão, o artigo 86 do Decreto 4.852/97, corrobora o 
acerto da fiscalização em efetuar “ex officio” a cobrança do imposto. 

Neste contexto, o lançamento do crédito tributário está, sob o 
aspecto formal, respaldado pela legislação tributária estadual, reguladora da matéria, os 
documentos que embasam a acusação estão todos anexos aos autos, identificado e 
cientificado corretamente o sujeito passivo da obrigação tributária, aplicada a norma legal 
vigente no período fiscalizado, descrita com clareza a infração fiscal praticada, assim 
como proposta a penalidade cabível, logo tudo formalmente de acordo com o que 
determina o artigo 142 do Código Tributário Nacional. 

O argumento de que o trabalho fiscal foi realizado por presunção 
encontra-se totalmente infundado, a uma pela própria descrição do fato, claramente 
colocada pelo agente autuante, a duas, pela própria compreensão da acusação, feita 
pelos recorrentes, que apresentaram defesa com foco direto sobre a questão inserta no 
lançamento.    

Relativamente ao inconformismo relacionado com a multa aplicada, 
deixo de apreciar, haja vista que a mesma encontra-se legalmente inserida na legislação 
tributária estadual, e, nos termos do § 4º, do artigo 6º, da Lei n.º 16.469/09, neste 
Conselho “não pode haver decisões que impliquem apreciação ou declaração de 
inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato normativo expedido pela Administração 
Tributária”. 

Pelo exposto, em consenso unânime com os demais Conselheiros, 
voto, para rejeitar o pedido de conversão do julgamento em diligência, assim como a 
preliminar de nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa, suscitados 
pelos recorrentes.  

Quanto ao mérito, em respeito ao preconizado pela legislação 
tributária estadual, de forma unânime com meus pares, voto, para conhecer do Recurso 
Voluntário, negar-lhe provimento, para confirmar a decisão singular que considerou 
procedente o auto de infração. 

Mantenho, outrossim, em votação majoritária, os coobrigados 
solidários na lide. 

 
 
 

Sala das sessões, em 27 de abril de 2016. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00562/16 
 
Redator do Voto: Conselheiro João Divino de Brito 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade do lançamento. 
Insegurança na determinação da infração e cerceamento do 
direito de defesa. Rejeitadas. ICMS. Obrigação principal. Estorno 
de crédito aproveitado indevidamente. Omissão de pagamento 
de imposto. Procedência.  
 
1. Não há falar em nulidade do lançamento que contenha os 
elementos indispensáveis para determinar com segurança a 
infração denunciada e foi observado rigorosamente o princípio 
da ampla defesa e do contraditório; 
 
2. Não implica crédito o imposto destacado em documento fiscal 
não correspondente a uma efetiva operação ou prestação, salvo 
nas situações específicas estabelecidas para a transferência de 
crédito (Decreto nº 4.852/97, art. 57, inciso V). 
 
3. A resistência por parte do contribuinte em comprovar por 
meio de extrato bancário, cópia de cheque ou comprovante de 
transferência bancária o pagamento de mercadorias constantes 
de notas fiscais cujo trânsito do remetente ao destinatário não 
foi comprovado, autoriza a conclusão no sentido de que as 
notas fiscais não correspondem a uma efetiva operação e, 
portanto, o crédito nelas destacados é ilegítimo. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de fevereiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, por cerceamento ao 
direito de defesa e por insegurança na determinação da infração. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo, Nislene Alves Borges e João 
Divino de Brito. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da sentença 
singular, arguida pela autuada, por cerceamento  ao direito de defesa. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo, Nislene Alves Borges e João 
Divino de Brito. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Aguinaldo Fernandes de 
Melo, Nislene Alves Borges e João Divino de Brito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo aproveitou 
indevidamente crédito tributário proveniente de aquisição de mercadorias, sem a 
consequente comprovação das operações. Em decorrência fica sujeito ao pagamento do 
imposto além das cominações legais.  

 
A autoridade lançadora indicou como infringida as disposições dos 

artigos 58, §3º, I, e 65 do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) combinado 



 

com o artigo 57, V, do Decreto 4852/97. Proposta a aplicação da penalidade prevista no 
artigo 71, IV, "a", do CTE, com redação da Lei nº 17.917/2012. 

 
O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: 

Detalhamento do crédito tributário, descritivo complementar da ocorrência, Auditoria 
básica do ICMS, Registros Fiscais da apuração do ICMS, Registro de passagem de notas 
fiscais eletrônicas, mídia- CD, "fls. 03 a 68". 

 
 O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de "fls. 69 e 70"  
 
Em sua impugnação "fls. 73 a 102 o sujeito passivo argui a preliminar 

de nulidade da peça básica por cerceamento do direito de defesa. Argumenta que a 
autoridade fiscal não informou quais as notas fiscais glosadas, seus respectivos emitentes 
e valores que deram origem ao lançamento.  

 
No mérito, discorre sobre a multa e os juros cobrados, defendendo a 

tese de que devem ser reduzidos para parâmetros legais e convencionais afirmando que é 
inconstitucional a imposição de juros e multa de 100% (cem por cento) do valor corrigido.  

 
Que os lançamentos dos créditos foram realizados mensalmente na 

EFD e apresentados juto a repartição fiscal da Secretaria da Fazenda, em conformidade 
com o estabelecido na IN nº 598/03, gerando a partir daí os respectivos créditos em forma 
de DESI. Na sequência, afirma que não pode ser reconhecida como hábil a forma 
apresentada de sistema SAP Business Objects, que o sistema de Notas Fiscais 
Eletrônicas é reconhecido nacionalmente, quando de sua emissão e é gerido pela Receita 
Federal do Brasil.  

Discorre sobre os procedimentos realizados sobre a autoridade fiscal 
ao efetuar a fiscalização, discordando da forma como foi concluído, afirmando que as 
empresas estavam ativas e que mantinha relação comercial, conforme declarações 
colacionadas aos autos às fls. 113 a 118 de alguns fornecedores.  

 
Apresenta quadro demonstrativo sobre a situação cadastral de 

fornecedores, e que em consulta realizada junto ao sistema de cadastro da Receita 
Federal, afirma que as alegações da suspensão das empresas não procedem; que à 
época tais empresas estavam aptas e em pleno gozo de suas atividades comerciais. 

 
Que o auditor anexou as consultas do SINTEGRA do Estado do 

Tocantins e que as do Mato Grosso estavam indisponíveis. 
 
Ao final, invoca doutrinadores pátrios e julgados de cortes superioras 

sobre a questão para fundamentar sua tese. Requer a nulidade do feito, ou na 
impossibilidade, sua improcedência.  

  
O julgador singular manifesta-se nos autos através da decisão de nº 

3180/2015-JULP, para rejeitar as preliminares de nulidade arguidas pela parte, e no mérito 
ratificar a pretensão fiscal inicial. Argumenta que o feito encontra-se em perfeita sintonia 
com a legislação tributária e que as provas que embasam a exordial encontram-se 
disponibilizadas em arquivo digital, à disposição do sujeito passivo, o que ilide o vício 
relativo ao cerceamento do direito de defesa, arguido pela parte.   

 
No mérito, argumenta que após sucessivas intimações, o sujeito 

passivo não apresentou a documentação exigida pelo fisco para que se elucidassem os 



 

fatos. Que, ao analisar o conjunto probatório colacionado ao feito, conclui que não se 
trouxeram aos autos provas materiais que pudessem comprovar de forma inequívoca as 
operações de compra e venda consignadas nos documentos fiscais, o que ratifica a 
pretensão fiscal na íntegra.  

 
Cientificado, o sujeito passivo comparece aos autos para interpor 

recurso (fls.135/168). De proêmio, reitera as preliminares de nulidade da peça básica por 
cerceamento do direito de defesa e insegurança na determinação da infração. 

 
Argumenta que as notificações para comprovação do pagamento das 

mercadorias constantes das notas fiscais são nulas porque não foram relacionadas as 
notas fiscais objeto do estorno do crédito; que o autor do procedimento não considerou os 
pagamentos de ICMS feitos de forma antecipada efetuado pelas empresas emitentes das 
notas fiscais. 

No mérito, aduz não ter praticado a infração estampada na basilar. 
Pondera que as declarações firmadas pelas empresas emitentes das notas fiscais 
juntadas à peça impugnatória, comprovam a realização das operações; que no ato da 
emissão das notas fiscais as empresas estavam em situação cadastral regular perante às 
Secretarias de Fazenda dos respectivos Estados; que ao invés de solicitar a comprovação 
do pagamento das mercadorias por meio de extratos ou transferência bancária, situação 
que caracteriza quebra do sigilo fiscal e bancário, o fisco deveria ter promovido maiores 
investigações para comprovar a existência ou não das operações. 

 
E, por último, que o sujeito passivo que agiu de boa fé e por isso não 

pode ser penalizado com o estorno de crédito destacado e notas fiscais eventualmente 
declaradas inidôneas pelo fisco, nos termos da Súmula 509 do STJ 

 
Ao final, requer a nulidade do feito, ou na impossibilidade, a reforma 

da decisão anterior para considera-lo improcedente. É o relatório. 
 

 
 

V O T O 
 
 
 
Cuida-se de lançamento relativo a omissão de pagamento de ICMS 

em razão de aproveitamento indevido de crédito, destacado em notas fiscais relativas a 
aquisição de grãos (milho sorgo, etc), de contribuintes situados em outras Unidades da 
Federação, em relação aos quais não foi comprovado o trânsito das mercadorias, bem 
como o pagamento dos valores contidos nos referidos documentos fiscais. 

 
É oportuno ressaltar que foram expedidas 3 (três) notificações para a 

empresa autuada, solicitando a apresentação dos comprovantes dos efetivos pagamentos 
das mercadorias (fls. 60,61 e 62). 

 
Em face do não atendimento das notificações foi elaborada a 

Auditoria Básica do ICMS onde foram estornados os créditos destacados nas referidas 
notas fiscais, redundando em omissão de pagamento de ICSM na importância de R$ 
129.022,73 (cento e vinte e nove mil e vinte e dois reais e setenta e três centavos). 

 
O sujeito passivo teve acesso a todas as provas constantes do 

processo e exerceu o seu direito de defesa por meio da impugnação e do recurso 



 

voluntário, objeto do presente julgamento, abordando todos os pontos da acusação em 
longo arrazoado, demonstrando, dessa forma ter compreendido perfeitamente a acusação. 

 
Ante o exposto e acompanhado da unanimidade do voto de meus 

pares, rejeito as preliminares  de nulidade da peça básica por cerceamento do direito de 
defesa e insegurança na determinação da infração, arguidas pela parte. 

 
Quanto ao mérito, considero que o feito deve prosperar. Tendo em 

vista que a questão foi apreciada com a devida propriedade pelo douto Conselheiro 
Relator Antônio Martins da Silva, que no lapidar Acórdão de nº 235/2016, relativo ao auto 
de infração de nº 4011401382971, sobre o mesmo sujeito passivo, fatos e direito,  
manifestou-se pela procedência do feito, devo adotá-la como razão de decidir, 
transcrevendo-o abaixo, com as devidas adaptações, “in verbis” 

 
 Da análise do processo extrai-se que na verificação da escrituração fiscal digital 
(EFD) da empresa autuada, o autor do procedimento constatou o aproveitamento 
indevido de créditos no valor de R$ 129.022,73 (cento e vinte e nove mil e vinte e 
dois reais e setenta e três centavos) destacados nas notas fiscais relacionadas 
nos demonstrativos colacionados aos autos. 
 
Após a constatação da ausência no Sistema Informatizado SEFAZ do registro de 
passagem comprovando o trânsito das mercadorias do estabelecimento 
remetente até o estabelecimento destinatário o autor do procedimento expediu as 
notificações de fls. 60 a 62, em 20/07/2012, 29/10/2013 e 24/03/2014, solicitando a 
comprovação do pagamento das mercadorias. 
 
Em seguida, constato que diante do não cumprimento das notificações agravado, 
ainda pela constatação no sentido de que algumas empresas emitentes das notas 
fiscais tiveram as suas inscrições estaduais suspensas de ofício pelo fisco logo 
após a emissão dos documentos fiscais, o agente autuante conclui que as notas 
fiscais não correspondiam a uma efetiva operação, ou seja, foram emitidas de 
forma graciosa para efeito de geração de crédito indevido para a destinatária e, 
assim sendo, elaborou a Auditoria Básica do ICMS estornando os referidos 
créditos. 
 
No intuito de comprovar a ocorrência das operações descritas nas notas fiscais a 
empresa autuada promoveu a juntada das declarações de fls. 113/118 nas quais 
as empresas COMÉRCIO DE CERAIS LTDA, CACAU ALIMENTOS LTDA, QUEIROZ 
ALIMENTOS LTDA, MRM COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA e 
RCS COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, estabelecidas nos 
municípios de Alto Taquari-MT, Unaí-MG e Alto Araguaia-MT, declaram a 
inexistência de pendências financeiras com a empresa URUTAU COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÕES DE GRÃOS. 
 
Em relação às referidas declarações, cumpre salientar que as empresas que as 
firmaram não fazem parte das empresas emitentes das notas fiscais constantes 
dos demonstrativos que embasam a acusação fiscal, bem como da mídia 
eletrônica de fls. 68, cujos créditos nelas declarados foram estornados pelo autor 
do procedimento, agravado ainda, pelo fato de referidas declarações possuírem 
todos os indícios no sentido de que foram produzidas pela própria autuada. 
 
Em relação à regularidade cadastral das empresas emitentes das notas fiscais, 
cumpre salientar, que em momento algum o autor do procedimento afirmou que 
quando da emissão das notas fiscais as inscrições estavam suspensas de ofício.  
 
Vejamos a afirmação do autuante feita nas notas explicativas de fls. 04 
 

[...] 
 

Observa-se ainda que a grande maioria das empresas 
emitentes destas notas fiscais encontra-se suspensas 
de ofício pelos respectivos estados de origem. 

 



 

Vale dizer: encontravam-se suspensas na data da lavratura do auto de infração e 
não na data da emissão das notas fiscais. 
 
Assim, a referência às irregularidades cadastrais das empresas emitentes foi feita 
somente para chamar a atenção para os seguintes fatos, assaz, estranhos, diga-
se de passagem: 
 
1 – A empresa COLHEITA COM. ATACADISTA DE CEREAIS LTDA, emitiu a Nota 
Fiscal nº 3233 em 25/05/11 e na mesma data teve sua inscrição estadual suspensa 
pela Secretaria de Fazenda do Estado do Tocantins, conforme faz prova o extrato 
de fls. 50, inserto no auto de infração nº 4011401382971. 
 
2 – A empresa J.G.PEREIRA & CIA LTDA, emitiu a Nota Fiscal nº 5337 no dia 
27/12/11 e poucos meses após, ou seja, no dia 22/06/12, teve a sua inscrição 
cadastral suspensa pela Secretaria de Fazenda do Estado do Tocantins, 
conforme faz prova o extrato de fls. 51, contido no auto de infração nº nº 
4011401382971 
 
Não procede, também, a afirmação da empresa autuada no sentido de que a 
notificação para comprovação dos pagamentos por meio de depósitos, cheques 
ou transferências bancárias, implicou em tentativa de quebra do seu sigilo 
bancário de forma indevida, ou seja, sem autorização judicial. 
 
Em relação a esse fato, podemos afirmar que a simples notificação para 
comprovação de um pagamento por meio de qualquer instituição financeira não 
constitui, de forma alguma, quebra do sigilo bancário que segundo a Lei 
Complementar nº 105/2000 é o dever ou obrigação que tem as instituições 
financeiras de manter resguardados os dados de seus clientes.  
 
Por derradeiro, cumpre salientar que carece de fundamentação legal a afirmação 
da empresa autuada no sentido de que ao aproveitar os créditos agiu de boa-fé, 
portanto, os mesmos não poderiam ter sido estornados. 
 
Vejam o inteiro teor da Súmula 509 do Superior Tribunal de Justiça, mencionada 
pela autuada: 
 

É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos 
de ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente 
declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade 
da compra e venda.  
 

 
Observa-se que no caso vertente, as 3 (três) notificações feitas pelo autor do 
procedimento, antes da lavratura do auto de infração, solicitando da empresa 
autuada a comprovação, tiveram o objetivo de comprovar a veracidade da 
compra e venda referida na parte final da súmula transcrita e, dessa forma, evitar 
o estorno de ofício dos créditos. 
 
Diante da não apresentação dos comprovantes por razões que somente a 
autuada pode explicar, não restou ao fisco alternativa diferente da que foi 
adotada, ou seja, concluir que as referidas notas fiscais não correspondiam a 
uma efetiva operação e promover o estorno de ofício dos créditos. 
 
[...] 
 
Com essas considerações, entendo que restou sobejamente comprovado que as 
notas fiscais constantes do demonstrativo  anexado aos autos e da mídia 
eletrônica de fls. 68, não correspondem a uma operação de circulação de 
mercadoria, estando escorreito, portanto, o procedimento do fisco no sentido de 
estornar de ofício os créditos nelas destacados, tendo em vista que a legislação 
tributária estadual assevera que não implica crédito o imposto destacado em 
documento fiscal não correspondente a uma efetiva operação ou prestação, salvo 
nas situações específicas estabelecidas para a transferência de crédito (Decreto 
nº 4.852/97, art. 57, inciso V). 
 
À conta do exposto, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento para 
confirmar a decisão recorrida que considerou procedente o lançamento. 



 

 
Ante a magnitude de tal argumentação e das provas colacionadas 

aos autos pelo fisco, ratifico a manifestação anterior e, para encerrar peremptoriamente a 
questão, volvo-me à decisão singular, objurgada neste recurso (fls.127/132), abaixo 
transcrita, “ipsis litteris”: 

 
A ação fiscal teve seu início com a notificação nº 463/2012-DRF/GNA, emitida em 
20/07/2012, fundamentada nos arts. 145, 147, inciso II, e 152 do CTE, onde o Fisco 
exige do sujeito passivo a apresentação dos comprovantes de pagamentos do 
ICMS, referente aos documentos fiscais emitidos no ano de 2012,(doc.fls.60). Em 
nova notificação nº 2.737/2013- DRF/GNA, emitida em 29/10/2013, solicita a 
apresentação de comprovantes de efetivo pagamento de operações constantes 
em notas fiscais, descritas em relação enviada ao sujeito passivo, anexa a 
notificação (doc.fls.61). Posteriormente a fiscalização reitera o pedido através da 
notificação de nº 3.398/2014 – DRF/GNA, emitida e enviada em 24/03/2014 
(doc.fls.62/63).  
 
Durante o processo fiscalizatório, conforme demonstrado nos autos a autoridade 
fiscal tentou de todas as formas elucidar os fatos, permitindo ao sujeito passivo 
que apresentasse provas contendentes de que as operações constantes das 
notas fiscais realmente ocorreram, conforme notificações expedidas solicitando a 
comprovação dos pagamentos das aquisições das mercadorias. O auto de 
infração foi lavrado somente no dia 30/04/2014, quase dois anos após o início do 
procedimento fiscal, diante da inércia do sujeito passivo em fazer a apresentação 
das provas solicitadas nas notificações acima descritas. 
 
O trabalho fiscal foi fundamentado nos termos do artigo 58, § 3º inciso I, e o 
procedimento investigativo encontra amparo legal nos artigos 147-C e 147-D, 
todos do CTE, o qual teve o seu desfecho com o lançamento do crédito tributário, 
tendo por base os documentos fiscais considerados inidôneos, com a glosa dos 
créditos, na Auditoria Básica do ICMS. Transcrevo-os abaixo, in totum: 
 

Art. 147-C. São passíveis de desconsideração pela autoridade fiscal, para 
fins tributários, os atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade 
de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos 
elementos constitutivos da obrigação tributária, bem como aqueles que 
visem ocultar os reais elementos do fato gerador, de forma a reduzir o 
valor do tributo, evitar ou postergar o seu pagamento, observados os 
procedimentos estabelecidos na legislação tributária. 
 
Parágrafo único. Quando comprovado que o sujeito passivo, ou terceiro 
em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação, o lançamento 
deve ser efetuado de ofício pela autoridade fiscal, independentemente da 
desconsideração dos atos ou negócios jurídicos de que trata o caput. 
 
Art. 147-D.Na hipótese de constatação, pela autoridade fiscal, de atos ou 
negócios jurídicos passíveis de desconsideração, nos termos do art. 147-C, 
o responsável pelo procedimento fiscal deve expedir notificação ao sujeito 
passivo, na qual deve indicar os fatos e elementos que podem caracterizar 
a possibilidade de desconsideração de ato ou negócio jurídico. 
 
§1º O sujeito passivo poderá apresentar, no prazo de 20 (vinte) dias, a 
contar da data da notificação, os esclarecimentos e as provas que julgar 
necessários.  
 
§ 2º Considerados insuficientes os esclarecimentos e as provas 
apresentadas, a autoridade fiscal fará o lançamento do crédito tributário 
correspondente, mediante lavratura de auto de infração e de auto de 
desconsideração de atos ou negócios jurídicos que instruirão o processo 
administrativo tributário. 
 
§ 3º O auto de desconsideração de atos ou negócios jurídicos deve indicar 
os fatos e os fundamentos que justifiquem a desconsideração e conterá ao 
menos os seguintes elementos: 
 



 

I – relatório circunstanciado dos atos ou negócios praticados e a descrição 
dos atos ou negócios equivalentes aos praticados, bem assim os 
fundamentos que justifiquem a desconsideração. 
 
II – discriminação dos elementos ou fatos caracterizadores de que os atos 
ou negócios jurídicos foram praticados com a finalidade de ocultar os reais 
elementos constitutivos do fato gerador. 
 
III – indicação dos elementos de prova colhidos no curso do procedimento 
de fiscalização e os esclarecimentos e provas apresentados pelo sujeito 
passivo. 

 
Quanto a alegação do sujeito passivo de que os lançamentos creditícios eram 
realizados mensalmente mediante a apresentação da EFD junto ao Departamento 
de Fiscalização da Secretaria da Fazenda e que a partir daí são outorgados os 
créditos em forma de DESI, vejo que tal procedimento não indica que houve 
homologação pela SEFAZ dos créditos utilizados quando da apresentação do 
Demonstrativo da Existência de saldo credor do ICMS – DESI, uma vez que este 
documento é preenchido pelo próprio contribuinte com base nos documentos e 
informações lançados em seus livros fiscais, sendo apresentados junto a 
AGENFA para verificação da existência e compensação de créditos a que tem 
direito, quando da emissão de nota fiscal de saída de mercadorias e serviços 
constantes na IN 598/03-GSF, sem o pagamento do imposto de forma antecipada. 
A AGENFA é uma unidade de arrecadação da SEFAZ e ao emitir a nota fiscal, o 
fez baseado nas informações apresentadas pelo sujeito passivo, tal ato, não 
significa que houve homologação dos lançamentos, até porque a competência 
legal para homologar é uma atividade vinculada e privativa da autoridade fiscal, 
nos termos do artigo 142 do CTN.  
 
Ao analisar os documentos juntados pela defesa, vejo que não traz aos autos a 
comprovação de que houve de forma inequívoca as operações de compra e 
venda consignados nos documentos fiscais, entre ela e os fornecedores 
emitentes das notas fiscais eletrônicas, localizados nos Estados do Tocantins, 
Minas Gerais e Mato Grosso tais como: conhecimentos de transporte com 
identificação da nota fiscal e mercadoria transportada; ordens de pagamento; 
cópias de cheques; duplicatas, comprovantes de ordens de pagamento ou 
transferência bancária. 
 
Considerando-se o demonstrativo que o sujeito passivo apresentou relacionando 
alguns fornecedores e bate pela regularidade da situação cadastral destes à 
época das operações de compra e venda, objetivando o esclarecimento dos fatos 
deliberei por realizar consulta no SINTEGRA para ver a situação cadastral das 
empresas localizadas nos Estados de Mato Grosso e Tocantins, e verifiquei que 
encontravam-se com seus cadastros suspensos, desde os anos de 2012 e 2013, 
com exceção da empresa Comecial de Cereais LTDA, conforme espelhos 
cadastrais que anexo aos autos. 
 
A regra da estruturação do ICMS, que parte do princípio constitucional da não 
cumulatividade, trabalha com o método de subtração na variante do imposto 
sobre imposto. Esta forma é de consequência lógica, vez que pela regra 
constitucional o imposto, obrigatoriamente, terá que ser não cumulativo, e, 
portanto, deve ser sempre abatido, nos termos de lei complementar, do imposto 
cobrado nas operações anteriores, isto é, há de ser, em princípio, igual à 
obrigação tributária anterior (débito), sob pena de desrespeitar o princípio 
constitucional de não cumulatividade. 
 
Feitas as considerações acima, fica demonstrado serem improcedentes as 
alegações apresentadas pelo sujeito passivo, uma vez que estando o contribuinte 
em situação fiscal irregular, não está apto a transacionar e a transferir os créditos 
consignados nos documentos fiscais emitidos, está portanto, correto o trabalho 
fiscal que glosou os créditos aproveitados com base nas notas fiscais em que 
não houve comprovação efetiva de que realmente ocorreram, nos termos do 
artigo 58, § 3º, inciso I, do Código Tributário Estadual. 
 
Quanto a realização de diligência, ou seja, o pedido de um parecer técnico de um 
segundo auditor, não vejo como acatar a solicitação da impugnante, conforme o 
art. 19, § 1º, da Lei nº 16.469/09, impõe às partes a apresentação das provas no 



 

primeiro comparecimento aos autos e no caso em exame não se verifica motivo 
de força maior olfato superveniente que justifique qualquer investigação para 
esclarecimento dos fatos, portanto, rejeito tal pedido. 
 
Assim, verifica-se que as alegações do impugnante são frágeis, destituídas de 
elementos probatórios capazes de ilidir a acusação a ele imputada. Nos termos 
do artigo 19, caput e § 1º, c/c o artigo 27, II, da Lei nº 16.469/09, compete ao 
sujeito passivo mencionar na impugnação, por todos os meios legais hábeis a 
provar a verdade dos fatos em litígio, os motivos de fato e de direito em que se 
fundamentar.  
 
Diante dos fatos apresentados, entendo que está perfeitamente caracterizada a 
infração tributária, respeitado o princípio do contraditório e da ampla defesa, e 
estando o lançamento em consonância com os requisitos do art. 142 do CTN, 
entendo que o lançamento deve seguir o seu curso. 

 
Dessarte, no mérito, conheço do recurso, nego-lhe provimento para 

confirmar a decisão singular que considerou procedente o auto de infração.  
 

 
 

Sala das sessões, em 27 de abril de 2016. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00563/16 
 
Redator do Voto: Conselheiro João Divino de Brito 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade do lançamento. 
Insegurança na determinação da infração e cerceamento do 
direito de defesa. Rejeitadas. ICMS. Obrigação principal. Estorno 
de crédito aproveitado indevidamente. Omissão de pagamento 
de imposto. Procedência.  
 
1. Não há falar em nulidade do lançamento que contenha os 
elementos indispensáveis para determinar com segurança a 
infração denunciada e foi observado rigorosamente o princípio 
da ampla defesa e do contraditório; 
 
2. Não implica crédito o imposto destacado em documento fiscal 
não correspondente a uma efetiva operação ou prestação, salvo 
nas situações específicas estabelecidas para a transferência de 
crédito (Decreto nº 4.852/97, art. 57, inciso V); 
 
3. A resistência por parte do contribuinte em comprovar por 
meio de extrato bancário, cópia de cheque ou comprovante de 
transferência bancária o pagamento de mercadorias constantes 
de notas fiscais cujo trânsito do remetente ao destinatário não 
foi comprovado, autoriza a conclusão no sentido de que as 
notas fiscais não correspondem a uma efetiva operação e, 
portanto, o crédito nelas destacado é ilegítimo. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de fevereiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, por cerceamento ao 
direito de defesa e por insegurança na determinação da infração. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo, Nislene Alves Borges e João 
Divino de Brito. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da sentença 
singular, arguida pela autuada, por cerceamento  ao direito de defesa. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo, Nislene Alves Borges e João 
Divino de Brito. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Aguinaldo Fernandes de 
Melo, Nislene Alves Borges e João Divino de Brito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo aproveitou 
indevidamente o imposto lançado a título de crédito no Livro Registro de Entradas (EFD). 

 
A autoridade lançadora indicou como infringidas as disposições dos 

artigos 58, §3º, I, e 65 do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) combinado 
com o artigo 57, V, do Decreto 4852/97. Proposta a aplicação da penalidade prevista no 
artigo 71, IV, "a", do CTE, com redação da Lei nº 17.917/2012. 

 



 

O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: 
Detalhamento do crédito tributário, descritivo complementar da ocorrência, Auditoria 
básica do ICMS, Registros Fiscais da apuração do ICMS, Registro de passagem de notas 
fiscais eletrônicas, mídia digital- CD, "fls. 03 a 53". 

 
 O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em Primeira Instância, conforme documentos de "fls. 54 e 55"  
 
Em sua impugnação "fls. 58 a 87 o sujeito passivo alega que o 

Demonstrativo elaborado pelo fiscal deveria relacionar todas as notas fiscais, 
discriminando-as uma a uma, sendo que tal requisito é indispensável para configurar a 
infração cometida.  

 
Aduz que o fiscal citou valores aleatórios nos períodos fiscais que 

foram citados no auto de Infração e o mesmo não observou a existência do pagamento do 
ICMS antecipado de cada mês em questão, e assim, o legítimo crédito do ICMS, em cada 
mês de apuração. 

 
Arguiu o cerceamento do direito de defesa, em virtude de que a 

autoridade fiscal não teria informado as notas fiscais, emitentes e valores que geraram o 
lançamento. 

 
No mérito, argumenta que não praticou a infração estampada na 

basilar em concomitância com a arguição de inconstitucionalidade da penalidade aplicada 
pois a imposição de juros e multas de 100% (cem por cento) do valor corrigido afrontam a 
Carga Magna e Princípios de Direito Constitucional. 

  
Alegou que os lançamentos dos créditos foram realizados 

mensalmente na Escrituração Fiscal Digital e apresentados junto a repartição fiscal da 
Secretaria da Fazenda, em conformidade com o estabelecimento na IN de n° 598/03, 
gerando a partir daí os respectivos créditos em forme de DESI. 

  
Afirmou que não pode ser reconhecida como hábil, a forma 

apresentada de sistema SAP Business Objects, que o sistema de Notas Fiscais 
Eletrônicas é reconhecido nacionalmente, quando de sua emissão e gerido pela Receita 
Federal do Brasil. 

Em seguida, discorre acerca dos procedimentos realizados pela 
autoridade fiscal ao efetuar a fiscalização; que opõe-se em relação à forma como foi 
concluído. Verbera que as empresas estavam ativas e que mantinham relações 
comerciais, conforme declarações colacionadas aos autos por fornecedores. 

 
Ao final, invoca julgados destas e outras cortes para sustentar sua 

teses, pugnando pela nulidade do auto de infração, ou na impossibilidade, por sua 
improcedência. 

Acompanham a impugnação os documentos de "fls. 88 a 111". 
 
 
 
 Pela sentença nº 3182/2015 - JULP, (fls. 112/117), o julgador 

singular decidiu-se pela rejeição às preliminares de nulidade da peça básica, e no mérito, 
pela procedência do auto de infração. Argumenta não se verificar nos autos nenhuma das 
hipóteses de nulidade previstas no art. 20 da Lei 16.469/09. 

 



 

Que inexiste o aludido cerceamento do direito de defesa pois a 
imputação foi posta de forma clara e objetiva, o que possibilitou ao sujeito passivo 
compreendê-la e assim exercer seu direito de defesa. As notas fiscais encontram-se 
relacionadas em arquivo gravado na mídia digital (CD-R) disponibilizada ao sujeito 
passivo, contendo sua identificação, número, data de emissão, valor, acompanhado da 
chave de acesso que possibilita a sua visualização, permitindo a defesa conhecer todos os 
documentos que fundamentaram a acusação fiscal. 

 
Sustenta que quanto a alegação do sujeito passivo de que os 

lançamentos creditícios eram realizados mensalmente mediante a apresentação da EFD 
junto ao Departamento de Fiscalização da Secretaria de Estado da Fazenda e que a partir 
daí são outorgados os créditos em forma de DESI, vê-se que tal procedimento não indica 
ter havido homologação pela SEFAZ dos créditos utilizados quando da apresentação do 
Demonstrativo da Existência de saldo credor de ICMS – DESI. 

 
Pondera que ao analisar os documentos juntados pela defesa, viu 

que a mesma não trouxe aos autos a comprovação de que houve de forma inequívoca as 
operações de compra e venda consignados nos documentos fiscais, entre ela e os 
fornecedores emitentes das notas fiscais eletrônicas. 

 
Considerou sobre a regra de estruturação do ICMS, que parte do 

princípio constitucional da não cumulatividade, trabalha com o método de subtração na 
variante do imposto sobre imposto. Que esta forma é de consequência lógica, vez que 
pela regra constitucional o imposto, obrigatoriamente, terá que ser não cumulativo, e, 
portanto, deve ser sempre abatido, nos termos de leu complementar, do imposto cobrado 
nas operações anteriores, isto é, há de ser, em princípio, igual à obrigação tributária 
anterior (débito), sob pena de desrespeitar o princípio constitucional da não 
cumulatividade.  

 
O sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário (fls. 120/153) 

reiterando os argumentos citados em sua impugnação anterior e pede para declarar nulo o 
auto de infração.  

Cientificado, o sujeito passivo comparece aos autos para interpor 
recurso (fls.120/153). De proêmio, reitera as preliminares de nulidade da peça básica por 
cerceamento do direito de defesa e insegurança na determinação da infração. 

 
Argumenta que as notificações para comprovação do pagamento das 

mercadorias constantes das notas fiscais são nulas porque não foram relacionadas as 
notas fiscais objeto do estorno do crédito; que o autor do procedimento não considerou os 
pagamentos de ICMS feitos de forma antecipada efetuado pelas empresas emitentes das 
notas fiscais. 

No mérito, aduz não ter praticado a infração estampada na basilar. 
Pondera que as declarações firmadas pelas empresas emitentes das notas fiscais 
juntadas à peça impugnatória, comprovam a realização das operações; que no ato da 
emissão das notas fiscais as empresas estavam em situação cadastral regular perante às 
Secretarias de Fazenda dos respectivos Estados; que ao invés de solicitar a comprovação 
do pagamento das mercadorias por meio de extratos ou transferência bancária, situação 
que caracteriza quebra do sigilo fiscal e bancário, o fisco deveria ter promovido maiores 
investigações para comprovar a existência ou não das operações. 

 
E, por último, que o sujeito passivo que agiu de boa fé e por isso não 

pode ser penalizado com o estorno de crédito destacado e notas fiscais eventualmente 
declaradas inidôneas pelo fisco, nos termos da Súmula 509 do STJ 



 

 
Ao final, requer a nulidade do feito, ou na impossibilidade, a reforma 

da decisão anterior para considera-lo improcedente.  
 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
 
Cuida-se de lançamento relativo a omissão de pagamento de ICMS 

em razão de aproveitamento indevido de crédito, destacado em notas fiscais relativas a 
aquisição de grãos (milho sorgo, etc), de contribuintes situados em outras Unidades da 
Federação, em relação aos quais não foi comprovado o trânsito das mercadorias, bem 
como o pagamento dos valores contidos nos referidos documentos fiscais. 

 
É oportuno ressaltar que foram expedidas 3 (três) notificações para a 

empresa autuada, solicitando a apresentação dos comprovantes dos efetivos pagamentos 
das mercadorias (fls. 45, 46 e 47). 

 
Em face do não atendimento das notificações foi elaborada a 

Auditoria Básica do ICMS onde foram estornados os créditos destacados nas referidas 
notas fiscais, redundando em omissão de pagamento de ICSM na importância de R$ 
109.552,66 (cento e nove mil e quinhentos e cinquenta e dois reais e sessenta e seis 
centavos). 

 
O sujeito passivo teve acesso a todas as provas constantes do 

processo e exerceu o seu direito de defesa por meio da impugnação e do recurso 
voluntário, objeto do presente julgamento, abordando todos os pontos da acusação em 
longo arrazoado, demonstrando, dessa forma ter compreendido perfeitamente a acusação. 

 
Ante o exposto e acompanhado da unanimidade do voto de meus 

pares, rejeito as preliminares  de nulidade da peça básica por cerceamento do direito de 
defesa e insegurança na determinação da infração, arguidas pela parte. 

 
Quanto ao mérito, considero que o feito deve prosperar. Tendo em 

vista que a questão foi apreciada com a devida propriedade pelo douto Conselheiro 
Relator Antônio Martins da Silva, que no lapidar Acórdão de nº 235/2016, relativo ao auto 
de infração de nº 4011401382971, sobre o mesmo sujeito passivo, fatos e direito, 
manifestou-se pela procedência do feito, devo adotá-la como razão de decidir, 
transcrevendo-o abaixo, com as devidas adaptações, “in verbis” 

 
 Da análise do processo extrai-se que na verificação da escrituração fiscal digital 
(EFD) da empresa autuada, o autor do procedimento constatou o aproveitamento 
indevido de créditos no valor de R$ 129.022,73 (cento e vinte e nove mil, vinte e 
dois reais e setenta e três centavos) destacados nas notas fiscais relacionadas 
nos demonstrativos colacionados aos autos. 
 
Após a constatação da ausência no Sistema Informatizado SEFAZ do registro de 
passagem comprovando o trânsito das mercadorias do estabelecimento 
remetente até o estabelecimento destinatário o autor do procedimento expediu as 
notificações de fls. 60 a 62, em 20/07/2012, 29/10/2013 e 24/03/2014, solicitando a 
comprovação do pagamento das mercadorias. 
 



 

Em seguida, constato que diante do não cumprimento das notificações agravado, 
ainda pela constatação no sentido de que algumas empresas emitentes das notas 
fiscais tiveram as suas inscrições estaduais suspensas de ofício pelo fisco logo 
após a emissão dos documentos fiscais, o agente autuante conclui que as notas 
fiscais não correspondiam a uma efetiva operação, ou seja, foram emitidas de 
forma graciosa para efeito de geração de crédito indevido para a destinatária e, 
assim sendo, elaborou a Auditoria Básica do ICMS estornando os referidos 
créditos. 
 
No intuito de comprovar a ocorrência das operações descritas nas notas fiscais a 
empresa autuada promoveu a juntada das declarações de fls. 113/118 nas quais 
as empresas COMÉRCIO DE CERAIS LTDA, CACAU ALIMENTOS LTDA, QUEIROZ 
ALIMENTOS LTDA, MRM COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA e 
RCS COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, estabelecidas nos 
municípios de Alto Taquari-MT, Unaí-MG e Alto Araguaia-MT, declaram a 
inexistência de pendências financeiras com a empresa URUTAU COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÕES DE GRÃOS. 
 
Em relação às referidas declarações, cumpre salientar que as empresas que as 
firmaram não fazem parte das empresas emitentes das notas fiscais constantes 
dos demonstrativos que embasam a acusação fiscal, bem como da mídia 
eletrônica de fls. 68, cujos créditos nelas declarados foram estornados pelo autor 
do procedimento, agravado ainda, pelo fato de referidas declarações possuírem 
todos os indícios no sentido de que foram produzidas pela própria autuada. 
 
Em relação à regularidade cadastral das empresas emitentes das notas fiscais, 
cumpre salientar, que em momento algum o autor do procedimento afirmou que 
quando da emissão das notas fiscais as inscrições estavam suspensas de ofício.  
 
Vejamos a afirmação do autuante feita nas notas explicativas de fls. 04 
 

[...] 
 

Observa-se ainda que a grande maioria das empresas 
emitentes destas notas fiscais encontra-se suspensas 
de ofício pelos respectivos estados de origem. 

 
Vale dizer: encontravam-se suspensas na data da lavratura do auto de infração e 
não na data da emissão das notas fiscais. 
 
Assim, a referência às irregularidades cadastrais das empresas emitentes foi feita 
somente para chamar a atenção para os seguintes fatos, assaz, estranhos, diga-
se de passagem: 
 
1 – A empresa COLHEITA COM. ATACADISTA DE CEREAIS LTDA, emitiu a Nota 
Fiscal nº 3233 em 25/05/11 e na mesma data teve sua inscrição estadual suspensa 
pela Secretaria de Fazenda do Estado do Tocantins, conforme faz prova o extrato 
de fls. 50, inserto no auto de infração nº 4011401382971. 
 
2 – A empresa J.G.PEREIRA & CIA LTDA, emitiu a Nota Fiscal nº 5337 no dia 
27/12/11 e poucos meses após, ou seja, no dia 22/06/12, teve a sua inscrição 
cadastral suspensa pela Secretaria de Fazenda do Estado do Tocantins, 
conforme faz prova o extrato de fls. 51, contido no auto de infração nº nº 
4011401382971 
 
Não procede, também, a afirmação da empresa autuada no sentido de que a 
notificação para comprovação dos pagamentos por meio de depósitos, cheques 
ou transferências bancárias, implicou em tentativa de quebra do seu sigilo 
bancário de forma indevida, ou seja, sem autorização judicial. 
 
Em relação a esse fato, podemos afirmar que a simples notificação para 
comprovação de um pagamento por meio de qualquer instituição financeira não 
constitui, de forma alguma, quebra do sigilo bancário que segundo a Lei 
Complementar nº 105/2000 é o dever ou obrigação que tem as instituições 
financeiras de manter resguardados os dados de seus clientes.  
 



 

Por derradeiro, cumpre salientar que carece de fundamentação legal a afirmação 
da empresa autuada no sentido de que ao aproveitar os créditos agiu de boa-fé, 
portanto, os mesmos não poderiam ter sido estornados. 
 
Vejam o inteiro teor da Súmula 509 do Superior Tribunal de Justiça, mencionada 
pela autuada: 
 

“É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos 
de ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente 
declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade 
da compra e venda”  
 

 
Observa-se que no caso vertente, as 3 (três) notificações feitas pelo autor do 
procedimento, antes da lavratura do auto de infração, solicitando da empresa 
autuada a comprovação, tiveram o objetivo de comprovar a veracidade da 
compra e venda referida na parte final da súmula transcrita e, dessa forma, evitar 
o estorno de ofício dos créditos. 
 
Diante da não apresentação dos comprovantes por razões que somente a 
autuada pode explicar, não restou ao fisco alternativa diferente da que foi 
adotada, ou seja, concluir que as referidas notas fiscais não correspondiam a 
uma efetiva operação e promover o estorno de ofício dos créditos. 
 
[...] 
 
Com essas considerações, entendo que restou sobejamente comprovado que as 
notas fiscais constantes do demonstrativo  anexado aos autos e da mídia 
eletrônica de fls. 68, não correspondem a uma operação de circulação de 
mercadoria, estando escorreito, portanto, o procedimento do fisco no sentido de 
estornar de ofício os créditos nelas destacados, tendo em vista que a legislação 
tributária estadual assevera que não implica crédito o imposto destacado em 
documento fiscal não correspondente a uma efetiva operação ou prestação, salvo 
nas situações específicas estabelecidas para a transferência de crédito (Decreto 
nº 4.852/97, art. 57, inciso V). 
 
À conta do exposto, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento para 
confirmar a decisão recorrida que considerou procedente o lançamento. 

 
Ante a magnitude de tal argumentação e das provas colacionadas 

aos autos pelo fisco, ratifico a manifestação anterior e, para encerrar peremptoriamente a 
questão, volvo-me à decisão singular, objurgada neste recurso (fls.112/117), abaixo 
transcrita, “ipsis litteris”: 

 
A ação fiscal teve seu início com a notificação nº 463/2012-DRF/GNA, emitida em 
20/07/2012, fundamentada nos arts. 145, 147, inciso II, e 152 do CTE, onde o Fisco 
exige do sujeito passivo a apresentação dos comprovantes de pagamentos do 
ICMS, referente aos documentos fiscais emitidos no ano de 2012,( doc.fls.60). Em 
nova notificação nº 2.737/2013- DRF/GNA, emitida em 29/10/2013, solicita a 
apresentação de comprovantes de efetivo pagamento de operações constantes 
em notas fiscais, descritas em relação enviada ao sujeito passivo, anexa a 
notificação (doc.fls.61). Posteriormente a fiscalização reitera o pedido através da 
notificação de nº 3.398/2014 – DRF/GNA, emitida e enviada em 24/03/2014 
(doc.fls.62/63).  
 
Durante o processo fiscalizatório, conforme demonstrado nos autos a autoridade 
fiscal tentou de todas as formas elucidar os fatos, permitindo ao sujeito passivo 
que apresentasse provas contendentes de que as operações constantes das 
notas fiscais realmente ocorreram, conforme notificações expedidas solicitando a 
comprovação dos pagamentos das aquisições das mercadorias. O auto de 
infração foi lavrado somente no dia 30/04/2014, quase dois anos após o início do 
procedimento fiscal, diante da inércia do sujeito passivo em fazer a apresentação 
das provas solicitadas nas notificações acima descritas. 
 
O trabalho fiscal foi fundamentado nos termos do artigo 58, § 3º inciso I, e o 
procedimento investigativo encontra amparo legal nos artigos 147-C e 147-D, 



 

todos do CTE, o qual teve o seu desfecho com o lançamento do crédito tributário, 
tendo por base os documentos fiscais considerados inidôneos, com a glosa dos 
créditos, na Auditoria Básica do ICMS. Transcrevo-os abaixo, in totum: 
 

Art. 147-C. São passíveis de desconsideração pela autoridade fiscal, para 
fins tributários, os atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade 
de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos 
elementos constitutivos da obrigação tributária, bem como aqueles que 
visem ocultar os reais elementos do fato gerador, de forma a reduzir o 
valor do tributo, evitar ou postergar o seu pagamento, observados os 
procedimentos estabelecidos na legislação tributária. 
 
Parágrafo único. Quando comprovado que o sujeito passivo, ou terceiro 
em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação, o lançamento 
deve ser efetuado de ofício pela autoridade fiscal, independentemente da 
desconsideração dos atos ou negócios jurídicos de que trata o caput. 
 
Art. 147-D.Na hipótese de constatação, pela autoridade fiscal, de atos ou 
negócios jurídicos passíveis de desconsideração, nos termos do art. 147-C, 
o responsável pelo procedimento fiscal deve expedir notificação ao sujeito 
passivo, na qual deve indicar os fatos e elementos que podem caracterizar 
a possibilidade de desconsideração de ato ou negócio jurídico. 
 
§1º O sujeito passivo poderá apresentar, no prazo de 20 (vinte) dias, a 
contar da data da notificação, os esclarecimentos e as provas que julgar 
necessários.  
 
§ 2º Considerados insuficientes os esclarecimentos e as provas 
apresentadas, a autoridade fiscal fará o lançamento do crédito tributário 
correspondente, mediante lavratura de auto de infração e de auto de 
desconsideração de atos ou negócios jurídicos que instruirão o processo 
administrativo tributário. 
 
§ 3º O auto de desconsideração de atos ou negócios jurídicos deve indicar 
os fatos e os fundamentos que justifiquem a desconsideração e conterá ao 
menos os seguintes elementos: 
 
I – relatório circunstanciado dos atos ou negócios praticados e a descrição 
dos atos ou negócios equivalentes aos praticados, bem assim os 
fundamentos que justifiquem a desconsideração. 
 
II – discriminação dos elementos ou fatos caracterizadores de que os atos 
ou negócios jurídicos foram praticados com a finalidade de ocultar os reais 
elementos constitutivos do fato gerador. 
 
III – indicação dos elementos de prova colhidos no curso do procedimento 
de fiscalização e os esclarecimentos e provas apresentados pelo sujeito 
passivo. 

 
Quanto a alegação do sujeito passivo de que os lançamentos creditícios eram 
realizados mensalmente mediante a apresentação da EFD junto ao Departamento 
de Fiscalização da Secretaria da Fazenda e que a partir daí são outorgados os 
créditos em forma de DESI, vejo que tal procedimento não indica que houve 
homologação pela SEFAZ dos créditos utilizados quando da apresentação do 
Demonstrativo da Existência de saldo credor do ICMS – DESI, uma vez que este 
documento é preenchido pelo próprio contribuinte com base nos documentos e 
informações lançados em seus livros fiscais, sendo apresentados junto a 
AGENFA para verificação da existência e compensação de créditos a que tem 
direito, quando da emissão de nota fiscal de saída de mercadorias e serviços 
constantes na IN 598/03-GSF, sem o pagamento do imposto de forma antecipada. 
A AGENFA é uma unidade de arrecadação da SEFAZ e ao emitir a nota fiscal, o 
fez baseado nas informações apresentadas pelo sujeito passivo, tal ato, não 
significa que houve homologação dos lançamentos, até porque a competência 
legal para homologar é uma atividade vinculada e privativa da autoridade fiscal, 
nos termos do artigo 142 do CTN.  
 



 

Ao analisar os documentos juntados pela defesa, vejo que não traz aos autos a 
comprovação de que houve de forma inequívoca as operações de compra e 
venda consignados nos documentos fiscais, entre ela e os fornecedores 
emitentes das notas fiscais eletrônicas, localizados nos Estados do Tocantins, 
Minas Gerais e Mato Grosso tais como: conhecimentos de transporte com 
identificação da nota fiscal e mercadoria transportada; ordens de pagamento; 
cópias de cheques; duplicatas, comprovantes de ordens de pagamento ou 
transferência bancária. 
 
Considerando-se o demonstrativo que o sujeito passivo apresentou relacionando 
alguns fornecedores e bate pela regularidade da situação cadastral destes à 
época das operações de compra e venda, objetivando o esclarecimento dos fatos 
deliberei por realizar consulta no SINTEGRA para ver a situação cadastral das 
empresas localizadas nos Estados de Mato Grosso e Tocantins, e verifiquei que 
encontravam-se com seus cadastros suspensos, desde os anos de 2012 e 2013, 
com exceção da empresa Comecial de Cereais LTDA, conforme espelhos 
cadastrais que anexo aos autos. 
 
A regra da estruturação do ICMS, que parte do princípio constitucional da não 
cumulatividade, trabalha com o método de subtração na variante do imposto 
sobre imposto. Esta forma é de consequência lógica, vez que pela regra 
constitucional o imposto, obrigatoriamente, terá que ser não cumulativo, e, 
portanto, deve ser sempre abatido, nos termos de lei complementar, do imposto 
cobrado nas operações anteriores, isto é, há de ser, em princípio, igual à 
obrigação tributária anterior (débito), sob pena de desrespeitar o princípio 
constitucional de não cumulatividade. 
 
Feitas as considerações acima, fica demonstrado serem improcedentes as 
alegações apresentadas pelo sujeito passivo, uma vez que estando o contribuinte 
em situação fiscal irregular, não está apto a transacionar e a transferir os créditos 
consignados nos documentos fiscais emitidos, está portanto, correto o trabalho 
fiscal que glosou os créditos aproveitados com base nas notas fiscais em que 
não houve comprovação efetiva de que realmente ocorreram, nos termos do 
artigo 58, § 3º, inciso I, do Código Tributário Estadual. 
 
Quanto a realização de diligência, ou seja, o pedido de um parecer técnico de um 
segundo auditor, não vejo como acatar a solicitação da impugnante, conforme o 
art. 19, § 1º, da Lei nº 16.469/09, impõe às partes a apresentação das provas no 
primeiro comparecimento aos autos e no caso em exame não se verifica motivo 
de força maior olfato superveniente que justifique qualquer investigação para 
esclarecimento dos fatos, portanto, rejeito tal pedido. 
 
Assim, verifica-se que as alegações do impugnante são frágeis, destituídas de 
elementos probatórios capazes de ilidir a acusação a ele imputada. Nos termos 
do artigo 19, caput e § 1º, c/c o artigo 27, II, da Lei nº 16.469/09, compete ao 
sujeito passivo mencionar na impugnação, por todos os meios legais hábeis a 
provar a verdade dos fatos em litígio, os motivos de fato e de direito em que se 
fundamentar.  
 
Diante dos fatos apresentados, entendo que está perfeitamente caracterizada a 
infração tributária, respeitado o princípio do contraditório e da ampla defesa, e 
estando o lançamento em consonância com os requisitos do art. 142 do CTN, 
entendo que o lançamento deve seguir o seu curso. 

 
Dessarte, no mérito, conheço do recurso, nego-lhe provimento para 

confirmar a decisão singular que considerou procedente o auto de infração.  
 
 

Sala das sessões, em 27 de abril de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00565/16 
 
Redator do Voto: Conselheiro João Divino de Brito 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade do auto de 
infração, por cerceamento do direito de defesa. Rejeitada. ICMS. 
Falta de estorno de crédito relativo à entrada de mercadorias 
interestaduais maiores que 7% (sete por cento), cujas saídas 
foram contempladas com redução da base de cálculo, conforme 
IN 899/08 – GSF. Omissão de recolhimento do imposto. 
Procedente.  
 
1. Torna-se inócuo o questionamento sobre nulidade da lide, 
quando tal inquirição for desprovida de amparo legal; 
 
2. Reafirma-se a decisão monocrática que julgou procedente o 
lançamento, quando a instrução processual apontar que o polo 
passivo não trouxe aos autos nenhum elemento de prova capaz 
de ilidir a exordial. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 22 de fevereiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade do auto de infração, por cerceamento do direito de defesa, arguida 
pela autuada. Participaram do julgamento os Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo, 
Elias Alves dos Santos e João Divino de Brito. Quanto ao mérito, também, por votação 
unânime, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular 
que considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo, Elias Alves dos Santos e João Divino de 
Brito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo em 
epigrafe, omitiu recolhimento do imposto em razão de falta de estorno de crédito relativo à 
entrada de mercadorias interestaduais maiores que 7% (sete por cento), cujas saídas 
foram contempladas com redução da base de cálculo, conforme IN 899/08 – GSF. Em 
consequência, deverá pagar o imposto, juntamente com os acréscimos legais.   

 
A base legal dada por infringida foi assim descrita: artigos 61, §3º e 

64 da Lei nº. 11.651/91, c/c art. 58, I “b” do Decreto nº. 4852/97. E a penalidade aplicada: 
artigo 71, IV “a” do CTE.  

 
Instruindo o feito em sua fase cognitiva a autoridade lançadora 

acostou aos autos os documentos de fl. 03 a 07.  
 
Intimado, nos termos da lei, o polo passivo comparece ao processo, 

com impugnação à primeira instância, onde, em preliminar, suscita a nulidade da lide, por 
cerceamento ao direito de defesa, aduzindo para tanto que ocorreram falhas processuais 
insanáveis que dificultaram o seu conhecimento da irregularidade apontada na inicial.  No 
mérito, pede a improcedência do lançamento, fls. 19/21. Junta documentos, fls. 22/29.  

 



 

O ilustre sentenciador “a quo” refuta o questionamento preliminar e 
no mérito, julga procedente o trabalho exordial, fls. 31/33. 

 
Inconformado com a decisão singular, o polo passivo retorna ao 

processo, com recurso voluntário e repete as alegações pronunciadas na fase 
impugnatória, fls. 38/ 40.  

 
O julgamento que havia sido marcado para 22 de janeiro de 2016 foi 

adiado a pedido da recorrente, fls. 45/47. 
 
É o relatório.  
 

VOTO  
 
 

Sobre a preliminar de nulidade do auto de infração, por cerceamento 
do direito de defesa, arguida pela autuada, a rejeito por não haver nos elementos 
constitutivos da lide qualquer afronta ao capítulo que trata da nulidade dos atos 
processuais, inserto no inciso III do artigo 20 da Lei nº. 16.469/09. A infração e a 
correspondente penalidade forma corretamente aplicadas, a instrução processual em sede 
cognitiva efetivada com clareza, os prazos processuais respeitados, inclusive com vista do 
feito à parte litigante nos momentos processuais que por “ex legis” lhe são próprios. Assim 
rejeitada está a preliminar em comento.  

 
Com a questão incidental solucionada, volvo-me à razão de direito 

desta ação e, de pronto, afirmo que melhor sorte não tem o pleito da defesa que pugna 
pela insubsistência do lançamento. 

 
A assertiva supra deve-se ao fato de que o polo passivo não trouxe 

aos autos nenhum elemento de prova capaz de contrapor o trabalho que dá vida a esta 
demanda. Limitando-se a alegar que não praticou a ilicitude fiscal denunciada na folha de 
rosto deste volume, se esquecendo de que, conforme lecionado nos bancos acadêmicos, 
“alegar, sem comprovar o alegado é o mesmo que não alegar”.   

 
Portanto, refirmo o juízo exarado pela ilustre autoridade fiscal, em 

sede de instância singular, que julgou procedente o lançamento.  
 
Assim, voto rejeitando a preliminar de nulidade do auto de infração, 

por cerceamento do direito de defesa, arguida pela autuada. Quanto ao mérito, também 
conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento para confirmar a sentença singular 
que considerou procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões, em 27 de abril de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00570/16 
 
Relator: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: ICMS. Escrituração indevida de valores, a título de 
crédito outorgado do imposto. Omissão de recolhimento do 
ICMS. Procedente em parte. 
 
Julga-se procedente em parte o lançamento quando a instrução 
processual apontar que o polo passivo atendeu parcialmente a 
exigência estabelecida na norma tributária reclamada na inicial. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 04 de dezembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$  26.408,19 
(vinte e seis mil, quatrocentos e oito reais e dezenove centavos). Participaram do 
julgamento os Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, Elias Alves dos Santos e 
Lidilone Polizeli Bento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Versam os autos que o contribuinte omitiu o pagamento do ICMS, no 
valor de R$ 48.259,92 (quarenta e oito mil, duzentos e cinquenta e nove reais e noventa e 
dois centavos), no período de 01/04/2009 a 31/07/2010, em razão da escrituração 
indevida de valores, a título de crédito outorgado do ICMS, referentes à operação de saída 
interestadual de mercadorias, destinadas a comercialização ou industrialização, conforme 
vedação expressa contida no art. 1º, §1º, inciso I, do Anexo IX do RCTE, combinado com 
o § 1º "b" do mesmo artigo, pois estava inadimplente com o pagamento do ICMS. Dessa 
forma se encontrava impedido de utilizar o benefício fiscal. Em consequência, deverá 
pagar o ICMS no valor acima mencionado, juntamente com os acréscimos legais. 
Conforme auditoria básica do ICMS e documentos anexos.  

  
A infração está identificada no art. 64, Lei 11.651/91, c/c art. 1º, § 1º, 

inc. I e § 1º "b" do Anexo IX e art. 86, Dec. 4.852/97. A penalidade proposta é a contida no 
Art. 71, IV, "a", da Lei 11.651/91 c/ redação da Lei 14.634/2003.  

  
Para a instrução processual foram anexados aos autos, documentos 

de "fls. 03-92".  
  
O sujeito passivo principal foi intimado em 05/11/2010 para pagar a 

quantia exigida ou apresentar Impugnação à Primeira Instância, conforme documentos de 
"fls. 93-94".  

 
O sujeito passivo apresentou impugnação às fls. (97-108), onde 

requereu preliminarmente a improcedência total do referido auto de infração alegou que as 
respectivas obrigações tributárias que o fisco aponta como inadimplentes e que teriam 
motivado a presente autuação, encontrava-se em fase recursal ou, como hoje se encontra, 
toda em parcelamento. Motivos estes que suspendem a exigibilidade dos créditos 
tributários ali estampados, nos termos do artigo 151 do CTN. Por fim, solicitou, a 



 

improcedência da acusação contida no auto de infração, haja vista as lídimas alegações 
esposadas e diante do serviço fiscal presunçoso e realizado sob emoção de denúncia 
vazia.  

  
O julgador singular prolatou Sentença nº 749/2011 - JULP (fls. 127-

129), onde decidiu pela improcedência do auto de infração.   
  
O sujeito passivo principal foi intimado para apresentar Recurso 

Voluntário à Segunda Instância, conforme documentos de "fls. 130-131".  
  
 Devidamente intimados, em grau de recurso voluntário às "fls. 134-

145", os defendentes recorreram e ratificara os argumentos impugnatórios.  
  
Em seguida, a Primeira Câmara Temporária deste Conselho 

Administrativo Tributário, em Resolução nº 028/2011, de "folha 147", determina o 
encaminhamento dos autos a um dos autuantes, na Gerência de Combustíveis, para que 
providencie a juntada do demonstrativo referente à diferença apontada na acusação, 
considerando que o existente nestes autos se refere ao processo nº 4 0190035 250 63, 
que trata da redução da base de cálculo do ICMS, lavrado na mesma ocasião. Deve o 
autuante, ainda, manifestar-se quanto à alegação de parcelamento, informada pela 
autuada, se antes ou após a autuação.  

  
Em resposta (fls. 149-153), o diligenciador argumentou que em 

relação ao pedido de manifestação quanto à alegação de parcelamento pela autuada, se 
antes ou após autuação, esclareceu que a empresa foi autuada porque não cumpriu as 
condicionantes impostas para utilização do benefício fiscal. Esclareceu que o mês de 
referência (maio de 2009), em que o ICMS apurado foi R$ 239.536,34, a data do 
vencimento foi dia 10/06/2009 e o pagamento foi efetuado no dia 12/06/2009, portanto, 
pagou fora da data de vencimento. Com isso, o contribuinte não poderia ter apropriado do 
crédito outorgado e por isso foi devidamente autuado. Argumentou que a condição para 
utilização do benefício fiscal é que o recolhimento seja efetuado na data do vencimento, se 
for pago em atraso, no mês e que ocorreu o atraso, o contribuinte perde o direito de utilizar 
o benefício. Isso significa que não interessou se ele parcelou os autos do ICMS lançado e 
não recolhido no prazo legal e se foi antes ou depois da autuação pela utilização indevida 
do crédito outorgado, o contribuinte foi autuado porque usou o benefício sem ter recolhido 
o ICMS no prazo legal e, portanto, o perdeu no mês seguinte. Quanto ao modo em que 
fora efetuado os cálculos dos créditos escriturados indevidamente, argumentou que a 
proporcionalidade, os períodos em que os ICMS foram recolhidos fora da data do 
vencimento, período em que o ICMS não foi recolhido e a empresa foi autuada, informou 
que tudo está discriminado na nota explicativa de "fls. 04".  

  
O sujeito passivo principal foi intimado em 08/06/2011 para tomar 

conhecimento da Resolução nº 28/2011 e do resultado da diligência, conforme documento 
de "fls. 154". Através de seu representante legal, o sujeito passivo apresentou 
Manifestação (fls. 157-169), onde reiterou alegações das peças anteriores e solicitou a 
improcedência do auto de infração.  Instruem a Manifestação, documentos de "fls. 170-
171".  A Terceira Câmara deste Conselho, em sessão realizada em 25/08/2011, através 
da Resolução nº 161/2011(fls. 173), resolveu, por unanimidade de votos, sobrestar o 
julgamento do presente processo para o dia 07/10/2011 para aguardar a apreciação pela 
Assembléia Legislativa do Estado de Goiás do anteprojeto de lei encaminhado pela 
Secretaria da Fazenda ao Governador do Estado de Goiás, propondo alterações na Lei nº. 
16.150/07 estabelecendo novos prazos para os contribuintes apresentarem requerimento 
solicitando a extinção do crédito tributário convalidando em relação a utilização de 



 

benefício fiscal sem o cumprimento de condicionantes estabelecidas na legislação 
tributária, entre elas a adimplência com o ICMS relativo às obrigações tributárias vencidas, 
próprias e aquelas em que for responsável ou substituto tributário.  Às "fls. 175-182", 
foram feitas juntadas dos seguintes documentos: cópia do Despacho nº 0326/13 - GCOM 
e cópia do Despacho nº 0870/13 – SAT, indeferindo o pedido de convalidação por 
intempestividade deste pleno.  

  
Termo de juntada nº 107/2013, "fls.185 a 193", com cópia anexada 

de Pedido de Reconsideração, afirmando que a autoridade administrativa ao verificar 
intempestividade somente se ateve aos sistemas legislativos convalidantes das leis 
16.150/07 (convalidação de benefício fiscal sem cumprimento de condicionantes, só 
cabível quando o benefício for gozado indevidamente) e 16.462/08 (que diz respeito ao 
Programa Fomentar ou Produzir). 

 
Alega ainda que os créditos tributários, por não ter sido a 

condicionante de adimplência com o ICMS referente aos meses imediatamente anteriores 
integralmente cumpridas, não foram beneficiados pela convalidação, o que contraria o 
texto legal ao se atentar que o crédito que esteja com exigibilidade suspensa- 
parcelamento- não constituiu empecilho a utilização dos benefícios fiscais. 

 
Ao final requer o reconhecimento da tempestividade dos pedidos 

apresentados e a completa convalidação dos créditos tributários autuados, e 
consequentemente sua extinção. 

 
 
 Em Resolução 104/2013, "fls. 194" a Segunda Câmara do CAT, por 

unanimidade de votos, remete os autos à SEGE. 
 
Despacho n° 1294/2014-SRE, "fls.197", encaminhando os autos à 

Delegacia Regional De Fiscalização de Goiânia e ao CAT para juntada de cópia. 
 
Resolução 112/2014, "fls.199 e 200", resolve por unanimidade, retirar 

o presente processo e encaminhar à SEGE, para aguardar o decurso do prazo de 
apresentação do pedido de convalidação. 

 
Em diligência foram anexados documentos de "fls.201 a 207". 
 
Despacho nº 4589/2015-GERC, "fls.208", em obediência ao 

Despacho nº 4475/15-SER, procede as alterações nos lançamentos dos autos 
4011003524504, para excluir o valor de R$ 21.850,83, restando R$ 26.408,19, como 
crédito remanescente. 

 
É o relatório. 
 
 

VOTO 
 

Cuida a acusação fiscal de omissão de pagamento de ICMS em 
razão da escrituração indevida de valores, a título de crédito outorgado do ICMS, visto que 
impedido de utilizar-se do referido benefício fiscal por estar inadimplente com o 
pagamento do ICMS.  

 



 

A recorrente sustenta em síntese que as obrigações que o fisco 
aponta como inadimplentes e que teriam motivado a presente autuação, cujo cerne é o 
descumprimento de condições para fruição de benefício fiscal, encontravam-se sendo 
discutidas administrativamente ou já parceladas, portanto, com exigibilidade suspensa.  

 
No interstício processual o benefício fiscal condicionado foi alvo lei 

de convalidação, tendo o recorrente postulado seu enquadramento na lei de convalidação 
para fins de extinção do crédito tributário.  

 
Por meio do despacho de fls. 12 a SAT deliberou que o sujeito 

passivo não fazia jus a convalidação estabelecida na referida legislação.  
 
O sujeito passivo protocolou pedido de reconsideração junto a SAT, 

tendo sido o mesmo deferido em parte, remanescendo, pois, hígida a importância de       
R$ 26.408,19 (vinte e seis mil, quatrocentos e oito reais e dezenove centavos). 

 
Diante disso, e considerado ser da competência exclusiva da SAT o 

enquadramento no âmbito da lei de convalidação, entendo que por este ângulo não há 
como não prevalecer a autuação quanto ao valor consolidado.   

 
O sujeito passivo estava inadimplente com o ICMS, portanto, 

descumpriu a condição de modo que o parcelamento do débito, já lançado ou ainda o seu 
questionamento administrativo não torna o autuado cumpridor da condicionante ou 
desfazem os efeitos desta.  

 
Daí porque, a consequência imediata é a procedência do valor não 

convalidado. 
 
A questão é meramente de direito! 
 
Ante o exposto, voto conhecendo do recurso voluntário, dando-lhe 

parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente 
procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$  26.408,19 (vinte e seis mil, 
quatrocentos e oito reais e dezenove centavos). 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 28 de abril de 2016. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00602/16 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Omissão de pagamento de 
ICMS decorrente da escrituração indevida de valores 
(precatórios judiciais) a título de crédito do ICMS. Procedência. 
 
Tendo o contribuinte efetuado escrituração de valores de 
precatórios judiciais, a título de crédito do ICMS, não havendo 
lei permitindo a compensação de crédito tributário com 
precatório judicial, indevida é a escrituração, declarando-se 
procedente o auto de infração que exige o respectivo imposto 
omitido. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de julho de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Paulo Diniz, 
Antônio Martins da Silva, Talita Pimenta Félix, Márcio Nogueira Pedra e Renato Moraes 
Lima. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu o pagamento 
do ICMS, em razão da escrituração indevida de valores a título de credito do ICMS, nos 
meses de setembro e outubro de 2013, referente a aquisição de precatório judicial sem 
autorização do Estado de Goiás, tendo em vista que não foi editada nenhuma lei 
permitindo a compensação de créditos tributários com precatórios judiciais, sendo-lhe 
imputada a exigência do ICMS no valor de R$ 293.211,54 (duzentos e noventa e três mil 
duzentos e onze reais e cinquenta e quatro centavos), multa e acréscimos legais. 

 
Citados como infringidos o art. 146, Parágrafo único, da Lei nº 

11.651/91, CTE, c/c o art. 57, VII, do Decreto 4852/97, proposta a penalidade prevista no 
art. 71, IV, "a", da Lei n° 11.651/91, com redação da Lei nº 17.917/12. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, Planilhas 

de dados do livro Registro de Apuração do ICMS elaboradas por Auditoria Fiscal 
Informatizada (fls. 04 a 08), Planilhas e Apuração de Saldos do Imposto (fls. 09 a 10), 
Parecer n° 1753/2012-GEOT (fls. 11 12). 

 
Intimado (fls. 14), o sujeito passivo apresenta impugnação (fls. 17 a 

54), onde alega preliminarmente violação ao princípio da estrita legalidade tributária, uma 
vez que, não há tipificação legal para a infração. 

 
Afirma também que foi utilizado tributo com caráter confiscatório, cita 

doutrina e jurisprudência, para demonstrar que a compensação pleiteada é aceita como 
forma de extinção do crédito tributário. 

 



 

Pede a improcedência do lançamento, tendo em vista que todos os 
atos praticados pela impugnante, principalmente no que concerne a utilização de 
precatórios alimentares para pagamento de tributo, estão amparados em normas legais e 
constitucionais, não caracterizando qualquer tipo de violação ou infração legal que possa 
embasar uma possível sanção fiscal. 

 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, apreciando 

as razões da defesa, decide pela procedência do lançamento, consoante a Sentença n° 
972/2015-JULP (fls. 60 a 63). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 68 a 91), 

onde pede a reforma da sentença singular e a improcedência do lançamento, formulando 
razões idênticas as formuladas na impugnação, expostas anteriormente. 

 
É o relatório. 

 
 

V O T O 
 
 

No processo em julgamento, adoto, como meu voto, a Sentença n° 
972/2015-JULP (fls. 60 a 63), por concordar com a sua fundamentação, transcrevendo a 
seguir os seus termos: 
 

“Analisando o lançamento tributário, sob o aspecto formal, foi 
identificado e cientificado corretamente o sujeito passivo da obrigação tributária, aplicada a 
norma legalmente vigente no período de ocorrência do fato gerador que se subsumiu a 
descrição fática da infração fiscal, tendo sido proposta a penalidade específica ao caso. 
 

Assegurado ao sujeito passivo, de forma plena, o exercício do seu 
direito de defesa, em face ao princípio jurídico do contraditório, consequência lógica do 
devido processo legal, garantido, portanto às partes litigantes o amplo direito de defesa. 
Não verifico, portanto, nenhuma das hipóteses de nulidade previstas no art. 20, da Lei n° 
16.469/09. 
 

O lançamento refere-se a aproveitamento indevido de crédito 
decorrente de precatório, em que o sujeito passivo defende a tese de que tem direito a 
fazer compensação sobre a forma de lançamento em sua escrita por meio desses 
créditos, contrário ao estabelecido no Código Tributária Estadual (CTE), que prevê que o 
ICMS pode ser liquidado da seguinte forma: 
 

CTE, Art. 56. O montante do imposto a pagar resultará da diferença a 
maior, entre o débito: 
[...] 
§ 1º O débito do imposto deve ser liquidado da seguinte forma: 
 
I - por compensação, quando o seu montante for menor ou igual ao do 
crédito, transferindo-se eventual saldo credor para o período seguinte; 
 
II - por pagamento em dinheiro, quando o seu montante superar o do 
crédito. 

 



 

Art. 63. Ressalvadas as hipóteses expressamente contempladas com 

locais, formas ou prazos especiais, o pagamento do ICMS far-se-á nos 
locais, na forma e nos prazos fixados na legislação tributária. 

 
Art. 165. Extingue o crédito tributário: 

 
I - o pagamento; 
 
II - a compensação; 
[...] 

 
Art. 166. O sujeito passivo pode efetuar, independentemente de 

autorização fiscal, o pagamento integral ou parcial do débito, observado o 
seguinte: 
 
I - o pagamento é efetuado exclusivamente em moeda corrente ou em 
cheque; 

[...] 
 

Então a compensação deve ser feita com crédito de ICMS existente 
na conta gráfica do contribuinte e o pagamento, exclusivamente em dinheiro ou cheque, 
todavia, há nesse mesmo diploma legal a previsão de compensação com créditos, além 
dos antes mencionados: 
 

CTE, Art. 180. Os devedores da Fazenda Pública Estadual poderão, 

observado o disposto em regulamento, efetuar a compensação do crédito 
tributário com créditos líquidos, certos e vencidos, do mesmo devedor, para 
com a Fazenda Pública Estadual, atendidas as condições e garantias 
estipuladas para cada caso. 

 
O Regulamento do Código Tributário Estadual (RCTE), Decreto n° 

4.852/97, regulamenta o artigo 180 do CTE com a seguinte redação: 
 
RCTE, Art. 494. O devedor da Fazenda Pública Estadual pode efetuar a compensação do crédito 

tributário com crédito líquido, certo e vencido, do mesmo devedor, para com a Fazenda Pública 
Estadual, atendidas as condições e garantias estipuladas para cada caso (Lei nº 11.651/91, art. 
180). 
 
§ 1º Antes de se implementar a compensação prevista neste artigo, o Tribunal de Contas do 
Estado deve manifestar-se sobre a certeza e liquidez do crédito proposto à compensação. 
 
§ 3º Caso o crédito do devedor proposto à compensação seja tributário e tenha sido apurado em 
processo administrativo tributário, com decisão irrecorrível na esfera administrativa, fica 
dispensada a manifestação prévia do Tribunal de Contas do Estado de que trata o § 1º. 
 
§ 4º Ato do Secretário da Fazenda deve disciplinar os procedimentos e controles necessários para 
efetivar a compensação prevista neste artigo. 

 
Na defesa apresentada o sujeito passivo limita-se a discorrer sobre a 

tese de que tem direito a utilização de precatórios judiciais para pagamento de débitos de 
ICMS, sem fazer prova de que os créditos lançados estavam em conformidade com os 
dispositivos citados anteriormente, de que detém a titularidade dos precatórios, que 
decorrem de natureza tributária e que foram submetidos a apreciação do Tribunal de 
Contas do Estado para manifestação sobre a certeza e liquidez do crédito proposto à 
compensação, além de ter atendido ao disposto em ato do secretário da Fazenda. 
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No entanto, não foi verificado o cumprimento das regras do RCTE 
para que o sujeito passivo tenha o direito ao crédito, passível de escrituração na conta 
gráfica. Como o art. 180 do CTE, transcrito anteriormente, condiciona a compensação ao 
cumprimento da forma estabelecida no regulamento, tem-se como ilegítimo o crédito com 
o qual a autuada defesa realizar a compensação tributária com o ICMS exigido nos autos. 
 

Por falta de mandamento normativo em Goiás os pedidos de tal 
natureza (aproveitamento de precatórios alimentícios adquiridos de terceiros) têm sido 
submetidos individualmente à apreciação do Secretário da Fazenda, não logrando êxito. 
 

O precatório decorre de condenação transitada em julgado, devendo 
ser líquido e certo. Não se pode pretender equipará-lo ao meio previsto no inciso I do art. 
162 do CTN para solver a obrigação tributária. Não se trata de bem suscetível de 
assegurar compensação, isto é, extinção do crédito tributário, nos termos do artigo 156 do 
referido diploma legal. 
 

Cabe aqui ressaltar que não estão entre as competências dessa 
instância administrativa, a de julgar ou autorizar compensação de crédito tributário por 
meio de precatório. 
 

Quanto à exaustiva discussão de multa com caráter confiscatório é 
preciso reafirmar que o imposto não pago no vencimento acarreta as cominações em 
decorrência de dispositivos legais para desencorajar a inadimplência que beneficiaria os 
contribuintes relapsos em detrimento daqueles que cumpre com suas obrigações de 
acordo com a Lei. 
 

O percentual estabelecido é compatível com o ilícito cometido, não 
se vislumbrando, portanto, nenhum cunho de confiscatoriedade, pois cabe ao legislador 
graduá-la de acordo com a natureza e gravidade da infração cometida. 
 

Como a multa aplicada está prevista em lei e na conformidade do art. 
6°, § 4°, da Lei n° 16.469/09, a inconstitucionalidade, se existir, só pode ser declarada pelo 
Poder Judiciário, com o mesmo fundamento previsto no dispositivo, não apreciarei 
qualquer alegação que implique em análise de constitucionalidade. 
 

Tendo o lançamento cumprido regularmente o disposto no artigo 142 
do CTN e sido instruído adequadamente, não tendo a defesa sido suficiente para refutar 
as provas trazidas aos autos pela acusação e em razão do exposto, decido pela 
manutenção da exigência fiscal.” 
 

Ante o exposto, conheço do recurso, nego-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões, em 03 de maio de 2016. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00626/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Heli José da Silva 
 

 
EMENTA: I – NULIDADES. Preliminares de nulidade da peça 
básica, arguidas pelo sujeito passivo solidário, por cerceamento 
do direito de defesa, e por insegurança na determinação da 
infração. Rejeitadas. Decisão unânime. 
 
1. Fica afastada a hipótese de nulidade do lançamento, por 
cerceamento do direito de defesa, quando não comprovada, no 
curso da ação, a ocorrência dos incidentes formais que 
prejudicam a apreciação do mérito do ato administrativo; 
 
2. Não é passível de nulidade o lançamento que contenha os 
elementos indispensáveis para determinar com segurança a 
infração denunciada e identificar corretamente o infrator. (Artigo 
20, parágrafo 3.º, da Lei 16.469/09). 
 
II - SOLIDARIEDADE. Preliminar de exclusão dos coobrigados 
solidários. Rejeitada. Decisão não unânime.  
 
1. Os administradores da pessoa jurídica respondem 
solidariamente pelo pagamento do imposto devido relativamente 
à operação ou prestação decorrente dos atos que praticarem, 
intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis. (Art. 45, 
inciso XII, Lei n.º 11.651/91). 
 
IV - ICMS. Obrigação tributária principal. Crédito de energia 
elétrica concomitante com crédito outorgado. Vedação. Estorno 
por aproveitamento indevido.  Procedência.  Decisão unânime. 
 
1. Extrai-se, das regras do artigo 11, inciso V, alínea "a", do 
anexo IX, do RCTE, que para usufruir do benefício nele 
estipulado, o contribuinte não pode aproveitar os créditos do 
ICMS relativos à entrada e ao serviço utilizado, excetuado o 
correspondente à operação de aquisição dos produtos nele 
relacionados; 
 
2. Estando comprovado nos autos que o sujeito passivo 
apropriou indevidamente do crédito tributário em desacordo 
com a previsão legal, a exigência contida na exordial deve ser 
mantida. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 16 de março de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, por cerceamento  do direito de defesa e por 
insegurança na determinaçao da infração, arguidas pelo sujeito passivo solidário 
Elizoberto Antonio Silva, em sua peça recursal, e oralmente pelo seu patrono. 
Participaram do julgamento os Conselheiros  Álvaro Falanque, Heli José da Silva e 



 

Lidilone Polizeli Bento. Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão da lide dos 
solidários Elizoberto Antonio Silva, arguida pelo próprio, e Eldelir  Pereira de Matos, 
arguida  pelo Conselheiro Relator. Foram vencedores os Conselheiros  Heli José da Silva 
e Lidilone Polizeli Bento. Vencido o Conselheiro Álvaro Falanque. Quanto ao mérito,  por 
votação unânime, conhecer do recurso do coobrigado solidário Elizoberto Antonio Silva, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração. Participaram  do julgamento os Conselheiros  Álvaro Falanque, Heli José 
da Silva e Lidilone Polizeli Bento. O julgamento ocorreu tão somente em relação ao 
recurso do solidário  Elizoberto Antonio Silva, haja vista que o sujeito passivo principal 
celebrou o Termo de Acordo de Parcelamento  de Débito Nº 206183-0. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Da análise do presente processo, depreende-se que a acusação 
tipificada na sua peça exordial versa sobre o fato de que, em 29 de março de 2.011, o 
Fisco exige ICMS, multa e demais acréscimos do autuado, em virtude da omissão do 
pagamento do ICMS, na importância original de R$ 43.262,84 (quarenta e três mil, 
duzentos e sessenta e dois reais e oitenta e quatro centavos), em razão da compensação 
com o débito do imposto de valores escriturados indevidamente a título de  créditos do 
ICMS, referentes ao imposto destacado nas Notas Fiscais de aquisição de energia 
elétrica, registradas nos meses de fevereiro, abril e junho de 2.008. Destacou-se: 
“Aproveitou, indevidamente, crédito do ICMS, referente à aquisição de energia elétrica, em 
concomitância com o crédito outorgado de 9% sobre as saídas tributadas, o que é vedado 
pelo artigo 11, inciso V, alínea “a”, do Anexo IX, do RCTE, devendo, portanto, recolher o 
ICMS, conforme apurado na Auditoria do ICMS, anexa”. 

Foram incluídos no feito como coobrigados solidários os Senhores: 
Elizoberto Antônio Silva e Eldelir Pereira de Matos, nos termos do artigo 45, inciso IX, do 
CTE. 

A ação fiscal foi dirigida ao estabelecimento do autuado, tendo sido 
anexados à peça básica os documentos e auditoria relacionados com os trabalhos 
realizados, fls. 03/29. 

Devidamente intimados, fls. 30/39, o sujeito passivo principal e o 
solidário Elizoberto Antônio Silva, interpõem a Impugnação de fls. 42/44, por intermédio da 
qual, após destacarem os fatos, apenas requerem a concessão de prazo para a juntada 
dos documentos que escoram suas pretensões. 

O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, mediante 
decisão prolatada às fls. 56/57, decide pela procedência do lançamento fiscal. Informa, 
outrossim, que a autuada poderá anexar documentos nos autos nas outras vezes que a 
legislação lhe faculte comparecimento à lide. 

Os autuados são Intimados da decisão monocrática, fls. 58/61. 
Lavra-se o Termo de Perempção em desfavor do coobrigado solidário Eldelir Pereira de 
Matos. 

Irresignados com a decisão singular que negou provimento ao seu 
pedido, o autuado direto, em conjunto com o solidário Elizoberto Antônio Silva, apresenta 
o Recurso Voluntário de fls. 65/67, no qual apenas reitera o pedido de prazo anteriormente 
requerido na fase singular. 

Após, promovem a juntada da peça defensória de fls. 77/86, por 
intermédio da qual, após breve histórico dos fatos, alegam a preliminar de nulidade por 
cerceamento do direito de defesa, com o argumento de que a autoridade fiscal não 
procedeu à devolução dos documentos que lhe foram entregues para a realização dos 



 

trabalhos fiscais. Requer, assim, novo prazo para apresentação de Impugnação junto à 
Primeira Instância.  

Quanto ao mérito, alegam a inexistência de aproveitamento indevido 
de créditos do ICMS. Após descreverem o artigo 11, inciso V, alínea “a”, do Anexo IX, do 
RCTE, alegam que não existe qualquer vedação na legislação para a utilização de crédito 
ICMS, sendo que o seu aproveitamento não se apresenta indevido. 

Requerem, ainda, a exclusão dos coobrigados solidários da lide, por 
não estarem incluídos em nenhuma hipótese de solidariedade contida no ordenamento 
jurídico legal. 

Pedem, ao final, pela conversão do julgamento em diligência, para 
solicitação de informações sobre a posse e o motivo pelo qual os autuantes continuam 
com documentação que lhes foi entregue quando do início da fiscalização. 

Promovem a juntada das cópias dos documentos de fls. 87/93. 

Pugnam pela improcedência do auto de infração. 

Exara-se, pela Segunda Câmara deste Conselho, a Resolução de fls. 
95, visando obter junto aos autuantes informações a respeito da devolução dos 
documentos obtidos junto ao sujeito passivo para fins da fiscalização realizada. 

Um dos autuantes manifesta às fls. 98/99, indicando que a 
documentação teria ficado sob a guarda do outro agente autuante. Faz, ainda, indicações 
visando a mudança da autuação, qual seja, para que a autuação se refira a estorno do 
benefício fiscal, alterando, consequentemente, o valor autuado.  

Junta-se, posteriormente, a pedido da doutra Representante 
Fazendária, as cópias dos protocolos de devolução de documentos, fls. 115/121, 
demonstrando a entrega da documentação que estava em posse da fiscalização ao sujeito 
passivo. 

É, também, juntada aos autos a cópia do termo de Acordo de 
Parcelamento de Débito nº 206183-0, indicando que sujeito passivo direto, em face do 
referido parcelamento promoveu confissão irretratável do débito, implicando, assim, em 
relação ao mesmo renúncia ao direito de defesa, na esfera administrativa, assim, como 
desistência de impugnação ou recurso já interposto. 

Remanesce, portanto, apenas o Recurso apresentado pelo 
coobrigado solidário Elizoberto Antônio Silva. 

Este é o relatório.  
 

          V O T O   
 

             QUESTÕES PRELIMINARES 

 
Analisando as questões postas em apreciação, mister manifestar, 

inicialmente, a respeito das preliminares de nulidade do lançamento suscitadas pelo 
coobrigado solidário, a saber: por cerceamento do direito de defesa, e por insegurança na 
determinação da infração. 

Rejeito-as, em consenso unânime com meus pares. 

Quanto ao cerceamento do direito de defesa, conclui-se, após a 
juntada, pela douta Representante Fazendária, dos protocolos de entrega de documentos 
de fls. 117/121, que os documentos que nortearam o trabalho fiscal foram entregues ao 
sujeito passivo, inclusive na pessoa do solidário Elizoberto Antônio Silva. 



 

Relativamente à pretensa insegurança na determinação da infração, 
a mesma foi apresentada apenas de forma superficial, sem que o coobrigado solidário 
indicasse, mesmo que aparentemente, a sua existência, razão pela qual deixo de tecer 
maiores considerações a respeito, por entender que o trabalho fiscal se encontra 
corretamente formulado.   

Não há, portanto, insegurança na determinação da infração. 

No aspecto formal, o lançamento tributário atendeu a todos os 
requisitos previstos no artigo 142, do Código Tributário Nacional, e, em especial, ao artigo 
8º, da Lei n.º 16.469/2009. Sendo assim, não existem nos autos prova, por mais elementar 
que seja, de nenhuma das possíveis nulidades descritas pelo artigo 20 da referida Lei. 

Dessa forma, não acolho as questões supostamente prejudiciais, 
suscitadas pelo sujeito passivo solidário. 

 
DA RESPONSABILIDADE DE SÓCIOS ADMINISTRADORES 

 

Apreciando o pedido de exclusão dos coobrigados solidários da 
lide, apresentado pelo Senhor Elizoberto Antônio Silva e, também, pelo Conselheiro 
Relator, manifesto-me pela rejeição, por entender que os mesmos, na condição de sócios 
administradores, possuem interesse comum na situação que tributariamente desonere e, 
por consequência, beneficie a empresa que dirigem, situação que, exatamente por serem 
dirigentes, ocorre no âmbito de sua área de controle e decisão, razão por que suas 
condutas se subsumem ao artigo 45, inciso XII, da Lei nº 11.651/91, a seguir transcrito: 

 

“Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 

[...] 

XII – com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à 
operação ou prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis; 

[...]” 
 

Há que se destacar ainda, que a pessoa jurídica manifesta sua 
vontade por meio de seus dirigentes, consequentemente, se ocorreu omissão de 
pagamento do ICMS na situação referida no auto de infração, tal fato somente pode ser 
atribuído à decisão ou determinação de seus administradores, por ação ou omissão, pois 
é pela vontade destes que a pessoa jurídica realiza suas operações e deve cumprir as 
suas obrigações tributárias. 

Entendo, que, in casu, a responsabilidade dos diretores do autuado, 
arrolados nas fls. 04 e 05 dos autos, fica caracterizada em função da natureza da infração 
denunciada na inicial, qual seja, omissão de pagamento do ICMS, em razão de 
aproveitamento indevido de crédito, infração esta que, por integrar o entendimento jurídico 
da autuada a respeito da matéria, não poderia ser perpetrada sem conhecimento e 
intervenção direta de seus diretores. 

Com as razões acima delineadas, concluo que não há como excluir 
da lide os coobrigados solidários identificados, razão pela qual devem ser mantidos na 
polaridade passiva. 

 



 

        QUESTÃO MERITÓRIA 
 

Suplantadas as questões acima relacionadas, suscitadas pelo 
sujeito passivo solidário Elizoberto Antônio Silva, e adentrando no mérito do lançamento, 
não vejo como recepcionar favoravelmente as razões trazidas pelo recorrente, por 
considerar que os argumentos por eles apresentados não são coadunáveis com o 
estatuído na legislação tributária estadual que rege a matéria. 

Ao proceder à análise do conteúdo do presente processo, verifiquei 
que a exigência fiscal em comento, surgiu assentada no pressuposto de que o autuado 
aproveitou, indevidamente, crédito do ICMS, referente à aquisição de energia elétrica, em 
concomitância com o crédito outorgado de 9% sobre as saídas tributadas, o que é vedado 
pelo artigo 11, inciso V, alínea “a”, do Anexo IX, do RCTE 

 Observei que o dispositivo legal em referência veda o 
aproveitamento dos créditos do ICMS relativos à entrada e ao serviço utilizado, excetuado 
o correspondente à operação de aquisição dos produtos nele relacionados. 

Assim sendo, exsurge, naturalmente a correção do trabalho 
realizado, haja vista que o estorno se refere à aquisição de energia elétrica, a qual não se 
encontra excepcionada dentre os produtos relacionados no caput do artigo 11, do Anexo 
IX, do RCTE. 

Transcrevo, para melhor didática, o artigo em questão:  

 

“Art. 11. Constituem créditos outorgados para efeito de compensação com 
o ICMS devido: 

[...] 

V - Para o estabelecimento frigorífico ou abatedor, na saída para 
comercialização ou industrialização, de carne fresca, resfriada, congelada, 
salgada, temperada ou salmourada e miúdo comestível resultantes do 
abate ou da industrialização, em seu próprio estabelecimento de asinino, 
bovino, bufalino, equino, muar, ovino, caprino, leporídeo e ranídeo 
adquiridos em operação interna com a isenção de que trata o inciso CXVI 
do art. 6º deste Anexo, o equivalente à aplicação de 9% (nove por cento) 
sobre o valor da respectiva base de cálculo, observado o seguinte ( Lei nº 
13.453/99, art. 1º, I, "c", 1): 

NOTA: Redação com vigência de 01.01.08 a 24.05.09. 

[...] 

a) O estabelecimento frigorífico ou abatedor para apropriar-se do crédito 
outorgado deve:  

NOTA: Redação com vigência de 01.05.99 a 31.07.08. 

[...] 

4) deixar de aproveitar os créditos do ICMS relativos à entrada e ao serviço 
utilizado, excetuado o correspondente à operação de aquisição dos 
produtos relacionados no caput. 

NOTA: Redação com vigência de 01.05.05 a 31.07.08. 

[...]” 

 

No presente caso, os elementos de instrução da acusação estão a 
indicar que o autuado efetuou a apropriação de créditos de ICMS sobre aquisições de 
energia elétrica, nos meses detalhados à fls. 03, em descompasso com o dispositivo legal 



 

retro transcrito, situação, portanto, vedada legalmente, razão pela qual o estorno de ofício 
dos referidos créditos deve ser confirmado. 

Nesse diapasão, examinando, pois, o mérito do processo, não vejo 
como acatar as razões apresentados pelo coobrigado solidário para invalidar a exigência 
inicial do Fisco, que se encontra alicerçada na alegação de que a autuada apropriou 
indevidamente créditos de ICMS de energia elétrica, olvidando a prescrição contida na 
legislação que rege a matéria.  

Em face do exposto, voto, em sintonia com a unanimidade dos 
meus pares, rejeitando as preliminares de nulidade da peça básica, por cerceamento do 
direito de defesa, e por insegurança na determinação da infração, arguidas pelo 
coobrigado solidário Elizoberto Antônio da Silva. 

Ainda, por maioria de votos, rejeito a preliminar de exclusão da lide 
dos coobrigados solidários: Elizoberto Antônio da Silva e Eldelir Pereira de Matos, 
suscitada pelo sujeito passivo e, também, pelo Conselheiro Relator. 

Quanto ao mérito, de forma unânime, voto, para conhecer do 
Recurso Voluntário apresentado pelo solidário Elizoberto Antônio da Silva, negar-lhe 
provimento, para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. 

Destaco, por por necessário, que o julgamento ocorreu tão somente 
em relação ao Recurso do solidário Elizoberto Antônio da Silva, haja vista que o sujeito 
passivo principal celebrou o Termo de Acordo de Parcelamento de Débito nº 206183-0. 

 
 
 

Sala das sessões, em 05 de maio de 2016. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00629/16 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: Processual. Nulidade da peça básica. Cerceamento do 
direito de defesa e insegurança na determinação da infração. 
Rejeição. ICMS. Multa formal. Pena pecuniária. Aproveitamento 
indevido de valores a título de crédito. Entrada de combustível 
em quantidade superior à consumida na prestação de serviço de 
transporte. Improcedência. 
 
1. Efetuado o lançamento de ofício e tendo o sujeito passivo 
sido dele notificado, o exercício do contraditório e da defesa 
ocorre no processo contencioso fiscal decorrente e não antes 
da finalização do procedimento fiscal, quando a exigência 
tributária não foi ainda sequer formalizada; 
 
2. Não há que se falar em nulidade por insegurança na 
determinação da infração ou cerceamento do direito de defesa, 
quando a peça básica, por seus elementos constitutivos, 
permitir a normal compreensão da acusação fiscal; 
 
3 .É improcedente o auto de infração quando comprovado que o 
sujeito passivo faz jus ao crédito do imposto devidamente 
registrado em livro próprio, obedecendo-se a todas as 
formalidades legais, em virtude da prestação do serviço de 
transporte de cargas tributado e iniciado no território deste 
Estado, tal como previsto em lei e pelo Princípio da Não 
Cumulatividade insculpido na Constituição Federal. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 24 de fevereiro de 2016, decidiu,  por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica,  por insegurança na determinação da infração e 
por cerceamento do direito de defesa, arguidas pela autuada. Participaram do julgamento 
os Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira, Nislene Alves Borges e João Divino de 
Brito. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, dar-lhe provimento 
para reformar a sentença singular e considerar improcedente o auto de infração. Foram 
vencedores os Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira e João Divino de Brito. Vencida 
a Conselheira Nislene Alves Borges que votou pela procedencia do lançamento fiscal. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Descreve a exordial que o sujeito passivo mantinha crédito indevido 
em livro próprio decorrente da apropriação indevida de crédito do imposto, correspondente 
à entrada de combustível em quantidade superior ao efetivamente consumido em 
prestação de serviço tributada e iniciada no território deste Estado, conforme Auditoria 
Básica do ICMS. Em decorrência fica sujeito ao pagamento da multa formal.  

 
Os autuantes entenderam que a autuada infringiu os dispositivos 

constantes do artigo 58, § 3º; 60, I e 64, todos do CTE, c/c o artigo 46, § 6º do RCTE. 



 

Proposta a penalidade do artigo 71, IV, "b" do CTE com a nova redação da Lei 
14.634/2003.  

 
Para comprovação do lançamento foram anexados aos autos os 

seguintes documentos: Pedido de Apensamento do processo 4 0111009 815 74 tendo em 
vista a conexão do mesmo aos presentes autos, para serem julgados em conjunto fl.04; 
Notificação ao sujeitos passivos para apresentação dos livros e documentos fiscais fl.06; 
cópia da procuração dando poderes de representação da autuada ao Contador fl.08/08; 
cópia da nova alteração contratual fls. 09/16; Nota Explicativa fls. 16-A/16-C, onde são 
mencionadas como se deu os abastecimentos das frotas de caminhões da autuada em 
afronta ao art. 46, § 6º do RCTE; Auditoria Básica do ICMS fls.17/32; Demonstrativo 
Auxiliar - Cálculo das proporcionalidades fls. 32/35; demonstrativo cálculo dos estornos 
fls.36/54.  

 
Os autuados foram intimados para pagarem e/ou apresentar 

impugnação fls. 59/69.  
  
Cientificadas, as partes comparecem aos autos para impugnar o auto 

de infração (fls. 72/89). De proêmio arguem as preliminares de nulidade da peça básica 
por insegurança na determinação da infração e cerceamento do direito de defesa. 
Argumentam restar caracterizado nos autos a duplicidade das exigências e de 
penalidades imputadas em cada um; que os dispositivos infringidos foram os mesmos nos 
dois lançamentos e as multas distintas e que possuiriam caráter confiscatório.  

  
Pedem também pela exclusão dos sócios do polo passivo, apesar de 

não fazerem parte do litígio neste processo.  
 
Alegam ainda que faltaria amparo legal para a realização do 

arbitramento da Base de Cálculo, o que teria cerceado o direito do polo passivo, diante da 
ausência de apresentação de prova material da irregularidade apontada na inicial e da 
suposta inexistência da infração nessa mencionada.  

 
Informam o suposto consumo médio de óleo diesel dos caminhões 

pertencentes a sua frota, esclarecendo os procedimentos quando dos abastecimentos 
desses em viagem, alegando finalmente, que nenhuma nota fiscal teria sido deixada de 
ser emitida quanto a eles.  

 
Ao final, requerem a nulidade dos autos, ou na impossibilidade, sua 

improcedência.  
 
O julgador singular manifesta-se através da decisão de fls. 214/216. 

Em juízo de prefação, invoca dispositivo legal para deixar de manifestar-se acerca do 
caráter confiscatório da penalidade aplicada. Acrescenta que as multas tiveram 
incidências distintas, sendo uma sobre o ICMS já apropriado e também exigido, e a outra, 
sobre o imposto ainda não aproveitado; que tal deita por terra a argumentação relativa à 
aplicação de ambas multas imputadas em duplicidade de exigências.  

 
Em seguida, rejeita a preliminar de exclusão dos solidários em 

virtude de inexistência de previsão legal. Não se aplica o instituo da solidariedade quando 
a obrigação tributária é relativa à cobrança de multa formal e por isso devem ser mantidos 
na lide. 

 



 

No mesmo diapasão, afasta as preliminares de nulidade da peça 
básica por insegurança na determinação da infração e cerceamento do direito de defesa, 
por considerar que a infração foi determinada com a segurança necessária; que os 
supostos vícios já deveriam ter sido apresentados pelo polo passivo, pois meras 
alegações não nos oferece a sustentação necessária para determinar a realização de uma 
diligência e muito menos para anular o procedimento, que teve arrimo nas operações 
realizadas, registradas e informadas pela empresa autuada.  

 
No mérito, argumenta que as provas que embasam a exordial 

provieram das informações municiadas pelo próprio contribuinte e por isso considera 
procedente o auto de infração. 

 
Da decisão monocrática supra foi intimada a autuada para pagar 

e/ou apresentar recurso voluntário, fls. 217.  
  
Cientificadas, as partes comparecem conjuntamente aos autos para 

reiterar a argumentação inicial (fls. 221/239). De proêmio, enveredam por preleção acerca 
do instituto da desconsideração da personalidade jurídica, para arguir a preliminar de 
nulidade da peça básica por ilegitimidade passiva dos sócios. Consideram que a aplicação 
do citado entendimento jurídico decorre de exceção autorizada pela justiça, quando 
comprovadamente tenham os seus prepostos agido com dolo, má fé, simulação ou 
qualquer tipo de fraude, que não ocorreu nestes autos.  

 
Obtemperam que o sujeito passivo fez uso de créditos de ICMS que 

realmente existiam para compensar outros débitos da mesma natureza, e para 
sustentarem sua tese, citam jurisprudências e julgados de outras cortes.  

 
Em seguida, invocam a preliminar de nulidade da peça básica por 

insegurança na determinação da infração – a ausência de processo legal de arbitramento 
da base de cálculo e de nulidade da notificação fiscal – e cerceamento do direito de 
defesa.  Argumentam que o agente fiscal não buscou com parâmetros legais a origem do 
valor atribuído na notificação e, tampouco permitiu participação do contribuinte para 
contradizer as razões da Fazenda Pública.  

 
Na sequência, ponderam inexistir provas materiais que deem suporte 

ao auto de infração. Invocam dispositivo de lei para argumentar que compete ao fisco o 
ônus de provar a ocorrência de ato lesivo ao erário, fazendo prova em favor do 
contribuinte, apenas a escrituração mantida com observância das disposições legais, nos 
termos do art. 379 do CPC. 

 
Verberam que o relatório que serviu de base para o lançamento foi 

extraído irregularmente do sistema de dados da fiscalizada; que as anotações nele 
constantes não se prestam à caracterização da hipótese de incidência do ICMS; que o 
relatório retirado do sistema de dados da empresa é documento apócrifo e desprovido de 
autenticidade; que não restou comprovada por meio de provas materiais irrefutáveis a 
materialidade do ato infracional, pois existe dúvida acerca da efetiva existência de ato 
ilícito. 

 
 
Ainda no mérito, argumenta haver a ocorrência do instituto do “bis-in-

idem”; que o presente feito decorre de nova autuação sobre o mesmo fato gerador; que 
não se pode aplicar também a mesma penalidade do Código Tributário Estadual; que tal 



 

afronta o artigo 150 da Carta Magna e princípios constitucionais; que tal não é aceito pelo 
ordenamento jurídico brasileiro. 

 
Assinala que o crédito tributário utilizado é válido; que os utilizados 

para compensação, são oriundos de combustível efetivamente consumido; que os postos 
de abastecimento emitiam as notas fiscais de maneira quinzenal; que os abastecimentos 
são realizados por caminhão a caminhão e são consumidos com o intuito de transportar 
cargas para os mais diversos locais do país.  

 
Que os caminhões abastecem em postos conveniados; que tais 

operações são registradas em meios eletrônicos; que estas informações geram um extrato 
e com base neste, o estabelecimento fornecedor emite nota fiscal que aponta a 
quantidade de litros dos abastecimentos feitos no período, que podem ser semanais, 
quinzenais ou mesmo mensais e por isso demonstrada a legalidade dos créditos utilizados 
pela empresa. 

 
Afirmam que é possível constatar-se através da documentação 

colacionada aos autos, a real aquisição e consumo dos combustíveis em questão; que tal 
documentação demonstra a legalidade dos créditos utilizados pela empresa; que o valor 
alto das notas fiscais se refere à vários abastecimentos, unidos numa mesma nota fiscal 
visando a celeridade e operacionalização dos pagamentos; que consta inclusive das notas 
fiscais a referência aos cupons fiscais relativos a cada abastecimento; que o fato de as 
notas fiscais não terem sido emitidas individualmente, em cada abastecimento, não 
significa qualquer tipo de infração. 

 
Ao final, requerem a nulidade do auto de infração, ou na 

impossibilidade, a reforma da decisão anterior, para julgá-lo improcedente.  
 

 
 

V O T O 
 
 
Ao iniciar meu voto, devo argumentar que não há que se falar em 

ilegitimidade passiva dos sócios pois estes foram sequer nomeados ou arrolados como 
solidários, corresponsáveis ou coobrigados. Ademais, devo acrescentar que por tratar-se 
de multa formal, descabe tal tipo de arguição passiva. 

 
Na sequência, devo rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica 

por cerceamento do direito de defesa arguida pelas partes. De fato, não obstante tenham 
ponderado ter havido falta de intimação prévia para apresentação de documentos e 
abertura de oportunidade para participação contraditória do contribuinte, devo argumentar 
que efetuado o lançamento de ofício, e tendo o sujeito passivo sido dele notificado, o 
contraditório e a defesa ocorrem no processo contencioso fiscal decorrente, e não antes 
da finalização do procedimento fiscal, quando a exigência tributária não foi ainda sequer 
formalizada.  

Devo acrescentar que o levantamento fiscal levado a termo pelo 
fisco, atesta de maneira inconteste a realidade dos fatos e tendo o sujeito passivo sido 
intimado a contestá-lo, tal não ocorreu, motivos pelos quais tal vício não deve prosperar.  

 
Apreciando a preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança 

na determinação da infração, arguida pelas partes, por falta de clareza e segurança dos 
fatos e valores trazidos pelo Fisco, devido a falta de oportunização prévia de contraditório, 



 

devo rejeitá-la pois como expus anteriormente, tal oportunidade não é cabível no curso do 
procedimento do lançamento e, mesmo se o fosse, não teria, por si só, capacidade de 
tornar a descrição da inflação mais ou menos precisa. Impende salientar que o 
levantamento levado a bom termo pelo agente estatal foi confeccionado de acordo com as 
normas previstas nos Manuais de Auditoria desta fazenda pública. Os dados que o 
sustentam foram providos pela parte, o que deita por terra a argumentação relativa a 
pouca segurança ou clareza, invocados pela parte. Em outras palavras a descrição do fato 
gerador no lançamento coaduna-se com as provas colacionadas pelo fisco e 
concomitantemente com sua fundamentação legal.      

 
Ante todo o exposto e acompanhado da unanimidade do voto de 

meus pares, rejeito as preliminares de nulidade da peça básica por insegurança na 
determinação da infração e cerceamento do direito de defesa, ambas arguidas pelas 
partes. 

 
Quanto à questão meritória, considero que razão assiste ao sujeito 

passivo ao requerer a desconstituição do presente crédito tributário. Com efeito, ao 
compulsar as notas fiscais e os documentos trazidos aos autos, verifica-se que os créditos 
utilizados para a compensação, decorrem de combustíveis efetivamente consumidos na 
atividade empresarial, ou seja, estão de acordo com a lei, com total adesão ao festejado 
Princípio da Não Cumulatividade.  

 
Considerando-se que a atividade fim da empresa é a da prestação 

de serviços de transportes de cargas intermunicipais, interestaduais e internacionais, devo 
considerar que o consumo de combustíveis, vital ao negócio, é bastante representativo e 
pelo que se observa, em relação ao período de ocorrência do fato gerador, inexiste 
prejuízo imputado aos cofres públicos. Ademais, considero que o sujeito passivo faz jus 
aos créditos do imposto glosados pela fazenda pública, pois não se trata aqui de 
consumidor final, mas de prestador de serviços de transportes, que ao ter seus direitos de 
crédito denegados pela fazenda pública apenas porque seu sistema de aferição obedece 
a lógica diversa, corre o risco de ter inviabilizadas as suas atividades, o que afronta a boa 
ordem econômica.  

 
Outrossim, além do ordenamento jurídico ordinário, o direito ao 

crédito relativo ao consumo de óleo diesel está assegurado pela Lei Kandir e por isso não 
deve a falta de individualização nos abastecimentos, tal como a preconizada pelo ente 
estatal, ser óbice à plena realização de seus negócios. 

 
Dessarte, voto conhecendo do recurso, dando-lhe provimento para 

reformar a decisão singular e considerar improcedente o auto de infração.   
 
 
 
 

 
 

Sala das sessões, em 06 de maio de 2016. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00633/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Preliminar de insegurança na 
determinação da infração. Rejeitada. Decisão não unânime. A 
ausência nos autos do processo administrativo tributária de 
cópias de livros fiscais e notas fiscais, não causam a nulidade 
pretendida, uma vez que em planilha que fundamenta o auto de 
infração constam dados como número e data de emissão, bem 
como quantidade e valor, da mercadoria, permitindo ao sujeito 
passivo, que mantém a  posse dos livros e documentos fiscais, 
conferir o levantamento à vista deste e se for o caso apresentar 
levantamento contraditório. 
 
PROCESSUAL. Solidariedade. Pedido de exclusão de solidários 
da lide. Rejeitado. Decisão não unânime. Os sócios de direito e 
os sócios de fato respondem pelo crédito tributário juntamente 
com o sujeito passivo, por concorrerem para a prática da 
infração, por seus atos e omissões, nos termos do art. 45, XII, do 
CTE c/c art. 124, I e II, do CTN. 
 
ICMS. Obrigação principal. Omissão de pagamento do imposto. 
Falta de estorno de crédito e também creditamento indevido. 
Auditoria Básica do ICMS adaptada para período anual. 
Procedência. Decisão não unânime. O sujeito passivo deve 
promover o estorno de crédito relativo à entrada sempre que a 
mercadoria sair com isenção do ICMS, e não constar do 
benefício fiscal a previsão de manutenção de crédito. O 
creditamento do ICMS relativo a materiais de uso e consumo 
não é permitido até o ano de 2019, conforme art. 522, I, do RCTE. 
O creditamento do ICMS limita-se ao valor destacado 
corretamente em documento fiscal. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de abril de 2016, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de 
nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na determinação da 
infração. Foram vencedores os Conselheiros David Fernandes de Carvalho, Márcio 
Nogueira Pedra e Washington Luis Freire de Oliveira. Vencidos os Conselheiros Rickardo 
de Souza Santos Mariano e José Pereira D'abadia. Também por maioria de votos, rejeitar 
a preliminar se exclusão da lide dos sujeitos passivos solidários BALTAZER SOARES DE 
CASTRO JÚNIOR, SONIA GOLÇALVES PEREIRA, BENEDITO SOARES DE CASTRO 
NETO ELZA STIVAL DE CASTRO, IVONE DA SILVA AZEVEDO, PEDRO DANIEL 
BITTAR e IESO STIVAL BUENO, arguida pela autuada. Foram vencedores os 
Conselheiros David Fernandes de Carvalho, Márcio Nogueira Pedra e Washington Luis 
Freire de Oliveira. Vencidos os Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano e José 
Pereira D'abadia. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, negar-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Foram vencedores os Conselheiros David Fernandes de Carvalho, Márcio 
Nogueira Pedra e Washington Luis Freire de Oliveira. Vencidos os Conselheiros Rickardo 



 

de Souza Santos Mariano e José Pereira D'abadia que votaram pela improcedência da 
inicial. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo “omitiu o 
pagamento do ICMS, na importância de R$ 185.461,84, em razão da falta de estorno de 
crédito relativo à entrada de sebo bovino, cujas saídas foram contempladas com isenção; 
e na importância de R$ 7.147,18, em razão de créditos escriturados indevidamente 
decorrentes de material de uso e consumo e decorrentes de créditos escriturados em 
valores maiores do que o destacado em documentos fiscais. Em consequência, deverá 
pagar o imposto no valor de R$ 192.609,02, juntamente com os acréscimos legais, 
conforme demonstrativo e documentos anexos“. 

 
Citados como infringidos os arts. 61, I, “a” e 64 da Lei nº 11.651/91 – 

CTE c/c arts. 46, § 1º, IV, e 522, I, do Decreto nº 4.852/97 – RCTE. 
 
Proposta a penalidade do art. 71, IV, “a”, do CTE com redação da Lei 

nº 14634/03. 
 
Foram nomeados solidários: BENEDITO SOARES DE CASTRO 

NETO, na qualidade de sócio-administrador, com fundamento no art. 45, XII, do CTE, bem 
como: BALTAZAR SOARES DE CASTRO JÚNIOR, IVONE DA SILVA AZEVEDO, PEDRO 
DANIEL BITTAR, IESO STIVAL BUENO, ELZA STIVAL DE CASTRO, SONIA 
GONÇALVES PEREIRA, na qualidade de representantes legais responsáveis pela 
movimentação bancária da empresa, citando-se, também, o art. 45, XII, do CTE. 

 
Para instrução processual, juntou-se ao feito: Notas Explicativas 

(fls.011/15); planilhas da Auditoria Básica do ICMS dos exercícios de 2008, 2009, 2010 e 
2011 (fls. 016/044); cópia do livro Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos 
de Ocorrência (fls. 045); planilhas do “Arbitramento das Operações Realizadas no Período 
de Outubro/2011 a Dezembro/2011” (fls. 046); planilha de “Créditos não Estornados ou 
Escriturados Indevidamente” (fls. 047); planilhas “Demonstrativo de Cálculo para Estorno 
de Crédito de Sebo a Realizar em Dezembro 2008”, com planilhas com relatórios de notas 
fiscais de entradas de sebo bovino (fls. 048/051); idem Dezembro de 2009, com relatórios 
de notas fiscais de saídas e entradas de sebo bovino (fls. 052/060); idem dezembro de 
2010, com relatórios de notas fiscais de saídas e entradas de sebo bovino (fls. 061/069); 
e, idem dezembro de 2011, com relatórios de notas fiscais de saídas e entradas de sebo 
bovino (fls. 070/077); cópias de notas fiscais (fls. 079/094); cópia do livro Registro de 
Entradas Interestaduais (fls. 095/110); cópia do livro Registro de Apuração do ICMS (fls. 
111/172); extratos do livro Registro de Apuração do ICMS em EFD (fls. 173/179); extrato 
dos livros Registro de Saídas e Registro de Entradas em EFD, sem registros de notas 
fiscais (fls. 180/185); relação de “Notas Fiscais de Saídas Não Registradas – Período de 
outubro a dezembro de 2011 (fls. 186/307); extrato “Consulta Resumida do Contribuinte 
Pessoa Jurídica” (fls. 308); cópias de Notificações Fiscais (fls. 309/312); cópia de Ofício nº 
1192/2011 – Banco Central do Brasil (fls. 313/320); cópia de Memo. 148-DT/2010 – Junta 
Comercial do Estado de Goiás (fls. 321/322); cópia de Ofício nº 565/SEC – Justiça Federal 
em Goiás – 10ª Vara (fls. 323); cópia Petição Inicial nº    /10 – PFN-GO – (fls. 324/338); 
cópia Protocolo entrega de documentos EBPL (fls. 339/340); cópia Termo de Devolução 
de Objetos e Documentos (fls. 341). 

 
Intimados na forma legal, os sujeitos passivos solidários não 

comparecem ao processo e são declarados revéis (fls. 375/376). Já o sujeito passivo 



 

autuado apresenta impugnação (fls. 362/368), em que contesta a ação fiscal, porém, o 
julgador singular nega-lhe provimento para julgar procedente o auto de infração. 

 
Intimados para apresentar manifestação em 2ª instância, os sujeitos 

passivos, autuado e solidários, apresentam recurso voluntário, em peças distintas, em que 
aduzem o seguinte: 

 
1) Pelo autuado e pelo solidário Benedito Soares de Castro Neto:  

 
a) inicialmente, pedem a exclusão do solidário da lide, asseverando que não se 
comprovou ação dolosa, com excesso de poder, ou infração de contrato social ou 
estatutos, conforme prevê art. 135, III, do CTN, bem como não se aplica ao caso o art. 134 
desse mesmo diploma legal; 
 
b) depois, asseguram que ocorreu nulidade processual por insegurança na determinação 
da infração, uma vez que não se juntou aos autos cópias do livro Registro de Entradas, 
nem das notas fiscais que acobertaram a aquisição e as saídas de sebo bovino do 
estabelecimento da recorrente, transcrevendo trechos de diversos livros de doutrinadores 
do direito Tributário; 
 
c) no mérito, asseveram que o auto de infração é improcedente, pois a fiscalização apurou 
o valor do estorno de crédito do ICMS ao final de cada exercício, 2007, 2008, 2009, 2010 
e 2011, mas que o Manual de Auditoria e Procedimentos Fiscais no Roteiro de Auditoria 
Básica de ICMS prescreve que tal levantamento deve ser realizado por período de 
apuração, que é mensal; também, no mesmo sentido, afirmam que o art. 147-A do CTE 
impõe a notificação prévia da empresa pra que procedesse ao estorno do crédito exigido 
pela legislação tributária; por fim, pede o cancelamento parcial do valor da penalidade 
pecuniária, vez que a Lei nº 17.917/12 reduziu a pena do art. 71, IV, “a”, do CTE, de 140% 
para 100%. 
 

Assim, pedem que se reconheça a inexistência da co-
responsabilidade do solidário, a declaração de nulidade ou a improcedência, ou ainda, a 
declaração de improcedência parcial relativamente ao valor da multa aplicada. 

 
2) Pelos demais solidários: que não são acionistas controladores, 

diretores, gerentes, administradores ou representante da pessoa jurídica do contribuinte, 
que é exercida unicamente pelo sócio Benedito Soares de Castro Neto, e o fato de 
deterem poderes específicos para movimentação bancária da pessoa jurídica contribuinte, 
não implica a representação legal da pessoa jurídica relativamente a suas atividades 
empresariais, não se subsumindo, assim, a acusação ao art. 45, XII, do CTE, não tendo 
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária principal. 
Também asseveram que não subsiste a co-responsabilização dos impugnantes motivada 
pela alegação da existência da decisão judicial que “decretou a indisponibilidade da marca 
GEO e suas respectivas derivadas”, bem como a “indisponibilidade de ações pertencentes 
aos requeridos”, entre eles os referidos impugnantes, salvo Ieso Stival Bueno e Sônia 
Gonçalves Pereira, inclusive porque não mencionou a empresa EBPL – Empresa 
Brasileira de Produtos de Limpeza Ltda. 

 
Pedem que se declare a inexistência de co-responsabilidade dos 

impugnantes, com exclusão de seus nomes da lide. 
 
 

V   O   T   O 



 

 
 
Trata-se de exigência de ICMS, multa, mais acréscimos legais, 

decorrente da omissão de pagamento, apurado em auditoria básica do ICMS, em virtude 
da falta de estorno de créditos do imposto face aos seguintes fatos: 

 
- não estorno de crédito relativo à entrada de sebo bovino, cujas 

saídas foram contempladas com isenção do imposto; 
 
- aproveitamento indevido de crédito por se tratar de aquisição de 

materiais de uso e consumo; 
 
- aproveitamento indevido de crédito, por ser aproveitamento a maior 

do que o destacado nos documentos fiscais de entrada de mercadorias e serviços no 
estabelecimento. 

 
Os autos encontram-se devidamente instruídos com as planilhas da 

Auditoria Básica do ICMS, e demais demonstrativos, bem como cópia de livros de entrada 
e Apuração do ICMS, cópias de notas fiscais, e planilhas que especificam as notas fiscais 
de entrada e saída de mercadorias, relativamente ao estorno de créditos referentes à 
movimentação de sebo bovino. 

 
De início, descarto a ocorrência de nulidade processual por 

insegurança na determinação da infração sob a alegação de falta, no processo, de cópias 
do livro Registro de Entradas, e das notas fiscais que acobertaram a aquisição e as saídas 
de sebo bovino do estabelecimento da recorrente. 

 
Com efeito, as planilhas que instruem o levantamento fiscal de 

estorno de crédito nas entradas de sebo bovino cujas saídas foram contempladas com 
isenção, especificam os números e datas de emissão de cada documento fiscal, e ainda 
indicam a quantidade de sebo (Kg), com valores unitários e total da mercadoria. Isso 
permite ao sujeito passivo promover a conferência com os livros Registro de Entradas e 
Registro de Saídas, e as respectivas notas fiscais, que ficam de posse do sujeito passivo, 
com os quais o contribuinte deve manter pelo prazo prescricional, conforme determina o 
art. 146, parágrafo único, do CTE, abaixo transcrito:  

 

“Art. 146. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação 

quaisquer disposições legais excludentes ou limitativas do direito de 
examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos 
comerciais ou fiscais dos sujeitos passivos e demais pessoas indicadas no 
artigo anterior, ou da obrigação destes de exibi-los. 

Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e 
os comprovantes dos registros neles efetuados, bem como os demais 
documentos de interesse fiscal, serão conservados até que ocorra a 
prescrição dos créditos tributários decorrentes dos atos, fatos ou negócios 
a que se refiram.” 

 
Então, não há qualquer prejuízo para o sujeito passivo, a instrução 

processual referida pelo impugnante, uma vez que, de posse dos livros e documentos 
fiscais, o mesmo tem todas as condições de verificar se o levantamento fiscal está de 
acordo com a documentação fiscal.  

 
Portanto, rejeito a alegação de ocorrência de nulidade processual. 



 

    
No mérito, a pretensão pela improcedência do auto de infração não 

prospera. 
 
De fato, a alegação de que a fiscalização apurou o valor do estorno 

de crédito do ICMS ao final de cada exercício, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011, mas que o 
Manual de Auditoria e Procedimentos Fiscais no Roteiro de Auditoria Básica de ICMS 
prescreve que tal levantamento deve ser realizado por período de apuração, que é 
mensal, não encontra ressonância na legislação tributária. 

 
Isso porque, ao Instrução de Serviço nº 15/2009-SAT, que aprova os 

roteiros de auditoria e procedimentos fiscais, em seu art. 2º, prescreve o seguinte: 
 

Art. 2º Nos casos em que os modelos de demonstrativos 

apresentados não satisfizerem as necessidades da fiscalização, o 

agente do fisco deverá adaptá-los ou desenvolver modelos próprios à 

apuração da infração tributária constatada, obrigando-se a evidenciá-

los com clareza, inclusive com notas explicativas. 

 
É exatamente o que ocorre na presente situação, ou seja, em virtude 

de o sujeito passivo não manter o livro Registro de Controle da Produção e Estoque, 
impossibilita-se realizar a auditoria mensalmente. Dessa forma, o auditor fiscal autor do 
levantamento fiscal adaptou a auditoria básica do ICMS para o período anual, quando, a 
partir do livro Registro de Inventário, se permite promover a auditoria sem qualquer 
prejuízo para o sujeito passivo. 

 
Nesse sentido, O autuante elaborou “Demonstrativo de cálculo para 

estorno de crédito de sebo a realizar em dezembro de cada ano” (2008 a 2011), 
considerando os estoques inicial e final de sebo (Kg), bem como estradas e saídas em 
cada ano (Kg), calculando o estorno de crédito pela formula:  (ICMS DO ESTOQUE 
INICIAL DE SEBO R$ + ICMS ENTRADAS DE SEBO R$ -  ICMS ESTOQUE FINAL DE 
SEBO R$) x (saídas isentas de sebo Kg/saídas totais de sebo Kg). Tal fórmula dá conta 
exatamente do cálculo do estorno de crédito correspondente às entradas de sebo bovino 
que posteriormente foram contempladas com isenção do imposto. 

 
Ressalte-se que os impugnantes não opuseram objeções em 

momento algum relativamente à fórmula adotada pela fiscalização, não apontando 
qualquer irregularidade ou anomalia no levantamento fiscal. 

 
Quanto ao art. 147-A do CTE, o entendimento do sujeito passivo está 

equivocado, porquanto tal dispositivo legal não impõe a notificação prévia da empresa 
para que procedesse ao estorno do crédito exigido pela legislação tributária, na presente 
situação. 

 
Esse artigo do CTE impõe sim a notificação prévia para estorno de 

crédito que se mantém indevidamente na escrita fiscal do sujeito passivo ao final do 
levantamento fiscal, encontrando ressonância nas penalidades do art. 71, IV, “b”, e “c” do 
CTE, nunca no art. 71, IV, “a”, do CTE, como no presente caso. 

 



 

Com efeito, após a realização da auditoria básica do ICMS, se restar 
crédito indevido do ICMS na escrita fiscal, o auditor deve autuar o sujeito passivo, 
impondo a multa do art. 71, IV, “b” do CTE e, então, notificar o sujeito passivo a fazer o 
estorno, sob pena de aplicação da multa tipificada no art. 71, IV, “ c”, do CTE. 

 
No presente caso, restou comprovado a “omissão de pagamento de 

ICMS”, daí, a aplicação do art. 71, IV, “a” do CTE, não havendo relação com o art. 147-A 
do CTE. 

 
Por fim, quanto à alteração da penalidade pela Lei nº 17.917/12, que 

reduziu a cominação legal de 140% para 100%, já é incorporada no sistema de informática 
da Secretaria da Fazenda a penalidade menor, refletindo nos cálculos da multa 
automaticamente. 

 
Em relação aos solidários, o que se depreende da leitura do 

processo administrativo tributário é que os mesmos ao deterem poderes para 
movimentação bancária da pessoa jurídica, o fazem no interesse desta. 

 
Ressalte-se que essas pessoas foram consideradas sócias de fato 

do grupo econômico sabão GEO, conforme se extrai de diligências realizadas pelo Fisco, 
inclusive com quebra de sigilo bancário junto ao Banco Central do Brasil, conforme Notas 
Explicativas constantes do PAT 4011101546774, que versam sobre outra empresa desse 
grupo econômico sabão GEO, que para clareza da decisão transcrevo abaixo: 

 

Por oportuno, transcrevo o conteúdo da Nota Explicativa relacionado 
com as irregularidades no quadro social da recorrente. 

Assim:  

“Histórico das irregularidades no quadro social: 

Este grupo econômico iniciou suas atividades industriais em Goiânia, com as 
firmas, Três Irmãos Indústria e Comércio de Acessórios de Couro Ltda, IE 
10.254.337-2, baixada em 07/08/96 e M P J Indústria e Comércio de Sabão e 
Derivados Ltda, IE 10.271.6870-0. Baixada em 06/04/97, com quadros sociais 
da família Bittar. 

Constatado que o grupo econômico sabão GEO, tem como sócios de fato, 
Pedro Daniel Bittar, CPF 261.350.271-15, Annuska Mendes, CPF 
497.766.301-20, Chintya Maria Stival de Bittar, CPF 574.670.991-34, Sérgio 
Murillo Stival de Castro Bittar, CPF 016.351.721-52, Baltazar Soares de Castro 
Neto, CPF 006.894.821-24, CPF 016.351.721-52, Baltazar Soares de Castro 
Neto, CPF 006.894.821-24, Baltazar Soares de Castro Júnior, CPF 
229.232.251-34, Benedito Soares de Castro Neto,  CPF 263.352.041-34, Elza 
Stival de Castro, CPF 280.245.081-68, e Ieso Stival Bueno, CPF 048.380.728-
13. 

Na inscrição 10.221.828-5, da Três Irmãos Indústria e Comércio de Sabão e 
Derivados Ltda, cadastrada inicialmente como sócios de direito e de fato, 
Pedro Daniel Bittar, CPF 261.350.271-15 e Cinthya Styval de Castro Bittar, 
CPF 574.670.991-34, inicia a partir de 25/03/1992, alterações do quadro 
social, registrando interpostas pessoas sem capacidade econômica, como 
Tereza Cristina de Rezende, CPF 122.746.311-15, Iara Maneira Bittar, CPF 
613.979.116-20, Alcyone Linhares, CPF 065.242.908-44, José Leles da Silva, 
CPF 231.921.271-04, Bruno Manoel de Freitas, CPF 219.532.361-20, Geraldo 
Gonçalves Pereira, CPF 635.843.285-00, Edmilson Brito Salino, CPF 
647.159.657-04, Gercevare Cassiano da Silva, CPF 873.649.211-68 e 
Evandro de Souza Nascimento, CPF 036.452.064-77. 

Na inscrição 10.233.771-3, da M P J Indústria e Comércio de Sabão e 
Derivados Ltda, foi cadastrada inicialmente com razão social de Geo Indústria 



 

e Comércio de Sabão e Derivados Ltda, com sócios de direito e de fato, 
Annuska Mendes, CPF 497.766.301-20 e Pedro Daniel Bittar, CPF 
261.350.271-15, com retirada de Annuska e entrada de Baltazar Soares de 
Castro Júnior, CPF 229.232.251=-04; a partir de 12/08/1998 inicia alterações 
no quadro social, registrando interpostas pessoas sem capacidade econômica, 
como Nivaldin Pereira Marques, CPF 334.733.661-53, Fernando Egídio 
Fonseca de Melo, CPF 155.014.528-20 e Donizeth Izidoro Silva, CPF 
888.292.351-72. 

Observamos que M P J Indústria e Comércio de Sabão e Derivados Ltda, IE 
10.233.771-3 era beneficiária do Fomentar e mesmo com vinte e sete 
processos inscritos em dívida ativa estadual, transferiu o benefício do 
Fomentar pelo Termo de Acordo e Regime Especial – TARE, de nº 155/2003 – 
GSF, a Goiás Produtos de Higiene e Limpeza Ltda, IE 10.356.951-0 (pg. 161). 

Na inscrição 10.356.951-0, de Goiás Produtos de Higiene e Limpeza Ltda, 
cadastrada inicialmente com interpostas pessoas sem capacidade econômica, 
como Alcyone Linhares, CPF 065.242.908-44 e José Moreira e Silva, CPF 
101.124.801-87, admite o sócio (de fato), Baltazar Soares de Castro Júnior, 
CPF 229.232.251-04, para retirar-se em seguida e novamente voltar à 
sociedade, posteriormente retira-se, com a entrada do sócio (de direito) 
Geraldo Gonçalves Pereira, CPF 635.843.285-00. 

Na inscrição 10.401.726-0, da EBPL Empresa Brasileira de Produtos de 
Limpeza, cadastrada inicialmente com interpostas pessoas sem capacidade 
econômica como Regina Gonçalves Pereira, CPF 250.895.366-00 e Regina 
Alves Pereira, CPF 011.076.281-99, admite posteriormente o sócio (de fato), 
Benedito soares de Castro, CPF 263.352.041-04. 

Observamos que, EBPL Empresa Brasileira de Produtos de Limpeza Ltda, 
teve negado, pela Secretaria da Indústria e Comércio, Superintendência do 
Produzir / Fomentar, solicitação de transferência do benefício de 
financiamento do FOMENTAR, acordado com Goiás Produtos de Higiene e 
Limpeza Ltda., que anteriormente tinha sido transferido irregularmente da M P 
J Indústria e Comércio de Sabão e Derivados Ltda. (pg. 162). 

A sequência histórica em registros na JUCEG e Receita Federal demonstra a 
utilização de laranjas nos quadros sociais destas empresas, que se alternam 
sucessivamente, em um mesmo grupo econômico, com mais de uma inscrição 
estadual, que de fato, são uma única indústria de produtos de higiene e 
limpeza, com mesmo parque industrial e que industrializa o sabão marca 
GEO. 

Excetuando as irregularidades nos quadros sociais destas empresas, as 
irregularidades graves em operações fiscais são concentradas em uma única 
inscrição estadual, com alternância de nova empresa e baixa ou 
desaparecimento da anterior com irregularidades ou tentativa de transferência 
do Fomentar, para a próxima inscrição estadual substituta (pg. 161 e 162). 

Provas das irregularidades no quadro social. 

Conforme Ofício de nº 1192/2011 – BC, do Departamento de Prevenção a 
Ilícitos Financeiros e de Atendimento de Demandas de Informações do 
Sistema Financeiro, o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, 
cópia anexa, apresenta as pessoas físicas responsáveis como titulares (sócios 
de fato) ou representantes (sócios de direito ou procuradores), das contas 
abertas destes contribuintes identificas (fls. 163 a 169). 

Cópias de procurações emitidas por este contribuinte, designando como 
procuradores os sócios de fato, foram registradas em cartórios da Cidade de 
Anicuns (pg. 170 e 171). 

Cópia do Memorando de nº 148 – DT/2010, que trata de indisponibilidade, em 
segredo de justiça (transferido para sigilo fiscal), em Ação Cautelar Fiscal 
requerida pela Fazenda Nacional, junto à Décima Vara da Justiça Federal, 
confirma a utilização de meios ilícitos para lesar as fazendas públicas, de 
conformidade com fatos acima explicitados (pg. 172 a 187). 



 

Cópia de relatório das atividades concernentes a situação jurídico fiscal do 
grupo empresarial GEO, emitido pela Gerência Especial de Auditoria- GEAT, 
em 25/01/2011, que encaminha denúncia à Procuradora Fiscal, com 
solicitação de constrição dos bens dos envolvidos e exame da legalidade do 
contrato de financiamento do Fomentar com Goiás Produto de Higiene e 
Limpeza Ltda., apresenta exposição mais detalhada das irregularidades 
praticadas por este grupo econômico (pg. 188 a 205). 

Observamos que os sócios de fato, Annuska Mendes e Cinthya Stival de 
Castro, não aparecem neste cadastro bancário, mas como se registraram 
como sócios de direito no início destas empresas de um mesmo grupo familiar, 
participando das alterações indevidas nos quadros sociais, são considerados 
responsáveis, com seus bens. 

Observamos que o sócio de fato, Sérgio Murillo Stival de Castro Bittar, não 
aparece neste cadastro bancário, mas há apresentação pública como gerente 
administrativo do grupo GEO (pg. 206), tendo assinado primeiras notificações 
para apresentação de documentos fiscais, de Goiás Produtos de Higiene e 
Limpeza, e EBPL Empresa Brasileira de Produtos de Limpeza Ltda (pg. 22 a 
25). Inclusive é o depositário de documentação fiscal pertencente a Três 
Irmãos Indústria e Comércio Ltda., retirada por ele da Agenfa Especial de 
Firminópolis (pg. 206 e 207), em face de pedido de baixa de inscrição 
estadual. Esta documentação fiscal encontra-se em local desconhecido, já que 
este não foi encontrado em endereço residencial, para intimação de 
reapresentação dessa documentação (pg. 208). 

Diligências nos endereços residenciais dos sócios de direito, de Três Irmãos 
Indústria e Comércio de Sabão e Derivados Ltda, Gercevare Cassiano da 
Silva, Evandro de Souza Nascimento e José Leles da Silva, confirmaram 
informações incorretas tanto no cadastro Estadual como no cadastro da 
Receita Federal (pg. 209 e 210). 

O sócio de direito de Goiás Produtos de Higiene e Limpeza Ltda, José Moreira 
e Silva, era empregado como mecânico de manutenção, remunerado na 
época com salário mínimo, conforme cópia de folha do Livro de Funcionários 
de GEO Indústria e Comércio de Sabão e Derivados Ltda., arquivada em 
pasta do Projeto Fomentar, na Secretaria da Indústria e Comércio (pg. 211 e 
212). 

Tal informação não foi considerada, para impedir transferência do Fomentar 
da M P J Indústria e Comércio de Sabão e Derivados Ltda., para Goiás 
Produtos de Higiene e Limpeza Ltda. (pg. 161). 

Na transferência do benefício de financiamento do Fomentar de M P J 
Indústria e Comércio de Sabão e Derivados Ltda., para Goiás Produtos de 
Higiene e Limpeza Ltda. (pg. 161), não foi considerado denúncia da Gerência 
de Crédito Especial e Rural, do antigo Banco do Estado de Goiás, de que o 
sócio de direito de Goiás Produtos de Higiene e Limpeza Ltda, Alcyone 
Linhares era empregado da empresa Araguaia Prestadora e Comercial Ltda., 
com cargo e salário incompatível para ser proprietário de uma indústria (pg. 
213). 

Observamos que as empresas S C Brasil Prestadora e Comercial Ltda., CGC 
04.121.816/0001-24 e Araguaia Prestadora e Comercial Ltda., CGC 
05.156.102/0001-14, não inscrita no cadastro estadual, com sócia de direito, 
Márcia Pinheiro, CPF 479.830.511-15 possui procuração em cartório, 
designando como procuradores os sócios de fato do grupo GEO, acima 
identificados (pg. 214 e 215).” 
 

Respaldo-me, portanto, no diligente trabalho de pesquisa e 
informações, constante daquele processo, para manter na lide todos os indicados como 
responsáveis solidários. 

 
Posto isso, voto de forma a rejeitar a preliminar de nulidade 

processual por insegurança na determinação da infração, conheço do recurso, nego-lhe 



 

provimento, para confirma a sentença singular que julgou PROCEDENTE o auto de 
infração, mantendo na lide todos os solidários. 

 
 
 

Sala das sessões, em 06 de maio de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00637/16 
 
Relator: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 

 
EMENTA: RECURSO VOLUNTÁRIO. ICMS. APROVEITAMENTO 
DE CRÉDITO OUTORGADO. ART. 11, V DO ANEXO IX DO RCTE. 
BENEFÍCIO CONDICIONADO À ADIMPLÊNCIA COM O IMPOSTO 
DEVIDO. PROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO.  
 
1. O benefício de crédito outorgado descrito no art. 11, V do 
Anexo IX do RCTE é condicionado a que o contribuinte, no mês 
de sua fruição, esteja adimplente com o ICMS cujo vencimento 
se dê neste mesmo período. A determinação sob comento é 
aplicável ao imposto devido sob qualquer regime de apuração. 
Art. 1º, par. 1º, I e par. 1º-B do Anexo IX do RCTE. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de abril de 2016, decidiu,    por maioria de votos,  conhecer do recurso, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato, 
Rodolfo Ramos Caiado, Mário de Oliveira Andrade e Rickardo de Souza Santos Mariano. 
Vencido o Conselheiro Edson Abrão da Silva que votou pela improcedência do auto de 
infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Nos presentes autos, o Fisco acusa o sujeito passivo de haver 
omitido o pagamento de ICMS em razão de escrituração indevida de crédito outorgado 
previsto no art. 11, V do Anexo IX do RCTE. 

 
Afirma a inicial que o sujeito passivo não recolheu o ICMS-ST pelas 

operações anteriores, referente aos mesmos períodos autuados. Estando inadimplente 
com o referido imposto, não cumpriu condição para fruir do benefício fiscal de crédito 
outorgado.  

 
A infração foi capitulada no art. 64 do CTE, combinado com os arts. 

1º, §1º, I e §1º-B do Anexo IX e 86, todos do RCTE. A penalidade, por seu turno, é a que 
consta do art. 71, IV, “a” do CTE.  

 
Aufere-se ICMS no valor originário de R$ 560.055,77, referente a 

fatos geradores ocorridos em abril e maio de 2009. O auto de infração foi lavrado em 
21/12/12. 

 
A instrução processual Fazendária é composta dos seguintes 

documentos: 
1) Auditoria Básica do ICMS; 
2) Cópia do Livro de Registro de Apuração do ICMS; 
3) Notificação fiscal; 
4) Cópia de Estatuto Social. 
 



 

Intimado, o sujeito passivo apresentou impugnação à 1ª instância. 
Afirma, em suma, que se valeu do crédito outorgado conferido às operações de saídas 
interestaduais em transferência de carne com osso resultante do abate em seu 
estabelecimento, conforme permissivo do art. 11, V do Anexo IX do RCTE, uma vez que 
celebrou o TARE 035/09-GSF para tal mister. Em relação às operações anteriores à 
celebração do TARE, requereu a sua convalidação, mediante o processo n. 
200900004004381, em 19/02/09. Dessarte, entende que enquanto não apreciado o 
referido pedido, não poderia sofrer qualquer autuação que dissesse respeito ao objeto do 
pedido.  

 
Assevera que o contribuinte não pode aguardar indefinidamente por 

resposta da administração, cujo interstício, no presente caso, equivale a 4 (quatro) anos.  
 
Os créditos a que se referem o presente trabalho fiscal se encontram 

no período em relação ao qual se aguarda o deferimento da convalidação.  
 
Como segundo argumento, afirma que as saídas internas de bovino, 

realizadas por produtor agropecuário, com destino ao abate, são isentas do ICMS, 
conforme art. 6º, CXVI do Anexo IX do RCTE.  

 
Junta os documentos mencionados em defesa e solicita a 

improcedência do lançamento.  
 
Submetidos os autos a julgamento singular, optou-se pela sua 

conversão em diligência, mediante o seu encaminhamento à Superintendência da 
Receita e, ato sequente, à Gerência Especial de Auditoria, para que fossem ponderadas 
as alegações de defesa.  

 
 Em sua resposta, a GEAT (fls. 216) obtempera que o sujeito 

passivo abordou questões que se dissociam das que constam nos autos. A convalidação 
mencionada, oriunda do Decreto nº 6830/08, trata de períodos anteriores a 28/11/08, o 
que não seria o caso destes autos. Em relação à inadimplência, informa que tal situação 
se evidenciou pela simples verificação de existência de imposto declarado e não recolhido 
pelo sujeito passivo.  

 
O sujeito passivo fora intimado acerca da diligência, havendo se 

manifestado às fls. 225. 
 
Volvidos os autos ao julgador singular, o mesmo decidiu pela 

procedência do lançamento (fls. 235/ 238). 
 
Menciona, em fundamentação, acerca da condição de adimplência, 

não cumprida pelo sujeito passivo, como elemento imprescindível à fruição de benefícios 
fiscais decorrentes de leis estaduais (art. 1º, par. 1º e 1º -B do Anexo IX do RCTE).   

 
O sujeito passivo retorna aos autos, via recurso voluntário (fls. 

249), no qual reitera as argumentações expendidas na fase singular. Afirma, em suma, 
que se valeu do crédito outorgado conferido às operações de saídas interestaduais em 
transferência de carne com osso resultante do abate em seu estabelecimento, conforme 
permissivo do art. 11, V do Anexo IX do RCTE, uma vez que celebrou o TARE 035/09-
GSF para tal mister. Em relação às operações anteriores à celebração do TARE, requereu 
a sua convalidação, mediante o processo n. 200900004004381, em 19/02/09. Dessarte, 



 

entende que enquanto não apreciado o referido pedido, não poderia sofrer qualquer 
autuação que dissesse respeito ao objeto do pedido.  

 
Assevera que o contribuinte não pode aguardar indefinidamente por 

resposta da administração, que no presente caso, equivalem a 4 (quatro) anos.  
 
Os créditos a que se referem o presente trabalho fiscal se encontram 

no período em relação ao qual se aguarda o deferimento da convalidação.  
 
Como segundo argumento, afirma que as saídas internas de bovino, 

realizadas por produtor agropecuário, com destino ao abate, são isentas do ICMS, 
conforme art. 6º, CXVI do Anexo IX do RCTE.  

 
Pede a improcedência do lançamento.  
 
É o relatório. 

 
 

V O T O 
 
 

Conforme mencionado em relatório, o sujeito passivo se valeu de 
benefício fiscal previsto no inciso V do art. 11 do Anexo IX do RCTE, cuja redação é a que 
segue: 

 

“Art. 11. Constituem créditos outorgados para efeito de compensação 
com o ICMS devido: 
....................................................................................................................... 

V - para o estabelecimento frigorífico ou abatedor, na saída para 
comercialização ou industrialização, de carne fresca, resfriada, 
congelada, salgada, temperada ou salmourada e miúdo comestível 
resultantes do abate ou da industrialização, em seu próprio 
estabelecimento de asinino, bovino, bufalino, eqüino, muar, ovino, 
caprino, leporídeo e ranídeo adquiridos em operação interna com a 
isenção de que trata o inciso CXVI do art. 6° deste Anexo ou criados 
pelo beneficiário do crédito outorgado ou por produtor rural a ele 
integrado, o equivalente à aplicação de 9% (nove por cento) sobre o 
valor da respectiva base de cálculo, observado o seguinte (Lei nº 
13.453/99, art. 1º, I, "c", 1): 

 
 

O referido benefício de crédito outorgado é condicionado a que o 
contribuinte, no mês de sua fruição, esteja adimplente com o ICMS cujo vencimento se dê 
neste mesmo período. A determinação sob comento é aplicável ao imposto devido sob 
qualquer regime de apuração.  

 
Com efeito, discorre o art. 1º do mesmo Anexo IX que: 

 
 

“Art. 1º Os benefícios fiscais, a que se referem os arts. 83 e 84 deste 
regulamento, são disciplinados pelas normas contidas neste anexo. 

......................................................................................................................... 

../../Leis/L_13453.doc
../../Leis/L_13453.doc
../RCTE.doc#A83


 

§ 1º A utilização dos benefícios fiscais previstos neste anexo, cuja 
concessão tenha sido autorizada por lei estadual, fica condicionada a 
que o sujeito passivo: 

I - esteja adimplente com o ICMS relativo à obrigação tributária cujo 
pagamento deva ocorrer no mês correspondente à referida utilização; 
........................................................................................................................ 

§ 1º-B Na hipótese prevista no inciso I do § 1º, o pagamento em atraso 
do imposto devido, inclusive o devido por substituição tributária, 
implica perda definitiva, exclusivamente no mês da ocorrência do 
atraso, do direito de o contribuinte utilizar o benefício fiscal.” 

 
 

Consta dos autos que o sujeito passivo declarara, em seus livros, o 
valor de R$ 2.858,80, referente ao ICMS-ST pelas operações anteriores, quanto ao mês 
de dezembro de 2008, em aquisições de lenha nativa (fls. 71), restado sem recolhimento.  

 
Também consta que o sujeito passivo declarou o valor de R$ 

42.802,47 a título de ICMS-ST a recolher (fls. 97), tendo-o recolhido apenas parcialmente. 
Nessa condição, a auditoria fora realizada mediante o estorno proporcional do crédito 
outorgado, nos termos do parágrafo 1º -B retro transcrito.   

 
Como havia saldo credor do imposto nos meses anteriores, apurado 

na reconstituição da escrita fiscal, somente nos meses de abril e maio de 2009 é que a 
infração resultou em efetiva falta de pagamento do imposto. 

 
A matéria dos autos se restringe, portanto, em se perscrutar o 

cumprimento ou não da condicionante do benefício fiscal usufruído, qual seja, a 
adimplência com o ICMS. Não há, nesse particular, maiores digressões a fazer, 
considerando que o contribuinte não contesta a acusação mediante a apresentação de 
fato impeditivo capaz de ilidir a inadimplência reclamada, consubstanciada na prova do 
pagamento do imposto. 

 
Ademais, o TARE a que faz alusão o sujeito passivo não lhe faz 

ressalva alguma quanto ao cumprimento da condicionante de adimplência descrita no art. 
1º do Anexo IX do RCTE. Tampouco poderia fazê-lo, porquanto estaria a infringir 
frontalmente o mencionado dispositivo do regulamento, que não remeteu a Termo de 
Acordo a possibilidade de se dispensar a citada condição.  

 
Reitera-se, ainda, os termos da manifestação diligencial inscrita às 

fls. 216 dos autos, no sentido de que a defesa termina por se dissociar do objeto de que 
trata o lançamento.  

Em primeiro lugar, o Decreto n. 6830/08, a que faz alusão em sua 
defesa, convalidou períodos anteriores a 28/11/08, ao passo que os registros de crédito 
outorgado que foram estornados pelo Fisco tiveram início no mês de dezembro de 2008, 
em cujo livro se lançou o valor de R$ 277.572, conforme planilha às fls. 6 dos autos.  

 
Quanto à pretensa isenção na operação para a qual se declarou 

imposto a pagar, o argumento não se justifica por estrita incompatibilidade. Ora, se há 
valor de imposto a pagar, declarado nos livros fiscais, isenção quanto à operação não 
pode haver. Ou uma coisa ou outra.  
 



 

A se ter por certas as informações constantes dos livros fiscais, a 
substituição pela operação anterior se refere à aquisição de lenha (fls. 71), nos termos do 
art. 2º, I, “r” do Anexo IX do RCTE, in verbis: 

 

“Art. 2º São substitutos tributários, assumindo a responsabilidade 
pelo pagamento do imposto devido na operação interna anterior, os 
estabelecimentos: 

I - industrial, na aquisição dos seguintes produtos, efetuada 
diretamente ao estabelecimento produtor, ou extrator, inclusive de 
suas cooperativas, para utilização como matéria-prima em processo 
industrial: 

........................................................................................................................ 

r) lenha;” 

 
 
Disso tudo também se pode concluir que o teor do pedido inscrito no 

processo n. 200900004004381, ainda que deferido, não teria o condão de alcançar os 
fatos geradores descritos nesses autos.  

 
Sob tais fundamentos, conheço do presente recurso, mas lhe nego 

provimento para confirmar o teor da sentença singular. 
 
 

Sala das sessões, em 09 de maio de 2016. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00638/16 
 
Relator: Conselheiro Elias Alves dos Santos 
 

 
EMENTA: Processual. Cerceamento do direito de defesa. 
Arguição da autuada. Afastada. Unânime. ICMS. Omissão de 
pagamento de imposto decorrente da escrituração indevida de 
créditos. Procedência. Unânime. 
 
I - Fica a preliminar de nulidade do auto de infração por 
cerceamento ao direito de defesa afastada, quando configurado 
que esta hipótese de nulidade não encontra amparo nos termos 
dos artigos 19 e 20 da Lei 16.469/09. 
 
II - É lícito ao fisco estornar o crédito outorgado apropriado 
indevidamente pelo sujeito passivo, pois este benefício, para ser 
legítimo, deve observar a legalidade. 
 
III - Quando o descumprimento de condição para fruição de 
benefício for comprovado, o usufruto deste deve ser estornado 
pelo fisco. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 22 de fevereiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade do auto de infração, por cerceamento do direito de defesa, arguida 
pela autuada.  Participaram do julgamento os Conselheiros Elias Alves dos Santos, João 
Divino de Brito e Talita Pimenta Félix. Quanto ao mérito, também, por votação unânime, 
conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Elias Alves dos Santos, João Divino de Brito e Talita Pimenta Félix. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta dos presentes autos que o sujeito passivo omitiu o 
pagamento do ICMS nos meses de janeiro a maio, agosto a outubro e dezembro de 2013, 
em razão de escrituração indevida de crédito outorgado deste imposto quando das saída 
interestaduais de mercadorias a contribuinte do ICMS relativamente a benefício 
condicionado ao PROTEGE-GOIÁS e em decorrência de crédito apropriado a maior na 
EFD, sem ter recolhido a contribuição ao Protege, sujeitando-se, em consequência, ao 
pagamento do imposto na importância de R$ 45.526,27 (quarenta e cinco mil, quinhentos 
e vinte e seis reais e vinte e sete centavos), mais acréscimos legais.  

  
A autoridade lançadora indicou como infringida as disposições dos 

artigos 64 da Lei nº 11.651/91, c/c artigo 11, III, “a”, Anexo IX do Decreto 4852/97 e propôs 
a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, IV, "a", do CTE, com redação da Lei nº 
17.917/12.  

O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: anexo 
estruturado - detalhamento do crédito tributário, anexo estruturado - descritivo 
complementar de ocorrência e CD-R contendo auditoria básica do ICMS, demonstrativo do 
estorno do crédito outorgado e da EFD (fls. 03/08). 



 

 
O sujeito passivo foi intimado, conforme documentos de fls. 14 e 16. 
 
Impugnando o feito em Primeira Instância, representado por 

causídico legalmente constituído (m.j), alegando que cerceamento ao seu direito de 
defesa em razão de falhas insanáveis porque a peça que dá sustentação ao lançamento 
está eivada de vícios que impossibilitam o pleno conhecimento da irregularidade apontada 
na inicial, conforme será exaustivamente demonstrado no decorrer deste contencioso 
administrativo tributário, devido à dificuldade em juntar todas as provas necessárias à 
contestação da acusação no prazo exíguo de 30 dias. 

Pediu nulidade do auto de infração com fulcro no artigo 20, inciso III 
da Lei 16.469/09 e no mérito, a improcedência por entender que o crédito exigido é 
indevido. 

Acompanham a impugnação os documentos de fls. 22/29.  
 
Pela Sentença nº 2837/2015-JULP (fls. 31/33), o julgador singular 

decidiu pela procedência do auto de infração. 
Em sua fundamentação legal, o Julgador monocrático aduziu que a 

autuação se deu em função do aproveitamento indevido de crédito outorgado de ICMS, 
face a procedimentos irregulares do contribuinte, não ocorrendo a alegada nulidade por 
cerceamento, pois o lançamento está amparado na sua escrituração fiscal e está instruído 
com demonstrativos constantes do CD-R, cuja cópia lhe foi entregue, motivo pelo qual a 
defesa não se sustenta por não trazer aos autos nenhum dado ou informação que 
modificasse a inicial. 

  
O sujeito passivo foi novamente intimado, conforme fls. 34/36.  
 

Irresignado, a autuada apresentou recurso voluntário (fls. 38/40), 
reiterando, “ipsis literis”, a mesma arguição de cerceamento do direito de defesa, com os 
mesmos pedidos de nulidade e de improcedência, sem nenhuma argumentação nova. 

  
Em seguida retornou aos autos pedindo adiamento do julgamento, que foi 

deferido pelo coordenador da sessão cameral de julgamento. 
 
Retornando a julgamento, foi rejeitada, por unanimidade de votos dos 

Conselheiros, a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento ao direito de defesa 
arguida pelo sujeito passivo. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, foi julgado 
procedente o auto de infração, mantendo a sentença recorrida. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
O lançamento do crédito tributário está, sob o aspecto formal, respaldado 

pela legislação tributária estadual reguladora da matéria, identificado e cientificado 
corretamente o sujeito passivo da obrigação tributária, aplicada a norma legal vigente no 
período fiscalizado, descrita com clareza a infração fiscal praticada, proposta a penalidade 
cabível e assegurado à autuada bem como ao sujeito passivo solidário, de forma plena, o 
exercício do seu direito de defesa, face ao princípio jurídico do contraditório, que assegura 
às partes litigantes amplo direito de defesa. 

 
Desta forma, rejeito a arguição de nulidade da Sentença, feita pela 

recorrente, por cerceamento ao seu direito de defesa ante a inconsistência desta 



 

alegação, pois os dados necessários à contestação ao lançamento foram extraídos da 
escrituração fiscal da recorrente e estão contidos no CD-R cuja cópia foi entregue ao 
sujeito passivo conforme comprovante de fl. 16. 

 
Passando à análise do mérito, ressalto que se exige no auto de infração o 

ICMS em decorrência de escrituração indevida de crédito outorgado de ICMS em razão de 
pagamentos apenas parciais da contribuição ao Protege-Goiás, condição “sine qua non” 
para fruição da referida benesse tributária, e por apropriação de crédito normal deste 
tributo registrado em valor superior ao que a empresa tem direito, consoante a Auditoria 
Básica do ICMS que ampara este lançamento. 

 

À falta de outros questionamentos, provas ou 

elementos capazes de infirmar o trabalho elaborado pelo 

Fisco, entendo que a ação fiscal não merece reparo, devendo, 

por isso, manter-se incólume o valor apurado na inicial. 

 
Pelo exposto, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento para 

considerar procedente o auto de infração, mantendo a sentença recorrida.  
 
 

Sala das sessões, em 09 de maio de 2016. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00643/16 
 
Relator: Conselheiro Rodolfo Ramos Caiado 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica por 
insegurança na determinação da infração. Rejeitada. 
Preliminares de exclusão do solidário e de decadência parcial. 
Acolhidas. ICMS. Obrigação principal. Omissão de recolhimento 
do imposto. Escrituração indevida de valores a título de crédito 
outorgado referente à operação de saída interestadual com bens 
e mercadorias importados do exterior. Procedência parcial.  
 
1. Não é passível de nulidade o lançamento que contenha os 
elementos indispensáveis para determinar com segurança a 
infração denunciada e identificar corretamente o infrator; 
 
2. Os sócios, os gerentes, os administradores, os presidentes 
etc, só podem ser responsabilizados pelo não pagamento de 
tributo, se comprovado, pelo Fisco, ter aquele praticado, no 
comando da sociedade, ato com excesso de poder ou infração a 
lei, contrato social, estatuto, ou concorrido pela prática de ilícito 
tributário, nos termos da Súmula 430 do Superior Tribunal 
Justiça, não podem ser sujeitos passivos solidários da lide; 
 
3. Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco 
anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse 
prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, 
considera-se homologado o lançamento e definitivamente 
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, 
fraude ou simulação; 
 
4. Provado nos autos que o valor preconizado na basilar não 
está de todo correto, procedente em parte deve ser o auto de 
infração. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 26 de novembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pelo sujeito passivo, por insegurança na 
determinação da infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Rodolfo Ramos 
Caiado, Nivaldo José Mendes e Victor Augusto de Faria Morato. Por maioria de votos, 
acolher a preliminar de exclusão da lide do Solidário Sérgio Mansur Andalaft, arguida pelo 
sujeito passivo. Foram vencedores os Conselheiros Rodolfo Ramos Caiado e Nivaldo José 
Mendes. Vencido o Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato. Por maioria de votos, 
acolher a preliminar de decadência parcial, referente ao mês de junho/2007, arguida pelo 
sujeito passivo. Foram vencedores os Conselheiros Rodolfo Ramos Caiado e Nivaldo José 
Mendes. Vencido o Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato. Quanto ao mérito, por 
maioria de votos, conhecer do recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte 
a sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do 
ICMS de R$ 4.354.635,40 (quatro milhões, trezentos e cinqüenta e quatro mil, seiscentos 
e trinta e cinco reais e quarenta centavos). Foram vencedores os Conselheiros Rodolfo 



 

Ramos Caiado e Nivaldo José Mendes. Vencido o Conselheiro Victor Augusto de Faria 
Morato que votou pela procedência do lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O crédito tributário reclamado à lide se refere à detecção de omissão 
do pagamento do ICMS em razão da escrituração indevida de valores a título de crédito 
outorgado, referente à operação de saída interestadual com bens e mercadorias 
importados do exterior, contemplada com crédito outorgado sob condição, haja vista que a 
média dos valores das operações de importação do exterior do mês de apuração e dos 
dois meses imediatamente anteriores foi inferior a 95% da média do valor total das 
entradas de mercadorias neste mesmo período. Em consequência, deverá pagar o ICMS 
juntamente com os acréscimos legais. 

 
Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 64 

da Lei nº 11.651/91, 2º, inciso II, alínea “a”, da Lei nº 14.186/2002, combinado com o 
artigo 2º, § 1º, inciso II, do Decreto nº 5.686/02 e artigo 86 do Decreto nº 4.852/97 e a 
Cláusula Quinta do TARE nº 301/06. Já a penalidade aplicada foi a constante no artigo 71, 
inciso IV, alínea “a”, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 14.634/2003. 

 
Foram identificados como coobrigados ROBERTA ALESSANDRA 

TORRES ROIZ, SERGIO MANSUR ANDALAFT e ALINE BAPTISTA, nos termos do artigo 
45, inciso XII, da Lei nº 11.651/91.  

 
O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 09/339. 
 
Os sujeitos passivos foram intimados para se manifestarem em 

Primeira Instância, conforme documentos de fls. 340/348. 
 
Tempestivamente, a empresa autuada e os responsáveis solidários 

ingressam conjuntamente com Impugnação às fls. 351/355, no qual argui, a exclusão dos 
sócios do polo passivo da lide, sob o argumento que não há qualquer prova nos autos de 
que tenha agido com excesso de poderes, fraude ou infração à lei. Colacionam 
jurisprudências que entende aplicáveis ao caso. No mérito, dizem não proceder a 
alegação de omissão de pagamento do ICMS e muito menos escrituração indevida a título 
de crédito outorgado, tendo em vista que a empresa obedece literalmente às disposições 
da legislação. Destaca, também, que os períodos apurados superam os percentuais 
estabelecidos pela legislação, não havendo o que se falar em omissão de pagamento do 
ICMS, fatos comprovados às fls. 12 e 13 dos autos. Finalizam, requerendo a exclusão dos 
solidários da lide e no mérito, a improcedência do auto de infração. 

 
O Julgador singular a vista das alegações e documentos juntados 

determina a conversão do feito em diligência junto à Delegacia Fiscal de origem a fim de 
revisor o lançamento levando-se em consideração as fls. 355 e 12 e 13 dos autos. (fls. 
376) 

 
O Revisor se manifesta às fls. 377/380, concluindo que a autuada 

não atendeu as condicionantes para usufruir do benefício SISCOMEX.  
 
Intimados do despacho revisional, todos os sujeitos passivos 

retornaram ao feito em conjunto ratificando o pedido de exclusão solidária dos sócios e, 
em seguida, no mérito apresentaram planilhas, as quais demonstrariam que se teria 
superado o percentual legalmente necessário para fruição do direito ao crédito, 



 

discorrendo sobre os motivos que acarretaram nisso e alegando que as diferenças seriam 
relativas às devoluções recebidas em transferências de sua matriz. Finalizam, requerendo 
a declaração de improcedência do auto de infração. Caso isso não ocorra, requer a 
conversão dos autos em diligência.  

 
Acompanham a manifestação documentos de fls. 400/414. 
 
Sobreveio a Sentença singular nº 1594/13 de fls. 416/418, pelo qual 

o julgador decidiu pela procedência do auto de infração. Inicialmente afirma que o 
lançamento fiscal está desprovido de quaisquer das hipóteses de nulidades normatizadas 
pelo artigo 20 da Lei n° 16.469/09. No mérito, destaca que não foram apresentadas provas 
cabais que pudessem elidir na íntegra a pretensão fiscal, portanto, restou demonstrado 
nos autos que as transferências se deram em função de devoluções, tendo em vista que 
dos documentos acostados ao feito não se obtém essa informação.  

 
Devidamente intimados da decisão singular (fls. 420/422), os sujeitos 

passivos interpõem Recurso Voluntário às fls. 425/434, arguindo, preliminarmente, 
ilegitimidade passiva do sócio por não ter praticado nenhum ato de ensejasse seu 
enquadramento como responsável solidário. Colaciona julgado do STJ como paradigma. 
No mérito, alega que em determinados meses as condicionantes para usufruir do 
benefício não foram atendidas, por diversos fatores, tais como, greve e paralisações da 
Receita Federal e por agentes da ANVISA. Destaca, também, que as mercadorias ficavam 
parada no Porto Seco de Anápolis enquanto perdurava o movimento e que em função 
destas circunstâncias, efetuou compras internas dos mesmos produtos que anteriormente 
importava, para suprir a demanda contratada. Assevera que, juntamente com as 
mercadorias adquiridas internamente, os autuantes consideraram para fins de cálculo do 
percentual de entrada de mercadorias as devoluções vendidas por meio do Estado de 
Goiás que eram devolvidas na matriz em São Paulo e que depois eram retornadas ao 
Estado de Goiás para serem vendidas. Finaliza, requerendo a improcedência do presente 
auto de infração.  

 
Posteriormente, foi requerido o sobrestamento do feito por 30 dias 

para fins de juntada de documentos (fls. 439/440). 
 
A Quarta Câmara, acatando proposição da Conselheira Relatora, 

após vários considerando, resolve, sobrestar o julgamento para o dia 09/05/2014, levando-
se em consideração os argumentos da autuada. 

 
Novamente foi requerido pela autuada sobrestamento do feito por 90 

(noventa) dias. 
Através do Despacho de fls. 450, foi determinado o adiamento do 

julgamento para o dia 06/08/2014. 
 
A autuada apresenta Memoriais de fls. 453/463, onde reitera os 

argumentos deduzidos na impugnação, ou seja, que as mercadorias foram importadas por 
Goiás e transferidas à São Paulo, retornavam para Goiás, seja para fins de abastecimento 
de estoque ou devolução de equipamento enviado para manutenção. Em seguida, faz 
demonstrações das notas fiscais de importação que foram posteriormente transferidas 
para São Paulo e Goiás, de fácil identificação por serem catalogadas por lote, podendo ser 
rastreada e localizada, conforme se vê das notas fiscais constantes das fls. 454/457, 
devendo ser deduzidas do levantamento, por não se tratar de aquisição interna. Pede, 
também, a exclusão da autuação referente ao período de junho/2007, haja vista a 
ocorrência da decadência do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário, por 



 

ter transcorrido mais de 05 anos após o fato gerador da obrigação tributária, nos moldes 
do artigo 150, § 4º do CTN. Salienta também, que foram desconsideradas as operações 
de venda interestadual de mercadorias, cujo CFOP utilizado foi o 6949, traduzindo em 
base de cálculo menor do que a apurado pela autuada, conforme demonstra em resumo a 
partir de março/2008 fls. 460/462. Finaliza, requerendo diligência para dirimir as 
controvérsias apontadas. Acompanham notas fiscais de fls. 467/485.  

 
Posteriormente, foi pedido por parte da autuada a juntada de CD-R 

(fls. 490). 
 
Nova Resolução de fls. 492/493 determina o encaminhamento dos 

autos à Gerência de Arrecadação e Fiscalização, para que auditor fiscal tome 
conhecimento das alegações dos sujeitos passivos, analise os demonstrativos, 
documentos fiscais e demais informações trazidas aos autos, principalmente, no que se 
refere à remessa, e posterior recebimento de equipamentos para manutenção e realize, se 
for o caso, revisão do trabalho fiscal.  

 
O revisor apesenta seu parecer de fls. 494/498, onde afirma que "a 

grande maioria das mercadorias recebidas pela filial em transferência da matriz não foi 
importada pela filial e, consequentemente, foram consideradas aquisições no mercado 
interno, e influenciaram para que a empresa não atingisse o índice de 95% de bens e 
mercadorias importadas. Todos estes demonstrativos foram anexados à revisão fiscal". 
Concluiu pela manutenção do lançamento.  

 
Acompanham o parecer levantamento e demonstrativos de fls. 

499/885. 
 
Intimados do resultado da diligência (fls. 887/888), os sujeitos 

passivos quedaram-se inertes.  
 
É o Relatório. 
 
 
 
 
 

VOTO 
 

Quanto a questão preliminar relativa à nulidade do auto de infração 
por insegurança na determinação da infração, arguida pela autuada, deixo de acolhê-la.  

De fato, verifico que além de estarem presentes todos os requisitos 
do artigo 8º da Lei Estadual nº 16.469 e do artigo 142 do Código Tributário Nacional, a 
descrição do fato coaduna-se com os demonstrativos e documentos anexados pelo agente 
autuante, bem como, com a fundamentação legal da infração. Também não há 
divergências de valores entre levantamentos integrantes do lançamento e destes com o 
auto de infração. E por último, o lançamento foi instruído com levantamento completo, o 
que confirma a infração. Ante tais evidências e com a unanimidade do voto de meus 
pares, é de se entender que a aludida preliminar relativa à insegurança na determinação 
da infração deve ser rejeitada. 

Quanto à preliminar de exclusão do solidário Sérgio Mansur Andalaft 
do polo passivo da lide, afirmo que, no caso em comento, não prospera sua indicação 



 

porque não causou prejuízo a este Estado e nem concorreu para a prática do ato fiscal 
ilícito causador do lançamento tributário ora em discussão.  

Ademais, o entendimento dominante no Superior Tribunal de Justiça 
é que “o não recolhimento do tributo, por si só, não constitui infração à lei suficiente a 
ensejar a responsabilidade solidária dos sócios, ainda que exerçam gerência, sendo 
necessário provar que agiram os mesmos dolosamente, com fraude ou excesso de 
poderes”, senão vejamos:  

Súmula 430: “O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por 
si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente”.  

Assim sendo, o simples inadimplemento não caracteriza infração 
legal. Inexistindo prova de que se tenha agido com excesso de poderes, ou infração de 
contrato social ou estatutos, não há que se falar em responsabilidade tributária do sócio à 
título de infração legal.  

E, por último, mas não menos importante, acolho a preliminar relativa 
à decadência parcial do crédito tributário, arguida pelo sujeito passivo. De fato, ao 
compulsar os autos, vejo que o crédito tributário reclamado na exordial diz respeito aos 
fatos geradores ocorridos nos meses de junho de 2007 a maio de 2011. Considerando que 
o sujeito passivo fora intimado em 11/09/2012, é de se entender que a contagem do prazo 
decadencial deve se dar pelo § 4º do artigo 150 do Código Tributário Nacional, pois está 
claro que o lançamento aqui discutido é por homologação. No caso em tela, a contagem 
do prazo decadencial toma por referência a data da ocorrência do fato gerador e não a do 
primeiro dia do exercício fiscal seguinte, como tipificado no artigo 173, inciso I, do mesmo 
Diploma Legal.   

 

Por esclarecedor, transcrevo o citado dispositivo acima mencionado, 
“in verbis”:  

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

[...] 

 § 4º Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da 
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha 
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o 
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. 

Portanto, no caso em comento, restou configurada a decadência 
parcial do crédito tributário referente ao mês de junho de 2007. 

No tocante ao mérito, considero que o feito deve prosperar em parte. 
Exige-se no auto de infração o ICMS, multa e acréscimos legais, por ter o sujeito passivo 
omitido o pagamento do imposto em razão da escrituração indevida de valores a título de 
crédito outorgado, referente a operação de saída interestadual com bens e mercadorias 
importadas do exterior, contemplada com crédito outorgado sob condição não cumprida.  

Em face dos argumentos apresentados pelo sujeito passivo, bem 
como da documentação acostada, o julgamento foi convertido em diligência.  

 



 

O autor do procedimento fiscal juntou aos autos os documentos de 
fls. 499/885 e no relatório diligencial (fls. 494/498) realizou considerações sobre o trabalho 
realizado, dentre elas destaco a seguinte:  

 
(...) Ao revisarmos a auditoria, e tendo recebido após notificação todas as notas 
fiscais CFOP 6949, constatamos que este código fiscal foi utilizado pela empresa, 
para contemplar diversas operações de saídas. Incluímos, portanto, o CFOP 6949 
como saída incentivada, excluindo as operações de empréstimos e devoluções de 
empréstimos (CFOP 2949) que foram relacionadas nos respectivos demonstrativos 
anexos.  
 
Constatamos que as notas fiscais de transferências apresentadas pela defesa, de fato, 
não configuram aquisição no mercado interno, em face de importação inicial pela filial 
goiana. Além dessas, encontramos algumas outras com essa característica, porém, 
representam uma pequena parte em relação ao total recebido em transferência da 
matriz.  
 
(...) 
 
Concluindo a revisão fiscal apuramos redução nas diferenças favoráveis ao fisco, 
retratadas no demonstrativo anexo: “Resumo dos valores encontrados após revisão 
processual”. 
 
As diferenças favoráveis ao fisco e ao contribuinte já haviam sido detectadas no 
levantamento original, sendo que naquela ocasião, não era permitido fazer 
compensações, a não ser quando tratava-se do mesmo período de apuração. Agora, 
com a IN nº 1159/2013, a autoridade fiscal deve compensar as possíveis diferenças 
favoráveis ao sujeito passivo. Assim, procedemos, e para demonstrar as 
compensações, fizemos os seguintes demonstrativos: “Compensações em 
conformidade com a IN nº 1159/2013” e “Resumo dos valores encontrados após as 
compensações. 

 

Assim, o auto de infração deve ser mantido nos termos da revisão, 
em face das irregularidades remanescentes confirmadas no procedimento revisional.  

 
Ante o exposto, voto para rejeitar a preliminar de nulidade do auto de 

infração, arguida pelo sujeito passivo, por insegurança na determinação da infração. Por 
maioria de votos, acolho a preliminar de exclusão do solidário Sérgio Mansur Andalaft do 
polo passivo da lide, arguida pelo sujeito passivo. Também por maioria de votos, acolho a 
preliminar de decadência parcial, referente ao mês de junho de 2007, arguida pelo sujeito 
passivo. No mérito, conheço do recurso, dou-lhe parcial provimento para reformar em 
parte a sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto de infração no 
valor do ICMS de R$ 4.354.635,40 (quatro milhões, trezentos e cinquenta e quatro mil, 
seiscentos e trinta e cinco reais e quarenta centavos).  

 
 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 10 de maio de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00686/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. Solidariedade. Instrumento procuratório cujo 
mandato não alcança o período que se refere o auto de infração. 
Exclusão. Obrigação Principal. Aproveitamento indevido de 
crédito outorgado de 5,0% sobre as exportações. Não 
comprovação das exportações. Procedência. 
I - Não pode figurar no polo passivo a pessoa indicada como 
solidário por força de mandato procuratório, quando a outorga 
da procuração não alcançar os períodos a que se refere o auto 
de infração. 
II - Nos termos do art. 79 do Anexo XII do RCTE, na redação em 
vigor à época dos fatos, "O estabelecimento remetente [de 
mercadoria para fins de exportação] fica obrigado ao pagamento 
do imposto devido, monetariamente atualizado, sujeitando-se 
aos acréscimos legais, inclusive multa, previstos na legislação 
estadual, nos casos em que não se efetivar a exportação (i) após 
decorrido o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da 
saída da mercadoria do seu estabelecimento; (ii) em razão da 
perda da mercadoria, qualquer que seja a causa; (iii) em virtude 
de reintrodução da mercadoria no mercado interno." 
III - Deve ser declarado procedente o lançamento fiscal, relativo 
ao aproveitamento indevido de crédito outorgado de 5,0% sobre 
as exportações, quando não ficar comprovada a saída das 
mercadorias do território nacional. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 07 de abril de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
preliminar de exclusão do solidário da lide, arguida pela autuada. Participaram do 
julgamento os Conselheiros João Divino de Brito, Jorge Antônio Bezerra Oliveira e Cláudio 
Henrique de Oliveira. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, negar-
lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Foi vencedor o Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira, com voto de 
desempate proferido pela responsável pela coordenação da sessão, Conselheira Nislene 
Alves Borges, de acordo com o Art. 51, § 6º, inciso I, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. 
Vencidos os Conselheiro João Divino de Brito que votou pela improcedência do 
lançamento e Cláudio Henrique de Oliveira que votou pela parcial procedência no valor de 
ICMS de R$ 151.399,42 (cento e cinquenta e um mil, trezentos e noventa e nove reais e 
quarenta e dois centavos). 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo omitiu o pagamento 
do ICMS no período de 01/01/2004 a 31/12/2004, referente ao aproveitamento indevido de 
crédito outorgado de 5,0% sobre as exportações, uma vez que apropriou a maior estes 
créditos no Livro Registro de Apuração do ICMS, relativamente a exportações não 
comprovadas (cópias do livro, auditoria da conta corrente do ICMS e seus demonstrativos 



 

auxiliares, relação de notas fiscais de exportação não comprovadas e notificação fiscal 
para a apresentação dos mesmos).  

A autoridade lançadora indicou como infringida as disposições dos 
artigos 63 e 64, Lei 11.651/91 c/c artigos 11, XXI do anexo IX e art. 86 Decreto 4.852/97. 
Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, IV, da Lei 11.651/91 c/ redação 
da Lei 12.806/1995. 

Foi nomeado como sujeito passivo solidário Sérgio Donizeti 
Veronesi, na condição de administrador não sócio da firma autuada, nos termos do artigo 
45 da Lei 11.651/1991. 

O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: 
Identificação do solidário, de fls. 3, espelho cadastral, de fls. 4, ordem de serviço, de fls. 5, 
procuração, de fls. 6, 23ª alteração contratual, de fls. 7 a 14, dados da auditoria anterior, 
de fls. 15, auditoria básica do ICMS, de fls. 16 a 27, notificação fiscal, de fls. 28, notas 
fiscais de exportação, de fls. 29 a 42, termo de autenticação de livro fiscal, de fls. 43 a 
102, relatório dos sócios, de fls. 103. 

Inconformada com a sentença singular que julgara procedente o 
lançamento fiscal, a autuada e sujeito passivo solidário, apresentam em peça conjunta o  
recurso voluntário às fls. 176 a 179, no qual pedem a improcedência do auto de infração, 
afirmando que todas as exportações se deram na forma de "Remessa para Formação de 
Lotes de Exportação", ou seja, foram realizadas de forma indireta, por intermédio de uma 
empresa exportadora ("trading company").  

Alegam que nestes casos, o Memorando-Exportação é emitido em 
nome da empresa exportadora e não em nome dos autuados. Sendo assim, os 
documentos comprobatórios das exportações deveriam ter sido pesquisados em nome 
dos destinatários das mercadorias, o que não foi feito pela fiscalização, caso tivesse feito, 
verificaria que o ilícito apontado não ocorreu.  

Entendem ser um absurdo a legislação determinar que cabe ao 
frigorífico fazer prova da atividade de outrem, ao passo que não lhe dá instrumentos legais 
e eficazes, capazes de obrigar a exportadora a enviar-lhe a documentação exigida no 
prazo e forma corretos, devendo o estabelecimento exportador ser chamado ao processo. 

A Terceira Câmara Julgadora resolveu, por meio da Resolução n.º 
220/2009, de fls. 199, converter o julgamento em diligência encaminhando o processo à 
Delegacia Especial ou Regional de origem, para revisão do procedimento fiscal a fim de 
prestar esclarecimentos necessários, quanto a exigência de estorno de crédito outorgado 
referente a exportação não comprovada, em relação a remessas para o exterior em que 
não ocorreu a apropriação do referido crédito exportação nos livros fiscais do contribuinte, 
conforme argumento da defesa, para tanto, seja intimado o representante da parte, para 
apresentação dos livros e documentos fiscais necessários. 

O resultado da diligência de fls. 202 a 204 aponta para uma redução 
do crédito tributário exigido, em razão de compensação de créditos a favor do sujeito 
passivo, sendo o novo valor de R$ 151.399,42 (cento e cinquenta e um mil, trezentos e 
noventa e nove reais e quarenta e dois centavos).  

Intimados para se manifestarem a respeito da diligência, a autuada e 
o solidário, às fls. 217 a 220, aduzem que a compensação dos créditos efetuadas pelo 
revisor tem caráter incidental e acessório, não modifica as razões das autuações 
originárias e nem qualquer de seus fatores; que concorda com a existência do crédito a 
compensar decorrente dos autos de infração de ICMS STOA, mas diverge da sua 
aplicação sobre os valores originalmente autuados, nos termos das razões de mérito já 



 

apresentadas que levam a sua improcedência total ou parcial, as quais não foram 
analisadas nas diligências. 

Em seguida, pela Resolução de nº 149/2013, de fls. 229, o presente 
feito foi retirado de pauta para que fosse providenciado pela SEGE o atendimento de 
julgamento em conjunto dos processos relacionados no segundo parágrafo da mesma. 

A Recorrente apresenta memoriais de fls. 238 a 240, manifestando 
pela retirada do solidário Sérgio Donizete Veronezi do polo passivo tendo em vista que o 
mesmo era empregado da recorrente sem poder de representação da mesma e que fora 
objeto de impetração de Mandado de Segurança junto à Terceira Vara da Fazenda 
Pública Estadual pelo processo nº 5049003.05.210.8.09.0051, com concessão de liminar 
para essa finalidade. 

O Representante fazendário requer a juntada do Relatório Diligencial 
de fls. 264 a 268, relativo à revisão fiscal procedida nos autos do PAT 3010841437134, no 
qual é contestada a compensação pretendida pela diligência de fls. 202 a 204. 

É o relatório. Decido. 

D E C I S Ã O 

Por meio do presente auto de infração, o Fisco Estadual reclama do 
sujeito passivo em epígrafe o ICMS no valor de R$285.259,95 (duzentos e oitenta e cinco 
mil, duzentos e cinquenta e nove reais e noventa e cinco centavos) em razão do 
aproveitamento indevido de crédito outorgado de 5%, no período de 01/01/04 a 31/12/04, 
referente a exportações não comprovadas. 

No que se refere ao pedido de exclusão da lide do solidário Sr. 
Sérgio Donizeti Veronese, reiterado na peça de fls. 238/240, fundado em liminar que teria 
sido concedida pelo Juiz da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual (doc. de fls. 241/242), 
hei de acolhê-lo, porém com fundamento diverso. 

Pelo que consta do formulário de Identificação do Sujeito Passivo 
Solidário, de fls. 03, verifica-se que o solidário foi incluído na relação jurídica processual 
por força de “procuração com outorga de poderes para administração” (Quadro 4 – 
Observações do formulário), procuração esta cuja cópia consta da instrução processual às 
fls. 06 dos autos. 

O referido documento foi lavrado no Registro Civil das Pessoas 
Naturais do 39º Subdistrito Vila Madalena da Comarca da Capital do Estado de São Paulo 
no dia 22 de dezembro de 2014 e, desta forma, a outorga de poderes não poderia 
alcançar os fatos geradores referenciados no auto de infração (meses abril e novembro de 
2014).  

Assim, cai a motivação fática adotada pela autoridade lançadora para 
inclusão do solidário Sr. Sérgio Donizeti Veronese na lide. 

Por esta razão, o excluo da lide. 

No que se refere ao mérito, a autuação fiscal tem por suporte a 
relação de “Notas Fiscais de Exportação (CFOP 6501 e 7101) Sem a Devida 
Comprovação”, de fls. 029 usque 042, por meio da qual o Fisco demonstra a existência de 
diversas notas fiscais emitidas para fins de exportação em relação às quais não houve a 
comprovação da efetiva saída das mercadorias do país. 

Porém, como já relatado, com exceção da alegação de sobreposição 
de lançamentos, não há nos autos nenhuma discussão acerca da matéria de fato, isto é, 
acerca da efetividade das exportações que dariam à autuada o direito ao crédito 
outorgado por ela usufruído.  



 

Desse modo, fica incontroverso o fato de que, relativamente às notas 
fiscais relacionadas pelo Fisco, não há comprovação da exportação. 

Nesse sentido, não subsiste a alegação da autuada de que 
promoveu exportação indireta, realizada por empresa comercial exportadora (“trading 
company”) e que a trading é que deveria ser chamada ao processo para esclarecer a 
questão da exportação, figurando absurdo impor ao frigorífico fazer prova da atividade de 
terceiros. 

De se ver que o art. 79 do Anexo XII do RCTE, na redação em vigor 
à época dos fatos, regulando a matéria, estabeleceu que “O estabelecimento remetente 
fica obrigado ao pagamento do imposto devido, monetariamente atualizado, sujeitando-se 
aos acréscimos legais, inclusive multa, previstos na legislação estadual, nos casos em que 
não se efetivar a exportação (i) após decorrido o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, 
contados da saída da mercadoria do seu estabelecimento; (ii) em razão da perda da 
mercadoria, qualquer que seja a causa; (iii) em virtude de reintrodução da mercadoria no 
mercado interno.” 

Ou seja, é irrelevante o fato de que a mercadoria não tenha sido 
exportada por culpa da trading, visto que a remetente, que usufruiu do benefício fiscal, tem 
o dever de efetuar o controle das exportações indiretas que realizar. 

Registre-se que a alegada sobreposição de lançamentos, questão 
abordada na primeira instancia e ali resolvida com apoio na manifestação diligencial de fls. 
137/139 – no sentido de que inexiste a referida sobreposição –, volta a ser discutida, tendo 
dado ensejo à manifestação do Auditor Fiscal Manoel Luis Neves Campanelli, de fls. 
202/204, que propôs a compensação dos valores exigidos em diversos autos de infração 
lavrados contra a autuada. 

A compensação proposta, cuja amplitude alcança 11 (onze) autos de 
infração, resultou na proposta de procedência parcial no valor de ICMS de R$ 151.399,42 
(cento e cinquenta e um mil, trezentos e noventa e nove reais e quarenta e dois centavos). 
Segundo expressão da autoridade revisora, 7 (sete) deles são referentes à estornos de 
créditos na Auditoria do ICMS, período de 2002 a 2005 e os outros 4 (quatro) referem-se 
às apurações do ICMS substituição tributária pelas operações anteriores, desde a geração 
dos créditos outorgados de exportação, suas compensações, eventuais transferências e 
saldos a pagar e a transportar. 

Ainda segundo a autoridade fiscal revisora estes últimos processos 
(AI’s 3.0213534.840.46, 3.0213590.672.70, 3.0213632.596.34 e 3.0213682.178.83) foram 
julgados definitivamente em julho/2013 e em relação a eles é analisada a possibilidade de 
compensação com os demais. 

Portanto, a proposição de compensação considera os valores 
relativos aos 4 (quatro) autos de infração mencionados com o crédito tributário exigido no 
presente processo e nos demais relacionados às fls. 204 dos autos, compensação esta 
que pode ser visualizada nas planilhas de fls. 207/213, com especial atenção àquelas 
constante de fls. 211. 

No entanto, em contraposição ao relatório diligencial referido (fls. 
202/204), o auditor fiscal Rogério Carneiro de Resende elaborou a peça diligencial 
encartada às fls. 264/268, em resposta à Resolução nº 098/2013, da Primeira Câmara 
Julgadora, que determinou a análise das compensações propostas, e aqui discutidas, em 
relação ao PAT nº 3010841437134.  

Na peça em referência (ver fls. 264/268), o auditor fiscal Rogério 
Carneiro de Resende assim se expressa, verbis: 



 

“Entendemos que existe uma desconexão entre a origem dos créditos 
tributários presentes nos processos sugeridos para a compensação. No 
cálculo dos valores lançados a título de ICMS Substituição Tributária pelas 
Operações Anteriores (processos n°s 3021359067270, 3021363259634 e 
3021368217883) não foi questionado o valor do crédito outorgado 
‘aproveitado a maior’ (objeto dos processos n°s 3010552322621, 
3010841437134 e 3017631802143). Este fato é comprovado pelas tabelas 
utilizadas para demonstração da apuração do ICMS Substituição Tributária 
pelas Operações Anteriores (coluna IX), págs 292, 293, 295 e 297. Nelas o 
crédito outorgado de exportação foi calculado pela autoridade fiscal e 
utilizado, apenas, para abater o ICMS devido por Substituição Tributária 
pelas Operações Anteriores, conforme previsão legal. Quanto ao processo 
n° 3022209115294 temos o mesmo raciocínio: o saldo credor, cujo estorno 
está sendo reclamado, teve origem pelo aproveitamento indevido de crédito 
outorgado, cujo lançamento se deu através dos processos n°s 
3010552322621 e 3010841437134 (já mencionados anteriormente). 

A possibilidade, que acreditamos ser possível, seria uma compensação 
parcial/dos valores de ICMS lançados através de dois processos similares, 
quais sejam: 

• 3017631802143: que no mês de abril/2004 apresenta estorno do 
crédito outorgado de exportação no valor de R$ 151.399,42; 

• 3010552322621: que no mês de abril/2004 apresenta estorno 
englobado do crédito outorgado de exportação e também do crédito 
outorgado de 9% sobre a saída de produtos resultantes do abate de gado 
bovino adquirido em operação interna, no valor de R$ 32.427,94. 

Salientamos que os valores lançados a título de estornos se referem ao 
resultado de diversas compensações com saldos credores favoráveis ao 
contribuinte, existentes durante o período auditado. 

A respeito do processo n° 3010552322621, percebemos que é apresentado 
um estorno de crédito outorgado relativo a dois fatos distintos. Desta forma 
devemos extrair, do valor total, aquele relativo ao estorno do crédito 
outorgado de exportação, para que se possa compensar com o valor do 
processo n° 3017631802143 que trata apenas deste fato. Para isto nos 
servimos da Declaração Periódica de Informações (DPI) que traz os valores 
dos 2 (dois) créditos outorgados ‘separadamente’, fato que nos possibilita 
calcular um Índice. 

De acordo com este documento encontramos os seguintes valores de 
crédito outorgado aproveitado no mês de ABRIL/2004: 

*crédito outorgado de exportação: R$ 154.484,79 

*crédito outorgado de 9% sobre a saída de produtos resultantes do abate 
de gado bovino adquirido em operação interna: R$ 580.680,30 

Desta forma, o crédito outorgado de exportação representaria 21,01% do 
total lançado. Utilizando este índice no processo 3010552322621 
concluímos que dos R$ 32.427,94 lançados no mês 04/2004, apenas R$ 
6.813,11 se referem ao crédito outorgado de exportação. 

Fazendo a compensação, o processo n° 3017631802143 permaneceria 
com os mesmos valores, quais sejam: 

04/2004: R$ 151.399,42 

11/2004: R$ 133.860,53 

Enquanto o processo n° 3010552322621 passaria aos seguintes valores: 

04/2004: R$ 25.614,83 - que seria: (R$ 32.427,94 - R$ 6.813,11); 



 

12/2004: R$216.514,34 

Neste último caso, o valor de R$ 25.614,83 remanescente, seria relativo, 
somente, ao estorno do crédito outorgado de 9% sobre a saída de produtos 
resultantes do abate de gado bovino adquirido em operação interna, 
enquanto que o valor de R$ 216.514,34 continuaria englobando o estorno 
dos dois créditos outorgados.” (grifamos) 

Assim, não há margem para a referida compensação, visto que o 
valor compensável de R$ 6.813,11 já foi abatido no AI nº 3010552322621, em julgamento 
proferido pela Terceira Câmara Julgadora, em 11 de maio de 2016, foi dado parcial 
provimento ao recurso apresentado para considerar parcialmente procedente o auto de 
infração nos termos da revisão de fls. 498 a 502, no valor do ICMS de R$ 242.129,12 (o 
valor originário era de R$ 248.942,28). 

Desta forma, urge considerar o crédito tributário objeto do presente 
lançamento na sua integralidade. 

Diante do exposto, excluo da lide o solidário Sr. Sérgio Donizeti 
Veronese e, quanto ao mérito, conheço do recurso, nego-lhe provimento para confirmar a 
sentença singular que considerou procedente o auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões, em 13 de maio de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00696/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: Processual. Pedido de conversão do julgamento em 
diligência, formulado pelo sujeito passivo. Rejeitado. 
Preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, 
por insegurança na determinação da infração e por cerceamento 
ao direito de defesa. Rejeitada.  ICMS. Aproveitamento indevido 
de crédito outorgado, por inadimplência no recolhimento de 
imposto.  Improcedência. 
 
1. A falta de instrução defensória motiva a rejeição de converter 
o julgamento em diligência, requerido pelo sujeito passivo nas 
peças de defesas;  
 
2. A ausência de afronta à prescrição do art. 20 da Lei nº 
16.469/2009 impõe a rejeição das preliminares arguidas pelas 
partes que se sentirem prejudicadas e oportuniza a continuidade 
do processo para que o mérito da ação seja apreciado e julgado 
pela autoridade competente; e 
 
3. A comprovação de que o sujeito passivo agiu de acordo com 
as normas complementares tributárias motiva a reforma da 
decisão proferida pela Primeira Instância a suporta a declaração 
da improcedência do auto de infração no julgamento proferido 
pela instância seguinte. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 16 de dezembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência formulado pela autuada. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Washington Luis Freire de Oliveira, 
Edson Abrão da Silva e José Pereira D'abadia. Por maioria de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação da 
infração e por cerceamento do direito de defesa, arguidas pela autuada. Foram 
vencedores os Conselheiros Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Washington 
Luis Freire de Oliveira e José Pereira D'abadia. Vencido o Conselheiro Edson Abrão da 
Silva. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, dar-lhe provimento 
para reformar a sentença singular e considerar improcedente o auto de infração. Foram 
vencedores os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, Edson Abrão da Silva e José 
Pereira D'abadia. Vencidos os Conselheiros Nislene Alves Borges e Washington Luis 
Freire de Oliveira que votaram pela procedência do lançamento fiscal. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, descrita no auto 
de infração, acusa o sujeito passivo de omissão no recolhimento do tributo com a redação 
seguinte: 

 



 

Omitiu o pagamento do ICMS, na importância de R$ 1.928.660,98 
(um milhão, novecentos e vinte e oito mil, seiscentos e sessenta reais e noventa e oito 
centavos), referentes aos meses de janeiro/12, e abril/12 a junho/12, em razão de 
escrituração indevida de valores relativos a crédito outorgado, relacionados às saídas 
interestaduais destinadas à comercialização ou industrialização, pois estava inadimplente 
com o ICMS relativo à obrigação tributária cujo pagamento deveria ter ocorrido no mês 
correspondente à referida escrituração. Dessa forma, estava impedido de usufruir do 
benefício fiscal. Em consequência, o sujeito passivo deve recolher o ICMS reclamado na 
peça basilar, o qual deve ser acrescido da penalidade correspondente e dos demais 
acréscimos legais, conforme demonstrativo e documentos em anexo – (Livro Fiscal 
Registro de Apuração do ICMS e Comparativo EFD X SARE).  

 
A infração tem o suporte dos art. 64 da Lei nº 11.651/91, c/c com art. 

1°, § 1°, inciso I do Anexo IX e art. 86 do Decreto nº 4.852/97. A penalidade proposta 
atende à prescrição do art. 71, inciso IV, alínea "a" do CTE.  

 
O auto de infração está instruído com os documentos: Anexo 

Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário; Demonstrativo do Crédito Outorgado 
Indevido; cópias do Livro Registro de Apuração do ICMS Operações Próprias; 
Comparativo EFD X SARE; Recibo de Mensagem da Entrega da Notificação ao Sujeito 
Passivo; e cópia Intimação – Auto de Infração nº 4 0113047-201-16, fls. 03 a 16.  

 
O Sujeito Passivo impugna o lançamento tributário na primeira fase 

processual, "fls. 19 a 33", e argui a preliminar de nulidade da peça básica, por 
cerceamento ao direito de defesa e insegurança na determinação da infração, alicerçadas 
nas premissas: falta de intimação do contribuinte quando do início do procedimento – 
cerceamento de defesa – publicidade; inexistência de motivos para lavratura do auto de 
infração;  cerceamento ao direito de defesa – insegurança na determinação da infração; e 
do excesso de exação – parte em que transcreve sentença do Superior Tribunal Federal, 
fl. 26.  

 
No mérito, afirma que o imposto a ser recolhido nos meses 

apontados no auto de infração, em acordo firmado com a Secretaria da Fazenda Estadual 
foi parcelado e pago corretamente, antes da lavratura do auto de infração ou do início de 
qualquer procedimento administrativo; que os créditos exigidos no auto de infração, se 
devidos, deveriam glosar as parcelas mensais pagas originárias do Termo de Acordo e do 
parcelamento assinado pelo impugnante e tesouro estadual; que no histórico da autuação 
é proporcionador de insegurança na determinação da infração quanto a tipificação-
infração e penalidade; contesta a penalidade proposta, ao afirmar que ela é confiscatória, 
bem com a aplicação dos juros e correção monetária, que não há nos autos, 
demonstração da ocorrência do fato gerador do imposto, faz citações doutrinárias e 
jurisprudenciais para defender a sua fundamentação contraditória. 

  
Ao final, requer o acatamento das preliminares de nulidade da peça 

basilar, a realização de diligências. No mérito, que seja julgado insubsistente o auto de 
infração, e, no caso de haver conclusão contrária e na existência de algum débito que os 
índices legais e constitucionais para a cobrança sejam utilizados.  

 
Instrui a peça de defesa com os documentos de "fls. 34 a 167".  
 
O julgador singular, "fls. 169 a 172", decide procedente do auto de 

infração, depois de rejeitar os questionamentos preliminares formulados pelo impugnante.  
 



 

O Sujeito Passivo foi novamente intimado "fls. 173", a pagar quantia 
exigida ou apresentar Recurso Voluntário.  

 
O Sujeito Passivo, após as intimações de praxe, fl. 173, recorre da 

decisão singular a uma das Câmaras Julgadoras do Conselho Administrativo Tributário, 
"fls. 176 a 190", momento em que ratifica a tese impugnatória. Modifica-a, tão somente, a 
parte do pedido com o resumo:  

 
“1 - que sejam acatadas as preliminares aqui sustentadas;  
 
2 - que o processo seja diligenciado, para ser produzida provas 

contábil-fiscais, a fim de positivar a ocorrência da devida aplicação da redução da base de 
cálculo; 3 - seja deferida prova pericial a ser produzida por técnico indicado por esse 
Egrégio CAT;  

 
4 - que seja julgado insubsistente o AI, pela inexistência de causas 

legais e legítimas que lhes dê embasamento, como foi amplamente demonstrado nos itens 
precedentes;  

 
5 - que seja reformada a v. decisão 1181/2014-JULP; face aos 

argumentos aqui sustentados;  
 
6 - que, haja vista a utilização de índices ilegais e inconstitucionais 

(juros, correção monetária, multas, etc...) seja deferida a realização de perícia técnica para 
que se apure, o que se admite apenas por argumentar, caso haja algum débito, o real 
valor de tal, utilizando-se, daí, índices legais e constitucionais, excluídos os que confirmam 
o confisco.”, fl. 190. 

  
A Câmara Julgadora “do Conselho Administrativo Tributário, em 

sessão realizada no dia 12/11/2014, acatando proposição da Conselheira Relatora, 
 
CONSIDERANDO que a Lei 18.657 de 22 de setembro de 2014, 

permite a convalidação da utilização de benefício fiscal previsto na legislação tributária 
estadual, ocorrido até o dia 30 de abril de 2014, sem cumprimento das condições referidas 
nos incisos I a V, da referida lei;  

 
CONSIDERANDO que a referida convalidação ficou condicionada a 

que o contribuinte apresente requerimento ao Superintendente da Receita, no prazo de 
120 dias, contados da data de publicação desta lei, comprovando o cumprimento da 
condição, no prazo de 60 dias, também da data da publicação;  

 
CONSIDERANDO que o presente processo tem como objeto a 

exigência de pagamento de imposto em razão da utilização de benefício fiscal sem o 
cumprimento da condição, situação, em tese, alcançada pela mencionada convalidação;  

 
CONSIDERANDO, finalmente, o princípio constitucional da eficiência 

ao qual deve obedecer a Administração Pública;  
 
RESOLVE, por unanimidade de votos, retirar o presente processo de 

pauta e encaminhá-lo à Secretaria Geral - SEGE, com intuito de aguardar o decurso do 
prazo previsto para a apresentação do pedido de convalidação a ser formulado pelo 
contribuinte à Superintendência da Receita e, após, se for o caso, repautar.  

 



 

Obs.: A Representação Fazendária concorda com a proposta. 
 
 Participaram da decisão os Conselheiros Nislene Alves Borges, 

Talita Pimenta Félix, Eduardo Romano Gonçalves Stival, Lidilone Polizeli Bento e Nivaldo 
José Mendes. 

 
Pela Resolução 163/2014 "fls. 192 e 193", resolve retirar o presente 

processo de pauta e encaminhá-lo à Secretaria Geral – SEGE, com intuito de aguardar o 
decurso do prazo previsto para a apresentação do pedido de convalidação a ser formulado 
pelo contribuinte à Superintendência da Receita e, após, se for o caso, repautar.”, fls. 192 
e 193.  

 
Os documentos, "fls. 195 a 198", foram juntados ao processo para 

efeito de instrução.  
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
A causa da constituição do crédito tributário pelo lançamento de 

ofício é a omissão no recolhimento do ICMS, causada pela escrituração indevida de 
valores relativos a crédito outorgado nas saídas interestaduais de mercadorias destinadas 
à comercialização ou industrialização, nos meses de janeiro, abril, maio e junho de 2012, 
período em que o sujeito passivo se achava inadimplente com o ICMS relativo à obrigação 
tributária, cuja liquidação deveria ocorrer no mês correspondente à referida escrituração. 

 
Analisei o requerido diligencial do processo, formulado pelo sujeito 

passivo, com o entendimento de que a base da lavratura do auto de infração é a 
escrituração indevida de crédito outorgado mencionado no parágrafo anterior. No curso 
processual não consta qualquer demonstrativo da existência de crédito favorável ao 
recorrente, ou demonstrativo divergente do trabalho executado pela fiscalização. 

 
Por isso, considero, neste momento, ser desnecessário o deferido do 

requerimento do defendente, pois ele não instruiu a sua defesa com a comprovação de 
que os resultados obtidos e motivadores da exigência do imposto, somado com a multa e 
demais acréscimos legais é indevido. O autuado limitou a afirmar que o crédito devido nos 
meses basilares do lançamento fiscal estavam parcelados, como também, pleitear a 
compensação dos créditos relativos aos pagamentos das parcelas acordadas com a 
Secretaria da Fazenda.  

 
A ausência de instrução da defesa motivou a rejeição do pedido de 

conversão do julgamento em diligência, neste momento de decisão do processo. 
 
Quanto aos questionamentos preliminares de nulidade da peça 

básica, arguidas pela parte de direito, por insegurança na determinação da infração e por 
cerceamento ao direito de defesa vejo que esses incidentes, ou qualquer outro 
acontecimento relacionado com a execução da tarefa funcional e passível de nulidade, 
previsto na legislação processual, não aconteceram no curso do trabalho fiscal, o que me 
motiva a rejeitá-las. Esta conclusão eu a obtive no estudo que realizei na formalização do 
crédito fazendário, ora em discussão. Considero, neste primeiro momento, correto o 
lançamento e sou pela sua tramitação, visto que a autoridade lançadora o propôs no auto 
de infração sem violar os princípios estabelecidos no art. 20 da Lei nº 16.469/2009.   

 



 

A autoridade administrativa é competente, descreveu o erro cometido 
pelo sujeito passivo com clareza, apontou a norma legal infringida e indicou a penalidade 
aplicável de acordo com a letra da legislação tributária em vigor na data da ocorrência do 
fato gerador da obrigação tributária. Diante do procedimento da fiscalização, as 
preliminares de nulidade da peça basilar, arguidas pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração e por cerceamento ao direito de defesa não foram acolhidas na 
sessão de julgamento cameral deste volume. 

 
Com estes esclarecimentos, não acolho as preliminares de nulidades 

da peça básica, por insegurança na determinação da infração e por cerceamento ao 
direito de defesa, arguidas pela parte de direito. 

 
Quanto ao mérito, vejo que a base da existência omissão no 

recolhimento do ICMS, na óptica fiscal, tem por motivo a escrituração indevida de valores 
relativos a crédito outorgado nas saídas interestaduais de mercadorias destinadas à 
comercialização ou industrialização, nos meses de janeiro, abril, maio e junho de 2012, 
período em que o sujeito passivo deixou de recolher o crédito tributário de direito do 
sujeito ativo, fato que gerou a declaração fiscal de inadimplência. 

 
O que não foi observado é que o sujeito passivo parcelou o débito do 

ICMS, que foi apurado no seu livro fiscal nos referidos meses do ano 2012, antes do início 
da ação fiscal, conforme provam os documentos instrutórios da defesa, fls. 42 a 50, 
seguidos dos Documentos de Arrecadação – DAREs 2.1 e demais documentos de prova 
do parcelamento, fls. 51 a 167 dos autos.  

 
O procedimento do autuado sintoniza com as regras dos artigos 6º, 

incisos II e VI e 12 da Lei Complementar nº 104 de 09 de outubro de 2013, que transcrevo: 
  
Art. 6º São garantias do contribuinte:  
 
I – [...] 
 
II - a faculdade de corrigir obrigação tributária, principal e/ou acessória, antes de 
iniciado o procedimento fiscal visando apurar a sua prática, o que impedirá a 
aplicação de sanção pelo ilícito previamente retificado; 
[...] 
 
VI - a fruição dos benefícios e incentivos fiscais ou financeiros, bem como o acesso 
a linhas oficiais de crédito e a participação em licitações, independentemente da 
existência de processo administrativo ou judicial relativo a crédito de natureza 
tributária não inscrito em dívida ativa, sem prejuízo do disposto no art. 206 do 
Código Tributário Nacional; 

 
Art. 12. A existência de processo administrativo relativo a crédito tributário não 
inscrito em dívida ativa não impedirá que o contribuinte usufrua de benefícios e 
incentivos fiscais ou financeiros, ou participe de licitações. 

 
Do compulso dos autos, verifiquei que, diante da faculdade de 

correção das obrigações tributárias principal ou acessória, antes do início da ação fiscal, o 
autuado procurou o setor fiscal competente, parcelou o crédito fazendário e quitou-o 
conforme provam os DAREs, em anexo.  

 
Outro fato favorável ao polo passivo é a previsão do inciso VI do art. 

6º supratranscrito, pois ele prevê a garantia da fruição dos benefícios e incentivos fiscais 
ou financeiros, independentemente da existência de processo administrativo ou judicial 
relativo a crédito de natureza tributária não inscrito em dívida ativa. 



 

 
Além dessas faculdades legais, o art. 12 da referida Lei 

Complementar também beneficia o contribuinte visto que ele vai uma além das correções 
das obrigações tributárias principal ou acessória, ele trata de processo administrativo, ou 
seja, crédito tributário lançado, que originou a existência processo administrativo tributário, 
desde que não inscrito em dívida ativa, não haverá impedimento de o contribuinte 
usufruir de benefícios e incentivos fiscais ou financeiros, ou participe de licitações. 

 
 Nos autos não há comprovação de que o sujeito passivo tinha débito 

tributário inscrito em Dívida Ativa do Estado, como também, que ele não tenha cumprido 
com o acordo de parcelamento do crédito fiscal, que foi efetivado com o setor fiscal 
competente e que se acha com as parcelas liquidadas antes do início da ação fiscal ou da 
ciência da existência do auto de infração. 

 
Os documentos instrutórios das defesas mostram que o sujeito 

passivo atendeu aos compromissos do parcelamento do débito apurado nos seus livros 
fiscais relativos aos meses identificados no auto de infração e contraditados nos 
atendimentos notificatórios da constituição do crédito tributário.  

 
Em face ao exposto e para concluir este voto, decido rejeitar o 

pedido de diligência formulado pela autuada e rejeitar as preliminares de nulidade do auto 
de infração, por insegurança na determinação da infração e por cerceamento do direito de 
defesa, arguidas pela autuada. Quanto ao mérito, decido, conhecer do recurso, dar-lhe 
provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente o auto de 
infração.  

 
 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 17 de maio de 2016. 
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ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 29 de abril de 2016, decidiu, por maioria de votos, rejeitar o pedido de 
diligência formulado pelo sujeito passivo. Foram vencedores os Conselheiros Márcio 
Nogueira Pedra, Washington Luis Freire de Oliveira e Marlene Maria da Silva Ruguê 
Bernardes. Vencidos os Conselheiros José Pereira D'abadia e José Luiz Rosa. Por 
maioria de votos, rejeitar as preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela 
autuada, por insegurança na determinação da infração e por cerceamento do direito de 
defesa. Foram vencedores os Conselheiros Márcio Nogueira Pedra, Washington Luis 
Freire de Oliveira e Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes. Vencidos os Conselheiros 
José Pereira D'abadia e José Luiz Rosa. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer 
do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Márcio Nogueira 
Pedra, Washington Luis Freire de Oliveira e Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes. 
Vencidos os Conselheiros José Pereira D'abadia e José Luiz Rosa, que votaram pela 
improcedência do auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Neste processo o Fisco acusa o Contribuinte de omitir o pagamento 
do ICMS, na importância de R$42.510,19 (Quarenta e dois mil, quinhentos e dez reais e 
dezenove centavos), em decorrência da adoção de procedimento irregular consistente na 
utilização de saldo de crédito outorgado de Álcool Etílico Anidro Combustível - AEAC 
inexistente, conforme faz prova o resultado da Auditoria do Crédito Outorgado realizada no 
período de janeiro/2010 a dezembro/2011. Está sendo cobrado ICMS e os acréscimos 
legais. Para todos os fins legais e com fulcro no § 2º, do artigo 19, Decreto nº 6.930, de 09 



 

de junho de 2009, adoto o relatório constante da sentença de primeira instância  nº 
98/2016 – JULP ,  de fls 289/290,  que abaixo transcrevo : 

 
“Trata-se da detecção de omissão de pagamento do ICMS, em 

decorrência da adoção de procedimento irregular, consistente na utilização de “saldo de 
crédito outorgado de álcool etílico anidro combustível – AEAC inexistente”, conforme faz 
prova o resultado da Auditoria do Crédito Outorgado, demonstrativos, DPI's e documentos 
em anexos. Acompanha, ainda, o Anexo Estruturado – Descritivo Complementar da 
Ocorrência. 

 
O sujeito passivo compareceu tempestivamente ao feito descrevendo 

em primeiro lugar a acusação fiscal e, também, vindo a transcrever a legislação tributária 
que a fundamentou, para, em seguida, apresentar suas razões de direito e, ao final, pedir 
pela improcedência do feito, pela busca da verdade material e a realização da revisão do 
lançamento, para tanto, apresentou sua apuração, que considera correta. 

 
Através do Despacho n° 007/13-JULP, foram os autos convertidos 

em diligências para se obter manifestações da autora sobre os coeficientes utilizados, a 
apuração dos créditos outorgados, a utilização do total das saídas das operações 
incentivadas e a análise da documentação apresentada pela defendente. 

 
Em atenção a esse despacho, de forma sintética, através do 

Relatório n° 0326/13-GCOM foram esclarecidas as dúvidas sobre o coeficiente utilizado e 
a sua não repercussão no resultado e, ainda, sobre as saídas totais. 

 
Notificado o polo passivo desse relatório, retornou ele ao feito agora 

alegando que as irregularidades se referem exclusivamente ao preenchimento de 
determinados campos do demonstrativo do anexo da IN n° 493/01-GSF, alegando que 
nesse relatório não teria se esclarecido alguns pontos de divergência e que a fiscalização 
estaria equivocada, que a sistemática extrapolaria a regra posta por essa instrução, além 
de não restar demonstrado que o crédito apropriado teria ultrapassado a situação. 

 
Novamente convertidos os autos em diligência, agora através do 

Despacho n° 1925/2014-JULP, para que fosse complementado o requerido no despacho 
anterior e afastado qualquer indício do cerceamento do direito do polo passivo alegado, 
fazendo o esclarecimento das dúvidas ainda suscitadas pela impugnante. 

 
Realizadas as análises dos autos e dos questionamentos 

apresentados pela impugnante o revisor, através do Relatório n° 347/15-GCOM, veio a 
resumir em três situações, esclarecendo duas delas, já que quanto a terceira não teria 
existido contestação, apesar, frisa, que o relatório anterior e as notas explicativas já as 
teriam explicado, transcrevendo, em seguida, os dispositivos legais que fundamentaram 
seus argumentos e apresentando planilhas complementares. 

 
Concluiu o seu relatório, finalmente, se manifestando favorável ao 

trabalho fiscal efetuado pela autora sem ressalvas e/ou correções. Junta as cópias dos 
Pareceres e do Livro Registro de Apuração do ICMS. 

 
Depois de intimada a impugnante desse último relatório, então, ela 

retornou ao feito agora alegando que não se teriam sido informadas as exclusões que 
estavam sendo feito, o que lhe teria cerceado o direito de defesa, pois não teria tido plena 
ciência diante da omissão desses detalhes, afirmando que as diligências não teria 



 

esclarecido qual forma se teria feito e que o levantamento seria lacunoso quanto as 
devoluções. 

 
Finalmente, alegou que o trabalho teria contrariado a norma e que 

não restariam demonstrados e/ou comprovados os estornos de débitos.” 
 
 
Em sequência ao relatório, informo que o Julgador singular afastou a 

preliminar arguida pela defesa e decidiu pela procedência do lançamento.  
 
Inconformada, a autuada apresenta recurso à Câmara Julgadora. A 

defesa inicia seu recurso alegando que a Fiscalização, embora tenha alterado o valor das 
saídas totais de apenas 05 (cinco) meses de 2010, procedeu a alteração dos coeficientes 
aplicáveis a todos os meses do ano, exceto o mês de setembro/2010. Completa afirmando 
que na apuração  constante do “Demonstrativo Mensal de Apuração do Crédito Outorgado 
do AEAC” não houve qualquer mudança entre os valores considerados pela recorrente, a 
título de saídas totais para os meses de fevereiro, julho, agosto, setembro, outubro, 
novembro e dezembro, com os valores considerados pela fiscalização. Conclui que, se 
não ocorreu divergência no valor das saídas totais destes meses, não seria cabível a 
alteração do coeficiente para tais meses. Entende que está demonstrada a improcedência 
do lançamento. 

 
A recorrente segue, em sua peça de defesa, afirmando que o mesmo 

erro foi cometido pelo Fisco no exercício de 2011, onde foram alterados, na apuração de 
ofício, os coeficientes de todos os meses do ano, enquanto o valor das saídas totais só foi 
alterado em relação ao mês de abril/2011. Como na análise relativa ao exercício de 2010, 
a recorrente conclui que, se não ocorreu divergência no valor das saídas totais destes 
meses, não seria cabível a alteração do coeficiente para tais meses. Entende que, desta 
forma, não há que se falar na exigência de qualquer diferença a título de ICMS.  

 
Em seguida, a recorrente afirma que não agiu em desacordo com as 

normas previstas na Instrução Normativa nº 493/2001 – GSF. Afirma que na referida 
norma não há previsão de que nas saídas totais só deve ser computada a soma das 
saídas tributadas incentivadas. Afirma que a inclusão, nas saídas totais, das saídas 
tributadas incentivadas e das não incentivadas, está em consonância com o fato de que o 
coeficiente, encontrado a partir do cálculo da proporção das saídas de AEAC em relação 
às saídas totais, é aplicado sobre o campo 12 do LRA do ICMS, que indica o valor total 
dos créditos a serem apropriados. Conclui que “a utilização do número que refita as 
Saídas Totais para o cálculo desse coeficiente está em consonância com o uso que lhe 
será dado nas operações subsequentes de cálculo do crédito outorgado.” 

 
A recorrente também afirma que as alterações na Lei nº 13.246/1998 

suprimiram a referência na qual se baseou o Parecer nº 1390/2006 – GOT para concluir 
que nas saídas totais devem ser incluídas apenas as saídas incentivadas. Desde a edição 
da Lei nº 16.286/2008 foi suprimida da legislação estadual a referência ao fato de que “o 
valor do benefício deve ser equivalente ao montante líquido que seria despendido pelo 
Estado de Goiás no financiamento do ICMS abrangido pelo referido Programa, observado 
o limite máximo de 60% (sessenta por cento) do ICMS devido”. Com isto, a recorrente 
conclui que, não estando o Parecer fundado na atual redação da Lei nº 13.246/1998, 
então a interpretação nele defendida  não pode mais ser aplicada para fins de cálculo do 
crédito outorgado. Afirma que se deve afastar a aplicação do Parecer na análise do 
presente caso. 

 



 

A recorrente alega, ainda, que não procede o entendimento do Fisco 
de que não devem ser suprimidos do total geral dos créditos (campo 12 do LAP ICMS) os 
créditos relativos a operações de devolução. Ressalta que a não supressão destes 
créditos  implica na distorção do valor total dos créditos a serem apropriados, distorcendo 
também o cálculo do crédito outorgado. Pede que se considerem improcedentes as 
exigência de ICMS feitas em função da alteração efetuada pela fiscalização nos valores 
utilizados sob a rubrica valor total dos créditos a serem apropriados (campo 12 do LRA 
ICMS).  

 
Por fim, a autuada, alegando a ocorrência de equívocos nas 

diligências já realizadas no processo, solicita nova diligência. Conclui seu recurso pedindo 
a nulidade do auto de infração por cerceamento do direito de defesa e por insegurança na 
determinação da infração, pedindo a realização de nova diligência e pedindo a 
improcedência do lançamento. Posteriormente, reiterou seus argumentos em memoriais. 

 
É o relatório.  
 
 

VOTO 
 
 
 
A defesa inicia seu recurso alegando que a Fiscalização, embora 

tenha alterado o valor das saídas totais de apenas 05 (cinco) meses de 2010, procedeu a 
alteração dos coeficientes aplicáveis a todos os meses do ano, exceto o mês de 
setembro/2010. Completa afirmando que na apuração  constante do “Demonstrativo 
Mensal de Apuração do Crédito Outorgado do AEAC” não houve qualquer mudança entre 
os valores considerados pela recorrente, a título de saídas totais para os meses de 
fevereiro, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, com os valores 
considerados pela fiscalização. Conclui que, se não ocorreu divergência no valor das 
saídas totais destes meses, não seria cabível a alteração do coeficiente para tais meses. 
Afirma que o mesmo erro foi cometido pelo Fisco no exercício de 2011, onde foram 
alterados, na apuração de ofício, os coeficientes de todos os meses do ano, enquanto o 
valor das saídas totais só foi alterado em relação ao mês de abril/2011. A recorrente 
conclui que, se não ocorreu divergência no valor das saídas totais destes meses, não 
seria cabível a alteração do coeficiente para tais meses. Entende que, desta forma, não há 
que se falar na exigência de qualquer diferença a título de ICMS. 

 
Esta questão foi abordada nos trabalhos revisionais. Sobre ela, 

assim se manifestaram os auditores :  
 
“Não procede a argumentação defensória quanto à alegação 

efetuada a respeito dos coeficientes aplicados na auditoria, haja vista a diferença 
encontrada se referir ao arredondamento da quinta e da sexta casa decimal do coeficiente 
utilizado e não ter repercutido no resultado (fls 232).”  

 
“Conforme explicação da auditora original (folha 232), estas 

diferenças se referem ao arredondamento da quinta e sexta casa decimal do coeficiente 
utilizado e não interferiram no resultado.” 

 
 
Com efeito, as diferenças existentes referem-se às últimas casas 

decimais e não influenciam no resultado do cálculo do crédito de ICMS a ser deduzido. 



 

Além disso, basta efetuar os cálculos para verificar que , se há equívoco, este é do 
contribuinte. Tome-se por exemplo o mês de novembro de 2010. Em seu cálculo o 
contribuinte encontra o coeficiente 0,063900. Se for feito o cálculo, com a divisão do valor 
das saídas de AEAC pelas saídas totais, isto é, R$1.172.753,44 dividido por 
R$18.363.250,58  vamos encontrar o coeficiente de 0,063864 que é o valor encontrado 
pelo Fisco. As diferenças estão nas últimas casas decimais e não influenciam os cálculos 
seguintes, para chegar ao montante do crédito outorgado. Todavia, vale ressaltar que se 
há equívoco nos cálculos este é do contribuinte.  

 
Em seguida, a recorrente afirma que não agiu em desacordo com as 

normas previstas na Instrução Normativa nº 493/2001 – GSF, pois na  referida norma não 
há previsão de que nas saídas totais só deve ser computada a soma das saídas tributadas 
incentivadas.  

 
Realmente, os valores excluídos das saídas totais, para fins de 

cálculo do crédito outorgado, foram os valores de saídas não incentivadas.  E a razão para 
esta exclusão decorre da própria origem do benefício de crédito outorgado, o qual tem a 
finalidade de suprir a impossibilidade das usinas de álcool de fazer uso dos programas de 
incentivo à industrialização, FOMENTAR/PRODUZIR, por conta do tratamento tributário 
dispensado às operações de saída do  álcool etílico anidro carburante – AEAC do 
estabelecimento industrial que o produziu. Assim, como a finalidade do benefício fiscal  foi 
compensar a impossibilidade de utilização do FOMENTAR/PRODUZIR, correta está a 
exclusão das saídas não incentivadas do cálculo do crédito outorgado, posto que tais 
saídas não tem relação com os programas de incentivo à industrialização. Este 
posicionamento está sustentado pelos Pareceres números 563/2006 – GOT e 1390/2006 
– GOT , sendo que este último foi resultado de consulta formulada pelo sindicato das 
indústrias deste setor de atividade (SIFAEG – Sindicato da Indústria de Fabricação de 
Álcool do Estado de Goiás) do qual faz parte a autuada. Ou seja,  a resposta dada à 
consulta  obriga a recorrente a adotar os procedimentos ali indicados, sob pena de sofrer 
ação fiscal.  

 
A recorrente também afirma que as alterações na Lei nº 13.246/1998 

suprimiram a referência na qual se baseou o Parecer nº 1390/2006 – GOT para concluir 
que nas saídas totais devem ser incluídas apenas as saídas incentivadas. Desde a edição 
da Lei nº 16.286/2008 foi suprimida da legislação estadual a referência ao fato de que “o 
valor do benefício deve ser equivalente ao montante líquido que seria despendido pelo 
Estado de Goiás no financiamento do ICMS abrangido pelo referido Programa, observado 
o limite máximo de 60% (sessenta por cento) do ICMS devido”. Com isto, a recorrente 
conclui que, não estando o Parecer fundado na atual redação da Lei nº 13.246/1998, 
então a interpretação nele defendida  não pode mais ser aplicada para fins de cálculo do 
crédito outorgado. Afirma que se deve afastar a aplicação do Parecer na análise do 
presente caso. 

 
Não é o que se conclui a partir da leitura do dispositivo que concede 

o benefício e dos pareceres que tratam do assunto. Vejamos a redação do artigo 3º , da 
Lei nº 13.246/1998, já devidamente alterada e em vigor à época dos fatos geradores 
referentes ao presente processo :  

 

Art. 3º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a conceder crédito 

outorgado do ICMS: 

REVOGADO O INCISO I DO ART. 3º PELO ART. 4º DA LEI Nº 16.286, DE 30.06.08 – VIGÊNCIA: 
01.08.08. 

I - revogado; 



 

II - para os industriais do setor alcooleiro enquadrados no Programa FOMENTAR, em percentual, a ser 
estabelecido no regulamento, aplicável sobre o valor da operação realizada com álcool anidro, 
observado o seguinte quanto ao crédito outorgado: 
NOTA: Redação com vigência de 29.01.01 a 30.06.02. 

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO CAPUT DO INCISO II DO ART. 3º PELO ART. 1º DA LEI Nº 
14.185, DE 27.06.02 - VIGÊNCIA: 01.07.02. 

II – para os industriais do setor alcooleiro enquadrados no programa FOMENTAR ou PRODUZIR, 
em percentual a ser estabelecido no regulamento, aplicável sobre o valor da operação realizada 
com álcool anidro, observado o seguinte quanto ao crédito outorgado: 
NOTA: Redação com vigência de 01.07.02 a 31.12.11. 

a) o valor do benefício deve ser equivalente ao montante líquido que seria despendido pelo 
Estado de Goiás no financiamento do ICMS abrangido pelo referido Programa, observado o 
limite máximo de 60% (sessenta por cento) do ICMS devido; 
NOTA: Redação com vigência de 29.01.01 a 30.06.08. 

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO À ALÍNEA “A” DO INCISO II DO ART. 3º PELO ART. 3º DA LEI Nº 
16.286, DE 30.06.08 – VIGÊNCIA: 01.08.08. 

a) o valor do benefício tem como limite máximo o percentual de 30% (trinta por cento) do ICMS 
devido; 
NOTA: Redação com vigência de 01.08.08 a 31.12.11. 

b) é concedido em substituição à fruição do benefício do FOMENTAR em decorrência da 
seguinte sistemática de tributação e cobrança do ICMS: 
NOTA: Redação com vigência de 29.01.01 a 30.06.02. 

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO CAPUT DA ALÍNEA “B” DO INCISO II DO ART. 3º PELO ART. 1º 
DA LEI Nº 14.185, DE 27.06.02 - VIGÊNCIA: 01.07.02. 

b) é concedido em substituição à fruição do benefício do FOMENTAR ou PRODUZIR em 
decorrência da seguinte sistemática de tributação e cobrança do ICMS: 

1. na operação de saída com álcool anidro não se exige o pagamento do ICMS; 

2. o substituto tributário em relação ao ICMS incidente na operação com gasolina automotiva é o 
responsável pelo recolhimento, ao Estado de Goiás, do imposto correspondente à operação 
prevista no item anterior. 

 
 
Ora, verifico que a alteração feita no dispositivo não desvinculou o 

benefício da sua origem e finalidade, isto é, substituir a fruição do benefício do 
FOMENTAR ou PRODUZIR. É precisamente o que estabelece a alínea “b”, do inciso II, do 
citado artigo 3º, da citada lei, acima transcrito. Nos pareceres, a referência é a mesma, o 
crédito outorgado é concedido em substituição à fruição do benefício do FOMENTAR ou 
PRODUZIR em decorrência da sistemática de tributação e cobrança do ICMS relativo ao 
AEAC. Vejamos o que menciona o Parecer nº 1390/2006 – GOT :   

 

“Disciplinando a matéria, o Regulamento do Código Tributário 
Estadual, instituído pelo Decreto n. 4.852/97, implementou o crédito outorgado por meio 
do art. 11, inciso XXI, alínea "a", em seu anexo IX, deixando claro que o crédito outorgado 
surgiu em substituição à fruição do benefício do fomentar. 

Assim, resta claro que, ao estabelecer a nova forma de tributação 
para a saída de álcool anidro da usina, prevista no art. 11, inciso XXVI, "a", do Anexo IX-
RCTE e IN 493/01-GSF, o legislador quis tão somente manter o status quo das indústrias 
alcooleiras antes da implantação da nova sistemática, em outras palavras, visou a 
equivalência econômica entre o benefício do fomentar e o crédito outorgado em estudo. 

Neste sentido, observa-se que andou muito bem o Parecer n. 
563/2006-GOT, ao pronunciar que "para a elaboração do Demonstrativo Mensal de 
Apuração do Crédito Outorgado, previsto na IN 493/01-GSF deve ser considerado 
apenas o valor total das saídas incentivadas com os benefícios do Fomentar ou 
Produzir. Como as saídas para o exterior não são incentivadas com os benefícios 
desses Programas, entendemos que devem ser excluídas do valor total das saídas 
do mês para apuração da relação percentual prevista no art. 2º, parágrafo único, 
inciso II, alínea "a", da IN 493/01-GSF. Do mesmo modo devem ser excluídas 
quaisquer outras saídas não incentivadas.” 

 
 



 

Por conseguinte, não enxergo qualquer razão  para desconsiderar as 
conclusões a que chegaram os pareceres, a partir da alteração da legislação, conforme 
sugerido pela defesa. Consoante expusemos, tais alterações, de modo algum, atingiram  
os fundamentos que sustentam as conclusões contidas nos pareceres. Continuam, desta 
forma, perfeitamente aplicáveis as indicações e procedimentos contidos nos citados 
pareceres.  

 
A recorrente alega, ainda, que não procede o entendimento do Fisco 

de que não devem ser suprimidos do total geral dos créditos (campo 12 do LAP ICMS) os 
créditos relativos a operações de devolução. Ressalta que a não supressão destes 
créditos  implica na distorção do valor total dos créditos a serem apropriados, distorcendo 
também o cálculo do crédito outorgado. Pede que se considerem improcedentes as 
exigências de ICMS feitas em função da alteração efetuada pela fiscalização nos valores 
utilizados sob a rubrica valor total dos créditos a serem apropriados (campo 12 do LRA 
ICMS).  

 
Quanto a isto,  considerando o que consta dos autos, entendo que o 

argumento da recorrente está suportado por pura e simples discordância com o disposto 
na legislação. O trabalho de diligência realizado pelo Fisco (fls 255) responde que não 
existe embasamento legal para a supressão das operações de devolução do total geral de 
créditos, como efetuado pela impugnante. A única supressão do total geral de créditos 
permitida é a relativa ao crédito outorgado de açúcar (inc III do art 11 anexo IX, RCTE) 
prevista no próprio dispositivo que disciplina a matéria (alínea “b”, inciso II, parag único art 
2º, IN 493/01) assim redigido :  

 

 

 

“Art. 2º O industrial do setor alcooleiro, para a utilização do crédito outorgado, 

deve adotar os seguintes procedimentos (Lei nº 13.246/99, art. 3º, II): 

................................................................................................................................

. 

Parágrafo único. No demonstrativo mensal de apuração do crédito deve 
constar: 

 

................................................................................................................................ 

II - o valor do crédito do ICMS a ser deduzido do valor do ICMS que seria 
debitado, que é encontrado da seguinte forma: 

a) apura-se a relação percentual entre o valor relativo à soma da saída interna e 
interestadual de álcool etílico anidro combustível e o valor total das saídas no 
mês; 

 

b) aplica-se o percentual encontrado na alínea anterior sobre o valor total do 
crédito a ser apropriado no mês (campo 012 do Livro Registro de Apuração do 
ICMS), excluído o valor correspondente ao crédito outorgado previsto no inciso 
III do art. 11 do Anexo IX do RCTE, cujo resultado é o valor a ser deduzido do 
ICMS que seria debitado;” 

 
 
O dispositivo é por demais claro, dispensando maiores explicações, o 

que me leva a rechaçar o argumento da recorrente.  



 

 
Por fim, alegando a ocorrência de equívocos nas diligências já 

realizadas no processo, a recorrente solicita nova diligência. Ao contrário da afirmação da 
defesa, no meu sentir a diligência não cometeu equívoco. O que fez a diligência de fls 253 
e seguintes  foi rebater, um a um, todos os argumentos da recorrente. Rejeito o pedido de 
diligência.  

 
Durante a sessão de julgamento, a recorrente arguiu preliminares  de 

insegurança na determinação da infração e cerceamento do direito de defesa  sob o 
argumento de que  o Fisco não teria demonstrado a equivalência do benefício concedido  
com o FOMENTAR. Quanto à questão da equivalência, trata-se de  informação da norma 
que concede o benefício do crédito outorgado . A alínea “b”, do inciso XXVI, artigo 11, 
Anexo IX, RCTE, indica que o crédito outorgado é concedido em substituição à fruição do 
benefício do FOMENTAR ou do PRODUZIR. Porém, não cabe ao Fisco demonstrar esta 
equivalência, mas sim efetuar os cálculos do benefício segundo as normas constantes da 
legislação tributária. Como isto já foi executado, rejeito as preliminares.   

  
Também durante a sessão de julgamento foram arguidas 

preliminares de insegurança na determinação da infração e cerceamento do direito de 
defesa,  sob o argumento de que os pareceres que embasam a acusação não teriam sido 
citados no campo “dispositivo legal infringido” do auto de infração. Rejeito as preliminares. 
Em primeiro lugar porque os pareceres estão citados na descrição complementar da 
ocorrência (fls 04), que é parte do auto de infração. Em segundo lugar, porque, consoante 
determina o § 3º, do artigo 20, da Lei nº 16.469/2009, “as incorreções ou omissões do 
lançamento, inclusive aquelas decorrentes de cálculo ou de proposição de penalidade, 
não acarretam a sua nulidade, quando do processo constarem elementos suficientes para 
determinar com segurança a infração e o infrator”. Rejeito as preliminares. 

 
Assim, rejeito o pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo, 

rejeito as preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela recorrente, por 
insegurança na determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa e, 
quanto ao mérito, conheço do recurso do contribuinte e nego-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração.  

 
 
 

VOTO VENCIDO 
 

Conforme consta na ata de julgamento, firmei posição ao lado do 
digníssimo Conselheiro José Pereira D´Abadia, no sentido de acolher as alegações de 
nulidade processual por motivo de cerceamento do direito de defesa, insegurança na 
determinação da infração e improcedência do lançamento, arguidas pelo sujeito passivo, 
as quais restaram desacolhidas por maioria dos membros desta Câmara.  

 
Com todo respeito ao entendimento prolatado no voto majoritário, 

justifico as razões de discordância, pelos motivos a seguir:  
 
As orientações seguidas pela fiscalização para o cálculo do crédito 

outorgado do Álcool Etílico Anidro Combustível – AEAC, concedido ao estabelecimento 
industrial autuado, segundo NOTA EXPLICATIVA (fls. 5) e RELATÓRIO nº. 0347/15 – 
GCOM (fls. 253/259) estão contidas nos Pareceres nºs. 563/2006 – GOT (fls. 260/261) e 
1390/2006 – GOT (fls. 262/267) que não teriam sido observados pelo sujeito passivo, fato 
que motivou a acusação de omissão de pagamento do ICMS, considerando infringidos os 



 

artigo 64, Lei nº 11.651/91, c/c art. 11, XXVI, “a”, Anexo IX e artigos 75 a 82, do Decreto 
nº. 4852/97 e IN nº. 493/01 – GSF. 

 
Por outro lado, o sujeito passivo – dentre outras considerações de 

fato e de direito contidas no recurso voluntário (fls. 297/321) – alega que, não adotou 
procedimento irregular, pois o crédito outorgado foi calculado de acordo com as normas 
contidas no inciso III, do artigo 2º, da Instrução Normativa nº. 493/01 – GSF, publicada em 
6/07/2011. 

 
Observo que, o Parecer nº. 563/2006 – GOT, expedido em consulta 

formulada pela Delegacia Especial de Fiscalização de Combustíveis de Superintendência 
de Administração Tributária, dispõe: “(...) A sistemática de tributação da saída de álcool 
anidro das usinas, prevista no Anexo IX do Decreto nº. 4852/97 – RCTE e na Instrução 
Normativa nº. 493/01 – GSF, surgiu em substituição à fruição do benefício da FOMENTAR 
ou PRODUZIR e a sua aplicação deve chegar ao mesmo resultado financeiro alcançado 
pelas industrias alcooleiras antes da sua implantação, não podendo o contribuinte obter 
ganho ou perda, pois a intenção foi criar uma situação de equivalência econômica para 
que com a mudança da sistemática de tributação normal, anteriormente utilizada, o 
contribuinte continuasse com os mesmos benefícios que tina direito. Desse modo, para a 
elaboração do Demonstrativo Mensal de Apuração do Crédito Outorgado, previsto na IN 
493/01- GSF, deve ser considerado como valor total das saídas no mês todas as saídas 
incentivadas como os benefícios do Fomentar ou Produzir.   Como as saídas para o 
exterior não são incentivadas com os benefícios desses Programas, entendemos que 
devem ser excluídas do valor total das saídas do mês, para apuração da relação 
percentual prevista no artigo 2º, inciso II, alínea “a” da IN nº 493/01 – GSF. Do mesmo 
modo, devem ser excluídas quaisquer outras saídas não incentivadas. 

 
Quanto ao questionamento sobre a exclusão do valor 

correspondente ao crédito outorgado previsto no inciso III do artigo 11 do Anexo IX do 
RCTE do valor total do crédito apropriado no mês (campo 12 do livro Registro de 
Apuração do ICMS), manifestamos o entendimento que deve ser observado o disposto na 
Instrução Normativa (...) 

 
Por sua vez, o Parecer nº 1390/2006 – GOT, expedido em consulta 

formulada pelo Sindicato da Indústria de Fabricação de Álcool de Goiás – SIFAEG, 
proclama preliminarmente “(...) que cabe ao Superintendente de Administração Tributária, 
no âmbito da Administração Fazendária Estadual, dar a última palavra quanto a 
interpretação e aplicação da legislação tributária, ou seja, buscar o real alcance e 
conteúdo da norma tributária estadual e integrá-la, no aso de eventual lacuna na norma 
jurídica.”    

 
Após tecer considerações sobre os princípios da segurança jurídica e 

da legalidade, este Parecer observa que (fls. 264): “(...) a Lei nº 13.246, de 13 de janeiro 
de 1988, em seu art. 3º, inciso II, autorizou o Chefe do Poder Executivo a conceder crédito 
outorgado do ICMS para os industriais do setor alcooleiro enquadrados no programa 
FOMENTAR ou PRODUZIR, em percentual a ser estabelecido no regulamento, aplicável 
sobre o valor da operação realizada com álcool anidro, observado que o valor do benefício 
deve ser equivalente ao montante líquido que seria despendido pelo Estado de Goiás no 
financiamento do ICMS abrangido pelo referido Programa, observado o limite máximo de 
60% (sessenta por cento) do ICMS devido.” 

 



 

Ante os fatos acima descritos, entendo desnecessário adentrar no 
mérito das minuciosas orientações, restritivas contidas nos referidos pareceres, pelas 
seguintes razões que passo a enumerar:   

 
1) A fiscalização não demonstrou que a APURAÇÃO DO 

CONTRIBUINTE teria resultado ganho ou perda em relação à sistemática de tributação 
anterior, conforme foi estabelecido originalmente no art. 3º, inciso II, alínea “a” da Lei nº 
13.246/1988, de modo que, restou fragilizada, na forma da lei, a acusação de OMISSÃO 
DE PAGAEMTNO DO ICMS, no valor de R$ 42.510,19 (quarenta e dois mil, quinhentos e 
dez reais e dezenove centavos), referente aos exercícios de 2010 a 2011. Essa 
demonstração seria relevante para convalidar a exigência fiscal, vez que, o benefício do 
crédito outorgado em questão, que era calculado no percentual de 60% (sessenta por 
cento) no período de 01/01/2001 a 31/07/2008 (Decreto nº. 5.834/2003), foi reduzido para 
30% (trinta por cento) a partir de 01/08/2008 a 31/12/2011 (Decreto nº 6.755/2008) onde 
se insere a presente autuação fiscal aos exercícios de 2010 e 2011, ao passo que, os 
referidos PARECERES foram publicados, respectivamente, em maio de novembro de 
2006, quando ainda estava em vigor o benefício correspondente a 60% (sessenta por 
cento) do ICMS, apurado no mês, relativo ao álcool anidro, em substituição do benefício 
do Fomentar ou Produzir.   

 
2) No ESTADO DE GOIÁS, o parecer (normativo) expedido pelo 

SUPERINTENDENTE DA ADMISNTRÇAÕ TRIBUTÁRIA passou a constituir norma 
complementar da legislação tributária a partir da publicação da Lei nº. 16.469/2009 – 
CPAT, em 22/01/2009, cujo artigo 52, confere tal prerrogativa ao Superintendente a partir 
daquela data, ao passo que, os pareceres consultivos em questão, expedidos no ano d 
e2006, foram aprovados pelo Gerente de Orientação Tributária, nos ostentando tal 
prerrogativa. Vejamos o dispositivo em vigor:  

 
Art. 52. O Superintendente de Administração Tributária pode editar 
Parecer Normativo referente matéria tributária objeto de reiteradas 
consultas por parte de sujeito passivo ou que necessite de orientação 
e esclarecimento quando a sua interpretação e aplicação.   
 
Parágrafo único. O Parecer Normativo constitui norma complementar 
da legislação tributária nos termos do inciso I do art. 100 do Código 
Tributário Nacional.    
 
3). Os critérios (requisitos) relativos à (i) determinação do valor total 

das saídas do mês unicamente em relação às saídas incentivadas, (ii) exclusão das 
saídas para o exterior e exclusão de quaisquer outras saídas não incentivadas, para a 
elaboração do Demonstrativo Mensal de Apuração do Crédito Outorgado, que forma 
instituídos nos referidos pareceres, não se encontram previstos no artigo 2º, da Lei nº. 
13.246/98, ou no inciso XXVI, do art. 11, do Decreto nº. 4.852/97 e menos ainda, no artigo 
2º da IN nº 493/01 – GSF.  

 
4) No exame da legalidade do ato administrativo infra legal, ressalto 

o teor do §5º do artigo 6º da Lei complementar nº. 104/2013, que institui o Código de 
Direitos, Garantias e Obrigações do Contribuinte:  

     
 §5º O conteúdo dos atos normativos infra legais se restringirão a 
esclarecer a aplicação das regras objetivamente estabelecidas por 
Lei, vedada a restrição a direitos dos contribuinte ou ampliação do 
alcance de qualquer exigência fiscal.  



 

 
Diante do exposto, voto no sentido de que, os questionados 

pareceres introduziram regras restritivas ao cálculo do benefício fiscal, não previstas na lei 
e no Regulamento do Código Tributário Estadual, o que me leva a acolher as alegações 
de insegurança na determinação da infração e improcedência do lançamento do crédito 
tributário, na ausência de infração à legislação tributária estadual.      

 
  

 
Sala das sessões, em 18 de maio de 2016. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00732/16 
 
Redator do Voto: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 

 
EMENTA: ICMS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APROVEITAMENTO 
INDEVIDO DE CRÉDITO. OMISSÃO DE PAGAMENTO DO ICMS. 
NÃO CUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO OBJETIVA PARA FRUIÇÃO 
DE BENEFÍCIO FISCAL. PAGAMENTO DO PROTEGE E 
AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO PARA CONFERÊNCIA E 
HOMOLOGAÇÃO. PROCEDÊNCIA. EXCLUSÃO DE SOLIDÁRIOS. 
POSSIBILIDADE. 
1. Consta dos autos a informação de que o sujeito passivo não 
protocolou requerimento de extinção do crédito tributário, nos 
termos do art. 1º, §1º, III da Lei nº 18657/14 e art. 8º da Instrução 
Normativa nº 1192/14, fator que, juntamente com o pagamento 
extemporâneo do PROTEGE, constitui a condição resolutória 
para tal desiderato. 
2. No corrente mês de maio fora publicada a lei nº 19.280/16, que 
confere, a partir da sua publicação, o prazo de que necessita o 
sujeito passivo para convalidação do presente crédito, a expirar 
em 03/09/16. 
3. Da mesma forma como ocorre na anistia, reputo que a 
remissão não pode ser dirigida a situações que, em abstrato, 
configuram crimes contra a ordem tributária ou relacionadas a 
fatos praticados com dolo, fraude ou simulação. Isso porque 
tais elementos, se detectados, excluem, de plano a possibilidade 
de "erro ou ignorância excusáveis" (art. 172, II do CTN).  
4. As sucessivas leis estaduais que veiculem remissões de 
crédito tributário, editadas em consonância com as prescrições 
gerais do CTN, enumeram, em abstrato, situações para as quais 
o legislador entendeu, de antemão, estarem desprovidas de dolo 
ou fraude e, mais do que isso, apontam para erro ou ignorância 
excusáveis, praticados pelo sujeito passivo. Tal circunstância se 
mostra incompatível com a manutenção de solidários na lide, 
pela própria inteligência que se deve conferir ao art. 45, XII do 
CTE e 135 do CTN. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 05 de fevereiro de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Carlos Andrade 
Silveira, Victor Augusto de Faria Morato e Domingos Caruso Neto. Vencidos os 
Conselheiros Masayuki Missao e Edson Abrão da Silva que votaram pela improcedência 
do auto de infração. E, por unanimidade de votos,  acolher a preliminar de exclusão da lide 
do sujeito passivo solidário, HELIO B. DE ARAÚJO,  arguida pelo Conselheiro Carlos 
Andrade Silveira. Participaram do julgamento os Conselheiros Carlos Andrade Silveira, 
Victor Augusto de Faria Morato, Masayuki Missao, Edson Abrão da Silva e Domingos 
Caruso Neto. E, por maioria de votos, acolher a preliminar de exclusão da lide dos 
solidários MARCOS J. DOMINGUES e GERALDO HELENO DE FARIA,  também, arguida 
pelo Conselheiro Carlos Andrade Silveira. Foram vencedores os Conselheiros Carlos 
Andrade Silveira, Victor Augusto de Faria Morato, Masayuki Missao e Edson Abrão da 



 

Silva.  Vencido o Conselheiro Domingos Caruso Neto, que votou pela manutenção deles 
na lide. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo, 
estando impedido de usufruir de benefício fiscal, por ter deixado de recolher o valor da 
contribuição devida ao Fundo de Proteção do Estado de Goiás – PROTEGE GOIAS, ter, 
nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2014, escriturado indevidamente valores 
a título de credito outorgado previsto no inciso V, do artigo 11, do Anexo IX do Decreto 
4.852/97, omitido o pagamento do ICMS no valor de R$ 1.466.035,67 (um milhão, 
quatrocentos e sessenta e seis mil, trinta e cinco reais e sessenta e sete centavos), 
exigido no auto de infração, juntamente com penalidade e acréscimos legais. 

 
Citados como infringidos os artigos 58, §3°, II, 64 da Lei nº 

11.651/91, c/c o artigo 1°, § 3°, III, do Anexo IX, do Decreto 4852/97 e com o artigo 86 
deste, proposta a penalidade prevista no artigo 71, IV, "a", da Lei n° 11.651/91 com 
redação da Lei nº 17917/12. 

 
Identificadas como solidário as pessoas físicas HÉLIO BARBOSA DE 

ARAÚJO, GERALDO HELENO DE FARIA e MARCOS JESUS DOMINGUES, na condição 
de sócios e administradores da firma autuada (fls. 05 a 07).  

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, 

demonstrativos da Auditoria Básica do ICMS (fls. 13 a 19), Demonstrativo de Utilização de 
Benefício Fiscal Condicionado à Obrigatoriedade de Recolhimento para o PROTEGE 
GOIÁS (fls. 20), Registro Fiscais da Apuração do ICMS – Operações Próprias (fls. 21 a 
26), Comparativo EFD X SARE (fls. 27 a 28), Relatório Comparativo EFD com o SARE 
(fls. 29 a 30), SARE – Histórico dos Pagamentos (fls. 31 a 69), dentre outros documentos. 

 
Intimados o sujeito passivo e os solidários (fls. 70 a 79), apenas o 

sujeito passivo comparece ao processo apresentando impugnação (fls. 83 a 84), os 
solidários não comparecem ao processo, sendo declarados revéis (fls. 80). 

 
Na impugnação, o sujeito passivo declara não ter recolhido a 

contribuinte do Fundo PROTEGE, por falha nos processos internos e sistema de 
informática, tão logo tomou conhecimento procurou sanar as falhas e os recolhimentos 
foram realizados, conforme documentos anexos, há muito tempo contribui corretamente 
com o Fundo PROTEGE, tratando-se de uma falha pontual, solicita a mudança do auto de 
infração em advertência. 

 
Junta cópias de DAREs 2.1 (fls. 85 a 90), dentre outros documentos. 
 
O julgador singular, por meio do Despacho n° 1982/2014 (fls. 103), 

após considerandos, encaminha os autos à Superintendência da Receita – SRE para 
proceder à verificação da situação abrangida pelo processo, quanto ao disposto na 
Instrução Normativa n° 1192/14-GSF, bem como quanto ao cumprimento dos requisitos 
exigidos para a convalidação da utilização dos benefícios fiscais. 

 
A Superintendência da Receita, por meio do Despacho n° 0339/15-

SRE, esclarece que nos presentes autos e em consulta em nossos registros e no sistema 
Eletrônico de Protocolo – SEPNET, não foi identificado requerimento de extinção de 



 

crédito tributário, nos termos do art. 1°, § 1°, inciso III, da Lei n° 18.657/14 e art. 8° da 
Instrução Normativa GSF n° 1.192/14-GSF, protocolizado pelo contribuinte. 

 
A julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, apreciando 

as razões da defesa, decide pela procedência do lançamento, inclusive mantendo na lide 
os solidários arrolados nos autos (fls. 05 a 07), consoante a Sentença nº 2795/2015 (fls. 
105 a 108). 

 
Intimados o sujeito passivo e os solidários (fls. 70 a 79), apenas o 

sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 123 a 125), os solidários não apresentam 
defesa, tendo contra si lavrado o Termo de Perempção de fls. 121. 

 
O sujeito passivo, no recurso, ratifica as razões formuladas na 

impugnação, expostas anteriormente, acrescenta que o imposto já se acha totalmente 
recolhido, fato que por si só, enseja o cancelamento dos acessórios (multa, juros e 
correção). 

 
É o relatório. 
 
 
 

V O T O 
 
 
O presente auto de infração fora lavrado por pretenso 

descumprimento de condição objetiva para a fruição de benefício fiscal, conforme já 
mencionado. Com efeito, discorre o art. 1º do Anexo IX que: 

 
“ Art. 1º ........................................................................................................... 
......................................................................................................................... 
§ 3º A utilização dos benefícios fiscais contidos nos seguintes 
dispositivos deste Anexo é condicionada a que o contribuinte 
contribua com o valor correspondente ao percentual de 5% (cinco por 
cento) aplicado sobre o montante da diferença entre o valor do 
imposto calculado com aplicação da tributação integral e o calculado 
com utilização de benefício fiscal, para o Fundo de Proteção Social do 
Estado de Goiás - PROTEGE GOIÁS (Lei nº 14.469/03, art. 9º, II e § 4º): 
......................................................................................................................... 

III - incisos III, V, IX, XVIII, XX, XXIII, XXV, XXVIII, XXXI, XXXII, XXXIV e 
XXXV e LXIII, todos do art. 11; (Redação conferida pelo Decreto nº 
7.815 - vigência: 27.02.13 a 30.04.15)” 

 
 
 
No caso em apreciação, perduram as razões expostas na Sentença 

n° 2785/2015 (fls. 105 a 108). 
 

Não há, com efeito, qualquer inovação ou reparo a tecer quanto às 
argumentações expendidas em sede singular. O único elemento que objetivamente se 
poderia considerar, para fins de extinção do presente crédito, o pagamento do PROTEGE 
e a necessária homologação desse pagamento, via requerimento do contribuinte.   

 
Consta dos autos a informação de que o sujeito passivo não 

protocolou requerimento de extinção do crédito tributário, nos termos do art. 1º, §1º, III da 
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Lei nº 18657/14 e art. 8º da Instrução Normativa nº 1192/14, fator que, juntamente com o 
pagamento extemporâneo do PROTEGE, constitui a condição resolutória para tal 
desiderato. 

 
Discorre o referido dispositivo que: 
 

“Art. 1º Fica convalidada a utilização de benefício fiscal previsto na 
legislação tributária estadual, relacionado ao Imposto sobre 
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações 
de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação -ICMS-, sem o cumprimento das seguintes condições: 

I - pagamento da contribuição para o Fundo de Proteção Social do 
Estado de Goiás - PROTEGE GOIÁS; 

....................................................................................................................... 

§ 1º A convalidação referida neste artigo: 

........................................................................................................................ 

III - extingue os créditos tributários constituídos em função da 
utilização de benefício fiscal até o dia 30 de abril de 2014, sem o 
cumprimento das referidas condicionantes, sob condição resolutória 
da homologação pelo Superintendente da Receita, mediante 
requerimento do contribuinte, cuja protocolização deve ser efetivada 
no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados da data de publicação 
desta Lei;” 

 

Conforme consta do referido normativo, o sujeito passivo tinha até 
24/01/15 para protocolar seu pedido, mas se quedou inerte. A finalidade do protocolo é 
justamente submeter à administração os pagamentos de PROTEGE efetuados para que 
se promova auditoria com vistas a homologar o pagamento, reputando-o suficiente ou não.  

Restaria ao sujeito passivo aguardar eventual nova edição de lei, 
cognominada “lei das condicionantes”, para efetuar, dentro do prazo hábil, novo pedido de 
extinção.  

Advirto o contribuinte que, ainda no corrente mês de maio fora 
publicada a lei nº 19.280/16, que confere, a partir da sua publicação, o prazo de que 
necessita o sujeito passivo, que expirará em 03/09/16. 

Mantenho na íntegra, portanto, o teor do lançamento.  
Passo à apreciação da arguição de exclusão dos solidários, 

formulada pelo Conselheiro Relator nos autos.  
Primeiramente, o sócio HÉLIO BARBOSA DE ARAÚJO se retirara da 

sociedade em 25/04/13, conforme alteração contratual às fls. 92. Posto isso, não poderia 
responder por débitos fiscais cujos fatos geradores são posteriores.  

Por tal motivo, acompanhei, de plano, a arguição do Ilustre 
Conselheiro relator pela sua retirada da lide.  

Quanto à responsabilidade imputada aos demais sócios, integrantes 
do quadro societário da empresa à época dos fatos geradores, há que se tecer as 
seguintes ponderações. 

O lançamento trata de falta de pagamento de tributo, ocasionado 
pela apropriação indevida de créditos, os quais eram condicionados ao recolhimento do 
PROTEGE.  



 

O contribuinte noticia e prova que houve recolhimentos da 
contribuição, ainda que posteriores à ciência da ação fiscal, conforme cópias às fls. 85 a 
90 dos autos, e que se referem aos períodos auditados.  

Entretanto, apesar de haver cumprido um dos pressupostos para a 
convalidação do aproveitamento do crédito tributário, não protocolizou o requerimento 
formal para a sua extinção, nos termos do art. 1º, § 1º, III da Lei nº 18657/14 e art. 8º da 
Instrução Normativa nº 1192/14-GSF. 

 
A Lei nº 19280, de 4 de maio de 2016, renovou a possibilidade de 

convalidação dos benefícios fiscais eventualmente utilizados sem o pagamento do 
PROTEGE. Seguindo a dinâmica das sucessivas leis que foram publicadas sobre o 
assunto, dispôs, em seu art. 1º, que: 

 
“Art. 1º A convalidação da utilização de benefício fiscal previsto na 

legislação tributária estadual, relacionado ao Imposto sobre 
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações 
de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação – ICMS, sem o pagamento ou com o pagamento 
intempestivo da contribuição para o Fundo de Proteção Social do 
Estado de Goiás - PROTEGE GOIÁS, e a extinção de crédito tributário 
conexo obedecerão ao disposto nesta Lei.” 

 
 

Fato consabido é que desde o advento da Lei nº 16150/07 o Estado 
de Goiás vem conferido remissão condicionada do crédito tributário, nas situações em que 
houve falta de pagamento de PROTEGE. Apesar de, a priori, não ser necessário se 
perquirir quais foram as motivações que deram ensejo à vontade do legislador ao instituir 
o perdão da dívida tributária, temos que atentar, para efeito de responsabilização solidária 
dos administradores, à luz do art. 135 do CTN, às motivações estampadas no art. 172 do 
CTN, in verbis: 

 
 
“Art. 172. A lei pode autorizar a autoridade administrativa a conceder, 
por despacho fundamentado, remissão total ou parcial do crédito 
tributário, atendendo: 
........................................................................................................................ 
 II - ao erro ou ignorância excusáveis do sujeito passivo, quanto a 
matéria de fato;” 

  
Da mesma forma como ocorre na anistia3, reputo que a remissão não 

pode ser dirigida a situações que configuram crimes contra a ordem tributária ou 
relacionadas a fatos praticados com dolo, fraude ou simulação. Isso porque tais 
elementos, se detectados, excluem, de plano a possibilidade de “erro ou ignorância 
excusáveis”.  

A norma do art. 172, portanto, é dirigida ao legislador ordinário, com 
vistas a proscrever qualquer possibilidade de remissão às situações cujo dolo ou culpa 
seja elementar. 

                                            
3 Art. 180. A anistia abrange exclusivamente as infrações cometidas anteriormente à vigência da lei que a 

concede, não se aplicando:        I - aos atos qualificados em lei como crimes ou contravenções e aos que, 
mesmo sem essa qualificação, sejam praticados com dolo, fraude ou simulação pelo sujeito passivo ou por 
terceiro em benefício daquele; 

 



 

Nesse particular, as leis estaduais que veiculem remissões de crédito 
tributário, editadas em consonância com as prescrições gerais do CTN, enumeram, em 
abstrato, situações para as quais o legislador entendeu, de antemão, estarem desprovidas 
de dolo ou fraude e, mais do que isso, apontam para erro ou ignorância excusáveis, 
praticados pelo sujeito passivo. Entendo ser tal circunstância incompatível com a 
manutenção de solidários na lide, pela própria inteligência que se deve conferir ao art. 45, 
XII do CTE e 135 do CTN.  

O art. 45, XII do CTE, mencionado como fundamento à 
solidariedade, tem a seguinte redação: 

 

“Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse 
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação 
principal, especialmente: 

......................................................................................................................... 

XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, 
gerentes, administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis;” 

 
A construção do referido artigo tomou emprestadas as redações de, 

basicamente, dois dispositivos do CTN. Em primeiro lugar, a expressão “as pessoas que 
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal” 
fora retirada, ipsi literis, do art. 124, I do CTN. Por seu turno, a expressão “atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis” adveio, em sua 
íntegra, do caput do art. 134 do CTN. 

Por reiteradas vezes, o STJ tem se manifestado acerca dos limites 
da responsabilização dos sócios da pessoa jurídica no que tange à matéria tributária, 
traçando um perfil da aplicabilidade do art. 135, III do CTN. Podemos compendiar suas 
manifestações em quatro vertentes, por meio dos tópicos que seguem, sintetizados por 
PAULSEN4, nos seguintes moldes: 

a) Simples falta de pagamento de tributo devidamente 
declarado. Não há responsabilização da pessoa física (ED no REsp 174.532-PR, 1ª 
seção, Rel. Min. José Delgado, j. 18.06.01, DJU 20.08.01; e REsp 885.124-RS, 1ª T., Rel. 
Min. Teori Albino Zavascki, j. 12.12.06, DJU 8.02.07). 

b) Inexistência de bens penhoráveis no patrimônio da devedora 
(sociedade por quotas de responsabilidade limitada). Não configura, por si só, nem em 
tese, situação que acarreta a responsabilidade subsidiária dos representantes da 
sociedade (REsp 831.380-SP, 1ª T. – Rel. Min. Teori Albino Zavascki – j. 20.06.06 – DJU 
30.06.06, p. 192). 

c) Sócio-quotista que não tem poderes de administração e não 
participa da gestão da empresa. Não se pode atribuir responsabilidade substitutiva, e 
nem solidariedade, não podendo ter a execução redirecionada para si (REsp 238.668-MG, 
2ª T., Rel. Min. Francisco Peçanha Martins, j. 12.03.02, DJU 13.05.02, p. 186; REsp 
751.858-SC – 1ª T., Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 4.08.05, DJU de22.08.05, p. 159; 
AgRg no REsp 641.831-PE -1ª T – Rel. Min. Francisco Falcão – j. 2.12.04, DJU 28.02.05, 
p. 229). 

d) Dissolução irregular da sociedade. Enseja o redirecionamento 
da execução fiscal contra os sócios-gerentes, independentemente de restar caracterizada 

                                            
4PAULSEN, Leandro; MELO, José Eduardo Soares de. Impostos federais, estaduais e municipais. Livraria 
do Advogado editora. 7ª edição. 2012. Porto Alegre-RS.  



 

a existência de culpa ou dolo, nos termos do art. 135, III do CTN (AgRg no REsp 831.664-
RS – 1ª T., Rel. Min. Francisco Falcão, j. 7.11.06, p. 291). 

As estas quatro manifestações, podemos agregar uma quinta, já 
expressa pelo STJ em sede de recurso repetitivo, no sentido de que se deve admitir o 
redirecionamento da execução quando o nome do sócio conste da CDA, havendo inversão 
do ônus da prova.  

Questão que urge responder, para fins de delimitação da aplicação 
do art. 135, III do CTN e do próprio art. 45, XII, é acerca da extensão do que se pretende 
ser “infração de lei”. 

A matéria fora especificamente debatida e tratada com maior 
profundidade no julgamento do REsp nº 1.104.064 – RS, 1ª Turma, julgado em 2/12/10, 
cujo relator fora o Min. Luiz Fux. Em extensa ementa, cumpre apenas a transcrição de seu 
item nº 4, pertinente à matéria: 

 
“4. Doutrina abalizada situa a dissolução irregular como hipótese de 
infração à lei, contida no caput do art. 135 do CTN, que prescreve as 
condutas dolosas ensejadoras da responsabilidade pessoal do 
agente, litteris: 
‘A lei referida no artigo 135 do Código Tributário Nacional é a lei que 
rege as ações da pessoa referida. Assim,  como o  inciso  I  do  artigo  
em  evidência  traz  para  sua  guarda  todos  os sujeitos  referidos  no  
artigo  anterior,  teremos  que  a  lei  será  a  do pátrio  poder  para  os  
pais,  a  da  tutela  e  curatela  para  os tutores  e curadores,  a da  
administração  civil de  bens  de  terceiros para  os  administradores  
civis,  a  do  inventário  para  os inventariantes,  a  da  falência  e  da  
concordata  para  síndicos  e comissários,  a dos registros  públicos  
para os tabeliães,  escrivães  e demais  serventuários  de cartórios,  a 
comercial  para  dissolução  de pessoas  jurídicas  e  para  os  sócios  
no  caso  de  liquidação  de sociedade de pessoas. 
Para os demais, aqueles arrolados nos outros incisos do artigo 135, 
será também sua lei de regência.  Assim, para os administradores de 
empresas (gerentes, diretores etc), será a lei comercial. 
(...) 
E infração de lei?  É qualquer conduta contrária a qualquer norma?  
Queremos crer que não.  É infração à legislação societária, na mesma 
linha dos outros elementos do artigo.  Um caso sempre lembrado de 
infração de lei é o da dissolução irregular da sociedade, ou o 
funcionamento de sociedade de fato (não registrada nos órgãos 
competentes).’ (Renato Lopes Becho, in Sujeição Passiva e 
Responsabilidade Tributária, Ed.  Dialética, SP, 2000, p. 176/178)” 

 
A primeira análise que se faz, à luz do posicionamento do STJ, é que 

o termo “infração à lei” deve ser entendido como infração às leis que regem o direito de 
empresa. 

Sobre o assunto, discorre DERZI5 que: 
“(...) o ilícito é, assim, prévio ou concomitante ao surgimento da 
obrigação tributária (mas exterior à norma tributária) e não posterior, 
como seria o caso do não-pagamento do tributo. A lei que se infringe 
é a lei comercial ou civil, não a lei tributária, agindo o terceiro contra 

os interesses do contribuinte. “ 
 

                                            
5DERZI, Misabel Abreu Machado. Nota de atualização à obra de Aliomar Baleeiro, Direito Tributário 
Brasileiro, 11ª edição. Forense. 1999. p. 756. Apud PAUSEN, Leandro. Direito Tributário: Constituição e 
Código Tributário à luz da doutrina e da jurisprudência. 14ª edição. Porto Alegre. Livraria do Advogado. 
2012. p. 968  



 

Sob essa linha de entendimento, o mero não-pagamento do tributo à 
data de seu vencimento é elemento posterior à ocorrência dos fatos que realmente 
relevam para se verificar a ocorrência da infração à lei, não sendo suficiente, de per si, 
para impor a responsabilidade dos sócios. 
Em comentários ao art. 135 do CTN, CARVALHO6 obtempera que 

 
“O administrador deve sempre agir com cuidado, diligência e 
probidade. Deve zelar pelos interesses e pela finalidade da sociedade, 
o que se faz mediante o cumprimento de seu objetivo social, definido 
no estatuto ou no contrato social. Quando o administrador pratica 
qualquer ato dentro dos limites estabelecidos, o faz em nome da 
pessoa jurídica e não como ato particular seu. Mas quando o 
administrador, investido dos poderes de gestão da sociedade, pratica 
algo que extrapole os limites contidos nos contratos sociais, comete 
ato com excesso de poderes” 

 
Em análise à responsabilidade dos sócios na seara tributária, sob os 

aspectos do art. 135, III do CTN, COELHO7 entende ser necessário se separar as figuras 
da sonegação e do inadimplemento, para fins de responsabilização dos dirigentes. 
Assevera que 

“Em termos gerais, se a sociedade limitada possuía o dinheiro para o 
pagamento do tributo, mas o seu administrador o destinou a outras 
finalidades, este é responsável perante o fisco; mas, se ela não 
dispunha do numerário, não é cabível a responsabilização do 
administrador. Para facilitar o exame da matéria, chamo a primeira 
situação de sonegação, e a segunda, de inadimplemento. O art. 135, 
III, do CTN deve ser interpretado no sentido de imputar ao 
administrador a responsabilidade pelas obrigações tributárias da 
sociedade limitada em caso de sonegação, mas não no de 
inadimplemento (...)  
 (...) definir se o administrador sonegou a obrigação fiscal, ou apenas 
não a adimpliu, depende do exame detalhado das reais opções que ele 
tinha antes de decidir não proceder ao recolhimento do tributo. 
Quando a sociedade tem algum dinheiro, mas é insuficiente para 
honrar todas as dívidas, será decisivo para estabelecer a 
responsabilização do administrador, perante o fisco, verificar as 
prioridades adotadas. Nesse contexto, se pagamentos foram 
realizados em benefício de sócio (seja a que título for: pro labore, 
antecipação de lucro ou de juros, restituição de mútuo etc.), e não 
sobraram recursos para o cumprimento das obrigações tributárias, ou 
parte delas, deve-se tomar por incorreta a opção adotada pelo 
administrador (sonegação). Já, se a administração, diante da 
impossibilidade de atender todos os credores da sociedade, deixou de 
realizar pagamentos em benefício de sócio, renegociou obrigações 
cíveis, e, entre as dívidas fiscais e trabalhistas, priorizou o 
atendimento destas últimas, a opção gerencial deve ser considerada 
— inclusive, em função da classificação dos credores, na falência — 
correta (inadimplemento); em decorrência, não há base para a 
imputação ao administrador de responsabilidade tributária.” 
 
A análise dos crimes de sonegação, referidos na lei nº 8137/90, 

também é bastante esclarecedora para se diferenciar o mero inadimplemento das 
situações em que houve intenção de lesar o fisco.  

                                            
6CARVALHO, Paulo de Barros.  Curso de Direito Tributário. 24ª edição. Saraiva. SP. 2012. Cap. XVI. 
7COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial – direito de empresa. Volume 2. Editora Saraiva. 16ª 
edição. Saraiva.   



 

Dispõe o art. 2º, II da referida lei que constitui crime de sonegação a 
conduta de “deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, 
descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria 
recolher aos cofres públicos. ” 

Em comentários ao referido dispositivo, MORAES8, fazendo 
referência a vários autores de escol, ensina o seguinte: 

 
 “em relação ao débito de ICMS declarado e não pago, Roque Carraza 

entende não haver fato típico na conduta do comerciante que não 
recolhe o ICMS após a venda do produto ao consumidor final, 
existindo mero inadimplemento administrativo-fiscal, que deverá ser 
resolvido por execução fiscal. Esclarece que 

‘o comerciante que não recolhe ICMS, dentro dos prazos que 
a lei lhe assinala, não comete delito algum. Muito menos o 
capitulado no art. 2º, II da Lei nº 8137/90. De fato, ele não está 
deixando de recolher, no prazo legal, tributo descontado de 
terceiro. O tributo é devido por ele (em nome próprio). Ele está 
simplesmente incidindo em inadimplemento. Inadimplemento 
que poderá acarretar-lhe o dever de pagar, além do tributo, a 
multa, os juros e a correção monetária. A Fazenda Pública, 
neste caso, poderá –e, ousamos dizer, deverá – executá-lo 
nos termos da Lei 6830/80 (Lei das Execuções Fiscais)’. 

Aristides Junqueira Alvarenga, por sua vez, entende que a falta de 
recolhimento do ICMS, por ser um imposto indireto, está, em princípio, 
compreendida no tipo penal. Entretanto, se houve a declaração, nas 
guias adequadas, do ICMS a ser recolhido, e tal recolhimento não 
ocorrer no prazo legal, poderá ocorrer mero inadimplemento, desde 
que verifique-se a inexistência de dolo de apropriar-se do que é 
devido à Administração Pública”. (grifamos) 
 

Com efeito, a melhor conduta, sinalizadora da boa-fé do sujeito 
passivo em recolher os tributos devidos ao Erário, é a sua efetiva declaração. Haverá, 
evidentemente, diversas situações tributárias cujas questões de direito remontam a 
acalorada discussão, havendo legítimo direito do sujeito passivo de resistir à tributação 
supostamente indevida, como é o caso de aproveitamentos de créditos ou utilização de 
benefícios cuja vedação ou validade se discutem na doutrina e na jurisprudência pátria, 
com linhas de entendimento divergentes. Não caracterizado o dolo ou a culpa, o sócio-
gerente não poderia ser responsabilizado, de acordo com a jurisprudência emanada do 
STJ. 

 
É nesse particular que ganha especial relevância a análise da figura 

do dolo e da culpa quando da feitura dos lançamentos tributários. Fica patente que, das 
considerações anteriores, se não há dolo ou culpa no não-recolhimento do tributo 
sequer haverá conduta, não podendo haver, por conseguinte, qualquer 
responsabilização dos sócios. 

 
No particular desse processo, se há culpa da parte dos solidários, a 

instituição sucessiva de remissão por parte do Estado trata de enquadrar a conduta como 
“erro ou ignorância excusáveis”, conforme exposto alhures.  

 
 

                                            
8MORAES, Alexandre de. Legislação Penal Especial. Editora Atlas. 7ª edição. SP. P. 117.  



 

É fato consabido que as normas tributárias sancionadoras muito se 
aproximam das penais quanto a sua exegese. O direito sancionatório partilha de objetivos 
comuns, em especial o de exercer função punitiva e educativa. 

 
Por óbvio que o direito tributário penal goza de particularidades em 

relação ao direito penal propriamente dito. Veja-se, por exemplo, a redação do art. 136 do 
CTN, in verbis: 

 
“Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por 

infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do 

responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.” 

 
Corrente mais conservadora na doutrina interpreta o referido 

dispositivo como disciplinador de responsabilidade objetiva, na qual bastaria a ocorrência 
da infração e a identificação do nexo causal entre esta e o seu autor, descartando a 
necessidade de averiguação de culpa ou dolo. Perfilham a referida corrente Paulo de 
Barros Carvalho, Ricardo Lobo Torres e Luiz Flávio Gomes9. Este último, entretanto, 
obtempera que o referido dispositivo seria claramente inconstitucional. 

Outra corrente, adotada por Eduardo Sabbag10 e Leandro Paulsen 
(o qual também cita como perfilhadores dessa corrente Ruy Barbosa Nogueira, Thiago da 
Paixão Ramos e Luciano Amaro), entende que a “intenção” equivale ao elemento volitivo – 
dolo - do agente ou responsável, e não abarcaria a culpa (a qual é desprovida da 
intenção), sob quaisquer de suas espécies, na qual inexiste uma vontade dirigida ao 
alcance de um resultado ilícito. Dessarte, uma vez provada a ausência de culpabilidade, 
não haveria que se falar em responsabilização por infração tributária. 

 
Ainda que a análise do art. 71 do CTE prescinda da existência do 

elemento volitivo (dolo ou culpa), uma vez que basta o simples enquadramento no 
preceito sancionador para que o contribuinte seja penalizado (responsabilidade objetiva), 
tal não ocorre quanto ao solidário administrador, sob pena de afronta ao art. 135, III 
do CTN. Isso se dá em virtude da indissociabilidade da interpretação dos arts. 124, 128, 
134 e 135 do CTN.  

 

Há situações discriminadas no art. 71 do CTE em que o dolo é 
elementar à própria conduta, como a prática de caixa dois, a venda de mercadorias sem 
nota fiscal e o calçamento de notas fiscais, que sequer são compatíveis com a forma 
culposa, configurando, inclusive, crime contra a ordem tributária.   

 
De outro lado, a averiguação da culpa demanda um juízo de valor 

mais complexo, uma vez que para se constatá-la é necessário se comparar a conduta no 
caso concreto com a que uma pessoa de cuidado e prudência mediana teria na mesma 
situação. A análise da culpa, portanto, é fruto de uma comparação do caso concreto com a 
conduta que seria razoável, em abstrato, nas mesmas circunstâncias. Bom alvitre lembrar 
sobre o benefício da dúvida, que se resolve favoravelmente ao sujeito passivo, inserta no 
art. 112 do CTN, acerca da autoria, imputabilidade e punibilidade da conduta.  

 
Um dos elementos da culpa é justamente a previsibilidade objetiva, 

que se define como a possibilidade de qualquer pessoa dotada de prudência mediana 
prever o resultado. Outro elemento, a “quebra do dever objetivo de cuidado”, caracteriza-
se pela imprudência, imperícia ou negligência11. 

                                            
9 apud AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 18a Edição. Editora Saraiva. P. 441 
10 SABBAG, Eduardo. Manual de Direito Tributário. 5a edição. Editora Saraiva. 2013. P. 886 
11 CAPEZ, Fernando. Op. Cit.  



 

 
Permitimo-nos, com a devida vênia, em sessão cameral, discordar da 

fundamentação do voto do Relator quanto ao enquadramento do presente ilícito como 
“mera inadimplência”. Absolutamente. Conforme já exposto, o melhor elemento para a 
sinalizar é a declaração do tributo devido pelo sujeito passivo, fato que inexistiu nos autos, 
pois o contribuinte “declarou” em seus livros tributo a menor. O imposto que não consta da 
conta gráfica do ICMS, declarado nos livros fiscais ou em documento de informação, não 
pode ser tido, absolutamente, como oriundo de mera inadimplência.  

 
Acompanhamos o voto do Relator, quanto à exclusão dos solidários 

MARCOS J. DOMINGUES e GERALDO HELENO DE FARIA por entendermos, em suma, 
que a sucessiva edição de leis de remissão quanto à matéria dos autos exclui a existência 
de dolo ou culpa dos solidários, tratando suas condutas como “erro ou ignorância 
excusáveis” (art. 172, II do CTN). 

 
Ante o exposto, conheço do recurso, nego-lhe provimento para 

confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Também 
acompanho o voto do relator quanto à exclusão dos sócios-administradores do pólo 
passivo do presente lançamento.  

 
 
 

Sala das sessões, em 23 de maio de 2016. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00741/16 
 
Relator: Conselheiro Rodolfo Ramos Caiado 
 

 
EMENTA: Preliminar. Nulidade da peça basilar por insegurança 
na determinação da infração. Rejeitada. Mérito. ICMS. Obrigação 
Principal. Estorno indevido de débito de ICMS  no Livro de 
Apuração. Procedência. 
  
1 - Quando a acusação fiscal contida no auto de infração estiver 
clara e acompanhada de demonstrativos que comprovam a 
infração cometida pelo sujeito passivo  não se acolhe o pedido 
de nulidade do lançamento por insegurança na determinação da 
infração;  
 
2 - Considera-se irregular o estorno de débito de ICMS quando o 
contribuinte houver transferido esse tributo para o destinatário 
da operação, na forma de crédito, por meio de destaque no 
documento fiscal. Principalmente, quando ficar demonstrado 
que na operação relativa ao crédito estornado ocorre a 
incidência do ICMS. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 05 
de novembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade 
da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Rodolfo Ramos Caiado, Heli José da Silva, 
Nivaldo Carvelo Carvalho, José Paixão de Oliveira Gomes, Marlene Maria da Silva Ruguê 
Bernardes, Nivaldo José Mendes, Mário de Oliveira Andrade, Victor Augusto de Faria 
Morato, José Pereira D'abadia e Talita Pimenta Félix. Quanto ao mérito, também por 
votação unânime, conhecer do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, negar-lhe 
provimento para manter a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Rodolfo Ramos Caiado, Heli José da Silva, 
Nivaldo Carvelo Carvalho, José Paixão de Oliveira Gomes, Marlene Maria da Silva Ruguê 
Bernardes, Nivaldo José Mendes, Mário de Oliveira Andrade, Victor Augusto de Faria 
Morato, José Pereira D'abadia e Talita Pimenta Félix. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

De acordo com o histórico do auto de infração, o sujeito passivo 
omitiu o pagamento de ICMS, nos meses de Janeiro/2010 a Setembro/2011, em razão de  
estorno no Livro Registro de Apuração do ICMS, dos valores debitados no Livro Registro 
de Saídas, referente às operações de saídas de brindes, doação, bonificação e ativo 
imobilizado e materiais para padronização.  

 
Em virtude disso, o sujeito passivo ficou obrigado ao recolhimento do 

ICMS juntamente com a penalidade e demais acréscimos legais, conforme apurado em 
Auditoria Fiscal e documentação em anexo. 

 



 

No campo próprio do auto de infração foram apontados como 
infringidos os artigos 63 e 64 da Lei 11.651/91 e foi proposta a aplicação da penalidade do 
artigo 71, Inciso III, alínea "a" da Lei 11.651/91, com a redação da Lei 11.750/1.992. 

 
Para a instrução processual, o Auditor Fiscal anexou aos autos, a 

Auditoria Básica do ICMS de 2010, folhas "5 a 7", Demonstrativo de Omissão de 
Pagamento do ICMS de 2010, folhas "8 a 13", Auditoria Básica do ICMS de Janeiro a 
Setembro 2011, folhas "14 a 16", Demonstrativo de Omissão de Pagamento do ICMS de 
Janeiro a Setembro 2011, folhas "17 a 21", Livro Registro de Apuração do ICMS do 
período de Janeiro de 2010 a Setembro de 2011, folhas "22 a 288". 

 
O sujeito passivo, foi cientificado a apresentar Impugnação em 

Primeira Instância (fls.290). 
 
Intimado, o sujeito passivo comparece aos autos para impugnar o 

auto de infração (fls.294/311). De proêmio, argui a preliminar de nulidade da peça básica, 
por insegurança na determinação da infração, em virtude da falta de subsunção entre a 
norma tida como infringida e a penalidade imposta. Afirma que os dispositivos legais 
indicados como infringidos não guardam qualquer relação com o fato em questão porque o 
sujeito passivo cumpriu todas as obrigações acessórias, não havendo infração do artigo 
64 do CTE. Aduz que o artigo 71, inciso I, alínea "a" seria sanção mais adequada e 
específica para o contencioso em análise. 

 
Quanto ao mérito, a impugnante esclarece que as operações 

relacionadas ao ativo imobilizado são remessas de botijões de gás para outras unidades 
da empresa. Esse tipo de operação não é mercantil, pois há apenas o deslocamento do 
produto, por essa razão não constitui fato gerador de tributo. Reforça esse argumento 
afirmando que não realizou o aproveitamento do crédito do ICMS que faz jus na aquisição 
de bens do ativo imobilizado, concluindo que não há qualquer prejuízo ao erário. 

 
Em seguida a impugnante confirma que adota o procedimento de 

estorno do débito para cumprir a regra da não cumulatividade, pois do contrário haveria 
incidência do ICMS em duplicidade nas operações analisadas.  

 
Prosseguindo a sua defesa, a impugnante destaca que os bens 

remetidos gratuitamente são objetos de contratos firmados com os revendedores, com sua 
logomarca, e que esses depois retornam ao sujeito passivo em caso de rescisão ou 
término do contrato. Por fim, afirma que não há transferência de titularidade desses bens.  

 
O sujeito passivo anexou os seguintes documentos: Anexos de 

Doc.01 á Doc. 03, de fls. "312 a 400". 
 
O julgador monocrático em fls. "401 a 404" rejeita a preliminar de 

nulidade, por insegurança na determinação da infração, e julga procedente o auto de 
infração mantendo a penalidade proposta pela fiscalização.  

 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar Recurso Voluntário fls. "405 a 406". 
 
Cientificada, a parte passiva interpõe recurso (fls. 410/432), para 

reiterar a preliminar de nulidade da peça basilar por insegurança na determinação da 
infração com supedâneo nos mesmos argumentos 

 



 

No mérito, repisa a inexistência de fato gerador quando não há 
transferência de titularidade da mercadoria. Em seguida, argui o caráter confiscatório da 
multa para ao final requerer a nulidade do feito, ou subsidiariamente, a reforma da decisão 
anterior para considerá-lo improcedente, ou alternativamente, procedente com ampla 
redução da penalidade. 

 
O sujeito passivo anexou ao recurso os seguintes documentos: cópia 

da carteira nacional da OAB; Substabelecimento; cópia dos atos processuais e 
documentos processuais, fls.  "433 a 470".  

 
Em seguida, os autos são encaminhados à Presidência do CAT, que 

através do Despacho de fls. 472, determina que a Gerência de Combustíveis submeta o 
feito à autoridade autuante e esta manifeste-se acerca da existência ou não de lapso 
manifesto no registro da não contenciosidade.   

 
O revisor manifesta-se nos autos para apontar como equivocada a 

indicação da não contenciosidade e determina o envio dos mesmos para julgamento 
(fls.474/475)  

 
Julgamento cameral de fls.480/485, rejeita a preliminar de nulidade 

da peça básica por insegurança na determinação da infração, arguida pela parte, e no 
mérito, ratifica a decisão singular. Argumenta o douto Conselheiro que o feito encontra-se 
em perfeita sintonia com o ordenamento jurídico, e no mérito, considera irregular o estorno 
de débito de ICMS quando o contribuinte houver transferido esse tributo para o 
destinatário da operação, na forma de crédito, por meio de destaque no documento fiscal. 

 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar Recurso ao Conselho Pleno, conforme documentos de fls.  "486 a 488" 
 
Cientificado, o sujeito passivo interpõe recurso ao Conselho Pleno 

(fls. 491/508), para reiterar a preliminar de nulidade da peça básica por insegurança na 
determinação. Repisa a tese de que não há subsunção entre os fatos descritos e a norma 
indicada como infringida em concomitância com a capitulação da penalidade.  

 
Que os dispositivos legais infringidos não fazem menção à 

impossibilidade de estorno de crédito na hipótese de remessa de bens do ativo imobilizado 
e de uso e consumo, cuja titularidade não é transferida. Salienta que não há dispositivo 
legal que impeça o procedimento adotado pela Recorrente, tendo em vista que não há 
previsão legal para a cobrança de ICMS em operações que não caracterizem efetiva 
circulação de mercadorias. 

 
Verbera que a penalidade imposta não guarda relação com os fatos 

descritos no Auto de Infração e tampouco com os dispositivos tidos como infringidos; que 
ainda que houvesse qualquer tipo de infração, a penalidade aplicada deveria ser a do 
artigo 71, inciso I, “a” do CTE, que trata especificamente da hipótese de omissão de 
pagamento e não aquela prevista no artigo 71, inciso III, “a”, da Lei Estadual nº 11.651/91 
e, para sustentar sua tese, invoca julgados de outra corte.  

 
No mérito, assevera não ter praticado a infração estampada na 

basilar, pois não há circulação de mercadoria quando trata-se de operações de simples 
remessa de botijões para outras unidades da Recorrente; que tais operações estão 
comprovadas por notas fiscais colacionadas nos autos. Que as transferências de bens do 
ativo imobilizado e materiais de uso e consumo, não configura transferência de titularidade 



 

entre pessoas jurídicas distintas, cujas as operações não podem caracterizar hipótese de 
incidência do tributo em conteste, e para sustentar sua tese invoca julgados e dispositivos 
legais. 

 
Que uma parcela das operações autuadas refere-se a remessas de 

mercadorias para revendedores em razão dos contratos firmados entre a recorrente e 
estes; que na consecução dos referidos contratos, a Recorrente realiza a remessa a título 
gratuito de bens com sua logomarca para que os seus revendedores possam seguir os 
mesmos padrões desta empresa, conforme se verifica dos contratos acostados aos 
presentes autos; que nestas operações não há tampouco transferência de titularidade. 

 
Pondera restar demonstrada a inexistência de comercialização de 

mercadorias pela Recorrente, mas a simples remessa com obrigatoriedade de devolução 
posterior dos produtos à Recorrente. 

 
Insurge-se contra a penalidade aplicada por considerar que tal 

ofende princípios legais e pugna pela redução da multa. 
 
Ao final, requer a nulidade do feito, ou na impossibilidade, a reforma 

da decisão anterior para considera-lo improcedente, ou alternativamente, procedente com 
redução da penalidade aplicada em função da retroatividade benigna insculpida na Lei nº 
17.917/13. 

Ulteriormente foi juntado ao processo Anexo de Documentos de 01 a 
03; Substabelecimento e Cópia de Documentos Pessoais. Fls. "509 a 542".  

  
É o relatório. 
 

 
 

V O T O 
 
 
 
Passo a decidir e considerando-se que todas as questões arguidas 

pelo polo passivo nesta peça foram apreciadas com as cautelas de praxe pelo douto 
Conselheiro Relator Mário de Oliveira Andrade, que no lapidar Acórdão de nº 2150/2014 
(fls.480/485), rejeitou a aludida preliminar de nulidade da peça básica por insegurança na 
determinação da infração, e no mérito, votou pela procedência do feito, devo adotá-lo 
como razão de voto, motivo pelo qual transcrevo-o abaixo, “ipsis litteris”: 

 
A exigência contida nesse contencioso é relativa ao ICMS devido pelo sujeito 
passivo que inicialmente foi debitado no livro de saídas do sujeito passivo e 
posteriormente houve o estorno dele no Livro de Apuração do ICMS. O débito 
do imposto é decorrente de saídas de brindes, doação, bonificação, ativo 
imobilizado e materiais para padronização. 
 
O sujeito passivo arguiu preliminarmente a nulidade do auto de infração em 
virtude da falta de subsunção do fato aos dispositivos legais indicados como 
infringidos pelo fisco estadual. Alega a recorrente que a descrição do auto de 
infração é de falta de recolhimento do tributo devido ao estorno irregular do 
débito do ICMS, mas os dispositivos citados não fazem menção à 
impossibilidade de estorno do crédito na hipótese de remessa de bens do 
ativo imobilizado e de uso e consumo, cuja titularidade não é transferida.  
 
Não obstante tal ponderação, vejo que esta preliminar não deve ser acolhida, 
pois o dispositivo elencado pela fiscalização foi o artigo 64 da Lei 11.651/91, 



 

o qual prescreve que o contribuinte tem a obrigação de cumprir as 
obrigações positivas e negativas estabelecidas na legislação tributária, no 
caso em análise o sujeito passivo não poderia ter estornado o crédito e 
ocasionou o débito de ofício, não havendo dúvida e insegurança na acusação 
fiscal. 
 
Além do mais, se houvesse qualquer omissão na capitulação da infração não 
poderíamos alegar a nulidade do lançamento, pois nos autos constam 
elementos suficientes para determinar a infração denunciada pelo fisco, que 
são os demonstrativos dos estornos de débitos realizados pelo sujeito 
passivo em seu Livro de Apuração do ICMS, esse entendimento está em 
plena harmonia com o § 3º do artigo 20 da Lei 16469/09, o qual tem a seguinte 
redação : 
 
§ 3º As incorreções ou omissões do lançamento, inclusive aquelas 
decorrentes de cálculo ou de proposição de penalidade, não acarretam a sua 
nulidade, quando do processo constarem elementos suficientes para 
determinar com segurança a infração e o infrator. 
 
Com essas considerações, não acolho a preliminar de nulidade da peça 
básica por insegurança na determinação da infração.   
 
Quanto ao mérito, percebo que não há contestação de fato nos 
levantamentos efetuados pelo fisco estadual, ou seja, não há reclamação de 
erro material ou de cálculo. O argumento da defesa é de que  não há fato 
gerador de ICMS nas operações que foram objeto do lançamento em análise, 
aduz que as transferências de ativo imobilizado, de brindes, doação e de 
material de padronização são simples deslocamentos de bens e que não há a 
mudança da titularidade, não havendo, desse modo, a ocorrência do fato 
gerador do ICMS.  
  
Portanto, para decidir o contencioso em apreciação é necessário analisar sob 
o prisma da legislação se há ou não ocorrência do fato gerador do imposto, 
bem como verificar se o procedimento de escriturar com débito de imposto e 
em seguida estornar o tributo causou prejuízo ao erário. Percebo que a 
alegação de não haver fato gerador do ICMS não prevalece, pois as 
operações que originaram o débito do imposto são tributadas, pois o próprio 
sujeito passivo emitiu os documentos fiscais com o destaque do ICMS, 
registrou no livro de saídas com débito do imposto e posteriormente, sem 
uma justificativa plausível, estornou o débito no Livro de Apuração de ICMS.    
 
Conforme preceitua o artigo 13, inciso I do CTE, há o fato gerador do ICMS na 
saída a qualquer título de estabelecimento do contribuinte. Assim, não há 
como negar a ocorrência do fato gerador do imposto, principalmente porque 
inexiste qualquer benefício fiscal ou isenção para as operações objeto da 
presente autuação. Não comporta, nesse caso, a alegação de não haver 
transferência de titularidade, pois o dispositivo citado abrange as operações 
entre estabelecimentos do mesmo titular, não se aplicando a Súmula 166 do 
STF desde o advento da Lei Complementar 87/96.  
 
No que tange a forma de escrituração realizada pelo sujeito passivo, vejo que 
ao emitir o documento fiscal com o débito do imposto, o valor destacado no 
documento fiscal dá direito ao destinatário de se creditar dele, portanto, esse 
deve ser recolhido pelo contribuinte, não estando correto o estorno do ICMS 
no Livro de Apuração, visto haver ocorrido a transferência do crédito para o 
destinatário.  
 
Com efeito, fica claro que a argumentação do sujeito passivo de que 
procedeu ao estorno para não haver duplicidade de  tributação não 
prevalece, pois pelo contrário ficou evidenciado que estornar o crédito  
implicou falta de recolhimento do ICMS que foi transferido pelo sujeito 
passivo a terceiros. 
 



 

Assim, com essas considerações entendo que está configurada a ocorrência 
do fato gerador do ICMS, e, consequentemente, julgo procedente o auto de 
infração.   
 
No que diz respeito à reclamação da sanção proposta pelo fisco estadual, 
está claro que foi aplicada a penalidade mais específica para a infração 
cometida pelo sujeito passivo, pois o dispositivo solicitado pela recorrente a 
alínea "a" do inciso I do artigo 71 do CTE é apenas para imposto 
regularmente apurado e declarado como devido pelo sujeito passivo, o que 
não é caso da infração denunciada no auto de infração, assim manifesto pela 
confirmação da multa sugerida pelo fisco estadual. 
 
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento para 
manter a decisão singular que rejeitou a preliminar de nulidade da peça 
basilar por insegurança na determinação da infração e julgou procedente o 
lançamento. 

 
Com efeito, ante tais argumentos, nada mais devo acrescentar, 

motivo pelo qual rejeito a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela Recorrente, 
por insegurança na determinação da infração, e no mérito, pelo mesmo quórum, conheço 
do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, nego-lhe provimento para ratificar a 
decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 31 de maio de 2016. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00745/16 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de decadência parcial do 
crédito tributário em relação aos meses de 2008. Acolhida. 
Obrigação tributária principal. Omissão de recolhimento do 
imposto. Escrituração indevida de valores a título de crédito do 
ICMS em valores superiores ao estabelecido na legislação 
tributária. Procedente em parte. 
 
1. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário 
decai em cinco anos, nos termos do artigo 150, § 4º, do CTN; 
 
2. Provado nos autos que o valor preconizado na basilar não 
está de todo correto, procedente em parte deve ser o auto de 
infração. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 02 de dezembro de 2015, decidiu, por maioria de votos, acolher a 
preliminar de decadência parcial, referente aos meses de 2008, conforme art. 150, § 4º do 
CTN. Foram vencedores os Conselheiros Nivaldo José Mendes e Carlos Andrade Silveira. 
Vencida a Conselheira Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, na condição de 
Coordenadora, que não acolheu a preliminar de decadência. Quanto ao mérito, por 
maioria de votos,  conhecer do recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte 
a sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do 
ICMS de R$ 185.350,90 (cento e oitenta e cinco mil, trezentos e cinqüenta reais e noventa 
centavos), referente aos meses do exercício de 2010, considerando o pagamento de fls. 
120 dos autos. Foram vencedores os Conselheiros Nivaldo José Mendes e Carlos 
Andrade Silveira. Vencida a Conselheira Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, na 
condição de Coordenadora, que votou pela procedência do auto de infração. Nos termos 
do § 6º, II, do art. 51, do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto nº 6.930, de 9 
de Junho de 2009, a sessão foi realizada com ausência de um Conselheiro Representante 
do Fisco para compor esta Câmara Julgadora. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu o pagamento 
do ICMS, na importância de R$ 324.818,72, em razão da escrituração indevida de valores 
a título de crédito do ICMS, em decorrência da atualização do crédito autorizado pelo 
Despacho nº 1371/2008, em valores superiores ao estabelecido na legislação tributária 
estadual. Em consequência, deverá pagar o imposto omitido juntamente com os 
acréscimos legais. 

 
A infração relatada abriga-se na disposição do artigo 175, § 1º, da Lei 

nº 11.651/91 e do artigo 490, § 1º, combinado com os artigos 481 e 482, § 1º, do Decreto 
nº 4.852/97. A penalidade proposta para o ilícito fiscal descrito é do artigo 71, inciso IV, 
alínea “a”, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 17.917/2012. 

 
O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 03/23. 



 

 
O sujeito passivo foi intimado para se manifestar em Primeira 

Instância, conforme documento de fls. 24. 
 
Ciente, o sujeito passivo ingressa com Impugnação às fls. 27/38, no 

qual alega que efetuou o recolhimento de parte do crédito tributário referente ao Exercício 
de 2010. Invoca o instituto da decadência relativamente ao crédito tributário exigido para 
os fatos geradores ocorridos no Exercício de 2008. Colaciona jurisprudências que entende 
aplicáveis ao caso. Entende pela ocorrência do caráter confiscatório da multa aplicada, em 
ofensa ao artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal. Cita julgados atinentes a matéria. 
Destaca, também, que sempre cumpriu com a obrigação tributária acessória e que nunca 
causou prejuízo ao erário público estadual, conforme preconiza a legislação tributária 
estadual, mais especificamente no que tange ao dispositivo legal acima mencionado. 
Finaliza, requerendo que seja declarada a improcedência do presente auto de infração. 

 
Juntamente com a peça impugnatória foram colacionados aos autos 

documentos de fls. 39/87. 
 
Sobreveio a sentença singular nº 862/2015 de fls. 93/95, pelo qual o 

julgador decidiu pela procedência do auto de infração. Em sua fundamentação afirma que 
na defesa apresentada pelo sujeito passivo, este concordou com o crédito tributário 
relativo ao Exercício de 2010. Destaca, também, que não há que se falar em decadência 
do crédito tributário referente aos fatos geradores ocorridos no Exercício de 2008, tendo 
em vista que o crédito tributário exigido se refere a lançamento de ofício, devendo ser 
aplicada a regra prevista no artigo 173, inciso I, do CTN.  

 
Da decisão supra foi intimado o sujeito passivo às fls. 96/97 para 

pagar a quantia exigida ou apresentar Recurso Voluntário. 
 
Em grau de Recurso Voluntário (fls. 103/115), o sujeito passivo 

reitera os argumentos expendidos anteriormente. Finaliza, requerendo que seja declarada 
a improcedência do presente auto de infração.  

 
Conforme Termo de Juntada n° 197/2015, de fls. 119, é deferida a 

juntada de documentação que se vê às folhas 120 dos autos a pedido da advogada da 
autuada onde consta cópia da planilha de baixa de processos.  

 

É o Relatório. 

 

 

 

 

VOTO 
 

Nos moldes do relatório acima posto, consta que contra a autuada foi 
lavrado o auto de infração em epígrafe, onde se denuncia a seguinte ocorrência: “Omitiu o 
pagamento do ICMS em razão da escrituração indevida de valores a título de crédito do 
ICMS, em decorrência da atualização do crédito autorizado pela Despacho nº 1371/2008, 
em valores superiores ao estabelecido na legislação tributária estadual”. 

 



 

Inicialmente, passo a analisar a preliminar suscitada pela Recorrente, 
de que o crédito tributário referente aos meses de 2008 estariam decaídos, nos moldes do 
artigo 150, § 4º do Código Tributário Nacional, por se tratar de imposto na modalidade de 
homologação. 

 
Nesse sentido, faz se necessário tecer algumas considerações sobre 

o tema em exame: 
 
Sobre o tema Eduardo Sabbag leciona: “O artigo 150, § 4º, do CTN é 

considerado regra especial de decadência. O preceptivo alcança com exclusivismo, os 
tributos lançados por homologação, com a típica antecipação de pagamento, O prazo é de 
5 (cinco) a contar do fato gerador”. 

 
O Código Tributário Nacional trata do instituto da decadência para os 

tributos lançados por homologação, através do dispositivo legal abaixo: 
 
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja 
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio 
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, 
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a 
homologa. 

[...] 

 § 4º Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da 
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha 
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o 
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. 

Feitas essas considerações, passo a análise da questão, igualmente 
relevante para definir se o crédito tributário em exame decaiu ou não. 

 
No caso em exame, o auto de infração foi lavrado em 11/12/2013 e 

com ciência do auto de infração na inicial em 17/12/2013. Na antecipação de pagamento, 
quando observado recolhimento referente ao período, mesmo a menor e não evidenciado 
dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial para os tributos cujos 
lançamentos ocorrem por homologação tem início no momento da ocorrência do fato 
gerador e não a do primeiro dia do exercício fiscal seguinte, como tipificado no artigo 173, 
inciso I, do Código Tributário Nacional. 

Neste contexto, acolho a preliminar de decadência parcial suscitada 
pela Recorrente, em relação aos meses de maio a outubro de 2008, nos moldes do 
dispositivo legal acima mencionado. 

No mérito, considero que o feito é procedente em parte. De fato, uma 
vez ocorrida a decadência de parte do direito de a Fazenda Pública Estadual – FPE 
constituir o presente crédito tributário, devo ratificá-lo em relação à parte remanescente no 
valor do ICMS a recolher de R$ 185.350,90 (cento e oitenta e cinco mil, trezentos e 
cinquenta reais e noventa centavos), válida para a ocorrência dos fatos geradores 
ocorridos no Exercício de 2010, conforme comprova o documento de fls. 120 dos autos.  

 

Assim, voto em consonância com a maioria de meus pares, para 
acolher a preliminar de decadência parcial, referente aos meses de 2008, conforme artigo 
150, § 4º, do CTN. Quanto ao mérito, conheço do recurso, dou-lhe parcial provimento para 
reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto de 



 

infração no valor do ICMS de R$ 185.350,90 (cento e oitenta e cinco mil, trezentos e 
cinquenta reais e noventa centavos), referente aos meses do Exercício de 2010, 
considerando o pagamento de fls. 120 dos autos. 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 31 de maio de 2016. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00746/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: Processual. Nulidade do auto de infração, 
incompetência funcional e insegurança na determinação da 
infração. Rejeitadas. Exclusão dos solidários da lide. 
Acolhimento. Obrigação tributária principal. Escrituração 
indevida de valores a título de crédito outorgado referente a 
saída em operação interestadual. Procedente em parte. 
 
1. Inocorrendo nos autos quaisquer das hipóteses de nulidade 
previstas no artigo 20 da Lei nº 16.464/09, mister se faz rejeitar 
as preliminares de nulidade arguidas pelo sujeito passivo; 
 
2. Deve ser excluído da lide o sujeito passivo solidário se ficar 
comprovado que ele não praticou, não concorreu nem deu 
causa à infração denunciada na peça inicial; 
 
3. Deve ser considerado procedente em parte o auto de 
infração quando o trabalho diligencial indicar que a exigência 
preambular é parcialmente procedente. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 25 de novembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pelo sujeito passivo, por incompetência 
funcional e insegurança na determinação da infração. Participaram do julgamento os 
Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes, Nivaldo José Mendes e Carlos Andrade 
Silveira. Por maioria de votos, acolher a preliminar de exclusão da lide dos Solidários 
Antônio Dirceu Fedes e José Márcio Fedes, arguida pelo sujeito passivo. Foram 
vencedores os Conselheiros Nivaldo José Mendes e Carlos Andrade Silveira. Vencido o 
Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes. Quanto ao mérito, por maioria de votos, 
conhecer da impugnação, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte 
o auto de infração sobre o valor do ICMS de R$ 407.444,81 (quatrocentos e sete mil, 
quatrocentos e quarenta e quatro reais e oitenta e um centavos). Foram vencedores os 
Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes e Nivaldo José Mendes. Vencido o 
Conselheiro Carlos Andrade Silveira que votou pela improcedência do lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu o 
pagamento do ICMS, no Exercício de 2009, em razão da escrituração indevida de valores, 
a título de crédito outorgado, referente a saída em operação interestadual de mercadoria 
carne fresca, utilizando valores como base de cálculo para outorgar crédito diferente dos 
valores apurados no CFOP 6.101, sobre o valor da apuração, além do pagamento do 
PROTEGE. Em consequência, deverá pagar o imposto juntamente com os acréscimos 
legais. 

Como dispositivo legal infringido foi apontado o artigo 64 da Lei nº 
11.651/91, combinado com o artigo 11, inciso V, alínea “c”, item 2, do Anexo IX e artigo 82 



 

do Decreto nº 4.852/97, tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso IV, 
alínea “a”, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 14.634/2003. 

Foram identificados como sujeitos passivos solidários: ANTÔNIO 
DIRCEU FEDES (fls. 05) e JOSÉ MÁRCIO FEDES (fls. 06), na condição de sócios 
administradores, nos termos do artigo 45, inciso XII, da Lei nº 11.651/91. 

O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 03/20. 

Intimados às fls. 21/28, os sujeitos passivos quedaram-se inertes, 
dando azo à lavratura do Termo de Revelia de fls. 32. Os sujeitos passivos foram 
novamente intimados para se manifestarem em Segunda Instância, conforme documentos 
de fls. 34/38. 

Tempestivamente, os sujeitos passivos ingressam com Impugnação 
às fls. 41/48 no qual arguem, em sede de preliminar, nulidade do auto de infração por 
incompetência funcional, tendo em vista que está enquadrada na condição de empresa de 
grande porte e que, portanto, não poderia ser fiscalizada por auditor fiscal da Receita 
Estadual II. Argui, também, erro na identificação dos sujeitos passivos solidários, pois não 
existem nos autos provas de que tenham agido com excesso de poderes ou infração à lei, 
conforme preconiza o artigo 135 do CTN. No mérito, argui ser indevida a autuação. 
Assevera que as saídas que empreendera sob o CFOP nº 6.101 são legalmente previstas 
para a fruição do benefício fiscal. Destaca, ainda, que está promovendo a confecção de 
planilha no qual demonstrará que o valor estornado foi o efetivamente usufruído. Finaliza, 
requerendo a exclusão dos solidários do polo passivo da lide e, no mérito, a 
improcedência do auto de infração.  

Posteriormente, o sujeito passivo peticiona para juntar aos autos 
documentos de fls. 54. 

A Primeira Câmara deste Conselho, por meio da Resolução de fls. 
55, acatando proposição do Conselheiro Relator, resolve sobrestar o presente processo 
para o dia 14/01/2013, a fim de que o advogado do sujeito passivo proceda a juntada de 
requerimento de convalidação por ele referenciado.  

A pedido da Representante da empresa autuada foram anexados 
aos autos documentos de fls. 59/68. 

Por meio da Resolução de fls. 69/70, a Primeira Câmara deste 
Conselho determinou o encaminhamento dos autos a SEGE para que este encaminhe à 
autoridade fazendária competente para apreciação do pleito supramencionado e, após, 
decisão definitiva sobre o mesmo, quando do retorno, proceda a novo pautamento do 
processo contencioso fiscal em comento. 

Em resposta, a autoridade fiscal informa que após a análise dos 
recolhimentos de fls. 61/67 e a planilha de fls. 68, chegou à conclusão de que Requerente 
preenche os requisitos de convalidação, em relação ao pagamento parcial do PROTEGE. 
Destaca, ainda, que não obstante haver atendido os requisitos previstos na IN nº 
1126/2012, ainda resta o valor a título de obrigação principal de R$ 404.444,81 referente 
ao aproveitamento a maior do que o devido de crédito outorgado no período de janeiro a 
dezembro de 2009. 

Acosta aos autos documentos de fls. 75/135 e 148/232. 

Intimado do resultado da diligência (fls. 237/242), o sujeito passivo 
apresenta Manifestação de fls. 245/251 reiterando as alegações expendidas 
anteriormente. Argui, ainda, em sede de preliminar, nulidade do auto de infração, por 
insegurança na determinação da infração, visto que os documentos colacionados aos 
autos pela autoridade fiscal não oferecem segurança jurídica para a exigência do imposto. 
No mérito, reitera o pedido e argumentos apresentados na peça defensória anterior.  



 

A pedido do Representante Fazendário, juntou-se ao processo 
documento de fls. 255. 

Nova Resolução Cameral de fls. 256/257 converte o julgamento em 
diligência à SAT para que, à vista das duas análises efetuadas no âmbito da DRFJTI, dê-
se prosseguimento à apreciação do pedido de convalidação formulado pelo sujeito passivo 
e para que, após decisão definitiva sobre esse pleito, quando retorno, seja novamente o 
processo pautado para julgamento cameral.  

Em atendimento à determinação contida na Resolução supra, a 
autoridade fiscal noticia, às fls. 268/269 que o pagamento realizado pelo sujeito passivo 
referente a contribuição para o Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás ocorreu 
dentro do prazo legal, remanescendo ainda R$ 407.444,81 do valor original, relativa à 
parte não abrangida pela Lei nº 16.846/09.  

É o Relatório. 

 

VOTO 

Passo a decidir e de plano rejeito a preliminar de nulidade da peça 
básica, arguida pela autuada, por incompetência funcional da autoridade fiscal, visto que 
na época da ocorrência do fato gerador o sujeito passivo estava classificado como 
empresa de médio porte, portanto, no caso em comento, tinha competência para o 
lançamento do crédito tributário, mediante análise de livros fiscais e contábeis, conforme 
determina o artigo 4º, inciso II, da Lei nº 13.266/98. 

Quanto à preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela 
autuada, por insegurança na determinação da infração, manifesto-me pela sua rejeição, 
pois entendo que a tipificação legal que respalda o lançamento encontra-se 
coerentemente enumerada, assim como a penalidade aplicada, tendo o autor do 
lançamento laborado na confecção de demonstrativos e anexação da documentação 
pertinente, de forma clara e objetiva. 

 
Já com relação à preliminar de exclusão dos solidários do polo 

passivo da lide, manifesto-me pelo seu acolhimento, tendo em vista que não existem nos 
autos provas de que concorreram para a prática do ato fiscal ilícito causador do 
lançamento tributário ora em discussão.  

 
O entendimento dominante no Superior Tribunal de Justiça é que “o 

não recolhimento do tributo, por si só, não constitui infração à lei suficiente a ensejar a 
responsabilidade solidária dos sócios, ainda que exerçam gerência, sendo necessário 
provar que agiram os mesmos dolosamente, com fraude ou excesso de poderes”, senão 
vejamos:  

Súmula 430: “O inadimplemento da obrigação tributária pela 
sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-
gerente”.  

Assim sendo, o simples inadimplemento não caracteriza infração 
legal. Inexistindo prova de que se tenha agido com excesso de poderes, ou infração de 
contrato social ou estatutos, não há que se falar em responsabilidade tributária do sócio à 
título de infração legal.  

Suplantadas as questões preliminares suscitadas pelo sujeito 
passivo, adentro no mérito do lançamento. Exige-se no auto de infração o ICMS, multa e 
acréscimos legais, por ter o sujeito passivo omitido o pagamento do imposto em razão da 



 

escrituração indevida de valores, à título de crédito outorgado, referente a saída em 
operação interestadual de mercadoria, utilizando valores como base de cálculo para 
outorgar crédito diferente dos valores apurados no CFOP 6.101, sobre o valor da 
apuração, além do pagamento do PROTEGE. 

De fato, o sujeito passivo faz jus parcialmente à convalidação 
estabelecida na Lei nº 16.150/07, vez que apenas parte do crédito tributário constituído por 
meio do auto de infração em epígrafe se enquadra nas hipóteses de utilização de 
benefício fiscal, condicionado ao cumprimento das exigências para sua fruição, de que 
trata o artigo 3º da Lei nº 16.846/09 e suas alterações. 

Ademais, compulsando os autos, verifico que a utilização do 
benefício fiscal por parte do sujeito passivo e o pagamento integral da contribuição para o 
Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás – PROTEGE GOIÁS ocorreram dentro do 
prazo previsto pelo artigo 3º, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 16.846/09, portanto, no caso em 
tela, deverá ser extinto parte do crédito tributário limitado ao valor original de R$ 
1.489.657,76 (um milhão, quatrocentos e oitenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e sete 
reais e setenta e seis centavos), nos termos do artigo 4º, inciso II, da Lei nº 16.150/07, 
remanescendo ainda R$ 407.444,81 (quatrocentos e sete mil, quatrocentos e quarenta e 
quatro reais e oitenta e um centavos) do valor original, relativo à parte não abrangida pela 
Lei nº 16.846/09 e suas alterações. 

Destarte, percebe-se que o contribuinte cumpriu as exigências 
legais exigidas para a fruição do benefício fiscal. No entanto, utilizou-se de valores 
superiores ao apurado pela auditoria, a título de crédito outorgado de ICMS, devendo, 
portanto, pagar a importância remanescente mencionada no parágrafo anterior, conforme 
demonstrado nestes autos.  

Diante do exposto, voto por rejeitar as preliminares de nulidade da 
peça básica, arguidas pelo sujeito passivo, por incompetência funcional e insegurança na 
determinação da infração. Acolho a preliminar de exclusão da lide dos solidários Antônio 
Dirceu Fedes e José Márcio Fedes. Quanto ao mérito, conheço da impugnação, dou-lhe 
parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de infração sobre o valor 
do ICMS de R$ 407.444,81 (quatrocentos e sete mil, quatrocentos e quarenta e quatro 
reais e oitenta e um centavos).  

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 31 de maio de 2016. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00747/16 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: Processual. Nulidade da decisão singular. 
Cerceamento do direito de defesa. Rejeitada. ICMS. Obrigação 
principal. Omissão do imposto em razão de escrituração 
indevida de créditos do imposto relativos a utilização de energia 
elétrica na produção. Improcedência. 
 
1.Não há que se falar em nulidade da decisão singular por 
cerceamento do direito de defesa quando prolatada conforme os 
requisitos legais;. 
 
2. Provado nos autos que a atividade exercida pelo sujeito 
passivo está legalmente classificada como atividade econômica 
de indústria, correto o aproveitamento dos créditos do imposto 
relativos à utilização de energia elétrica na produção e por isso 
improcedente é o auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 26 de outubro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pelo sujeito passivo, por cerceamento do 
direito de defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo José Mendes, 
Victor Augusto de Faria Morato e Carlos Andrade Silveira. Quanto ao mérito, por maioria 
de votos, conhecer do recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e 
considerar improcedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Nivaldo 
José Mendes e Carlos Andrade Silveira. Vencido o Conselheiro Victor Augusto de Faria 
Morato que votou pela procedência do lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de lançamento fiscal em desfavor do sujeito passivo por 
deixar de recolher o ICMS em razão da escrituração indevida de crédito, relativamente à 
energia elétrica utilizada em estabelecimento não enquadrado como indústria. Em 
consequência, deverá pagar o ICMS juntamente com penalidade e acréscimos legais. 

 
A autoridade lançadora indicou como infringidos os artigos 58, § 3º, II 

e 64, ambos do CTE, c/c o artigo 522, II do RCTE. Proposta a penalidade prevista no 
artigo 71, IV, "a" do CTE, com a nova redação da Lie 17.917/12. 

 
ANDRÉ RICARDO MIRANDA DIAS é nomeado solidário na condição 

de diretor-presidente da empresa, nos termos do artigo 45, XII do CTE 
 
O lançamento foi instruído com os seguintes documentos: Ordem de 

Serviço; consulta detalhada do contribuinte pessoa jurídica; auditoria básica do ICMS; 
demonstrativo de valor de crédito de ICMS referente a aquisições de energia elétrica 
aproveitado indevidamente; detalhamento do crédito escriturado indevidamente mensal 
[por infração]; notas explicativas; demonstrativo da proporção de mercadorias tributadas 
saídas; solicitação da supervisão de fiscalização da DRFRVD para o Delegado Regional 



 

de Fiscalização de Rio Verde Memorando 0039/2012-DRFRVD, Parecer nº 1900/2012-
GEOT; Despacho nº 4964/2012-SAT; Registro Fiscais dos Documentos de Entrada e 
Saída; EFD registros Fiscais da apuração do ICMS – operações próprias; consulta 
resumida do contribuinte pessoa jurídica: consulto do processo com valores (fls.005/0148)  

 
A autuada foi devidamente intimada via A.R no dia 30/05/2014. (fls. 

149/152) 
 
Os autuados comparecem ao processo de forma individual, através 

de impugnação de fls. 155/170 e 295/313, respectivamente, do sujeito passivo solidário e 
principal. 

De proêmio, o solidário argui preliminar de sua exclusão do polo 
passivo ao argumento de que à época dos fatos geradores [janeiro/2013 até fevereiro de 
2014] não atuava como diretor. Aduz que não restou comprovado qualquer infração à lei 
ou caracterização de excesso de poderes, nos termos da legislação vigente. [Junta 
documento 4 como prova] 

 
No mérito, alega que, muito embora não esteja a autuada 

enquadrada no código de atividade econômica de indústria – CNAE, está resguardado seu 
direito ao crédito de ICMS em decorrência da aquisição de energia elétrica consumida em 
sua atividade industrial, pela Lei Complementar 87/96, com a edição de Lei Complementar 
nº 102/00, Lei superior que dá fundamento de validade ao CTE e RCTE; diferente do 
entendimento da GEOT, que por não está enquadrada no CNAE, não pode ser 
beneficiária do crédito. 

 
Assevera a impugnante que realizar atividade industrial não significa 

estar inscrita em código de atividade econômica de indústria, mas sim efetivamente 
exercer atividade industrial"; que a impugnante solicitou a elaboração de Laudo Técnico 
por profissional habilitado, que reconheceu a condição de atividade industrial praticada 
pela impugnante. 

 
Afirma que a multa aplicada de 100% viola o sistema jurídico pátrio.  
 
Ao final reitera sua exclusão do polo passivo e a improcedência do 

auto de infração.  
 
A autuada principal (fls. 295/314), pugna pela improcedência do auto 

de infração. Diz que é o segundo auto de infração com idêntica acusação, o primeiro, de 
nº 4 0113004 275 03, lavrado em 07.02.2013, fora julgado pela 4ª Câmara, teve sua 
ilegitimidade reconhecida, estando pendente de julgamento o recurso ao Conselho Pleno. 

 
No mérito, alega que suas atividades são duplas, ou seja, comercial 

e industrial; que com base em laudo técnico teria o direito de aproveitar créditos referentes 
a energia elétrica dos períodos informados pela fiscalização [artigos 33 da LC 87/96, 20 da 
LC 102/00 e 522, II, "a", 2 do RCTE]. 

 
Assevera que o fator determinante para o aproveitamento do crédito 

é a efetiva atividade da empresa e nunca seu CNAE; que exação viola o artigo 142 do 
CTN, tendo em vista que não restou provado que a atividade da impugnante não 
corresponde a Industrial. Pede a improcedência do auto de infração. 

 
Acompanham a impugnação os documentos de fls. 171/293 e 

315/437. 



 

Sobreveio a Sentença singular nº 548/2015-JULP pela qual a 
Julgadora acolhe a preliminar arguida pelo Solidário, excluindo-o da lide. Quanto ao 
mérito, conhece da impugnação, porém, nega-lhe provimento para julgar procedente o 
lançamento fiscal. (fls.439/446) 

 
A Representação Fazendária foi intimada para manifestar tendo em 

vista a exclusão do solidário, sendo que o representante concordou com os termos e 
fundamentos da sentença. (fls.447) 

 
Regularmente intimada, a autuada insurge-se contra a decisão 

anterior e no recurso interposto (fls.448/450), argui a preliminar de nulidade da decisão 
anterior tendo em vista  que a mesma não enfrenta os argumentos e provas trazidos para 
a defesa. Argumenta que se tivesse considerado a prova produzida, o resultado do 
julgamento seria diferente, já que a atividade preponderante da recorrente é industrial. 

 
Aduz que o direito ao crédito está estribado em LC e norma do 

RCTE. No mais, reproduz os mesmos argumentos anteriormente deduzidos. Finaliza, 
requerendo a reforma da decisão singular para considerar o feito improcedente, ou na 
impossibilidade, seja julgado nulo o lançamento ou subsidiariamente, requer a reforma da 
peça vergastada com a redução da multa de 100% imposta.  

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
 
Passo a decidir e de plano devo rejeitar a preliminar de nulidade da 

decisão anterior, por cerceamento do direito de defesa, arguida pela parte, por considerar 
que todos os pontos arguidos pela Recorrente na peça impugnatória foram apreciados 
com a devida propriedade.  

 
Assim, face ao argumento  de que “A decisão recorrida é nula, tendo 

em vista que deixou de analisar a prova apresentada pela Recorrente em impugnação, 
consistente em laudo, emitido por engenheiro habilitado reconhecendo que a atividade 
objeto da fiscalização são efetivamente industriais e de que além disso deixou de analisar 
diversos fundamentos apresentados na impugnação”. Tivesse sido considerada a prova 
produzida, o resultado do julgamento da impugnação seria certamente diferente, já que a 
r.decisão recorrida adotaria a correta premissa, condizente com a realidade da 
Recorrente, comprovada por engenheiro habilitado após vistoria física nas instalações da 
empresa, de que as atividades fiscalizadas são reativas ao beneficiamento e ao 
acondicionamento de milho, ensejando a apropriação dos créditos de ICMS decorrentes 
do consumo de energia elétrica na produção industrial. devo argumentar que a decisão 
vergastada encontra-se em perfeita sintonia com o § 1º do artigo 489 e seus respectivos 
incisos, plasmados pelo Novo Código de Processo Civil,  abaixo transcrito, “in verbis”. 

 

Art. 489.  São elementos essenciais da sentença: 

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com 
a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências 
havidas no andamento do processo; 

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito; 



 

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as 
partes lhe submeterem. 

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela 
interlocutória, sentença ou acórdão, que: 

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem 
explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; 

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo 
concreto de sua incidência no caso; 

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; 

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, 
em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; 

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar 
seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob 
julgamento se ajusta àqueles fundamentos; 

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente 
invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em 
julgamento ou a superação do entendimento. 

§ 2o No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os 
critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam 
a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a 
conclusão. 

§ 3o A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos 
os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé. 

De proêmio devo salientar que não pode e não deve o julgador 
singular ater-se tão somente a laudo pericial encomendado pela próprio sujeito passivo 
para enfrentar a questão meritória,  pois se assim fosse, ou seja, se tal documento tivesse 
a força probante que lhe é atribuída pelo Recorrente, o próprio ordenamento jurídico o 
colocaria na condição de mãe das provas, ou de possuidora de “status inquestionável” e 
não sujeito ao contraditório, com ampla e assegurada vantagem sobre outros quesitos, o 
que não acontece no caso em comento.  

A prevalecer a tese da Recorrente, citada em parágrafos anteriores, 
os processos tornariam-se meras análises de laudos, com seu acolhimento automático e  
peremptório.  Assim, bastaria ao sujeito passivo colacionar apenas o singelo documento 
aos autos para opor-se à pretensão fiscal, e assim obter o atendimento de seus pleitos. 

Visto que a admissão de laudos periciais está prevista no 
ordenamento jurídico, porém não têm o condão de tudo resolver, o juiz então não se 
obriga a tomar decisões ou apreciar de antemão laudos periciais desta natureza, pois todo 
o trabalho foi produzido de forma unilateral, qual seja, sem a participação da Fazenda 
Pública Estadual, o que contraria o Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa.   

Em face disso, devo argumentar que a presunção do laudo pericial 
não é absoluta, mas relativa, principalmente quando realizado de forma unilateral, sem o 
acompanhamento da parte adversa. Portanto, não há que se falar em presunção de 
veracidade do laudo em razão de não ter sido impugnado, principalmente, se não foram 
observados os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Se o juiz 



 

indicou, na sentença, os motivos que lhe formaram o convencimento, descabida a alegada 
nulidade arguida pelo sujeito passivo. 

Invoco aqui julgado de outra corte neste sentido,  

EMENTA: 

APELAÇÃO CÍVEL - CEMAT - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

- IRREGULARIDADE ENCONTRADA NO MEDIDOR DO CONSUMO DE 

ENERGIA ELÉTRICA - REVISÃO DO FATURAMENTO - PERÍCIA EFETUADA 

DE FORMA UNILATERAL, SEM ACOMPANHAMENTO DA PARTE ADVERSA - 

AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO - INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA 

DEFESA E DO CONTRADITÓRIO - INDICADO NA SENTENÇA OS MOTIVOS 

QUE FORMARAM O CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO - MANTIDA A 

VERBA HONORÁRIA - RECURSO DESPROVIDO.  

A respeito do contraditório na produção de provas periciais, Fredie 
Didier leciona que a alteração introduzida pela Lei 10.358/01, que acrescentou o artigo 
431-A, obriga que hoje o juiz intime as partes do dia de início das diligências, determinado 
por ele ou designado pelo perito, para que possam enviar os seus assistentes, que 
fiscalizarão a realização da perícia. 

Art. 431-A. As partes terão ciência da data e local designados pelo 
juiz ou indicados pelo perito para ter início a produção da prova. 

Veja-se a importância da realização da prova sob o crivo do 
contraditório. Neste sentido, foi o posicionamento do Tribunal de Justiça do Mato Grosso 
que, unanimemente, entendeu que a prova produzida de forma unilateral pelos apelantes, 
acarreta na inexistência de força probante de perícia. 

No caso em comento, à sombra de atroz dúvida quanto às atividades 
realizadas pela empresa, é que seria recomendável a realização de laudo pericial 
realizado por perito escolhido em comum acordo entre as partes, o que não é o caso, 
motivo pelo qual endosso a decisão singular neste sentido. 

Quanto a possível nulidade da decisão singular por inexistente 
apreciação dos fundamentos apresentados, como o direito ao creditamente assegurado 
pela Constituição Federal e pela LC87/96 e demais quejandos (fls. 457/458), no mesmo 
diapasão, devo argumentar que o aresto vergastado não merece reparos, pois o que o 
ínclito julgador singular fez foi cotejar a imputação feita ao sujeito passivo com as provas 
trazidas de ambos os lados para seu sopesamento, o que deixa a decisão singular 
impoluta. 

Ante o exposto, voto rejeitando de plano a preliminar de nulidade da 
decisão recorrida, por cerceamento do direito de defesa em face da ausência da prova e 
fundamentos apresentados na impugnação. 

Quanto à questão meritória, considero que razão assiste ao 
Recorrente ao requerer a desconstituição do presente crédito tributário. De fato, ao 
compulsar os autos, verifico que a atividade exercida pelo sujeito passivo está em perfeita 
sintonia com o previsto no art. 5º do Regulamento do Código Tributário Estadual – RCTE, 
o qual transcrevo abaixo, “in verbis”: 



 

Art. 5º Considera-se industrialização, qualquer processo que modifique a 
natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do 
produto ou o aperfeiçoe para o consumo, tais como (Lei nº 11.651/91, art. 12, 
II, “b”): 

I - transformação, o que, exercido sobre a matéria-prima ou produto 
intermediário, importe na obtenção de nova espécie; 

II - beneficiamento, o que importe em modificar, aperfeiçoar ou, de qualquer 
forma, alterar o funcionamento, a utilização, o acabamento ou a aparência do 
produto; 

III - montagem, o que consista na reunião de produtos, peças ou partes e de 
que resulte um novo produto, ou unidade autônoma, ainda que sob a mesma 
classificação fiscal; 

IV - acondicionamento ou reacondicionamento, o que importe em alterar a 
apresentação do produto, pela colocação de embalagem, ainda que em 
substituição da original, salvo quando a embalagem colocada se destine 
apenas ao transporte da mercadoria; 

V - renovação ou recondicionamento, o que, exercido sobre o produto usado 
ou parte remanescente de produto deteriorado ou inutilizado, renove ou 
restaure o produto para utilização. 

Parágrafo único. São irrelevantes, para caracterizar a operação como 
industrialização, o processo utilizado para obtenção do produto, a 
localização e a condição da instalação ou o equipamento empregado” 

 

Quanto ao caráter confiscatório da penalidade aplicada devo invocar 
o § 4º do artigo 6º da Lei nº 16.469/09 para deixar de manifestar-me acerca desta questão. 
O citado dispositivo assim estatui, “in verbis”: 

 

Art. 6º Compete ao Conselho Administrativo Tributário -CAT- apreciar: 

[...] 

§ 4º Não pode haver decisões que impliquem apreciação ou declaração de 
inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato normativo expedido pela 
Administração Tributária 

 

Dessarte, no mérito, voto conhecendo do recurso, dando-lhe 
provimento para reformar a decisão singular e considerar improcedente o auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 31 de maio de 2016. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00762/16 
 
Relator: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 

 
EMENTA: ICMS. RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA PARA O 
CONSELHO PLENO. APROVEITAMENTO INDEVIDO DE 
CRÉDITOS. ANULAÇÃO DE DÉBITOS DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO. CONVÊNIO ICMS 126/98. 
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PROCEDÊNCIA.  
 
 
1. O convênio ICMS nº 126/98, em especial em sua cláusula 
terceira, assevera expressamente que o mesmo somente se faz 
impositivo nas situações de estornos de débitos "admitidas em 
cada unidade Federada". Neste particular, a legislação goiana 
não estipula previsão legal para estorno de débito, na situação 
descrita na inicial. Como medida alternativa, e somente 
mediante a celebração de TARE, estabelece benefício fiscal de 
crédito outorgado de até 2%, cujo montante irá depender de 
relatórios apresentados pelo contribuinte, no que tange às 
reduções de débito oriundas de reclamações de clientes e 
situações congêneres. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 12 
de abril de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda Pública 
para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para reformar a decisão cameral e considerar 
procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Victor Augusto de Faria 
Morato, Mário de Oliveira Andrade, Lidilone Polizeli Bento, Heli José da Silva, Aldeci de 
Souza Flor, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Washington Luis Freire de Oliveira, Marlene 
Maria da Silva Ruguê Bernardes, Nislene Alves Borges, Márcio Nogueira Pedra e o Sr. 
Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de 
desempate. Vencidos os Conselheiros Edson Abrão da Silva, Nivaldo José Mendes, 
Rickardo de Souza Santos Mariano, Alcedino Gomes Barbosa, Paulo Diniz, Cláudio 
Henrique de Oliveira, José Pereira D'abadia, João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo 
Carvalho e Masayuki Missao, que votaram conhecendo do recurso, negando-lhe 
provimento para manter a decisão cameral que considerou improcedente o auto de 
infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Nestes autos, o Fisco acusa o sujeito passivo de haver omitido o 
pagamento do ICMS em razão de aproveitamentos indevidos de créditos de ICMS, 
decorrentes de anulação de prestação de serviços de comunicação – CFOP 1205 -, sem 
amparo na legislação tributária estadual, conforme registros constantes em EFD.  

 
A infração foi capitulada no art. 58 §3º, II do CTE, combinado com os 

arts. 49, II e 57, III do RCTE. A penalidade, por seu turno, é a que consta do art. 71, IV, “a” 
do CTE.  



 

Aufere-se ICMS no valor originário de R$ 664.440,64, referente a 
fatos geradores ocorridos em outubro e dezembro de 2010. O auto de infração foi lavrado 
em 22/01/14. 

 
A título de instrução processual fazendária, foram juntados 

levantamentos fiscais e notas explicativas (fls. 4 a 9). 
 
Houve impugnação, no qual a empresa autuada pugnou pela 

inocorrência do fato gerador do imposto, uma vez que o referido estorno é originado de 
cobrança indevida realizada em relação aos seus clientes, sem prejuízo da existência de 
outros estornos, destinados a ajustes, cortesias, descontos e outras operações estranhas 
à prestação de serviços de comunicação. 

 
Cita as normativas dos convênios ICMS 126/98 e 39/01 para justificar 

o procedimento de estorno de débitos, com amparo no próprio instituto da não-
cumulatividade.  

Alega a existência de caráter confiscatório na multa cominada e 
pede, ao final, a improcedência do lançamento ou, sucessivamente, a redução do 
quantum da multa aplicada.  

 
Submetidos os autos ao julgador singular, este obtemperou que a 

aplicação do §3º da cláusula terceira do Convênio 126/98, que trata da possibilidade de 
estorno de débitos, é condicionada à aceitação, pela unidade Federada, da aplicação 
dessa metodologia, por meio de previsão expressa em sua legislação, conduta que não 
fora levada a efeito pela legislação goiana.  

 
Quanto à possibilidade de redução da multa, assevera que o art. 6º, 

§4º da Lei nº 16469/09 veda a manifestação, pelos julgadores, acerca da 
constitucionalidade de dispositivo de lei, no caso, o art. 71 do CTE.  

 
Decide pela procedência do feito.  
 
 
Em sede de pedido de revisão extraordinária, a recorrente alegou 

nulidade por cerceamento ao direito de defesa, por falha de sua intimação, feita às fls. 54/ 
56, uma vez que a mesma não fora dirigida ao escritório de advocacia, patrono da 
recorrente.  

 
Reitera, em seu pedido, as demais questões trazidas em fase 

singular.  
 
 
Referido pedido foi aceito pela Presidência deste Conselho, que 

determinou o retorno dos autos à fase cameral para julgamento do recurso apresentado.  
Submetidos os autos à IIICJUL, o lançamento fora julgado 

improcedente, com a lavratura do seguinte acórdão: 
 
“ICMS. Aproveitamento indevido de crédito sobre a anulação de 
prestação de serviços de comunicação. Omissão de recolhimento do 
imposto. Improcedente. 
 
Julga-se improcedente o auto de infração quando a instrução 
processual apontar que o polo passivo agiu de conformidade com 
orientação estabelecida em norma legal.” 



 

 

 
A decisão se dera por maioria de votos. O entendimento expresso no 

voto foi no sentido de que  
 

“(...) A partir dos convênios destacados em linhas anteriores, as 
empresas de telecomunicação foram autorizadas a efetuar o estorno 
mediante a emissão de nota fiscal para o respectivo registro e a 
elaboração de relatórios de gerenciamento com informações 
referentes ao estorno, com a finalidade de apresenta-los à fiscalização 
estadual juntamente com as notas fiscais relacionadas.” 

 
Em recurso ao Conselho Pleno, a Representação Fazendária 

adverte que não há previsão legal para o referido estorno, praticado pelo sujeito passivo, 
uma vez que a legislação tributária goiana não adotou a autorização advinda do parágrafo 
3º da Cláusula 3ª do Convênio ICMS 126/98. Na verdade, como solução alternativa, a 
legislação previu, no inciso XLVII do art. 11 do Anexo IX do RCTE a possibilidade de 
crédito outorgado do ICMS como forma de compensação quanto às situações 
enumeradas pelo sujeito passivo, as quais ensejaram a prática do estorno de débito.  

 
Aduz que se o sujeito passivo não optar pelo referido benefício fiscal, 

a única alternativa lícita seria o processo de restituição de indébito.  
 
Pede, ao final, a reforma da decisão cameral, pela procedência do 

lançamento.  
 
Em contradita, a autuada reitera as argumentações dantes 

expendidas, ponderando não ser razoável a citação, pela Fazenda Pública, do art. 11, 
XLVII do Anexo IX, porquanto o mesmo sequer constou da acusação inicial, configurando 
inovação no presente processo.  

 
Pede a manutenção da decisão cameral.  
 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
A matéria de que tratam os autos não é nova neste Conselho. De 

fato, já fora apreciada em outras oportunidades, a exemplo dos Acórdãos nº 1556/06, 
1557/06 e 1558/06, nos autos dos PAT Nº 3010068941068, 3010110732522 e 
3010110658276, respectivamente, e acórdão nº 502/13, nos autos do PAT nº 
4011201476573. Neste último lançamento, lavrado contra a mesma autuada nestes autos, 
asseverou-se, em voto condutor, o seguinte: 

 
 

“[...] De conformidade com o exposto na fase cognitiva deste feito, a motivação 
deste lançamento é decorrente do fato de não existir na legislação tributária do 
Estado de Goiás nenhum dispositivo que admite a hipótese de estorno de débito 
do ICMS, em face a prestador de serviço de telecomunicação, existindo tão 
somente o benefício fiscal, na forma de crédito outorgado, como opção ao dito 
prestador de serviço de telecomunicação, de constituir o crédito outorgado para 
efeito de compensação do imposto devido, o equivalente ao percentual previsto em 
lei, mediante Termo de Acordo de Regime Especial, conforme lecionado pelo inciso 



 

XLVII do artigo 11 do Anexo IX do RCTE, que será transcrito na sequência, 
situação que não foi observada pelo polo passivo. 

  ‘Art. 11. Constituem créditos outorgados para efeito de compensação com o 
ICMS devido: 

   [...] 

XLVII - para o estabelecimento prestador de serviço de telecomunicação, o 
equivalente ao percentual, a seguir especificado, do valor dos débitos de ICMS 
relacionados à prestação de serviços de telecomunicação, em substituição ao 
estorno de débito decorrente de situações em que não tenha ocorrido o fato 
gerador do ICMS, mediante termo de acordo de regime especial celebrado com a 
Secretaria da Fazenda, no qual serão estabelecidos a forma e o procedimento para 
apropriação do crédito, dispensada a apresentação de outros documentos que não 
os previstos na legislação tributária para a celebração do regime especial (Lei nº 
13.194/97, art. 2º, II, "q", 2): 
[...]’” 

 

Ora, na verdade, o que pretende a recorrente é que se imponha ao 
Estado de Goiás aquilo que o Convênio ICMS nº 126/98 deferiu como mera faculdade. 

 

O STF já se manifestou especificamente acerca da matéria, ex vi do 
acórdão proferido no Agravo regimental em Recurso Extraordinário nº 630.705/MT, cujo 
relator fora o Ministro Dias Toffoli, com a seguinte ementa: 

 

“Agravo regimental no recurso extraordinário.  ICMS.  Benefício fiscal. Ausência de 
lei específica internalizando o convênio firmado pelo Confaz. Jurisprudência desta 
Corte reconhecendo a imprescindibilidade de lei em sentido formal para dispor 
sobre a matéria. 

1. As razões deduzidas pela agravante equivocam-se quanto às razões de decidir 
do juízo monocrático. Não ficara assentada naquela decisão a impossibilidade de o 
convênio autorizar a manutenção dos créditos escriturais. O que se reconhecera 
fora a impossibilidade de o benefício fiscal ser implementado à margem da 
participação do Poder Legislativo. 

2. Os convênios são autorizações para que o Estado possa implementar um 
benefício fiscal. Efetivar o beneplácito no ordenamento interno é mera faculdade, e 
não obrigação. A participação do Poder Legislativo legitima e confirma a intenção 
do Estado, além de manter hígido o postulado da separação de poderes concebido 
pelo constituinte originário. 

3. Agravo regimental não provido.” 

 

Perfilha a mesma linha de entendimento, o seguinte excerto de 
jurisprudência, oriunda do STJ: 

 
"Processual civil e tributário.  Nulidade.  Decisão extra petita.  Inocorrência.  

ICMS.  Remissão.  Convênio autorizativo. Não se reconhece a nulidade do acórdão se se verifica que o equívoco 

não prejudicou o exame da causa.  A autorização veiculada em Convênio para a concessão de remissão não 

acarreta direito subjetivo para o contribuinte, se não houve implementação da medida necessária à concessão do 

benefício, mesmo que o Convênio tenha sido objeto de ratificação. Recurso a que se nega provimento" (STJ, RMS 

13.543/RJ, 2.' T., rei. Min. Castro Meira, DJ 16.02.2004). 

 

Deve-se atentar para o fato de que o convênio sob análise, em 
especial em sua cláusula terceira, assevera expressamente que o mesmo somente se faz 
impositivo nas situações de estornos de débitos “admitidas em cada unidade Federada”. 



 

Neste particular, a legislação goiana não estipula previsão legal para estorno de débito, na 
situação descrita na inicial. Como medida alternativa, e somente mediante a celebração de 
TARE, estabelece benefício fiscal de crédito outorgado de até 2%, cujo montante irá 
depender de relatórios apresentados pelo contribuinte, no que tange às reduções de 
débito oriundas de reclamações de clientes e situações congêneres.  

Assevero, entretanto, - e pela própria leitura do dispositivo que 
veicula o benefício fiscal descrito no inciso XLVII do art. 11 - que nada obstaria à SEFAZ 
celebrar TARE com o sujeito passivo com vistas a autorizar o estorno de débito, mediante 
o cumprimento de obrigações acessórias que permitam viabilizar o controle das operações 
que o ensejaram.   

Sob tais fundamentos, conheço do recurso fazendário e lhe dou 
provimento para reformar a decisão cameral e julgar procedente o presente lançamento.  

 

 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 31 de maio de 2016. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00767/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: ICMS. Omissão. Escrituração a MAIOR de saldo credor 
de imposto apurado no LRAICMS em período anterior. 
Procedência total. Decisão por maioria. 
 
Diligência requerida pelos autuados. Negada por maioria. 
 
Preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por 
insegurança na determinação da infração. Rejeitada por maioria. 
 
Coobrigado Solidário. Exclusão arguida pelos autuados. 
Rejeitada. Decisão por maioria. 
   
I – Deve ser negado o pedido de diligência fundado em erro da 
autoridade fiscal lançadora quando restar provada sua 
inexistência nos levantamentos fiscais. 
 
II – Deve ser exigida do sujeito passivo, mediante lançamento, a 
diferença a maior de saldo credor do ICMS apurada no LRAICMS 
e transferida para período posterior. 
 
III - Seguro é o lançamento no qual autoridade fiscal competente 
verifica a ocorrência do fator gerador da obrigação, determina a 
matéria tributável, calcula o montante do tributo devido, 
identifica o sujeito passivo e aplica a penalidade cabível. 
 
IV – É lícita a coobrigação solidária com o contribuinte das 
pessoas que tenham interesse comum no fato gerador da 
obrigação tributária, especialmente os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem 
responsáveis. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 20 de maio de 2016, decidiu, por maioria de votos, rejeitar o pedido de 
diligência formulado pela autuada. Foram vencedores os Conselheiros Gilmar Rodrigues 
de Almeida, Washington Luis Freire de Oliveira e Marlene Maria da Silva Ruguê 
Bernardes. Vencidos os Conselheiros José Pereira D'abadia e José Luiz Rosa. Também 
por maioria de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela 
autuada, por insegurança na determinação da infração. Foram vencedores os 
Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, Washington Luis Freire de Oliveira e Marlene 
Maria da Silva Ruguê Bernardes. Vencidos os Conselheiros José Pereira D'abadia e José 
Luiz Rosa. E, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão da lide do sujeito 
passivo solidário ADELÍCIO DA SILVA PINTO . Foram vencedores os Conselheiros Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Washington Luis Freire de Oliveira e Marlene Maria da Silva Ruguê 
Bernardes. Vencidos os Conselheiros José Pereira D'abadia e José Luiz Rosa. Também 



 

por maioria de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a 
sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Foram vencedores os 
Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, Washington Luis Freire de Oliveira e Marlene 
Maria da Silva Ruguê Bernardes. Vencidos os Conselheiros José Pereira D'abadia e José 
Luiz Rosa que votaram pela improcedência da inicial. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo transportou a maior 
saldo credor apurado no Livro Registro de Apuração do ICMS para o período seguinte. Em 
consequência deverá pagar o importo correspondente à diferença apurada, juntamente 
com penalidade e acréscimos legais. 

 
A autoridade lançadora indica como infringida as disposições dos 

artigos 56, I, e 64, da lei n.º 11.651/91, c/c artigo 67, I, do Decreto n.º 4.852/97. Proposta a 
aplicação da penalidade prevista no artigo 71, III, "c", da lei n.º 11.651/91, com redação da 
lei n.º 17.917/12. 

 
Tem-se como sujeito passivo coobrigado ADELÍCIO DA SILVA 

PINTO, nos termos do artigo 45, XII, da lei n.º 11.651/91. 
 
O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: Anexo 

Estruturado - Detalhamento do Crédito Tributário, Anexo Estruturado - Identificação do 
Sujeito Passivo Coobrigado, Recibo de Mensagem, Notificação Fiscal, Recibo de 
Mensagem, Notificação Fiscal, Consulta Resumida do Contribuinte Pessoa Jurídica, 
Consulta de Histórico Empresarial, Sexta e Sétima Alterações Contratuais e 
Consolidações do Contrato Social da Empresa BIOPELE INDUSTRIAL COMERCIAL DE 
COSMÉTICOS LTDA-ME, Auditoria Básica do ICMS, Registro Fiscal da Apuração do 
ICMS - Operações Próprias (fls. 03 a 66). 

 
Os sujeitos passivos, autuado e coobrigado, são intimados (fls. 67 a 

72), a pagarem a quantia exigida ou apresentar Impugnação em Primeira Instância. 
 
É anexado aos autos Procuração (fl. 73). 
 
Os sujeitos passivos comparecem ao feito apresentando, em 

conjunto, impugnação em Primeira Instância (fls. 76 a 101), fundamentam a 
inconstitucionalidade da multa exigida, visto que é astronômica, ultrapassando o valor da 
obrigação principal, os limites da alíquota e da base de cálculo do ICMS. Acrescentam que 
não há comprovação pelo Fisco das hipóteses previstas pelo artigo 135 do CTN, que, sem 
êxito ao comprovar as circunstâncias que permitam a extensão da relação jurídico-
tributária, o fiscal teceu acusações genéricas e semelhantes à própria imputação emitida 
contra o sujeito passivo autuado, e, ainda, a lei apenas admite a responsabilização do 
sócio com poder de gestão. Argumenta que inexiste a responsabilidade do sujeito passivo 
coobrigado quanto à multa, caso decidam por mantê-lo no polo passivo, pois este é 
responsável apenas pelo ICMS. Por isso, requer que seja determinada a exclusão do 
sujeito passivo coobrigado, que seja declarada nula a autuação em razão de erro no 
preenchimento do SPED FISCAL, haja vista a transmissão de valor divergente do apurado 
em Livro de Apuração do ICMS, e que seja declarado nulo o Auto de Infração pela multa 
exacerbada; alternativamente, em caso de apreciação da autuação, requer que afaste a 
cobrança da multa em relação ao sujeito passivo coobrigado e que seja excluída a 
correção monetária no cálculo da multa aplicada.  

 



 

Junta à peça de defesa os seguintes documentos: Recibo de Entrega 
de Escrituração Fiscal Digital, Registro de Apuração do ICMS, Oitava Alteração Contratual 
e Consolidação do Contrato Social da Empresa Biopele Industrial Comercial de 
Cosméticos LTDA, Procuração, Documento de Identificação, Identificação OAB (fls.102 a 
137). 

 
Anexado aos autos o Resumo da Escrituração Fiscal Digital (fls. 139 

a 144). 
 
O Julgador Singular através da Sentença n.° 165/2016 – JULP (fls. 

145 a 148), decide pela procedência do Auto de Infração, fundamentando que se encontra 
inequivocamente comprovada nos autos a infração identificada pelo fisco, a qual não foi 
suficientemente contestada pela impugnante; por vedação legal o julgador Singular deixa 
de julgar a constitucionalidade da multa e seu caráter confiscatório; por fim, como somente 
os sócios com poder de gerência poderiam determinar a prática da infração, decide por 
mantê-lo como sujeito passivo coobrigado. 

 
Os sujeitos passivos, autuado e coobrigado, são intimados (fls. 149 a 

156), a pagarem a quantia exigida ou interporem Recurso Voluntário. 
 
Os sujeitos passivos, autuado e coobrigado, comparecem aos autos 

interpondo Recurso Voluntário (fls. 158 a 168), trazendo os mesmos argumentos 
apresentados na Impugnação a Primeiro Instância. Inova, porém, ao requerer a realização 
de diligências e perícias para demonstrar os valores corretos em contrapartida aos 
alegados pela autoridade fiscal, e que seja juntado, posteriormente, os documentos aos 
autos. 

 
Anexa à peça recursal: substabelecimento e Identificação OAB (fls. 

169 e 170). 
 
Relatados, passo ao voto. 
 
 
 

V O T O 

 
Cuida-se de lançamento de glosa de saldo credor de ICMS apurado 

no Livro Registro de Apuração do ICMS e transportado a MAIOR para o período seguinte. 
 
Quando a infração estiver claramente determinada – acompanhada 

com a devida instrução dos autos - e o infrator ou infratores identificados,  considera-se 
não haver insegurança na determinação da infração. 

 
Verifica-se no presente lançamento o fiel cumprimento do artigo 142 

do CTN, porquanto tenha verificado a ocorrência do fato gerador, determinado a matéria 
tributável, calculado o montante do tributo devido, identificado os sujeitos passivos, e 
proposto a aplicação da penalidade cabível. 

 
Ademais, os demonstrativos da Auditoria Básica dos ICMS efetuada 

pelo Fisco nos anos de 2012 e 2013, acostados pela autoridade lançadora deixam visível 
que a exigência tributária decorre de saldo credor transportado a maior no livro Registro 
de Apuração de ICMS em períodos anteriores e que repercutiram nos períodos 
discriminados no Anexo Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário (fls.03), 



 

permitindo a normal compreensão da acusação fiscal, não tendo o polo passivo 
apresentado elementos capazes de fragilizar a reclamação fiscal fundamentada em 
transporte de saldo credor a maior constatado mediante a já aludida Auditoria Básica do 
ICMS. 

 
Diligências para fins periciais são determinadas pela autoridade 

julgadora quando, verificando erros ou omissões sanáveis no lançamento, considerar 
imprescindíveis maiores esclarecimentos acerca do fato jurídico-tributário e das 
circunstâncias de sua ocorrência com o escopo de formar seu convencimento. 

 
Verificando a autoridade julgadora que o lançamento não contém 

erros ou omissões que demandem esclarecimentos por parte da autoridade lançadora, 
não são determinadas a realização de perícias. Neste caso, a autoridade julgadora 
considera que os autos estão conclusos e em condições de julgamento. 

 

A fundamentação fática para a inclusão do solidário ADELÍCIO DA 
SILVA PINTO na lide foi o fato de o mesmo exercer função de administração na empresa 
autuada à época da ocorrência dos fatos geradores, conforme se observa da Cláusula 
Nona da Sexta Alteração do Contrato Social (fls.17), juntado aos autos. 

A fundamentação legal mencionada pelo autor do procedimento foi 
o artigo 45, inciso XII, da lei n.º 11.6551/91, que assevera o seguinte, verbis:  

 

Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação 
que constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente: 

                              (...) 

XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à 
operação ou prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis; 

 

É cediço que a pessoa jurídica é fruto de uma ficção legal. Assim, 
embora possuindo personalidade jurídica, não tem vontade própria, sendo representada 
em todos os seus atos pelos administradores que são os verdadeiros protagonistas das 
relações jurídicas, inclusive aquelas decorrentes do cumprimento das obrigações 
tributárias, razão pela qual são eleitas como solidárias com empresa a qual representam e 
administram, pelo pagamento do imposto devido na operação ou prestação que constitua 
o fato gerador da obrigação principal, nos exatos termos do artigo 124, do Código 
Tributário Nacional  (CTN), e do artigo 45, da lei n.º 11.651/91. 

Assim, diante da previsão legal acima mencionada no sentido de que 
os acionistas controladores, os diretores, gerentes, administradores ou representantes da 
pessoa jurídica, são solidariamente obrigados com o contribuinte, ao pagamento do 
imposto devido relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis, rejeito a preliminar de 
exclusão da lide do solidário ADELÍCIO DA SILVA PINTO. 

Quanto ao mérito propriamente dito, não vejo como acolher as 
razões trazidas pela recorrente, vez que os demonstrativos de auditoria e os registros 
fiscais de Apuração do ICMS – Operações Próprias acostados pela autoridade lançadora 
confirmam a ocorrência de transporte de saldo credor a maior nos períodos acima 
discriminados, cujo crédito irregular decorrente foi sendo escriturado até ser compensado 



 

com débito de imposto em períodos posteriores, gerando omissão de pagamento de 
ICMS. 

Diante do acima exposto, acompanhados pela maioria dos 
julgadores desta Câmara, conheço do recurso voluntário, afasto a preliminar, arguida pelo 
pelos sujeitos passivos, de nulidade do lançamento por insegurança na determinação da 
infração. De igual modo, não acolho os pedidos de diligência/perícia e de exclusão do 
solidário formulados pelos autuados. Por fim, quanto ao mérito, conheço do recurso, nego-
lhe provimento, no sentido de confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração.    

 
 

Sala das sessões, em 30 de maio de 2016. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00768/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: ICMS. Omissão. Escrituração indevida de crédito 
outorgado. Procedência total. Decisão unânime. 
 
Preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por 
insegurança na determinação da infração. Rejeitada por 
unanimidade. 
 
Coobrigados Solidários. Exclusão arguida pelos autuados. 
Rejeitada. Decisão por maioria. 
   
 
I -  Caracteriza omissão de ICMS a escrituração indevida de 
valores a título de crédito outorgado, quando o benefício tão-
somente pode ser fruído por comerciantes atacadistas e 
industriais. 
 
II - Seguro é o lançamento no qual autoridade fiscal competente 
verifica a ocorrência do fator gerador da obrigação, determina a 
matéria tributável, calcula o montante do tributo devido, 
identifica o sujeito passivo e aplica a penalidade cabível. 
 
III – É lícita a coobrigação solidária com o contribuinte das 
pessoas que tenham interesse comum no fato gerador da 
obrigação tributária, especialmente os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem 
responsáveis; 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 20 de maio de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Pereira 
D'abadia, Gilmar Rodrigues de Almeida, José Luiz Rosa, Washington Luis Freire de 
Oliveira e Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes. Por maioria de votos, rejeitar a 
preliminar de exclusão dos solidários da lide, arguida pelo sujeito passivo, mantendo a 
responsabilidade quanto ao solidário ADELÍCIO DA SILVA PINTO no período de 
01/11/2012 a 30/11/2013 e quanto ao solidário AMILTON DA SILVA PINTO a partir de 
01/12/2013 a 31/12/2014.  Foram vencedores os Conselheiros Gilmar Rodrigues de 
Almeida, Washington Luis Freire de Oliveira e Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes. 
Vencidos os Conselheiros José Pereira D'abadia e José Luiz Rosa. Quanto ao mérito, por 
unanimidade de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a 
sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Participaram do 
julgamento os Conselheiros José Pereira D'abadia, Gilmar Rodrigues de Almeida, José 
Luiz Rosa, Washington Luis Freire de Oliveira e Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes. 
 



 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo omitiu o pagamento 
do ICMS, na importância de R$ 30.895,77, em razão da escrituração indevida de valores a 
título de crédito outorgado, referente a saída interestadual de várias mercadorias, pois o 
benefício fiscal concedido aos estabelecimentos atacadistas ou industriais não se aplica a 
essas operações. Em consequência, deverá pagar o ICMS no valor mencionado, mais 
acréscimos legais.  

 
A autoridade lançadora apresenta como dispositivos legais 

infringidos o artigo 64 da lei n.º 11.651/91, c/c o artigo 11, III, "b", 2, do Anexo IX, e artigo 
82, ambos do Decreto n.º 4.852/97. Aplicada a penalidade cominada pelo artigo 71, IV, 
"a", da lei n.º  11.651/91, c/ redação da lei n.º 17.917/2012.  

 
Arrolados como coobrigados solidários: Amilton da Silva Pinto e 

Adelicio da Silva Pinto. 
 
Instruem o Auto de Infração os seguintes documentos: Anexo 

Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário (fls. 03), Anexo Estruturado – 
Identificação do Sujeito Passivo Coobrigado (fls. 04 e 05), Recibo de Mensagem (fls. 06 e 
08), Notificação Fiscal (fls. 07 e 09), Consulta Resumida do Contribuinte – Pessoa Jurídica 
(fls. 10 e 11), Consulta de Histórico Empresarial (fls. 12), Contrato Social (fls. 13 a 30), 
Auditoria Básica do ICMS (fls. 31 42), Ajuste Ofício 4 – Item 35 (fls. 34/ 43", mídia em CD 
(fls. 44) e Recibo de entregas de relatórios digitais (fls. 45).  

 
O Sujeito Passivo autuado e coobrigados foram intimados (fls. 46 a 

53) a pagar quantia exigida ou apresentar impugnação.  
 
O Sujeito Passivo Coobrigado Adelicio da Silva Pinto, comparece aos 

autos (fls. 56 a 81), alegando inconstitucionalidade da multa exigida, por atentar contra o 
princípio do não-confisco, da capacidade contributiva, da razoabilidade e da 
proporcionalidade; para tanto, apresenta jurisprudência de cortes superiores para 
fundamentar a sua defesa. Alega ainda, a não comprovação, pelo Fisco, das hipóteses 
previstas pelo artigo 135 do CTN. Assevera que, para que haja a responsabilização dos 
sócios da pessoa jurídica devedora, deve haver circunstancias legais que permitem a 
extensão da relação jurídica tributária. Afirma ausência de responsabilidade do 
impugnante coobrigado quanto à multa, porquanto, caso se decida mantê-lo na lide, ainda 
assim, ele só poderia ser responsabilizado pelo imposto, e não pela multa.  

 
Ao final, requer que: 1) seja excluído o Sujeito Passivo Coobrigado 

Adelicio da Silva Pinto, que foi indevidamente considerado solidário da obrigação 
tributária; 2) seja declarado nula a autuação em razão de ter havido apuração e 
recolhimento do ICMS corretamente; 3) seja afastada a cobrança da multa em relação ao 
Impugnante Adelicio da Silva Pinto, ante a falta de responsabilidade do solidário em 
relação a tal penalidade; 4) seja excluída a correção monetária no cálculo da multa 
aplicada com fulcro no artigo 89, inciso II, do CTE.  

O Sujeito Passivo anexa aos autos documentos de fls. 82 a 170.  
 
O Sujeito Passivo Coobrigado Amilton da Silva Pinto, comparece aos 

autos (fls. 174 a 186) apresentando a mesma impugnação do Sujeito Passivo Coobrigado 
Adelicio da Silva Pinto citada acima. 

  
Anexou documentos de fls. 187 a 189.  



 

 
Através da Sentença n.°166/ 2016 – JULP (fls. 190 a 193), o 

Julgador Singular decide pela procedência total do auto de infração.  
 
Os Sujeitos Passivos, Coobrigados e Autuado, foram intimados (fls. 

194 a 205) a pagar quantia exigida ou apresentar Recurso Voluntário.  
 
O Sujeito Passivo Autuado comparece aos autos (fls. 207 a 216) 

interpondo Recurso Voluntário e alegando insegurança na determinação da infração, 
porquanto não consta no lançamento a prova da acusação, ou seja, não foram juntadas as 
cópias das NF´s, bem como não foram juntadas provas da acusação que não houve 
pagamento, logo não fazendo jus a redução de base de cálculo, que deram origem ao 
trabalho de auditoria fiscal, o que gera a improcedência da pretensão acusatória nos 
termos dos artigo 142 do CTN. Assevera que a autoridade fiscal, não demonstra de forma 
clara e precisa a acusação fiscal, motivo pelo qual, requer que seja reconhecida a 
insegurança na determinação da infração, nos termos do artigo 20, IV, da lei n.° 
16.469/09. Afirma ainda que a recorrente não cometeu nenhuma infração, devendo o auto 
de infração ser cancelado devido à insubsistência jurídica do lançamento. Afirma também 
a inaplicabilidade da solidariedade prevista na legislação, alegando que não há motivo 
legal para se direcionar a exigência em questão aos sócios, haja vista que não constam 
nos autos quaisquer provas ou indícios de que eles tenham agido conforme aquelas 
situações. Sendo assim, para continuarem como coobrigados na lide, teria que ser 
comprovada a ocorrência de alguma das hipóteses legais que a autorizariam (conforme 
acórdão citado); mesmo assim, somente quando não puder ser cobrada diretamente da 
empresa, haja vista que, a eventual responsabilidade do sócio não nasce com a dívida.  

 
Ao final, requer que, caso as preliminares não sejam acatadas para 

garantir a nulidade do lançamento, seja declarada a improcedência do lançamento, no 
mérito. Anexa documentos de fls. 217 a 218.  

 
Relatados, passo ao voto. 
 
 

V O T O  
 
Cuida-se de lançamento decorrente da escrituração indevida de 

valores a título de crédito outorgado, referente a saída interestadual de várias 
mercadorias, pois o benefício fiscal concedido aos estabelecimentos atacadistas ou 
industriais não se aplica a essas operações. 

 
Quando a infração estiver claramente determinada – acompanhada 

com a devida instrução dos autos - e o infrator ou infratores identificados,  considera-se 
não haver insegurança na determinação da infração. 

 
Verifica-se no presente lançamento o fiel cumprimento do artigo 142 

do CTN, porquanto tenha verificado a ocorrência do fato gerador, determinado a matéria 
tributável, calculado o montante do tributo devido, identificado os sujeitos passivos, e 
proposto a aplicação da penalidade cabível. 

 

A fundamentação fática para a inclusão dos solidários ADELÍCIO 
DA SILVA PINTO e AMILTON DA SILVA PINTO na lide foi o fato de os mesmos 
exercerem função de administração na empresa autuada à época da ocorrência dos fatos 
geradores, conforme se observa da Cláusula Nona da Sexta Alteração do Contrato Social 



 

(fls.19), quanto ao primeiro, e da Cláusula Nona da Sétima Alteração do Contrato Social 
(fls.29), quanto ao segundo solidário, juntado aos autos. 

A fundamentação legal mencionada pelo autor do procedimento foi 
o artigo 45, inciso XII, da lei n.º 11.6551/91, que assevera o seguinte, verbis:  

 

Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação 
que constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente: 

                              (...) 

XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à 
operação ou prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis; 

 

É cediço que a pessoa jurídica é fruto de uma ficção legal. Assim, 
embora possuindo personalidade jurídica, não tem vontade própria, sendo representada 
em todos os seus atos pelos administradores que são os verdadeiros protagonistas das 
relações jurídicas, inclusive aquelas decorrentes do cumprimento das obrigações 
tributárias, razão pela qual são eleitas como solidárias com empresa a qual representam e 
administram, pelo pagamento do imposto devido na operação ou prestação que constitua 
o fato gerador da obrigação principal, nos exatos termos do artigo 124, do Código 
Tributário Nacional  (CTN), e do artigo 45, da lei n.º 11.651/91. 

Assim, diante da previsão legal acima mencionada no sentido de que 
os acionistas controladores, os diretores, gerentes, administradores ou representantes da 
pessoa jurídica, são solidariamente obrigados com o contribuinte, ao pagamento do 
imposto devido relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis, rejeito a preliminar de 
exclusão da lide dos solidários ADELÍCIO DA SILVA PINTO e AMILTON DA SILVA PINTO, no 

sentido de manter o primeiro solidário (ADELÍCIO) quanto aos fatos geradores ocorridos até 31 de 
Novembro de 2013, e o segundo (AMITON) quanto aos fatos geradores ocorridos a partir de 1.º de 
Dezembro de 2013. 

Quanto ao mérito, não vejo como acolher as razões trazidas pela 
recorrente, vez que os demonstrativos de auditoria e as NF-e acostados pela autoridade 
lançadora confirmam a ocorrência operações de entradas, operações de saídas para 
conserto, em devolução, interestaduais para não contribuintes, etc, operações estas que 
não se subsumem ao dispositivo legal abaixo transcrito (Artigo 11, III, “b”, 2, do Anexo IX, 
do RCTE) , verbis, para a fruição do benefício fiscal. 

Art. 11. Constituem créditos outorgados para efeito de compensação com o 
ICMS devido: 

                                     (...) 

III - para os contribuintes industrial e comerciante atacadista, o equivalente 
ao percentual de 2% (dois por cento) e 3% (três por cento), respectivamente, 
na saída interestadual que destine mercadoria para comercialização, 
produção ou industrialização, aplicado sobre o valor da correspondente 
operação, observado o seguinte (Leis nºs  12.462/94, art. 1º, § 4º, II; e 
13.194/97, art. 2º, II, “h”): 

                                   (...)  

b) o benefício não se aplica à operação: 

                                  (...) 
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2. com petróleo, combustível, lubrificante, energia elétrica e outras 
mercadorias e operações indicadas em ato do Secretário da Fazenda; 

 

Diante do acima exposto, conheço do recurso voluntário, afasto a 
preliminar, arguida pelos sujeitos passivos, de nulidade do lançamento por insegurança na 
determinação da infração, no que sou acompanhado pela unanimidade dos meus pares. 
Por maioria de votos, não acolho os pedidos de exclusão dos solidários formulados pelos 
autuados, mantendo-se a coobrigação do sócio ADELÍCIO DA SILVA PINTO quanto aos 
fatos geradores de obrigações tributárias ocorridos até 31 de Novembro de 2013 
(31/11/2013), e AMILTON DA SILVA PINTO quanto aos fatos geradores ocorridos a partir 
de 1.º de Dezembro de 2013 (01/12/2013). Por fim, quanto ao mérito, conheço do recurso, 
nego-lhe provimento, no sentido de confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração.    

 

 
 
 

Sala das sessões, em 30 de maio de 2016. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00801/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Heli José da Silva 
 

 
EMENTA: I – NULIDADES. Preliminares de nulidade da peça 
básica, arguidas pelo sujeito passivo, por insegurança na 
determinação da infração, e por cerceamento do direito de 
defesa. Rejeitadas. Decisão majoritária. 
 
1. Não é passível de nulidade o lançamento que contenha os 
elementos indispensáveis para determinar com segurança a 
infração denunciada e identificar corretamente o infrator. (Artigo 
20, parágrafo 3.º, da Lei 16.469/09); 
 
2. Fica afastada a hipótese de nulidade do lançamento, por 
cerceamento do direito de defesa, quando não comprovada, no 
curso da ação, a ocorrência dos incidentes formais que 
prejudicam a apreciação do mérito do ato administrativo. 
 
II - ICMS. Obrigação tributária principal. Créditos outorgados 
extemporâneos. Decadência. Falta de recolhimento do 
PROTEGE. Estorno por aproveitamento indevido.  Procedência 
parcial.  Decisão não unânime. 
 
1. O direito de utilizar o crédito extingue-se depois de decorridos 
cinco anos contados da data de emissão do documento. (Art. 58, 
§ 4º, CTE); 
 
2. Para usufruir de benefício fiscal – crédito outorgado – o 
contribuinte deve atender e cumprir, rigorosamente, as 
condições estabelecidas pela legislação tributária pertinente; 
 
3. A prevalência do crédito outorgado está condicionada a que o 
contribuinte contribua com o valor correspondente ao 
percentual de 5% (cinco por cento), aplicado sobre o montante 
da diferença entre o valor do imposto calculado com aplicação 
da tributação integral e o calculado com utilização de benefício 
fiscal, para o Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás – 
PROTEGE GOIÁS (Lei Nº 14.469/03, artigo 9.º, II e § 4.º); 
 
4. Quando o benefício fiscal for concedido sob condição e esta 
não for atendida, o contribuinte perde o direito ao benefício e 
fica obrigado ao pagamento do imposto acrescido das 
cominações legais cabíveis, desde a data da ocorrência do fato 
gerador em que tenha havido a utilização do benefício, 
ressalvada a disposição em contrário. (Artigo 86, do RCTE); 
 
5. Estando comprovado nos autos que o sujeito passivo 
apropriou indevidamente do crédito tributário em desacordo 



 

com a previsão legal, a exigência contida na exordial deve ser 
mantida 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 04 de abril de 2016, decidiu, por maioria de votos, rejeitar as preliminares 
de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na determinação da 
infração, e por cerceamento de direito de defesa. Foram vencedores os Conselheiros Heli 
José da Silva e Lidilone Polizeli Bento. Vencido o Conselheiro Paulo Diniz. Quanto ao 
mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso voluntário, negar-lhe provimento para 
confirmar  a decisão singular que considerou  parcialmente procedente o auto de infração 
no valor do ICMS de R$ 985.512,42 (novecentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e doze 
reais e quarenta e dois centavos). Foram vencedores os Conselheiros Heli José da Silva e 
Lidilone Polizeli Bento. Vencido o Conselheiro Paulo Diniz. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Da análise do presente processo, depreende-se que a acusação 
tipificada na sua peça exordial versa sobre o fato de que, em 13 de agosto de 2.013, o 
Fisco exige ICMS, multa e demais acréscimos da autuada, em virtude da omissão do 
pagamento do ICMS, na importância original de R$ 988.860,73 (novecentos e oitenta e 
oito mil, oitocentos e sessenta reais e setenta e três centavos), em razão da escrituração 
indevida do imposto estadual, no mês de outubro de 2.012, em virtude da irregular 
apropriação extemporânea de crédito outorgado, conforme explicado a seguir. 

Destacou-se: “O direito de utilizar os créditos outorgados relativos 
aos meses de junho/07 (R$ 244.240,42), julho/07 (R$ 377.234,23), agosto/07 (R$ 
178.870,91) e setembro/07 (R$ 185.166,86), já se encontrava extinto, vez que decorridos 
mais de cinco anos contados da data de emissão dos respectivos documentos geradores; 
bem como não houve pagamento da respectiva contribuição ao fundo PROTEGE. 
Relativamente ao crédito outorgado referente ao mês de abril/09 (R$ 3.348,31), não foi 
constatado o recolhimento da contribuição do fundo PROTEGE correspondente. Dessa 
forma estava impedido de creditar-se dos respectivos valores”. 

Em consequência, cobra-se o imposto omitido, juntamente com a 
penalidade e acréscimos legais, conforme demonstrado na Auditoria Básica do ICMS e 
documentos anexos. 

A ação fiscal foi dirigida ao estabelecimento da autuada, tendo sido 
anexados à peça básica os documentos e auditoria relacionados com os trabalhos 
realizados, fls. 03/23. 

Devidamente intimado, fls. 24/25, o sujeito passivo, patrocinado por 
advogados, interpõe a Impugnação de fls. 28/48, por intermédio da qual, após destacar os 
fatos, argui, em preliminar, a nulidade do lançamento por ausência da devida 
fundamentação legal. Indica que os dispositivos legais referenciados no auto de infração, 
quais sejam: o artigo 58, § 4º, do CTE, e o artigo 1º, § 1º, inciso III, do Anexo IX, do RCTE, 
não possuem qualquer identificação com a relação jurídico-tributária em apreço. 

Destaca: “Ou seja, claro está que esse dispositivo se refere apenas 
aos créditos de ICMS decorrentes da própria sistemática de não-cumulatividade do ICMS, 
eis que pagos anteriormente nas operações anteriores específicas, de modo que sua 
redação não pode ser aplicada, absolutamente, aos créditos outorgados a título de 
benefícios fiscais, que observam forma totalmente diversa de constituição (se originam do 
atingimento de objetivos sociais traçados previamente pelo ente tributante, e normalmente 
em nada se relacionam com recolhimentos anteriores) e de aproveitamento (não há 
previsão específica limitando temporalmente a sua utilização”. 



 

Após tecer considerações outras a respeito da matéria, enfatiza: 
“Sendo assim, impõe-se o reconhecimento da nulidade da autuação examinada por falta 
de capitulação legal da infração, cuja suposta ocorrência desencadeou a glosa dos 
créditos extemporâneos aproveitados”. 

Relativamente ao mérito propriamente dito, alega o cumprimento das 
condições impostas pela Lei nº 16.846/09 para a utilização do crédito extemporâneo, em 
especial o estabelecido no seu artigo 3º, o qual permitia a utilização extemporânea de 
benefício fiscal previsto na legislação tributária estadual, relativo às operações realizadas 
até 31 de dezembro de 2.011. 

Assevera que, cumprindo as condições estabelecidas na referida Lei 
nº 16.846/09, promoveu o recolhimento da contribuição ao fundo PROTEGE em relação 
às competências debatidas, conforme demonstram os comprovantes anexados aos autos, 
os quais foram quitados até 20 de novembro de 2.012, conforme exigido na Lei 
convalidadora. 

Indica, assim, a regularidade dos créditos compensados, bem como 
a inaplicabilidade do artigo 58, § 4º, do CTE, destacando que a legislação em referência 
não faz qualquer ressalva à data da origem dos créditos a serem utilizados, determinando 
apenas que as operações sejam realizadas até 31 de dezembro de 2.011, razão pela qual 
não há que se falar, portanto, em decadência dos créditos utilizados. 

Complementa: “Como já dito anteriormente, o art. 58, § 4º, da Lei nº 
11.651/91 – CTE/GO, se refere ao crédito de ICMS anteriormente cobrado na entrada de 
mercadorias no estabelecimento do contribuinte, e no recebimento de serviços de 
transporte interestadual e intermunicipal ou de comunicação, não possuindo qualquer 
relação de identidade com os créditos outorgados a título de benefícios fiscais, ora 
discutidos, os quais, repita-se, não se relacionam diretamente a pagamentos anteriores, e 
sim ao atingimento objetivo social buscado pelo próprio Estado.  

Assim, ainda que fosse possível contrariar a Lei nº 16.846/2009, que 
autorizou a utilização de créditos extemporâneos de ICMS, sem impor qualquer limite de 
tempo à sua utilização, não seria possível aplicar o artigo 58 da Lei 11.651/1991, pois 
este, claramente, não trata de créditos outorgados, e sim de créditos objeto da não-
cumulatividade”.  

Questiona, outrossim, a multa aplicada, por julgá-la abusiva e 
confiscatória. 

Promove a juntada das cópias dos documentos constantes às fls. 
49/165. 

Pugna, ao final, pela improcedência do auto de infração. 

O julgador singular exara o Despacho nº 385/14 – JULP, visando a 
manifestação dos auditores fiscais a respeito de todos os pontos alegados pela defesa, 
em especial, sobre os efeitos da Lei das condicionantes e os recolhimentos para o 
PROTEGE, os quais supostamente estariam convalidando os procedimentos adotados 
pela empresa. 

Os agentes autuantes, também revisores, apresentam o documento 
intitulado “Relatório do Trabalho Revisional”, fls. 169/177, por intermédio do qual 
relacionam a irregularidade relacionada com o fundo PROTEGE, externando 
entendimento de que o mesmo foi recolhido com atraso, à exceção do relacionado com o 
mês de abril/2009.  

Manifestam, também, o entendimento de que os créditos 
extemporâneos não abrangem os créditos extintos pela decadência, vez que a lei das 



 

condicionantes não autoriza de maneira expressa o aproveitamento de créditos oriundos 
de benefícios fiscais já atingidos por este instituto. 

Observam que no mês de outubro de 2.012 o estabelecimento 
autuado apropriou créditos extemporâneos no valor total de R$ 5.303.677,37 (cinco 
milhões, trezentos e três mil, seiscentos e setenta e sete reais e trinta e sete centavos), 
dos quais, na auditoria de verificação, a importância de R$ 988.860,73 (novecentos e 
oitenta e oito mil, oitocentos e sessenta reais e setenta e três centavos), foi considerada 
indevida. 

Destacam e transcrevem o conteúdo do Parecer nº 537/2010 – 
GEPT, por intermédio do qual a Gerência Especial de Auditoria efetuou consulta sobre o 
prazo para a escrituração extemporânea de crédito do ICMS advindo de benefício fiscal, 
sendo definido o entendimento de que “os créditos extemporâneos atingidos pela 
decadência não podem ser utilizados pelo contribuinte, bem como autoriza a aplicação do 
conceito contido no artigo 58, § 4º, do CTE, aos créditos outorgados”.  

Ao final, concluem pela correção quanto ao valor do imposto 
referente ao mês de abril/09 na importância de R$ 3.348,31 (três mil, trezentos e quarenta 
e oito reais e trinta e um centavos), definindo como saldo remanescente do ICMS o valor 
de R$ 985.512,42 (novecentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e doze reais e quarenta e 
dois centavos). 

Promovem, como complemento da revisão realizada, as cópias dos 
demonstrativos às fls. 178/183. 

Instada a se manifestar a respeito do resultado da diligência 
realizada, a autuada o faz por intermédio do expediente constante às fls. 190/197, 
argumentando que em relação à questão do fundo PROTEGE, quanto ao atraso no seu 
recolhimento, o dispositivo ao qual alude a fiscalização para demonstrar que o atraso 
implicaria na perda definitiva do direito aos créditos, foi introduzido pela Lei nº 6.769, de 30 
de julho de 2.008, ou seja, em momento posterior aos próprios recolhimentos da 
contribuição feitos na data de 08 de novembro de 2.007. 

Destaca: “Portanto, não existindo, à época de tais recolhimentos, a 
restrição aos pagamentos em atraso, mas sim, tão somente, a necessidade de 
recolhimento do valor integral para o seu total aproveitamento, para se apurar a 
regularidade do creditamento basta verificar o art. 3º-A da Lei nº 16.846/09, o qual foi 
taxativo ao elencar as condições necessárias para tanto, quais sejam: (i) pagamento 
integral da contribuição ao PROTEGE (inciso I); (II) Adimplência com o ICMS relativo às 
obrigações tributárias vencidas (inciso II); e (iii) limitação ou vedação de aproveitamento 
de crédito do ICMS relativo à entrada ou ao serviço utilizado (inciso II, letra ‘b”)”. 

Complementa: “Por fim, no que se refere à última ilação do laudo no 
sentido de que operara a decadência para aproveitamento dos referidos créditos fiscais, 
em razão do decurso do prazo de 5 (cinco) anos, a D. Fiscalização, ao invés de contestar 
objetivamente os argumentos constantes da Impugnação apresentada, ainda se 
equivocou ao defender que tal instituto estaria ‘contido de forma implícita em toda 
legislação tributária’, desprezando a relevância e formalidade que lhe são peculiares, 
como se infere dos trâmites e reservas de regulamentação constantes no art. 146 da 
Constituição Federal, de modo que fica evidente a necessidade de tratamento claro e 
expresso do seu alcance, até mesmo por se tratar de norma extintiva/restritiva de direitos”. 

Reitera, por derradeiro, todos os argumentos veiculados na 
Impugnação apresentada, e, por consequência, a improcedência do lançamento. 

O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, mediante 
decisão prolatada às fls. 204/212 – Sentença nº 717/2015 – JULP- rejeita e preliminar de 



 

nulidade por insegurança na determinação da infração, e, no mérito, decide pela 
procedência parcial do lançamento fiscal no valor original do ICMS de R$ 985.512,42 
(novecentos e oitenta e cinco mil quinhentos e doze reais e quarenta e dois centavos). 

A Representação Fazendária se manifesta concorde com o 
“decisum” singular, fls. 213. 

Irresignado com a decisão singular que negou provimento ao seu 
pedido, o autuado apresenta o Recurso Voluntário constante às fls. 218/239, no qual 
reitera os argumentos apresentados na fase anterior, em especial, quanto à nulidade por 
insegurança na determinação da infração, na medida em que não há subsunção do fato à 
norma aplicável, e, que houve o integral cumprimento das condições impostas pela Lei nº 
16.846/09 para usufruir dos créditos outorgados extemporâneos, assim como os créditos 
foram regularmente compensados, sendo inaplicável as disposições do artigo 58, § 4º, do 
Código Tributário Estadual. Ainda, que a multa imposta afronta sobremaneira os Princípios 
da Razoabilidade e da Proporcionalidade.  

Volta a argumentar que os dispositivos legais referenciados no auto 
de infração, quais sejam: o artigo 58, § 4º, do CTE, e o artigo 1º, § 1º, inciso III, do Anexo 
IX, do RCTE, não possuem qualquer identificação com a relação jurídico-tributária em 
apreço. Rememora, outrossim, os pontos colacionados em sua Impugnação a respeito da 
nulidade. 

Argui, também, a preliminar de nulidade do lançamento por 
cerceamento do direito de defesa, argumentando que o auto de infração ou notificação de 
lançamento deve conter os requisitos básicos de validade, dentre os quais se insere a 
correta capitulação do fato, o que não ocorreu no presente feito, o que, à toda evidência, 
termina por cercear o direito de defesa da recorrente. 

No mérito, volta a asseverar que cumpriu as condições impostas pela 
Lei nº 16.846/09 para a utilização do crédito extemporâneo, assinalando que o 
recolhimento da contribuição ao fundo PROTEGE foi devidamente realizado quanto a 
todas as competências debatidas, conforme demonstram os comprovantes anexos aos 
autos. 

Volta a se manifestar contrário à aplicação do dispositivo contido no 
§ 4º, do artigo 58, do CTE, em relação aos créditos outorgados estornados neste 
processo, por entender que referido dispositivo se aplica tão somente ao crédito de ICMS 
anteriormente cobrado na entrada de mercadorias no estabelecimento do contribuinte, e 
no recebimento de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou de 
comunicação, não possuindo qualquer relação de identidade com os créditos outorgados a 
título de benefícios fiscais, ora discutidos, os quais, repita-se, não se relacionam 
diretamente a pagamentos anteriores, e sim a ao atingimento objetivo social buscado pelo 
próprio Estado.  

Portanto, destaca: “Assim, ainda que fosse possível contrariar a Lei 
nº 16.846/09, que autorizou a utilização de créditos extemporâneos de ICMS, sem impor 
qualquer limite de tempo à sua utilização, não seria possível aplicar o artigo 58, da Lei 
11.651/91, pois este, claramente, não trata de créditos outorgados, e sim de créditos 
objeto da não-cumulatividade. Logo, não havendo disposição que preveja a decadência 
dos créditos outorgados, este não podem ser considerados extintos, visto que a legislação 
que autorizou a sua utilização, a Lei nº 16.846/09, não impôs qualquer restrição de tempo, 
apenas determinou que as operações fossem realizadas até 31 de dezembro de 2011”. 

Questiona, novamente, a multa aplicada por considera-la abusiva e, 
portanto, confiscatória. 

Pugna, por derradeiro, pela improcedência do lançamento. 



 

Após, o sujeito passivo promove a juntada aos autos do Memorial às 
fls. 244/248, por intermédio do qual reitera todos os argumentos apresentados nas peças 
anteriores, requerendo, ao final, o acatamento da preliminar de nulidade por insegurança 
na determinação da infração. E, no mérito, que o auto de infração seja julgado 
improcedente. E, em último caso, que a penalidade seja revista, readequando-a à luz dos 
princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 

Este é o relatório.  
 

V O T O  
 

             QUESTÕES PRELIMINARES 

 
Analisando as questões postas em apreciação, mister manifestar, 

inicialmente, a respeito das preliminares de nulidade do lançamento suscitadas pela 
recorrente, a saber: por insegurança na determinação da infração, e por cerceamento do 
direito de defesa. 

Rejeito-as, em consenso majoritário com meus pares. 

Quanto ao cerceamento do direito de defesa, após a análise do 
argumento sob o qual se sustenta, qual seja, falta de requisitos básicos de validade do 
auto de infração, dentre os quais a correta capitulação do fato, conclui-se, após a 
apreciação da descrição do fato contido na exordial no quadro “Ocorrência”, e dos 
demonstrativos da auditoria realizada, assim como dos dispositivos legais indicados como 
infringidos e da penalidade proposta, exsurge, nitidamente, a confirmação da correção do 
lançamento, sendo que eventual vício formal relacionado com digitação já foi, 
oportunamente, equacionado por revisão determinada na fase singular, tendo o julgador 
monocrático explanado de forma clara a seu respeito. 

Outrossim, a clareza contida no lançamento é de entendimento 
imediato, tendo, inclusive, a recorrente compreendido sobremaneira o fato contido no auto 
de infração, promovendo sua defesa com propriedade e claro entendimento da acusação 

Relativamente à pretensa insegurança na determinação da infração, 
a qual se confunde com a nulidade retro analisada – cerceamento do direito de defesa – 
haja vista que a mesma se respalda na ausência da devida fundamentação legal, entendo, 
também, inexistir. Oportuno destacar que os dispositivos indicados pelos agentes 
autuantes, diferentemente do arguido pela recorrente, se coadunam com o fato, haja vista 
que a apropriação do crédito outorgado, consoante estabelecido na legislação deste 
Estado, se processa por intermédio de lançamento nos livros fiscais sob o título “Outros 
Créditos”, tendo, assim, a mesma natureza dos créditos relacionados com as aquisições, 
devendo, por consequência lógica e jurídica, respeitar as regras do artigo 58, § 4º, do 
Código Tributário Estadual – CTE, o qual estabelece que “O direito de utilizar o crédito 
extingue-se depois de decorridos cinco anos contados da data de emissão do documento”. 

Portanto, o fato jurídico contido nestes autos, se subsume aos 
dispositivos legais indicados na exordial, e possuem, inquestionável e perfeita 
identificação com a relação jurídico-tributária em apreço.  

Não há, portanto, insegurança na determinação da infração. 

No aspecto formal, o lançamento tributário atendeu a todos os 
requisitos previstos no artigo 142, do Código Tributário Nacional - CTN, e, em especial, ao 
artigo 8º, da Lei n.º 16.469/2009, isto é, foi identificado e cientificado corretamente o 
sujeito passivo da obrigação tributária, aplicada a norma legalmente vigente no período de 
ocorrência do fato gerador, que se subsumiu à descrição fática da infração fiscal, tendo 



 

sido proposta a penalidade específica para o caso. Foi assegurado, outrossim, à 
recorrente, de forma plena, o exercício do seu direito de defesa, em face ao princípio 
jurídico do contraditório, consequência lógica do devido processo legal, garantindo, 
portanto, às partes litigantes o amplo direito de defesa. 

Sendo assim, não existem nos autos prova, por mais elementar que 
seja, de nenhuma das possíveis nulidades descritas pelo artigo 20 da Lei nº 16.469/09. 

Dessa forma, não acolho as questões supostamente prejudiciais, 
suscitadas pela recorrente. 

 
        QUESTÃO MERITÓRIA 

 

Suplantadas as questões acima relacionadas, suscitadas pelo 
sujeito passivo, e adentrando no mérito do lançamento, não vejo como recepcionar 
favoravelmente as razões trazidas pela recorrente, por considerar que os argumentos por 
ela apresentados não são compatíveis com o estatuído na legislação tributária estadual 
que rege a matéria. 

Ao proceder à análise do conteúdo do presente processo, verifiquei 
que a exigência fiscal em comento, surgiu assentada no pressuposto de que a recorrente 
aproveitou, indevidamente, créditos do ICMS, qualificados como créditos outorgados, ao 
arrepio da legislação, tendo os autuantes indicado que os mesmos foram apropriados de 
forma extemporânea, porém, após transcorrido o interregno de 05 (cinco) anos contados a 
partir da emissão dos documentos geradores dos créditos, quais sejam, as Notas Fiscais 
de emissão do estabelecimento da própria recorrente. Indicam, também, ausência do 
recolhimento da contribuição ao fundo PROTEGE.  

Inicialmente, destaco que relativamente à questão vinculado ao 
fundo PROTEGE, manterei o mesmo posicionamento adotado pelo julgador singular, que 
acolheu as razões apresentadas pelo ilustre revisor, e excluiu do auto de infração o valor 
relacionado com o mês abril de 2009, na importância de R$ 3.348,31 (três mil, trezentos e 
quarenta e oito reais e trinta e um centavos), mantendo o lançamento no valor original de 
R$ 985.512,42 (novecentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e doze reais e quarenta e 
dois centavos). 

Resta, portanto, e ainda, como questão a ser apreciada, a alegada 
correção dos aproveitamentos de créditos outorgados, asseverada pela recorrente, por ter 
sido feitos à luz da Lei das Condicionantes – Lei nº 16.849/09.   

Entendo, inicialmente, ser de bom alvitre, destacar a legislação 
relacionada com o aproveitamento de créditos outorgados extemporâneos, inserta no 
Regulamento do Código Tributário Estadual – RCTE, a saber, o artigo 10, do seu Anexo 
IX: 

 

“Art. 10. Os créditos outorgados tratados neste capítulo devem ser 
registrados no livro Registro de Apuração do ICMS no campo Outros 
Créditos, fazendo menção à nota fiscal relativa à operação ou prestação, 
mantido o sistema normal de compensação do ICMS, salvo disposição em 
contrário constante da legislação tributária: 

ACRESCIDO O § 1º AO ART. 10 PELO ART. 2º DO DECRETO 
Nº 5.494, DE 15.10.01 - VIGÊNCIA: 19.10.01. 

§ 1º O crédito outorgado quando não apropriado no período em 
que ocorrer a operação ou prestação, pode ter seu aproveitamento autorizado pelo titular da 
Delegacia Regional em cuja circunscrição localizar-se o estabelecimento do contribuinte, 
após a realização da necessária diligência para a comprovação da regularidade do crédito. 

NOTA: Redação com vigência de 19.10.01 a 27.10.09. 



 

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO § 1º DO ART. 10 PELO 
ART. 1º DO DECRETO Nº 7.013, DE 23.10.09 – VIGÊNCIA; 28.10.09. 

§ 1º O contribuinte pode se creditar do crédito 
outorgado não apropriado no período em que ocorrer a correspondente 
operação ou prestação, desde que a escrituração seja realizada até a data 
da apuração do mês de fevereiro do exercício seguinte, hipótese em que o 
contribuinte deve registrar o fato no livro Registro de Utilização de 
Documentos Fiscais e Termos de Ocorrências. 

ACRESCIDO O § 1º-A AO ART. 10 PELO ART. 1º DO 
DECRETO Nº 7.013, DE 23.10.09 - VIGÊNCIA: 28.10.09. 

§ 1º-A O crédito outorgado não apropriado no prazo 
previsto no caput pode ter seu aproveitamento autorizado pelo titular da 
Delegacia Regional de Fiscalização em cuja circunscrição localizar-se o 
contribuinte, depois de verificada a regularidade do crédito. 

ACRESCIDO O § 2º AO ART. 10 PELO ART. 2º DO DECRETO 
Nº 5.494, DE 15.10.01 - VIGÊNCIA: 19.10.01. 

§ 2º Da decisão denegatória do aproveitamento do 
crédito cabe recurso, no prazo de 15 (quinze) dias contados da respectiva 
notificação, ao Superintendente da Receita Estadual”. 

 

Observo que no Relatório Diligencial Revisional, fls. 169/177, o 
revisor destacou: “No caso dos créditos estornados nesta auditoria relativos aos meses de 
JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2007, pelo que consta dos autos e nas 
alegações da defesa, não temos conhecimento de nenhuma solicitação formal para o seu 
aproveitamento, apenas o seu registro no livro Registro de Apuração do ICMS, no mês de 
outubro de 2012, quando da vigência da Lei das condicionantes mencionada”. 

Depreende-se, portanto, que o aproveitamento realizado pelo 
sujeito passivo teve como respaldo o estabelecido no artigo 3-A, da Lei nº 16.846/09, 
alterado pela Lei nº 17.817/12, base legal mencionada na própria EFD da empresa, 
conforme informado pelo revisor, tendo o mesmo destacado que no mês de outubro de 
2.012, foram apropriados, pela recorrente, créditos extemporâneos no valor total de R$ 
5.303.677,37 (cinco milhões, trezentos e três mil, seiscentos e setenta e sete reais e trinta 
e sete centavos), dos quais, na verificação feita pela fiscalização foi gerado o presente 
auto de infração, na importância original de R$ 988.860,73 (novecentos e oitenta e oito 
mil, oitocentos e sessenta reais e setenta e três centavos), por serem considerados 
indevidos, por decadência, em face ao estatuído no § 4º, do artigo 58, do CTE, a seguir 
transcrito: 

 

“Art. 58. É assegurado ao sujeito passivo, nos termos do disposto na 
legislação tributária, o direito de creditar-se do imposto anteriormente 
cobrado em operações ou prestações resultantes: 

[...] 

§ 4º. O direito de utilizar o crédito extingue-se depois de decorridos cinco 
anos contados da data de emissão do documento. 

[...]” 

 

A recorrente defende, de forma veemente, que o procedimento de 
aproveitamento dos créditos outorgados foi regular e legal, nos termos da legislação de 
regência, e alega, por conseguinte, a inaplicabilidade do artigo 58, § 4º, do CTE, no caso 
presente, por entender tratar-se de benefício fiscal, e que, portanto, não se sujeitaria às 
regras do artigo em questão. Ainda, que a Lei nº 16.846/09, que autorizou a utilização de 



 

créditos extemporâneos de ICMS, não impôs qualquer limite temporal à sua utilização, ou 
seja, quanto ao tempo de sua origem, apenas restringindo sua aplicação às operações 
realizadas até 31 de dezembro 2.011, inexistindo, por consequência, a prefalada 
decadência em relação aos créditos relacionados com os períodos de junho a setembro 
de 2.007, apropriados em outubro de 2.012. 

O revisor destacou em sua manifestação às fls. 169/177, que o 
assunto em pauta – prazo para a escrituração extemporânea de créditos de ICMS 
advindos de benefício fiscal – motivou o encaminhamento de consulta à Gerência de 
Orientação Tributária desta Secretaria, a qual expediu o Parecer nº 537/2010 – GEPT, 
cujo texto, transcrito às fls. 173/174 destes autos, confirma o entendimento de que “os 
créditos extemporâneos atingidos pela decadência não podem ser utilizados pelo 
contribuinte, bem como autoriza a aplicação do conceito contido no artigo 58, § 4º, do 
CTE, aos créditos outorgados”. 

 Quanto a decadência, de forma bastante simples, podemos defini-
la como sendo a extinção de um direito por não ter sido exercido no prazo legal, ou seja, 
quando não se respeita o prazo fixado por lei para o exercício do direito, perde-se, 
consequentemente, o direito de exercê-lo. Dessa forma, nada mais é que a perda do 
próprio direito pela inércia de seu titular. Visa, por conseguinte, apaziguar, no tempo, as 
questões controversas de direito, de tal sorte que não perdurem “ad aeternum”. Assim, por 
uma necessidade de estabilização das relações sociais, existem prazos para que os 
direitos sejam exercidos. 

A decadência é, portanto, a extinção de um direito não exercido no 
prazo legal ou convencional, por omissão de seu legítimo titular. 

E, tributariamente, quando a decadência ocorre em desfavor do 
sujeito ativo, aplica-se, em especial as regras insculpidas no artigo 173, do Código 
Tributário Nacional – CTN, repetida, no âmbito deste Estado, no artigo 182, do Código 
Tributário Estadual – CTE, os quais consideram para tal o período de um lustro. 

Consequentemente, e como paridade de tratamento, o legislador 
goiano inseriu no CTE, dispositivo análogo no que pertine ao direito de aproveitamento de 
créditos, consoante depreende-se da leitura do § 4º, do artigo 58, do CTE, transcrito em 
linhas volvidas. 

Vê-se, ainda, que buscando amoldar o instituto da decadência à 
paridade de tratamento com o estatuído no artigo 173, do CTN, o legislador goiano aplicou 
o mesmo princípio no que diz respeito à restituição de indébito tributário, consoante estatui 
o artigo 177, do CTE: “O direito de pleitear restituição extingue-se com o decurso do prazo 
de 5 (cinco) anos, contado da data do pagamento do indébito tributário ou da em que o 
contribuinte for notificado do bloqueio do saldo credor, na hipótese do inciso III do artigo 
172 deste Código”.  

Concluo, assim, não ser possível acolher a tese apresentada, com 
brilhantismo e oportunidade, pela recorrente, quanto a considerar que a Lei nº 16.846/09 – 
Lei das Condicionantes – permitiu o aproveitamento de créditos extemporâneos para 
períodos pregressos indefinidamente, olvidando-se do prescrito na legislação relacionada 
com os prazos para tal mister, em especial o § 4º, do artigo 58, do CTE. 

Indubitavelmente, para o caso tratado nestes autos, a providência 
adotada pela douta fiscalização há de prevalecer, por se encontrar configurado, 
claramente, que os créditos apropriados extemporaneamente e estornados de ofício, 
encontram-se fulminados pelo instituto da decadência, não podendo, por consequência, 
serem aproveitados. Assim sendo, exsurge, naturalmente, a correção do trabalho 
realizado. 



 

Relativamente ao inconformismo relacionado com a multa aplicada, 
deixo de apreciar, haja vista que a mesma se encontra legalmente inserida na legislação 
tributária estadual, e, nos termos do § 4º, do artigo 6º, da Lei n.º 16.469/09, neste 
Conselho “não pode haver decisões que impliquem apreciação ou declaração de 
inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato normativo expedido pela Administração 
Tributária”.  

Em face do exposto, voto, em sintonia com a maioria dos meus 
pares, para rejeitar as preliminares de nulidade da peça básica, por insegurança na 
determinação da infração, e por cerceamento do direito de defesa, arguidas pela 
recorrente. 

Quanto ao mérito, em consenso majoritário, voto, para conhecer do 
Recurso Voluntário, negar-lhe provimento, para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente em parte o auto de infração no valor original do ICMS de R$ 
985.512,42 (novecentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e doze reais e quarenta e dois 
centavos). 

 
 
 

Sala das sessões, em 03 de junho de 2016. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00819/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade da peça básica. 
Incompetência funcional. Rejeitada. Insegurança na 
determinação da infração. Rejeitada. Preliminar de exclusão da 
lide de solidários. Acolhida. Mérito. ICMS. Obrigação principal. 
Omissão de pagamento de imposto decorrente da escrituração 
indevida de valores, a título de crédito outorgado. Extinção de 
parte do crédito tributário por convalidação. Procedência em 
parte. 
 
1. Rejeita-se a arguição de incompetência funcional, estando o 
autor do lançamento legalmente atribuído a constituir o crédito 
tributário; 
 
2. Não se acolhe a arguição de insegurança na determinação da 
infração, quando não configurado no processo o alegado vício 
formal; 
 
3. Acolhe-se a preliminar de exclusão da lide de solidários 
(sócios e administradores da firma autuada) quando não houver 
participação deles de forma dolosa na prática da infração 
tributária; 
 
4. Declara-se procedente em parte o auto de infração quando 
uma parcela do crédito tributário nele exigido tiver sido extinto 
por convalidação realizada pelo órgão competente. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 25 de novembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pelo sujeito passivo, por incompetência 
funcional e insegurança na determinação da infração. Participaram do julgamento os 
Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes, Nivaldo José Mendes e Carlos Andrade 
Silveira. Por maioria de votos, acolher a preliminar de exclusão da lide dos Solidários 
Antônio Dirceu Fedes e José Márcio Fedes, arguida pelo sujeito passivo. Foram 
vencedores os Conselheiros Nivaldo José Mendes e Carlos Andrade Silveira. Vencido o 
Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes. Quanto ao mérito, por maioria de votos, 
conhecer da impugnação, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte 
o auto de infração sobre o valor do ICMS de R$ 67.091,32 (sessenta e sete mil e noventa 
e um reais e trinta e dois centavos). Foram vencedores os Conselheiros José Paixão de 
Oliveira Gomes e Nivaldo José Mendes. Vencido o Conselheiro Carlos Andrade Silveira 
que votou pela improcedência do lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 
efetuou escrituração indevida de valores, a título de crédito outorgado, referente a saída 
interestadual de mercadoria (carne fresca), nos meses de junho a dezembro de 2008, 



 

sendo-lhe imputada a exigência do correspondente ICMS omitido no valor de R$ 
487.712,12 (quatrocentos e oitenta e sete mil, setecentos e doze reais e doze centavos), 
multa e acréscimos legais. 

 
Citados como infringidos o art. 64, da Lei n° 11.651/91, CTE, c/c o 

art. 11, V, “c”, 2, do Anexo IX, do Decreto n° 4.852/97, RCTE, e o art. 82 deste, proposta a 
penalidade prevista no art. 71, IV, “a”, da Lei n° 11.651/91 com redação da Lei n° 
14.634/03. 

 
Identificadas como solidário as pessoas físicas ANTÔNIO DIRCEU 

FEDES e JOSÉ MÁRCIO FEDES, na condição de sócios e administradores da firma 
autuada (fls. 05 e 06). 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, Nota 

Explicativa (fls. 04), Auditoria Básica do ICMS (fls. 09 a 11) e seu Demonstrativo Auxiliar – 
Créditos Escriturados Indevidamente (fls. 07), Relatório de Estorno de Crédito Outorgado 
Indevidamente (fls. 08) e cópia do Termo de Acordo de Regime Especial (TARE) n° 
032/08-GSF (fls. 12 a 15), dentre outros documentos. 

 
Intimados o sujeito passivo e os solidários (fls. 25 a 32 e 35), os 

intimados não comparecem ao processo, sendo declarados revéis (fls. 36). 
 
Revéis, o sujeito passivo e os solidários apresentam conjuntamente 

impugnação em Segunda Instância (fls. 45), formulando em preliminar arguição de 
nulidade da peça básica, relacionando a hipótese de incompetência funcional (fls. 46 a 
47). Ainda em preliminar formulam arguição de exclusão da lide dos solidários ANTÔNIO 
DIRCEU FEDES e JOSÉ MÁRCIO FEDES (fls. 48 a 51). 

 
No mérito, pede a improcedência do lançamento, alegando que a 

Auditoria foi efetuada com diversos erros formais, que serão demonstrados analiticamente 
em planilha contraditória a ser juntada oportunamente ao processo. 

 
Alega que o levantamento englobou os meses de junho e julho de 

2008, período no qual a contribuição ao PROTEGE não era calculada sobre o benefício 
fiscal dos 4%, mas sim sobre as entradas de gado com redução de base de cálculo. 

 
Assevera que a Lei n° 16.150/07 teve sua redação recentemente 

alterada, permitindo a convalidação de benefícios fiscais utilizados sem o cumprimento de 
algumas condicionantes, entre elas o pagamento do PROTEGE e que o contribuinte 
pretende utilizar deste direito. 

 
Posteriormente, apresenta memorial (fls. 57) acompanhado de 

planilha contraditória (fls. 58), reiterando no memorial os pedidos formulados na 
impugnação, acrescentado a arguição de nulidade da peça básica, relacionando a 
hipótese de insegurança na determinação da infração. 

 
A Primeira Câmara deste Conselho, por meio da Resolução n° 

002/2013 (fls. 60), sobrestá o presente processo para o dia 14.01.2013, a fim de que o 
advogado do sujeito passivo proceda à juntada de requerimento de convalidação por ele 
referenciando. 

 
O sujeito passivo, cumprindo a Resolução n° 002/2013, junta 

requerimento de extinção de crédito tributário (fls. 65), dentre outros documentos. 



 

 
A Primeira Câmara deste Conselho, considerando que, à fl. 65, o 

advogado do sujeito passivo a apresenta requerimento de convalidação fundamentada na 
Lei n° 17.758/12, que a competência para decidir sobre essa espécie de pleito é da 
Superintendência da Administração Tributária (SAT) e, que, em caso de atendimento, a 
convalidação pode afastar a discussão, em sede de Processo Contencioso Fiscal, de 
parte ou da totalidade do crédito tributário, por meio da Resolução n° 010/2013 (fls. 71), 
converte o julgamento em diligência, remetendo os autos à Secretaria Geral (SEGE), para 
que esta encaminhe os presentes autos à autoridade competente para apreciação do 
pleito supramencionado e, após decisão definitiva sobre o mesmo, quando do retorno, 
proceda a novo pautamento do Processo Contencioso Fiscal em exame. 

 
A Superintendência da Administração Tributária, em consonância 

com o solicitado na resolução, remeteu os autos às Delegacia Regional de Fiscalização de 
Jataí (DRFJTI), para as providências pertinentes, com observância das disposições do 
Memorando n° 473/12-SRE, mencionando, ao final, a necessidade de retorno, após relato, 
à própria SAT (fl. 74). 

 
Em cumprimento à determinação da SAT, o auditor fiscal autuante 

admite a ocorrência de convalidação parcial e indica o valor restante do crédito tributário 
não extinto por essa causa (fl. 75). 

 
A Primeira Câmara Temporária deste Conselho, após considerandos, 

por meio da Resolução n° 019/2015 (fls. 164 a 165), converte o julgamento em diligência, 
remetendo os autos à SEGE, para que esta os encaminhe à SAT para que, à vista das 
duas análises efetuadas no âmbito da DRFJTI, dê-se prosseguimento à apreciação do 
pedido de convalidação formulado pelo sujeito passivo e para que, após decisão definitiva 
sobre esse pleito, quando retorno, seja novamente o processo pautado para julgamento 
cameral. 

 
A Delegacia Regional de Fiscalização de Rio Verde, tendo em vista a 

existência de processo capa branca, autuado em 13/11/12 sob o n° 201200004057980, 
que trata de requerimento de crédito tributário lançado no AI 4 0112017254 68, e no qual 
consta manifesto FAVORÁVEL ao pleito (DESPACHO 0953/2015-DRFRVD) com base no 
DESPACHO 1233/2014-DRFJTI e PARECER 295/2014-DRFJ (anexos), por meio do 
Despacho n° 0973/2015-DRFRVD (fls. 174), encaminha o presente processo à 
Superintendência da Receita-SRE para providências complementares. 

 
A Superintendência da Receita, por meio do Despacho n° 3413/15-

SRE (fls. 175 a 176), afirma ter constatado que o contribuinte faz jus parcialmente à 
convalidação estabelecida na Lei n° 16.150/07 e na Instrução Normativa n° 1.126/12-GSF, 
vez que apenas parte do crédito tributário se enquadra nas hipóteses de utilização de 
benefício fiscal, condicionado ao cumprimento das exigências para sua fruição, de que 
trata o art. 3° da Lei n° 16.846/09 e suas alterações. 

 
Tendo constatado que, em relação a alguns lançamentos do auto de 

infração, houve o atendimento das exigências estabelecidas nas Leis n°s 16.150/07 e 
16.846/09, haja vista que a utilização do benefício fiscal e o pagamento integral da 
contribuição para o Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás – PROTEGE GOIÁS 
ocorreram dentro do prazo previsto pelo art. 3°, caput e seu inciso I, alínea “a” da Lei n° 
16.846/09, conclui pelo deferimento da extinção de parte do crédito tributário referente ao 
PAT n° 4011201725468 limitada ao valor de R$ 354.643,84 (trezentos e cinquenta e 
quatro mil seiscentos e quarenta e três reais e oitenta e quatro centavos), nos termos do 



 

art. 4°, Inciso II da Lei n° 16.150/07, remanescendo ainda R$ 67.091,32 (sessenta e sete 
mil noventa e um reais e trinta e dois centavos) do valor original. 

 
Encaminha os presentes autos à Gerência de Recuperação de 

Créditos (GERC), para juntada de cópia deste Despacho ao supracitado PAT e adoção 
das providências preconizadas no art. 7°, § 4°, inciso I, da Instrução Normativa n° 
1.126/12-GSF na parte sujeita à extinção, bem como: 

 
1 – realização de alteração nos lançamentos do supracitado auto de 

infração, de forma a excluir o valor de R$ 354.643,84 (trezentos e cinquenta e quatro mil 
seiscentos e quarenta e três reais e oitenta e quatro centavos), conforme tabela inclusa 
neste despacho (fls. 176). 

 
2 – inserção de observação no histórico do auto de infração, de 

maneira que fique evidenciado que ocorreu extinção parcial do crédito tributário 
constituído e o valor original que constará nos lançamentos será apenas o remanescente 
de R$ 67.091,32 (sessenta e sete mil noventa e um reais e trinta e dois centavos), 
conforme tabela inclusa neste despacho (fls. 176). 

 
A Gerência de Recuperação de Créditos, por meio do Despacho n° 

3689/2015-GERC (fls. 177), informa ter procedido à alteração nos lançamentos do Auto de 
Infração n° 4011201725468, de forma a excluir o valor de R$ 354.643,84 (trezentos e 
cinquenta e quatro mil seiscentos e quarenta e três reais e oitenta e quatro centavos), 
restando ainda, R$ 67.091,32 (sessenta e sete mil noventa e um reais e trinta e dois 
centavos), como crédito remanescente. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

PRELIMINARES 
 
Apreciando a arguição de incompetência funcional, manifesto-me 

pela sua rejeição, uma vez que o sujeito passivo estava classificado, à época da autuação, 
como pequena e média empresa, conforme se vê à fls. 255 do PAT n° 4011201726510, 
estando portanto o AFRE II, autor do lançamento, legalmente atribuído a constituir o 
crédito tributário lançado no auto de infração, nos termos do art. 4°, inc. II, alínea “a”, item 
1, da Lei n° 13.266, de 16 de abril de 1998: 

 
Art. 4º - As atribuições conferidas, privativamente, aos funcionários fiscais, 
integrantes do Quadro de Pessoal do Fisco da Secretaria da Fazenda, são 
as seguintes: 
[...] 
II - ao Auditor-Fiscal da Receita Estadual II – AFRE II: 
 
a) constituir o crédito tributário relativo aos tributos estaduais, decorrente do 
exercício de quaisquer tarefas de controle ou fiscalização, observado o 
disposto na alínea “c”, especialmente procedimento de auditorias: 
 
1. realizadas por meio de exame de livros fiscais e contábeis, documentos 
ou mercadorias referentes a contribuintes considerados microempresa, 
empresa de pequeno porte ou empresa de médio porte; 
[...] 

 



 

Apreciando a arguição de insegurança na determinação da infração, 
manifesto-me pela sua rejeição, porque não configurado no processo o alegado vício 
formal, à luz das evidências apresentadas nos autos. 

 
Apreciando a preliminar de exclusão da lide dos solidários ANTÔNIO 

DIRCEU FEDES e JOSÉ MÁRCIO FEDES, manifesto-me pelo seu acolhimento, por 
entender que não houve participação deles de forma dolosa na apropriação indevida do 
crédito do imposto. 

 
MÉRITO 

 
Exige-se no auto de infração o ICMS no valor de R$ 487.712,12 

(quatrocentos e oitenta e sete mil setecentos e doze reais e doze centavos), decorrente da 
acusação de que o sujeito passivo efetuou escrituração indevida de valores, a título de 
crédito outorgado, referente a saída interestadual de mercadoria (carne fresca), nos 
meses de junho a dezembro de 2008, omitindo o imposto ora reclamado. 

 
O sujeito passivo, em defesa nestes autos, juntou ao processo 

requerimento de extinção do crédito tributário exigido no presente auto infração, citando 
como condicionante não cumprida o pagamento da contribuição para o PROTEGE GOIÁS 
(fls. 65). 

 
A Lei nº 16.150, de 17 de outubro de 2007, que dispõe sobre a 

convalidação da utilização de benefício fiscal sem o cumprimento de condicionantes 
previstas na legislação tributária e sobre a extinção de crédito tributário, em seu art. 4°, II, 
estabelece: 

 
Art. 4º A extinção de crédito tributário prevista nesta Lei fica condicionada, 
cumulativamente: 
[...] 
II - ao atendimento das exigências estabelecidas nesta Lei, cuja verificação 
deve ser feita pela Superintendência de Administração Tributária - SAT - da 
Secretaria da Fazenda. 

 
A Superintendência da Receita, por meio do Despacho n° 3413/15-

SRE (fls. 175 a 176), constatou que o contribuinte faz jus parcialmente à convalidação 
estabelecida na Lei n° 16.150/07, vez que apenas parte do crédito tributário se enquadra 
nas hipóteses de utilização de benefício fiscal, condicionado ao cumprimento das 
exigências para sua fruição. 

 
Tendo constatado que, em relação a alguns lançamentos do auto de 

infração, houve o atendimento das exigências estabelecidas nas Leis n°s 16.150/07 e 
16.846/09, a Superintendência da Receita conclui pelo deferimento da extinção de parte 
do crédito tributário referente ao presente PAT n° 4011201725468 limitada ao valor de R$ 
354.643,84 (trezentos e cinquenta e quatro mil seiscentos e quarenta e três reais e oitenta 
e quatro centavos), nos termos do art. 4°, Inciso II da Lei n° 16.150/07, remanescendo 
ainda R$ 67.091,32 (sessenta e sete mil noventa e um reais e trinta e dois centavos) do 
valor original. 

 
Em razão da extinção de parte do crédito tributário por convalidação 

realizada pelo órgão competente, considero procedente em parte o auto de infração sobre 
o remanescente do valor original apurado pelo órgão no respectivo Despacho n° 3413-
SRE (fls. 175 a 176), exposto em linhas anteriores. 

 



 

Ante o exposto, rejeito as preliminares de nulidade da peça básica, 
arguidas pelo sujeito passivo, por incompetência funcional e insegurança na determinação 
da infração. Acolho a preliminar de exclusão da lide dos solidários ANTÔNIO DIRCEU 
FEDES e JOSÉ MÁRCIO FEDES, arguida pelo sujeito passivo. Quanto ao mérito, 
conheço da impugnação, dou-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte 
o auto de infração sobre o valor do ICMS de R$ 67.091,32 (sessenta e sete mil, noventa e 
um reais e trinta e dois centavos). 

 
 

Sala das sessões, em 07 de junho de 2016. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00846/16 
 
Relator: Conselheiro Heli José da Silva 
 

 
EMENTA: I - ICMS. Obrigação tributária principal. Crédito 
indevido. Aquisição de mercadorias para o uso ou consumo. 
Procedência parcial. Decisão unânime. 
 
1. O direito de crédito, para efeito de compensação com débito 
do imposto, reconhecido ao estabelecimento que tenha recebido 
as mercadorias ou para o qual tenham sido prestados os 
serviços, está condicionado à idoneidade da documentação 
fiscal, e à escrituração nos prazos e condições, quando assim 
exigido pela legislação tributária; 
 
2. Somente dá direito ao crédito do ICMS, a mercadoria 
destinada ao uso ou consumo do estabelecimento, nele entrada 
a partir de 1.º de janeiro de 2.020 (Lei 12.972/96, artigo 3.º, 
parágrafo único, inciso I, alínea "a"); 
 
3. Estando comprovado nos autos que o sujeito passivo 
apropriou indevidamente do crédito tributário em desacordo 
com a previsão legal, a exigência contida na exordial deve ser 
mantida, com as adequações provenientes de trabalho 
revisional. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 20 de abril de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 18.952,09 
(dezoito mil, novecentos e cinquenta e dois reais e nove centavos), conforme revisão 
constante as folhas 169/176. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Da análise do presente processo, depreende-se que a acusação 
tipificada na sua peça exordial versa sobre o fato de que, em 29 de abril de 2.014, o Fisco 
exige ICMS, multa e demais acréscimos da autuada, em virtude da omissão do 
pagamento do ICMS, na importância original de R$ 536.437,79 (quinhentos e trinta e seis 
mil, quatrocentos e trinta e sete reais e setenta e nove centavos), em razão da 
escrituração indevida de créditos do ICMS, relativamente a entrada de mercadorias 
destinadas ao uso ou consumo do estabelecimento – CFOP’s no LRAICMS 1556, 2556 e 
2557, conforme demonstrativo e documentos anexos. Em consequência, deverá pagar o 
imposto omitido, juntamente com a penalidade e os acréscimos legais. 

A ação fiscal foi dirigida ao estabelecimento da autuada, tendo sido 
anexados à peça básica os documentos a seguir: Anexos Estruturados – Detalhamento do 
Crédito Tributário e Descritivo Complementar da Ocorrência; Ordem de Serviço; Dados 
Cadastrais; Auditoria Básica do ICMS e seus Demonstrativos Auxiliares; e, cópias das 
páginas dos livros Registro de Apuração do ICMS, fls. 03/70.  



 

Foi indicado infração aos artigos 58, parágrafo 3.º, inciso II, e 64 da 
Lei nº 11.651/91 – CTE; combinados com o artigo 522, do Decreto nº 4.852/97 - RCTE, 
sendo proposta a penalidade do artigo 71, inciso IV, alínea “a”, da Lei nº 11.651/91, com 
redação da Lei nº 17.917/12. 

Com as anuências previstas em lei, estabeleceu-se o contraditório e 
a ampla defesa, tendo sido notificada a autuada na data de 02 de junho de 2.014, que 
apresentou Impugnação junto à Primeira Instância, fls. 75/78, na qual, após descrever os 
fundamentos de fato e de direito, alega que houve flagrante equívoco por parte do auditor 
fazendário, uma vez que não se atentou para o fato de que as mercadorias constantes das 
Notas Fiscais por ele examinadas, não são destinadas ao uso e nem ao consumo, mas 
sim, como insumos, que, embora não integrem o produto industrializado, são consumidas 
no processo de fabricação. 

Pugna, ao final, pela improcedência do auto de infração. 

O ilustre julgador monocrático, ao proceder a sua análise, à luz da 
legislação tributária pertinente, quanto ao mérito, e em razão do sujeito passivo não 
apresentar provas de que o feito estaria incorreto, entende que a infração denunciada se 
encontra devidamente caracterizada, não tendo o sujeito passivo indicado qualquer 
equívoco cometido capaz de declinar o trabalho realizado, razão pela qual ratifica o 
lançamento, com a sua procedência, conforme consta da Sentença nº 2.168/2015 – JULP, 
fls. 85/88. 

Intimada para apresentar Recurso Voluntário à Segunda Instância, 
fls. 89/91, a autuada comparece ao feito reiterando os argumentos expendidos 
anteriormente, e indicando que os produtos constantes das Notas Fiscais são: 

(i) Hexano – um hidrocarboneto derivado do petróleo, que é 
adicionado à soja esmagada para ajudar na extração do óleo, 
quando essa massa for esmagada. O mesmo ocorre, também, 
com a ‘solução soda cáustica’ que é usada para refino do 
óleo; 

(ii) Caixas de Papelão – usada tão somente para embrulhar o 
produto; 

(iii) Preforma PET – nada mais é que a embalagem do óleo antes 
de ser soprada na máquina própria; 

(iv) Batoque e Tampa – certamente dispensa maiores explicações; 

(v) Lenha de Eucalipto – é consumida no processo de fabricação 
no aquecimento do forno, onde a massa de soja esmagada é 
aquecida antes de prensada, sem o que o óleo não é liberado.  

Promova a juntada das cópias das planilhas e das Notas Fiscais às 
fls. 98/163. 

Requer, assim, a improcedência do lançamento. 

A Segunda Câmara deste Conselho exara a Resolução nº 
139/2015, fls. 165/166, convertendo o julgamento em diligência junto à Delegacia de 
jurisdição do sujeito passivo, para que o agente autuante, ou substituto, proceda à análise 
dos argumentos e demonstrativos apresentados pelo sujeito passivo, e, caso sejam 
pertinentes promova a revisão nos trabalhos originais. 

O resultado da diligência encontra-se consolidado no documento às 
fls. 169/174, e demonstrativo às fls.175/177, no qual, após as necessárias informações, 
inclusive relacionadas com o estatuído na Instrução Normativa nº 990/10, que dá 
interpretação aos termos “produto intermediário” e “material de embalagem”, para fins de 



 

aproveitamento de créditos no estabelecimento industrial ou extrator mineral ou fóssil, o 
revisor destaca: 

“O contribuinte equivoca-se na utilização dos CFOP’s – que são de 
Uso e Consumo – sendo correto a escrituração nos CFOP’s de Compras para 
Industrialização (1.101 e 2.101). Porém não trazendo prejuízo ao Erário, sendo somente 
erro formal. 

Baixa-se novamente Banco de Dados via SINTEGRA do 
contribuinte, onde analisa-se as notas fiscais com aproveitamento de crédito sob os 
CFOP’s aqui discutidos. Aquisições realizadas à luz da Instrução Normativa nº 990/10 – 
GSF, são retiradas do levantamento, não sendo objeto do estorno de seus créditos. 

Em anexo, segue nova relação de documentos sob os CFOP’s 
2556, 2557, que no entendimento frente à já destacada Instrução Normativa, não enseja 
no aproveitamento de seus créditos. São aquisições de peças e outros produtos que se 
entende componentes que irão integrar o Ativo Imobilizado da empresa. 

Levantamento refeito, desta feita no Valor Originário devido à 
Fazenda Pública, de R$ 18.952,09 (dezoito mil, novecentos e cinquenta e dois reais e 
nove centavos) ” 

Intimado a se manifestar a respeito do resultado da diligência 
realizada, fls. 178, o sujeito passivo quedou-se silente. 

Este é o relatório. 

 

   V O T O  

 

Não havendo preliminares a serem examinadas, estando presentes 
os pressupostos processuais, passo à análise do mérito. 

Assim, na questão meritória, destaco que, ao proceder à análise do 
conteúdo do presente processo, na condição de seu relator, verifiquei que a exigência 
fiscal em comento, surgiu assentada no pressuposto de que a autuada aproveitou créditos 
de ICMS destacados em Notas Fiscais de aquisição de mercadorias para seu uso ou 
consumo, de forma indevida e sem amparo legal.  

Verifiquei todo o trabalho contido na auditoria, inclusive a revisão 
realizada, a qual acolheu parte dos argumentos expendidos pelo sujeito passivo, e, com 
respaldo nos diretivos constantes da Instrução Normativa nº 990/10 – GSF, demonstrou as 
falhas contidas na escrituração do sujeito passivo, porém, ao seu ver, não 
caracterizadoras de omissão do imposto, indicando, ao final, o valor remanescente do 
ICMS aproveitado indevidamente, porquanto, as mercadorias constantes do relatório às 
fls. 175/176, se enquadram como aquisições para o uso e consumo do estabelecimento, 
permanecendo o remanescente de R$ 18.952,09 (dezoito mil, novecentos e cinquenta e 
dois reais e nove centavos). 

Portanto, quanto ao valor que restou na revisão, e objetivando 
maior clareza, passo à transcrição dos artigos 58, § 3.º, inciso II, e 64, do Código 
Tributário Estadual. Também o artigo 522, do Regulamento do CTE: 

 

“Art. 58. É assegurado ao sujeito passivo, nos termos do disposto na 
legislação tributária, o direito de creditar-se do imposto anteriormente 
cobrado em operações ou prestações resultantes: 

[...]. 



 

§ 3.º. O direito de crédito, para efeito de compensação com débito do 
imposto, reconhecido ao estabelecimento que tenha recebido as 
mercadorias ou para o qual tenham sido prestados os serviços, está 
condicionado à: 

[...] 

II – À escrituração nos prazos e condições, quando assim exigido pela 
legislação tributária. 

“Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do 
imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou 
negativas, estabelecidas na legislação tributária. 

“Art. 522. Somente dá direito ao crédito do ICMS: 

I – A mercadoria destinada ao uso ou consumo do estabelecimento, nele 
entrada a partir de 1.º de janeiro de 2020. (Lei n.º 12.972/96, art. 3.º, 
parágrafo único, inciso I, alínea ‘a’) ” 

 

Depreende-se, pois, após o trabalho revisional, que o valor 
remanescente se refere ao aproveitamento de crédito de mercadorias destinadas ao uso 
ou consumo do sujeito passivo, efetuado à margem do estatuído pelo artigo 522, do 
RCTE, que preconiza o seu creditamento somente a partir de 1.º de janeiro de 2.020. A 
legislação veda, portanto, temporariamente, o aproveitamento dos créditos 
correspondentes. O polo passivo aproveitou referidos créditos sem suporte legal. 

Em face do exposto, voto, em sintonia com a unanimidade dos 
meus pares, conhecendo do Recurso Voluntário, dando-lhe parcial provimento, para 
reformar em parte a decisão singular, e considerar procedente em parte o auto de infração 
no valor original do ICMS de R$ 18.952,09 (dezoito mil, novecentos e cinquenta e dois 
reais e nove centavos), nos termos da revisão constante às fls.169/176. 

 
 

Sala das sessões, em 10 de junho de 2016. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00873/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro José Pereira D'abadia 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica por 
incompetência funcional da autoridade lançadora. Rejeitada.  
Preliminar de exclusão do sujeito passivo solidário da lide. 
Acolhida. ICMS. Escrituração indevida de valores a título de 
crédito, referente a adicional. Aproveitamento de crédito no 
Livro Registro de Apuração a maior do que o valor pago. 
 
1. Torna-se inócuo o questionamento sobre nulidade da lide, 
quando tal inquirição for desprovida de amparo legal;  
 
2. Os sócios, os gerentes, os administradores, os presidentes, 
etc. que não tenham agido com excesso de poderes, ou infração 
de contrato social ou estatutos, ou concorrido pela prática de 
ilícito tributário, nos termos sentenciados pelo Superior Tribunal 
de Justiça, não podem ser sujeitos passivos solidários da lide; 
 
3. Deve ser mantida a decisão singular, quando o sujeito 
passivo formular as suas alegações contraditórias e estas se 
apresentarem destituídas de provas essenciais para a 
improcedência da questão. Diante deste procedimento do 
sujeito passivo, o julgador se convence da existência do ilícito 
fiscal e confirma a exigência do cumprimento da obrigação 
tributária evidenciada no auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 12 de novembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por incompetência funcional 
da autoridade lançadora. Participaram do julgamento os Conselheiros Heli José da Silva, 
José Pereira D'abadia, Nivaldo Carvelo Carvalho e Edson Abrão da Silva. E, por maioria 
de votos, acatar a preliminar de exclusão da lide do sujeito passivo solidário CRISTIANO 
PORFÍRIO SILVA, arguida pelo Conselheiro José Pereira D'Abadia. Foram vencedores os 
Conselheiros José Pereira D'abadia, Nivaldo Carvelo Carvalho e Edson Abrão da Silva. 
Vencido o Conselheiro Heli José da Silva. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, 
conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Heli José da Silva, José Pereira D'abadia, Nivaldo Carvelo Carvalho e Edson Abrão da 
Silva .A sessão foi realizada por maioria simples, nos termos do § 6º, II do art. 51 do 
Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto nº 6.930, de 9 de Junho de 2009, por 
falta de Conselheiro do Fisco para compor a Câmara. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo, em epígrafe, omitiu o 
pagamento do ICMS, em razão da escrituração indevida de valores a título de crédito 
referente ao adicional de 2%, pago no código de receita 4146, conforme regulamenta IN 
784/06 GSF. Realizou aproveitamento de crédito de Livro Registro de Apuração a maior 



 

do que o valor pago. Por isso, deverá pagar o ICMS omitido, juntamente com a penalidade 
e acréscimos legais. 

 
A autoridade lançadora indica como dispositivos legais infringidos o 

art. 27, §§ 5° e 6 °; e art. 64, da Lei 11.651/91 c/c IN 784/06-GSF e IN 860/07-GSF. 
Propõe a penalidade disposta no art. 71, IV, "a", da Lei 11.651/91, com redação conferida 
pela da Lei 17.917/12. 

 
É identificado como sujeito passivo coobrigado Cristiano Porfírio 

Silva, " fl. 05". 
 
Acompanham o auto de infração os seguintes documentos: Anexo 

Estruturado - Detalhamento de Crédito Tributário, Anexo Estruturado - Descritivo 
Complementar da Ocorrência, Anexo Estruturado - Identificação do Sujeito Passivo 
Coobrigado, Autoria Básica do ICMS, Histórico dos Pagamentos, Registros Fiscais de 
Apuração do ICMS - Operações Próprias, Histórico dos Pagamentos, Registros Fiscais de 
Apuração do ICMS - Operações Próprias, Notificação Fiscal, Portaria N° 003/2013-SRE, " 
fls. 03 a 20". 

 
São intimados os sujeitos passivos, autuado e coobrigado, a 

pagarem quantia exigida, conforme débito discriminado, ou apresentar impugnação a 
primeira instância, conforme documentos de " fls. 22 e 23". 

 
Em sua impugnação, "fls.28 a 36", o sujeito passivo autuado argui a 

nulidade de atos praticados por autoridade incompetente ou impedida, visto que atos 
praticados além da competência da autoridade fiscal ou destituído de ordem de serviço ou 
portaria, leva a nulidade por incompetência. Na hipótese de não ser reconhecida a 
nulidade, alega que a infração apontada pela autoridade fiscal não ocorreu, pois a 
empresa não omitiu o pagamento de ICMS, e sim, aproveitou nos meses 08/2011 e 
10/2012 o pagamento a maior realizado em 01/2010, e, que também ocorreu uma 
diferença decorrente os créditos de Entrada que ao retificar o SPED FISCAL não foram 
geradas todas as notas fiscais de entrada devido a erro do sistema, nos meses 11 e 
12/2012; por isso, não deve ser cabível exigir o pagamento do imposto, muito menos 
multa.  

O sujeito passivo anexa aos autos os seguintes documentos: 
Terceira Alteração Contratual de Sociedade Empresaria LTDA, Procuração, Notificação 
Fiscal, Portaria N° 003/2013-SRE, Registro Fiscal da Apuração do ICMS - Operações 
Próprias, Recibo de Entrega de Escrituração Fiscal Digital, " fls. 37 a 54". 

 
Em sua impugnação, "fl.55", o sujeito passivo coobrigado informa 

que deseja aproveitar a defesa escrita ofertada pela empresa autuada. 
 
O sujeito passivo coobrigado anexou aos autos os seguintes 

documentos: Procuração e Documento de Identificação, "fls. 56 e 57". 
 
O Julgador Singular expede a Sentença N° 668/2013 - JULP, de "fls. 

59 e 60", mediante o qual determina a realização de diligência junto à Delegacia Fiscal de 
Goiânia, a fim de que sejam apuradas as alegações da defesa em face de retificação do 
SPED, bem como se tal correção ainda poderia ser feita em face do início do 
procedimento fiscal 

 
Em resposta ao pedido do Julgador Singular, é elaborado o Relatório 

de Diligências, "fls.62 e 63", o qual apurou que no mês 08/2011 o contribuinte recolheu 



 

título, porém na apuração ele fez dois créditos desta natureza; no mês 01/2010 realmente 
houve pagamento de ICMS a maior em relação ao LRA, aproveitado em 07/2010, 
existindo crédito por pagamento indevido, todavia, sem citar em que mês ocorreu, sendo 
assim, a diferença de ICMS em decorrência de erros deveriam ser feitas como crédito do 
LRA, no momento em que foi constatada. No que tange a data 10/2012, ocorreu 
aproveitamento de crédito além do que ele teria direito, que não pode ser aproveitamento 
de pagamento a maior do ICMS em 01/2010, pelos mesmos motivos citados 
anteriormente. Nos meses 11/2012 e 12/2012 aproveitou a mais no LRA, mas a retificação 
realizada nesses meses não produz efeito, pois o sujeito passivo esteve sob fiscalização 
no período de 09/11/2012 a 26/02/2013, realizando-a após a auditoria e o recebimento do 
Auto de infração. Além disso, no mês 11/2012 não poderia ser retificado sem autorização 
fiscal. 

 
Foram anexados à Diligência os documentos: Registro de Apuração 

de ICMS, Termo de Autenticação de Livro Fiscal, Registro de Apuração de ICMS, Resumo 
da Apuração do Imposto, Termo de Autenticação de Livro Fiscal, Livro Fiscal, Consulta 
DPI, Consulta Diagnóstico do Contribuinte Porte, Resumo da Escrituração Fiscal Digital, 
Registro Fiscal da Apuração do ICMS - Operações Próprias, Resumo da Escrituração 
Fiscal Digital, Registros Fiscais da Apuração do ICMS – Operações Próprias, Resumo da 
Escrituração Fiscal Digital, Registros Fiscais da Apuração do ICMS – Operações Próprias, 
Resumo da Escrituração Fiscal Digital, Registros Fiscais da Apuração do ICMS – 
Operações Próprias, " fls. 64 a 100". 

 
Intimou-se os sujeitos passivos, autuado e coobrigado, para tomar 

conhecimento do Despacho N° 668/2013 e resultado da diligência, querendo manifestar-
se, "fls. 80 e 81". 

 
Pela sentença N° 1582/2015 – JULP o julgador singular decide pela 

procedência do auto de infração e o pagamento do crédito tributário nos valores 
reclamados na inicial. Em sua fundamentação argui os mesmos fatos relatados pela 
diligência, em que a lide instaurada refere-se a aproveitamento indevido de crédito, nas 
"fls. 101 a 105". 

 
Os sujeitos passivos, autuado e coobrigado, são intimados a pagar a 

quantia exigida ou apresentar impugnação de Recurso Voluntário, conforme documentos 
de "fls. 108 a 110". O sujeito passivo coobrigado não ofereceu impugnação para Recurso 
Voluntário, sendo lavrado termo de perempção, "fl. 111".  

 
O sujeito passivo autuado interpõe para Recurso Voluntário com tese 

equivalente à impugnação oferecida na primeira instância, "fls. 114 a 123". 
 
 
É o Relatório.  
 

VOTO 
 
 
Sobre a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, 

por incompetência funcional da autoridade lançadora, a rejeito e o faço ancorando-me na 
orientação contida na  Lei nº 13.266/98, que dispõe sobre a carreira do Fisco da Secretaria 
da Fazenda do Estado de Goiás, cujo item 7.3 da letra “b” do I e inciso I, do item 7.4 do 
artigo 4º, que serão transcritos na sequência, determina os critérios para o desempenho 
do trabalho fiscal e que no presente caso, preenche tais condições, haja vista a Portaria 



 

acostada a este volume à folha 209, autorizando as autoridades lançadoras a executarem 
procedimentos de auditoria nos contribuintes estaduais considerados de médio porte. 
Portanto, rejeitada está a preliminar em comento.    

 

Art. 4º As atribuições conferidas, privativamente, aos funcionários fiscais, 
integrantes do Quadro de Pessoal do Fisco da Secretaria da Fazenda, são 
as seguintes: 

I - ao Auditor-Fiscal da Receita Estadual I - AFRE I: 

b) constituir o crédito tributário decorrente do exercício das 
correspondentes tarefas de fiscalização referentes a: 

7.3. estabelecimentos que mantenham somente escrita fiscal ao tempo do 
fato objeto do lançamento, independentemente de seu porte; 

7.4. empresa de médio porte, inclusive com escrituração contábil, mediante 
ato do Secretário da Fazenda. 

 
Ainda discorrendo sobre a preliminar supra, destaco que o 

questionamento da defesa de que a Portaria nº 003/2013, já mencionada em linhas 
anteriores, foi assinada após o procedimento fiscal, não se sustenta, vez que o auto de 
infração foi lavrado em 22/02/2013, a portaria foi assinada em 07/01/2013, portanto, antes 
da constituição do crédito tributário, em apreciação.   

 
Entretanto, arguo e acolho a preliminar de exclusão da lide do sujeito 

passivo solidário Cristiano Porfírio Silva, depois de formar o entendimento que segue: 
 
A indicação do sócio, identificado no documento de fl. 05, para 

responder pelo crédito fazendário, deve vir acompanhada da comprovação de que ele 
tenha agido com excesso de poderes ou de forma fraudulenta ou prejudicial à sociedade, 
ou, ainda ao arrepio da lei comercial. 

 
O entendimento dominante no Superior Tribunal de Justiça é que “o 

não-recolhimento do tributo, por si só, não constitui infração à lei suficiente a ensejar a 
responsabilidade solidária dos sócios, ainda que exerçam gerência, sendo necessário 
provar que agiram os mesmos dolosamente, com fraude ou excesso de poderes.” (REsp 
898168/SP, Recurso Especial 2006/0238668-1, julgado em 21/02/2008 e publicado no DJ 
05/03/2008 p.1).  

 
Portanto, os bens do sócio de uma pessoa jurídica comercial não 

respondem, em caráter solidário, por dívidas fiscais assumidas pela sociedade. A 
responsabilidade tributária imposta por sócio-gerente, administrador, diretor ou equivalente 
só se caracteriza quando há dissolução irregular da sociedade ou se comprovar a prática 
de infração à lei pelo dirigente, e não apenas quando ele simplesmente exercia a gerência 
da empresa na época da ocorrência do fato gerador. 

 
Ademais, o simples inadimplemento não caracteriza infração legal. 

Inexistindo prova de que se tenha agido com excesso de poderes, ou infração de contrato 
social ou estatutos, não há falar-se em responsabilidade tributária do sócio e esse título ou 
a título de infração legal.  

 
Por conseguinte, faço este voto com o entendimento firmado nesta 

Casa em processos que discutem esta questão e cuja razão do acolhimento da preliminar 
de exclusão do sócio solidário da lide se conserva de acordo com o meu juízo, que foi 
externado em outros julgados semelhantes.  



 

 
Com as questões primeiras solucionadas, volvo-me à razão de direito 

desta demanda, onde, de pronto, reporto-me ao trabalho revisional, sempre merecedor de 
fé.  

 
Aliás, o mencionado trabalho revisional foi solicitado pelo julgador 

monocrático, conforme já informado no relatório que é parte integrante deste “decisum”.  
 
O resultado da tarefa diligencial, levou o sentenciador singular a 

ratificar a exigência estampada na folha de rosto deste volume, aduzindo para tanto que, 
as alegações trazidas a lume pela defesa, foram amplamente enfrentados pelo 
diligenciador, que discorreu de maneira minuciosa sobre cada item abordado, explicitando 
a sua metodologia de trabalho, para ao final aduzir que de conformidade com o lecionado 
pelo artigo 356 –O do RCTE, “verbis” o auto deve ser considerado procedente. 

  

Art. 356-O. O contribuinte pode retificar a Escrituração Fiscal Digital - EFD 
(Ajuste SINIEF 2/09, cláusula décima terceira, II e III): (Redação acrescida 
pelo Decreto nº 7.817 - vigência: 01.01.13) 

I - até o último dia do terceiro mês subsequente ao encerramento do mês 
da apuração, independentemente de autorização da administração 
tributária; (Redação acrescida pelo Decreto nº 7.817 - vigência: 01.01.13) 

II - após o prazo de que trata o inciso I, mediante autorização da 
administração tributária do seu domicílio fiscal, no caso em que houver 
prova inequívoca da ocorrência de erro de fato no preenchimento da 
escrituração, quando evidenciada a impossibilidade ou a inconveniência de 
saneá-la por meio de lançamento corretivo. (Redação acrescida pelo 
Decreto nº 7.817 - vigência: 01.01.13) 

§ 5º Não produzirá efeitos a retificação de EFD (Ajuste SINIEF 2/09, 
cláusula décima terceira, § 7º): (Redação acrescida pelo Decreto nº 7.817 - 
vigência: 01.01.13) 

I - de período de apuração que tenha sido submetido ou esteja sob ação 
fiscal; (Redação acrescida pelo Decreto nº 7.817 - vigência: 01.01.13) 

 
Mediante as evidências supramencionadas, o meu juízo é de que a 

vestibular deve ser considerada procedente, conforme passo a expor, transcrevendo a 
informação de folha 631, da lavra o eminente revisor: 

 
“...O contribuinte esteve sob fiscalização no período de 09/11/2012 a 

26/02/2013, conforme cópia do RUDFO, em anexo, foi autuado em relação a este fato em 
25/02/2013 (fl. 02) e recebeu o auto de infração em 19/03/2013 (AR, fl. 24), porém ele 
realizou a retificação em 17/04/2013, portanto, após a auditoria e recebimento do Auto de 
Infração.  Além do mais, o mês 11/2012, não poderia ser retificado sem autorização da 
repartição fiscal, o que não ocorreu, conforme evidencia a cópia do RUDFTO, em anexo, 
onde não consta nem mesmo ocorrência de tal feito. “   

 
Assim, voto rejeitando a preliminar de nulidade da peça básica, 

arguida pela autuada, por incompetência funcional da autoridade lançadora. E, por maioria 
de votos, arguo e acato a preliminar de exclusão da lide do sujeito passivo solidário 
Cristiano Porfírio Silva. Quanto ao mérito, conheço do recurso voluntário, nego-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. 
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Sala das sessões plenárias, em 14 de junho de 2016. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00912/16 
 
Relator: Conselheiro Mário de Oliveira Andrade 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação tributária principal. Uso indevido de 
crédito outorgado por não ter atendido a condição imposta na 
legislação. Procedência. 
 
Considera-se correta a exigência de imposto relativa a utilização 
de crédito outorgado sem o cumprimento da condição 
estabelecida no dispositivo legal que prevê o benefício fiscal. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de abril de 2016, decidiu, por maioria de votos,  conhecer do recurso, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Mário de Oliveira Andrade, Rickardo 
de Souza Santos Mariano, Victor Augusto de Faria Morato e Rodolfo Ramos Caiado. 
Vencido o Conselheiro Edson Abrão da Silva que votou pela improcedência do auto de 
infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no histórico da peça inicial que o sujeito passivo, Frigorífico 
Mercosul S A, omitiu pagamento de ICMS, no mês de março de 2009, na importância de 
R$ 121.728,50 (cento e vinte e um mil, setecentos e vinte e oito reais e cinquenta 
centavos) em razão de escrituração indevida no Livro Registro de Apuração do ICMS, a 
título de crédito outorgado previsto no artigo 11, inciso V do Anexo IX do RCTE, nos 
seguintes meses e valores: Dezembro/2008 – R$ 10.692,50, Janeiro/2009 – R$ 38.820,36, 
Fevereiro/2009 – R$ 47.564,05 e Março/2009 – R$ 5.545,40, referente às operações de 
saídas interestaduais em transferências de carne com osso, considerado indevido o 
crédito porque o sujeito passivo não possuía Termo de Acordo de Regime Especial 
celebrado com a Secretaria da Fazenda, condição necessária para se ter direito ao crédito 
outorgado. Dessa forma, a empresa encontrava-se impedida de utilizar o referido benefício 
fiscal. Em virtude desse fato, o sujeito passivo deverá recolher o imposto acima 
mencionado, juntamente com os acréscimos legais, conforme demonstram os 
levantamentos fiscais anexados ao autos. 

 
A fiscalização citou como infringido o artigo 64 do CTE, combinado 

com o artigo 11, inciso V, alínea “c”, item 2 do Anexo IX e artigo 86 do RCTE. Foi sugerida 
a penalidade do artigo 71, inciso IV, alínea "a” da Lei 11.651/91, com a alteração efetuada 
pela Lei 14.634/2.003. 

 
Houve uma descrição complementar da ocorrência, nota explicativa, 

na qual a fiscalização esclarece que o crédito outorgado foi considerado indevido em 
virtude do sujeito passivo não ter um Termo de Acordo com Secretaria da Fazenda 
específico para a fruição desse benefício, conforme prescreve a regulamentação do 
crédito outorgado no item “2”, alínea “c”, Inciso V, artigo 11 do Anexo IX do RCTE. 
Salienta a fiscalização que os créditos foram escriturados no período de Dezembro/2008 a 
Março/2009, porém com a realização da repercussão ficou constatado que somente em 



 

Março/2009 é que ocorreu omissão de pagamento de ICMS no valor de R$ 121.728,50 
(cento e vinte e um mil, setecentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos). 

 
O lançamento foi instruído com a Nota Explicativa do Auto de 

Infração, folhas 04 e 05, Recibo de Entrega de Relatórios Digitais, Folha 06, Mídia em CD 
com os levantamentos, Auditoria Básica do ICMS de 2008, folhas 08 a 14, Demonstrativo 
do Crédito Outorgado de Janeiro a Março de 2009, folha 24, Auditoria Básica do ICMS de 
2009, folhas 15 a 23, Planilha de Cálculo do Crédito Outorgado, folha 25, e fotocópias dos 
Livros da Apuração do ICMS de 2008 e 2009, folhas 26 a 131. 

 
Regularmente intimado para pagamento da quantia exigida ou 

apresentação de impugnação, o sujeito passivo ingressou com uma defesa impugnatória, 
constante às folhas 196 a 200 dos autos, na qual  a empresa impugnante alega que não 
cometeu infração à legislação tributária e que utilizou o crédito outorgado nos termos 
previstos na legislação. Destaca que celebrou o Termo de Acordo de Regime Especial – 
TARE 035/2009 em 27/03/2009 com a Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás.  

 
Informa, ainda, que requereu em 17/02/2009 a convalidação do 

crédito outorgado utilizado no período anterior, no qual não havia o Termo de Acordo, com 
fundamento no artigo 2º do Decreto 6.830/2008, conforme o Protocolo de número 
200900004004381. 

 
Finalizando a empresa autuada requer a improcedência do 

lançamento. 
 
Para comprovar as suas alegações a defesa do contribuinte juntou 

aos autos fotocópia do Termo de Acordo de Regime Especial N.º 035/2009 –GSF, folhas 
204 a 206, informações do processo 200900004004381, Folhas 207 a 212. 

  
Os autos foram encaminhados para apreciação em Primeira 

Instância e o julgador singular, por intermédio do Despacho 365/2013 – JULP, folha 214, 
determinou a ida dos autos para a Superintendência da Receita com objetivo de que fosse 
verificado o resultado do pedido de convalidação do procedimento adotado pelo 
contribuinte e o reflexo dele na exigência contida na peça basilar, com a realização de 
uma revisão do lançamento, caso fosse necessário. 

 
Em resposta à solicitação do julgador monocrático, os diligenciadores 

afirmaram que o pedido de convalidação do contribuinte não tem amparo na legislação 
citada, pois o Decreto 6.830/08 foi editado para convalidar os créditos outorgados 
lançados até o dia 28/11/2008, ao passo que os créditos outorgados relativos à  exigência 
do auto de infração são do período de dezembro/2008 a março/2009. 

  
Notificado do resultado da diligência, o sujeito passivo aduziu que o 

requerimento de convalidação do crédito outorgado, contido no processo administrativo de 
número 200900004004381, não foi respondido. Assim, o impugnante requer 
improcedência do lançamento.  

 
Os autos retornaram ao julgador singular, o qual proferiu a sentença 

singular pela procedência do lançamento com a argumentação de que o sujeito passivo 
não poderia ter utilizado o crédito outorgado sem o termo de acordo e que não houve a 
convalidação do procedimento adotado. 

 



 

Regularmente intimado da decisão monocrática, o sujeito passivo 
interpôs recurso voluntário alegando que a convalidação é para o período anterior à 
celebração do TARE, argumenta que foi feito o requerimento de convalidação e que não 
cabe ao Auditor Fiscal decidir sobre o pedido do contribuinte. 

 
Destaca que o crédito outorgado foi utilizado nos termos do Inciso V, 

do artigo 11 do Anexo IX do RCTE, que, posteriormente, o artigo 2º do Decreto 6.830/08 
previa a convalidação do procedimento adotado pelo contribuinte, e que a empresa 
autuada, após celebrar o Termo de Acordo requereu a convalidação dos créditos lançados 
antes da assinatura do referido TARE. 

 
Com essa argumentação a defesa requer a improcedência do 

lançamento. 
 
Os autos foram encaminhados para julgamento, e o processo 

administrativo de número 20090004004381 estava apensado ao presente processo 
administrativo tributário para esclarecer qualquer alegação da defesa vinculada ao 
julgamento da demanda em apreciação.  

    
É um breve relatório. 
 
                                VOTO 
 
A questão a ser analisada é se o procedimento adotado pelo sujeito 

passivo de utilizar o crédito outorgado, previsto no inciso V do artigo 11 do Anexo IX do 
RCTE, sem ter o termo de acordo específico para poder usufruir o benefício fiscal foi 
convalidado ou não pela Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás. 

 
O próprio sujeito passivo reconhece que utilizou o crédito outorgado 

sem a celebração do Termo de Acordo, de tal maneira que a utilização do benefício foi 
realizada sem a condição necessária para ser usufruído, conforme consta na redação do 
supracitado dispositivo: 

 

Art. 11. Constituem créditos outorgados para efeito de compensação com o ICMS 
devido: 

                                   [...] 

 

V - para o estabelecimento frigorífico ou abatedor, na saída para comercialização 
ou industrialização, de carne fresca, resfriada, congelada, salgada, temperada ou 
salmourada e miúdo comestível resultantes do abate ou da industrialização, em 
seu próprio estabelecimento de asinino, bovino, bufalino, eqüino, muar, ovino, 
caprino, leporídeo e ranídeo adquiridos em operação interna com a isenção de que 
trata o inciso CXVI do art. 6° deste Anexo ou criados pelo beneficiário do crédito 
outorgado ou por produtor rural a ele integrado, o equivalente à aplicação de 9% 
(nove por cento) sobre o valor da respectiva base de cálculo, observado o seguinte 
(Lei nº 13.453/99, art. 1º, I, "c", 1): 

                                 [...] 

c) o benefício não alcança a operação: 

.   

2. de saída em transferência, excetuada a transferência interestadual autorizada e 
realizada nos termos de regime especial para tal fim celebrado com a Secretaria da 
Fazenda; 

[...] 

 

../../Leis/L_13453.doc


 

Observando atentamente o dispositivo transcrito, percebe-se que 
havia a necessidade do TARE para que o contribuinte tivesse o direito de utilizar o crédito 
outorgado. Por essa razão, o contribuinte requereu convalidação da utilização do crédito 
outorgado sem o Termo de Acordo, tal requerimento foi realizado por intermédio do 
Processo Administrativo Número 200900004004381, com fundamento no artigo 2º do 
Decreto 6.830/08, o qual tem a seguinte redação: 

 

Art. 2º Fica o Secretário da Fazenda autorizado a convalidar os procedimentos 
adotados, até entrada em vigor deste decreto, por estabelecimento frigorífico ou 
abatedor, nas transferências interestaduais de carne com osso realizadas com 
apropriação do crédito outorgado do ICMS previsto no inciso V do caput do art. 11 
do Anexo IX do Decreto nº 4.852/97 - RCTE -, desde que o contribuinte solicite 
esta convalidação até o último dia útil do terceiro mês subseqüente à entrada em 
vigor deste decreto. 

 
Desse modo, a questão que está em julgamento dependia da 

decisão do Secretário de Estado da Fazenda, para conferir se houve ou não a 
convalidação do crédito outorgado que foi objeto de autuação no presente lançamento. 
Porém, verifica-se que o requerimento do contribuinte foi convalidado apenas o crédito 
outorgado escriturado no período de dezembro de 2007 a novembro de 2008, conforme 
consta no Despacho 309/13-GSF, de 29/04/2013, o qual consta à folha 109 do Processo 
Administrativo de Número 200900004004381.  

 
Todavia, a convalidação citada não alcança ao período de referência 

do fato gerador do auto de infração em análise, que é relativo a crédito outorgado 
escriturado em dezembro de 2008 a março de 2009, ficando caracterizado que o 
procedimento efetuado pelo sujeito passivo de se utilizar o crédito outorgado sem cumprir 
as condições necessárias para usufruir do benefício fiscal foi irregular. Assim, o estorno do 
crédito outorgado realizado pelo fisco estadual está de acordo com o que dispõe o Artigo 
86 do RCTE, que regulamenta o seguinte: 

 
Art. 86. Quando o benefício fiscal for concedido sob condição e esta não for 
atendida, o contribuinte perde o direito ao benefício e fica obrigado ao pagamento 
do imposto acrescido das cominações legais cabíveis, desde a data da ocorrência 
do fato gerador em que tenha havido a utilização do benefício, ressalvada a 
disposição em contrário.  

 
 Assim, concluo que a acusação fiscal procedeu corretamente ao 

considerar indevida a utilização do crédito outorgado, estando, desta forma, acertada a 
exigência do tributo contida na peça inicial. 

 
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento 

e mantenho a decisão singular que julgou procedente o lançamento em apreciação. 
 
 

Sala das sessões, em 27 de junho de 2016. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00922/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Edson Abrão da Silva 
 

 
EMENTA: Processual. Rejeitado o pedido de conversão do 
julgamento em diligência, formulado pelo contribuinte. 
Processual. Preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela 
autuada, por erro na identificação do sujeito passivo. Rejeitada. 
Processual. Preliminar de exclusão do sujeito passivo solidário 
da lide. Acolhida. ICMS. Escrituração indevida de crédito no 
CO020085 – Escrituração Fiscal Digital. Procedência.  
 
1. A formalização do lançamento se fez instruída pelos 
resultados da investigação fiscal e pela documentação basilar 
das escriturações mercantis do sujeito passivo. Portanto, a 
ausência de outros elementos de provas contrárias à exigência 
do crédito impõe a rejeição do pedido de conversão do 
julgamento do processo em diligência formulado pelo sujeito 
passivo; 
 
2. Não se acolhe as preliminares de nulidade da peça básica, 
arguidas pela parte de direito, quando ficar evidenciado que o 
art. 20 da Lei nº 16.469/2009 não foi afrontado em nenhuma fase 
da elaboração do trabalho funcional; 
 
3. A ausência de comprovação segura de que o sujeito passivo 
solidário teve interesse comum na situação constitutiva do fato 
gerador do imposto, ou tenha concorrido para a prática de 
infração à letra da lei tributária vigorante à data da ocorrência do 
fato descrito na peça exordial, nos termos do art. 45 da Lei nº 
11.651/91, motiva a sua exclusão da lide; e 
 
4. A decisão proferida pela Primeira Instância se confirma no 
julgamento proferido na Câmara Julgadora do Conselho 
Administrativo Tributário, quando o sujeito passivo deixar de 
instruir a peça defensória com contraprovas substanciais e com 
poderes para modificar o valor do crédito tributário constituído 
pela parte de direito. Portanto, o auto de infração é declarado 
procedente nesta fase de decisão cameral do processo 
administrativo tributário. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 14 de março de 2016, decidiu,    por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Mário de Oliveira Andrade, Edson Abrão da Silva, Paulo Diniz, Victor 
Augusto de Faria Morato e Masayuki Missao. E, também, por votação unânime, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, requerida pela autuada, por erro na identificação do 
sujeito passivo. Participaram do julgamento os Conselheiros Mário de Oliveira Andrade, 
Edson Abrão da Silva, Paulo Diniz, Victor Augusto de Faria Morato e Masayuki Missao.  E, 
por maioria de votos, acolher a preliminar de exclusão do solidário, TOBIAS NETO ROLIM 



 

BORGES da lide, arguida por ele mesmo. Foram vencedores os Conselheiros Edson 
Abrão da Silva, Paulo Diniz e Masayuki Missao. Vencidos os Conselheiros Mário de 
Oliveira Andrade e Victor Augusto de Faria Morato, que votaram pela manutenção do 
solidário na lide. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer do recurso, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Mário de Oliveira Andrade, 
Edson Abrão da Silva, Paulo Diniz, Victor Augusto de Faria Morato e Masayuki Missao. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A fiscalização descreve a ocorrência do fato gerador da obrigação 
tributária com a redação seguinte: 

 
O sujeito passivo inseriu créditos na Escrituração Fiscal Digital-EFD, 

sem que estivesse autorizado pela legislação tributária, portanto, de forma ilegal, e, 
consequentemente, omitiu o pagamento do ICMS, na importância de R$ 798.052,94, em 
razão da escrituração indevida de valores, a título de crédito no código GO020085 na 
Escrituração Fiscal Digital-EFD, referente ao período de janeiro a novembro de 2014, 
conforme declaração do contribuinte, Auditoria Básica do ICMS, extratos da apuração do 
contribuinte, demonstrativo auxiliar Resumo Estorno de Créditos (Infração I) e documentos 
anexos. 

 
Observações: 
 
Código GO020085 na EFD – Outros Créditos – Código GO020085 = R$-798.052,94 
ICMS pago a maior favorável ao contribuinte = R$-8.450,54 (meses: março, abril, junho, 
julho, agosto e novembro de 2014) 
ICMS indevido a estornar mediante notificação = R$-282.784,85 
ICMS omitido decorrente da escrituração indevida de créditos = R$-506.817,55 
 
Observações: 
Código GO020085 na EFD corresponde à restituição de indébito tributário mediante 
aproveitamento de crédito, quando autorizado pela legislação tributária – RCTE – art. 47, 
inciso I. 

 
A infração tem o abrigo nos arts. 47, inciso I e 64 da Lei nº 

11.651/91-CTE, c/c os arts. 488, § 3º e 489 do Decreto nº 4.852/97-RCTE, enquanto que a 
penalidade proposta pela fiscalização corresponde à prescrição do art. 71, inciso IV, alínea 
“a” do CTE. 

 
O documento de fl. 05 identifica a pessoa proprietária da empresa na 

polaridade passiva solidária da lide. 
 
O auto de infração está instruído com os documentos de fls. 03 a 18.  
 
Após as notificações da existência do lançamento tributário os 

sujeitos passivo e solidário, em peça única, impugnam-no na primeira fase de defesa para 
requerer a exclusão da polaridade passiva solidária da lide e, no mérito, para afirmarem da 
existência de erro no trabalho de auditagem e que a infração não causou prejuízo ao 
erário estadual, visto que o recolhimento do imposto devido se fez na saída da mercadoria 
do estabelecimento mercantil. 

 



 

O julgador singular, fls. 75 a 77, rejeita a preliminar de exclusão do 
polo passivo solidário e, também, proprietário da pessoa jurídica, da lide e, no mérito, 
decide pela procedência do auto de infração. 

 
As partes interessadas recorreram da decisão proferida pelo julgador 

de Primeira Instância a uma das Câmaras Julgadoras do Conselho Administrativo 
Tributário, fls. 85 a 96 e, como medida preliminar, arguiram a exclusão do sujeito passivo 
solidário da lide. 

 
No mérito, argumenta que o exigido no auto de infração não é devido 

porque, de forma legal, paga o tributo devido nos prazos determinados pela Administração 
Fazendária. Questiona a multa proposta, transcreve jurisprudência e afirma ser uma 
afronta aos Princípios da Razoabilidade, da Proporcionalidade e do Não Confisco (art. 
150, inciso IV da C.F. para, ao final, requerer: 

 
I – Seja recebida e provida para declarar parcialmente procedente a 

autuação; 
 
II – Seja realizada diligência, mediante fiscal estranho a lide, para 

evitar cerceamento ao direito de defesa; e 
 
III – Seja feita a exclusão do sócio solidário da presente lide, visto 

que não houve prática de ato ilegal e nem configurou excesso ou abuso de poder, e este 
entendimento é também do STJ e do próprio CAT. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Rejeito o requerido diligencial do processo pelo contribuinte, pois 

vejo que a base da lavratura do auto de infração é a escrituração de crédito tributário na 
Escrituração Fiscal Digital-EFD, não previsto na legislação tributária, no período de janeiro 
a novembro de 2014, apurada na Auditoria da Conta Básica do ICMS, conforme 
demonstrativos inclusos na instrução do trabalho fazendário. Por isso, considero, neste 
momento, ser desnecessário deferir o arguido pelo recorrente, pois ele não instruiu a sua 
defesa com a comprovação de que o trabalho fiscal não se fez de acordo com as técnicas 
ditadas pelo Manual de Procedimentos Fiscais, ou que o valor exigido no lançamento de 
ofício contém erros ou falhas, ou ainda, que a fiscalização tenha exercido o seu trabalho 
de forma alheia aos princípios contábeis fiscais adotados pela pessoa jurídica autuada. 

  
A falta de instrução motivou a rejeição do pedido de conversão do 

julgamento em diligência, neste momento de decisão do processo. 
 
Rejeito, também, a preliminar da nulidade da peça básica, arguida 

pela autuada, por erro na identificação do sujeito passivo, com o entendimento de que a 
autoridade lançadora agiu de acordo com as normas processuais, instruiu corretamente o 
seu trabalho e, no momento do cumprimento da sua tarefa funcional, nenhum outro 
incidente de nulidade foi apontado no curso do seu trabalho de auditagem. Considero que 
o resultado apresentado para a instrução do lançamento de ofício está correto, foi 
elaborado de acordo com as regras procedimentais vigentes, teve por base as 
escriturações mercantis sob o controle do contribuinte, de forma que, o julgamento do 
mérito da autuação tem seguimento normal para a decisão da tese contida no recurso do 
autuado. 



 

 
Diante destas evidências, a preliminar de nulidade da peça básica, 

por erro na identificação do sujeito passivo, por votação unânime, foi rejeitada. 
 
Quanto à preliminar de exclusão do polo passivo solidário da lide, 

mantenho o meu entendimento, externado em processos semelhantes, nos quais eu, com 
o suporte nas sentenças transitadas em julgado no Superior Tribunal de Justiça-STJ e na 
legislação específica, direcionei o meu voto preliminar com a exclusão das pessoas 
indicadas para responderem solidariamente pelo crédito tributário lançado de ofício. 

 
Entendo que a indicação de qualquer pessoa, em especial, de 

qualquer dos sócios da pessoa jurídica, para responder pelo crédito fazendário, deve vir 
acompanhada da comprovação de que ele tenha agido com excesso de poderes ou de 
forma fraudulenta ou prejudicial à sociedade, ou, ainda, ao arrepio da lei comercial, 
conforme sentencia o Superior Tribunal de Justiça. 

 
Isto porque o entendimento dominante no Superior Tribunal de 

Justiça é que “o não-recolhimento do tributo, por si só, não constitui infração à lei 
suficiente a ensejar a responsabilidade solidária dos sócios, ainda que exerçam gerência, 
sendo necessário provar que agiram os mesmos dolosamente, com fraude ou excesso de 
poderes.” (REsp 898168/SP, Recurso Especial 2006/0238668-1, julgado em 21/02/2008 e 
publicado no DJ 05/03/2008 p.1).  

  
Por isso, me curvo à esta sentença com a convicção de que os bens 

do sócio de uma pessoa jurídica comercial não respondem, em caráter solidário, por 
dívidas fiscais assumidas pela sociedade. A responsabilidade tributária imposta por sócio-
gerente, administrador, diretor ou equivalente só se caracteriza quando há dissolução 
irregular da sociedade ou se comprovar a prática de infração à lei pelo dirigente, e não 
apenas quando ele simplesmente exercia a gerência da empresa na época da ocorrência 
do fato gerador. 

 
Ademais, o simples inadimplemento não caracteriza infração legal. 

Inexistindo prova de que se tenha agido com excesso de poderes, ou infração de contrato 
social ou estatutos, não há falar-se em responsabilidade tributária do sócio e esse título ou 
a título de infração legal.  

 
Portanto, faço este voto com o entendimento firmado nesta Casa em 

processos que discutem esta questão e cuja razão do acolhimento da preliminar de 
exclusão do sócio solidário da lide se conserva de acordo com o meu entendimento, que 
foi manifestado em outros julgados semelhantes.  

 
Outrossim, para reforço deste voto, aduzo que não prospera sua 

indicação no polo passivo solidário, pois ele não causou prejuízo a este Estado e nem 
concorreu para a prática do ato fiscal ilícito e causador do lançamento tributário ora em 
discussão. Noto, ainda, que o artigo 45 do Código Tributário Estadual não abriga a 
indicação de qualquer dos sócios para responder pelo crédito tributário constituído por 
meio do lançamento de ofício, o que motiva a sua exclusão da relação processual, 
conforme arguição contida na defesa. 

 
Reforço ainda a minha votação de exclusão do sujeito passivo 

solidário da lide com a transcrição do art. 1052 do Código Civil que neste sentido 
descreve: 

 



 

“Art. 1.052. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio 
é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela 
integralização do capital social.” 

 
O limite das obrigações do sócio da pessoa jurídica – empresa 

individual - está no momento da integralização do Capital Social da sociedade e, de 
acordo com este artigo, a partir da integralização do capital subscrito, o sócio não 
responde com seu patrimônio pelas obrigações sociais da sociedade.  

 
Assim, o artigo transcrito no parágrafo anterior reflete o princípio da 

separação entre o patrimônio do sócio e o patrimônio da sociedade constituído com a 
integralização do Capital Social e com a atividade comercial executada nos exercícios 
financeiros definidos no Contrato Social da Pessoa Jurídica.  

 
Vencida a votação dos argumentos iniciais, invocados pelas partes 

ofendidas, dirijo-me ao discurso do voto do mérito, que de antemão já se sabe que houve 
a confirmação da decisão proferida pela Primeira Instância, conforme segue: 

 
Do compulso dos autos, verifiquei que a autoridade fazendária 

descreve a situação constitutiva do fato gerador do imposto, lançado de acordo com o art. 
142 do CTN e com o suporte dos artigos identificados no auto de infração, os quais 
definem a exigência do crédito do imposto. 

 
Considero, portanto, que as normas legais basilares do lançamento 

tributário delineiam o lançamento do crédito tributário, cujo histórico acusa o sujeito 
passivo de escrituração indevida de valores a título de crédito do ICMS na Escrituração 
Fiscal Digital-EFD com o Código GO020085, o que motivou o estorno desse Crédito de 
Ofício na Auditoria Básica do ICMS, documento em anexo. 

 
Esta ocorrência motivou a fiscalização a reclamar o imposto omitido 

pelo sujeito passivo com os acréscimos das cominações legais tipificadas no auto de 
infração. 

 
Vistoriei as peças que compõem este processo e concluí que o 

julgamento do mérito da questão assiste razão ao sujeito ativo (Estado), visto que a 
formalização deste feito mostra que o lançamento do crédito tributário produz efeito para o 
decisório do processo sem modificação.  

 
Observei a tese defensória e concluí que ela, por si só, não faculta 

reformar o trabalho fiscal, pois falta-lhe contraprova na instrução do contraditório do sujeito 
passivo.  

 
De acordo com as normas legais vigentes, o direito de creditamento 

de qualquer valor deve estar previsto em lei, assim como as suas exceções e, em geral, o 
crédito anteriormente cobrado na operação de aquisição de mercadorias para 
comercialização ou na prestação de serviço com previsão legal desse direito, desde que o 
crédito tenha sido efetivado pelo seu estabelecimento, esteja destacado no documento 
fiscal e cobrado na operação anterior. Estas são as condições legais para garantir o 
aproveitamento do crédito pelo estabelecimento adquirente dos produtos de revenda. 

 
Ocorre que, no momento da ação fiscal, o polo passivo não 

comprovou a legalidade da operação e a exatidão do seu pagamento na operação 
anterior, o que lhe impede de escriturar os valores na escrituração fiscal digital.  



 

 
Diante dessa constatação, a autoridade lançadora considerou o 

sujeito passivo como incurso no descumprimento da sua obrigação tributária, a qual se 
achava vinculado. Portanto, a busca da receita omissa é direito que a fiscalização exerce 
quando tem ciência de que o contribuinte feriu as regras prescritas na legislação tributária 
estadual e o lançamento de ofício é a forma legal para a exigência do crédito fazendário 
pendente e este não nasce isolado da penalidade pecuniária prescrita em lei. 

 
À míngua de provas favoráveis a qualquer alteração do processo, 

este segue o seu curso normal à fase de cobrança do “quantum” reclamado pela 
autoridade fazendária na peça de sustentação deste volume. 

 
Da análise das peças que compõem o processo, infere-se que a 

exigência fiscal está amparada pela legislação que rege a matéria. O contribuinte está 
perfeitamente identificado nos autos e o lançamento sintoniza com os ensinamentos da lei 
processual.  

 
Por fim, decido rejeitar o pedido de diligência formulado pelo sujeito 

passivo. Rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, requerida pela autuada, por erro 
na identificação do sujeito passivo. Acolher a preliminar de exclusão do sujeito passivo 
solidário da lide, arguida por ele mesmo. Quanto ao mérito, conhecer do recurso, negar-
lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração.  

 
 

Sala das sessões, em 27 de junho de 2016. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00923/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Edson Abrão da Silva 
 

 
EMENTA: Processual. Rejeitado o pedido de conversão do 
julgamento em diligência, formulado pelo contribuinte. 
Preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por 
erro na identificação do sujeito passivo. Rejeitada. Processual. 
Preliminar de exclusão do sujeito passivo solidário da lide. 
Acolhida. ICMS. Escrituração indevida de crédito no CO020085 – 
Escrituração Fiscal Digital. Procedência. 
 
1. A formalização do lançamento se fez instruída pelos 
resultados da investigação fiscal e pela documentação basilar 
das escriturações mercantis do sujeito passivo. Portanto, a 
ausência de outros elementos de provas contrárias à exigência 
do crédito impõe a rejeição do pedido de conversão do 
julgamento do processo em diligência formulado pelo sujeito 
passivo; 
 
2. Não se acolhe as preliminares de nulidade da peça básica, 
arguidas pela parte de direito, quando ficar evidenciado que o 
art. 20 da Lei nº 16.469/2009 não foi afrontado em nenhuma fase 
da elaboração do trabalho funcional; 
 
3. A ausência de comprovação segura de que o sujeito passivo 
solidário teve interesse comum na situação constitutiva do fato 
gerador do imposto, ou tenha concorrido para a prática de 
infração à letra da lei tributária vigorante à data da ocorrência do 
fato descrito na peça exordial, nos termos do art. 45 da Lei nº 
11.651/91, motiva a sua exclusão da lide; e 
 
4. A decisão proferida pela Primeira Instância se confirma no 
julgamento proferido na Câmara Julgadora do Conselho 
Administrativo Tributário, quando o sujeito passivo deixar de 
instruir a peça defensória com contraprovas substanciais e com 
poderes para modificar o valor do crédito tributário constituído 
pela parte de direito. Portanto, o auto de infração é declarado 
procedente nesta fase de decisão cameral do processo 
administrativo tributário. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 14 de março de 2016, decidiu,   por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Mário de Oliveira Andrade, Edson Abrão da Silva, Paulo Diniz, Victor 
Augusto de Faria Morato e Masayuki Missao. E, também, por votação unânime, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, requerida pela autuada, por erro na identificação do 
sujeito passivo. Participaram do julgamento os Conselheiros Mário de Oliveira Andrade, 
Edson Abrão da Silva, Paulo Diniz, Victor Augusto de Faria Morato e Masayuki Missao.  E, 
por maioria de votos, acolher a preliminar de exclusão do solidário, TOBIAS NETO ROLIM 



 

BORGES da lide, arguida por ele mesmo. Foram vencedores os Conselheiros Edson 
Abrão da Silva, Paulo Diniz e Masayuki Missao. Vencidos os Conselheiros Mário de 
Oliveira Andrade e Victor Augusto de Faria Morato, que votaram pela manutenção do 
solidário na lide. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer do recurso, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Mário de Oliveira Andrade, 
Edson Abrão da Silva, Paulo Diniz, Victor Augusto de Faria Morato e Masayuki Missao. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A fiscalização descreve a ocorrência do fato gerador da obrigação 
tributária com a redação seguinte: 

 
O sujeito passivo inseriu créditos na Escrituração Fiscal Digital - 

EFD, sem que estivesse autorizado pela legislação tributária, portanto, de forma ilegal, e, 
consequentemente, omitiu o pagamento do ICMS, na importância de R$ 183.353,71, em 
razão da escrituração indevida de valores, a título de crédito no código GO020085 na 
Escrituração Fiscal Digital-EFD, referente ao período de março a dezembro de 2013, 
conforme declaração do contribuinte, Auditoria Básica do ICMS, extratos da apuração do 
contribuinte, demonstrativo auxiliar Resumo Estorno de Créditos (Infração I e II), RUDFTO 
(Compensações) e documentos anexos. 

 
Observações: 
 
Código GO020085 na EFD – Outros Créditos – Código GO020085 = R$-209.185,38 
ICMS pago a maior favorável ao contribuinte = R$-31.699,51 (meses: junho, julho, agosto 
e outubro de 2013) 
ICMS indevido a estornar Código GO020085 = R$-183.353,71 
 
Observações: 
Código GO020085 na EFD corresponde à restituição de indébito tributário mediante 
aproveitamento de crédito, quando autorizado pela legislação tributária – RCTE – art. 47, 
inciso I. 

 
A infração tem o abrigo nos arts. 47, inciso I e 64 da Lei nº 

11.651/91-CTE, c/c os arts. 488, § 3º e 489 do Decreto nº 4.852/97-RCTE, enquanto que a 
penalidade proposta pela fiscalização corresponde à prescrição do art. 71, inciso IV, alínea 
“a” do CTE. 

 
O documento de fl. 05 identifica a pessoa proprietária da empresa na 

polaridade passiva solidária da lide. 
 
O auto de infração está instruído com os documentos de fls. 03 a 27.  
 
Após as notificações da existência do lançamento tributário os 

sujeitos passivo e solidário, em peça única, impugnam-no na primeira fase de defesa para 
requerer a exclusão da polaridade passiva solidária da lide e, no mérito, para afirmarem da 
existência de erro no trabalho de auditagem e que a infração não causou prejuízo ao 
erário estadual, visto que o recolhimento do imposto devido se fez na saída da mercadoria 
do estabelecimento mercantil. 

 



 

O julgador singular, fls. 83 a 93, rejeita a preliminar de exclusão do 
polo passivo solidário e, também, proprietário da pessoa jurídica, da lide e, no mérito, 
decide pela procedência do auto de infração. 

 
As partes interessadas recorreram da decisão proferida pelo julgador 

de Primeira Instância a uma das Câmaras Julgadoras do Conselho Administrativo 
Tributário, fls. 101 a 112 e, como medida preliminar, arguiram a exclusão do sujeito 
passivo solidário da lide. 

 
No mérito, argumenta que o exigido no auto de infração não é devido 

porque, de forma legal, paga o tributo devido nos prazos determinados pela Administração 
Fazendária. Questiona a multa proposta, transcreve jurisprudência e afirma ser uma 
afronta aos Princípios da Razoabilidade, da Proporcionalidade e do Não Confisco (art. 
150, inciso IV da C.F. para, ao final, requerer: 

 
I – Seja recebida e provida para declarar parcialmente procedente a 

autuação; 
 
II – Seja realizada diligência, mediante fiscal estranho a lide, para 

evitar cerceamento ao direito de defesa; e 
 
III – Seja feita a exclusão do sócio solidário da presente lide, visto 

que não houve prática de ato ilegal e nem configurou excesso ou abuso de poder, e este 
entendimento é também do STJ e do próprio CAT. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Rejeito o requerido diligencial do processo pelo contribuinte, pois 

vejo que a base da lavratura do auto de infração é a escrituração de crédito tributário na 
Escrituração Fiscal Digital-EFD, não previsto na legislação tributária, no período de março 
a dezembro de 2013, apurada na Auditoria da Conta Básica do ICMS, conforme 
demonstrativos inclusos na instrução do trabalho fazendário. Por isso, considero, neste 
momento, ser desnecessário deferir o arguido pelo recorrente, pois ele não instruiu a sua 
defesa com a comprovação de que o trabalho fiscal não se fez de acordo com as técnicas 
ditadas pelo Manual de Procedimentos Fiscais, ou que o valor exigido no lançamento de 
ofício contém erros ou falhas, ou ainda, que a fiscalização tenha exercido o seu trabalho 
de forma alheia aos princípios contábeis fiscais adotados pela pessoa jurídica autuada. 

  
A falta de instrução motivou a rejeição do pedido de conversão do 

julgamento em diligência, neste momento de decisão do processo. 
 
Rejeito, também, a preliminar da nulidade da peça básica, arguida 

pela autuada, por erro na identificação do sujeito passivo, com o entendimento de que a 
autoridade lançadora agiu de acordo com as normas processuais, instruiu corretamente o 
seu trabalho e, no momento do cumprimento da sua tarefa funcional, nenhum outro 
incidente de nulidade foi apontado no curso do seu trabalho de auditagem. Considero que 
o resultado apresentado para a instrução do lançamento de ofício está correto, foi 
elaborado de acordo com as regras procedimentais vigentes, teve por base as 
escriturações mercantis sob o controle do contribuinte, de forma que, o julgamento do 
mérito da autuação tem seguimento normal para a decisão da tese contida no recurso do 
autuado. 



 

 
Diante destas evidências, a preliminar de nulidade da peça básica, 

por erro na identificação do sujeito passivo, por votação unânime, foi rejeitada. 
 
Quanto à preliminar de exclusão do polo passivo solidário da lide, 

mantenho o meu entendimento, externado em processos semelhantes, nos quais eu, com 
o suporte nas sentenças transitadas em julgado no Superior Tribunal de Justiça-STJ e na 
legislação específica, direcionei o meu voto preliminar com a exclusão das pessoas 
indicadas para responderem solidariamente pelo crédito tributário lançado de ofício. 

 
Entendo que a indicação de qualquer pessoa, em especial, de 

qualquer dos sócios da pessoa jurídica, para responder pelo crédito fazendário, deve vir 
acompanhada da comprovação de que ele tenha agido com excesso de poderes ou de 
forma fraudulenta ou prejudicial à sociedade, ou, ainda, ao arrepio da lei comercial, 
conforme sentencia o Superior Tribunal de Justiça. 

 
Isto porque o entendimento dominante no Superior Tribunal de 

Justiça é que “o não-recolhimento do tributo, por si só, não constitui infração à lei 
suficiente a ensejar a responsabilidade solidária dos sócios, ainda que exerçam gerência, 
sendo necessário provar que agiram os mesmos dolosamente, com fraude ou excesso de 
poderes.” (REsp 898168/SP, Recurso Especial 2006/0238668-1, julgado em 21/02/2008 e 
publicado no DJ 05/03/2008 p.1).  

  
Por isso, me curvo à esta sentença com a convicção de que os bens 

do sócio de uma pessoa jurídica comercial não respondem, em caráter solidário, por 
dívidas fiscais assumidas pela sociedade. A responsabilidade tributária imposta por sócio-
gerente, administrador, diretor ou equivalente só se caracteriza quando há dissolução 
irregular da sociedade ou se comprovar a prática de infração à lei pelo dirigente, e não 
apenas quando ele simplesmente exercia a gerência da empresa na época da ocorrência 
do fato gerador. 

 
Ademais, o simples inadimplemento não caracteriza infração legal. 

Inexistindo prova de que se tenha agido com excesso de poderes, ou infração de contrato 
social ou estatutos, não há falar-se em responsabilidade tributária do sócio e esse título ou 
a título de infração legal.  

 
Portanto, faço este voto com o entendimento firmado nesta Casa em 

processos que discutem esta questão e cuja razão do acolhimento da preliminar de 
exclusão do sócio solidário da lide se conserva de acordo com o meu entendimento, que 
foi manifestado em outros julgados semelhantes.  

 
Outrossim, para reforço deste voto, aduzo que não prospera sua 

indicação no polo passivo solidário, pois ele não causou prejuízo a este Estado e nem 
concorreu para a prática do ato fiscal ilícito e causador do lançamento tributário ora em 
discussão. Noto, ainda, que o artigo 45 do Código Tributário Estadual não abriga a 
indicação de qualquer dos sócios para responder pelo crédito tributário constituído por 
meio do lançamento de ofício, o que motiva a sua exclusão da relação processual, 
conforme arguição contida na defesa. 

 
Reforço ainda a minha votação de exclusão do sujeito passivo 

solidário da lide com a transcrição do art. 1052 do Código Civil que neste sentido 
descreve: 

 



 

“Art. 1.052. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio 
é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela 
integralização do capital social.” 

 
O limite das obrigações do sócio da pessoa jurídica – empresa 

individual - está no momento da integralização do Capital Social da sociedade e, de 
acordo com este artigo, a partir da integralização do capital subscrito, o sócio não 
responde com seu patrimônio pelas obrigações sociais da sociedade.  

 
Assim, o artigo transcrito no parágrafo anterior reflete o princípio da 

separação entre o patrimônio do sócio e o patrimônio da sociedade constituído com a 
integralização do Capital Social e com a atividade comercial executada nos exercícios 
financeiros definidos no Contrato Social da Pessoa Jurídica.  

 
Vencida a votação dos argumentos iniciais, invocados pelas partes 

ofendidas, dirijo-me ao discurso do voto do mérito, que de antemão já se sabe que houve 
a confirmação da decisão proferida pela Primeira Instância, conforme segue: 

 
Do compulso dos autos, verifiquei que a autoridade fazendária 

descreve a situação constitutiva do fato gerador do imposto, lançado de acordo com o art. 
142 do CTN e com o suporte dos artigos identificados no auto de infração, os quais 
definem a exigência do crédito do imposto. 

 
Considero, portanto, que as normas legais basilares do lançamento 

tributário delineiam o lançamento do crédito tributário, cujo histórico acusa o sujeito 
passivo de escrituração indevida de valores a título de crédito do ICMS na Escrituração 
Fiscal Digital-EFD com o Código GO020085, o que motivou o estorno desse Crédito de 
Ofício na Auditoria Básica do ICMS, documento em anexo. 

 
Esta ocorrência motivou a fiscalização a reclamar o imposto omitido 

pelo sujeito passivo com os acréscimos das cominações legais tipificadas no auto de 
infração. 

 
Vistoriei as peças que compõem este processo e concluí que o 

julgamento do mérito da questão assiste razão ao sujeito ativo (Estado), visto que a 
formalização deste feito mostra que o lançamento do crédito tributário produz efeito para o 
decisório do processo sem modificação.  

 
Observei a tese defensória e concluí que ela, por si só, não faculta 

reformar o trabalho fiscal, pois falta-lhe contraprova na instrução do contraditório do sujeito 
passivo.  

 
De acordo com as normas legais vigentes, o direito de creditamento 

de qualquer valor deve estar previsto em lei, assim como as suas exceções e, em geral, o 
crédito anteriormente cobrado na operação de aquisição de mercadorias para 
comercialização ou na prestação de serviço com previsão legal desse direito, desde que o 
crédito tenha sido efetivado pelo seu estabelecimento, esteja destacado no documento 
fiscal e cobrado na operação anterior. Estas são as condições legais para garantir o 
aproveitamento do crédito pelo estabelecimento adquirente dos produtos de revenda. 

 
Ocorre que, no momento da ação fiscal, o polo passivo não 

comprovou a legalidade da operação e a exatidão do seu pagamento na operação 
anterior, o que lhe impede de escriturar os valores na escrituração fiscal digital.  



 

 
Diante dessa constatação, a autoridade lançadora considerou o 

sujeito passivo como incurso no descumprimento da sua obrigação tributária, a qual se 
achava vinculado. Portanto, a busca da receita omissa é direito que a fiscalização exerce 
quando tem ciência de que o contribuinte feriu as regras prescritas na legislação tributária 
estadual e o lançamento de ofício é a forma legal para a exigência do crédito fazendário 
pendente e este não nasce isolado da penalidade pecuniária prescrita em lei. 

 
À míngua de provas favoráveis a qualquer alteração do processo, 

este segue o seu curso normal à fase de cobrança do “quantum” reclamado pela 
autoridade fazendária na peça de sustentação deste volume. 

 
Da análise das peças que compõem o processo, infere-se que a 

exigência fiscal está amparada pela legislação que rege a matéria. O contribuinte está 
perfeitamente identificado nos autos e o lançamento sintoniza com os ensinamentos da lei 
processual.  

 
Por fim, decido rejeitar o pedido de diligência formulado pelo sujeito 

passivo. Rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, requerida pela autuada, por erro 
na identificação do sujeito passivo. Acolher a preliminar de exclusão do sujeito passivo 
solidário da lide, arguida por ele mesmo. Quanto ao mérito, conhecer do recurso, negar-
lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração.  
 

 
 

Sala das sessões, em 27 de junho de 2016. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00946/16 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pela autuada, por insegurança na determinação da 
infração. Rejeitada. ICMS. Auditoria Básica do ICMS. 
Apropriação indevida de crédito e estornado de ofício. Omissão 
no recolhimento do ICMS. Procedência. 
 
1. As preliminares, que forem arguidas pelas partes que se 
sentirem prejudicadas, para serem acolhidas pelo Conselheiro 
Relator, devem estar em sintonia com a prescrição do art. 20 da 
Lei nº 16.469/2009. Portanto, a falta de reciprocidade com esta 
norma legal impede o acolhimento das preliminares arguidas 
por quem de direito nas fases iniciais dos seus contraditórios; 
 
2. Deve ser mantida a decisão singular, quando o sujeito 
passivo formular as suas alegações recursais e estas se  
apresentarem destituídas de provas essenciais para a 
improcedência da questão. Diante deste procedimento do 
sujeito passivo, o julgador se convence da existência do ilícito 
fiscal e confirma a exigência do cumprimento da obrigação 
tributária evidenciada no auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 14 de janeiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo Carvelo 
Carvalho, José Paixão de Oliveira Gomes e Elias Alves dos Santos. Quanto ao mérito, por 
unanimidade de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a 
sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, José Paixão de Oliveira Gomes e 
Elias Alves dos Santos. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu o pagamento 
do ICMS, no valor de R$ 43.209,48, em razão da apropriação indevida de crédito de ICMS 
referente à aquisição de ativo imobilizado para o estabelecimento, conforme a Auditoria 
Básica do ICMS e demonstrativos em anexo. Em consequência, o contribuinte deve 
recolher o ICMS omitido, junto com a penalidade e acréscimos legais. 

 
As autoridades lançadoras indicam a infração de acordo com os 

artigos 58, §§ 3º e 6º e 64 da Lei nº 11.651/91 - Código Tributário Estadual–CTE e 
propõem a penalidade prescrita no artigo 71, inciso IV, alínea "a" do CTE. 

 
O auto de infração está instruído com os documentos: Anexos 

Estruturados – Detalhamento do Crédito Tributário e Descritivo Complementar da 
Ocorrência; Auditoria Básica do ICMS; Levantamento das Notas Fiscais Registradas no 



 

Livro Registro de Entradas Relativo ao Ativo Imobilizado com a Discriminação dos Bens 
Relacionando-se a Data da Movimentação, Tipo de Movimentação, Código do Bem 
(Aleatório), Data da Nota Fiscal, nº da Nota Fiscal e Descrição dos Bens; Relatório do 
ICMS Recuperável; Comparativo entre Créditos do Ativo Imobilizado Escriturado no LRA e 
Créditos do Ativo Imobilizado apurado de Ofício; DANFEs e Notas Fiscais; Registros 
Fiscais da Apuração do ICMS; Registros Fiscais dos Documentos de Entradas de 
Mercadorias e aquisição de Serviços; Resumo de Estornos de Créditos; e demais 
Documentos Ligados ao Trabalho Fazendário, fls. 03 a 140. 

 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em Primeira Instância, conforme documentos de fls. 141 a 141-A.  
 
Na impugnação de fls. 143 a 162, primeira fase contraditória, o 

sujeito passivo, com o suporte do art. 20 da Lei nº 16.469/2009, argui a preliminar de 
nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da infração, visto não ser 
possível extrair do relato fiscal qual seria a violação cometida pela empresa. Para o 
alcance do seu objetivo, transcreve doutrina e jurisprudência ligada a essa tese de defesa. 

 
Entende ser legítimo o aproveitamento dos créditos advindos das 

aquisições de bens para a integração do ativo fixo, visto que tudo o que viabiliza a 
atividade operacional da empresa enseja o direito de utilização de crédito de ICMS. 

 
Contesta o percentual relativo à multa proposta porque ela é 

confiscatória, por atingir um percentual superior à 130%, do valor do crédito estornado 
pela fiscalização tese em que expõe, fl. 157: 

 
“Assim, em atenção ao princípio da eventualidade, caso se entenda 

devido o montante principal, há que se rechaçar a aplicação da mesma, cancelando-a ou 
reduzindo-a para padrões adequados e condizente com o Estado Democrático de Direito.” 

 
Entende que o art. 150, inciso IV da Constituição Federal veda o 

confisco, quando expressa: “utilizar tributo com efeito de confisco”. 
 
Diante do exposto, requer a desconstituição integral do crédito 

tributário e o arquivo do processo. Subsidiariamente, requer o cancelamento da multa e 
que as intimações veiculadas pelo Diário Oficial sejam exclusivamente em nome de Jamil 
Abid Junior, sob pena de nulidade. 

 
A instrução da defesa se fez com os documentos, fls. 163 a 201. 
 
 
Em atendimento à parte interessada, a Gerência de Controle e 

Preparo Processual efetiva a juntada dos documentos de fls. 203 a 234. 
 
O julgador singular, fls. 236 a 239, decide pela procedência do auto 

de infração e fundamenta:  
 
Analisando as preliminares de nulidade previstas no art. 20 da Lei nº 

16.469/2009, constatamos que a autoridade fiscal autuante é competente para o 
cumprimento da sua tarefa funcional, para constituir o crédito tributário por meio de 
lançamento de ofício, bem como a infração e o autuado foram corretamente identificados 
na autuação. Acrescenta que a descrição complementar da ocorrência ajuda a esclarecer 
o fato, assim como os demonstrativos inseridos no relatório de fl. 39, o qual compõe o 



 

Comparativo entre Crédito do Ativo Imobilizado Escriturados no Livro Registro de 
Apuração e Créditos do Ativo Imobilizado Apurado de Ofício e onde registra os valores dos 
créditos a estornar.  

 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentarem Recurso Voluntário, conforme documentos de fls. 240 a 242 e recorre da 
decisão singular, fls. 245 a 265, reforça a tese preliminar de nulidade da peça básica, por 
insegurança na determinação da infração para depois, ratificar o fundamento 
Impugnatório, inclusive a citação das doutrinas e das jurisprudências.  

 
Ao final, requer seja julgado integralmente o recurso voluntário, ou 

que seja acolhido em parte, com valor da multa não superior a 50%, observando princípio 
da razoabilidade, não confisco e capacidade contributiva. 

 
Em anexo, cópia de documentos previamente juntados aos autos, fls. 

265 a 299. 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
  
A redação deste acórdão se faz com o voto do questionamento 

preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da infração, 
arguida pela autuada, a qual rejeito pelos fundamentos que transcrevo:  

 
Os documentos delegatórios de poderes funcionais amparam a 

realização da ação fiscal pela autoridade fazendária. E, a precisão do resultado é 
considerado fora do alcance da norma legal que trata da nulidade, que foi invocada pelo 
recorrente, decorreu de ato da autoria do sujeito passivo. Ademais, vejo que o trabalho 
fazendário foi realizado de acordo com as normas procedimentais, a infração e o infrator 
foram determinados com segurança pela autoridade lançadora, de forma que nenhum 
outro incidente capaz de prejudicar o resultado obtido aconteceu no curso da investigação 
fiscal. Portanto, nenhuma afronta à prescrição legal do art. 20 da Lei nº 16.469/2009 ou a 
outro incidente formal de nulidade ocorreu na elaboração do trabalho fazendário.  

 
Diante deste convencimento de voto defino esta questão primeira 

com a sua rejeição, a qual contou com os votos dos demais Conselheiros presentes na 
sessão cameral do dia. 

 
Observei, ainda, que a autoridade lançadora não cometeu deslize 

capaz de pôr em risco o alcance do objetivo do lançamento.  Em face a esta constatação, 
a preliminar de nulidade da peça basilar, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração, foi rejeitada em harmonia com o decidido pelo julgador de 
Primeira Instância e que não se reforma nesta fase de decisão cameral.  

 
Em seguida, analiso, estudo e decido o mérito da autuação nos 

fundamentos seguintes: 
 
No mérito, vejo que o procedimento administrativo elaborado por 

autoridade fiscal competente, teve por base os apontamentos contábeis/fiscais 
escriturados nos livros da empresa, cujos dados numéricos conclusivos se processaram 
de acordo com os atos e fatos contábeis acontecidos no curso do período investigado.  

 



 

Observei que a base da denúncia da fiscalização contra o sujeito 
passivo é a demonstração do somatório do crédito do ICMS apropriado de forma indevida 
por ter nascido com a aquisição de bens para integração do ativo imobilizado do 
estabelecimento comercial, o qual foi estornado conforme sinaliza o demonstrativo de fl. 
39 dos autos.  

 
Os documentos instrutórios do lançamento tributário configuram que 

o crédito foi escriturado a maior no livro sem o respaldo da legalidade do ato administrativo 
fiscal. Nenhuma demonstração convincente do aproveitamento do crédito foi apresentada 
no momento da ação fiscal, o que gerou a conclusão da sua inoportunidade, a afirmação 
de ser ele indevido e a exigência do estorno através do lançamento de ofício. 

 
O autuado não instruiu o seu comparecimento com documentos 

comprobatórios da legalidade do ato praticado, embora a Câmara Julgadora tivesse dado 
a oportunidade ao contribuinte.  

 
A falta de atendimento dos requisitos dos contraditórios confirma a 

constituição do crédito tributário pelo lançamento de ofício e que prevalece a acusação 
fiscal de aproveitamento indevido de crédito e causa a confirmação da procedência do 
auto de infração. 

 
Pelo exposto, decido rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, 

arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração. Quanto ao mérito, 
decido conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração.  

 
 

Sala das sessões, em 27 de junho de 2016. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00947/16 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pela autuada, por insegurança na determinação da 
infração. Rejeitada. ICMS. Auditoria Básica do ICMS. 
Apropriação indevida de crédito e estornado de ofício. Omissão 
no recolhimento do ICMS. Procedência. 
 
1. As preliminares que forem arguidas pelas partes que se 
sentirem prejudicadas, para serem acolhidas pelo Conselheiro 
Relator, devem estar em sintonia com a prescrição do art. 20 da 
Lei nº 16.469/2009. Portanto, a falta de reciprocidade com esta 
norma legal impede o acolhimento das preliminares arguidas 
por quem de direito nas fases iniciais dos seus contraditórios; 
 
2. Deve ser mantida a decisão singular, quando o sujeito 
passivo formular as suas alegações recursais e estas se  
apresentarem destituídas de provas essenciais para a 
improcedência da questão. Diante deste procedimento do 
sujeito passivo, o julgador se convence da existência do ilícito 
fiscal e confirma a exigência do cumprimento da obrigação 
tributária evidenciada no auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 14 de janeiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo Carvelo 
Carvalho, José Paixão de Oliveira Gomes e Elias Alves dos Santos. Quanto ao mérito, por 
unanimidade de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a 
sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, José Paixão de Oliveira Gomes e 
Elias Alves dos Santos. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu o pagamento 
do ICMS, no valor de R$ 44.829,43, em razão da apropriação indevida de crédito de ICMS 
referente à aquisição de ativo imobilizado para o estabelecimento, conforme a Auditoria 
Básica do ICMS e demonstrativos em anexo. Em consequência, o contribuinte deve 
recolher o ICMS omitido, junto com a penalidade e acréscimos legais. 

 
As autoridades lançadoras indicam a infração de acordo com os 

artigos 58, §§ 3º e 6º e 64 da Lei nº 11.651/91 - Código Tributário Estadual–CTE e 
propõem a penalidade prescrita no artigo 71, inciso IV, alínea "a" do CTE. 

 
O auto de infração está instruído com os documentos: Anexos 

Estruturados – Detalhamento do Crédito Tributário e Descritivo Complementar da 
Ocorrência; Auditoria Básica do ICMS; Levantamento das Notas Fiscais Registradas no 



 

Livro Registro de Entradas Relativo ao Ativo Imobilizado com a Discriminação dos Bens 
Relacionando-se a Data da Movimentação, Tipo de Movimentação, Código do Bem 
(Aleatório), Data da Nota Fiscal, nº da Nota Fiscal e Descrição dos Bens; Chave de 
Acesso; Nota Fiscal Fatura; cópia do Livro Registro de Apuração do ICMS; Consulta de 
Auto de infração; Demonstrativo Auxiliar Resumo Estorno de Créditos e Consulta Auto de 
Infração, fls. 03 a 93. 

   
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de fls. 94 e 95.  
 
Na impugnação de fls. 98 a 116, primeira fase contraditória, o sujeito 

passivo, com o suporte do art. 20 da Lei nº 16.469/2009, argui a preliminar de nulidade da 
peça básica, por insegurança na determinação da infração, visto não ser possível extrair 
do relato fiscal qual seria a violação cometida pela empresa. Para o alcance do seu 
objetivo, transcreve doutrina e jurisprudência ligada a essa tese de defesa. 

 
Entende ser legítimo o aproveitamento dos créditos advindos das 

aquisições de bens para a integração do ativo fixo, visto que tudo o que viabiliza a 
atividade operacional da empresa enseja o direito de utilização de crédito de ICMS. 

 
Contesta o percentual relativo à multa proposta porque ela é 

confiscatória, por atingir um percentual superior à 130%, do valor do crédito estornado 
pela fiscalização tese em que expõe, fl. 111: 

 
“Assim, em atenção ao princípio da eventualidade, caso se entenda 

devido o montante principal, há que se rechaçar a aplicação da mesma, cancelando-a ou 
reduzindo-a para padrões adequados e condizente com o Estado Democrático de Direito.” 

 
Entende que o art. 150, inciso IV da Constituição Federal veda o 

confisco, quando expressa: “utilizar tributo com efeito de confisco”. 
 
Diante do exposto, requer a desconstituição integral do crédito 

tributário e o arquivo do processo. Subsidiariamente, requer o cancelamento da multa e 
que as intimações veiculadas pelo Diário Oficial sejam exclusivamente em nome de Jamil 
Abid Junior, sob pena de nulidade. 

 
A instrução da defesa se fez com os documentos, fls. 117 a 156. 
 
Em atendimento à parte interessada, a Gerência de Controle e 

Preparo Processual efetiva a juntada dos documentos de fls. 159 a 187. 
 
O julgador singular, fls. 189 a 192, decide pela procedência do auto 

de infração e fundamenta:  
 
Analisando as preliminares de nulidade previstas no art. 20 da Lei nº 

16.469/2009, constatamos que a autoridade fiscal autuante é competente para o 
cumprimento da sua tarefa funcional, para constituir o crédito tributário por meio de 
lançamento de ofício, bem como a infração e o autuado foram corretamente identificados 
na autuação. Acrescenta que a descrição complementar da ocorrência ajuda a esclarecer 
o fato, assim como os demonstrativos inseridos no relatório de fl. 19, o qual compõe o 
Comparativo entre Crédito do Ativo Imobilizado Escriturados no Livro Registro de 
Apuração e Créditos do Ativo Imobilizado Apurado de Ofício e onde registra os valores dos 
créditos a estornar.  



 

 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentarem Recurso Voluntário, conforme documentos de fls. 193 a 195 e recorre da 
decisão singular, fls. 197 a 216, reforça a tese preliminar de nulidade da peça básica, por 
insegurança na determinação da infração para depois, ratificar o fundamento 
Impugnatório, inclusive a citação das doutrinas e das jurisprudências.  

 
Ao final, requer seja julgado integralmente o recurso voluntário, ou 

que seja acolhido em parte, com valor da multa não superior a 50%, observando princípio 
da razoabilidade, não confisco e capacidade contributiva. 

 
Em anexo, cópia de documentos previamente juntados aos autos, fls. 

217 a 246. 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
  
A redação deste acórdão se faz com o voto do questionamento 

preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da infração, 
arguida pela autuada, a qual rejeito pelos fundamentos que transcrevo:  

 
Os documentos delegatórios de poderes funcionais amparam a 

realização da ação fiscal pela autoridade fazendária. E, a precisão do resultado é 
considerado fora do alcance da norma legal que trata da nulidade, que foi invocada pelo 
recorrente, decorreu de ato da autoria do sujeito passivo. Ademais, vejo que o trabalho 
fazendário foi realizado de acordo com as normas procedimentais, a infração e o infrator 
foram determinados com segurança pela autoridade lançadora, de forma que nenhum 
outro incidente capaz de prejudicar o resultado obtido aconteceu no curso da investigação 
fiscal. Portanto, nenhuma afronta à prescrição legal do art. 20 da Lei nº 16.469/2009 ou a 
outro incidente formal de nulidade ocorreu na elaboração do trabalho fazendário.  

 
Diante deste convencimento de voto defino esta questão primeira 

com a sua rejeição, a qual contou com os votos dos demais Conselheiros presentes na 
sessão cameral do dia. 

 
Observei, ainda, que a autoridade lançadora não cometeu deslize 

capaz de pôr em risco o alcance do objetivo do lançamento.  Em face a esta constatação, 
a preliminar de nulidade da peça basilar, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração, foi rejeitada em harmonia com o decidido pelo julgador de 
Primeira Instância e que não se reforma nesta fase de decisão cameral.  

 
Em seguida, analiso, estudo e decido o mérito da autuação nos 

fundamentos seguintes: 
 
No mérito, vejo que o procedimento administrativo elaborado por 

autoridade fiscal competente, teve por base os apontamentos contábeis/fiscais 
escriturados nos livros da empresa, cujos dados numéricos conclusivos se processaram 
de acordo com os atos e fatos contábeis acontecidos no curso do período investigado.  

 
Observei que a base da denúncia da fiscalização contra o sujeito 

passivo é a demonstração do somatório do crédito do ICMS apropriado de forma indevida 
por ter nascido com a aquisição de bens para integração do ativo imobilizado do 



 

estabelecimento comercial, o qual foi estornado conforme sinaliza o demonstrativo de fl. 
19 dos autos.  

 
Os documentos instrutórios do lançamento tributário configuram que 

o crédito foi escriturado a maior no livro sem o respaldo da legalidade do ato administrativo 
fiscal. Nenhuma demonstração convincente do aproveitamento do crédito foi apresentada 
no momento da ação fiscal, o que gerou a conclusão da sua inoportunidade, a afirmação 
de ser ele indevido e a exigência do estorno através do lançamento de ofício. 

 
O autuado não instruiu o seu comparecimento com documentos 

comprobatórios da legalidade do ato praticado, embora a Câmara Julgadora tivesse dado 
a oportunidade ao contribuinte.  

 
A falta de atendimento dos requisitos dos contraditórios confirma a 

constituição do crédito tributário pelo lançamento de ofício e que prevalece a acusação 
fiscal de aproveitamento indevido de crédito e causa a confirmação da procedência do 
auto de infração. 

 
Pelo exposto, decido rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, 

arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração. Quanto ao mérito, 
decido conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração.  

 
 

 
 

Sala das sessões, em 27 de junho de 2016. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00948/16 
 
Relator: Conselheiro Renato Moraes Lima 
 

 
EMENTA: Processual. Nulidade por cerceamento ao direito de 
defesa. Rejeitada. ICMS. Procedente. 
 
1. Não há cerceamento ao direito de defesa quando a defendente 
tem a oportunidade de produzir suas teses defensórias 
atempadamente, diante de levantamento em que todos os dados 
sejam apresentados, com os cálculos claramente evidenciados, 
e contendo todos os requisitos do lançamento do crédito 
tributário de ofício. 
 
2. É procedente o auto de infração que não apresente 
levantamento contraditório ou outra razão qualquer de mérito 
que a ele se apresente de forma contrária. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 15 de fevereiro de 2016, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar 
de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa. 
Foram vencedores os Conselheiros Renato Moraes Lima, Carlos Andrade Silveira e Victor 
Augusto de Faria Morato. Vencidos os Conselheiros Masayuki Missao e Edson Abrão da 
Silva. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento 
para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Foram 
vencedores os Conselheiros Renato Moraes Lima, Carlos Andrade Silveira e Victor 
Augusto de Faria Morato. Vencidos os Conselheiros Masayuki Missao e Edson Abrão da 
Silva, que votaram pela improcedência do auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

DESCRIÇÃO. 
 
A reclamação na presente autuação é de não pagamento total de R$ 

4.906.154,95 de ICMS ao longo dos 36 meses de 2010 a 2012, em virtude de ter efetuado 
apropriação a maior do que a devida do crédito outorgado de 3% a que tinha direito a 
empresa autuada, na qualidade de comercial atacadista, pelas saídas interestaduais de 
mercadorias destinadas a comercialização, produção ou industrialização por outrem, nos 
termos do RCTE, An. IX, Art. 11, III. 
 

RCTE, An. IX, Art. 11. Constituem créditos outorgados para efeito 
de compensação com o ICMS devido: 
III - para os contribuintes industrial e comerciante atacadista, o 
equivalente ao percentual de 2% (dois por cento) e 3% (três por 
cento), respectivamente, na saída interestadual que destine 
mercadoria para comercialização, produção ou industrialização, 
aplicado sobre o valor da correspondente operação, observado o 
seguinte (Leis nºs  12.462/94, art. 1º, § 4º, II; e 13.194/97, art. 2º, 
II, “h”): 
 



 

Foram indicados como infringidos o CTE, Arts. 58, § 3.º, II, e 64, bem 
como o RCTE, Arts. 83 e 85, e ainda An. IX, Art. 11, III. A penalidade aplicada foi a do 
CTE, Art. 71, IV, “a”. 

 
 
INSTRUÇÃO DOS AUTOS. 
 
Instruem os autos a Ordem de Serviço, fls. 12; espelho cadastral 

indicativo de se tratar de comercial atacadista de produtos de higiene pessoal e domiciliar, 
fls. 13; recibo de entrega de relatórios digitais contendo os arquivos dispostos a seguir; CD 
(via do processo), fls. 96; Levantamento de 2012, fls. 14 a 42; de 2011, fls. 43 a 71, e de 
2010, fls. 72 a 94 – cada levantamento foi constituído das seguintes partes: 

 
1. Auditoria básica – apuração do contribuinte, fls. 14, 43 e 72; 
 
2. apuração de ofício – o cpo 35 indica os valores mensais de crédito 

outorgado indevidamente escriturados, fls. 15, 44 e 73; 
 
3. Conclusão da Auditoria Básica – o cpo 48 reproduz os mesmos 

valores do cpo 35 da planilha anterior, fls. 16, 45 e 74; 
 
4. Relatório “sintético” (conclusão) mensal do crédito outorgado de 

3% obtido a partir dos valores mensais de base de cálculo de saídas interestaduais 
transportados dos arquivos do CD de fls. 96, onde na observação situada imediatamente 
abaixo do quadro de valores consta todos os tipos de valores que são expurgados do 
cálculo, fls. 17, 46 e 75; 

 
5. quadros mensais contendo os registros fiscais de apuração 

originários da EFD (as 4 primeiras rubricas são de débitos; as 4 seguintes de créditos; os 
saldos deram ZERO nos 35 meses iniciais; só deu devedor em dez/2012; uma vez que 
inocorrido saldo credor em qualquer dos meses internos, não houve necessidade de se 
proceder a repercussão), 2012 - fls. pares de 18 a 40; 2011 - fls. ímpares de 47 a 69; e 
2010 - fls. 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 90 e 92; 

 
6. quadros mensais contendo os valores que compuseram os “outros 

créditos”, sob o nome de “Total dos Ajustes a Crédito” (é o mesmo valor que aparece na 
folha imediatamente anterior, e também no cpo 16 da planilha de “apuração do 
contribuinte”) – a rubrica intitulada “ref outorgado 3%” apresenta o valor do crédito 
outorgado apropriado a cada mês, CUJO EXCESSO FOI O OBJETO DA PRESENTE 
RECLAMAÇÃO FISCAL, fls. ímpares de 19 a 41; fls. pares de 48 a 70; e fls. ímpares de 
77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 89, 91 e 93. 

 
 
HISTÓRICO. 
 
Regularmente intimada em 19/12/2014, fls. 103, apresentou em 

14/01/2015, fls. 105, impugnação de fls. 106 a 116, frente e verso. O julgado singular foi 
de procedência, fls. 133 a 135. A empresa foi devidamente intimada e retorna agora aos 
autos com peça recursal. 

 
 
INCIDENTE PROCESSUAL DE FALHA NA ENTREGA DA CÓPIA 

DO CD COM O LEVANTAMENTO FISCAL. 



 

 
Independentemente das alegações contidas na peça recursal 

(apreciada mais a diante), foi observado, de plano, que da instrução processual constava 
duas vias do recibo de entrega de relatórios digitais contendo os arquivos dispostos no CD 
de fls. 96, sem, entretanto, ter indicação de recebimento por qualquer preposto da 
recorrente, sendo indício de que a mesma não tivesse recebido sua cópia desse CD com 
os arquivos do levantamento fiscal – indício, esse, corroborado pelo fato de que na peça 
de impugnação e, agora, na recursal, não foi feita mínima menção sobre esses arquivos, 
ainda que as fls. 98 tratem de solicitação efetuada pela advogada, Dr.ª Juliana Medeiros 
Oliveira Alves, de fornecimento pelo CAT de arquivo de digitalização dos autos, o que, 
salvo melhor juízo, supõe-se que tenha sido atendido, sem o que deveria haver nessas 
peças defensórias alguma menção sobre seu desatendimento. 

 
Na primeira vez que os autos vieram a julgamento cameral, na 

sessão de 15/07/2015, diante da falha observada sobre a entrega da via da empresa do 
CD, foram juntados aos autos, a título de exemplo, a impressão, fls. 156 a 159, da primeira 
e da última folha da apuração da base de cálculo do crédito outorgado do primeiro mês, 
jan/2010 (R$ 5.872.304,79), do arquivo do levantamento, no CD, bem como também 
nessa sessão deu-se a conversão em diligência, onde, por intermédio da Resolução n.º 
068/15-IV CJUL, fls. 160 e 161, determinou-se fornecer cópia do referido CD à recorrente, 
dando-se-lhe prazo para, caso quisesse, manifestar-se sobre o levantamento fiscal, 
complementando sua peça recursal já apresentada, sendo esse prazo, a seu pedido, 
renovado na sessão cameral de 13/10/2015 por intermédio da Resolução n.º 097/15-IV 
CJUL, fls. 171. 

 
RECURSO VOLUNTÁRIO. 

 
A empresa comparece aos autos com peça recursal de fls. 141 a 

151, frente e verso, e 152. Em virtude do incidente processual citado, apresenta também 
manifestação de fls. 177 a 186. Apresenta depois memorial, fls. 211 a 217. Em sua peça 
recursal são repetidas as mesmas alegações trazidas na impugnação. 

 
Preliminar de nulidade por cerceamento ao direito de defesa. 
Alega essa preliminar com três razões recursais e na peça memorial 

inova, trazendo uma quarta razão, conforme se segue. 
 
1. Tempo exíguo para formulação das teses defensórias, ante à 

complexidade da matéria, bem como o fato de que, em contrapartida, o tempo gasto para 
a execução da auditoria foi bem superior. 

 
Alega cerceamento do direito de defesa posto que a matéria é 

profunda e técnica, demandando estudo dedicado e detalhado dos documentos fiscais 
emitidos, e da escrituração fiscal e contábil. Ademais, o tempo despendido pela 
fiscalização para execução da auditoria foi sobremaneira superior, o que implicaria um 
desequilíbrio entre as partes litigantes. 

 
2. Falta de indicação dos dados dos cálculos apresentados no 

levantamento fiscal e discrepância com os dados escriturais da recorrente. 
 
Alega também como motivo de cerceamento ao direito de defesa, fls. 

144, verso, primeiro parágrafo, que “... se existe, não apenas um erro de escrituração, mas 
também alguma divergência, por exemplo, na base de cálculo utilizada para a composição 
do crédito tributário, necessária se faz a explicação dessa divergência, para que a 



 

Recorrente consiga elaborar os seus cálculos e entender se o erro apontado, realmente, 
procede com as informações levantadas ou se houve um equívoco do Sr. Agente Fiscal”. 
Cita, ainda, no parágrafo imediatamente seguinte, “É imprescindível, por exemplo, a 
relação dos CFOP’s utilizados pela fiscalização para a formação da base de cálculo nas 
planilhas trazidas pelo Sr. Fiscal!”.  No segundo parágrafo da folha seguinte, fls. 145, 
consta “... a Recorrente não consegue argumentar com precisão a aplicação de demais 
parâmetros e cálculos apresentados pelo Sr. Agente Fiscal, uma vez que, logo no início da 
análise da apuração, nota-se a discrepância dos valores apresentados pela fiscalização”. 
E, no segundo parágrafo da folha 146, prossegue “Com o devido respeito, o agente fiscal 
não pode deixar de esclarecer ao contribuinte os motivos de fato e de direito que o 
levaram a efetuar o lançamento, sob pena de nulidade. Sempre que existir uma dúvida ou 
atos de presunção, incerteza, desconhecimento, ilação ou na pior das hipóteses até 
mesmo de má fé, a fiscalização acaba por exceder as suas funções, tornando o 
lançamento nulo de pleno direito”. 

 
3. Não atendimento dos requisitos de validade previstos na Lei 

16.469/2009, Art. 8.º. 
 
Alega que o auto de infração falha ao não atender aos requisitos da 

Lei 16.469/2009, Art. 8.º, implicando também em cerceamento ao direito de defesa. 
 
L. 16.469/2009, Art. 8º O crédito tributário decorrente de 

procedimento fiscal será objeto de lançamento que conterá, no mínimo: 
I - identificação do sujeito passivo;  
II - indicação do local, data e hora de sua lavratura;  
III - descrição do fato e indicação do período de sua ocorrência;  
IV - indicação do valor originário da obrigação e, quando for o 

caso, da base de cálculo, da alíquota e do valor da operação ou prestação;  
V - indicação da disposição legal infringida e da penalidade 

proposta;  
VI - indicação do prazo para pagamento ou apresentação de 

impugnação ou pedido de descaracterização;  
VII - nome e assinatura da autoridade lançadora, com a indicação 

do cargo ou função e número da matrícula funcional.  
§ 1º No caso de expedição do lançamento ser efetuada por meio 

eletrônico, fica dispensada a assinatura da autoridade lançadora. 
§ 2º Quando em procedimento fiscal realizado em um mesmo 

estabelecimento forem detectadas, em mais de um exercício, infrações de uma mesma 
espécie, apuradas segundo critérios idênticos, a expedição do lançamento pode ser 
feita em apenas um documento, desde que indicados, por exercício, os elementos que 
não sejam comuns à totalidade do período considerado. 

§ 3º Verificado pela autoridade lançadora, após o início do 
processo e antes da sentença em primeira instância ou em instância única, fato que 
resulte em alteração do valor do crédito tributário, essa situação deve ser consignada 
em termo por essa autoridade, intimando-se o sujeito passivo sobre a consignação 
procedida. 

§ 4º Pode ser aplicado o disposto no § 3º, quando se constatar 
outro sujeito passivo, além do já identificado, não ficando prejudicada a inclusão 
daquele, em fase posterior do processo, no caso de comparecimento espontâneo. 

 
4. Descrição indevida de apropriação a maior de crédito outorgado 

nas saídas de medicamentos em atacado. 
 



 

Inova ao alegar no Memorial que o auto de infração é nulo porque foi 
citado no quadro descritivo apropriação a maior do crédito outorgado de 4% incidente nas 
saídas de medicamentos, conforme previsto no mesmo RCTE, An. IX, porém Art. 11, inc. 
XXIII, o que implica até erro de cálculo, uma vez que esse crédito outorgado seja previsto 
na legislação em 4%, quando o crédito correto ao presente caso seja de apenas 3%. 

 
 
5. Mérito – Confiscatoriedade da multa. 
 
Alega que a multa é confiscatória e desproporcional por ser maior do 

que o próprio imposto, uma vez que seja de 100% do mesmo, porém monetariamente 
atualizado. 

 
6. Mérito – Possibilidade de apreciação de arguição de 

inconstitucionalidade e de ilegalidade em sede de julgamento administrativo. 
 
Alega que mesmo em sede de julgamento administrativo cabe a 

apreciação de arguição de inconstitucionalidade e de ilegalidade, seja de leis tributárias, 
no primeiro caso, seja das demais de normas infra-legais da legislação tributária, em 
ambos os casos, o que, neste caso, implica a improcedência do feito. 

 
7. Mérito – Improcedência. 
 
A recorrente alega, na manifestação sobre os dados do CD 

posteriormente fornecido, fls. 182, que a base de cálculo do crédito outorgado de 3% 
apurada pela recorrente em janeiro/2012 foi R$ 8.611.810,32, enquanto que essa mesma 
base de cálculo, quando apurada pela fiscalização ficou em apenas R$ 7.679.134,71. Os 
respectivos montantes de crédito outorgado resultantes a 3% foram R$ 258.354,30 e 
230.374,04, o que implica a diferença de R$ 27.980,26. Em que pese tal fato, 
inexplicavelmente o ICMS reclamado no período foi R$ 200.288,51. Pede a 
improcedência. 

 
 
É o relatório. 

 
 

DECISÃO. 

 

 
Nulidade por cerceamento ao direito de defesa. 
 
1. Quanto à alegação de cerceamento ao direito de defesa por força 

do reduzido tempo para formulação das alegações defensórias, rejeita-se uma vez que a 
data da ciência tenha ocorrido em 19/12/2014, fls.103; foi intimada a recorrente a 
apresentar peça recursal em 04/05/2015, fls. 136; recebeu sua via do CD com os arquivos 
do levantamento fiscal em 03/08/2015, fls. 163; pediu dilação de prazo para apresentação 
de sua manifestação sobre a auditoria, sendo-lhe concedida a mesma em 29/10/2015, fls. 
171; apresentou sua manifestação finalmente em 04/12/2015, 04 meses após o 
recebimento do CD e quase um ano após à ciência da autuação, sendo, portanto, tempo 
suficiente para formular sua defesa, como, de fato, a procedeu. 

 
2. Sobre o cerceamento por falta de indicação de memória de cálculo 

do levantamento fiscal e discrepância com os dados escriturais, muito pelo contrário, falta 



 

indicação dos cálculos dos valores apresentados na apuração pela recorrente, estando o 
levantamento fiscal apresentado com total clareza, conforme está demonstrado no item 7, 
a seguir, relativo ao julgamento do mérito, inexistindo a nulidade arguída quanto a esse 
aspecto. As dúvidas que pairavam, eram justificadas tão somente antes da entrega de via 
do CD; depois, passam a não comportar qualquer dúvida. 

 
3. Também não há nenhum cerceamento ao direito de defesa por 

ausência de qualquer dos dados previstos na Lei 16.469/09, Art. 8.º, senão vejamos: “O 
crédito tributário decorrente de procedimento fiscal será objeto de lançamento que 
conterá, no mínimo:” 

 
Inciso   atributo     resultado 

 

I  Sujeito passivo   Unilever Brasil S.A., CCE 10.146.933-0 

 

II  lavratura: local  Goiânia 

    data  10/12/2014 

    hora  11:38:46 h 

 

III  descrição do fato  Ñ pgto de R$ 4.906.154,95 de ICMS em  virtude 

      de apropriação a maior do que o devido do créd 

      outorg. de 3% a que tinha  direito  na  qualidade 

      de comercial   atacadista   pelas   suas    saídas 

      interestaduais  de   mercadorias   destinadas  a 

      comercialização, produção ou industrialização. 

  período de ocorrência  todos os meses de 2010 a 2012. 

 

IV  valor da obrigação  R$ 4.906.154,95 

  se for o caso, BC 

   alíquota 

   operação 

 

V  dispositivo legal   CTE, Art. 58, § 3.º, II, 64; 

      RCTE, Arts. 83 e 85, An IX, Art. 11, III 

  pena proposta   CTE, Art. 71, IV, “a” 

 

VI  prazo pgto/defesa  30 dias para impugnação (vide intimação, fls.97) 

 

VII  Fiscais Autuantes  AFRE II, matr. 17-5 

       AFRE III, matr. 382-4 

 

 
4. Quanto à alegação feita no memorial de ser indevida a descrição 

de apropriação de crédito outorgado a maior nas saídas de medicamentos em atacado, há 
que se salientar que formulou suas teses defensórias na impugnação e no recurso 
voluntário a luz do entendimento de que a reclamação fiscal foi efetivamente de crédito 
outorgado além de 3% nas saídas interestaduais de atacadista destinando mercadorias a 
comercialização, industrialização ou produção, o que afasta a possibilidade de ocorrência 
de cerceamento ao direito de defesa. 

 
Além disso, o auto de infração foi inicialmente registrado no sistema 

em 10/12/14, às 11:38:46 h, fls. 07 a 11; às 14:10:27 h do mesmo dia foi emitida sua 
retificação, fls. 02 a 06, sendo corrigido o inciso no campo do dispositivo legal infringido, 
ainda antes da intimação para a primeira instância. 

 
Dessa forma fica claro, inclusive, tratar-se de lapso manifesto tão 

somente no momento da lavratura do auto de infração em que foi citado o dispositivo de 
benefício fiscal errado, em nada mudando, ao contrário alegado no memorial, os cálculos, 



 

que teriam sido feitos pela fiscalização considerando-se 4%. Aliás, eis que assim fosse, o 
presente auto de infração seria em valor menor, ou talvez nem existisse, pois o que se 
reclamou foi o excesso de crédito outorgado apropriado. O excesso seria menor ou 
inexistiria, se fosse considerada incorretamente uma alíquota de 4%. O excesso existia, e 
de forma significativa, por se tratar do montante que passou de 3%. Rejeita-se também 
por essa razão a arguição de nulidade por cerceamento ao direito de defesa. 

 
REJEITA-SE A PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO 

AO DIREITO DE DEFESA. 
 
5. Passando ao mérito, sobre a multa cominada ser confiscatória e 

desproporcional por ser maior do que o próprio imposto uma vez que seja de 100% do 
mesmo, porém monetariamente atualizado, há, de plano, um equívoco, pois a atualização 
monetária não incide sobre a multa, mas sim sobre todo o crédito tributário, ou seja, se 
antes de sua incidência a multa equivalia a 100% do imposto, após sua incidência ela 
continuou equivalendo a 100% do imposto, porém ambos majorados pelo mesmo índice 
de atualização monetária. 

 
Assim, não se há que falar em confiscatoriedade de multa, 

principalmente porque mesmo nos tribunais em que esse entendimento a cerca da 
confiscatoriedade seja aplicável à multa, sempre se entende que essa confiscatoriedade 
fica caracterizada quando ela supera o montante do imposto. 

 
Outro aspecto não menos importante é o fato de que o processo 

administrativo não comporta a apreciação de legalidade ou constitucionalidade de norma 
ou ato administrativo em abstrato. Ao agente administrativo do Poder Executivo cabe tão 
somente apreciar a regularidade do ato administrativo em apreciação diante de todo o 
ordenamento constituído, estando adstrito aos mandamentos deste, num mero exercício 
de auto-tutela administrativa. Salienta-se, em particular, a Lei 16.469/2009, Art. 6.º, § 4.º. 

 
L. 16.469/2009, Art. 6º Compete ao Conselho Administrativo 
Tributário -CAT- apreciar: 

........... 
§ 4º Não pode haver decisões que impliquem apreciação ou 
declaração de inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato 
normativo expedido pela Administração Tributária. 

 
Rejeita-se a alegação de confiscatoriedade da multa. 
 
6. Um outro aspecto alegado, em termos de mérito, foi específica e 

diretamente a possibilidade de apreciação de arguição de inconstitucionalidade e de 
ilegalidade em sede de julgamento administrativo. Com todo respeito à opinião da 
representante da empresa recorrente, bem como dos autores das citações por ela 
efetuada, com base no exposto no item anterior, fica também respondido esse aspecto. 

 
Melhor análise sobre inconstitucionalidade ou ilegalidade somente 

poderia ser efetuada sobre um ou alguns pontos normativos de suporte do trabalho fiscal, 
ficando muito difícil generalizar tal alegação como se deu na peça recursal, fls. 142 e 143, 
até porque, nos termos da LC estadual 104/13, Art. 32, II, “a”, só é possível efetuar tal 
avaliação de forma concreta, à luz de paradigmas trazidos aos autos que atendam às 
exigibilidades lá indicadas, o que não foi o caso. 

 
LC 104/2013, Art. 32. Nos processos administrativos, a 



 

Administração Pública deverá observar, dentre outras regras e 
princípios: 
II – a jurisprudência firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal 
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, neste último caso em 
sede de recurso repetitivo: 
a) por “jurisprudência firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal 
Federal” deve-se entender as decisões proferidas em sede de 
controle concentrado de constitucionalidade, em recurso 
extraordinário submetido à repercussão geral ou mesmo em 
recursos extraordinários processados normalmente, quando se 
tratar de entendimento reiterado; 
 
Nada adicional a comentar, portanto, sobre esse aspecto. 
 
7. Ainda sobre o mérito, mas, por fim, adentrando efetivamente na 

apreciação sobre a alegação de improcedência, e até mesmo à arguição de nulidade por 
cerceamento ao direito de defesa do item 2, necessário se faz analisar os dados trazidos 
pela recorrente às fls. 182 que se apresentam discrepantes, conforme ela mesma assim 
também entende: 

 
 Janeiro/2012  Recorrente  Fiscalização 

 

BC do Créd. Outorg.  R$ 8.611.810,32 R$ 7.679.134,71 (ver “b” e “c” a seguir) 

 

Créd. Outorg. (a 3%)  R$ 258.354,30  R$ 230.374,04 

 
Alega a recorrente que a cobrança efetuada pela fiscalização é 

totalmente descabida, e, tomando como base esse exemplo numérico de janeiro/2012, a 
diferença de crédito outorgado apropriado poderia ser no máximo de R$ 27.980,26 (= R$ 
258.354,30 – R$ 230.374,04), a partir das bases de cálculo adotadas, contudo, jamais os 
R$ 200.288,51 cobrados. 

 
Mas então vejamos. 
 
a. Nas notas das fls. 17 (também fls. 46 e 75) do levantamento fiscal 

consta a relação de CFOPs das operações expurgadas para determinação da base de 
cálculo do crédito outorgado. 

 
b. No CD de fls. 96, cuja cópia já foi fornecida há muito à recorrente, 

consta o arquivo “RELATÓRIO de CRÉDITO OUTORGADO 3% 2012.pdf”, de 2125 folhas, 
cuja fls. 134 foi impressa como fls. 205 dos presentes autos; a primeira linha dessa folha 
134 traz a soma da base de cálculo do crédito outorgado de todas as notas fiscais de 
CFOP de saída interestadual, excetuando aqueles indicados nas notas da folha 17 – essa 
soma resultou nos R$ 7.679.134,71 anteriormente citados. 

 
c. Como contrapartida desse dado tem-se uma imagem do Livro de 

Apuração, fls. 144, verso, cuja base de cálculo das saídas interestaduais resultou nos R$ 
8.611.810,32, também anteriormente citados. 

 
d. Na relação de CFOPs das operações expurgadas para 

determinação da base de cálculo do crédito outorgado da nota das fls. 17, consta, entre 
outros, o CFOP 6.110 (Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada 
à Zona Franca de Manaus ou Áreas de Livre Comércio). 

 



 

e. Note-se que no RCTE, mesmo An. IX dos Benefícios Fiscais, Art. 
6.º, XVII, cita a isenção das remessas de produto nacional industrializado destinado à 
Zona Franca de Manaus e áreas de Livre Comércio, FICANDO MANTIDO O CRÉDITO. 

 
O fato de ser isento significa que não incide ICMS sobre o valor 

agregado pelo contribuinte que dá a saída com a isenção; a manutenção de crédito 
significa que todo o ICMS pago nas operações anteriores da cadeia econômica são 
recuperados por esse mesmo contribuinte, ou seja, A COMPOSIÇÃO DE PREÇO DESSE 
PRODUTO INDUSTRIALIZADO PASSA A NÃO TER NADA DE ICMS (ICMS IGUAL A 
ZERO). Nessa circunstância não há como essa saída ser contemplada por crédito 
outorgado de ICMS uma vez que já não haja mais nada de ICMS nessa mercadoria. Caso 
isso pudesse ocorrer, tratar-se-ía de tributação negativa, ou seja, seria o poder público 
aplicar imposto negativo sobre um fato econômico, ou, em outras palavras, um subsídio; 
além de não ter nenhuma carga de ICMS na composição de preço da mercadoria, ainda 
iria diminuir um pouco o valor desta. 

 
Art. 6º São isentos do ICMS: 
XVII - a saída de produto industrializado de origem nacional, 
inclusive semi-elaborado relacionado no Apêndice I deste Anexo, 
para comercialização ou industrialização na Zona Franca de 
Manaus, nos Municípios de Rio Preto da Eva e de Presidente 
Figueiredo, no Estado do Amazonas, e nas Áreas de Livre 
Comércio de Macapá e Santana, no Estado do Amapá; de 
Tabatinga, no Estado do Amazonas; de Bonfim e Boa Vista, no 
Estado de Roraima; de Brasiléia e Cruzeiro do Sul, com extensão 
para o Município de Epitaciolândia, no Estado do Acre; de 
Guajaramirim, no Estado de Rondônia, ficando mantido o crédito, 
desde que seja observado o disposto no Capítulo IX do Anexo XII 
deste Regulamento e o seguinte (Convênio ICM 65/88 e 
Convênios ICMS 52/92, 49/94 e 71/11):  

 
f. Entre as parcelas que compõem essa soma de R$ 8.611.810,32, 

constam R$ 291.535,18 de saída sob o CFOP 6.110, que é, portanto, indevido. Assim, 
essa base de cálculo poderia no máximo ser R$ 8.320.275,14, mas mesmo esse valor 
seria estranhamente elevado, pois dele, só a parcela de CFOP 6.102 (saídas 
interestaduais de mercadorias adquiridas de terceiros) totaliza R$ 7.992.048,24, enquanto 
que a soma das parcelas de todos os CFOPs obtida pela fiscalização ficou em R$ R$ 
7.679.134,71, ou seja, R$ 312.913,53 a menos. Esse valor, R$ 7.679.134,71, ainda que 
decorra de uma soma de itens em 134 fls. de um arquivo do CD, está comprovado nos 
autos. O valor do Livro de Apuração da recorrente não apresenta nenhuma memória de 
cálculo. 

 
g. Tomando-se, então, como correta a base de cálculo do crédito 

outorgado em R$ 7.679.134,71, tem-se 3% de crédito outorgado como R$ 230.374,04 
 
h. O montante de crédito outorgado apropriado pela recorrente foi, 

conforme consta em sua escrituração fiscal, R$ 430.662,55, fls. 19 
 
i. Portanto o crédito outorgado a maior, isto é, apropriado 

indevidamente foi: R$ 430.662,55 – R$ 230.374,04 = R$ 200.288,51, fls. 15, cpo 35, 
relativo a jan/2012 

 
200.288,51 transportado para fls. 16, cpo 48 relativo a jan/2012 



 

 
transp. para fls. 04, Detalhamento do Créd. Trib. (linha 25) = ICMS 

cobrado relativo a jan/2012. 
 
Pelo exemplo numérico fica claro a correção do levantamento fiscal. 
 
Por todo o exposto é negado provimento à preliminar de nulidade por 

cerceamento ao direito de defesa e, quanto ao mérito, confirmado o julgado singular de 
PROCEDÊNCIA. 

 
É o voto. 

 
 
 

Sala das sessões, em 29 de junho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01005/16 
 
Relator: Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade da peça básica, 
arguidas pela autuada, por insegurança na determinação da 
infração e por cerceamento ao direito de defesa. Rejeitadas. 
Mérito. Omissão de pagamento do ICMS. Manutenção da 
decisão singular. Procedência.   
 
1. O auto de infração expedido de acordo com o ensinamento do 
art. 8º da Lei nº 16.469/2009 suporta a constituição do crédito, 
garante o objetivo do lançamento e respalda a cobrança do 
crédito em qualquer fase do processo; 
 
2. A ausência de afronta à prescrição do art. 20 da Lei nº 
16.469/2009 impõe a rejeição das preliminares arguidas pelas 
partes que se sentirem prejudicadas e enseja a continuidade do 
processo para que o mérito da ação seja apreciado e julgado 
pela autoridade competente; 
 
3. Deve ser mantido o julgamento proferido pela Primeira 
Instância, quando o sujeito passivo formular as suas alegações 
contraditórias e estas se apresentarem destituídas de provas 
essenciais para a improcedência da questão. Diante deste 
procedimento do sujeito passivo, o julgador se convence da 
existência do ilícito fiscal e confirma a exigência do 
cumprimento da obrigação tributária evidenciada no auto de 
infração. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 22 de junho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por 
insegurança na determinação da infração e a segunda, por cerceamento do direito de 
defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo, Heli 
José da Silva e Lidilone Polizeli Bento. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, 
conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Aguinaldo Fernandes de Melo, Heli José da Silva e Lidilone Polizeli Bento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A descrição do fato gerador da obrigação tributária principal acusa o 
sujeito passivo de omissão no recolhimento do ICMS, na importância de RS 80.377,73 
(oitenta mil, trezentos e setenta e sete reais e setenta e três centavos), em razão da falta 
de estorno proporcional de crédito no período de janeiro a dezembro de 2008, relativo ás 
saídas de mercadorias, contempladas com redução de base de cálculo, conforme 
demonstram o relatório analítico, anexo, que discrimina as vendas com benefício, 
respectivas entradas e cálculo do estorno. Em consequência, deverá pagar o imposto 



 

omitido, junto com a penalidade e demais acréscimos legais, conforme demonstrativos e 
documentos anexos.   

   
A fiscalização indica a infração descrita de acordo com os artigos 61, 

§ 3° e 64 da Lei nº 11.651/91 –CTE, combinado com o artigo 58, inciso I, alínea "b" do 
Decreto nº 4.852/97 e art. 8° do Anexo IX do Decreto 4.852/97. A penalidade proposta 
atende à prescrição do artigo 71, inciso IV, alínea "a" do CTE.  

  
O auto de infração está instruído com os documentos: Anexos 

Estruturados - Detalhamento do Crédito Tributário e Descritivo Complementar da 
Ocorrência; Relatório de Entrega de Relatórios Digitais; Declaração Periódica de 
Informação; Recibo de Entrega de Relatórios Digitais; e CD, fls. 03 a 33.   

   
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de fls. 34 e 35.   
    
 Em sua impugnação fls. 38 a 57, o sujeito passivo alega violação ao 

princípio da não cumulatividade com base no art. 155, § 2°, inciso I e na Lei 
Complementar n°87/96, arts. 19 e 20, vez que esses artigos têm “por objetivo fazer com 
que o imposto incida efetivamente apenas sobre o montante de valor agregado à 
mercadoria na etapa de circulação específica, evitando-se assim a tributação, em fase 
subsequente, de um mesmo valor que já tenha sido tributado pelo ICMS anteriormente”, fl. 
39. 

 
Demonstra ter restrição à não cumulatividade: adoção de base de 

cálculo diversa da constitucionalmente prevista no art. 121, parágrafo único, inciso I do 
CTN. 

 
Instrui a sua tese de defesa com a juntada de vários julgados e 

jurisprudências sentenciados pelo STF, no que se refere ao critério da 
inconstitucionalidade quanto às pretensões de modificar, contornar, suprimir ou abalar de 
qualquer forma a amplitude do princípio da não cumulatividade. 

 
Acresce, fl. 48, que o STF sempre entendeu que as únicas restrições 

possíveis ao princípio da não cumulatividade são exclusivamente aquelas constantes do 
Texto da Carta, sendo, de igual forma, vedado ao legislador inferior, restringir ou atenuar o 
alcance e a eficácia da norma constitucional”, transcrição sem o negrito. 

 
Sustenta que no auto de lançamento foi imposta a penalidade de 

multa de 140% do valor do imposto. A referida multa não é devida na medida em que o 
auto não subsiste, a admitir a sua manutenção, certamente não seria possível nestes 
termos, tendo em vista a exorbitância da multa e o caráter confiscatório. 

 
“É notório que a multa de 140% sobre o valor do imposto é 

confiscatória, uma vez que atenta contra o direito de propriedade garantido no art. 5°, 
inciso XXII da Constituição Federal.” 

 
Quanto à questão da cobrança do imposto com acréscimos de juros 

e Correção Monetária entende que esses acréscimos devem limita-se ao percentual 
estabelecido para os tributos federais, no caso a Selic, conforme preveem os arts. 168 e 
170 da Lei nº 11.651/91, que a correção se faça com a utilização dos índices editados pelo 
IGP-DI. 

 



 

Ao final o sujeito passivo requer:  
 
a) que o auto de infração seja julgado improcedente; 
  
b) na remota hipótese de manutenção do auto de infração, sejam os 

juros e o índice de correção monetária fixados de modo que não superem o percentual 
mensal estabelecido para a Selic, e seja determinada a exclusão ou a redução da multa 
aplicada, em razão do seu caráter nitidamente confiscatório.    

  
A instrução da peça defensória se fez com os documentos: 

Substabelecimento de Procuração, Documentos Pessoais e Substabelecimento nº 826; 
137ª Alteração do Contrato Social; e Anexo I - Relação de filiais do Wal-Mart Brasil LTDA; 
fls. 58 a 81.   

  
O julgador singular, fls. 83 e 84, decide pela procedência do auto de 

infração e fundamenta a sua conclusão com o alicerce do art. 61, especificamente, o seu § 
3° da Lei nº 11.651/1991, que determina o estorno do crédito, cuja redação segue: 

 
Art. 61. O sujeito passivo deverá efetuar o estorno do imposto de que se 
tiver creditado, sempre que o serviço tomado, a mercadoria ou bem 
entrados no estabelecimento, quando: 
[...] 
 
§ 3º O disposto neste artigo também se aplica à operação ou prestação 
subseqüente contemplada com redução de base de cálculo, hipótese em 
que o estorno será proporcional a essa redução. 

 
Esse dispositivo não intenta contra o princípio da não cumulatividade 

do ICMS. “Pelo contrário, valida-o, pois torna harmônica a identificação do valor agregado. 
Quanto ao caráter confiscatório da multa, cumpre dizer que tal discussão pertence à seara 
daqueles que detém o poder de criar leis, que não é o caso da autoridade administrativa 
tributária, que apenas cumpre o que a Lei determina, aplicando-a ao caso concreto”, fl. 83.  

 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou recorrer a 

uma das Câmaras Julgadoras do Conselho Administrativo Tributário, fl. 85.   
 
 Ele opta pela continuidade do contraditório, fls. 88 a 103, momento 

em que inicia com a afirmação de ausência de análise dos fundamentos da impugnação 
apresentada pelo julgador de Primeira Instância, vez que ele não analisou os pontos 
defendidos na peça de impugnação.  

 
Sabe-se que o processo administrativo também deve-se basear nos 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, a 
fim de possibilitar a real discussão dos pontos questionados pela defesa. 

 
O princípio da moralidade, regente do Direito Administrativo, está 

sendo renegado no caso, pois a decisão proferida não preenche os requisitos da lei 
estadual, previstos no art. 38 da Lei nº 16.649/09. 

 
Questiona sobre a necessidade de estorno proporcional dos créditos 

tomados quando a saída de mercadoria se der com redução da base de cálculo e expõe 
que, no caso, há violação ao princípio da não cumulatividade do imposto. 

 



 

Acresce, às fls. 89 e 90, sustenta “a fiscalização que a empresa 
deveria ter realizado o estorno dos créditos de ICMS apropriados quando da entrada de 
mercadorias que saíram do estabelecimento com redução de base de cálculo do imposto. 

 
No ponto, importante lembrar que a sistemática de compensação de 

débito e crédito adotada pelo legislador para a cobrança do ICMS tem uma razão de ser, 
que não pode ser desconsiderada quando da interpretação e aplicação da legislação 
tributária; trata-se do princípio da não cumulatividade, trazido pela Constituição Federal 
(art. 155, parágrafo 2°, I) e pela Lei Complementar n° 87/96 (arts. 19 e 20) da que tem por 
objetivo fazer com que o imposto incida efetivamente apenas sobre o montante de valor 
agregado à mercadoria na etapa de circulação específica, evitando-se assim a tributação, 
em fase subsequente de um mesmo valor que já tenha sido tributado pelo ICMS 
anteriormente.” 

 
Logo, não pode a fiscalização obstar o aproveitamento de crédito de 

ICMS legitimamente auferido pelo terceiro de boa-fé, sob pena de restringir o princípio da 
não cumulatividade, que tem fundamento de validade na Constituição Federal e na Lei 
Complementar Federal.  

 
De acordo com o acima referido, a finalidade da não cumulatividade 

é fazer com que a tributação total seja equivalente à aplicação da alíquota sobre o preço 
final do produto, mas dividida entre os elos da cadeia produtiva, não onerando demais 
apenas um deles. 

 
“Tal entendimento deve-se ao fato de que é conceito elementar, em 

direito tributário, que a obrigação de pagar tributo (e nela, o fato gerador) deve guardar 
relação direita com o contribuinte (art. 121, parágrafo único, I do CTN). Admitir-se que o 
ICMS, na forma não cumulativa, pudesse desconsiderar a participação do industrial na 
agregação de valor ao bem, na sua exata medida, implicaria tributá-lo por uma operação 
alheia, a que não deu causa e nem contribuiu de qualquer forma. Parece claro que cada 
industrial deve contribuir com o tributo não precisa extensão de sua participação no 
processo produtivo”, fl. 93. 

 
No que tange ao posicionamento do STF e a jurisprudência acerca 

da impossibilidade de restrição à não cumulatividade, afirma que são incontáveis os 
julgados que, de forma uníssona, sempre taxaram de inconstitucionais quaisquer 
pretensões de modificar, contornar, suprimir, ou abalar de qualquer forma à amplitude do 
princípio da não cumulatividade. 

 
Salienta em sua tese defensória, que no auto de lançamento foi 

imposta à penalidade de multa de 140% do valor do imposto. Referida multa não é devida 
na medida em que o auto não subsiste, mas ainda que se admitisse a sua manutenção, 
certamente não seria possível nestes termos, tendo em vista a sua exorbitância e caráter 
manifestamente confiscatório. 

 
Depois, a finalidade da multa, como se sabe, é punir o contribuinte, a 

fim de inibir a reincidência da infração supostamente cometida, mas isso não significa 
dizer que a multa a ser cobrada terá valor idêntico ao do imposto a ser pago. 

 
Quanto à questão dos Juros e Correção Monetária apurados a título 

de tributo deve ser limitada ao percentual estabelecido para os tributos federais, no caso a 
Selic. 

 



 

Neste caso, os arts. 168 e 170 da Lei nº 11.651/91 preveem a 
correção pelo IGP-DI. 

 
Inclui uma série de julgados no seu fundamento recursal, 

entendimentos de diversos doutrinadores e jurisprudências acerca da matéria abordada 
com o intuito de corroborar a sua tese defensória. 

 
Ao final o sujeito passivo requer:  
 
a) que seja julgado improcedente o lançamento nos termos da 

fundamentação, reconhecendo a integralidade do direito ao crédito tomado pela 
impugnante; 

 
b) na remota hipótese de manutenção do auto de infração, sejam a 

taxa de juros o índice de correção monetária fixados de modo que não superem o 
percentual mensal estabelecido para a Selic, e seja determinada a exclusão ou a redução 
da multa aplicada, em razão do seu caráter nitidamente confiscatório.  

 
Com o fim de facilitar o controle das intimações dos atos 

processuais, doravante requer que as intimações da Empresa sejam feitas em nome de 
Fábio Brun Goldschmidt, OAB/RS n°44.441, devidamente constituído nos autos, com 
endereço profissional a Rua Quintino Bocaiúva, 1091, na cidade de Porto Alegre/ RS, sob 
pena de nulidade. 

 
Às fls. 106 a 110, a Terceira Câmara do Conselho Administrativo 

Tributário decidiu acolher a preliminar de nulidade parcial dos autos, por cerceamento do 
direito de defesa, arguida pelo sujeito passivo, a partir da sentença singular, devendo os 
autos retornarem à Primeira Instância para apreciação de toda a matéria.  

 
Em sua tese de voto afirma ser notória a ausência de fundamentação 

deste ato administrativo.  
 
O Acórdão da III CJUL nº 2147/2015 ementou: 
 
Processual. Nulidade parcial dos autos. Cerceamento do direito de 
defesa. Retorno dos autos à Primeira Instância para nova 
apreciação.  
 
A sentença singular desprovida de fundamentos suficientes à 
compreensão das razões de voto do julgador, impede que o 
administrado promova sua defesa, infringindo diversos dispositivos 
legais, dentre eles, os princípios da ampla defesa, do contraditório e 
da segurança jurídica. 

 
Sob esse convencimento de voto, o processo retorna à instância 

singular onde o julgamento anterior é refeito com o atendimento das injunções contidas no 
referido acórdão cameral, conforme decisão inserida às fls. 114 a 116, onde, após a 
identificação dos autos, do relatório e do acréscimo complementar da fundamentação da 
decisão anterior, o julgador de Primeira Instância do Conselho Administrativo Tributário 
decide pela procedência do auto de infração.  

 
Em sua fundamentação alega que o sujeito passivo não contesta o 

trabalho de auditagem, mas sim as questões de direito.  



 

 
Transcreve o § 3º do art. 61 do CTE e o § 4º do art. 6º da Lei nº 

16.469/2009 e, na sequência da sua decisão, ele fundamenta: 
 
Em respeito ao direito de o contribuinte contraditar e ser 

contraditado, “entendo que, no caso de saída de mercadorias com redução na base de 
cálculo, a falta de restrição ao creditamento implica em desoneração de outra saída, agora 
de mercadoria tributada, diversa da operação beneficiada, haja vista que o crédito a esta 
inerente (que deveria ser estornado e não o foi), transfere-se àquela. Neste caso, além de 
não se acumular a tributação, concedeu-se, por via oblíqua, benefício indevido. 

 
O princípio da não cumulatividade não pode ferir a aritmética em 

nome da retórica. Diante disso, denego as pretensões da impugnante quanto aos pontos 
1, 2 e 3, por duas razões: primeiro porque não compete a esse juízo apreciar 
inconstitucionalidade de lei expedida pela Administração Tributária; segundo porque a 
convicção me diz que a lei estadual preserva o princípio da não cumulatividade, em seu 
estado mais puro: o aritmético. 

 
Quanto aos pontos 3 e 4 das razões da impugnante, cabe dizer que 

o percentual dos juros, o índice da correção monetária e os valores das multas aplicáveis 
são aquelas consignadas na Lei Estadual nº 11.651/91. A discussão sobre tais critérios 
pertence à seara daqueles que detém o poder de criar leis, que não é o caso da 
autoridade administrativa tributária, que apenas cumpre o que a Lei determina, aplicando-
se ao caso concreto”, fl. 116. 

  
O sujeito passivo, legalmente intimado, recorre da decisão singular, 

fls. 121 a 140, onde argui a preliminar de nulidade da autuação, por ausência de requisito 
formal, pois o auto de infração é nulo de pleno direito, em face de ausência de requisito 
formal visto que ele não tem a fundamentação legal dos juros e da correção monetária. 

 
Os demais quesitos defensórios forma ratificados de acordo com os 

argumentos impugnatórios. 
 
É o relatório.  
 

V O T O 
 
Compulsei os autos e avaliei a tese defensória, inclusive as 

preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, e conclui que elas não se 
ajustam com a regra do art. 20 da Lei nº 16.469/2009, o que me motiva a rejeitá-las. 

 
Vejo que o argumento do sujeito passivo sobre as preliminar de 

nulidade da peça básica com a conclusão de que o ato administrativo foi expedido por 
autoridade administrativa competente, o infrator, a infração e a penalidade foram 
identificados com segurança pela fiscalização, o direito de defesa não foi cerceado no 
curso da ação fiscal, e nenhum outro incidente formal de nulidade ocorreu, motivo pelo 
qual o ato administrativo tem o seu andamento pautado pelas normas do processo 
administrativo tributário. 

 
Observei, pela análise procedida na referida questão, que elas não 

se enquadram na regra do art. 20 da Lei nº 16.469/2009, motivo pelo qual e numa 
harmonia de convencimento dos pares presentes na sessão cameral de julgamento do 
processo, elas foram rejeitadas nesta fase de julgamento dos autos.  



 

 
Além do que a devolução do processo para novo julgamento pela 

Primeira Instância veio complementar a parte de direito do fundamento decisório pelo 
próprio autor, que transcreveu o art. 61, § 3º da Lei nº 11.651/91 e, sob a tese de 
inconstitucionalidade, transcreve o art. 6º, § 4º da Lei nº 16.469/2009 e sana a causa da 
nulidade parcial do processo, proferida no julgamento cameral.  

 
O comentário sobre a legalidade na exigência do estorno do crédito, 

na proporção das saídas de mercadorias contempladas com redução da base de cálculo, 
sobre o respeito ao princípio da não cumulatividade do imposto e sobre a cobrança do 
crédito corrigido com a aplicação de índices de juros e da correção monetária mostra 
convicção de que a legislação tributária goiana prevê a aplicação dos índices corretivos, 
portanto, a ocorrência está prevista em lei.  

 
Reforço o meu entendimento, portanto, ao mencionar que as provas 

trazidas ao processo pelo autuante me convencem de que a nulidade requerida pela 
recorrente não se sustenta diante da legalidade do processo e motiva o seu não 
acolhimento, ou seja, as regras do artigo mencionado nas linhas anteriores não lhe 
oferecem respaldo.  

 
Com suporte nestas evidências, por unanimidade de votos, as 

preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela parte de direito, por insegurança 
na determinação da infração e por cerceamento ao direito de defesa, foram rejeitadas.  

 
Vencida esta primeira parte do voto, o julgador decide o mérito da 

ação, conforme segue: 
 

Quanto ao mérito, considero que o contribuinte, embora tenha 

tido a oportunidade nas fases defensórias, não trouxe para a instrução dos 

contraditórios nenhum demonstrativo de prova contrária ao lançamento de ofício ou 

contraprova capaz de modificar a exigência do crédito. Este procedimento do sujeito 

passivo me convence de que nenhum reparo deve ser procedido no julgamento 

singular. 

 
Os protestos registrados no recurso voluntário são insuficientes para 

garantirem a reforma da decisão singular, principalmente se observar que o recorrente não 
demonstrou a legalidade da manutenção do crédito escriturado no livro fiscal, quando das 
saídas das mercadorias contempladas com o benefício fiscal da redução da base de 
cálculo do imposto. O seu procedimento confirma a presunção fiscal de que houve 
aproveitamento indevido de crédito na sua empresa durante o período investigado pela 
fiscalização. A fundamentação da sua tese não lhe garante a reforma da decisão recorrida 
e nem a declaração da improcedência do questionado neste volume. 

 
Analisei a presente demanda e conclui que o lançamento oferece 

segurança para a cobrança do crédito, visto que, à fl. 05, as autoridades lançadoras 
concluíram o trabalho de auditagem com o esclarecimento de que:  

 
“As operações contempladas com o benefício fiscal “Redução da 

Base de Cálculo”, no período de janeiro a dezembro de 2008 e que tornaram obrigatórios 
os estornos proporcionais dos créditos de ICMS, encontram-se discriminadas no 
documento anexo denominado “Relatório Analítico de Estorno de Crédito” – “Produtos 
com Redução de Base de Cálculo”. 



 

 
O levantamento, cujo resultado está contido no relatório acima 

referido, foi elaborado com base nos registros dos arquivos magnéticos SINTEGRA, 
referentes ao exercício de 2008, enviados pela empresa e validados pela SEFAZ-GO 
(anexas cópias dos protocolos de recebimento). 

 
Notificada a empresa, a apresentar o(s) Livro(s) de Registro(s) de 

Apuração do ICMS referente(s) ao exercício de 2008, (ciência 28/08/12), a mesma não se 
manifestou no prazo estabelecido e nem após cobrança via e-mail expedida para a 
gerência local, sendo, pela omissão, autuada por embaraço através do AI 
4011204263198, cópia anexa. 

 
Anexamos cópias dos módulos DPIs denominados “RESULTADO 

DA APURAÇÃO DO ICMS PARA CONTRIBUINTES NORMAIS” e “ESTORNOS DE 
CRÉDITOS”, referentes a todos os meses de 2008, para demonstrar que não foram feitos 
os estornos objeto desta autuação (Código 7 da Tabela de Estornos do Manual de 
Preenchimento da DPI: Estorno de Crédito referente à entrada cuja saída ou prestação de 
serviço seja contemplada com redução de base de cálculo, hipótese em que o estorno é 
proporcional a essa redução (Art. 58 inciso I “b” do RCTE) e, ainda, para demonstrar que a 
empresa apurou ICMS a pagar em todos os meses de 2008 (Fonte: Sistema DPI – 
SEFAZNET). 

 
Os estornos feitos pela empresa durante o exercício de 2008, 

demonstrados nos extratos DPI “ESTORNOS DE CRÉDITOS”, foram efetuados em 
obediência a outros dispositivos legais, quais sejam: Código 4 – Estorno de Crédito 
referente à entrada de mercadoria ou bem cuja saída ou prestação de serviço seja isenta 
ou não-tributada (Art. 58 Inciso I “a” do RCTE): Código 10 – Estorno de crédito referente à 
entrada de mercadoria que tenha sido utilizada no uso ou consumo final do próprio 
estabelecimento (Art. 58 Inciso I “e” do RCTE): Código 14 – Estorno de crédito referente 
às entradas recebidas em transferência quando a base de cálculo utilizada na operação 
subsequente for inferior à da respectiva transferência (Art. 58 º do RCTE).” 

 
Estes esclarecimentos sintetizam o voto proferido e a insuficiência de 

contraprova na instrução recursal não reformam a decisão proferida pela Primeira 
Instância, motivo pelo qual considero procedente o auto de infração. 

 
Pelo exposto, decido rejeitar as preliminares de nulidade da peça 

básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por insegurança na determinação da 
infração e a segunda, por cerceamento do direito de defesa. Quanto ao mérito, decido 
conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração.  

 
 

Sala das sessões, em 11 de julho de 2016. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01006/16 
 
Relator: Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade da peça básica, 
arguidas pela autuada, por insegurança na determinação da 
infração e por cerceamento ao direito de defesa. Rejeitadas. 
Mérito. Omissão de pagamento do ICMS. Manutenção da 
decisão singular. Procedência.   
 
1. O auto de infração expedido de acordo com o ensinamento do 
art. 8º da Lei nº 16.469/2009 suporta a constituição do crédito, 
garante o objetivo do lançamento e respalda a cobrança do 
crédito em qualquer fase do processo; 
 
2. A ausência de afronta à prescrição do art. 20 da Lei nº 
16.469/2009 impõe a rejeição das preliminares arguidas pelas 
partes que se sentirem prejudicadas e enseja a continuidade do 
processo para que o mérito da ação seja apreciado e julgado 
pela autoridade competente; 
 
3. Deve ser mantido o julgamento proferido pela Primeira 
Instância, quando o sujeito passivo formular as suas alegações 
contraditórias e estas se apresentarem destituídas de provas 
essenciais para a improcedência da questão. Diante deste 
procedimento do sujeito passivo, o julgador se convence da 
existência do ilícito fiscal e confirma a exigência do 
cumprimento da obrigação tributária evidenciada no auto de 
infração. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 22 de junho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por 
insegurança na determinação da infração e a segunda, por cerceamento do direito de 
defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo, Heli 
José da Silva e Lidilone Polizeli Bento. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, 
conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Aguinaldo Fernandes de Melo, Heli José da Silva e Lidilone Polizeli Bento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A descrição do fato gerador da obrigação tributária principal acusa o 
sujeito passivo de omissão no recolhimento do ICMS, na importância de RS 23.587,94 
(vinte e três mil, quinhentos e oitenta e sete reais e noventa e quatro centavos), em razão 
da falta de estorno proporcional de crédito no período de 01 de janeiro a 31 de março de 
2012, relativo às saídas de mercadorias, contempladas com redução de base de cálculo, 
conforme demonstram o relatório analítico, anexo, que discrimina as vendas com 
benefício, respectivas entradas e cálculo do estorno. Em consequência, o sujeito passivo 



 

deve pagar o imposto omitido, junto com a penalidade e demais acréscimos legais, 
conforme demonstrativos e documentos anexos.   

 
A fiscalização indica a infração descrita de acordo com os artigos 61, 

§ 3° e 64 da Lei nº 11.651/91 –CTE, combinado com o artigo 58, inciso I, alínea "b" do 
Decreto nº 4.852/97 e art. 8° do Anexo IX do Decreto 4.852/97. A penalidade proposta 
atende à prescrição do artigo 71, inciso IV, alínea "a" do CTE.  

  
O auto de infração está instruído com os documentos: Anexo 

Estruturado - Detalhamento do Crédito Tributário; Ordem de Serviço nº 0263/2012; 
Auditoria Básica do ICMS; Recibo de Entrega de Relatórios Digitais; e CD, fls. 03 a 09.
   

  O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 
apresentar impugnação em Primeira Instância, conforme documentos de fls. 10 e 11.   

 
Em sua impugnação fls. 14 a 33, o sujeito passivo alega violação ao 

princípio da não cumulatividade com base no art. 155, § 2°, inciso I e na Lei 
Complementar n°87/96, arts. 19 e 20, vez que esses artigos têm “por objetivo fazer com 
que o imposto incida efetivamente apenas sobre o montante de valor agregado à 
mercadoria na etapa de circulação específica, evitando-se assim a tributação, em fase 
subsequente, de um mesmo valor que já tenha sido tributado pelo ICMS anteriormente”, fl. 
15. 

 
Demonstra ter restrição à não cumulatividade: adoção de base de 

cálculo diversa da constitucionalmente prevista no art. 121, parágrafo único, inciso I do 
CTN. 

 
Instrui a sua tese de defesa com a juntada de vários julgados e 

jurisprudências sentenciados pelo STF, no que se refere ao critério da 
inconstitucionalidade quanto às pretensões de modificar, contornar, suprimir ou abalar de 
qualquer forma a amplitude do princípio da não cumulatividade. 

 
Acresce, fl. 24, que o STF sempre entendeu que as únicas restrições 

possíveis ao princípio da não cumulatividade são exclusivamente aquelas constantes do 
Texto da Carta, sendo, de igual forma, vedado ao legislador inferior, restringir ou atenuar o 
alcance e a eficácia da norma constitucional”, transcrição sem o negrito. 

 
Sustenta que no auto de lançamento foi imposta a penalidade de 

multa de 140% do valor do imposto. A referida multa não é devida na medida em que o 
auto não subsiste, a admitir a sua manutenção, certamente não seria possível nestes 
termos, tendo em vista a exorbitância da multa e o caráter confiscatório. 

 
“É notório que a multa de 140% sobre o valor do imposto é 

confiscatória, uma vez que atenta contra o direito de propriedade garantido no art. 5°, 
inciso XXII da Constituição Federal.” 

  
Quanto à questão da cobrança do imposto com acréscimos de juros 

e Correção Monetária entende que esses acréscimos devem limita-se ao percentual 
estabelecido para os tributos federais, no caso a Selic, conforme preveem os arts. 168 e 
170 da Lei nº 11.651/91, que a correção se faça com a utilização dos índices editados pelo 
IGP-DI. 

 
Ao final o sujeito passivo requer:  



 

 
a) que o auto de infração seja julgado improcedente; 
  
b) na remota hipótese de manutenção do auto de infração, sejam os 

juros e o índice de correção monetária fixados de modo que não superem o percentual 
mensal estabelecido para a Selic, e seja determinada a exclusão ou a redução da multa 
aplicada, em razão do seu caráter nitidamente confiscatório.    

  
c) seja concedido prazo de 15 dias para a juntada da via original das 

cópias autenticadas da procuração, do substabelecimento e da OAB de seu procurador.
   

A instrução da peça defensória se fez com os documentos: 
Substabelecimento de Procuração, Documentos Pessoais e Substabelecimento nº 826; 
137ª Alteração do Contrato Social; e Anexo I - Relação de filiais do Wal-Mart Brasil LTDA; 
fls. 34 a 57.   

 
O julgador singular, fls. 59 e 60, decide pela procedência do auto de 

infração e fundamenta a sua conclusão com o alicerce do art. 61, especificamente, o seu § 
3° da Lei nº 11.651/1991, que determina o estorno do crédito, cuja redação segue: 

 
Art. 61. O sujeito passivo deverá efetuar o estorno do imposto de que se 
tiver creditado, sempre que o serviço tomado, a mercadoria ou bem 
entrados no estabelecimento, quando: 
[...] 
 
§ 3º O disposto neste artigo também se aplica à operação ou prestação 
subseqüente contemplada com redução de base de cálculo, hipótese em 
que o estorno será proporcional a essa redução. 

 
Considera que esse dispositivo não intenta contra o princípio da não 

cumulatividade do ICMS. “Pelo contrário, valida-o, pois torna harmônica a identificação do 
valor agregado. Quanto ao caráter confiscatório da multa, cumpre dizer que tal discussão 
pertence à seara daqueles que detém o poder de criar leis, que não é o caso da 
autoridade administrativa tributária, que apenas cumpre o que a Lei determina, aplicando-
a ao caso concreto”, fl. 59.  

 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou recorrer a 

uma das Câmaras Julgadoras do Conselho Administrativo Tributário, fl. 61.   
 
 Ele opta pela continuidade do contraditório, fls. 64 a 79, momento 

em que inicia com a afirmação de ausência de análise dos fundamentos da impugnação 
apresentada pelo julgador de Primeira Instância, vez que ele não analisou os pontos 
defendidos na peça de impugnação.  

 
Sabe-se que o processo administrativo também deve-se basear nos 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, a 
fim de possibilitar a real discussão dos pontos questionados pela defesa. 

 
  O princípio da moralidade, regente do Direito Administrativo, está 

sendo renegado no caso, pois a decisão proferida não preenche os requisitos da lei 
estadual, previstos no art. 38 da Lei nº 16.649/09. 

 



 

Questiona sobre a necessidade de estorno proporcional dos créditos 
tomados quando a saída de mercadoria se der com redução da base de cálculo e expõe 
que, no caso, há violação ao princípio da não cumulatividade do imposto. 

 
Acresce, às fls. 65 e 66, sustenta “a fiscalização que a empresa 

deveria ter realizado o estorno dos créditos de ICMS apropriados quando da entrada de 
mercadorias que saíram do estabelecimento com redução de base de cálculo do imposto. 

 
No ponto, importante lembrar que a sistemática de compensação de 

débito e crédito adotada pelo legislador para a cobrança do ICMS tem uma razão de ser, 
que não pode ser desconsiderada quando da interpretação e aplicação da legislação 
tributária; trata-se do princípio da não cumulatividade, trazido pela Constituição Federal 
(art. 155, parágrafo 2°, I) e pela Lei Complementar n° 87/96 (arts. 19 e 20) da que tem por 
objetivo fazer com que o imposto incida efetivamente apenas sobre o montante de valor 
agregado à mercadoria na etapa de circulação específica, evitando-se assim a tributação, 
em fase subsequente de um mesmo valor que já tenha sido tributado pelo ICMS 
anteriormente.” 

 
Logo, não pode a fiscalização obstar o aproveitamento de crédito de 

ICMS legitimamente auferido pelo terceiro de boa-fé, sob pena de restringir o princípio da 
não cumulatividade, que tem fundamento de validade na Constituição Federal e na Lei 
Complementar Federal.  

 
De acordo com o acima referido, a finalidade da não cumulatividade 

é fazer com que a tributação total seja equivalente à aplicação da alíquota sobre o preço 
final do produto, mas dividida entre os elos da cadeia produtiva, não onerando demais 
apenas um deles. 

 
“Tal entendimento deve-se ao fato de que é conceito elementar, em 

direito tributário, que a obrigação de pagar tributo (e nela, o fato gerador) deve guardar 
relação direita com o contribuinte (art. 121, parágrafo único, I do CTN). Admitir-se que o 
ICMS, na forma não cumulativa, pudesse desconsiderar a participação do industrial na 
agregação de valor ao bem, na sua exata medida, implicaria tributá-lo por uma operação 
alheia, a que não deu causa e nem contribuiu de qualquer forma. Parece claro que cada 
industrial deve contribuir com o tributo não precisa extensão de sua participação no 
processo produtivo”, fl. 69. 

 
No que tange ao posicionamento do STF e a jurisprudência acerca 

da impossibilidade de restrição à não cumulatividade, afirma que são incontáveis os 
julgados que, de forma uníssona, sempre taxaram de inconstitucionais quaisquer 
pretensões de modificar, contornar, suprimir, ou abalar de qualquer forma à amplitude do 
princípio da não cumulatividade. 

 
Salienta em sua tese defensória, que no auto de lançamento foi 

imposta à penalidade de multa de 140% do valor do imposto. Referida multa não é devida 
na medida em que o auto não subsiste, mas ainda que se admitisse a sua manutenção, 
certamente não seria possível nestes termos, tendo em vista a sua exorbitância e caráter 
manifestamente confiscatório. 

  
Depois, a finalidade da multa, como se sabe, é punir o contribuinte, a 

fim de inibir a reincidência da infração supostamente cometida, mas isso não significa 
dizer que a multa a ser cobrada terá valor idêntico ao do imposto a ser pago. 

 



 

Quanto à questão dos Juros e Correção Monetária apurados a título 
de tributo deve ser limitada ao percentual estabelecido para os tributos federais, no caso a 
Selic. 

 
Neste caso, os arts. 168 e 170 da Lei nº 11651/91 preveem a 

correção pelo IGP-DI. 
 
Inclui uma série de julgados no seu fundamento recursal, 

entendimentos de diversos doutrinadores e jurisprudências acerca da matéria abordada 
com o intuito de corroborar a sua tese defensória. 

 
Ao final o sujeito passivo requer:  
 
a) que seja julgado improcedente o lançamento nos termos da 

fundamentação, reconhecendo a integralidade do direito ao crédito tomado pela 
impugnante; 

 
b) na remota hipótese de manutenção do auto de infração, sejam a 

taxa de juros o índice de correção monetária fixados de modo que não superem o 
percentual mensal estabelecido para a Selic, e seja determinada a exclusão ou a redução 
da multa aplicada, em razão do seu caráter nitidamente confiscatório.  

 
Com o fim de facilitar o controle das intimações dos atos 

processuais, doravante requer que as intimações da Empresa sejam feitas em nome de 
Fábio Brun Goldschmidt, OAB/RS n°44.441, devidamente constituído nos autos, com 
endereço profissional a Rua Quintino Bocaiúva, 1091, na cidade de Porto Alegre/ RS, sob 
pena de nulidade. 

 
Às fls. 82 a 87, a Terceira Câmara do Conselho Administrativo 

Tributário decidiu acolher a preliminar de nulidade parcial dos autos, por cerceamento do 
direito de defesa, arguida pelo sujeito passivo, a partir da sentença singular, devendo os 
autos retornarem à Primeira Instância para apreciação de toda a matéria.  

 
Em sua tese de voto afirma ser notória a ausência de fundamentação 

deste ato administrativo.  
 
O Acórdão da III CJUL nº 2146/2015 ementou: 
 
Processual. Nulidade parcial dos autos. Cerceamento do direito 
de defesa. Retorno dos autos à Primeira Instância para nova 
apreciação.  
 
A sentença singular desprovida de fundamentos suficientes à 
compreensão das razões de voto do julgador, impede que o 
administrado promova sua defesa, infringindo diversos 
dispositivos legais, dentre eles, os princípios da ampla defesa, 
do contraditório e da segurança jurídica. 
 
Sob esse convencimento de voto, o processo retorna à instância 

singular onde o julgamento anterior é refeito com o atendimento das injunções contidas no 
referido acórdão cameral, conforme decisão inserida às fls. 91 a 93, onde, após a 
identificação dos autos, do relatório e do acréscimo complementar da fundamentação da 



 

decisão anterior, o julgador de Primeira Instância do Conselho Administrativo Tributário 
decide pela procedência do auto de infração.  

 
Em sua fundamentação alega que o sujeito passivo não contesta o 

trabalho de auditagem, mas sim as questões de direito.  
 
Transcreve o § 3º do art. 61 do CTE e o § 4º do art. 6º da Lei nº 

16.469/2009 e, na sequência da sua decisão, ele fundamenta: 
 
Em respeito ao direito de o contribuinte contraditar e ser 

contraditado, “entendo que, no caso de saída de mercadorias com redução na base de 
cálculo, a falta de restrição ao creditamento implica em desoneração de outra saída, agora 
de mercadoria tributada, diversa da operação beneficiada, haja vista que o crédito a esta 
inerente (que deveria ser estornado e não o foi), transfere-se àquela. Neste caso, além de 
não se acumular a tributação, concedeu-se, por via oblíqua, benefício indevido. 

 
O princípio da não cumulatividade não pode ferir a aritmética em 

nome da retórica. Diante disso, denego as pretensões da impugnante quanto aos pontos 
1, 2 e 3, por duas razões: primeiro porque não compete a esse juízo apreciar 
inconstitucionalidade de lei expedida pela Administração Tributária; segundo porque a 
convicção me diz que a lei estadual preserva o princípio da não cumulatividade, em seu 
estado mais puro: o aritmético. 

 
Quanto aos pontos 3 e 4 das razões da impugnante, cabe dizer que 

o percentual dos juros, o índice da correção monetária e os valores das multas aplicáveis 
são aquelas consignadas na Lei Estadual nº 11.651/91. A discussão sobre tais critérios 
pertence à seara daqueles que detém o poder de criar leis, que não é o caso da 
autoridade administrativa tributária, que apenas cumpre o que a Lei determina, aplicando-
se ao caso concreto”, fl. 93. 

 
O sujeito passivo, legalmente intimado, recorre da decisão singular, 

fls. 98 a 117, onde argui a preliminar de nulidade da autuação, por ausência de requisito 
formal, pois o auto de infração é nulo de pleno direito, em face de ausência de requisito 
formal visto que ele não tem a fundamentação legal dos juros e da correção monetária. 

 
Os demais quesitos defensórios forma ratificados de acordo com os 

argumentos impugnatórios. 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Compulsei os autos e avaliei a tese defensória, inclusive as 

preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, e conclui que elas não se 
ajustam com a regra do art. 20 da Lei nº 16.469/2009, o que me motiva a rejeitá-las. 

 
Vejo que o argumento do sujeito passivo sobre as preliminares de 

nulidade da peça básica com a conclusão de que o ato administrativo foi expedido por 
autoridade administrativa competente, o infrator, a infração e a penalidade foram 
identificados com segurança pela fiscalização, o direito de defesa não foi cerceado no 
curso da ação fiscal, e nenhum outro incidente formal de nulidade ocorreu, motivo pelo 
qual o ato administrativo tem o seu andamento pautado pelas normas do processo 
administrativo tributário. 



 

 
Observei, pela análise procedida na referida questão, que elas não 

se enquadram na regra do art. 20 da Lei nº 16.469/2009, motivo pelo qual e numa 
harmonia de convencimento dos pares presentes na sessão cameral de julgamento do 
processo, elas foram rejeitadas nesta fase de julgamento dos autos.  

 
Além do que a devolução do processo para novo julgamento pela 

Primeira Instância veio complementar a parte de direito do fundamento decisório pelo 
próprio autor, que transcreveu o art. 61, § 3º da Lei nº 11.651/91 e, sob a tese de 
inconstitucionalidade, transcreve o art. 6º, § 4º da Lei nº 16.469/2009 e sana a causa da 
nulidade parcial do processo, proferida no julgamento cameral.  

 
O comentário sobre a legalidade na exigência do estorno do crédito, 

na proporção das saídas de mercadorias contempladas com redução da base de cálculo, 
sobre o respeito ao princípio da não cumulatividade do imposto e sobre a cobrança do 
crédito corrigido com a aplicação de índices de juros e da correção monetária, mostra 
convicção de que a legislação tributária goiana prevê a aplicação dos índices corretivos, 
portanto, a ocorrência está prevista em lei.  

 
Reforço o meu entendimento, portanto, ao mencionar que as provas 

trazidas ao processo pelo autuante me convencem de que a nulidade requerida pela 
recorrente não se sustenta diante da legalidade do processo e motiva o seu não 
acolhimento, ou seja, as regras do artigo mencionado nas linhas anteriores não lhe 
oferecem respaldo.  

 
Com suporte nestas evidências, por unanimidade de votos, as 

preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela parte de direito, por insegurança 
na determinação da infração e por cerceamento ao direito de defesa, foram rejeitadas.  

 
Vencida esta primeira parte do voto, o julgador decide o mérito da 

ação, conforme segue: 
 

Quanto ao mérito, considero que o contribuinte, embora tenha 

tido a oportunidade nas fases defensórias, não trouxe para a instrução dos 

contraditórios nenhum demonstrativo de prova contrária ao lançamento de ofício ou 

contraprova capaz de modificar a exigência do crédito. Este procedimento do sujeito 

passivo me convence de que nenhum reparo deve ser procedido no julgamento 

singular. 

 
Os protestos registrados no recurso voluntário são insuficientes para 

garantirem a reforma da decisão singular, principalmente se observar que o recorrente não 
demonstrou a legalidade da manutenção do crédito escriturado no livro fiscal, quando das 
saídas das mercadorias contempladas com o benefício fiscal da redução da base de 
cálculo do imposto. O seu procedimento confirma a presunção fiscal de que houve 
aproveitamento indevido de crédito na sua empresa durante o período investigado pela 
fiscalização. A fundamentação da sua tese não lhe garante a reforma da decisão recorrida 
e nem a declaração da improcedência do questionado neste volume. 

 
Analisei a presente demanda e conclui que o lançamento oferece 

segurança para a cobrança do crédito, visto que a Auditoria Básica do ICMS, fls. 05 a 07, 
evidencia a omissão no recolhimento do imposto, quesito meritório não defendido pela 
recorrente. 



 

 
Diante do procedimento da autuada, sintetizo o voto proferido e a 

insuficiência de contraprova na instrução recursal não reforma a decisão proferida pela 
Primeira Instância, motivo pelo qual considero procedente o auto de infração. 

 
Pelo exposto, decido rejeitar as preliminares de nulidade da peça 

básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por insegurança na determinação da 
infração e a segunda, por cerceamento do direito de defesa. Quanto ao mérito, decido 
conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração.  

 
 

 
 

Sala das sessões, em 11 de julho de 2016. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01012/16 
 
Relator: Conselheiro João Divino de Brito 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Omissão de pagamento de 
ICMS pelo aproveitamento indevido de crédito de ICMS de 
aquisição de energia elétrica por prestador de serviço de 
comunicação. Improcedência. 
 
O ICMS incidente sobre a energia elétrica consumida pelas 
empresas de telefonia, que promovem processo industrial por 
equiparação, pode ser creditado para abatimento do imposto 
devido quando da prestação dos serviços. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 16 de março de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso, 
dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente o auto de 
infração. Foram vencedores os Conselheiros João Divino de Brito e Talita Pimenta Félix. 
Vencido o Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira que votou pela manutenção da 
decisão singular pela parcial procedência no valor do ICMS de R$ 192.759,89 (cento e 
noventa e dois mil, setecentos e cinqüenta e nove reais e oitenta e nove centavos). 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que a NEXTEL 
TELECOMUNICAÇÕES LTDA, estabelecimento prestador de serviço de comunicação, 
efetuou aproveitamento indevido de crédito de ICMS sobre aquisição de energia elétrica, 
nos meses de janeiro a novembro de 2010, omitindo o pagamento do ICMS no valor de R$ 
238.205,09 (duzentos e trinta e oito mil, duzentos e cinco reais e nove centavos), exigido 
no auto de infração juntamente com a penalidade e acréscimos legais. 

 
Citados como infringidos os arts. 58, § 3°, II e 64, da Lei n° 

11.651/91, CTE, c/c o art. 2° da Lei n°13.772/00 e art. 522, II, do Decreto 4.852/97, RCTE, 
proposta a penalidade prevista no art.71, IV, "a", da Lei n° 11.651/91, com redação 
conferida pela Lei 17.917/12. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, Nota 

Explicativa (fls. 05 a 08), Levantamento dos Créditos de ICMS de Entrada de Energia 
Elétrica Escriturados Indevidamente – CFOP 1255 (fls. 09) e extratos do Livro Registro de 
Apuração do ICMS (fls. 10 a 61), dentre outros documentos. 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação (fls. 69 a 87), 

pedindo a improcedência do lançamento, em razão da legalidade do direito ao crédito do 
ICMS decorrente da aquisição de energia elétrica utilizada na geração de 
telecomunicação. 

 
Assevera que atestou esse direito mediante laudo técnico e parecer 

jurídico de especialista na área. 
 
Lastreia seus argumentos com jurisprudência das Cortes Superiores. 



 

 
Invoca o princípio da não cumulatividade e traz em tela discussão 

acerca do art.20 da Lei Complementar n°87/96. Solicita diligências para averiguar o 
alegado. 

 
Em adendo (fls.107 a 108), alega a ocorrência de duplicidade de 

cobrança, visto que o período de janeiro a março de 2010 teria sido objeto do Auto de 
Infração n°4010001513220. 

 
Junta cópia do Auto de Infração n°4010001513220 e seus 

demonstrativos (fls. 110 a 119). 
 
O julgador singular, após considerandos, por meio do Despacho 

n°1348/2014 (fls.122), encaminha os autos à Gerência de Substituição Tributária, para que 
seu titular determine a agente do Fisco que verifique se de fato procede as alegações do 
sujeito passivo, informando, conclusivamente, qual seria o valor do crédito tributário 
remanescente. 

 
Um dos autores do lançamento, atendendo o Despacho n° 

1348/2014, em relatório (fls. 123 a 124), admite a ocorrência de duplicidade de 
lançamento, relativamente ao período de janeiro a março de 2010. Em razão da 
duplicidade, exclui do presente auto de infração o ICMS no valor original de R$ 45.445,20, 
remanescendo o ICMS no valor de R$ 192.759,89. 

 
Intimado (fls.126 a 127), o sujeito passivo não se manifesta acerca 

do resultado dessa diligência. 
 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, apreciando 

as razões da defesa, rejeitas as questões incidentais e, no mérito, decide pela 
procedência em parte do lançamento, alterando o valor originário do ICMS para R$ 
192.759,89 (cento e noventa e dois mil setecentos e cinquenta e nove reais e oitenta e 
nove centavos), consoante a Sentença n°1907/2015 (fls.129 a 138). 

 
A Representação Fazendária, por meio do Despacho n°1183/2015 

(fls.139), manifesta-se de acordo com o teor da sentença singular. 
 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 143 a 

159), reiterando os argumentos e pedidos formulados na impugnação, expostos 
anteriormente. 

 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
A acusação formulada no auto de infração é de que a NEXTEL 

TELECOMUNICAÇÕES LTDA, estabelecimento prestador de serviço de comunicação, 
efetuou aproveitamento indevido de crédito de ICMS sobre aquisição de energia elétrica, 
nos meses de janeiro a novembro de 2010, omitindo o pagamento do ICMS no valor de R$ 
238.205,09 (duzentos e trinta e oito mil duzentos e cinco reais e nove centavos). 

 



 

Considero regular a apropriação do crédito de ICMS sobre aquisição 
de energia elétrica efetuado pelo sujeito passivo, pelo que exponho: 

 
A vigente Constituição Federal, em seu art. 155, II, § 2°, I, 

estabeleceu o princípio da não cumulatividade do ICMS: 
 
Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos 
sobre:  
[...] 
II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de 
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, 
ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior; 
[...] 
§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte 
 
I - será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada 
operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços 
com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou 
pelo Distrito Federal; 
[...] 

 
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), considerando a multiplicidade 

de recurso a respeito da matéria, submeteu o Recurso Especial n° 1.201.635-MG, ao 
regime do artigo 543-C do CPC (recursos repetitivos), afetando-o à Primeira Seção do 
STJ, nos termos do artigo 2°, § 1°, da Resolução n° 08/2008 daquela Corte de Justiça. 

 
Sobre o mérito do recurso, a Primeira Seção do STJ, no julgamento 

do REsp 1.201.635/MG, de relatoria do Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 21/10/2013, 
processado sob o rito do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de possibilidade 
creditamento de ICMS sobre a energia elétrica utilizada na prestação de serviços por 
concessionárias de telecomunicações, cuja atividade seria equiparada à industrialização, 
nos termos da seguinte ementa: 

 
1. A disposição prevista no art. 1º do Decreto 640/62, equiparando os 

serviços de telecomunicações à indústria básica, para todos os efeitos 
legais, é válida e compatível com a legislação superveniente e atual, 
continuando em vigor, já que não houve revogação formal do aludido 
decreto. 

 
2. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 842.270/RS , firmou 

compreensão no sentido de que o ICMS incidente sobre a energia 
elétrica consumida pelas empresas de telefonia, que promovem 
processo industrial por equiparação, pode ser creditado para 
abatimento do imposto devido quando da prestação de serviços. 
Inteligência dos arts. 33, II, b, da Lei Complementar 87/96, e 1 do 
Decreto 640/62. 

 
3. Ademais, em virtude da essencialidade da energia elétrica, enquanto 

insumo, para o exercício da atividade de telecomunicações, induvidoso 
se revela o direito ao creditamento de ICMS, em atendimento ao 
princípio da não-cumulatividade. 

 
4. O princípio da não-cumulatividade comporta três núcleos distintos de 

incidência: (I) circulação de mercadorias; (II) prestação de serviços de 
transporte; e (III) serviços de comunicação. 
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5. "O art. 33, II, da LC 87/96 precisa ser interpretado conforme a 
Constituição, de modo a permitir que a não cumulatividade alcance os 
três núcleos de incidência do ICMS previstos no Texto Constitucional, 
sem restringi-la à circulação de mercadorias, sem dúvida a vertente 
central, mas não única hipótese de incidência do imposto" ( REsp 
842.270/RS , Rel. Ministro LUIZ FUX, Rel. p/ Acórdão Ministro CASTRO 
MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/05/2012, DJe 26/06/2012). 

 
6. Recurso especial a que se dá provimento. Acórdão submetido ao rito do 
art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008. 

 
A Lei Complementar n° 104, de 09 de outubro de 2013, conhecida 

como Código de Defesa do Contribuinte (CDC), em seu art. 32, II, estabelece: 
 

Art. 32. Nos processos administrativos, a Administração Pública deverá observar, dentre outras 
regras e princípios: 
 

I – a adequação entre os meios e os fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções 
em medida superior àquelas estritamente necessárias a se atingir a finalidade por eles almejada;  
 
II – a jurisprudência firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal e pelo Superior 
Tribunal de Justiça, neste último caso em sede de recurso repetitivo: 
 

a) por “jurisprudência firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal” 
deve-se entender as decisões proferidas em sede de controle 
concentrado de constitucionalidade, em recurso extraordinário 
submetido à repercussão geral ou mesmo em recursos extraordinários 
processados normalmente, quando se tratar de entendimento reiterado; 

 

III – a adoção de formas simples e capazes de propiciar adequado grau de certeza, segurança e 
respeito aos direitos dos contribuintes; 
 

IV – a motivação de todos os seus atos de forma objetiva, clara e congruente; 

 
Pelo princípio da não cumulatividade do ICMS (CF/88, art. 155, II, § 

2°, I), face a essencialidade da energia elétrica (insumo) no exercício da atividade de 
telecomunicações firmada na jurisprudência (decisões de tribunais superiores) e com 
respaldo do art. 32, II, do CDC, a empresa autuada, NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES 
LTDA, tem direito líquido e certo de se creditar do ICMS sobre a aquisição de energia 
elétrica, tornando improcedente a presente exigência fiscal. 

 
Ante o exposto, conheço do recurso, dou-lhe provimento para 

reformar a sentença singular e considerar improcedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões, em 07 de julho de 2016. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01014/16 
 
Relator: Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação tributária principal.  
I - Decadência. Rejeição. Decisão não unânime. 
Quando  não  houver  declaração  do  débito,  o  prazo  
decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito 
tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do 
CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o 
dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da 
autoridade administrativa. (Súmula 555, STJ) 
II - Aquisição de material de construção por estabelecimento 
contribuinte do imposto para aplicação em obra própria. 
Creditamento do Imposto. Impossibilidade. Procedência. 
Decisão não unânime. 
1. A Lei complementar assegura o direito ao crédito do ICMS 
decorrente de entrada de mercadoria destinada ao ativo 
imobilizado.  
2. Em se tratando de crédito relativo ao ativo fixo, o direito fica 
sujeito a duas condições: deve se tratar de mercadoria e esta 
deve ser destinada ao ativo imobilizado.  
3. Os materiais de construção, antes de se agregarem às 
construções são mercadorias, mas não fazem parte do ativo 
imobilizado; uma vez incorporados aos prédios, farão parte do 
ativo imobilizado, mas deixarão de ser mercadorias para se 
tornarem imóveis.  
4. Portanto, a entrada de materiais de construção, destinados à 
implantação de estabelecimentos industriais ou comerciais, não 
dá direito ao crédito de ICMS. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de julho de 2016, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de 
decadência. Foram vencedores os Conselheiros Jorge Antônio Bezerra Oliveira e Nislene 
Alves Borges. Vencido o Conselheiro Mauricio Ribeiro de Paiva. Quanto ao mérito, por 
maioria de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença 
singular que considerou procedente o auto de infração. Foram vencedores os 
Conselheiros Jorge Antônio Bezerra Oliveira e Nislene Alves Borges. Vencido o 
Conselheiro Mauricio Ribeiro de Paiva que votou pela improcedência do lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O presente processos trata de exigência de pagamento do ICMS em razão da 
escrituração indevida de créditos do imposto, nos exercícios de 2010 e 2011, relativamente à 
entrada de materiais de construção, relacionados em notas fiscais constantes do demonstrativo 
em anexo, as quais foram escrituradas como se fossem bens do ativo imobilizado. 

Entretanto, entende o Fisco Estadual tratar-se de mercadorias destinadas a uso 
ou consumo do estabelecimento e, em função disto, é procedido, via lançamento de ofício, o 
estorno do crédito respectivos,  cobrando-se o ICMS em razão do referido creditamento. 



 

Destaco que a autuada atua no ramo de laticínios e, obviamente, adquiriu as 
mercadorias (material de construção) para a realização de obra em seu parque industrial. 

Julgado procedente o lançamento fiscal em primeira instância, mediante 
sentença de fls. 47/49, a autuada interpõe o presente recurso voluntário, no qual pede que seja 
julgado improcedente o auto de infração, por absoluta falta de suporte legal. 

Em síntese, alega a recorrente que ocorreu a decadência parcial do crédito 
tributário em relação ao período de janeiro a novembro de 2010, por força do disposto no artigo 
150 § 4º do art. 150 do CTN. Neste sentido, são demonstradas as datas da lavratura do auto de 
infração e dos fatos geradores, demostrando-se o transcurso do lapso quinquenal caracterizador 
da decadência. 

Alega ainda, que o direito ao crédito do ICMS lhe é assegurado pelo princípio da 
não-cumulatividade do ICMS e, neste sentido, invoca a lei complementar 87/96, que regulamenta o 
ICMS a nível nacional, para deduzir que o seu artigo 20 lhe confere direito a não cumulatividade do 
imposto, sendo certo que a restrição contida no artigo 33 da referida Lei alcança apenas as 
mercadorias destinadas a uso e consumo do estabelecimento, o que não seria o caso. 

Aduz que o material de construção compõe o ativo imobilizado, visto que o 
material de uso e consumo é contabilizado como despesa, isto é, tratando-se de ponto de vista 
contábil de um lançamento modificativo, ao passo que a aquisição de bens para o ativo imobilizado 
é contabilizado na conta de ativo e não representa lançamento modificativo e sim permutativo. 

Conclui, assim, que do ponto de vista contábil fica demonstrado que trata-se de 
produto para o ativo imobilizado, uma vez que a lei tributária não pode alterar a definição o 
conteúdo e o alcance de institutos conceitos e formas de direito privado (CTN, art. 110) e o 
conceito de ativo imobilizado advém da lei 6404/76, de modo que as leis estaduais não poderia 
trazer conceito diverso. 

Em apoio ao seu entendimento, reproduz algumas decisões judiciais do Tribunal 
de Justiça do Estado de Goiás e do STF, os quais fixam entendimento a respeito da qualificação 
jurídica dos bens destinados a compor o ativo do estabelecimento industrial. 

Ao final, requer a declaração de improcedência do lançamento fiscal. 

É o relatório. Decido. 

No que se refere a alegação de decadência, entendo que não estão presentes as 
condições que caracterizam a perda do direito de lançamento do crédito tributário relativamente ao 
período aventado, isto é, janeiro a dezembro de 2010. 

Neste sentido, e com o intuito de abreviar a discussão, busco apoio na Súmula 
555 do STJ, cujo enunciado é o seguinte: 

Quando  não  houver  declaração  do  débito,  o  prazo  decadencial quinquenal para o 
Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do 
CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o 
pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa. 

Com efeito, no lançamento por homologação, a declaração do débito refere-se à 
atividade do contribuinte que, sem prévio exame da  autoridade  administrativa, deverá  calcular e  
declarar  o  quanto  deve,  antecipando  o  pagamento  do imposto. Feito isto, cabe ao Fisco 
conferir se o valor pago foi correto e, caso tenha sido, fará a homologação deste pagamento. 

In casu, ao se creditar de valor que seria indevido, a quantia omitida escapa à 
declaração do débito e, ipso facto, consoante o verbete sumular, impõe a regra de contagem do 
prazo decadencial prescrito no art. 173, I, do CTN. 

No que se refere ao mérito, a questão que se coloca nesse processo não é tão 
simples quanto parece. 

Em geral este Conselho Administrativo Tributário tem julgado a matéria relativa 
aquisição de material de construção por estabelecimento industrial para efeito da incidência do 
diferencial de alíquotas (CTE, art. 13, III). 

Neste aspecto, a questão fica resolvida quando, mediante interpretação 
sistemática, se confronta a norma goiana com a Lei Complementar 87/96 e com o próprio texto 
constitucional vigente à época dos fatos, os quais, claramente, apontam a incidência do diferencial 
de alíquotas nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final 



 

localizado em outro Estado, quando este for contribuinte do imposto, apontando para as 
aquisições de bens e serviços na última etapa do ciclo de circulação de mercadorias. 

Agora, o que se discute aqui é outra coisa. A autuada adquire material de 
construção e se credita do imposto relativo as estas aquisições. Assim, parte da premissa de que 
os bens adquiridos integram seu ativo imobilizado e, consoante a regra de creditamento aplicável 
(LC 87/96, art. 20, § 5º, I) lança os valores correspondentes no Registro de Controle de Crédito de 
ICMS do Ativo Permanente - CIAP. 

O argumento deduzido na peça recursal, como já visto, tem apoio nas regras da 
contabilidade. Segundo o raciocínio da recorrente, a aquisição de bens para o ativo impõe um 
lançamento do tipo permutativo enquanto que a aquisição de bens para uso e consumo (despesa) 
implica lançamento do tipo modificativo, com redução patrimonial. 

Embora reconhecendo a relevância da argumentação técnica apresentada, 
destaco que a matéria já foi objeto de apreciação pela administração tributária estadual por 
ocasião da expedição do Parecer nº 0726/2000-AST, em resposta consulta sobre aproveitamento 
de crédito de materiais destinados à construção de imóvel. 

Da aludida peça de consulta extraímos o seguinte excerto, com o qual 
fundamentos a presente decisão: 

Rubens Requião, em seu Curso de Direito Comercial, citando GARRIGUES, indica os 
elementos caracterizadores das mercadorias. 

“a) corporalidade, que as distingue dos bens imateriais; b) mobilidade, que exclui os bens 
imóveis; c) aptidão para o tráfico; d) valor patrimonial próprio, intrínseco da própria coisa, 
excluindo-se os títulos de crédito; e) permanência atual no tráfico mercantil.” 

A definição de bens imóveis está retratada no Livro II, art. 43 do Código Civil: 

“Art. 43. São bens imóveis: 

................................................................................................. 

II – tudo quanto o homem incorporar permanentemente ao solo, como a semente lançada 
à terra, os edifícios e construções, de modo que se não possa retirar sem destruição, 
modificação, fratura, ou dano;” 

Os imóveis, portanto, não são considerados mercadorias e, além disso, não se incluem 
no campo de incidência do ICMS. A consulta refere-se a materiais de construção 
destinados à edificação de estabelecimentos comerciais ou industriais. Tais bens são 
mercadorias, enquanto não agregados à construção, quando, então, isso acontecer, 
passarão a ser considerados imóveis. 

Os materiais de construção adquiridos pelo estabelecimento não se destinam à revenda 
ou à industrialização, mas à incorporação à obra de construção civil, para uso próprio. 
Não são, também, mercadorias destinadas ao ativo imobilizado. Serão imobilizados mas 
na forma de imóvel, perdendo suas características originais.  

A Lei complementar diz que assegura o direito ao crédito do ICMS decorrente de entrada 
de mercadoria destinada ao ativo imobilizado. Em se tratando de crédito relativo ao ativo 
fixo, para haver direito a eles, duas condições devem ser obedecidas: deve ser 
mercadoria e deve ser destinada ao ativo imobilizado. Ora, os materiais de construção, 
antes de se agregarem às construções são mercadorias, mas não fazem parte do ativo 
imobilizado; uma vez incorporados aos prédios, farão parte do ativo imobilizado, mas 
deixarão de ser mercadorias para se tornarem imóveis. Portanto, a entrada de materiais 
de construção, destinados à implantação de estabelecimentos industriais ou comerciais, 
não dá direito ao crédito de ICMS. 

O bem imóvel é sempre uma não mercadoria, embora faça parte do ativo permanente da 
empresa. Os materiais destinados à construção de prédios da empresa são mercadorias, 
mas não fazem parte daquele grupo contábil, uma vez incorporados às construções, 
deixam de ser mercadorias e passam a ser imóveis. Como a lei diz entrada de 
mercadoria destinada ao ativo permanente, concluímos não ser possível o 
aproveitamento do ICMS relativo à entrada dos materiais de construção. 

Diante do exposto, rejeito a preliminar de decadência e, quanto ao mérito, 
conheço do recurso apresentado, nego-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. 

 



 

 
 

Sala das sessões, em 07 de julho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01029/16 
 
Relator: Conselheiro Alcedino Gomes Barbosa 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação tributária principal. Omissão de 
pagamento de imposto em razão da escrituração indevida de 
valores à título de crédito outorgado do ICMS para atacadista em 
operações interestaduais. Procedência. 
 
Prospera o crédito tributário lançado no auto de infração 
quando o sujeito passivo não apresentar argumentos nem 
provas capazes de elidir os fundamentos da respectiva 
acusação fiscal. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 08 de junho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Alcedino 
Gomes Barbosa, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Gilmar Rodrigues de Almeida, 
José Luiz Rosa e Washington Luis Freire de Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu pagamento 
de ICMS, no período entre abril/2013 e maio/2015, em razão da escrituração indevida de 
valores a título de crédito outorgado do ICMS para atacadista nas operações 
interestaduais, uma vez que as operações de vendas foram destinadas a empresas 
inexistentes, em nome de falecidos ou recolhidos ao sistema carcerário antes dos atos 
constitutivos, caracterizando simulação de vendas interestaduais. Em consequência, 
deverá pagar o imposto omitido correspondente ao percentual de 3% sobre o valor dessas 
operações simuladas, acrescido de multa, juros e correção monetária.  

 
Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 41, 

inciso III, 42 e 64 da Lei nº 11.651/91, combinado com os artigos 1º e 11, inciso III, do 
Anexo IX do Decreto nº 4.852/97, tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 71, 
inciso IV, alínea “a”, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 17.917/2012.  

 
A peça inicial foi instruída com os documentos de fls. 04/52.  
 
Devidamente intimado em Primeira Instância (fls. 49/50), o sujeito 

passivo ingressa com Impugnação às fls. 55/70, alegando que não lhe compete fiscalizar a 
validade do quadro social de seus adquirentes, atividade que é de competência da Junta 
Comercial. Alega, também, que consultou o sistema SINTEGRA para a emissão dos 
documentos fiscais, pelo que deve ser considerado o princípio da boa fé. Em seguida, 
questiona o caráter confiscatório da multa aplicada, em ofensa ao artigo 150, inciso IV, da 
Constituição Federal. Finaliza, requerendo que seja declarada a improcedência do auto de 
infração. 
 

Sobreveio a sentença singular de fls. 80/82, pelo qual o julgador 
decidiu pela procedência do auto de infração. Fundamenta sua decisão aduzindo que a 



 

defesa se limitou a arrazoar questões de direito, e que não faz parte do órgão de registro 
público de empresa mercantis e atividades afins fiscalizar a regularidade temporal de 
empresas. Afirma que o volume de operações destinadas aos virtuais adquirentes é 
incompatível com o que poderia ocorrer na realidade, assim, caberia ao sujeito passivo 
verificar quem seriam seus parceiros comerciais. Destaca, ainda, que há evidente ganhos 
financeiros com tal prática, quer pela diferença das alíquotas, quer pelo indevido usufruto 
do crédito outorgado, assim, pelo conjunto probatório, o auto de infração deve ser mantido 
na íntegra. 

 
Intimado da decisão singular (fls. 83/85), o sujeito passivo interpõe 

Recurso Voluntário às fls. 87/105 reiterando os argumentos expendidos anteriormente. 
 
É o Relatório.  
 
 
 

VOTO 
 
 
Tratam os autos de crédito tributário constituído em desfavor do 

sujeito passivo por ter omitido o imposto em razão da escrituração indevida de valores à 
título de crédito outorgado do ICMS para atacadistas nas operações interestaduais, 
conforme atestam os relatórios da Receita Federal, caracterizando simulação de vendas 
interestaduais a contribuintes.  

 
Inicialmente destaco que não há no processo questões preliminares, 

prejudiciais, de caráter terminativo, a serem apreciadas.   

Quanto ao mérito, ao proceder à análise do conteúdo do presente 
processo, na condição de seu relator, entendo que razão assiste à Fazenda Pública 
quanto à constituição do presente crédito tributário.  

 
Considerando que o assunto fora apreciado com a devida 

propriedade pelo douto Julgador Singular, que na lapidar decisão de fls. 80/82, 
manifestou-se pela procedência do auto de infração, acolho “ipsis litteris” sua 
argumentação relativa à questão meritória, ao qual transcrevo abaixo, adotando-a como 
razão de decidir:  

 
Pelo que é mencionado no documento de fls. 06, a empresa autuada foi notificada e deixou 
de cumprir as comprovações necessárias de cheques de pagamento e demonstrativos 
contratuais de vendas que identificassem o preposto comprador e os cheques de 
pagamento. Em sua linha de defesa, a autuada nada menciona a respeito. Limita-se a 
arrazoar questões de direito, basicamente que a obrigação de verificar o quadro social dos 
adquirentes pertencente à Junta Comercial e que consultou o SINTEGRA para a emissão de 
documentos fiscais e que as inscrições estaduais estavam válidas ao tempo das emissões. 

Não faz parte do órgão registro público de empresas mercantis e atividades fins, a 
fiscalização a respeito da regularidade temporal das empresas, na forma do previsto na Lei 
nº 8934 de 1994.  

Entendo que o volume de operações destinadas aos virtuais adquirentes é incompatível com 
o que poderia ocorrer na realidade, haja vista que inclusive em três filiais da mesma 
empresa, verificou-se idêntica prática, gerando os autos de infração nº 4011503288893, 
4011503300508 e 40115003312948, todos com lançamento de ofício por diferença de 
alíquotas interna e interestaduais. Tal conduta pela reiteração, pela contumácia, desafia até 
o senso comum, o que dirá o senso técnico. Caberia ao sujeito passivo, através de seus 
colaboradores, verificar quem seriam seus parceiros comerciais, verificando minimamente 
sua compatibilidade com o razoável, assumindo, ao contrário, pelos menos os riscos 
inerentes “à culpa in elegendo”. Há evidentes ganhos financeiros com tal prática, quer pela 
diferença das alíquotas, quer pelo indevido usufruto do crédito outorgado, o que foi objeto do 



 

lançamento através dos autos de infração nº 4011503289431, 4011503300770 e 
4011503313162. Assim, pelo conjunto probatório, não vejo como desconstituir o trabalho 
realizado pelos representantes do fisco. 

DISPOSITIVO 

Isto posto, conheço da impugnação, nego-lhe provimento, para decidir em seguida, pela 
PROCEDÊNCIA da pretensão inicial do fisco. 

 
 
Com isso a acusação permanece incólume, conforme descrita na 

inicial. O valor que o Fisco entende como correto não foi devidamente objetado pela parte 
passiva. Também seria importante destacar que o valor apresentado pelo Fisco, de fato, 
guarda absoluta sintonia com a realidade, trazendo mais força para acusação. 

 
Ante o exposto, é forçoso concluir que o histórico contido no auto de 

infração se coaduna com a fundamentação jurídica, ou seja, com os artigos supostamente 
infringidos. Posto isso, entendo que o presente lançamento preenche as condições 
estabelecidas no artigo 160 da Lei nº11.651/91, motivo pelo qual a pretensão fazendária 
deve prosperar. 

Assim, voto em uníssono com meus pares, conhecendo do recurso, 
negando-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração.  

 
 

Sala das sessões, em 07 de julho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01030/16 
 
Relator: Conselheiro Alcedino Gomes Barbosa 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação tributária principal. Omissão de 
pagamento de imposto em razão da escrituração indevida de 
valores à título de crédito outorgado do ICMS para atacadista em 
operações interestaduais. Procedência. 
 
Prospera o crédito tributário lançado no auto de infração 
quando o sujeito passivo não apresentar argumentos nem 
provas capazes de elidir os fundamentos da respectiva 
acusação fiscal. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 08 de junho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Alcedino 
Gomes Barbosa, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Gilmar Rodrigues de Almeida, 
José Luiz Rosa e Washington Luis Freire de Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu pagamento 
de ICMS, no período entre abril/2013 e junho/2015, em razão da escrituração indevida de 
valores a título de crédito outorgado do ICMS para atacadista nas operações 
interestaduais, uma vez que as operações de vendas foram destinadas a empresas 
inexistentes, em nome de falecidos ou recolhidos ao sistema carcerário antes dos atos 
constitutivos, caracterizando simulação de vendas interestaduais. Intimado, o sujeito 
passivo não apresentou nenhuma documentação comprobatória das operações de 
vendas. Em consequência, deverá pagar o ICMS correspondente ao percentual de 3% 
sobre o valor dessas operações simuladas, mais multa, juros e correção monetária. 

 
Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 41, 

inciso III, 42 e 64 da Lei nº 11.651/91, combinado com os artigos 1º e 11, inciso III, do 
Anexo IX do Decreto nº 4.852/97, tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 71, 
inciso IV, alínea “a”, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 17.917/2012. 

 
A peça inicial foi instruída com os documentos de fls. 04/56.  
 
Devidamente intimado em Primeira Instância (fls. 57/58), o sujeito 

passivo ingressa com Impugnação às fls. 63/78 alegando que não lhe compete fiscalizar a 
validade do quadro social de seus adquirentes, atividade que é de competência da Junta 
Comercial. Alega, também, que consultou o sistema SINTEGRA para a emissão dos 
documentos fiscais, pelo que deve ser considerado o princípio da boa fé. Em seguida, 
questiona o caráter confiscatório da multa aplicada, em ofensa ao artigo 150, inciso IV, da 
Constituição Federal. Finaliza, requerendo que seja declarada a improcedência do auto de 
infração. 

 



 

Sobreveio a sentença singular de fls. 88/90, pelo qual o julgador 
decidiu pela procedência do auto de infração. Fundamenta sua decisão aduzindo que a 
defesa se limitou a arrazoar questões de direito, e que não faz parte do órgão de registro 
público de empresa mercantis e atividades afins fiscalizar a regularidade temporal de 
empresas. Afirma  que o volume de operações destinadas aos virtuais adquirentes é 
incompatível com o que poderia ocorrer na realidade, assim, caberia ao sujeito passivo 
verificar quem seriam seus parceiros comerciais. Destaca, ainda, que há evidente ganhos 
financeiros com tal prática, quer pela diferença das alíquotas, quer pelo indevido usufruto 
do crédito outorgado, assim, pelo conjunto probatório, o auto de infração deve ser mantido 
na íntegra. 

 
Intimado da decisão singular (fls. 91/93), o sujeito passivo interpõe 

Recurso Voluntário às fls. 95/113 reiterando os argumentos expendidos anteriormente.  
 
É o Relatório.  
 
 

VOTO 
 

Tratam os autos de crédito tributário constituído em desfavor do 
sujeito passivo por ter omitido o imposto em razão da escrituração indevida de valores à 
título de crédito outorgado do ICMS para atacadistas nas operações interestaduais, 
conforme atestam os relatórios da Receita Federal, caracterizando simulação de vendas 
interestaduais a contribuintes.  

 
Inicialmente destaco que não há no processo questões preliminares, 

prejudiciais, de caráter terminativo, a serem apreciadas.   

Quanto ao mérito, ao proceder à análise do conteúdo do presente 
processo, na condição de seu relator, entendo que razão assiste à Fazenda Pública 
quanto à constituição do presente crédito tributário.  

 
Considerando que o assunto fora apreciado com a devida 

propriedade pelo douto Julgador Singular, que na lapidar decisão de fls. 88/90, 
manifestou-se pela procedência do auto de infração, acolho “ipsis litteris” sua 
argumentação relativa à questão meritória, ao qual transcrevo abaixo, adotando-a como 
razão de decidir: 

 
Pelo que é mencionado no documento de fls. 06, a empresa autuada foi notificada e deixou 
de cumprir as comprovações necessárias de cheques de pagamento e demonstrativos 
contratuais de vendas que identificassem o preposto comprador e os cheques de 
pagamento. Em sua linha de defesa, a autuada nada menciona a respeito. Limita-se a 
arrazoar questões de direito, basicamente que a obrigação de verificar o quadro social dos 
adquirentes pertencente à Junta Comercial e que consultou o SINTEGRA para a emissão de 
documentos fiscais e que as inscrições estaduais estavam válidas ao tempo das emissões. 

Não faz parte do órgão registro público de empresas mercantis e atividades fins, a 
fiscalização a respeito da regularidade temporal das empresas, na forma do previsto na Lei 
nº 8.934 de 1994.  

Entendo que o volume de operações destinadas aos virtuais adquirentes é incompatível com 
o que poderia ocorrer na realidade, haja vista que inclusive em três filiais da mesma 
empresa, verificou-se idêntica prática, gerando os autos de infração nº 4011503288893, 
4011503300508 e 4011503312948, todos com lançamento de ofício por diferença de 
alíquotas interna e interestaduais. Tal conduta pela reiteração, pela contumácia, desafia até 
o senso comum, o que dirá o senso técnico. Caberia ao sujeito passivo, através de seus 
colaboradores, verificar quem seriam seus parceiros comerciais, verificando minimamente 
sua compatibilidade com o razoável, assumindo, ao contrário, pelos menos os riscos 
inerentes “à culpa in elegendo”. Há evidentes ganhos financeiros com tal prática, quer pela 
diferença das alíquotas, quer pelo indevido usufruto do crédito outorgado, o que foi objeto do 



 

lançamento através dos autos de infração nº 4011503289431, 4011503300770 e 
4011503313162. Assim, pelo conjunto probatório, não vejo como desconstituir o trabalho 
realizado pelos representantes do fisco. 

DISPOSITIVO 

Isto posto, conheço da impugnação, nego-lhe provimento, para decidir em seguida, pela 
PROCEDÊNCIA da pretensão inicial do fisco. 

 
 
Com isso a acusação permanece incólume, conforme descrita na 

inicial. O valor que o Fisco entende como correto não foi devidamente objetado pela parte 
passiva. Também seria importante destacar que o valor apresentado pelo Fisco, de fato, 
guarda absoluta sintonia com a realidade, trazendo mais força para acusação. 

 
Ante o exposto, é forçoso concluir que o histórico contido no auto de 

infração se coaduna com a fundamentação jurídica, ou seja, com os artigos supostamente 
infringidos. Posto isso, entendo que o presente lançamento preenche as condições 
estabelecidas no artigo 160 da Lei nº11.651/91, motivo pelo qual a pretensão fazendária 
deve prosperar. 

Assim, voto em uníssono com meus pares, conhecendo do recurso, 
negando-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões, em 07 de julho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01041/16 
 
Relator: Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade da peça básica, 
arguidas pela autuada, por insegurança na determinação da 
infração e por cerceamento ao direito de defesa. Rejeitadas. 
Mérito. Omissão de pagamento do ICMS. Manutenção da 
decisão singular. Procedência.   
 
1. O auto de infração expedido de acordo com o ensinamento do 
art. 8º da Lei nº 16.469/2009 suporta a constituição do crédito, 
garante o objetivo do lançamento e respalda a cobrança do 
crédito em qualquer fase do processo; 
 
2. A ausência de afronta à prescrição do art. 20 da Lei nº 
16.469/2009 impõe a rejeição das preliminares arguidas pelas 
partes que se sentirem prejudicadas e enseja a continuidade do 
processo para que o mérito da ação seja apreciado e julgado 
pela autoridade competente; 
 
3. Deve ser mantido o julgamento proferido pela Primeira 
Instância, quando o sujeito passivo formular as suas alegações 
contraditórias e estas se apresentarem destituídas de provas 
essenciais para a improcedência da questão. Diante deste 
procedimento do sujeito passivo, o julgador se convence da 
existência do ilícito fiscal e confirma a exigência do 
cumprimento da obrigação tributária evidenciada no auto de 
infração. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 22 de junho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por 
insegurança na determinação da infração e a segunda, por cerceamento do direito de 
defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo, Heli 
José da Silva e Lidilone Polizeli Bento. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, 
conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Aguinaldo Fernandes de Melo, Heli José da Silva e Lidilone Polizeli Bento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A descrição do fato gerador da obrigação tributária principal acusa o 
sujeito passivo de omissão no recolhimento do ICMS, na importância de RS 23.530,68 
(vinte e três mil, quinhentos e trinta reais e sessenta e oito centavos), em razão da falta de 
estorno proporcional de crédito no período de 01 de janeiro a 31 de março de 2012, 
relativo ás saídas de mercadorias, contempladas com redução de base de cálculo, 
conforme demonstram o relatório analítico, anexo, que discrimina as vendas com 
benefício, respectivas entradas e cálculo do estorno. Em consequência, o sujeito passivo 



 

deve pagar o imposto omitido, junto com a penalidade e demais acréscimos legais, 
conforme demonstrativos e documentos anexos.   

 
A fiscalização indica a infração descrita de acordo com os artigos 61, 

§ 3° e 64 da Lei nº 11.651/91 –CTE, combinado com o artigo 58, inciso I, alínea "b" do 
Decreto nº 4.852/97 e art. 8° do Anexo IX do Decreto 4.852/97. A penalidade proposta 
atende à prescrição do artigo 71, inciso IV, alínea "a" do CTE.  

  
O auto de infração está instruído com os documentos: Anexo 

Estruturado - Detalhamento do Crédito Tributário; Ordem de Serviço nº 0263/2012; 
Auditoria Básica do ICMS; Recibo de Entrega de Relatórios Digitais; e CD, fls. 03 a 09.
   

  O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 
apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de fls. 10 e 11.   

 
Em sua impugnação fls. 14 a 33, o sujeito passivo alega violação ao 

princípio da não cumulatividade com base no art. 155, § 2°, inciso I e na Lei 
Complementar n°87/96, arts. 19 e 20, vez que esses artigos têm “por objetivo fazer com 
que o imposto incida efetivamente apenas sobre o montante de valor agregado à 
mercadoria na etapa de circulação específica, evitando-se assim a tributação, em fase 
subsequente, de um mesmo valor que já tenha sido tributado pelo ICMS anteriormente”, fl. 
15. 

 
Demonstra ter restrição à não cumulatividade: adoção de base de 

cálculo diversa da constitucionalmente prevista no art. 121, parágrafo único, inciso I do 
CTN. 

 
Instrui a sua tese de defesa com a juntada de vários julgados e 

jurisprudências sentenciados pelo STF, no que se refere ao critério da 
inconstitucionalidade quanto às pretensões de modificar, contornar, suprimir ou abalar de 
qualquer forma a amplitude do princípio da não cumulatividade. 

 
Acresce, fl. 24, que o STF sempre entendeu que as únicas restrições 

possíveis ao princípio da não cumulatividade são exclusivamente aquelas constantes do 
Texto da Carta, sendo, de igual forma, vedado ao legislador inferior, restringir ou atenuar o 
alcance e a eficácia da norma constitucional”, transcrição sem o negrito. 

 
Sustenta que no auto de lançamento foi imposta a penalidade de 

multa de 140% do valor do imposto. A referida multa não é devida na medida em que o 
auto não subsiste, a admitir a sua manutenção, certamente não seria possível nestes 
termos, tendo em vista a exorbitância da multa e o caráter confiscatório. 

 
“É notório que a multa de 140% sobre o valor do imposto é 

confiscatória, uma vez que atenta contra o direito de propriedade garantido no art. 5°, 
inciso XXII da Constituição Federal”, fl. 25. 

  
Quanto à questão da cobrança do imposto com acréscimos de juros 

e Correção Monetária entende que esses acréscimos devem limitar-se ao percentual 
estabelecido para os tributos federais, no caso a Selic, conforme preveem os arts. 168 e 
170 da Lei nº 11.651/91, que a correção se faça com a utilização dos índices editados pelo 
IGP-DI. 

 
Ao final o sujeito passivo requer:  



 

 
a) que o auto de infração seja julgado improcedente; 
  
b) na remota hipótese de manutenção do auto de infração, sejam os 

juros e o índice de correção monetária fixados de modo que não superem o percentual 
mensal estabelecido para a Selic, e seja determinada a exclusão ou a redução da multa 
aplicada, em razão do seu caráter nitidamente confiscatório.    

  
c) seja concedido prazo de 15 dias para a juntada da via original das 

cópias autenticadas da procuração, do substabelecimento e da OAB de seu procurador.
   

A instrução da peça defensória se fez com os documentos: 137ª 
Alteração do Contrato Social; Anexo I - Relação de filiais do Wal-Mart Brasil LTDA; 
Procuração; Substabelecimento de Procuração, Substabelecimento; e Documentos 
Pessoais, fls. 34 a 57.   

 
O julgador singular, fls. 59 e 60, decide pela procedência do auto de 

infração e fundamenta a sua conclusão com o alicerce do art. 61, especificamente, o seu § 
3° da Lei nº 11.651/1991, que determina o estorno do crédito, cuja redação segue: 

 
Art. 61. O sujeito passivo deverá efetuar o estorno do imposto de que se 
tiver creditado, sempre que o serviço tomado, a mercadoria ou bem 
entrados no estabelecimento, quando: 
[...] 
 
§ 3º O disposto neste artigo também se aplica à operação ou prestação 
subseqüente contemplada com redução de base de cálculo, hipótese em 
que o estorno será proporcional a essa redução. 

 
Considera que esse dispositivo não intenta contra o princípio da não 

cumulatividade do ICMS. “Pelo contrário, valida-o, pois torna harmônica a identificação do 
valor agregado. Quanto ao caráter confiscatório da multa, cumpre dizer que tal discussão 
pertence à seara daqueles que detém o poder de criar leis, que não é o caso da 
autoridade administrativa tributária, que apenas cumpre o que a Lei determina, aplicando-
a ao caso concreto”, fl. 59.  

 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou recorrer a 

uma das Câmaras Julgadoras do Conselho Administrativo Tributário, fl. 61.   
 
 Ele opta pela continuidade do contraditório, fls. 64 a 79, momento 

em que inicia com a afirmação de ausência de análise dos fundamentos da impugnação 
apresentada pelo julgador de Primeira Instância, vez que ele não analisou os pontos 
defendidos na peça de impugnação.  

 
Sabe-se que o processo administrativo também deve-se basear nos 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, a 
fim de possibilitar a real discussão dos pontos questionados pela defesa. 

 
  O princípio da moralidade, regente do Direito Administrativo, está 

sendo renegado no caso, pois a decisão proferida não preenche os requisitos da lei 
estadual, previstos no art. 38 da Lei nº 16.649/09. 

 



 

Questiona sobre a necessidade de estorno proporcional dos créditos 
tomados quando a saída de mercadoria se der com redução da base de cálculo e expõe 
que, no caso, há violação ao princípio da não cumulatividade do imposto. 

 
Acresce, às fls. 65 e 66, sustenta “a fiscalização que a empresa 

deveria ter realizado o estorno dos créditos de ICMS apropriados quando da entrada de 
mercadorias que saíram do estabelecimento com redução de base de cálculo do imposto. 

  
 No ponto, importante lembrar que a sistemática de compensação de 

débito e crédito adotada pelo legislador para a cobrança do ICMS tem uma razão de ser, 
que não pode ser desconsiderada quando da interpretação e aplicação da legislação 
tributária; trata-se do princípio da não cumulatividade, trazido pela Constituição Federal 
(art. 155, parágrafo 2°, I) e pela Lei Complementar n° 87/96 (arts. 19 e 20) da que tem por 
objetivo fazer com que o imposto incida efetivamente apenas sobre o montante de valor 
agregado à mercadoria na etapa de circulação específica, evitando-se assim a tributação, 
em fase subsequente de um mesmo valor que já tenha sido tributado pelo ICMS 
anteriormente.” 

 
Logo, não pode a fiscalização obstar o aproveitamento de crédito de 

ICMS legitimamente auferido pelo terceiro de boa-fé, sob pena de restringir o princípio da 
não cumulatividade, que tem fundamento de validade na Constituição Federal e na Lei 
Complementar Federal.  

 
De acordo com o acima referido, a finalidade da não cumulatividade 

é fazer com que a tributação total seja equivalente à aplicação da alíquota sobre o preço 
final do produto, mas dividida entre os elos da cadeia produtiva, não onerando demais 
apenas um deles. 

 
“Tal entendimento deve-se ao fato de que é conceito elementar, em 

direito tributário, que a obrigação de pagar tributo (e nela, o fato gerador) deve guardar 
relação direita com o contribuinte (art. 121, parágrafo único, I do CTN). Admitir-se que o 
ICMS, na forma não cumulativa, pudesse desconsiderar a participação do industrial na 
agregação de valor ao bem, na sua exata medida, implicaria tributá-lo por uma operação 
alheia, a que não deu causa e nem contribuiu de qualquer forma. Parece claro que cada 
industrial deve contribuir com o tributo não precisa extensão de sua participação no 
processo produtivo”, fl. 69. 

 
No que tange ao posicionamento do STF e a jurisprudência acerca 

da impossibilidade de restrição à não cumulatividade, afirma que são incontáveis os 
julgados que, de forma uníssona, sempre taxaram de inconstitucionais quaisquer 
pretensões de modificar, contornar, suprimir, ou abalar de qualquer forma a amplitude do 
princípio da não cumulatividade. 

 
Salienta em sua tese defensória, que no auto de lançamento foi 

imposta a penalidade de multa de 140% do valor do imposto. Referida multa não é devida 
na medida em que o auto não subsiste, mas ainda que se admitisse a sua manutenção, 
certamente não seria possível nestes termos, tendo em vista a sua exorbitância e caráter 
manifestamente confiscatório. 

  
Depois, a finalidade da multa, como se sabe, é punir o contribuinte, a 

fim de inibir a reincidência da infração supostamente cometida, mas isso não significa 
dizer que a multa a ser cobrada terá valor idêntico ao do imposto a ser pago. 

 



 

Quanto à questão dos Juros e Correção Monetária apurados a título 
de tributo deve ser limitada ao percentual estabelecido para os tributos federais, no caso a 
Selic. 

 
Neste caso, os arts. 168 e 170 da Lei nº 11.651/91 preveem a 

correção pelo IGP-DI. 
 
Inclui uma série de julgados no seu fundamento recursal, 

entendimentos de diversos doutrinadores e jurisprudências acerca da matéria abordada 
com o intuito de corroborar a sua tese defensória. 

 
Ao final o sujeito passivo requer:  
 
a) que seja julgado improcedente o lançamento nos termos da 

fundamentação, reconhecendo a integralidade do direito ao crédito tomado pela 
impugnante; 

 
b) na remota hipótese de manutenção do auto de infração, sejam a 

taxa de juros o índice de correção monetária fixados de modo que não superem o 
percentual mensal estabelecido para a Selic, e seja determinada a exclusão ou a redução 
da multa aplicada, em razão do seu caráter nitidamente confiscatório.  

 
Com o fim de facilitar o controle das intimações dos atos 

processuais, doravante requer que as intimações da Empresa sejam feitas em nome de 
Fábio Brun Goldschmidt, OAB/RS n°44.441, devidamente constituído nos autos, com 
endereço profissional a Rua Quintino Bocaiúva, 1091, na cidade de Porto Alegre/ RS, sob 
pena de nulidade. 

 
Às fls. 82 a 87, a Terceira Câmara do Conselho Administrativo 

Tributário decidiu acolher a preliminar de nulidade parcial dos autos, por cerceamento do 
direito de defesa, arguida pelo sujeito passivo, a partir da sentença singular, devendo os 
autos retornarem à Primeira Instância para apreciação de toda a matéria.  

 
Em sua tese de voto afirma ser notória a ausência de fundamentação 

deste ato administrativo.  
 
O Acórdão da III CJUL nº 2144/2015 ementou: 
 
Processual. Nulidade parcial dos autos. Cerceamento do direito 
de defesa. Retorno dos autos à Primeira Instância para nova 
apreciação.  
 
A sentença singular desprovida de fundamentos suficientes à 
compreensão das razões de voto do julgador, impede que o 
administrado promova sua defesa, infringindo diversos 
dispositivos legais, dentre eles, os princípios da ampla defesa, 
do contraditório e da segurança jurídica. 
 
Sob esse convencimento de voto, o processo retorna à instância 

singular onde o julgamento anterior é refeito com o atendimento das injunções contidas no 
referido acórdão cameral, conforme decisão inserida às fls. 91 a 93, onde, após a 
identificação dos autos, do relatório e do acréscimo complementar da fundamentação da 



 

decisão anterior, o julgador de Primeira Instância do Conselho Administrativo Tributário 
decide pela procedência do auto de infração.  

 
Em sua fundamentação alega que o sujeito passivo não contesta o 

trabalho de auditagem, mas sim as questões de direito.  
 
Transcreve o § 3º do art. 61 do CTE e o § 4º do art. 6º da Lei nº 

16.469/2009 e, na sequência da sua decisão, ele fundamenta: 
 
Em respeito ao direito de o contribuinte contraditar e ser 

contraditado, “entendo que, no caso de saída de mercadorias com redução na base de 
cálculo, a falta de restrição ao creditamento implica em desoneração de outra saída, agora 
de mercadoria tributada, diversa da operação beneficiada, haja vista que o crédito a esta 
inerente (que deveria ser estornado e não o foi), transfere-se àquela. Neste caso, além de 
não se acumular a tributação, concedeu-se, por via oblíqua, benefício indevido. 

 
O princípio da não cumulatividade não pode ferir a aritmética em 

nome da retórica. Diante disso, denego as pretensões da impugnante quanto aos pontos 
1, 2 e 3, por duas razões: primeiro porque não compete a esse juízo apreciar 
inconstitucionalidade de lei expedida pela Administração Tributária; segundo porque a 
convicção me diz que a lei estadual preserva o princípio da não cumulatividade, em seu 
estado mais puro: o aritmético. 

 
Quanto aos pontos 3 e 4 das razões da impugnante, cabe dizer que 

o percentual dos juros, o índice da correção monetária e os valores das multas aplicáveis 
são aquelas consignadas na Lei Estadual nº 11.651/91. A discussão sobre tais critérios 
pertence à seara daqueles que detém o poder de criar leis, que não é o caso da 
autoridade administrativa tributária, que apenas cumpre o que a Lei determina, aplicando-
se ao caso concreto”, fl. 93. 

 
O sujeito passivo, legalmente intimado, recorre da decisão singular, 

fls. 98 a 117, onde argui a preliminar de nulidade da autuação, por ausência de requisito 
formal, pois o auto de infração é nulo de pleno direito, em face de ausência de requisito 
formal visto que ele não tem a fundamentação legal dos juros e da correção monetária. 

 
Os demais quesitos defensórios forma ratificados de acordo com os 

argumentos impugnatórios. 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
  
Compulsei os autos e avaliei a tese defensória, inclusive as 

preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, e conclui que elas não se 
ajustam com a regra do art. 20 da Lei nº 16.469/2009, o que me motiva a rejeitá-las. 

 
Vejo que o argumento do sujeito passivo sobre as preliminar de 

nulidade da peça básica com a conclusão de que o ato administrativo foi expedido por 
autoridade administrativa competente, o infrator, a infração e a penalidade foram 
identificados com segurança pela fiscalização, o direito de defesa não foi cerceado no 
curso da ação fiscal, e nenhum outro incidente formal de nulidade ocorreu, motivo pelo 
qual o ato administrativo tem o seu andamento pautado pelas normas do processo 
administrativo tributário. 



 

 
Observei, pela análise procedida na referida questão, que elas não 

se enquadram na regra do art. 20 da Lei nº 16.469/2009, motivo pelo qual e numa 
harmonia de convencimento dos pares presentes na sessão cameral de julgamento do 
processo, elas foram rejeitadas nesta fase de julgamento dos autos.  

 
Além do que a devolução do processo para novo julgamento pela 

Primeira Instância veio complementar a parte de direito do fundamento decisório pelo 
próprio autor, que transcreveu o art. 61, § 3º da Lei nº 11.651/91 e, sob a tese de 
inconstitucionalidade, transcreve o art. 6º, § 4º da Lei nº 16.469/2009 e sana a causa da 
nulidade parcial do processo, proferida no julgamento cameral.  

 
O comentário sobre a legalidade na exigência do estorno do crédito, 

na proporção das saídas de mercadorias contempladas com redução da base de cálculo, 
sobre o respeito ao princípio da não cumulatividade do imposto e sobre a cobrança do 
crédito corrigido com a aplicação de índices de juros e da correção monetária, mostra 
convicção de que a legislação tributária goiana prevê a aplicação dos índices corretivos, 
portanto, a ocorrência está prevista em lei.  

 
Reforço o meu entendimento, portanto, ao mencionar que as provas 

trazidas ao processo pelo autuante me convencem de que a nulidade requerida pela 
recorrente não se sustenta diante da legalidade do processo e motiva o seu não 
acolhimento, ou seja, as regras do artigo mencionado nas linhas anteriores não lhe 
oferecem respaldo.  

 
Com suporte nestas evidências, por unanimidade de votos, as 

preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela parte de direito, por insegurança 
na determinação da infração e por cerceamento ao direito de defesa, foram rejeitadas.  

 
Vencida esta primeira parte do voto, o julgador decide o mérito da 

ação, conforme segue: 
 

Quanto ao mérito, considero que o contribuinte, embora tenha 

tido a oportunidade nas fases defensórias, não trouxe para a instrução dos 

contraditórios nenhum demonstrativo de prova contrária ao lançamento de ofício ou 

contraprova capaz de modificar a exigência do crédito. Este procedimento do sujeito 

passivo me convence de que nenhum reparo deve ser procedido no julgamento 

singular. 

 
Os protestos registrados no recurso voluntário são insuficientes para 

garantirem a reforma da decisão singular, principalmente se observar que o recorrente não 
demonstrou a legalidade da manutenção do crédito escriturado no livro fiscal, quando das 
saídas das mercadorias contempladas com o benefício fiscal da redução da base de 
cálculo do imposto. O seu procedimento confirma a presunção fiscal de que houve 
aproveitamento indevido de crédito na sua empresa durante o período investigado pela 
fiscalização. A fundamentação da sua tese não lhe garante a reforma da decisão recorrida 
e nem a declaração da improcedência do questionado neste volume. 

 
Analisei a presente demanda e concluí que o lançamento oferece 

segurança para a cobrança do crédito, visto que a Auditoria Básica do ICMS, fls. 05 a 07, 
evidencia a omissão no recolhimento do imposto, quesito meritório não defendido pela 
recorrente. 



 

 
Diante do procedimento da autuada, sintetizo o voto proferido e a 

insuficiência de contraprova na instrução recursal não reforma a decisão proferida pela 
Primeira Instância, motivo pelo qual considero procedente o auto de infração. 

 
Pelo exposto, decido rejeitar as preliminares de nulidade da peça 

básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por insegurança na determinação da 
infração e a segunda, por cerceamento do direito de defesa. Quanto ao mérito, decido 
conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração.  

 
 
 

Sala das sessões, em 11 de julho de 2016. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01058/16 
 
Relator: Conselheiro Renato Moraes Lima 
 

 
EMENTA: Processual. Pedido de exclusão do solidário. 
Rejeitado. ICMS. Não pagamento do imposto em virtude da 
glosa dos créditos pelas entradas de produtos primários sem 
emissão de nota fiscal de entrada. Procedente. 
 
1. É mantido na lide o cotista administrador solidário pelo não 
pagamento do ICMS devido com base no CTN, Art. 124 e CTE, 
Art. 45, XII. 
 
2. Quando obrigatória a emissão de nota fiscal pela entrada de 
mercadoria, a Nota Fiscal, modelos 1 ou 1-A, e a Nota Fiscal de 
Produtor, modelo 4, na falta daquela, não geram crédito de 
imposto ao seu possuidor (RCTE, Art. 160, § 3.º). 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 09 de dezembro de 2015, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a 
preliminar de exclusão do solidário da lide, arguida pelo sujeito passivo. Foram 
vencedores os Conselheiros Renato Moraes Lima e Elias Alves dos Santos. Vencido o 
Conselheiro Masayuki Missao. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Renato Moraes Lima e 
Elias Alves dos Santos. Vencido o Conselheiro Masayuki Missao que votou pela 
improcedência do feito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

No presente auto de infração, recai sobre a empresa autuada a 
acusação de falta de pagamento total de R$ 1.062.975,65 de ICMS, nos meses fevereiro a 
novembro/2011 (10 eventos), março a dezembro/2010 (10 eventos), fevereiro a 
novembro/2011 (10 eventos), março a outubro/2012 (oito eventos) e fevereiro a 
dezembro/2013 (11 eventos; total de 49 eventos), em virtude de ter efetuado a indevida e 
direta apropriação imposto do destacado em notas fiscais de produtor e notas fiscais 
avulsas de emissão de repartição fazendária quando da aquisição de produto primário 
(alho) de produtores agropecuários, sem a prévia emissão da devida nota fiscal e entrada 
regularizadora. É cobrado o ICMS total referido acrescido das cominações legais. 

 
Foram indicados como infringidos o CTE, Arts. 58, § 3.º, I, e 67, V; e 

RCTE, Art. 57, X. A penalidade proposta foi a prevista no CTE, Art. 71, IV, “a” 
 
Instruem os autos o detalhamento do crédito tributário, os papéis de 

trabalho da auditoria básica do ICMS, fls. 16 a 100, e fotocópias de notas fiscais avulsas e 
de notas fiscais de produtor, fls. 101 a 320. 

 
Tendo ciência dos autos respectivamente em 02 e 05/11/2014, fls. 

325/326 e 323/324 (AR digital), é revel o solidário, ainda que sem a lavratura do termo 



 

próprio, e apresenta impugnação a empresa autuada, fls. 329 e 330. O julgado 
monocrático é de PROCEDÊNCIA, fls. 336 a 338. 

 
A empresa autuada retorna agora aos autos com peça recursal, 

porém conjunta com o solidário, fls. 351 a 359, trazendo as alegações que se seguem. 
 

1. Pedido de exclusão do solidário sob a alegação de que não tenha o 
mesmo agido com excesso de poder nos termos do CTN, Art. 135. 
 
2. Em termos de mérito, pede a improcedência sob a alegação de que a falta 
de emissão de nota fiscal de entrada não poderia motivar jamais subtrair-lhe 
o crédito constitucionalmente assegurado pelo Princípio da Não 
Cumulatividade, e, por ser descumprimento de obrigação acessória, caberia 
a aplicação de mera penalidade pecuniária. 
 
2.1. Corrobora ainda o entendimento anterior o fato de que os casos de 
vedação do crédito são apenas os previstos no CTE, Art. 60 e RCTE, Art. 57. 
 
2.2. Alega ofensa ao Princípio da Não Cumulatividade. 
 
Os autos vão a julgamento cameral em 06/04/2015, porém, por intermédio 
da Resolução 022/2015-I CJUL, fls. 367, o julgamento é convertido em 
diligência para juntada de fotocópia, reimpressão ou arquivo magnético que 
exiba com clareza o conteúdo das notas fiscais escrituradas do Livro de 
Registro de Entradas do período em que as notas fiscais de entrada 
deveriam estar registradas, ficando configurado que, para o caso em tela, 
não ocorreu nem a emissão, e nem o devido registro das mesmas, conforme 
reclamado pela fiscalização, visando atender a IS 15/2009-SAT, de 
05/10/2009, Roteiro I, da Auditoria Básica do ICMS, no item V, 
Considerações Gerais, tópico sobre Instrução Processual. 
 
A resolução citada é atendida pelo próprio agente fiscal autuante, que junta 
aos autos o CD de fls. 369, contendo as imagens do livro requerido. 

 
É o relatório. 
 

DECISÃO. 
 
1. Quanto ao pedido de exclusão do solidário da lide, é o mesmo 

rejeitado e o suporte legal de seu arrolamento não é o do CTN, Art. 135, mas o da mesma 
lei Art. 124 e do CTE, Art. 45, XII, termos em que se verifica absoluta subsunção entre fato 
e norma. 

 
2. Quanto ao mérito, a falta de emissão de nota fiscal de entrada na 

aquisição de produtos primários não significa mero desatendimento de formalidade. O 
CTE, Art. 58, trata do direito ao crédito, e, nele, o parágrafo 3.º condiciona esse direito ao 
atendimento de exigibilidades impostas na legislação tributária. 

 
CTE, Art. 58. É assegurado ao sujeito passivo, nos termos do 
disposto na legislação tributária, o direito de creditar-se do 
imposto anteriormente cobrado em operações ou prestações 
resultantes: 
I - de entrada de mercadoria, real ou simbólica, no seu 
estabelecimento, inclusive a destinada ao seu uso ou consumo ou 
ao ativo imobilizado; 
§ 3º O direito de crédito, para efeito de compensação com débito 
do imposto, reconhecido ao estabelecimento que tenha recebido 



 

as mercadorias ou para o qual tenham sido prestados os serviços, 
está condicionado à: 
II - à escrituração nos prazos e condições, quando assim exigido 
pela legislação tributária. 
 
O RCTE, Art. 159, reproduzindo alguns artigos do Convênio SINIEF 

S/ n.º/70 (normas válidas em todo o território nacional), determina a emissão da nota fiscal 
modelo 1 na entrada de qualquer remessa de produtor agropecuário não autorizado a 
emitir a própria nota fiscal, de modelo 1. Assim, se a nota fiscal modelo 1 for avulsa, ou 
seja, emitida na repartição fazendária, demanda a emissão da nota fiscal de entrada, e se 
a nota fiscal for de produtor, modelo 4, demanda, em qualquer situação (emissão própria 
ou na repartição fazendária), a emissão da nota fiscal de entrada.  

 
RCTE, Art. 159. A Nota Fiscal, modelos 1 ou 1-A, deve ser 
emitida pelo contribuinte, sempre que (Convênio SINIEF SN/70, 
arts. 18): 
III - entrar no seu estabelecimento mercadoria, ou bem, real ou 
simbolicamente (Convênio SINIEF SN/70, art. 54): 
a) nova ou usada, remetida a qualquer título por: 
1. produtor agropecuário ou extrator de substância mineral ou 
fóssil, que não for autorizado a emitir a própria nota fiscal, não 
ficando dispensada a obrigatoriedade da emissão da Nota Fiscal 
de Produtor, modelo 4 (Convênio SINIEF SN/70, art. 56, parágrafo 
único); 
Parágrafo único. O produtor agropecuário ou o extrator de 
substância mineral ou fóssil, deve emitir Nota Fiscal, modelos 1 
ou 1-A, nas hipóteses previstas neste artigo, quando for 
autorizado a emitir sua própria nota fiscal, ou em outras situações 
previstas em ato do Secretário da Fazenda. 
 
O artigo seguinte, 160, determina, em seu parágrafo 3.º, a condição 

de obrigatoriedade da emissão da nota fiscal de entrada para apropriação do crédito de 
ICMS de produtos primários. Os produtos primários costumam ter resíduos e impurezas 
semelhantes aos produtos industriais, porém estes últimos sofrem o devido processo de 
finalização ainda na própria indústria, ao contrário dos produtos do setor agropecuário e 
de extração mineral e vegetal, o que justifica a emissão da nota fiscal de entrada. 

 
RCTE, Art. 160. A Nota Fiscal, modelos 1 ou 1-A, quando emitida 
pela entrada, real ou simbólica, de mercadoria ou bem no 
estabelecimento, deve conter, adicionalmente: 
II - a assinatura do vendedor, transportador ou entregador da 
mercadoria em qualquer hipótese; 
III - o visto da autoridade fiscal que presenciou a pesagem, 
medição, aferição ou avaliação, se for o caso, ou número do 
tíquete emitido por balança pertencente a estabelecimento 
autorizado; 
IV - o número da Nota Fiscal de Produtor ou avulsa, 
correspondente à mercadoria entrada no estabelecimento, 
quando a remessa for feita mediante a emissão desse 
documento. 
§ 3º Quando obrigatória a emissão de nota fiscal pela entrada de 
mercadoria, a Nota Fiscal, modelos 1 ou 1-A, e a Nota Fiscal de 
Produtor, modelo 4, na falta daquela, não geram crédito de 



 

imposto ao seu possuidor. 
§ 4º O emitente da nota fiscal, modelo 1 ou 1-A, exigida pela 
entrada de mercadoria remetida por produtor agropecuário, deve 
anotar o número e a data desta na correspondente nota fiscal, 
relativa a saída anterior. 
 
Assim, a direta aplicação do RCTE, Art. 160, § 3.º, implica a glosa de 

ofício de todo o crédito de imposto efetuado de forma irregular. 
 
Note-se que o fato de as notas fiscais avulsas serem emitidas na 

repartição fazendária, em nada muda a obrigatoriedade de emissão posterior da nota 
fiscal de entrada, uma vez que os dados sejam fornecidos pelo produtor 
agropecuário/extrator mineral ou vegetal, com as mesmas carências e imprecisões por 
resíduos e impurezas. 

 
Há até mesmo a possibilidade de o destinatário ter que recolher 

diferença de imposto, caso a quantidade efetiva de produto primário se demonstre maior 
do que a quantidade constante na nota fiscal avulsa ou nota fiscal de produtor. 

 
2.1. Conforme se pode verificar do item “2” ora analisado, os casos 

de vedação de crédito previstos no CTE, Art. 60 e RCTE, Art. 57 não são, portanto, 
exaustivos. São eles: 

 

 entradas cujas saídas consequentes sejam não tributadas; 

 entradas em devolução para consequente saída de outra 
mercadoria em virtude de troca por vício ou defeito da mercadoria originalmente vendida; 

 entrada sem destaque do imposto ou excesso de imposto 
destacado; 

 documento fiscal sem a efetiva operação de aquisição; 

 entrada de mercadoria alcançada anteriormente pela 
substituição tributária – ST até o final da cadeia econômica; 

 entrada com documento fiscal desprovido do exigível 
documento de controle (selo fiscal); 

 entrada com documento fiscal desprovido do exigível 
documento de arrecadação devidamente quitado. 

 
Independentemente dos casos de expressa vedação ao gozo do 

crédito do imposto, naturalmente nos casos em que o mesmo é permitido, exigibilidades 
há que não podem ser ignoradas para sua apropriação, como, no presente caso, a 
emissão de nota fiscal de entrada. Assim, muitas outras circunstâncias da legislação 
tributária, quando se concretizam, também implicam vedação de apropriação ao crédito ou 
seu posterior estorno. 

 
2.2. Sobre a ofensa ao Princípio da Não Cumulatividade, 

efetivamente não há, tratando-se apenas de situação semelhante à do contribuinte 
industrial, com a diferença apenas que este último não só produz como também retifica; o 
produtor agropecuário exerce apenas a produção bruta, para o que necessária se faz a 
emissão da nota fiscal final, ou seja, a nota fiscal de entrada. O valor que nela constar de 
imposto, é o valor permitido ao creditamento, e não o valor da nota fiscal de produtor ou 
da nota fiscal avulsa, que não é o mesmo. 

 
 



 

Note-se, ainda, que não se trata de creditamento com base em 
documento inidôneo, para o que, com base no CTE, a inidoneidade poderia ser afastada e 
o crédito convalidado. Nesse caso há ausência do documento hábil à conferir o direito ao 
crédito. 

 
CTE, Art. 67. Considera-se inidôneo, para todos os efeitos fiscais, 
o documento que: 
I - não seja o legalmente exigido para a respectiva operação ou 
prestação; 
II - não contenha as indicações necessárias à perfeita 
identificação da operação ou da prestação, que enseje a falta do 
pagamento do imposto devido na mesma; 
III - embora atendendo aos requisitos formais, tenha sido emitido 
por contribuinte em situação cadastral irregular ou por quem não 
esteja autorizado a fazê-lo; 
IV - já tenha surtido os respectivos efeitos fiscais ou tenha sido 
adulterado, viciado ou falsificado; 
V - esteja desacompanhado de documento de controle exigido na 
forma do regulamento; 
VI - discriminar mercadoria ou serviço que não corresponda ao 
objeto da operação ou da prestação; 
VII - resulte na consignação de valor, quantidade, qualidade, 
espécie, origem ou destino diferentes nas suas vias; 
VIII - embora atendendo a todos os requisitos, esteja acobertando 
mercadoria encontrada na posse de pessoa diversa daquela nele 
indicada como sua destinatária. 
Parágrafo único. O Regulamento poderá, segundo as condições 
que fixar, estabelecer que, em determinadas situações, não se 
aplique a presunção de que trata este artigo. 

 
Art. 68. A inidoneidade de que trata o artigo anterior poderá ser 
afastada, mediante processo administrativo tributário, em que o 
sujeito passivo comprove, de forma inequívoca, que a 
irregularidade não importou em falta de pagamento, total ou 
parcial do imposto. 
 

 
É O VOTO. 

 
DISPOSITIVO. 

 
Por todo o exposto, (1) é rejeitado, por maioria, o pedido de exclusão 

do solidário, e (2) também por maioria, confirmado o julgado singular de procedência. 
 

 
Sala das sessões, em 12 de julho de 2016. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01067/16 
 
Autora do Voto Vencedor: Conselheira Talita Pimenta Félix 
 

 
EMENTA: NULIDADE. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. 
REJEITADO. A não comprovação do exigido pela legislação 
tributária, em termos de comprovação dos deveres 
instrumentais, quando ao contribuinte cabe o registro do 
controle dos créditos relativos à aquisição de ativo imobilizado, 
e não o fazendo adequadamente, não pode levar ao 
cerceamento ao direito de defesa.  
 
PRELIMINAR. EXCLUSÃO DE SOLIDÁRIOS. ACOLHIDA. A 
inadequada escrituração contábil-comercial não tem o condão 
de permitir a inclusão do sócio-gerente no polo passivo da lide, 
quando não reste – claramente – demonstrada a ocorrência de 
dolo. 
 
ICMS-MERCADORIA. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE CRÉDITO. 
AQUISIÇÃO PARA ATIVO IMOBILIZADO. REJEITADA. A não 
comprovação do exigido pela legislação tributária, de 
documentação hábil à permissão de aproveitamento dos 
créditos do ativo imobilizado, inviabiliza a tomada de tais 
créditos pelo contribuinte. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 03 de junho de 2016, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de 
nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa. 
Foram vencedores os Conselheiros Nislene Alves Borges e Talita Pimenta Félix. Vencido 
o Conselheiro João Divino de Brito. Por maioria de votos, acolher a preliminar de exclusão 
dos solidários da lide, arguida pelo sujeito passivo. Foram vencedores os Conselheiros 
João Divino de Brito e Talita Pimenta Félix. Vencida a Conselheira Nislene Alves Borges. 
Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração, considerando 
o pagamento de fls. 245 para possível extinção do crédito tributário. Foram vencedores os 
Conselheiros Nislene Alves Borges e Talita Pimenta Félix. Vencido o Conselheiro João 
Divino de Brito que votou pela parcial procedência do lançamento no valor de R$ 
204.607,20 (duzentos e quatro mil, seiscentos e sete reais e vinte centavos), de acordo 
com o pagamento efetuado, de fls. 245. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O AIIM (auto de infração e imposição de multa) versa sobre a 
cobrança de imposto em razão de o sujeito passivo, supostamente, haver omitido o 
pagamento do ICMS-Mercadoria em razão da apropriação indevida de crédito, em razão 
da aquisição de ativo imobilizado para o estabelecimento. 

 
O lançamento tributário registra como infringidos os artigos  58, §§ 3º 

e 6º e, 64, do CTE/GO (Lei n. 11.651/1991), donde lhe foi imposta a penalidade prescrita 
no art. 71, inciso IV-A do mesmo diploma legal. 



 

 
Autuados como sujeito passivo coobrigado a pessoa física (Celso 

Luiz Tavares Ferreira), com fundamento no art. 45, inciso XII do CTE/GO (fls. 04 - doc. 
anexo estruturado, identificação do sujeito passivo coobrigado). 

 
O AFRE III, Elízio Chaves de Oliveira, anexa (juntamente com o 

estatuto social, a ata da assembleia geral extraordinária e alterações contratuais), o 
relatório de “divergências de carga tributária informada e calculada – nota fiscal” (fls. 
77/128), cujo documento possui como principais colunas a “carga tributária utilizada pelo 
contribuinte (CT Contrib), “carga tributária utilizada pela SEFAZ” (CtSefaz) e a diferença 
de carga encontrada pela subtração da segunda pela primeira (DifCt). 

 
O AIIM foi lavrado em 11/08/2014, sendo o sujeito passivo (pessoa 

jurídica) intimado, via AR, em 29/08/2014. Quanto ao coobrigado, ainda que não 
encontrado para fins de intimação, apresentou impugnação de forma conjunta com a 
pessoa jurídica. 

 
Insurgindo-se contra a autuação, os Impugnantes, tempestivamente, 

apresentam defesa com o mesmo teor, alegando: 
 

3.1 em preliminar – a exclusão do responsável, em razão da 
inexistência de “interesse comum”, o que levou ao equívoco do enquadramento apontado 
no AIIM, ou seja, o art. 45, XII do CTE/GO; 

 
3.2 no mérito – o reconhecimento do caráter confiscatório da multa 

aplicada, trazendo argumentos para que seja reconhecida a inconstitucionalidade da multa 
de 100%. Para tanto colaciona julgados do STF e doutrinas diversas. Aduz ainda o seu 
direito ao crédito, e a falha na capitulação legal da penalidade imposta. 

 
Em síntese, é o que pede. 
 
O Julgador de Primeira Instância, Antônio Carlos Mendonça de 

Freitas, conheceu a Impugnação, porém, negou-lhe provimento (fls. 144 a 156), 
confirmando:  

 
4.1. a existência da solidariedade, haja vista a falha da conduta do 
administrador em apropriar-se indevidamente de crédito de ICMS 
pela  omissão do pagamento do tributo.  
 
4.2. a existência da infração, rejeitando, por isso, a alegada falha na 
capitulação dos fatos, os quais, conforme apontado, mostram-se 
seguros de fundamento.  

 
Por fim, rejeitou a análise acerca da abusividade da penalidade 

imposta. 
 

Os sujeitos passivos, principal e coobrigado, foram intimados da 
sentença, via AR, em 15/06/2015. Desta forma, considerando o prazo de interposição do 
recurso voluntário, de acordo com o disposto no art. 34, II, b, da Lei 16.469/09, este fora 
apresentado tempestivamente. 

 



 

O sujeito passivo principal e responsável, conjuntamente, 
apresentam Recurso Voluntário (fls. 162/178), anexam documentos (fls. 182/206), e 
alegam, no mérito: 

 
1.1 que seja atendido o princípio da ampla defesa e da verdade 
material a fim de descaracterizar a suposta apropriação indevida dos 
créditos de ICMS na aquisição de bens destinados ao seu ativo 
imobilizado, conforme art. 58, § 6º da Lei 11.651/91; 

 
1.2 falha na capitulação legal da penalidade imposta, com base no 
art. 20, IV, da Lei 16.469/09 e art. 112 do CTN, haja visa a suposta 
indeterminação das circunstâncias de fato relativas ao caso; 

 
1.3 aduz o caráter confiscatório da multa; 

 
1.4 por fim, pede o reconhecimento da ilegalidade de imputação de 
responsabilidade solidária. 

 
Este o pedido da parte. 

 
Em 10/08/2015, fora proposta diligência com o fito de solicitar à 

Delegacia de origem a designação de auditor fiscal para analisar os arquivos acostados às 
fls. 116, efetuando as verificações necessárias para investigar o alegado pelo sujeito 
passivo, e, saber se, após a revisão dos levantamentos, há crédito tributário exigível 
conforme informa o lançamento tributário. 

 
Foram juntados, em 29/10/2015 (fls. 214 a 228), o refazimento de 

todos os livros CIAP e parte do LRAICMS, sendo encontrados os seguintes problemas, em 
relação a estes: 

 
8.1  a empresa inclui notas que, segundo seu próprio entendimento 
anterior, não deveriam fazer parte deste livro; 
 
8.2   para se apurar o saldo real em 2011, faz-se necessário que se 
retroaja aos exercícios de 2009 e 2010, os quais estão fora da alçada 
desta revisão, além de estarem devidamente prescritos para fins de 
lançamento tributário; 
 
8.3  para que haja o aproveitamento intempestivo do suposto 
crédito, ao se caminhar para a regularização os citados livros, torna-
se necessário procedimento com rito e autoridades próprias, que não 
as atuais. 

 
Assim, ainda que existente o crédito, esse deverá ser reconhecido 

mediante procedimento próprio, que não em processo administrativo tributário. 
 

Devidamente intimados (fls. 232/234), manifestação (fls. 236/241) 
reafirmando os termos do recurso voluntário apresentado, demonstrando que a existência 
dos créditos e que a falha na escrituração dos livros respectivos não acarretariam sua 
inexistência, devendo por isso, serem considerados para fins de aproveitamento de 
valores. 

 
Ressalte-se que os devedores efetuaram pagamento parcial (fls.). 



 

  
É como relato. 

 
 

1. PRELIMINARMENTE 
 

Os sujeitos passivos, principal e coobrigado, foram intimados da 
sentença, via AR, em 15/06/2015. Desta forma, considerando o prazo de interposição do 
recurso voluntário, de acordo com o disposto no art. 34, II, b, da Lei 16.469/09, este fora 
apresentado tempestivamente, considerada a data de apresentação do mesmo em 
26/06/15. 

 
1.1. Do Cerceamento ao Direito de Defesa 

 
Inicialmente, faz-se fundamental a análise dos dispositivos legais que 

garantem ao contribuinte o direito de receber da Administração Pública decisão justa, clara 
e fundamentada, em atenção ao princípio da legalidade estrita, conforme será 
demonstrado. Neste sentido pronuncia-se o art. 6º, IV da Lei Complementar 104/2013: 

 
Art. 6º São garantias do contribuinte:  
 
IV - ter assegurados, no processo administrativo-fiscal, o contraditório, a 
ampla defesa e, preferencialmente, o julgamento em duplo grau, sendo a 
segunda instância administrativa organizada com colegiado, no qual terão 
assento representantes do Fisco e dos contribuintes;  

 

Desta forma encontra-se, o julgador, adstrito ao cumprimento das 
garantias reservadas aos contribuintes, devendo não simplesmente decidir conforme sua 
consciência, sem que haja base legal que enseje tal decisão, mas sim de forma a 
considerar o convencimento motivado, a partir do apontamento de todos os elementos de 
fato e de direito determinantes para a formação de tal entendimento. 

 
Ainda neste sentido, SANTI (2016)12 elenca que a norma individual e 

concreta é decorrência das previsões contidas nas normas gerais e abstratas e retratam 
as estruturas implicacionais nelas constantes. Portanto, a motivação atua como a 
adequação da decisão administrativa ao antecedente da norma abstrata correspondente, 
sendo assim, fato indispensável para a concretização do convencimento motivado e, 
consequentemente da legalidade. Logo, aquele que litiga em processo administrativo-
fiscal possui o direito de receber dos órgãos competentes a prestação jurisdicional 
administrativa em consonância às garantias constitucionais, sendo-lhe observadas todas 
as regras atinentes à satisfatória solução da lide. Note-se, ainda, os ensinamentos de 
CARVALHO (2014)13 acerca do tema: 

 
“Quando o aplicador produz a norma individual e 

concreta, resultante da aplicação, ele diz qual é o fato e diz qual é o direito do 
caso concreto. A linguagem produzida positiva suas escolhas, por meio dela 
temos acesso à decisão, o que possibilita o controle de sua valoração. A 
tomada de posição sobre o fato e sobre a norma a ser aplicada é um ato 
valorativo, mas não desregrado. De acordo com critérios estabelecidos pelo 
próprio sistema é vedado ao aplicador constituir o fato jurídico com base em 
elementos diversos dos constantes na linguagem das provas, assim como 
também lhe é vedado construir a norma a ser aplicada sem fundamentação 

                                            
12 SANTI, Eurico Marcos Diniz de. Novo CPC e a Motivação das Decisões do Carf e das 

DRJs. Disponível em: http://jota.uol.com.br/novo-cpc-e-motivacao-das-decisoes-carf-e-das-drjs em 20/03/2016. 
13 Carvalho, Aurora Tomazini de. Curso de Teoria Geral do Direito, o Constructivismo 

Lógico-Semântico. 4a. ed. pág. 299. São Paulo. Noeses. 2009. 



 

jurídico-positiva. O controle da decisão é feito pela objetivação dos valores 
constantes no ato de aplicação, por isso, a necessidade de sua 
fundamentação e justificação. Como conteúdo dos atos de aplicação, 
encontramos as fundamentações e justificações: (i) do fato; e (ii) do direito. A 
fundamentação do fato, consiste na indicação dos enunciados factuais, 
constantes do processo que influenciaram a convicção do aplicador para 
conformação do fato jurídico. A justificação do fato jurídico, consistente nas 
razões que levaram o aplicador a utilizar aqueles enunciados factuais e não 
outros, na conformação do fato jurídico; A fundamentação do direito, 
consiste em indicar os enunciados prescritivos, presentes no sistema, 
tomados como base para construção da norma aplicada. E a justificação do 
direito, consiste nas razões que levaram o aplicador a construir aquela norma 
(aplicada) e não de outra”.  

 
Estabelecidas tais premissas, analisei as normas atinentes à 

necessidade de fundamentação que a administração deve guardar para com os seus atos. 
Eis o disposto no art. 23 e 27, do CDC: 

 
“Art. 23. A Administração Pública atuará em 

obediência aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade, razoabilidade, proporcionalidade, segurança jurídica, finalidade, 
interesse público, eficiência e motivação dos atos administrativos. 
 
Art. 27. Todas as decisões administrativas serão fundamentadas em seus 
aspectos de fato e de direito, sob pena de nulidade absoluta. (Promulgado 
pela Assembléia Legislativa, D.A. de 22.01.14 e D.O.E de 07.02.14)” 

 
Não se tratando a análise do processo administrativo tributário de ato 

discricionário da Administração, esta não poderá, enquanto, guardiã e realizadora do 
interesse público, se negar à motivar seus atos na legislação vigente, sendo esta 
obrigação legalmente imposta, e à qual se encontra adstrita. 

 
Considerando que o suposto cerceamento apontado pelos 

recorrentes trata-se da constatação fática da existência de créditos, não regularizados, 
este não merecem razão, haja vista que é impossível se admitir o aproveitamento de 
créditos sem respaldo jurídico, isto é, não submetido ao procedimento jurdíco hábil para a 
constituição dos mesmos. 

 
Logo, não deverá se falar em cerceamento de defesa, mas sim na 

inexistência jurídica de tais créditos, razão pela qual se impõe a não apreciação destes, 
considerada a sua irrelevância para a solução do presente caso. 

 
Desta forma, conforme os limites principiológicos e objetivos 

estabelecidos durante toda a explanação, não vislumbro qualquer tipo de cerceamento de 
defesa, considerando que todos os meios de manifestação em conseqüência do regular 
curso do processo administrativo foram conferidos ao devedor, razão pela qual se impõe a 
improcedência de tal pleito.  

 
 
1.2 Da Preliminar de Exclusão do Responsável Tributário 
 
Em sede de preliminar, aduz o devedor coobrigado acerca da 

necessidade de exclusão da solidariedade passiva entre este e a pessoa jurídica 
devedora. Tal imposição e posterior confirmação por meio da sentença de primeiro grau 
se deu com fundamento no art. 45, XII do CTE/GO, o qual passa-se à análise: 

 



 

“Art. 45 - São solidariamente obrigadas ao pagamento 
do imposto devido na operação ou prestação as pessoas que tenham 
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação 
principal, especialmente: 

 
(...) 
 
XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, 

os diretores, gerentes, administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que praticarem, 
intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis; 

 
Pois bem. Primeiramente, analisando o caput do referido dispositivo 

preciso, aqui, esclarecê-lo, a fim de estabelecer o que efetivamente vem a ser o interesse 
comum elencado, e como se perfaz sua atuação no caso concreto. Em se tratando do 
interesse comum, note-se o elencado pelo art. 124 do CTN, o qual regula o instituto da 
solidariedade: 

 
Art. 124. São solidariamente obrigadas: 
 
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato 
gerador da obrigação principal; 
 

II - as pessoas expressamente designadas por lei. 

 
Considerando que o art. 45 do CTE/GO transcreve, literalmente o 

caput e o inciso I, do art. 124 do CTN, as considerações reservadas a este são também 
aplicáveis àquele. Desta forma, Paulo de Barros Carvalho (2016)14 tecendo considerações 
pormenorizadas acerca do tema afirma:  

 
A expressão empregada, sobre ser vaga, não é de um roteiro seguro 
para identificação do nexo que se estabelece entre os devedores da 
prestação tributária. [...] aquilo que vemos repetir-se com freqüência, 
em casos dessa natureza, e que o interesse comum dos participantes 
no acontecimento factual não representa um dado satisfatório para a 
definição do vínculo da solidariedade. 

 
Não vislumbro no presente caso razão para que adentre, o presente 

AIIM, no patrimônio do réu coobrigado, o qual é diretor presidente da empresa, haja vista 
que o simples fato de possuir poderes diretivos sobre a mesma não o habilita para 
responder como responsável solidário. 

 
Para que se considere pessoalmente responsável aquele que possua 

poder de gestão da pessoa jurídica autuada, faz-se necessária a comprovação da sua 
ação praticada com excesso de poderes ou de forma contrária ao previsto em lei, contrato 
social ou estatuto, conforme redação do art. 135 do CTN15. 

 

                                            
14 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 27 ed. São Paulo: Saraiva, 

2016. 
15 Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos 

praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos: 

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. 

 

 



 

Assim, a mera omissão de pagamento de tributo não tem poder, por 
si só, de redirecionar a dívida para os gerentes, diretores ou representantes de pessoas 
jurídicas de direito privado. Neste sentido segue o entendimento do STJ, reafirmado 
mediante a edição da súmula 430, o que segue:  

 
O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, 

por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente. 
 

Desta forma, não vislumbrando nos autos qualquer ação praticada 
com abuso de poder ou em clara infração à lei ou dispositivo que limite os poderes do 
sócio-gerente da contribuinte, é que entendo devida a exclusão do responsável tributário. 

 
2. DO MÉRITO 

 
2.1  Da Alegada Falha na Capitulação Legal da Penalidade 

Imposta 
 

Afirma o Recorrente haver falha, por parte da autoridade fiscal, ao 
imputar-lhe a penalidade contida no art. 71, IV, “a” da Lei 11.651/91, admitidas as provas 
trazidas acerca do crédito de ICMS-Mercadoria apropriados, ainda que não registrados. 

 
De início deve-se destacar o fato de não ser, o presente processo 

meio apto para a retificação e regularização das informações constantes dos livros 
contábeis, o qual deverá atentar o rito e a autoridade competente, sob pena de nulidade. 

 
Em seguida, não havendo a formalização em linguagem competente 

de tais retificações o pleito se torna infrutífero, considerando que, se for o caso, esta se 
encontrará apenas no âmbito da realidade social, sem que haja incidência/aplicação de 
qualquer disposição legal, tornando-se vazia de juridicidade. 

 
Para que surta os efeitos jurídicos respectivos, faz-se necessária a 

constituição do fato jurídico, por meio da prestação de informações essenciais as quais 
constituem dever instrumental da obrigação principal, isto é, constituem-se como 
obrigações acessórias, as quais devem ser observadas independentemente da sorte que 
acometa a principal. 

 
Assim, não havendo qualquer constituição jurídica competente para a 

verificação da realidade apontada pelos devedores compreendo pela impossibilidade de 
reconhecimento da circunstância fática pela via eleita, razão que decido pela 
improcedência do pleito. 

 
2.2  Da Abusividade da Penalidade Imposta 
 
Aduz, ainda, o caráter confiscatório da multa haja vista sua excessiva 

onerosidade, se considerado o valor do tributo devido. Note-se a redação do art. 2º, II do 
Código de Defesa do Contribuinte (Lei Complementar 104/13): 

 
Art. 2º São objetivos deste Código: 
II - proteger o contribuinte contra o exercício abusivo do poder de 
fiscalizar, de lançar e de cobrar tributo e/ou multa, que deverão ser 
prévia e integralmente instituídos por lei. 
 



 

É função da Fazenda Pública Estadual e, por conseguinte, de todos 
os seus servidores zelar pela proteção ao contribuinte, inclusive sobre o lançamento e 
cobrança de penalidades, as quais deverão respeitar a legislação vigente. 

 
Ressalte-se ainda, que segundo o dispositivo citado a proteção 

ocorrerá em se tratando do abuso na aplicação das multas que não encontrem amparo 
legal, nem observância ao princípio da irretroatividade. Tanto o é, que aduz o § 1º do art. 
6º do mesmo diploma legal: 

 
§ 1º A legalidade da instituição do tributo e/ou multa pressupõe a 
estipulação expressa de todos os elementos indispensáveis à sua 
incidência, quais sejam a descrição objetiva de seu critério material, 
espacial, temporal, a indicação do sujeito passivo, na qualidade de 
contribuinte e/ou responsável, bem como dos aspectos temporal e espacial 
da obrigação tributária.(grifou-se) 

 
Desta forma, considerando que a multa em razão do 

descumprimento de dever instrumental respeitou o procedimento legislativo competente 
com a devida atenção a todas as peculiaridades atinentes ao regramento do tema, não 
pode o servidor, assim compreendido como aquele que encontra-se investido na função 
administrativa, agir de forma contrária, haja vista estar ele adstrito ao princípio da 
legalidade estrita. 

 
Do mesmo modo encontra-se este juízo administrativo à mercê da 

expressa previsão legal para a solução da lide, com as devidas ressalvas, razão que atua 
no presente caso a fim de confirmá-la. 

 
Ressalte-se que a multa por si só já possui caráter confiscatório, 

considerando ser esta quantia paga pelo contribuinte por ação/omissão em desacordo 
com a previsão legal a respeito do tema tratado, a qual nitidamente possui caráter 
repressivo e educativo, independentemente do patrimônio do contribuinte.  

 
Desta forma podemos afirmar a não aplicação, a não aplicação do 

princípio do não confisco e da capacidade contributiva às infrações tributárias, ainda mais, 
considerando o fato de a multa não ultrapassar o bem jurídico tutelado, qual seja, o 
pagamento do tributo, e a correta prestação de informações contábeis a fim de possibilitar 
a arrecadação da forma adequada. 

 
Neste ínterim, segue o entendimento pátrio: 

 
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
TRIBUTÁRIO. ICMS. MULTA COM CARÁTER CONFISCATÓRIO. 
NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não se pode pretender desarrazoada e 
abusiva a imposição por lei da multa – que é pena pelo 
descumprimento de obrigação tributária - , sob o fundamento de que 
ela, por si mesma, tem caráter confiscatório. Agravo Regimental a 
que se nega provimento. (AL-AgR 685380/RS. Rel. Min. EROS 
GRAU. Julgamento: 20/05/2008. DJ 06-06-2008) 

 
Diante do exposto, voto por rejeitar a alegação de abusividade da 

penalidade imposto. 
 
CONCLUSÃO 

 



 

Em razão de todo o exposto, voto pela parcial procedência do feito, 
nos termos acima aduzidos, tópico a tópico, considerando o pagamento parcial. 

 
É como voto. 

 
 

Sala das sessões, em 13 de julho de 2016. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01068/16 
 
Autora do Voto Vencedor: Conselheira Talita Pimenta Félix 
 
Autora do Voto Vencido: Conselheira Nislene Alves Borges 
 

 
EMENTA: NULIDADE. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. 
REJEITADO. A não comprovação do exigido pela legislação 
tributária, em termos de comprovação dos deveres 
instrumentais, quando ao contribuinte cabe o registro do 
controle dos créditos relativos à aquisição de ativo imobilizado, 
e não o fazendo adequadamente, não pode levar ao 
cerceamento ao direito de defesa.  
 
PRELIMINAR. EXCLUSÃO DE SOLIDÁRIOS. ACOLHIDA. A 
inadequada escrituração contábil-comercial não tem o condão 
de permitir a inclusão do sócio-gerente no polo passivo da lide, 
quando não reste – claramente – demonstrada a ocorrência de 
dolo. 
 
ICMS-MERCADORIA. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE CRÉDITO. 
AQUISIÇÃO PARA ATIVO IMOBILIZADO. REJEITADA. A não 
comprovação do exigido pela legislação tributária, de 
documentação hábil à permissão de aproveitamento dos 
créditos do ativo imobilizado, inviabiliza a tomada de tais 
créditos pelo contribuinte. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 03 de junho de 2016, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de 
nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa. 
Foram vencedores os Conselheiros Nislene Alves Borges e Talita Pimenta Félix. Vencido 
o Conselheiro João Divino de Brito. Por maioria de votos, acolher a preliminar de exclusão 
dos solidários da lide, arguida pelo sujeito passivo. Foram vencedores os Conselheiros 
João Divino de Brito e Talita Pimenta Félix. Vencida a Conselheira Nislene Alves Borges. 
Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração, considerando 
o pagamento de fls. 231 para possível extinção do crédito tributário. Foram vencedores os 
Conselheiros Nislene Alves Borges e Talita Pimenta Félix. Vencido o Conselheiro João 
Divino de Brito que votou pela parcial procedência do lançamento no valor de R$ 
309.225,60 (trezentos e nove mil, duzentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos), de 
acordo com o pagamento efetuado, de fls. 231. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O AIIM (auto de infração e imposição de multa) versa sobre a 
cobrança de imposto em razão de o sujeito passivo, supostamente, haver omitido o 
pagamento do ICMS-Mercadoria em razão da apropriação indevida de crédito, em razão 
da aquisição de ativo imobilizado para o estabelecimento. 

 



 

O lançamento tributário registra como infringidos os artigos  58, §§ 3º 
e 6º e, 64, do CTE/GO (Lei n. 11.651/1991), donde lhe foi imposta a penalidade prescrita 
no art. 71, inciso IV-A do mesmo diploma legal. 

 
Autuados como sujeito passivo coobrigado a pessoa física (Celso 

Luiz Tavares Ferreira), com fundamento no art. 45, inciso XII do CTE/GO (fls. 04 - doc. 
anexo estruturado, identificação do sujeito passivo coobrigado). 

 
O AFRE III, Elízio Chaves de Oliveira, anexa (juntamente com o 

estatuto social, a ata da assembleia geral extraordinária e alterações contratuais), o 
relatório de “divergências de carga tributária informada e calculada – nota fiscal” (fls. 
77/128), cujo documento possui como principais colunas a “carga tributária utilizada pelo 
contribuinte (CT Contrib), “carga tributária utilizada pela SEFAZ” (CtSefaz) e a diferença 
de carga encontrada pela subtração da segunda pela primeira (DifCt).  

 

O AIIM foi lavrado, sendo o sujeito passivo (pessoa jurídica) 
intimado, via AR. Quanto ao coobrigado, ainda que não encontrado para fins de intimação, 
apresentou impugnação de forma conjunta com a pessoa jurídica. 

 
Insurgindo-se contra a autuação, os Impugnantes, tempestivamente, 

apresentam defesa com o mesmo teor, alegando: 
 

3.1 em preliminar – a exclusão do responsável, em razão da 
inexistência de “interesse comum”, o que levou ao equívoco do 
enquadramento apontado no AIIM, ou seja, o art. 45, XII do CTE/GO; 
 
3.2 no mérito – o reconhecimento do caráter confiscatório da multa 
aplicada, trazendo argumentos para que seja reconhecida a 
inconstitucionalidade da multa de 100%. Para tanto colaciona 
julgados do STF e doutrinas diversas. Aduz ainda o seu direito ao 
crédito, e a falha na capitulação legal da penalidade imposta. 
 
Em síntese, é o que pede. 
 
O Julgador de Primeira Instância, Antônio Carlos Mendonça de 

Freitas, conheceu a Impugnação, porém, negou-lhe provimento, confirmando:  
 

4.1. a existência da solidariedade, haja vista a falha da conduta do 
administrador em apropriar-se indevidamente de crédito de ICMS 
pela  omissão do pagamento do tributo.  
 
4.2. a existência da infração, rejeitando, por isso, a alegada falha na 
capitulação dos fatos, os quais, conforme apontado, mostram-se 
seguros de fundamento.  

 
Por fim, rejeitou a análise acerca da abusividade da penalidade 

imposta. 
 
Os sujeitos passivos, principal e coobrigado, foram intimados da 

sentença, via AR. Desta forma, considerando o prazo de interposição do recurso 
voluntário, de acordo com o disposto no art. 34, II, b, da Lei 16.469/09, este fora 
apresentado tempestivamente. 

 



 

O sujeito passivo principal e responsável, conjuntamente, 
apresentam Recurso Voluntário, anexam documentos, e alegam, no mérito: 

 
1.1 que seja atendido o princípio da ampla defesa e da verdade 
material a fim de descaracterizar a suposta apropriação indevida dos 
créditos de ICMS na aquisição de bens destinados ao seu ativo 
imobilizado, conforme art. 58, § 6º da Lei 11.651/91; 

 
1.2 falha na capitulação legal da penalidade imposta, com base no 
art. 20, IV, da Lei 16.469/09 e art. 112 do CTN, haja visa a suposta 
indeterminação das circunstâncias de fato relativas ao caso; 

 
1.3 aduz o caráter confiscatório da multa; 

 
1.4 por fim, pede o reconhecimento da ilegalidade de imputação de 
responsabilidade solidária. 

 
Este o pedido da parte. 

 
Fora proposta diligência com o fito de solicitar à Delegacia de origem 

a designação de auditor fiscal para analisar os arquivos acostados às fls. 116, efetuando 
as verificações necessárias para investigar o alegado pelo sujeito passivo, e, saber se, 
após a revisão dos levantamentos, há crédito tributário exigível conforme informa o 
lançamento tributário. 

 
Foram juntados, o refazimento de todos os livros CIAP e parte do 

LRAICMS, sendo encontrados os seguintes problemas, em relação a estes: 
 

8.1  a empresa inclui notas que, segundo seu próprio entendimento 
anterior, não deveriam fazer parte deste livro; 
 
8.2   para se apurar o saldo real em 2011, faz-se necessário que se 
retroaja aos exercícios de 2009 e 2010, os quais estão fora da alçada 
desta revisão, além de estarem devidamente prescritos para fins de 
lançamento tributário; 

 
8.3  para que haja o aproveitamento intempestivo do suposto 
crédito, ao se caminhar para a regularização os citados livros, torna-
se necessário procedimento com rito e autoridades próprias, que não 
as atuais. 

 
Assim, ainda que existente o crédito, esse deverá ser reconhecido 

mediante procedimento próprio, que não em processo administrativo tributário. 
 
Devidamente intimados, manifestam-se nos autos, reafirmando os 

termos do recurso voluntário apresentado, demonstrando que a existência dos créditos e 
que a falha na escrituração dos livros respectivos não acarretariam sua inexistência, 
devendo por isso, serem considerados para fins de aproveitamento de valores. 

 
Ressalte-se que os devedores efetuaram pagamento parcial (fls.). 
  
É como relato. 

 



 

 
VOTO 

 
1. PRELIMINARMENTE 

 
Os sujeitos passivos, principal e coobrigado, foram intimados da 

sentença, via AR. Desta forma, considerando o prazo de interposição do recurso 
voluntário, de acordo com o disposto no art. 34, II, b, da Lei 16.469/09, este fora 
apresentado tempestivamente, considerada a data de apresentação do mesmo em 
26/06/15. 

 
1.1. Do Cerceamento ao Direito de Defesa 

 
Inicialmente, faz-se fundamental a análise dos dispositivos legais que 

garantem ao contribuinte o direito de receber da Administração Pública decisão justa, clara 
e fundamentada, em atenção ao princípio da legalidade estrita, conforme será 
demonstrado. Neste sentido pronuncia-se o art. 6º, IV da Lei Complementar 104/2013: 

 
“Art. 6º São garantias do contribuinte: 
 
[...] 
  
IV - ter assegurados, no processo administrativo-fiscal, o 
contraditório, a ampla defesa e, preferencialmente, o julgamento em 
duplo grau, sendo a segunda instância administrativa organizada com 
colegiado, no qual terão assento representantes do Fisco e dos 
contribuintes;”  

 
Desta forma encontra-se, o julgador, adstrito ao cumprimento das 

garantias reservadas aos contribuintes, devendo não simplesmente decidir conforme sua 
consciência, sem que haja base legal que enseje tal decisão, mas sim de forma a 
considerar o convencimento motivado, a partir do apontamento de todos os elementos de 
fato e de direito determinantes para a formação de tal entendimento. 

 
Ainda neste sentido, SANTI (2016)16 elenca que a norma individual e 

concreta é decorrência das previsões contidas nas normas gerais e abstratas e retratam 
as estruturas implicacionais nelas constantes. Portanto, a motivação atua como a 
adequação da decisão administrativa ao antecedente da norma abstrata correspondente, 
sendo assim, fato indispensável para a concretização do convencimento motivado e, 
consequentemente da legalidade. Logo, aquele que litiga em processo administrativo-
fiscal possui o direito de receber dos órgãos competentes a prestação jurisdicional 
administrativa em consonância às garantias constitucionais, sendo-lhe observadas todas 
as regras atinentes à satisfatória solução da lide. Note-se, ainda, os ensinamentos de 
CARVALHO (2014)17 acerca do tema: 

 
“Quando o aplicador produz a norma individual e concreta, resultante 

da aplicação, ele diz qual é o fato e diz qual é o direito do caso concreto. A linguagem 
produzida positiva suas escolhas, por meio dela temos acesso à decisão, o que possibilita 
o controle de sua valoração. A tomada de posição sobre o fato e sobre a norma a ser 
aplicada é um ato valorativo, mas não desregrado. De acordo com critérios estabelecidos 

                                            
16 SANTI, Eurico Marcos Diniz de. Novo CPC e a Motivação das Decisões do Carf e das 

DRJs. Disponível em: http://jota.uol.com.br/novo-cpc-e-motivacao-das-decisoes-carf-e-das-drjs em 20/03/2016. 
17 Carvalho, Aurora Tomazini de. Curso de Teoria Geral do Direito, o Constructivismo 

Lógico-Semântico. 4a. ed. pág. 299. São Paulo. Noeses. 2009. 



 

pelo próprio sistema é vedado ao aplicador constituir o fato jurídico com base em 
elementos diversos dos constantes na linguagem das provas, assim como também lhe é 
vedado construir a norma a ser aplicada sem fundamentação jurídico-positiva. O controle 
da decisão é feito pela objetivação dos valores constantes no ato de aplicação, por isso, a 
necessidade de sua fundamentação e justificação. Como conteúdo dos atos de aplicação, 
encontramos as fundamentações e justificações: (i) do fato; e (ii) do direito. A 
fundamentação do fato, consiste na indicação dos enunciados factuais, constantes do 
processo que influenciaram a convicção do aplicador para conformação do fato jurídico. A 
justificação do fato jurídico, consistente nas razões que levaram o aplicador a utilizar 
aqueles enunciados factuais e não outros, na conformação do fato jurídico; A 
fundamentação do direito, consiste em indicar os enunciados prescritivos, presentes no 
sistema, tomados como base para construção da norma aplicada. E a justificação do 
direito, consiste nas razões que levaram o aplicador a construir aquela norma (aplicada) e 
não de outra.”  

 
Estabelecidas tais premissas, analisei as normas atinentes à 

necessidade de fundamentação que a administração deve guardar para com os seus atos. 
Eis o disposto no art. 23 e 27, do CDC: 

 
“Art. 23. A Administração Pública atuará em obediência aos 
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade, razoabilidade, proporcionalidade, segurança 
jurídica, finalidade, interesse público, eficiência e motivação dos 
atos administrativos. 

 
[...] 

 
Art. 27. Todas as decisões administrativas serão fundamentadas em 
seus aspectos de fato e de direito, sob pena de nulidade 
absoluta. (Promulgado pela Assembléia Legislativa, D.A. de 22.01.14 e 
D.O.E de 07.02.14)” 

 
Não se tratando a análise do processo administrativo tributário de ato 

discricionário da Administração, esta não poderá, enquanto, guardiã e realizadora do 
interesse público, se negar à motivar seus atos na legislação vigente, sendo esta 
obrigação legalmente imposta, e à qual se encontra adstrita. 

 
Considerando que o suposto cerceamento apontado pelos 

recorrentes trata-se da constatação fática da existência de créditos, não regularizados, 
este não merecem razão, haja vista que é impossível se admitir o aproveitamento de 
créditos sem respaldo jurídico, isto é, não submetido ao procedimento jurdíco hábil para a 
constituição dos mesmos. 

 
Logo, não deverá se falar em cerceamento de defesa, mas sim na 

inexistência jurídica de tais créditos, razão pela qual se impõe a não apreciação destes, 
considerada a sua irrelevância para a solução do presente caso. 

 
Desta forma, conforme os limites principiológicos e objetivos 

estabelecidos durante toda a explanação, não vislumbro qualquer tipo de cerceamento de 
defesa, considerando que todos os meios de manifestação em conseqüência do regular 
curso do processo administrativo foram conferidos ao devedor, razão pela qual se impõe a 
improcedência de tal pleito.  

 
 



 

1.2 Da Preliminar de Exclusão do Responsável Tributário 
 

Em sede de preliminar, aduz o devedor coobrigado acerca da 
necessidade de exclusão da solidariedade passiva entre este e a pessoa jurídica 
devedora. Tal imposição e posterior confirmação por meio da sentença de primeiro grau 
se deu com fundamento no art. 45, XII do CTE/GO, o qual passa-se à análise: 

 
“Art. 45 - São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse 
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação 
principal, especialmente: 
 
[...] 
 
 
XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, 
gerentes, administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis;” 

 
Pois bem. Primeiramente, analisando o caput do referido dispositivo 

preciso, aqui, esclarecê-lo, a fim de estabelecer o que efetivamente vem a ser o interesse 
comum elencado, e como se perfaz sua atuação no caso concreto. Em se tratando do 
interesse comum, note-se o elencado pelo art. 124 do CTN, o qual regula o instituto da 
solidariedade: 

 
“Art. 124. São solidariamente obrigadas: 
 
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua 
o fato gerador da obrigação principal; 
 
II - as pessoas expressamente designadas por lei.” 

 
Considerando que o art. 45 do CTE/GO transcreve, literalmente o 

caput e o inciso I, do art. 124 do CTN, as considerações reservadas a este são também 
aplicáveis àquele. Desta forma, Paulo de Barros Carvalho (2016)18 tecendo considerações 
pormenorizadas acerca do tema afirma:  

 
“A expressão empregada, sobre ser vaga, não é de um roteiro seguro 
para identificação do nexo que se estabelece entre os devedores da 
prestação tributária. [...] aquilo que vemos repetir-se com freqüência, 
em casos dessa natureza, e que o interesse comum dos participantes 
no acontecimento factual não representa um dado satisfatório para a 
definição do vínculo da solidariedade.” 

 
Não vislumbro no presente caso razão para que adentre, o presente 

AIIM, no patrimônio do réu coobrigado, o qual é diretor presidente da empresa, haja vista 
que o simples fato de possuir poderes diretivos sobre a mesma não o habilita para 
responder como responsável solidário. 

 
Para que se considere pessoalmente responsável aquele que possua 

poder de gestão da pessoa jurídica autuada, faz-se necessária a comprovação da sua 

                                            
18 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 27 ed. São Paulo: Saraiva, 

2016. 



 

ação praticada com excesso de poderes ou de forma contrária ao previsto em lei, contrato 
social ou estatuto, conforme redação do art. 135 do CTN19. 

 
Assim, a mera omissão de pagamento de tributo não tem poder, por 

si só, de redirecionar a dívida para os gerentes, diretores ou representantes de pessoas 
jurídicas de direito privado. Neste sentido segue o entendimento do STJ, reafirmado 
mediante a edição da súmula 430, o que segue:  

 
“O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, 
por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente.” 

 
Desta forma, não vislumbrando nos autos qualquer ação praticada 

com abuso de poder ou em clara infração à lei ou dispositivo que limite os poderes do 
sócio-gerente da contribuinte, é que entendo devida a exclusão do responsável tributário. 

 
2. DO MÉRITO 
 

2.1  Da Alegada Falha na Capitulação Legal da Penalidade 
Imposta 

 
Afirma o Recorrente haver falha, por parte da autoridade fiscal, ao 

imputar-lhe a penalidade contida no art. 71, IV, “a” da Lei 11.651/91, admitidas as provas 
trazidas acerca do crédito de ICMS-Mercadoria apropriados, ainda que não registrados. 

 
De início deve-se destacar o fato de não ser, o presente processo 

meio apto para a retificação e regularização das informações constantes dos livros 
contábeis, o qual deverá atentar o rito e a autoridade competente, sob pena de nulidade. 

 
Em seguida, não havendo a formalização em linguagem competente 

de tais retificações o pleito se torna infrutífero, considerando que, se for o caso, esta se 
encontrará apenas no âmbito da realidade social, sem que haja incidência/aplicação de 
qualquer disposição legal, tornando-se vazia de juridicidade. 

 
Para que surta os efeitos jurídicos respectivos, faz-se necessária a 

constituição do fato jurídico, por meio da prestação de informações essenciais as quais 
constituem dever instrumental da obrigação principal, isto é, constituem-se como 
obrigações acessórias, as quais devem ser observadas independentemente da sorte que 
acometa a principal. 

 
Assim, não havendo qualquer constituição jurídica competente para a 

verificação da realidade apontada pelos devedores compreendo pela impossibilidade de 
reconhecimento da circunstância fática pela via eleita, razão que decido pela 
improcedência do pleito. 

 
2.2  Da Abusividade da Penalidade Imposta 
 

                                            
19 Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos 

praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos: 

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. 

 

 



 

Aduz, ainda, o caráter confiscatório da multa haja vista sua excessiva 
onerosidade, se considerado o valor do tributo devido. Note-se a redação do art. 2º, II do 
Código de Defesa do Contribuinte (Lei Complementar 104/13): 

 
“Art. 2º São objetivos deste Código: 

 
[...] 
 
II - proteger o contribuinte contra o exercício abusivo do poder de 
fiscalizar, de lançar e de cobrar tributo e/ou multa, que deverão ser 
prévia e integralmente instituídos por lei. 
 

É função da Fazenda Pública Estadual e, por conseguinte, de todos 
os seus servidores zelar pela proteção ao contribuinte, inclusive sobre o lançamento e 
cobrança de penalidades, as quais deverão respeitar a legislação vigente. 

 
Ressalte-se ainda, que segundo o dispositivo citado a proteção 

ocorrerá em se tratando do abuso na aplicação das multas que não encontrem amparo 
legal, nem observância ao princípio da irretroatividade. Tanto o é, que aduz o § 1º do art. 
6º do mesmo diploma legal: 

 
“§ 1º A legalidade da instituição do tributo e/ou multa pressupõe a 
estipulação expressa de todos os elementos indispensáveis à sua 
incidência, quais sejam a descrição objetiva de seu critério material, 
espacial, temporal, a indicação do sujeito passivo, na qualidade de 
contribuinte e/ou responsável, bem como dos aspectos temporal e 
espacial da obrigação tributária.(grifou-se)” 

 
Desta forma, considerando que a multa em razão do 

descumprimento de dever instrumental respeitou o procedimento legislativo competente 
com a devida atenção a todas as peculiaridades atinentes ao regramento do tema, não 
pode o servidor, assim compreendido como aquele que encontra-se investido na função 
administrativa, agir de forma contrária, haja vista estar ele adstrito ao princípio da 
legalidade estrita. 

 
Do mesmo modo encontra-se este juízo administrativo à mercê da 

expressa previsão legal para a solução da lide, com as devidas ressalvas, razão que atua 
no presente caso a fim de confirmá-la. 

 
Ressalte-se que a multa por si só já possui caráter confiscatório, 

considerando ser esta quantia paga pelo contribuinte por ação/omissão em desacordo 
com a previsão legal a respeito do tema tratado, a qual nitidamente possui caráter 
repressivo e educativo, independentemente do patrimônio do contribuinte.  

 
Desta forma podemos afirmar a não aplicação, a não aplicação do 

princípio do não confisco e da capacidade contributiva às infrações tributárias, ainda mais, 
considerando o fato de a multa não ultrapassar o bem jurídico tutelado, qual seja, o 
pagamento do tributo, e a correta prestação de informações contábeis a fim de possibilitar 
a arrecadação da forma adequada. 

 
Neste ínterim, segue o entendimento pátrio: 

 
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
TRIBUTÁRIO. ICMS. MULTA COM CARÁTER CONFISCATÓRIO. NÃO 



 

OCORRÊNCIA. 1. Não se pode pretender desarrazoada e abusiva a 
imposição por lei da multa – que é pena pelo descumprimento de 
obrigação tributária - , sob o fundamento de que ela, por si mesma, 
tem caráter confiscatório. Agravo Regimental a que se nega 
provimento. (AL-AgR 685380/RS. Rel. Min. EROS GRAU. Julgamento: 
20/05/2008. DJ 06-06-2008).” 

 
Diante do exposto, voto por rejeitar a alegação de abusividade da 

penalidade imposto. 
 
CONCLUSÃO 

 
Em razão de todo o exposto, voto pela parcial procedência do feito, 

nos termos acima aduzidos, tópico a tópico, considerando o pagamento parcial. 
 

É como voto. 
 

 
 
 

Sala das sessões, em 13 de julho de 2016. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01069/16 
 
Autora do Voto Vencedor: Conselheira Talita Pimenta Félix 
 

 
EMENTA: NULIDADE. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. 
REJEITADO. A não comprovação do exigido pela legislação 
tributária, em termos de comprovação dos deveres 
instrumentais, quando ao contribuinte cabe o registro do 
controle dos créditos relativos à aquisição de ativo imobilizado, 
e não o fazendo adequadamente, não pode levar ao 
cerceamento ao direito de defesa.  
 
 
PRELIMINAR. EXCLUSÃO DE SOLIDÁRIOS. ACOLHIDA. A 
inadequada escrituração contábil-comercial não tem o condão 
de permitir a inclusão do sócio-gerente no polo passivo da lide, 
quando não reste – claramente – demonstrada a ocorrência de 
dolo. 
 
ICMS-MERCADORIA. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE CRÉDITO. 
AQUISIÇÃO PARA ATIVO IMOBILIZADO. REJEITADA. A não 
comprovação do exigido pela legislação tributária, de 
documentação hábil à permissão de aproveitamento dos 
créditos do ativo imobilizado, inviabiliza a tomada de tais 
créditos pelo contribuinte. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 03 de junho de 2016, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de 
nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa. 
Foram vencedores os Conselheiros Nislene Alves Borges e Talita Pimenta Félix. Vencido 
o Conselheiro João Divino de Brito. Por maioria de votos, acolher a preliminar de exclusão 
dos solidários da lide, arguida pelo sujeito passivo. Foram vencedores os Conselheiros 
João Divino de Brito e Talita Pimenta Félix. Vencida a Conselheira Nislene Alves Borges. 
Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração, considerando 
o pagamento de fls. 231 para possível extinção do crédito tributário. Foram vencedores os 
Conselheiros Nislene Alves Borges e Talita Pimenta Félix. Vencido o Conselheiro João 
Divino de Brito que votou pela parcial procedência do lançamento no valor de R$ 
744.988,12 (setecentos e quarenta e quatro mil, novecentos e oitenta e oito reais e doze 
centavos), de acordo com o pagamento efetuado, de fls. 231. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O AIIM (auto de infração e imposição de multa) versa sobre a 
cobrança de imposto em razão de o sujeito passivo, supostamente, haver omitido o 
pagamento do ICMS-Mercadoria em razão da apropriação indevida de crédito, em razão 
da aquisição de ativo imobilizado para o estabelecimento. 

 



 

O lançamento tributário registra como infringidos os artigos  58, §§ 3º 
e 6º e, 64, do CTE/GO (Lei n. 11.651/1991), donde lhe foi imposta a penalidade prescrita 
no art. 71, inciso IV-A do mesmo diploma legal. 

 
Autuados como sujeito passivo coobrigado a pessoa física (Celso 

Luiz Tavares Ferreira), com fundamento no art. 45, inciso XII do CTE/GO (fls. 04 - doc. 
anexo estruturado, identificação do sujeito passivo coobrigado). 

 
O AFRE III, Elízio Chaves de Oliveira, anexa (juntamente com o 

estatuto social, a ata da assembleia geral extraordinária e alterações contratuais), o 
relatório de “divergências de carga tributária informada e calculada – nota fiscal” (fls. 
77/128), cujo documento possui como principais colunas a “carga tributária utilizada pelo 
contribuinte (CT Contrib), “carga tributária utilizada pela SEFAZ” (CtSefaz) e a diferença 
de carga encontrada pela subtração da segunda pela primeira (DifCt).  

 

O AIIM foi lavrado, sendo o sujeito passivo (pessoa jurídica) 
intimado, via AR. Quanto ao coobrigado, ainda que não encontrado para fins de intimação, 
apresentou impugnação de forma conjunta com a pessoa jurídica. 

 
Insurgindo-se contra a autuação, os Impugnantes, tempestivamente, 

apresentam defesa com o mesmo teor, alegando: 
 

3.1 em preliminar – a exclusão do responsável, em razão da 
inexistência de “interesse comum”, o que levou ao equívoco do 
enquadramento apontado no AIIM, ou seja, o art. 45, XII do CTE/GO; 
 
3.2 no mérito – o reconhecimento do caráter confiscatório da multa 
aplicada, trazendo argumentos para que seja reconhecida a 
inconstitucionalidade da multa de 100%. Para tanto colaciona 
julgados do STF e doutrinas diversas. Aduz ainda o seu direito ao 
crédito, e a falha na capitulação legal da penalidade imposta. 
 
Em síntese, é o que pede. 
 
O Julgador de Primeira Instância, Antônio Carlos Mendonça de 

Freitas, conheceu a Impugnação, porém, negou-lhe provimento, confirmando:  
 

4.1. a existência da solidariedade, haja vista a falha da conduta do 
administrador em apropriar-se indevidamente de crédito de ICMS 
pela  omissão do pagamento do tributo.  
 
4.2. a existência da infração, rejeitando, por isso, a alegada falha na 
capitulação dos fatos, os quais, conforme apontado, mostram-se 
seguros de fundamento.  

 
Por fim, rejeitou a análise acerca da 

abusividade da penalidade imposta. 
 
Os sujeitos passivos, principal e coobrigado, foram intimados da 

sentença, via AR. Desta forma, considerando o prazo de interposição do recurso 
voluntário, de acordo com o disposto no art. 34, II, b, da Lei 16.469/09, este fora 
apresentado tempestivamente. 

 



 

O sujeito passivo principal e responsável, conjuntamente, 
apresentam Recurso Voluntário, anexam documentos, e alegam, no mérito: 

 
1.5 que seja atendido o princípio da ampla defesa e da verdade 
material a fim de descaracterizar a suposta apropriação indevida dos 
créditos de ICMS na aquisição de bens destinados ao seu ativo 
imobilizado, conforme art. 58, § 6º da Lei 11.651/91; 

 
1.6 falha na capitulação legal da penalidade imposta, com base no 
art. 20, IV, da Lei 16.469/09 e art. 112 do CTN, haja visa a suposta 
indeterminação das circunstâncias de fato relativas ao caso; 

 
1.7 aduz o caráter confiscatório da multa; 

 
1.8 por fim, pede o reconhecimento da ilegalidade de imputação de 
responsabilidade solidária. 

 
Este o pedido da parte. 
 

Fora proposta diligência com o fito de solicitar à Delegacia de origem 
a designação de auditor fiscal para analisar os arquivos acostados às fls. 116, efetuando 
as verificações necessárias para investigar o alegado pelo sujeito passivo, e, saber se, 
após a revisão dos levantamentos, há crédito tributário exigível conforme informa o 
lançamento tributário. 

 
Foram juntados, o refazimento de todos os livros CIAP e parte do 

LRAICMS, sendo encontrados os seguintes problemas, em relação a estes: 
 

8.1  a empresa inclui notas que, segundo seu próprio entendimento 
anterior, não deveriam fazer parte deste livro; 
 
8.2   para se apurar o saldo real em 2011, faz-se necessário que se 
retroaja aos exercícios de 2009 e 2010, os quais estão fora da alçada 
desta revisão, além de estarem devidamente prescritos para fins de 
lançamento tributário; 
 
8.3  para que haja o aproveitamento intempestivo do suposto 
crédito, ao se caminhar para a regularização os citados livros, torna-
se necessário procedimento com rito e autoridades próprias, que não 
as atuais. 

 
Assim, ainda que existente o crédito, esse deverá ser reconhecido 

mediante procedimento próprio, que não em processo administrativo tributário. 
 
Devidamente intimados, manifestam-se nos autos, reafirmando os 

termos do recurso voluntário apresentado, demonstrando que a existência dos créditos e 
que a falha na escrituração dos livros respectivos não acarretariam sua inexistência, 
devendo por isso, serem considerados para fins de aproveitamento de valores. 

 
Ressalte-se que os devedores efetuaram pagamento parcial (fls.). 
  
É como relato. 

 



 

 
VOTO 

 
1. PRELIMINARMENTE 

 
Os sujeitos passivos, principal e coobrigado, foram intimados da 

sentença, via AR. Desta forma, considerando o prazo de interposição do recurso 
voluntário, de acordo com o disposto no art. 34, II, b, da Lei 16.469/09, este fora 
apresentado tempestivamente, considerada a data de apresentação do mesmo em 
26/06/15. 

 
1.1. Do Cerceamento ao Direito de Defesa 

 
Inicialmente, faz-se fundamental a análise dos dispositivos legais que 

garantem ao contribuinte o direito de receber da Administração Pública decisão justa, clara 
e fundamentada, em atenção ao princípio da legalidade estrita, conforme será 
demonstrado. Neste sentido pronuncia-se o art. 6º, IV da Lei Complementar 104/2013: 

 
“Art. 6º São garantias do contribuinte: 
 
[...] 
  
IV - ter assegurados, no processo administrativo-fiscal, o 
contraditório, a ampla defesa e, preferencialmente, o julgamento em 
duplo grau, sendo a segunda instância administrativa organizada com 
colegiado, no qual terão assento representantes do Fisco e dos 
contribuintes;”  

 
Desta forma encontra-se, o julgador, adstrito ao cumprimento das 

garantias reservadas aos contribuintes, devendo não simplesmente decidir conforme sua 
consciência, sem que haja base legal que enseje tal decisão, mas sim de forma a 
considerar o convencimento motivado, a partir do apontamento de todos os elementos de 
fato e de direito determinantes para a formação de tal entendimento. 

 
Ainda neste sentido, SANTI (2016)20 elenca que a norma individual e 

concreta é decorrência das previsões contidas nas normas gerais e abstratas e retratam 
as estruturas implicacionais nelas constantes. Portanto, a motivação atua como a 
adequação da decisão administrativa ao antecedente da norma abstrata correspondente, 
sendo assim, fato indispensável para a concretização do convencimento motivado e, 
consequentemente da legalidade. Logo, aquele que litiga em processo administrativo-
fiscal possui o direito de receber dos órgãos competentes a prestação jurisdicional 
administrativa em consonância às garantias constitucionais, sendo-lhe observadas todas 
as regras atinentes à satisfatória solução da lide. Note-se, ainda, os ensinamentos de 
CARVALHO (2014)21 acerca do tema: 

 
“Quando o aplicador produz a norma individual e 

concreta, resultante da aplicação, ele diz qual é o fato e diz qual é o 
direito do caso concreto. A linguagem produzida positiva suas 
escolhas, por meio dela temos acesso à decisão, o que possibilita o 
controle de sua valoração. A tomada de posição sobre o fato e sobre a 

                                            
20 SANTI, Eurico Marcos Diniz de. Novo CPC e a Motivação das Decisões do Carf e das 

DRJs. Disponível em: http://jota.uol.com.br/novo-cpc-e-motivacao-das-decisoes-carf-e-das-drjs em 20/03/2016. 
21 Carvalho, Aurora Tomazini de. Curso de Teoria Geral do Direito, o Constructivismo 

Lógico-Semântico. 4a. ed. pág. 299. São Paulo. Noeses. 2009. 



 

norma a ser aplicada é um ato valorativo, mas não desregrado. De 
acordo com critérios estabelecidos pelo próprio sistema é vedado ao 
aplicador constituir o fato jurídico com base em elementos diversos 
dos constantes na linguagem das provas, assim como também lhe é 
vedado construir a norma a ser aplicada sem fundamentação jurídico-
positiva. O controle da decisão é feito pela objetivação dos valores 
constantes no ato de aplicação, por isso, a necessidade de sua 
fundamentação e justificação. Como conteúdo dos atos de aplicação, 
encontramos as fundamentações e justificações: (i) do fato; e (ii) do 
direito. A fundamentação do fato, consiste na indicação dos 
enunciados factuais, constantes do processo que influenciaram a 
convicção do aplicador para conformação do fato jurídico. A 
justificação do fato jurídico, consistente nas razões que levaram o 
aplicador a utilizar aqueles enunciados factuais e não outros, na 
conformação do fato jurídico; A fundamentação do direito, consiste 
em indicar os enunciados prescritivos, presentes no sistema, tomados 
como base para construção da norma aplicada. E a justificação do 
direito, consiste nas razões que levaram o aplicador a construir aquela 
norma (aplicada) e não de outra.”  

 
Estabelecidas tais premissas, analisei as normas atinentes à 

necessidade de fundamentação que a administração deve guardar para com os seus atos. 
Eis o disposto no art. 23 e 27, do CDC: 

 
“Art. 23. A Administração Pública atuará em 

obediência aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade, razoabilidade, proporcionalidade, segurança jurídica, 
finalidade, interesse público, eficiência e motivação dos atos 
administrativos. 

 
[...] 

 
Art. 27. Todas as decisões administrativas serão fundamentadas em 
seus aspectos de fato e de direito, sob pena de nulidade 
absoluta. (Promulgado pela Assembléia Legislativa, D.A. de 22.01.14 e 
D.O.E de 07.02.14)” 

 
Não se tratando a análise do processo administrativo tributário de ato 

discricionário da Administração, esta não poderá, enquanto, guardiã e realizadora do 
interesse público, se negar à motivar seus atos na legislação vigente, sendo esta 
obrigação legalmente imposta, e à qual se encontra adstrita. 

 
Considerando que o suposto cerceamento apontado pelos 

recorrentes trata-se da constatação fática da existência de créditos, não regularizados, 
este não merecem razão, haja vista que é impossível se admitir o aproveitamento de 
créditos sem respaldo jurídico, isto é, não submetido ao procedimento jurdíco hábil para a 
constituição dos mesmos. 

 
Logo, não deverá se falar em cerceamento de defesa, mas sim na 

inexistência jurídica de tais créditos, razão pela qual se impõe a não apreciação destes, 
considerada a sua irrelevância para a solução do presente caso. 

 
Desta forma, conforme os limites principiológicos e objetivos 

estabelecidos durante toda a explanação, não vislumbro qualquer tipo de cerceamento de 
defesa, considerando que todos os meios de manifestação em conseqüência do regular 



 

curso do processo administrativo foram conferidos ao devedor, razão pela qual se impõe a 
improcedência de tal pleito.  

 
 
1.2 Da Preliminar de Exclusão do Responsável Tributário 

 
Em sede de preliminar, aduz o devedor coobrigado acerca da 

necessidade de exclusão da solidariedade passiva entre este e a pessoa jurídica 
devedora. Tal imposição e posterior confirmação por meio da sentença de primeiro grau 
se deu com fundamento no art. 45, XII do CTE/GO, o qual passa-se à análise: 

 
“Art. 45 - São solidariamente obrigadas ao 

pagamento do imposto devido na operação ou prestação as pessoas 
que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador 
da obrigação principal, especialmente: 

 
[...] 
 
 
XII - com o contribuinte, os acionistas 

controladores, os diretores, gerentes, administradores ou 
representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou 
prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou pela 
omissão de que forem responsáveis;” 

 
Pois bem. Primeiramente, analisando o caput do referido dispositivo 

preciso, aqui, esclarecê-lo, a fim de estabelecer o que efetivamente vem a ser o interesse 
comum elencado, e como se perfaz sua atuação no caso concreto. Em se tratando do 
interesse comum, note-se o elencado pelo art. 124 do CTN, o qual regula o instituto da 
solidariedade: 

 
“Art. 124. São solidariamente obrigadas: 
 
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua 
o fato gerador da obrigação principal; 
 
II - as pessoas expressamente designadas por lei.” 

 
Considerando que o art. 45 do CTE/GO transcreve, literalmente o 

caput e o inciso I, do art. 124 do CTN, as considerações reservadas a este são também 
aplicáveis àquele. Desta forma, Paulo de Barros Carvalho (2016)22 tecendo considerações 
pormenorizadas acerca do tema afirma:  

 
“A expressão empregada, sobre ser vaga, não é 

de um roteiro seguro para identificação do nexo que se estabelece 
entre os devedores da prestação tributária. [...] aquilo que vemos 
repetir-se com freqüência, em casos dessa natureza, e que o interesse 
comum dos participantes no acontecimento factual não representa um 
dado satisfatório para a definição do vínculo da solidariedade.” 

 
Não vislumbro no presente caso razão para que adentre, o presente 

AIIM, no patrimônio do réu coobrigado, o qual é diretor presidente da empresa, haja vista 

                                            
22 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 27 ed. São Paulo: Saraiva, 

2016. 



 

que o simples fato de possuir poderes diretivos sobre a mesma não o habilita para 
responder como responsável solidário. 

 
Para que se considere pessoalmente responsável aquele que possua 

poder de gestão da pessoa jurídica autuada, faz-se necessária a comprovação da sua 
ação praticada com excesso de poderes ou de forma contrária ao previsto em lei, contrato 
social ou estatuto, conforme redação do art. 135 do CTN23. 

 
Assim, a mera omissão de pagamento de tributo não tem poder, por 

si só, de redirecionar a dívida para os gerentes, diretores ou representantes de pessoas 
jurídicas de direito privado. Neste sentido segue o entendimento do STJ, reafirmado 
mediante a edição da súmula 430, o que segue:  

 
“O inadimplemento da obrigação tributária pela 

sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-
gerente.” 

 
Desta forma, não vislumbrando nos autos qualquer ação praticada 

com abuso de poder ou em clara infração à lei ou dispositivo que limite os poderes do 
sócio-gerente da contribuinte, é que entendo devida a exclusão do responsável tributário. 

 
2. DO MÉRITO 
 
2.1  Da Alegada Falha na Capitulação Legal 

da Penalidade Imposta 
 

Afirma o Recorrente haver falha, por parte da autoridade fiscal, ao 
imputar-lhe a penalidade contida no art. 71, IV, “a” da Lei 11.651/91, admitidas as provas 
trazidas acerca do crédito de ICMS-Mercadoria apropriados, ainda que não registrados. 

 
De início deve-se destacar o fato de não ser, o presente processo 

meio apto para a retificação e regularização das informações constantes dos livros 
contábeis, o qual deverá atentar o rito e a autoridade competente, sob pena de nulidade. 

 
Em seguida, não havendo a formalização em linguagem competente 

de tais retificações o pleito se torna infrutífero, considerando que, se for o caso, esta se 
encontrará apenas no âmbito da realidade social, sem que haja incidência/aplicação de 
qualquer disposição legal, tornando-se vazia de juridicidade. 

 
Para que surta os efeitos jurídicos respectivos, faz-se necessária a 

constituição do fato jurídico, por meio da prestação de informações essenciais as quais 
constituem dever instrumental da obrigação principal, isto é, constituem-se como 
obrigações acessórias, as quais devem ser observadas independentemente da sorte que 
acometa a principal. 

 

                                            
23 Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos 

praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos: 

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. 

 

 



 

Assim, não havendo qualquer constituição jurídica competente para a 
verificação da realidade apontada pelos devedores compreendo pela impossibilidade de 
reconhecimento da circunstância fática pela via eleita, razão que decido pela 
improcedência do pleito. 

 
2.2  Da Abusividade da Penalidade Imposta 
 
Aduz, ainda, o caráter confiscatório da multa haja vista sua excessiva 

onerosidade, se considerado o valor do tributo devido. Note-se a redação do art. 2º, II do 
Código de Defesa do Contribuinte (Lei Complementar 104/13): 

 
“Art. 2º São objetivos deste Código: 
 
[...] 

 
II - proteger o contribuinte contra o exercício abusivo do poder de 
fiscalizar, de lançar e de cobrar tributo e/ou multa, que deverão ser 
prévia e integralmente instituídos por lei. 
 

É função da Fazenda Pública Estadual e, por conseguinte, de todos 
os seus servidores zelar pela proteção ao contribuinte, inclusive sobre o lançamento e 
cobrança de penalidades, as quais deverão respeitar a legislação vigente. 

 
Ressalte-se ainda, que segundo o dispositivo citado a proteção 

ocorrerá em se tratando do abuso na aplicação das multas que não encontrem amparo 
legal, nem observância ao princípio da irretroatividade. Tanto o é, que aduz o § 1º do art. 
6º do mesmo diploma legal: 

 
“§ 1º A legalidade da instituição do tributo e/ou multa pressupõe a 
estipulação expressa de todos os elementos indispensáveis à sua 
incidência, quais sejam a descrição objetiva de seu critério material, 
espacial, temporal, a indicação do sujeito passivo, na qualidade de 
contribuinte e/ou responsável, bem como dos aspectos temporal e 
espacial da obrigação tributária.(grifou-se)” 

 
Desta forma, considerando que a multa em razão do 

descumprimento de dever instrumental respeitou o procedimento legislativo competente 
com a devida atenção a todas as peculiaridades atinentes ao regramento do tema, não 
pode o servidor, assim compreendido como aquele que encontra-se investido na função 
administrativa, agir de forma contrária, haja vista estar ele adstrito ao princípio da 
legalidade estrita. 

 
Do mesmo modo encontra-se este juízo administrativo à mercê da 

expressa previsão legal para a solução da lide, com as devidas ressalvas, razão que atua 
no presente caso a fim de confirmá-la. 

 
Ressalte-se que a multa por si só já possui caráter confiscatório, 

considerando ser esta quantia paga pelo contribuinte por ação/omissão em desacordo 
com a previsão legal a respeito do tema tratado, a qual nitidamente possui caráter 
repressivo e educativo, independentemente do patrimônio do contribuinte.  

 
Desta forma podemos afirmar a não aplicação, a não aplicação do 

princípio do não confisco e da capacidade contributiva às infrações tributárias, ainda mais, 
considerando o fato de a multa não ultrapassar o bem jurídico tutelado, qual seja, o 



 

pagamento do tributo, e a correta prestação de informações contábeis a fim de possibilitar 
a arrecadação da forma adequada. 

 
Neste ínterim, segue o entendimento pátrio: 

 
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. ICMS. MULTA COM CARÁTER 
CONFISCATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não se pode pretender 
desarrazoada e abusiva a imposição por lei da multa – que é pena pelo 
descumprimento de obrigação tributária - , sob o fundamento de que 
ela, por si mesma, tem caráter confiscatório. Agravo Regimental a que 
se nega provimento. (AL-AgR 685380/RS. Rel. Min. EROS GRAU. 
Julgamento: 20/05/2008. DJ 06-06-2008).” 

 
Diante do exposto, voto por rejeitar a alegação de abusividade da 

penalidade imposto. 
 
CONCLUSÃO 

 
Em razão de todo o exposto, voto pela parcial procedência do feito, 

nos termos acima aduzidos, tópico a tópico, considerando o pagamento parcial. 
 

É como voto. 
 

 
 
 

Sala das sessões, em 13 de julho de 2016. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01070/16 
 
Autora do Voto Vencedor: Conselheira Talita Pimenta Félix 
 

 
EMENTA: NULIDADE. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. 
REJEITADO. A não comprovação do exigido pela legislação 
tributária, em termos de comprovação dos deveres 
instrumentais, quando ao contribuinte cabe o registro do 
controle dos créditos relativos à aquisição de ativo imobilizado, 
e não o fazendo adequadamente, não pode levar ao 
cerceamento ao direito de defesa.  
 
PRELIMINAR. EXCLUSÃO DE SOLIDÁRIOS. ACOLHIDA. A 
inadequada escrituração contábil-comercial não tem o condão 
de permitir a inclusão do sócio-gerente no polo passivo da lide, 
quando não reste - claramente - demonstrada a ocorrência de 
dolo. 
 
ICMS-MERCADORIA. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE CRÉDITO. 
AQUISIÇÃO PARA ATIVO IMOBILIZADO. REJEITADA. A não 
comprovação do exigido pela legislação tributária, de 
documentação hábil à permissão de aproveitamento dos 
créditos do ativo imobilizado, inviabiliza a tomada de tais 
créditos pelo contribuinte. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 03 de junho de 2016, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de 
nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa. 
Foram vencedores os Conselheiros Nislene Alves Borges e Talita Pimenta Félix. Vencido 
o Conselheiro João Divino de Brito. Por maioria de votos, acolher a preliminar de exclusão 
dos solidários da lide, arguida pelo sujeito passivo. Foram vencedores os Conselheiros 
João Divino de Brito e Talita Pimenta Félix. Vencida a Conselheira Nislene Alves Borges. 
Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Foram 
vencedores os Conselheiros Nislene Alves Borges e Talita Pimenta Félix. Vencido o 
Conselheiro João Divino de Brito que votou pela improcedência do lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O AIIM (auto de infração e imposição de multa) versa sobre a 
cobrança de imposto em razão de o sujeito passivo, supostamente, haver omitido o 
pagamento do ICMS-Mercadoria em razão da apropriação indevida de crédito, em razão 
da aquisição de ativo imobilizado para o estabelecimento. 

 
O lançamento tributário registra como infringidos os artigos  58, §§ 3º 

e 6º e, 64, do CTE/GO (Lei n. 11.651/1991), donde lhe foi imposta a penalidade prescrita 
no art. 71, inciso IV-A do mesmo diploma legal. 

 



 

Autuados como sujeito passivo coobrigado a pessoa física (Celso 
Luiz Tavares Ferreira), com fundamento no art. 45, inciso XII do CTE/GO (fls. 04 - doc. 
anexo estruturado, identificação do sujeito passivo coobrigado). 

 
O AFRE III, Elízio Chaves de Oliveira, anexa (juntamente com o 

estatuto social, a ata da assembleia geral extraordinária e alterações contratuais), o 
relatório de “divergências de carga tributária informada e calculada – nota fiscal” (fls. 
77/128), cujo documento possui como principais colunas a “carga tributária utilizada pelo 
contribuinte (CT Contrib), “carga tributária utilizada pela SEFAZ” (CtSefaz) e a diferença 
de carga encontrada pela subtração da segunda pela primeira (DifCt).  

 

O AIIM foi lavrado, sendo o sujeito passivo (pessoa jurídica) 
intimado, via AR. Quanto ao coobrigado, ainda que não encontrado para fins de intimação, 
apresentou impugnação de forma conjunta com a pessoa jurídica. 

 
Insurgindo-se contra a autuação, os Impugnantes, tempestivamente, 

apresentam defesa com o mesmo teor, alegando: 
 

3.1 em preliminar – a exclusão do responsável, 
em razão da inexistência de “interesse comum”, o que levou ao 
equívoco do enquadramento apontado no AIIM, ou seja, o art. 45, XII 
do CTE/GO; 

 
3.2 no mérito – o reconhecimento do caráter 

confiscatório da multa aplicada, trazendo argumentos para que seja 
reconhecida a inconstitucionalidade da multa de 100%. Para tanto 
colaciona julgados do STF e doutrinas diversas. Aduz ainda o seu 
direito ao crédito, e a falha na capitulação legal da penalidade 
imposta. 
 
Em síntese, é o que pede. 
 
O Julgador de Primeira Instância, Antônio Carlos Mendonça de 

Freitas, conheceu a Impugnação, porém, negou-lhe provimento, confirmando:  
 

4.1. a existência da solidariedade, haja vista a 
falha da conduta do administrador em apropriar-se indevidamente de 
crédito de ICMS pela  omissão do pagamento do tributo.  

 
4.2. a existência da infração, rejeitando, por 

isso, a alegada falha na capitulação dos fatos, os quais, conforme 
apontado, mostram-se seguros de fundamento.  

 
Por fim, rejeitou a análise acerca da 

abusividade da penalidade imposta. 
 
Os sujeitos passivos, principal e coobrigado, foram intimados da 

sentença, via AR. Desta forma, considerando o prazo de interposição do recurso 
voluntário, de acordo com o disposto no art. 34, II, b, da Lei 16.469/09, este fora 
apresentado tempestivamente. 

 
O sujeito passivo principal e responsável, conjuntamente, 

apresentam Recurso Voluntário, anexam documentos, e alegam, no mérito: 



 

 
1.9 que seja atendido o princípio da ampla defesa e da verdade 
material a fim de descaracterizar a suposta apropriação indevida dos 
créditos de ICMS na aquisição de bens destinados ao seu ativo 
imobilizado, conforme art. 58, § 6º da Lei 11.651/91; 

 
1.10 falha na capitulação legal da penalidade imposta, com base no 
art. 20, IV, da Lei 16.469/09 e art. 112 do CTN, haja visa a suposta 
indeterminação das circunstâncias de fato relativas ao caso; 

 
1.11 aduz o caráter confiscatório da multa; 

 
1.12 por fim, pede o reconhecimento da ilegalidade de imputação de 
responsabilidade solidária. 

 
Este o pedido da parte. 
 

Fora proposta diligência com o fito de solicitar à Delegacia de origem 
a designação de auditor fiscal para analisar os arquivos acostados às fls. 116, efetuando 
as verificações necessárias para investigar o alegado pelo sujeito passivo, e, saber se, 
após a revisão dos levantamentos, há crédito tributário exigível conforme informa o 
lançamento tributário. 

 
Foram juntados, o refazimento de todos os livros CIAP e parte do 

LRAICMS, sendo encontrados os seguintes problemas, em relação a estes: 
 

8.1  a empresa inclui notas que, segundo seu 
próprio entendimento anterior, não deveriam fazer parte deste livro; 

 
8.2   para se apurar o saldo real em 2011, 

faz-se necessário que se retroaja aos exercícios de 2009 e 2010, os 
quais estão fora da alçada desta revisão, além de estarem 
devidamente prescritos para fins de lançamento tributário; 

 
8.3  para que haja o aproveitamento 

intempestivo do suposto crédito, ao se caminhar para a regularização 
os citados livros, torna-se necessário procedimento com rito e 
autoridades próprias, que não as atuais. 

 
Assim, ainda que existente o crédito, esse deverá ser reconhecido 

mediante procedimento próprio, que não em processo administrativo tributário. 
 
Devidamente intimados, manifestam-se nos autos, reafirmando os 

termos do recurso voluntário apresentado, demonstrando que a existência dos créditos e 
que a falha na escrituração dos livros respectivos não acarretariam sua inexistência, 
devendo por isso, serem considerados para fins de aproveitamento de valores. 

 
Ressalte-se que os devedores efetuaram pagamento parcial (fls.). 
  
É como relato. 

 
 

VOTO 



 

 
1. PRELIMINARMENTE 

 
Os sujeitos passivos, principal e coobrigado, foram intimados da 

sentença, via AR. Desta forma, considerando o prazo de interposição do recurso 
voluntário, de acordo com o disposto no art. 34, II, b, da Lei 16.469/09, este fora 
apresentado tempestivamente, considerada a data de apresentação do mesmo em 
26/06/15. 

 
1.1. Do Cerceamento ao Direito de Defesa 

 
Inicialmente, faz-se fundamental a análise dos dispositivos legais que 

garantem ao contribuinte o direito de receber da Administração Pública decisão justa, clara 
e fundamentada, em atenção ao princípio da legalidade estrita, conforme será 
demonstrado. Neste sentido pronuncia-se o art. 6º, IV da Lei Complementar 104/2013: 

 
“Art. 6º São garantias do contribuinte: 
 
[...] 
  
IV - ter assegurados, no processo administrativo-fiscal, o 
contraditório, a ampla defesa e, preferencialmente, o julgamento em 
duplo grau, sendo a segunda instância administrativa organizada com 
colegiado, no qual terão assento representantes do Fisco e dos 
contribuintes;”  

 
Desta forma encontra-se, o julgador, adstrito ao cumprimento das 

garantias reservadas aos contribuintes, devendo não simplesmente decidir conforme sua 
consciência, sem que haja base legal que enseje tal decisão, mas sim de forma a 
considerar o convencimento motivado, a partir do apontamento de todos os elementos de 
fato e de direito determinantes para a formação de tal entendimento. 

 
Ainda neste sentido, SANTI (2016)24 elenca que a norma individual e 

concreta é decorrência das previsões contidas nas normas gerais e abstratas e retratam 
as estruturas implicacionais nelas constantes. Portanto, a motivação atua como a 
adequação da decisão administrativa ao antecedente da norma abstrata correspondente, 
sendo assim, fato indispensável para a concretização do convencimento motivado e, 
consequentemente da legalidade. Logo, aquele que litiga em processo administrativo-
fiscal possui o direito de receber dos órgãos competentes a prestação jurisdicional 
administrativa em consonância às garantias constitucionais, sendo-lhe observadas todas 
as regras atinentes à satisfatória solução da lide. Note-se, ainda, os ensinamentos de 
CARVALHO (2014)25 acerca do tema: 

 
“Quando o aplicador produz a norma individual e 

concreta, resultante da aplicação, ele diz qual é o fato e diz qual é o 
direito do caso concreto. A linguagem produzida positiva suas 
escolhas, por meio dela temos acesso à decisão, o que possibilita o 
controle de sua valoração. A tomada de posição sobre o fato e sobre a 
norma a ser aplicada é um ato valorativo, mas não desregrado. De 
acordo com critérios estabelecidos pelo próprio sistema é vedado ao 

                                            
24 SANTI, Eurico Marcos Diniz de. Novo CPC e a Motivação das Decisões do Carf e das 

DRJs. Disponível em: http://jota.uol.com.br/novo-cpc-e-motivacao-das-decisoes-carf-e-das-drjs em 20/03/2016. 
25 Carvalho, Aurora Tomazini de. Curso de Teoria Geral do Direito, o Constructivismo 

Lógico-Semântico. 4a. ed. pág. 299. São Paulo. Noeses. 2009. 



 

aplicador constituir o fato jurídico com base em elementos diversos 
dos constantes na linguagem das provas, assim como também lhe é 
vedado construir a norma a ser aplicada sem fundamentação jurídico-
positiva. O controle da decisão é feito pela objetivação dos valores 
constantes no ato de aplicação, por isso, a necessidade de sua 
fundamentação e justificação. Como conteúdo dos atos de aplicação, 
encontramos as fundamentações e justificações: (i) do fato; e (ii) do 
direito. A fundamentação do fato, consiste na indicação dos 
enunciados factuais, constantes do processo que influenciaram a 
convicção do aplicador para conformação do fato jurídico. A 
justificação do fato jurídico, consistente nas razões que levaram o 
aplicador a utilizar aqueles enunciados factuais e não outros, na 
conformação do fato jurídico; A fundamentação do direito, consiste 
em indicar os enunciados prescritivos, presentes no sistema, tomados 
como base para construção da norma aplicada. E a justificação do 
direito, consiste nas razões que levaram o aplicador a construir aquela 
norma (aplicada) e não de outra.”  

 
Estabelecidas tais premissas, analisei as normas atinentes à 

necessidade de fundamentação que a administração deve guardar para com os seus atos. 
Eis o disposto no art. 23 e 27, do CDC: 

 
“Art. 23. A Administração Pública atuará em 

obediência aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade, razoabilidade, proporcionalidade, segurança jurídica, 
finalidade, interesse público, eficiência e motivação dos atos 
administrativos. 

 
[...] 

 
Art. 27. Todas as decisões administrativas serão fundamentadas em seus 
aspectos de fato e de direito, sob pena de nulidade absoluta. (Promulgado 
pela Assembléia Legislativa, D.A. de 22.01.14 e D.O.E de 07.02.14)” 

 
Não se tratando a análise do processo administrativo tributário de ato 

discricionário da Administração, esta não poderá, enquanto, guardiã e realizadora do 
interesse público, se negar à motivar seus atos na legislação vigente, sendo esta 
obrigação legalmente imposta, e à qual se encontra adstrita. 

 
Considerando que o suposto cerceamento apontado pelos 

recorrentes trata-se da constatação fática da existência de créditos, não regularizados, 
este não merecem razão, haja vista que é impossível se admitir o aproveitamento de 
créditos sem respaldo jurídico, isto é, não submetido ao procedimento jurdíco hábil para a 
constituição dos mesmos. 

 
Logo, não deverá se falar em cerceamento de defesa, mas sim na 

inexistência jurídica de tais créditos, razão pela qual se impõe a não apreciação destes, 
considerada a sua irrelevância para a solução do presente caso. 

 
Desta forma, conforme os limites principiológicos e objetivos 

estabelecidos durante toda a explanação, não vislumbro qualquer tipo de cerceamento de 
defesa, considerando que todos os meios de manifestação em conseqüência do regular 
curso do processo administrativo foram conferidos ao devedor, razão pela qual se impõe a 
improcedência de tal pleito.  

 
 



 

1.2 Da Preliminar de Exclusão do Responsável Tributário 
 

Em sede de preliminar, aduz o devedor coobrigado acerca da 
necessidade de exclusão da solidariedade passiva entre este e a pessoa jurídica 
devedora. Tal imposição e posterior confirmação por meio da sentença de primeiro grau 
se deu com fundamento no art. 45, XII do CTE/GO, o qual passa-se à análise: 

 
“Art. 45 - São solidariamente obrigadas ao 

pagamento do imposto devido na operação ou prestação as pessoas 
que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador 
da obrigação principal, especialmente: 

 
[...] 
 
 
XII - com o contribuinte, os acionistas 

controladores, os diretores, gerentes, administradores ou 
representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou 
prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou pela 
omissão de que forem responsáveis;” 

 
Pois bem. Primeiramente, analisando o caput do referido dispositivo 

preciso, aqui, esclarecê-lo, a fim de estabelecer o que efetivamente vem a ser o interesse 
comum elencado, e como se perfaz sua atuação no caso concreto. Em se tratando do 
interesse comum, note-se o elencado pelo art. 124 do CTN, o qual regula o instituto da 
solidariedade: 

 
“Art. 124. São solidariamente obrigadas: 
 
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua 
o fato gerador da obrigação principal; 
 
II - as pessoas expressamente designadas por lei.” 

 
Considerando que o art. 45 do CTE/GO transcreve, literalmente o 

caput e o inciso I, do art. 124 do CTN, as considerações reservadas a este são também 
aplicáveis àquele. Desta forma, Paulo de Barros Carvalho (2016)26 tecendo considerações 
pormenorizadas acerca do tema afirma:  

 
“A expressão empregada, sobre ser vaga, não é 

de um roteiro seguro para identificação do nexo que se estabelece 
entre os devedores da prestação tributária. [...] aquilo que vemos 
repetir-se com freqüência, em casos dessa natureza, e que o interesse 
comum dos participantes no acontecimento factual não representa um 
dado satisfatório para a definição do vínculo da solidariedade.” 

 
Não vislumbro no presente caso razão para que adentre, o presente 

AIIM, no patrimônio do réu coobrigado, o qual é diretor presidente da empresa, haja vista 
que o simples fato de possuir poderes diretivos sobre a mesma não o habilita para 
responder como responsável solidário. 

 
Para que se considere pessoalmente responsável aquele que possua 

poder de gestão da pessoa jurídica autuada, faz-se necessária a comprovação da sua 

                                            
26 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 27 ed. São Paulo: Saraiva, 

2016. 



 

ação praticada com excesso de poderes ou de forma contrária ao previsto em lei, contrato 
social ou estatuto, conforme redação do art. 135 do CTN27. 

 
Assim, a mera omissão de pagamento de tributo não tem poder, por 

si só, de redirecionar a dívida para os gerentes, diretores ou representantes de pessoas 
jurídicas de direito privado. Neste sentido segue o entendimento do STJ, reafirmado 
mediante a edição da súmula 430, o que segue:  

 
“O inadimplemento da obrigação tributária pela 

sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-
gerente.” 

 
Desta forma, não vislumbrando nos autos qualquer ação praticada 

com abuso de poder ou em clara infração à lei ou dispositivo que limite os poderes do 
sócio-gerente da contribuinte, é que entendo devida a exclusão do responsável tributário. 

 
2. DO MÉRITO 
 
2.1  Da Alegada Falha na Capitulação Legal 

da Penalidade Imposta 
 

Afirma o Recorrente haver falha, por parte da autoridade fiscal, ao 
imputar-lhe a penalidade contida no art. 71, IV, “a” da Lei 11.651/91, admitidas as provas 
trazidas acerca do crédito de ICMS-Mercadoria apropriados, ainda que não registrados. 

 
De início deve-se destacar o fato de não ser, o presente processo 

meio apto para a retificação e regularização das informações constantes dos livros 
contábeis, o qual deverá atentar o rito e a autoridade competente, sob pena de nulidade. 

 
Em seguida, não havendo a formalização em linguagem competente 

de tais retificações o pleito se torna infrutífero, considerando que, se for o caso, esta se 
encontrará apenas no âmbito da realidade social, sem que haja incidência/aplicação de 
qualquer disposição legal, tornando-se vazia de juridicidade. 

 
Para que surta os efeitos jurídicos respectivos, faz-se necessária a 

constituição do fato jurídico, por meio da prestação de informações essenciais as quais 
constituem dever instrumental da obrigação principal, isto é, constituem-se como 
obrigações acessórias, as quais devem ser observadas independentemente da sorte que 
acometa a principal. 

 
Assim, não havendo qualquer constituição jurídica competente para a 

verificação da realidade apontada pelos devedores compreendo pela impossibilidade de 
reconhecimento da circunstância fática pela via eleita, razão que decido pela 
improcedência do pleito. 

 
2.2  Da Abusividade da Penalidade Imposta 
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Aduz, ainda, o caráter confiscatório da multa haja vista sua excessiva 

onerosidade, se considerado o valor do tributo devido. Note-se a redação do art. 2º, II do 
Código de Defesa do Contribuinte (Lei Complementar 104/13): 

 
“Art. 2º São objetivos deste Código: 
 
[...] 

 
II - proteger o contribuinte contra o exercício abusivo do poder de 
fiscalizar, de lançar e de cobrar tributo e/ou multa, que deverão ser 
prévia e integralmente instituídos por lei. 
 

É função da Fazenda Pública Estadual e, por conseguinte, de todos 
os seus servidores zelar pela proteção ao contribuinte, inclusive sobre o lançamento e 
cobrança de penalidades, as quais deverão respeitar a legislação vigente. 

 
Ressalte-se ainda, que segundo o dispositivo citado a proteção 

ocorrerá em se tratando do abuso na aplicação das multas que não encontrem amparo 
legal, nem observância ao princípio da irretroatividade. Tanto o é, que aduz o § 1º do art. 
6º do mesmo diploma legal: 

 
“§ 1º A legalidade da instituição do tributo e/ou multa pressupõe a 
estipulação expressa de todos os elementos indispensáveis à sua 
incidência, quais sejam a descrição objetiva de seu critério material, 
espacial, temporal, a indicação do sujeito passivo, na qualidade de 
contribuinte e/ou responsável, bem como dos aspectos temporal e 
espacial da obrigação tributária.(grifou-se)” 

 
Desta forma, considerando que a multa em razão do 

descumprimento de dever instrumental respeitou o procedimento legislativo competente 
com a devida atenção a todas as peculiaridades atinentes ao regramento do tema, não 
pode o servidor, assim compreendido como aquele que encontra-se investido na função 
administrativa, agir de forma contrária, haja vista estar ele adstrito ao princípio da 
legalidade estrita. 

 
Do mesmo modo encontra-se este juízo administrativo à mercê da 

expressa previsão legal para a solução da lide, com as devidas ressalvas, razão que atua 
no presente caso a fim de confirmá-la. 

 
Ressalte-se que a multa por si só já possui caráter confiscatório, 

considerando ser esta quantia paga pelo contribuinte por ação/omissão em desacordo 
com a previsão legal a respeito do tema tratado, a qual nitidamente possui caráter 
repressivo e educativo, independentemente do patrimônio do contribuinte.  

 
Desta forma podemos afirmar a não aplicação, a não aplicação do 

princípio do não confisco e da capacidade contributiva às infrações tributárias, ainda mais, 
considerando o fato de a multa não ultrapassar o bem jurídico tutelado, qual seja, o 
pagamento do tributo, e a correta prestação de informações contábeis a fim de possibilitar 
a arrecadação da forma adequada. 

 
Neste ínterim, segue o entendimento pátrio: 

 



 

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. ICMS. MULTA COM CARÁTER 
CONFISCATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não se pode pretender 
desarrazoada e abusiva a imposição por lei da multa – que é 
pena pelo descumprimento de obrigação tributária - , sob o 
fundamento de que ela, por si mesma, tem caráter confiscatório. 
Agravo Regimental a que se nega provimento. (AL-AgR 
685380/RS. Rel. Min. EROS GRAU. Julgamento: 20/05/2008. DJ 
06-06-2008).” 

 
Diante do exposto, voto por rejeitar a alegação de abusividade da 

penalidade imposto. 
 
CONCLUSÃO 

 
Em razão de todo o exposto, voto pela parcial procedência do feito, 

nos termos acima aduzidos, tópico a tópico, considerando o pagamento parcial. 
 

É como voto. 
 
 

Sala das sessões, em 13 de julho de 2016. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01074/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: Processula. Preliminar de nulidade da sentença 
singular, por cerceamento do direito de defesa. Afastada. 
Preliminar de decadência parcial da lide, inquirida pelo polo 
passivo. Acolhida. ICMS. Glosa de créditos referentes à 
aquisição de óleo diesel e de bens destinados ao ativo 
considerados pelo fisco como estranhos à atividade 
empresarial. Procedente em parte. 
 
1. A sentença singular que, embora não manifeste sobre todos 
os fundamentos da defesa, manifesta-se sob o ponto 
controvertido da lide, ainda que resumidamente, não é 
considerada não fundamentada e, de consequência, não pode 
ser declarada nula por cerceamento ao direito de defesa.  
 
2. Tratando-se de glosa de crédito fiscal em razão de considerar 
o fisco ilegal o aproveitamento deste aplica-se o art. 150, § 4º do 
CTN, isto porque, segundo precedentes do STJ, tal é hipótese 
de tributo declarado e pago, ainda que parcialmente. 
 
 3. Integra o processo produtivo o transporte interno de desejos 
do local das atividades empresariais para o recito apropriado, 
mormente porque tal etapa do processo industrial decorre de 
imposição legal ambiental, portanto, legitima é a apropriação do 
credito oriundo da aquisição do combustível utilizado nesta 
atividade, ainda que abasteça ele, veiculo de terceiro; 
 
4. O pagamento parcial, referente aos créditos relativos à 
aquisição de bens destinados ao ativo fixo, importa em 
desistência de recurso quanto a esta parte do auto, de modo 
que, a procedência do lançamento, nesta parte, é medida que se 
impõe. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 04 de maio de 2016, decidiu, por unanimidade de votos,  rejeitar a 
preliminar de nulidade da sentença singular, arguida pela autuada, por cerceamento do 
direito de defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Aldeci de Souza Flor, 
Rickardo de Souza Santos Mariano, Masayuki Missao, Mário de Oliveira Andrade e Edson 
Abrão da Silva. E, por maioria de votos, acolher a preliminar de decadência parcial 
referente aos meses de janeiro a março de 2010, arguida pelo sujeito passivo. Foram 
vencedores os Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, Masayuki Missao e 
Edson Abrão da Silva. Vencidos os Conselheiros Aldeci de Souza Flor e Mário de Oliveira 
Andrade, que votaram pela rejeição da preliminar da decadência. Quanto ao mérito,  por 
maioria de votos, conhecer do recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte 
a sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do 
ICMS de R$ 106.608,78 (cento e seis mil, seiscentos e oito reais e setenta e oito 
centavos), considerando, no entanto, o pagamento de fls. 685, para fins de extinção do 



 

crédito tributário. Foram vencedores os Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, 
Masayuki Missao e Edson Abrão da Silva. Vencidos os Conselheiros Aldeci de Souza Flor 
e Mário de Oliveira Andrade, que votaram pela procedência total, considerando o 
pagamento efetuado. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo, em 
epigrafe, omitiu o pagamento do ICMS, na importância de R$ 1.534.935,39 (um milhão, 
quinhentos e trinta e quatro mil, novecentos e trinta e cinco reais e trinta e nove centavos), 
em razão da escrituração indevida de créditos do imposto, relativamente a entrada. Em 
consequência, deverá recolher o imposto omitido.  

A base legal dada por infringida foi assim descrita: artigos 58, I e 60, I 
do CTE, c/c artigo 522 do RCTE. E a penalidade aplicada: artigo 71, IV, “a’ do CTE. 

Instruindo o feito em sua fase cognitiva o autuante acosta aos autos 
os documentos de fls. 03 a 461.  

Impugnando o lançamento o polo passivo suscita em preliminar a 
decadência do direito da Fazenda constituir o crédito, objeto desta ação; excluindo-se da 
autuação os períodos abrangidos por tal instituto; requer o cancelamento da multa 
aplicada, que entende ser confiscatória; alternativamente a conversão do julgamento em 
diligência, para que se esclareça a dúvida sobre o processo de industrialização do amianto 
e suas etapas, fls. 466/493. Junta documentos, fls. 494/665.    

Na sequência dos atos processuais, destaco decisão monocrática 
que refutou o questionamento preliminar e no mérito, julgou procedente o lançamento, fls. 
687/690.  

Em grau de recurso voluntário o polo passivo suscita a nulidade da 
decisão monocrática, por cerceamento ao direito de defesa. O sujeito passivo reafirma as 
arguições de alegações produzidas na fase impugnatória, fls. 695/ 716. Junta documentos, 
fls.  718/ 747. 

O polo passivo adita o recurso para dizer que o óleo diesel não é 
utilizado somente no transporte de rejeitos para a pilha de disposição, que é utilizado 
pelos caminhões que retiram o minério do fundo da mina e o transporta para britados, que 
é a máquina que irá quebrar as pedras para que se inicie o processo de separação as 
fibras, fls. 754/ 756.  

Com memorial, fls. 760/767 o polo passivo reafirma as alegações já 
pronunciadas em fases defensórias anteriores. Junta documentos, fl. 768.  

Por meio do termo de juntada de fl. 769, o sujeito passivo acosta aos 
autos a comprovação de recolhimento parcial do imposto, objeto deste feito, fls. 770/771.  

É o relatório.  

 

VOTO 



 

 

O recurso voluntário preenche seus requisitos de admissibilidade, 
portanto, dele conheço.  

O Sujeito Passivo arguiu, em sua peça de defesa, duas preliminares, 
sendo uma de nulidade da sentença singular por cerceamento ao direito de defesa e outra 
de decadência parcial do credito tributário.  

Quanto a primeira prejudicial de mérito tenho-a por descabida, isto 
porque a sentença singular, malgrado não tenha perlustrado, como quer a recorrente a 
seara técnica do processo de industrialização com todos os seus meandros, fundamentou 
sua conclusão em instrução normativa e avançou sobre o ponto controvertido da lide, qual 
seja, a consideração do óleo diesel como material consumido no processo de 
industrialização. Quanto a este tópico, dentre outros argumentos, o julgador singular 
inclusive aduziu o seguinte: “o fato é que não se pode considerar como utilizado no 
processo de produção industrialização consumido no transporte interno. Os autuantes 
demonstraram tal impropriedade nos “centros de custo” por ele apontados. ”  

Nesta senda, entendo estar fundamentada e coesa a sentença, 
notadamente porque adentrou ela sobre o ponto controvertido da lide. O só fato de não ter 
abordado temas que, na ótica do julgador, seriam irrelevantes, embora arguidos pela 
recorrente, não é circunstância que invalida a sentença, mormente porque não está o 
julgador (a sentença foi exarada sob a égide do CPC revogado) a adentrar pontualmente 
no âmbito dos fundamentos utilizados pela parte rebatendo-os ou endossando-os, mas a 
se manifestar sobre os seus requerimentos.   

Quanto a preliminar de decadência arguida, esta atinge o período de 
01/01/2010 a 31/03/2010.  

De fato, razão assiste a recorrente quando invoca o art. 150 § 4º do 
CTN como sustentáculo de seu pleito de declaração da decadência parcial do crédito 
tributário. A acusação fiscal versa sobre glosa de crédito de ICMS, portanto, trata-se de 
tributo regularmente escriturado, declarado e pago.   

Ora, na sistemática da não-cumulatividade o crédito gerado na 
operação anterior constitui moeda escritural para fins de adimplemento do débito nascido 
na operação seguinte. Se a posteriori, o fisco entende que o crédito que vinha sendo 
apropriado indebitamente (aqui, inclusive, com arrimo em consulta ao próprio ente 
arrecadador), de se anotar, noutro giro, que as operações sujeitas a tributação estadual 
foram levadas ao conhecimento do fisco (declaradas) e, nos moldes do que o contribuinte 
entendia correto, também devidamente pagas. Se o fisco entendeu que tal sistemática era 
contrária à legislação, embora ele próprio tenha isto ratificado anteriormente (venire contra 
factum próprio), por meio de resposta à consulta formulada, até poderá glosar tais créditos 
apropriados, todavia, desde que o faça dentro do lustro decadencial, isto porque inegável 
que tudo fora escriturado, declarado e pago.  

Esta é, por excelência, a hipótese de cabimento do art. 150, § 4º do 
CTN, sendo ainda esta a interpretação dada pelo colendo STJ, embora tal entendimento, 
por vezes desagrade o intento arrecadatório de alguns intérpretes que, mesmo em afronta 
do artigo 32 do Código de Defesa dos contribuintes, insistem em aplicar, indistintamente, 
apenas a norma inserta no art. 173, I do CTN.  



 

Desta feita, na esteira dos julgados do STJ neste sentido, declaro 
parcialmente extinto o credito tributário pela decadência, com suporte no art. 150 § 4º do 
CTN, referente ao período de janeiro a março de 2010, decotando-os do presente 
lançamento.  

Passo a apreciar o meritum causae.  

O entrave, como já mencionado, consiste em saber se o crédito 
gerado na aquisição de óleo diesel, para abastecer veículos quando do transporte de seus 
desejos para descarte em recinto apropriado, pode ser apropriado e utilizado pela 
recorrente. Contudo, tal indagação só pode ser respondida afirmativamente caso se 
constate que tal combustível é consumido no processo industrial, ou seja, que tal etapa 
integra indelevelmente o processo fabril ou se é etapa posterior irrelevante a produção em 
si mesma.  

Tenho que razão assiste à recorrente, quando demonstrou 
tecnicamente, por meio de pareceres e documentos que tal etapa integra o processo fabril, 
bem como que, tal transporte de dejetos constitui dever legal ambiental imposto ao 
contribuinte, sem o que os respectivos órgãos de controle têm, inclusive, mecanismos 
judiciais e de polícia administrativa para brecar as atividades fabris.    

Tal transporte, embora interno, além de constituir etapa fundamental 
do processo, ainda que posterior, compõe o custo de produção do bem, portanto, ainda 
que utilizado em veículos locados é parte inseparável do processo produtivo, inclusive por 
cumprimento, vale repetir, de dever legal ambiental.  

Ademais, a essencialidade do cumprimento desse dever legal no 
âmbito do processo produtivo impede a classificação dessa etapa como mera “atividade 
administrativa de apoio” como verberado na acusação fiscal. De outra banda, a imbricação 
disto com a produção realizada pelo Sujeito Passivo pode ser apurada por meio de uma 
simples pergunta: se a atividade de transporte de desejos for eliminada do processo 
produtivo este pode normalmente continuar?   

Obviamente a resposta é negativa porque a indústria esbarraria em 
vedação legal suportando as consequências daí advindas, inclusive o impedimento de 
continuar suas atividades e até mesmo por questão de organização do seu espaço e 
dinamização dos trabalhos.  

Ancorado neste entendimento, que foi também, sem dúvidas, por 
certo período o da Fazenda Pública (que respondeu afirmativamente a consulta do Sujeito 
Passivo) entendo perfeitamente apropriável o referido crédito decorrente do óleo diesel 
utilizado pela autuada, portanto, improcedente esta parte do lançamento em análise (item 
1 da acusação fiscal).  

Entrementes, tendo em vista o pagamento de fl. 685, no valor de R$ 
106.608,78 de ICMS, referente ao item 2 da acusação (pago com redução legal concedida 
pelo estado/semana da negociação fiscal), que importa na desistência quanto ao 
questionamento desta parte do lançamento fiscal, deixo de discorrer sobre ela, julgando-o, 
por certo, procedente nesta parte.  

Ante o exposto, conheço do recurso do Sujeito Passivo e assim, 
deixo de acolher a preliminar de nulidade da sentença singular por cerceamento ao direito 
de defesa por ele suscitada, todavia, acolho a preliminar de decadência parcial do crédito 



 

tributário quanto ao período de janeiro a março de 2010. No mérito, dou provimento em 
parte ao recurso voluntário tanto para julgar parcialmente procedente o presente auto de 
infração no valor de ICMS a recolher de R$ 106.608,78, declarando, no entanto, extinto tal 
crédito tributário de acordo com o pagamento documentado à fl. 771 deste feito.  

 
 
 

Sala das sessões, em 15 de julho de 2016. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01085/16 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pela autuada, por insegurança na determinação da 
infração. Rejeitada. ICMS. Aproveitamento indevido de crédito. 
Falta de comprovação segura do direito de utilização do crédito 
escriturado no livro Registro de Entrada de Mercadorias. 
Omissão no recolhimento do imposto. Procedência.  
 
1. A falta de sintonia do questionamento preliminar com o art. 20 
da Lei nº 16.469/2009 impede o seu acolhimento no julgamento 
primeiro do processo contencioso administrativo tributário; 
 
2. Deve ser mantida a decisão singular quando o sujeito passivo 
formular as suas alegações contraditórias e estas se 
apresentarem destituídas de provas essenciais para a 
improcedência da questão. Diante deste procedimento do 
sujeito passivo, o julgador se convence da existência do ilícito 
fiscal e confirma a exigência do cumprimento da obrigação 
tributária evidenciada no auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de abril de 2016, decidiu, por unanimidade de votos,  rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo Carvelo 
Carvalho, Lidilone Polizeli Bento e Heli José da Silva. Quanto ao mérito, por unanimidade 
de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular 
que considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, Lidilone Polizeli Bento e Heli José da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A ocorrência do fato gerador da obrigação tributária está registrado 
no auto de infração com a redação: 

 
O sujeito passivo omitiu o pagamento do ICMS, na importância de 

R$512.032,95 (quinhentos e doze mil, trinta e dois reais e noventa e cinco centavos), por 
ter escriturado valor a maior de crédito, referente ao somatório das notas fiscais de 
aquisição de mercadorias, conforme Relatório Descritivo de Fiscalização, demonstrativo e 
documentos anexos. Em consequência, o autuado deve recolher o ICMS omitido, 
acrescido das cominações legais. 

 
A infração descrita tem o abrigo dos artigos 58, § 3°, inciso II e 64 da 

Lei nº 11.651/91, combinado com os artigos 46, § 1°, inciso IV e 57, inciso IV do Decreto 
nº 4.852/97. A penalidade proposta atende à prescrição do art. 71, inciso IV, alínea "a" do 
CTE. 

 



 

O art. 45, inciso XII do CTE suporta a fiscalização indicar um dos 
sócios da pessoa jurídica para o polo passivo solidário da lide. 

 
A autoridade fiscal colaciona aos autos os seguintes documentos: 

Anexo Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário; Anexo Estruturado – 
Identificação do Sujeito Passivo Coobrigado; Relatório Descritivo de Fiscalização; 
Relatório Diferença de ICMS; Portaria nº 203/2013-SER; Consulta Resumida do 
Contribuinte Pessoa Jurídica; Termo de Recebimento de Objetos e Documentação pela 
Fiscalização – TRODF; Termo de Autenticação de Livro Fiscal Registro de Apuração do 
ICMS; Termo de Abertura Registro de Apuração do ICMS; Termo de Encerramento; 
Termo de Autenticação de Livro Fiscal; Termo de Abertura, Livro de Registro de Entradas; 
Termo de Encerramento; Resumo de Entrega de Escrituração Fiscal Digital; Contrato de 
Constituição da Sociedade; Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de 
Ocorrências, Termo de Ocorrências; Termo de Autenticação de Livro Fiscal; Notificação 
Fiscal; Termo de Devolução de Objetos e Documentos – TDOD; Documentos Pessoais do 
Profissional da AOB; Procuração; e CD – Auto de Infração 4011304303272, fls.03 a 444. 

 
Às fls.445 a 447-A, as partes foram intimadas pagar a quantia exigida 

ou apresentar impugnação à Primeira Instância.  
 
A empresa autuada, fls.450 a 452, impugna o lançamento do crédito 

tributário a Primeira Instância, na qual argui a preliminar de nulidade da peça básica, por 
insegurança na determinação da infração, visto que a fiscalização, supostamente, 
considerou apenas a escrituração a maior, sem compensar os créditos aproveitados a 
menor. Entende que o trabalho fiscal demandou tempo, o qual não lhe é delongado para 
efeito de conferência para instrução da defesa, o que lhe causa cerceamento do direito de 
defesa. 

 
No mérito, assevera que a fiscalização não caracterizou parte das 

irregularidades que identificou para suporte do auto de infração. 
 
Ante o exposto, requer que seja declarada a nulidade do auto de 

infração. 
 
O Contrato de Constituição da Sociedade Ltda. acompanha a peça 

impugnatória, fls.453 a 455. 
 
O sujeito passivo solidário não comparece aos autos e motiva a 

lavratura do Termo de Revelia de fls. 456. 
 
O Julgador Singular rejeita os questionamentos preliminares e, no 

mérito, decide pela procedência do auto de infração. 
 
Em sua fundamentação assegura que os incidentes de nulidade 

parcial ou total da peça basilar não aconteceu no curso do processo ou do trabalho fiscal, 
visto que a autoridade fazendária juntou documentos suficientes para comprovar o fato 
gerador na instrução do seu trabalho. Quanto à diligência, não entende da sua 
necessidade. Assevera ainda, que a defesa não trouxe aos autos provas que elidissem o 
trabalho fiscal. 

 
As fls.467 a 471 sintetizam as notificações das partes envolvidas no 

lançamento tributário, procedimento administrativo que gera a interposição do recurso 
voluntário a uma das Câmaras Julgadoras do Conselho Administrativo Tributário pelo 



 

sujeito passivo, fls. 474 a 476, oportunidade em que reitera os fundamentos 
impugnatórios.  

 
Uma cópia do Contrato de Constituição da Sociedade instrui o 

recurso do autuado, fls.477 a 479. 
 
O silencia do polo passivo solidário resultou a lavratura do Termo de 

Perempção, fl. 472. 
 
É o Relatório. 
 

V O T O 
 
Rejeito a preliminar da nulidade da peça básica, arguida pela 

autuada, por insegurança na determinação de infração com o entendimento de que as 
autoridades lançadoras agiram de acordo com as normas processuais, instruíram 
corretamente o seu trabalho e, no momento do cumprimento da sua tarefa funcional, 
nenhum outro incidente de nulidade foi apontado no curso do trabalho de auditagem. 
Considero que o resultado apresentado para a instrução do lançamento de ofício está 
correto, foi elaborado de acordo com as regras procedimentais vigentes, de forma que o 
julgamento do mérito da autuação tem seguimento normal para a decisão da tese contida 
no recurso apresentado pelo autuado. 

 
Diante destas evidências, a preliminar de nulidade da peça básica, 

por insegurança na determinação da infração, por votação unânime, foi rejeitada. 
 
Vencida esta fase primeira, o julgador cumpre as normas do 

processo administrativo tributário e, após estudar a sua instrução, decide o mérito da ação 
com a conclusão de que a decisão proferida pela Primeira Instância não comporta reforma 

 
O compulso dos autos me trouxe a conclusão de que o procedimento 

administrativo, elaborado por autoridade fiscal competente, teve por base os 
apontamentos contábeis/fiscais escriturados nos livros da empresa, cujos dados 
numéricos conclusivos se processaram de acordo com os atos e fatos contábeis 
acontecidos no curso do período investigado.  

 
Observei que a base da denúncia da fiscalização contra o sujeito 

passivo é a demonstração do somatório do ICMS acumulado no período em que houve o 
consumo de energia elétrica, que foi lançado como crédito no Livro Registro de Apuração 
do ICMS com a identificação 120 – Crédito decorrente da transferência de saldo credor do 
ICMS acumulado no valor de R$ 51.763,39 (cinquenta e um mil, setecentos sessenta e 
três reais e trinta e nove centavos), comprovado pelo documento de fl. 15. 

 
Comparei o procedimento adotado pelo contribuinte e observei que, 

de acordo com a legislação tributária, o direito de crédito assegurado ao sujeito passivo, é 
aquele valor do imposto cobrado anteriormente sobre a operação resultante da entrada de 
mercadoria no seu estabelecimento comercial. Outrossim, esse direito de crédito, para 
gerar efeito compensatório com o débito do imposto, tem que estar destacado em 
documento fiscal idôneo, e, ainda, estar escriturado nos prazos regulamentares e de 
acordo com a legislação tributária vigente na data da escrituração. 

 
O imposto, anteriormente cobrado em operação resultante da 

aquisição de mercadoria, corresponde ao valor do tributo destacado no documento fiscal 



 

emitido para acobertar a transferência de mercadoria do estabelecimento fornecedor para 
o destinatário dos bens de comercialização. 

 
Assim, o sujeito passivo assegura o seu direito de creditar do 

imposto não cumulativo, com a observância na idoneidade do documento fiscal e no 
efetivo destaque do imposto gerado na operação anterior, do qual houve o recolhimento 
do tributo nos prazos regulamentares e vigentes no logradouro do estabelecimento 
emitente. 

 
Neste caso, vejo que o autuado, no período de 01/04/2010 a 

01/03/2013, escriturou, nos seus livros fiscais, valores superiores aos que foram 
destacados no documentário fiscal que acobertou a operação mercantil geradora da 
entrada das mercadorias no estabelecimento do autuado, condição que causou a omissão 
no recolhimento do ICMS e a gerou a exigência do crédito tributário de direito do sujeito 
ativo.  

 
A falta de instrução satisfatória das peças defensórias assegura o 

objetivo do lançamento e a continuidade da constituição do crédito para efeito de cobrança 
da diferença do ICMS omitido com o aproveitamento a maior do crédito, conforme 
descreve a peça de sustentação deste volume.  

 
Pelo exposto, decido rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, 

arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração. Quanto ao mérito, 
conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração.  

 
 
 

Sala das sessões, em 15 de julho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01087/16 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: ICMS. Aproveitamento indevido de crédito declarado 
nas DPIs. Omissão no recolhimento do ICMS. Auditoria Básica 
do ICMS. Procedência parcial.  
 
A comprovação da inexistência parcial do ilícito fiscal, cujas 
provas compõem a instrução da defesa, ou seja revisto com 
resultado diferenciado ao do lançamento tributário inicial, 
permite que o julgador efetue a sua adequação ao valor 
remanescente do litígio e defina a questão pela parcial 
procedência do auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de abril de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 22.394,16,  
tendo em vista  as fls 171/172. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo 
Carvelo Carvalho, Lidilone Polizeli Bento e Heli José da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O auto de infração descreve que o sujeito passivo informou nas suas 
Declarações Periódicas de Informações as saídas de mercadorias sem o débito do ICMS 
nos exercícios financeiros de 2008 a 2011. Em consequência, o autuado deve pagar o 
imposto demonstrado nas planilhas anexas "Outros Débitos de Oficio" das Auditorias 
Básicas do ICMS em anexo. 

 
Em anexo: DPIs referentes aos anos de 2008 a 2011, histórico de pagamentos e relatórios 
do sistema nacional. 
 
Obs.: Contribuinte excluído de ofício do Simples Nacional a partir de 01/01/2008. 

 
A autoridade lançadora indica a infração de acordo com o artigo 64 

da Lei nº 11.651/91-CTE, combinado com o artigo 316, inciso IV, alínea "c" do Decreto nº 
4.852/97. A penalidade proposta atende ao prescrito no artigo 71, inciso III, alínea "e" do 
CTE. 

 
O auto de infração está instruído com os documentos: Anexo 

Estruturado - Detalhamento do Crédito Tributário, fls. 03 a 06; Consulta Simples Nacional, 
fls. 07; Auditoria Básica do ICMS e Declaração Periódica de Informações 2008 a 2011, 
"fls. 08 a 75; e Histórico de Pagamentos, fls. 76 a 79.  

 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação a primeira instância, conforme documentos de fls. 80 e 81. 
 
A sua ausência na fase de defesa motivou a lavratura do Termo de 

Revelia, fl. 82. 



 

 
Após as notificações legais, fls. 84 e 85, o sujeito passivo impugna o 

lançamento tributária a uma das Câmaras Julgadoras do Conselho Administrativo 
Tributário, fl. 88, para requerer a improcedência do auto de infração. Ele justifica que o 
valor apresentado do tributo a recolher não foi considerado o aproveitamento dos créditos 
decorrentes das notas fiscais de aquisição das mercadorias no período em questão. Este 
procedimento fiscal fere as regras dos artigos 45 e 65 da legislação tributária estadual, 
bem como o não aproveitamento do crédito decorrente de um pagamento de DARE de 
imposto referente às vendas com cartão de crédito e que foi apurado por meio do auto de 
infração de nº 4011201789787, onde a base de cálculo se refere aos períodos trabalhados 
neste processo, fato que causa duplicidade de tributação. 

 
O sujeito passivo instrui a peça de defesa com os documentos: cópia 

do DARE 2.1, fl. 89; cópia do Auto de Infração n° 4011201789784, fl. 90; Cálculo da 
Proporcionalidade, fls. 91; e Requerimento de Empresário, fl. 92. 

 
Mediante Termo de Juntada n° 138/2015, os documentos de fls.96 a 

111, foram anexados aos autos. 
 
A Câmara Julgadora do Conselho Administrativo Tributário em 

sessão realizada no dia 14/08/2015, acata a proposição do Conselheiro Relator, “resolve, 
por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência e encaminhar os autos à 
Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia, para que seu ilustre titular determine que 
autoridade fiscal designada, preferencialmente o próprio autuante, realize revisão no 
trabalho inicial com base nas orientações contidas no Memorando Circular número 003/15 
- GEAF, assim como no Procedimento Operacional Padrão - Exclusão de Ofício Retroativa 
do Simples Nacional - POP, cópias anexas, que, embora inexistentes à época do 
lançamento, versam, especificamente, a respeito da matéria tratada nestes autos e estão 
em conformidade com a legislação tributária e com o Princípio da Não Cumulatividade.  

 
A Representação Fazendária concordou com a diligência. 
 
Após, encaminhar os autos ao Setor de Preparo Processual da 

GEPRO, para fins de intimação do sujeito passivo quanto ao resultado da diligência 
realizada, oportunizando-lhe manifestar a respeito no prazo de 30 (trinta) dias. 

 
Retorne-se, posteriormente, para julgamento. 
 
 Participaram da decisão os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, 

Washington Luis Freire de Oliveira, Edson Abrão da Silva, Heli José da Silva e José 
Pereira D'abadia”, fl. 112 

 
Em atendimento à Resolução supra, fls.171 a 172, a autoridade fiscal 

revê o trabalho inicial com base no memorando inserido às fls. 96 a 111 e conclui à fl. 172, 
que o valor do ICMS exigido no auto de infração passa a ser R$ 22.394,16 (vinte e dois 
mil, trezentos e noventa e quatro reais e dezesseis centavos). 

 
A autuada foi notificada do resultado da diligência, fl. 175, e não 

retorna ao processo. 
 
É o Relatório. 
 

V O T O 



 

 
Compulsei os autos e verifiquei que o comando diligencial, deferido 

pela Segunda Câmara deste egrégio Conselho Administrativo Tributário, após considerar 
o conteúdo do Memorando Circular nº 003/15-GEAF, fls. 96 a 111 e de revisão o trabalho 
fiscal originário deste feito, concluiu pela redução do valor exigido para R$ 22.394,16 
(vinte e dois mil, trezentos e noventa e quatro reais e dezesseis centavos) e que o autuado 
não se manifestou sobre esse trabalho, documentos em anexo. 

 
Diante desta ocorrência, prevalece o trabalho fazendário com a 

redução determinada pela autoridade fiscal revisora, conforme entendimento firmada 
neste Conselho Administrativo Tributário. 

 
Pelo exposto, decido conhecer do recurso, dar-lhe parcial provimento 

para reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto 
de infração no valor do ICMS de R$ 22.394,16, visto a conclusão diligencial que reduziu o 
valor litigioso do processo, conforme documentos de fls. 171/172.  

 
 

 
 

Sala das sessões, em 15 de julho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01094/16 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: ICMS. Auditoria Básica do ICMS. Escrituração 
indevida de valores a título de crédito do ICMS. Omissão de 
pagamento do imposto. Procedente.  
 
Julga-se procedente o auto de infração não contraditado de 
forma convincente. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 17 de junho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso de ofício, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular,  e considerar 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo 
Carvelo Carvalho, Lidilone Polizeli Bento e Heli José da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu o pagamento 
do ICMS, na importância de R$ 11.413,53, nos períodos de: 01/01/00 a 31/12/00 no valor 
de R$ 3.291,81, 01/01/01 a 31/12/01 no valor de R$ 2.150,96 e de 01/01/02 a 31/12/02 no 
valor de R$ 5.970,76, em razão da escrituração indevida de valores a título de credito do 
ICMS, produzindo/classificado, e, portanto, levando à apropriação do credito em 
percentual maior ao que teria direito, e que foi estornado de ofício neste trabalho de 
Auditoria Básica do ICMS.  

 
A autoridade lançadora indica como infringidas as disposições dos 

artigos 64 do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) combinado com os 
artigos 11, XIII, anexo IX e artigo 86 do Decreto 4852/97. Proposta a aplicação da 
penalidade prevista no artigo 71, IV do CTE, com redação da Lei nº 12806/1995 e artigo 
71, IV, "a", do CTE, com redação na Lei n° 14634/2003. 

 
Tem-se como sujeito passivo solidário, Alexandre Vieira Caio, nos 

termos do artigo 45, inciso XII da Lei 11.651/91. 
 
O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: 

relatório fiscal anexo ao auto de infração, pedido de apensamento, notificação para 
apresentação dos documentos fiscais, dados cadastrais do contribuinte fiscalizado, 
resumo da produção/classificação de algodão em pluma – 2000, resumo das saídas de 
algodão em pluma por fibra e valor médio das saídas  - 2000, inventario inicial (1999) e 
inventario final (2000), conclusão da auditoria especifica de mercadorias – 2000, 
demonstrativo do credito outorgado a apropriar em relação aos certificados de 
classificação obtidos e saídas promovidas/demonstrativo de estorno de oficio de credito 
outorgado (proalgo) apropriado a maior – 2000, demonstrativo de estorno de oficio de 
credito relativo ao proalgo proporcional às saídas tributadas registradas no LRAICM – 
2000, conclusão da auditoria básica do ICMS – 2000, resumo da produção/classificação 
de algodão em pluma – 2001, resumo das saídas de algodão em pluma por fibra e valor 
médio das saídas  - 2001, inventario inicial (2000) e inventario final (2001), conclusão da 
auditoria especifica de mercadorias – 2001, demonstrativo do credito outorgado a 



 

apropriar em relação aos certificados de classificação obtidos e saídas 
promovidas/demonstrativo de estorno de oficio de credito outorgado (proalgo) apropriado a 
maior – 2001, demonstrativo de estorno de oficio de credito relativo ao proalgo 
proporcional às saídas tributadas registradas no LRAICM – 2001, conclusão da auditoria 
básica do ICMS – 2001, resumo da produção /classificação de algodão em pluma  - 2002, 
resumo das saídas de algodão em pluma por fibra e valor médio das saídas – 2002, 
inventario inicial (2001) e inventario final (2002), conclusão da auditoria especifica de 
mercadorias – 2002, demonstrativo do credito outorgado a apropriar em relação aos 
certificados de classificação obtidos e saídas promovidas/demonstrativo de estorno de 
oficio de credito outorgado (proalgo) apropriado a maior – 2002, demonstrativo de estorno 
de oficio de credito relativo ao proalgo proporcional às saídas tributadas registradas no 
LRAICM – 2002, conclusão da auditoria básica do ICMS – 2002,  cópia dos livros registros 
de apuração do ICMS 2000 a 2002, cópia do livro de registro de inventário de 1999 a 
2002, cópia romaneio de classificação de algodão em pluma 2001 e 2002, cópia do 
memorando n° 0108/00 – SRE, cópia ordem de serviço e cópia do auto de infração 
anulado "fls. 11 a 393". 

 
Os sujeitos passivos são intimados a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de "fls. 394 a 397", 
tendo sido lavrado termo de revelia às "fls. 397" em relação ao solidário.  

 
Em sua impugnação, "fls. 399 a 414", o sujeito passivo informa que 

houve o decurso do prazo decadencial do direito de o fisco constituir o credito tributário de 
ICMS relativo aos exercícios de 2000 a 2002, apurado em "Auditoria Básica do ICMS"; ao 
longo dos meses de junho, julho e agosto de 2000, os impugnantes valeram-se tão-
somente dos certificados emitidos pela CLAVEGO nas vendas das fibras de algodão aos 
seus clientes, apropriando-se dos créditos apenas com base neles; e embora tenham 
utilizados laudos de empresas adquirentes que classificavam as fibras em padrões 
superiores aos padrões estabelecidos pela CLAVEGO, isto não acarretou qualquer 
prejuízo ao Erário, nos termos do Memorando n° 0108/00 – SRE, de 20 de agosto de 
2000, já que a classificação superior acarretou preços maiores de vendas e, portanto, 
maiores bases de cálculo de ICMS. Ao final, requer o acolhimento da impugnação, para 
que seja anulado o auto de infração e imposição de multa ora impugnado, extinguindo-se 
o credito tributário lançado indevidamente e, por consequência, arquivando-se o presente 
processo administrativo.  

 
O sujeito passivo anexa os seguintes documentos: Doc. 1 a Doc. 4 

"fls. 415 a 499".  
 
Pela sentença nº 3113/09 - JULP, "fls. 501 a 504", o julgador singular 

decide pela improcedência do auto de infração. Em sua fundamentação afirma que "a Lei 
16.462/2008 altera a Lei 16.150/2007, prevê que fica convalidada a utilização de benéfico 
fiscal utilizado até 31/07/2008 sem o cumprimento das condições exigidas para a sua 
fruição quanto à classificação de fibra de algodão".  

 
A Fazenda Pública Estadual apresenta recurso à Câmara Julgadora 

n° 013/2009 – SAT/CRF, "fls. 505 e 506", discordando da decisão recorrida por entender 
que a referida convalidação está condicionada a que o recorrido tenha protocolizado 
requerimento, neste sentido, até 30 de abril de 2009, nos termos do artigo 4°, inciso I, 
alínea "a" da mencionada Lei. Considerando que o recorrido não carregou aos autos, 
cópia do aludido requerimento devidamente protocolizado, a Fazenda Pública requer a 
reforma da sentença recorrida em que seja considerado procedente o lançamento, nos 
termos da exordial.  



 

 
Os sujeitos passivos são intimados a apresentar contradita conforme 

"fls. 507 a 510". 
 
O sujeito passivo apresenta Contradita, "fls. 512 a 521", afirmando 

que "a Lei 16.452/2008 convalidou a utilização indevida de credito outorgado relativo aos 
benefícios fiscais relacionados ao PROALGO aproveitados até 31 de julho de 2008 e 
determinou a extinção dos créditos tributários decorrentes de lançamentos de ofícios que 
objetivavam a cobrança do respectivo ICMS; desta forma, outra não pode ser a conclusão 
senão a de que a r. sentença de primeiro grau deve ser integralmente mantida, com a 
consequente extinção e arquivamento do processo administrativo". Sustenta que 
"independente da convalidação acima mencionada é inegável que houve o decurso de 
prazo superior a 5 anos desde a ocorrência dos fatos gerados até a lavratura da presente 
autuação fiscal, operando-se a decadência do direito de a Fazenda do Estado de Goiás 
constituir o credito tributário objeto da autuação fiscal ora atacada, nos termos do artigo 
150, §4°, do CTN". Ao final, requer o improvimento do recurso interposto pela Fazenda 
Estadual, mantendo-se a r. sentença de primeira instancia, para o fim de cancelar a 
exigência fiscal contida na presente autuação fiscal, com o seu consequente 
arquivamento.  

 
O sujeito passivo anexa ao recurso os seguintes documentos: 

procuração, consulta ao cadastro de produtor rural, cópia documentação pessoal, cópia 
intimação, cópia sentença, cópia recurso da Fazenda Pública e cópia histórico do objeto 
"fls. 522 a 536". 

 
Pela Resolução nº 61/2013, "fls. 538", a Quarta Câmara do Conselho 

Administrativo Tributário determina converter o julgamento em diligência à SAT, para que 
seu titular informe, se o autuado requereu convalidação nos termos dos artigos 2°, VII, §1° 
e 4°, I, "a", da Lei 150/07, com redação da Lei 16.462/08.  

 
Em diligência, "fls. 539 e 540", o fiscal revisor esclarece que após 

consulta no Sistema Eletrônico de Protocolo – SEPNET, relação anexa, não foi 
identificado nenhum processo referente a requerimento de extinção de crédito tributário, 
nos termos da Lei n° 16.150/07 e alterações posteriores, protocolizado pelo contribuinte 
em epígrafe.  

 
Mediante Acórdão da I CJULT n° 2321/2013, "fls. 542 a 551", a 

Primeira Câmara Temporária do Conselho Administrativo Tributário decide rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito 
de defesa. Quanto ao mérito, conhecer do recurso ex-officio, negar-lhe provimento, para 
acolher a preliminar de decadência arguida pelo sujeito passivo, declarando extinto o 
crédito tributário. Afirma que está convicto de que não existe qualquer ato praticado neste 
procedimento administrativo fiscal que lhe pudesse ameaçar de anulação, pois a 
constituição de credito foi efetuada por autoridade competente para tal, segura está a 
determinação da infração, corretamente identificado o fato gerador, com plena e 
inequívoca sustentação legal, corretamente também se encontra identificado o sujeito 
passivo, assim como a base de cálculo e a alíquota respectiva. Rejeita a preliminar de 
nulidade da peça básica, por cerceamento ao direito de defesa tendo em vista que o 
sujeito passivou não comprovou a tal existência destas ocorrências ou quaisquer prejuízos 
que obstassem sua defesa. Defende que "não há interrupção no prazo decadencial, razão 
pela qual é inegável que o crédito tributário objeto da presente autuação fiscal encontra-se 
atingido pela decadência, nos termos do artigo 150, §4°, do CTN".  

 



 

A Fazenda Pública é intima a apresentar Recurso ao Conselho 
Pleno, conforme documentos de "fls.552".  

 
A Fazenda Pública apresenta recurso ao Conselho Pleno, "fls. 553 a 

563", requerendo que seja afastada a decadência do lançamento proclamada no aresto 
cameral, reformando consequentemente o referido acordão para que prevaleça o teor do 
voto vencido e, no mérito, seja dado provimento ao recurso para reformar a referida 
decisão, e consequentemente a sentença singular, julgando procedente na íntegra.  

 
Os sujeitos passivos são intimados a pagar a quantia exigida ou 

apresentar Recurso ao Conselho Pleno e Contradita, conforme documentos de "fls.565 a 
568". 

 
O sujeito passivo apresenta Contradita ao Recurso para o Conselho 

Pleno, "fls. 572 a 582", requerendo o desprovimento do Recurso interposto pela Fazenda 
Estadual, mantendo-se o v. acórdão recorrido, para o fim de cancelar a exigência fiscal 
contida na presente autuação fiscal, com o seu consequente arquivamento.  

 
Mediante Acórdão do CONP n° 399/2016, "fls. 585 a 588", o 

Conselho Administrativo Tributário determina conhecer do recurso da Fazenda Pública 
para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para, afastando a preliminar de decadência do 
credito tributário, retornar os autos à Câmara Julgadora para apreciação de toda matéria. 
Informa que "o vício do lançamento original é formal e o prazo decadencial aplicável é o 
regrado no artigo 173, II, do CTN. Nessa senda, o acórdão n° 1374/2007, referente ao 
processo n° 3003145288650, determinaria a extinção do credito tributário por decadência 
em 01/01/2013. Todavia, a intimação da reautuação se deu em 24/11/2008, evitando a 
ocorrência da decadência.  

 
Os sujeitos passivos são intimados conforme "fls. 589 a 590". 
 
O sujeito passivo manifesta, conforme "fls. 592 a 597", requerendo 

que seja negado provimento ao Recurso de Ofício interposto contra a decisão de primeira 
instancia que cancelou a exigência fiscal objeto do auto de infração, com fundamento no 
disposto da Lei n° 16.462/2008, determinado0se o arquivamento dos autos do presente 
processo administrativo.  

 
É o relatório. 

 
VOTO 

 
Em proêmio esclareço que este feito trata-se de reautuação do 

processo nº. 3003145288650, que foi anulado por insegurança na determinação da 
infração. 

 
A exigência estampada na exordial deve-se omissão o pagamento do 

ICMS, na importância de R$ 11.413,53, nos períodos de: 01/01/00 a 31/12/00 no valor de 
R$ 3.291,81, 01/01/01 a 31/12/01 no valor de R$ 2.150,96 e de 01/01/02 a 31/12/02 no 
valor de R$ 5.970,76, em razão da escrituração indevida de valores a título de credito do 
ICMS, referente à consignação nos documentos fiscais de saída de algodão em pluma de 
padrões de fibra superiores em quantitativo maior ao efetivamente produzido/classificado, 
e, portanto, levando à apropriação do credito em percentual maior ao que teria direito, e 
que foi estornado de ofício em trabalho de Auditoria Básica do ICMS.  

 



 

Destaco que a modalidade de trabalho desenvolvido pela autoridade 
lançadora, que dá vida a esta demanda, consiste “na apuração dos resultados das 
operações relativas ao lançamento do ICMS efetuado pelo próprio contribuinte, num 
determinado período e na conferência de outros débitos e estornos de créditos e débitos 
determinados pela legislação tributária.” Esta definição encontra-se no Manual de 
Procedimentos Fiscais, editado pela Secretaria da Fazenda de Goiás. 

 
Para contrapor a tarefa desenvolvida pela autoridade lançadora, 

bastaria ao polo passivo apresentar um arrazoado defensório com provas irrefutáveis de 
que cumpriu a exigência prescrita no artigo 64 do CTE, combinado com artigo 11, XIII do 
Anexo IX do RCTE, que serão transcritos na sequência, cuidado que o polo passivo não 
teve, o que me leva a julgar procedente o lançamento.   

 
Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do 
imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou 
negativas, estabelecidas na legislação tributária. 
 
[...] 
 
Art. 11. Constituem créditos outorgados para efeito de compensação com o 
ICMS devido: 
 
[...] 
 
XIII - para o produtor rural, pessoa natural ou jurídica, atendido o disposto 
nos §§ 1o a 3o, o equivalente à aplicação do percentual de 75% (setenta e 
cinco por cento) sobre o valor do ICMS devido na operação de venda 
promovida pelo produtor de algodão em pluma (Lei nº 13.506/99, art. 2º); 

 
Assim, voto conhecendo do recurso de ofício, dando-lhe provimento 

para reformar a sentença singular, e considerar procedente o auto de infração. 
 

 
 

Sala das sessões, em 18 de julho de 2016. 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_13506.htm
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_13506.htm#L13506A2


 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01111/16 
 
Relator: Conselheiro José Luiz Rosa 
 

 
EMENTA: Processual. Pedido de diligência. Indeferido. 
Preliminar de nulidade da peça básica. Insegurança na 
determinação da infração. Rejeitada. Preliminar de nulidade da 
peça básica. Cerceamento do direito de defesa. Rejeitada. ICMS. 
Mérito. Obrigação principal. Falta de pagamento de imposto 
decorrente da omissão de estorno de crédito. Procedência. 
Mantida a decisão cameral. 
 
1. Indefere-se pedido de diligência, não tendo a defesa 
apresentado levantamento contraditório que demonstrasse 
alguma dúvida sobre os dados do levantamento fiscal, estando 
o processo pronto para julgamento, podendo-se decidir as 
questões nele tratadas; 
 
2. Rejeita-se a arguição de insegurança na determinação da 
infração, estando a irregularidade fiscal claramente relatada e o 
auto de infração devidamente instruído; 
 
3. Rejeita-se a arguição de cerceamento do direito de defesa, 
não havendo no processo nenhum óbice ao pleno exercício do 
direito de defesa, tendo sido assegurado ao contribuinte o 
contraditório e a ampla defesa; 
 
4. Declara-se procedente o auto de infração que exige imposto 
omitido decorrente da omissão de estorno de crédito 
devidamente provado nos autos; 
 
5. Mantem-se a decisão cameral, não tendo a recorrente 
apresentado razões ou elementos que ensejassem sua reforma. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 03 
de maio de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido de diligência 
formulado pelo sujeito passivo. Participaram do julgamento os Conselheiros José Luiz 
Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Cláudio Henrique de Oliveira, Washington Luis 
Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João 
Divino de Brito, Nislene Alves Borges, Paulo Diniz, Gilmar Rodrigues de Almeida, 
Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira 
Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos 
Mariano, Heli José da Silva, Alcedino Gomes Barbosa e Aldeci de Souza Flor. Por 
unanimidade de votos, rejeitar as preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela 
autuada, por  insegurança na determinação da infração e por cerceamento do direito de 
defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros José Luiz Rosa, Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira, Cláudio Henrique de Oliveira, Washington Luis Freire de Oliveira, José 
Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene 
Alves Borges, Paulo Diniz, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor 
Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José 



 

Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, 
Alcedino Gomes Barbosa e Aldeci de Souza Flor. Quanto ao mérito, também por votação 
unânime, conhecer do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, negar-lhe 
provimento para manter a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira, Cláudio Henrique de Oliveira, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira 
D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves 
Borges, Paulo Diniz, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto de 
Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, 
Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, Alcedino 
Gomes Barbosa e Aldeci de Souza Flor. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A presente autuação decorreu da falta de pagamento do ICMS no 
total de R$ 937.063,11 (novecentos e trinta e sete mil, sessenta e três reais e onze 
centavos), nos meses de janeiro a outubro de 2013, em virtude do sujeito passivo não ter 
estornado o excesso de crédito além de 7% relativo às entradas de mercadorias da cesta 
básica (desinfetantes, sabonetes e sabões em barra) cujas saídas subsequentes 
ocorreram com redução de base de cálculo para a alíquota equivalente a 7%, conforme 
determinado no RCTE, Anexo IX, Art. 8º, inc. XXXIII. A penalidade cominada foi a de 80% 
do valor do imposto não pago, prevista no CTE, Art. 71, inc. IV, alínea "a". 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, 

demonstrativos da Auditoria Básica do ICMS (fls. 05 a 19), CD contendo a íntegra dos 
arquivos da Auditoria Básica (fls. 20) e Recibo de Entrega de Relatórios Digitais (fls. 21), 
dentre outros documentos. 

 
Intimado (fls. 22), o sujeito passivo apresenta impugnação (fls. 26 a 

33, após relatar os fatos, formula em preliminar arguição de nulidade da peça básica, 
relacionando a hipótese de cerceamento do direito de defesa (fls. 28 a 30), alegando que 
estaria faltando à acusação a especificação dos incisos norteadores da suposta infração, o 
que está determinado na CF (Constituição Federal), Art. 5.º, inc. LV, "aos litigantes, em 
processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o 
contraditório e a ampla defesa, com meios e recursos a ela inerentes". Estaria, então, 
carente, nos autos, clara demonstração dos motivos do lançamento de ofício. 

 
No mérito, pede a improcedência do lançamento em virtude de 

inexigibilidade de estorno de crédito para contribuinte industrial e por falta de provas de 
ocorrência dos fatos acusados. 

 
Alega, como questão de direito, falta de tipicidade da norma para a 

indústria proceder o estorno reclamado. Alega que no RCTE, Art. 59, na seção que trata 
do estorno de crédito, está citado que o imposto a estornar, na impossibilidade de 
identificação das mercadorias ou bens cujas saídas lhe sejam motivadoras, há que se 
aplicar a alíquota média e o valor da aquisição mais recente; alega que por se tratar de 
industrial, não há aquisição de mercadoria ou bem, não cabendo, por consequência, o 
estorno de crédito reclamado. 

 
Adicionalmente alega improcedência posto que, como questão de 

fato, estariam comprometidos na acusação fiscal os princípios da Verdade Material e da 
Verdade Real, uma vez que não tenham sido trazidas aos autos provas de ocorrência da 
infração acusada. 



 

 
Pede a realização de diligência para revisão fiscal em que possam 

ser evidenciados os aspectos meritórios de improcedência alegados. 
 
Pede, ao final, que as intimações e notificações sejam realizadas no 

seu endereço de São Paulo, conforme disposto nas fls. 33. 
 
O julgador, após ler, conferir e analisar os autos, rejeita a arguição 

preliminar e, no mérito, decide pela procedência do lançamento, consoante a Sentença n° 
3746/2014 (fls. 73 a 74). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 82 a 89), 

formulando pedidos e razões idênticos aos formulados na impugnação, expostos 
anteriormente. 

 
A Primeira Câmara Temporária deste Conselho, em decisão não 

unânime, materializada no Acórdão n° 1213/2015 (fls. 95 a 100), rejeita o pedido de 
diligência formulado pelo sujeito passivo, bem como a preliminar de nulidade da peça 
básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa. Quanto ao mérito, em 
decisão não unânime, confirma a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso para o Conselho Pleno 

(fls. 105 a 115), formulando em preliminar arguição de nulidade da peça básica, 
relacionando a hipótese de cerceamento do direito de defesa, alegando que estaria 
faltando à acusação a especificação dos incisos norteadores da suposta infração, o que 
está determinado na CF (Constituição Federal), Art. 5º, inc. LV, "aos litigantes, em 
processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o 
contraditório e a ampla defesa, com meios e recursos a ela inerentes". Estaria, então, 
carente, nos autos, clara demonstração dos motivos do lançamento de ofício. 

 
No mérito, pede a improcedência do lançamento, em virtude de 

inexigibilidade de estorno de crédito para contribuinte industrial e por falta de provas de 
ocorrência dos fatos acusados. 

 
Alega, como questão de direito, falta de tipicidade da norma para a 

indústria proceder o estorno reclamado. Alega que no RCTE, Art. 59, na seção que trata 
do estorno de crédito, está citado que o imposto a estornar, na impossibilidade de 
identificação das mercadorias ou bens cujas saídas lhe sejam motivadoras, há que se 
aplicar a alíquota média e o valor da aquisição mais recente; alega que por se tratar de 
industrial, não há aquisição de mercadoria ou bem, não cabendo, por consequência, o 
estorno de crédito reclamado. 

 
Adicionalmente alega improcedência posto que, como questão de 

fato, estariam comprometidos na acusação fiscal os princípios da Verdade Material e da 
Verdade Real, uma vez que não tenham sido trazidas aos autos provas de ocorrência da 
infração acusada. 

 
Pede a realização de diligência para revisão fiscal em que possam 

ser evidenciados os aspectos meritórios de improcedência alegados. 
 



 

Subsidiariamente, pede que seja excluída ou reduzida a multa 
aplicada, em razão da observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e 
não-confisco. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

PRELIMINARES 
 

Apreciando a arguição de insegurança na determinação da infração, 
manifesto-me pela sua rejeição, por estar a irregularidade fiscal claramente relatada e o 
auto de infração devidamente instruído.  

 
Apreciando a arguição de cerceamento do direito de defesa, 

manifesto-me pela sua rejeição, posto que a infração objeto da acusação foi devidamente 
especificada, sendo claramente demonstrado a motivação do feito, de forma consonante 
com o previsto na CF, Art. 5º, inc. LV. Para tanto, foram, com toda propriedade, indicados 
como dispositivos legais infringidos o CTE, Art. 61, § 3º, e o Art. 64. Além disso, nas notas 
explicativas, fls. 04, foi citado que, conforme o RCTE, Anexo IX, Art. 2º, a manutenção dos 
créditos deve ser citada no próprio dispositivo que concede o benefício, que não é o caso 
presente. 

 
CTE, Art. 61. O sujeito passivo deverá efetuar o estorno do imposto de que 
se tiver creditado, sempre que o serviço tomado, a mercadoria ou bem 
entrados no estabelecimento, quando: 
 
I - imprevisível a ocorrência das circunstâncias seguintes, na data da 
entrada da mercadoria ou da utilização do serviço que: 
 
a) for objeto de saída ou prestação de serviço correspondente isenta ou 
não-tributada; 
[...] 
§ 3º O disposto neste artigo também se aplica à operação ou prestação 
subseqüente contemplada com redução de base de cálculo, hipótese em 
que o estorno será proporcional a essa redução. 

 
Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do 
imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou 
negativas, estabelecidas na legislação tributária. 
 
§ 2º Os contribuintes do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 
cumprimento de obrigações tributárias, relacionadas com o ICMS, são 
obrigados a manter e escriturar os livros exigidos e a emitir documentos 
fiscais. 

 
RCTE, An. IX, Art. 2º O benefício fiscal da manutenção do crédito quando 
concedido deve constar do mesmo dispositivo do regulamento que dispuser 
sobre a não-incidência, isenção ou redução da base de cálculo. 

 
Art. 8º A base de cálculo do ICMS é reduzida: 
 
XXXIII - de tal forma que resulte a aplicação sobre o valor da operação do 
equivalente ao percentual de 7% (sete por cento) na operação interna com 
açúcar, arroz, café torrado ou moído, farinha de arroz, farinha de milho, 
farinha de mandioca, farinha de trigo, feijão, fubá, macarrão, margarina 



 

vegetal, manteiga de leite, rapadura, pão francês, polvilho, queijo tipo 
minas, queijo frescal, requeijão, óleo vegetal comestível, exceto o de oliva, 
vinagre, fósforo, sal iodado, absorvente higiênico, dentifrício, escova de 
dente, exceto a elétrica, papel higiênico, sabonete, água sanitária, 
desinfetante de uso doméstico, sabão em barra e vassoura, exceto a 
elétrica (Convênio ICMS 128/94, cláusula primeira). 

 
MÉRITO 

 
A autuação decorreu de omissão de pagamento do ICMS, nos meses 

de janeiro a outubro de 2013, em virtude do sujeito passivo não ter estornado o excesso 
de crédito além de 7% relativo às entradas de mercadorias da cesta básica (desinfetantes, 
sabonetes e sabões em barra) cujas saídas subsequentes ocorreram com redução de 
base de cálculo para a alíquota equivalente a 7%. 

 
Condenado em instâncias inferiores, o sujeito passivo apresentou 

recurso para o Conselho Pleno, cujas razões passo a analisar. 
 
Sobre a alegada questão de direito de a obrigatoriedade de estorno 

de crédito pelas entradas estar condicionada à saída com benefício fiscal de 
MERCADORIAS OU BENS, nos termos do RCTE, Art. 59, NÃO SENDO OPERAÇÃO 
TÍPICA DE ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL, mas TÃO SOMENTE AFEITA AO 
COMÉRCIO, há que se entender que essa nomenclatura, da forma como empregada no 
artigo citado, não é de forma nenhuma excludente da atividade industrial, e tanto é assim, 
que na leitura do artigo imediatamente anterior, Art. 58, fica afastada qualquer dúvida 
sobre essa matéria. 

 
RCTE, Art. 59. Havendo mais de uma operação ou prestação e sendo 
impossível determinar a qual delas corresponde a mercadoria ou o serviço, 
o imposto a estornar deve ser calculado mediante aplicação da alíquota 
média entre as vigentes na data do estorno, sobre o preço mais r 
ecente da aquisição de mercadoria ou bem, ou do serviço tomado. 

 
Art. 58. O sujeito passivo deve efetuar o estorno do imposto de que se tiver 
creditado, sempre que o serviço tomado, a mercadoria ou bem que 
entraram no estabelecimento, quando (Lei nº 11.651/91, art. 61): 
 
I - sendo imprevisível a ocorrência das circunstâncias seguintes, na data da 
entrada da mercadoria ou bem, ou da utilização do serviço, forem: 
[...] 
c) for integrada ou consumida em processo de produção ou 
industrialização, quando: 
 
1. a saída da mercadoria resultante for isenta ou não-tributada; 
 
2. houver saída isenta ou não tributada e sendo impossível determinar a 
qual delas corresponde a mercadoria, na proporção em que estas saídas 
representarem do total das saídas no mesmo período; 
 
3. a saída da mercadoria resultante for contemplada com redução de base 
de cálculo, hipótese em que o estorno é proporcional a essa redução; 
[...] 

 
A alegada questão de fato de que faltou apresentação de provas de 

ocorrência da ilicitude acusada não pertine posto que tenha sido juntado aos autos e 
explicado detalhadamente o levantamento efetuado. O CD juntado traz a íntegra do 



 

mesmo, cujas folhas principais e exemplificativas foram juntadas em vias impressas nos 
autos. 

 
A planilha do arquivo "Aj.Of.5ª_OperaçõesComEstorno.pdf", de 140 

folhas, teve exemplificativamente impressas suas fls. 1, 2, 3, 11, 139 e 140, 
respectivamente fls. 7 a 12 dos autos. Da Planilha do arquivo "ABI_2013_Conclusão.pdf, 
de 10 folhas, foram impressas as fls. 1 a 5, e 9 e 10, respectivamente fls. 13 a 19 dos 
autos. A Planilha do arquivo "Aj.Of.5ª_Resumo.pdf", de apenas 2 folhas, foi impressa, fls. 
5 e 6 dos autos. 

 
Quanto ao pedido de diligência, diante da rejeição das alegadas 

questões de fato e de direito, e pela falta de apresentação de levantamento contraditório 
que demonstrasse pelo menos alguma dúvida sobre os dados do levantamento fiscal, 
rejeito o pedido de remessa dos autos em diligência para realização de revisão fiscal. 
Destaque ainda que o processo está pronto para julgamento, podendo-se decidir as 
questões nele tratadas. 

 
A penalidade cominada foi a de 80% do valor do imposto não pago, 

prevista no CTE, Art. 71, inc. IV, alínea "a". Trata-se de penalidade correta para o caso em 
apreciação, observando que eventual afronta a princípios constitucionais é matéria de 
apreciação o exclusiva do Judiciário. 

 
Não tendo a recorrente apresentado razões que ensejassem a 

alteração da decisão cameral, esta deve ser mantida. 
 
Ante o exposto, rejeito o pedido de diligência formulado pelo sujeito 

passivo. Rejeito as preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, por 
insegurança na determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa. Quanto 
ao mérito, conheço do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, nego-lhe 
provimento para manter a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 19 de julho de 2016. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01146/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes 
 

 
EMENTA: Processual. Pedido de diligência. Rejeição. 
Inadmissibilidade de preliminares de nulidade por insegurança 
na determinação da infração e por cerceamento do direito de 
defesa. Acolhimento. Mérito. Afastamento de decadência parcial 
do crédito tributário. Acolhimento. ICMS. Obrigação principal. 
Aproveitamento indevido de crédito. Não estorno proporcional 
às saídas com redução de base cálculo. Procedência Parcial. 
 
I - Produzida a estabilização do aspecto fático do processo por 
trabalho revisional realizado em fase anterior, desnecessária se 
torna a determinação de nova diligência; 
 
II - Sendo unânime a decisão cameral e não cumprido, em 
relação às questões assim decididas, algum dos requisitos 
exigidos pelo art. 41, II, § 1º da Lei n° 16.469/09, impõe-se a 
inadmissão liminar do recurso, na parte em que o cumprimento 
do requisito não se deu; 
 
III - O não estorno de crédito implica não declaração do débito 
do imposto ocultado pelo creditamento indevido do valor não 
estornado, atraindo esse quadro a aplicação da Súmula 555/STJ; 
 
IV - No tocante ao caráter confiscatório da multa, estando a 
penalidade cominada na lei tributária, cabe ao CAT controlar 
legalidade do lançamento de ofício perante às normas que 
material e formalmente regem esse procedimento, não lhe 
competindo verificar a validade de tais normas em relação a 
outras que a elas superiores; 
 
V - O sujeito passivo deve efetuar o estorno do imposto 
creditado, sempre que a mercadoria entrada no estabelecimento 
for objeto de saída contemplada com redução de base de 
cálculo, hipótese em que o estorno é proporcional a essa 
redução (art. 61, I, "b", § 3º da Lei 11.651/91). 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 03 
de maio de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido de diligência 
formulado pelo sujeito passivo . Participaram do julgamento os Conselheiros José Luiz 
Rosa, José Paixão de Oliveira Gomes, Cláudio Henrique de Oliveira, Washington Luis 
Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João 
Divino de Brito, Nislene Alves Borges, Paulo Diniz, Gilmar Rodrigues de Almeida, 
Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira 
Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos 
Mariano, Heli José da Silva, Alcedino Gomes Barbosa e Aldeci de Souza Flor. Por 
unanimidade de votos,  acolher a arguição de inadmissibilidade, feita pela Fazenda 
Pública, em relação às preliminares de nulidade por insegurança na determinação da 



 

infração e por cerceamento do direito de defesa, arguidas pelo sujeito passivo, tendo em 
vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 
16.469/09. Participaram do julgamento os Conselheiros José Luiz Rosa, José Paixão de 
Oliveira Gomes, Cláudio Henrique de Oliveira, Washington Luis Freire de Oliveira, José 
Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene 
Alves Borges, Paulo Diniz, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor 
Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José 
Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, 
Alcedino Gomes Barbosa e Aldeci de Souza Flor. Quanto ao mérito, por maioria de votos, 
conhecer de ambos os recursos, dar provimento ao da Fazenda Pública, negar provimento 
ao do Contribuinte, para reformar a decisão cameral, afastando a decadência parcial do 
crédito tributário, referente aos meses de janeiro a novembro/2008, e considerar 
procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 13.277.456,68 (treze milhões, 
duzentos e setenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e sessenta e oito 
centavos). Foram vencedores os Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes, 
Washington Luis Freire de Oliveira, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Nislene 
Alves Borges, Gilmar Rodrigues de Almeida, Victor Augusto de Faria Morato, Mário de 
Oliveira Andrade, Lidilone Polizeli Bento, Heli José da Silva, Aldeci de Souza Flor e o Sr. 
Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de 
desempate. Vencidos os Conselheiros José Luiz Rosa, Cláudio Henrique de Oliveira, José 
Pereira D'abadia, João Divino de Brito, Paulo Diniz, Masayuki Missao, Edson Abrão da 
Silva, Nivaldo José Mendes, Rickardo de Souza Santos Mariano e Alcedino Gomes 
Barbosa, que votaram conhecendo de ambos os recursos, negando-lhes provimento, para 
manter a decisão cameral que acolheu a decadência parcial do crédito tributário, referente 
aos meses de janeiro a novembro/2008 e considerou parcialmente procedente o auto de 
infração no valor do ICMS de R$ 13.253.791,83 (treze milhões, duzentos e cinquenta e 
três mil, setecentos e noventa e um reais e oitenta e três centavos). 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo omitiu o pagamento do ICMS, 
em razão da falta de estorno de crédito relativo às entradas de mercadorias cujas saídas 
foram contempladas com redução de base de cálculo, para uma alíquota equivalente a 7% 
(cesta básica), prevista no art.11, XXXIII, Anexo IX do Decreto 4.852/97. O referido 
benefício não mantém o crédito do ICMS nas entradas, conforme determina o art. 2°, 
Anexo IX do Decreto 4.852/97. Em consequência, deverá pagar o imposto, juntamente 
com os acréscimos legais, conforme e documentos anexos. 

 
Tem-se como infringidas as disposições dos arts. 61, § 3° e 64, Lei 

11.651/91, combinados com os arts. 60 e 61, do Decreto 4.852/97. Propõe-se a 
penalidade contida no art. 71, IV, "a", da Lei 11.651/91, com redação conferida pela Lei 
17.917/12. 

 
A autoridade fiscal instrui os autos com os seguintes documentos: 

Anexo Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário, Auditoria Básica do ICMS, 
Recibo de Entrega de Relatórios Digitais, CD contendo AI n°40113050038475. 

 
Às "fls.71", a autuada é intimada a pagar a quantia exigida ou 

apresentar Impugnação à Primeira Instância. 
 
Cientificada, a empresa autuada comparece aos autos e apresenta 

impugnação em Primeira Instância, "fls.74 a 87", na qual argui, preliminarmente, nulidade 
do auto de infração, por insegurança na determinação da infração e cerceamento direito 



 

de defesa, em razão de supostos erros no procedimento fiscal, os quais seriam: erro no 
apontamento dos valores nos demonstrativos, e a precariedade do levantamento. 

 
Alega impugnante que ocorreu decadência correspondente ao ano 

de 2008, fundamentado no art. 150 do CTN, e, afirma ainda, que efetuou o pagamento do 
imposto no período da exigência, além do lançamento ter sido feito por homologação. 
Destaca que o próprio autuante teria lhe dito que não haveria forma legal para se realizar 
os estornos exigidos. 

 
Ante o exposto, a autuada pleiteia, preliminarmente, pela nulidade do 

auto de infração; no mérito, pela improcedência. Requer ainda a conversão dos autos em 
diligência. 

 
Acompanham a impugnação: Inscrição OAB, Substabelecimento, 

Procuração, Ata da Reunião do Conselho de Administração, Cópia da Intimação, Livro de 
Apuração, "fls.88 a 124". 

 
Sobrevém a Sentença n° 779/2014, "fls.125 a 127", na qual o 

julgador singular decide pela procedência do auto de infração. 
 
Em sua fundamentação alega que a autuação foi realizada dentro 

dos moldes estabelecidos pelo art. 20 da Lei 16.469/09, e que a autuada não traz aos 
autos nenhuma prova que desconstituísse a pretensão fiscal. 

 
Quanto à arguição de decadência, obtempera que o a legislação 

estadual não recepcionou o disposto no § 4° do art.150 do CTN, e, enfatiza que não 
acolherá o pedido da defesa pelo fato do não pagamento dos créditos apropriados pela 
empresa autuada. Assevera que apenas posteriormente ao procedimento de escrituração 
fiscal, é permitido ao fiscal realizar a análise da escrituração e daí iniciar a contagem do 
prazo decadencial. 

 
Às "fls.128 a 130", o sujeito passivo é intimado a pagar a quantia 

exigida ou interpor recurso voluntário. 
 
Cientificada, a empresa autuada comparece aos autos e interpõe 

recurso voluntário, "fls.133 a 146", no qual reitera todos os argumentos e pedidos feitos na 
peça impugnatória. 

 
Mediante Resolução n° 120/14, "fls.161 a 162", a Primeira Câmara 

do Conselho Administrativo Tributário determina o encaminhamento dos autos à Gerência 
Especial de Autoria para que seu titular designe um auditor fiscal, para que elabore um 
novo levantamento fiscal e prestar informações úteis para a lide. 

 
Em atendimento à resolução supra, a autoridade revisora apresenta 

relatório diligencial, "fls.164 a 167", no qual esclarece que corrigiu os valores excluindo 
todas as saídas feitas para a Zona Franca de Manaus do grupo de saídas isentas, 
ocorrendo redução do valor do ICMS. 

 
Colaciona aos autos: Auditoria do ICMS "fls.168 a 202". 
 
Às "fls.204", a autuada é intimada a tomar ciência do teor da 

diligência, e querendo, se manifestar. 
 



 

Cientificado, o sujeito passivo comparece aos autos e apresenta 
manifestação, "fls.212 na 214", na qual anui com o resultado apresentado pela autoridade 
revisora, porquanto demonstram a nulidade do presente auto, em virtude de que o 
processo foi constituído por lançamentos indevidos, culminando no cerceamento do direito 
de defesa. Ante o exposto requer a improcedência do auto de infração e a realização de 
diligência. 

 
Pelo Acórdão n°1610/15, "fls.219 a 225", a Quarta Câmara do 

Conselho Administrativo Tributário, por unanimidade de votos, rejeita as preliminares de 
nulidade da peça básica, arguidas pelo sujeito passivo, por cerceamento do direito de 
defesa e insegurança na determinação da infração e por maioria de votos, acolhe a 
preliminar de decadência de parte do crédito tributário, referente aos meses de janeiro a 
novembro/2008, no valor do ICMS de R$23.664,85 (vinte e três mil, seiscentos e sessenta 
e quatro reais e oitenta e cinco centavos).  

Quanto ao mérito, por maioria de votos, a Câmara conhece do 
recurso, dá-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração, no valor do ICMS de R$ 
13.253.791,83 (treze milhões, duzentos e cinquenta e três mil, setecentos e noventa e um 
reais e oitenta e três centavos), nos termos da revisão de fls. 164/202. 

 
O Colegiado obtempera que sem comprovação dos prejuízos 

alegados pela autuada e visto que não houve limitação ao direito de defesa da autuada, 
rejeita as nulidades arguidas pela autuada. 

 
Quanto a decadência do crédito tributário, os julgadores a acolhem, 

visto que o direito da Fazenda de constituir o crédito tributário decai em cinco anos. Em 
relação à omissão do pagamento do imposto, encontra-se provado nos autos que o valor 
apontado na peça inicial está, em parte, incorreto. 

 
Irresignada com a decisão cameral, a Fazenda Pública Estadual 

interpõe Recurso, às "fls. 227 a 231", na qual alega que não houve decadência do crédito 
tributário, tendo em vista o disposto no art.173, I, do CTN e requer a reforma da decisão 
cameral, para que seja revertida a declaração de decadência do direito de constituição do 
crédito tributário. 

 
Intimado às "fls.237", o sujeito passivo apresenta contrarrazões, na 

qual argumenta que em se tratando de autuação por homologação, o prazo decadencial 
se inicia da data de ocorrência do fato gerador, tendo em vista que as circunstâncias 
presentes no art.173, I do CTE não se aplicariam ao presente caso. 

 
Traz jurisprudência para lastrear seus argumentos. 
 
Por fim, requer a improcedência do auto de infração e a realização 

de sustentação oral, pelo patrono da empresa. 
 
Na mesma oportunidade, interpõe recurso ao Conselho Pleno, 

"fls.247 a 260", reiterando as razões apresentadas em defesas anteriores. 
 
Instrui a peça recursal com julgado da Primeira Câmara Julgadora 

deste Conselho, "fls.261 a 264". 
 
É o relatório. 
 



 

QUESTÕES PRELIMINARES 

Apreciando o pedido de conversão do julgamento em diligência, 
formulado pelo sujeito passivo, manifesto-me por sua rejeição, pois o fundamente trazido 
para esse pedido, a demonstração de que o valor exigido não corresponde à capitulação 
legal constante do lançamento (fl. 259), não se mantem perante o trabalho revisional 
realizado na fase cameral, no qual os pontos do procedimento fiscal questionados pela 
defesa foram analisados, conforme relatório diligência à fls. 164 a 203, sendo corrigido os 
erros admitidos, como a correspondente redução do valor de exigência tributária. 

 

Assim, não vejo como necessária a diligência solicitada, em face 
consistente estabilização do aspecto fático do processo produzida ainda em fase cameral. 

 

Tocante às preliminares de nulidade da peça básica por 
cerceamento do direito de defesa e insegurança na determinação da infração, arguidas 
pela autuada (fls. 249 a 254), arguo sua inadmissão, pois vejo que essas questões foram 
decididas na fase cameral por votação unânime (fl. 219), devendo o recurso, nessa parte, 
ser inadmitido, já que, não cumprido algum dos requisitos exigidos pelo art. 41, II, § 1º da 
Lei 16.469/09, é incabível a interposição de recurso para o Conselho: 

 

“Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral: 

[...] 

II - unânime: 

a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 
que tenha tratado de matéria idêntica; 

b) inequivocamente contrária a: 

1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 
que implique reforma parcial ou total da decisão; 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 

§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o 
recurso deve ser liminarmente inadmitido: 

I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento; 

II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa 
da legislação tributária estadual ou à prova constante do processo, ou a 
falsidade da prova. [...]” [Grifo Oportuno] 

QUESTÕES MERITÓRIAS 

Dirigindo-me ao mérito, acolho o pedido da Fazenda Pública de 
afastamento da decadência do direito do Fisco de constituir o crédito tributário, referente 
aos meses de janeiro a novembro/2008, já que a falta de estorno de crédito implica não 
declaração do débito do imposto ocultado pelo creditamento indevido do valor que deveria 
ser estornado. 



 

 
E esse quadro de não declaração do débito atrai a aplicação da 

Súmula 555/STJ, publicada em 15 de dezembro de 2015: 

 

“Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal 
para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma 
do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito 
passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade 
administrativa.” 

 

No tocante, ao mérito propriamente dito, que se refere as razões 
constantes do recurso interposto pela empresa autuada, não vejo como acolher a 
alegação que haveria falta de tipicidade e afronta ao princípio da legalidade devido a 
inexistência de previsão legal da forma de cálculo do valor a estornar, já que o contribuinte 
atuaria no ramo de indústria, o que afastaria a aplicação do art. 59 do Decreto 4.852/97, 
vinculado, no entender do contribuinte, apenas à atividade exclusivamente comercial (fls. 
254 e 255). 

 

Esse meu entendimento decorre do fato que a autoridade 
lançadora, como se vê às fls. 44, 47, 50, 53 e 62 (quadros 1 a 5 do demonstrativo), 
calculou o valor a estornar baseando-se na proporcionalidade entre as saídas totais e as 
saídas comtempladas com benefício fiscal, seja redução de base cálculo ou isenção 
(remessas para a Zona Franca de Manaus), sendo estas últimas excluídas posteriormente 
em trabalho revisional (fl. 165). 

 

Essa forma cálculo ajusta-se ao disposto no art. 61, I, “b”, § 3º da 
Lei 11.651/91 que estabelece que o contribuinte industrial deve, na proporção das saídas 
comtempladas com redução de base cálculo, estornar o imposto de que tiver creditado 
quando da entrada das mercadorias consumidas ou integradas no respectivo processo de 
industrialização: 

 

“Art. 61. O sujeito passivo deverá efetuar o estorno do imposto de que se 
tiver  

creditado, sempre que o serviço tomado, a mercadoria ou bem entrados 
no estabelecimento, quando: 

I - imprevisível a ocorrência das circunstâncias seguintes, na data da 
entrada da mercadoria ou da utilização do serviço que: 

[...] 

REDAÇÃO DADA À ALÍNEA “B” PELA LEI Nº 13.772/00 - VIGÊNCIA: 01.01.01. 

b) for integrada ou consumida em processo de produção ou 
industrialização, quando a saída da mercadoria resultante for isenta ou 
não-tributada; 

[...] 

§ 3º O disposto neste artigo também se aplica à operação ou prestação 
subseqüente contemplada com redução de base de cálculo, hipótese 
em que o estorno será proporcional a essa redução. [...]” [Grifo 
Oporotuno 

 



 

No tocante ao caráter confiscatório da multa proposta, alegação do 
polo passivo à fls. 256 a 259, vejo que constitui penalidade cominada no art. 71, IV, “a” da 
Lei 11.651/91, não competindo ao CAT, órgão de controle administrativo, apreciar e 
decidir sobre a validade das normas que, material e formalmente, regem a exigência 
tributária, mas somente verificar a conformidade dessa exigência perante tais normas. 

 

No mais, a revisão às fls. 166 a 203 veio a retirar as incorreções 
não estruturais existentes no trabalho original do Fisco, adequando ao valor do crédito 
tributário exigido à infração efetivamente ocorrida. 

 

Pelo exposto, REJEITO o pedido de diligência formulado pelo 
sujeito passivo, ACOLHO a arguição de inadmissibilidade, feita pela Fazenda Pública, em 
relação às preliminares de nulidade por insegurança na determinação da infração e por 
cerceamento do direito de defesa, arguidas pelo sujeito passivo, tendo em vista não estar 
a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09 e, 
quanto ao mérito, conheço de ambos os recursos, dou provimento ao da Fazenda Pública 
e nego ao do Contribuinte, para reformar a decisão cameral, AFASTANDO A 
DECADÊNCIA PARCIAL do crédito tributário, referente aos meses de janeiro a 
novembro/2008 e considerando PROCEDENTE EM PARTE o auto de infração no valor do 
ICMS de R$ 13.277.456,68 (treze milhões, duzentos e setenta e sete mil, quatrocentos e 
cinquenta e seis reais e sessenta e oito centavos). 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 21 de julho de 2016. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01155/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: ICMS. Omissão. Aproveitamento indevido de créditos. 
Procedência total. Decisão unânime. 
Solidários. Manutenção de sócio administrador. Decisão por 
maioria.  
 
Exige-se o pagamento do ICMS lançado indevidamente como 
crédito no Livro de Registro de Entradas, destacado em notas 
fiscais de aquisição, emitidas sem corresponder a operações 
efetivas. 
 
 
Fica solidariamente obrigado com o sujeito passivo o sócio 
administrador que tenha concorrido para a prática da infração 
tributária. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 17 de agosto de 2015, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar 
de exclusão do solidário da lide, arguida pela autuada. Foram vencedores os Conselheiros 
Gilmar Rodrigues de Almeida e Lidilone Polizeli Bento. Vencido o Conselheiro Alcedino 
Gomes Barbosa. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer do recurso, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Alcedino Gomes Barbosa, 
Gilmar Rodrigues de Almeida e Lidilone Polizeli Bento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo aproveitou 
indevidamente, nos meses abaixo relacionados, imposto lançado a título de crédito no 
Livro de Registro de Entradas, páginas (conforme constam no processo), destacando nas 
notas fiscais de aquisição nºs (conforme constam no processo), emitidas sem 
correspondera realização de uma efetiva operação. Em consequência, deverá pagar o 
ICMS na importância de R$28.868,79, juntamente com os acréscimos legais, conforme 
demonstrativos e documentos anexos. 

 
A autoridade lançadora indicou como infringida as disposições dos 

artigos 58, parágrafo 3°, I, 65, do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) 
combinado com os artigos 57 do Decreto 4852/97. Proposta a aplicação da penalidade 
prevista no artigo 71, IV, "a" do CTE, com redação da Lei nº 14634/2003. 

 
O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: Anexo 

Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário; Identificação do Sujeito Passivo 
Coobrigado; Notificação Fiscal; Planilhas de Auditoria Básica de ICMS; Registro de 
Entradas; Chaves de Acesso; Consulta Diagnóstico do Contribuinte; DANFES; Consultas 
Detalhadas do Contribuinte Pessoa Jurídica e CD – Mídia. Fls. "3 a 65".  

 



 

O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 
apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de fls. "66 a 69". 

 
O polo passivo atuado e solidário e por meio de Impugnação em 1ª 

Instância, fls. "72 a 75". 
 
Diferentemente dos demais autos de infração, os quais foram 

aferidos os anos de 2010, período em que está Empresa ainda figurava no Super Simples; 
o período correspondente ao ano de 2011, esta já havia optado pela tributação através do 
"Lucro Real", através de uma migração espontânea. Por essa nova modalidade de 
tributação, a entrada de mercadorias gera crédito a empresa adquirente do produto, sendo 
– lhe produtivo a escrituração de todas elas. 

 
Já no que tange a atribuição de solidariedade pessoal, está não 

veem a prosperar em decorrência das regras explicitas no art. 137, do Código Tributário 
Nacional derrogam a do art.45, XII, do CTE. 

 
Requer ao final, a consequente desconstituição do Auto de Infração, 

objeto do presente PAT. 
 
 
O sujeito passivo anexou os seguintes documentos: Procurações; 

Contrato de Constituição de Sociedade Limitada e Cópia de Documentos Pessoais. Fls. 
"76 a 81". 

 
Pela sentença nº 2292/2012 – JULP fls. "83 a 85", o julgador singular 

decidiu pela procedência do auto de infração. Em sua fundamentação conclui, portanto 
que, se a empresa, atua no mundo fático e jurídico por meio dos atos praticados por quem 
a representa, inegável que quem da causa ás ilegalidades, assim como aos ilícitos, é 
realmente aquele que a conduz. 

 
Continua o sentenciante: no caso em tela, a omissão de recolhimento 

do imposto não advém de simples inadimplemento. A conduta ilegal, objetivamente 
praticada, do não estorno do crédito, desatende frontalmente ao comando do art. 58, 
parágrafo 3° do CTE, ou seja, foi um ato exercido em oposição ao preconizado pela lei 
tributária estadual. 

 
Com base nas razões trazidas, entendeu que o sujeito passivo 

solidário identificado deve ser mantido na lide. 
 
 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em segunda instância ou Recurso Voluntário, conforme 
documentos de fls. "86 a 88". 

 
O sujeito passivo apresentou Impugnação em Segunda Instância fls. 

"92 a 94" o sujeito passivo solidário, onde alegou:  no que tange a atribuição de 
solidariedade pessoal, está não veem a prosperar em decorrência das regras explicitas no 
art. 137, do Código Tributário Nacional derrogam a do art.45, XII, do CTE. 

 
Continua o recorrente: cumpre aqui ressaltar que o Código Tributário 

Nacional goza da superioridade hierárquica legal, por dois motivos: a) um pelo fato de a 
Constituição Federal lhe ter alçado à condição de "Lei Complementar"; devendo por estes 



 

dois motivos, suplantar aquele dispositivo legal evocado pelo Senhor Auditor, quando da 
lavratura do Auto de Infração, que pretendeu atar pessoalmente este Segundo 
Impugnante, das obrigações tributárias pretendidas. 

 
O art. 137 do Código Tributário Nacional, se vale da premissa 

necessidade de caracterização do "Dolo Especifico" do agente em praticar o ato apontado 
pelo auditor, ou seja, está condição é sine qua non de constituição e de validade do 
vínculo pessoal do representante da Empresa. 

 
Requer ao final, por tais motivos, que a presente Impugnação ser 

reconhecida, pois tempestiva e; provida, com a consequente desconstituição do Auto de 
Infração, objeto do presente PAT; o que ora requer. 

  
Relatados, passo ao voto. 
 
 
                            V O T O 
 
Trata-se de julgamento de recurso objetivando a reforma de 

sentença proferida em PAT no qual se exige o pagamento do ICMS lançado 
indevidamente como crédito no Livro de Registro de Entradas, destacado em notas fiscais 
de aquisição, emitidas sem corresponder a operações efetivas. 

 
Verifica-se que a recorrente creditou-se de valores de ICMS relativo 

a operações não comprovadas de aquisição de mercadorias. Numas, o destinatário é 
outro que não o autuado; noutras, não há comprovação documental da ocorrência das 
operações. 

 
Portanto, por unanimidade, ratificamos a decisão de primeira 

instância, no sentido de declarar a procedência total do lançamento. 
 
Quanto ao coobrigado solidário JULIANO GLEYDSON REIS, 

decidimos, por maioria de votos, conforme os artigos 45, XII, do CTE, e 124, I, do CTN, 
mantê-lo no polo passivo da lide, haja vista sua direta participação na gestão da empresa 
e o consequente interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação 
principal. 

 
 
 

Sala das sessões, em 21 de julho de 2016. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01159/16 
 
Relator: Conselheiro Renato Moraes Lima 
 

 
EMENTA: Processual. Não há nulidade parcial por cerceamento 
ao direito de defesa. Rejeitado. Não há nulidade desde o início 
por insegurança na determinação da infração. Rejeitado. É 
devida a pena pecuniária em virtude de manutenção, na 
escrituração fiscal, de saldo credor composto de créditos 
indevidamente apropriados. Procedente. 
 
1. Foi alegada nulidade parcial processual por cerceamento ao 
direito de defesa por que a decisão singular ter-se-ía baseado 
em créditos decorrentes de aquisição de mercadorias como 
objeto da reclamação, estando o texto da sentença clara em 
sentido contrário que indica "omissão de estorno de crédito do 
ICMS sobre serviços de transporte rodoviários de carga, 
referentes às operações beneficiadas com isenção ou não 
tributadas do ICMS...". 
 
2. Foi alegada nulidade por insegurança na determinação da 
infração em virtude de duplicidade de lançamento com o auto de 
infração 4 0113034 521 42 o qual entretanto resultou da 
progressão penal em relação à presente autuação, do CTE, Art. 
71, IV, "c",  por inércia da empresa autuada – a pena nos 
presente autos é a do CTE, Art. 71, IV, "b". 
 
3. Nas saídas isentas ou não tributadas, o frete com Cláusula 
CIF, se for tributado, não permitirá apropriação do crédito por se 
tratar de insumo para a saída sequente sem ônus tributário; 
assim, por uniformidade tributária, nas entradas isentas ou não 
tributadas, o frete com Cláusula FOB, se for tributado, também 
não permitirá a apropriação do crédito (RCTE, Art. 46, II, "a" e 
"b"). 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 21 de julho de 2014, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de 
nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na determinação da 
infração. Foram vencedores os Conselheiros Renato Moraes Lima e José Pereira 
D'abadia. Vencido o Conselheiro Edson Abrão da Silva que votou pelo acolhimento da 
insegurança na determinação da infração. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar 
de nulidade do auto de infração, arguida pela autuada, por cerceamento do direito de 
defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Renato Moraes Lima, José Pereira 
D'abadia e Edson Abrão da Silva. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração, porém com a adequação do período de ocorrência do fato 
gerador para dezembro/2012, bem como a data de vencimento com a adequação para 
31.12.2012. Foram vencedores os Conselheiros Renato Moraes Lima e José Pereira 
D'abadia. Vencido o Conselheiro Edson Abrão da Silva que votou pela improcedência do 
auto de infração. 



 

 
R E L A T Ó R I O 

 
A empresa autuada adquiriu, ao longo de todos os meses de 2010, 

em operações de transferência interestadual, com imunidade, Gás Liquefeito de Petróleo – 
GLP, a granel, cujo serviço de transporte, adquirido com Cláusula FOB, foi objeto de 
apropriação indevida de crédito de ICMS, que foi acumulado em sua escrituração fiscal 
(LRAICMS), totalizando R$ 716.032,71, sendo cobrado na presente reclamação fiscal a 
pena pecuniária de 20% desse valor, ou seja, R$ 143.206,53, com acréscimos legais. 

 
São indicados como infringidos o CTE, Arts. 61, I, “a”, e 64. A 

penalidade proposta é a prevista no CTE, Art. 71, IV, “b”. 
 
Instruem os autos o detalhamento do crédito tributário; Auditoria da 

Conta Corrente do ICMS, fls. 10 a 23; relação de Conhecimentos de Transporte 
Rodoviários de Cargas – CTRCs lançados no Livro de Registro de Entradas – LRE com 
crédito indevido, fls. 25 a 42; CTRCs de exemplo, fls. 45 a 84; Livro de Registro de 
Apuração do ICMS, fls. 85 a 143; LRE, fls. 144 a 554; CD com os levantamentos, fls. 587. 

 
Tendo ciência do auto de infração em 26/08/2013, fls. 591 (AR), a 

empresa autuada apresenta impugnação, fls. 594 a 607; e peça complementar, fls. 654 e 
655. O julgado singular foi de PROCEDÊNCIA, fls. 704 a 707. 

 
A empresa retorna agora aos autos com peça recursal, fls. 713 a 

726, com as alegações que se seguem. 
 
1. Nulidade por cerceamento ao direito de defesa. 
 
Alega em seu item “8” e seguintes da peça recursal, fls. 715, 

nulidade parcial processual, por cerceamento ao direito de defesa, desde fls. 704, ou seja, 
desde a decisão singular, uma vez que ter-se-ía concluído naquele julgado que a 
apropriação de créditos reclamada pela fiscalização nos presentes autos decorreria 
incorretamente de mercadorias comercializadas pela autuada, e não pelo frete. 

 
2. Nulidade por insegurança na determinação da infração. 
 
Alega em seu item “13” e seguintes, fls. 716, nulidade por “bis in 

idem” com o auto de infração 4 0113034 521 42. 
 
3. Mérito – Pedido de Improcedência. 
 
Quanto ao mérito alega, fls. 721, item “30” e seguintes, que a 

apropriação do crédito foi correta não se havendo que falar em prestação de serviços não 
tributados, havendo incidência normal do imposto sobre o frete interestadual e sem 
qualquer restrição ao seu creditamento. 

 
É o relatório. 
 

DECISÃO. 
 

1. Nulidade parcial processual por cerceamento ao direito de defesa, 
desde a decisão singular de fls. 704. 

 



 

Está equivocada a afirmação recursal de que naquele julgado ter-se-
ía citado que os créditos reclamados decorreriam de mercadorias, e não por aquisição de 
frete. 

 
Consta do primeiro parágrafo da sentença, fls. 704 citada, que o feito 

decorreu de “omissão de estorno de crédito do ICMS sobre serviços de transporte 
rodoviários de carga, referentes às operações beneficiadas com isenção ou não tributadas 
do ICMS...”, que é exatamente o ocorrido. 

 
No segundo parágrafo das fls. 707, está citado “Noutro aspecto, às 

fls. 117 do processo n.º 4 0113034 521 42, o autuante já tinha alertado para o fato de que 
o estorno se refere às saídas de mercadorias e não das prestações de serviço de 
transporte prestados internamente, que não é o ramo de atividade da impugnante” o que 
também está correto, exceto naqueles autos, o serviço de transporte ser interno, que 
certamente não é o caso, pois sendo isento o transporte interno, não há ICMS destacado 
no CTRC; se a reclamação fiscal também naqueles autos foi justamente de apropriação 
indevida de crédito, é porque também naqueles autos apropriou-se indevidamente de 
crédito de ICMS na aquisição de serviço de transporte interestadual com cláusula FOB 
pela ora recorrente, que é a destinatária goiana tomadora do serviço, sem direito ao 
creditamento uma vez que seja serviço relativo a uma operação com imunidade (se imune 
ou não tributada uma operação, vedado fica o creditamento do serviço de frete contratado, 
a ela associado – ver a seguir, na parte dispositiva sobre o mérito). 

 
Rejeita-se a nulidade parcial processual arguída. 
 
2. Nulidade por insegurança na determinação da infração em virtude 

de “bis in idem”. 
 
Alega identidade com o auto de infração 4 0113034 521 42, e 

caracteriza como “bis in idem”, que, entretanto, é evento material, quando refere-se a 
evento processual, e mais correto então seria caracterizar como duplicidade de 
lançamento, correlato da exceção de litispendência ou de coisa julgada, para o que pede 
nulidade, mas aí também equivoca-se, pois dada ou em curso a composição da lide, a 
repetição há que ter solução de mérito, ou seja, deveria pedir improcedência. 

 
O que se verifica é inocorrer a duplicidade de lançamento, e, 

portanto, não caber o julgado de nulidade por insegurança na determinação da infração, 
ou mesmo de improcedência, conforme ver-se-á a seguir. 

 
No auto de infração citado, 4 0113034 521 42, foi reclamado o não 

atendimento de notificação para estornar o saldo credor remanescente de dez/2010, 
dez/2011 e dez/2012, sendo cobrado o montante de ICMS desses saldos, dos quais o de 
dez/2010 é exatamente o valor de R$ 716.032,71 de base de cálculo para a penalidade 
pecuniária ora cobrada. Portanto nos presentes autos é cobrada a penalidade prevista no 
CTE, Art. 71, “b”, antes de 40% e atualmente de 20 % do valor do saldo credor indevido; 
no auto de infração seguinte, 4 0113034 521 42, em virtude de inércia da empresa 
autuada, foi lavrado o mesmo, que, pela progressão penal, prevê a cobrança do ICMS e 
da multa da alínea seguinte, antes 100% e atualmente 80%. São, portanto, autos de 
infração diferentes. 

 
3. Mérito – Pedido de Improcedência. 
 



 

Quanto à alegação de incidência normal de ICMS sobre o frete 
interestadual e seu consequente direito ao crédito, está a mesma equivocada. Note-se que 
conforme o RCTE, Art. 46, II, “a” e “b”, tem direito ao crédito do ICMS de transporte o 
contratante (tomador) do serviço correspondente à operação tributada que efetuar, 
somente a operação tributada. 
 

RCTE, Art. 46. É assegurado ao sujeito passivo, nos termos do disposto neste 
regulamento, o direito de creditar-se do imposto anteriormente cobrado em 
operações ou prestações resultantes (Lei nº 11.651/91, Art. 58): 

II - de serviço de transporte interestadual e intermunicipal utilizado pelo 
estabelecimento: 

a) remetente de mercadoria, correspondente à operação TRIBUTADA pelo 
imposto, contratada com cláusula CIF (grifei); 

b) destinatário de mercadoria, correspondente à operação TRIBUTADA pelo 
imposto, contratada com cláusula FOB (grifei); 

 
Há que se observar que nas remessas interestaduais de 

petroderivados, além da imunidade atinente à operação, o frete interestadual, se com 
cláusula CIF, normalmente tributado, será um “insumo” dessa operação, cujo crédito teria 
que ser estornado, mas tratando-se de evento concomitante, nem chega a ser apropriado. 
Assim, para que não haja dois pesos e duas medidas, ou seja, para que haja um 
tratamento tributário uniforme, visando, inclusive, evitar elisão fiscal, foi citado no mesmo 
artigo que a esse evento concomitante também fica vedada a apropriação do crédito ao 
tomador destinatário, se em Cláusula FOB. É, portanto, vedada a apropriação desse 
crédito. 

 
Ainda que vedada a apropriação do crédito, dela não decorrendo a 

falta de pagamento de imposto, a cobrança da penalidade pecuniária, tal como efetuada 
nos presentes autos decorre do descumprimento de uma obrigação tributária acessória 
que não é o creditamento irregular do ICMS destacado dos conhecimentos de transporte 
contratados, mas a manutenção irregular de saldo escritural de natureza credora no Livro 
de Registro de Apuração do ICMS, quando da ação fiscal, que deve ser objeto de 
notificação para regularização até a escrituração do mês sequente sob pena de lavratura 
do auto de infração complementar à luz da progressão penal (CTE, Art. 71, IV, “c”). A base 
dessa ação é o CTE, Art. 147-A. 

 
CTE, Art. 147-A. Sem prejuízo de outras atribuições e competências funcionais e 

da aplicação da penalidade cabível, o Fisco Estadual deverá exigir, 
mediante notificação, o estorno de crédito nos casos em que o contribuinte 
não tenha procedido ao estorno exigido pela legislação tributária ou tenha 
efetuado a escrituração indevida de valores a título de crédito, desde que 
não tenha havido omissão do pagamento do imposto.  

Parágrafo único. O prazo para que o contribuinte proceda ao estorno de crédito 
não poderá ser superior a 30 (trinta) dias. 

 
Esse é o tipo penal do CTE, Art. 71, IV, “b”. Trata-se de evento que 

somente pode ocorrer em uma data e não em várias. A fiscalização apropriou seus valores 
por cada mês de 2010 de acordo com o montante de crédito irregular apropriado no mês. 
Procedeu da mesma forma com o auto de infração 4 0113033 708 47 por todos os meses 
de 2011, e com o 4 0113033 710 61 por todos os meses de 2012.  

 
CTE, Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
IV - em razão do não-estorno de crédito, quando exigido, ou da escrituração 



 

indevida de valores a título de crédito do imposto, o equivalente aos 
percentuais de: 
vigência: 29.12.03 a 31.12.12 

b) 40% (quarenta por cento) do valor escriturado ou não estornado, ainda não 
aproveitado em razão da existência de saldo credor na escrituração; 
vigência: 29.12.03 a 31.12.12 

b) 20% (vinte por cento) do valor escriturado ou não estornado, ainda não 
aproveitado em razão da existência de saldo credor na escrituração; 
vigência: 01.01.13 

 
Como a auditoria foi feita até 31/12/2012, caberia ter lavrado apenas 

um auto de infração no final do período todo, cujo valor seria a soma dos 36 meses de 
2010 a 2012, conforme previsto no Manual de Auditorias da IS 15/2009-SAT (ver as partes 
sublinhadas, principalmente a que está também em negrito). 

 
IS 15/2009-SAT, Art. 1º Ficam aprovados os seguintes roteiros de auditoria e 

procedimentos fiscais, a serem utilizados na fiscalização do ICMS, 
conforme orientações e modelos de demonstrativos, residentes na página 
da Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - SEFAZ -, no endereço 
www.sefaz.go.gov.br : 

I - Roteiro 01 - Auditoria Básica do ICMS; 
 

CRÉDITOS INDEVIDOS, NOTIFICAÇÃO E APLICAÇÃO DE PENALIDADES 
 
Com a alteração introduzida no inciso IV do artigo 71 do CTE, vigente a partir de 

29.12.03, constatado crédito indevido decorrente da escrituração indevida 
de valores a título de crédito do imposto ou de omissão de estorno de 
crédito, em se observando uma das situações a seguir, adotar o 
procedimento correspondente: 

 
existência de saldo devedor na escrita fiscal - significa que a totalidade do crédito 

indevido apurado de ofício ocasionou omissão de pagamento do imposto. 
Nesse caso, exigir o imposto, acrescido da multa de 140% (art. 71, IV, “a”), 
referente aos meses em que ocorreu omissão de pagamento do imposto 
em decorrência do crédito indevido; 

 
existência de saldo credor na escrita fiscal - duas situações podem ocorrer: 1ª) o 

saldo credor é igual ou superior ao crédito indevido - nesse caso o crédito 
indevido não ocasionou omissão de pagamento do imposto; 2ª) o saldo 
credor é inferior ao crédito indevido - nesse caso o crédito indevido que 
exceder ao saldo credor causou omissão de pagamento do imposto. 
Nesses casos: 

a) realizar a auditoria até, no mínimo, janeiro de 2004 (início de vigência da 
alteração retro mencionada); 

b) configurada apenas a 2ª situação, exigir o imposto omitido, acrescido da multa 
de 140% (art. 71, IV, a), referente aos meses em que ocorreu omissão de 
pagamento do imposto em decorrência do crédito indevido; 

c) configuradas, de forma concomitante, a 1ª e a 2ª situação, aplicar, de imediato, 
multa formal de 40% (art. 71, IV, b) sobre a parte do crédito indevido, que 
ainda não causou omissão de pagamento do imposto, constante do último 
mês do período auditado. O período de referência para aplicação dessa 
penalidade é o último mês de apuração constante da auditoria; 

d) notificar o sujeito passivo, concedendo-lhe prazo não superior a 30 (trinta) dias, 

http://www.sefaz.go.gov.br/


 

a efetuar o estorno do crédito indevido, o qual deve ser efetivado no mês 
do ciente da notificação, respeitado o prazo mínimo de 48 (quarenta e oito) 
horas para cumprimento de exigências do fisco previsto na legislação 
tributária.   

 
Como os outros dois autos de infração estão em etapas de 

julgamento distintos deste, resta migrar o valor total da pena pecuniária deste, R$ 
143.206,53, para a data 31/12/2012, entendendo que o mesmo deve ser efetuado com os 
outros dois. NOTE-SE QUE ISSO SOMENTE É POSSÍVEL PORQUE O SALDO 
APURADO EM TODOS OS 36 MESES AUDITADOS FOI CREDOR. 

 
É O VOTO. 
 
DISPOSITIVO. 
 
Por todo o exposto, (1) é rejeitada, por unanimidade, a preliminar de 

nulidade por cerceamento ao direito de defesa; (2) é rejeitada, por maioria, a preliminar de 
nulidade por insegurança na determinação da infração, e, (3) quanto ao mérito, mantido, 
por maioria, o julgado singular de PROCEDÊNCIA, porém com adequação do período de 
ocorrência do fato gerador para apenas um evento em dezembro/2012 e data de 
vencimento 31/12/2012. 

 
 

Sala das sessões, em 21 de julho de 2016. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01160/16 
 
Relator: Conselheiro Heli José da Silva 
 

 
EMENTA: I -  NULIDADES. Preliminares de nulidades arguidas 
pela autuada, sendo: (i) do lançamento, por insegurança na 
determinação da infração; (ii) da decisão singular, por 
cerceamento do direito de defesa. Rejeitadas.  Decisão não 
unânime. 
 
1. Não é passível de nulidade o lançamento que contenha os 
elementos indispensáveis para determinar com segurança a 
infração denunciada e identificar corretamente o infrator. (Artigo 
20, § 3.º, da Lei nº 16.469/09); 
 
2. A decisão, oriunda de julgamento que apreciou todos os 
argumentos apresentados, e considerou os fundamentos de fato 
e de direito, consolidada em Sentença exarada consoante 
determina o artigo 38, da Lei nº 16.469/09, não comporta a 
arguição de nulidade, razão pela qual deve ser mantida. 
 
II - ICMS. Obrigação tributária principal. Crédito indevido. 
Aproveitamento integral do crédito. Aquisição de mercadorias 
para o Ativo Imobilizado e/ou Uso e Consumo. Procedência. 
Decisão por maioria de votos. 
 
1. A apropriação do crédito decorrente da entrada de bem 
destinado ao ativo imobilizado, deve ser feita à razão de 1/48 
(um quarenta e oito avos) por mês... (artigo 58, § 6.º, da Lei nº 
11.651/91 – CTE); 
 
2. O aproveitamento de créditos do imposto, decorrentes da 
aquisição de mercadorias para uso ou consumo próprio, no 
período auditado, encontrava-se vedado pela legislação 
tributária estadual. (Artigo 522, inciso I, do Decreto nº 4.852/91); 
 
3. Estando comprovado nos autos que o sujeito passivo 
apropriou indevidamente do crédito tributário em desacordo 
com a previsão legal, a exigência contida na exordial deve ser 
mantida. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 20 de maio de 2016, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de 
nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na determinação da 
infração. Foram vencedores os Conselheiros Heli José da Silva e Lidilone Polizeli Bento. 
Vencido o Conselheiro Nivaldo José Mendes. Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de 
nulidade da sentença, arguida pelo sujeito passivo, por cerceamento do direito de defesa. 
Foram vencedores os Conselheiros Heli José da Silva e Lidilone Polizeli Bento. Vencido o 
Conselheiro Nivaldo José Mendes. Quanto ao mérito, também, por maioria de votos, 
conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 



 

considerou procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Heli José 
da Silva e Lidilone Polizeli Bento. Vencido o Conselheiro Nivaldo José Mendes que votou 
pela improcedência do auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Da análise do presente processo, depreende-se que a acusação 
tipificada na sua peça exordial versa sobre o fato de que, em 30 de junho de 2.014, o 
Fisco exige ICMS, multa e demais acréscimos da autuada, em virtude da omissão do 
pagamento do ICMS, na importância original de R$ 1.030.750,09 (um milhão, trinta mil, 
setecentos e cinquenta reais e nove centavos), em razão da compensação com o débito 
do imposto de valores escriturados indevidamente a título de  crédito do ICMS,  relativo a 
100% do imposto na entrada de ativo imobilizado, e, também, créditos referentes a 
entradas de mercadorias para o uso e consumo, conforme notas explicativas, relatórios, 
cópias das Notas Fiscais e dos livros fiscais, em anexo. 

Considerou o autor do lançamento que os créditos escriturados 
integralmente, violaram os preceitos legais que norteiam o referido aproveitamento, e que 
indicam que o mesmo deveria ser apropriado à razão de 1/48 (um quarenta e oito avos) 
mensais quanto às aquisições para o Ativo Imobilizado.  

A ação fiscal foi dirigida ao estabelecimento da autuada, tendo sido 
anexados à peça básica os documentos que embasaram a auditoria realizada, em 
especial: “Demonstrativo dos Valores de ICMS Relativo à Operação de Aquisição de Ativo 
Imobilizado e Material de Uso e Consumo, Escriturados Indevidamente à Título de Crédito 
do Imposto no Período de 01 janeiro de 2011 a 31 de dezembro de 2013”, fls. 05/97. 

Foi indicado infração aos artigos 58, § 3º, inciso II, e 64, da Lei nº 
11.651/91, combinado com o artigo 522, do Decreto 4.852/97, sendo proposta a 
penalidade do artigo 71, inciso IV, alínea “a”, do Código Tributário Estadual - CTE, com 
redação da Lei nº 17.917/12. 

Devidamente intimada, a autuada apresenta Impugnação em 
Primeira Instância, fls. 104/111, na qual, após uma síntese fática, registra que os bens 
importados são máquinas e equipamentos para a expansão do parque fabril e, nessa 
condição, possuem tratamento diferenciado, conforme Termo de Acordo de Regime 
Especial celebrado com o Estado de Goiás. Cita o TARE nº 420/89 – GSF, o qual 
permitiu a inclusão no FOMENTAR do “ICMS decorrente do diferencial de alíquotas do 
ativo imobilizado, bem como da importação do exterior de máquinas e equipamentos 
também destinados ao ativo imobilizado”. 

Descreve a sistemática operacional contida no TARE em questão, 
para, em seguida, complementar: “E foi exatamente isso que fez a Impugnante, ou seja, 
emitiu nota fiscal de entrada, com destaque integral do imposto, para fins de trânsito dos 
bens importados, se creditou do ICMS nos termos da legislação vigente e, no mesmo 
mês, levou tal valor a débito na coluna ‘outros créditos’ no Livro Registro de Apuração do 
ICMS. Dessa forma, Nobres Julgadores, conforme demonstram os Registros Fiscais de 
Apuração do ICMS, que seguem anexos, todos os valores creditados nas operações 
relativas à importação de bem destinado ao ativo imobilizado foram lançados a débito no 
item ‘002- Outros Débitos’ na Apuração do ICMS, não gerando crédito para a 
impugnante, não sendo, portanto, devido o ICMS cobrado na presente autuação”. 

Relativamente à cobrança do imposto vinculado às entradas de 
mercadorias destinadas ao uso ou consumo do estabelecimento, alega que houve 
equívoco no lançamento do Fisco, pois o que ocorreu, na verdade, não foi escrituração 
de crédito de ICMS relativo à mercadoria destinada a uso ou consumo do 



 

estabelecimento, mas sim a escrituração de crédito de ICMS relativo à mercadoria 
utilizada no processo produtivo da indústria, que se enquadra no conceito de material 
intermediário, sendo o crédito, portanto, perfeitamente adequado às operações 
fiscalizadas. 

Complementa: “para espancar qualquer dúvida sobre a legalidade 
dos créditos decorrentes das operações com CFOP 3556, basta verificar que os produtos 
dessas operações são realmente destinados à manutenção e conservação do maquinário 
da linha de produção da empresa e devem ser enquadrados no conceito de material 
intermediário”. 

Promove a juntada das cópias dos documentos às fls. 112/254, 
dentre os quais os TARE’s números 362/99 – GSF e 740/98 – GSF. 

Pugna, ao final, pela improcedência do auto de infração. 

O Julgador singular, em consideração às alegações trazidas aos 
autos pela Impugnante, converte o julgamento em diligência junto à Delegacia Fiscal de 
origem, Despacho nº 199/15 – JULP, fls. 261/262, a fim de que o fiscal autuante tome 
conhecimento das alegações referenciadas, e, caso entenda necessário, faça a revisão 
do lançamento. 

Em resposta à determinação supra, o revisor apresenta a 
manifestação ás fls. 264/265, na qual, após transcrever cláusulas do TARE nº 362/99 – 
GSF, esclarece: “Quando da apropriação do crédito decorrente de bens destinados ao 
Ativo Imobilizado, a empresa, ao apropriar-se de cem por cento do crédito do ICMS 
relativo às operações objeto do feito, feriu o artigo 46, do RCTE, em seu parágrafo 4º. E, 
considerando que conforme o parágrafo 1º da Cláusula Terceira do TARE 362/99, a 
apropriação do crédito relativo a entrada de bens do exterior, destinados ao Ativo 
Imobilizado, será na forma da legislação tributária vigente. Não resta dúvida que, o 
contribuinte, não procedeu a escrituração de acordo com os TARE’s que possui”. 

  Complementa: “Em relação ás mercadorias enquadradas como 
material de consumo, todas as notas fiscais objeto de suas respectivas operações estão 
espelhas no processo. E, salvo melhor juízo, não se enquadram nas características 
apontadas na IN 990/10 de 09 de abril de 2010, como produto intermediário”. 

O sujeito passivo direto apresenta a manifestação às fls. 271/280, 
por intermédio da qual discorda das considerações apresentadas pelo revisor, ao mesmo 
tempo em que reitera os argumentos expendidos na Impugnação. Pugna pela 
improcedência do lançamento. 

Sobreveio a Sentença singular nº 388/2016 – JULP, fls. 283/291, 
pela qual o Julgador decide pela procedência do auto de infração. Destacou: “O crédito a 
ser aproveitado, decorrente de aquisição de bens para o ativo imobilizado, deve-se limitar 
a 1/48 avos. Nesse ponto, o TARE é bem claro que se deve obedecer a legislação na 
forma de apropriação do crédito e, portanto, qualquer aproveitamento de crédito 
decorrente da aquisição de mercadorias para o ativo imobilizado deve se restringir a 1/48 
avos, mesmo as decorrentes de importação, e qualquer valor aproveitado acima desse 
índice deve ser considerado aproveitamento de crédito indevido e em desacordo com a 
legislação tributária”. 

Manifestou, ainda: “Podemos observar que as mercadorias 
constantes das notas fiscais acostadas aos autos, em meu entendimento, que concorda 
com o auditor revisor, não se enquadram como material intermediário, tais como, 
balança, slliter, e mesmo a manutenção e conservação de rolo cortador e divisor, citada 
pela defesa. Nos autos a empresa não trouxe nenhum comprovante de que as 



 

mercadorias atenderiam o artigo 3º da IN 990/2010 – GSF, limitando-se a dizer que não 
seriam destinadas ao uso e consumo e que na realidade seriam material intermediário”. 

Irresignada, a autuada apresenta Recurso Voluntário, fls. 296/311, no 
qual, após uma síntese fática, alega a nulidade do auto de infração por cerceamento do 
direito de defesa, e por insegurança na determinação da infração. Alega, ainda, inovação 
ocorrida na Sentença. Assim, após transcrever os artigos capitulados no auto de infração, 
alega que não há subsunção dos mesmos à norma tributária tida como descumprida. 

Destaca: “Considerando que o processo administrativo se submete 
ao princípio da estrita legalidade, a ausência de correlação entre a norma tida como 
infringida e a descrição fática gera grave insegurança jurídica na determinação da 
infração, inviabilizando que a recorrente possa exercer defesa plena e, 
conseguintemente, ofendendo os princípios constitucionais da ampla defesa e 
contraditório, presentes no art. 5º, inciso XXXV da Constituição Federal”. 

Acrescenta, em seus argumentos, o estatuído pelo Código do 
Contribuinte do Estado de Goiás, o qual dispõe sobre a necessidade de adequado grau 
de certeza e segurança aos contribuintes nos processos administrativos. Assevera: 
“Portanto, pela incorreta capitulação da infração, ausência de subsunção dos fatos às 
normas supostamente infringidas, não há como a recorrente conhecer, adequadamente, 
os motivos que levaram o Fisco a lavrar o presente lançamento, bem como os 
dispositivos legais supostamente infringidos, gerando insegurança na determinação da 
infração e cerceamento do direito de defesa, o que o torna nulo de pleno direito”. 

Quanto ao mérito, assegura a inexistência de omissão de pagamento 
de ICMS em relação às mercadorias destinadas ao Ativo Imobilizado. Rememora os 
argumentos expendidos na fase anterior, descrevendo, novamente, a sistemática 
adotada para os registros fiscais relacionados com as aquisições para o Ativo 
Imobilizado, em face às Cláusulas contidas nos Termos de Acordo celebrados com o 
Estado de Goiás, destacando: “Dessa forma, conforme demonstram os Registros Fiscais 
de Apuração do ICMS, que já foram anexados à impugnação, todos os valores creditados 
nas operações relativas à importação de bem destinado ao ativo imobilizado foram 
lançados a débito no item ‘002 – Outros Débitos’ na Apuração do ICMS, não gerando 
crédito para a Manifestante, não sendo, portanto, devido o ICMS cobrado na presente 
autuação. [...]. Portanto, razão não assiste ao Fisco, já que não houve, como acusa a 
peça exordial, falta de pagamento do imposto em razão de escrituração indevida de 
crédito, vez que se seguiu exatamente o disposto no TARE nº 420/89 – GSF, assinado 
com o Estado de Goiás”. 

Quanto às mercadorias indicadas como adquiridas para o uso e 
consumo, apresenta os mesmos argumentos, em especial, o fato de que são 
mercadorias utilizadas no processo produtivo da indústria, e que se enquadram no 
conceito de material intermediário, pois, não obstante tratarem-se de peças de 
maquinário, são utilizadas no processo produtivo, mantendo sua condição de mercadoria, 
uma vez que se tornam inutilizáveis em decorrência do processo de industrialização e 
necessitam ser constantemente substituídas. 

Destaca: “Comprovando-se o acima alegado, se verifica nas notas 
fiscais destacadas nos autos a descrição das mercadorias como ‘MANUTENÇÃO E 
CONSERVAÇÃO ROLO CORTADOR – MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ROLO 
DIVISOR’, ficando claro, portanto, que essas operações, CFOP 3556, são relativas a 
mercadorias que se enquadram no conceito de material intermediário, conforme 
preconizado pela IN 990/2010, de 09 de abril de 2010, tendo em vista, repita-se, serem 
peças integrantes do maquinário da linha de produção que se desgastam em pouco 
tempo e precisam ser constantemente substituídas”. 



 

Questiona, outrossim, a Sentença exarada, alegando que um 
julgamento baseado tão somente no “sentir” do Julgador gera uma insegurança jurídica e 
prejudica a previsibilidade, coerência e integridade das decisões administrativas no 
âmbito do CAT. Manifesta que o julgamento não pode basear-se simplesmente no 
sentimento do Julgador, mas na necessária observância à legislação. 

Pugna, por derradeiro, pela improcedência do auto de infração. 

Este é o relatório. 

 

    V O T O  

 

QUESTÕES PRELIMINARES 

 

 NULIDADES 

 

Quanto à pretensa nulidade do lançamento, por insegurança na 
determinação da infração, sob o argumento de que a ausência de correlação entre a 
norma tida como infringida e a descrição fática, gera grave insegurança jurídica na 
determinação da infração, inviabilizando que a recorrente possa exercer defesa plena, em 
consenso majoritário com meus pares, hei por bem em rejeitar. 

A descrição do fato contida no campo “Ocorrência” do auto de 
infração é de cristalina compreensão, indicando, de forma precisa, a infração perpetrada 
pela recorrente, qual seja: “Omissão do pagamento do ICMS, na importância original de 
R$ 1.030.750,09 (um milhão, trinta mil, setecentos e cinquenta reais e nove centavos), em 
razão da compensação com o débito do imposto de valores escriturados indevidamente a 
título de  crédito do ICMS,  relativo a 100% do imposto na entrada de ativo imobilizado, e, 
também, créditos referentes a entradas de mercadorias para o uso e consumo”. 

Os dispositivos indicados como infringidos, quais sejam: os artigos 
58, § 3º, inciso II, e 64, do Código Tributário Estadual – CTE, a seguir transcritos, 
coadunam-se com a descrição fática do lançamento: 

 

“Art. 58. É assegurado ao sujeito passivo, nos termos do disposto na 
legislação tributária, o direito de creditar-se do imposto anteriormente 
cobrado em operações ou prestações resultantes: 

[...] 

§ 3.º. O direito de crédito, para efeito de compensação com débito do 
imposto, reconhecido ao estabelecimento que tenha recebido as 
mercadorias ou para o qual tenham sido prestados os serviços, está 
condicionado à: 

{...} 

II – À escrituração nos prazos e condições, quando assim exigido pela 
legislação tributária. 

[...] 

Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do 
imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou 
negativas, estabelecidas na legislação tributária”. 

 



 

A exegese do inciso II, do § 3º, do artigo 58, do CTE, acima 
transcrito, é insofismavelmente clara: “...nos prazos e condições, quando assim exigido 
pela legislação tributária”.  

Ora, se da análise sequencial da acusação, assim como da 
legislação pertinente, tem-se que para o aproveitamento do crédito do ICMS relacionado 
com as mercadorias adquiridas para o Ativo Imobilizado, o § 6º, do mesmo artigo, 
preceitua: “A apropriação do crédito decorrente da entrada de bem destinado ao ativo 
imobilizado é feita à razão de 1/48 (um quarenta e oito avos) por mês, proporcionalmente 
aumentada ou diminuída, pro rata die, se o período de apuração for superior ou inferior a 
um mês, devendo ser observado o seguinte:” 

Ainda, o artigo 522, do Regulamento do Código Tributário Estadual 
– RCTE, estabelece: “Somente dá direito ao crédito do ICMS: I) a mercadoria destinada ao 
uso ou consumo do estabelecimento, nele entrada a partir de 1º de janeiro de 2020”. 

Exsurge, por natural, que a recorrente infringiu os preceitos retro 
destacados e, por consequência, aproveitou os créditos do imposto, estornados de ofício, 
em descompasso com “os prazos e condições exigidos pela legislação tributária”. 

Outrossim, o argumento de que a regularidade dos créditos 
apropriados se respalda nas cláusulas do TARE nº 362/99 – GSF, celebrado com o 
Estado de Goiás, também não se confirma, haja vista que, relativamente ao ICMS das 
aquisições para o Ativo Imobilizado, o parágrafo 1º, da Cláusula Terceira, do referido 
TARE, estatui: “Constitui crédito para a ACORDANTE, o valor do ICMS destacado na nota 
fiscal de que trata esta cláusula, o qual será apropriado na forma da legislação tributária 
vigente”.  (Destaque oportuno).  

Depreende-se, pois, que “na forma da legislação tributária vigente” 
é a sistemática definida no artigo 58, do CTE, a qual foi negligenciada pela recorrente, a 
qual, aproveitou, em relação às aquisições para o Ativo Imobilizado o valor integral, em 
uma única vez, e, quanto às mercadorias para uso ou consumo, também, integralmente, 
olvidando o comando do artigo 522, do RCTE. 

Portanto, nesse ponto, o TARE é bastante claro, indicando que se 
deve obedecer à legislação na forma de apropriação do crédito, e, assim, por 
consequência, qualquer aproveitamento de crédito decorrente da aquisição de 
mercadorias para o Ativo Imobilizado, deve se restringir a 1/48 avos, mesmo as 
decorrentes de importação, e qualquer valor aproveitado acima desse índice deve ser 
considerado aproveitamento de crédito indevido e em desacordo com a legislação 
tributária. 

A descrição do fato encontra-se cristalinamente apresentada, e a 
recorrente dela tomou pleno conhecimento, e fez uso das prerrogativas constitucionais do 
contraditório e da ampla defesa. 

Inocorre, por conseguinte, a suscitada insegurança na 
determinação da infração. 

Outrossim, acresço às considerações retro o disposto no § 3º, do 
artigo 20, da Lei nº 16.469/09, que estabelece: “As incorreções ou omissões do 
lançamento, inclusive aquelas decorrentes de cálculo ou de proposição de penalidade, 
não acarretam a sua nulidade, quando do processo constarem elementos suficientes para 
determinar com segurança a infração e o infrator”. 

Nesse contexto, entendo que o lançamento tributário de ofício está 
descrito de forma bastante clara, os documentos que embasam a acusação estão todos 
anexos aos autos, o infrator foi corretamente identificado, os dispositivos legais aplicáveis 
ao caso, descritos com clareza, a penalidade proposta corretamente, logo tudo 



 

formalmente de acordo com o que determina o artigo 142 do CTN, portanto, deixo de 
acolher a nulidade por insegurança na determinação da infração. 

Relativamente à nulidade da decisão monocárpica, rejeita-se a 
mesma em consenso majoritário. 

Os argumentos esposados pela recorrente carecem de aceitação, 
haja vista que a decisão em questão foi proferida de maneira clara e precisa, contendo 
fundamentos de fato e de direito suficientes para uma prestação jurisdicional completa. 

A sentença fustigada, a meu ver, apreciou todos os argumentos 
colocados pela recorrente. Os fundamentos nos quais se amparou o julgador na sentença 
questionada foram suficientes para o deslinde. 

Assim, hei por bem em reconhecer que a sentença sob análise foi 
exarada consoante determina o artigo 38, da Lei nº 16.469/09, cuja decisão contempla os 
fundamentos de fato e de direito, razão pela qual não comporta a arguição de nulidade, 
devendo, portanto, ser mantida. 

Assim, as colocações visando a nulificação do lançamento, bem 
como da decisão monocrática, a meu ver, não se apresentam próprias à admissibilidade, 
pois o autuante anexou ao processo todos os elementos indispensáveis para determinar 
com segurança a infração denunciada e identificar corretamente o infrator, condições 
imprescindíveis para a validade formal do lançamento, assim como a decisão anterior se 
pautou nos precisos contornos da Lei nº 16.469/09. 

Vejo, portanto, que não ocorreu nos presentes autos qualquer uma 
das hipóteses de nulidade previstas no artigo 20, da Lei nº 16.469/09. Assim, o sujeito 
passivo não logrou indicar qualquer falha no lançamento capaz de declará-lo írrito. 

 

M É R I T O 

 

Ao proceder à análise do conteúdo do presente processo, verifiquei 
que a exigência fiscal em comento, surgiu assentada no pressuposto de que a recorrente 
aproveitara, integralmente, crédito de ICMS destacado em Notas Fiscais de aquisição de 
mercadorias para o seu ativo imobilizado, e destinadas ao seu uso e consumo, de forma 
indevida e sem amparo legal.  

Verifiquei todo o trabalho contido na auditoria, os lançamentos 
efetuados nos livros fiscais, a descrição do fato suporte da fundamentação legal, e 
vislumbrei, objetivamente, irregularidade nos procedimentos realizados pela recorrente. 
Observei que os artigos do Código Tributário Estadual, a seguir transcritos, foram, 
indubitavelmente, infringidos pelo sujeito passivo, concluindo, dessa forma, ter a 
autoridade lançadora executado, de forma escorreita, a auditoria que ensejou o 
lançamento de ofício. 

Assim, objetivando maior clareza, passo à transcrição dos artigos 
do Código Tributário Estadual - CTE, e do Regulamento do Código Tributário Estadual – 
RCTE, a seguir: 

 

“Art. 58. É assegurado ao sujeito passivo, nos termos do disposto na 
legislação tributária, o direito de creditar-se do imposto anteriormente 
cobrado em operações ou prestações resultantes: 

[...] 



 

§ 6.º. a apropriação do crédito decorrente da entrada de bem destinado ao 
ativo imobilizado é feita à razão de 1/48 (um quarenta e oito avos) por mês, 
proporcionalmente aumentada ou diminuída, pró rata die, se o período de 
apuração for superior ou inferior a um mês, devendo ser observado o 
seguinte: 

I – A apropriação do crédito é o resultado da multiplicação da razão de 1/48 
(um quarenta e oito avos) pelo resultado da divisão entre as operações ou 
prestações tributadas e o total das operações ou prestações ocorridas no 
período de apuração, equiparando-se às tributadas as saídas e as 
prestações com destino ao exterior; 

II – A primeira apropriação deve ocorrer no mês de entrada do bem no 
estabelecimento; 

III – o saldo remanescente do crédito passível de apropriação deve ser 
cancelado, quando: 

a) Ocorrer o final do quadragésimo oitavo mês, contado da data da 
entrada do bem no estabelecimento; 

b) Houver a alienação do bem antes de completado o quadragésimo 
oitavo mês; 

IV – O crédito deve ser escriturado, conforme dispuser o regulamento: 

a) Juntamente com os demais créditos, na forma dos incisos I e II deste 
parágrafo; 

b) Integralmente, em livro próprio ou de outra forma. 

Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do 
imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou 
negativas, estabelecidas na legislação tributária. 

Art. 522. Somente dá direito ao crédito do ICMS:  

I) A mercadoria destinada ao uso ou consumo do estabelecimento, nele 
entrada a partir de 1º de janeiro de 2020”. 

 

A situação, assim colocada, deixa implícito, razão à Fazenda 
Pública. 

No processo cuida-se do aproveitamento de crédito de ICMS de 
mercadorias destinadas ao ativo imobilizado do sujeito passivo, efetuado à margem do 
estatuído pelo § 6º, do artigo 58, do CTE, retro transcrito, que preconiza o seu 
creditamento à razão de 1/48 (um quarenta e oito avos), mensais. O polo passivo o fez de 
forma integral. Também, o aproveitamento de crédito de mercadorias destinadas ao uso e 
consumo. 

A descrição do fato, as cópias dos documentos juntados ao 
processo, a auditoria realizada, assim como a revisão encetada na fase singular, são 
enfáticas no sentido de demonstrar que o sujeito passivo agiu à revelia da legislação 
tributária que trata da matéria. 

Os argumentos expendidos nas duas fases de julgamento cingem-
se, exclusivamente: (i) em relação às aquisições para o Ativo Imobilizado, de que o 
creditamento foi realizado albergado nas cláusulas do TARE 362/99 - GSF; (ii) quanto às 
mercadorias destinadas ao uso e consumo, de que as mesmas constituem, na verdade, 
em mercadorias utilizadas no processo produtivo da indústria, e que se enquadrariam no 
conceito de material intermediário, por se tratarem de peças integrantes do maquinário da 
linha de produção. 

Quanto ao primeiro quesito, já firmamos posição em linhas volvidas, 
quanto á inexistência de previsão legal, inclusive no TARE mencionado, para o 



 

aproveitamento integral do crédito nos moldes realizados pela recorrente. A legislação é 
claríssima a respeito, o aproveitamento deve ser feito à razão de 1/48 (um quarenta e oito 
avos), não tendo o TARE pactuado de forma diversa. 

No segundo quesito, a própria recorrente reconhece, 
implicitamente, a condição de “uso e consumo” das referidas aquisições, ao asseverar: 
“[...] pois tais operações são relativas a mercadorias consideradas material intermediário, 
pois, não obstante tratarem-se de peças de maquinário, são utilizadas no processo 
produtivo, mantendo sua condição de mercadoria, uma vez que se tornam inutilizáveis em 
decorrência do processo de industrialização e necessitam ser constantemente 
substituídas”. São, portanto, peças de reposição, visando a manutenção e a conservação 
do maquinário da linha de produção. 

Assim, inobstante a própria recorrente buscar guarida na Instrução 
Normativa nº 990/10, para qualificar tais mercadorias como produto intermediário, da 
leitura atenta do artigo 3º, da referida Instrução Normativa, não vislumbro a hipótese de 
adequar tais aquisições ao conceito de produto intermediário, ali especificado. Transcrevo 
o citado artigo: 

 

“Art. 3º. Considera-se produto intermediário a mercadoria integrada ou 
consumida no processo industrial. 

§ 1º. Considera-se integrada ao produto em fabricação a mercadoria 
adquirida para emprego em processo industrial que venha a se incorporar 
ao produto final por meio de combinação química ou por adjunção física. 

§ 2º. Considera-se consumido no processo de industrialização o produto 
individualizado que, embora não se integre ao produto em fabricação, seja 
consumido de forma direta e integral no referido processo, observado o 
seguinte: 

I - É produto individualizado aquele que goza de autonomia, atua de forma 
específica no processo produtivo e não faz parte de uma estrutura maior, 
estável e duradoura, não se constituindo, dessa forma, parte, peça, 
componente ou acessório de máquina, ferramenta ou equipamento; 

II - É consumido de forma direta no processo de industrialização o produto 
individualizado cuja participação no referido processo dê-se por meio de 
contato físico direto com o produto em fabricação em qualquer ponto da 
linha de produção da mercadoria; 

III - É consumido de forma integral no processo de industrialização o 
produto individualizado que: 

a) sofra esgotamento instantâneo em decorrência de sua utilização no 
referido processo; 

b) desde o início de sua utilização dentro da linha de produção, vai 
sofrendo, gradativamente, perda de suas propriedades físicas ou químicas, 
em decorrência do cumprimento de sua função no processo industrial, de 
forma que fique impossibilitada sua recuperação ou restauração. 

§ 3º. Consideram-se, também, consumidas no processo de industrialização 
as partes e peças que, embora não possuam autonomia e façam parte de 
máquinas, ferramentas e equipamentos, perdem a utilidade em decorrência 
do contato direto com o produto que está sendo fabricado, ou vice-versa, 
de tal forma que, em razão dessa inutilização, desgaste ou exaurimento, 
seja exigida sua reposição periódica, em prazo não superior a 12 (doze) 
meses. 

§ 4º. Não se considera consumido no processo de industrialização o 
produto individualizado que, embora satisfaça as condições do caput deste 
artigo, esteja compreendido no ativo imobilizado do estabelecimento”. 



 

 

Nesse diapasão, examinando, pois, o mérito do processo, hei por 
bem em rejeitar as razões da recorrente, para manter a decisão singular que considerou 
procedente o lançamento, haja vista que a exigência inicial do Fisco coaduna-se com a 
legislação acima referenciada, e por entender que o sujeito passivo, efetivamente, 
aproveitou créditos de ICMS de mercadorias adquiridas para o seu ativo imobilizado, e 
para o seu uso e consumo, olvidando a forma legalmente determinada para tal situação, o 
que, por si só, confirma a constituição do presente crédito.  

Em face do exposto, voto, em sintonia com a maioria dos meus 
pares, para rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento por insegurança na 
determinação da infração, bem como a nulidade da decisão singular, por cerceamento do 
direito de defesa. 

Quanto ao mérito, voto, de forma majoritária, conhecendo do 
Recurso Voluntário, negando-lhe provimento, para manter a decisão singular que 
considerou procedente o auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões, em 22 de julho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01166/16 
 
Relator: Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes 
 

 
EMENTA: Processual. Exclusão de solidário da lide. Rejeição. 
Mérito. ICMS. Obrigação principal. Aproveitamento indevido de 
crédito. Entradas não comprovadas. Procedência. 
 
I - Sócios administradores possuem interesse comum em 
situação que tributariamente desonere a empresa que dirigem e 
da qual patrimonialmente participam, situação que, exatamente 
por serem dirigentes, ocorre no âmbito de sua área de controle e 
decisão, razão por que as suas condutas subsumem-se ao 
inciso XII do art. 45 da Lei n° 11.651/91; 
 
II - Apontando o conjunto probatório constante do processo 
para a não ocorrência de aquisições de mercadorias cujo ICMS 
foi creditado pelo sujeito passivo, deve ser mantido o 
lançamento de ofício que exija o imposto omitido em razão 
dessa prática irregular. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 02 de março de 2016, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar 
de exclusão da lide dos solidários, arguida pelo sujeito passivo. Foram vencedores os 
Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes e Lidilone Polizeli Bento. Vencido o 
Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer 
do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros José Paixão de 
Oliveira Gomes e Lidilone Polizeli Bento. Vencido o Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho, 
que votou pela improcedência do lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Em 11 de maio de 2015, o Fisco exige ICMS, multa e demais 
acréscimos da autuada, na condição de contribuinte, em razão de ter, nos meses de 2010 
a janeiro de 2013, aproveitado indevidamente, a título de crédito de imposto, valores 
referentes a aquisições não comprovadas. 

 

A ação fiscal foi dirigida ao estabelecimento da autuada, tendo sido 
anexada à peça básica nota explicativa na qual a autoridade lançadora informa que foi 
detectada relação incongruente em entradas e saídas nas informações fiscais das 
empresas Indusfarma Distribuidora de Equipamentos e Medicamentos Ltda. - ME e Destak 
Distribuidora de Medicamentos Ltda. - ME, emitentes das notas fiscais autuadas. 

 

A incongruência se caracterizaria, segundo a dita autoridade, por 
montante de vendas atipicamente muito maior em relação às compras, em percentual 
superior até a 4.000% (fls. 11 e 12). 



 

 

Consta também da nota explicativa que, em vistoria nos locais 
indicados como aqueles de localização das duas empresas tidas como remetentes, foi 
constatado que uma não funcionava há seis meses e que outra jamais havia funcionado 
(fls. 12 e 13). 

 

No mesmo texto explicativo, relata a autoridade lançadora que a 
empresa autuada foi notificada para apresentar provas do efetivo pagamento das 
mercadoras adquiridas junto às duas empresas remetentes supracitadas, ocasião em que, 
em resposta às notificações, foram apresentados recibos supostamente passados pelas 
duas fornecedoras, emitidos a só tempo e no mesmo formato, sem marca de ação do 
tempo ou de arquivamento, bem como desacompanhados de qualquer extrato bancário, 
elemento comum em operações com valores expressivos. 

 

Esclarece a autoridade lançadora que, a vista das características 
dos recibos entregues, os considerou como produzidos somente para atender as 
notificações fiscais apresentadas e que o contribuinte não comprovou o efetivo pagamento 
dos valores referentes as notas fiscais de aquisição objeto da autuação. 

 

Foram juntados também demonstrativos sintéticos e analíticos da 
Auditoria Básica do ICMS efetuada pelo Fisco e cópias de páginas do livro do Registro 
Entradas relativo ao estabelecimento e ao período fiscalizados (fls. 12 a 19), bem como os 
recebidos apresentados pelo contribuinte acusado (fls. 24 a 270). 

 

Foram indicados como solidários as pessoas ZANONE ALVES DE 
CARVALHO JÚNIOR, ANDRÉ LUIZ DE FREITAS, EDGAR LUIS DE FREITAS e a pessoa 
jurídica AZ PARTICPAÇÕES LTDA, sócios administradores da empresa autuada (fls. 06 a 
09 e 19). 

 

Intimados os sujeitos passivos (fls. 283 a 295), estes apresentam 
impugnação em Primeira Instância, em peças defensórias distintas (fls. 297 e 321), 
perante as quais o julgador monocrático considera procedente o auto de infração, 
mantendo todos os solidários na lide (fl. 321). 

 

Instados a recorrer (fls. 323 a 336) e discordando da decisão 
singular, os sujeitos passivos apresentam recurso voluntário, em peça defensória única (fl. 
338), onde pedem a exclusão dos solidários da lide, já que não teria havido ação dolosa 
praticada por esses sujeitos passivos, elemento que seria exigido pelo art. 135 do Código 
Tributário Nacional (CTN), conforme julgados deste Conselho e do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ), cujas ementas transcreve (fls. 344 a 347). 

 

Quanto ao mérito, os recorrentes pedem a improcedência do auto 
de infração (fl. 347) terem agido de boa fé e que a desconsideração pelo Fisco dos recibos 
apresentados a ele foi indevida, visto que estes documentos possuem reconhecimento de 
firma em data próxima de sua emissão, o que comprovaria a efetiva realização das 
operações comerciais (fl. 340). 



 

 

É o relatório. 

 

QUESTÃO PRELIMINAR 

Analisando a preliminar de exclusão dos sócios administradores da 
lide (fl. 154), manifesto-me por sua rejeição, visto que na condição de administrador, o 
sócio possui interesse comum em situação que tributariamente desonere e, por 
consequência, beneficie a empresa que dirige e da qual participa, situação que, 
exatamente por ser dirigente, ocorre no âmbito de sua área de controle e decisão, razão 
por que a sua conduta que se subsume à hipótese do art. 45, XII da Lei n° 11.651/91, a 
seguir transcrito: 

 

“Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 

Redação com vigência de 01.01.97 a 30.04.08. 

[...] 

XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, 
gerentes, administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis; [...]” 
[Grifo Oportuno] 

 

Friso que o aproveitamento indevido de crédito imposto no valor de 
mais de um milhão de reais, por um período de mais de 2 anos (fl. 02 a 04), implica 
vantagem financeira importante no âmbito de qualquer empresa e, tendo resultado 
perceptível e acolhido, não é situação capaz de ocorrer acidentalmente, sem alinhamento 
com a vontade e a reiterada deliberação dos dirigentes da empresa. 

 

 

QUESTÃO MERITÓRIA 

 

Dirigindo-me ao mérito, não vejo como acolher as razões trazidas 
pelos recorrentes, já que o conjunto probatório trazido ao processo aponta para não 
ocorrência das de aquisições de mercadorias cujo ICMS destacado nas respectivas notas 
fiscais foi aproveitado indevidamente pela empresa autuada. 

 

Dentre os elementos constitutivos desse conjunto, destaco a 
inexistência de estabelecimento ou atividade comercial no endereço indicado como o dos 
emitentes das notas fiscais, elemento que se apresenta em harmonia com os demais, tais 
como a disparidade fragrante e coincidente entre compras e vendas de duas empresas 
distintas, bem como o fato de os recibos apresentados pelo recorrente, emitidos por duas 
empresas diferentes, possuírem leiaute e formato de texto exatamente igual, inclusive o 
efeito de fonte (negrito). 



 

 

No mais, é elemento importante para a formação deste meu 
entendimento, a própria apresentação de comprovantes de quitação na forma de simples 
recibos, instrumento pouco comum em relações comerciais, notadamente aquelas 
relativas ao mercado atacadista, em que os valores das operações são expressivos e a 
operacionalização de pagamentos se dá, por regra, por meio de boletos/duplicatas e de 
intermediação de instituição bancária. 

 

Pelo exposto, REJEITO a preliminar de exclusão dos solidários da 
lide, arguida pelo sujeito passivo e, quanto ao mérito, conheço do recurso voluntário, 
nego-lhe provimento, para manter a decisão singular que considerou PROCEDENTE o 
auto de infração. 

 
 

Sala das sessões, em 01 de setembro de 2016. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01195/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Heli José da Silva 
 

 
EMENTA: I – DILIGÊNCIA. Pedido de diligência formulado pelo 
sujeito passivo. Rejeitado. Decisão unânime. 
 
1. Considerando-se que os argumentos do sujeito passivo para 
a conversão do julgamento em diligência, não se apresentam 
convincentemente justificados, referido pedido deve ser 
rechaçado. 
 
II - NULIDADES. Preliminares de nulidade da peça básica, 
arguidas pelo autuado, por cerceamento do direito de defesa, e 
por insegurança na determinação da infração. Rejeitadas. 
Decisão unânime. 
 
1. Fica afastada a hipótese de nulidade do lançamento, por 
cerceamento do direito de defesa, quando não comprovada, no 
curso da ação, a ocorrência dos incidentes formais que 
prejudicam a apreciação do mérito do ato administrativo; 
 
2. Não é passível de nulidade o lançamento que contenha os 
elementos indispensáveis para determinar com segurança a 
infração denunciada e identificar corretamente o infrator. (Artigo 
20, parágrafo 3.º, da Lei 16.469/09). 
 
III - ICMS. Obrigação tributária principal. Aproveitamento 
indevido de crédito outorgado. Benefício fiscal condicionado. 
Condição não atendida. Inadimplência. Procedência parcial. 
Decisão não unânime. 
 
1. Para usufruir de benefício fiscal – Crédito outorgado – o 
contribuinte deve atender e cumprir, rigorosamente, as 
condições estabelecidas pela legislação tributária pertinente;  
 
2. Quando o benefício fiscal for concedido sob condição e esta 
não for atendida, o contribuinte perde o direito ao benefício e 
fica obrigado ao pagamento do imposto acrescido das 
cominações legais cabíveis, desde a data da ocorrência do fato 
gerador em que tenha havido a utilização do benefício, 
ressalvada a disposição em contrário. (Artigo 86 – Decreto n.º 
4.852/97); 
 
3. O procedimento fiscal, corretamente elaborado, que reclama o 
pagamento de ICMS, não contraditado eficientemente pelo polo 
passivo, corrobora o lançamento que formaliza a exigência 
tributária respectiva. 
 



 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 08 de junho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido 
de diligência formulado pelo sujeito passivo. E, também, por unanimidade de votos rejeitar 
as preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por 
cerceamento do direito de defesa e, a segunda, por insegurança na determinação da 
infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira, Heli 
José da Silva e Lidilone Polizeli Bento. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer 
do recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 
914.976,75 (novecentos e quatorze mil, novecentos e setenta e seis reais e setenta e 
cinco centavos). Foram vencedores os Conselheiros Heli José da Silva e Lidilone Polizeli 
Bento. Vencido o Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira que votou pela improcedência 
do lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Da análise do presente processo, depreende-se que a acusação 
tipificada na sua peça exordial, refere-se à omissão de pagamento do ICMS, em razão da 
compensação com o débito do imposto de valores escriturados indevidamente a título de 
crédito do ICMS, decorrentes da utilização irregular do crédito outorgado previsto no artigo 
11, inciso III, do Anexo IX, do RCTE, pois, nos períodos  – janeiro, fevereiro, maio e junho 
de 2.013, o sujeito passivo estava inadimplente com o ICMS relativo à obrigação tributária 
cujo pagamento deveria ter ocorrido no mês correspondente à referida escrituração. 
Portanto, estava impedido de utilizar o benefício. Em consequência, cobra-se o imposto 
omitido, juntamente com as cominações legais. 

A importância original do imposto omitido é de R$ 1.983.358,46 (um 
milhão, novecentos e oitenta e três mil, trezentos e cinquenta e oito reais e quarenta e seis 
centavos). 

Foram indicados como infringidos: o artigo 64, da Lei n.º 11.651/91, 
combinado com o artigo 1º, § 1º, do Anexo IX, e o artigo 86, do Decreto n.º 4.852/97, 
sendo proposta a aplicação da multa prevista no artigo 71, inciso IV, alínea "a", da Lei n.º 
11.651/91, com a nova redação da lei 17.917/12. 

Para instruir o lançamento foram anexados pelo agente autuante os 
seguintes documentos: Demonstrativo do Crédito Outorgado Indevido; cópias das 
páginas do livro Registro de Apuração do ICMS; e, Comparativo EFD x SARE, fls. 04/14. 

O autuado foi devidamente intimado, fls. 15/16, tendo apresentado o 
defensório às fls. 19/34, no qual, após a descrição dos fatos, apresenta as preliminares 
as quais entende serem relevantes, a saber: a) falta de intimação do contribuinte quando 
do início do procedimento fiscal – cerceamento – publicidade; b) nulidade do auto de 
infração – inexistência de motivos para a lavratura do auto de infração; c) cerceamento 
do direito de defesa e insegurança na determinação da infração; d) excesso de exação. 

No mérito, alega que o lançamento é sem motivação adequada e 
pertinente, destacando: a) a suposta inadimplência apontada não procede, pois conforme 
pode se apurar da farta documentação anexada, o imposto a ser recolhido nos meses 
apontados no auto de infração foi, de acordo com a Fazenda Estadual, parcelado e pago 
corretamente; b) o parcelamento foi celebrado antes da lavratura ou do início de qualquer 
procedimento administrativo tributário; c) com o parcelamento pactuado, o Estado não 
teve nenhum prejuízo quanto ao recebimento do imposto; d) os autos não noticiam 
inadimplência; e) os valores apontados não correspondem à realidade factual; f) 
conforme certidão negativa de débitos, não existem créditos tributários inscritos em 
Dívida Ativa; g) o Termo de Acordo atende ao disposto na legislação em vigor, e, 



 

ademais, os autos não trazem notícia de Representação Fiscal ou de ação fiscal em seu 
desfavor. 

Questiona, outrossim, os juros e a multa aplicada, alcunhando-os de 
confiscatórios.  

Requer a realização de diligência e perícia. 

Promove a juntada das cópias dos documentos às fls. 35/166. 

Pugna, ao final, pela improcedência do auto de infração. 
Sobreveio a Sentença singular nº 1.182/2014 – JULP, fls. 168/171, pela qual o Julgador decidiu pela 
procedência do lançamento, rejeitando, também, as preliminares de nulidade apresentadas, assim como o 
pedido de conversão do julgamento em diligência.  

Da decisão supra foi intimado o autuado, fls. 172, tendo o mesmo 
apresentado o Recurso Voluntário às fls. 175/190, no qual reitera as preliminares 
suscitadas na fase anterior, a saber, em síntese: a) cerceamento do direito de defesa; b) 
insegurança na determinação da infração, apresentando as mesmas razões. Destaca que 
o histórico elaborado no auto de infração e capitulado pela autoridade fiscal, não condiz 
com a omissão declarada na peça fundamental. 

No mérito, renova os argumentos apresentados anteriormente, 
alegando que o auto de infração foi lavrado sem motivação idônea e pertinente. Reitera 
que a inadimplência apontada pela autoridade fiscal não procede, elencando as mesmas 
razões apresentadas na peça impugnatória. 

Volta a questionar os juros e a multa aplicada, qualificando-os de 
confiscatórios.  

Insiste que o processo seja diligenciado, visando produzir provas 
contábil-fiscais, a fim de positivar a devida aplicação da redução da base de cálculo, a ser 
realizado por técnico indicado pelo Conselho. 

Pugna, por derradeiro, pela improcedência do lançamento. 

Conforme consta da Certidão às fls. 193, a Primeira Câmara 
Temporária deste Conselho, decidiu, por maioria de votos, conhecer do Recurso 
Voluntário, dar-lhe provimento para reformar a decisão singular e considerar 
improcedente o auto de infração. 

A decisão encontra-se consubstanciada no Acórdão nº 353/2015, fls. 
194/198. 

Intimada, fls. 199, a Representação Fazendária apresenta o Recurso 
ao Conselho Pleno, fls. 200/205, e, após as devidas considerações, inclusive, 
apresentando gráficos relacionados com a matéria, pugna pela reforma da decisão 
cameral, e, consequentemente, pela procedência do auto de infração. 

Destaca: “Após esta exposição e considerando que todo o trabalho 
fiscal foi desenvolvido em perfeita sintonia com a legislação tributária de regência, 
inclusive atendendo ao disposto no artigo 142, do CTN, e o comparecimento do sujeito 
passivo se encontra destituído de contraprova eficaz, ou com poder para modificar o 
lançamento de ofício na sua totalidade, ou seja, em análise simples dos autos, percebe-
se que o sujeito passivo não juntou provas capazes de ilidir a acusação fiscal que 
persiste incólume”. 

O sujeito passivo apresenta a contradita às fls. 212/214, por 
intermédio da qual reitera os argumentos apresentados, razão pela qual pugna pela 
manutenção da decisão cameral. 



 

O Conselho Pleno decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
preliminar de nulidade parcial do processo, arguida pelo Conselheiro Relator, por 
cerceamento do direito de defesa, a partir da decisão cameral de fls. 193, devendo os 
autos retornar à Câmara Julgadora para apreciação de toda a matéria.  

Consolidou-se a decisão em questão no Acórdão nº 474/2016, fls. 
222/226, no qual destacou-se que a decisão infringiu o disposto no artigo 18, § 1º, do 
Regimento Interno do CAT, haja vista a não apreciação das preliminares de nulidade do 
lançamento apresentadas pelo sujeito passivo. Anotou-se: “Desta forma, ao não apreciar 
as preliminares, entendo que ficou cerceado o direito de defesa da empresa autuada, 
pois a apreciação de todas as questões suscitadas pela defesa constitui um dos pilares 
do princípio da ampla defesa e do contraditório. Fato que impõe a nulidade do julgamento 
cameral, nos termos do artigo 20, inciso III, da Lei 16.469/09, que regulamenta o 
Processo Administrativo Tributário”. 

Intimado do “decisum” plenário, fls. 227, o sujeito passivo queda-se 
silente.  

Os autos são novamente pautados para julgamento cameral. 

A douta Representante Fazendária requer a juntada das cópias dos 
documentos às fls. 230/236, visando, com os mesmos, subsidiar o julgamento. 

Este é o relatório.   

 

    V O T O   

 

QUESTÔES PRELIMINARES 

 

                   D I L I G Ê N C I A 

 

Relativamente à diligência requerida pelo recorrente, hei por bem, 
em consenso unânime com meus pares, em rejeitar. 

O argumento apresentado vincula-se à necessidade, no entender 
do recorrente, de diligência visando produzir provas contábil-fiscais, a fim de positivar a 
devida aplicação da redução da base de cálculo. 

Entendo despicienda tal providência, haja vista que a perlenga 
contida nos autos não se refere ao questionamento acima, mas ao aproveitamento 
indevido de valores, a título de crédito outorgado, cujo benefício, por ser condicionado, e, 
no presente caso, pelo descumprimento da condição, qual seja, adimplência com o ICMS 
relativo à obrigação tributária cujo pagamento deveria ter ocorrido no mês correspondente 
ao usufruto do referido benefício, o mesmo foi estornado nos meses indicados no Anexo 
Estruturado às fls. 03. 

A questão é, portanto, meramente de direito, inexistindo qualquer 
necessidade de prova diligencial. 

A simples solicitação, por parte do sujeito passivo de perícia, 
diligência ou outra qualquer providência, sem ao menos confeccionar outros 
demonstrativos de igual teor, ou, ainda, sem apresentar provas concretas de erro ou 
omissão no trabalho fiscal, não se mostra como um meio válido à sua pretensão de ver o 
feito convertido em diligência. 



 

Assim, estando o processo pronto para julgamento, e não tendo o 
sujeito passivo laborado na apresentação de elementos, cujas verificações a respeito dos 
mesmos são imprescindíveis para o julgamento, não há como deferir o pedido de 
diligência. 

 

                   N U L I D A D E S  

 

Quanto às nulidades do lançamento, suscitadas pela polaridade 
passiva, por cerceamento do direito de defesa, e por insegurança na determinação da 
infração, da mesma forma, em consenso unânime com meus pares, hei por bem em 
rejeitar. 

Entendo que não incide “in casu” as hipóteses de cerceamento do 
direito de defesa, e de insegurança na determinação da infração. 

O sujeito passivo alega, em síntese: falta de intimação quando do 
início do procedimento; inexistência de motivos para a lavratura do auto de infração; o 
histórico elaborado no auto de infração não condiz com a omissão declarada na peça 
fundamental do presente processo; que as operações realizadas estão enquadradas nas 
previsões legais. 

Os questionamentos apresentados, ao meu ver, carecem de 
aceitação para o desiderato almejado pelo recorrente.  

Relativamente aos trabalhos de fiscalização, o procedimento é 
inquisitorial, podendo a autoridade fiscal executá-lo com, ou sem aquiescência do polo 
passivo, razão pela qual prescinde de qualquer acompanhamento por parte do mesmo.  

Há que se destacar que o procedimento fiscal, cujo início é 
dimensionado no artigo 7º, da Lei nº 16.469/09, tem como precípua finalidade excluir a 
espontaneidade em relação aos atos do sujeito passivo, e, independentemente de 
intimação, dos demais envolvidos nas infrações praticadas.  

Processualmente, não há que se falar em fiscalização do processo 
por parte do sujeito passivo, mas tão somente em capacidade para estar no processo, em 
qualquer fase, postulando em causa própria ou representado por advogado. E, neste 
quesito, o recorrente utilizou das prerrogativas da ampla defesa e do contraditório, que lhe 
são garantidas constitucionalmente. Tem-se que o sujeito passivo teve amplo acesso aos 
autos e interpôs defesa após formalmente intimado. 

Portanto, quanto ao questionamento relacionado com a falta de 
Termo de Início da Ação Fiscal apresentado pelos recorrentes, afirmo não trazer nenhum 
prejuízo para a parte passiva, pois, tal ato tem o objetivo de delimitar o período da ação 
espontânea do contribuinte. Na Lei do Processo Administrativo Tributário deste Estado, nº 
16.469/09, o artigo 7º, estabelece: 

 
“Art. 7º. O procedimento fiscal tem início com: 

I – O primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor 
competente, cientificando o sujeito passivo ou seu preposto de 
qualquer exigência; 

[...]” 
 

Diante da referida disposição legal, a ação fiscal teve início 
juntamente com o início da fase contenciosa destes autos. Logo, não causou nenhum 



 

prejuízo para a parte passiva, pois as razões que poderiam ser apresentadas ao autor do 
lançamento, são apresentadas nos autos e submetidas à análise do julgador. 

O histórico do auto de infração é claro. A omissão de pagamento do 
imposto ocorreu no estabelecimento do sujeito passivo. As verificações, análises, 
auditorias e demais considerações foram todas obtidas nos livros fiscais do recorrente. Vê-
se, com extrema facilidade, que todas as informações necessárias ao perfeito 
conhecimento da acusação encontram-se nos autos.  

Destaque-se, por oportuno e necessário, que a descrição do fato 
indica situação de aproveitamento indevido de crédito outorgado, em razão do sujeito 
passivo encontrar-se inadimplente com o ICMS cujo o pagamento deveria ter ocorrido no 
mês correspondente à referida escrituração do crédito outorgado, consoante veda a 
legislação, em especial os §§ 1º, inciso I, e 1º-B, do artigo 1º, do Anexo IX, do RCTE, a 
seguir transcritos: 

 

“Art. 1º. Os benefícios fiscais, a que se referem os arts 83 e 84 deste 
regulamento, são disciplinados pelas normas contidas neste anexo. 

§ 1º. A utilização dos benefícios fiscais previstos neste anexo, cuja 
concessão tenha sido autorizada por lei estadual, fica condicionada a que o 
sujeito passivo: 

I – Esteja adimplente com o ICMS relativo à obrigação tributária cujo 
pagamento deva ocorrer no mês correspondente à referida utilização. 

II - Não possua crédito tributário inscrito em dívida ativa. 

[...] 

§ 1º-B. Na hipótese prevista no inciso I do § 1º, o pagamento em atraso do 
imposto devido, inclusive o devido por substituição tributária, implica perda 
definitiva, exclusivamente no mês da ocorrência do atraso, do direito de o 
contribuinte utilizar o benefício fiscal.  

[...]” 

 

Vê-se, portanto, que a descrição do fato contido na exordial amolda-
se, nitidamente, à situação descrita no artigo retro transcrito. Os dispositivos infringidos, 
assim, como a penalidade proposta foram corretamente destacados. Acresça-se, ainda, 
que os levantamentos juntados ao processo identificam claramente a situação do 
aproveitamento indevido do crédito outorgado. 

Não há, portanto, insegurança na determinação da infração. 

No aspecto formal, o lançamento tributário atendeu a todos os 
requisitos previstos no artigo 142, do Código Tributário Nacional, e, em especial, ao artigo 
8º, da Lei n.º 16.469/2009. Sendo assim, não existem nos autos prova, por mais elementar 
que seja, de nenhuma das possíveis nulidades descritas pelo artigo 20 da referida Lei. 

Dessa forma, não acolho as questões supostamente prejudiciais, 
suscitadas pelo sujeito passivo. 

Assim, as colocações visando a nulificação do lançamento, ao meu 
ver, não se apresentam próprias à admissibilidade, pois o autuante anexou ao processo os 
elementos indispensáveis para determinar com segurança a infração denunciada e 
identificar corretamente o infrator, condições imprescindíveis para a validade formal do 
lançamento. 

Igualmente, considero que não há que se falar na nulidade do feito 
pela suposta existência de uma multa confiscatória, visto que até o presente momento 



 

nenhum dos dispositivos contidos no artigo 71, do Código Tributário Estadual – CTE, foi 
repelido por parte do Poder Judiciário, seja estadual ou federal.     

 

   QUESTÃO MERITÓRIA 

 

Adentrando no mérito do lançamento, em proêmio, torna-se 
pertinente e imprescindível, para fundamentação do voto a ser prolatado, que sejam 
transcritos os artigos 41, inciso III, e 64, da Lei 11.651/91 - CTE. Também os artigos 1.º, 
parágrafos 1.º, incisos I e II, 1º-B, e 11, inciso III, alínea “d”, do Anexo IX, do Decreto 
4.852/97 – RCTE: 

 

“Art. 41. São os benefícios fiscais: 

[...] 

III – o crédito outorgado; 

[...] 

Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do 
imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou 
negativas, estabelecidas na legislação tributária. 

Art. 1º Os benefícios fiscais, a que se referem os arts. 83 e 84 deste 
regulamento, são disciplinados pelas normas contidas neste anexo. 

§ 1º. A utilização dos benefícios fiscais previstos neste anexo, cuja 
concessão tenha sido autorizada por lei estadual, fica condicionada a que o 
sujeito passivo: 

I – Esteja adimplente com o ICMS relativo à obrigação tributária cujo 
pagamento deva ocorrer no mês correspondente à referida utilização. 

II - Não possua crédito tributário inscrito em dívida ativa. 

[...] 

§ 1º-B. Na hipótese prevista no inciso I do § 1º, o pagamento em atraso do 
imposto devido, inclusive o devido por substituição tributária, implica perda 
definitiva, exclusivamente no mês da ocorrência do atraso, do direito de o 
contribuinte utilizar o benefício fiscal.  

Art. 11. Constituem créditos outorgados para efeito de compensação com o 
ICMS devido: 

[...] 

III – para os contribuintes industrial e comerciante atacadista, o equivalente 
ao percentual de 2% (dois por cento) e 3% (três por cento), 
respectivamente, na saída interestadual que destine mercadoria para 
comercialização, produção ou industrialização, aplicado sobre o valor da 
correspondente operação, observado o seguinte (Leis nºs 12.462/94, art. 
1º, § 4º e 13.194/97, art. 2º, II, “h”): 

[...] 

d) o estabelecimento deve estar adimplente com o ICMS relativo às 
obrigações tributárias vencidas a partir de 1º de agosto de 2000, exceto 
aquelas com a exigibilidade suspensa, correspondente a período de 
apuração anterior ao da operação, tanto em relação às obrigações próprias 
quanto àquelas em que for responsável ou substituto tributário. 

[...]” 

 



 

É cristalino o diretivo insculpido no parágrafo 1.º, do artigo 1.º, do 
Anexo IX, do RCTE, retro transcrito, que veda a utilização do benefício fiscal, 
exclusivamente no mês de ocorrência do atraso, na eventualidade do contribuinte não se 
encontrar adimplente com o ICMS relativo à obrigação tributária cujo pagamento deva 
ocorrer no mês correspondente à referida utilização.  

A norma jurídica que flui dos textos legais é clara: o contribuinte não 
usufruirá de benefícios fiscais na hipótese de inadimplemento com o pagamento do ICMS, 
exclusivamente no mês de ocorrência do atraso. 

A questão, a meu ver, é definir se, “in casu”, encontra-se 
configurada a inadimplência apontada pela autoridade fiscal, nos períodos indicados no 
auto de infração. 

Observo, por pertinente, que a questão aventada pelo polo passivo, 
relacionada com o parcelamento, não se constitui excludente da condição em relevo, haja 
vista que eventual parcelamento somente ocorreu após a constatação da inadimplência, 
não influindo, portanto, nas premissas legais acima destacadas, em especial, com a 
relacionada com a perda do benefício no mês do atraso. 

Correto, portanto, o lançamento objurgado.  

Entretanto, o mesmo há que ser adequado, haja vista que em face 
de percuciente análise e verificação quanto aos pagamentos efetuados pelo sujeito 
passivo, nos períodos autuados, conforme se verifica nos demonstrativos “históricos de 
pagamentos” juntados aos autos às fls. 230/236, a douta Representação Fazendária 
logrou confirmar que, nos meses de janeiro e maio de 2.013, não ocorreu o atraso de 
pagamento do ICMS informado pelo agente autuante, razão pela qual os valores dos 
créditos outorgados dos referidos meses devem ser mantidos, por não infringirem a 
condição de inadimplência. Confirma-se, portanto, a inadimplência apenas quanto aos 
meses de fevereiro e junho de 2.013, perfazendo um valor de ICMS de R$ 914.976,65 
(novecentos e quatorze mil, novecentos e setenta e seis reais e sessenta e cinco 
centavos), sendo: 

Fevereiro.2013   R$ 479.289,29 

Junho.2013    R$ 435.687,36  

Realço, ainda, quanto à perda do benefício na situação em 
comento, com a norma insculpida no artigo 86, do Decreto n.º 4.852/97, “in verbis”:  

 

“Art. 86. Quando o benefício fiscal for concedido sob condição e esta não 
for atendida, o contribuinte perde o direito ao benefício e fica obrigado ao 
pagamento do imposto acrescido das cominações legais cabíveis, desde a 
data da ocorrência do fato gerador em que tenha havido a utilização do 
benefício, ressalvada a disposição em contrário”. 

 

Relativamente ao inconformismo relacionado com a multa aplicada, 
deixo de apreciar, haja vista que a mesma se encontra legalmente inserida na legislação 
tributária estadual, e, nos termos do § 4º, do artigo 6º, da Lei n.º 16.469/09, neste 
Conselho “não pode haver decisões que impliquem apreciação ou declaração de 
inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato normativo expedido pela Administração 
Tributária”.  

Pelo exposto, voto, em consenso unânime, para rejeitar o pedido de 
realização de diligência formulado pelo sujeito passivo, assim como as preliminares de 



 

nulidade do auto de infração, arguidas pelo mesmo, por cerceamento do direito de defesa, 
e por insegurança na determinação da infração. 

Quanto ao mérito, em decisão majoritária, voto, para conhecer do 
Recurso Voluntário, dar-lhe parcial provimento, para reformar em parte a decisão singular 
e considerar parcialmente procedente o auto de infração, no valor do ICMS de R$ 
914.976,65 (novecentos e quatorze mil, novecentos e setenta e seis reais e sessenta e 
cinco centavos), nos meses acima indicados. 

 
 

Sala das sessões, em 04 de agosto de 2016. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01214/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Heli José da Silva 
 

 
EMENTA: I – DILIGÊNCIA. Pedido de diligência formulado pelo 
sujeito passivo. Rejeitado. Decisão unânime. 
 
1. Considerando-se que os argumentos do sujeito passivo para 
a conversão do julgamento em diligência, não se apresentam 
convincentemente justificados, referido pedido deve ser 
rechaçado. 
 
II - NULIDADE. Preliminar de nulidade da peça básica, arguida 
pelo autuado, por insegurança na determinação da infração. 
Rejeitada. Decisão majoritária. 
 
1. Não é passível de nulidade o lançamento que contenha os 
elementos indispensáveis para determinar com segurança a 
infração denunciada e identificar corretamente o infrator. (Artigo 
20, parágrafo 3.º, da Lei 16.469/09). 
 
III - ICMS. Obrigação tributária principal. Aproveitamento 
indevido de crédito. Não atendimento das condições exigidas 
pela legislação tributária estadual. Procedência. Decisão não 
unânime. 
 
1. O direito de crédito, para efeito de compensação com débito 
do imposto, reconhecido ao estabelecimento que tenha recebido 
as mercadorias ou para o qual tenham sido prestados os 
serviços, está condicionado à: I - idoneidade da documentação 
fiscal. (Artigo 58, § 3º, inciso I, CTE); 
 
2. O procedimento fiscal, corretamente elaborado, que reclama o 
pagamento de ICMS, não contraditado eficientemente pelo polo 
passivo, corrobora o lançamento que formaliza a exigência 
tributária respectiva. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 09 de junho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido 
de diligência formulado pelo sujeito passivo. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Nivaldo José Mendes, Heli José da Silva e Lidilone Polizeli Bento. Por maioria de votos, 
rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Foram vencedores os Conselheiros Heli José da Silva e 
Lidilone Polizeli Bento. Vencido o Conselheiro Nivaldo José Mendes. Quanto ao mérito, 
por maioria de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a 
sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Foram vencedores os 
Conselheiros Heli José da Silva e Lidilone Polizeli Bento. Vencido o Conselheiro Nivaldo 
José Mendes que votou pela improcedência do lançamento.  E, por unanimidade de votos, 
rejeitar o pedido  de aplicação do § 8º do art. 71 do CTE. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Nivaldo José Mendes, Heli José da Silva e Lidilone Polizeli Bento. 



 

 
R E L A T Ó R I O 

 

Da análise do presente processo, depreende-se que a acusação 
tipificada na sua peça exordial, refere-se à omissão de pagamento do ICMS, em razão da 
compensação com o débito do imposto de valores escriturados indevidamente a título de 
crédito do ICMS, em face da não apresentação da documentação idônea que justificasse 
o aproveitamento de crédito, inserido no campo valor total dos ajustes a crédito do imposto 
com o código 020085, conforme notificação nº 4502/2014 – GRF. Em consequência, 
cobra-se o imposto omitido, juntamente com as cominações legais. 

A importância original do imposto omitido é de R$ 664.894,15 
(seiscentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e noventa e quatro reais e quinze 
centavos). 

Foi indicado como infringido o artigo 58, § 3º, da Lei n.º 11.651/91, 
sendo proposta a aplicação da multa prevista no artigo 71, inciso IV, alínea "a", da Lei n.º 
11.651/91, com a nova redação da lei 17.917/12. 

Para instruir o lançamento foram anexados pelo agente autuante os 
seguintes documentos: Anexos Estruturados – Detalhamento do Crédito Tributário, e 
Identificação do Sujeito Passivo Coobrigado; Notificação Fiscal; Anexo Referente a 
Notificação nº 4502/2014; e, cópias das páginas do livro Registro de Apuração do ICMS, 
fls. 03/33. 

Indicou como solidário, nos termos do artigo 45, inciso XII, do CTE, o 
Senhor Sonimar Pedro Borges. 

Os autuados foram devidamente intimados, fls. 34/40, sendo lavrado 
o Termo de Revelia em desfavor do coobrigado solidário, fls. 53-A. 

O sujeito passivo principal apresentou o defensório às fls. 43/47, no 
qual, após a descrição dos fatos, apresenta a preliminar de nulidade do lançamento, por 
insegurança na determinação da infração, alegando que em razão do uso indevido de 
alíquota ou de base de cálculo quando das saídas das mercadorias, gerou indébito 
tributário, e, na tentativa de recuperar o prejuízo os valores foram reincorporados nos 
registros fiscais sob o título de reajustes, procedimento que a autoridade fiscal não 
aceitou como correto. Indica a necessidade de realização de diligência. 

 No mérito, alega que tendo deparado com a situação de pagamento 
a maior do imposto, pelo uso de alíquota maior que a prevista na legislação, tentou 
minimizar os prejuízos com o lançamento nos livros fiscais dos valores recolhidos a maior 
(indébito tributário). Pede, ainda, a aplicação do benefício do § 8º, do artigo 71, do CTE. 

Assim, conclui: “Está comprovado que a empresa ora autuada não 
causou prejuízos ao Erário e o próprio fiscal autuante reconheceu a existência dos 
créditos, e que apenas o contribuinte não poderia deles fazer o registro e o 
aproveitamento sem antes receber do Estado o deferimento”. 

Pugna, ao final, pela improcedência do auto de infração. 
Sobreveio a Sentença singular nº 3.368/2015 – JULP, fls. 55/65, pela qual o Julgador decidiu pela 
procedência do lançamento, rejeitando, também, a preliminar de nulidade apresentada, assim como o pedido 
de conversão do julgamento em diligência.  

Da decisão supra foram intimados os autuados, fls. 66/67, sendo 
lavrado o Termo de Perempção às fls. 68, e, também, o Termo de inscrição da Dívida 
Ativa, fls. 69. 

Em razão das peças defensórias às fls. 72 e 78/79, corroboradas 
com as cópias dos documentos às fls. 80/98, integrantes de Pedido de Revisão 



 

Extraordinária, o Presidente deste Conselho exara o Despacho nº 970/2016 – PRES, fls. 
101, reconhecendo falha na intimação, razão pela qual solicita à GERC o cancelamento 
do ato de inscrição em Dívida Ativa, assim como sejam os autos distribuídos a Câmara 
para fins de apreciação da peça defensória apresentada.  

Após, o sujeito passivo principal apresenta novo Recurso Voluntário, 
fls. 106/121, no qual, após transcrever o teor da decisão singular, alega que a mesma 
não atende às suas expectativas, merecendo, portando, ser reformada. 

Assim, argui, em preliminar, a nulidade do lançamento, por 
insegurança na determinação da infração, argumentando que não ficou devidamente 
esclarecido o tipo de operação ou registro que o Fisco não aceitou, e se isto se deu em 
momento de homologação dos registros feitos pelo contribuinte, ficando obscuro se 
houve o devido processo regular de apuração.  

Destaca: “Tudo indica que o próprio contribuinte promoveu os 
registros, fazendo os ajustes nos livros fiscais, apresentando-os à SEFAZ, pelo sistema 
eletrônico e tais apurações realizadas com indicação dos documentos, débitos apurados 
e os recolhimentos respectivos, motivaram notificação e autuação. [...] Ainda que as 
indicações feitas no auto de infração fossem insuficientes para justificar e convencer 
sobre a oportunidade da ação fiscal, não seria a autoridade julgadora o socorro adequado 
para o saneamento, exceto se prevalecesse dos recursos das diligências, caso em que 
não seria negligenciado a ciência ao acusado”. 

No mérito, alega que os créditos de imposto apropriados constam de 
documentos e de registros realizados com a máxima observância das normas legais. Diz 
que tem créditos tributários em sobra em razão de pagamento indevido de ICMS. 

Questiona a multa, alcunhando-a de confiscatória. Destaca 
jurisprudência a respeito. 

Pugna, por derradeiro, pela improcedência do lançamento. E, não 
sendo acatada a nulidade e a improcedência, requer a aplicação do benefício do § 8º, do 
artigo 71, do CTE. 

Este é o relatório.   

 

    V O T O   

 

QUESTÔES PRELIMINARES 

 

                   D I L I G Ê N C I A 

 

Relativamente à suposta diligência requerida pelo recorrente, hei 
por bem, em consenso unânime com meus pares, em rejeitar. 

A simples solicitação, por parte do sujeito passivo de perícia, 
diligência ou outra qualquer providência, sem ao menos confeccionar outros 
demonstrativos de igual teor, ou, ainda, sem apresentar provas concretas de erro ou 
omissão no trabalho fiscal, não se mostra como um meio válido à sua pretensão de ver o 
feito convertido em diligência. 

Assim, estando o processo pronto para julgamento, e não tendo o 
sujeito passivo laborado na apresentação de elementos, cujas verificações a respeito dos 
mesmos são imprescindíveis para o julgamento, não há como deferir o pedido de 
diligência. 



 

 

                   N U L I D A D E   

 

Quanto à nulidade do lançamento, suscitada pela polaridade 
passiva, por insegurança na determinação da infração, da mesma forma, em consenso 
majoritário com meus pares, hei por bem em rejeitar. 

Entendo que não incide “in casu” a hipótese de insegurança na 
determinação da infração. 

O sujeito passivo alega, em síntese, que no processo não ficou 
devidamente esclarecido o tipo de operação ou registro que o Fisco não aceitou, e se isto 
se deu em momento de homologação dos registros feitos, ficando obscuro se houve o 
devido processo regular de apuração. 

Os questionamentos apresentados, ao meu ver, carecem de 
aceitação para o desiderato almejado pelo recorrente.  

O histórico do auto de infração é claro. A omissão de pagamento do 
imposto ocorreu no estabelecimento do sujeito passivo. As verificações, análises, 
auditorias e demais considerações foram todas obtidas nos livros fiscais do recorrente. Vê-
se, com extrema facilidade, que todas as informações necessárias ao perfeito 
conhecimento da acusação encontram-se nos autos.  

Destaque-se, por oportuno e necessário, que a descrição do fato 
indica situação de aproveitamento indevido de crédito, em razão da não apresentação da 
documentação idônea que justificasse o referido aproveitamento, o qual foi inserido no 
campo valor total dos ajustes a crédito do imposto com o código 020085. O sujeito passivo 
não logrou justificar o crédito em questão, mesmo notificado para tal. 

Os dispositivos infringidos, assim, como a penalidade proposta 
foram corretamente destacados. Acresça-se, ainda, que os levantamentos juntados ao 
processo identificam claramente a situação do aproveitamento indevido do crédito. 

Não há, portanto, insegurança na determinação da infração. 

No aspecto formal, o lançamento tributário atendeu a todos os 
requisitos previstos no artigo 142, do Código Tributário Nacional, e, em especial, ao artigo 
8º, da Lei n.º 16.469/2009. Sendo assim, não existem nos autos prova, por mais elementar 
que seja, de nenhuma das possíveis nulidades descritas pelo artigo 20 da referida Lei. 

Assim, as colocações visando a nulificação do lançamento, ao meu 
ver, não se apresentam próprias à admissibilidade, pois o autuante anexou ao processo os 
elementos indispensáveis para determinar com segurança a infração denunciada e 
identificar corretamente o infrator, condições imprescindíveis para a validade formal do 
lançamento. 

 

   QUESTÃO MERITÓRIA 

 

Adentrando ao mérito do lançamento, em proêmio, torna-se 
pertinente e imprescindível, para fundamentação do voto a ser prolatado, que sejam 
transcritos os artigos 58, § 3º, incisos I e II, e 64, da Lei 11.651/91 - CTE.  

 



 

“Art.58. É assegurado ao sujeito passivo, nos termos do disposto na 
legislação tributária, o direito de creditar-se do imposto anteriormente 
cobrado em operações ou prestações resultantes: 

[...] 

§ 3º. O direito de crédito, para efeito de compensação com débito do 
imposto, reconhecido ao estabelecimento que tenha recebido as 
mercadorias ou para o qual tenham sido prestados os serviços, está 
condicionado à: 

I – idoneidade da documentação fiscal; 

II – à escrituração nos prazos e condições, quando assim exigido pela 
legislação tributária. 

[...] 

Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do 
imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou 
negativas, estabelecidas na legislação tributária. 

[...] 

§ 2º. Os contribuintes do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 
cumprimento de obrigações tributárias, relacionadas com o ICMS, são 
obrigados a manter e escriturar os livros exigidos e a emitir documentos 
fiscais”. 

 

Vê-se, cristalino, que o direito de crédito, para efeito de 
compensação com débito do imposto, é condicionado à idoneidade da documentação 
fiscal, assim como à escrituração nos prazos e condições, quando assim exigido pela 
legislação tributária. 

Os valores estornados pela fiscalização encontram-se apropriados 
nos livros fiscais do sujeito passivo, conforme se depreende da análise das páginas do 
livro Registro de Apuração do ICMS, fls. 07/33, com a descrição “Valor Total dos ajustes a 
Crédito do Imposto”, tendo no Demonstrativo do Valor Total dos Ajustes a Crédito, 
especificado: “GO020085 Cr. Do Imposto Relativo à Restituição do Indébito Tributário Sob 
a Forma de Aproveitamento de Crédito, Quando Autorizado pela Legislação Tributária – 
RCTE – Art. 47, I”. Ainda: “ICMS Calculado Indevidamente s/Mercadorias Isentas e Subst. 
Tributária Art. 47, do RCTE”. 

Ante a peculiaridade do aproveitamento em questão, a fiscalização 
expediu a Notificação Fiscal nº 5682, fls. 06, contendo o Anexo às fls. 07, na qual solicita: 
“Planilha mensal assinada pelo contador ou proprietário da empresa, detalhando o 
AJUSTE DE CRÉDITO apresentado na EFD do período de 01/2012 a 12/2013, com o 
código GO020085, indicando os números dos documentos que deram origem a estes 
créditos, citando inclusive os itens que foram tributados de maneira equivocada conforme 
declarado nas EFD’s do período”. Indicou-se os valores. 

A Notificação foi recepcionada em 25 de setembro de 2.014, fls. 06, 
e não se tem nos autos qualquer providência do sujeito passivo para o esclarecimento 
nela requerido. 

Outrossim, nas duas vezes em que se fez presente nos autos, na 
fase impugnatória e recursal, o sujeito passivo não logrou provar a regularidade dos 
créditos estornados, tendo apenas alegado que os mesmos constam de documentos e de 
registros realizados com a máxima observância das normas legais, e que possui créditos 
tributários em sobra em razão de pagamento indevido de ICMS.  

Entretanto, não apresenta nenhum documento capaz de corroborar 
seus argumentos.  



 

Correto, portanto, o lançamento objurgado.  

Relativamente ao inconformismo relacionado com a multa aplicada, 
deixo de apreciar, haja vista que a mesma se encontra legalmente inserida na legislação 
tributária estadual, e, nos termos do § 4º, do artigo 6º, da Lei n.º 16.469/09, neste 
Conselho “não pode haver decisões que impliquem apreciação ou declaração de 
inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato normativo expedido pela Administração 
Tributária”.  

Quanto ao pedido de aplicação da forma privilegiada do § 8º, do 
artigo 71, do CTE, destaco a impossibilidade de sua aplicação, haja vista que o auto de 
infração se refere à cobrança de imposto, o que afasta a sua aplicação. 

Pelo exposto, voto, em consenso unânime, para rejeitar o pedido de 
realização de diligência formulado pelo sujeito passivo.  

E, majoritariamente, voto rejeitando a preliminar de nulidade do auto 
de infração, arguida pelo sujeito passivo, por insegurança na determinação da infração. 

Quanto ao mérito, em decisão majoritária, voto, para conhecer do 
Recurso Voluntário, negar-lhe provimento, para confirmar a decisão singular que 
considerou procedente o auto de infração. 

E, em consenso unânime, rejeito o pedido de aplicação do § 8º, do 
artigo 71, do CTE. 

 
 
 

Sala das sessões, em 10 de agosto de 2016. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01226/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Edson Abrão da Silva 
 

 
EMENTA: ICMS. Falta de recolhimento da contribuição do Fundo 
PROTEGE GOIÁS. Omissão no recolhimento do ICMS. Sujeito 
passivo não se acha obrigado ao cumprimento dessa obrigação. 
Reforma a decisão singular e considera improcedente o auto de 
infração. 
 
A falta do requisito essencial para o cumprimento da obrigação 
tributária de contribuir para o Fundo de Proteção Social do 
Estado de Goiás – PROTEGE GOIÁS impõe a reforma da decisão 
recorrida, para que o auto de infração seja declarado 
improcedente. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de abril de 2016, decidiu,    por maioria de votos, conhecer do recurso, 
dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente o auto de 
infração. Foram vencedores os Conselheiros Edson Abrão da Silva, Rickardo de Souza 
Santos Mariano e Rodolfo Ramos Caiado. Vencidos os Conselheiros Elias Alves dos 
Santos e Victor Augusto de Faria Morato, que votaram pela procedência do auto de 
infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A fiscalização descreve a ocorrência do fato gerador da obrigação 
tributária com a seguinte redação: 

 
Omitiu o pagamento do ICMS nos valores de R$ 184.162,74 em 

dezembro de 2009, R$ 45.136,32 em janeiro de 2010, R$ 214.617,45 em fevereiro de 
2010 e R$ 144.697,18 em maio de 2010, em razão da escrituração indevida no livro 
Registro de Apuração do ICMS, a título de crédito outorgado previsto no artigo 11, inciso V 
do Anexo IX do RCTE, dos seguintes valores: R$ 100.503,66 mês 10/2009, R$242.547,84, 
mês 12/2009, R$  155.590,97 mês 02/2010 e R$ 143.293,13 mês 05/2010, todos 
explicitados como infração nos relatórios denominados DEMONSTRATIVOS AUXILIARES 
– CRÉDITOS ESCRITURADOS INDEVIDAMENTE (fl.10/18) e, também, indicados como 
CRÉDITO ESCRITURADO INDEVIDAMENTE do tipo IV no DEMONSTRATIVO AUXILIAR 
– RESUMO DE ESTORNOS DE CRÉDITOS (fl. 08/17) das Auditorias Básicas do ICMS do 
exercício de 2009, os dois primeiros valores, e 2010 os demais valores respectivamente; 
Referidos valores de créditos outorgados são indevidos pelo fato de que o contribuinte não 
pagou a contribuição ao Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás – PROTEGE 
GOIÁS, relativamente aos períodos citados. Dessa forma encontrava-se impedido de 
utilizar esse benefício fiscal. Em consequência, o autuado deve pagar o ICMS omitido nos 
valores acima mencionados, juntamente com os acréscimos legais, conforme Auditoria 
Básica do ICMS dos exercícios de 2009 e 2010, livro Registro de Apuração do ICMS do 
exercício de 2009, Declaração Periódica de Apuração-DPI dos meses de janeiro/10 até 
dezembro/10 e Nota Explicativa, todos em anexo. 
 



 

Obs.: Em função do estabelecimento da empresa em Goiás estar suspenso por 
desaparecimento do local de sua atividade os contatos foram realizados com os sócios, 
entre os quais o Sr. Mauro Luis Pilz – CPF nº 392.234.260-49. 
 

O abrigo do fato descrito é o art. 64 da Lei nº 11.651/91-CTE, c/c o 
art. 1º, § 3º, inciso III do Anexo IX e com o art. 86 do Decreto nº 4.852/97. 

 
A penalidade proposta atende à prescrição do art. 71, inciso IV, 

alínea “a” do CTE. 
 
A instrução do auto de infração se fez com os documentos: Anexos 

Estruturados – Detalhamento do Crédito Tributário e Descritivo Complementar da 
Ocorrência, Auditoria Básica do ICMS, Termos de Autenticação de Livro Fiscal nºs 
1333976 e 1104139, Anexo V Pedido de Autenticação de Formulários do Livro Registro de 
Apuração do ICMS, cópia do Livro Registro de Apuração do ICMS, Declaração Periódica 
de Informações-DPI, Notificação Fiscal, Declaração de Extravio do Livro Registro de 
Apuração do ICMS formulado pela empresa, Atendimento da Notificação 10 de 2012, 
cópias de ARs, de webmail, do Estatuto Social da Empresa Autuado, de Atas da Reunião 
do Conselho de Administração, das Assembleias Gerais Extraordinárias Realizadas em 06 
de janeiro de 2011, em 20 de janeiro de 2011, em 12 de maio de 2011, e em 01 de 
novembro de 2011, fls. 03 a 147. 

 
Após as notificações de fls. 148 e 149, o sujeito passivo impugna o 

lançamento fiscal na primeira fase de defesa, fls. 153 a 157, instruída com os documentos 
de fls. 158 a 169, momento em que questiona o trabalho fiscal para afirmar que a empresa 
não estava obrigada a recolher a contribuição ao Fundo de Proteção Social do Estado de 
Goiás – PROTEGE GOIÁS, visto o estabelecido no art. 1º, § 3º, III do Anexo IX do Decreto 
nº 4.852/97, conforme comprova com documento em anexo. 

 
Transcreve a referida regra e acrescenta que amparado “na 

legislação já citada podemos afirmar que os fatos narrados no Auto de Infração nunca 
geraram qualquer prejuízo aos cofres públicos, sendo certo que a infração não subsiste”, 
fl. 156. 

 
Ao finalizar a peça de defesa requer a insubsistência do auto de 

infração, por ausência de infração. 
 
O julgador singular estuda a causa do lançamento fiscal e converte o 

processo em diligência, formula seus considerandos, para depois determinar o 
encaminhamento do processo “à Superintendência da Receita Estadual para que seu 
titular determine a juntada aos autos do processo nº 200900004004381, bem como de sua 
respectiva decisão, em seguida à Gerência Especial de Auditoria para que seu titular, por 
gentileza, determine diligência no sentido de designar auditor fiscal, preferencialmente o 
autor do feito, para: 

 
a) esclarecer-nos sobre a relação de pertinência entre o presente 

auto de infração e o pedido objeto do processo nº 200900004004381, bem como sobre o 
impacto que a convalidação solicitada pode causar no crédito tributário em exigência, visto 
que a auditoria básica de ICMS, fundamento do presente processo, aparentemente, 
engloba períodos que sofreram repercussão dos créditos objeto do pedido de 
convalidação, procedendo a revisão do presente lançamento, se for o caso; 

 



 

b) manifestar-se sobre todo e qualquer fato novo que possa contribuir 
para elucidação do presente feito”, fl. 171.  

 
As ordens foram dadas e a autoridade revisora analisa a tese 

impugnatória, transcreve o art. 1º, § 3º, inciso III do Anexo IX do Decreto nº 4.852/97 e o 
inciso V, para depois concluir, fl. 177: 

 
“Fica demonstrado que a alegação do contribuinte não deve 

prosperar, visto que, concomitantemente ao seu entendimento, o inciso V inclui, também, 
as operações de saída de produtos resultantes do abate de gado bovino. Dessa forma, a 
utilização do crédito outorgado nas saídas interestaduais destes produtos está 
condicionada ao recolhimento do PROTEGE.” 

 
Finalmente, entende que as pretensões contidas no processo 

200900004004381 não alcança o presente objeto. 
 
Após as notificações legais, o sujeito passivo retorna ao processo e 

reitera os fundamentos impugnatórios com o acréscimo de que o requerimento de 
convalidação de suas operações de transferências estaduais anteriores ao TARE ainda 
pende de apreciação pelo órgão competente. 

 
Ressalta que embora o auto de infração “mencione o período de 

março de 2009 como incluso no período de escrituração incorreta, este mês já se encontra 
abarcado pelo TARE, visto que no mesmo o documento foi firmado. A apuração do total 
de créditos de ICMS e a verificação do valor a ser recolhido ao Fisco acontece sempre ao 
final do respectivo mês”, fl. 186. 

 
Por fim, ratifica o requerido de insubsistência do auto de infração.   
 
O julgador singular analisa a tese impugnatória, afasta qualquer 

ingerência de nulidade e decide pela procedência do auto de infração, fls. 191 a 197. 
 
O sujeito passivo é notificado e recorre da decisão proferia pelo 

julgador de Primeira Instância com a tese de que a sentença recorrida afirma que o 
autuado está obrigado ao pagamento do PROTEGE GOIÁS e o seu descumprimento 
causa impedimento da utilização do benefício previsto no art. 11, inciso V do Anexo IX do 
Decreto nº 4.852/97. 

 
O recorrente afirma que o seu procedimento não afrontou a 

legislação tributária identificada no auto de infração e que a empresa não causou prejuízo 
aos cofres do Estado de Goiás. Reafirma que se creditou dos valores que lhe são 
permitidos para efeito de compensação com o imposto devido, ”o equivalente a 9% sobre 
o valor da respectiva base de cálculo, nas operações de saídas interestaduais em 
transferência de carne com osso resultante do abate, em seu estabelecimento, de gado 
bovino ou bufalino, desde que respeitadas algumas condições”, fl. 210 e transcreve o 
artigo supracitado. 

 
Acresce que em 27/03/2009 a empresa firmou Termo de Acordo de 

Regime Especial – TARE nº 035/2009-GSF com o Estado de Goiás e, a partir desta data, 
passou a utilizar créditos de acordo com o dispositivo citado nos parágrafos anteriores e 
transcrito às fls. 210 e 211. 

 



 

Ratifica parte da tese da impugnação, inclusive com a transcrição do 
art. 1º, § 3º, inciso III do Anexo IX do Decreto nº 4.852/97, para reafirmar que “somente 
terão de pagar a referida contribuição em relação às operações com produto resultante do 
abate de asinino, equino, caprino e muar, o que nunca foi praticado pelo Recorrente, que 
somente operou com carne bovina” e comprova com documento em anexo, no qual consta 
que a empresa estava habilitada para abate de bovinos. 

 
Reafirma que as operações de saídas beneficiadas pelas normas 

embasadoras do lançamento não geraram prejuízo a Conta do Tesouro Estadual. 
 
Ao final, requer a insubsistência do auto de infração, por ausência de 

qualquer infração. 
 
A instrução da peça recursal se fez com os documentos de fls. 213 a 

225. 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

Do compulso dos autos verifiquei que, no momento da ocorrência do 
fato gerador da obrigação tributária, o sujeito passivo são se achava submetido ao 
recolhimento da contribuição ao Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás – 
PROTEGE GOIÁS, por força da vigência do estabelecido no art. 1º, § 3º, III do Anexo IX 
do Decreto nº 4.852/97, fato que me motiva a transcrever a referida norma: 

  

Art. 1º Os benefícios fiscais, a que se referem os arts. 83 e 84 deste 
regulamento, são disciplinados pelas normas contidas neste anexo. 
(Redação conferida pelo Decreto nº 5.002 - vigência: 05.02.99) 

 
§ 3º A utilização dos benefícios fiscais contidos nos seguintes dispositivos 
deste Anexo é condicionada a que o contribuinte contribua para o Fundo de 
Proteção Social do Estado de Goiás - PROTEGE GOIÁS, no valor 
correspondente ao percentual aplicado sobre o montante da diferença entre 
o valor do imposto calculado com aplicação da tributação integral e o 
calculado com utilização de benefício fiscal (Lei nº 14.469/03, art. 9º, II e § 4º): 
(Redação conferida pelo Decreto nº 8.631 - vigência: 01.03.16) 

[...] 

III - incisos III, V, apenas em relação à operação com produto resultante do 
abate de asinino, eqüino, caprino e muar, VII, IX, XV, XVIII, XX, XXI, XXIII, 
XXIV, XXV, XXVIII, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV e XXXV, todos do art. 
11. 

 
As alterações contidas no Decreto nº 6.769/2008 mantiveram a 

redação do inciso III do § 3º do referido artigo supratranscrito do Anexo IX do Decreto nº 
4.852/97, no momento em que o art. 2º - que trata da revogação de diversos incisos, 
alíneas e parágrafos não incluiu a previsão do artigo transcrito.  

 
Nestas condições, vejo que os documentos instrutórios do processo 

me convencem de que comporta reformar a decisão proferida pela Primeira Instância e a 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Rcte/RCTE.htm#A83
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/decretos/D_05002.htm
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ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_14469.htm#A9II
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_14469.htm#A9P4
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/decretos/D_08631.htm


 

considerar improcedente o auto de infração nesta fase de julgamento do lançamento 
tributário. 

 
Pelo exposto e ao votar esta questão, decido conhecer do recurso, 

dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente o auto de 
infração.  

 
 

Sala das sessões, em 11 de agosto de 2016. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01230/16 
 
Relator: Conselheiro Heli José da Silva 
 
Autor do Voto Vencido: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: I – DECADÊNCIA. Reforma da decisão cameral, 
arguida pela Representação Fazendária. Acolhida. Decisão 
majoritária. 
 
1. Havendo creditamento indevido de ICMS, o prazo decadencial 
para que o Fisco efetue o lançamento de ofício, é regido pelo 
artigo 173, inciso I, do CTN, contando-se o prazo de cinco anos, 
a partir do primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do 
fato imponível. (AgRg no REsp 1199262 / MG [2010/0112996-4]). 
 
II - ICMS. Obrigação tributária principal. Crédito aproveitado 
indevidamente. Aquisição de energia elétrica por empresa de 
telecomunicação. Procedência.  Decisão não unânime. 
 
1. Extrai-se, da regra do artigo 2.º, da Lei n.º 13.772/00, que a 
aquisição de energia elétrica, por empresa enquadrada no 
código de atividade econômica de telecomunicação, não 
autoriza a apropriação do respectivo ICMS; 
 
2. A apropriação do crédito do ICMS relativo à entrada de 
energia elétrica no estabelecimento, durante o período de 1º de 
janeiro de 2.001 até 31 de dezembro de 2.019, fica limitado às 
situações em que a energia: (i) for objeto de operação de saída 
de energia elétrica; (ii) for utilizada por contribuinte enquadrado 
no código de atividade econômica de indústria; (iii) houver 
operação de saída ou prestação para o exterior, na proporção 
destas sobre as saídas ou prestações totais. (Lei nº 13.772/00, 
artigo 2º, e artigo 522, RCTE); 
 
3. Estando comprovado nos autos que o sujeito passivo 
apropriou indevidamente do crédito tributário em desacordo 
com a previsão legal, a exigência contida na exordial deve ser 
mantida. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 08 
de outubro de 2015, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda 
Pública para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para reformar a decisão cameral que 
acolheu a preliminar de decadência parcial do crédito tributário, referente aos meses de 
janeiro e fevereiro de 2006 e, no mérito, considerar procedente o auto de infração. Foram 
vencedores os Conselheiros Heli José da Silva, Nislene Alves Borges, Marlene Maria da 
Silva Ruguê Bernardes, Mário de Oliveira Andrade, Washington Luis Freire de Oliveira, 
Elias Alves dos Santos e o Sr. Presidente, Conselheiro Antônio Martins da Silva, que 
proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, José 
Luiz Rosa, Nivaldo José Mendes, Masayuki Missao, Carlos Andrade Silveira e Alcedino 



 

Gomes Barbosa, que votaram conhecendo do recurso, negando-lhe provimento para 
manter a decisão cameral que acolheu a preliminar de decadência parcial do crédito 
tributário, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2006, e considerou improcedente 
o auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Da análise do presente processo, depreende-se que a acusação 
tipificada na sua peça exordial versa sobre o fato de que, em 07 de fevereiro de 2.011, o 
Fisco exige ICMS, multa e demais acréscimos da autuada, em virtude da omissão do 
pagamento do ICMS, na importância original de R$ 55.545,33 (cinquenta e cinco mil, 
quinhentos e quarenta e cinco reais e trinta e três centavos), em razão da compensação 
com o débito do imposto de valores escriturados indevidamente a título de  créditos do 
ICMS, referentes ao imposto destacado nas Notas Fiscais de aquisição de energia 
elétrica, registradas no período de janeiro a setembro de 2.006. 

A autoridade lançadora indica como infringidas as disposições dos 
artigos 58, § 3º, inciso II, e 64, do Código Tributário Estadual – CTE, combinado com os 
artigos 2º, inciso I, da Lei nº 13.772/00, e artigo 522, inciso II, do Decreto nº 4.852/1997. 
Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, inciso IV, alínea "a", do CTE, 
com redação da Lei nº 14.634/03. 

O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: 
Detalhamento do Crédito Tributário; Portaria n° 57/11 – GSF; Nota Explicativa; 
Demonstrativo de Aproveitamento Indevido de Crédito de ICMS; cópias das páginas do 
Livro Registro de Apuração do ICMS, 03/35.  

O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 
apresentar Impugnação em Primeira Instância, conforme documentos de fls. 36/37. 

Em sua impugnação, fls. 40/68, o sujeito passivo alega, em 
preliminar, que ocorrera a decadência do direito de o Fisco constituir o crédito tributário 
relativamente aos fatos geradores ocorridos anteriormente a 17 de fevereiro 2.006.  

No mérito, defendeu o direito de a empresa apropriar créditos de 
ICMS decorrente da aquisição de energia elétrica pelo estabelecimento, tendo em vista 
que a energia elétrica é insumo indispensável à prestação do serviço de 
telecomunicação, além de o serviço de telecomunicação ser considerado indústria 
básica, sendo a energia elétrica consumida em processo de industrialização. Por fim, 
alegou que a multa apresenta caráter confiscatório. Transcreveu ementas de acórdãos 
judiciais.  

Solicita a realização de diligência para análise dos quesitos 
apresentados. 

Juntou ao processo as cópias dos documentos de fls. 70/189, dentre 
os quais, laudos periciais sobre a utilização de energia elétrica em prestação de serviço 
de telecomunicação, e cópias de jurisprudência. 

Pela sentença nº 2.577/11 - JULP, fls. 191/194, o Julgador Singular 
decide pela procedência do auto de infração. Em sua fundamentação, afasta a 
possibilidade de ocorrência da decadência. Sustenta que no presente caso não se aplica 
os casos de aproveitamento de crédito de ICMS relativo a aquisição de energia elétrica, 
em virtude de se tratar de estabelecimento prestacional de serviço de telecomunicação. 
Indefere o pedido de diligencia tendo em vista que a instrução processual é suficiente 
para caracterizar a infração e o infrator. 



 

O sujeito passivo é intimado a pagar a quantia exigida ou apresentar 
Recurso Voluntário, conforme documento de fls.195. 

O sujeito passivo apresenta o Recurso Voluntário de fls. 198/229, no 
qual reitera a preliminar de decadência em relação aos períodos anteriores a 17 de 
fevereiro de 2.006.  

No mérito, ratifica as alegações já aduzidas no que diz respeito à 
legitimidade do creditamento do ICMS atinente a energia elétrica, da natureza da energia 
elétrica e do processo de industrialização para a prestação do serviço de 
telecomunicação. Sustenta que os serviços de telecomunicação são considerados 
indústria básica para todos os fins, sendo admitido o crédito relativo ao ICMS incidente 
sobre a energia elétrica consumida no processo de industrialização.  

Questiona a multa aplicada por considerá-la confiscatória.  

Reitera a necessidade de realização de diligência fiscal que 
responda objetivamente aos questionamentos apresentados.   

Anexa ao Recurso a cópia do Acórdão n° 988/2011, fls. 231/238. 

Após, às fls. 241/243, o sujeito passivo apresenta Memorial no qual 
ratifica as alegações do Recurso Voluntário. 

 A Segunda Câmara deste Conselho decidiu, por unanimidade de 
votos, rejeitar o pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo. E, por maioria de 
votos, acatar parcialmente a preliminar de mérito de decadência, em relação aos dois 
meses iniciais da Auditoria Fiscal. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do 
Recurso, dar-lhe provimento, para reformar a decisão singular e considerar improcedente 
o auto de infração. 

A decisão encontra-se consubstanciada no Acórdão nº 021/2012, fls. 
245/248. 

Intimada, fls. 249, a Fazenda Pública apresenta o Recurso ao 
Conselho Pleno nº 112/2012, fls. 250/253, no qual expõe suas razões de inconformidade 
com a decisão contida no Acórdão da Segunda Câmara, por entender que inexiste a 
decadência acolhida. Respalda-se nos dispositivos contidos nos artigos 173, inciso I, do 
CTN, e 182, inciso I, do CTE. Assim, entende que o termo final do período decadencial 
somente ocorreria em 31 de dezembro de 2.011. Destaca, ainda, que não ocorrendo 
qualquer pagamento do imposto, inaplicável a regra prevista no § 4º, do artigo 150, do 
CTN.  

Quanto ao mérito pugna pela reforma da decisão cameral e, 
consequentemente, pela procedência do auto de infração. Destaca que a decisão 
contrariou o disposto no artigo 33, da LC nº 87/96, reproduzido no artigo 2º, da Lei nº 
13.772/00. Argumenta que diferente do que constou do Acórdão recorrido, a prestação do 
serviço de telecomunicação não se confunde com a atividade industrial, consoante o que 
dispõe o artigo 12, da Lei nº 11.651/1991 - CTE. Conclui, assim, que para ser legal o 
aproveitamento do crédito, referente à aquisição de energia elétrica, necessário que se 
esteja tratando de processo industrial. E para que seja processo industrial, no fim do 
processamento, um determinado produto deve ser oferecido. Indica que na prestação do 
serviço de telecomunicação, a autuada, como o próprio nome evidencia, forneceu um 
serviço, proporcionando a comunicação entre o usuário do serviço e outro interlocutor, 
não havendo, portanto, produto nos termos da lei. Assim, a industrialização não ocorreu. 

Pede, ao final, a reforma da decisão cameral, para que seja afastada 
a decadência, bem como julgado procedente o lançamento. 



 

O sujeito passivo apresenta Contradita ao Recurso Fazendário, fls. 
258/272, e reitera a decadência parcial do crédito tributário com espeque no artigo 150, § 
4º do CTN. Afirma que a hipótese de supostamente ter ocorrido ausência de recolhimento 
do ICMS, como entendeu o Fisco, não objetivava a sonegação, mas sim a aplicação 
correta da legislação ao caso concreto. Assim, verifica-se que não há nenhuma prova nos 
autos de um possível dolo a respeito da suposta exigibilidade de ICMS sobre a operação 
ora discutida, o que demonstrou o equivocado argumento utilizado pelo Fisco.  

Alega que foi cientificada do auto de infração em 17 de fevereiro de 
2.011, e todos os créditos supostamente existentes até a referida data encontram-se 
extintos, em função da sua decadência, nos termos do artigo 150, § 4º do CTN. 

No mérito, argumenta que é inconteste o direito ao crédito relativo ao 
imposto que onerou a energia elétrica adquirida, e que se dedicou à prestação de serviço 
de telecomunicação. Descreve que, além da energia elétrica constituir ingrediente 
essencial, a mesma passa por um complexo processo de transformação. E, que o 
produto industrializado é a própria disponibilização do serviço de comunicação. Ainda, 
que a ligação telefônica só é permitida graças ao processo de industrialização, do qual a 
energia é a matéria prima. Frisa que a autorização contida no artigo 33, inciso II, alínea 
“b”, da LC nº 87/96, utiliza como premissa a existência de processo de industrialização, 
termo que não se confunde com indústria. 

Ao final, pugna pela manutenção da decisão cameral.  

Posteriormente, o sujeito passivo promove a juntada aos autos do 
Memorial de fls. 276/278, no qual reitera os argumentos declinados nas fases anteriores. 

Promove a juntada das cópias dos documentos de fls. 281/336. 

Por intermédio do Termo de Juntada de fls. 338, promove-se, a 
pedido do Conselheiro Relator, a anexação ao processo da cópia do Recurso Especial nº 
1.201.635 – MG, fls. 339/341, o qual versa sobre a matéria tratada nos autos. 

Exara-se, pelo Conselho Pleno, a Resolução n° 128/2013, fls. 
342/344, determinando ao titular da Secretaria Geral – SEGE, a expedição de oficio à 
Procuradoria Geral do Estado de Goiás, solicitando: 1) Informar sobre a situação atual da 
decisão judicial contida no Recurso Especial acima mencionado, especialmente se já 
ocorreu o transito em julgado no STJ, ou se ocorreu interposição de Recurso 
Extraordinário para o STF; 2) Informar sobre os efeitos da referida decisão judicial em 
relação ao presente lançamento; 3) Apresentar quaisquer outras informações ou 
esclarecimentos que entender úteis à solução das questões jurídicas acima 
mencionadas. 

A Procuradoria Geral do Estado se manifesta através do Despacho 
"OCD" n° 274/2014 – CCON/PTR, fls. 348/351, com a informação de que não houve 
trânsito em julgado da decisão mencionada, tendo sido opostos embargos de declaração 
pelo Estado de Minas Gerais, pendentes de apreciação. Destaca que a decisão proferida 
em sede de Recurso Especial Repetitivo gerará consequências nos processos judiciais 
em curso que discutem a mesma matéria, mas de forma alguma gerará efeito obrigatório 
na Administração. 

Feitas as considerações a respeito da matéria, conclui que: “não 
houve trânsito em julgado; e que os Recursos representativos de controvérsia uma vez 
julgados, suas decisões não obrigam a Administração Pública”.  

Anexou ao despacho cópia da decisão e andamento processual do 
Recurso Especial em apreço, fls. 352/405. 

Instado a se manifestar a respeito do resultado da diligência, o 
sujeito passivo o faz às fls. 409/412, e alega que apesar da ausência de trânsito em 



 

julgado da decisão, o posicionamento nele consubstanciado vem sendo aplicado 
reiteradamente em diversos tribunais de justiça brasileiros, restando claro o 
posicionamento consolidado, tanto doutrinário quanto jurisprudencial.  

Aduz que, quanto a conclusão de que os recursos julgados sob o rito 
do artigo 543-C, do CPC, não geram efeitos obrigatórios na esfera administrativa, resta 
equivocada, tendo em vista que é tendência a observância, pela administração pública, 
do entendimento consolidado pelos tribunais superiores, e que o Estado de Goiás já 
positivou aludido entendimento quando da elaboração da Lei Complementar n° 104/2013, 
que dispõe em seu artigo 32, inciso II, ser obrigatória a observância pela administração 
pública da jurisprudência firmada pelo STJ, em sede de recurso repetitivo, sem sequer, 
mencionar a necessidade de trânsito em julgado das decisões.  

Ao final, reitera os pedidos constantes na Contradita ao Recurso da 
Fazenda Pública ao Conselho Pleno, inclusive, por intermédio do Memorial de fls. 
415/417. 

Este é o relatório. 
 

         V O T O 
 

                       DECADÊNCIA 
 

A Representação Fazendária pugna pela reforma da decisão 
cameral, no que tange ao acolhimento da preliminar de mérito, decadencial, em relação 
aos meses de janeiro e fevereiro de 2.006, asseverando ser inaplicável o diretivo 
insculpido no § 4.º, do artigo 150, do Código Tributário Nacional – CTN.  

Respalda-se nos dispositivos contidos nos artigos 173, inciso I, do 
CTN, e 182, inciso I, do CTE. Assim, entende que o termo final do período decadencial 
somente ocorreria em 31 de dezembro de 2.011. Destaca, ainda, que não ocorrendo 
qualquer pagamento do imposto, inaplicável a regra prevista no § 4º, do artigo 150, do 
CTN.  

Por concordar com os argumentos apresentados, hei por bem, em 
consenso majoritário, por acolher o pleito da Representação Fazendária. 

Destaque-se que, relativamente à decadência, o Código Tributário 
Nacional – CTN, preleciona da seguinte forma em seu artigo 173: 

  

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário 
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: 

I – Do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento 
poderia ter sido efetuado; 

II – Da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por 
vício formal, o lançamento anteriormente efetuado. 

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se 
definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em 
que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, 
ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao 
lançamento. ” 

 

A norma do artigo 173 do CTN foi reproduzida, integralmente, no 
artigo 182, do Código Tributário Estadual – CTE, a seguir transcrito: 



 

 

“Art. 182. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário 
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: 

I – Do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento 
poderia ter sido efetuado; 

II – Da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por 
vício formal, o lançamento anteriormente efetuado. 

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se 
definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em 
que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, 
ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao 
lançamento. ” 

 

No presente caso, a Fazenda Pública, como sujeito ativo na relação 
tributária, constituiu o crédito tributário dentro do prazo estipulado no inciso I, do artigo 
173, do CTN. Da interpretação desse dispositivo legal, e da própria doutrina da 
decadência, não constituído o crédito no prazo fixado, ocorre a caducidade do direito ao 
lançamento por absoluta inércia do ente tributante. 

O prazo decadencial encontra-se regido pelo lapso de tempo 
quinquenal, razão pela qual deve ser declarado nos casos em que a Fazenda Pública 
quedou-se inerte, não laborando, tempestivamente, no seu mister de efetuar o lançamento 
dentro do período prescrito legalmente. Não é o que ocorreu no presente lançamento. 

Destarte, nesse limite de análise, a conclusão torna-se pacífica. 
Para os fatos geradores ocorridos no exercício de 2.006, a Fazenda Pública teria até o dia 
31 de dezembro de 2.011 para formalizar a constituição do crédito tributário.  

Nestes autos vê-se que o lançamento se reporta ao exercício de 
2.006, tendo o sujeito passivo sido intimado do mesmo na data de 17 de fevereiro de 
2.011, fls. 36/37, portanto, não ocorreu a decadência pleiteada. 

Conforme já reiteradamente decidido por este Conselho 
Administrativo Tributário, a regra de contagem do prazo decadencial aplicável em relação 
aos lançamentos de ofício similares ao presente (aproveitamento indevido de crédito do 
ICMS) é a prevista no artigo 173, I do Código Tributário Nacional - CTN.  

No mesmo sentido tem se assentado a jurisprudência do STJ, 
conforme expressamente destacado na decisão proferida no Agravo Regimental no 
Recurso Especial nº 1199262 / MG (2010/0112996-4), verbis:  

 

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. DEDUÇÃO DE ICMS DOS 
INSUMOS. COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE. NECESSIDADE DE 
COMPROVAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 
PROPORÇÃO A SER APURADA EM LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. 
SÚMULA 306/STJ. ICMS. CREDITAMENTO INDEVIDO DO IMPOSTO. 
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO 
ART. 173, I, DO CTN.  

1. A questão que envolve a natureza de insumo de combustíveis 
consumidos na atividade-fim da empresa, prestadora de serviços de 
telecomunicações e, bem assim, a interpretação do art. 20 da Lei 
Complementar n. 87/96, quando dirimida a partir de argumentos de 
natureza eminentemente fática, não pode ser reexaminada por este 
Tribunal ante o óbice da Súmula 7/STJ. 

2. É sabido e consabido que esta Corte, uma vez reconhecida a 
sucumbência recíproca, tem deixado ao juiz da execução, em liquidação de 



 

sentença, que mensure a proporção de êxito de cada uma das partes 
litigantes. Esse juízo de proporcionalidade somente será possível se a 
fixação da base de cálculo dos honorários observar um mesmo critério para 
autor e réu. 

3. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que, 
havendo creditamento indevido de ICMS, o prazo decadencial para que o 
Fisco efetue o lançamento de ofício é regido pelo art. 173, I, do CTN, 
contando-se o prazo de cinco anos, a partir do primeiro dia do exercício 
seguinte à ocorrência do fato imponível, donde se dessume a não 
ocorrência, in casu, da decadência do direito de o Fisco lançar os referidos 
créditos tributários. 

Agravo regimental improvido. (Grifamos) ” 

Desta forma, subsiste a razão de reforma deduzida na peça de 
recurso apresentada pela Representação Fazendária, relativamente à decadência parcial 
acolhida na fase cameral. 

 
        QUESTÃO MERITÓRIA 

 

Suplantada a questão acima relacionada, suscitada pela 
Representação Fazendária, e adentrando no mérito do lançamento, hei por bem em 
recepcionar favoravelmente as razões contidas no recurso fazendário, por considerar que 
os argumentos apresentados se coadunam com o estatuído na legislação tributária 
estadual que rege a matéria. 

Ao proceder à análise do conteúdo do presente processo, verifiquei 
que a exigência fiscal em comento, surgiu assentada no pressuposto de que a autuada 
aproveitou créditos de ICMS destacados em Notas Fiscais de aquisição de energia 
elétrica, de forma indevida e sem amparo legal. Verifiquei todo o trabalho contido na 
auditoria, os lançamentos efetuados nos livros fiscais, a descrição do fato suporte da 
fundamentação legal, e vislumbrei, objetivamente, irregularidade nos procedimentos 
realizados pela autuada.  

Observei que a Lei n.º 13.772/00, no seu artigo 2.º, inciso I, alínea 
“b”, estabelece que o direito à apropriação do crédito do ICMS está assegurado, durante o 
período de 1.º de janeiro de 2.001 até 31 de dezembro de 2.019, se relativo à entrada de 
energia elétrica no estabelecimento, quando for consumida no processo de 
industrialização: 

 

“Art. 2.º. O direito à apropriação do crédito do Imposto sobre Operações 
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de comunicação – ICMS, 
previsto na Lei n.º 11.651, de 26 de dezembro de 1.991, Código Tributário 
do Estado de Goiás – CTE, durante o período de 1.º de janeiro de 2.001 até 
31 de dezembro de 2.019, fica limitado às seguintes situações: 

I – Se relativo à entrada de energia elétrica no estabelecimento, quando: 

a) For objeto de operação de saída de energia elétrica; 

b) For consumida no processo de industrialização; 

[...]” 

 

Outrossim, o Decreto n.º 4.852/91, regulamentando a matéria, 
determina que a entrada de energia elétrica no estabelecimento, até o dia 31 de dezembro 



 

de 2.019, somente dá direito ao crédito do ICMS, quando for utilizada por contribuinte 
enquadrado no código de atividade de indústria: 

 

“Art. 3.º. Relativamente à energia elétrica e ao serviço de comunicação, até 
o dia 31 de dezembro de 2019, somente dá direito ao crédito do ICMS (Lei 
n.º 13.772/00, art. 2.º): 

I – A entrada de energia elétrica no estabelecimento, quando: 

a) For objeto de operação de saída de energia elétrica; 

b) For utilizada por contribuinte enquadrado no código de atividade 
econômica de indústria; 

[...]” 

 

No presente caso, os elementos de instrução da acusação estão a 
indicar que a autuada efetuou a apropriação de créditos de ICMS sobre aquisições de 
energia elétrica, nos meses de janeiro a setembro de 2.006. 

Observo que a autuada se encontra enquadrada no código de 
atividade econômica de prestação de serviço de telecomunicação – CNAE FISCAL 6120-
5/01 – Telefonia Móvel Celular, e não se insere entre aqueles que têm direito ao referido 
crédito, indicando ser indevida a apropriação efetuada pela mesma. 

A autuada entende que sua atividade se enquadra nas hipóteses de 
industrialização, requerendo até perícia técnica para constatação de tal situação. 

Ao meu ver, a sua atividade – Telefonia Móvel Celular, não oferece 
o substrato adequado para inclusão como estabelecimento industrial.  

O Regulamento do Código Tributário Estadual – RCTE, no seu 
artigo 5.º, define o conceito de industrialização, relacionando as hipóteses: 

 

“Art. 5.º. Considera-se industrialização, qualquer processo que modifique a 
natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade 
do produto ou o aperfeiçoe para o consumo, tais como (Lei n.º 11.651/91, 
art. 12, II, “b”): 

I – Transformação, o que, exercido sobre a matéria-prima ou produto 
intermediário, importe na obtenção de nova espécie; 

II – Beneficiamento, o que importe em modificar, aperfeiçoar ou, de 
qualquer forma, alterar o funcionamento, a utilização, o acabamento ou a 
aparência do produto; 

III – montagem, o que consista na reunião de produtos, peças ou partes e 
de que resulte um novo produto, ou unidade autônoma, ainda que sob a 
mesma classificação fiscal; 

IV – Acondicionamento ou recondicionamento, o que importe em alterar a 
apresentação do produto, pela colocação de embalagem, ainda que em 
substituição do original, salvo quando a embalagem colocada se destine 
apenas ao transporte da mercadoria; 

V – Renovação ou recondicionamento, o que, exercido sobre o produto 
usado ou parte remanescente de produto deteriorado ou inutilizado, renove 
ou restaure o produto para utilização. ” 

 

O conceito contido no caput do artigo transcrito é prático e 
consentâneo com a acepção moderna do vocábulo industrialização. Em verdade se têm 



 

os insumos (input), o processamento e produto (output) como fases descritivas do 
processo industrial. 

Vê-se, contudo, que no caso dos autos não há produto (no sentido 
próprio do termo) e, portanto, não há industrialização. A autuada não entrega um produto 
ao consumidor final, mas lhe presta um serviço de telecomunicação, serviço este 
consistente em conectar através de seus meios duas pessoas estabelecendo-se a 
comunicação entre elas.  

A recorrente não logrou apresentar elementos ou documentos que 
corroborassem sua assertiva de exercer atividade industrial. 

Firmo, assim, convicção de que a atividade da recorrente se 
enquadra na atividade de prestação de serviço, consoante definida no artigo 2.º, parágrafo 
único, inciso III, do RCTE, já que a telecomunicação é um fato econômico, relevado pela 
lei tributária, concernente a atividade produtiva humana que, não assumindo a forma de 
um produto material, satisfaz necessidade:  

 

“Art. 2.º. [...] 

Parágrafo único. É (Lei 1.º 11.651/91, Art. 12): 

III – prestação de serviço, o fato econômico, juridicamente relevado pela lei 
tributária, concernente a atividade produtiva humana que, não assumindo a 
forma de um produto material, satisfaz necessidade. ” 

 

Quanto às questões suscitadas e atinentes ao Recurso Especial nº 
1.201.635 – MG (2008;0146061-3), do qual o Estado de Goiás participa, na condição de 
interessado “amicus curiae”, entendo que a manifestação exarada pela douta Procuradoria 
Tributária da Procuradoria Geral do Estado, constante às fls. 347/351, pacifica a questão 
no âmbito deste Conselho Administrativo Tributário. 

A douta Procuradora do Estado, subscritora do Despacho, após 
descrever a respeito do Recurso Especial em destaque, e transcrever a legislação de 
regência a seu respeito, destaca: 

“Analisando o dispositivo legal que trata do tema, vê-se que é um 
instrumento de uniformização da jurisprudência, gerando efeitos sobre os Recursos 
Especiais já interpostos quando da decisão que estabeleceu que determinado recurso irá 
seguir o rito mencionado. 

Cumpre salientar que a decisão proferida em sede de Recurso 
Especial Repetitivo gerará consequências nos processos judiciais em curso que discutem 
a mesma matéria, mas de forma alguma gerará efeito obrigatório na Administração. 

Isto porque temos o princípio constitucional da Separação dos 
Poderes, de modo que, uma vez decidido algo pelo Poder Judiciário, o que se deve ter em 
mente é que se a decisão é justa e compatível com o ordenamento jurídico é de bom que 
a mesma seja seguida pela Administração Pública, de modo a se aplicar a justiça e evitar 
demandas infrutíferas, mas de modo algum é algo que tenha seu cumprimento obrigatório. 

Desse modo, o efeito vinculante do pronunciamento definitivo do 
STJ sobre a questão de direito objeto do recurso especial representativo de controvérsia 
alcança apenas e tão somente o órgão de jurisdição ordinária recorrido (Poder Judiciário) 
que deve aplicá-lo aos recursos especiais repetitivo suspensos, exceto em relação às 
matérias diferenciadas às quais ficam resguardadas garantias ao devido processo legal, 
ao contraditório e à ampla defesa.   



 

Acrescente-se que a participação como amicus curiae tem por 
escopo a prestação de elementos informativos à lide, a fim de melhor respaldar a decisão 
judicial que venha a dirimir a controvérsia posta nos autos. Tratado como terceiro 
interessado, não é parte, e não sofre diretamente os efeitos da decisão. 

Desse modo, concluo que não houve trânsito em julgado; que os 
Recursos Representativos de controvérsia uma vez julgados, suas decisões não obrigam 
a Administração Pública; e o amicus curiae é um terceiro interessado que não sofre os 
efeitos da decisão diretamente; entendo esclarecidos os pontos levantados pelo Conselho 
Administrativo Tributário”. (grifos no original). 

Quanto, ainda, às considerações do sujeito passivo relacionadas 
com a Lei Complementar n 104/2013 (Código dos Direitos, Garantias e Obrigações do 
Contribuinte no Estado de Goiás), em especial em relação ao que dispõe o seu artigo 32, 
inciso II, ser obrigatória a observância pela Administração Pública da jurisprudência 
firmada apelo STJ em sede de recurso repetitivo, observo que este Conselho já apreciou a 
questão no julgamento do processo nº 4.0112020.578.92, tendo o Conselheiro Lidilone 
Polizeli Bento exarado em seu Acórdão o seguinte posicionamento, o qual tomo a 
liberdade de transcrever “in verbis”: 

“Passando à análise da segunda tese defensória, faz-se 
necessário entender o real alcance e conteúdo da norma constante do art. 32, 
inciso II, alínea 'a' da Lei Complementar nº 104/13. Neste sentido, o Conselho 
Administrativo Tributário encaminhou, por meio de Resolução do Conselho Pleno, 
consulta à Procuradoria Geral do Estado, solicitando parecer sobre a correta 
aplicação e interpretação da novel regra, trazida pelo Código de Defesa do 
Contribuinte, tendo em vista a sua missão precípua de controle da legalidade dos 
lançamentos tributários. 

Anteriormente à regra estabelecida pelo Código de Defesa do 
Contribuinte, o Conselho Administrativo Tributário, em relação à jurisprudência dos 
tribunais superiores, valia-se das regras previstas no art. 6º, §§ 4º e 5º da Lei nº 
16.469/09, no sentido de que sempre que possível, aplicar-se-ia a jurisprudência 
consolidada dos tribunais superiores, desde que tal jurisprudência não fosse 
contrária a texto expresso de lei, sendo vedada ao CAT a declaração de 
inconstitucionalidade de leis ou atos normativos. Tais regras refletiam e reflete o 
papel do CAT na Administração Tributária, possuindo o órgão objetivo precípuo de 
controlar a legalidade do lançamento, não cabendo a ele realizar o controle de 
legalidade e/ ou constitucionalidade de leis e/ou atos normativos. 

Com o advento do art. 32, inciso II, alínea 'a' da Lei 
Complementar nº 104/13, surge aparente conflito entre a norma estabelecida por 
este dispositivo e as regras dispostas no art. 6º, §§ 4º e 5º da Lei nº 16.469/09. 
Neste contexto, resolveu-se ouvir a Procuradoria Geral do Estado, órgão 
responsável por representar o Estado, ativa ou passivamente, bem como 
responsável pela orientação dos demais órgãos no que diz respeito à interpretação 
e aplicação das leis.   

Assim, foi formulada consulta incidental, realizada por meio da 
Resolução nº 34/2014, fls. 182/183, no bojo de outros processos que tratavam de 
matéria idêntica, em relação ao mesmo sujeito passivo, sendo solucionada por 
meio do Despacho AG nº 2729/2014 que adotou o Parecer nº 1579/2014-PTR, com 
ressalvas aos itens 27, 29, 30, 39, letra 'b', e 40 e fez acréscimos que entendeu 
conveniente. 

O Parecer supracitado consignou entendimento de que o 
Conselho Administrativo Tributário deve observar em seus julgamentos os 



 

precedentes judiciais uniformizadores da jurisprudência, firmados no STJ ao julgar 
recursos especiais, sob o regime de recursos repetitivos e os enunciados da 
súmula de sua jurisprudência.  

Observa-se que o Procurador Tributário, responsável pela 
emissão do referido parecer, possui linha de entendimento sobre a matéria um 
pouco mais abrangente do que a linha adotada pelo Procurador Geral do Estado, 
que fundamentou resposta à consulta formulada pelo CAT. Na oportunidade, ao 
contrário do entendimento fixado pelo Procurador Tributário, consignou-se 
entendimento no sentido de que somente possuem efeitos vinculantes decisões 
proferidas em sede de controle concentrado (ADI, ADC e ADPF), bem como 
jurisprudência oriunda de súmulas vinculantes do STF, ou seja, prevaleceu o 
entendimento de que a Administração não está vinculada às decisões proferidas 
em sede de recurso repetitivo. 

Percebe-se da análise do parecer supracitado, de lavra do 
Procurador Tributário, que este adotou a tese que permite a objetivização ou 
abstrativização de decisão em sede de controle difuso ou incidental, em sentido 
amplo, tese esta que, segundo o Despacho do Procurador Geral do Estado é 
tormentosa, não sendo conveniente a sua adoção no presente momento pela 
Administração. 

Tal tese consiste em transformar os efeitos que seriam, a priori, 
pelas regras da CF/88 e do Código de Processo Civil intra partes em efeitos erga 
omnes, sob o argumento de que teria havido mutação constitucional da regra 
disposta no art. 52, X, da CF/88.  

Neste sentido, convém relembramos a disciplina constitucional 
que assim estabelece:  

 

Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal: 

X - Suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada 
inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal; 

Infere-se do dispositivo constitucional em análise que compete, 
privativamente, ao Senado Federal suspender a execução de lei declarada 
inconstitucional, por decisão definitiva do STF. Para aqueles que entendem que 
ocorreu mutação constitucional onde está escrito suspender leia-se publicar.  

Por meio do Despacho supracitado, a Procuradoria Geral do 
Estado esclarece que tal tese é objeto de muita controvérsia na doutrina e no 
âmbito do próprio Supremo Tribunal Federal, encontrando-se até mesmo os seus 
ministros divididos em relação a sua aplicação. 

Neste sentido, esclarece que a tese do ministro Gilmar Mendes, 
acompanhado do Ministro Eros Graus, seria no sentido de que houve mutação 
constitucional em relação ao disposto no art. 52, inciso X da CF, de modo que ao 
Senado Federal compete tão somente a publicação da decisão incidental do STF, 
estando a lei suspensa pela decisão do STF. Tal tese tem o objetivo de alargar o 
espectro de abrangência dos efeitos vinculantes previstos na CF/88 (ADI, ADC, 
ADPF e Súmula Vinculante) sob os argumentos de efetivação da celeridade 
processual e segurança jurídica. 



 

Não obstante tais posições, o Ministro Joaquim Barbosa, 
acompanhado dos ministros Ricardo Lewandowski e Sepúlveda Pertence 
entendem que não há que se falar em mutação constitucional e que não cabe ao 
STF consignar tal entendimento, visto que o STF dispõe de mecanismos próprios 
para suspender a aplicação de atos inconstitucionais, tais como o controle 
concentrado de constitucionalidade e súmulas vinculantes. Ademais, tal 
interpretação afronta diretamente a cláusula pétrea de separação dos poderes, 
prevista no art. 60 da CF, ao retirar competência privativa do Senado transferindo-a 
para o STF. 

Feitas essas considerações, conclui-se que razão assiste ao 
sujeito passivo ao mencionar que o Parecer supracitado estabeleceu entendimento 
no sentido de que o CAT deve observar os recursos repetitivos no âmbito do STJ, 
não obstante tal assertiva não implica em afirmar que tais recursos vinculam a 
Administração Tributária como pretende o sujeito passivo, visto que o Despacho 
que adotou o parecer o fez com ressalvas e deixou bastante claro que a 
Administração Tributária não está vinculada a cumprir decisões decorrentes de 
jurisprudências firmadas que não sejam as decorrentes do controle concentrado de 
constitucionalidade ou de súmulas vinculantes do STF. 

Oportuno ressaltar que matéria semelhante a que ora se discute 
neste lançamento já foi objeto de pronunciamento pela Procuradoria Tributária, por 
meio do Despacho 'OCD' nº 288/2014, proferido no bojo do processo nº 
20140003001223, oportunidade em que a Procuradoria Tributária manifestou-se no 
sentido de que a decisão proferida em sede de recurso especial repetitivo gerará 
consequências nos processos judiciais em curso que discutem a mesma matéria, 
mas de forma alguma gerará efeito obrigatório na Administração. Acrescenta que, 
desse modo, o efeito do pronunciamento definitivo do STJ sobre a questão de 
direito objeto de recurso especial representativo da controvérsia alcança apenas e 
tão somente o órgão de jurisdição ordinária recorrido (Poder recorrido) que deve 
aplicá-lo aos recursos especiais repetitivos suspensos, exceto em relação às 
matérias diferenciadas às quais ficam resguardadas garantias ao devido processo 
legal, ao contraditório e à ampla defesa. A ressalva que ora se faz, serve apenas 
para demonstrar que mesmo no âmbito da Procuradoria Tributária o entendimento 
consignado pelo Procurador Tributário no parecer supracitado não é pacífico, 
existem entendimentos divergentes e que coadunam com o entendimento fixado 
pelo Procurador Geral do Estado. 

Ademais, além das considerações realizadas no Despacho da 
Procuradoria Geral do Estado, observo que o Código de Defesa do Contribuinte 
estabelece que, dentre outras regras e princípios deverá ser observado pela 
Administração, a jurisprudência firmada pelo STF, em sede de recurso 
extraordinário, com repercussão geral, e pelo STJ, em sede de recurso especial. 
Não significa dizer que tal comando legal determina que a Administração observe a 
jurisprudência do STJ e STF a qualquer custo, independente de estar ou não 
contra lei expressa. De acordo com o próprio dispositivo, deverá ser observado 
entre outras regras e princípios a jurisprudência firmada por tribunais superiores, aí 
se insere, inclusive, o princípio da legalidade. 

Entrementes, entendo oportuno observar que os institutos 
repercussão geral e recurso repetitivo foram criados a partir da edição da Emenda 
Constitucional nº 45/04, sendo que tais institutos tem a intenção clara de objetivar a 
celeridade e uniformização da jurisprudência e que antes mesmo desses institutos 



 

já havia no ordenamento jurídico brasileiro mecanismos de uniformização de 
jurisprudência, previstos no Código de Processo Civil. 

No mesmo sentido, cabe também lembrar que para a doutrina e 
jurisprudência efeito vinculante não se confunde com efeito expansivo subjetivo 
que pode ser direto, quando interfere na seara do direito material, e que pode ser 
indireto, quando interfere apenas no plano processual, como no caso do recurso 
repetitivo. 

Ressalto que o efeito vinculante é próprio das decisões proferidas 
em sede de controle concentrado de constitucionalidade e de jurisprudência 
decorrente de súmula vinculante do STF, vincula os órgãos do Judiciário e do 
Executivo. Por outro lado, efeito expansivo subjetivo não vincula sequer os órgãos 
do Judiciário, existe, em regra, uma expansão de um efeito que, a priori, seria intra 
partes para outros processos regidos pelo art. 543-C do CPC, mas não significa 
dizer que o órgão a quo está obrigado a decidir no mesmo sentido em que decidiu 
o órgão ad quem. 

Neste contexto, cumpre ressaltar que não é razoável, tampouco 
constitucional a interpretação de que a Lei Complementar nº104/13 determina que 
a Administração Tributária descumpra disposição expressa da Legislação 
Tributária. 

Utilizo-me, neste momento, da técnica de hermenêutica segundo 
a qual se existem duas interpretações para uma norma, sendo uma constitucional e 
outra inconstitucional, deve ser escolhida a que se coaduna com a Lei Maior. 
Assim, verifica-se que a única interpretação possível de se conferir à norma 
instituída pelo Código de Defesa do Contribuinte para que seja considerada 
constitucional é no sentido de que a Administração deve observar a jurisprudência 
firmada pelos tribunais superiores sempre, desde que não seja contrária a texto 
expresso de Lei, como no caso em análise, no qual o STJ fixa entendimento de que 
não incide ICMS sobre remessas de mercadorias em bonificação e a legislação 
tributária estabelece de forma cristalina que incide o imposto nesta situação. Neste 
caso o administrador, em homenagem ao princípio da legalidade e utilizando-se da 
técnica supracitada, deve optar pela legislação tributária pertinente em detrimento 
da jurisprudência fixada pelo STJ, sem que haja ofensa ao Código de Defesa do 
Contribuinte. 

Ademais, entendo que interpretação em sentido contrário 
ofenderia de forma expressa o Estado Democrático de Direito, segundo o qual o 
Estado deve obediência às suas próprias leis. No mesmo sentido, ofenderia ao 
princípio da legalidade, que deve ser interpretado sob dois enfoques distintos, o 
primeiro em relação ao particular, segundo o qual a este é permitido tudo o que a 
lei não proíba, o segundo sob o enfoque da Administração, esta somente pode agir 
nos termos expressamente autorizados por lei.  

Dessa forma, sem sombra de dúvida acolher jurisprudência, 
contra texto expresso de lei, que não possua efeito vinculante, consubstancia 
ofensa ao princípio da legalidade, bem como coloca em risco a efetividade do 
princípio da segurança jurídica, já que a Administração estaria autorizada a agir 
contra a lei nos casos em o judiciário, em sede de controle difuso assim 
autorizasse, colocando em risco, dessa forma, os direitos do próprio contribuinte. 



 

Apenas por amor ao debate e para elucidar a questão, entendo 
conveniente citar um exemplo, uma situação em que a Administração poderia 
utilizar o entendimento consignado em recurso repetitivo no âmbito do STJ para 
cobrar imposto. É sabido que, por meio da Súmula nº 166 do STJ, fixou-se 
entendimento no sentido de que não incide imposto nas transferências 
interestaduais de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa. Esta 
Súmula, recentemente, foi objeto de recurso repetitivo. Pois bem, entendendo que 
jurisprudência oriunda de recurso repetitivo é norma que vincula a Administração, 
estaria esta autorizada a exigir o ICMS, decorrente de aproveitamento indevido de 
crédito, apropriado nas operações de transferências de mercadorias. Dessa forma, 
em total afronta ao princípio da legalidade, bastaria à autoridade fiscal lavrar o auto 
de infração e consignar como dispositivo legal infringido a Súmula nº 166 do STJ, 
exigindo o ICMS, decorrente de aproveitamento indevido de crédito em operações 
de transferências interestaduais de mercadorias. 

Notório que, neste caso, seriam inúmeros os questionamentos 
administrativos e judiciais no sentido de que à Administração não é dada a 
faculdade de exigir tributo com base em jurisprudência de tribunal superior, que 
sequer possui efeito vinculante, nos termos da CF/88. A situação hipotética serve 
apenas para ratificar a posição acima delineada no sentido de que acolher 
jurisprudência do STJ, na forma desejada, implica em ofensa aos princípios da 
legalidade e da segurança jurídica, visto que ao mesmo tempo em que o Estado 
poderá dispensar tributo, também poderá exigir, com fundamento tão somente em 
jurisprudência firmada por tribunais superiores, mesmo que em descompasso com 
a legislação pertinente. 

Feitas todas essas considerações, considerando o entendimento 
consignado no Despacho da Procuradoria Geral do Estado supracitado, entendo 
que o art. 32, inciso II, alínea 'a' não trouxe regra nova em relação às regras 
constantes do art. 6º, §§ 4º e 5º da Lei nº 16.469/09, vez que a Administração 
Tributária deve continuar agindo da forma como sempre agiu, adotar jurisprudência 
dos tribunais superiores sempre que possível e desde que não implique em 
negativa de vigência a texto expresso de lei, não sendo possível declarar a 
inconstitucionalidade de leis ou atos normativos, ou seja, em outras palavras, 
entendo que o novel dispositivo está em perfeita harmonia com os dispositivos já 
existentes à época de sua edição, não havendo que se falar em conflito ou 
revogação de normas”. 

Nesse diapasão, feitas as considerações e enxertos acima 
destacados, examinando, pois, o mérito do processo, não vejo como acatar as razões da 
autuada para invalidar a exigência inicial do Fisco, que se encontra alicerçada na alegação 
de que a autuada apropriou indevidamente créditos de ICMS de energia elétrica, olvidando 
a prescrição contida na legislação que rege a matéria.  

Há que se dar provimento ao Recurso da Fazenda Pública. 

Em face do exposto, voto, em sintonia com a maioria dos meus 
pares, para conhecer do Recurso Fazendário para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento, 
para reformar a decisão cameral que acolheu a preliminar de decadência parcial do crédito 
tributário referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2.006, e no mérito, considerar 
procedente o auto de infração. 

 

              V O T O   V E N C I D O 
 



 

Solicitei a elaboração deste voto vencido com a expectativa de que o 
registro das divergências que apontarei nesta decisão possam modificar entendimentos 
firmados para uma melhor aplicação das normas que regem o processo administrativo 
tributário. 

 
Ao iniciar este voto vencido com a transcrição da ementa do 

Acórdão da II CJUL nº 021/2012, fl. 245, conforme segue: 
 

Pedido de diligência formulado pela autuada. Rejeitado. Decisão 
unânime. 
 
Estando o feito instruído de forma clara e precisa e não tendo dúvida a 
ser dirimida, despiciendo se torna o pedido de revisão processual.  
 
Preliminar de mérito de decadência, com relação aos dois meses 
iniciais da Auditoria Fiscal, suscitada pela defesa. Acolhida. Decisão 
não unânime.    
 
Deve ser acatada a preliminar de decadência do direito da Fazenda 
estadual constituir o crédito tributário, em face ao período fulminado 
pela decadência.  
  
 ICMS. Omissão de recolhimento do imposto. Aproveitamento 
indevido de crédito. Estabelecimento prestador de serviço de 
comunicação. Improcedente. Decisão não unânime. 
 
Sendo o uso da energia elétrica insumo para prestação de serviço de 
telecomunicação é admissível o crédito do ICMS incidente à energia 
elétrica consumida, o que torna o feito improcedente. 
 
Sobre o pedido de diligência, formulado pela defesa, não vejo como 
acolhê-lo por ausência de dúvida a ser dirimida. As peças processuais 
foram elaboradas de maneira clara e precisa não havendo qualquer 
incerteza passível de remeter o feito em revisão. Assim, rejeitado está 
o requerido.  

 
Considerei a tese do referido acórdão cameral e verifiquei que o 

meu convencimento de voto sobre a causa da exigência do crédito demandado sintoniza 
com a do autor do voto vencedor, fase cameral, Conselheiro José Luiz Rosa, tanto que 
adoto igual seguimento neste voto vencido. 

  
O estudo da fundamentação defensória mostra que houve 

decadência do crédito tributário relativo aos meses de janeiro a setembro de 2006, cujo 
auto de infração foi lavrado em 07/02/11 e a intimação do sujeito passivo para ciência do 
lançamento, para quitação do crédito tributário de direito da Conta do Tesouro Estado, ou 
impugnar o trabalho fazendário se firmou no dia 17/02/2011, data em que o exigido no 
auto de infração, por força da aplicação do art. 150, § 4º do Código Tributário Nacional, 
tinha sido atingido pelo quinquênio decadencial.  

 
Tenho o entendimento de que o mérito processual também não 

sofre reforma no julgamento plenário do processo, visto que considero o consumo de 
energia elétrica um insumo para prestação de serviço de telecomunicação, sem a qual é 
impossível a execução da atividade mercantil da empresa, o que motiva a admissibilidade 
do aproveitamento do crédito do ICMS incidente sobre o consumo da energia elétrica no 
estabelecimento autuado.  

 



 

O fato gerador descrito como infração foi discutido na sessão de 
julgamento do processo e junto com a maioria dos conselheiros classistas firmamos a 
conclusão de voto vencido de que a decisão recorrida não se modifica neste momento e 
que o auto de infração continua improcedente.  

 
Para completar este voto, transcrevo do referido acórdão discutido a 

sentença transitada em julgado no processo que formalizou a Apelação Civil nº 
13118/2005 da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que 
reconheceu o direito do aproveitamento do crédito tributário advindo da incidência do 
ICMS sobre a energia elétrica utilizada na prestação de serviço de comunicação e que, 
nesse sentido, sentenciou: 

 
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SE SEGURANÇA - 
CREDITAMENTO DE ICMS – ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA 
COMO INSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
TELECOMUNICAÇÕES – POSSIBILIDADE – RECURSO 
PROVIDO.  
 
Para as prestadoras de serviços de telecomunicação, a mercadoria 
advém da própria energia elétrica consumida, gerando para as 
respetivas empresas o direito à apropriação de ICMS (...) 
 
A energia elétrica é um componente essencial e indispensável ao 
desenvolvimento da atividade da apelante, uma vez que a 
transformação e o transporte dos sinais eletromagnéticos integram a 
própria estrutura do procedimento necessário à produção do serviço 
de telecomunicações. 
 
Assim, demonstrado que a energia é utilizada como insumo na 
prestação de serviços e sendo esta fundamental para a produção 
destes, os créditos relativos a eles não podem ser desconsiderados.   
 
Com suporte neste decisório, mantenho o acórdão recorrido na 

forma definida na fase cameral. 
 
Em face ao exposto e ao votar esta questão, decido conhecer do 

recurso da Fazenda Pública Estadual, negar-lhe provimento para manter a decisão 
cameral que acolheu a preliminar de decadência parcial do crédito tributário, referente aos 

meses de janeiro e fevereiro de 2006, e considerar improcedente o auto de infração. 
 

 
 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 16 de agosto de 2016. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01232/16 
 
Redator do Voto: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 

 
EMENTA: Processual. Insegurança na determinação da infração. 
Rejeitada. Exclusão do solidário da lide. Acolhida. ICMS. 
Obrigação principal. Omissão do imposto. Escrituração indevida 
de valores a título de crédito outorgado. Procedência.  
 
1. Deve-se rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica por 
insegurança na determinação da infração quando a descrição do 
fato gerador no lançamento coadunar-se com as provas e a 
fundamentação jurídica que lhe dão sustentação;  
 
2. Provado nos autos que o sujeito passivo promoveu a omissão 
do imposto em virtude de escrituração indevida de valores, a 
título de crédito outorgado relativa às operações de saída 
interestaduais de bens e mercadorias importados do exterior. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 26 de novembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pelo sujeito passivo, por insegurança na 
determinação da infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Carlos Andrade 
Silveira, Nivaldo José Mendes e Victor Augusto de Faria Morato. Por maioria de votos, 
acolher a preliminar de exclusão da lide do Solidário Sérgio Massur Andalaft, arguida pelo 
sujeito passivo. Foram vencedores os Conselheiros Carlos Andrade Silveira e Nivaldo 
José Mendes. Vencido o Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato. Quanto ao mérito, 
por maioria de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a 
sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Foram vencedores os 
Conselheiros Carlos Andrade Silveira e Victor Augusto de Faria Morato. Vencido o 
Conselheiro Nivaldo José Mendes que votou pela improcedência do lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu o pagamento 
do ICMS, na importância de R$ 109.710,30, em razão da escrituração indevida de valores, 
a título de crédito outorgado, referente à operação de saída interestadual com bens e 
mercadorias importados do exterior, haja vista que apurou de forma incorreta e a maior, o 
de valor a ser apropriação como crédito.  

 
A autoridade lançadora indica como infringida as disposições dos 

artigos 64 do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) combinado com os 
artigos 5° do Decreto nº 5.686/02 e §2° da Cláusula primeira do Tare nº 301/06-GSF. 
Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, IV, "a" do CTE, com redação 
dada pela Lei nº 14634/2003. 

 
Foram nomeados solidários, Sérgio Mansur Andalaft, Aline Baptista e 

Roberta Alessandra Torres Roriz, nos termos do artigo 45, inciso XIII da Lei 11.651/91. 
 
O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: nota 

explicativa, relatório individual de transmissão, notificação fiscal, instrumento particular de 



 

alteração de contrato da sociedade limitada demonstrativo crédito outorgado saída 
interestadual, auditoria básica do ICMS, cópia de livros e documentos fiscais, DANFE e 
CD, conforme "fls. 9 a 467". 

 
Os sujeitos passivos são intimados a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de "fls. 468 a 476".  
 
Intimadas, as partes comparecem conjuntamente para impugnar o 

auto de infração (fls. 479 a 483). Argumentam que "a primeira irregularidade constatada da 
peça básica é a inclusão dos sócios Sergio Mansur Andalaft, Aline Baptista e Roberta 
Alessandra Torres Roriz no polo passivo da lide, posto que contraria à legislação vigente", 
que inexistem provas de que tenham agido com excesso de poderes, fraude ou infração 
da lei.  

No mérito, aduz que o Fisco errou na forma de apuração do credito 
outorgado por não serem consideradas saídas sem detalhar a razão.  

 
Ao final, requer a exclusão dos solidários por não terem praticados 

qualquer ato para a sua inclusão e julgar improcedência total do Auto de Infração.  
 
O sujeito passivo anexa os seguintes documentos: documento de 

identificação do advogado "fls. 484", procuração "fls. 485 a 487", instrumento particular de 
alteração limitada "fls. 488 a 501", documento de identificação do solidário "fls. 502". 

 
O julgador singular expede o Despacho nº .927/2012, de "fls. 504", 

mediante o qual determina converter o processo em diligencia, junto à Gerencia de 
Arrecadação e Fiscalização, a fim de proceder à revisão do lançamento.  

 
Em resposta, foi elaborado o Relatório Diligencial de "fls. 505 e 506" 

por meio do qual a autoridade fiscal conclui que a documentação que instruem os autos 
demonstra de forma inconteste a pertinência do lançamento não merecendo nenhuma 
alteração.  

 
Intimados do teor da diligência "fls. 508 a 511, os impugnantes 

comparecem ao processo, com a manifestação de "fls. 514 a 524" para arguir a preliminar 
de exclusão dos solidários do polo passivo da lide. Argumentam que sua exclusão é 
necessária na ausência de indícios de atos praticados pelos sócios e que atentem contra a 
lei ou o ordenamento jurídico.  

 
No mérito, ponderam que a suposta diferença deu-se em razão de 

terem os agentes fiscais excluído algumas operações interestaduais realizadas pelo 
contribuinte, sem detalhar a razão do procedimento; que as rubricas identificadas pelo 
CFOP n°6.9494, foram indevidamente excluídas da apuração das saídas interestaduais; 
que, em consequência, o crédito outorgado, revelou-se maior do que identificado pelos 
agentes fazendários, por redução do montante das saídas interestaduais; que a título de 
ilustração apresenta planilha demonstrativa de março de 2008 e outubro de 2009 "fls. 
521/523".  

 
Ao final, requer a nulidade do Auto de Infração ou, na 

impossibilidade, sua total improcedência. São anexados os seguintes documentos: 
instrumento particular de alteração do contrato social da Scenika Diagnósticos Comercio, 
documento de identificação dos solidários, procuração, substabelecimento e documentos 
de identificação dos advogados "fls. 525 a 539". 

 



 

Pela sentença nº 1593/13 JULP, o julgador singular decide pela 
procedência do auto de infração. Em sua fundamentação determina a exclusão dos 
solidários ROBERTA ALESSANDRA TORRES RORIZ e ALINE BAPTISTA por não 
possuírem poder de gerência, porém mantém, Sergio Mansur Andalaft na condição de 
solidário, nos termos do Contrato Social. 

 
No mérito, o Julgador singular entendeu que não há como considerar 

a consignação mercantil ou as outras saídas não especificadas nos campos das "saídas 
interestaduais” como bens e mercadorias importadas do exterior constantes dos 
respectivos levantamentos (planilha "Demonstrativo Crédito Outorgado Comexproduzir).  

 
Que em virtude disso, não determinou uma nova conversão dos 

autos em diligencia, pois tais CFOP não são considerados como saídas interestaduais de 
bens e mercadorias importadas no exterior e, portanto, não devem ser incluídas como tal. 
Vez que as provas da argumentação defensória não foram apresentadas, rejeitam-se as 
preliminares de nulidade da peça básica arguidas, bem como os pedidos de diligência e o 
de exclusão do solidário Sérgio Mansur Andalaft no polo passivo da lide. No mérito, fica 
mantida a procedência do auto de infração.  

 
Os sujeitos passivos são intimados a pagar a quantia exigida ou 

Recurso Voluntário, conforme documentos de "fls. 545 e 546". 
 
O sujeito passivo interpõe Recurso Voluntário, (fls. 540 a 558) par 

arguir a exclusão do solidário Sérgio Mansur Andalaft do polo passivo da lide. Argumentou 
que este não agiu de forma comissiva ou omissiva ou que tenha desrespeitado o 
ordenamento jurídico tributário nacional e para sustentar sua tese, invoca jurisprudência 
desta e de outras cortes neste sentido. 

 
No mérito, argumenta que a diferença entre o montante apurado e 

aquele escriturado tem origem quanto ao Total das Saídas Interestaduais com Bens e 
Mercadorias Importados do Exterior. Aduz que em todos os períodos constantes desta 
autuação, as rubricas identificadas pelo Código Fiscal de Operações e Prestações – 
CFOP n° 6.9494, as saídas interestaduais foram indevidamente excluídas da apuração.  

 
Consequentemente, por força da redução da base usada para 

apuração do credito outorgado, este, por si só, revelou-se a maior do que aquele 
identificado pelos agentes fazendários, vez que estaria reduzido o montante das saídas 
interestaduais.  

 
Ao final, requer seja declarada a nulidade ab initio do presente auto 

de infração ou então na impossibilidade, sua improcedência, ou alternativamente, seja o 
julgamento convertido em diligencia para fins de saneamento do processo. 

 
Os sujeitos passivos anexam ao recurso os seguintes documentos: 

cópia notas fiscais de vendas interestaduais de mercadorias importadas relativas aos 
períodos de março de 2008 e outubro de 2009 conforme "fls. 563 a 594".  

 
A Recorrente requer o sobrestamento do julgamento cameral 

conforme "fls. 598 e 599".  
 
Resolução cameral (fls. 601 e 602), decide sobrestar o julgamento, 

nos termos do artigo 31, I, do Decreto n° 6.930/09, para que o advogado dos sujeitos 
passivos, apresente as cópias da totalidade das notas fiscais que, por amostragem, fez 



 

anexar às "fls. 563 a 594", devendo organizá-las em ordem cronológica, fisicamente e em 
planilha, bem como grupando-as e totalizando seus valores mês a mês. 

 
Em seguida, que traga ao feito elementos que comprovem 

cumulativamente terem a natureza de vendas interestaduais as operações descritas nas 
notas fiscais mencionadas no item 1 e aquelas mercadorias importadas do exterior 
discriminadas nas notas fiscais referenciadas na alínea antecedente. 

 
Tempestivamente, as partes colacionam os memoriais de fls. 

612/622 para argumentar que não praticaram a infração estampada na basilar. 
Argumentam que as mercadorias adquiridas do exterior vinham diretamente para o Estado 
de Goiás e daqui seguiam para a matriz no Estado de São Paulo para repor estoques ou 
verificação do prazo de validade. Que tais mercadorias retornavam em seguida para Goiás 
para estocagem ou devolução de equipamentos para manutenção. 

 
Que todas as operações, inclusive as de retorno a este Estado estão 

acobertadas por notas fiscais de importação e de transferências por lotes; que não se 
tratam de aquisições internas; que em virtude disto, tais notas fiscais que amparam 
importações devem ser excluídas do levantamento realizado pela auditoria fiscal.  

 
Adianta que foram importados seis equipamentos da marca Opti R – 

Analyzer, discriminados em notas fiscais que constam do levantamento da auditoria fiscal 
relativa ao período de junho de 2008; que esses equipamentos foram transferidos para 
São Paulo acobertados por notas fiscais e que após manutenção voltaram para Goiás três 
unidades; que os mesmos devem ser excluídos do levantamento fiscal por não 
constituírem aquisição interna. 

 
Em seguida aponta outros erros e omissões para justificar o pedido 

de diligência para a realização de nova auditoria fiscal. 
 
Na sequência, argui a preliminar de decadência do direito de a 

Fazenda Pública Estadual constituir o crédito tributário relativo a fato gerador ocorrido no 
mês de junho de 2007, com fulcro no § 4º do artigo 150 do CTN.  

 
No que tange ás saídas interestaduais das mercadorias importadas, 

apresenta levantamento (operações realizadas em março de 2008 e outubro de 2009) 
acobertado por notas fiscais de venda interestaduais que atestam tratar-se de mercadorias 
importadas; que em virtude disso resta demonstrado que as condições de utilização do 
benefício fiscal para as operações acima apuradas estão de acordo com o exigido pelo 
TARE, motivo pela qual a presente autuação não deve prosperar. 

 
Ao final requer a realização de nova diligência fiscal para que se 

comprove as condições das operações com a apresentação das notas fiscais das 
operações de saída desconsideradas bem como das notas fiscais de importação dos 
produtos constantes das notas fiscais de saídas. 

 
Em resposta da Resolução n° 45/2014, os sujeitos passivos anexam 

as notas fiscais conforme "fls. 625 a 650".  
 
Resolução cameral nº 106/2014 (fls.652/653) ante as condições do 

feito e os argumentos e provas apresentados pelo sujeito passivo, encaminha os autos em 
diligência à Gerência de Arrecadação e Fiscalização, para que auditor fiscal designado 
para a tarefa, tome conhecimento das alegações dos sujeitos passivos, analise os 



 

demonstrativos, documentos fiscais e demais informações trazidas aos autos, com foco no 
que se refere a remessa e posterior recebimento, de equipamentos para manutenção e 
realize, se for o caso, revisão do trabalho fiscal, com posterior intimação da parte 
interessada para que esta manifeste-se. 

 
O revisor manifesta-se às fls. 654/658. De proêmio, explica a 

metodologia utilizada para chegar-se à conclusão final. Discrimina valores decorrentes de 
notas fiscais que foram excluídas bem como os valores incluídos; que em observação aos 
argumentos passivos, esclarece quais foram as saídas incentivadas bem como as que não 
foram; que foram elaborados diversos demonstrativos para chegar-se à conclusão final, 
tais como“ Demonstrativo das mercadorias transferidas da matriz que foram inicialmente 
importadas pela filial” e o Demonstrativo das mercadorias transferidas da matriz que não 
foram importadas pela filial”; que foram consideradas portanto entradas de mercadorias do 
mercado interno e consequentemente influenciando o índice de preponderância; que a 
grande maioria das mercadorias recebidas pela filial em transferência da matriz não foi 
importada pela filial e de consequência foram consideradas aquisições no mercado interno 
e que influenciaram para que a empresa não atingisse o índice de 95% de bens e 
mercadorias. 

Acrescenta que em relação às transferências recebidas da matriz, 
observou-se o lapso temporal de seis meses, nos quais a legislação permite não computar 
o valor dessas entradas para efeito de apuração do índice de preponderância. Que ao 
concluir a revisão fiscal apurou-se a redução nas diferenças favoráveis ao fisco, retratadas 
no demonstrativo anexo “Resumo dos Valores Encontrados Após a Revisão Processual” 
(fls. 940); que o primeiro item desse demonstrativo refere-se à empresa não ter alcançado 
a condição de preponderância (art. 2º § 1º inciso II do Decreto nº 5686/02); que o segundo 
item diz respeito à apuração de forma incorreta do crédito outorgado do Comexproduzir a 
maior, e conforme relatado, essas diferenças foram reduzidas.  

 
Que por outro lado, a diferença favorável ao contribuinte, no item do 

relatório “Apuração de forma incorreta do crédito outorgado do Comexproduzir a menor”, 
teve um acréscimo. A outra diferença também favorável ao contribuinte, o estorno de 
crédito de mercadorias em devolução feita de forma incorreta em maio e junho de 2009, 
detectados na Auditoria Básica do ICMS que efetivou o lançamento de crédito, manteve-
se inalterada. 

 
Obtempera que as diferenças favoráveis ao fisco e ao contribuinte já 

haviaM sido detectadas no levantamento original, sendo que naquela ocasião não era 
permitido fazer compensações, a não ser quanto tratava-se do mesmo período de 
apuração; que com a instrução normativa nº 1159/13-GSF, a autoridade fiscal deve 
compensar as possíveis diferenças favoráveis ao sujeito passivo; que assim foi feito e 
para demonstrar as compensações colacionou-se os seguintes demonstrativos: “ 
Compensações em Conformidade com a Instrução Normativa 1159/13-GSF e “Resumo 
dos valores encontrados após as Compensações”; que o presente feito deve ser julgado 
em concomitância com o auto de infração nº 4 0112034 456 83, vez que têm em comum o 
“Demonstrativo do Crédito Outorgado do Comexproduzir”, que foi refeito.  

 
Ao final, informa que com relação ao aproveitamento indevido de 

crédito outorgado do Comexproduzir por não obtenção do índice de preponderância e, em 
face de alteração na legislação, foi lavrado o auto de infração nº 4011203437079, relativo 
ao período de julho a dezembro de 2011, que encontra-se em fase processual distinta 
desses que vieram para a revisão. Que a revisão fiscal abarcou o período referente ao 
lançamento de crédito referente ao processo nº 4011203437079, mantendo-se inalterado 
o valor do crédito outorgado escriturado indevidamente.  



 

 
Acompanham a revisão a documentação de fls. 655 a 942. 
 

 
V O T O 

 
Passo a decidir e de plano devo rejeitar a preliminar de nulidade da 

peça básica, por insegurança na determinação da infração, arguida pelo sujeito passivo. 
De fato, embora o Recorrente alegue que a documentação colacionada aos autos não 
ratifica a pretensão fiscal, devo argumentar que não existe qualquer ato praticado neste 
procedimento administrativo fiscal que lhe pudesse ameaçar de anulação.  

A constituição de crédito foi efetuada por autoridade fiscal 
competente para tal, segura está a determinação da infração, corretamente identificado o 
fato gerador, com plena e inequívoca sustentação legal, corretamente também encontra-
se identificado o sujeito passivo, assim como a base de cálculo e alíquota aplicada ao 
caso, e finalmente, nos autos encontra-se toda a documentação que lhes deu origem à 
disposição do sujeito passivo, para que pudesse ele exercer seu amplo direito 
constitucional de defesa, entretanto em contrapartida, a isso tudo, o sujeito passivo deixa 
a desejar no quesito relativo à contestação do trabalho fiscal ou para se opor a acusação 
que a ela foi dirigida. Em outras palavras, devo dizer que todo o feito encontra-se em 
perfeita sintonia com o previsto nos artigos 8º da Lei nº 16.469/09 e 142 do Código 
Tributário Nacional. 

Sendo assim, devem ser considerados os argumentos defensórios, 
meras alegações, desprovidas de qualquer prova ou fundamento legal. 

Impende salientar que no mesmo diapasão, não se encontram 
presentes nenhum dos requisitos essenciais, previstos no Manual de Defesa Fiscal 
Mínima, no Processo Administrativo Tributário, que ensejariam a ocorrência do aludido 
vício. Por elucidativo, transcrevo-o abaixo, “in verbis”: 

 
8.4.4. – NULIDADE POR INSEGURANÇA NA DETERMINAÇÃO DA INFRAÇÃO 
Se for o caso, o Contribuinte poderá argüir a preliminar de nulidade por 
insegurança na determinação da infração, se constatar que: 
a)   a descrição do fato no lançamento não mantém coerência com os 
demonstrativos ou documentos anexados pelo autuante, 
b)   a descrição do fato no lançamento não mantém coerência com a 
fundamentação legal da suposta infração, 
c)   ocorreram  divergências  de  valores  entre  os  levantamentos  
integrantes  do lançamento, ou destes com o auto de infração, 
d)   o  lançamento  foi  instruído  com  levantamento  incompleto,  que  não  
confirma  a suposta infração objeto da autuação, 
e)   há insegurança quanto à denominação do produto, ou quanto ao 
agrupamento de produtos diversos, no levantamento específico, 
 
Ante o exposto, e ao estar convencido de que inexiste o aludido 

vício, devo rejeitá-lo acompanhado da unanimidade do voto de meus pares. 
No que toca à exclusão do solidário, remeto-me às reminiscências 

da sessão cameral em que, por maioria de votos, deliberou-se por maioria de votos, 
oportunidade em que fui vencido, votando pela sua manutenção. Em virtude do 
encerramento do mandato do Ilustre Conselheiro Carlos Andrade Silveira, ao qual pedi 
vênia para não o acompanhar nessa votação, restou-me, na elaboração do presente 
acórdão, no particular da exclusão do solidário, o mister de meramente reproduzir o 
entendimento que predominou naquela oportunidade – e que não correspondeu ao meu 
ponto de vista sobre o assunto - o que faço a seguir em virtude da necessidade de 
fundamentação de todas as decisões.  

Por maioria de votos, acolheu-se a preliminar de exclusão do 
solidário SÉRGIO MANSUR ANDALAFT do polo passivo da lide, por considerar que sua 



 

corresponsabilização não encontra ressonância nos artigos 124, 134 e 135, todos do 
Código Tributário Nacional. Ademais, jurisprudência consolidada de tribunais superiores 
não só excluem do polo passivo da lide os sócios e administradores bem como seu 
patrimônio pessoal, ressalvadas as devidas exceções, o que não é o caso. Tanto que a 
sentença do Superior Tribunal de Justiça, na qual me espelhei, sobre este sentido 
sumulou, “verbatim”: 

 

1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento ao recurso especial 

da agravante. 

2. Os bens do sócio de uma pessoa jurídica comercial não respondem, em 

caráter solidário, por dívidas fiscais assumidas pela sociedade. A 

responsabilidade tributária imposta por sócio-gerente, administrador, diretor 

ou equivalente só se caracteriza quando há dissolução irregular da sociedade 

ou se comprova infração à lei praticada pelo dirigente. 

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no 

sentido de que o simples inadimplemento não caracteriza infração legal. 

Inexistindo prova de que se tenha agido com excesso de poderes, ou infração de 

contrato social ou estatutos, não há falar-se em responsabilidade tributária de 

ex-sócio a esse título ou a título de infração legal, por meio de 

redirecionamento da execução fiscal. (STJ, 1ª T, AgRg no Resp 834404/RS, rel. 

Ministro José Delgado, DJ 31.08.2006,p.260). 

 

No caso em discussão, segundo o entendimento que predominou em 
sessão cameral,  a Súmula do STJ resguardaria a pessoa dos sócios e somente nas 
situações aventadas é que estes poderão ser responsabilizados. Em face ao 
procedimento destes, é pacífico que a sociedade não sofreu abalos de nenhuma ordem. 
Ademais o Fisco não teria trazido aos autos provas de que os solidários tenham agido 
com dolo, má-fe, excesso de poderes, infração à lei ou aos estatutos da pessoa jurídica. 

Ante o exposto fora acolhida a preliminar de exclusão do solidário 
SERGIO MANSUR ANDALAFT do polo passivo da lide, arguida pelo sujeito passivo. 

No mérito, considero que o feito deve prosperar. De fato, na 
apuração do crédito outorgado pelo contribuinte, as saídas de mercadorias provenientes 
do mercado interno também foram consideradas no cálculo, ou seja, passaram a integrá-lo 
majorando então o crédito outorgado apropriado. 

Impende salientar que para que o sujeito passivo faça jus ao crédito 
outorgado do COMEXPRODUZIR, plasmado pela Lei nº 14.186/2002 e Decreto Estadual 
nº 5.686/2002, a condição é que o percentual de 65% do benefício (crédito outorgado), 
deve ser aplicada sobre o ICMS correspondente às operações interestaduais com bens e 
mercadorias importados do exterior, sendo que pode-se admitir até 5% (cinco por cento) 
do total das entradas, de aquisições realizadas no mercado interno. 

Ao compulsar os autos, observando-se inclusive o trabalho revisional 
de fls. 505 e 654, verifico que as entradas de mercadorias oriundas do exterior não 
atingiram o mínimo exigido em lei, qual seja de 95% (noventa e cinco por cento) do total 
das entradas motivo pelo qual considero que o auto de infração é procedente. 

Dessarte, nada mais devo acrescentar, motivo pelo qual voto 
conhecendo do recurso, negando-lhe provimento para confirmar a decisão singular que 
considerou procedente o auto de infração.  

 
 

Sala das sessões plenárias, em 16 de agosto de 2016. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01243/16 
 
Relator: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: Preliminares. Pedido de diligência formulado pelo 
sujeito passivo. Rejeitado por unanimidade. Preliminar de 
nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança 
na determinação da infração. Rejeitada por unanimidade. 
Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento do direito 
de defesa. Rejeitada por unanimidade 
 
ICMS. Obrigação Principal. Estorno do crédito de ICMS 
indevidamente apropriado. Suposta destinação do bem ao ativo 
imobilizado. Procedência do lançamento. Decisão unânime. 
 
Rejeita-se a diligência requerida pelo sujeito passivo quando 
não se vislumbrar a possibilidade da mesma (diligência) 
acrescentar informações úteis ao deslinde da causa, porquanto 
os fatos que o sujeito passivo pretende provar exsurgem 
cristalinos nas Cláusulas nona a décima primeira do TARE n.º 
162/04 – GSF e dos PAT's em que que alega duplicidade de 
lançamento. 
 
Seguro é o lançamento no qual autoridade fiscal competente 
verifica a ocorrência do fator gerador da obrigação, determina a 
matéria tributável, calcula o montante do tributo devido, 
identifica o sujeito passivo e aplica a penalidade cabível. 
 
Não cerceia o direito de defesa do sujeito passivo a sentença 
cuja decisão fundamenta-se no direito pertinente e nos fatos da 
causa. 
 
Deve ser estornado o ICMS apropriado em razão da aquisição 
em operação de importação de aeronave adquirida 
supostamente para integrar o ativo imobilizado de 
estabelecimento de empresa montadora de veículos 
automotores, pois se trata de bem alheio à atividade do 
estabelecimento. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 08 de julho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido 
de diligência formulado pelo sujeito passivo. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Gilmar Rodrigues de Almeida, Rodolfo Ramos Caiado, Alcedino Gomes Barbosa, Marlene 
Maria da Silva Ruguê Bernardes e José Pereira D'abadia. Por unanimidade de votos, 
rejeitar a preliminar de nulidade da decisão singular, arguida pela autuada, por 
cerceamento do direito de defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Rodolfo Ramos Caiado, Alcedino Gomes Barbosa, Marlene Maria 
da Silva Ruguê Bernardes e José Pereira D'abadia. Também, por votação unânime, 
rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Gilmar Rodrigues 



 

de Almeida, Rodolfo Ramos Caiado, Alcedino Gomes Barbosa, Marlene Maria da Silva 
Ruguê Bernardes e José Pereira D'abadia. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, 
conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Gilmar Rodrigues de Almeida, Rodolfo Ramos Caiado, Alcedino Gomes Barbosa, Marlene 
Maria da Silva Ruguê Bernardes e José Pereira D'abadia. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal é de que o sujeito passivo omitiu o pagamento de 
ICMS em razão da apropriação indevida do imposto, por considerar o bem como parte 
integrante do ativo imobilizado, referente à IMPORTAÇÃO de uma AERONAVE 
GULFSTREAM MODELO GV-SP (G550), descrita na NF-e n.º 37.163, emitida em 
06/10/2011. 

 
Considerado como infringido o disposto no artigo 60, I, “b”, da lei n.º 

11.651/91. 
 
Proposta a penalidade do artigo 71, IV, “a”, da lei n.º 11.651/91, 

c/redação da lei n.º 17.917/2012. 
 
No Descritivo Complementar da Ocorrência (fls.04), o fisco 

acrescenta que “por se tratar de aquisição de bem alheiro às atividades-fim da empresa, o 
adquirente não pode apropriar-se do crédito do ICMS relativo à entrada do mesmo, 
acrescentando que este auto refere-se ao estorno de ofício do crédito aproveitado 
indevidamente.”  

 
Acrescenta ainda que o “AI n.º 4 0115029 114 49 (em processo na 

data de 28/06/2016) trata da cobrança do ICMS-IMPORTAÇÃO, cujo pagamento deveria 
ter ocorrido no momento do desembaraço aduaneiro. O sujeito passivo deveria ter pago o 
ICMS-importação no instante do desembaraço aduaneiro e não o fez, e ainda, apropriou-
se indevidamente do ICMS destacado na nota fiscal de entrada deste bem, razão pela 
qual foram lavrados dois autos de infração sobre o mesmo bem do ativo imobilizado”.  

 
Junta, dentre outros documentos, relatórios de Conclusão de 

Auditoria Básica do ICMS (fls08/14), EFD de Entradas e Saídas - analítico (fls.15), cópia 
da Guia para Liberação de Mercadoria Estrangeira SEM comprovação do Recolhimento 
do ICMS – GLME (fls.16), cópia da NF-e n.º 37163 com ICMS destacado no valor de R$ 
20.989.298,96 e NÃO PAGO (fls.17) e Extrato da declaração de importação – DI (fls.18 e 
ss.).  

 
Junta também Parecer (fls.22) para caso análogo, no qual deu-se o 

entendimento de que “a permissibilidade prevista no § 8.º do artigo do regulamento (do 
programa PRODUZIR) deve alcançar somente as importações de matéria-prima, material 
secundário e de acondicionamento para serem utilizados no processo industrial ou bem do 
ativo imobilizado relacionado à atividade industrial do estabelecimento beneficiário.” 

 
Dessa forma, continua a parecerista: “a autorização (...) não se aplica 

à importação de aeronave, devendo o ICMS incidente na operação ser pago no momento 
de seu desembaraço aduaneiro.” 

  
Saliente ainda “que em conformidade com o artigo 57, I, “b”, do 

Decreto n.º 4.852/97 – RCTE, a consulente não pode apropriar o crédito de ICMS 



 

decorrente da aquisição de aeronave, pois, embora, esteja adquirindo um bem para o seu 
ativo imobilizado, este bem não será utilizado em sua atividade operacional.” 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação, na qual (fls.44) 

pede o arquivamento do auto de infração. Sucessivamente, pede a exclusão ou redução 
da multa imposta.  

Junta documentos. 
 
Estribada nos artigos 60, I, “b”, da lei n.º 11.651/91 (CTE-GO), e 19 e 

20, da LC federal n.° 87/96 (lei Kandir), abaixo transcritos, julgadora singular, por meio da 
SENTENÇA N.º 936/2016 – JULP, afirma “que não tem amparo a pretensão da autuada 
em se creditar do ICMS de uma aeronave que, apesar de integrar seu ativo imobilizado, é 
destinada ao transporte de seus executivos, conforme expôs em sua impugnação, pois, 
além da vedação do artigo 60, I, “b”, do CTE, ser suficiente para fundamentar a vedação, 
encontra-se descrito expressamente na LC n.º 87/96 que não gera direito ao crédito a 
aquisição de bem destinado ao ativo imobilizado, se for alheiro à atividade do 
estabelecimento e “presumem-se alheiros à atividade do estabelecimento os veículos de 
transporte de pessoas”.” 

 
Intimada da decisão singular, a autuada atravessa Recurso 

Voluntário, no qual pugna: 
 1.) pela reforma pela sua anulação, pois está eivada de graves 

vícios de fundamentação, uma vez que não apreciou argumentos de defesa essenciais à 
questão em discussão, e utilizou como fundamento entendimento manifestado em 
situação fática distinta da verificada nos autos;  

2.) pela nulidade do auto de infração, pois fora lavrado de maneira 
precária, com vícios de iliquidez e insegurança na determinação da infração; 

3.) pela improcedência do lançamento quanto ao mérito, acaso sejam 
superadas as nulidades acima requeridas, pois a legislação estadual trata da importação 
de aeronave como operação incentivada pelo PRODUZIR, independentemente da 
utilização direta ou indireta nas atividades-fim do estabelecimento. Acrescenta que não há 
no TARE n.º 162/04 – GSF qualquer restrição à importação de aeronave ou outro bem 
destinado ao ativo imobilizado, ainda que utilizado de maneira alheia às atividades-fim do 
estabelecimento, e que, ao contrário do quanto manifestado no auto de infração e na 
decisão recorrida, a aeronave objeto da importação autuada é utilizada no interesse das 
atividades negociais e comerciais da recorrente, não havendo motivo para estornos de 
créditos, e mais que o ICMS discutido está sendo exigido nos autos de infração n.ºs 4 
01150 29 114 49 e 4 0115033 540 04; 

4.) caso não se entenda pela improcedência do lançamento, que a 
multa deve ser relevada, dada a boa-fé da recorrente; sucessivamente, caso não seja 
relevada a multa, que seja reduzida, dada seu caráter confiscatório; 

5.) por fim, não sendo acatadas as provas e argumentos acima 
expendidos, solicita que seja determinada qualquer diligência julgada necessária para que 
possa comprovar a matéria de fato e de direito expostas no recurso, em especial, análise 
a respeito da exigência do ICMS em relação à nota fiscal n.º 37.163 – objeto do auto de 
infração combatido – nos Autos de Infração n.ºs 4 01150 29 114 49 e 4 0115033 540 04. 

 
Em audiência de instrução e julgamento, o representante do sujeito 

passivo, além de reiterar os pedidos acima, requer diligência com o escopo de comprovar 
que o TARE n.º 162/04 – GSF lhe permite aproveitar o crédito de ICMS discutido nos 
autos e que há duplicidade de exigência de estorno de créditos neste lançamento e no 
PAT n.º 4 0115033 540 04. 

 



 

Relatados, passo ao voto. 
 
 
                             V O T O 
 
Trata-se de julgamento de recurso voluntário no qual o sujeito 

passivo pugna pela reforma de Sentença de procedência de lançamento em face da 
omissão do pagamento do ICMS em razão da apropriação indevida do imposto, por 
considerar o bem como parte integrante do ativo imobilizado, referente à IMPORTAÇÃO 
de uma AERONAVE GULFSTREAM MODELO GV-SP (G550), descrita na NF-e n.º 
37.163, emitida em 06/10/2011. 

 
Inicialmente, quanto às diligências propostas pelo representante do 

sujeito passivo em audiência, verifica-se que o TARE n.º 162/04 – GSF (cópias às fls. 
84/85) bem como o detalhamento do projeto (fls.172) não discriminam AERONAVES 
dentre os veículos (investimentos fixos) passíveis de aproveitamento de crédito de ICMS. 

 
Ademais, verifica-se que este PAT, lançado no dia 05/10/2015, não 

duplica exigências descritas no PAT n.º 4 0115033 540 04, lançado no dia 20/11/2015, 
porquanto inexistam parcelas de créditos de ICMS relativas ao ativo imobilizado no 
período de OUTUBRO de 2011 de igual valor em ambos os PAT’s. 

 
Quanto à alegação de que a Sentença deve ser anulada por 

cerceamento do direito de defesa do sujeito passivo, porquanto encontra eivada de graves 
vícios de fundamentação, uma vez que não apreciou argumentos de defesa essenciais à 
questão em discussão, e utilizou como fundamento entendimento manifestado em 
situação fática distinta da verificada nos autos, entendemos que a sentença encontra-se 
bem fundamentada (com decisão amparada no direito pertinente e nos fatos da causa), 
pois comprova com fundamento no artigo 60, I, “b”, do CTE, e nos artigos 19 e 20 da LC 
federal n.º 87/96 (lei Kandir) que, embora sendo do ativo imobilizado do sujeito passivo, a 
AERONAVE é um bem alheio à atividade do estabelecimento, não podendo, portanto, 
haver o aproveitamento do crédito do ICMS. 

 
Quanto à arguição de nulidade do auto de infração por insegurança 

na determinação da infração, pois fora lavrado de maneira precária, com vícios de iliquidez 
e insegurança na determinação da infração, o que se vê é um lançamento inteligível, com 
perfeita subsunção do fato às normas aplicáveis, o que permitiu ao sujeito passivo a 
perfeita compreensão do lançamento e o exercício da ampla defesa. 

 
Por fim, quanto ao mérito, acaso sejam superadas as nulidades 

acima requeridas, o sujeito passivo pede a improcedência do lançamento, alegando que a 
legislação estadual trata da importação de aeronave como operação incentivada pelo 
PRODUZIR, independentemente da utilização direta ou indireta nas atividades-fim do 
estabelecimento. Acrescenta que não há no TARE n.º 162/04 – GSF qualquer restrição à 
importação de aeronave ou outro bem destinado ao ativo imobilizado, ainda que utilizado 
de maneira alheia às atividades-fim do estabelecimento, e que, ao contrário do quanto 
manifestado no auto de infração e na decisão recorrida, a aeronave objeto da importação 
autuada é utilizada no interesse das atividades negociais e comerciais da recorrente, não 
havendo motivo para estornos de créditos. 

 
Entretanto, não é o que se infere da legislação, notadamente os 

artigos 60, I, “b”, do CTE, e 19 e 20 da LC federal n.º 87/96 (lei Kandir), abaixo transcritos:  
 



 

Art. 60. Não implicará crédito, para compensação com o montante do imposto 
devido nas operações ou prestações seguintes: 

I - as entradas de mercadorias ou bens ou utilização de serviços: 

                                         (...) 

b) alheios à atividade do estabelecimento, admitida a prova em contrário; 

 
 

Art. 19. O imposto é não-cumulativo, compensando-se o que for devido em 
cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços 
de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação com o 
montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou por outro Estado. 

Art. 20. Para a compensação a que se refere o artigo anterior, é assegurado 
ao sujeito passivo o direito de creditar-se do imposto anteriormente cobrado 
em operações de que tenha resultado a entrada de mercadoria, real ou 
simbólica, no estabelecimento, inclusive a destinada ao seu uso ou consumo 
ou ao ativo permanente, ou o recebimento de serviços de transporte 
interestadual e intermunicipal ou de comunicação.  

§ 1º Não dão direito a crédito as entradas de mercadorias ou utilização de 
serviços resultantes de operações ou prestações isentas ou não tributadas, 
ou que se refiram a mercadorias ou serviços alheios à atividade do 
estabelecimento.  

§ 2º Salvo prova em contrário, presumem-se alheios à atividade do 
estabelecimento os veículos de transporte pessoal.  

 
Eventual prova em contrário de que uma aeronave poderia ser um 

bem do ativo imobilizado da empresa precípuo à sua atividade-fim, idônea a conferir o 
aproveitamento do crédito do ICMS, seria a expressa determinação neste sentido pelo 
termo de acordo. Porém, não é o que vê no TARE n.° 162/04 – GSF e seu projeto anexo. 

 
Por todo o exposto, é que voto conhecendo do recurso do sujeito 

passivo e negando-lhe provimento, no que sou acompanhado pela unanimidade dos meus 
pares, para rejeitar o pedido de diligência e todas as preliminares arguidas. Quanto ao 
mérito, também por unanimidade, confirmo a sentença singular e julgo procedente o auto 
de infração.  

 
 

 
 

Sala das sessões, em 12 de agosto de 2016. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01259/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: ICMS. Auditoria Básica do ICMS. Utilização indevida 
de crédito outorgado. Não contribuição para o PROTEGE. 
Omissão de recolhimento do imposto. Procedente. Preliminar de 
exclusão dos sujeitos passivos solidários da lide, arguida pela 
defesa. Acolhida 
 
1. Reafirma-se a decisão singular que julgou procedente o 
lançamento, quando a instrução processual apontar que o polo 
passivo não cumpriu a exigência estabelecida na legislação que 
trata das condições para usufruir dos benefícios do PROTEGE-
GOIÁS; 
 
2. Os sócios, os gerentes, os administradores, os presidentes, 
etc. que não tenham agido com excesso de poderes, ou infração 
de contrato social ou estatutos, ou concorrido pela prática de 
ilícito tributário, nos termos sentenciados pelo Superior Tribunal 
de Justiça, não podem ser sujeitos passivos solidários da lide. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de agosto de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Elias Alves 
dos Santos, Aldeci de Souza Flor, Rickardo de Souza Santos Mariano, Victor Augusto de 
Faria Morato e José Eduardo Firmino Mauro. E, por maioria de votos, acolher a preliminar 
de exclusão dos solidários da lide, RUI BORGES DE RESENDE e SOLANGE MAYUMI 
KOTANI,  arguida pelos mesmos. Foram vencedores os Conselheiros Rickardo de Souza 
Santos Mariano, Victor Augusto de Faria Morato e José Eduardo Firmino Mauro. Vencidos 
os Conselheiros Elias Alves dos Santos e Aldeci de Souza Flor, que votaram pela 
manutenção dos solidários na lide, 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo, em 
epígrafe, omitiu o pagamento do ICMS, referente a de saída de mercadorias tributada, 
com utilização indevida de crédito outorgado, pois deixou de contribuir para o PROTEGE 
GOIÁS, conforme Auditoria Básica do ICMS, demonstrativos auxiliares que se encontram 
acostados aos autos, fls. 03; 06 a 39, com escopo de instrui-lo em sua fase cognitiva.  

 
A base legal dada por infringida foi assim descrita: artigos 58, §3º, II 

e 64 da Lei nº. 11.651/91, c/c artigo 1º, §3º, III do Anexo IX do artigo 86 do RCTE. E a 
penalidade aplicada: artigo 71, IV “a” do CTE.  

 
As polaridades passivas solidárias foram identificadas às fls. 04/05.  
 
Impugnando o lançamento e o polo passivo e o sujeito passivo 

solidário, identificado à fl. 05, comparecem ao processo, para solicitar a sua 



 

improcedência, sob a alegação de que os sócios não poderiam constar como sujeitos 
passivo solidários, visto que não agiram com excessos de poderes e solicitam a sua 
exclusão. Face ao mérito aduzem que o crédito, ora reclamado, estava extinto em função 
da Lei 16.150/07 (Lei das convalidações). 

 
Por meio do Despacho nº 1068/2014-JULP solicita-se à 

Superintendência da Receita para as providências necessárias quanto à convalidação,  
visto  a  competência  prevista  no  inciso  II  do  art.  4° da Lei n°16.150/2007. 

 
Por meio do Despacho nº 2483/14-SRE, o feito é encaminhado os à 

DRF de Catalão para as providências pertinentes, com observância das disposições do 
Memorando nº 473/12-SRE. 
 

O Despacho nº. 1118/2014, da DRF de Catalão, informa que adota o 
Parecer 01/2014-EDE, e que o requerente não faz jus à convalidação estabelecida na 
referida legislação, pois não teria atendido os requisitos para convalidação do benefício 
fiscal e à extinção do crédito fiscal. 

 
Intimado, os Sujeitos Passivos não comparecem ao feito. 
 
Por meio do Despacho nº 730/2015-JULP, tendo em vista a 

manifestação da DRF de origem, solicita-se à Superintendência da Receita para as 
providências necessárias quanto à convalidação, visto a competência prevista no inciso II 
do art. 4° da Lei n° 16.150/2007. 

 
A Superintendência da Receita, por meio do Despacho nº. 

3165/2015-SRE, indefere o pleito, tendo em vista o Despacho nº. 1118/2014, da DRF de 
Catalão, e o Parecer 01/2014-EDE, tendo em vista que o requerente não faz jus à 
convalidação estabelecida na referida legislação, pois não teria atendido os requisitos para 
convalidação do benefício fiscal e à extinção do crédito fiscal. 

 
Novamente intimado, os Sujeitos Passivos não comparecem ao feito. 
 
O ilustre sentenciador “a quo” refuta questões preliminares 

apresentadas e no mérito, julga procedente o lançamento, fls. 93/102.  
 
Intimados sobre a decisão supra os defendentes não se manifestam, 

fls. 103 a 109. 
 
Lavrado o termo de perempção, fl. 110.  
 
Em grau de recurso voluntário o polo passivo reafirma as alegações 

pronunciadas na fase monocrática, fls. 112/114. 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Ao compulsar e analisar as peças constitutivas desta lide, verifiquei 
que a decisão exarada pelo ilustre sentenciador ‘a quo” que julgou procedente o 
lançamento em face ao polo passivo deve ser mantida, conforme passo a expor:  

 



 

Configurada está a infração à legislação tributária, por utilização 
indevida do benefício fiscal, vez que o polo passivo utilizou irregularmente o benefício 
previsto no artigo 11, inciso III do Anexo IX do Decreto nº. 4.852/97, pois, deixou de 
contribuir para o PROTEGE GOIÁS, conforme Auditoria Básica do ICMS,   

 
Para a fruição do benefício fiscal questionado é exigido o 

recolhimento tempestivo da doação ao Fundo do PROTEGE, condição prevista na 
legislação tributária do Estado de Goiás, nos termos lecionados pelo artigo 86 do Decreto 
nº. 4852/97, que será transcrito na sequência, norma esta que não foi observada pela 
polaridade passiva. Em consequência disso, deverá ser mantida exigência estampada na 
folha de rosto deste volume, integramente, pois, não poderia a empresa se utilizar desse 
benefício condicionado sem o recolhimento integral ao Fundo do PROTEGE. Além do que 
a requerente não faz jus à pleiteada convalidação da utilização de benefício fiscal, por 
descumprimento à exigência estabelecida em lei.  

 

Art. 86. Quando o benefício fiscal for concedido sob condição e esta não for 
atendida, o contribuinte perde o direito ao benefício e fica obrigado ao 
pagamento do imposto acrescido das cominações legais cabíveis, desde a 
data da ocorrência do fato gerador em que tenha havido a utilização do 
benefício, ressalvada a disposição em contrário. 

 
Com a questão de mérito solucionada, volvo-me ao questionamento 

da defesa sobre a exclusão da lide da sujeição passiva solidária e a acolho, nos termos 
preconizados por decisão exarada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça.   

 
A indicação dos sócios, identificados nos documentos de fls. 04 e 05 

para responderem pelo crédito fazendário, deve vir acompanhada da comprovação de que 
eles tenham agido com excesso de poderes ou de forma fraudulenta ou prejudicial à 
sociedade, ou, ainda ao arrepio da lei comercial. 

 
O entendimento dominante no Superior Tribunal de Justiça é que “o 

não-recolhimento do tributo, por si só, não constitui infração à lei suficiente a ensejar a 
responsabilidade solidária dos sócios, ainda que exerçam gerência, sendo necessário 
provar que agiram os mesmos dolosamente, com fraude ou excesso de poderes.” (REsp 
898168/SP, Recurso Especial 2006/0238668-1, julgado em 21/02/2008 e publicado no DJ 
05/03/2008 p.1).  

 
Portanto, os bens do sócio de uma pessoa jurídica comercial não 

respondem, em caráter solidário, por dívidas fiscais assumidas pela sociedade. A 
responsabilidade tributária imposta por sócio-gerente, administrador, diretor ou equivalente 
só se caracteriza quando há dissolução irregular da sociedade ou se comprovar a prática 
de infração à lei pelo dirigente, e não apenas quando ele simplesmente exercia a gerência 
da empresa na época da ocorrência do fato gerador. 

 
Ademais, o simples inadimplemento não caracteriza infração legal. 

Inexistindo prova de que se tenha agido com excesso de poderes, ou infração de contrato 
social ou estatutos, não há falar-se em responsabilidade tributária do sócio e esse título ou 
a título de infração legal.  

 
Portanto, faço este voto com o entendimento firmado nesta Casa em 

processos que discutem esta questão e cuja razão do acolhimento da preliminar de 
exclusão do sócio solidário da lide se conserva de acordo com o meu juízo, que foi 
externado em outros julgados semelhantes.  

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Rcte/RCTE.htm#A34


 

  
Assim, voto conhecendo do recurso voluntário, negando-lhe 

provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. E, por maioria de votos, acolho a preliminar de exclusão dos solidários da lide, 
Rui Borges de Resende e Solange Mayumi Kotani, arguida pelos mesmos.  

 
 

Sala das sessões, em 17 de agosto de 2016. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01263/16 
 
Relator: Conselheiro Maurício Ribeiro de Paiva 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade. Insegurança na 
determinação da infração e cerceamento do direito de defesa. 
Rejeitadas. ICMS. Débito tributário inscrito na dívida ativa. 
Escrituração indevida de valores, a título de crédito outorgado. 
Omissão de recolhimento do imposto. Procedente em parte. 
Aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º do art. 71 da Lei 
nº 11.651/91. Rejeitada. 
 
1. Tornam-se inócuos os questionamentos sobre nulidade da 
lide, quando tais inquirições forem desprovidas de amparo 
legal; 
 
2. Reafirma-se a decisão exarada em sede monocrática, que 
julgou procedente em parte o lançamento, quando a instrução 
processual apontar omissão de recolhimento do imposto;  
 
3. A aplicação de benefício só será permitida nos caso em que 
houver previsão legal para essa aplicação. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 03 de agosto de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por 
insegurança na determinação da infração e a segunda, por cerceamento do direito de 
defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Mauricio Ribeiro de Paiva, Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira e Elias Alves dos Santos. Quanto ao mérito, também por votação 
unânime, conhecer do recurso, dar-lhe parcial provimento para confirmar a sentença 
singular e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 
127.823,91 (cento e vinte e sete mil, oitocentos e vinte e três reais e noventa e um 
centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros Mauricio Ribeiro de Paiva, Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira e Elias Alves dos Santos. E, por unanimidade de votos, rejeitar a 
aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º do art. 71 da Lei nº 11.651/91. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Mauricio Ribeiro de Paiva, Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira e Elias Alves dos Santos. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu pagamento 
do ICMS, em razão da escrituração indevida de valores, a título de crédito outorgado, 
referentes à utilização irregular do benefício previsto no artigo 11, inciso III, anexo IX do 
Decreto 4.852/97, pois possuía débito tributário, exigível, inscrito na dívida ativa, dessa 
forma estava impedido de usufruir do benefício fiscal, ao artigo 1° inciso II anexo IX do 
Decreto 4852/97. 

 
A autoridade lançadora indicou como infringidas as disposições dos 

artigos 58, § 3°, II, 64, do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) combinado 



 

com os artigos 1, §1°, anexo IX e art. 86 do Decreto 4.852/97. Proposta a aplicação da 
penalidade prevista no artigo 71, IV, "a", do CTE, com redação da Lei n° 17917/2012. 

 
O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: anexo 

estruturado – detalhamento do crédito tributário, mídia digital – CD, auditoria básica do 
ICMS, relatório sintético de benefícios condicionados, relatório analítico de benefícios 
condicionados, relação dos autos de infração inscrito em divida ativa com seus respectivos 
valores originais, consulta por inscrição "fls. 03 a 88". 

 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de "fls. 89 a 90". 
 
Em sua Impugnação, "fls. 93 a 109", ", o sujeito passivo alega em 

preliminar nulidade por cerceamento do direito de defesa e insegurança na determinação 
da infração, onde alega que os dispositivos legais indicados pela fiscalização como 
infringidos não são esclarecedores sobre quais são as condições exigíveis para gozo da 
redução da base de cálculo que teriam sido desatendidas, bem como por também ter 
faltado indicação sobre a qual a base de cálculo que deveria ter sido adotada nas 
operações, evidenciando, assim, o valor do ICMS a ser pago. 

 
Afirma que a penalidade para o caso de escrituração indevida de 

valores a título de crédito de imposto em desacordo com a legislação é uma "multa" no 
percentual de "100"% do valor do crédito do ICMS aproveitado, e que o presente caso não 
se trata de intenção de omissão de pagamento de tributo, pelo contrário, possui respaldo 
legal, desse modo, deve ser aplicada ao caso a regra esculpida no §8°do artigo 71 do 
CTE, com redução de 50% da multa, a qual não foi efetuada implica nulidade, 
demandando revisão fiscal para esse fim, tendo-se, em ato contínuo esse julgado. 

 
Quanto ao mérito aduz que a multa tem caráter confiscatório e 

abusivo, cuja a multa é de 100% do valor do imposto, sendo gritantemente confiscatório 
montante que supere 20%. Cita jurisprudências para enfatizar sua tese. 

 
Ao final, requer a improcedência do auto de infração. 
 
Anexou junto a Impugnação documentos de "fls. 110 a 114". 
 
Pela sentença n° 1102/2016 – JULP, "fls. 116 a 120", o julgador 

singular decidiu pela procedência parcial do auto de infração. Em sua fundamentação 
afirma que na própria descrição do fato, na inicial, consta a explicação em detalhe, o que 
não deixa qualquer dúvida sobre a condição desatendida.  

 
Afirma que o fiscal autuante juntou o relatório de fls. 17 e 18 em que 

consta todos os autos de infração inscritos em dívida ativa e a data da respectiva 
inscrição. 

 
Assevera que a penalidade é a do CTE, art. 71, IV-A, no montante de 

80% do valor imposto. 
 
Sustenta que a forma penal privilegiada, prevista no §8° do mesmo 

artigo, não se aplica ao presente caso pelas razões ora expostas. 
 
Defende não há insegurança na determinação da infração ora 

alegada. 



 

Quanto ao mérito, a defesa limitou-se meramente a tratar de aspecto 
confiscatório da multa cominada, enriquecendo seus argumentos com diversas citações 
de julgados da matéria e que a defesa equivocou-se sobre a precisa capitulação da multa 
cominada e, consequentemente, ao tipo penal a ela associado. 

 
Afirma que no tocante à penalidade cominada, é salutar verificar a 

subsunção do fato em concreto à norma e que não resta dúvida que tipo penal descrito se 
coaduna perfeitamente com o objeto da reclamação fiscal, não demandado qualquer 
readequação da pena cominada. 

 
Alega que ao levantamento, observa que o mesmo, embora efetuado 

com esmero e correção, apresentou um pequeno erro no transporte final do valor relativo 
a setembro da planilha de "conclusão após compensação do ICMS", de "fls. 05", para o 
quadro "Detalhamento do Crédito Tributário", fls. 03.  

 
Ao final julga parcialmente procedente no valor total R$ 127.823,91, 

por passar o ICMS de setembro de 2015 de R$ 1.444,04 para R$ 1.144,04. 
 
A Representação Fazendária, através do despacho n° 509/2016 –

GERF, "fl. 121", faz-se ciente e de acordo com a sentença supracitada que considerou 
parcialmente procedente o auto de infração. 

 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida no processo 

relacionado, em virtude de condenação em julgamento de 1ª Instância, ou; apresentar 
Recurso Voluntário de "fls. 122 a 124". 

 
Após ser devidamente intimado, o sujeito passivo apresenta Recurso 

Voluntário, "fls. 126 a 140", onde reitera seus argumentos utilizados em sua Impugnação 
em Primeira Instância. 

 
Encaminhe-se o presente processo a GERAJ, para Julgamento em 

Segunda Instância. "fl. 142". 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Sobre as preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela 
autuada, sendo a primeira, por insegurança na determinação da infração e a segunda, por 
cerceamento do direito de defesa, as rejeito por não haver nos elementos constitutivos da 
lide qualquer afronta ao capítulo que trata da nulidade dos atos processuais, insertos nos 
incisos III e IV do artigo 20 da Lei nº. 16.469/09. A infração e a correspondente penalidade 
foram corretamente aplicadas, a instrução processual em sede cognitiva efetivada com 
clareza, os prazos processuais respeitados, inclusive com vista dos autos à parte litigante, 
nos momentos processuais que por “ex legis” lhe são próprios.  

 
Com as questões incidentais solucionadas, volvo-me à razão de 

direito desta ação, com os fundamentos que se seguem:  
 
Trata-se de utilização indevida de benefício fiscal, por existência de 

crédito tributário exigível inscrito em dívida ativa.  
 



 

Em consequência, o Fisco estadual reclama o pagamento do ICMS 
omitido, juntamente com penalidade e acréscimos legais, conforme demonstrativos e 
documentos que se encontram acostados ao processo, com escopo de instruí-lo em sua 
fase de conhecimento. 

 
A regra restritiva ao uso de benefícios fiscais, pelo contribuinte que 

apresente débito inscrito em dívida ativa, consta do artigo 1º, do Anexo IX do RCTE, 
“verbis”:  

 

Art. 1º Os benefícios fiscais, a que se referem os arts. 83 e 84 deste 
regulamento, são disciplinados pelas normas contidas neste anexo.  

§ 1º A utilização dos benefícios fiscais previstos neste anexo, cuja 
concessão tenha sido autorizada por lei estadual, fica condicionada a que o 
sujeito passivo:  

I - esteja adimplente com o ICMS relativo à obrigação tributária cujo 
pagamento deva ocorrer no mês correspondente à referida utilização;  

II - não possua crédito tributário inscrito em dívida ativa.  

III - Revogado; (Redação revogada pelo Decreto nº 8.309 - vigência: 
01.08.14) 

§ 1º-A A condição estabelecida no inciso II do § 1º aplica-se, também, ao 
crédito outorgado previsto neste anexo, cuja concessão decorra de 
convênio celebrado no âmbito do CONFAZ  (Convênio ICMS 20/08).  

 

Mediante as assertivas supra, mantenho o entendimento trazido a 
lume pelo nobre sentenciador singular, que julgou parcialmente procedente o lançamento, 
argumentando para tanto que embora o trabalho exordial tenha sido efetuado com esmero 
e correção, apresentou um pequeno erro no transporte final do valor relativo a setembro 
da planilha de "conclusão após compensação do ICMS", de "fls. 05", para o quadro 
"Detalhamento do Crédito Tributário", fls. 03, fato que justifica a procedência parcial da 
lide, no valor total R$ 127.823,91 (cento e vinte e sete mil, oitocentos e vinte e três reais e 
noventa e um centavos) por passar o ICMS de setembro de 2015 de R$ 1.444,04 para R$ 
1.144,04. 

 
Desacolho o pedido de aplicação da forma privilegiada, prevista no 

§8º do artigo 71 do CTE, vez que a exigência estampada na folha de rosto deste volume é 
referente a tributo, e não a multa formal, única razão em que se poderia aplicar no citado 
benefício, o que não é o caso.   

 
Assim, voto rejeitando as preliminares de nulidade da peça básica, 

arguidas pela autuada, sendo a primeira, por insegurança na determinação da infração e a 
segunda, por cerceamento do direito de defesa. Quanto ao mérito, também por votação 
unânime, conheço do recurso voluntário, dou-lhe parcial provimento para confirmar a 
sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do 
ICMS de R$ 127.823,91 (cento e vinte e sete mil, oitocentos e vinte e três reais e noventa 
e um centavos). E, por unanimidade de votos, rejeito a aplicação da forma privilegiada 
prevista no § 8º do art. 71 da Lei nº 11.651/91. 

 
 
 

Sala das sessões, em 17 de agosto de 2016. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01264/16 
 
Relator: Conselheiro Maurício Ribeiro de Paiva 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade. Insegurança na 
determinação da infração e cerceamento do direito de defesa. 
Rejeitadas. ICMS. Débito tributário inscrito na dívida ativa. 
Escrituração indevida de valores, a título de crédito outorgado. 
Omissão de recolhimento do imposto. Procedente em parte. 
Aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º do art. 71 da Lei 
nº 11.651/91. Rejeitada. 
 
1. Tornam-se inócuos os questionamentos sobre nulidade da 
lide, quando tais inquirições forem desprovidas de amparo 
legal; 
 
2. Reafirma-se a decisão exarada em sede monocrática, que 
julgou procedente em parte o lançamento, quando a instrução 
processual apontar omissão de recolhimento do imposto;  
 
3. A aplicação de benefício só será permitido nos caso em que 
houver previsão legal para essa aplicação. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 03 de agosto de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por 
insegurança na determinação da infração e a segunda, por cerceamento do direito de 
defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Mauricio Ribeiro de Paiva, Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira e Elias Alves dos Santos. Quanto ao mérito, também por votação 
unânime, conhecer do recurso, dar-lhe parcial provimento para confirmar a sentença 
singular e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 
516.014,78 (quinhentos e dezesseis mil e quatorze reais e setenta e oito centavos). 
Participaram do julgamento os Conselheiros Mauricio Ribeiro de Paiva, Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira e Elias Alves dos Santos. E, por unanimidade de votos, rejeitar a 
aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º do art. 71 da Lei nº 11.651/91. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Mauricio Ribeiro de Paiva, Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira e Elias Alves dos Santos. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo realizou saídas das 
mercadorias relacionadas nos documentos (relação em anexo) no período de 01/01/2015 
a 30/09/2015 com utilização indevida da redução de base de cálculo prevista no artigo, 8° 
inciso VIII, anexo IX do Decreto 4.852/97, pois (estava com debito inscrito em dívida ativa, 
a partir de 08/08/2011 conforme relatório de inscrição da dívida ativa anexo, contrariando 
o que dispões o artigo 1° inciso II do anexo IX do decreto acima referido, correspondendo 
a uma tributação final inferior à prevista na legislação.  

 
A autoridade lançadora indicou como infringida as disposições dos 

artigos do 15 e 64 Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) combinado com o 



 

artigo 86 do Decreto 4852/97. Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, IV 
A do CTE, com redação da Lei n° 17519/2011. 

 
O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: anexo 

estruturado – detalhamento do crédito tributário, mídia digital – CD, auditoria básica do 
ICMS, ajustes do contribuinte, ajustes ofício, relatório sintético de benefícios 
condicionados, relação dos autos de infração inscrito em dívida ativa com seus 
respectivos valores originais, relação do sujeito passivo, consulta por inscrição "fls. 03 a 
89". 

 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de "fls. 90 a 91" 
 
Em sua Impugnação, "fls. 94 a 110", o sujeito passivo alega em 

preliminar nulidade por cerceamento do direito de defesa e insegurança na determinação 
da infração, onde alega que os dispositivos legais indicados pela fiscalização como 
infringidos não são esclarecedores sobre quais são as condições exigíveis para gozo da 
redução da base de cálculo que teriam sido desatendidas, bem como por também ter 
faltado indicação sobre a qual a base de cálculo que deveria ter sido adotada nas 
operações, evidenciando, assim, o valor do ICMS a ser pago. 

 
Afirma que a penalidade para o caso de escrituração indevida de 

valores a título de crédito de imposto em desacordo com a legislação é uma "multa" no 
percentual de "100"% do valor do crédito do ICMS aproveitado, e que o presente caso não 
se trata de intenção de omissão de pagamento de tributo, pelo contrário, possui respaldo 
legal, desse modo, deve ser aplicada ao caso a regra esculpida no §8°do artigo 71 do 
CTE, com redução de 50% da multa, a qual não foi efetuada implica nulidade, 
demandando revisão fiscal para esse fim, tendo-se, em ato contínuo esse julgado. 

 
Quanto ao mérito aduz que a multa tem caráter confiscatório e 

abusivo, cuja a multa é de 100% do valor do imposto, sendo gritantemente confiscatório 
montante que supere 20%. Cita jurisprudências para enfatizar sua tese. Ao final, requer a 
improcedência do auto de infração. Anexou documentos "fls. 112 a 116". 

 
Pela sentença nº 1098/ 2016, "fls. 118 a 123", o julgador singular 

decidiu pela procedência parcial do auto de infração. Em sua fundamentação afirma que 
na própria descrição do fato, na inicial, consta a explicação em detalhe, o que não deixa 
qualquer dúvida sobre a condição desatendida.  

 
Afirma que o fiscal autuante juntou o relatório de fls. 18 e 19 em que 

consta todos os autos de infração inscritos em dívida ativa e a data da respectiva 
inscrição. 

 
Aduz acerca do levantamento, foi o mesmo efetuado com base com 

base nos dados das notas fiscais emitidas, obtidos pelo SINTEGRA, que constam do CD 
juntado aos autos, sendo determinado o montante do benefício utilizado e totalizado para 
cada mês, lançado como débito de ofício. 

 
Assevera que a penalidade é a do CTE, art. 71, IV-A, no montante de 

80% do valor imposto. 
 
Sustenta que a forma penal privilegiada, prevista no §8° do mesmo 

artigo, não se aplica ao presente caso pelas razões ora expostas. 



 

 
Defende não há insegurança na determinação da infração ora 

alegada. 
 
Quanto ao mérito, a defesa limitou-se meramente a tratar de aspecto 

confiscatório da multa cominada, enriquecendo seus argumentos com diversas citações 
de julgados da matéria. 

 
Alega que a defesa equivocou-se sobre a precisa capitulação da 

multa cominada e, consequentemente, ao tipo penal a ela associado. 
 
Afirma que o levantamento embora efetuado com esmero e correção 

apresentou um pequeno erro, os valores de totalizações mensais dos montantes de 
redução de base de cálculo indevidamente utilizada foram lançados no campo 51 da 
planilha de fls. 06 da auditoria básica do ICMS como débito de ofício, e, em seguida, 
transportados para o quadro de detalhamento do crédito tributário, de fls. 03. Ao 
transportar tais valores do quadro das fls. 06 para as fls. 03 o agente fiscal equivocou-se e 
lançou o valor relativo a julho/2015, R$ 65.055,02 em duplicidade com o mês seguinte, 
agosto, transportando o valor correto de agosto nas fls. 06, R$ 68.255,15, para setembro 
nas fls. 03, quando a este último caberia ZERO. 

 
Ao final, aduz que assim, o valor total lançado, R$ 581.069,80 ficou 

indevidamente majorado em R$ 65.055,02, devendo o total correto ser R$ 516.014,78, tal 
como aparece na totalização do campo 51, fls. 06. 

 
A Representação Fazendária, através do despacho n° 449/2016 –

GERF, "fl. 124", faz-se ciente e de acordo com a sentença supracitada que considerou 
parcialmente procedente o auto de infração. 

 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida no processo 

relacionado, em virtude de condenação em julgamento de 1ª Instância, ou; apresentar 
Recurso Voluntário de "fls. 125 a 127". 

 
Após ser devidamente intimado, o sujeito passivo apresenta Recurso 

Voluntário, "fls. 129 a 145", onde reitera seus argumentos utilizados em sua Impugnação 
em Primeira Instância. 

 
Encaminhe-se o presente processo a GERAJ, para Julgamento em 

Segunda Instância. "fl. 147" 
 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Sobre as preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela 
autuada, sendo a primeira, por insegurança na determinação da infração e a segunda, por 
cerceamento do direito de defesa, as rejeito por não haver nos elementos constitutivos da 
lide qualquer afronta ao capítulo que trata da nulidade dos atos processuais, insertos nos 
incisos III e IV do artigo 20 da Lei nº. 16.469/09. A infração e a correspondente penalidade 
foram corretamente aplicadas, a instrução processual em sede cognitiva efetivada com 
clareza, os prazos processuais respeitados, inclusive com vista dos autos à parte litigante, 
nos momentos processuais que por “ex legis” lhe são próprios.  



 

 
Com as questões incidentais solucionadas, volvo-me à razão de 

direito desta ação, com os fundamentos que se seguem:  
 
Trata-se de utilização indevida de benefício fiscal, por existência de 

crédito tributário exigível inscrito em dívida ativa.  
 
Em consequência, o Fisco estadual reclama o pagamento do ICMS 

omitido, juntamente com penalidade e acréscimos legais, conforme demonstrativos e 
documentos que se encontram acostados ao processo, com escopo de instruí-lo em sua 
fase de conhecimento. 

 
A regra restritiva ao uso de benefícios fiscais, pelo contribuinte que 

apresente débito inscrito em dívida ativa, consta do artigo 1º, do Anexo IX do RCTE, 
“verbis”:  

 

Art. 1º Os benefícios fiscais, a que se referem os arts. 83 e 84 deste 
regulamento, são disciplinados pelas normas contidas neste anexo.  

§ 1º A utilização dos benefícios fiscais previstos neste anexo, cuja 
concessão tenha sido autorizada por lei estadual, fica condicionada a que o 
sujeito passivo:  

I - esteja adimplente com o ICMS relativo à obrigação tributária cujo 
pagamento deva ocorrer no mês correspondente à referida utilização;  

II - não possua crédito tributário inscrito em dívida ativa.  

III - Revogado; (Redação revogada pelo Decreto nº 8.309 - vigência: 
01.08.14) 

§ 1º-A A condição estabelecida no inciso II do § 1º aplica-se, também, ao 
crédito outorgado previsto neste anexo, cuja concessão decorra de 
convênio celebrado no âmbito do CONFAZ  (Convênio ICMS 20/08).  

 

Mediante as assertivas supra, mantenho o entendimento trazido a 
lume pelo nobre sentenciador singular, que julgou parcialmente procedente o lançamento, 
argumentando para tanto que embora o trabalho exordial tenha sido efetuado com esmero 
e correção, apresentou um pequeno erro no transporte final do valor relativo a julho/2015, 
R$ 65.055,12, em duplicidade com p mês seguinte, agosto, transportando o valor correto 
de agosto, fl. 06, R$ 68.255,15, para setembro, na fl. 03, quando a este último caberia 
zero. Assim, o valor total lançado, R$ 581.069,80, ficou indevidamente majorado em R$ 
65.055,02, devendo o total correto ser R$ 516.014,78  

 
 
Desacolho o pedido de aplicação da forma privilegiada, prevista no 

§8º do artigo 71 do CTE, vez que a exigência estampada na folha de rosto deste volume é 
referente a tributo, e não a multa formal, única razão em que se poderia aplicar no citado 
benefício, o que não é o caso.   

 
Assim, voto rejeitando as preliminares de nulidade da peça básica, 

arguidas pela autuada, sendo a primeira, por insegurança na determinação da infração e a 
segunda, por cerceamento do direito de defesa. Quanto ao mérito, também por votação 
unânime, conheço do recurso voluntário, dou-lhe parcial provimento para confirmar a 
sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do 
ICMS de R$ 516.014,78 (quinhentos e dezesseis mil, quatorze reais e setenta e oito 
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centavos). E, por unanimidade de votos, rejeito a aplicação da forma privilegiada prevista 
no § 8º do art. 71 da Lei nº 11.651/91. 

 
 

 
 

Sala das sessões, em 17 de agosto de 2016. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01285/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Washington Luis Freire de Oliveira 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade por insegurança 
na determinação da infração. Rejeitada. Exclusão do sócio 
administrador. Rejeitado. ICMS. Obrigação principal. Auditoria 
Básica do ICMS. Estorno de crédito de saídas isentas. 
Procedência. 
 
1. A preliminar de nulidade por insegurança na determinação da 
infração deve ser afastada quando a acusação fiscal, claramente 
descrita no auto de infração, estiver devidamente instruída; 
 
2. Os diretores, gerentes, administradores ou representantes da 
pessoa jurídica são solidariamente obrigados ao pagamento do 
imposto, relativamente à operação ou prestação decorrente dos 
atos que praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem 
responsáveis (CTE, art. 45, XII); 
 
3 - O sujeito passivo deve efetuar o estorno do imposto de que 
se tiver creditado sempre que a mercadoria ou bem que 
entraram no estabelecimento forem objeto de saída 
correspondente isenta ou não tributada; 
 
4 - Deve ser confirmado o lançamento do crédito tributário no 
qual a irregularidade, eficazmente demonstrada pelo Fisco, não 
tenha sido afastada pela contestação do sujeito passivo. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 19 
de julho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da 
peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Mauricio Ribeiro de Paiva, Washington Luis 
Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João 
Divino de Brito, Márcio Nogueira Pedra, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de 
Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Luis 
Antônio da Silva Costa, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza 
Santos Mariano, Heli José da Silva, Valdir Mendonça Alves, Aldeci de Souza Flor, José 
Luiz Rosa e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de 
exclusão do solidário da lide, arguida pelo Conselheiro Relator. Foram vencedores os 
Conselheiros Washington Luis Freire de Oliveira, Marlene Maria da Silva Ruguê 
Bernardes, Márcio Nogueira Pedra, Gilmar Rodrigues de Almeida, Victor Augusto de Faria 
Morato, Luis Antônio da Silva Costa, Lidilone Polizeli Bento, Heli José da Silva, Aldeci de 
Souza Flor, Jorge Antônio Bezerra Oliveira e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur 
Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros 
Mauricio Ribeiro de Paiva, José Pereira D'abadia, João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo 
Carvalho, Masayuki Missao, Edson Abrão da Silva, Nivaldo José Mendes, Rickardo de 
Souza Santos Mariano, Valdir Mendonça Alves e José Luiz Rosa. Quanto ao mérito, por 
maioria de votos, conhecer do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, negar-lhe 
provimento para manter a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração.  



 

Foram vencedores os Conselheiros Mauricio Ribeiro de Paiva, Washington Luis Freire de 
Oliveira,  Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Márcio Nogueira 
Pedra, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor 
Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Luis Antônio da Silva Costa, Nivaldo José 
Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, 
Valdir Mendonça Alves, Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa e Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira. Vencido o Conselheiro José Pereira D'abadia que votou conhecendo do recurso, 
dando-lhe provimento para reformar a decisão cameral e considerar improcedente o auto 
de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Recurso do Contribuinte ao Conselho Pleno interposto 
contra decisão cameral que não acolheu as preliminares de nulidade e no mérito julgou o 
auto de infração procedente. 

 
A acusação fiscal é de que o sujeito passivo omitiu o pagamento de 

do ICMS no valor de R$ 43.223,79 (quarenta e três mil, duzentos e vinte e três reais e 
setenta e nove centavos), em razão da falta de estorno de crédito do ICMS, referente à 
entrada de farinha de carne, farinha de osso, farinha de sangue e couro bovino, cujas 
saídas foram contempladas com isenção, conforme Auditoria Básica do ICMS, 
demonstrativos auxiliares e cópias dos Livros de Registro de Apuração de ICMS, no 
exercícios de 2008. 

 
Identificado como sujeito passivo solidário a pessoa de EDMAR 

NILTON ASSIS, nos termos do art. 45, inciso XII da Lei 11.651/91, declarado revel e 
perempto, conforme termos próprios de fls. 46-A e 78. 

 
Inconformada com a decisão singular que manteve na íntegra o 

lançamento, a empresa autuada apresentou recurso voluntário, no qual alegava, em 
preliminar, a nulidade do auto de infração por insegurança na determinação da infração, a 
nulidade parcial por cerceamento ao direito de defesa com consequente retorno para 
julgamento em primeira instância e, no mérito, a improcedência do auto de infração. 

 
A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário decidiu, por 

unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica e da decisão 
singular por cerceamento ao direito de defesa, por maioria de votos, rejeitar a preliminar 
de nulidade por insegurança na determinação da infração e, no mérito, por maioria de 
votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. 

 
O sujeito passivo recorre ao Conselho Pleno, arguindo, em 

preliminar, a nulidade por insegurança na determinação da infração porque, no seu 
entendimento, não haveria sintonia entre o conjunto probatório e a redação do histórico do 
auto de infração.  

 
Em relação ao mérito, a autuada relata que o levantamento fiscal foi 

executado com falhas técnicas que resultaram em uma cobrança bem superior ao que 
seria efetivamente devido, menciona que não há embasamento fático para o lançamento 
do imposto.   

 
É o relatório. 
 



 

 
V O T O 

 
 

Na sessão de julgamento, durante os debates que antecedem a 
votação, foi arguida pelo Conselheiro Relator a preliminar de exclusão do sujeito passivo 
solidário, sob fundamento de que a pessoa física não poderia ser responsabilizada pelas 
infrações fiscais cometidas pela empresa. 

 

Como o devido respeito ao entendimento esposado pelo ilustre Conselheiro Relator, 

essa preliminar não deve ser acolhida porque, consoante regra insculpida no artigo 45, 

XII do Código Tributário Estadual, o administrador da empresa responde 

solidariamente com o contribuinte relativamente à operação ou prestação decorrente 

dos atos que praticar, intervir ou pela omissão de que for responsável, in verbis: 
 
Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 
[...] 
XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 

administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou 

prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão de que 

forem responsáveis;  

 
No presente caso, o administrador da firma autuada ao omitir o 

pagamento do ICMS, em decorrência da falta de estorno de crédito de mercadorias que 
saíram com isenção, concorreu para a prática da infração tributária, ficando, nos termos 
do inciso XII do artigo 45 do CTE, reproduzido em linhas anteriores, solidariamente 
obrigado ao pagamento do ICMS devido e demais acréscimos legais. 

 
No tocante a preliminar de nulidade desde o início por insegurança 

na determinação da infração, entendo que há total sintonia e coerência dos 
demonstrativos fiscais com a descrição do fato narrada no lançamento. 

 
Ao contrário do que foi alegado pela recorrente, o lançamento de 

ofício indicou os dispositivos infringidos corretamente, bem como descreveu a 
irregularidade praticada de forma clara e precisa, sendo anexados os documentos 
necessários à comprovação da irregularidade denunciada na inicial.  

 
No mérito, a defesa não apresentou qualquer argumento ou prova 

capaz de modificar o entendimento cameral de procedência do auto de infração. 
 
O levantamento fiscal que instrui o lançamento é a Auditoria Básica 

do ICMS na qual o Fisco indica mês a mês o valor do crédito aproveitado indevidamente.  
 
Ao promover a saída de mercadoria com o benefício fiscal da 

isenção (farinha de carne, de osso e de sangue e couro bovino) a empresa fica obrigada a 
efetuar o estorno do imposto de que se tiver creditado, conforme dispõe o art. 61, I, “a” da 
Lei n.º 11.651/91, CTE: 

 



 

Art. 61. O sujeito passivo deverá efetuar o estorno do imposto de que se 
tiver creditado, sempre que o serviço tomado, a mercadoria ou bem 
entrados no estabelecimento, quando: 
I - imprevisível a ocorrência das circunstâncias seguintes, na data da 
entrada da mercadoria ou da utilização do serviço que: 
a) for objeto de saída ou prestação de serviço correspondente isenta ou 
não-tributada; 

 
Destaque-se que os valores dos estornos parciais realizados pelo 

sujeito passivo foram abatidos do total exigido, conforme discriminado na Auditoria Básica 
do ICMS.  

 
O cálculo adotado no lançamento para obtenção do montante a ser 

estornado, fls. 14, no meu entendimento está correto não merecendo qualquer correção 
ou reparo a ser efetuado em razão da metodologia adotada. 

 
Ante o exposto, não acolho a preliminar de nulidade do auto de 

infração por insegurança na determinação da infração, arguida pela recorrente, rejeito a 
preliminar de exclusão do solidário da lide, arguida pelo Conselheiro Relator, e, no mérito, 
conheço do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, nego-lhe provimento para 
manter a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 23 de agosto de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01305/16 
 
Relator: Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Preliminar de nulidade 'ab 
initio' do processo por insegurança na determinação da 
infração. Rejeitada. Creditamento do ICMS relativo à aquisição 
de mercadoria destinada ao uso ou consumo sem observância 
da limitação temporal prevista no art. 33 da Lei Complementar nº 
87/96. Impossibilidade. Créditamento do ICMS relativo à 
aquisição de óleo diesel sem observância do limite técnico 
estabelecido na Instrução Normativa nº 673/2004-GSF. 
Impossibilidade. Procedência do auto de infração. 
I - Não há que ser acolhida a preliminar de nulidade do processo 
por insegurança na determinação da infração quando estiver 
correta e instrução processual e a descrição do fato se 
apresentar clara e congruente com a documentação instrutória 
que serve de base à acusação fiscal. 
II - A Lei Complementar nº 87/96, embora tenha assegurado, em 
termos gerais, o direito ao crédito inclusive o relativo a 
mercadoria destinada ao uso ou consumo do sujeito passivo 
(art. 20), impôs uma limitação temporal a utilização do referido 
crédito ao estabelecer em seu art. 33 que somente darão direito 
de crédito as mercadorias destinadas ao uso ou consumo do 
estabelecimento nele entradas a partir de 1º de janeiro de 2020; 
III - A Instrução Normativa nº 673/2004-GSF estabeleceu um 
limite técnico ao creditamento do Imposto relativo à aquisição 
de óleo diesel pelo produtor rural,  de modo que o crédito 
apenas é admitido até o limite de 85 (oitenta e cinco) litros por 
hectare da área utilizada para agricultura, por safra; 
IV - É correta a exigência do ICMS, juntamente com os 
acréscimos legais, relativamente à parcela do imposto creditado 
em desacordo com o estabelecido na legislação tributária 
aplicável. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de maio de 2016, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de 
nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na determinação da 
infração. Foram vencedores os Conselheiros Jorge Antônio Bezerra Oliveira e Cláudio 
Henrique de Oliveira. Vencido o Conselheiro João Divino de Brito. Quanto ao mérito, por 
maioria de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença 
singular que considerou procedente o auto de infração. Foram vencedores os 
Conselheiros Jorge Antônio Bezerra Oliveira e Cláudio Henrique de Oliveira. Vencido o 
Conselheiro João Divino de Brito que votou pela improcedência do lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de exigência fiscal, feita em face do sujeito passivo em epígrafe, 
consubstanciada na seguinte descrição do fato constante do auto de infração: 
 



 

Deixou de estornar, em Janeiro/2014, o crédito do ICMS, na importância de R$ 
10.850,69 (dez mil e oitocentos e cinquenta reais e sessenta e nove centavos), 
correspondente à escrituração indevida de créditos do ICMS relativos à entrada 
de mercadorias destinadas ao uso/consumo do estabelecimento, juntamente com 
os créditos oriundos da quantidade de combustível que ultrapassou o volume 
máximo permitido de 29.665 litros, apurado na proporção de 85 litros/hectare, em 
face da área plantada de 349 (Trezentos e quarenta e nove) hectares, referente à 
entrada do óleo diesel efetivamente consumido em máquina agrícola do 
estabelecimento, apesar de notificado para proceder esse estorno de crédito, 
conforme auto de infração nº 4.01.14.016393.36 e Notificação Fiscal 001 emitida 
em 03/06/2014. Em consequência, deverá pagar o ICMS no valor acima 
mencionado, juntamente com os acréscimos legais, conforme demonstrativo e 
documentos anexos. 

 

Conforme descrito, duas são as causas de estorno do crédito do ICMS: 1) 
a escrituração indevida de créditos relativos a entrada de mercadorias destinada a uso/ 
consumo do estabelecimento e 2) a escrituração em excesso de créditos referentes à 
aquisição de combustível, em relação a parcela que ultrapassou o volume máximo 
permitido de 29665 litros (considerando a área cultivada), correspondente a proporção de 
85 litros por hectare. 

 

Contatos como infringidos os artigos 58, § 3º, II e 64 e 147-A, da Lei 
11.651/91, c/c o artigo 522 do Decreto 4.852/97 e artigo 17, Parágrafo Único da Instrução 
Normativa 673/2004-GSF, levando à aplicação da penalidade prevista no artigo 71, IV, “c”, 
da Lei 11.651/91, com a redação da Lei 17.917/2012. 

 

Instruem o processo, dentre outros documentos, a notificação fiscal de fls. 
04, a resposta formalizada pelo sujeito passivo, de fls. 07/12 e o CD contendo os arquivos 
no formato XML das notas fiscais eletrônicas correspondentes aos créditos escriturados 
indevidamente. 

 

Interposta impugnação em primeira instância, é prolatada a sentença de 
primeiro grau de nº 43/2016-JULP (fls. 64/65), a qual, na parte relativa ao mérito, encontra-
se assim fundamentada: 

 

O cerne da questão encontra-se no direito ou não do crédito. No caso de 
aquisição de mercadorias destinados a uso ou consumo, o direito ao crédito é 
concedido somente a partir de 1o de janeiro de 2020, conforme preceitua o artigo 
522, I, do Decreto 4.852/97. No que diz respeito ao aproveitamento de créditos 
pelas aquisições de óleo diesel destinado a agricultura, a administração 
fazendária, visando coibir abusos no aproveitamento de tais créditos, considerou 
cabível a proporção de 85 litros por hectare (artigo 17, Parágrafo Único da 
Instrução Normativa n° 673/2004). No presente caso o auditor efetuou os 
cálculos com base na área plantada do contribuinte, conforme também resta 
demonstrado através do documento de fls. 4 do PAT 4011401635420, já julgado 
procedente. Entendo que não houve violação do princípio da não cumulatividade 
do ICMS, haja vista que quanto aos materiais de uso ou consumo há expressa 
vedação temporária vide artigo 522, I, do RCTE e quanto ao óleo diesel, a 
referida Instrução Normativa veio disciplinar dentro do princípio da razoabilidade, 
o aproveitamento de tais créditos, a bem da justiça tributária. 
 

Dessa forma, como os trabalhos realizados nesse sentido foram 
considerados procedentes, inclusive o PAT 4011401639336, também este se encontra, 
pelos motivos nele expostos, conforme consta desta sentença. 

 
Inconformada com a decisão de primeira instância, o sujeito passivo 

autuado interpõe o presente recurso voluntário alegando, em preliminar, a nulidade do 
auto de infração por insegurança na determinação da infração caracterizada pela ausência 



 

de motivação, haja vista que este foi lavrado sem qualquer preocupação em se verificar a 
veracidade material das informações prestadas, denotando a carência da necessária 
motivação da mencionada decisão. 

 

Neste sentido, registra que o auto de infração em análise apenas afirmou 
que a tomada de créditos seria descabida, não tendo demonstrado, em nenhum momento, 
o motivo exato da impossibilidade da tomada de crédito violando diretamente o princípio 
constitucional da não-cumulatividade do ICMS. 

 

Argumenta ainda, nulidade do auto de infração por ausência material de 
prova contra o contribuinte, Visto que a administração cabe provar a legitimidade de seus 
atos, conforme ensina o Professor Paulo de Barros Carvalho, para quem “não se acredita 
mais na inversão da prova por força da presunção de legitimidade dos atos administrativos 
e tampouco se pensa que esse atributo exonera administração de provar as ocorrências 
que se afirma terem existido”. 

 

Noutro ponto, acrescenta que não é possível verificar com clareza como 
autoridade fiscal chegou ao valor do débito lançado, por exemplo, não se sabe se foi 
realizada a compensação de ofício com créditos existentes de ICMS da conta gráfica do 
contribuinte e. em caso positivo, qual foi o valor utilizado, circunstância esta 
caracterizadora da insegurança na determinação da infração. 

 

Quanto ao mérito entende que a ação fiscal fere o princípio da não-
cumulatividade do ICMS, assegurando que qualquer restrição a este princípio só poderia 
advir do próprio texto constitucional.  

 

Expressa o entendimento de que o direito ao crédito do ICMS surge no 
exato instante em que se verifica a ocorrência do seu fato jurídico tributário, 
independentemente da natureza jurídica das operações que geraram crédito, não havendo 
vinculação, portanto, do crédito gerado nas etapas anteriores e as etapas posteriores da 
mesma natureza. Afirma que dentro desse contexto é que a lei kandir, em seu artigo 20, 
caput, assegura ao sujeito passivo do ICMS o direito de se creditar do imposto exigido nas 
operações anteriores relativamente aquisição de mercadorias destinadas ao uso ou 
consumo. 

 

Argumenta também que o artigo 17 da instrução normativa 673/2004 Viola 
o princípio da legalidade, visto que este tipo de instrumento normativo não constitui meio 
capaz de gerar qualquer obrigação aos particulares, não servindo como base para 
lavratura do auto de infração em apreço. 

 

Questiona a multa aplicada, sob o aumento de que esta afronta o princípio 
da vedação ao confisco, que destina-se a proteger os cidadãos de eventuais cobranças 
abusivas de tributos por parte do Estado, fixando que “a multa não pode ultrapassar os 
limites de sua finalidade, a ponto de ser utilizada como instrumento arrecadatório”. 

 

Ao final requer que sejam acolhidas as preliminares arguidas e, no mérito, 
pede a improcedência do lançamento fiscal. 

 

É o relatório. Decido. 
 

VOTO 
 

De início, analisando a documentação que instrui o presente processo, 
vejo que não subsiste a alegação de nulidade do feito por insegurança na determinação 
da infração, uma vez que o trabalho fiscal encontra-se perfeitamente bem instruído, com 
os arquivos inseridos na mídia eletrônica de fls. 17. 



 

Assim, não a ausência de motivação nem ausência de provas materiais 
nos presentes autos. Ademais, o cálculo do diferencial de alíquotas de 5% é feito de 
maneira direta, conforme se vê na planilha de fls. 04/05. 

Por outro lado, é de se ver que o sujeito passivo autuado se defende 
quanto á matéria de mérito, demonstrando absoluta compreensão do que lhe é exigido.  
Não há falta de clareza, não há falhas, não há impropriedades nem inconsistências no 
trabalho elaborado pela fiscalização estadual. 

Com efeito, não há que ser acolhida a preliminar de nulidade do processo 
por insegurança na determinação da infração quando estiver correta e instrução 
processual e a descrição do fato se apresentar clara e congruente com a documentação 
instrutória que serve de base à acusação fiscal. 

A matéria passada no presente processo já foi objeto de reiteradas 
decisões por este Conselho Administrativo Tributário. 

Trata-se, de um lado, da vedação temporária à utilização de créditos 
relativos às aquisições de mercadorias destinadas ao uso e consumo do contribuinte. 
Como se sabe, a lei complementar nº 87/96, embora tenha assegurado, em termos gerais, 
o direito ao crédito inclusive o relativo a mercadoria destinada ao uso ou consumo do 
sujeito passivo (art. 20), impôs uma limitação temporal a utilização do referido crédito ao 
estabelecer em seu art. 33 que somente darão direito de crédito as mercadorias 
destinadas ao uso ou consumo do estabelecimento nele entradas a partir de 1o de janeiro 
de 2020.  

Veja-se a transcrição, verbis: 

Art. 20. Para a compensação a que se refere o artigo anterior, é assegurado ao 
sujeito passivo o direito de creditar-se do imposto anteriormente cobrado em 
operações de que tenha resultado a entrada de mercadoria, real ou simbólica, no 
estabelecimento, inclusive a destinada ao seu uso ou consumo ou ao ativo 
permanente, ou o recebimento de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal ou de comunicação. 

… 

Art. 33. Na aplicação do art. 20 observar-se-á o seguinte: 

… 

I – somente darão direito de crédito as mercadorias destinadas ao uso ou 
consumo do estabelecimento nele entradas a partir de 1o de janeiro de 2020;  
(Redação dada pela Lcp nº 138, de 2010)  

… 

Desta forma a irresignação do sujeito passivo recorrente não se amolda ao 
estabelecido pela ordem jurídica vigente, visto que, em termos definitivos, ele não faz jus 
crédito fiscal em comento, o qual foi apropriado indevidamente. 

Outro ponto que integra a controvérsia diz respeito à limitação quantitativa 
imposta pela instrução normativa nº 673/2004. Estamos falando, especificamente, do art. 
17, e seu parágrafo único, da referida instrução, conforme abaixo transcrito, verbis: 

Art. 17. O produtor ou o extrator credenciado nos termos do art. 2º deve apropriar 
o crédito de acordo com a regra comum prevista no RCTE, inclusive em relação 
às hipóteses de vedação ou estorno. 

Parágrafo único. O crédito do imposto relativo à aquisição do óleo diesel pelo 
contribuinte referido no caput, efetivamente consumido em máquina agrícola, fica 
limitado a 85 (oitenta e cinco) litros por hectare da área utilizada para agricultura, 
por safra, e a 48 (quarenta e oito) litros, a cada 4 (quatro) anos, por hectare para 
pecuária. 



 

De se ver que a norma complementar goiana estabeleceu um limite 
técnico ao creditamento do Imposto relativo à aquisição de óleo diesel pelo produtor rural, 
de modo que o crédito apenas é admitido até o limite de 85 (oitenta e cinco) litros por 
hectare da área utilizada para agricultura, por safra.  Desta forma, apenas na hipótese 
comprovada de realização de mais de uma safra por exercício é que se pode atribuir ao 
produtor rural crédito em proporção que alcance o dobro de litros por hectare durante do 
ano. Como é de conhecimento notório, algumas culturas agrícolas permitem duas safras 
(dois plantios e duas colheitas) ao ano. Fora dessa hipótese, a regra geral estabelecida, 
limita o crédito na proporção de 85 (oitenta e cinco) litros por hectare da área cultivada. 

Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade da peça básica, arguida 
pela autuada, por insegurança na determinação da infração e quanto ao mérito, conheço 
do recurso voluntário, nego-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. 

 

 
 

Sala das sessões, em 24 de agosto de 2016. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01372/16 
 
Relator: Conselheiro Rodolfo Ramos Caiado 
 

 
EMENTA: ICMS.  Auditoria Básica de ICMS. Créditos irregulares. 
Escrituração indevida de valores, a título de créditos 
escriturados. Procedente em parte.  
 
O trabalho revisional respalda o entendimento de que a decisão 
cameral deve ser reformada para que o feito seja julgador 
procedente em parte, conforme aponta a diligência. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 19 
de julho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do recurso do Contribuinte 
para o Conselho Pleno, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a decisão 
cameral e considerar  parcialmente procedente o auto de infração no valor do  ICMS de 
R$ 57.735,97 (cinquenta e sete mil, setecentos e trinta e cinco reais e noventa e sete 
centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros Rodolfo Ramos Caiado, Heli José 
da Silva, Valdir Mendonça Alves, Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, Luis Antônio da 
Silva Costa, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira 
D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Márcio Nogueira 
Pedra, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor 
Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, José Paixão de Oliveira Gomes, Nivaldo 
José Mendes e Lidilone Polizeli Bento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu o pagamento 
de ICMS na importância de R$ 108.110,75 (cento e oito mil, cento e dez reais e setenta e 
cinco centavos), em razão da escrituração indevida de valores, a título de créditos 
escriturados no livro registro de entradas e lançados no registro de apuração de ICMS. 
Estes créditos são irregulares, tendo em vista que o contribuinte (produtor agropecuário) 
credenciado na IN n° 673/2004 - GSF só pode utilizar o crédito presumido referente à cada 
saída realizada, em substituição a apropriação de qualquer outro crédito, conforme 
auditoria básica de ICMS, demonstrativos e documentos em anexo. 

 
A autoridade lançadora indica como infringida as disposições dos 

artigos 58, §3°, II, 64, do Código Tributário Estadual - CTE (Lei nº 11.651/91) combinado 
com o artigo 3° da IN n° 673/2004 GSF. Proposta a aplicação da penalidade prevista no 
artigo 71, inciso IV, "a" do CTE, com redação da Lei nº 14634/2003. 

 
O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: cópia 

auditoria básica do ICMS "fls. 3 a 14", cópia ordem de serviço "fls. 15", cópia processo "fls. 
16 a 24", cópia relatório comparativo DPI/DPA com o SARE "fls. 25 a 27", cópia 
requerimento "fls. 28", cópia livro fiscal "fls. 29 a 146", cópia notas fiscais "fls. 149 a 436". 

 
O sujeito passivo é intimado a pagar a quantia exigida ou apresentar 

impugnação em primeira instância, conforme documentos de "fls. 437". 
 



 

Em sua impugnação, "fls. 439 a 441", o sujeito passivo cita legislação 
para alegar que a infração não existiu. Sustenta que "o texto não deixa dúvidas; a vedação 
existente concomitante daqueles com o crédito presumido previsto no artigo 14, que para 
ser utilizado exclui à apropriação de qualquer outro crédito de ICMS". Argumenta que o 
impugnante cumpriu fielmente o disposto na referida instrução normativa, uma vez que 
nunca utilizou o crédito presumido previsto no artigo 14 da Instrução Normativa, o que 
pode ser visualizado em seu livro de Registro de Apuração do ICMS. E alega que não 
foram considerados os seguintes recolhimentos referentes ao ICMS normal apurado e 
recolhido nos meses: maio, julho, setembro e novembro de 2005. Recolhimentos que a 
autoridade competente tinha conhecimento conforme faz prova o relatório comparativo de 
"fls. 25", juntados aos autos pelo mesmo. Ao final, requer que seja declarado 
improcedente o lançamento e arquivar o processo. 

 
O sujeito passivo anexa os seguintes documentos: consulta ao 

cadastro de produtor rural "fls. 442", documento de identificação "fls. 443", procuração "fls. 
444" e cópia documentos identificação dos advogados "fls. 445". 

 
Pela sentença nº 6986/08 - COJP, "fls. 447 e 448", o julgador 

singular decide pela procedência do auto de infração. Em sua fundamentação afirma que 
quanto ao mérito, as alegações da impugnante não se sustentam, tendo em vista que a 
Instrução Normativa n° 673/04-GSF estabelece duas formas de credenciamento para o 
produtor agropecuário realizar a apuração do imposto a pagar, ambas mediante débito e 
crédito do ICMS. Quanto à alegação do sujeito passivo de que houve pagamentos em 
2005 que não foram considerados na auditoria, tal fato não altera a conclusão quanto ao 
ICMS a pagar decorrente do aproveitamento indevido de créditos do ICMS, conforme 
traduzido no auto de infração. E sustenta que cabe ao sujeito passivo, após o pagamento 
do presente auto de infração, postular restituição do indébito tributário referente aos 
valores pagos com fundamento na apuração irregular do ICMS. 

 
O sujeito passivo é intimado a pagar a quantia exigida em virtude de 

ter sido condenado em Primeira Instância ou apresentar Recurso Voluntário, conforme 
documentos de "fls. 449 e 450". 

 
O sujeito passivo apresenta Recurso Voluntário "fls. 452 a 458", 

alegando que "a responsabilidade pela infração tipificada no lançamento tributário em 
epígrafe não pode ser atribuída exclusivamente a autuada, devendo ser estendida a 
corresponsabilidade à empresa SADIA S.A". Defende que a Instrução Normativa n° 673/04 
é inconstitucional, padecendo do vício da ilegalidade por ser impeditiva ao exercício 
constitucionalmente garantido do aproveitamento dos créditos pelas entradas. Sustenta 
que "nenhuma infração fora cometida pelo autuado, pois seus atos estão amparados por 
normas superiores e com maior razão ainda, por nossa Carta Magna". Afirma que "o 
recorrente foi fiscalizado no período compreendido entre 01/01/2005 a 31/12/2005, sendo 
que o auditor, ao estornar os créditos pelas entradas relativos a este período; não 
considerou o crédito presumido pelas saídas que fazia jus o autuado. Ao final, requer que 
seja integrada ao polo passivo a empresa corresponsável SADIA S.A; seja o presente 
recurso acolhido e provido, para declarar improcedente o lançamento e arquivar o 
processo ou que seja determinada a realização de diligência para revisão de todo o 
trabalho feito pela auditoria.  

 
O sujeito passivo anexa ao recurso os seguintes documentos: 

comprovante de inscrição e de situação cadastral "fls. 459". 
 



 

Pela Resolução nº 0106/2009, "fls. 462 a 464", a Câmara julgadora 
determina converter o julgamento em diligência, encaminhando o processo à Delegacia 
Regional de Fiscalização de Anápolis, para que o titular designe auditor fiscal estranho à 
lide para adotar as providências necessárias. 

 
Em diligência, "fls. 465 a 467", o fiscal revisor notificou a procuradora 

do produtor rural "fls. 469" para que apresentasse demonstrativo pormenorizado do crédito 
presumido, operação por operação, referentes a todas às saídas realizadas no ano de 
2005, bem como as notas fiscais emitidas e o livro de registro de saídas para que 
pudessem, após as necessárias conferências, elaborar a Auditoria Básica com os 
montantes mensais créditos, calculados pela representante do contribuinte. Cientificaram 
também o contador da empresa para que enviassem o livro de Registro de Termos de 
Ocorrências (RUDFTO) para a realização das anotações solicitadas pela Segunda 
Câmara. "Cumprindo com o que lhe foi solicitado, o produtor rural por meio de seus 
procuradores, encaminhou, inicialmente um demonstrativo contendo parte das saídas 
realizadas no ano de 2005, acompanhado das notas fiscais que embasaram a sua 
elaboração, vital para que pudessem conferir se os cálculos, a alíquota empregada e o 
percentual de creditamento estavam corretos". Ao realizarem as conferências 
determinadas, verificaram que existiam algumas incorreções na planilha apresentada, 
relacionadas à determinação do crédito, que acabaram por prejudicar a sua utilidade para 
fins de elaboração do procedimento de auditoria. Deste modo, realizaram nova notificação 
aos procuradores da empresa para que encaminhassem um novo demonstrativo, 
reabrindo a possiblidade para que as demais operações de saídas não relacionadas 
anteriormente e que porventura proporcionassem apropriação do crédito presumido visse 
a ser listada. Mencionou também na citada notificação "fls. 475 a 477" do processo, que a 
não apresentação dos demais documentos fiscais implicaria em desinteresse da parte de 
que tais operações viessem a ser examinadas. Com base nos cálculos evidenciados no 
novo demonstrativo encaminhado "fls. 478 e 479", que não apresenta a totalidade das 
operações efetuadas no ano mas cuja exatidão de valores foi confirmada pelo seu 
confronto com os documentos fiscais enviados, efetuaram a Auditoria Básica, ajustando 
mensalmente, no formulário "Créditos Escriturados Indevidamente" do levantamento, o 
montante dos créditos a que o contribuinte fazia jus. "Em decorrência, e face a concessão 
do crédito presumido para a quase totalidade dos períodos do ano de 2005, com base nos 
cálculos realizados pelo contribuinte em seu demonstrativo ocorreu a redução do imposto 
omitido em razão da escrituração indevida de créditos para o valor de R$ 105.102,24, 
conforme demonstra a nova auditoria "fls. 480 a 492". Ressaltam também que em 
consequência dos trabalhos desenvolvidos, ficou evidenciado a ausência de escrituração 
nos livros de saídas das notas n°s 832, 849 e 877, irregularidade esta não o objeto de 
autuação anterior. E por último, ressaltam "que o presente relatório de revisão fiscal e o 
demonstrativo elaborado que amparou as alterações realizadas na auditoria revisional, 
foram acostados ao livro Termos de Ocorrências do produtor rural de forma a confirmar a 
concessão do crédito presumido relativo ao exercício de 2005, determinada pelo CAT e 
ora realizada. Foram encaminhados também para o Setor de Arquivos de Cadastros desta 
Regional, fotocópias dos registros realizados no livro RUDFTO". 

 
Mediante nota do revisor, foram anexados os seguintes documentos: 

notificação fiscal "fls. 469 a 471", demonstrativo do crédito presumido referente às saídas 
realizadas no ano de 2005 "fls. 473 e 474", "478 e 479", auditoria básica do ICMS "fls. 480 
a 495", cópia relatório fiscal "fls. 496 a 498", cópia registro de documentos fiscais e termos 
de ocorrências "fls. 499 e 500", cópia notas fiscais "fls. 501 a 625". 

 
O sujeito passivo é intimado acerca da diligência, conforme "fls. 625". 
 



 

Mediante acórdão nº 1420/2012, "fls.630 a 638", o relator decidiu 
rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por erro na 
identificação do sujeito passivo. Foi rejeitado também o pedido de inclusão na lide como 
corresponsável da empresa SADIA S/A, feito pelo autuado. Quanto ao mérito, deu-lhe 
parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente 
procedente o auto de infração no valor de ICMS de R$ 105.102,24. 

 
O sujeito passivo é intimado a pagar a quantia exigida ou apresentar 

Recurso ao Conselho Pleno, conforme documentos de "fls. 640 e 641".  
 
Mediante Despacho, a Fazenda Pública, "fls. 639", sustenta que a 

decisão cameral pela procedência parcial da peça básica não comporta recurso ao 
Conselho Pleno por parte da Representação Fazendária, haja vista que não se enquadra 
em nenhuma hipótese prevista pelo Artigo 41 da Lei n° 16.469/09.  

 
O sujeito passivo apresenta recurso ao Conselho Pleno, "fls. 644 a 

650", alegando que "o presente recurso deverá ser conhecido e ao final totalmente provido 
com base no artigo 41, I, da Lei 16.469/2009, pois se trata de decisão não unânime 
proferida pela Segunda Câmara, quanto a questão de mérito"; defendendo que "é 
inadmissível não ser o presente recurso admitido". Cita legislação para afirmar que deverá 
ser recalculado o valor do crédito presumido, tendo por base o percentual de 30%. Ao 
final, requer que a presente peça seja recebida e provida, e proceda a diligência, 
refazendo o cálculo do crédito presumido, considerando o disposto no artigo 41, I, da Lei 
16.469/2009 e seja, posteriormente, declarado parcialmente procedente o auto de 
infração; e que ocorra a exclusão dos sócios solidários da lide, com base na 
argumentação já formulada no recurso voluntário. 

 
O Sujeito passivo retorna aos autos "fls. 665 a 656", solicitando a 

aplicação da lei supra e a consequente extinção do crédito tributário emitido em seu 
desfavor nos autos em epígrafe, pois sua condição se subsume perfeitamente ao disposto 
ana referida lei.  

 
Pela Resolução n° 102/2015 "fls. 657 a 658", resolve encaminhar os 

autos à Delegacia Regional de Fiscalização de Anápolis afim de que designe uma 
autoridade fiscal para informa o valor do imposto devido após o abatimento do crédito 
presumido de 30% nas operações com produtos avícolas.  

 
Através do Relatórios Diligêncial "fls. 680 a 683", afirma que no 

período de 2005, foi elaborado demonstrativo pormenorizados do crédito presumido, 
dando ao contribuinte o crédito presumido a que tem direito, aplicando sobre o valor do 
imposto devido, os percentuais de 30% nas saídas de aves. Na Planilha Demonstrativo 
Auxiliar, estão detalhados os créditos escriturados indevidamente, com os abatimentos 
dos créditos presumidos de que teve direito o sujeito passivo no ano de 2005, onde foram 
verificadas saídas com débitos impostos. Destaca ainda, que meses de setembro e 
dezembro houve imposto favorável ao contribuinte no valor de R$ 4.591,30 (4.517,45 + 
73,85). Onde foram observadas as seguintes compensações conforme comprova as 
planilhas anexas da Auditoria Básica do ICMS realizada, fls. 671 e 674 dos autos. Mesmo 
com todos os ajustes, no ano de 2005, houve alteração do imposto omitido (usa tabela 
para demonstração). Diante do exposto, foi realizado ajustes com os demonstrativos dos 
créditos presumidos a que teve direito o produtor agropecuário, efetuando os abatimentos 
em relação aos créditos escriturados indevidamente a ainda aplicando as disposições da 
Instrução Normativa n° 1159/2013 – GSF em relação aos valores favoráveis ao 



 

contribuinte com o imposto devido apurado por meio de auditoria. Finaliza com tabela e 
demonstração do resultado.  

 
O Sujeito Passivo é intimado "fls. 684 e 685" para atender ao 

disposto na Resolução 102/2015.  
 
 É o relatório. 
 

VOTO 
 

Reporto-me ao trabalho revisional, sempre merecedor de fé, onde a 
autoridade revisora após discorrer sobre a metodologia adotada em sua tarefa, apresenta 
planilha, para ao final apontar o valor do débito tributário que deverá ser honrado pelo polo 
passivo, no “quantum” de R$ 57.735,97 (cinquenta e sete mil, setecentos e trinta e cinco 
reais e noventa e sete centavos). 

 
Em face de tal diligência, o polo passivo, embora intimado quedou-

se silente, o que me leva a ratificar a diligência, nos termos apresentados, reformando 
assim, a decisão cameral para julgar procedente em parte o lançamento,   

  
Pelo exposto, voto conhecendo do recurso do Contribuinte para o 

Conselho Pleno, dando-lhe parcial provimento para reformar em parte a decisão cameral e 
considerar  parcialmente procedente o auto de infração no valor do  ICMS de R$ 
57.735,97 (cinquenta e sete mil, setecentos e trinta e cinco reais e noventa e sete 
centavos). 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 06 de setembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01438/16 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica. 
Insegurança na determinação da infração. Rejeitada. Preliminar 
de nulidade da peça básica. Cerceamento do direito de defesa. 
Rejeitada. Mérito. ICMS. Obrigação principal. Omissão de ICMS 
decorrente da escrituração indevida de crédito outorgado. 
Procedência. 
 
1. Rejeita-se a arguição de insegurança na determinação da 
infração, estando a irregularidade fiscal claramente relatada e o 
auto de infração devidamente instruído; 
 
2. Não se acolhe a arguição de cerceamento do direito de 
defesa, não existindo no processo nenhum óbice ao pleno 
exercício do direito de defesa, tendo sido assegurado ao 
contribuinte o contraditório e a ampla defesa; 
 
3. Declara-se procedente o auto de infração que exige imposto 
omitido decorrente da escrituração indevida de crédito 
outorgado, não tendo o sujeito passivo provado nos autos a 
legitimidade do creditamento. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 08 de julho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por 
insegurança na determinação da infração e a segunda, por cerceamento do direito de 
defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo José Mendes, Heli José da 
Silva e Nivaldo Carvelo Carvalho. Quanto ao mérito, conhecer do recurso, negar-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Foram vencedores os Conselheiros Nivaldo José Mendes e Heli José da Silva. 
Vencido o Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho, que votou pela improcedência do 
lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 
efetuou escrituração indevida de valores, a título de credito outorgado, no período de 
16/08/2013 a 16/08/2014, referentes às saídas interestaduais de peças de vestuário 
destinadas à comercialização ou industrialização que não se tratavam de produtos de 
fabricação própria, sendo-lhe imputada a exigência do ICMS omitido no valor de R$ 
2.291.740,52 (dois milhões, duzentos e noventa e um mil, setecentos e quarenta reais e 
cinquenta e dois centavos), multa e acréscimos legais. 

 
Citados como infringidos o art. 64 da Lei nº 11.651/91, c/c o art. 11, 

LII, Anexo IX do Decreto 4852/97 e art. 86 deste, proposta a penalidade prevista no art. 
71, IV, "a" da Lei n° 11.651/91 com redação da Lei nº 17917/12. 

 



 

Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, 
Detalhamento do Crédito Tributário (fls. 03) e Descritivo Complementar da Ocorrência (fls. 
04 a 05) constando no final deste que a documentação deste processo encontra-se nos 
Autos de Infração n°s 4 0114031 535 03 e 4 0114031 536 94, apensos a estes autos. 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação (fls. 10 a 33), após 

relatar os fatos, formula em preliminar arguição de nulidade por ausência de Ordem de 
Serviço (fls. 14 a 19) e arguição de nulidade da autuação por cerceamento do direito de 
defesa (fls. 19 a 24). 

 
Quanto ao mérito, trata da presunção empregada na análise da 

atividade do estabelecimento (tópico III.A), da industrialização realizada por terceiro 
(tópico III.B), da linha de produção própria – Instrução Normativa n° 990/10-GSF (tópico 
III.C) e da contradição no trabalho fiscal – industrialização para terceiros e NFE de 
entradas (tópico III.D). 

 
Aduz que a partir do relatório citado (NFE_Entradas.xlsx) é possível 

verificar que as entradas no estabelecimento da impugnante se referem a transferências 
recebidas a título de industrialização, e retornos de industrialização, bem como de 
devoluções.  

 
Diz que as fotos extraídas no estabelecimento de terceiro que realiza 

o processo de industrialização por encomenda, apenas demonstram a existência do 
produto acabado, ao que parece, não sendo suficientes para corroborar o argumento de 
inexistência de processo industrial; não se trata, neste caso, de prova e sim, e quanto 
muito, de mero indício, desacompanhado de qualquer elemento fático-probatório que o 
confirme.  

 
Finaliza, pedindo a improcedência do lançamento, tendo em vista 

que o procedimento fiscal não infirma ou descaracteriza a atividade industrial realizada 
pela impugnante, o que não a impede de usufruir do benefício fiscal em referência, 
especialmente porque a legislação tributária do Estado de Goiás, notadamente o art. 11, 
LII, ‘b”, do Anexo IX, do RCTE, não fixa percentual de industrialização que deve ser 
considerado ao produto de fabricação própria. 

 
O sujeito passivo junta CD (fls. 75), dentre outros documentos. 
 
O julgador singular, por meio do Despacho nº 533/2015 – JULP (fls. 

78), após considerandos, determina o encaminhamento dos autos à Delegacia Regional 
de Fiscalização de Morrinhos a fim de que seu titular determine que auditores-fiscais 
possam, de forma clara e objetiva, em primeiro lugar, juntar a ordem de serviço reclamada 
pela defesa, a mídia digital contendo todos os procedimentos fiscais necessários a 
comprovação da infração, uma vez que os três processos não foram apensados e 
acabaram caminhando separadamente, sendo que o de n° 4 0114031 536 94 já foi 
encaminhado para o setor de Dívida Ativa, conforme extrato, às folhas 77, e, em seguida, 
verificar todas as alegações e questionamentos das partes passivas, concluindo ao final 
se existe, ou não, razão nas alegações da defesa.  

 
O diligenciador, atendendo o Despacho nº 533/2015 – JULP, junta a 

Ordem de Serviço n° 8494 (fls. 82) e a mídia digital (fls. 83), em relatório (fls. 80 a 81), 
esclarece que o benefício fiscal de credito outorgado previsto no Decreto n° 4.852/97, 
Anexo IX, artigo 11, LII, foi concedido sob uma condição basilar: de que toda a cadeia de 
fabricação esteja instalada no Estado de Goiás, independentemente da ocorrência de 



 

terceirização de qualquer etapa da cadeia, deste que ocorra em Goiás. No caso em 
questão, as peças de vestuário eram remetidas a este Estado prontas, conforme ilustra as 
fotos anexadas; bastando ao sujeito passivo apenas a aposição de etiquetas, tags e 
organização em cabides. Considerando a sequência de operações que, de forma objetiva, 
demonstra que a industrialização não ocorreu em todas as suas etapas no Estado de 
Goiás, conclui-se que a utilização do credito outorgado foi irregular, o que justificou a 
lavratura do auto de infração.  

 
Intimado, o sujeito passivo manifestou-se acerca do resultado dessa 

diligência, consoante fls. 88 a 101. 
 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar o processo, 

apreciando as razões da defesa, rejeita as arguições preliminares e, no mérito, decide 
pela procedência do auto de infração, consoante a Sentença nº 735/2016 JULP (fls. 103 a 
108). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntario (fls. 113 a 

127), reiterando os mesmos pedidos e argumentos apresentados anteriormente.  
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

PRELIMINARES 
 
Apreciando a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela 

autuada, por insegurança na determinação da infração, manifesto-me pela sua rejeição, 
tendo em vista que a irregularidade fiscal está claramente relatada e o auto de infração 
devidamente instruído, observando que o autor do lançamento estava designado a 
desempenhar o trabalho fiscal pela Ordem de Serviço n° 8494 (fls. 82). 

 
Apreciando a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela 

autuada, por cerceamento do direito de defesa, manifesto-me pela sua rejeição, por não 
existir no processo nenhum óbice ao pleno exercício do direito de defesa, tendo sido 
assegurado ao contribuinte o contraditório e a ampla defesa. 

 
Destaque-se que os elementos de instrução constam de processos 

que tramitam conjuntamente com este (PATs n°s 4 0114031 535 03 e 4 0114031 536 94), 
conforme anotação no Descritivo Complementar da Ocorrência (fls. 05, final). 

 
Note-se que o sujeito passivo informa ter recebido o CD contendo os 

elementos do trabalho fiscal no momento do recebimento da intimação para impugnar o 
auto de infração (fls. 74), tendo juntado inclusive cópia dessa mídia digital (fls. 76). 

 
MÉRITO 

 
O imposto omitido, exigido no auto de infração, decorreu da 

escrituração indevida de valores, a título de credito outorgado, no período de 16/08/2013 a 
16/08/2014, referentes às saídas interestaduais de peças de vestuário destinadas à 
comercialização ou industrialização que não se tratavam de produtos de fabricação 
própria. 

 



 

Sobre a matéria autuada, cabe destacar que o Regulamento do 
Código Tributário Estadual (RCTE), em seu Anexo IX, Art. 11, LII, concede benefício de 
crédito outorgado para o industrial de vestuário ou para estabelecimento atacadista a ele 
pertencente, nos seguintes termos: 

 
Art. 11. Constituem créditos outorgados para efeito de compensação com o 
ICMS devido; 
[...] 
LII - para o industrial fabricante de vestuário ou para estabelecimento 
atacadista a ele pertencente, o equivalente à aplicação do percentual de 
12% (doze por cento) sobre o valor da base de cálculo correspondente à 
operação interestadual com produto de fabricação própria destinado à 
comercialização ou industrialização, observado o seguinte (Lei nº 
13.453/99, art. 1º, I, "m"): 
 
a) é vedado o aproveitamento de quaisquer créditos do ICMS relativos à 
entrada e ao serviço utilizado;  
 
b) o benefício aplica-se, inclusive, ao vestuário cuja industrialização tenha 
sido efetuada por terceiro situado no Estado de Goiás por encomenda do 
industrial fabricante (Lei nº 13.453/99, art. 1º, § 8º); 
[...] 

 
Da leitura do dispositivo reproduzido, nota-se que o benefício foi 

concedido de forma que não resulte nenhum ICMS a recolher para o estabelecimento 
industrial fabricante nas operações interestaduais destinadas a revenda ou 
industrialização. 

 
Entretanto, para fruição do benefício ficou estabelecida a condição 

de que a mercadoria seja de produção própria, ainda que a industrialização tenha sido 
efetuada por terceiro, desde que também situado no estado de Goiás. 

 
Nesses termos, o sujeito passivo não tem direito à utilização do 

benefício, justamente por não comercializar produtos de fabricação própria. Trata-se na 
verdade de facção de indústrias de vestuário instaladas em outros Estados. 

 
Essa constatação resultou de diligência realizada pela fiscalização no 

endereço do sujeito passivo, tendo o agente verificado que o estabelecimento se resume a 
uma pequena sala de escritório com algumas peças de mostruário, totalizando uma área 
de apenas 35 m2. 

 
A fiscalização constatou também que o sujeito passivo não possui 

uma linha de produção própria, recebendo todas as peças em remessas interestaduais de 
uma filial estabelecida no Estado de São Paulo, bem como de outros magazines 
contratantes de seus serviços, com o simples objetivo de apor etiquetas e tags de 
segurança nas mercadorias. 

 
Como não dispõe de estrutura própria, o sujeito passivo terceiriza 

este serviço à empresa GISELDA M. DA SILVA, CCE n° 10.514.201-8, CNPJ n° 
13.653.346/0001-30, estabelecida próximo ao estabelecimento vistoriado. 

 
Na auditoria realizada pelo Fisco, o Auditor efetuou o estorno do 

crédito outorgado escriturado indevidamente pelo sujeito passivo, tendo considerado os 
créditos de ICMS relativos à entrada devidamente escriturados, em que pese a 
escrituração indevida de crédito outorgado.  

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_13453.htm
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_13453.htm
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_13453.htm


 

 
Em razão de questionamentos e alegações formulados pelo sujeito 

passivo, os autos foram baixados em diligência, conforme o Despacho n° 533/2015-JULP 
(fls. 78). 

 
Segundo a diligência (fls. 80 a 81), as peças de vestuário eram 

remetidas a este Estado prontas, bastando ao sujeito passivo apenas a aposição de 
etiquetas, tags e organização em cabides. 

 
Observa o diligenciador a ausência de notas fiscais de entrada de 

qualquer insumo (etiquetas e tags) utilizado na linha de produção de Goiás, uma vez que 
as bermudas já chegam prontas. 

 
Anota que as operações de entradas internas (ocorridas nesse 

Estado) são atinentes à terceirização da etapa de industrialização realizada pela empresa 
GISELDA M. DA SILVA, referida em linhas pretéritas. 

 
Nas operações de saídas interestaduais realizadas pelo sujeito 

passivo, constatou-se vendas efetuadas a grandes magazines como LOJAS RENNER S/A 
C&A MODAS LTDA estabelecidas em outros Estados. 

 
Desse modo, de forma sucinta, nota-se que houve uma sequência de 

operações entre a AZZURRA SP, AZZURRA GO e MAGAZINES EM OUTORS 
ESTADOS, aponta a diligência. 

 
Nesses termos, considerando essa “triangulação” de operações 

interestaduais que, de forma objetiva, demonstra que a industrialização em todas as suas 
etapas não ocorreu no Estado de Goiás, conclui-se que a utilização do crédito outorgado 
foi irregular, o que justificou a lavratura do auto de infração, destaca o diligenciador. 

 
Sendo assim, não tendo o sujeito passivo trazido aos autos provas 

que infirmassem as constatações do Fisco, inclusive ratificadas em diligência (fls. 80 a 81), 
concluo pela procedência do lançamento. 

 
Ante o exposto, rejeito as preliminares de nulidade da peça básica, 

arguidas pela autuada, sendo a primeira, por insegurança na determinação da infração e a 
segunda, por cerceamento do direito de defesa. Quanto ao mérito, conheço do recurso, 
nego-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto 
de infração. 

 
 

Sala das sessões, em 12 de setembro de 2016. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01440/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade do auto de 
infração. Insegurança na determinação da infração e 
cerceamento do direito de defesa. Rejeitadas. Preliminar de 
exclusão de solidário da lide. Acolhida. Obrigação tributária 
principal. Falta de recolhimento de ICMS em razão da 
escrituração indevida de valores à título de crédito do imposto. 
Procedência. 
 
1. Não é passível de nulidade o lançamento que contenha os 
elementos indispensáveis para determinar com segurança a 
infração denunciada e identificar corretamente o infrator; 
 
2. Fica afastada a hipótese de nulidade do lançamento por 
cerceamento do direito de defesa, quando não comprovada, no 
curso da ação, a ocorrência dos incidentes formais que 
prejudicam a apreciação do mérito do ato administrativo; 
 
3. Exclui-se da lide o solidário quando não restar demonstrado o 
interesse comum da citada pessoa física na situação que 
constitua o presente fato gerador da obrigação tributária ou que 
tenha por seus atos de ação ou omissão, concorrido para a 
prática de infração à legislação tributária;  
 
4. Não tendo o sujeito passivo demonstrado com a devida 
propriedade, através de levantamento próprio, todos os erros, 
omissões ou equívocos cometidos pelo fisco, procedente deve 
ser o auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de julho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos,  rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por 
insegurança na determinação da infração e a segunda, por cerceamento do direito de 
defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Lidilone Polizeli Bento, Nivaldo José 
Mendes e Nivaldo Carvelo Carvalho. E, por maioria de votos, acolher a preliminar de 
exclusão do solidário da lide, arguida pelo sujeito passivo. Foram vencedores os 
Conselheiros Nivaldo José Mendes e Nivaldo Carvelo Carvalho. Vencido o Conselheiro 
Lidilone Polizeli Bento, que votou pela permanência do solidário Nilo Gonçalves Campos 
na lide. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer do recurso, negar-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Lidilone Polizeli Bento, Nivaldo José 
Mendes e Nivaldo Carvelo Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu o pagamento 
do ICMS, verificado em Auditoria Básica do ICMS, em relação ao período de janeiro a 



 

dezembro de 2009, em razão da escrituração indevida de valores a título de crédito do 
imposto. Em consequência, deverá pagar o imposto omitido, juntamente com penalidade e 
acréscimos legais. 

 
Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 58, § 

§ 3º e 6º e 64 da Lei nº 11.651/91, tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 71, 
inciso IV, alínea “a”, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 14.634/2003. 

 
Foi identificado como sujeito passivo solidário: NILO GONÇALVES 

CAMPOS (fls. 06), na condição sócio-administrador, nos termos do artigo 45, inciso XII, da 
Lei nº 11.651/91. 

 
A peça inicial foi instruída com os documentos de fls. 03/84.  
 
Devidamente intimados em Primeira Instância (fls. 85/91), a empresa 

autuada e o responsável solidário ingressam com Impugnação às fls. 94/107 onde relatam 
os fatos, discordam do procedimento adotado pelo fisco dizendo que a sistemática 
adotada pela fiscalização afronta a CF. Falam, ainda, que o direito ao crédito está previsto 
no Carta Magna e citam jurisprudências atinentes ao caso em comento. Destacam que só 
quando a operação for isenta é que o contribuinte não tem direito ao crédito do imposto. 
Pede, também, a exclusão do solidário do polo passivo da lide, visto que não existem nos 
atos provas que tenha afrontado o artigo 135 do Código Tributário Nacional. Em seguida, 
questiona a multa aplicada, que violaria os princípios do não confisco, da razoabilidade e 
da capacidade contributiva. Pedem, ao final, a improcedência do presente auto de 
infração. 

 
Sobreveio a sentença singular de fls. 201/203, pelo qual o julgador 

decidiu pela procedência do auto de infração. Fundamenta sua decisão aduzindo que a 
indicação do solidário foi feita com base no previsto no artigo 45, inciso XII, do CTE, sendo 
que o mesmo é sócio administrador da empresa. No mérito, destaca que a fala da defesa 
é desprovida de qualquer prova material de que não teria praticado omissão de 
pagamento de imposto por aproveitar créditos indevidos, portanto, no caso em comento, a 
exigência fiscal deve ser mantida na íntegra.  

 
Intimados da decisão singular (fls. 205/208), os sujeitos passivos 

comparecem ao processo reiterando os argumentos expendidos anteriormente.  
 

Em seguida, o sujeito passivo apresenta Memorial de fls. 225/232, 
arguindo, em sede de preliminar, insegurança na determinação da infração, tendo em vista 
que há evidente incoerência e contradição entre os demonstrativos elaborados pela 
fiscalização com a descrição do fato narrado na inicial. No mérito, reafirma que só quando 
a operação for isenta é que o contribuinte não tem direito ao crédito do imposto. Destaca, 
também, que a fiscalização desconsiderou a alíquota aplicável nas apropriações 
relacionadas no Anexo IV. Finaliza, requerendo que seja declarada a improcedência do 
auto de infração.   

A Terceira Câmara deste Conselho, por meio da Resolução de fls. 
300 determinou o sobrestamento do feito para o dia 03/04/2014, tendo em vista a juntada 
de documentos que poderão auxiliar em seu julgamento e a decorrente necessidade de 
exame de tais provas.  

Nova Resolução de fls. 301/302 determina a conversão do 
julgamento em diligência à Delegacia Regional de circunscrição do sujeito passivo para 



 

que autoridade fiscal se manifeste sobre as alegações do sujeito passivo constantes dos 
documentos juntados às fls. 233/299, procedendo à revisão fiscal, se for o caso.  

Em atendimento a Resolução supra, a autoridade fiscal informa que 
os levantamentos demonstrados neste processo contém todos os elementos que 
comprovam a materialidade do fato e a fundamentação jurídica correspondente. 

O sujeito passivo comparece aos autos requerendo a 
improcedência do auto de infração, trazendo farta documentação e levantamentos 
conclusivos determinantes dos equívocos cometidos desde a lavratura do auto de infração 
e não removidos na diligência. Acosta documentos às fls. 314/325 

Nos termos da Resolução nº 042/2015, o julgamento foi convertido 
em diligência à SEPRE, a fim de que seja intimado o representante do sujeito passivo para 
caso queira, apresentar defesa especificada e de igual teor e abrangência da acusação 
fiscal.  

Devidamente intimado, o patrono do sujeito passivo colaciona aos 
autos farta documentação técnica (fls. 328/334).  

A Primeira Câmara exara nova Resolução de fls. 336/337, 
determinando o encaminhamento dos autos à Delegacia Regional de circunscrição do 
sujeito passivo para que os autores do procedimento fiscal se manifestem de forma 
conclusiva sobre as alegações do sujeito passivo.  

Em resposta, a autoridade fiscal manifesta-se no sentido de manter 
os valores da autuação com base nos elementos apresentados pelo sujeito passivo.  

Instada a se manifestar a respeito da revisão realizada (fls. 365), a 
autuada quedou-se inerte. 

É o relatório. 
 

VOTO 
 

Quanto as questões preliminares relativas à nulidade do auto de 
infração por insegurança na determinação da infração e cerceamento do direito de defesa, 
deixo de acolhê-las.  

De fato, verifico que além de estarem presentes todos os requisitos 
do artigo 8º da Lei Estadual nº 16.469 e do artigo 142 do Código Tributário Nacional, a 
descrição do fato coaduna-se com os demonstrativos e documentos anexados pelo agente 
autuante, bem como, com a fundamentação legal da infração. Também não há 
divergências de valores entre os levantamentos integrantes do lançamento e destes com o 
auto de infração. E por último, o lançamento foi instruído com levantamento completo, o 
que confirma a infração. Ante tais evidências e com a unanimidade do voto de meus 
pares, é de se entender que a aludida preliminar relativa à insegurança na determinação 
da infração deve ser rejeitada. 

Já com relação à preliminar de nulidade do auto de infração por 
cerceamento do direito de defesa, arguida pela autuada, manifesto-me também pela sua 
rejeição, tendo em vista que o sujeito passivo foi legalmente comunicado e compareceu a 
todas as fases do processo para exercer sua oposição, o que significa que teve a exata 
compreensão da acusação que lhe fora imputada e tentou elidi-la tanto na peça 
impugnatória quanto na recursal. Vale então considerar que a aludida preliminar é 
exercício de retórica jurídica que não dá azo para a nulidade do trabalho fiscal e por isso 
deve ser rejeitada. 



 

Quanto à preliminar de exclusão do solidário do polo passivo da lide, 
afirmo que, no caso em comento, não prospera sua indicação, tendo em vista que não 
existem nos autos provas de que tenha agido com excesso de poderes ou infração à lei, 
conforme preconiza o artigo 135 do Código Tributário Nacional:   

Aliás, Hugo de Brito Machado sobre tal assunto assim já se 
manifestou: 

Não se pode admitir que o não pagamento do tributo configure a infração de 
lei, capaz de ensejar tal responsabilidade, porque isto levará a suprimir-se a 
regra, fazendo prevalecer, em todos os casos, a exceção. O não cumprimento 
de uma obrigação tributária qualquer, e não apenas de uma obrigação 
tributária, provocaria a responsabilidade do diretor, gerente ou representante 
da pessoa jurídica de direito privado inadimplente. O que a lei estabelece 
como regra, isto é, a limitação da responsabilidade dos diretores ou 
administradores dessas pessoas jurídicas, não pode ser anulado por esse 
desmedido elastério dado à exceção. 

Dessa forma, podemos concluir que a responsabilidade disposta no 
artigo acima mencionado é subjetiva, eis que para sua ocorrência resta necessário a 
existência de provas da efetiva conduta dolosa.  

Ademais, o entendimento dominante no Superior Tribunal de Justiça 
é que “o não recolhimento do tributo, por si só, não constitui infração à lei suficiente a 
ensejar a responsabilidade solidária dos sócios, ainda que exerçam gerência, sendo 
necessário provar que agiram os mesmos dolosamente, com fraude ou excesso de 
poderes”, senão vejamos:  

Súmula 430: “O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não 
gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente”.  

Assim sendo, o simples inadimplemento não caracteriza infração 
legal. Inexistindo prova de que se tenha agido com excesso de poderes, ou infração de 
contrato social ou estatutos, não há que se falar em responsabilidade tributária do sócio à 
título de infração legal.  

No mérito, não obstante os engenhosos argumentos expendidos pela 
Recorrente, considero que o feito deve seguir adiante. Compulsando os autos verifico que 
o sujeito passivo nada trouxe aos autos que pudesse elidir a pretensão fiscal na íntegra. 
Devo dizer que ao invés de tentar desconstituir o presente crédito tributário apenas com 
base em retórica jurídica, melhor teria feito a Recorrente se tivesse trazido à colação, 
novos levantamentos ou demonstrativos de sua própria lavra que apontassem os erros e 
omissões cometidos pelos agentes autuantes em seu trabalho fiscal. Como não o fez, 
sujeita-se as penalidades prevista em lei.  

Tendo em vista que a matéria fora apreciada com a devida 
propriedade pelo douto julgador singular, que na lapidar decisão de fls. 201/203, 
manifestou-se pela procedência do lançamento, acolho-a de plano e por isto transcrevo-a 
abaixo: 

(...) No mérito a fala da defesa é desprovida de qualquer prova material de 
que não teria praticado a omissão de pagamento de imposto por aproveitar 
créditos indevidos. Na verdade, a defesa tenta contestar o trabalho 
fazendário com uma argumentação contra a lei em tese, limitando-se a dizer 
quem tem o direito constitucional ao crédito de imposto. 



 

A CF realmente consagra o direito ao crédito de imposto, no entanto, existem 
tanto nas normas federais do ICMS e nas normas estaduais, condições de 
aproveitamento de créditos que obrigatoriamente devem ser respeitadas. 

Em nenhum momento a CF dá direito a créditos de impostos de notas fiscais 
não apresentadas ao fisco, de notas fiscais registradas em duplicidades e de 
documentos fiscais em que os valores foram aproveitados com valores 
equivocados. 

Consta do trabalho fiscal referência a diversos documentos fiscais nas 
condições citadas anteriormente (fls. 04 e 14/17), dá mesma forma no caso do 
óleo diesel a legislação só dá o direito ao crédito do imposto quando o 
transporte iniciar-se no Estado e quando for observada a proporção 
determinada no artigo 46, § 6º, inciso III, do RCTE. 

Se não for observada a condição para aproveitar créditos de óleo diesel aí 
sim é que a CF estará sendo agredida, já que o valor do imposto quando a 
operação for iniciada em outra unidade federada não é pago para o Estado de 
Goiás, dá mesma forma nas operações interestaduais deve ser feito o cálculo 
da proporcionalidade em observação ao princípio constitucional do direito ao 
crédito. 

Fica claro que a pretensão do fisco goiano está amparada na norma em vigor 
e no caso deste processo, onde o sujeito passivo apresenta questionamento 
contra a norma em tese, digo a ele que o local adequado para seu pleito é o 
poder judiciário já que uma decisão contrária a legislação implicaria em 
considera-la ilegal e neste caso, só o judiciário poderia tomar a decisão. 

Conheço da impugnação, nego-lhe provimento para considerar 
PROCEDENTE o auto de infração. 

 

Posto isso, entendo que o presente lançamento preenche os 
requisitos previstos no artigo 142 do Código Tributário Nacional, motivo pelo qual deve 
prosperar.  

Assim, voto em uníssono com meus pares, rejeito as preliminares de 
nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por insegurança na 
determinação da infração e a segunda, por cerceamento do direito de defesa. Por maioria 
de votos, acolho a preliminar de exclusão do solidário da lide, arguida pelo sujeito passivo. 
Quanto ao mérito, conheço do recurso, nego-lhe provimento para confirmar a sentença 
singular que considerou procedente o auto de infração.  

 
 
 

Sala das sessões, em 12 de setembro de 2016. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01441/16 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: Processula. Pedido de diligência formulado pelo 
sujeito passivo. Rejeitado. Preliminares de nulidade da peça 
básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por 
insegurança na determinação da infração e a segunda, por 
cerceamento do direito de defesa. Rejeitadas. Preliminar de 
exclusão do sujeito passivo solidário da lide, arguida pela 
defesa. Acolhida.  ICMS. Apropriação indevida de créditos do 
imposto. Omissão de recolhimento. Procedência.   
 
1. Não será acolhido o pedido de diligência, quando não houver 
nos elementos constitutivos da lide dúvida a ser dirimida;  
 
2. Tornam-se inócuos os questionamentos sobre nulidade da 
lide, quando tais inquirições forem desprovidas de amparo 
legal;   
 
 3. Os sócios, os gerentes, os administradores, os presidentes, 
etc. que não tenham agido com excesso de poderes, ou infração 
de contrato social ou estatutos, ou concorrido para a prática de 
ilícito tributário, nos termos sentenciados pelo Superior Tribunal 
de Justiça, não podem ser sujeitos passivos solidários da lide; 
 
4. Reafirma-se a decisão exarada em sede monocrática, que 
julgou procedente o lançamento quando a instrução processual 
apontar que o polo passivo não consegui e exigência vestibular. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 03 de agosto de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo. Também, por unanimidade de votos, 
rejeitar as preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a 
primeira, por insegurança na determinação da infração e a segunda, por cerceamento do 
direito de defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, 
Lidilone Polizeli Bento e Nivaldo José Mendes. Por maioria de votos, acolher a preliminar 
de exclusão do solidário da lide, arguida pelo sujeito passivo. Foram vencedores os 
Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho e Nivaldo José Mendes. Vencido o Conselheiro 
Lidilone Polizeli Bento. Quanto ao mérito, por maioria de votos,  conhecer do recurso, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho e Lidilone 
Polizeli Bento. Vencido o Conselheiro Nivaldo José Mendes, que votou pela 
improcedência do lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu o pagamento 
do ICMS, na importância de R$ 1.070.816,70 em razão da apropriação indevida de 
créditos do imposto, conforme detalhado no relatório descritivo de fiscalização em anexo. 



 

Em consequência deverá pagar o ICMS omitido, juntamente com penalidade e acréscimos 
legais, conforme demonstrativo e documentos anexos. 

 
A autoridade lançadora indica como infringidas as disposições dos 

artigos 58, §3°, 60, I e 64 do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) 
combinado com os artigos 46, §6° e IN 1.125/12 GSF do Decreto 4852/97. Proposta a 
aplicação da penalidade prevista no artigo 71, IV, "a" do CTE, com redação da Lei nº 
17917/2012. 

 
Tem-se como sujeito passivo coobrigado LIVIO DA COSTA 

PEREIRA NETO, com o artigo 45, inciso XII, da Lei 11.651/1991. 
 
Foram anexados os seguintes documentos: detalhamento do crédito 

tributário, identificação do sujeito coobrigado, relatório descritivo de fiscalização, 
comparativo-créditos, auditoria básica do ICMS, identificação de arquivo EFD auditado, 
consulta resumida do contribuinte, notificação fiscal, TRODF, alteração contratual, recibo 
de entrega de relatórios digitais, mídia CD. De "fls.03 a 58". 

 
Os sujeitos passivos foram intimados a apresentarem impugnação 

em primeira instancia, de "fls.59 a 62". 
 
Os sujeitos passivos apresentaram manifestação de "fls.65 a 74'. 
 
Da nulidade do auto de infração por insegurança na determinação da 

infração e cerceamento do direito de defesa, alegam que não há precisão para aferir a 
distância percorrida e consequentemente a apropriação do crédito correspondente ao 
efetivo consumo de combustível na prestação de serviço de transporte, que o auditor 
considerou os cálculos apenas da quilometragem de ida, desconsiderando o retorno do 
veículo da sede da filial. Argui que há violação do artigo 148 do CTN, uma vez que, foi 
arbitrado um coeficiente pela subjetividade do autuante, considerando que o documento 
fiscal CTE não possui em seu copo elementos descritivos que elucidem a relação 
quilometro percorrido X combustível consumido. Entendem ainda que, a multa é 
confiscatória. Entende também que, não há de se falar em corresponsabilidade ao caso, a 
intimação do sujeito passivo solidário não tem fundamento jurídico. Visto que o sujeito 
passivo solidário não tem participação direta na infração. Citam jurisprudência reiterando 
sua argumentação. Requerem a improcedência do auto. Anexado copias de documentos 
de "fls.75 a 86". 

 
Pela Sentença de n°949/2016-JULP, o julgador singular decidiu pela 

procedência do auto de infração. De "fls.87 a 90". Onde entende que, quanto a nulidade 
do auto de infração, esta alegação não procede, uma vez que, os cálculos e previsões 
realizados pelo autuante baseou-se na instrução normativa da "fl.09", que disciplina a 
apropriação de credito do ICMS na aquisição de combustível. Quanto ao autuante ter 
considerado somente a ida, em seu relatório descritivo. Essa alegação também não 
procede, a citada instrução de "fl.09", traz detalhes desta relação, inclusive com tabela do 
consumo médio Km/litro, segundo a capacidade de carga. Quanto a solicitação da 
exclusão do solidário, o mesmo foi incluso na lide com base no artigo 45 CTE, conforme 
consulta no sistema de cadastro da SEFAZ. Sendo assim, o mesmo é sócio administrador, 
tendo interesse comum e conhecimento pleno, e é responsável pelos atos praticados pela 
empresa, mas que para os atos serem realizados tem pleno envolvimento e 
consentimento dos administradores, portanto decide a não exclusão do mesmo da lide. 

 



 

Os sujeitos passivos foram intimados a apresentarem Recurso 
Voluntario de "fls.91 a 95". 

 
Os sujeitos passivos apresentaram manifestação de "fls.98 a 122". 

Onde reiteram os mesmos argumentos da impugnação passada. 
 
É o relatório.  
 

VOTO 
 

Sobre o pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo, o rejeito 
por não haver nos elementos constitutivos da lide qualquer dúvida a ser dirimida.  

 
Também rejeito as preliminares de nulidade da peça básica, arguidas 

pela autuada, sendo a primeira, por insegurança na determinação da infração e a 
segunda, por cerceamento do direito de defesa, vez que não há nas peças instrutórias 
desta deste feito afronta ao capítulo que trata da nulidade dos atos processuais, insertos 
nos incisos III e IV do artigo 20 da Lei nº. 16.469/09. A infração e a correspondente 
penalidade foram corretamente aplicadas, a instrução processual, em sede cognitiva 
efetivada com clareza, os prazos processuais respeitados, inclusive com vista dos autos à 
parte litigante, nos momentos processuais, que por “ex legis” lhe são próprios. Assim 
rejeitadas estão as preliminares em comento.  

 
Entretanto, acolho a preliminar de exclusão do sujeito passivo 

solidário, identificado no documento de fl. 05, da lide, depois de formar o entendimento 
que segue: 

 
A indicação do sócio, identificado no documento de fl. 05, para 

responder pelo crédito fazendário, deve vir acompanhada da comprovação de que ele 
tenha agido com excesso de poderes ou de forma fraudulenta ou prejudicial à sociedade, 
ou, ainda ao arrepio da lei comercial. 

 
O entendimento dominante no Superior Tribunal de Justiça é que “o 

não-recolhimento do tributo, por si só, não constitui infração à lei suficiente a ensejar a 
responsabilidade solidária dos sócios, ainda que exerçam gerência, sendo necessário 
provar que agiram os mesmos dolosamente, com fraude ou excesso de poderes.” (REsp 
898168/SP, Recurso Especial 2006/0238668-1, julgado em 21/02/2008 e publicado no DJ 
05/03/2008 p.1).  

 
Portanto, os bens do sócio de uma pessoa jurídica comercial não 

respondem, em caráter solidário, por dívidas fiscais assumidas pela sociedade. A 
responsabilidade tributária imposta por sócio-gerente, administrador, diretor ou equivalente 
só se caracteriza quando há dissolução irregular da sociedade ou se comprovar a prática 
de infração à lei pelo dirigente, e não apenas quando ele simplesmente exercia a gerência 
da empresa na época da ocorrência do fato gerador. 

 
Ademais, o simples inadimplemento não caracteriza infração legal. 

Inexistindo prova de que se tenha agido com excesso de poderes, ou infração de contrato 
social ou estatutos, não há falar-se em responsabilidade tributária do sócio e esse título ou 
a título de infração legal.  

 
Portanto, faço este voto com o entendimento firmado nesta Casa em 

processos que discutem esta questão e cuja razão do acolhimento da preliminar de 



 

exclusão do sócio solidário da lide se conserva de acordo com o meu entendimento, que 
foi externado em outros julgados semelhantes.  

 
Com as questões incidentais solucionadas, volvo-me à razão de 

direito desta ação, onde de pronto reafirmo a decisão exarada em sede monocrática que 
julgou procedente o lançamento, conforme passo a expor:  

 
Conforme informado no relatório que é parte integrante deste 

“decisum”, a exigência exordial deve-se a omissão de recolhimento do ICMS, em razão da 
apropriação indevida de créditos do imposto, conforme detalhado no relatório descritivo de 
fiscalização que se encontram acostado a este volume, com escopo de instrui-lo em sua 
fase cognitiva.  

 
Face a imputação supra o polo passivo quedou-se silente, deixando 

transcorrer “in albis” a oportunidade de trazer aos autos provas cabais, capazes de ilidir o 
trabalho da autoridade lançadora, embora tenha comparecido aos autos, afrontando assim 
o comando da norma legal referente à matéria que é explicitada no artigo 46, §6º, incisos I, 
II e letras “a” e “b” do inciso IV, “verbis”. O que me leva a julgar procedente o lançamento, 
ratificando assim o juízo exarado pelo sentenciador “a quo”.   

 
Art. 46. É assegurado ao sujeito passivo, nos termos do disposto neste 
regulamento, o direito de creditar-se do imposto anteriormente cobrado 
em operações ou prestações resultantes (Lei nº 11.651/91, art. 58): 

[...] 

§ 6º Na apropriação do crédito decorrente de aquisição de combustível 
por estabelecimento prestador de serviço de transporte interestadual e 
intermunicipal deve ser observado o seguinte: (Redação acrescida pelo 
Decreto nº 5.998 - vigência: 25.08.04) 

I - o crédito restringe-se ao combustível efetivamente consumido em 
prestação de serviço iniciada no território deste Estado;  

II - no caso de aquisição de combustível para abastecimento do veículo 
durante a prestação de serviço, a cada abastecimento deve corresponder 
uma única nota fiscal que deve conter a identificação do veículo 
abastecido, vedada sua emissão de forma a englobar mais de uma 
aquisição no período 

III - revogado;  

IV - ato do Secretário da Fazenda pode estabelecer:  

a) controles necessários à demonstração de que o combustível do qual 
originou-se o crédito tenha sido utilizado em prestação de serviço iniciada 
no Estado de Goiás;  

b) parâmetros relacionados ao consumo médio de combustível de acordo 
com as características dos veículos utilizados na prestação, com vistas a 
limitar o valor do crédito a ser apropriado.  

 
Assim, voto rejeitando o pedido de diligência formulado pelo sujeito 

passivo. Também, por unanimidade de votos, rejeito as preliminares de nulidade da peça 
básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira por insegurança na determinação da 
infração, e a segunda por cerceamento do direito de defesa. Por maioria de votos, acolho 
a preliminar de exclusão do solidário da lide, arguida pelo sujeito passivo. Quanto ao 
mérito, por maioria de votos, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração 

file://///sefazarquivos/SAT/GTRE/lte_consolidação/Lte_atualizada/CTE/CTE.htm%23A58
file://///sefazarquivos/SAT/GTRE/lte_consolidação/Lte_atualizada/DECRETOS/D_05998.htm


 

 
 
 

Sala das sessões, em 12 de setembro de 2016. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01478/16 
 
Relator: Conselheiro Lidilone Polizeli Bento 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Preliminar de nulidade do lançamento 
por insegurança na determinação da infração, arguida pelo 
sujeito passivo. Rejeitada. 
 
Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade do lançamento, 
quando do lançamento existem elementos suficientes para se 
determinar com segurança a infração e o infrator, sendo que no 
presente caso, apesar de conter falhas iniciais estas foram 
corrigidas por meio de revisão fiscal, não prejudicando a 
compreensão quanto ao alcance e conteúdo da acusação fiscal, 
inteligência do art. 20, § 3º da Lei nº 16.469/09.  
 
ICMS. Obrigação Principal. Aproveitamento indevido de crédito. 
Parcial Procedência Parcial. 
 
Correto o lançamento que exige ICMS, decorrente de 
aproveitamento indevido de crédito do imposto, devendo ser 
eliminado do lançamento o valor que o sujeito passivo 
comprova por meio do contraditório e da ampla defesa não ter 
sido aproveitado em desacordo com a legislação tributária 
pertinente. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 09 de setembro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação da infração, 
arguida pela autuada. Quanto ao mérito, também, por votação unânime, conhecer do 
recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS a recolher de R$ 
19.615,85 (dezenove mil, seiscentos e quinze reais e oitenta e cinco centavos),conforme 
revisão constante às fls. 2527, dos autos. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Lidilone Polizeli Bento, Nivaldo José Mendes e Nivaldo Carvelo Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata o presente processo de exigência de imposto e multa, 
acrescidos das cominações legais, originada na detecção de omissão do pagamento do 
ICMS, em razão da escrituração indevida de créditos do ICMS, relativa aos serviços de 
transporte interestadual, CFOP 6353, prestados com cláusula FOB, conforme 
demonstrativos em anexos. 

Indica-se como infringido os arts.65, 66, inciso II, 67, I, II, da Lei nº 
11.651/91, combinado com art. 63, §§1º e 2º, 64, I, §1º, I e II, 71, II, 73, I, 74, 76, IV, V, a, 
b e 88, §§2º e 3º do Decreto nº 4.852/97. Propõe-se a penalidade prevista no art. 71, 
inciso IV, alínea ‘a’ da Lei nº 11.651/91, com redação da Lei nº 17.917/2012. 

 



 

Instruem os autos Anexo Estruturado Detalhamento do Crédito 
Tributário, Descritivo Complementar da Ocorrência, Auditoria Básica do ICMS, Nota 
Explicativa, cópia do Livro RUDFTO, Cópias dos Livros Fiscais do Sujeito Passivo. 

 
Regularmente intimado, o sujeito passivo comparece ao feito 

alegando, em síntese, que fosse verificada a legitimidade do crédito presumido a que teria 
direito e, ainda, a existência de pagamentos dos valores efetuados antecipadamente. 
Afirma, ainda, que a multa proposta seria inconstitucional e o valor cobrado desarrazoado, 
desproporcional, exorbitante e possui ainda caráter confiscatório. 

 
Por meio do Despacho n° 1186/2014 foram os autos convertidos em 

diligência com intuito de que fosse o polo passivo intimado a comprovar sua opção pelo 
crédito presumido e, também, apresentar planilha cotejando os valores pagos com os 
Conhecimentos de Transporte Rodoviários de Carga (CTRC/CT-e). Depois de notificada a 
empresa e apresentados os demonstrativos por ela, retornou o feito ao diligenciador para 
análise, que concluiu que os pagamentos teriam sido realizados, embora contendo erros 
formais, e, ainda, que apesar de não ter sido registrado no Livro Registro de Documentos 
Fiscais e Termo de Ocorrência a opção da empresa pelo crédito presumido propõe a 
redução do ICMS a ser exigido do sujeito passivo. Concluiu, então, que os valores teriam 
sido recolhidos a menor conforme o demonstrativo apresentado e propôs finalmente a 
redução do valor da exigência.  

 
Notificado o polo passivo, para ciência do trabalho revisional, a 

impugnante retornou ao PAT agora para pedir a sua anulação diante da suposta afronta 
ao prescrito no art. 142 do CTN, pois não teria sido comprovada a ocorrência do fato 
gerador e, ainda, afirmou que o fisco exigiria valores que já teriam sido devidamente 
pagos.  

 
Analisando as provas constantes dos autos, o ilustre Julgador 

singular entendeu que eram insuficientes para ilidir a acusação fiscal por completo, motivo 
pelo qual rejeitou a preliminar de nulidade do lançamento e julgou parcialmente 
procedente o lançamento, nos termos da revisão fiscal de fls. 2462, no valor de R$ 
45.631,38 (quarenta e cinco mil, seiscentos e trinta e um reais e trinta e oito centavos), 
acrescida das cominações legais.  

 
Intimada, a Fazenda Pública concordou com a decisão singular. 
 
Inconformado, o sujeito passivo interpõe recurso voluntário alegando 

em síntese que não foram considerados no lançamento todos os valores pagos pelo 
sujeito passivo, a título de pagamento antecipado e os créditos presumidos que fazia jus o 
sujeito passivo, defende a nulidade do lançamento por ofensa ao art. 142 do CTN, caráter 
confiscatório e inconstitucionalidade da multa. Ao final requer a total improcedência do 
lançamento e, sucessivamente, o cancelamento ou redução da multa. 

 
Considerando os argumentos e documentos trazidos nas peças 

defensórias, a Quarta Câmara resolve encaminhar os autos em diligência para que 
autoridade fiscal se manifeste sobre a alegação do sujeito passivo de nulidade, de que 
não foram considerados os créditos presumidos e para elaboração de demonstrativo 
analítico e detalhado, apontando os critérios utilizados, no qual demonstre mês a mês os 
corretos valores a serem exigidos. 

 
Após análise analítica e detalhada, a autoridade revisora, 

comparando os valores lançados a débito na escrita fiscal do sujeito passivo, os valores 



 

correspondentes a ICMS pago antecipadamente e valores relativos a crédito presumido, 
conclui pela procedência parcial do lançamento no valor de R$ 19.615,85, a título de 
ICMS, sendo este valor resultante da diferença entre o valor debitado pelo sujeito passivo 
em seus livros fiscais e o valor que possui direito a crédito relativo a pagamentos 
antecipados e a crédito presumido, nos termos dos arts.63 e 64 do RCTE. Às fls. 
2517/2526, a revisão traz os valores recolhidos pelo sujeito passivo a título de pagamento 
antecipado e na fl.2533 manifesta pela adoção e legitimidade do crédito presumido, 
apontando ao final a procedência parcial no valor de R$ 19.429,64.  

 
Em contradita, o sujeito passivo concorda com a revisão fiscal e 

reitera o pedido de improcedência parcial do lançamento. 
 
É o Relatório. 
 
                                        V O T O  
 
 
Preliminarmente, rejeito a preliminar de nulidade do lançamento por 

insegurança na determinação da infração, visto que apesar de conter falhas iniciais estas 
foram prontamente corrigidas por revisão fiscal, estando a infração perfeitamente tipificada 
e o infrator corretamente identificado, não havendo que se falar em nulidade nos termos 
do art. 20, §3º da Lei nº 16.469/09. 

 
 No presente processo, exige-se a diferença de ICMS paga a menor, 

em virtude de aproveitamento a maior de crédito, oriundos de pagamentos antecipados e 
de créditos presumidos, aproveitados sem observância do prescrito na legislação tributária 
estadual, relativos a prestação de serviço de transporte interestadual, prestado com 
cláusula FOB. Tal assertiva pode ser extraída de forma fácil da leitura da descrição do fato 
contida no auto de infração, complementada pela nota explicativa anexa aos autos. Dessa 
forma, perfeitamente compreensível o alcance e conteúdo da acusação fiscal, motivo pelo 
qual não existe fundamento para amparo da alegação da autuada de que o lançamento 
seria nulo por ofensa ao art. 142 do CTN. 

 
Quanto ao mérito, o presente processo foi objeto de duas revisões 

fiscais sendo corrigidas falhas iniciais que não tiveram o condão de prejudicar a segurança 
da acusação fiscal. Por meio da revisão fiscal foram garantidos ao contribuinte o direito ao 
aproveitamento do crédito presumido, nos termos dos artigos 63 e 64 do RCTE, bem 
como o direito ao crédito de todos os pagamentos antecipados realizados no período 
correspondente a autuação, conforme documento de fl. 2527, apontando ao final para uma 
diferença a favor do Estado de R$ 19.615,85 a título de ICMS, embora a revisão proponha 
ao final procedência parcial no valor de R$ 19.429,64. 

 
Apesar da divergência de valores existente na revisão fiscal, verifica-

se que ocorreu lapso manifesto do revisor que ao efetivar a soma das diferenças mensais 
chegou a valor diferente do valor encontrado na revisão, devendo ser considerado como 
correto o primeiro valor. 

 
O sujeito passivo, por meio de contradita, concorda com o trabalho 

revisional. No mesmo sentido a Fazenda Pública manifesta concordância com o resultado 
da diligência, dessa forma deixa de existir lide, pretensão resistida no presente processo 
em relação ao valor final objeto da diligência. 

 



 

Posto isso, considerando que o levantamento fiscal traz provas 
robustas que sustentam parcialmente a acusação fiscal e que o sujeito passivo em suas 
peças defensórias traz aos autos elementos capazes de ilidir parcialmente a acusação, a 
concordância das partes quanto ao resultado da diligência, entendo que o lançamento 
deve prosperar parcialmente, nos termos da revisão fiscal, entendendo preenchidos os 
requisitos legais previstos no art. 142 do CTN. 

 
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade por insegurança na 

determinação da infração, conheço do recurso do sujeito passivo, dou-lhe parcial 
provimento para reformar a sentença singular e julgar o lançamento parcialmente 
procedente no valor de R$ 19.615,85, conforme documento de fl. 2527, a título de ICMS. 

      
 

Sala das sessões, em 16 de setembro de 2016. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01480/16 
 
Relator: Conselheiro Heli José da Silva 
 

 
EMENTA: I – DILIGÊNCIA – Requerimento de diligência feito pelo 
sujeito passivo. Rejeitado por maioria de votos.  
 
1. Definindo-se que o processo se encontra corretamente 
instruído, e considerando que os elementos e demonstrativos 
apresentados já foram motivos de análise e avaliação por 
revisões anteriores, estando, portanto, o processo pronto para 
julgamento, podendo-se decidir as questões nele tratadas, há 
que se indeferir o pedido de nova diligência revisional. 
 
II - NULIDADES. i) Cerceamento do Direito de Defesa; ii) 
Decadência. Rejeitadas. Decisão por maioria de votos. 
 
1. Rejeita-se a preliminar de cerceamento do direito de defesa, 
por falha na instrução processual, quando os elementos 
anexados para comprovação da acusação fiscal, forem 
suficientes para o pleno conhecimento do objeto da exigência 
fiscal; 
 
2. O direito de a Fazenda Pública Estadual constituir o crédito 
tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro 
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia 
ter sido efetuado (CTN, artigo 173, inciso I, e CTE, artigo 182, 
inciso I). 
 
III - ICMS. Obrigação tributária principal. Falta de estorno 
proporcional ao prejuízo acusado na conta mercadorias. 
Auditoria do Estorno Relativo ao Prejuízo apresentado na Conta 
Mercadorias. Procedência parcial. Decisão majoritária. 
 
1.  O sujeito passivo deverá efetuar o estorno do imposto de que 
se tiver creditado, sempre que o serviço tomado, a mercadoria 
ou bem entrados no estabelecimento, quando a conta 
mercadoria apresentar prejuízo, na proporção do que se 
verificar no final de cada exercício, ou no encerramento das 
atividades do estabelecimento. (Artigo 61, inciso IV, Lei 
11.651/91 – CTE); 
 
2. Deve ser declarado procedente o lançamento que exige 
estorno de crédito do ICMS, proporcional ao prejuízo 
apresentado na conta mercadorias, quando o sujeito passivo 
não laborou, tempestivamente, na regularização do referido 
estorno, consoante preceitua a legislação tributária. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 16 de junho de 2016, decidiu, por maioria de votos, rejeitar o pedido de 



 

diligência formulado pelo sujeito passivo . Foram vencedores os Conselheiros Heli José da 
Silva e Elias Alves dos Santos. Vencido o Conselheiro Nivaldo José Mendes. Por maioria 
de votos,  rejeitar a preliminar de decadência, arguida pelo Conselheiro Nivaldo José 
Mendes. Foram vencedores os Conselheiros Heli José da Silva e Elias Alves dos Santos. 
Vencido o Conselheiro Nivaldo José Mendes. E, também,  por maioria de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito 
de defesa. Foram vencedores os Conselheiros Heli José da Silva e Elias Alves dos 
Santos. Vencido o Conselheiro Nivaldo José Mendes. Quanto ao mérito, por maioria de 
votos, conhecer do recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença 
singular e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 
105.286,66 (cento e cinco mil, duzentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos), 
nos termos constantes  da auditoria às  fls. 901. Foram vencedores os Conselheiros Heli 
José da Silva e Elias Alves dos Santos. Vencido o Conselheiro Nivaldo José Mendes que 
votou pela improcedência  do lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Da análise do presente processo, extrai-se que, em 25 de outubro 
de 2.011, a autoridade fiscal lavrou o auto de infração, formalizando nele a exigência de 
ICMS, multa e demais acréscimos legais, pelo fato da autuada, na condição de 
contribuinte, não ter estornado, tempestivamente, o crédito de ICMS no valor de R$ 
110.416,23 (cento e dez mil, quatrocentos e dezesseis reais e vinte e três centavos), 
referente ao prejuízo bruto apresentado na Conta Mercadoria, no exercício de 2.006. 

A ação fiscal foi dirigida ao estabelecimento da autuada, tendo sido 
anexados os demonstrativos da Auditoria do Prejuízo na Conta Mercadoria, fls. 03/146. 

Foram indicados como infringidos os artigos 61, inciso IV, e 64, 
ambos da Lei nº 11.651/91 combinados com o artigo 58, inciso IV, do Decreto nº 
4.852/97, sendo proposta a penalidade contida no artigo 71, inciso IV, alínea "a" da Lei nº 
11.651/91 c/ redação da Lei nº 14.634/03. 

Devidamente intimada, fls. 147/148, a autuada apresenta 
impugnação às fls.151/160, arguindo preliminar de nulidade do lançamento por 
insegurança na determinação da infração, por falta de clareza na infração e pelo fato da 
impugnante entender não ter vulnerado nenhum dos dispositivos legais apontados como 
infringidos. 

Alega que não foram consideradas operações realizadas e nem os 
totais dos estoques. 

Diz que a exação é exorbitante. Colaciona doutrina e jurisprudência 
como paradigma.   Ao final pugna pela nulidade do lançamento. E, caso seja superada tal 
arguição, no mérito, pede que seja declarado improcedente o auto de infração. 

Acompanham a impugnação as cópias dos documentos às fls. 
161/171. 

Sobreveio a Sentença singular nº 293/2012, fls.173/175, em que o 
Julgador, em análise às preliminares arguidas, entendeu não se adequarem em nenhum 
dos dispositivos da lei estadual em vigor. 

No mérito, conhece da impugnação, porém, nega-lhe provimento, 
haja vista a impugnante não ter trazido para o bojo dos autos nenhum levantamento para 
contraditar o levantamento do Fisco. 

Intimada da decisão singular, a autuada interpõe Recurso Voluntário, 
fls. 180/188, no qual reitera as preliminares arguidas na impugnação, argumentando que 



 

o levantamento é insubsistente. Ainda, que os autos sejam convertidos em diligência para 
que se proceda a uma revisão fiscal, tendo em vista que há divergências na questão das 
compras de mercadorias para industrialização/comercialização, já que os lançamentos 
não coadunam com a realidade fiscal e contábil da empresa. Diz que o prejuízo 
apresentado no levantamento fiscal não reflete o resultado da Conta Mercadoria, o que 
torna ineficaz o enquadramento tipificado no inciso IV, do artigo 61, do CTE. Indica 
incorreções, as quais, no seu entender, macula o lançamento. 

Finaliza, pedindo a improcedência do auto de infração. 

Posteriormente, foi protocolizado Memoriais às fls. 196/198, 
reiterando o pedido de improcedência do auto de infração, alegando que a auditoria fiscal 
não considerou o inventário inicial de 2.005 e final de 2.006, em relação aos produtos 
retidos ICMS-ST, do total geral do inventário – imposto já retido conforme anexo I; que no 
valor das compras não foi deduzida a importância de R$ 1.169.365,00 (um milhão, cento 
e sessenta e nove reais e trezentos e sessenta e cinco reais), referente às remessas para 
obras da empresa dentro do Estado, bem como operação com benefício da não 
incidência. Ainda, que o valor das entradas tributadas a ser consideradas é de R$ 
4.618.188,00 (quatro milhões, seiscentos e dezoito mil e cento e oitenta e oito reais). 
Assim como não deve fazer parte desse levantamento, mercadorias com substituição 
tributária CFOP 2403, por ter sido tributada anteriormente.    

Finaliza pedindo a improcedência do auto de infração. 

Acompanham a manifestação os documentos às fls. 199/254. 

Em julgamento pela Primeira Câmara Temporária, decidiu por 
maioria de votos, rejeitar o pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo. Também, 
por maioria de votos, acolher a preliminar de nulidade do lançamento, por insegurança na 
determinação da infração, declarando nulo "ab initio" o processo.  

A Representação Fazendária interpõe Recurso ao Conselho Pleno, 
fls. 261/263, pugnando pela reforma da decisão recorrida que acolheu a preliminar de 
nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação da infração, tendo como 
premissa o argumento de que a autoridade lançadora utilizara modelo de Auditoria do 
Prejuízo na Conta Mercadoria antigo, defasado, ao passo que deveria ter utilizado o 
modelo em vigor previsto na IS nº 15/09-SAT. 

Entende o Representante Fazendário que, embora o formulário de 
Auditoria não seja o constante da IS nº 15/09-SAT, possui os mesmos elementos para 
apuração do Prejuízo na Conta Mercadoria, e consequente estorno do crédito constante 
do formulário previsto na referida Instrução. 

Assevera ainda que, as incorreções ou omissões do lançamento, 
inclusive aquelas decorrentes de cálculo ou de proposição de penalidade, não acarretam 
a sua nulidade, quando do processo constarem elementos suficientes para a 
determinação da infração com segurança. 

A autuada apresenta contradita às fls. 268/272, na qual pugna pela 
manutenção da decisão cameral pelos seus termos e fundamentos.  

O Conselho Pleno, por maioria de votos, conheceu do Recurso da 
Fazenda Pública Estadual, deu-lhe provimento para afastar a nulidade por insegurança 
na determinação da infração, e retornar os autos a Câmara Julgadora para apreciação de 
toda matéria. 

Instada a se manifestar sobre a decisão Plenária, a autuada o faz às 
fls. 283/293, e reitera os argumentos e teses contidos no Recurso Voluntário. Pugna pela 
improcedência do auto de infração, em razão da sua inconsistência demonstrada nas 
defesas apresentadas. 



 

Novos Memoriais são apresentados, fls. 296/298, ratificando os 
argumentos já apresentados anteriormente, e, consequentemente, pugnando pela 
improcedência do lançamento. 

A Quarta Câmara, por proposição do Relator, por unanimidade de 
votos, converte o julgamento em diligência junto à Delegacia Fiscal de origem, fls. 299, 
para que se faça a revisão da auditoria, levando-se em consideração as alegações às fls. 
180/188, 196/198, 287/293 e 296/298, com observância da IS 15/2009.  

O resultado do trabalho revisional encontra-se consolidado na 
auditoria e manifestação às fls. 302/305, indicando estorno de crédito no valor de R$ 
88.849,67 (oitenta e oito mil, oitocentos e quarenta e nove reais e sessenta e sete 
centavos). 

A autuada se manifesta a respeito do resultado da revisão, fls. 
311/316, e, por não concordar com o mesmo, pugna pela realização de nova diligência 
revisional. 

Promove, outrossim, a juntada das cópias dos demonstrativos e 
documentos às fls. 317/896. 

Mediante Resolução n° 83/2015, fls. 898, a Quarta Câmara do 
Conselho Administrativo Tributário resolve converter o feito em diligência à 
GEAF/CoodServ, para que seja indicado um fiscal estranho à lide, a fim de que se 
proceda a nova revisão da auditoria, considerando o alegado pelo sujeito passivo, às fls. 
311/316. 

O resultado da revisão encontra-se consolidado nos demonstrativos 
às fls. 900/902 e manifestação às fls. 903/905, na qual destacou-se: 

“No que cabe a defesa constante das folhas 311 a 316, observa-
se três pontos fundamentais a serem pontuados: 

1) Em relação a inclusão ou exclusão da substituição tributária, 
demonstra que a defesa desconhece a natureza do 
levantamento fiscal que embasou a autuação, pois o conceito 
envolvido no mesmo trata de apuração do prejuízo na conta 
mercadoria referente aos produtos tributados, conforme 
definição da Instrução de Serviço nº 15/2009 – SAT Manual de 
Auditoria e Procedimentos Fiscais – Roteiro 4. 

Não é preciso explicar que mercadoria 
sujeita a Substituição Tributária pelas Operações Posteriores 
refere-se à mercadoria tributada. 

2) Alegação, segundo ponto, de que OUTRAS SAÍDAS, sejam 
elas com benefícios da não incidência, deveriam ser baixadas 
a preço de custo não encontra guarita na legislação pertinente, 
nem mesmo na previsão legal relatada. 

3) Por fim, terceiro e último ponto da defesa, a questão da 
inclusão de operações ISENTAS e NÃO TRIBUTADAS para 
compor as entradas, também, não pode ser objeto de 
consideração em face do exposto. 

Diante do cenário aludido, o presente revisor entende que as 
mercadorias sujeitas a substituição tributária fazem parte do cálculo da Auditoria do 
Prejuízo na Conta Mercadoria e as operações ISENTAS e NÃO TRIBUTADAS não 
o fazem. Na eventualidade de outro entendimento que exclua os itens referentes a 



 

substituição tributária pelas operações posteriores, encontra-se anexo a folha 902 o 
levantamento pertinente. 

Destarte, o resultado da Auditoria do Prejuízo na Conta 
Mercadoria encontra-se na folha 901, onde o valor em desfavor do contribuinte 
perfaz o total de R$ 105.286,66”. 

Intimada a se manifestar quanto ao resultado da Diligência, fls.907, a 
empresa autuada apresenta, às fls. 909/914, as seguintes alegações: 

“Assevera que diferentemente do afirmado na revisão, a autuada 
compreende o bastante para realizar o levantamento contraditório. Portanto, questiona o 
motivo pelo qual o revisor deixou de seguir as orientações do formulário, na qual deveria 
ter adicionado às vendas, as mercadorias, produtos ou insumos baixado a valor de custo. 
Argui que as informações prestadas são dúbias, prejudicando a tomada de decisões por 
conta dos resultados divergentes e contraditórios entre si, cerceando o seu direito de 
defesa. 

Afirma que em linhas anteriores, a defesa tem demonstrado de forma 
clara a existência de saídas de mercadorias a título da não incidência, relativo a 
mercadorias empregadas para a prestação de serviços em obras contratadas pela 
empresa. Desta forma, alude que tais produtos teriam entrado para possíveis 
comercializações, entretanto, não foram comercializados, mas transferidos para 
consumo. Aduz que no momento de adição das mercadorias transferidas para a obra 
realizada pelo sujeito passivo, ter-se-ia um custo de mercadorias vendidas a menor, não 
culminando em prejuízo, mas sim lucro bruto. 

A defesa assegura que tem conhecimento quanto a tributação das 
mercadorias com substituição tributária, por mais que o primeiro revisor tenha 
desconsiderado estas entradas. Pondera que se ocorreu o aproveitamento do crédito das 
entradas, da mesma forma deverá ocorrer o débito nas saídas. 

Esclarece a separação das mercadorias tributadas normais, das com 
substituição tributária, afirmando que foi juntada na emissão das notas fiscais de saídas, 
transferências para obras várias operações. 

Ante o exposto requer a improcedência do auto de infração, ou por 
outro entendimento, a nulidade, em virtude de vícios insanáveis nos levantamentos 
fiscais, bem como a insegurança na determinação da infração e cerceamento do direito 
de defesa. Protesta provar o alegado por todos os meios garantidos e permitidos por lei”. 

Complementou, ainda: “Pelas exposições apresentadas, a Defesa 
discorda de tudo que foi informado na última revisão, com exceção do RESUMO DA 
MOVIMENTAÇÃO DAS ENTRADAS E SAÍDAS DO ANO DE 2006, nesse ponto, 
mostrando-se acertado o trabalho fiscal”. 

Posteriormente, a autuada apresenta Memoriais, fls. 926/929, por 
intermédio do qual requer a realização de nova revisão, a ser realizada por fiscal 
estranho à lide, inclusive, requerendo a participação da empresa na realização dos 
trabalhos, mediante o acompanhamento de assistente técnico. Indica valores os quais 
entende corretos para a concretização da auditoria. 

Promove a juntada das cópias dos documentos às fls. 930/1209. 

Este é o Relatório, 
 

      V O T O  

 



 

 QUESTÕES PRELIMINARES 

 

D I L I G Ê N C I A 

 

Relativamente à diligência requerida pela recorrente, hei por bem, 
em consenso majoritário com meus pares, em rejeitar, por entender que as revisões já 
realizadas, em especial a contida às fls. 900/905, depurou a auditoria original, indicando 
corretamente os valores a serem considerados na apuração do indicado prejuízo 
apresentado na Conta Mercadoria.  

Vê-se que, de forma escorreita, o revisor detalhou no documento às 
fls. 900 denominado “Resumo Movimentação Ano 2006 – Telemont Eng” todos os CFOP’s 
relacionados com as entradas e as saídas, os quais, devidamente compilados, consoante 
preceitua a auditoria em questão, indicou o prejuízo acusado na exordial. 

O requerimento de nova revisão respalda-se no argumento de que 
os trabalhos fiscais sejam efetuados, exclusivamente, sobre a documentação da empresa, 
tais como notas de entradas, saída, livros fiscais, e não unicamente em relatórios 
consolidados das DPI’s.  

Entretanto, há que se relevar que os valores considerados pela 
fiscalização, os quais foram obtidos do “Resumo Movimentação Ano 2006 – Telemont 
Eng”, fls. 900, foram informados pela própria recorrente e, a priori, representam ou devem 
representar, fidedignamente, todas as operações realizadas pelo estabelecimento da 
mesma, não podendo, por conseguinte, existir divergências entre tais informações 
apresentadas nas DPI’s com os documentos e livros fiscais. 

Os cálculos e números apresentados nos Memoriais, no meu sentir, 
não são suficientemente precisos e claros para ensejar a conversão do julgamento em 
nova diligência, haja vista que os valores apresentados, salvo erro de avaliação, 
corroboram, a princípio, os contidos na auditoria realizada pela fiscalização, a exemplo 
dos estoques inicial e final.  

Relativamente às entradas a diferença apresentada pela recorrente, 
fls. 927, é de R$ 377.919,47 (trezentos e setenta e sete mil, novecentos e dezenove reais 
e quarenta e sete centavos), originada da, segundo a recorrente, diferença entre os 
valores indicados na DPI (R$ 6.633.333,04) e considerados pela fiscalização, fls. 901, e o 
valor de R$ 6.255.397,53 informado pela recorrente como originado das Notas Fiscais de 
entrada. 

Assim, o raciocínio matemático exposto pela recorrente, em relação 
às entradas, se traduz em uma redução do valor relacionado com o custo das mercadorias 
vendidas – CMV para o patamar de R$ 4.194.104,09 (quatro milhões, cento e noventa e 
quatro mil, cento e quatro reais e nove centavos), fls. 927, diverso, portanto, do 
apresentado pela fiscalização de R$ 7.069.555,84 (sete milhões, sessenta e nove mil, 
quinhentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), fls. 901, sem que se 
apresente, de forma coerente, tamanha disparidade. 

Quanto às saídas, também, salvo erro de análise, há convergência 
entre o indicado pela fiscalização de R$ 4.944.332,40 (quatro milhões, novecentos e 
quarenta e quatro mil, trezentos e trinta e dois reais e quarenta centavos), fls. 901, e o 
apresentado pela recorrente às fls. 927, tendo a mesma argumentado a existência de 
vendas com ICMS Substituição Tributária comercializadas em 2.006, porém faturadas em 
2.007, na importância de R$ 351.545,52 (trezentos e cinquenta e um mil, quinhentos e 
quarenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos). Ocorre, entretanto, que não há como 



 

considerar referida diferença como receita em 2.006, pela óbvia razão de ter sido faturada 
no exercício seguinte. 

Os demais valores indicados pela recorrente, em especial os 
relacionados com saídas ST – Substituição Tributária, os quais elevam o montante das 
saídas para o patamar de R$ 6.110.436,80 (seis milhões, cento e dez mil, quatrocentos e 
trinta e seis reais e oitenta centavos), fls. 927, não se apresentam, também, com 
coerência bastante para converter o julgamento em nova revisão. 

A auditoria contestatória apresentada pela recorrente, em sua 
conclusão às fls. 1031, indica, contrariamente à auditoria realizada pela fiscalização, um 
lucro bruto de R$ 1.906.332,71 (um milhão, novecentos e seis mil, trezentos e trinta e dois 
reais e setenta e um centavos), o qual, pelas análises retro destacadas surgiu em 
decorrência, principalmente, dos cálculos infundados apresentados pela recorrente, 
especialmente quanto ao enxerto nas saídas de valores relacionados com mercadorias 
sujeitas às Substituição Tributária, vendas ST faturadas em 2007, assim como a redução 
do CMV, conforme acima destacado, de forma incoerente. 

Inobstante o esforço despendido pela recorrente, contido em 
diversos demonstrativos, os quais, segundo a própria, se respaldam nos documentos 
cujas cópias anexou aos autos, esta Câmara entendeu, majoritariamente, que os mesmos, 
consolidados nos “ajustes” apresentados, e que delinearam, contrariamente ao 
apresentado pela fiscalização na auditoria realizada, um lucro para o período auditado, 
não se apresentam convincentemente apropriados para o desiderato de nova revisão, a 
uma, por serem confusos e não traduzirem corretamente, as operações indicadas nos 
CFOP’s indicados às fls. 900, a duas, por não se contraporem eficientemente ao trabalho 
revisional realizado pela fiscalização. 

Com as razões acima, entendo despiciendo a conversão do 
julgamento em nova diligência, por entender que a revisão realizada às fls. 900/905, 
contemplou e corrigiu eventuais falhas contidas na auditoria original.  

 

DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA 

 

Quanto à pretensa nulidade, suscitada pela recorrente, de 
cerceamento do direito de defesa, com o argumento de que são confusas as afirmações 
prestadas nos autos, o que prejudica a tomada de decisões sábias sobre os mesmos, 
inclusive, lhe cerceando o direito de defesa, diante de tantos resultados diferentes, 
divergentes e contraditórios entre si, gerando, inclusive, insegurança na determinação da 
infração, também, em consenso majoritário, hei por bem em rejeitar. 

Insurge a recorrente, inicialmente, quanto à origem dos dados 
utilizados pela fiscalização para a realização da auditoria, deixando, implícito, que as 
informações prestadas ao Fisco por intermédio das DPI’s não são fidedignas, não 
representando, por consequência, os dados contidos nos documentos fiscais emitidos e 
nos livros fiscais.  

Necessário destacar que os dados foram fornecidos pela própria 
recorrente, a qual, não logra, entretanto, apresentar os erros que inquinariam a auditoria 
de írrita. 

O revisor, autor da revisão às fls. 900/905, tomou o extremo 
cuidado de alinhavar toda a movimentação relacionado com o ano de 2.006, explicitando 
todas as operações realizadas com os CFOP’s correspondentes, e, da massa de dados 
contidos nos CFOP’s realizou a revisão, promovendo os devidos esclarecimentos às fls. 
903/905, culminando com os resultados apresentados em duas auditorias, fls. 901 e 902, 



 

sendo a primeira com a inclusão das mercadorias sujeitas à Substituição Tributária, 
indicando ser esta a auditoria correta, e, a segunda, excluindo-se tais mercadorias, o que 
ensejou, inclusive, um estorno de crédito a maior nessa segunda auditoria. 

Assim, entendo, que o trabalho realizado, devidamente adequado 
pela revisão, se encontra corretamente realizado, indicando a origem dos elementos que 
compuseram a auditoria, não se apresentando, portanto, confuso ou inseguro.  

A rigor, as planilhas contendo os “ajustes” apresentados pela 
recorrente visando ilidir o trabalho fiscal, é que se apresentam confusas, em especial 
quando busca adequar o “Custo das Saídas”, com a inserção de vendas faturadas em 
outro exercício, assim como definir base de cálculo a ser considerada para as mercadorias 
sujeitas à Substituição Tributária, majorando, sem explicações plausíveis, as saídas 
realizadas, culminando, assim, com um “irreal” lucro para o período auditado. 

Assim, observo que, no aspecto formal, o lançamento tributário 
atendeu a todos os requisitos previstos no artigo 142, do Código Tributário Nacional, e, em 
especial, ao artigo 8º, da Lei n.º 16.469/2009. Sendo assim, não existem nos autos prova, 
por mais elementar que seja, de nenhuma das possíveis nulidades descritas pelo artigo 20 
da referida Lei. 

Dessa forma, não acolho as questões supostamente prejudiciais, 
suscitadas pela recorrente. 

Assim, as colocações visando a nulificação do lançamento, ao meu 
ver, não se apresentam próprias à admissibilidade, pois o autuante anexou ao processo os 
elementos indispensáveis para determinar com segurança a infração denunciada e 
identificar corretamente o infrator, condições imprescindíveis para a validade formal do 
lançamento. 

 

DECADÊNCIA 

 

O Conselheiro Nivaldo José Mendes arguiu a preliminar de 
decadência do lançamento, entendendo que já haviam transcorridos mais de 05 (cinco) 
anos entre a ocorrência dos supostos fatos geradores do ICMS, e a intimação do sujeito 
passivo.  

Em consenso majoritário com meus pares, rejeito-a. 

Destaco que, relativamente à decadência, o Código Tributário 
Nacional – CTN, preleciona da seguinte forma em seu artigo 173: 

  

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário 
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: 

I – Do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento 
poderia ter sido efetuado; 

II – Da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por 
vício formal, o lançamento anteriormente efetuado. 

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se 
definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em 
que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, 
ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao 
lançamento”. 

 



 

A norma do artigo 173, do CTN, foi reproduzida, integralmente, no 
artigo 182, do Código Tributário Estadual – CTE, a seguir transcrito: 

 

“Art. 182. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário 
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: 

I – Do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento 
poderia ter sido efetuado; 

II – Da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por 
vício formal, o lançamento anteriormente efetuado. 

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se 
definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em 
que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, 
ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao 
lançamento”. 

 

Assim, a Fazenda Pública, como sujeito ativo na relação tributária, 
tem o direito de constituir o crédito tributário dentro do prazo estipulado no inciso I, do 
artigo 173, do CTN. Da interpretação desse dispositivo legal, e da própria doutrina da 
decadência, não constituído o crédito no prazo fixado, ocorre a caducidade do direito ao 
lançamento por absoluta inércia do ente tributante. 

O prazo decadencial encontra-se regido pelo lapso de tempo 
quinquenal, razão pela qual deve ser declarada nos casos em que a Fazenda Pública 
quedou-se inerte, não laborando, tempestivamente, no seu mister de efetuar o lançamento 
dentro do período prescrito legalmente. Entretanto, não é o que ocorre no presente 
lançamento. 

Destarte, nesse limite de análise, a conclusão torna-se pacífica. 
Para os fatos geradores ocorridos no exercício de 2.006, a Fazenda Pública tinha até o dia 
31 de dezembro de 2.011 para formalizar a constituição do crédito tributário.  

Nestes autos, vê-se que o lançamento se reporta ao exercício de 
2.006, tendo o auto de infração sido lavrado em 25 de outubro de 2.011, e o sujeito 
passivo intimado do mesmo na data de 03 de novembro de 2.011, fls. 148, portanto, no 
meu entender, não ocorreu a decadência pleiteada.  

 

QUESTÃO MERITÓRIA 

 

Transpostas as etapas anteriores, e adentrando no mérito do 
lançamento, destaco, em apertada síntese, que no caso em exame, a instrução da 
acusação revela que a empresa não procedeu ao estorno do crédito do ICMS, referente 
ao prejuízo apresentado na conta mercadorias, no exercício de 2.006. 

O procedimento fiscal adotado para determinação do prejuízo 
existente na Conta Mercadorias, consistiu em apurar o custo das mercadorias vendidas 
para se obter o percentual de lucro ou prejuízo no período fiscalizado. 

Assim, a auditoria contida no demonstrativo de fls. 05, corretamente 
revisada na auditoria às fls. 901, fundamentou-se na análise comparativa do valor 
adicionado ao custo de aquisição de mercadorias tributadas, demonstrando, no 
balanceamento, que a Conta Mercadorias do estabelecimento da autuada apresentou 
prejuízo.  



 

Exigiu-se, portanto, o estorno do crédito na sua respectiva 
proporção, conforme demonstrado nos documentos que sustentam a reclamação do 
presente crédito. 

A ação fiscal foi realizada consoante preconiza o roteiro da 
Auditoria do Prejuízo na Conta Mercadorias.  

Como supedâneo jurídico, foram indicados os artigos 61, inciso IV, 
da Lei nº 11.651/91 – CTE, e o artigo 58, inciso IV, do Decreto n.º 4.852/97 – RCTE, “in 
verbis” 

 

“Art. 61. O sujeito passivo deverá efetuar o estorno do imposto de que se 
tiver creditado, sempre que o serviço tomado, a mercadoria ou bem 
entrados no estabelecimento, quando: (Redação dada pelo artigo 1.º da Lei 
n.º 12.972/96 – vigência: 01.01.97) 

[...] 

IV - A conta mercadoria apresentar prejuízo, na proporção do que se 
verificar no final de cada exercício ou no encerramento das atividades do 
estabelecimento. 

Art. 58. O sujeito passivo deve efetuar o estorno do imposto de que se tiver 
creditado, sempre que o serviço tomado, a mercadoria ou bem que 
entraram no estabelecimento, quando (Lei 11.651/91. Art. 61): 

[...] 

IV – A conta mercadoria, no final do exercício ou no encerramento da 
atividade do estabelecimento, por seu valor bruto, apresentar prejuízo, 
hipótese em que o estorno é proporcional ao percentual do prejuízo 
apresentado, aplicado sobre o montante dos créditos apropriados no 
período de formação do resultado”. 

 

Examinando, portanto, o mérito do processo, convenço-me que a 
manutenção da exigência inicial do Fisco deve prevalecer, nos termos da revisão realizada 
e contida às fls. 901, haja vista que o procedimento fiscal adotado para determinação do 
possível prejuízo existente na Conta Mercadorias, consistiu na análise dos livros e 
documentos fiscais da autuada. Apurou-se, assim, o efetivo prejuízo na Conta 
Mercadorias e procedeu-se ao estorno do crédito proporcionalmente ao prejuízo 
apresentado, consubstanciado no lançamento exordial.  

Observo que o levantamento levado a termo junto à autuada, tem 
como finalidade precípua a de exigir o estorno do crédito na respectiva proporção do 
prejuízo apresentado, tal como demonstrado nos documentos que sustentam a 
reclamação do presente crédito.  

Importante lembrar que a auditoria realizada possui três etapas 
básicas: na primeira apura-se o valor do prejuízo e o respectivo índice; na segunda são 
realizados os ajustes necessários, a fim de apurar o valor do ICMS base para o estorno do 
crédito. Por fim, na terceira etapa, apura-se o valor do estorno de crédito em função do 
prejuízo ocorrido na Conta Mercadorias, por meio da multiplicação do índice do prejuízo 
apurado pelo valor do ICMS base para o estorno. 

Os argumentos apresentados pelo sujeito passivo ensejaram o 
encaminhamento dos autos para fins revisionais, cujo resultado encontra-se às fls. 
901/905, sendo o mesmo acolhido, majoritariamente, por esta Câmara. 

Destaco, nessa seara de decisão, que as razões indicadas na 
manifestação relacionada com o pedido de diligência, assim como na expressada em 



 

relação à nulidade por cerceamento do direito de defesa, compõem, também, as minhas 
razões atinentes ao mérito.  

Ao teor de todo o exposto, voto, em consenso majoritário, para 
rejeitar o pedido de nova diligência requerida pelo sujeito passivo. 

Rejeito, também, majoritariamente, a preliminar de nulidade do auto 
de infração, arguida pelo sujeito passivo, por cerceamento do direito de defesa. 

Ainda, de forma majoritária, rejeito a preliminar de decadência 
suscitada pelo Conselheiro Nivaldo José Mendes. 

Quanto ao mérito, à mingua de elementos probantes que pudessem 
ilidir a exigência que estabelece esta contenda, e em respeito ao preconizado pela 
legislação tributária, voto, em sintonia com a maioria dos meus pares, para conhecer do 
Recurso Voluntário, dar-lhe parcial provimento, para considerar procedente em parte o 
auto de infração no valor do ICMS de R$ 105.286,66 (cento e cinco mil, duzentos e oitenta 
e seis reais e sessenta e seis centavos), nos termos constantes da auditoria revisional às 
fls. 901. 

 
 

Sala das sessões, em 19 de setembro de 2016. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01520/16 
 
Relatora: Conselheira Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Aproveitamento indevido 
de crédito. Energia elétrica. 
 
 
 
PRELIMINARES 
 
1 - INCOMPETÊNCIA/IMPEDIMENTO FUNCIONAL DA 
AUTORIDADE LANÇADORA. 
 
O procedimento de lançamento feito por auditor fiscal dotado de 
competência aferida pela Lei 13.266/98, além da ordem de 
serviço, atende ao disciplinado na Lei Complementar 104/13. 
Afastada a preliminar de incompetência/impedimento da 
Autoridade Fiscal. 
 
2 – INSEGURANÇA NA DETERMINAÇÃO DA INFRAÇÃO 
 
Não há nulidade do auto de infração por insegurança na 
determinação da infração, pois expostos com precisão os 
fundamentos do lançamento fiscal. 
 
 
3 – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA 
 
Afastado cerceamento ao direito de defesa quando não há 
limitação ou obstáculo impedindo a parte de se defender da 
forma legalmente permitida. Ausente prejuízo em relação ao seu 
objetivo processual. 
 
 
MÉRITO 
 
O estabelecimento comercial enquadrado em código de 
atividade econômica de varejista não tem direito ao 
aproveitamento do crédito do ICMS relativamente à aquisição de 
energia elétrica, ainda que tenha sido utilizada em atividade de 
panificação e resfriamento. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 14 de setembro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por incompetência funcional 
da autoridade lançadora. Participaram do julgamento os Conselheiros Marlene Maria da 
Silva Ruguê Bernardes, José Pereira D'abadia, Gilmar Rodrigues de Almeida, Aguinaldo 
Fernandes de Melo e Valdir Mendonça Alves. Por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, por insegurança na 



 

determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, José Pereira 
D'abadia, Gilmar Rodrigues de Almeida, Aguinaldo Fernandes de Melo e Valdir Mendonça 
Alves. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer da impugnação, negar-
lhe provimento para considerar procedente o auto de infração. Participaram do julgamento 
os Conselheiros Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, José Pereira D'abadia, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Aguinaldo Fernandes de Melo e Valdir Mendonça Alves. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O auto de infração descreve que o contribuinte omitiu o 
pagamento do ICMS, em razão da escrituração indevida de valores a título de crédito do 
ICMS, relativos à energia elétrica utilizada no estabelecimento comercial, que foram 
apurados no demonstrativo e nos documentos anexados aos autos para efeito de 
instrução do trabalho da fiscalização, referente ao período de janeiro de 2013 a setembro 
de 2015.  

 
O sujeito passivo foi intimado em primeira instância, contudo 

não se manifestou, por isso lavrado o termo de revelia. 
 
A autuada comparece ao feito, através de peça impugnatória, 

alegando as seguintes preliminares: vício de impedimento funcional em razão do não 
cumprimento do disposto no art. 5º, IX, e alíneas, da LC 104/13, ausência da ciência da 
ordem de serviço; insegurança na determinação da infração e cerceamento ao direito de 
defesa, haja vista a capitulação da infração de maneira incompleta, observando que não 
foi considerada a atividade industrial exercida pela empresa. No mérito, reafirma a 
atividade industrial desenvolvida pela empresa (panificação, preparação de subprodutos 
de abate, sucos, lanchonete, etc). 

 
 

V O T O 
 
 
A preliminar de impedimento e/ou incompetência funcional, não 

se confirma diante do disposto no art. 4º, inciso I, alínea “b”, item 7, subitens 7.1 a 7.4 da 
Lei 13.266/98. 

 

Art. 4º As atribuições conferidas, privativamente, aos 
funcionários fiscais, integrantes do Quadro de Pessoal do Fisco 
da Secretaria da Fazenda, são as seguintes: 

 

I - ao Auditor-Fiscal da Receita Estadual I - AFRE I: 

................ 

b) constituir o crédito tributário decorrente do exercício das 
correspondentes tarefas de fiscalização referentes a: 

.................................. 

7. auditoria nos contribuintes estaduais a seguir enumerados, 
com verificação de seus livros e documentos fiscais: 

7.1. microempresa; 



 

7.2. empresa de pequeno porte; 

7.3. estabelecimentos que mantenham somente escrita fiscal ao 
tempo do fato objeto do lançamento, independentemente de 
seu porte; 

7.4. empresa de médio porte, inclusive com escrituração 
contábil, mediante ato do Secretário da Fazenda; 
 
Às fls 8 encontra-se a Portaria 358/2015 – SER, o que atende a 

legislação acima de maneira a conferir atribuição ao auditor. 
 
Às fls. 7 tem-se a ordem de serviço 19409. Esse documento é 

um instrumento que tem por objetivo o acionamento e o controle das ações fiscais. 
Portanto, tem o desiderato do controle administrativo da atividade fiscal por parte da 
administração, não consistindo, de modo algum, em elemento de atribuição de 
competência à autoridade fiscal. 

 
Com todo esse procedimento prévio à fiscalização atendido 

está ao disciplinado na Lei Complementar 104/13 no sentido de assegurar ao contribuinte 
a devida execução dos trabalhos fiscais sem surpresa por autoridade competente e 
desimpedida.  

 
Além dessa preliminar são alegadas outras duas, analisadas 

em conjunto, dada a arguição de mesma matéria – capitulação indevida da infração, 
ressaltando que a condição de indústria é de mérito e com ele será apreciada. 

 
Ao tratar da indevida capitulação da infração o impugnante 

menciona que a autoridade fiscal fundamentou o lançamento considerando apenas o teor 
do caput do inciso II do art. 522 do RCTE, não atentando ao disposto na alínea “a”, item 
“2”, ou seja, não verificou que o contribuinte tem atividade econômica de indústria, como 
ocorre na fabricação de produtos de panificação industrial, preparação de subprodutos do 
abate, lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares. 

 
Na verdade, para este auto, não ocorrendo em relação ao outro, 

ora apreciado em conjunto, 4 0115032 923 00, há um equívoco por parte do auditor, autor 
do procedimento, no tocante ao dispositivo legal infringido capitulado no auto de infração, 
pois referiu-se a benefício fiscal. Conquanto, esse fato trata-se de lapso manifesto e não 
impediu o entendimento do impugnante sobre o objeto da autuação dada a clareza em 
relação à descrição do fato.  

 
Consabida a necessidade, para efeito da constituição do crédito 

tributário, por lançamento, de que o Agente do Fisco atenda ao disposto no art. 142 do 
Código Tributário Nacional, especialmente, verificar a ocorrência do fato gerador da 
obrigação, determinando a matéria tributável, oferecendo o fato em sua inteireza, cabendo 
ao julgador adequá-lo à lei, inclusive, podendo processar a correção no que diz respeito 
ao dispositivo legal infringido. O que não pode é errar o fato alegado. 

 
Nesse sentir, toma-se como infração praticada exatamente o 

mesmo constante do outro processo já citado: Arts. 58, § 3º, inciso II e 64, Lei 11.651/91 
c/c/ art. 522, II, Decreto 4.852/97. 

 
Assim considerado, está afastado prejuízo em relação ao 

objetivo processual do direito de defesa do impugnante, haja vista a ausência de limitação 



 

ou obstáculo que o impedisse de se defender da forma legalmente permitida. Aliás o 
exerceu citando a legislação pertinente ao fato.  

 
Também, no que concerne à insegurança na determinação da 

infração, melhor sorte não lhe assiste, pois foram expostos com precisão os fundamentos 
do lançamento fiscal.  

 
Desse modo, nenhuma das matérias alegadas de natureza 

preliminar oferece consistência de maneira a tornar nulo o auto de infração.  
 
Rejeitadas as preliminares arguidas. 
 
Quanto ao mérito, a Lei Complementar 102/00 assegura ao 

sujeito passivo o direito de creditar-se do ICMS na entrada de energia elétrica no 
estabelecimento quando consumida no processo de industrialização. 

 
A pretensão tributária em nossa legislação goiana sequer passa 

pelo questionamento pertinente à industrialização, diretamente, considerando que muito 
embora o assunto tratado na Lei 13.772/00, reproduza os termos da Lei Complementar 
102/00, ao baixar a regulamentação do dispositivo pelo Decreto 4.852/91, assim estatui o 
art. 522, inciso II, alínea “a”, item 2, senão vejamos: 

 
Art. 522. Somente dá direito ao crédito do ICMS: 
 
..... 

II - relativamente à energia elétrica e ao serviço de 
comunicação, até o dia 31 de dezembro de 2019 (Lei nº 
13.772/00, art. 2º): 

a) a entrada de energia elétrica no estabelecimento, quando: 

.............................. 

2. for utilizada por contribuinte enquadrado no código de 
atividade econômica de indústria; 
 
Portanto, segundo redação do dispositivo acima, somente o 

estabelecimento cuja atividade econômica CNAE seja de indústria tem o direito ao crédito 
da energia elétrica.  

 
Quanto a isso não se desconhece certa polêmica, inclusive 

decisão desta pela procedência do crédito tributário, por maioria, conquanto o Superior 
Tribunal de Justiça em Recurso Especial 1117139/RJ, Relator Min. Luiz Fux, cujo acórdão 
foi submetido ao regime dos Recursos Repetitivos, trouxe a seguinte ementa, agora 
pacificando a questão, o que já foi acolhido pelo Julgamento Plenário desta casa 
passando a ter julgamento unânime: 

 

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO 
DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. ICMS. CREDITAMENTO 
(PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE). AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 
CONSUMIDA NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL (SUPERMERCADO). ATIVIDADE 
DE PANIFICAÇÃO E CONGELAMENTO DE ALIMENTOS. ARTIGO 33, II, “B”, DA LEI 
COMPLEMENTAR 87/96. ARTIGO 46, PARÁGRAFO ÚNICO DO CTN. DECRETO 
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4.544/2002 (REGULAMENTO DO IPI). PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO. NÃO 
CARACTERIZAÇÃO. CREDITAMENTO DO ICMS. IMPOSSIBILIDADE.  

1. As atividades de panificação e de congelamento de produtos 
perecíveis por supermercado não configuram processo de industrialização de alimentos, 
por força das normas previstas no Regulamento do IPI (Decreto 4.544/2002) razão pela 
qual inexiste direito ao creditamento do ICMS pago na entrada da energia elétrica 
consumida no estabelecimento comercial. “  

 
Nessa situação a penalidade aplicada é a capitulada no auto de 

infração, confirmada nesta oportunidade, pois é a mais específica dentre as determinadas 
pela Lei 11.651/91, senão vejamos: 

 
Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas; 
.................. 
IV – em razão do não-estorno de crédito, quando exigido, ou 
escrituração indevida de valores a título de crédito do imposto, o 
equivalente aos percentuais; 
 
a)100% (cem por cento) do valor do imposto, pela omissão de 
seu pagamento: 
 
Posto isso, conheço da impugnação em Segunda Instância, 

nego-lhe provimento, para considerar procedente o crédito tributário, conforme lançado, 
antes rejeitando as preliminares de incompetência funcional, cerceamento ao direito de 
defesa e insegurança na determinação da infração. 

 
 
 

Sala das sessões, em 22 de setembro de 2016. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01521/16 
 
Relatora: Conselheira Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Aproveitamento indevido 
de crédito. Energia elétrica. 
 
 
 
PRELIMINARES 
 
1 - INCOMPETÊNCIA/IMPEDIMENTO FUNCIONAL DA 
AUTORIDADE LANÇADORA. 
 
O procedimento de lançamento feito por auditor fiscal dotado de 
competência aferida pela Lei 13.266/98, além da ordem de 
serviço, atende ao disciplinado na Lei Complementar 104/13. 
Afastada a preliminar de incompetência/impedimento da 
Autoridade Fiscal. 
 
2 – INSEGURANÇA NA DETERMINAÇÃO DA INFRAÇÃO 
 
Não há nulidade do auto de infração por insegurança na 
determinação da infração, pois expostos com precisão os 
fundamentos do lançamento fiscal. 
 
 
3 – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA 
 
Afastado cerceamento ao direito de defesa quando não há 
limitação ou obstáculo impedindo a parte de se defender da 
forma legalmente permitida. Ausente prejuízo em relação ao seu 
objetivo processual. 
 
 
MÉRITO 
 
O estabelecimento comercial enquadrado em código de 
atividade econômica de varejista não tem direito ao 
aproveitamento do crédito do ICMS relativamente à aquisição de 
energia elétrica, ainda que tenha sido utilizada em atividade de 
panificação e resfriamento. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 14 de setembro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por incompetência funcional 
da autoridade lançadora. Participaram do julgamento os Conselheiros Marlene Maria da 
Silva Ruguê Bernardes, José Pereira D'abadia, Gilmar Rodrigues de Almeida, Aguinaldo 
Fernandes de Melo e Valdir Mendonça Alves. Por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, por insegurança na 



 

determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, José Pereira 
D'abadia, Gilmar Rodrigues de Almeida, Aguinaldo Fernandes de Melo e Valdir Mendonça 
Alves. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer da impugnação, negar-
lhe provimento para considerar procedente o auto de infração. Participaram do julgamento 
os Conselheiros Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, José Pereira D'abadia, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Aguinaldo Fernandes de Melo e Valdir Mendonça Alves. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O auto de infração descreve que o contribuinte omitiu o 
pagamento do ICMS, em razão da escrituração indevida de valores a título de crédito do 
ICMS, relativos à energia elétrica utilizada no estabelecimento comercial, que foram 
apurados no demonstrativo e nos documentos anexados aos autos para efeito de 
instrução do trabalho da fiscalização, referente ao período de julho de 2011 a dezembro 
de 2012.  

 
O sujeito passivo foi intimado em primeira instância, contudo 

não se manifestou, por isso lavrado o termo de revelia. 
 
A autuada comparece ao feito, através de peça impugnatória, 

alegando as seguintes preliminares: vício de impedimento funcional em razão do não 
cumprimento do disposto no art. 5º, IX, e alíneas, da LC 104/13, ausência da ciência da 
ordem de serviço; insegurança na determinação da infração e cerceamento ao direito de 
defesa, haja vista a capitulação da infração de maneira incompleta, observando que não 
foi considerada a atividade industrial exercida pela empresa. No mérito, reafirma a 
atividade industrial desenvolvida pela empresa (panificação, preparação de subprodutos 
de abate, sucos, lanchonete, etc). 

 
 

V O T O 
 
 
A preliminar de impedimento e/ou incompetência funcional, não 

se confirma diante do disposto no art. 4º, inciso I, alínea “b”, item 7, subitens 7.1 a 7.4 da 
Lei 13.266/98. 

 

Art. 4º As atribuições conferidas, privativamente, aos 
funcionários fiscais, integrantes do Quadro de Pessoal do Fisco 
da Secretaria da Fazenda, são as seguintes: 

 

I - ao Auditor-Fiscal da Receita Estadual I - AFRE I: 

................ 

b) constituir o crédito tributário decorrente do exercício das 
correspondentes tarefas de fiscalização referentes a: 

.................................. 

7. auditoria nos contribuintes estaduais a seguir enumerados, 
com verificação de seus livros e documentos fiscais: 

7.1. microempresa; 



 

7.2. empresa de pequeno porte; 

7.3. estabelecimentos que mantenham somente escrita fiscal ao 
tempo do fato objeto do lançamento, independentemente de 
seu porte; 

7.4. empresa de médio porte, inclusive com escrituração 
contábil, mediante ato do Secretário da Fazenda; 
 
Às fls 7 encontra-se a Portaria 358/2015 – SER, o que atende a 

legislação acima de maneira a conferir atribuição ao auditor. 
 
Às fls. 6 tem-se a ordem de serviço 19409. Esse documento é 

um instrumento que tem por objetivo o acionamento e o controle das ações fiscais. 
Portanto, tem o desiderato do controle administrativo da atividade fiscal por parte da 
administração, não consistindo, de modo algum, em elemento de atribuição de 
competência à autoridade fiscal. 

 
Com todo esse procedimento prévio à fiscalização atendido 

está ao disciplinado na Lei Complementar 104/13 no sentido de assegurar ao contribuinte 
a devida execução dos trabalhos fiscais sem surpresa por autoridade competente e 
desimpedida.  

 
Além dessa preliminar são alegadas outras duas, analisadas 

em conjunto, dada a arguição de mesma matéria – capitulação indevida da infração, 
ressaltando que a condição de indústria é de mérito e com ele será apreciada. 

 
Ao tratar da indevida capitulação da infração o impugnante 

menciona que a autoridade fiscal fundamentou o lançamento considerando apenas o teor 
do caput do inciso II do art. 522 do RCTE, não atentando ao disposto na alínea “a”, item 
“2”, ou seja, não verificou que o contribuinte tem atividade econômica de indústria, como 
ocorre na fabricação de produtos de panificação industrial, preparação de subprodutos do 
abate, lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares. 

 
Consabida a necessidade, para efeito da constituição do crédito 

tributário, por lançamento, de que o Agente do Fisco atenda ao disposto no art. 142 do 
Código Tributário Nacional, especialmente, verificar a ocorrência do fato gerador da 
obrigação, determinando a matéria tributável, oferecendo o fato em sua inteireza, cabendo 
ao julgador adequá-lo à lei, inclusive, podendo processar a correção no que diz respeito 
ao dispositivo legal infringido. O que não pode é errar o fato alegado. 

 
Assim considerado, devidamente capitulada a infração de modo 

a afastar qualquer prejuízo em relação ao objetivo processual do direito de defesa do 
impugnante, haja vista a ausência de limitação ou obstáculo que o impedisse de se 
defender da forma legalmente permitida. Aliás o exerceu citando a legislação pertinente ao 
fato.  

 
Também, no que concerne à insegurança na determinação da 

infração, melhor sorte não lhe assiste, pois foram expostos com precisão os fundamentos 
do lançamento fiscal.  

 
Desse modo, nenhuma das matérias alegadas de natureza 

preliminar oferece consistência de maneira a tornar nulo o auto de infração.  
 



 

Rejeitadas as preliminares arguidas. 
 
Quanto ao mérito, a Lei Complementar 102/00 assegura ao 

sujeito passivo o direito de creditar-se do ICMS na entrada de energia elétrica no 
estabelecimento quando consumida no processo de industrialização. 

 
A pretensão tributária em nossa legislação goiana sequer passa 

pelo questionamento pertinente à industrialização, diretamente, considerando que muito 
embora o assunto tratado na Lei 13.772/00, reproduza os termos da Lei Complementar 
102/00, ao baixar a regulamentação do dispositivo pelo Decreto 4.852/91, assim estatui o 
art. 522, inciso II, alínea “a”, item 2, senão vejamos: 

 
Art. 522. Somente dá direito ao crédito do ICMS: 
 
..... 

II - relativamente à energia elétrica e ao serviço de 
comunicação, até o dia 31 de dezembro de 2019 (Lei nº 
13.772/00, art. 2º): 

a) a entrada de energia elétrica no estabelecimento, quando: 

.............................. 

2. for utilizada por contribuinte enquadrado no código de 
atividade econômica de indústria; 
 
Portanto, segundo redação do dispositivo acima, somente o 

estabelecimento cuja atividade econômica CNAE seja de indústria tem o direito ao crédito 
da energia elétrica.  

 
Quanto a isso não se desconhece certa polêmica, inclusive 

decisão desta pela procedência do crédito tributário, por maioria, conquanto o Superior 
Tribunal de Justiça em Recurso Especial 1117139/RJ, Relator Min. Luiz Fux, cujo acórdão 
foi submetido ao regime dos Recursos Repetitivos, trouxe a seguinte ementa, agora 
pacificando a questão, o que já foi acolhido pelo Julgamento Plenário desta casa 
passando a ter julgamento unânime: 

 

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO 
DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. ICMS. CREDITAMENTO 
(PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE). AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 
CONSUMIDA NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL (SUPERMERCADO). ATIVIDADE 
DE PANIFICAÇÃO E CONGELAMENTO DE ALIMENTOS. ARTIGO 33, II, “B”, DA LEI 
COMPLEMENTAR 87/96. ARTIGO 46, PARÁGRAFO ÚNICO DO CTN. DECRETO 
4.544/2002 (REGULAMENTO DO IPI). PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO. NÃO 
CARACTERIZAÇÃO. CREDITAMENTO DO ICMS. IMPOSSIBILIDADE.  

1. As atividades de panificação e de congelamento de produtos 
perecíveis por supermercado não configuram processo de industrialização de alimentos, 
por força das normas previstas no Regulamento do IPI (Decreto 4.544/2002) razão pela 
qual inexiste direito ao creditamento do ICMS pago na entrada da energia elétrica 
consumida no estabelecimento comercial. “  

 
Nessa situação a penalidade aplicada é a capitulada no auto de 

infração, confirmada nesta oportunidade, pois é a mais específica dentre as determinadas 
pela Lei 11.651/91, senão vejamos: 
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Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas; 
.................. 
IV – em razão do não-estorno de crédito, quando exigido, ou 
escrituração indevida de valores a título de crédito do imposto, o 
equivalente aos percentuais; 
 
a)100% (cem por cento) do valor do imposto, pela omissão de 
seu pagamento: 
 
Posto isso, conheço da impugnação em Segunda Instância, 

nego-lhe provimento, para considerar procedente o crédito tributário, conforme lançado, 
antes rejeitando as preliminares de incompetência funcional, cerceamento ao direito de 
defesa e insegurança na determinação da infração. 

 
 
 

Sala das sessões, em 22 de setembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01544/16 
 
Relator: Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes 
 

 
EMENTA: Processual. Exclusão de solidário da lide. Rejeição. 
Mérito. ICMS. Obrigação principal. Aproveitamento indevido de 
crédito. Entradas não comprovadas. Procedência. 
 
I - Deve ser mantido na lide, o procurador com amplos poderes 
de gerência e de representação que tenha não só dirigido a 
empresa criada em nome de terceiro, mas se envolvido 
materialmente na situação da qual decorreu a omissão de 
pagamento de imposto (art. 45, XII da Lei 11.651/91); 
 
II - Apontando o conjunto probatório constante do processo 
para a não ocorrência de aquisições de mercadorias cujo ICMS 
foi creditado pelo sujeito passivo, deve ser mantido o 
lançamento de ofício que exija o imposto omitido em razão 
dessa prática irregular. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 15 de agosto de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de exclusão do solidário da lide, Sr. ITAIR NUNES DE LIMA JÚNIOR, arguida 
pela autuada. Participaram do julgamento os Conselheiros José Paixão de Oliveira 
Gomes, David Fernandes de Carvalho e João Divino de Brito.  Quanto ao mérito, também 
por votação unânime, conhecer da impugnação, negar-lhe provimento para considerar 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Paixão 
de Oliveira Gomes, David Fernandes de Carvalho e João Divino de Brito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Em 19 de novembro de 2013, o Fisco exige ICMS, multa e demais 
acréscimos da autuada, na condição de contribuinte, em razão de ter, nos meses de 
janeiro a julho de 2011, aproveitado indevidamente, a título de crédito de imposto, valores 
referentes a notas fiscais de entrada não correspondentes a uma efetiva operação. 

 

Foram apontados como solidários ITAIR NUNES DE LIMA JÚNIOR 
e JAIAME VALDIVINO DA SILVA, ambos pessoas físicas e representantes da empresa 
individual autuada com outorga de amplos poderes para geri-la (fls. 04 e 05). 

 

A ação fiscal foi dirigida ao estabelecimento da autuada, tendo sido 
anexados à peça inicial demonstrativo sintéticos e analíticos da Auditoria Básica do ICMS 
realizada pelo Fisco (fls. 06 a 21) e nota explicativa na qual a autoridade lançadora relata 
o resultado de longo trabalho investigativo realizado pelo Fisco, informando ter sido 
constatado que os solidários foram responsáveis, em agosto de 2010, pela criação de uma 
empresa individual em nome da pessoa física ANA PEDRO DOS SANTOS, a qual nunca 
participou da atividade empresarial e outorgou aos citados sujeitos passivos amplos 



 

poderes de gerência, recebendo em troca pagamento de paisagem com destino à 
Espanha (fls. 22, 24 e 26). 

 

Segundo relato fiscal, os solidários quando da gerência da 
empresa, promoveram a acumulação débitos fiscais (fl. 26) e efetuaram aproveitamento 
de créditos fictícios, mediante registro de notas Fiscais emitidas por JORGE DE SOUSA 
SILVA sem prova de controle obrigatório de corte, transporte e comercialização do produto 
florestal. A dita empresa tinha como local de instalação um imóvel com área de máximo 10 
(dez) metros quadrados, não se verificando qualquer elemento indicativo de alguma 
atividade comercial (fl. 27). 

Informa o autuante que foram igualmente aproveitados de forma 
indevida créditos fictícios referentes a notas fiscais emitidas pelas empresas R, 
FERREIRA DOS SANTOS – EPP, M J M DA SILVA ME e TT CARBONIZAÇÃO 
COMERCIO E TRANSPORTES LTDA, do Estado do Pará e que, conforme informação do 
IBAMA/GO, simularam venda em operação apenas virtual (fls. 28 e 31). 

 

Faz anexar também o autuante, para sustentar o seu relato, 
declarações do contador da empresa autuada (fl. 38), termos de declaração ao Núcleo de 
Acompanhamento e Atendimento Judicial (NAJ), procurações públicas em nome dos 
solidários (fls. 40 a 66), relatório do IBAMA/GO atestando a remessa apenas virtual de 
créditos entre a empresa autuadas, ANA PEDRO DOS SANTOS, e as três empresas 
paraenses acima mencionadas (67), bem como declaração de comprador atestando 
pagamento ao solidário ITAIR NUNES DE LIMA JÚNIOR (fl. 175) 

 

Foram ainda anexadas cópias de páginas de livro Registro de 
Apuração de ICMS referente à empresa e ao período autuados, onde consta a 
escrituração do crédito indevido aproveitado e o débito relativo ao imposto omitido (fls. 157 
a 169). 

 

Intimados os sujeitos passivos para se defender em Primeira 
Instância (fls. 178 a 184), estes não comparecem, tendo sido lavrado o respectivo termo 
de revelia (fl. 185). 

 

Instados a apresentar defesa em Segunda Instância (fls. 187 a 
196), a empresa individual autuada e o solidário JAIAME VALDIVINO DA SILVA não se 
manifestam, do que decorreu a lavratura de termo de revelia a eles referente (fl. 197). 

 

O solidário ITAIR NUNES DE LIMA JÚNIOR comparece e 
apresenta impugnação em Segunda Instância (fls. 200 a 148), onde pede a sua exclusão 
da lide, já que jamais teria sido proprietário da empresa autuada, tendo-lhe prestado 
apenas alguns trabalhos de assessoria jurídica e contábil, na condição de procurador (fls. 
203 e 215), sendo que a declaração do cliente AMBEV, constante dos autos, indica tão 
somente que teria atuado como vendedor naquele contexto. 

 

Pede também o solidário ITAIR NUNES DE LIMA JÚNIOR a 
nulidade, por cerceamento do direito de defesa, da intimação a ele destinada em Primeira 
Instância, já esta teria sido enviada a endereço diverso daquele em que residia (fl. 203). 



 

 

Perante a impugnação apresentada, o órgão cameral acolhe o 
pedido de nulidade da intimação Primeira Instância (fl. 217), decisão da qual Fazenda 
Pública recorre ao Conselho Pleno (fl. 222), tendo esse colegiado reformado a decisão 
recorrida e feito retornar o processo para julgamento em câmara julgadora (fl. 241) 

 

Por meio da intimação às fls. 248 e 249, o solidário recorrente toma 
conhecimento da decisão plenária e não se manifesta (fl. 250). 

 

É o relatório. 

QUESTÕES PRELIMINARES 

Destaco inicialmente que o pedido de nulidade, por cerceamento do 
direito de defesa, da intimação de Primeira Instância, constante da impugnação em exame 
(fl. 203), foi objeto de anterior decisão cameral que foi reformada em apreciação definitiva 
pelo Conselho Pleno, não podendo ser reanalisado no presente processo. 

 

No tocante à preliminar de exclusão do solidário ITAIR NUNES DE 
LIMA JÚNIOR da lide (fl. 217), manifesto-me por sua rejeição, pois os elementos 
presentes no processo apontam para uma realidade em que, na condição de procurador 
com amplos poderes de gerência e de representação, esse solidário não só dirigiu a 
empresa que criou em nome de terceiro, mas envolveu-se materialmente, desde início, na 
situação da qual decorreu a omissão de pagamento de imposto. 

QUESTÃO MERITÓRIA 

Dirigindo-me ao mérito, mantenho a exigência de imposto e multa 
constante da peça inicial, já que o conjunto probatório trazido ao processo indica a não 
ocorrência das aquisições de mercadorias cujo ICMS destacado nas notas fiscais 
respectivas foi aproveitado indevidamente pela empresa autuada. 

 

Dentre os elementos constitutivos desse conjunto, destaco, além da 
constituição ilícita da empresa ANA PEDRO DOS SANTOS, a emissão de notas fiscais 
autuadas sem controle obrigatório de corte, transporte e comercialização, típico da 
atividade que envolva produto florestal, bem como a ausência de indicativo de alguma 
atividade da empresa emitente (fl. 27). 

 

Friso, por fim, que foram juntadas pelo Fisco cópias de páginas de 
livro Registro de Apuração de ICMS referente à empresa e ao período autuados, onde 
consta a escrituração do crédito indevido aproveitado e o débito relativo ao imposto 
omitido (fls. 157 a 169). 

 
Pelo exposto, REJEITO a preliminar de exclusão do solidário da lide, 

ITAIR NUNES DE LIMA JÚNIOR e, quanto ao mérito, conheço da impugnação, nego-lhe 
provimento para considerar PROCEDENTE o auto de infração. 



 

 
 

Sala das sessões, em 26 de setembro de 2016. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01545/16 
 
Relator: Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes 
 

 
EMENTA: Processual. Exclusão de solidário da lide. Rejeição. 
Mérito. ICMS. Obrigação principal. Aproveitamento indevido de 
crédito. Entradas não comprovadas. Procedência. 
 
I - Deve ser mantido na lide, o procurador com amplos poderes 
de gerência e de representação que tenha não só dirigido a 
empresa criada em nome de terceiro, mas se envolvido 
materialmente na situação da qual decorreu a omissão de 
pagamento de imposto (art. 45, XII da Lei 11.651/91); 
 
II - Apontando o conjunto probatório constante do processo 
para a não ocorrência de aquisições de mercadorias cujo ICMS 
foi creditado pelo sujeito passivo, deve ser mantido o 
lançamento de ofício que exija o imposto omitido em razão 
dessa prática irregular. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 15 de agosto de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de exclusão do solidário da lide, Sr. ITAIR NUNES DE LIMA JÚNIOR, arguida 
pela autuada. Participaram do julgamento os Conselheiros José Paixão de Oliveira 
Gomes, David Fernandes de Carvalho e João Divino de Brito.  Quanto ao mérito, também 
por votação unânime, conhecer da impugnação, negar-lhe provimento para considerar 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Paixão 
de Oliveira Gomes, David Fernandes de Carvalho e João Divino de Brito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Em 19 de novembro de 2013, o Fisco exige ICMS, multa e demais 
acréscimos da autuada, na condição de contribuinte, em razão de ter, no mesmo mês, 
aproveitado indevidamente, a título de crédito de imposto, valores referentes a notas 
fiscais de entrada não correspondentes a uma efetiva operação. 

 

Foram apontados como solidários ITAIR NUNES DE LIMA JÚNIOR 
e JAIAME VALDIVINO DA SILVA, ambos pessoas físicas e representantes da empresa 
individual autuada com outorga de amplos poderes para geri-la (fls. 04 e 05). 

 

A ação fiscal foi dirigida ao estabelecimento da autuada, tendo sido 
anexados à peça inicial demonstrativo sintéticos e analíticos da Auditoria Básica do ICMS 
realizada pelo Fisco (fls. 06 e 10) e nota explicativa na qual a autoridade lançadora relata 
o resultado de longo trabalho investigativo realizado pelo Fisco, informando ter sido 
constatado que os solidários foram responsáveis, em agosto de 2010, pela criação de uma 
empresa individual em nome da pessoa física ANA PEDRO DOS SANTOS, a qual nunca 
participou da atividade empresarial e outorgou aos citados sujeitos passivos amplos 



 

poderes de gerência, recebendo em troca pagamento de paisagem com destino à 
Espanha (fls. 11, 13 e 15). 

 

Segundo relato fiscal, os solidários quando da gerência da 
empresa, promoveram a acumulação débitos fiscais (fl. 15 e 17) e efetuaram 
aproveitamento de créditos fictícios, mediante registro de notas Fiscais emitidas por 
JORGE DE SOUSA SILVA sem prova de controle obrigatório de corte, transporte e 
comercialização do produto florestal. A dita empresa tinha como local de instalação um 
imóvel com área de máximo 10 (dez) metros quadrados, não se verificando qualquer 
elemento indicativo de alguma atividade comercial (fl. 16). 

 

Faz anexar também o autuante, para sustentar o seu relato, 
declarações do contador da empresa autuada (fl. 25), termos de declaração ao Núcleo de 
Acompanhamento e Atendimento Judicial (NAJ), procurações públicas em nome dos 
solidários (fls. 26 a 53), declaração de comprador atestando pagamento ao solidário ITAIR 
NUNES DE LIMA JÚNIOR (fl. 64) e cópias de termos de abertura de livros fiscais com 
aposição de assinatura desse mesmo solidário, em agosto e dezembro de 2010, (fls. 73, 
84, 100, e 107). 

 

Foram ainda anexadas cópias de páginas de livro Registro de 
Apuração de ICMS referente à empresa e ao período autuados, onde consta a 
escrituração do crédito indevido aproveitado e o débito relativo ao imposto omitido (fl.96). 

 

Intimados os sujeitos passivos para se defender em Primeira 
Instância (fls. 110 a 117), estes não comparecem, tendo sido lavrado o respectivo termo 
de revelia (fl. 118). 

 

Instados a apresentar defesa em Segunda Instância (fls. 120 a 
130), a empresa individual autuada e o solidário JAIAME VALDIVINO DA SILVA não se 
manifestam, do que decorreu a lavratura de termo de revelia a eles referente (fl. 170). 

 

O solidário ITAIR NUNES DE LIMA JÚNIOR comparece e 
apresenta impugnação em Segunda Instância (fls. 133 a 148), onde pede a sua exclusão 
da lide, já que jamais teria sido proprietário da empresa autuada, tendo-lhe prestado 
apenas alguns trabalhos de assessoria jurídica e contábil, na condição de procurador (fls. 
133 e 139), sendo que a declaração do cliente AMBEV, constante dos autos, indica tão 
somente que teria atuado como vendedor naquele contexto. 

 

Pede também o solidário ITAIR NUNES DE LIMA JÚNIOR a 
nulidade, por cerceamento do direito de defesa, da intimação a ele destinada em Primeira 
Instância, já esta teria sido enviada a endereço diverso daquele em que residia (fl. 139). 

 

Perante a impugnação apresentada, o órgão cameral acolhe o 
pedido de nulidade da intimação Primeira Instância (fl. 150), decisão da qual Fazenda 
Pública recorre ao Conselho Pleno (fl. 155), tendo esse colegiado reformado a decisão 
recorrida e feito retornar o processo para julgamento em câmara julgadora (fl. 174) 



 

 

Por meio da intimação às fls. 181 e 181, o solidário recorrente toma 
conhecimento da decisão plenária e não se manifesta (fl. 183). 

 

É o relatório. 

QUESTÕES PRELIMINARES 

Destaco inicialmente que o pedido de nulidade, por cerceamento do 
direito de defesa, da intimação de Primeira Instância, constante da impugnação em exame 
(fl. 150), foi objeto de anterior decisão cameral que foi reformada em apreciação definitiva 
pelo Conselho Pleno, não podendo ser reanalisado no presente processo. 

 

No tocante à preliminar de exclusão do solidário ITAIR NUNES DE 
LIMA JÚNIOR da lide (fl. 133), manifesto-me por sua rejeição, pois os elementos 
presentes no processo apontam para uma realidade em que, na condição de procurador 
com amplos poderes de gerência e de representação, esse solidário não só dirigiu a 
empresa que criou em nome de terceiro, mas envolveu-se materialmente, desde início, na 
situação da qual decorreu a omissão de pagamento de imposto, quadro no qual saliento a 
aposição de sua assinatura em termos de abertura de livros fiscais, como dirigente efetivo 
da empresa, desde agosto de 2010 (fls. 73, 84, 100, e 107). 

 

QUESTÃO MERITÓRIA 

Dirigindo-me ao mérito, mantenho a exigência de imposto e multa 
constante da peça inicial, já que o conjunto probatório trazido ao processo indica a não 
ocorrência das aquisições de mercadorias cujo ICMS destacado nas notas fiscais 
respectivas foi aproveitado indevidamente pela empresa autuada. 

 

Dentre os elementos constitutivos desse conjunto, destaco, além da 
constituição ilícita da empresa ANA PEDRO DOS SANTOS, a emissão de notas fiscais 
autuadas sem controle obrigatório de corte, transporte e comercialização, típico da 
atividade que envolva produto florestal, bem como a ausência de indicativo de alguma 
atividade da empresa emitente (fl. 16). 

 

Friso, por fim, que foram juntadas pelo Fisco cópias de páginas de 
livro Registro de Apuração de ICMS referente à empresa e ao período autuados, onde 
consta a escrituração do crédito indevido aproveitado e o débito relativo ao imposto 
omitido (fl.96). 

 
Pelo exposto, REJEITO a preliminar de exclusão do solidário da lide, 

ITAIR NUNES DE LIMA JÚNIOR e, quanto ao mérito, conheço da impugnação, nego-lhe 
provimento para considerar PROCEDENTE o auto de infração. 



 

 
 

Sala das sessões, em 26 de setembro de 2016. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01561/16 
 
Relator: Conselheiro Mário de Oliveira Andrade 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação tributária principal. Omissão de 
pagamento de imposto em razão de apropriação indevida de 
crédito. Irregularidade sanada com pagamento do tributo antes 
do procedimento fiscal. Improcedência. 
 
Deve ser considerado improcedente o lançamento que exige 
imposto por apropriação indevida de crédito quando ficar 
comprovado, por intermédio de revisão, que o contribuinte 
sanou a irregularidade com o recolhimento do tributo, nos 
termos do inciso II do artigo 169 do CTE. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 14 de setembro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos,  conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Mário de Oliveira Andrade, 
Edson Abrão da Silva, Aldeci de Souza Flor, Victor Augusto de Faria Morato e Paulo Diniz. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no histórico da peça inicial que o sujeito passivo, Mahnic e 
Mahnic Ltda., omitiu o pagamento de ICMS, na importância de R$ 30.843,75 (trinta mil, 
oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), em razão da apropriação 
antecipada de crédito de ICMS relativo à aquisição de ativo imobilizado para o 
estabelecimento, conforme nota fiscal nº 101239 em anexo. Em virtude disso, o sujeito 
passivo deverá recolher o imposto omitido, juntamente com a penalidade e os acréscimos 
legais. 

 
A fiscalização citou como infringidos os artigos 58, § § 3º e 6º, 64 da 

Lei 11.651/91. Foi sugerida a penalidade do artigo 71, IV, alínea “a” da Lei 11.651/91 com 
a redação da Lei 17.917/2.012. 

 
O Sr. Diolindo Mahnic foi indicado como sujeito passivo coobrigado, 

na condição de administrador da empresa autuada, com fundamento no inciso XII do 
artigo 45 da Lei 11.651/91. 

 
O lançamento foi instruído com o Anexo Estruturado - Detalhamento 

do Crédito Tributário, folha 03, Anexo Estruturado – Descritivo Complementar da 
Ocorrência, folha 04, Anexos Estruturados – Identificação do Sujeito Passivo Coobrigado, 
folha 05, Auditoria Básica do ICMS de 01/10/2012 a 31/10/2012, folhas 06 a 10, espelho 
da nota fiscal eletrônica nº 101239, folhas 11 a 13, fotocópias dos Registros Fiscais de 
Apuração de ICMS, folhas 14 a 16, Resumo de Ajustes e Saldos, folhas 17 e 18, Resumo 
CFOPs Entradas, folhas 19 e 20, e Resumo de Entrega de Escrituração Fiscal Digital, 
folhas 22 a 25. 

 



 

Regularmente intimado para pagamento da quantia exigida ou 
apresentação de impugnação, os sujeitos passivos coobrigados não se manifestaram e 
foram declarados revéis, conforme Termo de Revelia constante à folha 31-A dos autos. 

 
A empresa Mahnic e Mahnic Ltda. apresentou impugnação em 

Segunda Instância, folhas 55 e 56 dos autos, alegando que a acusação fiscal é 
procedente, que de fato houve o registro incorreto do crédito. Contudo, a irregularidade já 
havia sido corrigida quando foi iniciado o procedimento fiscal, pois houve o recolhimento 
de ICMS de forma espontânea, no valor de R$ 31.268,81 (trinta e um mil, duzentos e 
sessenta e oito reais e oitenta e um centavos). 

 
Assim, o sujeito passivo requer a improcedência do lançamento, e 

argumenta que o DARE pago deve ser considerado na Auditoria Básica do ICMS. 
 
Para instruir a impugnação, a defesa juntou aos autos o Recibo de 

Entrega de Escrituração Fiscal Digital de outubro de 2012, folhas 42 e 43, e fotocópia do 
DARE complementar do mês de Outubro/2012, folha 44, com o recolhimento de ICMS no 
valor de R$ 31.268,81 (trinta e um mil, duzentos e sessenta e oito reais e oitenta e um 
centavos).  

 
Os autos foram encaminhados para julgamento na Terceira Câmara 

Julgadora, na oportunidade, o julgamento do processo foi convertido em diligência, por 
unanimidade de votos, para que um Auditor Fiscal verificasse se o valor de ICMS pago 
pelo contribuinte de forma complementar não foi compensado nos meses subsequentes e 
pronunciasse sobre a possível compensação do imposto exigido na peça básica com o 
valor recolhido pelo contribuinte, nos termos da IN 1159/2013-GSF. 

 
Um dos autores do lançamento em seu relatório diligencial, folhas 62 

a 64, informou que ao realizar a Auditoria da Conta Corrente do ICMS do mês de outubro 
de 2012, com fundamento na EFD retificada, a diferença de ICMS a recolher deixou de 
existir, acrescentou que o valor de ICMS recolhido no montante de R$ 31.268,81 (trinta e 
um mil, duzentos e sessenta e oito reais e oitenta e um centavos) entrou na escrituração 
como ICMS normal pago. Também, informa que não constatou a compensação do valor 
de ICMS pago no referido DARE em períodos subsequentes. 

 
Por fim, o revisor concluiu que com a retificação da EFD a diferença 

de ICMS exigida no presente lançamento deixou de existir. 
 
O Auditor Fiscal anexou aos autos: o relatório diligencial, folhas 62 a 

64, a Auditoria Básica do ICMS de Outubro/2012, Resumos de Entregas da Escrituração 
Fiscal Digital, folhas 68 a 108, Registros Fiscais de Apuração do ICMS, folhas 109 a 194. 

 
Notificado do resultado da revisão efetuada, o sujeito passivo 

requereu a improcedência do lançamento, pois com a diligência ficou comprovado que o 
recolhimento do ICMS foi realizado espontaneamente, ou seja antes da notificação do 
auto de infração. 

 
É um breve relatório. 
 
 
                               VOTO 
 
 



 

 A acusação do fisco é precisa no sentido de que o contribuinte 
omitiu o pagamento de ICMS em razão de apropriação indevida de crédito de imposto. 

 
No entanto, após a realização da diligência ficou comprovado que o 

contribuinte sanou a irregularidade de forma espontânea efetuando o recolhimento do 
ICMS exigido na inicial, bem antes da ação fiscal, fato que é comprovado no próprio 
levantamento que embasou a autuação do fisco goiano, pois naquela auditoria havia um 
valor de R$ 31.268,81 (trinta e um mil, duzentos e sessenta e oito reais e oitenta e um 
centavos) de ICMS pago a maior.  

 
Assim, com a retificação da Escrituração Fiscal Digital do contribuinte 

e a realização da revisão do procedimento fiscal por um dos autores do lançamento, ficou 
comprovado que a diferença de ICMS a recolher deixou de existir. 

 
O procedimento de recolher espontaneamente o tributo devido 

encontra respaldo na legislação goiana do ICMS, a qual prevê no inciso II, do artigo 169 
do CTE o seguinte: 

 

Art. 169. Antes de qualquer procedimento fiscal, os contribuintes e demais pessoas 
sujeitas ao cumprimento de obrigações tributárias poderão procurar a repartição 
fazendária competente para, espontaneamente: 

I - sanar irregularidades verificadas em seus livros ou documentos fiscais, sem 
sujeição à penalidade aplicável, observado o disposto no inciso seguinte, quando 
da irregularidade não tenha decorrido falta de pagamento de tributo; 

II - pagar, fora do prazo legal, o tributo devido, acrescido de multa apenas de 
caráter moratório equivalente a 2% (dois por cento) ao mês, pro rata die, até o 
limite de 6% (seis por cento). 

 

Analisando a norma transcrita, vejo claramente que o contribuinte 
agiu de acordo com o que está previsto no dispositivo transcrito, pois recolheu o tributo 
com os acréscimos legais antes da lavratura do auto de infração.  

 
Assim, não resta dúvida de que o lançamento em apreciação deve 

ser considerado improcedente. 
 
Com essas considerações, conheço da Impugnação em Segunda 

Instância e dou-lhe provimento para julgar improcedente o auto de infração 
 

 
 

Sala das sessões, em 30 de setembro de 2016. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01590/16 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica. 
Impronúncia. Mérito. ICMS. Obrigação principal. Omissão de 
ICMS decorrente da escrituração indevida de créditos. 
Improcedência. 
 
1. Quando puder decidir sobre o mérito a favor da parte a quem 
aproveitaria o acatamento da preliminar, o órgão julgador não 
deve pronunciá-la. (Regimento Interno do CAT, art. 18, § 1°); 
 
2. Declara-se improcedente o auto de infração que exige 
imposto omitido, tendo diligência realizada nos autos apurado 
que não houve omissão de pagamento de ICMS no período 
fiscalizado. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 08 de setembro de 2016, decidiu,   por unanimidade de votos, não se 
pronunciar, nos termos do art. 18, §1º e §2º  do Regimento Interno do CAT, quanto a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pelo sujeito passivo e, no mérito, também 
na votação unânime,  conhecer do recurso voluntário, dar-lhe provimento, para reformar a 
sentença singular e considerar improcedente o auto de infração.  Participaram do 
julgamento os Conselheiros Paulo Diniz, Mário de Oliveira Andrade, Edson Abrão da Silva, 
Aldeci de Souza Flor e Victor Augusto de Faria Morato. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O presente processo trata de omissão de pagamento de ICMS no 
valor de R$ 357.262,80 (trezentos e cinquenta e sete mil, duzentos e sessenta e dois reais 
e oitenta centavos), em virtude de aproveitamento indevido de crédito, relativo a 
prestações de serviço de transporte interestadual, CFOP 6.353, prestados com cláusula 
FOB, no exercício de 2010. 

 
Citados como infringidos os arts. 65, 66, II, 67, I, II, da Lei nº 

11.651/91, c/c os arts. 63, §§ 1° e 2°, 64, I, § 1°, I e II, 71, II, 73, I e 74, do Decreto 
4.852/97, proposta a penalidade prevista no art. 71, IV, "a" da Lei n° 11.651/91 com 
redação da Lei nº 17.917/12. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, Auditoria 

Básica do ICMS e seus demonstrativos auxiliares, esclarecimentos aos procedimentos 
adotados na fiscalização, cópias de páginas do livro Registro de Utilização de Documentos 
Fiscais e Termos de Ocorrências-RUDFTO, do livro Registro de Apuração do ICMS, do 
livro Registro de Saídas, mídia digital e recibo de entregas de relatórios digitais, dentre 
outros documentos (fls. 03 a 175). 

 
Intimado (fls. 176), o sujeito passivo apresenta impugnação (fls. 197 

a 225), pedindo a improcedência do lançamento, alegando que a obrigação acessória 
relativa a opção pelo crédito presumido foi cumprida, e que a impugnante recolheu 



 

antecipadamente o imposto referente as prestações de serviços de transporte objeto da 
fiscalização. Sustenta que foi em razão da suposta ausência do "Termo de Opção" pelo 
crédito presumido que se baseou o lançamento fiscal. Alega que em 31/12/1999 registrou 
a opção pelo crédito presumido no "Livro Registro de Utilização de Documentos Fiscais e 
Termos de Ocorrências", e que em 2010 o livro foi extraviado, assim a impugnante foi 
obrigada a abrir outro livro, onde não havia ratificado a opção pelo crédito presumido que 
constava no livro extraviado. Alega que a obrigação principal já foi cumprida, através do 
recolhimento do débito do imposto incidente nas operações de transporte realizadas pela 
impugnante, e no caso em tela, acarretaria no máximo, obrigação acessória. Sustenta que 
o Estado de Goiás transformou mera obrigação acessória em obrigação principal, 
imputando ao impugnante pagamento de tributo que nunca deveu. Diz que a multa 
aplicada é inconstitucional e possui caráter confiscatório.  

 
Junta cópia do livro RUDFTO, de publicação de extravio do livro 

RUDFTO, de DAREs, de GNREs e das respectivas planilhas de arrecadação, dentre 
outros documentos (fls. 226 a 395). 

 
O julgador singular, após considerandos, por meio do Despacho nº 

1331/2014 (fls. 397 a 398), determina o encaminhamento dos autos à Delegacia Regional 
de Fiscalização de Goiânia, a fim de que seu titular encaminhe o procedimento, 
preferencialmente a sua autora, para a realização da intimação ao polo passivo para 
apresentação da conciliação e, em seguida, para a realização de uma revisão fiscal, 
informando conclusivamente se forem considerados os valores dos créditos presumidos e 
as conciliações dos documentos de arrecadação juntados e referentes ao período em 
questão fazem desaparecer a diferença, consignando em termo qualquer alteração a ser 
proposta. 

 
O sujeito passivo, após ser instado, traz aos autos mídia eletrônica 

contendo o cruzamento entre os DARE/GNRE e os Conhecimentos de Transportes. 
 
O diligenciador, atendendo o Despacho n° 1331/2014, em relatório 

(fls. 401), informa ter elaborado demonstrativo (fls. 402) com ICMS pago a menor em cada 
mês do ano de 2010. Sustenta que, os pagamentos foram realizados, embora com erros 
formais, e que o aproveitamento do crédito presumido foi feito adequadamente, mesmo 
que não constasse no livro de ocorrências. Conclui que a autuação deve ser feita sobre os 
valores pagos a menor, no valor total de R$ 164.593,50. 

 
Intimado, o sujeito passivo manifesta-se acerca do resultado dessa 

diligência, consoante fls. 413 a 415. 
 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, acatando o 

resultado da revisão (fls. 401 a 402), decide pela procedência em parte do lançamento, 
consoante a Sentença nº 1246/2015-JULP (fls. 417 a 419). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 426 a 

442), formulando arguição de nulidade da autuação ante a não observância do disposto no 
artigo 142 do CTN, no que se refere a necessidade da devida verificação da ocorrência do 
fato gerador da obrigação tributária. 

 
Quanto ao mérito, a recorrente pede a improcedência do lançamento, 

alegando que a importância exigida refere-se à glosa de crédito presumido e supostos 
valores que deixaram de ser recolhidos antecipadamente, conforme quadro incluso no 
recurso (fls. 431). 



 

 
Aduz que a descrição do fato constante do lançamento 'omissão de 

pagamento de ICMS em razão de escrituração indevida de crédito, relativo à prestação de 
serviço de transporte, com cláusula FOB', não coincide com o demonstrativo auxiliar da 
Auditoria Básica do ICMS, de fls. 12/22, que compõe o auto de infração, sendo a presente 
autuação decorrente de glosa de crédito presumido e de valores que supostamente 
deixaram de ser recolhidos antecipadamente. 

 
Diz que na primeira diligência (revisão) não foi considerado o crédito 

presumido a que fazia jus para efeitos da conclusão de fl. 402. 
 
Questiona a multa aplicada, afirmando ser ela inconstitucional, posto 

que afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em clara ofensa ao 
princípio do não-confisco, pedindo o cancelamento da multa ou sua redução. 

 
A Primeira Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio 

da Resolução nº 102/2015 (fls. 444 a 445), encaminha os autos à Delegacia Regional de 
Fiscalização de circunscrição do sujeito passivo para que seu titular, por gentileza, 
designe auditor fiscal para que adote as seguintes providências:  

 
Manifeste-se, conclusivamente, sobre: 1- a alegação do sujeito 

passivo de que a descrição do fato constante do lançamento 'omissão de pagamento de 
ICMS em razão de escrituração indevida de crédito, relativo à prestação de serviço de 
transporte, com cláusula FOB', não coincide com o detalhamento do auto de infração 
fls.12/22, sendo a presente autuação decorrente de glosa de crédito presumido e de 
valores que supostamente deixaram de ser recolhidos antecipadamente; 2- a alegação do 
sujeito passivo constante do recurso voluntário no sentido de que não foi considerado o 
crédito presumido a que fazia jus para efeitos da conclusão de fl. 402; 

 
b) Elabore demonstrativo analítico e detalhado, considerando as 

informações constantes da mídia digital, fls. 403, no qual demonstre mês a mês os valores 
corretos a serem exigidos, com suas respectivas totalizações e origens, explicando os 
critérios e fundamentos utilizados para se reduzir o valor da exigência fiscal, se for o caso; 

 
c) Preste outras informações que entender convenientes para 

elucidação do feito. 
 
O diligenciador, cumprindo a Resolução nº 102/2015, em relatório 

(fls. 466 a 472), presta os esclarecimentos solicitados na resolução, informa ter efetuado 
novo demonstrativo, juntando-o ao processo (fls. 465), e concluiu que os saldos positivos 
de ICMS apurados nos meses de janeiro a dezembro de 2010, demonstram que não 
houve omissão de pagamento do ICMS neste período (fls. 472). 

 
Intimado, o sujeito passivo manifesta-se acerca do resultado dessa 

diligência, consoante fls. 476 a 478. 
 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 



 

Não pronuncio, nos termos do art. 18, §1º e §2º do Regimento 
Interno do CAT (Decreto nº 7.790, de 27 de dezembro de 2012), quanto a preliminar de 
nulidade da peça básica, arguida pelo sujeito passivo. 

 
RICAT, Art. 18. [...] 
 
§ 1º Quando puder decidir sobre o mérito a favor da parte a quem 
aproveitaria o acatamento da preliminar, o órgão julgador não deve 
pronunciá-la. 
 
§ 2º Para efeito do § 1º, sendo o julgamento cameral, a decisão sobre o 
mérito, sem pronúncia de preliminar, dar-se-á por unanimidade de votos. 

 
Prosseguindo no voto, vejo que o presente processo trata de 

omissão de pagamento de ICMS, em virtude de aproveitamento indevido de crédito, 
relativo a prestações de serviço de transporte interestadual, CFOP 6.353, prestados com 
cláusula FOB. 

 
A Primeira Câmara deste Conselho, por meio da Resolução nº 

102/2015 (fls. 444 a 445), encaminhou os autos à Delegacia Regional de Fiscalização de 
circunscrição do sujeito passivo para que seu titular designe auditor fiscal para que adote 
as seguintes providências (manifestação conclusiva sobre alegações da defesa, 
elaboração de demonstrativo analítico e detalhado e prestação de outras informações para 
elucidação do feito). 

 
A Coordenação de Serviços da Gerência de Auditoria de Varejos e 

Serviços, por meio do Despacho n° 0118/2016 – COORDSERV – AUD (fls. 452), 
encaminhou o processo ao Auditor José Roberto Batista, para as devidas providências. 

 
O diligenciador, Auditor José Roberto Batista, cumprindo o Despacho 

0118/2016-COORDSERV (fls. 452), em relatório (fls. 466 a 472), concluiu que os saldos 
positivos de ICMS apurados nos meses de janeiro a dezembro de 2010, demonstram que 
não houve omissão de pagamento do ICMS neste período (fls. 472). 

 
Com fundamento na Resolução n° 102/2015 (fls. 444 a 445) e no 

Despacho n° 0118/2016 – COORDSERV – AUD (fls. 452) cujo resultado da revisão (fls. 
472) sugere a improcedência do auto de infração e ante a concordância expressa da 
Fazenda Pública, decido pela improcedência do lançamento. 

 
Ante o exposto, não me pronuncio, nos termos do art. 18, §1º e §2º 

do Regimento Interno do CAT, quanto a preliminar de nulidade da peça básica, arguida 
pelo sujeito passivo e, no mérito, conheço do recurso voluntário, dou-lhe provimento, para 
reformar a sentença singular e considerar improcedente o auto de infração, no que fui 
seguido à unanimidade dos meus pares. 

 
 

Sala das sessões, em 03 de outubro de 2016. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01591/16 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica. 
Impronúncia. Mérito. ICMS. Obrigação principal. Omissão de 
ICMS decorrente da escrituração indevida de créditos. 
Improcedência. 
 
1. Quando puder decidir sobre o mérito a favor da parte a quem 
aproveitaria o acatamento da preliminar, o órgão julgador não 
deve pronunciá-la. (Regimento Interno do CAT, art. 18, § 1°); 
 
2. Declara-se improcedente o auto de infração que exige 
imposto omitido, tendo diligência realizada nos autos apurado 
que não houve omissão de pagamento de ICMS no período 
fiscalizado. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 08 de setembro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, não se 
pronunciar, nos termos do art. 18, §1º e §2º  do Regimento Interno do CAT, quanto a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pelo sujeito passivo e, no mérito, também 
na votação unânime,  conhecer do recurso voluntário, dar-lhe provimento, para reformar a 
sentença singular e considerar improcedente o auto de infração.  Participaram do 
julgamento os Conselheiros Paulo Diniz, Mário de Oliveira Andrade, Edson Abrão da Silva, 
Aldeci de Souza Flor e Victor Augusto de Faria Morato. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O presente processo trata de omissão de pagamento de ICMS no 
valor de R$ 803.579,15 (oitocentos e três mil, quinhentos e setenta e nove reais e quinze 
centavos), em virtude de aproveitamento indevido de crédito, relativo a prestações de 
serviço de transporte interestadual, CFOP 6.353, prestados com cláusula FOB, no 
exercício de 2012. 

 
Citados como infringidos os arts. 65, 66, II, 67, I, II, da Lei nº 

11.651/91, c/c os arts. 63, §§ 1° e 2°, 64, I, § 1°, I e II, 71, II, 73, I, 74, 76, IV e V, “a” e “b” e 
88, §§ 2° e 3°, do Decreto 4.852/97, proposta a penalidade prevista no art. 71, IV, "a" da 
Lei n° 11.651/91 com redação da Lei nº 17.917/12. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, Auditoria 

Básica do ICMS e seus demonstrativos auxiliares, esclarecimentos aos procedimentos 
adotados na fiscalização, cópias de páginas do livro Registro de Utilização de Documentos 
Fiscais e Termos de Ocorrências-RUDFTO, relatórios SPED alusivos a registros fiscais da 
apuração do ICMS e da movimentação por documentos fiscais, mídia digital e recibo de 
entregas de relatórios digitais, dentre outros documentos (fls. 03 a 167). 

 
Intimado (fls. 169), o sujeito passivo apresenta impugnação (fls. 172 

a 200), pedindo a improcedência do lançamento, alegando que a obrigação acessória 
relativa a opção pelo crédito presumido foi cumprida, e que a impugnante recolheu 



 

antecipadamente o imposto referente às prestações de serviços de transporte objeto da 
fiscalização. Sustenta que foi em razão da suposta ausência do "Termo de Opção" pelo 
crédito presumido que se baseou o lançamento fiscal. Alega que em 31/12/1999 registrou 
a opção pelo crédito presumido no "Livro Registro de Utilização de Documentos Fiscais e 
Termos de Ocorrências", e que em 2010 o livro foi extraviado, assim a impugnante foi 
obrigada a abrir outro livro, onde não havia ratificado a opção pelo crédito presumido que 
constava no livro extraviado. Alega que a obrigação principal já foi cumprida, através do 
recolhimento do débito do imposto incidente nas operações de transporte realizadas pela 
impugnante, e no caso em tela, acarretaria no máximo, obrigação acessória. Sustenta que 
o Estado de Goiás transformou mera obrigação acessória em obrigação principal, 
imputando ao impugnante pagamento de tributo que nunca deveu. Diz que a multa 
aplicada é inconstitucional e possui caráter confiscatório.  

 
Junta cópia do livro RUDFTO, de publicação de extravio do livro 

RUDFTO, de DAREs, de GNREs e das respectivas planilhas de arrecadação, dentre 
outros documentos (fls. 202 a 3465). 

 
O julgador singular, após considerandos, por meio do Despacho nº 

1186/2014 (fls. 3467 a 3468), determina o encaminhamento dos autos à Delegacia 
Regional de Fiscalização de Goiânia, a fim de que seu titular encaminhe o procedimento, 
preferencialmente a sua autora, para a realização da intimação ao polo passivo para 
apresentação da conciliação e, em seguida, para a realização de uma revisão fiscal, 
informando conclusivamente se forem considerados os valores dos créditos presumidos e 
as conciliações dos documentos de arrecadação juntados e referentes ao período em 
questão fazem desaparecer a diferença, consignando em termo qualquer alteração a ser 
proposta. 

 
O sujeito passivo, após ser instado, traz aos autos mídia eletrônica 

contendo o cruzamento entre os DARE/GNRE e os Conhecimentos de Transportes. 
 
O diligenciador, atendendo o Despacho n° 1186/2014, em relatório 

(fls. 3471), informa ter elaborado demonstrativo (fls. 3472) com ICMS pago a menor em 
cada mês do ano de 2012. Sustenta que, os pagamentos foram realizados, embora com 
erros formais, e que o aproveitamento do crédito presumido foi feito adequadamente, 
mesmo que não constasse no livro de ocorrências. Conclui que a autuação deve ser feita 
sobre os valores pagos a menor, no valor total de R$ 101.666,02. 

 
Intimado, o sujeito passivo manifesta-se acerca do resultado dessa 

diligência, consoante fls. 3493 a 3495. 
 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, acatando o 

resultado da revisão (fls. 3471 a 3472), decide pela procedência em parte do lançamento, 
consoante a Sentença nº 1246/2015-JULP (fls. 3497 a 3439). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 3448 a 

3464), formulando arguição de nulidade da autuação ante a não observância do disposto 
no artigo 142 do CTN, no que se refere a necessidade da devida verificação da ocorrência 
do fato gerador da obrigação tributária. 

 
Quanto ao mérito, a recorrente pede a improcedência do lançamento, 

alegando que a importância exigida refere-se a glosa de crédito presumido e supostos 
valores que deixaram de ser recolhidos antecipadamente, conforme quadro incluso no 
recurso (fls. 3451). 



 

 
Aduz que a descrição do fato constante do lançamento 'omissão de 

pagamento de ICMS em razão de escrituração indevida de crédito, relativo à prestação de 
serviço de transporte, com cláusula FOB', não coincide com o demonstrativo auxiliar da 
Auditoria Básica do ICMS, de fls.10/14, que compõe o auto de infração, sendo a presente 
autuação decorrente de glosa de crédito presumido e de valores que supostamente 
deixaram de ser recolhidos antecipadamente. 

 
Diz que na primeira diligência (revisão) não foi considerado o crédito 

presumido a que fazia jus para efeitos da conclusão de fl. 3472. 
 
Questiona a multa aplicada, afirmando ser ela inconstitucional, posto 

que afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em clara ofensa ao 
princípio do não-confisco, pedindo o cancelamento da multa ou sua redução. 

 
A Primeira Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio 

da Resolução nº 101/2015 (fls. 3466 a 3468), encaminha os autos à Delegacia Regional 
de Fiscalização de circunscrição do sujeito passivo para que seu titular, por gentileza, 
designe auditor fiscal para que adote as seguintes providências:  

 
a) Manifeste-se, conclusivamente, sobre as seguintes alegações 

constantes do recurso voluntário: 1) de que a descrição do fato constante do lançamento 
'omissão de pagamento de ICMS em razão de escrituração indevida de crédito, relativo à 
prestação de serviço de transporte, com cláusula FOB', não coincide com o detalhamento 
do auto de infração fls.10/14, sendo a presente autuação decorrente de glosa de crédito 
presumido e de valores que supostamente deixaram de ser recolhidos antecipadamente; 
2) de que não foi considerado o crédito presumido a que fazia jus para efeitos da 
conclusão de fl. 3472; 

 
b) Elabore demonstrativo analítico e detalhado, considerando as 

informações constantes da mídia digital, fls. 3476, no qual demonstre mês a mês os 
valores corretos a serem exigidos, com suas respectivas totalizações e origens, 
explicando os critérios e fundamentos utilizados para se reduzir o valor da exigência fiscal, 
se for o caso; 

 
c) Preste outras informações que entender convenientes para 

elucidação do feito. 
 
O diligenciador, cumprindo a Resolução nº 101/2015, em relatório 

(fls. 3489 a 3495), presta os esclarecimentos solicitados na resolução, informa ter 
efetuado novo demonstrativo, juntando-o ao processo (fls. 3488), e concluiu que os saldos 
positivos de ICMS apurados nos meses de janeiro a dezembro de 2012, demonstram que 
não houve omissão de pagamento do ICMS neste período (fls. 3495). 

 
Intimado, o sujeito passivo manifesta-se acerca do resultado dessa 

diligência, consoante fls. 3499 a 3501. 
 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 



 

Não pronuncio, nos termos do art. 18, §1º e §2º do Regimento 
Interno do CAT (Decreto nº 7.790, de 27 de dezembro de 2012), quanto a preliminar de 
nulidade da peça básica, arguida pelo sujeito passivo. 

 
RICAT, Art. 18. [...] 
 
§ 1º Quando puder decidir sobre o mérito a favor da parte a quem 
aproveitaria o acatamento da preliminar, o órgão julgador não deve 
pronunciá-la. 
 
§ 2º Para efeito do § 1º, sendo o julgamento cameral, a decisão sobre o 
mérito, sem pronúncia de preliminar, dar-se-á por unanimidade de votos. 

 
Prosseguindo no voto, vejo que o presente processo trata de 

omissão de pagamento de ICMS, em virtude de aproveitamento indevido de crédito, 
relativo a prestações de serviço de transporte interestadual, CFOP 6.353, prestados com 
cláusula FOB, no exercício de 2012. 

 
A Primeira Câmara deste Conselho, por meio da Resolução nº 

101/2015 (fls. 3466 a 3467), encaminhou os autos à Delegacia Regional de Fiscalização 
de circunscrição do sujeito passivo para que seu titular designe auditor fiscal para que 
adote as seguintes providências (manifestação conclusiva sobre alegações da defesa, 
elaboração de demonstrativo analítico e detalhado e prestação de outras informações para 
elucidação do feito). 

 
A Coordenação de Serviços da Gerência de Auditoria de Varejos e 

Serviços, por meio do Despacho n° 0121/2016 – COORDSERV – AUD (fls. 3475), 
encaminhou o processo ao Auditor José Roberto Batista, para as devidas providências. 

 
O diligenciador, Auditor José Roberto Batista, cumprindo o Despacho 

0121/2016-COORDSERV (fls. 3475), em relatório (fls. 3489 a 3495), concluiu que os 
saldos positivos de ICMS apurados nos meses de janeiro a dezembro de 2012, 
demonstram que não houve omissão de pagamento do ICMS neste período (fls. 3495). 

 
Com fundamento na Resolução n° 101/2015 (fls. 3466 a 3467) e no 

Despacho n° 0121/2016 – COORDSERV – AUD (fls. 3475) cujo resultado da revisão (fls. 
3495) sugere a improcedência do auto de infração e ante a concordância expressa da 
Fazenda Pública, decido pela improcedência do lançamento. 

 
Ante o exposto, não me pronuncio, nos termos do art. 18, §1º e §2º 

do Regimento Interno do CAT, quanto a preliminar de nulidade da peça básica, arguida 
pelo sujeito passivo e, no mérito, conheço do recurso voluntário, dou-lhe provimento, para 
reformar a sentença singular e considerar improcedente o auto de infração, no que fui 
seguido à unanimidade dos meus pares. 

 
 

Sala das sessões, em 03 de outubro de 2016. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01645/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Aldeci de Souza Flor 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Omissão de pagamento do 
ICMS em decorrência da utilização indevida do Crédito Especial 
para Investimento. Procedência. Decisão não unânime.  
 
1. O Termo de Acordo de Regime Especial - TARE 1136/03 - GSF 
(fls. 67/74) foi cancelado pelo descumprimento da Cláusula 
terceira e inciso III: "Cláusula terceira. Fica imediatamente 
cancelado o crédito especial de investimento previsto na 
cláusula primeira, implicando a antecipação do vencimento do 
prazo previsto no inciso III da referida cláusula, relativamente 
aos valores já investidos e a sua reversão ao Erário Estadual 
dentro do prazo de até 20 (vinte) dias, sem prejuízo das 
cominações legais cabíveis, quando ocorrer as seguintes 
situações: (...) III – não-efetivação da garantia real, quanto aos 
terrenos e imóveis a serem edificados, a que se refere o § 2° da 
cláusula sétima deste termo de acordo no prazo de 90 (noventa) 
dias contados da data da assinatura deste regime especial.". 
 
2. É procedente o auto de infração que exige ICMS decorrente 
do cancelamento de crédito especial de investimento, pela não 
efetivação da garantia real estipulada em Termo de Acordo de 
Regime Especial (TARE) celebrado pelo contribuinte com a 
Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás. 
 
3. Comprovado que o sujeito passivo praticou a irregularidade 
constante da acusação fiscal, o auto de infração deve ser 
julgado procedente. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 14 
de junho de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso do Contribuinte para 
o Conselho Pleno, negar-lhe provimento para manter a decisão cameral que considerou 
procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Aldeci de Souza Flor, 
Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Washington Luis Freire de Oliveira, Marlene Maria da Silva 
Ruguê Bernardes, Nislene Alves Borges, Gilmar Rodrigues de Almeida, Victor Augusto de 
Faria Morato, José Paixão de Oliveira Gomes, Lidilone Polizeli Bento, Heli José da Silva e 
o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de 
desempate. Vencidos os Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira, José Luiz Rosa, 
Talita Pimenta Félix, Aguinaldo Fernandes de Melo, João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo 
Carvalho, Masayuki Missao, Edson Abrão da Silva, Nivaldo José Mendes e Rickardo de 
Souza Santos Mariano, que votaram conhecendo do recurso, dando-lhe provimento para 
reformar a decisão cameral e considerar improcedente o auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta da autuação que o sujeito passivo “Omitiu o pagamento do 
ICMS, na importância de R$ 7.264.228,8 7, em razão da escrituração indevida de valores, 



 

a título de crédito, em decorrência da utilização irregular de crédito especial para 
investimento previsto na cláusula terceira, TARE n. 018/01-GSF e TARE 1136/03-GSF, 
tendo em vista que não efetivou a garantia real. Em consequência, deverá pagar o 
imposto omitido, juntamente com penalidade e acréscimos legais, conforme 
demonstrativos e documentos anexo.” 

 
Foram dados como infringidos os arts. 58, § 3º, inc. II e 64, da Lei 

11.651/91, c/c o art. 2º, inciso V, da Lei nº 13.194/97 e art. 86 do Decreto nº 4.852/97, 
tendo sido proposta a penalidade prevista no art. 71, inciso IV, alínea "a" da Lei 
11.651/1991, com redação da Lei n°14.634/2003. 

 
Os autos foram instruídos com planilha Demonstrativo 

Aproveitamento Crédito Especial Pré-Operacional - CEPO (fls. 05/06), cópia do Livro 
Registro de Apuração do ICMS (fls. 07 a 49), de Notificação Fiscal (fl. 51), cópias de 
certidões de matrículas de imóveis (fls. 52 a 66 e 79 a 105) e cópia do Termo de Acordo 
de Regime Especial - TARE nº 1136/03 - GSF (fls. 67 a 75) e do Despacho n° 006/05-
GGRP (fls. 76), dentre outros documentos. 

  
A autuada manifestou seu inconformismo com a acusação fiscal por 

meio da impugnação de fls. 109/134, e o Julgador Singular prolatou a Sentença n.º 
1465/09 - JULP de fls. 175/177, pela procedência do auto de infração.   

 
Em grau de Recurso Voluntário (fls. 181/204), a autuada repete as 

mesmas alegações feitas na instância singular, ou seja, alega nulidade do procedimento, 
pois a lei que teria arrimado a exigência não poderia retroagir aos fatos geradores em 
questão. Acrescenta que os TAREs firmados com a SEFAZ não seriam suficientes para 
sustentar a pretensão fiscal e que o crédito de investimento originário do litígio não teria 
natureza tributária e sim mútuo civil. Acentua que teria faltado a realização de uma 
notificação para o seu cancelamento. Aduz, ainda, a decadência do crédito tributário. 
Questiona o caráter confiscatório da multa aplicada, em ofensa ao artigo 150, inciso IV, da 
Constituição Federal de 1988. Defende que o Fisco não pode exigir garantia real após 
cinco anos da aceitação tácita de situação fático jurídica de dispensa da aludida garantia. 
Por fim, pugna pela a improcedência do auto de infração. Caso isso não ocorra, que seja 
diminuída a multa imposta.   

  
A Primeira Câmara Julgadora, por intermédio da Resolução n° 

241/2009 de fls. 207/208 resolve, por unanimidade de votos, converter o julgamento em 
diligência junto à Superintendência de Administração Tributária (SAT) a fim de que sejam 
prestados os esclarecimentos sobre a efetivação da garantia real.   

  
Em resposta, a Gerência Especial de Auditoria informa que "das 

fotocópias de certidões de matrícula de imóvel aqui juntadas (fls. 52 a 66 e 79 a 105) não 
há qualquer registro de dação em hipoteca ou averbação de cédula hipotecária a favor da 
Fazenda Estadual.". Acrescenta que a GEAT não possui competência para saber por qual 
motivo tal processo se encontra paralisado e determinar imputações e que os imóveis 
apresentados já estavam hipotecados pelo Banco do Brasil S/A.   

 
A Terceira Câmara Julgadora, por meio da Resolução n° 81/2010, de 

fls. 214, por unanimidade de votos, converte o julgamento em diligência ao SEPRO, para 
intimar o sujeito passivo do resultado da revisão de fls. 210/213, realizada em atendimento 
à Resolução n° 241/2009, de fls. 207/208.    

  



 

Intimada do teor da diligência (fls. 215/216), a autuada apresenta 
manifestação de fls. 219/226, na qual pede a improcedência do auto de infração, alegando 
que conforme o processo n.º 26646471, restou demonstrado que o contribuinte ofereceu 
os imóveis que seriam objetos de garantia real à Administração, a qual não levou a efeito 
os trâmites necessários para efetivação da dita garantia real. Assevera que o fato dos 
imóveis estarem hipotecados ao Banco do Brasil em nada altera suas fundamentações, 
porquanto os TAREs são expressos em exigir garantia real de segundo grau. Requer a 
improcedência do auto de infração.     

 
A Terceira Câmara Julgadora, mediante a Resolução n° 161/2010 

(fls. 250), determina o encaminhamento dos autos para a Superintendência de 
Administração Tributária - SAT para verificar se foram atendidas as condições para 
convalidação dos benefícios fiscais relacionados e a consequente extinção do crédito 
tributário.   

 
Em cumprimento à Resolução apresentada, a Autoridade Fiscal 

informa que a empresa autuada não promoveu o resgate do correspondente crédito 
especial para investimento no prazo de até 60 dias contados da data de publicação da Lei 
n° 17.154/2010, conforme estabelece o artigo 3°, parágrafo único.   

 
Nova Resolução (fls. 259) converte o julgamento em diligência junto 

ao SEPRO, para que o ilustre titular determine a intimação do sujeito passivo, conforme 
solicitação do advogado durante a sessão de julgamento, para cientificá-lo do resultado da 
diligência de fl. 252.  

 
Foi realizada intimação da autuada do resultado da diligência, 

conforme documento de fls. 260/261.   
 
Em seguida, a autuada apresenta Manifestação de fls. 264/269 na 

qual reitera os argumentos anteriores. Destaca, outrossim, que realizou o resgate dos 
referidos créditos conforme planilhas ora juntadas, nas quais constam os valores relativos 
aos Créditos Especial Pré-Operacional (CEPO) I e II.  

 
A Quarta Câmara Julgadora, por meio da Resolução 134/2011 (fl. 

294), determina a intimação da autuada a comprovar o resgate do correspondente crédito 
especial para investimento constituído, mediante comprovantes de pagamentos efetuados 
ao Erário Público Estadual.   

 
Devidamente intimada (fls. 295/299), a autuada apresenta 

esclarecimentos nos quais relata que com base nas planilhas de geração dos incentivos 
do CEPO I e II, conforme Anexos I e II respectivamente e cópia dos Termos de Acordo - 
TAREs n°s 018/2001 e 1136/2003, demonstra-se de forma clara e objetiva que o fisco 
goiano antecipou a obrigação de pagamento do incentivo, desrespeitando todos os 
estudos financeiros estabelecidos pela empresa e pelo Estado de Goiás para os 
investimentos realizados e seu período de retorno, com base no fluxo de caixa projetado. 
Acrescenta que foi autuada no período de carência e que apenas o TARE n° 018/2011 se 
encontra em período de amortização. Requer a improcedência do auto de infração. 

 
A Terceira Câmara Julgadora decide, por meio do Acórdão n° 

2407/2012 (fls. 348/354), por maioria de votos, acolher a preliminar de nulidade da peça 
básica, por insegurança na determinação da infração, arguida pelo sujeito passivo, 
declarando, de consequência, nulo ab initio o processo.  

 



 

Entendeu o acórdão cameral que a insegurança na determinação da 

infração restou caracterizada visto que a conclusão/observação contida no Despacho n° 0277/2009-

SAT está equivocada por duas razões básicas, a primeira, porque o TARE prevê a garantia real em 

segundo grau, ou seja, o fisco já sabia da existência da garantia hipotecária oferecida em primeiro 

grau para o agente financeiro Banco do Brasil. A segunda, porque a empresa autuada encaminhou ao 

fisco as certidões dos imóveis para que fosse procedida a inscrição da hipoteca do imóvel de 

matrícula n° 5225 do registro de Imóveis de Itumbiara, como garantia do TARE n° 1136/03, 

gerando o processo n° 26646471. Ademais, o processo ficou parado neste estágio, sem nenhuma 

providência no sentido de avaliar o imóvel oferecido em garantia nos termos do TARE assinado 

com o fisco goiano, inviabilizando, assim, o prosseguimento das etapas requeridas para a inscrição 

da hipoteca do imóvel ofertado pela autuada.   

  

A Fazenda Pública Estadual foi intimada para apresentar Recurso ao 

Conselho Pleno, conforme documento de fl. 355.   

  

A Representação Fazendária recorre dessa decisão. Afirma em seu 

Recurso ao Conselho Pleno (fls. 356/359) que a decisão tomada no acórdão fustigado exorbitou dos 

preceitos dos artigos 3° e 6° da Lei n° 16.469/09, quando abarcou questões administrativas alheias à 

Administração Tributária do Estado de Goiás, conforme se pode perceber do teor do Despacho n° 

5029/09-GEAT. Acrescenta que o sujeito passivo não juntou provas capazes de ilidir a acusação 

fiscal. Pede, ao final, a reforma da decisão cameral, fazendo voltar os autos àquela instância para 

que seja apreciada toda a matéria.  

 

Intimada (fls. 361/362), a autuada apresenta Contradita (fls. 365/372), 

na qual alega que não foi notificada para apresentar garantia e que cumpriu com todas as suas 

obrigações, pois, conforme redação da Cláusula Primeira, inciso II, dos TAREs n.°s 018/01 e 

1136/03 cabia ao sujeito passivo o mero oferecimento da garantia real em segundo grau. Acrescenta 

que inexiste qualquer manifestação tanto da Superintendência do Patrimônio Estadual quanto da 

Secretaria da Receita Estadual a respeito da providência de realização da avaliação ou averbação da 

garantia real na matricula do imóvel. Cita jurisprudência (fl. 370).  

 

Ao final, requer a manutenção da decisão cameral.   

 
O Conselho Pleno, em decisão não unânime, materializada no 

Acórdão nº 1486/2013 (fls. 403 a 410), conhece do recurso da Fazenda Pública para o 
Conselho Pleno, dá-lhe provimento para reformar a decisão cameral que considerou nulo 
o auto de infração, determina o retorno dos autos à Câmara Julgadora para apreciação de 
toda matéria.  

 
Intimado a tomar conhecimento do Acórdão nº 1486/2013 (fls. 403 a 

410), o sujeito passivo não se manifesta, tendo o processo sido encaminhado para 
julgamento (fl. 415). 

 
A Segunda Câmara julgadora aprecia e julga o processo conforme 

acordão de fls. 422/442/, cuja ementa possui o seguinte teor:  
 
Processual. Pedido de julgamento em conjunto de processos. 
Indeferimento. Pedido de nulidade do auto de infração. 
Irretroatividade da lei. Rejeição. Pedido de nulidade do auto de 
infração. Não cumprimento do § 16-A do art. 2º da Lei nº 13.194/97. 
Rejeição. Preliminares de nulidade da peça básica. Insegurança na 
determinação da infração. Cerceamento do direito de defesa. 
Rejeição. Decadência e prescrição do crédito tributário. Rejeição. 



 

Mérito. ICMS. Obrigação principal. Omissão de pagamento de ICMS 
decorrente da utilização irregular de crédito especial de investimento. 
Não efetivação de garantia real. Procedência. I - Indefere-se o pedido 
de julgamento em conjunto de processos, não havendo repercussão 
no processo em apreciação do processo mencionado pela defesa; II - 
Não se acolhe o pedido de nulidade do auto de infração por 
irretroatividade da lei, não constituindo motivo de arguição vício 
formal do processo; III - Rejeita-se preliminar de nulidade do auto de 
infração, pelo não cumprimento do § 16-A do art. 2º da Lei nº 
13.194/97, tendo esse dispositivo legal vigência posterior ao período 
de ocorrência do fato gerador do imposto exigido no auto de infração; 
IV - Não se acolhe a arguição de insegurança na determinação da 
infração, estando a irregularidade fiscal claramente relatada e o auto 
de infração devidamente instruído; V - Rejeita-se a preliminar de 
cerceamento do direito de defesa, não existindo no processo nenhum 
óbice ao pleno exercício do direito de defesa, tendo sido 
assegurando ao contribuinte o contraditório e a ampla defesa; VI - 
Não se acolhe a decadência do crédito tributário, tendo o lançamento 
sido efetuado antes de esgotado o prazo previsto no art. 173, I, do 
CTN; VII - Rejeita-se a arguição de prescrição do crédito tributário, 
não havendo inércia do Poder Público na cobrança deste; VIII - 
Declara-se procedente o auto de infração que exige ICMS decorrente 
do cancelamento de crédito especial de investimento, pela não 
efetivação da garantia real, estipulada em regime especial celebrado 
pelo contribuinte com a Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás. 
 
O sujeito passivo foi cientificado da decisão cameral, conforme 

documento de fls. 443 a 452, e apresenta a peça recursal de fls. 455 a 487, em síntese, 
com os seguintes fundamentos: 

 
a) defende que restou comprovado o oferecimento da garantia real; 
 
b) alega nulidade da autuação em decorrência da irretroatividade da 

lei de exigência de garantia real; 
 
c) sustenta a nulidade da autuação em decorrência da 

irretroatividade da lei regulatória da devolução dos valores de crédito especial para 
investimento; 

 
d) acrescenta que é nula a autuação em decorrência do 

descumprimento do § 16-A do artigo 2º da Lei 13.194/97 do estado de Goiás; 
 
e) assevera que o crédito especial objeto da autuação cuida-se de 

empréstimo do ente público à recorrente. Em nenhum momento se fala em isenção, 
incentivo ou benefício fiscal, ou seja, qualquer favor que implique dispensa de pagamento 
do tributo ou redução de base de cálculo ou de alíquota, de forma a eliminar o ônus 
tributário;   

 
f) acrescenta também a ocorrência da prescrição administrativa, pois 

a situação estaria consolidada, nesse sentido cita o artigo 54 da Lei nº 9.784/99. Invoca 
ainda o direito adquirido; 

 



 

g) defende que o comportamento do Estado de Goiás é contraditório 
e proibido pelo princípio jurídico do ventre contra factum proprium (vedação a 
comportamento contraditório, baseado na regra do pacto sunt servanda); 

 
h) defende que a multa aplicada evidencia caráter confiscatório, 

privando indevidamente o contribuinte de seu patrimônio, que atenta, sob todos os 
aspectos ao que prevê o artigo 150, IV da CF/88. 

 
O sujeito passivo anexa aos autos os documentos de fls. 488 a 520. 
 
Às fls. 523, Resolução nº 084/2015 que determina a retirada do 

processo de pauta e encaminha os autos à Secretaria Geral deste Conselho para ser 
pautado em conjunto com o processo nº 4010800388444.  

 
É o relatório.  
 

V O T O 
 

Conforme consta dos autos, o sujeito passivo é acusado de omitir o 
pagamento do ICMS, na importância de R$ 7.264.228,8 7, em razão da escrituração 
indevida de valores, a título de crédito, em decorrência da utilização irregular de credito 
especial para investimento previsto na cláusula terceira do TARE n. 018/01-GSF e TARE 
1136/03-GSF, tendo em vista que não efetivou a garantia real. Em consequência, deve 
pagar o imposto omitido, juntamente com penalidade e acréscimos legais, conforme 
demonstrativos e documentos anexos. 

 
Consoante se depreende da acusação fiscal, o credito especial para 

investimento se tornou irregular em decorrência da não apresentação da garantia real, 
conforme exigências contidas em cláusulas estipuladas nos TARE n. 018/01-GSF e TARE 
1136/03-GSF. 

 
Registro, inicialmente, que o contribuinte no recurso ao Conselho 

Pleno alega diversas questões como preliminares, sendo que todas elas dizem respeito ao 
próprio mérito da acusação fiscal. Analisaremos todas essas questões a seguir.   

 
No tocante à constituição do crédito especial para investimento, cabe 

reproduzir o disposto no artigo 2°, inciso V da Lei n° 13.194, de 26 de dezembro de 1997: 
 
“Art. 2º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado, na forma e 
condições que estabelecer, a conceder: 
 
(...) 
 
V - mediante a celebração de regime especial com a Secretaria da 
Fazenda, crédito especial para investimento, destinado à 
implantação ou ampliação de complexo industrial neste Estado, 
formado a partir de recursos oriundos do ICMS devido em fase pré-
operacional, em valores, prazos e condições a serem estabelecidos 
no respectivo regime, vinculado à execução de projeto específico 
previamente aprovado pela Secretaria da Fazenda; (...).” 
 
Assim, com o objetivo de utilizar o crédito especial para investimento 

e atendendo ao dispositivo acima citado, o contribuinte Braspelco Indústria e Comércio 



 

Ltda. celebrou com a Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás o Termo de Acordo de 
Regime Especial – TARE n° 1136/03-GSF (fls. 67 a 75). 

 
A Cláusula primeira do TARE n.º 1136/03-GSF estabeleceu as regras 

e condições para a constituição do crédito especial para investimento: 
 
“A ACORDANTE pode constituir um crédito especial para 
investimento, destinado à implantação da segunda etapa do 
complexo industrial de sua propriedade na cidade de Itumbiara/GO, 
para produção de couros e manufaturados em couros, na medida da 
execução do respectivo projeto, por meio de conta especial n° 
09426-9, do Banco Itaú S/A, agência 4365 – Município de Itumbiara, 
aberta em nome da ACORDANTE, exclusivamente para esse fim, 
vinculada para saques conforme item 2, alínea “b”, do inciso I desta 
cláusula, devendo, para tanto, ser observado o seguinte: 
 
“I – a conta corrente será: 
 
a) provida exclusivamente com depósitos mensais, no valor 
correspondente a, no máximo, 70% (setenta por cento) do valor do 
ICMS normal devido pelos estabelecimentos da ACORDANTE 
situados neste Estado, cujo provimento da referida conta encerrará 
na ocorrência de uma das seguintes hipóteses: 
 
(...) 
 
II – o valor dos depósitos efetuados na conta corrente especial será 
deduzido no quadro apuração dos saldos – campo 14 – “Deduções” 
do livro Registro de Apuração do ICMS, no mês de apuração do 
imposto, devendo o saldo restante ser pago de acordo com o 
disposto na Cláusula sexta; (...).” 
 
A Cláusula terceira desse TARE nominou as situações em implicaria 

em cancelamento imediato do crédito especial de investimento. Vejamos:  
 
“Cláusula terceira. Fica imediatamente cancelado o crédito especial 
de investimento previsto na cláusula primeira, implicando a 
antecipação do vencimento do prazo previsto no inciso III da referida 
cláusula, relativamente aos valores já investidos e a sua reversão ao 
Erário Estadual dentro do prazo de até 20 (vinte) dias, sem prejuízo 
das cominações legais cabíveis, quando ocorrer as seguintes 
situações: 
  
I – infração às disposições deste Termo de Acordo; 
 
II – falta de pagamento do crédito tributário decorrente de infração a 
legislação tributária, apurado mediante processo administrativo 
tributário, 30 (trinta) dias após esgotado o prazo para recurso ou 
pagamento; 
 
III – não-efetivação da garantia real, quanto aos terrenos e imóveis a 
serem edificados, a que se refere o § 2° da cláusula sétima deste 



 

termo de acordo no prazo de 90 (noventa) dias contados da data da 
assinatura deste regime especial.” 
 
O sujeito passivo defende que restou comprovado o oferecimento da 

garantia real, nesse sentido a autuada argumenta na peça recursal ao Conselho Pleno 
que (fls. 460):   

 
“Da leitura das considerações e quesitos do Órgão Julgador, aliadas 
à resposta do Despacho n.º 5028/09-GEAT, percebe-se que o 
contribuinte cumpriu com todas as suas obrigações, pois, conforme 
redação da Cláusula Primeira, inciso III, dos TAREs n.º 018/01-GSF 
e n.º 1136/03-GSF, cabia ao sujeito passivo o mero oferecimento da 
garantia real em segundo grau. 
 
Assim, o oferecimento da garantia em segundo grau perfectiliza-se 
com o encaminhamento das certidões à Fazenda Pública e a 
consequente abertura de processo pela superintendência do 
Patrimônio, cabendo à Secretaria da Fazenda os impulsos 
necessários (avaliação do imóvel, etc.) para consecução da garantia 
real.” 
 
Vejamos abaixo como foi pactuado entre o contribuinte e a Secretaria 

da Fazenda em relação a essa questão na Cláusula sétima e § 2º do Termo de Acordo de 
Regime Especial 018/01 – GSF (fls. 324/329): 

 
“Cláusula sétima. Para usufruto do benefício do Crédito Especial de 
Investimento de que trata a cláusula primeira deste regime especial, 
será oferecida, pela ACORDANTE, garantia real em segundo grau, 
fundada no investimento objeto do contrato, atualizável 
periodicamente de acordo com o valor investido em instalações e 
equipamentos, englobando as duas etapas do complexo industrial, 
conforme letra “b” do item 121.1 da cláusula segunda do Protocolo 
de Intenções firmado entre a ACORDANTE e esta SECRETARIA. 
 
(...) 
 
§ 2º. O terreno a ser edificado deve ser oferecido em garantia no 
prazo de 90 (noventa) dias contados da data da assinatura deste 
regime, enquanto que as edificações devem ser averbadas no final 
da construção.” 
 
A mesma disposição consta também no Termo de Acordo de Regime 

Especial – TARE Nº 1136/03, o qual se refere à implantação da segunda etapa do 
complexo industrial de sua propriedade na cidade de Itumbiara/GO (fls. 67/75). 

 
Relativamente à avaliação do imóvel, conforme processo paralelo 

cuja cópia encontra-se anexada aos autos, inexiste qualquer impedimento à lavratura do 
auto de infração, pois o investimento objeto do contrato tem como garantia o próprio 
terreno onde seria edificada a indústria, portanto terreno escolhido e definido nos termos 
do TARE, não ficando vinculado a procedimento de avaliação, pois já foi aceito e 
identificado o imóvel. 

 



 

Além disso, a obrigação de registrar a hipoteca no cartório do lugar 
do imóvel era incumbência do sujeito passivo, consoante dispõe o art. 1.497, § 1º do 
Código Civil: 

 
“Art. 1.497. As hipotecas legais, de qualquer natureza, deverão ser 
registradas e especializadas. 
 
§ 1º O registro e a especialização das hipotecas legais incumbem a 
quem está obrigado a prestar a garantia, mas os interessados podem 
promover a inscrição delas, ou solicitar ao Ministério Público que o 
faça.” 
 
Assim, conforme dispositivo acima citado, era o sujeito passivo, o 

beneficiário do crédito especial para investimento que tinha o ônus, a incumbência de 
providenciar o registro no cartório da hipoteca do imóvel em favor do Estado. A doutrina é 
nesse sentido, bem como faz parte da lógica de que somente o dono do bem é quem pode 
constituir a hipoteca. Portanto, resta claro que o sujeito passivo deixou de apresentar a 
garantia real conforme pactuado nos TAREs acima citados. 

 
Cabe registrar que antes da lavratura do presente auto de infração 

(datado de 05.12.08), o sujeito passivo foi notificado em 05/05/05 (fls. 51) para apresentar 
documento relativo ao crédito especial de investimento, conforme o seguinte teor da 
notificação fiscal: “apresentar certidão de registro de imóvel com gravame em favor do 
Estado de Goiás, conforme exigência da Cláusula Sétima do Termo de Acordo de Regime 
Especiais n. 1136/03.”  

 
Em atendimento a exigência contida nessa notificação fiscal, o 

contribuinte apresenta certidões de matrícula de imóveis com gravame apenas em favor 
do Banco do Brasil (fls. 52/66), mesmo constando na Cláusula sétima do TARE nº 
1136/03-GSF a permissão para apresentar garantia em segundo grau, nos termos do 
disposto no Código Civil: “Art. 1.476. O dono do imóvel hipotecado pode constituir outra 
hipoteca sobre ele, mediante novo título, em favor do mesmo ou de outro credor.”. 

 
Mesmo com a notificação fiscal, o sujeito passivo se manteve inerte 

quanto à apresentação da garantia real, daí foi lavrado o auto de Infração em comento.  
 
Diligencia realizada nestes autos apurou também que não foram 

atendidas as condições para convalidação dos benefícios fiscais relacionados (fls. 253). 
 
Muito embora as várias oportunidades concedidas ao sujeito passivo, 

em virtude da conversão do feito em diligência, considerando, ainda, a notificação fiscal 
prévia e o extenso lapso temporal entre a data da lavratura do auto de infração e a data 
dessas diligências, não buscou o contribuinte até o presente julgamento implementar 
qualquer medida no sentido de apresentar a garantia real estabelecida nos TAREs. 

 
Relativamente à alegação do sujeito passivo de que a 

obrigatoriedade legal para apresentar a garantia real passou a ser objeto de lei apenas a 
partir do acréscimo do § 7º-b ao artigo 2º da Lei nº 13.194/97, por meio do artigo 1º da Lei 
nº 15.898/06, com vigência a partir de 15/12/06, cabe registrar que essa obrigação de 
apresentar garantia real já constava do TARE Nº 018/01 - GSF (fls. 324/329) e do TARE 
Nº 1136/03 (fls. 67/75), na Cláusula sétima e § 2º dos respectivos TAREs, conforme se 
pode perceber da leitura desse dispositivo.  

 



 

Portanto, essa obrigação já estava consubstanciada nos TAREs, 
pactuados entre as partes, sendo irrelevante se essa exigência passou a constar de lei 
formal apenas a partir de 15/12/06, pois essa obrigação já estava devidamente 
formalizada entre o sujeito passivo e a Secretaria da Fazenda.   

 
A alegação da Recorrente de que a lei regulatória da devolução dos 

valores de crédito especial para investimento não pode ser aplicada de forma retroativa, 
tendo em vista que essa previsão legal foi criada pelo artigo 1º de Lei nº 15.898/06, com 
vigência a partir de 15/12/06 não deve prosperar. 

 
Essa previsão de devolução dos valores de crédito especial para 

investimento já constava do Termo de Acordo de Regime Especial 1136/03 - GSF (fls. 
67/74), assinado em 08/12/03, com vigência a partir de 01/03/2003. 

 
O TARE foi bem taxativo na Cláusula terceira e inciso III, no seguinte 

sentido: “Fica imediatamente cancelado o crédito especial de investimento previsto na 
cláusula primeira, implicando a antecipação do vencimento do prazo previsto no inciso III 
da referida cláusula, relativamente aos valores já investidos e a sua reversão ao Erário 
Estadual dentro do prazo de até 20 (vinte) dias, sem prejuízo das cominações legais 
cabíveis, quando ocorrer as seguintes situações: (...) III – não-efetivação da garantia real, 
quanto aos terrenos e imóveis a serem edificados, a que se refere o § 2° da cláusula 
sétima deste termo de acordo no prazo de 90 (noventa) dias contados da data da 
assinatura deste regime especial.” 

 
Portanto, como se percebe do dispositivo acima transcrito, essa 

obrigação estava materializada nos TAREs, pactuados entre as partes, sendo irrelevante 
se essa exigência passou a constar de lei formal apenas a partir de 15/12/06, pois essa 
obrigação já estava formalizada entre o sujeito passivo e a Secretaria da Fazenda, sendo 
“lei” entre as partes.   

 
Frise-se, a Cláusula terceira e inciso III do referido TARE 

estabeleceu que a não efetivação da garantia real, quanto aos terrenos e imóveis a serem 
edificados, a que se refere o § 2° da cláusula sétima deste termo de acordo no prazo de 
90 (noventa) dias contados da data da assinatura deste regime especial implicava em 
imediato cancelamento do crédito especial de investimento. (Destaque nosso). 

 
Assim, como o TARE 1.136/03 – GSF foi assinado em 08/12/03, é 

forçoso concluir que a partir de 08/03/2004 o crédito especial de investimento estava 
cancelado em razão do descumprimento da Cláusula terceira, inciso III, acima referida, 
pois ultrapassado o prazo de 90 (noventa) dias para a efetivação da garantia real. 

 
No tocante a afirmação da autuada de que o auto de infração é 

insubsistente em razão do descumprimento do §16-A do art. 2º da Lei nº 13.194/97, devo 
registrar que essa alegação é desprovida de fundamento, porquanto o referido dispositivo 
legal teve vigência a partir de 15.12.2006, posterior, portanto, ao período de ocorrência do 
fato gerador do imposto exigido no presente auto de infração (01/03/2004 a 31/05/2005). 

 
Ademais, a Cláusula terceira e inciso III do referido TARE 

estabeleceu que a não efetivação da garantia real, quanto aos terrenos e imóveis a serem 
edificados, a que se refere o § 2° da cláusula sétima deste termo de acordo no prazo de 
90 (noventa) dias contados da data da assinatura deste regime especial implicava em 
imediato cancelamento do crédito especial de investimento. 

 



 

A alegação da Recorrente de que ocorreu a prescrição prevista no 
artigo 54 da Lei nº 9.784/99 é desprovida de fundamentação jurídica. No caso em análise, 
inexistiu inércia do Estado na cobrança do crédito tributário, bem como o Fisco não 
contesta os termos de acordo (TAREs), como supõe a recorrente. Não se trata de anular 
os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis a terceiros. O crédito tributário 
exigido no presente auto de infração resulta do inadimplemento de condição estipulada em 
TARE para a fruição do crédito especial de investimento pelo contribuinte autuado. 

 
Também é inexistente a prescrição do crédito tributário, prevista no 

artigo 174 do Código Tributário Nacional (CTN), que estabelece que a ação de cobrança 
do crédito tributário prescreve em 5 (cinco anos), contados da data da sua constituição 
definitiva. Esse prazo somente começa a contar a partir da constituição definitiva do 
crédito tributário, que ocorre após o trânsito em julgado na esfera administrativa.  

 
Em relação à alegação da recorrente de que o valor exigido cuida do 

empréstimo do ente público à recorrente e que possui natureza não tributária, devo 
registrar que se trata de afirmação desprovida de amparo legal.  

 
No Termo de Acordo de Regime Especial 1136/03 - GSF (fls. 67/74), 

assinado em 08/12/03, constava na Cláusula terceira, inciso III que ficava imediatamente 
cancelado o credito especial de investimento caso não fosse efetuada a garantia real, 
quanto aos terrenos e imóveis a serem edificados, a que se refere o § 2° da cláusula 
sétima do referido TARE, no prazo de 90 (noventa) dias contados da data da assinatura 
deste regime especial. 

 
Portanto, como o TARE foi assinado em 08/12/03, a partir de 

08/03/2004 o crédito especial de investimento já estava cancelado em razão do 
descumprimento da Cláusula terceira, inciso III, acima referida, pela falta da apresentação 
por parte do sujeito passivo da garantia real estipulada no TARE. 

 
É de se registrar que o depósito inicial na conta corrente para 

constituição do crédito especial para investimento ocorreu em 20/04/04 (fls. 157), quando 
já estava cancelado o TARE nº 1136/03 – GSF em decorrência do descumprimento da 
Cláusula terceira, inciso III.  

 
Durante a vigência do TARE nem sequer existiu a constituição do 

crédito especial para investimento pelos depósitos, muito menos a ocorrência de liberação 
de recurso do crédito especial para investimento pela Secretaria da Fazenda, pois em 
razão do descumprimento da Cláusula terceira, inciso III, o mencionado TARE estava sem 
validade desde 08/03/2004, quando se consumou o prazo de 90 (noventa) dias contados 
da data da assinatura deste regime especial, sem a apresentação da garantia real exigida.  

 
Portanto, o entendimento de que o montante apurado no presente 

auto de infração possui natureza tributária está correto, e em consonância com o disposto 
no artigo 2º, §10-C da Lei 13.194/97.  

 
É de ressaltar que o crédito especial para investimento é formado a 

partir de recursos oriundos do ICMS devido em fase pré-operacional, sendo a conta 
corrente especial provida exclusivamente com depósitos mensais, no valor 
correspondente a, no máximo, 70% (setenta por cento) do valor do ICMS normal devido 
pelos estabelecimentos da ACORDANTE situados neste Estado, conforme a Cláusula 
terceira, I, “a”, do TARE n° 1136/03-GSF, exposta anteriormente.  

 



 

Como o contribuinte não efetivou a garantia real exigida no termo de 
acordo, a utilização do crédito especial para investimento tornou-se irregular, implicando 
sua reversão ao Erário Estadual. 

 
Em referência às alegações feitas pela autuada quanto ao caráter 

confiscatório da multa instituída pela lei, vejo que esse assunto é matéria cuja 
competência para apreciação falta a este órgão, ao qual compete fazer o controle da 
legalidade do lançamento, que consiste em analisar e verificar se o auto de infração está 
de acordo com as normas objetivamente postas e se foi assegurado ao sujeito passivo as 
garantias processuais na tramitação do processo administrativo tributário.   

 
Ademais, a atividade administrativa do lançamento tributário é 

vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional (CTN, art. 142, parágrafo 
único). Assim, o agente do Fisco ao tomar conhecimento de irregularidade tem a 
obrigação de lavrar o auto de infração e aplicar a penalidade prevista para o caso. 

 
Devo, ainda, assinalar a existência de vedação legal, explicita, a este 

órgão julgador de apreciar as matérias aventadas pela autuada. Nesse sentido, vale 
conferir o disposto no artigo 6º, § 4º, Lei nº 6.469/09: "Não pode haver decisões que 
impliquem apreciação ou declaração de inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato 
normativo expedido pela Administração Tributária." 

 
Ante o exposto, conheço do recurso do contribuinte para o Conselho 

Pleno, nego-lhe provimento para confirmar a decisão cameral que julgou procedente o 
auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 11 de outubro de 2016. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01648/16 
 
Relator: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Omissão de pagamento. 
Utilização indevida de crédito outorgado por atacadista. Saídas 
interestaduais a empresas inexistentes. Procedência. Decisão 
unânime. 
 
É devido o ICMS pela utilização indevida de crédito outorgado 
em decorrência de saídas interestaduais destinadas a empresas 
inexistentes. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 08 de junho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Gilmar 
Rodrigues de Almeida, José Luiz Rosa, Washington Luis Freire de Oliveira, Alcedino 
Gomes Barbosa e Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu o pagamento 
do ICMS, no período de abril/2013 a maio/2015, na importância de R$ 766.655,57 
(setecentos e sessenta e seis mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e sete 
centavos), em razão da escrituração indevida de valores a título de crédito outorgado do 
ICMS para atacadistas nas operações interestaduais, uma vez que as operações de 
vendas foram destinadas a empresa inexistentes, pois foram constituídas em nome de 
pessoas falecidas ou recolhidas ao sistema carcerário em momento anterior ao dos atos 
constitutivos, conforme atestam os relatórios da Receita Federal/Serpro e pesquisas na 
Internet (anexos), caracterizando simulação de vendas interestaduais a contribuintes. 
Intimado, o sujeito passivo não apresentou nenhuma documentação comprobatória das 
operações de vendas, tais como, pagamentos efetuados pelos destinatários e entregas 
das mercadorias aos mesmos. Em consequência, deverá pagar o imposto omitido, 
juntamente com os acréscimos legais. 

 
Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 41, 

III; 42; e 64, da lei n.º 11.651/91, combinado com os artigos 1.º, e 11, III, do Anexo IX, do 
Decreto n.º 4.852/97. Proposta a penalidade prevista no artigo 71, IV, “a”, da lei n.º 
11.651/91, com a redação conferida pela lei n.º 17.917/12. 

 
O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 04/83.  
 
Devidamente intimado em Primeira Instância (fls.84/88), o sujeito 

passivo ingressa com Impugnação (fls.93/108), alegando que não lhe compete fiscalizar a 
validade do quadro social de seus adquirentes, atividade que é de competência da Junta 
Comercial. Alega também que consultou o sistema SINTEGRA para a emissão dos 
documentos fiscais, pelo que deve ser considerado o princípio da boa-fé. Em seguida, 
questiona o caráter confiscatório da multa aplicada, em ofensa ao artigo 150, inciso IV, da 



 

Constituição Federal. Finaliza, requerendo que seja declarada a improcedência do auto de 
infração. 

 
Sobreveio a sentença singular de fls. 118/120, pelo qual o julgador 

decidiu pela procedência do auto de infração. Fundamenta sua decisão aduzindo que a 
defesa se limitou a arrazoar questões de direito, e que não faz parte do órgão de registro 
público de empresa mercantis e atividades afins fiscalizar a regularidade temporal de 
empresas. Afirma que o volume de operações destinadas aos virtuais adquirentes é 
incompatível com o que poderia ocorrer na realidade, assim, caberia ao sujeito passivo 
verificar quem seriam seus parceiros comerciais. Destaca, ainda, que há evidente ganhos 
financeiros com tal prática, quer pela diferença das alíquotas, quer pelo indevido usufruto 
do crédito outorgado, assim, pelo conjunto probatório, o auto de infração deve ser mantido 
na íntegra.  

 
Intimado da decisão singular (fls.121/122), o sujeito passivo interpõe 

Recurso Voluntário às fls. 1125/143, reiterando os argumentos expendidos anteriormente.  
 
Relatados, passo ao voto.  
 
 
 

V O T O 
 

Cuida-se de julgamento de Recurso Voluntário, cujo escopo é o de 
reformar Sentença que julgou procedente lançamento constitutivo de crédito tributário em 
desfavor do sujeito passivo por ter omitido o imposto em razão da escrituração indevida de 
valores a título de crédito outorgado do ICMS para atacadistas nas operações 
interestaduais, conforme atestam os relatórios da Receita Federal, caracterizando 
simulação de vendas interestaduais a contribuintes.  

 
Inicialmente destaco que não há no processo questões preliminares, 

prejudiciais, de caráter terminativo, a serem apreciadas.   

Quanto ao mérito, entendo que razão assiste à Fazenda Pública 
quanto à constituição do presente crédito tributário.  

 
Considerando que o assunto fora apreciado com a devida 

propriedade pelo douto Julgador Singular, que na SENTENÇA N.º 552/2016 – JULP 
(fls.118/120), manifestou-se pela procedência do auto de infração, acolho sua 
argumentação e a adoto como razão de decidir: 

 
 
“Pelo que é mencionado no documento de fls. 06, a empresa autuada foi notificada 
e deixou de cumprir as comprovações necessárias de cheques de pagamento e 
demonstrativos contratuais de vendas que identificassem o preposto comprador e 
os cheques de pagamento. Em sua linha de defesa, a autuada nada menciona a 
respeito. Limita-se a arrazoar questões de direito, basicamente que a obrigação de 
verificar o quadro social dos adquirentes pertencente à Junta Comercial e que 
consultou o SINTEGRA para a emissão de documentos fiscais e que as inscrições 
estaduais estavam válidas ao tempo das emissões. 

Não faz parte do órgão registro público de empresas mercantis e atividades fins, a 
fiscalização a respeito da regularidade temporal das empresas, na forma do 
previsto na lei n,º 8934, de 1994.  

Entendo que o volume de operações destinadas aos virtuais adquirentes é 
incompatível com o que poderia ocorrer na realidade, haja vista que inclusive em 



 

três filiais da mesma empresa Pérola Distribuição e Logística, verificou-se idêntica 
prática, gerando os autos de infração n.º 4 0115032 888 93 (CCE n.º 10.374164-0), 
4 0115033 005 08 (CCE n.º 10.439709-8) e 4 0115033 129 48 (CCE n.º 
10.439.707-1), todos com lançamento de ofício por diferença de alíquotas interna e 
interestaduais (desconsideradas). Tal conduta pela reiteração, pela contumácia, 
desafia até o senso comum, o que dirá o senso técnico. Caberia ao sujeito passivo, 
através de seus colaboradores/empregados, verificar quem seriam seus parceiros 
comerciais, verificando minimamente sua compatibilidade com o razoável, 
assumindo, caso contrário, pelos menos os riscos inerentes “à culpa in elegendo”. 
Há evidentes ganhos financeiros com tal prática, quer pela diferença das alíquotas, 
quer pelo indevido usufruto do crédito outorgado, o que foi objeto do lançamento 
através dos autos de infração n.º 4 0115032 894 31 (este), 4 0115033 007 70 e 4 
0115033 131 62. Assim, pelo conjunto probatório, não vejo como desconstituir o 
trabalho realizado pelos representantes do fisco. 

                                               (...) 

DISPOSITIVO 

Isto posto, conheço da impugnação, nego-lhe provimento, para decidir em seguida, 
pela PROCEDÊNCIA da pretensão inicial do fisco.” 

 

 
Chama atenção o fato de, intimado, o sujeito passivo não demonstrar 

pagamentos efetuados pelos destinatários, nem tampouco comprovar entrega de 
mercadorias aos mesmos (destinatários). Ademais, o grande volume de supostas 
operações realizadas e destinadas aos adquirentes não espelha a realidade dos fatos, 
como pretende demonstrar a defesa, devido principalmente à vultosa quantidade, que 
evidencia mercancia. Aliás, essa assertiva é corroborada, porquanto, em relação a outras 
duas filiais da empresa epigrafada, foi verificada a mesma prática, que ora é objeto desta 
ação, haja vista os autos de infração n.ºs. 4 0115033 005 08 (CCE n.º 10.439709 -8) e 4 
01150328 889 30 (CCE n.º 10.374164-0).  

 
Portanto, evidenciado está o ilícito praticado pelo polo passivo, vez 

que agiu da mesma maneira, constante e com único escopo de fraudar os cofres do erário 
estadual.    

 
Posto isso, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento, 

para, em uníssono com meus pares, confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. 

 
 

 
 

Sala das sessões, em 13 de outubro de 2016. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01657/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Heli José da Silva 
 

 
EMENTA: I – NULIDADE. Cerceamento do Direito de Defesa, 
arguida pelo sujeito passivo. Rejeitada. Decisão por 
unanimidade de votos. 
 
1. Rejeita-se a preliminar de cerceamento do direito de defesa, 
por falha na instrução processual, quando os elementos 
anexados para comprovação da acusação fiscal, forem 
suficientes para o pleno conhecimento do objeto da exigência 
fiscal. 
 
II - ICMS. Obrigação tributária principal. Escrituração de créditos 
indevidos. Aquisição de mercadorias para o uso ou consumo. 
Procedência parcial. Decisão não unânime. 
 
1. O direito de crédito, para efeito de compensação com débito 
do imposto, reconhecido ao estabelecimento que tenha recebido 
as mercadorias ou para o qual tenham sido prestados os 
serviços, está condicionado à idoneidade da documentação 
fiscal, e à escrituração nos prazos e condições, quando assim 
exigido pela legislação tributária; 
 
2. Somente dá direito ao crédito do ICMS, a mercadoria 
destinada ao uso ou consumo do estabelecimento, nele entrada, 
a partir de 1.º de janeiro de 2.020 (Lei 12.972/96, artigo 3.º, 
parágrafo único, inciso I, alínea "a"); 
 
3. em razão do não-estorno de crédito, quando exigido e 
devidamente notificado, em razão da escrituração indevida de 
valores a título de crédito do imposto, é lícito ao Fisco cobrar o 
seu valor do sujeito passivo. (Artigo 71, inciso IV, alínea "c", do 
CTE); 
 
4. Estando comprovado nos autos que o sujeito passivo 
apropriou indevidamente do crédito tributário em desacordo 
com a previsão legal, a exigência contida na exordial deve ser 
mantida, com as adequações provenientes de trabalho 
revisional. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 23 
de junho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da 
peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, 
Alcedino Gomes Barbosa, Elias Alves dos Santos, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, 
Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, 
Nivaldo Carvelo Carvalho, Luis Antônio da Silva Costa, Masayuki Missao, José Paixão de 



 

Oliveira Gomes, Edson Abrão da Silva, Renato Moraes Lima, Rodolfo Ramos Caiado e 
Lidilone Polizeli Bento. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso do 
Contribuinte para o Conselho Pleno, negar-lhe provimento para manter a decisão cameral 
que considerou parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 
1.186.664,73 (um milhão, cento e oitenta e seis mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e 
setenta e três centavos), considerando para efeito de extinção do crédito tributário o 
pagamento de fls. 702, dos autos. Foram vencedores os Conselheiros Heli José da Silva, 
Elias Alves dos Santos, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Washington Luis Freire de 
Oliveira, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Nislene Alves Borges, Luis Antônio da 
Silva Costa, José Paixão de Oliveira Gomes, Renato Moraes Lima, Lidilone Polizeli Bento 
e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de 
desempate. Vencidos os Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, Alcedino 
Gomes Barbosa, José Luiz Rosa, Talita Pimenta Félix, José Pereira D'abadia, João Divino 
de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho, Masayuki Missao, Edson Abrão da Silva e Rodolfo 
Ramos Caiado que votaram conhecendo do recurso, dando-lhe parcial provimento para 
reformar a decisão cameral e considerar parcialmente procedente o auto de infração no 
valor  do ICMS de R$ 95.106,67 (noventa e cinco mil, cento e seis reais e sessenta e sete 
centavos), relativo ao pagamento constantes às fls. 702. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Da análise do presente processo, depreende-se que a acusação 
tipificada na sua peça exordial versa sobre o fato de que, em 09 de novembro de 2.011, o 
Fisco cobra do sujeito passivo ICMS no valor original de R$ 1.355.816,96 (um milhão, 
trezentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e dezesseis reais e noventa e seis centavos), 
com as seguintes razões: 

“Deixou de estornar, nos termos exigidos em notificação fiscal nº 
201104041652, o crédito do ICMS, na importância de R$ 1.355.816,96 (um milhão, 
trezentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e dezoito reais e noventa e seis centavos), 
decorrente da escrituração indevida de valores a título de crédito do imposto originados 
nas aquisições de produtos e materiais destinados ao uso ou ao consumo, conforme 
Auditoria Básica do ICMS e demonstrativos anexos, referente ao período de 01/01/2007 a 
31/12/2007. 

Em 04 de abril de 2011, foi lavrado o auto de infração nº 
4.01.11.012016.02, referente à multa formal de 40% (quarenta por cento) do valor do 
crédito indevido (Art. 71, IV, “b”, Lei 11.651/91) e em seguida efetuada a notificação supra 
solicitando o estorno do crédito em questão, a qual não foi atendida em tempo hábil, 
conforme relatório de apuração do ICMS referente ao mês de abril/2011, anexo. Em 
consequência, deverá pagar o imposto no valor acima mencionado, juntamente com 
penalidade e acréscimos legais”. 

A ação fiscal foi dirigida ao estabelecimento da autuada, tendo sido 
anexados à peça básica a auditora realizada e as cópias dos documentos indicados às fls. 
02, os quais se encontram nos autos às fls. 03/488. 

Foi indicado infração ao artigo 58, inciso I, da Lei nº 11.651/91 – 
CTE, combinado com o artigo 3º, § único, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 12.972/96, com 
redação da Lei nº 15.918/06, sendo proposta a penalidade do artigo 71, inciso IV, alínea 
“c”, da Lei nº 11.651/91, com redação da Lei nº 14.634/03. 

Com as anuências previstas em lei, estabeleceu-se o contraditório e 
a ampla defesa, tendo sido notificada a autuada que apresentou, tempestivamente, 
Impugnação junto à Primeira Instância, fls. 495/519, na qual, após descrever os 
fundamentos de fato e de direito, alega ilegitimidade da obrigação principal, por conta da 



 

existência de saldo credor, assim como da multa, em razão de ser exigida em duplicidade. 
Destaca: “Portanto, tendo a autoridade fiscal, no caso em exame e relativamente aos 
créditos tidos por indevidos no período de janeiro a dezembro/2007, optado por lavrar 
diretamente o Auto de Infração (AI nº 40111012016-02), sem mesmo conferir a 
possibilidade prévia de estorno, não tem cabimento a imposição de nova multa, por meio 
de Auto de Infração posteriormente lavrado”. 

Indica, outrossim, que no que diz respeito à exigência a título de 
obrigação principal, a autuação é igualmente – e mais acentuadamente – indevida. 
Destaca: “Realmente, o Auto de Infração abrange os meses de janeiro a dezembro de 
2007. Em todos esses meses houve apuração de saldo credor em valor superior a R$ 
1.355.816,96 (montante do crédito tido por indevido e lançado, inadvertidamente, a título 
de obrigação principal). Em 31/12/2007, o saldo credor era superior a R$ 20 milhões, 
conforme se verifica das anexas cópias do Livro de Apuração (doc.04). Não é viável a 
exigência isolada de ICMS, com a desconsideração completa dos saldos credores 
existentes, o que levaria à situação absurda de se exigir da impugnante o pagamento de 
obrigação principal mesmo à mingua de apuração de saldo a pagar no Livro de Apuração. 
[...] Em suma, não tem cabimento a exigência do ICMS nem a multa imposta no auto de 
Infração”. 

Manifesta quanto a legitimidade dos créditos escriturados, 
destacando o princípio da não-cumulatividade e do conceito de insumo/produto 
intermediário, citando doutrina e jurisprudência a respeito. Indica que o óleo diesel é 
utilizado no processo produtivo, qualificando-se como produto intermediário, o gera direito 
ao crédito do ICMS. Cita decisões administrativas a respeito. 

Alega, outrossim, a irretroatividade da Instrução Normativa nº 
990/10 – GSF, em razão da alteração de critério jurídico que se aplica apenas a fatos 
geradores posteriores. 

Questiona a glosa do crédito do imposto em relação a materiais 
utilizados no tratamento de água ou em laboratório, uma vez que os mesmos 
correspondem a bens utilizados no processo produtivo. Aponta Laudo da USP que aponta, 
dentre outros, os materiais utilizados no tratamento de água. 

Ainda, argumenta quanto à correção dos créditos relacionados com 
aquisição de mercadorias transportadas por empresa goiana, haja vista ter figurada na 
relação na qualidade de tomadora de serviço de transporte. Também, quanto a peças e 
partes registradas no CIAP, afirma que as mesmas foram efetivamente utilizadas 
(agregadas) a bens do ativo e, por isso, corretamente classificadas como ativo. 
Transcreve Decisão Normativa do CAT de São Paulo. Menciona o Parecer da GOT nº 
661/05, afirmando que o mesmo reconhece a classificação das peças e partes no ativo 
fixo, quando utilizadas em bens igualmente classificados nessa mesma conta. 

Promove a juntada das cópias dos documentos às fls. 520/656, 
incluindo-se o Despacho nº 433/11 – JULP e o resultado revisional relacionados com o 
processo nº 4.0111012.016.02, fls. 581/584. 

Pugna, ao final, pela improcedência do auto de infração. 

Exara-se a Sentença nº 663/12 – JULP, fls. 658/661, por intermédio 
da qual o Julgador considera parcialmente procedente o auto de infração no valor indicado 
pela revisão realizada no processo nº 4.0111012.06.02 de R$1.329.694,92 (um milhão, 
trezentos e vinte e nove mil, seiscentos e noventa e quatro reais e noventa e dois 
centavos). Destacou: “A defesa não logrou êxito em sua missão de rechaçar os fatos 
concretos fundamentados em robustas provas materiais que a fiscalização fez anexar aos 
autos, demonstrando de forma cabal que o sujeito passivo apropriou de créditos indevidos 
em sua escrituração fiscal, causando acúmulo de crédito do imposto em sua escrita fiscal, 



 

conforme se observa da Auditoria Básica do ICMS e demais demonstrativos que integram 
a instrução processual. Por outro lado, a defesa não apresenta justificativas factíveis ou 
documentos probantes que deem sustentação às suas alegações”. 

A Representação Fazendária se manifesta concorde com a decisão, 
fls. 662. 

Intimado, fls. 663, o sujeito passivo interpõe Recurso Voluntário, fls. 
666/689, por intermédio do qual alega a existência de saldo credor, e por consequência, a 
nulidade da exigência do ICMS. Também, a ilegitimidade da multa, por duplicidade em 
relação ao auto de infração nº 4.0111012.016.02. Volta a destacar quanto a legitimidade 
dos créditos escriturados, em face do princípio da não-cumulatividade, assim como o 
conceito de insumo/produto intermediário. Destacou-se: “Portanto, a leitura sistemática 
viabiliza a interpretação de que Lei Complementar nº 87/96 exige apenas que a 
mercadoria seja ‘integrada’ ou ‘consumida’ no processo de industrialização para que se 
viabilize o direito ao crédito (desde que a posterior saída seja tributada – ou haja previsão 
de manutenção de crédito – e não se trate de item de uso/consumo), não exigindo a 
participação ‘direta’ no processo produtivo. A aquisição deve, contudo, estar relacionada à 
atividade do contribuinte, eis que, quando se trata de bem alheio a ela, o crédito é vedado 
pela própria Lei Complementar (art. 20, par. 1º)”. Destaca jurisprudência a respeito. 

Indica, outrossim, que o óleo diesel é utilizado no processo 
produtivo, qualificando-se como produto intermediário, gerando, portanto, direito ao 
crédito, conforme reconhecido nas legislações de diversos Estados e jurisprudência 
administrativa e judicial. Indica legislações estaduais a respeito. 

Reitera, também, a irretroatividade da Instrução Normativa nº 
990/10, com o argumento de que a alteração de critério jurídico se aplica apenas a fatos 
geradores posteriores.  

Ainda, relativamente à glosa do imposto em relação a outros 
materiais, sobretudo os aplicados no tratamento da água utilizada no processo industrial, 
afirma que o crédito é assegurado, uma vez que, em todos os casos, correspondem a 
bens utilizados no processo produtivo, aplicando-se, assim os mesmos argumentos já 
expostos em relação ao óleo diesel. 

Reitera, portanto, os mesmos argumentos em relação aos demais 
créditos estornados – partes e peças registradas no CIAP – bens do ativo fixo. 

Indica, por derradeiro, que a jurisprudência do CAT vem 
reconhecendo o direito ao crédito nas situações contidas no lançamento. 

Pugna pela improcedência do auto de infração. 

Promove-se a juntada aos autos das cópias dos documentos às fls. 
692/696, relacionados coma diligência determinada no processo nº 4.0111012.016.02. 

Os autos são retirados de pauta por intermédio da Resolução nº 
213/2012, fls. 697/698, para que sejam repautados em conjunto com o de número 
4.0111012.016.02. 

O sujeito passivo apresenta, às fls. 701, expediente requerendo a 
juntada de documentos comprobatórios do pagamento parcial do auto de infração no valor 
original de R$ 95.106,67 (noventa e cinco mil, cento e seis reais e sessenta e sete 
centavos), fls. 702/706. 

Junta-se, posteriormente, a pedido do Conselheiro Relator, as 
cópias dos documentos às fls. 711/740, relacionados com a revisão realizada no processo 
nº 4.0111012.016.02 



 

A Terceira Câmara deste Conselho decidiu, por maioria de votos, 
conhecer do Recurso Voluntário, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a 
decisão singular, e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do 
ICMS de R$ 1.186.664,73 (um milhão, cento e oitenta e seis mil, seiscentos e sessenta e 
quatro reais e setenta e três centavos), conforme consta da certidão às fls. 742. 

A decisão encontra-se consubstanciada no Acórdão nº 479/2014, 
fls. 743/747. 

A Representação Fazendária se manifesta concorde com a decisão, 
fls. 749. 

O sujeito passivo apresenta Recurso ao Conselho Pleno, fls. 
753/771, por intermédio do qual, após descrever os fatos e as decisões anteriores, reitera 
os argumentos expendidos nas fases anteriores, em especial, quanto a ilegitimidade da 
multa, por duplicidade com o auto de infração nº 4.0111012.016.02. Alega não ter 
cabimento a imposição cumulativa de duas penalidades, uma antes e outra depois da 
notificação para o estorno. Rememora a existência de saldo credor. Também, o direito ao 
crédito do ICMS na aquisição de óleo diesel utilizado no processo produtivo.  Alega que a 
legislação goiana confirma o aproveitamento em questão. 

Ainda, que a Instrução Normativa nº 990/10 – GSF não pode ser 
considerada válida, pois apenas poderia ser utilizada para fatos futuros. 

Reafirma que as peças e partes registradas no CIAP – bens do 
ativo fixo, o foram com respaldo no creditamento de 1/48, assegurado pela legislação. 
Complementa: “Vê-se, assim, que, dependendo da utilização da parte/peça, sua 
classificação adequada é no ativo fixo. No caso em exame, todas as peças e partes foram 
utilizadas em bens regularmente classificados no ativo fixo (não tendo havido, nesse 
aspecto, qualquer oposição da fiscalização). Logo, subsiste o direito ao creditamento, à 
razão de 1/48. 

Pugna, ao final, pela improcedência do auto de infração. 

Após, fls. 773/789, o sujeito passivo complementa seu Recurso, 
arguindo a nulidade do Acórdão, por cerceamento do direito de defesa, em razão da não 
apreciação de argumentos suficientes, por si só, de cancelar o auto de infração. Assevera: 
“A leitura da impugnação e do recurso voluntário revela que a suplicante vem sustentando 
o argumento de que o óleo diesel é essencial no processo produtivo e nele consumido, 
razão pela qual, tratando-se de efetivo insumo, gera o consequente direito ao 
creditamento. Tivesse a C. Câmara de origem apreciado – e acolhido o argumento – o 
auto, de igual modo, seria cancelado ou reduzido a valores irrisórios, haja vista que a 
maior parte da autuação diz respeito a esse produto. Também não foi apreciado o 
argumento relativo ao direito ao crédito dos valores que, corretamente, foram lançados no 
CIAP, eis que se referiam a aquisições efetivamente destinadas ao ativo permanente, não 
se tratando de matérias de uso e consumo”. 

Quanto ao mérito, reitera todos os argumentos expendidos 
anteriormente, os quais, no seu entender, validam os creditamentos realizados. 

O Conselho Pleno decidiu, fls. 791, por unanimidade de votos, 
retirar o processo de pauta e encaminhá-lo à Secretaria Geral – SEGE, para ser repautado 
para julgamento em conjunto com o processo nº 4.0111012.016.02. 

 

Este é o relatório. 

 

   V O T O  



 

 

Em prelúdio, destaco que o julgamento deste processo ocorreu logo 
após o julgamento do processo nº 4.0111012.016.02, o qual versa sobre a mesma matéria 
– aproveitamento indevido de créditos - apenas sendo anterior a este, por nele ter sido 
aplicada a penalidade formal contida no artigo 71, inciso IV, alínea “b”, do CTE, ao passo 
que este processo - complementar ao anterior – foi aplicada a penalidade tipificada no 
mesmo artigo 71, inciso IV, porém, na alínea “c”, do CTE, por falta do estorno de créditos 
determinada na Notificação não cumprida pelo sujeito passivo, prevista no artigo 147-A, da 
Lei nº 11.651/91. 

Adentrando ao Recurso apresentado pelo sujeito passivo para o 
Conselho Pleno, mister manifestar, inicialmente, quanto à nulidade arguida de 
cerceamento do direito de defesa, em face da não apreciação, pelo julgamento cameral, 
de argumentos suficientes, por si só, de cancelar o auto de infração. 

Vê-se, perfunctoriamente, que o presente processo, quanto ao 
mérito, encontra-se umbilicalmente interligado ao processo acima referenciado, tendo a 
matéria relacionada com a incorreção dos aproveitamentos dos créditos sido discutida, à 
exaustão, no referido processo, e, qualquer alteração naquele processo interfere neste, 
razão pela qual, o julgador singular, na sua apreciação assim se manifestou:  

“Nesse ponto, cumpre ressaltar, que no presente processo não 
comporta a apreciação de questões relativas a legitimidade ou não dos créditos 
aproveitados pela empresa autuada, situação amplamente discutida no bojo do Processo 
nº 3011101201602, resultando no julgamento pela parcial procedência no valor de R$ 
1.186.664,73 (um milhão, cento e oitenta e seis mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e 
setenta e três centavos).  

A questão relativa a legitimidade dos créditos que compõem o saldo 
credor ainda não utilizado pelo contribuinte é discutida no processo exigindo a penalidade 
prevista na alínea “b”, do inciso IV, sendo que no processo cuja penalidade é a prevista na 
alínea “c”, a discussão se restringe a análise do cumprimento ou não da notificação 
prevista no artigo 147-A, da Lei nº 11.651/91. 

Com essas considerações, entendo que restou amplamente 
comprovado nos autos que a empresa autuada deixou de cumprir a notificação para o 
estorno do saldo credor indevido no valor apurado na revisão realizada no processo 
próprio, ficando, destarte, sujeita ao pagamento da multa formal correspondente a 80% 
(oitenta por cento) do valor escriturado ou não estornado, sem prejuízo do pagamento da 
importância correspondente ao valor escriturado ou não estornado, nos exatos termos do 
art. 71, inciso IV, alínea “c”, da Lei nº 11.651/91”. 

Diante do acima exposto, entendo inexistir a nulidade arguida pela 
recorrente, razão pela qual, em consenso unânime com os demais Conselheiros neste 
Conselho Pleno, voto pela sua rejeição. 

Quanto ao mérito do processo, observo, em preâmbulo, que a 
descrição do fato contido na peça inicial reporta-se à cobrança do imposto relacionado 
com o aproveitamento indevido de crédito, cuja manutenção na escrita do sujeito passivo 
permaneceu creditado – saldo credor - mesmo após o mesmo ter sido notificado para o 
seu devido estorno. 

Por decisão cameral, majoritária, acolheu-se, parcialmente, as 
razões apresentadas pelo sujeito passivo, e, consequentemente, julgou-se procedente em 
parte o lançamento no valor original do ICMS de R$ 1.186.664,73 (um milhão, cento e 
oitenta e seis mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e setenta e três centavos). 



 

O julgamento, neste Plenário, cinge-se ao Recurso apresentado 
pelo sujeito passivo, o qual pugna pela reforma da decisão cameral, com o argumento de 
que os créditos foram aproveitados corretamente, razão pela qual pugna pela 
improcedência do lançamento. 

Ressalte-se, entretanto, que o sujeito passivo manifestou concorde 
com parte do valor estornado, tendo, inclusive, promovido o recolhimento do imposto na 
importância original de R$ 95.106,67 (noventa e cinco mil, cento e seis reais e sessenta e 
sete centavos), conforme documento constante às fls. 702. 

Assim, hei por bem, em consenso majoritário com o demais 
Conselheiros neste Pleno, em rejeitar as razões apresentadas pela recorrente, e, 
consequentemente, confirmar o “decisum” cameral que considerou procedente em parte o 
lançamento contido na exordial, no valor original do ICMS de R$ 1.186.664,73 (um milhão, 
cento e oitenta e seis mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e setenta e três centavos), 
considerando, outrossim, o pagamento constante às fls. 702, para fins de possível 
extinção do crédito tributário. 

As minhas razões de decidir, meritoriamente, mutatis mutandis, são 
as mesmas prolatadas no Acórdão relacionado com o julgamento do processo nº 
4.0111012.016.02, julgado na mesma sessão no Conselho Pleno, as quais transcrevo a 
seguir: 

“Os dispositivos infringidos e a penalidade, indicados pela 
fiscalização, são: artigo 58, inciso I, e artigo 64, e, o artigo 71, inciso IV, alínea “b”, todos 
do Código Tributário Estadual – CTE, a seguir transcritos: 

 
“Art. 58. É assegurado ao sujeito passivo, nos termos do disposto na 

legislação tributária, o direito de creditar-se do imposto anteriormente cobrado em operações 
ou prestações resultantes:  

I – de entrada de mercadoria, real ou simbólica, no seu estabelecimento, 
inclusive a destinada ao seu uso ou consumo ou ao ativo imobilizado; 

NOTA: O direito ao crédito relativo ao uso e consumo, somente ocorrerá 
a partir de 1º de janeiro de 2.020 (Lei nº 12.972/96, art. 3º, parágrafo único, inciso I, alínea 
“a”) 

[...] 

Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do 
imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou negativas, estabelecidas 
na legislação tributária. 

Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 

[...] 

IV – em razão do não-estorno de crédito, quando exigido, ou da 
escrituração indevida de valores a título de crédito do imposto, o equivalente aos 
percentuais de: 

[...] 

b) 20% (vinte por cento) do valor escriturado ou não estornado, ainda não 
aproveitado em razão da existência de saldo credor na escrituração; 

[...]”. 
 
No processo cuida-se, portanto, da cobrança de penalidade formal, em razão da 

manutenção de crédito indevido no livro Registro de Apuração do ICMS, conforme especificado em 
linhas volvidas. 

A constatação de que a regra estabelecida na legislação tributária 
não foi cumprida, enseja a cobrança da penalidade imposta, agravada com os 
acréscimos legais, por não ter sido, tempestivo e espontaneamente, estornado os 



 

créditos indevidamente apropriados. 

Conclusa a exposição normativa, sintética, a respeito da matéria, 
há que se apreciar os argumentos expendidos pela Representação Fazendária, os 
quais asseveram que as mercadorias adquiridas se destinavam ao consumo, 
portanto, vedado, legalmente, o aproveitamento do crédito do ICMS destacado nas 
Notas Fiscais, assim como os apresentados pela recorrida, que, resumidamente, 
indicam tratarem-se de aquisições de mercadorias utilizadas como insumo no 
processo produtivo, assim como para o ativo imobilizado, a saber:  

(i) Da Representação Fazendária:  

“Assevera que o Parecer nº 726/2000 – AST deixa clara a 
proposição da Administração Tributária no sentido de negar a caracterização de 
material para a construção civil como mercadoria, classificando-a, em vez disso, 
como imóvel, que não dá direito ao crédito do ICMS;  

A decisão plenária traz os fundamentos para que não sejam 
considerados como ativo imobilizado as partes e peças de reposição; 

A Instrução Normativa nº 990/10 – GSF traz a interpretação da 
norma tributária com o propósito de dirimir dúvidas quando do reconhecimento do 
direito ao crédito de insumos; 

Fica claro que a acusação está bem fundamentada na norma 
tributária goiana, e que os fundamentos do Acórdão não são suficientes para 
reverter o resultado do lançamento, pois nele se afirma que ‘somente os materiais 
(matérias-primas e insumos) utilizados ou consumidos diretamente no processo 
industrial geram direito ao crédito do ICMS’, de modo que o material em relação ao 
qual o crédito foi glosado não é consumido diretamente no processo industrial; 

Com efeito, o óleo diesel adquirido para consumo no transporte de 
minério bruto no trajeto da mina para o pátio de armazenagem, o óleo diesel 
adquirido para consumo fora do processo de produção, as partes e peças para 
reposição da estrutura industrial, bem como da aquisição de materiais para a 
aplicação em obra civil, e materiais diversos destinados ao consumo no tratamento 
da água, no laboratório e em fins diversos, como foi especificado pelo autuante, não 
são consumidos diretamente no processo industrial”. 

(ii) Da Recorrida: 

 “Afirma ter direito ao crédito do ICMS sobre a aquisição de óleo 
diesel utilizado no processo produtivo, por se tratar de insumo essencial à atividade 
exercida. Indica que a questão já foi analisada pelo E. Superior Tribunal de Justiça, o 
qual, com respaldo na LC nº 87/1996, confirmou que os insumos efetivamente 
aplicados e consumidos na atividade-fim do contribuinte dão ensejo ao creditamento 
do imposto, ainda que não integrem o produto final; 

Que, no caso em exame, não existe qualquer dúvida quanto à 
essencialidade e participação do óleo diesel na atividade industrial, conforme já 
reconhecido, inclusive, no laudo técnico (USP), já noticiado anteriormente; 

Indica, ainda, Instrução Normativa do Estado de Minas Gerais e, 
também, do Estado da Bahia, a respeito da matéria, concedendo o crédito do 
imposto na presente situação; 

Destaca, ainda que não há qualquer dúvida que o óleo diesel 
utilizado nos caminhões é essencial ao processo produtivo e é (evidente) consumido 
no processo industrial. Sem o óleo diesel o caminhão não transporta o minério e, 
com isso, todo o empreendimento fica prejudicado; 



 

Destaca, também, quanto a inaplicabilidade da Instrução Normativa 
nº 990/10, haja vista que a mesma só poderia aplicar-se a fatos futuros”. 

Observa-se que, na contradita, o sujeito passivo se restringe 
apenas à questão relacionada com os créditos estornados das aquisições do óleo 
diesel, assim como quanto à inaplicabilidade da Instrução Normativa nº 990/10 – 
GSF, não se dirigindo às demais situações de estorno de créditos indicados na peça 
exordial e na auditoria realizada. 

Importante rememorar que o lançamento se reporta, em especial, a 
três situações de estornos de créditos do ICMS, a saber: 

i) Estornos de crédito referente ao aproveitamento indevido na 
aquisição de materiais destinados ao uso ou consumo do estabelecimento, conforme 
planilha demonstrativa anexada aos autos; 

ii) Crédito de ICMS, referente às aquisições de óleo diesel, 
indevidamente apropriado em virtude de o consumo ter ocorrido em circunstâncias 
que não o caracterizam como insumo industrial e/ou como produto intermediário no 
processo de produção, conforme planilha demonstrativa juntada ao processo; 

iii) Estornos de créditos indevidamente apropriados referente a 
aquisição de materiais destinados ao uso ou consumo, lançado no CIAP e 
apropriado na proporção 1/48 ao mês, conforme planilha demonstrativa anexa. 

Compulsando os autos, observa-se que a instrução processual 
comprova o aproveitamento indevido de crédito, conforme especificado acima, 
sendo que as provas anexadas ao feito são robustas no sentido de permitir a perfeita 
identificação da natureza das operações, da determinação da infração e do infrator.  

Por conseguinte, o auto de infração encontra-se lavrado em 
consonância com os requisitos exigidos no artigo 142, do CTN, e artigo 8º, da Lei nº 
16.469/09, e está devidamente instruído com a auditoria básica do ICMS e cópias 
das Notas Fiscais de origem do crédito considerado indevido, que causou a 
manutenção indevida no livro fiscal próprio. Tais documentos permitiram a 
apresentação de defesa de mérito. 

Importante destacar, ainda, o preceituado pelo artigo 147-A, do 
CTE, que prescreve: 

 
“Art. 147-A. Sem prejuízo de outras atribuições e competências 

funcionais e da aplicação da penalidade cabível, o Fisco Estadual deverá exigir, mediante 
notificação, o estorno de crédito nos casos em que o contribuinte não tenha procedido ao 
estorno exigido pela legislação tributária ou tenha efetuado a escrituração indevida de 
valores a título de crédito, desde que não tenha havido omissão do pagamento do imposto 

Parágrafo único. O prazo para que o contribuinte proceda ao estorno de 
crédito não poderá ser superior a 30 (trinta) dias”. 

 

Depreende-se, da leitura do texto legal acima transcrito, que a 
manutenção indevida de crédito de ICMS na escrita fiscal que não tenha ocasionado 
omissão do pagamento do imposto, implica a existência de duas situações distintas 
e consequentes determinações, a saber: 

i) Constatada a existência de crédito indevido de ICMS na 
escrita fiscal, sem omissão de pagamento de imposto, independentemente de 
qualquer outro procedimento, deve-se proceder ao lançamento de penalidade (a 
penalidade é a prevista no artigo 71, inciso IV, alínea “b”, do CTE); 



 

ii) Deve-se notificar o sujeito passivo para promover o estorno 
do crédito indevido no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Não cumprida a notificação 
no prazo legal, deve-se exigir o valor equivalente ao imposto correspondente, 
indevido que se manteve na escrita fiscal, mais multa (artigo 71, inciso IV, alínea “c”, 
do CTE). 

Assim sendo, entendemos que as razões apresentadas pela 
Representação Fazendária se sustentam em premissas sólidas, quer seja:  quanto à 
correção dos estornos de créditos referente ao aproveitamento indevido na aquisição 
de materiais destinados ao uso ou consumo do estabelecimento; quanto aos créditos 
de ICMS referente às aquisições de óleo diesel, indevidamente apropriado em 
virtude de o consumo ter ocorrido em circunstâncias que não o caracterizam como 
insumo industrial e/ou como produto intermediário no processo de produção; quanto 
aos estornos de créditos indevidamente apropriados referente a aquisição de 
materiais destinados ao uso ou consumo, lançado no CIAP e apropriado na 
proporção 1/48 ao mês. 

Em relação aos materiais destinados ao uso e/ou consumo e, em 
especial aos utilizados em obras de construção civil, para aclarar o entendimento 
exposto pela fiscalização no lançamento, merece ser destacada a citação do 
Parecer nº 0726/2000 – AST, contida no Parecer 661/2005 – GOT, a seguir:  

“O art. 19 da Lei Complementar 87/96, traz expresso o princípio 
constitucional da não-cumulatividade que é implementado por meio do sistema de 
créditos: 

‘Art. 19. O imposto é não-cumulativo, compensando-se o que for 
devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de 
serviços de transporte interestadual e de comunicação com o montante cobrado nas 
anteriores pelo mesmo ou por outro Estado’. 

No art. 20, o diploma legal antes citado diz a quais operações e 
prestações será aplicado o sistema de compensação do imposto. 

‘Art. 20. Para a compensação a que se refere o artigo anterior, é 
assegurado ao sujeito passivo o direito de creditar-se do imposto anteriormente 
cobrado em operações de que tenha resultado a entrada de mercadoria, real ou 
simbólica, no estabelecimento, inclusive a destinada ao seu uso ou consumo ou ao 
ativo permanente, ou o recebimento de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal ou de comunicação’. 

Depreende-se, destes dois artigos que somente poderá ser 
compensado o imposto relativo a operação com mercadorias ou prestação de 
serviços de transporte interestadual e intermunicipal. 

Como as entradas de mercadorias destinadas ao uso e consumo 
somente darão direito ao crédito a partir de 01/01/2000 (redação alterada para 
01/01/2020), cuidaremos de analisar unicamente as entradas para o ativo 
imobilizado. 

Rubens Requião, em seu Curso de Direito Comercial, citando 
GARRIGUES, indica os elementos caracterizadores das mercadorias. 

‘a) corporalidade, que as distingue dos bens imateriais; b) 
mobilidade, que exclui os bens imóveis; c) aptidão para o tráfico; d) valor patrimonial 
próprio, intrínseco da própria coisa, excluindo-se os títulos de crédito; e, e) 
permanência atual no tráfico mercantil’. 

A definição de bens imóveis está retratada no Livro II, art. 43 do 
Código Civil: 



 

‘Art. 43. São bens imóveis: 

[...] 

II – Tudo quanto o homem incorporar permanentemente ao solo, 
como a semente lançada à terra, os edifícios e construções, de modo que se não 
possa retirar sem destruição, modificação, fratura ou dano’. 

Os imóveis, portanto, não são considerados mercadorias e, além 
disso, não se incluem no campo de incidência do ICMS. A consulta refere-se a 
materiais de construção destinados à edificação de estabelecimentos comerciais ou 
industriais. Tais bens são mercadorias, enquanto não agregados à construção, 
quando, então, isso acontecer, passarão a ser considerados imóveis. 

Os materiais de construção adquiridos pelo estabelecimento não se 
destinam à revenda ou à industrialização, mas à incorporação à obra de construção 
civil, para uso próprio. Não são, também, mercadorias destinadas ao ativo 
imobilizado. Serão imobilizados, mas na forma de imóvel, perdendo suas 
características originais. 

A Lei Complementar diz que assegura o direito ao crédito do ICMS 
decorrente de entrada mercadoria destinada ao ativo imobilizado. Em se tratando de 
crédito relativo ao ativo fixo, para haver direito a eles, duas condições devem ser 
obedecidas: deve ser mercadoria e deve ser destinada ao ativo imobilizado. Ora, os 
materiais de construção, antes de se agregarem às construções são mercadorias, 
mas não fazem parte do ativo imobilizado; uma vez incorporadas aos prédios, farão 
parte do ativo imobilizado, mas deixarão de ser mercadorias para se tornarem 
imóveis. Portanto, a entrada de materiais de construção, destinados à implantação 
de estabelecimentos industriais ou comerciais, não dá direito ao crédito de ICMS”. 
Destaques no original. 

Em reforço ao entendimento dado pelos agentes do Fisco, autores 
do procedimento inicial, cabe mencionar trechos das peças defensórias em que, com 
muita propriedade e em diversos momentos, a própria impugnante afirma que os 
materiais relacionados à exigência são destinados à obra civil: construção de 
galpões, edifícios, coberturas, estruturas para suporte de equipamentos, etc.  

Os demais itens constantes da Planilha Demonstrativa das Notas 
Fiscais com Crédito Aproveitado Indevidamente, são materiais de uso ou consumo, 
aplicados em manutenção preventiva dos equipamentos industriais, veículos e 
prédios, tais como: lonas, peças, óleo lubrificante, pneus, tintas, ácidos para limpeza 
e excesso de valores destacados em Notas Fiscais de serviço de frete relacionados 
ao transporte desses materiais, conforme detalhado no campo observações da 
citada planilha. 

Destarte, tais bens, embora adentrem o estabelecimento como 
coisa móvel, corpórea e de existência autônoma, perdem, em sua utilização, essa 
condição, seja por integração física a outro bem como peças de reposições, seja por 
sua destruição ou transformação física irreversível, a exemplo de materiais de uso 
na construção civil. 

Quando se integra a outro bem ou é destruído, o bem se extingue 
como coisa autônoma e, interpretando sistematicamente a legislação tributária, é 
fácil perceber que o bem integrado ao ativo imobilizado de que trata as normas do 
ICMS é um bem que permanece existindo autonomamente – tal como adentrou o 
estabelecimento – durante e mesmo após essa integração e, em tal condição, pode 
ser objeto de saída ou transferência. Assim, para o ICMS, o bem integrado ao ativo 
imobilizado é aquele que, conservando a mesma mobilidade e natureza física com 



 

que entrou no estabelecimento, pode ser objeto de restituição decorrente de 
arrendamento mercantil, furto ou roubo. 

Em relação ao estorno do crédito do ICMS relacionado com o óleo 
diesel, há que se considerar a interpretação contida na Instrução Normativa nº 
990/10 – GSF, a qual, com clareza, expõe no seu § 2º, artigo 4º, que não se 
considera consumido no processo de industrialização o combustível utilizado para o 
transporte: (i) da matéria-prima do local de sua extração ou produção até o local de 
início da linha de produção ou de armazenamento; (ii) da matéria-prima do local de 
armazenamento até o local de início da linha de produção; e, (iii) do produto em 
elaboração entre os diversos locais de industrialização, nos casos em que a 
industrialização do produto seja executada por etapas. 

A natureza da utilização do óleo diesel adquirido pelo sujeito 
passivo encontra-se expressamente declarado às fls. 076 dos autos, e corresponde 
às hipóteses previstas no § 2º do artigo 4º da Instrução Normativa acima 
referenciada. 

Relativamente ao aproveitamento de crédito de mercadorias 
destinadas ao uso e consumo do estabelecimento, a Lei Complementar nº 87/1996, 
com a redação conferida pela Lei Complementar nº 138/2010, permite a apropriação 
de crédito de ICMS de materiais de uso e consumo somente a partir do ano de 
2.020. Transcrevo o diploma legal a respeito: 

 
“Art. 33. Na aplicação do art. 20 observar-se-á o seguinte: 

I – somente darão direito de crédito as mercadorias destinadas ao uso ou 
consumo do estabelecimento nele entradas a partir de 1º de janeiro de 2020; (Redação 
dada pela Lcp nº 138, de 2010) ”.  

 

A Instrução Normativa nº 990/10 – GSF, consequentemente, traz a 
seguinte interpretação quanto aos insumos de produção industrial e em relação aos 
bens do ativo imobilizado: 

 
“Art. 3º. Considera-se produto intermediário a mercadoria integrada ou 

consumida no processo industrial. 

§ 1º. Considera-se integrado ao produto em fabricação a mercadoria 
adquirida para emprego em processo industrial que venha a se incorporar ao produto final 
por meio de combinação química ou por adjunção física. 

§ 2º. Considera-se consumido no processo de industrialização o produto 
individualizado que, embora se integre ao produto em fabricação, seja consumido de forma 
direta e integral no referido processo, observado o seguinte: 

I – é produto individualizado aquele que goza de autonomia, atua de 
forma específica no processo produtivo e não faz parte de uma estrutura maior, estável e 
duradoura, não se constituindo, dessa forma, parte, peça, componente ou acessório de 
máquina, ferramenta ou equipamento; 

II – é consumido de forma direta no processo de industrialização o 
produto individualizado cuja participação no referido processo dê-se por meio de contato 
físico direto com o produto em fabricação em qualquer ponto da linha de produção da 
mercadoria; 

III – é consumido de forma integral no processo de industrialização o 
produto individualizado que: 

a) Sofra esgotamento instantâneo em decorrência de sua utilização 
no referido processo; 



 

b) Desde o início de sua utilização dentro da linha de produção, vai 
sofrendo, gradativamente, a perda de suas propriedades físicas ou químicas, em 
decorrência do cumprimento de sua função no processo industrial, de forma que fique 
impossibilitada sua recuperação ou restauração. 

§ 3º. Consideram-se, também, consumidas no processo de 
industrialização as partes e peças que, embora não possuam autonomia e façam parte de 
máquinas, ferramentas e equipamentos, perdem a utilidade em decorrência do contato 
direto com o produto que está sendo fabricado, ou vice-versa, de tal forma que, em razão 
dessa inutilização, desgaste ou exaurimento, seja exigida sua reposição periódica, em prazo 
não superior a 12 (doze) meses”. 

 

Dessa forma, compulsando os autos, verifica-se que as 
mercadorias descritas pela autoridade fiscal não atendem aos requisitos 
estabelecidos na legislação para serem considerados insumos ou bens do ativo fixo, 
constituindo-se, na realidade, de materiais para uso ou consumo. 

Com efeito são materiais de uso ou consumo as partes e peças, 
tintas, chapas, correias, etc. que façam parte de máquinas, ferramentas e 
equipamentos, desgastando em decorrência de contato direto com o produto que 
está sendo fabricado. Ainda, as lonas utilizadas para cobrir o minério após a 
extração, caracterizam-se como materiais de uso e consumo, na medida em que não 
atendem ao disposto no artigo 3º, da Instrução Normativa nº 990/2010 – GSF para 
serem consideradas insumo industrial ou bem do ativo imobilizado. 

Entendo, outrossim, que a manifestação da recorrida quanto à 
inaplicabilidade da Instrução Normativa para fatos anteriores à sua edição, o que 
ocorre no caso presente, não se sustenta, haja vista que a referida Instrução 
Normativa tem caráter interpretativo, propondo-se a dirimir dúvidas quando do 
reconhecimento do direito ao crédito de insumos, não implicando em modificação no 
critério de lançamento, como sói pretender a recorrida. 

Em relação aos processos sobre os quais a recorrida indica 
tratarem-se de matéria idêntica à contida nestes autos, fls. 1856, e cujas decisões 
lhe foram favoráveis neste Conselho, há que se tecer as seguintes considerações: (i) 
as decisões foram tomadas em fase cameral, por votação majoritária, o que 
ensejaria recurso ao Conselho Pleno pela Representação Fazendária; (ii) não houve 
a apresentação de Recurso em razão da quitação dos autos pela recorrida. 

Ressalto, por derradeiro, que a autoridade fiscal fundamentou a 
autuação em prova material, demonstrando de forma cabal que a recorrida apropriou 
de créditos indevidos em sua escrituração fiscal, causando acúmulo indevido de 
crédito do imposto em sua escrita fiscal, conforme se verifica na Auditoria Básica do 
ICMS e demais demonstrativos que integram a instrução processual. Dessa forma, 
não se trata de presunção, mas de infração devidamente comprovada, à vista dos 
elementos de convicção presentes nos autos. 

Depreende-se, pois, após os trabalhos revisionais, que o valor 
remanescente se refere ao aproveitamento de crédito de mercadorias destinadas ao uso 
ou consumo do sujeito passivo, efetuado à margem do estatuído pelo artigo 522, do 
RCTE, que preconiza o seu creditamento somente a partir de 1.º de janeiro de 2.020. A 
legislação veda, portanto, temporariamente, o aproveitamento dos créditos 
correspondentes. O polo passivo aproveitou referidos créditos sem suporte legal. 

Em face do exposto, voto, em sintonia com a maioria dos meus 
pares, conhecendo do Recurso da Fazenda Pública, dando-lhe provimento, para reformar 
a decisão singular, e considerar procedente em parte o auto de infração no valor original 



 

da multa de R$ 237.332,94 (duzentos e trinta e sete mil, trezentos e trinta e dois reais e 
noventa e quatro centavos), correspondente a 20% da base de cálculo de R$ 
1.186.664,73, já considerada a aplicação benéfica e retroativa da Lei nº 17.917/2013”. 

Assim, à vista do acima exposto, voto, em consenso majoritário com 
o demais Conselheiros neste Pleno, para conhecer do Recurso, negar-lhe provimento, 
para confirmar o “decisum” cameral que considerou procedente em parte o lançamento 
contido na exordial, no valor original do ICMS de R$ 1.186.664,73 (um milhão, cento e 
oitenta e seis mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e setenta e três centavos), 
considerando, outrossim, o pagamento constante às fls. 702, para fins de possível 
extinção do crédito tributário. 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 18 de outubro de 2016. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01658/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Heli José da Silva 
 

 
EMENTA: I - ICMS. Obrigação tributária acessória. Escrituração 
de créditos indevidos. Aquisição de mercadorias para o uso ou 
consumo. Procedência parcial. Decisão não unânime. 
 
1. O direito de crédito, para efeito de compensação com débito 
do imposto, reconhecido ao estabelecimento que tenha recebido 
as mercadorias ou para o qual tenham sido prestados os 
serviços, está condicionado à idoneidade da documentação 
fiscal, e à escrituração nos prazos e condições, quando assim 
exigido pela legislação tributária; 
 
2. Somente dá direito ao crédito do ICMS, a mercadoria 
destinada ao uso ou consumo do estabelecimento, nele entrada, 
a partir de 1.º de janeiro de 2.020 (Lei 12.972/96, artigo 3.º, 
parágrafo único, inciso I, alínea "a"); 
 
3. em razão do não-estorno de crédito, quando exigido, ou da 
escrituração indevida de valores a título de crédito do imposto, é 
lícito ao Fisco aplicar a penalidade equivalente ao percentual de 
20% (vinte por cento) do valor escriturado ou não estornado, 
ainda não aproveitado em razão da existência de Saldo Credor 
na escrituração. (Artigo 71, inciso IV, alínea "b", do CTE); 
 
4. Estando comprovado nos autos que o sujeito passivo 
apropriou indevidamente do crédito tributário em desacordo 
com a previsão legal, a exigência contida na exordial deve ser 
mantida, com as adequações provenientes de trabalho 
revisional. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 23 
de junho de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda Pública 
para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para reformar a decisão cameral e considerar 
parcialmente procedente o auto de infração no valor da multa de R$ 237.332,94 (duzentos 
e trinta e sete mil, trezentos e trinta e dois reais e noventa e quatro centavos), 
correspondente a 20% da base de cálculo, já considerada a aplicação benéfica e 
retroativa da Lei nº 17.917/2013. Foram vencedores os Conselheiros Heli José da Silva, 
Elias Alves dos Santos, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Washington Luis Freire de 
Oliveira, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Nislene Alves Borges, Luis Antônio da 
Silva Costa, José Paixão de Oliveira Gomes, Renato Moraes Lima, Lidilone Polizeli Bento 
e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de 
desempate. Vencidos os Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, Alcedino 
Gomes Barbosa, José Luiz Rosa, Talita Pimenta Félix, José Pereira D'abadia, João Divino 
de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho, Masayuki Missao, Edson Abrão da Silva e Rodolfo 
Ramos Caiado que votaram conhecendo do recurso, negando-lhe provimento para manter 
a decisão cameral que considerou improcedente o auto de infração. 
 



 

R E L A T Ó R I O 
 

Da análise do presente processo, depreende-se que a acusação 
tipificada na sua peça exordial versa sobre o fato de que, em 04 de abril de 2.011, o Fisco 
impõe penalidade formal no valor original de R$ 542.236,78 (quinhentos e quarenta e dois 
mil, duzentos e trinta e seis reais e setenta e oito centavos), com as seguintes razões: 

“Mantinha crédito indevido no Livro Registro de Apuração do ICMS, 
em 31/12/2007, ainda não aproveitado em razão da existência de saldo credor na 
escrituração, na importância de R$ 1.355.816,96 (um milhão, trezentos e cinquenta e 
cinco mil, oitocentos e dezoito reais e noventa e seis centavos), decorrente da 
escrituração indevida de valores a título de crédito no período de 01/012007 a 31/12/2007, 
oriundo da aquisição de mercadorias destinadas ao uso e consumo: óleo diesel 
consumido no transporte de minério no trajeto mina/pátio de estocagem; óleo diesel 
utilizado fora do processo de produção; peças/partes/materiais para manutenção de 
equipamentos e produtos (cimento) e matérias (ferro) destinados a obra civil, 
indevidamente registrados no CIAP, aproveitado mensalmente na proporção de 1/48 e 
materiais e produtos diversos (reagentes consumidos em laboratório e na estação de 
tratamento de água). Em consequência, fica sujeito à multa de 40% do valor do crédito 
indevido e obrigado a realizar o seu estorno, nos termos do artigo 147-A, do CTE”. 

A ação fiscal foi dirigida ao estabelecimento da autuada, tendo sido 
anexados à peça básica a auditora realizada e as cópias dos documentos indicados às fls. 
02, os quais se encontram nos autos às fls. 03/1508. 

Foi indicado infração aos artigos 58, inciso I, e 64 da Lei nº 
11.651/91 – CTE, sendo proposta a penalidade do artigo 71, inciso IV, alínea “b”, da Lei nº 
11.651/91, com redação da Lei nº 14.634/03. 

Com as anuências previstas em lei, estabeleceu-se o contraditório e 
a ampla defesa, tendo sido notificada a autuada que apresentou, tempestivamente, 
Impugnação junto à Primeira Instância, fls. 1515/1535, na qual, após descrever os 
fundamentos de fato e de direito, alega que houve equívocos na apuração dos valores, os 
quais, por si só, já justificam a revisão do lançamento, razão pela qual pugna pela 
realização de diligência. Destaca as incorreções da auditoria realizada. 

Manifesta a respeito do princípio da não-cumulatividade e do 
conceito de insumo/produto intermediário, citando doutrina jurisprudência a respeito. 
Indica que o óleo diesel é utilizado no processo produtivo, qualificando-se como produto 
intermediário, o gera direito ao crédito do ICMS. Cita decisões administrativas a respeito. 

Alega, outrossim, a irretroatividade da Instrução Normativa nº 
990/10 – GSF, em razão da alteração de critério jurídico que se aplica apenas a fatos 
geradores posteriores. 

Questiona a glosa do crédito do imposto em relação a materiais 
utilizados no tratamento de água ou em laboratório, uma vez que os mesmos 
correspondem a bens utilizados no processo produtivo. Aponta Laudo da USP que aponta, 
dentre outros, os materiais utilizados no tratamento de água. 

Ainda, argumenta quanto à correção dos créditos relacionados com 
aquisição de mercadorias transportadas por empresa goiana, haja vista ter figurada na 
relação na qualidade de tomadora de serviço de transporte. Também, quanto a peças e 
partes registradas no CIAP, afirma que as mesmas foram efetivamente utilizadas 
(agregadas) a bens do ativo e, por isso, corretamente classificadas como ativo. 
Transcreve Decisão Normativa do CAT de São Paulo. Menciona o Parecer da GOT nº 



 

661/05, afirmando que o mesmo reconhece a classificação das peças e partes no ativo 
fixo, quando utilizadas em bens igualmente classificados nessa mesma conta. 

Promove a juntada das cópias dos documentos às fls. 1536/1696. 

Pugna, ao final, pela improcedência do auto de infração. 

O Julgador Singular exara o Despacho nº 433/11 – JULP, fls. 1698, 
encaminhando o processo para diligência revisional, visando verificar, criteriosamente, a 
procedência ou não em relação aos itens da defesa enumerados, juntando novos 
demonstrativos, se for o caso, e com manifestação conclusiva ao final, bem como 
elaboração de Termo Aditivo, se for necessário. 

O resultado da revisão encontra-se consolidado no documento às 
fls. 1700/1701, e Planilha às fls. 1702, tendo o revisor manifestado pela redução da multa 
formal para o valor de R$ 531.877,97 (quinhentos e trinta e um mil, oitocentos e setenta e 
sete reais e noventa e sete centavos). 

Instado a se manifestar a respeito do resultado da diligência, fls. 
1706/1707, o sujeito passivo queda-se silente. 

Exara-se a Sentença nº 0348/12 – JULP, fls. 1711/1717, por 
intermédio da qual o Julgador considera parcialmente procedente o auto de infração no 
valor indicado pela revisão. Destacou-se: “Dessa forma, compulsando os autos, verifica-se 
que as mercadorias descritas pela autoridade fiscal não atendem aos requisitos 
estabelecidos na legislação para serem considerados insumos ou bens do ativo fixo, 
constituindo-se, na realidade, de materiais para uso ou consumo”. 

Complementou: “Ressalte-se que a autoridade fiscal fundamentou a 
autuação em prova material, demonstrando de forma cabal que o sujeito passivo apropriou 
de créditos indevidos em sua escrituração fiscal, causando acúmulo de crédito do imposto 
em sua escrita fiscal, conforme se observa na Auditoria Básica do ICMS e demais 
demonstrativos que integram a instrução processual. Dessa forma, não se trata de 
presunção, mas de infração devidamente comprovada que o impugnante não contestou de 
forma objetiva, à vista dos elementos de convicção presentes aos autos”. 

A Representação Fazendária se manifesta concorde com a decisão, 
fls. 1718. 

Intimado, fls. 1719, o sujeito passivo interpõe Recurso Voluntário, 
fls. 1722/1741, por intermédio do qual alega a legitimidade dos créditos escriturados, 
voltando a destacar o princípio da não-cumulatividade, assim como o conceito de 
insumo/produto intermediário. Destacou-se: “Portanto, a leitura sistemática viabiliza a 
interpretação de que Lei Complementar nº 87/96 exige apenas que a mercadoria seja 
‘integrada’ ou ‘consumida’ no processo de industrialização para que se viabilize o direito 
ao crédito (desde que a posterior saída seja tributada – ou haja previsão de manutenção 
de crédito – e não se trate de item de uso/consumo), não exigindo a participação ‘direta’ 
no processo produtivo. A aquisição deve, contudo, estar relacionada à atividade do 
contribuinte, eis que, quando se trata de bem alheio a ela, o crédito é vedado pela própria 
Lei Complementar (art. 20, par. 1º). Destaca jurisprudência a respeito. 

Indica, outrossim, que o óleo diesel é utilizado no processo 
produtivo, qualificando-se como produto intermediário, gerando, portanto, direito ao 
crédito, conforme reconhecido nas legislações de diversos Estados e jurisprudência 
administrativa e judicial. Indica legislações estaduais a respeito. 

Reitera, também, a irretroatividade da Instrução Normativa nº 
990/10, com o argumento de que a alteração de critério jurídico se aplica apenas a fatos 
geradores posteriores.  



 

Ainda, relativamente à glosa do imposto em relação a outros 
materiais, sobretudo os aplicados no tratamento da água utilizada no processo industrial, 
afirma que o crédito é assegurado, uma vez que, em todos os casos, correspondem a 
bens utilizados no processo produtivo, aplicando-se, assim os mesmos argumentos já 
expostos em relação ao óleo diesel. 

Reitera, portanto, os mesmos argumentos em relação aos demais 
créditos estornados – partes e peças registradas no CIAP – bens do ativo fixo. 

Indica, por derradeiro, que a jurisprudência do CAT vem 
reconhecendo o direito ao crédito nas situações contidas no lançamento. 

Pugna pela improcedência do auto de infração. 

O sujeito passivo apresenta, às fls. 1750, expediente requerendo a 
juntada de Laudo, fls. 1752, no qual identifica-se o percentual de água utilizada na linha 
principal de produção, assim como os produtos utilizados na água necessários ao 
processo industrial, o que enseja a prolatação da Resolução nº 174/2012, fls. 1753/1754, a 
qual encaminha o processo para fins revisionais, visando a elaboração de novos 
demonstrativos da Auditoria Básica do ICMS, considerando como legítimos o percentual 
de 98% (noventa e oito por cento) dos créditos relativos às aquisições dos produtos Soda 
Cáustica, Flonex e Barrilha Leve, utilizados para tratamento de água potável destinada a 
abastecer a indústria e a Vila residencial, nos termos do Laudo Técnico de fls. 1752, e a 
totalidade dos créditos relativos às aquisições de Soda Líquida consumida em análises 
laboratoriais na indústria, conforme informa a Nota Explicativa de fls. 30 a 31. 

O resultado da revisão encontra-se consolidado no expediente às 
fls. 1756/1757, e demonstrativos e planilhas às fls. 1758/1770, indicando, após o trabalho 
revisional, o valor da multa formal R$ 485.114,71 (quatrocentos e oitenta e cinco mil, cento 
e quatorze reais e setenta e um centavos). 

O sujeito passivo se manifesta em relação ao resultado da 
diligência, fls. 1775/1776, e pede a redução da penalidade, em razão da modificação 
havida na legislação estadual, que a alterou para 20% (vinte por cento). Reitera, 
entretanto, o pedido de improcedência do auto de infração. 

A Terceira Câmara deste Conselho decidiu, por maioria de votos, 
conhecer do Recurso Voluntário, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a 
decisão singular, e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor da 
multa formal de R$ 474.665,89 (quatrocentos e setenta e quatro mil, seiscentos e 
sessenta e cinco reais e oitenta e nove centavos). 

A decisão encontra-se consubstanciada no Acórdão nº 338/2014, 
fls. 1786/1790. 

A Representação Fazendária se manifesta concorde com a decisão, 
fls. 1792. 

O sujeito passivo apresenta Recurso ao Conselho Pleno, fls. 
1796/1812, por intermédio do qual, após descrever os fatos e as decisões anteriores, argui 
a nulidade do Acórdão, por cerceamento do direito de defesa, em razão da não apreciação 
de argumentos suficientes, por si só, de cancelar o auto de infração. 

Quanto ao mérito, reitera todos os argumentos expendidos 
anteriormente, os quais, no seu entender, validam os creditamentos realizados. 

O Conselho Pleno decidiu, fls. 1814, por unanimidade de votos, 
acolher a preliminar de nulidade parcial do processo, por cerceamento do direito de 
defesa, arguida pelo sujeito passivo, a partir do Acórdão cameral, devendo retornar os 
autos à Câmara para apreciação de toda a matéria.  



 

Exara-se nova decisão cameral, fls. 1822, na qual decidiu-se, por 
maioria de votos, conhecer do Recurso Voluntário, dar-lhe provimento, para reformar a 
sentença singular e considerar improcedente o auto de infração, cuja decisão se encontra 
transcrita no Acórdão às fls. 1823/1835. 

Intimada, fls. 1836, a Representação Fazendária interpõe Recurso 
ao Conselho Pleno, fls. 1837/1839, pugnando pela reforma do julgado cameral para que, 
no mérito, a decisão seja revertida para a parcial procedência do lançamento no valor de 
R$ 474.665,89 (quatrocentos e setenta e quatro mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e 
oitenta e nove centavos). Respaldou-se no Parecer nº 726/2000 – AST, o qual deixa clara 
a posição da Administração Tributária no sentido de negar a caracterização de material 
para a construção como mercadoria, classificando-o, em vez disso, como imóvel, que não 
dá direito ao crédito do ICMS. Ainda, que a Instrução Normativa nº 990/10 – GSF traz a 
interpretação da norma tributária com o propósito de dirimir dúvidas quando do 
reconhecimento do direito ao crédito de insumos. 

Destacou-se, ainda: “Com efeito, o óleo diesel adquirido para 
consumo no transporte de minério bruto no trajeto da mina para o pátio de armazenagem, 
o óleo diesel adquirido para consumo fora do processo de produção, as partes e peças 
para reposição da estrutura industrial, bem como da aquisição de materiais para aplicação 
em obra civil, e materiais diversos destinados ao consumo no tratamento de água, no 
laboratório e em fins diversos, como foi especificado pelo autuante, não são consumidos 
diretamente no processo industrial”. (Negrito no original). 

O sujeito passivo apresenta ao Conselho Pleno, fls. 1845/1856, 
contradita ao Recurso Fazendário, no qual argumenta que o voto condutor do Acórdão 
cameral reconheceu que o óleo diesel configura insumo e não material de consumo, razão 
pela qual o crédito é legítimo. Assevera: “No caso em exame, não há qualquer dúvida 
quanto à essencialidade e participação do óleo diesel na atividade industrial, conforme já 
reconhecido, inclusive, no laudo técnico (USP) já noticiado anteriormente, [...]”. Destaca a 
Lei Complementar nº 87/96, decisões judiciais e administrativas a respeito. (Destaques no 
original). 

Indica, outrossim, que a glosa relacionada com o combustível – óleo 
diesel – não tem como se amparar nos fundamentos da Instrução Normativa nº 990/10 – 
GSF, pois, ainda que a mesma pudesse ser considerada válida, não poderia ser aplicada 
a fatos pretéritos, mas apenas a fatos futuros. Aduz que não se trata de ato meramente 
interpretativo, mas de regra que criou restrição não prevista anteriormente, razão pela qual 
somente pode ser aplicada a fatos posteriores, em obediência ao artigo 146, do CTN. 

Destaca, exemplificativamente, decisões proferidas por este 
Conselho, as quais lhe foram favoráveis. 

Pugna, por derradeiro, pela manutenção da decisão cameral e, 
consequentemente, pela rejeição do Recurso Fazendário.  

 

Este é o relatório. 

 

   V O T O  

 

Adentrando ao exame do mérito do processo, observo, em 
preâmbulo, que a descrição do fato contido na peça inicial reporta-se à cobrança de 
penalidade formal, em razão da manutenção de crédito indevido no livro Registro de 
Apuração do ICMS, em 31 de dezembro de 2.007, ainda não aproveitado por existência de 



 

Saldo Credor na escrituração. Indicou-se, detalhadamente, que os créditos indevidamente 
apropriados se referem a aquisições de mercadorias destinadas ao uso e/ou consumo do 
estabelecimento da recorrida 

Por decisão cameral, majoritária, acolheu-se as razões 
apresentadas pelo sujeito passivo, e, consequentemente, julgou-se improcedente o 
lançamento. 

O julgamento, neste Plenário, cinge-se ao Recurso apresentado 
pela Representação Fazendária, o qual pugna pela reforma da decisão cameral, com o 
argumento de que a mesma se revela contrária à disposição expressa da legislação 
tributária estadual, e aos elementos de prova que instruem o feito. 

Hei por bem, em consenso majoritário com o demais Conselheiros 
neste Pleno, em acolher as razões apresentadas pelo douto Representante Fazendário e, 
consequentemente, reformar o “decisum” cameral para considerar procedente o 
lançamento contido na exordial, com a devida adequação contida no trabalho revisional, e 
aplicando a alteração benéfica e retroativa da Lei nº 17.917/2013, a qual minimizou o 
percentual da multa aplicada para o patamar de 20% (vinte por cento). 

Exponho minhas razões de decidir. 

Os dispositivos infringidos e a penalidade, indicados pela 
fiscalização, são: artigo 58, inciso I, e artigo 64, e, o artigo 71, inciso IV, alínea “b”, todos 
do Código Tributário Estadual – CTE, a seguir transcritos: 

 
“Art. 58. É assegurado ao sujeito passivo, nos termos do disposto na 
legislação tributária, o direito de creditar-se do imposto anteriormente 
cobrado em operações ou prestações resultantes:  

I – de entrada de mercadoria, real ou simbólica, no seu estabelecimento, 
inclusive a destinada ao seu uso ou consumo ou ao ativo imobilizado; 

NOTA: O direito ao crédito relativo ao uso e consumo, somente ocorrerá a 
partir de 1º de janeiro de 2.020 (Lei nº 12.972/96, art. 3º, parágrafo único, 
inciso I, alínea “a”) 

[...] 

Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do 
imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou 
negativas, estabelecidas na legislação tributária. 

Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 

[...] 

IV – em razão do não-estorno de crédito, quando exigido, ou da 
escrituração indevida de valores a título de crédito do imposto, o 
equivalente aos percentuais de: 

[...] 

b) 20% (vinte por cento) do valor escriturado ou não estornado, ainda não 
aproveitado em razão da existência de saldo credor na escrituração; 

[...]”. 
 
No processo cuida-se, portanto, da cobrança de penalidade formal, em razão da 

manutenção de crédito indevido no livro Registro de Apuração do ICMS, conforme especificado em linhas 
volvidas. 

A constatação de que a regra estabelecida na legislação tributária 
não foi cumprida, enseja a cobrança da penalidade imposta, agravada com os acréscimos 
legais, por não ter sido, tempestivo e espontaneamente, estornado os créditos 
indevidamente apropriados. 



 

Conclusa a exposição normativa, sintética, a respeito da matéria, há 
que se apreciar os argumentos expendidos pela Representação Fazendária, os quais 
asseveram que as mercadorias adquiridas se destinavam ao consumo, portanto, vedado, 
legalmente, o aproveitamento do crédito do ICMS destacado nas Notas Fiscais, assim 
como os apresentados pela recorrida, que, resumidamente, indicam tratarem-se de 
aquisições de mercadorias utilizadas como insumo no processo produtivo, assim como 
para o ativo imobilizado, a saber:  

(i) Da Representação Fazendária:  

“Assevera que o Parecer nº 726/2000 – AST deixa clara a 
proposição da Administração Tributária no sentido de negar a caracterização de material 
para a construção civil como mercadoria, classificando-a, em vez disso, como imóvel, que 
não dá direito ao crédito do ICMS;  

A decisão plenária traz os fundamentos para que não sejam 
considerados como ativo imobilizado as partes e peças de reposição; 

A Instrução Normativa nº 990/10 – GSF traz a interpretação da 
norma tributária com o propósito de dirimir dúvidas quando do reconhecimento do direito 
ao crédito de insumos; 

Fica claro que a acusação está bem fundamentada na norma 
tributária goiana, e que os fundamentos do Acórdão não são suficientes para reverter o 
resultado do lançamento, pois nele se afirma que ‘somente os materiais (matérias-primas 
e insumos) utilizados ou consumidos diretamente no processo industrial geram direito ao 
crédito do ICMS’, de modo que o material em relação ao qual o crédito foi glosado não é 
consumido diretamente no processo industrial; 

Com efeito, o óleo diesel adquirido para consumo no transporte de 
minério bruto no trajeto da mina para o pátio de armazenagem, o óleo diesel adquirido 
para consumo fora do processo de produção, as partes e peças para reposição da 
estrutura industrial, bem como da aquisição de materiais para a aplicação em obra civil, e 
materiais diversos destinados ao consumo no tratamento da água, no laboratório e em fins 
diversos, como foi especificado pelo autuante, não são consumidos diretamente no 
processo industrial”. 

(ii) Da Recorrida: 

 “Afirma ter direito ao crédito do ICMS sobre a aquisição de óleo 
diesel utilizado no processo produtivo, por se tratar de insumo essencial à atividade 
exercida. Indica que a questão já foi analisada pelo E. Superior Tribunal de Justiça, o qual, 
com respaldo na LC nº 87/1996, confirmou que os insumos efetivamente aplicados e 
consumidos na atividade-fim do contribuinte dão ensejo ao creditamento do imposto, ainda 
que não integrem o produto final; 

Que, no caso em exame, não existe qualquer dúvida quanto à 
essencialidade e participação do óleo diesel na atividade industrial, conforme já 
reconhecido, inclusive, no laudo técnico (USP), já noticiado anteriormente; 

Indica, ainda, Instrução Normativa do Estado de Minas Gerais e, 
também, do Estado da Bahia, a respeito da matéria, concedendo o crédito do imposto na 
presente situação; 

Destaca, ainda que não há qualquer dúvida que o óleo diesel 
utilizado nos caminhões é essencial ao processo produtivo e é (evidente) consumido no 
processo industrial. Sem o óleo diesel o caminhão não transporta o minério e, com isso, 
todo o empreendimento fica prejudicado; 



 

Destaca, também, quanto a inaplicabilidade da Instrução Normativa 
nº 990/10, haja vista que a mesma só poderia aplicar-se a fatos futuros”. 

Observa-se que, na contradita, o sujeito passivo se restringe apenas 
à questão relacionada com os créditos estornados das aquisições do óleo diesel, assim 
como quanto à inaplicabilidade da Instrução Normativa nº 990/10 – GSF, não se dirigindo 
às demais situações de estorno de créditos indicados na peça exordial e na auditoria 
realizada. 

Importante rememorar que o lançamento se reporta, em especial, a 
três situações de estornos de créditos do ICMS, a saber: 

i) Estornos de crédito referente ao aproveitamento indevido na 
aquisição de materiais destinados ao uso ou consumo do 
estabelecimento, conforme planilha demonstrativa anexada 
aos autos; 

ii) Crédito de ICMS, referente às aquisições de óleo diesel, 
indevidamente apropriado em virtude de o consumo ter 
ocorrido em circunstâncias que não o caracterizam como 
insumo industrial e/ou como produto intermediário no 
processo de produção, conforme planilha demonstrativa 
juntada ao processo; 

iii) Estornos de créditos indevidamente apropriados referente a 
aquisição de materiais destinados ao uso ou consumo, 
lançado no CIAP e apropriado na proporção 1/48 ao mês, 
conforme planilha demonstrativa anexa. 

Compulsando os autos, observa-se que a instrução processual 
comprova o aproveitamento indevido de crédito, conforme especificado acima, sendo que 
as provas anexadas ao feito são robustas no sentido de permitir a perfeita identificação da 
natureza das operações, da determinação da infração e do infrator.  

Por conseguinte, o auto de infração encontra-se lavrado em 
consonância com os requisitos exigidos no artigo 142, do CTN, e artigo 8º, da Lei nº 
16.469/09, e está devidamente instruído com a auditoria básica do ICMS e cópias das 
Notas Fiscais de origem do crédito considerado indevido, que causou a manutenção 
indevida no livro fiscal próprio. Tais documentos permitiram a apresentação de defesa de 
mérito. 

Importante destacar, ainda, o preceituado pelo artigo 147-A, do CTE, 
que prescreve: 

 
“Art. 147-A. Sem prejuízo de outras atribuições e competências funcionais e 
da aplicação da penalidade cabível, o Fisco Estadual deverá exigir, 
mediante notificação, o estorno de crédito nos casos em que o contribuinte 
não tenha procedido ao estorno exigido pela legislação tributária ou tenha 
efetuado a escrituração indevida de valores a título de crédito, desde que 
não tenha havido omissão do pagamento do imposto 

Parágrafo único. O prazo para que o contribuinte proceda ao estorno de 
crédito não poderá ser superior a 30 (trinta) dias”. 

 
Depreende-se, da leitura do texto legal acima transcrito, que a 

manutenção indevida de crédito de ICMS na escrita fiscal que não tenha ocasionado 
omissão do pagamento do imposto, implica a existência de duas situações distintas e 
consequentes determinações, a saber: 



 

i) Constatada a existência de crédito indevido de ICMS na escrita 
fiscal, sem omissão de pagamento de imposto, 
independentemente de qualquer outro procedimento, deve-se 
proceder ao lançamento de penalidade (a penalidade é a 
prevista no artigo 71, inciso IV, alínea “b”, do CTE); 

ii) Deve-se notificar o sujeito passivo para promover o estorno do 
crédito indevido no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Não 
cumprida a notificação no prazo legal, deve-se exigir o valor 
equivalente ao imposto correspondente, indevido que se 
manteve na escrita fiscal, mais multa (artigo 71, inciso IV, 
alínea “c”, do CTE). 

Assim sendo, entendemos que as razões apresentadas pela 
Representação Fazendária se sustentam em premissas sólidas, quer seja:  quanto à 
correção dos estornos de créditos referente ao aproveitamento indevido na aquisição de 
materiais destinados ao uso ou consumo do estabelecimento; quanto aos créditos de 
ICMS referente às aquisições de óleo diesel, indevidamente apropriado em virtude de o 
consumo ter ocorrido em circunstâncias que não o caracterizam como insumo industrial 
e/ou como produto intermediário no processo de produção; quanto aos estornos de 
créditos indevidamente apropriados referente a aquisição de materiais destinados ao uso 
ou consumo, lançado no CIAP e apropriado na proporção 1/48 ao mês. 

Em relação aos materiais destinados ao uso e/ou consumo e, em 
especial aos utilizados em obras de construção civil, para aclarar o entendimento exposto 
pela fiscalização no lançamento, merece ser destacada a citação do Parecer nº 0726/2000 
– AST, contida no Parecer 661/2005 – GOT, a seguir:  

“O art. 19 da Lei Complementar 87/96, traz expresso o princípio 
constitucional da não-cumulatividade que é implementado por meio do sistema de 
créditos: 

‘Art. 19. O imposto é não-cumulativo, compensando-se o que for 
devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de 
serviços de transporte interestadual e de comunicação com o montante cobrado nas 
anteriores pelo mesmo ou por outro Estado’. 

No art. 20, o diploma legal antes citado diz a quais operações e 
prestações será aplicado o sistema de compensação do imposto. 

‘Art. 20. Para a compensação a que se refere o artigo anterior, é 
assegurado ao sujeito passivo o direito de creditar-se do imposto anteriormente 
cobrado em operações de que tenha resultado a entrada de mercadoria, real ou 
simbólica, no estabelecimento, inclusive a destinada ao seu uso ou consumo ou ao 
ativo permanente, ou o recebimento de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal ou de comunicação’. 

Depreende-se, destes dois artigos que somente poderá ser 
compensado o imposto relativo a operação com mercadorias ou prestação de 
serviços de transporte interestadual e intermunicipal. 

Como as entradas de mercadorias destinadas ao uso e consumo 
somente darão direito ao crédito a partir de 01/01/2000 (redação alterada para 
01/01/2020), cuidaremos de analisar unicamente as entradas para o ativo 
imobilizado. 

Rubens Requião, em seu Curso de Direito Comercial, citando 
GARRIGUES, indica os elementos caracterizadores das mercadorias. 



 

‘a) corporalidade, que as distingue dos bens imateriais; b) 
mobilidade, que exclui os bens imóveis; c) aptidão para o tráfico; d) valor patrimonial 
próprio, intrínseco da própria coisa, excluindo-se os títulos de crédito; e, e) 
permanência atual no tráfico mercantil’. 

A definição de bens imóveis está retratada no Livro II, art. 43 do 
Código Civil: 

‘Art. 43. São bens imóveis: 

[...] 

II – Tudo quanto o homem incorporar permanentemente ao solo, 
como a semente lançada à terra, os edifícios e construções, de modo que se não 
possa retirar sem destruição, modificação, fratura ou dano’. 

Os imóveis, portanto, não são considerados mercadorias e, além 
disso, não se incluem no campo de incidência do ICMS. A consulta refere-se a 
materiais de construção destinados à edificação de estabelecimentos comerciais ou 
industriais. Tais bens são mercadorias, enquanto não agregados à construção, 
quando, então, isso acontecer, passarão a ser considerados imóveis. 

Os materiais de construção adquiridos pelo estabelecimento não 
se destinam à revenda ou à industrialização, mas à incorporação à obra de 
construção civil, para uso próprio. Não são, também, mercadorias destinadas ao 
ativo imobilizado. Serão imobilizados, mas na forma de imóvel, perdendo suas 
características originais. 

A Lei Complementar diz que assegura o direito ao crédito do 
ICMS decorrente de entrada mercadoria destinada ao ativo imobilizado. Em se 
tratando de crédito relativo ao ativo fixo, para haver direito a eles, duas condições 
devem ser obedecidas: deve ser mercadoria e deve ser destinada ao ativo 
imobilizado. Ora, os materiais de construção, antes de se agregarem às construções 
são mercadorias, mas não fazem parte do ativo imobilizado; uma vez incorporadas 
aos prédios, farão parte do ativo imobilizado, mas deixarão de ser mercadorias para 
se tornarem imóveis. Portanto, a entrada de materiais de construção, destinados à 
implantação de estabelecimentos industriais ou comerciais, não dá direito ao crédito 
de ICMS”. Destaques no original. 

Em reforço ao entendimento dado pelos agentes do Fisco, autores 
do procedimento inicial, cabe mencionar trechos das peças defensórias em que, com 
muita propriedade e em diversos momentos, a própria impugnante afirma que os materiais 
relacionados à exigência são destinados à obra civil: construção de galpões, edifícios, 
coberturas, estruturas para suporte de equipamentos, etc.  

Os demais itens constantes da Planilha Demonstrativa das Notas 
Fiscais com Crédito Aproveitado Indevidamente, são materiais de uso ou consumo, 
aplicados em manutenção preventiva dos equipamentos industriais, veículos e prédios, 
tais como: lonas, peças, óleo lubrificante, pneus, tintas, ácidos para limpeza e excesso de 
valores destacados em Notas Fiscais de serviço de frete relacionados ao transporte 
desses materiais, conforme detalhado no campo observações da citada planilha. 

Destarte, tais bens, embora adentrem o estabelecimento como coisa 
móvel, corpórea e de existência autônoma, perdem, em sua utilização, essa condição, 
seja por integração física a outro bem como peças de reposições, seja por sua destruição 
ou transformação física irreversível, a exemplo de materiais de uso na construção civil. 

Quando se integra a outro bem ou é destruído, o bem se extingue 
como coisa autônoma e, interpretando sistematicamente a legislação tributária, é fácil 
perceber que o bem integrado ao ativo imobilizado de que trata as normas do ICMS é um 



 

bem que permanece existindo autonomamente – tal como adentrou o estabelecimento – 
durante e mesmo após essa integração e, em tal condição, pode ser objeto de saída ou 
transferência. Assim, para o ICMS, o bem integrado ao ativo imobilizado é aquele que, 
conservando a mesma mobilidade e natureza física com que entrou no estabelecimento, 
pode ser objeto de restituição decorrente de arrendamento mercantil, furto ou roubo. 

Em relação ao estorno do crédito do ICMS relacionado com o óleo 
diesel, há que se considerar a interpretação contida na Instrução Normativa nº 990/10 – 
GSF, a qual, com clareza, expõe no seu § 2º, artigo 4º, que não se considera consumido 
no processo de industrialização o combustível utilizado para o transporte: (i) da matéria-
prima do local de sua extração ou produção até o local de início da linha de produção ou 
de armazenamento; (ii) da matéria-prima do local de armazenamento até o local de início 
da linha de produção; e, (iii) do produto em elaboração entre os diversos locais de 
industrialização, nos casos em que a industrialização do produto seja executada por 
etapas. 

A natureza da utilização do óleo diesel adquirido pelo sujeito passivo 
encontra-se expressamente declarado às fls. 076 dos autos, e corresponde às hipóteses 
previstas no § 2º do artigo 4º da Instrução Normativa acima referenciada. 

Relativamente ao aproveitamento de crédito de mercadorias 
destinadas ao uso e consumo do estabelecimento, a Lei Complementar nº 87/1996, com a 
redação conferida pela Lei Complementar nº 138/2010, permite a apropriação de crédito 
de ICMS de materiais de uso e consumo somente a partir do ano de 2.020. Transcrevo o 
diploma legal a respeito: 

 
“Art. 33. Na aplicação do art. 20 observar-se-á o seguinte: 

I – somente darão direito de crédito as mercadorias destinadas ao uso ou 
consumo do estabelecimento nele entradas a partir de 1º de janeiro de 
2020; (Redação dada pela Lcp nº 138, de 2010) ”.  

 
A Instrução Normativa nº 990/10 – GSF, consequentemente, traz a 

seguinte interpretação quanto aos insumos de produção industrial e em relação aos bens 
do ativo imobilizado: 

 
“Art. 3º. Considera-se produto intermediário a mercadoria integrada ou 
consumida no processo industrial. 

§ 1º. Considera-se integrado ao produto em fabricação a mercadoria 
adquirida para emprego em processo industrial que venha a se incorporar 
ao produto final por meio de combinação química ou por adjunção física. 

§ 2º. Considera-se consumido no processo de industrialização o produto 
individualizado que, embora se integre ao produto em fabricação, seja 
consumido de forma direta e integral no referido processo, observado o 
seguinte: 

I – é produto individualizado aquele que goza de autonomia, atua de forma 
específica no processo produtivo e não faz parte de uma estrutura maior, 
estável e duradoura, não se constituindo, dessa forma, parte, peça, 
componente ou acessório de máquina, ferramenta ou equipamento; 

II – é consumido de forma direta no processo de industrialização o produto 
individualizado cuja participação no referido processo dê-se por meio de 
contato físico direto com o produto em fabricação em qualquer ponto da 
linha de produção da mercadoria; 

III – é consumido de forma integral no processo de industrialização o 
produto individualizado que: 



 

a) Sofra esgotamento instantâneo em decorrência de sua utilização no 
referido processo; 

b) Desde o início de sua utilização dentro da linha de produção, vai 
sofrendo, gradativamente, a perda de suas propriedades físicas ou 
químicas, em decorrência do cumprimento de sua função no processo 
industrial, de forma que fique impossibilitada sua recuperação ou 
restauração. 

§ 3º. Consideram-se, também, consumidas no processo de industrialização 
as partes e peças que, embora não possuam autonomia e façam parte de 
máquinas, ferramentas e equipamentos, perdem a utilidade em decorrência 
do contato direto com o produto que está sendo fabricado, ou vice-versa, 
de tal forma que, em razão dessa inutilização, desgaste ou exaurimento, 
seja exigida sua reposição periódica, em prazo não superior a 12 (doze) 
meses”. 

 
Dessa forma, compulsando os autos, verifica-se que as mercadorias 

descritas pela autoridade fiscal não atendem aos requisitos estabelecidos na legislação 
para serem considerados insumos ou bens do ativo fixo, constituindo-se, na realidade, de 
materiais para uso ou consumo. 

Com efeito são materiais de uso ou consumo as partes e peças, 
tintas, chapas, correias, etc. que façam parte de máquinas, ferramentas e equipamentos, 
desgastando em decorrência de contato direto com o produto que está sendo fabricado. 
Ainda, as lonas utilizadas para cobrir o minério após a extração, caracterizam-se como 
materiais de uso e consumo, na medida em que não atendem ao disposto no artigo 3º, da 
Instrução Normativa nº 990/2010 – GSF para serem consideradas insumo industrial ou 
bem do ativo imobilizado. 

Entendo, outrossim, que a manifestação da recorrida quanto à 
inaplicabilidade da Instrução Normativa para fatos anteriores à sua edição, o que ocorre 
no caso presente, não se sustenta, haja vista que a referida Instrução Normativa tem 
caráter interpretativo, propondo-se a dirimir dúvidas quando do reconhecimento do direito 
ao crédito de insumos, não implicando em modificação no critério de lançamento, como 
sói pretender a recorrida. 

Em relação aos processos sobre os quais a recorrida indica 
tratarem-se de matéria idêntica à contida nestes autos, fls. 1856, e cujas decisões lhe 
foram favoráveis neste Conselho, há que se tecer as seguintes considerações: (i) as 
decisões foram tomadas em fase cameral, por votação majoritária, o que ensejaria recurso 
ao Conselho Pleno pela Representação Fazendária; (ii) não houve a apresentação de 
Recurso em razão da quitação dos autos pela recorrida. 

Ressalto, por derradeiro, que a autoridade fiscal fundamentou a 
autuação em prova material, demonstrando de forma cabal que a recorrida apropriou de 
créditos indevidos em sua escrituração fiscal, causando acúmulo indevido de crédito do 
imposto em sua escrita fiscal, conforme se verifica na Auditoria Básica do ICMS e demais 
demonstrativos que integram a instrução processual. Dessa forma, não se trata de 
presunção, mas de infração devidamente comprovada, à vista dos elementos de 
convicção presentes nos autos. 

Depreende-se, pois, após os trabalhos revisionais, que o valor 
remanescente se refere ao aproveitamento de crédito de mercadorias destinadas ao uso 
ou consumo do sujeito passivo, efetuado à margem do estatuído pelo artigo 522, do 
RCTE, que preconiza o seu creditamento somente a partir de 1.º de janeiro de 2.020. A 
legislação veda, portanto, temporariamente, o aproveitamento dos créditos 
correspondentes. O polo passivo aproveitou referidos créditos sem suporte legal. 



 

Em face do exposto, voto, em sintonia com a maioria dos meus 
pares, conhecendo do Recurso da Fazenda Pública, dando-lhe provimento, para reformar 
a decisão singular, e considerar procedente em parte o auto de infração no valor original 
da multa de R$ 237.332,94 (duzentos e trinta e sete mil, trezentos e trinta e dois reais e 
noventa e quatro centavos), correspondente a 20% da base de cálculo de R$ 
1.186.664,73, já considerada a aplicação benéfica e retroativa da Lei nº 17.917/2013. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 18 de outubro de 2016. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01684/16 
 
Relator: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: I - Preliminar de decadência do crédito tributário. 
Arguição pela autuada. Rejeição. Decisão unânime.  
 
Não se acolhe a preliminar de decadência do crédito tributário, 
haja vista que o termo inicial (a quo) do prazo decadencial do 
direito de constituir o crédito tributário conta-se do primeiro dia 
do exercício seguinte, nos termos do artigo 173, I, do CTN, e não 
da data da ocorrência do fato gerador, conforme o § 4.º do artigo 
150 do CTN, quando o contribuinte não declara o débito (súmula 
555, STJ). 
 
Revisão de lançamento, reduzindo os valores dos mesmos fatos 
materiais, não cria relação jurídico-tributária nova capaz de 
alterar o  termo inicial e/ou final do prazo de decadência do 
direito de constituir o crédito tributário. 
 
II - ICMS. Falta de estorno. Aproveitamento indevido de créditos. 
Materiais/bens destinados ao uso e/ou consumo. Óleo diesel 
para uso/consumo. Procedência, sem aplicação do artigo 100, 
do CTN. Decisão não unânime. 
 
O sujeito passivo está obrigado a estornar o crédito de ICMS 
originado do aproveitamento indevido do tributo incidente sobre 
a entrada de mercadoria, inclusive óleo diesel, destinada ao seu 
uso e/ou consumo final. 
 
Inexistindo, nos autos, subsunção a qualquer um dos incisos do 
artigo 100, do CTN, não há que se falar na aplicação do seu 
parágrafo único. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 03 de agosto de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de decadência do crédito tributário, arguida pela autuada. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, José Luiz Rosa, Valdir 
Mendonça Alves, Márcio Nogueira Pedra e José Pereira D'abadia. Quanto ao mérito, por 
maioria de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para manter a decisão 
singular que considerou parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de 
R$ 690.270,70 (seiscentos e noventa mil, duzentos e setenta reais e setenta centavos), 
rejeitando a aplicação da regra prevista no parágrafo único, do art. 100, do CTN. Foram 
vencedores os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, José Luiz Rosa, Márcio 
Nogueira Pedra e José Pereira D'abadia. Vencido o Conselheiro Valdir Mendonça Alves 
que votou pela improcedência do lançamento. 
 



 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do lançamento que o sujeito passivo DEIXOU DE 
ESTORNAR, nos termos exigidos na Notificação Fiscal n.º 201401031721, o crédito de 
ICMS na importância de R$ 705.580,83 (setecentos e cinco mil quinhentos e oitenta reais 
e oitenta e três centavos), originado do APROVEITAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITOS, 
no período de 01/01/2009 a 31/12/2009, em decorrência de: a) entradas de MATERIAL 
PARA USO OU CONSUMO, indevidamente lançado no Livro CIAP e transportado, na 
proporção de 1/48, para o Livro de Apuração do ICMS; b) crédito originado na aquisição 
de ÒLEO DIESEL, cujo consumo ocorreu em circunstâncias em que o referido produto 
NÃO se caracteriza como insumo ou produto intermediário no processo produtivo da 
empresa (Produção de Carbonato de Níquel e subprodutos), nos termos da Instrução 
Normativa n.º 990/2010 – GSF. Em consequência deverá pagar o imposto acima 
mencionado mais penalidade e acréscimos legais.  

 

A MULTA FORMAL prevista no artigo 71, IV, “b”, do CTE fora 
exigida no AI n.º 4 0113049 190 36.  

 

A base legal do auto de infração encontra-se no Código Tributário 
Estadual, em seus artigos 60, I, “b”; 61, II, III, e § 1.º; e 147-A, combinados com o artigo 
57, I, “b”; 58, II; e 522, I, do RCTE, e ainda o artigo 4.º, § 2.º, I, II e III, da Instrução 
Normativa n.º 990/2010 – GSF. A penalidade aplicada é a constante do artigo 71, inciso 
IV, alínea "c", da lei n.º 11.651/1991, com redação da lei n.º 17.917/12.  

Os autos foram instruídos, dentre outros, com: Anexo Estruturado - 
Detalhamento do Crédito Tributário, Auditoria Básica do ICMS e Demonstrativos 
Auxiliares, Notas Explicativas, Planilha de Resumo Geral de Estornos de Créditos 
(referente aquisições de óleo diesel e apropriação de crédito indevido no CIAP) e Cópias 
de Livros de Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente. 

Devidamente intimado, o autuado apresenta Impugnação às fls. 
131/169, na qual, após detalhar o lançamento, “(...) requer, em preliminar, a nulidade do 
auto de infração por total ignorância aos princípios da motivação do ato administrativo, 
bem como do contraditório e da ampla defesa, que, somados aos vícios materiais el 
matemáticos, tornam a presente ação fiscal juridicamente insustentável.” 

“No mérito, caso sejam superadas as preliminares de nulidade (o que 
somente se admite para fins de argumentação), requer seja julgado improcedente o auto 
de infração, uma vez que tem-se comprovado a partir do exposto na presente 
Impugnação e nos laudos periciais técnicos a ela apensos que os bens caracterizados 
pela fiscalização como bens de uso e consumo são, deveras, parte indissociável de seu 
processo produtivo, seja como produto intermediário, seja como produto intermediário, 
seja como bem do ativo imobilizado.” 

“Ainda no mérito, concomitantemente, faz-se mister ver julgada 
improcedente a autuação no que diz respeito aos créditos glosados na aquisição de óleo 
diesel, seja porque, fazendo uso de permissivo do próprio legislador goiano asseverado 
no inciso I do artigo 60 da lei n.º 11.651/91, a impugnante demonstrou sua utilização no 
processo produtivo, ou, ainda mais importante, por não se poder aplicar a Instrução 
Normativa n.º 990/2010 – GSF a fatos geradores pretéritos.” 

Junta parecer técnico, cópias de livros fiscais, cópias de notas fiscais e 
outros documentos. 



 

Julgador de primeira instância solicita a realização de diligência, 
mediante o DESPACHO N.º 1353/2014 – JULP (fls.452). 

Cumprida a diligência (fls.454/514), o valor originário do ICMS exigido, 
em decorrência da falta de estorno, reduz-se para R$ 690.270,70. 

A empresa autuada manifesta-se (fls.521/619) acerca da diligência, 
reiterando os pedidos e argumentações da impugnação. 

Mediante a SENTENÇA N.º 360/2016 – JULP (fls.621/625), o julgador 
monocrático afasta as preliminares arguidas e julga parcialmente procedente a pretensão 
do Fisco no valor originário de ICMS de R$ 690.270,70. 

Intimado da decisão singular, o sujeito passivo atravessa Recurso 
(fls.636/692), no qual pugna pelo acolhimento da preliminar de decadência, em razão da 
emissão de um novo lançamento decorrente do trabalho de revisão. Caso superada a 
preliminar, requer o provimento do Recurso para que seja julgado improcedente o auto de 
infração. 

Relatados, passo ao voto. 

 

                          V O T O   

 

Trata-se de julgamento de Recurso Voluntário com o escopo de 
reformar Sentença que condenou o sujeito passivo a pagar ICMS e multa, em PAT no qual 
o Fisco acusa o sujeito passivo de haver DEIXADO DE ESTORNAR, nos termos exigidos 
na Notificação Fiscal n.º 201401031721, o crédito de ICMS na importância de R$ 
705.580,83 (setecentos e cinco mil quinhentos e oitenta reais e oitenta e três centavos), 
originado do APROVEITAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITOS, no período de 01/01/2009 a 
31/12/2009, em decorrência de: a) entradas de MATERIAL PARA USO OU CONSUMO, 
indevidamente lançado no Livro CIAP e transportado, na proporção de 1/48, para o Livro 
de Apuração do ICMS; b) crédito originado na aquisição de ÓLEO DIESEL, cujo consumo 
ocorreu em circunstâncias em que o referido produto NÃO se caracteriza como insumo ou 
produto intermediário no processo produtivo da empresa (Produção de Carbonato de 
Níquel e subprodutos), nos termos da Instrução Normativa n.º 990/2010 – GSF. 

 

Como prejudicial da análise de mérito, a defesa alega a decadência 
total do direito de o Fisco constituir o presente crédito tributário, em razão da emissão de 
um novo lançamento decorrente do trabalho de revisão. Afirmo que a decadência alegada 
não se faz presente neste lançamento. Vejamos o porquê. 

Observa-se que a regra prevista no art. 150, § 4º, do CTN, cuida da 
homologação tácita de débito declarado pelo sujeito passivo, considerando neste caso, o 
termo inicial do prazo decadencial, a data da ocorrência do fato gerador da obrigação 
tributária.  

Mera revisão dos fatos materiais da causa, com redução do crédito 
tributário, não inova a relação jurídico-tributária. Ou seja, in casu, apenas houve alteração 
de fato, para menos, na mesma relação jurídico-tributária, mantendo-se o lançamento de 
ofício originário. Portanto, a regra aplicável continua sendo a do artigo 173, I, do CTN, que 
transcrevo: 

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário 
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: 



 

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia 
ter sido efetuado; 

 

Assim, a revisão do lançamento não reabre a contagem do prazo 
decadencial, haja vista o fato de que, depois de constituído o crédito tributário, já não se 
fala mais em decadência, correndo prazo prescricional, devendo ser excluída qualquer 
pretensão nesse sentido (declaração da caducidade do prazo para constituir o crédito 
tributário). 

 

Quanto ao mérito da causa, é cediça a obrigação de estornar os 
créditos de ICMS aproveitados indevidamente por ocasião das entradas de MATERIAL 
PARA USO OU CONSUMO, indevidamente lançado no Livro CIAP e transportado, na 
proporção de 1/48, para o Livro de Apuração do ICMS, bem como os créditos originados 
na aquisição de ÒLEO DIESEL, cujo consumo ocorreu em circunstâncias em que o 
referido produto NÃO se caracteriza como insumo ou produto intermediário no processo 
produtivo da empresa (Produção de Carbonato de Níquel e subprodutos), nos termos da 
Instrução Normativa n.º 990/2010 – GSF. 

 

Corroboram o entendimento acima, a legislação abaixo transcrita. 
Verbis:  

 

              DA LEI N.º 11.651/91 (CTE-GO): 

 

Art. 60. Não implicará crédito, para compensação com o montante 
do imposto devido nas operações ou prestações seguintes: 

I - as entradas de mercadorias ou bens ou utilização de serviços: 

                                             (...) 

b) alheios à atividade do estabelecimento, admitida a prova em contrário; 

                                     (...) 

Art. 61. O sujeito passivo deverá efetuar o estorno do imposto de que se tiver 
creditado, sempre que o serviço tomado, a mercadoria ou bem entrados no 
estabelecimento, quando: 

                                            (...) 

II - vier a ser utilizada em fim alheio à atividade do estabelecimento; 

III - inexistir, por qualquer motivo, de operação ou prestação posterior; 

§ 1º Ressalvado o disposto no parágrafo seguinte, a anulação do crédito de 
imposto deverá ser efetuada dentro do mesmo período em que ocorrer o 
registro da operação ou prestação que lhe der causa. 

Parágrafo único. O prazo para que o contribuinte proceda ao estorno de 
crédito não poderá ser superior a 30 (trinta) dias. 

                                  (...) 



 

§ 2º Aplicam-se as regras estabelecidas neste artigo aos bens de uso ou 
consumo final, considerando-se como período de sua utilização o próprio de 
apuração em que se verificar a sua entrada no estabelecimento. 

                                         (...) 

Art. 147-A. Sem prejuízo de outras atribuições e competências funcionais e 
da aplicação da penalidade cabível, o Fisco Estadual deverá exigir, mediante 
notificação, o estorno de crédito nos casos em que o contribuinte não tenha 
procedido ao estorno exigido pela legislação tributária ou tenha efetuado a 
escrituração indevida de valores a título de crédito, desde que não tenha 
havido omissão do pagamento do imposto.  

 

              DO Decreto n.º 4.852/97 (RCTE-GO): 

                                                                  

Art. 57. Não implica crédito (Lei nº 11.651/91, art. 60): 

I - a entrada de mercadoria, bem ou utilização de serviço: 

                                   (...) 

b) alheios à atividade operacional do estabelecimento, admitida a prova em 
contrário; 

                                    (...) 

Art. 58. O sujeito passivo deve efetuar o estorno do imposto de que se tiver 
creditado, sempre que o serviço tomado, a mercadoria ou bem que entraram 
no estabelecimento, quando (Lei nº 11.651/91, art. 61): 

                                      (...) 

II - forem utilizados em fim alheio à atividade operacional do estabelecimento; 

                                       (...) 

Art. 522. Somente dá direito ao crédito do ICMS: 

I - a mercadoria destinada ao uso ou consumo do estabelecimento, nele 
entrada a partir de 1º de janeiro de 2020 (Lei nº 12.972/96, art. 3º, parágrafo 
único, I, "a"); 

 
O dispositivo da Instrução Normativa n.º 990/10-GSF, abaixo 

reproduzido, afasta a possibilidade de se aproveitar o crédito do óleo diesel utilizado no 
transporte em caminhões de matérias-primas e produtos intermediários para o processo 
produtivo, aventada pela recorrente.  

 
Portanto, quanto ao óleo diesel adquirido, é cediço que referido 

combustível seja utilizado nos veículos de transporte de minério da mina ao pátio da 
indústria, ou outros usos assemelhados, não se agregando ou se incorporando (o óleo 
diesel) ao produto final, por meio de combinação química ou adjunção física. 
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A Instrução Normativa n.º 990/10-GSF, de 9 de abril de 2010, dá 
interpretação aos termos “produto intermediário” e “material de embalagem” para fins de 
aproveitamento de créditos de ICMS pelo estabelecimento industrial ou extrator mineral ou 
fóssil. 

 

E, em seu art 4º, § 2°, podemos encontrar que: 
 
Art. 4º [...] 
 
§ 2º Não se considera consumido no processo de industrialização o 
combustível utilizado para o transporte: 
 
I - da matéria-prima do local de sua extração ou produção até o local de início 
da linha de produção ou de armazenamento; 
 
II - da matéria-prima do local de armazenamento até o local de início da linha 
de produção; 
 
III - do produto em elaboração entre os diversos locais de industrialização, 

nos casos em que a industrialização do produto seja executada por etapas. 

 
 

Quanto à alegada ilegalidade da Instrução Normativa n.° 990/10-
GSF, observo que se trata de matéria de apreciação exclusiva do Poder Judiciário, tanto é 
que a lei processual deste CONSELHO (lei n.º 16.469, de 19 de janeiro de 2009), em seu 
art. 6.°, § 4°, estabelece que não pode haver decisões que impliquem apreciação ou 
declaração de inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato normativo expedido pela 
Administração Tributária. Verbis: 

 
Art. 6º [...] 
 
§ 4º Não pode haver decisões que impliquem apreciação ou declaração de 
inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato normativo expedido pela 
Administração Tributária. 

 

Não se justifica também a alegação do sujeito passivo de que o óleo 
diesel utilizado no transporte de quaisquer produtos (matéria-prima, material secundário 
etc.) dar-lhe-ia o direito à apropriação do crédito do ICMS, respaldado no Ato Normativo 
GSF n.º 21/1980, revogado no ano de 2010 pela IN 990/10 – GSF, considerando que os 
fatos geradores do presente lançamento datam do ano de 2009.  

Esta norma (Ato Normativo GSF n.° 21), em que se baseou a 
recorrente em sua defesa, foi revogada pela Instrução Normativa n.° 990/10-GSF (art. 7°), 
de 09 de abril de 2010, restando claro que se trata de norma de caráter meramente 
interpretativo, em relação ao referido Ato Normativo.  

Portanto, não havia o direito à apropriação de créditos de ICMS do 
óleo diesel adquirido para transporte no ano de 2009.        

Dessa forma, o sujeito passivo encontra-se incurso na penalidade do 
artigo 71, IV, “c”, da lei n.º 11.651/91, verbis: 

                                   

Art. 71    (...) 



 

IV - em razão do não-estorno de crédito, quando exigido, ou da escrituração 
indevida de valores a título de crédito do imposto, o equivalente aos 
percentuais de: 

c) 80% (oitenta por cento) do valor escriturado ou não estornado, sem 
prejuízo do pagamento da importância correspondente ao valor escriturado 
ou não estornado, quando o sujeito passivo possuir saldo credor na 
escrituração e não efetuar o estorno nos termos exigidos em notificação 
fiscal; (Redação conferida pela Lei nº 17.917 - vigência: 01.01.13) 

 

Por fim, não se excluem juros e multa incidentes sobre o principal do 
crédito tributário, conforme pretende o sujeito passivo, com espeque no artigo 100, 
parágrafo único, do Código Tributário Nacional, abaixo transcrito: 

 

 

 

Normas Complementares 

Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das 
convenções internacionais e dos decretos: 

I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas; 

II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição 
administrativa, a que a lei atribua eficácia normativa; 

III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas; 

IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios. 

Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a 
imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do 
valor monetário da base de cálculo do tributo. 

 
 

Diante do exposto, voto, acompanhado pela unanimidade dos meus 
pares, no sentido de rejeitar a preliminar de decadência arguida pelo sujeito passivo. 
Quanto ao mérito, conheço do recurso do contribuinte, nego-lhe provimento, no sentido de 
manter a decisão singular que considerou parcialmente procedente o auto de infração no 
valor de R$ 690.270,70 (seiscentos e noventa mil duzentos e setenta reais e setenta 
centavos), rejeitando também a aplicação da regra prevista no parágrafo único do artigo 
100 do Código Tributário Nacional – CTN. 

 
 

 
 

Sala das sessões, em 21 de outubro de 2016. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01704/16 
 
Relator: Conselheiro Heli José da Silva 
 

 
EMENTA: I - NULIDADES. Preliminares de nulidade da peça 
básica, arguidas pelo autuado, por insegurança na determinação 
da infração, e por cerceamento do direito de defesa. Rejeitadas. 
Decisão unânime. 
 
1. Não é passível de nulidade o lançamento que contenha os 
elementos indispensáveis para determinar com segurança a 
infração denunciada e identificar corretamente o infrator. (Artigo 
20, parágrafo 3.º, da Lei 16.469/09); 
 
2. Fica afastada a hipótese de nulidade do lançamento, por 
cerceamento do direito de defesa, quando não comprovada, no 
curso da ação, a ocorrência dos incidentes formais que 
prejudicam a apreciação do mérito do ato administrativo. 
 
II - ICMS. Obrigação tributária principal. Aproveitamento 
indevido de crédito outorgado. Benefício fiscal condicionado. 
Condição não atendida. Débito inscrito em Dívida Ativa. 
Procedência. Decisão não unânime. 
 
1. Para usufruir de benefício fiscal – Crédito outorgado – o 
contribuinte deve atender e cumprir, rigorosamente, as 
condições estabelecidas pela legislação tributária pertinente;  
 
2. Quando o benefício fiscal for concedido sob condição e esta 
não for atendida, o contribuinte perde o direito ao benefício e 
fica obrigado ao pagamento do imposto acrescido das 
cominações legais cabíveis, desde a data da ocorrência do fato 
gerador em que tenha havido a utilização do benefício, 
ressalvada a disposição em contrário. (Artigo 86 – Decreto n.º 
4.852/97); 
 
3. O procedimento fiscal, corretamente elaborado, que reclama o 
pagamento de ICMS, não contraditado eficientemente pelo polo 
passivo, corrobora o lançamento que formaliza a exigência 
tributária respectiva. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 07 de julho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por 
insegurança na determinação da infração e a segunda, por cerceamento do direito de 
defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Heli José da Silva, Nivaldo Carvelo 
Carvalho e Nivaldo José Mendes. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Heli José da Silva e 



 

Nivaldo José Mendes. Vencido o Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho, que votou pela 
improcedência do auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Da análise do presente processo, depreende-se que a acusação 
tipificada na sua peça exordial, refere-se à omissão de pagamento do ICMS, em razão da 
compensação com o débito do imposto de valores escriturados indevidamente a título de 
crédito do ICMS, decorrentes da utilização irregular do crédito outorgado previsto no artigo 
11, inciso III, do Anexo IX, do RCTE, pois, no período – janeiro a dezembro de 2.014, o 
sujeito passivo possuía débito tributário exigível inscrito na Dívida Ativa. Portanto, estava 
impedido de utilizar o benefício. 

A importância original do imposto omitido é de R$ 232.075,51 
(duzentos e trinta e dois mil, setenta e cinco reais e cinquenta e um centavos). 

Foram indicados como infringidos: os artigos 58, § 3º, inciso II, e 64, 
ambos da Lei n.º 11.651/91, combinados com o artigo 1º, § 1º, do Anexo IX, e o artigo 86, 
do Decreto n.º 4.852/97, sendo proposta a aplicação da multa prevista no artigo 71, inciso 
IV, alínea "a", da Lei n.º 11.651/91, com a nova redação da lei 17.917/12. 

Para instruir o lançamento foram anexados pelo agente autuante os 
seguintes documentos: Auditoria Básica do ICMS e Demonstrativos Auxiliares; 
Demonstrativo do Crédito Outorgado do ICMS a Ser Estornado, de Ofício, em Razão do 
Não Cumprimento de condicionantes Previstas na Legislação Tributária; Registros 
Fiscais de Apuração do ICMS; Relação dos Autos de Infração do Sujeito Passivo 
Inscritos na Dívida Ativa; e, mídia CD, fls. 05/121. 

O sujeito passivo foi devidamente intimado, fls. 122/123, e, 
tempestivamente, apresenta Impugnação em Primeira Instância, fls. 126/142, buscando a 
anulação do procedimento, arguindo, preliminarmente, cerceamento do direito de defesa, 
e insegurança na determinação da infração, com o argumento de que não há no 
dispositivo legal indicado como infringido a condição proibitiva para o uso do benefício 
fiscal. Requer a aplicação do benefício do § 8º, do artigo 71, do CTE. 

Alega, também, o caráter, a seu ver, confiscatório da multa aplicada. 
Destaca jurisprudência a respeito.  

Pugna, ao final, pela improcedência do auto de infração.  
Sobreveio a Sentença singular nº 1.101/2016 – JULP, fls. 149/153, pela qual o Julgador decidiu pela 
procedência do lançamento, rejeitando, também, as preliminares de nulidade apresentadas. 

Da decisão supra foi intimado o autuado, fls. 154/156, tendo o 
mesmo apresentado o Recurso Voluntário às fls. 158/174, no qual reitera as preliminares 
suscitadas na fase anterior, a saber, em síntese: a) cerceamento do direito de defesa; b) 
insegurança na determinação da infração, apresentando as mesmas razões. Questiona a 
multa aplicada, por considera-la confiscatória, e pede a adequação, inclusive, com o 
benefício do § 8º, do artigo 71, do CTE. Volta a destacar jurisprudência a respeito.  
Pontua: “Assim, mesmo que se entenda como correta a forma de apuração dos valores 
imputados pelo Fisco, requer, seja declarado nulo o auto de infração, tendo em vista a 
inconstitucionalidade das multas perseguidas pela Fazenda Pública Estadual com base 
no art. 71, IV, “a”, do CTE, por violação aos art. 61, § 1º, II, “b” e 150, IV, da Constituição 
Federal, ou ainda extirpados os valores cobrados em excesso”. 

Pugna, por derradeiro, pela improcedência do lançamento. 

 
Este é o relatório.  



 

 

    V O T O   

 

QUESTÕES PRELIMINARES 

 

Inicialmente, mister manifestar a respeito das nulidades 
apresentadas.  

Entendo que não incide “in casu” as hipóteses de insegurança na 
determinação da infração, e de cerceamento do direito de defesa. 

O sujeito passivo alega, em síntese, ausência de indicação precisa 
da irregularidade, por entender que não há no dispositivo legal indicado como infringido a 
condição proibitiva para o uso do benefício fiscal. 

Entretanto, há que se destacar que a descrição do fato indica 
situação de aproveitamento indevido de crédito outorgado, em razão do sujeito passivo 
possuir débitos tributários exigíveis inscritos em Dívida Ativa, consoante veda a legislação, 
em especial o § 1º, inciso II, do artigo 1º, do Anexo IX, do RCTE, a seguir transcrito 

 

“Art. 1º. Os benefícios fiscais, a que se referem os arts 83 e 84 deste 
regulamento, são disciplinados pelas normas contidas neste anexo. 

§ 1º. A utilização dos benefícios fiscais previstos neste anexo, cuja 
concessão tenha sido autorizada por lei estadual, fica condicionada a que o 
sujeito passivo: 

[...] 

II – Não possua crédito tributário inscrito em dívida ativa. 

[...]” 

 

Vê-se, portanto, que a descrição do fato contido na exordial amolda-
se, nitidamente, à situação descrita no artigo retro transcrito. Os dispositivos infringidos, 
assim, como a penalidade proposta foram corretamente destacados. Acresça-se, ainda, 
que os levantamentos juntados ao processo identificam claramente a situação do 
aproveitamento indevido do crédito outorgado. 

Oportuno destacar, ainda, que o agente fiscal anexou o relatório às 
fls. 51/52, no qual consta todos os autos de infração inscritos em Dívida Ativa, assim como 
a data da respectiva inscrição, bem como os espelhos de processamento de dados de 
todos os autos. Nesse aspecto, não há qualquer cerceamento do direito de defesa, assim 
como insegurança na determinação da infração. 

O sujeito passivo alega, ainda, como motivo adicional para a 
declaração de nulidade do lançamento, por insegurança na determinação da infração, a 
não intenção de omitir o pagamento do imposto, razão pela qual requer a aplicação do § 
8º, do artigo 71, do CTE. No entanto, referido benefício somente é aplicável às 
irregularidades dos incisos V a XII, do mesmo artigo, e, a pena cominada no presente 
caso é a do inciso IV, não sendo, assim, aplicável para o presente lançamento o benefício 
em questão. 

Não há, portanto, insegurança na determinação da infração, e 
também, não ocorre o cerceamento do direito de defesa. 



 

No aspecto formal, o lançamento tributário atendeu a todos os 
requisitos previstos no artigo 142, do Código Tributário Nacional, e, em especial, ao artigo 
8º, da Lei n.º 16.469/2009. Sendo assim, não existem nos autos prova, por mais elementar 
que seja, de nenhuma das possíveis nulidades descritas pelo artigo 20 da referida Lei. 

Dessa forma, não acolho as questões supostamente prejudiciais, 
suscitadas pelo sujeito passivo. 

 

      QUESTÃO MERITÓRIA 

 

Adentrando no mérito do lançamento, em proêmio, destaco que a 
defesa se limitou, meramente, a questionar suposto aspecto confiscatório da multa 
cominada, citando diversos julgados a respeito, alegando, assim, que a multa é de 100% 
(cem por cento) do valor do imposto, quando valor superior a 20% (vinte por cento) seria 
confiscatório. 

O Julgador singular se manifestou a respeito com os seguintes 
dizeres, os quais torno parte das minhas razões de voto: “Sobre essa matéria, há que se 
avaliar inicialmente, à luz da LCE 104/2013, art. 32, II, ”a”, se dentre os julgados trazidos 
pela defesa algum deve ser observado para que es estabeleça o devido juízo de valor no 
âmbito do processo administrativo tributário. Uma vez que a ADIn trazida se reporte a 
ofensa ao ADCT da Constituição de outra UF, não é caso de repercussão geral, o que 
afasta a necessidade de observação do julgado citado. Na sequência da análise, em 
respeito à Lei nº 16.469/2009, art. 6º, § 4º, de hierarquia inferior, não cabe decisão que 
implique apreciação de inconstitucionalidade de lei, no caso da Lei 11.651, CTE, razão 
pela qual fica afastada a alegação de confiscatoriedade e abusividade da multa relativa à 
penalidade cominada. Mesmo assim, não é demais citar que há cerca de pouco mais de 
dois anos todas as multas do CTE, art. 71, foram revistas e limitadas a 100% do valor do 
imposto, como é o caso desta (anteriormente era de 140% do valor do imposto), 
justamente em virtude de julgado do TJ-GO sobre confiscatoriedade de multa. 

Por fim, no tocante à penalidade cominada, é salutar verificar a 
subsunção do fato em concreto à norma. No presente caso, não resta dúvida que o tipo 
penal descrito se coaduna perfeitamente com o objeto da reclamação fiscal, não 
demandando qualquer readequação da pena cominada”.   

Assim, relativamente ao mérito, torna-se pertinente e 
imprescindível, para fundamentação do voto a ser prolatado, que sejam transcritos os 
artigos 41, inciso III, e 64, da Lei 11.651/91 - CTE. Também os artigos 1.º, parágrafos 1.º, 
inciso II, e 11, inciso III, alínea “d”, do Anexo IX, do Decreto 4.852/97 – RCTE: 

 

“Art. 41. São os benefícios fiscais: 

[...] 

III – o crédito outorgado; 

[...] 

Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do 
imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou 
negativas, estabelecidas na legislação tributária. 

Art. 1º Os benefícios fiscais, a que se referem os arts. 83 e 84 deste 
regulamento, são disciplinados pelas normas contidas neste anexo. 



 

§ 1º. A utilização dos benefícios fiscais previstos neste anexo, cuja 
concessão tenha sido autorizada por lei estadual, fica condicionada a que o 
sujeito passivo: 

[...] 

II – não possua crédito tributário inscrito em dívida ativa. 

Art. 11. Constituem créditos outorgados para efeito de compensação com o 
ICMS devido: 

[...] 

III – para os contribuintes industrial e comerciante atacadista, o equivalente 
ao percentual de 2% (dois por cento) e 3% (três por cento), 
respectivamente, na saída interestadual que destine mercadoria para 
comercialização, produção ou industrialização, aplicado sobre o valor da 
correspondente operação, observado o seguinte (Leis nºs 12.462/94, art. 
1º, § 4º e 13.194/97, art. 2º, II, “h”): 

[...] 

d) o estabelecimento deve estar adimplente com o ICMS relativo às 
obrigações tributárias vencidas a partir de 1º de agosto de 2000, exceto 
aquelas com a exigibilidade suspensa, correspondente a período de 
apuração anterior ao da operação, tanto em relação às obrigações próprias 
quanto àquelas em que for responsável ou substituto tributário. 

[...]” 

 

É cristalino o diretivo insculpido no parágrafo 1.º, do artigo 1.º, do 
Anexo IX, do RCTE, retro transcrito, que veda a utilização do benefício fiscal, na 
eventualidade de existir débito tributário inscrito em Dívida Ativa, e que não esteja, nos 
termos do artigo 151, do CTN, abaixo destacado, com sua exigibilidade suspensa: 

 

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: 

I – moratória; 

II – o depósito do seu montante integral; 

III – as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do 
processo tributário administrativo; 

IV – a concessão de medida liminar em mandato de segurança; 

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras 
espécies de ação judicial; (inciso incluído pela Lcp n.º 104, de 10.01.2001); 

VI – o parcelamento. (Inciso incluído pela Lcp n.º 104, de 10.01.2001). 

Parágrafo único. o disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das 
obrigações acessórias dependentes da obrigação principal cujo crédito seja 
suspenso, ou dela consequentes”.  

 

A norma jurídica que flui dos textos legais é clara: o contribuinte 
usufruirá benefícios fiscais enquanto não houver créditos tributários inscritos em Dívida 
Ativa ou, quando inscritos, estiverem com sua exigibilidade suspensa. Ocorrendo qualquer 
uma dessas hipóteses, a consequência jurídica será a suspensão de tais benefícios. 

Em conclusão, se o contribuinte tiver contra si um crédito tributário 
inscrito em Dívida Ativa e que não esteja com sua exigibilidade suspensa, qualquer 
benefício fiscal, próprio ou equiparado, não poderá mais ser fruído pelo contribuinte.  

A questão, a meu ver, é definir se existe débito tributário inscrito em 
Dívida Ativa, em nome do autuado, no período de fruição do benefício fiscal. Verificando, 



 

pois, as provas juntadas pelo autuante às fls. 51/121, confirma-se que a empresa tinha 
vários processos inscritos em Dívida Ativa. 

Correto, portanto, o lançamento objurgado.  

Realço, ainda, quanto à perda do benefício na situação em 
comento, com a norma insculpida no artigo 86, do Decreto n.º 4.852/97, “in verbis”:  

 

“Art. 86. Quando o benefício fiscal for concedido sob condição e esta não 
for atendida, o contribuinte perde o direito ao benefício e fica obrigado ao 
pagamento do imposto acrescido das cominações legais cabíveis, desde a 
data da ocorrência do fato gerador em que tenha havido a utilização do 
benefício, ressalvada a disposição em contrário”. 

 

Pelo exposto, voto, em consenso unânime, para rejeitar as 
preliminares de nulidade do auto de infração, arguidas pelo sujeito passivo, por 
insegurança na determinação da infração, e por cerceamento do direito de defesa. 

No mérito, em decisão majoritária, voto, para conhecer do Recurso 
Voluntário, negar-lhe provimento, para confirmar a decisão singular que considerou 
procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões, em 31 de outubro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01723/16 
 
Relator: Conselheiro José Eduardo Firmino Mauro 
 

 
EMENTA: Processual. Nulidade do auto de infração. Preliminar 
de insegurança na determinação da infração. Rejeitada. ICMS. 
Obrigação tributária principal. Falta de estorno de crédito cujas 
saídas foram contempladas com redução de base de cálculo. 
Procedência.  
 
1. O auto de infração expedido de acordo com o ensinamento do 
artigo 8º da Lei nº 16.469/09 suporta a constituição do crédito, 
garante o objetivo do lançamento e respalda a cobrança do 
crédito em qualquer fase do processo;  
 
2. Deve ser mantido o julgamento proferido pela Primeira 
Instância, quando o sujeito passivo formular as suas alegações 
contraditórias e estas se apresentarem destituídas de provas 
essenciais para a improcedência da questão. Diante deste 
procedimento do sujeito passivo, o julgador se convence da 
existência do ilícito fiscal e confirma a exigência do 
cumprimento da obrigação tributária evidenciada no auto de 
infração. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 05 de setembro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração.  Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do 
recurso voluntário, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros 
José Eduardo Firmino Mauro, Aldeci de Souza Flor, Victor Augusto de Faria Morato, Paulo 
Diniz e Mário de Oliveira Andrade. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu o pagamento 
do ICMS, na importância de R$ 568.404,32, em razão da falta de estorno de crédito 
relativo à entrada de itens saídos, detalhados em anexo digital, cujas saídas foram 
contempladas com redução de base de cálculo. Em consequência, deverá pagar o 
imposto omitido, juntamente com os acréscimos legais, conforme demonstrativo e 
documentos anexos. 

 
Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 61, 

§3º e 64 da Lei nº 11.651/91, combinado com o artigo 58, inciso I, alínea “b”, do Decreto nº 
4.852/97, tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso IV, alínea “a”, da 
Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 17.917/2012.  

 
A peça inicial foi instruída com os documentos de fls. 03/54. 
 



 

Devidamente intimado em Primeira Instância (fls. 56), o sujeito 
passivo ingressa com Impugnação às fls. 52/84, alegando preliminarmente, nulidade da 
autuação por ausência de requisito formal: fundamentação legal dos juros e da correção 
monetária. Colaciona jurisprudências que entende aplicáveis ao caso. No mérito, argui ser 
indevida a autuação. Alega, ainda, a necessidade de estorno proporcional dos créditos 
tomados quando a saída de mercadoria se der com redução da base de cálculo, violando, 
assim, o princípio da não cumulatividade. Em seguida, questiona a multa aplicada, que 
violaria os princípios do não confisco, da proporcionalidade e da razoabilidade. Ressalta, 
ainda, que a autoridade fiscal adotou base de cálculo diversa da constitucionalmente 
prevista. Finaliza, requerendo que seja declarada a improcedência do presente auto de 
infração. 

 
A sentença foi proferida às fls. 118/127, tendo sido julgado 

procedente o auto de infração. Inicialmente afirma o julgador que o lançamento fiscal está 
desprovido de quaisquer das hipóteses de nulidades normatizadas pelo artigo 20 da Lei n° 
16.469/09. No mérito, ressalta que a legislação tributária estabelece, que para o 
contribuinte ter direito ao crédito ele deve atender a condição de escriturar no prazo e 
cumprir as condições, quando assim exigido. Destaca, ainda, que a defesa não trouxe aos 
autos provas que contradissessem o que foi efetuado pelo fisco, não apresentando 
documentos que teria efetuado o estorno do crédito, ou mesmo, provas que o 
levantamento efetuado não estaria correto.  

 
Intimado da decisão singular (fls. 128/129), o sujeito passivo 

comparece ao processo reiterando os argumentos expendidos anteriormente.  
 
É o relatório. 
 
 
 

 
VOTO 

 
De proêmio, declino a seguir os motivos norteadores do meu voto 

quanto ao não acatamento da preliminar de nulidade arguida, pelo sujeito passivo, por 
insegurança na determinação da infração, pois o histórico da ocorrência descrita no auto 
de infração está redigido de forma a não suscitar nenhuma dúvida quanto à infração fiscal.  

 
 Entendo que a tipificação legal que respalda o lançamento encontra-

se coerentemente enumerada, assim como a penalidade aplicada, tendo o autor do 
lançamento laborado na confecção de demonstrativos e anexação da documentação 
pertinente, de forma clara e objetiva. Ademais, a infração estampada na basilar está 
amplamente fundamentada em levantamento fiscal executado pelo fisco demonstrando à 
saciedade a ocorrência da omissão. O trabalho desenvolvido pelo fisco é de precisão 
matemática, feito de forma clara e transparente, dentro das técnicas contábeis e fiscais 
exigidas.  

 
Ademais, o documento de formalização do crédito tributário contém 

todos os requisitos estabelecidos no artigo 8º da Lei nº 16.469/09 e a acusação fiscal está 
devidamente demonstrada na auditoria realizada. 

 
Neste contexto, o lançamento do crédito tributário está, sob o 

aspecto formal, respaldado pela legislação tributária estadual, reguladora da matéria, os 
documentos que embasam a acusação estão todos anexos aos autos, identificado e 



 

cientificado corretamente o sujeito passivo da obrigação tributária, aplicada a norma legal 
vigente no período fiscalizado, descrita com clareza a infração fiscal praticada, assim 
como proposta a penalidade cabível, logo tudo formalmente de acordo com o que 
determina o artigo 142 do Código Tributário Nacional.  

 
Quanto ao mérito, considero que o contribuinte, embora tenha tido a 

oportunidade nas fases defensórias, não trouxe para a instrução dos contraditórios 
nenhum demonstrativo de prova contrária ao lançamento de ofício ou contraprova capaz 
de modificar a exigência do crédito. Este procedimento do sujeito passivo me convence de 
que nenhum reparo deve ser procedido no julgamento singular. 

 
Os protestos registrados no recurso voluntário são insuficientes para 

garantirem a reforma da decisão singular, principalmente se observar que o recorrente não 
demonstrou a legalidade da manutenção do crédito escriturado no livro fiscal, quando das 
saídas das mercadorias contempladas com o benefício fiscal da redução da base de 
cálculo do imposto. O seu procedimento confirma a presunção fiscal de que houve 
aproveitamento indevido de crédito na sua empresa durante o período investigado pela 
fiscalização. A fundamentação da sua tese não lhe garante a reforma da decisão recorrida 
e nem a declaração da improcedência do questionado neste volume. 

 
Considerando que a matéria fora apreciada com a devida 

propriedade pelo douto julgador singular, que na lapidar decisão de fls.118/127, 
manifestou-se pela procedência do mesmo, devo acolhê-la como razão de decidir e por 
isto transcrevo-a abaixo, “ipsis litteris”: 

(...) Em relação à alegação de que estaria violando o princípio constitucional 
da não cumulatividade e assim teria direito a manutenção dos créditos, 
temos que a própria legislação tributária, determina condições em que se 
pode ou não aproveitar o crédito, e em não se atendendo essas condições, 
como no presente caso, o contribuinte não tem direito ao crédito, com isso, 
não violando nenhum preceito constitucional, ainda mais o alegado pela 
defesa.  

Assim, da análise da documentação acostada ao feito, e com base na 
legislação em vigor, que ao contrário do que a defesa alega, temos bem claro 
que deve-se efetuar o estorno do crédito. 

Vemos, então, que a legislação tributária estabelece, que para o contribuinte 
ter direito ao crédito deve atender a condição de escriturar no prazo e 
cumprir as condições, quando assim exigido pela legislação tributária. 

A defendente, comparece ao feito, em contrapartida ao trabalho fiscal, nada 
trazendo aos autos que contradissesse o que foi efetuado pelo fisco, não 
apresentando documentos que teria efetuado o estorno do crédito, ou 
mesmo provas que o levantamento efetuado não estaria correto, portanto, 
não há qualquer prova que contrarie o trabalho fiscal. 

Embora a tese defensória tenha se batido somente na tese de que da não 
cumulatividade, podemos verificar, que a empresa, face à legislação 
tributária, praticou todas as infrações descritas no feito, estando nos autos, 
bem detalhado e provado as infrações praticadas pelo sujeito passivo, nos 
diversos aproveitamentos indevidos de crédito, bastando para isso uma 
análise da documentação acostada aos autos. 

Observa-se que a autoridade fiscal fundamentou a autuação em prova 
material, demonstrando de forma cabal que o sujeito passivo apropriou de 
créditos indevidos em sua escrituração fiscal, devido a sua falta de estorno, 
causando falta de pagamento do imposto, conforme se observa pelos 
demonstrativos que integram a instrução processual.  



 

Assim se conclui que a apropriação do crédito do ICMS, pelo sujeito passivo 
não encontra respaldo legal, pois não cumpriu as condições estabelecidas na 
legislação tributária.  

(...) 

Neste sentido, então, entendo que a tese defensória não atendeu aos 
pressupostos necessários e suficientes para ilidir a pretensão inicial do fisco, 
não se prestando, para tanto, são meras alegações para refutar o lançamento, 
que tem sustentação no processo administrativo acima, o qual não foi 
suficientemente contestado pelo polo passivo e que foi baseado 
exclusivamente nas informações prestadas pelo próprio contribuinte.  

Pelas provas juntas pelo Fisco, da capitulação apontada na inicial, por mim 
considerada como correta e válida, concluo estar perfeitamente constituído o 
crédito tributário, originado de uma verdadeira obrigação tributária, nascida 
de uma lei em abstrato e de um fato gerador concreto, cujo lançamento deve 
ser mantido nos termos da inicial. 

 

Portanto, ao contrário do que afirma a Recorrente, o trabalho 
realizado pela fiscalização que deu suporte a autuação foi devidamente instruído de forma 
a evidenciar sem qualquer dúvida o seu resultado, logo, não há como acolher a tese 
defensória combatida com muita propriedade pelo julgador singular.   

Assim, em face da auditoria realizada e das disposições na 
legislação tributária relativa à matéria em comento, é forçoso concluir que o auto de 
infração deve ser julgado procedente, nos termos da acusação inicial.  

Face ao exposto, voto, em sintonia com a unanimidade de meus 
pares, rejeitando a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por 
insegurança na determinação da infração. No mérito, conheço do recurso voluntário, nego-
lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração.  

 
 

Sala das sessões, em 03 de novembro de 2016. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01724/16 
 
Relator: Conselheiro José Eduardo Firmino Mauro 
 

 
EMENTA: Processual. Nulidade do auto de infração. Preliminar 
de insegurança na determinação da infração. Rejeitada. ICMS. 
Obrigação tributária principal. Falta de estorno de crédito cujas 
saídas foram contempladas com redução de base de cálculo. 
Procedência.  
 
1. O auto de infração expedido de acordo com o ensinamento do 
artigo 8º da Lei nº 16.469/09 suporta a constituição do crédito, 
garante o objetivo do lançamento e respalda a cobrança do 
crédito em qualquer fase do processo;  
 
2. Deve ser mantido o julgamento proferido pela Primeira 
Instância, quando o sujeito passivo formular as suas alegações 
contraditórias e estas se apresentarem destituídas de provas 
essenciais para a improcedência da questão. Diante deste 
procedimento do sujeito passivo, o julgador se convence da 
existência do ilícito fiscal e confirma a exigência do 
cumprimento da obrigação tributária evidenciada no auto de 
infração. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 05 de setembro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração.  Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do 
recurso voluntário, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros 
José Eduardo Firmino Mauro, Aldeci de Souza Flor, Victor Augusto de Faria Morato, Paulo 
Diniz e Mário de Oliveira Andrade. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu o pagamento 
do ICMS, entre 01/01/2014 a 28/02/2015, na importância de R$ 121.227,52, em razão da 
falta de estorno de crédito relativo à entrada de itens saídos, detalhados em anexo digital, 
cujas saídas foram contempladas com redução de base de cálculo. Em consequência, 
deverá pagar o imposto omitido, juntamente com os acréscimos legais, conforme 
demonstrativo e documentos anexos. 

 
Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 61, 

§3º e 64 da Lei nº 11.651/91, combinado com o artigo 58, inciso I, alínea “b”, do Decreto nº 
4.852/97, tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso IV, alínea “a”, da 
Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 17.917/2012. 

 
A peça inicial foi instruída com os documentos de fls. 03/50. 
 



 

Devidamente intimado em Primeira Instância (fls. 52), o sujeito 
passivo ingressa com Impugnação às fls. 46/76, alegando, preliminarmente, nulidade da 
autuação por ausência de requisito formal: fundamentação legal dos juros e da correção 
monetária, pois, o auto de infração não traz qualquer fundamentação legal relativa aos 
juros ou a correção monetária aplicada. Colaciona jurisprudências que entende aplicáveis 
ao caso. No mérito, argui ser indevida a autuação. Alega, ainda, a necessidade de estorno 
proporcional dos créditos tomados quando a saída de mercadoria se der com redução da 
base de cálculo, violando, assim, o princípio da não cumulatividade. Em seguida, 
questiona a multa aplicada, que violaria os princípios do não confisco, da 
proporcionalidade e da razoabilidade. Ressalta, ainda, que a autoridade fiscal adotou base 
de cálculo diversa da constitucionalmente prevista. Finaliza, requerendo que seja 
declarada a improcedência do presente auto de infração.  

 
A sentença foi proferida às fls. 102/111, tendo sido julgado 

procedente o auto de infração. Inicialmente afirma o julgador que lançamento fiscal está 
desprovido de quaisquer das hipóteses de nulidades normatizadas pelo artigo 20 da Lei n° 
16.469/09. No mérito, ressalta que a legislação tributária estabelece, que para o 
contribuinte ter direito ao crédito ele deve atender a condição de escriturar no prazo e 
cumprir as condições, quando assim exigido. Destaca, ainda, que a defesa não trouxe aos 
autos provas que contradissessem o que foi efetuado pelo fisco, não apresentando 
documentos que teria efetuado o estorno do crédito, ou mesmo, provas que o 
levantamento efetuado não estaria correto.  

 
Intimado da decisão singular (fls. 112/113), o sujeito passivo reitera 

os argumentos expendidos anteriormente.  
 
É o relatório. 
 
 
 

VOTO 

 
De proêmio, declino a seguir os motivos norteadores do meu voto 

quanto ao não acatamento da preliminar de nulidade arguida, pelo sujeito passivo, por 
insegurança na determinação da infração, pois o histórico da ocorrência descrita no auto 
de infração está redigido de forma a não suscitar nenhuma dúvida quanto à infração fiscal.  

 
 Entendo que a tipificação legal que respalda o lançamento encontra-

se coerentemente enumerada, assim como a penalidade aplicada, tendo o autor do 
lançamento laborado na confecção de demonstrativos e anexação da documentação 
pertinente, de forma clara e objetiva. Ademais, a infração estampada na basilar está 
amplamente fundamentada em levantamento fiscal executado pelo fisco demonstrando à 
saciedade a ocorrência da omissão. O trabalho desenvolvido pelo fisco é de precisão 
matemática, feito de forma clara e transparente, dentro das técnicas contábeis e fiscais 
exigidas.  

 
Ademais, o documento de formalização do crédito tributário contém 

todos os requisitos estabelecidos no artigo 8º da Lei nº 16.469/09 e a acusação fiscal está 
devidamente demonstrada na auditoria realizada. 

 
Neste contexto, o lançamento do crédito tributário está, sob o 

aspecto formal, respaldado pela legislação tributária estadual, reguladora da matéria, os 
documentos que embasam a acusação estão todos anexos aos autos, identificado e 



 

cientificado corretamente o sujeito passivo da obrigação tributária, aplicada a norma legal 
vigente no período fiscalizado, descrita com clareza a infração fiscal praticada, assim 
como proposta a penalidade cabível, logo tudo formalmente de acordo com o que 
determina o artigo 142 do Código Tributário Nacional.  

 
Quanto ao mérito, considero que o contribuinte, embora tenha tido a 

oportunidade nas fases defensórias, não trouxe para a instrução dos contraditórios 
nenhum demonstrativo de prova contrária ao lançamento de ofício ou contraprova capaz 
de modificar a exigência do crédito. Este procedimento do sujeito passivo me convence de 
que nenhum reparo deve ser procedido no julgamento singular. 

 
Os protestos registrados no recurso voluntário são insuficientes para 

garantirem a reforma da decisão singular, principalmente se observar que o recorrente não 
demonstrou a legalidade da manutenção do crédito escriturado no livro fiscal, quando das 
saídas das mercadorias contempladas com o benefício fiscal da redução da base de 
cálculo do imposto. O seu procedimento confirma a presunção fiscal de que houve 
aproveitamento indevido de crédito na sua empresa durante o período investigado pela 
fiscalização. A fundamentação da sua tese não lhe garante a reforma da decisão recorrida 
e nem a declaração da improcedência do questionado neste volume. 

 
Considerando que a matéria fora apreciada com a devida 

propriedade pelo douto julgador singular, que na lapidar decisão de fls. 102/111, 
manifestou-se pela procedência do mesmo, devo acolhê-la como razão de decidir e por 
isto transcrevo-a abaixo, “ipsis litteris”: 

(...) Em relação à alegação de que estaria violando o princípio constitucional 
da não cumulatividade e assim teria direito a manutenção dos créditos, 
temos que a próprio legislação tributária, determina condições em que se 
pode ou não aproveitar o crédito, e em não se atendendo essas condições, 
como no presente caso, o contribuinte não tem direito ao crédito, com isso, 
não violando nenhum preceito constitucional, ainda mais o alegado pela 
defesa. 

Assim, dá análise da documentação acostada ao feito, e com base na 
legislação em vigor, que ao contrário do que a defesa alega, temos bem claro 
que deve-se efetuar o estorno do crédito. 

Vemos, então, que a legislação tributária estabelece que, para o contribuinte 
ter direito ao crédito ele deve atender a condição de escriturar no prazo e 
cumprir as condições, quando assim exigido pela legislação tributária. 

A defendente, comparece ao feito, em contrapartida ao trabalho fiscal, nada 
trazendo aos autos que contradissesse o que foi efetuado pelo fisco, não 
apresentando documentos que teria efetuado o estorno do crédito, ou 
mesmo provas que o levantamento efetuado não estaria correto, portanto, 
não há qualquer prova que contradite o trabalho fiscal. 

Embora a tese defensória tenha se batido somente na tese de que da não 
cumulatividade, podemos verificar, que a empresa, face à legislação 
tributária, praticou todas as infrações descritas no feito, estando nos autos 
bem detalhado e provado as infrações praticadas pelo sujeito passivo, nos 
diversos aproveitamentos indevidos de crédito, bastando para isso uma 
análise da documentação acostada aos autos. 

Observa-se que a autoridade fiscal fundamentou a autuação em prova 
material, demonstrando de forma cabal que o sujeito passivo apropriou de 
créditos indevidos em sua escrituração fiscal, devido a sua falta de estorno, 
causando falta de pagamento do imposto, conforme se observa pelos 
demonstrativos que integram a instrução processual. 



 

Assim se conclui que a apropriação do crédito do ICMS, pelo sujeito passivo 
não encontra respaldo legal, pois não cumpriu a condições estabelecidas na 
legislação tributária. 

(...) 

Neste sentido, então, entendo que a tese defensória não atendeu aos 
pressupostos necessários e suficientes para ilidir a pretensão inicial do fisco, 
não se prestando, para tanto, são meras alegações para refutar o lançamento, 
que tem sustentação no processo administrativo acima, o qual não foi 
suficientemente contestado pelo polo passivo e que foi baseado 
exclusivamente nas informações prestadas pelo próprio contribuinte. 

Pelas provas juntadas pelo Fisco, da capitulação apontada na inicial, por mim 
considerada como correta e válida, concluo estar perfeitamente constituído o 
crédito tributário, originado de uma verdadeira obrigação tributária, nascida 
de uma lei em abstrato e de um fato gerador concreto, cujo lançamento deve 
ser mantido nos termos da inicial.  

 

Portanto, ao contrário do que afirma a Recorrente, o trabalho 
realizado pela fiscalização que deu suporte à autuação foi devidamente instruído de forma 
a evidenciar sem qualquer dúvida o seu resultado, logo, não há como acolher a tese 
defensória combatida com muita propriedade pelo julgador singular.   

Assim, em face da auditoria realizada e das disposições na 
legislação tributária relativa à matéria em comento, é forçoso concluir que o auto de 
infração deve ser julgado procedente, nos termos da acusação inicial.  

Em face do exposto, voto, em sintonia com a unanimidade de meus 
pares, rejeitando a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por 
insegurança na determinação da infração. No mérito, conheço do recurso voluntário, nego-
lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração.  

 
 

Sala das sessões, em 03 de novembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01725/16 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: Processual. Pedido de conversão do julgamento em 
diligência. Rejeitado. Decisão unânime. ICMS. Aproveitamento 
indevido de crédito advindo do consumo de energia elétrica no 
estabelecimento do ramo de supermercado. Omissão no 
recolhimento do imposto. Aplicação de jurisprudência 
pacificada pelo STJ. Procedência do auto de infração Decisão 
unânime. 
 
1. A falta de instrução da peça defensória motiva a rejeição de 
converter o julgamento em diligência, requerida pelo sujeito 
passivo; 
 
2. O sujeito passivo enquadrado no código de atividade 
econômica de indústria tem direito ao aproveitamento do crédito 
do ICMS advindo do consumo de energia elétrica, condição que 
o autuado não preenche, conforme exigência do art. 522, inciso 
II, item 2 do Decreto nº 4.852/97, situação que não ampara a 
reforma da decisão recorrida;  
 
3. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça pacificou 
jurisprudência com o entendimento de que "as atividades de 
panificação e de congelamento de produtos perecíveis por 
supermercado não configura processo de industrialização de 
alimentos, por força das normas previstas no Regulamento do 
IPI (Decreto 4.544/2002), razão pela qual inexiste direito ao 
creditamento do ICMS pago na entrada da energia elétrica 
consumida no estabelecimento comercial". (ARESP nº 79.208 – 
SC (2011/0273096-5). 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 09 de setembro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência formulado pela autuada. Quanto ao mérito, também, por votação 
unânime, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular 
que considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, Lidilone Polizeli Bento e Nivaldo José Mendes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo omitiu o pagamento de ICMS, 
nos valores e períodos discriminados no Detalhamento do Crédito Tributário, visto o 
aproveitamento de créditos de ICMS pela entrada de energia elétrica utilizada no 
estabelecimento comercial – Supermercado, conforme comprovam os registros contidos 
na Escrituração Fiscal Digital-EFD e demais documentos em anexos. Em consequência, o 
sujeito passivo deve recolher o ICMS omitido, acrescido das exigências previstas na 
legislação tributária em vigor. 

 



 

“OBSERVAÇÃO: Decisões já pacificadas nas esferas, administrativas (PARECER N. 
1223/2006 – GOT e ACÓRDÃO CAT/PLENO N. 2409/13 e judiciais (decisão 1ª Vara Faz 
Pública proc. 201303836143 e ACÓRDÃO do STJ no Agravo em RE nº 79.208 – SC 
(2011/0273096-5)”. 
 

O Auditor Fiscal reconhece a infração sob o alcance dos artigos 58, § 
3°, inciso II e 64 da Lei nº 11.651/91 c/c o artigo 522, inciso II do Decreto nº 4.852/97 e 
propõe a penalidade prescrita no artigo 71, inciso IV, alínea "a" do CTE. 

  
O Auto de Infração é instruído pelos documentos: Anexo Estruturado 

– Detalhamento do Crédito Tributário, Quadro Demonstrativo do ICMS Omitido pela 
Utilização Indevida de Crédito de Energia Elétrica, Recibo de Mensagem, Termo de 
Ciência, Cópia de Julgado do Superior Tribunal de Justiça, Parecer n° 1223/2006–GOT, 
cópia de Sentença, final do Parecer nº 1223/2006-GOT, Resumo de Ajustes e Saldos, 
Resumo CFOPs Entradas, Consulta Detalhada do Contribuinte Pessoa Jurídica, e 
Consulta por Auto, fls. 03 a 36. 

 
O sujeito passivo é intimado para pagar o valor exigido ou apresentar 

Impugnação em Primeira Instância, fls. 37 e 38 e opta pela impugnação, fls. 41 a 50, e 
afirma que qualquer estabelecimento que utilize energia elétrica para industrialização, tem 
direito de beneficiar-se do creditamento de ICMS incidente no consumo da aquisição de 
energia elétrica pago no boleto emitido pela empresa fornecedora, visto a ocorrência de 
saídas posteriores de mercadorias tributadas por esse imposto. Com isto, a vedação do 
crédito provoca a transformação do ICMS em imposto cumulativo. Quanto ao mérito, aduz 
que não resta dúvida quanto ao direito de crédito, já que a legislação define quando 
expressa "processo de industrialização", e é o que adota o sujeito passivo. Ademais, o 
impugnante colacionou aos autos cópia de Memorial Descritivo – Levantamento de Carga 
Industrial, no qual deixa claro o percentual de energia elétrica utilizado no processo de 
industrialização empreendido por ele. 

 
Ao final, requer a improcedência do Auto de Infração. 
 
A instrução da peça de defesa se fez com os documentos de fls. 51 a 

75. 
 
O julgador singular, fls. 77 a 83, decide pela procedência do auto de 

infração ao fundamentar que não existe nulidade formal no lançamento. Constata que 
houve aproveitamento irregular de crédito, em razão de ser a atividade mercantil do sujeito 
passivo um supermercado, o qual não possui código de atividade industrial, o que causa 
uma interpretação literal da matéria. Assim, a alegação não é suficiente para ser dada 
como atividade análoga à industrial.  

 
O sujeito passivo é intimado, fls. 84 a 86, e recorre da decisão 

proferida pela Primeira Instância a uma das Câmaras Julgadoras do Conselho 
Administrativo Tributário, fls. 88 a 95, onde ratifica a argumentação formulada na peça 
impugnatória e, ao finalizar, requer a improcedência do auto de infração e, 
alternativamente, que o julgamento seja convertido em diligência, a fim de os cálculos 
serem revistos. 

 
É o Relatório. 
 

V O T O 
 



 

Redijo este voto com a rejeição do requerido diligencial do processo 
formulado pelo sujeito passivo, com o entendimento de que a base da lavratura do auto de 
infração é o aproveitamento de créditos de ICMS pela entrada de energia elétrica utilizada 
no estabelecimento comercial – Supermercado, procedimento do autuado que causou a 
omissão no recolhimento do imposto, conforme demonstrativo apresentado pelo auditor 
fiscal. A diferença apurada pela fiscalização se fez com os demonstrativos: Resumo de 
Ajustes e Saldos – Débito e Crédito do Imposto - e Resumo CFOPs Entradas. Na 
utilização do contraditório, o sujeito passivo não trouxe esclarecimentos sobre o seu direito 
ao aproveitamento do crédito sobre o consumo de energia elétrica no estabelecimento 
comercial do ramo de supermercado. Por isso, considero, neste momento, ser 
desnecessário o deferido do requerimento do recorrente. 

 
A ausência de instrução da defesa motivou a rejeição do pedido de 

conversão do julgamento em diligência, neste momento de decisão do processo. 
 
Quanto ao mérito, transcrevo o art. 522 do Decreto nº 4.852/97, cujo 

objetivo é definir a ausência de amparo legal para o aproveitamento do crédito tributário 
advindo do consumo de energia elétrica no estabelecimento comercial com atividade 
mercantil de supermercado:  

 

Art. 522. Somente dá direito ao crédito do ICMS: 

[...] 

II - relativamente à energia elétrica e ao serviço de comunicação, até o dia 
31 de dezembro de 2019 (Lei nº 13.772/00, art. 2º): 

a) a entrada de energia elétrica no estabelecimento, quando: 

1. for objeto de operação de saída de energia elétrica; 

2. for utilizada por contribuinte enquadrado no código de atividade 
econômica de indústria. 

 
A legislação tributária estabelece que para o contribuinte ter direito 

ao crédito ele deve atender à obrigação formal de escriturar os valores no prazo e cumprir 
as condições, quando exigida pela legislação tributária, inclusive as vedações legais 
existentes, as quais configuram ausência de violação do princípio da não cumulatividade 
do tributo. 

 
Além disso, a aquisição de energia elétrica consumida no 

estabelecimento comercial de supermercado e com atividade de panificação e 
congelamento de alimentos não caracteriza industrialização.  

 
O crédito de direito do contribuinte é aquele consumido no processo 

de industrialização, condição esta que o supermercado não tem, conforme definido no 
Regulamento do IPI, art. 6º, incisos I e II que esclarecem: embalagens de apresentação 
não se confunde com o acondicionamento para transporte do produto. Naturalmente que a 
atividade de panificação, desenvolvida pelo supermercado, não se define como processo 
de industrialização previsto no Parágrafo Único do art. 46 do Código Tributário Nacional. 
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A atividade de congelamento de alimentos, a panificação, a rotisseria 
e restaurante, açougue e peixaria, frios e laticínios, desenvolvidas pelo supermercado, 
então compreendidas no rol das operações não consideradas industrialização previsto no 
inciso I, alínea “a” do art. 5º do Regulamento do IPI. Essas atividades são acessórias à 
atividade principal da rede de supermercado que é a comercial, o que impossibilita o 
creditamento do ICMS. 

 
Sobre esta questão, o Superior Tribunal de Justiça no Processo de 

Agravo de Recurso Especial nº 79.208 – SC (2011/0273096-5), em sua sentença, 
ementou:  

 
“TRIBUTÁRIO. ICMS. CREDITAMENTO, ATIVIDADE DE 

PANIFICAÇÃO E CONGELAMENTO DE PRODUTOS PERECÍVEIS EM 
SUPERMERCADO. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do 
REsp. nº 1.117.139, RJ, sob o regime do art. 543-C, do Código de Processo Civil, decidiu 
que “as atividades de panificação e congelamento de produtos perecíveis por 
supermercado não configuram processo de industrialização de alimentos, por força das 
normas previstas no Regulamento do IPI (Decreto 4.544/2002), razão pela qual inexiste 
direito ao creditamento do ICMS pago na entrada de energia elétrica consumida no 
estabelecimento comercial”. Agravo regimental desprovido”.  

 
A Jurisprudência do STJ, RMS 27635/GO, RECURSO ORDINÁRIO 

EM AMNDADO DE SEGURANÇA 2008/0186452-2, decidido em 12/04/2011 pela T2- 
Segunda Turma, firmada nesse sentido, firmou o seguinte entendimento: 

 
A prova documental instrutória da defesa (Laudo Técnico) não é apta 

para comprovar que parte da energia elétrica consumida pela impetrante é utilizada em 
processo de industrialização. No que se refere ao laudo técnico, verifica-se que ele foi 
produzido unilateralmente pela impetrante. Assim, o laudo, por si só, não constitui prova 
pré-constituída e suficiente para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo, 
que reconheceu como indevido o aproveitamento de crédito de ICMS, na forma efetuada 
pela impetrante. 

 
No REsp. 1.117.139/RJ, o Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/02/2010, 

aplicando a sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 08/2008, concluiu: 
 
“Presidência/STJ, firmou entendimento no sentido de que as 

atividades de panificação e congelamento de alimentos, realizadas por estabelecimento 
comercial, não se caracterizam como processo de industrialização, razão pela qual 
inexiste direito ao creditamento do ICMS recolhido em relação à energia elétrica 
consumida na realização de tais atividades”. 

 
Em face ao exposto e a utilização da jurisprudência firmada pelo 

Superior Tribunal de Justiça-STJ, ao sujeito passivo não lhe é garantido o direito do 
aproveitamento do crédito tributário avindo do consumo de energia elétrica utilizada no 
estabelecimento comercial do ramo de supermercado, ainda que ele tenha, também, 
atividade de panificação e congelamento de alimentos perecíveis.    

    
Para finalizar o voto desta questão, por unanimidade de votos, 

decido rejeitar o pedido de diligência formulado pela autuada. Quanto ao mérito, também, 
por votação unânime, conheço do recurso, nego-lhe provimento para confirmar a sentença 
singular que considerou procedente o auto de infração. 

 



 

 
 

Sala das sessões, em 03 de novembro de 2016. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01726/16 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: Processual. Pedido de conversão do julgamento em 
diligência. Rejeitado. Decisão unânime. ICMS. Aproveitamento 
indevido de crédito advindo do consumo de energia elétrica no 
estabelecimento do ramo de supermercado. Omissão no 
recolhimento do imposto. Aplicação de jurisprudência 
pacificada pelo STJ. Procedência do auto de infração Decisão 
unânime. 
 
1. A falta de instrução da peça defensória motiva a rejeição de 
converter o julgamento em diligência, requerida pelo sujeito 
passivo; 
 
2. O sujeito passivo enquadrado no código de atividade 
econômica de indústria tem direito ao aproveitamento do crédito 
do ICMS advindo do consumo de energia elétrica, condição que 
o autuado não preenche, conforme exigência do art. 522, inciso 
II, item 2 do Decreto nº 4.852/97, situação que não ampara a 
reforma da decisão recorrida;  
 
3. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça pacificou 
jurisprudência com o entendimento de que "as atividades de 
panificação e de congelamento de produtos perecíveis por 
supermercado não configura processo de industrialização de 
alimentos, por força das normas previstas no Regulamento do 
IPI (Decreto 4.544/2002), razão pela qual inexiste direito ao 
creditamento do ICMS pago na entrada da energia elétrica 
consumida no estabelecimento comercial". (ARESP nº 79.208 – 
SC (2011/0273096-5). 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 09 de setembro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência formulado pela autuada. Quanto ao mérito, também, por votação 
unânime, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular 
que considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, Lidilone Polizeli Bento e Nivaldo José Mendes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo omitiu o pagamento de ICMS, 
nos valores e períodos discriminados no Detalhamento do Crédito Tributário, visto o 
aproveitamento de créditos de ICMS pela entrada de energia elétrica utilizada no 
estabelecimento comercial – Supermercado, conforme comprovam os registros contidos 
na Escrituração Fiscal Digital-EFD e demais documentos em anexos. Em consequência, o 
sujeito passivo deve recolher o ICMS omitido, acrescido das exigências previstas na 
legislação tributária em vigor. 

 



 

“OBSERVAÇÃO: Decisões já pacificadas nas esferas, administrativas (PARECER N. 
1223/2006 – GOT e ACÓRDÃO CAT/PLENO N. 2409/13 e judiciais (decisão 1ª Vara Faz 
Pública proc. 201303836143 e ACÓRDÃO do STJ no Agravo em RE nº 79.208 – SC 
(2011/0273096-5).” 

 
O Auditor Fiscal reconhece a infração sob o alcance dos artigos 58, § 

3°, inciso II e 64 da Lei nº 11.651/91 c/c o artigo 522, inciso II do Decreto nº 4.852/97 e 
propõe a penalidade prescrita no artigo 71, inciso IV, alínea "a" do CTE. 

  
O Auto de Infração é instruído pelos documentos: Anexo Estruturado 

– Detalhamento do Crédito Tributário, Quadro Demonstrativo do ICMS Omitido pela 
Utilização Indevida de Crédito de Energia Elétrica, Recibo de Mensagem, Termo de 
Ciência, Ordem de Serviço nº 17473, Cópia de Julgado do Superior Tribunal de Justiça, 
Parecer n° 1223/2006–GOT, cópia de Sentença, Parecer nº 1223/2006-GOT, Resumo de 
Ajustes e Saldos, Resumo CFOPs Entradas, Consulta Detalhada do Contribuinte Pessoa 
Jurídica, e Consulta por Auto, fls. 03 a 38. 

 
O sujeito passivo é intimado para pagar o valor exigido ou apresentar 

Impugnação em Primeira Instância, fls. 39 e 40 e opta pela impugnação, fls. 43 a 52, onde 
afirma que qualquer estabelecimento que utilize energia elétrica para industrialização, tem 
direito de beneficiar-se do creditamento de ICMS incidente no consumo da aquisição de 
energia elétrica pago no boleto emitido pela empresa fornecedora, visto a ocorrência de 
saídas posteriores de mercadorias tributadas por esse imposto. Com isto, a vedação do 
crédito provoca a transformação do ICMS em imposto cumulativo. Quanto ao mérito, aduz 
que não resta dúvida quanto ao direito de crédito, já que a legislação define quando 
expressa "processo de industrialização", e é o que adota o sujeito passivo. Ademais, o 
impugnante colacionou aos autos cópia de Memorial Descritivo – Levantamento de Carga 
Industrial, no qual deixa claro o percentual de energia elétrica utilizado no processo de 
industrialização empreendido por ele. 

 
Ao final, requer a improcedência do Auto de Infração. 
 
A instrução da peça de defesa se fez com os documentos de fls. 53 a 

77. 
 
O julgador singular, fls. 79 a 85, decide pela procedência do auto de 

infração ao fundamentar que não existe nulidade formal no lançamento. Constata que 
houve aproveitamento irregular de crédito, em razão de ser a atividade mercantil do sujeito 
passivo um supermercado, o qual não possui código de atividade industrial, o que causa 
uma interpretação literal da matéria. Assim, a alegação não é suficiente para ser dada 
como atividade análoga à industrial.  

 
O sujeito passivo é intimado, fls. 86 a 88, e recorre da decisão 

proferida pela Primeira Instância a uma das Câmaras Julgadoras do Conselho 
Administrativo Tributário, fls. 90 a 97, onde ratifica a argumentação formulada na peça 
impugnatória e, ao finalizar, requer a improcedência do auto de infração e, 
alternativamente, que o julgamento seja convertido em diligência, a fim de os cálculos 
serem revistos. 

 
É o Relatório. 
 

V O T O 
 



 

Redijo este voto com a rejeição do requerido diligencial do processo 
formulado pelo sujeito passivo, com o entendimento de que a base da lavratura do auto de 
infração é o aproveitamento de créditos de ICMS pela entrada de energia elétrica utilizada 
no estabelecimento comercial – Supermercado, procedimento do autuado que causou a 
omissão no recolhimento do imposto, conforme demonstrativo apresentado pelo auditor 
fiscal. A diferença apurada pela fiscalização se fez com os demonstrativos: Resumo de 
Ajustes e Saldos – Débito e Crédito do Imposto - e Resumo CFOPs Entradas. Na 
utilização do contraditório, o sujeito passivo não trouxe esclarecimentos sobre o seu direito 
ao aproveitamento do crédito sobre o consumo de energia elétrica no estabelecimento 
comercial do ramo de supermercado. Por isso, considero, neste momento, ser 
desnecessário o deferido do requerimento do recorrente. 

 
A ausência de instrução da defesa motivou a rejeição do pedido de 

conversão do julgamento em diligência, neste momento de decisão do processo. 
 
Quanto ao mérito, transcrevo o art. 522 do Decreto nº 4.852/97, cujo 

objetivo é definir a ausência de amparo legal para o aproveitamento do crédito tributário 
advindo do consumo de energia elétrica no estabelecimento comercial com atividade 
mercantil de supermercado:  

 

Art. 522. Somente dá direito ao crédito do ICMS: 

[...] 

II - relativamente à energia elétrica e ao serviço de comunicação, até o dia 
31 de dezembro de 2019 (Lei nº 13.772/00, art. 2º): 

a) a entrada de energia elétrica no estabelecimento, quando: 

1. for objeto de operação de saída de energia elétrica; 

2. for utilizada por contribuinte enquadrado no código de atividade 
econômica de indústria. 

 
A legislação tributária estabelece que para o contribuinte ter direito 

ao crédito ele deve atender à obrigação formal de escriturar os valores no prazo e cumprir 
as condições, quando exigida pela legislação tributária, inclusive as vedações legais 
existentes, as quais configuram ausência de violação do princípio da não cumulatividade 
do tributo. 

 
Além disso, a aquisição de energia elétrica consumida no 

estabelecimento comercial de supermercado e com atividade de panificação e 
congelamento de alimentos não caracteriza industrialização.  

 
O crédito de direito do contribuinte é aquele consumido no processo 

de industrialização, condição esta que o supermercado não tem, conforme definido no 
Regulamento do IPI, art. 6º, incisos I e II que esclarecem: embalagens de apresentação 
não se confunde com o acondicionamento para transporte do produto. Naturalmente que a 
atividade de panificação, desenvolvida pelo supermercado, não se define como processo 
de industrialização previsto no Parágrafo Único do art. 46 do Código Tributário Nacional. 
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A atividade de congelamento de alimentos, a panificação, a rotisseria 
e restaurante, açougue e peixaria, frios e laticínios, desenvolvidas pelo supermercado, 
então compreendidas no rol das operações não consideradas industrialização previsto no 
inciso I, alínea “a” do art. 5º do Regulamento do IPI. Essas atividades são acessórias à 
atividade principal da rede de supermercado que é a comercial, o que impossibilita o 
creditamento do ICMS. 

 
Sobre esta questão, o Superior Tribunal de Justiça no Processo de 

Agravo de Recurso Especial nº 79.208 – SC (2011/0273096-5), em sua sentença, 
ementou:  

 
“TRIBUTÁRIO. ICMS. CREDITAMENTO, ATIVIDADE DE 

PANIFICAÇÃO E CONGELAMENTO DE PRODUTOS PERECÍVEIS EM 
SUPERMERCADO. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do 
REsp. nº 1.117.139, RJ, sob o regime do art. 543-C, do Código de Processo Civil, decidiu 
que “as atividades de panificação e congelamento de produtos perecíveis por 
supermercado não configuram processo de industrialização de alimentos, por força das 
normas previstas no Regulamento do IPI (Decreto 4.544/2002), razão pela qual inexiste 
direito ao creditamento do ICMS pago na entrada de energia elétrica consumida no 
estabelecimento comercial”. Agravo regimental desprovido”.  

 
A Jurisprudência do STJ, RMS 27635/GO, RECURSO ORDINÁRIO 

EM AMNDADO DE SEGURANÇA 2008/0186452-2, decidido em 12/04/2011 pela T2- 
Segunda Turma, firmada nesse sentido, firmou o seguinte entendimento: 

 
A prova documental instrutória da defesa (Laudo Técnico) não é apta 

para comprovar que parte da energia elétrica consumida pela impetrante é utilizada em 
processo de industrialização. No que se refere ao laudo técnico, verifica-se que ele foi 
produzido unilateralmente pela impetrante. Assim, o laudo, por si só, não constitui prova 
pré-constituída e suficiente para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo, 
que reconheceu como indevido o aproveitamento de crédito de ICMS, na forma efetuada 
pela impetrante. 

 
No REsp. 1.117.139/RJ, o Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/02/2010, 

aplicando a sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 08/2008, concluiu: 
 
“Presidência/STJ, firmou entendimento no sentido de que as 

atividades de panificação e congelamento de alimentos, realizadas por estabelecimento 
comercial, não se caracterizam como processo de industrialização, razão pela qual 
inexiste direito ao creditamento do ICMS recolhido em relação à energia elétrica 
consumida na realização de tais atividades”. 

 
Em face ao exposto e a utilização da jurisprudência firmada pelo 

Superior Tribunal de Justiça-STJ, ao sujeito passivo não lhe é garantido o direito do 
aproveitamento do crédito tributário avindo do consumo de energia elétrica utilizada no 
estabelecimento comercial do ramo de supermercado, ainda que ele tenha, também, 
atividade de panificação e congelamento de alimentos perecíveis.    

    
Para finalizar o voto desta questão, por unanimidade de votos, 

decido rejeitar o pedido de diligência formulado pela autuada. Quanto ao mérito, também, 
por votação unânime, conheço do recurso, nego-lhe provimento para confirmar a sentença 
singular que considerou procedente o auto de infração. 

 



 

 
 
 

Sala das sessões, em 03 de novembro de 2016. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01727/16 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: Processual. Pedido de conversão do julgamento em 
diligência. Rejeitado. Decisão unânime. ICMS. Aproveitamento 
indevido de crédito advindo do consumo de energia elétrica no 
estabelecimento do ramo de supermercado. Omissão no 
recolhimento do imposto. Aplicação de jurisprudência 
pacificada pelo STJ. Procedência do auto de infração Decisão 
unânime. 
 
1. A falta de instrução da peça defensória motiva a rejeição de 
converter o julgamento em diligência, requerida pelo sujeito 
passivo; 
 
2. O sujeito passivo enquadrado no código de atividade 
econômica de indústria tem direito ao aproveitamento do crédito 
do ICMS advindo do consumo de energia elétrica, condição que 
o autuado não preenche, conforme exigência do art. 522, inciso 
II, item 2 do Decreto nº 4.852/97, situação que não ampara a 
reforma da decisão recorrida;  
 
3. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça pacificou 
jurisprudência com o entendimento de que "as atividades de 
panificação e de congelamento de produtos perecíveis por 
supermercado não configura processo de industrialização de 
alimentos, por força das normas previstas no Regulamento do 
IPI (Decreto 4.544/2002), razão pela qual inexiste direito ao 
creditamento do ICMS pago na entrada da energia elétrica 
consumida no estabelecimento comercial". (ARESP nº 79.208 – 
SC (2011/0273096-5). 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 09 de setembro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência formulado pela autuada. Quanto ao mérito, também, por votação 
unânime, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular 
que considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, Lidilone Polizeli Bento e Nivaldo José Mendes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

 
Consta nos autos que o sujeito passivo omitiu o pagamento de ICMS, 

nos valores e períodos discriminados no Detalhamento do Crédito Tributário, visto o 
aproveitamento de créditos de ICMS pela entrada de energia elétrica utilizada no 
estabelecimento comercial – Supermercado, conforme comprovam os registros contidos 
na Escrituração Fiscal Digital-EFD e demais documentos em anexos. Em consequência, o 
sujeito passivo deve recolher o ICMS omitido, acrescido das exigências previstas na 
legislação tributária em vigor. 



 

 
“OBSERVAÇÃO: Decisões já pacificadas nas esferas, administrativas (PARECER N. 
1223/2006 – GOT e ACÓRDÃO CAT/PLENO N. 2409/13 e judiciais (decisão 1ª Vara Faz 
Pública proc. 201303836143 e ACÓRDÃO do STJ no Agravo em RE nº 79.208 – SC 
(2011/0273096-5)”. 
 

O Auditor Fiscal reconhece a infração sob o alcance dos artigos 58, § 
3°, inciso II e 64 da Lei nº 11.651/91 c/c o artigo 522, inciso II do Decreto nº 4.852/97 e 
propõe a penalidade prescrita no artigo 71, inciso IV, alínea "a" do CTE. 

  
O Auto de Infração é instruído pelos documentos: Anexo Estruturado 

– Detalhamento do Crédito Tributário, Quadro Demonstrativo do ICMS Omitido pela 
Utilização Indevida de Crédito de Energia Elétrica, Recibo de Mensagem, Termo de 
Ciência, Cópia de Julgado do Superior Tribunal de Justiça, Parecer n° 1223/2006–GOT, 
cópia de Sentença, final do Parecer nº 1223/2006-GOT, Resumo de Ajustes e Saldos, 
Resumo CFOPs Entradas, Consulta Detalhada do Contribuinte Pessoa Jurídica, e 
Consulta por Auto, fls. 03 a 38. 

 
O sujeito passivo é intimado para pagar o valor exigido ou apresentar 

Impugnação em Primeira Instância, fls. 39 e 40 e opta pela impugnação, fls. 43 a 52, e 
afirma que qualquer estabelecimento que utilize energia elétrica para industrialização, tem 
direito de beneficiar-se do creditamento de ICMS incidente no consumo da aquisição de 
energia elétrica pago no boleto emitido pela empresa fornecedora, visto a ocorrência de 
saídas posteriores de mercadorias tributadas por esse imposto. Com isto, a vedação do 
crédito provoca a transformação do ICMS em imposto cumulativo. Quanto ao mérito, aduz 
que não resta dúvida quanto ao direito de crédito, já que a legislação define quando 
expressa "processo de industrialização", e é o que adota o sujeito passivo. Ademais, o 
impugnante colacionou aos autos cópia de Memorial Descritivo – Levantamento de Carga 
Industrial, no qual deixa claro o percentual de energia elétrica utilizado no processo de 
industrialização empreendido por ele. 

 
Ao final, requer a improcedência do Auto de Infração. 
 
A instrução da peça de defesa se fez com os documentos de fls. 53 a 

77. 
 
O julgador singular, fls. 79 a 85, decide pela procedência do auto de 

infração ao fundamentar que não existe nulidade formal no lançamento. Constata que 
houve aproveitamento irregular de crédito, em razão de ser a atividade mercantil do sujeito 
passivo um supermercado, o qual não possui código de atividade industrial, o que causa 
uma interpretação literal da matéria. Assim, a alegação não é suficiente para ser dada 
como atividade análoga à industrial.  

 
O sujeito passivo é intimado, fls. 86 a 88, e recorre da decisão 

proferida pela Primeira Instância a uma das Câmaras Julgadoras do Conselho 
Administrativo Tributário, fls. 90 a 98, onde ratifica a argumentação formulada na peça 
impugnatória e, ao finalizar, requer a improcedência do auto de infração e, 
alternativamente, que o julgamento seja convertido em diligência, a fim de os cálculos 
serem revistos. 

 
É o Relatório. 
 

V O T O 



 

 
 
Redijo este voto com a rejeição do requerido diligencial do processo 

formulado pelo sujeito passivo, com o entendimento de que a base da lavratura do auto de 
infração é o aproveitamento de créditos de ICMS pela entrada de energia elétrica utilizada 
no estabelecimento comercial – Supermercado, procedimento do autuado que causou a 
omissão no recolhimento do imposto, conforme demonstrativo apresentado pelo auditor 
fiscal. A diferença apurada pela fiscalização se fez com os demonstrativos: Resumo de 
Ajustes e Saldos – Débito e Crédito do Imposto - e Resumo CFOPs Entradas. Na 
utilização do contraditório, o sujeito passivo não trouxe esclarecimentos sobre o seu direito 
ao aproveitamento do crédito sobre o consumo de energia elétrica no estabelecimento 
comercial do ramo de supermercado. Por isso, considero, neste momento, ser 
desnecessário o deferido do requerimento do recorrente. 

 
A ausência de instrução da defesa motivou a rejeição do pedido de 

conversão do julgamento em diligência, neste momento de decisão do processo. 
 
Quanto ao mérito, transcrevo o art. 522 do Decreto nº 4.852/97, cujo 

objetivo é definir a ausência de amparo legal para o aproveitamento do crédito tributário 
advindo do consumo de energia elétrica no estabelecimento comercial com atividade 
mercantil de supermercado:  

 

Art. 522. Somente dá direito ao crédito do ICMS: 

[...] 

II - relativamente à energia elétrica e ao serviço de comunicação, até o dia 
31 de dezembro de 2019 (Lei nº 13.772/00, art. 2º): 

a) a entrada de energia elétrica no estabelecimento, quando: 

1. for objeto de operação de saída de energia elétrica; 

2. for utilizada por contribuinte enquadrado no código de atividade 
econômica de indústria. 

 
A legislação tributária estabelece que para o contribuinte ter direito 

ao crédito ele deve atender à obrigação formal de escriturar os valores no prazo e cumprir 
as condições, quando exigida pela legislação tributária, inclusive as vedações legais 
existentes, as quais configuram ausência de violação do princípio da não cumulatividade 
do tributo. 

 
Além disso, a aquisição de energia elétrica consumida no 

estabelecimento comercial de supermercado e com atividade de panificação e 
congelamento de alimentos não caracteriza industrialização.  

 
O crédito de direito do contribuinte é aquele consumido no processo 

de industrialização, condição esta que o supermercado não tem, conforme definido no 
Regulamento do IPI, art. 6º, incisos I e II que esclarecem: embalagens de apresentação 
não se confunde com o acondicionamento para transporte do produto. Naturalmente que a 
atividade de panificação, desenvolvida pelo supermercado, não se define como processo 
de industrialização previsto no Parágrafo Único do art. 46 do Código Tributário Nacional. 
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A atividade de congelamento de alimentos, a panificação, a rotisseria 

e restaurante, açougue e peixaria, frios e laticínios, desenvolvidas pelo supermercado, 
então compreendidas no rol das operações não consideradas industrialização previsto no 
inciso I, alínea “a” do art. 5º do Regulamento do IPI. Essas atividades são acessórias à 
atividade principal da rede de supermercado que é a comercial, o que impossibilita o 
creditamento do ICMS. 

 
Sobre esta questão, o Superior Tribunal de Justiça no Processo de 

Agravo de Recurso Especial nº 79.208 – SC (2011/0273096-5), em sua sentença, 
ementou:  

 
“TRIBUTÁRIO. ICMS. CREDITAMENTO, ATIVIDADE DE 

PANIFICAÇÃO E CONGELAMENTO DE PRODUTOS PERECÍVEIS EM 
SUPERMERCADO. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do 
REsp. nº 1.117.139, RJ, sob o regime do art. 543-C, do Código de Processo Civil, decidiu 
que “as atividades de panificação e congelamento de produtos perecíveis por 
supermercado não configuram processo de industrialização de alimentos, por força das 
normas previstas no Regulamento do IPI (Decreto 4.544/2002), razão pela qual inexiste 
direito ao creditamento do ICMS pago na entrada de energia elétrica consumida no 
estabelecimento comercial”. Agravo regimental desprovido”.  

 
A Jurisprudência do STJ, RMS 27635/GO, RECURSO ORDINÁRIO 

EM AMNDADO DE SEGURANÇA 2008/0186452-2, decidido em 12/04/2011 pela T2- 
Segunda Turma, firmada nesse sentido, firmou o seguinte entendimento: 

 
A prova documental instrutória da defesa (Laudo Técnico) não é apta 

para comprovar que parte da energia elétrica consumida pela impetrante é utilizada em 
processo de industrialização. No que se refere ao laudo técnico, verifica-se que ele foi 
produzido unilateralmente pela impetrante. Assim, o laudo, por si só, não constitui prova 
pré-constituída e suficiente para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo, 
que reconheceu como indevido o aproveitamento de crédito de ICMS, na forma efetuada 
pela impetrante. 

 
No REsp. 1.117.139/RJ, o Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/02/2010, 

aplicando a sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 08/2008, concluiu: 
 
“Presidência/STJ, firmou entendimento no sentido de que as 

atividades de panificação e congelamento de alimentos, realizadas por estabelecimento 
comercial, não se caracterizam como processo de industrialização, razão pela qual 
inexiste direito ao creditamento do ICMS recolhido em relação à energia elétrica 
consumida na realização de tais atividades”. 

 
Em face ao exposto e a utilização da jurisprudência firmada pelo 

Superior Tribunal de Justiça-STJ, ao sujeito passivo não lhe é garantido o direito do 
aproveitamento do crédito tributário avindo do consumo de energia elétrica utilizada no 
estabelecimento comercial do ramo de supermercado, ainda que ele tenha, também, 
atividade de panificação e congelamento de alimentos perecíveis.    

    
Para finalizar o voto desta questão, por unanimidade de votos, 

decido rejeitar o pedido de diligência formulado pela autuada. Quanto ao mérito, também, 
por votação unânime, conheço do recurso, nego-lhe provimento para confirmar a sentença 
singular que considerou procedente o auto de infração. 



 

 
 

Sala das sessões, em 03 de novembro de 2016. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01807/16 
 
Relator: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Omissão de pagamento de 
imposto decorrente de omissão de estorno de crédito. 
Procedência unânime. 
 
Declara-se procedente o lançamento que que exige imposto 
omitido decorrente da falta de estorno de crédito. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 09 
de agosto de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do recurso do 
Contribuinte para o Conselho Pleno, negar-lhe provimento para manter a decisão cameral 
que considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria 
Morato, Paulo Diniz, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli 
Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, Valdir Mendonça Alves, 
Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Rodolfo Ramos 
Caiado, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, José Paixão de 
Oliveira Gomes, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges e Nivaldo Carvelo Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O Fisco exige do sujeito passivo o ICMS no valor de R$ 88.272,37 
(oitenta e oito mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e sete centavos), mais 
consectários legais, decorrente da falta de estorno, no período de janeiro a dezembro de 
2005, de créditos relativos às entradas de mercadorias, cujas  saídas foram contempladas 
com redução de Base de Cálculo.  

  
Trata-se de reautuação do Processo nº 3 0234216 222 75 (fls. 10 a 

89), anteriormente anulado. 
 
Citados como infringidos os artigos 61, §3.º; e 64, da Lei 11.651/91, 

c/c art. 58, I, alínea "b", do Decreto 4.852/97, tendo sido proposta a penalidade prevista no 
art. 71, IV, alínea "a", da Lei 11.651/91, com redação da Lei 14634/2003.  

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, 

Detalhamento do Crédito Tributário (fls. 3), Nota Explicativa (fls. 5 a 6), cópia do Ofício n° 
102/2011/2011-CRF/SR (fls. 8 a 8) e cópias de peças do Processo nº 3 0234216 222 75 
(fls. 10 a 89), anteriormente anulado. 

 
Intimado em 04.07.2011 (fls. 95), o sujeito passivo apresenta 

impugnação (fls. 98), pedindo a improcedência do lançamento, alegando que restará 
evidenciada a inconsistência do Auto de Infração quando da juntada dos documentos 
pertinentes. 

 
Encaminhados os autos para julgamento em Primeira Instância, o 

julgador exara o Despacho nº 0727/11 (fls. 112), determinando o encaminhamento dos 
autos ao NUPRE de Goiânia, para que o titular determine o saneamento dos mesmos. 



 

 
Saneado, o feito retorna à Primeira Instância, tendo o julgador 

proferido a Sentença nº 4372/2011 (fls. 114 a 115), decidindo pela procedência do auto de 
infração.   

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 119 a 

124), após relatar os fatos, transcreve dispositivos legais, pedindo a improcedência do 
lançamento, alegando não ter cometido a infração. 

 
Anota que o cálculo apresentado pela autoridade fiscal está 

inconsistente, pois o estorno está sendo considerado sobre o total dos créditos e não 
somente sobre os créditos excedentes a 7%, conforme especificado no RCTE. 

 
Junta planilha contraditória (fls. 125 a 128).  
 
A Terceira Câmara, por meio da Resolução n° 101/2012 (fls. 130), 

sobrestou o julgamento do presente processo para o dia 22.08.2012. 
 
Mediante o ACÓRDÃO N.º 1308/2013, a III CJUL decide por 

unanimidade de votos afastar a preliminar de nulidade do lançamento por insegurança na 
determinação da infração. No mérito, por maioria de votos, decide pela procedência do 
lançamento. 

 
Em recurso ao Pleno, o sujeito passivo pugna pela improcedência do 

lançamento, pois o estorno está sendo considerado sobre o total de créditos, e não sobre 
a proporcionalidade, conforme especificado em regulamento. 

 
Relatados, passo ao voto. 
 
  

V O T O 

 
Cuida-se de julgamento de recurso do sujeito passivo ao Pleno, cujo 

escopo é a reforma de decisão cameral que declarou a procedência de lançamento no 
qual o Fisco exige do sujeito passivo o ICMS no valor de R$ 88.272,37 (oitenta e oito mil 
duzentos e setenta e dois reais e trinta e sete centavos), mais consectários legais, 
decorrente da falta de estorno, no período de janeiro a dezembro de 2005, de créditos 
relativos às entradas de mercadorias, cujas  saídas foram contempladas com redução de 
Base de Cálculo. 

 
Objetivando melhor entendimento, transcrevo abaixo as disposições 

constantes do artigo 61, caput, e § 3°, do Código Tributário Estadual (CTE), e artigo 58, I, 
“b”, do Regulamento do CTE (RCTE): 

 
CTE: 
Art. 61. O sujeito passivo deverá efetuar o estorno do imposto de que se tiver 
creditado, sempre que o serviço tomado, a mercadoria ou bem entrados no 
estabelecimento, quando: 

I - imprevisível a ocorrência das circunstâncias seguintes, na data da entrada 
da mercadoria ou da utilização do serviço que: 

a) for objeto de saída ou prestação de serviço correspondente isenta ou não-
tributada;  



 

                                (...) 
 
§ 3º O disposto neste artigo também se aplica à operação ou prestação 
subseqüente contemplada com redução de base de cálculo, hipótese em que 
o estorno será proporcional a essa redução. 
 
 

 
RCTE: 
 
Art. 58. O sujeito passivo deve efetuar o estorno do imposto de que se tiver 
creditado, sempre que o serviço tomado, a mercadoria ou bem que entraram 
no estabelecimento, quando (Lei nº 11.651/91, art. 61): 
 
I - sendo imprevisível a ocorrência das circunstâncias seguintes, na data da 
entrada da mercadoria ou bem, ou da utilização do serviço, forem: 
                              (...) 
b) objeto de saída ou prestação de serviço correspondente contemplada 
com redução de base de cálculo, hipótese em que o estorno é proporcional a 
essa redução (destaco); 
                               
 
  

 
Reproduzo também a redução atual do artigo 8°, XIII, do Anexo IX do 

RCTE: 
 
Art. 8º A base de cálculo do ICMS é reduzida: 
                                 (...) 
XIII - na saída interna com produto de informática, telecomunicação ou 
automação relacionado no Apêndice IV deste Anexo, de tal forma que resulte 
a aplicação sobre o valor da operação do equivalente ao percentual de 7% 
(sete por cento), ficando mantido o crédito do imposto até o limite de 7% 
(sete por cento), devendo ser observado o seguinte (Lei nº 13.194/97, art. 2º, 
I, "a", 3): 

                                   
A redação do inciso XIII do artigo 8.º do Anexo IX do RCTE-GO 

vigente na data dos fatos geradores das obrigações tributárias era assim:  
 

XIII - na saída interna com produto de informática, telecomunicação ou 
automação relacionado no Apêndice IV deste anexo, de tal forma que resulte 
a aplicação sobre o valor da operação do equivalente ao percentual de 7% 
(sete por cento), ficando mantido o crédito correspondente à aplicação do 
percentual de 58,33% (cinqüenta e oito inteiros e trinta e três centésimos por 
cento) sobre o valor do imposto relativo à entrada, devendo ser observado o 
seguinte (Lei nº 13.194/97, art. 2º, I, “a”, 3): 

 
Infere-se dos autos que a presente autuação refere-se a ICMS 

omitido, relativo ao exercício de 2005, originado do não estorno de crédito alusivo às 
entradas de mercadorias, cujas saídas foram contempladas com a redução de base de 
cálculo. 

 
O contribuinte realizou operações com base de cálculo reduzida e 

efetuou estornos de créditos em valores menores que o estorno devido, omitindo portanto 
estornos de créditos e o imposto ora exigido, consoante fls. 25, 29 e 34 a 45. 

 

../CTE/CTE.htm#A61
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No afã de buscar a improcedência do lançamento, a defesa alega 
inconsistência no cálculo apresentado pela autoridade fiscal, pois o estorno está sendo 
considerado sobre o total dos créditos e não somente sobre os créditos excedentes a 7% 
conforme especificado no RCTE (Anexo IX, art. 8°, XIII). 

 
Sobre o questionamento da defesa, anoto que o cálculo do ICMS a 

ser estornado, em razão da redução da base de cálculo para uma alíquota final de 7% 
(sete por cento), realizado pela fiscalização (fls. 34 a 45), está em conformidade com o art. 
8°, XIII, do Anexo IX do RCTE, acima reproduzido na versão vigente na data dos fatos 
geradores das obrigações tributárias.  

 
Diante do exposto, conheço do recurso do sujeito passivo, nego-lhe 

provimento para confirmar a decisão cameral que considerou procedente o auto de 
infração. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 17 de novembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01831/16 
 
Relator: Conselheiro Elias Alves dos Santos 
 

 
EMENTA: ICMS. Omissão de pagamento de imposto decorrente 
da escrituração indevida de crédito outorgado. Procedência. 
Maioria. 
 
É lícito ao fisco estornar o crédito outorgado apropriado 
indevidamente pelo sujeito passivo, pois este benefício, para ser 
legítimo, deve observar a legalidade. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 10 de agosto de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Elias Alves dos Santos e Nivaldo 
José Mendes. Vencido o Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho, que votou pela 
improcedência do lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta dos presentes autos que o sujeito passivo omitiu o 
pagamento parcial do ICMS nos meses de agosto a novembro de 2011 e outubro e 
dezembro de 2012, em razão de apropriação a maior de crédito outorgado deste imposto 
quando das saídas interestaduais de mercadorias a contribuinte do ICMS na escrituração 
fiscal digital, relativamente a bebidas quentes e rações para animais pet nos meses de 
2011 acima citados. Já em 2012 foram excluídas do referido benefício fiscal apenas 
rações e bebidas frias. 

Em consequência, deverá pagar o ICMS recolhido a menor na 
importância de R$ 27.680,13 (vinte e sete mil, seiscentos e oitenta reais e treze centavos), 
mais acréscimos legais.  

  
A autoridade lançadora indicou como infringida as disposições dos 

artigos 64 da Lei nº 11.651/91 - CTE, combinado com os artigos 10 e 11, III, do Anexo IX 
do Decreto 4852/97 - RCTE e propôs a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, IV, 
"a", do CTE, com redação da Lei nº 17.917/12.  

 
O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: anexo 

estruturado - detalhamento do crédito tributário, CD-R contendo demonstrativos, auditoria 
básica do ICMS, relatório de crédito outorgado apropriado a maior e extratos da EFD (fls. 
03/38). 

 
O sujeito passivo foi intimado, conforme documentos de fls. 39 e 40. 
 
Impugnando o feito em Primeira Instância, alegou, em síntese, que 

teria direito ao total do crédito apropriado na forma da legislação concessiva deste 
benefício fiscal, tendo o autuante incorrido em erro ao não considerar várias outras notas 
fiscais de saídas interestaduais no período auditado, pugnando, ao final, pela 
improcedência do feito e juntando CD-R contendo as referidas notas fiscais que alegou 
não terrem sido consideradas pelo autuante (fl. 79). 



 

 
Pela Sentença nº 1099/2016-JULP (fls. 81/84), o julgador singular 

decidiu pela procedência do auto de infração. 
Em sua fundamentação legal, o Julgador monocrático aduziu que a 

autuação se deu em função do aproveitamento indevido de crédito outorgado de ICMS, 
face a procedimentos irregulares do contribuinte, posto que este não observou que nos 
períodos objetos deste lançamento, bebidas, rações e bebidas frias foram excluídas, a seu 
tempo, do benefício do crédito outorgado. 

Ademais, as notas fiscais constantes do CD-R juntado pela autuada, foram 
sim consideradas pelo autuante nesta auditoria, razão pela qual manteve na íntegra a 
inicial. 

  
O sujeito passivo foi novamente intimado, conforme fls. 85/86.  
 

Irresignado, a autuada apresentou recurso voluntário (fls. 88/90), 
reiterando, em suma, a mesma arguição de que teria apropriado o crédito em questão nos 
termos permitidos pela legislação, reapresentando seu pedido de improcedência, sem 
apresentar, objetivamente, nenhuma argumentação nova. 

  
É o relatório. 
 

V O T O 
 
O lançamento do crédito tributário está, sob o aspecto formal, respaldado 

pela legislação tributária estadual reguladora da matéria, identificado e cientificado 
corretamente o sujeito passivo da obrigação tributária, aplicada a norma legal vigente no 
período fiscalizado, descrita com clareza a infração fiscal praticada, proposta a penalidade 
cabível e assegurado à autuada, de forma plena, o exercício do seu direito de defesa, face 
ao princípio jurídico do contraditório, que assegura às partes litigantes amplo direito de 
defesa. 

 
Desta forma, inexiste qualquer fator de nulidade da exordial  
 
Passando à análise do mérito, ressalto que se exige no auto de infração o 

ICMS em decorrência de escrituração indevida de crédito outorgado de ICMS em razão de 
inobservância, por parte da autuada, de que no período de agosto a novembro de 2011 
esta benesse fiscal não se aplicava à saída interestadual de bebidas quentes e rações pet, 
enquanto em outubro e dezembro de 2012 foram excluídas bebidas frias e rações pet, em 
razão dos referidos produtos terem sido incluídos no regime de substituição tributária, 
constante do Apêndice II do Anexo VIII do Decreto 4.852/97 – RCTE.  

Assim, à falta de outros questionamentos, 

provas ou elementos capazes de infirmar o trabalho 

elaborado pelo Fisco, entendo que a ação fiscal não merece 

reparo, devendo, por isso, manter-se incólume o valor 

apurado na inicial. 

 
Pelo exposto, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento para 

considerar procedente o auto de infração, mantendo a sentença recorrida.  
 
 

Sala das sessões, em 23 de novembro de 2016. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01843/16 
 
Relator: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: ICMS. Omissão de pagamento do imposto. 
Escrituração indevida de valores a título de crédito outorgado. 
Inaplicabilidade do benefício fiscal. Aplicação do artigo 166-A do 
CTE. Decisão unânime.  
 
Julga-se procedente o lançamento, quando houver, em 
decorrência de saídas interestaduais de mercadorias, 
apropriação indevida de crédito outorgado. 
 
Aplica-se o disposto no artigo 166 - A do CTE (prazo para o 
sujeito passivo atender à exigência estabelecida em lei, qual 
seja, pagamento do crédito tributário sem juros e multa), quando 
ato da administração tributária incute de forma equivocada no 
espírito do contribuinte a presunção de agir conforme os 
ditames da legislação tributária. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 13 
de setembro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a admissibilidade do 
recurso para o Conselho Pleno, feita pelo Conselheiro Relator, tendo em vista estar a peça 
recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09. Participaram 
do julgamento os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, Paulo Diniz, Victor Augusto 
de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, 
Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, Valdir 
Mendonça Alves, Aldeci de Souza Flor, Aguinaldo Fernandes de Melo, Luis Antônio da 
Silva Costa, Rodolfo Ramos Caiado, José Paixão de Oliveira Gomes, José Pereira 
D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves 
Borges e Nivaldo Carvelo Carvalho. Quanto ao mérito, também por votação unânime, 
conhecer do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, negar-lhe provimento para 
manter a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração, porém, com 
aplicação do art. 166-A, do CTE. Participaram do julgamento os Conselheiros Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Paulo Diniz, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, 
Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de 
Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, Valdir Mendonça Alves, Aldeci de Souza Flor, 
Aguinaldo Fernandes de Melo, Luis Antônio da Silva Costa, Rodolfo Ramos Caiado, José 
Paixão de Oliveira Gomes, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê 
Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges e Nivaldo Carvelo Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo omitiu o pagamento 
do ICMS, na importância de R$ 58.463,59, em razão da escrituração indevida no ano de 
2006 de valores a título de crédito outorgado, referentes a saída interestadual de 
mercadorias constantes no apêndice II do anexo VIII, pois o benefício fiscal concedido ao 
estabelecimento industrial não se aplica a essa operação conforme IN n.º 326/98- GSF. 
Em consequência deverá pagar o ICMS omitido juntamente com a penalidade e 
acréscimos legais, conforme pormenoriza planilha e auditoria básica do ICMS em anexo.  



 

 
A autoridade lançadora indicou como infringida as disposições do 

artigo 64 da lei n.º 11.651/91, c/c o artigo 11, III, “b”, 2, do Anexo IX, e o artigo 82, ambos 
do Decreto n.º 4.852/97. Infringiu-se também a IN n.º 326/98. Proposta a penalidade do 
artigo 71, IV, “a”, da lei n.º 11.651/91, c/redação da lei n.º 14.634/2003.   

 
Foram identificados como sujeitos passivos solidários: EDNO 

ANTONIO CHAGAS e CLAÚDIA ELIAS EL JALISS SCHUH, nos termos do artigo 45, 
inciso XII da Lei 11.651/91, conforme se vê em fls. 04/05. 

  
O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: nota 

explicativa sobre as auditorias e demais procedimentos realizados na fiscalização da 
empresa indústria e comércio (fls. 06 a 10), identificação do sujeito passivo solidário ou 
responsável tributário (fls.11 a 13), registro (fls.14 a 15), alteração contratual (fls.16 a 24), 
ordem de serviço (fls.25), termo de ocorrência (fls.26 a 27), auditoria básica do ICMS 
(fls.28 a 36), planilha estornos de crédito (fls.37 a 92), cópias de notas fiscais (fls.93 a 
211), de livros de registro de apuração ICMS (fls.212 a 261) e de livros registro de sápidas 
(fls.262 a 622).  

  
A autuada e os solidários foram intimados, conforme documentos de 

fls. 623 a 629, para pagar a quantia exigida ou apresentar Impugnação em Primeira 
Instância. Lavrado termo de revelia dos solidários, conforme se vê às fls.630 a 631. 

  
Intimado, o sujeito principal compareceu aos autos (fls.633 a 634), 

alegando haver realizado as operações interestaduais com apropriação do crédito 
outorgado de 2% (dois por cento), respaldado no artigo 11, inciso III, do Anexo IX, do 
Decreto n.° 4.852/97.  

 
Ao final, requereu que o presente auto seja julgado improcedente. 
 
Juntamente com as razões de impugnação foram trazidos aos autos 

os seguintes documentos: alteração contratual (fls.636), documentos pessoais (fls.637).
  

 
Pela sentença n.º 1075/08- COJP (fls.639 a 641), o julgador singular 

decidiu pela procedência do auto de infração. 
 
 Em sua fundamentação, afirmou que o processo encontra-se 

devidamente instruído com o levantamento fiscal Auditoria Básica do ICMS, em cuja 
conclusão evidenciam-se valores de imposto detalhados em demonstrativo auxiliar mês a 
mês.  

 
Asseverou ainda o julgador que a impugnante não contesta a 

correção do procedimento fiscal, apenas alegando em sua defesa que obedeceu à regra 
legal constante do artigo 11, inciso III, do anexo IX, do RCTE.  

 
A autuada principal e solidários foram intimados (fls.642 a 646) para 

pagar a quantia exigida em virtude de terem sido condenado ou apresentar Recurso 
Voluntário. 

 
A empresa autuada e os solidários compareceram à lide em segunda 

instância (fls.648 a 650). 
 



 

Alegando que a IN n.º 326/98 – GSF fora editada com suporte 
jurídico no artigo 520 do decreto n.º 4.852/98, o qual não atribui competência ao Secretário 
da Fazenda para restringir ou ampliar base de cálculo de imposto, que somente poderá 
ser feita por lei, assevera que referida Instrução Normativa não está resolvendo casos 
omissos, nem tampouco está expedindo normas à aplicabilidade do decreto, e que está 
ampliando a base de cálculo do contribuinte para prejudicar, retirando os benefícios 
concedidos a outras indústrias do Estado de Goiás, e do mesmo ramo de atividade que 
disputa o mercado em outros Estados da Federação.  

 
Ao final, requereu que seja julgado improcedente a exigência fiscal. 
 
Juntamente com a peça recursal foram anexados aos autos os 

seguintes documentos: alteração contratual (fls.651 a 652), documentos pessoais 
(fls.653), instrumento particular de mandato (fls.654), documentos pessoais do 
representante legal (fls.655), alteração contratual (fls.659 a 660) e documentos pessoais 
(fls.661 a 662). 

 
Mediante o Acórdão n ° 1962/2009 (fls. 674 a 677), a Terceira 

Câmara do Conselho Administrativo Tributário decidiu, por unanimidade, conhecer o 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Motivando a decisão cameral, os conselheiros entenderam 
que o contribuinte apropriou-se de créditos outorgados de forma indevida, porque as 
mercadorias estavam excluídas do benefício fiscal, impondo-se a procedência do 
lançamento que o tenha estornado. Concluem afirmando que a exclusão de mercadorias 
do benefício fiscal não constitui majoração ou redução de tributos e nem fixação de 
alíquota do tributo ou da base de cálculo. 

 
Autuado principal e solidários foram intimados (fls.682 a 686) para 

pagar a quantia exigida em virtude de ter sido condenado ou apresentar Recurso ao 
Conselho Pleno. Foi lavrado termo de perempção dos sujeitos passivos solidários. 

O sujeito passivo compareceu à lide (fls.689 a 690), alegando que 
não está demonstrado no processo de forma cristalina os valores dos estornos, os quais 
serão apresentados para apreciação do Conselho Pleno, antes do julgamento, na forma 
de MEMORIAL.  

 
Ao final, requereu a apreciação do recurso para julgar improcedente 

o referido processo. 
 
Conforme a Resolução n.° 92/2014 (fls.696 e 697), o PLENO resolve 

encaminhar os autos à GEPRO, com o escopo de intimar o sujeito passivo a juntar, no 
prazo de 30 dias, cópias dos documentos que constam às (fls.680 a 682) dos autos do 
PAT n.° 30284881 319 59, além de resposta conferida pela Delegacia Regional de 
Fiscalização de Anápolis quanto ao processo n.° 1425/99. 

 
A seguir, que o titular se manifeste acerca da autenticidade das 

respostas conferidas nos autos dos processos n.º s 1428/99- DFA e 102/01- DFA, 
juntando-as aos autos, se necessário, e informando se houve posterior retificação da 
informação ali constante. 

 
A autoridade fiscal apresentou relatórios diligenciais (fls. 717 a 725), 

afirmando que os processos foram anexados conforme se pedia na resolução supracitada. 
 



 

O novo representante do sujeito passivo junta memoriais 
(fls.751/760), no qual pede a improcedência do lançamento, com amparo na dispensa de 
TARE para fruir o benefício fiscal, dada a revogação do artigo 1.º da lei n.º 12.462/94 pelo 
artigo 6.º, II, da lei n.º 13.453/99. 

 
Relatados, passo ao voto. 
 
 

                           V O T O 
 
Cuida-se de julgamento de recurso ao Pleno contra decisão cameral 

unânime de procedência do lançamento no qual o Fisco acusa o sujeito passivo de haver 
omitido o pagamento do ICMS, na importância de R$ 58.463,59, em razão da escrituração 
indevida no ano de 2006 de valores a título de crédito outorgado, referentes a saída 
interestadual de mercadorias constantes no apêndice II do anexo VIII, pois o benefício 
fiscal concedido ao estabelecimento industrial não se aplica a essa operação conforme IN 
n.º 326/98 - GSF. 

 
Vê-se que, conforme a decisão cameral recorrida, “(...)os créditos 

apropriados pelo contribuinte são indevidos, porque as mercadorias estavam excluídas do 
benefício fiscal por imposição da Instrução Normativa n.º 326/98-GSF, impondo a 
procedência do lançamento que o tenha estornado.“ 

 
Infere-se dos autos que a legislação veio a dispensar TARE para a 

fruição do benefício fiscal da redução da base de cálculo. Não havia, portanto, dispensa 
de TARE para fruir o benefício fiscal do crédito outorgado, que é o caso deste autos. 

 
Entretanto, houve informação equivocada do titular da Delegacia 

Fiscal de ANÁPOLIS (fls.785), mediante o DESPACHO n.º 029/01 – DFA, no sentido de 
que “(...) a firma não necessita de Termo de Acordo de Regime Especial para utilizar os 
benefícios previstos no artigo 8.º, inciso VIII, e artigo 11, inciso III, ambos do Anexo, do 
RCTE, bastando que a firma atenda às normas estabelecidas no RCTE para usufruir os 
referidos benefícios.” 

 
Assim, como afirmamos acima, não havia permissivo legal que 

dispensasse o contribuinte TARE para fruir os benefícios do crédito outorgado (artigo 11, 
VIII, do Anexo IX do RCTE). 

 
Certo é que a informação equivocada do Delegado Fiscal incutiu no 

espírito do contribuinte a certeza da desnecessidade de TARE para fruir o benefício em 
questão. 

  
Portanto, mesmo diante de decisão unânime da Câmara que, 

conforme a IN n.º 326/98 – GSF, decidiu pela procedência do lançamento, é forçoso 
reconhecer que, frente à incerteza gerada pela informação errada da Administração 
Tributária, o contribuinte não pode ser penalizado com multas e juros, devendo responder, 
até certo tempo, apenas pelo tributo corrigido. Desse modo, deve ser aplicado o artigo 100 
do CTN c/c o artigo 166-A do CTE, verbis: 

 

Art. 166-A. O crédito tributário não pago em razão de ato praticado por 
servidor deve ser exigido pela Fazenda Pública Estadual do sujeito passivo, a 
quem o erro não aproveita. 



 

 Parágrafo único. Verificada a falta de pagamento, o sujeito passivo deve ser 
notificado para realizar o pagamento do crédito tributário, no prazo máximo 
de 10 (dez) dias, contados da data da ciência da exigência. 

 

Por todo o exposto, conheço do recurso do contribuinte e dou-lhe 
parcial provimento, no sentido de, diante da informação equivocada da Administração 
Tributária, manter, quanto ao imposto, a decisão cameral unânime, porém, com aplicação 
do artigo 166-A, do CTE, razão pela qual o sujeito passivo deverá ser intimado para em 
até 10 (dez) dias realizar o pagamento do ICMS exigido, atualizado monetariamente. Não 
ocorrendo o pagamento, deve ser exigida a multa por infração e demais acréscimos 
legais. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 29 de novembro de 2016. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01868/16 
 
Relator: Conselheiro Luis Antônio da Silva Costa 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Omissão de recolhimento 
de imposto em razão de aproveitamento indevido de benefício 
fiscal por não observância de condições impostas pela 
legislação tributária. Procedência. Decisão unânime.  
 
O benefício estatuído no artigo 8º, inciso VIII do Anexo IX do 
RCTE não pode ser usufruído pelo contribuinte que tiver débito 
inscrito em dívida ativa no momento da ocorrência do fato 
gerador. Caso seja inobservada essa condição, cabe exigência 
do imposto omitido em razão de tal irregularidade. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de dezembro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por 
insegurança na determinação da infração e a segunda, por cerceamento do direito de 
defesa. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, 
Rickardo de Souza Santos Mariano, Victor Augusto de Faria Morato, Mário de Oliveira 
Andrade e Edson Abrão da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de lançamento com exigência de crédito tributário, por 
realizar saídas de mercadorias, no período de janeiro de 2014 a maio de 2015, com 
utilização indevida de redução da base de cálculo do ICMS, pois se encontrava com 
débitos inscritos em dívida ativa. 

Foram indicados como infringidos os arts. 15 e 64 da Lei 11.651/91 
combinado com o art. 86 do Decreto 4.852/97. A penalidade proposta é a tipificada pelo 
art. 71, IV A da Lei 11.651/91 com redação da Lei 17.519/11. 

Os autos foram instruídos com a Auditoria Básica do ICMS, 
Relatórios Sintéticos e Analíticos de Benefícios Condicionados – Redução de Base de 
Cálculo, Consulta aos autos de infração nºs 4 0111044 254 04 e 4 0111044 229 01, 
comprovando seus respectivos atos de inscrição em dívida ativa. 

Os arquivos e demonstrativos que deram suporte à autuação foram 
gravados em mídia digital, com cópia entregue ao sujeito passivo, fls. 33, conforme 
determina a Instrução Normativa nº 916/08. 

Regularmente intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação em 
primeira instância. A defesa apresentada alega, em preliminar, a nulidade do lançamento 
por cerceamento ao direito de defesa. Alega que foi notificada, somente em março de 
2015, do ato de inscrição em dívida ativa e que, em 23 de abril de 2015, ofereceu 
garantias visando à suspensão do crédito tributário exigido. 

Afirma que, apesar das providências tomadas, foi publicada, em maio 
de 2015, a Portaria nº 059/2015 suspendendo todos os TAREs concedidos pelo Estado. 
Cita a doutrina e a Constituição Federal para argumentar que o lançamento em questão 
carece de motivação; que os referidos débitos não podem obstar a fruição dos benefícios 



 

fiscais, pois estão sendo discutidos judicialmente e acobertados por garantias, somado a 
provimento judicial, cujos termos afastam os efeitos da Portaria 059/2015. 

Ainda, em preliminar, alega a nulidade do lançamento por ausência 
de demonstração clara do cálculo do crédito exigido e por erro material. Defende que o 
levantamento fiscal inclui saídas de mercadorias originadas dos Estados das Regiões Sul 
e Sudeste, cujo crédito do ICMS pelas entradas foi calculado à alíquota de 7% (sete por 
cento), violando o disposto na Instrução Normativa nº 899/08-GSF, sendo ilegal qualquer 
exigência de estorno. 

No mérito, alega que, de acordo com o § 1º-C, do art. 11, do Anexo 
IX do RCTE, tem direito a usufruir do crédito outorgado em questão, pois cumpre com 
suas obrigações tributárias, inclusive oferecendo garantias visando à suspensão da 
exigibilidade do crédito tributário referente aos autos de infração nºs 4 011104425404 e 4 
0111044 229 01 inscritos em dívida ativa em 23/11/2012. 

Requer que o auto de infração em tela seja declarado nulo. 
Alega ainda que obteve provimento judicial determinando a cessação 
dos efeitos da Portaria nº 059/2015 que suspendeu os TARES concedidos à 
impugnante.  

Alega, por fim, que a penalidade aplicada possui caráter de confisco, 
violando o disposto no inciso IV, do art. 150, da Constituição Federal. Solicita o seu 
cancelamento integral. 

Requer sejam acolhidas as preliminares arguidas e, no mérito, 
declarada a improcedência do auto de infração, decretando ainda a abusividade da 
multa aplicada. 

O sujeito passivo, em 12/04/2016, junta aos autos cópia da Portaria 
nº 045/2016-GSF que suspende os efeitos da Portaria nº 059/2015-GSF. Reitera a 
solicitação de improcedência do auto de infração.  

Decisão singular (fls. 136/140) rejeita todos os argumentos postos 
pela defesa e julga procedente o auto de infração. 

Após nova intimação (fls. 141), houve lavratura de Termo de 
Perempção do sujeito passivo (fls. 143).  

Irresignado com tal declaração, sujeito passivo oferece pedido de 
revisão extraordinária (fls. 146/150). Alega ineficácia da intimação do sujeito passivo.  

Após, oferece nova peça defensória (fls. 164/189). 
Inicialmente traz os fatos narrados como infração. Fala da acusação 

fiscal. Aborda a decisão recorrida de primeiro grau.  
Após, questiona nulidade do auto de infração por ausência de 

motivação, teria ocorrido cerceamento do direito de defesa por vício na intimação, e a 
inscrição em dívida ativa seria nula. Alega que só teria sido comunicada da inscrição em 
dívida ativa após tal fato e quando do recebimento de informações referentes aos débitos 
para quitação no Programa Regulariza. Traz extenso arrazoado sobre essa matéria.  

Alega erro material por indevida inclusão de valores anteriores a 
09/05/2.014.  

Quanto ao mérito, faz abordagem de situação que trata do TARE 
082/1.993. Expõe entendimento de que a glosa dos créditos se deu de forma indevida, 
pois o período de 01/05/2.014 a 08/05/2.014 não estaria incluído em tal omissão.  

Argui por último, caráter confiscatório da multa.  
Apresenta também aditamento a pedido de revisão extraordinária 

(fls. 206/207). 
Despacho da presidência (fls. 217), admite pedido, reconhece erro 

na intimação e remete processo para julgamento, com cancelamento da inscrição em 
dívida ativa.    

É o relatório.  



 

Tratam os autos de exigência de crédito tributário, por utilizar de 
forma indevida o benefício fiscal de redução da base de cálculo do ICMS, no período de 
janeiro de 2014 a maio de 2015, visto que não cumpriu condição para a sua fruição, pois 
possuía crédito tributário inscrito em dívida ativa. 

Inicialmente, cabe ressaltar que não identifico no lançamento 
nenhuma das hipóteses de nulidade previstas no art. 20, da Lei 16.469/09. O lançamento 
foi efetuado por autoridade competente e não impedida, o sujeito passivo foi corretamente 
identificado e intimado na forma da lei, garantindo o contraditório e a ampla defesa. Não 
cabe a alegação do sujeito passivo de que não foi notificado do ato de inscrição em dívida 
ativa. 

Os documentos de folhas 126/133 comprovam seu 
total conhecimento desta possibilidade. O sujeito passivo foi devidamente 
cientificado da decisão de Primeira Instância relativa aos processos nºs 4 0111044 
254 04 e 4 0111044 229 01, com intimação para pagamento do crédito exigido ou 
para apresentação de recurso voluntário, sob pena de não o fazendo ser declarado 
perempto e os autos encaminhados para inscrição do débito em dívida ativa.  

Assim, não acato a nulidade arguida pela defesa. 
O benefício fiscal utilizado pelo sujeito passivo é o previsto no 

art.8º,VIII, do Anexo IX do RCTE: 
VIII - de tal forma que resulte aplicação sobre o valor da operação do 
equivalente ao percentual de 10% (dez por cento), na saída interna 
realizada por contribuinte industrial ou comerciante atacadista que 
destine mercadoria para comercialização, produção ou 
industrialização, ficando mantido o crédito, observado o disposto 
no § 2º e, ainda, o seguinte (Lei nº 12.462/94, art. 1º): 
 
Para fundamentar a decisão é conveniente transcrever a 

legislação tributária pertinente à matéria: 
Decretonº4.852/97, o Regulamento do Código Tributário Estadual:  

 
Art. 82. Os benefícios fiscais, com base no ICMS, são 
exclusivamente os previstos neste Capítulo e são concedidos ou 
revogados mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, 
nos termos do art. 155, § 2º, XII, “g”, da Constituição da República 
(Lei nº 11.651/91, art. 40). 
 
Art. 83. São benefícios fiscais (Lei nº 11.651/91, art. 41): 
(…) 
II - a redução da base de cálculo; 
  
Art. 86. Quando o benefício fiscal for concedido sob condição e 
esta não for atendida, o contribuinte perde o direito ao benefício 
e fica obrigado ao pagamento do imposto acrescido das 
cominações legais cabíveis, desde a data da ocorrência do fato 
gerador em que tenha havido a utilização do benefício, ressalvada a 
disposição em contrário.  
Anexo IX do Decreto nº4.852/97 
 
Art. 1º Os benefícios fiscais, a que se referem os arts. 83 e 84 deste 
regulamento, são disciplinados pelas normas contidas neste anexo. 
 
§ 1º A utilização dos benefícios fiscais previstos neste anexo, cuja 



 

concessão tenha sido autorizada por lei estadual, fica condicionada a 
que o sujeito passivo: 
I - esteja adimplente com o ICMS relativo à obrigação tributária cujo 
pagamento deva ocorrer no mês correspondente à referida 
utilização; 
II - não possua crédito tributário inscrito em dívida ativa.(Grifo 
meu) 
(…) 
§ 1º-C A existência de crédito tributário inscrito em dívida ativa, cuja 
exigibilidade esteja suspensa de acordo com o art. 503 deste 
Decreto, ou para o qual tenha sido efetivada a penhora de bens 
suficientes para o pagamento do total da dívida, não constitui 
empecilho à utilização dos benefícios fiscais referidos nos§§1ºe1º-A. 
 
Da leitura do dispositivo legal acima transcrito, evidencia, de forma 

inconteste, que para usufruir de benefícios fiscais, o sujeito passivo não pode 
possuir crédito tributário inscrito em dívida ativa no momento da ocorrência do fato 
gerador. 

Ao contrário do que alega a defesa, a motivação para lavratura do 
lançamento existe e foi capitulada de forma correta. O 
sujeito passivo teve os créditos tributários constantes dos processos nºs 4 0111044 
254 04 e 4 0111044 229 01, inscritos em dívida ativa em 23/11/2012, com 
respectivos Termos de Inscrição nºs 409087 e 409158. 

Assim, à época de utilização do benefício fiscal, o sujeito passivo se 
encontrava com débitos inscritos em dívida ativa, sem exigibilidade suspensa, estando, 
portanto, impossibilitado de usufruí-lo. 

Não é objeto do auto de infração em tela, o estorno dos créditos 
pelas entradas para fruição do benefício fiscal (alíquota efetiva de 10%), nos termos 
estabelecidos pela Instrução Normativa nº 899/08-GSF. O lançamento tratou da 
glosa do benefício fiscal utilizado, em sua totalidade, visto que, pelas razões 
expostas, o sujeito passivo se encontrava impedido de usufruí-lo. 
O valor do benefício fiscal a ser glosado foi apurado com base nas 
notas fiscais de saída, emitidas pelo sujeito passivo no período fiscalizado, com 
aplicação da redução da base de cálculo do ICMS. Consta do campo 2 do Anexo 
Estruturado – Descritivo Complementar da Ocorrência, fls. 5, a observação de que 
eventuais estornos de crédito efetuados pelo sujeito passivo em sua Escrituração 
Fiscal Digital, nos termos da Instrução Normativa nº 899/08-GSF, foram 
compensados pela auditoria.  

Não acato, portanto, a alegação de nulidade do 
lançamento por erro material. Conforme extratos dos referidos autos de infração, fls. 
134/135, cabe ressaltar que estes continuam inscritos em dívida ativa, sem fornecimento 
de garantias e incluídos em petição de execução fiscal. 
Cabe ainda ressaltar que o lançamento foi efetuado em virtude de 
descumprimento de condição prevista pela legislação tributária para fruição de 
benefício fiscal, não tendo relação com a suspensão de Termos de Acordo, 
determinado pela Portaria nº 059/15-GSF ou com suas reativações, conforme 
Portarianº045/16-GSF. 
 

Deixo de apreciar a alegação quanto ao caráter confiscatório da 
multa aplicada, em virtude do previsto no art. 6º, § 4º da Lei 16.469/09, que veda decisão, 
por parte deste órgão julgador, que implique em apreciação ou declaração de 
inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato expedido pela administração tributária. 
 



 

Assim, por ter sido com total observância ao disposto no art. 142, do 
CTN e de não ter sido apresentado pelo sujeito passivo nenhum argumento ou fato 
capaz de ilidir a pretensão fiscal, entendo que o lançamento deve prosperar.  

 
                                  Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, nego-lhe 
provimento para em preliminar, não acolher nenhuma das nulidades requeridas e, quanto 
ao mérito, decidir pela PROCEDÊNCIA do auto de infração.  

 
 
 

Sala das sessões, em 05 de dezembro de 2016. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01871/16 
 
Relator: Conselheiro Valdir Mendonça Alves 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica. 
Insegurança na determinação da infração. Rejeitada. Preliminar 
de exclusão de solidários da lide. Acolhida. Mérito. ICMS. 
Obrigação principal. Omissão de imposto decorrente da 
escrituração indevida de crédito da aquisição de óleo diesel não 
consumido em processo industrial. Proedência em parte. 
 
1. Rejeita-se a arguição de insegurança na determinação da 
infração, não havendo no processo vício formal que ensejasse a 
nulidade do procedimento fiscal; 
 
2. Os sócios, os gerentes, os administradores, os presidentes, 
etc que não tenham agido com excesso de poderes, ou infração 
de contrato social ou estatutos, ou concorrido para a prática de 
ilícito tributário, nos termos sentenciados pelo Superior Tribunal 
de Justiça, não podem ser sujeitos passivos solidários da lide; 
 
3. Não se considera consumido no processo de industrialização 
o combustível utilizado para o transporte da matéria-prima do 
local de sua extração ou produção até o local de início da linha 
de produção ou de armazenamento; da matéria-prima do local 
de armazenamento até o local de início da linha de produção; e 
do produto em elaboração entre os diversos locais de 
industrialização, nos casos em que a industrialização do 
produto seja executada por etapas.(Instrução Normativa n° 
990/2010-GSF, art. 4°, § 2°); 
 
4. O valor inicial da exigência deve-se conformar àquele apurado 
em revisão realizada nos autos, tendo esta detalhado os itens 
passíveis de aproveitamento de crédito, segregando-os 
daqueles que não poderiam gerar aproveitamento de crédito do 
ICMS. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 07 de outubro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Valdir Mendonça 
Alves, José Pereira D'abadia, Gilmar Rodrigues de Almeida, José Luiz Rosa e Washington 
Luis Freire de Oliveira. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, dar-
lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e considerar 
parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 43.112,95 (quarenta e 
três mil, cento e doze reais e noventa e cinco centavos), conforme planilha constante às 
fls. 347 a 352. Foram vencedores os Conselheiros Valdir Mendonça Alves, José Pereira 
D'abadia e José Luiz Rosa. Vencidos os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida e 
Washington Luis Freire de Oliveira, que votaram pela procedência do auto de infração. E, 
por maioria de votos, acolher a preliminar de exclusão dos solidários da lide, arguida pelo 



 

sujeito passivo. Foram vencedores os Conselheiros Valdir Mendonça Alves, José Pereira 
D'abadia e José Luiz Rosa. Vencidos os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida e 
Washington Luis Freire de Oliveira, que rejeitaram a preliminar de exclusão dos solidários 
da lide. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 
escriturou indevidamente crédito de ICMS de aquisição de óleo diesel, no período de 
janeiro de 2011 a junho de 2013, não consumido no processo de industrialização, nos 
termos da Instrução Normativa n° 990/2010-GSF, omitindo o ICMS no valor de R$ 
536.256,94 (quinhentos e trinta e seis mil duzentos e cinquenta e seis reais e noventa e 
quatro centavos), exigido no auto de infração, juntamente com penalidade e acréscimos 
legais. 

 
Citados como infringidos os arts. 58, §3°, II, 64, da Lei 11.651/91, c/c 

art.1, §1°, Anexo IX, do Decreto 4.852/97 e art.86 deste, proposta a penalidade prevista no 
art. 71, IV, "a", da Lei n° 11651/91 c/redação da Lei n° 17917/12. 

 
Identificadas como solidários as pessoas físicas RENATO DE 

SOUZA e LUIZ FERNANDO DE SOUSA, nos termos do art. 45, XII, da Lei n° 11.651/91 
(fls. 06 e 07). 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, Descritivo 

Complementar da Ocorrência (fls. 05); Recibo de Entrega de Relatório Digitais (fls. 08), 
demonstrativos da Auditoria Básica do ICMS (fls. 91 a 99), Planilha de Cálculo do ICMS 
Aproveitado Indevidamente (fls. 100 a 102) e Planilha de Consumo de Óleo Diesel nas 
Diversas Etapas de Transportes/Outras (fls. 103 a 149), dentre outros documentos. 

 
Intimados (fls. 158 a 161), o sujeito passivo e os solidários 

apresentam impugnação (fls. 166 a 190 e 258 a 266), sendo conjunta a impugnação dos 
solidários. 

 
Na impugnação (fls. 166 a 190), o sujeito passivo formula me 

preliminar arguição de nulidade da peça básica, relacionando as hipóteses de 
cerceamento do direito de defesa e de insegurança na determinação, alegando 
incongruência entre descrição e capitulação da infração; falta de indicação dos índices de 
correção monetária e juros; e falta de demonstrativo de cálculo e planilha de itens de 
transporte/outros objeto de estorno. 

 
Caso superadas as preliminares arguidas, no mérito, pede a 

improcedência do lançamento, alegando que a Fiscalização entendeu que a empresa não 
poderia ter aproveitado créditos do ICMS sobre óleo diesel relacionado a atividades de 
transporte/outras, razão pela qual lavrou a autuação fiscal, todavia, o óleo diesel é insumo 
que participa e está integrado ao processo produtivo agroindustrial da impugnante, sendo 
absolutamente indispensável para o indissociável ciclo de cultivo da cana-de-açúcar e 
fabricação de álcool carburante (e subprodutos) no estabelecimento em Montividiu-GO, o 
que torna esta exigência fiscal de estorno de crédito de ICMS indevida.  

 
Alega que o óleo diesel foi consumido no processo produtivo, 

conforme comprova detalhamento juntado aos autos, indicando que o óleo diesel constitui 
insumo/bem intermediário em atividades de transportes/outras essenciais ao processo 
produtivo agroindustrial de fabricação de álcool (e subprodutos), de modo que fica 



 

plenamente autorizado o seu direito ao crédito do ICMS sobre o combustível (óleo diesel), 
em observância ao princípio constitucional da não cumulatividade, previsto no art. 155, § 
2°, I, da Constituição Federal, nos arts. 19 e 20 da Lei Complementar n° 87/96 e no art. 46, 
I, do Regulamento do Código Tributário do Estado (RCTE). 

 
Argui a ilegalidade e inaplicabilidade da Instrução Normativa n° 

990/2010-GSF, citando jurisprudência. 
 
Pondera que mesmo que se considere que o óleo diesel adquirido 

pela requerente é bem de uso e consumo e não insumos (produtos intermediários), o que 
se admite apenas para argumentar, ainda assim a requerente tem direito ao 
aproveitamento dos créditos de ICMS decorrentes dessas operações, por ser 
inconstitucional a vedação a crédito de ICMS nas aquisições de bens destinados a uso e 
consumo realizado até 2020, consoante o art. 33, I, da LC 87/96 e art. 522, I, do RCTE. 

 
Junta Laudo Técnico Descritivo do Processo Industrial (fls. 209 a 

215) e Descritivo de Funções E Essencialidade dos Itens (transporte/outras) 
Desconsiderados pela Fiscalização para Fins de Creditamento de ICMS Sobre Óleo Diesel 
(fls. 228 a 229), dentre outros documentos. 

 
Na impugnação (fls. 258 a 266), os solidários formulam arguição de 

exclusão de seus nomes da lide, alegando que não praticaram qualquer ato com excesso 
de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto, conforme o art. 153, III, do CTN. 
Os solidários ratificaram as alegações formuladas na impugnação do sujeito passivo, 
pedindo a improcedência do lançamento. 

 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, apreciando 

as razões das defesas apresentadas, rejeita as arguições preliminares e, no mérito, decide 
pela procedência do lançamento, inclusive mantendo na lide os solidários arrolados nos 
autos (fls. 06 e 07), consoante a Sentença n° 2391/2016 – JULP (fls. 278 a 283). 

 
Intimados, o sujeito passivo e os solidários apresentam recurso 

voluntário (fls. 294 a 320 e 325 a 345), sendo conjunto o recurso dos solidários.  
 
O sujeito passivo, no recurso, formula em preliminar arguição de 

nulidade da peça básica, relacionando a hipótese de insegurança na determinação da 
infração. Quanto ao mérito, pede a reforma da sentença singular e a improcedência do 
lançamento, reiterando as razões formuladas na fase anterior. 

 
Os solidários, no recurso, formulam arguição de exclusão de seus 

nomes da lide, alegando que não praticaram qualquer ato com excesso de poderes ou 
infração à lei, contrato social ou estatuto, conforme o art. 153, III, do CTN. Quanto ao 
mérito, ratificaram as alegações formuladas no recurso do sujeito passivo, pedindo a 
reforma da sentença singular e improcedência do lançamento. 

 
Posteriormente, o sujeito passivo apresenta memorial (fls. 344 a 

345). 
 
Determinei a juntada de planilhas por mim elaboradas alusivas a 

cálculos do ICMS aproveitado indevidamente pela aquisição do produto óleo diesel, nos 
exercícios de 2011, 2012 e 2013, que apontam a diferença de ICMS no valor de R$ 
43.112,95 (quarenta e três mil cento e doze reais e noventa e cinco centavos), fls. 347 a 
352. 



 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

PRELIMINARES 
 
Apreciando a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela 

autuada, por insegurança na determinação da infração, manifesto-me pela sua rejeição, 
tendo em vista que o sujeito passivo acostou aos autos o detalhamento de sua defesa (fls. 
103 a 149), cobrindo todo o período auditado bem como na folha 99 é detalhado os 
créditos demandados pelo Fisco, não obstante tenha argumentado faltar o detalhamento 
do crédito tributário por completo do período, julgo ter o sujeito passivo conhecimento 
pleno, não causando insegurança. 

 
Prosseguindo, acolho a preliminar de exclusão dos solidários 

RENATO DE SOUZA e LUIZ FERNANDO DE SOUSA da lide, arguida pelo sujeito 
passivo, depois de formar o entendimento que segue: 

 
A indicação dos sócios, identificados nos documentos de fls. 06 e 07, 

para responderem pelo crédito tributário, deve vir acompanhada da comprovação de que 
eles tenham agido com excesso de poderes ou de forma fraudulenta ou prejudicial à 
sociedade, ou, ainda ao arrepio da lei comercial. 

 
O entendimento dominante no Superior Tribunal de Justiça é de que 

“o não-recolhimento do tributo, por si só, não constitui infração à lei suficiente a ensejar a 
responsabilidade solidária dos sócios, ainda que exerçam gerência, sendo necessário 
provar que agiram os mesmos dolosamente, com fraude ou excesso de poderes.” (REsp 
898168/SP, Recurso Especial 2006/0238668-1, julgado em 21/02/2008 e publicado no DJ 
05/03/2008 p.1).  

 
Portanto, os bens dos sócios de uma pessoa jurídica comercial não 

respondem, em caráter solidário, por dívidas fiscais assumidas pela sociedade. A 
responsabilidade tributária imposta por sócio-gerente, administrador, diretor ou equivalente 
só se caracteriza quando há dissolução irregular da sociedade ou se comprovar a prática 
de infração à lei pelo dirigente, e não apenas quando ele simplesmente exercia a gerência 
da empresa na época da ocorrência do fato gerador. 

 
Ademais, o simples inadimplemento não caracteriza infração legal. 

Não existindo prova de que se tenha agido com excesso de poderes, ou infração de 
contrato social ou estatutos, não há que se falar em responsabilidade tributária dos sócios 
a esse título ou a título de infração legal.  

 
Portanto, faço este voto com o entendimento firmado nesta Casa em 

processos que discutem esta questão e cuja razão do acolhimento da preliminar de 
exclusão dos sócios solidários da lide se conserva de acordo com entendimento externado 
em outros julgados semelhantes desta Casa.  

 
MÉRITO 

 
Reclama-se no auto de infração o ICMS no valor de R$ 536.256,94 

(quinhentos e trinta e seis mil duzentos e cinquenta e seis reais e noventa e quatro 
centavos), juntamente com penalidade e acréscimos legais, imposto omitido e decorrente 



 

da escrituração indevida de crédito de ICMS de aquisição de óleo diesel, no período de 
janeiro de 2011 a junho de 2013, não consumido no processo de industrialização, nos 
termos do art. 4°, § 2°, da Instrução Normativa n° 990/2010-GSF: 

 
Art. 4º [...] 
 
§ 2º Não se considera consumido no processo de industrialização o 
combustível utilizado para o transporte: 
 
I - da matéria-prima do local de sua extração ou produção até o local de 
início da linha de produção ou de armazenamento; 
 
II - da matéria-prima do local de armazenamento até o local de início da 
linha de produção; 
 
III - do produto em elaboração entre os diversos locais de industrialização, 
nos casos em que a industrialização do produto seja executada por etapas. 

 
Na Primeira Instância, o julgador singular não acatou as pretensões 

do sujeito passivo, uma vez que a diferença que motivou a autuação foi fundamentada no 
cálculo de créditos indevidos de aquisição de óleo diesel, considerado pelo Fisco como 
uso e consumo do estabelecimento e não como insumos do processo produtivo. 

 
Vindo o processo a julgamento em Segunda Instância e a mim 

distribuído, passo à análise do feito, notando que nos levantamentos efetuados que foram 
motivadores do auto de infração, relativo aos anos de 2011, 2012 e 2013, totalizou R$ 
536.256,94 (quinhentos e trinta e seis mil duzentos e cinquenta e seis reais e noventa e 
quatro centavos) de crédito indevido de ICMS. 

 
No caso em julgamento entendo que, de forma técnica, nem todos os 

itens de transportes mencionados nas planilhas constantes do processo às fls. 100, 101 e 
102 e os detalhamentos de tais atividades constantes das fls. 228 e 229 elaborados pelo 
sujeito passivo, podem ser consideradas como sendo processo de produção 
agroindustrial, como Transporte de Cascalho, Oficina Volante, Administração, Gerente 
Agrícola, Oficina, Limpeza do Pátio, Serviços Gerais, Manutenção do Pátio, Limpeza do 
Tanque e Manutenção de Estradas, sendo que os demais itens realmente não devem ser 
considerados no processo. 

 
Revisei então os cálculos e elaborei levantamento comparativo (fls. 

347 a 352), em que detalhei os itens considerados como sendo passíveis de 
aproveitamento de crédito, segregando-os daqueles que realmente não poderiam gerar 
aproveitamento de crédito do ICMS, apontando para um crédito indevido nos exercícios de 
2011, 2012 e 2013 no valor de R$ 43.112,95 (quarenta e três mil, cento e doze reais e 
noventa e cinco centavos). 

 
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade da peça básica, 

arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração. Quanto ao mérito, 
conheço do recurso, dou-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença 
singular e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 
43.112,95 (quarenta e três mil, cento e doze reais e noventa e cinco centavos), conforme 
planilha constante às fls. 347 a 352. Acolho a preliminar de exclusão dos solidários da lide, 
arguida pelo sujeito passivo. 



 

 
 

Sala das sessões, em 05 de dezembro de 2016. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01903/16 
 
Autora do Voto Vencedor: Conselheira Nislene Alves Borges 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Omissão de imposto 
decorrente da escrituração indevida de créditos. Procedente. 
Decisão unânime.  Preliminar de exclusão do solidário da lide. 
Rejeitada. Decisão não unânime.  
 
I - A legislação (art. 522, inc. II do Decreto n° 4.852/97-RCTE) não 
permite ao estabelecimento cadastrado como comércio varejista 
aproveitar como crédito o valor do ICMS relativamente a energia 
elétrica consumida em seu estabelecimento; 
 
II - Declara-se procedente o auto de infração que exige imposto 
omitido decorrente da escrituração de crédito relativo a energia 
elétrica, indevidamente apropriado pelo sujeito passivo; 
 
III - Há subsunção do interesse comum descrito no art. 45 do 
CTE a qualidade de administrador, detentor psíquico dos rumos 
a serem tomados pela empresa. Responderá, portanto, pelo 
ICMS decorrente do lançamento e a multa pecuniária que lhe for 
correspondente. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 13 
de setembro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do recurso do 
Contribuinte para o Conselho Pleno, negar-lhe provimento para manter a decisão cameral 
que considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os 
Conselheiros João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, 
Gilmar Rodrigues de Almeida, Paulo Diniz, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão 
da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, 
Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, Valdir Mendonça Alves, Aldeci de 
Souza Flor, Aguinaldo Fernandes de Melo, José Paixão de Oliveira Gomes, Mauricio 
Ribeiro de Paiva, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia e Marlene 
Maria da Silva Ruguê Bernardes. E, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão 
do solidário da lide, arguida pela autuada. Foram vencedores os Conselheiros Nislene 
Alves Borges, Gilmar Rodrigues de Almeida, Victor Augusto de Faria Morato, Mário de 
Oliveira Andrade, Lidilone Polizeli Bento, Heli José da Silva, Aldeci de Souza Flor, José 
Paixão de Oliveira Gomes, Washington Luis Freire de Oliveira, Marlene Maria da Silva 
Ruguê Bernardes e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que 
proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros João Divino de Brito, Nivaldo 
Carvelo Carvalho, Paulo Diniz, Edson Abrão da Silva, Nivaldo José Mendes, Rickardo de 
Souza Santos Mariano, Valdir Mendonça Alves, Aguinaldo Fernandes de Melo, Mauricio 
Ribeiro de Paiva e José Pereira D'abadia. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo omitiu o pagamento 
do ICMS, na importância de R$ 16.702.91, em razão da escrituração indevida de crédito 



 

do ICMS relativamente a energia elétrica utilizada no estabelecimento comercial, no 
período de maio de 2006 a dezembro de 2006, conforme auditoria básica do ICMS, 
demonstrativos e documentos anexos. Em consequência deverá pagar o ICMS omitido 
juntamente com penalidade e acréscimos legais. 

A autoridade lançadora indica como infringida as disposições dos 
artigos 58, §3°, II e 64 do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) combinado 
com os artigos 522, II do Decreto 4852/97. Proposta a aplicação da penalidade prevista 
no artigo 71, IV, "a" do CTE, com redação da Lei nº 14634/2003. Arrolado como sujeito 
passivo solidário, Volmir Paeze, nos termos do artigo 45, inciso XII, da Lei 11.651/1991. 

Foram anexados os seguintes documentos: detalhamento do crédito 
tributário, identificação do sujeito passivo solidário, extrato da JUCEG, notificação fiscal, 
auditoria básica do ICMS, demonstrativos dos créditos apropriados indevidamente, livro 
de registro de apuração do ICMS, consulta por auto, fls.03 a 75. 

Os sujeitos passivos, devidamente intimados, apresentam 
impugnação à primeira instância de julgamento, fls.83 a 91 e fls.112 a 116, na qual 
alegam que se encontram protegidos pelo instituto da espontaneidade, face à consulta 
formulada a superintendência de administração tributária. Entende também que, atua no 
ramo de supermercados, mas que alguns produtos são industrializados pela própria 
autuada, como panificação e confeitaria e cortes, preparação de linguiças, salames, 
almôndegas, etc, bem como embalagem de carcaça bovina. 

Afirma ainda que, providenciou a alteração de sua Ficha de Alteração 
Cadastral - FAC incluindo as atividades industriais como atividades econômicas 
secundárias. 

O sujeito passivo solidário argui que entende indevida sua inclusão 
na lide, por se tratar de sociedade por responsabilidade limitada e por não ter ocorrido 
quaisquer das hipóteses previstas no artigo 135 CTN. 

Juntam aos autos laudo de consumo de energia elétrica pelo 
estabelecimento e pedem que se julgue improcedente o auto de infração com exclusão 
da lide do sujeito passivo solidário. 

Pela Sentença de n° 6970/09 - JULP, fls.122 a 125. O julgador 
singular decidiu pela procedência do auto de infração. 

Mediante sua fundamentação, entende que já poderia ter pago o 
imposto devido com o benefício da espontaneidade, preferindo, entretanto, impetrar 
mandado de segurança, cujo início da ação judicial não suspende a exigibilidade do 
crédito tributário, salvo a concessão de liminar respectiva, não alegada e nem provada 
pelo impugnante. 

Afirma que o fato de o sujeito passivo desenvolver atividades tidas 
por industriais em seu estabelecimento, não lhe confere direito de aproveitamento de 
crédito do ICMS na aquisição de energia elétrica, visto que a legislação permite utilização 
do referido crédito pelas entradas somente ao contribuinte enquadrado no código de 
atividade econômica de indústria. No entanto, o sujeito passivo aproveitou-se de valores 
a título de crédito, referente as aquisições de energia elétrica, por meio de registro deste 
no livro registro de apuração do ICMS, de acordo com a documentação juntada que 
possibilita a identificação das operações e dos valores indevidamente creditados, 
incorrendo, assim, em infração à legislação tributada estadual. Nega o pedido de 
exclusão do solidário da lide. 

Intimados a apresentarem Recurso Voluntário, fls.126 a 128, os 
sujeitos passivos apresentaram manifestação, fls.130 a 134 e fls.147 a 155, na qual 
ambos reafirmam suas alegações com base na peça defensória da instância a quo.  



 

No mais, reafirma que não existe justificativa para o prosseguimento 
do pleito da fazenda pública, primeiro que está aproveitando o crédito de ICMS sobre 
energia elétrica apenas sobre a parcela utilizada nos processos de industrialização. E 
segundo, porque, embora desnecessário, ainda assim, se encontra cadastrada junto à 
fazenda pública estadual com o código de atividade economia de indústria. Acrescenta 
em sua defesa jurisprudência de decisões originárias do STF. 

Por meio do Acordão de n°820/2013, fls.170 a 176, a Primeira 
Câmara Temporária do CAT decidiu rejeitar a preliminar de exclusão do solidário da lide. 
Quanto ao mérito, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença 
singular que considerou procedente o auto de infração. 

Conforme sua fundamentação, entende que, quanto ao pedido de 
exclusão da lide do sujeito passivo solidário, não acolhe, uma vez que, na condição de 
sócio administrador, participa diretamente da gestão da empresa, e, por conseguinte, da 
decisão de que decorreu a prática da infração a Lei n°11.651/1991. 

Resta ainda, que o sócio administrador, possui claro e inequívoco 
interesse comum com a empresa na situação que venha a se constituir fato gerador do 
ICMS. Além disso, o sócio administrador está expressamente designado em lei estadual 
como sujeito passivo solidário. 

Quanto ao mérito, destaca que o direito ao aproveitamento do crédito 
relativo à entrada de energia elétrica consta da Lei Complementar n°87/96. Entende 
ainda que, no caso em apreciação, exercendo a atividade de comércio varejista, a 
autuada não se enquadra no artigo 522, II, "a" do RCTE. Ainda assim, aproveitou-se dos 
créditos relativos às entradas de energia elétrica utilizada no processo de panificação e 
congelamento de produtos perecíveis. Conclui então que, a empresa aproveitou o crédito 
relativo à entrada de energia elétrica e não estava enquadrada no código de atividade 
econômica de indústria, portanto em desconformidade com a legislação tributada 
estadual. 

No que concerne à jurisprudência do STF, há de se ressaltar que a 
mesma não se encontra ainda pacificada, vez que decisões que apontam para mais de 
uma direção, como o Ministro Luiz Fux que não considera a atividade de panificação e 
congelamento de produtos perecíveis por supermercado como um processo de 
industrialização que gere o direito de creditamento do ICMS. 

Os sujeitos passivos, irresignados, apresentam recurso ao Conselho 
Pleno fls.182 a 187, no qual alegam que não se sustenta a decisão do favorável ao Fisco, 
não apenas por contrariar os aludidos regulamentos de ICMS, como também por 
contrariar a norma expressa vigente na CF/88.  

Entende ainda que não há como não entender que a atividade 
panificadora é um processo de industrialização. De diversos produtos agregados, 
mediante processo industrial, criam-se novos e diversificados produtos, prontos para o 
consumo. Aduz que nada impede que uma empresa exerça atividade comercial, vendas 
em supermercados, concomitantemente com atividade produtiva de nova mercadoria. 
Assim, tem-se que a vedação do uso do crédito de energia elétrica empregada e 
consumida no fabrico de pães, se constitui em ilegal discriminação em relação ao 
tratamento tributário aplicado aos demais estabelecimentos dedicados a produção. 

Entende também que não há dúvidas de que a energia elétrica 
consumida e utilizada pela indústria da panificação, se constitui em insumo indispensável 
à fabricação de seus produtos, razão pela qual a apropriação dos créditos de ICMS pela 
entrada é medida que se impõe com as normas constitucionais e infraconstitucionais. Ao 
fim, requer que o auto seja suspenso e requer ainda a improcedência. 



 

O sujeito passivo solidário apresenta recurso, fls.188 a 197, no qual 
requer a exclusão do polo passivo no auto de infração, uma vez que, a responsabilidade 
do sócio fica limitada a integralização de sua cota de capital, não podendo, uma vez 
integralizado o capital social, o patrimônio pessoa do sócio responder pelas dividas 
sociais. Sustenta ainda que, o que responde pela dívidas e obrigações da sociedade é o 
patrimônio da pessoa jurídica e não o pessoal dos sócios, que não se confundem com a 
sociedade. No mais reitera suas alegações com base na impugnação do sujeito principal. 

É esse o relatório. 
 
 

                                         V O T O  
 

Diretamente à questão primordial, adentro o mérito destacando que o 
artigo 522 do Regulamento do Código Tributário Estadual (RCTE) estabelece que o 
contribuinte somente tem direito ao crédito do ICMS pela entrada de energia elétrica 
quando for objeto de saída de energia elétrica ou for utilizado por contribuinte 
enquadrado no código de atividade econômica de indústria: 

 
Art. 522. Somente dá direito ao crédito do ICMS: 
[...] 
II - relativamente à energia elétrica e ao serviço de comunicação, até o dia 
31 de dezembro de 2010 (Lei nº 13.772/00, art. 2º): 
 
a) a entrada de energia elétrica no estabelecimento, quando: 

 
1. for objeto de operação de saída de energia elétrica; 

 
2. for utilizada por contribuinte enquadrado no código de atividade 

econômica de indústria; 
 

3. houver operação de saída ou prestação para o exterior, na proporção 
destas sobre as saídas ou prestações totais; 

[...] 

 

O disposto no RCTE, (art. 522, II), acima exposto, decorreu de 
consolidação do art. 2°, I, da Lei n° 13.772, de 28 de dezembro de 2000: 

 
Art. 2º O direito à apropriação do crédito do Imposto sobre Operações 
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação -ICMS, 
previsto na Lei nº 11.651, de 26 de dezembro de 1991, Código Tributário 
do Estado de Goiás -CTE-, durante o período de 1º de janeiro de 2001 até 
31 de dezembro de 2019, fica limitado às seguintes situações: 
 
I - se relativo à entrada de energia elétrica no estabelecimento quando: 
 
a) for objeto de operação de saída de energia elétrica; 
 
b) for consumida no processo de industrialização; 
[...] 

 

A empresa autuada possui como atividade econômica, conforme 
informado no Cadastro de Contribuintes do Estado, pelo próprio, CNAE com 100% de 

file:///E:/Backup%20Acórdãos/Cte/CTE.htm


 

Comércio Varejista, não restando dúvidas, portanto, de que não se enquadra nas 
situações previstas para aproveitamento dos créditos de energia e comunicação previstas 
no RCTE goiano. 

Ressalto, me utilizando de parâmetro referencial, que o Parecer n° 
599/2005-GOT, emitido pela Gerência de Orientação Tributária, vinculada à 
Superintendência da Receita da Sefaz, tratando de resposta à consulta relativa ao 
regime de substituição tributária, concluiu que a consulente não poderia aproveitar 
como crédito o valor do ICMS relativamente a energia elétrica consumida em seus 
estabelecimentos cadastrados como comércio varejista, tendo em vista a vedação do 
crédito do ICMS relativamente a entrada de energia elétrica em estabelecimentos 
outros, que não os cadastrados com o código de atividade econômica de indústria (art. 
522, inc. II do Decreto n° 4.852/97-RCTE). 

Nesse sentido, o próprio Superior Tribunal de Justiça (STJ), Corte 
constitucionalmente responsável pela uniformização da jurisprudência federal, 
interpretando os ditames da LC 87/96, entendeu que as atividades de supermercados, em 
seus setores de padaria, cozinha, restaurante, rotisseria, açougue, peixaria, frios, laticínios 
etc., não poderiam ser consideradas operações de industrialização, por força das normas 
previstas no regulamento do Imposto Sobre Produtos Industrializados (IPI), o Decreto n. 
4.544/2002. 

Tal decisão foi proferida pela Primeira Seção do STJ, em julgamento 
realizado no dia 25/11/2009, nos autos do Recurso Especial nº. 1.117.139/RJ, submetido 
ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008 (recursos repetitivos), o 
que pacifica a questão a favor dos Fiscos Estaduais. 

 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.117.139 – RJ (2009⁄0099551-5) 

RELATOR : MINISTRO LUIZ FUX 

RECORRENTE : SENDAS DISTRIBUIDORA S⁄A 

ADVOGADO : WILLIAN MARCONDES SANTANA E OUTRO(S) 

RECORRIDO : ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Consectariamente, as atividades de panificação e de congelamento de produtos perecíveis por 

supermercado não configuram processo de industrialização de alimentos, razão pela qual 

inexiste direito ao creditamento do ICMS pago na entrada da energia elétrica consumida no 

estabelecimento comercial. 

[…] 

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 

 

No referido julgamento, o Recorrente, uma famosa rede de 
supermercados carioca, defendia que em seu estabelecimento realizar-se-iam, à luz dos 
ditames da legislação do IPI, operações de industrialização nas áreas de “padaria e 
cozinha”, “rotisseria e restaurante”, “açougue e peixaria”; e “frios e laticínios” e, assim, que 
a energia elétrica consumida em tais setores seria passível de creditamento pelo ICMS. 

O STJ, contudo, negou provimento ao Recurso do contribuinte, sob o 
fundamento de que as citadas atividades não poderiam ser configuradas como 
industrialização de alimentos, não fazendo, portanto, os supermercados, jus ao 
creditamento do ICMS pago na entrada da energia elétrica consumida em tais setores. 



 

Nos termos do voto proferido pelo Ministro Luiz Fux (Relator), à luz 
dos ditames do parágrafo único do artigo 46 do CTN e das normas previstas nos artigos 
3º, 4º e 5º, inciso I, “a”, do Decreto 4.544/2002 (Regulamento do IPI), as atividades 
exercidas pelos supermercados nas áreas de panificação e congêneres não poderiam ser 
configuradas como operações de industrialização. 

Com esse julgamento, a matéria restou pacificada no âmbito do STJ 
de forma desfavorável aos supermercados e como o julgamento foi feito sob o rito dos 
recursos repetitivos, a matéria provavelmente será sumulada e não comportará maiores 
discussões à luz do direito federal infraconstitucional. 

No presente procedimento, verifica-se que os elementos de instrução 
da acusação revelam que o contribuinte apropriou-se do crédito relativo à energia elétrica, 
não se limitando ao que expressamente determina o inciso I do artigo 2° da Lei n° 
13.772/2000 e ao inciso II do artigo 522 do Decreto n° 4.852/97, expostos anteriormente, 
porque estando enquadrado no código de atividade econômica de comércio varejista de 
mercadorias, não poderia usufruir do benefício concedido às indústrias para o 
aproveitamento de crédito. Portanto, perfeito se encontra o lançamento, devendo 
prosperar na integralidade. 

Relativamente à matéria apresentada no recurso do sujeito passivo 
quanto à exclusão do solidário da lide, observando que se trata de sócio responsável pela 
administração da empresa, conforme se verifica no contrato social, assim como em outros 
julgados, não acolho o pedido e afirmo que minha decisão encontra respaldo legal na 
disposição contida no art. 45, inciso XII do CTE, segundo o qual será solidária a pessoa 
que por seus atos ou omissões concorra para a prática de infração à legislação, conforme 
se observa da transcrição do mencionado dispositivo legal: 

  
Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na operação 

ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o 

fato gerador da obrigação principal, especialmente: 

[...] 

XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 

administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou 

prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão de que 

forem responsáveis; 

[...] 

 

Com essas considerações, acompanhada pela unanimidade dos 
membros deste Conselho Pleno, conheço do recurso do sujeito passivo, nego-lhe 
provimento para considerar o lançamento totalmente procedente. Relativamente ao pedido 
de exclusão do solidário, por maioria de votos, nego o pedido para manter na lide o sócio-
administrador VOLMIR PAEZE. 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 06 de dezembro de 2016. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01917/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro José Luiz Rosa 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação tributária principal. Escrituração 
indevida de créditos do ICMS relativos ao serviço de transporte 
interestadual prestados com cláusula FOB. Improcedência.  
 
A decisão singular deve ser reformada, quando a formalização 
do processo demonstrar a inexistência do ilícito fiscal, suporte 
do lançamento, situação que ampara a improcedência do auto 
de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 22 de setembro de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente 
o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros José Luiz Rosa, Washington Luis 
Freire de Oliveira, Aguinaldo Fernandes de Melo e José Pereira D'abadia. Vencido o 
Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida que votou pela procedência parcial do auto de 
infração no valor do ICMS de R$ 8.248,17 (oito mil, duzentos e quarenta e oito reais e 
dezessete centavos), conforme fls. 445 e 452. Obs.: A Representação Fazendária 
concordou com a improcedência do auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu o pagamento 
do ICMS na importância de R$ 367.735,51, em razão da escrituração indevida de créditos 
do ICMS, relativos ao serviço de transporte interestadual, CFOP 6353, prestados com 
cláusula FOB, referente ao Exercício de 2009. Em consequência, deverá pagar o imposto 
omitido, juntamente com penalidade e acréscimos legais, conforme demonstrativo e 
documentos anexos. 

Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 65, 
66, inciso II. 67, incisos I e II, da Lei nº 11.651/91, combinado com os artigos 63, § 1º e 2º, 
64, inciso I, §1º, incisos I e II, 71, inciso II, 73, inciso I e 74 do Decreto nº 4.852/97. A 
penalidade proposta para o ilícito fiscal descrito é do artigo 71, inciso IV, alínea “a”, da Lei 
nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 17.917/2012. 

 
O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 03/167. 
 
Devidamente intimado em Primeira Instância (fls. 169), o sujeito 

passivo ingressa com Impugnação às fls. 172/201, alegando, em síntese, que fosse 
verificada a legitimidade do crédito presumido a que teria direito e a existência de 
pagamentos dos valores efetuados antecipadamente. Em seguida, questiona, o caráter, 
ao seu ver, confiscatório da multa aplicada, em ofensa ao artigo 150, inciso IV, da 
Constituição Federal de 1988. Finaliza, requerendo que seja declarada a improcedência 
do presente auto de infração. Acosta aos autos documentos de fls. 202/378. 

 



 

O julgador singular, por meio do Despacho de fls. 380/381 
determinou o encaminhamento dos autos à Delegacia Regional de Fiscalização de 
Goiânia, a fim de que o sujeito passivo seja intimado para apresentação da conciliação, e, 
em seguida, para que a autora do procedimento fiscal faça uma revisão de todo o 
trabalho, informando se foram considerados os valores dos créditos presumidos e as 
conciliações dos documentos de arrecadação juntados e referentes ao período em 
questão. 

 
Em atendimento ao Despacho supra, a autoridade fiscal esclarece 

que a partir das informações prestadas pelo contribuinte foi elaborado um demonstrativo 
com ICMS pago a menor em cada mês do ano de 2009. Ademais, tendo em vista que os 
pagamentos foram realmente realizados embora com erros formais e que o 
aproveitamento do crédito presumido foi feito adequadamente, mesmo que não constasse 
no livro de ocorrências, concluo que a autuação deve ser feita sobre os valores a menor.  

 
Intimado do resultado da revisão fiscal (fls. 394), o sujeito passivo 

comparece ao processo reiterando os argumentos expendidos anteriormente. 
 
Sobreveio a sentença singular de fls. 402/404, pelo qual o julgador 

decidiu pela procedência parcial do lançamento, reduzindo o ICMS recolhido para a 
importância de R$ 200.349,88. Inicialmente afirma que não se tem caracterizada qualquer 
afronta ao artigo 142 do Código Tributário Nacional e não há como esse procedimento ser 
anulado com esse fundamento. Com relação aos cálculos às fls. 386 dos autos, o 
diligenciador aponta em planilha os valores das diferenças dos ICMS persistentes 
mensalmente, portanto, não se tem caracterizado nenhum ato anulatório no presente feito. 

 
A Fazenda Pública anui com essa decisão, conforme fls. 405. 
 
Intimado da decisão singular (fls. 406/407), o sujeito passivo interpõe 

Recurso Voluntário às fls. 411/426, trazendo as mesmas alegações da fase impugnatória.  
 
A Primeira Câmara deste Conselho, por meio da Resolução de fls. 

428/429 determinou o encaminhamento dos autos à Delegacia Regional de Fiscalização 
de Goiânia, a fim de que a autoridade fiscal adote as providências cabíveis 
consubstanciadas às fls. 429 dos autos. 

 
Em resposta, a autoridade fiscal revisora informa que os saldos 

positivos de ICMS apurados nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, julho, 
agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro demonstram que não houve omissão de 
pagamento do imposto. No entanto, no mês de junho o saldo foi negativo no montante de 
R$ 8.248,17, ocasionando omissão de pagamento de ICMS. 

 
Devidamente intimado (fls. 455), o sujeito passivo peticiona às fls. 

458/459, no qual ratifica a manifestação da Coordenadoria de serviços de fls. 431/453. 
 
 
É o relatório. 
 

 

VOTO 



 

Trata o presente processo de omissão de pagamento de ICMS, em 
virtude de aproveitamento indevido de crédito, relativo a prestações de serviços de 
transporte interestadual, prestados com cláusula FOB. 

Inicialmente destaco que não há no processo questões preliminares, 
prejudiciais, de caráter terminativo, a serem apreciadas.   

Dirigindo-me ao mérito do lançamento, entendo que razão assiste ao 
sujeito passivo ao requerer a improcedência do auto de infração. De fato, o contribuinte 
em sua peça defensória demonstrou claramente que a obrigação acessória relativa à 
opção pelo crédito presumido foi cumprida e que recolheu antecipadamente o imposto 
referente às prestações de serviços de transporte objeto da fiscalização. 

Ademais, traçando um paralelo entre o auto de infração e as 
conclusões do fiscal revisor, constata-se que o aproveitamento do crédito presumido foi 
feito adequadamente e que os valores dados como supostamente omitidos foram 
efetivamente pagos pela Recorrente, conforme documentos anexos. 

Noutro aspecto, apesar da Recorrente fazer jus ao crédito 
presumido, o mesmo não foi considerado no cálculo aritmético simples utilizado pela 
autoridade fiscal revisora para identificar o montante supostamente devido.  

Neste contexto, frise-se que, nos termos do artigo 64 do Decreto nº 
4.852/97, o crédito presumido deverá ser apropriado no próprio documento de 
arrecadação, quando não estiver obrigado à inscrição cadastral ou à escrituração fiscal, o 
que, em tese, é inviabilizado, com a lavratura do auto de infração. Vejamos: 

Art. 64. É concedido crédito presumido ao estabelecimento: 

I – prestador de serviço de transporte interestadual e intermunicipal, 
excetuado o de transporte aéreo, no percentual de 20%, aplicado sobre o 
valor do ICMS devido na prestação, que deve ser adotado, opcionalmente, 
pelo contribuinte, em substituição ao sistema normal de creditamento. 

§1º. O prestador de serviço de transporte interestadual e intermunicipal que 
optar pela adoção do crédito presumido de que trata o inciso I do caput deste 
artigo deve: 

I – aplicar essa opção a todos os seus estabelecimentos localizados no 
território nacional; 

II – apropriar o crédito no próprio documento de arrecadação, quando não 
estiver obrigado à inscrição cadastral ou à escrituração fiscal.  

 

Portanto, a empresa ora autuada não pode ser responsabilizada pelo 
débito tributário em comento, tendo em vista que a mesma comprovou a lisura do seu 
procedimento comercial, de forma que, não encontrou obstáculo para a declaração da 
improcedência da peça vestibular deste feito. 

Face ao exposto, voto em consonância com a maioria de meus 
pares, conhecendo do recurso, dando-lhe provimento para reformar a sentença singular e 
considerar improcedente o auto de infração.  

 
 
 

Sala das sessões, em 07 de dezembro de 2016. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01928/16 
 
Relator: Conselheiro Masayuki Missao 
 

 
EMENTA: Processual. Nulidade do auto de infração. 
Cerceamento do direito de defesa. Insegurança na determinação 
da infração. Preliminares arguidas pela parte. Rejeição. ICMS. 
Obrigação principal. Omissão do ICMS em virtude de ausência 
de estorno de crédito outorgado indevidamente aproveitado. 
Procedência parcial. 
 
1.Os vícios processuais devem ser rejeitados quando não 
comprovados os prejuízos alegados, 
 
2.Provado nos autos que o sujeito passivo deixou de estornar 
parte do crédito outorgado indevidamente aproveitado, 
procedente em parte é o auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 18 de abril de 2016, decidiu, por maioria de votos, rejeitar as preliminares 
de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por insegurança na 
determinação da infração e a segunda, por cerceamento do direito de defesa. Foram 
vencedores os Conselheiros Masayuki Missao, Mário de Oliveira Andrade, Rickardo de 
Souza Santos Mariano e Victor Augusto de Faria Morato. Vencido o Conselheiro Edson 
Abrão da Silva. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, dar-lhe 
parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente 
procedente o auto de infração no valor do ICMS de  R$ 2.515.510,86 (dois milhões, 
quinhentos e quinze mil, quinhentos e dez reais e oitenta e seis centavos), considerando o 
pagamento efetuado pelo sujeito passivo de fls. 189, para fins do cálculo de extinção do 
crédito tributário. Foram vencedores os Conselheiros Masayuki Missao, Edson Abrão da 
Silva e Rickardo de Souza Santos Mariano. Vencidos os Conselheiros Mário de Oliveira 
Andrade e Victor Augusto de Faria Morato, que votaram pela procedência do auto de 
infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração, que o sujeito passivo omitiu pagamento 
do ICMS, na importância de R$ 4.821.757,45, em razão de haver deixado de estornar, nos 
meses de junho, novembro e dezembro de 2013, após a compensação na conta gráfica do 
ICMS, percentual do crédito outorgado aproveitado no período de 01 a 12/2013, conforme 
Cláusula Quarta do TARE nº 1186/03, relativo a operação de aquisição de soja produzida 
em Goiás e efetivamente esmagada/industrializada em virtude de: a) não ter alcançado a 
meta no primeiro e segundo semestre conforme Portaria nº 163/06-GSF; b) do excesso da 
quantidade de soja goiana exportada em relação a soja goiana esmagada, conforme 
Portaria nº 164/2006-GSF, tudo conforme demonstrativos e Auditoria Básica do ICMS. Em 
consequência, deverá pagar o imposto acrescido das cominações legais. 

 
Foram infringidos os seguintes dispositivos: artigo 64 da Lei nº 

11.651/91, TARE nº 1186/2006-GSF e Portarias nºs 163 e 164/2006-GSF. A penalidade 



 

proposta corresponde à prescrição do artigo 71, inciso IV, alínea "a", da Lei nº 11.651/91 
com a redação conferida pela Lei nº 17.917/2012. 

 
Para fins de instrução processual foram anexados ao processo: 

Detalhamento do crédito tributário (fls. 03), nota explicativa (fls. 04), descrição 
complementar da ocorrência (fls. 05), Auditoria Básica do ICMS (fls. 06/09), Ajustes Ofício 
5 (fls. 10), ICMS pago – item 31 (fls. 11), observações 2013 (fls. 12), demonstrativo do 
crédito outorgado de 7% sobre a soja goiana esmagada (fls. 13/16), recibo de entrega de 
relatórios digitais (fls. 17) e mídia – CD (fls. 18). 

 
Cientificado, o sujeito passivo comparece aos autos para impugnar o 

auto de infração. De proêmio, argui a preliminar de nulidade da peça básica por  
cerceamento do direito de defesa e insegurança na determinação da infração. Argumenta 
que o auto carece de motivação e fundamentação em face da ausência de demonstração 
clara dos critérios adotados no cálculo do crédito para obter os valores relativos ao estorno 
do crédito outorgado da relação percentual entre soja exportada goiana x soja esmagada 
goiana.  

 
No mérito, argumenta não ter praticado a infração estampada na 

basilar. Em prefação, faz breve preleção sobre as razões que levaram a fiscalização a 
proceder aos estornos nos termos do TARE nº 1186/2003 e Portarias 163/06 e 164/06.  

 
Assevera que em relação ao primeiro deveria aproveitar o crédito no 

montante de R$ 15.345.906,03 (quinze milhões, trezentos e quarenta e cinco mil, 
novecentos e seis reais e três centavos);  que por equívoco, utilizou o referido benefício no 
valor de R$ 17.861.761,32 (dezessete milhões, oitocentos e sessenta e um mil, setecentos 
e sessenta e um reais e trinta e dois centavos); que reconheceu a diferença de R$ 
2.515.855,29 (dois milhões, quinhentos e quinze mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e 
vinte e nove centavos) e desse modo procedeu o recolhimento conforme DARE juntado 
aos autos.  

Que em relação à segunda, não concorda com a diferença no valor 
de R$ 2.305.902,16 (dois milhões, trezentos e cinco mil e novecentos e dois reais  e 
dezesseis centavos) nem com a interpretação do autuante, que a autuação tem fulcro na 
parte final do artigo 1º da referida Portaria. Destaca, ainda, que a previsão do crédito 
outorgado regida pelo inciso XXX, do artigo 11 do Anexo IX do Decreto nº 4.852/97, foi 
emitido pelo Governador do Estado, na condição de Regulamento do ICMS, enquanto a 
Portaria nº 164/2006 é ato do Secretário da Fazenda e que há um conflito entre as 
normas, não podendo a portaria contrariar norma hierarquicamente superior.  

 
Ao final argui o caráter confiscatório da penalidade aplicada e requer 

a improcedência do feito. 
 
Acompanham a impugnatória os seguintes documentos: Procuração 

(fls. 39/41), cópia da Ata da Assembléia Geral Extraordinária (fls. 42/43), cópia do contrato 
social (fls. 44/49), cópias dos demonstrativos elaborados pela autoridade fiscal (fls. 56/66), 
comprovante de pagamento e cópia do DARE 2.1 (fls. 68/69). 

 
O Julgador Singular considerou procedente o lançamento tributário, 

conforme decisão de fls. 71/75.  
 
Em prefação, rejeitou as hipóteses de nulidade processual. 

Argumentou ter sido assegurada à Impugnante seu direito de defesa e contraditório; que 
foi identificado e cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária, aplicada a norma 



 

legalmente vigente no período de ocorrência do fato gerador que se subsumiu a descrição 
fática da infração fiscal, tendo sido proposta a penalidade específica no caso em comento.  

 
No mérito, afirma que a motivação para o lançamento está alicerçada 

no Termo de Acordo nº 1186/06 e Portarias 163 e 164/06; que  está demonstrada de 
forma clara na Auditoria Básica do ICMS e demais papéis de trabalho, demonstrativos e 
nota explicativa, a falta de estorno do crédito pela falta da observância da norma contida 
na Cláusula Quarta do TARE e nas referidas Portarias. Ressalta, ainda, que a autuada 
trouxe somente meras alegações, sem provas válidas, portanto, insuficientes para elidir a 
pretensão fiscal. 

  
Da decisão supra foi intimada a autuada às fls. 76/77 para pagar a 

quantia exigida ou apresentar Recurso Voluntário. 
 
Em Recurso Voluntário (fls. 80/110), a autuada reitera as arguições 

por cerceamento do direito de defesa e por insegurança na determinação da infração. 
Alega falta de motivação e fundamentação para o lançamento, em face da ausência de 
demonstração clara dos critérios adotados no cálculo do crédito para obter os valores 
relativos ao estorno do crédito outorgado da relação percentual entre soja exportada 
goiana x soja esmagada goiana. No mérito, discorre sobre os motivos que levaram a 
fiscalização a proceder os estornos nos termos do TARE nº 1186/2003 e das Portarias de 
nºs 163/06 e 164/06. Destaca, ainda, que a previsão do crédito outorgado regida pelo 
inciso XXX, do artigo 11 do Anexo IX do Decreto nº 4.852/97, foi emitido pelo Governador 
do Estado, na condição de Regulamento do ICMS, enquanto a Portaria nº 164/2006 é ato 
do Secretário da Fazenda e que há um conflito entre as normas, não podendo a Portaria 
contrariar norma hierarquicamente superior. Reclama do caráter confiscatório da multa 
aplicada, em ofensa ao artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal de 1988. Colaciona 
jurisprudências que entende aplicáveis ao caso. Ao final, requer que seja declarada a 
improcedência do auto de infração. Caso isso não ocorra, requer que seja determinada a 
exclusão dos valores recolhidos no montante de R$ 2.736.263,21 concernentes ao 
presente lançamento. 

 
 Acosta cópia da Procuração (fls. 111), cópia da intimação (fls. 113), 

cópia da decisão singular (fls. 114/118), cópia da Ata da Assembleia Geral Extraordinária 
(fls. 119/121) e cópia do contrato social (fls. 122/129). 

 
 Manifestação conforme fls. 132, Bunge Alimentos requer a juntada 

de documentação. 
 
Anexada documentação. 
 
Em Resolução 094/2015, conforme fls. 155 e 156, resolveu 

encaminhar os autos à Gerência Especial de Auditoria afim de esclarecimentos. 
 
Em Atendimento ao Despacho n° 1137/15, conforme fls. 158 a 162, 

esclarecem e concluem que o valor correto do presente auto de infração seria de R$ 
6.658.461,12, sendo R$ 2.515.855,29 em função do descumprimento da portaria. 

Anexaram cópia do auto de infração complementar.  
 
Em Despacho n° 1642/15-GEAT, designaram o auditor fiscal para 

fins de realização das análises fiscais cabíveis.  
 
Intima-se o sujeito passivo conforme fls. 178. 



 

 
O sujeito passivo manifesta-se conforme fls. 180 a 182, alegando 

que em relação ao auto de infração complementar, reduzindo o valor exigido em 
decorrência da substituição da base de cálculo do credito, a requerente aceita a redução 
mas mantém íntegros seus argumentos contrários ao lançamento constantes da peça 
recursal. 

Pede deferimento.  
 
É o relatório. 
 
 

 
VOTO 

 
 
Tratam os autos de omissão no recolhimento do ICMS, na 

importância de R$ 4.821.757,45, (quatro milhões, oitocentos e vinte e um mil e setecentos 
e cinquenta e sete reais e quarenta e cinco centavos) em razão de não haver estornado, 
nos meses de junho, novembro e dezembro de 2013, após a compensação na conta 
gráfica do ICMS, percentual do crédito outorgado aproveitado no período de 01 a 12/2013, 
conforme Cláusula Quarta do TARE n° 1186/03.  

 
O fato gerador do imposto é precedido de operação de aquisição de 

soja produzida em Goiás e efetivamente esmagada/industrializada em virtude de: a) não 
ter alcançado a meta no primeiro e segundo semestres conforme Portaria n° 163/06-GSF; 
b) o excesso da quantidade de soja goiana exportada em relação a soja goiana esmagada 
conforme Portaria n° 164/2006- GSF, tudo conforme demonstrativos e Auditoria Básica do 
ICMS. Por conseguinte, deverá pagar o imposto devido no valor acima mencionado, 
juntamente com penalidade e acréscimos legais. 

 
O presente processo foi submetido a diversas diligências até chegar-

se à presente audiência de julgamento. 
 
A parte passiva reitera no recurso as preliminares de nulidade por 

cerceamento ao direito de defesa e insegurança na determinação da infração, conforme 
determina o Regulamento do Conselho Administrativo Tributário – CAT, Lei n. 
16469/2009, em seus Artigos. 20 e 21, abaixo transcritos, “in verbis”: 

 
Art. 20. São nulos os atos praticados: 
 
I - por autoridade incompetente ou impedida; 
 
II - com erro de identificação do sujeito passivo; 
 
III - com cerceamento do direito de defesa; 
 
IV - com insegurança na determinação da infração. 
 
§ 1º A autoridade que declarar nulidade mencionará os atos por ela 
alcançados e determinará as providências necessárias ao 
prosseguimento do feito. 
 
§ 2º A autoridade competente para julgar deve promover ou 
determinar a correção das irregularidades ou omissões diferentes das 



 

referidas no caput, quando estas influírem na solução do litígio, 
renovando-se a intimação do sujeito passivo, se fato novo advier. 
 
§ 3º As incorreções ou omissões do lançamento, inclusive aquelas 
decorrentes de cálculo ou de proposição de penalidade, não 
acarretam a sua nulidade, quando do processo constarem elementos 
suficientes para determinar com segurança a infração e o infrator. 
 
§ 4º Não causa a nulidade do ato, a participação de autoridade 
incompetente ou impedida, desde que esta participe de forma auxiliar 
e que a autoridade competente pratique o ato e esteja em exercício de 
suas funções. 
 
§ 5º Na hipótese do inciso II do caput, quando ocorrer a identificação 
de mais de um sujeito passivo não deve ser declarada a nulidade do 
ato, se pelo menos um deles estiver corretamente identificado, 
devendo ser excluídos da relação jurídica os demais. 
 
[...] 
 
Art. 21. Quando a norma prescrever determinada forma, a autoridade 
julgadora deve considerar válido o ato se, realizado de outra maneira, 
alcançar a sua finalidade. 

 
Ante o breve exposto, passo a julgar e de plano devo rejeitar as 

preliminares de nulidade da peça básica por cerceamento ao direito de defesa e 
insegurança na determinação da infração. Em prefação considero não ter havido o 
festejado cerceamento do direito de defesa da Recorrente, pois a ela foram oferecidos 
todos os meios legalmente autorizados para que pudesse exercer o contraditório e a 
ampla defesa. Não houve qualquer prejuízo à parte pois todo o ritual processualístico foi 
cumprido nos termos da lei, em obediência ao devido processo legal, tendo lhe sido 
assegurados todas as oportunidades, meios e recursos para tal.  

 
Ao cotejarmos todo o processo com os requisitos exigidos no Manual 

de Defesa Fiscal Mínima no Processo Administrativo Tributário, adotado por esta Casa, 
nada encontro que possa dar suporte ao alegado vício. Face à importância do assunto, 
transcrevo abaixo o dispositivo que trata da matéria, inserto no citado manual, “verbatim”: 

 
8.4.3. – NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA 

Esta  nulidade  evidencia-se  no  processo  pela  existência  de  atos  ou  
omissões  ou procedimentos  defeituosos,  que  prejudicam  ou  impedem  o  
exercício  do  amplo  direito  de defesa, como, por exemplo, as argüições 
seguintes: 
a)   a  apreensão  e  retenção  pela  autoridade  administrativa  dos  
documentos necessários à defesa do Contribuinte, ou a devolução dos 
documentos ao mesmo, após a intimação, suprimindo seu prazo processual 
para defesa, 
b)   os documentos do Contribuinte  foram apossados pela autoridade 
administrativa sem emissão do competente Termo de Apreensão, 
configurando posse ilícita, 
c)   a ausência na instrução processual de documento fiscal citado pelo 
autuante e que não consta dos arquivos do Contribuinte, 
d)   o  trancamento  de  estoques  sem  o  devido  acompanhamento  e  
assinatura  do Contribuinte, 
e)   o  arbitramento  de  lucro  sem  a  desclassificação  formal  da  escrita  
contábil,  se possuir, 
f)    informações divergentes de quebra técnica ou utilização de índice 
impreciso em levantamento específico, 



 

g)   falha na eleição do domicílio fiscal do Contribuinte no lançamento, 
inocorrendo a regular intimação, para pagar o débito ou defender-se, 
h)   falha na intimação postal, quando a correspondência for remetida para 
endereço incorreto, ou não servido pelos Correios, caso da zona rural, e 
devolvida sem a cientificação do destinatário, 
i)    falha na intimação por edital, se ocorreu anterior falha na intimação 
postal,  
j)    nulidade  do auto de infração, por estar destituído de demonstrativo que 
lhe deu origem, 
k)   a juntada aos autos, por parte da fiscalização, de novos documentos, 
aditivos ou revisão, sem que o Contribuinte tenha sido intimado para 
manifestar-se.” 

 
 
No mesmo diapasão, não deve prosperar a aludida preliminar de 

nulidade por insegurança na determinação da infração. De fato, ao compulsar o feito, 
verifico que o auto de infração está em perfeita sintonia com os dispositivos insertos nos 
artigos 8º da Lei Estadual nº 16.469/09 e 142, do Código Tributário Nacional.  

 
Impende salientar a clareza hialina contida nos §§ 2º e 3º, ambos do 

Art. 20 da Lei Processual desta casa, retrocitados, quanto às providências no presente 
processo, pois a "autoridade competente para julgar deve promover ou determinar a 
correção das irregularidades ou omissões diferentes das referidas no caput, quando estas 
influírem na solução do litígio, renovando-se a intimação do sujeito passivo, se fato novo 
advier." E, no parágrafo seguinte que "as incorreções ou omissões do lançamento, 
inclusive aquelas decorrentes de cálculo ou de proposição de penalidade, não acarretam a 
sua nulidade, quando do processo constarem elementos suficientes para determinar com 
segurança a infração e o infrator". Enfim não há que se falar em nulidade do 
processo.(grifo nosso). 

 
E, para terminar, assim dispõe o mesmo Manual de Defesa Fiscal 

Mínima no Processo Fiscal, quanto aos requisitos necessários à sustentação do citado 
vício processual, que no caso em comento, inexistem, reproduzo-os abaixo, “ipsis litteris”: 

 
8.4.4. – NULIDADE POR INSEGURANÇA NA DETERMINAÇÃO DA INFRAÇÃO 
Se for o caso, o Contribuinte poderá argüir a preliminar de nulidade por 
insegurança na determinação da infração, se constatar que: 
a)   a descrição do fato no lançamento não mantém coerência com os 
demonstrativos ou documentos anexados pelo autuante, 
b)   a descrição do fato no lançamento não mantém coerência com a 
fundamentação legal da suposta infração, 
c)   ocorreram  divergências  de  valores  entre  os  levantamentos  
integrantes  do lançamento, ou destes com o auto de infração, 
d)   o  lançamento  foi  instruído  com  levantamento  incompleto,  que  não  
confirma  a suposta infração objeto da autuação, 
e)   há insegurança quanto à denominação do produto, ou quanto ao 
agrupamento de produtos diversos, no levantamento específico, 

 
Encerradas as questões preliminares, na qual meu voto é 

acompanhado pela maioria de meus pares, passo ao item seguinte. 
 
Quanto ao mérito, considero que o auto de infração deve prosperar 

em parte. Com efeito, antes de adentrar a valores, devo manifestar-me acerca dos 
argumentos passivos esposados na peça recursal. 

 
Em prefação, não obstante a Recorrente tenha alegado que o 

julgador singular negou-lhe direito à declaração de ilegalidade da Portaria 164/06-GSF em 



 

face da previsão do crédito outorgado regida pelo inciso XXX, do artigo 11, do Anexo IX, 
do Decreto n° 4.852/97, devo argumentar que nenhum julgador desta Casa pode emitir 
juízo de valor sobre este tipo de conflito de normas. Tal é o que está estatuído pelo § 4º do 
artigo 6º da Lei Estadual nº 16.469/09,  que veda a todos os julgadores desta Casa, a 
apreciação de inconstitucionalidades relativas às penalidades aplicadas. Com efeito, ainda 
que o sujeito passivo argúa afronta  à Carta Magna e ao Princípio Constitucional da 
Vedação ao Confisco, é defeso a manifestação neste sentido.  

 
Eis o que determina o citado dispositivo, “in totum”. 
 
Art. 6º Compete ao Conselho Administrativo Tributário -CAT- apreciar: 
 
[...] 
 
§ 4º Não pode haver decisões que impliquem apreciação ou 
declaração de inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato normativo 
expedido pela Administração Tributária. 

 
Assim, devo concluir que agiu com sabedoria o douto julgador 

singular ao não se manifestar acerca desta questão e por isso rejeito os argumentos 
passivos de que este não teria atacado o mérito de forma incisiva para demonstrar a 
ilegalidade entre as exigências postas na Portaria 164/2006-GSF vis a vis o Regulamento 
do Código Tributário Estadual-RCTE.  

 
 
Ao final, considerando-se que a Recorrente comprova ter cumprido 

parte das exigências estabelecidas pela fazenda pública para mitigar o crédito tributário 
constituído, mister se faz considerar o auto de infração procedente em parte no valor de 
R$ 2.515.510,86 (dois milhões, quinhentos e quinze mil, quinhentos e dez reais e oitenta e 
seis centavos), conforme atesta o documento de fls 189 destes autos. 

 
Dessarte, no mérito, conheço do recurso, dou-lhe parcial provimento 

para reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto 
de infração no valor do ICMS de R$ 2.515.510,86 (dois milhões, quinhentos e quinze mil, 
quinhentos e dez reais e oitenta e seis centavos), considerando o pagamento efetuado 
pelo sujeito passivo de fls. 189, para fins do cálculo de extinção do crédito tributário. 

 
 
 

 
 

Sala das sessões, em 08 de dezembro de 2016. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01937/16 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade da peça básica, 
arguidas pela autuada, sendo a primeira, por insegurança na 
determinação da infração e a segunda, por cerceamento do 
direito de defesa. Rejeitadas. Decisão unânime. Preliminar de 
exclusão do sujeito passivo solidário. Acolhida. Decisão 
unânime. ICMS. Auditoria Básica do ICMS. Escrituração indevida 
de valores a título de crédito do imposto. Omissão de 
recolhimento do imposto. Procedente. Decisão unânime.  
 
1. Tornam-se inócuos os questionamentos sobre nulidade da 
lide, quando tais inquirições forem desprovidas de amparo 
legal;  
 
2. Os sócios, os gerentes, os administradores, os presidentes, 
etc. que não tenham agido com excesso de poderes, ou infração 
de contrato social ou estatutos, ou concorrido pela prática de 
ilícito tributário, nos termos sentenciados pelo Superior Tribunal 
de Justiça, não podem ser sujeitos passivos solidários da lide; 
 
3. Reafirma-se a decisão exarada em sede monocrática, que 
julgou procedente o lançamento, quando a polaridade passiva 
não trouxer aos autos provas cabais capazes de ildiri a exordial. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de julho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos,  rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por 
insegurança na determinação da infração e a segunda, por cerceamento do direito de 
defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira, Heli 
José da Silva e Nivaldo Carvelo Carvalho. E, por maioria de votos, acolher a preliminar de 
exclusão do solidário da lide, arguida pelo sujeito passivo. Foram vencedores os 
Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira e Nivaldo Carvelo Carvalho. Vencido o 
Conselheiro Heli José da Silva , que votou pela permanência do solidário Nilo Gonçalves 
Campos na lide. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer do recurso, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Cláudio Henrique de 
Oliveira, Heli José da Silva e Nivaldo Carvelo Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no presente lançamento que o sujeito passivo omitiu o 
pagamento do ICMS, verificado em Auditoria Básica do ICMS, em relação ao período de 
janeiro a dezembro de 2010, na importância de R$ 137.184,35 em razão da escrituração 
indevida de valores a título de crédito imposto. Em consequência, deverá pagar o ICMS 
omitido, juntamente com penalidade e acréscimos legais, conforme Texto Complementar, 
notas explicativas, planilhas, demonstrativo e documentos anexos.  

  



 

A autoridade lançadora indicou como infringida as disposições dos 
artigos 58, §3º e 6 e 64, Lei 11.651/91. Proposta a aplicação da penalidade prevista no 
artigo 71, IV, "a", da Lei 11651/1991 c/ redação da Lei 14.634/2003.  

  
Foi indicado como sujeito passivo solidário Nilo Gonçalves Campos.

  
O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: 

Detalhamento do Crédito Tributário (fls.03), Descritivo Complementar da Ocorrência 
(fls.04/06), Identificação do sujeito passivo coobrigado (Fls.07), Consulta Resumida do 
Contribuinte (Fls.08/09), Ordem de Serviço (Fls.10), Portaria Nº 111/2011-SER (Fls.11), 
Auditoria básica do ICMS (Fls.12/22), Demonstrativo de Créditos que não serão admitidos 
o Creditamento (Fls.23/25), Livro de Registros (Fls.26/31), E-mail (Fls.32), Nota Fiscal / 
Sistema de Controle de Veículos (Fls.33/66), Reg. De Apuração do ICMS (Fls.66/102), 
Proporção de Mercadorias Tributadas (Fls.103) e Consulta por Auto (Fls.104/105).   

  
Os sujeitos passivos (contribuinte e solidários) foram intimados 

(fls.106/109) a pagar a quantia exigida ou apresentar impugnação em primeira instância.
  

Autuado e solidário compareceram aos autos em peça única 
(fls.115/127) onde alegaram que: a) A sistemática adotada pelo fisco afronta a CF. b) Que 
o direito ao crédito está previsto na carta magna. c) Em seu entendimento só quando a 
operação for isenta é que o contribuinte não tem direito ao crédito imposto e citam alguns 
julgados. d) A multa aplicada ao caso é confiscatória e que o valor do imposto destacado 
nas notas fiscais deve ser respeitado pelo fisco. Ao final, requerem a retirada da lide do 
solidário e a improcedência do feito e a prova pericial.  

  
Juntamente com as razões de impugnação foram trazidas aos autos 

cópias de: Base da Consulta por CGC (Fls.128/129), Procuração (fls.130/131), Alteração e 
Consolidação Contratual (Fls.132/139), Documentos Pessoais (Fls.140), Documentos de 
Identificação do Advogado (fls.141) e Planilha (Fls.140/217).  

  
 Pela sentença nº 1042/2012-JULP, Fls.219/222, o julgador singular 

decidiu pela procedência do auto de infração. Em sua fundamentação afirmou que: a) A 
indicação do solidário foi feita com base no previsto do artigo 45, XII do CTE, sendo que o 
mesmo é sócio e administrador da autuada, sendo assim, o pedido da defesa de retirada 
do solidário não tem condições de ser acatada. b) No mérito a fala da defesa é desprovida 
de qualquer prova material de que não teria praticado a omissão de pagamento de 
imposto por aproveitar créditos indevidos. Na verdade, a defesa tenta contestar o trabalho 
fazendário com uma argumentação com a lei em tese, limitando-se a dizer que tem o 
direito constitucional ao crédito de imposto. c) Em ralação ao óleo diesel a legislação só da 
o direito ao crédito do imposto (mercadoria sujeita a pagamento antecipado de imposto) 
quando o transporte iniciar-se no estado e quando for observada a proporção determinada 
no artigo 46, parágrafo 6, II do RCTE.  

  
 Os sujeitos passivos (contribuinte e solidários) foram intimados (fls. 

224/228) a pagar a quantia exigida ou apresentar impugnação em segunda instância.  
Autuado e solidário compareceram aos autos novamente em peça 

única (fls.232/253) onde alegaram que: pela descrição é fácil ver que esta descreve o 
meio pelo qual se apurou a omissão do ICMS, mas em momento algum diz como agiu e 
concorreu a recorrente para consumação da omissão. - A responsabilidade tributária não 
decorre unicamente da condição de administrador e/ou sócio. - Com efeito, à fl. dos autos 
se encontra o que se pode denominar abusivo arrastamento do requerente embutindo-o 



 

nesta relação sem causa legal antecedente provada, prevista e fora do processo legal. Ao 
final, requereram que seja declaro nulo o auto de infração.  

 
 Anexaram os seguintes documentos aos autos: escrituração fiscal e 

apuração de ICMS, planilha de apropriação de crédito ICMS diesel - 2010, proporção de 
mercadorias tributadas sem total faturamento, cópia da proporção de mercadorias 
tributadas - saídas 2010, relatório de registro de saídas, relação de bens incorporado ao 
ativo permanente imobilizado 2010, cópia NFs, crédito de ativo permanente a apropriar 
2010, relatório de pagamento DARES fornecidas pela DRFITUM, cópia protocolo 
20130004023575 "fls. 254 a 339". 

 
Pela Resolução n° 36/2014, "fls. 340", a Terceira Câmara do 

Conselho Administrativo Tributário, decidiu, sobrestar o presente processo para o dia 
03/04/2014, tendo em vista a juntada de documentos que poderão auxiliar em seu 
julgamento e a decorrente necessidade de melhor exame de tais provas. 

 
Pela Resolução n° 48/2014, "fls. 341 a 342", a Terceira Câmara do 

Conselho Administrativo Tributário, decidiu, converter o julgamento em diligência e 
remeter os autos à Delegacia Regional de circunscrição do sujeito passivo para que seu 
titular, por gentileza, designe autoridade fiscal para manifestar-se, conclusivamente, sobre 
as alegações do sujeito passivo, constantes dos documentos juntados às "fls. 254 a 339", 
de supostas inconsistências no levantamento fiscal, procedendo à revisão fiscal, se for o 
caso. 

 
Em diligência, "fls. 343 a 345", argumentaram que os levantamentos 

fiscais demonstrados neste processo, contêm todos os elementos que comprovam a 
materialidade do fato e a fundamentação jurídica correspondente, contém os pressupostos 
suficientes e necessários para afirmar que o fator gerador está constituído dentro da 
legalidade e de acordo com os normas legais da legislação tributária do Estado de Goiás, 
haja vista que, de fato, resultou em omissão no pagamento de ICMS na importância de R$ 
137.184,35 no período de Janeiro a Dezembro de 2010, conforme conclusão (parte 3/3) 
da auditoria básica do ICMS do Exercício de 2010. 

 
Os sujeitos passivos foram intimados, conforme documentos de "fls. 

347 a 349". 
 
O sujeito passivo apresentou manifestação, "fls. 352 a 353", e 

anexou prova documental, levantamentos e planilhas conclusivas determinantes dos 
equívocos desde a lavratura do AI e não removidos na diligência. Pediu pela 
improcedência do auto de infração. 

 
Anexou aos autos os seguintes documentos: ré escrituração fiscal, 

apuração de ICMS "fls. 354 a 361". 
 
O sujeito passivo manifesta-se conforme fls. 369 e 370, alegando 

corrigidas as inexatidões materiais, devidas somente a erro de escrita, via de 
consequência, de cálculo, com segurança, omissão de pagamento do ICMS.  Anexaram 
auditoria fiscal fls. 371 a 426. 

 
Em Resolução 040/2015, "fls. 427 e 428", resolveu converter o 

julgamento em diligência, encaminhando o processo ao SEPRE.  
 
Intima-se o sujeito passivo conforme fls. 430 e 431. 



 

 
O sujeito passivo manifesta-se em fls. 434, alegando que no 

atendimento da resolução exibe para juntada e técnica respondendo ponto a ponto o teor 
da acusação. Roga deferimento. Cópia de documentação anexada conforme fls. 437. 

 
O sujeito passivo requer juntada do incluso parecer técnico contábil 

esclarecedor dos objetivos da resolução. 
 
Anexado o parecer conforme fls. 441 a 461. 
 
Em Resolução 103/2015, conforme fls. 463 e 464, resolve 

encaminhar os autos à Delegacia Regional de Fiscalização de circunscrição do sujeito 
passivo para que seu titular designe autoridade fiscal. 

 
Manifestação da Fazenda Pública sobre resolução argumentando 

que há razões que demande alterar o presente auto de infração. Anexos documentações. 
  
Intima-se conforme fls. 482. 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Sobre as arguições trazidas a lume pela defesa de preliminares de 
nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por insegurança na 
determinação da infração e a segunda, por cerceamento do direito de defesa, as rejeito 
por entender que não existem nas peças constitutivas desta lide afronta ao capítulo que 
trata da nulidade dos atos processuais, insertos nos incisos III e IV do artigo 20 da Lei nº. 
16469/09. A infração e a correspondente penalidade foram corretamente aplicadas, a   
instrução processual em sede cognitiva efetivada com clareza, os prazos processuais 
respeitados com vista dos autos às partes litigantes, nos momentos processuais que por 
“ex legis” lhe são próprios. Também não há divergências de valores entre os 
levantamentos integrantes do lançamento e destes com o auto de infração. Assim, 
rejeitadas estão as preliminares em comento.  

Em face da preliminar de exclusão do sujeito passivo solidário, 
identificado no documento de fl. 07, da lide, arguida pela defesa, a acolho, com o 
entendimento que segue: 

 
A indicação do sócio, identificado no documento de fl. 07, para 

responder pelo crédito fazendário, deve vir acompanhada da comprovação de que ele 
tenha agido com excesso de poderes ou de forma fraudulenta ou prejudicial à sociedade, 
ou, ainda ao arrepio da lei comercial. 

 
O entendimento dominante no Superior Tribunal de Justiça é que “o 

não-recolhimento do tributo, por si só, não constitui infração à lei suficiente a ensejar a 
responsabilidade solidária dos sócios, ainda que exerçam gerência, sendo necessário 
provar que agiram os mesmos dolosamente, com fraude ou excesso de poderes.” (REsp 
898168/SP, Recurso Especial 2006/0238668-1, julgado em 21/02/2008 e publicado no DJ 
05/03/2008 p.1).  

 
Logo, os bens do sócio de uma pessoa jurídica comercial não 

respondem, em caráter solidário, por dívidas fiscais assumidas pela sociedade. A 



 

responsabilidade tributária imposta por sócio-gerente, administrador, diretor ou equivalente 
só se caracteriza quando há dissolução irregular da sociedade ou se comprovar a prática 
de infração à lei pelo dirigente, e não apenas quando ele simplesmente exercia a gerência 
da empresa na época da ocorrência do fato gerador. 

 
Ademais, o simples inadimplemento não caracteriza infração legal. 

Inexistindo prova de que se tenha agido com excesso de poderes, ou infração de contrato 
social ou estatutos, não há falar-se em responsabilidade tributária do sócio e esse título ou 
a título de infração legal.  

 
Portanto, faço este voto com o entendimento firmado nesta Casa em 

processos que discutem esta questão e cuja razão do acolhimento da preliminar de 
exclusão do sócio solidário da lide se conserva de acordo com o meu juízo, que foi 
externado em outros julgados semelhantes.  

 

Com as questões primeiras solucionadas, volvo-me à razão de direito 
desta demanda, conforme passo a expor:  

De pronto, afirmo que o sujeito passivo nada trouxe aos autos que 
pudesse contrapor a exigência estampada na folha de rosto deste tomo, vez que tão 
somente alega que não cometeu o ilícito fiscal, objeto desta ação, se esquecendo de que, 
conforme lecionado nos bancos acadêmicos, “alegar, sem comprovar o alegado é o 
mesmo que não alegar”.   

Verifico, ao analisar as peças instrutórias deste volume, que a 
contabilidade da empresa foi retificada de forma extemporânea, sem a validação do 
delegado fiscal, portanto, sem validade prática.  

Além do que, várias diligências foram realizadas com objetivo de 
sanar as dúvidas existências nos autos. Entretanto, a revisão de fls. 446 a 473, 
efetivamente, afastou os pontos apontados pela defesa como controversos, que onde 
concluiu o autor do trabalho diligencial pela manutenção do reclamado na preambular.    

Mesmo porque, embora a defesa alegue ter direito assegurado pela 
Constituição Federal ao crédito do imposto, infiro que existem tanto nas normas federais 
do ICMS e nas normas estaduais, condições de aproveitamento de créditos que 
obrigatoriamente devem ser respeitadas. 

Em nenhum momento a CF dá direito a créditos de impostos de 
notas fiscais não apresentadas ao fisco, de notas fiscais registradas em duplicidade, de 
documentos fiscais em que os valores foram aproveitados com valores equivocados, ou 
com escrituração fiscal indevida de valores a título de crédito do imposto. 

Se não for observada a condição para aproveitar créditos de óleo 
diesel aí sim é que a Carta Magna estará sendo agredida, já que o valor do imposto 
quando a operação for iniciada em outra unidade federada não é pago para o Estado de 
Goiás, dá mesma forma nas operações interestaduais deve ser feito o cálculo da 
proporcionalidade em observação ao princípio constitucional do direito ao crédito. 

Considerando que a pretensão do fisco goiano está amparada na 
norma em vigor e no caso deste processo, onde o sujeito passivo apresenta 
questionamento contra a norma em tese, por oportuno, infiro que o fórum apropriado para 
dirimir o pleito em questão é o poder judiciário. 



 

Assim, voto rejeitando as preliminares de nulidade da peça básica, 
arguidas pela autuada, sendo a primeira, por insegurança na determinação da infração e a 
segunda, por cerceamento do direito de defesa. Por maioria de votos, acolho a preliminar 
de exclusão do solidário da lide, arguida pelo sujeito passivo. Quanto ao mérito, voto, 
conhecendo do recurso voluntário, negando-lhe provimento para confirmar a sentença 
singular que considerou procedente o auto de infração.  

 
 

Sala das sessões, em 09 de dezembro de 2016. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01940/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro José Luiz Rosa 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade da peça básica, 
arguidas pela autuada, por insegurança na determinação da 
infração e por cerceamento do direito de defesa. Rejeitadas. 
Decisão unânime. Preliminar de exclusão do solidário da lide, 
arguida por ele mesmo. Decisão não unânime.  ICMS. Auditoria 
Básica do ICMS. Aquisições para ativo imobilizado. Bens que já 
tinham sido desincorporados do seu patrimônio. Coeficiente da 
proporção não aplicado. Procedente em parte. Decisão unânime.  
 
1. Tornam-se inócuos os questionamentos sobre nulidade da 
lide, quando tais inquirições forem desprovidas de amparo 
legal;  
 
2. Os sócios, os gerentes, os administradores, os presidentes, 
etc. que não tenham agido com excesso de poderes, ou infração 
de contrato social ou estatutos, ou concorrido para a prática de 
ilícito tributário, nos termos sentenciados pelo Superior Tribunal 
de Justiça, não podem ser sujeitos passivos solidários da lide; 
 
3. O trabalho revisional respalda o entendimento de que o feito 
deve ser julgado parcialmente procedente. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de agosto de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, José Luiz Rosa, Valdir 
Mendonça Alves e José Pereira D'abadia. Por maioria de votos, acolher a preliminar de 
exclusão do solidário NILO GONÇALVES CAMPOS da lide, arguida por ele mesmo. 
Foram vencedores os Conselheiros José Luiz Rosa, Valdir Mendonça Alves e José 
Pereira D'abadia. Vencido o Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida. Quanto ao mérito, 
por unanimidade de votos, conhecer do recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar 
em parte a sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto de infração no 
valor do ICMS de R$ 32.926,09 (trinta e dois mil, novecentos e vinte e seis reais e nove 
centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, 
José Luiz Rosa, Valdir Mendonça Alves e José Pereira D'abadia. Nos termos do § 2º, do 
art. 25 do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto nº 6.930, de 9 de Junho de 
2009, a sessão foi realizada com ausência de um Conselheiro do Fisco para compor esta 
Câmara. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo, em 
epígrafe, omitiu o pagamento do imposto por aproveitamento indevido de créditos, 
referente a aquisições para o seu ativo imobilizado dos quais parte já tinham sido 
desincorporados do seu patrimônio, deixando de aplicar o coeficiente da proporção que o 



 

montante das prestações de serviços tributadas iniciadas no território goiano representa 
em relação as suas prestações totais de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal realizadas no mesmo período, conforme, notas explicativas, Auditoria 
Básica do ICMS, documentos e demais demonstrativos juntados aos autos para 
fundamentação da acusação fiscal, fls. 03 a 116. 

 
A base legal dada por infringida foi assim descrita: artigos 11, I, 27, 

40 e 64 do CTE, tendo sido, ainda, proposta a penalidade pelo artigo 71, IVA do CTE. 
 
O polo passivo coobrigado foi identificado à fl. 7. 
 
Impugnando o lançamento o polo passivo e o sujeito passivo 

solidário, com uma única peça defensória alegam que a fiscalização teria criado uma nova 
sistemática de apropriação de créditos que ofenderia ao Princípio da Não Cumulatividade 
e assim entende que o legislador complementar a pretexto de regulamentar a questão 
venha estabelecer quaisquer tipos de restrições ao inegável direito ao crédito do sujeito 
passivo e assim somente quando a operação anterior for isenta ou não tiver incidência é 
que inexiste direito ao crédito fiscal, citando diversos julgados dos tribunais pátrios, 
defendendo a legitimidade dos créditos, em seguida, de forma alternativa alega ser a 
multa confiscatória e assim clama pela sua redução. Como outra questão incidental quer, 
também, a exclusão do sócio da lide, pois nos termos dos artigos 134,135, 136 e 137 do 
CTN a responsabilidade nunca poderia ser solidária e exigir comprovação da pratica de 
algum ato ilícito. Pedem a improcedência do feito, caso assim não entenda que seja a 
multa aplicada no percentual de 30%, assim como requerem a exclusão do sócio 
administrador incluído como solidário, fls. 124/134. Juntam documentos, fls. 135/146. 

 
O ilustre sentenciador “a quo” refuta o questionamento preliminar e 

no mérito julga procedente o lançamento, fls. 150/156. 
 
Em grau de recurso voluntário, o polo passivo argui em preliminar a 

nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da infração, vez que há 
evidente e insuperável incoerência e contradição entre os anunciados e resultados dos 
documentos de f. e f, suporte da autuação e descrição do fato constante do campo 02 do 
AI. E continua ratificando as alegações pronunciadas na fase impugnatória, fls.  164/173. 
Junta documentos, fls.  174/187.  

 
O polo passivo solidário requer a exclusão do polo passivo da lide, 

fls. 189/197. Junta documento, fls. 198 e 201. 
 
Juntados documentos, trazidos aos autos pela defesa, fls. 206/241.  
  
A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 

realizada no dia 18/03/2015, acatando proposição do Conselheiro  Rickardo de Souza 
Santos Mariano,  considerando que a exigência fiscal ampara-se em demonstrativos 
gerados a partir da escrituração fiscal do sujeito passivo; que o contribuinte apresenta 
recurso genérico, no qual pretende, com suporte em REESCRITURAÇÃO, por 
amostragem, realizada pelo próprio sujeito passivo, em data posterior ao lançamento, 
devolver ao Fisco o ônus de refazer o lançamento; que a solicitação para referida 
reescrituração não foi autorizada pela Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás; que o 
processo administrativo tributário prima pela busca da verdade material, sendo facultado à 
Câmara Julgadora determinar a realização de diligências, de ofício ou a pedido, para fins 
de saneamento do processo (inciso II, § 3.º, artigo 19, da lei n.º 16.469/09, de 19 de 
janeiro de 2009); a complexidade dos fatos da causa, bem como os princípios da ampla 



 

defesa e do contraditório; resolve, por unanimidade de votos, converter o julgamento em 
diligência, encaminhando o processo ao SEPRE, a fim de que seja intimado o 
representante do sujeito passivo advogado Eduardo Junqueira Torres, na rua 125, n.º 142, 
Setor Sul, GOIÂNIA (GO), no sentido de possibilitar nova oportunidade ao contribuinte, 
para, caso queira, apresentar, dentro de 30 (trinta) dias da presente intimação, defesa 
especificada, pontual e de igual teor e abrangência da acusação fiscal. OBS: A 
Representação Fazendária discorda da diligência, fls. 242/243. 

 
Em atenção à Resolução supra a defesa comparece ao processo e 

aponta diferenças entre a relação de bens do ativo imobilizado e o controle analítico de 
apropriação de crédito do ICMS, conforme fls. 256 a 282; apresenta relatório de bens 
incorporados ao ativo permanente imobilizado, exercício de 2011, além de cálculo de 
proporção das mercadorias tributadas. 

 
A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 

realizada nos dias 07/08/2015 e hoje, acatando proposição do Conselheiro Relator, a 
informação da defesa,   resolve, por unanimidade de votos, encaminhar os autos à DRF 
ITUMBIARA (GO) para que seu titular, por obséquio, designe autoridade fiscal, 
preferencialmente os autores do procedimento fiscal, para, à vista dos argumentos e 
documentos trazidos pelo sujeito passivo (fls.255 a 281), manifestar-se de forma 
conclusiva sobre as suas alegações, especialmente sobre as de que o cálculo da 
proporcionalidade para efeito de aproveitamento de crédito não foi realizado observando a 
realidade dos fatos, em virtude de não terem sido considerados os créditos corretamente 
destacados nos documentos fiscais e valores pagos a título de diferencial de alíquotas, e 
ainda sobre a eventual duplicidade de exigência em relação às mesmas notas fiscais, 
contidos em lançamentos distintos, procedendo a devida revisão fiscal, se for o caso , bem 
como para apresentar outras informações que entenda convenientes para elucidação do 
feito, fls. 283/284. 

 
A tarefa revisional, em conclusão aduz que, embora o contribuinte 

não tenha incluído na sua escrita fiscal os créditos dos veículos cujas notas fiscais estão  
especificadas e demonstrado nos autos,  no qual resulta o valor líquido de R$ 12.413,18 
(doze mil, quatrocentos e treze reais e dezoito centavos), passível de ser utilizado em 
compensação com o débito do presente auto de infração, no entanto, o revisor se limita a 
informar que este corpo de julgadores avaliem e decidam de acordo com as normas da 
legislação tributária se o recorrente teria ou não o direito de compensação, pelo fato de 
que não aproveitara o crédito na época oportuna. Quanto ao restante dos 
questionamentos, entende que os mesmos estão comprovadamente isentos de erro ou 
equívoco, que resultasse em refazer ou alterar os trabalhos da Auditoria Básica do ICMS, 
exercício de 2011 e consequentemente os valores autuados neste processo, fls. 286/301.  

 
Do trabalho revisional o polo passivo foi intimado, fls. 308/309. 
 
É o relatório. 
 

VOTO         
 

  
 

Sobre as arguições trazidas a lume pela defesa de preliminares de 
nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por insegurança na 
determinação da infração e a segunda, por cerceamento do direito de defesa, as rejeito 
por entender que não existem nas peças constitutivas desta lide afronta ao capítulo que 



 

trata da nulidade dos atos processuais, insertos nos incisos III e IV do artigo 20 da Lei nº. 
16469/09. A infração e a correspondente penalidade foram corretamente aplicadas, a   
instrução processual em sede cognitiva efetivada com clareza, os prazos processuais 
respeitados com vista dos autos às partes litigantes, nos momentos processuais que por 
“ex legis” lhe são próprios. Assim, rejeitadas estão as preliminares em comento.  

Em face da preliminar de exclusão do sujeito passivo solidário, 
identificado no documento de fl. 07, da lide, arguida pela defesa, a acolho, com o 
entendimento que segue: 

 
A indicação do sócio, identificado no documento de fl. 07, para 

responder pelo crédito fazendário, deve vir acompanhada da comprovação de que ele 
tenha agido com excesso de poderes ou de forma fraudulenta ou prejudicial à sociedade, 
ou, ainda ao arrepio da lei comercial. 

 
O entendimento dominante no Superior Tribunal de Justiça é que “o 

não-recolhimento do tributo, por si só, não constitui infração à lei suficiente a ensejar a 
responsabilidade solidária dos sócios, ainda que exerçam gerência, sendo necessário 
provar que agiram os mesmos dolosamente, com fraude ou excesso de poderes.” (REsp 
898168/SP, Recurso Especial 2006/0238668-1, julgado em 21/02/2008 e publicado no DJ 
05/03/2008 p.1).  

 
Logo, os bens do sócio de uma pessoa jurídica comercial não 

respondem, em caráter solidário, por dívidas fiscais assumidas pela sociedade. A 
responsabilidade tributária imposta por sócio-gerente, administrador, diretor ou equivalente 
só se caracteriza quando há dissolução irregular da sociedade ou se comprovar a prática 
de infração à lei pelo dirigente, e não apenas quando ele simplesmente exercia a gerência 
da empresa na época da ocorrência do fato gerador. 

 
Ademais, o simples inadimplemento não caracteriza infração legal. 

Inexistindo prova de que se tenha agido com excesso de poderes, ou infração de contrato 
social ou estatutos, não há falar-se em responsabilidade tributária do sócio e esse título ou 
a título de infração legal.  

 
Portanto, faço este voto com o entendimento firmado nesta Casa em 

processos que discutem esta questão e cuja razão do acolhimento da preliminar de 
exclusão do sócio solidário da lide se conserva de acordo com o meu juízo, que foi 
externado em outros julgados semelhantes.  

 

Com as questões primeiras solucionadas, volvo-me à razão de direito 
desta demanda, conforme passo a expor:  

A compulsar e analisar as peças constitutivas desta ação, verifiquei 
que o feito deve ser julgado parcialmente procedente, na importância de R$ 32.926,09 
(trinta e dois mil, novecentos e vinte seis reais e nove centavos), valor este originário do 
tributo, tendo em vista que conforme informou a autoridade revisora, fls. 286 a 287, que 
para maior clareza da minha fundamentação, em face do mérito desta questão, transcrevo 
parcialmente em linhas infra: 

 

“Procede a informação da Recorrente que o valor do Diferencial de 
Alíquota não fora incluído no cômputo dos créditos do qual ele teria direito, no entanto o 



 

sujeito passivo teria o direito assegurado do crédito do Diferencial de Alíquota a partir do 
seu efetivo pagamento do tributo, que só ocorreu em 24/02/2011, com a quitação do Auto 
de infração nº 3035043015424 (extrato em anexo), lavrado por esta Delegacia de 
Fiscalização, que constatou o omisso de seu pagamento. 

“Na verdade, comprova-se que o próprio Contribuinte no Exercício de 
2011, especificamente a partir de Fevereiro de 2011 não se apropriara do referido crédito 
tributário do qual teria direito, desde que observasse a norma que permite a utilização 1/48 
avos, como prediz a norma do artigo 20, §5º Parágrafos I e III da Lei Complementar 
nº87/1996.  

“Nesse sentido, entendemos plausível informar de forma clara, com 
base no que dispõe a legislação tributária, com a devida ressalva de que este fato não 
caracteriza ajuste na Auditoria, mas sim, eventual diferença pró-contribuinte, em virtude do 
crédito que teria direito o sujeito passivo, em face da sua omissão de não levar a crédito 
os valores do Diferencial de Alíquota das Notas Fiscais dos Bens Supramencionados.  

“Antes da demonstração, uma observação oportuna: Em fls. 256 
houve um equívoco no preenchimento por parte da Perita Contábil, o valor correto seria 
R$ 169.575,00, R$121.125,00 e R$ 290.700,00, pois, como o próprio informa, trata-se de 
aquisição de 10 caminhões (NF nº 13250 e 13259) e não apenas 01 (UM).”  

Mediante toda a transcrição supra aduzida fica demonstrado de 
forma cabal que com a exclusão dos valores referentes aos meses de novembro e 
dezembro e abatendo-se o valor do mês de fevereiro, todos do ano de 2011, tem o 
“quantum” R$ 32.926,09 (trinta e dois mil, novecentos e vinte e seis reais e nove centavos) 
referente ao imposto que deverá ser recolhido aos cofres do erário estadual pelo polo 
passivo.   

Assim, voto rejeitando as preliminares de nulidade da peça básica, 
arguidas pela autuada, por insegurança na determinação da infração e por cerceamento 
do direito de defesa. Por maioria de votos, acolho a preliminar de exclusão do solidário da 
lide, arguida por ele mesmo. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conheço do 
recurso voluntário, dou-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular 
e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 
32.926,09 (trinta e dois mil, novecentos e vinte e seis reais e nove centavos).    

 
 
 

Sala das sessões, em 09 de dezembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01941/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro José Luiz Rosa 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade da peça básica, 
arguidas pela autuada, por insegurança na determinação da 
infração e por cerceamento do direito de defesa. Rejeitadas. 
Decisão unânime. Preliminar de exclusão do solidário da lide, 
arguida por ele mesmo. ICMS. Auditoria Básica do ICMS. 
Aproveitamento indevido de crédito. Coeficiente da proporção 
não aplicado. Procedente. Decisão unânime.  
 
1. Tornam-se inócuos os questionamentos sobre nulidade da 
lide, quando tais inquirições forem desprovidas de amparo 
legal;  
 
2. Os sócios, os gerentes, os administradores, os presidentes, 
etc. que não tenham agido com excesso de poderes, ou infração 
de contrato social ou estatutos, ou concorrido para a prática de 
ilícito tributário, nos termos sentenciados pelo Superior Tribunal 
de Justiça, não podem ser sujeitos passivos solidários da lide; 
 
3. Julga-se procedente o lançamento não contraditado de forma 
convincente, reafirmando assim a decisão monocrática que 
ratificou o trabalho vestibular. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de agosto de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, José Luiz Rosa, Valdir 
Mendonça Alves e José Pereira D'abadia. Por maioria de votos, acolher a preliminar de 
exclusão do solidário NILO GONÇALVES CAMPOS da lide, arguida por ele mesmo. 
Foram vencedores os Conselheiros José Luiz Rosa, Valdir Mendonça Alves e José 
Pereira D'abadia. Vencido o Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida. Quanto ao mérito, 
por unanimidade de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a 
sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, José Luiz Rosa, Valdir 
Mendonça Alves e José Pereira D'abadia. Nos termos do § 2º, do art. 25 do Regimento 
Interno do CAT, aprovado pelo Decreto nº 6.930, de 9 de Junho de 2009, a sessão foi 
realizada com ausência de um Conselheiro do Fisco para compor esta Câmara. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo, em 
epígrafe, omitiu o pagamento do ICMS, nos valores e períodos descritos na exordial, pelo 
aproveitamento indevido de créditos, por não ter respeitado a proporcionalidade das 
prestações de serviços de transporte iniciadas no território goiano em relação às 
prestações desses mesmos serviços totais, com relação às entradas de óleo diesel, 



 

conforme documentos e demais demonstrativos juntados aos autos para fundamentação 
da acusação fiscal, fls. 03/48. 

 
A base legal dada por infringida foi assim descrita: artigos 11, I, 27, 

40 e 64 do CTE. E a penalidade aplicada:  artigo 71, IVA do CTE. 
 
Identificado o polo passivo solidário, fl 5.  
 
Impugnando o lançamento o polo passivo e o polo passivo solidário, 

com uma única peça defensória, alegam que a fiscalização criou uma nova sistemática de 
apropriação de créditos que ofende ao Princípio da Não Cumulatividade e assim entende 
que o legislador complementar a pretexto de regulamentar a questão venha estabelecer 
quaisquer tipos de restrições ao inegável direito ao crédito do sujeito passivo e assim 
somente quando a operação anterior for isenta ou não tiver incidência é que inexiste 
direito ao crédito fiscal; citam diversos julgados dos tribunais pátrios, defendendo a 
legitimidade dos créditos, em seguida, de forma alternativa alegam ser a multa 
confiscatória e clamam pela sua redução. Como outra questão incidental querem, 
também, a exclusão do sócio da lide, pois, nos termos dos artigos 134,135, 136 e 137 do 
CTN a responsabilidade nunca poderia ser solidária e exigir comprovação da pratica de 
algum ato ilícito. Pedem a improcedência do feito, caso assim não entenda o julgador que 
seja a multa aplicada no percentual de 30%; requerem a exclusão do sócio administrador 
incluído como solidário, fls.55/63. Juntam documentos, fls. 64/77. 

 
O ilustre sentenciador “a quo” refuta os questionamentos 

preliminares trazidos pela defesa e no mérito julga procedente o lançamento, fls. 79/85.  
 
Em grau de recurso voluntário a defesa reafirma as alegações 

pronunciadas na fase impugnatória, fls.  125/178. 
 
A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 

realizada no dia 18/03/2015, acatando proposição do Conselheiro Rickardo de Souza 
Santos Mariano,  considerando que a exigência fiscal ampara-se em demonstrativos 
gerados a partir da escrituração fiscal do sujeito passivo;  que o contribuinte apresenta 
recurso genérico, no qual pretende, com suporte em reescrituração, por amostragem, 
realizada pelo próprio sujeito passivo, em data posterior ao lançamento, devolver ao Fisco 
o ônus de refazer o lançamento;  que o processo administrativo tributário prima pela busca 
da verdade material, sendo facultado à Câmara Julgadora determinar a realização de 
diligências, de ofício ou a pedido, para fins de saneamento do processo (inciso II, § 3.º, 
artigo 19, da lei n.º 16.469/09, de 19 de janeiro de 2009);  a complexidade dos fatos da 
causa, bem como os princípios da ampla defesa e do contraditório; resolve,  por 
unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência, encaminhando o processo ao 
SEPRE, a fim de que seja intimado o representante do sujeito passivo advogado 
EDUARDO JUNQUEIRA TORRES, na rua 125, n.º 142, Setor Sul, GOIÂNIA (GO), no 
sentido de possibilitar nova oportunidade ao contribuinte, para, caso queira, apresentar, 
dentro de 30 (trinta) dias da presente intimação, defesa especificada, pontual e de igual 
teor e abrangência da acusação fiscal, fls. 179. 

 
Em atenção à resolução supra, a defesa comparece ao processo, 

onde apresenta planilha, para em síntese aduzir que não houve omissão de recolhimento 
do imposto, em razão da omissão de aplicação do coeficiente de creditamento de saída de 
prestações de serviço iniciadas no território goiano, indicando a improcedência do 
lançamento, fls. 186/220. 

 



 

A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada nos dias 07/08/2015 e hoje, acatando proposição do Conselheiro Relator, 
considerando que, em resposta à Resolução 045/2015 (fls. 179/180dos autos), o 
representante do sujeito passivo descreve suposto erro no índice de proporcionalidade 
das prestações tributadas iniciadas no Estado de Goiás (fls. 193 e ss.); resolve, por 
unanimidade de votos, encaminhar os autos à DRF Itumbiara (GO) para que seu titular, 
por obséquio, designe autoridade fiscal, preferencialmente os autores do procedimento 
fiscal, para, à vista dos argumentos e documentos trazidos pelo sujeito passivo (fls.192 a 
220), manifestar-se de forma conclusiva sobre as suas alegações, especialmente sobre as 
de que o cálculo da proporcionalidade para efeito de aproveitamento de crédito não foi 
realizado observando a realidade dos fatos, em virtude do apontado suposto erro no 
cálculo do coeficiente de proporcionalidade, procedendo a devida revisão fiscal, se for o 
caso , bem como para apresentar outras informações que entenda convenientes para 
elucidação do feito, fl. 222. 

 
Em resposta à resolução supra, a autoridade revisora infere, em 

síntese, que embora o polo passivo alegue ter escriturado indevidamente os CTRC, não 
demonstra plausivelmente esta situação; que é indispensável para que se comprove os 
fatos alegados que apresente junto ao recurso cópia dos livros registro de saída originais, 
ou submetidos a reescrituração e cópia de todos os CTRC, objeto do suposto registro 
indevido em seus livros fiscais, assinalando o erro apontado, fls. 225/227.   

 
Às fls. 228/232 está o indeferimento sobre o requerimento da 

empresa sobre a autenticação extemporânea dos livros Fiscais de Registro de Entrada, e 
de Saída e de Apuração do ICMS, referente aos exercícios de 2006 a 2011. Argumenta a 
autoridade fiscal que no citado período a requerente foi submetida a uma ação fiscal, que 
resultou na lavratura de vários autos de infração, face a descumprimento de normas 
pertinentes à legislação tributária, em especial a utilização indevida de créditos tributários, 
fls. 228/232. 

 
Intimado do resultado da diligência, a defesa não se manifestou, fls. 

237/240. 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Sobre as preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela 
autuada, por insegurança na determinação da infração e por cerceamento do direito de 
defesa as rejeito pro não haver nos elementos constitutivos da lide qualquer afronta ao 
capítulo que trata da nulidade dos atos processuais, insertos nos incisos III e IV do artigo 
20 da Lei nº. 16.469/09. A infração e a corresponde penalidade foram corretamente 
aplicadas, a instrução processual, em sede cognitiva, efetivada com acerto, os prazos 
processuais respeitados, inclusive com vista dos autos à parte litigante nos momentos 
processuais que por “ex legis” lhe são próprios. Assim, rejeitadas estão as preliminares em 
comento.  

 
Acolho a preliminar de exclusão do sujeito passivo solidário, 

identificado no documento de fl. 04 da lide, depois de formar o entendimento que segue: 
 
A indicação do sócio, identificado no documento de fl. 04, para 

responder pelo crédito fazendário, deve vir acompanhada da comprovação de que ele 



 

tenha agido com excesso de poderes ou de forma fraudulenta ou prejudicial à sociedade, 
ou, ainda ao arrepio da lei comercial. 

 
O entendimento dominante no Superior Tribunal de Justiça é que “o 

não-recolhimento do tributo, por si só, não constitui infração à lei suficiente a ensejar a 
responsabilidade solidária dos sócios, ainda que exerçam gerência, sendo necessário 
provar que agiram os mesmos dolosamente, com fraude ou excesso de poderes. ” (REsp 
898168/SP, Recurso Especial 2006/0238668-1, julgado em 21/02/2008 e publicado no DJ 
05/03/2008 p.1).  

 
Portanto, os bens do sócio de uma pessoa jurídica comercial não 

respondem, em caráter solidário, por dívidas fiscais assumidas pela sociedade. A 
responsabilidade tributária imposta por sócio-gerente, administrador, diretor ou equivalente 
só se caracteriza quando há dissolução irregular da sociedade ou se comprovar a prática 
de infração à lei pelo dirigente, e não apenas quando ele simplesmente exercia a gerência 
da empresa na época da ocorrência do fato gerador. 

 
Ademais, o simples inadimplemento não caracteriza infração legal. 

Inexistindo prova de que se tenha agido com excesso de poderes, ou infração de contrato 
social ou estatutos, não há falar-se em responsabilidade tributária do sócio e esse título ou 
a título de infração legal.  

 
Portanto, faço este voto com o entendimento firmado nesta Casa em 

processos que discutem esta questão e cuja razão do acolhimento da preliminar de 
exclusão do sócio solidário da lide se conserva de acordo com o meu juízo, que foi 
externado em outros julgados semelhantes.  

 
Com as questões primeiras solucionadas, volvo-me à razão de direito 

desta ação, com as fundamentações que se seguem:    
 
Conforme informado no relatório que é parte integrante deste 

“decisum”, a autuação refere-se a um lançamento exigindo um crédito tributário, em razão 
do aproveitamento indevido, a título de crédito, nos valores e períodos lançados nos seus 
livros fiscais Registro de Entrada e de Apuração do ICMS, decorrente da aquisição de 
combustíveis (óleo diesel) pelo estabelecimento prestador de serviços de transporte 
interestadual e intermunicipal de cargas, ora autuado, em desacordo com a legislação 
tributária, em especial, o artigo 46, §6.º incisos I e III do RCTE. 

 
Ocorre que, o aproveitamento de crédito referente às aquisições de 

óleo diesel para os veículos pertencentes ao estabelecimento prestador de serviço de 
transporte interestadual e intermunicipal deve seguir a orientação contida no artigo 46, § 
6.º, incisos I e III, do CTE, que será transcrito na sequência, que permitir o aproveitamento 
do crédito, somente, na proporção das prestações de transporte iniciadas em Goiás em 
relação as suas prestações totais, quando assim dispõe: 
 

Art. 46. É assegurado ao sujeito passivo, nos termos do disposto neste 
regulamento, o direito de creditar-se do imposto anteriormente cobrado em 
operações ou prestações resultantes (Lei nº 11.651/91, art. 58): 

 

§ 6º Na apropriação do crédito decorrente de aquisição de combustível por 
estabelecimento prestador de serviço de transporte interestadual e 
intermunicipal deve ser observado o seguinte: 
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I - o crédito restringe-se ao combustível efetivamente consumido em 
prestação de serviço iniciada no território deste Estado; 

[...] 

III - o valor do crédito deve ser apropriado na proporção que o montante das 
prestações tributadas iniciadas no território goiano representar do valor total 
dos serviços de transporte interestadual e intermunicipal realizadas no 
mesmo período de apuração.  

 
Mediante o lecionado pela norma legal supra aduzida, demonstrando 

esta que o direito ao crédito não é ilimitado, sofre várias restrições. 
 
Portanto, o sujeito passivo não poderia se apropriar dos créditos na 

maneira como fez, violando claramente a legislação tributária acima mencionada. 
 
Considerando que a defesa não trouxe aos autos nenhum elemento 

de prova capaz de ilidir a exigência estampa na folha de rosto deste volume, mantenho o 
entendimento exarado em sede monocrática que julgou procedente o lançamento.  

 
Assim, voto rejeitando as preliminares de nulidade da peça básica, 

arguidas pela autuada, por insegurança na determinação da infração e por cerceamento 
do direito de defesa. Por maioria de votos, acolho a preliminar de exclusão do solidário da 
lide, arguida por ele mesmo. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conheço do 
recurso voluntário, nego-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. 

  
 
 

Sala das sessões, em 09 de dezembro de 2016. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01968/16 
 
Relator: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pela autuada, por insegurança na determinação da 
infração. Rejeitada. Decisão unânime. ICMS. Falta de estorno de 
crédito relativo à entrada de produtos, cujas saídas foram 
contempladas com isenção. Omissão de recolhimento do 
imposto. Procedente em parte. Decisão unânime. 
 
1. Torna-se inócuo o questionamento sobre nulidade da lide, 
quando tal inquirição for desprovida de amparo legal; 
 
2. O trabalho revisional respalda o entendimento de que o feito 
deve ser julgador procedente em parte. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 21 de novembro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração.   Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do 
recurso, dar-lhe parcial provimento para manter em parte a sentença singular e considerar 
parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 34.464,02 (trinta e 
quatro mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e dois centavos), de acordo com a 
revisão fiscal de fls. 492/495. Participaram do julgamento os Conselheiros Rickardo de 
Souza Santos Mariano, Victor Augusto de Faria Morato, Mário de Oliveira Andrade, Paulo 
Diniz e Aldeci de Souza Flor. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu pagamento 
do ICMS, na importância de R$56.988,50, em razão da falta de estorno de crédito relativo 
à entrada de produtos descrito em levantamento anexo, cujas saídas foram contempladas 
com isenção. Em consequência, deverá pagar o imposto no valor mencionado, juntamente 
com os acréscimos legais.   

   
A autoridade lançadora indicou como infringida as disposições dos 

artigos 61, I, "a" do Código Tributário Estadual - CTE (Lei nº 11.651/91). Proposta a 
aplicação da penalidade prevista no artigo 71, IV " a" do CTE, com redação da Lei nº 
17.917/2012.  

 
O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: 

procedimento fiscal "fls.3", anexo estruturado "fls.4", auditoria básica do ICMS "fls.5 a 13", 
termo de autenticação de livro fiscal "fls.14 a 103", consulta "fls.104 e 107", procuração 
"fls.112", cópia de documentos pessoais "fls.113".  

  
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de "fls.108".  
  



 

Em sua impugnação "fls.116 a 121", alega que no mérito o presente 
caráter confiscatório da multa em destaque, requer-se desde já sua anulação, em sua 
totalidade, pois declarado o dispositivo legal inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do 
Estado de Goiás.  

 
 Dos pedidos, requer que seja afastada a multa aplicada em face do 

contribuinte ante declarado de inconstitucionalidade declarada em relação ao art.71, IV, do 
CTE, pois presente efeito notoriamente confiscatório, vedado pelo texto maior. Seja no 
mérito, julgado improcedente a presente autuação.  

  
O sujeito passivo anexou os seguintes documentos: procuração 

"fls.122", cópia da carteira OAB "fls.123", alteração contratual "fls.124 a 145".  
  
Pela sentença nº2445/2013-JULP, o julgador singular rejeita de plano 

o alegado caráter confiscatório da multa, vez que tal princípio dirige-se aqueles que detêm 
o poder de criar leias, que não é o caso da autoridade administrativa tributária, mera 
cumpridora de tais leis, aplicando-as aos casos concretos.   

 
Quanto ao mérito, assiste a razão a autoridade fiscal em seu 

trabalho, vez que, na comercialização de produtos isentos ou não tributados, o sujeito 
passivo não deve manter o crédito de tais produtos quando das entradas, em obediência 
ao art.61, I, "a" da lei 11.651/91.  

 
Além do mais, o autuante efetuou seu trabalho com base nos 

relatórios do SINTEGRA e na Escrita Fiscal Digital do contribuinte, sob rigorosa 
roteirização.   

 
Ao fim, julgou procedente o auto de infração.  
  
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em segunda instância ou Recurso Voluntário, conforme 
documentos de "fls.149".  

  
 
O sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário, "fls.152 a 156", 

cujo expõe as mesmas as mesmas alegações apresentadas em 1° instância. 
 
A quarta câmara do CAT, através da resolução 003/2015 "fls.178 a 

180", resolveu encaminhar o processo ao SEPRE para que seja o sujeito passivo intimado 
para enumerar e demonstrar, de modo pontual: 

 
As operações e as respectivas notas fiscais cujas saídas de 

mercadorias foram objeto de não incidência do ICMS , mas que, no entanto, foram 
consideradas no lançamento do crédito tributário; 

 
As operações, indicando a respectiva nota fiscal e de seu número, 

que destinaram mercadorias a armazéns gerais situados neste estado para fins de 
depósito e que foram consideradas no lançamento inicial. 

 
 
O sujeito passivo apresenta manifestação às "fls. 185 a 188" sobre a 

resolução supracitada, reiterando todos os argumentos passados, e pedindo um prazo 
maior para apresentação dos documentos requeridos. 



 

 
O sujeito passivo apresenta os documentos solicitados "fls.193 a 

263". 
 
O sujeito passivo se manifesta 'fls. 266 a 268", requerendo o 

adiamento do julgamento, que foi aceito conforme Despacho n° 1661/2015 – IV CJUL. "fls. 
269. 

 
Pela Resolução 106/2015- a Quarta Câmara –CAT, resolveu, 

encaminhar o processo à Delegacia Fiscal da circunscrição do sujeito passivo, para que, 
nos termos da resolução n° 003/2015, fls. 178/179, o processo seja devidamente revisado, 
de preferência, como ali anotado, por fiscal estranho a lide, isto a luz dos documentos 
carreados aos autos pelo Sujeito passivo, de fls. 193 a 263 do presente PAT. 

 
O sujeito passivo comparece aos autos "fls. 290 e 293”, 

apresentando as notas fiscais de saídas ao qual forma solicitadas por intermédio da 
notificação n° 003831/2016. Pede deferimento. Anexou documentos "fls. 294 a 491". 

 
Em resultado a diligência "fls. 492 a 495", o auditor fiscal diz que, 

analisando as notas fiscais de devoluções internas juntadas pelo contribuinte aos autos, 
verificou-se que o mesmo se esqueceu de apensar junto as mesmas as respectivas Notas 
Fiscais de Saída que por consequência seriam o verdadeiro objeto de exclusão da 
Auditoria, ainda, foi verificado que várias dessas Notas Fiscais de Devolução Interna não 
faziam sequer referência a qual Nota Fiscal de Saída teria correspondido aquela 
operação. Nesses termos, foi lavrada uma notificação Fiscal de n° 3831/2016 – 
COORDESERV-NOTFIS para que fossem trazidas a esta Auditoria às respectivas Notas 
Fiscais de saída. 

 
Ao invés de apresentar Notas Fiscais de Retorno, o contribuinte 

apresentou, em resposta a notificação, Notas Fiscais de Transferência, dando a entender 
que o mesmo efetua transferências de um estabelecimento para outro, não configurando o 
que preceitua a alínea "I" do inciso I do artigo 97, pois o que o legislador quis se referir 
nesse caso a simples remessa para depósito em nome do remetente com o seu respectivo 
retorno, mesmo fazendo um esforço hercúleo, não há como vislumbrar a não incidência 
nesse caso. 

 
Por conseguinte, após todas as devidas análises, a Auditoria de 

Estorno de Créditos pelas saídas isentas foi refeita e o final foram gerados novos 
relatórios de estorno de crédito, tanto sintético como analítico e um novo demonstrativo 
sintético de estorno de credito para cada período, sendo que para o período de 2010, não 
foram detectadas diferenças pro-contribuinte, todavia, no ano de 2011 foram encontradas 
diferenças favoráveis ao contribuinte as quais foram devidamente descritas no referido 
demonstrativo sintético de 2011 e respectivamente abatidos da diferencia do ICMS a 
pagar. 

 
Por fim, após todas as considerações referentes a exclusão de notas 

fiscais de devolução e consideração dos valores favoráveis ao contribuinte, foi constatado 
o valor de R$ 16.357,98 de ICMS a pagar referente ao ano de 2010 e de R4 18.106, 04 
referente ao ano de 2011, totalizando um valor de R$ 34.464,04 de ICMS a pagar.   

 
O sujeito passivo foi intimado à tomar conhecimento do resultado da 

diligencia e querendo manifestar-se, "fls. 497 e 498". 
 



 

É o relatório. 
 

VOTO 
 
Sobre a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, 

por insegurança na determinação da infração, a rejeito por não haver nos elementos 
constitutivos da lide qualquer afronta ao capítulo que trata da nulidade dos atos 
processuais, inserto no inciso IV do artigo 20 da Lei nº. 16.469/09. A infração e a 
correspondente penalidade foram corretamente aplicadas, a instrução processual, em 
sede cognitiva, efetiva com clareza, os prazos processuais respeitados, inclusive com 
vista dos autos à parte litigante nos momentos processuais que por “ex legis” lhe são 
próprios. Mesmo porque os argumentos trazidos a lume face à arguição que ora é objeto 
de apreciação, se confunde com as alegações referentes ao mérito da questão. 

 
Com a questão primeira solucionada, volvo-me à razão de direito 

desta demanda, com os fundamentos que passo a expor:  
 
Conforme informado no relatório que é parte integrante deste 

“decisum”, a exigência exordial deve-se a omissão de pagamento do ICMS, na 
importância de R$56.988,50 (cinquenta e seis mil, novecentos e oitenta e oito reais e 
cinquenta centavos), em razão da falta de estorno de crédito relativo à entrada de 
produtos descrito em levantamento que se encontra acostado ao processo, com escopo 
de instrui-lo em sua fase cognitiva, cujas saídas foram contempladas com isenção. Em 
consequência, deverá pagar o imposto no valor mencionado, juntamente com os 
acréscimos legais.   

 
Instalado o contraditório, o polo passivo comparece ao processo 

trazendo a alegação de que algumas operações, objeto desta ação, deveriam ser 
excluídas do levantamento, argumentando para tanto que: 

 
1) As notas fiscais de devolução devem ser abatidas do valor a 

estornar; 
2) As operações com não incidência decorrentes de remessa para 

armazenagem geral não estão sujeitas a estorno, conforme 
orienta artigo 79, I, J e L e §3º, inciso I, alínea “a”;  
 

3) Não foram consignadas as diferenças favoráveis ao sujeito 
passivo, decorrentes de estornos realizados a maior pelo polo 
passivo.   

 
Com as questões supra aduzidas apontadas, a egrégia Terceira 

Câmara Julgadora converte o feito em diligência, por meio da Resolução nº. 003/2016. 
 
Em atenção à mencionada resolução o polo passivo traz aos autos 

documentos que foram analisados pela autoridade revisora que, em conclusão, opinou 
pelo acolhimento de parte dos argumentos trazidos a lume pelo defendente, reduzindo 
assim o valor do ICMS devido para R$ 34.464,02 (trinta e quatro mil, quatrocentos e 
sessenta e quatro reais e dois centavos).  

 
Considerando que o polo passivo foi intimado do resultado 

diligencial, porém, quedou-se silente, situação que me leva a ratificar o trabalho revisional, 
e julgar o lançamento procedente em parte.  

   



 

Assim, voto rejeitando a preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração.   Quanto ao mérito, 
também por votação unânime, conheço do recurso voluntário, dou-lhe parcial provimento 
para manter em parte a sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto de 
infração no valor do ICMS de R$ 34.464,02 (trinta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e 
quatro reais e dois centavos), de acordo com a revisão fiscal de fls. 492/495. 

 
 

Sala das sessões, em 13 de dezembro de 2016. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01973/16 
 
Relator: Conselheiro Luis Antônio da Silva Costa 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Omissão de recolhimento 
de imposto por falta de estorno de crédito em razão de saídas 
com benefícios fiscais. Procedência. Decisão unânime.  
 
A concessão de novo prazo para apresentação de provas por 
parte do sujeito passivo só deve ocorrer em situações onde haja 
prova efetiva de qualquer fato inesperado que possa ter 
impedido o exercício de defesa no tempo previsto em lei.  
 
Sempre que houver benefício fiscal na saída, deve ser efetuado 
o estorno proporcional dos créditos nas entradas das 
mercadorias no estabelecimento. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 12 de dezembro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de sobrestamento formulado pelo  sujeito passivo autuado.  Quanto ao mérito, 
também por votação unânime,conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a 
sentença singular que considerou procedente o auto de infração.  Participaram do 
julgamento os Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, Mário de Oliveira Andrade, 
Edson Abrão da Silva, Aldeci de Souza Flor e Rickardo de Souza Santos Mariano. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de um lançamento, formalizado pela fiscalização, exigindo 
um crédito tributário, em razão da escrituração indevida de créditos do ICMS relativo às 
entradas de mercadorias relacionadas em planilhas mensais anexas, cujas saídas 
subsequentes ocorreram com isenção ou no regime de substituição tributária e dessa 
forma sem débito do imposto, ocasionando a diferença a recolher de ICMS, 
apurado nos demonstrativos e planilhas emitidas da sua escrituração fiscal digital – 
EFD e demais documentos juntados aos autos para fundamentação da acusação. 

A fiscalização entendeu terem sido infringidos os artigos 58, §3º, II, 
60, I, “a” ambos do CTE, combinado ao artigo 57, I, “a” e XI “d” do RCTE, tendo 
sido, ainda, proposta a penalidade pelo artigo 71, IV “a” do CTE. 
Os autuados foram devidamente intimados para pagar ou apresentar 
defesa, na forma e no prazo legal definido na lei processual em vigor, tendo sido 
lavrado as revelias dos solidários. 

A defesa apresentada pelo seu representante legal, instaurando o 
contraditório, depois de descrever os fatos ocorridos e atestar a sua tempestividade, vem 
aos autos alegar questão de direito em tese relacionada ao pedido 
de concessão de um prazo complementar de 60 dias para fazer a juntada da 
documentação para justificar o pagamento do ICMS em suas operações de saída. 
Pede, ao final, a declaração de improcedência em virtude de insegurança na determinação 
da infração, ante a sua comprovação de cumprimento à legislação. 

Decisão singular foi pela procedência do trabalho, rejeitando todos os 
argumentos e arguições postas.  



 

Houve correta intimação das partes em relação à decisão singular. 
Nesse momento, houve inércia dos solidários, sendo então lavrado Termo de Perempção 
(fls. 107).  

Irresignado com tal decisão, sujeito passivo interpõe recurso 
voluntário (fls.109/117). 

Em seu início destaca a tempestividade do recurso apresentado.  
Sobre a sinopse da demanda, faz narrativa dos fatos dentro da sua 

visão. Alega que o direito tributário deve ser amparado pelo Princípio da Verdade Material. 
Nele, resta claro que a administração pública não pode praticar atos baseados apenas em 
presunções.  

Faz referência à uma juntada de documentos que não foi feita e 
alega que a análise dos mesmos comprovará, de forma inequívoca, a realização de 
pagamento questionado na autuação. Reclama da negativa no oferecimento de dilação do 
prazo para apresentação de documentos por parte do sujeito passivo. 

Essa prática seria afronta ao princípio da busca da verdade material. 
Traz arrazoado sobre essa matéria. Reitera que a negativa do pedido de dilatação do 
prazo para apresentação de documentos seria inadmissível, pois seria um pedido de 
revisão de ato administrativo.  

Encerra sua peça com as seguintes postulações:  

i) Que lhe seja concedido prazo de 60 dias para apresentação de 

comprovantes de pagamentos com a correta escrituração de 

créditos nas suas operações de entrada de mercadorias no 

período elencado na exordial; 

ii) Pedido de improcedência do auto de infração;  

 
É o relatório.  
Diante da semelhança entre os argumentos defensórios 

apresentados nessa fase e os que foram apresentados na fase singular, peço vênia para 
adotar parcialmente os motivos da sentença singular, cujo texto é transcrito a seguir, pois 
a única diferença entre as defesas apresentadas é o fato de que na fase singular houve 
arguição de nulidade por insegurança na determinação da infração, situação inexistente 
no recurso voluntário, o restante é idêntico.   

“O objetivo da lide, como ficou evidenciado ao final do relatório, será 
o de decidir sobre todas as questões apresentadas pelas partes que compõem a 
relação jurídico tributária sejam elas questões de natureza preliminar, incidental e/ou 
de mérito, verificando ao final se procede o entendimento da defesa e/ou da 
acusação fiscal. 

Concluo que o lançamento tributário, sob o aspecto formal, atendeu a 
todos os requisitos tanto do artigo 8.º da Lei 16.469/09, quanto do artigo 142doCódigo 
Tributário Nacional – CTN, isto é, foi identificado e cientificado corretamente o sujeito 
passivo da obrigação tributária, aplicada a norma legalmente vigente no período de 
ocorrência do fato gerador que se subsumiu a descrição fática da infração fiscal, tendo 
sido proposta a penalidade específica ao caso.  

Em seguida, foi assegurado à recorrente, de forma plena, o exercício 
do seu direito de defesa, em face ao princípio jurídico do contraditório, consequência 
lógica do devido processo legal, garantindo, portanto, às partes litigantes o amplo direito 
de defesa. 

Decidida as questões preliminares e incidentais passa-se a analisar e 
decidir a única questão apresentada no mérito da causa em si, ainda que ela esteja 
vinculada a um suposto direito em tese sobre a possibilidade de ser concedido mais prazo 
para apresentação de sua defesa. 



 

A Lei processual 16.469/09, ora em vigor, define, de forma objetiva, 
pelo artigo 34, o prazo de 30 dias, contados da intimação do auto de infração ou do termo 
de revelia para apresentação de Impugnação pelo sujeito passivo, sendo que, nos termos 
do artigo 27 do mesmo dispositivo legal, fica asseverado que a defesa 
deve ser instruída com todos os documentos que a fundamente, inclusive, os 
motivos que justifiquem as solicitações de diligências (inciso IV). 

Nesse sentido, não existe na legislação ora em vigor qualquer 
possibilidade do julgador, a pedido da defesa, conceder mais prazo para completar 
suas alegações, logo tal solicitação deve ser refutada. 

Então, concluo como correto o lançamento, formalizado pela 
fiscalização, exigindo imposto, em razão da escrituração indevida de créditos do 
ICMS relativo às entradas de mercadorias relacionadas em planilhas mensais 
anexas, cujas saídas subsequentes ocorreram com isenção ou no regime de 
substituição tributária e dessa forma sem débito do imposto, ocasionando a 
diferença a recolher de ICMS, apurado nos demonstrativos e planilhas emitidas da 
sua escrituração fiscal digital – EFD e demais documentos juntados aos autos para 
fundamentação da acusação. 

Posto isto, concluo que está perfeitamente caracterizada a infração 
pelo claro descumprimento de uma obrigação tributária, baseada numa lei em abstrato e 
num fato gerador concreto, fazendo gerar o crédito tributário reclamado 
pelo lançamento tributário. 

Diante desses fatos e pelos fundamentos jurídicos acima e, em 
especial, pelas provas juntadas aos autos, conheço da impugnação, nego-lhe 
provimento, para, em preliminar, não acolher nenhuma nulidade, assim como, rejeitar 
todas as questões incidentais e, no mérito, decidir pela PROCEDÊNCIA da 
pretensão inicial, conforme detalhado seus valores no campo de ocorrência do auto 
de infração, em cálculo do setor competente, o que garantirá certeza e liquidez a 
este referido crédito tributário.” 

Nada foi apresentado que pudesse trazer qualquer dúvida, por menor 
que fosse, sobre a consistência do trabalho sob apreciação desse conselho. Logo, 
descabe acolhimento de qualquer pedido de concessão de novo prazo feita pelo sujeito 
passivo.  

Portanto, decido da mesma forma que o julgador singular em relação 
ao mérito da lide e à negativa de concessão de novo prazo para a apresentação de provas 
e argumentos defensórios.  
 

 
 

Sala das sessões, em 13 de dezembro de 2016. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01980/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: Preliminar de exclusão de solidário. Arguida pelo 
sujeito passivo. Negada por maioria.  
ICMS. Obrigação principal. Aproveitamento indevido de 
benefício fiscal de crédito outorgado. Débito exigível inscrito em 
dívida ativa. Decisão de procedência por maioria. 
 
Deve ser exigido o imposto em razão de aproveitamento 
indevido de benefício fiscal de crédito outorgado por 
inobservância de condição de não possuir débito tributário 
exigível inscrito em dívida ativa. 
 
Deve ser mantido na lide como coobrigado solidário o sócio 
com poderes de administração na atividade empresarial do 
sujeito passivo. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de junho de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros José Pereira D'abadia, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Washington Luis Freire de Oliveira e Marlene Maria da Silva Ruguê 
Bernardes. Vencido o Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo que votou pela 
improcedência da inicial. Também por maioria de votos, manter na lide os solidários, 
sendo que o sujeito passivo MARCOS ZAGLUL DAHER somente a partir de 01 de 
dezembro de 2013. Foram vencedores os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, 
Washington Luis Freire de Oliveira e Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes. Vencidos 
os Conselheiros José Pereira D'abadia e Aguinaldo Fernandes de Melo. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Relata a inicial que o sujeito passivo omitiu o pagamento de ICMS na 
importância de R$ 37.006,09, no período de 01/01/2013 a 30/04/2015, em razão da 
escrituração indevida de valores a título de crédito outorgado do ICMS, referente a 
operação de saída interestadual de mercadorias destinadas a comercialização ou 
industrialização, conforme vedação expressa no artigo 1.º, § 1.º, II, do Anexo IX, do RCTE, 
pois possuía débito tributário exigível inscrito em dívida ativa, estando, dessa forma, 
impedido de fruir o benefício fiscal. 

 
A infração foi tipificada nos artigos 64, da Lei 11.651/91, c/c artigos 

11, III, anexo IX, e 86, do Decreto 4.852/97.  A penalidade sugerida é a do artigo 71, IV, 
“a”, da Lei 11.651/91, com redação da Lei 17.519/2011. 

  
Arrolados como coobrigados solidários os sócios-administradores 

ÁLVARO CASTRO MORAIS e MARCOS ZAGLUL DAHER, nos termos do artigo 45, XII, 
do CTE. 

 



 

Instruem a acusação, dentre outros, os seguintes documentos: anexo 
de detalhamento do crédito tributário (fls.03), descritivo complementar da ocorrência 
(fls.04), identificação dos sujeitos passivos (fls.05/06), planilhas de auditoria básica do 
ICMS e de LRAICMS. 

 
Intimados, os sujeitos passivos atravessam impugnação em primeira 

instância, pugnando pela exclusão dos solidários e pela improcedência do lançamento 
(fls.100). 

 
Mediante a SENTENÇA N.º 810/2016 – JULP (fls.122/123), o 

julgador monocrático declara a procedência total do lançamento. 
 
Em Recurso Voluntário (fls.134/140), os sujeitos passivos reiteram os 

mesmos argumentos da impugnação e pugnam pela declaração da ilegitimidade passiva 
dos administradores e sua consequente exclusão da coobrigação solidária da lide. No 
mérito, pedem a improcedência do lançamento. 

 
Relatados, passo ao voto. 
 
 

                             V O T O 
 
Cuida-se, portanto, de julgamento de recurso voluntário cujo escopo 

é a reforma de sentença em lançamento no qual o sujeito passivo é acusado de haver 
omitido pagamento de ICMS na importância de R$ 37.006,09, no período de 01/01/2013 a 
30/04/2015, em razão da escrituração indevida de valores a título de crédito outorgado do 
ICMS, referente a operação de saída interestadual de mercadorias destinadas a 
comercialização ou industrialização, conforme vedação expressa no artigo 1.º, § 1.º, II, do 
Anexo IX, do RCTE, pois possuía débito tributário exigível inscrito em dívida ativa, 
estando, dessa forma, impedido de fruir o benefício fiscal. 

 
O trabalho aponta a ocorrência de inobservância de condição para 

que se possa usufruir do benefício fiscal de crédito outorgado. No momento da realização 
do trabalho fiscal o fisco juntou prova inequívoca de que no período referido pela 
autuação, o sujeito passivo tinha débito inscrito em dívida ativa.  

 
Portanto, tal prova, não ilidida pelo sujeito passivo, de que o sujeito 

passivo fruiu benefício fiscal de crédito outorgado em período no qual possuía débito 
tributário exigível inscrito em dívida ativa, é a cabal demonstração da impossibilidade do 
aproveitamento do benefício fiscal da forma como foi efetuada pelo sujeito passivo. 

 
Quanto aos coobrigados solidários, não resta dúvida de que na data 

da ocorrência dos fatos geradores das obrigações tributárias objeto desta lide os sócios 
ÁLVARO CASTRO MORAIS e MARCOS ZAGLUL DAHER eram administradores da 
empresa autuada. 

 
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, nego-lhe 

provimento para manter o auto de infração, conforme decisão singular. Mantenho ambos 
os solidários na lide, sendo que o coobrigado MARCOS ZAGLUL DAHER somente a partir 
de 01/12/2013. 

 
 



 

 
 

Sala das sessões, em 15 de dezembro de 2016. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01992/16 
 
Relator: Conselheiro Heli José da Silva 
 

 
EMENTA: I - NULIDADES. Preliminares de nulidade da peça 
básica, arguidas pelo coobrigado solidário, por insegurança na 
determinação da infração, e por cerceamento do direito de 
defesa. Não acolhidas. Decisão unânime. 
 
1. Não é passível de nulidade o lançamento que contenha os 
elementos indispensáveis para determinar com segurança a 
infração denunciada e identificar corretamente o infrator. (artigo 
20, § 3.º, da Lei nº 16.469/09); 
 
2. As arguições de nulidade do lançamento, quando desprovidas 
de sustentação, devem ser rechaçadas. 
 
II - ICMS. Obrigação tributária principal. Crédito outorgado. 
Escrituração de créditos indevidamente. Aproveitamento em 
montante superior ao permitido pela legislação. Procedência. 
Decisão unânime. 
 
1. O direito de crédito, para efeito de compensação com débito 
do imposto, reconhecido ao estabelecimento que tenha recebido 
as mercadorias ou para o qual tenham sido prestados os 
serviços, está condicionado à escrituração nos prazos e 
condições, quando assim exigido pela legislação tributária. 
(artigo 58, § 3.º, inciso II, CTE); 
 
2.Estando comprovado nos autos que o contribuinte aproveitou 
o benefício fiscal do crédito outorgado, em desconformidade 
com a legislação tributária de regência, deve ser considerado 
procedente o lançamento que exige o pagamento do imposto 
omitido, em razão do estorno da parcela do benefício 
aproveitado indevidamente. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de novembro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação da 
infração e por cerceamento do direito de defesa, arguidas pelo solidário Elizoberto Antônio 
Silva. Participaram do julgamento os Conselheiros Heli José da Silva, Nivaldo Carvelo 
Carvalho e Nivaldo José Mendes. Quanto ao mérito, também, por votação unânime, 
conhecer do recurso do coobrigado solidário Elizoberto Antônio Silva, negar-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração, devendo serem considerados, no entanto, os pagamentos realizados, constantes 
do Termo de Acordo de Parcelamento nº 206183-0, às fls. 195/199. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Heli José da Silva, Nivaldo Carvelo Carvalho e Nivaldo José 
Mendes. Obs. o sujeito passivo principal promoveu o parcelamento do crédito tributário, o 
que configura confissão irretratável da dívida. 
 



 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal é de omissão do pagamento do ICMS na 
importância de R$ 259.468,45 (duzentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e sessenta 
e oito reais e quarenta e cinco centavos), em razão da escrituração indevida de crédito 
outorgado sobre saídas de carne fresca, resfriada ou congelada e miúdo comestível, sem 
respeitar o critério da proporcionalidade das entradas, que devem excluir as aquisições 
de gado bovino para abate oriundas de outras unidades da Federação, e de compras de 
carne fresca ou derivados para comercialização, em desconformidade com o inciso V, do 
Anexo IX, do Decreto nº 4.852/97. Destacou-se, ainda: “Como é vedada a utilização 
desse benefício fiscal para essas situações, deverá pagar o ICMS no valor acima 
mencionado, juntamente com os acréscimos legais, conforme apurado na Auditoria 
Básica do ICMS/2008, e documentos anexos”. 

São indicados como infringidos: o artigo 64, da Lei nº 11.651/91, 
combinado com os artigos 11, inciso V, do Anexo IX, e 86, ambos do Decreto nº 
4.852/97, tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso IV, alínea ‘a”, do 
Código Tributário Estadual – CTE, com redação da Lei nº 14.634/03.   

O auto de infração foi instruído com a Auditoria Básica do ICMS e demais Demonstrativos Auxiliares, Ordem 
de Serviço, e cópias das páginas do livro Registro de Apuração do ICMS, fls. 06/64. 
Foram qualificados como coobrigados solidários os Senhores Elizoberto Antônio Silva e Eldelir Pereira de 
Matos, fls. 04/05.  

Devidamente intimados, o sujeito passivo principal e o solidário 
Elizoberto Antônio Silva, comparecem ao processo com a Impugnação de fls. 77/80, na 
qual, após breve escorço, apenas solicitam prazo para que diligenciem e juntem aos 
autos os documentos que escoram a sua pretensão. Pugna, ao final, pela improcedência 
do lançamento. 

O julgador singular prolata a sentença de nº 3.065/11 - JULP, fls. 
92/93, e decide pela Procedência do lançamento.  

Cientificados da sentença singular, fls. 94/97, novamente, apenas o 
sujeito passivo principal e o solidário Elizoberto Antônio Silva, apresentam Recurso 
Voluntário, fls. 101/104, repetido às fls. 133/141, sendo lavrado, outrossim, em desfavor 
do solidário Eldelir Pereira de Matos o Termo de Perempção às fls. 98. 

A peça recursal repete os mesmos argumentos apresentados na 
Impugnação, pleiteando prazo para a juntada de documentos. 

Posteriormente o Recurso Voluntário é aditado com as razões 
contidas no Memorial às fls. 114/122, no qual, após breve histórico dos fatos, o sujeito 
passivo argui a preliminar de nulidade do auto de infração, por cerceamento do direito de 
defesa, com o argumento de que a autoridade fiscal não procedeu à devolução dos 
documentos fiscais utilizados para o trabalho realizado. 

Indica a ocorrência de duplicidade de lançamento em relação ao auto 
de infração nº 4.0111011.110.26. 

Suscita, também, a nulidade do auto de infração por insegurança na 
determinação da infração, argumentando que a fiscalização, ao glosar ou desconsiderar 
as notas fiscais de entrada com CFOP 1101, alterou substancialmente o valor dos 
créditos. 

Pugna, por derradeiro, pela improcedência do auto de infração. 

Promove, outrossim, a juntada das cópias dos documentos às fls. 
123/129. 



 

O processo é encaminhado para manifestação dos autuantes em 
relação aos argumentos apresentados pelos autuados, conforme destacado na 
Resolução nº 110/2012, fls. 149/150, tendo um dos autores do procedimento fiscal se 
manifestado às fls. 152/154, sobre todos os questionamentos apresentados, inclusive, a 
respeito da suscitada duplicidade. Destacou: “Ademais, embora o representante da 
autuada alegue em sua defesa, o ‘expurgo’ dessas tais notas fiscais de entrada, ele não 
incluiu, como prova, uma única cópia desses supostos documentos, ficando evidente que 
tais documentos sequer existem, e que essa alegação tem caráter meramente 
protelatório”. 

Continua: “Por último, cabe-nos ressaltar aos senhores julgadores 
que, o presente auto de infração diz respeito tão somente ao estorno de crédito 
outorgado lançado a maior pelo contribuinte em sua escrita fiscal, e não deve ser 
confundido com o PAT nº 4.01.11.011110.26, que trata do aproveitamento do crédito 
outorgado em concomitância com o crédito de energia elétrica. Em suma, neste processo 
foi autuado o crédito outorgado lançado acima do valor que o contribuinte faria jus, se 
não houvesse o aproveitamento simultâneo impróprio com os créditos de energia 
elétrica”. Destaque no original. 

Manifesta, ao final, pela confirmação da totalidade do lançamento. 

Instados a manifestarem a respeito do resultado da diligência, fls. 
156/157, os autuados quedaram-se silentes. 

Promove-se a juntada das cópias dos documentos às fls. 170/199, a 
pedido do relator e da Representante Fazendária, incluindo-se dentre tais documentos o 
protocolo de devolução de documentos, e o Termo de Acordo de Parcelamento de Débito 
nº 206183-0, indicando que o sujeito passivo principal promoveu o parcelamento da 
integralidade do crédito tributário cobrado no auto de infração. 

Exara-se, após, a Resolução nº 36/2016, fls. 200/202, convertendo o 
julgamento em nova diligência revisional. 

O resultado da diligência se encontra consolidado na manifestação 
às fls. 204/206, tendo o revisor explicado, pormenorizadamente, as dúvidas contidas na 
Resolução, assim finalizando: “Desta forma fica claro que não houve prejuízo para a 
Fazenda Pública já que foi autuada a totalidade dos créditos escriturados indevidamente 
e, nem tampouco para o contribuinte, que manteve o benefício da compensação do 
‘crédito lançado e não utilizado efetivamente’ na auditoria subsequente à esta”. 

Cientificados o resultado da diligência, fls. 208/210, os autuados não 
se manifestaram. 

Este é o relatório. 
 

     V O T O  

 

Em prefação, mister proceder à análise das questões preliminares, 
suscitadas pelo coobrigado solidário Elizoberto Antônio Silva, haja vista que, relativamente 
ao recurso apresentado pelo sujeito passivo principal, o mesmo não há que ser apreciado, 
tendo em vista a confissão irretratável da dívida feita pelo mesmo, contida no Termo de 
Acordo de Parcelamento de Débito nº 206183-0, indicando que o sujeito passivo principal 
promoveu o parcelamento da integralidade do crédito tributário cobrado no auto de 
infração. 

 

QUESTÕES PRELIMINARES 



 

 

   NULIDADES  

 

Quanto à pretensa nulidade do lançamento, por cerceamento do 
direito de defesa, e por insegurança na determinação da infração, em consenso unânime, 
hei por bem em rejeitar ambas.  

Relativamente ao argumento, nesta fase de julgamento, de que os 
documentos fiscais que embasaram a auditoria realizada pela fiscalização não teriam sido 
devolvidos, vê-se, entretanto, conforme consta às fls. 172/176, que os mesmos foram 
entregues ao Senhor Elizoberto Antônio Silva, na data de 22 de agosto de 2.011, anterior, 
portanto, à apresentação do Recurso Voluntário, que ocorreu em 10 de novembro de 
2.011. 

Quanto à insegurança na determinação da infração, indicada em 
razão de eventual duplicidade de lançamento, assim como pelo expurgo de inúmeras 
notas fiscais de entrada de CFOP 1101 e 2101, que dizem respeito à industrialização, 
abate em seu estabelecimento, as questões em apreço foram apreciadas pelo revisor que 
assim se posicionou: 

“Quanto ao suposto ‘expurgo’ em nossa auditoria de notas fiscais 
de entrada de CFOP 1101 E 2101, cabe lembrar que nossa auditoria foi realizada através 
de conferência visual e detalhada de cada documento apresentado e que, não foram 
consideradas, por exemplo, diversas notas fiscais de entrada de carne bovina resfriada, 
adquirida de terceiros (para comercialização), que foram erroneamente registradas pelo 
contribuinte com esses CFOP’s assim como gado bovino para abate adquiridas em outras 
unidades da Federação. 

Ademais, embora o representante da autuada alegue em sua 
defesa, o ‘expurgo’ dessas tais notas fiscais de entrada, ele não incluiu, como prova, uma 
única cópia desses documentos, ficando evidente que tais documentos sequer existem, e 
que essa alegação tem caráter meramente protelatório. 

Por último, cabe-nos ressaltar aos senhores julgadores que, o 
presente auto de infração diz respeito tão somente ao estorno do crédito outorgado 
lançado a maior, pelo contribuinte em sua escrita fiscal, e não deve ser confundido com o 
PAT nº 4.01.11.011110.26, que trata do aproveitamento do crédito outorgado em 
concomitância com o crédito de energia elétrica”. Grifos no original. 

Assim, as colocações visando a nulificação do lançamento, a meu 
ver, não se apresentam próprias à admissibilidade, pois o autuante anexou ao processo 
todos os elementos indispensáveis para determinar com segurança a infração denunciada 
e identificar corretamente o infrator, condições imprescindíveis para a validade formal do 
lançamento. 

Vejo, portanto, que não ocorreu nos presentes autos qualquer uma 
das hipóteses de nulidade previstas no artigo 20, da Lei nº 16.469/09. Assim, o sujeito 
passivo não logrou indicar qualquer falha no lançamento capaz de declará-lo írrito. 

 

      MÉRITO 

 

Na questão meritória, destaco que, ao proceder à análise do 
conteúdo do presente processo, na condição de seu relator, verifiquei que a exigência 
fiscal em comento, surgiu assentada no pressuposto de que o sujeito passivo aproveitou 



 

crédito de ICMS, em razão da escrituração indevida de crédito outorgado sobre saídas de 
carne fresca, resfriada ou congelada e miúdo comestível, sem respeitar o critério da 
proporcionalidade das entradas, que devem excluir as aquisições de gado bovino para 
abate oriundas de outras unidades da Federação, e de compras de carne fresca ou 
derivados para comercialização, em desconformidade com o inciso V, do Anexo IX, do 
Decreto nº 4.852/97.  

Verifiquei todo o trabalho contido na auditoria, os lançamentos 
efetuados, a descrição do fato suporte da fundamentação legal, os argumentos 
apresentados, as revisões realizadas, e vislumbrei, objetivamente, irregularidade nos 
procedimentos realizados pelo recorrente.  

Indispensável transcrever os artigos da legislação que sustentam o 
lançamento, a saber: artigo 58, § 3.º, inciso II, da Lei nº 11.651/91, e artigo 11, inciso V, do 
Anexo IX, do RCTE: 

 

“art. 58. É assegurado ao sujeito passivo, nos termos do disposto na 
legislação tributária, o direito de creditar-se do imposto anteriormente 
cobrado em operações ou prestações resultantes: 

[...] 

 § 3.º o direito de crédito, para efeito de compensação com débito do 
imposto, reconhecido ao estabelecimento que tenha recebido as 
mercadorias ou para o qual tenham sido prestados os serviços, está 
condicionado a: 

[...] 

II – à escrituração nos prazos e condições, quando assim exigido pela 
legislação tributária. 

 

“Art. 11. Constituem créditos outorgados para efeito de compensação com 
o ICMS devido: 

[...] 

V – para o estabelecimento frigorífico ou abatedor, na saída para 
comercialização ou industrialização, de carne fresca, resfriada, congelada, 
salgada, temperada ou salmourada e miúdo comestível resultantes do 
abate ou da industrialização, em seu próprio estabelecimento, de asinino, 
bovino, bufalino, equino, muar, ovino, caprino, leporídeo e ranídeo,  
adquiridos em operação interna com a redução de base de cálculo de que 
tratam os incisos XI e  XIV do art. 8º deste anexo, o equivalente à aplicação 
de 9% (nove por cento), sobre o valor da respectiva base de cálculo, 
observado o seguinte (Lei nº 13.453/99, art. 1º  I, “c”, 1): 

[...]” 

 

Os demonstrativos da Auditoria Básica do ICMS e Demonstrativos 
Auxiliares, às fls. 06/24, revelam que a autuada apropriou o benefício fiscal do crédito 
outorgado acima mencionado em patamar superior ao previsto, promovendo a sua 
compensação com os débitos decorrentes das suas operações normais. 

Portanto, o estorno de ofício da parcela do crédito outorgado 
aproveitada a maior pela autuada, feito por meio da Auditoria Básica do ICMS, revelou a 
omissão de pagamento de imposto noticiada no auto de infração. 

Destaque-se, mais uma vez, que os demonstrativos acima 
mencionados e que dão sustentação ao lançamento, nos pontos em foram contestados 



 

pela empresa autuada, foram analisados em razão das diligências revisionais, resultados 
às fls. 152/154 e 204/206, que mantiveram a integralidade do lançamento, situação que 
autoriza concluir que os mesmos estão corretos, não merecendo, por parte do julgador, 
nenhum reparo. 

Em face do exposto, acompanhado pela unanimidade dos meus 
pares, voto, para rejeitar as preliminares de nulidade do lançamento, arguidas pelo sujeito 
passivo solidário Elizoberto Antônio Silva, por insegurança na determinação da infração, e 
por cerceamento do direito de defesa. 

Quanto ao mérito, de forma unânime, voto, conhecendo do Recurso 
Voluntário apresentado pelo solidário Elizoberto Antônio Silva, negando-lhe provimento 
para manter a decisão singular que considerou procedente o lançamento, devendo serem 
considerados, no entanto, os pagamentos realizados, referentes ao presente processo, e 
constantes do Termo de Acordo de Parcelamento nº 206083-0, cópias às fls. 195/199. 

 
 
 

Sala das sessões, em 19 de dezembro de 2016. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 02006/16 
 
Relator: Conselheiro José Luiz Rosa 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade do auto de 
infração. Insegurança na determinação da infração e 
cerceamento do direito de defesa. Rejeitadas. ICMS. Obrigação 
tributária principal. Falta de recolhimento de imposto em razão 
da escrituração indevida de valores à título de crédito 
outorgado. Procedência. 
 
1. Não é passível de nulidade o lançamento que contenha os 
elementos indispensáveis para determinar com segurança a 
infração denunciada e identificar corretamente o infrator; 
 
2. Fica afastada a hipótese de nulidade do lançamento por 
cerceamento do direito de defesa, quando não comprovada, no 
curso da ação, a ocorrência dos incidentes formais que 
prejudicam a apreciação do mérito do ato administrativo; 
 
3. Prospera o crédito tributário lançado no auto de infração 
quando o sujeito passivo não apresentar argumentos nem 
provas capazes de elidir os fundamentos da respectiva 
acusação fiscal. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 17 
de novembro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do recurso do 
Contribuinte para o Conselho Pleno, negar-lhe provimento para rejeitar as preliminares de 
nulidade da peça básica, sendo a primeira,  por insegurança na determinação da infração 
e a segunda,  por cerceamento ao direito de defesa. Quanto ao mérito, também por 
votação unânime, conhecer do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, negar-lhe 
provimento para confirmar a decisão cameral que julgou procedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira, Talita Pimenta Félix, Antônio Martins da Silva, José Pereira D'abadia, Marlene 
Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo 
Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto de 
Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, 
Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, Valdir 
Mendonça Alves e Aldeci de Souza Flor. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu o pagamento 
do ICMS, na importância de R$ 906.154,95, em razão da escrituração indevida de valores 
à título de crédito outorgado, referentes à utilização irregular do benefício previsto no 
artigo 11, inciso XXIII, do Anexo IX, do Decreto nº 4.852/97, usufruindo do benefício fiscal 
em percentual superior ao estabelecido em lei. Em consequência, deverá pagar o imposto 
omitido, juntamente com penalidade e acréscimos legais, conforme demonstrativos e 
documentos anexos. 

 



 

Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 25, § 
3º, inciso II e 64 da Lei nº 11.651/91 e 83 e 85 do Decreto nº 4.852/97, combinado com o 
artigo 11, inciso III do Anexo IX do RCTE, tendo sido proposta a penalidade prevista no 
artigo 71, inciso IV, alínea “a”, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 
17.917/2012. 

 
O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 03/96. 
 
Devidamente intimado em Primeira Instância, o sujeito passivo 

ingressa com Impugnação às fls. 106/116, arguindo, em sede de preliminar, nulidade do 
auto de infração, por cerceamento do direito de defesa, pois o prazo concedido para a 
devida defesa é exíguo, se considera o volume da operação dela e a quantidade de 
documentos de tal operação. Assevera que fez uma análise pormenorizada de todos os 
documentos, transportando as informações para planilha em Excel e recompôs todos os 
valores contidos nas planilhas e, mesmo após longas horas de trabalho, não encontrou o 
valor apontado pela fiscalização. Em seguida, questiona o caráter confiscatório da multa 
aplicada, em ofensa ao artigo 150, inciso IV, da CF. Colaciona jurisprudências que 
entende aplicáveis ao caso. Ao final, pede a nulidade do auto de infração. Caso isso não 
ocorra, requer a realização de diligência para que se conteste a inconsistência fiscal.  

 
Sobreveio a sentença singular de fls. 133/135, pelo qual o julgador 

decidiu pela procedência do auto de infração. Inicialmente afirmo que o lançamento fiscal 
está desprovido de quaisquer hipóteses de nulidades normatizadas pelo artigo 20 da Lei 
nº 16.469/09. Já com relação a ausência de explicações ou aos valores do período de 
referência não serem coincidentes, basta analisar as notas constantes do relatório de fls. 
17, onde é informado em suas alíneas as operações que não compõem os cálculos. 
Destaca, ainda, que não houve por parte da defesa uma demonstração inequívoca de 
qualquer erro cometido no levantamento fiscal.  

 
Intimado da decisão singular (fls.137/138), o sujeito passivo interpõe 

Recurso Voluntário às fls. 141/152, reiterando os argumentos expostos anteriormente.  
 
A Quarta Câmara deste Conselho, por meio da Resolução de fls. 

160/161 determinou o encaminhamento dos autos à SEGE para que o sujeito passivo seja 
intimado a apresentar peça recursal complementar, em que faça suas considerações e 
alegações defensórias. 

 
Intimado, o sujeito passivo peticiona às fls. 166 requerendo a dilação 

do prazo por mais 30 dias com a finalidade de analisar os documentos cedidos. 
 
Nova Resolução de fls. 171 determina a intimação do sujeito passivo 

para que se manifeste nos autos. 
 
Em sua manifestação (fls. 177/186), o sujeito passivo alega que, ao 

analisar os referidos documentos, nota-se que são relatórios acerca do credito outorgado 
de 3% a que a recorrente fez jus no período a autuação (2010 a 2012), em virtude de ter 
promovido a saída de mercadorias, na condição de comerciante atacadista, como prevê o 
inciso III do artigo 11, anexo IX, do Decreto 4.852/97. Aduz que, há nulidade material do 
auto de infração em face da equivocada determinação da matéria tributável, já que o fiscal 
autuante realizou a apuração partindo do pressuposto de que a recorrente teria se 
utilizado do credito outorgado previsto no inciso XXIII do dispositivo legal, concedido ao 
comerciante atacadista de medicamentos no patamar de 4%, quando, em verdade, a 
recorrente somente se utiliza do credito outorgado previsto no inciso III do referido artigo, 



 

concedido aos comerciantes atacadistas em geral e não de medicamentos. Ao final 
requer, a nulidade do auto de infração, ou sucessivamente, a exoneração do valor 
segundo os cálculos apresentados. 

 
Conforme Termo de Juntada de fls. 199, foram colacionados aos 

autos documentos de fls. 200/207 apresentado pelo Conselheiro Relator.  
 
Em seguida, o sujeito passivo apresenta Memoriais de fls. 211/217, 

reitera os argumentos anteriores. 
 
Em julgamento, a Terceira Câmara deste Conselho decide, por 

maioria de votos, rejeitar a preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa, e 
quanto ao mérito, confirmar a decisão singular pela procedência do auto.  

 
Devidamente intimado da decisão cameral, o sujeito passivo 

apresenta Recurso ao Conselho Pleno às fls. 238/254, alegando que há nulidade do auto 
de infração, pois a própria autoridade julgadora reconhece que realmente poderiam existir 
dúvidas com relação ao lançamento, mas que estas teriam sido supridas após a entrega à 
Recorrente do CD com os documentos que deram suporte à autuação. Reitera, ainda, a 
alegação da ausência de comprovação das diferenças das exigidas no lançamento fiscal. 
Requer, assim, a nulidade do auto de infração.  

 
Posteriormente, o sujeito passivo apresenta Manifestação de fls. 

262/274, no qual reitera a preliminar de nulidade do auto de infração por insegurança na 
determinação da infração, tendo em vista que no campo 02 da peça inicial contém o 
mesmo erro apontado na descrição dos fatos, visto que não traz elementos suficientes 
para demonstrar o que teria sido apurado pela fiscalização. No mérito, argui ser indevida a 
autuação. Destaca, ainda, que há ausência de comprovação das diferenças exigidas no 
lançamento fiscal, visto que ao analisar os outros períodos nota-se que a base de cálculo 
utilizada pela Recorrente e constante de seu LRA foi a mesma considerada pelo fiscal. 
Traz à baila quadro demonstrativo relativo aos períodos de autuação. Finaliza, requerendo 
que seja declarada a improcedência do auto de infração. 

 
É o relatório. 

 
 

 

VOTO 

Ao contrário do que argumenta o sujeito passivo, não vislumbro 
neste procedimento administrativo a existência de quaisquer atos praticados que lhe 
pudessem ameaçar de anulação e por isso não dou guarida às preliminares de nulidade 
da peça básica por insegurança na determinação da infração e cerceamento do direito de 
defesa.  

De proêmio, verifico que além de estarem presentes todos os 
requisitos do artigo 8º da Lei Estadual nº 16.469 e do artigo 142 do Código Tributário 
Nacional, a descrição do fato coaduna-se com os demonstrativos e documentos anexados 
pelo agente autuante, bem como, com a fundamentação legal da infração. Também não 
há divergências de valores entre levantamentos integrantes do lançamento e destes com o 
auto de infração. E por último, o lançamento foi instruído com levantamento completo, o 
que confirma a infração. Ante tais evidências e com a unanimidade do voto de meus 



 

pares, é de se entender que a aludida preliminar relativa à insegurança na determinação 
da infração deve ser rejeitada. 

Já com relação à preliminar de nulidade do auto de infração por 
cerceamento do direito de defesa, arguida pela autuada, manifesto-me também pela sua 
rejeição, tendo em vista que o sujeito passivo foi legalmente comunicado e compareceu a 
todas as fases do processo para exercer sua oposição, o que significa que teve a exata 
compreensão da acusação que lhe fora imputada e tentou elidi-la tanto na peça 
impugnatória quanto na recursal. Vale então considerar que a aludida preliminar é 
exercício de retórica jurídica que não dá azo para a nulidade do trabalho fiscal e por isso 
deve ser rejeitada. 

No mérito, considero que razão assiste à Fazenda Pública Estadual 
quanto à constituição do presente crédito tributário. 

De fato, o presente assunto fora apreciado com a devida propriedade 
em segunda instância e, não obstante a retórica esgrimida pelo sujeito passivo na 
presente peça recursal, não conseguiu convencer o atento Conselho Pleno desta Casa. 

Por esclarecedor, acrescento o voto exarado pelo Douto colega 
Conselheiro Renato Moraes de Lima, que com a devida propriedade e brilhantismo assim 
se manifestou sobre a questão por ocasião da apreciação desta matéria, “ipsis litteris”: 

(...) Ainda sobre o mérito, alega, a Recorrente que a cobrança efetuada pela 
fiscalização é totalmente descabida, e, tomando como base esse exemplo 
numérico de janeiro/2012, a diferença de crédito outorgado apropriado 
poderia ser no máximo de R$ 27.980,26, a partir das bases de cálculo 
adotadas, contudo, jamais os R$ 200.288,51 cobrados. 

Nas notas fiscais das fls. 17 do levantamento fiscal consta a relação de 
CFOPs das operações expurgadas para determinação da base de cálculo do 
crédito outorgado. 

No CD de fls. 96, cuja cópia já foi fornecida há muito à Recorrente, consta o 
arquivo “Relatório de crédito outorgado 3%”, de 2125 folhas, cuja fls. 134 foi 
impressa como fls. 205 dos presentes autos; a primeira linha dessa folha 134 
traz a soma da base de cálculo do crédito outorgado de todas as notas fiscais 
de CFOP de saída interestadual, excetuando aqueles indicados nas notas da 
folha 17 – essa soma resultou nos R$ 7.679.134,71, anteriormente citados. 

Como contrapartida desse dado tem-se uma imagem do Livro de Apuração, 
fls. 144, cuja base de cálculo das saídas interestaduais resultou nos R$ 
8.611.810,32, também anteriormente citados. 

Na relação de CFOPs das operações expurgadas para determinação da base 
de cálculo do crédito outorgado da nota das fls. 17, consta, entre outros, o 
CFOP 6110 (Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, 
destinada à Zona Franca de Manaus). 

Note-se que no RCTE, mesmo Anexo IX dos benefícios fiscais, artigo 6º, 
inciso XVII, cita a isenção de remessas de produto nacional industrializado 
destinada à Zona Franca de Manaus, ficando mantido o crédito. 

Entre as parcelas que compõem essa soma de R$ 8.611.810,32, constam R$ 
291.535,18 de saída sob o CFOP 6110, que é, portanto, indevido. Assim, essa 
base de cálculo poderia no máximo ser R$ 8.320.275,14, mas mesmo esse 
valor seria estranhamente elevado, pois dele, só a parcela de CFOP 6102 
totaliza R$ 7.992.048,24, enquanto que a soma das parcelas de todos os 
CFOPs obtida pela fiscalização ficou em R$ 7.679.134,71, ou seja, R$ 
312.913,53 a menos. Esse valor, R$ 7.679.134,71, ainda que decorra de uma 
soma de itens em 134 fls. de um arquivo de CD, está comprovado nos autos. 
O valor do Livro de Apuração da Recorrente não apresenta nenhuma 
memória de cálculo. 



 

Tomando-se, então, como correta a base de cálculo do crédito outorgado em 
R$ 7.679.134,71, tem-se 3% de crédito outorgado como R$ 230.374,04. 

O montante de crédito outorgado apropriado pela Recorrente foi, conforme 
consta em sua escrituração fiscal, R$ 430.662,55, fls. 19. 

Portanto, o crédito outorgado a maior, isto é, apropriado indevidamente foi: 
R$ 430.662,55 – R$ 230.374,04 = R$ 200.288,51, relativo a jan/2012 
transportado para fls. 16, cpo 48 relativo a jan/2012. 

 

Portanto, como os documentos carreados aos autos pela defesa não 
foram capazes de elidir a acusação posta, verifica-se a perfeita adequação do tipo descrito 
na norma que determina a aplicação das penalidades e da conduta da Recorrente. 

Posto isto, concluo que restou plenamente caracterizada a 
infringência à legislação tributária, sendo, por conseguinte, legítimas as exigências 
constantes do auto de infração em comento. 

Diante do exposto, voto em uníssono com meus pares, para rejeitar 
as preliminares de nulidade da peça básica, sendo a primeira, por insegurança na 
determinação da infração e a segunda, por cerceamento do direito de defesa. Quanto ao 
mérito, conheço do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, nego-lhe provimento 
para confirmar a decisão cameral que julgou procedente o auto de infração.  

 
 

Sala das sessões plenárias, em 20 de dezembro de 2016. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 02047/16 
 
Autora do Voto Vencedor: Conselheira Talita Pimenta Félix 
 

 
EMENTA: ENERGIA ELÉTRICA. CRÉDITO DE ICMS. SERVIÇO DE 
TELECOMUNICAÇÃO. Permissão legal de crédito do ICMS 
referente à entrada de energia elétrica quando consumida no 
processo de industrialização. 
 
As prestadoras de serviços de telecomunicação ao utilizarem 
energia elétrica como insumo essencial para desenvolvimento 
de suas atividades, equiparam-se a estabelecimentos 
industriais. 
 
 
PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. 
 
Equiparação que ocorre por força de lei e de acordo com o 
julgado do STJ submetido ao rito dos recursos repetitivos. 
Procedência do Recurso Voluntário e improcedência do Auto de 
Infração. 
 
Ano calendário 2011. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de fevereiro de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente 
o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Talita Pimenta Félix e João Divino 
de Brito. Vencido o Conselheiro Antônio Martins da Silva que votou pela procedência do 
lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

1. Fundamentação do Lançamento Tributário 
 
 
O AIIM (auto de infração e imposição de multa) versa sobre a 

cobrança de tributo e multa formal em razão de o sujeito passivo, supostamente, ter 
omitido o pagamento do ICMS, em razão do aproveitamento indevido de crédito de 
entrada de energia elétrica no ano de 2011. 

 
O lançamento tributário registra como infringidos os arts. 58, § 3º, II e 

64 do CTE/GO (Lei n. 11.651/1991), da onde lhe foi imposta a penalidade prescrita no art. 
71, IV, “a” do CTE/GO, com redação da Lei n. 17.917/2012 e art. 522, II do Decreto n. 
4.852/97 (RCTE/GO). 

 
 

2. Sentença 2949/2015 - JULP 
 



 

Em decisão singular, o Julgador, decidiu pela improcedência da 
impugnação e consequente manutenção do AIIM, sob o fundamento de que houve sim um 
aproveitamento irregular de crédito fiscal e que se deu "em virtude da impossibilidade de 
empresas prestadoras de serviços de comunicação de se apropriar de créditos relativos 
as(sic) notas fiscais de energia elétrica, justamente por não possuir o código de atividade 
industrial ... conforme ficou demonstrado pelas notas explicativas, demais demonstrativos, 
livros e documentos fiscais juntados aos autos." 

 
Aduziu que o signo "insumos industriais" deve ser interpretado de 

forma literal, não cabendo o uso de analogia. Afirmou que a questão está longe de ser 
pacificada no STJ, pois existem decisões que corroboram o entendimento do fisco. 

 
Por fim, aduz que a mera juntada de laudo técnico não seria 

suficiente para entender pela procedência da impugnação. 
 
3. Do Recurso Voluntário  

 
Irresignado com a citada decisão, interpôs, o sujeito passivo, 

Recurso Voluntário alegando, quanto ao mérito, que: 
 
 

(i) a recorrente, para realizar a prestação de 
serviços de telecomunicações adquire grande quantidade de energia 
elétrica das concessionárias para transformá-las em ondas 
eletromagnéticas e radioelétricas, para que se estabeleça a conexão, 
ou seja, a comunicação entre duas pessoas, sendo a energia elétrica 
essencial para viabilizar os serviços por ela prestados, razão pela 
qual a energia elétrica é insumo indispensável, vez que é consumida 
no funcionamento do serviço; 

 
(ii) o STJ, recentemente realizou julgamento 

submetido ao rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC e 
Resolução STJ 8/2008) REsp 1.201.635/MG entendendo que a 
energia elétrica é insumo fundamental, de modo que impedir o 
creditamento equivale a tornar o imposto cumulativo, em afronta ao 
texto constitucional; 

 
(iii) afirma que há o seu enquadramento na 

hipótese prevista no art. 33, II, "b", 2 da Lei Kandir, e que a própria 
legislação federal (Decreto n. 640/62) entende que os serviços de 
telecomunicação são considerados indústria básica. 

 
 

Por fim, requer a improcedência do Auto de Infração. 
 

É como relato. 
 
 

VOTO 

 
 



 

 
1. PRELIMINARMENTE 

 
1.1. Da Tempestividade e da Capacidade Postulatória  

 
Tendo em vista que o sujeito passivo fora intimado do Recurso 

Voluntário, em 30/10/2015, e que protocolizou sua defesa em 12/11/2015 tempestiva é 
sua manifestação, nos termos do art. 34, II, “b”, da Lei n. 16.469/09. 

 
Quanto à capacidade postulatória, de acordo com o art. 11 da Lei n. 

16.468/09, o sujeito passivo poderá postular em causa própria ou representado por 
advogado, este o caso dos autos, conforme se depreende das fls. 76 e 80, suprido 
encontra-se tal requisito legal. 

 
 

2. DO MÉRITO 
 

Cinge-se a controvérsia tão somente quanto à possibilidade, ou não 
do aproveitamento do crédito oriundo do ICMS destacado nas contas de energia elétrica 
pagas pela recorrente. Assim a contribuinte defende que a energia elétrica trata-se de 
insumo essencial para viabilizar os serviços de comunicação por ela exercidos.  

 
Razão assiste à contribuinte, seja no que tange à legislação e na 

jurisprudência do STJ. 
 
A matéria referente ao creditamento do ICMS tem previsão legal no 

art. 33, II, 'b', 2 da Lei Complementar n. 87/96 (Lei Kandir): 
 
Art. 33. Na aplicação do art. 20 observar-se-á o seguinte: 
 
(...) 
 
II – somente dará direito a crédito a entrada de energia elétrica no 
estabelecimento: 
 
(...) 
 
b) quando consumida no processo de industrialização; 

 
Já o art. 1º do Decreto Federal n. 640/02, dispõe expressamente que: 

 
Art. 1º Os serviços de telecomunicação, para 

todos os efeitos legais, são considerados indústria básica, de 
interesse par ao fomento da economia de nosso país e de relevante 
significação para a segurança nacional. (Grifou-se) 

 
Prosseguindo, o STJ, quando do julgamento do REsp 1.201.635/MG, 

submetido ao rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC-1973), entendeu que é 
possível o creditamento do ICMS incidente sobre a energia elétrica consumida pelas 
prestadoras de serviços de telecomunicações para abatimento do imposto devido quando 
da prestação de serviços. 

 
A Lei Complementar n. 104/2013 que instituiu o Código de Defesa do 

Contribuinte no Estado de Goiás, prevê expressamente, em seu art. 32, II que nos 



 

processos administrativos a administração pública deverá observar a jurisprudência do 
STJ, quando o julgamento for submetido ao rito dos recursos repetitivos. 

 
Evidente que o vocábulo representa um imperativo, uma ordem. Não 

cabe ao julgador administrativo a escolha se irá, ou não adotar referido entendimento. Ao 
contrário, o órgão administrativo está subordinado ao que restou pacificado pelos tribunais 
superiores (STJ e STF). 

 
Inclusive, os tribunais judiciais também estão vinculados ao que o 

STJ decidir em sede de repetitivo e o STF em sede de repercussão geral, senão vejamos 
a dicção do art. 932, IV, 'b' do novel CPC: 

 
Art. 932. Incumbe ao relator: 
 
(...) 
 
IV - negar provimento a recurso que for contrário a: 
 
(...) 
 
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo 
Superior Tribunal de justiça em julgamento de recursos 
repetitivos; (destacou-se) 
 
Ad argumentandum, a manutenção do auto de infração, na 

contramão de matéria pacificada junto ao STJ, submetido à sistemática dos repetitivos, 
apenas trará prejuízos aos cofres estaduais, eis que o ente público, certamente terá que 
arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. 

 
Não há dúvidas que essa situação representaria afronta aos 

princípios da eficiência e da própria legalidade, eis que poderá causar graves prejuízos ao 
ente público. 

 
3. CONCLUSÃO 
 
Considerando as razões de fato e de direito acima delineadas, rejeito 

os pedidos de acolhimento (i) de nulidade da peça básica quanto à insegurança na 
determinação da infração, bem como, (ii) de aplicação de penalidade abusiva, por fim, (iii) 
julgo procedente o presente AIIM. 

 
É como voto. 

 
 
 

Sala das sessões, em 21 de dezembro de 2016. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 02050/16 
 
Autora do Voto Vencedor: Conselheira Talita Pimenta Félix 
 

 
EMENTA: ENERGIA ELÉTRICA. CRÉDITO DE ICMS. SERVIÇO DE 
TELECOMUNICAÇÃO.  
 
 
Permissão legal de crédito do ICMS referente à entrada de 
energia elétrica quando consumida no processo de 
industrialização. 
 
 
PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. 
 
As prestadoras de serviços de telecomunicação ao utilizarem 
energia elétrica como insumo essencial para desenvolvimento 
de suas atividades, equiparam-se a estabelecimentos 
industriais. 
 
Equiparação que ocorre por força de lei e de acordo com o 
julgado do STJ submetido ao rito dos recursos repetitivos. 
Procedência do Recurso Voluntário e improcedência do Auto de 
Infração. 
 
 
Ano calendário 2010. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de fevereiro de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente 
o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Talita Pimenta Félix e João Divino 
de Brito. Vencido o Conselheiro Antônio Martins da Silva que votou pela procedência do 
lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

1.Fundamentação do Lançamento Tributário 
 
 
O AIIM (auto de infração e imposição de multa) versa sobre a 

cobrança de tributo e multa formal em razão de o sujeito passivo, supostamente, ter 
omitido o pagamento do ICMS, em razão do aproveitamento indevido de crédito de 
entrada de energia elétrica no ano de 2010. 

 
O lançamento tributário registra como infringidos os arts. 58, § 3º, II e 

64 do CTE/GO (Lei n. 11.651/1991), da onde lhe foi imposta a penalidade prescrita no art. 
71, IV, “a” do CTE/GO, com redação da Lei n. 17.917/2012 e art. 522, II do Decreto n. 
4.852/97 (RCTE/GO). 

 



 

 
2.Sentença 2953/2015 - JULP 
 
Em decisão singular, o julgador, decidiu pela improcedência da 

impugnação e consequente manutenção do AIIM, sob o fundamento de que houve sim um 
aproveitamento irregular de crédito fiscal e que se deu "em virtude da impossibilidade de 
empresas prestadoras de serviços de comunicação de se apropriar de créditos relativos as 
(sic) notas fiscais de energia elétrica, justamente por não possuir o código de atividade 
industrial ... conforme ficou demonstrado pelas notas explicativas, demais demonstrativos, 
livros e documentos fiscais juntados aos autos." 

 
Aduziu que o signo "insumos industriais" deve ser interpretado de 

forma literal, não cabendo o uso de analogia. Afirmou que a questão está longe de ser 
pacificada no STJ, pois existem decisões que corroboram o entendimento do fisco. 

 
Por fim, aduz que a mera juntada de laudo técnico não seria 

suficiente para entender pela procedência da impugnação. 
 
3. Do Recurso Voluntário  

 
Irresignado com a citada decisão, interpôs, o sujeito passivo, 

Recurso Voluntário alegando, quanto ao mérito, que: 
  

(i) a recorrente, para realizar a prestação de 
serviços de telecomunicações adquire grande quantidade de energia 
elétrica das concessionárias para transformá-las em ondas 
eletromagnéticas e radioelétricas, para que se estabeleça a conexão, 
ou seja, a comunicação entre duas pessoas, sendo a energia elétrica 
essencial para viabilizar os serviços por ela prestados, razão pela 
qual a energia elétrica é insumo indispensável, vez que é consumida 
no funcionamento do serviço; 

 
(ii) o STJ, recentemente realizou julgamento 

submetido ao rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC e 
Resolução STJ 8/2008) REsp 1.201.635/MG entendendo que a 
energia elétrica é insumo fundamental, de modo que impedir o 
creditamento equivale a tornar o imposto cumulativo, em afronta ao 
texto constitucional; 

 
(iii) afirma que há o seu enquadramento na 

hipótese prevista no art. 33, II, "b", 2 da Lei Kandir, e que a própria 
legislação federal (Decreto n. 640/62) entende que os serviços de 
telecomunicação são considerados indústria básica. 

 
 

Por fim, requer a improcedência do Auto de Infração. 
 
É como relato. 

 
 

VOTO 



 

 
 

1. PRELIMINARMENTE 
 

1.1. Da Tempestividade e da Capacidade 
Postulatória  

 
Tendo em vista que o sujeito passivo fora intimado do Recurso 

Voluntário, em 06/11/2015, e que protocolizou sua defesa em 12/11/2015 tempestiva, é a 
manifestação do sujeito passivo, nos termos do art. 34, II, “b”, da Lei n. 16.469/09. 

 
Quanto à capacidade postulatória, de acordo com o art. 11 da Lei n. 

16.468/09, o sujeito passivo poderá postular em causa própria ou representado por 
advogado, este o caso dos autos, conforme se depreende das fls. 62 e 68, suprido 
encontra-se tal requisito legal. 

 
2. Do mérito  

 
Cinge-se a controvérsia tão somente quanto à possibilidade, ou não 

do aproveitamento do crédito oriundo do ICMS destacado nas contas de energia elétrica 
pagas pela recorrente. Assim a contribuinte defende que a energia elétrica trata-se de 
insumo essencial para viabilizar os serviços de comunicação por ela exercidos.  

 
Razão assiste à contribuinte, seja no que tange à legislação e na 

jurisprudência do STJ. 
 
A matéria referente ao creditamento do ICMS tem previsão legal no 

art. 33, II, 'b', 2 da Lei Complementar n. 87/96 (Lei Kandir): 
 
Art. 33. Na aplicação do art. 20 observar-se-á o seguinte: 
 
(...) 
 
II – somente dará direito a crédito a entrada de energia elétrica no 
estabelecimento: 
(...) 
 
b) quando consumida no processo de industrialização; 

 
Já o art. 1º do Decreto Federal nº 640/02, dispõe expressamente 

que: 
 

Art. 1º Os serviços de telecomunicação, para todos os efeitos 
legais, são considerados indústria básica, de interesse par ao 
fomento da economia de nosso país e de relevante significação para 
a segurança nacional. (Grifou-se) 

 
Prosseguindo, o STJ, quando do julgamento do REsp 1.201.635/MG, 

submetido ao rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC-1973), entendeu que é 
possível o creditamento do ICMS incidente sobre a energia elétrica consumida pelas 
prestadoras de serviços de telecomunicações para abatimento do imposto devido quando 
da prestação de serviços. 

 



 

A Lei Complementar nº 104/2013 que instituiu o Código de Defesa do 
Contribuinte no Estado de Goiás, prevê expressamente, em seu art. 32, II que nos 
processos administrativos a administração pública deverá observar a jurisprudência do 
STJ, quando o julgamento for submetido ao rito dos recursos repetitivos. 

 
Evidente que o vocábulo representa um imperativo, uma ordem. Não 

cabe ao julgador administrativo a escolha se irá, ou não adotar referido entendimento. Ao 
contrário, o órgão administrativo está subordinado ao que restou pacificado pelos tribunais 
superiores (STJ e STF). 

 
Inclusive, os tribunais judiciais também estão vinculados ao que o 

STJ decidir em sede de repetitivo e o STF em sede de repercussão geral, senão vejamos 
a dicção do art. 932, IV, 'b' do novel CPC: 

 
Art. 932. Incumbe ao relator: 
 
(...) 
 
IV - negar provimento a recurso que for 

contrário a: 
 
(...) 
 
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal 

Federal ou pelo Superior Tribunal de justiça em julgamento de 
recursos repetitivos; (destacou-se) 

 
Ad argumentandum, a manutenção do auto de infração, na 

contramão de matéria pacificada junto ao STJ, submetido à sistemática dos repetitivos, 
apenas trará prejuízos aos cofres estaduais, eis que o ente público, certamente terá que 
arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. 

 
Não há dúvidas que essa situação representaria afronta aos 

princípios da eficiência e da própria legalidade, eis que poderá causar graves prejuízos ao 
ente público. 

 
3.CONCLUSÃO 
 
Considerando as razões de fato e de direito acima delineadas, rejeito 

os pedidos de acolhimento: (i) de nulidade da peça básica quanto à insegurança na 
determinação da infração, bem como, (ii) de aplicação de penalidade abusiva, por fim, (iii) 
julgo procedente o presente AIIM. 

 
É como voto. 

 
 

Sala das sessões, em 21 de dezembro de 2016. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 02053/16 
 
Relatora: Conselheira Talita Pimenta Félix 
 

 
EMENTA: ICMS. RESPONSABILIDADE. SOLIDARIEDADE. 
AUSÊNCIA DE INTERESSE COMUM. 
 
 
O instituto da responsabilidade no Código Tributário Nacional 
não se confunde com o da solidariedade, haja vista que aquele 
não exige o interesse comum, mas a prática de infração à Lei, 
Estatuto, ou Contrato Social, o que não fora verificado nos 
autos. 
 
 
APROVEITAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITO. PRECATÓRIO. 
IMPOSSIBILIDADE. AIIM MANTIDO. 
 
 
Não há previsão legal permitindo a compensação de precatórios 
com débitos de ICMS. Assim inexistindo base legal, tais 
compensações devem ser glosadas, cobrando-se o valor do 
ICMS devido acrescido de multa formal, juros e correção 
monetária. 
 
Período de 07/2013 a 06/2014. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de março de 2016, decidiu, por maioria de votos, acatar a preliminar de 
exclusão da lide do sujeito passivo solidário HEIDI SUSANNE HECKMANN, arguida pela 
autuada. Foram vencedores os Conselheiros Talita Pimenta Félix e João Divino de Brito. 
Vencida a Conselheira Nislene Alves Borges. Quanto ao mérito, por unanimidade de 
votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Talita Pimenta Félix, Nislene Alves Borges e João Divino de Brito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

1.Fundamentação do Lançamento Tributário 
 

O AIIM (auto de infração e imposição de multa) versa sobre a cobrança de 
tributo e multa formal em razão de o sujeito passivo, supostamente, ter omitido o 
pagamento do ICMS, eis que não restou demonstrado que a apropriação dos referidos 
créditos se deu com a autorização do Delegado Fiscal da circunscrição da contribuinte 
através do processo administrativo. 

 
O lançamento tributário registra como infringidos os arts. 58, §3º,II, Lei 

11.651/91,c/c 52, §§1º e 2º, Decreto 4.852/97, da onde lhe foi imposta a penalidade 
prescrita no art. 71, IV, “a” da Lei 11.651/1991, com redação da Lei 17.917/2012. 

 



 

Colocou-se no polo passivo na condição de solidário (art. 45, XII do CTE) 
a Srª Heidi Susanne Heckmann. 

 
 
2.Sentença 3237/2015- JULP 

 
Em decisão singular, o Julgador, decidiu pela procedência do auto de 

infração (fls.84/86). 
 
Em sua fundamentação afirma que, diante da inexistência de lei 

autorizada, decisão administrativa ou mesmo judicial que permita ou autorize a 
compensação pretendida pela empresa, não há como acolher essa pretensão do polo 
passivo quanto ao acolhimento dos precatórios como créditos, uma vez que, foram 
indevidamente registrados e apropriados como créditos do ICMS nas EFD’s. 

 
No mérito, ainda, verifica-se que a defesa descumpriu o prescrito no art. 

19, §1º da Lei 16.469/09 ao deixar de apresentar um levantamento contraditório e provas a 
respeito da validade desses créditos, considerado pelo fisco como indevidamente 
apropriados nos respectivos períodos. 

 
Por fim, aduz que inexistindo qualquer contestação do polo passivo sobre 

os créditos que foram apurados pelo fisco sem a necessária prévia autorização e 
indevidamente registrados em livro fiscal, deverá ser mantido o auto de infração. 

 
3.Do Recurso Voluntário 
 
Irresignado com a supracitada decisão, interpôs, o sujeito passivo 

principal, Recurso Voluntário (fls. 94/110) alegando, quanto ao mérito, que: 
 
(i) tem direito à compensação com precatório vencido e não pago. Informa 

que é detentora de parte do crédito do precatório nº 292/97 e do precatório nº 27511 
(8253269), que foram adquiridos por escritura pública de cessão de créditos conforme 
parágrafo 14º do artigo 100 da Constituição Federal; 

 
(ii) Em decisão proferida e pacificada no STF foi dado provimento ao 

Recurso Extraordinário de uma empresa para autorizar a compensação do ICMS com 
precatórios; 

 
(iii) estar livre da exigência narrada na exordial com base no artigo 78 do 

ADCT do texto constitucional, que teria concedido poder liberatório do pagamento de 
tributos da entidade devedora. Traz a baila recente uma decisão proferida pela SRF 
favorável ao poder liberatório do pagamento de tributos da entidade devedora, permitida a 
cessão dos créditos. 

(iv) O STF reconheceu a existência de repercussão geral dos temas 
relativos à aplicabilidade imediata do artigo 78 §2º, do ADCT e à possibilidade de se 
compensar precatórios de natureza alimentar com débitos tributários (RE 566349 RG). 
Assim, é possível que o Supremo venha a entender que os precatórios de natureza 
alimentar adquiridos de terceiros possam ser cedidos e utilizados com efeito liberatório 
para pagamento de tributos, mas não há segurança jurídica quanto a isto. 

 
Por fim, requer a improcedência do Auto de Infração. 
 



 

O sujeito passivo solidário também apresentou Recurso Voluntário 
reafirmando os mesmos pontos do sujeito passivo principal. 

 
É como relato. 
 
 

VOTO 

 
 
1 PRELIMINARMENTE 
 

1.1. Da Tempestividade e da Capacidade 
Postulatória  

 
Tendo em vista que o sujeito passivo fora intimado do Recurso Voluntário, 

em 04/01/2016, e que protocolizou sua defesa em 14/01/2016 tempestiva, é a sua 
manifestação, nos termos do art. 34, II, “b”, da Lei n. 16.469/09, bem como o solidário, 
pessoa física fora intimado do Recurso Voluntário em 04/01/2016 e que protocolizou sua 
defesa em 14/01/2016 tempestiva, é a sua manifestação, nos termos do art. 34, II, “b”, da 
Lei n. 16.469/09. 

 
Quanto à capacidade postulatória, de acordo com o art. 11 da Lei n. 

16.468/09, o sujeito passivo poderá postular em causa própria ou representado por 
advogado, este o caso dos autos, conforme se depreende das fls.81/82, suprido encontra-
se tal requisito legal. 

 
1.2.  Da Exclusão do sujeito passivo solidário  

 
O fundamento legal para inclusão do coobrigado na lide, conforme se 

verifica no documento intitulado “anexo estruturado – identificação do sujeito passivo 
coobrigado” (fls. 05), do CTN e 45, inciso XII, do CTE/GO, documento que traz como 
fundamentação fático-legal o que se transcreve: 

 
“O sujeito passivo coobrigado acima identificado 

foi autuado com base no(s) seguinte(s) dispositivo(s): art. 45, XII, da 
Lei 11.651/1991.  

 
O sujeito passivo coobrigado OU responsável 

concorreu para a prática da infração tributária mediante a(s) 
seguinte(s) conduta(s): Promoveu/permitiu o aproveitamento de 
crédito indevidamente, sem o atendimento das condições legais, no 
estabelecimento em que é sócia-administradora desta sociedade 
empresária autuada, resultando na supressão do tributo, razão pela 
qual é responsável solidária pelo pagamento do crédito tributário 
exigido, conforme auto de infração e documentos anexos. (Sem 
grifos no original)” 

 
Ante o exposto, já é possível registrar a primeira premissa estabelecida 

pelo Fisco Goiano, a de que o sujeito passivo coobrigado “concorreu para a prática de 
infração tributária”, sob a vertente de haver praticado omissões tributárias, considerada 



 

sua falta de diligência no exercício da empresa. Se é que logicamente é possível se falar 
em “pratica/realização” de “omissão”. Continuemos.  

 
Prescreve o disposto no art. 135, inciso III, do CTN que: 
 

São pessoalmente responsáveis pelos 
créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes 
de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, 
contrato social ou estatutos: 

 
(...) 
 
III – os diretores, gerentes ou representantes 

de pessoas jurídicas de direito privado. 
 

A subsunção do fato à norma, de acordo com o que regulamenta 
mencionado artigo, requer (além do real acontecimento do evento) a ocorrência de ato 
praticado (i) com excesso de poder (ii) ou com infração à lei, contrato social ou estatuto. 
Claro que, além de ocorrido no mundo fenomênico, há que se comprovar tal evento, quer 
se com isso dizer que não basta a simples alegação, o fato há que ser comprovado para 
que possa produzir efeitos no “mundo do direito”, como o que pretende o Fisco Goiano ao 
incluir no pólo passivo desta lide o sócio-presidente. 

 
Em relação ao art. 45, XII, do CTE/GO (Lei n. 11.651/91i), tem-se que: 

 
“São solidariamente obrigadas ao 

pagamento do imposto devido na operação ou prestação as 
pessoas que tenham interesse comum na situação que 
constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente: 

 
(...) 
 
XII – com o contribuinte, os acionistas 

controladores, os diretores, gerentes, administradores ou 
representantes de pessoa jurídica, relativamente à operação ou 
prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis;” 

 
Neste ponto, nota-se com clareza que a legislação estadual, ao se referir à 

solidariedade (espécie do gênero responsabilidade tributária), demanda o elemento 
interesse comum como dado que conecta o sócio-diretor à realização da obrigação 
tributária. Esta, a segunda premissa estabelecida pelo Fisco goiano. 

 
Com o objetivo de fugir de possíveis ambiguidades e vaguezas, torna-se 

relevante, neste momento, definir o conceito de interesse comum. A Primeira Turma do 
STJii já se posicionou, valendo-se da definição do conceito de interesse comum encartada 
por Paulo de Barros Carvalho, é o que transcrevemos a seguir: 

 
“(...) o interesse comum dos participantes no 

acontecimento factual não representa um dado satisfatório para 
a definição do vínculo da solidariedade. Em nenhuma dessas 
circunstâncias cogitou o legislador desse elo que aproxima os 
participantes do fato, o que ratifica a precariedade do método 



 

preconizado pelo inc. I do art. 124 do Código. Vale sim, para 
situações em que não haja bilateralidade no seio do fato 
tributado, como, por exemplo, na incidência do IPTU, em que 
duas ou mais pessoas são proprietárias do mesmo imóvel. 
Tratando-se, porém, de ocorrências em que o fato se 
consubstancie pela presença de pessoas contrapostas, com 
objetivos antagônicos, a solidariedade vai instalar-se entre 
sujeitos que estiveram no mesmo pólo da relação, se e somente 
se for esse o lado escolhido pela lei para receber o impacto 
jurídico da exação. É o que se dá no imposto de transmissão de 
imóveis, quando dois ou mais são os compradores; no ICMS, 
toda vez que dois ou mais forem os comerciantes vendedores; 
no ISS, toda vez que dois ou mais sujeitos prestarem um único 
serviço ao mesmo tomador.”  

 
Ainda, penso ser de extrema relevância a distinção entre interesse comum 

e interesse econômico. Já que, a meu sentir, as argumentações acima apontadas (pelo 
autuante) muito mais se adequariam à possível interesse econômico na realização do fato 
jurídico tributário, do que a interesse comum.  

 
A interpretação deste Conselho Administrativo, por maioriaiii, em meu 

entendimento, (i) esvazia a distinção trazida pelo CTN quanto às espécies de sujeição 
passiva(a qual aponta esteiv como gênero e contribuinte e responsável como espécies), 
bem como, trata como (ii) sinônimas as expressões interesse econômico e interesse 
comum na realização do fato jurídico tributário. 

 
Entendo desse modo, pois, ao conferir à expressão interesse comum a 

possibilidade de inclusão do sócio-gerente, simplesmente por entender que (i) por ser 
sócio, (ii) e por “não ter a pessoa jurídica capacidade de decisão”v, já que todo e qualquer 
ato será sempre tomado por um ser humano, sob a perspectiva dos conselheiros fiscais 
do Estado de Goiás, o sócio-administrador sempre possui(rá) interesse comum na relação 
jurídica. Assim, o sócio-administrador “responde solidariamente” com a pessoa 
jurídica/contribuinte pelo débito tributário da empresa. 

 
Em uma análise lógico-jurídico nota-se que, ao assim proceder, esta Corte 

trata as espécies de sujeição (contribuinte e responsável) como se um único sujeito fosse, 
pois, já que todo sócio-gerente possui interesse comum/econômico na relação jurídica, 
qual fator jurídico distinguiria contribuinte de responsável? Nesta tônica, entendo que 
nenhum. 

 
Outro aspecto de esvaziamento, também, poderia ser conferido à distinção 

entre pessoa física e pessoa jurídica, uma vez que a argumentação utilizada por aqueles 
que defendem tal inclusão atua de modo a não considerar a diferenciação entre os 
sujeitos (pessoa física e jurídica), ao afirmarem que uma “pessoa jurídica não tem 
vontade, e quem faz as escolhas são as pessoas físicas, suas responsáveis”.  

 
Não é desta forma que compreendemos quando da leitura dos artigos 

1.022 a 1.027 do Código Civil28, onde se vê que assumindo, a sociedade, negócio jurídico, 

                                            
28 Art. 1.022. A sociedade adquire direitos, assume obrigações e procede judicialmente, 

por meio de administradores com poderes especiais, ou, não os havendo, por intermédio de qualquer 
administrador.(...) 



 

é esta que figurará em um dos polos da relação. Situação esta que demonstra o seguinte: 
embora representada, é a pessoa jurídica quem assume os direitos e deveres decorrentes 
do referido negócio. 

 
Há de se falar, ainda, na capacidade postulatória desta, razão pela qual 

poderá demandar e ser demandada em nome próprio, e não, em nome dos seus 
administradores, quando da tutela dos seus interesses. 

 
Por fim, faz-se necessário reforçar a ideia acerca da autonomia patrimonial 

nas lições de Sueli Batista de Sousavi: 
 

“O patrimônio da sociedade é denominado 
patrimônio social; o patrimônio dos seus membros, de 
patrimônio individual. Aquele responde pelas obrigações 
sociais; este pelas obrigações firmadas pelos sócios. [...] A 
importância do princípio da autonomia patrimonial para o 
desenvolvimento da atividade econômica é fundamental, tendo 
em vista o prévio conhecimento da afetação máxima patrimonial 
que podem sofrer os empreendedores e investidores. De tal 
modo que, ante a possibilidade de se limitar as perdas nos 
investimentos, as pessoas, em geral, ficam mais estimuladas a 
ingressar em novas atividades empresariais.” 

 
Ora, a separação de personalidades e a necessidade da autonomia 

patrimonial entre o sócio e a pessoa jurídica e demais direitos constitucionais, tais como o 
à propriedade, ao livre exercício da atividade econômica e o princípio da não utilização do 
tributo com o efeito de confisco, proíbem a responsabilização do administrador frente atos 
não-dolosos. 

 
Além deste dado, nota-se que no AIIM, ao justificar a inclusão da sócia-

administradora no pólo passivo da lide, realiza uma “junção” dos distintos institutos 
jurídicos da sujeição passiva, misturando solidariedade, responsabilidade de terceiros e 
responsabilidade por infrações.  

 
Afirma-se neste sentido em razão de o comportamento traçado nos autos, 

com o objetivo de justificar a inclusão do sócio, gerar uma tremenda confusão jurídica, 
uma vez que: 

 
(i) a descrição fática da capitulação aponta em determinado sentido 
(responsabilidade por infração, art. 135 do CTN);  
 
(ii) o segundo e último dispositivo legal (também, da capitulação) em 
direção diversa (art. 45, XII, do CTE/GO – solidariedade);  

 
Ainda, a Lei Complementar nº 104/2013 (Código de Defesa do 

Contribuinte do Estado de Goiás), dentre outros, abordados os pontos que ora nos 
interessa, o primeiro diz sobre a responsabilidade dos sócios administradores, e o 
segundo fala sobre o dever de observância de decisões exaradas pelo STJ, em sede de 
recurso repetitivo, vejamos cada um: 

                                                                                                                                                  
Art. 1.027. Os herdeiros do cônjuge de sócio, ou o cônjuge do que se separou 

judicialmente, não podem exigir desde logo a parte que lhes couber na quota social, mas concorrer à divisão 
periódica dos lucros, até que se liquide a sociedade. 

 



 

 
“Art.19. Os sócios administradores somente 

poderão ser responsabilizados mediante a prévia comprovação, 
pelo Fisco Estadual, da prática de atos com excesso de poderes 
ou infração de lei, contrato social ou estatutos, nos termos do 
art. 135 do Código Tributário Nacional; 

 
§ 1º O simples inadimplemento da obrigação 

tributária principal e/ou acessória não configura infração à lei 
apta a justificar a responsabilização dos sócios 
administradores.” 

 
Bem como, se observa no Capítulo III, que trata Dos Deveres da 

Administração Fazendária, o que segue: 
 

“Art. 32. Nos processos administrativos, a 
Administração Pública deverá observar, dentre outras regras e 
princípios: 

 
(…) 
 
II – a jurisprudência firmada pelo Plenário do 

Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, 
neste último caso em sede de recurso repetitivo.” 

 
Dispõe o art. 4o, da Lei n. 16.469/2009 (PAT/GO) e o art. 1o, do Decreto n. 

6.930/2009 (Regimento Interno do CAT/GO), respectivamente, o que se transcreve: 
 

“Art. 6o. Compete ao Conselho 
Administrativo Tributário – CAT – apreciar: 

 
(...) 
 
Parágrafo 5o. É pertinente acatar, em 

julgamento, a jurisprudência consolidada dos tribunais 
superiores, em suas composições unificadas, obedecidos os 
critérios de convencimento da autoridade julgadora.  

 
Art. 1o. Compete ao Conselho Administrativo 

Tributário –CAT – apreciar: 
 
(...) 
parágrafo 5o. É pertinente acatar, em 

julgamento, a jurisprudência consolidada dos tribunais 
superiores, em suas composições unificadas, obedecidos os 
critérios de convencimento da autoridade julgadora.” 

 
A breve menção a tais dispositivos legais possui o condão, de modo 

acessório, a reforçar a insubsistência da inclusão do sócio-presidente a responder pelo 
crédito tributário em comento. 

 
Por fim, em face do exposto neste item, entendo que houve uma tremenda 

confusão nos institutos jurídicos tributários relacionados à sujeição passiva tributária, o 



 

que torna, juntamente com a ausência de comprovação da implicação da coobrigada, 
juridicamente inaceitável a inclusão da sócia-administradora no polo passivo desta lide. 

 
 
2. DO MÉRITO 
 
Analisando os presentes autos, o sujeito passivo nada trás ao feito para 

que possa ilidir a pretensão fiscal. Em sua defesa, pugna pela possibilidade de 
compensação de débito de ICMS com precatório judicial, invocando vários dispositivos 
constitucionais. 

 
Em nenhum momento há subsistente defesa de mérito, demonstrando 

qual a legislação, decisão administrativa ou judicial que subsidiou a utilização do 
precatório para fins de compensação fiscal. 

 
Dessa forma, não encontra guarita a pretensão da Recorrente de utilizar 

precatórios judiciais para fins de compensação por absoluta inexistência de legislação 
permitindo tal ato. Assim, quanto ao mérito, voto pela improcedência do Recurso 
Voluntário. 

 
 
3. CONCLUSÃO 

 
Considerando as razões de fato e de direito acima aventadas, 

preliminarmente, afasto a responsabilidade solidária da sócia-proprietária da empresa e, 
no mérito, julgo improcedente o Recurso Voluntário e procedente o presente AIIM. 

 
É como voto. 

 
 
 

Sala das sessões, em 21 de dezembro de 2016. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 02056/16 
 
Relatora: Conselheira Talita Pimenta Félix 
 

 
EMENTA: ESCRITURAÇÃO INDEVIDA DE CRÉDITO. GLOSA DE 
CRÉDITO. 
 
Período de 01/01/2002 a 31/12/2002. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 08 de setembro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 
2.181.225,99 (dois milhões, cento e oitenta e um mil, duzentos e vinte e cinco reais e 
noventa e nove centavos), considerando revisão de fls. 535. Participaram do julgamento 
os Conselheiros Talita Pimenta Félix, Nislene Alves Borges e Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

1.Fundamentação do Lançamento Tributário 
 
O AIIM (auto de infração e imposição de multa) descreve que o 

sujeito passivo aproveitou-se, de forma exorbitante, de crédito outorgado de 9% operação 
de mercado interno e 7% operação de exportação, descumprindo a Cláusula Primeira, 
inciso II do TARE 232/2000-GSF e Cláusula Primeira e Sexta do TARE 095/01-GSF.. 

 
O lançamento tributário registra como infringidos os artigos 58, § 3º e 

63 do Código Tributário Estadual – CTE (Lei 11.651/91), c/c artigo 11, V e XXI, do anexo 
IX do Decreto 4852/97, donde lhe foi imposta a penalidade prescrita no art. 71, IV, “A”, do 
CTE, com redação da Lei 14.634/2003. 

 
Incluiu-se na condição de sujeito passivo coobrigado os diretores 

Geraldo Antônio Prearo e Mauro Suaiden. 
 

 
2.Sentença JULP nº 2464/2007 
 
Na sentença de fls. 407/409, o julgador entendeu que a impugnante 

não logrou êxito na apresentação de nenhum elemento material capaz de comprovar 
falhas ou incorreções nos levantamentos elaborados pela fiscalização. 

 
Ademais, entendeu que o art. 11, V e XXI do anexo IX do RCTE 

prevê o benefício fiscal do crédito outorgado na saída para comercialização ou 
industrialização de carne fresca, resfriada ou congelada e miúdo comestível resultante do 
abate, em seu próprio estabelecimento, de gado bovino e bufalino adquiridos em operação 
interna com redução da base de cálculo equivalente a 9% (nove por cento) do valor da 
respectiva base de cálculo e a 5% (cinco por cento) do valor da exportação que realizar 
com mencionados tributos. 

 



 

Ao final manteve o crédito tributário em sua totalidade. 
 

3.Do Recurso Voluntário  
 

Irresignado com a citada decisão, interpôs, o sujeito passivo, 
Recurso Voluntário alegando, que o julgador singular não promoveu uma análise apurada 
do direito aplicável, pois as planilhas confeccionadas pelo autuante contrariavam o 
disposto nos arts. 62, I do CTE e 55 do RCTE. 

 
Afirmou que houve falha no apontamento dos valores a estornar pois 

durante todo o período fiscalizado, houve saldo credor na escrita do contribuinte, em 
montante bastante superior ao que fora apropriado sob a rubrica neste tópico. 

 
Ademais, além dos créditos supostamente utilizados a maior, a 

contribuinte valeu-se do benefício fiscal de crédito outorgado de 2% (dois por cento) 
previsto no art. 11, III do anexo IX do RCTE. Portanto, não se há falar em falta de 
pagamento do ICMS. 

 
4.Resolução 2ª CJUL nº 258/2007 e Revisão Fiscal 

 
A Segunda Câmara do CAT determinou fosse realizada revisão 

fiscal. Às fls. 444/446, o fiscal realizou a revisão fiscal, reduzindo o crédito tributário para 
R$ 2.189.756,75. 

 
Intimada, a recorrente alegou que apesar dos acertos na apuração 

dos valores da Planilha "Demonstrativo Auxiliar", houve equívoco nos "ajustes", no qual 
apurou-se saldo credor no exercício de 2011, razão pela qual o AIIM deve ser 
parcialmente procedente apenas no que tange ao valor de R$ 1.197.576,76 (um milhão, 
cento e noventa e sete mil, quinhentos e setenta e seis reais e setenta e seis centavos). 

 
Apresentou planilha de fl. 504 que comprova suas alegativas e 

cálculos. 
 

5.Resoluções 1ª CJUL nº 211/2009 e 304/2009 e Revisão Fiscal 
de 2014  

 
A Primeira Câmara do CAT determinou fosse realizada nova revisão 

fiscal, para analisar alegações e planilhas da contribuinte. Revisão realizada (fls. 511/514). 
 
Devidamente intimada a recorrente manifestou-se (fls. 521/524) 

afirmando que o presente AIIM é parte de auditoria realizada sobre os exercício de 2002 a 
2005 e que os levantamentos apresentados pelo fisco são contraditórios, pois cada 
planilha apresentava um cálculo casuístico para cada um dos exercícios, faltando 
uniformidade de critérios. 

 
Assim, para sanar essa situação, a recorrente fez um levantamento 

único de modo que os ajustes, devidamente aplicados ao período de 01/2004 a 07/2004, 
resultam na redução da exigência. 

 
Ademais, houve estorno sobre base de cálculo maior que a devida, 

pois levou-se em conta as exportações brutas ocorridas no período autuado, quando o 
correto seria as exportações líquidas (efetivamente aceitas pelo erário estadual, inclusive 
para apurar créditos). 



 

 
6.Resolução 3ª CJUL nº 101/2014 e Revisão Fiscal de 2014  
 
A Terceira Câmara do CAT determinou fosse realizada nova revisão 

fiscal. ocorrida às fls. 533/535 a qual reformou a exigência total para R$ 2.181.225,99 
(dois milhões, cento e oitenta e um mil, duzentos e vinte e cinco reais e noventa e nove 
centavos). 

 
7.Resolução 3º CJUL nº 006/2015 

 
Nova Resolução (fl. 570), converteu o julgamento em diligência e 

solicitou que os presentes autos fossem julgados em conjunto com outros 4 (quatro) 
lavrados contra a mesma empresa, por referirem-se a matéria idêntica, observando-se os 
princípios da prevenção. 

 
 

VOTO 

 
 

1.PRELIMINARMENTE 
 

1.1. Da Tempestividade e da Capacidade Postulatória  
 

Tendo em vista que o sujeito passivo fora intimado da sentença, em 
27/04/2007, e que protocolizou seu recurso em 14/05/2007 tempestiva, é a manifestação 
do sujeito passivo, nos termos do art. 34, II, “b”, da Lei 16.469/09. 

 
Quanto à capacidade postulatória, de acordo com o art. 11 da Lei n. 

16.468/09, o sujeito passivo poderá postular em causa própria ou representado por 
advogado, este o caso dos autos, conforme se depreende das fls. 377, 378 e 551, suprido 
encontra-se tal requisito legal. 

 
2.DO MÉRITO 

 
De modo bem sucinto, tendo como base a última revisão anexada 

aos presentes autos, encontradiça à fl. 535, acolho integralmente o parecer exarada pelo 
Gerência de Auditoria de Indústria e Atacado - GEAT, a qual realizando revisão na 
auditoria básica do ICMS, entendeu que o lançamento tributário correspondia a R$ 
2.181.225,99 (dois milhões, cento e oitenta e um mil, duzentos e vinte e cinco reais e 
noventa e nove centavos). 

 
Não merece acolhida portanto as alegativas do contribuinte, que não 

se desincumbiu do ônus que lhe cabia a fim de que fosse eximido do pagamento que 
entende indevido.Neste sentido, o art. 373, do Código de Processo Civil: 

 
Art. 373.  O ônus da prova incumbe: 
 
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; 
 
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 
extintivo do direito do autor. (Sem grifos no original) 

 



 

Assim, não comprovado pelo sujeito passivo a inconsistência da 
presente autuação, entendo pela parcial procedência do auto de infração. 

 
3.CONCLUSÃO 
 
Considerando as razões de fato e de direito acima delineadas, 

conheço do Recurso Voluntário e julgo-o parcialmente procedente a fim de minorar o 
crédito tributário para o valor de R$ 2.181.225,99 (dois milhões, cento e oitenta e um mil, 
duzentos e vinte e cinco reais e noventa e nove centavos), nos termos da revisão fiscal de 
fl. 535. 

 
É como voto. 

 
 

Sala das sessões, em 21 de dezembro de 2016. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 02057/16 
 
Relatora: Conselheira Talita Pimenta Félix 
 

 
EMENTA: ESCRITURAÇÃO INDEVIDA DE CRÉDITO. GLOSA DE 
CRÉDITO.  
 
Período de 01/10/2004 a 31/12/2004. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 08 de setembro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 8.163,24 
(oito mil, cento e sessenta e três reais e vinte e quatro centavos), considerando revisão de 
fls. 517/616. Participaram do julgamento os Conselheiros Talita Pimenta Félix, Nislene 
Alves Borges e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

1 Fundamentação do Lançamento Tributário  

O AIIM (auto de infração e imposição de multa) descreve que o 
sujeito passivo aproveitou-se, de forma exorbitante, de crédito outorgado de 9% operação 
de mercado interno e 5% operação de exportação, descumprindo a Cláusula Primeira, 
inciso II do TARE 232/2000-GSF e Cláusula Primeira e Sexta do TARE 095/01-GSF..  

O lançamento tributário registra como infringidos os artigos 58, § 3º e 
63 do Código Tributário Estadual – CTE (Lei 11.651/91), c/c artigo 11, V e XXI, do anexo 
IX do Decreto 4852/97, donde lhe foi imposta a penalidade prescrita no art. 71, IV, “A”, do 
CTE, com redação da Lei 14.634/2003.  

Incluiu-se na condição de sujeito passivo coobrigado os diretores 
Geraldo Antônio Prearo e Mauro Suaiden.  

2 Sentença JULP nº 2461/2007  

Na sentença de fls. 359/360, o julgador entendeu que a impugnante 
não logrou êxito na apresentação de nenhum elemento material capaz de comprovar 
falhas ou incorreções nos levantamentos elaborados pela fiscalização.  

Ademais, entendeu que o art. 11, V e XXI do anexo IX do RCTE 
prevê o benefício fiscal do crédito outorgado na saída para comercialização ou 
industrialização de carne fresca, resfriada ou congelada e miúdo comestível resultante do 
abate, em seu próprio estabelecimento, de gado bovino e bufalino adquiridos em operação 
interna com redução da base de cálculo equivalente a 9% (nove por cento) do valor da 
respectiva base de cálculo e a 5% (cinco por cento) do valor da exportação que realizar 
com mencionados tributos.  

Ao final manteve o crédito tributário em sua totalidade.  



 

3 Do Recurso Voluntário   

Irresignado com a citada decisão, interpôs, o sujeito passivo, 
Recurso Voluntário alegando, que o julgador singular não promoveu uma análise apurada 
do direito aplicável, pois as planilhas confeccionadas pelo autuante contrariavam o 
disposto nos arts. 62, I do CTE e 55 do RCTE.  

Afirmou que houve falha no apontamento dos valores a estornar pois 
durante todo o período fiscalizado, houve saldo credor na escrita do contribuinte, em 
montante bastante superior ao que fora apropriado sob a rubrica neste tópico.  

Ademais, além dos créditos supostamente utilizados a maior, a 
contribuinte valeu-se do benefício fiscal de crédito outorgado de 2% (dois por cento) 
previsto no art. 11, III do anexo IX do RCTE. Portanto, não se há falar em falta de 
pagamento do ICMS.  

4 Revisão Fiscal de 2009   

A Segunda Câmara do CAT determinou fosse realizada revisão 
fiscal. Às fls. 395/397, o fiscal realizou a revisão apenas dos meses de 08/2004 a 12/2004, 
reduzindo o crédito tributário para R$ 262.384,45.  

Intimada, a recorrente alegou a ocorrência de cerceamento do direito 
de defesa, pois apenas revisou-se parte do período da autuação (fls. 453/457). Afirmou 
ainda, que concordava com todos os cálculos realizados pelo revisor, no que tange ao 
período de 08/2004 a 12/2004, nada obstante a empresa detinha crédito no valor de R$ 
546.928,96, razão pela qual o AIIM deve ser parcialmente procedente apenas no que 
tange ao valor de R$ 8.163,28 (oito mil, cento e sessenta e três reais e vinte e oito 
centavos).  

Apresentou planilha de fl. 458 que comprova suas alegativas e 
cálculos.  

5 Resoluções 1ª CJUL nº 209/2009 e 302/2009 e Revisão Fiscal 
de 2014   

A Primeira Câmara do CAT determinou fosse realizada nova revisão 
fiscal, para analisar alegações e planilhas da contribuinte. Revisão realizada (fls. 465/469).  

Devidamente intimada a recorrente manifesta-se (fls. 476/479) 
afirmando que o presente AIIM é parte de auditoria realizada sobre os exercício de 2002 a 
2005 e que os levantamentos apresentados pelo fisco são contraditórios, pois cada 
planilha apresentava um cálculo casuístico para cada um dos exercícios, faltando 
uniformidade de critérios.  

Assim, para sanar essa situação, a recorrente fez um levantamento 
único de modo que os ajustes, devidamente aplicados ao período de 01/2004 a 07/2004, 
resultam na redução da exigência.  

Ademais, houve estorno sobre base de cálculo maior que a devida, 
pois levou-se em conta as exportações brutas ocorridas no período autuado, quando o 
correto seria as exportações líquidas (efetivamente aceitas pelo erário estadual, inclusive 
para apurar créditos).  



 

6 Resolução 3ª CJUL nº 100/2014 e Revisão Fiscal de 2014   

A Terceira Câmara do CAT determinou fosse realizada nova revisão 
fiscal. ocorrida às fls. 487/490.  

7 Juntada de cópia de outro PAT da mesma pessoa jurídica  

Posteriomente, juntou-se aos presentes autos cópia das fls. 338/437, 
referente ao AIIM nº 4010901988609.  

 

VOTO 

 

1 PRELIMINARMENTE  

1.1   Da Tempestividade e da Capacidade Postulatória   

Tendo em vista que o sujeito passivo fora intimado da sentença, em 
27/04/2007, e que protocolizou seu recurso em 14/05/2007 tempestiva, é a manifestação 
do sujeito passivo, nos termos do art. 34, II, “b”, da Lei 16.469/09.  

Quanto à capacidade postulatória, de acordo com o art. 11 da Lei n. 
16.468/09, o sujeito passivo poderá postular em causa própria ou representado por 
advogado, este o caso dos autos, conforme se depreende das fls. 329, 330 e 505, suprido 
encontra-se tal requisito legal.  

2. DO MÉRITO  

De modo bem sucinto, tendo como base as revisões anexadas aos 
presentes autos, encontradiças às fls. 517/616, acolho integralmente o parecer exarada 
pelo Gerência de Auditoria de Indústria e Atacado - GEAT, a qual realizando revisão na 
auditoria básica do ICMS, entendeu que o lançamento tributário correspondia a R$ 
8.163,24 (oito mil, cento e sessenta e três reais e vinte e quatro centavos).  

Corroborando o exposto, a explicação de fl. 525 e quadro anexado à 
fl. 526. Portanto, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário.  

3. CONCLUSÃO  

Considerando as razões de fato e de direito acima aventas, conheço 
do Recurso Voluntário e julgo-o parcialmente procedente a fim de minorar o crédito 
tributário par o valor de R$ 8.163,24 (oito mil, cento e sessenta e três reais e vinte e quatro 
centavos), nos termos da revisão fiscal de fls. 517/616.  

É como voto.  

 
 



 

 
 

Sala das sessões, em 21 de dezembro de 2016. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 02059/16 
 
Relatora: Conselheira Talita Pimenta Félix 
 

 
EMENTA: ICMS. RESPONSABILIDADE. SOLIDARIEDADE. 
AUSÊNCIA DE INTERESSE COMUM. 
 
O instituto da responsabilidade no Código Tributário Nacional 
não se confunde com o da solidariedade, haja vista que aquele 
não exige o interesse comum, mas a prática de infração à Lei, 
Estatuto ou Contrato Social, o que não fora verificado nos autos. 
 
APROVEITAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITO. PRECATÓRIO. 
IMPOSSIBILIDADE. AIIM MANTIDO. 
 
Não há previsão legal permitindo a compensação de precatórios 
com débitos de ICMS. Assim, inexistindo base legal, tais 
compensações devem ser glosadas, cobrando-se o valor do 
ICMS devido acrescido de multa formal, juros e correção 
monetária. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de março de 2016, decidiu, por maioria de votos, acatar a preliminar de 
exclusão da lide do sujeito passivo solidário HEIDI SUSANNE HECKMANN, arguida pela 
autuada. Foram vencedores os Conselheiros Talita Pimenta Félix e João Divino de Brito. 
Vencida a Conselheira Nislene Alves Borges. Quanto ao mérito, por unanimidade de 
votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Talita Pimenta Félix, Nislene Alves Borges e João Divino de Brito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

1  Fundamentação do Lançamento Tributário 
 
O AIIM (auto de infração e imposição de multa) versa sobre a 

cobrança de tributo e multa formal em razão de o sujeito passivo, supostamente, ter 
omitido o pagamento do ICMS, eis que não restou demonstrado que a apropriação dos 
referidos créditos se deu com a autorização do Delegado Fiscal da circunscrição do 
contribuinte através do processo administrativo. 

 
O lançamento tributário registra como infringidos os arts. 58, §3º,II, 

Lei 11.651/91,c/c 52, §§1º e 2º, Decreto 4.852/97, donde lhe foi imposta a penalidade 
prescrita no art. 71, IV, “a” da Lei 11.651/1991, com redação da Lei 17.917/2012. 

 
Colocou-se no polo passivo na condição de solidário (art. 45, XII do 

CTE) a Srª Heidi Susanne Heckmann. 
 
 
2 Sentença 3233/2015- JULP 
 



 

Em decisão singular, o Julgador, decidiu pela procedência do auto de 
infração (fls.98 a 99). 

 
Em sua fundamentação afirma que, diante da inexistência de lei 

autorizada, decisão administrativa ou mesmo judicial que permita ou autorize a 
compensação pretendida pela empresa, não há como acolher essa pretensão do pólo 
passivo quanto ao acolhimento dos precatórios como créditos, uma vez que, foram 
indevidamente registrados e apropriados como créditos do ICMS nas EFD’s. 

 
No mérito, ainda, verifica-se que a defesa descumpriu o prescrito no 

artigo 19 §1º da Lei 16.469/09 ao deixar de apresentar um levantamento contraditório e 
provas a respeito da validade desses créditos, considerados pelo fisco como 
indevidamente apropriados nos respectivos períodos. 

 
Por fim, aduz que inexistindo qualquer contestação do pólo passivo 

sobre os créditos que foram apurados pelo fisco sem a necessária prévia autorização e 
indevidamente registrados em livro fiscal, deverá ser mantido o auto de infração. 

 
 

 
3  Do Recurso Voluntário 

 
Irresignado com a citada decisão, interpôs, o sujeito passivo principal, 

Recurso Voluntário alegando, quanto ao mérito, que: 
  

(i) tem direito à compensação com precatório 
vencido e não pago. Informa que é detentora de parte do crédito do 
precatório nº 292/97 e do precatório nº 27511 (8253269), que foram 
adquiridos por escritura pública de cessão de créditos conforme 
parágrafo 14º do artigo 100 da Constituição Federal; 

 
(ii) Em decisão proferida e pacificada no STF foi 

dado provimento ao Recurso Extraordinário de uma empresa para 
autorizar a compensação do ICMS com precatórios; 

 
(iii) a livre da exigência narrada na exordial com 

base no artigo 78 do ADCT do texto constitucional, que teria 
concedido poder liberatório do pagamento de tributos da entidade 
devedora. Traz a baila recente uma decisão proferida pela SRF 
favorável ao poder liberatório do pagamento de tributos da entidade 
devedora, permitida a cessão dos créditos. 

(iv) O STF reconheceu a existência de 
repercussão geral dos temas relativos à aplicabilidade imediata do 
artigo 78 §2º, do ADCT e à possibilidade de se compensar 
precatórios de natureza alimentar com débitos tributários (RE 566349 
RG). Assim, é possível que o Supremo venha a entender que os 
precatórios de natureza alimentar adquiridos de terceiros possam ser 
cedidos e utilizados com efeito liberatório para pagamento de 
tributos, mas não há segurança jurídica quanto a isto. 

 
 

Por fim, requer a improcedência do Auto de Infração. 



 

 
O sujeito passivo solidário também apresenta Recurso Voluntário, 

repetindo as alegativas acima expostas e requerendo a improcedência do Auto de 
Infração. 

 
É como relato. 

 

VOTO 

 
1 PRELIMINARMENTE 

 
1.1 Da Tempestividade e da Capacidade Postulatória  

 
Tendo em vista que o sujeito passivo fora intimado do Recurso 

Voluntário, em 07/01/2016, e que protocolizou sua defesa em 14/01/2016 tempestiva, é a 
manifestação do sujeito passivo, nos termos do art. 34, II, “b”, da Lei 16.469/09. 

 
Quanto à capacidade postulatória, de acordo com o art. 11 da Lei n. 

16.468/09, o sujeito passivo poderá postular em causa própria ou representado por 
advogado, este o caso dos autos, conforme se depreende das fls. 85 e 94/95, suprido 
encontra-se tal requisito legal. 

 
1.2 Da Exclusão do sujeito passivo solidário  
 
O fundamento legal para inclusão do coobrigado na lide, conforme se 

verifica no documento intitulado “anexo estruturado – identificação do sujeito passivo 
coobrigado” (fls. 05), do CTN e 45, inciso XII, do CTE/GO, documento que traz como 
fundamentação fático-legal o que se transcreve: 

 
O sujeito passivo coobrigado acima identificado foi 

autuado com base no(s) seguinte(s) dispositivo(s): art. 45, XII, da Lei 
11.651/1991.  

O sujeito passivo coobrigado OU responsável 
concorreu para a prática da infração tributária mediante a(s) seguinte(s) 
conduta(s): Promoveu/permitiu o aproveitamento de crédito indevidamente, 
sem o atendimento das condições legais, no estabelecimento em que é sócia-
administradora desta sociedade empresária autuada, resultando na 
supressão do tributo, razão pela qual é responsável solidária pelo pagamento 
do crédito tributário exigido, conforme auto de infração e documentos 
anexos. (Sem grifos no original) 

 
Ante o exposto, já é possível registrar a primeira premissa 

estabelecida pelo Fisco Goiano, a de que o sujeito passivo coobrigado “concorreu para a 
prática de infração tributária”, sob a vertente de haver praticado omissões tributárias, 
considerada sua falta de diligência no exercício da empresa. Se é que logicamente é 
possível se falar em “pratica/realização” de “omissão”. Continuemos. 

 
Prescreve o disposto no art. 135, inciso III, do CTN que: 

 
São pessoalmente responsáveis pelos créditos 

correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com 
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos: 

 
(...) 



 

 
III – os diretores, gerentes ou representantes de 

pessoas jurídicas de direito privado. 

 
A subsunção do fato à norma, de acordo com o que regulamenta 

mencionado artigo, requer (além do real acontecimento do evento) a ocorrência de ato 
praticado (i) com excesso de poder (ii) ou com infração à lei, contrato social ou estatuto. 
Claro que, além de ocorrido no mundo fenomênico, há que se comprovar tal evento, quer 
se com isso dizer que não basta a simples alegação, o fato há que ser comprovado para 
que possa produzir efeitos no “mundo do direito”, como o que pretende o Fisco Goiano ao 
incluir no polo passivo desta lide o sócio-presidente. 

 
Em relação ao art. 45, XII, do CTE/GO (Lei n. 11.651/91vii), tem-se 

que: 
 

São solidariamente obrigadas ao pagamento do 
imposto devido na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse 
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 

 
(...) 
 
XII – com o contribuinte, os acionistas controladores, 

os diretores, gerentes, administradores ou representantes de pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que praticarem, 
intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis; 

 
Neste ponto, nota-se com clareza que a legislação estadual, ao se 

referir à solidariedade (espécie do gênero responsabilidade tributária), demanda o 
elemento interesse comum como dado que conecta o sócio-diretor à realização da 
obrigação tributária. Esta, a segunda premissa estabelecida pelo Fisco goiano. 

 
Com o objetivo de fugir de possíveis ambiguidades e vaguezas, 

torna-se relevante, neste momento, definir o conceito de interesse comum. A Primeira 
Turma do STJviii já se posicionou, valendo-se da definição do conceito de interesse comum 
encartada por Paulo de Barros Carvalho, é o que transcrevemos a seguir: 

 
(...) o interesse comum dos participantes no 

acontecimento factual não representa um dado satisfatório para a definição 
do vínculo da solidariedade. Em nenhuma dessas circunstâncias cogitou o 
legislador desse elo que aproxima os participantes do fato, o que ratifica a 
precariedade do método preconizado pelo inc. I do art. 124 do Código. Vale 
sim, para situações em que não haja bilateralidade no seio do fato tributado, 
como, por exemplo, na incidência do IPTU, em que duas ou mais pessoas são 
proprietárias do mesmo imóvel. Tratando-se, porém, de ocorrências em que o 
fato se consubstancie pela presença de pessoas contrapostas, com objetivos 
antagônicos, a solidariedade vai instalar-se entre sujeitos que estiveram no 
mesmo pólo da relação, se e somente se for esse o lado escolhido pela lei 
para receber o impacto jurídico da exação. É o que se dá no imposto de 
transmissão de imóveis, quando dois ou mais são os compradores; no ICMS, 
toda vez que dois ou mais forem os comerciantes vendedores; no ISS, toda 
vez que dois ou mais sujeitos prestarem um único serviço ao mesmo 
tomador.  

 
Ainda, penso ser de extrema relevância a distinção entre interesse 

comum e interesse econômico. Já que, a meu sentir, as argumentações acima apontadas 
(pelo autuante) muito mais se adequariam à possível interesse econômico na realização 
do fato jurídico tributário, do que a interesse comum.  



 

 
A interpretação deste Conselho Administrativo, por maioriaix, em meu 

entendimento, (i) esvazia a distinção trazida pelo CTN quanto às espécies de sujeição 
passiva(a qual aponta estex como gênero e contribuinte e responsável como espécies), 
bem como, trata como (ii) sinônimas as expressões interesse econômico e interesse 
comum na realização do fato jurídico tributário. 

 
Entendo deste modo, pois, ao conferir à expressão interesse comum 

a possibilidade de inclusão do sócio-gerente, simplesmente por entender que (i) por ser 
sócio, (ii) e por “não ter a pessoa jurídica capacidade de decisão”xi, já que todo e qualquer 
ato será sempre tomado por um ser humano, sob a perspectiva dos conselheiros fiscais 
do Estado de Goiás, o sócio-administrador sempre possui(rá) interesse comum na relação 
jurídica. Assim, o sócio-administrador “responde solidariamente” com a pessoa 
jurídica/contribuinte pelo débito tributário da empresa. 

 
Em uma análise lógico-jurídico nota-se que, ao assim proceder, esta 

Corte trata as espécies de sujeição (contribuinte e responsável) como se um único sujeito 
fosse, pois, já que todo sócio-gerente possui interesse comum/econômico na relação 
jurídica, qual fator jurídico distinguiria contribuinte de responsável? Nesta tônica, entendo 
que nenhum. 

 
Outro aspecto de esvaziamento, também, poderia ser conferido à 

distinção entre pessoa física e pessoa jurídica, uma vez que a argumentação utilizada por 
aqueles que defendem tal inclusão atua de modo a não considerar a diferenciação entre 
os sujeitos (pessoa física e jurídica), ao afirmarem que uma “pessoa jurídica não tem 
vontade, e quem faz as escolhas são as pessoas físicas, suas responsáveis”.  

 
Não é desta forma que compreendo quando da leitura dos artigos 

1.022 a 1.027 do Código Civil29, onde se vê que assumindo, a sociedade, negócio jurídico, 
é esta que figurará em um dos polos da relação. Situação esta que demonstra que, apesar 
de representada, é pessoa jurídica quem assume os direitos e deveres decorrentes do 
referido negócio. 

 
Há de se falar, ainda, na capacidade postulatória desta, razão pela 

qual poderá demandar e ser demandada em nome próprio, e não, em nome dos seus 
administradores, quando da tutela dos seus interesses. 

 
Por fim, faz-se necessário reforçar a ideia acerca da autonomia 

patrimonial nas lições de Sueli Batista de Sousaxii: 
 

O patrimônio da sociedade é denominado patrimônio 
social; o patrimônio dos seus membros, de patrimônio individual. Aquele 
responde pelas obrigações sociais; este pelas obrigações firmadas pelos 
sócios. [...] A importância do princípio da autonomia patrimonial para o 
desenvolvimento da atividade econômica é fundamental, tendo em vista o 
prévio conhecimento da afetação máxima patrimonial que podem sofrer os 
empreendedores e investidores. De tal modo que, ante a possibilidade de se 

                                            
29 Art. 1.022. A sociedade adquire direitos, assume obrigações e procede judicialmente, 

por meio de administradores com poderes especiais, ou, não os havendo, por intermédio de qualquer 
administrador.(...) 

Art. 1.027. Os herdeiros do cônjuge de sócio, ou o cônjuge do que se separou 
judicialmente, não podem exigir desde logo a parte que lhes couber na quota social, mas concorrer à divisão 
periódica dos lucros, até que se liquide a sociedade. 

 



 

limitar as perdas nos investimentos, as pessoas, em geral, ficam mais 
estimuladas a ingressar em novas atividades empresariais. 

 
Ora, a separação de personalidades e a necessidade da autonomia 

patrimonial entre o sócio e a pessoa jurídica e demais direitos constitucionais, tais como o 
à propriedade, ao livre exercício da atividade econômica e o princípio da não utilização do 
tributo com o efeito de confisco, proíbem a responsabilização do administrador frente atos 
não-dolosos. 

 
Além deste dado, nota-se que no AIIM, ao justificar a inclusão da 

sócia-administradora no pólo passivo da lide, realiza uma “junção” dos distintos institutos 
jurídicos da sujeição passiva, misturando solidariedade, responsabilidade de terceiros e 
responsabilidade por infrações.  

 
Afirma-se neste sentido em razão de o comportamento traçado nos 

autos, com o objetivo de justificar a inclusão do sócio, gerar uma tremenda confusão 
jurídica, uma vez que: 

 
(iii) a descrição fática da capitulação aponta em determinado sentido 
(responsabilidade por infração, art. 135 do CTN);  

 
(iv) o segundo e último dispositivo legal (também, da capitulação) em 
direção diversa (art. 45, XII, do CTE/GO – solidariedade);  

 

Ainda, a Lei Complementar nº 104/2013 (Código de Defesa do 
Contribuinte do Estado de Goiás), dentre outros, abordados os pontos que ora nos 
interessa, o primeiro diz sobre a responsabilidade dos sócios administradores, e o 
segundo fala sobre o dever de observância de decisões exaradas pelo STJ, em sede de 
recurso repetitivo, vejamos cada um: 

 
Art.19. Os sócios administradores somente poderão ser 
responsabilizados mediante a prévia comprovação, pelo Fisco 
Estadual, da prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, 
contrato social ou estatutos, nos termos do art. 135 do Código 
Tributário Nacional; 
 
§ 1º O simples inadimplemento da obrigação tributária principal e/ou 
acessória não configura infração à lei apta a justificar a 

responsabilização dos sócios administradores. 
 

Bem como, se observa no Capítulo III, que trata Dos Deveres da 
Administração Fazendária, o que segue: 

 
“Art. 32. Nos processos administrativos, a Administração Pública 
deverá observar, dentre outras regras e princípios: 
 
(…) 
 
II – a jurisprudência firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal 
e pelo Superior Tribunal de Justiça, neste último caso em sede de 
recurso repetitivo.” 

 
Dispõe o art. 4o, da Lei n. 16.469/2009 (PAT/GO) e o art. 1o, do 

Decreto n. 6.930/2009 (Regimento Interno do CAT/GO), respectivamente, o que se 
transcreve: 

 
Art. 6o. Compete ao Conselho Administrativo Tributário – CAT – 
apreciar: 



 

 
(...) 
 
Parágrafo 5o. É pertinente acatar, em julgamento, a jurisprudência 
consolidada dos tribunais superiores, em suas composições 
unificadas, obedecidos os critérios de convencimento da autoridade 
julgadora.  
 
Art. 1o. Compete ao Conselho Administrativo Tributário –CAT – 
apreciar: 
 
(...) 
 
parágrafo 5o. É pertinente acatar, em julgamento, a jurisprudência 
consolidada dos tribunais superiores, em suas composições 
unificadas, obedecidos os critérios de convencimento da autoridade 
julgadora. 

 
A breve menção a tais dispositivos legais possui o condão, de modo 

acessório, de reforçar a insubsistência da inclusão do sócio-presidente a responder pelo 
crédito tributário em comento. 

 
Por fim, em face do exposto neste item, entendo que houve uma 

tremenda confusão nos institutos jurídicos tributários relacionados à sujeição passiva 
tributária, o que torna, juntamente com a ausência de comprovação da implicação da 
coobrigada, juridicamente inaceitável a inclusão da sócia-administradora no polo passivo 
desta lide. 

 
 

2.  DO MÉRITO 
 

Analisando os presentes autos, considero que o sujeito passivo nada 
traz ao feito que possa ilidir na íntegra a pretensão fiscal. A peça recursal, para sustentar 
sua tese pela possibilidade de compensação de débito de ICMS com precatório judicial 
invoca vários dispositivos constitucionais. 

 
Em nenhum momento há subsistente defesa de mérito, 

demonstrando qual a legislação, decisão administrativa ou judicial que subsidiou a 
utilização do precatório para fins de compensação fiscal. 

 
Dessa forma, não encontra guarita a pretensão da Recorrente de 

utilizar dos precatórios judiciais para fins de compensação por absoluta inexistência de 
legislação permitindo tal ato. Assim, quanto ao mérito, entendo pela improcedência do 
Recurso Voluntário. 

 
 

3.  CONCLUSÃO 
 
Considerando as razões de fato e de direito acima aventadas, 

preliminarmente, afasto a responsabilidade solidária da sócia-proprietária e, no mérito, 
julgo improcedente o Recurso Voluntário e procedente o presente AIIM. 

 
É como voto. 
 



 

 
 

Sala das sessões, em 21 de dezembro de 2016. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 02068/16 
 
Relator: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Omissão de pagamento. 
Escrituração indevida de créditos. Não caracterizada 
escrituração. Não caracterizada omissão de pagamento. 
Improcedência do lançamento. Decisão unânime. 
 
Deve ser declarada a improcedência do lançamento no qual 
resta descaracterizada a escrituração indevida de créditos e, 
consequentemente, a omissão de pagamento do ICMS. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 12 de setembro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente 
o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Gilmar Rodrigues de 
Almeida, José Luiz Rosa, Washington Luis Freire de Oliveira, Valdir Mendonça Alves e 
José Pereira D'abadia. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O lançamento relata que o sujeito passivo omitiu o pagamento do ICMS na importância de 
R$ 146.384,44 (cento e quarenta e seis mil trezentos e oitenta e quatro reais e quarenta e 
quatro centavos), em razão da escrituração indevida de créditos do ICMS, relativos ao 
serviço de transporte interestadual, CFOP 6353, prestados com cláusula FOB, exercício 
de 2011. 
Indica como dispositivos legais infringidos os artigos 65; 66, II; 67, I e II, da lei n.º 
11.651/91; c/c os artigos 63, §§ 1.º e 2.º; 64, I; § 1.º, I e II; 74, II; 73, I; 74; 76, IV, V, “a” e 
“b”; 88, §§ 2.º e 3.º, do Decreto n.º 4.852/97. Proposta a penalidade do artigo 71, IV, “a”, 
da lei n.º 11.651/91, c/redação da lei n.º 17.917/2012 – Retroatividade Benigna. 
Junta, dentre outros documentos, Anexos de Detalhamento do Crédito Tributário e 
Descritivo Complementar da Ocorrência, Planilhas de Auditoria Básica do ICMS, 
Esclarecimentos quanto ao procedimento adotado, cópias do livro RUDFTO e de livros de 
Registro de Apuração de ICMS. 
Intimado, o sujeito passivo atravessa impugnação em primeira instância (fls.139/167), na 
qual pede a improcedência do lançamento, haja vista a legitimidade do crédito apropriado 
e a necessidade de reconhecimento dos pagamentos realizados antecipadamente pela 
empresa. Sucessivamente, requer que seja determinada a redução da multa aplicada, em 
razão da sua exorbitância e evidente caráter confiscatório. 
Junta farta documentação na instrução da impugnação. 
Julgador de primeira instância solicita diligências (fls.312/313) com o escopo de se realizar 
revisão fiscal, observando se foram considerados os valores dos créditos presumidos e as 
conciliações dos documentos de arrecadação no período fiscalizado. 
Agente fiscal diligencia (fls.316/317) e conclui que resta valor de ICMS não pago no 
importe de R$ 63.646,77. 
Intimado da diligência, o sujeito passivo pede a nulidade do lançamento, dada a não-
verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, bem como a reconhecida 
incorreção no cálculo do montante eventualmente devido. 



 

Mediante a SENTENÇA N.º 1147/2015 – JULP (fls.333/335), o julgador singular julgo o 
lançamento parcialmente procedente no valor originário de ICMS de R$ 63.646,77. 
Em Recurso Voluntário (fls.342/358), o sujeito passivo pugna pela reforma da Sentença e 
a consequente declaração de improcedência do lançamento. Sucessivamente, pede a 
redução ou cancelamento da penalidade. 
Mediante a RESOLUÇÃO 112/2015 (360/361), a I CJUL deste CONSELHO solicita da 
DRF de GOIÂNIA as seguintes providências: 

1. manifeste-se, conclusivamente, sobre as seguintes alegações do 
sujeito passivo: a.) de que a descrição do fato constante do lançamento 'omissão de 
pagamento de ICMS em razão da escrituração indevida de crédito, relativo à prestação 
de serviço de transporte, com cláusula FOB' não coincide com o detalhamento do auto de 
infração (fls.08/21), sendo a presente autuação decorrente de glosa de crédito presumido 
e de valores que supostamente deixaram de ser recolhidos antecipadamente; b.) de que 
não foi considerado o crédito presumido a que fazia jus (fls.354) para efeito para efeitos 
da conclusão (fls.316); 

 
2. elabore demonstrativo analítico e detalhado, considerando as 

informações constantes da mídia digital (fls.387), no qual demonstre, mês a mês, os 
valores corretos a serem exigidos, com suas respectivas totalizações e origens, 
explicando os critérios e fundamentos utilizados para se reduzir o valor da exigência 
fiscal, se for o caso; 

 
3. preste outras informações que entender convenientes para a 

elucidação do feito; 
 
Em bem detalhado trabalho de revisão (fls.365/385), agente fiscal da 

DRF de GOIÂNIA conclui “...que não houve omissão do pagamento do ICMS nos 
períodos apurados.” 

Relatados, passo ao voto. 
 

  V O T O  

 
Trata-se julgamento de RECURSO VOLUNTÁRIO, no qual o sujeito passivo pugna pela 
reforma da decisão singular que considerou parcialmente procedente  lançamento em o 
Fisco acusa o recorrente de haver omitido o pagamento do ICMS na importância de R$ 
146.384,44 (cento e quarenta e seis mil trezentos e oitenta e quatro reais e quarenta e 
quatro centavos), em razão da escrituração indevida de créditos do ICMS, relativos ao 
serviço de transporte interestadual, CFOP 6353, prestados com cláusula FOB, exercício 
de 2011. 
Ao final, exsurge de todo o processado, após a segunda revisão, que o demonstrativo 
analítico e detalhado mostra mês a mês os valores corretos a serem exigidos, com suas 
respectivas totalizações e origens. Os saldos positivos de ICMS apurados em todos os 
meses do exercício de 2011 demonstram que não houve omissão do pagamento do ICMS 
nestes períodos apurados. 

Dessa forma, diante de todo o exposto, em sintonia com a 
unanimidade dos meus pares, voto, conhecendo do Recurso Voluntário, dando-lhe 
provimento, para considerar improcedente o auto de infração. 

 
 



 

 
 

Sala das sessões, em 22 de dezembro de 2016. 
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Matéria: Arbitramento (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01984/16 
 
Relator: Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Ausência de Escrituração 
Fiscal. Arbitramento. Procedência. 
1. A ausência de Escrituração Fiscal bem como a não exibição, 
ao agente do fisco, dos elementos necessários à comprovação 
dos valores correspondentes às operações tributadas autorizam 
o arbitramento fiscal (CTN, art. 148 e RCTE, art. 458, I e II); 
2. Deve-se declarar procedente o lançamento fiscal, fundado em 
auditoria que comprove a omissão de recolhimento de ICMS, 
quando o sujeito passivo não apresentar provas suficientes de 
inexistência da infração. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 15 de dezembro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência solicitado pelo sujeito passivo. Por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito 
de defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Jorge Antônio Bezerra Oliveira, 
Talita Pimenta Félix e Nislene Alves Borges. Quanto ao mérito, por maioria de votos, 
conhecer da impugnação, negar-lhe provimento para considerar procedente o auto de 
infração. Foram vencedores os Conselheiros Jorge Antônio Bezerra Oliveira e Nislene 
Alves Borges. Vencida a Conselheira Talita Pimenta Félix que votou pela improcedência 
do lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de acusação fiscal de ofício feita em face do sujeito passivo 
em epígrafe no sentido de que este “Deixou de promover a Escrituração Fiscal Digital - 
EFD, (ver são digital dos livros Registro de Entradas, Registro de Saídas e Registro de 
Apuração do ICMS), no período compreendido de 01/01/2011 A 31/12/2011, referente as 
informações de saídas de mercadorias, conforme documentos e demonstrativos anexos”. 

Em razão disto, exige-lhe o pagamento de imposto na importância de 
R$ 995.211,13 (novecentos e noventa e cinco mil e duzentos e onze reais e treze 
centavos), apurado de oficio com base no ICMS destacado nos documentos fiscais 
eletrônicos recebidos e emitidos.  

Revel em primeira instância, o sujeito passivo interpõe impugnação 
dirigida a uma das Câmaras Julgadoras, na qual alega que são nulas as notificações dado 
que deixa de informar as notas fiscais, emitentes e valores corretos, CERCEANDO A 
PLENA DEFESA, além do que as notificações não descrevem a legislação aplicável na 
correção monetária, bem como nos juros utilizados para o cálculo das multas acarretando 
em novo cerceamento de defesa. 

Alega também que está sendo autuada por "deixar de promover a 
escrituração fiscal digital", o que não ocorreu, visto que realizou a escrituração, porém, em 
alguns períodos, deixou de recolher o imposto, o que é diferente do que está sendo 
acusada e que somente estava obrigada a promover a escrituração fiscal a partir de Julho 



 

de 2011, conforme se pode verificar pela lista de obrigados de 2011 em anexo a notificada 
não se creditou dos valores devidos ao referido imposto. 

Por fim, questiona as multas fiscais aplicadas que deveriam se limitar a 
2% (dois por cento) e que os juros de mora foram praticados em excesso. 

Ao final, requer que: 

a) seja declarada a NULIDADE das notificações objeto, destinando-as 
ao arquivo administrativo suportando, posteriormente, o notificante, os 
custos havidos pela notificada na produção da presente defesa escrita, 
ou ainda; 

b) se assim não entendido, seja o feito administrativo convertido em 
diligência a fim de apurar os valores auferidos comprovando as 
alegações de erro na apuração aqui colocadas; 

c) proceda-se aos recalcules do real valor devido, expurgando-se ainda 
dos cálculos a capitalização e os demais acréscimos ilícitos. 
 

Na sessão de julgamento de 27 de junho de 2016, a Câmara Julgadora, 
acatando proposição deste relator, converteu o julgamento em diligência à Gerência de 
Auditoria de Varejo e Serviços com objetivo de que os autos fossem encaminhados a um 
dos autores do procedimento fiscal para o fim de entrega da mídia destinada ao 
contribuinte, mediante recibo, abrindo-se-lhe o prazo de 30 dias para, caso queira, se 
manifestar. 

A mídia foi regularmente entregue ao sujeito passivo, conforme recibos 
de fls. 51/52. 

É o relatório. 

Decido. 

 

V O T O 

 

Analisando o que consta do processo, entendo que assiste razão 
integral à Fazenda Pública Estadual. 

De início, registro que não há nem houve cerceamento ao direito de 
defesa do sujeito passivo, conforme alegado na peça impugnatória, visto que as 
notificações de fls. 08 e 11 são específicas quanto aos objetos solicitados e indicam 
corretamente a legislação que lhes serve de fundamento, não fazendo sentido a arguição 
de que deveriam informar adequadamente as notas fiscais, emitentes e valores corretos. 

Ainda, se a notificação referida pela autuada disser respeito a intimação 
do auto de infração (fls. 16), com muito mais razão há de se rejeitar a arguição de 
cerceamento, visto que este ato processual, embora possibilite o pagamento do crédito 
tributário com os descontos previstos no CTE (art. 171), não constitui por si um ato de 
cobrança, mas, ao contrário, é ato processual que abre o contraditório conferindo prazo 
para defesa administrativa do sujeito passivo. 

Por outro lado, no que toca ao mérito, a autuada não comprova nada do 
que alega.  

Não traz prova de que “realizou a escrituração, porém, em alguns 
períodos, deixou de recolher o imposto”, como afirma e quanto a alegação de que não se 



 

encontrava obrigada à EFD em todo o período fiscalizado, registre-se que a autuada foi 
notificada duas vezes (fls. 08 e 11) a apresentar documentos para a fiscalização e não o 
fez. 

Destaque-se que no Termo de Arbitramento, de fls. 07, a autoridade 
fiscal lançadora assentou o seguinte registro motivador do arbitramento: 

A empresa não apresentou a escrituração dos Livros Fiscais exigidos por Lei, 
ou apresentou com valores zerados, conforme comprova a Auditoria de Ofício 
do ICMS - AOI, a empresa apresentou valores de notas fiscais de entrada e 
saída, que não foram apuradas na forma da Lei. Fica portanto, arbitrados os 
valores abaixo indicados com base na fundamentação especificada acima. 

Assim, a ausência da apresentação da Escrituração Fiscal Digital bem 
como a não apresentação dos livros fiscais exigidos (ou a sua apresentação com valores 
zerados) constituem motivo para o arbitramento ao teor do que dispõe o art. 148 do CTN 
e, mais especificamente, o art. 458 do RCTE. 

Como já destacado, a ausência de comprovação mínima do alegado 
pela autuada inviabiliza e, com efeito, torna impraticável a diligência solicitada, visto 
inexistir qualquer parâmetro a ser diligenciado. 

Por isto, não há espaço para a acolhida do pleito do sujeito passivo 
relativo à realização de diligência. 

Por fim, a questão relativa ao caráter excessivo ou confiscatório da 
multa e dos juros, por referir-se a matéria que envolve a análise de constitucionalidade da 
norma da legislação estadual, está fora do campo das atribuições deste Conselho 
Administrativo Tributário, consoante previsão contida no art. 6º, § 4º da Lei nº 16.469, de 
19 de janeiro de 2009. 

Diante do exposto, rejeito o pedido de diligência solicitado pelo sujeito 
passivo e, de igual modo, rejeito a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela 
autuada, por cerceamento do direito de defesa. Quanto ao mérito, conheço da 
impugnação, nego-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração. 

 

 
 

Sala das sessões, em 16 de dezembro de 2016. 
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Matéria: Auditoria básica do ICMS (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00015/16 
 
Relator: Conselheiro Antônio Martins da Silva 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Omissão de pagamento de 
imposto. Utilização de carga tributária inferior à prevista para a 
operação. Pedido de Revisão Extraordinária. Procedente em 
parte.   
 
Deve ser acolhido o pedido de revisão extraordinária para 
reformar em parte a decisão singular com base em laudo pericial 
cujo resultado contou com a concordância dos autores do 
procedimento. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 17 
de novembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de 
infração no valor do ICMS de R$ 689.063,95 (seiscentos e oitenta e nove mil e sessenta e 
três reais e noventa e cinco centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros 
Antônio Martins da Silva, Edson Abrão da Silva, Elias Alves dos Santos, Talita Pimenta 
Félix, Lidilone Polizeli Bento, João Divino de Brito, Heli José da Silva, Nivaldo Carvelo 
Carvalho, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Nivaldo José Mendes, Mário de 
Oliveira Andrade, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Carlos Andrade 
Silveira, Washington Luis Freire de Oliveira e Alcedino Gomes Barbosa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada pelo fisco é no sentido de que a autuada 
omitiu pagamento de ICMS nos valores e períodos indicados no anexo próprio do auto de 
infração, em razão da utilização de carga tributária inferior à prevista na legislação 
tributária para a operação, ficando, em consequência, sujeita ao pagamento do imposto 
devido mais as cominações legais.  

Foram mencionados como infringidos os artigos 11, 27, 40 e 64 da 
Lei nº 11.651/91 e proposta a penalidade prevista no art. 71, inciso IV-A, da Lei nº 
11.651/91. 

O lançamento foi instruído com os demonstrativos impressos da 
auditoria básica do ICMS e com os demonstrativos constantes da mídia (CD), de fls. 07, 
contendo relatório das mercadorias cujas saídas foram promovidas com a utilização de 
carga tributária inferior a prevista para a operação. 

Por intermédio da Sentença nº 1106/2013, de fls. 119 a 122 o 
julgador singular considerou procedente o lançamento. 

A não interposição de recurso voluntário no prazo legal está 
consignada no Termo de Perempção de fls. 125. 

Posteriomente a empresa autuada apresentou o pedido de revisão 
extraordinária de fls. 133 a 147, promovendo a juntada de lauto elaboradopor perito por 
ela contratado, solicitando a redução parcial do valor exigido.  



 

Por meio do Despacho nº 1216/2014, de fls. 184 e 185, o 
Presidente do Conselho Administrativo Tributário determinou o encaminhamento do 
processo à Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia para revisão dos trabalhos de 
auditoria.  

O processo retornou ao Gabinete da Presidência  com o relatório de 
diligência de fls. 188 a 192, concordando com a procedência parcial do lançamento no 
valor de R$ 689.063,90 (seiscentos e oitenta e nove mil, sessenta e três reais e noventa 
centavos). 

Por intermédio do Despacho nº 874/2015, de fls. 195, o Presidente 
do Conselho Administrativo Tributário admitiu o pedido de revisão extraordinária e 
determinou que o processo fosse pautado para julgamento pelo Conselho Pleno. 

É o relatório. 

 

V O T O  

 

Em relação ao mérito cumpre observar, inicialmente, que em 
relação às alíquotas do ICMS a Lei nº 11.651/91, estabelece o seguinte: 

 
"Art. 27. As alíquotas do imposto são: 

I - 17% (dezessete por cento), nas operações ou prestações internas, excetuadas 
as hipóteses previstas nos incisos II, III, VII, IX e X; 

II - 12% (doze por cento), nas operações internas com os seguintes produtos: 

a) açúcar; arroz; café; farinhas de mandioca, de milho e de trigo; feijão; fubá; 
iogurte; macarrão; margarina vegetal; manteiga de leite; milho; óleo vegetal 
comestível, exceto de oliva; queijo, inclusive requeijão; rapadura; sal iodado e 
vinagre; 

  

b) ovo, leite em estado natural, pasteurizado ou esterilizado (UHT), ave, peixe e 
gado vivos, bem como carne fresca, resfriada, congelada, salgada, temperada ou 
salmourada, e miúdo comestível resultantes do abate desses animais; 

c) pão francês; 

d) energia elétrica, para o consumo em estabelecimento de produtor rural; 

e) gás natural ou liqüefeito de petróleo para uso doméstico; 

f) hortifrutícola em estado natural; 

g) veículo automotor relacionado no anexo IV desta lei; 

h) absorvente higiênico, água sanitária, fósforo, papel higiênico, pasta dental, 
sabão em barra e sabonete; 

III - 25% (vinte e cinco por cento), nas operações internas com: 

a) energia elétrica, para consumo em residência de famílias consideradas de baixa 
renda, conforme definido em regulamento. 

b) os produtos relacionados no Anexo I desta lei; 

c) querosene de aviação; 

IV - 12% (doze por cento), nas operações e prestações interestaduais; 

V - equivalente à diferença entre a alíquota interna utilizada neste Estado e a 
interestadual aplicável no Estado de origem, relativamente à: 

http://anexos/ANEXO_04_Aliquota_Veiculo.doc
http://anexos/ANEXO_01_Aliquota_de_25.doc


 

a) entrada, no estabelecimento de contribuinte, de mercadoria ou bem oriundos de 
outro Estado destinados a uso, consumo final ou a integração ao ativo imobilizado; 

b) utilização, por contribuinte do imposto, de serviços de transporte ou de 
comunicação, cuja prestação tenha se iniciado em outro Estado e não estejam 
vinculados a operação ou prestação subseqüente; 

c) revogada; 

VI - 13% (treze por cento), nas exportações de mercadorias e serviços de 
comunicação ao exterior. 

VII - 7% (sete por cento), na operação interna realizada com insumo agropecuário, 
assim definido e relacionado em regulamento, que estabelecerá forma, limites e 
condições para a sua aplicação. 

VIII - 4% (quatro por cento), na prestação de transporte aéreo interestadual de 
passageiro, carga e mala postal; 

IX - 29% (vinte e nove por cento): 

a) nas operações internas com álcool carburante; 

b) revogada; 

c) revogada; 

X - 18% (dezoito por cento), nas operações internas com óleo diesel; 

XI - 27% (vinte e sete por cento) nas: 

a) prestações internas de serviços de comunicação; 

b) operações internas com: 

1. energia elétrica, ressalvado o fornecimento para o consumo em estabelecimento 
de produtor rural e em residência de famílias consideradas de baixa renda; 

2. gasolina. 

§ 1º A alíquota interna será, também, aplicada: 

I - ainda que a operação ou a prestação tenha-se iniciado no exterior, inclusive 
quando da arrematação de mercadorias e bens importados apreendidos ou 
abandonados; 

II - na entrada, no território goiano, de petróleo, inclusive lubrificantes e 
combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, quando não destinados à 
comercialização ou à industrialização. 

III - no uso, consumo final ou integração ao ativo imobilizado da mercadoria 
produzida pelo próprio estabelecimento ou adquirida inicialmente para 
comercialização ou industrialização. 

§ 2º Nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final 
localizado em outro Estado, adotar-se-á: 

I - a alíquota interestadual, quando o destinatário for contribuinte do imposto; 

II - a alíquota interna, quando o destinatário não o for. 

§ 3º Em se tratando de devolução de mercadorias, utilizar-se-ão a alíquota e a 
base de cálculo adotadas no documento fiscal que houver acobertado a operação 
anterior de remessa. 

§ 4º Para o cálculo do imposto devido sobre o valor agregado de que trata o art. 
19, inciso X, observar-se-á a alíquota aplicável ao produto resultante do processo 
ali referido. 

§ 5º A alíquota do imposto incidente nas prestações internas de serviços de 
comunicação e nas operações internas com gasolina, energia elétrica, ressalvado 
o fornecimento para o consumo em estabelecimento de produtor rural e em 
residência de famílias consideradas de baixa renda, e com os produtos e serviços 
relacionados no Anexo VII desta Lei fica acrescida de dois pontos percentuais, cujo 
produto da arrecadação destina-se a prover de recursos o Fundo de Proteção 
Social do Estado de Goiás - PROTEGE GOIÁS. 



 

§ 6º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado, no interesse da Administração 
Fazendária, a excluir qualquer serviço ou mercadoria relacionada ao Anexo VII, da 
aplicação, ainda que temporariamente ou sob determinadas condições, do 
adicional de dois pontos percentuais na alíquota do ICMS de que trata o § 5º." 

No caso vertente, os demonstrativos denominados "Divergências de 
Carga Tributária Informada e Calculada - Nota Fiscal (Tipo 54)" e "Divergências de Carga 
Tributária Informada e Calculada - Nota Fiscal (Tipo 60I)", contidos no CD fls. 08, revelam 
que em inúmeras operações a empresa autuada emitiu nota fiscal ou cupom fiscal com a 
utilização de carga tributária inferior à prevista na legislação tributária.  

Referidos demonstrativos foram elaborados com base nos dados 
informados pela empresa autuada no arquivo magnético enviado à Secretaria da Fazenda, 
sendo de ressaltar que o perito contratado pela defesa não conseguiu localizar nenhum 
equívoco cometido pelos autores do procedimento, ficando restrito a apontar erros na 
emissão de documentos fiscais objeto de outro processo. 

No caso vertente a discussão colocada na via extraordiária está 
restrita o valor de R$ 6.511,57 (seis mil, quinhentos e onze reais e cinquenta e sete 
centavos), que a empresa autuada afirma, com base no Laudo Pericial Complementar de 
fls. 157 a 169, que não é devido. 

Em atendimento ao Despacho nº 1216/2015, de fls. 184 e 185, os 
autores do procedimento analisaram as alegações da empresa autuada e concordaram 
parcialmente, concluindo que realmente houve uma exigência indevida, porém, somente 
no valor de R$ 4.819,83 (quatro mil, oitocentos e dezenove reais e oitenta e três 
centavos), rezuzindo, dessa forma, o crédito triburário para R$ 689.063,90 (seiscentos e 
oitenta e nove mil, sessenta e três reais e noventa centavos). 

Conforme decisões tomadas e diversos processos da empresa 
autuada, por sugestão dos próprios autuantes, em razão da dificuldade de identificação do 
período, o valor a ser reduzido do crédito tributário deve ser considerado no mês de 
janeiro de 2010. 

À conta do exposto, conheço do pedido de revisão extraordinária, 
dou-lhe parcial provimento, para reformar em parte a decisão singular e considerar 
parcialmente procedente o lançamento no valor de R$  689.063,90 (seiscentos e oitenta e 
nove mil, sessenta e três reais e noventa centavos). 
 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 05 de janeiro de 2016. 
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Matéria: Auditoria básica do ICMS (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00072/16 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. Auditoria Básica do ICMS. Omissão de 
pagamento do imposto registrado e não apurado na forma 
regulamentar. Procedente. 
 
Mantém-se a decisão cameral que julgou procedente o auto de 
infração quando o polo passivo não trouxer aos autos nenhum 
elemento de prova capaz de contrapor a inicial. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 05 
de novembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do recurso do 
Contribuinte para o Conselho Pleno, negar-lhe provimento para manter a decisão cameral 
que considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira, Gilmar Rodrigues de Almeida, Talita Pimenta 
Félix, João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho, José Paixão de Oliveira Gomes, 
José Luiz Rosa, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Nivaldo José Mendes, Mário de 
Oliveira Andrade, Álvaro Falanque, Victor Augusto de Faria Morato, Washington Luis 
Freire de Oliveira, Antônio Martins da Silva, Rodolfo Ramos Caiado e Elias Alves dos 
Santos. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do processo auto de infração sob a descrição de que o 
contribuinte omitiu o pagamento de ICMS registrado e não apurado na forma 
regulamentar, pois transportou a maior o crédito de imposto do Livro Registro de Entradas 
para o Livro Registro de Apuração do ICMS, conforme apurado nos demonstrativos. Em 
consequência, deverá pagar o imposto correspondente a diferença apurada, na 
importância de R$ 1.445,86 (um mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e seis 
centavos) mais as cominações legais. 

 
A base legal do auto de infração encontra respaldo no Código 

Tributário Estadual em seus arts. 56 e 64 c/c art. 67, inciso I, do Decreto n.º 4.852/97, e a 
penalidade no art. 71, inciso III, alínea "c" do mesmo código. 

 
O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: 

auditorias básicas do ICMS; Ordem de serviço n° 03101/2008 e Relatório da Delegacia 
Fiscal de Anápolis; Termo de Abertura; Livro Registro de Notas Fiscais; Termo de 
Encerramento e Registro de Apuração de ICMS. Fls. "3 a 31"  

 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de fls. "32". 
 
A autuada comparece ao feito, através de peça impugnatória, na qual 

alega que o procedimento fiscal contém vários erros; e que a autuação está 
correlacionada ao auto de infração nº 3 0328249 094 58, também improcedente. Requer a 
nulidade ou improcedência do feito, fls. "34 a 36". 

 



 

O sujeito passivo anexou os seguintes documentos:  Cadastro de 
Produtor Rural; Cópia de Documentos; Procuração. Fls. "37 a 41". 

 
A impugnação da autuada foi recebida, mas negou-lhe provimento o 

julgador "a quo", decidindo pela procedência da pretensão fiscal. Fls. "42 e 43" 
 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar recurso em segunda instância, conforme documentos de fls. "44 e 45". 
 
Inconformada, a autuada apresenta Recurso Voluntário onde alega, 

em preliminar, que a empresa SADIA S.A. deve ser nomeada como corresponsável, uma 
vez que a recorrente detém contrato para produção avícola integrada. No mérito, aduz que 
o auto de infração em tela baseia-se em um erro de soma ocorrido no Livro Registro de 
Entradas do ICMS, que resultou na apuração a menor de ICMS; que o lançamento limitou-
se exclusivamente ao fato de aproveitado dos créditos de entrada em montante superior 
ao de direito; e que o auto de infração aqui recorrido e o de nº 3 0328249 094 58 são 
contraditórios e versão sobre o mesmo período. Requer que à empresa SADIA S.A. 
integre o polo passivo; que os referidos autos de infração sejam julgados em conjunto; e 
seja declarada a improcedência dos mesmos fls. "47 a 52". 

 
A Segunda Câmara Julgadora resolveu, por unanimidade de votos, 

atendendo requerimento formulado pela Fazenda Pública, converter o julgamento em 
diligência à SEGE, para que seja feita a juntada de cópia do auto de infração nº 3 0328249 
094 58, para fins de verificação de duplicidade de lançamento com o presente auto fl. "54". 

 
Em resposta, a SEGE procedeu ao apensamento do PAT nº 3 

0328249 094 58, fl. "55". 
 
Em acórdão cameral, de n°1802/2011 e de fls. "56 a 61", os 

membros do colegiado chegaram à seguinte decisão: quanto às questões preliminares em 
análise processual, chega-se à conclusão de que não há erro na identificação do sujeito 
passivo, sendo que o fisco em seu trabalho detectou corretamente o transporte irregular 
de crédito de ICMS no livro Registro de Entradas, e que vieram a dar consequência a 
omissão de recolhimento de imposto. 

 
Conquanto ao pedido de inclusão de corresponsável, com base em 

análise documental os membros da Câmara, não houve qualquer participação da empresa 
Sadia, em qualquer irregularidade que tenha inferido a autuada. 

 
Já no que tange a questão de mérito, despicienda, a meu ver a 

juntada do processo n°3032824909458 que trata de autuação divers, na qual estorna-se 
os créditos apropriados pelo sujeito passivo, durante de todo o exercício de 2005, 
incluindo-se o valor de R$ 4.155,14, em razão de não ter adequado sua escrituração ás 
normas de Instrução Normativa n°673/2004 – GSF, a qual se encontrava submetido por 
força do seu credenciamento na referida Instrução Normativa. Não se observa, porém, 
neste caso duplicidade de lançamento e o contido no auto retro destacado. 

 
Pelo exposto de forma unânime rejeitou-se a preliminar de nulidade 

da peça básica, arguida pela recorrente, por erro na identificação do sujeito passivo, e, 
também, o pedido de inclusão, na lide, da empresa Sadia S/A, como corresponsável. No 
mérito, voto de forma majoritária, para conhecer do Recurso Voluntário, negar –lhe 
provimento, para confirmar a decisão singular que considerou procedente o auto de 
infração. 



 

 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar Recurso ao Conselho Pleno, conforme documentos de fls. "63 e 64" 
 
O sujeito passivo apresentou recurso ao Conselho pleno, fls. "67 e 

68", onde vem a informar ao fisco que houve a sanção e promulgação da lei 17298/2011, 
que vem a dispor sobre a extinção do crédito tributário de ICMS relativo a operação com 
aves, gado bovino ou bufalino e ovino. 

 
Deste modo, o contribuinte solicita a aplicação da lei supra e a 

consequente extinção do crédito tributário emitido em seu desfavor nos autos em epígrafe, 
pois sua condição se subsume perfeitamente ao disposto na referida lei. 

 
 
É o relatório. 
 

VOTO 

 

Ao compulsar e analisar as peças instrutórias desta lide, observo 
que razão assiste à preclara Quarta Câmara Julgadora, que em sede mérito, 
majoritariamente, decide pela procedência do trabalho inicial, conforme passo a expor:  

 
A tarefa efetivada pela autoridade lançadora se embasa em 

orientação contida em lei, tendo em vista que aponta que no livro Registro de Entrada de 
Mercadoria do período de julho de 2005 a soma dos créditos do imposto está errada, visto 
que o total seria no montante de R$4.155,14, enquanto o sujeito passivo totalizou 
R$5.601,00, transportando o somatório errôneo para o livro Registro de Apuração do 
ICMS, que mostra imposto a recolher no montante inferior ao efetivamente devido. Por 
outro lado, o demonstrativo Auditoria Básica do ICMS traduz muito bem a realidade da 
escrita fiscal do sujeito passivo, resultando em lançamento do crédito tributário ora exigido. 

 
Por outro lado, o recurso trazido a lume pela defesa não enfrenta o 

mérito desta questão. Aliás, há clara divergência entre a acusação, que se refere a 
omissão de pagamento do ICMS registrado e não apurado de forma regular e o 
embasamento do recurso para alterar a decisão cameral, que discorre sobre omissão de 
entrada e saída de aves, gado bovino ou bufalino e ovino constatada em estabelecimento 
de produtor rural ou em estabelecimento leiloeiro rural. 

 
Portanto, o polo passivo não trouxe aos autos prova cabal de forma a 

afastar a acusação fiscal ou mesmo de alterar a decisão recorrida.    
 

 Assim, voto conhecendo do recurso do Contribuinte para o 
Conselho Pleno, negando-lhe provimento para manter a decisão cameral que considerou 
procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 04 de fevereiro de 2016. 
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Matéria: Auditoria básica do ICMS (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00120/16 
 
Relator: Conselheiro Álvaro Falanque 
 

 
EMENTA: Processual. Pedido de diligência. Requerimento de 
autoria do sujeito passivo. Rejeição. Nulidade do auto de 
infração. Insegurança na determinação da infração e 
cerceamento do direito de defesa. Rejeição. ICMS. Obrigação 
principal. Omissão do imposto registrado e apurado. Omissão 
do imposto relativo à diferença entre o valor registrado em 
Deduções do Livro Apuração e o valor registrado a título de 
ICMS sujeito ao financiamento. Procedência. 
 
1. A não apresentação, pelo contribuinte, de elementos com 
consistente relevância capazes de provocar a modificação do 
procedimento fiscal que motivou a formalização do lançamento, 
é impeditiva da alteração da pretensão fazendária; 
 
2. Deve-se rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica por 
insegurança na determinação da infração quando a descrição do 
fato gerador no lançamento coaduna-se com as demonstrações 
colacionadas pelo agente autuante bem como com a 
fundamentação legal da infração; 
 
3. Inexiste o cerceamento do direito de defesa quando não 
provada a ocorrência  de  atos  ou  omissões  ou procedimentos 
defeituosos  que tenham  prejudicado ou  impedido  o  exercício  
do  amplo  direito  de defesa do sujeito passivo;  
 
4. É procedente o auto de infração quando provada a omissão 
do recolhimento do imposto registrado e apurado em livro 
próprio bem como do valor relativo à diferença entre o valor 
registrado em Deduções do Livro de Apuração e o valor 
registrado a título de ICMS sujeito ao financiamento. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de outubro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos,  rejeitar o 
pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo . E, também por unanimidade de votos, 
rejeitar as preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a 
primeira, por insegurança na determinação da infração, a segunda, por cerceamento do 
direito de defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Álvaro Falanque, Renato 
Moraes Lima, João Divino de Brito, Antônio Martins da Silva e Mário de Oliveira Andrade. 
Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento 
para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Álvaro Falanque, Renato Moraes Lima, João 
Divino de Brito, Antônio Martins da Silva e Mário de Oliveira Andrade. 
 



 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal é de que o sujeito passivo omitiu o pagamento do 
ICMS, no valor de R$ 198.351,71, referente aos períodos de setembro, outubro e 
novembro de 2010, relativo a diferença entre o valor registrado em Deduções do Livro 
Registro de Apuração do ICMS (campo 21 da Auditoria Básica do ICMS - Parte 1/3 - 
Apuração do Contribuinte) e o valor registrado a título de "ICMS SUJEITO AO 
FINANCIAMENTO", campo 23 da Auditoria Básica do ICMS/FOMENTAR/PRODUZIR - 
Apuração do Contribuinte, apuração essa em desacordo com a IN 885/07-GSF. Em 
consequência, deverá pagar o imposto omitido, juntamente com penalidade e demais 
acréscimos legais. 

 
A autoridade lançadora indicou como infringida as disposições do Art. 

63 da Lei 11.651/91 c/c arts. 24 e 26 do Decreto 5.265/00 e art. 1º da IN 885/07 - GSF. 
Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, IV, "a", da Lei 11651/1991 c/ 
redação da Lei 17917/2012 - Retroatividade Benigna. 

 
O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: 

Detalhamento do crédito tributário às "fls. 03"; Auditoria Básica do ICMS às "fls. 04 a 08"; 
Auditoria do ICMS FOMENTAR/PRODUZIR/MICROPRODUZIR às "fls. 09 a 15" cópia das 
páginas do Livro Registro de Apuração do ICMS "fls. 17 a 53". 

 
O Sujeito Passivo foi intimado, para pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação à primeira instância, conforme documento de "fls. 59 a 65". 
 
Intimado nos termos da documentação de “fls. 59 a 65”, o sujeito 

passivo ingressa com impugnação ao auto de infração às "fls. 68 a 72", para argumentar 
não ter praticado a infração estampada na basilar, pois a autoridade fiscal, de forma 
equivocada, tributou inúmeras mercadorias isentas e no regime da substituição tributária. 

 
Em seguida, aduz que a multa aplicada possui caráter confiscatório 

pois fere os Princípios da Vedação ao Confisco, Proporcionalidade e Razoabilidade.  
 
Ao final, requer seja julgado improcedente o auto de infração, 

conforme será demonstrado futuramente.  
 
Instruem a peça recursal os seguintes documentos: Procuração de 

“fls. 74” e cópia do Contrato Social de "fls. 76 a 97". 
 
Pela Sentença n° 3205/05-JULP às "fls. 99 a 100", o julgador singular 

decide pela procedência do auto de infração.  
 
Obtempera que rejeita o alegado caráter confiscatório da multa, vez 

que tal princípio dirige-se àqueles que detêm o poder de criar leis, que não é o caso da 
autoridade administrativa tributária, mera cumpridora de tais leis, aplicando-as aos acasos 
concretos.  

 
O sujeito passivo foi intimado para apresentar Recurso Voluntário, 

conforme documentos de "fls. 101". 
 
Cientificada, a empresa autuada interpõe Recurso Voluntário para 

reiterar a argumentação inicial.(fls. 104/108). 
 



 

Reafirma que apresentará levantamento contraditório futuro para  
comprovar à ausência de fundamentação da base acusatória lançada nesse processo 
administrativo.  

 
Em seguida, pondera que a autoridade fiscal, de forma equivocada, 

tributou inúmeras mercadorias isentas e sem substituição tributária. 
 
Aduz, que a multa aplicada possui caráter confiscatório; que foi 

declarada a inconstitucionalidade pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás em 
relação ao artigo 71, inciso IV, alínea "a", do CTE.   

 
Ao final, requer que seja afastada a multa aplicada em face do 

contribuinte, concomitantemente que seja julgado improcedente a presente autuação.  
 
Tempestivamente, o polo passivo apresentou aditamento ao Recurso 

Voluntário às "fls. 112 a 126", alegando que a empresa recorrente apura o valor do ICMS 
devido somando todos os créditos relativos às entradas e os débitos relativos a todas as 
saídas realizadas.  

 
Aduz que o fiscal autuante não reconheceu como válido o registro 

como estorno de débito e considerou o valor de R$ 210.127,68 (duzentos e dez mil, cento 
e vinte e sete reais e sessenta e oito centavos) como aproveitamento indevido de crédito.  

 
Em seguida, pondera que o fisco desconsiderou que os valores 

registrados como estorno de débito são referentes às operações incentivadas pelo 
Produzir e tornou completamente sem efeito o Termo de Acordo de Regime Especial 
TARE 514/03-GSF para fruição dos benefícios do produzir.  

 
Assevera que desconsiderou também o TARE n° 1154/03-GSF que 

determina para a empresa o lançamento simultâneo do valor correspondente a 
substituição tributária no campo outros débitos e outros créditos no Livro de Apuração do 
ICMS de forma que o débito devido na operação anterior de aquisição de soja seja 
anulado pelo crédito correspondente as entradas.  

 
Sustenta que na auditoria realizada, folhas 09 a 10, somente foram 

encontradas supostas diferenças nos meses de agosto a dezembro de 2010 e não foram 
considerados os pagamentos a maior efetuados pela empresa e apurados na mesma 
auditoria.  

 
Alega, ainda, que o fiscal não procedeu a compensação dos valores 

recolhidos pela empresa a maior no exercício fiscalizado, conforme determinado no 
parágrafo 4° do artigo 455 do RCTe e no artigo 1° da Instrução Normativa n° 1159/13-
GSF, de 17 de junho de 2013, que dispõe sobre compensação de diferenças de imposto 
favoráveis ao contribuinte com o imposto devido apurado por meio de auditoria.  

 
Ao final, requer a nulidade do lançamento por insegurança na 

determinação da infração ou de improcedência da exigência do crédito tributário, 
alternativamente, requer a realização de diligência para compensação das diferenças 
favoráveis ao contribuinte.  

 
Às "fls. 134 a 143", apresentou Memoriais para reiterar a 

argumentação inicial. 
 



 

Reafirma que a empresa recorrente apura o valor do ICMS devido 
somando todos os créditos relativos às entradas e os débitos relativos a todas as saídas 
realizadas.  

 
Aduz que o fiscal autuante não reconheceu como válido o registro 

como estorno de débito e considerou o valor de R$ 210.127,68 (duzentos e dez mil e 
cento e vinte e sete reais e sessenta e oito centavos) como aproveitamento indevido de 
crédito.  

 
Em seguida, pondera que o fisco desconsiderou que os valores 

registrados como estorno de débito são referentes às operações incentivadas pelo 
Produzir e tornou completamente sem efeito o TARE 514/03-GSF para fruição dos 
benefícios do produzir. 

 
Assevera que desconsiderou também o TARE n° 1154/03-GSF que 

determina para a empresa o lançamento simultâneo do valor correspondente a 
substituição tributária no campo outros débitos e outros créditos no Livro de Apuração do 
ICMS de forma que o débito devido na operação anterior de aquisição de soja seja 
anulado pelo crédito correspondente as entradas.  

 
Ao final, requer a nulidade do lançamento por insegurança na 

determinação da infração ou, na impossibililidade, a reforma da decisão anterior para 
julgá-lo improcedente, ou alternativamente, a realização de diligência para compensação 
das diferenças favoráveis ao contribuinte.  

 
Pela Resolução n° 079/2014 de "fls. 145 a 146", a Primeira Câmara 

Temporária do Conselho Administrativo Tributário, em sessão realizada no dia 27/06/2014, 
resolveu, converter o julgamento em diligência para que o auditor fiscal estranho à lide 
analise os dados e alegações apresentados pelo sujeito passivo, com vistas a verificar se 
procedem os seus argumentos, e, se for o caso, proceda revisão do trabalho fiscal com 
manifestação conclusiva sobre a matéria em discussão.  

 
O revisor manifesta-se nos autos para argumentar que a instrução de 

serviço n° 15/2009-SAT, de 05 de outubro de 2009 aprova os roteiros de auditoria e 
procedimentos fiscais adotados (fls.148 a 151) 

 
Em seguida, pondera que o auto de infração apresenta omissões de 

pagamento de ICMS regularmente registrados e apurados referentes às operações 
praticadas em setembro, outubro, novembro e dezembro de 2010.  

 
Aduz que o valor encontrado como sendo de "ICMS destinado ao 

financiamento" foi transferido à maior como "dedução " em registro de apuração por EFD.  
 
Conclui que o contribuinte apurou valor destinado ao "ICMS 

financiado", culminando em omissão descrita na exordial.  
 
Esclarece que todas as auditorias constantes no processo foram 

devidamente elaboradas nos termos de legislação em vigor e que o procedimento foi o 
necessário e correto para a situação; que ao assumir o risco de registrar "deduções" 
superiores ao apurado, resultaram em falta de pagamento de ICMS conforme auditoria e 
documentos em anexo. 

 



 

O Sujeito Passivo foi intimado às "fls. 153", para que se manifeste 
acerca da revisão de "fls. 147 a 151". 

 
Cientificada, a empresa autuada apresenta Contradita às "fls. 157 a 

166", para alegar que a auditoria que embasa a inicial não é correta, visto que a empresa 
é beneficiária do PRODUZIR.  

 
Assevera que a auditoria está incompleta e os valores autuados não 

correspondem às diferenças encontradas no campo 99, caracterizando que não foi na 
Auditoria do Fomentar/Produzir que o atuante/revisor apurou o imposto devido. 

 
Em seguida, pondera que não consta nos autos os demonstrativos 

auxiliares da Auditoria do Produzir, inviabilizando qualquer verificação dos valores 
inseridos na apuração de ofício. 

 
Aduz que o agente fiscal reproduz todos os lançamentos realizados 

pelo contribuinte (corretos e/ou incorretos), na segunda, apresenta os lançamentos como 
deveriam ter sido realizados, ou seja, apresenta os lançamentos corretos, em 
conformidade com o entendimento do Fisco e, finalmente, na conclusão, se apura os 
valores que representam irregularidades passíveis de autuação. 

 
No entanto, não foi isso que o contribuinte fez, ele considerou 

aproveitamento indevido de crédito a diferença entre o valor apurado por ele na Auditoria 
do Produzir e valor apurado pela empresa e o registrado em deduções no Livro Registro 
de Apuração do ICMS. 

 
Sustenta que, em resposta a revisão onde o autuante afirma que a 

autuada não aplicou o rateio do crédito para operações incentivadas e não incentivadas, 
sem a discriminação das saídas por CFOPs e a informação do total de saídas 
incentivadas e não incentivadas não se pode verificar a correção do cálculo do percentual 
de saídas incentivadas pelo total de saídas e, por consequência, apurar corretamente o 
valor dos créditos que serão apropriados para as operações incentivadas e não 
incentivadas, conforme determina os artigos 1° e 2°, parágrafo 2°, da IN 885-07 GSF. 

 
Ao final, requer a nulidade do lançamento por insegurança na 

determinação da infração ou de improcedência da exigência do crédito tributário, ou 
alternativamente, requer a nulidade da revisão realizada pelo autuante em razão do 
descumprimento da determinação contida na Resolução n° 079/2014 da Primeira Câmara 
Temporária do Conselho Administrativo Tributário.  

 
Juntamente com a peça foram anexados aos autos apuração dos 

saldos, bem como demonstrativo da apuração mensal "fls. 167 a 176". 
 
O sujeito passivo apresenta memorial de "fls. 185 a 191" reiterando 

os argumentos da sua manifestação. 
 
Pela Resolução nº 037/2015, de "fls.195 a196", a terceira Câmara 

Julgadora do Conselho Administrativo Tributário encaminha-se os autos a Gerência 
Especial de Auditoria-GEAT para que um auditor fiscal, proceda uma nova revisão do 
presente lançamento, analisando todos os argumentos e os levantamentos apresentados 
pelo sujeito passivo. 

 



 

Em diligência, "fls. 199 a 204", o contribuinte deve se atentar para 
formar correta de preenchimento de sua EFD, não devendo apurar um valor destinado ao 
"ICMS financiado" e transferi-lo para Apuração de ICMS como dedução maior. 

 
Concluindo, deve-se prosperar o auto de infração com os 

levantamentos refeitos de acordo com as normas da Legislação em vigor, bem como do 
guia prático da escrituração fiscal digitar do estado de Goiás.  

 
O sujeito passivo anexou os documentos de "fls.205 a 243" 
 
O sujeito passivo foi intimado a tomar conhecimento do resultado da 

diligencia.  
Todavia não se manifestou. 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Passo a decidir e de plano não dou guarida ao pedido de diligência 

formulado pelo sujeito passivo por entender que este deveria se fazer acompanhar de 
novo levantamento específico de própria lavra, que apontasse todos os erros e omissões 
praticados pelos agentes autuantes.  

Ao não fazê-lo, fere o princípio do contraditório e da ampla defesa 
pois a Fazenda Pública não terá como contraditá-lo ou realizar nova auditoria sob novos 
parâmetros. Este Conselho Administrativo Tributário já se pronunciou por diversas vezes 
quanto a esta questão e nada obsta quando as partes comparecem aos autos munidas de 
provas materiais para contrarrazoar outrem.  

Ao simplesmente pedir sem contradizer, é de se entender que tais 
demandas apresentem ou venham travestidas de caráter protelatório, o que não é aceito 
por esta Casa. Em resumo, a realização de diligências só é plausível quando: a) o pedido 
vier precedido de fundadas razões ou fatos controversos, materialmente comprováveis; b) 
não apresentem caráter meramente protelatório ou quando tratar-se de produção 
antecipada de provas. Visto que o pedido passivo não se fundamenta em nenhuma 
dessas premissas, devo rejeitá-lo de plano. 

É importante observar que o impugnante tem o ônus da defesa 
fundamentada, ou seja, devem apresentar o demonstrativo contraditório ou elementos 
consistentes para modificar o entendimento sobre o procedimento fiscal. Sobre esse 
aspecto impõe-se ressaltar decisão deste Conselho Administrativo Tributário, no Acórdão 
da III CJUL nº 02717/06 (Seleção de Acórdãos – 2006 – pág 199/200), do qual faço 
destaque de parte da emenda, e transcrevo abaixo: 

 
II – A não apresentação, pelo contribuinte, de elementos com consistente 
relevância capazes de provocar a modificação do procedimento fiscal que 
motivou a formalização do lançamento, é impeditiva da alteração da 
pretensão fazendária 

 
E, por último, mas não menos importante devo argumentar que este 

pedido (terceiro), está fundamentado em possíveis diferenças compensáveis a favor da 
Recorrente, o que como já se sabe não se sustenta, pois as revisões fiscais anteriores 
bem demonstram o contrário. 

Ante o exposto e acompanhado da unanimidade do voto de meus 
pares, rejeito pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo.  

No mesmo diapasão, devo rejeitar as preliminares de nulidade da 
peça básica por insegurança na determinação da infração e cerceamento do direito de 



 

defesa, ambas arguidas pelo sujeito passivo, por considerar não estarem presentes nestes 
autos quaisquer dos requisitos necessários à sua plausibilidade. Transcrevo abaixo, as 
situações previstas no Manual de Defesa Fiscal Mínima no Processo Administrativo 
Tributário deste Estado, e que ensejariam a arguição dos citados vícios, respectivamente, 
“in verbis”: 

 
8.4.4. – NULIDADE POR INSEGURANÇA NA DETERMINAÇÃO DA INFRAÇÃO 

Se for o caso, o Contribuinte poderá argüir a preliminar de nulidade por 
insegurança na determinação da infração, se constatar que: 
a)   a descrição do fato no lançamento não mantém coerência com os 
demonstrativos ou documentos anexados pelo autuante, 
b)   a descrição do fato no lançamento não mantém coerência com a 
fundamentação legal da suposta infração, 
c)   ocorreram  divergências  de  valores  entre  os  levantamentos  
integrantes  do lançamento, ou destes com o auto de infração, 
d)   o  lançamento  foi  instruído  com  levantamento  incompleto,  que  não  
confirma  a suposta infração objeto da autuação, 
e)   há insegurança quanto à denominação do produto, ou quanto ao 
agrupamento de produtos diversos, no levantamento específico. 

 
[...] 
 
8.4.3. – NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA 
Esta  nulidade  evidencia-se  no  processo  pela  existência  de  atos  ou  
omissões  ou 
procedimentos  defeituosos,  que  prejudicam  ou  impedem  o  exercício  do  
amplo  direito  de defesa, como, por exemplo, as argüições seguintes: 
a)   a  apreensão  e  retenção  pela  autoridade  administrativa  dos  
documentos 
necessários à defesa do Contribuinte, ou a devolução dos documentos ao 
mesmo, após a intimação, suprimindo seu prazo processual para defesa, 
b)   os documentos do Contribuinte  foram apossados pela autoridade 
administrativa sem emissão do competente Termo de Apreensão, 
configurando posse ilícita, 
c)   a ausência na instrução processual de documento fiscal citado pelo 
autuante e que não consta dos arquivos do Contribuinte, 
d)   o  trancamento  de  estoques  sem  o  devido  acompanhamento  e  
assinatura  do Contribuinte, 
e)   o  arbitramento  de  lucro  sem  a  desclassificação  formal  da  escrita  
contábil,  se possuir, 
f)    informações divergentes de quebra técnica ou utilização de índice 
impreciso em levantamento específico, 
g)   falha na eleição do domicílio fiscal do Contribuinte no lançamento, 
inocorrendo a regular intimação, para pagar o débito ou defender-se, 
h)   falha na intimação postal, quando a correspondência for remetida para 
endereço 
incorreto, ou não servido pelos Correios, caso da zona rural, e devolvida sem 
a cientificação do destinatário, 
i)    falha na intimação por edital, se ocorreu anterior falha na intimação 
postal, 
j)    nulidade  do auto de infração, por estar destituído de demonstrativo que 
lhe deu origem, 
k)   a juntada aos autos, por parte da fiscalização, de novos documentos, 
aditivos ou revisão, sem que o Contribuinte tenha sido intimado para 
manifestar-se. 
 

Visto não ter ocorrido nenhuma das hipóteses acima previstas, devo 
considerar que as aludidas preliminares de nulidade não devem se sustentar.  

E, por último, mas não menos importante, impende salientar que não 
obstante o sujeito passivo tenha argumentado que o auto de infração é nulo por 
insegurança na determinação da infração em virtude de o fisco não ter considerado os 



 

estornos de crédito de operações incentivadas, devo dizer que o aludido vício não se 
sustenta pois o auto de infração decorre de dos cálculos realizados pela própria empresa 
mas desrespeitados quando no pagamento, tal qual argumenta o douto Conselheiro 
Renato Moraes de Lima em lapidar voto em separado, motivo pelo qual, acompanhado da 
unanimidade do voto de meus pares, devo rejeitar de plano o citado vício. 

Quanto à preliminar de nulidade por cerceamento do direito defesa, 
devo igualmente rejeitá-la não obstante tenha o sujeito passivo argumentado que o 
levantamento revisional, realizado pelo revisor Danilo de Souza Gonçalves (fls. 299 a 
204), limitou-se a ratificar o trabalho inicial sem a devida análise dos pontos questionados 
pela defesa. Doutos Colegas Conselheiros, tal argumento não deve prosperar, pois o que 
a Fazenda Pública Estadual reclama na exordial é o recolhimento dos valores de ICMS 
financiado bem como os montantes de deduções maiores do que as deduções previstas.  

Diante de todo o exposto, voto para rejeitar as preliminares de 
nulidade da peça básica por insegurança na determinação da infração e cerceamento do 
direito de defesa, ambas arguidas pela Recorrente. 

No mérito, considero que o auto de infração deve prosperar. De fato, 
visto que o sujeito passivo não consegue desconstituir o presente crédito tributário e 
considerando-se que a questão fora apreciada com a devida propriedade pelo douto 
julgador singular Idelmar de Paiva Neto, que na lapidar decisão de fls. 99/100, manifestou-
se pela procedência do auto de infração, transcrevo-a abaixo, por adotá-la como razão de 
decidir, “verbatim”: 

O lançamento decorreu de Auditoria do ICMS 
FOMENTAR/PRODUZIR/MICROPRODUZIR, através da qual o autuante 
identifica, em obediência à Instrução Normativa 885/2007-GSF, as reais 
parcelas sujeitas ao financiamento do Programa Produzir, nos períodos 
considerados. Tais valores foram cotejados com os valores registrados a 
título de “ICMS Sujeito ao Financiamento” (apuração do contribuinte na Aud. 
Básica do ICMS – campo 23), emergindo então as diferenças que, lançadas 
na Auditoria Básica do ICMS (Parte 2/3) o próprio programa tratou de 
reprocessar com base na escrita fiscal do sujeito passivo, detectando a 
omissão. 
  
Rejeito de plano o alegado caráter confiscatório da multa, vez que tal 
princípio dirige-se àqueles que detêm o poder de criar leis, que não é o caso 
da autoridade administrativa tributária, mera cumpridora de tais leis, 
aplicando-as aos casos concretos. 
 
Quanto ao mérito, assiste razão à autoridade fiscal, pois efetuou seu trabalho 
sob rigorosa roteirização, diante da respeitável complexidade a que se 
chegou a legislação a respeito dos benefícios fiscais. Ademais, a impugnante 
limitou-se, no mérito, a prometer apresentação de nova auditoria como 
contradita, o que não se concretizou. Assim, as meras alegações desprovidas 
de lastro demonstrativo e comprobatório, não são robustas o suficiente para 
desclassificar a auditoria efetuada. 

 
     DA CONCLUSÃO 
 

 
Diante destes fatos, conheço da impugnação, nego-lhe provimento, para 
decidir, em seguida, pela PROCEDÊNCIA da pretensão inicial do fisco.  

 
 

 INTIME-SE 

 

 
SALA DOS JULGADORES DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, em Goiânia, aos 26  dias do mês 

de novembro de 2013. 
 



 

Idelmar de Paiva Neto 
 
        JULGADOR                                           

 

 
Ante todo o exposto, nada mais devo acrescentar, motivo pelo qual 

voto acompanhado da unanimidade de meus pares, conhecendo do recurso, negando-lhe 
provimento para confirma a decisão singular que considerou procedente o auto de 
infração.  

 
V O T O  E M   S E P A R A D O 

 
Conforme citado, sinteticamente a acusação fiscal é de não 

pagamento de ICMS total de R$ 198.351,71 (cento e noventa e oito mil, trezentos e 
cinquenta e um reais e setenta e um centavos) por apurar a recorrente um valor de ICMS 
financiado e lançar nas observações do LRAICMS um valor maior, em setembro, outubro 
e novembro/2010 (no presente feito foi apurado a cada mês autuado determinado valor de 
imposto a financiar, e, independentemente de estar certo ou não este valor, foi lançado um 
valor maior em outros créditos, constituído unicamente da rubrica ICMS a Financiar, como 
valor a deduzir do valor final a efetivamente pagar). 

 
Condenado na Primeira Instância, o sujeito passivo apresenta 

recurso voluntário, formulando as alegações que seguem: 
 
Arguição de nulidade do lançamento por cerceamento do direito de 

defesa subliminarmente alegada quando citou que o levantamento revisional do Danilo de 
Souza Gonçalves foi idêntico ao levantamento original, sem análise dos pontos dispostos 
pela defesa – alegação ora prejudicada uma vez que a reclamação neste feito é 
puramente a determinação de valores de ICMS financiado e montantes de deduções 
maiores do que as deduções devidas do Fomentar. 

 
Pede o julgado de nulidade por insegurança na determinação da 

infração por não ter o Fisco considerado os estornos de crédito de operações 
incentivadas, entretanto, a reclamação fiscal se prende aos cálculos efetuados na própria 
empresa e que foram desrespeitados quando do pagamento. 

 
Também alega essa preliminar (insegurança) por não ter o fiscal 

considerado na auditoria que a empresa tem termo de acordo de regime especial (TARE) 
de Fomentar vigente no período, apurando apenas o ICMS normal devido. Não é verdade; 
tanto é que a reclamação fiscal é a de pagamento de ICMS a menos do que o devido por 
utilizar dedução de Fomentar maior do que o devido. 

 
Pede realização de uma terceira diligência (a primeira foi feita pelo 

autuante, a segunda por Auditor estranho à lide), principalmente por haver diferenças 
compensáveis a favor da recorrente; nego o pedido, posto que o trabalho está 
absolutamente correto. 

 
No mérito, formula as alegações seguintes, que analiso: 
 
Duplicidade com o Auto de Infração do item 2 de relatoria da 

Conselheira Talita Pimenta Félix (4 0113009 668 03) – é óbvio de que não há duplicidade, 
pois os presentes autos decorrem do fato de se ter apurado valores a menor de ICMS 
financiado e se ter lançado montantes majorados de deduções na apuração do ICMS no 



 

Livro de Apuração, minorando o valor final de imposto a pagar; já o Auto de Infração da 
Conselheira Talita Pimenta Félix trata de erro no cálculo do ICMS financiado. 

 
Alega que os valores da Auditoria de Fomentar não correspondem 

aos montantes exigidos no Auto de Infração – conforme os documentos por mim juntados 
fica provado de forma inequívoca que os valores exigidos são exatamente os valores não 
pagos de Fomentar. 

 
Aduz a existência de erro no cálculo do percentual de operações 

incentivadas – quanto a essa questão, observo que a presente reclamação foi feita a partir 
dos dados da apuração da recorrente constantes das EFDs retificadoras. 

 
Alega erro por acréscimos nas operações incentivadas de saídas de 

CFOP 5151 (transferência de produção do estabelecimento), mas isso é procedimento a 
seu favor, ademais tratam-se de saídas de produto de industrialização própria, não 
havendo como desconsiderá-las. 

 
Reclama erro procedimental da fiscalização e dá como exemplo a 

apuração dos R$ 4.787,93 relativos ao mês de setembro no outro Auto de Infração, da 
Talita Pimenta Félix, o que absolutamente está correto. O referido Auto de Infração foi a 
julgamento em 09/09/2015 e saiu com vista ao Conselheiro João Divino de Brito. 

 
O sujeito passivo apresentou em 28/09/2015 memorial de fls. 271 a 

287 e outro, confeccionado em 09/10/2015, de igual teor. 
 
Citou nesses memoriais: 
 
1. que NÃO CABE AO JULGADOR EFETUAR INSTRUÇÃO 

PROCESSUAL, E QUE ISSO DECORREU DE INSTRUÇÃO DEFICIENTE, O QUE 
IMPLICA NULIDADE POR INSEGURANÇA – as fls. 259 a 267, por mim juntadas na vez 
anterior que veio efetivamente a julgamento (foi a penúltima vez, porque na última o 
Conselheiro Álvaro Falanque não veio) seriam claro indicativo de nulidade por insegurança 
na determinação da infração; sobre esse aspecto citou que, em que pese o interesse na 
busca pela verdade material, não seria cabível ao julgador efetuar instrução processual 
por não ser parte, demonstrando que houve deficiência de instrução dos autos pela 
fiscalização, faltando prova essencial para o seu entendimento, sendo indevidamente 
alterado e ampliado o conjunto probante; da forma como originariamente apresentado, não 
seria cabível exigir de todos os envolvidos (julgadores, representantes fazendários, 
advogados, contadores e dirigentes da empresa ocupante do pólo passivo) adivinhar a 
efetiva intenção do agente autuante em sua acusação; ademais, não pode o auto de 
infração ser de tão elevada complexidade a ponto de que somente poucos especialistas 
sejam capazes de o desvendar – está equivocado esse entendimento, pois as fls. juntadas 
foram as da própria escrituração fiscal digital da recorrente, conforme os códigos Hash 
indicados nas fls. 54 da instrução processual, onde apenas foram demonstrados os 
valores utilizados daquela escrituração, conforme inicialmente disposto na instrução 
original dos autos, ou seja, foi colocado nos autos o que a cada pessoa que o estudasse 
caberia entender; por outro lado, diferentemente do Judiciário, cabe no Processo 
Administrativo Tributário (PAT), por parte do julgador, efetuar a juntada de qualquer 
fotocópia, memória de cálculo, prova etc, que vise dar maior entendimento aos 
administrados e quaisquer partes envolvidas sobre aquilo que o mesmo entender como 
correto nos autos – cabe lembrar que, diferentemente do Judiciário, ao PAT cabe apenas 
o aperfeiçoamento do lançamento do crédito tributário, como mero exercício do Poder 



 

Estatal de Autotutela; a síntese dos erros no ato de transporte de saldos da apuração de 
Produzir para o LRAICMS se encontra a seguir: 

 

2010 

Deduções de 
ICMS na 
apuração 

ICMS 
financiado 

Montante de 
dedução 
indevida 

ICMS 
apurado a 
pagar 

ICMS 
apurado 
deveria ser 

Valores ICMS 
efetivamente 
pagos 

Valores 
ainda 
devidos 

a b c = a - b d e = c + d f g = e - f 

Set 164.265,15 78.322,32 85.942,83 207.243,08 293.185,91 251.594,67 41.591,24 

Out 177.539,04 81.289,12 96.249,92 233.712,79 329.962,71 281.648,33 48.314,38 

Nov 295.142,40 107.007,86 188.134,54 0,00 188.134,54 79.688,45 108.446,09 

      ∑ 198.351,71 

 
2. que haveria indeterminação da acusação fiscal posto que O 

TEXTO DESCRITIVO DA ILICITUDE SERIA CONTRADITÓRIO ao indicar, em seu 
INÍCIO, “OMISSÃO DE PGTO DE ICMS REGULARMENTE REGISTRADO E APURADO 
NO LIVRO DE REGISTRO DE APURAÇÃO DE ICMS”, e, ao FINAL do mesmo, indicar 
haver “APURAÇÃO EM DESACORDO COM O DETERMINADO NA IN 885/07-GSF” – 
aqui também não há melhor sorte para a defesa, pois a apuração referida no início do 
texto descritivo da ilicitude é a apuração normal do ICMS; já a apuração citada no final do 
mesmo texto é a apuração adicional do imposto financiado, ou seja, a recorrida apurou 
regularmente seu imposto integral, mas não corretamente a parte desse imposto que foi 
financiada, sendo esta indevidamente majorada; 

 
3. que, se houve DIFERENÇA ENTRE O IMPOSTO 

REGULARMENTE REGISTRADO E APURADO E O EFETIVAMENTE PAGO, seria o 
caso de processo administrativo tributário (PAT) não contencioso com aplicação da PENA 
PREVISTA NO CTE, 71, I, “A”, de 60% do valor do imposto não pago – também está 
errado, pois o imposto foi apurado e pago corretamente, considerando-se como pago 
inclusive a parcela financiada, porém, sendo essa parcela financiada superior à devida, 
ocorreu um erro de creditamento irregular. 

 
4. quanto ao mérito citou: 
 
4.1. que houve erro por parte da fiscalização no preenchimento das 

planilhas da Auditoria Básica – nada de concreto foi apontado nesse sentido, e, se fosse o 
caso, seria motivo de insegurança, mas jamais de improcedência; 

 
4.2. que a Auditoria do Produzir se basta para a cobrança de todas 

as diferenças favoráveis ao Fisco, não cabendo a concomitante adoção da Auditoria 
Básica – caso não adotasse a Auditoria Básica seria maior do que o valor cobrado, em 
que foi compensado o montante pago acima do valor apurado; 

 
4.3. que houve erro de cálculo no procedimento revisional, fls. 279 e 

280 – entretanto isso não ocorreu, sendo idêntico ao levantamento original; os campos 
formadores do campo 47, de fls. 221, são: 

 
4.3.1. o campo 25, de fls. 218, de R$ 207.243,08; 
 
4.3.2. o campo 27, de fls. 219, de R$ - 85.942,83; e 
 
4.3.3. o campo 34, também de fls. 219, de 251.594,67; 
 
4.3.4. a fórmula é: campo 47 = campo 25 – campo 27 – campo 34, 

portanto ... 



 

 
... campo 47 = 207.243,08 – (–85.942,83) – 251.594,67 = 
= 207.243,08 + 85.942,83 – 251.594,67 = 
= 293.185,91 – 251.594,67 = 41.591,24; 
 
4.3.5. os campos zerados citados nos memoriais são relativos às 

planilhas de erros de soma e de transporte – O ERRO DE TRANSPORTE HAVIDO FOI 
DA APURAÇÃO COMPLEMENTAR e de transporte na auditoria básica que tiveram esses 
resultados por não haver erros de soma DE PRODUZIR / FOMENTAR PARA A PRÓPRIA 
APURAÇÃO NORMAL, CONSTANTE DA AUDITORIA BÁSICA; 

 
4.4. que a total impossibilidade de se saber como foram apurados os 

valores exigidos implicam em insegurança do feito –não é mérito, não é improcedência, é 
nulidade; por outro lado, conforme insegurança citado na sessão de julgamento anterior, o 
levantamento está correto, mas deve ser conferido por quem dele entenda; 

 
4.5. que a Instrução de Serviço 15/2009-SAT (que aprova os roteiros 

de auditoria) indica ao fisco a obrigatoriedade de apresentação dos levantamentos com 
clareza e notas explicativas, e que esse não teria sido o caso na presente autuação – pela 
complexidade da auditoria, somente quem entenda de contabilidade pode entendê-la, e 
isso é exigível para se contraditar a acusação fiscal; 

 
4.6. que a Auditoria Básica adotada está diferente da prevista na 

referida Instrução de Serviço – também não é verdade; é a mesma (a diferença é apenas 
nas planilhas de acréscimo decorrentes da Instrução Normativa 1159/2013, que não se 
aplica ao caso); 

 
4.7. que há erros na planilha de Auditoria do Produzir – nada foi 

apontado; 
 
4.8. que o valor apurado de setembro/2010 foi R$ 4.787,93, e não R$ 

41.591,24 (R$ 4.787,93 é o valor de setembro do Auto de Infração da Conselheira Talita), 
e que o campo 99 de diferenças favoráveis ao Fisco apresenta valores totalmente 
discrepantes dos que foram cobrados no presente Auto de Infração – esse campo 99 
reporta-se a outra acusação fiscal (do Auto de Infração n.º 4 0113009 668 03 de relatoria 
da Conselheira Talita na mesma sessão de julgamento); 

 
4.9. que as transferências internas de produção do próprio 

estabelecimento (CFOP 5.151), posto que isentas, não poderiam compor o montante de 
saídas incentivadas (caberia arrolar apenas as operações de vendas interestaduais de 
produção própria, CFOP6.101) – conforme explicado anteriormente, quando os autos 
vieram a julgamento cameral, a inclusão das operações de CFOP 5.151 (Transferência 
interna de produção do estabelecimento) vem a majorar o montante de operações 
incentivadas; uma vez que majoradas as operações incentivadas no total de operações 
realizadas, o percentual de operações incentivadas foi majorado, bem como também 
majorados os créditos e débitos de operações incentivadas em relação aos créditos e 
débitos totais; a majoração de débitos e créditos incentivados em relação à majoração de 
débitos e créditos totais implica saldo credor ou devedor de operações incentivadas 
majorado; se for credor não haverá ICMS financiado no período de apuração; se for 
devedor, ficará majorado o ICMS financiado; observe-se o exemplo a seguir: 

 
Total de saídas = 1.000,00 
Vendas interestaduais de produção própria (CFOP 6.101) =  600,00 



 

Transferências internas de produção própria (CFOP 5.151) = 150,00 
Demais saídas = 250,00 
Percentual de operações incentivadas indicado pela defesa = 60% (= 600 / 1000) 
Percentual de operações incentivadas indicado pela fiscalização = 75% [= (600 + 150) / 
1000] 
Total de entradas = 400,00 
Total de créditos pelas entradas = 60,00 (alíquota média de 15%, aplicado sobre 400,00) 
Total de débitos pelas saídas = 170,00 (alíquota 17%, aplicado sobre 1.000,00) 
Saldo devedor total = 110,00 
Total de operações incentivadas indicado pela defesa = 66,00 (= 60% de 110,00) 
Total de operações incentivadas indicado pela fiscalização = 82,50 (= 75% de 110,00) > 
66,00. 

 
Por todo o exposto, rejeito as nulidades por cerceamento ao direito 

de defesa e por insegurança na determinação da infração; rejeito o pedido de remessa 
dos autos em diligência; rejeito a alegação de duplicidade de lançamento; no mérito, voto 
pela confirmação do julgado singular de integral procedência. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 16 de fevereiro de 2016. 
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Matéria: Auditoria básica do ICMS (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00231/16 
 
Relator: Conselheiro José Luiz Rosa 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica, 
por insegurança na determinação da infração, arguida pela 
autuada. Rejeitada. ICMS. Auditoria Básica do ICMS. 
Escrituração indevida de valores à título de crédito de ICMS. 
Omissão de recolhimento do imposto. Procedente.  Preliminar 
de exclusão do sujeito passivo solidário Joaquim Eustáquio da 
Silva da lide, questionada pelo Conselheiro Relator. Acolhida. 
 
1. Torna-se inócuo o questionamento sobre nulidade da lide, 
quando tal inquirição for desprovida de amparo legal;  
 
2. Reafirma-se a decisão singular que julgou procedente o auto 
de infração, quando a instrução processual apontar que o 
sujeito passivo de fato cometeu o ilícito fiscal denunciado pela 
autoridade fiscal lançadora;   
 
3. Deve ser excluído da lide o nomeado polo passivo solidário, 
quando estiver demonstrado nos autos que este não tinha 
interesse na constituição do fato gerador, objeto desta 
demanda, não tinha interesse na constituição do fato gerador, 
objeto desta demanda. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 14 de janeiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação da infração, 
arguida pela autuada. Participaram do julgamento os Conselheiros José Luiz Rosa, 
Renato Moraes Lima, Alcedino Gomes Barbosa e Gilmar Rodrigues de Almeida. Quanto 
ao mérito, também, por votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Participaram 
do julgamento os Conselheiros José Luiz Rosa, Renato Moraes Lima, Alcedino Gomes 
Barbosa e Gilmar Rodrigues de Almeida.  A sessão foi realizada por maioria simples, nos 
termos do § 6º, II do art. 51 do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto nº 
6.930, de 9 de Junho de 2009, por falta de Conselheiro do Fisco para compor esta 
Câmara. E, por maioria de votos, acatar a preliminar de exclusão do sujeito passivo 
solidário Joaquim Eustáquio da Silva da lide, arguida pelo Conselheiro Relator.  Foram 
vencedores os Conselheiros José Luiz Rosa, Alcedino Gomes Barbosa e José Pereira 
D'abadia que acompanhou o voto do Relator, nos termos do art. 25, caput e 51, § 6º, inc. II 
do Decreto 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Renato Moraes Lima e Gilmar Rodrigues 
de Almeida. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo em epígrafe "Omitiu 
o pagamento do ICMS, na importância de R$ 83.732,71, em razão da escrituração 
indevida de valores à título de crédito de ICMS, relativo às notas fiscais que acobertam a 
entrada de óleo diesel destinado ao uso e consumo durante a prestação de serviço de 



 

transporte no período de 20/01/2005 a 27/07/2005. Em consequência, por ter se creditado 
de ICMS de nota fiscal emitida de forma a englobar mais de uma aquisição no período, 
contrariando o artigo 46, §6º, inciso II, do Decreto nº 4.852/97, deverá pagar o ICMS no 
valor acima mencionado, juntamente com os acréscimos legais, conforme demonstrativos 
e documentos anexos".   

  
Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 58, 

§3º, inciso II e 64 da Lei nº 11.651/91, combinado com o artigo 46, §6º, inciso II, do 
Decreto nº 4.852/97, tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso IV, 
alínea "a", da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 14.634/2003.   

  
Foi identificado como sujeito passivo solidário: JOAQUIM 

EUSTÁQUIO DA SILVA (fls. 04/05), na condição de gerente, nos termos do artigo 45, 
inciso XII, da Lei nº 11.651/91.   

  
O Auto de Infração veio instruído com os seguintes documentos: 

quinta alteração contratual (fls. 06/09), contrato social (fls. 10/11), ordem de serviço nº 
0281/2007 (fl. 12), notificação fiscal (fls. 13/14, 18 e 23), cópia de documento da Agência 
Fazendária de Formosa (fls.15 e 19), aproveitamento de créditos indevidos (fls. 16 e 
20/21), cópia de documento da empresa Oliveira Com. Der. Pet. Ltda (fls. 17 e 22), 
Auditoria Básica do ICMS (fl. 24), dados dos Livros Registro de Entradas e Saídas de 
mercadorias (fls. 25/36), dados do Livro Registro de Apuração do ICMS (fls. 37/49), 
Auditoria Básica do ICMS (fls. 50/58), notas fiscais (fls. 59/100), cópias de páginas dos 
Livros de Entradas e de Registro de Apuração do ICMS (fls. 101/181), consulta por auto 
(fls. 182/183), cópia de decisão plenária (fls. 184/188) e espelho cadastral (fl. 189).   

  
Os sujeitos passivos foram intimados em Primeira Instância, 

conforme documentos de "fls. 190 a 191". Foi lavrado o Termo de Revelia de "fls. 194" em 
relação ao solidário.   

  
Ciente, a empresa autuada ingressa com Impugnação às "fls. 196 a 

209" na qual alega nulidade do auto de infração por insegurança na determinação da 
infração com o consequente cerceamento do direito de defesa, asseverando que a 
conduta imputada à Impugnante não condiz com os dispositivos indicados como 
infringidos, restando numa capitulação legal equivocada, impondo-se a anulação ab inicio 
do lançamento. Alega, ainda, que a tentativa de tipificar a pretensa infração com base em 
dispositivos previstos em regulamento constitui afronta aos princípios da legalidade estrita, 
da tipicidade, da segurança jurídica, do devido processo legal, do contraditório, ampla 
defesa e da não-cumulatividade. No mérito, argui ser indevida a autuação. Afirma que as 
limitações ao exercício do crédito decorrente de aquisição de combustível previstas no 
artigo 46, §6º, inciso II, do RCTE são flagrantemente inconstitucionais. Pugna, ao final, 
pela improcedência do auto de infração.   

  
Juntamente com a peça impugnatória foram anexados os seguintes 

documentos: Procuração (fl. 210), cópia das identidades profissionais dos advogados (fls. 
211/212), cópia do contrato social (fls. 213/214), cópia da quinta alteração contratual (fls. 
215/218) e cópia do documento pessoal de identificação (fl. 219).   

  
  
O Julgador Singular prolata a Sentença nº 1477/08 de fls. 221/224, e 

decide pela Procedência do auto de infração.   
 



 

Fundamenta sua decisão aduzindo que não se verifica nos autos a 
ocorrência de quaisquer das hipóteses de nulidades previstas no artigo 20 da Lei nº 
16.469/09, visto que o processo encontra-se devidamente instruído com o levantamento 
fiscal (Auditoria Básica do ICMS), em cuja conclusão evidencia-se valores de imposto 
omitido em decorrência da escrituração indevida de valores. Acrescenta, ainda, que "os 
autos do presente processo contêm declarações de fornecedores de óleo diesel do sujeito 
passivo (fls. 17 e 22), sendo que em tais declarações corroboradas pelas notas fiscais 
emitidas para o sujeito passivo, em que se constata grande quantidade de litros de óleo 
diesel por nota fiscal, sem identificação do veículo transportador que abastecera, constata-
se que as emissões das notas fiscais foram de forma a englobar mais de uma aquisição 
no período". Ressalta que a autuada trouxe somente meras alegações, sem provas 
válidas, portanto, insuficientes para elidir a pretensão fiscal.   

  
Intimações dos autuados quanto à decisão singular às fls. 225/227. 

  
Em grau de Recurso Voluntário (fls. 229/244), a autuada repete as 

mesmas alegações expostas na peça impugnatória.    
   
A Primeira Câmara deste Conselho, por intermédio da Resolução nº 

337/2008de "fls. 246" resolve, por unanimidade de votos, converter o julgamento em 
diligência, encaminhando o processo à SEPRE para fins de intimação do sujeito passivo 
solidário quanto ao teor da sentença de "fls. 175/178".   

  
Devidamente intimado (fls. 247/249), o sujeito passivo solidário 

queda-se silente.  
 
 Nova Resolução de "fls. 251/252" determina o encaminhamento do 

processo à GEPRE para fins de intimação do sujeito passivo solidário quanto ao teor da 
sentença de fls. 175/178, tendo em vista que a primeira intimação endereçada ao 
advogado não foi corretamente enviada, pois o referido causídico não possui mandato 
para representar o responsável solidário.   

 
O sujeito passivo solidário foi novamente intimado às "fls. 253/255", 

porém não se manifestou a respeito, tendo sido lavrado o Termo de Perempção de "fls. 
256".   

 
Através da Resolução n° 121/2010 de fls. 258/260, a Primeira 

Câmara converteu o julgamento em diligência, encaminhando o processo à Delegacia 
Regional de Fiscalização de Formosa para que seu ilustre titular determine que auditor 
fiscal estranho à lide intime o sujeito passivo na pessoa do advogado constituído, no seu 
endereço profissional, para apresentar demonstrativo, relacionado com o período autuado, 
contendo: (i) individualmente, todos os Conhecimentos de Transporte Rodoviário de 
Cargas - CTRC's, vinculados às prestações de serviço interestaduais, que, efetivamente, 
iniciaram neste Estado; (ii) a indicação, precisa, da distância percorrida em relação ao 
trajeto de IDA; (iii) indicação do veículo transportador, com a informação, se possível 
obtida junto ao fabricante, do consumo médio de combustível, por quilômetro rodado, do 
referido veículo.   

 
Após, tendo o sujeito passivo apresentado o demonstrativo em 

questão, e após as conferências que se fizerem necessárias, inclusive a provável 
existência de outros créditos aproveitados, relacionados com abastecimento de 
combustível - óleo diesel, que não foram estornados, por não contrariarem o artigo 46, 
§6.º, inciso II, do RCTE, e, que, portanto, devem ser considerados no trabalho revisional, 



 

refazer a auditoria, considerando como crédito legítimo aquele obtido nos termos acima 
destacados, informando, caso persista aproveitamento de crédito a maior, a diferença 
restante.  

 
 Em seu relatório, o revisor, designado para o cumprimento da 

diligência, informa que "o sujeito passivo declarou não estar de posse dos livros e 
documentos fiscais referentes à empresa, tendo em vista solicitação de baixa de sua 
inscrição, ocorrida em 25/06/2008, quando entregou á DRF Formosa, juntamente com 
livros e demais documentos fiscais, requerimento padrão para realização de eventos, 
conforme IN nº 606/03 - GSF. Destaca, ainda, que a chefe do setor de cadastro da 
Delegacia Regional de Fiscalização de Formosa informou não ter encontrado nos arquivos 
quaisquer documentos fiscais da empresa epigrafada". (fl. 276).  

 
 Junta cópia da Notificação (fl. 262), espelho cadastral (fl. 263), 

cópias dos Anexos I ao VI (fls. 264/270), cópia do Anexo XII (fl. 271) e controle de 
impressão/autenticação de documentos fiscais (fls. 272/273).   

 
A Primeira Câmara, em Resolução n° 011/2013, de fl. 278, determina 

o encaminhamento dos autos ao Setor de atividade encarregado pelo preparo processual 
da GEPRO, para fins de intimação do sujeito passivo, na pessoa de seu advogado 
constituído, para se manifestar, caso queira, no prazo de 15 dias, a respeito do resultado 
da diligência.   

  
Intimada às fls. 279/280, a autuada apresenta Manifestação de fls. 

283/288 na qual argui, em sede de preliminar, cerceamento do direito de defesa, alegando 
que não foram acostados aos autos quaisquer cópias dos documentos fiscais da 
Recorrente. Alega, ainda, que esses seriam imprescindíveis para que os valores 
existentes nestes pudessem ser confrontados com os levantamentos que embasaram o 
lançamento de oficio contido no presente auto de infração, isso em obediência à 
Resolução nº 121/2010, proferida pela Primeira Câmara Julgadora. Acentua que tais 
documentos e livros fiscais foram extraviados pela própria administração tributária, que 
insiste em promover lançamento de ofício eivado do vício do cerceamento de defesa. Cita 
jurisprudência. Finaliza, requerendo que seja declarada a improcedência do presente auto 
de infração.   

  
Entendeu o acórdão cameral que o cerceamento do direito de defesa 

restou caracterizado visto que está comprovado nos autos que os documentos do 
contribuinte e objeto desta demanda foram entregues ao órgão competente, e não foram 
devolvidos para que pudesse cumprir o pedido, conforme Resolução nº 121/2010, 
portanto, não houve intenção do sujeito passivo em praticar a infração denunciada na 
exordial acusatória, situação que torna nulo, desde seu início o presente auto de infração. 
(Acórdão nº 1125/2013 de fls. 291/296)   

  
A Fazenda Pública foi intimada para apresentar Recurso ao 

Conselho Pleno, conforme documento de fl. 297.   
  
Resignada com tal decisão, a Fazenda Pública interpõe Recurso ao 

Conselho Pleno. Sustenta que não ficou configurado o cerceamento do direito de defesa 
do contribuinte, pois nos autos constam fotocópias das notas fiscais e dos livros fiscais, 
conformes folhas 59 a 185 dos autos, uma vez que tais documentos foram utilizados para 
a elaboração da sua defesa. Requer, assim, a reforma da decisão cameral para afastar a 
nulidade por cerceamento do direito de defesa e determinar o retorno dos autos à Câmara 
Julgadora para apreciar o mérito da lide. (Fls. 298/299)   



 

 
Intimada a autuada a se manifestar sobre o Recurso Fazendário (fls. 

301/302), apresenta Contradita às fls. 305/310 na qual pede a manutenção da decisão 
cameral, alegando que não foram acostados aos autos quaisquer cópias dos documentos 
fiscais da Recorrente e que tais documentos seriam imprescindíveis para que os valores 
existentes nestes pudessem ser confrontados com os levantamentos que embasaram o 
lançamento de oficio contido no presente auto de infração, isso em obediência à 
Resolução nº 121/2010, proferida pela Primeira Câmara Julgadora. Acentua que tais 
documentos e livros fiscais foram extraviados pela própria administração tributária, que 
insiste em promover lançamento de ofício eivado do vício do cerceamento de defesa.  

 
O sujeito passivo, após ser devidamente intimado, apresenta 

contradita ao pedido de reforma da FPE, "fls. 305 a 310" reiterando os mesmos 
argumentos usados em sua manifestação anterior. 

 
O conselho pleno do CAT, através do acórdão 1414/2015 "fls. 317 a 

323", decidiu acatar o pedido de reforma da FPE, para afastar a nulidade em instância 
anterior. Em sua fundamentação afirmou que: 

 
Constam nos autos toda a documentação necessária para o sujeito 

passivo impugnar o lançamento e realizar sua defesa, não sendo possível extravio da 
documentação fiscal do contribuinte prejuízo a sua ampla defesa. 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Sobre a preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na 
determinação da infração, arguida pela autuada, a rejeito por não haver nos elementos 
constitutivos da lide afronta ao capítulo que trata da nulidade dos atos processuais, inserto 
no inciso IV do artigo 20 da Lei nº. 16.469/09. A infração e a correspondente penalidade 
foram corretamente aplicadas, a instrução processual, em sede cognitiva, efetivada de 
forma clara e precisa. Assim, rejeitada está a preliminar em comento. 

 
Com a incidental solucionada, volvo-me a razão de direito desta 

ação, onde, de pronto, reafirmo o juízo exarado pelo nobre sentenciador “a quo”, que 
julgou procedente a inicial, conforme passo a expor:  

 
Conforme descrito no relatório que é parte integrante deste 

“decisum’, a autoridade lançadora exige da polaridade passiva, em epígrafe, o pagamento 
de ICMS e acréscimos legais nos períodos em referência omitido em virtude de 
aproveitamento indevido de crédito do imposto, pelo fato de as notas fiscais terem 
englobado mais de um abastecimento de veículo transportador. 

 
O trabalho inicial se ampara em levantamento fiscal, intitulado 

Auditoria Básica do ICMS, em cuja conclusão evidencia-se valores de imposto omitido em 
decorrência da escrituração indevida de créditos. Esses valores são detalhados em 
demonstrativo auxiliar (Créditos Escriturados Indevidamente). Como se trata de créditos 
indevidos destacados em documentos fiscais, juntou-se ao processo cópias das notas 
fiscais respectivas, bem como digitou-se Dados dos Livros Registro de Entradas e Saídas 
de Mercadorias e Registro de Apuração do ICMS e elaborou-se também o demonstrativo 
auxiliar Resumo de Estornos de Créditos para evidenciar a repercussão do crédito 



 

aproveitado indevidamente uma vez que o sujeito passivo autuado apresentava saldos 
credores em diversos períodos do exercício fiscalizado. 

 
Instada a se manifestar, caso quisesse, nas fases processuais que 

por “ex legis”, lhe são próprias a defesa não comprova nos autos que não cometeu o ilícito 
fiscal, denunciado na folha de rosto deste volume.   

 
Como se não bastasse o descuido apontado no parágrafo 

imediatamente volvido, verifiquei ainda que se encontra acostado a este tomo declarações 
de fornecedores de óleo diesel do sujeito passivo (fls. 17 e 22) que textualmente afirmam 
tê-lo por cliente, nos seguintes termos: “vem abastecendo regularmente através de 
requisições, com faturamento periódico de acordo com a movimentação e solicitação do 
cliente englobando em uma Nota Fiscal mais de um abastecimento”. 

 
Mediante as declarações supratranscritas, corroboradas pelas notas 

fiscais emitidas para o sujeito passivo, em que se constata grande quantidade de litros de 
óleo diesel por nota fiscal, sem identificação do veículo transportador que abastecera, noto 
que as emissões das notas fiscais foram de forma a englobar mais de uma aquisição no 
período. Portanto, as alegações da defesa não se sustentam.  

 
Resolvidas as questões primeiras, suscito e acolho a preliminar de 

exclusão da lide do polo passivo solidário e o faço respaldando-me na orientação contida 
no “caput” do artigo 45 do CTE, que será transcrito na sequência, tendo em vista que o 
consignado polo passivo solidário, não tinha interesse na constituição do fato gerador, 
objeto desta demanda.     

 

Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 

 

Assim, voto rejeitando a preliminar de nulidade da peça básica, por 
insegurança na determinação da infração, arguida pela autuada. Quanto ao mérito, 
também, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento para confirmar a sentença 
singular que considerou procedente o auto de infração. E, por maioria de votos, arguo e 
acato a preliminar de exclusão do sujeito passivo solidário Joaquim Eustáquio da Silva da 
lide. 

 
 

Sala das sessões, em 29 de fevereiro de 2016. 
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Matéria: Auditoria básica do ICMS (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00232/16 
 
Relator: Conselheiro José Luiz Rosa 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica, 
por insegurança na determinação da infração, arguida pela 
autuada. Rejeitada. ICMS. Auditoria Básica do ICMS. 
Escrituração indevida de valores à título de crédito de ICMS. 
Omissão de recolhimento do imposto. Procedente.  Preliminar 
de exclusão do sujeito passivo solidário Joaquim Eustáquio da 
Silva da lide, questionada pelo Conselheiro Relator. Acolhida. 
 
1. Torna-se inócuo o questionamento sobre nulidade da lide, 
quando tal inquirição for desprovida de amparo legal;  
 
2. Reafirma-se a decisão singular que julgou procedente o auto 
de infração, quando a instrução processual apontar que o 
sujeito passivo de fato cometeu o ilícito fiscal denunciado pela 
autoridade fiscal lançadora;   
 
3. Deve ser excluído da lide o nomeado polo passivo solidário, 
quando estiver demonstrado nos autos que este não tinha 
interesse na constituição do fato gerador, objeto desta 
demanda, não tinha interesse na constituição do fato gerador, 
objeto desta demanda. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 14 de janeiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação da infração, 
arguida pela autuada. Participaram do julgamento os Conselheiros José Luiz Rosa, 
Renato Moraes Lima, Alcedino Gomes Barbosa e Gilmar Rodrigues de Almeida. Quanto 
ao mérito, também, por votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Participaram 
do julgamento os Conselheiros José Luiz Rosa, Renato Moraes Lima, Alcedino Gomes 
Barbosa e Gilmar Rodrigues de Almeida.  A sessão foi realizada por maioria simples, nos 
termos do § 6º, II do art. 51 do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto nº 
6.930, de 9 de Junho de 2009, por falta de Conselheiro do Fisco para compor esta 
Câmara. E, por maioria de votos, acatar a preliminar de exclusão do sujeito passivo 
solidário Joaquim Eustáquio da Silva da lide, arguida pelo Conselheiro Relator.  Foram 
vencedores os Conselheiros José Luiz Rosa, Alcedino Gomes Barbosa e José Pereira 
D'abadia que acompanhou o voto do Relator, nos termos do art. 25, caput e 51, § 6º, inc. II 
do Decreto 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Renato Moraes Lima e Gilmar Rodrigues 
de Almeida. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo em epígrafe "Omitiu 
o pagamento do ICMS, na importância de R$ 35.725,45, em razão da escrituração 
indevida de valores à título de crédito de ICMS, relativo as notas fiscais que acobertam a 
entrada de óleo diesel destinado ao uso e consumo durante a prestação de serviço de 



 

transporte no período de 26/08/2004 a 29/12/2004. Em consequência, por ter se creditado 
de ICMS de nota fiscal emitida de forma a englobar mais de uma aquisição no período, 
contrariando o artigo 46, §6º, inciso II, do Decreto nº 4.852/97, deverá pagar o ICMS no 
valor acima mencionado, juntamente com os acréscimos legais, conforme demonstrativos 
e documentos anexos". Trata-se de reautuação..  

  
Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 58, 

§3º, inciso II e 64 da Lei nº 11.651/91, combinado com o artigo 46, §6º, inciso II, do 
Decreto nº 4.852/97, tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso IV, 
alínea "a", da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 14.634/2003.   

  
Foi identificado como sujeito passivo solidário: JOAQUIM 

EUSTÁQUIO DA SILVA, na condição de gerente, nos termos do artigo 45, inciso XII, da 
Lei nº 11.651/91.   

  
O Auto de Infração veio instruído com os seguintes documentos: 

quinta alteração contratual (fls. 06/09), contrato social (fls. 10/11), ordem de serviço nº 
0281/2007 (fl. 12), notificação fiscal (fls. 13/14, 18 e 23), cópia de documento da Agência 
Fazendária de Formosa (fls.15 e 19), aproveitamento de créditos indevidos (fls. 16 e 
20/21), cópia de documento da empresa Oliveira Com. Der. Pet. Ltda (fls. 17 e 22), 
Auditoria Básica do ICMS (fl. 24), dados dos Livros Registro de Entradas e Saídas de 
mercadorias (fls. 25/36), dados do Livro Registro de Apuração do ICMS (fls. 37/48), 
Auditoria Básica do ICMS (fls. 49/56), notas fiscais (fls. 57/84), cópias de páginas dos 
Livros de Entradas e de Registro de Apuração do ICMS (fls. 85/135), consulta por 
inscrição (fls. 136/137), cópia de decisão plenária (fls. 138/142) e espelho cadastral (fl. 
143).   

  
Os sujeitos passivos foram intimados em Primeira Instância, 

conforme documentos de fls. 144/145. Foi lavrado o Termo de Revelia de fl. 148 em 
relação ao solidário.   

  
Ciente, a empresa autuada ingressa com Impugnação às fls. 150/163 

na qual alega nulidade do auto de infração por insegurança na det 
erminação da infração com o consequente cerceamento do direito de 

defesa, asseverando que a conduta imputada à Impugnante não condiz com os 
dispositivos indicados como infringidos, restando numa capitulação legal equivocada, 
impondo-se a anulação ab initio do lançamento. Alega, ainda, que a tentativa de tipificar a 
pretensa infração com base em dispositivos previstos em regulamento constitui afronta 
aos princípios da legalidade estrita, da tipicidade, da segurança jurídica, do devido 
processo legal, do contraditório, ampla defesa e da não-cumulatividade. No mérito, argui 
ser indevida a autuação. Afirma que as limitações ao exercício do crédito decorrente de 
aquisição de combustível previstas no artigo 46, §6º, inciso II, do RCTE são 
flagrantemente inconstitucionais. Pugna, ao final, pela improcedência do auto de infração. 
  

  
Juntamente com a peça impugnatória foram anexados os seguintes 

documentos: Procuração (fl. 164), cópia das identidades profissionais dos advogados (fls. 
165/166), cópia do contrato social (fls. 167/168), cópia da quinta alteração contratual (fls. 
169/172) e cópia do documento pessoal de identificação (fl. 173).   

  
O Julgador Singular prolata a Sentença nº 1478/08 de fls. 175/178, e 

decide pela Procedência do auto de infração.   
 



 

Fundamenta sua decisão aduzindo que não se verifica nos autos a 
ocorrência de quaisquer das hipóteses de nulidade previstas no artigo 20 da Lei nº 
16.469/09, visto que o processo se encontra devidamente instruído com o levantamento 
fiscal (Auditoria Básica do ICMS), em cuja conclusão evidencia-se valores de imposto 
omitido em decorrência da escrituração indevida de valores. Acrescenta, ainda, que "os 
autos do presente processo contêm declarações de fornecedores de óleo diesel do sujeito 
passivo (fls. 17 e 22), sendo que em tais declarações corroboradas pelas notas fiscais 
emitidas para o sujeito passivo, em que se constata grande quantidade de litros de óleo 
diesel por nota fiscal, sem identificação do veículo transportador que abastecera, constata-
se que as emissões das notas fiscais foram de forma a englobar mais de uma aquisição 
no período". Ressalta que a autuada trouxe somente meras alegações, sem provas 
válidas, portanto, insuficientes para elidir a pretensão fiscal.   

  
Intimações dos autuados quanto à decisão singular às "fls. 179 a 

181".   
  
Em grau de Recurso Voluntário "fls. 183 a 198", a autuada repete as 

mesmas alegações expostas na peça impugnatória.    
  
A Primeira Câmara deste Conselho, por intermédio da Resolução nº 

338/2008 de fl. 200 resolve, por unanimidade de votos, converter o julgamento em 
diligência, encaminhando o processo à SEPRE para fins de intimação do sujeito passivo 
solidário quanto ao teor da sentença de fls. 175/178.   

  
Devidamente intimado "fls. 201 a 204", o sujeito passivo solidário 

queda-se silente.    
 
Nova Resolução de "fls. 206 a 207" determina o encaminhamento do 

processo à GEPRE para fins de intimação do sujeito passivo solidário quanto ao teor da 
sentença de fls. 175/178, tendo em vista que a primeira intimação endereçada ao 
advogado não foi corretamente enviada, pois o referido causídico não possui mandato 
para representar o responsável solidário.   

 
O sujeito passivo solidário foi novamente intimado às "fls. 209 a 211", 

porém não se manifestou a respeito, tendo sido lavrado o Termo de Perempção de "fls. 
212".  

 
 Através da Resolução n° 120/2010 de "fls. 214 a 216", a Primeira 

Câmara converteu o julgamento em diligência, encaminhando o processo à Delegacia 
Regional de Fiscalização de Formosa para que seu ilustre titular determine que auditor 
fiscal estranho à lide intime o sujeito passivo na pessoa do advogado constituído, no seu 
endereço profissional, para apresentar demonstrativo, relacionado com o período autuado, 
contendo: (i) individualmente, todos os Conhecimentos de Transporte Rodoviário de 
Cargas - CTRC's, vinculados às prestações de serviço interestaduais, que, efetivamente, 
iniciaram neste Estado; (ii) a indicação, precisa, da distância percorrida em relação ao 
trajeto de IDA; (iii) indicação do veículo transportador, com a informação, se possível 
obtida junto ao fabricante, do consumo médio de combustível, por quilômetro rodado, do 
referido veículo.   

 
Após, tendo o sujeito passivo apresentado o demonstrativo em 

questão, e após as conferências que se fizerem necessárias, inclusive a provável 
existência de outros créditos aproveitados, relacionados com abastecimento de 
combustível - óleo diesel, que não foram estornados, por não contrariarem o artigo 46, 



 

§6.º, inciso II, do RCTE, e, que, portanto, devem ser considerados no trabalho revisional, 
refazer a auditoria, considerando como crédito legítimo aquele obtido nos termos acima 
destacados, informando, caso persista aproveitamento de crédito a maior, a diferença 
restante.   

 
Em seu relatório, o revisor, designado para o cumprimento da 

diligência, informa que "o sujeito passivo declarou não estar de posse dos livros e 
documentos fiscais referentes à empresa, tendo em vista solicitação de baixa de sua 
inscrição, ocorrida em 25/06/2008, quando entregou à DRF Formosa, juntamente com 
livros e demais documentos fiscais, requerimento padrão para realização de eventos, 
conforme IN nº 606/03 - GSF. Destaca, ainda, que a chefe do setor de cadastro da 
Delegacia Regional de Fiscalização de Formosa informou não ter encontrado nos arquivos 
quaisquer documentos fiscais da empresa epigrafada", "fls. 232".   

 
Junta cópia da Notificação "fls. 218", espelho cadastral "fls. 219", 

cópias dos Anexos I ao VI "fls. 220 a 226", cópia do Anexo XII "fls. 227" e controle de 
impressão/autenticação de documentos fiscais, "fls. 228 a 229".   

 
A Primeira Câmara, em Resolução n° 012/2013, de "fls. 234", 

determina o encaminhamento dos autos ao Setor de atividade encarregado pelo preparo 
processual da GEPRO, para fins de intimação do sujeito passivo, na pessoa de seu 
advogado constituído, para se manifestar, caso queira, no prazo de 15 dias, a respeito do 
resultado da diligência.   

  
Intimada às "fls. 235 a 236", a autuada apresenta Manifestação de 

"fls. 239 a 244" na qual argui, em sede de preliminar, cerceamento do direito de defesa, 
alegando que não foram acostados aos autos quaisquer cópias dos documentos fiscais da 
Recorrente. Alega, ainda, que esses seriam imprescindíveis para que os valores 
existentes nestes pudessem ser confrontados com os levantamentos que embasaram o 
lançamento de oficio contido no presente auto de infração, isso em obediência à 
Resolução nº 121/2010, proferida pela Primeira Câmara Julgadora. Acentua que tais 
documentos e livros fiscais foram extraviados pela própria administração tributária, que 
insiste em promover lançamento de ofício eivado do vício do cerceamento de defesa. Cita 
jurisprudência. Finaliza, requerendo que seja declarada a improcedência do presente auto 
de infração.   

  
Entendeu o acórdão cameral que o cerceamento do direito de defesa 

restou caracterizado visto que está comprovado nos autos que os documentos do 
contribuinte e objeto desta demanda foram entregues ao órgão competente, e não foram 
devolvidos para que pudesse cumprir o pedido, conforme Resolução nº 121/2010, 
portanto, não houve intenção do sujeito passivo em praticar a infração denunciada na 
exordial acusatória, situação que torna nulo, desde seu início o presente auto de infração. 
(Acórdão nº 1127/2013 de "fls. 247 a 252")   

 
Resignada com tal decisão, a Fazenda Pública interpõe Recurso ao 

Conselho Pleno. Sustenta que não ficou configurado o cerceamento do direito de defesa 
do contribuinte, pois nos autos constam fotocópias das notas fiscais e dos livros fiscais, 
conformes folhas 57 a 135 dos autos, uma vez que tais documentos foram utilizados para 
a elaboração da sua defesa. Requer, assim, a reforma da decisão cameral para afastar a 
nulidade por cerceamento do direito de defesa e determinar o retorno dos autos à Câmara 
Julgadora para apreciar o mérito da lide, "fls. 254 a 255"   

 



 

A autuada foi intimada para apresentar contradita ao pedido de 
reforma formulado pelo Representante Fazendário, conforme documentos de "fls. 257 a 
258".   

  
Em Contradita "fls. 261 a 266", a autuada pede a manutenção da 

decisão cameral, alegando que não foram acostados aos autos quaisquer cópias dos 
documentos fiscais da Recorrente e que tais documentos seriam imprescindíveis para que 
os valores existentes nestes pudessem ser confrontados com os levantamentos que 
embasaram o lançamento de oficio contido no presente auto de infração, isso em 
obediência à Resolução nº 121/2010, proferida pela Primeira Câmara Julgadora. Acentua 
que tais documentos e livros fiscais foram extraviados pela própria administração 
tributária, que insiste em promover lançamento de ofício eivado do vício do cerceamento 
de defesa.   

 
O conselho pleno do CAT, através do acórdão 1412/2015 "fls. 273 a 

279", decidiu acatar o pedido de reforma da FPE, para afastar a nulidade em instância 
anterior. Em sua fundamentação afirmou que: 

 
Constam nos autos toda a documentação necessária para o sujeito 

passivo impugnar o lançamento e realizar sua defesa, não sendo possível extravio da 
documentação fiscal do contribuinte prejuízo a sua ampla defesa. 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Sobre a preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na 
determinação da infração, arguida pela autuada, a rejeito por não haver nos elementos 
constitutivos da lide afronta ao capítulo que trata da nulidade dos atos processuais, inserto 
no inciso IV do artigo 20 da Lei nº. 16.469/09. A infração e a correspondente penalidade 
foram corretamente aplicadas, a instrução processual, em sede cognitiva, efetivada de 
forma clara e precisa. Assim, rejeitada está a preliminar em comento. 

 
Com a incidental solucionada, volvo-me a razão de direito desta 

ação, onde, de pronto, reafirmo o juízo exarado pelo nobre sentenciador “a quo”, que 
julgou procedente a inicial, conforme passo a expor:  

 
Conforme descrito no relatório que é parte integrante deste 

“decisum’, a autoridade lançadora exige da polo passivo, em epígrafe, o pagamento de 
ICMS e acréscimos legais nos períodos em referência omitido em virtude de 
aproveitamento indevido de crédito do imposto, pelo fato de as notas fiscais terem 
englobado mais de um abastecimento de veículo transportador. 

 
O trabalho inicial se ampara em levantamento fiscal, intitulado 

Auditoria Básica do ICMS, em cuja conclusão evidencia-se valores de imposto omitido em 
decorrência da escrituração indevida de créditos. Esses valores são detalhados em 
demonstrativo auxiliar (Créditos Escriturados Indevidamente). Como se trata de créditos 
indevidos destacados em documentos fiscais, juntou-se ao processo cópias das notas 
fiscais respectivas, bem como digitou-se Dados dos Livros Registro de Entradas e Saídas 
de Mercadorias e Registro de Apuração do ICMS e elaborou-se também o demonstrativo 
auxiliar Resumo de Estornos de Créditos para evidenciar a repercussão do crédito 
aproveitado indevidamente uma vez que o sujeito passivo autuado apresentava saldos 
credores em diversos períodos do exercício fiscalizado. 



 

 
Instada a se manifestar, caso quisesse, nas fases processuais que 

por “ex legis”, lhe são próprias a defesa não comprova nos autos que não cometeu o ilícito 
fiscal, denunciado na folha de rosto deste volume.   

 
Como se não bastasse o descuido apontado no parágrafo 

imediatamente volvido, verifiquei ainda que se encontra acostado a este tomo declarações 
de fornecedores de óleo diesel do sujeito passivo (fls. 17 e 22) que textualmente afirmam 
tê-lo por cliente, nos seguintes termos: “vem abastecendo regularmente através de 
requisições, com faturamento periódico de acordo com a movimentação e solicitação do 
cliente englobando em uma Nota Fiscal mais de um abastecimento”. 

 
Mediante as declarações supratranscritas, corroboradas pelas notas 

fiscais emitidas para o sujeito passivo, em que se constata grande quantidade de litros de 
óleo diesel por nota fiscal, sem identificação do veículo transportador que abastecera, noto 
que as emissões das notas fiscais foram de forma a englobar mais de uma aquisição no 
período. Portanto, as alegações da defesa não se sustentam.  

 
Resolvidas as questões primeiras, suscito e acolho a preliminar de 

exclusão da lide do polo passivo solidário e o faço respaldando-me na orientação contida 
no “caput” do artigo 45 do CTE, que será transcrito na sequência, tendo em vista que o 
consignado polo passivo solidário, não tinha interesse na constituição do fato gerador, 
objeto desta demanda.     

 

Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 

: 

Assim voto, unanimemente, rejeitando a preliminar de nulidade da 
peça básica, por insegurança na determinação da infração, arguida pela autuada. Quanto 
ao mérito, também, por votação unânime, conheço do recurso voluntário, nego-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. E, por maioria de votos, arguo e acato a preliminar de exclusão do sujeito 
passivo solidário Joaquim Eustáquio da Silva da lide,. 

 
 
 

Sala das sessões, em 29 de fevereiro de 2016. 
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Matéria: Auditoria básica do ICMS (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00234/16 
 
Relator: Conselheiro Antônio Martins da Silva 
 

 
EMENTA: PRELIMINAR. Nulidade do lançamento. Cerceamento 
do direito de defesa. Rejeitada. ICMS. Obrigação principal. 
Omissão de pagamento de imposto. Utilização de carga 
tributária inferior à prevista para a operação. Procedente.   
 
1. Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade do lançamento 
quando não restar comprovado qualquer prejuízo ao exercício 
da ampla defesa e do contraditório; 
 
2. É procedente o lançamento com supedâneo e auditoria que 
apura diferença de ICMS decorrente da utilização de carga 
tributária inferior à prevista na legislação tributária para a 
operação, não contestada  pelo sujeito passivo. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 22 de fevereiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade do auto de infração, por cerceamento do direito de defesa, arguida 
pela autuada. Participaram do julgamento os Conselheiros Antônio Martins da Silva, Talita 
Pimenta Félix e João Divino de Brito. Quanto ao mérito, também, por votação unânime, 
conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Antônio Martins da Silva, Talita Pimenta Félix e João Divino de Brito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada pelo fisco é no sentido de que a autuada 
omitiu pagamento de ICMS nos valores e períodos indicados no anexo próprio do auto de 
infração, em razão da utilização de carga tributária inferior à prevista na legislação 
tributária para a operação, ficando, em consequência, sujeita ao pagamento do imposto 
devido mais as cominações legais.  

Foram mencionados como infringidos os artigos 11, 27, e 64 da Lei 
nº 11.651/91 e proposta a penalidade prevista no art. 71, inciso IV-A, da Lei nº 11.651/91. 

O lançamento foi instruído com os demonstrativos da auditoria 
básica do ICMS constantes da mídia (CD), de fls. 05, contendo relatório das mercadorias 
cujas saídas foram promovidas com a utilização de carga tributária inferior a prevista para 
a operação. 

Intimado para pagamento da quantia devida ou apresentação de 
impugnação à primeira instância o sujeito passivo compareceu ao processo por meio da 
peça de fls. 13 a 14, afirmando que o lançamento deve ser declarado nulo por 
cerceamento do direito de defesa em razão de vícios insanáveis que impossibilitam o 
pleno conhecimento da irregularidade apontada na inicial. 

Em relação ao mérito afirmou apenas que a exigência do crédito 
tributário é indevida e o auto de infração deve ser julgado improcedente.  



 

Por meio da Sentença n. 2844/2015, de fls. 24 a 26 o julgador 
singular rejeitou a preliminar de nulidade e considerou procedente o lançamento.  

Inconformado o sujeito passivo interpôs o recurso voluntário de fls. 
31 e 32, objeto do presente julgamento, repetindo os singelos argumentos expendidos em 
primeira instância. 

É o relatório. 

 

 
       V O T O  

 

1. DA PRLIMINAR DE NULIDADE DO LANÇAMENTO POR 
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA: 

A acusação feita pelo fisco no sentido de que o sujeito passivo 
realizou saída de mercadorias com débito menor do ICMS, correspondendo a uma 
tributação final inferior à prevista na legislação tributária, é de uma clareza solar e 
meridiana. 

Assim, não vislumbro qualquer cerceamento do direito de defesa.  

Rejeito a preliminar.  

 

2. DO MÉRITO: 

Em relação ao mérito cumpre observar, inicialmente, que em 
relação às alíquotas do ICMS a Lei nº 11.651/91, estabelece o seguinte: 

 
"Art. 27. As alíquotas do imposto são: 

I - 17% (dezessete por cento), nas operações ou prestações internas, excetuadas 
as hipóteses previstas nos incisos II, III, VII, IX e X; 

II - 12% (doze por cento), nas operações internas com os seguintes produtos: 

a) açúcar; arroz; café; farinhas de mandioca, de milho e de trigo; feijão; fubá; 
iogurte; macarrão; margarina vegetal; manteiga de leite; milho; óleo vegetal 
comestível, exceto de oliva; queijo, inclusive requeijão; rapadura; sal iodado e 
vinagre; 

  

b) ovo, leite em estado natural, pasteurizado ou esterilizado (UHT), ave, peixe e 
gado vivos, bem como carne fresca, resfriada, congelada, salgada, temperada ou 
salmourada, e miúdo comestível resultantes do abate desses animais; 

c) pão francês; 

d) energia elétrica, para o consumo em estabelecimento de produtor rural; 

e) gás natural ou liqüefeito de petróleo para uso doméstico; 

f) hortifrutícola em estado natural; 

g) veículo automotor relacionado no anexo IV desta lei; 

h) absorvente higiênico, água sanitária, fósforo, papel higiênico, pasta dental, 
sabão em barra e sabonete; 

III - 25% (vinte e cinco por cento), nas operações internas com: 

a) energia elétrica, para consumo em residência de famílias consideradas de baixa 
renda, conforme definido em regulamento. 
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b) os produtos relacionados no Anexo I desta lei; 

c) querosene de aviação; 

IV - 12% (doze por cento), nas operações e prestações interestaduais; 

V - equivalente à diferença entre a alíquota interna utilizada neste Estado e a 
interestadual aplicável no Estado de origem, relativamente à: 

a) entrada, no estabelecimento de contribuinte, de mercadoria ou bem oriundos de 
outro Estado destinados a uso, consumo final ou a integração ao ativo imobilizado; 

b) utilização, por contribuinte do imposto, de serviços de transporte ou de 
comunicação, cuja prestação tenha se iniciado em outro Estado e não estejam 
vinculados a operação ou prestação subseqüente; 

c) revogada; 

VI - 13% (treze por cento), nas exportações de mercadorias e serviços de 
comunicação ao exterior. 

VII - 7% (sete por cento), na operação interna realizada com insumo agropecuário, 
assim definido e relacionado em regulamento, que estabelecerá forma, limites e 
condições para a sua aplicação. 

VIII - 4% (quatro por cento), na prestação de transporte aéreo interestadual de 
passageiro, carga e mala postal; 

IX - 29% (vinte e nove por cento): 

a) nas operações internas com álcool carburante; 

b) revogada; 

c) revogada; 

X - 18% (dezoito por cento), nas operações internas com óleo diesel; 

XI - 27% (vinte e sete por cento) nas: 

a) prestações internas de serviços de comunicação; 

b) operações internas com: 

1. energia elétrica, ressalvado o fornecimento para o consumo em estabelecimento 
de produtor rural e em residência de famílias consideradas de baixa renda; 

2. gasolina. 

§ 1º A alíquota interna será, também, aplicada: 

I - ainda que a operação ou a prestação tenha-se iniciado no exterior, inclusive 
quando da arrematação de mercadorias e bens importados apreendidos ou 
abandonados; 

II - na entrada, no território goiano, de petróleo, inclusive lubrificantes e 
combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, quando não destinados à 
comercialização ou à industrialização. 

III - no uso, consumo final ou integração ao ativo imobilizado da mercadoria 
produzida pelo próprio estabelecimento ou adquirida inicialmente para 
comercialização ou industrialização. 

§ 2º Nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final 
localizado em outro Estado, adotar-se-á: 

I - a alíquota interestadual, quando o destinatário for contribuinte do imposto; 

II - a alíquota interna, quando o destinatário não o for. 

§ 3º Em se tratando de devolução de mercadorias, utilizar-se-ão a alíquota e a 
base de cálculo adotadas no documento fiscal que houver acobertado a operação 
anterior de remessa. 

§ 4º Para o cálculo do imposto devido sobre o valor agregado de que trata o art. 
19, inciso X, observar-se-á a alíquota aplicável ao produto resultante do processo 
ali referido. 
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§ 5º A alíquota do imposto incidente nas prestações internas de serviços de 
comunicação e nas operações internas com gasolina, energia elétrica, ressalvado 
o fornecimento para o consumo em estabelecimento de produtor rural e em 
residência de famílias consideradas de baixa renda, e com os produtos e serviços 
relacionados no Anexo VII desta Lei fica acrescida de dois pontos percentuais, cujo 
produto da arrecadação destina-se a prover de recursos o Fundo de Proteção 
Social do Estado de Goiás - PROTEGE GOIÁS. 

§ 6º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado, no interesse da Administração 
Fazendária, a excluir qualquer serviço ou mercadoria relacionada ao Anexo VII, da 
aplicação, ainda que temporariamente ou sob determinadas condições, do 
adicional de dois pontos percentuais na alíquota do ICMS de que trata o § 5º." 

No caso vertente, os demonstrativos da auditoria realizada revelam 
que em inúmeras operações o sujeito passivo emitiu nota fiscal ou cupom fiscal com a 
utilização de carga tributária inferior à prevista na legislação tributária.  

Referidos demonstrativos foram elaborados com base nos dados 
informados pela empresa autuada no arquivo magnético enviado à Secretaria da Fazenda, 
sendo de ressaltar que tanto na impugnação quanto no recurso voluntário a empresa 
afirmou apenas que “a exigência do crédito tributário é indevida e o auto de infração deve 
ser julgado improcedente”, não se dignando a trazer ao processo nenhuma indicação de 
erro ou equívoco cometido pelo autor do procedimento na realização da auditoria. 

Com essas considerações, concluo que a decisão recorrida está 
escorreita, não merecendo, portanto, nenhum reparo.  

À conta do exposto, conheço da impugnação, nego-lhe provimento, 
para confirmar a decisão singular que considerou procedente o lançamento. 

 
 

Sala das sessões, em 02 de março de 2016. 
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Matéria: Auditoria básica do ICMS (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00421/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: ICMS. Auditoria Básica do ICMS. Apuração irregular 
do imposto no Livro Registro de Apuração do ICMS, das 
parcelas financiadas pelo programa PRODUZIR e também por 
incentivar operações fiscais não permitidas pela legislação. 
Improcedente.  
 
Reforma-se a decisão singular para julgar improcedente o 
lançamento quando estiver demonstrado na lide que o polo 
passivo agiu amparado por decisão do Superior Tribunal de 
Justiça - STJ. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 09 de novembro de 2015, decidiu, por maioria de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente 
o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano 
e Cláudio Henrique de Oliveira. Vencida a Conselheira Marlene Maria da Silva Ruguê 
Bernardes que votou pela manutenção da decisão singular que julgou procedente parcial o 
lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo em epígrafe, 
omitiu o recolhimento do ICMS em razão da apuração irregular do imposto no Livro 
Registro de Apuração do ICMS, das parcelas financiadas pelo programa PRODUZIR e 
também por incentivar operações fiscais não permitidas pela legislação, apuradas pela 
Auditoria Básica do ICMS, demonstrativos e demais documentos e livros fiscais juntada ao 
feito para fundamentação da acusação fiscal. 

 
A base legal dada por infringida foi assim descrita: artigo 64 e 57 do 

CTE, c/c artigo 20, I “a” da Lei nº 13.591/00, c/c artigo 23 do Decreto nº 5265/00 e artigo 1 
da IN 885/07. E a penalidade aplicada: artigo 71, III, “c’ do CTE.  

 
Impugnando o lançamento o polo passivo suscita em preliminar  a 

nulidade do feito pelas seguintes razões: pelos vícios na descrição dos fatos e na 
capitulação da conduta que serviu de base para a autuação. No mérito, propriamente dito, 
afirma existirem divergências que dão origem ao crédito tributário, entre elas, cita a 
inclusão das operações de bonificação que a fiscalização não fez, inclui apenas o crédito 
dos serviços de transporte de matéria-prima, enquanto a autoridade fiscal teria 
considerado todas as operações de transporte, teria considerado na base de cálculo o 
imposto em razão da baixa de estoque de produtos por ela industrializados enquanto a 
fiscalização não teria feito o mesmo, a impugnante considera na base de cálculo somente 
parte do crédito do imposto decorrente da aquisição de combustíveis referente à produção 
industrial, enquanto o fisco inexplicavelmente considera o valor total, a defesa alega que 
considera na base de cálculo do financiamento o estorno do crédito decorrente da 
aquisição de energia elétrica, assim como, a obsolescência de produto por ele fabricado, 
da quebra dos produtos e das operações de importação que a fiscalização não considera. 



 

Pede, em conclusão a nulidade e/ou improcedência do feito, fls. 241/267. Junta 
documentos, fls. 268/286. 

 
Em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem 

como da busca da verdade material e considerando as alegações da defesa, foi 
determinado o encaminhamento dos autos à Gerência Especial de Auditoria a fim de que 
seu ilustre titular determinasse que auditores fiscais pudessem esclarecer todos os pontos 
origem da divergência, conforme Despacho n.º 1071, às folhas 288 dos autos. 

 
Em atendimento ao Despacho n.º 0256/11 da GEAT, às folhas 

289/302, a diligência foi inteiramente cumprida, sendo que na sua conclusão, depois de 
analisados todos os pontos, origem da divergência, chegou-se a um novo valor para o 
crédito tributário de R$ 750.281,52, tendo sido juntado a nova Auditoria, notas explicativas 
e demais elementos necessários a fundamentação do trabalho da fiscalização. 

 
Em 10/03/2010 foi juntada a estes autos uma Carta de Renúncia do 

representante legal, afirmando sua desistência em patrocinar a defesa da empresa ora 
autuada e que depois do prazo de 10 (dez) dias não mais seria responsável por tal mister. 

 
Novamente intimada do resultado da revisão fiscal a própria empresa 

apresenta nova contestação em que ratifica as mesmas divergências e pedidos anteriores, 
sem, contudo, apresentar qualquer fato novo, reconhecendo, ainda, que parte da sua 
solicitação houvera sido atendida pela revisão fiscal. 

 
Em seguida, os autos retornaram a instância para julgamento 

singular, o que se fará a seguir. 
 
O ilustre sentenciador “a quo” refuta os questionamentos 

preliminares e no mérito julga procedente em parte a pretensão inicial do fisco, pelo novo 
valor do imposto originário de R$ 750.281,52, nos meses descritos às folhas 292, fls. 
324/327.  

 
E grau de recurso voluntário o sujeito passivo requer seja proferida 

nova decisão que reforme a sentença recorrida, dando provimento ao presente recurso, de 
forma a anular o crédito tributário constituído no auto de infração epigrafado; 
alternativamente seja convertido o julgamento em diligência a fim de sejam levados em 
consideração os pagamentos efetuados pela recorrente no ano de 2008, fls. 341/351. 

 
A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário decidiu, por 

maioria de votos, acolher a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pelo sujeito 
passivo, por insegurança na determinação da infração, declarando, de consequência, nulo 
"ab initio" o processo, fls. 353/357. 

 
Dirigindo-se ao Conselho Pleno a ilustre Representação Fazendária 

pede a nulidade da decisão cameral aduzindo que o trabalho diligencial sanou as dúvidas 
quanto ao cálculo; pugna que o feito retorne à câmara julgadora para julgamento do 
mérito, fls. 359/361.  

 
O sujeito passivo comparece ao processo para pedir que seja 

mantida a decisão cameral que julgou nulo o lançamento, fls. 366/367.  
 
Por meio do Termo de Juntada de fl. 376 o polo passivo acosta aos 

autos cópia de decisão do STJ que estabelece que as bonificações não integram a base 



 

de cálculo do ICMS e que reconhece o direito do contribuinte de buscar o creditamento 
referente a tributo indevidamente exigido nestas operações mercantis, fls. 378/402. 

 
O Conselho Pleno do Conselho Administrativo Tributário decide, por 

maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda Pública para o Conselho Pleno, dar-lhe 
provimento para reformar a decisão cameral que anulou o auto de infração, devendo os 
autos retornarem à Câmara Julgadora para apreciação de toda a matéria.  

 
O sujeito passivo retorna ao processo onde acosta vastas peças 

processuais, com escopo de demonstrar que o feito deve ser julgo improcedente, vez que 
conforme tais peças, existem decisões deste CAT e da douta Procuradoria Geral do 
Estado – Procuradoria Tributária que ampara a sua pretensão de que a peça exordial seja 
julgada improcedente, fls. 413/448.  

 
É o relatório.  
 

VOTO 
 

Conforme já informado no relatório que é parte integrante deste 
“decisum”, a exigência primeira deve-se a omissão de pagamento do ICMS, em razão de 
apuração irregular do imposto, PRODUZIR e também por incentivar operações fiscais não 
permitidas pela legislação, apuradas pela Auditoria Básica do ICMS. 

 
Ocorre que, demonstrado está nas peças instrutórias desta lide que a 

omissão detectada pela autoridade lançadora na verdade não ocorreu, tendo em vista que 
se tratam de bonificações. Em face das bonificações, torna-se indevida a exigência 
estampada na folha de rosto deste volume, vez que tal assunto está pacificado, conforme 
se vê em Súmula 457 – STJ, que leciona: “Os descontos incondicionais nas operações 
mercantis não se incluem na base de cálculo do ICMS. “   

 
Portanto, têm-se julgados do STJ que estabelece que as 

bonificações não integram a base de cálculo do ICMS e que reconhece o direito do 
contribuinte de buscar creditamento referente a tributo indevidamente exigido nestas 
operações mercantis. 

 
Mediante a assertiva supra, por ausência de amparo legal, a 

reclamação inicial torna-se insubsistente e me leva a julgar improcedente o lançamento.  
 
Assim, voto conhecendo do recurso voluntário, dando-lhe provimento 

para reformar a sentença singular e considerar improcedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 29 de março de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Auditoria básica do ICMS (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00477/16 
 
Relator: Conselheiro Elias Alves dos Santos 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Divergência de carga 
tributária efetiva. Procedência parcial.  
 
Tendo as revisões realizadas pelo fisco atendido as solicitações 
formuladas pelo órgão julgador, analisado as razões e 
elementos de defesa e efetuado os ajustes necessários no 
procedimento fiscal, conforma-se o valor inicial da exigência 
àquele apurado no trabalho revisional. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 02 
de fevereiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de 
infração no valor do ICMS de R$ 323.403,02 (trezentos e vinte e três mil, quatrocentos e 
três reais e dois centavos), considerando o pagamento de fls. 211 para fins de possível 
extinção do crédito tributário. Participaram do julgamento os Conselheiros Elias Alves dos 
Santos, Rickardo de Souza Santos Mariano, David Fernandes de Carvalho, Alcedino 
Gomes Barbosa, Domingos Caruso Neto, José Luiz Rosa, Antônio Martins da Silva, 
Aguinaldo Fernandes de Melo, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, 
Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, 
Nivaldo Carvelo Carvalho, José Paixão de Oliveira Gomes, Masayuki Missao, Victor 
Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade e Nivaldo José 
Mendes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O crédito tributário reclamado se refere à omissão de recolhimento 
de ICMS, no valor de R$ 327.239,09 (trezentos e vinte e sete mil, duzentos e trinta e nove 
reais e nove centavos), relativo ao período de janeiro a outubro de 2010 incidente sobre a 
saída de mercadorias com a utilização de carga tributária inferior à estabelecida pela 
legislação tributária, apurada em Auditoria Básica do ICMS.  

Foram citados como dispositivos legais infringidos os artigos 11, I, 
27, 40 e 64 da Lei nº 11.651/91 e propôs-se a aplicação da multa tipificada no art. 71, 
inciso IV-A, da Lei nº 11.651/91, com redação dada pela Lei 17.519/2011.  

  
Anexaram-se os formulários próprios da Auditoria Básica do ICMS, 

além dos arquivos gravados em CD (fls. 5/8). 
  
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documento de fl. 10.   
  
Impugnando o feito às fls. 16/37, o sujeito passivo pediu a anulação 

do lançamento por insubsistência fático-jurídica (falta de clareza) acarretando 
cerceamento ao seu direito de defesa ou, em não sendo anulado, que seja deferida prova 
pericial a ser anexada posteriormente, ou ainda, que seja aplicado o disposto no artigo 
112 do CTN, ante as dúvidas suscitadas com os equívocos constatados em outros autos 
de infração da mesma natureza lavrados contra esta mesma impugnante, concernentes a 



 

erros na classificação dos produtos constantes no anexo denominado Divergência de 
Carga Tributária Informada e Calculada – Cupom Fiscal (Tipo 60I), aplicação de carga 
tributária superior ao previsto na legislação e produtos com classificação incorreta nos 
termos da legislação aplicável.  

Pugnou pela redução da multa, reputando-a confiscatória e, ao final, 
solicitou a concessão de prazo de mais 60 dias para a juntada da análise final e 
complementar. 

 
Depois advoga a existência da violação, pelo Fisco, ao princípio de 

ampla defesa, sob o argumento de que o lançamento não possui todos os elementos 
essenciais para a formalização da exigência do crédito tributário. 

 
No mérito, afirma que houve equívocos na classificação dos 

produtos, quer através de classificação incorreta em face de legislação de regência, quer 
por aplicação de carga tributária superior à prevista na legislação tributária.  

Para provar tal assertiva, apensou aos autos um laudo pericial 
contábil que, não obstante citar falta de prazo para acessar todos os documentos 
necessários, inclusive documentos fiscais, opinou como improcedente o Auto de Infração 
lavrado.  

Sobre a necessidade de prazo adicional para identificar por completo 
eventuais inconsistências no procedimento fiscal, aduziu: "A toda evidência, há de se 
reconhecer que o prazo de 30 dias é exíguo para o levantamento de dados e documentos 
para a análise acima descrita, e, neste sentido, requer seja concedido prazo de mais 60 
dias para a juntada da análise final e complementar já justificada. ". (sic) (fl. 36) 

Anexou os seguintes documentos: Substabelecimento, Cópia de 
Documentos, procuração; 55ª Alteração Contratual; Protocolo e Justificação de 
Incorporação de Sociedade; Laudo pericial e Correspondência. (fls. 38/81)  

  
Por meio do Despacho nº 734/2012 – JULP (fl. 84), o Julgador 

Singular devolve o processo ao seu órgão de origem, a fim deste determinar "AFERIR a 
existência da alegada incorreção na classificação (fl. 27/29) e na consideração da NF nº 
31. 128 como entrada em vez de devolução (fls. 29/30) e, se necessário, rever o 
lançamento".   

 
Os autuantes revisaram ponto a ponto os chamados equívocos na 

classificação dos produtos e na aplicação da carga tributária, tal como assinalou a 
impugnante, chegando à conclusão (fls. 86/88) de que as alegações interpostas são 
parcialmente procedentes, concordando com uma redução de R$ 3.565,80 (três mil, 
quinhentos e sessenta e cinco reais e oitenta centavos) do ICMS lançado no mês de 
janeiro/2010, passando de R$ 34.346,15 (trinta e quatro mil, trezentos e quarenta e seis 
reais e quinze centavos) para R$ 30.780,35 (trinta mil, setecentos e oitenta reais e trinta e 
cinco centavos) e de R$ 70,00 (setenta reais) no mês de fevereiro/2010, passando de R$ 
27.691,94 (vinte e sete mil, seiscentos e noventa e um reais e noventa e quatro centavos) 
para R$ 27.621,94 (vinte e sete mil, seiscentos e vinte e um reais e noventa e quatro 
centavos). 

  
Intimada do resultado da diligência, a autuada a contesta, alegando 

que a revisão efetuada pela autoridade fiscal fora insuficiente, vez que se limitou aos 
"exemplos" contidos na impugnação em Primeira Instância, enquanto deveria revisar todo 
o lançamento, pois esta era o objetivo dos apontamentos dos erros na auditoria fiscal. . 

Ressaltou também que precisou contratar um perito contábil, o qual 
elaborou um Laudo Pericial Complementar ao já apresentado (juntado às fls. 63/81) e que 
esta contradita não se encontra aperfeiçoada, pois há elevada quantidade de itens 



 

categorizados (cerca de 17.000), erros de classificação e de aplicação de alíquotas já 
detectadas pela Impugnante em análise ainda não conclusiva. 

 
Apresentou outro Laudo Pericial Contábil às fls. 104/131, à guisa de 

provar novos erros detectados na auditoria que ampara este lançamento. 
 
Em novo Despacho (nº 272/2013 – JULP), o julgador singular 

determinou o reencaminhamento dos autos ao seu órgão de origem para que seu titular 
determinasse a aferição da alegada incorreção na exigência de tributo da NF de 
devolução nº 31.128 (fls. 138) e revisar o lançamento, acrescentando outras informações 
pertinentes à solução desta lide. 

 
Os autuantes não revisaram o feito, sob o argumento de que as 

alegações da autuada não procedem, haja vista que a alíquota de 7% só se aplica aos 
queijos tipo minas, frescal e requeijão, enquanto a carga tributária inferior à determinada 
pela legislação tributária goiana se refere a outros derivados de leite. Da mesma forma, a 
alíquota de 12% não se aplica à linguiça de frango e sim à carne de frango, conforme 
Parecer 0146/2004-GOT. Também não procede a alegação de que a operação de 
devolução constante da NF 31.128 não seria tributada pelo ICMS, pois não há dispositivo 
legal exonerando tal operação, pedindo a manutenção da peça básica com a redução dos 
valores apontados no documento de fl. 88. 

 
Intimada a manifestar acerca do resultado desta última revisão, a 

autuada novamente contestou o lançamento, reiterando que as duas revisões não foram 
conclusivas, pois não analisaram todos os erros do lançamento, citando novas 
divergências e apresentando outro Laudo Pericial Contábil às fls. 166/1174 à guisa de 
provar os novos erros detectados na auditoria, pedindo novamente a nulidade do feito ou 
outra diligência para sanear os erros ora demonstrados. 

 
Em Sentença de n° 48/14 - JULP de fls. 178/180, o julgador singular, 

após analisar os autos e apreciar as razões defensórias, chegou à decisão de que o 
lançamento deve ser mantido nos valores constantes da 1ª revisão efetuada pelos 
autuantes, vez que estornaram todos os itens em que a autuada tinha razão em pedir suas 
exclusões, rejeitando o novo pedido de revisão por faltar justificativa e desatender ao 
previsto no artigo 19, § 1º da Lei 16.469/09 – PAT, julgando procedente parcial a exordial 
sobre o valor de R$ 323.603,29 (trezentos e vinte e três mil, seiscentos e três reais e vinte 
e nove centavos) de ICMS, refutando também as arguições de nulidade por insegurança 
na determinação da infração e por cerceamento ao direito de defesa, por inocorrência. 

 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar Recurso Voluntário, conforme documentos de fls. 182/184, tendo sido 
declarado perempto por inércia, consoante fl. 185. 

  
A parte passiva apresentou Recurso Voluntário intempestivo às fls. 

188/201 pois teria sido postado nos Correios na data de 21/01/2015 onde, após historiar 
sinteticamente o lançamento, em preliminar pediu a nulidade da sentença por 
fundamentação insuficiente, ofendendo o princípio da motivação ao passar por cima da 
solicitação de revisão completa do feito, reiterando a arguição de insegurança na 
determinação da infração ante os vários Laudos Periciais Contábeis apresentados que 
provam os alegados erros cometidos pelos autuantes, não sendo razoável transferir a ela 
o ônus de revisar o lançamento, bem como reiterou que a multa seria exorbitante, sendo 
que tal arguição não fora apreciada pela sentença recorrida, reforçando, ao final, seus 
pleitos de nulidade da decisão “a quo” ou a conversão do julgamento em diligência para 



 

que a inicial fosse revisada totalmente, assim como a redução da penalidade proposta a 
um valor condizente com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade. 

 
Em razão da intempestividade do recurso, os autos foram 

encaminhados à Assessoria Jurídica deste Conselho, a qual acolheu a peça defensória 
como Pedido de Revisão Extraordinária e, considerando que no último Laudo Pericial 
Contábil apresentado pela autuada às fls. 170/172 houve a alegação de que a carga 
tributária incidente sobre os produtos borracha Faber Grip e Colorífico Kitano, remeteu 
este processo ao autuante para que este se manifestasse acerca de tal arguição. 

 
Acolhendo a alegação da autuada, o autuante anuiu com a redução 

de R$ 3,95 (três reais e noventa e cinco centavos) nos itens borracha Faber Grip 2001 e 
R$ 196,32 (cento e noventa e seis reais e trinta e dois centavos) no Colorífico pó Kitano 80 
g, importando o total de R$ 200,27 (duzentos reais e vinte e sete centavos) a ser reduzido. 

 
Retornando a este Conselho, a Presidência deste admitiu o Pedido 

de Revisão Extraordinária ante o disposto no artigo 43, § 4º da Lei 16.469/09-PAT. 
 
Em seguida, houve a juntada do extrato do comprovante de 

pagamento parcial da exigência fiscal no valor de R$ 94.411,55 (noventa e quatro mil, 
quatrocentos e onze reais e cinquenta e cinco centavos) correspondendo a 24,78% do 
valor remanescente constante da sentença recorrida (fl. 211). 

 
É o relatório.  
 

V O T O 

 

Passo a julgar e de plano não dou guarida ao pedido de diligência 
novamente formulado pelo sujeito passivo, por entender que este deveria se fazer 
acompanhar de demonstrativo de própria lavra, que apontasse todos os erros e omissões 
praticados pelos agentes autuantes.  

Ao não se fazer, fere o princípio do contraditório e da ampla defesa, 
pois a Fazenda Pública não terá como contraditá-lo ou realizar nova auditoria sob novos 
parâmetros. Este Conselho Administrativo Tributário já se pronunciou por diversas vezes 
quanto a esta questão e nada obsta quando as partes comparecem aos autos munidas de 
provas materiais para contrarrazoar outrem. Ao simplesmente pedir sem contradizer, é de 
se entender que tais demandas apresentam ou venham travestidas de caráter protelatório, 
o que não é aceitável.  

Em resumo, a realização de diligências só é plausível quando: a) o 
pedido vier precedido de fundadas razões ou fatos controversos, materialmente 
comprováveis; b) não apresentem caráter meramente protelatório; c) quando tratar-se de 
produção antecipada de provas.  

Visto que o pedido passivo não se fundamenta em nenhuma dessas 
premissas, o rejeito.  

Também de plano rejeito as preliminares de nulidade da sentença 
singular, por carência de fundamentação, pois não se pode confundir ausência de motivação 

da decisão com motivação concisa, sucinta, de breve fundamentação. Ademais, a objetividade na 
qual se ampara a sentença recorrida é de clareza meridiana. 

Quanto ao mérito, considero que o feito deve prosperar parcialmente. 
A temática em tela foi apreciada com a devida propriedade pelo douto julgador singular e 
merece reparo apenas em seu valor, considerando que as referidas diferenças de 



 

alíquotas decorrem da legislação tributária goiana e a autuada não cumpriu as disposições 
específicas para a sua atividade econômica, resultando este descumprimento em carga 
tributária inferior à exigida para cada mercadoria em questão, redundando em prejuízo 
tributário ao erário estadual.  

Destarte, como os erros demonstrados em tempo hábil pela autuada 
foram considerados nas revisões efetuadas neste feito, redundando em redução no valor 
inicialmente exigido de ICMS, julgo que este lançamento deve ser mantido no valor de R$ 
323.403,02 (trezentos e vinte e três mil, quatrocentos e três reais e dois centavos) deste 
tributo, a ser acrescido das cominações legais, considerando o pagamento de fl. 211 para 
possível extinção deste débito tributário. 

Desta forma, visto que o assunto foi analisado em toda sua 
completude, nada mais tenho a acrescentar, motivo pelo qual, conheço do recurso, nego-
lhe provimento para confirmar a decisão singular que considerou procedente o auto de 
infração, reduzindo seu valor para o acima descrito. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 12 de abril de 2016. 
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Matéria: Auditoria básica do ICMS (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00483/16 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. Auditoria Básica de ICMS. Sintegra. Omissão de 
recolhimento do imposto. Procedente em parte.  
 
Julga-se parcialmente procedente o lançamento quando a 
instrução processual apontar que o polo passivo agiu amparado 
por orientação especificada em lei. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 07 
de janeiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do recurso do 
Contribuinte para o Conselho Pleno, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a 
decisão cameral e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do 
ICMS de R$ 2.115,18 (dois mil, cento e quinze reais e dezoito centavos). Participaram do 
julgamento os Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira, David Fernandes de Carvalho, 
Rickardo de Souza Santos Mariano, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, 
Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Edson 
Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, José Paixão de Oliveira 
Gomes, Carlos Andrade Silveira, Elias Alves dos Santos, Alcedino Gomes Barbosa, 
Márcio Nogueira Pedra, José Luiz Rosa e Renato Moraes Lima. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo deixou de recolher 
o imposto pois utilizou-se indevidamente de benefício fiscal - redução da base de cálculo 
em operação interestadual de milho destinado a atacadista, varejista, frigorífico e 
companhia industrial de alimentos - conforme demonstram os extratos do Sintegra e a 
Auditoria Básica de ICMS de 2.002. Fica sujeito ao pagamento do imposto acrescido das 
cominações legais. 

 
A autoridade lançadora indica como infringida as disposições dos 

artigos 11; 13, I; 15, I; 27, II, "a"; e 64 do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 
11.651/91) combinado com os artigos 9, VIII, "b", anexo IX e artigos 86 e 116 do Decreto 
4852/97. Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, VIII, "a", item 1, 
parágrafo do CTE, com redação da Lei nº 11.750/92. 

 
O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: ordem 

de serviço, auditoria básica do ICMS, notas fiscais de saída, consulta pública ao cadastro 
de contribuintes de ICMS do Estado do Rio de Janeiro, consulta pública ao cadastro de 
contribuintes de ICMS do Estado de Minas Gerais, livro de registro de saídas 
interestaduais/exterior, registro de saídas interestaduais e para exterior, termo de abertura, 
termo de ocorrências, de "fls.02 a 110". 

 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de "fl.111". 
 
 O autuado apresenta impugnação de "fls.113 a 121". 
 



 

Onde alega, preliminarmente, a decadência do direito de a Fazenda 
Pública constituir o credito tributário, tendo em vista o lapso de 5 anos após o primeiro dia 
do exercício seguinte àquele em que o lançamento deveria ter sido efetuado, pois, só foi 
intimado em 27/12/2007, por fato gerador ocorrido no exercício de 2002.   

 
Alega que o lançamento é nulo por insegurança na determinação da 

infração, já que as informações fiscais foram realizadas em 06.12.2007, ou seja, 
informações atuais para incidir em ocorrência a mais de 05 anos.  

 
No mérito, argumenta que os contribuintes, apesar de não constar, 

no SINTEGRA têm atividade de indústria de ração animal, até porque se trata de operação 
de 2.002 e a consulta ao SINTEGRA efetivada em 2.007. 

 
Afirma ainda que, em seu apoio o artigo 112 do Código Tributário 

Nacional - CTN.  
 
Requer a nulidade do feito ou, na impossibilidade, sua 

improcedência.  
 
O sujeito passivo anexa os seguintes documentos: procuração, cópia 

da carteira de OAB do advogado, cópias de documentos pessoais, cópia da intimação, 
notas fiscais, de "fls.122 a 171". 

 
 Pela sentença nº 2835/2008-JULP, o julgador singular decide pela 

procedência do auto de infração. De "fls. 174 a 180". 
 
Em sua fundamentação afirma que, a pretensão da impugnante de 

ocorrência da decadência ao argumento de que o lançamento é de ofício e não por 
homologação, e, neste caso o dies a quo se desloca para a norma contida no artigo 173, I 
do CTN e não na norma que quer que prevaleça o impugnante artigo 156 do CTN.  

 
Motivo pelo qual não acolhe a preliminar de decadência do crédito 

tributário.  
 
O sujeito passivo é intimado a pagar a quantia exigida ou apresentar 

Recurso Voluntário, conforme documentos de "fls.181 a 182".  
 
O sujeito passivo apresenta Recurso Voluntário, "fls.184 a 190". 
 
No mérito, argumenta que o sujeito passivo nada traz ao feito que 

possa ilidir a pretensão fiscal e que as provas juntadas pela fiscalização demonstram que 
os destinatários realmente não possuíam condição de fabricantes e comerciantes de 
rações e demais produtos de origem animal objetivando cumprir o requisito imposto pelo 
artigo 9º, inciso VIII, alínea "b", do Anexo IX, do Decreto nº 4.852/97.  

 
Conhece da impugnação, nega-lhe provimento para considerar 

procedente o auto de infração.  
 
Pelo Acórdão nº 1997/2008-JULP, de "fls. 192 a 199". 
 
A Primeira Câmara do Conselho Administrativo decidiu acolher a 

preliminar de decadência. 
 



 

Entendeu que há de ser declarada a decadência do direito da 
Fazenda Pública de constituir o crédito tributário se transcorrido o prazo de cinco anos 
contados a partir do fato gerador da obrigação tributária, em se tratando de recolhimento 
parcial homologado pela Fazenda Pública, nos termos do artigo 150, § 4º do CTN.  

 
Da decisão cameral supra foi intimada a Representação Fazendária 

para manifestar de "fl.200". 
 
 O representante fazendário interpõe recurso ao Conselho Pleno 

requerendo a reforma do acórdão recorrido ao argumento de que a decisão cameral 
embasada no artigo 150, § 4º do CTN não se sustenta tendo em vista o posicionamento 
consolidado deste Conselho não ser aplicável ao ICMS, por dois motivos, ou seja: o citado 
parágrafo trata de homologação de lançamento e não de decadência de direito e está 
colocado na seção II do CTN que trata de modalidades de lançamento, portanto 
inaplicável à espécie. 

 
E, por segundo, mesmo que houvesse o entendimento que as duas 

situações anteriores viessem a se confundir, ainda assim o texto citado expressamente 
prevê "...se a lei não fixar prazo..." o que torna o dispositivo inaplicável, pois na legislação 
estadual no artigo 182, I prevê este prazo. 

 
Assevera o Representante que o acórdão recorrido não se ateve ao 

que norteia a legislação supracitada e que o lançamento fiscal está em perfeita 
consonância com os preceitos legais.  

 
Pugna pela reforma da decisão cameral com retorno dos autos para 

nova apreciação,  de "fls.201 a 202". 
 
A autuada foi intimada para apresentar contradita ao recurso 

fazendário de " fls.203 a 204". 
 
O sujeito passivo apresenta impugnação de "fls. 206 a 212". 
 
Onde pugna pela manutenção da decisão cameral nos seus termos e 

fundamentos.  
 
Afirma que a preliminar de decadência acatada pelo v. acórdão está 

conforme a norma contida no artigo 150, § 4º do CTN.  
 
Assevera ainda que, a recorrente promoveu regularmente o 

lançamento nos meses de janeiro, junho e novembro/2002, e que, se houvesse 
irregularidade não foi devidamente interpelado pelo Fisco Estadual dentro do lapso 
temporal regular. O que redundou em caducidade de exigir o crédito tributário por parte da 
Fazenda Pública Estadual.  

 
Colaciona jurisprudência como paradigma. Afirma que o artigo 182, I, 

do CTE, sustentado pelo representante fazendário, já que não estabelece prazo para 
homologação como afirma nas razões de recurso fazendário, é aplicado o prazo 
decadencial de cinco anos, contados do fato gerador.  

 
Requer seja mantida a decisão recorrida nos seus termos e 

fundamentos. Acompanham julgados dos Tribunais Pátrios. 
 



 

O sujeito passivo apresenta os seguintes documentos: ementa, 
relatório e certidão de julgamento, de "fls. 213 a 229".  

 
Diante ao Acordão de n° 082/2015", de "fls. 231 a 235". 
 
Em Julgamento pelo Conselho Pleno, conheceu do recurso 

fazendário, dando-lhe provimento para, afastar a preliminar de decadência, retornar os 
autos à Câmara Julgadora para apreciação do mérito.  

 
Entendeu, que a matéria ainda não foi pacificada nos Tribunais 

Pátrios. 
 
Afirma também, que há entendimento pela aplicação do prazo 

previsto no artigo 173, I do CTN, quanto pelo prazo do § 4º do artigo 150 do mesmo 
diploma legal. 

 
Sustenta ainda que, nesta Egrégia Corte, tem adotado o 

entendimento de que o lançamento de ofício, caso do presente processo, e que o sujeito 
passivo realiza apuração do imposto em desacordo com a legislação estadual, o prazo 
decadencial previsto no artigo 173, I do CTN, que é de cinco anos contado a partir dos 
primeiros dias do exercício seguinte. 

 
Da decisão cameral supra foi intimado o autuado para manifestar. 
 
O autuado manifesta por meio de Recurso de Declaração, pelo qual 

pede a reconsideração da decisão Plenária tendo em vista a contradição ocorrida no 
julgamento plenária, que no entender da recorrente a decisão utilizou a discussão de 
mérito para justificar a incidência da decadência sob a ótica do artigo 173, I do CTN. 

 
Assevera que, a existência ou não de irregularidade fiscal depende 

de julgamento em instância inferior, não poderia subsidiar a decisão lançada no acórdão 
082/2015 para afastar a incidência do artigo 150, § 4º do CTN, ocorrendo a supressão de 
instância, no entender do recorrente. 

 
Alega que o prequestionamento é para que não ocorra a supressão 

de instância.  
 
Pede a manutenção do acórdão 082/2015, nos seus termos e 

fundamentos, de "fls. 140 a 144". 
 
Mediante ao Despacho de n° 765/2015, determina o adiamento do 

julgamento do presente processo para o dia 12/06/2015. 
 
Diante ao Acordão de n° 1388/2015, de "fls. 149 a 155", a Quarta 

Câmara do Conselho Administrativo, decidiu, rejeitar a preliminar de nulidade da peça 
básica, arguida pelo sujeito passivo, por insegurança na determinação da infração. 

 
Em um dos seus fundamentos, destaque que: 
 
A infração noticiada está determinada com clareza nos 

demonstrativos ao lançamento, nos quais estão informados os valores das vendas 
constantes das notas fiscais das saídas com redução indevida da base de cálculo, bem 
como estão colacionados os extratos do SINTEGRA constando os dados da atividade 



 

econômica das adquirentes do milho em questão, que não são de indústria de ração 
animal, razão pela qual o julgador não acolhe a preliminar. 

 
Quanto ao mérito, nega-lhe provimento para confirmar a sentença 

singular que considerou procedente. 
 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar Recurso para o Conselho Pleno, de "fls. 156 a 160". 
 
O sujeito passivo apresenta impugnação de "fls. 162 a 168". 
 
O sujeito passivo reitera seus argumentos com as impugnações 

passadas. 
 
Desancando ainda que, houve a inexistência de segurança na 

determinação fiscal que realizou o lançamento em face do recorrente, já que não há prova 
nos autos de que as empresas que adquiriram o produto milho, não atuavam no ramo da 
fabricação de ração no ano de 2002 para fazer jus ao benefício da alíquota diferenciada. 

 
Ao final, pede que seja acolhida a preliminar apontada e que acolha 

as alegações quanto as irregularidades encontradas no procedimento adotado pelos 
auditores fiscais. 

 
O sujeito passivo anexa os seguintes documentos: cópias de 

documentos da ordem dos advogados, documento em SEDEX, de "fls.169 a 171". 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Ao compulsar e analisar as peças constitutivas desta lide, destaco 
planilha acostada aos autos, fl. 12, pela autoridade lançadora, na fase cognitiva deste 
feito, onde demonstrado está que a somatória dos valores apresentados nos quadros 1 e 
2, cujo “quantum” é R$ 2.115,18 (dois mil, cento e quinze reais e dezoito centavos) são os 
devidos pelo polo passivo ao erário estadual.  

 
Quanto aos valores remanescentes, aponta a referida fl. 12, no 

quadro 3, não são devidos pois, o produto é beneficiado, por ser destinado a indústria.  
 
 A evidência apontada no parágrafo anteriores, deve-se ao fato que 

o polo passivo não deixou de recolher o ICMS sobre a venda de produto milho, já que 
efetivamente detinha o direito de se beneficiar da redução da alíquota estabelecida no 
artigo 9º, inciso VIII, alínea “b’ do Anexo IX, do RCTE, que será transcrito na sequência, 
uma vez que o produto milho tinha como destino a indústria de ração, conforme pode ser 
conferido pela leitura dos documentos de fls. 36 “usque” 59 deste volume.    

 
Art. 9º A base de cálculo do ICMS é reduzida, observado o § 1º quanto ao 
término de - vigência do benefício: 
 
VIII - para 70% (setenta por cento) na saída interestadual com os 
seguintes insumos agropecuários (Convênio ICMS 100/97, cláusula 
segunda): 
 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Rcte/Anexos/ANEXO_09_Beneficio_Fiscal.htm#A9P1
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/ICMS/1997/CV100_97.htm


 

b) milho, exceto o verde, quando destinados a produtor, a cooperativa de 
produtores, a indústria de ração animal ou a órgão oficial de fomento e 
desenvolvimento agropecuário vinculado à unidade federada de destino, 
ficando mantido o crédito (Convênio ICMS 100/97, cláusulas segunda, II, 
e quinta, I); 
 

 
Assim, voto conhecendo do recurso do contribuinte para este 

Conselho Pleno, dando-lhe parcial provimento para reformar em parte a decisão cameral e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 2.115,18 
(dois mil, cento e quinze reais e dezoito centavos). 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 12 de abril de 2016. 

https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/ICMS/1997/CV100_97.htm
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Matéria: Auditoria básica do ICMS (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00591/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: Preliminar de exclusão do sujeito passivo solidário da 
lide, arguida pela defesa. Acolhida. ICMS. Auditoria Básica do 
ICMS. Mercadorias que retornaram ao estabelecimento na forma 
de devolução. Falta de estorno do crédito outorgado apropriado 
em operação de saída. Omissão de recolhimento do imposto. 
Procedente. 
 
1. Os sócios, os gerentes, os administradores, os presidentes, 
etc. que não tenham agido com excesso de poderes, ou infração 
de contrato social ou estatutos, ou concorrido para a prática de 
ilícito tributário, nos termos sentenciados pelo Superior Tribunal 
de Justiça, não podem ser sujeitos passivos solidários da lide; 
 
2. Reafirma-se a decisão monocrática que julgou procedente o 
lançamento, quando a defesa não conseguir ilidir a exigência 
vestibular. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 04 de abril de 2016, decidiu, por maioriade votos, acolher a preliminar de 
exclusão do solidário da lide, arguida pela autuada. Foram vencedores os Conselheiros 
João Divino de Brito e Cláudio Henrique de Oliveira. Vencida a Conselheira Nislene Alves 
Borges. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, negar-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Foram vencedores os Conselheiros Nislene Alves Borges e Cláudio Henrique de 
Oliveira. Vencido o Conselheiro João Divino de Brito que votou pela improcedência do 
feito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A constituição do presente crédito tributário se refere à cobrança de 
ICMS, acrescido das cominações legais, por omissão de pagamento do imposto em razão 
da falta de estorno do crédito outorgado apropriado em operação de saída, 
correspondente às mercadorias que retornaram ao estabelecimento na forma de 
devolução, conforme Auditoria Básica do ICMS, as cópias do relatório dos registros fiscais 
da apuração do ICMS da EFD, de notas fiscais e dos demais documentos anexados aos 
autos, fls. 03/47.  

 
A base legal dada por infringida foi assim descrita: artigos 61, III e 64 

da Lei nº. 11.651/91, c/c artigo 11, Anexo IX e artigo 58, III do RCTE. E a penalidade 
aplicada: artigo 71, IV, ‘a” do CTE.  

 
O polo passivo coobrigado foi identificado à fl. 05. Intimado, nos 

termos da lei, não se manifesta e motiva o termo de revelia, fl. 55. 
 

Impugnando o lançamento o polo passivo alega, em síntese, que o 
Auto de Infração é inconstitucional, que a multa proposta possui caráter confiscatório; 



 

pede a nulidade da lide; que não infringiu nenhum dispositivo legal, que cumpriu 
rigorosamente com suas obrigações tributárias e que o procedimento exordial foi 
equivocado. Cita decisões judiciais, para ao final pedir a redução da penalidade, fls.58/70. 
Junta documentos, fls. 71/77. 

 
O ilustre sentenciador “a quo” refuta os questionamentos 

preliminares e no mérito ratifica o trabalho vestibular, fls.  79/81. 
 
O polo passivo e o sujeito passivo solidário comparecem aos autos, 

onde em proêmio suscitam a exclusão do polo passivo coobrigado do feito, sob a 
argumento de este não concorreu para a pratica do suposto ilícito fiscal denunciado na 
folha de rosto deste volume.  E no mérito, que a lide seja julgada improcedente, vez que o 
autuado não infringiu nenhum dispositivo legal; pede ainda a redução da multa, fls. 89/101. 
Juntam documentos, fls. 102/113.    

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 
Acolho a preliminar de exclusão do sujeito passivo solidário, 

identificado no documento de fl. 04 da lide, depois de formar o entendimento que segue: 
 
A indicação do sócio, identificado no documento de fl. 04, para 

responder pelo crédito fazendário, deve vir acompanhada da comprovação de que ele 
tenha agido com excesso de poderes ou de forma fraudulenta ou prejudicial à sociedade, 
ou, ainda ao arrepio da lei comercial. 

 
O entendimento dominante no Superior Tribunal de Justiça é que “o 

não-recolhimento do tributo, por si só, não constitui infração à lei suficiente a ensejar a 
responsabilidade solidária dos sócios, ainda que exerçam gerência, sendo necessário 
provar que agiram os mesmos dolosamente, com fraude ou excesso de poderes.” (REsp 
898168/SP, Recurso Especial 2006/0238668-1, julgado em 21/02/2008 e publicado no DJ 
05/03/2008 p.1).  

 
Portanto, os bens do sócio de uma pessoa jurídica comercial não 

respondem, em caráter solidário, por dívidas fiscais assumidas pela sociedade. A 
responsabilidade tributária imposta por sócio-gerente, administrador, diretor ou equivalente 
só se caracteriza quando há dissolução irregular da sociedade ou se comprovar a prática 
de infração à lei pelo dirigente, e não apenas quando ele simplesmente exercia a gerência 
da empresa na época da ocorrência do fato gerador. 

 
Ademais, o simples inadimplemento não caracteriza infração legal. 

Inexistindo prova de que se tenha agido com excesso de poderes, ou infração de contrato 
social ou estatutos, não há falar-se em responsabilidade tributária do sócio e esse título ou 
a título de infração legal.  

 
Portanto, faço este voto com o entendimento firmado nesta Casa em 

processos que discutem esta questão e cuja razão do acolhimento da preliminar de 
exclusão do sócio solidário da lide se conserva de acordo com o meu juízo, que foi 
externado em outros julgados semelhantes.  

 
Com a questão primeira solucionada, volvo-me à razão de direito 

desta demanda, onde, de pronto, reafirmo a decisão exarada em sede monocrática. 



 

 
A defesa não trouxe aos autos nenhum elemento de prova capaz de 

ilidir o trabalho da autoridade lançadora, limitando-se a alegar que não cometeu a omissão 
fiscal, descrita na peça de sustentação deste feito, se esquecendo que nas raias do 
direito, conforme lecionado nos bancos acadêmicos, “não basta alegar, é preciso 
comprovar o alegado, fato que o polo passivo não conseguiu demonstrar neste auto.   

 
Assim, voto acolhendo a preliminar de exclusão do solidário da lide, 

arguida pela autuada. Quanto ao mérito, conheço do recurso voluntário, nego-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. 

 
Sala das sessões, em 29 de abril de 2016. 
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Matéria: Auditoria básica do ICMS (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00603/16 
 
Relator: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: Recurso voluntário não conhecido, vez que 
apresentado fora do prazo. Mantida a decisão monocrática que 
julgou procedente em parte o lançamento.   
 
O recurso apresentado fora do prazo legal não será conhecido, 
mantendo-se assim a decisão singular que julgou procedente 
em parte a peça básica. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de outubro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, não conhecer 
do recurso interposto por ter sido o mesmo apresentado fora do prazo legal, ficando 
mantida a procedência parcial do auto de infração no valor de ICMS de R$ 84.649,73 
(oitenta e quatro mil, seiscentos e quarenta e nove reais e setenta e três centavos), 
proferida em Primeira Instância. Participaram do julgamento os Conselheiros Rickardo de 
Souza Santos Mariano, Márcio Nogueira Pedra e Gilmar Rodrigues de Almeida. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu o 
recolhimento do ICMS, através de mercadorias com a utilização de carga tributária inferior 
à estabelecida pela legislação tributária, conforme apurado e demonstrado em Auditoria 
Básica do ICMS, planilhas e relatórios em anexo.  

 
A autoridade lançadora indica como infringidas as disposições dos 

artigos 11, I, 27, 40 e 64 do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91). Proposta 
a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, IV, "a", do CTE, com redação da Lei nº 
17.519/2011. 

 
O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: 

Detalhamento do crédito tributário "fls. 2", descrição complementar da ocorrência "fls. 3", 
auditoria básica do ICMS "fls. 4 a 6", recibo de entrega de relatórios digitais "fls. 7", CD – 
relatórios em PDF "fls. 8", intimação "fls. 9", procuração "fls. 10 a 12", cópia de 
documentos pessoais "fls. 13". 

 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de "fls. 9". 
 
Em sua impugnação às "fls. 16 a 34", o sujeito passivo alega em 

preliminar violação ao princípio da ampla defesa. Sustenta que o auto de infração não 
preenche os requisitos legais indispensáveis, não possibilitando ao contribuinte o exercício 
da ampla defesa. Pugna pela aplicação do art. 112, do CTN e do art. 20, III e IV da Lei 
14.469/09 em face dos equívocos constatados no lançamento. Solicita que o auto de 
infração seja baixado em diligencia para análise do trabalho fiscal. No mérito, alega que 
houve equívocos na classificação dos produtos e que a multa aplicada é exorbitante. Ao 
final, pede que seja anulado o auto de infração, ou se assim não for o entendimento, 
dilatação do prazo para produção de provas. 



 

 
O sujeito passivo anexa os seguintes documentos: Cópia OAB 

advogado "fls. 35 e 37", substabelecimento "fls. 36", procuração "fls. 38 a 41", 55° 
alteração contratual "fls. 42 a 49", protocolo e justificação de incorporação de sociedade 
"fls. 50 a 58", cópia do laudo de avaliação "fls. 59 e 60", laudo pericial contábil "fls. 61 a 
72". 

 
O julgador singular expede o Despacho nº 505/2013, de "fls. 75", 

mediante o qual determina que os autos sejam encaminhados à Delegacia Regional de 
Fiscalização de Goiânia para que seu titular determine diligencia para aferir a alegada 
incorreção na classificação de alguns produtos, bem como a utilização de carga tributária 
superior à prevista na legislação pertinente, além de outros equívocos. 

 
Foi elaborado relatório diligencial às "fls. 77 e 78" no qual o revisor 

informa que as alegações da autuada são parcialmente procedentes, e que as falhas dos 
fiscais são decorrentes da enorme quantidade de produtos que tiveram que categorizar. 
Ao final, pede a manutenção da peça básica com a redução de R$ 0,59 no ICMS lançado, 
passando de R$ 6.400,09 para R$ 5.399,50 no mês de janeiro/2009. 

 
Intimada do teor da diligência, a impugnante comparece ao processo, 

com a manifestação de "fls. 85 a 95" na qual alega que a diligência não atendeu 
completamente ao despacho, vez que se limitou a análise dos exemplos apontados na 
impugnação de "fls. 17 a 34". Sustenta que a fiscalização deveria ter revisado todo o 
lançamento, e afastado todos os valores lançados com erros. Defende que a fiscalização 
não justificou porque o art. 27, II, "b" do CTE não se aplica aos produtos, e que o Parecer 
146/2004 – GEOT não foi apresentado. Informa que irá anexar laudo pericial 
complementar contendo outros equívocos. Aduz que, os erros apresentados na 
impugnação não tinham o condão apenas de serem afastados, e sim de demonstrar a 
fragilidade da peça fiscal. Ao final, pede que seja anulado o lançamento, ou que seja 
determinado nova diligencia.  

 
Anexa a manifestação: Substabelecimento "fls. 96", cópia OAB "fls. 

97 e 98", cópia da diligencia realizada em outro auto de infração em que a fiscalização 
afastou a exigência de ICMS sobre o "queijo ricota" "fls. 100 a 104', cópia da diligencia 
realizada em outro auto de infração em que a fiscalização afastou a exigência de ICMS 
sobre o "queijo ralado" "fls. 106 a 109", Laudo pericial complementar "fls. 111 a 122", 
mídia "fls. 123". 

 
O julgador singular expede o Despacho nº 88/14, de "fls. 126", 

mediante o qual determina que o sujeito passivo seja intimado a apresentar todos os 
demonstrativos de levantamento e os outros meios de prova nessa última oportunidade, 
para que possam sofrer análise. 

 
Intimada do teor da diligência, a impugnante comparece ao processo, 

com a manifestação de "fls. 133 a 137" na qual reproduz alegações de manifestação 
anterior e solicita a anulação do auto de infração. 

 
Anexa a peça: CD – Laudo Complementar "fls. 140", Laudo pericial 

complementar "fls. 141 a 148". 
 
No Despacho as "fls. 150" o julgador singular determina a revisão do 

trabalho nos pontos objetos de contestação do polo passivo. 
 



 

Em resposta, foi elaborado relatório as "fls. 153 a 155", onde o fiscal 
revisor informa que reconhece as falhas dos produtos nos itens 1 a 4 e 6 cuja soma 
apontou uma omissão de R$ 282,06. Ao final, pede a manutenção da peça básica com a 
redução de somente R$ 282,06 e não de R$ 2.967,31, como pleiteia a autuada. 

 
Intimada a tomar ciência do resultado da diligencia as "fls. 157 e 158" 

a autuada se manifesta ás "fls. 162 a 164" onde reitera argumentação de que os erros 
demonstrados reforçam a tese no sentido de nulidade do lançamento em face da 
insegurança na determinação da infração. Ao final, pede que seja determinado o 
cancelamento do lançamento diante dos erros materiais já detectados, bem como a falta 
de clareza dos relatórios e anexos. 

 
Pela sentença nº 75/2015 JULP, "fls. 167 a 169" o julgador singular 

decide pela procedência parcial do auto de infração. Em sua fundamentação afirma que 
considera afastado todos os supostos vícios e indícios anulatórios do lançamento, tendo 
em vista que a defendente não procedeu nos termos prescritos no § 1° do art. 19 da Lei 
16.469/09. Afirma que o ICMS deverá ser reduzido para a importância de R$ 84.649,73, 
acrescido das cominações legais, ficando recusado o pedido de revisão total dos trabalhos 
e mantida a multa formal proposta. 

 
A Representação Fazendária manifesta-se as "fls. 170" onde 

concorda na íntegra com a sentença proferida. 
 
Intimada a apresentar Recurso Voluntário as "fls. 171 a 173" a 

autuada se manifesta as "fls. 176 a 188" alegando ausência de fundamentação suficiente 
na sentença proferida, o que ofende ao princípio da motivação, e consequentemente a 
nulidade da sentença. Sustenta que não pode a fiscalização assumir posição comodista 
de simplesmente analisar parte dos erros apontados pela recorrente e justificar que as 
falhas apontadas se devem a enorme quantidade de produtos que tiveram que 
categorizar, que assim sendo, a fiscalização age amenizando o princípio da segurança 
jurídica. Alega que a decisão recorrida nada discorreu sobre a não exigibilidade da multa 
aplicada. Ao final, pede que seja declarada nula a sentença recorrida, ou, se o 
entendimento não for esse, que seja então reformada, considerando que a recorrente não 
concorda com o resultado da última diligencia. 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Ao analisar as peças constitutivas verifiquei que a decisão 
monocrática, que julgou procedente em parte o lançamento na importância de R$ 
84.649,73 (oitenta e quatro mil, seiscentos e quarenta e nove reais e setenta e três 
centavos), foi prolatada em 13 de janeiro de 2015; o Despacho da Representação 
Fazendária, concordando com a decisão singular, foi firmado em 06 de agosto de 2015 e a 
intimação para que o sujeito passivo tomasse conhecimento da mencionada decisão, 
para, querendo contrapô-la, ou  pagar a quantia supra aduzida, foi expedida pela SEFAZ-
GO em 13 de agosto de 2015, fl. 121 e a sujeição tomou ciência da citada decisão em 18 
de agosto de 2015, documento de fl. 172.  

 
Ocorre que a defesa, conforme termo de recebimento acostado ao 

processo, fl. 175, só foi postada no correio em 01 de setembro, de conformidade com o 
carimbo aposto no documento de fl. 189 e a peça defensória juntada aos autos em 
03/9/2015, portanto, fora do prazo, vez que conforme orientação estabelecida em lei o 



 

prazo para o polo passivo apresentar recurso é de 15 dias, contados da data do 
recebimento da intimação. Portanto, a defesa está fora do prazo estabelecido em lei. 

 
Assim, voto não conhecendo do recurso interposto por ter sido o 

mesmo apresentado fora do prazo legal, ficando mantida a procedência parcial do auto de 
infração proferida em Primeira Instância. 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 03 de maio de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Auditoria básica do ICMS (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00778/16 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: Processual. Pedido de diligência formulado pelo 
sujeito passivo. Indeferido. Preliminares de nulidade do auto de 
infração por insegurança na determinação da infração e de 
nulidade da sentença singular por cerceamento do direito de 
defesa. Rejeitadas. ICMS. Obrigação principal. Auditoria de ICMS 
demonstrando utilização de carga inferior à prevista na norma 
tributária. Levantamento revisional aponta procedência parcial 
do lançamento.  
 
1. Não havendo nas peças constitutivas da lide, dúvidas a serem 
dirimidas, despiciendo se torna o pedido de diligência 
formulado pela parte; 
 
2. Não é passível de nulidade o lançamento que contenha os 
elementos indispensáveis para determinar com segurança a 
infração denunciada e identificar corretamente o infrator; 
 
3. A sentença singular não é passível de nulidade, por 
cerceamento ao direito de defesa, quando constar nela todos os 
requisitos essenciais previstos no artigo 489 do CPC, contendo, 
inclusive, a análise de todos os itens questionados pelo sujeito 
passivo; 
 
4. Prevalece o resultado revisional do lançamento, quando em 
diligência, apura-se que o auto de infração é parcialmente 
procedente e o sujeito passivo não contesta de forma eficaz o 
levantamento revisional, devendo, assim, o auto de infração ser 
considerado procedente em parte no valor de ICMS apurado na 
revisão. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de fevereiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Paulo Diniz, Edson Abrão da Silva, Domingos Caruso Neto, Carlos Andrade 
Silveira e Victor Augusto de Faria Morato. E, também, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da infração, e a 
preliminar de nulidade da sentença singular, por cerceamento ao direito de defesa, ambas 
arguidas pela empresa autuada. Participaram do julgamento os Conselheiros Paulo Diniz, 
Edson Abrão da Silva, Domingos Caruso Neto, Carlos Andrade Silveira e Victor Augusto 
de Faria Morato. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer do recurso, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou parcialmente 
procedente o auto de infração,  no valor do ICMS de R$ 6.217,96 (seis mil, duzentos e 
dezessete reais e noventa e seis centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros 
Paulo Diniz, Edson Abrão da Silva, Domingos Caruso Neto, Carlos Andrade Silveira e 
Victor Augusto de Faria Morato. 
 



 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu o 
recolhimento de IMCS, através de saída de mercadorias com a utilização de carga 
tributária inferior à estabelecida pela legislação tributária, conforme apurado e 
demonstrado em Auditoria básica do ICMS, planilhas e relatórios em anexo. Em 
consequência, deverá pagar o imposto omitido, mais as cominações legais. 

 
Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 11, 

inciso I, 27, 40 e 64 da Lei nº 11.651/91, tendo sido proposta a penalidade prevista no 
artigo 71, inciso IV, alínea “a”, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 
17.917/2012. 

 
O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 03/17. 
 
O sujeito passivo foi intimado para pagar a quantia exigida ou 

apresentar Impugnação em Primeira Instância, conforme documento de fls. 11. 
 
Em sua impugnação (fls. 20/37), o sujeito passivo argui, em sede de 

preliminar, nulidade do auto de infração por insegurança na determinação da infração e 
cerceamento do direito de defesa, anexando para tanto, um laudo pericial, fazendo ainda 
alguns questionamentos a respeito do trabalho fiscal e quanto a este apontou supostos 
equívocos cometidos pelos autores na classificação de produtos. No mérito, argui ser 
indevida a autuação. Assevera que no caso em comento deveria ter sido aplicada a 
alíquota de 7%, conforme previsto no Convênio ICMS nº 128/94, que autoriza os Estados 
a estabelecer uma alíquota mínima nas saídas internas de mercadorias que compõem a 
cesta básica. Em seguida, questiona a multa aplicada, que violaria os princípios do não 
confisco, da proporcionalidade e da razoabilidade. Finaliza, requerendo que seja 
declarada a improcedência do presente auto de infração. 

 
Juntamente com a peça defensória foram colacionados aos autos 

documentos de fls. 38/73.  
 
Por meio do Despacho nº 269/2013 de fls. 73, o julgador singular 

determinou o encaminhamento dos autos à Delegacia Regional de Fiscalização de 
Goiânia a fim de que seja auferido a existência dos alegados equívocos na classificação 
dos produtos e, se necessária revisar o lançamento. 

 
Em resposta, a autoridade fiscal informou que as alegações da 

autuada são meramente protelatórias e que os fatos apontados dispensam a realização da 
revisão nos procedimentos fiscais.  

 
Devidamente intimado (fls. 81), o sujeito passivo comparece ao 

processo no qual ratifica o pedido para que o documento anexo seja recebido como parte 
integrante da presente manifestação. Destaca, ainda, que afigura-se indispensável uma 
revisão de todo o lançamento.  

 
Acosta aos autos documentos de fls. 95/120. 
 
O julgador singular expediu o Despacho de fls. 123, determinando o 

encaminhamento dos autos ao NUPRE de Goiânia para que o sujeito passivo seja 
intimado a apresentar todos os demonstrativos de levantamentos e meio de provas para 



 

que possam sofrer análise por parte da autoridade fiscal, com a confecção do Termo 
Aditivo. 

 
Intimado (fls.124), o sujeito passivo apresenta Manifestação de fls. 

127/132 no qual reitera os argumentos expendidos anteriormente.  
 
Juntamente com a peça defensória foram colacionados aos 

documentos de fls. 134/142. 
 
Em atendimento ao Despacho supra, a autoridade fiscal esclarece 

que foi extraída uma cópia da planilha apresentada pelo perito e foram enumerados os 
produtos nela contidos, numa sequência de 01 a 15. Destaca, ainda, que existiram falhas 
na classificação dos produtos nos itens 01 a 03, cuja soma apontou a diferença de R$ 
3,82. Já com relação aos produtos dos itens 04 a 14, informa que estes produtos foram 
corretamente enquadrados. Pede, ao final, a manutenção da peça básica com a redução 
de somente R$ 3,82 e não de R$ 575,87. 

 
Novamente intimado do resultado da diligência (fls. 150), o sujeito 

passivo comparece ao processo no qual reitera que a confirmação dos erros 
demonstrados reforçam a sua tese no sentido de nulidade do auto de infração. Destaca, 
ainda, que a autoridade fiscal revisora limitou-se à análise dos erros encontrados e não de 
todo o lançamento.  

 
Sobreveio a sentença singular de fls. 160/162, pelo qual a julgador 

singular decidiu pela procedência parcial do auto de infração, nos exatos termos propostos 
na última diligência fiscal realizada. Inicialmente afirma que o lançamento fiscal está 
desprovido de quaisquer das hipóteses de nulidades normatizadas pelo artigo 20 da Lei n° 
16.469/09. Destaca, também, que foram corrigidos todos os pequenos erros pelos autores 
e que, portanto, estão suficientemente claros os demonstrativos por eles elaborados.  

 
Em seu Despacho nº 840/2015 de fls. 169, o Representante 

Fazendário manifesta-se pela manutenção da decisão monocrática.  
 
Devidamente intimado da decisão singular (fls. 170/171), o sujeito 

passivo interpõe Recurso Voluntário às fls. 173/185 onde alega ofensa ao princípio da 
motivação e pede a nulidade da sentença singular. No, mais reitera as argumentações 
expostas anteriormente. 

 
É o Relatório. 
 
 

VOTO 

 
Apreciando o pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo, 

manifesto-me pela sua rejeição, por não ser necessário esse procedimento, já que os 
elementos de instrução da acusação asseguram a constituição do crédito tributário exigido 
no auto de infração.  

 
No que diz respeito a preliminar de nulidade do auto de infração por 

insegurança na determinação da infração, vejo que o procedimento da fiscalização está 
claro e preciso em relação à infração cometida pelo sujeito passivo, estando, inclusive 
demonstrada a infração em planilha que aponta os produtos que foram emitidos 
documentos fiscais com alíquota inferior a prevista na legislação. De tal maneira que 



 

proporcionou ao sujeito passivo a apresentar defesa com contestação dos itens que ele 
considerou indevido. Assim, percebo que a infração foi descrita e demonstrada com 
segurança pela fiscalização, por essas razões rejeito a preliminar de insegurança na 
determinação da infração. 

 
Quanto à preliminar de nulidade da sentença singular por 

cerceamento ao direito de defesa, arguida pelo sujeito passivo, manifesto-me pela sua 
rejeição, pois percebo que a referida decisão apesar de simples e objetiva abrange todos 
os pontos questionados pela defesa em sua impugnação, conforme disposto no artigo 489 
do Código Processual Civil.   

 
Também, entendo que não procede a argumentação de que deveria 

ter sido efetuada uma revisão de todos os itens apurados pela fiscalização e não apenas 
dos que foram contestados pelo sujeito passivo, visto que o critério de  revisionar os itens 
questionados é bastante eficiente para solucionar a lide, pois se o fisco se deu ao trabalho 
de proceder um levantamento minucioso demonstrando que foi calculada alíquota inferior 
da prevista na legislação tributária, esse mesmo procedimento deve adotar o impugnante 
ao contestar a planilha elaborada pela fiscalização, ou seja, o levantamento contraditando 
o feito do fisco deve ter o mesmo teor do demonstrativo que serviu de suporte para a 
lavratura do auto de infração, assim, ao meu ver, não interpreto que a revisão de apenas 
dos itens reclamados pelo sujeito passivo como ensejador de cerceamento ao direito de 
defesa. Desse modo, rejeito a preliminar de cerceamento ao direito de defesa arguida pela 
autuada.  

 

No tocante ao mérito, considero que o feito deve prosperar em parte. 
Visto que a questão fora apreciada com a devida propriedade pelo douto julgador singular 
Zenewton Rimes de Almeida, que na lapidar decisão de fls. 160/162, manifestou-se pela 
procedência parcial do feito, devo acolhê-la como razão de voto e por isto transcrevo-a 
abaixo, “in verbis”: 

“(...) Sendo assim, revistos os trabalhos e apreciados pelos 
diligenciadores todos os laudos apresentados pelo polo passivo 
considero afastados todos os supostos vícios relativamente aos 
primeiros, e, em consequência disso, acolho a proposição dos 
revisores com relação a redução da exigência, qual seja, na 
importância de R$ 3,82. 

Neste aspecto, apenas acrescento que benefício fiscal, isenção total, 
parcial ou redução de carga tributária, somente podem ser concedidos 
através de lei que deve ser interpretada de forma literal e, em virtude 
disso, acolho os argumentos do polo passivo nesse sentido, que não 
acolheram a extensão desse tipo de benefício quanto aos produtos 
que relatou em seus trabalhos revisionais. 

Finalmente, sendo corrigidos todos os pequenos erros pelos autores 
e estando suficientemente claros os demonstrativos, relatórios e os 
anexos juntados ao procedimento por eles, friso, não inteiramente 
contestados pela impugnante  em seus diversos comparecimentos 
para tal, tenho como afastados todos os indícios anulatórios do 
lançamento, tendo em vista que a defendente não procedeu nos 
termos prescritos no § 1º do artigo 19 da Lei nº 16.469/09, ao contrário 
do fisco que desde o início apresentou seus demonstrativos e corrigiu 
os pequenos equívocos neles cometidos. 

DISPOSITIVO 



 

Diante do acima exposto, dos laudos apresentados e dos trabalhos 
revisionais realizados pelos próprios autores, conheço das 
impugnações, nego-lhes parcial provimento e, em consequência de 
tudo isso, decido pela PROCEDÊNCIA PARCIAL do presente feito, nos 
exatos termos propostos na última diligência fiscal realizada e, em 
consequência, deverá ser reduzido o ICMS a ser exigido para a 
importância de R$ 6.217,96, acrescida das cominações legais”. 

 

 
Diante do exposto, voto em uníssono com meus pares, para rejeitar o 

pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo. Também, por unanimidade de votos, 
rejeito a preliminar de nulidade do auto de infração por insegurança na determinação da 
infração e a preliminar de nulidade da sentença singular, por cerceamento do direito de 
defesa, ambas arguidas pela empresa autuada. No mérito, conheço do recurso, nego-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou parcialmente procedente o 
auto de infração, no valor do ICMS de R$ 6.217,96 (seis mil, duzentos e dezessete reais e 
noventa e seis centavos).  

 
 
 

Sala das sessões, em 01 de junho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Auditoria básica do ICMS (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00779/16 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: Processual. Pedido de diligência formulado pelo 
sujeito passivo. Indeferido. Preliminares de nulidade do auto de 
infração por insegurança na determinação da infração e de 
nulidade da sentença singular por cerceamento do direito de 
defesa. Rejeitadas. ICMS. Obrigação principal. Auditoria de ICMS 
demonstrando utilização de carga inferior à prevista na norma 
tributária. Levantamento revisional aponta procedência parcial 
do lançamento.  
 
1. Não havendo nas peças constitutivas da lide, dúvidas a serem 
dirimidas, despiciendo se torna o pedido de diligência 
formulado pela parte; 
 
2. Não é passível de nulidade o lançamento que contenha os 
elementos indispensáveis para determinar com segurança a 
infração denunciada e identificar corretamente o infrator; 
 
3. A sentença singular não é passível de nulidade, por 
cerceamento ao direito de defesa, quando constar nela todos os 
requisitos essenciais previstos no artigo 458 do CPC, contendo, 
inclusive, a análise de todos os itens questionados pelo sujeito 
passivo; 
 
4. Prevalece o resultado revisional do lançamento, quando em 
diligência, apura-se que o auto de infração é parcialmente 
procedente e o sujeito passivo não contesta de forma eficaz o 
levantamento revisional, devendo, assim, o auto de infração ser 
considerado procedente em parte no valor de ICMS apurado na 
revisão. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de fevereiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Paulo Diniz, Edson Abrão da Silva, Domingos Caruso Neto, Carlos Andrade 
Silveira e Victor Augusto de Faria Morato. E, também, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da infração, e a 
preliminar de nulidade da sentença singular, por cerceamento ao direito de defesa, ambas 
arguidas pela empresa autuada. Participaram do julgamento os Conselheiros Paulo Diniz, 
Edson Abrão da Silva, Domingos Caruso Neto, Carlos Andrade Silveira e Victor Augusto 
de Faria Morato. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer do recurso, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou parcialmente 
procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 152.521,92 (cento e cinqüenta e 
dois mil, quinhentos e vinte e um reais e noventa e dois centavos). Participaram do 
julgamento os Conselheiros Paulo Diniz, Edson Abrão da Silva, Domingos Caruso Neto, 
Carlos Andrade Silveira e Victor Augusto de Faria Morato. 
 



 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu o 
recolhimento de ICMS, através de saída de mercadorias com a utilização de carga 
tributária inferior à estabelecida pela legislação tributária, conforme apurado e 
demonstrado em Auditoria básica do ICMS, planilhas e relatórios anexos. Em 
consequência, deverá pagar o imposto omitido, mais as cominações legais. 

 
Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 11, 

inciso I, 27, 40 e 64 da Lei nº 11.651/91, tendo sido proposta a penalidade prevista no 
artigo 71, inciso IV, alínea “a”, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 
17.917/2012. 

 
O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 02/14. 

 
O sujeito passivo foi intimado para pagar a quantia exigida ou 

apresentar Impugnação em Primeira Instância, conforme documentos de fls. 10. 
 
Em sua impugnação (fls. 18/36), o sujeito passivo argui, em sede de 

preliminar, nulidade do auto de infração por insegurança na determinação da infração e 
cerceamento do direito de defesa, anexando para tanto, um laudo pericial, fazendo ainda 
alguns questionamentos a respeito do trabalho fiscal e quanto a este apontou supostos 
equívocos cometidos pelos autores na classificação de produtos. No mérito, argui ser 
indevida a autuação. Assevera que no caso em comento deveria ter sido aplicada a 
alíquota de 7%, conforme previsto no Convênio ICMS nº 128/94, que autoriza os Estados 
a estabelecer uma alíquota mínima nas saídas internas de mercadorias que compõem a 
cesta básica. Em seguida, questiona a multa aplicada, que violaria os princípios do não 
confisco, da proporcionalidade e da razoabilidade. Finaliza, requerendo que seja 
declarada a improcedência do presente auto de infração. 

 
Juntamente com a peça impugnatória foram colacionados aos autos 

documentos de fls. 37/75.  
 
Por meio do Despacho nº 504/2013 de fls. 77, o julgador singular 

determinou o encaminhamento dos autos à Delegacia Regional de Fiscalização de 
Goiânia a fim de que seja auferido a inexistência alegada incorreção na classificação de 
alguns produtos, bem como a utilização de carga tributária superior à prevista na 
legislação tributária estadual pertinente, além de outros equívocos e revisar o lançamento.  

 
Em atendimento ao Despacho supra, a autoridade fiscal revisora 

informa que tendo em vista o valor inexpressivo das omissões apuradas e o custo 
benefício para identificar os valores a serem estornados a cada período de apuração, 
sugere que este valor seja deduzido no mês de janeiro de 2009, procedimento que é mais 
benéfico ao contribuinte.  

 
Intimado do resultado da diligência (fls. 83/84), o sujeito passivo 

comparece ao processo no qual ratifica o pedido para que o documento anexo seja 
recebido como parte integrante da presente manifestação. Destaca, ainda, que afigura-se 
indispensável uma revisão de todo o lançamento.  

 
Acosta aos autos documentos de fls. 96/116. 
 



 

O julgador singular expediu o Despacho nº 050/2014 de fls.117 
determinando o encaminhamento dos autos ao NUPRE de Goiânia para que o sujeito 
passivo seja intimado a apresentar todos os demonstrativos de levantamentos e meios de 
prova que possam sofrer análise por parte da autoridade fiscal, com a confecção do 
Termo Aditivo. 

 
Intimado (fls. 118), o sujeito passivo apresenta Manifestação de fls. 

123/127 no qual reitera os argumentos expendidos anteriormente. 
 
Juntamente com a peça defensória foram colacionados aos autos 

documentos de fls. 130/140. 
 
Novo Despacho de fls. 142 determinou o encaminhamento dos autos 

à Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia para que um dos autuantes analise as 
defesas apresentadas, revisando os trabalhos nos pontos objetos de contestação do polo 
passivo, consignando em termo as alterações a serem propostas. 

 
Em atendimento ao Despacho supra, a autoridade fiscal esclarece 

que foi extraída uma cópia da planilha apresentada pelo perito e foram enumerados os 
produtos nela contidos, numa sequência de 01 a 14. Destaca, ainda, que existiram falhas 
na classificação dos produtos nos itens 01 a 03, cuja soma apontou a diferença de R$ 
3,82. Já com relação aos produtos dos itens 01 a 3,5,6 e 8 a 14, cuja soma apontou uma 
omissão de R$ 594,62. 

 
Novamente intimado do resultado da diligência (fls. 148/149), o 

sujeito passivo comparece ao processo no qual reitera que a confirmação dos erros 
demonstrados reforçam a sua tese no sentido de nulidade do auto de infração. Destaca, 
ainda, que a autoridade fiscal revisora limitou-se à análise dos erros encontrados e não de 
todo o lançamento.  

 
Sobreveio a sentença singular nº 1269/2015 de fls. 158/160, pelo 

qual o julgador decidiu pela procedência parcial do auto de infração, nos exatos termos 
propostos na última diligência fiscal realizada. Inicialmente afirma que o lançamento fiscal 
está desprovido de quaisquer das hipóteses de nulidades normatizadas pelo artigo 20 da 
Lei n° 16.469/09. Destaca, também, que foram corrigidos todos os pequenos erros pelos 
autores e que, portanto, estão suficientemente claros os demonstrativos por eles 
elaborados. 

 
Em seu Despacho nº 841/15 de fls. 161, o Representante Fazendário 

manifestou-se pela manutenção da decisão monocrática.  
 
Devidamente intimado da decisão singular (fls. 162/163), o sujeito 

passivo interpõe Recurso Voluntário às fls. 165/177 onde alega ofensa ao princípio da 
motivação e pede a nulidade da sentença singular. No, mais reitera as argumentações 
expostas anteriormente. 

 
É o Relatório.  
 
 

VOTO 

 
Apreciando o pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo, 

manifesto-me pela sua rejeição, por não ser necessário esse procedimento, já que os 



 

elementos de instrução da acusação asseguram a constituição do crédito tributário exigido 
no auto de infração.  

 
No que diz respeito a preliminar de nulidade do auto de infração por 

insegurança na determinação da infração, vejo que o procedimento da fiscalização está 
claro e preciso em relação à infração cometida pelo sujeito passivo, estando, inclusive 
demonstrada a infração em planilha que aponta os produtos que foram emitidos 
documentos fiscais com alíquota inferior a prevista na legislação. De tal maneira que 
proporcionou ao sujeito passivo a apresentar defesa com contestação dos itens que ele 
considerou indevido. Assim, percebo que a infração foi descrita e demonstrada com 
segurança pela fiscalização, por essas razões rejeito a preliminar de insegurança na 
determinação da infração. 

 
Quanto à preliminar de nulidade da sentença singular por 

cerceamento ao direito de defesa, arguida pelo sujeito passivo, manifesto-me pela sua 
rejeição, pois percebo que a referida decisão apesar de simples e objetiva abrange todos 
os pontos questionados pela defesa em sua impugnação, conforme disposto no artigo 489 
do Código de Processual Civil.   

 
Também, entendo que não procede a argumentação de que deveria 

ter sido efetuada uma revisão de todos os itens apurados pela fiscalização e não apenas 
dos que foram contestados pelo sujeito passivo, visto que o critério de revisionar os itens 
questionados é bastante eficiente para solucionar a lide, pois se o fisco se deu ao trabalho 
de proceder um levantamento minucioso demonstrando que foi calculada alíquota inferior 
da prevista na legislação tributária, esse mesmo procedimento deve adotar o impugnante 
ao contestar a planilha elaborada pela fiscalização, ou seja, o levantamento contraditando 
o feito do fisco deve ter o mesmo teor do demonstrativo que serviu de suporte para a 
lavratura do auto de infração, assim, ao meu ver, não interpreto que a revisão de apenas 
dos itens reclamados pelo sujeito passivo como ensejador de cerceamento ao direito de 
defesa. Desse modo, rejeito a preliminar de cerceamento ao direito de defesa arguida pela 
autuada. 

 

No tocante ao mérito, considero que o feito deve prosperar em parte. 
Visto que a questão fora apreciada com a devida propriedade pelo douto julgador singular 
Zenewton Rimes de Almeida, que na lapidar decisão de fls. 158/160, manifestou-se pela 
procedência parcial do feito, devo acolhê-la como razão de voto e por isto transcrevo-a 
abaixo, “in verbis”: 

“(...) Sendo assim, revistos os trabalhos e apreciados pelos 
diligenciadores todos os laudos apresentados pelo posso passivo 
considero afastados todos os supostos vícios relativamente aos 
primeiros, e, em consequência disso, acolho a proposição dos 
revisores de com relação a redução da exigência, qual seja, na 
importância de R$ 594,62. 

Neste aspecto, apenas acrescento que o benefício fiscal, isenção total, 
parcial ou redução da carga tributária, somente podem ser concedidos 
através de lei que deve ser interpretada de forma literal e, em virtude 
disso, acolho os argumentos do polo ativo nesse sentido, que não 
acolheram a extensão desse tipo de benefício quanto aos produtos 
que relatou em seus trabalhos revisionais. 

(...) 

Finalmente, sendo corrigidos todos os pequenos erros pelos autores 
e estando suficientemente claro os demonstrativos, relatórios e os 



 

anexos juntados ao procedimento por eles, friso, não inteiramente 
contestados pela impugnante em seus diversos comparecimentos 
para tal, tenho como afastados todos os indícios anulatórios do 
lançamento, tendo em vista que a defendente não procedeu nos 
termos prescritos no § 1º do artigo 19 da Lei nº 16.469/09, ao contrário 
do fisco que desde o início apresentou demonstrativos e corrigiu os 
pequenos equívocos neles cometidos. 

DISPOSITIVO 

Diante do acima exposto, dos laudos apresentados e dos trabalhos 
revisionais realizados pelos próprios autores, conheço das 
impugnações, nego-lhes provimento parcial para considerar 
procedente em parte o auto de infração, nos exatos termos propostos 
na última diligência fiscal realizada, e, em consequência, deverá ser 
reduzido o ICMS a ser exigido para a importância de R$ 152.521,92, 
acrescida das cominações legais”. 

 

Ante o exposto, voto em uníssono com meus pares, no qual rejeito o 
pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo. Também por unanimidade de votos, 
rejeito a preliminar de nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação da 
infração, e a preliminar de nulidade da sentença singular, por cerceamento ao direito de 
defesa, ambas arguidas pela empresa autuada. Quanto ao mérito, conheço do recurso, 
nego-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou parcialmente 
procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 152.521,92 (cento e cinquenta e 
dois mil, quinhentos e vinte e um reais e noventa e dois centavos). 

 
 

Sala das sessões, em 01 de junho de 2016. 
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ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 07 de julho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Márcio Nogueira Pedra, Nislene Alves Borges e Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Márcio Nogueira Pedra, 
Jorge Antônio Bezerra Oliveira e Mauricio Ribeiro de Paiva. E, por maioria de votos, 
rejeitar a preliminar de exclusão do solidário da lide, arguida pela autuada. Foram 
vencedores os Conselheiros Márcio Nogueira Pedra e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. 
Vencido o Conselheiro Mauricio Ribeiro de Paiva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O auto de infração contém acusação de que o contribuinte realizou 
saídas internas de mercadorias com débitos a menor do ICMS, pois utilizou alíquotas 
inferiores à devida ou reduziu indevidamente a base de cálculo cumulativamente, 
correspondendo a uma tributação final inferior à prevista na legislação, conforme 
demonstrativo da Auditoria Básica do  ICMS do exercício de 2010, planilhas explicativas 
de resumo do imposto registrado a menor, informações das operações fiscais em arquivos 
magnéticos, tipo 54, em PDF e demais documentos . Está sendo cobrado  o imposto, 
correspondente à diferença, na importância de R$ 28.131,20 juntamente com penalidade e 
acréscimos legais. Para todos os fins legais e com fulcro no § 2º, do artigo 19, Decreto nº 
6.930, de 09 de junho de 2009, adoto o relatório constante da sentença  nº 1059/2016 , de 
fls 135 , que abaixo transcrevo :  

 
“Consta dos presentes autos que o sujeito passivo realizou saídas de 

mercadorias com débito a menor do ICMS, ter utilizado alíquotas inferiores à devida e/ou 
reduzindo a base de cálculo, resultando em uma tributação inferior a prevista na legislação 



 

tributária, conforme apurado pela Auditoria Básica do ICMS relativa ao exercício de 2010, 
planilhas explicativas e informações das operações fiscais em Arquivo Magnético, Tipo 54 
e documentos anexos. Em consequência, é reclamado o pagamento do imposto no 
montante de R$ 28.131,21 (vinte e oito mil, cento e trinta e um reais e vinte e um 
centavos), mais acréscimos legais. 

 
Foram indicados como infringidos os arts. 11, 27, e 64, da Lei nº 

11.651/91 c/c art. 1º, do Anexo IX, do Dec. 4.852/97. Proposta a aplicação da multa 
prevista no art. 71, IV, “A”, do CTE, com redação da Lei nº 17.519/2011.  

 
Para instrução processual, juntou-se ao feito: anexo estruturado – 

detalhamento do crédito tributário; o anexo estruturado – descritivo complementar da 
ocorrência; a Auditoria Básica do ICMS, em que na parte 3/3 – Conclusão - vislumbram-se 
os valores de ICMS omitido decorrente de outros débitos de ofício, acompanhada do 
Demonstrativo Auxiliar – Outros Débitos de Ofício, com o detalhamento dos débitos 
respectivos; demonstrativo das saídas com lançamentos de imposto a menor relativo as 
notas fiscais Mod. 01, Série 2; termo de copiagem e autenticação de arquivo eletrônico; 
termo de autenticação de livro fiscal; cópias do livro registro de saídas e apuração do 
ICMS; intimação e aviso de recebimento de postagem - AR. 

 
 
Foi indicado como solidário NILSON ALVES DE ASSIS na condição  

e sócio-administrador, por ter concorrido para a prática da infração nos termos do art. 45, 
XII, do CTE. 

 
Intimados regularmente, o sujeito passivo principal e solidário, 

comparecem tempestivamente aos autos e apresentam impugnação em peça única. 
Alegam em preliminar a nulidade do auto de infração por cerceamento ao direito de defesa 
e ilegitimidade passiva solidária do sócio-administrador. E que a autoridade fiscal não 
demonstrou quais foram as notas fiscais e onde estão as supostas irregularidades. Que 
ante a impossibilidade de confrontar a auditoria realizada comos documentos fiscais 
requer seja declarada a nulidade do auto de infração e a improcedência do auto de 
infração. 

 
Ao analisar os fatos e as provas juntados aos autos pela impugnante, 

objetivando a busca da verdade material, deliberei por converter o julgamento em 
diligência para que o autor do procedimento fizesse a juntada aos autos dos arquivos 
citados no histórico da autuação e na nota explicativa (arquivos magnéticos, tipo 54, em 
PDF), ou a cópia das notas fiscais que fundamentaram a ação fiscal. Considerando que a 
planilha juntada aos autos “SAÍDAS COM LANÇAMENTO DE IMPOSTOS A MENOR 
NOTAS FISCAIS ELETRONICAS” não demonstrou de forma clara as informações, 
considerando a ausência de identificação das notas fiscais, e descrição das mercadorias, 
foi sugerida a elaboração de novo demonstrativo. 

 
A autoridade fiscal diligente informa que refez a auditoria referente as 

operações fiscais de saída, com inclusão dos cálculos das alíquotas e reduções da base 
de cálculo, os quais foram gravados em mídia digital junto com as informações do 
SINTEGRA, conforme recibo de entrega de relatórios digitais às fls. 124 e mídia CD-R 
colacionada ao auto de infração de nº 4011300984895 às fls. 66. 

 
Intimado a se manifestar sobre a revisão realizada, o sujeito passivo 

comparece novamente aos autos, afirmando que tem direito ao benefício da redução da 
base de cálculo por ser empresa do ramo atacadista e que foram incluídas 



 

equivocadamente no levantamento, mercadorias que à época da ocorrência do fato 
gerador estavam sujeitas ao regime da substituição tributária. 

 
Retornam os autos, devidamente instruídos para julgamento.” 
 
 
Em seguimento ao relatório, informo que o Julgador singular, após 

afastamento das preliminares, decidiu pela procedência do lançamento.  
 
Inconformados com a sentença singular condenatória, os sujeitos 

passivos, em peça conjunta, interpuseram recurso voluntário. Iniciam seu recurso arguindo 
preliminares de insegurança na determinação da infração e de cerceamento do direito de 
defesa. Alegam que a acusação está fundada em análises superficiais e frágeis. O Fisco 
não teria demonstrado quais as notas fiscais emitidas com a tributação a menor. Caberia à 
Fiscalização indicar a origem das supostas irregularidades apontadas.  

 
Os recorrentes também arguem a ilegitimidade passiva do sócio 

administrador, NILSON ALVES DE ASSIS. Afirmam que não se comprovou ter o solidário 
agido com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, consoante 
determinação do artigo 135, CTN.  

 
No mérito, afirma que,  após a realização de diligência, observa-se 

que a auditoria não considerou a condição de atacadista do contribuinte, para o efeito de 
redução de base de cálculo e aplicação de alíquota a menor. A redução da base de 
cálculo está prevista no inciso VIII, artigo 8º, Anexo IX, RCTE. Também reclama da 
inclusão no lançamento de produtos que, à época dos fatos geradores, estariam incluídos 
no regime de substituição tributária, não se submetendo a tributação na saída por já ter 
sido antecipado o imposto. Pede a improcedência do lançamento.   

 
É o relatório.  
 
 

VOTO 
 
 
Com relação às preliminares de insegurança na determinação da 

infração e de cerceamento ao direito de defesa, entendo que eventuais deficiências do 
auto de infração foram corrigidas com a realização de diligência, determinada pelo ilustre 
Julgador singular. A este respeito, assim se manifestou o Julgador :  

 
“Ao analisar os fatos e as provas juntados aos autos pela 

impugnante, objetivando a busca da verdade material, deliberei por converter o julgamento 
em diligência para que o autor do procedimento fizesse a juntada aos autos dos arquivos 
citados no histórico da autuação e na nota explicativa (arquivos magnéticos, tipo 54, em 
PDF), ou a cópia das notas fiscais que fundamentaram a ação fiscal. Considerando que a 
planilha juntada aos autos “SAÍDAS COM LANÇAMENTO DE IMPOSTOS A MENOR 
NOTAS FISCAIS ELETRONICAS” não demonstrou de forma clara as informações, 
considerando a ausência de identificação das notas fiscais, e descrição das mercadorias, 
foi sugerida a elaboração de novo demonstrativo. 

 
A autoridade fiscal diligente informa que refez a auditoria referente às 

operações fiscais de saída, com inclusão dos cálculos das alíquotas e reduções da base 
de cálculo, os quais foram gravados em mídia digital junto com as informações do 



 

SINTEGRA, conforme recibo de entrega de relatórios digitais às fls. 124 e mídia CD-R 
colacionada ao auto de infração de nº 4011300984895 às fls. 66.” 

 
Mais à frente, em sua sentença, o Julgador assim se expressa:  
 
“Colocados os autos em diligência foram sanadas as irregularidades 

apresentadas pela impugnante, que poderiam cercear o seu direito a ampla defesa, não 
verifico portanto, nenhuma das hipóteses de nulidade estampadas no art. 20, da Lei 
16.469/09.” 

 
O Digno Julgador tem toda a razão. Após a diligência, ficaram 

afastados os motivos que sustentavam as arguições das preliminares. Observe-se que tal 
ocorreu ainda em primeira instância, com a intimação do contribuinte, após a diligência, 
renovando-se o prazo para sua manifestação. Observe-se ainda que ao contribuinte foi 
entregue a mídia CD-R, com todas as informações, conforme recibo de entrega de 
relatórios digitais às fls 124. A mídia digital foi juntada ao presente processo, a pedido da 
Representação Fazendária, conforme termo de fls 160. Assim, rejeito as preliminares de 
insegurança na determinação da infração e de cerceamento ao direito de defesa.  

 
Com relação ao pedido de exclusão do solidário NILSON ALVES DE 

ASSIS, deixo de acolher a pretensão da defesa, posto que, conforme se verifica pela cópia 
do contrato social, fls 97, o solidário apontado exerce função de gerência na sociedade, 
estando , portanto, caracterizada sua responsabilidade solidária pelo pagamento dos 
débitos indicados no lançamento.  

 
Como se sabe, a pessoa jurídica é uma  ficção legal. Todos os seus 

atos se materializam pela ação dos seus administradores. Assim, é através de seus sócios 
gerentes que a empresa atua no mundo comercial, financeiro, jurídico e econômico. A 
legislação tributária, e no presente caso nos referimos ao Código Tributário Estadual (Lei 
nº 11.651/1991), através do  art. 45, inciso XII, estabelece a regra  de que são 
solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na operação ou prestação as 
pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal, especialmente os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou 
prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem 
responsáveis.  

 
Com essas considerações, entendo que a indicação de NILSON 

ALVES DE ASSIS como solidário atende ao disposto na legislação tributária , situação que 
impõe a sua manutenção  na lide. 

 
No mérito, o recorrente afirma que a auditoria não considerou a 

condição de atacadista do contribuinte, para o efeito de redução de base de cálculo e 
aplicação de alíquota a menor. A redução da base de cálculo está prevista no inciso VIII, 
artigo 8º, Anexo IX, RCTE. Além disso, também reclama da inclusão no lançamento de 
produtos que, à época dos fatos geradores, estariam incluídos no regime de substituição 
tributária, não se submetendo a tributação na saída por já ter sido antecipado o imposto. 

 
No que se refere à suposta não aplicação de benefício fiscal a que o 

contribuinte teria direito, é bem de ver que a redução da base de cálculo  prevista no inciso 
VIII, artigo 8º, Anexo IX, RCTE, submete-se a condições estabelecidas no próprio 
dispositivo e na Instrução Normativa nº 899/08 – GSF, de 15 de maio de 2008. O 
recorrente não aponta nenhuma operação em que estariam  reunidas todas as condições 



 

para usufruir  do benefício e que foi indevidamente tributada pelo Fisco. O mesmo se 
aplica quanto à afirmação de inclusão no lançamento de produtos que, à época dos fatos 
geradores, estariam incluídos no regime de substituição tributária. O recorrente não indica 
que operações seriam estas, o que me leva a concluir como o Julgador singular que assim 
se manifestou :  

 
“A manifestação do impugnante não traz nenhum elemento novo 

para apreciação, tratando-se de meras alegações, por falta de elementos probatórios 
consistentes, e sem se ater ao cerne da questão, que é a utilização de alíquotas inferiores 
a devida e a adoção de base de cálculo inferior à prevista na lei, de forma a causar 
omissão de pagamento de ICMS...” 

 
Isto posto, rejeito as preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, por 
insegurança na determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa, rejeito a 
preliminar de exclusão do solidário da lide, arguida pela autuada e no mérito, conheço do 
recurso e nego-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões, em 10 de agosto de 2016. 
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EMENTA: Preliminares. Insegurança na determinação da 
infração e cerceamento ao direito de defesa. Não acolhidas. 
Decisão unânime. Preliminar de exclusão do solidário da lide. 
Não acolhida. Decisão por maioria. ICMS. Obrigação principal. 
Auditoria Básica do ICMS. Omissão de pagamento do ICMS em 
decorrência de tributação a menor. Procedência. Decisão 
unânime. 1. O processo em conformidade com as normas 
procedimentais, sem vícios ou anomalias, com obediência aos 
princípios do contraditório e da ampla defesa, não padece de 
vício de nulidade. 2. Deve ser mantido na lide o solidário que 
concorreu para a prática dos atos irregulares constatados pela 
fiscalização. 3. Não havendo manifestação objetiva da defesa, 
apontando erros nos levantamentos ou apresentando prova que 
afaste a acusação fiscal, o auto de infração deve ser julgado 
procedente. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 07 de julho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Márcio Nogueira Pedra, Nislene Alves Borges e Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Márcio Nogueira Pedra, 
Jorge Antônio Bezerra Oliveira e Mauricio Ribeiro de Paiva. E, por maioria de votos, 
rejeitar a preliminar de exclusão do solidário da lide, arguida pela autuada. Foram 
vencedores os Conselheiros Márcio Nogueira Pedra e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. 
Vencido o Conselheiro Mauricio Ribeiro de Paiva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O auto de infração contém acusação de que o contribuinte realizou 
saídas internas de mercadorias com débitos a menor do ICMS, pois utilizou alíquotas 
inferiores à devida ou reduziu indevidamente a base de cálculo cumulativamente, 
correspondendo a uma tributação final inferior à prevista na legislação, conforme 
demonstrativos das Auditorias Básicas do  ICMS dos exercícios de 2011 e 2012, planilhas 
explicativas de resumo do imposto registrado a menor, informações das operações fiscais 
em arquivos magnéticos, tipo 54, em PDF e demais documentos . Está sendo cobrado  o 
imposto, correspondente à diferença, na importância de R$ 15.657,45 juntamente com 
penalidade e acréscimos legais. Para todos os fins legais e com fulcro no § 2º, do artigo 
19, Decreto nº 6.930, de 09 de junho de 2009, adoto o relatório constante da sentença  nº 
1061/2016 , de fls 123 , que abaixo transcrevo :  

 
 
 
“Consta dos presentes autos que o sujeito passivo realizou saídas de 



 

mercadorias com débito a menor do ICMS, ter utilizado alíquotas 
inferiores à devida e/ou reduzindo a base de cálculo, resultando em uma tributação inferior 
a prevista na legislação tributária, conforme apurado pela Auditoria Básica do ICMS 
relativa aos exercícios de 2011 e 2012, planilhas explicativas e informações das 
operações fiscais em Arquivo Magnético, Tipo 54 e documentos anexos. Em 
consequência, é reclamado o pagamento do imposto no montante de R$ 15.657,45 
(quinze mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e quarenta e cinco centavos), mais 
acréscimos legais. 

 
Foram indicados como infringidos os arts. 11, 27, e 64, da Lei nº 

11.651/91 c/c art. 1º, do Anexo IX, do Dec. 4.852/97. Proposta a aplicação da multa 
prevista no art. 71, IV, “A”, do CTE, com redação da Lei nº 17.519/2011. 

 
Para instrução processual, juntou-se ao feito: anexo estruturado –

detalhamento do crédito tributário; o anexo estruturado – descritivo complementar da 
ocorrência; a Auditoria Básica do ICMS, em que na parte 3/3 – Conclusão - vislumbram-se 
os valores de ICMS omitido decorrente de outros débitos de ofício, acompanhada do 
Demonstrativo Auxiliar – Outros Débitos de Ofício, com o detalhamento dos débitos 
respectivos; demonstrativo das saídas com lançamentos de imposto a menor relativo as 
notas fiscais Mod. 01, Série 2; termo de copiagem e autenticação de arquivo eletrônico; 
termo de autenticação de livro fiscal; cópias do livro registro de saídas e apuração do 
ICMS; intimação e aviso de recebimento de postagem - AR. 

 
Foi indicado como solidário NILSON ALVES DE ASSIS na condição 

de sócio-administrador, por ter concorrido para a prática da infração nos termos do art. 45, 
XII, do CTE. 

 
Intimados regularmente, o sujeito passivo principal e solidário, 

comparecem tempestivamente aos autos e apresentam impugnação em peça única. 
Alegam em preliminar a nulidade do auto de infração por cerceamento ao direito de defesa 
e ilegitimidade passiva solidária do sócio-administrador. E que a autoridade fiscal não 
demonstrou quais foram as notas fiscais e onde estão as supostas irregularidades. Que 
ante a impossibilidade de confrontar a auditoria realizada com os documentos fiscais 
requer seja declarada a nulidade do auto de infração e a improcedência do auto de 
infração. 

 
Ao analisar os fatos e as provas juntados aos autos pela impugnante, 

objetivando a busca da verdade material, deliberei por converter o julgamento em 
diligência para que o autor do procedimento fizesse a juntada aos autos dos arquivos 
citados no histórico da autuação e na nota explicativa (arquivos magnéticos, tipo 54, em 
PDF), ou a cópia das notas fiscais que fundamentaram a ação fiscal. Considerando que a 
planilha juntada aos autos “SAÍDAS COM LANÇAMENTO DE IMPOSTOS A MENOR 
NOTAS FISCAIS ELETRONICAS” não demonstrou de forma clara as informações, 
considerando a ausência de identificação das notas fiscais, e descrição das mercadorias, 
foi sugerida a elaboração de novo demonstrativo. 

 
A autoridade fiscal diligente informa que refez a auditoria referente às 

operações fiscais de saída, com inclusão dos cálculos das alíquotas e reduções da base 
de cálculo, os quais foram gravados em mídia digital junto com as informações do 
SINTEGRA, conforme recibo de entrega de relatórios digitais às fls. 112 e mídia CD-R 
colacionada ao auto de infração de nº 4011300984895 às fls. 66. 

 



 

Intimado a se manifestar sobre a revisão realizada, o sujeito passivo 
comparece novamente aos autos, afirmando que tem direito ao benefício da redução da 
base de cálculo por ser empresa do ramo atacadista e que foram incluídas 
equivocadamente no levantamento, mercadorias que à época da ocorrência do fato 
gerador estavam sujeitas ao regime da substituição tributária. 

 
Retornam os autos, devidamente instruídos para julgamento.” 
 
Em seguimento ao relatório, informo que o Julgador singular, após 

afastamento das preliminares, decidiu pela procedência do lançamento.  
 
Inconformados com a sentença singular condenatória, os sujeitos 

passivos, em peça conjunta, interpuseram recurso voluntário. Iniciam seu recurso arguindo 
preliminares de insegurança na determinação da infração e de cerceamento do direito de 
defesa. Alegam que a acusação está fundada em análises superficiais e frágeis. O Fisco 
não teria demonstrado quais as notas fiscais emitidas com a tributação a menor. Caberia à 
Fiscalização indicar a origem das supostas irregularidades apontadas.  

 
Os recorrentes também arguem a ilegitimidade passiva do sócio 

administrador, NILSON ALVES DE ASSIS. Afirmam que não se comprovou ter o solidário 
agido com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, consoante 
determinação do artigo 135, CTN.  

 
No mérito, afirma que,  após a realização de diligência, observa-se 

que a auditoria não considerou a condição de atacadista do contribuinte, para o efeito de 
redução de base de cálculo e aplicação de alíquota a menor. A redução da base de 
cálculo está prevista no inciso VIII, artigo 8º, Anexo IX, RCTE. Também reclama da 
inclusão no lançamento de produtos que, à época dos fatos geradores, estariam incluídos 
no regime de substituição tributária, não se submetendo a tributação na saída por já ter 
sido antecipado o imposto. Pede a improcedência do lançamento.   

 
É o relatório.  
 
 

VOTO 
 
 
Com relação às preliminares de insegurança na determinação da 

infração e de cerceamento ao direito de defesa, entendo que eventuais deficiências do 
auto de infração foram corrigidas com a realização de diligência, determinada pelo ilustre 
Julgador singular. A este respeito, assim se manifestou o Julgador :  

 
“Ao analisar os fatos e as provas juntados aos autos pela 

impugnante, objetivando a busca da verdade material, deliberei por converter o julgamento 
em diligência para que o autor do procedimento fizesse a juntada aos autos dos arquivos 
citados no histórico da autuação e na nota explicativa (arquivos magnéticos, tipo 54, em 
PDF), ou a cópia das notas fiscais que fundamentaram a ação fiscal. Considerando que a 
planilha juntada aos autos “SAÍDAS COM LANÇAMENTO DE IMPOSTOS A MENOR 
NOTAS FISCAIS ELETRONICAS” não demonstrou de forma clara as informações, 
considerando a ausência de identificação das notas fiscais, e descrição das mercadorias, 
foi sugerida a elaboração de novo demonstrativo. 

 



 

A autoridade fiscal diligente informa que refez a auditoria referente às 
operações fiscais de saída, com inclusão dos cálculos das alíquotas e reduções da base 
de cálculo, os quais foram gravados em mídia digital junto com as informações do 
SINTEGRA, conforme recibo de entrega de relatórios digitais às fls. 112 e mídia CD-R 
colacionada ao auto de infração de nº 4011300984895 às fls. 66.” 

 
Mais à frente, em sua sentença, o Julgador assim se expressa:  
 
“Colocados os autos em diligência foram sanadas as irregularidades 

apresentadas pela impugnante, que poderiam cercear o seu direito a ampla defesa, não 
verifico, portanto, nenhuma das hipóteses de nulidade estampadas no art. 20, da Lei 
16.469/09.” 

 
O Digno Julgador tem toda a razão. Após a diligência, ficaram 

afastados os motivos que sustentavam as arguições das preliminares. Observe-se que tal 
ocorreu ainda em primeira instância, com a intimação do contribuinte, após a diligência, 
renovando-se o prazo para sua manifestação. Observe-se ainda que ao contribuinte foi 
entregue a mídia CD-R, com todas as informações, conforme recibo de entrega de 
relatórios digitais às fls 112. A mídia digital foi juntada ao presente processo, a pedido da 
Representação Fazendária, conforme termo de fls 148. Assim, rejeito as preliminares de 
insegurança na determinação da infração e de cerceamento ao direito de defesa.  

 
Com relação ao pedido de exclusão do solidário NILSON ALVES DE 

ASSIS, deixo de acolher a pretensão da defesa, posto que, conforme se verifica pela cópia 
do contrato social, fls 76, o solidário apontado exerce função de gerência na sociedade, 
estando , portanto, caracterizada sua responsabilidade solidária pelo pagamento dos 
débitos indicados no lançamento.  

 
Como se sabe, a pessoa jurídica é uma  ficção legal. Todos os seus 

atos se materializam pela ação dos seus administradores. Assim, é através de seus sócios 
gerentes que a empresa atua no mundo comercial, financeiro, jurídico e econômico. A 
legislação tributária, e no presente caso nos referimos ao Código Tributário Estadual (Lei 
nº 11.651/1991), através do  art. 45, inciso XII, estabelece a regra  de que são 
solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na operação ou prestação as 
pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal, especialmente os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou 
prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem 
responsáveis.  

 
Com essas considerações, entendo que a indicação de NILSON 

ALVES DE ASSIS como solidário atende ao disposto na legislação tributária , situação que 
impõe a sua manutenção  na lide. 

 
No mérito, o recorrente afirma que a auditoria não considerou a 

condição de atacadista do contribuinte, para o efeito de redução de base de cálculo e 
aplicação de alíquota a menor. A redução da base de cálculo está prevista no inciso VIII, 
artigo 8º, Anexo IX, RCTE. Além disso, também reclama da inclusão no lançamento de 
produtos que, à época dos fatos geradores, estariam incluídos no regime de substituição 
tributária, não se submetendo a tributação na saída por já ter sido antecipado o imposto. 

 
No que se refere à suposta não aplicação de benefício fiscal a que o 

contribuinte teria direito, é bem de ver que a redução da base de cálculo  prevista no inciso 



 

VIII, artigo 8º, Anexo IX, RCTE, submete-se a condições estabelecidas no próprio 
dispositivo e na Instrução Normativa nº 899/08 – GSF, de 15 de maio de 2008. O 
recorrente não aponta nenhuma operação em que estariam  reunidas todas as condições 
para usufruir  do benefício e que foi indevidamente tributada pelo Fisco. O mesmo se 
aplica quanto à afirmação de inclusão no lançamento de produtos que, à época dos fatos 
geradores, estariam incluídos no regime de substituição tributária. O recorrente não indica 
que operações seriam estas, o que me leva a concluir como o Julgador singular que assim 
se manifestou :  

 
“A manifestação do impugnante não traz nenhum elemento novo 

para apreciação, tratando-se de meras alegações, por falta de elementos probatórios 
consistentes, e sem se ater ao cerne da questão, que é a utilização de alíquotas inferiores 
a devida e a adoção de base de cálculo inferior à prevista na lei, de forma a causar 
omissão de pagamento de ICMS...” 

 
Isto posto, rejeito as preliminares de nulidade da peça básica, 

arguidas pela autuada, por insegurança na determinação da infração e por cerceamento 
do direito de defesa, rejeito a preliminar de exclusão do solidário da lide, arguida pela 
autuada, e no mérito, conheço do recurso e nego-lhe provimento para confirmar a 
sentença singular que considerou procedente o auto de infração.  
 

 
 

Sala das sessões, em 10 de agosto de 2016. 
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Matéria: Auditoria básica do ICMS (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01245/16 
 
Relator: Conselheiro Renato Moraes Lima 
 

 
EMENTA: Processual. Pedido de exclusão de solidários. 
Rejeitado. Pedido de diligência. Rejeitado. Mérito. ICMS. 
Obrigação principal. Falta de pagamento de imposto. Apuração 
irregular do imposto no livro Registro de Apuração do ICMS. 
Procedência do auto de infração. 
 
1. A inserção de dado escritural viciado visando a redução de 
tributo caracteriza crime (Lei n.º 8.137/90, Art. 1.º, II), e, nesse 
caso, crime próprio ao mesmo atribuído, com que executa 
prática de infração à legislação tributária, ficando solidariamente 
obrigado ao pagamento do ICMS devido e demais acréscimos 
legais (CTE, Art. 45, XIII). 
 
2. A ilicitude escritural visando redução de tributo implica 
necessariamente que os mandantes sejam os gestores da 
empresa envolvida, o que leva esses gestores a serem 
solidariamente obrigados ao pagamento do ICMS devido e 
demais acréscimos legais (CTE, Art. 45, XII). 
 
3. Indefere-se pedido de diligência, sendo desnecessário esse 
procedimento. 
 
4. Na apuração do ICMS, a consignação de saldo credor do 
período anterior indevido na composição do montante do 
crédito do imposto para compensação com o montante do 
débito do imposto, implica em omissão de imposto, declarando-
se procedente o auto de infração que exige o tributo omitido. 
Trata-se de débito de ofício. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de novembro de 2014, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência formulado pela autuada. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Renato Moraes Lima, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, José Pereira 
D"Abadia e Rodolfo Ramos Caiado. Quanto ao mérito, maioria de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Renato Moraes Lima, 
Mário de Oliveira Andrade e Rodolfo Ramos Caiado. Vencidos os Conselheiros Edson 
Abrão da Silva e José Pereira D"Abadia que votaram pela improcedência da inicial. E, por 
maioria de votos, não acolher a preliminar de exclusão da lide dos sujeitos passivos 
solidários CONTROLLER CONTABILIDADE LTDA, JOSLEY DA SILVA PEREIRA e 
CLEISON ARLIS PEREIRA, arguida pelo Conselheiro Edson Abrão da Silva. Foram 
vencedores os Conselheiros Renato Moraes Lima, Mário de Oliveira Andrade e Rodolfo 
Ramos Caiado. Vencidos os Conselheiros Edson Abrão da Silva e José Pereira D'Abadia. 
 



 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal nos presentes autos é de falta de pagamento do 
ICMS no valor de R$ 24.494,97 (vinte e quatro mil, quatrocentos e noventa e quatro reais 
e noventa e sete centavos) em abril/2009, por ter a empresa autuada, na apuração do 
imposto daquele mês, na parte relativa a crédito do imposto, consignado o valor citado no 
campo 009 – SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR, sendo, entretanto, ZERO o 
valor do Saldo Credor a Transportar Para o Período Seguinte havido na apuração do 
período anterior, isto é, na apuração de março/2009. 

 
São citados como infringidos o CTE, Arts. 56, I, e 64, e o RCTE, Art. 

67, I. É proposta a pena prevista no CTE, Art. 71, III, “c”. 
 
Instruem os autos, dentre outros documentos, o Detalhamento do 

Crédito Tributário, fls. 3; a Auditoria Básica do ICMS, fls. 7 a 10; e páginas do livro 
Registro de Apuração do ICMS contendo a apuração de abril/2009, fls. 19 a 21. 

 
Foram arrolados como solidários CLEISON ARLIS PEREIRA, fls. 05, 

e JOSLEY DA SILVA PEREIRA, fls. 06, ambos sócios administradores da empresa 
autuada, conforme disposto no contrato social, fls. 13, Cláusula 04, bem como no espelho 
cadastral, fls.  17. Foi também arrolada como solidária a empresa contábil CONTROLLER 
CONTABILIDADE LTDA., CNPJ 02.172.510/0001-71, de Uberlândia, MG, fls. 04, 
responsável técnica pela escrituração da autuada, também conforme espelho cadastral de 
fls. 17. 

 
Intimados os ocupantes do polo passivo, sendo a empresa sujeito 

passivo direto por carta com AR, e todos os solidários, por não lograr êxito nessa 
modalidade, intimados por edital, fls. 22 a 31, tornam-se estes últimos revéis, fls. 54, 
apresentando peça de impugnação a empresa sujeito passivo direto, fls. 34 a 36, onde é 
alegada nulidade por insegurança na determinação da infração por entender não tipificada 
a ocorrência descrita pela fiscalização na legislação citada para fundamentação do auto 
de infração. 

 
Em termos meritórios, alega que não ocorreu lançamento indevido de 

saldo credor e que oportunamente apresentaria a documentação fiscal probante, pedindo, 
por isso, o julgado de improcedência. Pede, ainda, diligência para comprovado o que se 
afirma no pedido meritório de improcedência. 

 
O julgado singular, fls. 57 a 59, é de rejeição da arguição de nulidade 

por insegurança na determinação da infração sob o entendimento de que há absoluta 
clareza no trabalho fiscal, sendo atendido todos os requisitos do CTN, Art. 142 e Lei 
16.469/2009, Art. 8.º. 

 
Nega o pedido de remessa dos autos em diligência sob a alegação 

de que nada foi trazido aos autos que pudesse minimamente justificas tal fato, 
comentando que para tal bastaria trazer fotocópia do LRAICMS de março/2009, o que já 
poderia demonstrar o mesmo saldo a transportar para o período seguinte. 

 
Quanto ao mérito, julga o feito procedente por entender que trouxe 

alegações no vazio, sem absolutamente nenhuma comprovação, que, entretanto, seria 
muito fácil de ser efetuada. 

 
Recurso Voluntário. 



 

 
Intimados os ocupantes do polo passivo, fls. 60 a 62, foram 

peremptos os solidários, fls. 63, comparecendo aos autos com peça recursal apenas a 
empresa autuada, fls. 66 a 74, em que alega, em termos de (1.) mérito apenas que (1.1.) 
não ocorreu lançamento indevido de saldo credor ao período seguinte, para o que cabe o 
julgado de improcedência, bem como que a (1.2.) multa cominada é confiscatória. Por não 
ter ocorrido tal lançamento indevido de um mês ao mês sequente, pede, adicionalmente, a 
(2.) remessa dos autos em diligência. 

 
Na sessão de julgamento, o Conselheiro Edson Abrão da Silva 

arguiu a preliminar de exclusão da lide dos sujeitos passivos solidários CONTROLLER 
CONTABILIDADE LTDA, JOSLEY DA SILVA PEREIRA e CLEISON ARLIS PEREIRA.  

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Pedido de remessa dos autos em diligência. 
 
Inicialmente há um pedido de remessa dos autos em diligência uma 

vez que afirme a recorrente que não ocorreu o indevido lançamento do saldo credor no 
transporte do mês de março para o mês de abril/2009 que é objeto da acusação fiscal. 
Note-se, contudo, que tal dúvida seria muito fácil de resolver, e o próprio julgador singular 
já se manifestou sobre ela: bastaria a parte defendente juntar aos autos fotocópia das 
folhas do LRAICMS de março/2009 que demonstrasse o saldo credor de R$ 24.494,97 a 
transportar para o período seguinte. Provavelmente nem demandaria remessa dos autos 
em diligência, mas ao invés disso, a recorrente alega e nada prova, o que justifica a 
rejeição desse pedido de remessa dos autos em diligência, que se deu por unanimidade. 

 
Pedido meritório de improcedência. 
 
Quanto ao mérito, à mesma alegação feita pela recorrente, de que 

não ocorreu o indevido lançamento do saldo credor no transporte do mês de março para o 
mês de abril/2009, cabendo o julgado de improcedência, resta a mesma resposta, ou seja, 
a de que sem provas nos autos, mantém-se intocada a acusação de que o crédito de R$ 
24.494,97 supostamente transferido não tem nenhum respaldo na escrituração do mês 
anterior, que justificou o pensamento majoritário dos Srs. Conselheiros pela 
CONFIRMAÇÃO DO JULGADO SINGULAR DE PROCEDÊNCIA do feito, salientando que 
se trata de débito de ofício. 

 
Confiscatoriedade da multa cominada. Ainda no tocante ao mérito, foi 

reclamada a confiscatoriedade da norma, entretanto esse é um tema que foge ao limite da 
apreciação cabível no processo administrativo. Não há como ser administrativamente 
apreciada a norma em abstrato, sendo matéria reservada ao Poder Judiciário. Verifica-se, 
entretanto, subsunção do fato à norma, pois o tipo penal é o do CTE, Art. 71, III, “c”, que 
trata de multa de 100% do valor do imposto registrado em livro próprio (assim o foi, no 
Livro de Registro de Saídas), mas não apurado da forma regulamentar (o que de fato 
ocorreu, pois quando da apuração deu-se a superveniência de um montante de crédito de 
R$ 24.494,97, supostamente originado do mês anterior, mas que não ficou comprovado). 
Nada há a reparar quanto à pena cominada. 

 
Pedido de exclusão dos solidários. 
 



 

Vencidas as alegações recursais, resta apenas apreciar a preliminar 
de exclusão dos solidários da lide, arguída pelo Conselheiro Edson Abrão da Silva, antes, 
porém, necessário se faz melhor caracterizar o grau da ilicitude cometida. 

 
Analisando-se o fato alegado na acusação fiscal à luz da Lei dos 

Crimes Contra a Ordem Tributária, isto é, escriturar na apuração do ICMS de abril/2009 o 
valor de R$ 24.494,97 como se fosse saldo credor oriundo do mês anterior sem, 
entretanto, qualquer respaldo, observa-se que o tipo penal em que o mesmo se enquadra 
é o previsto no art. 1.º, II, cuja pena prevista é de reclusão (é o mais severo, sendo 
possível até regime inicial fechado), não se enquadrando em nenhum dos tipos descritos 
nos incisos do art. 2.º, que, mais brandos, têm pena inicial necessariamente em regime 
semi-aberto (detenção). 

 
Lei n.º 8.137/90, Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou 

reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as 
seguintes condutas: (Vide Lei nº 9.964, de 10.4.2000) 

II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo 
operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei 
fiscal; 

Pena - reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa. 
 
Art. 2° Constitui crime da mesma natureza: (Vide Lei nº 9.964, de 10.4.2000) 
I - fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou 

empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento 
de tributo; 

II - deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, 
descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e 
que deveria recolher aos cofres públicos; 

III - exigir, pagar ou receber, para si ou para o contribuinte beneficiário, qualquer 
percentagem sobre a parcela dedutível ou deduzida de imposto ou de 
contribuição como incentivo fiscal; 

IV - deixar de aplicar, ou aplicar em desacordo com o estatuído, incentivo fiscal ou 
parcelas de imposto liberadas por órgão ou entidade de desenvolvimento; 

V - utilizar ou divulgar programa de processamento de dados que permita ao 
sujeito passivo da obrigação tributária possuir informação contábil diversa 
daquela que é, por lei, fornecida à Fazenda Pública. 

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. 
 
Uma vez que caracterizada a ilicitude cometida como crime contra a 

ordem tributária, e em um dos tipos mais graves, apenados com reclusão, passa-se à 
análise da concretude ou não de corresponsabilidade das partes arroladas como 
solidárias, que justifique a manutenção ou exclusão da lide. 

 
Pedido de exclusão da empresa contábil. 
 
A empresa contábil CONTROLLER CONTABILIDADE LTDA., CNPJ 

02.172.510/0001-71, de Uberlândia, MG, que é a responsável técnica pela escrituração da 
empresa autuada, fica, por essa razão, sendo a executora da ilicitude citada. 
Sabidamente, na seara do Direito Penal, os crimes que somente podem ser cometidos por 
profissionais são chamados de “crimes próprios” (é claro que há também crimes próprios 
cometidos por pessoas em virtude de outras circunstâncias que não a profissional). Uma 
vez que só o contador / empresa contábil que seja responsável técnico pela escrituração 
de uma empresa pode escriturar seus livros, a escrituração fraudulenta de um crédito 



 

inexistente de imposto visando à sonegação é crime próprio a este atribuído. A empresa 
de contabilidade foi arrolada com base CTE, Art. 45, XIII: 

 
CTE, Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 

operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 

 
XIII - com o contribuinte ou o substituto tributário, a pessoa que por seus atos ou 

omissões concorra para a prática de infração à legislação tributária. 
(Redação conferida pela Lei nº 13.194 - vigência: 01.01.98 a 08.02.14) 

 
Quanto a haver “interesse comum na situação que constitua o fato 

gerador da obrigação principal” é extremamente ingênuo pensar que o responsável pela 
escrituração que “do nada” lançe um crédito de mais de R$ 24 mil reais na escrituração de 
um cliente seu, o faça por erro ou displicência sem estar a este devidamente acordado 
para gerar esse crédito escritural. É claro que há interesse em beneficiar seu cliente. 

 
Cabe aqui, a título de ilustração, comentar que, para o contador, 

teve novo texto da norma de sua responsabilização que ficou mais clara e enfática, 
passando para o inc. XII-A, sem, contudo, invalidar a norma anterior no mesmo sentido, 
inc. XIII, que era mais genérica e vigente ao tempo da ocorrência dos fatos geradores: 

 
ACRESCIDO O INCISO XII-A AO ART. 45 PELO ART. 1º DA LEI Nº 17.519, de 

29.12.11 - vigência: 29.12.11. 
XII-A - com o contribuinte ou com o substituto tributário, o contabilista que, por 

seus atos e omissões, concorra para a prática de infração à legislação 
tributária; 

 
Assim, fica claro ter a empresa contábil interesse comum com o seu 

cliente na ilicitude praticada, sendo seus funcionários que, em seu nome, efetivamente a 
praticaram, o que, com base no CTN, Art. 124, e CTE, Art. 45, XIII, deve ser mantida na 
lide, sendo esse o entendimento majoritário no presente julgado. 

 
Pedido de exclusão dos sócios administradores. 
 
Os solidários CLEISON ARLIS PEREIRA e JOSLEY DA SILVA 

PEREIRA foram arrolados como tal na lide em virtude de serem, conforme já disposto no 
relatório do presente acórdão, sócios administradores da empresa autuada, respaldado 
pelo contrato social, fls. 13, Cláusula 04. 

 
Em que pese ficar claro que a execução da ilicitude ora reclamada 

somente pode ser atribuída à empresa contábil, inegável é, por outro lado, que a 
responsável pela contabilidade não decidiria unilateralmente cometer a ilicitude reclamada, 
até por que tal medida realmente aumentava o saldo credor escritural da autuada a ser 
compensado com débitos futuros ou transferido para seus parceiros comerciais, porém 
com o risco de ser descoberto por uma auditoria fiscal, como de fato aconteceu. É óbvio 
que a empresa contábil não colocaria a empresa sua cliente nesse risco sem seu aval. 
Trata-se necessariamente de decisão gerencial tendo-se a empresa contábil como 
executora e os sócios administradores da autuada como mandantes. Nesses termos, o 
arrolamento desses sócios tem por suporte legal os mesmos CTN, Art. 124, e CTE, Art. 
45, porém em seu inciso XII. 

 



 

XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à 
operação ou prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis; 

 
Ante o exposto, rejeita-se o pedido de diligência formulado pela 

autuada. Quanto ao mérito, é conhecido o recurso, negando-se provimento para confirmar 
a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Rejeita-se a preliminar 
de exclusão da lide dos sujeitos passivos solidários CONTROLLER CONTABILIDADE 
LTDA, JOSLEY DA SILVA PEREIRA e CLEISON ARLIS PEREIRA, arguida pelo 
Conselheiro Edson Abrão da Silva. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 16 de agosto de 2016. 
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Matéria: Auditoria básica do ICMS (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01261/16 
 
Redator do Voto: Conselheiro Paulo Diniz 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de exclusão de solidário da 
lide. Acolhida. Mérito. ICMS. Obrigação principal. Exigência de 
saldo remanescente de ICMS. Procedência em parte. 
 
1. O não recolhimento do tributo, por si só, não constitui 
infração à lei suficiente a ensejar a responsabilidade solidária 
dos sócios, ainda que exerçam gerência, sendo necessário 
provar que agiram os mesmos dolosamente, com fraude ou 
excesso de poderes. (REsp 898168/SP, Recurso Especial 
2006/0238668-1, julgado em 21/02/2008 e publicado no DJ 
05/03/2008 p.1); 
 
2. Nos tributos cujos sujeitos passivos têm o dever de antecipar 
o pagamento sem que haja prévio exame da autoridade 
administrativa, caso se apure saldo remanescente, a Fazenda 
deverá constituí-lo no prazo de cinco anos a contar da 
ocorrência do fato gerador, sob pena de ocorrer a extinção 
definitiva do crédito, nos termos do § 4° do art. 150 do Código 
Tributário Nacional (CTN); 
 
3. Declara-se procedente em parte o auto de infração, tendo 
parte do crédito tributário nele reclamado sido extinto pela 
decadência. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 09 de março de 2016, decidiu, por maioria de votos,  acolher a preliminar 
de exclusão do solidário FRANCISCO JOÃO PAULO CESÍLIO da lide, arguida pelo 
Conselheiro Carlos Andrade Silveira. Foram vencedores os Conselheiros Carlos Andrade 
Silveira, Paulo Diniz e Edson Abrão da Silva. Vencidos os Conselheiros Domingos Caruso 
Neto e Mário de Oliveira Andrade. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do 
recurso e dar-lhe parcial provimento para declarar a decadência parcial do crédito 
tributário, com referência aos meses de janeiro a setembro/2008, julgando parcialmente 
procedente o auto de infração, no valor de ICMS de R$ 78.850,79 (setenta e oito mil, 
oitocentos e cinqüenta reais e setenta e nove centavos). Foram vencedores os 
Conselheiros Carlos Andrade Silveira, Paulo Diniz e Edson Abrão da Silva. Vencidos os 
Conselheiros Domingos Caruso Neto e Mário de Oliveira Andrade, que votaram pela 
procedência do auto de infração, não acolhendo a preliminar do mérito de decadência. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Em 05 de agosto de 2013, o Fisco exige o ICMS no valor de R$ 
364.867,69 (trezentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e sessenta e sete reais e 
sessenta e nove centavos), resultante da diferença entre a soma dos débitos do ICMS das 
saídas através de notas fiscais modelo e das saídas por meio de ECFs e o total dos 
débitos das saídas registradas no livro Registro de Apuração do ICMS, nos meses de 
janeiro a dezembro de 2008. 

 



 

Trata-se o presente processo de reautuação do Auto de Infração n° 4 
0109029 061 93, conforme Ofício n° 135/2012-GERF/SR. 

 
Identificada como sujeito passivo solidário a pessoa física 

FRANCISCO JOÃO PAULO CESÍLIO, na condição de administrador da firma autuada (fls. 
05). 

 
Citados como infringidos os arts. 56, I e 64 da Lei n° 11.651/91, c/c o 

art. 316, IV, do Decreto n° 4.852/97, proposta a penalidade prevista no art. 71, III, “e”, da 
Lei n° 11.651/91 c/redação da Lei n° 17.917/12. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, 

Detalhamento do Crédito Tributário (fls. 03), Descritivo Complementar da Ocorrência (fls. 
04), demonstrativos da Auditoria Básica do ICMS (fls. 05A a 06), Demonstrativo de 
Débitos Registrados a Menor – Exercício de 2008 (fls. 07), Levantamento das Saídas 
Tributadas Através de Notas Fiscais – Exercício de 2008 (fls. 08 a 25), Termo de 
Desentranhamento (fls. 28), Levantamento das Saídas Através de ECFs (fls. 33 a 418), 
cópias de livros fiscais Registro de Apuração do ICMS (fls. 421 a 448), Registro de Saídas 
(fls. 451 a 636), dentre outros documentos. 

 
Intimados o sujeito passivo em 24/09/2013 (fls. 641) e o solidário por 

edital publicado em 08/10/2013 (fls. 642), apenas o sujeito passivo comparece ao 
processo apresentado impugnação (fls. 646 a 649), declarado revel o solidário (fls. 643). 

 
Na impugnação, o sujeito passivo pede a improcedência do 

lançamento, alegando em essência que o valor de ICMS exigido no auto de infração foi 
fulminado pela decadência, nos termos do art. 150, § 4°, do CTN. 

 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar o processo, 

apreciando as razões da defesa, decide pela procedência do lançamento, consoante a 
Sentença n° 3164/2015-JULP (fls. 670 a 673). 

 
Intimados o sujeito passivo e o solidário (fls. 674 e 675), apenas o 

sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 678 a 685), o solidário teve contra si 
lavrado o Termo de Perempção de fls. 676. 

 
No recurso apresentado, o sujeito passivo pede a extinção do 

lançamento, alegando em essência que o valor de ICMS exigido no auto de infração foi 
fulminado pela decadência, nos termos do art. 150, § 4°, do CTN. Reproduz os termos da 
sentença singular e jurisprudência e, em quatro incluso (fls. 683 a 683), consigna valores 
de ICMS apurados e recolhidos, relativos aos meses de janeiro a dezembro de 2008. 

 
Junta cópia do livro Registro de Apuração do ICMS (fls. 688 a 714) e 

extratos de Histórico dos Pagamentos (fls. 715 a 728). 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

Formulo em preliminar de exclusão do solidário FRANCISCO JOÃO 
PAULO CESÍLIO da lide, acolhida pela maioria dos meus pares, entendendo que a 
indicação do sócio para responder pelo crédito fazendário, deve vir acompanhada da 



 

comprovação de que ele tenha agido com excesso de poderes ou de forma fraudulenta ou 
prejudicial à sociedade, ou, ainda ao arrepio da lei comercial. 

 
Destaco que o entendimento dominante no Superior Tribunal de 

Justiça é que “o não recolhimento do tributo, por si só, não constitui infração à lei 
suficiente a ensejar a responsabilidade solidária dos sócios, ainda que exerçam gerência, 
sendo necessário provar que agiram os mesmos dolosamente, com fraude ou excesso de 
poderes.” (REsp 898168/SP, Recurso Especial 2006/0238668-1, julgado em 21/02/2008 e 
publicado no DJ 05/03/2008 p.1). 

 
Portanto, os bens do sócio de uma pessoa jurídica comercial não 

respondem, em caráter solidário, por dívidas fiscais assumidas pela sociedade. A 
responsabilidade tributária imposta por sócio-gerente, administrador, diretor ou equivalente 
só se caracteriza quando há dissolução irregular da sociedade ou se comprovar a prática 
de infração à lei pelo dirigente, e não apenas quando ele simplesmente exercia a gerência 
da empresa na época da ocorrência do fato gerador. 

 
Ademais, o simples inadimplemento não caracteriza infração legal. 

Não existindo prova de que se tenha agido com excesso de poderes, ou infração de 
contrato social ou estatutos, não há falar-se em responsabilidade tributária do sócio a esse 
título ou a título de infração legal.  

 
Portanto, faço este voto com o entendimento firmado nesta Casa em 

processos que discutem esta questão e cuja razão do acolhimento da preliminar de 
exclusão do sócio solidário da lide, em destaque, se conserva de acordo com o 
entendimento dos Conselheiros Classistas neste Conselho, que foi externado em outros 
julgados semelhantes.  

 
Prosseguindo no voto, quanto ao mérito, inicialmente transcrevo o 

art. 150, § 4°, do Código Tributário Nacional (CTN): 
 
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua 
ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade 
administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da 
atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa. 
 
 
§ 4° Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 (cinco) anos, a contar da ocorrência do 
fato gerador, expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se 
homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência 
de dolo, fraude ou simulação. 

 
A legislação do ICMS atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar 

o pagamento o tributo apurado sem prévio exame da autoridade administrativa, trata-se 
portanto de tributo em que ocorre a homologação do lançamento, nos termos do art. 150, 
caput, do CTN. 

 
No auto de infração, lavrado em 05 de agosto de 2013, cientificado 

pelo contribuinte em 24/09/2013 (fls. 641), o Fisco exige o ICMS no valor de R$ 
364.867,69 (trezentos e sessenta e quatro mil oitocentos e sessenta e sete reais e 
sessenta e nove centavos), referente aos meses de janeiro a dezembro de 2008. 
 

Para fatos geradores ocorridos nos meses de janeiro a setembro de 
2008, em conformidade com o § 4° do art. 150 do CTN, anteriormente reproduzido, a 



 

Fazenda Pública tem o prazo até 30 de setembro de 2013, para constituir os respectivos 
créditos tributários. 
 

Com base no § 4° do art. 150 do CTN, considero extinto o crédito 
tributário, referente aos fatos geradores ocorridos nos meses de janeiro a setembro de 
2008, tendo em vista que o sujeito passivo somente foi cientificado da presente autuação 
em 24/09/2013 (fls. 641), data em que se instaurou a demanda. Efetuada a dedução do 
ICMS do período de janeiro a setembro de 2008, extinto, na forma do § 4° do art. 150 do 
CTN, remanesce exigível o ICMS no valor de R$ 78.850,79 (setenta e oito mil, oitocentos 
e cinqüenta reais e setenta e nove centavos). 
 

Ante o exposto, acolho a preliminar de exclusão do solidário 
FRANCISCO JOÃO PAULO CESÍLIO da lide, por mim arguida. Quanto ao mérito, 
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para declarar a decadência parcial do 
crédito tributário, com referência aos meses de janeiro a setembro/2008, julgando 
parcialmente procedente o auto de infração, no valor de ICMS de R$ 78.850,79 (setenta e 
oito mil, oitocentos e cinquenta reais e setenta e nove centavos). 

 
 

Sala das sessões, em 19 de agosto de 2016. 
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Matéria: Auditoria básica do ICMS (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01272/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Márcio Nogueira Pedra 
 

 
EMENTA: Processual. Pedido de diligência. Negado. Decisão por 
maioria de votos. Preliminares. Insegurança na determinação da 
infração e cerceamento ao direito de defesa. Não acolhidas. 
Decisão unânime. ICMS. Obrigação principal. Auditoria Básica 
do ICMS. Omissão de pagamento do ICMS em decorrência de 
escrituração indevida de crédito. Procedência . Decisão 
unânime. 1. A conversão do processo em diligência só deve ser 
efetuada quando existirem dúvidas que impeçam a realização do 
julgamento. 2. O processo em conformidade com as normas 
procedimentais, sem vícios ou anomalias, com obediência aos 
princípios do contraditório e da ampla defesa, não padece de 
vício de nulidade. 3. Quando a determinação do valor do crédito 
outorgado, apurado pelo contribuinte, não atende ao 
estabelecido pela legislação, o Fisco deve, mediante 
levantamentos e cálculos apropriados, efetuar a cobrança do 
imposto omitido por conta da apropriação de crédito do imposto 
a maior. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de agosto de 2016, decidiu, por maioria de votos, rejeitar o pedido de 
diligência formulado pelo Conselheiro Mauricio Ribeiro de Paiva. Foram vencedores os 
Conselheiros Márcio Nogueira Pedra e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. Vencido o 
Conselheiro Mauricio Ribeiro de Paiva. Por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares 
de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, por insegurança na determinação da 
infração e por cerceamento do direito de defesa. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Mauricio Ribeiro de Paiva, Márcio Nogueira Pedra e Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Mauricio Ribeiro de Paiva, Márcio 
Nogueira Pedra e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Neste processo, o contribuinte é acusado de omitir o pagamento do 
ICMS, na importância de R$ 1.910.472,96 (hum milhão e novecentos e dez mil e 
quatrocentos e setenta e dois reais e noventa e seis centavos), em razão da escrituração 
indevida de valores, a titulo de crédito outorgado, concedido para o frigorifico ou abatedor, 
na saída para comercialização ou industrialização de CARNE e MIÚDOS COMESTÍVEIS 
resultantes do abate de gado adquirido em operação interna com isenção. Está sendo 
cobrado imposto e acréscimos legais. Para todos os fins legais e com fulcro no § 2º, do 
artigo 19, Decreto nº 6.930, de 09 de junho de 2009, adoto o relatório constante da 
sentença  nº 1635/2016 , de fls 153 , que abaixo transcrevo : 

 
“Trata-se de detecção de pagamento do ICMS, em razão da 

escrituração indevida de valores a título de crédito outorgado, concedido para o frigorífico 
ou abatedor, na saída para comercialização ou industrialização de Carne e Miúdos 



 

comestíveis, resultantes do abate de gado, adquiridos em operação interna com isenção, 
o equivalente à aplicação de 9% sobre o valor da respectiva base de cálculo (art. 11, 
inciso V, Anexo IX do RCTE). Na saída interestadual de carne e demais produtos 
comestíveis, que a Base de Cálculo é reduzida para o equivalente a 7%, o percentual de 
9% deve ser reduzido para 4% sobre o valor da operação (art. 8°, inciso XLI, Anexo IX 
RCTE) e é cumulativo com créditos outorgados previstos nos incisos V e VII do art. 11, 
conforme demonstrativos e documentos anexos. Acompanha mídia. 

 
O sujeito passivo compareceu tempestivamente ao feito 

transcrevendo a fundamentação legal utilizada pelo fisco para, em seguida, pedir a 
anulação do feito por cerceamento do direito de defesa do sujeito passivo e insegurança 
na determinação da infração, pois no anexo estruturado fala de estorno de crédito, falta de 
recolhimento do PROTEGE e em aproveitamento irregular de benefício fiscal, causando 
maior confusão, além de inexistir a intimação prévia para se efetuar o estorno do crédito. 

 
Alegou, ainda, estar insegura a determinação da infração devido os 

dispositivos mencionados na fundamentação serem genéricos e faltar a comprovação da 
materialidade da autuação, pois somente teriam sido juntadas planilhas e não 
documentos. 

 
No mérito, alega inexistir a infração, pois inexistiu infração e fora 

corretamente utilizado o crédito outorgado e, por isso, o procedimento não deveria 
prosperar. 

 
Discorre sobre a consulta que teria sido efetuado e o Parecer 

expedido pela SAT. 
 
Pede pela realização de uma diligência. 
 
Pede a anulação, a improcedência e pela realização de diligência. 

Nada juntou ao feito para contraditar a auditoria. 
 
Através do Despacho n° 576/2015-JULP, foram os autos convertidos 

em diligência, onde se requer esclarecimentos e notificação do polo passivo com base no 
prescrito no inciso I do § 3° do art. 19 da Lei n° 16.469/09. 

 
O revisor, em atendimento ao pedido no despacho, esclareceu os 

pontos suscitados pela impugnante, principalmente, sobre a desnecessidade de intimação 
prévia devido apresentação de saldo devedor, além do fato deste processo não ter 
correlação com falta de recolhimento da contribuição do PROTEGE. 

 
Esclareceu, em seguida, a não caracterização das nulidades 

pretendidas, informando que auditoria estaria gravada em disquete e esclarecendo as 
dúvidas suscitadas pela impugnante. 

 
Finalmente, informa que os cálculos estão corretamente apurados 

conforme a auditoria e em sintonia com a consulta efetuada à SAT, frisando que a 
auditoria não teria sido questionada em sua lógica matemática e pede pela manutenção 
do lançamento. 

 
Notificado o polo passivo do resultado da diligência solicitada, 

retornou ao feito alegando que persistiria a insegurança e o cerceamento do direito de 
defesa do polo passivo, pois a estaria descrita de forma precisa o motivo da acusação, 



 

informando que realizaria uma auditoria interna e pede pela dilatação do prazo para 
apresentação do resultado da auditoria interna. 

 
Pede novamente pela anulação do feito, pela sua improcedência e 

pelo deferimento da dilatação do prazo para apresentação da auditoria. 
 
Nada junta ao feito, ao contrário da prática do autor do procedimento, 

que juntou o anexo estruturado, demonstrativos, a auditoria gravada em mídia com 
planilhas e, ainda, prestou esclarecimentos complementares sobre o Auto de Infração que 
trata apenas de aproveitamento do crédito outorgado e que seria dispensada a intimação 
para estorno diante da apresentação de saldos devedores.” 

 
Em seguimento ao relatório, informo que o Julgador singular, após 

rejeitar todas as preliminares arguidas, decidiu pela procedência do auto de infração.  
 
Inconformada com a decisão singular condenatória, a autuada 

recorreu visando a reforma da sentença. Inicia ser recurso arguindo preliminar de 
cerceamento do direito de defesa. Alega que o auditor fiscal não especificou, no 
lançamento, a conduta infratora supostamente praticada. Afirma que o campo “ocorrência” 
do auto de infração fala em escrituração indevida de valores a título de crédito outorgado, 
enquanto os dispositivos legais citados tratam do não estorno de crédito. Além disso, 
haveria também no campo “descrição complementar da ocorrência” referência a várias 
circunstâncias, inclusive PROTEGE, que não tem relação com o lançamento. Isto teria 
causado confusão, cerceando o direito de defesa da autuada. Pede a nulidade do 
lançamento.  

 
A recorrente também argui a nulidade do auto de infração porque 

entende que o contribuinte teria de ser previamente intimado para realização dos estornos 
dos créditos.  

 
No mérito, a recorrente alega que o Fisco não apresentou qualquer 

fato ou circunstância que justificasse a suposta escrituração indevida dos créditos, nem 
indicou transgressão a qualquer dos dispositivos legais. Afirma que realizou consulta ao 
Fisco, na qual apresentou o método que adota para cálculo do crédito outorgado do ICMS, 
decorrente de benefício fiscal. Afirma ainda que, em resposta, a Superintendência de 
Administração Tributária se manifestou favoravelmente aos cálculos apresentados pela 
recorrente. Informa que manteve o procedimento de cálculo, respaldado pela solução 
dada à consulta formulada. Por tal razão, pede a improcedência do lançamento.  

 
A recorrente afirma que a diligência realizada no processo não 

esclareceu a contento o motivo da autuação. Por conta disto, argui preliminar de 
cerceamento do direito de defesa e preliminar de insegurança na determinação da 
infração. Finalmente, a autuada pede a realização de diligência, afirmando que procederá 
a juntada de auditoria interna e planilhas que irão combater o presente lançamento. Pede, 
ainda,  dilação de prazo para apresentação do resultado da sua auditoria interna.  

 
É o relatório.  
 
 

VOTO 
 
 



 

No curso da sessão de julgamento, o Conselheiro Maurício Ribeiro 
de Paiva apresentou proposta de diligência. A recorrente também solicita a realização de 
diligência e dilatação de prazo para apresentação do resultado de sua auditoria interna. A 
proposta foi, no entanto, rejeitada por maioria de votos, tendo em vista que o processo já 
foi submetido a revisão, nada mais havendo a acrescentar no que se refere aos 
levantamentos realizados. Nenhum fato ou argumento novo foi oferecido para justificar 
nova conversão dos autos em diligência. Assim, por maioria de votos, a proposta foi 
rejeitada.  

 
A recorrente argui preliminar de cerceamento do direito de defesa, 

alegando que o auditor fiscal não especificou, no lançamento,  a conduta infratora 
supostamente praticada. Afirma que o campo “ocorrência” do auto de infração fala em 
escrituração indevida de valores a título de crédito outorgado, enquanto os dispositivos 
legais citados tratam do não estorno de crédito. Além disso, haveria também no campo 
“descrição complementar da ocorrência” referência a várias circunstâncias, inclusive 
PROTEGE, que não tem relação com o lançamento. 

 
A conduta irregular da autuada está devidamente indicada no 

lançamento. O contribuinte está sendo acusado de omitir o pagamento do ICMS, na 
importância de R$ 1.910.472,96 (hum milhão e novecentos e dez mil e quatrocentos e 
setenta e dois reais e noventa e seis centavos), em razão da escrituração indevida de 
valores, a titulo de crédito outorgado. O inciso V, do artigo 11 e o inciso XLI do artigo 8º, 
do Anexo IX, RCTE especificam os percentuais do crédito outorgado, bem como as 
operações que dão origem ao benefício fiscal. Além disso, o artigo 71, IV, “a”, do CTE não 
se refere apenas a estorno de crédito, como menciona a autuada. Observe-se a redação 
abaixo :  

 

“Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 

 

IV - em razão do não-estorno de crédito, quando exigido, ou da 
escrituração indevida de valores a título de crédito do imposto, o 
equivalente aos percentuais de: (Redação conferida pela Lei nº 14.634 - vigência: 29.12.03 

a 31.12.12) 

a) 140% (cento e quarenta por cento) do valor do imposto, pela omissão do seu pagamento; (Redação 

conferida pela Lei nº 14.634 - vigência: 29.12.03 a 31.12.12) 

a) 100% (cem por cento) do valor do imposto, pela omissão do seu 

pagamento; (Redação conferida pela Lei nº 17.917 - vigência: 01.01.13) “ 

 
 
Pode-se, sem qualquer dificuldade, verificar que  o dispositivo refere-

se expressamente à escrituração indevida de valores a título de crédito do imposto, 
precisamente a situação tratada nos autos. Como se sabe, compõem o lançamento a 
descrição da conduta irregular e o seu enquadramento na legislação. Pois bem, o auto de 
infração ora em análise cumpre satisfatoriamente estas fases. A descrição complementar 
às fls 05/06, ao invés de obscurecer, esclarece com detalhes o levantamento efetivado, 
com indicação da legislação e explicações sobre os procedimentos e dados da auditoria 
realizada. A referência feita ao PROTEGE não tem o condão de confundir o contribuinte e 
prejudicar sua análise do levantamento. Seja porque a referência é feita no contexto de 
uma explicação geral da auditoria, seja porque, às fls 07/09, no “Ajuste Ofício 4 – item 35 
créditos escriturados indevidamente” está claro que não se considerou qualquer valor de 
crédito indevido em função da falta de pagamento ao PROTEGE. Isto posto, rejeito a 
preliminar de cerceamento do direito de defesa.  
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A arguição de  nulidade do auto de infração sob a alegação de que o 

contribuinte teria de ser previamente intimado para realização dos estornos dos créditos, 
já foi suficientemente contestada pela diligência de fls 33 e seguintes. Conforme menciona 
a autoridade fiscal, a intimação “só é necessária quando a empresa mantém saldo credor 
na sua escrita fiscal, o que não é o caso, conforme demonstra a Auditoria Básica do ICMS 
na sua coluna 23 (2011 página 40, 2012 página 45 e 2013 página 48).” O Regulamento do 
Código Tributário Estadual determina: 

“Art. 445-A. Sem prejuízo de outras atribuições e competências 
funcionais, o Fisco Estadual deve exigir, mediante notificação, o estorno de crédito, sem 
prejuízo da aplicação de penalidade cabível, nos casos em que o contribuinte não tenha 
procedido ao estorno exigido pela legislação tributária ou tenha efetuado a escrituração 
indevida de valores a título de crédito, desde que não tenha havido omissão do 
pagamento do imposto.” 

 
Assim, como no presente caso há omissão de pagamento do ICMS, 

o que se conclui facilmente pela análise dos levantamentos, não cabe notificação prévia 
para estorno do crédito. A Fiscalização agiu, pois, corretamente e em consonância com os 
ditames da legislação. Rejeito o pedido de nulidade. 

 
No mérito, a recorrente alega que o Fisco não apresentou qualquer 

fato ou circunstância que justificasse a suposta escrituração indevida dos créditos, nem 
indicou transgressão a qualquer dos dispositivos legais. Afirma que realizou consulta ao 
Fisco, na qual apresentou o método que adota para cálculo do crédito outorgado do ICMS, 
decorrente de benefício fiscal. Afirma ainda que, em resposta, a Superintendência de 
Administração Tributária se manifestou favoravelmente aos cálculos apresentados pela 
recorrente. 

 
As razões de mérito da autuada já foram, de certa forma, analisadas 

quando rejeitamos a preliminar de cerceamento do direito de defesa. De qualquer forma, 
basta verificar os demonstrativos “Ajuste de Ofício 4-D – Crédito Outorgado Gado – Parte 
1 – Conferência e Conclusões”  relativos ao diversos exercícios (fls 10 e seguintes) para 
concluir que neles está indicada a forma de cálculo do crédito outorgado, bem como o 
valor aproveitado pelo contribuinte (Livro Registro de Apuração do ICMS) e o crédito 
outorgado aproveitado a maior. O Fisco, destarte, indicou a razão pela qual os créditos 
foram indevidamente escriturados e a legislação pertinente. O contribuinte apenas 
manifesta sua insatisfação com o resultado dos levantamentos, sem , no entanto, apontar 
qualquer erro na auditoria. Em casos deste tipo, não resta ao julgador outro caminho, 
senão o de confirmar o trabalho fiscal. Com relação à consulta que a autuada informa ter 
realizado, a resposta dada pelo Superintendente da Administração Tributária apenas 
reafirma o que está literalmente determinado pela legislação. A alínea “b”, do inciso XLI, 
do artigo 8º, do Anexo IX, RCTE, estabelece: 

 

“b) o benefício previsto neste inciso aplica-se cumulativamente com os 
créditos outorgados previstos nos incisos V e VI do art. 11, hipótese em que 
o percentual de 9% (nove por cento) previsto naqueles incisos deve ser 
reduzido para 4% (quatro por cento) sobre o valor da operação;” 

  
 
É exatamente esta a resposta do Superintendente, que a recorrente 

transcreve em seu recurso. Reafirma-se o que está na legislação. No referido 
despacho/resposta (fls 168), o Superintendente conclui : “assim, a forma demonstrada 
pela consulente relativamente à utilização do benefício fiscal de crédito outorgado previsto 



 

no artigo 11, inciso V, do Anexo IX do RCTE, está correta.” Ou seja, como o contribuinte 
faz os cálculos atendendo ao procedimento prescrito pela legislação, então, os cálculos 
estão corretos. Ocorre que não foram estes cálculos, consentâneos com as determinações 
legais, que o Fisco constatou na escrita do contribuinte. Daí, a lavratura do auto de 
infração, cobrando os valores de crédito outorgado aproveitados a maior. A recorrente, 
conforme dissemos acima, não aponta erro nos cálculos realizados pelo Fisco. O que me 
leva à concluir pela procedência do lançamento.  

 
A recorrente afirma que a diligência realizada no processo não 

esclareceu a contento o motivo da autuação, o que implicaria em  cerceamento do direito 
de defesa e  insegurança na determinação da infração. Mais uma vez, a alegação da 
recorrente não se faz acompanhar de argumentos que a sustentem. A diligência tudo 
esclarece e rebate todos os argumentos da defesa (fls 133/135). Rejeito as preliminares 
de cerceamento do direito de defesa e de insegurança na determinação da infração.  

 
Assim, rejeito o pedido de diligência formulado pelo Conselheiro 

Maurício Ribeiro de Paiva e também constante do recurso do contribuinte, rejeito as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela recorrente, por insegurança na 
determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa e, no mérito, conheço do 
recurso e nego-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração.  

 
 
 

Sala das sessões, em 17 de agosto de 2016. 
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Matéria: Auditoria básica do ICMS (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01286/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Washington Luis Freire de Oliveira 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade por insegurança 
na determinação da infração. Rejeitada. Exclusão do sócio 
administrador. Rejeitado. ICMS. Obrigação principal. Auditoria 
Básica do ICMS. Estorno de crédito de saídas isentas. 
Procedência. 
 
1. A preliminar de nulidade por insegurança na determinação da 
infração deve ser afastada quando a acusação fiscal, claramente 
descrita no auto de infração, estiver devidamente instruída. 
 
2. Os diretores, gerentes, administradores ou representantes da 
pessoa jurídica são solidariamente obrigados ao pagamento do 
imposto, relativamente à operação ou prestação decorrente dos 
atos que praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem 
responsáveis (CTE, art. 45, XII); 
 
3 - O sujeito passivo deve efetuar o estorno do imposto de que 
se tiver creditado, sempre que a mercadoria ou bem que 
entraram no estabelecimento forem objeto de saída 
correspondente isenta ou não tributada; 
 
4 - Deve ser confirmado o lançamento do crédito tributário no 
qual a irregularidade, eficazmente demonstrada pelo Fisco, não 
tenha sido afastada pela contestação do sujeito passivo. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 19 
de julho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da 
peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Mauricio Ribeiro de Paiva, Washington Luis 
Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João 
Divino de Brito, Márcio Nogueira Pedra, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de 
Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Luis 
Antônio da Silva Costa, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza 
Santos Mariano, Heli José da Silva, Valdir Mendonça Alves, Aldeci de Souza Flor, José 
Luiz Rosa e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de 
exclusão do solidário da lide, arguida pelo Conselheiro Relator. Foram vencedores os 
Conselheiros Washington Luis Freire de Oliveira, Marlene Maria da Silva Ruguê 
Bernardes, Márcio Nogueira Pedra, Gilmar Rodrigues de Almeida, Victor Augusto de Faria 
Morato, Luis Antônio da Silva Costa, Lidilone Polizeli Bento, Heli José da Silva, Aldeci de 
Souza Flor, Jorge Antônio Bezerra Oliveira e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur 
Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros 
Mauricio Ribeiro de Paiva, José Pereira D'abadia, João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo 
Carvalho, Masayuki Missao, Edson Abrão da Silva, Nivaldo José Mendes, Rickardo de 
Souza Santos Mariano, Valdir Mendonça Alves e José Luiz Rosa. Quanto ao mérito, por 
maioria de votos, conhecer do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, negar-lhe 
provimento para manter a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração.  



 

Foram vencedores os Conselheiros Mauricio Ribeiro de Paiva, Washington Luis Freire de 
Oliveira,  Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Márcio Nogueira 
Pedra, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor 
Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Luis Antônio da Silva Costa, Nivaldo José 
Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, 
Valdir Mendonça Alves, Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa e Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira. Vencido o Conselheiro José Pereira D'abadia que votou conhecendo do recurso, 
dando-lhe provimento para reformar a decisão cameral e considerar improcedente o auto 
de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de recurso de Recurso do Contribuinte ao Conselho Pleno 
interposto contra decisão cameral que não acolheu as preliminares de nulidade e no 
mérito julgou o auto de infração procedente. 

 
A acusação fiscal é de que o sujeito passivo omitiu o pagamento de 

do ICMS no valor de R$ 38.439,22 (trinta e oito mil, quatrocentos e trinta e nove reais e 
vinte e dois centavos), em razão da falta de estorno de crédito do ICMS, referente à 
entrada de farinha de carne, farinha de osso, farinha de sangue e couro bovino, cujas 
saídas foram contempladas com isenção, conforme Auditoria Básica do ICMS, 
demonstrativos auxiliares e cópias dos Livros de Registro de Apuração de ICMS, nos 
exercícios de 2006 e 2007. 

 
Identificado como sujeito passivo solidário a pessoa de EDMAR 

NILTON ASSIS, nos termos do art. 45, inciso XII, da Lei 11.651/91, declarado revel e 
perempto, conforme termos próprios de fls. 77 e 110. 

 
Inconformada com a decisão singular que manteve na íntegra o 

lançamento, a empresa autuada apresentou recurso voluntário, no qual alegava, em 
preliminar, a nulidade do auto de infração por insegurança na determinação da infração, a 
nulidade parcial por cerceamento ao direito de defesa com o consequente retorno para 
julgamento em primeira instância e, no mérito, a improcedência do auto de infração. 

 
A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário decidiu, por 

unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica e da decisão 
singular por cerceamento ao direito de defesa, por maioria de votos, rejeitar a preliminar 
de nulidade por insegurança na determinação da infração e, no mérito, por maioria de 
votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. 

 
O sujeito passivo recorre ao Conselho Pleno, arguindo, em 

preliminar, a nulidade por insegurança na determinação da infração porque, no seu 
entendimento, não haveria sintonia entre o conjunto probatório e a redação do histórico do 
auto de infração.  

 
Em relação ao mérito, a autuada relata que o levantamento fiscal foi 

executado com falhas técnicas, que resultou em uma cobrança bem superior ao 
efetivamente devido e que não há embasamento fático para o lançamento do imposto.   

 
É o relatório. 
 

 



 

V O T O 
 

Na sessão de julgamento, durante os debates que antecedem a 
votação, foi arguida pelo Conselheiro relator a preliminar de exclusão do sujeito passivo 
solidário, sob fundamento de que a pessoa física não poderia ser responsabilizada pelas 
infrações fiscais cometidas pela empresa. 

 

Como o devido respeito ao entendimento esposado pelo ilustre 

Conselheiro Relator, essa preliminar não deve ser acolhida porque, consoante regra 

insculpida no artigo 45, XII do Código Tributário Estadual, o administrador da 

empresa responde solidariamente com o contribuinte relativamente à operação ou 

prestação decorrente dos atos que praticar, intervir ou pela omissão de que for 

responsável, in verbis: 
 
Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 
[...] 
XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 

administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou 

prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão de que 

forem responsáveis;  

 
No presente caso, o administrador da firma autuada ao omitir o 

pagamento do ICMS, em decorrência da falta de estorno de crédito de mercadorias que 
saíram com isenção, concorreu para a prática da infração tributária, ficando, nos termos 
do inciso XII do artigo 45 do CTE, reproduzido em linhas anteriores, solidariamente 
obrigado ao pagamento do ICMS devido e demais acréscimos legais. 

 
No tocante a preliminar de nulidade desde o início por insegurança 

na determinação da infração, entendo que há total sintonia e coerência dos 
demonstrativos fiscais com a descrição do fato narrada no lançamento. 

 
Ao contrário do que foi alegado pela recorrente, o lançamento de 

ofício indicou os dispositivos infringidos corretamente, bem como descreveu a 
irregularidade praticada de forma clara e precisa, sendo anexados os documentos 
necessários à comprovação da irregularidade denunciada na inicial.  

 
No mérito, a defesa não apresentou qualquer argumento ou prova 

capaz de modificar o entendimento cameral de procedência do auto de infração. 
 
O levantamento fiscal que instrui o lançamento é a Auditoria Básica 

do ICMS na qual o Fisco indica mês a mês o valor do crédito aproveitado indevidamente.  
 
Ao promover a saída de mercadoria com o benefício fiscal da 

isenção (farinha de carne, de osso e de sangue e couro bovino) a empresa fica obrigada a 
efetuar o estorno do imposto de que se tiver creditado, conforme dispõe o art. 61, I, “a” da 
Lei n.º 11.651/91, CTE: 

 
Art. 61. O sujeito passivo deverá efetuar o estorno do imposto de que se 
tiver creditado, sempre que o serviço tomado, a mercadoria ou bem 
entrados no estabelecimento, quando: 



 

I - imprevisível a ocorrência das circunstâncias seguintes, na data da 
entrada da mercadoria ou da utilização do serviço que: 
a) for objeto de saída ou prestação de serviço correspondente isenta ou 
não-tributada; 

 
Destaque-se que os valores dos estornos parciais realizados pelo 

sujeito passivo foram abatidos do total exigido, conforme discriminado na Auditoria Básica 
do ICMS.  

 
O cálculo adotado no lançamento para obtenção do montante a ser 

estornado, fls. 14, no meu entendimento está correto não merecendo qualquer correção 
ou reparo a ser efetuado em razão da metodologia adotada. 

 
Ante o exposto, não acolho a preliminar de nulidade do auto de 

infração por insegurança na determinação da infração, arguida pela recorrente, rejeito a 
preliminar de exclusão do solidário da lide, arguida pelo Conselheiro Relator, e, no mérito, 
conheço do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, nego-lhe provimento para 
manter a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 23 de agosto de 2016. 
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ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01420/16 
 
Relatora: Conselheira Talita Pimenta Félix 
 

 
EMENTA: ICMS. AUDITORIA BÁSICA. FALTA DE 
RECOLHIMENTO. INSEGURANÇA NA DETERMINAÇÃO DA 
INFRAÇÃO.  
 
Havendo convergência entre a descrição e os dispositivos 
legais tido por infringidos, não há que se falar em nulidade por 
insegurança na determinação da infração.  
 
EXCLUSÃO. SUJEITO PASSIVO COOBRIGADO. 
RESPONSABILIDADE. SOLIDARIEDADE.  
 
O instituto da responsabilidade tributária e da solidariedade não 
se confundem, haja vista que aquele não exige o interesse 
comum, mas a prática de infração à Lei, Estatuto, ou Contrato 
Social, o que não fora verificado nos autos.  
 
DISPOSIÇÃO LEGAL. INFRAÇÃO. PENALIDADE.  
 
Conforme art. 44, inciso I, § 1º da Lei n. 9.430/1996 c/ redação da 
Lei 11.488/2007, dobra-se o valor da multa quando verificadas as 
práticas/omissões contidas nos artigos 71, 72, 73 da Lei 
4.502/64.  
 
ANO-CALENDÁRIO: 2010. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 15 de outubro de 2014, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por 
insegurança na determinação da infração e a segunda, por cerceamento ao direito de 
defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Talita Pimenta Félix, Eduardo 
Romano Gonçalves Stival, José Luiz Rosa, Lidilone Polizeli Bento e Nislene Alves Borges. 
Por unanimidade de votos, acolher a preliminar de exclusão do solidário da lide, arguida 
pela Relatora. Participaram do julgamento os Conselheiros Talita Pimenta Félix, Eduardo 
Romano Gonçalves Stival, José Luiz Rosa, Lidilone Polizeli Bento e Nislene Alves Borges. 
Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer da impugnação, negar-lhe 
provimento para considerar procedente o auto de infração com relação à impugnante. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Talita Pimenta Félix, Eduardo Romano 
Gonçalves Stival, José Luiz Rosa, Lidilone Polizeli Bento e Nislene Alves Borges. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

1 Fundamentação do Lançamento Tributário  

O AIIM (auto de infração e imposição de multa) versa sobre a 
cobrança de ICMS, juntamente com as penalidades e acréscimos legais, em razão do 



 

sujeito passivo ter obtido receita bruta tributada pelo ICMS no âmbito do Simples Nacional, 
no período de 01/01/2010, constatada em auditoria com base nas notas fiscais Modelo 1, 
emitidas no período de 01/01/2010 a 30/06/2010 e nas notas fiscais eletrônicas emitidas 
no período de 01/07/2010 a 31/12/2010, todas referentes a operações de revenda de 
mercadorias.       

O lançamento tributário registra como infringidos os artigos 13-VII e 
18 da LC 123/06 c/c artigo 14, I da Resolução CGSN nº 30/08 e artigos 2º, 3º, 5º, 6º e 18 
da Resolução CGSN nº 51/2008, donde lhe foi imposta a penalidade prescrita no art. 44, I, 
1º da Lei 9.430/1996, com redação da Lei 11488/2007.  

Foi identificado como sujeito passivo coobrigado Gilberto de Brito, 
nos termos do artigo 45, XII da Lei n. 11.651/91.   

O processo foi instruído com os seguintes documentos: Anexo 
Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário (fls. 03/05), Demonstrativo da omissão 
de receita apurada e do ICMS devido no regime do Simples Nacional (fls. 06/18), Extrato 
de Simples Nacional (fls. 19/66) e Recibo de Entrega de Relatórios Digitais em CD (fls. 
67/68).  

2 Notificação do Lançamento e Termo de Revelia  

O AIIM foi lavrado em 27/09/2012, sendo o sujeito passivo e 
coobrigado devidamente intimados na forma legal, optando por manterem-se inertes, 
tendo sido lavrado o competente Termo de Revelia.  

3 Impugnação em Segunda Instância e Termo de Perempção  

Novamente intimado a apresentar Impugnação a Segunda Instância, 
o sujeito passivo coobrigado optou novamente por manter-se inerte, sendo lavrado o 
Termo de Perempção. Por sua vez, o sujeito passivo, após intimado, apresentou 
Impugnação a Segunda Instância, alegando, em síntese:  

Preliminarmente  

(i) Nulidade do Auto de Infração e cerceamento da ampla defesa e do 
contraditório, alegando que a conduta imputada foi descrita de forma genérica e sucinta, 
com a indicação de diversos dispositivos legais, porém sem fazer a exata correspondência 
destes com os fatos imputados, sem relacioná-los com a documentação acostada, a qual 
foram tomadas por amostragem.  

(ii) Insegurança na determinação da infração, que não foram 
observados os requisitos mínimos exigidos pelo artigo 8º da Lei 16.469/09, especialmente 
no que respeita a correta descrição dos fatos, base de cálculo e alíquotas aplicadas.   

No mérito  

(i) Caráter confiscatório da multa, aplicada no montante de 150%, 
afrontando o principio da razoabilidade, do não confisco e comprometendo a capacidade 
contributiva do Impugnante.    

Requer, ao final, a nulidade do Auto de Infração e subsidiariamente, 
caso a tese não seja acolhida, a redução da multa de ofício a percentual factível.  



 

É como relato.  

VOTO 

1. DAS PRELIMINARES DE INSEGURANÇA NA DETERMINAÇÃO 
DO AUTO DE INFRAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA  

Alega, a contribuinte, a nulidade do auto de infração haja vista a 
insegurança na determinação do mesmo, uma vez que considerou sucinta e insuficiente a 
descrição fática e legal constante.  

Note-se o elencado no art. 2°, da Lei n. 16.469/09:  

 Art. 2º Os servidores e agentes públicos envolvidos no Processo 
Administrativo Tributário têm o dever de zelar pela correta aplicação da legislação, 
pugnando pela defesa do interesse público, da legalidade e da preservação da ordem 
jurídica.  

Desta forma, para alcançar o dever proposto no citado dispositivo, 
faz-se necessária a observância das normas previstas no ordenamento jurídico, o que 
corresponde efetivamente, ao conhecimento destas e o seu correto manuseio, haja vista 
que a mera prescrição normativa não incidirá sobre os eventos sociais sem que haja o ato 
humano de aplicação da mesma, a fim de que seja exigida a prestação correspondente.  

Passemos, agora, à análise do referido auto de infração.  

Eis abaixo a descrição fática e a consequente capitulação legal dos 
fatos explanados, conforme AIIM (fls. 02), “in verbis”:  

Descrição do fato: Obteve receita bruta de R$ 2.621.319,55 (dois 
milhões e seiscentos e vinte e um mil e trezentos e dezenove reais e cinqüenta e cinco 
centavos), tributada pelo ICMS no âmbito do Simples Nacional, no período de 01/01/2010 
a 31/12/2010, constatada em auditoria com base nas notas fiscais modelo 1 emitidas no 
período de 01/01/2010 a 30/06/2010 e nas notas fiscais eletrônicas emitidas no período de 
01/07/2010 a 31/12/2010, todas referente às operações de revenda de mercadorias, 
resultando num ICMS devido no valor de R$ 112.023,82 (cento e doze mil e vinte e três 
reais e oitenta e dois centavos), já descontados os valores declarados em PGDAS pelo 
contribuinte, conforme demonstrativos e relação das Notas Fiscais Modelo-1 e Eletrônicas 
emitidas. Em conseqüência, deverá pagar o imposto omitido, juntamente com penalidade 
e acréscimos legais.  

Dispositivo legal infringido: arts. 13-VII; 18 da LC 123/06 c/c art. 14, I 
da Resolução CGSN nº 30/08 e arts. 2º, 3º, 5º, 6º e 18 da Resolução CGSN nº 51/2008.  

Penalidade Proposta: art. 44, I, § 1º da Lei 9.430/1996 c/ redação da 
Lei 11.488/2007.  

Ora, não merece prosperar a referida alegação do contribuinte, 
considerando que é possível visualizar de forma simples e clara, o zelo do Auditor Fiscal 
da Receita Estadual I, João Nelson de Oliveira Filho, ao proceder a lavratura do referido 
AIIM, uma vez que detalhou de forma abundante os fatos, datas e dispositivos legais 
competentes para que subsistisse, a presente autuação.  



 

Ressalte-se que em análise aos dispositivos mencionados, os quais 
dispensam, aqui, transcrição, possuem congruência com os dados fáticos trazidos, pelo 
que não é possível identificar neste tópico qualquer insegurança na determinação do auto.  

Considerando, portanto, que a alegação do cerceamento de defesa 
da contribuinte possui fundamentação no reconhecimento da insegurança da 
determinação do AIIM, não pode ser reconhecida, assim, sua procedência, haja vista se 
tratar de decorrência lógica deste, uma vez que estavam à disposição do sujeito passivo 
todas as informações necessárias para que procedesse com a sua defesa, em atenção ao 
disposto no art. 5º, LV, da Carta Magnai.  

 

2. DA PRELIMINAR DE EXCLUSÃO DO SUJEITO PASSIVO 
COOBRIGADO DA LIDE  

O fundamento legal para inclusão do coobrigado na lide, conforme se 
verifica no documento intitulado “anexo estruturado – identificação do sujeito passivo 
coobrigado” (fls. 04), do CTN e 45, inciso XII, do CTE/GO, documento que traz como 
fundamentação fático-legal o que se transcreve:  

O sujeito passivo coobrigado acima identificado foi autuado com 
base no(s) seguinte(s) dispositivo(s): art. 45, XII, da Lei 11.651/1991.   

O sujeito passivo coobrigado OU responsável concorreu para a 
prática da infração tributária mediante a(s) seguinte(s) conduta(s): Omitiu informações 
sobre as receitas nas operações de vendas de mercadorias conforme detalhamento 
efetuado nas notas fiscais emitidas pelo contribuinte Eletro Service Ind. e Com. de 
Materiais Elétricos LTDA. (Sem grifos no original)  

Ante o exposto, já é possível registrar a primeira premissa 
estabelecida pelo Fisco Goiano, a de que o sujeito passivo coobrigado “concorreu para a 
prática de infração tributária”, sob a vertente de haver praticado omissões tributárias, 
considerada sua falta de diligência no exercício da empresa. Se é que logicamente é 
possível se falar em “pratica/realização” de “omissão”. Continuemos.   

Prescreve o disposto no art. 135, inciso III, do CTN que:  

São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a 
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de 
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:  

(...)  

III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito 
privado.  

A subsunção do fato à norma, de acordo com o que regulamenta 
mencionado artigo, requer (além do real acontecimento do evento) a ocorrência de ato 
praticado (i) com excesso de poder (ii) ou com infração à lei, contrato social ou estatuto. 
Claro que, além de ocorrido no mundo fenomênico, há que se comprovar tal evento, quer 
se com isso dizer que não basta a simples alegação, o fato há que ser comprovado para 
que possa produzir efeitos no “mundo do direito”, como o que pretende o Fisco Goiano ao 
incluir no pólo passivo desta lide o sócio-presidente.  



 

  Em relação ao art. 45, XII, do CTE/GO (Lei n. 11.651/91ii), tem-se 
que:  

São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na operação 
ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação que 
constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente:  

(...)  

XII – com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes de pessoa jurídica, relativamente à 
operação ou prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis;  

Neste ponto, nota-se com clareza que a legislação estadual, ao se 
referir à solidariedade (espécie do gênero responsabilidade tributária), demanda o 
elemento interesse comum como dado que conecta o sócio-diretor à realização da 
obrigação tributária. Esta, a segunda premissa estabelecida pelo Fisco goiano.  

Com o objetivo de fugir de possíveis ambiguidades e vaguezas, 
torna-se relevante, neste momento, definir o conceito de interesse comum. A Primeira 
Turma do STJ iii já se posicionou, valendo-se da definição do conceito de interesse 
comum encartada por Paulo de Barros Carvalho, é o que transcrevemos a seguir:  

(...) o interesse comum dos participantes no acontecimento factual não 
representa um dado satisfatório para a definição do vínculo da solidariedade. 
Em nenhuma dessas circunstâncias cogitou o legislador desse elo que 
aproxima os participantes do fato, o que ratifica a precariedade do método 
preconizado pelo inc. I do art. 124 do Código. Vale sim, para situações em 
que não haja bilateralidade no seio do fato tributado, como, por exemplo, na 
incidência do IPTU, em que duas ou mais pessoas são proprietárias do 
mesmo imóvel. Tratando-se, porém, de ocorrências em que o fato se 
consubstancie pela presença de pessoas contrapostas, com objetivos 
antagônicos, a solidariedade vai instalar-se entre sujeitos que estiveram no 
mesmo pólo da relação, se e somente se for esse o lado escolhido pela lei 
para receber o impacto jurídico da exação. É o que se dá no imposto de 
transmissão de imóveis, quando dois ou mais são os compradores; no ICMS, 
toda vez que dois ou mais forem os comerciantes vendedores; no ISS, toda 
vez que dois ou mais sujeitos prestarem um único serviço ao mesmo 
tomador.   

Ainda, penso ser de extrema relevância a distinção entre interesse 
comum e interesse econômico. Já que, a meu sentir, as argumentações acima apontadas 
(pelo autuante) muito mais se adequariam à possível interesse econômico na realização 
do fato jurídico tributário, do que a interesse comum.   

A interpretação deste Conselho Administrativo, por maioria iv, em 
meu entendimento, (i) esvazia a distinção trazida pelo CTN quanto às espécies de 
sujeição passiva (a qual aponta este v como gênero e contribuinte e responsável como 
espécies), bem como, trata como (ii) sinônimas as expressões interesse econômico e 
interesse comum na realização do fato jurídico tributário.  

Entendo deste modo, pois, ao conferir à expressão interesse comum 
a possibilidade de inclusão do sócio-gerente, simplesmente por entender que (i) por ser 
sócio, (ii) e por “não ter a pessoa jurídica capacidade de decisão”vi, já que todo e qualquer 
ato será sempre tomado por um ser humano, sob a perspectiva dos conselheiros fiscais 
do Estado de Goiás, o sócio-administrador sempre possui(rá) interesse comum na relação 



 

jurídica. Assim, o sócio-administrador “responde solidariamente” com a pessoa 
jurídica/contribuinte pelo débito tributário da empresa.  

Em uma análise lógico-jurídico nota-se que, ao assim proceder, esta 
Corte trata as espécies de sujeição (contribuinte e responsável) como se um único sujeito 
fosse, pois, já que todo sócio-gerente possui interesse comum/econômico na relação 
jurídica, qual fator jurídico distinguiria contribuinte de responsável? Nesta tônica, entendo 
que nenhum.  

Outro aspecto de esvaziamento, também, poderia ser conferido à 
distinção entre pessoa física e pessoa jurídica, uma vez que a argumentação utilizada por 
aqueles que defendem tal inclusão atua de modo a não considerar a diferenciação entre 
os sujeitos (pessoa física e jurídica), ao afirmarem que uma “pessoa jurídica não tem 
vontade, e quem faz as escolhas são as pessoas físicas, suas responsáveis”.   

Não é desta forma que compreendemos quando da leitura dos 
artigos 1.022 a 1.027 do Código Civil, onde se vê que assumindo, a sociedade, negócio 
jurídico, é esta que figurará em um dos pólos da relação. Situação esta que demonstra 
que, apesar de representada, é pessoa jurídica quem assume os direitos e deveres 
decorrentes do referido negócio.  

 Há de se falar, ainda, na capacidade postulatória desta, razão pela 
qual poderá demandar e ser demandada em nome próprio, e não, em nome dos seus 
administradores, quando da tutela dos seus interesses.  

Por fim, faz-se necessário reforçar a idéia acerca da autonomia 
patrimonial nas lições de Sueli Batista de Sousavii:  

O patrimônio da sociedade é denominado patrimônio social; o 
patrimônio dos seus membros, de patrimônio individual. Aquele responde pelas 
obrigações sociais; este pelas obrigações firmadas pelos sócios. [...] A importância do 
princípio da autonomia patrimonial para o desenvolvimento da atividade econômica é 
fundamental, tendo em vista o prévio conhecimento da afetação máxima patrimonial que 
podem sofrer os empreendedores e investidores. De tal modo que, ante a possibilidade de 
se limitar as perdas nos investimentos, as pessoas, em geral, ficam mais estimuladas a 
ingressar em novas atividades empresariais.  

Ora, a separação de personalidades e a necessidade da autonomia 
patrimonial entre o sócio e a pessoa jurídica e demais direitos constitucionais, tais como o 
à propriedade, ao livre exercício da atividade econômica e o princípio da não utilização do 
tributo com o efeito de confisco, proíbem a responsabilização do administrador frente atos 
não-dolosos.  

Além deste dado, nota-se que no AIIM, ao justificar a inclusão dos 
sócios-administradores no pólo passivo da lide, realiza uma “junção” dos distintos 
institutos jurídicos da sujeição passiva, misturando solidariedade, responsabilidade de 
terceiros e responsabilidade por infrações.   

Afirma-se neste sentido em razão de o comportamento traçado nos 
autos, com o objetivo de justificar a inclusão do sócio, gerar uma tremenda confusão 
jurídica, uma vez que:  



 

(i) a descrição fática da capitulação aponta em determinado sentido 
(responsabilidade por infração, art. 135 do CTN);   

(ii) o segundo e último dispositivo legal (também, da capitulação) em 
direção diversa (art. 45, XII, do CTE/GO – solidariedade);   

Ainda, a Lei Complementar n. 104/2013 (Código de Defesa do 
Contribuinte do Estado de Goiás), dentre outros, abordados os pontos que ora nos 
interessa, o primeiro diz sobre a responsabilidade dos sócios administradores, e o 
segundo fala sobre o dever de observância de decisões exaradas pelo STJ, em sede de 
recurso repetitivo, vejamos cada um:  

Art.19. Os sócios administradores somente poderão ser responsabilizados 
mediante a prévia comprovação, pelo Fisco Estadual, da prática de atos com 
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, nos 
termos do art. 135 do Código Tributário Nacional;  

§ 1º O simples inadimplemento da obrigação tributária principal e/ou 
acessória não configura infração à lei apta a justificar a responsabilização 
dos sócios administradores.  

Bem como, se observa no Capítulo III, que trata Dos Deveres da 
Administração Fazendária, o que segue:  

Art. 32. Nos processos administrativos, a Administração Pública deverá 
observar, dentre outras regras e princípios:  

(…)  

II – a jurisprudência firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal e 
pelo Superior Tribunal de Justiça, neste último caso em sede de recurso 
repetitivo.  

Dispõe o art. 4o, da Lei n. 16.469/2009 (PAT/GO) e o art. 1o, do 
Decreto n. 6.930/2009 (Regimento Interno do CAT/GO), respectivamente, o que se 
transcreve:  

Art. 6o. Compete ao Conselho Administrativo Tributário – CAT – apreciar:  

(...)  

Parágrafo 5o. É pertinente acatar, em julgamento, a jurisprudência 
consolidada dos tribunais superiores, em suas composições unificadas, 
obedecidos os critérios de convencimento da autoridade julgadora.   

Art. 1º. Compete ao Conselho Administrativo Tributário –CAT – apreciar:  

(...)  

§ 5º. É pertinente acatar, em julgamento, a jurisprudência consolidada dos 
tribunais superiores, em suas composições unificadas, obedecidos os 
critérios de convencimento da autoridade julgadora.  

A breve menção a tais dispositivos legais possui o condão, de modo 
acessório, de reforçar a insubsistência da inclusão do sócio-presidente a responder pelo 
crédito tributário em comento.  



 

Por fim, em face do exposto neste item, entendo que houve uma 
tremenda confusão nos institutos jurídicos tributários relacionados à sujeição passiva 
tributária, o que torna, juntamente com a ausência de comprovação da implicação do 
coobrigado, juridicamente inaceitável a inclusão do sócio-administrador no pólo passivo 
desta lide.  

3. CONCLUSÃO  

 

Ante o exposto, diante das circunstâncias e da fundamentação ora 
esposada, conheço da Impugnação apresentada para rejeitar as preliminares de nulidade 
por insegurança na determinação da infração e nulidade por cerceamento de defesa 
arguidas na peça básica. Excluo da lide o sujeito passivo coobrigado Gilberto de Brito. No 
mérito, considero procedente o Auto de Infração. 

 

i Art. 5º, LV, da CF/88 - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório 
e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; ii Seção II (da sujeição passiva por transferência da obrigação tributária), 
subseção I (da solidariedade). iii STJ, Primeira Turma, REsp n. 884.845/SC, Relator Min. Luiz Fux, j. 05/02/2009, DJ 18/02/2009. iv “Por 
maioria”, neste caso, refiro-me às decisões plenárias aonde todos os conselheiros representantes do fisco votam favoravelmente à 
inclusão, e os conselheiros representantes do contribuinte, pela exclusão, situação em que o voto de desempate é proferido pelo 
Presidente do Conselho.  v Sujeição passiva. vi Este um dos argumentos utilizados em manifestação plenária. vii SOUSA, Sueli Baptista 
de – Responsabilidade dos Sócios na Sociedade Limitada – São Paulo: Quartier Latin, 2006, p. 52.  

 
 

Sala das sessões plenárias, em 13 de setembro de 2016. 
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Matéria: Auditoria básica do ICMS (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01432/16 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade da peça básica, 
arguidas pela autuada, por insegurança na determinação da 
infração e por cerceamento do direito de defesa. Rejeitadas. 
ICMS. Auditoria Básica do ICMS.  Escrituração indevida de 
valores a título de crédito do imposto, documentos fiscais não 
apresentados à fiscalização. Procedente.  
 
1. Tornam-se inócuos os questionamentos sobre nulidade da 
lide quando tais inquirições forem desprovidas de amparo legal; 
 
2. Reafirma-se a decisão cameral que julgou procedente o 
lançamento quando a instrução processual apontar que o polo 
passivo não atendeu a exigência estabelecida pela norma legal 
tributária. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 28 
de junho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares de nulidade 
da peça básica, arguidas pela autuada, por insegurança na determinação da infração e 
por cerceamento do direito de defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Cláudio Henrique de Oliveira, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, José Paixão de Oliveira Gomes, Edson Abrão da 
Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo 
de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, Alcedino Gomes Barbosa, Elias Alves dos 
Santos, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Paulo Diniz, Washington Luis 
Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia e Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes. 
Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso do Contribuinte 
para o Conselho Pleno, negar-lhe provimento para manter a decisão cameral que 
considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Cláudio Henrique de Oliveira, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, José Paixão de Oliveira Gomes, Edson Abrão da 
Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo 
de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, Alcedino Gomes Barbosa, Elias Alves dos 
Santos, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Paulo Diniz, Washington Luis 
Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia e Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

 
 
Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu pagamento 

do ICMS na importância de R$ 330.752,17, em razão da escrituração indevida de valores 
a título em crédito do ICMS, conforme relação de documentos fiscais em anexo, pois 
esses documentos fiscais não foram apresentados à fiscalização, apesar da intimação 
exigindo essa providência.  

 



 

A autoridade lançadora indica como infringidas as disposições dos 
artigos 146, parágrafo único do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) 
combinado com os artigos 57, VII do Decreto 4852/97. Proposta a aplicação da penalidade 
prevista no artigo 71, inciso IV, alínea "a", do CTE, com redação da Lei nº 14634/2003. 

 
Tem-se como sujeito passivo solidário Manoel Messias Zacarias da 

Silva e Décio Ferreira de Oliveira, nos termos do artigo 45, inciso XII da Lei 11.651/91. 
 
O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: ordem 

de serviço, alterações do contrato social, AR, intimações, FAX, auditoria básica do ICMS, 
relação de documentos não apresentados para a fiscalização, notas fiscais e cópia livro 
fiscal "fls. 6 a 352". 

 
Os sujeitos passivos são intimados a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de "fls. 353 a 368", 
tendo sido lavrado termo de revelia às "fls. 369" em relação aos solidários. 

 
Intimado, o sujeito passivo principal ingressa com impugnação, "fls. 

370 a 377", para alegar que os documentos acostados aos autos não comprovam e nem 
evidenciam a veracidade da acusação fiscal; que a intimação de fls. 36/38 não chegou às 
mãos do sujeito passivo; que toda a documentação, sejam livros, notas e blocos e demais 
documentos, entregues ao agente autuante; que a falta de comprovação da acusação 
fiscal, torna o trabalho precário e inservível para o fim pretendido; que trabalho fiscal 
contaminado com esses pressupostos é considerado levantamento precário, passível, 
portanto de nulidade; que a capacidade produtiva da recorrente será duramente afetada, 
caso venha a ter que cumprir a exação, tendo em vista que esta corresponde a um valor 
bastante significativo, frente ao faturamento da mesma. Requer a nulidade do auto de 
infração. 

 
O sujeito passivo anexa os seguintes documentos: procuração e 

alteração contratual "fls. 378 a 380". 
 
Pela sentença n° 529/09 – COJP, "fls. 384 a 386", o julgador singular 

decide pela procedência do auto de infração. Em sua fundamentação afirma que a 
acusação fiscal está bem definida e fundamentada; que o lançamento contém todos os 
elementos previstos no artigo 23 da Lei 13.882/01. No mérito sustenta que o sujeito 
passivo praticou a infração estampada na basilar; que deveria ter observado o disposto no 
inciso VII, do artigo 57 do Regulamento do Código Tributário Estadual; que compete aos 
julgadores fiscais exercer o controle da legalidade dos lançamentos tributários e que o 
trabalho fiscal não merece reparos.  

 
O sujeito passivo principal é intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar Recurso Voluntário, conforme documentos de "fls. 387 a 389", tendo sido 
lavrado termo de perempção em relação aos solidários às "fls. 390". 

 
O sujeito passivo principal apresenta Recurso Voluntário, "fls. 392 a 

396", arguindo a preliminar de nulidade da peça básica por insegurança na determinação 
da infração. Argumenta que por ser a apuração do imposto de caráter mensal e a 
acusação fiscal por escrituração indevida de valores a título de crédito do ICMS, se tivesse 
ocorrido o ilícito fiscal apontado, o lançamento de notas fiscais inexistentes ou não 
apresentadas, este teria se dado nota a nota, dia a dia, mês a mês; que para o mesmo 
ilícito fiscal existem duas penalidades distintas e que dependem da condição fiscal do 
contribuinte e que ao longo de 03 anos condições alternando-se em vários momentos, ora 



 

apurando saldo devedor, ora saldo credor; que não é possível colocar no mesmo cesto 
situações fiscais distintas; que o levantamento fiscal deveria contemplar o ilícito fiscal mês 
a mês, aplicando-se a cada um deles a penalidade correta; que o agente autuante não 
juntou livro ou documento que justifique sua opção pela aplicação da penalidade prevista 
na letra a, IV, do artigo 71 do CTE; não demonstrou que o contribuinte utilizou de 100% do 
crédito lançado ao longo de todo o período fiscalizado e que merece a penalidade eleita; 
não se desincumbiu do ônus de provar as suas acusações; que o trabalho fiscal é precário 
e requer a nulidade da peça básica por insegurança na determinação da infração. 

 
O sujeito passivo principal anexa os seguintes documentos: cópia 

livro fiscal "fls. 397 e 398". 
 
Pela Resolução n° 183/2009, "fls. 400 e 401", a Quarta Câmara do 

Conselho Administrativo Tributário converte o julgamento em diligência, encaminhando o 
feito à Delegacia Fiscal de origem para que seu titular determine a fiscal estranho à lide 
para esclarecer: 

 
1) Na relação "documentos não apresentados para fiscalização", fls. 

93/97, consta na coluna observação os itens 1 e 2; 
 

2) No item 1, os autores estariam informando as notas fiscais que 
existem mais que o remetente utilizou para venda a outro 
contribuinte, ocorre que a acusação fiscal é de escrituração 
indevida de crédito e efetivamente as notas relacionadas, como 
não tem ligação com o autuado, não estão escriturados no livro 
registro de entrada, neste caso como as mesmas poderiam ter 
causado a infração apontada? 

 
3) No item 2 consta as notas fiscais que supostamente inexiste a 

cópia dos documentos fiscais e que estão registradas no livro de 
entrada, verificar "in-loco", já que a defesa fiz que os documentos 
existem; 

 
4) Outros esclarecimentos que julgar necessários.  
 
Mediante Revisão, "fls. 403 a 406", aponta que o sujeito passivo 

escriturou e aproveitou o crédito sobre notas fiscais destinadas a outro contribuinte 
(demonstrativo de fls. 93 a 97); que as referidas notas fiscais escrituradas pelo contribuinte 
não foram apresentadas, mesmo tendo sido notificado a fazê-lo em 07/08/2009 de fls. 404; 
que o crédito tributário original deve ser mantido na íntegra. 

 
Os sujeitos passivos são intimados conforme "fls. 407 a 411". 
 
Mediante Acórdão da I CJUL n° 2097/2010, "fls. 416 a 420", a 

Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário determina rejeitar a preliminar de 
nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na determinação da 
infração. Não acolhe a preliminar de exclusão da lide dos solidários, arguida pelo 
Conselheiro Delcides de Souza Fonseca. Quanto ao mérito, conhece do recurso, nega-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. A preliminar de nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação, 
arguida pela recorrente, não merece acolhimento. Trata-se de acusação fiscal clara e 
objetiva, amparada em Auditoria Básica do ICMS, cujos demonstrativos estão 
acompanhados da relação das notas fiscais à penalidade aplicada, que é perfeitamente 



 

apropriada para a situação de aproveitamento indevido de crédito do imposto. Com 
relação aos solidários, identificados no Contrato Social como administradores, com 
fundamento no artigo 45, XII, do CTE, entende que eles devem permanecer na lide. Não 
trata a autuação de simples inadimplemento de ICMS lançado e não recolhido, mas, sim, 
de infração cuidadosamente planejada, com o objetivo único ocultar débito do imposto 
efetivamente devido.  

 
O sujeito passivo é intimado para apresentar recurso ao Conselho 

Pleno, conforme "fls. 421 e 422". 
 
O sujeito passivo apresenta cópia do recurso ao Conselho Pleno, 

conforme "fls. 425 a 429", informando que o resultado da diligência juntado às fls. 405 não 
foi informado ao contribuinte e nem ao seu defensor, pois a intimação do contribuinte foi 
endereçada para o seu antigo endereço, e recebida por uma pessoa chamada Maria 
Aparecida S Silva, totalmente estranha ao contribuinte. Defende que "o autuante não 
juntou aos autos nenhum livro ou documento que justifique a sua opção pela aplicação da 
penalidade prevista na letra a, IV, do artigo 71 do CTE. Não demonstrou que o contribuinte 
utilizou de 100% do crédito lançado ao longo de todo o período fiscalizado, e que merece 
a penalidade eleita. Não se desincumbiu do ônus de provar as suas acusações". Sustenta 
que é um levantamento fiscal precário, passível, portanto, de nulidade. Ao final, requer a 
declaração de nulidade do auto de infração.  

 
Por meio de memorando n° 0087/2012 - GERC às "fls.433", a 

Gerência de Recuperação de Créditos informa que anexa aos autos a cópia da decisão 
citada pelo polo passivo para conhecimento e providências, haja vista que o presente PAT 
se encontra em trâmite nesse Conselho. Por seguinte, traz aos autos as cópias dos 
seguintes documentos: Ofício OCD n°006/2012 - PRA - PGE "fls.434" e Decisão TJGO - 
Processo n°201102851986 "fls.435 a 438". 

 
Mediante Resolução n° 045/2012 às "fls.439 e 440", o Conselho 

Administrativo Tributário, resolve encaminhar os autos à Secretaria Geral - SEGE para 
que encaminhe à Procuradoria Tributária da Procuradoria Geral do Estado de Goiás, 
conforme expediente mais adequado, arguindo àquele órgão: se já houve sentença judicial 
definitiva acerca da matéria; se a antecipação de tutela concedida determina tão somente 
a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art.150, V do CTN, não 
interferindo no seguimento administrativo dos presentes autos, ou, ao contrário, tem o 
efeito de impedir o trâmite processual do presente PAT, inclusive o de seu julgamento por 
esta Casa, mantendo sobrestado até o advento da coisa julgada na ação declaratória 
relacionada em epígrafe; conforme seja a resposta dada ao item anterior,  se os recursos, 
embargos de declaração ou agravos eventualmente interpostos pela Procuradoria do 
Estado têm como pleito a liberação do trâmite da apreciação administrativa do PAT por 
este Conselho; a discussão judicial tem como causa de pedir a inconstitucionalidade de 
incisos do art.71 do Código Tributário Estadual, ao passo que o Recurso Administrativo 
interposto questiona o mérito da acusação , qual seja, a venda de mercadorias sem a 
emissão de documento fiscal. Posto isto, se há possibilidade de aplicação, no presente 
caso, do disposto no parágrafo único do art. 38 da Lei 6.830/80 Lei de Execução Fiscal. 

 
Em atendimento à Resolução n°045/2012, a SEGE anexa os e-mails 

às "fls. 445 e 446", nos quais entra em contato com a Procuradoria do Estado e tem como 
resposta que as Resoluções citadas pela parte se tratam de processos diferentes, sendo 
respondida apenas a Resolução n° 44/2012. Alega que aguarda os processos que estão 
pendentes em Goiânia. Afirma que a ação proposta, conforme consta no Ofício n°21/2013, 
tem por finalidade o reconhecimento de nulidade dos PAT's n°s. 3033506571885 e 



 

3033508007545. Aduz que até aquele momento, o entendimento firmado pelo Ofício 
n°21/2013 não deve ser aplicado à Resolução 45/2012, haja vista que mesmo que se trate 
de caso semelhante, são processos diferentes e podem se encontrar em momentos 
processuais diversos, sendo aconselhável aguarda a resposta específica a ser elaborada 
para esta Resolução. 

 
A SEGE instrui os autos com as cópias dos seguintes documentos: 

Ofício 0155/2013 "fls.449 a 456", Ofício n°21/2012 - CAT "fls.457", Resolução n°45/2012 
"fls.458 e 459", Consulta de Processos "fls.460 a 464". 

 
O julgamento é adiado conforme Despacho n° 1988/2015 – CONP 

"fls. 466", Despacho n° 2014/2015 – CONP "fls. 470" e Despacho n° 2139/2015 – CONP 
"fls. 474". 

 
Pela Resolução n° 108/2015, "fls. 475 e 476", o Conselho 

Administrativo Tributário determina encaminhar os autos à Secretaria Geral –SEGE deste 
Conselho a fim de que seja remetido expedientes para a Procuradoria Tributária da 
Procuradoria Geral do Estado de Goiás no sentido de indagar o atual estágio da ação 
201102851986 e se mantém a orientação manifestada anteriormente para o Conselho 
Administrativo adotar posição inerte até que ocorra o transito em julgado da mencionada 
ação. Deve ser encaminhada juntamente com a consulta para a PGE as copias das folhas 
2 e 433 a 456 dos autos.  

 
São anexados aos autos os seguintes documentos: Ofício n° 

0333/2016 – PTr/OCD e Decisão Monocrática "fls. 482 a 491". 
 
É o relatório. 

 
VOTO 

 
As preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, 

por insegurança na determinação da infração e por cerceamento ao direito de defesa, eu 
as rejeito com o entendimento de que esses incidentes de nulidade não aconteceram, 
visto que o endereço do contribuinte é o que está declarado no CCE (Cadastro de 
Contribuinte do Estado) desde a abertura da atividade comercial até a baixa da empresa 
no sistema cadastral do setor fiscal da Delegacia Regional de Fiscalização de jurisdição 
do estabelecimento mercantil. 

  
Diante destes esclarecimentos, vejo que não houve afronta às regras 

do art. 20, incisos III e IV da Lei nº 16.469/2009. Considero, ainda, que a infração e a 
penalidade foram corretamente identificadas pela fiscalização, a instrução do lançamento 
e do processo se fez com clareza, os prazos processuais foram respeitados, inclusive com 
vista dos autos à parte litigante, nos momentos que são próprios às partes.  

 
Este convencimento de voto me impulsiona a rejeitar as preliminares 

de nulidade do auto de infração, arguidas pela parte de direito.  
 
Com as questões incidentais solucionadas, volvo-me à razão de 

direito desta demanda, e, de pronto, reafirmo que a decisão exarada em sede cameral, 
que majoritariamente julgou procedente o lançamento, conforme passo a expor e 
fundamentar:  

 



 

A exigência estampada na folha de rosto deste volume, deve-se ao 
fato de o polo passivo ter omitido o pagamento do ICMS na importância de R$ 330.752,17 
(trezentos e trinta mil, setecentos e cinquenta e dois reais e dezessete centavos), em 
razão da escrituração indevida de valores a título em crédito do ICMS, conforme relação 
de documentos fiscais que se encontram acostados ao processo, com escopo de instruí-lo 
em sua fase cognitiva, pois, esses documentos fiscais não foram apresentados à 
fiscalização, apesar de a intimação ter exigido essa providência.  

 
Observei que a autoridade lançadora fez a relação de documentos 

fiscais não apresentados à fiscalização, e a anexou aos autos às fls. 93 a 97 e inseriu uma   
coluna “observação”, relativamente a cada nota fiscal, o número 1 ou 2, para indicação do 
seguinte, fl. 97: 

 
1-  “A nota fiscal existe, mas o remetente utilizou o documento para venda a outro 

contribuinte conforme cópia da nota fiscal em anexo”. Total do ICMS: R$ 255.724,52; 
2- “A nota fiscal não foi apresentada para a fiscalização e não consta em arquivo do 

remetente”. Total do ICMS: R$ 75.027,65. 
 
Mediante ao supra evidenciado, a norma tributária detalhada no artigo 

58, I e II, e §§ 3º, I, e 5º da Lei nº 11.651/91 e, também do art. 57, VII, do Decreto nº 
4.852/97, que serão transcritos na sequência, aponta que no caso, em comento, houve o 
ilícito fiscal, denunciado na preambular, o que torna a exigência primeira procedente. : 

  
Art. 58. É assegurado ao sujeito passivo, nos termos do disposto na legislação 
tributária, o direito de creditar-se do imposto anteriormente cobrado em operações 
ou prestações resultantes: 
I - de entrada de mercadoria, real ou simbólica, no seu estabelecimento, inclusive a 
destinada ao seu uso ou consumo ou ao ativo imobilizado; 
II - de recebimento de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou de 
comunicação; 
[...] 
§ 3º O direito de crédito, para efeito de compensação com débito do imposto, 
reconhecido ao estabelecimento que tenha recebido as mercadorias ou para 
o qual tenham sido prestados os serviços, está condicionado à: 
I - idoneidade da documentação fiscal; 
II - à escrituração nos prazos e condições, quando assim exigido pela legislação 
tributária. 
[...] 
§ 5º Ressalvado o disposto no artigo seguinte, o crédito do imposto é 
intransferível, só produzindo efeitos fiscais em favor do contribuinte 
consignado no documento fiscal como destinatário das mercadorias ou 
tomador do serviço” (destaques oportunos). 
[...]” 

 
“Art. 57. Não implica crédito (Lei nº 11.651/91, art. 60): 
[...] 
VII - o imposto correspondente a documento fiscal que não for apresentado à 
fiscalização, quando exigido, ainda que escriturado no livro Registro de Entradas; 

 

Antes de concluir o meu discurso ainda quero consignar que nas 
duas situações apontadas na relação de fls. 93 a 97, os documentos geradores dos 
créditos ora questionados não foram apresentados à fiscalização. Na primeira situação 
identificada (coluna observação 1), o autuante localizou os documentos fiscais no 
estabelecimento emitente, e na segunda, (coluna observação 2), as notas fiscais não 
apresentadas não constam dos arquivos da emitente informada. 

 
A constatação descrita no parágrafo anterior aponta que, uma vez 

../CTE/CTE.DOC%20#A60


 

não obtidos os documentos fiscais solicitados, a fiscalização ainda cuidou de fazer 
verificação nos arquivos das emitentes para constatação da real destinação da operação, 
fato não contestado pela defesa, com provas cabais capazes de contrapor a reclamação 
que dá vida a esta ação.  

 
Assim, voto rejeitando as preliminares de nulidade da peça básica, 

arguidas pela autuada, por insegurança na determinação da infração e por cerceamento ao 
direito de defesa. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conheço do recurso do 
Contribuinte para o Conselho Pleno, nego-lhe provimento para manter a decisão cameral 
que considerou procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 13 de setembro de 2016. 
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Matéria: Auditoria básica do ICMS (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01439/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade do auto de 
infração. Insegurança na determinação da infração e 
cerceamento do direito de defesa. Rejeitadas. Preliminar de 
exclusão de solidário da lide. Acolhida. Decadência parcial do 
direito de o Fisco constituir o crédito tributário em relação aos 
meses de janeiro a novembro de 2006. Acolhimento. ICMS. 
Obrigação tributária principal. Omissão de pagamento do 
imposto. Procedência parcial.  
 
1. Não é passível de nulidade o lançamento que contenha os 
elementos indispensáveis para determinar com segurança a 
infração denunciada e identificar corretamente o infrator; 
 
2. Fica afastada a hipótese de nulidade do lançamento por 
cerceamento do direito de defesa, quando não comprovada, no 
curso da ação, a ocorrência dos incidentes formais que 
prejudicam a apreciação do mérito do ato administrativo; 
 
3. Exclui-se da lide o solidário quando não restar demonstrado o 
interesse comum da citada pessoa física na situação que 
constitua o presente fato gerador da obrigação tributária ou que 
tenha por seus atos de ação ou omissão, concorrido para a 
prática de infração à legislação tributária;  
 
4. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário 
decai em cinco anos, nos termos do artigo 150, §4º, do Código 
Tributário Nacional – CTN; 
 
5. Prospera o crédito tributário lançado no auto de infração 
quando o sujeito passivo não apresentar argumentos nem 
provas capazes de elidir os fundamentos da respectiva 
acusação fiscal. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de julho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos,  rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por 
insegurança na determinação da infração e a segunda, por cerceamento do direito de 
defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Lidilone Polizeli Bento, Nivaldo José 
Mendes e Nivaldo Carvelo Carvalho. E, por maioria de votos, acolher a preliminar de 
exclusão do solidário da lide, arguida pelo sujeito passivo. Foram vencedores os 
Conselheiros Nivaldo José Mendes e Nivaldo Carvelo Carvalho. Vencido o Conselheiro 
Lidilone Polizeli Bento, que votou pela permanência do solidário Nilo Gonçalves Campos 
na lide. E, por maioria de votos, acolher a preliminar de decadência parcial do lançamento, 
referente ao período de janeiro a novembro de 2006, arguida pelo Conselheiro Nivaldo 
José Mendes. Foram vencedores os Conselheiros Nivaldo José  Mendes e Nivaldo 
Carvelo Carvalho. Vencido o Conselheiro  Lidilone Polizeli Bento, que votou pela rejeição. 



 

Quanto ao mérito, decidiu, por maioria de votos,  conhecer do Recurso, dar-lhe parcial 
provimento para reformar em parte a decisão singular e considerar parcialmente 
procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 109,87 (cento e nove reais e 
oitenta e sete centavos), referente ao mês de dezembro de 2006. Foram vencedores os 
Conselheiros Nivaldo José Mendes e Nivado Carvelo Carvalho. Vencido o Conselheiro 
Lidilone Polizeli Bento, que votou pela manutenção da decisão singular. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu o pagamento 
do ICMS, verificada em Auditoria Básica do ICMS em relação ao Exercício de 2006, em 
razão da apropriação de crédito do ICMS referente à aquisição de bens do ativo 
imobilizado, sem aplicar as parcelas mensais o coeficiente de creditamento calculado com 
a proporção entre as prestações tributadas e o total das prestações de saídas efetuadas 
no mesmo período, conforme cópia de documentos, planilhas e demonstrativos em anexo. 
Em consequência, deverá pagar o imposto omitido, juntamente com a penalidade e 
acréscimos legais. 

 
Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 58, 

§§ 3º e 6º e 64 da Lei nº 11.651/91, tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 
71, inciso IV, alínea “a”, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 
14.634/2003. 

 
Foi identificado como sujeito passivo solidário: NILO GONÇALVES 

CAMPO (fls. 05), na condição de sócio administrador, nos termos do artigo 45, inciso XII, 
da Lei nº 11.651/91. 

 
O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 03/46. 
 
Devidamente intimados em Primeira Instância (fls. 47/50), a empresa 

autuada e o responsável solidário ingressam com Impugnação às fls. 53/56 onde relatam 
os fatos e alegam que os créditos referentes ao período mencionado na inicial encontram-
se extintos pela decadência, com base no artigo 150, §4º, do Código Tributário Nacional. 
Colaciona jurisprudência que entende aplicável ao caso. No mérito, argui ser indevida a 
autuação. Alega que os cálculos efetuados estão corretos já que as operações são 
tributadas e não isentas. Finaliza, requerendo que seja declarada a improcedência do 
presente auto de infração.  

 
Acosta aos autos documentos de fls. 57/94. 
 

Sobreveio a sentença singular de fls. 96/98, pelo qual o julgador 
decidiu pela procedência do auto de infração. Fundamenta sua decisão aduzindo que a 
aludida decadência pleiteada pela defesa, no caso de créditos indevidos não opera pelo 
texto do artigo 150, §4º, do CTN, mas sim, pelo texto do artigo 173, inciso I, do mesmo 
Diploma Legal já que a omissão decore de inobservância da norma legal em vigor à 
época. Afirma, ainda, que com base em farta jurisprudência e considerando o fato de que 
o lançamento foi concluído com a notificação expedida em 12/2011, fica claro que não 
aconteceu a decadência já que o fisco teria até 31/12/2011 para completar o lançamento. 
Ressalta, também, que a autuada não apresentou nenhum levantamento de natureza 
semelhante ao realizado pela fiscalização, capaz de contraditá-lo, portanto, o auto de 
infração deve ser mantido na íntegra. 



 

Intimados da decisão singular (fls. 100/104), os sujeitos passivos 
comparecem ao processo reiterando os argumentos expendidos anteriormente.  

Em seguida, o sujeito passivo apresenta Memorial de fls. 121/129, 
arguindo, em sede de preliminar, insegurança na determinação da infração, tendo em vista 
que há evidente incoerência e contradição entre os enunciados e resultados dos 
documentos de fls. 13/14 com a descrição do fato narrado na inicial. No mérito, reafirma 
que os cálculos efetuados estão corretos já que as operações são tributadas e não 
isentas. Requer, assim, que seja declarada a improcedência do presente auto de infração.  

Juntamente com a peça defensória foram colacionados aos autos 
documentos de fls. 129/181. 

A Terceira Câmara deste Conselho, por meio da Resolução de fls. 
183, determinou o encaminhamento dos autos à Delegacia Regional de circunscrição do 
sujeito passivo para que seu titular, por gentileza, designe autoridade fiscal para 
manifestar-se, conclusivamente, sobre as alegações do sujeito passivo, constantes dos 
documentos juntados às fls. 129/181, de supostas inconsistências no levantamento fiscal, 
procedendo à revisão fiscal, se for o caso.  

Em atendimento a Resolução supra, a autoridade fiscal informa que 
os levantamentos fiscais demonstrados neste processo contêm todos os elementos que 
comprovam a materialidade do fato e a fundamentação jurídica correspondente, 
compreendendo os pressupostos suficientes e necessários para afirmar a procedência do 
auto de infração, haja vista que, de fato, resultou em omissão no pagamento de ICMS no 
Exercício de 2006, conforme demonstrado no auto de infração em epígrafe.  

O sujeito passivo comparece aos autos requerendo a 
improcedência do auto de infração, trazendo farta documentação e levantamentos 
conclusivos determinantes dos equívocos cometidos desde a lavratura do auto de infração 
e não removidos na diligência. Acosta documentos às fls. 264/331. 

A Primeira Câmara, em Resolução nº 041/2015 de fls. 332/333 
determinou o encaminhamento dos autos ao SEPRE, a fim de que seja intimado o 
representante do sujeito passivo, no sentido de possibilitar nova oportunidade ao 
contribuinte para, caso queira, apresentar, defesa especificada, pontual e de igual teor e 
abrangência da acusação fiscal.  

Devidamente intimado (fls. 334), o patrono do sujeito passivo 
colaciona aos autos farta documentação técnica (fls. 346/358). 

Por meio da Resolução nº 104/2015 de fls. 360/361, a Primeira 
Câmara deste Conselho determinou o encaminhamento dos autos Delegacia Regional de 
Fiscalização de circunscrição do sujeito passivo para que os autores do procedimento 
fiscal se manifestem conclusivamente sobre as alegações do sujeito passivo.  

Em resposta, a autoridade fiscal manifesta-se no sentido de manter 
os valores da autuação com base nos elementos apresentados pelo sujeito passivo. 

Instada a se manifestar a respeito da revisão realizada (fls. 
369/375), a autuada quedou-se inerte.  

É o relatório.  

 

VOTO 



 

Quanto as questões preliminares relativas à nulidade do auto de 
infração por insegurança na determinação da infração e cerceamento do direito de defesa, 
deixo de acolhê-las.  

De fato, verifico que além de estarem presentes todos os requisitos 
do artigo 8º da Lei Estadual nº 16.469 e do artigo 142 do Código Tributário Nacional, a 
descrição do fato coaduna-se com os demonstrativos e documentos anexados pelo agente 
autuante, bem como, com a fundamentação legal da infração. Também não há 
divergências de valores entre levantamentos integrantes do lançamento e destes com o 
auto de infração. E por último, o lançamento foi instruído com levantamento completo, o 
que confirma a infração. Ante tais evidências e com a unanimidade do voto de meus 
pares, é de se entender que a aludida preliminar relativa à insegurança na determinação 
da infração deve ser rejeitada. 

Já com relação à preliminar de nulidade do auto de infração por 
cerceamento do direito de defesa, arguida pela autuada, manifesto-me também pela sua 
rejeição, tendo em vista que o sujeito passivo foi legalmente comunicado e compareceu a 
todas as fases do processo para exercer sua oposição, o que significa que teve a exata 
compreensão da acusação que lhe fora imputada e tentou elidi-la tanto na peça 
impugnatória quanto na recursal. Vale então considerar que a aludida preliminar é 
exercício de retórica jurídica que não dá azo para a nulidade do trabalho fiscal e por isso 
deve ser rejeitada. 

No que tange à preliminar de exclusão do solidário do polo passivo 
da lide, afirmo que, no caso em comento, não prospera sua indicação, tendo em vista que 
não existem nos autos provas de que tenha agido com excesso de poderes ou infração à 
lei, conforme preconiza o artigo 135 do Código Tributário Nacional.  

Aliás, Hugo de Brito Machado sobre tal assunto assim já se 
manifestou: 

Não se pode admitir que o não pagamento do tributo configure a infração de 
lei, capaz de ensejar tal responsabilidade, porque isto levará a suprimir-se a 
regra, fazendo prevalecer, em todos os casos, a exceção. O não cumprimento 
de uma obrigação tributária qualquer, e não apenas de uma obrigação 
tributária, provocaria a responsabilidade do diretor, gerente ou representante 
da pessoa jurídica de direito privado inadimplente. O que a lei estabelece 
como regra, isto é, a limitação da responsabilidade dos diretores ou 
administradores dessas pessoas jurídicas, não pode ser anulado por esse 
desmedido elastério dado à exceção. 

Dessa forma, podemos concluir que a responsabilidade disposta no 
artigo acima mencionado é subjetiva, eis que para sua ocorrência resta necessário a 
existência de provas da efetiva conduta dolosa. 

Ademais, o entendimento dominante no Superior Tribunal de Justiça 
é que “o não recolhimento do tributo, por si só, não constitui infração à lei suficiente a 
ensejar a responsabilidade solidária dos sócios, ainda que exerçam gerência, sendo 
necessário provar que agiram os mesmos dolosamente, com fraude ou excesso de 
poderes”, senão vejamos:  

Súmula 430: “O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não 
gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente”.  



 

Assim sendo, o simples inadimplemento não caracteriza infração 
legal. Inexistindo prova de que se tenha agido com excesso de poderes, ou infração de 
contrato social ou estatutos, não há que se falar em responsabilidade tributária do sócio à 
título de infração legal. 

E, por último, mas não menos importante, acolho a preliminar relativa 
à decadência parcial do crédito tributário, arguida pelo sujeito passivo. De fato, ao 
compulsar os autos, vejo que o crédito tributário reclamado na exordial diz respeito aos 
fatos geradores ocorridos nos meses de janeiro a dezembro de 2006. Considerando que o 
sujeito passivo fora intimado em 06/12/2011, é de se entender que a contagem do prazo 
decadencial deve se dar pelo § 4º do artigo 150 do Código Tributário Nacional, pois está 
claro que o lançamento aqui discutido é por homologação. No caso em tela, a contagem 
do prazo decadencial toma por referência a data da ocorrência do fato gerador e não a do 
primeiro dia do exercício fiscal seguinte, como tipificado no artigo 173, inciso I, do mesmo 
Diploma Legal.   

 
Para melhor entendimento, transcrevo abaixo o mencionado 

dispositivo: 
 
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja 
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem 
prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a 
referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo 
obrigado, expressamente a homologa. 

[...] 

 § 4º Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar 
da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda 
Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e 
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, 
fraude ou simulação. 

Nesse sentido, a meu juízo, restou configurada a decadência parcial 
do crédito tributário referente aos meses de janeiro a novembro de 2006. 

Suplantadas as questões preliminares suscitadas pelo sujeito 
passivo, adentro no mérito do lançamento. Não obstante o sujeito passivo tenha 
argumentado não ter praticado a infração estampada na basilar e contraditar o fisco, 
alegando que este nada trouxe ao feito para comprovar a imputação que lhe fora feita, 
entendo que tal argumento não deve prosperar. 

 
Em detida análise dos autos, verifico que razão assiste à Fazenda 

Pública quanto à constituição do presente crédito tributário. De fato, com base no artigo 
46, § 4º, inciso I, do RCTE fica claro como o cálculo do crédito a apropriar-se deve ser 
feito, devendo ser observado na planilha elaborada pelo fisco (fls. 16) as colunas que 
demonstram mensalmente os valores que foram apropriados, o fator proporcional, o valor 
que deveria ter sido apropriado e a diferença, neste caso a autuada deveria ter elaborado 
levantamento contraditório mostrando que o cálculo feito pelo agente fiscal está errado. 
Deste modo, tendo em vista a falta de provas efetivas de erro no trabalho fiscal, não há 
como concordar com o pedido da defesa.  

No caso em comento, portanto, restou tributável pelo ICMS o mês de 
dezembro de 2006, totalizando o valor de R$ 109,87 (cento e nove reais e oitenta e sete 
centavos).  



 

Diante do exposto, voto em uníssono com meus pares, rejeitando as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por 
insegurança na determinação da infração e a segunda por cerceamento do direito de 
defesa. Por maioria de votos, acolho a preliminar de exclusão do solidário da lide, bem 
como, acolho a preliminar de decadência parcial do lançamento, referente ao período de 
janeiro a novembro de 2006. Quanto ao mérito, conheço do recurso, dou-lhe parcial 
provimento para reformar em parte a decisão singular e considerar parcialmente 
procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 109,87 (cento e nove reais e 
oitenta e sete centavos), referente ao mês de dezembro de 2006.  

 
 
 

Sala das sessões, em 12 de setembro de 2016. 
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Matéria: Auditoria básica do ICMS (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01452/16 
 
Relator: Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade da peça básica, 
arguidas pela autuada, por insegurança na determinação da 
infração e por cerceamento do direito de defesa. Rejeitadas. 
Decisão unânime. Preliminar de exclusão dos solidários da lide, 
arguida pelo Conselheiro Relator. Acolhida. Decisão não 
unânime. ICMS. Auditoria Básica do ICMS. Escrituração Fiscal 
Digital. Estorno proporcional de crédito do imposto a menor. 
Procedente. Decisão não unânime. 
 
1. Tornam-se inócuos os questionamentos sobre nulidade da 
lide, quando tais inquirições forem desprovidas de amparo 
legal; 
 
2. Os sócios, os gerentes, os administradores, os presidentes, 
etc. que não tenham agido com excesso de poderes, ou infração 
de contrato social ou estatutos, ou concorrido pela prática de 
ilícito tributário, nos termos sentenciados pelo Superior Tribunal 
de Justiça, não podem ser sujeitos passivos solidários da lide; 
 
3. Deve ser mantida a decisão singular, quando o sujeito 
passivo formular as suas alegações contraditórias e estas se 
apresentarem destituídas de provas essenciais para a 
improcedência da questão. Diante deste procedimento do 
sujeito passivo, o julgador se convence da existência do ilícito 
fiscal e confirma a exigência do cumprimento da obrigação 
tributária evidenciada no auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 26 de agosto de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo, Valdir Mendonça Alves, 
Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, José Pereira D'abadia e Gilmar Rodrigues de 
Almeida. Por maioria de votos, acolher a preliminar de exclusão dos solidários da lide, 
arguida pelo Conselheiro Relator. Foram vencedores os Conselheiros Aguinaldo 
Fernandes de Melo, Valdir Mendonça Alves e José Pereira D'abadia. Vencidos os 
Conselheiros Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes e Gilmar Rodrigues de Almeida, 
que votaram pela manutenção dos solidários na lide. Quanto ao mérito, por maioria de 
votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Aguinaldo 
Fernandes de Melo, Valdir Mendonça Alves, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes e 
Gilmar Rodrigues de Almeida. Vencido o Conselheiro José Pereira D'abadia que votou 
pela improcedência do auto de infração. 
 



 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta dos presentes autos que o sujeito passivo omitiu o 
pagamento de ICMS, no mês de julho de 2011, em razão de proceder ao estorno 
proporcional de crédito de ICMS a menor, me sua Escrituração Fiscal Digital (Registro 
E111\GO10023), quando da utilização de benefício de redução de base de cálculo, nas 
suas operações de saídas internas com os produtos da cesta básica, conforme apurado 
pela Auditoria Básica de ICMS e relatórios em anexo, sujeitando-se, em consequência, ao 
pagamento do imposto no valor de R$8.775,04, mais acréscimos legais.  

  
A autoridade lançadora indicou como infringida as disposições dos 

artigos 61, 3º da lei 11651/91, c/c art. 2º, 8º, inciso XXXIII do anexo IX e Art.58-inciso "b", 
do decreto 4852/97. Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, IV, "a", da 
lei 11651/1991 c/ redação da Lei 14634/2003.  

  
Foram indicados como sujeitos passivos solidários: Osvando 

Silvestre De Almeida   e Valdemar Jorge Naben.  
  
O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: 

Detalhamento do crédito tributário (fls.03), descrição complementar da ocorrência (fls.04), 
identificação dos sujeitos passivos coobrigados (fls.05-06), cópia da alteração e 
consolidação contratual de sociedade (fls.07-11), auditoria básica do ICMS (fls.12-22), 
relatório sintético de estorno de crédito (fls.23-27), identificação da escrituração (fls.29-31), 
arquivos magnéticos importados para ArqMag (fls.32-34), demonstrativos das deduções 
(fls.35), recibo de entrega de relatórios digitais (fls.36-37), procuração (fls.38).  

  
O autuado e solidários foram intimados, conforme documentos 

(fls.39-46), tendo sido lavrados os Termos de Revelia em relação aos solidários (fls. 47).
  

Intimados na forma legal, os sujeitos passivos solidários não 
compareceram ao feito e foram declarados revéis. Já o sujeito passivo autuado 
apresentou defesa, em sua defesa alegou que: -   preliminarmente, aduz nulidade 
processual em razão de a escrituração dos livros próprios ser encargo do contribuinte, 
sendo necessária prova contundente para descaracterizá-la; que não há provas da 
infração nos autos; que a fiscalização não comprovou, de forma segura, quais os fatos 
circunstanciais que ensejariam a subsunção ao tipo legal invocado e demais elementos 
exigidos por lei; que é ininteligível a forma da redação do auto de infração. - no mérito, 
afirma que as informações constantes da DPI e SINTEGRA são apenas mais um 
instrumento de que dispõe a fiscalização para averiguação do real cumprimento de 
obrigações tributárias, e que muitas das vezes as operações informadas não representam 
a movimentação real da empresa, bem como, o valor informado como imposto a recolher 
não reflete a realidade das operações praticadas pelo contribuinte; que é licita a 
possibilidade , havendo previsão legislativa em convênio ou lei complementar, de 
manutenção do crédito proveniente de redução de base de cálculo do ICMS. - Assevera, 
também, que a multa aplicada fere os princípios constitucionais da razoabilidade e da 
proporcionalidade, tendo natureza confiscatória. Ao final requer que o auto de infração 
seja julgado nulo ou improcedente.   

  
Juntamente com as razões de impugnação foram trazidas aos autos 

cópias de: procuração "fls.73-77" e documento de identificação do advogado 'fls.78".  
  
Pela sentença nº528/12 JULP, o julgador singular decidiu pela 

procedência do auto de infração. Em sua fundamentação afirmou que não houve 



 

descaracterização da escrituração fiscal ou contábil neste trabalho de fiscalização, 
tratando-se de alegação infundada do impugnante. Asseverou ainda que ao contrario da 
alegação do impugnante a infração foi constatada a partir dos dados contidos nos livros 
fiscais digitais enviados pelo sujeito passivo para a Secretaria da Fazenda, a que o 
mesmo está obrigado. Reforçou que a descrição do fato no auto de infração não 
apresenta dificuldades para o seu entendimento, visto que se encontra de acordo com os 
dispositivos legais infringidos e respectiva penalidade, bem como com os demonstrativos 
que fazem parte do processo. Enfatizou ainda que a defesa de mérito não prospera, pois o 
sujeito passivo não aponta quais são os erros constantes da escrituração fiscal que não 
refletiriam a realidade das operações praticadas pelo mesmo. Também não é lícita a 
possibilidade de manutenção de crédito do presente caso, pois não há previsão legislativa 
em convênio ou lei complementar de manutenção do crédito proveniente de redução de 
base de cálculo do ICMS dos produtos da cesta básica enumerados no processo "fls.80-
83".  

  
Os sujeitos passivos principal e solidário foram intimados para pagar 

quantia exigida ou apresentar recurso voluntário em segunda instancia conforme 
documentos "fls.84 e 85".  

  
O sujeito passivo apresentou recurso voluntário, "fls.89-98", 

inicialmente relatando os fatos. Reproduziu sua tese que aduz nulidade processual em 
razão de a escrituração dos livros próprios ser encargo do contribuinte, sendo necessária 
prova contundente para descaracterizá-la; que não há provas da infração nos autos; que a 
fiscalização não comprovou, de forma segura. Ao final requereu que seja determinada a 
imediata suspensão do presente feito, bem como seja julgado improcedente o auto 
lavrado.  

  
Foram anexados ao processo as cópias de: autos nº 201104949827 

(fls.99-105), da ação declaratória com pedido de antecipação de tutela "fls.106-121".  
  
A segunda Câmara do Conselho administrativo tributário, em sessão 

realizada no dia 19/09/2012, conforme Resolução nº 221/2012 "fls.127 e 128", acatando 
proposição do Conselheiro Relator, resolve, por unanimidade de votos, Encaminhar o 
presente processo à  SEGE, para que seja providenciada a juntada de uma cópia  das 
informações prestadas pela Procuradoria-Fiscal da Procuradoria Geral do Estado de 
Goiás, em atendimento ao Ofício nº 95/2012-SEGE. Após, retorne para o julgamento. Foi 
proposta nova resolução nº 121/2013 (fls.161) encaminhando os autos à Procuradoria 
Tributária para informar conclusivamente se o lançamento está incluso na referida ação e 
qual deve ser o procedimento a ser adotado. A procuradoria pugnou pela suspensão 
processual no afã de se aguardar o saneamento dos processos administrativos tributários 
em razão das alterações legislativas acima comentadas, necessário que os PAT'S  
fundamentados nos incisos III, IV e XII com ou sem as majorações do 9º, I e II, do artigo 
71, CTE; bem como os PAT'S fundamentados no inciso VIII, do artigo 71, CTE, que foi 
revogado pelo artigo 2º, Lei  n. 17.519/11, com deslocamento da infração para o artigo IV-
A, artigo 71, CTE; sejam alterados, com a reelaboração do cálculo dos débitos cobrados, 
de forma a ajustá-los aos valores atinentes aos novo percentuais fixados, devendo ser 
observado o prazo concedido de 90 (noventa) dias.  

  
As cópias do Ofício nº 035/2013- PRA foram anexadas "fls.129/137" 

juntamente com os extratos dos autos de infração de (fls.138/158) e outros documento 
correlatos.   

   



 

O sujeito passivo foi intimado "fls.169-170" afim de tomar 
conhecimento da resolução nº 121/2013 e do resultado da diligência de "fls. 162/168", 
porém, não se manifestou, "fls.171", transcorrido o prazo regulamentar.  

 
 
Resolução 116/2013, "fls. 175 a 176", a Primeira Câmara do CAT, 

por unanimidade, encaminha os autos à SEGE para que sejam informados à PGE os 
valores e datas, demonstrando que a multa passou de 140% para 100% do valor do ICMS, 
que se solicite da PGE que informe qualquer fato novo, que os autos retornem a 
julgamento. 

 
Foram anexados aos autos os seguintes documentos: consulta por 

auto "fls. 177 e 178. 
 
Pelo. Oficio n° 83/2013-CAT, o Presidente "fls. 181", encaminha para 

chefe da procuradoria, cópias das resoluções 112, 113, 114, 115 e 116/2013, expedidas 
pela Primeira Câmara Temporária do CAT, nos processos administrativos tributários em 
nome da pessoa jurídica A.S.E DISTRIBUIÇÃO LTDA e solidários apontados, 
acompanhadas de planilhas de cálculos.  

 
Pela Resolução n° 200/2015 "fls. 182", a Segunda Câmara do 

Conselho Administrativo Tributário, resolve, por unanimidade de votos, encaminhar os 
autos à Secretaria Geral-SEGE a fim de que seja remetido expediente para a Procuradoria 
Tributária da Procuradoria Geral do Estado de Goiás(regional de Anápolis ) no sentido de 
indagar se diante do atual estágio do processo judicial fica mantida a orientação 
manifestada anteriormente para o Conselho Administrativo adorar posição inerte até que 
ocorra o transito em julgado da mencionada ação. 

 
Foram anexados aos autos os seguintes documentos: cópia do oficio 

n° 70/2015-CAT, comprovante de pagamento, consulta por auto, cópia do oficio n° 
1801/2013-PTrd/OCD, cota fundamentada, despacho n° 05/2016 PRA, despacho. "fls. 185 
a 201". 

 
É o relatório.  
 

VOTO 

 
Sobre as preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela 

autuada, por insegurança na determinação da infração e por cerceamento do direito de 
defesa, as rejeito por não haver nos elementos constitutivos da lide qualquer afronta ao 
capítulo que trata da nulidade dos atos processuais, insertos nos incisos III e IV do artigo 
20 da Lei nº.16.469/09. A infração e a correspondente penalidade foram corretamente 
aplicadas, a instrução processual, em sede cognitiva efetivadas coma certo, os prazos 
processuais respeitados, inclusive com vista dos autos às partes litigantes nos momentos 
processuais, que por “ex legis” lhe são próprios. Assim, rejeitadas estão as preliminares 
em comento.   

 
Argui e acolhi a preliminar de exclusão dos sujeitos passivos 

solidários, identificados nos documentos de fls. 05 e 06, da lide, depois de formar o 
entendimento que segue: 

 



 

A indicação dos identificados nos documentos de fl. 05 e 06, para 
responderem pelo crédito fazendário, deve vir acompanhada da comprovação de que eles 
tenham agido com excesso de poderes ou de forma fraudulenta ou prejudicial à 
sociedade, ou, ainda ao arrepio da lei comercial. 

 
O entendimento dominante no Superior Tribunal de Justiça é que “o 

não-recolhimento do tributo, por si só, não constitui infração à lei suficiente a ensejar a 
responsabilidade solidária dos sócios, ainda que exerçam gerência, sendo necessário 
provar que agiram os mesmos dolosamente, com fraude ou excesso de poderes.” (REsp 
898168/SP, Recurso Especial 2006/0238668-1, julgado em 21/02/2008 e publicado no DJ 
05/03/2008 p.1).  

 
Portanto, os bens do sócio de uma pessoa jurídica comercial não 

respondem, em caráter solidário, por dívidas fiscais assumidas pela sociedade. A 
responsabilidade tributária imposta por sócio-gerente, administrador, diretor ou equivalente 
só se caracteriza quando há dissolução irregular da sociedade ou se comprovar a prática 
de infração à lei pelo dirigente, e não apenas quando ele simplesmente exercia a gerência 
da empresa na época da ocorrência do fato gerador. 

 
Ademais, o simples inadimplemento não caracteriza infração legal. 

Inexistindo prova de que se tenha agido com excesso de poderes, ou infração de contrato 
social ou estatutos, não há falar-se em responsabilidade tributária do sócio e esse título ou 
a título de infração legal.  

 
Portanto, faço este voto com o entendimento firmado nesta Casa em 

processos que discutem esta questão e cuja razão do acolhimento da preliminar de 
exclusão do sócio solidário da lide se conserva de acordo com o meu juízo, que foi 
externado em outros julgados semelhantes.  

 
Com as questões primeiras solucionadas, volvo-me à razão de direito 

desta ação, onde, de pronto, confirmo a decisão exarada em sede monocrática que julgou 
procedente o lançamento, conforme passo a expor:  

 
A exigência exordial deve-se a estorno a menor do crédito do ICMS 

pelas entradas em decorrência de saída de produtos com redução da base de cálculo, 
sem previsão legal de manutenção de crédito, afrontando, portanto, a orientação contida 
no inciso XXXIII do artigo 8º do Anexo IX do RCTE, “verbis”:  

 
Art. 8º A base de cálculo do ICMS é reduzida: 
 
[...] 
 
 
XXXIII - de tal forma que resulte a aplicação sobre o valor da operação do 
equivalente ao percentual de 7% (sete por cento) na operação interna com 
açúcar, arroz, café torrado ou moído, farinha de arroz, farinha de milho, 
farinha de mandioca, farinha de trigo, feijão, fubá, macarrão, margarina 
vegetal, manteiga de leite, rapadura, pão francês, polvilho, queijo tipo 
minas, queijo frescal, requeijão, óleo vegetal comestível, exceto o de oliva, 
vinagre, fósforo, sal iodado, absorvente higiênico, dentifrício, escova de 
dente, exceto a elétrica, papel higiênico, sabonete, água sanitária, 
desinfetante de uso doméstico, sabão em barra e vassoura, exceto a 
elétrica (Convênio ICMS 128/94, cláusula primeira). 

   

https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/CONVENIOS/ICMS/1994/CV128_94.htm


 

A tarefa da autoridade lançadora, conforme informado no relatório 
que é parte integrante deste “decisum”, se ampara em documentos acostados ao 
processo, dentre estes mídia e também em Auditoria Básica de ICMS, cuja modalidade de 
trabalho consiste “na apuração dos resultados das operações relativas ao lançamento do 
ICMS efetuado pelo próprio contribuinte, num determinado período e na conferência de 
outros débitos e estornos de créditos e débitos determinados pela legislação tributária. ” 
Esta definição encontra-se no Manual de Procedimentos Fiscais, editado pela Secretaria 
da Fazenda de Goiás. 

 
Bastaria que a defesa, em seu arrazoado, comprovasse que não 

houve estorno a menor do crédito tributário do ICMS pelas entradas, decorrentes da saída 
de produtos com redução da base de cálculo, cuidado esse que o polo passivo não teve, 
vez que trouxe aos autos alegações desprovidas de amparo legal e/ou documental, 
limitando-se a argumentar que não cometeu o ilícito fiscal denunciado na folha de rosto 
deste volume. 

 
Como nas raias dos princípios gerais do direito é lecionado: “alegar, 

sem comprovar o alegado, é o mesmo que não alegar”, considero que o polo passivo não 
conseguiu o seu desiderato de defesa, por falta de provas cabais capazes de contrapor o 
reclamado na vestibular.   

 
Assim, voto rejeitando as preliminares de nulidade da peça básica, 

arguidas pela autuada, por insegurança na determinação da infração e por cerceamento 
do direito de defesa. Por maioria de votos, suscito e acolho a preliminar de exclusão dos 
solidários da lide. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conheço do recurso voluntário, 
nego-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto 
de infração. 

 
 
 
 

 
 

Sala das sessões, em 12 de setembro de 2016. 
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Matéria: Auditoria básica do ICMS (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01563/16 
 
Relator: Conselheiro Mário de Oliveira Andrade 
 

 
EMENTA: Preliminares. Nulidade do auto de infração, por 
cerceamento ao direito de defesa, por insegurança na 
determinação da infração e por incompetência funcional do 
autor do lançamento. Rejeitadas. Pedido de exclusão do sócio 
administrador da empresa. Indeferido. Obrigação tributária 
principal. ICMS. Omissão de pagamento de tributo em razão de 
falta de escrituração da EFD, apuração do imposto devido com a 
realização de Auditoria Básica do ICMS considerando os débitos 
e créditos. Procedência. 
 
1 - O pedido de nulidade do lançamento, por cerceamento ao 
direito de defesa e insegurança na determinação da infração, 
deve ser rejeitado quando o fisco demonstra com clareza a 
infração cometida pelo sujeito passivo e nos autos constam 
demonstrativos que comprovam de forma inequívoca a 
ocorrência do fato gerador do ICMS. Não comportando a 
nulidade do lançamento com a simples alegação de vício na 
capitulação da infração, sendo que na verdade os dispositivos 
invocados pelo fisco estadual estão em plena harmonia com a 
infração denunciada pelo fisco estadual; 
 
2 – Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade ab initio do auto 
de infração, por incompetência funcional do autor do 
lançamento, quando ficar caracterizado que o servidor do fisco 
realizou o procedimento fiscal dentro das atribuições previstas 
na norma para os funcionários do fisco estadual (Lei 
13.266/1998); 
 
 
3 – O sócio deve ser mantido na lide como sujeito passivo 
coobrigado ao pagamento do imposto devido pela autuada, 
quando restar comprovado que ele exerceu a administração da 
empresa no período da ocorrência do fato gerador do ICMS, com 
fundamento no inciso XII do artigo 45 do CTE combinado com o 
artigo 124 do CTN. Visto tratar-se o fator gerador do ICMS em 
decorrência de omissão de pagamento de imposto em razão da 
falta de escrituração dos livros fiscais, fica, assim, configurada a 
não declaração do débito do tributo para o fisco estadual, o que 
acarreta a responsabilização do sócio-gerente pelo 
adimplemento do imposto, face ao que dispõe o inciso III do 
artigo 135 do CTN; 
 
 
4 - Quando o contribuinte não apresenta a sua escrituração 
fiscal digital (EFD) é lícito ao fisco proceder a apuração do ICMS, 
considerando os débitos e os créditos do contribuinte, por 



 

intermédio da Auditoria Básica do ICMS, devendo ser 
considerado procedente o auto de infração exigindo imposto, 
penalidade e os acréscimos legais, na hipótese em que o 
contribuinte não contesta os dados contidos no levantamento 
elaborado pelo Auditor Fiscal. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de agosto de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pelos recorrentes, sendo a primeira, por 
cerceamento do direito de defesa, a segunda, por insegurança na determinação da 
infração, e, a terceira, por incompetência funcional. Quanto ao mérito, por votação 
unânime, conhecer do recurso voluntário, negar-lhe provimento para confirmar a sentença 
singular que considerou procedente o auto de infração. E, também, por unanimidade de 
votos, rejeitar a preliminar de exclusão do solidário da lide, GUILHERME RODRIGUES 
ADORNO, arguida pela defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Mário de 
Oliveira Andrade, Aldeci de Souza Flor, Rickardo de Souza Santos Mariano, Victor 
Augusto de Faria Morato e Masayuki Missao. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

De acordo com o histórico do auto de infração, datado de 
19/11/2013, o sujeito passivo deixou de promover a Escrituração Fiscal Digital – EFD 
(versão digital dos livros Registro de Entradas, Registro de Saídas e Registro de Apuração 
do ICMS), no período de 01/01/2013 a 30/09/2013, referente às informações de entradas e 
saídas de mercadorias, bem como aos serviços prestados e tomados, conforme 
documentos e demonstrativos anexos. Em consequência desse fato, o sujeito passivo 
deverá pagar o imposto na importância de R$ 146.534,04 (cento e quarenta e seis mil, 
quinhentos e trinta e quatro reais e quatro centavos) com os acréscimos previstos na 
legislação tributária, conforme foi apurado de ofício com base nos demonstrativos de 
créditos, demonstrativos de débitos, documentos fiscais eletrônicos recebidos e emitidos e 
imposto devido apurado na Auditoria Básica do ICMS em anexo.  

 
O valor total do crédito tributário exigido é de R$ 305.721,07 

(trezentos e cinco mil, setecentos e vinte um mil reais e sete centavos), conforme consta 
no campo do crédito tributário da peça básica 

 
No campo próprio do auto de infração foram apontados como 

infringidos os artigos 57, I e 64 § 2º da Lei 11.651/91 combinados com os artigos 67, 71, I, 
356-C e 356-N do Decreto 4.852/97 e Instrução Normativa 155/94-GSF. Foi proposta a 
aplicação da penalidade do artigo 71, Inciso III, alínea "a" da Lei 11.651/91, com a redação 
da Lei 17.917/2.012. 

 
Foi indicado como sujeito passivo coobrigado o Sr. Guilherme 

Rodrigues Adorno com fundamentação no que dispõe o artigo 45, inciso XII da Lei 
11.651/1991. 

 
Na descrição complementar da ocorrência, folha 04 dos autos, o 

autor do lançamento esclarece, por meio de nota explicativa, que as notas fiscais 
eletrônicas foram emitidas nas operações de vendas de materiais para construção, sendo 
que o contribuinte utilizou de carga tributária do simples nacional, no entanto, o correto 
seria a venda com tributação com alíquota de 17%, ou seja o documento fiscal deveria ter 
sido emitido com destaque de imposto pelo regime normal de tributação e o débito de 
imposto deveria ser lançado no livro de saídas da EFD, pois o sujeito passivo está 



 

obrigado a manter Escrituração Fiscal Digital - EFD desde janeiro de 2013 e não 
apresentou a sua EFD. 

 
Assim, o Auditor Fiscal informa que os referidos débitos estão sendo 

lançados de ofício, considerando os créditos das entradas e outros débitos de ofício na 
Auditoria Básica do ICMS. 

 
Acrescenta, ainda, que o arbitramento da Apuração do ICMS a pagar 

e o lançamento do crédito tributário decorrente da Apuração de Ofício foi realizado com 
fundamento na prescrição contida no artigo 458, incisos I e V do RCTE e Manual de 
Auditoria versão 3.1. 

 
Por fim, esclarece que considerou os créditos de ICMS normal para 

abatimentos e compensações no período auditado e que não houve recolhimento de ICMS 
normal no período. 

 
Para a instrução processual, o Auditor Fiscal anexou aos autos os 

seguintes documentos: Anexo Estruturado- Detalhamento do Crédito Tributário, folha 03, 
Anexo Estruturado-Descritivo Complementar da Ocorrência, folha 04, Anexo Estruturado-
Identificação do Sujeito Passivo Coobrigado, folha 05, Ordem de Serviço nº 1631/2013, 
folha 06, mídia em CD, folha 07. Recibo de Entrega de Relatório, folha 09.  

 
Intimada para pagamento da quantia exigida ou para apresentar 

impugnação em Primeira Instância, a empresa autuada ingressa com impugnação em 
Primeira Instância, constante às folhas 16 a 36, na qual alega nulidade do auto de 
infração, por cerceamento ao direito de defesa e por insegurança na determinação da 
infração. Aduz que há uma descrição equivocada dos dispositivos da legislação, 
argumenta há falha na fundamentação do auto de infração. Insiste na assertiva de que o 
auto de infração não poderá ser retificado porque compete privativamente à autoridade 
administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento. 

 
Quanto ao mérito da acusação do fisco estadual não faz nenhum 

questionamento, apenas insiste na nulidade do procedimento fiscal. 
 
Reclama da penalidade aplicada por chegar a 103% do valor 

originário, afirma que qualquer valor acima de 25% é desproporcional e confiscatório. Cita 
e transcreve decisões do Tribunal de Justiça de Goiás nesse sentido. 

 
Por fim, requer a improcedência do lançamento. 
 
Regularmente notificado do auto de infração, o sujeito passivo 

coobrigado, Sr. Guilherme Rodrigues Adorno, não se manifestou e foi declarado revel, 
conforme o Termo de Revelia constante à folha 53 dos autos. 

 
O julgador monocrático prolata a Sentença de nº 1.518/2016 - JULP, 

folhas 59 e 63 dos autos, na qual rejeita as preliminares de nulidade do auto de infração, 
por cerceamento ao direito de defesa e insegurança na determinação da infração, e julga 
procedente o lançamento, mantendo a penalidade aplicada pelo fisco estadual. 

 
Regularmente notificados da decisão singular, a empresa autuada e 

o sujeito passivo coobrigado ingressam com recurso voluntário, em uma peça recursal em 
conjunto, alegando preliminarmente da impossibilidade da solidariedade, argumentado 
que o mero inadimplemento do tributo, por si só, não é capaz de estender ou acarretar 



 

responsabilidade subsidiária do sócio da empresa. Requerendo que seja declarada a não 
responsabilidade do Sr. Guilherme Rodrigues Adorno sobre o recolhimento do crédito 
tributário em apreciação. 

 
Em seguida, a defesa dos recorrentes argui nulidade do auto de 

infração, por cerceamento ao direito de defesa, em virtude de falha na capitulação dos 
dispositivos infringidos. Aduz que não há Decreto “4.8” e que foi citada uma legislação 
inexistente. 

 
Continuando a defesa argui, também, nulidade do lançamento, por 

insegurança na determinação da infração com o argumento de que o erro no 
preenchimento do auto de infração, além de acarretar o cerceamento ao direto 
constitucional de defesa gera o efeito expansivo da nulidade. Alega que a não coerência 
da fundamentação legal, fundamento de validade do lançamento, além de prejudicar a 
defesa do contribuinte gera em escala maior uma insegurança na determinação da 
infração. 

 
A defesa argumenta da impossibilidade de se retificar o auto de 

infração, pois somente a autoridade fiscal pode constituir o crédito tributário. Assim, requer 
que não seja realizada nenhuma retificação no auto de infração. E requer nulidade do 
lançamento com fundamento no artigo 8º da Lei 13.266/98. 

 
Quanto ao mérito da acusação do fisco estadual, novamente a 

defesa dos recorrentes não faz nenhum questionamento, apenas insiste na nulidade do 
procedimento fiscal. 

 
A defesa contesta a penalidade aplicada por ser de 200% do valor do 

tributo devido, todavia reconhece que no cálculo do fisco chegou a 103% do valor 
originário do tributo, afirma que qualquer valor acima de 25% é desproporcional e 
confiscatório. Cita e transcreve decisões do Tribunal de Justiça de Goiás nesse sentido. 

 
Para instruir o recurso, a defesa juntou aos autos decisões do Poder 

Judiciário sobre a responsabilidade solidária do sócio-gerente, conforme folhas 101 a 186 
dos autos. 

 
É um breve relatório. 
 
 

VOTO 

 
 
A exigência contida nesse contencioso é relativa a omissão de 

pagamento de ICMS, em virtude do contribuinte ter deixado de promover a Escrituração 
Fiscal Digital – EFD. 

 
A defesa dos recorrentes alega nulidade do auto de infração, por 

cerceamento ao direito de defesa, argumenta que os dispositivos elencados pelo fisco 
estadual não guardam coerência com a infração apontada na peça basilar. Entendo de 
forma diversa do que foi questionado pela defesa do contribuinte, a começar pelo inciso I 
do artigo 57 do CTE: 

 



 

Art. 57. A apuração do imposto será feita, atendidas as disposições da legislação 
tributária: 

I - por período não superior ao mês civil; 

 
O sujeito passivo reclama que a apuração deve ser mensal, 

conforme dispõe o artigo transcrito, mas o auto de infração exige tributo do período de 
01/01/2013 a 30/09/2013, que dessa forma estaria o fisco contrariando o citado 
dispositivo. Porém, essa afirmativa não prevalece porque o imposto foi apurado 
mensalmente, é exigido o imposto devido em cada mês, sendo o total de tributo devido 
relativo ao período de 01/01/2013 a 30/09/2013, conforme podemos verificar na Auditoria 
Básica do ICMS e no detalhamento do crédito tributário, folha 03 dos autos.  

 
Outro dispositivo elencado pelo fisco estadual foi o § 2º do artigo 64 

do CTE que tem a seguinte redação: 
 
Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do imposto, 
é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou negativas, estabelecidas 
na legislação tributária. 

 

§ 1º O regulamento disciplinará, também, a criação, a espécie, o modelo, o prazo e 
a forma de escrituração, a impressão, a autenticação, a emissão, a utilização e 
demais formalidades extrínsecas ou intrínsecas relativas a livros e documentos 
fiscais. 

 
§ 2º Os contribuintes do imposto e as demais pessoas sujeitas ao cumprimento de 
obrigações tributárias, relacionadas com o ICMS, são obrigados a manter e 
escriturar os livros exigidos e a emitir documentos fiscais. 

 
Nesse dispositivo citado pelo fisco estadual, nota-se, claramente, que 

o contribuinte está obrigado a manter a escrituração dos livros fiscais, sendo que ficou 
configurado que ele foi infringido a partir do momento que o sujeito passivo deixou de 
proceder a escrituração fiscal digital. Assim, a assertiva de que a capitulação da infração 
não é um elemento de validade para a acusação do fisco não é cabível para a lide em 
apreciação. 

 
Outro questionamento dos recorrentes é a respeito dos dispositivos 

elencados nos artigos 67, 71, I, 366-C e 356-N do Decreto 4.8, aduz o contribuinte que 
não existe Decreto “4.8”. Porém, ao analisarmos na peça basilar os dispositivos 
elencados pelo fisco estadual, notamos claramente que foi citado o Decreto 4.852/97, 
não tendo nenhum fundamento a alegação dos sujeitos passivos. 

 
Desse modo, se a acusação do fisco é de que em virtude da falta de 

escrituração dos livros fiscais o sujeito passivo deixou de recolher imposto, sendo que o 
próprio fisco fez a apuração do imposto a recolher, considerando os débitos e créditos, 
entendo que os dispositivos citados na capitulação da infração estão em plena harmonia 
com a acusação fiscal, inclusive a proposta da penalidade. Portanto, não acolho a 
preliminar nulidade do auto de infração, por cerceamento ao direito de defesa. 

 
Nessa mesma senda, também não acolho a preliminar de nulidade 

do auto de infração, por insegurança na determinação da infração, pois se não há o vício 
na capitulação da infração, não há como acolher o argumento da defesa de que ocorreu 
o efeito expansivo desse vício, gerando a insegurança na determinação da infração. Ao 
contrário do que afirma o sujeito passivo, percebo que a infração foi determinada com 
segurança, pois o imposto devido foi apurado corretamente pela fiscalização, ao passo 



 

que o sujeito passivo não apresentou nenhum questionamento dos dados constantes na 
Auditoria Básica do ICMS, na qual foi apurado o montante de tributo exigido do 
contribuinte. 

 
Outra preliminar arguida pela defesa, é a nulidade do auto de 

infração, em virtude do que dispõe o artigo 8º da Lei 13266/1998, também rejeito essa 
arguição pois, de acordo com a referida norma, o Auditor Fiscal da Receita Estadual–I 
tem competência para fiscalizar empresa de pequeno porte, conforme dispõe o item 7.2, 
alínea b, inciso I, artigo 4º da Lei 13.266/1998. 

 

Art. 4º As atribuições conferidas, privativamente, aos funcionários fiscais, 
integrantes do Quadro de Pessoal do Fisco da Secretaria da Fazenda, são as 
seguintes: 

I - ao Auditor-Fiscal da Receita Estadual I - AFRE I: 

[...] 

b) constituir o crédito tributário decorrente do exercício das correspondentes tarefas 
de fiscalização referentes a: 

[...] 

7. auditoria nos contribuintes estaduais a seguir enumerados, com verificação de 
seus livros e documentos fiscais: 

7.1. microempresa; 

7.2. empresa de pequeno porte; 

7.3. estabelecimentos que mantenham somente escrita fiscal ao tempo do fato 
objeto do lançamento, independentemente de seu porte; 

7.4. empresa de médio porte, inclusive com escrituração contábil, mediante ato do 
Secretário da Fazenda; 

[...] 

 
Analisando o dispositivo transcrito e a Ordem de Serviço nº 

1631/2013, folha 06, vejo que a empresa fiscalizada é de pequeno porte e o Auditor 
Fiscal realizou o seu trabalho de acordo com as suas atribuições prevista na lei 
específica que confere competência funcional àquele servidor. Por essa razão, rejeito a 
preliminar de nulidade do lançamento, por incompetência funcional do autor do 
lançamento. 

 
Quanto ao mérito da exigência contida no auto de infração, a 

acusação do fisco estadual é clara, pois o sujeito passivo deixou de fazer a sua 
escrituração fiscal, assim, nos termos do artigo 458 do RCTE, o fisco procedeu a 
apuração do ICMS devido pelo contribuinte, mês a mês, de tal maneira que foram 
considerados os créditos decorrentes das aquisições e os débitos relativos às saídas 
efetuadas. Este levantamento não foi contestado pelo sujeito passivo, não sendo 
apontada nenhuma falha ou erro nele. Desse modo, prevalece o arbitramento realizado 
pelo fisco estadual. 

 
Art. 458. Para efeito de arbitramento, o fisco pode se utilizar de métodos ou 
processos que o leve à maior proximidade possível da avaliação real dos fatos, 
cujo valor ou preço obtido presume-se correspondente a operação ou prestação 
tributada, especialmente na ocorrência das seguintes circunstâncias (Lei nº 
11.651/91, art. 148, § 3º): 
[...] 

V - na falta de livro obrigatório ou a omissão de escrituração de tal livro dentro do 
prazo legal; 
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[...] 

 
Com essa considerações, entendo que o auto de infração lavrado 

pelo fisco estadual está em plena harmonia com a legislação tributária devendo ser 
julgada procedente a exigência contida nele. 

 
Passo analisar a questão da inclusão do sócio na lide, o qual era 

administrador da empresa no período da ocorrência do fato gerador, Sr. Guilherme 
Rodrigues Adorno. Tenho um entendimento de que a responsabilidade solidária do 
administrador é definida no artigo 124, I da Lei 5.172, de 25 de Outubro de 1966, que 
instituiu o Código Tributário Nacional (CTN), combinada com o artigo 45, XII da Lei 
11.651/91, como se segue: 

 
CTN: 
Art. 124. São solidariamente obrigadas: 
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato 
gerador da obrigação principal. 
[...] 
 
CTE: 
Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação que 
constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente: 
[...] 
XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou 
prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão de que 
forem responsáveis; 
[...] 

 

O administrador da pessoa jurídica tem o dever de geri-la cumprindo 
todas as obrigações, inclusive as tributárias. A norma é clara sobre essa questão, e, no 
caso em apreço, o sócio-administrador é a pessoa que mais tem interesse na situação que 
constituiu o fato gerador do ICMS, pois ao deixar de proceder à escrituração fiscal digital – 
EFD da empresa autuada, o imposto devido pela empresa deixou de ser declarado e 
recolhido pelo contribuinte, quem levou vantagem por ter deixado de recolher tributo ao 
erário foi a pessoa jurídica e os sócios que usufruem da vantagem financeira da empresa 
autuada. Sendo assim, conforme a norma prescreve, o sócio-administrador é 
responsabilizado, solidariamente, pelo tributo não recolhido. Isso, ao meu modo de ver, é 
uma responsabilidade inerente a ele, visto que a não escrituração das operações 
realizadas na EFD, infração que ocasionou o não pagamento do tributo ocorreu com o 
gerenciamento dele. 

 
Não obstante, tal entendimento, entendo que, nesse caso específico, 

mediante a infração à norma tributária, também há a responsabilidade do sujeito passivo 
solidário regulamentada pelo Artigo 135 do CTN, o qual preconiza o seguinte: 

 

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a 
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de 
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos: 

I - as pessoas referidas no artigo anterior; 

II - os mandatários, prepostos e empregados; 



 

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito 
privado. 

 
Assim ao contrário do que alega os recorrentes, não é uma questão 

de mera inadimplência de imposto declarado pelo contribuinte. Desta forma, entendo que 
o sujeito passivo solidário deve permanecer no polo passivo do lançamento em 
apreciação. 

 
Quanto à reclamação da penalidade proposta devido ao efeito 

confiscatório, com a afirmação da defesa que é de 200% do valor do tributo, esclareço que 
dispositivo invocado pelo fisco tem uma previsão de penalidade de 100% com a seguinte 
redação: 

Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 

III - de 100% (cem por cento): (Redação conferida pela Lei nº 17.917 - vigência: 
01.01.13) 

a) do valor do imposto, pela prática de qualquer outra infração que resulte na falta 
de seu pagamento, para a qual não haja previsão específica da multa 
aplicável; 

[...] 

 

 
Percebo que o dispositivo aplicado pela fiscalização é o mais 

específico para a infração apontada, ocorrendo a absoluta subsunção do fato à norma, 
não havendo como proceder qualquer alteração na penalidade aplicada e nem como 
apreciar o alegado efeito confiscatório da multa, face ao que dispõe o § 4º do artigo 6º da 
Lei 16.469/09. 

 

Art. 6º Compete ao Conselho Administrativo Tributário -CAT- apreciar: 

[...] 

§ 4º Não pode haver decisões que impliquem apreciação ou declaração de 
inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato normativo expedido pela Administração 
Tributária. 

[...] 

 
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento 

para rejeitar as preliminares de nulidade do auto de infração, por cerceamento ao direito 
de defesa, insegurança na determinação da infração e incompetência funcional do autor 
do lançamento, e julgar procedente o auto de infração, com relação ao pedido de exclusão 
do sujeito passivo solidário da lide, também indefiro, mantendo no polo passivo o Sr. 
Guilherme Rodrigues Adorno. 

 
 

Sala das sessões, em 30 de setembro de 2016. 
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Matéria: Auditoria básica do ICMS (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01587/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: Preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela 
autuada, por insegurança na determinação da infração. 
Rejeitada por maioria. 
 
 
 
Seguro é o lançamento no qual autoridade fiscal competente 
verifica a ocorrência do fator gerador da obrigação, determina a 
matéria tributável, calcula o montante do tributo devido, 
identifica o sujeito passivo e aplica a penalidade cabível. 
 
 
 
 
ICMS. Obrigação principal. Omissão de pagamento de imposto 
regularmente apurado e registrado, referente à parte não 
beneficiada pelo Programa de Desenvolvimento Industrial do 
Estado de Goiás (PRODUZIR). Procedência. Decisão por maioria. 
 
 
Deve-se declarar procedente o lançamento de ofício relativo a 
infração devidamente comprovada pelo Fisco, cuja ocorrência 
não tenha sido afastada pelo sujeito passivo 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 09 de junho de 2016, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de 
nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na determinação da 
infração. Foram vencedores os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, Washington 
Luis Freire de Oliveira e Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes. Vencidos os 
Conselheiros José Pereira D'abadia e José Luiz Rosa. Quanto ao mérito, por maioria de 
votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Washington Luis Freire de Oliveira e Marlene Maria da Silva Ruguê 
Bernardes. Vencidos os Conselheiros José Pereira D'abadia e José Luiz Rosa que 
votaram pela improcedência da inicial. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo omitiu o pagamento 
de ICMS regularmente registrado e apurado no Livro RAICMS de janeiro a julho de 2004, 
na importância de R$ 501.164,93 (quinhentos e um mil cento e sessenta e quatro reais e 
noventa e três centavos), conforme auditoria Básica do ICMS e documentos em anexo. 
Em consequência deverá pagar o imposto omitido, juntamente com penalidade e 
acréscimos legais. 

 



 

Este lançamento refere-se à Reautuação sugerida pelo Oficio n.º 
033/2013 – GERF/SR (Processo n.° 201300004016425). Reautuação frente ao auto de 
infração n.° 3012677446579, de 31 de Maio de 2005, considerando nulo ab initio por 
insegurança na determinação da infração, nos termos do artigo 173, II, do CTN. 

 
Foram indicados como infringidos o artigo 63, da lei n.º 11.651/91, 

combinado com o artigo 75, do Decreto n.º 4.852/97, e artigo 2°, da IN n.º 155/94-GSF. 
Proposta a penalidade do artigo 71, inciso I, alínea "a", da lei n.º 11.651/1991, com 
redação da lei n.º 14.058/2001. 

 
Foram anexados aos autos às fls.03/64, dentre outros, os seguintes 

documentos: detalhamento do crédito tributário, descritivo complementar da ocorrência, 
ordem de serviço, notificação fiscal, consulta detalhada do contribuinte pessoa jurídica, 
auditoria básica do ICMS, registro de apuração de ICMS, termo de acordo de regime 
especial – TARE n° 050/02-GSF e cópia do acórdão n.º 306/2013 do CONP. 

 
 
Devidamente intimado (fls. 65 e 66), o sujeito passivo impugna o 

lançamento (fls.69/72), requerendo sua nulidade pelo fato de repetir a mesma capitulação 
da infração do lançamento anulado. Sucessivamente pede a improcedência do feito, em 
virtude nada ter sonegado ao erário, além de os números apresentados pela acusação 
não mencionarem qualquer saldo credor existente ao final do exercício de 2003. 

 
Mediante a SENTENÇA N.º 2845/2015 – JULP (fls.78/83), o julgador 

acata o pedido de descaracterização da não contenciosidade, alterando o rito para 
contencioso em duplo grau. Quanto ao mérito, decide pela procedência do auto de 
infração, amparando assim sua decisão:  

 
“Quanto ao recolhimento de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), conforme 
diligência realizada junto à Superintendência de Administração Tributária – SAT, 
não foi verificada a existência de TARE vinculando o pagamento realizado a uma 
antecipação de receita e/ou a forma de apropriação do crédito respectivo. 
 
Diante das provas colacionadas aos autos não há como ser negada a existência do 
recolhimento no ano de 2003, por outro lado, foi diligenciado à época sobre a 
suposta existência de saldo credor no final do exercício de 2003, onde a 
autoridade diligente manifesta-se pela inexistência, face à detecção de 
aproveitamento indevido de credito e que teriam sido compensados com os 
valores recolhidos de forma antecipada. (destaco). 
 
Alega a impugnante que o valor recolhido no dia 29/09/2003, na importância de R$ 
300.000,00, não foi considerado no levantamento da Auditoria Básica referente ao 
exercício de 2003 e que não houve manifestação da autoridade diligente sobre a 
sua existência. Cabe observar que o sujeito passivo tinha ciência que o TARE 
assinado em 30/09/2013 não exigiu qualquer antecipação de receita ou fez 
qualquer vinculação ao recolhimento efetuado através do referido DARE.” 
(destaco). 
 

Em sede de Recurso (fls.87/89), no qual “reafirma todos os 
argumentos apresentados na defesa inicial, mormente quanto ao fato de que o julgador 
singular não levou em consideração maior parte das razões apresentadas, principalmente 
no que se refere à desconsideração dos créditos no exercício de 2003, quando a autuação 
se refere a 2004”, e que “às fls.402 do auto de infração anulado (PAT n.º 3 0126774 465 
78) alegara o direito ao citado crédito de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), que, 
inclusive fora reconhecido pela Superintendência da Receita Tributária, apesar de não se 
verificar a existência de um TARE.”, o sujeito passivo pugna pela reforma da decisão 



 

singular e a consequente improcedência total do lançamento, com a extinção do crédito 
pretendido.  

 
Em audiência, o advogado constituído Dr. JOÃO DE MOURA ROSA 

pede a nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da infração, pelo fato 
de repetir a mesma capitulação do auto de infração anulado. 

 
 
Relatados, passo ao voto. 
 
 

 V O T O 

 
DA INSEGURANÇA NA DETERMINAÇÃO DA INFRAÇÃO 
 
Conforme planilha de fls. 10 dos autos, houve apuração, a partir da 

escrituração fiscal do contribuinte, do saldo devedor no período fiscalizado (JANEIRO A 
JULHO de 2004), calculada a parte NÃO INCENTIVADA de 27%, que corresponde ao 
valor NÃO PAGO e exigido no lançamento de R$ 501.164,93, para que o restante (73% da 
obrigação) pudesse ser FINANCIADO (parcela INCENTIVADA). Hodiernamente, o 
lançamento abrangeria a totalidade da obrigação, pois a condição para o financiamento da 
parcela incentivada (73%) é o pagamento tempestivo da parte não incentivada (27%). 

 
Considerando que o sujeito passivo antecipou R$ 300.000,00 de 

ICMS, no mês de SETEMBRO de 2003, alega que referido valor não fora abatido do saldo 
devedor, conforme ocorrera em outras antecipações que realizara. Assim, argui nulidade 
do lançamento por insegurança na determinação da infração. 

 
Porém, não há a alegada insegurança na determinação da infração, 

porquanto verifica-se que a ANTECIPAÇÃO de ICMS ocorrida no período de 
SETEMBRO/2003 fora compensada com um CRÉDITO de igual valor, qual seja, R$ 
300.000,00 (trezentos mil reais), conforme fls. 343 do PAT anulado (em apenso) n.º 3 
01226774 465 78. Donde se conclui que não houve prejuízo ao contribuinte. 

 
Ato seguinte, caso o saldo apurado fosse DEVEDOR, o sujeito 

passivo, por força do TARE do PRODUZIR, deveria recolher 27% do saldo devedor (parte 
NÃO INCENTIVADA) para ter direito ao financiamento (parte INCENTIVADA) de 73%. 

 
Por fim, como prêmio pela ANTECIPAÇÃO, caso houvesse TARE 

nesse sentido, poderia abater parcelas mensais do valor antecipado dos 27% da 
obrigação tributária a pagar.  

 
Enfim, pelas razões acima expendidas, considero não haver nulidade 

no presente lançamento, que, para roborar, adoto os fundamentos da decisão do PAT 
anulado n.º 3 0126774 465 78. 

 
 
 
DO MÉRITO 
 
Para analisar o mérito desta REAUTUAÇÃO, faz-se necessário 

analisar o lançamento anulado (veiculado no PAT n.º 3 0126774 465 78), em apenso. 



 

 
Para tanto, transcrevo parte do ACÓRDÃO DA II CUL N.º 

1096/2012, da lavra do eminente relator JOSÉ PAIXÃO DE OLIVEIRA GOMES: 
 

“A fiscalização realizou Auditoria nas operações industriais e comerciais do 
contribuinte epigrafado, nos exercícios de 2003 e 2004, apurando na parte 
industrial, nos meses de janeiro a julho de 2004, omissão de recolhimento de ICMS 
regularmente apurado e registrado, referente à parte não beneficiada do Programa 
de Desenvolvimento Industrial do Estado de Goiás (PRODUZIR), exigindo o 
imposto omitido no auto de infração. 
 
As autoras do lançamento, no Anexo III (fls. 36), anotam que a empresa, de acordo 
com a Cláusula Sexta do TARE n.° 019/04-GSF, alterado pelo TARE n.° 0193/04-
GSF, recolheu antecipadamente o valor de R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta 
mil reais), sendo R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) em 25 de março de 2004 e 
R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) em 27 de setembro de 2004. 
 
No mesmo Anexo III (fls. 36), que contém a Conclusão da Auditoria 
(Comércio/Indústria/2004), anotam as autoras que os dados foram obtidos das 
Auditorias Comércio e Indústria/2004 e que foi observado o parágrafo único da 
Cláusula Sexta do TARE n.° 019/04-GSF, alterado pelo TARE n.° 0193/04-GSF, 
com abatimento de até R$ 100.000,00 (cem mil reais) do saldo devedor por mês, a 
partir de agosto de 2004. 
 
Na impugnação apresentada (fls. 402 a 404), o sujeito passivo alegou que os 
valores cobrados no auto de infração decorreram de adiantamentos ocorridos no 
exercício de 2003, cujos valores idênticos foram compensados nos mesmos 
períodos do exercício de 2004, conforme planilha inclusa no corpo da impugnação. 
Essas alegações foram reiteradas no recurso voluntário (fls. 443 a 444). 
 
Na fase singular (PAT anulado), as alegações da defesa motivaram a julgadora 
monocrática a baixar os autos em diligência, para que as autoras do lançamento, 
ou substitutos, realizem análise do ICMS no exercício de 2003, nos períodos 
correlatos aos da autuação, emitindo relatório conclusivo acerca da situação do 
imposto nos exercícios de 2003 e 2004, nos períodos envolvidos, explicitando se 
houve real falta de pagamento de imposto. 
 
Nos itens 10 e 13 do relatório da diligência (fls. 424 e 425), as autoras informam 
que em 2003 nada se autuou em razão da antecipação efetuada; que a autuada 
não recolheu o ICMS parte não incentivada dos meses de janeiro a julho de 2004, 
pois não possuía saldo da antecipação de 2003 para compensação; apenas fez a 
antecipação referente ao exercício de 2004 e março deste mesmo ano e, conforme 
o parágrafo único da Cláusula Sexta do TARE n.° 019/2004, reproduzido no 
relatório da diligência, apenas poderia abater do ICMS da parte não incentivada a 
partir de agosto de 2004. 
 
Vejamos a Cláusula Sexta, parágrafo único, do TARE n.° 019/04-GSF, alterada 
pela cláusula primeira do TARE n.° 193/04-GSF: 
 
“Cláusula sexta. A ACORDANTE se compromete a antecipar o recolhimento do 
ICMS normal devido pelas operações de remessa tributada de soja em grãos para 
outra unidade da Federação, no montante de R$ 850.000,00 (oitocentos e 
cinquenta mil reais), que será efetuado em documento de arrecadação, distinto, 
sendo R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) no dia 25 de março de 2004 e os R$ 
350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) restantes no dia 27 de setembro de 
2004, não cabendo, no caso, qualquer pedido de restituição decorrente destas 
operações. 
 
Parágrafo único. O valor da antecipação de que trata o caput desta cláusula será 
deduzido do ICMS normal a recolher, no montante correspondente a até R$ 
100.000,00 (cem mil reais) por mês, a ser efetivado a partir do mês de apuração de 
agosto de 2004, diretamente no DARE respectivo, mediante a seguinte observação 



 

no campo próprio do DARE “Dedução do ICMS antecipado conforme cláusula 
sexta do TARE n° 019/04-GSF”. 
 
Prossegue a diligenciadora informado que os TARE’s foram devidamente 
considerados nos levantamento efetuados e, ao contrário do que diz a autuada, os 
TARE’s n.°s 037/2003-GSF e 019/2004-GSF, trazem os marcos inicial e final para 
a utilização do valor da antecipação, fixando para o exercício de 2003, o período 
de junho a dezembro, e para o exercício de 2004, o período de agosto a dezembro.  
 
Posteriormente, na fase recursal, a autuada requereu a extinção do crédito 
tributário, tendo o julgamento do processo sido sobrestado para aguardar a 
convalidação do pedido (fls. 449). 
 
O pedido fora indeferido, conforme o Despacho n.° 0374/08-SAT (fls. 456), por não 
fazer a requerente jus à convalidação, tendo em vista que o crédito tributário não 
se enquadra nas hipóteses de utilização de benefício fiscal, condicionado ao 
cumprimento das exigências para sua fruição, de que trata o artigo 2.°, da lei n.° 
16.150/07. 
 
Por meio de termo, a autuada junta cópia de DARE 2.1 (fls. 461), referente à 
antecipação do ICMS no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), conforme 
TARE em andamento, realizada em 29/09/03. 
 
Os autos foram novamente baixados em diligência e encaminhados à 
Superintendência de Administração Tributária (SAT), para que informe se procede 
a informação, constante no documento de arrecadação de fls. 461, de que 
celebração de TARE estava em andamento, no momento do recolhimento efetuado 
em 29.09.2003 no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) referente à 
disciplina da antecipação de recolhimento de ICMS. 
 
A Superintendência de Administração Tributária, fundamentada no Despacho n.° 
041/2010-GEPT (fls. 521 a 523), por meio do Despacho n.° 1049/2010-SAT (fls. 
524), informa que em 29 de setembro de 2003 existia um TARE em andamento e 
que o mesmo foi celebrado em 30 de setembro de 2003, não estabelecendo, 
porém, obrigação de antecipação do recolhimento do imposto. 
 
A autuada, ao se manifestar sobre essa diligência, conforme fls. 528 a 530, diz que 
o TARE n.° 924/03-GSF, de 30 de setembro de 2003, não dispôs claramente a 
maneira de recuperação, mas deixou subentendido, na Cláusula Segunda, que tal 
recuperação seria igual à do TARE n.° 037/03-GSF, já que “permanecem 
inalteradas as demais clausulas do Termo de Acordo primitivo, que não foram 
expressamente modificadas por este ato.” 
 
Sobre esse questionamento da defesa, anoto que o diligenciador, após analisar os 
TARE’s n.°s 037/03-GSF e 019/04-GSF, imediatamente anterior e posterior ao 
TARE n.° 924/03-GSF, constatou que todos possuem cláusula de antecipação de 
recolhimento do ICMS e sua forma de aproveitamento (fls. 522). 
 
Na manifestação, por fim, o sujeito passivo alega que a diferença autuada em 2004 
refere-se a saldo remanescente de antecipação do exercício de 2003, desprezado 
pela fiscalização. 
 
Oponho a esse questionamento da defesa o resultado da primeira diligência 
realizada nestes autos, tendo esta, no item 13 (fls. 425), revelado que a autuada 
não recolheu o ICMS relativo à parte não incentivada dos meses de janeiro a julho 
de 2004, pois não possuía saldo da antecipação de 2003 para compensação. 
 
A diligência anota que o valor da antecipação, exercício 2003, foi todo utilizado 
neste mesmo exercício, onde foi abatido do imposto devido pela indústria e pelos 
créditos escriturados indevidamente pela parte do comércio, não sobrando saldo a 
transportar para o exercício de 2004.” 
 

 



 

Transcrevi a decisão acima (anulada) como fundamento para a 
decisão de mérito que prolato a seguir. 

 
Por se confundirem, reanaliso como fundamento de mérito a questão 

anteriormente analisada como preliminar. 
 
Conforme planilha de fls. 10 dos autos, houve apuração do saldo 

devedor no período fiscalizado (JANEIRO A JULHO de 2004), calculada a parte NÃO 
INCENTIVADA de 27%, que corresponde ao valor NÃO PAGO e exigido no lançamento 
de R$ 501.164,93, para que os restante (73% da obrigação) pudesse ser FINANCIADO 
(parcela INCENTIVADA). Hodiernamente, o lançamento abrangeria a totalidade da 
obrigação, pois a condição para o financiamento da parcela incentivada (73%) é o 
pagamento tempestivo da parte não incentivada (27%). 

 
De fato, o sujeito passivo antecipou R$ 300.000,00 de ICMS, no mês 

de SETEMBRO de 2003, valor este que fora compensado com um CRÉDITO de igual 
valor, qual seja, R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), conforme fls. 343 do PAT anulado 
(em apenso) n.º 3 01226774 465 78. Donde se conclui que não houve prejuízo ao 
contribuinte. 

 
Ato seguinte, caso o saldo apurado fosse DEVEDOR, o sujeito 

passivo, por força do TARE do PRODUZIR, deveria recolher 27% do saldo devedor (parte 
NÃO INCENTIVADA) para ter direito ao financiamento (parte INCENTIVADA) de 73%. 

 
Por fim, como prêmio pela ANTECIPAÇÃO, caso houvesse TARE 

neste sentido, poderia abater parcelas mensais do valor antecipado dos 27% da obrigação 
tributária a pagar.  

 
 

Diante do exposto, conheço do recurso, nego-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. 

 
 

 
 

Sala das sessões, em 30 de setembro de 2016. 
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Matéria: Auditoria básica do ICMS (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01604/16 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica. 
Cerceamento do direito de defesa. Rejeitada. Mérito. ICMS. 
Obrigação principal. Falta de repasse do ICMS devido ao Estado 
de Goiás. Pagamento do repasse em atraso. Mantida apenas a 
multa pela falta do pagamento do imposto no prazo legal e 
acréscimos legais. 
 
1. Tendo o sujeito passivo sido intimado regularmente, 
apresentando defesa em todas as instâncias, não prevendo o 
ordenamento benefício de ordem em relação à intimação, não há 
cerceamento do direto de defesa, rejeitando- se a preliminar de 
nulidade da peça básica; 
 
2. O contribuinte responderá pelo recolhimento dos acréscimos 
legais previstos na legislação da unidade federada de destino 
das mercadorias, na hipótese de entrega das informações 
previstas neste Convênio fora do prazo estabelecido (Convênio 
ICMS n° 54/2002, Cláusula décima quarta); 
 
3. Na autuação por falta de repassa do ICMS devido ao Estado 
de Goiás, tendo o pagamento do repasse sido efetuado em 
atraso, mantem-se apenas a multa pela falta do pagamento do 
imposto no prazo legal e acréscimos legais. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 29 de agosto de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito 
de defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira, 
Nivaldo Carvelo Carvalho e Lidilone Polizeli Bento.  Quanto ao mérito, por unanimidade de 
votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para manter inalterada a decisão  
singular  que considerou procedente em parte o auto de infração,  tendo em vista o 
recolhimento do imposto em 27/06/2013, devendo ser exigida apenas  a multa pela  falta  
do pagamento do imposto no prazo legal e acréscimos legais. Participaram do julgamento 
os Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira, Nivaldo Carvelo Carvalho e Lidilone Polizeli 
Bento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 
deixou de informar as operações de remessa de combustível derivado de petróleo ao 
Estado de Goiás, realizado no mês de janeiro de 2013, declaradas por seu cliente 
SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA., CNPJ 
00.942.246/0012-35, uma vez que não houve geração do Anexo III pelo contribuinte 
autuado, causando a falta de repasse do ICMS devido para o Estado de Goiás, sendo-lhe 
imputada a exigência do ICMS omitido no valor de R$29.195,50 (vinte e nove mil, cento e 



 

noventa e cinco reais e cinquenta centavos), juntamente com a penalidade e acréscimos 
legais. 

 
Citados como infringidos os arts. 51 e 54 da Lei nº 11.651/91 c/c os 

arts. 60, 61, I e II, 62, 62A, 62B, 65 e 67 do Decreto 4.852/97, proposta a penalidade 
prevista no art. 71, III, "a" da lei n° 11.651/91 com redação da Lei n° 17.917/12. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, Anexo III - 

Resumo das Operações Interestaduais Realizadas com Combustível Derivado de 
petróleo, obtido no SCANC – Sistema de Captação e Auditoria dos Anexos de 
Combustíveis (fls. 07), dentre outros documentos. 

 
Intimado por edital publicado em 20.05.2013 (fls. 12), o sujeito 

passivo apresenta impugnação (fls.15 a 26), formulando em preliminar arguição de 
nulidade do auto de infração por ter sido realizada a notificação fiscal por edital. 

 
Quanto ao mérito, pede a improcedência do lançamento ou que seja 

deduzido o valor do ICMS recolhido via SCANC, afirmando ter elaborado o referido Anexo 
III e tê-lo entregue com atraso, fazendo a juntada dos relatórios às fls. 28 a 51 dos autos. 

 
Invoca a aplicação do disposto na Cláusula décima quarta do 

Convênio 54/2002 e que a cobrança do imposto lançado no auto de infração incorrerá em 
bitributação. 

 
O julgador singular, por meio do Despacho n° 955/2015-JULP (fls. 74 

a 75), determina o encaminhamento dos autos à Gerência de combustíveis – GECOM a 
fim de que seu ilustre titular, por obséquio, determine a um auditor fiscal, de preferência a 
um dos autores do procedimento, para que possa analisar, de forma conclusiva, todos os 
documentos e argumentações da parte passiva, objetivando assegurar se procedem as 
alegações do polo passivo. Em especial, verificar se houve o repasse do ICMS objeto da 
autuação, em caso afirmativo, confirmar o valor e a data do repasse e manifeste sobre a 
aplicação do disposto na Cláusula décima quarta do Convênio 54/2002. 

 
A diligenciadora, em relatório (fls. 77), esclarece que o pedido 

contido na inicial se refere à recepção do relatório extemporâneo do ANEXO III do 
SCANC, referente ao mês de janeiro de 2013 e relativo às operações de remessas de 
combustíveis derivado de petróleo destinados a contribuintes estabelecidos no Estado de 
Goiás, realizadas pela sua cliente SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE 
PETROLEO LTDA, CNPJ: 00.942.246/0012-35, estabelecida no Estado de Mato Grosso. 

 
Afirma a diligenciadora que este encaminhamento deve-se ao fato de 

que a impugnante deixou de informar tais operações ao Sistema SCANC, no prazo legal, 
em desacordo ao Convênio 110/07, ocasionando a falta do repasse devido ao Estado de 
Goiás por parte da refinaria, porém a referida empresa providenciou os devidos anexos 
retificadores emitidos em 17/06/2013 e encaminhados através de ofício. 

 
Em análise aos documentos, observa a diligenciadora que foi 

autorizado o repasse pela Refinaria de Senador Canedo – Goiás, CNPJ 33.000.167/0021-
55, através do Anexo VI (fls. 78 dos autos), no mês de junho/2013, sendo pago em 
27.06.2013. 

 
Conclui que o repasse foi efetivado no valor de R$ 29.195,50 (vinte e 

nove mil, cento e noventa e cinco reais e cinquenta centavos), restando a parte 



 

contenciosa e os acréscimos legais do crédito tributário, a ser calculados a partir de 
01.02.2013. 

 
Intimado (fls. 80 e 81), o sujeito passivo não se manifesta acerca do 

resultado dessa diligência. 
 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, apreciando 

as razões da defesa, rejeita a arguição preliminar e, no mérito, decide pela procedência 
em parte do auto de infração, tendo em vista o recolhimento do imposto em 27.06.2013, 
deve ser exigida apenas a multa pela falta do pagamento do imposto no prazo legal e 
acréscimos legais, consoante a Sentença n° 644/2016-JULP (fls. 83 a 85). 

 
Intimado (fls. 88), o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 

91 a 99), formulando em preliminar arguição de nulidade da peça básica, relacionando a 
hipótese de cerceamento do direito de defesa. 

 
No mérito, pede a improcedência do auto de infração, em 

decorrência da apresentação extemporânea do referido Anexo III e recebimento pelo 
Estado de Goiás do valor do respectivo repasse via SCANC. 

 
Alternativamente, no caso de manutenção do lançamento, pede a 

dedução do valor do ICMS recolhido pela requerente via SCANC. 
 
Anota que na diligência (fls.110), o fiscal revisor afirma que o pedido 

contido na inicial se refere à recepção do relatório extemporâneo do Anexo III do SCANC, 
referente ao mês de janeiro de 2013 e relativo às operações de remessas de combustíveis 
derivados de petróleo destinados a contribuintes estabelecidos no Estado de Goiás, 
realizadas pela sua cliente SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE 
PETROLEO LTDA, CNPJ: 00.942.246/0012-35, estabelecida no Estado de Mato Grosso. 

 
Em seguida, o diligenciador afirma que em análise aos documentos, 

observa-se que foi autorizado o repasse pela Refinaria de Senador Canedo-Goiás, CNPJ: 
33.000.167/0021-55, através do Anexo VI, no mês de junho/2013, sendo pago em 
27.06.2013. 

 
Diante disso, conclui o revisor que o repasse foi efetivado no valor de 

R$ 29.195,50 (vinte e nove mil cento e noventa e cinco reais e cinquenta centavos), 
restando a parte contenciosa e os acréscimos legais do crédito tributário, a serem 
calculados a partir de 01.02.2013. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

PRELIMINAR 
 
A autuada arguiu a nulidade da peça básica, por cerceamento do 

direito de defesa, em razão da intimação em Primeira Instância ter sido feita por edital e 
não por via eletrônica. 

 
Quanto a essa questão, destaco inicialmente que a Lei n° 16.469, de 

19 de janeiro de 2009, em seu art. 14, estabelece 5 (cinco) meios de se fazer a intimação 
(carta registrada, com aviso de recepção; telefax ou via eletrônica, com prova de 



 

expedição; ciência direta à parte, provada com sua assinatura; tomada de conhecimento 
no processo, comprovada pelo termo de vista ou pela posterior manifestação da parte; e 
edital) e fixa, também, que as formas de intimação não comportam benefício de ordem (§ 
1°). 

 
No caso em exame, embora o sujeito passivo tenha endereço 

eletrônico, foi ele intimado em Primeira Instância por edital, na forma da lei, apresentado 
defesa em todas as instâncias, e não prevendo o ordenamento benefício de ordem em 
relação a intimação, não houve cerceamento do direto de defesa, por isso, rejeito a 
arguição de nulidade formulada pelo sujeito passivo. 

 
MÉRITO 

 
A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 

deixou de informar as operações de remessa de combustível derivado de petróleo ao 
Estado de Goiás, realizados no mês de janeiro de 2013, declaradas por seu cliente 
SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA., CNPJ 
00.942.246/0012-35, uma vez que não houve geração do Anexo III pelo contribuinte 
autuado, causando a falta de repassa do ICMS devido para o Estado de Goiás, sendo-lhe 
imputada a exigência do ICMS omitido no valor de R$ 29.195,50 (vinte e nove mil cento e 
noventa e cinco reais e cinquenta centavos), juntamente com a penalidade e acréscimos 
legais. 

 
Em diligência realizada nos autos, solicitada pelo julgador, apurou-se 

que o repasse do ICMS ao Estado de Goiás foi efetivado no valor de R$ 29.195,50 (vinte e 
nove mil cento e noventa e cinco reais e cinquenta centavos), restando a parte 
contenciosa e os acréscimos legais do crédito tributário, a serem calculados a partir de 
01.02.2013 (fls. 77). 

 
O julgador singular, acatando o resultado da diligência (fls. 77), 

decidiu pela procedência em parte do auto de infração, tendo em vista o recolhimento do 
imposto em 27.06.2013, devendo ser exigida apenas a multa pela falta do pagamento do 
imposto no prazo legal e acréscimos legais, consoante a Sentença n° 644/2016-JULP (fls. 
83 a 85). 

 
O Convênio ICMS nº 54 de 28.06.2002, que estabelece 

procedimentos para o controle de operações interestaduais com combustíveis derivados 
de petróleo e álcool etílico anidro combustível – AEAC, em sua Cláusula décima quarta, 
estabelece: 

 
Cláusula décima quarta. O contribuinte responderá pelo recolhimento dos acréscimos legais 
previstos na legislação da unidade federada de destino das mercadorias, na hipótese de entrega 
das informações previstas neste Convênio fora do prazo estabelecido. 

 
Como o repasse do ICMS devido ao Estado de Goiás, cobrado no 

auto de infração, foi efetuado fora do prazo estabelecido, constatado em diligência 
realizada nos autos (fls. 77), o contribuinte autuado responde pelos acréscimos legais 
decorrentes do atraso no repasse, conforme a Cláusula décima quarta do Convênio ICMS 
n° 54/2002, anteriormente reproduzida. 

 
Além do estatuído na Cláusula décima quarta do Convênio ICMS n° 

54/2002, invocada pela recorrente, não há na legislação tributária a possibilidade de 
exclusão da multa, em especial quando no inadimplemento de obrigação tributária 



 

principal (pagamento do imposto no momento certo), por isso, a decisão singular não 
merece nenhum reparo. 

 
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade da peça básica, 

arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa. Quanto ao mérito, conheço 
do recurso, nego-lhe provimento para manter inalterada a decisão singular que considerou 
procedente em parte o auto de infração, tendo em vista o recolhimento do imposto em 
27/06/2013, devendo ser exigida apenas a multa pela falta do pagamento do imposto no 
prazo legal e acréscimos legais. 

 
 

Sala das sessões, em 05 de outubro de 2016. 
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Matéria: Auditoria básica do ICMS (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01652/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Aldeci de Souza Flor 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Preliminares: pedido de 
diligência, cerceamento ao direito de defesa e insegurança na 
determinação da infração. Rejeição. Decisão não unânime. 
Omissão de registro de nota fiscal de aquisição de mercadorias 
ou bem. Procedência parcial.  
 
1. Deve ser rejeitado pedido de diligência quando solicitar a 
produção de prova que compete ao próprio sujeito passivo 
trazer aos autos.   
 
2. A inexistência de limitação ou de obstáculo a causar prejuízo 
ou impedir à parte de se defender da forma legalmente permitida 
afasta a alegação de nulidade do auto de infração por 
cerceamento ao direito de defesa.  
 
3. Não é passível de nulidade o lançamento tributário que 
contenha os elementos indispensáveis para determinar com 
segurança a infração e o infrator (Lei 16.469/09, art. 20, § 3º). 
 
4. Aplica-se o regime de substituição tributária à operação 
realizada com as mercadorias discriminadas nos Apêndices I, II 
e X deste anexo, observadas, ainda, as disposições específicas 
do Capítulo II (RCTE, Anexo VIII, art. 32, § 1º). 
 
5. A entrada de mercadoria, a qualquer título, no 
estabelecimento de contribuinte do ICMS, deve ser registrada no 
livro Registro de Entradas, inclusive aquelas destinadas ao ativo 
imobilizado e ao uso e consumo do estabelecimento (RCTE, art. 
308, inciso I e § 1º). 
 
6. O auto de infração deve ser julgado parcialmente procedente 
quando ficar demonstrado a inexigibilidade de parte do crédito 
tributário constante da acusação fiscal. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de julho de 2016, decidiu, por maioria de votos, rejeitar o pedido de 
diligência formulado pelo sujeito passivo. Foram vencedores os Conselheiros Aldeci de 
Souza Flor, Victor Augusto de Faria Morato e Mário de Oliveira Andrade. Vencidos os 
Conselheiros Edson Abrão da Silva e Rickardo de Souza Santos Mariano. E, por maioria 
de votos, rejeitar as preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, 
sendo a primeira, por insegurança na determinação da infração e a segunda, por 
cerceamento do direito de defesa. Foram vencedores os Conselheiros Aldeci de Souza 
Flor, Rickardo de Souza Santos Mariano, Victor Augusto de Faria Morato e Mário de 
Oliveira Andrade. Vencido o Conselheiro Edson Abrão da Silva. Quanto ao mérito, por 
maioria de votos, conhecer do recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte 
a sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do 



 

ICMS de R$ 91.793,69 (noventa e um mil, setecentos e noventa e três reais e sessenta e 
nove centavos).  Foram vencedores os Conselheiros Aldeci de Souza Flor, Rickardo de 
Souza Santos Mariano, Victor Augusto de Faria Morato e Mário de Oliveira Andrade. 
Vencido o Conselheiro Edson Abrão da Silva que votou pela improcedência do auto de 
infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu registro em 
livro das notas fiscais de entrada período de novembro, dezembro de 2009 e janeiro, 
fevereiro, abril, julho, agosto, outubro, novembro e dezembro de 2010, referente à 
aquisição de mercadorias constantes convênio ICMS 135/2006, aparelho de telefonia 
móvel de outra unidade da federação, para as quais assumiu a condição de substituto 
tributário pelas operações posteriores, nos termos do art.34, parágrafo único, inciso II, 
alínea "b", anexo VIII, do RCTE e TARE 001-0036/2008, e omitiu o recolhimento do ICMS 
substituição tributária devido ao Estado de Goiás, conforme demonstrativo e documentos 
anexos. Em consequência, fica sujeito ao pagamento do imposto na importância de R$ 
122.517,23 e cominações legais.  

  
A autoridade lançadora indicou como infringida as disposições dos 

51, § 2° e 3° do Código Tributário Estadual - CTE (Lei nº 11.651/91), combinado com os 
artigos 308, I e 356 do RCTE, 32, II, 53, anexo VIII, convênio ICMS 135/2006 e Tare 001-
0036/08. Foi proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, VII, "c", combinado 
com § 9, II da lei 11.651/1991, com redação da Lei nº 13.446/1999.  

  
O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: 

detalhamento de crédito tributário "fls.3", operações sem registro nos livros fiscais "fls.4 e 
5", nota fiscal eletrônica "fls. 6 a 49", livro fiscal (fls.50 a 221).   

  
O sujeito passivo apresenta impugnação (fls.225 a 252). Alega a 

preliminar de nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa e vício 
material em sua elaboração. Alega que a acusação se limitou a citar dispositivos legais de 
forma genérica e descrição insubsistente dos fatos.    

 
Cita a doutrina e decisões de órgãos de julgamento administrativos.  

Quanto ao mérito, alega que as operações que deram origem à autuação não se 
concretizaram, que as mercadorias foram devolvidas antes de serem recebidas 
fisicamente em seu estabelecimento, não cabendo, portanto, a emissão de notas fiscais 
de devolução.  

 
Para embasar sua argumentação menciona o art. 257 do RCTE e 

cita trecho da pergunta n°470, da sessão de perguntas e respostas contida no sítio 
eletrônico da SEFAZ. Afirma que o lançamento tributário não pode ser concretizado com 
base em presunção.    

 
Alega ainda o caráter confiscatório da penalidade aplicada.   Requer 

a improcedência do auto de infração ou, caso não seja este o entendimento, que seja 
convertido em diligência, para verificação, junto aos fornecedores da devolução das 
mercadorias. Subsidiariamente solicita redução da multa aplicada a patamares 
condizentes com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e do não confisco, em 
consonância com decisão do STF.  

  



 

O sujeito passivo anexou os seguintes documentos: cadastro 
nacional (fls.254), ata da 15º assembleia e estatuto social e laudo (fls. 255 a 364), cópia da 
carteira OAB (fls.366 e 367), substabelecimento (fls.368 a 374), procuração (fls.375 e 
376), intimação (fls.378 a 380).  

  
Conforme sentença n°546/2015 (fls.382 a 385), o julgador singular 

em sua fundamentação afirma que deixa de acatar a preliminar de nulidade do lançamento 
por cerceamento ao direito de defesa, por entender que consta do processo os elementos 
suficientes para indicar com segurança o infrator e a infração cometida. Julgou pela 
procedência do auto de infração.  

  
O sujeito passivo apresenta Recurso Voluntário (fls.391 a 421), alega 

haver absoluta falta amparo legal a possibilitar a manutenção do auto de infração, haja 
vista que o enquadramento realizado pela fiscalização impede que a recorrente tome 
conhecimento com segurança das infrações supostamente cometidas, o que representa, 
de forma inequívoca, cerceamento de seu direito à ampla defesa e vício material na 
elaboração doa auto de infração.    

 
Isto porque, o entendimento exposto pelo julgador baseia-se no 

seguinte silogismo: em razão das notas fiscais se encontrarem com status de ocorrência 
autorização de uso (premissa maior), em decorrência, as mercadorias foram recebidas 
pela recorrente (premissa menor), logo o ICMS-ST não foi recolhido.  

 
Afirma que mesmo se presumindo, o que se admite apenas a título 

de argumentação, que o status de ocorrência das notas fiscais poderia indicar a 
possibilidade de haver a Recorrente recebido as mercadorias, em nenhum momento 
poderiam o julgador concluir que as mercadorias foram, de fato, recebidas.   

 
Os únicos documentos que poderão comprovar a devolução das 

mercadorias são a DANFE e a nota fiscal de entrada emitida pelo fornecedor em razão da 
devolução da mercadoria. No entanto, em virtude de não terem sido determinadas 
diligências perante aos fornecedores pelo julgador singular, não se demonstra, até o 
momento, possível a análise de tais documentos.  

 
Desse modo, resta clara a nulidade da sentença administrativa 

recorrida, haja vista que o indeferimento da diligência solicitada nos fornecedores 
representa claro cerceamento de seu direito de defesa.  

 
No mérito, alega que ao contrário do que aduz a fiscalização, as 

operações que deram origem à autuação não se concretizaram, pelo simples fato de as 
mercadorias terem sido devolvidas antes mesmo de serem recebidas fisicamente no 
estabelecimento da recorrente, motivo pelo qual não se depreende qualquer ilegalidade na 
ausência de registro de entradas das aludidas operações.  Isto porque, a devolução de 
mercadorias pode ser realizada mediante averbação de seu motivo no verso do DANFE, 
sem necessidade de emissão de nota fiscal de devolução, conforme autorizado pelo 
próprio RCTE, em seu art. 257.   

 
Assim, no presente caso, não há que se falar em emissão de nota 

fiscal de devolução pela recorrente, mas sim pelo fornecedor, haja vista que as 
mercadorias foram recusadas antes de saírem do estabelecimento deste.   

 
Portanto, o procedimento adotado pela recorrente foi legal, haja vista 

que não havia entradas a serem registradas em livro próprio, pois as mercadorias foram 



 

recusadas antes de recebidas em seu estabelecimento, o que leva à conclusão, em 
consequência, de que não há que se falar em incidência de ICMS-ST quanto a tais notas.   

 
Alega ainda que cabe a autoridade administrativa o dever de provar 

as incorreções por ela apontadas, por força do disposto no art. 142 do CTN. Assim, impõe 
se a realização de diligência perante os fornecedores da recorrente, visando constatar, por 
meio da análise das notas fiscais de entrada das mercadorias devolvidas emitidas pelos 
fornecedores e dos DANFE com as devoluções averbadas, a legalidade dos 
procedimentos adotados pela recorrente.  

  
Caso não seja afastada integralmente a exigência do ICMS-ST, 

merece ser integralmente provido o presente recurso voluntário, a fim de que 
subsidiariamente, seja afastada a penalidade aplicada pela fiscalização no patamar de 
25% do valor da operação, acrescido de 80% do valor do principal, sob pena de violação 
aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e do não confisco.  

 
Do pedido, requer a redução da multa a patamares condizentes aos 

princípios e a realização de diligência perante os fornecedores da recorrente. Requer a 
reforma da decisão recorrida, cancelar integralidade do auto de infração originário, seja 
pela manifesta nulidade do lançamento, seja por conta das razões expostas no mérito. 

  
A Segunda Câmara Julgadora, por meio da Resolução n° 63/2015 

(fls. 427 a 428), converte o julgamento em diligência, e encaminha os autos ao Setor de 
preparo processual da GEPRO, para fins de intimação do sujeito passivo na pessoa do 
advogado, indicado às (fls. 421), para promover, caso queira, e para fins de análise por 
esta Câmara, a juntada dos documentos, a serem obtidos juntos aos emitentes dos 
documentos fiscais relacionados às fls. 4 e 5, extratos das NF-e às fls. 6 a 49, 
comprobatórios da sua alegação de devolução das mercadorias constantes dos referidos 
documentos fiscais. 

 
O sujeito passivo apresentou manifestação (fls. 434 a 436), requereu 

que as publicações pertinentes ao presente processo permaneçam sendo feitas 
exclusivamente em nome do advogado. Anexaram-se os documentos de fls. 437 a 444. 

 
Por meio da Resolução n° 131/2015 (fls. 452 a 453), a Segunda 

Câmara Julgadora resolve por unanimidade de votos, encaminhar os autos à Gerência de 
Substituição Tributária para manifestação de auditor fiscal a respeito da regularidade das 
operações contidas nas Notas Fiscais de fls. 442 a 444, promovendo, caso seja 
pertinente, a revisão da auditoria realizada inicialmente. 

 
O revisor, por meio do relatório de fls. 454 a 456, manifesta pela 

exclusão da nota fiscal de n° 16575 do levantamento inicial, haja vista indícios de que as 
mercadorias não ficaram em Goiás, conforme defende a defesa. Também se manifesta 
favorável à exclusão das notas fiscais 28057, 29199 e 29380 do levantamento inicial. 

 
Após a revisão do lançamento tributário, o tributo a pagar foi reduzido 

para o valor de R$ 91.793,69, acrescidos das cominações legais, conforme documentos 
de fls. 457 a 464.  

 
O Sujeito Passivo manifesta-se (fls. 465 a 467), alegando que em 

atenção aos princípios da verdade material e da ampla defesa, deve ser determinada a 
realização de diligência perante aos fornecedores da Requerente, haja vista que, nesse 
caso, os fornecedores serão obrigados a entregar as notas fiscais de devolução das 



 

mercadorias, tendo em vista que a autoridade administrativa possui poder para realizar tal 
exigência.  

 
Assevera ainda que quer a dilação do prazo por mais 30 dias para 

que a requerente continue buscando a documentação comprobatória da devolução das 
mercadorias junto aos fornecedores. 

 
Ao final, requer que, as publicações pertinentes ao presente 

processo sejam feitas EXCLUSIVAMENTE em nome do advogado Luiz Gustavo A. S. 
Bichara, que as receberá no seu escritório, sob pena de nulidade. Anexa os documentos 
de (fls. 468 a 479).  

 
O Sujeito Passivo manifesta-se a respeito da diligência (fls. 483 a 

485). Alega que considerando a procedência das alegações da Requerente no que 
concerne às notas acima mencionadas, presume-se que, quanto às demais notas, a sua 
afirmação também seja verdadeira, porém, em que pese a busca constante da 
documentação pela Requerente, esta ainda não logrou êxito em receber os documentos 
de seus fornecedores, ou seja, mesmo depois de reiteradas concessões de prazo para 
obtenção dos documentos, até o presente momento apenas a NOKIA respondeu a sua 
solicitação.  

 
Defende que com base no resultado da diligencia, que comprovou 

não serem infundadas as alegações da Requerente, bem como em atenção aos princípios 
da verdade material e ampla defesa, impõe-se seja determinada a realização de diligência 
perante os fornecedores da Requerente, haja vista que, neste caso, eles serão obrigados 
a entregar as notas fiscais de devolução das mercadorias, pois a autoridade administrativa 
possui poder para realizar a tal exigência.  

 
Às fls. 490/494, Memorial apresentado pelo sujeito passivo no qual 

apresenta os seguintes fundamentos: 
 
a) alega que as operações não se concretizaram, pois as 

mercadorias foram devolvidas antes mesmo de serem recebidas fisicamente no 
estabelecimento da Recorrente; 

 
b) sustenta no presente caso não há que se falar em emissão de 

nota fiscal de devolução pela Recorrente, mas sim em nota fiscal de entrada das 
mercadorias devolvidas, pelo fornecedor como ocorreu com as notas fiscais da NOKIA, 
após a recusa da Recorrente em receber os produtos;  

 
c) destaca que a própria Secretaria da Fazenda informa na sessão 

de Perguntas e Respostas que a recusa da mercadoria pode ocorrer de duas formas: ou o 
destinatário emite nota fiscal de devolução de compra ou o destinatário recusa a 
mercadoria no verso do próprio DANFE, destacando os motivos que o levaram a isso; 

 
d) pede a realização de nova diligência, a ser realizada por 

autoridade fiscal junto aos fornecedores da Requerente, haja vista que as tentativas em se 
obter novas documentações restaram frustradas; 

 
e) solicita também ser concedido novo prazo para que a recorrente 

continue buscando a documentação comprobatória da devolução das mercadorias  
 
É o relatório. 



 

 
V O T O 

 
                                  Das Preliminares 

 
O sujeito passivo solicita diligência e alega preliminares de nulidade 

do auto de infração por cerceamento ao direito de defesa e por insegurança na 
determinação da infração. 

 
A diligência solicitada pela Recorrente seria no sentido de que o fisco 

goiano buscasse a comprovação da devolução dessas mercadorias objeto da autuação 
junto a contribuintes estabelecidos em outras unidades da federação, pois a autuada não 
estaria conseguindo esses documentos.  

 
Essa diligencia é incabível, pois cabe ao contribuinte produzir essa 

prova. A Recorrente mantém relação comercial com esses contribuintes estabelecidos em 
outras unidades da federação. O vínculo comercial da autuada com as empresas 
emitentes das NF-e é fator preponderante para que a autuada obtenha junto a esses 
fornecedores a documentação comprobatória do desfazimento das operações mercantis 
objeto da autuação. É a Recorrente quem deve envidar esforços nesse sentido. Os 
presentes autos já foram objeto de duas diligências.  

 
Os autos foram instruídos com demonstrativo das operações sem 

registro nos livros fiscais e sem comprovação do recolhimento do ICMS-ST, cópias das 
notas fiscais eletrônicas que ensejaram a autuação e cópias do livro Registro de Entradas, 
relativo ao período fiscalizado. 

 
A acusação fiscal, como se pode perceber da análise dos autos, foi 

posta de forma clara e objetiva e se fez acompanhada de demonstrativos e documentos 
suficientes para sustentar com clareza a acusação fiscal.  

 
Os prazos processuais, estabelecidos pela Lei nº 16.469/09, foram 

respeitados de forma que o sujeito passivo teve à sua disposição toda a oportunidade de 
se defender da autuação, de produzir provas necessárias a elidir a acusação fiscal. Foi 
concedido prazo ao sujeito passivo para produzir provas. Os presentes autos foram objeto 
de duas diligências. 

 
Ademais, a doutrina e a jurisprudência têm entendimento consagrado 

no sentido de que, para o reconhecimento de eventual nulidade faz-se necessária a 
demonstração do efetivo prejuízo, o que não ocorreu na espécie. 

 
Assim, fica rejeitado o pedido de nova diligência, bem como ficam 

afastadas as preliminares de nulidades do auto de infração por cerceamento ao direito de 
defesa e por insegurança na determinação da infração.  

 
Do Mérito  
 
Conforme consta da autuação, o sujeito passivo é acusado de deixar 

de registrar em livro próprio notas fiscais de entrada, referente à aquisição de mercadorias 
constantes convênio ICMS 135/2006, aparelho de telefonia móvel de outra unidade da 
federação, para as quais assumiu a condição de substituto tributário pelas operações 
posteriores, nos termos do art. 34, parágrafo único, inciso II, alínea "b", anexo VIII, do 



 

RCTE e TARE 001-0036/2008, e omitiu o recolhimento do ICMS substituição tributária 
devido ao Estado de Goiás. 

 
Alega o sujeito passivo que as operações objeto da autuação não se 

concretizaram, pois essas mercadorias foram devolvidas antes de serem recebidas 
fisicamente em seu estabelecimento, não cabendo, portanto, a emissão de notas fiscais 
de devolução. Nesse sentido, cita o art. 257 do RCTE e trecho da resposta da à pergunta 
nº 470, da sessão de Perguntas e Respostas contida no sítio eletrônico da SEFAZ. 

 
De fato, o destinatário pode mencionar no próprio verso do DANFE 

os motivos da recusa em receber as mercadorias. Com base neste termo de recusa, o 
emitente da Nota Fiscal Eletrônica emitirá nota fiscal de entrada para receber a 
mercadoria devolvida. 

 
Ocorre que o sujeito passivo ao adotar o procedimento de recusar o 

recebimento antes da entrada física no estabelecimento deveria ter guardado cópia dos 
referidos termos, como forma de se resguardar de ações futuras. Entretanto, como deixou 
de adotar essa providência, entendo que poderia facilmente obter cópias destes 
documentos, bem como, cópias das respectivas notas fiscais de entrada, junto aos seus 
fornecedores. 

 
Com efeito, não se trata de obrigação legal à de guardar cópia do 

termo de devolução, conforme afirma a Recorrente, mas se trata de procedimento 
adequado para o destinatário comprovar o não recebimento da mercadoria. Não adotando 
esse procedimento, necessário se faz a juntada da cópia da nota fiscal de entrada da 
mercadoria no estabelecimento remetente, para comprovar o desfazimento da operação. 
Essa prova deve ser realizada pela Recorrente. Não cabe ao fisco produzir esta prova.  

 
Em maio/2015, a Segunda Câmara Julgadora converteu o 

julgamento em diligência a fim de que o sujeito passivo apresentasse documentos 
comprobatórios da alegação de que ocorreu a devolução das mercadorias constantes das 
notas fiscais objeto da autuação. O sujeito passivo trouxe aos autos três notas fiscais de 
entrada de emissão da Nokia do Brasil Tecnologia Ltda.  

 
Em seguida, os autos foram encaminhados a Gerencia de 

Substituição Tributária para refazer o lançamento tributário. Com essa revisão, o valor do 
ICMS foi reduzido para R$ 91.793,69. Foram excluídas do levantamento fiscal as notas 
fiscais números 28057, 29199, 29380 e 16575. (Relatório de fls. 454/456). 

 
O julgamento cameral ocorreu em 13/07/16 e a ciência do resultado 

da última diligência (fls. 481) ocorreu em 20/04/16. A Recorrente dispôs desse tempo, no 
entanto deixou de apresentar qualquer outra prova para combater a acusação fiscal, 
portanto, desnecessário a concessão de novo prazo para o sujeito passivo continuar 
buscando a documentação comprobatória da devolução das mercadorias.  

 
Assim, a acusação fiscal, que foi posta de forma clara e objetiva, 

amparada em provas documentais, deve ser mantida, com a retificação procedida pela 
revisão fiscal de fls. 454/474. 

 
Em referência às alegações feitas pela autuada quanto ao caráter 

confiscatório da multa instituída pela lei, vejo que esse assunto é matéria cuja 
competência para apreciação falta a este órgão, ao qual compete fazer o controle da 
legalidade do lançamento, que consiste em analisar e verificar se o auto de infração está 



 

de acordo com as normas objetivamente postas e se foi assegurado ao sujeito passivo as 
garantias processuais na tramitação do processo administrativo tributário.   

 
Ademais, a atividade administrativa do lançamento tributário é 

vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional (CTN, art. 142, parágrafo 
único). Assim, o agente do Fisco ao tomar conhecimento de irregularidade tem a 
obrigação de lavrar o auto de infração e aplicar a penalidade prevista para o caso. 

 
Devo, ainda, assinalar a existência de vedação legal, explicita, a este 

órgão julgador de apreciar as matérias aventadas pela autuada. Nesse sentido, vale 
conferir o disposto no artigo 6º, § 4º, Lei nº 6.469/09: "Não pode haver decisões que 
impliquem apreciação ou declaração de inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato 
normativo expedido pela Administração Tributária.". 

 
Diante o exposto, conheço do recurso voluntário, rejeito o pedido de 

diligência, afasto as preliminares de nulidade do auto de infração por cerceamento ao 
direito de defesa e insegurança na determinação da infração e, quanto ao mérito, dou-lhe 
parcial provimento para reformar em parte a decisão singular e julgar parcialmente 
procedente o auto de infração no valor de ICMS R$ 91.793,69. 

 
 
 

Sala das sessões, em 14 de outubro de 2016. 
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Matéria: Auditoria básica do ICMS (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01656/16 
 
Relator: Conselheiro Aldeci de Souza Flor 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Pedido de exclusão do 
sujeito passivo solidário. Rejeição. Saída interna de milho em 
grãos sem o pagamento do ICMS incidente na operação. 
Procedência. Decisão unânime. 
 
1. Deve ser mantido na lide o sujeito passivo solidário quando 
ficar comprovada que ele concorreu para a prática da infração 
tributária.  
 
2. Comprovado que o sujeito passivo praticou a irregularidade 
constante da acusação fiscal, o auto de infração deve ser 
julgado procedente. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de julho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. E, também  por votação unânime, rejeitar a preliminar de 
exclusão do solidário da lide, ROTA CAPITAL CEREAL E LOGÍSTICA LTDA, arguida pelo 
sujeito passivo solidário.  Participaram do julgamento os Conselheiros Aldeci de Souza 
Flor, Rickardo de Souza Santos Mariano, Victor Augusto de Faria Morato, Masayuki 
Missao e Mário de Oliveira Andrade. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta da autuação que o sujeito passivo Edilson Luiz Danieli Júnior 
“Emitiu os documentos fiscais de números 1603728360, 16037283 64, 1603728365, 
1603728366, 1603728367, 1603728368, 1603728369, 1603728371, 1603729493, 
1603729495, 1603729497, 1603729502, 1603729503, 1603729504, 1603709670, nos 
quais consignou declaração falsa quanto ao destinatário da mercadoria no valor de R$ 
260.460,00. Em consequência deverá pagar o ICMS de R$ 31.255,20, mais as 
cominações legais.” 

 
Foi dado como infringido o artigo 27, I, da Lei 11.651/91 e aplicada a 

penalidade prevista no artigo 71, XII, “a”, 4, combinado com § 9º I, da Lei 11.651/91, 
redação Lei 16.241/2008. 

 
Como sujeito passivo solidário foi indicado a empresa Rota Capital 

Cereal e Logística Ltda., CNPJ/MF 11. 933. 574/0001-39, com fundamento no artigo 45, 
XIII, da Lei 11.651/91. 

 
Instruem a acusação inicial: consulta resumida do contribuinte 

pessoa física; notificação fiscal; Ato de Desconsideração de Ato/Negócio Jurídico fls. 
06/13; declaração de Edilson Luiz Danieli fls. 14/18; relatório de notas e pesos Fazenda 
Taquara Grande fls. 19; relatório notas e pesos Fazenda Entre Rios, fls.20/21; extrato de 
transferência bancária fls. 22/31; cópia notas fiscais avulsas, fls. 32/65. 

 



 

Intimação dos sujeitos passivos para apresentar impugnação, fls. 
64/65. 

 
O sujeito passivo direto Edilson Luiz Danieli Junior, constitui 

procurador (mandato fls. 76) e apresenta impugnação em primeira instância (fls.68/74), 
com os seguintes argumentos: 

 
a) alega ser produtor rural na produção de alimentos. Sustenta que, 

conforme comprovam extratos bancários, efetuou a venda de cereal a empresa Rota 
Capital, empresa essa que atua no ramo de compra e venda de cereais, com sede no 
Estado de Goiás;  

 
b) defende que não ocorreu fato gerador do ICMS por ser a operação 

isenta. Junta aos autos declaração fornecida pela empresa Rota Capital;  
 
c) acrescenta que por conta da burocracia e por inexperiência, às 

vezes emite notas fiscais para terceiros por ondem dos reais compradores. Informa que as 
notas fiscais foram emitidas pela própria Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás e que 
a empresa para onde as mercadorias foram remetidas estavam regularmente inscrita no 
cadastro do Estado de Goiás;  

 
d) afirma que a conclusão que se chega pelo relatório fiscal é que a 

autuação se deu em razão da suposta saída de mercadoria do Estado de Goiás sem o 
pagamento do tributo, sendo que não constam nos autos nenhuma prova de que a 
mercadoria de fato saiu deste estado; 

 
e) assevera que efetuou a venda de sua mercadoria para contribuinte 

localizado no Estado de Goiás, que a prova da operação esta confirmada nos autos, 
inclusive com a informação do auditor fiscal, e que inexiste qualquer prova de que a 
mercadoria tenha saído do Estado, assim não ocorreu o fato gerador do imposto lançado, 
portanto, o auto de infração de ser cancelado.  

 
Requer o cancelamento do auto de infração.   
 
A solidária Rota Capital Cereal e Logística Ltda. não apresenta 

impugnação. É lavrado Termo de Revelia (fls. 80). 
 
O julgador singular julga procedente a autuação com a manutenção 

do sujeito passivo solidário (fls. 81/83).  
 
Às fls. 84/91, intimações referentes à decisão em Primeira Instância. 

Termo de Perempção de Edilson Luiz Danieli Junior às fls. 92. 
 
A solidária Rota Capital Cereal e Logística Ltda. interpõe impugnação 

em segunda instância (fls. 94/96), com os seguintes argumentos:  
 
a) alega que as empresas destinatárias dos grãos em questão são 

Nubia Bastos Marques e Agronativa Vale Verde Comércio de Cereais Ltda., e não a 
empresa SAFRA, conforme afirma a autoridade fiscal; 

 
b) defende que a autoridade fiscal não poderia se basear apenas na 

intuição, que falta elementos comprobatórios contundentes e afirmativos para dar certeza 
e liquidez a presente cobrança. Assim, o auto de infração deve ser anulado.  



 

 
O sujeito passivo Edilson Luiz Danieli Junior apresenta recurso 

voluntário (fls. 109/116), com os seguintes fundamentos: 
 
a) sustenta que inexiste acontecimento que possa caracterizar a 

ocorrência do fato gerador do ICMS, vez que é apenas produtor rural, que a duras penas 
produz alimentos para a sustentação de nosso povo;  

 
b) alega que está vastamente comprovado nos autos que a venda de 

cereal foi efetivamente feita à empresa Rota Capital Cereal e Logística Ltda., o que não 
existe é contrato escrito, uma vez que todas as tratativas foram realizadas verbalmente;  

 
c) defende que se a mercadoria foi efetivamente vendida à referida 

empresa, fato confirmado com a declaração por ela apresentada (fls.75), cuja transação 
foi devidamente comprovada por meio das operações financeiras, não há como atribuir ao 
produtor rural eventual culpa pela destinação da mercadoria;  

 
d) conclui que se a venda foi efetivada para contribuinte localizado no 

Estado de Goiás, conforme comprovado nos autos, e que também inexiste prova de que a 
mercadoria tenha saído do Estado, assim, não ocorreu o fato gerador do imposto lançado. 
Assim, o auto de infração deve ser cancelado.  

 
É o relatório.   
 

V O T O 
 

Conforme consta da autuação, o sujeito passivo Edilson Luiz Danieli 
Júnior vendeu mercadoria, no valor de R$ 260.460,00, por meio de notas fiscais em que 
se consignou declaração falsa quanto ao destinatário da mercadoria. Em consequência, 
deverá pagar o ICMS de R$ 31.255,20, mais cominações legais. 

 
Constam no campo Informações Complementares das notas fiscais 

emitidas para acobertar a operação comercial que foi utilizado o benefício fiscal constante 
do art. 6º, inciso LXXVIII, do Anexo IX do RCTE, cujo teor é o seguinte:  

 
“Art. 6º São isentos do ICMS: 
 
(...)  
 
LXXVIII - a saída interna, de produção própria do estabelecimento do 
produtor com destino à industrialização, de amendoim em grão, 
arroz, aveia, cacau, café em coco e em grão, cana-de-açúcar, 
canola, cogumelo comestível, cominho, gergelim, girassol, leite em 
estado natural, mamona, milho, sisal, soja e trigo (Lei nº 13.453/99, 
art. 2º II, "f");”   

 
Esse dispositivo não é adequado para a operação, pois não se trata 

de saída com destino à industrialização. Os destinatários constantes das notas fiscais são 
estabelecimentos varejista ou atacadista (fls. 128/130), bem como a empresa Rota Capital 
Cereal e Logística Ltda. não é estabelecimento industrial. 
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Existe isenção do ICMS para a saída interna de milho em grãos 
quando destinado a produtor, a cooperativa de produtores, a indústria de ração animal, 
conforme dispõe o artigo 7º, inciso XXV do Anexo IX do RCTE. Vejamos: 

 
“Art. 7º São isentos de ICMS, observado o § 1º quanto ao término de 
vigência do benefício 
 
(...) 
 
XXV - a saída interna com os seguintes insumos agropecuários, 
aplicando-se, também, a isenção quando os insumos forem 
destinados à utilização na apicultura, aqüicultura, avicultura, 
cunicultura, ranicultura e sericicultura (Convênio ICMS 100/97, 
cláusula terceira e § 5º da cláusula primeira): 
 
(...) 

 
m) milho, exceto o verde, quando destinado a produtor, a 
cooperativa de produtores, a indústria de ração animal ou a 
órgão oficial de fomento e desenvolvimento agropecuário 
vinculado ao Estado de Goiás, aplicando-se, também, o benefício à 
aquisição interna para comercialização (Convênio ICMS 100/97, 
cláusula segunda, II);”  (Destaque nosso). 

 
O senhor Edilson Luiz Danieli declara (fls. 15) que efetuou a venda 

para a empresa Rota Capital Cereal e Logística Ltda., que é uma transportadora. E que 
devido ao bom relacionamento com o proprietário da empresa não celebrou nenhum 
contrato de compra e venda. 

 
A empresa Rota Capital Cereal e Logística Ltda. declara que adquiriu 

17.500 (dezessete mil e quinhentas) sacas de milho em grãos, no ano de 2011, do senhor 
EDILSO LUIZ DANIELI, por ordem de terceiro (fls. 75), ocasião em autorizou a emissão de 
notas fiscais diretamente às empresas compradoras. 

 
Conforme dispositivos acima transcritos, inexiste isenção do ICMS 

para beneficiar a saída interna do milho em grãos nessa operação do produtor Edilson 
Luiz Danieli, tanto destinada para a empresa Rota Capital Cereal e Logística Ltda. quanto 
para os destinatários constantes das notas fiscais constante dos autos.  

 
No caso em tela, cabe observar também o disposto no § 7º do artigo 

1º do Anexo IX do RCTE: “No caso de benefício fiscal concedido por meio de lei estadual, 
cuja fruição esteja condicionada à origem ou ao destino da mercadoria ou da operação, a 
origem ou o destino devem ser comprovados por meio de documento fiscal idôneo que 
acompanhe a mercadoria ou a operação, sendo que a ausência do referido documento 
fiscal impede a utilização do benefício, exceto nas situações em que a legislação tributária 
dispense a emissão de documento fiscal.” (Destaque nosso). 

 
Pelo que consta dos autos, a operação comercial ocorreu entre o 

Edilson Luiz Danieli Junior e a Rota Capital Cereal e Logística Ltda., conforme declaração 
de fls.15, bem como em razão dos depósitos em conta corrente (fls. 22/31), no entanto as 
notas fiscais foram emitidas para terceiros (fls. 32/61), sendo essas operações tributadas 
normalmente pelo ICMS.   

 

https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/ICMS/1997/CV100_97.htm
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/ICMS/1997/CV100_97.htm


 

Por último, cabe registrar que a suposta empresa Núbia Bastos 
Marques, uma das destinatárias das mercadorias, desapareceu do endereço declarado 
desde 23/01/2012 (fls.126/129), logo após a emissão das notas fiscais objeto da autuação 
(dezembro/11). 

 
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, nego-lhe 

provimento para confirmar a decisão singular que julgou procedente o auto de infração, e 
mantenho na lide o sujeito passivo solidário Rota Capital Cereal e Logística Ltda.  

 
 

Sala das sessões, em 17 de outubro de 2016. 
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Matéria: Auditoria básica do ICMS (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01711/16 
 
Relator: Conselheiro Renato Moraes Lima 
 

 
EMENTA: ICMS. Não tem efeito a defesa sem especificação de 
provas das razões apresentadas (CPC, Art. 336), bem como sem 
a apresentação dessas provas (CPC, Art. 373, II). Procedente. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 27 de janeiro de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer da 
impugnação, negar-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração. Foram 
vencedores os Conselheiros Renato Moraes Lima, Marlene Maria da Silva Ruguê 
Bernardes, José Pereira D'abadia e Gilmar Rodrigues de Almeida. Vencido o Conselheiro 
Alcedino Gomes Barbosa que votou pela improcedência do lançamento fiscal. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A reclamação fiscal nos presentes autos é de falta de pagamento total de R$ 
6.447,69 de ICMS em virtude de, nos meses nov/2010 e abr/2011, ter apropriado, em Outros 

Créditos de sua apuração de ICMS, valores injustificados. 
 

São citados como infringidos o CTE, Art. 64, e o RCTE, Art. 47, III. É proposta a 
penalidade prevista no CTE, Art. 71, IV, “a”. 

 
Instruem os autos o detalhamento do crédito tributário, fls. 03; o Descritivo 

Complementar de Ocorrência, fls. 04; Auditoria básica do ICMS; Livro de Registro de Apuração do 
ICMS – LRAICMS com os créditos não comprovados, fls. 24 e 42 

 
Regularmente intimada, fls. 51 e 52, torna-se revel, fls. 53, e intimada agora em 

segunda instância, fls. 55 e 56, comparece aos autos com peça de impugnação, fls. 59 a 61, com 
alegações apenas de mérito, conforme se segue. 

 
Alega que o montante de R$ 4.798,83 constante em Outros Créditos de out/2010, 

trata-se de crédito outorgado que não fora escriturado naquele mês, passando para novembro. 
Quanto aos R$ 1.648,86 de abril/2011, alega que deixou de apropriar em abril para fazê-lo em 

maio/2012 (deve ser maio/2011). Com base nestes aspectos, pede o julgado de improcedência do 
feito. 

 

É o relatório. 

 
VOTO 

 
Quanto ao crédito de R$ 4.798,83 com apropriação reclamada em 

nov/2010, em que pese alegar que se trata de compensação por erro de escrituração de 
outubro, não traz qualquer prova sobre este fato, o que, nos termos do CPC, Arts. 336 
(Art. 300 do CPC/73) e 373, II (Art. 333, II do CPC/73), torna sem efeito essa alegação. 
Além disso, se fosse o caso, caberia nos termos do RCTE, An. IX, art. 10, §§ 1.º e 1.º-A, 
escriturar o crédito outorgado, se de forma extemporânea, até fevereiro do exercício 
seguinte no LRAICMS, devendo solicitar do titular da Região Fiscal a autorização em 



 

termo lavrado para esse fim, no Livro de Registro de Utilização de Documentos Fiscais e 
Termos de Ocorrência – LRUDFTO. 

 
RCTE, An IX, Art. 10. Os créditos outorgados tratados neste capítulo devem ser 

registrados no livro Registro de Apuração do ICMS no campo Outros 
Créditos, fazendo menção à nota fiscal relativa à operação ou prestação, 
mantido o sistema normal de compensação do ICMS, salvo disposição em 
contrário constante da legislação tributária. 

§ 1º O contribuinte pode se creditar do crédito outorgado não apropriado no 
período em que ocorrer a correspondente operação ou prestação, desde 
que a escrituração seja realizada até a data da apuração do mês de 
fevereiro do exercício seguinte, hipótese em que o contribuinte deve 
registrar o fato no livro Registro de Utilização de Documentos Fiscais e 
Termos de Ocorrências. 

§ 1º-A O crédito outorgado não apropriado no prazo previsto no caput pode ter 
seu aproveitamento autorizado pelo titular da Delegacia Regional de 
Fiscalização em cuja circunscrição localizar-se o contribuinte, depois de 
verificada a regularidade do crédito. 

§ 2º Da decisão denegatória do aproveitamento do crédito cabe recurso, no prazo 
de 15 (quinze) dias contados da respectiva notificação, ao Superintendente 
da Receita Estadual. 

 
Quanto aos R$ 1.648,86 indevidamente lançados a crédito em 

abril/2011, alegou que deixou de apropriar em abril para apropriar em maio/2011, o que é 
totalmente incoerente, pois implicaria, necessariamente, crédito a maior em maio, e não 
em abril. De qualquer forma, também nada foi provado, sendo alegação igualmente sem 
efeito, conforme anteriormente citado. 

 
Em virtude do exposto, nega-se provimento à peça impugnatória, e 

vota-se, por maioria, pela procedência do feito em sua integralidade. 

 

É o voto. 
 
 

Sala das sessões, em 31 de outubro de 2016. 
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Matéria: Auditoria básica do ICMS (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01781/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Aldeci de Souza Flor 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Preliminares: pedido de 
diligência e nulidade da sentença por cerceamento ao direito de 
defesa. Rejeição. Exclusão do solidário. Acolhimento. Imposto 
regularmente registrado e apurado no livro próprio, lançado a 
título de Valor Financiado, devido em razão da suspensão do 
TARE. Procedência.  
 
1. Deve ser rejeitado pedido de diligência quando solicitar a 
produção de prova que compete ao próprio sujeito passivo 
trazer aos autos.   
 
2. A constatação que o julgador singular analisou 
satisfatoriamente a acusação fiscal e motivou a decisão de 
forma suficiente, inexistindo qualquer prejuízo à parte adversa, 
afasta o pedido de nulidade da sentença por cerceamento do 
direito de defesa. 
 
3. Deve ser excluído da lide o solidário quando o credito 
tributário for decorrente de ICMS regularmente registrado e 
apurado no livro Registro de Apuração do ICMS, e não ficar 
caracterizado a culpa ou dolo do sujeito passivo solidário.  
 
4. O regime especial concedido pode ser alterado ou cassado a 
qualquer tempo (Convênio AE-9/72, cláusula única, arts. 5º e 6º). 
É competente para determinar a cassação ou alteração do 
regime especial a mesma autoridade que o tiver concedido 
(RCTE, Art. 468 e § 2º). 
 
5. É devido o ICMS regularmente registrado e apurado no livro 
Registro de Apuração do ICMS, lançado a título de Valor 
Financiado, em razão da suspensão do TARE que autorizava a 
utilização do benefício financeiro. 
 
6. Comprovado que o sujeito passivo praticou a irregularidade 
constante da acusação fiscal, o auto de infração deve ser 
julgado procedente 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 22 de julho de 2016, decidiu, por maioria de votos, rejeitar o pedido de 
diligência formulado pelo sujeito passivo. Foram vencedores os Conselheiros Aldeci de 
Souza Flor, Victor Augusto de Faria Morato e Mário de Oliveira Andrade. Vencidos os 
Conselheiros Edson Abrão da Silva e José Eduardo Firmino Mauro. E, por unanimidade de 
votos, rejeitar a preliminar de nulidade da sentença singular, arguida pela autuada, por 
cerceamento do direito de defesa. E, também,  por unanimidade de votos, acatar a 
preliminar de exclusão do solidário da lide, ALCAMAR PARTICIPAÇÕES LTDA, arguida 
pelo sujeito passivo solidário. Participaram do julgamento os Conselheiros Edson Abrão da 



 

Silva, Aldeci de Souza Flor, Victor Augusto de Faria Morato, José Eduardo Firmino Mauro 
e Mário de Oliveira Andrade. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração Foram vencedores os Conselheiros Aldeci de Souza Flor, Victor Augusto 
de Faria Morato e Mário de Oliveira Andrade. Vencidos os Conselheiros Edson Abrão da 
Silva e José Eduardo Firmino Mauro, que votaram pela improcedência do auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta da autuação que o sujeito passivo “Omitiu o pagamento do ICMS 
regularmente registrado e apurado no livro Registro de Apuração do ICMS, por ter deixado 
de pagar o valor lançado a título de "valor financiado" na importância de R$ 723.566,84 
(setecentos e vinte e três mil quinhentos e sessenta e seis reais e oitenta e quatro 
centavos) referente ao período de 01/08/2014 a 31/12/2014. ICMS ora exigido em razão 
da suspensão do Termo de Acordo de Regime Especial TARE n. 001.0004/2.000, 
conforme Portaria nº 130/2012- GSF, publicada no Diário Oficial/GO - N. 21.387, em 16 de 
julho de 2012.” 

 
Tem-se como infringido o artigo 63 da Lei 11.651/91, combinado com o 

art. 468 do Decreto 4.852/97; art. 44 do Decreto 3.822/92 e cláusulas quinta e sexta, 
parágrafo único do TARE n°004/00-GSF. Propõe-se a penalidade prevista no art. 71, I, "a", 
da Lei 11.651/91, com redação da Lei 14.058/01. 

 
Foi identificado como sujeito passivo coobrigado Alcamar Participações 

Ltda., nos termos do art. 45, XII, da Lei 11.651/91. 
 
Os autos foram instruídos com: Anexo Estruturado – Descritivo 

Complementar da Ocorrência, Portaria nº 130/2012-GSF, de suspensão do TARE, cópia 
do TARE nº 004/2000-GSF, Auditoria do ICMS Fomentar/Produzir e Registros Fiscais da 
Apuração do ICMS – Operações Próprias, gerados a partir da EFD (fls.06 a 36).  

 
Como solidário, foi indicada, nos termos do inciso XII do art. 45 da Lei 

11.651/91, a pessoa jurídica ALCAMAR PARTICIPAÇÕES LTDA., CNPJ 
05.151.125/0001-36.  

 
O sujeito passivo direto apresenta impugnação em primeira instância, fls. 

45/349. Alega, inicialmente, a insubsistência da autuação fiscal. Afirma que possui decisão 
judicial para assegurar a manutenção do TARE nº 0004/2012-GSF; que está regular junto 
à Previdência Social e que não obteve ainda a CND – Certidão Negativa de Débitos 
Previdenciários por questões de procedimentais do próprio órgão; que foi ignorada em sua 
manifestação formal junto à Secretaria da Fazenda quanto à regularidade dos seus 
débitos previdenciários e, mesmo assim, foi efetuada a suspensão do TARE, violando o 
seu direito constitucional de petição e resposta; entende como arbitrária a suspensão do 
TARE e defende que tem direito a usufruir das condições contratadas por meio referido 
termo.  

 
A impugnante junta aos autos cópia da ação cautelar contra a suspensão 

do TARE, cópia da petição apresentada ao Estado de Goiás, comunicando sua 
regularidade fiscal previdenciária, documentos que comprovam a sua adimplência e 
regularidade fiscal previdenciária e Certidão Negativa de Débitos, emitida pela SEFAZ 
(fls.55 a 348).  

 



 

Requer ainda a realização de diligência junto à Receita Federal e a 
Previdência Social, para certificação de sua regularidade fiscal. 

 
Solicita a improcedência do lançamento.  
 
O solidário torna-se revel (fls. 350). 
 
Por meio da Sentença n°2696/2015 – JULP (fls.352 a 354), o Julgador 

Singular decide pela procedência do auto de infração.  
 
O contribuinte é intimado a pagar a quantia exigida ou interpor Recurso 

Voluntário (fls.355 a 359).  
 
Interpõe Recurso Voluntário (fls.362 a 374). Alega a nulidade da Sentença 

Singular, tendo em vista que é genérica e não fundamentada. Traz em tela jurisprudências 
acerca do tema. Argui, ainda, o cerceamento do direito de defesa, em virtude do não 
acolhimento do pedido de diligência, que daria a oportunidade a autuada de desconstituir 
a pretensão fiscal. 

 
No mérito, alega que estava acobertada por decisão judicial transitada em 

julgado, antecedente ao advento da portaria nº 130/2012-GSF, que lhe assegurava a não 
suspensão do TARE nº 001-0042/2000-GSF. 

 
A Recorrente transcreve trecho da decisão judicial com comando 

especifico (fls. 369): “Ante ao exposto, defiro a liminar, para o fim de determinar ao 
requerido que se abstenha de suspender o TARE nº 001-0042/2000-GSF.” 

 
O sujeito passivo defende que se cuidando de decisão liminar proferida 

em 07/11/2008, posteriormente confirmada por sentença com trânsito em julgado, foi 
garantido à recorrente o gozo dos benefícios fiscais contidos no referido TARE, tornando o 
lançamento insubsistente, pois este cobra o ICMS proveniente do uso de tais benefícios, 
cujos fatos geradores remontam a período posterior (fls.370).   

 
Ao final, requer que seja declarada a nulidade da sentença por falta de 

fundamentação e cerceamento do direito de defesa, ou se superadas tais questões, no 
mérito que seja declarada a improcedência do auto de infração. 

  
Em seguida, o solidário Alcamar Participações Ltda. manifesta-se nos 

autos. Apresenta Impugnação à Segunda Instância (fls.380 a 391), para, preliminarmente, 
arguir a nulidade da intimação, visto que em momento algum foi dada ao solidário a 
oportunidade de ser intimado via edital para apresentar sua impugnação. 

 
 Alega ainda, que houve insegurança na determinação da infração 

cometida pela impugnante, visto que a autoridade fiscal não especificou sob qual condição 
a impugnante responde pela autuação, dificultando o exercício do contraditório e da ampla 
defesa. Entende que há incompatibilidade entre a redação da infração apontada e o 
conjunto probatório colacionado pelo agente fiscal no que diz respeito à atribuição da 
condição de coobrigado à impugnante. 

 
Assevera que o fato de a impugnante ser sócia do sujeito passivo principal 

não implica à conclusão que a mesma tenha concorrido para a infração indicada. Reforça 
que não há indício que tenha praticado atos com excesso de poderes ou infração da lei, 



 

contrato social ou estatutos, conforme art.135 do CTN. Requer, desde já, a exclusão do 
polo passivo da lide. 

 
No mérito, traz os mesmos argumentos feitos pelo sujeito passivo direto. 
 
Requer que seja declarada a nulidade do termo de revelia; que seja 

declarada a improcedência do auto de infração e que seja realizada diligência a fim de 
comprovar a regularidade fiscal previdenciária do sujeito passivo principal. Junta aos autos 
documentos de fls.392 a 644. 

 
Mediante a Resolução nº 04/2016 (fls. 648 a 649), a Terceira Câmara 

Julgadora encaminha os autos à Gerência de Tributação e Regimes Especiais (GTRE) da 
superintendência da receita, afim de se informar o atual status do TARE 04/2000 - GSF, 
no período considerado como fato gerador nestes autos, além dos motivos de direito que 
ensejam a suspensão do referido acordo.  

 
A GTRE anexa a Portaria n° 130/ 2012 – GSF (fls. 650 a 652), que 

suspende todos os Termos de Acordo de Regime Especial – TAREs das empresas, 
relacionadas, haja vista a não apresentação da Certidão Negativa de Débitos (CND) 
relativos às Contribuições Presidenciais – CND Previdenciária.   

 
Pelo Despacho n° 166/2016 – GTRE (fls. 654), o Gerente informa que no 

período do fato gerador do auto de infração 4011500825375 (01/08/2014 a 31/12/2014) o 
Termo de Acordo de Regime Especial n° 04/00 - GSF estava suspenso. Diante disso, 
encaminha-se os autos para a Secretaria Geral do Conselho Administrativo Tributário 
(CAT), para providências subsequentes. 

 
O sujeito passivo direto e o coobrigado foram intimados (fls. 655 a 657), a 

tomar conhecimento da Resolução n°04/2016 e do Resultado da Diligência.  
 
O contribuinte manifesta-se nos autos (fls. 659 a 662), alegando que 

apresentou petição à Fazenda Pública assegurando que fazia jus à Certidão Positiva com 
Efeitos de Negativa, pois os débitos vencidos estavam com sua exigibilidade suspensa 
devido ao referido parcelamento, e que não a obteve em razão da demora da 
administração pública em consolidá-lo.  

 
A recorrente esclarece que mantinha parcelamento adimplente e cumpria 

com os requisitos para a manutenção do TARE, mas, mesmo sem oferecer a qualquer 
resposta a essa petição, a Secretaria de Estado da Fazenda de Goiás (SEFAZ) não se 
absteve em publicar a Portaria n° 130/2012 GSF trazida aos autos.  

 
Afirma que restou comprovado nos autos que a manifestante cumpre com 

os pagamentos de todo o parcelamento realizado, que abrange seus débitos de natureza 
previdenciária e suspende sua exigibilidade.  

 
Sendo assim, requer que seja deferida a realização de diligência 

consistente na expedição de ofício à Receita Federal do Brasil / Previdência Social, a fim 
de comprovar a regularidade fiscal previdenciária da manifestante e o preenchimento dos 
requisitos para a obtenção da Certidão Negativa de Débitos (CND) previdenciária.  

 
A Recorrente finaliza pedindo a reconsideração, requerendo a reativação 

do TARE n°001.0004/2000 – GSF, em razão de estar respaldada em decisão judicial 
transmitida em julgado que antecede a Portaria n° 130/2012 – GSF baseada: 1) na 



 

determinação judicial que proíbe a suspenção do TARE; e 2) na comprovação de 
regularidade previdenciária. Anexa os documentos de fls. 663 a 696. 

 
O solidário comparece aos autos (fls. 698 a 703), alegando insegurança 

na determinação da infração, pois ocorreu dificuldade para o exercício dos princípios do 
contraditório e da ampla defesa pela manifestante, razão pela qual deve ser reconhecida a 
nulidade deste auto de infração. 

 
 Assevera que o artigo 45 do CTE estabelece que o imposto deve ser 

atribuído a quem possua interesse na situação que constitui o fato gerador da obrigação 
principal, e que haverá solidariedade em razão dos atos em que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis. Assim, o reconhecimento da ilegitimidade 
passiva da impugnante é medida que se impõe, devendo a manifestante ser excluída 
deste contencioso.  

 
Alega que como o sujeito passivo principal está adimplente com os 

créditos previdenciários, mas não é possível emitir sua CND separadamente, o 
deferimento de realização de diligência, no sentido de expedir ofício à Receita Federal do 
Brasil para comprovar sua regularidade fiscal previdenciária e o preenchimento dos 
requisitos para obter a CND Previdenciária é a medida que se impõe.  

 
Por todos os motivos trazidos aos autos, o TARE deve ser reativado, pois 

há sentença transmitida em julgamento impondo ao Estado a obrigação negativa de não 
suspender o TARE e o sujeito passivo principal está com a situação fiscal previdenciária 
regular.  

 
O Sujeito passivo coobrigado anexa documentos de fls. 704 a 705.  
 
É o relatório.  
 

V O T O 
 

Das preliminares 
 
O sujeito passivo solicita a realização de diligência, a fim de comprovar a 

regularidade fiscal / previdenciária da Recorrente e o preenchimento dos requisitos para a 
obtenção da CND previdenciária. Entendo da mesma forma que o julgador de Primeira 
Instância. Não cabe a este órgão julgador determinar a realização de diligência no sentido 
de comprovar a regularidade fiscal do sujeito passivo perante a Previdência Social. Quem 
deve envidar esforços no sentido de regularizar a situação e conseguir a Certidão 
Negativa de Débitos Previdenciários é o sujeito passivo. Essa prova deve ser produzida 
pela Recorrente. Assim, fica rejeitado o pedido de diligência.  

 
O sujeito passivo pede a nulidade da sentença sob a alegação de ela 

encontra-se de forma genérica e não está fundamentada. Entendo ser inexistente essa 
nulidade. O julgador singular analisou e fundamentou a sua decisão de forma satisfatória, 
não ficando caracterizada qualquer omissão na sua decisão.  

 
Ademais, a doutrina e a jurisprudência têm entendimento consagrado no 

sentido de que, para o reconhecimento de eventual nulidade faz-se necessária a 
demonstração do efetivo prejuízo à parte, o que não ocorreu no caso em tela.  

 



 

Também registro que o lançamento tributário atende integralmente ao 
disposto no artigo 142 do CTN.  

 
Assim, rejeito o pedido de nova diligência, bem como fica afastada a 

preliminar de nulidades da sentença por cerceamento ao direito de defesa.  
 

Do mérito 
 
Conforme consta da peça inicial, cuida-se da exigência de ICMS 

regularmente registrado e apurado no livro Registro de Apuração do ICMS, valor lançado a 
título de "valor financiado", referente ao período de 01/08/2014 a 31/12/2014, que se 
tornou devido em razão da suspensão do TARE nº 001.0004/2.000, conforme Portaria nº 
130/2012- GSF, publicada no Diário Oficial/GO – Nº 21.387, em 16 de julho de 2012. 

 
Em relação ao mérito, o contribuinte alega que estava acobertada por 

decisão judicial transitada em julgado, antecedente ao advento da portaria nº 130/2012-
GSF, que lhe assegurava a não suspensão do TARE nº 001-0042/2000-GSF. 

 
Transcreve trecho da decisão judicial com comando especifico: “Ante ao 

exposto, defiro a liminar, para o fim de determinar ao requerido que se abstenha de 
suspender o TARE nº 001-0042/2000-GSF.” 

 
A Recorrente defende que se cuidando de decisão liminar proferida em 

07/11/2008, posteriormente confirmada por sentença com trânsito em julgado, foi 
garantido à recorrente o gozo dos benefícios fiscais contidos no referido TARE, tornando o 
lançamento insubsistente, pois este cobra o ICMS proveniente do uso de tais benefícios, 
cujos fatos geradores remontam a período posterior.   

 
O sujeito passivo está desprovido de razão quanto às suas alegações. A 

ação anulatória constante das fls. 334/342 é bastante clara no sentido de que na referida 
ação se discutiu a suspensão do TARE 001-0004/200-GSF em decorrência da existência 
de crédito tributário inscrito na dívida ativa, conforme se vê a seguir (fls. 334/335): 

 
“A autora ajuizou a Ação Anulatória de Débito Fiscal 

c/c Antecipação de Tutela contra o requerido, buscando desconstituir 
créditos irregularmente inscritos em dívida ativa cujos valores são relativos 
ao tributo ICMS referente aos processos administrativos nº 
5047459573792, 50463114554670 e 5050361788871.” 
 

“Portanto, referida suspensão se daria em razão da 
inscrição dos créditos tributários em dívida ativa e discutidos na ação 
anulatória de débito fiscal e, por essa razão, a autora pleiteia a presente 
medida no intuito de que esse r. Juízo determine medida provisória 
visando a não suspensão do referido TARE, evitando assim que o 
requerido cause ao direito da requerente lesão grave e de difícil 
reparação. ”  
 
A ação referida pelo sujeito passivo, como se pode ver acima, cuida de 

desconstituir créditos irregularmente inscritos em dívida ativa. É relativa aos processos 
administrativos tributários nº 5047459573792, 50463114554670 e 5050361788871, que 
trata da exigência de ICMS e os acréscimos legais. A ação foi ajuizada em outubro/2008 
(fls. 340). A liminar foi deferida em novembro/2008 (fls. 341/342) e o processo foi extinto 
por sentença, em outubro/2009, convalidando o efeito da liminar concedida (fls. 346/347).   



 

 
Portanto, o objeto da discussão naquela ação judicial foi a desconstituição 

de créditos tributários irregularmente inscritos em dívida ativa, situação completamente 
diferente da matéria tratada no presente auto de infração. 

 
Nesta autuação, o fisco exige o ICMS lançado a título de "valor 

financiado", referente ao período de 01/08/2014 a 31/12/2014, em razão da suspensão do 
Termo de Acordo de Regime Especial TARE n. 001.0004/2.000, conforme Portaria nº 
130/2012- GSF, publicada no Diário Oficial/GO - N. 21.387, em 16 de julho de 2012, em 
decorrência da não apresentação da Certidão Negativa de Débitos relativos às 
Contribuições Previdenciárias - CND. 

 
Frise-se, no caso em tela, a suspensão do referido TARE foi em 

decorrência da não apresentação da Certidão Negativa de Débitos relativos às 
Contribuições Previdenciárias – CND. Esse assunto não é objeto de discussão judicial, 
como afirma a Recorrente. 

 
A recente manifestação da Gerência de Tributação e Regimes Especiais, 

em 23/03/2016, é no sentido de que no período do fato gerador do auto de infração 
4011500825375 (01/08/2014 a 31/12/2014), o Termo de Acordo de Regime Especial n° 
04/2000-GSF estava suspenso (fls. 654). 

 
Relativamente ao sujeito passivo solidário, entendo que ALCAMAR 

PARTICIPAÇÕES LTDA deve ser excluída da lide, tendo em vista que a autuação cuida 
da exigência de ICMS regularmente registrado e apurado no livro Registro de Apuração do 
ICMS, valor lançado a título de "valor financiado", imposto exigido pela fiscalização em 
razão da suspensão do TARE nº 001.0004/2.000, conforme Portaria nº 130/2012-GSF, 
publicada no Diário Oficial/GO – Nº 21.387, em 16 de julho de 2012. 

 
Na situação em que o lançamento tributário cuida de ICMS registrado e 

apurado em livro próprio, é incabível atribuir responsabilidade solidária a terceiro, exceto 
se ficar configurado que o administrador ou sócio-gerente agiu com dolo ou culpa.  

 
Nesse sentido, quanto à ausência de responsabilidade do sócio-gerente, 

vale destacar a Súmula 430 do Superior Tribunal de Justiça: “O inadimplemento da 
obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do 
sócio-gerente”. 

 
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, dou-lhe parcial 

provimento, para excluir do polo passivo ALCAMAR PARTICIPAÇÕES LTDA, rejeitar o 
pedido de diligencia e afastar a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento ao 
direito de defesa e, quanto ao mérito da acusação fiscal, manter a decisão singular que 
julgou procedente o auto de infração.  

 
 

 
 

Sala das sessões, em 09 de novembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Auditoria básica do ICMS (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01935/16 
 
Relator: Conselheiro Mário de Oliveira Andrade 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação tributária principal. Apuração a 
menor do saldo de ICMS a recolher. Dados da EFD demostram 
recolhimento correto do imposto devido. Improcedência. 
 
Deve ser reconhecida a improcedência do lançamento, quando 
fica demonstrado nos autos que a acusação do fisco de 
recolhimento a menor de imposto na apuração do ICMS não 
ocorreu, conforme consta na EFD retificada apresentada pelo 
sujeito passivo antes da ação fiscal, ou seja, sob o abrigo da 
espontaneidade, nos termos do artigo 169 do CTE. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 05 de dezembro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos,  não se 
pronunciar, nos termos do art. 18, §1º e § 2º   do Regimento Interno do CAT, quanto a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pelo sujeito passivo. E, quanto ao mérito, 
também por votação unânime, conhecer do recurso, dar-lhe provimento para reformar a 
sentença singular e considerar improcedente o auto de infração.  Participaram do 
julgamento os Conselheiros Mário de Oliveira Andrade, Edson Abrão da Silva, Aldeci de 
Souza Flor, Rickardo de Souza Santos Mariano e Luis Antônio da Silva Costa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no histórico da peça inicial que o sujeito passivo, Wal - Mart 
Brasil Ltda., calculou a menor o saldo de ICMS a recolher no mês de novembro de 2014, 
visto que no confronto entre débitos totais de R$ 968.065,92 (novecentos e sessenta e oito 
mil, sessenta e cinco reais e noventa e dois centavos) e créditos totais de R$ 340.264,68 
(trezentos e quarenta mil, duzentos e sessenta e quatro reais e sessenta e oito centavos) 
resultaria em R$ 627.801,24 (seiscentos e vinte e sete mil, oitocentos e um reais e vinte e 
quatro centavos) a recolher, no entanto foi apurado um valor de R$ 620.427,77 
(seiscentos e vinte mil, quatrocentos e vinte e sete reais e setenta e sete centavos), fato 
que culminou numa apuração a menor de imposto na importância de R$ 7.373,47 (sete 
mil, trezentos e setenta e três reais e quarenta e sete centavos). Em virtude disso, o 
sujeito passivo deverá recolher o ICMS na importância correspondente ao valor recolhido 
a menor, juntamente com a penalidade e os acréscimos legais.  

 
A fiscalização citou como infringidos os artigos 56, I e 64 da Lei 

11.651/91, combinados com o artigo 340, V, “a” do Decreto 4.852/97. Foi proposta a 
penalidade do artigo 71, III, alínea “c” da Lei 11.651/91 c/ a redação da Lei 17.917/2012. 

 
O lançamento foi instruído com a Ordem de Serviço n.º 16.892, 

Consulta do Cadastro do Contribuinte, folhas 05 a 07, e Auditoria Básica do ICMS, folhas 
08 a 14. 

 
Regularmente intimados para pagamento da quantia exigida ou 

apresentação de impugnação, o sujeito passivo ingressa com uma defesa impugnatória, 
constante às folhas 25 a 36 dos autos, nesta ele alega que o auto de infração deve ser 



 

considerado nulo por ausência de requisito formal, ou seja, a fundamentação dos juros e 
da correção monetária. 

 
Quanto ao mérito, a empresa autuada argumenta que retificou a sua 

Escrituração Fiscal Digital (EFD) antes do lançamento. Assim, ela explica que após a 
retificação apurou o valor de ICMS a recolher na importância de R$ 612.233,97 e que 
efetuou o pagamento de R$ 620.427,77, valor superior ao que era devido. Desse modo, a 
impugnante entende que adequou a sua escrita fiscal sob o abrigo da espontaneidade, 
nos termos do artigo 169, I do CTE. 

 
Continuando a sua defesa, o sujeito passivo reclama da multa por 

ser confiscatória e requer nulidade do AI por essa razão. Requer a readequação da multa. 
 
O julgador singular proferiu a sentença de número 2.210/2016-JULP, 

conforme folhas 78 a 86, pela rejeição da nulidade do auto de infração e procedência do 
lançamento, nos termos da pretensão inicial do fisco. 

 
Notificada da decisão monocrática, a empresa autuada apresentou 

recurso voluntário argumentando que retificou a sua Escrituração Fiscal Digital (EFD) 
antes do lançamento. Assim, ela explica que após a retificação apurou o valor de ICMS a 
recolher na importância de R$ 612.233,97 e que efetuou o pagamento de R$ 620.427,77, 
valor superior ao que era devido. Desse modo, a impugnante entende que adequou a sua 
escrita fiscal sob o abrigo da espontaneidade, nos termos do artigo 169, I do CTE. 

 
Em seguida, o sujeito passivo reclama da multa por ser confiscatória 

e requer nulidade do AI em razão da penalidade ter caráter confiscatório. Requer, 
também, readequação da multa. 

 
Assim relatados, decido. 
 
 
                                VOTO 
 
 
 A acusação do fisco é precisa no sentido de que o contribuinte 

apurou a menor o montante de imposto a ser recolhido no mês de novembro de 2014. De 
acordo, com o autor do lançamento o contribuinte apresentou o total de débito de ICMS no 
valor de R$ 968.065,92 (novecentos e sessenta e oito mil, sessenta e cinco reais e 
noventa e dois centavos) e o total de crédito na importância de R$ 340.264,68 (trezentos e 
quarenta mil, duzentos e sessenta e quatro reais e sessenta e oito centavos). Subtraindo o 
total de débito sobre o total de crédito, obtém-se o montante de imposto a ser recolhido, 
no caso seria o valor de R$ 627.801,24 (seiscentos e vinte e sete mil, oitocentos e um 
reais e vinte e quatro centavos), contudo o sujeito passivo recolheu apenas o montante de 
620.427,77 (seiscentos e vinte mil, quatrocentos e vinte e sete reais e setenta e sete 
centavos), faltando a importância de R$ 7.373,47 (sete mil, trezentos e setenta e três reais 
e quarenta e sete centavos) a ser recolhida. 

 
Contudo, o contribuinte contesta essa versão do fisco, e alega que 

recolheu o valor que foi apurado em sua EFD, a qual foi retificada antes da ação fiscal, 
nos termos do artigo 169 do CTE. De fato, analisando a EFD, conforme consta a folha 37 
dos autos, percebo que não há diferença de ICMS a recolher, e essa EFD foi enviada ao 
fisco em 09/01/2015, ou seja antes do procedimento fiscal. O item que difere dos dados da 
citada EFD dos valores apresentados pelo fisco é o total de débitos de ICMS do referido 



 

mês, pois o fisco informa ser a importância de R$ 968.065,92 (novecentos e sessenta e 
oito mil, sessenta e cinco reais e noventa e dois centavos), no entanto, a EFD consta 
exatamente o valor de R$ 952.485,65 (novecentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e 
oitenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos). 

 
Desse modo, para verificarmos quem está com a razão retiramos os 

dados do total de débitos efetuado pelo contribuinte em sua EFD, a qual foi retificada 
antes da ação fiscal, e constatamos que a soma total de débitos é de R$ 952.485,65 
(novecentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e sessenta e cinco 
centavos), conforme podemos observar nos documentos anexados aos autos às folhas 
101 a 104, a pedido da Gerência de Representação Fazendária. Portanto, chegamos à 
conclusão que o sujeito passivo tem razão em sua argumentação e que não há diferença 
de ICMS a ser recolhida no mês de novembro de 2014, conforme foi acusado pelo fisco. 
Devendo, assim, o auto de infração ser considerado improcedente. 

 
Com efeito, em relação a preliminar de nulidade do auto de infração, 

por conter uma penalidade com caráter confiscatório, deixo de apreciar em virtude do auto 
de infração ter sido considerado improcedente, por unanimidade de votos, em relação ao 
mérito, nos termos do inciso I do artigo 18 do Regimento Interno do CAT. Também, 
considero prejudicado o pedido de redução da penalidade efetuado pelo recorrente.  

 
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário, dou-lhe provimento 

para reformar a decisão singular e considerar improcedente o presente lançamento. 
 

 
 

Sala das sessões, em 09 de dezembro de 2016. 
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Matéria: Auditoria da conta caixa (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00004/16 
 
Relatora: Conselheira Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes 
 

 
EMENTA:  ICMS. Obrigação principal. Auditoria das 
Disponibilidades. Suprimento indevido de caixa. 
 
 
 
Presume-se decorrente de operação de saída de mercadoria 
tributada não registrada no livro respectivo, o valor apurado, em 
auditoria da conta caixa, correspondente ao suprimento 
indevido. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 08 
de dezembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do recurso do 
Contribuinte para o Conselho Pleno, negar-lhe provimento para manter a decisão cameral 
que considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Nivaldo José Mendes, Márcio 
Nogueira Pedra, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Carlos Andrade 
Silveira, Washington Luis Freire de Oliveira, Alcedino Gomes Barbosa, Renato Moraes 
Lima, Edson Abrão da Silva, José Pereira D'abadia, Elias Alves dos Santos, Lidilone 
Polizeli Bento, João Divino de Brito, Heli José da Silva, Nivaldo Carvelo Carvalho, Nislene 
Alves Borges e José Luiz Rosa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

 
Consta que o contribuinte omitiu registro de operação de saída 

de mercadoria tributada, na importância de R$ 139.149,80 no período de 01/08/04 a 
31/12/04, caracterizado pelo suprimento indevido de caixa, conforme Demonstrativo da 
Auditoria das Disponibilidades.  

 
A autuada foi intimada às "fls.10 a 11" a pagar a quantia exigida 

ou apresentar impugnação à Primeira Instância.  
   
O contribuinte ingressa com impugnação em Primeira Instância 

às "fls.14 a 17", onde alega que errou o autuante ao considerar vários lançamentos 
realizados no livro diário como suprimento indevido de caixa; que, compulsando o livro 
Diário nº 01, verifica-se que vários dos cheques devolvidos, que foram tidos pelo fiscal 
como não estornados, tiveram os seus montantes efetivamente abatidos do movimento da 
conta CAIXA; que não existe conta denominada estorno ou estorno de cheques no plano 
de contas da impugnante, e, quando um cheque é devolvido por insuficiência de fundos, 
estes estornos se dão através de lançamento a débito na conta BANCO e respectivo 
crédito na conta CAIXA, anulando a operação anteriormente registrada; que, além desse, 
existem vários outros erros; que a impugnante não realizou nenhuma das práticas das 
quais está sendo acusada; que todas as entradas de recursos em caixa encontram-se 
devidamente escrituradas e tem suas origens comprovadas, estando registradas todas as 
operações de saídas de mercadorias, inexistindo a apontada omissão de saídas. 

 Ao final, requer a improcedência do lançamento.   



 

  
O julgador singular conhece da impugnação e nega provimento 

para julgar procedente o auto de infração, "fls. 25 a 27".  
 
Fundamenta sua decisão, que não ocorreu nos presentes autos 

qualquer uma das hipóteses de nulidade previstas pelo art. 20 da Lei n 16.469/09, estando 
determinados com segurança a infração e o infrator, havendo sido oferecidas ao sujeito 
passivo todas as condições para o pleno exercício de seu direito de defesa, devendo ser 
ressaltado que a exigência fiscal está devidamente fundamentada nos demonstrativos 
anexados aos autos pela fiscalização, que não foram devidamente contestados por outros 
de igual natureza, e que não pode haver decisões que impliquem apreciação ou 
declaração de inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato normativo expedido pela 
Administração Tributária, como disposto no § 4º do art. 6º da Lei nº 16.469/09, ficando 
prejudicadas as alegações que versem sobre possível inconstitucionalidade da legislação 
tributária estadual, inclusive da que dispõe sobre penalidades, tarefa reservada ao Poder 
Judiciário.  

   
A autuada foi intimada às "fls.28 a 29", a pagar a quantia 

exigida ou em caso de discordância apresentar recurso voluntário a Segunda Instancia.  
  
Inconformado, o sujeito passivo retorna em Segunda Instância 

às "fls.31 a 38", onde reitera que o autuante laborou em equívoco ao desconsiderar vários 
lançamentos contábeis em seu levantamento e apresenta planilhas a fim de demonstrar o 
volume total de vendas realizadas no período fiscalizado, bem como os registros dos 
valores contabilizados a débito da conta caixa (disponibilidades) e a crédito da conta 
vendas (receita). 

 
Requer a improcedência ou a realização de diligência a fim de 

comprovar a regularidade das operações e ao final, junta Planilha Demonstrativa dos 
Lançamentos de Vendas Realizados no Período de Agosto a Dezembro do ano de 2004 
às fls.39/51.  

 
Em Resolução nº 158/11 às "fls.59", a Quarta Câmara deste 

CAT, resolve, converter o julgamento em diligência, encaminhando o processo à 
Delegacia Regional de Fiscalização de Goianésia, para que seu ilustre titular determine, 
que auditor fiscal estranho à lide, analise e se manifeste, conclusivamente, a respeito dos 
argumentos expedidos pelo sujeito passivo em seu recurso voluntário de fls.31 a 38, bem 
quanto à Planilha demonstrativa dos lançamentos de vendas realizados, às fls.39 a 51.  

 
O revisor apresenta o relatório diligencial de fls.111 a 113 pelo 

qual informa, que de acordo com a Auditoria das Disponibilidades de 2005, as omissões 
de registros de saídas por suprimentos indevidos de caixa é de R$ 139.149,83; que tais 
irregularidades ocorreram devido a devolução de cheques sem fundos depositados em 
suas contas bancárias lançados em sua contabilidade como se tivessem sido pagos 
"Caixa a bancos"; que pelas práticas reveladas pela defesa, suas irregularidades 
começam com a emissão irregular de suas notas fiscais e seus lançamentos de vendas à 
prazo como se fossem à vista; que a falta de fatura de suas vendas em si já se constitui 
infração normal, permitindo-lhe ocultar informações sobre suas reais operações, só agora 
reveladas; que as irregularidades vinculadas aos lançamentos pelos resgates dos cheques 
sem fundos iniciam-se muito antes, segunda a defesa até quatro meses antes, à época de 
suas respectivas vendas, quando os lançamentos deveriam ter sido "cheques pré-datados 
à vendas à prazo ao invés de "caixa à venda à vista" como foram feitos; que o 
encadeamento sucessivo de irregularidade de procedimentos contábeis dos lançamentos 



 

de resgate dos cheques devolvidos no forma com que foi realizada levou às omissões da 
saídas na forma apurada; que as contrapartidas de vendas à prazo, inclusive as vendas 
com cheques pré-datados, não tem liquidez imediata devido suas expectativas de 
resgates futuros e seus registros no subgrupo de disponibilidade, como foi feito, é irregular 
pela antecipação de recursos financeiros.  

 
Daí conclui-se que se os cheques pré-datados são recursos 

financeiros indisponíveis, são mais indisponíveis ainda, os cheques devolvidos por 
insuficiência de fundos.  

 
Finalmente, não há dúvidas quanto a responsabilidade da 

autuada pela infração cometida e sua condenação ao pagamento dos tributos na forma 
relatada é uma questão de justiça fiscal.  

  
A autuada foi intimada às "fls.115 a 116" a tomar conhecimento 

da Resolução nº 158/11 e resultado da diligência de fls.60 a 113.  
 
Inconformada a autuada comparece ao feito com Manifestação 

à Revisão às fls.119/121, pela qual alega que o revisor deixou de se atentar para a 
questão da devolução de cheques, que no plano de contas da impugnante não existe 
conta denominada estorno ou estorno de cheques; que equivocou-se ainda o fiscal, ao 
dizer que existem pagamentos não contabilizados, visto que, as notas fiscais constantes 
da ordem de conferência estão devidamente registradas em livro próprio; acrescenta, que 
a acusação fiscal é insegura e não merece prosperar, visto que, o autuante sequer juntou 
cópias do livro Registro de Entradas do ICMS, para corroborar suas alegações; reforça, 
que a impugnante não realizou nenhuma das práticas das quais está sendo acusada e 
nem teria porque incorrer nestas infrações, pois se trata de uma empresa idônea e séria, 
que ao longo de sua existência vem atuando sempre em obediência à legislação tributária; 
cita que a sua escrita contábil está pautada na legalidade e na ética, sendo os registros 
consignados em seus livros a expressão da verdade; que todas as entradas de recurso 
em caixa encontram-se devidamente escrituradas e tem suas origens comprovadas.  

Por fim pede a improcedência do lançamento.  
 
Por meio do Acórdão n°936/2013, "fls. 123 a 131", a Terceira 

Câmara do Conselho Administrativo Tributário, decide por rejeitar a preliminar de 
insegurança na determinação da infração arguida pelo sujeito passivo, e confirmar a 
decisão singular, considerando procedente o auto de infração. 

 
Intimada às "fls.133", a autuada comparece aos autos e 

interpõe Recurso Voluntário às "fls.136 a 140", reafirmando as alegações feitas em suas 
defesas anteriores, solicitando, ao final, que seja considerado improcedente o auto de 
infração. 

 
 

V O T O 
 
 
Com a determinação da diligência pela Câmara Julgadora e sua 

realização pelo Ilustre AFRE III Afrânio Gontijo Araújo, o qual elucida toda a questão 
meritória, sendo esta a única matéria alegada nesta oportunidade, assim mesmo o sujeito 
passivo reiterando o que já expusera à época da interposição do recurso voluntário àquela 
fase processual anterior, nada melhor em fundamentação senão o que expôs, 



 

resumidamente, o Digno revisor, fls. 111 em diante, dado o acerto com que abordou todo 
o fato, objeto do lançamento: 

 
“...... 
 
....Tais irregularidades ocorreram devido a devolução de 
cheques sem fundos depositados em suas contas bancárias 
lançados em sua contabilidade como se tivessem sido pagos 
“Caixa a bancos”. 
 
... a defesa ingenuamente se denuncia dizendo que pelo fato de 
sua contabilidade adotar o regime de competência todas as 
suas vendas, que são realizadas com cheques pré-datados, são 
lançados em sua contabilidade como se fossem à vista, “caixa a 
vendas à vista”, que se constitui suprimentos indevidos de caixa 
pela antecipação de receitas. Este fato é corroborado pela 
própria defesa (f39/51) que relaciona todas as suas saídas 
como se fossem a vista demonstrando que à rigor seus 
suprimentos indevidos de caixa, suas omissões de saídas são 
muito superiores ao que foi apurado. 
 
.... Neste caso, a empresa antecipa receita ou supre 
indevidamente seu caixa com lançamentos indevidos de 
cheques devolvidos por insuficiência de fundos com o objetivo 
de suprir financeiramente seu caixa e com isso deixar de 
recolher tributos. 
 
................. 
 
Portanto, as irregularidades vinculadas aos lançamentos 
contábeis pelos resgates dos cheques sem fundos iniciam-se 
muito antes, segundo a defesa até quatro meses antes, à época 
de suas respectivas vendas, quando os lançamentos deveriam 
ter sido “cheques pré-datados à vendas à prazo ao invés de 
“caixa à venda à vista” como foram feitos. Subsequentemente, 
por ocasião dos depósitos dos cheques o lançamento deveria 
ter sido “banco à cheques pré-datados”. 
 
.... 
 
Evidentemente, as contrapartidas de venda a prazo, inclusive 
as vendas com cheque pré-datados, não tem liquidez imediata 
devia suas expectativas de resgastes futuros e seus registros 
no subgrupo de disponibilidade, como feito, é irregular pela 
antecipação de recursos financeiros. Daí conclui-se que se os 
cheques pré-datados são recursos financeiros indisponíveis, 
são mais indisponíveis ainda, os cheques devolvidos por 
insuficiência de fundos. 
 
Aos invés de corrigir suas irregularidades, a recorrente tenta 
justificar sua sucessão de erros com outro ainda maior. O que 
ela insiste em não fazer é comprovar que fim foram dados aos 
cheques sem fundos. Se foram resgatados ou não, já que ela 



 

própria reconhece em seu recurso que boa parte deles, 
resultam em prejuízos definitivos. Assim, se parte destes 
cheques foram resgatados, seus recursos financeiros só se 
tornaram disponíveis a partir de seus resgates, enquanto que, 
os prejuízos definitivos devem ser lançados como tal.” 
 
Assim, o método das partidas dobradas inerente a contabilidade 

é utilizado para demonstrar a realidade de toda a transação financeira da empresa, 
devendo com ele refletir sua realidade. Porém, a metodologia informada pela peça 
recursal traz uma imperícia de tal monta que fere princípios comezinhos da contabilidade, 
sem condição nenhuma de leitura da situação patrimonial da empresa, processando 
ingresso de dinheiro no caixa enquanto paga uma despesa (R$ 40.010,00), conforme 
exemplo às fls. 60 em diante.  

 
O fato, assim caracterizado não deixa dúvida quanto à 

subsunção à base legal da exigência, senão vejamos o disposto no art. 25, § 1º, inciso III 
da Lei 11.651/91: 

 

Art. 25. [...] 

[...] 

§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada 
não registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, 
correspondente: 

[...] 

III - ao suprimento de caixa sem a devida comprovação de sua 
origem, inclusive fornecido à empresa por administrador, sócio, 
titular da firma individual, acionista controlador da companhia, 
ou por terceiros, se a efetividade da entrega e a origem dos 
recursos não forem satisfatoriamente demonstrados; 

 

Ademais disso, opera-se também o estatuído no art. 141 do 
Decreto 4.852/97: 

 

Art. 141. O contribuinte do imposto e as demais pessoas 
sujeitas ao cumprimento de obrigação tributária, relacionadas 
com o ICMS, devem emitir documento fiscal, em conformidade 
com a operação ou prestação que realizarem. 

 

Desse modo, surgida a presunção legal de que o suprimento foi 
realizado com recursos oriundos de vendas tributadas não registradas, cabendo ao sujeito 
passivo comprovar, no processo contencioso fiscal, comprovar o contrário, o que até o 
momento não implementou, cabendo observar algumas considerações dadas pelo Roteiro 
06, do Manual de Auditoria, instituído pela IS 10/93-DFIS, assim: 

5.3 – SUPRIMENTOS INDEVIDOS – Consistem na injeção de 
recursos respaldados em fatos  econômicos factícios ou de procedência duvidosa, 
presumivelmente obtidos através de venda de mercadorias ou prestações tributadas 
realizadas à margem da contabilidade. Como formas mais frequentes de suprimento ilegal 
de “caixa” temos: 

.................... 



 

5.3.8 – Lançamento a débito em caixa não respaldo por 
documentação hábil e idônea; 

NOTA 10: Para ser considerada documentação hábil e idônea deve-
se observar como elementos básicos: 

1 – a forma jurídica do documento (requisitos essenciais exigidos 
por lei); 

2 – a forma fiscal (formalidades exigidas pelos órgãos fazendários); 

3 – a exata identificação (nome da empresa, CGC, inscrição, 
endereço, local de entrega, natureza, classificação e descrição do fato documentado); 

4 – tempestividade (data correspondente ao tempo efetivo da 
ocorrência do fato); 

5 – quantidades e valores expressos corretamente (exatidão 
matemática); 

6 – o cumprimento das exigências fiscais decorrentes do fato 
documentado); 

7 – o cumprimento das exigências contábeis e de órgãos 
controladores governamentais; 

8 – a rigorosa sequência de numerações e cancelamentos de 
impressos. 

O contexto do lançamento consiste basicamente em ingresso de 
dinheiro em caixa enquanto a correspondente contrapartida é o pagamento de despesa, o 
que sem sombra de dúvida, além de não cumprir a boa técnica contábil, está 
completamente desprovido da exigida documentação idônea, o que caracteriza 
suprimento indevido de caixa. 

 
Posto isso, voto conhecendo do recurso do contribuinte ao 

Conselho Pleno, negando provimento para considerar procedente o crédito tributário, 
confirmando o acórdão cameral. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 05 de janeiro de 2016. 
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Matéria: Auditoria da conta caixa (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00005/16 
 
Relatora: Conselheira Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Auditoria das 
Disponibilidades. Suprimento indevido de caixa e pagamento 
não contabilizado. 
 
 
PRELIMINAR. Insegurança na determinação da infração. 
 
É inadmitido, liminarmente, pelo Conselho Pleno, o recurso 
interposto em relação à matéria, cujo teor teve decisão cameral 
unânime, quando não atendido ao que dispõe o § 1º, incisos I e II 
do art. 41 da Lei 16.469/09. 
 
 
DILIGÊNCIA 
 
Não existe duplicidade de lançamento em relação a outro 
processo. Por isso rejeitado o pedido de diligência. 
 
 
MÉRITO 
 
 
Presume-se decorrente de operação de saída de mercadoria 
tributada não registrada no livro respectivo, o valor apurado, em 
auditoria da conta caixa, correspondente ao suprimento 
indevido. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 08 
de dezembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade, feita pela Conselheira Relatora, em relação à preliminar de nulidade por 
insegurança na determinação da infração, arguida pelo sujeito passivo, tendo em vista não 
estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, 
Nivaldo José Mendes, Márcio Nogueira Pedra, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria 
Morato, Carlos Andrade Silveira, Washington Luis Freire de Oliveira, Alcedino Gomes 
Barbosa, Renato Moraes Lima, Edson Abrão da Silva, José Pereira D'abadia, Elias Alves 
dos Santos, Lidilone Polizeli Bento, João Divino de Brito, Heli José da Silva, Nivaldo 
Carvelo Carvalho, Nislene Alves Borges e José Luiz Rosa. Também, por unanimidade de 
votos, rejeitar o pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Nivaldo José 
Mendes, Márcio Nogueira Pedra, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, 
Carlos Andrade Silveira, Washington Luis Freire de Oliveira, Alcedino Gomes Barbosa, 
Renato Moraes Lima, Edson Abrão da Silva, José Pereira D'abadia, Elias Alves dos 
Santos, Lidilone Polizeli Bento, João Divino de Brito, Heli José da Silva, Nivaldo Carvelo 
Carvalho, Nislene Alves Borges e José Luiz Rosa. E, no mérito, por votação unânime, 
conhecer do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, negar-lhe provimento para 



 

manter a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Nivaldo José 
Mendes, Márcio Nogueira Pedra, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, 
Carlos Andrade Silveira, Washington Luis Freire de Oliveira, Alcedino Gomes Barbosa, 
Renato Moraes Lima, Edson Abrão da Silva, José Pereira D'abadia, Elias Alves dos 
Santos, Lidilone Polizeli Bento, João Divino de Brito, Heli José da Silva, Nivaldo Carvelo 
Carvalho, Nislene Alves Borges e José Luiz Rosa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal é de que o sujeito passivo omitiu o registro de 
operação de saída tributada, na importância de R$ 478.564,80, no período de 01/01/06 a 
31/12/06, caracterizado pelo suprimento indevido de caixa, na forma de: "DEV. CH. DEP."; 
"DEB. AUT."; "CHE. COMP."; "DEB. LUZ"; DEB. TELEF."; "DEB. CPMF" e outros 
desembolsos não contabilizados como: compras constantes na ordem de conferência 
SINTEGRA, conforme demonstrativo da Auditoria das Disponibilidades anexo. Em 
consequência, deve pagar o ICMS no valor R$ 57.427,78 (cinquenta e sete mil, 
quatrocentos e vinte e sete reais e setenta e oito centavos), mais as cominações legais.
  

A autuada foi intimada às "fls. 33 a 34", a pagar a quantia 
exigida ou apresentar Impugnação à Primeira Instância.  

  
A empresa, Comercial Asa Grande Ltda., ingressa com 

impugnação em Primeira Instância "fls. 37 a 40", alegando que errou o autuante ao 
considerar vários lançamentos realizados no livro diário como suprimento indevido de 
caixa; que, compulsando o livro Diário nº 03, verifica-se que vários dos cheques 
devolvidos, que foram tidos pelo fiscal como não estornados, tiveram os seus montantes 
efetivamente abatidos do movimento da conta Caixa; que não existe conta denominada 
estorno ou estorno de cheques. No plano de contas da impugnante, e, quando um cheque 
é devolvido por insuficiência de fundos, estes "estornos" se dão através de lançamento a 
débito na Conta Banco e respectivo crédito na Conta Caixa. Esta inversão de lançamentos 
tem o objetivo de anular a operação anteriormente registrada.  

 
Além deste, existem vários outros erros; as notas fiscais 

constantes da ordem de conferência estão devidamente registradas em livro próprio; que o 
autuante sequer juntou cópias do livro Registro de Entradas do ICMS, para corroborar 
suas alegações; que a impugnante não realizou nenhuma das práticas das quais está 
sendo acusada;  que todas as entradas de recursos em caixa encontram-se devidamente 
escrituradas e tem suas origens comprovadas, estando registradas todas as operações de 
saídas de mercadorias, inexistindo a apontada omissão de saídas.   

 
Face as falhas apontadas e não existindo sentido nas 

acusações consignadas no auto de infração, requer que seja declarado improcedente o 
lançamento e arquivamento do processo.   

   
O julgador singular profere a Sentença nº 9234/09-JULP "fls. 48 

a 50", e decide julgar PROCEDENTE o lançamento de Ofício, devendo o sujeito passivo 
efetuar o recolhimento do ICMS no valor originário constante da inicial, acrescido das 
demais cominações legais.   

 
Fundamenta sua decisão aduzindo que não há qualquer das 

hipóteses de nulidade previstas pelo art. 20 da Lei nº 16.469/09, estando determinados 



 

com segurança a infração e o infrator, havendo sido oferecidas ao sujeito passivo todas as 
condições para o pleno exercício de seu direito de defesa.    

 
Justifica que alegações efetuadas de forma genérica, sem 

apontar objetivamente quais os registros constantes dos demonstrativos fiscais foram 
efetuados de forma incorreta, não bastam para afastar a pretensão fiscal, não sendo 
sequer suficientes para motivar a realização de diligência.   

 
Dessa forma, a infração denunciada pela fiscalização por 

intermédio do demonstrativo da Auditoria das Disponibilidades, o qual, não foi contestado 
por outro de mesma natureza, capaz de demonstrar de forma objetiva possíveis equívocos 
cometidos pela fiscalização, ratifico o lançamento do crédito tributário reclamado na inicial, 
visto que preencheu todas as condições previstas pelo art. 142 do CTN.  

   
Intimação da autuada quanto à decisão singular "fls. 51 a 52".

   
A autuada interpõe recurso voluntário "fls. 55 a 62", aduzindo 

que o autuante constituiu o crédito tributário em discussão em suposições e conclusões 
prematuras, como também, inverídicas, o que restará provado.   

 
Alega, em síntese, que: 
 
- a empresa encontra-se estabelecida na cidade de Goianésia, 

exercendo suas atividades no ramo do comércio atacadista de carnes bovinas, suínas e 
derivados e, sempre realiza suas operações acobertadas por documentação fiscal, as 
quais se encontram registradas em livros fiscais próprios;  

- adota em sua escrita contábil o "regime de competência", isto 
é, registra os documentos fiscais de entradas e saídas na data do fato gerador (não 
importando quando irá ocorrer o pagamento ou recebimento). Assim, importando para a 
contabilidade quando foi realizado o ato; 

  
- o volume total das vendas realizadas (à vista ou a prazo), são 

escrituradas nos livros fiscais na data da realização do negócio (data do fato gerador), 
sendo toda a escrituração contábil efetuada por meio de lançamento registrando os 
valores a débito da conta caixa (disponibilidades) e a crédito da conta vendas (receitas); 

   
- todas as vendas são contabilizadas como se fossem vendas à 

vista; 
  
- realiza vendas a prazo (30, 60 e 90 DD), mediante o 

recebimento de "cheques pré-datados", assim para proceder de forma correta a 
defendente realizou o registro contábil dos depósitos dos cheques pré-datados, por meio 
de lançamentos dos valores a crédito da conta caixa e a débito da conta banco. Com isso, 
as devoluções de cheques de clientes, estão todas registradas na contabilidade de forma 
correta por meio de lançamentos dos valores "a débito da conta caixa e a crédito da conta 
banco". O que não constitui suprimento indevido de caixa e tampouco, caracteriza 
omissão de registro de operação da saída tributada, já que estes lançamentos 
simplesmente "anulam" os lançamentos de origem realizados nas respectivas datas dos 
depósitos (grifou-se);  

 
 A título de prova juntou-se ao presente recurso planilhas 

numeradas de folhas 01 a 45 "fls. 63 a 107", as quais demonstram o volume total de 
vendas realizadas no período fiscalizado (01/01/2006 a 31/12/2006), bem como os 



 

registros dos valores contabilizados a débito da conta caixa (disponibilidades) e a crédito 
da conta vendas (receita), observando que as operações relacionadas nas planilhas foram 
totalmente extraídas do livro diário da defendente.   

 
Alega que são notórios os erros apontados, os quais prejudicam 

substancialmente a recorrente, restando tão somente julgarem o presente auto de infração 
improcedente. 

 
Nesse sentido, reproduz trecho do Acórdão, da III CJUL Nº 

2883/02 desse Conselho.    
 
Diante do exposto requer: 1) seja o recurso acolhido e provido, 

para julgar improcedente o lançamento e arquivar o processo; 2) caso "Diligência", com o 
fim de promover a revisão de todo trabalho de auditoria, que deverá ser realizada por 
fiscal estranho a lide (grifou-se).   

  
Instruem o recurso os seguintes documentos: Planilha 

Demonstrativa dos Lançamentos de Vendas Realizados no Período de Janeiro a 
Dezembro do Ano de 2006 "fls. 63 a 107".   

  
A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário "fl. 

115", acatando proposição do Conselheiro Relator, resolve, por unanimidade de votos, 
converter o julgamento em diligência, encaminhando o processo à Delegacia de 
Fiscalização de Goianésia, para que seu titular determine, que auditor fiscal estranho a 
lide, analise e se manifeste, conclusivamente, a respeito dos argumentos do sujeito 
passivo em seu Recurso Voluntário "fls. 55 a 107".    

 
Na eventualidade dos argumentos e planilhas apresentados 

influírem no resultado da auditoria realizada, mister promover a sua revisão.   
A revisão é realizada, fls. 159 a 161 e o sujeito passivo a 

manifestar quanto ao seu resulta, reitera as razões formuladas na Impugnação de folhas 
37 a 40, acrescenta ainda, que a autoridade revisora realizou sua diligência considerando 
em parte a alegação apresentada pelo sujeito passivo, concordando que havia uma 
duplicidade, e quanto aos demais, fazendo críticas que achou cabível, como também, que 
deixou de atentar para a questão da devolução dos cheques, que no plano de contas da 
impugnante não existe conta denominada estorno ou estorno de cheques.   

 
Diante do exposto, requer: 1) seja a diligência revista; 2) seja o 

presente recurso conhecido e provido para julgar o auto de infração totalmente 
improcedente e arquivar o processo.  

  
Por meio do Acórdão n°934/2013, "fls. 173 a 180", a Terceira 

Câmara do Conselho Administrativo Tributário, decide por rejeitar a preliminar de 
insegurança na determinação da infração arguida pelo sujeito passivo, e confirmar a 
decisão singular, considerando procedente o auto de infração. 

 
Afirma o Julgador que a Fiscalização juntou aos autos a 

documentação necessária à constituição do crédito tributário, estando o procedimento 
adequado às exigências da legislação tributária. 

 
Quanto ao mérito, esclarece que adota a posição do Julgador 

Singular, transcrevendo suas razões de decidir: 
 



 

"Justifica que alegações efetuadas de forma genérica, sem 
apontar objetivamente quais os registros constantes dos demonstrativos fiscais foram 
efetuados de forma incorreta, não bastam para afastar a pretensão fiscal, não sendo 
sequer suficientes para motivar a realização de diligência.   

 
Dessa forma, a infração denunciada pela fiscalização por 

intermédio do demonstrativo da Auditoria das Disponibilidades, o qual, não foi contestado 
por outro de mesma natureza, capaz de demonstrar de forma objetiva possíveis equívocos 
cometidos pela fiscalização, ratifico o lançamento do crédito tributário reclamado na inicial, 
visto que preencheu todas as condições previstas pelo art. 142 do CTN".  

 
Transcreve, de mesma forma as observações, contidas no 

primeiro e terceiro parágrafo, do Relatório Diligencial, às "fls.160", o qual relatado 
anteriormente: 

 
Intimada às "fls.182", a autuada comparece aos autos e 

interpõe Recurso Voluntário às "fls.186 a 189", reafirmando as alegações feitas em suas 
defesas anteriores, solicitando, ao final, a conversão do feito em diligência, por um fiscal 
estranho à lide e que no mérito, seja considerado Improcedente o auto de infração. 

 
 

V O T O 
 
 
A Lei 16.469/09, que regula o Processo Administrativo 

Tributário em Goiás, estatui as hipóteses da decisão cameral, unânime ou não, ser objeto 
de recurso para o Conselho Pleno com intuito de reapreciação da matéria. 

 
Por força do disposto no art. 41, inciso II, alíneas “a” a “d,” bem 

como no § 1º, incisos I e II, da Lei 16.469/09, abaixo transcritos, tratando-se de decisão 
cameral unânime, para aceitação do recurso do contribuinte, deve o pólo passivo juntar 
cópia do acórdão objeto da divergência ou demonstrar a contrariedade ao dispositivo da 
lei tributária estadual ou, ainda, a existência de prova constante dos autos não apreciada, 
senão vejamos: 

 

Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão 
cameral: 

[...] 

 

II - unânime: 

a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão 
plenária, que tenha tratado de matéria idêntica; 

b) inequivocamente contrária a: 

1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento 
cameral, que implique reforma parcial ou total da decisão; 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava 
na ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 



 

§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o 
recurso deve ser liminarmente inadmitido: 

I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova 
inconteste cuja existência se ignorava na ocasião do julgamento; 

II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição 
expressa da legislação tributária estadual ou à prova constante do 
processo, ou a falsidade da prova. 

 
Nos presentes autos, o recorrente não se incumbiu de observar 

os requisitos de admissão concernentes a argumentação da insegurança na determinação 
da infração, decidida por unanimidade em Câmara. 

 
Assim inadmitido o Recurso do Contribuinte no quesito 

preliminar de insegurança na determinação da infração. 
 
O pedido de diligência formulado nesta fase processual com 

intuito de apurar a duplicidade do presente lançamento em relação ao processo 3 0254343 
530 96, na verdade sem fundamentação, pois aquele refere-se ao período de 2005 
enquanto o presente ao exercício de 2006, observando que esse episódio interessa ao 
processo 3 0339200 733 55, o qual já foi resolvido. 

 
Com a determinação da diligência pela Câmara Julgadora e sua 

realização pelo Ilustre AFRE III Afrânio Gontijo Araújo, o qual elucida toda a questão 
meritória, sendo esta a única matéria alegada nesta oportunidade, assim mesmo o sujeito 
passivo reiterando o que já expusera à época da interposição do recurso voluntário àquela 
fase processual anterior, nada melhor em fundamentação senão o que expôs, 
resumidamente, o Digno revisor, fls. 159 em diante, dado o acerto com que abordou todo 
o fato, objeto do lançamento: 

 
“...... 
 
De acordo com o levantamento em evidência (f4/23), do valor 
total de R$ 478.564,83, autuado como omissão de vendas 
tributadas por insuficiência de caixa, R$ 20.543,00 refere-se à 
desembolsos não contabilizados pela falta de registros fiscais e 
contábeis de aquisição de bens ou serviços apurados pela 
Ordem de Conferência acostada (f24/29). O restante R$ 
458.021,83 refere-se a suprimentos indevidos de caixa por erro 
de lançamentos contábeis de resgate de cheques devolvidos 
por insuficiência de fundos, grande parte deles pela segunda 
vez. 
 
...... 
 
A partir do último parágrafo da segunda página de seu recurso 
(f57), ela ingenuamente se denuncia dizendo que pelo fato de 
sua contabilidade adotar o regime de competência todas as 
suas vendas, que são realizadas com cheques pré-datados, são 
lançados em sua contabilidade como se fossem à vista, “caixa a 
vendas à vista”, que se constitui suprimentos indevidos de caixa 
pela antecipação de receitas. Este fato é corroborado pela 
própria defesa (f63/107) que relaciona todas as suas saídas 
como se fossem a vista demonstrando que à rigor seus 



 

suprimentos indevidos de caixa, suas omissões de saídas são 
muito superiores ao que foi apurado. 
 
.... Neste caso, a empresa antecipa receita ou supre 
indevidamente seu caixa com lançamentos indevidos de 
cheques devolvidos por insuficiência de fundos com o objetivo 
de suprir financeiramente seu caixa e com isso deixar de 
recolher tributos. 
 
................. 
 
Portanto, as irregularidades vinculadas aos lançamentos 
contábeis pelos resgates dos cheques sem fundos iniciam-se 
muito antes, segundo a defesa até quatro meses antes, à época 
de suas respectivas vendas, quando os lançamentos deveriam 
ter sido “cheques pré-datados à vendas à prazo ao invés de 
“caixa à venda à vista” como foram feitos. Subsequentemente, 
por ocasião dos depósitos dos cheques o lançamento deveria 
ter sido “banco à cheques pré-datados”. 
 
.... 
 
Evidentemente, as contrapartidas de venda a prazo, inclusive 
as vendas com cheque pré-datados, não tem liquidez imediata 
devia suas expectativas de resgastes futuros e seus registros 
no subgrupo de disponibilidade, como feito, é irregular pela 
antecipação de recursos financeiros. Daí conclui-se que se os 
cheques pré-datados são recursos financeiros indisponíveis, 
são mais indisponíveis ainda, os cheques devolvidos por 
insuficiência de fundos. 
 
Aos invés de corrigir suas irregularidades, a recorrente tenta 
justificar sua sucessão de erros com outro ainda maior. O que 
ela insiste em não fazer é comprovar que fim foram dados aos 
cheques sem fundos. Se foram resgatados ou não, já que ela 
própria reconhece em seu recurso que boa parte deles, 
resultam em prejuízos definitivos. Assim, se parte destes 
cheques foram resgatados, seus recursos financeiros só se 
tornaram disponíveis a partir de seus resgates, enquanto que, 
os prejuízos definitivos devem ser lançados como tal.” 
 
Assim, o método das partidas dobradas inerente a contabilidade 

é utilizado para demonstrar a realidade de toda a transação financeira da empresa, 
devendo com ele refletir sua realidade. Porém, a metodologia informada pela peça 
recursal traz uma imperícia de tal monta que fere princípios comezinhos da contabilidade, 
sem condição nenhuma de leitura da situação patrimonial da empresa, processando 
ingresso de dinheiro no caixa enquanto paga uma despesa.  

 
O fato, assim caracterizado não deixa dúvida quanto à 

subsunção à base legal da exigência, senão vejamos o disposto no art. 25, § 1º, inciso III 
da Lei 11.651/91: 

 

Art. 25. [...] 



 

[...] 

§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada 
não registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, 
correspondente: 

[...] 

III - ao suprimento de caixa sem a devida comprovação de sua 
origem, inclusive fornecido à empresa por administrador, sócio, 
titular da firma individual, acionista controlador da companhia, 
ou por terceiros, se a efetividade da entrega e a origem dos 
recursos não forem satisfatoriamente demonstrados; 

 

Ademais disso, opera-se também o estatuído no art. 141 do 
Decreto 4.852/97: 

 

Art. 141. O contribuinte do imposto e as demais pessoas 
sujeitas ao cumprimento de obrigação tributária, relacionadas 
com o ICMS, devem emitir documento fiscal, em conformidade 
com a operação ou prestação que realizarem. 

 

Desse modo, surgida a presunção legal de que o suprimento foi 
realizado com recursos oriundos de vendas tributadas não registradas, cabendo ao sujeito 
passivo comprovar, no processo contencioso fiscal, comprovar o contrário, o que até o 
momento não implementou, cabendo observar algumas considerações dadas pelo Roteiro 
06, do Manual de Auditoria, instituído pela IS 10/93-DFIS, assim: 

5.3 – SUPRIMENTOS INDEVIDOS – Consistem na injeção de 
recursos respaldados em fatos  econômicos factícios ou de procedência duvidosa, 
presumivelmente obtidos através de venda de mercadorias ou prestações tributadas 
realizadas à margem da contabilidade. Como formas mais frequentes de suprimento ilegal 
de “caixa” temos: 

.................... 

5.3.8 – Lançamento a débito em caixa não respaldo por 
documentação hábil e idônea; 

NOTA 10: Para ser considerada documentação hábil e idônea deve-
se observar como elementos básicos: 

1 – a forma jurídica do documento (requisitos essenciais exigidos 
por lei); 

2 – a forma fiscal (formalidades exigidas pelos órgãos fazendários); 

3 – a exata identificação (nome da empresa, CGC, inscrição, 
endereço, local de entrega, natureza, classificação e descrição do fato documentado); 

4 – tempestividade (data correspondente ao tempo efetivo da 
ocorrência do fato); 

5 – quantidades e valores expressos corretamente (exatidão 
matemática); 

6 – o cumprimento das exigências fiscais decorrentes do fato 
documentado); 

7 – o cumprimento das exigências contábeis e de órgãos 
controladores governamentais; 



 

8 – a rigorosa sequência de numerações e cancelamentos de 
impressos. 

O contexto do lançamento consiste basicamente em ingresso de 
dinheiro em caixa enquanto a correspondente contrapartida é o pagamento de despesa, o 
que sem sombra de dúvida, além de não cumprir a boa técnica contábil, está 
completamente desprovido da exigida documentação idônea, o que caracteriza 
suprimento indevido de caixa, assim como processar desembolsos não os contabilizando. 

 
Posto isso, voto conhecendo do recurso do contribuinte ao 

Conselho Pleno, negando provimento para considerar procedente o crédito tributário, 
confirmando o acórdão cameral. 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 05 de janeiro de 2016. 
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Matéria: Auditoria da conta caixa (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00027/16 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: Processual. Pedido de diligência formulado pelo 
sujeito passivo. Indeferido. Preliminar de decadência do direito 
do fisco constituir o crédito tributário. Rejeitada. ICMS. 
Obrigação tributária principal. Omissão de registro de saída de 
mercadorias tributadas. Procedência. 
 
1. Não havendo nas peças constitutivas da lide, dúvidas a serem 
dirimidas, despiciendo se torna o pedido de diligência 
formulado pela parte; 
 
2. Segundo o disposto no art. 182, inciso II do Código 
Tributário Estadual, o prazo decadencial extingue-se após 5 
(cinco) anos, contados da data em que se tornar definitiva a 
decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento 
anteriormente efetuado. Adotando-se esta regra ao caso dos 
autos, não se encontra decaído o direito da Fazenda Pública 
Estadual de constituir o crédito tributário;  
 
3. Quando o sujeito passivo não apresentar provas capazes 
de elidir a pretensão fiscal, o auto de infração deverá ser julgado 
procedente. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 21 de outubro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de conversão do julgamento em diligência, formulado pelo sujeito passivo. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo José Mendes, Victor Augusto de 
Faria Morato e Carlos Andrade Silveira. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de 
decadência, arguida pelo sujeito passivo. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Nivaldo José Mendes, Victor Augusto de Faria Morato e Carlos Andrade Silveira. Quanto 
ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Participaram 
do julgamento os Conselheiros Nivaldo José Mendes, Victor Augusto de Faria Morato e 
Carlos Andrade Silveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta deste lançamento que a empresa em epígrafe fora autuada 
por omissão de registro de saída de mercadorias tributadas, no período de 01.01.2008 a 
31.12.2008, referente ao suprimento indevido nas constas representativas do disponível, 
ao criar um saldo inicial da "conta caixa". Em consequência, deverá pagar o ICMS, 
juntamente com penalidade e acréscimos legais. 

 
Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 25, § 

1º, inciso III e 64 do CTE, combinado com o artigo 141 do RCTE. A penalidade aplicada foi 
a do artigo 71, inciso VII, alínea "l", § 9º, inciso I do CTE, com a redação conferida pela Lei 
nº 16.241/08. 



 

 
Para comprovação do lançamento foram anexados os seguintes 

documentos: Anexo Estruturado- Descritivo Complementar da Ocorrência fls. 04; Auditoria 
das Disponibilidades fls.05/13; Diário Contábil fl.14/26; Extrato Conta Corrente fls. 27/37; 
Notificação Fiscal para entrega de documentos fls.38/41. 

 
A autuada foi intimada para se manifestar em Primeira Instância, 

conforme documentos de fls. 42/43.  
 
Ciente, a autuada ingressa com Impugnação às fls. 46/52, alegando, 

preliminarmente, decadência do direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário, 
ao argumento de que o lançamento foi lavrado em 06/03/2014, por fato gerador ocorrido 
em 01.01.2008 a 31.12.2008, e somente intimado em 28.03.2014, tendo transcorrido mais 
de cinco anos da lavratura do auto de infração, ou seja, foi alcançado pelo instituto da 
decadência, nos moldes do artigo 173, inciso I do CTN e artigo 182 do CTE. Finaliza, 
requerendo a improcedência do presente auto de infração. 

 
Juntamente com a peça impugnatória foram colacionados aos autos 

documentos de fls. 53/64.  
 
Sobreveio a Sentença singular nº 2014/2015, de fl. 68, na qual o 

Julgador decidiu pela procedência do auto de infração com a argumentação fática de que 
teria, realmente, caducado o lançamento com base em fato gerador de 2008, com 
procedimento iniciado em 28.03.2014, caso não se tratasse de reautuação do lançamento 
julgado nulo, conforme consta do Anexo Estruturado, não caracterizando a decadência, 
com base no inciso II do artigo 182 do CTE.  

 
O sujeito passivo foi intimado para pagar e/ou apresentar Recurso 

Voluntário, conforme documentos de fls. 69/71. 
 
Em grau de Recurso Voluntário (fls. 74/87), a autuada apresenta as 

mesmas argumentações da fase impugnatória.  
 
É o Relatório. 
 

 
VOTO 

 
Apreciando o pedido de diligência formulado pela autuada, 

manifesto-me pela sua rejeição, tendo em vista que os elementos que instruem o auto de 
infração possibilitam realizar o julgamento do processo, sem necessidade de 
esclarecimentos, sendo então desnecessário o procedimento pleiteado pela defesa.  

 
Nesse sentido, indefiro tal pedido de diligência. 
 
Quanto à alegação de decadência, no presente processo, razão não 

assiste à autuada para solicitar a extinção do crédito tributário, visto que restou provado 
nos autos que se trata de uma reautuação proveniente de uma decisão que foi anulada 
por vício formal e que esta nova autuação ocorreu antes de ter transcorrido 5 (cinco) anos 
da decisão que anulou o presente processo, portanto, não há que se falar em decadência 
(art. 182, inciso II, do CTE), razão por que a rejeito. 

 

Por oportuno, transcrevo abaixo o citado dispositivo, in verbis: 



 

Art. 182. O direito de a Fazenda Pública Estadual constituir o crédito 
tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: 

II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por 

vício formal, o lançamento anteriormente efetuado. 

 

 

No mérito, não obstante os engenhosos argumentos expendidos pela 
Recorrente, considero que o feito deve prosperar. Compulsando os autos, verifico que o 
sujeito passivo realizou lançamentos no Livro Diário com o seguinte complemento 
“Transferência entre contas”, registros estes não amparados pelos respectivos extratos 
bancários, o que nos leva a concluir que foi feita uma injeção de recursos respaldados em 
fatos econômicos fictícios, presumivelmente obtidos através de vendas de mercadorias ou 
prestações tributadas realizadas à margem da contabilidade. 

 
Portanto, ao invés de tentar desconstituir o presente crédito tributário 

apenas com base em retórica jurídica, melhor teria feito a Recorrente se tivesse trazido à 
colação, novos levantamentos ou demonstrativos de sua própria lavra que apontassem os 
erros e omissões cometidos pelos agentes autuantes em seu trabalho fiscal.  

 
Assim, diante da documentação juntada aos autos pelo fisco, tenho 

por correta a exigência fiscal contida no lançamento do crédito tributário formalizado 
através do presente processo. 

 
Ante o exposto, rejeito o pedido de conversão do julgamento em 

diligência, formulado pelo sujeito passivo. Rejeito a preliminar de decadência, arguida pelo 
sujeito passivo. Quanto ao mérito, conheço do recurso, nego-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 12 de janeiro de 2016. 
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Matéria: Auditoria da conta caixa (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00264/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Pedido de diligência. Indeferido. 
Decisão unânime. Eventual diligência não comporta acolhimento 
quando falte-lhe o fim de saneamento do processo (art. 19, § 3º, 
II, da Lei nº 16.469/09). 
 
PROCESSUAL. Pedido de nulidade processual por insegurança 
na determinação da infração. Rejeitado. Decisão não unânime. A 
Instrução de Serviço 07/04-SGAF não impõe a obrigatoriedade 
de o Fisco desconsiderar a escrituração contábil do sujeito 
passivo e realizar a "Auditoria do Valor Adicionado" ou a 
"Auditoria do Movimento Financeiro", podendo o agente do 
fisco, mediante análise de sua conveniência, optar pela melhor 
forma de apurar o quantum devido ao erário pelo contribuinte, 
especialmente realizando a Auditoria das Disponibilidades." 
 
PROCESSUAL. Pedido de exclusão de sujeito passivo solidário 
da lide. Rejeitado. Decisão não unânime. A pessoa física que 
participa como co-titular de conta corrente conjunta do 
contribuinte, insere-se como diretamente envolvido nos 
negócios da empresa, tendo interesse comum na situação que 
constitua o fato gerador do tributo omtido, o que o caracteriza 
como solidário (art. 45, XIII, do CTE). 
 
ICMS. Obrigação principal. Omissão de pagamento do imposto 
constatado em Auditoria das Disponibilidades. Suprimento 
Indevido de Caixa. Procedência Parcial. Decisão não unânime. 
Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, 
correspondente ao suprimento indevido de caixa sem a devida 
comprovação de sua origem, se a efetividade da entrega e a 
origem dos recursos não forem satisfatoriamente 
demonstrados". (art. 25, § 1º, III, § 2º, do CTE). 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 12 de fevereiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência formulado pela autuada. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Alcedino Gomes Barbosa, David Fernandes de Carvalho, Aguinaldo Fernandes de Melo, 
Gilmar Rodrigues de Almeida e Washington Luis Freire de Oliveira. Por maioria de votos, 
rejeitar a preliminar de nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação da 
infração e a preliminar de exclusão do sujeito passivo solidário José Airton Oderdenge da 
lide, ambas arguidas pela autuada. Foram vencedores os Conselheiros David Fernandes 
de Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida e Washington Luis Freire de Oliveira. Vencidos 
os Conselheiros Alcedino Gomes Barbosa e Aguinaldo Fernandes de Melo. Quanto ao 
mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, dar-lhe parcial provimento para 
reformar a sentença singular e considerar  parcialmente procedente o auto de infração no 
valor do ICMS a recolher de R$ 92.906,85 (noventa e dois mil, novecentos e seis reais e 



 

oitenta e cinco centavos). Foram vencedores os Conselheiros David Fernandes de 
Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida e Washington Luis Freire de Oliveira. Vencidos os 
Conselheiros Alcedino Gomes Barbosa e Aguinaldo Fernandes de Melo que votaram pela 
improcedência do lançamento fiscal. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

 Consta destes autos que o sujeito passivo omitiu saídas tributadas, 
isentas e sujeitas a substituição tributária no valor de R$ 1.252.770,20 (um milhão, 
duzentos e cinquenta e dois mil, setecentos e setenta reais e vinte centavos), no período 
de 01/01/2005 a 31/12/2005 caracterizado pelo suprimento indevido das contas contábeis 
do ativo do subgrupo disponível, que "juris tantum" indicam receitas obtidas a margem da 
fiscalização de tributos, devendo por este motivo recolher aos cofres estaduais, a título de 
ICMS, o valor de R$ 98.355,15 (noventa e oito mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e 
quinze centavos) e a pena pecuniária na importância de R$ 168.552,63 (cento e sessenta 
e oito mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e sessenta e três centavos). 

 
São dados como infringidos os arts. 25, § 1º, inciso III e § 2º da Lei nº 

11.651/91; c/c o art. 141 do Decreto 4.852/97, tendo sido proposta à penalidade prevista 
no art. 71, inciso VII, alínea "l", § 9º, inciso I do Código Tributário Estadual. 

 
Foi identificado como sujeito passivo solidário: José Airton 

Oderdenge, nos termos do artigo 45, inciso XIII, da Lei 11.651/91, conforme fls. 04. . 
 
O Auto de Infração veio instruído com os documentos de fls. 04 a 

763. 
 
O sujeito passivo direto e o solidário foram intimados para apresentar 

Impugnação em Primeira Instância, conforme documentos de fls. 764/767. 
 
Os sujeitos passivos comparecem ao feito (fls. 769/783) expondo 

suas defesas, em peça única, com o fim de requererem a nulidade por insegurança na 
determinação da infração e, havendo necessidade, a realização de diligência para 
esclarecimento dos fatos. 

 
Alega o pólo passivo que a base de cálculo arbitrada não é absoluta, 

comporta contestação, e que pelos fatos e provas ficará evidenciada a inadequação do 
levantamento efetuado. 

 
Que as autoridades fiscais se limitaram aos lançamentos no livro 

Diário, não foram investigados outros fatos e situações que demonstram a impropriedade 
desses lançamentos e se tivesse realizado análise detalhada dos ingressos e das saídas 
de numerários, seria descaracterizado o suprimento ilegal da conta "caixa". 

 
Reconhece que os registros contábeis inseridos na conta caixa não 

atendem aos princípios contábeis geralmente aceitos e às normas que disciplinam a 
escrituração contábil, tais equívocos configuram, quando muito, erro de escrituração 
contábil. 

 
Todos os valores consignados como suprimentos indevidos tiveram 

como origem vendas de mercadorias devidamente registradas e tributadas pelo ICMS, os 
valores lançados a débito da conta "caixa" representam as importâncias recebidas por 
vendas à vista e valores sacada conta corrente BANCO BRADESCO, Agência 249. 



 

 
Que somente a desclassificação da escrita contábil e com a 

elaboração de levantamentos fiscais adequados é que se alcançaria a verdade material do 
presente caso.  

 
Instruem a peça impugnatória, documentos de fls. 784/1237. 
 
O julgador singular prolata a Sentença nº 6653/07 - COJP (fls. 

1239/1241), na qual entende que a impugnação não se mostrou eficaz no sentido de 
descaracterizar os valores apurados ou sua legitimidade, portanto, decide julgar 
procedente a exigência fiscal em comento. 

 
O sujeito passivo direto e os solidários foram intimados para 

apresentar Recurso Voluntário, conforme se vê às fls. 1242/1243. 
 
No recurso voluntário, fls. 1245/1266, o autuado, novamente em 

peça única com o solidário, ratifica suas alegações anteriormente elencadas, solicita a 
reforma da sentença e reitera os pedidos de outorga. 

 
Acostam aos autos a documentação de fls. 1267/1268. 
 
A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, por meio da 

Resolução nº 45/2008 (fls. 1270), acatando proposição do Conselheiro Relator, resolve, 
por maioria de votos, converter o julgamento em diligência, para que o processo seja 
encaminhado à Delegacia de origem para que seja designado Auditor Fiscal estranho à 
lide, a fim de fazer uma revisão geral no levantamento efetuado pelos autuantes, devendo 
ser considerados os argumentos e documentos apresentados pelo representante legal da 
autuada e ainda informando ainda qual o total das vendas registradas no livro de saídas, e 
qual o valor total dos pagamentos efetuados, referentes ao exercício de 2005, fazendo-o 
mensalmente para se avaliar a necessidade, ou não, de suprimento de caixa.  

 
Informar também, se existe outra conta bancária em nome da 

autuada, seja a que título for (poupança, aplicação, etc.). Fornecer outros dados e 
informações que for possível, para o esclarecimento da questão. 

 
O atendimento da solicitação expressa na Resolução nº 45/2008, 

encontra-se detalhado às fls. 1271/1286, de onde conclui-se pela total procedência do 
lançamento. 

 
Ciente e irresignada com o resultado da revisão fiscal os sujeitos 

passivos supra, em conjunto, apresentam sua manifestação através de extensa peça 
subscrita pelo mesmo procurador legal (fls. 1293/1314). Reiteram os pedidos formulados 
na peça recursal e, ainda, pugnam pela reforma da sentença com o fim de declarar a 
nulidade do auto de infração por insegurança na determinação da infração e a 
improcedência da peça inicial, por não haverem as autoridades fiscais autuantes 
caracterizado fatos jurídicos tributários sujeitos à incidência do ICMS.  

 
Solicitam a realização de nova diligência para que seja atendido, 

efetivamente, ao que restou determinado na resolução exarada por essa egrégia 4ª 
Câmara Julgadora, em 14/03/2008, após o que ficará atestada a veracidade dos fatos 
elencados pela defesa. 

 



 

A Quarta Câmara Julgadora do Conselho Administrativo Tributário 
através da Resolução n° 305/2008 (fls. 1320), em sessão realizada no dia 12/12/2008, 
acatou a proposição do Conselheiro Relator e resolveu, "por maioria de votos, converter o 
julgamento em diligência, para que os autos sejam encaminhados à Gerência de Auditoria 
- GEAUD, para que auditor fiscal III, estranho à lide, faça uma revisão geral no 
levantamento efetuado pelos autuantes, fazendo cumprir os termos aprovados, constantes 
na Resolução de n.º 45/2008, às fls. 1270. 

 
Depois de detalhar o procedimento revisional (fls. 1324/1360), a 

autoridade fazendária concluiu o seu trabalho com os cálculo contidos à fls. 1360, onde 
evidencia a existência de omissão no recolhimento do ICMS no valor de R$ 93.950,01 
(noventa e três mil, novecentos e cinquenta reais e setenta e um centavo). 

 
O sujeito passivo retorna ao processo (fls. 1364/1393), fundamenta a 

peça contraditória e, ao finalizar, requer o acolhimento da preliminar de nulidade da peça 
exordial, por insegurança na determinação da infração e, caso não seja este o 
entendimento, no mérito, postula a declaração da improcedência do auto de infração.  

 
Ao seu requerimento, acrescenta: "Outrossim, pedem os recorrentes 

que o pedido formulado, no item "II" desta manifestação, consistente em que esses 
preclaros (as) Conselheiros (as) determinem a nulidade da diligência realizada para que 
seja atendido, efetivamente, ao que restou determinado na resolução exarada por essa 
egrégia 4ª Câmara Julgadora, em 14/03/2008, após o que ficará inexoravelmente, 
atestada a veracidade - como se fosse possível atestar o que já se provou de forma cabal 
- dos fatos aqui narrados." 

 
Os documentos de fls. 1395 a 1446 instruem a defesa do 

contribuinte. 
 
Os sujeitos passivos realizam a juntada da seguinte documentação: 

Memorial de fls. 1450/1477, no qual reiteram as mesmas argumentações e conclusões.  
 
A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário mediante 

o Acórdão n° 1922/2010, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do recurso, dar-lhe 
parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente 
procedente o auto de infração sobre a base de cálculo de R$ 552.647,10 (quinhentos e 
cinquenta e dois mil, seiscentos e quarenta e sete reais e dez centavos), cujo ICMS a 
recolher é de R$ 93.250,01 (noventa e três mil, duzentos e cinquenta reais e um centavo), 
fls. 1479/1485. 

 
O Representante Fazendário mediante o Despacho nº 2182/2010 - 

SAT/CRF (fls. 1486), ressalta que a decisão cameral proferida nos autos do presente 
processo não comporta recurso ao Conselho Pleno por parte desta Representação 
Fazendária, haja vista não se amoldar em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 41 
da Lei nº 16.469/09 e encontrar-se em consonância com elementos de prova que instruem 
este feito. 

 
O autuado e o solidário foram intimados para pagar a quantia exigida 

ou apresentar Recurso para o Conselho Pleno, conforme fls. 1487/1488.  
 
Os sujeitos passivos apresentam Recurso (fls. 1491/1528), no qual 

pedem pela declaração de nulidade do Acórdão nº 1922/2010, por ausência de 



 

fundamentos de fato e de direito e, por cerceamento do direito de defesa; nulidade do auto 
de infração por insegurança na determinação da infração e improcedência da peça inicial. 

 
Alegam, que foi devidamente provado que a matéria objeto de 

lançamento no Auto de Infração é idêntica à que foi objeto do Auto de Infração nº 
3025352039045 (Doc. 01), não obstante terem tido decisões camerais totalmente 
divergentes; que a decisão cameral é inequivocamente contrária à disposição expressa da 
legislação tributária estadual, no caso a Instrução de Serviço nº 07/04-SGAF. 

 
Aduzem, que o fisco não logrou sequer provar a ocorrência do fato 

indiciário, no caso, a caracterização do "suprimento indevido de caixa", o qual, por sua 
vez, se fosse devidamente provado, autorizaria a aplicação do artigo 25, § 1º, inciso III, do 
CTE sobre a presunção de ocorrência de operações de saída de mercadoria, cujo registro 
não teria sido realizado pela primeira recorrente - fato indiretamente conhecido, fato 
indiciado ou fato implicado. 

 
Acrescentam, que como não existe nos autos a prova da ocorrência 

dos fatos indiciários que se traduzem nos supostos "suprimentos indevidos" (fls. 17/99) 
apontados pelas autoridades fiscais autuantes, o levantamento "Auditoria das 
disponibilidades" não se presta a caracterizar "o suprimento indevido de caixa", sendo 
improcedente o lançamento de ofício. 

 
Alegam ainda, que as autoridades fiscais, ao elaborar o 

levantamento "Auditoria das Disponibilidades" (fls. 17/99), limitaram-se à análise de 
determinados lançamentos no livro Diário, abstendo-se de investigar outros fatos e 
situações que demonstram, de forma inequívoca e incontrastável, a impropriedade desses 
lançamentos para a caracterização de fatos jurídicos tributários sujeitos à incidência do 
ICMS. 

 
Arguem, que se as autoridades lançadoras tivessem realizado uma 

análise perfunctória dos ingressos (receitas de vendas e mercadorias) e das saídas de 
numerários (pagamento de fornecedores, folha de salários e outras despesas) do "caixa" 
da primeira recorrente, concluiriam pela compatibilidade manifesta entre esses ingressos e 
saídas, com sobra considerável de recursos financeiros, fato que, por si só, descaracteriza 
o suprimento ilegal da conta "1.1.1.1.001 - Caixa". 

 
Aduzem ainda, que há a existência de conta-corrente bancária, 

representada por conta gráfica na escrita contábil da primeira recorrente, cuja 
movimentação foi inserida nos lançamentos da conta "1.1.1.1.001 - Caixa"; que os valores 
lançados a débito dessa conta representam as importâncias recebidas por vendas à vista 
e a todos os valores sacados na conta-corrente nº 16.475-5, Banco Bradesco, Agência nº 
249; que os valores lançados a crédito da conta "1.1.1.1.001 - Caixa" são representativos 
de todas as saídas de recursos utilizados para pagamento das obrigações assumidas pela 
primeira recorrente. 

 
Ao final, alegam que com base, no disposto no § 2º na Instrução de 

Serviço nº 07/04-SGAF, pode-se afirmar que o índice percentual encontrado de 63,37%, é 
muito superior ao índice de 10%, previsto na Instrução de Serviço nº 07/04-SGAF como 
caso obrigatório de desconsideração da escrita contábil para que se faça o arbitramento 
mediante a realização do levantamento "Auditoria do Valor Adicionado" ou do 
levantamento "Auditoria do Movimento Financeiro". 

 



 

Além dos pedidos expostos, requerem os recorrentes " que o pedido 
formulado, no item "III3" desta peça recursal, consistente em que esses preclaros(as) 
Conselheiros(as) determinem a nulidade da diligência realizada para que seja atendido, 
efetivamente, ao que restou determinado na resolução exarada por essa egrégia 4ª 
Câmara Julgadora, em 14/03/2008, após o que ficará inexoravelmente, atestada a 
veracidade - como se fosse possível atestar o que já se provou de forma cabal - dos fatos 
aqui narrados." 

 
Foram juntados aos autos os documentos de fls. 1530/1610. 
 
A Recorrente Meire Sulino Oderdenge apresenta Recurso Voluntário 

"fls. 1614 a 1635", alegando que o Fisco Goiano pretendeu caracterizar como suprimento 
indevido dos saldos das contas de disponibilidades, correspondente as seguintes 
situações: A) cheques compensados, lançados a débitos da conta "1.1.1.1.001 – Caixa", 
como ingressos de recursos, no valor de R$ 1.070.830,20 com o respectivo lançamento de 
contrapartida a crédito da conta "1.1.1.1.2.001 – Banco C/Monteiro Bradesco"; B) valores 
em conta corrente bancária mediante a "TED", lançados a débito da conta "1.1.1.2.001 – 
Banco C/Monteiro Bradesco" como ingresso de recursos, no total de R$ 181.940,00 a 
crédito da conta "1.1.1.1.0001 – Caixa". Pede para que seja nulo o AI por insegurança na 
determinação da infração. Outrossim, foi requerida a diligência. Assevera que os erros que 
se contêm na escrituração contábil da recorrente não autorizariam o fisco estadual a 
subsumi-los ao disposto do art. 25, §1°, inc. III, do CTE, para pretender realizar, como de 
fato foi realizado, o arbitramento da base de cálculo do ICMS correspondente aos valores 
dos lançamentos analisados. Ao final, afirma que considerando que, nos termos do 
parágrafo único do Art. 142 do CTN, a atividade administrativa do lançamento é vinculada 
e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, se torna absolutamente 
inquestionável que as autoridades lançadoras não lograram caracterizar fato jurídico 
tributário sujeito a incidência do ICMS, razão pela qual deve ser declarada nula a 
exigência consubstanciada na inicial por insegurança na indeterminação da infração.  

 
Ao final requer, a nulidade do auto de infração, por insegurança da 

determinação da infração, e ainda requer a improcedência da peça final.  
 
Através do Acórdão n°2274/2015 – CONP "fls. 1643 a 1649", afirma 

que em atenta análise dos autos, entende que existe razão às alegações apresentadas 
pelo polo passivo diante do fato de a autora das disponibilidades ter sido avaliada, de 
forma diferente, pelos mesmos fiscais no auto de infração de n° 3025352039045, o qual foi 
declarado nulo. Sendo assim, decide pelo acolhimento parcial da nulidade do processo, 
arguida pelo sujeito passivo, por cerceamento do direito de defesa, a partir da decisão 
cameral de fls. 1479, devendo retomar os autos a Câmara Julgadora para apreciação de 
toda a matéria.  

 
Os Sujeitos Passivos são intimados "fls. 1650 e 1651" para tomar 

conhecimento do Acórdão n°2274/2015, mas não se manifestaram. 
 
Posteriormente, apresentam Memoriais (fls. 1655/1665), em que 

alegam que a condição necessária à caracterização do suprimento indevido de caixa seria 
o aumento no saldo das contas de disponibilidades da recorrente no momento dos 
registros contábeis a débito e a crédito nas suas contas de disponibilidades, o que não 
ocorreu. Asseveram, ainda, que houve ofensa à instrução de Serviço nº 7/04-SGAF, que 
impõe a realização da Auditoria do Valor Adicionado ou da Auditoria do Movimento 
Financeiro, em casos como o presente sob análise. 

 



 

Pedem a declaração de insegurança na determinação da infração ou 
improcedência da peça inicial. 

      
    V   O   T   O 

 
Nestes autos, exige-se do sujeito passivo o pagamento de ICMS, 

multa, mais acréscimos legais, decorrente de constatação de omissão de saída de 
mercadorias tributadas, por presunção legal, tendo em vista a ocorrência de suprimento 
indevido das contas contábeis do ativo disponível, da seguinte forma, conforme exposto 
em notas explicativas de fls. 09/13: 

 
1 – lançamentos a débito da conta contábil caixa e a crédito da conta 

contábil bancos c/ movimento, referentes a cheques de própria emissão liquidados por 
compensação bancária; 

 
2 – lançamentos a débito de Bancos c/ Movimento e a crédito de 

Caixa, indicando na escrita da entidade recursos oriundos do caixa geral com destino a 
bancos c/ movimento, mas em extrato bancário tratando-se de recursos oriundos de 
transferência eletrônicas entre contas-correntes – TED’s. 

 
O auto de infração encontra-se instruído com o formulário Proporção 

de Mercadorias Tributadas de fls. 15/16 (§ 2º do art. 25 do CTE); formulários da Auditoria 
das Disponibilidades de fls. 17/199; extrato bancário Banco Bradesco agência 0249 e 
conta corrente 0016475-5 (fls. 200/436); livro Razão Contábil (fls. 437/540); livro Diário 
Contábil (fls. 541/762); e, Espelho Cadastral – SEFAZ fls. 763. 

 
A presunção legal de omissão de saídas tributadas encontra fulcro 

no art. 25, § 1º, inciso III, e § 2º, do CTE, transcrito abaixo: 
 

“Art. 25............................................................................................................. 

......................................................................................................................... 

§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 

......................................................................................................................... 

III - ao suprimento de caixa sem a devida comprovação de sua origem, 
inclusive fornecido à empresa por administrador, sócio, titular da firma 
individual, acionista controlador da companhia, ou por terceiros, se a 
efetividade da entrega e a origem dos recursos não forem satisfatoriamente 
demonstrados; 

............................................................................................................... 

§ 2º Na hipótese de o contribuinte comercializar também mercadorias 
isentas ou não tributadas no período fiscalizado, a base de cálculo deve ser 
obtida por meio da multiplicação do valor apurado em procedimento fiscal 
pela fração obtida da divisão do valor das entradas tributadas, exceto 
aquelas sujeitas à substituição tributária pelas operações posteriores, pelo 
valor correspondente ao total das entradas de mercadorias destinadas à 
comercialização ou industrialização.” 

 
Depreende-se da leitura dos dispositivos legais supra transcritos, que 

o “suprimento de caixa sem a devida comprovação de sua origem”, e aí citam-se alguns 
exemplos, implica em presunção de ocorrência de “operação ou prestação tributada não 
registrada”. 



 

 
Primeiramente, cumpre esclarecer que a razão exposta no Acórdão 

do CONP nº 2274/2015 (fls. 1643/1649) para declarar nulo o presente processo a partir da 
decisão cameral de fls. 1479, é claramente infundada. Com efeito, o relator da matéria 
naquela decisão do Pleno, fez a comparação entre a matéria tratada neste processo 
administrativo tributário e no outro, de nº 3 0253520 390 45, concluindo que “a auditoria 
das disponibilidades ter sido avaliada, de forma diferente, pelos mesmos fiscais” (fls. 
1649), motivo do acolhimento equivocado da preliminar de nulidade parcial do processo, 
arguida pelo sujeito passivo neste processo, por cerceamento do direito de defesa, a partir 
da decisão cameral de fls. 1479 destes autos. 

 
E assevero isso pela análise do voto do ilustre Conselheiro Manoel 

Antônio Costa Filho naqueles autos de nº 3 0253520 390 45 (sujeito passivo: Indústria e 
Comércio de Confecções Irmãos J. Jaime Ltda), Acórdão da I CJUL nº 03226/09, no 
Recurso Voluntário nº 01760/09, em que faz os seguintes esclarecimentos, verbis: . 

 
“Às fls.4668/4673, a autuada faz juntada de aditivo ao memorial dos 
recorrentes, onde busca reforçar a veracidade das informações 
prestadas pelos gerentes da CEF, segundo as quais era prática 
corrente daquela instituição quitar obrigações do titular de conta 
corrente mantida junto àquelas agências com cheques de emissão 
do correntista de outra instituição financeira, e de terceiros, sem que 
os valores de tais cheques fossem depositados na conta corrente da 
recorrente. Alega que o procedimento da CEF foi, inclusive, 
questionado pelo Tribunal de Contas da União – TCU e pelo 
Ministério Público da União – MPF por provocarem evasão tributária 
da extinta Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira – 
CPMF. Informa, também, que os inclusos documentos confirmam 
que o Banco do Brasil S/A utilizava o mesmo procedimento adotado 
pela CEF. 
 
Conclui a recorrente afirmando que, no caso em análise, as “fitas de 
caixa” já acostadas nos autos comprovam, de forma inquestionável, 
que a agência da CEF na qual a recorrente mantinha contas 
correntes utilizou amplamente, durante o ano de 2003, período 
contemplado pelo auto de infração em apreço, o procedimento de 
quitar duplicatas ou despesas da recorrente com cheques de 
terceiros ou de sua própria emissão de outros bancos ou de outras 
agências da própria CEF.  
 
Analisando os documentos acostados pela recorrente (fls.4670/4673) 
verifica-se que razão assiste à ela quando alega que a CEF operava 
nos moldes declarados pelos seus gerentes, utilizando do serviço 
denominado “CAIXA RÁPIDO EMPRESARIAL”,(fls.4670),  que 
abrangia a “previsão de pagamento de título ou bloqueto de cobrança 
com cheques de terceiros (endossados) de outros bancos ou de 
outras agências da CEF para clientes (pessoas jurídicas). 
Posteriormente, fizemos juntadas dos documentos de fls.4677/4683, 
que confirmam tais afirmações.” (sublinhei). 
 
Nota-se, portanto, a utilização pelo contribuinte autuado naquele 

processo do serviço denominado CAIXA RÁPIDO EMPRESARIAL, em que o banco 
procedia à “compensação informal”, diga-se assim de modo rústico, ali no balcão, no 



 

“boca de caixa”, mediante a quitação de duplicatas ou despesas daquela empresa com 
cheques de terceiros ou de sua própria emissão de outros bancos ou de outras agências 
da CEF. 

 
Chamo a atenção de que tal procedimento bancário não se verificou 

em relação ao sujeito passivo no presente processo. 
 
Não houve essa modalidade de “compensação informal” nos 

procedimentos bancários relativamente ao contribuinte aqui autuado, mas, sim, 
“compensação formal”, regular, conforme as normas do Banco Central. 

 
Portanto, não há como comparar os procedimentos adotados 

naquele outro processo administrativo tributário com os procedimentos aqui verificados, 
para se concluir pela nulidade destes autos, como asseverou o autor do acórdão, em 
virtude de “a auditoria das disponibilidades ter sido avaliada, de forma diferente” porque 
são realmente diferentes. Daí o equívoco da decisão plenária, no meu entendimento, que 
determinou o retorno dos autos à instância cameral. 

 
Feitos esses esclarecimentos preliminares, volvemos à análise de 

toda a matéria do presente processo, conforme determinado pela decisão plenária, nestes 
autos. 

 
A primeira forma de suprimento indevido abordada neste processo, já 

bastante debatida neste Conselho, já é pacífico que a forma de afastar sua ocorrência 
seria a comprovação de que a conta contábil “Caixa” funcionasse como conta de 
passagem. 

 
Entretanto, a própria defesa dos sujeitos passivos já deixa clara a 

impossibilidade de comprovação da ocorrência de conta de passagem, quando fazem as 
seguintes afirmativas: 

 
1. Os sujeitos passivos asseveram que: “Reconhecem os 

impugnantes, de antemão, que os referidos registros contábeis – sobre os quais se 
discorrerá adiante – não atendem aos princípios e convenções contábeis geralmente 
aceitos, tampouco às normas que disciplinam a escrituração contábil” (Fls. 776) 

 
2. Afirmam que “a movimentação daquela conta-corrente foi 

englobadamente inserida nos valores lançados a débito e a crédito da conta gráfica “caixa” 
da contabilidade da impugnante;  

 
3. Asseveram o seguinte: “os valores lançados a crédito na conta-

corrente nº 16.475-5, Banco Bradesco, Agência nº 249, e a débito na conta “caixa”, em 
razão do procedimento acima, se considerados isoladamente, não corresponderão aos 
valores posteriormente pagos correspondentes às quitações das obrigações, devidamente 
registrados na escrita contábil da impugnante;” 

 
Essas alegações da defesa, evidenciam a impossibilidade de 

comprovação de possíveis lançamentos a crédito de “Caixa” e a débito de “Fornecedores”, 
“Mercadorias”, despesas, etc., relativamente àqueles lançamentos a débito de “Caixa” e a 
crédito de “Banco c/ Movimento”, tendo a conta “Caixa” como conta de passagem. 

 
Igualmente, o 2º revisor em sua manifestação esclarece o seguinte 

(fls. 1328): “1.10 – Nesta data, ficou constatado que inexistiram tais lançamentos a crédito 



 

de Caixa. Mesmo o livro contábil ser denominado de DIÁRIO, verificamos, por boa-fé, em 
datas próximas e mais distantes e, pela inexistência dos mesmos, confirmamos a 
irregularidade”. 

 
Nesse sentido, o único motivo para conversão do julgamento em 

diligência seria com a finalidade de possibilitar à defesa apresentar planilha que retratasse 
de forma clara os lançamentos que evidenciassem a contrapartida a crédito de “Caixa” e a 
débito de “Fornecedores”, “Mercadorias”, despesas, etc., o que, conforme explanações 
acima, é inviável, motivo pelo qual voto indeferindo possível diligência a ser efetuada 
nestes autos. 

 
A defesa dos sujeitos passivo alega, ainda, possível nulidade por 

insegurança na determinação da infração, referindo-se a uma eventual ofensa à Instrução 
de Serviço nº 07/04-SGAF, que de alguma forma exigiria, em casos como o em 
julgamento, a realização de “Auditoria do Valor Adicionado” ou da “Auditoria do Movimento 
Financeiro”. 

 
Tal alegação não procede. De fato, a prescrição referida pela defesa 

presente na instrução normativa é relativizada pelo próprio Manual de Auditoria e 
Procedimentos Fiscais da Secretaria da Fazenda, que tratando do assunto no 
procedimento próprio da Auditoria das Disponibilidades, item 6.1.34, prescreve: 

 
“6.1.34 – Analise a conveniência de desconsiderar a escrita contábil 

da empresa para fins de aplicação do índice de valor adicionado previsto para a respectiva 
atividade econômica, mediante a elaboração do procedimento fiscal “Auditoria do Valor 
Adicionado”, nos casos de constatação, entre outros”, e passa a enumerar os casos 
previstos na citada instrução de serviço.  

 
Portanto, a desconsideração da escrita contábil passa pela análise 

de conveniência a ser feito pela autoridade fiscal, em cada caso concreto. 
 
Por outro lado, prescreve a Lei nº 16.469/09: “Art. 19. Todos os 

meios legais são hábeis para provar a verdade dos fatos em litígio”, deixando 
absolutamente em aberto a produção de dados e informações e levantamentos e 
auditorias como elementos capazes de gerar convicção quanto à constatação ou não de 
infrações à legislação tributária. 

 
Por fim, registre-se que o § 3º do art. 20 da mesma Lei nº 16.469/09 

conclui pela não ocorrência de nulidade, relativamente a incorreções ou omissões do 
lançamento, quando do processo constarem elementos suficientes para determinar com 
segurança a infração e o infrator, como na presente situação, conforme será exposto na 
análise do mérito processual. 

 
Logo, voto rejeitando a preliminar de nulidade processual por 

insegurança na determinação da infração. 
 
Relativamente ao sujeito passivo solidário, os extratos bancários 

anexados ao feito pelos autuantes confirmam a participação do mesmo na condição de 
titular de conta corrente conjunta juntamente com a pessoa da autuada, situação que 
insere o mesmo como diretamente envolvido nos negócios da empresa, tendo interesse 
comum na situação que constitua o fato gerador do tributo omitido conforme exigência 
fiscal, nos termos do art. 45, XIII, do CTE, e isso basta. 

 



 

Portanto, mantenho na lide o sujeito passivo solidário. 
 
No mérito, corroboro a manifestação do 2º revisor nos seguintes 

termos: “constatado, preliminarmente, o suprimento indevido de caixa...., falta a 
confirmação da irregularidade, ou seja, a verificação da inexistência de lançamento a 
crédito de “caixa”, no mesmo valor do cheque compensado, para equilíbrio de suas contas 
de disponibilidades, já que muitos contabilistas utilizam a conta “caixa” como conta de 
“passagem”. Na ausência do referido lançamento, o que se configura é a liquidação de 
obrigações da entidade para com terceiros sem registro (DESEMBOLSOS NÃO 
CONTABILIZADOS), e, no retorno de tais recursos para seu “caixa”, proporciona o 
suprimento indevido de disponibilidades“ (fls. 1327/1328). 

 
No caso, por se tratar de operações à margem da fiscalização, houve 

sim suprimento indevido de caixa, pois o recurso financeiro saiu das disponibilidades para 
pagamento de fornecedores, mercadorias, despesas, etc., e em virtude do artifício 
contábil, as contas de disponibilidades não sofreram alteração para menos, 
permanecendo irregularmente com os mesmos valores anteriores à saída dos recursos 
financeiros, como se nada tivesse acontecido, quando na realidade houve a saída do 
dinheiro para pagamento de obrigações do contribuinte. 

 
Quanto à segunda forma de suprimento indevido de caixa, o que se 

constatou dos autos é que os lançamentos a crédito de “Caixa” e a débito de “Banco c/ 
Movimento” não ocorreram, como não poderia deixar de ser, na medida em que os 
extratos bancários apontam claramente que se tratam de procedimentos interbancários na 
modalidade TED – Transferência Eletrônica entre Bancos”. 

 
A defesa dos sujeitos passivos não logra afastar a acusação fiscal 

em sua totalidade, principalmente tendo em vista que as possíveis transferências 
bancárias entre duas contas do mesmo sujeito passivo, conforme a mesmo argumenta 
(fls. 1395/1402), não conferem com os valores dos lançamentos contábeis referidos (fls. 
197/199), salvo os referentes aos dois contratos de empréstimo feitos pelo contribuinte 
(fls. 1316/1318)), nos valores de R$50.000,00 e R$30.000,00, que inclusive o próprio 2º 
revisor concorda com a legitimidade dos mesmos. 

 
Por fim, é importante ressaltar o que afirma o 1º revisor às fls. 

1280/1281 dos autos, verbis: 
 
“É de basilar importância destacar que tal fato [existência de conta 

corrente extra contábil] depõe veementemente contra a boa fé do contribuinte autuado, 
pois a não escrituração de elementos contábeis que exercem influências patrimoniais, a 
exemplo de conta-corrente bancária, só vem a corroborar com a tese acusatória de 
suprimento indevido de caixa; que aliás não corrobora com a tese da defesa de erro de 
escrituração, mas sim com a de FRAUDE contábil.” 

 
Em consequência, voto conhecendo do recurso do sujeito passivo, 

dou-lhe parcial provimento para reformar a sentença e julgar o auto de infração 
parcialmente procedente no montante de base de cálculo de R$ 546.510,91 com ICMS a 
pagar na importância de R$ 92.906,85 (noventa e dois mil, novecentos e seis reais e 
oitenta e cinco centavos). 

 
 

Sala das sessões, em 02 de março de 2016. 
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Matéria: Auditoria da conta caixa (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00317/16 
 
Relator: Conselheiro José Luiz Rosa 
 

 
EMENTA: Processual. Pedido de diligência. Requerimento de 
autoria do sujeito passivo. Rejeição. Inadmissibilidade do 
recurso oposto pelo sujeito passivo quanto à preliminar de 
insegurança na determinação da infração. Acolhida. ICMS. 
Obrigação principal. Omissão no registro de saída de 
mercadorias tributadas. Suprimento indevido de caixa 
caracterizado como despesas não contabilizadas. Auditoria das 
disponibilidades. Procedência parcial. 
 
1. A não apresentação, pelo contribuinte, de elementos com 
consistente relevância capazes de provocar a modificação do 
procedimento fiscal que motivou a formalização do lançamento, 
é impeditiva da alteração da pretensão fazendária; 
 
2. O recurso oposto por quem de direito ao Conselho Pleno 
resultante de decisão unânime, destituído da prova da 
divergência, ou com ausência da demonstração de decisão 
contrária à letra da lei tributária ou da prova instrutória da 
defesa, fase cameral, é inadmitido liminarmente (art. 41, inciso II, 
§ 1º da Lei nº 16.469/09; 
 
3. Provado nos autos que o sujeito passivo promoveu a omissão 
no registro em livro próprio, de parte de notas fiscais relativas 
às saídas de mercadorias tributadas, apurada mediante a 
constatação de suprimento indevido de caixa na forma de 
despesas não contabilizadas, procedente em parte é a pretensão 
fiscal inicial. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 08 
de dezembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido de diligência 
formulado pelo sujeito passivo. Participaram do julgamento os Conselheiros José Luiz 
Rosa, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Nivaldo José Mendes, Márcio Nogueira 
Pedra, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Carlos Andrade Silveira, 
Washington Luis Freire de Oliveira, Alcedino Gomes Barbosa, Renato Moraes Lima, 
Edson Abrão da Silva, José Pereira D'abadia, Elias Alves dos Santos, Lidilone Polizeli 
Bento, João Divino de Brito, Heli José da Silva, Nivaldo Carvelo Carvalho e Nislene Alves 
Borges. Também, por unanimidade de votos, acolher a arguição de inadmissibilidade, feita 
pelo Conselheiro Relator, em relação à preliminar de nulidade por insegurança na 
determinação da infração, arguida pelo sujeito passivo, tendo em vista não estar a peça 
recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09. Participaram 
do julgamento os Conselheiros José Luiz Rosa, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, 
Nivaldo José Mendes, Márcio Nogueira Pedra, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria 
Morato, Carlos Andrade Silveira, Washington Luis Freire de Oliveira, Alcedino Gomes 
Barbosa, Renato Moraes Lima, Edson Abrão da Silva, José Pereira D'abadia, Elias Alves 
dos Santos, Lidilone Polizeli Bento, João Divino de Brito, Heli José da Silva, Nivaldo 
Carvelo Carvalho e Nislene Alves Borges. E, no mérito, por votação unânime, conhecer do 



 

recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, negar-lhe provimento para manter a 
decisão cameral que considerou parcialmente procedente o auto de infração no valor do 
ICMS de R$ 72.748,30 (setenta e dois mil, setecentos e quarenta e oito reais e trinta 
centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros José Luiz Rosa, Marlene Maria da 
Silva Ruguê Bernardes, Nivaldo José Mendes, Márcio Nogueira Pedra, Masayuki Missao, 
Victor Augusto de Faria Morato, Carlos Andrade Silveira, Washington Luis Freire de 
Oliveira, Alcedino Gomes Barbosa, Renato Moraes Lima, Edson Abrão da Silva, José 
Pereira D'abadia, Elias Alves dos Santos, Lidilone Polizeli Bento, João Divino de Brito, Heli 
José da Silva, Nivaldo Carvelo Carvalho e Nislene Alves Borges. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Descreve a exordial que o sujeito passivo omitiu o registro de saída 
de mercadoria tributada, no período de 2005, através de suprimentos indevidos de caixa 
apurados pela Auditoria Comparativa Contábil/Fiscal de Entradas e de Saídas. Em 
consequência, deverá recolher o ICMS e demais cominações. 

 
Foram dados como infringidos os artigos 25, § 1º, inciso III e 64, 

ambos do Código Tributário Estadual (CTE), c/c art. 141 do Regulamento do Código 
Tributário Estadual (RCTE). Proposta a penalidade prevista no art. 71, inciso VII, alínea "l", 
§ 9º, inciso I, do CTE, com redação da Lei nº 13.446/1999. 

 
O auto de infração foi instruído com os documentos a seguir: 

Auditoria das Disponibilidades - Período 1/1/2005 a 31/12/2005 (fls. 04/28), cópia do Livro 
Razão nº 02 (fls. 29/36), cópia do Livro Registro de Entradas Estadual - RE nº 02 (fls. 
37/39), Planilha de Ordem de Conferência - Notas Não Encontradas (fls. 41/64), cópias de 
Notas Fiscais (fls. 65/70, 124/155 e 159/169), Extrato por Período/Emitido pela CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL-CEF (fls. 71/7112, 115, 118/122), Extrato de Conta Corrente 
Emitido pela Coop. Cr. Empresarial do Vale do São Patrício Ltda. (fls. 113/114, 116/117, 
122-A/123), Protocolo Devolução de Documentos (fl. 156), cópia de Notificação Fiscal (fl. 
157), Ordem de Serviço nº 0380/2008 (fl. 158). 

 
A autuada foi devidamente intimada para pagar e/ou apresentar 

impugnação, fl. 171. 
 
Ciente, a autuada apresenta sua defesa (fls. 174/177), onde alega 

que o Auditor laborou em equívoco ao considerar vários lançamentos realizados no livro 
diário como suprimento indevido de caixa; que diferente da acusação fiscal vários dos 
cheques devolvidos, tidos como não estornados pela fiscalização, foram efetivamente 
deduzidos do movimento da conta CAIXA; que não existe conta denominada estorno ou 
estorno de cheques no plano de constas da impugnante; que quando um cheque é 
devolvido por insuficiência de fundos, estes estornos dão-se através de lançamento à 
debito na conta BANCO e respectivo crédito na conta CAIXA; que a impugnante não 
realizou nenhuma das práticas de que está sendo acusada; que todas as entradas em 
caixa encontram-se devidamente escrituradas e tem suas origens comprovadas, bem 
como registradas todas as operações de saídas de mercadorias. Pede a improcedência do 
auto de infração.  

 
Acompanham a impugnação 1ª Alteração Contratual e procuração 

[fls.178/183] 
Sobreveio a Sentença singular nº 9217/09 de fls. 185/187, pela qual 

o Julgador decidiu pela procedência do auto de infração. 
 



 

A autuada foi intimada para pagar e/ou apresentar recurso voluntário 
fl.188. 

Ciente, interpõe recurso voluntário de fls. 191/196, alegando, 
preliminarmente, falta de apreciação de toda a matéria posta, manifestando sobre matéria 
não ventilada tal como nulidade e inconstitucionalidade de lei. 

 
Afirma que, também, não deve prosperar o lançamento tendo em 

vista que o tributo exigido neste lançamento já fora objeto de outro auto de infração, ou 
seja, o auto nº 30254343353096, o que caracteriza duplicidade de lançamento. Requer a 
nulidade do feito, ou na impossibilidade, sua reforma para considera-lo improcedente. 

 
Foi anexado, a pedido do Relator cópia do auto de infração e 

Acórdão que o julgou parcialmente procedentes fls. 199/206. 
 
A Segunda Câmara Julgadora, acatando proposição do Conselheiro 

Luís Antônio da Silva Costa, por unanimidade de votos, converte o julgamento em 
diligência, levando-se em consideração os argumentos da recorrente, duplicidade de 
lançamento, junto à Delegacia Fiscal de origem para proceder a revisão do lançamento, 
fl.207. 

 
Em função da diligência supra foi feita a retificação do lançamento 

fl.210, passando o lançamento de R$ 768.406,00 para 572.450,25, com ICMS no valor de 
R$ 68.694,03. (210/212) 

 
O sujeito passivo foi intimado para manifestar a despeito da 

retificação do lançamento de fls. 210. Não houve manifestação, fl. 215. 
 
Através da Resolução 26/2011, fl.216, a Quarta Câmara, converte os 

autos em diligência a fim de intimar o sujeito passivo na pessoa do seu procurador, para 
manifestar. Transcorreu o prazo sem sua manifestação, fl.219. 

 
Em Resolução de fls. 226, por proposição do Relator o julgamento foi 

convertido em diligência junto à Delegacia Fiscal de origem para revisão levando-se em 
consideração a defesa da Recorrente às fls. 191/196. 

 
O revisor conclui em parecer de fls. 281/287 que a omissão de 

registro de saídas tanto pela falta de registros de entradas quanto por suprimentos de 
caixa pela apropriação de falsos recebimentos financeiros está devidamente comprovada 
a existência da infração tributária. Ficando agora a base de cálculo em R$ 606.235,84. 

 
A autuada foi intimada para manifesta sobre o laudo supra fl.289, 

oportunidade em que reitera os argumentos formulados na impugnação de folhas 174/177, 
acrescentando, ainda, que o fiscal deixou de atentar para a questão da devolução dos 
cheques, pois no plano de contas da impugnante não existe conta denominada estorno ou 
estorno de cheques. Pede nova revisão. Caso superada, que seja declarado improcedente 
o auto de infração. [fls.293/295] 

 
Em julgamento pela Terceira Câmara, por unanimidade de votos, foi 

rejeitada a preliminar de nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação 
da infração. No mérito, por maioria de votos, conheceu do recurso, dando-lhe parcial 
provimento para reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente 
procedente o auto de infração no valor da revisão de fls. 284/287, cujo ICMS a recolher é 
de R$ 72.748,30, conforme Acórdão de fls. 298/306. 



 

 
A autuada foi intimada para pagar e/ou interpor recurso ao Conselho 

Pleno [fls.3087] 
 
Ciente, interpõe recurso ao Conselho Pleno pugnando pela reforma 

da decisão cameral, repetindo os mesmos argumentos da impugnação e do recurso 
voluntário, ou seja, que a sentença e monocrática é nula por não ter enfrentado os 
argumentos defensórios trazidos pela recorrente; que parte do tributo ora exigido ter sido 
objeto em discussão no processo 3025434353096, bem como ter o mesmo fato gerador e 
causa de pedir; traz ementa de caso análogo como paradigma. Finaliza pedido nova 
revisão e ou improcedência do auto de infração.  

 
É o relatório. 

 
V O T O 

 
Passo a decidir e sob o amparo do voto em uníssono de meus 

doutos colegas julgadores, não dou guarida ao pedido de diligência formulado pelo sujeito 
passivo por entender que este deveria se fazer acompanhar de novo levantamento 
específico de própria lavra, que apontasse todos os erros e omissões praticados pelos 
agentes autuantes.  

Ao compulsar os autos, constato nas peças defensórias que o 
sujeito passivo aponta erros e omissões nos levantamentos fiscais, que em seu 
julgamento, devem infirmam a pretensão fiscal. É louvável e desejável que quaisquer 
observações com o intuito de perseguir-se a verdade material venha à lume, porém estas 
deve-se fazer acompanhar de elementos materiais cuja força probante seja capaz de 
mitigar, modificar ou mesmo ilidir a pretensão fiscal inicial, o que não é o caso. 

Ao não fazê-lo, fere o princípio do contraditório e da ampla defesa 
pois a Fazenda Pública não terá como contraditá-lo ou realizar nova auditoria sob novos 
parâmetros. Este Conselho Administrativo Tributário já se pronunciou por diversas vezes 
quanto a esta questão e nada obsta quando as partes comparecem aos autos munidas de 
provas materiais para contrarrazoar outrem. Ao simplesmente pedir sem contradizer, é de 
se entender que tais demandas apresentem ou venham travestidas de caráter protelatório, 
o que não é aceito por esta Casa.  

Em resumo, a realização de diligências só é plausível quando: a) o 
pedido vier precedido de fundadas razões ou fatos controversos, materialmente 
comprováveis;  b) não apresentem caráter meramente protelatório ou quando tratar-se de 
produção antecipada de provas. Visto que o pedido passivo não se fundamenta em 
nenhuma dessas premissas, devo rejeitá-lo de plano. 

É importante observar que o impugnante têm o ônus da defesa 
fundamentada, ou seja, devem apresentar o demonstrativo contraditório ou elementos 
consistentes para modificar o entendimento sobre o procedimento fiscal. Sobre esse 
aspecto impõe-se ressaltar decisão deste Conselho Administrativo Tributário, no Acórdão 
da III CJUL nº 02717/06 (Seleção de Acórdãos – 2006 – pág 199/200), do qual faço 
destaque de parte da emenda, e transcrevo abaixo: 

II – A não apresentação, pelo contribuinte, de elementos com consistente 
relevância capazes de provocar a modificação do procedimento fiscal que 
motivou a formalização do lançamento, é impeditiva da alteração da 
pretensão fazendária. 

Examinando o pedido de diligência feito pelo sujeito passivo, 
manifesto-me pela sua rejeição, por estar o processo pronto para julgamento, podendo-se 
decidir as questões nele tratadas.  

Em seguida, pelo mesmo quórum, devo arguir a preliminar de 
inadmissibilidade em relação à preliminar de nulidade por insegurança na determinação da 



 

infração, arguida pelo sujeito passivo, tendo em vista não estar a peça recursal em 
consonância com o disposto no artigo 41, inciso II, da Lei nº 16.469/09, mantendo de 
consequência a decisão cameral que rejeitou a aludida preliminar por unanimidade de 
votos. 

De fato, a decisão recorrida foi tomada, na fase cameral, por 
unanimidade de votos (fls.298/306) e, não estando comprovada divergência 
jurisprudencial ou contrariedade a disposição expressa na Legislação Tributária Estadual 
ou a prova inconteste constante do processo, como prevê o art. 41, inciso II da Lei nº 
16.469/09, abaixo transcrito, não cabe recurso para o Conselho Pleno: 

 
Art. 41 Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão 
cameral: 
[...] 
II - unânime: 
a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão 
plenária, que tenha tratado de matéria idêntica; 
b) inequivocamente contrária a: 
1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 
2. prova inconteste, constante do processo à época do julgamento 
cameral, que implique reforma parcial ou total da decisão. 
c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 
d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava 
na  
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 
§1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o 
recurso deve ser liminarmente inadmitido: 
I-juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste 
cuja existência se ignorava na ocasião do julgamento. 
II-demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição 
expressa da legislação tributária estadual ou à prova constante do 
processo, ou a falsidade da prova. 
§2º O recurso ao Conselho Pleno pode ser contraditado pela parte 
contrária; 

§3º Se a divergência for parcial, o recurso deve restringir-se à matéria 
objeto de discordância. 
§4º Após verificação do cumprimento dos pressupostos de 
admissibilidade previstos no caput, havendo pedido de diligência não 
admitido em decisão cameral, o Conselho Pleno poderá determinar a 
sua realização se entender necessária à solução da lide, devendo os 
autos do processo, após o cumprimento da diligência, retornar para 
nova apreciação em Câmara Julgadora. 
§5º O recurso remete o processo ao conhecimento do Conselho 
Pleno para apreciação do acórdão, não comportando: 
I-diligência 
II-juntada de provas, salvo nas hipóteses previstas nas alíneas “c” e 
“d” do inciso II, do caput.” 

 

No mérito, considero que o feito deve prosperar em parte. De fato, 
visto que a questão foi decidida com a devida propriedade pelo douto Conselheiro Relator 
Édson Abrão da Silva, que no lapidar voto exarado no acórdão de nº 935/2013 (fls. 
298/306), decidiu-se pela procedência parcial do auto de infração, devo acolhê-lo como 
razão de voto, motivo pelo qual devo transcrevê-lo abaixo, “in verbis”: 

 
Quanto ao mérito, considero que o feito deve prosperar em parte. Com 
efeito, devo acolher na íntegra revisão de fls. 284/287 e adotá-la como 
razão de decidir. Além de estar bem fundamentada, a informação 



 

contida no parágrafo quarto da fl. 284, chamou-me a atenção e devido 
à sua importância faço questão de reproduzi-la abaixo, “in verbis”. 
 
Entretanto os autuantes não perceberam a existência do processo  3 
0254343 530 96 no valor de R$ 162.170,82 de mesma natureza e 
período, constituindo-se, portanto, duplicidade de autuação. 

Assim, face ao exposto e para que não se cometa nenhuma injustiça 
para com o contribuinte, devo compensar o valor do crédito tributário 
cobrado a mais, em função da citada duplicidade, expurgando o valor 
de R$162.170,82 (cento e sessenta e dois mil, cento e setenta reais e 
oitenta e dois centavos), citado em linhas pretéritas, do valor da base 
de cálculo estampada na basilar, qual seja R$ 768.406,66 (setecentos e 
sessenta e oito mil quatrocentos e seis reais e sessenta e seis 
centavos, obtendo-se com isto a nova base de cálculo do tributo, já 
retificada, que é R$606.235,84 (seiscentos e seis mil, duzentos e trinta 
e cinco reais e oitenta e quatro centavos). (R$ 768.406,66 – R$ 
162.170,82 = R$ 606.235,84). 

Na sequência, aplicando-se a alíquota de 12% (doze por cento) à nova 
base de cálculo do imposto, obtém-se o novo valor do crédito 
tributário de R$72.748,30 (setenta e dois mil, setecentos e quarenta e 
oito reais e trinta centavos) de ICMS. (R$ 606.235,84 x 0,12 = R$ 
72.748,30). 

Visto que a citada revisão de folhas pretéritas não foi contestada com 
a devida propriedade, pois o sujeito passivo nada traz aos autos que 
possa invalidá-la, devo acolhê-la de plano, motivo pelo qual, voto em 
uníssono com meus pares, conhecendo do recurso, dando-lhe parcial 
provimento para reformar em parte a decisão singular e considerar 
parcialmente procedente o auto de infração no valor da revisão de fls. 
284/287, cujo ICMS a recolher é de R$72.748,30 (setenta e dois mil, 
setecentos e quarenta e oito reais e trinta centavos),mais cominações 
legais. 

 

Ante o exposto e não tendo o sujeito passivo trazido provas aos 
autos que pudessem infirmar a ação fiscal, voto conhecendo do recurso do Contribuinte 
para o Conselho Pleno, negando-lhe provimento para manter a decisão cameral que 
considerou parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 72.748,30 
(setenta e dois mil, setecentos e quarenta e oito reais e trinta centavos). 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 10 de março de 2016. 
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Matéria: Auditoria da conta caixa (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00406/16 
 
Relator: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa. 
Rejeitada. ICMS. Auditoria da Disponibilidades. Suprimento 
indevido de caixa. Omissão de registro de saída de mercadoria 
tributada. Procedente.  
 
1. Torna-se inócuo o questionamento sobre nulidade da lide 
quando tal inquirição for desprovida de amparo legal;  
 
2. Reafirma-se a decisão singular que julgou procedente o 
lançamento quando a instrução processual apontar que o polo 
passivo não trouxe aos autos elemento de prova capaz de ilidir a 
exigência primeira.  
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 09 de dezembro de 2015, decidiu,  por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito 
de defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Rickardo de Souza Santos 
Mariano, Lidilone Polizeli Bento e Renato Moraes Lima. Quanto ao mérito, também por 
votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença 
singular que considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, Lidilone Polizeli Bento e Renato Moraes 
Lima. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu o registro de 
saída de mercadorias tributadas, no período do ano de 2010, referente ao suprimento 
indevido nas contas representativas disponível, na forma de suprimento indevido de caixa.  

 
A autoridade lançadora indica como infringidas as disposições dos 

artigos 25, § 1, III e 64 do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) combinado 
com os artigos 141 do Decreto 4852/97. Proposta a aplicação da penalidade prevista no 
artigo 71, VII, "l", §9, do CTE, com redação da Lei nº16241/2008. 

 
O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: 

detalhamento de crédito tributário, descritivo complementar da ocorrência, recibo de 
entrega de relatórios digitais, mídia digital-CD de levantamentos fiscais, auditoria das 
disponibilidades, notas fiscais, conjunto de formulários, extrato conta corrente, cópia recibo 
sacado, cópia ficha de caixa, cópia DARE, "fls.03 a 814".  

 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de "fls.815 a 816".  
 
Em sua impugnação, "fls. 819 a 823", o sujeito passivo alega que foi 

indevidamente autuado por supostamente ter omitido registro de saída de mercadorias 



 

tributadas, referente ao suprimento indevido nas contas representativas do disponível.  
Argumenta que não houve suprimento indevido no caixa, pois toda movimentação 
financeira no caixa da empresa tem comprovação de sua origem, consoante informações 
prestadas via sistema SPED CONTÁBIL. Ao final, por todo o exposto, requer a 
improcedência do auto de infração. 

 
O sujeito passivo anexa documentos de "fls.824 a 852". 
 
O julgador singular expede o Despacho nº765/2012, de "fls. 854 a 

855", mediante o qual determina a realização de diligência junto à Delegacia Regional de 
Fiscalização de Catalão, a fim de que os auditores fiscais analisem a perícia contábil 
apresentada pela defesa, observando que no procedimento inicial ocorreram duas 
situações de infração tributária de omissão de saída, a saber: em janeiro e dezembro de 
2010 houve insuficiência de caixa em fevereiro, abril e agosto de 2010 houve suprimento 
indevido de caixa, ainda que não aja nova Auditoria de Disponibilidades, que seja 
prudente a correção da acusação fiscal, citando as duas situações acima. 

 
 Em resposta, foi elaborado o relatório diligencial de "fls.975 a 976", 

pedindo que fosse comprovado a origem do numerário no dia da efetivação da operação, 
uma vez que não houve comprovação nos extratos bancários apresentados, nem em 
qualquer outro documento idôneo para sustentar o referido lançamento. 

 
 Intimada do teor da diligência, a impugnante comparece ao 

processo, com a manifestação de "fls. 990 a 992", reitera os fatos e afirma que o novo 
levantamento fiscal em nada acrescentou para a solução dos fatos em litígio, se 
reportando apenas a regularidade do levantamento fiscal impugnado. Que seja 
oportunizado ao contribuinte apresentar documentos em contraposição à revisão fiscal. 

 
Pela sentença nº1745/2014 JULP, o julgador singular decide pela 

procedência do auto de infração. Em sua fundamentação afirma que o autuado foi 
notificado do resultado da revisão fiscal, mas nada trouxe aos autos diferente do que já 
havia sido apresentado anteriormente. 

 
As auditorias realizadas e revisadas com base nas contestações 

concretas da defesa do autuado demonstraram todas as irregularidades detectadas. 
Percebendo a defesa a clareza da infração, abre ao fisco, dentro do estrito controle da 
legalidade, a caracterização da infração fiscal. 

 
Após ser devidamente intimado o sujeito passivo apresenta recurso 

voluntário ás "fls. 1009 a 1017". O sujeito passivo reitera os argumentos usados e alega 
não ter sido comunicado da referida diligência, não tendo seu advogado recebido 
nenhuma intimação, o que importa no cerceamento do direito de defesa. Por todo exposto, 
requer que seja acolhida a nulidade por cerceamento do direito de defesa. 

 
Pela Resolução nº 021/2015, "fls. 1023 a 1024 ", a Câmara julgadora 

determina a realização de diligência para o sujeito passivo apresentar provas da efetiva 
contratação do empréstimo e para verificação e conferência do livro Diário. 

 
Em diligência," fls. 1039 a 1040", o fiscal revisor revisou o 

lançamento, procedendo alteração no saldo inicial das disponibilidades, referente ao livro 
razão do exercício de 2010. 

 



 

Intimado, o sujeito passivo manifesta acerca da diligência " fls. 1047 
a 1048", afirmando requerer a juntada dos inclusos documentos, referente a prova de 
contratação de empréstimo. 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Sobre a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, 
por cerceamento do direito de defesa, a rejeito por não haver nos elementos constitutivos 
da lide qualquer afronta ao capítulo que trata da nulidade dos atos processuais, inserto no 
inciso IV do artigo 20 da Lei nº.16.469/09. A infração e a correspondente penalidade foram 
corretamente aplicadas, a instrução processual, em sede cognitiva efetivada com clareza, 
os prazos processuais forma respeitados, inclusive com vista dos autos à parte litigante, 
nos momentos processuais que por “ex legis” lhe são próprios. Dúvidas, por acaso 
existentes, foram dirimidas pelo trabalho revisional.  

 
Ainda discorrendo sobre a incidental aduzida no parágrafo volvido, 

quero acrescentar que embora o polo passivo alegue que não foi intimado da diligência, 
isso não ressai dos autos. Ademais, após a referida diligência, o feito foi novamente 
convertido em diligência, oportunizando à autuada a juntada de documentos e nova 
revisão fiscal, bem como devolvendo à parte a oportunidade de se manifestar sobre 
ambas as diligências, antes do julgamento.   

 
Além do que a sentença de Primeira Instância não está contaminada 

por nulidade, vez que bem fundamentada, além de ter abordado os pontos controvertidos 
da presente lide. Assim, não assiste razão ao sujeito passivo quando alega ofensa aos 
princípios constitucionais no âmbito da decisão de Primeira Instância.   

 
A tarefa desenvolvida pela autoridade lançadora se ampara na 

Auditoria das Disponibilidades que é o balanceamento das receitas e das despesas em 
determinado período, sendo que a diferença encontrada reflete ou não a omissão de 
registro de saída de mercadoria.    

 
Para ilidir a acusação fiscal da presunção de omissão de saída de 

mercadoria tributada a defesa alega que utilizou empréstimos de numerários, porém, 
apesar de lhe ter sido dada a oportunidade, por meio de diligência, de trazer a 
documentação que lhe foi solicitada, o polo passivo quedou-se silente, não 
desincumbindo, portanto, de apresentar a comprovação documental de que não cometeu 
o ilícito fiscal descrito na folha de rosto desta ação.  

 
O polo passivo, ainda para justificar o suprimento nas contas de seu 

caixa, altera sua escrita contábil, de modo a aumentar o seu saldo inicial de R$ 23.168,97 
(vinte três mil, cento e sessenta e oito reais e noventa e sete centavos) em 22/06/2011 
para R$ 335.349,56 (trezentos e trinta e cinco mil, trezentos e quarenta e nove reais e 
cinquenta e seis centavos) em 01/06/2012. Entretanto, tal manobra não se mostra legítima 
e não pode ser prova apta a ilidir a acusação fiscal, posto que; 

 
a) Fora intempestivamente realizada; após o inicial da ação fiscal; 
b) Não comprovou documentalmente a origem destes recursos que 

supostamente estariam no saldo de suas disponibilidades. 
 



 

Portanto, à luz do universo probatório constante dos autos, da 
presunção haurida da auditoria não desfeita validamente pelo sujeito passivo, bem como 
em razão de regras processuais que distinguem o ônus da prova entre as partes, a 
procedência da acusação fiscal é medida que se impõe.  

 
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade da peça básica, 

arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa. Quanto ao mérito, conheço 
do recurso voluntário, nego-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 29 de março de 2016. 
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Matéria: Auditoria da conta caixa (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00442/16 
 
Autora do Voto Vencedor: Conselheira Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Auditoria das 
disponibilidades. Omissão de saída de mercadoria tributada.  
 
 
PRELIMINAR DE EXCLUSÃO DO SOLIDÁRIO DA SUJEIÇÃO 
PASSIVA. 
 
O sócio administrador é solidariamente responsável com o 
contribuinte pelo pagamento do imposto devido, nos termos do 
art. 45, inciso XII, da Lei 11.651/91. 
 
 
MÉRITO 
 
 
Presume-se decorrente de operação de saída de mercadoria 
tributada não registrada no livro respectivo, o valor apurado, em 
auditoria da conta caixa, correspondente ao suprimento 
indevido e saldo credor. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 16 de março de 2016, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar 
de exclusão do sujeito passivo solidário Antonio Joaquim de Souza Neto da lide, arguida 
pela autuada. Foram vencedores os Conselheiros Marlene Maria da Silva Ruguê 
Bernardes, Gilmar Rodrigues de Almeida e Washington Luis Freire de Oliveira. Vencidos 
os Conselheiros Alcedino Gomes Barbosa e Aguinaldo Fernandes de Melo. Quanto ao 
mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a 
sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Foram vencedores os 
Conselheiros Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Gilmar Rodrigues de Almeida e 
Washington Luis Freire de Oliveira. Vencidos os Conselheiros Alcedino Gomes Barbosa e 
Aguinaldo Fernandes de Melo que votaram pela improcedência do lançamento fiscal. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo omitiu o 
registro de saída de mercadorias tributadas, no período de 01/03/2009 a 31/12/2009, 
referente ao saldo credor apurado na verificação da regularidade das contas 
representativas do disponível e ao suprimento indevido nas contas representativas do 
disponível, conforme Auditoria das Disponibilidades e documentos anexos. Em 
consequência, deverá pagar o ICMS, juntamente com penalidade e acréscimos legais. 

 
A autoridade lançadora indicou como infringida as disposições 

dos artigos 25, §1°, III e VII e 64, Lei 11.651/91 c/c artigos 141, Decreto 4.852/97. 
Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, VII, "I", § 9°, I, da Lei 11.651/91 
c/ redação da Lei 16.241/2008. 

 



 

Tem-se como sujeito passivo solidário, Antônio Joaquim De 
Souza Neto, nos termos do artigo 45, XII da Lei 11.651/1991. 

 
As partes foram intimadas a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de "fls. 1209 a 
1212". Comparecem ao feito e se manifestam. 

 
Pela sentença nº 3235/11 JULP às "fls. 1684 a 1689" o julgador 

singular decide pela procedência do auto de infração. 
 
As partes foram intimadas a pagar a quantia exigida ou 

apresentar Recurso Voluntário, conforme documentos de "fls. 1690 a 1692". Interpõem 
Recurso Voluntário em peça única, às "fls. 1695 a 1705", defendendo que que os valores 
indicados como omissão de receitas foram creditados pelos sócios, conforme atestam os 
documentos acostados aos autos (DIRPF e comprovantes de depósitos bancários), e são 
estes os documentos suficientes a demonstração da correta integralização do capital. Ao 
final, requer a improcedência do lançamento, ou, que sejam canceladas as multas fiscais 
em atenção aos ditames do artigo 112 do CTN, ou sejam as penalidades reduzidas. E por 
fim, caso entenda pela manutenção do lançamento, requer a exclusão do coobrigado. 

 
Pela Resolução 184/2012 às "fls. 1708" resolveram converter o 

julgamento em diligência para revisão do trabalho fiscal, levando em consideração as 
arguições recursais e os documentos apensados de "fls. 1266 a 1682". 

 
Em relatório fiscal às "fls. 1710 e 1711" o auditor informa que 

procedeu a revisão fiscal e verificou que o contribuinte não apresentou em sua defesa 
nada de novo. Conclui que a contestação não afasta a procedência do lançamento, que 
para tanto a autuada deveria trazer aos autos elementos comprobatórios, o que não 
ocorreu. 

 
Pela Resolução 015/2014 às "fls. 1713" resolveram converter o 

julgamento em diligência para intimar o sujeito passivo do resultado da diligencia. 
 
Intimados às "fls. 1714 a 1716" para atender o disposto na 

resolução acima descrita, os sujeitos passivos deixaram transcorrer o prazo legal sem 
manifestação. 

 
Pela Resolução 056/2014 às "fls. 1718 e 1719" resolveram 

converter o julgamento em diligência para que seja designado outro auditor para realocar, 
na auditoria, o valor de R$581.099,23, considerando as datas de vencimento assinaladas 
nas respectivas duplicatas, devendo ser observadas as orientações contidas no item 
6.2.15 do roteiro 06 do manual de auditoria fiscal. Verificar a existência de eventuais 
outras compras a prazo contabilizadas como se fossem à vista, nos meses de novembro e 
dezembro de 2009. 

 
Em relatório às "fls. 1721" o fiscal revisor informa que não há 

outros esclarecimentos que possam contribuir para a depuração do crédito tributário além 
daqueles que já foram arrolados na revisão fiscal anterior. 

 
As partes foram novamente intimadas às "fls. 1722 a 1724" a 

tomar conhecimento do resultado da nova revisão, e querendo, manifestar-se, deixando 
transcorrer o prazo legal sem a devida manifestação. 

 



 

Pela Resolução 119/2014 às "fls. 1726 a 1727" a câmara 
julgadora resolveu novamente converter o julgamento em diligencia para que fosse 
intimado o solidário Antônio Joaquim de Souza Neto, na pessoa de seu advogado, para 
informar a origem do montante de R$110.000, 00, cuja comprovação da entrega para 
amortização do empréstimo contraído junto à empresa Comercial Alimentos Cristal 
Ocidental LTDA, nos dias 24/09/09 e 24/12/09 deve ser feita por meio da juntada ao 
processo de extratos bancários, e para que preste quaisquer outros esclarecimentos, que 
entender úteis  para a solução da lide. 

 
O solidário foi intimado às "fls. 1728 e 1729", porém, não se 

manifestou. 
 
Pela Resolução 058/2015 às "fls. 1733 a 1735" a câmara 

julgadora resolveu novamente converter o julgamento em diligência para que fosse 
designado auditor fiscal legalmente competente e preferencialmente a agente fiscal 
autuante ou o agente fiscal revisor, para que efetue procedimento fiscal revisional 
realocando a cada mês de efetivo pagamento o montante próprio realizado conforme 
consta em cada uma das notas fiscais e boletos correlatos havidos entre as "fls. 361 a 
1208", e, após, intime a recorrente para manifestar-se, caso queira. 

 
Através do relatório revisional, anexado às "fls. 1738", o fiscal 

revisor informa que o processo já foi objeto de duas revisões fiscais, em que o sujeito 
passivo não apresentou nada de novo nos documentos que anexou, apenas cópias dos 
documentos que já estavam anexados ao processo. Conclui que a contestação da 
autuada sem a juntada ao feito de elementos probatórios que o contrarie não afasta a 
procedência do trabalho da fiscalização. Reitera que os trabalhos de Auditoria seguiram à 
risca o que manda a Legislação e o Manual de Auditoria das Disponibilidades, e não 
havendo outros esclarecimentos que possam contribuir para a depuração do crédito 
tributário, encaminha os autos ao NUPRE para as devidas providências. 

 
As partes foram intimadas às "fls. 1739 a 1742" a tomar 

conhecimento do resultado da nova revisão, e querendo, manifestar-se, deixando 
transcorrer o prazo legal sem a devida manifestação. 

 
 

V O T O 
 
 
Segundo Cláusula Sexta da alteração contratual tem-se que 

Antônio Joaquim de Souza Neto é sócio administrador da empresa. Nessa condição de 
administrador da pessoa jurídica, por força do art. 45, inciso XII, da Lei 11.651/91 - CTE, é 
confirmada sua responsabilidade, por solidariedade com o contribuinte, senão vejamos: 

 

Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do 
imposto devido na operação ou prestação as pessoas que 
tenham interesse comum na situação que constitua o fato 
gerador da obrigação principal, especialmente: 

[...] 
 

XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os 
diretores, gerentes, administradores ou representantes da 
pessoa jurídica, relativamente à operação ou prestação 



 

decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão 
de que forem responsáveis; 
 
Vê tratar-se de uma sujeição passiva solidária decorrente de lei 

específica aplicável ao caso concreto, observando que constatado infração fiscal é o 
administrador por ela responsável, pois a pessoa jurídica pensa e age por meio dela. As 
decisões da empresa, pessoa destituída de vontade própria, se personificam na pessoa do 
administrador. 

 
As decisões dos Tribunais Superiores até o presente momento 

estão consolidadas apenas, quanto à exclusão do solidário, nas situações em que há 
simples inadimplemento por parte do contribuinte, não caracterizado por infração legal. 

 
Quanto ao mérito, inicialmente é importante pontuar o que 

consta no campo observações/nota explicativa da auditoria – conclusão, fls. 5, assim, 
especialmente: 

 
“1) Não foi satisfatoriamente comprovada a integralização do 
Capital Social: não houve a devida comprovação de sua origem 
e aplicação, com coincidência de datas e valores com a 
escrituração em seus livros contábeis, juntamente com 
comprovantes por parte dos sócios. 
2) A conta Fornecedores, 2.1.1.1.0001, Livro Razão, Diário e 
Balanço, em 31/12/2009, apresenta saldo de R$ 581.099,23, 
sendo que desse valor R$ 31.909,82 referem-se à Bonificações, 
de modo que conforme cópias das notas fiscais de entradas e 
respectivas duplicatas, as compras foram pagas no exercício de 
2009, mas foram lançadas como a pagar, ou seja, desembolso 
postergado. 
3) O contribuinte apresentou as notas fiscais e duplicatas, 
referente aos Fornecedores em aberto em 31/12/2009, ou seja, 
apesar de ter lançado em dezembro de 2009 as compras à 
vista, havia compras em que o pagamento somente foi feito no 
exercício de 2010. Dessa forma, o valor total de R$ 329.049,94 
foi estornado, de modo a minimizar o estouro do Caixa.” 
 
A sentença singular de lavra do Ilustre Julgador David 

Fernandes de Carvalho, a qual com devida licença e louvor, tomo-a em parte para efeito 
da presente fundamentação, dada a clareza e pertinência com que abordou o fato, o qual 
em nada alterou, embora algumas diligências posteriores, senão vejamos: 

 
“Com efeito, embora o sujeito passivo afirme que houve a 
integralização inicial do montante de R$60.000,00, o mesmo 
não junta aos autos documentação comprobatória de tal fato 
contábil, com origem do valor e a comprovação de sua 
integralização à empresa. Outrossim, mesmo que tenha 
comprovado a transferência bancária de R$260.000,00 
(duzentos e sessenta mil reais) proveniente da empresa 
Comercial de Alimentos Cristal Ocidental Ltda. (CNP/MF 
03.610.769/0001-09), conforme documentos de fls. 71 e 72 dos 
autos, não houve o registro de tal valor junto à sua escrita 
contábil. O registro do valor de R$240.000,00 (duzentos e 
quarenta reais), datado de 30/11/2009, não se confunde com 



 

aquele outro valor, porquanto aquele valor foi obtido a título de 
empréstimo e na data de 24/06/2009, enquanto que este está 
registrado a título de aumento de capital e em data bem 
posterior ao ingresso da quantia mencionada. 
 
Dessa forma, não havendo correlação no tempo entre um fato e 
outro, bem como dados incompatíveis (empréstimo x aumento 
de capital), não prospera a pretensão dos impugnantes. 
 
Por outro lado, a fiscalização comprova que o sujeito passivo 
autuado manteve em sua escrita contábil, a conta fornecedores, 
em 31/12/2009, no montante de R$581.099,23 (conforme fls. 98 
dos autos), sendo que não ficou comprovado nos autos a 
existência de notas fiscais ou boletos bancários de pagamentos 
referentes a notas fiscais de aquisição no ano de 2009 quitados 
no exercício de 2010, ou seguintes. 
 
Os impugnantes comprovam pagamentos de compras feitas em 
outubro que foram quitadas em novembro. Porém, não é essa a 
origem do saldo credor na conta caixa, que se refere ao final do 
exercício fiscal de 2009, e não a eventuais quitações de 
aquisições a prazo dentro do mesmo exercício.” 
 
Como mencionado, embora três diligências realizadas 

posteriormente ao julgamento monocrático, haja vista uma restringir à intimação do sujeito 
passivo, duas delas insistindo na verificação pertinente ao valor de R$581.099,23, nesta 
oportunidade, ponderou que acertada foi a revisão às fls. 1710/1711, resolvendo todo o 
lançamento, a qual trouxe o seguinte: 

 
“Passada a fase de análise da documentação apresentada pelo 
Contribuinte foi feita uma revisão dos trabalhos, onde foi 
constatado os seguintes fatores. 
 
A autoridade fiscal autuante anexou ao processo, todas as 
cópias que comprovaram os fatos alegados na Auditoria das 
Disponibilidades, inclusive Notas explicativas (página 5). 
 
É fato que a Auditoria das Disponibilidades consiste na 
reconstituição dos lançamentos contábeis relativos às contas 
respectivas, com a finalidade de se verificar a ocorrência de 
saldos credores, os chamados “estouros de caixas” e 
suprimentos ilegais, que autorizam a presunção “juris tantum” 
de omissão de registro de saídas de mercadorias com a 
consequente omissão de pagamentos do ICMS e 
descumprimento de obrigações acessórias. 
 
Mais uma vez o Contribuinte afirma que houve a integralização 
inicial do capital no valor de R$ 60.000,00 e mesmo assim não 
junta aos autos a documentação que comprova tal fato contábil. 
 
Apenas cita que está declarado no seu Imposto de Renda 
determinado valor (anexa cópia da Declaração), mas não 



 

consegue comprovar mais uma vez qual a origem deste 
recurso. 
 
Apesar de ter comprovado a transferência bancária de R$ 
260.000,00 (Duzentos e sessenta mil Reais), proveniente da 
empresa Comercial de Alimentos Cristal Ocidental LTDA, 
conforme documentos de fls. 1277 a 1294 dos autos, não houve 
o registro de tal valor à sua escrita contábil. 
 
O registro Contábil do valor de R$240.000,00 (Duzentos e 
Quarenta mil Reais), datado de 20/11/2009, não se relaciona 
com aquele outro valor. 
 
O valor de R$260.000,00(Duzentos e sessenta Mil reais), foi 
obtido a título de empréstimo e na data de 24/06/2009, 
enquanto o valor de R$ 240.000,00 (Duzentos e quarenta mil 
reais), está registrado a título de aumento de capital e o mais 
importante em data bem posterior ao ingresso da quantia 
citada. 
 
Está mais que comprovado que não há correlação no tempo 
entre os fatos, empréstimo e aumento de capital, por isso 
mesmo a pretensão do impugnante não deve prosperar. 
 
A fiscalização comprova que o sujeito passivo autuado manteve 
em sua escrita contábil a conta fornecedores, em 31/12/2009, o 
montante de de R$581.099,23 (quinhentos e oitenta e um mil 
noventa e nove e nove reais e vinte e três centavos), conforme 
folhas 98 do processo. 
 
O contribuinte alega que tal valor foi incorretamente registrado 
na contabilidade da empresa como sendo referente a 
aquisições de mercadorias à vista, no mês de outubro de 2009, 
ao invés de serem contabilizados como compras a prazo, uma 
vez que o pagamento das duplicatas somente ocorreu no mês 
de novembro de 2009. 
 
De fato os impugnantes comprovam pagamentos de compras 
feitas em outubro que foram quitadas em novembro do mesmo 
exercício de 2009. Porém é correto afirmar sim, que não é essa 
a origem do saldo credor na conta caixa, pois a mesma se 
refere ao final do exercício de 2009, não refletindo em eventuais 
pagamentos dentro do mesmo exercício. 
 
Com relação às aquisições feitas em 2009 e pagas em 2010 os 
valores foram considerados nos trabalhos de Auditoria 
contemplando assim a tese da empresa de erro de fato ocorrido 
na escrita contábil. 
 
Basta buscar no processo na página 05 “análise/conclusão”, 
nas observações/Nota Explicativas o número 3. Bem como a 
planilha anexada à página 789. 
 



 

Onde a Autoridade Fiscal deixa bem claro que o Contribuinte 
apresentou as notas fiscais e duplicatas, referentes aos 
Fornecedores em aberto em 31/12/2009, ou seja, apesar de ter 
lançado em dezembro de 2009 as compras a vista, havia 
compras a prazo em que o pagamento somente foi realizado no 
exercício de 2010. 
 
Por isso mesmo o total de R$329.049,94(trezentos e vinte e 
nove mil quarenta e nove reais e noventa e quatro centavos), foi 
estornado, de modo a minimizar o estouro de caixa. 
 
Feitas estas alegações “caem por terra” os demonstrativos 
apresentados pelo sujeito passivo constantes das fls. 1700 dos 
autos.” 
 
É importante ressaltar que de todos os resultados de diligência 

os sujeitos passivos foram intimados, mas não se manifestaram, como muito bem pontou 
o revisor às fls. 1738. 

 

Quanto à fixação da legislação em relação ao fato descrito, vejamos 
o que dispõe o art. 25, § 1º, III e § 2º da Lei n° 11.651/91: 

 

Art. 25. [...] 

[...] 

§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada 
não registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, 
correspondente: 

[...] 

III - ao suprimento de caixa sem a devida comprovação de sua 
origem, inclusive fornecido à empresa por administrador, sócio, 
titular da firma individual, acionista controlador da companhia, ou 
por terceiros, se a efetividade da entrega e a origem dos recursos 
não forem satisfatoriamente demonstrados; 

................. 

VII - ao saldo das disponibilidades existentes ou das constantes do 
balanço da empresa que exceder ao saldo reconstituído, na mesma 
data; 

 

Assim, surgida a presunção legal de que o suprimento e o saldo 
credor apurado foram realizados com recursos oriundos de vendas tributadas não 
registradas, cabe ao sujeito passivo comprovar, no processo contencioso fiscal, o 
contrário, porém não logrou êxito. 

Quanto ao caráter confiscatório da multa aplicada, esclareço que tal 
penalidade está prevista em lei estadual, restando a essa Casa apenas confirma-la, pois é 
a específica ao ilícito. Demais questões podem ser resolvidas junto aos Poderes 
Legislativo ou Judiciário. 

A competência atribuída ao CAT, nos termos dos arts. 3°, I e 6°. I, § 
4º da Lei n° 16.469/09, é verificar a legalidade do lançamento, enquanto procedimento 
administrativo e não de examinar a validade das normas nas quais esse procedimento de 
sustenta. Veja-se: 



 

 

Art. 3º O Processo Administrativo Tributário compreende: 

I - o Processo Contencioso Fiscal, para o controle da legalidade 
do lançamento; 

[...] 

Art. 6º Compete ao Conselho Administrativo Tributário -CAT- 
apreciar: 

I - o Processo Contencioso Fiscal; 

[...] 

§ 4º Não pode haver decisões que impliquem apreciação ou 
declaração de inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato 
normativo expedido pela Administração Tributária.[...] 

 
Posto isso, voto conhecendo do Recurso Voluntário, negando 

provimento para considerar procedente o crédito tributário, antes rejeitando a preliminar de 
exclusão do solidário da sujeição passiva. 

 
 
 

Sala das sessões, em 06 de abril de 2016. 
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Matéria: Auditoria da conta caixa (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00465/16 
 
Relator: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: ICMS.  Auditoria das Disponibilidades. Omissão de 
registro de operação de saída tributada. Procedente em parte.  
 
Reafirma-se a decisão cameral que julgou parcialmente 
procedente o lançamento, quando a instrução processual 
apontar que o polo passivo cumpriu parcialmente a exigência 
vestibular. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 15 
de março de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda Pública 
para o Conselho Pleno, negar-lhe provimento para manter a decisão cameral que 
considerou parcialmente procedente o auto de infração sobre a base de cálculo de R$ 
82.328,65 (oitenta e dois mil, trezentos e vinte e oito reais e sessenta e cinco centavos), 
cujo ICMS a recolher é de R$ 13.995,87 (treze mil, novecentos e noventa e cinco reais e 
oitenta e sete centavos), considerando o pagamento de fls. 300 para fins de possível 
extinção do crédito tributário. Foram vencedores os Conselheiros Rickardo de Souza 
Santos Mariano, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Paulo Diniz, Heli José 
da Silva, Alcedino Gomes Barbosa, Elias Alves dos Santos, José Luiz Rosa, Antônio 
Martins da Silva, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira 
D'abadia, João Divino de Brito, Márcio Nogueira Pedra, Nivaldo Carvelo Carvalho, 
Masayuki Missao e Victor Augusto de Faria Morato. Vencidos os Conselheiros Lidilone 
Polizeli Bento, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes e Gilmar Rodrigues de Almeida, 
que votaram conhecendo do recurso, dando-lhe provimento para reformar em parte a 
decisão cameral e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor da base 
de cálculo de R$ 251.934,77 (duzentos e cinqüenta e um mil, novecentos e trinta e quatro 
reais e setenta e sete centavos), cujo ICMS a recolher é de R$ 42.828,91 (quarenta e dois 
mil, oitocentos e vinte e oito reais e noventa e um centavos). 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o contribuinte omitiu registro de 
operação de saída tributada, no período de 01/01/05 a 31/12/05, referente à diferença a 
maior entre o saldo escriturado na contabilidade e o saldo constituído pelo Fisco nas 
contas representativas do disponível, conforme Auditoria das Disponibilidades. Em 
consequência, deve pagar o ICMS no valor R$ 161.553,67 (cento e sessenta e um mil, 
quinhentos e cinquenta e três reais e sessenta e sete centavos) mais as cominações 
legais. 

 
A base legal do auto de infração encontra respaldo no Código 

Tributário Estadual em seus arts. 25, § 1º, inciso VII; e 64, c/c art. 141 do Decreto nº 
4.852/97. E a penalidade no art. 71, inciso VII, alínea "l", combinado com §9º, inciso I, do 
mesmo código. 

 
O contribuinte ingressa com impugnação em Primeira Instância onde 

alega a nulidade do processo, por cerceamento ao direito de defesa, aduzindo, para tanto 
que " quando intimado o contribuinte entregou ao fiscal autuante, todos os seus livros e 



 

documentos fiscais que foram solicitados, e que, ao final, motivaram a autuação. Ocorre 
que até o momento da confecção desta peça defensória, este não havia devolvido os 
referidos documentos ao contribuinte, impedindo-lhe de produzir impugnação consistente 
e, portanto, cerceando o seu constitucional direito de ampla defesa". No mérito, requer a 
improcedência da autuação, alegando, para tanto que a acusação de que o contribuinte 
realizou desembolsos e não os contabilizou não é verdadeira, e também não existe 
comprovação do ilícito fiscal nos autos (fls. 118/119).           

 
O julgador singular conhece da impugnação e nega provimento para 

julgar procedente o auto de infração (fls. 128 a 130). 
 
O sujeito passivo retorna em Segunda Instância com os fundamentos 

recursais de que o presente lançamento não deverá prosperar, vez que a fiscalização 
elaborou trabalho precário, sem comprovação, devendo ser declarada a nulidade por 
insegurança na determinação da infração. No mérito, requer seja deferida diligência a fim 
de refazer o trabalho fiscal e comprovar a regularidade das operações (fls. 135 a 137). 

 
Em Diligencia fls. 143 a empresa autuada apresenta os 

demonstrativos, notas fiscais até fls. 267. 
 
Ao dar conhecimento do resultado da diligência, a recorrente 

comparece ao feito alegando que a empresa Pontes Indústria Metalúrgica Ltda., não é 
fornecedora habitual da autuada; que foi contratada para executar serviços de esquadria 
metálica no prédio que abriga a indústria de medicamentos; que logo, os pagamentos 
contabilizados foram destinados a quitar a obrigação contratada e, como bem observou o 
revisor, as notas fiscais serviram tão somente para o transporte do material empregado 

 
Por fim, requer a adequação do valor do auto de infração ao 

apresentado no item 2 do revisor, ou seja, R$ 91.132,00. 
 
Segundo Acórdão n° 1545/2012, conforme fls. 276 a 281, a Primeira 

Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão realizada no dia 11 de janeiro 
de 2012, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso, dar-lhe parcial provimento 
para reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto 
de infração sobre a base de cálculo de R$ 82.328,65 (oitenta e dois mil, trezentos e vinte e 
oito reais e sessenta e cinco centavos), cujo ICMS a recolher é de R$ 13.995,87 (treze mil, 
novecentos e noventa e cinco reais e oitenta e sete centavos). Foram vencedores os 
Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho e Edson Abrão da Silva. Vencida a Conselheira 
Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes que votou pela parcial procedência do 
lançamento no valor da base de cálculo de R$ 251.934,77 (duzentos e cinqüenta e um mil, 
novecentos e trinta e quatro reais e setenta e sete centavos), cujo ICMS a recolher é de 
R$ 42.828,91 (quarenta e dois mil, oitocentos e vinte e oito reais e noventa e um 
centavos). O Representante da Recorrente, em sua sustentação oral, retirou as 
preliminares de insegurança na determinação da infração e de cerceamento ao direito de 
defesa. 

 
Intima-se a Fazenda Pública Estadual, fls. 282. 
 
A Fazenda Pública Estadual apresenta-se conforme fls. 283 a 287, 

expondo a inconformidade com a decisão consubstanciada.  
 
O sujeito passivo manifesta-se conforme fls. 293 e 294, alegando 

que no caso do fornecedor Pontes Metalúrgica LTDA os valores encontrados pelo revisor 



 

são superiores ao somatório das notas fiscais relacionadas. Requer manutenção da 
sentença recorrida. Pede deferimento. Junta documentos.    

 
É o relatório. 
 
Reporto-me à revisão fiscal, onde a autoridade fiscal revisora 

encontrou o grupo de pagamentos não contabilizados e outro grupo de pagamentos, 
desembolsos que embora devidamente registrados como pagamentos à fornecedora 
Pontes Metalúrgica, não foi possível fazer o cotejo e vinculação com pagamentos feitos 
pela compradora com as notas fiscais emitidas pela fornecedora. 

 
A Fazenda pretende a condenação do autuado também com relação 

a essas operações cujas vinculações não conseguiu o revisor realizar (com relação as 
demais não encontradas no livro Diário – não há controvérsia. O sujeito passivo quitou de 
acordo com o acordão cameral). 

 
Entretanto, como o escopo da auditoria, bem como a pretensão fiscal 

expressa no auto é a verificação das saídas não registradas, mediante análise da 
contabilidade do sujeito passivo, entendo que a investigação a ser feita neste processo é 
exclusivamente a respeito de pagamentos realizados pela autuada, mas não 
contabilizados a tal título. Ora, da forma como está a pretender a Fazenda em seu recurso 
estar-se-ia mudando e dilatando a causa de pedir da acusação fiscal, além de 
responsabilizar a autuada pela eventual não emissão de notas fiscais ou vícios contábeis 
atribuídos à fornecedora. 

 
Ante o exposto, voto conhecendo do recurso da Fazenda Pública 

para o Conselho Pleno, negando-lhe provimento para manter a decisão cameral que 
considerou parcialmente procedente o auto de infração sobre a base de cálculo de R$ 
82.328,65 (oitenta e dois mil, trezentos e vinte e oito reais e sessenta e cinco centavos), 
cujo ICMS a recolher é de R$ 13.995,87 (treze mil, novecentos e noventa e cinco reais e 
oitenta e sete centavos), considerando o pagamento de fls. 300 para fins de possível 
extinção do crédito tributário. 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 12 de abril de 2016. 
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Matéria: Auditoria da conta caixa (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00471/16 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade da peça básica, 
arguidas pela autuada, por cerceamento ao direito de defesa e 
por insegurança na determinação da infração. Rejeitadas. ICMS. 
Auditoria das Disponibilidades. Suprimento indevido da Conta 
Caixa. Ausência de prova contrária à causa do lançamento 
tributário. Confirma a decisão cameral e ratifica a procedência 
do auto de infração. 
 
1. As questões prejudiciais ou terminativas do processo, 
arguidas pela parte que se sentiu prejudicada, fora do alcance 
da norma legal do art. 20 da Lei nº 16.469/2009, não têm 
pertinência para serem acolhidas pelas autoridades julgadoras;  
 
2. A decisão proferida pela Câmara Julgadora se confirma no 
julgamento proferido no Conselho Pleno do Conselho 
Administrativo Tributário, quando o sujeito passivo deixar de 
instruir a peça recursal com contraprovas substanciais e com 
poderes para modificar o constituído pela parte de direito. O 
auto de infração, portanto, é declarado procedente nesta fase de 
decisão definitiva do procedimento administrativo tributário. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 06 
de outubro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares de 
nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, por insegurança na determinação da 
infração e por cerceamento do direito de defesa. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, Nislene Alves Borges, Marlene Maria da Silva 
Ruguê Bernardes, Mário de Oliveira Andrade, Masayuki Missao, José Paixão de Oliveira 
Gomes, Washington Luis Freire de Oliveira, Alcedino Gomes Barbosa, Antônio Martins da 
Silva, Edson Abrão da Silva, José Pereira D'abadia e João Divino de Brito. Quanto ao 
mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso do Contribuinte para o 
Conselho Pleno, negar-lhe provimento para manter a decisão cameral que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo 
Carvelo Carvalho, Nislene Alves Borges, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Mário 
de Oliveira Andrade, Masayuki Missao, José Paixão de Oliveira Gomes, Washington Luis 
Freire de Oliveira, Alcedino Gomes Barbosa, Antônio Martins da Silva, Edson Abrão da 
Silva, José Pereira D'abadia e João Divino de Brito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração a descrição da ocorrência do fato gerador 
da obrigação tributária sob a seguinte identificação: 

 
Omitiu o registro de operação de saída de mercadoria não tributada 

na importância de R$ 509.802,56 (quinhentos e nove mil, oitocentos e dois reais e 
cinquenta e seis centavos), referente ao período de 01/01/03 a 31/03/03, caracterizado 
pelo suprimento indevido da Conta Caixa, visto a escrituração de receitas eventuais, 



 

conforme Auditoria das Disponibilidades e Demonstrativos em anexo. A empresa foi 
intimada para apresentar a documentação comprobatória da regularidade das operações e 
não atendeu ao chamado fiscal. O sujeito passivo, portanto, deve recolher a multa formal 
na importância de R$ 127.450,64 (cento e vinte e sete mil, quatrocentos e cinquenta reais 
e sessenta e quatro centavos). Junto com o auto de infração estão a intimação e cópias 
dos Livros Contábeis Diário e Razão. 

 
A base legal do lançamento do crédito tributário assenta-se no art. 

25, § 1º, inciso III e § 2º da Lei nº 11.651/91-CTE. A penalidade proposta atende à 
prescrição do art. 71, inciso VII, alínea "l" (L) do CTE. 

 
Os sujeitos solidários não se manifestaram nas fases de defesa 

administrativas, fato que gerou a lavratura dos Termos de Revelia e de Perempção, fls. 
103 e 123. 

 
De outro modo, a autuada impugna o lançamento fiscal na primeira 

fase de defesa, onde requer a nulidade da peça básica e a improcedência do auto de 
infração, fls. 105 a 112. 

 
O julgador singular analisa os autos e aponta que não ocorreu as 

hipóteses de nulidade previstas pelo art. 19 da Lei n 13.882/01, que estão determinados 
com segurança a infração e o infrator, que as condições para o pleno exercício do direito 
de defesa foram oferecidas ao sujeito passivo e ressalta que não compete à Instância 
Administrativa se manifestar sobre inconstitucionalidade da legislação tributária estadual, 
visto a reserva legal atribuída ao Poder Judiciário. Cabe-nos apenas exercer o obrigatório 
controle da legalidade do lançamento, determinação de créditos tributários e apuração de 
infrações fiscais (inciso I do art. 9º da Lei nº 13.882/01). Deixa claro que a multa formal 
proposta pela fiscalização corresponde com a identificação do fato gerador descrito na 
peça basilar. 

 
A despeito das alegações apresentadas, caracterizada na 

identificação da infração denunciada pela fiscalização, e a não existência de contraprovas 
essenciais e com poderes para demonstrar possíveis equívocos cometidos no trabalho 
fiscal, o lançamento do crédito tributário fica ratificado neste julgamento singular. 

 
Desse modo, conhece da impugnação, nega-lhe provimento para 

considerar procedente o lançamento de Ofício, fls. 118 e 119. 
 
O sujeito passivo recorre da decisão proferia pela Primeira Instância, 

argui a nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da infração, com o 
entendimento de que a metodologia utilizada é inaplicável a esta empresa dada a 
precariedade do trabalho de auditagem fiscal.  

 
No mérito, afirma que o crédito tributário reclamado já foi constituído 

pelo auto de infração nº 3 0024021 468 19.  
 
Ao final, requer a improcedência do auto de infração, fls. 125 a 128. 
 
A pedido do Representante Legal foi feita a juntada dos documentos 

fls. 151 a 155. 
 
A Quarta Câmara Julgadora do Conselho Administrativo Tributário, 

na sessão de julgamento do dia 13/-7/2009 decide, por unanimidade de votos, acatar a 



 

preliminar de exclusão dos solidários da lide, arguida pelo Conselheiro Delcides de Souza 
Fonseca. Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, arguida 
pela autuada, por insegurança na determinação da infração. Quanto ao mérito, por maioria 
de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular 
que considerou procedente o auto de infração, fls. 156 a 161. 

 
A autuada opõe Recurso ao Conselho Pleno do Conselho 

Administrativo Tributário reitera a arguição de nulidade do auto de infração por 
insegurança na determinação da infração e por cerceamento ao direito de defesa, visto a 
inaplicabilidade da metodologia utilizada, pois a correta seria a recomposição do saldo da 
Conta Caixa e a desconsideração dos lançamentos que não possuem sustentação. 
Afirma, também, que apesar das demonstrações fiscais feitas, o trabalho de auditagem 
fiscal carece de consistência para permitir que a ação de cobrança e a imputação de 
penalidades sejam consideradas justas, fls. 166 a 168. 

 
No Memorando nº 0513/2011 – GERC, a Gerência de Recuperação 

de Crédito junta sentença do Tribunal de Justiça - Vara da Fazenda Pública Estadual da 
Comarca de Anápolis - GO, que sugere “o cumprimento da decisão judicial exarada nos 
autos supracitados, que deferiu a tutela antecipada determinando a suspensão dos 
créditos tributários discutidos na mencionada ação, segue anexo cópia da referida decisão 
para conhecimento, uma vez que os Processos Administrativos Tributários de nºs 
3033506571885 e 3033508007545, autuados em desfavor da empresa” [...], encontram-se 
em trâmite nesse Conselho e foram abarcados pela supramencionada decisão, fls. 171 a 
176. 

 
A Resolução 044/2011, fls. 178 e 179, o Conselho Pleno do 

Conselho Administrativo, em sessão plenária realizada no dia 13/3/2012, acata a 
“proposição do Conselheiro Relator, resolve, por unanimidade de votos, 

 
CONSIDERANDO os termos da parte dispositiva da AÇÃO 

DECLARATÓRIA com pedido de ANTECIPAÇÃO DE TUTELA em desfavor do ESTADO 
DE GOIÁS - FAZENDA PÚBLICA de protocolo judicial n. 247497-02.2011.809.0006 
(201102474970), conforme informação anexada pela Procuradoria do Estado (fls. 172), 
em que o Juiz determina a suspensão da tramitação dos citados processos administrativos 
(fl. 176), e invoca o artigo 151, V do Código Tributário Nacional, concedendo uma das 
formas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, que é a antecipação de tutela;  

 
CONSIDERANDO que em virtude do início da fase contenciosa 

administrativa, por meio da pertinente impugnação realizada pelo sujeito passivo, o crédito 
tributário já se encontra desde então com sua exigibilidade suspensa, nos termos do inciso 
III do mesmo art. 151 do CTN; 

 
CONSIDERANDO que compete à Procuradoria Geral do Estado a 

representação Judicial e a consultoria jurídica do Estado; 
 
ENCAMINHAR os autos à Secretaria Geral -SEGE deste Conselho, 

para que encaminhe à Procuradoria Tributária da Procuradoria Geral do Estado de Goiás, 
conforme expediente mais adequado, arguindo àquele Órgão, sobre:  

 
1) Já existe decisão judicial definitiva acerca da matéria? 
 
2) A antecipação de tutela concedida determina tão-somente a 

suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 150, V do CTN, não 



 

interferindo no seguimento administrativo dos presentes autos, ou, ao contrário, tem o 
efeito de impedir o trâmite processual do presente PAT, inclusive o de seu julgamento por 
esta Casa, mantendo-o sobrestado até o advento da coisa julgada na ação declaratória 
relacionada em epígrafe? Em suma, no entendimento da PGE quais os limites e efeitos da 
antecipação de tutela deferida? 

 
3) Conforme seja a resposta dada ao item anterior, os recursos, 

embargos de declaração ou agravos eventualmente interpostos pela Procuradoria do 
Estado têm como pleito a liberação do trâmite da apreciação administrativa do PAT por 
este Conselho? 

 
4) A discussão judicial tem como causa de pedir a 

inconstitucionalidade de incisos do art. 71 do Código Tributário Estadual, ao passo que o 
Recurso Administrativo interposto questiona o mérito da acusação, qual seja, a venda de 
mercadorias sem a emissão de documento fiscal. Posto isso, há possibilidade de 
aplicação, no presente caso concreto, do disposto no parágrafo único do art. 38 da Lei 
6.830/80 - Lei de Execução Fiscal? 

 
Participaram da decisão os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, 

Luis Antônio da Silva Costa, Carlos Andrade Silveira, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, 
Delcides de Souza Fonseca, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Allen Anderson 
Viana, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Aldeci de Souza Flor, José 
Pereira D'abadia, Manoel Antônio Costa Filho, José Luiz Rosa, Washington Luis Freire de 
Oliveira, Paulo Diniz e José Paixão de Oliveira Gomes.” 

 
Oficio n° 021/2013 – PRA, fls. 184 a 192, informa sobre a existência 

do trâmite do processo judicial nº 247497-02.2011.8.09.0006, onde o objeto do pedido é o 
reconhecimento da nulidade dos Processos Administrativos Tributários nºs 
3033506571885 e 3033508007545, por alegada inconstitucionalidade incidental das 
multas aplicadas nos mesmos com fulcro no artigo 71, inciso VII do Código Tributário 
Estadual, por ofensa ao princípio constitucional do não confisco. 

 
As folhas 197 a 231 tratam da Apelação Cívil em que é Apelante o 

Estado de Goiá e Apelada a empresa autuada.  
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

 
A arguição preliminar do autuado não comporta acolhimento porque 

o ato administrativo foi expedido por autoridade fiscal competente, que verificou os 
documentos envolvidos na atividade mercantil do sujeito passivo, estão identificados nos 
autos, e, sobre os quais, o contribuinte mantém perfeito controle. A infração e a 
penalidade foram identificadas com segurança pela fiscalização, o direito de defesa não foi 
cerceado no curso da ação fiscal, não houve erro na identificação do sujeito passivo e o 
lançamento do crédito tributário foi expedido de acordo com as normas procedimentais 
vigentes. 

 
Observei, pela análise procedida nessa questão, que ela não se 

enquadra na previsão do art. 20 da Lei nº 16.469/2009, motivo pelo qual, numa harmonia 
de convencimento dos pares presentes na sessão de julgamento do processo, ela foi 
rejeitada.  



 

 
Vencida esta fase primeira, o julgador cumpre as normas do 

processo administrativo tributário e, após estudar a sua instrução, decide o mérito da ação 
com a conclusão de que a decisão cameral, que declarou procedente o auto de infração, 
deve ser confirmada. 

 
A Câmara Julgadora deste Conselho Administrativo Tributário na 

sessão de julgamento do dia 13/07/2009, ao apreciar a tese recursal e analisar a causa da 
autuação se convence de que o auto de infração é procedente, motivo pelo qual, por 
maioria de votos, confirma a decisão singular. 

 
O processo sobe a julgamento plenário sem a consistência de prova 

modificativa das decisões anteriores. 
 
Diante desta condição, vejo que o trabalho fazendário ganha espaço 

para ser validado neste último julgamento do processo, que, pela falta de instrução 
comprobatória da inexistência do crédito tributário exigido pela fiscalização, suporta a 
confirmação da decisão recorrida. 

 
Ante o exposto e ao votar esta questão, rejeito as preliminares de 

nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, por insegurança na determinação da 
infração e por cerceamento do direito de defesa. Quanto ao mérito, conheço do recurso do 
Contribuinte para o Conselho Pleno, nego-lhe provimento para manter a decisão cameral 
que considerou procedente o auto de infração.  
 
 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 12 de abril de 2016. 
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Matéria: Auditoria da conta caixa (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00498/16 
 
Relator: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 

 
EMENTA: ICMS. RECURSO VOLUNTÁRIO. AUDITORIA 
COMPARATIVA CONTÁBIL-FISCAL. OMISSÃO DE REGISTRO DE 
SAÍDAS TRIBUTADAS. SUPRIMENTO INDEVIDO DE 
DISPONIBILIDADES. REGISTRO A MAIOR DE SAÍDAS NO LIVRO 
DIÁRIO. PROCEDÊNCIA.  
 
1. O sujeito passivo deve apresentar ao Fisco, sempre que 
solicitado, as informações fiscais e contábeis de que dispõe, 
não sendo lícito tornar a administração refém de eventuais 
alterações em seus livros e demonstrativos, ocorridas após a 
ação fiscal. Neste particular, tais livros e demonstrativos provam 
em seu desfavor, com inversão do ônus da prova, cabendo ao 
contribuinte demonstrar que os lançamentos (no caso destes 
autos, um suposto vício intrínseco) foram feitos em 
descompasso com a realidade dos fatos contábeis e dos 
documentos que o ensejaram (art. 226 do Código Civil). 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 29 de fevereiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Victor Augusto 
de Faria Morato, Masayuki Missao, Edson Abrão da Silva, Domingos Caruso Neto e 
Carlos Andrade Silveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Nestes autos, o Fisco acusa o sujeito passivo de haver omitido o 
registro de saídas de mercadorias tributadas, caracterizado pelo suprimento indevido de 
disponibilidades, sob a forma de registro a maior de saídas no livro Diário (vendas 
omitidas), conforme auditoria contábil-fiscal das vendas. 

 
A infração foi capitulada nos arts. 25, § 1º, III e 64, ambos do CTE, 

combinados com o art. 141 do RCTE. A penalidade, por seu turno, é a que consta do art. 
141 do RCTE. 

Aufere-se ICMS no valor originário de R$ 14.047,18, referente a fatos 
geradores ocorridos no exercício de 2008. O auto de infração foi lavrado em 14/06/11. 

 
A título de instrução processual fazendária, foram juntados os 

seguintes documentos: 
1) Auditoria comparativa contábil-fiscal das vendas; 
2) Cópias do livro Razão; 
3) Cópias do livro de Registro de Apuração do ICMS.  
 
Intimado, o sujeito passivo comparece em 1ª instância, conforme 

peça apresentada às fls. 47 dos autos.  
 



 

Ponderou que o Fisco não considerou, em seu levantamento, 
atividades de prestação de serviços desenvolvidas pelo impugnante, sobre as quais não 
incide o ICMS. Também asseverou que os livros que foram utilizados pela Auditoria eram 
provisórios e passíveis de revisão, cujos erros de escrituração foram atempadamente 
sanados.  

Os autos foram baixados em diligência pelo julgador singular, no 
escopo de se verificar as afirmações trazidas pelo sujeito passivo. 

 
A título de resposta, fls. 89, a Autoridade fiscal informa que a receita 

utilizada como base de cálculo fora a que declarara o sujeito passivo em seus livros 
contábeis. Também obtempera que os lançamentos por ele realizados, a título de 
serviços, não foram somados à base de cálculo.  

 
Conclui que os valores lançados na Demonstração de Resultado de 

Exercícios, fls. 13, na condição de venda de mercadoria tributada à vista, não foram 
lançados no Livro de Registro de Apuração do ICMS. 

 
O sujeito passivo reitera, em manifestação, que possui atividade de 

prestação de serviços e que sua escrituração ainda não estava formalizada quando da 
ação fiscal.  

 
Junta, para fins de comprovação de suas alegações, extrato de 

Demonstração de Resultado de Exercício, fls. 101, no qual declara vendas de mercadorias 
no valor de R$ 1.039,00.  

 
Submetidos os autos ao julgador singular, este declara a nulidade ab 

initio do lançamento, por incompetência funcional da Autoridade fiscal lançadora.  
 
 
A Fazenda Pública recorreu da decisão, em recurso que lograra êxito 

na seara cameral, retornando os autos a novo julgamento singular (fls. 123). 
 
O sujeito passivo comparece aos autos e reitera suas manifestações 

anteriores (fls. 134). Solicita, ao final, diligência fiscal no escopo de se confirmar as 
alegações trazidas pela impugnante.  

 
Junta cópia de termo de abertura de escrituração contábil, registrado 

na JUCEG em 20/04/12 (fls. 146). 
 
Em nova sentença singular, a Autoridade julgadora rejeita o pedido 

de diligência e resolve pela procedência do lançamento, sob o argumento de que o 
registro do livro contábil somente se dera após a ação fiscal. Assevera que a 
desconstituição da presunção legal somente pode se dar mediante a apresentação de 
documentação comprobatória que sustente as alterações realizadas no novo livro Diário. 
Cita, como fundamento, o art. 147, parágrafos 1º e 2º do CTN. 

 
Em recurso voluntário, o sujeito passivo alega incompetência 

funcional da Autoridade lançadora. Reitera os argumentos expostos nas oportunidades 
anteriores de comparecimento e pede a nulidade ou improcedência do feito.  

  
 
É o relatório. 
 



 

 
V O T O 

 

 

A análise da inicial indica que o trabalho fiscal fora desenvolvido por 
AFRE-I. 

A recorrente entende que o lançamento padeceria de incompetência 
funcional, considerando o seu porte de microempresa ao tempo dos fatos.  

Sobre o assunto, preceitua a Lei nº 13266/98, que institui a carreira 
do fisco da Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás e dá outras providências, em seu 
art. 4º, verbis: 

“Art. 4º As atribuições conferidas, privativamente, aos funcionários fiscais, 
integrantes do Quadro de Pessoal do Fisco da Secretaria da Fazenda, são 
as seguintes: 

I - ao Auditor-Fiscal da Receita Estadual I - AFRE I: 

...................................................................................................................... 

7. auditoria nos contribuintes estaduais a seguir enumerados, com 
verificação de seus livros e documentos fiscais: 

7.1. microempresa;” 

 
Não houve alteração de substância entre a redação anterior e a 

atualmente em vigor. Percebe-se, de plano, a plena competência da autoridade fiscal 
autora do feito para proceder ao presente trabalho.  

 
No que toca à ação fiscal propriamente dita, esta seguiu os ditames 

do roteiro 04A do Manual de Auditorias Fiscais, que trata da Auditoria Comparativa 
Contábil-Fiscal das Vendas, cujo escopo é, na definição contida no próprio manual, 
promover a “comparação analítica dos valores escriturados nos livros fiscais próprios com 
os valores lançados na escrituração contábil do contribuinte, relativamente às operações 
de venda de mercadorias tributadas ou não”. 

 
Discorre, ainda, aquele instrumento, ao tratar da metodologia 

adotada, ter essa auditoria o objetivo de “constatar anomalias indicadoras de erros ou 
artifícios contábeis, que via de regra apresentam-se como registro de vendas a maior na 
contabilidade, cometidas para ocultar a verdadeira origem desses valores, e que autoriza, 
por conseguinte, considera-los, exceto se houver prova em contrário, como procedentes 
de vendas de mercadorias ou prestações tributadas não registradas, com a consequente 
sonegação do imposto”. 

 
Especificamente, no subitem 5.3.3, acerca das orientações de 

preenchimento dos formulários, indica que no campo 18 da conclusão às fls. 3 dos autos, 
deve ser lançado o “valor extraído da ‘Demonstração do Resultado do Exercício’ do livro 
‘Diário’, relativo ao total líquido das vendas contabilizadas no período”.  

 
Seguindo tais orientações, a autoridade fiscal lançou no campo 18 do 

formulário “conclusão” o valor de R$ 83.669,48, extraído do “Demonstrativo de Resultado 
do Exercício- DRE”, referente a 2008, registrado sob a rubrica de “venda de mercadoria 
tributada à vista” (fls. 13). 

 



 

Também se tem por certo que o valor discriminado na DRE, sob a 
qualidade de “serviços prestados”, não fora lançado na auditoria fiscal, conforme 
declaração feita em revisão fiscal, fls. 89. 

 
De outra monta, a recorrente, em sua defesa, apresentou novo 

“Demonstrativo de Resultado de Exercício”, fls. 62 e 101, com valores dissonantes do 
originariamente apresentado ao Fisco, donde se altera o valor de R$ 83.669,48 para R$ 
1.039,00.  

Consta que o sujeito passivo fora intimado do presente lançamento 
em 27/06/11 (fls. 44) ao passo que o registro de seus livros contábeis na JUCEG, já com 
valores retificados, se deu em 20/04/12 (fls. 146), ou seja, bem após o início da ação 
fiscal. 

 
Assevero que os livros fiscais do sujeito passivo somente fazem 

prova a seu favor se revestidos das formalidades extrínsecas e intrínsecas exigidas pela 
legislação tributária. (Art. 226 do C. Civil e 378 e 379 do C. Processo Civil): 

 
“Art. 226. Os livros e fichas dos empresários e sociedades provam 
contra as pessoas a que pertencem, e, em seu favor, quando, 
escriturados sem vício extrínseco ou intrínseco, forem confirmados 
por outros subsídios. 

Art. 378. Os livros comerciais provam contra o seu autor. É lícito ao 
comerciante, todavia, demonstrar, por todos os meios permitidos em 
direito, que os lançamentos não correspondem à verdade dos fatos. ” 

 
De fato, o sujeito passivo deve apresentar ao Fisco, sempre que 

solicitado, as informações fiscais e contábeis de que dispõe, não sendo lícito tornar a 
administração refém de eventuais alterações em seus livros e demonstrativos, ocorridas 
após a ação fiscal. Neste particular, tais livros e demonstrativos provam em seu desfavor, 
com inversão do ônus da prova, cabendo ao contribuinte demonstrar que os lançamentos 
(neste caso, um vício intrínseco) foram feitos em descompasso com a realidade dos fatos 
contábeis e dos documentos que o ensejaram.  

 
Com efeito, a conduta do sujeito passivo dirigida ao reprocessamento 

dos seus livros somente poderia surtir efeito perante o Fisco se realizada antes do início 
da ação fiscal, valendo-se do instituto da espontaneidade, materializado no art. 169 do 
CTE.  

 
Sob tais fundamentos, conheço do recurso, mas lhe nego provimento 

para confirmar o teor da sentença singular. 
 
 

Sala das sessões, em 18 de abril de 2016. 
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Matéria: Auditoria da conta caixa (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00526/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Omissão no registro de 
operações de saída de mercadorias. Auditoria das 
disponibilidades. Procedência parcial. 
 
Provado nos autos estar contido na base de cálculo valor que 
nela não deveria constar, este deve ser dela expurgado e por 
isso procedente em parte é o auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 21 de março de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso, 
dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e considerar 
parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 4.077,76 (quatro mil e 
setenta e sete reais e setenta e seis centavos). Foram vencedores os Conselheiros Paulo 
Diniz, Masayuki Missao e Edson Abrão da Silva. Vencidos os Conselheiros Domingos 
Caruso Neto e Mário de Oliveira Andrade, que votaram pela procedência parcial no valor 
do ICMS de R$ 6.990,46 (seis mil, novecentos e noventa reais e quarenta e seis 
centavos).      OBS.: O sujeito passivo retirou, em sessão, durante sustentação oral,  a 
preliminar de insegurança na determinação da infração e o pedido de diligência. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

 
A acusação fiscal é de que o sujeito passivo omitiu o registro de 

operação de saída, na importância de R$ 63.315,47, no período de 01/01/2004 a 
31/12/2004, caracterizado pela ocorrência de saldo credor na conta caixa, apurado 
mediante o exame da movimentação de numerário e suprimento indevido de caixa, e 
também do valor correspondente a diferença a maior entre o saldo das disponibilidades 
escriturado e o saldo reconstituído pelo fisco ao final do período analisado, conforme 
demonstrativo Auditoria das Disponibilidades em anexo. Em consequência, de acordo com 
a base de cálculo apurada em função da proporcionalidade de comercialização das 
mercadorias tributadas, deverá pagar o ICMS na importância de R$ 7.030,26, juntamente 
com penalidade e acréscimos legais.   

 
Dados como infringidos os artigos 25, parágrafo 1, incisos I, III, VII e 

64 do Código Tributário Estadual (CTE), c/c art. 141, do Regulamento do Código Tributário 
Estadual (RCTE). Proposta a penalidade prevista no art. 71, inciso VII, alínea "L", § 9º, 
inciso I, com redação da Lei nº 13.446/1999.  

  
Foram identificados como sujeitos passivos solidários: VANDA 

MARIA PARREIRA, CPF nº 361.090.701-06 e FERNANDO CARLOS DE 
VASCONCELOS, CPF nº 418.803.581-15 (fls. 04/05), na condição de contribuinte e 
contabilista, nos termos do art. 45, inciso XII e XIII, do CTE, respectivamente.  

  
O auto de infração foi instruído com os documentos a seguir: 

Identificação do Sujeito Passivo Solidário ou Responsável Tributário (fls. 04/05), cópia de 
Requerimento de Empresário e Declaração de Firma Individual (fls. 06/07), Ordem de 



 

Serviço nº 0227/2008 (fl. 08), Auditoria das Disponibilidades (fls. 09/21), Proporção de 
Mercadorias Tributadas - Demonstrativo Auxiliar (fl. 22), cópia do Livro Diário Geral  (fls. 
23/58), cópia do Livro Registro de Entradas nº 7-E (fls. 59/95), cópia de Aviso de Férias 
(fls. 96/97), cópias de Faturas da SANEAGO, vencimento nos meses: abril, maio e 
junho/2004 (fls. 98, 109, 111), cópia de Recibo do Sacado emitido pelo Banco do Brasil 
(fls. 99, 107 e 112/113), cópias de Faturas da Brasiltelecom, vencimento nos meses: 
março, abril e junho/2004 (fls. 100, 106 e 115), cópias de Faturas da CELG, vencimento 
nos meses: abril, maio, junho, setembro (fls. 101, 108, 114 e 119), cópia de Comprovante 
de Pagamento de Títulos, emitido pelo Banco do Brasil (fl. 120), Boleto de Cobrança 
emitido pelo Banco Safra S/A (fl. 102), cópia de Recibo do Sacado emitido pelo Banco 
Rural S/A (fl. 103), cópia de Recibo do Sacado emitido pela Caixa Econômica Federal - 
CEF (fls. 104, 110 e 117), cópia de Recibo do Sacado emitido pelo Banco Bradesco (fls. 
105 e 121/122), cópia de Cupom Fiscal emitido pelo Frigorífico Margen Ltda. (fl. 116), 
cópia de Recibo do Sacado emitido pelo Banco Itaú S/A (fl. 118), cópia de Recibo de 
Pagamento de Salário (fls. 123/125, 128/131 e 134/139), cópia de Guia da Previdência 
Social e GFIP(fls. 126/127, 132/133 e 140/141), Extrato de Consulta MICROEMPRESAS 
(fls. 142/143), Cópia do Auto de Infração nº 3.0294369.750-46 e da Sentença nº 3443/08-
COJP (fls. 144/148).  

  
Os solidários foram intimados em 04/11/2008 e, a autuada em 

20/11/2008 (fls. 152/154).  
  
A empresa, por sua vez, ingressa com impugnação em Primeira 

Instância (fls. 156/159), arguindo, em preliminar, exclusão da pessoa física da titular da 
empresa e do contador indicados como solidários.    

 
Aduz que é uma microempresa que tem como objeto social a 

exploração das atividades de restaurante e lanchonete, dispensada, portanto, da 
escrituração contábil, entretanto, obrigada à manutenção da escrituração fiscal e 
cumprimento de demais obrigações acessórias estaduais.   

 
Argumenta que enseja uma melhor análise, com relação ao "fato 

material gerador da obrigação tributária e também, quanto a aplicação da penalidade", já 
que foram verificados, resumidamente, os seguintes fatos (grifou-se):  

 
1) documentos que estavam devidamente lançados pela autuada e 

foram lançados no papel de auditoria como "Desembolsos não contabilizados", quais 
sejam, faturas da Saneago, Celg e Brasiltelecom, todas com vencimento no mês de 
janeiro/2004; e  

2) aplicação da penalidade na forma proposta, configura excessiva 
penalidade.   

 
No que tange aos pedidos, requer "a desconsideração do 

lançamento fiscal com a devida impugnação do presente auto de Infração para que a 
empresa não seja injustamente obrigada ao pagamento do ICMS e comunicações legais, 
merecendo, portanto, o acatamento de sua defesa por parte deste emérito julgador e 
desta forma, julgar pela improcedência do Auto de Infração nº 3 0343600 406 25 com 
determinação de seu arquivamento, ou caso não se sinta seguro, que determine 
DILIGÊNCIA PARA A REAL APURAÇÃO DOS FATOS".   

  
Instruem a peça impugnatória os seguintes documentos: cópia da 

Carteira de Identidade dos solidários (fls. 160/161), cópia das Faturas da Brasiltelecom, 
Celg e Saneago, todas com vencimento em janeiro/2004 (fls. 165/167), cópia do livro 



 

Razão Analítico do mês de janeiro/2004 (fl. 168), os documentos de folhas 162 a 164, já 
fazem parte da instrução processual.  

  
O julgador singular profere a Sentença nº 059/2010-JULP (fls. 

170/172), e decide pela PROCEDÊNCIA da pretensão inicial do fisco, nos termos de sua 
fundamentação legal.   

 
Fundamenta sua decisão aduzindo que não acata o pedido de 

nulidade por insegurança na determinação da infração, tendo em vista que os 
desembolsos que a defesa alega terem sido registrados, não se confirma o registro no 
livro Diário anexo aos autos, como também, por conter nos autos elementos suficientes 
para a caracterização da infração e infrator.   

 
Justifica que conforme autenticação efetuada no Livro Diário (fls. 

23/58), pela Junta Comercial do Estado de Goiás, o mesmo encontra-se em conformidade 
com a legislação em vigor em seus termos de abertura e encerramento. Justifica também, 
que o procedimento fiscal fora efetuado nos termos da Instrução de Serviço nº 02/2001-
DFIS e que a autuada nada trouxe que descaracterize a infração descrita na inicial, e nada 
que motivasse a realização de uma diligência.  

  
Intimação dos autuados quanto à decisão singular (fls. 173/177). 

Tendo sido lavrado o Termo de Perempção (fl. 178), quanto a solidária Vanda Maria 
Parreira, CPF nº 361.090.701-06.  

  
Em seu recurso voluntário (fls. 181/186), o sujeito passivo direto 

utiliza os mesmos argumentos suscitados naquela fase impugnatória.    
 
Na oportunidade, alega, preliminarmente, nulidade por cerceamento 

de direito de defesa e insegurança na determinação por não ter sido, apreciada a matéria 
de cunho contábil e fiscal, suscitada na peça básica, com relação a erros na apuração da 
possível base de cálculo para o lançamento fiscal.   

 
Assim sendo, aduz, novamente, para apreciação em Segunda 

Instância, insegurança quanto ao valor lançado, já que os erros na base de cálculo do 
lançamento fiscal, os quais, foram exemplificadamente citados na primeira defesa, "não 
foram devidamente apreciados no julgamento de Primeira Instância" (grifou-se).   

 
Menciona que na folha denominada "Desembolsos não 

Contabilizados, composto do Anexo 1", já consta o desembolso "contabilizado como saída 
de caixa nos levantamentos da empresa, gerando assim, duplicidade no lançamento fiscal, 
em prejuízo da Recorrente, já que o autuante ateve-se a documentos em sua forma 
individualizada".     

 
No mérito, "inúmeros erros na possível composição da base de 

cálculo do lançamento, o que vai contra a forma prevista na legislação tributária para 
lançamento por autoridade fiscal".   

 
Por fim, requer conhecer primeiramente do pedido preliminar de 

nulidade por insegurança na determinação da infração, e no mérito, face a busca da 
verdade material, julgar pela improcedência da autuação. Não sendo este o entendimento, 
que "seja determinada nova revisão do procedimento fiscal por auditor estranho a lide, 
para a correta verificação do lançamento em discussão" (grifou-se).    

 



 

O solidário Fernando Carlos de Vasconcelos, por meio de procurador 
legalmente constituído, interpõe recurso voluntário (fls. 199/202), alegando, em síntese, 
que não há que se falar em coobrigado ao pagamento do ICMS, tendo em vista que sua 
atividade é eminentemente técnica, isto é, sua participação é direcionada aos registros 
fiscais e contáveis, portanto, não poder ser corresponsável por atos de que não participa, 
e principalmente sem obter qualquer vantagem financeira ou de outra espécie.   

 
Aduz que para nomeá-lo como coobrigado pelo pagamento do débito 

tributário lançado, o autuante deveria explicitar de maneira clara e objetiva qual a 
participação do Recorrente no episódio que resultou o não recolhimento do ICMS lançado, 
visto que não está indicado nos autos. Aduz também, que não pode ser responsável por 
possíveis atos cometidos por seus clientes, no caso concreto pela Autuada.   

 
Nesse sentido, reproduz ementa de Acórdão, do Conselho de 

Contribuintes do Estado de Minas Gerais, nº 15.037/01/3ª.   
 
Ao final, requer a exclusão do Recorrente da relação processual 

como solidário.  
  
Junto com o recurso da autuada foram trazidos ao feito procuração, 

cópia de documentos do advogado (fls. 187 e 196) e cópia da Carteira de Identidade de 
Vanda Maria Parreira (fl. 188), os demais documentos já fazem parte da instrução 
processual.    

Instruem o recurso do solidário os seguintes documentos: 
procuração, cópia da Carteira de Identidade de Fernando Carlos de Vasconcelos e cópia 
de documentos do advogado (fls. 203/205).  

 
Decisão cameral acolhe a preliminar de nulidade da decisão singular 

de fls.170, inclusive por cerceamento do direito de defesa, pela não apreciação do pedido 
de exclusão dos solidários, arguida pelo sujeito passivo, devendo os autos retornarem à 
Primeira Instância para apreciação de toda a matéria. 

 
Cientificada, a Gerência da Representação Fazendária ratifica a 

decisão colegiada (fls.215). 
 
O julgador singular manifesta-se nos autos para ratificar a 

manutenção de Vanda Maria Pereira na condição de solidária e por outro lado, acolhe a 
preliminar de exclusão de Fernando Carlos Vasconcelos do polo passivo da lide. 

 
No mérito, argumenta que o sujeito passivo praticou a infração 

estampada na basilar por não estar dispensado de registros fiscais; que os desembolsos 
tidos como não registrados pela autoridade fiscal na verdade não o foram e por isso 
considerados desembolsos não contabilizados. 

 
Rejeita a preliminar de nulidade da peça básica por insegurança na 

determinação pois o procedimento fiscal foi efetuado nos termos da Instrução de Serviço 
02/2001 – DFIS. 

Ao final conhece da impugnação, nega-lhe provimento para 
considerar procedente o auto de infração. 

 
Cientificada, a Gerência da Representação Fazendária ratifica a 

decisão anterior (fls.224). 
 



 

O sujeito passivo insurge-se contra a decisão anterior e no recurso 
interposto à Camara Julgadora, argui de plano a preliminar de nulidade da peça básica por 
insegurança na determinação da infração. 

 
Argumenta ter havido erros na apuração da base de cálculo da 

infração, tanto no seu aspecto material quanto formal, vez que diversos valores não 
deveriam compor o “saldo credor da conta caixa”, e também pela cobrança do ICMS de 
forma integral sobre a base de cálculo apurada, que corresponderia ao suprimento 
indevido da conta caixa. 

Que o imposto deveria ser cobrado nos termos do inciso XII, do 
artigo 8º do Anexo IX do RCTE; que suas operações estão amparadas pelo benefício 
fiscal do dispositivo citado. Para sustentar sua tese, invoca a pergunta nº 556 contida no 
sítio da Sefaz-GO 

 
No mérito, argumenta não ter praticado a infração estampada na 

basilar. Pondera que na revisão fiscal realizada pela empresa, foram apontados diversos 
erros na apuração do saldo credor da conta caixa, vez que tais valores que o compuseram 
já estavam contabilizados como saída da conta caixa e por isso não poderiam ser 
novamente lançados como “desembolsos não contabilizados” e para reforçar seu 
argumento monta quadro demonstrativo acerca destes valores. 

 
Ao final, requer a nulidade do feito, ou na impossibilidade, a reforma 

da decisão anterior, para considera-lo improcedente. 
 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
Passo a decidir e de plano deixo de apreciar a preliminar de nulidade 

da peça básica por insegurança na determinação da infração, arguida pela Recorrente, em 
virtude de seu representante legal ter solicitado a sua retirada da pauta de julgamento. 
Neste caso, por tratar-se de direito renunciável ou não indisponível, devo acatá-lo e de 
consequência manter a questão circunscrita apenas quanto ao mérito. 

 
Na sequência, a solidária Vanda Maria Parreira foi excluída do polo 

passivo por tratar-se de firma individual, em virtude erro de direito. Não há como alguém 
ser solidário de si mesmo, até porque inexiste previsão legal para tal. 

 
Quanto à questão meritória, considero que o auto de infração deve 

prosperar em parte. De fato, após a detida análise dos autos, devo excluir do 
levantamento a Nota Fiscal nº 87807688, expedida pela Celg-D em 01/01/2004, no valor 
de R$ 332,49 (trezentos e trinta e dois reais quarenta e nove centavos), por estar fora do 
período autuado e por isso não deveria o agente do fisco tê-la incluído no levantamento 
que embasa a exordial.   

 
Ante o exposto, devo retificar a base de cálculo original de R$ 

58.586,20 (cinquenta e oito mil e quinhentos e oitenta e seis reais e quatorze centavos) 
para R$ 58.253,71 (cinquenta e oito mil reais e duzentos e cinquenta e três reais e setenta 
e um centavos), resultando em nova pretensão fiscal no valor de R$ 6.990,46 (seis mil e 
novecentos e noventa reais e quarenta e seis centavos) ao aplicar-se a alíquota de 12% 



 

(doze por cento). Obtem-se tais valores mediante simples cálculo algébrico: R$ 58.586,20 
-332,49 = R$ 58.253,71 x 0,12 = R$ 6.990,46. (c.q.d.). 

 
Na sequência, ao compulsar os autos, verifico que o sujeito passivo 

opera restaurante e por isso é fornecedor de alimentos. Desse modo, não havendo, nos 
autos quaisquer provas de que o mesmo encontra-se inadimplente com o fisco ou que  
esteja inscrito em dívida ativa, considero que faz jus ao benefício previsto no artigo 8º, 
inciso XII, do Anexo IX, do Regulamento do Código Tributário Estadual – RCTE, qual seja 
a aplicação da alíquota de 7% (sete por cento) sobre a nova base de cálculo. Desse 
modo, o valor do crédito tributário fica retificado para R$ 4.077,76 (quatro mil e setenta e 
sete reais e setenta e seis centavos). Tal qual o anterior, esse valor é obtido mediante o 
seguinte cálculo; R$ 58.253,71 x 0,07+ R$ 4.077,76. (c.q.d). 

 
Dessarte, conheço do recurso, dou-lhe parcial provimento para 

reformar em parte a decisão singular e considerar parcialmente procedente o auto de 
infração no valor do ICMS de R$ 4.077,76 (quatro mil, setenta e sete reais e setenta e seis 
centavos).   

    
 

 
 

Sala das sessões, em 25 de abril de 2016. 
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ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00833/16 
 
Autora do Voto Vencedor: Conselheira Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Auditoria das 
disponibilidades. Omissão de saída de mercadoria tributada.  
 
 
PRELIMINARES 
 
 
INSEGURANÇA NA DETERMINAÇÃO DA INFRAÇÃO 
 
 
Não há nulidade do auto de infração por insegurança na 
determinação da infração, pois expostos com precisão os 
fundamentos do lançamento fiscal. 
 
 
 
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA 
 
 
O cerceamento ao direito de defesa ocorre quando há limitação 
ou obstáculo que impede a parte de se defender da forma 
legalmente permitida, causando-lhe prejuízo em relação ao seu 
objetivo processual, o que não se tem nestes autos. 
 
 
 
MÉRITO 
 
 
Presume-se decorrente de operação de saída de mercadoria 
tributada não registrada no livro respectivo, o valor apurado, em 
auditoria da conta caixa, correspondente ao suprimento 
indevido e saldo credor. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de maio de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por 
insegurança na determinação da infração e a segunda, por cerceamento do direito de 
defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Rodolfo Ramos Caiado, Marlene 
Maria da Silva Ruguê Bernardes, Gilmar Rodrigues de Almeida, José Luiz Rosa e 
Washington Luis Freire de Oliveira.  Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer da 
impugnação, negar-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração. Foram 
vencedores os Conselheiros Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Gilmar Rodrigues 
de Almeida e Washington Luis Freire de Oliveira. Vencidos os Conselheiros Rodolfo 
Ramos Caiado e José Luiz Rosa que votou pela improcedência da inicial. 
 



 

R E L A T Ó R I O 
 

 
Foi realizada auditoria das disponibilidades e verificada 

irregularidade caracterizada, por presunção, como venda de mercadoria tributada sem 
nota fiscal, referente ao exercício de 2010. 

 
Os dispositivos infringidos estão descritos no auto lavrado do 

Simples Nacional. Propõe-se a penalidade presente no art. 44, I, §1°; da Lei 9430/1996 
com redação da Lei 11.488/07. 

 
É indicado como sujeito passivo coobrigado Iris Isabel Borges 

Melo, nos termos do art.45, XII da Lei 11.651/91. 
 
O polo passivo foi revel, conforme documento de "fls.378". 
 
Às "fls.379 a 384", os sujeitos passivos são intimados a pagar 

a quantia exigida ou apresentar Impugnação à Segunda Instância. 
 
Os sujeitos passivos comparecem aos autos e apresentam 

Impugnação à Segunda Instância, "fls.386 a 395", na qual alega a nulidade do auto de 
infração por insegurança na determinação da infração e cerceamento do direito de 
defesa, visto que este não descreve a infração de forma clara e fundamentada. E ainda 
mais, como não há fato gerador, como entende a autuada, não há que se falar em 
obrigação tributária, sendo o contrário, deveria indicar em seu conteúdo a incidência 
prevista nas disposições do art.4° do CTE, para que pudesse aplicar a multa. Argui o 
caráter confiscatório da multa, que é vedado no art.150, IV da Carta Magna, baseando-se 
em tratados acadêmicos e julgados. Desde já requer o reconhecimento da 
inconstitucionalidade do art.44 da Lei n°9.430/96 ou a sua inaplicabilidade e, declare a 
nulidade do auto de infração. Por fim, assevera que está suspensa a exigibilidade do 
crédito tributário, visto a apresentação de impugnação administrativa. Fundamenta suas 
alegações com os artigos 151, III e 156, IX do CTN. Isto posto requer o reconhecimento 
da inconstitucionalidade do art.44, da Lei 9.430/96 e, a nulidade do auto de infração, e, 
caso não seja este o entendimento, que seja excluída a penalidade do lançamento; que 
seja julgado nulo ab initio por insegurança na determinação da infração e a suspensão da 
exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art.156 do CTN. 

 
Pela Resolução n° 124/2015, "fls. 405 e 406", a Quarta 

Câmara do Conselho Administrativo Tributário determina encaminhar os autos à 
Gerência de Arrecadação e Fiscalização – GEAF, no escopo de se esclarecer o motivo 
de tais diferenças e, se for o caso, promover revisão nos autos, mediante a juntada de 
novos demonstrativos quanto ao mês retificado. Após, que os autos sigam à GEPRO 
para que se dê ciência ao representante do sujeito passivo, cujo endereço consta no 
rodapé da procuração às fls. 401 dos autos. 

 
Em diligência, "fls. 409 a 411", o fiscal revisor informa que: 
“1) A suposta diferença constatada no Período de Apuração 
'novembro-2010', analisando apenas as folhas 28, 52 e 112, é 
inexistente; 
 
2) RBT declarada: R$ 106.390,68 + Omissão Apurada pela 
Auditoria das Disponibilidades: R$ 222.350,48 + Diferença de 
Base de Cálculo: R$ 4.093,34 = RBT Apurada: R$ 332.834,50; 



 

 
3) A diferença encontra-se lançada (informada) na folha 67, 
na condição de "Diferença de Base de Cálculo" – R$ 4.093,34; 
 
4) Neste período de apuração o contribuinte informou em seu 
PGDAS uma Receita Bruta Total – RBT de R$ 106.390,68; 
 
5) Conforme constam em seus Registros de Saídas – Livro 
Registro de Apuração do ICMS (mesmo não estando obrigado 
em mantê-los), em seu resumo de CFOP's (estas informações 
encontram-se no CD-R que acompanham este processo – fl. 
99), o total de suas receitas para este período de apuração foi 
de R$ 110.484,02; 
 
6) Sendo assim, a diferença constatada nos procedimentos de 
fiscalização, encontra-se devidamente lançada, conforme 
consta na folha 67.” 
 
Intimados às "fls. 413 e 414", os sujeitos passivos manifestam 

acerca da diligência, "fls. 416 e 417", afirmando que "o lançamento é totalmente nulo, 
posto que não atende aos requisitos legais, devendo ser julgado nulo ab initio por 
insegurança na determinação de infração, deve der extinta a exigibilidade do crédito 
tributário, bem como qualquer restrição". Ao final, requerem que seja julgado 
improcedente o lançamento do crédito tributário com consequente baixa e arquivamento 
dos autos e baixa de restrições.  

 
Os sujeitos passivos se manifestam, "fls. 419 a 421", alegando 

que "a peticionante se deparou com certidão negativa referente ao presente auto de 
infração, o que não é devido, já que a impugnação apresentada suspende a exigibilidade 
do crédito tributário, portanto indevida a restrição". Informam que "as reclamações e os 
recursos podem, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo, 
suspender a exigibilidade do crédito tributário conforme disposto no artigo 151, III, do 
CTN". Sustentam que "além de o lançamento ser totalmente nulo, posto que não atende 
aos requisitos legais, devendo ser julgado nulo ab initio por insegurança na determinação 
de infração, deve der suspensa a exigibilidade do crédito tributário, bem como restrição 
junto à Receita Federal". Ao final, requerem a suspensão da exigibilidade do crédito 
tributário, nos termos do artigo 156 do CTN, até findo o processo, com a consequente 
suspensão das restrições junto a Receita e Órgãos de proteção ao crédito.  

 
 

V O T O 
 
 
Conforme informa a nota explicativa, fls. 350 em diante, a 

empresa enquadrada no SIMPLES NACIONAL obriga-se à escrituração do livro caixa, 
conquanto optou por adotar o livro diário e o livro razão, em substituição ao livro caixa, 
para sua escrituração contábil, utilizando o Caixa Geral para o registro da receita e 
despesa no período. 

 
Foi verificado pela fiscalização que a empresa não efetuou a 

escrituração da movimentação financeira, na integralidade.  
 



 

Após certificar a existência de duas contas bancárias, assim 
resume o revisor: “De fato, o que se configura é a liquidação de obrigações da entidade 
para com terceiros sem registro (DESEMBOLSOS NÃO CONTABILIZADS), e a 
contrapartida contábil a débito de Caixa proporciona o suprimento indevido de 
disponibilidades.” 

 
Prossegue com explanação de toda a irregularidade apurada, 

indicando, no auto de infração, a disposição legal e penalidade aplicada. 
 
A simples menção do processo capa branca na descrição do 

fato não traz confusão, observando que pode ser desprezado para efeito da apuração da 
infração, observando que o outro número se refere ao próprio auto de infração do 
SIMPLES NACIONAL. 

 
Rejeitada a preliminar de cerceamento ao direito de defesa. 
 
Como verá em questão meritória há sim fato gerador, ainda que 

por presunção legal, como bem está indicado no enquadramento legal às fls. 8, havendo 
perfeita subsunção do fato à norma. 

 
Com a solicitação, via resolução, da diligência ficou melhor 

explicada a infração cometida, especialmente transcrita no relatório, de maneira a arredar 
a preliminar de insegurança na determinação da infração. 

 
Quanto ao mérito, inicialmente é importante tomar por 

fundamentação o que consta em nota explicativa, fls. 350/368, especialmente o tópico 
“das irregularidades encontradas”, assim: 

 
“.... Sendo assim, constata-se que, ao apresentar os livros 
fiscais/contábeis e demais documentos, para atendimento da 
referida Notificação Fiscal N. 004/2015, (conforme protocolos de 
recebimento de documentos), o contribuinte deixou de atender 
ao item 05, ou seja, não apresentou os extratos bancários de 
suas movimentações financeiras, na sua integralidade. 
 
Analisando seus livros contáveis, pode constatar-se que a 
entidade fiscalizada não efetuou a escrituração de suas 
movimentações financeiras, na integralidade, realizadas através 
de contas bancárias mantidas junto a instituições bancárias, 
bem como efetuou “SUPRIMENTOS INDEVIDOS NA CONTA 
CAIXA”. 
 
.... 
 
No caso em questão, verificamos os procedimentos de análises 
dos documentos fiscais e contábeis que dão suporte à 
escrituração contábil da empresa, bem como dos extratos 
bancários (mencionados acima), e os respectivos lançamentos 
contábeis, que a empresa utilizou-se reiteradamente durante os 
períodos fiscalizados, do artifício denominado “desembolsos 
não contabilizados”. 
 



 

Após indicar alguns lançamentos realizados pelo sujeito 
passivo, assim pontua a autoridade fiscal: 

 
“Resta constatado, dessa forma, o suprimento indevido de 
Caixa pela inexistência de lançamentos a crédito de Caixa, nos 
mesmos valores dos documentos compensados, para re-
equilíbrio dos saldos de suas contas de disponibilidades, já que 
os referidos cheques compensados/ transferências/ outros, 
tiveram como destino de seus numerários outra conta corrente 
bancária e não Caixa. De fato, o que se configura é a liquidação 
de obrigações da entidade para com terceiros sem registro 
(DESEMBOLSOS NÃO CONTABILIZADOS), e a contrapartida 
contábil a débito de Caixa proporciona o suprimento indevido de 
disponibilidades. 
 
Como ficou demonstrado, o pagamento de despesas/ 
obrigações, conforme exemplos acima, não reduziu o saldo do 
Disponível. A entidade, nestes casos, as liquida mantendo 
intacto o saldo das disponibilidades uma vez que não há 
lançamento a débito das contas referentes a tais 
despesas/obrigações, mas sim contrapartida contábil a débito 
de Caixa o que proporciona o suprimento indevido de 
disponibilidades. 
 
E mais, ainda é informado nesse documento que foi notificado o 

sujeito passivo a apresentar os comprovantes dos lançamentos efetuados a débito nas 
contas bancárias, considerados como desembolsos não contabilizados e suprimentos 
indevidos de Caixa, porém transcorrido o prazo, não atendeu ao solicitado. 

 
Tudo isso e mais o que trouxe o revisor a título de 

esclarecimento do valor lançado, fls. 410/411, confirma-se o crédito tributário. 
 
A fundamentação legal insere no que dispõe o art. 25, § 1º, 

incisos III e VII da Lei n° 11.651/91, aplicada à empresa optante do Simples Nacional, nos 
termos do art. 34 da LC 123/06: 

 

Art. 25. [...] 

[...] 

§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada 
não registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, 
correspondente: 

[...] 

III - ao suprimento de caixa sem a devida comprovação de sua 
origem, inclusive fornecido à empresa por administrador, sócio, 
titular da firma individual, acionista controlador da companhia, 
ou por terceiros, se a efetividade da entrega e a origem dos 
recursos não forem satisfatoriamente demonstrados; 

................. 

VII - ao saldo das disponibilidades existentes ou das constantes 
do balanço da empresa que exceder ao saldo reconstituído, na 
mesma data; 

 



 

Assim, surgida a presunção legal de que o suprimento e o saldo 
credor apurado foram realizados com recursos oriundos de vendas tributadas não 
registradas, cabe ao sujeito passivo comprovar, no processo contencioso fiscal, o 
contrário, porém não implementou tal medida. Aliás, precisamente quanto ao mérito não 
houve contestação específica no sentido de que o caixa foi devidamente suprido ou que a 
despesa foi contabilizada, ou ao menos, algum erro na auditoria. 

Quanto ao caráter confiscatório da multa aplicada, esclareça-se que 
tal penalidade está prevista em lei estadual, restando a essa Casa apenas confirma-la, 
pois é a específica ao ilícito. Demais questões podem ser resolvidas junto aos Poderes 
Legislativo ou Judiciário. 

A competência atribuída ao CAT, nos termos dos arts. 3°, I e 6°. I, § 
4º da Lei n° 16.469/09, é verificar a legalidade do lançamento, enquanto procedimento 
administrativo e não de examinar a validade das normas nas quais esse procedimento de 
sustenta. Veja-se: 

 

Art. 3º O Processo Administrativo Tributário compreende: 

I - o Processo Contencioso Fiscal, para o controle da legalidade 
do lançamento; 

[...] 

Art. 6º Compete ao Conselho Administrativo Tributário -CAT- 
apreciar: 

I - o Processo Contencioso Fiscal; 

[...] 

§ 4º Não pode haver decisões que impliquem apreciação ou 
declaração de inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato 
normativo expedido pela Administração Tributária.[...] 

 
Assiste razão ao sujeito passivo quanto à suspensão da 

exigibilidade do crédito tributário, o que se dá prontamente, não sendo matéria pertinente 
ao lançamento, em si, o que se espera já ter sido revolvida. 

 
Posto isso, voto conhecendo da impugnação em segunda 

instância, negando provimento para considerar procedente o crédito tributário, antes 
rejeitando as preliminares de insegurança na determinação da infração e cerceamento ao 
direito de defesa. 

 
 
 

Sala das sessões, em 06 de junho de 2016. 
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Matéria: Auditoria da conta caixa (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00834/16 
 
Autora do Voto Vencedor: Conselheira Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Auditoria das 
disponibilidades. Omissão de saída de mercadoria tributada.  
 
 
PRELIMINARES 
 
 
INSEGURANÇA NA DETERMINAÇÃO DA INFRAÇÃO 
 
 
Não há nulidade do auto de infração por insegurança na 
determinação da infração, pois expostos com precisão os 
fundamentos do lançamento fiscal. 
 
 
 
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA 
 
 
O cerceamento ao direito de defesa ocorre quando há limitação 
ou obstáculo que impede a parte de se defender da forma 
legalmente permitida, causando-lhe prejuízo em relação ao seu 
objetivo processual, o que não se tem nestes autos. 
 
 
 
MÉRITO 
 
 
Presume-se decorrente de operação de saída de mercadoria 
tributada não registrada no livro respectivo, o valor apurado, em 
auditoria da conta caixa, correspondente ao suprimento 
indevido e saldo credor. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de maio de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por 
insegurança na determinação da infração e a segunda, por cerceamento do direito de 
defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Rodolfo Ramos Caiado, Marlene 
Maria da Silva Ruguê Bernardes, Gilmar Rodrigues de Almeida, José Luiz Rosa e 
Washington Luis Freire de Oliveira.  Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer da 
impugnação, negar-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração. Foram 
vencedores os Conselheiros Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Gilmar Rodrigues 
de Almeida e Washington Luis Freire de Oliveira. Vencidos os Conselheiros Rodolfo 
Ramos Caiado e José Luiz Rosa que votou pela improcedência da inicial. 
 



 

R E L A T Ó R I O 
 

 
Foi realizada auditoria das disponibilidades e verificada 

irregularidade caracterizada, por presunção, como venda de mercadoria tributada sem 
nota fiscal, referente ao exercício de 2011. 

 
 
Os dispositivos infringidos estão descritos no auto lavrado do 

Simples Nacional. Propõe-se a penalidade presente no art.44, I, §1°; da Lei 9430/1996 
com redação da Lei 11.488/07. 

 
É indicado como sujeito passivo coobrigado Iris Isabel Borges 

Melo, nos termos do art.45, XII da Lei 11.651/91. 
 
A autoridade lançadora instrui o auto de infração com os 

seguintes documentos: Autuação de Infração do Simples Nacional "fls.02 a 103", CD-R 
Processo "fls.104", Notificações Fiscais "fls.105 a 115", Auditoria das Disponibilidades 
"fls.116 a 354", Auto de Infração Simples Nacional "fls.355", Despacho n°84/2015 "fls.356", 
Auditoria das Disponibilidades – Notas Explicativas "fls.357 a 375". 

 
O polo passivo foi revel, conforme documento de "fls.380". 
 
Às "fls.381 a 386", os sujeitos passivos são intimados a pagar a 

quantia exigida ou apresentar Impugnação à Segunda Instância. 
 
Os sujeitos passivos comparecem aos autos e apresentam 

Impugnação à Segunda Instância, "fls.388 a 397", na qual alega a nulidade do auto de 
infração por insegurança na determinação da infração e cerceamento do direito de defesa, 
visto que este não descreve a infração de forma clara e fundamentada. E ainda mais, 
como não há fato gerador, como entende a autuada, não há que se falar em obrigação 
tributária, sendo o contrário, deveria indicar em seu conteúdo a incidência prevista nas 
disposições do art.4° do CTE, para que pudesse aplicar a multa. Argui o caráter 
confiscatório da multa, que é vedado no art.150, IV da Carta Magna, baseando-se em 
tratados acadêmicos e julgados. Desde já requer o reconhecimento da 
inconstitucionalidade do art.44 da Lei n°9.430/96 ou a sua inaplicabilidade e, declare a 
nulidade do auto de infração. Por fim, assevera que está suspensa a exigibilidade do 
crédito tributário, visto a apresentação de impugnação administrativa. Fundamenta suas 
alegações com os artigos 151, III e 156, IX do CTN. Isto posto requer o reconhecimento da 
inconstitucionalidade do art.44, da Lei 9.430/96 e, a nulidade do auto de infração, e, caso 
não seja este o entendimento, que seja excluída a penalidade do lançamento; que seja 
julgado nulo ab initio por insegurança na determinação da infração e a suspensão da 
exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art.156 do CTN. 

 
Os sujeitos passivos instruem a peça impugnatória com os 

seguintes documentos: Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral "fls.398", 
Alteração Contratual "fls.399 a 402", Procuração "fls.403", Documentação OAB "fls.404". 

 
Pela Resolução n° 123/2015, "fls. 407 e 408", a Quarta Câmara 

do Conselho Administrativo Tributário determina encaminhar os autos à Gerência de 
Arrecadação e Fiscalização – GEAF, no escopo de se esclarecer o motivo de tais 
diferenças e, se for o caso, promover revisão nos autos, mediante a juntada de novos 
demonstrativos quanto ao mês retificado. Após, que os autos sigam à GEPRO para que se 



 

dê ciência ao representante do sujeito passivo, cujo endereço consta no rodapé da 
procuração às fls. 4013 dos autos.  

 
Em diligência, "fls. 411 a 418", o fiscal revisor informa que "as 

supostas inconsistências/diferenças constatada no Período de Apuração 'março, abril, 
outubro e dezembro-2011', são inexistentes". 

 
Intimados às "fls. 420 e 421", os sujeitos passivos manifestam 

acerca da diligência, "fls. 423 e 424", afirmando que "o lançamento é totalmente nulo, 
posto que não atende aos requisitos legais, devendo ser julgado nulo ab initio por 
insegurança na determinação de infração, deve der extinta a exigibilidade do crédito 
tributário, bem como qualquer restrição". Ao final, requerem que seja julgado improcedente 
o lançamento do crédito tributário com consequente baixa e arquivamento dos autos e 
baixa de restrições.  

 
Os sujeitos passivos se manifestam, "fls. 426 a 428", alegando 

que "a peticionante se deparou com certidão negativa referente ao presente auto de 
infração, o que não é devido, já que a impugnação apresentada suspende a exigibilidade 
do crédito tributário, portanto indevida a restrição". Informam que "as reclamações e os 
recursos podem, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo, 
suspender a exigibilidade do crédito tributário conforme disposto no artigo 151, III, do 
CTN". Sustentam que "além de o lançamento ser totalmente nulo, posto que não atende 
aos requisitos legais, devendo ser julgado nulo ab initio por insegurança na determinação 
de infração, deve der suspensa a exigibilidade do crédito tributário, bem como restrição 
junto à Receita Federal". Ao final, requerem a suspensão da exigibilidade do crédito 
tributário, nos termos do artigo 156 do CTN, até findo o processo, com a consequente 
suspensão das restrições junto a Receita e Órgãos de proteção ao crédito.  

 
 

V O T O 
 
 
Conforme informa a nota explicativa, fls. 357 em diante, a 

empresa enquadrada no SIMPLES NACIONAL obriga-se à escrituração do livro caixa, 
conquanto optou por adotar o livro diário e o livro razão, em substituição ao livro caixa, 
para sua escrituração contábil, utilizando o Caixa Geral para o registro da receita e 
despesa no período. 

 
Foi verificado pela fiscalização que a empresa não efetuou a 

escrituração da movimentação financeira, na integralidade.  
 
Após certificar a existência de duas contas bancárias, assim 

resume o revisor: “De fato, o que se configura é a liquidação de obrigações da entidade 
para com terceiros sem registro (DESEMBOLSOS NÃO CONTABILIZADS), e a 
contrapartida contábil a débito de Caixa proporciona o suprimento indevido de 
disponibilidades.” 

 
Prossegue com explanação de toda a irregularidade apurada, 

indicando, no auto de infração, a disposição legal e penalidade aplicada. 
 
A simples menção do processo capa branca na descrição do 

fato não traz confusão, observando que pode ser desprezado para efeito da apuração da 



 

infração, observando que o outro número se refere ao próprio auto de infração do 
SIMPLES NACIONAL. 

 
Rejeitada a preliminar de cerceamento ao direito de defesa. 
 
Como verá em questão meritória há sim fato gerador, ainda que 

por presunção legal, como bem está indicado no enquadramento legal às fls. 8, havendo 
perfeita subsunção do fato à norma. 

 
Com a solicitação, via resolução, da diligência ficou melhor 

explicada a infração cometida, especialmente transcrita no relatório, de maneira a arredar 
a preliminar de insegurança na determinação da infração. 

 
Quanto ao mérito, inicialmente é importante tomar por 

fundamentação o que consta em nota explicativa, fls. 357/375, especialmente o tópico 
“das irregularidades encontradas”, assim: 

 
“.... Sendo assim, constata-se que, ao apresentar os livros 
fiscais/contábeis e demais documentos, para atendimento da 
referida Notificação Fiscal N. 004/2015, (conforme protocolos de 
recebimento de documentos), o contribuinte deixou de atender 
ao item 05, ou seja, não apresentou os extratos bancários de 
suas movimentações financeiras, na sua integralidade. 
 
Analisando seus livros contáveis, pode constatar-se que a 
entidade fiscalizada não efetuou a escrituração de suas 
movimentações financeiras, na integralidade, realizadas através 
de contas bancárias mantidas junto a instituições bancárias, 
bem como efetuou “SUPRIMENTOS INDEVIDOS NA CONTA 
CAIXA”. 
 
.... 
 
No caso em questão, verificamos os procedimentos de análises 
dos documentos fiscais e contábeis que dão suporte à 
escrituração contábil da empresa, bem como dos extratos 
bancários (mencionados acima), e os respectivos lançamentos 
contábeis, que a empresa utilizou-se reiteradamente durante os 
períodos fiscalizados, do artifício denominado “desembolsos 
não contabilizados”. 
 
Após indicar alguns lançamentos realizados pelo sujeito 

passivo, assim pontua a autoridade fiscal: 
 
“Resta constatado, dessa forma, o suprimento indevido de 
Caixa pela inexistência de lançamentos a crédito de Caixa, nos 
mesmos valores dos documentos compensados, para re-
equilíbrio dos saldos de suas contas de disponibilidades, já que 
os referidos cheques compensados/ transferências/ outros, 
tiveram como destino de seus numerários outra conta corrente 
bancária e não Caixa. De fato, o que se configura é a liquidação 
de obrigações da entidade para com terceiros sem registro 
(DESEMBOLSOS NÃO CONTABILIZADOS), e a contrapartida 



 

contábil a débito de Caixa proporciona o suprimento indevido de 
disponibilidades. 
 
Como ficou demonstrado, o pagamento de despesas/ 
obrigações, conforme exemplos acima, não reduziu o saldo do 
Disponível. A entidade, nestes casos, as liquida mantendo 
intacto o saldo das disponibilidades uma vez que não há 
lançamento a débito das contas referentes a tais 
despesas/obrigações, mas sim contrapartida contábil a débito 
de Caixa o que proporciona o suprimento indevido de 
disponibilidades. 
 
E mais, ainda é informado nesse documento que foi notificado o 

sujeito passivo a apresentar os comprovantes dos lançamentos efetuados a débito nas 
contas bancárias, considerados como desembolsos não contabilizados e suprimentos 
indevidos de Caixa, porém transcorrido o prazo, não atendeu ao solicitado. 

 
Tudo isso e mais o que trouxe o revisor a título de 

esclarecimento do valor lançado, fls. 410/418, confirma-se o crédito tributário. 
 
A fundamentação legal insere no que dispõe o art. 25, § 1º, 

incisos III e VII da Lei n° 11.651/91, aplicada à empresa optante do Simples Nacional, nos 
termos do art. 34 da LC 123/06: 

 

Art. 25. [...] 

[...] 

§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada 
não registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, 
correspondente: 

[...] 

III - ao suprimento de caixa sem a devida comprovação de sua 
origem, inclusive fornecido à empresa por administrador, sócio, 
titular da firma individual, acionista controlador da companhia, 
ou por terceiros, se a efetividade da entrega e a origem dos 
recursos não forem satisfatoriamente demonstrados; 

................. 

VII - ao saldo das disponibilidades existentes ou das constantes 
do balanço da empresa que exceder ao saldo reconstituído, na 
mesma data; 

 

Assim, surgida a presunção legal de que o suprimento e o saldo 
credor apurado foram realizados com recursos oriundos de vendas tributadas não 
registradas, cabe ao sujeito passivo comprovar, no processo contencioso fiscal, o 
contrário, porém não implementou tal medida. Aliás, precisamente quanto ao mérito não 
houve contestação específica no sentido de que o caixa foi devidamente suprido ou que a 
despesa foi contabilizada, ou ao menos, algum erro na auditoria. 

Quanto ao caráter confiscatório da multa aplicada, esclareça-se que 
tal penalidade está prevista em lei estadual, restando a essa Casa apenas confirma-la, 
pois é a específica ao ilícito. Demais questões podem ser resolvidas junto aos Poderes 
Legislativo ou Judiciário. 



 

A competência atribuída ao CAT, nos termos dos arts. 3°, I e 6°. I, § 
4º da Lei n° 16.469/09, é verificar a legalidade do lançamento, enquanto procedimento 
administrativo e não de examinar a validade das normas nas quais esse procedimento de 
sustenta. Veja-se: 

 

Art. 3º O Processo Administrativo Tributário compreende: 

I - o Processo Contencioso Fiscal, para o controle da legalidade 
do lançamento; 

[...] 

Art. 6º Compete ao Conselho Administrativo Tributário -CAT- 
apreciar: 

I - o Processo Contencioso Fiscal; 

[...] 

§ 4º Não pode haver decisões que impliquem apreciação ou 
declaração de inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato 
normativo expedido pela Administração Tributária.[...] 

 
Assiste razão ao sujeito passivo quanto à suspensão da 

exigibilidade do crédito tributário, o que se dá prontamente, não sendo matéria pertinente 
ao lançamento, em si, o que se espera já ter sido revolvida. 

 
Posto isso, voto conhecendo da impugnação em segunda 

instância, negando provimento para considerar procedente o crédito tributário, antes 
rejeitando as preliminares de insegurança na determinação da infração e cerceamento ao 
direito de defesa. 

 
 
 

Sala das sessões, em 06 de junho de 2016. 
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Matéria: Auditoria da conta caixa (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00910/16 
 
Autora do Voto Vencedor: Conselheira Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Auditoria das 
disponibilidades. Omissão de saída de mercadoria tributada.  
 
 
EXCLUSÃO DO SOLIDÁRIO 
 
O sócio administrador é solidariamente responsável com o 
contribuinte pelo pagamento do imposto devido, nos termos do 
art. 45, inciso XII, da Lei 11.651/91. 
 
 
MÉRITO 
 
 
Presume-se decorrente de operação de saída de mercadoria 
tributada não registrada no livro respectivo, o valor apurado, em 
auditoria da conta caixa, correspondente ao suprimento 
indevido e saldo credor. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 20 de junho de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Alcedino Gomes Barbosa, Marlene 
Maria da Silva Ruguê Bernardes, Gilmar Rodrigues de Almeida e Washington Luis Freire 
de Oliveira. Vencido o Conselheiro José Luiz Rosa que votou pela improcedência da 
inicial. Também por maioria de votos, não acatar a preliminar de exclusão da lide do 
sujeito passivo solidário WEMERSON RIBEIRO DE SOUZA, arguida pelo Relator. Foram 
vencedores os Conselheiros Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Gilmar Rodrigues 
de Almeida e Washington Luis Freire de Oliveira. Vencidos os Conselheiros Alcedino 
Gomes Barbosa e José Luiz Rosa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

 
Foi realizada auditoria das disponibilidades e verificada 

irregularidade caracterizada, por presunção, como venda de mercadoria tributada sem 
nota fiscal, referente ao exercício de 2010, caracterizado por suprimento indevido de 
caixa e saldo credor. 

 
Os dispositivos infringidos estão descritos no auto de infração. 

Propõe-se a penalidade presente no art.44, I, §1°; da Lei 9430/1996 com redação da Lei 
11.488/07. 

 
É indicado como sujeito passivo coobrigado Wermerson Ribeiro 

de Souza, nos termos do art.45, XII da Lei 11.651/91. 
 



 

O contribuinte e solidário, fls. 474/475 e 491, impugnam o 
lançamento, contudo, após determinação de diligência, o julgador singular considera 
procedente o crédito tributário. 

 
Em recurso interposto, peça conjunta, os sujeitos passivos 

alegam que nem toda a movimentação do exercício fiscalizado refere-se a venda de 
mercadoria sem nota fiscal, mas em parte “proveniente do recebimento de contas em 
razão do convenio COBAM de nº 000056692, sendo que tais valores ficavam depositados 
provisoriamente na conta corrente da impugnante e posteriormente eram transferidos para 
a empresa conveniada.” 

 
Pede a reforma da decisão singular considerando improcedente 

o lançamento, reclamando da dificuldade de se manter em atividade tendo que arcar com 
tamanha obrigação. 

 
 

V O T O 
 
 
Num primeiro momento é importante salientar que a maioria dos 

autos de infração mencionados pelo autuante, fls 04-A, já foram quitados, restando 
apenas 3, sendo dois julgados nesta oportunidade e o de número 4 0112045 894 68 em 
julgamento com Pedido de Revisão Extraordinário, referente ao exercício de 2011.  

 
Ressaltamos que, tratando-se de processo com Pedido de 

Revisão Extraordinário, referente ao exercício de 2011, portanto crédito tributário posterior 
aos ora em julgamento, não carece de apensamento para julgamento em conjunto ou 
tramitação em conjunto, conforme requereu o autuante, fls. 04-A, pois a repercussão, caso 
houvesse, nestes, é que estenderia àquele. 

 
A matéria no tocante ao mérito, haja a única preliminar referir-se 

à exclusão do solidário, arguida pelo relator, tem contestação inconsistente por parte dos 
recorrentes, levando em consideração a auditoria das disponibilidades – suprimentos 
indevidos – fls. 15/17, bem como a reconstituição mensal do saldo final, fls. 18. 

 
Ainda, muito bem esclareceu o revisor, em seu relatório às fls. 

496 em diante, tomada como fundamentação, porém com especial destaque no que 
concerne aos documentos apresentados pelo sujeito passivo em relação à pessoa de 
Frederico, reclamado, pelos recorrentes, não pronunciado pelo Ilustre Julgador Singular. 
Vejamos o que diz o Ilustre Revisor: 

 
“Ocorre que as documentações apresentadas pelo contribuinte 
apenas corroboram os lançamentos constantes do Auto de 
Infração, uma vez que apenas demonstram as transferências 
“on line” realizadas através da conta corrente 22.980-6 da 
Agência 0350-6 do Banco do Brasil S.A em favor da pessoa de 
Frederico Gonçalves Silva, no intuito de saldar obrigações 
contraídas com o mesmo. Dessa forma, os lançamentos 
contábeis que deveriam ter sido realizados pelo contribuinte no 
Livro Diário... em que fosse creditada a conta CAIXA e debitada 
uma conta referente a obrigação assumida para o senhor 
Frederico”, não aconteceu, conforme detalhamento às fls. 
47/48. 



 

 
........ 
 
“Dessa forma, o contribuinte em sua contabilidade, em vez de 
registrar o pagamento das obrigações contraídas com o senhor 
Frederico Gonçalves Silva, apenas transferiu numerários da 
conta BANCOS para a conta CAIXA, sem que houvessem 
lançamentos posteriores creditando a conta CAIXA e debitando 
uma conta referente a obrigação assumida para com Frederico 
Gonçalves Silva, o que demonstra que a conta CAIXA não foi 
utilizada como conta “TRANSITÓRIA” ou “DE PASSAGEM”, 
mas tão somente foi suprida de forma indevida, uma vez que 
foram debitados valores, na referida conta, que com toda 
certeza não tiveram circulação na mesma, pois correspondem a 
meras operações de transferências bancárias realizadas para 
saldar obrigações assumidas com o senhor Frederico.”  
 
O revisor traz uma minudente descrição de todo o procedimento 

adotado pelo contribuinte, consistente no suprimento indevido do Caixa, assim: 
 
“Portanto, em momento algum o contribuinte 
demonstrou/apontou onde estão no Livro Diário os lançamentos 
contendo as saídas de valores da conta CAIXA em valores 
iguais aos das transferências realizadas, uma vez que tais 
operações se referem à pagamentos de obrigações, mas os 
registros contábeis das mesmas foram realizados transferindo 
valores do “BANCO” para o “CAIXA”, sem, contudo, existir os 
lançamentos respectivos transferindo valores do “CAIXA” para o 
pagamento das obrigações contraídas, o que desqualifica a 
ideia de utilização da conta “CAIXA” como “conta de 
passagem”, mas, por sua vez, configura suprimento indevido da 
referida conta. 
 
Todavia, o que se discute não é o tipo de obrigação contraída 
junto ao senhor FREDERICO GONÇALVES SILVA (se é 
empréstimo ou qualquer outra obrigação contraída), mas sim a 
contabilização do pagamento de tais obrigações, as quais se 
deram através de transferências “on line”, uma vez que os 
pagamentos contabilizados debitam a conta “CAIXA” e creditam 
a conta “BANCO DO BRASIL S/A”. Assim, o que deveria ser 
demonstrado pelo contribuinte é a existência de lançamentos 
em valores e datas idênticos aos supracitados lançamentos, 
onde a conta “CAIXA” fosse creditada em contrapartida das 
obrigações pagas, o que, em momento algum, foi demonstrado 
na impugnação apresentada pelo contribuinte.” 
 
A argumentação então apresentada no recurso interposto, o 

que se tem por mera alegação, haja vista a absoluta falta de prova, também não enseja 
sequer dúvida que precisasse esclarecimento, via resolução, dada a provisoriedade do 
valor em sua conta corrente, pois haveria o repasse posterior ao conveniado, destacando 
que a análise mais aprofundada da lide no sentido da necessidade de alguma outra 
diligência foi o motivo do pedido de vista. 

 



 

Cumpre ressaltar que a Auditoria das Disponibilidades encontra 
disciplinada pelo Manual de Auditoria, Roteiro 06, instituído pela IS 10/93-DFIS. Essa 
auditoria consiste na verificação da regularidade das contas do subgrupo disponível do 
ativo circulante, por meio da análise e reconstituição dos lançamentos contábeis próprias, 
objetivando apurar anomalias no movimento de numerário, que se verificam na ocorrência 
de saldos credores, suprimentos indevidos e saldo das disponibilidades existentes ou 
constante na contabilidade maior que o reconstituído pelo fisco, fatos que presumem, 
relativamente, falta de registro de operações tributadas, com a consequente sonegação do 
imposto. 

 
A fundamentação legal do lançamento se insere no que dispõe 

o art. 25, § 1º, incisos III e VII da Lei n° 11.651/91, aplicada à empresa optante do Simples 
Nacional, nos termos do art. 34 da LC 123/06: 

 

Art. 25. [...] 

[...] 

§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada 
não registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, 
correspondente: 

.................... 

III - ao suprimento de caixa sem a devida comprovação de sua 
origem, inclusive fornecido à empresa por administrador, sócio, 
titular da firma individual, acionista controlador da companhia, 
ou por terceiros, se a efetividade da entrega e a origem dos 
recursos não forem satisfatoriamente demonstrados; 

................. 

VII - ao saldo das disponibilidades existentes ou das constantes 
do balanço da empresa que exceder ao saldo reconstituído, na 
mesma data; 

 

Assim, surgida a presunção legal de que o suprimento e o saldo 
credor apurado foram realizados com recursos oriundos de vendas tributadas não 
registradas, cabe ao sujeito passivo comprovar, no processo contencioso fiscal, o 
contrário, porém não implementou tal medida.  

Observa-se, ainda, pela instrução processual, que todo 
procedimento de lançamento obedeceu a legislação do SIMPLES NACIONAL, atentando 
pela proporcionalidade prevista no § 2º do art. 25 da Lei 11.651/91. 

 
A condição de sócio administrador do Sr. Wemerson Ribeiro de 

Souza, segundo cláusula 2ª da Terceira alteração contratual, fls. 476, faz com que 
responda pelo crédito tributário, por força do art. 45, inciso XII, da Lei 11.651/91 - CTE, 
senão vejamos: 

 

Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do 
imposto devido na operação ou prestação as pessoas que 
tenham interesse comum na situação que constitua o fato 
gerador da obrigação principal, especialmente: 

...... 

XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os 
diretores, gerentes, administradores ou representantes da 



 

pessoa jurídica, relativamente à operação ou prestação 
decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão 
de que forem responsáveis; 
 
Vê tratar-se de uma sujeição passiva solidária decorrente de lei 

específica aplicável ao caso concreto, observando que constatando infração fiscal é o 
administrador por ela responsável, pois a pessoa jurídica pensa e age por meio dele. As 
decisões da empresa, pessoa destituída de vontade própria, se personificam na pessoa do 
administrador. 

 
As decisões dos Tribunais Superiores até o presente momento 

estão consolidadas apenas, quanto à exclusão do solidário, nas situações em que há 
simples inadimplemento por parte do contribuinte, não caracterizado por infração legal ou 
questão de alta indagação jurídica, o que não é o caso destes autos. 

 
Vê tratar-se de uma sujeição passiva solidária decorrente de lei 

específica aplicável ao caso concreto, fundada pelo Código Tributário Nacional. 
 
Desse modo, é mantido na sujeição passiva o solidário arrolado 

às fls. 04 dos autos. 
 
Por último, embora lamentável a possível situação financeira, 

conforme alegado, inclusive considerando que já arcou com a maioria da dívida tributária, 
pagando os demais autos de infração, mas todo o lançamento foi elaborado relevando a 
efetiva carga, segundo SIMPLES NACIONAL, ressaltando que a responsabilidade pela 
infração independe da intenção do agente. 

 
Posto isso, voto conhecendo do recurso voluntário, negando 

provimento para considerar procedente o crédito tributário, antes rejeitando a exclusão do 
solidário da sujeição passiva. 

 
 
 

Sala das sessões, em 24 de junho de 2016. 
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Matéria: Auditoria da conta caixa (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00911/16 
 
Autora do Voto Vencedor: Conselheira Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes 
 
Autor do Voto Vencido: Conselheiro Alcedino Gomes Barbosa 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Auditoria das 
disponibilidades. Omissão de saída de mercadoria tributada.  
 
 
EXCLUSÃO DO SOLIDÁRIO 
 
O sócio administrador é solidariamente responsável com o 
contribuinte pelo pagamento do imposto devido, nos termos do 
art. 45, inciso XII, da Lei 11.651/91. 
 
 
MÉRITO 
 
 
Presume-se decorrente de operação de saída de mercadoria 
tributada não registrada no livro respectivo, o valor apurado, em 
auditoria da conta caixa, correspondente ao suprimento 
indevido e saldo credor. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 20 de junho de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Alcedino Gomes Barbosa, Marlene 
Maria da Silva Ruguê Bernardes, Gilmar Rodrigues de Almeida e Washington Luis Freire 
de Oliveira. Vencido o Conselheiro José Luiz Rosa que votou pela improcedência da 
inicial. Também por maioria de votos, não acatar a preliminar de exclusão da lide do 
sujeito passivo solidário WEMERSON RIBEIRO DE SOUZA, arguida pelo Relator. Foram 
vencedores os Conselheiros Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Gilmar Rodrigues 
de Almeida e Washington Luis Freire de Oliveira. Vencidos os Conselheiros Alcedino 
Gomes Barbosa e José Luiz Rosa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

 
Foi realizada auditoria das disponibilidades e verificada 

irregularidade caracterizada, por presunção, como venda de mercadoria tributada sem 
nota fiscal, referente ao exercício de 2009, caracterizado por suprimento indevido de 
caixa e saldo credor. 

 
Os dispositivos infringidos estão descritos no auto de infração. 

Propõe-se a penalidade presente no art.44, I, §1°; da Lei 9430/1996 com redação da Lei 
11.488/07. 

 



 

É indicado como sujeito passivo coobrigado Wermerson Ribeiro 
de Souza, nos termos do art.45, XII da Lei 11.651/91. 

 
O contribuinte e solidário foram intimados em primeira instância, 

contudo não impugnaram o lançamento, sendo lavrado o termo de revelia, fls. 380. 
 
Em segunda instância, peça conjunta, os sujeitos passivos, 

após serem intimados, alegam que nem toda a movimentação do exercício fiscalizado 
refere-se a venda de mercadoria sem nota fiscal, mas em parte “refere-se a valores 
creditados na conta da empresa descrita acima, provenientes do recebimento da venda de 
uma casa residencial no ao de 2008, sendo que tais valores ficaram depositados 
provisoriamente na conta corrente da impugnante e posteriormente esse montante fora 
utilizado para construção de uma nova casa, a qual também foi vendida, conforme consta 
em Escritura Pública de Compra e Venda anexa.” 

 
Pede a reforma da decisão singular considerando improcedente 

o lançamento, reclamando da dificuldade de se manter em atividade tendo que arcar com 
tamanha obrigação. 

 
 

V O T O 
 
 
Num primeiro momento é importante salientar que a maioria dos 

autos de infração mencionados pelo autuante, fls 04-A, já foram quitados, restando 
apenas 3, sendo dois julgados nesta oportunidade e o de número 4 0112045 894 68 em 
julgamento com Pedido de Revisão Extraordinário, referente ao exercício de 2011.  

 
Ressaltamos que, tratando-se de processo com Pedido de 

Revisão Extraordinário, referente ao exercício de 2011, portanto crédito tributário posterior 
aos ora em julgamento, não carece de apensamento para julgamento em conjunto ou 
tramitação em conjunto, conforme requereu o autuante, fls. 04-A, pois a repercussão, caso 
houvesse, nestes, é que estenderia àquele. 

 
A matéria no tocante ao mérito, haja a única preliminar referir-se 

à exclusão do solidário, arguida pelo relator, tem contestação inconsistente por parte dos 
recorrentes, levando em consideração a auditoria das disponibilidades – suprimentos 
indevidos, bem como a reconstituição mensal do saldo final. 

 
Ainda, muito bem esclareceu o revisor, em seu relatório às fls. 

496 em diante, do processo 4 0112045 900 40, tomada como fundamentação do presente, 
pois também resolve o fato ora controvertido. 

 
Todo o lançamento decorre da documentação apresentada pelo 

sujeito passivo, dando conta da transferência on line realizada por meio de contas 
correntes da empresa, fls 33 em diante, em favor de favorecidos, no intuito de saldar 
obrigação contraída com os mesmos. Portanto, o lançamento contábil que deveria ter sido 
realizado no livro diário, creditando a conta CAIXA e debitando uma conta referente a 
obrigação assumida para o favorecido. 

  
O procedimento adotado pelo contribuinte, na contabilidade, 

consistiu na transferência do numerário da conta BANCO para conta CAIXA, sem posterior 
registro creditando a conta CAIXA e debitando a conta referente à obrigação assumida, ou 



 

seja, trata de injeção de recursos no CAIXA sem circulação na mesma, sendo tão somente 
suprimento de forma indevida. 

 
Assim, a impugnação eficaz seria a comprovação, no livro 

diário, dos lançamentos em valores e datas idênticos às transferências realizadas, onde a 
conta CAIXA fosse creditada em contrapartida das obrigações pagas, o que não se 
desincumbiu o impugnante. 

 
A argumentação então apresentada em impugnação, o que se 

tem por mera alegação, haja vista a absoluta falta de prova, também não enseja sequer 
dúvida que precisasse esclarecimento, via resolução, dada a provisoriedade do valor em 
sua conta corrente, pois eventualmente haveria o ingresso de receita com posterior 
repasse na construção da nova casa, o que em termos financeiros a operação se anularia, 
destacando que o motivo do pedido de vista foi para melhor a análise da lide no sentido da 
necessidade de alguma outra diligência. 

 
Cumpre ressaltar que a Auditoria das Disponibilidades encontra 

disciplinada pelo Manual de Auditoria, Roteiro 06, instituído pela IS 10/93-DFIS. Essa 
auditoria consiste na verificação da regularidade das contas do subgrupo disponível do 
ativo circulante, por meio da análise e reconstituição dos lançamentos contábeis próprias, 
objetivando apurar anomalias no movimento de numerário, que se verificam na ocorrência 
de saldos credores, suprimentos indevidos e saldo das disponibilidades existentes ou 
constante na contabilidade maior que o reconstituído pelo fisco, fatos que presumem, 
relativamente, falta de registro de operações tributadas, com a consequente sonegação do 
imposto. 

 
A fundamentação legal do lançamento se insere no que dispõe 

o art. 25, § 1º, incisos III e VII da Lei n° 11.651/91, aplicada à empresa optante do Simples 
Nacional, nos termos do art. 34 da LC 123/06: 

 

Art. 25. [...] 

[...] 

§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada 
não registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, 
correspondente: 

[...] 

III - ao suprimento de caixa sem a devida comprovação de sua 
origem, inclusive fornecido à empresa por administrador, sócio, 
titular da firma individual, acionista controlador da companhia, 
ou por terceiros, se a efetividade da entrega e a origem dos 
recursos não forem satisfatoriamente demonstrados; 

................. 

VII - ao saldo das disponibilidades existentes ou das constantes 
do balanço da empresa que exceder ao saldo reconstituído, na 
mesma data; 

 

Assim, surgida a presunção legal de que o suprimento e o saldo 
credor apurado foram realizados com recursos oriundos de vendas tributadas não 
registradas, cabe ao sujeito passivo comprovar, no processo contencioso fiscal, o 
contrário, porém não implementou tal medida.  



 

Observa-se, ainda, pela instrução processual, que todo 
procedimento de lançamento obedeceu a legislação do SIMPLES NACIONAL, atentando 
pela proporcionalidade prevista no § 2º do art. 25 da Lei 11.651/91. 

 
A condição de sócio administrador do Sr. Wemerson Ribeiro de 

Souza, segundo cláusula 2ª da Terceira alteração contratual, fls. 476, faz com que 
responda pelo crédito tributário, por força do art. 45, inciso XII, da Lei 11.651/91 - CTE, 
senão vejamos: 

 

Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do 
imposto devido na operação ou prestação as pessoas que 
tenham interesse comum na situação que constitua o fato 
gerador da obrigação principal, especialmente: 

[...] 

XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os 
diretores, gerentes, administradores ou representantes da 
pessoa jurídica, relativamente à operação ou prestação 
decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão 
de que forem responsáveis; 
 
Vê tratar-se de uma sujeição passiva solidária decorrente de lei 

específica aplicável ao caso concreto, observando que constatando infração fiscal é o 
administrador por ela responsável, pois a pessoa jurídica pensa e age por meio dele. As 
decisões da empresa, pessoa destituída de vontade própria, se personificam na pessoa do 
administrador. 

 
A jurisprudência dos Tribunais Superiores até o presente 

momento está consolidada apenas, quanto à exclusão do solidário, nas situações em que 
há simples inadimplemento por parte do contribuinte, não caracterizado por infração legal 
ou questão de alta indagação jurídica, o que não é o caso destes autos. 

 
Trata-se de uma sujeição passiva solidária decorrente de lei 

específica aplicável ao caso concreto, fundada pelo Código Tributário Nacional. 
 
Desse modo, é mantido na sujeição passiva o solidário arrolado 

às fls. 04 dos autos. 
 
Por último, embora lamentável a possível situação financeira, 

conforme alegado, inclusive considerando que já arcou com a maioria da dívida tributária, 
pagando os demais autos de infração, mas todo o lançamento foi elaborado relevando a 
efetiva carga, segundo SIMPLES NACIONAL, ressaltando que a responsabilidade pela 
infração independe da intenção do agente. 

 
Posto isso, voto conhecendo da impugnação em segunda 

instância, negando provimento para considerar procedente o crédito tributário, após 
rejeitando a exclusão do solidário da sujeição passiva. 

 
 
 

Sala das sessões, em 24 de junho de 2016. 
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Matéria: Auditoria da conta caixa (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00932/16 
 
Relator: Conselheiro José Luiz Rosa 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade do auto de 
infração. Insegurança na determinação da infração e 
cerceamento do direito de defesa. Rejeitadas. ICMS. Obrigação 
principal. Omissão de registro de operação de saída de 
mercadorias não tributadas. Procedência parcial. 
 
1. Inocorrendo nos autos quaisquer das hipóteses de nulidade 
previstas no artigo 20 da Lei nº 16.464/09, mister se faz rejeitar 
as preliminares de nulidade arguidas pelo sujeito passivo; 
 
2. Quando o sujeito passivo não conseguir, de forma integral, 
carrear para os autos provas que descaracterizem o fato 
determinante da formalização do lançamento, o mesmo deverá 
ser parcialmente mantido. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de maio de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por 
insegurança na determinação da infração e a segunda, por cerceamento do direito de 
defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros José Luiz Rosa, Washington Luis 
Freire de Oliveira, Alcedino Gomes Barbosa, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes e 
Gilmar Rodrigues de Almeida. Quanto ao mérito, também por votação unânime ,conhecer 
da impugnação, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de 
infração no valor de R$ 96.173,07 (noventa e seis mil, cento e setenta e três reais e sete 
centavos), conforme demonstrativo de fl. 156. Participaram do julgamento os Conselheiros 
José Luiz Rosa, Washington Luis Freire de Oliveira, Alcedino Gomes Barbosa, Marlene 
Maria da Silva Ruguê Bernardes e Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração credor escriturado em montante superior 
ao apurado na conta Caixa gráfica geral no final do que o sujeito passivo omitiu registro de 
operação de saída tributada no regime do Simples Nacional, no período 01/01/2012 a 
31/12/2012, na importância de R$ 2.797.987,87, caracterizado pela existência de saldo 
exercício analisado e aos desembolsos não contabilizados apurados na presente Auditoria 
das Disponibilidades. Em consequência, deverá pagar o imposto omitido, mais acréscimos 
legais. 

 
A infração relatada abriga-se na disposição dos artigos 34 da Lei 

Complementar nº 123/06; 25, §1º, incisos I e VII e 64 da Lei nº 11.651/91, combinado com 
os artigos 16, 25, inciso I, 57 e 63 da Resolução CGSN nº 94/11. A penalidade proposta 
para o ilícito fiscal descrito é do artigo 44, inciso I, § 1º, da Lei nº 9.430/1996 com a 
redação conferida pela Lei nº 11.488/2007. 

 
O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 04/116.  
 



 

Intimado às fls. 117/118, o sujeito passivo quedou-se inerte, dando 
azo à lavratura do Termo de Revelia de fls. 119. 

 
Novamente intimado em Segunda Instância (fls. 121/123), o sujeito 

passivo ingressa com Impugnação às fls. 126/132, alegando que a movimentação 
financeira não pode induzir a idéia de ocorrência de fato gerador do ICMS tal como estão 
propondo as autoridades fiscais, pois isto é transferir ao contribuinte o dever de comprovar 
a não ocorrência do fato gerador, quando na verdade esse ônus é do Estado. No mérito, 
argui ser indevida a autuação. Afirma que anexou aos autos documentos com as 
respectivas declarações onde constam alguns empréstimos que justificam a retirada e o 
reingresso do numerário na conta bancária. Finaliza, requerendo que seja declarada a 
improcedência do presente auto de infração.  

 
Por meio da Resolução de fls. 140/142, a Terceira Câmara deste 

Conselho determinou o encaminhamento dos autos ao SEPRO para que sejam adotadas 
as providências de fls. 141/142. 

 
Intimado do teor da diligência (fls. 143), o sujeito passivo quedou-se 

inerte. 
 
Nos termos da Resolução de fls. 145/147, o julgamento foi convertido 

em diligência à Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia a fim de que um dos 
autores do procedimento adote as seguintes providências: 1) Elaborar novos 
demonstrativos indicando os valores mensais dos desembolsos não contabilizados 
constante da planilha de fls. 16, promovendo, dessa forma, a reconstituição mensal do 
saldo das disponibilidades, bem como as eventuais omissões de saídas mensais; 2) 
Elaborar novo Detalhamento do Crédito Tributário em substituição ao constante do Anexo 
Estruturado de fls. 03; 

 
Em resposta (fls. 157), a autoridade fiscal encaminhou em conjunto, 

os relatórios da auditoria referentes as mercadorias sujeitas à substituição tributária. 
 
Devidamente intimado (fls. 159), o sujeito passivo não se manifesta.  
 
A Segunda Câmara deste Conselho, por meio da Resolução de fls. 

162 determinou a retirada do presente processo de pauta e em seguida, o 
encaminhamento à SEGE, para que seja pautado para julgamento juntamente com o 
processo nº 4011402721710, no qual estão inseridos os demonstrativos de auditoria e 
demais documentos comprobatórios da ocorrência dos fatos narrados no presente 
processo. 

 
É o Relatório. 
 
 
 

VOTO 
 
Em uma criteriosa análise de todo o processo, entendo, inicialmente, 

que não há que se falar em nulidade do lançamento por insegurança na determinação da 
infração, uma vez que o tipo tributário encontra-se descrito de forma clara, inclusive com a 
adequada sanção imposta, tendo o auto de infração sido lavrado por autoridade 
administrativa competente. Enfim, todos os requisitos determinados pelo artigo 142 do 
Código Tributário Nacional – CTN foram, plenamente, observados. 



 

 
Já com relação à preliminar de nulidade do auto de infração por 

cerceamento do direito de defesa, arguida pela autuada, manifesto-me também pela sua 
rejeição, tendo em vista que o sujeito passivo foi legalmente comunicado em todas as 
fases do processo para exercer sua oposição, o que significa que teve a exata 
compreensão da acusação. 

 
No tocante ao mérito, considero que o feito deve prosperar em parte. 

Ao compulsar os autos, verifico que na documentação contábil, fiscal e nos extratos 
bancários pertencentes a empresa autuada, a fiscalização identificou algumas 
irregularidades durante o Exercício de 2012. A análise constatou uma grande quantidade 
de desembolsos não contabilizados de titularidade da empresa Comercial Ferreira e 
Damascena Ltda, gerando dessa forma omissões de lançamentos a crédito no grupo 
disponibilidades. 

 
A empresa em 2012 estava enquadrada no regime do Simples 

Nacional, cuja sistemática de apuração dos impostos é determinada pela receita bruta 
mensal obtida, e fez a opção para apuração pelo regime de Caixa. 

 
Ademais, o contribuinte não comercializa produtos com isenção, no 

entanto, algumas entradas foram sujeitas a substituição tributária, pois se tratavam de 
veículos automotores. Para isso, foi calculada a proporcionalidade das entradas com 
mercadorias que apresentaram o total de 43,32%, para as mercadorias sujeitas a 
substituição tributária, conforme demonstrativo em anexo. 

 
O processo foi submetido à apreciação pela Terceira Câmara deste 

Conselho e esta, por meio da Resolução nº 072/2015, converteu o julgamento em 
diligência.  

 
Em atendimento a Resolução supra, o autor do procedimento fiscal 

juntou aos autos o documento de fls. 156, onde os valores declarados e pagos de ICMS 
pelo contribuinte no PGDAS referente aos meses de julho e dezembro de 2012 foram 
deduzidos dos valores autuados, sendo que o valor do ICMS que era de R$ 111.942,15 
passou para a importância de R$ 96.173,07.  

 
Diante do exposto, voto em uníssono com meus pares, para rejeitar 

as preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por 
insegurança na determinação da infração e a segunda, por cerceamento do direito de 
defesa. Quanto ao mérito, conheço da impugnação, dou-lhe parcial provimento para 
considerar procedente em parte o auto de infração no valor de R$ 96.173,07 (noventa e 
seis mil, cento e setenta e três reais e sete centavos), conforme demonstrativo de fls. 156. 

 
 
 

Sala das sessões, em 27 de junho de 2016. 
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Matéria: Auditoria da conta caixa (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01037/16 
 
Relator: Conselheiro Heli José da Silva 
 

 
EMENTA: I - NULIDADES: Preliminares de nulidade da peça 
básica, arguidas pelo autuado, por: (i) incompetência funcional 
da autoridade lançadora; (ii) insegurança na determinação da 
infração. Rejeitadas. 
 
1. Encontrando-se consignado nos levantamentos, bem como 
no auto de infração, que os trabalhos foram realizados por 
Auditor Fiscal da Receita Estadual – AFRE, possuidor de 
competência para a atividade de fiscalização, nos termos do 
artigo 4º, da Lei nº 13.266/98, não há que se falar em 
incompetência funcional; 
 
2. Não é passível de nulidade o lançamento que contenha os 
elementos indispensáveis para determinar com segurança a 
infração denunciada e identificar corretamente o infrator. (Artigo 
20, § 3.º, da Lei nº 16.469/09). 
 
II – SOLIDARIEDADE: Preliminar de exclusão dos solidários da 
lide. Rejeitada. Decisão não unânime. 
 
1. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham 
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal, especialmente: com o contribuinte, os 
acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervierem ou pela omissão de que forem 
responsáveis. Ainda: com o contribuinte ou substituto tributário, 
a pessoa que por seus atos ou omissões concorra para a prática 
de infração à legislação tributária. (Artigo 45, incisos XII e XIII, 
do CTE). 
 
III - ICMS. Obrigação tributária principal. Omissão de registro de 
saídas de mercadorias tributadas. Auditoria das 
Disponibilidades. Suprimentos Indevidos. Procedência parcial. 
Decisão não unânime. 
 
1. Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada 
não registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, 
correspondente ao suprimento de caixa sem a devida 
comprovação de sua origem. (Artigo 25, § 1.º, inciso III, do CTE); 
 
2. A saída de mercadoria, a qualquer título, se desacobertada de 
documentação fiscal idônea, constitui infração à legislação 
tributária; 



 

 
3. A não apresentação, pelo contribuinte, de elementos com 
consistente relevância capazes de provocar a modificação do 
procedimento fiscal que motivou a formalização do lançamento, 
é impeditiva da alteração da pretensão fazendária. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 16 de maio de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por incompetência funcional 
da autoridade atuante. Participaram do julgamento os Conselheiros Heli José da Silva, 
Lidilone Polizeli Bento e Nivaldo José Mendes. E, por maioria de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Foram vencedores os Conselheiros Heli José da Silva e 
Lidilone Polizeli Bento. Vencido o Conselheiro Nivaldo José Mendes. Também,  por 
maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão dos solidário da lide, arguida,  pelo 
sujeito passivo, quanto a solidária Ephigênia Pereira  Cesílio Neta, e pelo Conselheiro 
Nivaldo José  Mendes, em relação ao solidário Dermicon Mendes  de Matos. Foram 
vencedores os Conselheiros Heli José da Silva e Lidilone Polizeli Bento. Vencido o 
Conselheiro Nivaldo José Mendes. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$  
106.848,61 (cento e seis mil, oitocentos e quarenta e oito reais e sessenta e um centavos), 
conforme  revisão ás folhas 326/341. Foram vencedores os Conselheiros Heli José da 
Silva e Lidilone Polizeli Bento. Vencido o Conselheiro Nivaldo José Mendes que votou pela 
improcedência do auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Extrai-se, da análise do presente processo, que o Fisco, em 1º de 
março de 2.011, consoante historiado na peça vestibular, acusa o sujeito passivo de ter 
omitido registro de saída de mercadorias tributadas no valor comercial de R$ 1.015.044,57 
(um milhão, quinze mil, quarenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos), referente ao 
exercício de 2.008, referente ao suprimento indevido nas contas representativas do 
disponível, conforme Auditoria das Disponibilidades, Notas Explicativas, Demonstrativos e 
demais documentos anexos. 

Em consequência, de acordo com a base de cálculo apurada em 
função da proporcionalidade de comercialização das mercadorias tributadas, nos termos 
do artigo 25, § 2º, do Código Tributário Estadual – CTE, deverá pagar o ICMS na 
importância original de R$ 121.805,35 (cento e vinte e um mil, oitocentos e cinco reais e 
trinta e cinco centavos), juntamente com a penalidade e os acréscimos legais. 

Foi indicado infração aos artigos 25, § 1º, inciso III, e 64, da Lei nº 
11.651/91 - CTE, combinado com o artigo 141 do Decreto nº 4.852/97 - RCTE; e proposta 
a penalidade do artigo 71, inciso VII, alínea “l”, e § 9º, inciso I, do CTE, com redações das 
Leis nºs 13.446/99 e 16.241/08. 

 A ação fiscal foi dirigida ao estabelecimento do autuado, tendo sido 
anexados à peça básica os Demonstrativos da Auditoria efetuada pelo Fisco, Anexos, e 
documentos, fls. 03/230, a saber: Anexos Estruturados – Detalhamento do Crédito 
Tributário e Identificação do Sujeito Passivo Coobrigado; Notas Explicativas; Auditoria das 
Disponibilidades – Análise/Conclusão – Reconstituição – Ingressos Contabilizados – 
Desembolsos Contabilizados; Planilhas de Suprimentos Indevidos; Detalhamento de 
Débitos; Proporção de Mercadorias Tributadas; cópias das páginas do livro Registro de 



 

Apuração do ICMS; Conclusão da Auditoria; Extratos Bancários; cópia do Balanço 
Patrimonial; Notificações; e, Protocolo de Devolução. 

Foram qualificados como coobrigados solidários: o sócio da 
empresa, Ephigênia Pereira Cesílio Neta, na condição de administrador, nos termos do 
artigo 45, inciso XII, do CTE; e, o contabilista Dermicon Mendes de Matos, nos termos do 
artigo 45, inciso XIII, do CTE, fls. 04/05.  

Juntou-se, outrossim, o documento de fls. 06/20, denominado “Notas 
Explicativas”, no qual detalha-se todo o procedimento de fiscalização. 

Com as anuências previstas em lei, estabeleceu-se o contraditório e 
a ampla defesa, tendo sido notificados os autuados, fls. 231/237. 

Devidamente representados por advogado, o autuado principal e o 
coobrigado Ephigênia Pereira Cesílio Neta apresentam, conjuntamente, Impugnação em 
Primeira Instância, fls. 240/246, na qual, após escorço processual, arguem a preliminar de 
ilegitimidade passiva da sócia solidária, em face da não demonstração, previamente, pelo 
Fisco, dos pressupostos legais previstos no artigo 135, do Código Tributário Nacional – 
CTN.  

Alegam, também, a preliminar de nulidade do auto de infração, por 
incompetência funcional da autoridade autuante, em razão do porte da empresa, assim 
como pelo fato de possuir escrita contábil. 

Arguem, outrossim, a preliminar de nulidade do auto de infração, por 
insegurança na determinação da infração, argumentando que o autuante não teve 
segurança em indicar a infração dita como cometida pelo sujeito passivo, com base em 
levantamento mal elaborado e com falhas técnicas gritantes. 

No mérito, alegam erros técnicos na elaboração do levantamento, 
indicando que não pode um caixa ser reconstituído sem considerar os saldos, tanto inicial 
quanto o final escriturado pela empresa. Menciona que o autuante apenas afirmou que os 
lançamentos estão errados e foram considerados suprimentos indevidos de caixa. Indaga: 
“Qual foi o prejuízo da empresa, em lançar os cheques em compensação bancária como 
débito de caixa, sendo que esse numerário saiu do Banco, conta creditada e entrou no 
caixa, conta debitada? Onde está a caracterização de suprimento indevido? ”   

Complementam: “Desse modo houve erros gritantes na elaboração 
do levantamento das Disponibilidades que devem serem corrigidos por outro Fiscal 
Competente funcionalmente e estranho a lide, devendo o processo ser colocado em 
diligência por ilustre Julgador Singular para tal providência. Outra falha que deve ser 
corrigida pelo revisor se refere ao valor autuado, utilizado como base de cálculo. No valor 
encontrado pelo Fisco como sendo suprimento indevido, existem valores referentes a 
mercadorias isentas, não tributadas e com substituição tributária que deveriam serem 
excluídos do valor da base de cálculo”. 

Requerem, assim, a realização de diligência revisional. 

Pugnam, ao final, pela improcedência do lançamento.  

Exara-se a Sentença nº 3.430/11 – JULP, fls. 262/268, na qual o 
Julgador Singular rejeita as preliminares de nulidade e a diligência suscitadas pelo polo 
passivo, assim como a exclusão dos solidários da lide. No mérito, julga procedente o 
lançamento. Destacou-se: “Assim, podemos afirmar da análise dos autos, que a 
autoridade fiscal se valeu de consistentes informações, sendo o trabalho desenvolvido 
com rigor técnico, e o sujeito passivo não apresentou impugnação capaz de ilidir com 
sucesso o trabalho de fiscalização”.  



 

 Intimados da decisão singular, fls. 269/271, o autuado principal e a 
solidária Ephigênia Pereira Cesílio Neta, interpõem Recurso Voluntário, fls. 275/282, no 
qual, após historiarem o procedimento fiscal, arguem, novamente, a ilegitimidade passiva 
dos sócios, em razão da não demonstração de que tenham agido de forma a restar 
configurada qualquer das hipóteses previstas no artigo 135, do Código Tributário Nacional 
– CTN.  

Reiteram, também, a preliminar de incompetência funcional da 
autoridade autuante. Também, a preliminar de nulidade do lançamento, por insegurança 
na determinação da infração, ambas com os mesmos argumentos suscitados na fase 
anterior.   

No mérito, ratificam os argumentos expendidos na fase singular, 
alegando a existência de erros gritantes na elaboração do levantamento, razão pela qual 
pugnam pela revisão da auditoria realizada. 

Pedem, por derradeiro, a improcedência do auto de infração. 

Lavrou-se, outrossim, o Termo de Perempção em relação ao 
solidário Dermicon Mendes de Matos, fls. 272. 

A Quarta Câmara deste Conselho exarou a Resolução nº 152/2012, 
fls. 285/286, haja vista que a auditoria constante do presente lançamento respalda, 
também, o lançamento contido no auto de infração nº 4.0111007.243.34, o qual foi 
convertido em diligência revisional, razão pela qual alterações ocorridas no mesmo pode 
ter impacto no presente processo. 

O resultado da revisão encontra-se consolidado na manifestação às 
fls. 288/293, indicando alteração do valor considerado como omissão total de R$ 
1.391.865,51 (um milhão, trezentos e noventa e um mil, oitocentos e sessenta e cinco 
reais e cinquenta e um centavos), para R$ 1.220.017,84 (um milhão, duzentos e vinte mil, 
dezessete reais e oitenta e quatro centavos).  

O sujeito passivo apresenta contestação à revisão, fls. 302/306, 
alegando que os valores que o autuante considerou como suprimento indevido se tratam, 
na verdade, de permutação entre contas, não se configurando, portanto, como suprimento 
indevido de caixa.  Alega que o revisor não atendeu ao requerido na Resolução. Destaca 
os formulários relacionados com a Auditoria das Disponibilidades, para, ao final, 
mencionar que o revisor não atendeu ao que se pediu na Resolução, continuando no 
mesmo erro, qual seja, mantendo o suprimento indevido autuado na fiscalização inicial 
como sendo omissão de venda de mercadoria sem nota fiscal, o que não é verdade. 
Complementa: “Esse Egrégio Conselho tem decidido constantemente que os lançamentos 
entre as contas do ‘disponível’ Caixa e Banco, não refletem nenhum fato econômico que 
caracteriza venda de mercadoria sem nota, mas apenas fatos permutativos”. 

Promove a junta das cópias dos demonstrativos às fls. 307/314. 

A Segunda Câmara deste Conselho exarou, por maioria de votos, a 
Resolução nº 116/2015, fls. 323/324, convertendo o julgamento novamente em diligência 
revisional. 

Em atendimento à Resolução juntou-se aos autos a manifestação às 
fls. 326/329 e demonstrativos às fls. 330/341, contendo a seguinte conclusão: “Após a 
revisão solicitada concluímos que o valor total da omissão de vendas que era de R$ 
1.220.017,84, sofreu uma redução de R$ 13.527,34, passando ao valor de R$ 
1.206.490,50 sendo o ICMS a recolher de R$ 106.848,61 e a MULTA FORMAL de R$ 
79.021,36. Com relação aos itens com TARJA PRETA, afirmamos que os mesmos foram 
corretamente excluídos pelo 1º Revisor, conforme consta nas explicações às fls. 871 a 



 

902”. (Obs. Os números de folhas se referem ao processo nº 4.0111007.243.34, cuja a 
revisão alterou o valor da multa formal para R$ 79.021,36). 

Intimado, o sujeito passivo apresenta manifestação em relação ao 
resultado da revisão realizada, fls. 345/348, externando os mesmos argumentos 
apresentados nas fases anteriores, e, por consequência, não concordando com o 
resultado apresentado, razão pela qual pugna pela improcedência do auto de infração. 

Este é o relatório. 

 

             V O T O  

 

       PRELIMINARES - NULIDADES 

  

Em prelúdio, há que se tratar, primeiramente, das questões 
prejudiciais, de caráter terminativo, ao que passo a fundamentar os motivos que me levam 
a rejeitar as preliminares de nulidade “ab initio” do processo, arguidas pelos recorrentes. 

Rejeito-as, porque o histórico da ocorrência descrito no auto de 
infração está redigido de forma a não suscitar nenhuma dúvida quanto à infração fiscal. 
Entendo que a tipificação legal que respalda o lançamento encontra-se coerentemente 
enumerada, assim como a penalidade aplicada. Os elementos que respaldam a auditoria 
e, portanto, necessários para a compreensão da mesma, estão todos anexados aos autos. 

Ademais, o documento de formalização do crédito tributário contém 
todos os requisitos estabelecidos no artigo 8º da Lei nº 16.469/09 e, a acusação fiscal está 
devidamente demonstrada na Auditoria das Disponibilidades, fls. 21/37, que indica 
suprimentos indevidos nas contas do mesmo grupo de Disponibilidades. 

Tal situação, devidamente comprovada na auditoria realizada, e 
corretamente adequada nas revisões realizadas, implica em presunção de omissão de 
registro de saídas de mercadorias, consoante estabelece o parágrafo primeiro, inciso III, 
do artigo 25, do Código Tributário Estadual. 

Vejo, ainda, que foi assegurado aos recorrentes, de forma plena, o 
exercício do seu direito de defesa, em face ao princípio jurídico do contraditório, que 
assegura às partes litigantes o amplo direito de defesa. 

Assim, quanto à nulidade do lançamento por incompetência 
funcional, entendo que a mesma inexiste, haja vista que os trabalhos – inicial e revisionais 
- foram realizados por Auditores Fiscais da Receita Estadual II e III, possuidores de 
competência plena para a atividade no estabelecimento dos recorrentes, o qual, em todos 
os períodos compreendidos de 2.008 a 2.015, se enquadrava como “pequeno porte” ou 
“médio porte”. 

O artigo 4º, inciso II, da Lei nº 13.266/98, que dispõe sobre a 
carreira do Fisco da Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás, estatui: 

 

“Art. 4º. As atribuições conferidas, privativamente, aos funcionários 
fiscais, integrantes do Quadro de Pessoal do Fisco da Secretaria da Fazenda, são as 
seguintes; 

[...] 

II – Ao Auditor-Fiscal da Receita Estadual II – AFRE II: 



 

a) constituir o crédito tributário relativo aos tributos estaduais, decorrente do 
exercício de quaisquer tarefas de controle ou fiscalização, observado o 
disposto na alínea “c”, especialmente procedimento de auditorias: 

1. realizadas por meio de exame de livros fiscais e contábeis, documentos 
ou mercadorias referentes a contribuintes considerados microempresa, 
empresa de pequeno porte e empresa de médio porte;  

[...]  

 

Relativamente à insegurança na determinação da infração, 
transcrevo e torno parte do meu voto as mesmas razões apresentadas pelo julgador 
monocárpico, quais sejam: “Também, não há que se falar em nulidade por insegurança na 
determinação da infração, mormente quando o impugnante não especifica qual seria a 
falha do trabalho da fiscalização, mas apenas faz alegações genéricas de que o 
levantamento fiscal é ‘confuso, sem amparo técnico e legal, com trabalho totalmente 
irregular’. Ora, se o trabalho do auto do procedimento fiscal é eivado de vícios, comete ao 
impugnante apontá-los objetivamente, o que não se verifica nos presentes autos”. 

A acusação em questão respalda-se, totalmente, nos 
demonstrativos da Auditoria das Disponibilidades, a qual encontra-se didaticamente 
detalhada no documento denominado “Notas Explicativas”, fls. 06/20, no qual relatou-se: 

“Os documentos bancários emitidos pela entidade, compensados 
por unidade do sistema Financeiro Nacional, e lançados a débito da conta CAIXA 
como recurso, deveriam ter o seu correspondente registro a crédito desta, pela 
saída de recursos das contas do disponível, para pagamento de obrigação da 
entidade junto a terceiros, para que se opere a neutralidade da sistemática 
contábil. Em contrário, é considerado como suprimento indevido da conta CAIXA, 
visto que, ao mesmo tempo em que resgata uma obrigação para com terceiro, 
supre seu caixa com valor idêntico, anulando a variação de seu saldo de 
disponibilidades, mantendo-o intacto para pagamentos de outras obrigações, que, 
juris tantum, indicam receitas oriundas de venda de mercadorias sem 
documentação fiscal”. Destaca, outrossim, julgados administrativos de outros 
Estados, em especial, Paraná e Paraíba, a respeito da matéria. 

Portanto, torna-se óbvio que, diante de escrituração de forma 
irregular, a legislação tributária goiana, consoante disposto no § 1º, do artigo 25, do 
Código Tributário Estadual – CTE, em reprovação a tal conduta, considera os valores 
apurados como saída de mercadorias tributadas, portanto, sujeitos à tributação. 

Por oportuno e necessário, transcrevo o citado dispositivo. 

  

“Art. 25. [...] 

§ 1.º - Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada 
não registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 

I – Ao saldo credor na conta caixa; 

II – Ao saldo credor fictício ou em montante superior ao 
comprovado, em sua escrita contábil; 

III – ao suprimento de caixa sem a devida comprovação de sua 
origem, inclusive fornecido à empresa por administrador, sócio, titular da firma individual, 
acionista controlador da companhia, ou por terceiros, se a efetividade da entrega e a 
origem dos recursos não forem satisfatoriamente demonstrados; 



 

IV – Ao déficit financeiro existente no confronto do saldo das 
disponibilidades no início do período, acrescido dos ingressos de numerários, e deduzidos 
dos desembolsos e do saldo final das disponibilidades, considerando-se, ainda, as 
despesas indispensáveis à manutenção do estabelecimento, mesmo que não 
escrituradas, tais como: 

[...] 

VII – Ao saldo das disponibilidades existentes ou das constantes do 
balanço da empresa que exceder ao saldo reconstituído, na mesma data. 

[...]” 

 

Na auditoria realizada, detectou-se que o sujeito passivo supriu 
indevidamente a conta Caixa, conforme especificado no demonstrativo denominado 
“Suprimentos Indevidos” constante às fls. 27/35. 

Resta, inatacável, a correção dos trabalhos realizados, cuja 
descrição do fato contido na exordial coaduna-se, perfeitamente, com os dispositivos 
indicados como infringidos, não se configurando, em hipótese alguma, a preliminar 
suscitada pelos recorrentes. 

As provas foram devidamente colacionadas, há absoluta clareza no 
texto da peça vestibular, e, mais ainda, resta clara a absoluta sintonia entre as provas 
juntadas e a natureza da acusação em análise. Não houve nenhuma obscuridade no 
trabalho, a tipificação da infração está correta, não merecendo qualquer reparo. Além 
disso, sempre foi dada ao sujeito passivo a oportunidade de trazer suas razões, e dela fez 
correto uso, utilizando-se dos preceitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 

Rejeito, portanto, as preliminares de nulidade do lançamento, 
arguidas pelos recorrentes, quais são: (i) incompetência funcional da autoridade 
lançadora; (ii) insegurança na determinação da infração.  

 

EXCLUSÃO DOS SOLIDÁRIOS 

 

Apreciando os pedidos de exclusão da lide dos solidários, 
suscitados: (i) quanto à coobrigada Ephigênia Pereira Cesílio Neta, pelos recorrentes; e, 
(ii) quanto ao solidário Dermicon Mendes de Matos, o qual se encontra perempto, pelo 
Conselheiro Nivaldo José Mendes, manifesto-me pelas suas rejeições, por entender que 
os mesmos, sendo o primeiro, na condição de Administrador, consoante Contrato Social, o 
responsável por fixar a orientação geral dos negócios da sociedade, e o segundo, na 
condição de contabilista responsável, por escriturar livros fiscais/contábeis sem a 
observância das normas gerais de escrituração, conduta sem a qual seria inexequível a 
redução/supressão de tributos  neste lançamento detectada. 

Portanto, por entender que o qualificado como solidário na condição 
de administrador, possui interesse comum na situação que tributariamente desonere, e, 
por consequência, beneficie a empresa que dirige, situação que, exatamente por ser 
dirigente, ocorre no âmbito de sua área de controle e decisão, razão pela qual sua conduta 
se subsume ao artigo 45, inciso XII, da Lei n.º 11.651/91, a seguir transcrito: 

 
“Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 



 

[...] 

XII – com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à 
operação ou prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis; 

[...]” 
 

Há que se destacar ainda, que a pessoa jurídica manifesta sua 
vontade por meio de seus dirigentes, consequentemente, se ocorreu omissão de 
pagamento do ICMS na situação referida no auto de infração, tal fato somente pode ser 
atribuído à decisão ou determinação de seus administradores, por ação ou omissão, pois 
é pela vontade destes que a pessoa jurídica realiza suas operações e deve cumprir as 
suas obrigações tributárias. 

Quanto ao responsável contabilista, sua conduta se subsume ao 
inciso XIII, do artigo 45, do CTE, cujo caput encontra-se acima transcrito, tendo o inciso o 
seguinte enunciado: 

 
“XIII. Com o contribuinte ou o substituto tributário, a 

pessoa que por seus atos ou omissões concorra para a prática de infração 
à legislação tributária”. 

  

Com as razões acima delineadas, entendo que não há como excluir 
da lide os solidários identificados, razão pela qual devem ser mantidos na polaridade 
passiva. 

 

 M É R I T O 

 

Quanto ao mérito, propriamente dito, da análise do Recurso 
Voluntário interposto, depreende-se que os recorrentes solicitam a improcedência do auto 
de infração, por entenderem que o crédito tributário exigido é indevido, com o argumento 
de que inexiste a omissão detectada pela fiscalização.  

Os argumentos apresentados ensejaram a conversão do julgamento 
em duas diligências revisionais, as quais equacionaram, ao meu ver, as divergências 
apresentadas, culminando o resultado com redução do valor originalmente autuado. 

O suporte da constituição do presente crédito é a Auditoria das 
Disponibilidades, a qual foi realizada na escrituração mercantil do sujeito passivo, cuja 
conclusão acusa omissão no registro de saída de mercadorias nos períodos já 
mencionados em linhas pretéritas, conforme historia a autoridade lançadora no campo 
específico do auto de infração. 

O levantamento detectou a existência de suprimentos de caixa 
indevidos, os quais, ao serem inseridos na “Reconstituição” elaborada pela fiscalização, 
implicou na confirmação de omissão de vendas, situação que, à luz da legislação retro 
transcrita, presumem-se como decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada. 

Destaco, para ilustrar o meu voto, que a Auditoria das 
Disponibilidades consiste na análise de livros e documentos fiscais/contábeis com o 
propósito de verificar se as operações relativas a aquisições e vendas de mercadorias e 
prestações de serviços, efetuadas no período  analisado, estão compatíveis com o fluxo 



 

financeiro apurado, levando-se em consideração o saldo das disponibilidades no início do 
período, o ingresso e desembolso comprovados, estejam eles declarados ou não e, se for 
o caso, o saldo final das disponibilidades. 

 Trata-se de levantamento fiscal voltado para o fluxo financeiro do 
contribuinte, com cuidadoso enfoque da natureza quantitativa e qualitativa dos fatos que 
interferem no saldo da conta caixa. É, a meu ver, fácil de ser contraditado, desde que a 
parte contestante introduza em suas razões de defesa os levantamentos devidamente 
instruídos com provas documentais capazes de ilidir as referências demonstradas pela 
autoridade fiscal.  

No presente caso, os argumentos apresentados ensejaram a 
realização de duas revisões, as quais reduziram o valor inicialmente autuado.  

Portanto, é lídima a exigência contida na peça inaugural, com as 
devidas adequações propostas pelos trabalhos revisionais. 

Assim, tendo tido os autuados ampla oportunidade de contraditar o 
trabalho do Fisco na forma geralmente aceita por este Conselho, e tendo sido utilizada 
essa oportunidade, permanece intacto o procedimento fiscal, com as alterações 
revisionais, razão pela qual deve ser mantido. 

Diante do exposto, voto, em consenso unânime, para rejeitar a 
preliminar de nulidade do auto de infração, arguida pelos recorrentes, por incompetência 
funcional da autoridade lançadora. 

E, em consenso majoritário, voto, para rejeitar a preliminar de 
nulidade da peça básica, arguida pelos recorrentes, por insegurança na determinação da 
infração. 

Rejeito, outrossim, de forma majoritária, a preliminar de exclusão da 
lide dos coobrigados solidários: Ephigênia Pereira Cesílio Neta, arguida pelos recorrentes, 
e Dermicon Mendes de Matos, suscitada pelo Conselheiro Nivaldo José Mendes.  

No mérito, corretamente tipificada a infração ensejadora do 
lançamento, voto, em consenso majoritário, para conhecer do Recurso Voluntário, dar-lhe 
parcial provimento, para reformar em parte a decisão singular e considerar parcialmente 
procedente o auto de infração no valor original do ICMS de R$ 106.848,61 (cento e seis 
mil, oitocentos e quarenta e oito reais e sessenta e um centavos), conforme revisão às fls. 
326/341. 

 
 

Sala das sessões, em 11 de julho de 2016. 
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Matéria: Auditoria da conta caixa (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01147/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Preliminares. Pedido de Diligência. 
Rejeitado por unanimidade. Arguição de Decadência. Rejeitada 
por maioria. Insegurança na determinação da infração. Afastada 
no PLENO. Não conhecida por unanimidade.  
 
ICMS. Obrigação tributária principal. Omissão de saídas 
tributadas. Auditoria das disponibilidades. Insuficiência de 
Caixa. Desembolsos não contabilizados. Procedência. Decisão 
por maioria. 
 
I - Não existindo nos elementos constitutivos da lide nenhuma 
dúvida a ser dirimida, não se acolhe o pedido de diligência, 
suscitado pela defesa. 
 
II – Rejeita-se a arguição de decadência, tendo o crédito 
tributário sido constituído antes de esgotado o prazo previsto 
no artigo 173, II, do CTN, na hipótese de nulidade por vício 
formal do lançamento anteriormente efetuado. 
 
III. Presume-se decorrente de operação ou prestação não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, 
correspondente ao saldo das disponibilidades constantes do 
balanço da empresa que exceder ao saldo reconstituído, na 
mesma data (lei n,º 11.651/91, artigo 25, § 1º, VII). 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 10 de setembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Alcedino Gomes Barbosa, Gilmar Rodrigues de Almeida e José Paixão de 
Oliveira Gomes. Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de decadência, arguida pela 
autuada. Foram vencedores os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida e José Paixão 
de Oliveira Gomes. Vencido o Conselheiro Alcedino Gomes Barbosa. Por unanimidade de 
votos, não conheceu da preliminar por insegurança na determinação da infração, em 
razão de já ter sido apreciada no Conselho Pleno. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Alcedino Gomes Barbosa, Gilmar Rodrigues de Almeida e José Paixão de 
Oliveira Gomes. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer da impugnação, negar-
lhe provimento para considerar procedente o auto de infração. Foram vencedores os 
Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida e José Paixão de Oliveira Gomes. Vencido o 
Conselheiro Alcedino Gomes Barbosa que votou pela improcedência do feito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do presente auto que o sujeito passivo omitiu os registros de 
saída de mercadorias tributadas, nas importâncias e períodos discriminados nos campos 
próprios abaixo, por meio de desembolsos não contabilizados, que resultaram na 
insuficiência de caixa ora autuada, tendo se utilizado de cheques de sua própria emissão, 



 

cujos valores foram registrados no Livro Diário a débito da conta Caixa e a crédito da 
conta Bancos, sem a exigida comprovação documental dos lançamentos e sem comprovar 
ainda ser a COMERSUÍNOS COMÉRCIO DE SUÍNOS LTDA. a beneficiária nominalmente 
consignada nestes cheques, conforme Auditoria das Disponibilidades, demonstrativo e 
documentos anexos. Em consequência, deverá pagar o ICMS, juntamente com a 
penalidade e os acréscimos legais.  

 
Observação: Este auto de infração é reautuação do AI n.º 3 0171166 

096 73.  
Foram citados como dispositivos legais infringidos os artigos 25, § 1°, 

VII; e 64, da lei n.º 11.651/91, c/c o artigo 141 do decreto n.º 4.852/97. Propôs-se a 
aplicação da penalidade prevista no artigo 71, VII, "I", § 9°, inciso I, da lei n.º 11.651/91, c/ 
redação da lei n.º 13.446/99.  

  
Para instrução do feito foram juntados os seguintes documentos: 

Detalhamento do crédito tributário (fls.03), nota explicativa (fls.04/08), auditoria das 
disponibilidades (fls.09/16), notificação fiscal (fls.17-A), relação de valores dos cheques 
emitidos (fls.17-B), notificação (fls.17-C), cheques emitidos lançados a débito (fls.17-D/17-
E), Ofício (fls.17-F/17-H), Acórdão (fls.17-I/17-O), balancete analítico (fls.18/29), diário 
(fls.30/382) e extrato conta corrente (fls.383/460).  

  
O autuado foi intimado (fls.461), para pagar a quantia exigida ou 

apresentar Impugnação em Primeira Instância, mas não se manifestou, tendo sido lavrado 
o termo de revelia (fls.462).  Novamente intimado (fls.464/465) para apresentar 
Impugnação em Segunda Instância.   

  
Devidamente intimado, o sujeito passivo compareceu ao feito 

(fls.468/475), arguindo em preliminar a nulidade da peça básica por insegurança na 
determinação da infração. Alegou que tal qual o auto de infração anterior o mesmo não 
deve prosperar por estar eivado de vícios processuais insanáveis. Asseverou que o 
agente do fisco descreveu como infringidos o artigo 25, § 1°, em conjunto com seu inciso 
VII, todos do CTE, que nada têm a ver com o histórico do auto. Acrescentou ainda que o 
agente autuante manteve o mesmo fato, a mesma acusação, os mesmos dispositivos 
infringidos, mas houve erro material no lançamento. Ressaltou ainda que no julgamento do 
auto de infração que deu gênese a esta reautuação, o relator do processo deixou claro em 
seu voto que o agente do fisco não teve segurança ao fazer a acusação. Asseverou que o 
presente auto de infração manteve os mesmos vícios de nulidade, defendidos pela maioria 
dos membros desse Egrégio Conselho, por insegurança na determinação da infração, 
quanto à presunção alegada de que houve venda de mercadoria sem nota fiscal, ao se 
constatar saldo credor na conta Caixa, demonstrado através da Auditoria mal elaborada. 
Portanto, conclui, o lançamento não pode prosperar, devendo a peça básica ser anulada 
desde o início. 

 
Argui ainda o representante da autuada ter havido a caducidade do 

direito de lançar, porquanto os fatos geradores sejam do ano de 2004, e o fisco teria até o 
dia 31.12.2009 para concluir o lançamento. Porém, tal lançamento ocorreu em setembro 
de 2013. Nessa vertente, requer que seja acolhida a preliminar de mérito da decadência. 

 
Quanto ao mérito, caso não seja acolhida a preliminar de mérito 

acima, o sujeito passivo pede a improcedência do lançamento, argumentando não ter 
praticado a infração estampada na basilar. Alegou que na elaboração desse novo 
trabalho, o autor permaneceu no mesmo erro do trabalho anterior, já anulado por 
insegurança na determinação da infração, caracterizada pela reiteração do argumento de 



 

que nas Auditorias das Disponibilidades, as contas dos disponíveis Caixa e Bancos são 
englobadas, ou seja, formam um corpo único, como subgrupo do ativo circulante. 

 
Instrui a peça defensória com procuração (fls.476), alteração 

contratual da sociedade empresária (fls.477/483), documentos pessoais do representante 
legal (fls.484), cópia do auto de infração (fls.485), cópia da intimação (fls.486), cópia do 
detalhamento do crédito tributário (fls.487), cópia da auditoria das disponibilidades 
(fls.488/493), cópia do auto de infração (fls.494/496), cópia do detalhamento de crédito 
tributário (fls.497), cópia do acórdão (fls.498/504) e cópia da notificação fiscal (fls.505).
  

Através do Acórdão n.° 818/2014, de fls.508/514, a Terceira Câmara 
do Conselho Administrativo Tributário, em sessão realizada no dia 05 de fevereiro de 
2014, decidiu acolher a preliminar de nulidade do auto de infração, arguida pela autuada, 
por insegurança na determinação da infração, declarando, de consequência, nulo ab initio 
o processo, sob o fundamento de que “a presunção legal estabelecida no artigo 25 do 
CTE não é absoluta e por isso cabe ao agente autuante demonstrá-la de maneira hialina. 
Asseverou ainda que considera que a auditoria das disponibilidades é bastante frágil para 
sustentar essa presunção, os valores ditos como não contabilizados dizem respeito tão 
somente a cheques nominais à empresa, lançados como débito de caixa. Ressaltou que 
considera que esses lançamentos entre contas do ativo disponível não produzem nenhum 
fato econômico passível de ensejar venda sem nota fiscal e de conseqüência não há como 
não anular o referido lançamento do crédito tributário.”   

 
A Fazenda Pública Estadual foi intimada (fls.516) da decisão 

cameral.   
Através do Recurso n.° 109/14-GERF/SR, de fls.517/523, o 

Representante Fazendário, alegando que o lançamento está coerente com a 
fundamentação legal da suposta infração e com os demonstrativos e documentos 
anexados, que não há divergência entre os levantamentos integrantes do lançamento ou 
destes (levantamentos) como o auto de infração, e, por fim, que o lançamento encontra-se 
instruído com levantamento completo, suficiente para confirmar a suposta infração objeto 
da autuação, pede a reforma da decisão cameral supracitada, que julgou nulo o 
lançamento por insegurança na determinação da infração. 

 
Devidamente intimado (fls.525), o sujeito passivo contraditou 

(fls.528/534) o recurso da Fazenda Pública, alegando que, nesse novo lançamento, o 
agente do fisco manteve o mesmo fato, portanto, a mesma acusação. Manteve também os 
mesmos dispositivos infringidos, o mesmo erro material no lançamento. Permanece o erro 
de direito, pois foram utilizados os mesmos formulários para descrever os lançamentos, 
mudando apenas a data. Ressaltou que o presente auto de infração manteve os mesmos 
vícios de nulidade, defendidos pela maioria dos membros desse Egrégio Conselho, por 
insegurança na determinação da infração, quanto à presunção alegada de que houve 
venda de mercadoria sem nota fiscal, ao se constatar saldo credor na conta Caixa, 
demonstrado através da Auditoria mal elaborada, e que o lançamento não pode prosperar, 
devendo a peça básica ser anulada ab initio. Ao final requereu que não se conheça do 
Recurso apresentado pela Fazenda Pública, que se lhe negue provimento, mantendo o 
venerável Acórdão prolatado pela III Câmara Julgadora, por ser de direito. 

 
O CONSELHO PLENO, mediante o ACÓRDÃO CONP N.º 602/2015, 

considerando que a Auditoria das Disponibilidades fora elaborada em conformidade com 
as técnicas lecionadas no Manual de Procedimentos Fiscais, que consiste “no confronto 
dos lançamentos das importâncias recebidas com os pagamentos efetuados, levando-se 
em consideração os saldos devedores inicial e final, dentro de um determinado período, 



 

com análise de documentação pertinente, observados os prismas de veracidade e 
idoneidade do respectivo fato econômico e correspondência em datas e valores”, afasta a 
nulidade, por insegurança na determinação da infração, decretada pela Câmara e 
determina o retorno dos autos à fase cameral.  

 
Em audiência, o representante do sujeito passivo pede a realização 

de diligência pelo Fisco no sentido de elucidar omissões da Auditoria. 
 
Relatados, passo ao voto. 
 
 
                           V O T O  
 
Cuida-se de julgamento de lançamento no qual o sujeito passivo é 

acusado de haver omitido os registros de saída de mercadorias tributadas, nas 
importâncias e períodos discriminados nos campos próprios abaixo, por meio de 
desembolsos não contabilizados, que resultaram na insuficiência de caixa ora autuada, 
tendo se utilizado de cheques de sua própria emissão, cujos valores foram registrados no 
Livro Diário a débito da conta Caixa e a crédito da conta Bancos, sem a exigida 
comprovação documental dos lançamentos e sem comprovar ainda ser a COMERSUÍNOS 
COMÉRCIO DE SUÍNOS LTDA. a beneficiária nominalmente consignada nestes cheques, 
conforme Auditoria das Disponibilidades, demonstrativo e documentos anexos.  

 
 
Não acolho o pedido de diligência formulado pela defesa por não 

haver nos elementos constitutivos da lide nenhuma dúvida a ser dirimida, vez que o 
lançamento fora completo neste sentido. 

 
A preliminar de nulidade do lançamento por insegurança na 

determinação da infração não será julgada novamente nesta Câmara, considerando-se 
que o CONSELHO PLENO, mediante o ACÓRDÃO CONP N.º 602/2015, afasta referida 
nulidade decretada pela Câmara e determina o retorno dos autos àquela fase, haja vista 
que a Auditoria das Disponibilidades fora elaborada em conformidade com as técnicas 
lecionadas no Manual de Procedimentos Fiscais, que consiste “no confronto dos 
lançamentos das importâncias recebidas com os pagamentos efetuados, levando-se em 
consideração os saldos devedores inicial e final, dentro de um determinado período, com 
análise de documentação pertinente, observados os prismas de veracidade e idoneidade 
do respectivo fato econômico e correspondência em datas e valores”. 

 
Em relação à decadência, manifesto-me pela sua rejeição, tendo em 

vista que o crédito tributário formalizado no auto de infração fora constituído antes de 
esgotado o prazo previsto no artigo 173, II, do Código Tributário Nacional (CTN), verbis: 
 

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário 
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: 
                                        (...) 
II – da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, 
por vício formal o lançamento anteriormente efetuado. 

 
O Auto de Infração n.° 3 0171166 096 73, julgado nulo, por 

insegurança na determinação da infração, pelo ACÓRDÃO CONP N.º 2487/2012, 
aprovado em 18/10/2012, sendo que o presente auto de infração fora lavrado em 
19/09/2013, e o sujeito passivo dele intimado em 27/11/2013, de forma que não ocorreu a 
alegada decadência.  



 

 
Rejeitamos também a tese apresentada pela defesa no sentido de 

que a nulidade por insegurança da infração (artigo 20, IV, da lei n.º 16.469/09) jamais seria 
erro formal, tratando-se na verdade de erro material ou jurídico (de direito), e que, in casu, 
por ter sido anulado por erro material (estrutural), não poderia haver reautuação. 

 
Quanto ao mérito, a autoridade fiscal lançadora, em AUDITORIA 

DAS DISPONIBILIDADES, realizada na escrita contábil da empresa autuada, apurou uma 
sequência de condutas do autuado que redundaram em INSUFICIÊNCIA DE CAIXA, 
levando à presunção de que o “estouro do CAIXA” resultara na omissão do registro de 
saídas de mercadorias tributadas. 

 
O lançamento e os relatórios de fls.09 a 16 (ANÁLISE/CONCLUSÃO, 

RECONSTITUIÇÃO, DESEMBOLSOS CONTABILIZADOS E DESEMBOLSOS NÃO 
CONTABILIZADOS da Auditoria das Disponibilidades)  demonstram à exaustão que os 
desembolsos não contabilizados, que resultaram na insuficiência de CAIXA, decorreram 
do fato de que o sujeito passivo utilizava-se de cheques de sua própria emissão, 
registrando-nos a DÉBITO de CAIXA e a CRÉDITO de BANCOS no livro DIÁRIO, sem a 
devida comprovação documental dos lançamentos e sem comprovar ainda ser a 
COMERSUÍNOS COMÉRCIO DE SUÍNOS LTDA. a beneficiária nominalmente 
consignada nestes cheques. 

 
Cumpre salientar que a acusação acima (suprimento indevido das 

disponibilidades), consubstanciada no lançamento contábil a débito da conta CAIXA e a 
crédito da conta BANCO C/MOVIMENTO de valores de cheques de sua própria emissão 
não foi contestado pela autuada, que se limitou a afirmar ter havido superposição de 
lançamentos de mesma natureza.  

    
Cumpre salientar que as situações acima narradas são 

presumidamente decorrentes de operações ou prestação não registrada, nos termos do 
artigo 25, § 1º, VII, da lei n.º 11.651/91. Verbis:  

 

 Art. 25. A base de cálculo do imposto será arbitrada pela autoridade fiscal, 
podendo o sujeito passivo contraditá-la no correspondente processo 
administrativo tributário, sempre que, alternativa ou cumulativamente: 

                                                 (...) 

§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 

                                                 (...) 

VII - ao saldo das disponibilidades existentes ou das constantes do balanço 
da empresa que exceder ao saldo reconstituído, na mesma data; 

    
 

Diante do exposto, conheço da impugnação em segunda instância, 
nego-lhe provimento, no sentido de julgar PROCEDENTE o lançamento. 

 
 

Sala das sessões, em 21 de julho de 2016. 
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Matéria: Auditoria da conta caixa (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01203/16 
 
Relator: Conselheiro Washington Luis Freire de Oliveira 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares. Nulidades por insegurança 
na determinação da infração e cerceamento ao direito de defesa. 
Rejeição. Preliminar de exclusão dos solidários. Rejeição. ICMS. 
Obrigação principal. Omissão de registro de saída de 
mercadorias. Auditoria das Disponibilidades. Procedência 
parcial. 
 
1. A preliminar de nulidade por insegurança na determinação da 
infração deve ser afastada quando a acusação fiscal, claramente 
descrita no auto de infração, estiver devidamente instruída; 
 
2. A preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa 
não deve ser acolhida quando no curso processual houver sido 
assegurado ao contribuinte o contraditório e a ampla defesa; 
 
3. Os administradores e gestores que concorrerem para a 
prática de infração tributária ficam, nos termos do inciso XII do 
artigo 45 da Lei nº 11.651/91, solidariamente obrigados ao 
pagamento do ICMS devido e demais acréscimos legais; 
 
4. A pessoa que por seus atos ou omissões concorra para a 
prática de infração à legislação tributária é solidariamente 
obrigada ao pagamento do imposto com o contribuinte (art. 45, 
XIII, do CTE); 
 
5.  A Auditoria das Disponibilidades tem por objetivo apurar 
anomalias no movimento de numerário, que se verificam na 
ocorrência de saldos credores também chamados de 
insuficiência ou "estouro de caixa" (art. 25, §1º, I, do CTE); 
suprimentos indevidos (art. 25, §1º, III, do CTE) e saldo das 
disponibilidades existentes ou constante na contabilidade a 
maior que o reconstituído pelo fisco (art. 25, §1º, VII, do CTE), 
fatos que autorizam a presunção juris tantum de falta de registro 
de operações ou prestações tributadas, com a consequente 
sonegação do imposto (Manual de Auditoria e Procedimentos 
Fiscais – IS nº 010/1993-DFIS); 
 
6. A exigência fiscal inicial deve se adequar ao valor apurado na 
revisão fiscal, determinado pelo órgão julgador competente, 
quando demonstrado que parte do valor inicialmente cobrado 
era indevido. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 02 de junho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por 
insegurança na determinação da infração e a segunda, por cerceamento do direito de 



 

defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Washington Luis Freire de Oliveira, 
Alcedino Gomes Barbosa, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Gilmar Rodrigues de 
Almeida e José Luiz Rosa. E, por maioria de votos, rejeitar o pedido de exclusão da lide 
dos sujeitos passivos solidários JOSÉ GONÇALVES RAMOS, VALDIVINO MOREIRA DA 
SILVA e EVA DO SOCORRO DANIEL, por eles arguidas. Foram vencedores os 
Conselheiros Washington Luis Freire de Oliveira, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes 
e Gilmar Rodrigues de Almeida. Vencidos os Conselheiros Alcedino Gomes Barbosa e 
José Luiz Rosa. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, dar-lhe 
parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente 
procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 66.046,55 (sessenta e seis mil e 
quarenta e seis reais e cinqüenta e cinco centavos), conforme revisão de fls. 1101. Foram 
vencedores os Conselheiros Washington Luis Freire de Oliveira, Marlene Maria da Silva 
Ruguê Bernardes e Gilmar Rodrigues de Almeida. Vencidos os Conselheiros Alcedino 
Gomes Barbosa e José Luiz Rosa que votaram pela improcedência da inicial. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal é de que o sujeito passivo omitiu registro de saída 
de mercadorias tributadas no período de janeiro a dezembro de 2011, na importância de 
R$ 834.962,21, ICMS correspondente no valor de R$ 141.943,58, decorrente da 
constatação de saldo credor apurado na verificação de regularidade das contas 
representativas do disponível (estouro de caixa) e da diferença entre o saldo escriturado e 
o reconstituído, conforme apurado por meio da Auditoria das Disponibilidades. 

 
Foram indicados como infringidos os artigos 25, § 1º, VII, e 64 da Lei 

11.651/91, CTE, combinado com o artigo 141 do Decreto nº 4852/97, RCTE, tendo sido, 
ainda, proposta a penalidade do artigo 71, VII, “l”, § 9º, I, do CTE. 

  
 

Foram indicados como sujeitos passivos solidários os sócios 
administradores: JOSÉ GONÇALVES RAMOS e EVA DO SOCORRO DANIEL, nos termos do 
artigo 45, XII, do CTE e o Sr. VALDIVINO MOREIRA DA SILVA, Técnico Contábil, nos termos 
do artigo 45, XIII, do CTE. 

 
O auto de infração, lavrado em 28/11/2012, foi instruído com os 

demonstrativos próprios da Auditoria das Disponibilidade, extratos bancários, cópias dos 
livros contábeis Diário e Razão. 

 
Em razão da alegação apresentada na peça de impugnação da 

empresa no sentido de que algumas notas e outros valores considerados como 
desembolsos não contabilizados foram registrados no livro Diário, o julgador singular 
determinou a realização de revisão fiscal. 

 
Em atendimento, o fiscal autuante promoveu retificação da auditoria 

inicial alterando o valor da exigência para o montante de ICMS de R$ 66.240,04, conforme 
Termo de fls. 1043. 

O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, apreciando 
as razões da defesa, inclusive a manifestação após a realização da diligência, decide pela 
procedência parcial do lançamento no valor indicado na revisão, mantendo na lide os 
solidários arrolados, consoante a Sentença nº 760/2015 - JULP (fls. 1057/1060). 

 



 

Inconformados, os sujeitos passivos apresentam recurso voluntário 
no qual pedem a exclusão da lide dos solidários, a nulidade do lançamento por 
cerceamento ao direito de defesa e insegurança na determinação da infração e no mérito 
a improcedência do auto de infração. 

 
A empresa sustenta que o trabalho fiscal considerou indevidamente 

como omissão de vendas os valores dos ingressos dos empréstimos contribuídos junto ao 
Banco do Brasil, não considerou os saldos de contas do passivo exigível, além do fato da 
auditoria apresentar inconsistências na demonstração dos resultados. 

 
Os sócios administradores alegam que não podem ser 

responsabilizados pelas supostas infrações cometidas pela empresa, porque não está 
provado nos autos que tenham agido com excesso de poderes ou infração de lei, contrato 
social ou estatutos nos termos requeridos pelo art. 135 do CTN. 

 
O responsável pela escrituração contábil da empresa pede a sua 

exclusão da lide, sob o argumento de que a inclusão do contabilista somente foi possível a 
inclusão do inciso XII-A do art. 45 do CTE com vigência somente a partir de 29/12/2011. 

  
A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário converteu 

o julgamento em diligência para que autoridade fiscal designada promovesse a revisão do 
trabalho inicial nos seguintes termos: 1) excluir os valores como desembolsos não 
contabilizados das notas fiscais de aquisição relativas ao auto de infração nº 
4011203759947 nos casos em que ficar confirmado que ocorreu o registro das aquisições 
no livro Diário; 1.1) a condição para exclusão do lançamento como pagamento não 
contabilizado não é o registro no livro de entradas, mas o efetivo registro do pagamento 
correspondente no livro contábil; 2) incluir como ingressos (para efeito de abatimento do 
saldo credor da conta caixa) os valores registrados como empréstimos do GIRO-FLEX e 
constantes dos extratos bancários, cujos pagamentos foram considerados como 
desembolsos e que porventura ainda não tenham sido considerados na diligência anterior; 
3) verificar a existência de outros ingressos não contabilizados, além daqueles alegados 
pela defesa, constantes do extrato bancário e que deveriam ter sido considerados no 
levantamento inicial, podendo a autoridade fiscal notificar o sujeito passivo a apresentar os 
documentos que entender necessários para comprovação da regularidade dos ingressos 
dos recursos (origem regular dos recursos) não contabilizados, porém constantes do 
extrato bancário. 

 
Em atendimento, o fiscal designado para a realização dos trabalhos 

de revisão fiscal lavrou termo aditivo, fls. 1101, alterando o valor da exigência para o 
montante de ICMS de R$ 66.046,55. 

 
Em notas explicativas, constantes do auto de infração nº 4 0112047 

486 04, que cobra a parcela referente a multa formal pela omissão de saídas de 
mercadorias isentas/não tributadas e julgado em conjunto na mesma sessão cameral, o 
agente fiscal informou que os valores indicados pela empresa como empréstimos obtidos, 
são, na verdade, desembolsos pelos pagamentos de empréstimos anteriormente 
contraídos, conforme se pode facilmente verificar nos extratos bancários. 

 
No tocante aos valores recebidos por empréstimos contratados (Giro-

Flex), foi esclarecido que na revisão anterior foram considerados os valores dos ingressos 
não contabilizados, conforme demonstrativo de fls. 1039. 

 



 

Em contradita a revisão realizada, os recorrentes reiteram os pedidos 
de exclusão da lide, nulidade por cerceamento ao direito de defesa e insegurança na 
determinação da infração e improcedência do auto de infração. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Apreciando inicialmente as questões preliminares trazidas pelo 

sujeito passivo, não acolho a nulidade da peça básica por cerceamento do direito de 
defesa e insegurança na determinação da infração, porque verifico que o lançamento de 
ofício indicou os dispositivos infringidos corretamente, bem como descreveu a 
irregularidade praticada pelo autuado de forma clara e precisa, também foram anexados 
os documentos necessários à comprovação da irregularidade denunciada.  

 
Entendo que a autuação contém os requisitos formais necessários 

para validade do lançamento e para o pleno conhecimento da exigência fiscal, não 
incorrendo nos erros ou falhas apontadas pela recorrente. 

 
No tocante ao pedido de exclusão da lide dos solidários, entendo que 

os sócios e administradores da firma autuada, ao possibilitarem a omissão de saída de 
mercadorias tributadas pelo estabelecimento do qual são administradores e gestores, 
concorreram para a prática da infração tributária, ficando, nos termos do inciso XII do 
artigo 45 do CTE, reproduzido abaixo, solidariamente obrigado ao pagamento do ICMS 
devido e demais acréscimos legais. 

 
Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 
[...] 
XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 

administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou 

prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão de que 

forem responsáveis;  

 
Da análise do contrato social tem-se que a administração da 

empresa, à época do fato gerador, estava a cargo dos sócios JOSÉ GONÇALVES 
RAMOS e EVA DO SOCORRO DANIEL, sendo, pois, corretamente incluídos no polo 
passivo da lide na condição de solidários. 

 
No que se refere a inclusão do contador na lide, é importante 

observar que a capitulação legal indicada pelo fiscal autuante foi o art. 45, XIII, do CTE 
que estabelece a solidariedade com o contribuinte da pessoa que por seus atos ou 
omissões concorra para a prática de infração à legislação tributária, in verbis:   

 
Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 
[...] 
XIII - com o contribuinte ou o substituto tributário, a pessoa que por seus atos ou 

omissões concorra para a prática de infração à legislação tributária.   

 



 

No presente caso, o contador não registrou na escrituração contábil 
parte da movimentação financeira da conta corrente do Banco do Brasil referente aos 
pagamentos efetuados pela empresa. 

 
Ao deixar de levar para o livro Diário vários pagamentos realizados 

pela empresa no período, o contador concorreu para a pratica da infração, pois com sua 
omissão não se evidenciou a ocorrência do saldo credor das contas representativas do 
disponível (estouro de caixa) e ainda ocasionou a diferença entre o saldo escriturado e o 
reconstituído, conforme apurado por meio da Auditoria das Disponibilidades. 

 
Muito embora a inserção do inciso XII-A no art. 45 do CTE, que de 

maneira especial nomeia o contabilista, tenha ocorrido somente com o advento da Lei 
17.519, com vigência a partir de 29.12.11, não foi com base nesse dispositivo que a 
autoridade fiscal incluiu na lide o Sr. VALDIVINO MOREIRA DA SILVA. 

 
No mérito, o presente trabalho é resultado da Auditoria das 

Disponibilidades que tem por objetivo apurar anomalias no movimento de numerário, que 
se verificam na ocorrência de saldos credores também chamados de insuficiência ou 
“estouro de caixa” (art. 25, §1º, I, do CTE); suprimentos indevidos (art. 25, §1º, III, do CTE) 
e saldo das disponibilidades existentes ou constante na contabilidade a maior que o 
reconstituído pelo fisco (art. 25, §1º, VII, do CTE), fatos que autorizam a presunção juris 
tantum de falta de registro de operações ou prestações tributadas, com a consequente 
sonegação do imposto. 

 
A auditoria apurou insuficiência de caixa e saldo das disponibilidades 

existentes ou constante na contabilidade a maior que o reconstituído pelo fisco no final do 
exercício, em razão da inclusão dos valores dos pagamentos não contabilizados. 

 
A empresa autuada apresentou com muita propriedade em seu 

recurso voluntário vários lançamentos contábeis que haviam sido tomados incorretamente 
pelo Fisco, de modo que, após a realização da última revisão fiscal, o valor inicial foi 
reduzido para o montante de ICMS de R$ 66.046,55, conforme discriminado no termo 
aditivo de fls. 1101. 

 
A defesa reitera agora o argumento de que a exigência fiscal é 

indevida e para comprovar apresenta novamente uma planilha analítica com os 
lançamentos que no seu entendimento deveriam ser considerados como liberação de 
empréstimo (ingressos não contabilizados), entretanto, não assiste razão a defesa porque 
os lançamentos são representativos de saídas de recursos e não de ingressos, já que 
foram debitados no extrato bancário (ver, por exemplo, o valor de R$ 3.987,33 BB Giro-
Flex debitado no extrato bancário no dia 10.01.2011 – extrato de fls. 30). 

 
Ante o exposto, rejeito as preliminares de nulidade da peça básica 

por insegurança na determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa, 
rejeito o pedido de exclusão da lide dos sujeitos passivos solidários JOSÉ GONÇALVES 
RAMOS, VALDIVINO MOREIRA DA SILVA e EVA DO SOCORRO DANIEL e, no mérito, 
conheço do recurso, dou-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença 
singular e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 
66.046,55 (sessenta e seis mil, quarenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), 
conforme revisão de fls. 1101. 

 
 

Sala das sessões, em 04 de agosto de 2016. 
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Matéria: Auditoria da conta caixa (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01289/16 
 
Redator do Voto: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 

 
EMENTA: Processual. Pedido de diligência. Indeferido. 
Preliminar de nulidade da peça básica. Insegurança na 
determinação da infração. Rejeitada. Preliminar de nulidade da 
sentença singular, por cerceamento do direito de defesa. 
Rejeitada. Mérito. ICMS. Obrigação principal. Omissão de saída 
de mercadoria tributada. Auditoria das Disponibilidades. 
Procedência. 
 
1. Indefere-se pedido de diligência, por ser desnecessário este 
procedimento, estando o processo pronto para julgamento, 
podendo-se decidir as questões nele tratadas; 
 
2. Rejeita-se a arguição de insegurança na determinação da 
infração, estando a irregularidade fiscal claramente relatada e o 
auto de infração devidamente instruído; 
 
3. Não se acolhe a arguição de nulidade da sentença singular, 
não havendo nela o alegado vício de cerceamento do direito de 
defesa; 
 
4. Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada 
não registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, 
correspondente ao suprimento de caixa sem a devida 
comprovação de sua origem, inclusive fornecido à empresa por 
administrador, sócio, titular da firma individual, acionista 
controlador da companhia, ou por terceiros, se a efetividade da 
entrega e a origem dos recursos não forem satisfatoriamente 
demonstrados;(CTE, art. 25, § 1°, III); 
 
5. Declara-se procedente o auto de infração, cuja exigência está 
fundamentada em Auditoria corretamente elaborada e não 
contestada eficazmente pelo sujeito passivo. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 07 de dezembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de conversão do julgamento em diligência, formulado pelo sujeito passivo. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Carlos Andrade Silveira, Nivaldo José 
Mendes e Victor Augusto de Faria Morato. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar 
de nulidade da peça básica, arguida pelo sujeito passivo, por insegurança na 
determinação da infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Carlos Andrade 
Silveira, Nivaldo José Mendes e Victor Augusto de Faria Morato. Por unanimidade de 
votos, rejeitar a preliminar de nulidade da sentença singular, arguida pelo sujeito passivo, 
por cerceamento do direito de defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Carlos 
Andrade Silveira, Nivaldo José Mendes e Victor Augusto de Faria Morato. Quanto ao 
mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a 
sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Foram vencedores os 



 

Conselheiros Carlos Andrade Silveira e Victor Augusto de Faria Morato. Vencido o 
Conselheiro Nivaldo José Mendes que votou pela improcedência do lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu registro de 
saída de mercadorias tributarias na importância de R$ 26.159,82 (vinte e seis mil, cento e 
cinquenta e nove reais e oitenta e dois centavos), no período de janeiro a dezembro de 
2010, referente ao saldo das disponibilidades existe que excedeu ao saldo reconstituído 
em 31/12/2010, conforme Auditoria das Disponibilidades e documentos anexos, sendo-lhe 
imputada a exigência do ICMS no valor de R$ 2.864,50 (dois mil, oitocentos e sessenta e 
quatro reais e cinquenta centavos), multa e acréscimos legais. 

 
Citados como infringidos os arts. 25, § 1º, III e 64 da Lei nº 

11.651/91, c/c o art. 141 do Decreto 4852/97, proposta a penalidade prevista no art. 71, 
VII, "l", da lei n° 11.651/91, agravada pelo § 9º, I do mesmo artigo e diploma legal. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, Descritivo 

Complementar da Ocorrência (fls. 03), demonstrativo da Proporção de Mercadorias 
Tributadas (fls. 04), demonstrativo do Cálculo da Alíquota Média (fls. 05), Auditoria das 
Disponibilidades – Análise/Conclusão (fls. 06) e Auditoria das Disponibilidades – 
Reconstituição (fls. 07 a 10), dentre outros documentos. 

 
Após as perdas de prazo processual e de direito de apresentar 

defesa, marcadas pelos Termos de Revelia e de Perempção (fls. 24 e 31, 
respectivamente), o sujeito passivo apresenta Pedido de Revisão Extraordinária (fls. 33 a 
37), acompanhado de documentos (fls. 38 a 78), arguindo nesta defesa a ineficácia da 
intimação para apresentar impugnação em Primeira Instância. Faz arguição de questão 
incidental (preliminar de insegurança na determinação da infração) e defesa de mérito. 

 
O presidente do Conselho Administrativo Tributário, com fundamento 

no art. 43, II, b, e § 4°, II, da Lei n° 16.469/09, por meio do Despacho n° 1876/2014-PRES 
(fls. 83 a 84), admite o Pedido de Revisão Extraordinária e determina o encaminhamento 
dos autos ao SEAPRI da Secretaria Geral (SEGE), para que sejam distribuídos a um dos 
julgadores de Primeira Instância para apreciação da impugnação apresentada pelo sujeito 
passivo. 

 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, apreciando 

as razões da defesa, rejeita a arguição preliminar e, no mérito, decide pela procedência do 
lançamento, consoante a Sentença n° 3723/2014-JULP (fls. 87 a 89). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 95 a 97), 

alegando que a autuada é acusada de omitir registro de saída de mercadorias tributadas 
referente ao saldo das disponibilidades existentes e que excedeu ao saldo reconstituído 
de dezembro de 2010. 

 
Conforme já colocado no recurso extraordinário, existem falhas no 

levantamento fiscal que fragilizam o auto de infração, as quais não forma mencionadas na 
sentença. 

 
Juntou-se aos autos cópia do livro Registro de Entrada contendo 

diversas notas fiscais que foram registradas e não foram consideradas pela Autoridade 
Fiscal. 



 

 
O lançamento teve sua origem em virtude d e o contribuinte ter 

omitido o registro de saída de mercadorias tributadas, dando a entender que o contribuinte 
efetuou gastos sem ter disponibilidade financeira. No entanto, o Fiscal, além das falhas 
processuais já apontadas, não considerou nenhum outro fator da empresa a não ser as 
contas bancárias. 

 
Na Sentença, o julgador não fez uma análise da contabilidade da 

empresa, sendo que o próprio Fiscal relata em sua Nota Explicativa que seu trabalho 
baseou-se nos extratos bancários da empresa, o que quer dizer que o mesmo não 
considerou nenhuma outra situação da contabilidade. 

 
Outra situação que não foi considerada é a de que existem algumas 

notas de compra do mês de dezembro que, apresar de terem sido emitidas neste mês, 
foram compras a prazo, conforme se comprova com as cópias das notas fiscais que foram 
juntadas nos autos e não foram analisadas pelo julgador singular. 

 
Além do mais, o julgador não analisou a argumentação com relação 

à alíquota de 12% utilizada no auto de infração, tendo em vista ser a recorrente 
enquadrada no Simples Nacional, com alíquota diferenciada de 3.07%. 

 
Face ao exposto, por tudo que consta dos autos, reitera a recorrente 

a preliminar de insegurança na determinação da infração. Caso seja superada, pede a 
baixa dos autos em diligência e, após este procedimento, o auto estará em condições de 
ser julgado improcedente, que ora se pede. 

 
A Quarta Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio da 

Resolução n ° 55/2015 (fls.100 a 101), converte o julgamento em diligencia à Delegacia 
Fiscal de origem com intuito de que seja anexado aos autos via da portaria conferindo 
competência ao autuante. 

 
Em seguida, enviar o processo a Gerencia de Preparo Processual, a 

fim de que seja intimado o sujeito passivo, na pessoa da advogada, para no prazo de 
quinze dias a partir da ciência manifestar-se a respeito, caos queira. 

 
A Delegacia Regional de Fiscalização de Luziânia, cumprindo a 

Resolução n ° 55/2015, junta cópia da Portaria n° 001/2013-SRE (fls.103) que confere 
competência ao autuante. 

 
Intimado (fls. 106), o sujeito passivo não se manifesto acerca do 

resultado dessa diligencia. 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

PRELIMINARES 
 
Analisando o pedido de conversão do julgamento em diligência, 

formulado pelo sujeito passivo, manifesto-me pelo seu indeferimento, por ser 
desnecessário este procedimento, porque, para a verificação da alegação da defesa de 
que algumas notas fiscais de compra de dezembro/2010 foram compras a prazo, não é 
necessária a revisão, conforme se verifica nos motivos do mérito.  



 

 
Apreciando a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pelo 

sujeito passivo, por insegurança na determinação da infração, manifesto-me pela sua 
rejeição, tendo em vista que o processo encontra-se devidamente instruído na forma da 
Auditoria das Disponibilidades (fls. 06/10).  

 
Prosseguindo no exame das preliminares, vejo que o sujeito passivo 

arguiu a nulidade da sentença singular, por cerceamento do direito de defesa, alegando 
que o julgador não apreciou a arguição de erro na alíquota de 12% utilizada nos cálculos 
do auto de infração, pois a empresa estaria enquadrada no Simples Nacional e, nesse 
caso, a alíquota correta seria a de 3,07%. Ocorre que, verificando no sistema da 
SEFAZ/GO, verifica-se que no período do fato gerador - 01/01/2010 a 31/12/2010 - a 
empresa não estava enquadra no Simples Nacional, tendo sido desenquadra em 
31/12/2009, não havendo, portanto, cerceamento do direito de defesa. 

 
MÉRITO 

 
A acusação é de omissão de saída de mercadoria tributada, apurada 

em Auditoria das Disponibilidades, sendo imputada ao contribuinte a exigência de ICMS, 
multa e acréscimos legais. 

 
Inconformado com a sentença condenatória de Primeira Instância, o 

sujeito passivo apresentou recurso voluntário, cujas razões em nada alteram a 
procedência do lançamento declarada pela Sentença n° 3723/2016-JULP (fls. 87 a 89) e, 
por concordar com os fundamentos e a conclusão dessa sentença, adoto seus 
fundamentos, transcrevendo-os a seguir: 

 
“Trata-se os autos de exigência de ICMS por ter o sujeito passivo 

omitido o registro de saída de mercadorias tributadas, na importância de R$ 26.159,82, no 
período de janeiro a dezembro de 2010, referente ao saldo das disponibilidades existentes 
que excederam ao saldo reconstituído em 31/12/2010, conforme Auditoria das 
Disponibilidades e documentos anexos. 

 
O processo encontra-se devidamente instruído com a Auditoria das 

Disponibilidades (fls. 06/10). 
 
Inicialmente, descarto a ocorrência das nulidades processuais 

arguidas pelo impugnante por insegurança na determinação da infração e/ou cerceamento 
do direito de defesa, sob a alegação de que existem falhas nos levantamentos fiscais. 

 
Não procede a alegação de duplicata de lançamentos com o Auto de 

Infração n° 4 0113010 645 79, porque esse, apesar de referir-se ao mesmo período, trata-
se de omissão de registro de notas fiscais de entrada, não tendo nenhuma relação com a 
matéria trata nesse processo. 

 
No mérito, melhor sorte não tem o impugnante, tendo em vista que a 

Auditoria das Disponibilidades consiste na verificação das contas do subgrupo “disponível” 
do Ativo Circulante, por meio da análise e reconstituição dos lançamentos contábeis 
próprios, cujo objetivo é apurar anomalias no movimento de numerário, que se verificam 
na ocorrência de saldos credores, também chamados de insuficiência ou “estouro de 
caixa”; suprimentos indevidos e saldo das disponibilidades existentes ou constante na 
contabilidade a maior que o reconstituído pelo Fisco, fatos que autorizam a presunção 
jurídica consistindo no cotejo dos ingressos e desembolsos com a finalidade de se verificar 



 

a ocorrência de déficit financeiro que visa encobrir vendas de mercadoria sem emissão de 
documento fiscal (Instrução de Serviço n° 15/2009 – Manual de Auditoria e Procedimentos 
Fiscais). 

 
A motivação para o lançamento está caracterizada pela insuficiência 

de caixa e/ou suprimentos sem comprovação, consubstanciada na Auditoria das 
Disponibilidades (fls. 06), não contestada de modo eficaz pelo sujeito passivo. 

 
O dispositivo legal que estabelece a presunção de omissão de 

saídas de mercadorias isentas para o déficit financeiro é o § 1°, III, do art. 25, do CTE que 
diz assim: 

 
Art. 25. A base de cálculo do imposto será arbitrada pela autoridade fiscal, 
podendo o sujeito passivo contraditá-la no correspondente processo 
administrativo tributário, sempre que, alternativa ou cumulativamente: 
§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 
[...] 
III - ao suprimento de caixa sem a devida comprovação de sua origem, 
inclusive fornecido à empresa por administrador, sócio, titular da firma 
individual, acionista controlador da companhia, ou por terceiros, se a 
efetividade da entrega e a origem dos recursos não forem satisfatoriamente 
demonstrados; 
[...]  

 
Ao fim, pode-se afirmar, da análise dos autos, que a autoridade fiscal 

valeu-se de consistentes informações, sendo o trabalho desenvolvido com rigor técnico, e 
o sujeito passivo não apresentou impugnação capaz de ilidir com sucesso o trabalho da 
fiscalização.” 

 
Ante o exposto, rejeito o pedido de conversão do julgamento em 

diligência, formulado pelo sujeito passivo. Rejeito a preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pelo sujeito passivo, por insegurança na determinação da infração. Rejeito a 
preliminar de nulidade da sentença singular, arguida pelo sujeito passivo, por cerceamento 
do direito de defesa. Quanto ao mérito, conheço do recurso, nego-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões, em 23 de agosto de 2016. 
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Matéria: Auditoria da conta caixa (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01290/16 
 
Redator do Voto: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 

 
EMENTA: Processual. Pedido de diligência. Indeferido. 
Preliminar de nulidade da peça básica. Insegurança na 
determinação da infração. Rejeitada. Preliminar dde nulidade da 
sentença singular, por cerceamento do direito de defesa. 
Rejeitada. Mérito. ICMS. Obrigação principal. Omissão de saída 
de mercadoria tributada. Auditoria das Disponibilidades. 
Procedência em parte. 
 
1. Indefere-se pedido de diligência, por ser desnecessário este 
procedimento, estando o processo pronto para julgamento, 
podendo-se decidir as questões nele tratadas; 
 
2. Rejeita-se a arguição de insegurança na determinação da 
infração, estando a irregularidade fiscal claramente relatada e o 
auto de infração devidamente instruído; 
 
3. Não se acolhe a arguição de nulidade da sentença singular, 
não havendo nela o alegado vício de cerceamento do direito de 
defesa; 
 
4. Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada 
não registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, 
correspondente ao suprimento de caixa sem a devida 
comprovação de sua origem, inclusive fornecido à empresa por 
administrador, sócio, titular da firma individual, acionista 
controlador da companhia, ou por terceiros, se a efetividade da 
entrega e a origem dos recursos não forem satisfatoriamente 
demonstrados;(CTE, art. 25, § 1°, III); 
 
5. Declara-se procedente em parte o auto de infração, tendo o 
sujeito passivo trazido ao processo provas que ilidem parte da 
exigência tributária nele formalizada. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 07 de dezembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de conversão do julgamento em diligência, formulado pelo sujeito passivo. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Carlos Andrade Silveira, Nivaldo José 
Mendes e Victor Augusto de Faria Morato. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar 
de nulidade da peça básica, arguida pelo sujeito passivo, por insegurança na 
determinação da infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Carlos Andrade 
Silveira, Nivaldo José Mendes e Victor Augusto de Faria Morato. Por unanimidade de 
votos, rejeitar a preliminar de nulidade da sentença singular, arguida pelo sujeito passivo, 
por cerceamento do direito de defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Carlos 
Andrade Silveira, Nivaldo José Mendes e Victor Augusto de Faria Morato. Quanto ao 
mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, dar-lhe parcial provimento para 
reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto de 
infração no valor do ICMS de R$ 918.080,34 (novecentos e dezoito mil e oitenta reais e 



 

trinta e quatro centavos), cuja base de cálculo é de R$ 8.384.295,35 (oito milhões, 
trezentos e oitenta e quatro mil, duzentos e noventa e cinco reais e trinta e cinco 
centavos). Foram vencedores os Conselheiros Carlos Andrade Silveira e Victor Augusto 
de Faria Morato. Vencido o Conselheiro Nivaldo José Mendes que votou pela 
improcedência do lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu registro de 
saída de mercadorias tributarias na importância de R$ 8.385.359,35 (oito milhões, 
trezentos e oitenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e nove reais e trinta e cinco 
centavos), no período de janeiro a dezembro de 2010, referente ao suprimento indevido 
nas contas representativas do disponível, conforme Auditoria das Disponibilidades e 
documentos anexos, sendo-lhe imputada a exigência do ICMS no valor de R$ 918.196,85 
(novecentos e dezoito mil cento e noventa e seis reais e oitenta e cinco centavos), multa e 
acréscimos legais. 

 
Citados como infringidos os arts. 25, § 1º, III e 64 da Lei nº 

11.651/91, c/c o art. 141 do Decreto 4852/97, proposta a penalidade prevista no art. 71, 
VII, "l", da lei n° 11.651/91, agravada pelo § 9º, I do mesmo artigo e diploma legal. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, Descritivo 

Complementar da Ocorrência (fls. 03), demonstrativo da Proporção de Mercadorias 
Tributadas (fls. 04), demonstrativo do Cálculo da Alíquota Média (fls. 05), Auditoria das 
Disponibilidades – Análise/Conclusão (fls. 06), Auditoria das Disponibilidades – 
Reconstituição (fls. 07 a 10), demonstrativos auxiliares Ingressos Contabilizados, 
Desembolsos Contabilizados, Desembolsos não Contabilizados, Suprimentos Indevidos e 
Outros Estornos (fls. 11 a 52), cópias de notas fiscais (fls. 53 a 151), Balancete Analítico 
(fls. 152 a 181), cópias dos livros Diário (fls. 182 a 221) e Razão (fls. 222 a 238) e extratos 
de contas bancárias (fls.242 a 296), dentre outros documentos. 

 
Após as perdas de prazo processual e de direito de apresentar 

defesa, marcadas pelos Termos de Revelia e de Perempção (fls. 312 e 319, 
respectivamente), o sujeito passivo apresenta Pedido de Revisão Extraordinária (fls. 323 a 
327), acompanhado de documentos (fls. 328 a 366), arguindo nesta defesa a ineficácia da 
intimação para apresentar impugnação em Primeira Instância. Faz arguição de questão 
incidental (preliminar de insegurança na determinação da infração) e defesa de mérito. 

 
O presidente do Conselho Administrativo Tributário, com fundamento 

no art. 43, II, b, e § 4°, II, da Lei n° 16.469/09, por meio do Despacho n° 1875/2014-PRES 
(fls. 371 a 372), admite o Pedido de Revisão Extraordinária e determina o 
encaminhamento dos autos ao SEAPRI da Secretaria Geral (SEGE), para que sejam 
distribuídos a um dos julgadores de Primeira Instância para apreciação da impugnação 
apresentada pelo sujeito passivo. 

 
A pedido do julgador singular (Despacho n° 1735/2014-JULP, fls. 

313), apensou-se a estes autos o PAT n° 4 0113016 793 60, conforme Termo de 
Apensamento n° 17/2014-SEGE (fls. 376). 

 
A pedido do presidente do Conselho Administrativo Tributário 

(Despacho n° 2622/2014-PRES, fls.378 a 379), a Gerência de Recuperação de Créditos 
efetuou o cancelamento da inscrição em dívida ativa, deixou de oficiar a Procuradoria 
Geral do Estado acerca do cancelamento, uma vez que o crédito não se encontra ajuizado 



 

e encaminhou os autos ao SEAPRI da Secretaria Geral (SEGE), para que sejam 
distribuídos a um dos julgadores de Primeira Instância, conforme Despacho n° 6376/2014-
GERC (fls. 381). 

 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, apreciando 

as razões da defesa, rejeita a arguição preliminar e, no mérito, decide pela procedência do 
lançamento, consoante a Sentença n° 3724/2014-JULP (fls. 383 a 385). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 391 a 

393), alegando que a autuada é acusada de omitir registro de saída de mercadorias 
tributadas referente ao saldo das disponibilidades existentes e que excedeu ao saldo 
reconstituído de dezembro de 2010. 

 
Conforme já colocado no recurso extraordinário, existem falhas no 

levantamento fiscal que fragilizam o auto de infração, as quais não forma mencionadas na 
sentença. 

 
Juntou-se aos autos cópia do livro Registro de Entrada contendo 

diversas notas fiscais que foram registradas e não foram consideradas pela Autoridade 
Fiscal. 

 
O lançamento teve sua origem em virtude d e o contribuinte ter 

omitido o registro de saída de mercadorias tributadas, dando a entender que o contribuinte 
efetuou gastos sem ter disponibilidade financeira. No entanto, o Fiscal, além das falhas 
processuais já apontadas, não considerou nenhum outro fator da empresa a não ser as 
contas bancárias. 

 
Na Sentença, o julgador não fez uma análise da contabilidade da 

empresa, sendo que o próprio Fiscal relata em sua Nota Explicativa que seu trabalho 
baseou-se nos extratos bancários da empresa, o que quer dizer que o mesmo não 
considerou nenhuma outra situação da contabilidade. 

 
Outra situação que não foi considerada é a de que existem algumas 

notas de compra do mês de dezembro que, apresar de terem sido emitidas neste mês, 
foram compras a prazo, conforme se comprova com as cópias das notas fiscais que foram 
juntadas nos autos e não foram analisadas pelo julgador singular. 

 
Além do mais, o julgador não analisou a argumentação com relação 

à alíquota de 12% utilizada no auto de infração, tendo em vista ser a recorrente 
enquadrada no Simples Nacional, com alíquota diferenciada de 3.07%. 

 
Face ao exposto, por tudo que consta dos autos, reitera a recorrente 

a preliminar de insegurança na determinação da infração. Caso seja superada, no mérito, 
pede a improcedência do lançamento, por se tratar de duplicidade com o Auto de Infração 
n° 4 0113016 793 60. 

 
A Quarta Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio da 

Resolução n ° 54/2015 (fls.396 a 397), converte o julgamento em diligencia à Delegacia 
Fiscal de origem com intuito de que seja anexado aos autos via da portaria conferindo 
competência ao autuante. 

 



 

Em seguida, enviar o processo a Gerencia de Preparo Processual, a 
fim de que seja intimado o sujeito passivo, na pessoa da advogada, para no prazo de 
quinze dias a partir da ciência manifestar-se a respeito, caos queira. 

 
A Delegacia Regional de Fiscalização de Luziânia, cumprindo a 

Resolução n ° 54/2015, junta cópia da Portaria n° 001/2013-SRE (fls. 399) que confere 
competência ao autuante. 

 
Intimado (fls. 402), o sujeito passivo não se manifesto acerca do 

resultado dessa diligencia. 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

PRELIMINARES 
 
Analisando o pedido de conversão do julgamento em diligência, 

formulado pelo sujeito passivo, manifesto-me pelo seu indeferimento, porque, para a 
verificação da alegação da defesa de que algumas notas fiscais de compra de 
dezembro/2010 foram a prazo, não é necessária a revisão, conforme se verifica nos 
motivos do mérito.  

 
Apreciando a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pelo 

sujeito passivo, por insegurança na determinação da infração, manifesto-me pela sua 
rejeição, tendo em vista que o processo encontra-se devidamente instruído na forma da 
Auditoria das Disponibilidades (fls. 06/52).  

 
Prosseguindo no exame das preliminares, vejo que o sujeito passivo 

arguiu a nulidade da sentença singular, por cerceamento do direito de defesa, alegando 
que o julgador não apreciou a arguição de erro na alíquota de 12% utilizada nos cálculos 
do auto de infração, pois a empresa estaria enquadrada no Simples Nacional e, nesse 
caso, a alíquota correta seria a de 3,07%. Ocorre que, verificando no sistema da 
SEFAZ/GO, verifica-se que no período do fato gerador - 01/01/2010 a 31/12/2010 - a 
empresa não estava enquadra no Simples Nacional, tendo sido desenquadra em 
31/12/2009, não havendo, portanto, cerceamento do direito de defesa. 

 
MÉRITO 

 
A acusação é de omissão de saída de mercadoria tributada na 

importância de R$ 8.385.359,35 (oito milhões trezentos e oitenta e cinco mil trezentos e 
cinquenta e nove reais e trinta e cinco centavos), no período de janeiro a dezembro de 
2010, apurada em Auditoria das Disponibilidades, sendo imputada ao contribuinte a 
exigência do ICMS no valor de R$ 918.196,85 (novecentos e dezoito mil, cento e noventa 
e seis reais e oitenta e cinco centavos), multa e acréscimos legais. 

 
A omissão denunciada no auto de infração está fundamentada no art. 

25, § 1°, III, do Código Tributário Estadual (CTE): 
 
Art. 25. A base de cálculo do imposto será arbitrada pela autoridade fiscal, 
podendo o sujeito passivo contraditá-la no correspondente processo 
administrativo tributário, sempre que, alternativa ou cumulativamente: 
§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 



 

[...] 
III - ao suprimento de caixa sem a devida comprovação de sua origem, 
inclusive fornecido à empresa por administrador, sócio, titular da firma 
individual, acionista controlador da companhia, ou por terceiros, se a 
efetividade da entrega e a origem dos recursos não forem satisfatoriamente 
demonstrados; 
[...]  

 
Embora correta e legalmente fundamentada a Auditoria das 

Disponibilidades, o sujeito passivo trouxe ao processo cópias das Notas Fiscais n°s 16055 
e 26142 (fls. 353 e 356, respectivamente), cujos valores foram considerados no 
demonstrativo auxiliar “Desembolsos não Contabilizados”, com desembolsos nas datas de 
06/12/2010 e 20/12/2010, respectivamente (fls. 42). 

 
Essas notas fiscais devem ser excluídas da autuação, porque os 

valores de ambas têm vencimento para janeiro de 2011(a Nota Fiscal n° 16055 vence em 
05/01/2011 e a Nota Fiscal n° 26142 vence em 19/01/2011), seus valores são R$ 750,00 
(setecentos e cinquenta reais) e R$ 314,00 (trezentos e quatorze reais), respectivamente 
que, somados, totalizam R$ 1.064,00 (um mil, sessenta e quatro reais) a deduzir da base 
de cálculo original. 

 
Deduzindo R$ 1.064,00 (um mil, sessenta e quatro reais) de R$ 

8.385.359,35 (oito milhões, trezentos e oitenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e nove 
reais e trinta e cinco centavos), obtém-se a base de cálculo de R$ 8.384.295,35 (oito 
milhões, trezentos e oitenta e quatro mil, duzentos e noventa e cinco reais e trinta e cinco 
centavos) e, aplicada a alíquota média de 10,95% sobre a nova base de cálculo, tem-se o 
ICMS no valor de R$ 918.080,34 (novecentos e dezoito mil, oitenta reais e trinta e quatro 
centavos), a exigir efetivamente do contribuinte. 

 
Quanto a alegação da recorrente de ocorrência de duplicidade deste 

auto de infração com o de n° 4 0113016 793 60 (fls. 391/393), não procede porque o Auto 
de Infração ° 4 0113016 793 60, apesar de referir-se ao mesmo período (ano 2010), trata 
de omissão de saída de mercadorias tributadas referente ao saldo das disponibilidades 
que excedeu ao saldo reconstituído em 31/12/10, conforme roteiro da Auditoria das 
Disponibilidades. 

 
Ante o exposto, rejeito o pedido de conversão do julgamento em 

diligência, formulado pelo sujeito passivo. Rejeito a preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pelo sujeito passivo, por insegurança na determinação da infração. Rejeito a 
preliminar de nulidade da sentença singular, arguida pelo sujeito passivo, por cerceamento 
do direito de defesa. Quanto ao mérito, conheço do recurso, dou-lhe parcial provimento 
para reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto 
de infração no valor do ICMS de R$ 918.080,34 (novecentos e dezoito mil, oitenta reais e 
trinta e quatro centavos), cuja base de cálculo é de R$ 8.384.295,35 (oito milhões, 
trezentos e oitenta e quatro mil, duzentos e noventa e cinco reais e trinta e cinco 
centavos). 

 
 

Sala das sessões, em 23 de agosto de 2016. 
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Matéria: Auditoria da conta caixa (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01312/16 
 
Relator: Conselheiro Washington Luis Freire de Oliveira 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar. Nulidade por incompetência 
funcional. Rejeição. Nulidade por insegurança na determinação 
da infração. Rejeição. ICMS. Obrigação principal. Omissão de 
registro de saída de mercadorias não tributada. Auditoria das 
Disponibilidades. Procedência parcial. Aplicação da forma 
privilegiada de penalidade. 
 
1. A preliminar de nulidade por insegurança na determinação da 
infração deve ser afastada quando a acusação fiscal, claramente 
descrita no auto de infração, estiver devidamente instruída; 
 
2. A preliminar de incompetência funcional da autoridade 
lançadora não deve ser acolhida quando a atividade 
desenvolvida pelo Agente Fiscal estiver em conformidade com 
as atribuições conferidas ao seu cargo; 
 
3.  A Auditoria das Disponibilidades tem por objetivo apurar 
anomalias no movimento de numerário, que se verificam na 
ocorrência de saldos credores também chamados de 
insuficiência ou "estouro de caixa" (art. 25, §1º, I, do CTE); 
suprimentos indevidos (art. 25, §1º, III, do CTE) e saldo das 
disponibilidades existentes ou constante na contabilidade a 
maior que o reconstituído pelo fisco (art. 25, §1º, VII, do CTE), 
fatos que autorizam a presunção juris tantum de falta de registro 
de operações ou prestações tributadas, com a consequente 
sonegação do imposto (Manual de Auditoria e Procedimentos 
Fiscais – IS nº 010/1993-DFIS); 
 
4. A exigência fiscal inicial deve se adequar ao valor apurado na 
revisão fiscal, determinado pelo órgão julgador competente, 
quando demonstrado que parte do valor inicialmente cobrado 
era indevido; 
 
5. A forma privilegiada de penalidade prevista no § 8° do art. 71 
da Lei n° 11.651/91 (CTE) deve ser aplicada quando da 
irregularidade praticada não resultar, ainda que indiretamente, 
falta de pagamento de imposto. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 23 de maio de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por incompetência funcional 
da autoridade lançadora. Participaram do julgamento os Conselheiros Washington Luis 
Freire de Oliveira, Alcedino Gomes Barbosa, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, 
Gilmar Rodrigues de Almeida e José Luiz Rosa. E, por maioria de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da infração, 
arguida pelo sujeito passivo. Foram vencedores os Conselheiros Washington Luis Freire 



 

de Oliveira, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes e Gilmar Rodrigues de Almeida. 
Vencidos os Conselheiros José Luiz Rosa e Alcedino Gomes Barbosa.  Quanto ao mérito, 
por maioria de votos, conhecer do recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em 
parte a sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto de infração no 
valor de multa formal de R$ 79.021,36 (setenta e nove mil e vinte e um reais e trinta e seis 
centavos), conforme revisão de fls. 1113. Foram vencedores os Conselheiros Washington 
Luis Freire de Oliveira, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes e Gilmar Rodrigues de 
Almeida. Vencidos os Conselheiros Alcedino Gomes Barbosa e José Luiz Rosa que 
votaram pela improcedência da inicial. E, por unanimidade de votos, aplicar a forma 
privilegiada prevista no § 8º do art. 71 da Lei nº 11.651/91.  Participaram do julgamento os 
Conselheiros Washington Luis Freire de Oliveira, Alcedino Gomes Barbosa, Marlene Maria 
da Silva Ruguê Bernardes, Gilmar Rodrigues de Almeida e José Luiz Rosa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal é de que o sujeito passivo omitiu registro de saída 
de mercadorias não tributadas/isentas, no período de 01/01/2008 a 31/12/2008, referente 
ao suprimento indevido nas contas representativas do disponível, conforme Auditoria das 
Disponibilidades e documentos anexos, sujeitando-se, em consequência, ao pagamento 
de multa formal na importância de R$ 376.820,94 (trezentos e setenta e seis mil, 
oitocentos e vinte reais e noventa e quatro centavos), mais acréscimos legais. 

 
Foram citados como dispositivos legais infringidos os arts. 25, § 1º, 

III, e 64 do CTE c/c art. 141 do RCTE, sendo prosposta a penalidade prevista no art. 71, 
inciso VII, alínea “l”, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 16.241/08. 

 
 Para instrução processual do auto de infração a autoridade autuante 

anexou: Nota Explicativa, detalhando o procedimento de fiscalização; demonstrativos 
fiscais próprios da Auditoria das Disponibilidades, composta do formulário 
“Análise/Conclusão”, em que consta o total da omissão de vendas de mercadorias, 
formulário denominado Reconstituição, demonstrativos dos Ingressos Contabilizados, 
Desembolsos Contabilizados e Suprimentos Indevidos; planilha de cálculo da 
proporcionalidade entre entradas totais e entradas tributadas; extrato e cópia do livro 
Registro de Apuração do ICMS; cópia de extratos bancários do Banco Bradesco; cópia do 
livro contábil Diário Geral; Balanços Patrimoniais e Demonstrações do Resultado 
trimestrais e mensais.      

 
Inconformado com a decisão singular que confirmou a procedência 

do lançamento, Sentença nº 3428/11-JULP, fls. 250/255, o sujeito passivo, devidamente 
representado por seu advogado, apresenta recurso voluntário no qual alega, em 
preliminar, a ocorrência de nulidade por incompetência funcional, porque o autuante é 
pertencente a classe II (AFRE II) e que o lançamento é nulo por insegurança na 
determinação da infração, pois o autor do procedimento fiscal elaborou o levantamento 
das disponibilidades de caixa de forma confusa e sem amparo técnico ou legal. 

 
No mérito, afirma que não pode um caixa ser reconstituído sem 

considerar os saldos inicial e final escriturados pela empresa. Menciona que no relatório 
denominado “Suprimento Indevido” o agente do fisco descreveu que os valores 
considerados como suprimentos indevidos se referem a vários lançamentos nos quais não 
está demonstrado o suposto prejuízo ao Estado. Reitera que não há irregularidade em 
lançar os cheques compensados como crédito da conta bancos e como débito da conta 
caixa porque, na verdade, o numerário teria saído da conta bancária, ainda que para 
pagamento de despesas/fornecedores. 



 

  
Pede, ao final, a realização de diligência para que agente do fisco 

estranho à lide proceda a revisão do levantamento fiscal ou, se for possível apreciar o 
mérito, que se julgue o auto de infração improcedente. 

 
A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, 

considerando que os lançamentos contábeis a débito na conta caixa e a crédito na conta 
bancos c/ movimento, correspondentes a: 1) cheques de própria emissão liquidados por 
compensação bancária; 2) valores oriundos de transferências eletrônicas entre contas 
correntes via compensação bancária (DOC ou TED); 3) cheques devolvidos sem a 
comprovação de recebimento de numerário; e, por último, 4) valores registrados na conta 
caixa e a crédito das contas contábeis dos sócios, sem a devida comprovação de origem 
e/ou integralização de recursos foram considerados no levantamento fiscal como 
"SUPRIMENTOS INDEVIDOS" da conta caixa e considerando, também, que a 
escrituração contábil do sujeito pode ter utilizado a conta caixa para registro de todos os 
pagamentos de despesas/fornecedores, realizados por meio de cheques, a partir de 
lançamentos a crédito nessa conta em contrapartida as contas de despesas/fornecedores 
e, finalmente, considerando que os valores correspondentes aos cheques de clientes 
devolvidos por insuficiência de fundos podem ter sido resgatados pela empresa, converteu 
o julgamento em diligência a fim de que o sujeito passivo fosse intimado a apresentar os 
seguintes documentos/demonstrativos dos registros a crédito da conta caixa relativo a 
obrigação resgatada, coincidentes em data e valor com o registro anterior que creditou a 
conta contábil bancos c/ movimento e debitou a conta caixa, se houver; os documentos 
que comprovem o recebimentos dos valores relativos ao resgate direto dos cheques de 
clientes, caso tenha ocorrido, e, por último, a comprovação de origem e integralização de 
recursos relativos as contas contábeis dos sócios creditadas em contrapartida a conta 
caixa. 

 
Atendida em parte a resolução, os autos foram encaminhados para 

que autoridade fiscal designada procedesse a análise da documentação apresentada pelo 
sujeito passivo, realizando a exclusão dos valores correspondentes aos registros 
contábeis nos quais ficasse comprovado que o sujeito utilizou a conta caixa como "conta 
transitória" para registro dos pagamentos de despesas/fornecedores, realizados por meio 
de cheques (lançamentos a crédito conta caixa em contrapartida as contas de 
despesas/fornecedores).  

 
A autoridade fiscal designada, informou que precedeu a exclusão dos 

lançamentos contábeis nos quais a conta caixa foi escriturada como mera conta transitória 
para pagamento de despesas/fornecedores do modo que o novo valor de omissão de 
saídas corresponde ao montante de R$ 1.220.017,84 que, após a aplicação da 
proporcionalidade prevista no § 2º do art. 25 do CTE, resulta no valor de multa formal 
correspondente a R$ 85.556,79, fls. 1076. 

 
O auditor fiscal encarregado da diligência, informou, ainda que, na 

hipótese de o Conselho Administrativo Tributário considerar os lançamentos efetuados 
pela empresa relativos aos cheques compensados (lançamento a débito da conta caixa e 
a crédito da conta bancos) sem o necessário registro a crédito da conta relativa a 
obrigação resgatada como pagamento não contabilizado, o valor da multa formal deverá 
corresponder ao montante de R$ 79.803,23, conforme demonstrativo de fls. 1073. 

 
Devidamente cientificado do resultado da diligência, o sujeito passivo 

reitera sua manifestação no sentido de que os lançamentos contábeis tidos pelo Fisco 



 

como suprimentos indevidos seriam meros fatos contábeis permutativos ser qualquer 
relevância nas contas representativas das disponibilidades. 

 
Em nova peça defensória pede a realização de outra diligência a ser 

realizada pela GEAT (Gerência Especial de Auditoria) no entendimento de que o auditor 
encarregado da revisão anterior cerceou o seu direito de defesa ao não entregar um 
quadro conclusivo do seu trabalho. 

 
Em face do levantamento apresentado pela defesa para contraditar a 

revisão fiscal realizada, a Câmara Julgadora, por maioria de votos, determinou a 
realização de nova diligência para apuração do valor efetivamente devido. 

 
 Em atendimento, a autoridade fiscal conclui pela redução da multa 

formal para o montante de R$ 79.021,36, conforme demonstrativo fiscal de fls. 1111 a 
1126. 

 
Intimado, o sujeito passivo pede a improcedência do auto de 

infração, sustentando que não houve prejuízo para o Fisco o lançamento contábil (débito 
caixa, crédito bancos) dos cheques que foram utilizados para pagamentos de 
despesa/fornecedores. 

 
Sustenta que a revisão incorreu no erro de não excluir as 

mercadorias sujeitas ao regime da substituição tributária da base de cálculo da exigência. 
 
É o relatório. 

 
 

V O T O 
 
 

Inicialmente é importante destacar que a defesa não reiterou seu 
pedido de realização de diligência, após a última revisão fiscal e nem de cerceamento ao 
direito de defesa pela suposta ausência de quadros demonstrativos, conforme alegado na 
sua manifestação na penúltima revisão. 

 
Na sessão de julgamento foi indagado ao advogado da autuada 

quais seriam os pedidos mantidos em face do resultado da última revisão fiscal e a 
manifestação em sustentação oral foi no sentido de que somente a nulidade por 
incompetência funcional e insegurança na determinação da infração foram mantidas, além 
do pedido de improcedência do auto de infração. 

 
Também em sustentação oral foi pedido pelo advogado da recorrente 

a aplicação da forma privilegiada de penalidade prevista no § 8º do art. 71 do CTE que 
reduz a multa formal em 50% (cinquenta por cento). 

 
No tocante à preliminar de nulidade do lançamento por 

incompetência funcional da autoridade que efetuou o lançamento, entendo que não 
merece guarida os argumentos trazidos pela defesa, porque o agente autuante pertence à 
classe II (AFRE II) e a Lei nº 13.266/98 confere, dentre outras, as seguintes funções ao 
AFRE II:  

 
Art. 4º As atribuições conferidas, privativamente, aos funcionários fiscais, 
integrantes do Quadro de Pessoal do Fisco da Secretaria da Fazenda, são 
as seguintes: 



 

[...] 
II - ao Auditor-Fiscal da Receita Estadual II - AFRE II: 
a) constituir o crédito tributário relativo aos tributos estaduais, decorrente do 
exercício de quaisquer tarefas de controle ou fiscalização, observado o 
disposto na alínea “c”, especialmente procedimento de auditorias: 
1. realizadas por meio de exame de livros fiscais e contábeis, documentos 
ou mercadorias referentes a contribuintes considerados microempresa, 
empresa de pequeno porte ou empresa de médio porte; 

 
Considerando que a empresa está classificada para fins de 

fiscalização junto à Secretaria da Fazenda como empresa de pequeno porte, o AFRE II 
tem plena competência para fiscalizar e lançar o crédito tributário das empresas assim 
classificadas, inclusive por meio de exame de livros fiscais e contábeis. 

 
Também não há que se falar em nulidade por insegurança na 

determinação da infração, pois o lançamento de ofício indicou os dispositivos infringidos 
corretamente, bem como descreveu a irregularidade praticada pelo autuado de forma clara 
e precisa, tendo sido anexados os documentos necessários à comprovação da 
irregularidade denunciada.  

 
A autuação contém os requisitos formais necessários para validade 

do lançamento e para o pleno conhecimento da exigência fiscal, não incorrendo nos erros 
ou falhas apontadas pela recorrente. 

 
Ao contrário do que alega a defesa, os demonstrativos fiscais são 

claros e precisos na indicação da irregularidade praticada, apresentando de forma 
individualizada cada valor considerado na auditoria. Os papéis de trabalho são aqueles 
estabelecidos no roteiro próprio (Roteiro 6 – Auditoria das Disponibilidades) previsto no 
Manual de Auditoria e Procedimentos Fiscais (disponível para baixar no sítio da Secretaria 
da Fazenda do Estado de Goiás).  

 
No mérito, a auditoria que embasa a exigência fiscal é a Auditoria 

das Disponibilidades, esse levantamento fiscal tem por objetivo apurar anomalias no 
movimento de numerário, que podem ser resultantes de ocorrência de saldos credores 
também chamados de insuficiência ou “estouro de caixa” (art. 25, §1º, I, do CTE); 
suprimentos indevidos (art. 25, §1º, III, do CTE) e saldo das disponibilidades existentes ou 
constante na contabilidade a maior que o reconstituído pelo fisco (art. 25, §1º, VII, do 
CTE), fatos que autorizam a presunção juris tantum de falta de registro de operações ou 
prestações tributadas, com a consequente sonegação do imposto. 

 
No presente caso, a auditoria realizada apurou suprimentos 

indevidos na conta caixa em decorrência de registros contábeis relativos aos cheques de 
própria emissão liquidados por compensação bancária nos quais se debitou a conta caixa 
e creditou a conta bancos c/ movimento; valores oriundos de transferências eletrônicas 
entre contas correntes via compensação bancária (DOC ou TED); cheques devolvidos 
sem a comprovação de recebimento de numerário; e de valores registrados na conta caixa 
e a crédito das contas contábeis dos sócios, sem a devida comprovação de origem e/ou 
integralização de recursos. 

 
 A empresa autuada, por meio do seu advogado, apresentou, com 

muita propriedade, em seu recurso voluntário vários lançamentos contábeis que haviam 
sido tomados pelo Fisco como suprimentos indevidos, mas que ficaram caracterizados 
como mero erro ou incorreção na escrituração contábil, pois ficou comprovado que o 
sujeito passivo utilizou a conta caixa como mera "conta transitória" para registro dos 



 

pagamentos de despesas/fornecedores, realizados por meio de cheques (lançamentos a 
crédito conta caixa em contrapartida as contas de despesas/fornecedores). 

 
Embora a recorrente insista no pedido de improcedência do 

lançamento, sustentando que os valores debitados na conta caixa eram meros fatos 
contábeis permutativos, é importante destacar que já foram excluídos do levantamento 
fiscal todos os lançamentos contábeis representativos de erro de lançamento ou de uso 
indevido da conta caixa como conta transitória para pagamentos posteriores, já que 
nesses casos não é possível a aplicação da presunção de omissão de saída. 

 
Após a realização de três diligências, sendo uma dirigida a empresa 

para complementar sua defesa e duas para o Fisco promover verificação e exclusão de 
lançamentos com base nas alegações da recorrente, o valor da multa formal pela omissão 
de saída de mercadorias não tributadas/isentas foi reduzido para o montante de R$ 
79.021,36, conforme última revisão de fls. 1113. 

 
No tocante a forma privilegiada de penalidade, tratada na sessão de 

julgamento, entendo que é possível a sua aplicação porque a condição é que a 
irregularidade praticada (deixar de escriturar notas fiscais de entradas) não resulte, ainda 
que indiretamente, falta de pagamento de imposto, in verbis:  

 
Art. 71 [...] 
§ 8º Quando da prática das irregularidades descritas nos incisos V ao XII 
deste artigo não resultar, ainda que indiretamente, falta de pagamento de 
imposto, a multa aplicável corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do 
valor fixado para a respectiva infração. 

 
No presente caso, a irregularidade denunciada na inicial é de 

omissão de registro de saída de mercadorias não tributadas/isentas, por força da 
proporcionalidade prevista no § 2º do art. 25 do CTE, sendo, portanto, cabível a aplicação 
da redução de 50% (cinquenta por cento) para esse caso. 

 
Ante o exposto, não acolho as preliminares de nulidade por 

incompetência funcional e insegurança na determinação da infração e, no mérito, conheço 
do recurso, dou-lhe parcial provimento para reformar em parte a decisão singular e julgar 
procedente em parte o auto de infração no valor de R$ 79.021,36, devendo ainda ser 
aplicada a forma privilegiada de penalidade prevista no § 8º do art. 71 do CTE. 

 
 

Sala das sessões, em 25 de agosto de 2016. 
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Matéria: Auditoria da conta caixa (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01316/16 
 
Relator: Conselheiro Mário de Oliveira Andrade 
 

 
EMENTA: Preliminar.  Nulidade da peça basilar por insegurança 
na determinação da infração. Não conhecida por já haver sido 
julgada. Preliminar de decadência parcial do crédito tributário. 
Rejeitada. Mérito. ICMS. Obrigação Principal. Auditoria das 
disponibilidades com apuração de suprimento indevido da conta 
caixa. Procedência. 
  
1 - Quando a preliminar de nulidade já houver sido apreciada 
pela Câmara Julgadora, não cabe nova apreciação pelo mesmo 
órgão julgador. No caso em questão, a Câmara Julgadora já 
havia afastado a nulidade declarada pela Primeira Instância, não 
sendo possível uma nova apreciação dela, no mesmo órgão 
julgador. Nessa situação, o pedido de nulidade solicitado no 
recurso voluntário, não deve ser conhecido; 
  
2 – Para averiguar se ocorreu a decadência do crédito tributário 
decorrente de omissão de registro saídas de saídas de 
mercadorias tributadas aplica-se a regra contida no inciso I do 
artigo 173 do CTN. Entretanto, se for um novo lançamento em 
virtude da anulação do primeiro aplica-se a regra contida no 
inciso II do artigo 173 do CTN, devendo a contagem do prazo 
decadencial ser contado a partir da data em que se tornar 
definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o 
lançamento anterior; 
 
3 - Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada 
não registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, 
correspondente ao suprimento de caixa sem a devida 
comprovação de sua origem, inclusive fornecido à empresa por 
administrador, sócio, titular da firma individual, acionista 
controlador da companhia, ou por terceiros, se a efetividade da 
entrega e a origem dos recursos não forem satisfatoriamente 
demonstrados (Inciso III, do §1º, do artigo 25 do CTE). 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 18 de maio de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, não conhecer da 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração, por já ter  sido apreciada e rejeitada na IV Câmara Julgadora. 
Com relaçao à preliminar de exclusão do solidário da lide, ELENILTON FERREIRA DA 
SILVA, essa também não foi apreciada em virtude de ter sido retirada pela defesa em sua 
sustentação oral. E, também, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de 
decadência parcial, arguida pelo sujeito passivo. Quanto ao mérito,  por unanimidade de 
votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Mário de Oliveira Andrade, Edson Abrão da Silva, Aldeci de Souza Flor, Rickardo de 
Souza Santos Mariano e Masayuki Missao. 



 

 
R E L A T Ó R I O 

 
De acordo com o histórico do auto de infração, datado de 

31/12/2008, o sujeito passivo omitiu o registro de saída de mercadoria tributada, 
caracterizado pelo suprimento indevido de caixa apresentado na forma de empréstimo 
irregular com nota promissória a pagar de pessoas diversas, diferença de vendas diárias 
lançadas a maior na conta caixa (simulação de venda), diferença na contabilização de 
empréstimo bancário entre o valor contratado e o valor liberado, conforme contrato de 
empréstimo bancário e integralização de capital, na importância de R$ 330.742,67 
(trezentos e trinta mil, setecentos e quarenta e dois reais e sessenta e sete centavos), de 
acordo com a Auditoria das Disponibilidades e documentos em anexo. Em virtude disso, 
com a base de cálculo apurada em função da proporcionalidade de comercialização das 
mercadorias tributadas, o sujeito passivo deverá pagar o ICMS, na importância de R$ 
39.689,12 (trinta e nove mil, seiscentos e oitenta e nove reais e doze centavos), 
juntamente com a penalidade e demais acréscimos legais.  

 
Após o histórico do auto de infração consta uma observação de que 

o lançamento é relativo à reautuação do auto de infração de número 3 0276119 055 21, 
observando-se os termos do artigo 173, inciso II do CTN. 

  
O valor originário de ICMS exigido é de R$ 39.689,12 (trinta e nove 

mil, seiscentos e oitenta e nove reais e doze centavos), sendo o total do crédito tributário 
na importância de R$ 299.909,02 (duzentos e noventa e nove mil, novecentos e nove reais 
e dois centavos), conforme consta no campo do crédito tributário da peça básica 

 
No campo próprio do auto de infração foram apontados como 

infringidos os artigos 25, § 1º, III e 64 da Lei 11.651/91 e foi proposta a aplicação da 
penalidade do artigo 71, Inciso VII, alínea "l", § 9º, I da Lei 11.651/91, com a redação da 
Lei 13.446/1999. 

 
Foi indicado como sujeito passivo coobrigado o Sr. Elenilton Ferreira 

da Silva com fundamentação no que dispõe o artigo 45, inciso XII da Lei 11.651/1991. 
 
Para a instrução processual, o Auditor Fiscal anexou aos autos, a 

Auditoria das Disponibilidades dos exercícios de 2002 a 2006, folhas 05 a 117, Consultas 
no Terminal da Sefaz - GO Sobre o Enquadramento do Contribuinte, folhas 117 a 129, 
Cálculo da Proporção de Saídas de Mercadorias Tributadas, folha 130, fotocópias dos 
Livros Diários de 2002 a 2006, folhas 131 a 215, fotocópias de Contratos de Empréstimos, 
folhas 216 a 270, fotocópia da Sentença 4.959/08-COJP, folhas 276 e 277, fotocópia do 
auto de infração de n.º 3 0276119 055 21, folhas 278 a 280. 

 
Intimado para pagamento da quantia exigida ou apresentar 

impugnação, o sujeito passivo ingressa com defesa, constante às folhas 282 a 289 dos 
autos, na qual alega preliminar de exclusão do sujeito passivo solidário, nulidade da peça 
básica, por insegurança na determinação da infração, e quanto ao mérito  o impugnante 
argumenta que tem como atividade preponderante a comercialização de material de 
construção civil, mercadorias que estavam no regime de tributação de substituição 
tributária, dessa forma, não poderia ser exigido tributo do sujeito passivo, pois ele havia 
sido recolhido nas aquisições das mercadorias.  

 
Reclama, ainda, que não foi feita a proporção das saídas de 

mercadorias tributadas. Questiona que não foi realizada a reconstituição do caixa do 



 

contribuinte. Pondera que os valores lançados como suprimentos indevidos de caixa são 
referentes a empréstimos legalmente realizados com contratos bancários. Alega que 
houve superposição do lançamento relativo à integralização do capital da empresa que, 
também, foi considerado empréstimo e suprimento indevido. 

 
Por fim requer a nulidade ou a improcedência do auto de infração e a 

exclusão do sujeito passivo solidário.  
.  
O julgador monocrático acolhe a preliminar de nulidade da peça 

basilar, por insegurança na determinação da infração, e declara nulo o auto de infração.  
 
Notificada dos termos da sentença prolatada, a Fazenda Pública, 

recorre da decisão monocrática solicitando o afastamento da nulidade e o retorno dos 
autos à Primeira Instância para ser apreciado o mérito da lide. 

 
O sujeito passivo apresenta contradita requerendo a confirmação da 

sentença singular que declarou nulo o auto de infração. 
 
Indo a julgamento, a nulidade do auto de infração foi afastada pela 

Quarta Câmara Julgadora, por deliberação unânime. 
 
Os autos foram encaminhados para nova apreciação na Instância 

Singular e, naquela oportunidade, o julgador singular determinou a realização de uma 
diligência com o objetivo de analisar as argumentações do sujeito passivo, por intermédio 
do Despacho 880/2013 –JULP, folhas 328. 

 
O diligenciador informou que notificou o sujeito passivo para 

apresentar os documentos necessários para a realização da revisão e, após ter concedido 
o prazo requerido pela defesa, não houve a apresentação da documentação e nem 
qualquer manifestação da empresa autuada. Assim, os autos foram remetidos para o 
julgador singular. 

 
O julgador singular proferiu a sentença de 1028/2015, folhas 339 a 

347, na qual rejeitou o pedido de exclusão do sujeito passivo solidário e julgou procedente 
o auto de infração. 

 
O sujeito passivo e o solidário apresentaram recurso voluntário 

reiterando o pedido de exclusão do sujeito passivo solidário do polo passivo. 
 
A defesa dos recorrentes alegou que o Auditor Fiscal não teve 

segurança ao fazer a acusação de omissão de registro de saída de mercadoria, apurada 
em levantamento de Auditoria da Disponibilidade de Caixa. Argumenta que o 
levantamento fiscal está confuso e que não foi elaborado demonstrativo auxiliar ou notas 
explicativas dos valores tidos como suprimentos indevidos de caixa.  

 
 Na sequência da defesa, os recorrentes requerem que seja 

declarada a decadência do crédito tributário relativo aos fatos geradores ocorridos em 
2002 e 2003. 

 
Argumenta que é uma nova autuação e que o auto de infração foi 

lavrado em 2009 e que estava decaído o direito da Fazenda Pública de constituir o crédito 
tributário, assim requer a exclusão dos valores relativos aos exercícios de 2002 e 2003. 

 



 

Quanto ao mérito, a defesa dos recorrentes aduz que o autor do 
lançamento não aplicou a proporcionalidade do regime de tributação das mercadorias, 
pois a empresa recorrente comercializava materiais de construção, produtos sujeitos ao 
regime de substituição tributária, assim o imposto foi recolhido na entrada das mercadorias 
e nas saídas das mercadorias não há tributação de imposto. 

 
Reclama, ainda, que não foi realizada a reconstituição do Caixa da 

empresa, conforme determina o Manual de Fiscalização da Secretaria de Estado da 
Fazenda de Goiás em seu Roteiro 06. Pondera que os suprimentos, tidos como indevidos 
não causaram saldo negativo no caixa. 

 
Por fim, argumenta que os lançamentos tido como suprimentos 

indevidos se referem a empréstimos bancários e que houve autuação da integralização de 
capital como empréstimo. 

 
A Terceira Câmara decidiu, por intermédio da Resolução 079/2015, 

folhas 374 e 375, encaminhar os autos para Delegacia Regional de Fiscalização de 
Morrinhos para que um Auditor Fiscal elaborasse uma nova auditoria, verificando a 
proporção das mercadorias tributadas e as alegações de empréstimos efetuadas pela 
defesa do sujeito passivo. 

 
O autor do lançamento procedeu a uma revisão, conforme relatório 

de folhas 377 e 378, e informou que o contribuinte possui 100% das saídas tributadas e 
que o sujeito passivo não trouxe documentos de comprovação de suas alegações. Com 
essas considerações ele se posicionou pela manutenção da peça basilar. 

 
O representante do contribuinte foi notificado para se manifestar 

sobre o resultado do levantamento revisional e permaneceu inerte. 
 
É um breve relatório. 
 
 
                              VOTO 
 
 
A exigência contida nesse contencioso é relativa a omissão de 

saídas de mercadorias tributadas, caracterizada pelo suprimento indevido da conta caixa, 
conforme foi demonstrado na Auditoria das Disponibilidades. 

 
O sujeito passivo arguiu preliminarmente a nulidade do auto de 

infração, por insegurança na determinação da infração, em virtude do levantamento estar 
confuso e sem demonstrativos auxiliares e nota explicativa. Entretanto, deixo de apreciar 
essa preliminar porque ela já foi julgada e rejeitada pela Quarta Câmara, conforme 
podemos verificar às folhas 319 dos autos, não cabendo uma nova apreciação da mesma 
matéria nesse julgamento. Por essa razão exposta não conheço da preliminar arguida 
pelos recorrentes na peça recursal.  

 
Quanto ao pedido de exclusão do sujeito passivo solidário, também 

deixo de apreciar em virtude dele ter sido retirado pelo representante do sujeito passivo 
em sustentação oral durante a realização do julgamento. 

  
Passo a apreciar a preliminar de mérito de ocorrência de decadência 

do crédito tributário no que tange aos fatos geradores do imposto ocorridos em 2002 e 



 

2003. Primeiramente, em relação ao período de 2002, o sujeito passivo argumenta que o 
primeiro auto de infração, o de número 3 027611905521 foi lavrado em 04/10/2007 e que 
já havia ocorrido a decadência pela regra contida no §4º do artigo 150 do CTN, assim 
aduz a defesa que não caberia a reautuação nos termos do artigo 173, II do CTN porque 
já havia decaído o direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário. 

 
Não acolho essa argumentação da defesa, pois quando foi lavrado o 

auto de infração de número 3027611905521 não havia ocorrido a decadência do crédito 
tributário do exercício de 2002, pois a regra para se verificar a decadência para o tipo da 
acusação efetuada pelo fisco é a contida no inciso I do artigo 173 do CTN, pois trata-se 
omissão de saídas de mercadoria tributada, ou seja, não houve o lançamento nos livros 
fiscais do contribuinte do imposto devido, assim não é possível cogitar homologação do 
que não foi declarado, portanto, não se aplica a regra do § 4º do artigo 150 do CTN. Desse 
modo, como o fato gerador do imposto é do exercício de 2002 o fisco teria até o dia 
31/12/2008 para efetuar o lançamento, como a autuação foi realizada antes de findar esse 
prazo, não há que se falar que o auto de infração de número 3027611905521 estava 
parcialmente decaído em relação ao fato gerador ocorrido no exercício de 2002, sendo 
perfeitamente cabível o novo lançamento, nos termos do inciso II do artigo 173 do CTN. 

 
Ainda sobre a decadência do crédito tributário, o sujeito passivo 

afirma que ocorreu a decadência do crédito tributário em relação aos exercícios de 2002 e 
2003, pois o sujeito passivo foi notificado do presente auto de infração em 13 de Janeiro 
de 2009, assim já havia decorrido os cinco anos. Porém, como já foi dito anteriormente, 
para o caso em apreciação está claro que é uma reautuação de um lançamento anulado 
por vício formal, conforme podemos constatar na observação contida após o histórico do 
fato auto de infração, estando evidenciado que é um novo lançamento com fundamento no 
inciso II, do artigo 173 do CTN, o qual prescreve o seguinte: 

 
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se 

após 5 (cinco) anos, contados: 

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter 

sido efetuado; 

II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício 

formal, o lançamento anteriormente efetuado. 

[...] 

 

A sentença que anulou o lançamento anterior é datada de 
01/08/2008, contando cinco anos após essa data, percebe-se que o fisco teria até o dia 
01/08/2013 para constituir o crédito tributário, como o novo lançamento foi efetuado em 
13/01/2009, entendo que não há decadência do crédito tributário. Por essa razão, rejeito o 
pedido de declaração de decadência parcial do crédito tributário em relação aos exercícios 
de 2002 e 2003. 

 
Passo a apreciar o mérito, e a alegação do sujeito passivo de que 

deveria ter sido efetuada a proporcionalidade para se exigir o ICMS porque a maioria dos 
seus produtos de revenda são materiais de construção sujeitos a substituição tributária 
não se confirmou, quando foi determinada uma diligência para que se averiguasse essa 
assertiva da defesa do contribuinte. Aliás, o próprio contribuinte se recusou a apresentar 
os livros para que fosse verificada essa hipótese levantada pela defesa, conforme consta 
no relatório diligencial da revisão.  

. 



 

Devendo prevalecer os dados informados pelo contribuinte em sua 
DPI (Declaração Periódica de Informação), no quais consta que 100% das mercadorias 
comercializadas são tributadas, fato relatado pelo diligenciador. 

 
Da mesma forma, a reclamação dos recorrentes com relação aos 

empréstimos que não foram comprovados, o contribuinte se defendeu alegando que 
efetuou empréstimos bancários, porém, ainda na Primeira Instância, o processo foi 
convertido em diligência para que fosse apresentados os documentos comprovantes da 
realização de empréstimos e eles não foram apresentados, conforme podemos verificar no 
relatório diligencial, constante às folhas 329 a 330. 

 
Portanto, percebo que foram dadas todas as oportunidades para o 

sujeito passivo confirmar as suas alegações por intermédio de apresentação de elementos 
de provas, no entanto o sujeito passivo permaneceu inerte. Sobre essa questão, a nossa 
legislação preceitua o seguinte:  

 

Art. 19. Todos os meios legais são hábeis para provar a verdade dos fatos em 
litígio. 

§ 1º Devem ser apresentados juntamente com o documento que formaliza o 
lançamento ou no primeiro comparecimento do sujeito passivo no processo, salvo 
na ocorrência de motivo de força maior ou de fato superveniente e desde que 
suficientemente demonstrada essa situação: 

I - demonstrativos de levantamentos; 

II - outros meios de prova. 

§ 2º Os demonstrativos de levantamentos e quaisquer outros meios de provas, 
quando em meio eletrônico, devem ser apresentados na forma estabelecida na 
legislação específica. 

§ 3º O Julgador de Primeira Instância ou a Câmara Julgadora pode: 

I - ordenar que a parte exiba documento, livro ou coisa que esteja ou deva 
estar em seu poder, presumindo-se verdadeiros os fatos que dependam da 
exibição, no caso de recusa injustificada ou de não exibição no prazo 
previsto; (grifo nosso) 

II - determinar a realização de diligências, de ofício ou a pedido, para fins de 
saneamento do processo. 

§ 4º Reputam-se verdadeiros, também, os fatos cujos elementos de provas 
estejam caracterizados em livros, arquivos eletrônicos ou quaisquer documentos 
do sujeito passivo deixados de ser conservados durante o prazo decadencial ou 
prescricional dos créditos tributários decorrentes dos referidos atos, fatos ou 
negócios. 

§ 5º As disposições do § 3º aplicam-se ao Conselho Pleno em julgamento de 
Processo de Restituição. 

 
Assim, o contribuinte não juntou nenhum elemento de prova, após 

solicitação da Primeira e Segunda Instância, e nenhum documento foi exibido, 
permanecendo a presunção de ser verdadeira a acusação do fisco, nos termos do § 3º do 
artigo 19 da Lei 16.469/09.  

 
Outra argumentação da defesa é de que deveria ter sido realizada a 

reconstituição da Conta Caixa para verificar se a retirada do suprimento indevido causaria 
saldo negativo na conta caixa. Essa argumentação não procede pois a nossa legislação 
prescreve que o suprimento de caixa sem a devida comprovação indevido é presunção 
legal de omissão de saídas de mercadorias tributadas: 

 



 

Art. 25. A base de cálculo do imposto será arbitrada pela autoridade fiscal, 
podendo o sujeito passivo contraditá-la no correspondente processo administrativo 
tributário, sempre que, alternativa ou cumulativamente: 

[...] 

§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não registrada, o 
valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 

[...] 

 
III - ao suprimento de caixa sem a devida comprovação de sua origem, inclusive 
fornecido à empresa por administrador, sócio, titular da firma individual, acionista 
controlador da companhia, ou por terceiros, se a efetividade da entrega e a origem 
dos recursos não forem satisfatoriamente demonstrados; 
[...] 

 
Assim, conforme foi transcrito, o suprimento irregular da conta caixa 

é uma presunção legal de ocorrência do fato gerador do imposto, como o contribuinte não 
se defendeu de forma satisfatória da acusação contida na peça basilar e nem contraditou 
eficazmente a Auditoria da Disponibilidades elaborada pelo fisco estadual, entendo que o 
auto de infração deve ser considerado procedente. 

 
Ante o exposto, não conheço do pedido de apreciação da preliminar 

de nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação da infração, e conheço 
do recurso voluntário em relação ao mérito e a preliminar de decadência para negar-lhe 
provimento e manter a decisão singular que rejeitou a preliminar de decadência parcial do 
crédito tributário e considerou procedente o auto de infração.  

 
 
 

Sala das sessões, em 26 de agosto de 2016. 
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Matéria: Auditoria da conta caixa (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01326/16 
 
Relator: Conselheiro Elias Alves dos Santos 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade da peça básica 
por incompetência funcional e insegurança na determinação da 
infração. Rejeição. Exclusão de solidário. Rejeição. ICMS. 
Obrigação principal. Omissão no registro de saída de 
mercadorias tributadas. Auditoria das Disponibilidades. 
Procedência parcial.  
 
I - Rejeita-se a arguição de incompetência funcional e 
insegurança na determinação da infração, não havendo no 
processo vício formal que enseje a invalidação do procedimento 
fiscal; 
 
II - São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham 
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal, especialmente: "XIII - com o contribuinte ou 
o substituto tributário, a pessoa que por seus atos ou omissões 
concorra para a prática de infração à legislação tributária" (art. 
45, XIII - CTE).  
 
 
III - Provado nos autos que o sujeito passivo promoveu a 
omissão no registro em livro próprio de parte de suas vendas de 
mercadorias tributadas, apurada mediante a constatação de 
saldo bancário superior ao de caixa, procedente em parte é a 
pretensão fiscal inicial, pois presume-se decorrente de operação 
ou prestação tributada não registrada, o valor apurado em 
procedimento fiscal correspondente ao saldo das 
disponibilidades existentes (CTE, art. 25, § 1°, VII). 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de maio de 2016, decidiu, por unanimidade de votos,  rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por 
incompetência funcional da autoridade lançadora e, a segunda, por insegurança na 
determinação da infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Elias Alves dos 
Santos, Nivaldo José Mendes e Heli José da Silva. E, por maioria de votos, rejeitar a 
preliminar de exclusão da lide, do solidário Gillard de Borba Moreira, arguida pelo sujeito 
passivo. Foram vencedores os Conselheiros Elias Alves dos Santos e Heli José da Silva. 
Vencido o Conselheiro Nivaldo José Mendes.  Quanto ao mérito, também por maioria de 
votos, conhecer do recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença 
singular e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do giro 
comercial de R$ 1.991.775,92 (um milhão, novecentos e noventa e um mil, setecentos e 
setenta e cinco reais e noventa e dois centavos)conforme fls. 403 a 977  e  ICMS  no valor 
de R$ 338.598,50. (trezentos e trinta e oito mil, seiscentos e um reais e noventa centavos). 
Foram vencedores os Conselheiros Elias Alves dos Santos e Heli José da Silva. Vencido o 
Conselheiro Nivaldo José Mendes que votou pela improcêdencia da inicial. 



 

 
R E L A T Ó R I O 

 
Narra a acusação fiscal: “Reautuação do auto n° 4011001820238: Omitiu 

registro de saída de mercadorias tributadas, na importância de R$ 1.958.540,68 (um 
milhão, novecentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e quarenta reais e sessenta e oito 
centavos), no período de 01/01/2008 a 31/12/2008, referente ao saldo credor apurado na 
verificação da regularidade das contas representativas do disponível, decorrentes de 
desembolsos não contabilizados e na importância de R$ 161.679,43, referente à diferença 
a maior entre o saldo escriturado na contabilidade e o saldo reconstituído pelo fisco nas 
contas representativas do disponível, conforme Auditoria das Disponibilidades e 
documentos anexos. Em consequência, deverá pagar o ICMS na importância de R$ 
360.437,42, juntamente com penalidade e acréscimos legais. ” (Sic)   

  
Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 25, §1°, I, 

VII e 64 da Lei 11.651/91, combinado com o artigo 141 do Decreto 4.852/97, tendo sido 
proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso VII, inciso "l", § 9°, inciso I, da Lei 
11.651/91 com redação das Leis n°s 13.446/1999 e 16.241/2008.   

  
Foram identificados como sujeitos passivos solidários: GILLIARD DE 

BORBA MOREIRA (fls. 04), na condição de contabilista, nos termos do artigo 45, inciso 
XIII, da Lei 11.651/91 e JOSÉ ALVES RAMOS (fls. 05), na condição de administrador, nos 
termos do artigo 45, inciso XII, da mesma Lei 11.51/91.   

  
Para fins de instrução processual foram anexados ao processo: 

Detalhamento do Crédito Tributário (fls. 03), Notas Explicativas (fls. 06/07), cópia do Ofício 
n° 148/2011 (fls. 08), cópia da Sentença n° 6306/10 (fls. 09/11), cópia de Documento do 
Banco Central do Brasil (fls. 12), cópia da Portaria n° 045/2011 (fls. 13), Notificação Fiscal 
(fls. 14), cópia do Anexo I da Notificação 01/2011 (fls. 15/35), Auditoria das 
Disponibilidades (fls. 36/214) e Extrato Mensal - Bradesco (fls. 215/331).   

  
O sujeito passivo direto e os solidários foram intimados em Primeira 

Instância, conforme documentos de fls. 332/337.   
  
Tempestivamente, o autuado e o responsável solidário Gilliard de Borba 

Moreira apresentaram Impugnação à Primeira Instância (fls. 340/346) na qual pediram a 
exclusão do contabilista do pólo passivo, visto que o fisco não se preocupou em 
especificar o seu comportamento e onde teria esse contribuído na sonegação do imposto 
cobrado, citando Acórdãos do Conselho Administrativo Tributário do Estado de Goiás (fls. 
342/345).  

Alegam também insegurança na determinação da infração, dado os 
indícios de parcialidade no trabalho fiscal e a existência de receitas decorrentes de outras 
atividades econômicas exercidas pelo autuado em que retiram da presunção legal do 
artigo 25, §1°, incisos I e VII a sua necessária razoabilidade de aplicação.  

 
Quanto ao mérito, aduzem que irão juntar elementos suficientes que 

comprovem a existência de desembolsos postergados não considerados pelo autuante, ou 
erroneamente considerados como desembolsos não registrados.  

 
Por fim, pedem que o presente lançamento seja submetido à revisão 

fiscal, por fiscal estranho à lide ou alternativamente, declare a nulidade por insegurança na 
determinação da infração.   

  



 

Instrui a peça defensória cópia dos documentos pessoais dos solidários 
(fls. 347/348), cópia do Requerimento de Empresário (fls. 349. 

 
Foi lavrado o Termo de Revelia (fls. 350) em relação ao solidário José 

Alves Ramos.   
  
O Julgador Singular prolatou a Sentença n° 921/12 de fls. 354/356 pela 

Procedência da pretensão fiscal.  
 
Fundamentou sua decisão aduzindo que ao analisar a documentação 

acostada nos autos pelo autor do procedimento, a auditoria realizada e as notas 
explicativas juntadas, em contraposição à impugnação apresentada que nada juntou, o 
pólo passivo desrespeitou frontalmente o prescrito no § 1° do artigo 19 da Lei n° 
16.469/09.  

 
Ademais, apesar da ausência da comprovação fática da argumentação 

defensória, que já transforma os argumentos apresentados em meras alegações, 
esclareceu que a pessoa jurídica não se mistura com a física e, portanto, movimentação 
financeira encontrada em conta corrente de pessoa jurídica deve ser considerada como se 
dela fosse, não se tratando este caso, no seu entendimento, em presunção, e, sim, fato 
que dá sustentação à presunção, até a apresentação de prova inequivocamente 
incontestável de cada uma das movimentações supostamente da pessoa física do sócio 
da conta ocultada e não escriturada.  

 
Sendo assim, considera que não houve qualquer parcialidade do autor do 

procedimento, apenas a constatação da existência de movimentação bancária da empresa 
que foi ocultada ao fisco e pertencente à empresa autuada, não contabilizada.  

 
Portanto, o contabilista deverá permanecer no litígio, diante das 

observações constantes do campo 4 - Fundamentação Fática do Anexo Estruturado de fls. 
04, para preservar até mesmo o seu amplo direito à defesa.   

  
O sujeito passivo direto e os solidários foram intimados da decisão 

singular, conforme se vê às fls. 357/361.   
  
O autuado e o responsável solidário Gilliard de Borba Moreira, mediante 

peça recursal de fls. 364/411 recorreram alegando que dentro da relação de cheques da 
Auditoria das Disponibilidades constam cheques com operação bancária de diversos 
recebimentos, cheques que foram sacados na boca do caixa para pagamentos diversos, 
sendo que essa operação não está impedida por lei, onde o dinheiro sai da conta banco e 
entra na conta caixa e que possui registro contábil regular desses lançamentos, 
descaracterizando os desembolsos não contabilizados.  

 
Trazem à baila relação de diversos cheques (fls. 365/366) e cópia do 

cheque n° 13149, juntamente com a cópia do Livro Razão n° 08 (fls. 367/368).  
 
Informa que a empresa Oliveira Domingos Ramos - Me, parceira e sua 

principal prestadora de serviço, mantém com o Recorrente uma relação de prestação de 
serviços de facção e para que esta empresa prestadora pudesse desenvolver suas 
atividades e atender as suas necessidades, tem que antecipar pagamentos em cheques 
no valor correspondente às obrigações daquela junto à terceiro, colacionando relação das 
notas fiscais e cheques correspondentes aos serviços contratados (fls. 369/371). 

 



 

Reiterou o pedido de exclusão do contabilista do pólo passivo, visto que o 
fisco não se preocupou em explicar o seu comportamento e onde teria este contribuído na 
sonegação do imposto cobrado.  

Argumentou que o autuante ao simplificar o trabalho fiscal não se 
preocupou em tentar distinguir os tipos de desembolsos possíveis. Ademais, de acordo 
com a perícia particular, a identificação dos cheques, a conciliação das despesas e as 
amostras probatórias, ficou esclarecido que os cheques sacados em caixa, desembolsos 
postergados e cheques pré-datados para pagamentos futuros e repassados a terceiros, 
não podem ser presumidos como desembolsos não contabilizados.  

 
Por fim, pediu a exclusão do solidário e que o princípio da verdade 

material seja respeitado, acatando os formulários expostos nos itens 1.6.1 e 1.6.2 desta 
mesma peça como verdadeiros e que, para o fim deste litígio, seja considerado o 
resultado contido no campo n° 6 do formulário "Análise/Conclusão" do item 1.6.2. 

 
Indo a julgamento, foi convertido em diligência, quando o autuante, na 

condição de revisor, analisou as alegações defensórias e os documentos apresentados, 
concluindo que a base de cálculo foi majorada para R$ 1.991.755,92, conforme nova 
Auditoria Básica do ICMS feita criteriosamente (fls. 433/439). 

 
Intimados a manifestar acerca do resultado desta revisão, os autuados se 

manifestaram, reiterando as alegações anteriores, quais sejam: 
 
1) Nulidade do feito por incompetência funcional do autuante, o qual não 

refez o procedimento fiscal inicial, conforme determinado no Ofício nº 148/2011-GERF/SR 
e o revisou fora do prazo de validade da Portaria 45/2011-SRE que lhe delegou 
competência para auditar empresa de grande porte; 

 
2) Insegurança na determinação da infração, por faltar certeza nos dados 

que arrimam esta autuação; 
 
3) Apresentou demonstrativo de reconstituição da Auditoria das 

disponibilidades, onde na sua conclusão, detecta omissão de venda de R$ 102.245,52 
(cento e dois mil, duzentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), pedindo 
a procedência parcial neste valor; 

 
4) Reforçou o pedido de exclusão do solidário desta lide, por não estar 

caracterizada a sua responsabilidade nas infrações apontadas. 
 

É o Relatório. 
 

V O T O 
 

PRELIMINARES 
 

Apreciando as arguições de incompetência funcional e de insegurança na 
determinação da infração, manifesto-me pelas suas rejeições, pois a incompetência legal 
para o Auditor Fiscal da Receita Estadual II – AFRE II auditar empresa de grande porte, 
prevista no artigo 4º, II, “c” da Lei 13.266/98, vigente à época da lavratura deste auto de 
infração, já estava suprida pela Portaria nº 045/2011-SRE (fl. 13) com vigência entre 01/05 
a 31/12/2011, a qual continua válida para a revisão do mesmo lançamento, por não ser 
oriundo de nova auditoria. 

 



 

Ademais, quando do início e término desta revisão, a autuada estava 
enquadrada no porte de micro/pequeno porte, conforme dados extraídos de suas 
Declarações Periódicas de Informação – DPI dos exercícios de 2012 a 2015, abrangendo, 
portanto, o período em que foi efetuada esta revisão, o que dá plena competência ao 
AFRE II para realiza-la, mormente com a alteração ocorrida na Lei 13.266/98 que, quando 
da realização da referida revisão, já havia estendido a citada competência para realização 
de auditoria em empresa do porte da recorrente, inclusive com escrita contábil.  

Vejamos o disposto no artigo no artigo 4º, II, “a”, item 1 da citada Lei: 
 

Art. 4º As atribuições conferidas, privativamente, aos funcionários fiscais, 
integrantes do Quadro de Pessoal do Fisco da Secretaria da Fazenda, são as 
seguintes: 
.................................................................................................................................. 

II - ao Auditor-Fiscal da Receita Estadual II - AFRE II: 

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO À ALÍNEA "A" DO INCISO II DO ART. 4º PELO 
ART. 1º DA LEI Nº 15.729, DE 29.06.06 - VIGÊNCIA: 29.06.06. 

a) constituir o crédito tributário relativo aos tributos estaduais, decorrente do 
exercício de quaisquer tarefas de controle ou fiscalização, observado o disposto 
na alínea “c”, especialmente procedimento de auditorias: 

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO ITEM 1 DA ALÍNEA "A" DO INCISO II DO 
ART. 4º PELO ART. 2º DA LEI Nº 17.032, DE 02.06.10 - VIGÊNCIA: 01.06.10. 

1. realizadas por meio de exame de livros fiscais e contábeis, documentos ou 
mercadorias referentes a contribuintes considerados microempresa, empresa de 
pequeno porte ou empresa de médio porte; 

 
Portanto, resta claro não haver incompetência funcional do autuante e 

revisor, nem quando deste lançamento, nem quando de sua revisão, razão pela qual não 
acolho esta prejudicial. 

 
Melhor sorte não assiste à arguição de insegurança na determinação da 

infração, posto que a acusação fiscal está segura e consentânea com os dados extraídos 
da contabilidade e da conta bancária da autuada, cuja diferença entre os valores dos 
extratos bancários e os escriturados a menor dão suporte à presunção legal de que 
decorrem de vendas não submetidas à tributação, motivo de também não acolher tal 
preliminar. 

 
Apreciando o pleito de exclusão do solidário desta lide, deixo de acatá-la, 

ressaltando que a conduta deste narrada na fl. 04 deste auto de infração somente pode 
ser atribuída à desídia ou determinação do mesmo que, por ação ou omissão, concorreu 
para o resultado de omissão de venda pela autuada, sendo corresponsabilizado nos 
termos do art. 45, inciso XIII, da Lei nº 11.651/91, Código Tributário Estadual (CTE), que 
assim dispõe:  

 
Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação 
que constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente: 
[...] 

XIII - com o contribuinte ou o substituto tributário, a pessoa que por seus atos ou 
omissões concorra para a prática de infração à legislação tributária. (Redação 
conferida pela Lei nº 13.194 - vigência: 01.01.98 a 08.02.14) 
[...] 

 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/leis/L_013194.htm


 

A inclusão do solidário foi norteada pelo dispositivo acima citado, 
tendo o mesmo, até prova em contrário, interesse comum na situação que desonerava a 
empresa dos tributos incidentes nas operações omitidas à tributação e, por isso, 
mantenho-o nesta lide. 
 

MÉRITO 
 

 
A omissão apurada na Auditoria das Disponibilidades e denunciada no auto 

de infração está fundamentada no art. 25, § 1°, inc. I, do Código Tributário Estadual (CTE), 
que assim dispõe:  

Art. 25. A base de cálculo do imposto será arbitrada pela autoridade fiscal, 
podendo o sujeito passivo contraditá-la no correspondente processo 
administrativo tributário, sempre que, alternativa ou cumulativamente: 

.................................................................................................................................; 

II - não mereçam fé as declarações, os esclarecimentos prestados ou os 
documentos expedidos pelo sujeito passivo ou terceiro legalmente obrigado. 

§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não registrada, o 
valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 

I - ao saldo credor na conta caixa; 

.................................................................................................................................; 

VII - ao saldo das disponibilidades existentes ou das constantes do balanço da 
empresa que exceder ao saldo reconstituído, na mesma data; 

[...] 

 
As razões e elementos apresentados pelo polo passivo neste processo 

motivaram a baixa dos autos em diligência, consoante a Resolução n° 080/2012 (fl. 413), 
tendo essa diligência promovido revisão no trabalho fiscal, apurando para o presente 
processo a omissão de vendas no valor base de cálculo de R$ 1.991.755,92 (um milhão, 
novecentos e noventa e um mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e noventa e dois 
centavos), cujo ICMS incidente é no valor de R$ 338.598,50 (trezentos e trinta e oito mil, 
quinhentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos) (fls. 417/977). 

 
Acato o resultado desta revisão, por ter atendido todas as solicitações 

formuladas pelo órgão julgador, analisando as razões e elementos de defesa, efetuando 
os ajustes necessários no procedimento fiscal e apurando o montante do imposto 
efetivamente devido ao Erário. 

 
Ante o exposto, rejeito as preliminares de nulidade da peça básica, 

arguidas pela autuada, por incompetência funcional do autuante/revisor, por insegurança 
na determinação da infração, bem como a de exclusão do solidário desta lide, arguidas 
pelo sujeito passivo.  

 
Quanto ao mérito, conheço do recurso voluntário, dou-lhe parcial 

provimento para considerar procedente em parte o auto de infração sobre o valor da base 
cálculo de R$ 1.991.755,92 (um milhão, novecentos e noventa e um mil, setecentos e 
cinquenta e cinco reais e noventa e dois centavos), cujo ICMS incidente é no valor de R$ 
338.598,50 (trezentos e trinta e oito mil, quinhentos e noventa e oito reais e cinquenta 
centavos), a ser acrescido das cominações legais. 



 

 
 

Sala das sessões, em 29 de agosto de 2016. 
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Matéria: Auditoria da conta caixa (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01387/16 
 
Relator: Conselheiro Renato Moraes Lima 
 

 
EMENTA: ICMS. Auditoria das Disponibilidades. Verificado 
suprimento indevido de Caixa e insuficiência de Caixa (Caixa 
credora, ou estouro de Caixa), presumindo-se falta de registro 
de saída de mercadoria tributada. Procedência parcial. 
 
1. Presume-se decorrente de operação tributada não registrada, 
o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente ao 
saldo credor na conta caixa (CTE, Art. 25, § 1°, I) e ao 
suprimento de caixa sem a devida comprovação de sua origem, 
inclusive fornecido à empresa por sócio, titular da firma 
individual, ou terceiros, se a efetividade da entrega e a origem 
dos recursos não forem satisfatoriamente demonstrados; (CTE, 
art. 25, § 1°, III); 
 
2. Na hipótese de o contribuinte comercializar também 
mercadorias isentas ou não tributadas no período fiscalizado, a 
base de cálculo deve ser obtida por meio da multiplicação do 
valor apurado em procedimento fiscal pela fração obtida da 
divisão do valor das entradas tributadas, exceto aquelas sujeitas 
à substituição tributária pelas operações posteriores, pelo valor 
correspondente ao total das entradas de mercadorias 
destinadas à comercialização ou industrialização (CTE, ART. 25, 
§ 2°); adicionalmente, na determinação da movimento real 
tributável, a fiscalização pode considerar a alíquota efetiva 
média praticada pelo sujeito passivo no período fiscalizado, 
tomando-se por base, na impossibilidade de se determinar a 
mercadoria correspondente ao lançamento, todas as operações 
internas tributadas (CTE, Art. 148, § 1.º, VI). 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 16 de dezembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de 
infração sobre a base de cálculo de R$ 2.174.432,20 (dois milhões, cento e setenta e 
quatro mil, quatrocentos e trinta e dois reais e vinte centavos), cujo ICMS a recolher é de 
R$ 167.432,28 (cento e sessenta e sete mil, quatrocentos e trinta e dois reais e vinte e oito 
centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros Renato Moraes Lima, Talita 
Pimenta Félix, Mário de Oliveira Andrade, José Luiz Rosa e Márcio Nogueira Pedra. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal nos presentes autos é não pagamento de R$ 
471.373,85 (quatrocentos e setenta e um mil, trezentos e setenta e três reais e oitenta e 
cinco centavos) de ICMS em todo o ano de 2013 em virtude da falta de registro de saída 
de mercadorias sujeitas à tributação normal, no montante de R$ 2.772.787,41 (dois 
milhões, setecentos e setenta e dois mil, setecentos e oitenta e sete reais e quarenta e um 
centavos), presumida em decorrência de suprimento indevido de valores nas contas do 



 

grupo de Disponibilidades, sob a forma de empréstimos efetuado por sócio, sendo os 
mesmos não comprovados, sem trânsito por conta bancária da empresa, sem 
comprovação de origem do recurso e sem registro de notas fiscais de aquisição, detectado 
na Auditoria das Disponibilidades, para o que é cobrado o montante de imposto citado 
com a multa pela ação fiscal e os acréscimos legais. 

 
São citados como infringidos o CTE, Arts. 25, § 1.º, III, e 64, bem 

como o RCTE, Art. 141. É proposta a penalidade do CTE, Art. 71, VII, “L”, § 9.º, I. 
 
Instruem os autos Detalhamento do Crédito Tributário, fls. 02; a 

planilha de Conclusão da Auditoria das Disponibilidades, fls. 05; notificação de 
apresentação de livros e documentos, fls. 09; Planilha de ingressos contabilizados, fls. 10; 
planilha de desembolsos contabilizados, fls. 11; planilha de desembolsos não 
contabilizados, fls. 12; planilha de suprimentos indevidos, fls. 13; relatório de total mensal 
de notas fiscais eletrônicas de aquisição não registradas obtida mediante de ordem de 
conferência eletrônica, fls. 14; relação de notas fiscais eletrônicas de aquisição não 
registradas, fls. 15 a 25; Extrato de conta corrente do Banco Itaú, fls. 26 a 74; balancetes 
mensais, fls. 75 a 110; Livro Razão: da Conta Caixa, fls. 111 a 210; da Conta Bancos, fls. 
210 a 213; duplicatas a receber, fls. 213. 

 
Revel, fls. 217, apresenta agora, a empresa autuada, impugnação 

em 2.ª instância, fls. 224 a 234, contendo apenas alegações meritórias: 
 
1. alega duplicidade de lançamento com o auto de infração 4 

0114024 194 29; 
 
2. alega, adicionalmente, ofensa ao Princípio da Não-Cumulatividade 

(CF, 155, § 2.º, I) uma vez que, em havendo omissão de saída, houve entrada anterior das 
mesmas mercadorias sem creditamento do imposto, para o que caberia considerar este 
fato no levantamento fiscal, devendo ser efetuada revisão fiscal em que se considere a 
devida compensação dos créditos destas; 

 
3. alega confiscatoriedade da pena cominada; 
 
4. alega ainda erro de capitulação da pena cominada, que entende 

que deveria ser a do CTE, Art. 71, X, “a”, de 13% do valor da operação; 
 
5. pede, por fim, a aplicação da forma penal privilegiada prevista no 

CTE, Art. 71, § 8.º. 
 
Uma vez que não tenha sido calculado no levantamento fiscal o 

ICMS pela proporcionalidade das saídas tributadas, bem como por não ter sido utilizada a 
média das alíquotas, o julgamento é convertido em diligência, sendo, para tal, exarada a 
Resolução 011/2015 – II CJUL, fls. 241 e 242. 

 
Adicionalmente é solicitado à fiscalização, na mesma diligência, 

justificar como se concluiu tratar-se de suprimento indevido de Caixa, conforme consta na 
planilha de fls. 13, o valor de R$ 150.000,00 a débito de Caixa, em 23/06/2013, fls. 158, 
lançamento 2335, na parte inferior dessa folha, com a legenda “VLR REF 
RECEBIMENTOS DIVERSOS”, do qual, ainda que não tenha transitado pela Conta 
Bancos nenhuma parcela desse montante, conforme observado nas fls. 28 e 54 (o extrato 
bancário está disposto nas fls. 26 a 74), nota-se nas fls. 213, no Razão de “Duplicatas a 
Receber” que há a contrapartida, a crédito, desse mesmo lançamento 2335, o que 



 

enfraquece sobremaneira essa parte da acusação, demandando que fique provado que o 
saldo dessa última conta citada, de R$ 163.009,80, era ativo fictício, ou demonstrar de 
alguma outra forma que esse débito de caixa não tinha origem fidedigna, o que não foi 
feito, não se revestindo de comprovação de suprimento indevido. Não podendo ser 
confirmado esse valor no levantamento, é solicitada sua retirada do mesmo. 

 
Por intermédio do relatório revisional, fls. 524 a 526, é citado como 

efetuadas as correções sugeridas na resolução, retirando-se o valor de R$ 150.000,00 
citado, passando, portanto, a falta de registro de saídas de R$ 2.772.787,41 para R$ 
2.622.787,41. O percentual de vendas tributadas, determinado em 81,66%, passa a base 
de cálculo de saídas tributadas para R$ 2.174.432,20. A alíquota média determinada, 
7,70%, passa o ICMS cobrado de R$ 471.373,85 para R$ 167.432,28. 

 
Intimada a manifestar-se sobre a revisão fiscal, a impugnante 

silencia, fls. 531. 
 
É o relatório. 

 
V O T O 

 

Competência funcional. 

 
Ainda que não questionada incompetência funcional, foi citado na 

sessão cameral, por este relator, inocorrer nulidade por tal razão, uma vez que, 
verificando-se no relatório de porte da empresa, que indica que no ano de ocorrência dos 
fatos geradores presumidos, 2013 (com base nos dados fiscais de 2012), a mesma era 
microempresa / empresa de pequeno porte nos termos da IN 1100/2012-GSF. Como o 
agente autuante, Bruno Garcia Moura, matrícula 23.842-2, era AFRE I quando da lavratura 
do auto de infração, 23/07/2014, havia competência legal, nos termos da Lei 13.266/98, 
Art. 4.º, I, 7.1 e 7.2, independentemente de haver ou não escrituração contábil na empresa 
fiscalizada. 

 
L. 13.266/98, Art. 4º As atribuições conferidas, privativamente, 
aos funcionários fiscais, integrantes do Quadro de Pessoal do 
Fisco da Secretaria da Fazenda, são as seguintes: 
CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO inciso i do ART. 4º PELO 
ART. 1º DA LEI Nº 14.663, DE 01.08.04 - VIGÊNCIA: 01.01.04. 
I - ao Auditor-Fiscal da Receita Estadual I - AFRE I: 
CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO item 7 da alínea "b" do inciso 
i do art. 4º PELO ART. 2º DA LEI Nº 17.032, de 02.06.10 - 
VIGÊNCIA: 01.06.10. 
7. auditoria nos contribuintes estaduais a seguir enumerados, com 
verificação de seus livros e documentos fiscais: 
7.1. microempresa; 
7.2. empresa de pequeno porte; 
7.3. estabelecimentos que mantenham somente escrita fiscal ao 
tempo do fato objeto do lançamento, independentemente de seu 
porte; 
7.4. empresa de médio porte, inclusive com escrituração contábil, 
mediante ato do Secretário da Fazenda; 

 

 



 

O levantamento. 

 
O Razão da conta Caixa de 2013 está nas fls. 111 a 210. 
 
Além do lançamento 2335 de fls. 158, a débito de Caixa, no valor R$ 

150.000,00, retirado do montante de suprimentos indevidos na revisão fiscal, observa-se 
os seguintes lançamentos de empréstimo para suprimento de caixa ou recebimentos 
diversos: 

 
fls. 111, 1.º/01, R$ 500.000,00;  fls. 131, 1.º/03, R$ 130.000,00; 
 
fls. 133, 07/03, R$ 50.000,00;  fls. 140, 1.º/04, R$ 30.000,00;  
 
fls. 141, 03/04, R$ 200.000,00;  fls. 163, 15/07, R$ 150.000,00; 
 
fls. 167, 1.º/08, R$ 1.000.000,00;  fls. 178, 1.º/09, R$ 20.000,00; 
 
fls. 186, 1.º/10, R$ 100.000,00;  fls. 194, 1.º/11, R$ 80.000,00; 
 
fls. 201, 1.º/12, R$ 90.000,00; 

 
É observado, ainda, no Razão, lançamentos a débito nessa conta, 

fls. 115, em 10/01/2013, de R$ 56.694,39, e fls. 119, em 21/01/2013, de R$ 57.759,37, 
ambos com a descrição de saque bancário (estão realmente lançados a crédito no Razão 
da conta Bancos, fls. 210 e 211 – o Razão da conta Bancos – Itaú está nas fls. 210 a 213), 
os quais, entretanto, constam no extrato do banco, fls. 47, como “autorização de 
pagamento” e “pagto autorizado contas”, o que implica que ambos foram efetivamente a 
débito de despesas (e não a débito de Caixa; somente seria aceito se demonstrado pela 
defesa tratar-se de lançamento transitório complementado por lançamento sequente a 
crédito de Caixa e a débito de despesas). 

 
Todos esses lançamentos foram colocados na planilha de 

suprimentos indevidos, fls. 13, considerando-se integralmente como omissão de vendas.  
 
Além dos suprimentos de Caixa não comprovados, há insuficiência 

de Caixa (Caixa credora, ou estouro de Caixa) decorrente da reconstituição dos saldos (a 
planilha de reconstituição das disponibilidades está nas fls. 6 a 8), onde compuseram os 
mesmos, desembolsos não contabilizados resultantes de ordem de conferência eletrônica 
que resultou na relação de notas fiscais eletrônicas de aquisição não registradas, fls. 15 a 
25. Os somatórios mensais foram transportados para a planilha de desembolsos não 
contabilizados, fls. 12. 

 

 
Alegação de duplicidade de lançamento. 
 
O auto de infração n.º 4 0114024 194 29, cujo lançamento é 

apontado como em duplicidade ao presente feito, é de período diverso, 2012, da presente 
autuação, que é de 2013 – vide fls. 239 e 240, o que prova inocorrida a duplicidade 
alegada. 

 
 
Alegação de ofensa ao Princípio da Não Cumulatividade – 

concessão dos créditos pelas entradas relativas às saídas acusadas pela fiscalização. 



 

 
Adicionalmente alega ofensa à Constituição Federal, especificamente 

ao Princípio da Não-Cumulatividade, definido na CF, Art. 155, § 2.º, I, pela necessidade de 
se considerar os créditos pelas entradas apontadas na presente reclamação fiscal, no 
entanto, essa alegação está equivocada, posto que a acusação de ter efetuado saída de 
mercadorias é presumida em virtude de um desequilíbrio financeiro observado na 
escrituração contábil da empresa, sendo que dessa presunção nada se pode saber sobre 
quais são as mercadorias e sobre se tiveram sua aquisição regularmente acobertada por 
documento fiscal idôneo que é a forma exigível para constituição de crédito escritural do 
imposto na conta gráfica. 

 
CTE, Art. 25, § 1º Presume-se decorrente de operação ou 
prestação tributada não registrada, o valor apurado, em 
procedimento fiscal, correspondente: 
I - ao saldo credor na conta caixa; 
III - ao suprimento de caixa sem a devida comprovação de sua 
origem, inclusive fornecido à empresa por administrador, sócio, 
titular da firma individual, acionista controlador da companhia, ou 
por terceiros, se a efetividade da entrega e a origem dos recursos 
não forem satisfatoriamente demonstrados; 
VII - ao saldo das disponibilidades existentes ou das constantes 
do balanço da empresa que exceder ao saldo reconstituído, na 
mesma data; 

..... 
Art. 58, § 3º O direito de crédito, para efeito de compensação 
com débito do imposto, reconhecido ao estabelecimento que 
tenha recebido as mercadorias ou para o qual tenham sido 
prestados os serviços, está condicionado à: (grifei) 
I - idoneidade da documentação fiscal; (grifei) 
II - à escrituração nos prazos e condições, quando assim exigido 
pela legislação tributária. 

..... 
Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do 
pagamento do imposto, é obrigado ao cumprimento das 
prestações, positivas ou negativas, estabelecidas na legislação 
tributária. 
§ 2º Os contribuintes do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 
cumprimento de obrigações tributárias, relacionadas com o ICMS, 
são obrigados a manter e escriturar os livros exigidos e a emitir 
documentos fiscais. 

 

 

Pedido de a aplicação da forma penal privilegiada – 

CTE, 71, § 8.º. 

 
Pede a aplicação da forma penal privilegiada, o que não é 

possível, em auto de infração em que se reclama falta de pagamento de imposto. 

 

 

Alegação de erro de capitulação da pena cominada. 

 



 

Alega que a pena aplicada deveria ser a do CTE, Art. 71, X, “a”, de 
13%. Ocorre, porém, que essa pena aplica-se à falta do registro de documento que tenha 
sido regularmente emitido – aqui, pela própria natureza do levantamento, o que se 
evidencia é necessariamente um montante de vendas efetuadas sem a emissão de 
documento fiscal cujo aporte financeiro é fraudulentamente escriturado como empréstimos 
de sócios. 

 
CTE, Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
VII - de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da operação ou da 
prestação: 
l)  pela falta de emissão de documentos fiscais exigidos, 
ressalvado o disposto no inciso X, “b”, ou pelo recebimento de 
mercadoria ou de serviço sem documentação fiscal, cujo valor 
tenha sido apurado por meio de levantamento fiscal realizado em 
estabelecimento cadastrado; 

..... 
X - de 13% (treze por cento): 
a) calculado sobre o valor da operação ou da prestação, pela falta 
de registro, ou pelo registro com valor a menor, em livro próprio, 
de documento fiscal regularmente emitido; 

..... 
FORMA QUALIFICADA 
§ 9º Se da prática das irregularidades descritas nos incisos V e 
seguintes do caput deste artigo resultar diretamente omissão de 
pagamento do imposto, a multa neles prevista será aumentada do 
valor correspondente à aplicação dos percentuais abaixo, sobre o 
valor do imposto não pago: 
I - 60% (sessenta por cento), observado o disposto no inciso 
seguinte; 

 

 

Alegação de confiscatoriedade da pena cominada. 

 
Quanto ao aspecto de confiscatoriedade da pena cominada, cabe tão 

somente, no âmbito do processo administrativo tributário, a verificação da correção da 
multa aplicada ao fato concreto. No presente caso, conforme já demonstrado, é observada 
perfeita subsunção do fato à norma, não cabendo a apreciação da norma em abstrato. 

 
Ante o exposto, é conhecido da impugnação, dando-lhe parcial 

provimento para considerar procedente em parte o auto de infração, nos termos da revisão 
fiscal efetuada, tendo a nova base de cálculo de R$ 2.174.432,20 (dois milhões, cento e 
setenta e quatro mil, quatrocentos e trinta e dois reais e vinte centavos), cujo ICMS a 
recolher fica sendo R$ 167.432,28 (cento e sessenta e sete mil, quatrocentos e trinta e 
dois reais e vinte e oito centavos). 

 
É o voto. 

 
 

Sala das sessões, em 06 de setembro de 2016. 
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Matéria: Auditoria da conta caixa (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01503/16 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação tributária principal. Omissão de 
registro de saída de mercadorias tributadas. Procedência 
parcial. 
 
Havendo provas de que o sujeito passivo tenha recolhido pelo 
menos parte do débito fiscal exigido, deve ser declarado 
procedente em parte o auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 17 de dezembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de 
infração, no valor de R$ 421,81 (quatrocentos e vinte e um reais e oitenta e um centavos), 
conforme documento de fls. 771. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo 
José Mendes, Victor Augusto de Faria Morato e Carlos Andrade Silveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu registro de 
saída de mercadorias tributadas, na importância de R$ 751.905,63, no período de 
01/01/2012 a 31/12/2012, referente ao saldo credor apurado na verificação da 
regularidade das contas representativas do disponível, conforme Auditoria das 
Disponibilidades e documentos anexos. Em consequência, deverá pagar o imposto 
omitido, juntamente com penalidade e acréscimos legais.  

 
Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 25, 

§1º, inciso I e 64 da Lei nº 11.651/91, combinado com o artigo 141 do Decreto nº 4.852/97, 
tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso VII, alínea “l”, conjugado 
com o § 9º, inciso I, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 16.241/2008. 

 
A peça inicial foi instruída com os documentos de fls. 03/156. 
 
Intimada às fls. 157, a autuada quedou-se inerte, dando azo à 

lavratura do Termo de Revelia de fls. 158.  
 
Novamente intimada às fls. 160/161 para se manifestar em segunda 

instância, a autuada ingressa com Impugnação às fls. 164/166 alegando, em síntese, que 
a ordem de conferência que relaciona os documentos fiscais, que não teriam sido 
registrados, traz em seu próprio corpo uma observação a respeito do cancelamento ou 
não destes mesmos documentos. Acrescenta, ainda, que quando cancelados, este fato foi 
ignorado pelo autuante que, mesmo diante desta expressa e inequívoca informação, 
considerou que as notas fiscais respectivas teriam que ser registradas e, como se fossem 
operações normais. Assevera, também, que o fato gerador do ICMS é a circulação de 
mercadorias e não o cancelamento de nota fiscal, razão pela qual deve ser excluída de 
plano da auditoria o valor de R$ 616.507,54, relativo às notas fiscais canceladas pelo 
emitente, devidamente autorizadas pelo próprio sistema gerenciado do ambiente da nota 
fiscal eletrônica. Ao final, requer que o presente auto de infração seja julgado parcialmente 



 

procedente sobre o ICMS no valor de R$ 416,57, correspondente à base de cálculo 
apontada na Auditoria das Disponibilidades.  

 
A Terceira Câmara deste Conselho, por meio da Resolução de fls. 

305/306 determinou o encaminhamento dos autos à Delegacia de circunscrição do sujeito 
passivo para que auditor fiscal estranho à lide se manifeste a respeito das alegações do 
sujeito passivo, especialmente quanto à inserção de documentos cancelados na planilha 
de documentos fiscais considerados não registrados, bem como para efetuar revisão no 
trabalho original.  

 
Em atendimento à Resolução supra, a autoridade fiscal elaborou 

nova auditoria de fls. 313/317, onde chegou-se a nova base de cálculo no valor de R$ 
595.298,91.  

 
Devidamente intimado do resultado da diligência (fls. 335), o sujeito 

passivo comparece ao processo reiterando os argumentos expendidos anteriormente.  
 
Nos termos da Resolução de fls. 342/343, o julgamento foi convertido 

em diligência à Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia a fim de que agente do 
fisco estranho à lide faça a conferência e revisão dos pontos elencados pelo sujeito 
passivo.  

 
Em resposta foi elaborado relatório pelo fiscal revisor, fls. 757/761, 

através do qual manteve os valores anteriores, e asseverou que não há ICMS nem multa 
formal a serem cobrados, afastando assim a acusação fiscal de aquisições pagas com 
dinheiro espúrio, sem origem.  

 
Intimado (fls. 763), o sujeito passivo apresentou Manifestação às fls. 

765/767, reiterando seus argumentos anteriores, e afirmando que conforme o relatório 
supracitado o lançamento está coberto de erros. Requer, ao final, a improcedência do 
presente auto de infração. 

 
É o relatório. 
 
 

VOTO 
 
 
Tratam os autos de crédito tributário constituído em desfavor do 

sujeito passivo em razão da omissão de registro de mercadorias tributadas referente ao 
saldo credor apurado na verificação da regularidade das contas representativas do 
disponível, conforme Auditoria das Disponibilidades e documentos anexos. 

 
No caso em comento, o contribuinte, por ocasião de sua peça 

reclamatória sustentou que algumas notas fiscais canceladas foram consideras não 
registradas pela fiscalização e que as notas fiscais de nºs 3026611, 3026610, 3259171, 
3259170, 3265775, 2032 e 35477680 foram devidamente registradas na escrituração 
fiscal, portanto deveriam ser excluídas do levantamento. Asseverou, ainda, que as notas 
fiscais relativas às despesas para manutenção do estabelecimento encontram-se 
registradas em sua escrita contábil às fls. 202/279. 

Em face dos argumentos apresentados pelo sujeito passivo, bem 
como da documentação acostada, o julgamento foi convertido em diligência. 



 

O autor do procedimento fiscal juntou aos autos os documentos de 
fls.  534/756 e no relatório diligencial (fls. 757/761) destacou os pontos controversos. Face 
a sua importância, transcrevo abaixo o trecho relativo à sua conclusão, exarada pelo 
insigne revisor. Senão vejamos:  

 
(...) Quanto a verificar o real registro contábil das notas fiscais que o 
sujeito passivo alega que registrou no Livro Registro de Entradas a 
que se refere o item 2, no montante de R$ 44.662,22, todas foram 
conferidas e estão escrituradas nas folhas 201/279.  

Sobre o real registro contábil das notas fiscais de despesas, folhas 
202 a 298 e 725 a 755 deste processo. A defesa pede a exclusão da 
autuação do montante de R$ 39.212,62. Sim, houve o registro contábil 
das notas fiscais que a defesa alega corresponderem as despesas.  

Quanto aos demais documentos fiscais não registrados, houve dois 
outros autos de infração lavrados pelo autor, os de nºs 
4011403519508, folhas 347/365, quitado, 4011401336430, quitado e, o 
nº 4011403077653, em processo, julgado procedente parcial, folhas 
367 a 533, nesta última folha está a decisão. Coincidem, em todos 
esses processos, o exercício, 2012. Por isso, comparamos os 
documentos autuados, folhas 534 a 538 e chegamos à conclusão de 
que não há ICMS e nem multa formal por falta de registro de entradas 
de documentos fiscais a serem cobrados. Nada impede que outras 
auditorias sejam levadas a efeito e relativas ao mesmo exercício. Mas 
não é objeto dessa lide. 

Somente para corroborar o dito acima, levamos a efeito a Auditoria 
Básica do ICMS, porém com repercussão nos trabalhos de revisão, 
folhas 546 a 565.  
 
Folha 720. Deve ser desprezada, pois os documentos 
correspondentes estão inseridos no AI nºs 4011403077653 e 
4011403519508.  

 
 
O sujeito passivo, por sua vez, conforme documento de fls. 771, 

realizou o pagamento parcial relativo ao débito fiscal exigido. Assim sendo, manifesto o 
meu entendimento pela procedência parcial do lançamento em harmonia com o resultado 
do levantamento revisional. 

Diante do exposto, voto em uníssono com meus pares, conhecendo 
da impugnação, dando-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto 
de infração, no valor de R$ 421,81 (quatrocentos e vinte e um reais e oitenta e um 
centavos), conforme documento de fls. 771.  

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 20 de setembro de 2016. 
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Matéria: Auditoria da conta caixa (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01510/16 
 
Relator: Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes 
 

 
EMENTA: Processual. Pedido de diligência. Rejeição. Nulidade 
da peça básica. Insegurança na determinação da infração. 
Rejeição. Exclusão de solidários da lide. Rejeição. ICMS. 
Obrigação Principal. Omissão de saídas tributadas. Auditoria 
das disponibilidades. Suprimento indevido. Procedência Parcial. 
 
I - Produzida a estabilização do aspecto fático do processo por 
trabalhos revisionais anteriores, desnecessária se torna a 
determinação de nova diligência; 
 
II - Descrita com clareza a situação apontada como ilícito 
tributário, não há imprecisão estrutural que importe em nulidade 
por insegurança na determinação da infração; 
 
III - Sócios administradores possuem interesse comum em 
situação que tributariamente desonere a empresa que dirigem e 
da qual patrimonialmente participam, situação que, exatamente 
por serem dirigentes, ocorre no âmbito de sua área de controle e 
decisão, razão por que as suas condutas subsumem-se ao 
inciso XII do art. 45 da Lei n° 11.651/91; 
 
IV - Para a não configuração da hipótese de suprimento indevido 
de caixa quando do lançamento de desembolso a débito de 
conta do Disponível, tal desembolso deve estar sempre lançado 
a crédito dessa mesma conta e a débito da conta que represente 
a respectiva obrigação ou despesa, de modo a caracterizar a 
efetiva natureza transitória do lançamento; 
 
V - Deve ser mantido parcialmente o auto de infração 
fundamentado em Auditoria das Disponibilidades quando o 
sujeito passivo apresentar elemento indicativo de inconsistência 
de apenas uma parte da exigência tributária. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 03 de junho de 2016, decidiu, por maioria de votos, rejeitar o pedido de 
diligência formulado pelo sujeito passivo. E, também, por maioria de votos rejeitar a 
preliminar de insegurança na determinação da infração. Foram vencedores os 
Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes e Heli José da Silva. Vencido o Conselheiro 
Nivaldo José Mendes.  Quanto ao mérito,  por maioria de votos, conhecer da impugnação, 
dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de infração sobre o 
valor do ICMS R$486.396,16 (quatrocentos e oitenta e seis mil, trezentos e noventa e seis 
reais e dezesseis centavos), conforme revisão a fls.2048.  Foram vencedores os 
Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes e Heli José da Silva. Vencido o Conselheiro 
Nivaldo José Mendes que  votou pela improcedência  do lançamento. E, por maioria de 
votos, rejeitar a preliminar de exclusão dos solidários da lide, arguida pelo sujeito passivo. 



 

Foram vencedores os Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes e Heli José da Silva. 
Vencido o Conselheiro Nivaldo José Mendes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Em 21 de maio de 2012, o Fisco exige ICMS, multa e demais 
acréscimos da autuada, na condição de contribuinte, em razão desta ter, nos meses de 
janeiro a dezembro de 2007, omitido o registro de saídas tributadas de mercadoria, 
mediante suprimento indevido de caixa. 

 

Foram apontados como solidários ALESSANDRA PIMENTEL DE 
SOUSA FRANCISCO, LEANDRO CESAR FRANCISCO, pessoas físicas e sócios 
administradores da pessoa jurídica autuada (fls.04 e 05). 

 

A ação fiscal foi dirigida ao estabelecimento da autuada, tendo sido 
anexados à peça básica os demonstrativos sintéticos e analíticos da Auditoria das 
Disponibilidades efetuada pelo Fisco (fls. 06 a 25), bem como cópias de páginas dos livros 
Razão Analítico (fls. 29 a 356) e Diário (fls. 357 a 1.075) referentes à empresa e ao 
período fiscalizados. 

 

Foram também anexados Balanço Patrimonial de Encerramento (fl. 
1076), Demonstrativo de Resultado do Exercício Contábil (fls. 1077 a 1081), Plano de 
Contas (fls. 1082 a 1108), Extratos das contas correntes 5.167-5, Banco do Brasil (1109 a 
1170) e 1348-07574-71, HSBC (Fls. 1171 a 1239), elementos esses todos relativos à 
empresa e ao exercício fiscalizados. 

 

Intimados para a apresentar impugnação em Primeira Instância (fls. 
1240 a 1246), os sujeitos passivos, contribuinte e solidários, não comparecem, tendo sido 
lavrado os respectivos termos de revelia (fl. 1247). 

 

Chamados a se defender em fase cameral (fls. 1258 a 1250), os 
sujeitos passivos, em peça única, apresentam impugnação em Segunda Instância (fls. 
1263 a 1305), onde pedem a exclusão os sócios administradores do polo passivo, já que 
sócio gerente não deve responder pela dívida tributária em caso de impontualidade ou 
inadimplência da pessoa jurídica, nos termos do art. 135 do Código Tributário Nacional 
(CTN) e de julgado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que referencia (fl. 1265). 

 

Pedem ainda os impugnantes a nulidade da peça básica por 
insegurança na determinação da infração, por não existir materialmente suprimento 
indevido de caixa e a exigência fiscal decorrer de má interpretação dos livros contábeis e 
de falta de análise dos elementos postos da disposição do Fisco (fls. 1266 a 1267). 

 

No tocante ao mérito, os impugnantes pedem a improcedência do 
auto de infração argumentando que lançamentos de cheques a débito da conta Caixa, 
com posterior saída do mesmo montante via lançamento a crédito da mesma conta, seria 
uma simples situação de lançamento permutativo, não trazendo qualquer alteração no 
disponível da empresa. 



 

 

Alegam os impugnantes que diante dos fatos trazidos ao processo 
vê-se a inocorrência de fato gerador da obrigação tributária. Transcrevem trechos 
extraídos de acordos de julgados deste Conselho que teriam recepcionado o entendendo 
que por eles exposto. Pedem, ao final, revisão por fiscal estranho à lide para fim situação 
por eles alegada (fls. 1267 a 1271). 

 

Vindo processo a julgamento cameral (fls. 1306 a 1307), o órgão 
julgador converte o julgamento em diligência, remetendo os autos à Delegacia Regional de 
Fiscalização de Goiânia se procedesse ao seguinte: 

 

1 - Intimação do advogado do sujeito passivo, sob pena não 
realização de revisão, para que providencie junto ao contador da empresa a demonstração 
da situação de uso transitório de conta de disponível, para cada fato 
econômico/documento listado no relatório "Suprimento Indevidos" acostado ao auto de 
infração, indicando de modo preciso, para cada lançamento a débito e na mesma ordem, o 
lançamento a crédito na mesma conta, identificando os códigos e nome das contas 
envolvidas, número e espécie de documento, nome do banco e número de conta corrente, 
se for o caso, datas, valores, número de folhas do livros Razão e Diário, bem como 
destacando os lançamentos contábeis nessas folhas; 

2 - Após cumprido o disposto no item 1, revisar o procedimento fiscal 
e, sendo o caso, indicar o novo valor do crédito tributário. 

 

Em cumprimento ao determinado pela Câmara Julgadora, a 
autoridade diligenciadora informa que notificou o sujeito passivo para apresentar no prazo 
de 30 (trinta dias) a documentação necessária à revisão do procedimento fiscal, sendo 
que não houve apresentação de qualquer documento, razão por se manifesta pela 
manutenção do lançamento de ofício (fls. 1310 a 1318). 

 

Intimados, os sujeitos passivos de manifestam sobre o resultado da 
divergência, alegando que o prazo de 30 (trinta dias) concedido pela autoridade 
diligenciador foi insuficiente para a apresentação dos documentos requeridos e pedindo a 
concessão de novo prazo para esse fim e, após de se temer novamente a revisão fiscal 
(fls.1326 a 1340). 

 

Às fls. 1341 a 1354, o polo passivo anexa memorial. 

 

Retornado o processo a julgamento cameral, uma segunda 
diligência é determinada no sentido de que revisor, preferencialmente estranho a esta lide, 
cumprisse integralmente a resolução anterior, intimando o advogado do sujeito passivo a 
cumprir o solicitado no seu item 1, no prazo de até 60 (sessenta) dias e, havendo 
cumprimento da solicitação por parte da autuada, providenciar a revisão pleiteada naquela 
resolução (fls. 1355 a 1356). 

 

Em cumprimento à diligência determinada, a autoridade revisora 
informa que, após notificação, o contribuinte apresentou provas consistentes em alguns 
lançamentos contábeis, comprovando a saída de valores a crédito da conta caixa, 



 

totalizando R$ 395.502,70 (trezentos e noventa e cinco mil, quinhentos e dois reais e 
setenta centavos), conforme relatório diligencial e planilhas e notificações anexados (fls. 
1365 a 1518). 

 

Intimado para se manifestar sobre o resultado da segunda 
diligência, o polo passivo alega que a autoridade revisora desconsiderou a quase 
totalidade dos documentos apresentados e que há erros no trabalho revisional, razão por 
que faz necessária nova revisão para reapreciação dos documentos já apresentados e 
laudo pericial que fez anexar quando de sua manifestação (fls. 1524 a 1686). 

 

Retornado o processo a julgamento, Primeira Câmara Temporária, 
em uma terceira diligência, determina (fls. 1687 a 1689) que se intimasse o sujeito 
passivo, apresentar elementos adicionais de prova, observando a forma descrita no item 1 
da resolução à fls. 1306 a 1307, sob pena de não realização de revisão, quanto a 
elementos adicionais eventualmente trazidos. 

 

Determina também o órgão cameral que auditor fiscal: 

a) retificasse o relatório revisional anterior, estabelecendo a 
coincidência entre as duas totalizações dos lançamentos a crédito na Conta Caixa 
admitidos pelo revisor como regular contrapartida de lançamento a débito objeto do auto 
de infração (fls. 1666 e 1674); 

b) se manifestasse conclusivamente sobre o posicionamento da 
Fazenda Pública, exposto quando da sessão de julgamento, no tocante a admissão de 
lançamentos relativos a cheques devolvidos e notas fiscais de emissão futura, como 
fundamento de redução do valor da omissão apontada na peça inicial; 

c) verificasse os efeitos dos elementos trazidos pelo sujeito passivo 
quando de sua manifestação sobre resultado da diligência anterior, especialmente sobre o 
laudo pericial juntado; 

d) na hipótese de apresentação de elementos adicionais de prova 
em face da intimação determinada, se obedecida a forma indicada na resolução à fl. 1432, 
procedesse à revisão do procedimento fiscal. 

 
Cumprida a terceira diligência determinada, a autoridade revisora (fls. 2453 a 2460) 
informa em relatório que na revisão anterior foram acatados os questionamentos que se 
embasaram em conjuntos documentais organizados e que quanto à parte desorganizada 
da documentação juntada, há dificuldade de correlação com a saída alegada, tendo esses 
últimos elementos efeito contrário ao pretendido pela autuada, fazendo prova contra ela 
própria, devendo assim, ser mantido o resultado de sua primeira revisão, na qual se 
admitiu uma redução de R$ 497.818,23 (quatrocentos e noventa e sete mil e oitocentos e 
dezoito reais e vinte e três centavos) no valor da base de cálculo da exigência tributária 
inicial, com correção do erros de referência ao período fiscalizado presentes no relatório 
da revisão anterior (fls. 1367, 2041 e 2048). 

 

Instado a se manifestar sobre o resultado da terceira diligência, o 
sujeito passivo alega que a revisão não atendeu ao princípio da verdade material e que os 
demonstrativos e a documentação por ele juntados devem ser a objeto de nova 
reapreciação, dessa vez por auditor fiscal estranho à lide, devendo ser determinada 
diligência nesse sentido (fl. 2058). 



 

 

É o relatório. 

QUESTÕES PRELIMINARES 

Apreciando o pedido de conversão do julgamento em diligência, 
formulado pelo sujeito passivo à fl. 2058, manifesto-me por sua rejeição, pois no presente 
processo foram determinadas três revisões do procedimento fiscal todas antecedidas de 
ampla oportunidade para a sujeito passivo apresentar e organizar a documentação que 
pudesse fundamentar as alegações por ele trazidas, não havendo a essa altura do 
processo, fato novo que motive uma quarta diligência visando estabilizar o aspecto fático 
do quadro processual. 

 

Apreciando a preliminar de nulidade da peça básica por 
insegurança da determinação a infração, arguida à fl. 1266, em razão de não existir 
materialmente suprimento indevido de caixa, mas incorreta interpretação e falta de análise 
dos registros e documentos contábeis postos à disposição do Fisco, manifesto-me por sua 
rejeição. 

 

Sobre essa questão, percebo que a recorrente alega haver 
insegurança na determinação da infração por inexistência de suprimento indevido de 
caixa, questão relativa à infração tributária em si e, portanto, vinculada ao mérito do 
processo e não a alguma imprecisão ou contradição estrutural que impeça a normal 
compreensão do teor da acusação fiscal e caracterize a chamada insegurança na 
determinação da infração. 

 

Vê-se que o lançamento de ofício possui clareza descritiva que 
permite, como de fato permitiu, a normal percepção de seu teor e a desembaraçada 
atuação dos sujeitos do processo, sejam partes ou julgadores. 

 

Analisando a preliminar de exclusão dos sócios administradores da 
lide (fl. 1265) manifesto-me também por sua rejeição, visto que na condição de 
administrador, o sócio possui interesse comum em situação que tributariamente desonere 
e, por consequência, beneficie a empresa que dirige e da qual participa, situação que, 
exatamente por ser dirigente, ocorre no âmbito de sua área de controle e decisão, razão 
por que a sua conduta que se subsume à hipótese do art. 45, XII da Lei n° 11.651/91, a 
seguir transcrito: 

 

“Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 

Redação com vigência de 01.01.97 a 30.04.08. 

[...] 

XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, 
gerentes, administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 



 

praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis; [...]” 
[Grifo Oportuno] 

 

QUESTÃO MERITÓRIA 

 

Dirigindo-me ao mérito, não vejo como acolher as razões trazidas 
pela impugnante, já que, na mesma linha do que já expus quando da determinação da 
diligência à fl. 1306, entendo que embora o sujeito possa contabilizar desembolso a débito 
de uma conta do Disponível, utilizando essa conta como ponto de transição formal de 
valores, tal desembolso deve estar, com clara remissão ao lançamento transitório, sempre 
lançado a crédito na mesma conta e a débito da conta que represente a respectiva 
obrigação ou despesa, de modo a caracterizar a efetiva natureza transitória do 
lançamento, bem como a identificar a origem e a destinação reais do valor desembolsado. 

 

Contudo, se o sujeito passivo assim não comporta, gera saldo 
fictício na conta debitada, saldo esse apto a receber sobre si pagamentos relativos a 
outras obrigações ou despesas, distintas da que motivaram o desembolso lançado a 
débito que, com tal aparência, torna-se definitivo e supridor irregular de disponibilidades, 
estando configurada a hipótese do art. 25, § 1º, III, da Lei 11.651/91: 

 

“Art. 25. [...] 

[...] 

§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 

[...] 

III - ao suprimento de caixa sem a devida comprovação de sua origem, 
inclusive fornecido à empresa por administrador, sócio, titular da firma 
individual, acionista controlador da companhia, ou por terceiros, se a 
efetividade da entrega e a origem dos recursos não forem satisfatoriamente 
demonstrados; [...]” 

 

Note-se que, quando se realiza um desembolso, o numerário é 
destinado a terceiro e remetido para fora do âmbito da empresa, situação real essa 
completamente oposta a uma movimentação interna, entre contas do Disponível. Essa 
movimentação é, necessariamente, puramente formal, pois não há como se imaginar 
grandes montantes se movimentando no interior da empresa e nem motivo para isso. 

 

Se essa movimentação meramente formal é completada pela saída, 
também formal, da mesma conta, nenhuma incongruência ocorre. Mas se o numerário que 
entra apenas formalmente a débito da conta e aí permanece, gera saldo também 
puramente formal e, além de se criar disponibilidade fictícia, se contabiliza, 
inveridicamente, uma saída de numerário da empresa como uma inimaginável 
movimentação financeira interna. 

 
No caso presente, mesmo depois de amplas oportunidades defensórias, não conseguiram 
os sujeitos passivos demostrar a saída, a crédito da Conta Caixa, dos grandes valores ali 



 

lançados a débito (fl. 02) e oriundos da Conta Bancos, sendo admitida pelo terceiro revisor 
somente a dedução de R$ R$ 497.818,23 (quatrocentos e noventa e sete mil e oitocentos e 
dezoito reais e vinte e três centavos) no valor da base de cálculo da exigência tributária 
inicial (fls. 1.637, 2.041 e 2048), a qual ficou reduzida para R$ R$ 4.053.301,31 (quatro 
milhões, cinquenta e três mil e trezentos e um reais e trinta e um centavos). 

 

Pelo exposto, REJEITO o pedido de diligência e a preliminar de 
nulidade da peça básica por insegurança na determinação da infração, apresentados pelo 
sujeito passivo e quanto ao mérito, conheço da impugnação, nego-lhe provimento para 
considerar PROCEDENTE EM PARTE o auto de infração sobre o valor de ICMS de R$. 
486.396,16 (quatrocentos e oitenta e seis mil, trezentos e noventa e seis reais e dezesseis 
centavos), conforme revisão a fls. 2048. REJEITO também a preliminar de exclusão dos 
solidários da lide, por eles arguida. 

 
 

Sala das sessões, em 21 de setembro de 2016. 
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Matéria: Auditoria da conta caixa (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01511/16 
 
Relator: Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes 
 

 
EMENTA: Processual. Pedido de diligência. Rejeição. Nulidade 
da peça básica. Insegurança na determinação da infração. 
Rejeição. Exclusão de solidários da lide. Rejeição. ICMS. 
Obrigação Principal. Omissão de saídas tributadas. Auditoria 
das disponibilidades. Suprimento indevido. Procedência. 
 
I - Produzida a estabilização do aspecto fático do processo por 
trabalhos revisionais anteriores, desnecessária se torna a 
determinação de nova diligência; 
 
II - Descrita com clareza a situação apontada como ilícito 
tributário, não há imprecisão estrutural que importe em nulidade 
por insegurança na determinação da infração; 
 
III - Sócios administradores possuem interesse comum em 
situação que tributariamente desonere a empresa que dirigem e 
da qual patrimonialmente participam, situação que, exatamente 
por serem dirigentes, ocorre no âmbito de sua área de controle e 
decisão, razão por que as suas condutas subsumem-se ao 
inciso XII do art. 45 da Lei n° 11.651/91; 
 
IV - Para a não configuração da hipótese de suprimento indevido 
de caixa quando do lançamento de desembolso a débito de 
conta do Disponível, tal desembolso deve estar sempre lançado 
a crédito dessa mesma conta e a débito da conta que represente 
a respectiva obrigação ou despesa, de modo a caracterizar a 
efetiva natureza transitória do lançamento; 
 
V - Deve ser mantido o auto de infração fundamentado em 
Auditoria das Disponibilidades quando o sujeito passivo não 
apresentar elemento indicativo de inconsistência da exigência 
tributária. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 03 de junho de 2016, decidiu, por maioria de votos, rejeitar o pedido de 
diligência formulado pelo sujeito passivo. E, também, por maioria de votos rejeitar a 
preliminar de insegurança na determinação da infração, formulada pelo sujeito passivo. 
Foram vencedores os Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes e Heli José da Silva. 
Vencido o Conselheiro Nivaldo José Mendes.  Quanto ao mérito, por maioria de votos, 
conhecer da impugnação, negar-lhe provimento para considerar procedente o auto de 
infração.  Foram vencedores os Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes e Heli José 
da Silva. Vencido o Conselheiro Nivaldo José Mendes que  votou pela improcedência  do 
lançamento. E, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão dos solidários da 
lide,  por eles arguida. Foram vencedores os Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes 
e Heli José da Silva. Vencido o Conselheiro Nivaldo José Mendes. 
 



 

R E L A T Ó R I O 
 

Em 21 de maio de 2012, o Fisco exige ICMS, multa e demais 
acréscimos da autuada, na condição de contribuinte, em razão desta ter, nos meses de 
janeiro a dezembro de 2008, omitido o registro de saídas tributadas de mercadoria, 
mediante suprimento indevido de caixa. 

 

Foram apontados como solidários ALESSANDRA PIMENTEL DE 
SOUSA FRANCISCO, LEANDRO CESAR FRANCISCO, pessoas físicas e sócios 
administradores da pessoa jurídica autuada (fls.04 a 06). 

 

A ação fiscal foi dirigida ao estabelecimento da autuada, tendo sido 
anexados à peça básica os demonstrativos sintéticos e analíticos da Auditoria das 
Disponibilidades efetuada pelo Fisco (fls. 07 a 23), bem como cópias de páginas dos livros 
Razão Analítico (fls. 24 a 418) e Diário (fls. 419 a 1210) referentes à empresa e ao período 
fiscalizados. 

 

Foram também anexados Balanço Patrimonial de Encerramento (fl. 
1211), Demonstrativo de Resultado do Exercício Contábil (fls. 1212 a 1215), Plano de 
Contas (fls. 1217 a 1243), Extratos das contas correntes 5.167-5, Banco do Brasil (1244 a 
1305) e 1348-07574-71, HSBC (Fls. 1306 a 1379), elementos esses todos relativos à 
empresa e ao exercício fiscalizados. 

 

Intimados para a apresentar impugnação em Primeira Instância (fls. 
1380 a 1386), os sujeitos passivos, contribuinte e solidários, não comparecem, tendo sido 
lavrado os respectivos termos de revelia (fl. 1387). 

 

Chamados a se defender em fase cameral (fls. 1396 a 1398), os 
sujeitos passivos, em peça única, apresentam impugnação em Segunda Instância (fls. 
1401 a 1431), onde pedem a exclusão os sócios administradores do polo passivo, já que 
sócio gerente não deve responder pela dívida tributária em caso de impontualidade ou 
inadimplência da pessoa jurídica, nos termos do art. 135 do Código Tributário Nacional 
(CTN) e de julgado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que referencia (fl. 1403). 

 

Pedem ainda os impugnantes a nulidade da peça básica por 
insegurança na determinação da infração, por não existir materialmente suprimento 
indevido de caixa e a exigência fiscal decorrer de má interpretação dos livros contábeis e 
de falta de análise dos elementos postos da disposição do Fisco (fls. 1404 a 1405). 

 

No tocante ao mérito, os impugnantes pedem a improcedência do 
auto de infração argumentando que lançamentos de cheques a débito da conta Caixa, 
com posterior saída do mesmo montante via lançamento a crédito da mesma conta, seria 
uma simples situação de lançamento permutativo, não trazendo qualquer alteração no 
disponível da empresa. 

 



 

Alegam os impugnantes que diante dos fatos trazidos ao processo 
vê-se a inocorrência de fato gerador da obrigação tributária. Transcrevem trechos 
extraídos de acordos de julgados deste Conselho que teriam recepcionado o entendendo 
que por eles exposto. Pedem, ao final, revisão por fiscal estranho à lide para fim situação 
por eles alegada (fls. 1405 a 1409). 

 

Vindo processo a julgamento cameral (fl. 1432 a 1443), o órgão 
julgador converte o julgamento em diligência, remetendo os autos à Delegacia Regional de 
Fiscalização de Goiânia se procedesse ao seguinte: 

 

1 - Intimação do advogado do sujeito passivo, sob pena não 
realização de revisão, para que providencie junto ao contador da empresa a demonstração 
da situação de uso transitório de conta de disponível, para cada fato 
econômico/documento listado no relatório "Suprimento Indevidos" acostado ao auto de 
infração, indicando de modo preciso, para cada lançamento a débito e na mesma ordem, o 
lançamento a crédito na mesma conta, identificando os códigos e nome das contas 
envolvidas, número e espécie de documento, nome do banco e número de conta corrente, 
se for o caso, datas, valores, número de folhas do livros Razão e Diário, bem como 
destacando os lançamentos contáveis nessas folhas; 

2 - Após cumprido o disposto no item 1, revisar o procedimento fiscal 
e, sendo o caso, indicar o novo valor do crédito tributário. 

 

Em cumprimento ao determinado pela Câmara Julgadora, a 
autoridade diligenciadora informa que notificou o sujeito passivo para apresentar no prazo 
de 30 (trinta dias) a documentação necessária à revisão do procedimento fiscal, sendo 
que não houve apresentação de qualquer documento, razão por se manifesta pela 
manutenção do lançamento de ofício (fls. 1436 a1437). 

 

Intimados, os sujeitos passivos de manifestam sobre o resultado da 
divergência, alegando que o prazo de 30 (trinta dias) concedido pela autoridade 
diligenciador foi insuficiente para a apresentação dos documentos requeridos e pedindo a 
concessão de novo prazo para esse fim e, após de se temer novamente a revisão fiscal 
(fls.1447 a 1460). 

 

Às fls. 1461 a 1483, o polo passivo anexa memorial. 

 

Retornado o processo a julgamento cameral, uma segunda 
diligência é determinada no sentido de que revisor, preferencialmente estranho a esta lide, 
cumprisse integralmente a resolução anterior, intimando o advogado do sujeito passivo a 
cumprir o solicitado no seu item 1, no prazo de até 60 (sessenta) dias e, havendo 
cumprimento da solicitação por parte da autuada, providenciar a revisão pleiteada naquela 
resolução (fls. 1483 a 1484). 

 

Em cumprimento à diligência determinada, a autoridade revisora 
informa que, após notificação, o contribuinte apresentou provas consistentes em alguns 
lançamentos contábeis, comprovando a saída de valores a crédito da conta caixa, 
totalizando R$ 395.502,70 (trezentos e noventa e cinco mil e quinhentos e dois reais e 



 

setenta centavos), conforme relatório diligencial e planilhas e notificações anexados 
(fls.1488 a 1653). 

 

Intimado para se manifestar sobre o resultado da segunda 
diligência, o polo passivo alega que a autoridade revisora desconsiderou a quase 
totalidade dos documentos apresentados e que há erros no trabalho revisional, razão por 
que faz necessária nova revisão para reapreciação dos documentos já apresentados e 
laudo pericial que fez anexar quando de sua manifestação (fls. 1655 a 1830. 

 

Retornado o processo a julgamento, Primeira Câmara Temporária, 
em uma terceira diligência, determina (fls. 1831 a 1833) que se intimasse o sujeito 
passivo, apresentar elementos adicionais de prova, observando a forma descrita no item 1 
da resolução à fls. 1432 e 1433, sob pena de não realização de revisão, quanto a 
elementos adicionais eventualmente trazidos. 

 

Determina também o órgão cameral que auditor fiscal: 

a) retificasse o relatório revisional anterior, estabelecendo a 
coincidência entre as duas totalizações dos lançamentos a crédito na Conta Caixa 
admitidos pelo revisor como regular contrapartida de lançamento a débito objeto do auto 
de infração (fls. 1666 e 1674); 

b) se manifestasse conclusivamente sobre o posicionamento da 
Fazenda Pública, exposto quando da sessão de julgamento, no tocante a admissão de 
lançamentos relativos a cheques devolvidos e notas fiscais de emissão futura, como 
fundamento de redução do valor da omissão apontada na peça inicial; 

c) verificasse os efeitos dos elementos trazidos pelo sujeito passivo 
quando de sua manifestação sobre resultado da diligência anterior, especialmente sobre o 
laudo pericial juntado; 

d) na hipótese de apresentação de elementos adicionais de prova 
em face da intimação determinada, se obedecida a forma indicada na resolução à fl. 1432, 
procedesse à revisão do procedimento fiscal. 

 

Cumprida a terceira diligência determinada, a autoridade revisora 
(fls. 2453 a 2460) informa em relatório que na revisão anterior foram acatados os 
questionamentos que se embasaram em conjuntos documentais organizados e que 
quanto à parte desorganizada da documentação juntada, há dificuldade de correlação com 
a saída alegada, tendo esses últimos elementos efeito contrário ao pretendido pela 
autuada, fazendo prova contra ela própria, devendo assim, ser mantido o resultado de sua 
revisão anterior, que foi pela manutenção do auto de infração (fls. 2.460). 

 

Instado a se manifestar sobre o resultado da terceira diligência, o 
sujeito passivo alega que a revisão não atendeu ao princípio da verdade material e que os 
demonstrativos e a documentação por ele juntados devem ser a objeto de nova 
reapreciação, dessa vez por auditor fiscal estranho à lide, devendo ser determinada 
diligência nesse sentido (fls. 2.467, 2.470 e 2.473 a 3.281). 

 

É o relatório. 



 

QUESTÕES PRELIMINARES 

Apreciando o pedido de conversão do julgamento em diligência, 
formulado pelo sujeito passivo à fl. 2.470, manifesto-me por sua rejeição, pois no presente 
processo foram determinadas três revisões do procedimento fiscal todas antecedidas de 
ampla oportunidade para a sujeito passivo apresentar e organizar a documentação que 
pudesse fundamentar as alegações por ele trazidas, não havendo a essa altura do 
processo, fato novo que motive uma quarta diligência visando estabilizar o aspecto fático 
do quadro processual. 

 

Apreciando a preliminar de nulidade da peça básica por 
insegurança da determinação a infração, arguida à fl. 1403, em razão de não existir 
materialmente suprimento indevido de caixa, mas incorreta interpretação e falta de análise 
dos registros e documentos contábeis postos à disposição do Fisco, manifesto-me por sua 
rejeição. 

 

Sobre essa questão, percebo que a recorrente alega haver 
insegurança na determinação da infração por inexistência de suprimento indevido de 
caixa, questão relativa à infração tributária em si e, portanto, vinculada ao mérito do 
processo e não a alguma imprecisão ou contradição estrutural que impeça a normal 
compreensão do teor da acusação fiscal e caracterize a chamada insegurança na 
determinação da infração. 

 

Vê-se que o lançamento de ofício possui clareza descritiva que 
permite, como de fato permitiu, a normal percepção de seu teor e a desembaraçada 
atuação dos sujeitos do processo, sejam partes ou julgadores. 

 

Analisando a preliminar de exclusão dos sócios administradores da 
lide (fl. 1.403), manifesto-me também por sua rejeição, visto que na condição de 
administrador, o sócio possui interesse comum em situação que tributariamente desonere 
e, por consequência, beneficie a empresa que dirige e da qual participa, situação que, 
exatamente por ser dirigente, ocorre no âmbito de sua área de controle e decisão, razão 
por que a sua conduta que se subsume à hipótese do art. 45, XII da Lei n° 11.651/91, a 
seguir transcrito: 

 

“Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 

Redação com vigência de 01.01.97 a 30.04.08. 

[...] 

XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, 
gerentes, administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis; [...]” 
[Grifo Oportuno] 

 



 

QUESTÃO MERITÓRIA 

 

Dirigindo-me ao mérito, não vejo como acolher as razões trazidas 
pela impugnante, já que, na mesma linha do que já expus quando da determinação da 
diligência à fl. 1432, entendo que embora o sujeito possa contabilizar desembolso a débito 
de uma conta do Disponível, utilizando essa conta como ponto de transição formal de 
valores, tal desembolso deve estar, com clara remissão ao lançamento transitório, sempre 
lançado a crédito na mesma conta e a débito da conta que represente a respectiva 
obrigação ou despesa, de modo a caracterizar a efetiva natureza transitória do 
lançamento, bem como a identificar a origem e a destinação reais do valor desembolsado. 

 

Contudo, se o sujeito passivo assim não comporta, gera saldo 
fictício na conta debitada, saldo esse apto a receber sobre si pagamentos relativos a 
outras obrigações ou despesas, distintas da que motivaram o desembolso lançado a 
débito que, com tal aparência, torna-se definitivo e supridor irregular de disponibilidades, 
estando configurada a hipótese do art. 25, § 1º, III, da Lei 11.651/91: 

 

“Art. 25. [...] 

[...] 

§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 

[...] 

III - ao suprimento de caixa sem a devida comprovação de sua origem, 
inclusive fornecido à empresa por administrador, sócio, titular da firma 
individual, acionista controlador da companhia, ou por terceiros, se a 
efetividade da entrega e a origem dos recursos não forem satisfatoriamente 
demonstrados; [...]” 

 

Note-se que, quando se realiza um desembolso, o numerário é 
destinado a terceiro e remetido para fora do âmbito da empresa, situação real essa 
completamente oposta a uma movimentação interna, entre contas do Disponível. Essa 
movimentação é, necessariamente, puramente formal, pois não há como se imaginar 
grandes montantes se movimentando no interior da empresa e nem motivo para isso. 

 

Se essa movimentação meramente formal é completada pela saída, 
também formal, da mesma conta, nenhuma incongruência ocorre. Mas se o numerário que 
entra apenas formalmente a débito da conta e aí permanece, gera saldo também 
puramente formal e, além de se criar disponibilidade fictícia, se contabiliza, 
inveridicamente, uma saída de numerário da empresa como uma inimaginável 
movimentação financeira interna. 

 

No caso presente, mesmo depois de amplas oportunidades 
defensórias, não conseguiram os sujeitos passivos demostrar a saída, a crédito da Conta 
Caixa, dos grandes valores ali lançados a débito (fl. 02) e oriundos da Conta Bancos, 
permanecendo consistente a exigência fiscal, confirmada pela terceira revisão (fl. 2.460). 

 



 

Pelo exposto, REJEITO o pedido de diligência e a preliminar de 
nulidade da peça básica por insegurança na determinação da infração, apresentados pelo 
sujeito passivo e quanto ao mérito, conheço da impugnação, nego-lhe provimento para 
considerar PROCEDENTE o auto de infração. REJEITO também a preliminar de exclusão 
dos solidários da lide, por eles arguida. 

 
 

Sala das sessões, em 21 de setembro de 2016. 
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Matéria: Auditoria da conta caixa (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01512/16 
 
Relator: Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes 
 

 
EMENTA: Processual. Pedido de diligência. Rejeição. Nulidade 
da peça básica. Insegurança na determinação da infração. 
Rejeição. Exclusão de solidários da lide. Rejeição. ICMS. 
Obrigação Principal. Omissão de saídas tributadas. Auditoria 
das disponibilidades. Suprimento indevido. Procedência Parcial. 
 
I - Produzida a estabilização do aspecto fático do processo por 
trabalhos revisionais anteriores, desnecessária se torna a 
determinação de nova diligência; 
 
II - Descrita com clareza a situação apontada como ilícito 
tributário, não há imprecisão estrutural que importe em nulidade 
por insegurança na determinação da infração; 
 
III - Sócios administradores possuem interesse comum em 
situação que tributariamente desonere a empresa que dirigem e 
da qual patrimonialmente participam, situação que, exatamente 
por serem dirigentes, ocorre no âmbito de sua área de controle e 
decisão, razão por que as suas condutas subsumem-se ao 
inciso XII do art. 45 da Lei n° 11.651/91; 
 
IV - Para a não configuração da hipótese de suprimento indevido 
de caixa quando do lançamento de desembolso a débito de 
conta do Disponível, tal desembolso deve estar sempre lançado 
a crédito dessa mesma conta e a débito da conta que represente 
a respectiva obrigação ou despesa, de modo a caracterizar a 
efetiva natureza transitória do lançamento; 
 
V - Deve ser mantido o auto de infração fundamentado em 
Auditoria das Disponibilidades quando o sujeito passivo 
apresentar elemento indicativo de inconsistência de apenas uma 
parte da exigência tributária. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 03 de junho de 2016, decidiu, por maioria de votos, rejeitar o pedido de 
diligência formulado pelo sujeito passivo.  E, também, por maioria de votos rejeitar a 
preliminar de insegurança na determinação da infração, arguida pelo sujeito passivo. 
Foram vencedores os Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes e Heli José da Silva. 
Vencido o Conselheiro Nivaldo José Mendes.  Quanto ao mérito, por maioria de votos, 
conhecer da impugnação, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte 
o auto de infração sobre o valor do ICMS R$758.367,82 (setecentos e cinquenta e oito mil, 
trezentos e sessenta e sete reais e oitenta e dois centavos), conforme revisão as fls 2897. 
Foram vencedores os Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes e Heli José da Silva. 
Vencido o Conselheiro Nivaldo José Mendes que  votou pela improcedência  do 
lançamento. E, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão dos solidários da 



 

lide, por eles arguida. Foram vencedores os Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes 
e Heli José da Silva. Vencido o Conselheiro Nivaldo José Mendes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Em 21 de maio de 2012, o Fisco exige ICMS, multa e demais 
acréscimos da autuada, na condição de contribuinte, em razão desta ter, nos meses de 
janeiro a dezembro de 2009, omitido o registro de saídas tributadas de mercadoria, 
mediante suprimento indevido de caixa. 

 

Foram apontados como solidários ALESSANDRA PIMENTEL DE 
SOUSA FRANCISCO, LEANDRO CESAR FRANCISCO, pessoas físicas e sócios 
administradores da pessoa jurídica autuada (fls.04 e 05). 

 

A ação fiscal foi dirigida ao estabelecimento da autuada, tendo sido 
anexados à peça básica os demonstrativos sintéticos e analíticos da Auditoria das 
Disponibilidades efetuada pelo Fisco (fls. 06 a 23), bem como cópias de páginas dos livros 
Razão Analítico (fls. 24 a 461) e Diário (fls. 462 a 1.381) referentes à empresa e ao 
período fiscalizados. 

 

Foram também anexados Balanço Patrimonial de Encerramento (fl. 
1282), Demonstrativo de Resultado do Exercício Contábil (fls. 1284 a 1286), Plano de 
Contas (fls. 1288 a 1314), Extratos das contas correntes 5.167-5, Banco do Brasil (1371 a 
1455) e 1348-07574-71, HSBC (Fls. 1315 a 1370), elementos esses todos relativos à 
empresa e ao exercício fiscalizados. 

 

Intimados para a apresentar impugnação em Primeira Instância (fls. 
1459 a 1465), os sujeitos passivos, contribuinte e solidários, não comparecem, tendo sido 
lavrado os respectivos termos de revelia (fl. 1466). 

 

Chamados a se defender em fase cameral (fls. 1477 a 1479), os 
sujeitos passivos, em peça única, apresentam impugnação em Segunda Instância (fls. 
1482 a 1571), onde pedem a exclusão os sócios administradores do polo passivo, já que 
sócio gerente não deve responder pela dívida tributária em caso de impontualidade ou 
inadimplência da pessoa jurídica, nos termos do art. 135 do Código Tributário Nacional 
(CTN) e de julgado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que referencia (fl. 1484). 

 

Pedem ainda os impugnantes a nulidade da peça básica por 
insegurança na determinação da infração, por não existir materialmente suprimento 
indevido de caixa e a exigência fiscal decorrer de má interpretação dos livros contábeis e 
de falta de análise dos elementos postos da disposição do Fisco (fls. 1485 a 1486). 

 

No tocante ao mérito, os impugnantes pedem a improcedência do 
auto de infração argumentando que lançamentos de cheques a débito da conta Caixa, 
com posterior saída do mesmo montante via lançamento a crédito da mesma conta, seria 
uma simples situação de lançamento permutativo, não trazendo qualquer alteração no 
disponível da empresa. 



 

 

Alegam os impugnantes que diante dos fatos trazidos ao processo 
vê-se a inocorrência de fato gerador da obrigação tributária. Transcrevem trechos 
extraídos de acordos de julgados deste Conselho que teriam recepcionado o entendendo 
que por eles exposto. Pedem, ao final, revisão por fiscal estranho à lide para fim situação 
por eles alegada (fls. 1486 a 1490). 

 

Vindo processo a julgamento cameral (fls. 1573 a 1574), o órgão 
julgador converte o julgamento em diligência, remetendo os autos à Delegacia Regional de 
Fiscalização de Goiânia se procedesse ao seguinte: 

 

1 - Intimação do advogado do sujeito passivo, sob pena não 
realização de revisão, para que providencie junto ao contador da empresa a demonstração 
da situação de uso transitório de conta de disponível, para cada fato 
econômico/documento listado no relatório "Suprimento Indevidos" acostado ao auto de 
infração, indicando de modo preciso, para cada lançamento a débito e na mesma ordem, o 
lançamento a crédito na mesma conta, identificando os códigos e nome das contas 
envolvidas, número e espécie de documento, nome do banco e número de conta corrente, 
se for o caso, datas, valores, número de folhas do livros Razão e Diário, bem como 
destacando os lançamentos contábeis nessas folhas; 

2 - Após cumprido o disposto no item 1, revisar o procedimento fiscal 
e, sendo o caso, indicar o novo valor do crédito tributário. 

 

Em cumprimento ao determinado pela Câmara Julgadora, a 
autoridade diligenciadora informa que notificou o sujeito passivo para apresentar no prazo 
de 30 (trinta dias) a documentação necessária à revisão do procedimento fiscal, sendo 
que não houve apresentação de qualquer documento, razão por se manifesta pela 
manutenção do lançamento de ofício (fls. 1436 a1437). 

 

Intimados, os sujeitos passivos de manifestam sobre o resultado da 
divergência, alegando que o prazo de 30 (trinta dias) concedido pela autoridade 
diligenciador foi insuficiente para a apresentação dos documentos requeridos e pedindo a 
concessão de novo prazo para esse fim e, após de se temer novamente a revisão fiscal 
(fls.1576 a 1577). 

 

Às fls. 1601 a 1624, o polo passivo anexa memorial. 

 

Retornado o processo a julgamento cameral, uma segunda 
diligência é determinada no sentido de que revisor, preferencialmente estranho a esta lide, 
cumprisse integralmente a resolução anterior, intimando o advogado do sujeito passivo a 
cumprir o solicitado no seu item 1, no prazo de até 60 (sessenta) dias e, havendo 
cumprimento da solicitação por parte da autuada, providenciar a revisão pleiteada naquela 
resolução (fls. 1626 a 1627). 

 

Em cumprimento à diligência determinada, a autoridade revisora 
informa que, após notificação, o contribuinte apresentou provas consistentes em alguns 
lançamentos contábeis, comprovando a saída de valores a crédito da conta caixa, 



 

totalizando R$ 503.827,14 (quinhentos e três mil e oitocentos e vinte e sete reais e catorze 
centavos), conforme relatório diligencial e planilhas e notificações anexados (fls.1631 a 
1802). 

 

Intimado para se manifestar sobre o resultado da segunda 
diligência, o polo passivo alega que a autoridade revisora desconsiderou a quase 
totalidade dos documentos apresentados e que há erros no trabalho revisional, razão por 
que faz necessária nova revisão para reapreciação dos documentos já apresentados e 
laudo pericial que fez anexar quando de sua manifestação (fls. 1655 a 1830). 

 

Retornado o processo a julgamento, Primeira Câmara Temporária, 
em uma terceira diligência, determina (fls. 2108 a 2110) que se intimasse o sujeito 
passivo, apresentar elementos adicionais de prova, observando a forma descrita no item 1 
da resolução à fls. 1573 a 1574), sob pena de não realização de revisão, quanto a 
elementos adicionais eventualmente trazidos. 

 

Determina também o órgão cameral que auditor fiscal: 

a) retificasse o relatório revisional anterior, estabelecendo a 
coincidência entre as duas totalizações dos lançamentos a crédito na Conta Caixa 
admitidos pelo revisor como regular contrapartida de lançamento a débito objeto do auto 
de infração (fls. 1666 e 1674); 

b) se manifestasse conclusivamente sobre o posicionamento da 
Fazenda Pública, exposto quando da sessão de julgamento, no tocante a admissão de 
lançamentos relativos a cheques devolvidos e notas fiscais de emissão futura, como 
fundamento de redução do valor da omissão apontada na peça inicial; 

c) verificasse os efeitos dos elementos trazidos pelo sujeito passivo 
quando de sua manifestação sobre resultado da diligência anterior, especialmente sobre o 
laudo pericial juntado; 

d) na hipótese de apresentação de elementos adicionais de prova 
em face da intimação determinada, se obedecida a forma indicada na resolução à fl. 1432, 
procedesse à revisão do procedimento fiscal. 

 
Cumprida a terceira diligência determinada, a autoridade revisora (fls. 2453 a 2460) 
informa em relatório que na revisão anterior foram acatados os questionamentos que se 
embasaram em conjuntos documentais organizados e que quanto à parte desorganizada 
da documentação juntada, há dificuldade de correlação com a saída alegada, tendo esses 
últimos elementos efeito contrário ao pretendido pela autuada, fazendo prova contra ela 
própria, devendo assim, ser mantido o resultado de sua primeira revisão, na qual se 
admitiu uma redução de R$ 503.827,14 (quinhentos e três mil e oitocentos e vinte e sete 
reais e catorze centavos) no valor da base de cálculo da exigência tributária inicial, com 
correção do erros de referência ao período fiscalizado presentes no relatório da revisão 
anterior (fls. 1.636, 2.890 e 2.891). 

 

Instado a se manifestar sobre o resultado da terceira diligência, o 
sujeito passivo alega que a revisão não atendeu ao princípio da verdade material e que os 
demonstrativos e a documentação por ele juntados devem ser a objeto de nova 
reapreciação, dessa vez por auditor fiscal estranho à lide, devendo ser determinada 
diligência nesse sentido (fl. 2.907). 



 

 

É o relatório. 

QUESTÕES PRELIMINARES 

Apreciando o pedido de conversão do julgamento em diligência, 
formulado pelo sujeito passivo à fl. 2.907, manifesto-me por sua rejeição, pois no presente 
processo foram determinadas três revisões do procedimento fiscal todas antecedidas de 
ampla oportunidade para a sujeito passivo apresentar e organizar a documentação que 
pudesse fundamentar as alegações por ele trazidas, não havendo a essa altura do 
processo, fato novo que motive uma quarta diligência visando estabilizar o aspecto fático 
do quadro processual. 

 

Apreciando a preliminar de nulidade da peça básica por 
insegurança da determinação a infração, arguida à fl. 1485, em razão de não existir 
materialmente suprimento indevido de caixa, mas incorreta interpretação e falta de análise 
dos registros e documentos contábeis postos à disposição do Fisco, manifesto-me por sua 
rejeição. 

 

Sobre essa questão, percebo que a recorrente alega haver 
insegurança na determinação da infração por inexistência de suprimento indevido de 
caixa, questão relativa à infração tributária em si e, portanto, vinculada ao mérito do 
processo e não a alguma imprecisão ou contradição estrutural que impeça a normal 
compreensão do teor da acusação fiscal e caracterize a chamada insegurança na 
determinação da infração. 

 

Vê-se que o lançamento de ofício possui clareza descritiva que 
permite, como de fato permitiu, a normal percepção de seu teor e a desembaraçada 
atuação dos sujeitos do processo, sejam partes ou julgadores. 

 

Analisando a preliminar de exclusão dos sócios administradores da 
lide (fl. 1.484) manifesto-me também por sua rejeição, visto que na condição de 
administrador, o sócio possui interesse comum em situação que tributariamente desonere 
e, por consequência, beneficie a empresa que dirige e da qual participa, situação que, 
exatamente por ser dirigente, ocorre no âmbito de sua área de controle e decisão, razão 
por que a sua conduta que se subsume à hipótese do art. 45, XII da Lei n° 11.651/91, a 
seguir transcrito: 

 

“Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 

Redação com vigência de 01.01.97 a 30.04.08. 

[...] 

XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, 
gerentes, administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 



 

praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis; [...]” 
[Grifo Oportuno] 

 

QUESTÃO MERITÓRIA 

 

Dirigindo-me ao mérito, não vejo como acolher as razões trazidas 
pela impugnante, já que, na mesma linha do que já expus quando da determinação da 
diligência à fl. 1573, entendo que embora o sujeito possa contabilizar desembolso a débito 
de uma conta do Disponível, utilizando essa conta como ponto de transição formal de 
valores, tal desembolso deve estar, com clara remissão ao lançamento transitório, sempre 
lançado a crédito na mesma conta e a débito da conta que represente a respectiva 
obrigação ou despesa, de modo a caracterizar a efetiva natureza transitória do 
lançamento, bem como a identificar a origem e a destinação reais do valor desembolsado. 

 

Contudo, se o sujeito passivo assim não comporta, gera saldo 
fictício na conta debitada, saldo esse apto a receber sobre si pagamentos relativos a 
outras obrigações ou despesas, distintas da que motivaram o desembolso lançado a 
débito que, com tal aparência, torna-se definitivo e supridor irregular de disponibilidades, 
estando configurada a hipótese do art. 25, § 1º, III, da Lei 11.651/91: 

 

“Art. 25. [...] 

[...] 

§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 

[...] 

III - ao suprimento de caixa sem a devida comprovação de sua origem, 
inclusive fornecido à empresa por administrador, sócio, titular da firma 
individual, acionista controlador da companhia, ou por terceiros, se a 
efetividade da entrega e a origem dos recursos não forem satisfatoriamente 
demonstrados; [...]” 

 

Note-se que, quando se realiza um desembolso, o numerário é 
destinado a terceiro e remetido para fora do âmbito da empresa, situação real essa 
completamente oposta a uma movimentação interna, entre contas do Disponível. Essa 
movimentação é, necessariamente, puramente formal, pois não há como se imaginar 
grandes montantes se movimentando no interior da empresa e nem motivo para isso. 

 

Se essa movimentação meramente formal é completada pela saída, 
também formal, da mesma conta, nenhuma incongruência ocorre. Mas se o numerário que 
entra apenas formalmente a débito da conta e aí permanece, gera saldo também 
puramente formal e, além de se criar disponibilidade fictícia, se contabiliza, 
inveridicamente, uma saída de numerário da empresa como uma inimaginável 
movimentação financeira interna. 

 



 

No caso presente, mesmo depois de amplas oportunidades 
defensórias, não conseguiram os sujeitos passivos demostrar a saída, a crédito da Conta 
Caixa, dos grandes valores ali lançados a débito (fl. 02) e oriundos da Conta Bancos, 
sendo admitida pelo terceiro revisor somente a dedução de R$ 503.827,14 (quinhentos e 
três mil e oitocentos e vinte e sete reais e catorze centavos) no valor da base de cálculo 
da exigência tributária inicial (fls. 1.636, 2.890 e 2.891), a qual ficou reduzida para R$ 
6.319.731,87 (seis milhões, trezentos e dezenove mil e setecentos e trinta e um reais e 
oitenta e sete centavos). 

 

Pelo exposto, REJEITO o pedido de diligência e a preliminar de 
nulidade da peça básica por insegurança na determinação da infração, apresentados pelo 
sujeito passivo e quanto ao mérito, conheço da impugnação, nego-lhe provimento para 
considerar PROCEDENTE EM PARTE procedente em parte o auto de infração sobre o 
valor do ICMS R$. 758.367,82 (setecentos e cinquenta e oito mil, trezentos e sessenta e 
sete reais e oitenta e dois centavos), conforme revisão à fl. 2.897. REJEITO também a 
preliminar de exclusão dos solidários da lide, por eles arguida. 

 
 

Sala das sessões, em 21 de setembro de 2016. 
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Matéria: Auditoria da conta caixa (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01513/16 
 
Relator: Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes 
 

 
EMENTA: Processual. Pedido de diligência. Rejeição. Nulidade 
da peça básica. Insegurança na determinação da infração. 
Rejeição. Exclusão de solidários da lide. Rejeição. ICMS. 
Obrigação Principal. Omissão de saídas tributadas. Auditoria 
das disponibilidades. Suprimento indevido. Procedência Parcial. 
 
I - Produzida a estabilização do aspecto fático do processo por 
trabalhos revisionais anteriores, desnecessária se torna a 
determinação de nova diligência; 
 
II - Descrita com clareza a situação apontada como ilícito 
tributário, não há imprecisão estrutural que importe em nulidade 
por insegurança na determinação da infração; 
 
III - Sócios administradores possuem interesse comum em 
situação que tributariamente desonere a empresa que dirigem e 
da qual patrimonialmente participam, situação que, exatamente 
por serem dirigentes, ocorre no âmbito de sua área de controle e 
decisão, razão por que as suas condutas subsumem-se ao 
inciso XII do art. 45 da Lei n° 11.651/91; 
 
IV - Para a não configuração da hipótese de suprimento indevido 
de caixa quando do lançamento de desembolso a débito de 
conta do Disponível, tal desembolso deve estar sempre lançado 
a crédito dessa mesma conta e a débito da conta que represente 
a respectiva obrigação ou despesa, de modo a caracterizar a 
efetiva natureza transitória do lançamento; 
 
V - Deve ser parcialmente mantido o auto de infração 
fundamentado em Auditoria das Disponibilidades quando o 
sujeito passivo apresentar elemento indicativo de inconsistência 
de apenas uma parte da exigência tributária. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 03 de junho de 2016, decidiu, por maioria de votos, rejeitar o pedido de 
diligência formulado pelo sujeito passivo.  E, também, por maioria de votos rejeitar a 
preliminar de insegurança na determinação da infração, arguida pelo sujeito passivo. 
Foram vencedores os Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes e Heli José da Silva. 
Vencido o Conselheiro Nivaldo José Mendes.  Quanto ao mérito,  por maioria de votos, 
conhecer da impugnação, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte 
o auto de infração sobre o valor do ICMS R$226.644,09 (duzentos e vinte e seis mil, 
seiscentos e quarenta e quatro reais e nove centavos), conforme revisão as fls.3944. 
Foram vencedores os Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes e Heli José da Silva. 
Vencido o Conselheiro Nivaldo José Mendes que  votou pela improcedência  do 
lançamento. E, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão dos solidários da 



 

lide, por eles arguida. Foram vencedores os Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes 
e Heli José da Silva. Vencido o Conselheiro Nivaldo José Mendes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Em 21 de maio de 2012, o Fisco exige ICMS, multa e demais 
acréscimos da autuada, na condição de contribuinte, em razão desta ter, nos meses de 
janeiro a dezembro de 2010, omitido o registro de saídas tributadas de mercadoria, 
mediante suprimento indevido de caixa. 

 

Foram apontados como solidários ALESSANDRA PIMENTEL DE 
SOUSA FRANCISCO, LEANDRO CESAR FRANCISCO, pessoas físicas e sócios 
administradores da pessoa jurídica autuada (fls.04 e 05). 

 

A ação fiscal foi dirigida ao estabelecimento da autuada, tendo sido 
anexados à peça básica os demonstrativos sintéticos e analíticos da Auditoria das 
Disponibilidades efetuada pelo Fisco (fls. 08 a 23), bem como cópias de páginas dos livros 
Razão Analítico (fls. 24 a 227) e Diário (fls. 372 a 2133) referentes à empresa e ao período 
fiscalizados. 

 

Foram também anexados Balanço Patrimonial de Encerramento (fl. 
2134), Demonstrativo de Resultado do Exercício Contábil (fls. 2134 a 2138), Extratos das 
contas correntes 5.167-5, Banco do Brasil (2147 a 2242) e 1348-07574-71, HSBC (fls. 
2243 a 2308), elementos esses todos relativos à empresa e ao exercício fiscalizados. 

 

Intimados para a apresentar impugnação em Primeira Instância (fls. 
2308 a 2012), os sujeitos passivos, contribuinte e solidários, não comparecem, tendo sido 
lavrado os respectivos termos de revelia (fl. 2313). 

 

Chamados a se defender em fase cameral (fls. 2386 a 2387), os 
sujeitos passivos, em peça única, apresentam impugnação em Segunda Instância (fls. 
2389 a 2580), onde pedem a exclusão os sócios administradores do polo passivo, já que 
sócio gerente não deve responder pela dívida tributária em caso de impontualidade ou 
inadimplência da pessoa jurídica, nos termos do art. 135 do Código Tributário Nacional 
(CTN) e de julgado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que referencia (fl. 2391). 

 

Pedem ainda os impugnantes a nulidade da peça básica por 
insegurança na determinação da infração, por não existir materialmente suprimento 
indevido de caixa e a exigência fiscal decorrer de má interpretação dos livros contábeis e 
de falta de análise dos elementos postos da disposição do Fisco (fls. 2392 a 2393). 

 

No tocante ao mérito, os impugnantes pedem a improcedência do 
auto de infração argumentando que lançamentos de cheques a débito da conta Caixa, 
com posterior saída do mesmo montante via lançamento a crédito da mesma conta, seria 
uma simples situação de lançamento permutativo, não trazendo qualquer alteração no 
disponível da empresa. 



 

 

Alegam os impugnantes que diante dos fatos trazidos ao processo 
vê-se a inocorrência de fato gerador da obrigação tributária. Transcrevem trechos 
extraídos de acordos de julgados deste Conselho que teriam recepcionado o entendendo 
que por eles exposto. Pedem, ao final, revisão por fiscal estranho à lide para fim situação 
por eles alegada (fls. 2393 a 2397). 

 

Vindo processo a julgamento cameral (fls. 2582 a 2582), o órgão 
julgador converte o julgamento em diligência, remetendo os autos à Delegacia Regional de 
Fiscalização de Goiânia se procedesse ao seguinte: 

 

1 - Intimação do advogado do sujeito passivo, sob pena não 
realização de revisão, para que providencie junto ao contador da empresa a demonstração 
da situação de uso transitório de conta de disponível, para cada fato 
econômico/documento listado no relatório "Suprimento Indevidos" acostado ao auto de 
infração, indicando de modo preciso, para cada lançamento a débito e na mesma ordem, o 
lançamento a crédito na mesma conta, identificando os códigos e nome das contas 
envolvidas, número e espécie de documento, nome do banco e número de conta corrente, 
se for o caso, datas, valores, número de folhas do livros Razão e Diário, bem como 
destacando os lançamentos contábeis nessas folhas; 

2 - Após cumprido o disposto no item 1, revisar o procedimento fiscal 
e, sendo o caso, indicar o novo valor do crédito tributário. 

 

Em cumprimento ao determinado pela Câmara Julgadora, a 
autoridade diligenciadora informa que notificou o sujeito passivo para apresentar no prazo 
de 30 (trinta dias) a documentação necessária à revisão do procedimento fiscal, sendo 
que não houve apresentação de qualquer documento, razão por se manifesta pela 
manutenção do lançamento de ofício (fls. 2586 a 2587). 

 

Intimados, os sujeitos passivos de manifestam sobre o resultado da 
divergência, alegando que o prazo de 30 (trinta dias) concedido pela autoridade 
diligenciador foi insuficiente para a apresentação dos documentos requeridos e pedindo a 
concessão de novo prazo para esse fim e, após de se temer novamente a revisão fiscal 
(fls.2602 a 2609). 

 

Às fls. 2610 a 2638, o polo passivo anexa memorial. 

 

Retornado o processo a julgamento cameral, uma segunda 
diligência é determinada no sentido de que revisor, preferencialmente estranho a esta lide, 
cumprisse integralmente a resolução anterior, intimando o advogado do sujeito passivo a 
cumprir o solicitado no seu item 1, no prazo de até 60 (sessenta) dias e, havendo 
cumprimento da solicitação por parte da autuada, providenciar a revisão pleiteada naquela 
resolução (fls. 2641 a 2642). 

 

Em cumprimento à diligência determinada, a autoridade revisora 
informa que, após notificação, o contribuinte apresentou provas consistentes em alguns 
lançamentos contábeis, comprovando a saída de valores a crédito da conta caixa, 



 

totalizando R$ 372.431,72 (trezentos e setenta e dois mil e q1uatrocentos e setenta e 
dois), conforme relatório diligencial e planilhas e notificações anexados (fls. 2647 a 2987). 

 

Intimado para se manifestar sobre o resultado da segunda 
diligência, o polo passivo alega que a autoridade revisora desconsiderou a quase 
totalidade dos documentos apresentados e que há erros no trabalho revisional, razão por 
que faz necessária nova revisão para reapreciação dos documentos já apresentados e 
laudo pericial que fez anexar quando de sua manifestação (fls. 2987 a 3325). 

 

Retornado o processo a julgamento, Primeira Câmara Temporária, 
em uma terceira diligência, determina (fls. 3328 a 3330) que se intimasse o sujeito 
passivo, apresentar elementos adicionais de prova, observando a forma descrita no item 1 
da resolução à fls. 2582, sob pena de não realização de revisão, quanto a elementos 
adicionais eventualmente trazidos. 

 

Determina também o órgão cameral que auditor fiscal: 

a) retificasse o relatório revisional anterior, estabelecendo a 
coincidência entre as duas totalizações dos lançamentos a crédito na Conta Caixa 
admitidos pelo revisor como regular contrapartida de lançamento a débito objeto do auto 
de infração (fls. 3329 e 3330); 

b) se manifestasse conclusivamente sobre o posicionamento da 
Fazenda Pública, exposto quando da sessão de julgamento, no tocante a admissão de 
lançamentos relativos a cheques devolvidos e notas fiscais de emissão futura, como 
fundamento de redução do valor da omissão apontada na peça inicial; 

c) verificasse os efeitos dos elementos trazidos pelo sujeito passivo 
quando de sua manifestação sobre resultado da diligência anterior, especialmente sobre o 
laudo pericial juntado; 

d) na hipótese de apresentação de elementos adicionais de prova 
em face da intimação determinada, se obedecida a forma indicada na resolução à fl. 2582, 
procedesse à revisão do procedimento fiscal. 

 
Cumprida a terceira diligência determinada, a autoridade revisora (fls. 3939 a 3947) 
informa em relatório que na revisão anterior foram acatados os questionamentos que se 
embasaram em conjuntos documentais organizados e que quanto à parte desorganizada 
da documentação juntada, há dificuldade de correlação com a saída alegada, tendo esses 
últimos elementos efeito contrário ao pretendido pela autuada, fazendo prova contra ela 
própria, devendo assim, ser mantido o resultado de sua primeira revisão, na qual se 
admitiu uma redução de R$ 372.431,72 (trezentos e setenta e dois mil e quatrocentos e 
trinta e um reais e setenta e dois centavos) no valor da base de cálculo da exigência 
tributária inicial, com correção do erros de referência ao período fiscalizado presentes no 
relatório da revisão anterior (fls. 2647 a 2987 e 3944). 

 

Instado a se manifestar sobre o resultado da terceira diligência, o 
sujeito passivo alega que a revisão não atendeu ao princípio da verdade material e que os 
demonstrativos e a documentação por ele juntados devem ser a objeto de nova 
reapreciação, dessa vez por auditor fiscal estranho à lide, devendo ser determinada 
diligência nesse sentido (fl. 3957). 

 



 

É o relatório. 

QUESTÕES PRELIMINARES 

Apreciando o pedido de conversão do julgamento em diligência, 
formulado pelo sujeito passivo à fl. fl. 3957, manifesto-me por sua rejeição, pois no 
presente processo foram determinadas três revisões do procedimento fiscal todas 
antecedidas de ampla oportunidade para a sujeito passivo apresentar e organizar a 
documentação que pudesse fundamentar as alegações por ele trazidas, não havendo a 
essa altura do processo, fato novo que motive uma quarta diligência visando estabilizar o 
aspecto fático do quadro processual. 

 

Apreciando a preliminar de nulidade da peça básica por 
insegurança da determinação a infração, arguida à fl.  2392, em razão de não existir 
materialmente suprimento indevido de caixa, mas incorreta interpretação e falta de análise 
dos registros e documentos contábeis postos à disposição do Fisco, manifesto-me por sua 
rejeição. 

 

Sobre essa questão, percebo que a recorrente alega haver 
insegurança na determinação da infração por inexistência de suprimento indevido de 
caixa, questão relativa à infração tributária em si e, portanto, vinculada ao mérito do 
processo e não a alguma imprecisão ou contradição estrutural que impeça a normal 
compreensão do teor da acusação fiscal e caracterize a chamada insegurança na 
determinação da infração. 

 

Vê-se que o lançamento de ofício possui clareza descritiva que 
permite, como de fato permitiu, a normal percepção de seu teor e a desembaraçada 
atuação dos sujeitos do processo, sejam partes ou julgadores. 

 

Analisando a preliminar de exclusão dos sócios administradores da 
lide (fl. 2391) manifesto-me também por sua rejeição, visto que na condição de 
administrador, o sócio possui interesse comum em situação que tributariamente desonere 
e, por consequência, beneficie a empresa que dirige e da qual participa, situação que, 
exatamente por ser dirigente, ocorre no âmbito de sua área de controle e decisão, razão 
por que a sua conduta que se subsume à hipótese do art. 45, XII da Lei n° 11.651/91, a 
seguir transcrito: 

 

“Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 

Redação com vigência de 01.01.97 a 30.04.08. 

[...] 

XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, 
gerentes, administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis; [...]” 
[Grifo Oportuno] 



 

 

QUESTÃO MERITÓRIA 

 

Dirigindo-me ao mérito, não vejo como acolher as razões trazidas 
pela impugnante, já que, na mesma linha do que já expus quando da determinação da 
diligência à fl. 2582, entendo que embora o sujeito possa contabilizar desembolso a débito 
de uma conta do Disponível, utilizando essa conta como ponto de transição formal de 
valores, tal desembolso deve estar, com clara remissão ao lançamento transitório, sempre 
lançado a crédito na mesma conta e a débito da conta que represente a respectiva 
obrigação ou despesa, de modo a caracterizar a efetiva natureza transitória do 
lançamento, bem como a identificar a origem e a destinação reais do valor desembolsado. 

 

Contudo, se o sujeito passivo assim não comporta, gera saldo 
fictício na conta debitada, saldo esse apto a receber sobre si pagamentos relativos a 
outras obrigações ou despesas, distintas da que motivaram o desembolso lançado a 
débito que, com tal aparência, torna-se definitivo e supridor irregular de disponibilidades, 
estando configurada a hipótese do art. 25, § 1º, III, da Lei 11.651/91: 

 

“Art. 25. [...] 

[...] 

§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 

[...] 

III - ao suprimento de caixa sem a devida comprovação de sua origem, 
inclusive fornecido à empresa por administrador, sócio, titular da firma 
individual, acionista controlador da companhia, ou por terceiros, se a 
efetividade da entrega e a origem dos recursos não forem satisfatoriamente 
demonstrados; [...]” 

 

Note-se que, quando se realiza um desembolso, o numerário é 
destinado a terceiro e remetido para fora do âmbito da empresa, situação real essa 
completamente oposta a uma movimentação interna, entre contas do Disponível. Essa 
movimentação é, necessariamente, puramente formal, pois não há como se imaginar 
grandes montantes se movimentando no interior da empresa e nem motivo para isso. 

 

Se essa movimentação meramente formal é completada pela saída, 
também formal, da mesma conta, nenhuma incongruência ocorre. Mas se o numerário que 
entra apenas formalmente a débito da conta e aí permanece, gera saldo também 
puramente formal e, além de se criar disponibilidade fictícia, se contabiliza, 
inveridicamente, uma saída de numerário da empresa como uma inimaginável 
movimentação financeira interna. 

 
No caso presente, mesmo depois de amplas oportunidades defensórias, não conseguiram 
os sujeitos passivos demostrar a saída, a crédito da Conta Caixa, dos grandes valores ali 
lançados a débito (fl. 02) e oriundos da Conta Bancos, sendo admitida pelo terceiro revisor 
somente a dedução de R$ 372.431,72 (trezentos e setenta e dois mil e quatrocentos e 
trinta e um reais e setenta e dois centavos) no valor da base de cálculo da exigência 



 

tributária inicial (fls. 2647 a 2987, 3944 e 3948), a qual ficou reduzida para R$ 
1.888.700,77 (um milhão, oitocentos e oitenta e oito mil e setecentos reais e setenta e sete 
centavos). 

 

Pelo exposto, REJEITO o pedido de diligência e a preliminar de 
nulidade da peça básica por insegurança na determinação da infração, apresentados pelo 
sujeito passivo e quanto ao mérito, conheço da impugnação, nego-lhe provimento para 
considerar PROCEDENTE EM PARTE o auto de infração sobre o valor de ICMS de R$ 
226.644,09 (duzentos e vinte e seis mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e nove 
centavos), conforme revisão as fls.3944. 

 
 

Sala das sessões, em 21 de setembro de 2016. 
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Matéria: Auditoria da conta caixa (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01526/16 
 
Relator: Conselheiro Lidilone Polizeli Bento 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Preliminar de manutenção de 
solidários. Acolhida a manutenção em relação ao solidário 
VOLMIR PAEZE e rejeitada em relação ao solidário COELI E 
MATHEUS CONTADORES LTDA. 
 
Correta a manutenção do solidário sócio administrador que à 
época da ocorrência do fato gerador exerceu a função de 
administrador, consoante inteligência do art. 45, inciso XII do 
CTE, combinado com art. 124 do CTN e entendimento 
majoritário desta Casa. 
 
Mantida a exclusão do solidário COLELI MATHEUS 
CONTADORES LTDA, por voto de desempate do Sr. Presidente 
que entendeu não estar presentes os requisitos legais para 
manutenção do referido solidário na lide, acompanhando os 
conselheiros representantes dos contribuintes. 
 
ICMS. Obrigação Principal. Omissão de saídas de mercadorias 
tributadas, apurada em auditoria das disponibilidades, 
decorrente de suprimento indevido da conta caixa. Procedência  
 
Correto o lançamento que exige imposto e acréscimos legais, 
decorrente de omissão de saídas de mercadorias tributadas, 
apurada em auditoria das disponibilidades em que se apura 
lançamento a débito da conta caixa e a crédito da conta banco 
conta movimento, sem que o numerário ingresse efetivamente 
na conta caixa, sendo utilizado para pagamentos de despesas 
diversas e ou compensados em contas de terceiros, não 
provando o sujeito passivo a alegada utilização da conta como 
conta de passagem. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 13 
de setembro de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer de ambos os recursos, 
dando parcial provimento aos mesmos, para julgar procedente o auto de infração, 
considerando o pagamento efetuado para possível extinção do crédito tributário. Foram 
vencedores os Conselheiros Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, 
Heli José da Silva, Valdir Mendonça Alves, Aldeci de Souza Flor, José Paixão de Oliveira 
Gomes, Rodolfo Ramos Caiado, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira 
D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves 
Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Victor Augusto de Faria 
Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade e Nivaldo José Mendes. 
Vencidos os Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo e Paulo Diniz que votaram pela 
parcial procedência do lançamento no valor do ICMS de R$ 30.401,38 (trinta mil, 
quatrocentos e um reais e trinta e oito centavos), considerando o pagamento efetuado 
para possível extinção do crédito tributário. E, por maioria de votos, acolher a preliminar de 
reinclusão do solidário VOLMIR PAEZE na lide, arguida pela Fazenda Pública. Foram 



 

vencedores os Conselheiros Lidilone Polizeli Bento, Heli José da Silva, Aldeci de Souza 
Flor, José Paixão de Oliveira Gomes, Washington Luis Freire de Oliveira, Marlene Maria 
da Silva Ruguê Bernardes, Nislene Alves Borges, Gilmar Rodrigues de Almeida, Victor 
Augusto de Faria Morato, Mário de Oliveira Andrade e o Sr. Presidente, Conselheiro José 
Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros 
Rickardo de Souza Santos Mariano, Valdir Mendonça Alves, Aguinaldo Fernandes de 
Melo, Rodolfo Ramos Caiado, José Pereira D'abadia, João Divino de Brito, Nivaldo 
Carvelo Carvalho, Paulo Diniz, Edson Abrão da Silva e Nivaldo José Mendes. E, também, 
por maioria de votos, manter a exclusão do solidário COELI  E  MATHEUS 
CONTADORES LTDA na lide, arguida pelo sujeito passivo. Foram vencedores os 
Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, Valdir Mendonça Alves, Aguinaldo 
Fernandes de Melo, Rodolfo Ramos Caiado, José Pereira D'abadia, João Divino de Brito, 
Nivaldo Carvelo Carvalho, Paulo Diniz, Edson Abrão da Silva e Nivaldo José Mendese o 
Sr. Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de 
desempate. Vencidos os Conselheiros Lidilone Polizeli Bento, Heli José da Silva, Aldeci de 
Souza Flor, José Paixão de Oliveira Gomes, Washington Luis Freire de Oliveira, Marlene 
Maria da Silva Ruguê Bernardes, Nislene Alves Borges, Gilmar Rodrigues de Almeida, 
Victor Augusto de Faria Morato, Mário de Oliveira Andrade. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata o presente processo de omissão de registro de saídas de 
mercadorias tributadas, referente ao período de 2008, caracterizada pelo suprimento 
indevido das contas representativas do disponível, na forma de cheques compensados 
e/ou pagamentos diversos, em débito nas contas correntes bancárias, lançados no caixa 
como recursos, conforme auditoria das disponibilidades. 

 
Foi realizada a proporcionalidade, prevista no art. 25, § 2º do CTE e 

o cálculo da alíquota média, nos termos do art. 148, §1º, VI do CTE. 
 
São arrolados como solidários o sócio administrador VOLMIR PAEZE 

e o escritório de contabilidade COELI E MATHEUS CONTADORES LTDA. 
 
Indicam-se como infringidos os artigos 25, § 1º, inciso III, e 64 do 

CTE, bem como art. 141 do RCTE. Propõe-se a aplicação da penalidade prevista no art. 
71, inciso VII, ‘l’, §9º, I, do CTE, com redação da Lei nº 16.241 de 2008.      

 
Instruem os autos o anexo estruturado detalhamento do crédito 

tributário, identificação do sujeito passivo coobrigado, cópia da oitava alteração contratual, 
nota explicativa, demonstrativo de cálculo da alíquota média, da proporcionalidade, 
auditoria das disponibilidades e cópias dos documentos, extratos que embasam a 
auditoria.    

 
Intimados para pagarem ou apresentarem defesa em primeira 

instância, o sujeito passivo direto e o solidário VOLMIR PAEZE apresentam impugnação 
na qual defende a procedência parcial do lançamento, concordando com uma parte do 
valor autuado, ou seja, 25% do valor do crédito tributário, alegando que não ocorreu 
omissão em relação ao restante, mas erro de interpretação de alguns lançamentos pelos 
auditores fiscais, solicita, ao final, seja realizada revisão fiscal. 

 
A empresa contábil COELI E MATHEUS CONTADORES LTDA 

comparece aos autos afirmando que não pode ser incluído no polo passivo, pede a 
exclusão da lide de seu nome e no mérito pede a improcedência do lançamento. 



 

 
Vindo os autos a julgamento, o ilustre julgador singular entendeu que 

os sujeitos passivos não apresentaram elementos suficientes para ilidirem a acusação 
fiscal, motivo pelo qual julgou o lançamento procedente, mantendo todos os solidários na 
lide. 

 
Inconformado, o sujeito passivo direto apresenta recurso voluntário 

no qual alega incompetência funcional por tratar-se de empresa de grande porte, que o 
lançamento baseia- se em presunções relativas que podem ser ilididas; que existem 
explicações para os lançamentos contestados pelo fisco; alegando ao final a nulidade por 
incompetência funcional ou a procedência parcial do lançamento no valor de R$ 
14.292,84, já confessado. 

 
No mesmo sentido, o solidário COELI E MATHEUS CONTADORES 

LTDA. alega erro na identificação do sujeito passivo, pedindo a exclusão de seu nome da 
lide. 

É juntado aos autos cópia de parcelamento e prova de quitação da 
parte que entende devida. 

 
Por meio de Resolução, a Primeira Câmara, considerando 

argumentos e documentos trazidos pelo sujeito passivo, converte os autos em diligência 
para que seja juntado aos autos levantamento contraditório, demonstrando as 
contrapartidas a crédito das contas representativas do disponível referentes aos 
lançamentos considerados suprimentos indevidos pelo lançamento. 

 
Em resposta o sujeito passivo repete os argumentos anteriores e 

pede a procedência parcial do lançamento no valor de R$ 33.401,38. 
 
Considerando os argumentos e documentos trazidos pelo sujeito 

passivo, a Primeira Câmara encaminha os autos em diligência para que sejam verificados 
por autoridade fiscal e realizada a revisão fiscal, tendo em vista os elementos 
apresentados nas peças defensórias.  

 
Em resposta ao pedido de diligência, a autoridade fiscal conclui por 

meio do relatório de fls. 3735 a 3740, após analisar os documentos e argumentos trazidos 
pela defesa, um a um, pela procedência do lançamento, visto que ao analisar os 
documentos verificou que são incongruentes, não existindo relação de datas e valores 
entre os lançamentos considerados no auto de infração e os lançamentos trazidos pelo 
sujeito passivo. 

 
Em contradita, o sujeito passivo direto discorda do resultado da 

revisão, apresentando os mesmos argumentos já apresentados e pedindo a nulidade do 
lançamento por incompetência funcional, ou a procedência parcial do lançamento no valor 
de R$ 33.401,38 e o julgamento em conjunto do presente processo com o processo nº 
4011104484419. 

 
Vindo os autos a julgamento, Acórdão Cameral rejeita incompetência 

funcional, exclui solidários e declara o lançamento parcialmente procedente no valor de R$ 
30.401,38. 

 
Inconformada, a Fazenda Pública pede reversão do acórdão para 

reincluir na lide os solidários e declarar o lançamento procedente, tendo em vista que na 



 

revisão fiscal ficou comprovado que os documentos trazidos pelo sujeito passivo não 
servem para ilidir a acusação fiscal. 

 
Em contradita e Recurso ao Conselho Pleno, o sujeito passivo repete 

os mesmos argumentos anteriores, pedindo a manutenção da exclusão dos solidários da 
lide, alegando que a presunção em que se baseia o auto de infração é relativa e pode ser 
ilidida por meio dos documentos e argumentos já apresentados, tais como que os 
lançamentos considerados pela fiscalização como suprimento indevido referem-se a 
compras de gado por conta e ordem da autuada, pagamentos de verduras, depósitos 
bancários decorrentes de valores recebidos por faturamento de cartões de crédito, 
pedindo ao final, a procedência parcial do lançamento no valor de R$ 33.401,38, 
considerando o pagamento já realizado para efeitos de extinção do crédito tributário. 

 
É o Relatório. 
 
                                  V O T O 
 
Preliminarmente, voto pela reinclusão de ambos os solidários na lide. 

O sócio administrador deve ser reincluído com fundamento na posição majoritária desta 
Casa que entende pela responsabilidade solidária no pagamento do imposto do sócio que 
exerceu à época da ocorrência do fato gerador a função de administrador, nos termos do 
art. 45, inciso XII do CTE, combinado com art. 124 do CTN, estando provado nos autos 
por meio do documento de fl.08 que o sócio exercia a função de administrador à época da 
ocorrência do fato gerador. 

 
No mesmo sentido, o escritório de contabilidade participou de forma 

direta nos lançamentos que deram sustentação aos suprimentos indevidos, devendo ser 
reincluído com fundamento no art. 45, inciso XIII, combinado com art. 124 do CTN.  

 
Em relação a este último solidário fui vencido por voto de desempate 

do Sr. Presidente que votou pela manutenção da exclusão do solidário COELI E 
MATHEUS CONTADORES LTDA da lide, acompanhando votos dos conselheiros 
representantes dos contribuintes, culminando com a manutenção da exclusão deste 
solidário da lide. 

 
No que tange ao mérito, observo que o presente processo foi objeto 

de duas revisões fiscais, uma direcionada para o sujeito passivo complementar provas e 
argumentos, devendo juntar levantamento que demonstrasse as contrapartidas capazes 
de ilidir a acusação fiscal, outra direcionada para fiscalização para análise de todos os 
argumentos e documentos trazidos pela defesa. Após apresentação de documentos pelo 
sujeito passivo, os autos foram encaminhados a fiscalização que em resposta ao pedido 
de diligência elaborou relatório no qual analisando um a um os argumentos e documentos 
juntados pela defesa entendeu que não servem para ilidir a acusação fiscal, visto que 
apurou incongruência entre datas e valores dos lançamentos constantes do auto de 
infração e dos lançamentos apontados pelos sujeitos passivos.   

 
No presente lançamento a fiscalização identificou no período autuado 

lançamentos a débito da conta caixa e a crédito da conta banco, nos quais cheques foram 
compensados em contas de terceiros ou utilizados para pagamentos diversos sem que 
houvesse o ingresso efetivo do numerário na conta caixa. Argumenta o sujeito passivo que 
a conta caixa era utilizada apenas como conta de passagem do numerário, não havendo 
que se falar em suprimento indevido. Oportunizada a contraprova no sentido de provar os 
lançamentos a crédito da conta caixa e a débito de contas de despesas diversas, 



 

demonstrando a neutralidade dos primeiros lançamentos e a consequente inexistência de 
suprimento indevido de caixa, o sujeito passivo apesar de trazer grande número de 
argumentos e documentos não comprova efetivamente em datas e valores os 
lançamentos a crédito da conta caixa que supostamente neutralizariam os lançamentos a 
débito da conta caixa considerados suprimentos indevidos, conforme depreende-se do 
relatório de diligência de fls. 3735 a 3740. 

 
O presente lançamento encontra fundamento de validade no art. 25, 

§ 1º, inciso III do CTE e está acompanhado de documentos que comprovam a acusação 
fiscal. Por outro lado, o sujeito passivo alega que os lançamentos foram realizados na 
conta caixa como conta de passagem, mas não prova a saída do numerário da conta 
caixa. Dessa forma, não consegue ilidir a acusação fiscal, fundamentada nos documentos 
constantes dos autos, tais como auditoria das disponibilidades, cópias de extratos 
bancários e cópias dos livros do sujeito passivo.   

 
Ante o exposto, acolho o pedido de reinclusão na lide do solidário 

VOLMIR PAEZE, ficando mantida a exclusão do solidário COELI E MATHEUS 
CONTADORES LTDA, por voto de desempate do Sr. Presidente que acompanhou votos 
dos conselheiros representantes dos contribuintes, conheço de ambos os recursos, dando  
provimento parcial ao recurso do sujeito passivo e provimento parcial ao da Fazenda 
Pública para julgar o lançamento procedente, nos termos da inicial, considerando o 
pagamento parcial realizado pelo sujeito passivo para efeitos de extinção do crédito 
tributário, nos termos do art. 166, §3º do CTE.        

 
 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 27 de setembro de 2016. 
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Matéria: Auditoria da conta caixa (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01527/16 
 
Relator: Conselheiro Lidilone Polizeli Bento 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Preliminar de manutenção de 
solidários. Acolhida a manutenção em relação ao solidário 
VOLMIR PAEZE e rejeitada em relação ao solidário COELI E 
MATHEUS CONTADORES LTDA. 
 
  
 
Correta a manutenção do solidário sócio administrador que à 
época da ocorrência do fato gerador exerceu a função de 
administrador, consoante inteligência do art. 45, inciso XII do 
CTE, combinado com art. 124 do CTN e entendimento 
majoritário desta Casa. 
 
Mantida a exclusão do solidário COLELI MATHEUS 
CONTADORES LTDA, por voto de desempate do Sr. Presidente 
que entendeu não estar presentes os requisitos legais para 
manutenção do referido solidário na lide, acompanhando os 
conselheiros representantes dos contribuintes. 
 
ICMS. Obrigação Principal. Omissão de saídas de mercadorias 
tributadas, apurada em auditoria das disponibilidades, 
decorrente de suprimento indevido da conta caixa. Procedência 
Parcial. 
 
Correto o lançamento que exige imposto e acréscimos legais, 
decorrente de omissão de saídas de mercadorias tributadas, 
apurada em auditoria das disponibilidades em que se apura 
lançamento a débito da conta caixa e a crédito da conta banco 
conta movimento, sem que o numerário ingresse efetivamente 
na conta caixa, sendo utilizado para pagamentos de despesas 
diversas e ou compensados em contas de terceiros, não 
provando o sujeito passivo a alegada utilização da conta como 
conta de passagem, em relação a totalidade dos lançamentos, 
devendo prevalecer o auto de infração no valor em que o sujeito 
passivo não comprova os lançamentos a crédito da conta caixa. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 13 
de setembro de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer de ambos os recursos, 
dando parcial provimento aos mesmos, para julgar procedente em parte o auto de infração 
no valor do ICMS de R$ 51.285,06 (cinquenta e um mil, duzentos e oitenta e cinco reais e 
seis centavos), considerando os pagamentos efetuados para possível extinção do crédito 
tributário. Foram vencedores os Conselheiros Lidilone Polizeli Bento, Heli José da Silva, 
Aldeci de Souza Flor, José Paixão de Oliveira Gomes, Washington Luis Freire de Oliveira, 
Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Nislene Alves Borges, Gilmar Rodrigues de 
Almeida, Victor Augusto de Faria Morato e Mário de Oliveira Andrade. Vencidos os 
Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, Valdir Mendonça Alves, Rodolfo Ramos 



 

Caiado, José Pereira D'abadia, João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho, Edson 
Abrão da Silva e Nivaldo José Mendes que votaram pela parcial procedência do 
lançamento no valor do ICMS de R$ 50.908,78 (cinqüenta mil, novecentos e oito reais e 
setenta e oito centavos), considerando os pagamentos efetuados para possível extinção 
do crédito tributário. Vencidos os Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo e Paulo 
Diniz que votaram pela manutenção da decisão cameral e consideraram parcialmente 
procedente o lançamento no valor do ICMS de R$ 17.321,81 (dezessete mil, trezentos e 
vinte e um reais e oitenta e um centavos), considerando os pagamentos efetuados para 
possível extinção do crédito tributário. E, por maioria de votos, acolher a preliminar de 
reinclusão do solidário VOLMIR PAEZE na lide, arguida pela Fazenda Pública. Foram 
vencedores os Conselheiros Lidilone Polizeli Bento, Heli José da Silva, Aldeci de Souza 
Flor, José Paixão de Oliveira Gomes, Washington Luis Freire de Oliveira, Marlene Maria 
da Silva Ruguê Bernardes, Nislene Alves Borges, Gilmar Rodrigues de Almeida, Victor 
Augusto de Faria Morato, Mário de Oliveira Andrade e o Sr. Presidente, Conselheiro José 
Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros 
Rickardo de Souza Santos Mariano, Valdir Mendonça Alves, Aguinaldo Fernandes de 
Melo, Rodolfo Ramos Caiado, José Pereira D'abadia, João Divino de Brito, Nivaldo 
Carvelo Carvalho, Paulo Diniz, Edson Abrão da Silva e Nivaldo José Mendes. E, também, 
por maioria de votos, manter a exclusão do solidário COELI  E  MATHEUS 
CONTADORES LTDA na lide, arguida pelo sujeito passivo. Foram vencedores os 
Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, Valdir Mendonça Alves, Aguinaldo 
Fernandes de Melo, Rodolfo Ramos Caiado, José Pereira D'abadia, João Divino de Brito, 
Nivaldo Carvelo Carvalho, Paulo Diniz, Edson Abrão da Silva e Nivaldo José Mendes e o 
Sr. Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de 
desempate. Vencidos os Conselheiros Lidilone Polizeli Bento, Heli José da Silva, Aldeci de 
Souza Flor, José Paixão de Oliveira Gomes, Washington Luis Freire de Oliveira, Marlene 
Maria da Silva Ruguê Bernardes, Nislene Alves Borges, Gilmar Rodrigues de Almeida, 
Victor Augusto de Faria Morato, Mário de Oliveira Andrade. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata o presente processo de omissão de registro de saídas de 
mercadorias tributadas, referente ao período de 2009, caracterizada pelo suprimento 
indevido das contas representativas do disponível, na forma de cheques compensados 
e/ou pagamentos diversos, em débito nas contas correntes bancárias, lançados no caixa 
como recursos, conforme auditoria das disponibilidades. 

 
Foi realizada a proporcionalidade, prevista no art. 25, § 2º do CTE e 

o cálculo da alíquota média. 
 
São arrolados como solidários o sócio administrador VOLMIR PAEZE 

e o escritório de contabilidade COELI E MATHEUS CONTADORES LTDA. 
 
Indicam-se como infringidos os artigos 25, § 1º, inciso III, e 64 do 

CTE, bem como art. 141 do RCTE. Propõe-se a aplicação da penalidade prevista no art. 
71, inciso VII, ‘l’, §9º, I, do CTE, com redação da Lei nº 16.241 de 2008.      

 
Instruem os autos o anexo estruturado detalhamento do crédito 

tributário, identificação do sujeito passivo coobrigado, cópia da oitava alteração contratual, 
nota explicativa, demonstrativo de cálculo da alíquota média, da proporcionalidade, 
auditoria das disponibilidades e cópias dos documentos, extratos que embasam a 
auditoria.    

 



 

Intimados para pagarem ou apresentarem defesa em primeira 
instância, o sujeito passivo direto apresenta impugnação na qual defende a procedência 
parcial do lançamento no valor de R$ 10.309,01, alegando que não ocorreu omissão em 
relação ao restante, mas erro de interpretação de alguns lançamentos pelos auditores 
fiscais, solicita, ao final, seja realizada revisão fiscal. 

 
Os solidários apresentam impugnação no mesmo sentido pedindo a 

exclusão de seus nomes da lide por erro na identificação do sujeito passivo. 
 
Vindo os autos a julgamento, o ilustre julgador singular entendeu que 

os sujeitos passivos não apresentaram elementos suficientes para ilidirem a acusação 
fiscal, motivo pelo qual julgou o lançamento procedente, mantendo todos os solidários na 
lide. 

 
Inconformado, o sujeito passivo direto apresenta recurso voluntário 

no qual alega incompetência funcional por tratar-se de empresa de grande porte, que  o 
lançamento baseia-se em presunções relativas podem ser ilididas; que existem 
explicações para os lançamentos contestados pelo fisco; pede julgamento em conjunto 
com processo nº 4011104486543, em julgamento; nulidade por incompetência funcional; 
procedência parcial no valor de R$ 10.267,94. 

 
No mesmo sentido, os solidários alegam erro na identificação do 

sujeito passivo, pedindo a exclusão de seus nomes da lide. 
 
É juntado aos autos cópia de parcelamento e prova de quitação da 

parte que entende devida. 
 
Por meio de Resolução, a Primeira Câmara, considerando 

argumentos e documentos trazidos pelo sujeito passivo, converte os autos em diligência 
para que seja juntado aos autos levantamento contraditório, demonstrando as 
contrapartidas a crédito das contas representativas do disponível referentes aos 
lançamentos considerados suprimentos indevidos pelo lançamento. 

 
Em resposta o sujeito passivo repete argumentos anteriores e pede a 

procedência parcial no valor de R$ 17.321,81; 
 
Considerando os argumentos e documentos trazidos pelo sujeito 

passivo, a Primeira Câmara encaminha os autos em diligência para que sejam verificados 
por autoridade fiscal e realizada a revisão fiscal, caso mereçam acolhida. 

 
Em resposta ao pedido de diligência, a autoridade fiscal conclui por 

meio do relatório de fls. 1111/1120, após analisar os documentos e argumentos trazidos 
pela defesa, pela procedência de parte dos argumentos do sujeito passivo, excluindo os 
lançamentos 22420 e 22422, no valor de R$ 919, 01, referente ao mês de abril de 2009, 
permanecendo inalterado o lançamento em relação aos demais meses. 

 
Dessa forma, em relação ao mês de abril de 2009, o valor contábil, 

após a revisão fiscal, passa de R$ 84.005,69 para R$ 83.086,68 e o ICMS para R$ 
4.940,04, considerando o índice de proporcionalidade das mercadorias tributadas aplicado 
sobre a base de cálculo revisada e aplicação da alíquota média, conforme documento de 
fl.1120. 

 



 

Em contradita, o sujeito passivo Paeze discorda do resultado da 
revisão, apresentando os mesmos argumentos já apresentados e pedindo a procedência 
parcial do lançamento. 

 
Vindo os autos a julgamento, Acórdão da Primeira Câmara resolve 

por maioria de votos excluir os solidários da lide, declarar o lançamento parcialmente 
procedente no valor de R$ 17.321, 81, considerando o pagamento de fls. 417 para fins de 
extinção do crédito tributário. Vencido o Conselheiro José Paixão que votou pela 
procedência parcial no valor de R$ 83.086,68, conforme revisão fiscal de fl.1120. 

 
Inconformada, a Representação Fazendária interpõe recurso ao 

Conselho Pleno, pedindo a reversão do Acórdão Cameral para julgar o lançamento 
parcialmente procedente no valor de R$ 50.908,78, alegando que houve erro no voto 
vencido, visto que é maior que a importância exigida no lançamento. 

 
Sustenta que apesar do voto referir-se à procedência parcial, na 

verdade referido valor corresponde ao valor contábil da omissão de saída após a revisão 
para o mês de abril de 2009, ficando o lançamento reduzido apenas em relação ao mês de 
abril e inalterado em relação aos demais meses, o que importa no valor pleiteado. 

 
Quanto aos solidários defende que o Acórdão os excluiu sem 

qualquer fundamentação e que devem ser reincluídos, com fundamento no art. 45, inciso 
XII do CTE e XIII do CTE.   

 
Em contradita e Recurso ao Conselho Pleno os sujeitos passivos 

pedem a exclusão dos solidários por não terem praticado qualquer ato considerado 
infracional; defendem que presunção relativa pode ser ilidida; que o fiscal só considerou 
três documentos juntados pela autuada, desconsiderando os demais; que os lançamentos 
contestados pela fiscalização correspondem a compra e venda de gado por conta e ordem 
da autuada; a pagamento de compras de verduras; a depósitos bancários legítimos-  
valores faturados por cartão de crédito exclusivamente na conta corrente que possui na 
caixa econômica federal, sendo que para resgatar estes valores ela emite cheque contra a 
Caixa para depósito no Banco do Brasil, onde realiza a maioria de sua movimentação. 
Pede a manutenção do acórdão que excluiu os solidários e a parcial procedência no valor 
de R$ 17.321,81, utilizando o valor já pago para fins e extinção do crédito tributário. 

 
É o Relatório. 
 
                                  V O T O 
 
Preliminarmente, voto pela reinclusão de ambos solidários na lide. O 

sócio administrador deve ser reincluído com fundamento na posição majoritária desta 
Casa que entende pela responsabilidade solidária no pagamento do imposto do sócio que 
exerceu à época da ocorrência do fato gerador a função de administrador, nos termos do 
art. 45, inciso XII do CTE, combinado com art. 124 do CTN, estando comprovada o 
exercício da função de administrador por meio do documento de fl.08 dos autos.  

 
No mesmo sentido, o escritório de contabilidade participou de forma 

direta nos lançamentos que deram sustentação aos suprimentos indevidos, devendo ser 
reincluído com fundamento no art. 45, inciso XIII, combinado com art. 124 do CTN.  

 
Em relação a este último solidário fui vencido por voto de desempate 

do Sr. Presidente que votou pela manutenção da exclusão do solidário COELI E 



 

MATHEUS CONTADORES LTDA da lide, acompanhando votos dos conselheiros 
representantes dos contribuintes, culminando com a manutenção da exclusão deste 
solidário da lide. 

 
No que tange ao mérito, observo que o presente processo foi objeto 

de duas revisões fiscais, uma direcionada para o sujeito passivo complementar provas e 
argumentos, devendo juntar levantamento que demonstrasse as contrapartidas capazes 
de ilidir a acusação fiscal, outra direcionada para fiscalização para análise de todos os 
argumentos e documentos trazidos pela defesa. Após apresentação de documentos pelo 
sujeito passivo, os autos foram encaminhados a fiscalização que em resposta ao pedido 
de diligência elaborou relatório no qual analisando um a um os argumentos e documentos 
juntados pela defesa entendeu que apenas o mês de abril sofreria modificações, devendo 
ser reduzido o valor contábil das omissões totais de saída de R$ 919,01 no referido mês, o 
que reduz o crédito tributário de R$ 54,65. 

 
Como bem colocou a Representação Fazendária houve equívoco no 

voto vencido por ocasião do julgamento cameral que considerou a parcial procedência no 
valor contábil do mês de abril após revisão, quando na verdade deveria ter votado pela 
procedência parcial considerando a redução do ICMS de 4994,69 para R$ 4940,04, ou 
seja, a procedência parcial no valor de R$ 51.285,06, nos termos da revisão fiscal de 
fls.1111 a 1120. 

Todos os argumentos apresentados nas peças defensórias do sujeito 
passivo foram analisados pela autoridade revisora que identificou a possibilidade de 
afastamento de apenas dois lançamentos, tendo em vista que os demais lançamentos não 
correspondem em valores e datas com os lançamentos considerados como suprimentos 
indevidos de caixa.  

 
No presente lançamento a fiscalização identificou no período autuado 

lançamentos a débito da conta caixa e a crédito da conta banco, nos quais cheques foram 
compensados em contas de terceiros ou utilizados para pagamentos diversos sem que 
houvesse o ingresso efetivo do numerário na conta caixa. Argumenta o sujeito passivo que 
a conta caixa era utilizada apenas como conta de passagem do numerário, não havendo 
que se falar em suprimento indevido. Oportunizada a contraprova no sentido de provar os 
lançamentos a crédito da conta caixa e a débito de contas de despesas diversas, 
demonstrando a neutralidade dos primeiros lançamentos e a consequente inexistência de 
suprimento indevido de caixa, o sujeito passivo apesar de trazer grande número de 
argumentos e documentos comprova efetivamente em datas e valores apenas dois 
lançamentos conforme verificado na revisão fiscal. 

 
O presente lançamento encontra fundamento de validade no art. 25, 

§ 1º, inciso III do CTE e está acompanhado de documentos que comprovam a acusação 
fiscal. Por outro lado, o sujeito passivo alega que os lançamentos foram realizados na 
conta caixa como conta de passagem, mas não prova a saída de todo o numerário da 
conta caixa. Dessa forma, não consegue ilidir a acusação fiscal por completo, 
fundamentada nos documentos constantes dos autos, tais como auditoria das 
disponibilidades, cópias de extratos bancários e cópias dos livros do sujeito passivo.   

 
Ante o exposto, acolho o pedido de reinclusão na lide do solidário 

VOLMIR PAEZE, ficando mantida a exclusão do solidário COELI E MATHEUS 
CONTADORES LTDA, por voto de desempate do Sr. Presidente que acompanhou votos 
dos conselheiros representantes dos contribuintes, conheço de ambos os recursos, dando  
provimento parcial ao recurso do sujeito passivo e provimento parcial ao da Fazenda 
Pública para julgar o lançamento parcialmente procedente no valor de R$ 51.285,06, nos 



 

termos da revisão fiscal de fls.1111 a 1120, considerando o pagamento parcial realizado 
pelo sujeito passivo para efeitos de extinção do crédito tributário, nos termos do art. 166, 
§3º do CTE.        

 
 

 
Sala das sessões plenárias, em 27 de setembro de 2016. 
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Matéria: Auditoria da conta caixa (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01528/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Lidilone Polizeli Bento 
 

 
EMENTA: Obrigação Acessória. Omissão de saídas de 
mercadorias isentas e não tributadas, apurada em auditoria das 
disponibilidades, decorrente de suprimento indevido da conta 
caixa. Procedência  
 
Correto o lançamento que exige multa formal e acréscimos 
legais, decorrente de omissão de saídas de mercadorias isentas 
e não  tributadas, apurada em auditoria das disponibilidades em 
que se apura lançamento a débito da conta caixa e a crédito da 
conta banco conta movimento, sem que o numerário ingresse 
efetivamente na conta caixa, sendo utilizado para pagamentos 
de despesas diversas e ou compensados em contas de 
terceiros, não provando o sujeito passivo a alegada utilização da 
conta como conta de passagem. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 13 
de setembro de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer de ambos os recursos, 
negar provimento ao do contribuinte e prover o recurso da Fazenda Pública para o 
Conselho Pleno, para julgar procedente o auto de infração. Foram vencedores os 
Conselheiros Lidilone Polizeli Bento, Heli José da Silva, Aldeci de Souza Flor, José Paixão 
de Oliveira Gomes, Washington Luis Freire de Oliveira, Marlene Maria da Silva Ruguê 
Bernardes, Nislene Alves Borges, Gilmar Rodrigues de Almeida, Victor Augusto de Faria 
Morato, Mário de Oliveira Andrade e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur 
Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros José 
Eduardo Firmino Mauro, Rickardo de Souza Santos Mariano, Valdir Mendonça Alves, 
Aguinaldo Fernandes de Melo, Mauricio Ribeiro de Paiva, José Pereira D'abadia, João 
Divino de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho, Paulo Diniz e Edson Abrão da Silva que 
votaram pela parcial procedência do lançamento no valor do ICMS de R$ 30.663,53 (trinta 
mil, seiscentos e sessenta e três reais e cinqüenta e três centavos), considerando o 
pagamento efetuado para possível extinção do crédito tributário. E, por unanimidade de 
votos, aplicar a forma privilegiada prevista no § 8º do art. 71 da Lei nº 11.651/91. 
Participaram do julgamento os Conselheiros José Eduardo Firmino Mauro, Lidilone Polizeli 
Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, Valdir Mendonça Alves, 
Aldeci de Souza Flor, Aguinaldo Fernandes de Melo, José Paixão de Oliveira Gomes, 
Mauricio Ribeiro de Paiva, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, 
Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, 
Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Paulo Diniz, Victor Augusto de 
Faria Morato, Edson Abrão da Silva e Mário de Oliveira Andrade. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata o presente processo de omissão de registro de saídas de 
mercadorias isentas e não tributadas, referente ao período de 2008, caracterizada pelo 
suprimento indevido das contas representativas do disponível, na forma de cheques 
compensados e/ou pagamentos diversos, em débito nas contas correntes bancárias, 
lançados no caixa como recursos, conforme auditoria das disponibilidades. Em 



 

consequência, exige-se multa formal e acréscimos legais sobre a omissão de saídas de 
mercadorias isentas e não tributadas.  

 
Foi realizada a proporcionalidade, prevista no art. 25, § 2º do CTE. 
 
Indicam-se como infringidos os artigos 25, § 1º, inciso III, e 64 do 

CTE, bem como art. 141 do RCTE. Propõe-se a aplicação da penalidade prevista no art. 
71, inciso VII, ‘l’, do CTE, com redação da Lei nº 16.241/08.      

 
Instruem os autos o anexo estruturado detalhamento do crédito 

tributário, nota explicativa, demonstrativo da proporcionalidade, auditoria das 
disponibilidades e cópias dos documentos, extratos bancários que embasam a auditoria.    

 
Intimado para pagar ou apresentar defesa em primeira instância, o 

sujeito passivo direto apresenta impugnação na qual defende a procedência parcial do 
lançamento, concordando com uma parte do valor autuado, ou seja, 25% do valor do 
crédito tributário, alegando que não ocorreu omissão em relação ao restante, mas erro de 
interpretação de alguns lançamentos pelos auditores fiscais, solicita, ao final, seja 
realizada revisão fiscal. 

 
Vindo os autos a julgamento, o ilustre julgador singular entendeu que 

o sujeito passivo não apresentou elementos suficientes para ilidir a acusação fiscal, motivo 
pelo qual julgou o lançamento procedente. 

 
Inconformado, o sujeito passivo direto apresenta recurso voluntário 

no qual alega que o lançamento baseia- se em presunções relativas que podem ser 
ilididas; que existem explicações para os lançamentos contestados pelo fisco; alegando ao 
final a procedência parcial do lançamento no valor de R$ 26.331,70, já confessado. 

 
É juntado aos autos cópia de parcelamento e prova de quitação da 

parte que entende devida. 
 
Por meio de Resolução, a Primeira Câmara, considerando 

argumentos e documentos trazidos pelo sujeito passivo, converte os autos em diligência 
para que seja juntado aos autos levantamento contraditório, demonstrando as 
contrapartidas a crédito das contas representativas do disponível referentes aos 
lançamentos considerados suprimentos indevidos pelo lançamento. 

 
Em resposta o sujeito passivo repete os argumentos anteriores e 

pede a procedência parcial do lançamento no valor de R$ 30.663,53 e o julgamento em 
conjunto com o processo nº 4011104484095.  

 
Considerando os argumentos e documentos trazidos pelo sujeito 

passivo, a Primeira Câmara encaminha os autos em diligência para que sejam verificados 
por autoridade fiscal e realizada a revisão fiscal, tendo em vista os elementos 
apresentados nas peças defensórias.  

 
Em resposta ao pedido de diligência, a autoridade fiscal conclui por 

meio do relatório de fls. 1213/1218, após analisar os documentos e argumentos trazidos 
pela defesa, um a um, pela procedência do lançamento, visto que ao analisar os 
documentos verificou que são incongruentes, não existindo relação de datas e valores 
entre os lançamentos considerados no auto de infração e os lançamentos trazidos pelo 
sujeito passivo. 



 

 
Em contradita, o sujeito passivo direto discorda do resultado da 

revisão, apresentando os mesmos argumentos já apresentados e pedindo a procedência 
parcial do lançamento no valor de R$ 30.663,53 e o julgamento em conjunto do presente 
processo com o processo nº 4011104484095. 

 
Vindo os autos a julgamento, Acórdão Cameral declara o lançamento 

parcialmente procedente no valor de R$ 30.663,53, considerando o pagamento efetuado 
para efeitos de possível extinção do crédito tributário. 

 
Inconformada, a Fazenda Pública pede reversão do acórdão para 

declarar o lançamento procedente, tendo em vista que na revisão fiscal ficou comprovado 
que os documentos trazidos pelo sujeito passivo não servem para ilidir a acusação fiscal. 

 
Em contradita e Recurso ao Conselho Pleno, o sujeito passivo repete 

os mesmos argumentos anteriores, alegando que a presunção em que se baseia o auto 
de infração é relativa e pode ser ilidida por meio dos documentos e argumentos já 
apresentados, tais como que os lançamentos considerados pela fiscalização como 
suprimento indevido referem-se a compras de gado por conta e ordem da autuada, 
pagamentos de verduras, depósitos bancários decorrentes de valores recebidos por 
faturamento de cartões de crédito, pedindo ao final, a procedência parcial do lançamento 
no valor de R$ 30.663,53, considerando o pagamento já realizado para efeitos de extinção 
do crédito tributário. 

 
É o Relatório. 
 
                                  V O T O 
 
Trata o presente processo de exigência de multa formal, decorrente 

de omissão de saídas de mercadorias não tributadas, apurada em auditoria das 
disponibilidades em que se verificou a ocorrência de suprimento indevido da conta caixa. 

 
Observo que o presente processo foi objeto de duas revisões fiscais, 

uma direcionada para o sujeito passivo complementar provas e argumentos, devendo 
juntar levantamento que demonstrasse as contrapartidas capazes de ilidir a acusação 
fiscal, outra direcionada para fiscalização para análise de todos os argumentos e 
documentos trazidos pela defesa. Após apresentação de documentos pelo sujeito passivo, 
os autos foram encaminhados a fiscalização que em resposta ao pedido de diligência 
elaborou relatório no qual analisando um a um os argumentos e documentos juntados pela 
defesa entendeu que não servem para ilidir a acusação fiscal, visto que apurou 
incongruência entre datas e valores dos lançamentos constantes do auto de infração e dos 
lançamentos apontados pelos sujeitos passivos.   

 
No presente lançamento a fiscalização identificou no período autuado 

lançamentos a débito da conta caixa e a crédito da conta banco, nos quais cheques foram 
compensados em contas de terceiros ou utilizados para pagamentos diversos sem que 
houvesse o ingresso efetivo do numerário na conta caixa. Argumenta o sujeito passivo que 
a conta caixa era utilizada apenas como conta de passagem do numerário, não havendo 
que se falar em suprimento indevido. Oportunizada a contraprova no sentido de provar os 
lançamentos a crédito da conta caixa e a débito de contas de despesas diversas, 
demonstrando a neutralidade dos primeiros lançamentos e a consequente inexistência de 
suprimento indevido de caixa, o sujeito passivo apesar de trazer grande número de 
argumentos e documentos não comprova efetivamente em datas e valores os 



 

lançamentos a crédito da conta caixa que supostamente neutralizariam os lançamentos a 
débito da conta caixa considerados suprimentos indevidos, conforme depreende-se do 
relatório de diligência de fls. 1213/1218. 

 
O presente lançamento encontra fundamento de validade no art. 25, 

§ 1º, inciso III do CTE e está acompanhado de documentos que comprovam a acusação 
fiscal. Por outro lado, o sujeito passivo alega que os lançamentos foram realizados na 
conta caixa como conta de passagem, mas não prova a saída do numerário da conta 
caixa. Dessa forma, não consegue ilidir a acusação fiscal, fundamentada nos documentos 
constantes dos autos, tais como auditoria das disponibilidades, cópias de extratos 
bancários e cópias dos livros do sujeito passivo.  

 
Em observância ao disposto no art. 25, §2º do CTE foi realizado o 

cálculo da proporcionalidade para se apurar a base de cálculo da omissão de saídas de 
mercadorias não tributadas. 

 
Arguo e acolho a adequação da penalidade para aplicar a forma 

privilegiada prevista no art. 71, § 8º do CTE, tendo em vista que para a infração em 
julgamento não ocorreu falta de pagamento de imposto, ainda que de forma indireta, tendo 
em vista que a omissão de saída objeto do presente processo refere-se a saídas de 
mercadorias isentas e não tributadas. 

 
Ante o exposto, conheço de ambos os recursos, dando provimento 

ao recurso da Fazenda Pública para julgar o lançamento procedente, nos termos da inicial, 
aplicando a forma privilegiada prevista no art. 71, §8º do CTE, considerando o pagamento 
parcial realizado pelo sujeito passivo para efeitos de extinção do crédito tributário, nos 
termos do art. 166, §3º do CTE.  

 
 

Sala das sessões plenárias, em 27 de setembro de 2016. 
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Matéria: Auditoria da conta caixa (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01529/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Lidilone Polizeli Bento 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Acessória. Omissão de saídas de 
mercadorias isentas e não tributadas, apurada em auditoria das 
disponibilidades, decorrente de suprimento indevido da conta 
caixa. Procedência Parcial. 
 
Correto o lançamento que exige multa formal e acréscimos 
legais, decorrente de omissão de saídas de mercadorias isentas 
e não  tributadas, apurada em auditoria das disponibilidades em 
que se apura lançamento a débito da conta caixa e a crédito da 
conta banco conta movimento, sem que o numerário ingresse 
efetivamente na conta caixa, sendo utilizado para pagamentos 
de despesas diversas e ou compensados em contas de 
terceiros, não provando o sujeito passivo a alegada utilização da 
conta como conta de passagem em relação a totalidade dos 
lançamentos considerados suprimentos indevidos da conta 
caixa, devendo ser excluído do lançamento apenas os valores 
efetivamente comprovados como lançados a crédito da conta 
caixa. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 13 
de setembro de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer de ambos os recursos, 
dando provimento parcial aos mesmos, para julgar parcialmente procedente o auto de 
infração no valor de R$ 110.843,45 (cento e dez mil, oitocentos e quarenta e três reais e 
quarenta e cinco centavos). Foram vencedores os Conselheiros Lidilone Polizeli Bento, 
Heli José da Silva, Aldeci de Souza Flor, José Paixão de Oliveira Gomes, Washington Luis 
Freire de Oliveira, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Nislene Alves Borges, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Victor Augusto de Faria Morato, Mário de Oliveira Andrade e o Sr. 
Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de 
desempate. Vencidos os Conselheiros José Eduardo Firmino Mauro, Rickardo de Souza 
Santos Mariano, Valdir Mendonça Alves, Aguinaldo Fernandes de Melo, Mauricio Ribeiro 
de Paiva, José Pereira D'abadia, João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho, Paulo 
Diniz e Edson Abrão da Silva que votaram pela parcial procedência do lançamento no 
valor do ICMS de R$ 18.718,64 (dezoito mil, setecentos e dezoito reais e sessenta e 
quatro centavos), considerando o pagamento efetuado para possível extinção do crédito 
tributário. E, por unanimidade de votos, aplicar a forma privilegiada prevista no § 8º do art. 
71 da Lei nº 11.651/91. Participaram do julgamento os Conselheiros José Eduardo Firmino 
Mauro, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, 
Valdir Mendonça Alves, Aldeci de Souza Flor, Aguinaldo Fernandes de Melo, José Paixão 
de Oliveira Gomes, Mauricio Ribeiro de Paiva, Washington Luis Freire de Oliveira, José 
Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene 
Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Paulo Diniz, Victor 
Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva e Mário de Oliveira Andrade. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

  



 

Trata o presente processo de omissão de registro de saídas de 
mercadorias isentas e não tributadas, referente ao período de 2009, caracterizada pelo 
suprimento indevido das contas representativas do disponível, na forma de cheques 
compensados e/ou pagamentos diversos, em débito nas contas correntes bancárias, 
lançados no caixa como recursos, conforme auditoria das disponibilidades. Em 
consequência, exige-se multa formal e acréscimos legais sobre a omissão de saídas de 
mercadorias isentas e não tributadas.  

 
Foi realizada a proporcionalidade, prevista no art. 25, § 2º do CTE. 
 
Indicam-se como infringidos os artigos 25, § 1º, inciso III, e 64 do 

CTE, bem como art. 141 do RCTE. Propõe-se a aplicação da penalidade prevista no art. 
71, inciso VII, ‘l’, do CTE, com redação da Lei nº 16.241/08.      

 
Instruem os autos o anexo estruturado detalhamento do crédito 

tributário, nota explicativa, demonstrativo da proporcionalidade, auditoria das 
disponibilidades e cópias dos documentos, extratos bancários que embasam a auditoria.    

 
Intimado para pagar ou apresentar defesa em primeira instância, o 

sujeito passivo direto apresenta impugnação na qual defende a procedência parcial do 
lançamento, concordando com uma parte do valor autuado, ou seja, 20,08% do valor do 
crédito tributário, alegando que não ocorreu omissão em relação ao restante, mas erro de 
interpretação de alguns lançamentos pelos auditores fiscais, solicita, ao final, seja 
realizada revisão fiscal. 

 
Vindo os autos a julgamento, o ilustre julgador singular entendeu que 

o sujeito passivo não apresentou elementos suficientes para ilidir a acusação fiscal, motivo 
pelo qual julgou o lançamento procedente. 

 
Inconformado, o sujeito passivo direto apresenta recurso voluntário 

no qual alegando nulidade do lançamento por incompetência funcional, que o lançamento 
baseia- se em presunções relativas que podem ser ilididas; que existem explicações para 
os lançamentos contestados pelo fisco; alegando ao final a procedência parcial do 
lançamento no valor de R$ 22.193,09, já confessado, com aplicação da forma privilegiada 
prevista no art. 71, § 8º do CTE. 

 
É juntado aos autos cópia de parcelamento e prova de quitação da 

parte que entende devida. 
 
Por meio de Resolução, a Primeira Câmara, considerando 

argumentos e documentos trazidos pelo sujeito passivo, converte os autos em diligência 
para que seja juntado aos autos levantamento contraditório, demonstrando as 
contrapartidas a crédito das contas representativas do disponível referentes aos 
lançamentos considerados suprimentos indevidos pelo lançamento. 

 
Em resposta o sujeito passivo repete os argumentos anteriores e 

pede a procedência parcial do lançamento no valor de R$ 18.718,64 e o julgamento em 
conjunto com o processo nº 4011104485814.  

 
Considerando os argumentos e documentos trazidos pelo sujeito 

passivo, a Primeira Câmara encaminha os autos em diligência para que sejam verificados 
por autoridade fiscal e realizada a revisão fiscal, tendo em vista os elementos 
apresentados nas peças defensórias.  



 

 
Em resposta ao pedido de diligência, a autoridade fiscal conclui por 

meio do relatório de fls. 1065/1074, após analisar os documentos e argumentos trazidos 
pela defesa, um a um, pela procedência parcial do lançamento, visto que ao analisar os 
documentos verificou que apenas os lançamentos referentes ao mês de abril de 2009 de 
números 22420 e 22422, no valor de R$ 919,01 devem ser excluídos, não existindo 
relação de datas e valores entre os lançamentos considerados no auto de infração e os 
lançamentos trazidos pelo sujeito passivo em relação aos demais. Dessa forma, a revisão 
fiscal conclui pela procedência parcial do lançamento no valor de R$ 11.031,84 a título de 
multa formal, para o mês de abril de 2009, ficando os demais valores relativos aos outros 
meses inalterados, remanescendo a importância de R$ 110.843,45 a ser exigida a título 
de multa formal.    

 
Em contradita, o sujeito passivo discorda do resultado da revisão, 

apresentando os mesmos argumentos já apresentados e pedindo a procedência parcial do 
lançamento no valor de R$ 18.718,64, com aplicação da forma privilegiada prevista no art. 
71, § 8º do CTE e o julgamento em conjunto do presente processo com o processo nº 
4011104485814. 

 
Vindo os autos a julgamento, Acórdão Cameral declara o lançamento 

parcialmente procedente no valor de R$ 18.718,64, considerando o pagamento efetuado 
para efeitos de possível extinção do crédito tributário. 

 
Inconformada, a Fazenda Pública pede reversão do acórdão para 

declarar o lançamento parcialmente procedente no valor de R$ 110.843,45, tendo em vista 
que na revisão fiscal ficou comprovado que os documentos trazidos pelo sujeito passivo 
não servem para ilidir completamente a acusação fiscal, sendo excluído do auto de 
infração apenas dois lançamentos relativos ao mês de abril de 2009, o que faz com que o 
crédito tributário relativo a multa formal, neste mês, seja de R$ 11.031,84. 

 
Em contradita e Recurso ao Conselho Pleno, o sujeito passivo repete 

os mesmos argumentos anteriores, alegando que a presunção em que se baseia o auto 
de infração é relativa e pode ser ilidida por meio dos documentos e argumentos já 
apresentados, tais como que os lançamentos considerados pela fiscalização como 
suprimento indevido referem-se a compras de gado por conta e ordem da autuada, 
pagamentos de verduras, depósitos bancários decorrentes de valores recebidos por 
faturamento de cartões de crédito, pedindo ao final, a procedência parcial do lançamento 
no valor de R$ 18.718,64, considerando o pagamento já realizado para efeitos de extinção 
do crédito tributário, com aplicação da forma privilegiada prevista no art. 71, § 8º do CTE. 

 
É o Relatório. 
 
                                  V O T O 
 
Trata o presente processo de exigência de multa formal, decorrente 

de omissão de saídas de mercadorias isentas e não tributadas, apurada em auditoria das 
disponibilidades em que se verificou a ocorrência de suprimento indevido da conta caixa. 

 
Observo que o presente processo foi objeto de duas revisões fiscais, 

uma direcionada para o sujeito passivo complementar provas e argumentos, devendo 
juntar levantamento que demonstrasse as contrapartidas capazes de ilidir a acusação 
fiscal, outra direcionada para fiscalização para análise de todos os argumentos e 
documentos trazidos pela defesa. Após apresentação de documentos pelo sujeito passivo, 



 

os autos foram encaminhados a fiscalização que em resposta ao pedido de diligência 
elaborou relatório no qual analisando um a um os argumentos e documentos juntados pela 
defesa entendeu que não servem para ilidir a acusação fiscal, visto que apurou 
incongruência entre datas e valores dos lançamentos constantes do auto de infração e dos 
lançamentos apontados pelos sujeitos passivos.   

 
No presente lançamento a fiscalização identificou no período autuado 

lançamentos a débito da conta caixa e a crédito da conta banco, nos quais cheques foram 
compensados em contas de terceiros ou utilizados para pagamentos diversos sem que 
houvesse o ingresso efetivo do numerário na conta caixa. Argumenta o sujeito passivo que 
a conta caixa era utilizada apenas como conta de passagem do numerário, não havendo 
que se falar em suprimento indevido. Oportunizada a contraprova no sentido de provar os 
lançamentos a crédito da conta caixa e a débito de contas de despesas diversas, 
demonstrando a neutralidade dos primeiros lançamentos e a consequente inexistência de 
suprimento indevido de caixa, o sujeito passivo apesar de trazer grande número de 
argumentos e documentos não comprova efetivamente em datas e valores a totalidade 
dos lançamentos a crédito da conta caixa que supostamente neutralizariam os 
lançamentos a débito da conta caixa considerados suprimentos indevidos, comprovando 
apenas dois lançamentos em relação ao mês de abril de 2009, conforme depreende-se do 
relatório de diligência de fls. 1065/1074. 

 
O presente lançamento encontra fundamento de validade no art. 25, 

§ 1º, inciso III do CTE e está acompanhado de documentos que comprovam a acusação 
fiscal. Por outro lado, o sujeito passivo alega que os lançamentos foram realizados na 
conta caixa como conta de passagem, mas não prova a saída do numerário da conta 
caixa. Dessa forma, não consegue ilidir a acusação fiscal, fundamentada nos documentos 
constantes dos autos, tais como auditoria das disponibilidades, cópias de extratos 
bancários e cópias dos livros do sujeito passivo.  

 
Em observância ao disposto no art. 25, §2º do CTE foi realizado o 

cálculo da proporcionalidade para se apurar a base de cálculo da omissão de saídas de 
mercadorias não tributadas. 

 
Em relação ao pedido de aplicação da forma privilegiada prevista no 

art. 71, § 8º do CTE, tendo em vista que para a infração em julgamento não ocorreu falta 
de pagamento de imposto, ainda que de forma indireta, visto que a omissão de saída 
objeto do presente processo refere-se a saídas de mercadorias isentas e não tributadas, 
entendo que deve ser aplicada a forma privilegiada solicitada. 

 
Ante o exposto, conheço de ambos os recursos, dando provimento 

parcial aos mesmos, para julgar o lançamento parcialmente procedente no valor de R$ 
110.843,45, aplicando a forma privilegiada prevista no art. 71, §8º, do CTE e considerando 
o pagamento parcial realizado pelo sujeito passivo para efeitos de extinção do crédito 
tributário, nos termos do art. 166, §3º do CTE.  

 
 

 
Sala das sessões plenárias, em 27 de setembro de 2016. 
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ACÓRDÃO DO CONP N.º 01556/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Washington Luis Freire de Oliveira 
 

 
EMENTA: Preliminar de exclusão do solidário. Rejeição. ICMS. 
Preliminar de mérito. Decadência. Rejeição. Auditoria das 
disponibilidades. Procedência.  
 
1. Os administradores e gestores que concorrerem para a 
prática de infração tributária ficam, nos termos do inciso XII do 
artigo 45 da Lei nº 11.651/91, solidariamente obrigados ao 
pagamento do ICMS devido e demais acréscimos legais. 
 
2. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário 
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados da data em que se 
tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, 
o lançamento anteriormente efetuado (CTN, art. 173, I e Lei nº 
11.651/91, art. 182, II). 
 
3.  O valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente ao 
saldo credor na conta caixa presume-se decorrente de operação 
ou prestação tributada não registrada (art. 25, § 1º, I, da Lei 
11.651/9). 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 24 
de novembro de 2015, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de decadência, 
arguida pelo sujeito passivo. Foram vencedores os Conselheiros Washington Luis Freire 
de Oliveira, José Paixão de Oliveira Gomes, Elias Alves dos Santos, Gilmar Rodrigues de 
Almeida, Lidilone Polizeli Bento, Heli José da Silva, Márcio Nogueira Pedra, Mário de 
Oliveira Andrade e o Sr. Presidente, Conselheiro Domingos Caruso Neto, que proferiu voto 
de desempate. Vencidos os Conselheiros Álvaro Falanque, Aguinaldo Fernandes de Melo, 
Edson Abrão da Silva, José Pereira D'abadia, Nivaldo Carvelo Carvalho, José Luiz Rosa, 
Nivaldo José Mendes e Masayuki Missao, que votaram acolhendo a preliminar de 
decadência. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso do Contribuinte 
para o Conselho Pleno, negar-lhe provimento para manter a decisão cameral que 
considerou procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Washington 
Luis Freire de Oliveira, José Paixão de Oliveira Gomes, Elias Alves dos Santos, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Lidilone Polizeli Bento, Heli José da Silva, Márcio Nogueira Pedra, 
Mário de Oliveira Andrade e o Sr. Presidente, Conselheiro Domingos Caruso Neto, que 
proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros Álvaro Falanque, Aguinaldo 
Fernandes de Melo, Edson Abrão da Silva, José Pereira D'abadia, Nivaldo Carvelo 
Carvalho, José Luiz Rosa, Nivaldo José Mendes e Masayuki Missao, que votaram 
conhecendo do recurso, dando-lhe provimento para reformar a decisão cameral e 
considerar improcedente o auto de infração. E, por maioria de votos, rejeitar a preliminar 
de exclusão do solidário ANTÔNIO ARNALDO PINTO da lide, arguida pelo sujeito 
passivo. Foram vencedores os Conselheiros Washington Luis Freire de Oliveira, José 
Paixão de Oliveira Gomes, Elias Alves dos Santos, Gilmar Rodrigues de Almeida, Lidilone 
Polizeli Bento, Heli José da Silva, Nivaldo Carvelo Carvalho, Márcio Nogueira Pedra, José 
Luiz Rosa, Nivaldo José Mendes, Mário de Oliveira Andrade e Masayuki Missao. Vencidos 
os Conselheiros Álvaro Falanque, Aguinaldo Fernandes de Melo, Edson Abrão da Silva e 



 

José Pereira D'abadia, que votaram acolhendo a exclusão do solidário da lide. O 
representante da parte, em sustentação oral, retirou a preliminar de nulidade parcial do 
processo, por cerceamento do direito de defesa, a partir do acórdão cameral. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de recurso do contribuinte ao Conselho Pleno interposto 
contra decisão cameral que, por unanimidade de votos, rejeitou a preliminar de nulidade 
da peça básica por insegurança na determinação da infração, por maioria de votos, 
rejeitou a preliminar de decadência, no mérito, por maioria de votos, considerou 
procedente o auto de infração, e, também por maioria de votos, rejeitou a preliminar de 
exclusão do solidário da lide. 

 
A acusação fiscal é de que o sujeito passivo omitiu registro de saída 

de mercadoria tributada no período de fevereiro a dezembro de 2003, decorrente da 
constatação da existência de saldo credor, na análise da regularidade das contas do 
disponível, oriundo de lançamentos a débito de conta corrente (ag. 642-2, c/c 3541-6 
Banco do Brasil) da entidade como desembolsos não contabilizados, conforme apurado 
em auditoria das disponibilidades, vez que aqueles lançamentos no extrato bancário não 
encontram a devida correspondência, em sua maioria, nos livros razão e diário. 

 
Consta do lançamento a observação, por parte da autoridade 

lançadora, de que o presente processo é decorrente de reautuação de outro auto de 
infração anteriormente declarado nulo, conforme ofício de reautuação expedido pela 
Gerencia de Representação Fazendária da Superintendência da Receita nº 28/14-
GERF/SR. 

 
Também foi mencionado que o sujeito passivo não atendeu à 

notificação nº 55/14, solicitando esclarecimentos no tocante à movimentação financeira da 
empresa para o período fiscalizado. 

 
São indicados como dispositivos legais infringidos o art. 25, §1º, 

inciso I e art. 64, da Lei nº 11.651/91, CTE, combinados com o art. 141 do Decreto nº 
4.852/97, RCTE, sendo proposta a penalidade prevista no art. 71, inciso VII, 'l' da Lei nº 
11.651/91, CTE, com redação da Lei nº 13.446/99. 

 
O sócio administrador da empresa, Sr. ANTÔNIO ARNALDO PINTO, 

identificado às fls. 09, foi incluído na lide como coobrigado nos termos do art. 45, XII, do 
CTE. 

 
O auto de infração, lavrado em 14/05/2014, foi instruído, entre outros, 

com o Descritivo Complementar da Ocorrência; Equivalência entre lançamentos do diário 
e dos extratos bancários; Anexo Estruturado - Detalhamento do Crédito Tributário; 
Identificação do Coobrigado; Notificação fiscal para apresentação de documentos que dão 
suporte aos gastos objeto da autuação; Auditoria das Disponibilidades; cópias dos Livros 
Razão e Diário e Extratos Bancários, fls. 03 a 431. 

 
Revéis em Primeira Instância, os autuados, devidamente 

representados por seus advogados, apresentam, em peça única, impugnação em 
Segunda Instância na qual pedem a nulidade por insegurança na determinação da 
infração, a exclusão do sócio administrador da lide, a decadência do direito de a Fazenda 
Pública constituir o crédito tributário e a improcedência do auto de infração. 

 



 

Alegam que o presente lançamento fere o disposto na IS nº 07/04-
SGAF, pois, segundo entendimento da defesa, a referida instrução de serviço, determina a 
realização da Auditoria do Valor Adicionado ou do Movimento Financeiro, com o 
consequente arbitramento das operações realizadas pelo sujeito passivo, em detrimento 
da análise da sua escrita contábil, nos casos em que ficar constatada a ocorrência de 
sucessivos saldos credores na conta caixa, como foi apurado pelo Fisco, razão pela qual 
estaria configurada a nulidade do lançamento por insegurança na determinação da 
infração. 

 
Aduzem que o solidário deve ser excluído, com fundamento no art. 

135, inciso III, do CTN e jurisprudência dos tribunais superiores. 
 
Sustentam que ocorreu a decadência em relação ao presente crédito 

tributário, visto que a matéria constante dos autos não foi objeto de outros autos de 
infração e que as nulidades declaradas na primeira e segunda autuação são nulidades 
materiais, não se enquadrando na hipótese do art. 173, inciso II, do CTN.  

 
Mencionam que o presente processo aplica multa inconstitucional e, 

ao final, pedem a improcedência do auto de infração. 
 
Em razão da alegação da defesa de que o presente processo trata 

de matéria distinta dos autos de infração anulados, a Câmara Julgadora determinou que 
fossem anexados os processos anteriores. 

 
Após análise, por unanimidade de votos, foi rejeitada a preliminar de 

nulidade por insegurança na determinação da infração e, por maioria de votos, foi rejeitada 
a preliminar de decadência e o auto de infração julgado procedente. 

 
Inconformados, a empresa e o seu sócio administrador apresentam 

recurso ao Conselho Pleno no qual pedem, em preliminar, a nulidade do Acórdão cameral 
por cerceamento ao direito de defesa em razão da não apreciação do pedido de exclusão 
da multa formal pelo caráter confiscatório da mesma. 

 
Sustentam que ocorreu a decadência do direito de a Fazenda 

Pública lançar o crédito tributário, porque o lançamento em análise alterou a acusação em 
relação aos dois autos de infração anteriores. 

 
No mérito, demandam pela improcedência da exigência fiscal no 

entendimento de que não ficou comprovada a irregularidade denunciada na inicial. 
 
O sócio administrador pede a sua exclusão da lide com fundamento 

no art. 135, inciso III, do CTN e jurisprudência de tribunais superiores. 
 
Ao final, argumentam que a multa aplicada tem caráter confiscatório. 
 
O representante dos sujeitos passivos, em sustentação oral, retirou a 

preliminar de nulidade parcial do processo, por cerceamento do direito de defesa, a partir 
do Acórdão Cameral. 

 
É o Relatório. 
 

V O T O 
 



 

Muito embora o advogado dos autuados tenha retirado, em 
sustentação oral na sessão de julgamento, a preliminar de nulidade da decisão cameral 
por cerceamento ao direito de defesa em razão da falta de apreciação da exclusão da 
multa pela suposta ofensa ao art. 150, IV, da CF/88, cumpre destacar que, de fato, não 
ocorreu o alegado cerceamento, pois a Câmara Julgadora ao deixar de votar de forma 
destacada essa questão, apenas atendeu à previsão legal contida no art. 6º, §4º, da Lei 
16.469/09 que veda ao Conselho Administrativo Tributário proferir decisões que impliquem 
apreciação ou declaração de inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato normativo 
expedido pela Administração Tributária, in verbis: 

 
Art. 6º [...] 
§ 4º Não pode haver decisões que impliquem apreciação ou declaração de 
inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato normativo expedido pela 
Administração Tributária. 

 
Portanto, por força do dispositivo acima mencionado não é possível a 

Câmara Julgadora ou o Conselho Pleno colocar em votação qualquer pedido formulado 
pela defesa cujo resultado possa ser a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo 
legal relativo a multa aplicada. 

 
Contudo, mesmo não sendo possível para a Câmara apreciar a 

questão posta pela defesa por força de impeditivo legal, o autor do Acórdão mencionou a 
impossibilidade e o fundamento legal do seu impedimento, conforme se pode observar no 
trecho do Acórdão nº 380/2015, abaixo transcrito:  

 
Em relação à constitucionalidade ou não da multa aplicada, deixo de 
analisar tal questão com base no art. 6º, §4º, da Lei 16.469/09, tendo em 
vista expressa vedação legal neste sentido, devendo o sujeito passivo, 
caso entenda necessário, usar o foro adequado para promover tal 
discussão, qual seja o poder judiciário.  

 

Reitero nessa fase processual o argumento manifestado no 
Acórdão recorrido, no sentido de que não compete a este Conselho Administrativo 
Tributário declarar inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato normativo expedido pela 
Administração Tributária, nos termos do que dispõe o art. 6º, § 4º, da Lei n.º 16.469, que 
regula o processo administrativo tributário, razão pela qual também deixo de apreciar o 
pedido formulado pela defesa na sua peça de recurso ao Conselho Pleno. 

 
Quanto ao pedido de exclusão da lide do solidário, entendo que o 

administrador da firma autuada, ao possibilitar a saída de mercadorias tributadas sem 
emissão de documentação fiscal, caracterizada pela ocorrência de sucessivos saldos 
credores da conta caixa (estouros de caixa),  por parte do estabelecimento do qual é sócio 
e gestor, concorreu para a prática da infração tributária, ficando, nos termos do inciso XII 
do artigo 45 do CTE, reproduzido abaixo, solidariamente obrigado ao pagamento do ICMS 
devido e demais acréscimos legais. 

 
Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 
[...] 
XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 

administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou 



 

prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão de que 

forem responsáveis;  

 
A sociedade empresarial, como pessoa jurídica é uma criação da lei, 

por isso, é também denominada de ficção jurídica, e só atua modificando a realidade 
existente no mundo, por meio da ação de seus sócios ou de seus administradores. 

 
A pessoa natural que está, legal ou contratualmente, à frente dos 

negócios da pessoa jurídica, tem o dever de geri-la cumprindo todas as obrigações, 
inclusive as obrigações tributárias. 

 

A utilização de contas bancárias (Banco do Brasil e Bradesco) cuja 
movimentação ocorria a margem da escrituração contábil da empresa impõe a 
manutenção do sócio administrador no polo passivo da lide na condição de solidário. 

 

Em relação à alegação de que teria ocorrido a decadência do direito 
para a constituição do crédito tributário porque, segundo entendimento da recorrente, 
acusação fiscal do presente auto de infração seria diferente dos lançamentos anteriores, 
confirmo na íntegra o entendimento manifestado pelo ilustre Conselheiro Lidilone Polizeli 
Bento no Acórdão recorrido, nº 380/2015, fls. 596 a 602, litteris:  

 
Em relação à preliminar de mérito de decadência, importante observar que 
trata o presente auto de infração de reautuação, referente ao processo nº 
3027031067512, declarado nulo por insegurança na determinação da 
infração. Referido processo foi objeto de reautuação, dando ensejo ao auto 
de infração nº 4011302236900, também declarado nulo por insegurança na 
determinação da infração. 
 
O primeiro auto de infração tinha como acusação a seguinte descrição:  
omitiu registro de operação de saída de mercadoria tributada, caracterizado 
pelo não registro de ingressos em sua escrita contábil, livros diário e razão, 
de numerário constante nos extratos bancários, conta corrente do Banco do 
Brasil, conforme demonstrativo e demais anexos. Base de Cálculo R$ 
3.033.766,01, período 2003; Indicava-se como dispositivos infringidos art. 
25, inciso II, e art. 64 CTE.  
 
A Terceira Câmara anulou o referido auto de infração por entender que 
havia insegurança na determinação da infração, pois a hipótese narrada 
não estava entre as hipóteses de presunção de omissão de saída de 
mercadoria, art. 25, §1º, da Lei nº 11.651/91, bem como pelo fato de não ter 
sido feito o cotejo entre os ingressos não contabilizados e os livros fiscais 
do sujeito passivo. 
 
Em decorrência desse julgamento, foi lavrado novo auto de infração com a 
seguinte descrição: omitiu registro de saída de mercadoria tributada, 
referente ao saldo credor apurado na verificação das disponibilidades, 
conforme auditoria das disponibilidades e documentos anexos; Observa-se 
no lançamento que se trata de reautuação, indicando como dispositivos 
infringidos art. 25, §1º, I, e art. 64 do CTE.    
 
A autoridade julgadora neste processo entendeu que o fato narrado não 
configurava desembolso não contabilizado, pois trata-se de depósitos e não 
saques em conta corrente, motivo pelo qual declarou nulo o lançamento, 
por insegurança na determinação da infração. 
 



 

Observa-se que a diferença entre o primeiro auto de infração e o segundo é 
que no primeiro a autoridade fiscal considerou os ingressos não 
contabilizados como omissão de saídas diretamente, sem realizar qualquer 
repercussão, e no segundo considerou os mesmos ingressos não 
contabilizados como desembolsos não contabilizados na auditoria das 
disponibilidades, motivo pelo qual foi anulado.  
 
Compulsando os autos, conclui-se que o presente auto de infração decorre 
de reautuação de dois autos declarados nulos. A acusação fiscal constante 
deste lançamento é a mesma constante dos autos anteriores, trata-se de 
vendas de mercadorias tributadas sem documento fiscal, apurada mediante 
presunção legal, decorrente do confronto entre os livros contábeis do 
sujeito passivo e os extratos bancários de conta corrente não contabilizada.  
 
A causa da exigência, falta de pagamento do imposto, decorrente de 
omissão de saída de mercadoria tributada e a exigência tributária são 
elementos comuns em todos os lançamentos. Realizando um paradigma 
com o processo civil, podemos afirmar que a causa de pedir e o pedido são 
comuns nos três lançamentos, o que nos permite concluir que pode ter 
havido mudança de critério de levantamento fiscal, considerando que num 
primeiro momento considerou-se os ingressos na conta corrente para efeito 
de presunção legal de omissão de saídas e, posteriormente, após os 
devidos saneamentos, considerou-se as saídas de numerários da conta 
corrente para efeito de presunção legal, mas isso de forma alguma implica 
mudança de critério jurídico, que desde o primeiro lançamento permanece 
inalterado, qual seja arbitramento com fundamento no art. 25 e 148 do 
CTE, combinado com art. 148 do CTN. 
 
Corrigidas as falhas apontadas na primeira e segunda autuação, entendo 
que o lançamento atual se encontra saneado, pois da forma como 
entendeu a Câmara Julgadora foi realizado o lançamento, os valores 
lançados a débito da conta corrente (do ponto de vista bancário) que não 
tiveram um lançamento correspondente em sua escrita contábil foram 
considerados desembolsos não contabilizados, sendo que levados na 
auditoria das disponibilidades importaram saldo credor da conta caixa. Da 
mesma forma, entendo correta a anulação do segundo lançamento que 
considerou ingressos na conta corrente como desembolsos não 
contabilizados. 
 
Posto isso, verifica-se os seguintes fatos: o primeiro auto de infração foi 
lavrado em 2007 e declarado nulo em 2010; o segundo auto de infração foi 
lavrado em 2013 e julgado nulo em 2013, sendo lavrado o terceiro auto de 
infração em 2014.  
 
Dessa forma, entendo que não há que se falar em decadência, visto que o 
presente auto é fruto de reautuação de lançamentos declarados nulos por 
erros formais, portanto, abrangido pela regra constante do art. 173, inciso II 
do CTN, motivo pelo qual rejeito esta preliminar de mérito. 

 
A recorrente não apresentou qualquer novo argumento capaz de 

abalar o julgamento cameral que afastou a alegação de decadência do direito de a 
Fazenda Pública constituir o crédito tributário e, ao contrário do que sustenta a defesa, a 
acusação fiscal do presente auto de infração não é diferente dos lançamentos anteriores 

  
No mérito, a questão colocada na peça basilar é bastante simples: os 

desembolsos da conta corrente (Agência Banco do Brasil) que não encontram 



 

correspondente lançamento na escrituração contábil da empresa foram considerados 
desembolsos não contabilizados. 

 
A Auditoria das Disponibilidades, segundo o Manual de Auditoria e 

Procedimentos Fiscais (IS 010/93-DFIS), consiste na verificação da regularidade das 
contas do subgrupo “disponível”  do Ativo Circulante, por meio da análise e reconstituição 
dos lançamentos contábeis próprios e tem por  finalidade apurar anomalias no movimento 
de numerário, que se verificam na ocorrência de: saldos credores, também chamados de 
insuficiência ou “estouro de caixa”; suprimentos indevidos e saldo das disponibilidades 
existentes ou constante na contabilidade a maior que o reconstituído pelo fisco. Fatos que 
autorizam a presunção juris tantum de falta de registro de operações ou prestações 
tributadas, com a consequente sonegação do imposto. 

   
Na contabilidade a “conta caixa” e a conta “banco conta movimento” 

tem natureza devedora e, por isso, seu saldo será sempre devedor ou nulo, jamais poderá 
apresentar saldo credor. A verificação da existência de saldo credor possibilita ao Fisco 
presumir (art. 25, § 1º, I, do CTE) a ocorrência de saída de mercadoria tributada no valor 
do estouro do caixa. 

 

Foi constatada a existência de uma conta corrente no Banco do 
Brasil em nome da empresa e que não havia sido objeto de declaração na escrituração 
contábil.  

 

Em diligência determinada no Auto de Infração nº 3027031067512, a 
partir de documentos juntados na impugnação pela defesa da autuada, o Fisco apurou a 
existência de outra conta em nome da empresa no Banco Bradesco. 

 

Embora tenha ficado comprovada a prática da empresa de 
movimentar contas bancárias fora dos controles contábeis e fiscais, somente os extratos 
bancários da conta do Banco do Brasil foram considerados no levantamento fiscal, pois o 
sujeito passivo se recusou a fornecer a movimentação financeira da sua conta existente 
no Banco Bradesco e a fiscalização não conseguiu acesso aos extratos bancários dessa 
conta. 

 

A partir da reconstituição do fluxo mensal de numerário com a 
inserção dos desembolsos não contabilizados relativos a conta do Banco do Brasil, 
verificou-se a ocorrência de sucessivos saldos credores na conta caixa sendo objeto de 
exigência no presente auto de infração por caracterizarem omissão de saídas de 
mercadorias tributadas 

 

Não se pode deixar de mencionar que a autoridade fiscal autuante já 
promoveu a exclusão de todos os desembolsos constantes do extrato bancário que não 
são representativos de pagamentos realizados pela empresa como, por exemplo, 
depósitos em conta poupança, devolução de cheques depositados, estorno de cheque. Da 
mesma forma foram excluídos todos os lançamentos que guardavam similaridade com o 
diário ainda que as datas do lançamento e do extrato não fossem coincidentes.  

 

Também merece destaque o fato de que foi a própria autuada em 
sua impugnação ao Auto de Infração nº 3027031067512 (1º lançamento) quem primeiro 



 

manifestou o entendimento no qual somente seria possível promover a exigência de 
tributo se ficasse provada a existência de saldo credor na conta caixa, nas suas palavras: 

 

Auto de Infração nº 3027031067512, fls. 360, impugnação do sujeito 
passivo: 

 

(...) aí então haveriam essas autoridades que ter elaborado o levantamento 
"AUDITORIA DAS DISPONIBILIDADES" tendente à apuração de eventual 
"estouro de caixa" ou insuficiência de caixa, o qual, se efetivamente 
constatado, daria ensejo à aplicação legítima da presunção legal de 
omissão de registro de saídas tributadas prevista no art. 25, § 1º, inc. I, do 
CTE/GO 

 

Embora a defesa ainda resista em admitir a correção do trabalho 
realizado, a sua manifestação sempre foi no sentido de que havendo "estouro de caixa" o 
Fisco poderia exigir o imposto omitido, conforme se pode verificar na peça de impugnação 
do mencionado processo administrativo tributário, fls. 563: 

 

Para se ter mais uma ideia do arbitramento desproporcional e 
desarrazoado levado a cabo pelos autuantes, basta considerar o fato de 
que, embora não constatassem qualquer pagamento feito a margem da 
contabilidade - pois as saídas de numerários, independentemente de terem 
se dado pela conta corrente bancária, foram lançadas a crédito da conta 
"1.1.1.1.001 - CAIXA" - nem "estouro de caixa", apuraram suposta omissão 
de registro de saídas de mercadorias tributadas no valor correspondente a 
60% (sessenta por cento) do faturamento anual da primeira impugnante, 
cujo o valor total corresponde às vendas de mercadorias devidamente 
oferecidas à tributação pelo ICMS" (sem grifo no original). 

 

(...) tivessem considerado as autoridades fiscais autuantes o que 
ordinariamente acontece - quem omite o registro de saídas de mercadorias 
tributadas cujos valores são tão expressivos tem necessidade de suprir 
ilegalmente o "caixa", pois necessita de escriturar recursos para justificar o 
resgate de obrigações no seu termo, de forma que, ausentes tais 
suprimentos, o "caixa" apresenta saldo credor - e tivessem investigado os 
fatos na busca da verdade material, outra conclusão não extrairiam senão 
pela inadequação, ao caso, da realização de arbitramento mediante a 
elaboração do levantamento "AUDITORIA DAS DISPONIBILIDADES - 
INGRESSOS NÃO CONTABILIZADOS  

 

Curioso observar que quando o levantamento fiscal apontava para a 
ocorrência de ingressos não contabilizados foi declarado (PAT nº 3027031067512, fls. 
559) o seguinte pelo sujeito passivo: "(...) todas as saídas de numerários foram 
devidamente registradas mediante lançamentos contábeis a crédito da conta "1.1.1.1.001 - 
CAIXA" 

 

Agora que o levantamento fiscal aponta exatamente para a 
ocorrência de estouro de caixa e sendo bastante para afastar a acusação inicial a 
demonstração por parte da autuada de que todas as saídas de numerários da conta 



 

corrente não declarada foram devidamente registradas, mediante lançamentos contábeis a 
crédito da CAIXA, a defesa prefere se esquivar de demonstrar o que alegou ser verdadeiro 
no PAT nº 3027031067512 e, com isso, deixa passar a oportunidade de contraditar o 
trabalho realizado com argumentos capazes de alterar o seu resultado. 

 

Ante o exposto, mantenho na lide o sócio administrador ANTÔNIO 
ARNALDO PINTO, rejeito a preliminar de decadência e, no mérito, conheço do recurso do 
Contribuinte para o Conselho Pleno, nego-lhe provimento para confirmar a decisão 
cameral que considerou procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 29 de setembro de 2016. 
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Matéria: Auditoria da conta caixa (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01702/16 
 
Autora do Voto Vencedor: Conselheira Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Auditoria das 
Disponibilidades. Suprimento indevido de caixa. 
 
 
INSEGURANÇA NA DETERMINAÇÃO DA INFRAÇÃO 
 
 
Não há nulidade do auto de infração por insegurança na 
determinação da infração, pois expostos com precisão os 
fundamentos do lançamento fiscal. 
 
 
 
EXCLUSÃO DO SOLIDÁRIO 
 
É solidariamente obrigado ao pagamento do imposto devido na 
operação com o contribuinte a pessoa que por seu ato ou 
omissão concorra para a prática de infração à legislação 
tributária. 
 
 
 
 
MÉRITO  
 
 
Presume-se decorrente de operação de saída de mercadoria 
tributada não registrada no livro respectivo, o valor apurado, em 
auditoria da conta caixa, correspondente ao suprimento 
indevido. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 27 
de setembro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade 
da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Paulo Diniz, Marlene Maria da Silva Ruguê 
Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Elias 
Alves dos Santos, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da 
Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo 
de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, Valdir Mendonça Alves, Aldeci de Souza 
Flor, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Talita Pimenta Félix e Washington 
Luis Freire de Oliveira. Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão do solidário 
da lide, arguida pelo Relator. Foram vencedores os Conselheiros Marlene Maria da Silva 
Ruguê Bernardes, Nislene Alves Borges, Elias Alves dos Santos, Victor Augusto de Faria 
Morato, Mário de Oliveira Andrade, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos 
Mariano, Heli José da Silva, Valdir Mendonça Alves, Aldeci de Souza Flor, Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira e Washington Luis Freire de Oliveira. Vencidos os Conselheiros Paulo 



 

Diniz, João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho, Masayuki Missao, Edson Abrão da 
Silva, Nivaldo José Mendes, José Luiz Rosa e Talita Pimenta Félix. Quanto ao mérito, por 
maioria de votos, conhecer do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, negar-lhe 
provimento para manter a decisão cameral que julgou parcialmente procedente o auto de 
infração no valor de R$ 92.906,85 (noventa e dois mil, novecentos e seis reais e oitenta e 
cinco centavos). Foram vencedores os Conselheiros Marlene Maria da Silva Ruguê 
Bernardes, Nislene Alves Borges, Elias Alves dos Santos, Masayuki Missao, Victor 
Augusto de Faria Morato, Mário de Oliveira Andrade, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de 
Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, Valdir Mendonça Alves, Aldeci de Souza Flor, 
Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Talita Pimenta Félix e Washington Luis Freire de Oliveira. 
Vencidos os Conselheiros Paulo Diniz, João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho, 
Edson Abrão da Silva, Nivaldo José Mendes e José Luiz Rosa que votaram conhecendo 
do recurso, negando-lhe provimento para reformar a decisão cameral e considerar 
improcedente o auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O auto de infração diz que o sujeito passivo omitiu saídas 
tributadas, isentas e sujeitas a substituição tributária no valor de R$ 1.252.770,20 (um 
milhão, duzentos e cinquenta e dois mil, setecentos e setenta reais e vinte centavos), no 
período de 01/01/2005 a 31/12/2005 caracterizado pelo suprimento indevido das contas 
contábeis do ativo do subgrupo disponível, que "juris tantum" indicam receitas obtidas a 
margem da fiscalização de tributos, conforme se faz prova auditoria das disponibilidades, 
notas explicativas, extratos bancários e demais documentos acostados ao presente feito. 

 
Foi identificado como sujeito passivo solidário: José Airton 

Oderdenge, nos termos do artigo 45, inciso XIII, da Lei 11.651/91, conforme fls. 04. . 
Os sujeitos passivos são intimados para apresentar 

Impugnação em Primeira Instância, conforme documentos de "fls. 764 a 767" e 
comparecem ao feito. 

 
O julgador singular prolata a Sentença nº 6653/07 – COJP, "fls. 

1239 a 1241", declarando a procedência do auto de infração.  
 
Os sujeitos passivos são intimados para apresentarem Recurso 

Voluntário, conforme se vê às "fls. 1242 e 1243". É interposto o recurso, "fls. 1245 a 1266", 
o autuado, novamente em peça única com o solidário, ratifica suas alegações 
anteriormente elencadas, solicita a reforma da sentença e reitera os pedidos de outorga. 

 
Pela Resolução nº 45/2008, "fls. 1270", a Quarta Câmara do 

Conselho Administrativo Tributário determina converter o julgamento em diligência, para 
que o processo seja encaminhado à Delegacia de origem para que seja designado Auditor 
Fiscal estranho à lide, a fim de fazer uma revisão geral no levantamento efetuado pelos 
autuantes, devendo ser considerados os argumentos e documentos apresentados pelo 
representante legal da autuada e ainda informando ainda qual o total das vendas 
registradas no livro de saídas, e qual o valor total dos pagamentos efetuados, referentes 
ao exercício de 2005, fazendo-o mensalmente para se avaliar a necessidade, ou não, de 
suprimento de caixa. Informar também, se existe outra conta bancária em nome da 
autuada, seja a que título for (poupança, aplicação, etc.). Fornecer outros dados e 
informações que for possível, para o esclarecimento da questão. 

 
É cumprida a diligência, "fls. 1271 a 1286". 
 



 

Ciente e irresignada com o resultado da revisão fiscal os 
sujeitos passivos supra, em conjunto, apresentam sua manifestação através de extensa 
peça subscrita pelo mesmo procurador legal "fls. 1293 a 1314".  

 
Pela Resolução n° 305/2008, "fls. 1320", a Quarta Câmara do 

Conselho Administrativo Tributário determina converter o julgamento em diligência, para 
que os autos sejam encaminhados à Gerência de Auditoria - GEAUD, para que auditor 
fiscal III, estranho à lide, faça uma revisão geral no levantamento efetuado pelos 
autuantes, fazendo cumprir os termos aprovados, constantes na Resolução de n.º 
45/2008, às "fls. 1270". 

 
Em diligência, "fls. 1324 a 136", o fiscal revisor evidencia a 

existência de omissão no recolhimento do ICMS no valor de R$ 93.950,01. 
 
Os sujeitos passivos retornam ao processo, conforme "fls. 1364 

a 1393", fundamentando a peça contraditória e, ao finalizar, requerem o acolhimento da 
preliminar de nulidade da peça exordial, por insegurança na determinação da infração e, 
caso não seja este o entendimento, no mérito, postula a declaração da improcedência do 
auto de infração.  

 
Mediante Acórdão da II CJUL n° 1922/2010, "fls. 1480 a 1485", 

a Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário determina conhecer do recurso, 
dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e considerar 
parcialmente procedente o auto de infração sobre a base de cálculo de R$ 552.647,10, 
cujo ICMS a recolher é de R$ 93.250,01.  

 
O Representante Fazendário mediante o Despacho nº 

2182/2010 - SAT/CRF, "fls. 1486", ressalta que a decisão cameral proferida nos autos do 
presente processo não comporta recurso ao Conselho Pleno por parte desta 
Representação Fazendária, haja vista não se amoldar em nenhuma das hipóteses 
previstas no artigo 41 da Lei nº 16.469/09 e encontrar-se em consonância com elementos 
de prova que instruem este feito. 

 
Os sujeitos passivos apresentam Recurso "fls. 1491 a 1528", no 

qual pedem pela declaração de nulidade do Acórdão nº 1922/2010, por ausência de 
fundamentos de fato e de direito e, por cerceamento do direito de defesa; nulidade do auto 
de infração por insegurança na determinação da infração e improcedência da peça inicial.  

 
Mediante Acórdão do CONP n°2274/2015 – CONP, "fls. 1643 a 

1649", o Conselho Administrativo Tributário determina acolher a preliminar de nulidade 
parcial do processo, arguida pelo sujeito passivo, por cerceamento do direito de defesa, a 
partir da decisão cameral de fls. 1479, devendo retornar os autos à Câmara Julgadora 
para apreciação de toda a matéria.  

 
A Recorrente Meire Sulino Oderdenge apresenta Recurso 

Voluntário "fls. 1655 a 1665", reiterando os seus argumentos apresentados.  
 
Mediante Acórdão da II CJUL n° 264/2016, "fls. 1669 a 1682", a 

Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário determina rejeitar o pedido de 
diligência formulado pela autuada. Rejeita a preliminar de nulidade do auto de infração, 
por insegurança na determinação da infração e a preliminar de exclusão do sujeito passivo 
solidário José Airton Oderdenge da lide, ambas arguidas pela autuada. Quanto ao mérito, 
conheceu do recurso, deu-lhe parcial provimento para reformar a sentença singular e 



 

considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS a recolher de R$ 
92.906,85.  

 
A Fazenda Pública Estadual é intima a apresentar Recurso ao 

Conselho Pleno conforme "fls. 1683". 
 
Mediante Despacho n° 582/2016 – GERF, "fls. 1684", a 

Representação Fazendária informa estar ciente e de acordo com o Acórdão da II CJUL n° 
264/2016.  

 
Os sujeitos passivos são intimados a apresentar recurso ao 

Conselho Pleno, "fls. 1685 a 1690". 
 
Os sujeitos passivos apresentam recurso ao Conselho Pleno, 

"fls. 1692 a 1706", alegando que "a condição necessária à caracterização do aventado 
suprimento indevido de caixa seria o aumento no saldo das contas de disponibilidades da 
primeira recorrente no exato momento dos registros contábeis a débito e a crédito nas 
suas contas de disponibilidades, o que não ocorreu, conforme pode ser visto nos autos. 
No entanto, os valores indevidamente considerados pelas autoridades fiscais autuantes 
como suprimento indevido de caixa, não passam de simples lançamentos permutativos, 
representados por saídas e de numerário de conta corrente bancária devidamente 
contabilizada com as correspondentes entradas de numerário na conta "Caixa" da primeira 
recorrente". Sustentam que "se as movimentações entre as contas caixas e bancos e 
interbancárias não alteram o resultado da reconstituição do fluxo de numerário de uma 
empresa, obviamente não há que se falar em suprimento indevido de caixa relativamente 
a esses tipos de lançamentos contábeis". Defendem que "considerando que, nos termos 
do parágrafo único do artigo 142 do CTN, a atividade administrativa do lançamento é 
vinculada e obrigatória, sob pen de responsabilidade funcional, salta aos olhos que o 
procedimento adotado pelo Fisco foi totalmente ilegal, o que se impõe a declaração de 
nulidade da peça básica por insegurança na determinação da infração". Ao final, requerem 
a nulidade do auto de infração e a improcedência do mesmo.  

 
 

V O T O 
 
 
Na verdade, a nulidade do auto por insegurança na 

determinação da infração consistiria numa imprecisão nos fundamentos do lançamento 
fiscal, baseado, notadamente, na descrição equivocada do fato. 

 
Olhada a questão sob essa ótica, de plano, não efetivada 

nestes autos, considerando que devidamente identificado o fato, pois trata-se de omissão 
de saída de mercadoria por suprimento indevido das contas do ativo do subgrupo 
disponível, acompanhada das respectivas comprovações. 

 
Ademais, toma-se por fundamentação o que muito bem pontuou 

o Nobre Relator Lidilone Polizeli Bento, em seu acórdão 037/15, referente ao processo 4 
0109015 217 86, da mesma empresa, cuja matéria e argumentação do recorrente são de 
mesmo teor, com devida licença, e, assim, resolvendo o mérito e rejeitando a referida 
preliminar arguida, senão vejamos: 

 
 



 

“Preliminarmente, cumpre ressaltar que a Auditoria das 
Disponibilidades encontra-se disciplinada pelo Manual de 
Auditoria, Roteiro 06, instituído pela IS nº 10/93-DFIS. Nos 
termos do Roteiro supracitado, a Auditoria das Disponibilidades 
consiste na verificação da regularidade das contas do subgrupo 
“disponível” do Ativo Circulante, por meio da análise e 
reconstituição dos lançamentos contábeis próprios. A finalidade 
desta auditoria é apurar anomalias no movimento de numerário, 
que se verificam na ocorrência de saldos credores, também 
chamados de insuficiência ou “estouro de caixa”; suprimentos 
indevidos e saldo das disponibilidades existentes ou constante 
na contabilidade a maior que o reconstituído pelo fisco, fatos 
que autorizam a presunção juris tantum de falta de registro de 
operações ou prestações tributadas, com a consequente 
sonegação do imposto. Por fim, cumpre ressaltar que a 
Auditoria das Disponibilidades é aplicável somente às empresas 
que possuem escrita contábil regular, devidamente registrada 
na Junta Comercial do Estado. 

Verifica-se, em suma, que da Auditoria das Disponibilidades 
podem ser verificadas três situações que geram presunção de 
omissão de saída, quais sejam, suprimento indevido de caixa, 
saldo credor da conta caixa e diferença a maior em relação ao 
saldo informado pelo sujeito passivo e o saldo verificado, 
reconstituído pelo fisco. 

Em relação à matéria em estudo, convém esclarecer que o 
sujeito passivo tem razão ao afirmar que o CAT já decidiu em 
algumas oportunidades que lançamento a débito da conta caixa 
e a crédito da conta banco, sem que o numerário ingresse 
efetivamente no caixa, sendo utilizado na liquidação de 
despesas, constitui mero fato permutativo e que os valores 
objetos dos cheques devem ser interpretados como 
desembolsos não contabilizados e levados à planilha 
reconstituição da auditoria das disponibilidades, gerando 
naquelas oportunidades nulidade por insegurança na 
determinação da infração. Não obstante tais decisões, entendo 
que é momento oportuno para repensarmos a matéria. 

Importante destacar, em primeiro lugar, que independente de se 
enquadrar como suprimento indevido de caixa ou como 
desembolso não contabilizado, no presente caso, se 
considerarmos que as importâncias autuadas como suprimento 
indevido são desembolsos não contabilizados, realizando a 
reconstituição do saldo das disponibilidades, no final do período 
a auditoria das disponibilidades verificaria diferença a maior do 
saldo informado pelo sujeito passivo em relação ao saldo 
apurado pelo fisco, ......................., importância esta que da 
mesma forma que o suprimento indevido implicaria em 
presunção de omissão de saída de mercadoria no valor 
exatamente igual ao ora exigido no presente lançamento. 

Por outro lado, faz-se necessária a análise de alguns trechos do 
Roteiro 06, do Manual de Auditoria, instituído pela IS nº 10/93-
DFIS, os quais peço vênia para transcrever: 



 

NOTA 4 : “Estouro de caixa” ou “estouro de numerário”. O termo 
“caixa”, por ser já de uso consagrado, foi aplicado neste roteiro 
dentro do conceito amplo de caixa, ou seja, como sinônimo de 
“disponibilidades”. Assim, quando nos referimos de modo 
particular às contas “caixa” e “bancos”, usamos os termos 
“conta caixa” e “conta bancos”, respectivamente. 

 

5.2 – DESEMBOLSOS NÃO CONTABILIZADOS – São 
omissões de lançamentos a crédito de caixa, relativos a 
desembolsos efetuados pelo contribuinte. As formas mais 
freqüentes apresentam-se como: 
 
5.2.1 – Compras de bens do ativo permanente não lançadas em 
caixa; 
 
5.2.2 – Dispêndios com obras e melhoramentos, reformas de 
veículos e equipamentos realizados e não contabilizados; 
 
5.2.3 – Desembolsos não contabilizados decorrentes da anterior 
não contabilização (como se não existissem) de despesas com 
salários, comissões sobre vendas, fretes, seguros, aluguéis, 
manutenção de veículos, contribuições previdenciárias, e outras 
semelhantes, inclusive de origem tributária, como ocorre nos 
casos de empresas fiscalizadas, cuja auditoria resulte em 
débitos fiscais recolhidos “extra-caixa”, sem qualquer registro 
contábil; 

 
5.3 – SUPRIMENTOS INDEVIDOS – Consistem na injeção de 
recursos respaldados em fatos econômicos fictícios ou de 
procedência duvidosa, presumivelmente obtidos através de 
vendas de mercadorias ou prestações tributadas realizadas à 
margem da contabilidade. Como formas mais freqüentes de 
suprimento ilegal de “caixa” temos: 

5.3.8 – Lançamento a débito em caixa não respaldado por 
documentação hábil e idônea10;  

NOTA 10 : Para ser considerada documentação hábil e idônea 
deve-se observar como elementos básicos:  

1 – a forma jurídica do documento (requisitos essenciais 
exigidos por lei); 

2 – a forma fiscal (formalidades exigidas pelos órgãos 
fazendários); 

3 – a exata identificação (nome da empresa, CGC, inscrição, 
endereço, local de entrega, natureza, classificação e descrição 
do fato documentado); 

4 – tempestividade (data correspondente ao tempo efetivo da 
ocorrência do fato); 

5 – quantidades e valores expressos corretamente (exatidão 
aritmética); 



 

6 – o cumprimento das exigências fiscais decorrentes do fato 
documentado; 

7 – o cumprimento das exigências contábeis e de órgãos 
controladores governamentais; 

8 – a rigorosa seqüência de numerações e cancelamentos de 
impressos. 

6.1.34 - Analise a conveniência de desconsiderar a escrita 
contábil da empresa para fins de aplicação do índice de valor 
adicionado previsto para a respectiva atividade econômica, 
mediante a elaboração do procedimento fiscal “Auditoria do 
Valor Adicionado”, nos casos de constatação, entre outros (vide 
o artigo 148 do CTE, Lei 11.651/91): da inobservância da 
técnica contábil; de reiterados saldos credores de caixa; 
suprimentos ilegais de caixa; verificação de fraudes ou artifícios 
contábeis; falta de escrituração de quaisquer pagamentos ou 
recebimentos; vendas subfaturadas; saídas de mercadorias 
sem a emissão de documentos fiscais, mesmo que registradas 
no livro Diário; duplicidade de escrituração e/ou outras 
irregularidades que revelem o objetivo de sonegação do 
imposto (Instruções para desclassificação da escrita: roteiro 
da “Auditoria do Valor Adicionado”). 

NOTA 15: As movimentações entre as contas caixa e bancos e 
interbancárias não alteram o resultado da reconstituição do 
fluxo de numerário, pois um mesmo lançamento é computado a 
débito (relatório “Ingressos Contabilizados”) e a crédito (relatório 
“Desembolsos Contabilizados”). 

 
6.2.1.4 - DESEMBOLSOS NÃO CONTABILIZADOS16 (ITEM 8) 
(lançados a crédito) – Transcreva neste item os valores 
diários/mensais do formulário próprio para o dia/mês 
correspondente ao do efetivo desembolso omitido; 

6.2.1.10 - SUPRIMENTOS CAIXA INDEVIDOS19 (ITEM 12) 
(lançado a crédito) – Transcreva neste item os valores 
diários/mensais do formulário próprio para o dia/mês 
correspondente à entrada nas contas bancárias e caixa 
(subgrupo disponível), efetiva ou simulada, do numerário obtido 
de forma irregular; 

NOTA 19: Os “SUPRIMENTOS DE CAIXA INDEVIDOS” (item 
12 do formulário), indicam a ocorrência de “OMISSÃO DE 
VENDAS” (item 14 do formulário), independentemente da 
existência de “SALDO DEVEDOR FINAL” (item 16). 

Da análise dos trechos supratranscritos do Roteiro 06 do 
Manual de Auditoria, verifica-se que a discussão travada em 
torno da irregularidade praticada pelo sujeito passivo no que 
tange aos lançamentos a débito da conta caixa e a crédito da 
conta bancos, sendo os cheques liquidados para pagamento de 
despesas, encontra argumentos favoráveis de ambos os lados, 
ou seja, existem argumentos razoáveis para as duas teses, a 
defendida pela fiscalização de que se trata de suprimento 



 

indevido de caixa e a defendida pelo sujeito passivo de que se 
trata de desembolso não contabilizado.  

Vejamos os principais argumentos para se defender que os 
fatos em análise são hipóteses de suprimento indevido de 
caixa. 

O item 5.3.8 do roteiro supracitado define como forma de 
suprimento indevido de caixa lançamento a débito em caixa não 
respaldado por documentação hábil e idônea e a nota 10 traz os 
requisitos que o documento deve conter para ser considerado 
hábil e idôneo, sendo que entre os requisitos, destaca-se o item 
3 -a exata identificação (nome da empresa, CGC, inscrição, 
endereço, local de entrega, natureza, classificação e descrição 
do fato documentado) e o item 7– o cumprimento das 
exigências contábeis e de órgãos controladores 
governamentais. Neste sentido, não resta dúvida que o ingresso 
dos numerários na conta caixa se deu por meio de documento 
não hábil e inidôneo, visto que o fato permutativo entre as 
contas do subgrupo disponível ocorreu de forma simulada, o 
numerário não ingressou efetivamente na conta caixa, mas sim 
serviu para liquidar despesas. 

Por outro lado, o item 6.2.1.10 do Roteiro 06 define o que deve 
ser transcrito como SUPRIMENTOS DE CAIXA INDEVIDOS19 
(ITEM 12) (lançado a crédito) os valores diários/mensais do 
formulário próprio para o dia/mês correspondente à entrada nas 
contas bancárias e caixa (subgrupo disponível), efetiva ou 
simulada, do numerário obtido de forma irregular e a NOTA 19 
complementa no sentido de que os “SUPRIMENTOS DE CAIXA 
INDEVIDOS” (item 12 do formulário), indicam a ocorrência de 
“OMISSÃO DE VENDAS” (item 14 do formulário), 
independentemente da existência de “SALDO DEVEDOR 
FINAL” (item 16). 

Da análise do parágrafo supra, mais uma vez, conclui-se que 
deve ser considerado suprimento indevido de caixa os 
ingressos de numerários na conta caixa efetivos ou simulados, 
obtidos de forma irregular, bem como que tais ingressos 
configuram omissão de vendas, independentemente do saldo 
devedor final das disponibilidades. Significa dizer, verificado 
suprimento indevido de caixa, autua-se separadamente, 
independentemente da reconstituição do saldo das 
disponibilidades. 

Por outro lado, militam a favor da tese do desembolso não 
contabilizado, as NOTAS 4 e 15 do Roteiro 06, da IS nº 10/93-
DFIS que estabelecem de forma resumida que o  termo “caixa”, 
por ser já de uso consagrado, foi aplicado neste roteiro dentro 
do conceito amplo de caixa, ou seja, como sinônimo de 
“disponibilidades”. Assim, quando o roteiro se refere de modo 
particular às contas “caixa” e “bancos”, usa-se os termos “conta 
caixa” e “conta bancos”, respectivamente. Extrai-se, ainda, que 
as movimentações entre as contas caixa e bancos e 
interbancárias não alteram o resultado da reconstituição do 
fluxo de numerário, pois um mesmo lançamento é computado a 



 

débito (relatório “Ingressos Contabilizados”) e a crédito (relatório 
“Desembolsos Contabilizados”). 

Assim, considerando essas duas notas principalmente, chegou-
se a firmar o entendimento neste Conselho que os fatos 
constantes dos autos seriam apenas permutativos e que 
configurariam desembolso não contabilizado, visto que o 
numerário que serviu para liquidação de despesas não teve seu 
lançamento a crédito da conta caixa. 

Não obstante o meu respeito por aqueles que adotam esta 
última tese, considerando razoáveis os seus argumentos, ainda 
que a melhor técnica contábil conduza a esta interpretação, 
entendo que à luz do Manual de Auditoria do fisco goiano, a 
interpretação mais adequada é a que considera tais fatos como 
sendo suprimento indevido de caixa. Digo isto porque de forma 
expressa o Manual estabelece que é considerado suprimento 
indevido de caixa ingressos de numerários não respaldados por 
documentação hábil e idônea, bem como por entender que não 
há fato permutativo entre contas dos subgrupo disponível se 
este lançamento é simulado, como ocorre no presente caso, em 
que se simulou um lançamento a débito da conta caixa, mas na 
realidade o numerário nunca ingressou em tal conta, serviu sim 
para liquidação de despesas.  

Neste diapasão, peço vênia para destacar alguns 
entendimentos de Conselhos de Contribuintes de outras 
unidades federadas e do Conselho de Contribuintes da Receita 
Federal.  

O entendimento do Conselho de Contribuintes do Estado de 
Minas Gerais é no sentido de que cheques liquidados por 
compensação bancária, por não constituírem ingresso efetivo 
de recursos, somente podem ser registrados a débito da conta 
caixa se esta conta, na mesma data, registrar as saídas a que 
se destinaram os cheques emitidos. Não comprovada as 
saídas, o caixa deve ser reconstituído e ajustado, tributando-se 
como omissão de receita, eventuais saldos credores. Neste 
sentido Acórdãos números 105-13.676, de 05.12.01 e 107-
06269, de 23.05.01. 

O Estado do Tocantins, por meio do Acórdão nº 013/2012 
consignou o entendimento de que considera-se saída de 
mercadorias tributadas o suprimento do caixa (débito), com 
cheques compensados sem comprovação da respectiva saída 
(crédito), em datas e valores correspondentes. No mesmo 
sentido os Acórdãos números 095/2011 e 362/2012. 

A Câmara Superior de Recursos Fiscais do Conselho de 
Contribuinte da Receita Federal, por meio do Acórdão 
CSRF/01-04.012, consignou entendimento no sentido de que 
comprovado o lançamento a débito de caixa de cheques cuja 
compensação se deu em favor de pessoas estranhas aos 
pagamentos efetuados no mesmo dia e no mesmo valor, 
configura-se omissão de receitas, não na forma presuntiva, mas 
na concreta, no valor do suprimento inexistente. 



 

Os Acórdãos números 03-47880, de 16.04.2012 do 1º Conselho 
de Contribuintes/ 2ª Turma e 105-14.512, de 17.06.2004 do 1º 
Conselho de Contribuintes/ 5ª Câmara, do Conselho de 
Contribuintes da Receita Federal, caminham no sentido de que 
os cheques emitidos pela empresa em favor de terceiros, 
compensados por instituição bancária, lançados a débito da 
conta caixa como recurso, deverão ter seu correspondente 
registro a crédito dessa conta, pela saída de caixa para 
pagamento do gasto, para que se opere a neutralidade da 
sistemática contábil adotada, vulgarmente chamada de 
lançamento cruzado na conta caixa. Não comprovando a 
empresa o registro desta saída, é legítima a recomposição do 
saldo da conta caixa, com a exclusão dos valores 
indevidamente registrados como ingressos. A consequente 
apuração de saldo credor evidencia a prática de omissão de 
receitas. 

Das jurisprudências supracitadas, verifica-se um ponto em 
comum, constatado lançamento a débito de caixa, sem a 
respectiva contrapartida para liquidação de despesas, os 
valores lançados a débito são considerados omissão de receita. 
Para o Conselho de Contribuintes da Receita Federal trata-se 
de suprimento indevido de caixa e requer a reconstituição do 
saldo das disponibilidades, já para o Estado de Tocantins trata-
se de suprimento indevido de caixa, sem a necessidade de 
reconstituição, já o Estado de Minas Gerais entende que os 
valores devem ser glosados da conta caixa e o consequente 
saldo credor autuado como omissão de receita. Verifica-se 
dessa forma que a matéria é complexa e comporta discussões 
das mais variadas naturezas.  

Após essas considerações, volto a destacar que 
independentemente de se considerar suprimento indevido de 
caixa ou desembolso não contabilizado, os fatos acusados no 
presente auto de infração, lançamento a débito da conta caixa e 
a crédito da conta banco de forma simulada, tendo em vista que 
o numerário não ingressou efetivamente na conta caixa, 
importam em omissão de saída de mercadoria, seja 
considerando como suprimento indevido, seja considerando 
como diferença de saldo, conforme exposto alhures, nos 
mesmos valores inclusive.  

Dessa forma, não é razoável se admitir nulidade por 
insegurança na determinação da infração em um auto de 
infração que mesmo utilizando caminho supostamente não 
adequado, chega ao resultado esperado, qual seja omissão de 
saída. 

O segundo ponto a ser analisado é a correta interpretação do 
alcance e conteúdo da norma prevista no art. 2º, §1º, incisos I e 
II, da IS nº 07/04-SGAF. 

Defende o sujeito passivo que o auto de infração é nulo por 
insegurança na determinação da infração, visto que não 
observou a regra contida no art. 2º, §1º, incisos I e II, da IS 
07/04-SGAF, no sentido de que deveria ser aplicado ao 



 

presente caso o arbitramento do valor das operações de saídas 
tributadas, ao invés da auditoria das disponibilidades.  

Para uma análise detida da matéria, necessário se faz estudar o 
alcance das auditorias do valor adicionado, movimento 
financeiro e das disponibilidades. 

Neste sentido, começo pela  análise da Auditoria do Valor 
Adicionado que se encontra disciplinada no Roteiro 02 da 
INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 15/09-SAT e consiste na análise 
comparativa do valor adicionado ao custo de aquisição ou 
produção de mercadorias tributadas ou não, auferido pelo 
contribuinte, com aquele obtido mediante a aplicação do índice 
de lucro bruto previsto na legislação tributária para a respectiva 
atividade econômica. 

Possui como objetivo verificar se o contribuinte registrou vendas 
de mercadorias, produtos ou prestações de serviços tributados 
suficientes para assegurar o mínimo de valor adicionado. No 
caso dessas vendas serem insuficientes para oferecer tal 
garantia, proceder-se-á, por meio dessa auditoria, ao 
arbitramento da base de cálculo complementar necessária para 
a obtenção do valor adicionado mínimo previsto na legislação.  
Visa, também, apurar se o contribuinte auferiu valor adicionado 
ao custo de aquisição ou produção de mercadorias isentas, não 
tributadas ou sujeitas à substituição tributária em valor superior 
ao obtido mediante a aplicação do índice de lucro bruto 
previsto. A diferença assim constatada é tida como decorrente 
de operação tributada não registrada, desde que comprovadas 
irregularidades na escrituração fiscal ou contábil do contribuinte. 

Observa-se que nos termos do roteiro supracitado a Auditoria 
do Valor Adicionado é aplicável a qualquer empresa, desde que 
comprovadas irregularidades na escrituração fiscal ou contábil 
que autorizem o arbitramento das saídas. 

O lançamento do crédito tributário com fundamento na Auditoria 
do Valor Adicionado tem como pré-requisito a comprovação de 
irregularidades na escrituração fiscal ou contábil do sujeito 
passivo, que deverá ser formalizada mediante lavratura de 
“Termo de Arbitramento” no livro Registro de Utilização de 
Documentos Fiscais e Termos de Ocorrências - RUDFTO, 
observados os procedimentos previstos na legislação tributária. 

Cumpre ressaltar que na auditoria do valor adicionado devem 
ser levados em consideração inclusive os valores apurados em 
outras auditorias referentes a omissões de vendas tributadas, 
cujo auto de infração ainda não foi definitivamente julgado, 
conforme se verifica do formulário da auditoria.   

No que tange à auditoria do movimento financeiro, disciplinada 
no roteiro 03 do Manual de Auditoria, instituído pela IS nº15/09-
SAT, destaco que consiste na análise de livros e documentos 
fiscais/contábeis com o propósito de verificar se as operações 
relativas a aquisições e vendas de mercadorias e prestações de 
serviços, efetuadas no período analisado, estão compatíveis 
com o fluxo financeiro apurado, levando-se em consideração o 



 

saldo das disponibilidades no início do período, o ingresso e 
desembolso comprovados, estejam eles declarados ou não e, 
se for o caso, o saldo final das disponibilidades. 

Tem como objetivo apurar a existência de insuficiência de 
disponibilidades, em razão da ocorrência de desembolsos 
superiores ao valor do saldo inicial, acrescido dos ingressos 
efetuados no período. Observado o critério da 
proporcionalidade, a insuficiência de disponibilidade caracteriza 
a utilização de recursos oriundos de operações de saídas ou 
prestações tributadas não registradas, para compor os 
ingressos necessários e compatíveis com os desembolsos 
apurados. 

Aplica-se às empresas que não mantenham escrituração 
contábil regular. Em outros casos, presta-se a colher subsídios 
à realização de auditorias na escrita contábil do sujeito passivo.  

Por fim, no que tange a auditoria das disponibilidades, conforme 
já coloquei alhures, encontra-se disciplinada pelo Manual de 
Auditoria, Roteiro 06, instituído pela IS nº 10/93-DFIS. Consiste 
na verificação da regularidade das contas do subgrupo 
“disponível” do Ativo Circulante, por meio da análise e 
reconstituição dos lançamentos contábeis próprios. A finalidade 
desta auditoria é apurar anomalias no movimento de numerário, 
que se verificam na ocorrência de saldos credores, também 
chamados de insuficiência ou “estouro de caixa”; suprimentos 
indevidos e saldo das disponibilidades existentes ou constante 
na contabilidade a maior que o reconstituído pelo fisco, fatos 
que autorizam a presunção juris tantum de falta de registro de 
operações ou prestações tributadas, com a consequente 
sonegação do imposto. Por fim, cumpre ressaltar que a 
Auditoria das Disponibilidades é aplicável somente às empresas 
que possuem escrita contábil regular, devidamente registrada 
na Junta Comercial do Estado. 

Feitas estas considerações iniciais sobre os diferentes tipos de 
auditorias, entendo conveniente analisarmos o conteúdo das 
normas do Código Tributário Estadual, instituído pela Lei nº 
11.651/91, a seguir transcritos:   

Art. 25. A base de cálculo do imposto será arbitrada pela 
autoridade fiscal, podendo o sujeito passivo contraditá-la no 
correspondente processo administrativo tributário, sempre que, 
alternativa ou cumulativamente: 

I - o valor ou preço das mercadorias, bens, serviços ou direitos: 

a) sejam omissos; 

b) declarados pelo sujeito passivo sejam notoriamente inferiores 
ao praticado no mercado considerado; 

II - não mereçam fé as declarações, os esclarecimentos 
prestados ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou 
terceiro legalmente obrigado. 



 

§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada 
não registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, 
correspondente: 

I - ao saldo credor na conta caixa; 

II - ao saldo credor fictício ou em montante superior ao 
comprovado, em sua escrita contábil; 

III - ao suprimento de caixa sem a devida comprovação de sua 
origem, inclusive fornecido à empresa por administrador, sócio, 
titular da firma individual, acionista controlador da companhia, 
ou por terceiros, se a efetividade da entrega e a origem dos 
recursos não forem satisfatoriamente demonstrados; 

IV - ao deficit financeiro existente no confronto do saldo das 
disponibilidades no início do período, acrescido dos ingressos 
de numerários, e deduzidos dos desembolsos e do saldo final 
das disponibilidades, considerando-se, ainda, as despesas 
indispensáveis à manutenção do estabelecimento, mesmo que 
não escrituradas, tais como: 

a) salários e retiradas; 

b) aluguel, água, luz, telefone e outras taxas, preços ou tarifas; 

c) tributos; 

d) outras despesas gerais; 

(....) 

VII - ao saldo das disponibilidades existentes ou das constantes 
do balanço da empresa que exceder ao saldo reconstituído, na 
mesma data; 

VIII - à diferença a menor entre o valor adicionado, ao custo de 
aquisição ou produção de mercadorias tributadas, auferido pelo 
contribuinte e o obtido mediante a aplicação de índice de valor 
adicionado previsto pela legislação tributária para a respectiva 
atividade econômica, desde que efetivamente comprovadas 
irregularidades na sua escrituração fiscal ou contábil; 

(....) 

Art. 148. O movimento real tributável, realizado pelo sujeito 
passivo em determinado período, pode ser apurado por meio de 
levantamento fiscal, conforme dispuser o regulamento. 

(....) 

§ 3º Para efeito de arbitramento, o Fisco poderá se utilizar de 
métodos ou processos que o leve à maior proximidade possível 
da avaliação real dos fatos, cujo valor ou preço obtido presume-
se correspondente a operação ou prestação tributada, 
especialmente na ocorrência das seguintes circunstâncias: 

Das regras supratranscritas, verifica-se que as auditorias em 
comento possuem fundamento de validade no art. 25, parágrafo 
primeiro, estando distribuídas entre os incisos do dispositivo 
legal, mas todas possuem o mesmo objetivo qual seja apurar 
omissão de operação ou prestação tributada. 



 

Neste sentido, convém ressaltar que para apuração do 
movimento real tributável, a autoridade fiscal pode se valer de 
levantamento fiscal que utilize métodos ou processos que o leve 
à maior proximidade possível da avaliação real dos fatos.   

Tendo em vista, o interesse do serviço e a necessidade de 
aperfeiçoar os procedimentos a serem adotados pelos 
servidores fiscais nas atividades de fiscalização e auditoria, a 
Instrução de Serviço nº 15/09-SAT disciplina os roteiros e 
respectivas auditorias que devem ser utilizados pelas 
autoridades fiscais. Não obstante, a própria IS, em seu art. 2º, 
estabelece que nos casos em que os modelos de 
demonstrativos apresentados não satisfizerem as necessidades 
da fiscalização, o agente do fisco deverá adaptá-los ou 
desenvolver modelos próprios à apuração da infração tributária 
constatada, obrigando-se a evidenciá-los com clareza, inclusive 
com notas explicativas. 

Na mesma linha, o Manual de Auditoria em seu item 11, alínea 
'b' trata da escolha circunstancial da auditoria, quando não são 
discriminadas na ordem de serviço as auditorias a serem 
efetuadas, cabe ao agente do fisco fazer a escolha dos 
procedimentos, tendo em vista as particularidades da atividade 
econômica exercida pelo estabelecimento e de acordo com as 
circunstâncias predominantes que foram observadas através 
das análises documental e estrutural da empresa. 

Feitas essas considerações, conclui-se que quando a 
fiscalização não é dirigida pela Administração, compete à 
autoridade fiscal a escolha, dentre as existentes no Manual de 
Auditoria, da auditoria que melhor se adeque ao caso concreto, 
sendo possível até mesmo optar por levantamento não previsto 
no manual, desde que adote as providências previstas no art. 2º 
da IS nº 15/09-SAT.   

Neste contexto, faz-se necessário a análise do disposto no 
art.2º, da IS nº 07/04-SGAF, a seguir transcrito: 

Art. 2º São ocorrências na escrituração fiscal ou contábil do 
contribuinte, que ensejam o arbitramento do valor das 
operações de saídas tributadas, especialmente:  

V - reiterados saldos credores na conta caixa, suprimento 
indevido na conta caixa, com recursos de origem não 
comprovada, bem como a falta de escrituração de pagamentos 
ou recebimentos (Lei n.º 11.651/91, art. 148, § 3°, XII; XIV; XV); 

§ 1º O arbitramento do valor das operações de saídas 
tributadas: 

I -  deve ser aplicado quando as omissões ou irregularidades 
representarem montante superior a 10% (dez por cento) do 
valor das saídas ou entradas registradas no período fiscalizado, 
salvo em relação ao inciso IV do caput deste artigo; 

II - quando fundamentado em irregularidade na escrita fiscal, 
com repercussão na contabilidade, bem como nas ocorrências 



 

mencionadas nos incisos V e VI do caput deste artigo, implicam 
necessariamente na desconsideração da escrita contábil; 

Uma análise superficial e isolada da norma acima transcrita 
pode levar à interpretação que o sujeito passivo pretende ver 
aplicada ao caso em análise, qual seja, a de que cumprida a 
condição prevista nos incisos I ou II do §1º, art. 2º da IS em 
análise, a autoridade fiscal está obrigada a desconsiderar a 
escrita contábil do sujeito passivo e promover o arbitramento, 
mediante auditoria do valor adicionado. 

Todavia, a interpretação mais adequada deve ser realizada em 
harmonia com os demais dispositivos constantes da mesma IS 
e com outras normas constantes da legislação pertinente ao 
caso. 

Como já demonstrado, não sendo a fiscalização dirigida, possui 
a autoridade fiscal a faculdade de escolher a melhor auditoria a 
ser aplicada ao caso concreto.  

Em casos excepcionais, de desconsideração de escrita fiscal 
e/ou contábil, para fins de arbitramento, a Administração 
entendeu conveniente, tendo em vista o interesse do serviço, a 
necessidade de uniformizar os procedimentos a serem 
adotados pelos servidores fiscais na aplicação da Auditoria do 
Valor Adicionado e da Auditoria do Movimento Financeiro, em 
empresa que possui escrita contábil, e, ainda, a necessidade de 
se comprovar com segurança a irregularidade na escrituração 
fiscal ou contábil do contribuinte, editar instrução de serviço 
disciplinando em que casos a desconsideração e o arbitramento 
devem ocorrer.  

Significa dizer, a norma contida na IS nº 07/04-SGAF é norma 
que visa a uniformização de procedimentos e proteção do 
sujeito passivo, no sentido de garantir que o arbitramento e a 
desconsideração da escrita contábil somente sejam adotados 
nos casos expressamente previstos na legislação tributária.  

Dessa forma, não obstante reconheça que a redação do 
dispositivo em análise não goze da melhor técnica legislativa, a 
interpretação sistemática da legislação tributária e do manual de 
auditoria, leva-me a uma única conclusão, qual seja a de que a 
autoridade fiscal pode promover o arbitramento, 
desconsiderando a escrita contábil do sujeito passivo nos casos 
em que implementadas as condições previstas no §1º do 
dispositivo em análise. Não significa, de forma alguma, que a 
autoridade fiscal está impedida de promover auditoria 
considerando a escrita contábil do sujeito passivo, caso entenda 
necessário e conveniente. Interpretação em sentido contrário 
seria punição ao sujeito passivo, visto que estaria privilegiando 
o arbitramento em detrimento dos dados fornecidos pelo sujeito 
passivo, quando a autoridade fiscal julgasse que tais dados 
fossem úteis para a apuração do imposto, estando em total 
descompasso com a intenção da norma que é uniformizar  
procedimento e proteger o sujeito passivo contra abusos.     



 

Vale ressaltar, ainda, que o presente lançamento não trata 
exclusivamente de lançamentos a débito da conta caixa e a 
crédito da conta bancos, tem também como fundamento 
lançamentos relativos a transferências eletrônicas 
interbancárias, à margem da contabilidade, significa dizer que 
ainda que se entendesse que o lançamento é nulo quanto aos 
supostos fatos permutativos, deveria ser julgado em relação a 
este segundo ponto, o que não foi analisado pela Câmara 
Julgadora. 
 
Destarte, finalizando, entendo que o caso em análise trata de 
suprimento indevido de caixa, e mesmo que se tratasse de 
desembolso não contabilizado o resultado da auditoria, e 
consequentemente do lançamento, seria o mesmo, omissão de 
saída de mercadoria tributada, no mesmo valor inclusive. 
Ademais, conclui-se, ainda,  que a norma constante do art. 2º, 
§1º, incisos I e II, da IS nº 07/04-SGAF não impede que a 
fiscalização considere a escrita fiscal e/ou contábil do sujeito 
passivo, caso entenda conveniente, para realização da 
auditoria, tendo em vista que tem como objetivo uniformizar 
procedimentos de fiscalização e proteger o contribuinte de 
possíveis abusos no que tange à desconsideração de suas 
escritas e não o impedimento que a autoridade fiscal use os 
dados fornecidos pelo próprio contribuinte quando considerá-los 
úteis para a auditoria.” 
 
Relativamente à responsabilidade solidária de José Airton 

Oderdenge, conforme fls. 4, deve ser mantida, pois atuou como Procurador com poderes 
para movimentação da conta bancária, gerindo os negócios da empresa, por isso, nessa 
condição, por força do art. 45, inciso XIII, da Lei 11.651/91 - CTE, responde pelo crédito 
tributário juntamente com o contribuinte pela obrigação tributária principal, assim: 

 

Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do 
imposto devido na operação ou prestação as pessoas que 
tenham interesse comum na situação que constitua o fato 
gerador da obrigação principal, especialmente: 

[...] 
 
XIII - com o contribuinte ou o substituto tributário, a pessoa que 
por seus atos ou omissões concorra para a prática de infração à 
legislação tributária.  
 
Vê tratar-se de uma sujeição passiva solidária decorrente de lei 

específica aplicável ao caso concreto. 
 
A empresa é um ente destituído de vontade própria, a qual só é 

personificada na pessoa do seu administrador. 
 
Desse modo, mantido em sujeição passiva o responsável 

solidário indicado. 
 



 

Posto isso, voto conhecendo do recurso do Contribuinte ao 
Conselho Pleno, negando provimento para manter a decisão cameral que considerou 
procedente em parte o crédito tributário no valor de R$ 92.906,85, antes rejeitando a 
preliminar de insegurança na determinação da infração e exclusão do solidário da sujeição 
passiva. 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 27 de outubro de 2016. 
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Matéria: Auditoria da conta caixa (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01798/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. I - Alegação de 
cerceamento do direito de defesa e de insegurança na 
determinação da infração. Rejeitadas. II - Responsabilidade 
solidária do sócio-diretor.  Manutenção. III - Omissão de registro 
de saídas apurada em auditoria que constatou a ocorrência de 
saldo credor na conta caixa. Procedência. 
 
1. Se inexiste fato causador de prejuízo à contrariedade ou a 
dedução de provas por parte do sujeito passivo, não cabe a 
arguição de cerceamento ao direito de defesa; 
 
2. A insegurança na determinação da infração somente fica 
caracterizada se a acusação fiscal for feita de tal modo que 
inviabilizasse o conhecimento da falta ou irregularidade que é 
imputada ao sujeito passivo; 
 
3. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham 
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal, especialmente, com o contribuinte, os 
acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem 
responsáveis (CTE, art. 45, XII); 
 
4. Não faz sentido a realização de nova diligência com o mesmo 
objeto daquela que já foi plenamente atendida e que não agrega 
conteúdo nem valor ao processo; 
 
5. Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada 
não registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, 
correspondente ao saldo credor na conta caixa (CTE, art. 25, § 
1º, I). 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 09 de novembro de 2016, decidiu, por maioria de votos, rejeitar o pedido 
de diligência, solicitado pelo sujeito passivo. Foram vencedores os Conselheiros Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira e Nislene Alves Borges. Vencido o Conselheiro João Divino de 
Brito. Por maioria de votos, rejeitar as preliminares de nulidade da peça básica, arguidas 
pela autuada, por insegurança na determinação da infração e  por cerceamento do direito 
de defesa. Foram vencedores os Conselheiros Jorge Antônio Bezerra Oliveira e Nislene 
Alves Borges. Vencido o Conselheiro João Divino de Brito.  Por maioria de votos, rejeitar a 
preliminar de exclusão da solidária da lide, arguida pelo pelo polo passivo. Foram 
vencedores os Conselheiros Jorge Antônio Bezerra Oliveira e Nislene Alves Borges. 
Vencido o Conselheiro João Divino de Brito. Quanto ao mérito, também, por maioria de 



 

votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira e Nislene Alves Borges. Vencido o Conselheiro João Divino de 
Brito, que votou pela improcedência do lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de lançamento fiscal de ofício que exige do sujeito passivo 
autuado o pagamento de ICMS e multa em razão da omissão do registro de saída de 
mercadorias tributadas, na importância de R$ 403.172,40, no período de 01/01/2013 a 
31/12/2013, que representam 92,38% do saldo credor na conta caixa apurado em 
17/09/2013, no valor de R$ 436.428,23, conforme Auditoria das Disponibilidades e 
documentos anexos.  

O auto de infração encontra-se instruído com os seguintes documentos: 
Detalhamento do crédito tributário "fls. 3", identificação do sujeito passivo coobrigado "fls. 
4", nota explicativa "fls. 5 a 8", ordem de serviço "fls. 9", termos de ocorrências "fls. 10", 
auditoria "fls. 11", saldos diários "fls. 12 a 19", alíquota média de saída "fls. 20", termos de 
ocorrências "fls. 21". 

Em sede de recurso voluntário, o sujeito passivo autuado alega 
preliminarmente que há insegurança na determinação da infração motivada pela ausência 
de provas da acusação fiscal, a qual seria feita com base levantamento inconcluso, com 
valores desencontrados, o que também teria inviabilizado a prática de sua defesa, 
cerceando assim, o seu direito de defesa. 

Alega que há erro de identificação do sujeito passivo apontado como 
solidário, pedindo assim, a sua exclusão do polo passivo. 

Afirma também ser inconstitucional a multa proposta pelo fisco e, ao final, 
pede realização de diligencia, por auditor fiscal estranho a lide, para que sejam revistas as 
suas contas. 

Pela resolução n° 031/2016- "fls. 103 e 104", a Primeira Câmara do 
Conselho Administrativo Tributário decide, por unanimidade de votos, converter o 
julgamento em diligencia, para: (i) promover a juntada ao processo da Portaria do 
Secretário da Fazenda prevista no artigo 4°, inciso I, item 7.4, da Lei 13.266/98 para que o 
Auditor Fiscal da Receita Estadual – AFRE I, possa realizar auditoria em empresa de 
médio porte com escrituração contábil; (ii) promover a juntada ao processo de cópia do 
livro Diário ou da mídia eletrônica da empresa autuada, relativo ao período fiscalizado; (iii) 
prestar quaisquer outros esclarecimentos que entender uteis a solução da lide. 

A diligência é cumprida, com a juntada aos autos dos documentos de fls. 
107 a 114 e do CD, anexado às fls116, contendo a Escrituração Contábil Digital do sujeito 
passivo autuado. 

Intimado a se manifestar sobre o resultado da diligência, o sujeito passivo, 
mediante peça de fls. 121/124, argumenta que houve desobediência à determinação de 
que o fiscal revisor deveria ser estranho à lide e que “os fiscais não trouxeram nenhuma 
prova contundente acerca dos fatos afirmados no auto de infração” e que a autoridade 
fiscal tem por obrigação provar em seus levantamentos os fatos que a levaram a concluir 
pela autuação. 

Ao final da manifestação, pede que seja declarada a total improcedência 
do auto de infração ou que seja determinada nova diligência, a ser realizada por fiscal 
estranho à lide, para ratificar as razões de defesa. 

É o relatório. 

 



 

V O T O 
 

Analisando as questões postas em apreciação, rejeito, de plano, a 
preliminar de insegurança na determinação da infração visto que não há ausência de 
provas da acusação fiscal. Ao contrário, a motivação fática do ato administrativo de 
lançamento encontra amparo na Nota Explicativa, de fls. 05/08 e, especialmente, no 
demonstrativo de Saldos Diários, de fls. 012/018, instrumentos estes complementados 
pelo cálculo da proporcionalidade das mercadorias tributadas (fls. 019) e pelo 
demonstrativo da alíquota média (fls. 020). 

Com efeito, a insegurança na determinação da infração somente ficaria 
caracterizada se a acusação fiscal fosse feita de tal modo que inviabilizasse o 
conhecimento da falta ou irregularidade que é imputada ao sujeito passivo, e tal não é o 
caso. 

Assim, não há insuficiência probatória nem, muito menos, pode-se afirmar 
que o levantamento fiscal é inconcluso, que possui valores desencontrados e que causaria 
cerceamento ao direito de defesa da autuada. 

Diversamente do alegado, durante todo o trâmite processual, foi 
assegurado ao sujeito passivo a ampla defesa e o contraditório, preceitos inerentes ao 
devido processo legal. 

Como é sabido, “a defesa compreende contrariedade e dedução de 
provas, ou seja, o opor-se e o explicar-se, além da fiscalização do procedimento” (STJ, 
MS 334-RJ, Ministro Vicente Cernicchiaro). A contrariedade ou oposição caracteriza-se 
pela irresignação do acusado em face de uma imputação que lhe é feita; e a dedução de 
provas diz respeito ao direito de buscar e alcançar, sem que para isso se lhe seja 
colocado nenhum óbice, todos os meios de provas possíveis de serem produzidos em seu 
favor. 

Tudo isto foi assegurado ao sujeito passivo. 

Por outro lado, a inclusão do sócio administrador na lide se impõe por 
força do disposto no art. 45, XII, da Lei n.º 11.651, de 26 de dezembro de 1991, o qual 
estabelece que “são solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação que 
constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente, com o contribuinte, os 
acionistas controladores, os diretores, gerentes, administradores ou representantes da 
pessoa jurídica, relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis”. 

No presente caso, considerando que a acusação fiscal diz respeito a 
omissão de recolhimento do imposto, causada pela não emissão de documentos fiscais, 
conforme apurado pela auditoria que constatou o “estouro de caixa”, não há como excluir 
da lide o sócio administrador, vez que a natureza da infração está a indicar que ela não se 
faria possível sem a participação de quem está no comando da empresa. 

No que se refere a arguição de inconstitucionalidade da multa aplicada 
cuida-se de matéria que escapa à competência do contencioso administrativo, que se 
restringe ao controle da legalidade do lançamento fiscal. 

Por fim, ainda na apreciação das questões incidentais, entendo que não 
há lugar para o acolhimento de nova diligência sob o argumento de que a primeira deveria 
ter sido realizada por auditor fiscal estranho à lide. Veja que o objeto da diligência 
proposta pela Resolução n° 031/2016 (fls. 103 e 104) foi de promover a juntada ao 
processo da Portarias do Secretário da Fazenda (o que foi fielmente cumprido, conforme 
se vê às fls. 111/113) e de promover a juntada de cópia do livro Diário da autuada (o que 
foi cumprido às fls. 116), bem como de prestar outros esclarecimentos úteis à solução da 



 

lide (o que foi cumprido na manifestação de fls. 108/110). Desta forma, não tem nenhuma 
relevância exigir que determinado auditor fiscal promova a juntada de documentos, por se 
apresentar absolutamente irrelevante quem promove a tal juntada. O importante é que a 
diligência foi cumprida e sobre ela se manifestou a autuada. 

Daí não fazer nenhum sentido o pleito para nova diligência com o mesmo 
objeto daquela que já foi plenamente atendida e que não agrega conteúdo nem valor ao 
processo. 

Na matéria de mérito, a autuada se limita a afirmar que os fiscais não 
trouxeram nenhuma prova contundente acerca dos fatos e que a autoridade fiscal tem por 
obrigação provar em seus levantamentos os fatos que a levaram a concluir pela autuação. 

Ora, ao nosso ver, não faz sentido a argumentação. A acusação fiscal tem 
por base peça de auditoria que comprova a ocorrência do saldo credor na conta caixa (o 
chamado “estouro de caixa”) e para contestar esse fato a autuada prefere a via da defesa 
indireta, atacando supostas irregularidades formais que, ao seu ver, invalidariam o 
trabalho fiscal. 

Contudo, a infração está cabalmente comprovada. 

Registre que há duas formas de se apurar a dimensão quantifica da 
omissão de saídas de mercadorias em face do evento denominado “estouro de caixa”. A 
primeira, mais usual para impostos de apuração mensal, como é o caso do ICMS, 
considera que a cada “estouro” o valor da insuficiência de caixa é computado como 
omissão de registro de saídas e saldo de caixa inicial do período seguinte é “zerado”. A 
omissão total corresponderá à soma dos valores que correspondem a cada omissão 
parcial encontrada. A outra forma, adotada no presente processo, trabalha com o fluxo 
contínuo da conta e não “zera” o caixa quando ocorre o “estouro” e por isso mesmo 
considera, para fins de quantificação da omissão de registro de saídas, o valor 
correspondente ao maior saldo credor encontrado durante todo o período fiscalizado. 

Tanto uma como outra forma conduzem exatamente ao mesmo resultado, 
com a particularidade que a técnica do fluxo contínuo de caixa projeta a omissão para o 
período em que o maior estouro é encontrado e, neste caso, favorece ao sujeito passivo, 
que se livra da correção monetária e dos acréscimos legais que técnica do “zeramento” do 
caixa possibilita, uma vez que esta última é capaz de detectar os “estouros” nos meses 
próprios em que as omissões ocorrem. 

Desta forma, tendo como tecnicamente válida a auditoria fiscal realizada, 
visto que não foram apontadas falhas no trabalho realizado pelo Fisco, há que se 
considerar procedente a exigência contida na inicial. 

Registre-se que presunção fiscal que permite o uso da auditoria fiscal em 
comento, encontra-se erigida na previsão contida no art. 25, § 1º, I, do CTE, o qual, 
expressamente dispõe: “Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente ao saldo credor na 
conta caixa”. 

Diante do exposto, rejeito o novo pedido de diligência formulado pelo 
sujeito passivo, rejeito também as arguições preliminares de nulidade do auto de infração 
por insegurança na determinação da infração e por cerceamento ao direito de defesa bem 
como desacolho o pedido de exclusão do solidário da lide e, quanto ao mérito, conheço do 
recurso voluntário, nego-lhe provimento para confirmar a sentença de primeiro grau que 
julgou procedente o lançamento fiscal. 

 

 
 

Sala das sessões, em 11 de novembro de 2016. 
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Matéria: Auditoria da conta caixa (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01979/16 
 
Relatora: Conselheira Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Auditoria das 
Disponibilidades.  
 
PRELIMINARES 
 
 
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. Nulidade da Sentença 
Singular. 
 
 
 
Os aspectos relevantes que fundamentam a competência do 
Auditor Fiscal ao lançamento foram abordados em decisão 
singular. 
 
 
 
2. INSEGURANÇA NA DETERMINAÇÃO DA INFRAÇÃO 
 
 
 
Não há nulidade por insegurança na determinação da infração 
quando expostos com precisão os fundamentos do lançamento 
fiscal. 
 
 
 
3. Exclusão dos solidários da sujeição passiva. 
 
 
 
Os sócios administradores da pessoa jurídica são 
solidariamente responsáveis com o contribuinte pelo 
pagamento do imposto devido, multa e demais cominações 
legais, nos termos do art. 45, inciso XII, da Lei 11.651/91. 
 
 
MÉRITO 
 
 
Está comprovado que o sujeito passivo realizou saída de 
mercadoria tributada sem a emissão da nota fiscal respectiva, 
gerando a omissão do pagamento do ICMS, segundo apurado 
em Auditoria das Disponibilidades. 
 



 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de novembro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, por incompetência 
funcional da autoridade lançadora e por insegurança na determinação da infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, 
José Pereira D'abadia, José Luiz Rosa, Antônio Martins da Silva e Valdir Mendonça Alves. 
Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da sentença, arguida pelo 
sujeito passivo, por cerceamento do direito de defesa. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, José Pereira D'abadia, José Luiz 
Rosa, Antônio Martins da Silva e Valdir Mendonça Alves. Quanto ao mérito, também por 
votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença 
singular que considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, José Pereira D'abadia, José Luiz 
Rosa, Antônio Martins da Silva e Valdir Mendonça Alves. E, por unanimidade de votos, 
rejeitar a preliminar de exclusão dos solidários da lide, arguida pelo sujeito passivo. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, 
José Pereira D'abadia, José Luiz Rosa, Antônio Martins da Silva e Valdir Mendonça Alves. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

 
Trata-se de um procedimento de auto de infração do Simples 

Nacional intentado em desfavor do sujeito passivo, pois omitido receita, diferença de base 
de cálculo, insuficiência de recolhimento do ICMS em virtude da diferença de alíquota em 
virtude do Simples, referente ao exercício de 2011, conforme demonstrativos anexos. 

 
Previamente o Auditor, via notificação, solicitou do sujeito 

passivo a apresentar os comprovantes de lançamentos a débito nas contas bancárias, 
contratos de alienação fiduciária e livros fiscais, além de efetuar os procedimentos de 
alteração cadastral da empresa junto a SEFAZ, sendo lavrados vários autos de infração 
por não atendimento ao solicitado. 

 
Tem-se, ainda, os extratos bancários obtidos por meio do 

processo 201300004025954, notas explicativas, fls. 167/182 e mídia. 
 
Os sujeitos passivos solidários impugnam o lançamento 

pedindo sua exclusão da sujeição passiva, nos termos do art. 135 do CTN, assim como o 
contribuinte, via procurador constituído, requerendo a improcedência do crédito tributário, 
caso não acolha preliminar arguida. 

 
O crédito tributário é considerado procedente em primeira 

instância, assim como rejeitadas as preliminares arguidas, inclusive a exclusão dos 
solidários da sujeição passiva. 

 
Desse modo, inconformados com essa decisão, os sujeitos 

passivos interpõem recurso, em peças separadas, constando, em relação aos solidários, o 
pedido de exclusão da lide nos termos do art. 135, III, do CTN, pois não basta ser 
administrador é preciso comprovar sua participação na ilicitude ou ao menos que sua 
responsabilidade restrinja ao pagamento do imposto. No tocante ao contribuinte requer a 
nulidade da sentença por cerceamento ao direito de defesa, pois não fundamentou 
devidamente a incompetência funcional alegada, restringindo em citar o dispositivo legal. 
Reafirmando, então, que há a incompetência funcional dos autuantes, uma vez que o 



 

lançamento de ofício reclassificou a empresa para médio porte, exigindo a atuação de um 
AFRE II ou III. 

 
Ademais, alega inobservância do prazo legal para lavratura do 

auto de infração, uma vez que não pode ultrapassar 90 dias. 
 
Defende, ainda, a nulidade da prova que fundamentou o auto 

de infração por flagrante ilegalidade na quebra do sigilo bancário, pois a conduta do fiscal 
não adequa ao disposto em Lei Complementar 105/01. 

 
Em relação ao mérito sustenta que a auditoria seria possível 

apenas na situação de escrita contábil regular e o fiscal não a reconhece assim, o que 
constitui escolha errada de fiscalização, segundo manual de procedimentos fiscais. O 
valor da distribuição de lucro é isento de imposto e mais não é fato gerador de 
contribuição ao Simples, o que constitui insegurança na determinação da infração. E mais, 
o auto foi lavrado por insuficiência de caixa, contudo fala-se em saldo credor ou saldo 
credor fictício em escrita fiscal e suprimento de caixa, o que leva a falta de clareza do 
Auditor. 

 
Por fim, ressalta a natureza confiscatória da multa. 
 
 

V O T O 
 
 
De antemão, toma-se por fundamentação da exigência todo o 

teor da nota explicativa, fls. 167 a 182, o que, por si só, resolve a parte fática do 
lançamento, acompanhada da comprovação realizada por meio do processo 
201300004025954 em que apurou a existência de conta bancária da empresa sem a 
devida contabilização. 

 
Também, para não tornar repetitiva, considerando, ainda, o 

disposto no § 4º do art. 19 do Decreto 6.930/09, ratifico os fundamentos da decisão 
singular recorrida n. 2467/2016-JULP, fls. 273 A 283, pois abordou com pertinência e 
suficiência clareza todos os argumentos da impugnação, os quais foram novamente 
alegados na oportunidade do recurso voluntário, a exceção, é claro, da nulidade da 
sentença. 

 
Embora sucinta mas suficiente foi a fundamentação dada pela 

Julgadora Singular no que tange ao afastamento da preliminar de incompetência funcional 
do auditor, autor do procedimento, pois sendo a empresa enquadrada como de pequeno e 
micro/pequeno porte, de fato pelo o art. 4º, inciso I, alínea “b”, item 7, subitens 7.1 e 7.2, 
da Lei 13.266/98, que constitui a carreira do Fisco da Secretaria da Fazenda do Estado de 
Goiás, está habilitado à fiscalização, senão vejamos: 

 

Art. 4º As atribuições conferidas, privativamente, aos 
funcionários fiscais, integrantes do Quadro de Pessoal do Fisco 
da Secretaria da Fazenda, são as seguintes: 

I - ao Auditor-Fiscal da Receita Estadual I - AFRE I: 

..................... 

b) constituir o crédito tributário decorrente do exercício das 
correspondentes tarefas de fiscalização referentes a: 



 

................ 

7. auditoria nos contribuintes estaduais a seguir enumerados, 
com verificação de seus livros e documentos fiscais: 

7.1. microempresa; 

7.2. empresa de pequeno porte; 
 
Ademais, é importante salientar que a classificação do 

contribuinte, para fins de fiscalização, é matéria tratada na IN 1100/12 – GSF, a qual em 
seus artigos 2º; 4º e 5º 3º, assim estabelecem: 

 

Art. 2º A classificação da empresa é feita considerando-se os 
valores totais de suas saídas, de suas prestações de serviços 
efetuadas e de suas receitas não operacionais, dos quais se 
excluem os valores das operações e prestações cujos CFOP 
encontram-se discriminados no Anexo Único. 

................. 

Art. 4º A classificação é feita anualmente, devendo ser 
realizada pela Gerência de Arrecadação e Fiscalização -GEAF-, 
no mês de março de cada ano, relativamente ao movimento da 
empresa no exercício anterior. 

............. 

Art. 5º Na ordem de serviço expedida para o funcionário fiscal 
deve constar obrigatoriamente a classificação da empresa 
correspondente a cada período a ser fiscalizado. 
 
Portanto, como se vê, não há reclassificação automática em 

virtude do procedimento de fiscalização, como alega a recorrente. 
 
A ordem de serviço trazendo o chamado do porte da empresa 

(classificação) está às fls. 92 dos autos. 
 
Desse modo, rejeita-se o pedido de nulidade da sentença 

singular. 
 
Melhor sorte não assiste ao sujeito passivo ao proceder a 

arguição, de novo, dessa incompetência, nesta oportunidade, pois, como se vê, 
plenamente competente para efeito do lançamento fiscal, estando sob a atribuição que a 
lei lhe confere. 

 
Rejeitada a preliminar de incompetência funcional. 
 
Por várias vezes e por diversos motivos o recorrente busca a 

nulidade do auto por insegurança na determinação da infração, contudo não tem amparo, 
como muito bem fundamentou a Julgadora Singular. 

 
Acresça-se apenas alguns fundamentos no tocante à 

ilegalidade da quebra do sigilo bancário, trazendo à luz jurisprudência da 2ª Turma do 
Superior Tribunal de Justiça – AgRg no Resp 1072960/PR, Agravo Regimental no Recurso 
Especial 2008/15333609-6, abaixo transcrita Ementa: 

 



 

“Ementa. PROCESSUAL CIVIL AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO 
ARTIGO 535, II DO CPC APLICAÇÃO RETROATIVA DO ART. 
42 DA LEI N. 9.430/96 AFASTAMENTO PELO TRIBUNAL DE 
ORIGEM AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL 
TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE RENDA ARBITRAMENTO 
DEPÓSITO E EXTRATOS BANCÁRIOS SÚMULA 183/TFR 
REEXAME SÚMULA 7/STJ VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS 
CONSTITUCIONAIS IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. 
 
1. 
2.  
3. 
4. Há muito a orientação jurisprudencial desta Corte firmou-se 
no sentido de que “é ilegítimo o lançamento do imposto de 
renda arbitrado com base apenas em extratos ou depósitos 
bancários” (Súmula 182/TFR). 
5. a jurisprudência da Primeira Turma desta Corte, por 
unanimidade, inaugura novo entendimento sobre o tema, no 
sentido da inaplicabilidade da Súmula 182/TFR, e da 
possibilidade de autuação do Fisco com base em 
demonstrativos de movimentação bancária, em decorrência da 
aplicação imediata da Lei n. 8.021/90 e Lei Complementar n. 
105/2001, com exceção ao princípio da irretroatividade 
tributária.” 
 
A decisão não trata de um caso isolado, pois existem outros 

julgamentos sucessivos por aquela casa, exercícios de 2009/2010, como se pode ver em 
Agravos Regimentais no Recursos Especiais: 884143 SP/0195786-9, 1231702 MG 
2009/0145384-1,1164097 RS 2009/0211261-3 e 1115978 RS 2009/00056. 

 
A matéria a respeito da obtenção da informação bancária está 

regulada pelo art. 150, §§ 1º e 2º da Lei 11.651/91 e art. 461 do Decreto. 4852/92, 
atendendo ao disposto na LC 105/01, assim: 

 

Art. 150. Iniciado o procedimento fiscal, as instituições 
financeiras ou bancárias são obrigadas a prestar informações 
sobre a movimentação financeira do sujeito passivo, a 
requerimento da autoridade fiscal. 

 

§ 1º A Secretaria da Fazenda, por intermédio da autoridade 
fiscal, somente pode requerer informações relativas a terceiros, 
constantes de documentos, livros e registros de instituições 
financeiras e entidades a elas equiparadas, inclusive as 
referentes as contas de depósitos e aplicações financeiras, 
quando houver procedimento fiscal em curso e tais informações 
sejam consideradas indispensáveis pela autoridade 
administrativa competente. 
 
§ 2º O resultado do exame das informações e os documentos a 
que se refere este artigo devem ser conservados em sigilo, 
observada a legislação tributária. 
 



 

................... 
 
Art. 461. Iniciado o procedimento fiscal, a instituição financeira 
ou bancária é obrigada a prestar informação sobre a 
movimentação financeira do sujeito passivo, a requerimento da 
autoridade fiscal (Lei nº 11.651/91, art. 150). 
 

§ 1º Para o fim previsto neste artigo deve ser observado o 
seguinte: 

 

I - o agente do fisco deve solicitar à autoridade administrativa a 
quem estiver subordinado, providência no sentido de formalizar 
a notificação, fixando o prazo adequado para o atendimento dos 
informes ou esclarecimentos; 

I - o agente do fisco deve propor, por escrito, à autoridade 
administrativa a que estiver subordinado, a expedição da 
requisição das informações, fixando prazo para o atendimento 
dos informes ou esclarecimentos; 

II - a solicitação, por escrito, do agente do fisco, deve descrever 
o fato e ser instruída, conforme o caso, com as cópias dos 
autos de infração, do termo de apreensão ou de outros 
documentos que justifiquem o pedido; 

II - na proposta do agente do fisco deverão constar as razões 
do pedido, com demonstração inequívoca da necessidade de 
tais informações para o êxito da ação fiscal, observado o 
disposto no parágrafo único do art. 461-A; 

III - os informes e esclarecimentos prestados devem ser 
conservados em sigilo, somente sendo permitida a sua 
utilização quando necessária à defesa do interesse público, ou 
à comprovação de sonegação de tributo. 

§ 2º O procedimento fiscal de que trata o caput deste artigo 
considera-se iniciado a partir da notificação ou de ato 
administrativo que autorize a execução de qualquer 
procedimento de fiscalização, nos termos da legislação 
tributária.  
 
E foi exatamente desse modo, via processo 201300004025954, 

obtidas informações junto às instituições bancárias, observando as notificações fiscais 
expedidas, bem como os procedimentos relativos à requisição, acesso e uso, pela 
Secretaria da Fazenda, de informações referentes a operações e serviços nas instituições 
financeiras e entidades a elas equiparadas, de acordo com IN 966/09-GSF. 

 
Desse modo a prova foi obtida de forma legal, sendo para todos 

efeitos, válida para comprovação do ilícito fiscal. 
 
Uma palavra no que diz respeito ao prazo de fiscalização, sem 

maiores delongas, se dá em detrimento do obstáculo causado pelo próprio contribuinte, 
inclusive com várias notificações e autuações por descumprimento do solicitado por parte 
do Auditor, mas sempre todo período acobertado pela respectiva Ordem de Serviço, fls. 
90/92 dos autos. 
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Ademais, não há mesmo nulidade do auto de infração por 

insegurança na determinação da infração, pois expostos com precisão os fundamentos do 
lançamento fiscal, estando claramente definidos a infração (descrição clara da ocorrência 
com fundamento em provas anexadas aos autos) e o infrator. 

 
Quanto ao mérito, é importante ressaltar que a auditoria 

realizada é a das disponibilidades, cujo objetivo é apurar irregularidade no movimento de 
numerário, trabalhando com débito no chamado ingresso e crédito no desembolso. A 
anomalia consiste na ocorrência de saldo credor, suprimento indevido e saldo da 
disponibilidade existente ou constante na contabilidade maior que o reconstituído pelo 
fisco, fatos que autorizam a presunção relativa de falta de registro de operações 
tributadas, com consequente omissão do imposto. 

 
O fundamento, básico, do auto de infração é a existência de 

contas bancárias em nome da empresa sem contabilização, corrigidas pela auditoria. 
 
Outra irregularidade verificada no exercício de 2011, como 

consta da nota explicativa, está relacionada à divergência de informações da receita bruta, 
para menos, em relação a constante do PGDAS, lançada na auditoria como “diferença de 
base de cálculo”, tratando, pois, de omissão diretamente apurada. 

 
No tocante ao argumento de que a distribuição de lucro não é 

fato gerador do SIMPLES e é isento do ICMS, não lhe assiste razão porque o ilícito 
consistiu na circunstância de que efetuou a distribuição de lucros entre os sócios sem os 
devidos registros contábeis, conforme verificado a DIRPF dos sócios. Portanto, mais uma 
vez deixou de creditar uma das contas da disponibilidade caixa ou conta banco 
movimento. Situação corrigida de ofício pelo autor do procedimento via lançamento do 
desembolso não contabilizado, redundando em saldo credor da disponibilidade, presumida 
como omissão de saída conforme inciso I do § 1º do art. 25 do CTE. 

 
O mesmo fato ocorreu em relação aos pagamentos de notas 

fiscais e aquisição de mercadoria/ativo imobilizado/consumo, os quais também não foram 
contabilizados pela empresa. Essas notas fiscais fizeram surgir auto de infração por falta 
de escrituração no livro próprio, o qual encontra-se quitado. Há ainda pagamento de 
alienação fiduciária, segundo contrato com o Banco do Brasil e respectivos comprovantes 
de pagamentos das parcelas, ex vi notificação 040/2013, fls. 99. 

 
A presunção relativa – numa correlação lógica - é de que o 

valor do ingresso de numerário tem suporte em venda realizada pelo estabelecimento, 
portanto admitindo prova contrária, o que a recorrente não providenciou nestes autos. 

 
A presunção legal verificadapara o caso é a prevista no art. 25, 

§ 1º, incisos I, II, III e VII, da Lei 11.651/91, senão vejamos: 
 
Art. 25.  
............ 

§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada 
não registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, 
correspondente: 

I - ao saldo credor na conta caixa; 



 

II - ao saldo credor fictício ou em montante superior ao 
comprovado, em sua escrita contábil; 

III - ao suprimento de caixa sem a devida comprovação de sua 
origem, inclusive fornecido à empresa por administrador, sócio, 
titular da firma individual, acionista controlador da companhia, 
ou por terceiros, se a efetividade da entrega e a origem dos 
recursos não forem satisfatoriamente demonstrados; 

........ 

VII - ao saldo das disponibilidades existentes ou das constantes 
do balanço da empresa que exceder ao saldo reconstituído, na 
mesma data; 
 
Considera-se, ainda, por fundamentação dos autos os artigos 

64 da Lei 11.651/91 e o 141 do Decreto 4.852/97: 
 
Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do 
pagamento do imposto, é obrigado ao cumprimento das 
prestações, positivas ou negativas, estabelecidas na legislação 
tributária. 
 
................... 
 

Art. 141. O contribuinte do imposto e as demais pessoas 
sujeitas ao cumprimento de obrigação tributária, relacionadas 
com o ICMS, devem emitir documento fiscal, em conformidade 
com a operação ou prestação que realizarem. 
 
Além disso, as diversas resoluções do SIMPLES NACIONAL e 

Lei Complementar 123/06, como bem disposto em nota explicativa. 
 

Portanto, regular a atuação, de fato, as pessoas dos sócios 

administradores, conforme consulta detalhada da pessoa jurídica, fls. 161/163, arroladas na sujeição 

passiva, na condição de solidários, se firma como responsáveis pelo crédito tributário, segundo 

inciso XII do art. 45 da Lei 11.651/91, nos termos dispostos às fls. 181, assim: 

 

Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do 
imposto devido na operação ou prestação as pessoas que 
tenham interesse comum na situação que constitua o fato 
gerador da obrigação principal, especialmente: 

[...] 

 

XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os 
diretores, gerentes, administradores ou representantes da 
pessoa jurídica, relativamente à operação ou prestação 
decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão 
de que forem responsáveis; 

 
No caso, os solidários respondem também pela penalidade aplicada, a 

qual está relacionada diretamente ao ICMS, ficando excluída sua responsabilidade apenas quando 



 

tratar de multa formal por descumprimento da obrigação acessória, simplesmente, sem omissão do 

imposto, o que não é o caso dos autos.  

 

Toma-se, ainda a esse respeito, o que está no acórdão cameral do 

processo 4 0110004 094 61, ou seja: 

 

“Há que se destacar ainda, que a pessoa jurídica manifesta sua 
vontade por meio de seus dirigentes, consequentemente, se 
ocorreu omissão de pagamento do ICMS na situação referida 
no auto de infração, tal fato somente pode ser atribuído à 
decisão ou determinação de seus administradores, por ação ou 
omissão, pois é pela vontade destes que a pessoa jurídica 
realiza suas operações e deve cumprir as suas obrigações 
tributárias. 

 

Entendo, ainda, que o coobrigado solidário deve responder pela 
totalidade do crédito tributário, pois a penalidade e demais 
acréscimos contidos no presente crédito tributário é decorrente 
do descumprimento de obrigação tributária principal, devendo, 
assim, o solidário arcar, também, com a penalidade prevista 
para a infração apontada no presente lançamento.  

 

Com efeito, a penalidade formal é aqui aplicada em decorrência 
da omissão de pagamento do imposto. Isto é, a penalidade 
pecuniária está vinculada ao descumprimento de obrigação 
principal. Tanto é assim, que foi aplicada a forma qualificada 
prevista no inciso I, do § 9º, do artigo 71, do CTE, que aumenta 
o valor da multa em razão da irregularidade resultar diretamente 
na omissão de pagamento do imposto. 
 

Trata-se, portanto, da legal e obrigatória multa sancionatória 

decorrente do descumprimento de obrigação tributária principal, 

circunstância esta que diferencia a presente situação daquela 

concernente à obrigação tributária acessória, que, como definido no 

Código Tributário Nacional “decorre da legislação tributária e tem 

por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no 

interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.” 

 

Desse modo, ficam mantidos na sujeição passiva os 
responsáveis solidários indicados. 

 
Por derradeiro, a multa está condizente à infração apurada, 

conforme consta do auto de infração, fls. 267, ressaltando que pelo disposto no art. 6º § 4º 
da Lei 16.469/09, não há apreciação de natureza constitucional ou ilegal por esta instância 
administrativa. 

 
Posto isso, voto conhecendo do recurso do Contribuinte ao 

Conselho Pleno, negando-lhe provimento para confirmar a decisão singular por seus 
próprios e jurídicos fundamentos e por esses ora agregados, mantendo os solidários em 
sujeição passiva e rejeitando as preliminares de nulidade da sentença singular e de 
insegurança na determinação da infração. 
 



 

 
 

Sala das sessões, em 15 de dezembro de 2016. 
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Matéria: Auditoria da conta fornecedores (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00081/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Elias Alves dos Santos 
 

 
EMENTA: Processual. Decadência. Arguida pela autuada. Não 
acolhimento. Decisão não unânime. ICMS. Obrigação principal. 
Saldo das disponibilidades fictício. Procedência. Decisão não 
unânime. 
 
I - O direito de a Fazenda Pública Estadual constituir o crédito 
tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados da data em 
que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício 
formal, o lançamento anteriormente efetuado. (art. 182, II - CTE); 
 
 
II - Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada 
não registrada, o valor apurado em procedimento fiscal, 
correspondente ao saldo das disponibilidades inexistente (CTE, 
art. 25, § 1°, VII). 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de janeiro de 2016, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar 
de decadência do crédito tributário, arguida pelo sujeito passivo. Foram vencedores os 
Conselheiros Elias Alves dos Santos e José Paixão de Oliveira Gomes. Vencido o 
Conselheiro Nivaldo José Mendes. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração.  Foram vencedores os Conselheiros Elias Alves dos Santos 
e José Paixão de Oliveira Gomes. Vencido o Conselheiro Nivaldo José Mendes, que votou 
pela improcedência do lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta deste lançamento que a empresa em epígrafe fora autuada 
por omissão de registro de saída de mercadorias tributadas, no período de 01.01.2007 a 
31.12.2007, referente ao suprimento indevido nas constas representativas do disponível, 
ao criar um saldo inicial fictício da "conta caixa". Em consequência, deverá pagar o ICMS, 
juntamente com penalidade e acréscimos legais. 

 
Lançamento referente à reautuação ao auto de infração 

4011204764642 anulado por decisão do CAT, nos termos do artigo 29, VII, aprovado pela 
Portaria nº 136/2013. 

 
Foram dados como infringidos os artigos 25, § 1º, III e 64 da Lei 

11.651/91 - CTE, c/c o artigo 141 do Decreto 4.852/97 - RCTE. A penalidade aplicada foi a 
do artigo 71, VII, "l", § 9º, I do CTE, com a redação da Lei 13.446/99. 

 
Para comprovação do lançamento foram anexados os seguintes 

documentos: Anexo Estruturado - Descritivo Complementar da Ocorrência (fl. 04); 
Auditoria das Disponibilidades (fls. 05/13); Fotocópia da página 001 do Livro Razão (fl.14); 
Notificações Fiscais para entrega de documentos (fls.15, 18, 21 e 47); Termos de não 



 

atendimento de Notificação – TNAN (fls.16 e 19) e correspondentes autos de infração pelo 
descumprimento destas notificações (fls. 17 e 48); Declaração (fl. 20); fotocópias das 
Declarações do Imposto de Renda anos calendários 2006 e 2007 (fls. 24/46) e extrato do 
verso da DPI de 2007 (fl. 49). 

 
A autuada foi devidamente intimada para pagar e/ou apresentar 

impugnação em Primeira Instância (fls. 50/51). 
 
A autuada apresentou a impugnação de fls. 54/59, alegando, 

preliminarmente, decadência do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário, 
ao argumento de que o lançamento fora efetuado em 06/03/2014, por fato gerador 
ocorrido entre 01.01.2007 a 31.12.2007 e somente intimado em 28.03.2014, tendo 
transcorrido mais de cinco anos dos fatos geradores, ou seja, foi alcançado pelo instituto 
da decadência, nos moldes do artigo 173, I do CTN e artigo 182 do CTE. Finaliza, pedindo 
a improcedência do auto de infração pela decadência. 

 
Acompanham a impugnação os documentos de fls. 60/71. 
 
Sobreveio a Sentença singular nº 2013/2015 (fl. 75), na qual o 

Julgador decidiu pela procedência do auto de infração com a argumentação de que não 
teria caducado o lançamento, por se tratar de reautuação de lançamento anterior julgado 
nulo, conforme consta do Anexo Estruturado – Descritivo Complementar (fl. 04), motivo 
pelo qual fica descartada a alegada decadência com base em fato gerador de 2007, com 
procedimento iniciado em 28.03.2014, nos termos do inciso II do artigo 182 do CTE.  

 
O sujeito passivo foi intimado para pagar e/ou apresentar recurso 

voluntário em Segunda Instância (fls. 76/78). 
 
Inconformada, a autuada, via do mesmo patrono, interpôs o recurso 

voluntário de fls. 81/94, insistindo na preliminar de decadência do direito de a Fazenda 
Pública Estadual constituir o crédito tributário, por ter ultrapassado o lapso de 05 [cinco] 
anos entre os fatos geradores de 2007 e a lavratura do presente auto de infração, 
considerando que somente fora intimado em 28/03/2014. 

Asseverou a recorrente que tanto é verdade, que o julgador singular 
admitiu a decadência, porém pugnou pela manutenção do lançamento por se tratar de 
reautuação nos termos do inciso II do artigo 182 do CTE, que no entender da recorrente, 
existe controvérsia entre os doutrinadores e julgadores pátrios acerca desta possibilidade 
de lançamento. 

Afirmou também que não procede a alegação extraída da sentença 
monocrática de que houve fatos econômicos fictícios, uma vez que o saldo inicial foi 
devidamente lançado e demonstrado no Balancete Patrimonial, conforme consta dos 
autos. Finalizou pedindo a improcedência do lançamento fiscal. 

 
Em julgamento pela Quarta Câmara, realizado no dia 21.10.2015, por 

proposição do relator, converteu-se o julgamento em diligência junto ao GEPRO a fim de 
intimar o sujeito passivo, com prazo de trinta dias, para apresentar documentação 
comprobatória de existência de saldo bancário em 31.12.2006. 

 
O Sujeito Passivo foi intimado na pessoa de seu advogado 

constituído nos autos, o qual peticionou às fls. 99/100, manifestando a impossibilidade de 
atender à determinação contida na Resolução nº 90/2015 (fl.96), em razão do tempo 
transcorrido de mais de 09 anos do fato gerador, que impede a obtenção junto à instituição 
bancária de saldo de conta corrente da WORLD DIGITAL. Ademais, o saldo inicial de 



 

2007 foi devidamente lançado e demonstrado em Balancete Patrimonial de 2006, além de 
constar na Declaração do Imposto de Renda e na escrituração contábil dos livros diário e 
razão, que são suficientes como prova. Ratificou os pedidos constantes do Recurso 
Voluntário.  

 
É o relatório. 
 

 
VOTO 

 
 
Início a redação deste voto reportando-me ao reiterado pedido de 

acolhimento da alegação de decadência formulado pelo patrono do sujeito passivo, por 
não vislumbrar possibilidade legal para seu deferimento, por se tratar este lançamento de 
reautuação do auto de infração nº 4011204764642, anulado em decorrência de 
apresentação posterior à sua lavratura dos livros contábeis pela autuada, recomeçando o 
prazo decadencial para a Fazenda Pública Estadual proceder ao novo lançamento em 08 
de maio de 2013, nos termos do inciso II do artigo 182 do Decreto 4.852/97 – RCTE, que 
dispõe: 

   
“Art. 182. O direito de a Fazenda Pública Estadual constituir o crédito 
tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: 
I - ...................................................................................................................; 
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por 
vício formal, o lançamento anteriormente efetuado. 
 
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se 
definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em 
que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, 
ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao 
lançamento.” 

 
A Fazenda Pública, como sujeito ativo na relação tributária, tem o 

direito de constituir o crédito tributário dentro dos prazos estipulados nos incisos I e II do 
artigo 173 do CTN, absorvido pelo artigo 182 do CTE, supratranscrito. Da interpretação 
destes dispositivos legais e da própria doutrina da decadência, não constituído o crédito 
nos prazos fixados ocorre a caducidade do direito ao lançamento por absoluta inércia do 
ente tributante, o que não se verifica neste lançamento. Se não, vejamos os 
acontecimentos que nortearam a inicial: 

 
O fato gerador do ICMS, no presente processo, refere-se ao 

exercício de 2007. Assim, a contagem do prazo para a decadência inicial começa a partir 
de 1° de janeiro de 2008, por ser ele o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o 
lançamento poderia ter sido efetuado, sendo eficaz o lançamento efetuado até 31 de 
dezembro de 2012. 

 
Compulsando os autos, verifico que o lançamento original foi 

anulado em 08 de maio de 2013, quando recomeçou o prazo para a reautuação, que 
ocorreu em 06 de março de 2014. Portanto, este novo lançamento cumpriu o disposto no 
inciso II do artigo 182, acima transcrito, antes de ter ocorrido a alegada decadência. 

 
Destarte, neste limite de análise, a conclusão torna-se pacífica. Para 

os fatos geradores ocorridos no exercício de 2007, a Fazenda Pública teria até o dia 31 de 
dezembro de 2012 para formalizar a constituição do crédito tributário, sendo que o auto de 



 

infração original foi lavrado antes deste decurso de prazo, sendo anulado posteriormente 
em 08 de maio de 2013, recomeçando nesta data o novo prazo para a reautuação, a qual 
foi perpetrada em 06 de março de 2014. Portanto, bem antes de transcorrido o novo prazo 
decadencial. 

Quanto ao mérito, tem-se que o suporte da constituição do presente 
crédito tributário é o resultado do confronto do suprimento indevido nas contas 
representativas do disponível, na forma de incremento da conta Caixa causado pelo  
transporte a maior de saldo em 31.12.2006, no valor de R$ 1.495.000,00  (um milhão, 
quatrocentos e noventa  e cinco mil reais), conforme saldo escritural existente na página 
001 do livro razão (fl. 14), com a  importância de apenas R$ 96.418,00 (noventa e seis mil, 
quatrocentos e dezoito reais) declarado à Receita Federal, consoante Declaração do 
Imposto de Renda ano calendário 2006 da autuada (fl. 33).  

Deste confronto, a fiscalização concluiu que houve omissão no 
registro de saída de mercadorias tributadas e, consequentemente, a falta do cumprimento 
da obrigação tributária principal. Diante desta constatação, a autoridade fazendária 
formalizou o lançamento com o qual o sujeito passivo não concorda, mas não contradiz o 
feito fiscal com elementos probatórios suficientes para ilidir a acusação ensejadora do 
lançamento. 

Em que pese a discordância do sujeito passivo, as alegações por ele 
apresentadas, tentando reverter o posicionamento fiscal, não contribuíram para o êxito de 
suas pretensões, mesmo quando lhe foi oportunizado trazer prova do saldo bancário 
existente em 31 de dezembro de 2006.  

Assim, por considerar que a peça recursal apresentada pelo sujeito 
passivo veio desguarnecida de elementos probatórios suficientes para descaracterizar a 
acusação fiscal, após rejeitar a preliminar de decadência arguida pelo sujeito passivo, no 
mérito, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento para considerar procedente o 
auto de infração, mantendo a Sentença recorrida. 

 
 

 
 

Sala das sessões, em 12 de fevereiro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Auditoria da conta fornecedores (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01188/16 
 
Relator: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: ICMS. Auditoria da Conta Fornecedores. Omissão de 
Registro de operações de saída de mercadoria tributada, 
caracterizada pela existência de saldo credor fictício da conta 
"Créditos de Fornecedores" no Balanço Patrimonial. Revisão do 
lançamento. Procedência parcial. Decisão unânime. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 12 de novembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de 
infração sobre a base de cálculo de R$ 69.360,54 (sessenta e nove mil, trezentos e 
sessenta reais e cinquenta e quatro centavos), cujo ICMS a recolher é de R$ 11.791,29 
(onze mil, setecentos e noventa e um reais e vinte e nove centavos). Participaram do 
julgamento os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, Lidilone Polizeli Bento e 
Masayuki Missao. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal é de que o sujeito passivo omitiu o registro de 
operações de saída de mercadorias, em operação tributada, no exercício de 2012, no 
valor de R$ 15.619.973,84, caracterizado por existência de saldo credor fictício da conta 
"Créditos de Fornecedores" no Balanço Patrimonial de 31/12/2012, escriturado em 
montante superior aos títulos de crédito respectivos, quitados em exercício posterior, 
conforme se apurou na elaboração da Auditoria da conta Fornecedores do período 
fiscalizado.  

   
A autoridade lançadora indicou como infringida as disposições dos 

artigos 25, §1º, II; e 64, da lei n.º 11.651/91, combinado com o artigo 141, do Decreto n.º 
4.852/97. Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, VII, "I", §9º, I, da lei n.º 
11.651/91, com redação da lei n.º 16.241/08. 

  
O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: 

Detalhamento do Crédito Tributário, Auditoria da Conta Fornecedores, Notificação Fiscal, 
Balanço Patrimonial, Intimação, Procuração, Cópia do Registro Geral, Consulta por Auto, 
Consulta Detalhada do Contribuinte Pessoa Jurídica, Termo de Vista, DARE 5.1, 
Procuração e Cópia de Documentos Pessoais. 

  
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação ao auto de infração, tendo sido lavrado o Termo de Revelia (fl.34). 
  
Novamente intimado para pagar a quantia exigida ou apresentar 

Impugnação em Segunda Instância, o sujeito passivo atravessa peça impugnatória 
(fls.40/44), na qual refuta a existência de saldo credor fictício na Conta FORNECEDORES 
do Balanço Patrimonial de 31/12/2012, porquanto junta a estes autos cópias de 2.074 
duplicatas emitidas no ano de 2012, com vencimento previsto para o ano de 2013 - no 
valor total de R$ 15.619.982,87- com o intuito de afastar a presunção relativa utilizada pela 



 

autoridade fiscal. Junta também planilhas analíticas das duplicatas que dão suporte ao 
balanço emitido em 31/12/20121 e cópia do Livro Razão.   

 
Além disso, caso os julgadores desta Câmara entendam necessário, 

a Impugnante se compromete a apresentar as vias originais das duplicatas, inclusive 
durante a sessão de julgamento, para que se ateste a autenticidade das cópias.   

 
Ao final, requer a improcedência do lançamento.  
 
O sujeito passivo anexou ao recurso os seguintes documentos: 

Procuração, Cópia do Registro de Ordem do Advogado, Substabelecimento, Cópia do 
Registro de Ordem do Advogado, 76ªAlteração Contratual, Planilhas de Duplicatas 
Referente Saldo de Fornecedor Autuado, Cópia das Duplicatas Pagas em Ordem 
Alfabética 2012/2013 e Livro Razão Fornecedores Ref. Duplicatas Pagas em 2013. 

 
Resolução n.º 033/2015, da I CJUL deste CONSELHO converte o 

julgamento em diligência, encaminhando o processo à Gerência Especial de Auditoria da 
Superintendência da Receita, para que auditor fiscal estranho a lide se manifeste sobre as 
alegações do contribuinte, acerca da inexistência do saldo credor fictício, mencionado no 
auto de infração, tendo em vista toda a documentação e cópia de livros juntados ao 
processo.  

 
O trabalho revisional encontra-se detalhado às fls. 1457 a 1459, e, 

em conclusão, o revisor informa que restou uma diferença de saldo não comprovado de 
R$ 69.360,54 (sessenta e nove mil trezentos e sessenta reais e cinquenta e quatro 
centavos). 

 
Intimado para conhecer da revisão, o sujeito passivo quedou-se 

inerte. 
 
Relatados, passo ao voto. 
 
 

V O T O 
 
Cuida-se de julgamento de impugnação em face de acusação de 

crédito fictício, por omissão de registro de operação de saída de mercadoria, no  qual o 
sujeito passivo apresenta, em sua defesa, a alegação de que o autuante presumiu que 
não haveria títulos de crédito para acobertar as operações de crédito realizadas. Para 
tanto, juntou aos autos cópias 2.074 duplicatas emitidas no ano de 2012, com vencimento 
previsto para o ano de 2013 - no valor total de R$ 15.619.982,87- com o intuito de afastar 
a presunção relativa utilizada pela autoridade fiscal. Junta também planilhas analíticas das 
duplicatas que dão suporte ao balanço emitido em 31/12/20121 e cópia do Livro Razão.  

 
Quanto ao mérito, os fatos da causa subsumem-se perfeitamente à 

legislação de regência (artigo 25, § 1.º, II, da lei n.º 11.651/91 – CTE -GO), permitindo-nos 
presumir que o saldo credor fictício existente no balanço patrimonial do final do exercício 
refere-se a saída de mercadoria tributada sem emissão de documentação fiscal. Verbis: 

Art. 25. A base de cálculo do imposto será arbitrada pela autoridade fiscal, 
podendo o sujeito passivo contraditá-la no correspondente processo 
administrativo tributário, sempre que, alternativa ou cumulativamente: 

                                       (...) 



 

§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 

                                      (...) 

II - ao saldo credor fictício ou em montante superior ao comprovado, em sua 
escrita contábil; 

 
Especificamente neste lançamento, o trabalho revisional concluiu 

pela existência de saldo credor fictício na Conta Fornecedores em montante bem menor 
que o detectado pela autoridade fiscal lançadora, ou seja, restou uma diferença de saldo 
não comprovado de R$ 69.360,54 (sessenta e nove mil trezentos e sessenta reais e 
cinquenta e quatro centavos), que é a base de cálculo sobre a qual incidirá a alíquota de 
17 % (dezessete por cento), resultando no valor originário de ICMS a recolher de R$ 
11.791,29 (onze mil setecentos e noventa e um reais e vinte nove centavos).           

  
Assim, conheço da impugnação, dou-lhe parcial provimento para 

considerar, no que sou acompanhado por todos os meus pares, procedente em parte o 
auto de infração no valor do ICMS de R$ 11.791,29 (onze mil setecentos e noventa e 
um reais e vinte nove centavos).           

 
 

 
 

Sala das sessões, em 02 de agosto de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Auditoria da conta fornecedores (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01189/16 
 
Relator: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: ICMS. Auditoria da Conta Fornecedores. Omissão de 
Registro de operações de saída de mercadoria tributada, 
caracterizada pela existência de saldo credor fictício da conta 
"Créditos de Fornecedores" no Balanço Patrimonial. Revisão do 
lançamento. Procedência parcial. Decisão unânime. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 12 de novembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de 
infração sobre a base de cálculo de R$ 144.510,40 (cento e quarenta e quatro mil, 
quinhentos e dez reais e quarenta centavos), cujo ICMS a recolher é de R$ 24.566,77 
(vinte e quatro mil, quinhentos e sessenta e seis reais e setenta e sete centavos). 
Participaram do julgamento os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, Lidilone 
Polizeli Bento e Masayuki Missao. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal é de que o sujeito passivo omitiu o registro de 
operações de saída de mercadorias, em operação tributada, no exercício de 2013, no 
valor de R$ 14.438.446,35, caracterizado por existência de saldo credor fictício da conta 
"Créditos de Fornecedores" no Balanço Patrimonial de 31/12/2013, escriturado em 
montante superior aos títulos de crédito respectivos, quitados em exercício posterior, 
conforme se apurou na elaboração da Auditoria da conta Fornecedores do período 
fiscalizado.  

   
A autoridade lançadora indicou como infringida as disposições dos 

artigos 25, §1º, II; e 64, da lei n.º 11.651/91, combinado com o artigo 141, do Decreto n.º 
4.852/97. Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, VII, "I", §9º, I, da lei n.º 
11.651/91, com redação da lei n.º 16.241/08. 

  
O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: 

Detalhamento do Crédito Tributário, Auditoria da Conta Fornecedores, Notificação Fiscal, 
Balanço Patrimonial, Intimação, Procuração, Cópia do Registro Geral, Consulta por Auto, 
Consulta Detalhada do Contribuinte Pessoa Jurídica, Termo de Vista, DARE 5.1, 
Procuração e Cópia de Documentos Pessoais. 

  
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação ao auto de infração, tendo sido lavrado o Termo de Revelia (fl.41). 
  
Novamente intimado para pagar a quantia exigida ou apresentar 

Impugnação em Segunda Instância, o sujeito passivo atravessa peça impugnatória 
(fls.47/51), na qual refuta a existência de saldo credor fictício na Conta FORNECEDORES 
do Balanço Patrimonial de 31/12/2013, porquanto junta a estes autos cópias de 2.097 
duplicatas emitidas no ano de 2013, com vencimento previsto para o ano de 2014 - no 
valor total de R$ 14.439.036,75 - com o intuito de afastar a presunção relativa utilizada 



 

pela autoridade fiscal. Junta também planilhas analíticas das duplicatas que dão suporte 
ao balanço emitido em 31/12/2013 e cópia do Livro Razão.   

 
Além disso, caso os julgadores desta Câmara entendam necessário, 

a Impugnante se compromete a apresentar as vias originais das duplicatas, inclusive 
durante a sessão de julgamento, para que se ateste a autenticidade das cópias.   

 
Ao final, requer a improcedência do lançamento.  
 
O sujeito passivo anexou ao recurso os seguintes documentos: 

Procuração, Cópia do Registro de Ordem do Advogado, Substabelecimento, Cópia do 
Registro de Ordem do Advogado, 76.ª Alteração Contratual, Planilhas de Duplicatas 
Referente Saldo de Fornecedor Autuado, Cópia das Duplicatas Pagas em Ordem 
Alfabética 2013/2014 e Livro Razão Fornecedores Ref. Duplicatas Pagas em 2014. 

 
Resolução n.º 034/2015 (fls.1817/1818), da I CJUL deste 

CONSELHO converte o julgamento em diligência, encaminhando o processo à Gerência 
Especial de Auditoria da Superintendência da Receita, para que auditor fiscal estranho a 
lide se manifeste sobre as alegações do contribuinte, acerca da inexistência do saldo 
credor fictício, mencionado no auto de infração, tendo em vista toda a documentação e 
cópia de livros juntados ao processo.  

 
O trabalho revisional encontra-se detalhado às fls. 1820 a 1822, e, 

em conclusão, o revisor informa que restou uma diferença de saldo não comprovado de 
R$ 144.510,40 (cento e quarenta e quatro mil quinhentos e dez reais e quarenta 
centavos). 

 
Intimado para conhecer da revisão, o sujeito passivo quedou-se 

inerte. 
 
Relatados, passo ao voto. 
 

 
V O T O 

 
Cuida-se de julgamento de impugnação em face de acusação de 

crédito fictício, por omissão de registro de operação de saída de mercadoria, no qual o 
sujeito passivo apresenta, em sua defesa, a alegação de que o autuante presumiu que 
não haveria títulos de crédito para acobertar as operações de crédito realizadas. Para 
tanto, junta a estes autos cópias de 2.097 duplicatas emitidas no ano de 2013, com 
vencimento previsto para o ano de 2014 - no valor total de R$ 14.439.036,75 - com o 
intuito de afastar a presunção relativa utilizada pela autoridade fiscal. Junta também 
planilhas analíticas das duplicatas que dão suporte ao balanço emitido em 31/12/2013 e 
cópia do Livro Razão.   

 
Quanto ao mérito, os fatos da causa subsumem-se perfeitamente à 

legislação de regência (artigo 25, § 1.º, II, da lei n.º 11.651/91 – CTE -GO), permitindo-nos 
presumir que o saldo credor fictício existente no balanço patrimonial do final do exercício 
refere-se a saída de mercadoria tributada sem emissão de documentação fiscal. Verbis: 

Art. 25. A base de cálculo do imposto será arbitrada pela autoridade fiscal, 
podendo o sujeito passivo contraditá-la no correspondente processo 
administrativo tributário, sempre que, alternativa ou cumulativamente: 



 

                                       (...) 

§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 

                                      (...) 

II - ao saldo credor fictício ou em montante superior ao comprovado, em sua 
escrita contábil; 

 
Especificamente neste lançamento, o trabalho revisional concluiu 

pela existência de saldo credor fictício na Conta Fornecedores em montante bem menor 
que o detectado pela autoridade fiscal lançadora, ou seja, restou uma diferença de saldo 
não comprovado de R$ 144.510,40 (cento e quarenta e quatro mil quinhentos e dez reais 
e quarenta centavos), que é a base de cálculo sobre a qual incidirá a alíquota de 17% 
(dezessete por cento), resultando no valor originário de ICMS a recolher de R$ 24.566,77 
(vinte quatro mil quinhentos e sessenta e seis reais e setenta e sete centavos).           

  
Assim, conheço da impugnação, dou-lhe parcial provimento para 

considerar, no que sou acompanhado por todos os meus pares, procedente em parte o 
auto de infração no valor do ICMS de R$ 24.566,77 (vinte quatro mil quinhentos e 
sessenta e seis reais e setenta e sete centavos).           

 
 

 
 

Sala das sessões, em 02 de agosto de 2016. 
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Matéria: Auditoria da conta fornecedores (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01990/16 
 
Relator: Conselheiro Antônio Martins da Silva 
 

 
EMENTA: EMENTA. PROCESSUAL. Preliminar. Nulidade do 
lançamento. Insegurança na determinação da infração e 
cerceamento do direito de defesa. Rejeitadas. Exclusão do 
solidário da lide. Rejeitada. ICMS. Obrigação Principal. Omissão 
de saída de mercadoria tributada. Saldo fictício na conta 
Fornecedores. Procedente. 
 
1. A falta de comprovação de vício formal na elaboração dos 
trabalhos de fiscalização e de ofensa ao princípio do 
contraditório e da ampla defesa, impõe a rejeição das 
preliminares de nulidade do lançamento por insegurança na 
determinação da infração e de cerceamento do direito de defesa; 
 
2. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham 
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal, com o contribuinte, os acionistas 
controladores, os diretores, gerentes, administradores ou 
representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou 
prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis (Lei nº 11.651/91, art. 
45, XII); 
 
3. O saldo credor fictício ou em montante superior ao 
efetivamente comprovado na conta FORNECEDORES, detectado 
em procedimento fiscal, é considerado, presumidamente, 
decorrente de operação tributada não registrada (Lei nº 
11.651/91, art. 25, § 1º, II), impondo, dessa forma, a declaração 
de procedência do lançamento. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 15 de dezembro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos,  rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por 
insegurança na determinação da infração e a segunda, por cerceamento do direito de 
defesa. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso voluntário, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração. E, também, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de exclusão 
do solidário da lide, EDIVALDO GOMES DA SILVA, arguida pela autuada. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Antônio Martins da Silva, Valdir Mendonça Alves, Marlene 
Maria da Silva Ruguê Bernardes, José Pereira D'abadia e José Luiz Rosa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada pelo fisco no presente processo é no sentido 
de que a empresa autuada omitiu saídas de mercadorias tributadas, no período de 
01/01/11 a 31/12/11, no valor indicado no campo próprio do auto de infração, 



 

caracterizado pela existência de saldo credor escriturado em montante superior ao 
apurado na conta fornecedores, no final do exercício fiscalizado, ficando, em 
consequência, sujeita ao pagamento do ICMS omitido, mais as cominações legais. 

 
Foram indicados como infringidos o art. 25, § 1º, inciso II e art. 64, da 

Lei nº 11.651/91, c/c o art. 141 do Decreto nº 4.852/97 e proposta a penalidade prevista no 
art. 71, inciso VII, alínea “I”, c/c o § 9ª, inciso I, da Lei nº 11.651/91. 

 
Foi indicado como solidário nos termos do art. 45, inciso XII, da Lei nº 

11.651/91 o sócio administrador EDIVALDO GOMES DA SILVA. 
 
O lançamento foi instruído com o demonstrativo da auditoria da conta 

fornecedores de fls. 09 a 13, bem como com a mídia eletrônica de fls. 07, contendo a 
Escrituração Contábil Digital da empresa autuada. 

 
Na Nota Explicativa de fls. 04 a 05, os autores do procedimento 

detalharam os procedimentos adotados na elaboração da auditoria, informando, inclusive, 
que diante da recusa da empresa autuada em apresentar a comprovação documental 
relativa ao saldo da conta fornecedores existente na sua escrituração contábil no final do 
exercício fiscalizado, notificaram alguns fornecedores para apresentarem o saldo de 
duplicatas a receber, conforme comprovam os documentos de fls. 18 a 141. 

 
Intimada para pagamento da quantia exigida ou apresentação de 

impugnação, a empresa autuada compareceu ao processo por meio da peça de fls. 151 a 
174, alegando insegurança na determinação da infração, ilegitimidade passiva do sujeito 
passivo solidário e improcedência do lançamento. 

  
Por meio da sentença de fls., o julgador singular rejeitou as questões 

preliminares e considerou procedente o lançamento. 
 
Inconformada a empresa autuada interpôs o recurso voluntário, 

objeto presente julgamento, alegando, resumidamente, o seguinte: 
 
1 – Que não foi previamente notificada para explicar e justificar os 

lançamentos contábeis; 
 
2 – Que foi utilizada de forma indevida a denominada “pauta fiscal”; 
 
3 – Que não foram observados os débitos e créditos escriturais, 

malferindo, dessa forma, o princípio da não-cumulatividade; 
  
4 – Que não forma observadas as alíquotas de cada produto por ela 

comercializados; 
 
5 – Que a multa aplicada é confiscatória; 
 
6 – Que a inclusão do sujeito passivo solidário foi feita ao arrepio do 

art. 135, do Código Tributário Nacional; 
Ao final pediu que fosse declarada a nulidade do auto de infração. 
 
É o relatório. 
 
 



 

V O T O 
 

 
Preliminarmente os autores do procedimento, expediram a 

Notificação Fiscal, de fls. 14, solicitando da empresa autuada a apresentação de 
documentos comprobatórios do saldo da conta Fornecedores no final dos exercícios de 
2011 e 2012, constante do Balanço Patrimonial, porém, não foram atendidos, conforme 
comprova o Termo de Não Atendimento de Notificação, de fls. 16.   

 
Diante da recusa da empresa autuada em prestar os esclarecimentos 

solicitados, os autores do procedimento expediram notificação fiscal endereçada aos 
principais fornecedores, solicitando que os mesmos informassem o saldo de duplicatas a 
receber da empresa autuada no final dos exercícios de 2011 e 2012.  

 
Com base nas respostas das empresas fornecedoras da empresa 

autuada, indicando o valor real das duplicatas a receber ou a inexistência de créditos 
naquela data, os autores do procedimento utilizaram-se da ferramenta denominada   
Auditoria da Conta Fornecedores, prevista no Roteiro 7, do Manual de Auditoria e 
Procedimentos Fiscais adotado pela Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás, que tem 
por finalidade principal verificar a existência de saldos irreais na conta fornecedores, 
presumivelmente originados de omissão de vendas, mais especificamente a ocorrência de 
passivo fictício decorrente de obrigações já pagas ou cuja exigibilidade não seja 
comprovada pela empresa, ou de passivo oculto, por meio do confronto do saldo da conta 
com o saldo resultante do levantamento da sua real movimentação no exercício analisado.  

 
Da análise da auditoria realizada, extrai-se que o formulário 

Análise/Conclusão, de fls. 09, revela que no dia 31/12/11 no Balanço Patrimonial 
levantado pela autuada na sua escrita contábil a conta FORNECEDORES apresentava um 
saldo no valor de R$ 2.170.110,86 (dois milhões, cento e setenta mil, cento e dez reais e 
oitenta e seis centavos), enquanto o formulário denominado Relação das Duplicatas a 
Pagar naquela data, elaborado pelos autores do procedimento com base nos documentos 
apresentados indicava um saldo de apenas R$ 35.620,52 (trinta e cinco mil seiscentos e 
vinte reais e cinquenta e dois centavos), revelando, dessa forma, um SALDO FICTÍCIO na 
referida conta no valor de R$ 2.134.490,34 (dois milhões, cento e trinta e quatro mil, 
quatrocentos e noventa reais e trinta e quatro centavos), presumidamente decorrente de 
operação de circulação de mercadoria não registrada, nos termos do art. 25, § 1º, inciso II, 
da Lei nº 11.651/91. Vejamos: 

 

“Art. 25 [...] 

[..] 

§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não registrada, o 
valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 

[...] 

II - ao saldo credor fictício ou em montante superior ao comprovado, em sua escrita 
contábil;” 
 

 
Ato contínuo, procederam a análise do exercício de 2012, utilizando 

a mesma metodologia, tendo sido constatado no Balanço Patrimonial que no último dia 
daquele exercício a conta FORNECEDORES apresentava um saldo credor no valor de R$ 
2.694.816,05 (dois milhões, seiscentos e noventa e quatro mil, oitocentos e dezesseis 
reais e cinco centavos), sendo que o saldo credor efetivamente comprovado pelas 



 

duplicatas a pagar era de apenas R$ 71.064,88 (setenta e um mil, sessenta e quatro reais 
e oitenta e oito centavos), revelando, dessa forma, um SALDO FICTÍCIO na referida conta 
no valor de R$ 2.623.751,17 (dois milhões, seiscentos e vinte e três mil, setecentos e 
cinquenta e um reais e dezessete centavos), conforme demonstrativo Análise/Conclusão, 
de fls. 09.   

 
Deduzindo o saldo credor fictício revelado no final do exercício de 

2011 do saldo credor fictício revelado no final do exercício de 2012 (R$ 2.623.751,17 – R$ 
2.134.49034), chegou-se ao valor da omissão de saída no exercício de 2012 na 
importância de R$ 489.260,83 (quatrocentos e oitenta e nove mil, duzentos e sessenta 
reais e oitenta e três centavos), conforme demonstrativo Análise/Conclusão de fls. 09.    

 
Em cumprimento ao disposto no § 2º, do art. 25, da Lei nº 11.651/91, 

os autores do procedimento elaboraram as planilhas denominadas Proporção de 
Mercadorias Tributadas e Cálculos da Alíquota Média, de fls. 10 a 12 e, ato contínuo, 
lavraram os seguintes autos de infração: 

 
AI EXERCÍCIO B. CÁLCULO ICMS M.FORMAL 

4011401859700 2011             R$ 1.951.137,62    R$ 200.967,17  

4011401856515 2011             R$    183.352,72  R$45.838,18 (Quitado) 

4011401859883 2012             R$    448.554,33    R$   43.330,35  

4011401859964 2012             R$      40.706,50  R$10.176,62 (Quitado) 

              R$ 2.623.751,17    R$ 244.297,52 R$ 56.014,80 

 
No recurso voluntário objeto do presente julgamento, a empresa 

autuada não contesta os valores dos autos de infração acima mencionados, tendo, 
inclusive promovido a quitação dos Processos nº 4011401856515 e 401140185964, 
relativos a multa formal, demonstrando, de forma incontestável, a sua concordância com o 
resultado das auditorias, eis que os valores das omissões de saídas de mercadorias 
tributadas, foram encontrados por meio da aplicação da proporcionalidade prevista no § 
2º, do art. 25, da Lei nº 11.651/91.  

 
A alegação da empresa autuada no sentido de que não foi notificada 

previamente para explicar ou justificar os lançamentos contábeis, não faz o mínimo 
sentido, tendo em vista, que antes da elaboração da auditoria e, consequentemente, da 
lavratura dos autos de infração, embora não sendo obrigatório, os autores do 
procedimento expediram a notificação de fls. 14, solicitando a apresentação da 
documentação comprobatória da existência do saldo da conta Fornecedores. 

 
Outra alegação completamente desarrazoada é a relativa a utilização 

da “pauta fiscal”, que somente teria sentido na Auditoria Específica de Mercadorias que, 
como o próprio nome indica, objetiva verificar a ocorrência de omissão de entrada ou 
saída de mercadoria por espécie, valorando-as pelo custo médio, ou pela aplicação do 
preço de pauta. 

 
O imposto incidente sobre a omissão de saída de mercadorias 

constada por meio da auditoria do movimento financeiro é lançado como débito de ofício, 
assim, não há falar em consideração dos créditos escriturais da autuada, situação 
impossível de ocorrer, tendo em vista que a ação fiscal que constatou a omissão de saída 
nos exercícios de 2011 e 2012, foi realizada no ano de 2014. 

 
O princípio do não-confisco é de natureza constitucional, assim, a 

análise da alegação do caráter confiscatório da multa, implicaria em analisar a 
constitucionalidade do art. 71, inciso VII, alínea “i”, da Lei nº 11.651/91, situação vedada 



 

pelo § 4º, do art. 6º, da Lei nº 16.469/09 que regula o Processo Administrativo Tributário 
que assera que no âmbito do Conselho Administrativo Tributário não pode haver decisões 
que impliquem apreciação ou declaração de inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato 
normativo expedido pela Administração Tributária. 

 
Assim, rejeito as preliminares de nulidade do lançamento por 

insegurança na determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa.  
 
O pedido de exclusão do solidário da lide, esbarra no art. 45, inciso 

XII, da Lei nº 11.651/91 que assevera o seguinte: 
 

“Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação que 
constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente: 

[...] 

XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou 
prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão de que 
forem responsáveis;” 

 

 No caso vertente, não há como negar que a não contabilização do 
pagamento de duplicatas ou a contabilização de nota fiscal relativa a compra à vista, como 
compra a prazo, embora seja ato do contador da empresa, são situações que jamais serão 
efetivadas sem a participação ou conhecimento do administrador que, inclusive, assinou o 
Balanço Patrimonial do final do exercício onde constava o SALDO FICTÍCIO da conta 
FORNECEDORES.  

 
Assim, rejeito a preliminar de exclusão do solidário da lide. 
 
Em relação ao mérito, propriamente dito, como já dissemos 

anteriormente não há contestação por parte da autuada que, inclusive, efetuou o 
pagamento dos dois processos relativos a multa formal decorrente das omissões de 
saídas de mercadorias não tributadas, demonstrando, de forma inequívoca, a sua 
concordância com o resultado da auditoria.  

 
À conta do exposto, conheço do recurso voluntário, nego-lhe 

provimento, para rejeitar as preliminares de nulidade do lançamento por insegurança na 
determinação da infração e cerceamento do direito de defesa, bem como o pedido de 
exclusão do solidário da lide e, quanto ao mérito, conformar a decisão singular que 
considerou procedente o lançamento.  

 
 

 
 

Sala das sessões, em 19 de dezembro de 2016. 
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Matéria: Auditoria da conta fornecedores (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01991/16 
 
Relator: Conselheiro Antônio Martins da Silva 
 

 
EMENTA: EMENTA. PROCESSUAL. Preliminar. Nulidade do 
lançamento. Insegurança na determinação da infração e 
cerceamento do direito de defesa. Rejeitadas. Exclusão do 
solidário da lide. Rejeitada. ICMS. Obrigação Principal. Omissão 
de saída de mercadoria tributada. Saldo fictício na conta 
Fornecedores. Procedente. 
 
1. A falta de comprovação de vício formal na elaboração dos 
trabalhos de fiscalização e de ofensa ao princípio do 
contraditório e da ampla defesa, impõe a rejeição das 
preliminares de nulidade do lançamento por insegurança na 
determinação da infração e de cerceamento do direito de defesa; 
 
2. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham 
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal, com o contribuinte, os acionistas 
controladores, os diretores, gerentes, administradores ou 
representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou 
prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis (Lei nº 11.651/91, art. 
45, XII); 
 
3. O saldo credor fictício ou em montante superior ao 
efetivamente comprovado na conta FORNECEDORES, detectado 
em procedimento fiscal, é considerado, presumidamente, 
decorrente de operação tributada não registrada (Lei nº 
11.651/91, art. 25, § 1º, II), impondo, dessa forma, a declaração 
de procedência do lançamento. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 15 de dezembro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos,  rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por 
insegurança na determinação da infração e a segunda, por cerceamento do direito de 
defesa. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso voluntário, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração. E, também, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de exclusão 
do solidário da lide, EDIVALDO GOMES DA SILVA, arguida pela autuada. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Antônio Martins da Silva, Valdir Mendonça Alves, Marlene 
Maria da Silva Ruguê Bernardes, José Pereira D'abadia e José Luiz Rosa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada pelo fisco no presente processo é no sentido 
de que a empresa autuada omitiu saídas de mercadorias tributadas, no período de 
01/01/11 a 31/12/11, no valor indicado no campo próprio do auto de infração, 



 

caracterizado pela existência de saldo credor escriturado em montante superior ao 
apurado na conta fornecedores, no final do exercício fiscalizado, ficando, em 
consequência, sujeita ao pagamento do ICMS omitido, mais as cominações legais. 

 
Foram indicados como infringidos o art. 25, § 1º, inciso II e art. 64, da 

Lei nº 11.651/91, c/c o art. 141 do Decreto nº 4.852/97 e proposta a penalidade prevista no 
art. 71, inciso VII, alínea “I”, c/c o § 9ª, inciso I, da Lei nº 11.651/91. 

 
Foi indicado como solidário nos termos do art. 45, inciso XII, da Lei nº 

11.651/91 o sócio administrador EDIVALDO GOMES DA SILVA. 
 
O lançamento foi instruído com o demonstrativo da auditoria da conta 

fornecedores de fls. 09 a 13, bem como com a mídia eletrônica de fls. 07, contendo a 
Escrituração Contábil Digital da empresa autuada. 

 
Na Nota Explicativa de fls. 04 a 05, os autores do procedimento 

detalharam os procedimentos adotados na elaboração da auditoria, informando, inclusive, 
que diante da recusa da empresa autuada em apresentar a comprovação documental 
relativa ao saldo da conta fornecedores existente na sua escrituração contábil no final do 
exercício fiscalizado, notificaram alguns fornecedores para apresentarem o saldo de 
duplicatas a receber, conforme comprovam os documentos de fls. 18 a 141. 

 
Intimada para pagamento da quantia exigida ou apresentação de 

impugnação, a empresa autuada compareceu ao processo por meio da peça de fls. 151 a 
174, alegando insegurança na determinação da infração, ilegitimidade passiva do sujeito 
passivo solidário e improcedência do lançamento. 

  
Por meio da sentença de fls., o julgador singular rejeitou as questões 

preliminares e considerou procedente o lançamento. 
 
Inconformada a empresa autuada interpôs o recurso voluntário, 

objeto presente julgamento, alegando, resumidamente, o seguinte: 
 
1 – Que não foi previamente notificada para explicar e justificar os 

lançamentos contábeis; 
 
2 – Que foi utilizada de forma indevida a denominada “pauta fiscal”; 
 
3 – Que não foram observados os débitos e créditos escriturais, 

malferindo, dessa forma, o princípio da não-cumulatividade; 
  
4 – Que não forma observadas as alíquotas de cada produto por ela 

comercializados; 
 
5 – Que a multa aplicada é confiscatória; 
 
6 – Que a inclusão do sujeito passivo solidário foi feita ao arrepio do 

art. 135, do Código Tributário Nacional; 
Ao final pediu que fosse declarada a nulidade do auto de infração. 
 
É o relatório. 
 
 



 

V O T O 
 

 
Preliminarmente os autores do procedimento, expediram a 

Notificação Fiscal, de fls. 14, solicitando da empresa autuada a apresentação de 
documentos comprobatórios do saldo da conta Fornecedores no final do exercícios de 
2011 e 2012, constante do Balanço Patrimonial, porém, não foram atendidos, conforme 
comprova o Termo de Não Atendimento de Notificação, de fls. 16.   

 
Diante da recusa da empresa autuada em prestar os esclarecimentos 

solicitados, os autores do procedimento expediram notificação fiscal endereçada aos 
principais fornecedores, solicitando que os mesmos informassem o saldo de duplicatas a 
receber da empresa autuada no final dos exercícios de 2011 e 2012.  

 
Com base nas respostas das empresas fornecedoras da empresa 

autuada, indicando o valor real das duplicatas a receber ou a inexistência de créditos 
naquela data, os autores do procedimento utilizaram-se da ferramenta denominada   
Auditoria da Conta Fornecedores, prevista no Roteiro 7, do Manual de Auditoria e 
Procedimentos Fiscais adotado pela Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás, que tem 
por finalidade principal verificar a existência de saldos irreais na conta fornecedores, 
presumivelmente originados de omissão de vendas, mais especificamente a ocorrência de 
passivo fictício decorrente de obrigações já pagas ou cuja exigibilidade não seja 
comprovada pela empresa, ou de passivo oculto, por meio do confronto do saldo da conta 
com o saldo resultante do levantamento da sua real movimentação no exercício analisado.  

 
Da análise da auditoria realizada, extrai-se que o formulário 

Análise/Conclusão, de fls. 09, revela que no dia 31/12/11 no Balanço Patrimonial 
levantado pela autuada na sua escrita contábil a conta FORNECEDORES apresentava um 
saldo no valor de R$ 2.170.110,86 (dois milhões, cento e setenta mil, cento e dez reais e 
oitenta e seis centavos), enquanto o formulário denominado Relação das Duplicatas a 
Pagar naquela data, elaborado pelos autores do procedimento com base nos documentos 
apresentados indicava um saldo de apenas R$ 35.620,52 (trinta e cinco mil seiscentos e 
vinte reais e cinquenta e dois centavos), revelando, dessa forma, um SALDO FICTÍCIO na 
referida conta no valor de R$ 2.134.490,34 (dois milhões, cento e trinta e quatro mil, 
quatrocentos e noventa reais e trinta e quatro centavos), presumidamente decorrente de 
operação de circulação de mercadoria não registrada, nos termos do art. 25, § 1º, inciso II, 
da Lei nº 11.651/91. Vejamos: 

 

“Art. 25 [...] 

[..] 

§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não registrada, o 
valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 

[...] 

II - ao saldo credor fictício ou em montante superior ao comprovado, em sua escrita 
contábil;” 
 

 
Ato contínuo, procederam a análise do exercício de 2012, utilizando 

a mesma metodologia, tendo sido constatado no Balanço Patrimonial que no último dia 
daquele exercício a conta FORNECEDORES apresentava um saldo credor no valor de R$ 
2.694.816,05 (dois milhões, seiscentos e noventa e quatro mil, oitocentos e dezesseis 
reais e cinco centavos), sendo que o saldo credor efetivamente comprovado pelas 



 

duplicatas a pagar era de apenas R$ 71.064,88 (setenta e um mil, sessenta e quatro reais 
e oitenta e oito centavos), revelando, dessa forma, um SALDO FICTÍCIO na referida conta 
no valor de R$ 2.623.751,17 (dois milhões, seiscentos e vinte e três mil, setecentos e 
cinquenta e um reais e dezessete centavos), conforme demonstrativo Análise/Conclusão, 
de fls. 09.   

 
Deduzindo o saldo credor fictício revelado no final do exercício de 

2011 do saldo credor fictício revelado no final do exercício de 2012 (R$ 2.623.751,17 – R$ 
2.134.49034), chegou-se ao valor da omissão de saída no exercício de 2012 na 
importância de R$ 489.260,83 (quatrocentos e oitenta e nove mil, duzentos e sessenta 
reais e oitenta e três centavos), conforme demonstrativo Análise/Conclusão de fls. 09.    

 
Em cumprimento ao disposto no § 2º, do art. 25, da Lei nº 11.651/91, 

os autores do procedimento elaboraram as planilhas denominadas Proporção de 
Mercadorias Tributadas e Cálculos da Alíquota Média, de fls. 10 a 12 e, ato contínuo, 
lavraram os seguintes autos de infração: 

 
AI EXERCÍCIO B. CÁLCULO ICMS M.FORMAL 

4011401859700 2011             R$ 1.951.137,62    R$ 200.967,17  

4011401856515 2011             R$    183.352,72  R$45.838,18 (Quitado) 

4011401859883 2012             R$    448.554,33    R$   43.330,35  

4011401859964 2012             R$      40.706,50  R$10.176,62 (Quitado) 

              R$ 2.623.751,17    R$ 244.297,52 R$ 56.014,80 

 
No recurso voluntário objeto do presente julgamento, a empresa 

autuada não contesta os valores dos autos de infração acima mencionados, tendo, 
inclusive promovido a quitação dos Processos nº 4011401856515 e 401140185964, 
relativos a multa formal, demonstrando, de forma incontestável, a sua concordância com o 
resultado das auditorias, eis que os valores das omissões de saídas de mercadorias 
tributadas, foram encontrados por meio da aplicação da proporcionalidade prevista no § 
2º, do art. 25, da Lei nº 11.651/91.  

 
A alegação da empresa autuada no sentido de que não foi notificada 

previamente para explicar ou justificar os lançamentos contábeis, não faz o mínimo 
sentido, tendo em vista, que antes da elaboração da auditoria e, consequentemente, da 
lavratura dos autos de infração, embora não sendo obrigatório, os autores do 
procedimento expediram a notificação de fls. 14, solicitando a apresentação da 
documentação comprobatória da existência do saldo da conta Fornecedores. 

 
Outra alegação completamente desarrazoada é a relativa a utilização 

da “pauta fiscal”, que somente teria sentido na Auditoria Específica de Mercadorias que, 
como o próprio nome indica, objetiva verificar a ocorrência de omissão de entrada ou 
saída de mercadoria por espécie, valorando-as pelo custo médio, ou pela aplicação do 
preço de pauta. 

 
O imposto incidente sobre a omissão de saída de mercadorias 

constada por meio da auditoria do movimento financeiro é lançado como débito de ofício, 
assim, não há falar em consideração dos créditos escriturais da autuada, situação 
impossível de ocorrer, tendo em vista que a ação fiscal que constatou a omissão de saída 
nos exercícios de 2011 e 2012, foi realizada no ano de 2014. 

 
O princípio do não-confisco é de natureza constitucional, assim, a 

análise da alegação do caráter confiscatório da multa, implicaria em analisar a 
constitucionalidade do art. 71, inciso VII, alínea “i”, da Lei nº 11.651/91, situação vedada 



 

pelo § 4º, do art. 6º, da Lei nº 16.469/09 que regula o Processo Administrativo Tributário 
que assera que no âmbito do Conselho Administrativo Tributário não pode haver decisões 
que impliquem apreciação ou declaração de inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato 
normativo expedido pela Administração Tributária. 

 
Assim, rejeito as preliminares de nulidade do lançamento por 

insegurança na determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa.  
 
O pedido de exclusão do solidário da lide, esbarra no art. 45, inciso 

XII, da Lei nº 11.651/91 que assevera o seguinte: 
 

“Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação que 
constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente: 

[...] 

XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou 
prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão de que 
forem responsáveis;” 

 

 No caso vertente, não há como negar que a não contabilização do 
pagamento de duplicatas ou a contabilização de nota fiscal relativa a compra à vista, como 
compra a prazo, embora seja ato do contador da empresa, são situações que jamais serão 
efetivadas sem a participação ou conhecimento do administrador que, inclusive, assinou o 
Balanço Patrimonial do final do exercício onde constava o SALDO FICTÍCIO da conta 
FORNECEDORES.  

 
Assim, rejeito a preliminar de exclusão do solidário da lide. 
 
Em relação ao mérito, propriamente dito, como já dissemos 

anteriormente não há contestação por parte da autuada que, inclusive, efetuou o 
pagamento dos dois processos relativos a multa formal decorrente das omissões de 
saídas de mercadorias não tributadas, demonstrando, de forma inequívoca, a sua 
concordância com o resultado da auditoria.  

 
À conta do exposto, conheço do recurso voluntário, nego-lhe 

provimento, para rejeitar as preliminares de nulidade do lançamento por insegurança na 
determinação da infração e cerceamento do direito de defesa, bem como o pedido de 
exclusão do solidário da lide e, quanto ao mérito, conformar a decisão singular que 
considerou procedente o lançamento.  

 
 

 
 

Sala das sessões, em 19 de dezembro de 2016. 
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Matéria: Auditoria das saídas registradas e do documento emitido (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00075/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Masayuki Missao 
 

 
EMENTA: Processual. Pedido de diligência. Reejeitado. 
Preliminares. Insegurança na determinação da infração e 
cerceamento do direito de defesa. Rejeitadas. Exclusão dos 
solidários da lide. Acolhida. ICMS. Obrigação principal. Omissão 
do imposto. Registro em livro próprio de parte da documentação 
fiscal de mercadorias circuladas em valor inferior aos 
constantes na documentação fiscal. Procedência. 
 
1. A não apresentação, pelo contribuinte, de elementos com 
consistente relevância capazes de provocar a modificação do 
procedimento fiscal que motivou a formalização do lançamento, 
é impeditiva da alteração da pretensão fazendária; 
 
2. Inocorrendo nos autos quaisquer das hipóteses de nulidade 
previstas no artigo 20 da Lei nº 16.464/09, mister se faz rejeitar a 
preliminar de nulidade argüida pelo sujeito passivo; 
 
3. Os sócios, os gerentes, os administradores, os presidentes, 
etc que não tenham agido com excesso de poderes, ou infração 
de contrato social ou estatutos, ou concorrido pela prática de 
ilícito tributário, nos termos da Súmula do Superior Tribunal 
Justiça, não poder ser sujeitos passivos solidários da lide. 
 
4. Provado nos autos que o sujeito passivo registrou no livro 
Registro de Saídas, na Escrituração Fiscal Digital, o ICMS de 
parte das notas fiscais emitidas no período de ocorrência do 
fato gerador, em valores inferiores aos constantes dos 
documentos fiscais, procedente é o auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 05 de outubro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência formulado pelos sujeitos passivos. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Márcio Nogueira Pedra, Masayuki Missao e Alcedino Gomes Barbosa. Por 
unanimidade de votos, rejeitar as preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pelos 
sujeitos passivos, por insegurança na determinação da infração e por cerceamento do 
direito de defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Márcio Nogueira Pedra, 
Masayuki Missao e Alcedino Gomes Barbosa. Por maioria de votos, acolher as preliminar 
de exclusão dos solidários da lide, arguida por eles mesmos. Foram vencedores os 
Conselheiros Masayuki Missao e Alcedino Gomes Barbosa. Vencido o Conselheiro Márcio 
Nogueira Pedra. Quanto ao mérito, também por votação unânime,conhecer do recurso, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Márcio Nogueira Pedra, 
Masayuki Missao e Alcedino Gomes Barbosa. Nos termos do caput do art. 25 do 
Regimento Interno do CAT, o julgamento foi realizado com ausência de um Representante 
do Fisco, face impedimento do Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida para julgar o 
presente processo. 



 

 
R E L A T Ó R I O 

 
Consta dos presentes autos que o sujeito passivo registrou no livro 

Registro de Saídas em sua Escrituração Fiscal Digital, o ICMS de parte das notas fiscais 
emitidas no período de 01/01/2011 a 31/12/2011, em valores inferiores aos constantes dos 
documentos fiscais, conforme apurado pela Auditoria Comparativa das Saídas 
Registradas com o Documentário Emitido, demonstrativos e documentos em anexo. Em 
consequência, deverá pagar a diferença de imposto na importância de R$2.290.122,54, 
juntamente com os acréscimos legais. 

 
Foram citados como dispositivos legais infringidos o art. 64 da Lei nº 

11.651/91 - CTE c/c art. 316, IV, "c", do Decreto nº 4.852/97 – RCTE. 
 
Proposta a penalidade tipificada no art. 71, III, "e", da Lei nº 

11.651/91 - CTE com a redação conferida pela Lei nº15.505/05 
Fazem parte da instrução processual de acusação: 
  
O Anexo Estruturado – Descritivo Complementar da Ocorrência (fls. 

04) que relata que foram gravados em mídia CD, em duas vias, os seguintes relatórios: 1) 
ASRDE – auditoria das saídas registradas com o documentário emitido – demonstrativo 
que compara os valores totais por mês, dos documentos fiscais emitidos com os registros 
efetuados nos livros fiscais, pelo contribuinte; 2) Relação dos documentos fiscais emitidos 
(nf-e), constando o respectivo Código Chave de Acesso das NF-e; 

 
Juntou-se, ainda, cópia de documentação que comprova a 

responsabilidade solidária das pessoas de Nadim Gibrail Hanna e Nabil Gibrail Hanna 
(filhos do sócio-gerente), especialmente a Procuração de fls. 156/157 em que a outorgante 
Embalo Embalagens Lógicas Ltda., por seu sócio gerente – Gibrail Elias Michail Hanna, 
outorga poderes para ambos os procuradores "gerir e administrar os negócios da 
outorgante..podendo comprar e vender mercadorias...etc." 

 
Intimados na forma legal, todos os sujeitos passivos autuado e 

solidários comparecem ao feito e argumentam o seguinte: 
 
a) pelo sujeito passivo autuado – Embalo Embalagens Lógicas Ltda. 

– que a maioria das empresas instaladas no DAIA possui os benefícios do Produzir, 
enquanto que a impugnante tentou de todas as formas habilitar-se ao Produzir e não 
conseguiu nem recebeu explicações ou informações sobre o modo de obter tal incentivo, 
passando, então a recolher o imposto na forma preconizada para as demais empresas 
industriais sediadas no DAIA; também alega que o autuante não fez a separação entre 
operações internas e interestaduais deixando de conceder o crédito outorgado de 2% 
relativo às transações interestaduais;  

 
b) pelo sujeito passivo solidário - Gibrail Elias Mikhail Hanna – ratifica 

as alegações do sujeito passivo autuado e pede sua exclusão do polo passivo; 
 
c) pelos sujeitos passivos solidários - Nabil Gibrail Hanna e Nadim 

Gibrail Hanna – afirmam não serem sócios e nem vinculados à empresa Embalo 
Embalagens Lógicas Ltda. Pedem nulidade e improcedência e suas exclusão do polo 
passivo 

 



 

Às fls. 245 os autos foram convertidos em diligência para que o 
autuante manifestasse sobre a utilização do alegado crédito outorgado de 2%, sendo que 
o mesmo afirma às fls. 246/247 que o sujeito passivo deve registrar o crédito outorgado no 
campo próprio do livro Registro de Apuração do ICMS (Outros créditos). 

 
Intimados para manifestar sobre o resultado da diligência, os 

autuados e solidários pedem que auditor fiscal estranho à lide proceda nova revisão, pois 
o fiscal autuante não atendeu o pedido dos julgadores 

 
Em sentença de fls. 270 e seguintes, o julgador singular  não acolhe 

as razões da defesa e julga procedente o auto de infração. 
 
Os sujeitos passivos comparecem agora em instância cameral e 

apresentam recurso voluntário, conforme fls. 282 e seguintes para arguir a preliminar de 
nulidade da peça básica por insegurança na determinação da infração, confundindo-se 
com a própria análise de mérito, afirmando que se trata de incidência de ISS e não de 
ICMS, conforme lista de serviços da Lei Complementar nº 116/03, e jurisprudência do STJ 
e STF.  

 
Que a diferença exigida pela fiscalização é indevida, pois não incide 

o ICMS, mas sim o ISS, de competência dos municípios, pois se trata de PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS EM MATERIAL PLÁSTICO, COM 
IMPRESSÃO DE INVÓLUCROS PERSONALIZADOS E FORNECIMENTO DE 
MERCADORIA ACABADA, pertinente ao item 13.5 da lista de serviços da Lei 
Complementar nº 116/03 ("prestação de serviço de composição gráfica personalizada, sob 
encomenda" – cita jurisprudência do STJ de  Diário da Justiça 20/08/2013.  

 
Aduzem, ainda, que a multa imposta apresenta caráter confiscatório 

(120%), postulando sua redução para 20%. Reafirmam o tratamento desigual e 
inconstitucional que vem recebendo, pois não consegue, e nem recebe explicações ou 
informações, sobre o modo de obter o benefício fiscal do PRODUZIR, passando a pagar o 
imposto com tal incentivo financeiro, conforme outras empresas do DAIA. Reafirma que a 
fiscalização não considerou o direito ao crédito outorgado de 2% nas saídas 
interestaduais.  

 
Pedem que se decrete a nulidade ou improcedência do auto de 

infração, bem como sua exclusão da dos solidários, afirmando, especialmente, que 
realmente existe procuração para que os solidários filhos de sócio gerente dirijam a 
empresa, porém tal fato ocorre somente quando o pai sócio proprietário afasta-se por 
motivo de doença ou viagem. 

 
Por fim, registre-se oportunamente, que após o julgamento nesta 

Câmara, a Gerência de Recuperação de Créditos da Secretaria da Fazenda do Estado de 
Goiás, trouxe aos autos a informação, acompanhada de cópia de decisão judicial e 
orientação da Procuradoria Geral do Estado, de que o crédito tributário relativo ao 
presente feito não pode ser objeto de inscrição em dívida ativa e de cobrança, conforme 
documentos de fls. 331/342. 

 
 

V O T O 
 
 



 

Passo a decidir e acompanhado da unanimidade do voto de meus 
pares, devo rejeitar o pedido de diligência formulado pelos sujeitos passivos, por 
considerar que o feito em tela encontra-se em perfeitas condições para sua apreciação.  

 
De fato, ainda na fase monocrática, verifico que o douto julgador 

singular, com o fito de esclarecer, e em observância ao Princípio da Verdade Material, (fls. 
460) e do Despacho nº 1655/2014-CJUL, determinou que em face das alegações 
passivas, que fosse apurada a real natureza das atividades do sujeito passivo e que a 
autoridade fiscal encarregada, se manifestasse conclusivamente acerca destas questões.  

 
Ao compulsar os autos, observo que às fls. 461/465 o revisor 

concluiu que as operações do contribuinte, ora motivo da presente acusação, estão 
incluídas nas hipóteses de incidência do ICMS. Ante o exposto, considero que o pedido de 
diligência ora em tela não é factível pois não há mais dúvidas quanto ao tipo de negócio 
promovido pela empresa.  

 
No mesmo diapasão, concluí não haver neste processo quaisquer 

das hipóteses de nulidade previstas na legislação, motivo pelo qual devo rejeitar, pelo 
mesmo quórum, as preliminares de nulidade da peça básica por insegurança na 
determinação da infração e cerceamento do direito de defesa. De fato, conforme consta do 
documento de fls. 468 e seguintes, o sujeito passivo fora notificado da mesma, o que deita 
por terra o aludido cerceamento do direito de defesa.      

 

Quanto à hipótese de nulidade plasmada pelo Art. 20, inciso  III, IV 
do Regimento, de que o feito está eivado de vício por insegurança na determinação da 
infração e, não tendo o sujeito passivo trazido aos autos provas de suas alegações, 
porquanto não foi conhecido, e mais, o fato de grande parte das mercadorias serem 
destinadas a consumidores finais e por não serem passíveis de transferir créditos ou 
recirculação, como alega, não retira as mesmas da seara das hipóteses de incidência 
de ICMS para desaguarem no leito do ISSQN, ou seja, não foi descaracterizada a 
incidência do ICMS. Visto que contra fatos não há argumentos, ante o exposto, devo 
rejeitar ambas as preliminares. 
 

Por oportuno, transcrevo abaixo, as hipóteses previstas pelo Manual 
de Defesa Fiscal Mínima no Processo Administrativo Tributário, para a admissibilidade as 
citadas preliminares de nulidade, “in verbis”: 

 
8.4.3. – NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA 
Esta  nulidade  evidencia-se  no  processo  pela  existência  de  atos  
ou  omissões  ou procedimentos  defeituosos,  que  prejudicam  ou  
impedem  o  exercício  do  amplo  direito  de defesa, como, por 
exemplo, as argüições seguintes: 
 
a)   a  apreensão  e  retenção  pela  autoridade  administrativa  dos  
documentos necessários à defesa do Contribuinte, ou a devolução 
dos documentos ao mesmo, após a intimação, suprimindo seu prazo 
processual para defesa, 
 
b)   os documentos do Contribuinte  foram apossados pela autoridade 
administrativa sem emissão do competente Termo de Apreensão, 
configurando posse ilícita, 
 
c)   a ausência na instrução processual de documento fiscal citado 
pelo autuante e que não consta dos arquivos do Contribuinte, 



 

 
d)   o  trancamento  de  estoques  sem  o  devido  acompanhamento  e  
assinatura  do Contribuinte, 
 
e)   o  arbitramento  de  lucro  sem  a  desclassificação  formal  da  
escrita  contábil,  se possuir, 
 
f)    informações divergentes de quebra técnica ou utilização de índice 
impreciso em levantamento específico, 
 
g)   falha na eleição do domicílio fiscal do Contribuinte no lançamento, 
inocorrendo a regular intimação, para pagar o débito ou defender-se, 
 
h)   falha na intimação postal, quando a correspondência for remetida 
para endereço incorreto, ou não servido pelos Correios, caso da zona 
rural, e devolvida sem a cientificação do destinatário, 
 
i)    falha na intimação por edital, se ocorreu anterior falha na 
intimação postal, 
 
j)    nulidade  do auto de infração, por estar destituído de 
demonstrativo que lhe deu origem, 
 
k)   a juntada aos autos, por parte da fiscalização, de novos 
documentos, aditivos ou revisão, sem que o Contribuinte tenha sido 
intimado para manifestar-se. 

 
8.4.4. – NULIDADE POR INSEGURANÇA NA DETERMINAÇÃO DA 
INFRAÇÃO 
Se for o caso, o Contribuinte poderá argüir a preliminar de nulidade 
por insegurança na determinação da infração, se constatar que: 
 
a)   a descrição do fato no lançamento não mantém coerência com os 
demonstrativos ou documentos anexados pelo autuante, 
 
b)   a descrição do fato no lançamento não mantém coerência com a 
fundamentação legal da suposta infração, 
 
c)   ocorreram  divergências  de  valores  entre  os  levantamentos  
integrantes  do lançamento, ou destes com o auto de infração, 
 
d)   o  lançamento  foi  instruído  com  levantamento  incompleto,  que  
não  confirma  a suposta infração objeto da autuação, 
 
e)   há insegurança quanto à denominação do produto, ou quanto ao 
agrupamento de produtos diversos, no levantamento específico, 

 
Assim, não tendo ocorrido nenhuma das hipóteses referidas, mister 

se faz rejeitar as aludidas preliminares. 

 
Quanto a arguição relativa a inconstitucionalidade da penalidade 

aplicada, não cabe a este Conselho manifestar-se (§ 4º do art. 6º da Lei Estadual nº 
16.469/09), porém devo argumentar que o dispositivo objurgado já foi adequado à 
situação pleiteada, plasmada então pelo Art. 71, inciso III, “a” do CTE, o qual 
transcrevemos abaixo “in verbis”: 

Art. 71. Omissis. 



 

III - de 100% (cem por cento): (Redação conferida pela Lei nº 17.917 - 
vigência: 01.01.13) 

a) do valor do imposto, pela prática de qualquer outra infração que 
resulte na falta de seu pagamento, para a qual não haja previsão 
específica da multa aplicável; 

b) do valor consignado no documento de arrecadação, pela sua 
adulteração, vício ou falsificação; 

 
Quanto à preliminar de exclusão dos solidários, devo excluí-los da 

lide por não vislumbrar nos autos quaisquer evidências materiais de que tenham agido 
com dolo, fraude, má fé ou simulação, e no mesmo diapasão não tendo praticado atos 
com excesso de poderes ou em prejuízo à sociedade, à lei, ou a terceiros, previstos na 
legislação,  pelos quais possam ser responsabilizados, não é lícito que permaneçam na 
atual condição, motivos pelos quais não devem mais integrar o polo passivo da lide como 
solidários. 

 
Quanto ao mérito, tal qual o julgador singular considero que o feito 

deve prosperar. De fato, ao compulsar os autos verifico que o sujeito passivo nada traz 
aos autos que possa desconstituir os trabalhos de auditoria realizados pelo fisco, 
circunscrevendo sua defesa a inteligente argumentação jurídica, o que não mitiga e nem 
extingue a pretensão fiscal inicial.  
 

Dessarte, voto acompanhado da maioria de meus pares para acolher 
a preliminar de exclusão dos solidários do polo passivo da lide, bem como no mérito, por 
unanimidade conheço do recurso, nego-lhe provimento para ratificar a decisão singular 
que considerou procedente o auto de infração.  

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 04 de fevereiro de 2016. 
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Matéria: Auditoria das saídas registradas e do documento emitido (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00361/16 
 
Relator: Conselheiro Masayuki Missao 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de exclusão do sujeito passivo 
solidário da lide. Acolhimento. Nulidade do auto de infração. 
Cerceamento do direito de defesa e insegurança na 
determinação da infração. Rejeição. ICMS. Obrigação principal. 
Omissão na consignação nos registros fiscais de saídas da 
Escrituração Fiscal Digital de notas fiscais em operações 
tributadas. Procedência. 
 
1.Os sócios, os gerentes, os administradores, os presidentes, 
etc que não tenham agido com excesso de poderes, ou infração 
de contrato social ou estatutos, ou concorrido pela prática de 
ilícito tributário, nos termos da Súmula do Superior Tribunal 
Justiça, não poder ser sujeitos passivos solidários da lide; 
 
2. Inocorrendo nos autos quaisquer das hipóteses de nulidade 
previstas no artigo 20 da Lei nº 16.464/09, mister se faz rejeitar 
as preliminares de nulidade argüidas pelo sujeito passivo; 
 
3. Provado nos autos que o sujeito passivo deixou de consignar 
nos registros fiscais de saídas da Escrituração Fiscal Digital – 
EFD notas fiscais de saídas de mercadorias em operações 
tributadas, procedente é o auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 04 de janeiro de 2016, decidiu, por maioria de votos, acolher a preliminar 
de exclusão do solidário da lide, arguida pelo sujeito passivo. Foram vencedores os 
Conselheiros Masayuki Missao, Edson Abrão da Silva e Carlos Andrade Silveira. Vencidos 
os Conselheiros Márcio Nogueira Pedra e Victor Augusto de Faria Morato. Por 
unanimidade de votos, rejeitar as preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela 
autuada, sendo a primeira, por  cerceamento do direito de defesa, a segunda, por 
insegurança na determinação da infração. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Masayuki Missao, Edson Abrão da Silva, Márcio Nogueira Pedra, Carlos Andrade Silveira 
e Victor Augusto de Faria Morato. Quanto ao mérito, também por votação unânime, 
conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Masayuki Missao, Edson Abrão da Silva, Márcio Nogueira Pedra, Carlos Andrade Silveira 
e Victor Augusto de Faria Morato. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo deixou de consignar 
nos registros fiscais de entradas da Escrituração Fiscal Digital – EFD, relativa ao período 
de julho de 2011 a dezembro de 2012, as notas fiscais de saídas em operações tributadas 
constantes da Relação de Documentos Fiscais Emitidos anexa, as quais perfazem o valor 
comercial R$ 267.854,90.  

 



 

Em consequência, deverá pagar o imposto destacado nos 
documentos fiscais, na importância de R$ 28.338,59, juntamente com a penalidade e os 
acréscimos legais, conforme auditoria, relação dos documentos fiscais omitidos, cópia os 
relatórios dos registros fiscais e saídas constantes da EFD apresentada relativa aos anos 
de 2011 e 2012, demonstrativos e demais documentos anexos.  

 
A autoridade lançadora indicou como infringida as disposições dos 

artigos, 64 do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) combinado com os 
artigos 308, do Decreto 4852/97. Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, 
VII, "c", do CTE, com redação da Lei nº 16241/2008. 

 
O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: anexo 

estruturado "fls. 03 e 06, consulta "fls. 07", dados bancários "fls. 08 e 09", auditoria das 
saídas registradas "fls. 10 a 40". 

 
Mauro Martins e Sérgio Luiz de Aquino foram nomeados solidários 

(fls. 5/6) 
 
Cientificadas, as partes comparecem aos autos para impugnar o auto 

de infração conjuntamente. Argúem as preliminares de nulidade da peça básica por 
cerceamento do direito de defesa e insegurança na determinação da infração. 
Argumentam que não foram notificados para explicar os lançamentos. 

 
No mérito, argúem o caráter confiscatório da penalidade aplicada e 

para sustentar sua tese discorrem sobre o Princípio da Capacidade Contributiva; que sua 
capacidade contributiva será afetada caso venha a sofrer com o excesso de exação. 

 
Ao final, requerem a nulidade do feito, ou na impossibilidade, sua 

improcedência. 
 
O sujeito passivo anexou os seguintes documentos: cópia da 

procuração "fls. 60", CNPJ "fls. 61", cópia do contrato "fls. 62 a 67", cópia da carteira da 
ordem "fls. 68". 

 
O julgador singular manifesta-se nos autos para rejeitar as 

preliminares de nulidade por cerceamento do direito de defesa e insegurança na 
determinação da infração. Argumenta que os fatos descritos na exordial subsumem-se à 
norma tributária infringida, à penalidade aplicada bem como as provas colacionadas aos 
autos pela Fazenda Pública. 

 
No mérito, considera que o auto de infração é procedente pois não 

foram juntados ao feito documentos ou provas incontestes para contrapor-se à acusação 
fiscal, que baseou-se na documentação fiscal emitida e não cancelada, com repercussão 
em operações posteriores, cujos registros de saída em seus livros fiscais não tiveram 
comprovação no contencioso. 

 
Quanto ao caráter confiscatório da penalidade aplicada, deixa de 

manifestar-se pois tal é vedado pelo art. 6º, § 4º da Lei nº 16.469/09. 
 
Ao final, conhece da impugnação, nega-lhe provimento para 

considerar procedente o auto de infração.    
  



 

Cientificadas, as partes interpõem conjuntamente recurso voluntário. 
De proêmio reiteram as preliminares de nulidade da peça básica por insegurança na 
determinação da infração e cerceamento do direito de defesa. Argumentam que a 
empresa sequer foi notificada a providenciar e explicar acerca de tais lançamentos, e que 
inexistem nos autos a comprovação de tais alegações. Para sustentar seus argumentos, 
citam julgados desta e de outras cortes.  

 
Em seguida, repisam o caráter confiscatório da multa aplicada. 

Argumentam que a cominação extrapola o valor do tributo devido; que há 
desproporcionalidade entre o que se deveria pagar a título de tributo e o que se paga pelo 
descumprimento deste dever – multa. Nesse sentido, invocam julgados de cortes 
superioras e aduzem que a proporção da penalidade é inconstitucional, pois fere o artigo 
150, inciso V, da Carta Magna. 

 
Obtemperam que na hipótese de considerar-se o levantamento do 

tributo como ato válido, a parte do auto de infração que impôs a incidência de multa, deve 
ser anulada, pois tem em si essência confiscatória, vez que ela se amolda em exatidão ao 
caso já julgado pela Suprema Casa, que declarou a inconstitucionalidade do dispositivo 
que impôs multa de mais de 100% sobre o valor da operação. 

 
Ainda no mérito, argumentam que o lançamento de ofício afronta o 

Princípio da Capacidade Contributiva por não observar, que caso o sujeito passivo venha 
a ter de cumprir a exação cominada terá comprometida sua capacidade contributiva. 

 
Noutro aspecto, apontam erros e omissões quanto a metodologia de 

cálculo dos juros cobrados; que a autoridade fiscal apenas indica o valor dos juros, sem 
contudo demonstrá-los. Que não aceitam tais encargos apenas porque o Estado impõe; 
que é direito do contribuinte saber como encontrar tais cominações, qual a taxa de juros 
empregada e a respectiva base de cálculo; que tal caracteriza cerceamento do direito de 
defesa e por isso necessária a caracterização da não contenciosidade.   

 
Arguem a preliminar de exclusão do sujeito passivo por considerar 

que inexistem provas de que tenha agido com excesso de poderes, infração à lei, contrato 
social ou estatutos, nos termos do artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional e, 
neste sentido, invocam julgados de corte superiora. 

 
Ao final, requerem a nulidade do feito em concomitância ou na 

impossibilidade, a reforma da decisão singular para considerá-lo improcedente em 
concomitância com a exclusão do solidário do polo passivo da lide.  

 
 

V O T O 
 
 
 
Consta do Auto de Infração que o sujeito passivo deixou de 

consignar nos registros de saídas da Escrituração Fiscal Digital - EFD, notas fiscais de 
saída no período de julho a novembro de 2011 e janeiro de 2012, ficando em decorrência, 
sujeito ao pagamento do ICMS destacado nos documentos fiscais acrescido das 
cominações legais.  

 
A comprovação da infração foi acompanhada da Auditoria das 

Saídas Registradas com o Documentário Emitido; Ordem de Conferência - Documentos 



 

Fiscais não Registrados, contendo a relação das notas fiscais não registradas; cópias dos 
registros fiscais dos documentos de saídas de mercadorias e prestação de serviços; cópia 
dos Registros Fiscais da Apuração do ICMS - Operações Próprias.  

 
Em decorrência foi infringido o art. 64 da Lei n° 11.651/91 em 

combinação com os artigos 88, § 1°, 111, 313 e 314, todos do Decreto n° 4.852/97, 
propondo-se a aplicação da penalidade prevista no art. 71, X, "a", § 9°, l, da Lei 11.651/91, 
com a nova redação da Lei n° 11.750/92.  

 
A EFD Escrituração Fiscal Digital é obrigatória para o:  Livro Registro 

de Entradas; Livro Registro de Saídas; Livro Registro de Inventário; Livro Registro de 
Apuração do IPI; Livro Registro de Apuração do ICMS; Documento Controle de Crédito de 
ICMS do Ativo Permanente - CIAP (CIAP: obrigatório a partir de 1º de janeiro de 2011)  
redação pelo Ajuste SINIEF 02/2010 – 26/03/2010 

 
Intimados o sujeito passivo principal e os solidários Mauro Martins e 

Sérgio Luiz de Aquino, comparecem aos autos apresentando suas impugnações, advindo 
a sentença monocrática, que inconformados, ora recorrem.  

 
Passo a julgar e de plano devo acolher, a preliminar de exclusão dos 

solidários Sérgio Luiz de Aquino e Mauro Martins, do polo passivo da lide, por considerar 
inexistirem provas de que tenham agido com dolo, má fé, fraude ou simulação ou ainda 
que tenham dado ensejo ao crédito tributário em tela. Tampouco praticaram atos com 
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, nos termos previstos 
no artigo 135, inciso III, do CTN. Por oportuno, transcrevo abaixo, o citado dispositivo, “in 
verbis”: 

 
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos 
correspondentes a obrigações tributárias resultantes d e atos 
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social 
ou estatutos: 
 
I - as pessoas referidas no artigo anterior; 
 
II - os mandatários, prepostos e empregados; 
 
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de 
direito privado. 

 
No mesmo diapasão, considero ainda que o sócio da pessoa jurídica 

não responde isoladamente pelo crédito tributário devido por esta. Tanto que a sentença 
do Superior Tribunal de Justiça, a qual me espelhei, sobre este sentido sumulou: 

 
1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento ao 
recurso especial da agravante. 
2. Os bens do sócio de uma pessoa jurídica comercial não respondem, 
em caráter solidário, por dívidas fiscais assumidas pela sociedade. A 
responsabilidade tributária imposta por sócio-gerente, administrador, 
diretor ou equivalente só se caracteriza quando há dissolução 
irregular da sociedade ou se comprova infração à lei praticada pelo 
dirigente. 
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou 
entendimento no sentido de que o simples inadimplemento não 
caracteriza infração legal. Inexistindo prova de que se tenha agido 
com excesso de poderes, ou infração de contrato social ou estatutos, 



 

não há falar-se em responsabilidade tributária de ex-sócio a esse título 
ou a título de infração legal, por meio de redirecionamento da 
execução fiscal. (STJ, 1ª T, AgRg no Resp 834404/RS, rel. Ministro 
José Delgado, DJ 31.08.2006,p.260). 

 
No caso em discussão, a Súmula do STJ resguarda a pessoa do 

sócio e somente nas situações aventadas é que estes poderão ser responsabilizados. Em 
face ao procedimento dos sócios, é pacífico que a sociedade não sofreu abalos de 
nenhuma ordem, tanto que a atividade mercantil continua operando de acordo com as 
regras da legislação tributária em vigor. 

 
Ante o exposto e acompanhado pelo voto da maioria de meus pares, 

devo acolher a preliminar de exclusão dos solidários Mauro Martins e Sérgio Luiz de 
Aquino, do polo passivo da lide, arguida pelas partes.   

 
Em seguida, rejeito as preliminares de nulidade da peça básica por 

cerceamento do direito de defesa e insegurança na determinação, ambas arguidas pelas 
partes por considerar ausentes as hipóteses de nulidade previstas no artigo 20 da Lei 
Estadual nº 16.469/09 e estar todo o feito em plena consonância com o disposto no artigo 
8º do mesmo Codex, abaixo transcrito, “ipsis litteris”: 

 
Art. 8º O crédito tributário decorrente de procedimento fiscal será 
objeto de lançamento que conterá, no mínimo: 
 
I - identificação do sujeito passivo; 
 
II - indicação do local, data e hora de sua lavratura; 
 
III - descrição do fato e indicação do período de sua ocorrência; 
 
IV - indicação do valor originário da obrigação e, quando for o caso, 
da base de cálculo, da alíquota e do valor da operação ou prestação; 
 
V - indicação da disposição legal infringida e da penalidade proposta; 
 
VI - indicação do prazo para pagamento ou apresentação de 
impugnação ou pedido de descaracterização; 
 
VII - nome e assinatura da autoridade lançadora, com a indicação do 
cargo ou função e número da matrícula funcional. 

 
Deveras, em relação ao cerceamento do direito de defesa, devo 

argumentar que foram assegurados aos Recorrentes o contraditório e o amplo exercício 
do direito de defesa. No mesmo diapasão, verifico inexistir a ocorrência de quaisquer dos 
requisitos previstos no Manual de Defesa Fiscal Mínima no Processo Administrativo 
Tributário que pudessem ter ensejado o aludido vício, tais como: 

 
a)   a  apreensão  e  retenção  pela  autoridade  administrativa  dos  
documentos necessários à defesa do Contribuinte, ou a devolução 
dos documentos ao mesmo, após a intimação, suprimindo seu prazo 
processual para defesa, 
b)   os documentos do Contribuinte  foram apossados pela autoridade 
administrativa sem emissão do competente Termo de Apreensão, 
configurando posse ilícita, 
c)   a ausência na instrução processual de documento fiscal citado 
pelo autuante e que não consta dos arquivos do Contribuinte, 



 

d)   o  trancamento  de  estoques  sem  o  devido  acompanhamento  e  
assinatura  do Contribuinte, 
e)   o  arbitramento  de  lucro  sem  a  desclassificação  formal  da  
escrita  contábil,  se possuir, 
f)    informações divergentes de quebra técnica ou utilização de índice 
impreciso em levantamento específico, 
g)   falha na eleição do domicílio fiscal do Contribuinte no lançamento, 
inocorrendo a regular intimação, para pagar o débito ou defender-se, 
h)   falha na intimação postal, quando a correspondência for remetida 
para endereço incorreto, ou não servido pelos Correios, caso da zona 
rural, e devolvida sem a cientificação do destinatário, 
i)    falha na intimação por edital, se ocorreu anterior falha na 
intimação postal,  
j)    nulidade  do auto de infração, por estar destituído de 
demonstrativo que lhe deu origem, 
k)   a juntada aos autos, por parte da fiscalização, de novos 
documentos, aditivos ou revisão, sem que o Contribuinte tenha sido 
intimado para manifestar-se.” 
 
Assim entendido, rejeito no mesmo diapasão a aludida preliminar de 

nulidade da peça básica por insegurança na determinação da infração, arguida pelas 
partes, por considerar que os fatos trazidos aos autos subsumem-se à norma tributária 
infringida e capitulada no auto de infração. Ademais, as provas colacionadas pela Fazenda 
Pública tais como os demonstrativos de fls. 09 a 40 e os documentos não contraditados 
pelo sujeito passivo, atestam de maneira inequívoca a prática da infração estampada na 
basilar. Ante o exposto e não estando presentes os requisitos que ensejariam a arguição 
do aludido vício tais como os que se seguem abaixo, a citada preliminar não deve 
subsistir: 

 
a)   a descrição do fato no lançamento não mantém coerência com os 
demonstrativos ou documentos anexados pelo autuante, 
b)   a descrição do fato no lançamento não mantém coerência com a 
fundamentação legal da suposta infração, 
c)   ocorreram  divergências  de  valores  entre  os  levantamentos  
integrantes  do lançamento, ou destes com o auto de infração, 
d)   o  lançamento  foi  instruído  com  levantamento  incompleto,  que  
não  confirma  a suposta infração objeto da autuação, 
e)   há insegurança quanto à denominação do produto, ou quanto ao 
agrupamento de produtos diversos, no levantamento específico,” 
 
 
No mérito, considero que o auto de infração deve prosperar. Com 

efeito, como se vê na sentença monocrática e descrito no Auto de Infração, a exigência do 
ICMS decorre da falta de registro de notas fiscais de saída em EFD Escrituração Fiscal 
Digital, entretanto o recurso apresentado pelos Sujeitos Passivos não enfrentou os 
elementos acusatórios, ou seja, deixou de prover argumentos ou elementos de prova que 
pudessem ilidir a pretensão fiscal na íntegra. 

 
Quanto à verificação de inconstitucionalidade de leis, decretos e 

Instruções Normativas, este Conselho está restrito às disposições do art. 6°, §4°, da Lei n. 
16.469/09, que vedam decisão que implique na apreciação ou declaração de 
inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato administrativo, in verbis: 

 
Art. 6º Compete ao Conselho Administrativo Tributário -CAT- apreciar: 
 
[...] 



 

 
 § 4º Não pode haver decisões que impliquem apreciação ou 
declaração de inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato normativo 
expedido pela Administração Tributária. 

 
Impende salientar que ao contrário do que argumenta o douto 

representante legal do sujeito passivo, tanto os valores individualizados da multa, dos 
juros e atualização monetária estão discriminados na intimação. Ademais os cálculos 
encontram supedâneo nos artigos 167, 168 e 171, todos do CTE bem como  os juros e a 
multa aplicados estão previstos em lei. 

 
Dessarte, rejeito as preliminares de nulidade da peça básica, 

arguidas pelo sujeito passivo, sendo a primeira por cerceamento do direito de defesa e, a 
segunda, por insegurança na determinação da infração. No mérito, pelo mesmo quórum, 
conheço do recurso, nego-lhe provimento para ratificar a decisão singular que considerou 
procedente o auto de infração.  

 
 
 

Sala das sessões, em 18 de março de 2016. 
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Matéria: Auditoria das saídas registradas e do documento emitido (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00367/16 
 
Redator do Voto: Conselheiro Masayuki Missao 

 
EMENTA: Processual. Nulidade do auto de infração. 
Cerceamento do direito de defesa e insegurança na 
determinação da infração. Rejeitadas. ICMS. Obrigação 
principal. Omissão de registro de documentação fiscal de saída 
em livro próprio. Procedência. 
 
1. Inocorrendo nos autos quaisquer das hipóteses de nulidade 
previstas no artigo 20 da Lei nº 16.464/09, mister se faz rejeitar 
as preliminares de nulidade arguidas pelo sujeito passivo; 
 
2. Provado nos autos que o sujeito passivo deixou de consignar 
no livro Registro de Saídas documentação fiscal relativa à saída 
de mercadorias tributadas, procedente é o auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 08 de janeiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por 
cerceamento do direito de defesa e, a segunda, por insegurança na determinação da 
infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Carlos Andrade Silveira, Victor 
Augusto de Faria Morato, Masayuki Missao, Edson Abrão da Silva e Márcio Nogueira 
Pedra. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer da impugnação, negar-
lhe provimento para considerar procedente o auto de infração. Participaram do julgamento 
os Conselheiros Carlos Andrade Silveira, Victor Augusto de Faria Morato, Masayuki 
Missao, Edson Abrão da Silva e Márcio Nogueira Pedra. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo deixou de promover a 
Escrituração Fiscal Digital de informações relativas às entradas e saídas de mercadorias, 
bem como dos serviços prestados e tomados, conforme documentos e demonstrativos em 
anexo. Em decorrência deve pagar o imposto acrescido das cominações legais. 

 
Tem-se como infringidos os dispositivos dos seguintes artigos: 57, I; 

64, §2°, da Lei 11.651/91, combinados com os arts. 67; 71, I; 356-C e 356-N do Decreto 
4.852/97 e IN 155/94-GSF. Propõe-se a penalidade contida no art. 71, III, "a', da Lei 
11.651/91 com redação da Lei 17.917/12. 

 
A autoridade lançadora instrui o auto de infração com os seguintes 

documentos: Anexos Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário, Notificação Fiscal, 
Recibo de Mensagem, Consulta Resumida do Contribuinte Pessoa Jurídica, Comparativo 
EFD X SARE, Apuração de Ofício do ICMS, Protocolo de Entrega da Mídia "fls.03 a 10". 

 
Após a decretação da revelia, o sujeito passivo comparece aos autos 

para impugnar o auto de infração em Segunda Instância (fls. 25/32). De proêmio, argui as 
preliminares de nulidade da peça básica por cerceamento do direito e insegurança na 
determinação da infração. 

 



 

Pondera que o levantamento fiscal está em descompasso com a 
descrição do fato gerador no lançamento; que a documentação fiscal autuada encontra-se 
lançada em seus respectivos livros fiscais. Salienta que os valores apresentados pelo 
Fisco não coincidem com os valores tidos como reais pela autuada; que o período 
apontado na peça inicial não condiz com o período no qual foi realizado o procedimento 
fiscal, o que que deixa o auto de infração eivado de vício processual.  

 
Volta à carga para assinalar que o valor do crédito tributário apurado 

no procedimento fiscal e a Apuração de ofício do ICMS, não mantêm coerência com a 
escrita fiscal do sujeito passivo, o que leva à insegurança na determinação da infração. 

 
Quanto ao cerceamento do direito de defesa, questiona a ausência 

do documento fiscal citado pelo fiscal na instrução processual, e que não consta dos 
arquivos do contribuinte em relação ao período citado; que está a ocorrer o arbitramento 
do crédito tributário sem a classificação formal da escrita fiscal e contábil do impugnante; 
que existem informações divergentes de quebra técnica ou utilização de índice impreciso 
em levantamento específico; que o feito está destituído do demonstrativo que deu a 
origem ao lançamento entre a descrição dos fatos e o levantamento do procedimento 
fiscal. 

 
Reforça a tese com o argumento de que os valores dos meses não 

mantêm coerência com os valores lançados na base de cálculo e com o levantamento 
realizado na apuração de ofício do ICMS, consoante demonstram o lançamento das notas 
fiscais no Livro de Registro de Entradas e Saídas e o de Apuração do ICMS, o que leva à 
insegurança na determinação da infração. Reitera que a descrição do fato gerador no 
lançamento não mantém coerência com os demonstrativos anexados pelo autuante como 
também a descrição do fato no lançamento também não corrobora com a fundamentação 
legal da suposta infração; que no caso em apreço a falta de escrituração da EFD no 
registro de entradas, saídas das notas fiscais não condiz com o fato de que a mesma não 
tenha sido registrada no livro próprio.    

 
No mérito, argumenta não ter praticado a infração estampada na 

basilar. Pondera que o simples fato de a impugnante ter deixado de promover a 
Escrituração Fiscal Digital não quer dizer que não sido lançadas e apuradas em livro 
próprio. Que os demonstrativos juntados pela fiscalização não atestam os fatos narrados 
na exordial. 

 
Obtempera que nos termos da lei, que ao auto de infração devem ser 

anexados demonstrativos de levantamentos ou quaisquer outros meios de prova que 
fundamentem o procedimento, com especial menção à auditoria do levantamento das 
notas fiscais e as cópias do livro do registro de entradas, saídas e apuração para 
comprovar a veracidade dos fatos da descrição do lançamento. 

 
Que carece de demonstração analítica que os demonstrativos em 

anexo aos autos foram baseados em supostas suposições que não são a realidade dos 
fatos dos períodos em comento, qual seja da descrição do lançamento no item 2 ou do 
procedimento fiscal e apuração de ofício do ICMS do período assinalado, o que deixa o 
lançamento confuso e confirma-se a inexistência de ligação comum entre o dispositivo 
legal tido com infringido e a penalidade proposta no auto de infração. Que o período de 
levantamento e os valores objeto de lançamento não pertencem ao sujeito passivo, 
consoante os documentos que se juntam aos autos tais como cópia do Livro de Registro 
de Entradas, Saídas e Apuração de ICMS. 

 



 

Enfatiza que para que houvesse a ratificação do lançamento, seria 
essencial que se explicitasse precisamente a demonstração analítica, concernente aos 
parâmetros, tanto na apuração dos livros fiscais e contábeis, através de auditoria 
específica, quanto a segurança na determinação do período apurado.  

 
Obtempera que a penalidade aplicada ao caso está equivocada pois 

foi pela falta de registro de documento relativa à entrada, aquisição, ou utilização de 
mercadorias, bens e serviços; que de acordo com os documentos juntados aos autos, 
verifica-se a ocorrência da insegurança na determinação da infração; que o agente 
autuante não soube dizer se o procedimento fiscal diz respeito ao exercício de 2013 ou se 
diz respeito ao ano fiscal de 2014; que são situações distintas até mesmo pelo período do 
procedimento fiscal, sendo que, ainda conforme cópias dos livros de Entradas, Saídas e 
Apuração do ICMS, os valores da apuração mensal não condizem com os valores de 
apuração realizadas pelo agente autuante, independente dos períodos de 2013 ou 2014. 

 
Assevera que os dados lançados pelo fiscal contém dados 

incorretos, o que pode levar a erro o sujeito passivo na sua pretensão de defesa, em razão 
da ausência na instrução processual de documento fiscal citado pelo autuante e que não 
consta dos arquivos do Contribuinte. Que o arbitramento da base de cálculo e a 
classificação da escrita fiscal por ofício são informações divergentes de quebra técnica e 
utilização de índice impreciso em levantamento específico. 

 
Continua a apontar erros e omissões e argumenta que no presente 

caso, que no fato gerador almejado na inicial consta que a Recorrente deixou de promover 
a EFD na versão dos livros de Registros de Entradas, Saídas e Apuração do ICMS, 
compreendido nos períodos de 01/04/2013 a 31/12/2013, porém no levantamento do 
procedimento fiscal foi auditado e apurado o ICMS no período de 01/05/2014 a 
31/12/2014. Que os períodos auditados não condizem com a descrição contida no fato 
gerador do lançamento do auto de infração, havendo, portanto, conflito com o período em 
que foi realizado o procedimento fiscal; que em decorrência não há como constatar o 
dispositivo legal infringido e a penalidade proposta; que ambos não condizem com os fatos 
narrados e o levantamento fiscal realizado, com base de cálculo e fato gerador fantasioso. 

 
Ao final, requer a nulidade do feito, ou na impossibilidade, sua 

improcedência. 
Acompanham a peça impugnatória os seguintes documentos: 

Procuração, Contrato Social, Documentos do Representante Legal, Documentos dos 
Procuradores, Cópia do Livro de Registro de Entradas, Saídas e Apuração do ICMS "fls.33 
a 298". 

 
É o Relatório. 
 

 
V O T O 

 
 
 
Passo a decidir e de plano devo rejeitar as preliminares de nulidade 

da peça básica, por cerceamento do direito de defesa e insegurança na determinação da 
infração, ambas arguidas pelo sujeito passivo.  

 
De fato, não obstante o agente do fisco tenha se equivocado no 

histórico do auto de infração, ao apontar como período de ocorrência do fato gerador o 



 

interstício compreendido entre 01/04/2013 e 31/12/2013, tal não se verifica nos 
documentos, nas provas e na mídia anexada aos autos. Nestes, aponta o ínclito agente 
atuante, a ocorrência dos fatos geradores deu-se nos meses de maio, junho, outubro, 
novembro e dezembro, todos do exercício de 2014. Ao compulsar os autos, verifico que 
estes períodos, em concomitância com os cálculos executados pelo fisco, na auditoria, 
estão absolutamente corretos.  

 
Ademais, mesmo diante do assinalado equívoco, observo que o 

sujeito passivo comparece aos autos para apresentar sua defesa, devidamente 
acompanhada das cópias dos livros fiscais relativas ao exercício fiscal do ano de 2014, 
comprovando que a falha de registro no histórico do auto de infração em nada obsta a sua 
defesa, o que deita por terra os aludidos vícios processuais invocados pela Recorrente. 

 
No mérito, considero que o feito deve prosperar. Com efeito, 

considero correto o levantamento fiscal que apurou a omissão no recolhimento do ICMS 
no valor de R$ 12.970,04 (doze mil e novecentos e setenta reais e quatro centavos).  

 
De outra parte, na peça defensória, o sujeito passivo nada traz aos 

autos que possa ilidir a pretensão fiscal na íntegra. Não contesta os cálculos e nem 
documentos  trazidos à colação pelo fisco, para convencer este colegiado de que não 
praticou a infração estampada na basilar.  Ante o exposto, considero que razão assiste à 
Fazenda Pública Estadual ao constituir o presente crédito tributário.  

 
Dessarte, devo rejeitar as preliminares de nulidade da peça básica, 

arguidas pelo sujeito passivo, por cerceamento do direito de defesa e insegurança na 
determinação da infração, e no mérito, pelo mesmo quórum, conheço da impugnação, 
nego-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração. 

 
 

 
 

Sala das sessões, em 18 de março de 2016. 
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Matéria: Auditoria das saídas registradas e do documento emitido (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00368/16 
 
Relatora: Conselheira Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Nota fiscal emitida e não 
registrada no livro próprio com consequente omissão do 
recolhimento do ICMS.  
 
 
PRELIMINAR.  Insegurança na determinação da infração 
 
Perfeitamente delineados a infração e o infrator, não há 
insegurança na determinação da infração. 
 
 
MÉRITO 
 
Nota fiscal de saída de mercadoria validamente emitida deve ser 
registrada no livro respectivo e recolhido o imposto. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 29 de fevereiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Marlene Maria da 
Silva Ruguê Bernardes, José Pereira D'abadia, Gilmar Rodrigues de Almeida, Washington 
Luis Freire de Oliveira e Alcedino Gomes Barbosa. Quanto ao mérito, também por votação 
unânime, conhecer da impugnação, negar-lhe provimento para considerar procedente o 
auto de infração.  Participaram do julgamento os Conselheiros Marlene Maria da Silva 
Ruguê Bernardes, José Pereira D'abadia, Gilmar Rodrigues de Almeida, Washington Luis 
Freire de Oliveira e Alcedino Gomes Barbosa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

 
A descrição do fato é de que o sujeito passivo deixou de 

consignar no livro registro de saída as notas fiscais relacionadas no demonstrativo anexo, 
referentes aos meses de janeiro a maio de 2011, conforme fotocópias de suas vias, por 
isso exigido o ICMS, multa e demais acréscimos legais. 

 
Trata-se de reautução referente ao processo 4 0111037 456 18. 
 
O sujeito passivo foi intimado em primeira instância mas não se 

manifestou, por isso lavrado o termo de revelia. 
 
Em impugnação é alegado que existem notas fiscais que trata 

de transferência para uma filial que nunca funcionou, logo a operação não ocorreu. 
Quando o contador verificou o problema já havia transcorrido o prazo para cancelamento. 
Reconhece que "não foi o mais correto” a busca da correção da falha, pois haveria de 
registrar a entrada na filial e proceder a emissão da transferência para a matriz. Em 
25/04/11, portanto espontaneamente, lavrou o fato no livro de ocorrência e mais, 



 

transferência entre empresas não tem incidência, segundo Súmula 166. Ressalta a 
necessidade de se conceder o crédito, em obediência ao princípio da não cumulatividade. 
Por último enumera erro da emissão de algumas notas fiscais, pois emitidas tendo como 
destinatário a própria empresa. Além disso, o CNPJ em algumas notas está com erro, 
devem ser canceladas e excluídas da exigência. Assim pede nulidade por insegurança na 
determinação da infração ou improcedência. 

Foi determinada diligência, via resolução 059/2015, fls. 392, 
com intuito de auditor verificar as alegações e prestar esclarecimentos que julgar 
necessários ao deslinde da questão. 

 
Após transcrever a legislação quanto ao cancelamento da nota 

fiscal manifesta no sentido de que o sujeito passivo não a cumpriu e nem trouxe prova 
contrária para contraditar a autuação, fazendo retornar os autos para prosseguimento de 
julgamento. 

 
Ao conhecer do resultado da diligência o impugnante tem a 

intervenção da autoridade fiscal absolutamente inútil, pois não manifestou sobre os 
documentos anexados aos autos e não fez auditoria específica diligência, a qual poderia 
esclarecer se houve a saída de mercadoria do estabelecimento sem nota fiscal. Observa 
que houve simples falha dos empregados da empresa. Reitera os termos da impugnação. 

 
 

V O T O 
 
 
O crédito tributário está devidamente formalizado, pois expostos 

com precisão os fundamentos do lançamento, estando devidamente identificados a 
infração e o infrator.  

 
Neste contexto, não há nulidade do ato de lançamento por 

insegurança na determinação da infração, observando que nem por diligência ocorreu 
qualquer alteração. 

 
A matéria alegada em preliminar, relativamente à concessão do 

crédito para efeito de compensação, na verdade é de mérito e com ele será apreciada. 
 
Rejeitada a preliminar arguida. 
 
Quanto ao mérito, com o reconhecimento inicial do impugnante 

de que realmente “deveria” ter feito o cancelamento da nota fiscal, na verdade demonstra 
sua fragilidade em controle de toda a operação, verificando o efetivo descumprimento da 
legislação tributária. 

 
Ao analisar as notas fiscais para transferência de mercadoria à 

filial, fls. 298 em diante, verifica-se devidamente emitidas, pois nelas indicando 
corretamente o destinatário, a descrição da mercadoria, valor e demais requisitos, portanto 
surtindo todos os efeitos legais. Considerando que a empresa destinatária encontrava-se 
com cadastro ativo e normal desde a data do cadastramento do Estado em 25/02/09 até 
22/01/15, corrobora a efetiva operação, pois somente a partir daí teve o cadastro 
suspenso por desaparecimento do endereço declarado, após culminado com a baixa em 
15/06/15. 

 



 

Se a nota fiscal foi indevidamente emitida, como afirma a 
empresa, o procedimento correto seria o cancelamento das notas fiscais junto ao Sistema 
da Receita Federal. Alega que perdeu o prazo para o cancelamento, mas que as notas 
fiscais não surtiram efeito, o procedimento seria, nos termos do art.. 141, § 1º, inciso IV do 
RCTE, emitir uma nota fiscal regularizando a emissão indevida, devendo mencionar a 
chave de acesso do documento fiscal emitido indevidamente e justificar a sua emissão no 
campo “DADOS ADICIONAIS”, mas a justificativa não seria de devolução de mercadoria. 

 
O próprio sujeito passivo ao reconhecer que não tomou 

nenhuma dessas providências e reconhecendo que poderia, ainda, ter registrado todas as 
notas fiscais na empresa destinatária e após procedido o retorno à matriz, medida que 
poderia ter tomado antes da ação fiscal, praticamente oferece o argumento do simples 
alegar que é mesmo que não alegar, sobretudo porque a fiscalização trabalha-se com 
nota fiscal para o controle da operação. 

 
Assim, não é bem o caso dos autos, mas é importante ressaltar 

que à luz da legislação tributária existem duas formas legais de se fazer devolução de 
mercadoria ao estabelecimento fornecedor, ambas previstas no art. 15, incisos I e II do NA 
138/90. Na primeira situação, quando o destinatário não for localizado ou a mercadoria for 
por este rejeitada, nessa circunstância dever ser relatada no verso do DANFE e, com esse 
mesmo documento fiscal a mercadoria deve ser transportada de volta ao estabelecimento 
remetente que, por sua vez, deverá emitir NF-e para reintegrar a mercadoria no estoque, 
mencionando no campo OBSERVAÇÕES desta, o número, a data de emissão e o valor da 
operação contidos na NF-e que acobertou o trânsito da mercadoria. A segunda é quando 
a devolução das mercadorias ocorre após seu recebimento pelo destinatário, o mesmo 
deve emitir nota fiscal em nome do remetente da mercadoria, nela fazendo constar, no 
campo OBSERVAÇÕES, o número, a série e a data do documento fiscal originário, 
declarando o motivo da devolução.  

 
Observa-se que o impugnante não pediu cancelamento das 

notas, não emitiu nota fiscal para regularização da operação, não registrou a nota fiscal no 
estabelecimento de destino e processou devolução, por qualquer das formas permitidas 
na lei. Apenas emitiu as notas fiscais com todos os requisitos de validade e agora, após 
autuado, pretende sua exclusão do lançamento, mas sem documentação, o que é 
insuficiente e sem previsão legal  

 
A única providência tomada pelo sujeito passivo, registro de 

ocorrência no livro, de maneira unilateral, pois sem o visto do responsável pela repartição 
fiscal, não prevalece em seu favor, conquanto sem condição de suprir a exigência da nota 
fiscal de regularização da operação, notadamente sem condição de avaliar a 
espontaneidade do ato. 

 
E aqui muito bem pontou a revisora a respeito às fls. 397, 

transcrevendo a legislação que oferece o procedimento do cancelamento da nota fiscal, a 
qual a própria defesa reconhece não ter cumprido. Aliás, inexiste comprovação de 
processo requerendo à Fazenda o cancelamento dessas notas fiscais, mesmo com 
indeferimento. 

 
À míngua de providência que haveria de exibir o contribuinte 

não impede e nem pode exigir a que o auditor realize outro tipo de auditoria para 
constatação de infração à lei, em observação ao princípio da verdade material. 

 



 

O objeto da lide não é o caso de aplicação da Súmula 166, mas 
ainda que fosse o caso, referida jurisprudência está superada com a edição da LC 87/96, 
ao tratar a incidência do ICMS de forma diferente da legislação anterior, considerando 
ocorrido o fato gerador a saída de mercadoria do estabelecimento do contribuinte, ainda 
que para outro estabelecimento do mesmo titular (art. 12, inciso I). 

 
A lide em questão trata-se de um débito de ofício gerado por 

nota fiscal que não registrada no livro fiscal, fora da linha do livro de apuração, por isso 
ficando o crédito naquele registrado para compensação em relação ao débito escriturado. 

 
As demais notas fiscais alegadas que emitidas para o próprio 

emitente, também não canceladas, na verdade como podem certificar, indicam 
destinatário pessoas físicas, embora no endereço da autuada algumas e outras em 
endereço diverso, enquanto as com CPF errado, sendo este o único erro igualmente 
aplica-se a legislação acima, sendo mantidas na exigência.  

 
A previsão da obrigação está no art. 64 da Lei 11.651/91, bem 

como arts. 313 e 314 do Decreto 4.852/07, senão vejamos: 
 
Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do 
pagamento do imposto, é obrigado ao cumprimento das 
prestações, positivas ou negativas, estabelecidas na legislação 
tributária. 
 
................................. 
 

Art. 313. O livro Registro de Saídas destina-se à escrituração 
da (Convênio SINIEF SN/70, art. 71): 

 I - saída de mercadoria, a qualquer título, do estabelecimento; 

II - prestação de serviço. 

Parágrafo único. Deve ser também escriturado o documento 
fiscal relativo à transmissão de propriedade da mercadoria que 
não tenha transitado pelo estabelecimento. 

Art. 314. A escrituração deve ser feita, por período de 
apuração, em ordem cronológica, até o dia seguinte ao da data 
de emissão do documento fiscal, pelos totais diários das 
operações ou prestações da mesma natureza, de acordo com o 
Código Fiscal de Operações e Prestações, sendo permitido a 
escrituração conjunta dos documentos de numeração seguida e 
da mesma data, emitidos com idêntica série (Convênio SINIEF 
SN/70, art. 71, § 2º). 
 
Para a infração foi capitulada a penalidade do art. 71, inciso X, 

alínea “a”, e § 9º, inciso I, da Lei 11.651/91, o que é confirmada nesta oportunidade: 
 

Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
 
[...] 
 

X - de 13% (treze por cento): 

https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/SINIEF/CVSN_70.htm#A71
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/SINIEF/CVSN_70.htm#A71P2
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/SINIEF/CVSN_70.htm#A71P2


 

a) calculado sobre o valor da operação ou da prestação, pela 
falta de registro, ou pelo registro com valor a menor, em livro 
próprio, de documento fiscal regularmente emitido; 
 
[...] 

§ 9º Se da prática das irregularidades descritas nos incisos V e 
seguintes do caput deste artigo resultar diretamente omissão de 
pagamento do imposto, a multa neles prevista será aumentada 
do valor correspondente à aplicação dos percentuais abaixo, 
sobre o valor do imposto não pago: 

I - 60% (sessenta por cento), observado o disposto no inciso 
seguinte; 
 
Posto isso, levando em conta as provas existentes nos autos, 

voto conhecendo da impugnação em segunda instância, negando-lhe provimento, para 
confirmar a decisão singular que considerou procedente o crédito tributário lançado na 
inicial, antes rejeitando a preliminar de insegurança na determinação da infração. 
 

 
 

Sala das sessões, em 18 de março de 2016. 
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Matéria: Auditoria das saídas registradas e do documento emitido (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00447/16 
 
Redator do Voto: Conselheiro Masayuki Missao 

 
EMENTA: Processual. Nulidade do auto de infração. 
Cerceamento do direito de defesa e insegurança na 
determinação da infração. Preliminares arguidas pela parte e 
rejeitadas. ICMS. Obrigação principal. Omissão de registro de 
documentação fiscal de saída em livro próprio. Procedência. 
 
1.Inocorrendo nos autos quaisquer das hipóteses de nulidade 
previstas no artigo 20 da Lei nº 16.464/09, mister se faz rejeitar 
as preliminares de nulidade argüidas pelo sujeito passivo. 
 
2.Provado nos autos que o sujeito passivo deixou de consignar 
no livro Registro de Saídas documentação fiscal relativa à saída 
de mercadorias tributadas, procedente é o auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de janeiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, negar-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração, 
considerando o pagamento de fls. 83 para fins de extinção do crédito tributário. 
Participaram da decisão os Conselheiros Carlos Andrade Silveira, Victor Augusto de Faria 
Morato, Masayuki Missao, Edson Abrão da Silva e Márcio Nogueira Pedra. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo deixou de promover a 
Escrituração Fiscal Digital de informações relativas às entradas e saídas de mercadorias, 
bem como dos serviços prestados e tomados, conforme documentos e demonstrativos em 
anexo. Em decorrência deve pagar o imposto acrescido das cominações legais. 

 
Tem-se como infringidos os dispositivos dos seguintes artigos: 57, I; 

64, §2°, da Lei 11.651/91, combinados com os arts. 67; 71, I; 356-C e 356-N do Decreto 
4.852/97 e IN 155/94-GSF. Propõe-se a penalidade contida no art. 71, III, "a', da Lei 
11.651/91 com redação da Lei 17.917/12. 

 
A autoridade lançadora instrui o auto de infração com os seguintes 

documentos: Anexos Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário, Notificação Fiscal, 
Recibo de Mensagem, Consulta Resumida do Contribuinte Pessoa Jurídica, Comparativo 
EFD X SARE, Apuração de Ofício do ICMS, Protocolo de Entrega da Mídia "fls.03 a 10". 

 
Após a decretação da revelia, o sujeito passivo comparece aos autos 

para impugnar o auto de infração em Segunda Instância (fls. 25/32). De proêmio, argúi as 
preliminares de nulidade da peça básica por cerceamento do direito e insegurança na 
determinação da infração. 

 
Pondera que o levantamento fiscal está em descompasso com a 

descrição do fato gerador no lançamento; que a documentação fiscal autuada encontram-
se lançada em seus respectivos livros fiscais. Salienta que os valores apresentados pelo 
Fisco não coincidem com os valores tidos como reais pela autuada; que o período 



 

apontado na peça inicial não condiz com o período no qual foi realizado o procedimento 
fiscal, o que que deixa o auto de infração eivado de vício processual.  

 
Volta à carga para assinalar que o valor do crédito tributário apurado 

no procedimento fiscal e a Apuração de ofício do ICMS, não mantêm coerência com a 
escrita fiscal do sujeito passivo, o que leva à insegurança na determinação da infração. 

 
 
Quanto ao cerceamento do direito de defesa, questiona a ausência 

do documento fiscal citado pelo fiscal na instrução processual, e que não consta dos 
arquivos do contribuinte em relação ao período citado; que está a ocorrer o arbitramento 
do crédito tributário sem a classificação formal da escrita fiscal e contábil do impugnante; 
que existem informações divergentes de quebra técnica ou utilização de índice impreciso 
em levantamento específico; que o feito está destituído do demonstrativo que deu a 
origem ao lançamento entre a descrição dos fatos e o levantamento do procedimento 
fiscal. 

 
Reforça a tese com o argumento de que os valores dos meses não 

mantêm coerência com os valores lançados na base de cálculo e com o levantamento 
realizado na apuração de ofício do ICMS, consoante demonstram o lançamento das notas 
fiscais no Livro de Registro de Entradas e Saídas e o de Apuração do ICMS, o que leva à 
insegurança na determinação da infração. Reitera que a descrição do fato gerador no 
lançamento não mantém coerência com os demonstrativos anexados pelo autuante como 
também a descrição do fato no lançamento também não corrobora com a fundamentação 
legal da suposta infração; que no caso em apreço a falta de escrituração da EFD no 
registro de entradas, saídas das notas fiscais não condiz com o fato de que a mesma não 
tenha sido registrada na livro próprio.    

 
 
 
No mérito, argumenta não ter praticado a infração estampada na 

basilar. Pondera que o simples fato de a impugnante ter deixado de promover a 
Escrituração Fiscal Digital não quer dizer que não sido lançadas e apuradas em livro 
próprio. Que os demonstrativos juntados pela fiscalização não atestam os fatos narrados 
na exordial. 

 
Obtempera que nos termos da lei, que ao auto de infração devem ser 

anexados demonstrativos de levantamentos ou quaisquer outros meios de prova que 
fundamentem o procedimento, com especial menção à auditoria do levantamento das 
notas fiscais e as cópias do livro do registro de entradas, saídas e apuração para 
comprovar a veracidade dos fatos da descrição do lançamento. 

 
Que carece de demonstração analítica que os demonstrativos em 

anexo aos autos foram baseados em supostas suposições que não são a realidade dos 
fatos dos períodos em comento, qual seja da descrição do lançamento no item 2 ou do 
procedimento fiscal e apuração de ofício do ICMS do período assinalado, o que deixa o 
lançamento confuso e confirma-se a inexistência de ligação comum entre o dispositivo 
legal tido com infringido e a penalidade proposta no auto de infração. Que o período de 
levantamento e os valores objeto de lançamento não pertencem ao sujeito passivo, 
consoante os documentos que se juntam aos autos tais como cópia do Livro de Registro 
de Entradas, Saídas e Apuração de ICMS. 

 



 

Enfatiza que para que houvesse a ratificação do lançamento, seria 
essencial que se explicitasse precisamente a demonstração analítica, concernente aos 
parâmetros, tanto na apuração dos livros fiscais e contábeis, através de auditoria 
específica, quanto a segurança na determinação do período apurado.  

 
Obtempera que a penalidade aplicada ao caso está equivocada pois 

foi pela falta de registro de documento relativa à entrada, aquisição, ou utilização de 
mercadorias, bens e serviços; que de acordo com os documentos juntados aos autos, 
verifica-se a ocorrência da insegurança na determinação da infração; que o agente 
autuante não soube dizer se o procedimento fiscal diz respeito ao exercício de 2013 ou se 
diz respeito ao ano fiscal de 2014; que são situações distintas até mesmo pelo período do 
procedimento fiscal, sendo que, ainda conforme cópias dos livros de Entradas, Saídas e 
Apuração do ICMS, os valores da apuração mensal não condizem com os valores de 
apuração realizadas pelo agente autuante, independente dos períodos de 2013 ou 2014. 

 
Assevera que os dados lançados pelo fiscal contém dados 

incorretos, o que pode levar a erro o sujeito passivo na sua pretensão de defesa, em razão 
da ausência na instrução processual de documento fiscal citado pelo autuante e que não 
consta dos arquivos do Contribuinte. Que o arbitramento da base de cálculo e a 
classificação da escrita fiscal por ofício são informações divergentes de quebra técnica e 
utilização de índice impreciso em levantamento específico. 

 
Continua a apontar erros e omissões e argumenta que no presente 

caso, que no fato gerador almejado na inicial consta que a Recorrente deixou de promover 
a EFD na versão dos livros de Registros de Entradas, Saídas e Apuração do ICMS, 
compreendido nos períodos de 01/04/2013 a 31/12/2013, porém no levantamento do 
procedimento fiscal foi auditado e apurado o ICMS no período de 01/05/2014 a 
31/12/2014. Que os períodos auditados não condizem com a descrição contida no fato 
gerador do lançamento do auto de infração, havendo portanto conflito com o período em 
que foi realizado o procedimento fiscal; que em decorrência não há como constatar o 
dispositivo legal infringido e a penalidade proposta; que ambos não condizem com os fatos 
narrados e o levantamento fiscal realizado, com base de cálculo e fato gerador fantasioso. 

 
Ao final, requer a nulidade do feito, ou na impossibilidade, sua 

improcedência. 
Acompanham a peça impugnatória os seguintes documentos: 

Procuração, Contrato Social, Documentos do Representante Legal, Documentos dos 
Procuradores, Cópia do Livro de Registro de Entradas, Saídas e Apuração do ICMS "fls.33 
a 298". 

 
É o Relatório. 
 

 
V O T O 

 
 
 
Passo a decidir e de plano devo rejeitar as preliminares de nulidade 

da peça básica, por cerceamento do direito de defesa e insegurança na determinação da 
infração, ambas arguidas pelo sujeito passivo.  

 
De fato, não obstante o agente do fisco tenha se equivocado no 

histórico do auto de infração, ao apontar como período de ocorrência do fato gerador o 



 

interstício compreendido entre 01/04/2013 e 31/12/2013, tal não se verifica nos 
documentos, nas provas e na mídia anexada aos autos. Nestes, aponta o ínclito agente 
atuante, a ocorrência dos fatos geradores deu-se nos meses de maio, junho, outubro, 
novembro e dezembro, todos do exercício de 2014. Ao compulsar os autos, verifico que 
estes períodos, em concomitância com os cálculos executados pelo fisco, na auditoria, 
estão absolutamente corretos.  

 
Ademais, mesmo diante do assinalado equívoco, observo que o 

sujeito passivo comparece aos autos para apresentar sua defesa, devidamente 
acompanhada das cópias dos livros fiscais relativas ao exercício fiscal do ano de 2014, 
comprovando que a falha de registro no histórico do auto de infração em nada obsta a sua 
defesa, o que deita por terra os aludidos vícios processuais invocados pela Recorrente. 

 
No mérito, considero que o feito deve prosperar. Com efeito, 

considero correto o levantamento fiscal que apurou a omissão no recolhimento do ICMS 
no valor de R$ 12.970,04 (doze mil e novecentos e setenta reais e quatro centavos).  

 
De outra parte, na peça defensória, o sujeito passivo nada traz aos 

autos que possa ilidir a pretensão fiscal na íntegra. Não contesta os cálculos e nem 
documentos  trazidos à colação pelo fisco, para convencer este colegiado de que não 
praticou a infração estampada na basilar.  Ante o exposto, considero que razão assiste à 
Fazenda Pública Estadual ao constituir o presente crédito tributário.  

 
Dessarte, acompanhado pela unanimidade do voto de meus pares,  

devo rejeitar as preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pelo sujeito passivo, 
por cerceamento do direito de defesa e insegurança na determinação da infração, e no 
mérito, pelo mesmo quórum, conheço da impugnação, nego-lhe provimento para 
considerar procedente o auto de infração. 

 
 

 
 

Sala das sessões, em 08 de abril de 2016. 
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Matéria: Auditoria das saídas registradas e do documento emitido (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00533/16 
 
Autora do Voto Vencedor: Conselheira Nislene Alves Borges 
 

 
EMENTA: Preliminar de mérito. Decadência. Não recolhimento 
do imposto devido, relativamente aos fatos geradores objeto do 
lançamento. Aplicação do art. 173, I, do CTN. Acolhimento. 
ICMS. Obrigação principal. Apuração irregular por incentivo de 
operações fiscais não permitidas no livro registro de apuração 
do ICMS. Procedência parcial. 
 
1. Aplica-se a regra do art. 173, I, do CTN para o cômputo da 
decadência, nos casos de ocorrência de dolo, fraude ou 
simulação, ou quando não houver pagamento parcial do 
imposto, relativamente aos fatos geradores objeto do 
lançamento; 
 
2. É procedente o lançamento que formaliza a exigência de ICMS 
não recolhido em razão de apuração irregular por incentivar 
operações fiscais não permitidas no livro registro de apuração 
do ICMS. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 10 
de dezembro de 2015, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de decadência 
parcial do crédito tributário, arguida pelo sujeito passivo, referente aos meses de maio, 
junho e julho de 2005. Foram vencedores os Conselheiros Nislene Alves Borges, Marlene 
Maria da Silva Ruguê Bernardes, Márcio Nogueira Pedra, Victor Augusto de Faria Morato, 
Washington Luis Freire de Oliveira, Renato Moraes Lima, Elias Alves dos Santos, Lidilone 
Polizeli Bento e o Sr. Presidente, Conselheiro Domingos Caruso Neto, que proferiu voto de 
desempate. Vencidos os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, José Luiz Rosa, Nivaldo 
José Mendes, Masayuki Missao, Carlos Andrade Silveira, Alcedino Gomes Barbosa, 
Edson Abrão da Silva e João Divino de Brito. Quanto ao mérito, por maioria de votos, 
conhecer do recurso da Fazenda Pública para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para 
reformar em parte a decisão cameral e considerar parcialmente procedente o auto de 
infração no valor do ICMS de R$ 183.736,38 (cento e oitenta e três mil, setecentos e trinta 
e seis reais e trinta e oito centavos), considerando o pagamento de fls. 823 para fins de 
possível extinção do crédito tributário. Foram vencedores os Conselheiros Nislene Alves 
Borges, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Márcio Nogueira Pedra, Victor Augusto 
de Faria Morato, Washington Luis Freire de Oliveira, Renato Moraes Lima, Elias Alves dos 
Santos, Lidilone Polizeli Bento e o Sr. Presidente, Conselheiro Domingos Caruso Neto, 
que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, 
José Luiz Rosa, Nivaldo José Mendes, Masayuki Missao, Carlos Andrade Silveira, 
Alcedino Gomes Barbosa, Edson Abrão da Silva e João Divino de Brito, que votaram 
conhecendo do recurso, negando-lhe provimento para manter a decisão cameral que 
considerou parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 
112.781,07 (cento e doze mil, setecentos e oitenta e um reais e sete centavos), 
considerando o pagamento de fls. 823 para fins de possível extinção do crédito tributário. 
 



 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu pagamento 
do ICMS referente ao período de 01/01/2005 a 31/12/2005, em razão da apuração 
irregular do imposto decorrente de incentivar operações fiscais não permitidas, no Livro 
Registro de apuração do ICMS. Em consequência deverá pagar o imposto omitido 
juntamente com penalidade e demais acréscimos legais. 

A autoridade lançadora indica como infringida as disposições dos 
artigos 57 e 64 do Código Tributário Estadual - CTE (Lei nº 11.651/91), artigos 2°, II da 
Lei 11.180/90, combinado com os artigos 4°, II, 5°, III, 13, § 5°, 43 e 44 do Decreto 
3.822/92, e artigo 4° da IN n° 155/94-GSF. Proposta a aplicação da penalidade prevista 
no artigo 71, III, "c" do CTE, com redação da Lei nº 12.806/1995. 

O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: 
Detalhamento do crédito tributário, fls. 2, microproduzir, fls. 3, auditoria básica do ICMS, 
fls. 4, declaração periódica de informações, fls. 5 a 28, notificação fiscal, fls. 29 a 31, 
registro de apuração de ICMS, fls. 32 a 81. 

O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 
apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de fls. 82 e 83. 

Em sua impugnação, fls. 86 a 105, o sujeito passivo alega em 
preliminar, decadência parcial. Defende que o lançamento efetuado em 29 de julho de 
2010 não pode alcançar fatos geradores ocorridos anteriormente ao mês de agosto de 
2005, pois é alcançado pela decadência quanto a estes fatos geradores. No mérito, alega 
que o procedimento de estorno de crédito adotado pela impugnante é regular. Alega que 
a fiscalização desconsiderou para fins de apuração do saldo de ICMS, o valor do estorno 
de crédito de operações incentivadas, lançado pelo contribuinte, e o lançou, de ofício, 
como débito na apuração das operações não incentivadas, em cada um dos meses, o 
que acarretou os valores ora cobrados. Defende que a impugnante é signatária do 
Programa Fomentar, conforme consta do TARE anexo (Documento 3), sendo os estornos 
de créditos realizados mês a mês, em sua apuração, oriundos de produtos incentivados 
pelo referido Programa. Alega que o procedimento adotado pelo fiscal ao registrar 
estorno de créditos de operações não incentivadas gera um novo débito de ICMS em 
desfavor da impugnante, quando, na verdade, a sistemática correta deveria ser o registro 
do referido estorno de crédito na formação do saldo devedor, resultante das operações 
incentivadas que integrem o programa fomentar. Aduz que a multa tem natureza 
confiscatória, motivo pelo qual pede pela sua redução. Ao final, requer que os autos 
sejam declarados nulos pelas preliminares apresentadas, e no mérito, pugna pela 
improcedência do lançamento. 

O sujeito passivo anexa os seguintes documentos: Procuração, fls. 
107, substabelecimento, fls. 108, cópia OAB, fls. 109, cópia atos constitutivos, fls. 111 a 
119, TARE, fls. 121 a 123, declaração, fls. 125 a 133, cópia parecer n° 225/2002, parecer 
técnico, fls. 163 a 201, cópia do auto de infração, fls. 202 a 215, notas fiscais e DARE's, 
fls. 216 a 617. 

O julgador singular expede o Despacho nº 161/2011, de fls. 619, 
mediante o qual determina a realização de diligência junto a Gerência de Combustíveis 
para que auditor fiscal analise as razões da defesa e que elabore demonstrativo claro e 
transparente demostrando e justificando os valores estornados, bem como os valores de 
ofício que compõem a apuração do imposto exigido no lançamento. Solicita que a 
instrução processual seja acompanhada de nota explicativa visando dar maior 
transparência à exigência fiscal. 



 

Em resposta, foi elaborado o Relatório Diligencial de fls. 621 e 622, 
por meio do qual a autoridade fiscal revisora informa sobre a procedência do presente 
feito no valor revisado de R$ 185.559,96. Acosta os seguintes documentos: Papéis da 
Auditoria Básica do ICMS, fls. 623 e 624, relatório de revisão do processo, fls. 625 a 661. 

Intimada do teor da diligência, a impugnante comparece ao processo, 
com a manifestação de fls. 667 a 673, na qual informa que os recolhimentos foram 
efetuados em seis DAREs, cuja soma do valor principal monta R$ 8.585,33, pagamento 
efetuado um pouco a maior em função da forma de emissão de DARE disponibilizada no 
site da SEFAZ/GO. Alega que a revisão fiscal não se manifestou sobre a decadência dos 
débitos relativos ao período compreendido entre janeiro a agosto de 2005, que devem ser 
extintos em observância ao art. 150, § 4º do CTN. Alega que houve um equívoco das 
autoridades fiscais, pois o estorno não é um lançamento contábil/fiscal que retrata uma 
operação geradora de débito de ICMS, mas sim um lançamento anulatório de um crédito 
que deve ser anulado em virtude de uma operação posterior não tributada ou isenta. 
Alega que a metodologia usada pela autuada está de acordo com a disciplina prevista 
pela Instrução Normativa n° 493/01 - GSF, e a Instrução Normativa n° 885/07 - GSF. 
Defende que por força da vedação prevista no art. 146 do CTN, eventual mudança de 
critério jurídico por parte do Fisco Estadual não pode ser aplicada retroativamente em 
prejuízo da autuada, que de boa-fé pautou-se por entendimento anterior normatizado. Ao 
final, reitera os pedidos formulados na impugnação no que tange a decadência do débito 
e o julgamento improcedente do auto de infração. 

Por meio do Despacho n° 811/11-JULP, fls. 730, o julgador singular 
determina diligência para que, preferencialmente, a revisora que atuou no processo, 
analise as planilhas e os novos argumentos apresentados pela defesa. 

Em relatório diligencial, a autoridade fiscal informa que após as 
considerações pertinentes, trazem ao processo resultado revisional da Auditoria Básica 
do ICMS-Fomentar, ficando o ICMS a recolher alterado para R$ 183.736,38. 

Intimada do teor da diligência às fls. 779 e 780, a recursante não se 
manifesta.  

Por meio da Sentença n° 2053/12 – JULP, fls. 782 e 783, o julgador 
singular decide pela procedência parcial do auto de infração. Em sua fundamentação 
acolhe o trabalho revisional e entende que a determinação está clara e segura. Quanto à 
decadência, o julgador decide pelo não acolhimento desta preliminar de mérito. 

A representação fazendária, fls. 784, manifesta-se de acordo com a 
sentença proferida. 

O sujeito passivo, irresignado, apresenta Recurso Voluntário, fls. 793 
a 805, onde reproduz alegações já apresentadas na fase a quo, alegando em preliminar, 
decadência parcial do lançamento, pede pela aplicação do artigo 150, § 4° do CTN. No 
mérito, afirma que o método utilizado pela recorrente está de acordo com a legislação. Ao 
final, requer que os autos sejam declarados nulos pelas preliminares apresentadas, e no 
mérito, a sua improcedência. 

Por meio do Acórdão da I CJUL n° 1189/2013, fls. 825 a 828, 
decidiu-se por maioria de votos, pelo acolhimento da preliminar de decadência referente 
aos meses de maio, junho e julho de 2005 no valor original do ICMS de R$ 70.955,30. 
Quanto ao mérito, conhecer do recurso e dar-lhe provimento para reformar em parte a 
sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto de infração, no valor 
original do ICMS R$ 112.781,07, referente aos meses de agosto a dezembro de 2005, 
nos termos da revisão de fls. 735 e seguintes, devendo ser considerados os pagamentos 
constantes na Planilha de Baixa, fls. 823, para fins de extinção do crédito tributário. 



 

A Fazenda Pública Estadual interpõe Recurso ao Conselho Pleno, 
fls. 830 a 832, alegando impossibilidade de aplicação do art. 150, § 4° do CTN, com 
propósito de extinguir o crédito tributário "vivo", capaz de ser convertido em receita para o 
erário estadual, não restando ao Conselho outra atitude senão reverter a decisão que 
entendeu caduco o crédito originalmente lançado e confirmado pela sentença de primeira 
instância. Menciona algumas peças decisórias para confirmar o entendimento majoritário 
deste Conselho Pleno. Defende que, embora o crédito se refira a fato gerador ocorrido 
em 2005, o sujeito passivo fora intimado em 31/08/2010, de modo que, pela regra 
consagrada nesta casa, a decadência só teria sido alcançada em 1°/1/2011, fato que não 
se faz presente nesta acusação. Ao final, requer que seja julgado procedente o auto de 
infração parcialmente procedente, nos termos da sentença singular. 

O sujeito passivo, em contradita, fls. 841 a 843, alega que o período 
abarcado pela decadência seria o de maio a julho de 2005, uma vez que o lançamento 
efetuado pela autoridade fiscal se deu apenas em 25 de julho de 2010, isto é, mais de 5 
anos após a ocorrência dos fatos geradores. Defende que os Conselheiros aplicaram o 
disposto no artigo 150, § 4° do CTN, e a Fazenda Pública Estadual, equivocadamente, 
interpôs recurso aduzindo que o artigo 173, inciso I do CTN é que seria aplicável, e que 
haveria transcorrido o prazo decadencial. Defende que o STJ já se pronunciou sobre a 
matéria, tendo pacificado entendimento no mesmo sentido do exposto na decisão 
acatada pelo Estado. Aduz que a própria lei que regula o processo administrativo no 
Estado de Goiás dispõe que devem ser observadas as jurisprudências consolidadas nos 
Tribunais Superiores. Ao final, requer que seja mantido o acórdão proferido e negado 
provimento ao recurso da Fazenda. 

É esse o relatório. 
 

                                                        V O T O 
 

Quanto à decadência, observa-se que a regra prevista no art. 150, § 
4º, da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código Tributário Nacional 
(CTN), somente se aplica nos casos de inocorrência de dolo, fraude ou simulação e na 
ocorrência de pagamento parcial, o que não se observa no caso, pois não ocorreu 
nenhum pagamento ao Estado de Goiás, no que se refere aos créditos tributários objeto 
do presente lançamento, quais seja aqueles oriundos de apuração irregular por incentivo 
de operações fiscais não permitidas no livro registro de apuração do ICMS. 

Verificada a não extinção da obrigação pelo pagamento, nem 
mesmo parcial, a regra aplicável é a do art. 173, I, do CTN, que se transcreve: 

 

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário 
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: 

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento 
poderia ter sido efetuado;(...) 

 

Assim, o direito de o fisco constituir o crédito tributário relativo ao 
exercício de 2005 extinguir-se-ia somente em 01.01.2011. Como o lançamento se 
aperfeiçoou em 31.08.2010 pela ciência do autuado (fls. 84), não há que se falar em 
decadência, ainda que parcial. 



 

Quanto ao mérito, observa-se que a acusação se fundamenta no fato 
de que o sujeito passivo realizou em sua escrita fiscal apuração irregular do imposto por 
ter incentivado operações fiscais não permitidas, no Livro Registro de apuração do ICMS, 
relativamente ao programa de incentivo financeiro Fomentar. 

Em trabalho revisional, às fls. 735/737, a autoridade fiscal, de forma 
clara e precisa, explicita que a sistemática adotada anteriormente permitia que o incentivo 
fosse aplicado para as operações com álcool etílico anidro. Mas que, a partir da fruição do 
benefício fiscal do crédito outorgado, concedido às operações com este produto, para os 
industriais do setor alcooleiro, em função da sistemática em que se transfere para a 
refinaria a responsabilidade pelo pagamento do imposto por substituição tributária, estas 
operações deixam de se utilizar dessa possibilidade, do incentivo pelo Fomentar. Aduz 
ainda que fora expedido o Parecer n° 405/2011-GEOT, em que se orienta que o estorno 
do crédito do álcool anidro deve ser lançado na linha de “estornos de créditos das 
operações não incentivadas pelo Fomentar”. E, após essas considerações e a realização 
de outros ajustes, sugere a redução da exigência para o valor de ICMS no montante de R$ 
183.736,38. 

 Resta claro, portanto, que o sujeito passivo não poderia ter 
incentivado pelo Fomentar tais operações realizadas com o produto álcool etílico anidro, 
mas o fez, de modo a infringir dispositivo de legislação tributária.  

Percebe-se, portanto, que o lançamento fora bem construído, visto 
que exige exatamente o imposto que deixou de ser recolhido ao erário estadual pela 
utilização de incentivo vedado pela legislação. Resta assim, ser mantido de forma parcial o 
presente procedimento, conforme sugere o trabalho revisional constante das fls. 735/737. 

Posto isso, decido, acompanhada da maioria dos membros deste 
Pleno, por conhecer do Recurso da Fazenda Pública, dar-lhe provimento para afastar a 
decadência parcial declarada em decisão cameral, relativamente aos meses maio, junho e 
julho de 2005 e no mérito, confirmar a decisão singular pela parcial procedência do 
lançamento no valor de R$ 183.736,38, nos termos do voto vencido na fase cameral. 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 26 de abril de 2016. 
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Matéria: Auditoria das saídas registradas e do documento emitido (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00641/16 
 
Relator: Conselheiro Rodolfo Ramos Caiado 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Registro de nota fiscal em 
livro próprio de saída sem o débito do respectivo imposto. 
Procedência.  
 
Quando o sujeito passivo não apresentar provas capazes de 
elidir a pretensão fiscal, o auto de infração deverá ser julgado 
procedente. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 05 
de novembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do recurso do 
Contribuinte para o Conselho Pleno, negar-lhe provimento para manter a decisão cameral 
que considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Rodolfo Ramos Caiado, Victor Augusto de Faria Morato, Washington Luis 
Freire de Oliveira, Antônio Martins da Silva, Elias Alves dos Santos, José Pereira D'abadia, 
Gilmar Rodrigues de Almeida, Talita Pimenta Félix, João Divino de Brito, Heli José da 
Silva, Nivaldo Carvelo Carvalho e Nivaldo José Mendes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal, no presente processo, é de que o sujeito passivo 
em epígrafe “Registrou a nota fiscal número 511 de sua emissão, na página 06 do Livro 
Registro de Saídas, sem o debito do ICMS constante no documento fiscal, conforme 
demonstrativos e documentos anexos”. Em consequência, deverá pagar o imposto na 
importância de R$ 1.478,55 juntamente com as cominações legais. 

 
Como dispositivo legal infringido foi apontado o artigo 64 da Lei nº 

11.651/91, combinado com o artigo 316, inciso IV, alínea “c”, do Decreto nº 4.852/97, 
tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso III, alínea “a”, da Lei nº 
11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 11.750/1992. 

 
Foi identificado como sujeito passivo solidário: ANSELMO TEIXEIRA 

BICALHO, na condição de administrador, nos termos do artigo 45, inciso XII, da Lei nº 
11.651/91. 

 
O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 04/08. 
 
Os sujeitos passivos foram intimados para se manifestarem em 

Primeira Instância, conforme documentos de fls. 09/12. Foi lavrado o Termo de Revelia de 
fls. 13 em relação ao solidário. 

 
Tempestivamente, o sujeito passivo principal ingressa com 

Impugnação na qual solicita a exclusão do sócio da empresa, tendo em vista que à época 
da ocorrência do fato gerador não fazia mais parte do quadro societário da empresa. No 
mérito, argui ser indevida a autuação. Assevera que a nota fiscal nº 000511 de emissão da 
impugnante, trata-se de uma nota fiscal referente à devolução da totalidade das 
mercadorias recebidas através da nota fiscal nº 0031829, no mesmo valor, emitida por 



 

MINANCORA E CIA LTDA em 20/04/2005. Sustenta, ainda, que "não há que se falar em 
débito de ICMS no valor destacado, visto que, não houve aproveitamento do crédito 
destacado na nota fiscal de entrada nº 0031829, por parte da impugnante". Finaliza, 
requerendo que seja declarada a improcedência do presente auto de infração. 

 
Acosta aos autos documentos de fls. 19/29. 
 
Sobreveio a sentença singular nº 7721/08 de fls. 31/32, pela qual o 

julgador decidiu pela procedência do auto de infração. Em sua fundamentação afirma que 
inexiste qualquer nulidade no procedimento relativa ao cerceamento do direito de defesa 
do polo passivo, pois toda a documentação que deu sustentação ao feito se encontra à 
disposição do polo passivo à ampla defesa. Entende que o solidário deve ser excluído do 
polo passivo da lide, vez que à época da ocorrência do fato gerador não pertencia mais ao 
quadro societário da empresa. Ressalta, ainda, que a autuada trouxe somente meras 
alegações, sem provas válidas, portanto, insuficientes para elidir a pretensão fiscal. 

 
Em seu Despacho nº 010/2009 de fls. 33, o Representante 

Fazendário manifesta-se pela manutenção da decisão monocrática. 
 
Devidamente intimado da decisão singular (fls. 34/35), o sujeito 

passivo principal interpõe Recurso Voluntário às fls. 37/42 reiterando os argumentos 
expendidos anteriormente.  

 
A Primeira Câmara deste Conselho, por meio da Resolução de fls. 44 

determinou o encaminhamento dos autos ao NUPRE para que intime o sujeito passivo a 
apresentar cópias dos Livros Fiscais de Entrada e de Apuração do ICMS referente ao 
período de abril a junho de 2005. 

 
Em atendimento a Resolução supra, a autoridade fiscal afirma que o 

sujeito passivo agiu em descompasso com a legislação tributária estadual. Destaca, 
também, que as provas colacionadas aos autos pela fiscalização comprovam, de forma 
inequívoca, a prática da infração estampada na inicial.  

 
Intimados do teor da diligência (fls. 49/54), os sujeitos passivos 

quedaram-se inertes. 
 
Em julgamento, a Primeira Câmara deste Conselho, decidiu por 

maioria de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença 
singular que considerou procedente o auto de infração. Consta do acórdão cameral que o 
fato em tela encontra-se regularmente fundamentado e estão presentes todos os 
elementos necessários para a constituição do lançamento e que a questão já fora 
resolvida com a devida propriedade pelo douto julgador singular, na lapidar decisão de fls. 
31/32, que manifestou-se pela procedência da pretensão fiscal. 

 
Da decisão supra foi intimado o sujeito passivo às fls. 61/62 para 

pagar a quantia exigida ou apresentar Recurso ao Conselho Pleno. 
 
Em Recurso ao Conselho Pleno (fls. 65/69), o sujeito passivo reitera 

os argumentos apresentados nas peças defensórias anteriores. 
 
É o Relatório. 
 
 



 

 
 

VOTO 
 

Da análise do presente processo, depreende-se que a acusação 
tipificada na sua peça exordial versa sobre o fato de que o sujeito passivo registrou nota 
fiscal de sua emissão no Livro Registro de Saídas, sem o débito do ICMS constante no 
documento fiscal, conforme demonstrativos e documentos anexos.  

 
Inicialmente destaco que não há no processo questões preliminares, 

prejudiciais, de caráter terminativo, a serem apreciadas.   
 

Quanto à questão meritória, acompanho o douto Conselheiro Relator 
Allen Anderson Viana, que na lapidar decisão de fls. 55/60, considerou que o feito deve 
seguir adiante, visto que os argumentos apresentados pelo Recorrente são insuficientes 
para afastar a acusação fiscal. Na esfera administrativa vigora o princípio da estrita 
legalidade, o que equivale a assertiva de que na Administração Pública deve o 
administrado simplesmente cumprir a lei na frieza de seu texto, atendendo-a na sua letra e 
seu espírito. Transcrevo abaixo, in verbis, a argumentação na qual fundamentou-se o 
douto colega para expressar sua decisão:  

Em vista do que traz os autos, e em um atento estudo de todo o 
processo em questão, entendo que a peça basilar deve prosperar, 
uma vez que o fato em tela encontra-se regularmente fundamentado e 
estão presentes todos os elementos necessários para a constituição 
do lançamento. 

Ao analisar as peças constitutivas deste volume verifiquei que a 
decisão exarada em sede monocrática, que considerou procedente o 
lançamento fiscal, não deve ser reformada. Observo que, assim como 
na instância singular, a autuada apresenta sua peça defensória com 
total ausência de provas comprobatórias das suas argumentações. 

Em outro ponto, deixo de apreciar o novo pedido de exclusão do 
sujeito solidário da lide, uma vez que o julgador singular assim já o 
fez, acolhendo o pedido, e inclusive tendo a Fazenda Pública se 
manifestado de acordo. 

Desse modo, considero que a questão já foi resolvida com a devida 
propriedade pelo douto julgador singular, na lapidar decisão de fls. 
31/32, que manifestou-se pela procedência da pretensão fiscal. 

Posto isso, em consonância com a maioria de meus pares, voto, 
conhecendo do recurso, negando-lhe provimento para confirmar a 
sentença singular que considerou procedente o auto de infração. 

 
 

Assim, diante da documentação juntada aos autos pelo fisco, tenho 
por correta a exigência fiscal contida no lançamento do crédito tributário formalizado 
através do presente processo.  

 
Isto posto, sem mais delongas, voto conhecendo do recurso do 

Contribuinte para o Conselho Pleno, negando-lhe provimento para manter a decisão 
cameral que considerou procedente o auto de infração.  

 



 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 10 de maio de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Auditoria das saídas registradas e do documento emitido (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00659/16 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: Processual. Rejeitada a preliminar de exclusão do 
polo passivo solidário da lide. ICMS. Preenchimento de 
documentos fiscais com alteração de valores entre a primeira 
via, e a que é fixa no bloco de notas fiscais. Confirma a decisão 
singular de procedência.  
 
1. O ilícito fiscal descrito no auto de infração evidencia que o 
sujeito passivo solidário, identificado no lançamento fiscal, teve 
interesse comum na situação constitutiva do fato gerador da 
obrigação tributária e, por força do art. 45, inciso XII da Lei nº 
11.651/91, mantido na lide; 
 
2. O documento fiscal é considerado inidôneo, para todos os 
efeitos fiscais, quando ele se apresentar com preenchimento de 
valor, quantidade, qualidade, espécie, origem e destinação 
diferente em suas vias. (art. 67, inciso VII da Lei nº 11.651/91). 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 16 de março de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de exclusão da lide do sólidario, arguida pelo sujeito passivo. Participaram do 
julgamento  os Conselheiros   Nivaldo Carvelo Carvalho, Lidilone Polizeli Bento e Heli José 
da Silva . Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer do recurso, negar-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Participaram do julgamento  os Conselheiros   Nivaldo Carvelo Carvalho, Lidilone 
Polizeli Bento e Heli José da Silva . 
 

R E L A T Ó R I O 
 

No auto de infração consta que o sujeito passivo consignou nas 
primeiras vias das notas fiscais valores diferentes no preenchimento das vias fixas no 
bloco de notas fiscais, durante o exercício de 2010, cujo registro das saídas no Livro 
Registro de Saídas se fez com valores menores, conforme provam as vias dos 
documentos fiscais e cópias das folhas do referido livro fiscal em anexo. Em 
consequência, o autuado deve pagar o imposto omitido na importância de R$ 31.818,22 
(trinta e um mil, oitocentos e dezoito reais e vinte e dois centavos) mais as cominações 
legais, o qual foi calculado sobre a diferença constatada.  

 
Os dispositivos legais infringidos são os arts. 64 e 67, inciso VII da 

Lei nº 11.651/91, c/c art. 147, § 3° e 155, inciso VII do Decreto nº 4.852/97. A penalidade 
proposta atende à prescrição do art. 71, inciso XII, alínea "a", item 2, agravada com a 
aplicação do § 9°, inciso II do CTE.  

 
De acordo com a previsão do art. 45, inciso XII da Lei nº 11651/91, 

um dos sócios da pessoa jurídica foi indicada para o polo passivo solidário da lide, fl. 05 
dos autos. 

  



 

O auto de infração está composto pelos documentos: Anexos 
Estruturados – Demonstrativo do Crédito Tributário, Descritivo Complementar da 
Ocorrência e Identificação do Sujeito Passivo Coobrigado, fls. 03 a 05; Termo de 
Apreensão nº 1100128663-7, fl. 06; Anexo TA n° 1100128663-7, fls. 07 a 11; Notificação 
Fiscal, fl. 12; Consulta Resumida do Contribuinte – Pessoa Jurídica, fl. 13; Termo de 
Autenticação de Livro Fiscal, fl. 14; Livro de Registro de Saídas, fls. 15 a 19; Anexo PAT N 
– Resultado das Diligências por Circulação dos Documentos com a Incidência de 
Duplicidade por Simulação e Calçamento – Notas Fiscais Mod. 1 Apreendidas no 
Estabelecimento do Contribuinte – Conforme Termo de Apreensão nº 1100128663-7, fl. 
20; Documentos Pessoais, fl. 21; e Relações de Notas Fiscais MOD. 1 Anexo ao Processo 
Administrativo Tributário n° 4011300790268, fl. 22. 

 
Os Sujeitos Passivo e Solidário foram intimados do lançamento 

fiscal, fls. 23 a 26, e, em peça única, impugnam a constituição do crédito pelo lançamento 
de ofício, fls. 29 a 38, para afirmarem que o sujeito passivo solidário não tem 
necessariamente de estar na lide e arguem a preliminar de sua exclusão da lide, visto que 
ele não tem poderes de gestão ou tenha praticado ato ou fato com excesso de poderes, 
capazes de o enquadrar em hipótese legal que permita a sua indicação na figura de 
solidário da relação processual. Assevera que a multa tem caráter confiscatório e com 
violação do princípio do não confisco e da proporcionalidade. Requer a sua exclusão da 
lide ou a redução da multa proposta no auto de infração, inclusive que não se deve aplicar 
o disposto no § 4 do art. 6° da Lei 16469/09.  

 
Ao final, requer a exclusão do sujeito passivo solidário da lide, ou 

casso assim não entendam, que seja aplicada a penalidade nos moldes do atendimento 
da jurisprudência do STF, ou seja, 30% do valor do tributo omitido. 

  
A instrução da peça recursal se fez com os documentos de fls. 40 a 

47. 
 
O Julgador Singular, fls. 49 a 54, rejeita a pleiteado preliminar de 

exclusão do sujeito passivo solidário da lide, bem como a redução ou exclusão da multa, 
não concede provimento à tese defensória e decide pela procedência do auto de infração.  

 
Os sujeitos passivo e solidário foram intimados, fls. 55 a 60, da 

decisão proferida pela Primeira Instância e recorreram a uma das Câmaras Julgadoras do 
Conselho Administrativo Tributário, fls. 62 a 68, com utilização dos argumentos registrados 
na peça impugnatória, fase primeira de defesa.  

 
No final, ratifica o seu requerimento anterior e, ainda, requer a 

exclusão do sujeito passivo solidário da lide, ou casso assim não entendam, que apliquem 
as penalidades nos moldes do atendimento da jurisprudência do STF, ou seja, no 
percentual de até 100% do valor da obrigação tributária.  

 
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 69 a 73.  
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Compulsei os autos e verifiquei que o nascimento da obrigação 

tributária se atém na afirmação fiscal de que o sujeito passivo comercializou mercadorias e 
consignou valores diferentes nas vias do documento fiscal emitido. O procedimento 



 

descrito no auto de infração mostra que houve recolhimento do imposto a menor do que o 
devido, fato gerador que abriga a exigência do ICMS com as agravantes prescritas na Lei 
nº 11.651/91. 

 
Quanto à preliminar de exclusão do sócio solidário da obrigação 

tributária, não a acolho com o entendimento de que ele teve interesse comum na situação 
constitutiva do fato gerador da obrigação tributária descrita no campo próprio da peça 
básica. 

 
Nesse caso, assiste razão ao sujeito ativo (Estado) de reivindicar a 

receita de seu direito com a inclusão do sócio da pessoa jurídica no comando do 
cumprimento da obrigação tributária descrita, visto a legalidade da exigência do crédito, 
conforme determina o art. 67, inciso VII da Lei nº 11.651/91 que transcrevo: 

  
Art. 67. Considera-se inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o documento 
que: 

[...] 

VII - resulte na consignação de valor, quantidade, qualidade, espécie, 

origem ou destino diferentes nas suas vias. 

 
Vencida esta primeira fase do julgamento processual, passo ao voto 

do mérito com o convencimento de que não há reforma na decisão proferida pela Primeira 
Instância. 

 
A legislação tributária ensina que os documentos fiscais produzem 

efeitos fiscais quando preenchidos de forma correta e que a consignação de valores 
diferenciados entre as vias que acobertam a circulação das mercadorias a seu destinatário 
e a que fica presa ao bloco de notas fiscais, causa a declaração da sua inidoneidade, e 
reforça a exigência da parte do imposto omitido por meio do lançamento de ofício. 

 
Neste processo ficou caracterizado que houve omissão no 

cumprimento da obrigação tributária na sua totalidade e que o sujeito passivo não instruiu 
a sua defesa com provas capazes de eliminar a constituição do crédito, motivo pelo qual, 
neste momento, entendo que o lançamento tributário tem a garantia pela que seja 
efetivado a notificação do sujeito passivo e o seu preparo pelo setor fiscal competente. 

  
Os efeitos fiscais produzidos pelos documentos fiscais estão ligados 

à lisura do seu preenchimento, conforme ensina a legislação tributária em vigor, portanto, 
a consignação de valores diferenciados caracteriza omissão no recolhimento do tributo no 
seu vencimento e abriga a sua exigência na forma descrita na peça fundamental deste 
feito. 

 
Em face do exposto, decido este lançamento por rejeitar a preliminar 

de exclusão da lide do sujeito passivo solidário. Quanto ao mérito, conheço do recurso, 
nego-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto 
de infração.  

 
 

 
 

Sala das sessões, em 10 de maio de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Auditoria das saídas registradas e do documento emitido (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00714/16 
 
Relator: Conselheiro Washington Luis Freire de Oliveira 
 

 
EMENTA: Processual. Nulidade. Insegurança na determinação 
da infração. Rejeitada. Pedido de diligência. Rejeitado. 
Composição do polo passivo. Manutenção da responsabilidade 
do sócio apenas para o período que administrou a empresa.  
ICMS. Obrigação Principal. Omissão de registro de nota fiscal de 
saída de mercadoria tributada. Procedência.  
 
1. A preliminar de nulidade por insegurança na determinação da 
infração deve ser afastada quando a acusação fiscal, claramente 
descrita no auto de infração, estiver devidamente instruída; 
 
2. O pedido de diligência genérico que não identifique com 
clareza os pontos que deseja ver esclarecidos deve ser 
liminarmente rejeitado; 
 
3. A responsabilidade da pessoa física pela prática da infração 
tributária da empresa alcança somente os fatos geradores 
correspondentes ao período em atuou como administrador da 
empresa; 
 
4. Os contribuintes do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 
cumprimento de obrigações tributárias, relacionadas com o 
ICMS, são obrigados a manter e escriturar os livros exigidos e a 
emitir documentos fiscais (art. 64, § 2°, CTE); 
 
5. Deve ser confirmado o auto de infração referente à 
irregularidade cuja ocorrência, devidamente demonstrada pelo 
Fisco, não tenha sido, no curso do processo, afastada pela 
contestação do sujeito passivo. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 02 de maio de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido 
de diligência formulado pelo sujeito passivo. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Washington Luis Freire de Oliveira, Alcedino Gomes Barbosa, Marlene Maria da Silva 
Ruguê Bernardes, Gilmar Rodrigues de Almeida e José Luiz Rosa. Também por votação 
unânime, rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por 
insegurança na determinação da infração. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Washington Luis Freire de Oliveira, Alcedino Gomes Barbosa, Marlene Maria da Silva 
Ruguê Bernardes, Gilmar Rodrigues de Almeida e José Luiz Rosa. Por maioria de votos, 
rejeitar a preliminar de exclusão do solidário AMILTON DA SILVA PINTO da lide, arguida 
pelo sujeito passivo, mantendo a responsabilidade quanto ao período de 12/2013 a 
01/2014. Foram vencedores os Conselheiros Washington Luis Freire de Oliveira, Marlene 
Maria da Silva Ruguê Bernardes e Gilmar Rodrigues de Almeida. Vencidos os 
Conselheiros Alcedino Gomes Barbosa e José Luiz Rosa, que votaram pela exclusão do 
solidário da lide. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer do recurso, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 



 

auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Washington Luis Freire de 
Oliveira, Alcedino Gomes Barbosa, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Gilmar 
Rodrigues de Almeida e José Luiz Rosa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal é de que o sujeito passivo omitiu registro de saída 
de mercadorias tributadas na importância de R$ 294.527,68 (duzentos e noventa e quatro 
mil, quinhentos e vinte sete reais e sessenta e oito centavos) ao consignar a menor no 
livro registro de Saídas (Escrituração Fiscal Digital), no período de setembro de 2013 a 
janeiro de 2014, os documentos fiscais eletrônicos emitidos, em consequência fica sujeito 
ao pagamento do ICMS na importância de R$ 32.585,24. 

 
Foram indicados como infringidos o art. 64 da Lei 11.651/91, Código 

Tributário Estadual (CTE) e os artigos 313, 316, e 356-C do Decreto 4.852/97, 
Regulamento do Código Tributário Estadual (RCTE), sendo aplicada a penalidade prevista 
no art. 71, X, "a", 9º, I, do CTE, com a redação da Lei 13.446/99. 

 
O sócio-administrador da empresa à época dos fatos geradores, 

identificado às fls. 04, foi incluído na lide na condição de solidário, nos termos do art. 45, 
XII do CTE. 

  
O auto de infração, lavrado em 21/08/2015, foi instruído com os 

seguintes documentos: relação de notas fiscais eletrônicas (NF-e) registradas com valor a 
menor, totalizando 06 (seis) notas ficais, demonstrativos próprios da Auditoria Básica do 
ICMS, mídia digital, contendo o livro Registro de Saídas e Apuração do ICMS e os 
DANFES (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) correspondentes as 06 (seis) NF-
e não registradas. 

  
Inconformado com a decisão singular desfavorável, Sentença nº 

164/2016, fls. 125/128, o sujeito passivo e o sócio administrador, incluído na lide como 
solidário, apresentam, em peça única, recurso voluntário no qual pedem, em preliminar, a 
nulidade por insegurança na determinação da infração, justificando que não consta nos 
autos a indicação das notas fiscais que não teriam sido registradas. 

 
Pedem a exclusão do sócio que possuem poder de gerência, com 

base no art. 135 do CTN, justificando que ele não teria praticado atos com excesso de 
poder ou infração à lei. 

 
No mérito sustentam que a empresa não praticou a irregularidade 

contida na inicial e, alternativamente, pedem a realização de diligência para apuração do 
valor correto devido. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 

 

PRELIMINAR 

 



 

Apreciando inicialmente a questão preliminar trazida pelo sujeito 
passivo, não acolho a nulidade da peça básica por insegurança na determinação da 
infração, porque verifico que o lançamento de ofício indicou os dispositivos infringidos 
corretamente, bem como descreveu a irregularidade praticada pelo autuado de forma clara 
e precisa, também foram anexados os documentos necessários à comprovação da 
irregularidade denunciada.  

 
Entendo que a autuação contém os requisitos formais necessários 

para validade do lançamento e para o pleno conhecimento da exigência fiscal, não 
incorrendo nos erros ou falhas apontadas pela recorrente. 

 
Ao contrário do que alega a defesa, os DANFES (Documento Auxiliar 

da Nota Fiscal Eletrônica) correspondentes as 06 (seis) NF-e não registradas constam da 
instrução processual, bem com a cópia do livro Registro de Saída e de Apuração do ICMS 
de forma a não deixar qualquer dúvida quanto a irregularidade pratica pelo sujeito passivo. 

 
No tocante ao pedido de diligência formulado pela defesa, entendo 

desnecessária a sua realização, porque estão presentes nos autos elementos de prova 
suficientes para formar o convencimento quanto a irregularidade denunciada na inicial. 
Ademais, o pedido de diligência genérico que não identifique com clareza os pontos que 
deseja ver esclarecidos deve ser liminarmente rejeitado 

 

 
Quanto à preliminar de exclusão da lide do solidário, entendo que o 

sócio e administrador da firma autuada, ao deixar de escriturar as notas de saídas de 
mercadorias tributadas do estabelecimento do qual é administrador e gestor, concorreu 
para a prática da infração tributária, ficando, nos termos do inciso XII do artigo 45 do CTE, 
reproduzido abaixo, solidariamente obrigado ao pagamento do ICMS devido e demais 
acréscimos legais. 

 
Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 
 
[...] 
 
XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 

administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou 

prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão de que 

forem responsáveis;  

 
É correta, portanto, a indicação do administrador para responder pelo 

imposto devido pelas operações que ocorreram a margem dos controles fiscais no período 
em que esteve à frente dos negócios da empresa.  

 
Dessa forma, como os poderes de gerência somente lhe foram 

outorgados a partir de dezembro de 2013, data do registro do contrato social na Junta 
Comercial, segundo o espelho cadastral e o contrato social acostados aos autos pelo 
Fisco, o sócio administrador não pode ser responsabilizado pelas irregularidades 
cometidas pela empresa em período anterior a sua gestão. 

 



 

O valor da omissão de saída apurado no mês de dezembro de 2013 
e janeiro de 2014, período sob a administração do sujeito passivo incluído como solidário, 
corresponde somente ao ICMS no valor de R$ 24.200,76. 

 
 

MÉRITO 
 
No tocante ao mérito, por oportuno, transcrevo os dispositivos que 

regulamentam a matéria tratada, os artigos: 64, parágrafo 2º do Código Tributário Estadual 
– CTE, 313 e 356-C do Regulamento do CTE – RCTE: 

 
Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do 
imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou 
negativas, estabelecidas na legislação tributária. 
[...] 
§ 2º Os contribuintes do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 
cumprimento de obrigações tributárias, relacionadas com o ICMS, são 
obrigados a manter e escriturar os livros exigidos e a emitir documentos 
fiscais. ” 
 
“Art. 313. O livro Registro de Saídas destina-se à escrituração da (Convênio 
SINIEF SN/70, art. 71): 
I - saída de mercadoria, a qualquer título, do estabelecimento; ” 
 
“Art. 356-C. A Escrituração Fiscal Digital - EFD - compõe-se da totalidade 
das informações, em meio digital, necessárias à apuração do imposto 
referente à operação e prestação praticada pelo contribuinte do ICMS ou 
IPI, bem como outras de interesse da administração tributária e da 
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB - (Ajuste SINIEF 2/09, 
cláusula primeira, § 1º). 
NOTA: Vide Decreto nº 8.117. 
§ 1º O contribuinte deve utilizar a EFD para efetuar a escrituração dos seguintes 

livros fiscais (Ajuste SINIEF 2/09, cláusula primeira, § 3º): 

[...] 
II - Registro de Saídas; 
 

Esses dispositivos legais amparam a exigência de multa formal pela 
omissão de registro de notas fiscais de aquisição no livro Registro de Saídas, visto que o 
sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do imposto, deve cumprir, 
também, as prestações positivas ou negativas estabelecidas na legislação tributária.  

 
O sujeito passivo, apesar de pedir a improcedência do lançamento, 

não apresentou qualquer prova de que tenha efetuado o registro dos documentos fiscais 
no seu livro Registro de Saída e se debitado pelo valor do imposto destacado nos 
documentos fiscais emitidos, razão pela qual entendo que a exigência fiscal deve 
prevalecer. 

 
Ante o exposto, não acolho a preliminar de nulidade por insegurança 

na determinação da infração, rejeito o pedido de conversão do julgamento em diligência, 
mantenho na lide o solidário no mês de dezembro de 2013 e janeiro de 2014, corresponde 
ao ICMS no valor de R$ 24.200,76, e, no mérito, conheço do recurso voluntário, nego-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. 



 

 
 

Sala das sessões, em 18 de maio de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Auditoria das saídas registradas e do documento emitido (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00836/16 
 
Relator: Conselheiro Rodolfo Ramos Caiado 
 

 
EMENTA: ICMS. Auditoria do Documentário Emitido com o 
registrado nos livros fiscais. Omissão de recolhimento do 
imposto. Procedente. 
 
Julga-se procedente o auto de infração não contraditado de 
forma convincente pela defesa. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 20 de janeiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Rodolfo 
Ramos Caiado, Heli José da Silva e José Paixão de Oliveira Gomes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Versam os autos que o sujeito passivo deve pagar o tributo, ao se 
incluir a tributação das mercadorias, uma vez que foram afastadas do montante da base 
de cálculo, integral no início e reduzida nas operações de comercialização e/ou 
industrialização. Tais produtos são: Mistura para bolo 12 x 45 GRS, sardinha e atum em 
conserva, chicle spin 1 x 10 e 1x 100, suco de frutas 15 x 15 GRS, coco ralado 10 KGS, 
polvilho de mandioca 10 x 1 kg, pães de leite de tamanhos variados e sal refinado 30 x 1 
kg. A autoridade lançadora indica como infringida as disposições dos artigos 6°, 8°, 20, I, 
1°, II, "a", IX, 8°, VIII do Decreto 4852/97. Proposta a aplicação da penalidade prevista no 
artigo 71, VIII, "a", § 1° do CTE, com redação da Lei nº 11.750/92.  

 
Foi identificado como sujeito passivo solidário: FRANCISCO GILSON 

DE CASTRO VIEIRA, na condição de administrador, nos termos do artigo 45, inciso XII, 
da Lei 11.651/91. 

 
O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: 

identificação do sujeito coobrigado, pedido de apensamento, contrato social, primeira 
alteração contratual, segunda alteração contratual, terceira alteração contratual, ordem de 
serviço, auditoria das saídas registradas e do documentário emitido, auditoria das saídas 
registradas e do documentário emitido, cópia de notas fiscais, cadastro do contribuinte, de 
"fls. 03 a 37". 

 
Os sujeitos passivos foram intimados a pagarem a quantia exigida ou 

apresentarem impugnação em primeira instância, conforme documentos de "fls.38 a 43". 
 
Os sujeitos passivos ingressam com Impugnação à Primeira 

Instância de "fls.45 a 93". 
 
Alega que ocorreu decadência do direito de Estado, à vista do § 4° 

do art. 50 do CTN, por se tratar de imposto sujeito ao lançamento por homologação, o que 
impera a contagem do prazo de cinco anos, a partir da ocorrência do fato gerador. 

 



 

 Aduz que há o cerceamento do direito de defesa, argumentando que 
nos autos não encontra o embasamento legal e para a correção do crédito tributário nem 
da forma operacional de efetuar o cálculo dos juros e atualização do referido crédito.  

 
Afirma, também, que há insegurança na determinação da infração, 

alegando que a fundamentação legal é insegura e que não confeccionou planilha 
demonstrando as notas fiscais alvo da autuação, impossibilitando o exercício do direito de 
defesa do contribuinte.  

 
Questiona a impropriedade do dispositivo legal invocado para 

fundamentar a obrigação de tributar as mercadorias citadas no auto de infração, fazendo o 
confronto entre essas mercadorias e aquelas listadas no inciso II, "a", 1, do artigo 20 do 
RTCE.  

 
Questiona a responsabilidade por solidariedade, atribuída ao sócio 

proprietário da empresa e requer a exclusão desse da lide como responsável solidário. No 
mérito, questiona a aplicabilidade do texto do dispositivo legal que impõe a penalidade, o 
inciso VIII, do art. 71, que não diz respeito ao presente processo, e que a multa é 
confiscatória.  

 
Quanto a exigência do imposto, questiona a citação da alíquota de 

14,5%, posto que essa é inexistente do CTE, que em relação a esse crédito tributário, no 
mesmo período foi lavrado o auto de infração n° 3031605991029, o que significa que 
poderá haver duplicidade de autuação. 

 
 Ao final, requer a improcedência do lançamento tributário. 
 
O sujeito passivo anexa os seguintes documentos: cópia do contrato 

social por cotas de responsabilidade limitada, cópia da terceira alteração contratual, cópia 
da cédula de identidade do sócio, procuração, cópia OAB advogado, recibo de entrega do 
arquivo magnético da DPI, livro de registro de apuração do ICMS, cópia de extrato 
bancário, de "fls.94 a 115". 

 
Pela sentença nº 3362/09 JULP "fls. 117 a 120", o julgador singular 

decide pela procedência do auto de infração. 
 
 Em sua argumentação, aduz que, no que diz respeito as razões 

preliminares levantadas, deixa de acolher, considerando que não há insegurança na 
determinação da infração, uma vez que as notas fiscais às quais dizem respeito a 
acusação de não destaque do imposto relativo as mercadorias citadas no auto de infração, 
se encontram relacionadas na planilha de "fls. 14 a 26" dos autos. 

 
 Afirma que as cópias das notas fiscais anexadas a título de 

exemplificação, não cerceiam a defesa e que tornam transparente a infração apontada e o 
critério da apuração. 

 
 Sustenta que não há cerceamento ao direito de defesa da parte 

passiva, pela falta de indicação dos dispositivos legais que alicerçam os cálculos da multa 
e atualização monetária, uma vez que tais cálculos se apresentam na intimação, uma fase 
posterior a lavratura do auto de infração.  

 
Aduz que, quanto a decadência alegada pelas partes, o lançamento 

está de acordo com o que prescreve o inciso I, do artigo 173 do CTN. O julgador afirma 



 

que a inclusão do sujeito passivo coobrigado esta alicerçada na norma legal descrita as 
"fls. 3" o inciso XII do art. 45 do CTE, e que diante disso não acolhe o pedido de exclusão 
da solidariedade.  

 
No que diz respeito a possível duplicidade de lançamento deste, o 

julgador alega que, observa-se que no processo o que se exige é o imposto relativo a 
mercadorias específicas, sobre as quais não houve destaque do imposto, nas notas 
fiscais, naquele o que se exige é o imposto destacado nas notas fiscais e que não foram 
registradas no livro próprio. 

 
 Por fim, afirma que os elementos necessários para conferir o 

lançamento se encontram anexados nos autos, qual seja, a planilha de notas fiscais, uma 
vez que o sujeito passivo é o possuidor dessas. 

 
As partes foram intimadas a pagar a quantia exigida ou apresentar 

Recurso Voluntário conforme documentos de "fls. 121 a 123" 
 
Os sujeitos passivos interpõem Recurso Voluntário de "fls.125 a 

159". 
 
Alegando em preliminar nulidade na decisão de primeira instância.  
 
Sustenta que embora o caput do artigo 38 disponha que a sentença 

e os acórdãos devem ser redigidos com simplicidade e clareza, isso não quer dizer que o 
julgador possa decidir sem motivar seu ato. 

 
 Afirma que, de acordo com a sentença da julgadora, "não há 

insegurança na determinação da infração, vez que as cópias das notas fiscais que dizem 
respeito a acusação de não destaque do imposto do ICMS se encontram relacionadas na 
planilha de "fls. 14 a 26" dos autos, que as cópias das notas anexadas a título de 
exemplificação não cerceiam a defesa, que, ao contrário, esse critério torna transparente a 
infração", diante disso, defende que "como consta das "fls. 30" de sua impugnação. 

 
Sendo assim, fato não apreciado pela julgadora, os recorrentes não 

receberam demonstrativo algum, nem planilhas e nem cópias ou relação das notas fiscais 
utilizadas pelo fisco, porque só receberam a intimação, o auto de infração contendo a 
fundamentação legal, a descrição do fato, a infração, a penalidade e identificação do 
corresponsável.  

 
Volta a argumentar sobre a insegurança da infração, alegando que 

na descrição do fato no auto de infração as mercadorias nele descritas não estão 
especificadas na fundamentação legal em que baseou a fiscalização. 

 
 Mencionam Quadro Demonstrativo com os produtos descritos no 

auto de infração e os produtos descritos no referido dispositivo do Decreto. 
 
 Questiona a responsabilidade por solidariedade atribuída ao sócio 

proprietário da empresa e requer a exclusão, da lide como responsável solidário, pelo fato 
de que não agiu com excesso de poderes ou infração a lei. 

 
Quanto ao mérito, questiona a aplicabilidade do texto do dispositivo 

legal que impôs a penalidade, que não diz respeito ao presente processo. Entendem pela 
ocorrência de caráter confiscatório da multa aplicada.  



 

 
Quanto a exigência do imposto questiona a citação da alíquota de 

14,5%, posto que essa não existe no artigo 20 do Código Tributário Estadual e que em 
relação a esse crédito tributário no mesmo período foi lavrado o auto de infração, o que 
significa que poderá haver duplicidade de autuação. 

 
 Ao final, requer pela improcedência do auto de infração. 
 
A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário decidiu 

rejeitar as preliminares de nulidade da peça básica, por cerceamento do direito de defesa 
e por insegurança na determinação da infração e de nulidade da sentença singular, por 
cerceamento do direito de defesa, arguidas pelos autuados.  

 
Decidiram também, acolher a preliminar de decadência do crédito 

tributário e a preliminar de exclusão do solidário da lide. "fl. 163" 
 
No acórdão da III CJUL n° 2087/2012 "fls. 164 a 169". 
O douto relator fundamenta de início que não há que se falar em 

nulidade da peça básica, seja por cerceamento do direito de defesa, seja por insegurança 
na determinação da infração, uma vez que, na confecção do lançamento em questão, 
todos os requisitos foram observados. 

 Defende que não há que se falar também em nulidade da sentença 
singular por cerceamento ao direito de defesa, pois a mesma apresenta-se completa.  

 
Quanto a exclusão do solidário do polo passivo, o relator fundamenta 

que a autoridade discal autuante não apresenta provas de que o mesmo tenha agido com 
excesso de poderes ou infração a lei, contrato social ou estatuto, e que o fisco não 
consegue demonstrar também que o solidário tinha interesse comum na situação que 
constituiu o fato gerador da obrigação principal, e diante disso decide pela exclusão do 
solidário do polo passivo.  

 
Assevera que, quanto a consumação do instituto da decadência, uma 

vez que ocorreu claramente a "homologação tácita", é impossível a exigência do 
recolhimento do imposto pelo fisco nos termos do artigo 150, § 4° do CTN. 

 
A Fazenda Pública é intima a apresentar Recurso ao Conselho 

Pleno, conforme documentos de "fl. 170". 
 
A Fazenda Pública interpõe recurso conforme documento de "fl. 

171". Requerendo a reforma do acórdão.  
 
Defende que o auto de infração foi lavrado em 27/05/2008, relativo a 

fatos geradores ocorridos nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2003, com intimação 
do contribuinte em 30/05/2008, conforme documentos de "fls. 41 a 43".  

 
Sustenta que, é entendimento majoritário deste conselho, por 

inúmeras decisões, que a presente situação deve ser analisada a luz do artigo 173, I, do 
Código Tributário Nacional, que permite que o lançamento do crédito fosse realizado até o 
dia 31/12/2008. 

 
 Quanto a exclusão do solidário, afirma que se trata de assunto 

pacificado pelo Conselho, que tem decidido pela permanência na lide, nos termos do art. 
45, XII do CTE.  



 

Ao final, requer pela reforma do acórdão com reversão da 
decadência e reinclusão na lide do solidário Francisco Gilson de Castro Vieira. 

 
As partes foram intimadas a apresentar contradita ao Recurso 

formulado pelo representante fazendário conforme documentos de "fls. 173 a 179".  
 
As partes interpõem contradita as "fls. 182 a 195". 
 
Na qual alega que a decisão da 3° câmara não merece reforma, visto 

que, passados cinco anos da ocorrência do fato gerador sem manifestação da Fazenda 
pública, considera-se homologado o auto lançamento do contribuinte e definitivamente 
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, e que 
no caso de dolo, fraude ou simulação é que se aplicam as disposições do art. 173, I. 

 
 Afirma que mencionou em sua impugnação farta doutrina, com 11 

julgados e 17 judiciais em relação a decadência, para não haver dúvidas a respeito do 
tema.  

 
Quanto a reinclusão do sócio Francisco Gilson de Castro Vieira, 

como solidário no crédito constituído, afirma que não deve ser aceita também, visto que o 
assunto já foi decidido em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, e 
por esse motivo não pode haver entendimento destoante daquele dado pelo Guardião da 
Carta da República. 

 
 Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a Lei 

8.620/93, ou qualquer outra lei ordinária, tal como o CTE/GO que pretendem alargar 
indevidamente a responsabilidade de sócios e dirigentes de pessoas jurídicas, é invalida, 
portanto, não basta a simples presunção prevista contida no inciso XII do art. 45 da Lei 
11.651/91 para configurar a responsabilidade solidária, é necessário prova de que os 
recorridos tenham agido com excesso de podres ou infração de lei, contrato social, tal 
como dispõe o art. 135, III do CTN.  

 
Ao final, aduz que "na mais remota possibilidade de serem atendidos 

os pedidos do Representante Fazendário, ainda assim, esse plenário deverá julgar as 
alegações dos contraditados acerca de ausência de demonstração da base de cálculo 
apurada pelo fisco. 

 
Bem como da existente e inexplicável alíquota de 14,5% aplicada 

pelo fisco, já que não abordadas na decisão recorrida e que também conduzem o auto de 
infração a sua total improcedência. 

 
 Por fim, requer que o acórdão seja mantido na integra. 
 
Mediante ao Acordão de n°1474, de "fls.198 a 206". 
O Conselho Pleno, decidiu, acolher a preliminar de reinclusao do 

solidário FRANCISO GILSON DE CASTRO VIEIRA na lide, arguida pela fazenda pública. 
Também conhecer do recurso da Fazenda Pública para o Conselho Pleno, dar-lhe 
provimento para reformar a decisão cameral que acolheu preliminar de decadência do 
credito tributário, devendo retornar os autos a Câmara Julgadora para apreciação de 
mérito. 

 
Mediante a sua fundamentação afirma que: 
 



 

Entende que, que o coobrigado, participou diretamente da situação 
de que ocorreu a omissão objeto da ação fiscal.  

 
Destaca ainda que, a pessoa jurídica manifesta sua vontade por 

meio de seus dirigentes, se ocorreu omissão de pagamento do ICMS, tal fato somente 
pode ser atribuído a decisão ou determinação de seus administradores, por ação ou 
omissão, pois é pela vontade destes que a pessoa jurídica realiza suas operações e deve 
cumprir as suas obrigações tributarias. 

 
Em razão do pedido da reforma da decisão cameral, o julgador 

acolhe o pedido, por observar, a semelhança da referida representação, que inexiste a 
decadência. 

 
Os sujeitos passivos foram intimados a tomar conhecimento do 

Acordão de "fls.208 a 211". 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Decisão anterior, proferida pelo egrégio Conselho Pleno, deste 
Conselho Administrativo Tributário, onde foram analisadas a reinclusão do solidário 
Francisco Gilson de Castro Vieira na lide e não acolhimento da preliminar de decadência 
do crédito tributário, esta colenda Quarta Câmara Julgadora decide pela procedência 
deste lançamento, diante do demonstrativo de fls. 14 a 26, onde ficou apontado que o 
imposto, ICMS, foi destacado nas notas fiscais e que não foi recolhido. Fato, aliás, não 
contestado com provas convincentes, pela defesa.        

 
Assim, voto conhecendo do recurso voluntário, negando-lhe 

provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. 

 
 
 

Sala das sessões, em 08 de junho de 2016. 
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Matéria: Auditoria das saídas registradas e do documento emitido (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00877/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Heli José da Silva 
 

 
EMENTA: I - SOLIDARIEDADE: Preliminar de exclusão do 
coobrigado solidário da lide. Rejeitada. Decisão majoritária. 
 
1. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham 
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal, especialmente: com o contribuinte, os 
acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervierem ou pela omissão de que forem 
responsáveis. (Artigo 45, inciso XII, do CTE). 
 
II – ICMS - Obrigação tributária principal. Omissão de pagamento 
do imposto. Lançamentos, nos livros Registro de Saídas e 
Apuração do ICMS, de valores inferiores aos constantes nos 
documentos fiscais.  Procedência. Decisão unânime. 
 
1. Comprovando-se que os valores das operações ou das 
prestações de serviço, e do imposto devido, constantes dos 
documentos fiscais emitidos pelo contribuinte, foram 
registrados a menor nos livros fiscais, o auto de infração que 
cobra referida diferença deve ser mantido; 
 
2. O procedimento fiscal, corretamente elaborado, que reclama o 
pagamento de ICMS, não contraditado eficientemente pelo polo 
passivo, corrobora o lançamento que formaliza a exigência 
tributária respectiva. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 25 de abril de 2016, decidiu, por maioria de votos,  rejeitar a preliminar de 
exclusão do solidário da lide, arguida pelo sujeito passivo solidário. Foram vencedores os 
Conselheiros Heli José da Silva e Lidilone Polizeli Bento. Vencido o Conselheiro Paulo 
Diniz. O advogado retirou a preliminar  de insegurança na infração. Quanto ao mérito, por 
unanimidade de votos, conhecer do recurso,  negar-lhe provimento para confirmar a 
sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Paulo Diniz, Heli José da Silva e Lidilone Polizeli Bento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Extrai-se, da análise do presente processo, que a acusação 
tipificada na sua peça exordial versa sobre o fato de que, em 28 de maio de 2.014, o Fisco 
efetuou o lançamento do crédito tributário de que trata este processo, alegando que o 
sujeito passivo registro, no ano de 2.011, o imposto referente aos CTRC’s relacionados no 
Demonstrativo de Débitos Lançados a Menor, anexo, no livro Registro de Saídas, em valor 



 

inferior ao constante dos documentos fiscais. Em consequência, deverá pagar a diferença 
do imposto na importância de R$ 15.912,49 (quinze mil, novecentos e doze reais e 
quarenta e nove centavos), juntamente com os acréscimos legais. 

Foram indicados como infringidos: o artigo 64, da Lei n.º 11.651/91, 
combinado com o artigo 316, inciso IV, alínea “c”, do Decreto n.º 4.852/97, indicando 
como penalidade a prevista no artigo 71, inciso III, alínea “e”, da Lei n.º 11.651/91, com 
redação da Lei n.º 17.917/12. 

Foram juntadas ao processo os demonstrativos e as cópias dos 
documentos que fundamentaram a auditoria realizada, fls. 03/20, a saber: Anexos 
Estruturados – Detalhamento do Crédito Tributário – Descritivo Complementar da 
Ocorrência - Identificação do Sujeito Passivo Coobrigado; Auditoria Básica do ICMS e 
Demonstrativos Auxiliares; Demonstrativo de Débitos Lançados a Menor; Dados do 
Contribuintes; Notificação Fiscal; Recibo de Relatórios Digitais; e, mídia – CD.  

Os autuados foram intimados para pagar a quantia exigida ou 
apresentar Impugnação junto à Primeira Instância, fls. 21/26, e, tempestivamente, por 
intermédio de representante legal, apresentam Impugnação, fls. 30/33, na qual, após um 
relatório fático, pleiteiam a exclusão do coobrigado solidário da polaridade passiva. 

No mérito, buscam demonstrar que o valor do frete é inferior ao valor 
da base de cálculo, portanto, a base de cálculo do ICMS ficou a maior que o valor da 
operação, por erro na emissão dos CTRC’s, não caracterizando lançamento a menor do 
ICMS. 

Pedem a realização de revisão. 

Promovem a juntada aos autos das cópias dos documentos 
constantes ás fls. 34/46. 

Pugnam, ao final, pela improcedência do auto de infração. 

Exara-se a Sentença nº 1493/2015 – JULP, fls. 48/55, por intermédio 
da qual o Julgador Singular rejeita o pedido de diligência, eventual nulidade suscitada, 
mantém o solidário na lide, e no mérito, considera procedente o auto de infração. 

Devidamente intimados, fls. 56/57, os autuados interpõem Recurso 
Voluntário, fls. 60/65, no qual, após historiar os fatos e a decisão singular, reiteram o 
pedido de exclusão da lide do coobrigado solidário, por entender que o mesmo não 
incorreu em qualquer uma das hipóteses previstas no artigo 135, inciso III, do CTN. 

No mérito, voltam a reiterar que a base imponível indicada pela 
fiscalização é derivada de erro no preenchimento dos CTRC’s. Indica que o valor do frete 
é inferior ao valor da base de cálculo. Destaca: “Esta situação está demonstrada nos 
autos que valor do frete é inferior ao valor da base de cálculo, e mesmo com o 
entendimento do julgador singular que o ICMS compõe a base de cálculo do ICMS, se 
houver o erro na emissão do documento que ensejaria uma base de cálculo maior que a 
real, a cobrança é indevida, e é isso que se busca provar neste contencioso 
administrativo tributário”. 

 

Fazem a juntada das cópias dos documentos às fls. 66/67. 

Pugnam, por derradeiro, pela improcedência do lançamento. 

Este é o relatório. 
 

 V O T O  

 



 

   SOLIDARIEDADE – EXCLUSÃO  

 

Apreciando o pedido de exclusão do coobrigado solidário da lide, 
apresentado pelo próprio, manifesto-me pela sua rejeição, por entender que o mesmo, na 
condição de sócio administrador, possui interesse comum na situação que tributariamente 
desonere e, por consequência, beneficie a empresa que dirige, situação que, exatamente 
por ser dirigente, ocorre no âmbito de sua área de controle e decisão, razão pela qual sua 
conduta se subsume ao artigo 45, inciso XII, da Lei nº 11.651/91, a seguir transcrito: 

 
“Art. 45. São solidariamente obrigadas ao 

pagamento do imposto devido na operação ou prestação as pessoas que 
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal, especialmente: 

[...] 

XII – com o contribuinte, os acionistas 
controladores, os diretores, gerentes, administradores ou representantes 
da pessoa jurídica, relativamente à operação ou prestação decorrente dos 
atos que praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem 
responsáveis; 

[...]” 
 

Há que se destacar ainda, que a pessoa jurídica manifesta sua 
vontade por meio de seus dirigentes, consequentemente, se ocorreu omissão de 
pagamento do ICMS na situação referida no auto de infração, tal fato somente pode ser 
atribuído à decisão ou determinação de seus administradores, por ação ou omissão, pois 
é pela vontade destes que a pessoa jurídica realiza suas operações e deve cumprir as 
suas obrigações tributárias. 

Com as razões acima delineadas, entendo que não há como excluir 
da lide o coobrigado solidário identificado, razão pela qual deve ser mantido na polaridade 
passiva. 

 

              QUESTÃO MERITÓRIA 

 

Adentrando ao exame do mérito do processo, observo, em 
preâmbulo, que a descrição do fato contido na peça inicial, reporta-se à cobrança de 
diferença de ICMS, cuja apuração ocorreu por intermédio da verificação dos lançamentos 
efetuados no livro Registro de Saídas referentes aos documentos fiscais emitidos – 
CTRC’s, constatando-se que houve escrituração a menor, consoante indicado no 
levantamento “Demonstrativo de Débitos Lançados a Menor” 

Pode-se, assim, assinalar que o levantamento realizado se coaduna 
com a “Auditoria das Saídas Registradas e do Documentário Emitido”, tendo sido 
detectado o registro de ICMS nos livros Registro de Saídas e de Apuração do ICMS, em 
valor inferior ao constante dos documentos fiscais. 

Esta espécie de auditoria compara os valores das operações e do 
imposto devido, constantes dos documentos fiscais emitidos pelo contribuinte com os 
valores lançados nos livros de Saída e Apuração do ICMS, aplicável a qualquer 
estabelecimento contribuinte do ICMS, devendo ser executada em períodos 
correspondentes ao da apuração do imposto. 



 

Analisando todo o contido nos autos, concluo pelo não acolhimento 
das razões ofertadas pelos recorrentes, pois, verificando o trabalho realizado, observo que 
a autoridade autuante procedeu aos cálculos corretamente, mencionando e historiando os 
dispositivos legais que norteiam a matéria, inclusive detalhando todo o procedimento 
adotado no Anexo Estruturado – Descritivo Complementar da Ocorrência.  

Os recorrentes, em seu recurso, alegam que o valor do frete é 
inferior ao valor da base de cálculo, juntando aos autos cópias de CTRC’s visando 
comprovar tal assertiva. Realmente, verifica-se tal situação, entretanto, há que se destacar 
que a base de cálculo utilizada, assim como o imposto destacado “foram, 
inequivocamente, transferidos para o tomador do serviço, o qual, com toda a certeza, se 
apropriou do crédito destacado nos documentos fiscais”. Quanto a esse aspecto os 
recorrentes se olvidaram de prestar esclarecimentos. 

 Assim, entendo que o argumento apresentado é incapaz de alterar 
a procedência do lançamento, haja vista que o trabalho realizado se respaldou nos 
documentos emitidos pelo estabelecimento dos recorrentes, bem como nos lançamentos 
efetuados em seus livros fiscais, detectando, com precisão, a irregularidade autuada. 

Destaque-se, por oportuno, que o advogado retirou, oralmente, a 
preliminar de nulidade do lançamento por insegurança na determinação da infração. 

Ante o exposto, de forma majoritária, voto, para rejeitar o pedido de 
exclusão da polaridade passiva do coobrigado solidário, suscitado pelos recorrentes. 

Quanto ao mérito, voto, acompanhado pela unanimidade dos 
demais Conselheiros, para conhecer do Recurso Voluntário, negar-lhe provimento, para 
confirmar a decisão singular que considerou procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões, em 16 de junho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Auditoria das saídas registradas e do documento emitido (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00879/16 
 
Relator: Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Transporte a menor de 
débito do livro Registro de Saídas para o livro Registro de 
Apuração de ICMS. Improcedência. 
 
Constatada, em diligência procedida pelo Fisco, a não 
ocorrência da irregularidade apontada no auto de infração, deve 
ser este declarado improcedente. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 17 de fevereiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente 
o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Paixão de Oliveira 
Gomes, Talita Pimenta Félix e João Divino de Brito. O advogado em sua sustentação oral 
retirou as preliminares de nulidade. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Em 19 de junho de 2012, o Fisco exige ICMS, multa e demais 
acréscimos da autuada, na condição de contribuinte, em razão de esta ter, nos meses de 
maio e junho de 2011, omitido o pagamento de imposto, mediante transporte a menor de 
débito do livro Registro de Saídas para o livro Registro de Apuração de ICMS. 

 

A ação fiscal foi dirigida ao estabelecimento da autuada, tendo sido 
juntados à peça básica demonstrativos da Auditoria Básica do ICMS e cópias de páginas 
dos livros Registro de Saídas e Registro de Apuração de ICMS referentes ao período 
fiscalizado (10 a 50). 

 

Foi apontado como solidário NILO GONÇALVES CAMPOS, pessoa 
física, sócio-administrador da pessoa jurídica autuada (fl.05). 

 

Intimados os sujeitos passivos para se defenderem em Primeira 
Instância (fls. 51 a 76), estes impugnam o auto de infração (fls. 57 a 77) e indo o processo 
a julgamento, o julgador monocrático, após rejeitar preliminares arguidas, conhece da 
impugnação, nega-lhe provimento e considera procedente o auto de infração (fls. 78 a 83). 

 

Instados a recorrer (fls. 84 a 89), os sujeitos passivos apresentam 
recursos voluntários distintos, pedindo o solidário sua exclusão da lide, em razão do 
disposto no art. 135, III do Código Tributário Nacional (CTN) e do entendimento firmado 
sobre a matéria pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme julgado que referencia 
(fls. 92 a 103). 

 



 

A empresa autuada se defende arguindo as preliminares de 
nulidade da peça básica por insegurança na determinação da infração e por cerceamento 
do direito de defesa, devido a contradição entre a descrição do fato apontado como 
infração e os documentos juntados para fundamentar a acusação fiscal (fls. 105 a 193). 

 

No mérito, o contribuinte autuado pede a improcedência do auto de 
infração, afirmando que o Fisco não teria considerado valores lançados no livro Registro 
de Saídas e, no intuito de comprovar sua afirmação, junta laudo expedido por auditor 
contábil independente (fls. 103 a 190). 

 

Vindo o processo a julgamento cameral (fl. 215), foi determinada 
diligência para que designe auditor fiscal, preferencialmente estranho à lide, revisasse o 
trabalho original do Fisco à vista dos elementos trazidos pelo sujeito passivo em seu 
recurso, especialmente as alegações de duplicidade de tributação e de erro de soma em 
livro fiscal. 

 

Procedida a revisão, por autoridade fiscal estranha à lide, esta 
autoridade informa que ter apurado diferenças a maior de ICMS, favoráveis ao 
contribuinte, nos dois meses abrangidos pela ação fiscal, informando que no junho de 
2011, vários documentos fiscais deixaram de ser lançados no livro Registro de Saídas, 
razão que sugere que o presente auto de infração seja convertido em exigência de multa 
formal por não registro de documentos fiscais (fls. 218 a 293). 

 

Intimados a se manifestarem sobre o resultado da diligência (fls. 
294 v297), os recorrentes não comparecem (fl. 298). 

 

É o relatório. 

QUESTÃO MERITÓRIA 

Dirigindo-me ao mérito, após o advogado retirar, em sustentação 
oral, as preliminares arguidas, acolho as razões trazidas pelos recorrentes, já que suas 
alegações de duplicidade de tributação e de erro de soma em livro fiscal foram 
confirmadas por trabalho revisional, após exame analítico dos elementos documentais por 
eles trazidos (fls. 218 a 293). 

 

No tocante à conversão do auto de infração em exigência de multa 
formal por não registro de documento fiscal, sugerida pela autoridade revisora, não a vejo 
como possível no caso presente, pois a irregularidade formal originalmente detectada pelo 
Fisco foi transporte a menor de débito do livro Registro de Saídas para o livro Registro de 
Apuração de ICMS, o que pressupõe o registro dos documentos fiscais geradores do 
débito transportado a menor, situação oposta à de não registro de documentos, 
característica que, no meu entendimento impede a conversão sugerida. 

 

Pelo exposto, conheço do recurso voluntário, dou-lhe provimento, 
para reformar a sentença singular e considerar IMPROCEDENTE o auto de infração. 



 

 
 

Sala das sessões, em 20 de junho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Auditoria das saídas registradas e do documento emitido (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00990/16 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Omissão do imposto 
destacado em documentação fiscal não escrituradas em livro 
próprio. Procedência. 
 
É procedente o auto de infração quando o imposto destacado 
em determinadas notas fiscais de saída não são escrituradas no 
correspondente livro fiscal, o que causa a exclusão de sua 
apuração e recolhimento. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 20 de janeiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo José 
Mendes, Heli José da Silva e José Paixão de Oliveira Gomes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Descreve o auto de infração que o sujeito passivo deve pagar o 
tributo destacado em determinadas notas fiscais de saída que não foram escrituradas no 
correspondente livro fiscal, causando por conseguinte a exclusão de sua apuração. 

 
A autoridade lançadora indica como infringidas as disposições dos 

artigos 88, §1°, inciso III, 300, inciso I, 313, inciso I e 308 parágrafos único, inciso I, todos 
do RCTE, tendo sido proposta penalidade prevista no artigo 71, inciso X, alínea "a", §1°, 
da Lei 11.651/91 com redação da Lei 11.750/1992.   

 
FRANCISCO GILSON DE CASTRO VIEIRA é nomeado solidário na 

condição de administrador, nos termos do artigo 45, inciso XII, da Lei 11.651/91. 
 
O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: 

identificação do sujeito coobrigado, pedido de apensamento, ordem de serviço n° 
0055/2008, auditoria básica do ICMS, cópia de notas fiscais e cópia do Registro de 
Saídas, cadastro do contribuinte. 

 
Legalmente intimadas, as partes ingressam com impugnação ao auto 

de infração (fls.185/234) para arguirem conjuntamente as preliminares de decadência do 
crédito tributário, cerceamento do direito de defesa, insegurança na determinação da 
infração e a exclusão do solidário do polo passivo da lide. 

 
No mérito, argumentam não terem praticado a infração estampada 

na basilar, questionam o caráter confiscatório da penalidade aplicada e a ocorrência de 
autuação em duplicidade. 

 
Ao final, requerem a nulidade do feito, ou na impossibilidade, sua 

improcedência.   



 

Instruem a peça defensória a cópia do Contrato Social, cópia da 
Terceira Alteração Contratual, cópia do documento pessoal do solidário, Procuração, cópia 
das Identidades Profissionais dos Procuradores, cópia do Recibo de entrega do arquivo 
magnético da DPI, cópia do Livro Registro de Apuração do ICMS e cópia do Extrato 
Conta-Corrente "fls. 231 a 252". 

 
O Julgador Singular manifesta-se nos autos (fls.254/257), para 

ratificar a pretensão fiscal na íntegra. Rejeita de plano as preliminares arguidas pelas 
partes e mantém na lide o solidário. Argumenta inexistir duplicidade no lançamento e que 
o critério tributário adotado pela fiscalização é correto. 

 
Cientificadas, as partes interpõem Recurso (fls.262/296) para 

arguirem a preliminar de nulidade da decisão singular, por cerceamento do direito de 
defesa bem como de as nulidade da peça básica por cerceamento do direito de defesa,  
insegurança na determinação da infração e decadência do crédito tributário. 

 
 No mérito, questionam a aplicabilidade do texto do dispositivo legal 

que impões a penalidade, que não diz respeito ao presente processo e argúem a 
ocorrência de caráter confiscatório da multa aplicada.  

 
Quanto à exigência do imposto questiona a citação da alíquota de 

14,5%, posto que essa não existe no artigo 20 do Código Tributário Estadual e que em 
relação a esse crédito tributário no mesmo período foi lavrado o auto de infração, o que 
significa que podem estar sendo autuados em duplicidade.  

 
Por fim, requerem a improcedência do auto de infração. 
 
A terceira câmara do CAT através do acórdão Nº2085/ 2012 de "fls. 

300 a 306", rejeita as preliminares de nulidade arguidas pela parte e acolhe a de exclusão 
do solidário do polo passivo da lide. No mérito também acolhe a preliminar de decadência 
do crédito tributário. 

 
O argumento é o de que o feito encontra-se em sintonia com os 

requisitos previstos no artigo 142 do CTN e o Código de Processo Civil; que a  autoridade 
fiscal não apresenta provas de que o solidário tenha agido com excesso de poderes ou 
infração à lei, contrato social ou estatuto ou que tenha interesse comum na situação que 
constitui o fato gerador da obrigação principal. 

 
Que é legítima a decadência do crédito tributário, pois ocorrida a 

homologação tácita do tributo. 
 
Cientificada, a fazenda pública insurge-se, e no recurso dirigido ao 

Conselho Pleno, argumenta que a decadência deve ser analisada à luz do artigo 173, I, do 
CTN, que permite que o lançamento do referido crédito fosse realizado até o dia 31 de 
dezembro de 2008; que em relação à exclusão do solidário, pondera que o conselho tem 
decidido pela permanência dos solidários nos termos do artigo 45, XII, do CTE. 

 
Ao final pede pela reforma do acórdão recorrido e considere-se 

totalmente procedente a pretensão inicial do fisco.  
 
Na contradita às razões da Fazenda Pública (fls.316/327), a parte 

passiva obtempera que que só se aplicam as disposições do artigo 173, I do CTN na 



 

ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o que não está demonstrado, e para sustentar 
sua tese invoca doutrinas e julgados de cortes superioras neste sentido 

 
Quanto à exclusão do solidário, pugna por sua manutenção. 
 
Ao final requer que seja mantida a decisão cameral. 
  
Mediante o Acórdão de n°1456 (fls.335/343), o Conselho Pleno,  

acolhe a preliminar de reinclusão na lide, do solidário FRANCISCO GILSON DE CASTRO 
VIEIRA, bem como reforma a decisão que acolheu a preliminar de decadência do crédito 
tributário para determinar o retorno dos autos à Câmara Julgadora para apreciação de 
toda a matéria. 

Os sujeitos passivos foram intimados a tomar conhecimento do 
Acordão de (fls.344/346) 

 
É o Relatório. 
 

V O T O 
 
 
Não obstante os argumentos esposados pelo sujeito passivo na peça 

recursal, considero que o feito deve prosperar. De fato, após analisar os autos com as 
cautelas de praxe, acolho na íntegra a manifestação da douta julgadora singular Valdenice 
Maria Moraes, que com a sabedoria que lhe é peculiar, manifestou-se pela procedência do 
auto de infração. Por oportuno, transcrevo-o, abaixo “ipsis litteris”: 

 
De início, no que diz respeito às razões preliminares levantadas, deixamos de acolher 
a nulidade pretendida, considerando que: 

Não há insegurança na determinação da infração uma vez que as cópias das notas 
fiscais às quais dizem respeito à acusação de não registro no livro fiscal de saídas, se 
encontram anexadas nos autos. A falta de relação não deixa insegura a infração posto 
que o somatório do imposto destacado nessas notas fiscais, as quais pertencem ao 
arquivo do contribuinte, é mencionado às fls. 07/09 dos autos, com as necessárias 
notas explicativas. 

Não há cerceamento ao direito de defesa da parte passiva, pela falta da indicação dos 
dispositivos legais que alicerçam os cálculos da multa e atualização monetária, uma 
vez que tais cálculos se apresentam na intimação, uma fase posterior à lavratura do 
auto de infração, muito embora concordamos que o contribuinte tem o direito de ser 
informado de todos os fundamentos legais e materiais que alicerçam a prestação que 
lhe é imposta. Ademais disso, a defesa em relação ao mérito é precisa e alcança o 
teor da infração. Todavia, a forma de cálculo aplicada para atualizar o crédito 
tributário, no tocante aos juros de mora, encontra-se regulamentada nos artigos 167 a 
170 do CTE. 

Quanto à alegada decadência do direito de o Estado exigir o crédito tributário, em que 
pese a farta jurisprudência anexada nos autos, o lançamento está de acordo com o 
que prescreve o inciso I do art. 173 do CTN, a saber: 

 

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 
5 (cinco) anos, contados: 

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido 
efetuado; 

 

Logo, à vista da disposição legal acima, o Estado dispunha do direito de lançar o 
crédito tributário relativo aos fatos geradores ocorridos no exercício de 2003, até o 
ultimo dia do mês de dezembro de 2008. Conforme se observa, às fls. 181/183 dos 
autos, o procedimento fiscal se completou em data bastante anterior. 



 

Quanto à alegação de erro na identificação do sujeito passivo solidário. A inclusão 
desse está alicerçada na Norma legal descrita às fls. 03, o inciso XII do art. 45 do CTE. 
Diante disso, deixamos, também, de acolher o pedido de exclusão da solidariedade. 

Quanto à alegação de ofensa ao princípio da vedação ao confisco, cumpre observar 
que a quantificação da multa consta de lei constitucionalmente válida e em vigor. 
Além disso, cabe esclarecer ao impugnante que o próprio Estado editou forma 
atenuante da multa para que o contribuinte efetue o pagamento nos prazos definidos, 
conforme se vê no art. 171 do CTE, a saber: 

 

Art. 171. O valor da multa, exceto a de caráter moratório, será reduzido: 

I - quando o pagamento da importância devida for efetuado, a partir da data em que o 
sujeito passivo tiver sido notificado do lançamento, no prazo de: 

a) até 30 (trinta) dias, de 80% (oitenta por cento); 

b) 31 (trinta e um) a 60 (sessenta) dias, de 70% (setenta por cento); 

 
c) 61 (sessenta e um) dias até o dia anterior ao da inscrição em dívida ativa, de 60% 
(sessenta por cento); 

 

II - de 50% (cinqüenta por cento), se o pagamento da importância devida for efetuado 
até o prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de inscrição do crédito 
tributário em dívida ativa. 

 

Quanto às razões de mérito, a defesa faz referência à penalidade proposta no inciso 
VIII do art. 71 do CTE, enquanto que nestes autos a multa proposta é aquela 
determinada no inciso X do art. 71 do CTE, a saber: 

 

Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas 

 

X - de 13% (treze por cento): 

a) calculado sobre o valor da operação ou da prestação, pela falta de registro, ou pelo 
registro com valor a menor, em livro próprio, de documento fiscal regularmente 
emitido 

§ 1º Para os efeitos dos incisos VII e VIII, do caput deste artigo, entende-se como valor 
da operação ou da prestação o maior encontrado entre o expresso no documento e o 
preço corrente da mercadoria ou do serviço, ou de seu similar, no mercado varejista 
goiano, relacionados com a infração à legislação tributária. 

 

Quanto à alegação de impropriedade da alíquota aplicada no lançamento, o que 
importa é o valor do imposto apurado. A indicação da alíquota pode ser feita pela 
média das alíquotas, por exemplo. Todavia, no presente caso o valor da base de 
cálculo importa para efeito do cálculo da multa. 

No que diz respeito a possível duplicidade de lançamento deste, com o auto de 
infração nº 3 0316059 910 29, observamos que naquele o que se exige é o imposto 
relativo a mercadorias específicas, sobre as quais não houve o destaque do imposto. 
Não há, portanto, sobreposição de lançamento. 

Por fim, entendemos que os elementos necessários para conferir o lançamento se 
encontram anexados nos autos, que são as cópias das notas fiscais e cópia do livro 
de registro de saída.  

Diante disso, entendemos que o crédito tributário deve ser mantido na forma original, 
uma vez que a impugnante não apresentou elemento material capaz de justificar ou 
provar o registro das notas fiscais de saída anexadas nos autos. 

 

ftp://10.0.30.252/sefazgo/legislacao/Cte/#A71VII
ftp://10.0.30.252/sefazgo/legislacao/Cte/#A71VIII


 

CONCLUSÃO 

 

Ante o exposto, conheço da impugnação, nego-lhe provimento, para julgar 
PROCEDENTE a pretensão fiscal e condenar os sujeitos passivos, discriminados 
acima, ao pagamento do crédito tributário exigido no auto de infração. 

 

Intimem-se. 

 

SALA DOS JULGADORES DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, em Goiânia, aos........dias do mês 
de maio de 2009. 

 

Valdenice Maria Moraes 
 

                                         JULGADORA 
  
 

Ante o exposto nada mais devo acrescentar. 
 

Quanto às preliminares de nulidade da peça básica por cerceamento 
do direito de defesa e insegurança na determinação da infração, repisadas na peça 
Recursal, devo argumentar que foram rejeitadas por unanimidade pela Excelsa 3ª Câmara 
Julgadora, pelas razões exaradas no Acórdão nº 2085/2012 de fls. 300/306, destes autos. 

 
No mesmo diapasão, a reinclusão do solidário GILSON DE CASTRO 

VIEIRA no polo passivo da lide, foi ratificada pela maioria de votos dos Conselheiros 
Julgadores, plasmada pelo Acórdão nº 1456, às fls. 335/343, no presente feito. 

 
E, por último, mas não menos importante a preliminar de mérito 

relativa à decadência do direito de a Fazenda Pública Estadual constituir o presente 
crédito tributário, foi afastada pelo Conselho Pleno, nos termos do Acórdão nº 1456, de fls. 
335/343 deste processo.   

 
Dessarte, voto conhecendo do recurso, negando-lhe provimento para 

ratificar a decisão singular que considerou procedente o auto de infração.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

 
 

 
 

Sala das sessões, em 07 de julho de 2016. 
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Matéria: Auditoria das saídas registradas e do documento emitido (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01022/16 
 
Relator: Conselheiro Edson Abrão da Silva 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Falta de recolhimento do 
imposto. Deixou de fazer a retenção do imposto no momento em 
que promoveu a saída das mercadorias para o território goiano. 
Procedência.  
 
Procedente é o auto de infração quando comprovado no curso 
processual a ocorrência da infração noticiada na inicial. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 18 de abril de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, negar-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração, 
considerando o pagamento de fls. 53, 55 e 57 dos autos, para fins de extinção do crédito 
tributário. Participaram do julgamento os Conselheiros Edson Abrão da Silva, Rickardo de 
Souza Santos Mariano, Victor Augusto de Faria Morato, Masayuki Missao e Mário de 
Oliveira Andrade. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo, na condição de 
substituto tributário, deixou de fazer a retenção do imposto no momento em que promoveu 
a saída das mercadorias, constantes nos danfes de números 21653 e 21652, para o 
território goiano, conforme documentos anexos. Em consequência, deverá pagar o tributo 
na importância de R$ 11.489,50, juntamente com penalidade e acréscimos legais. 

 
Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 45 e 

51, § 3º, da Lei nº 11.651/91, combinado com os artigos 35 e 52, § 1º, do Anexo VIII, do 
Decreto nº 4.852/97, tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso III, 
alínea “a”, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 17.917/2012. 

 
Foi identificado como sujeito passivo solidário: C & C CASA E 

CONSTRUÇÃO LTDA, nos termos do artigo 45, inciso XIII, da Lei nº 11.651/91. 
 
O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 03/21. 
 
Intimados em fls. 20/25, os sujeitos passivos quedaram-se inertes, 

dando azo à lavratura do Termo de Revelia de fls. 29. Os sujeitos passivos foram 
novamente intimados em segunda instância, conforme documentos de fls. 31/32.  

 
Ciente, o sujeito passivo principal ingressa com Impugnação às fls. 

38/40, alegando que efetuou o pagamento do débito tributário exigido no presente 
processo, conforme documentação anexa. Requer, assim, a improcedência do auto de 
infração. 

 
Em seguida, o sujeito passivo solidário comparece ao processo 

alegando que as guias já foram pagas, conforme documentos anexos.  
 



 

Acosta aos autos documentos de fls. 43/57.  
 
É o Relatório. 
 
 
 

VOTO 

 
Tratam os autos de crédito tributário constituído em desfavor do 

sujeito passivo por ter deixado de fazer a retenção do imposto, na condição de substituto 
tributário, no momento em que promoveu a saída das mercadorias para o território goiano.  

 
Inicialmente destaco que não há no processo questões preliminares, 

prejudiciais, de caráter terminativo, a serem apreciadas.   
 
No mérito, considero que o feito deve seguir adiante. Intimada do 

lançamento já em Segunda Instância, a autuada reconhecendo o débito tributário efetua o 
pagamento conforme comprovantes anexos às folhas 53, 55 e 57.  

 
Portanto, no caso em comento, não há o que se discutir, razão pela 

qual o presente auto de infração deve ser declarado procedente na íntegra.  
 
Diante do exposto, voto conhecendo da impugnação, negando-lhe 

provimento para considerar procedente o auto de infração, considerando o pagamento de 
fls. 53, 55 e 57 dos autos, para fins de extinção do crédito tributário.  

 
 

 
Sala das sessões, em 07 de julho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Auditoria das saídas registradas e do documento emitido (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJULT N.º 01205/16 
 
Relator: Conselheiro Renato Moraes Lima 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade da peça básica. 
Insegurança na determinação da infração e cerceamento do 
direito de defesa. Rejeitadas. Preliminar de exclusão de 
solidários. Rejeitada. Mérito. ICMS. Obrigação principal. 
Omissão de recolhimento de imposto destacado em documento 
fiscal não registrado. Procedência. 
 
1. Rejeita-se a arguição de insegurança na determinação da 
infração, estando a irregularidade claramente relatada e o auto 
de infração devidamente instruído. 
 
2. Não se acolhe a arguição de cerceamento do direito de 
defesa, não havendo no processo nenhum óbice ao pleno 
exercício do direito de defesa, tendo sido assegurado ao 
contribuinte o contraditório e a ampla defesa. 
 
3. Os administradores e gestores que concorrerem para a 
prática de infração tributária ficam, nos termos do inciso XII do 
artigo 45 da Lei nº 11.651/91, solidariamente obrigados ao 
pagamento do ICMS devido e demais acréscimos legais. 
 
4. A diferença positiva entre o total do débito oriundo dos 
documentos fiscais emitidos e o total dos débitos registrados 
no livro Registro de Saídas, apurada na conclusão de Auditoria 
das Saídas Registradas e do Documentário Emitido, sujeita-se a 
lançamento, por constituir-se débito do ICMS registrado a 
menor. 
 
 5. Declara-se procedente o auto de infração, cuja exigência 
fiscal fundamenta-se em Auditoria das Saídas Registradas e do 
Documentário Emitido não contestada pelo sujeito passivo. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara Temporária do Conselho Administrativo Tributário, em 
sessão realizada no dia 15 de maio de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por 
insegurança na determinação da infração e, a segunda, por cerceamento ao direito de 
defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Renato Moraes Lima, Paulo Diniz e 
José Paixão de Oliveira Gomes. Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão dos 
solidários da lide, arguida pelo Conselheiro Paulo Diniz. Foram vencedores os 
Conselheiros Renato Moraes Lima e José Paixão de Oliveira Gomes. Vencido o 
Conselheiro Paulo Diniz que votou pela exclusão dos solidários da lide. Quanto ao mérito, 
por unanimidade de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a 
sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Renato Moraes Lima, Paulo Diniz e José Paixão de Oliveira 
Gomes. 
 



 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal nos presentes autos é de que a empresa autuada, 
S.J.M. MÁQUINAS LTDA – ME, CNPJ 09.257.381/0001-63, CCE 10.420.808-2, efetuou 
saída de mercadorias sujeitas à tributação normal, ao longo de todos os meses do 2.º 
sem/2011, no valor total R$ 1.789.233,32, não consignando as respectivas notas fiscais 
eletrônicas de saída, de sua emissão, na sua Escrituração Fiscal de Digital (EFD), 
conforme detectado em ordem de conferência eletrônica, implicando a falta de pagamento 
do ICMS destacado nesses documentos fiscais, no valor R$ 99.153,03 (noventa e nove 
mil, cento e cinquenta e três reais e três centavos), exigido no auto de infração, 
juntamente com a penalidade e acréscimos legais (há no levantamento fiscal dados 
relativos a todo o ano de 2012 que foram objeto de lançamento de ofício do crédito 
tributário e auto de infração apartado). 

 
São citados como infringidos o CTE, Art. 64 e o RCTE, Arts. 88, § 1.º, 

III, 313 e 314. É proposta a penalidade prevista na lei citada, Art. 71, X, “a”, § 9.º, I. 
 
Instruem os autos Detalhamento do Crédito Tributário, fls. 03; 

Descritivo Complementar da Ocorrência, fls. 04; Conclusão da Auditoria das Saídas 
Registradas e do Documentário Emitido, fls. 10; Planilha de documentos fiscais não 
registrados e não cancelados (seus somatórios mensais são coincidentes com os valores 
de valor contábil da Planilha de Conclusão), fls. 11 a 15; Consulta Situação Atual de 
Arquivos, fls. 16; Relatórios mensais de jul a dez/2011 de Registros de Saída da EFD, 
todos zerados, sendo um relatório para cada mês, respectivamente fls. 17 a 22; Recibo de 
entrega de relatórios digitais, nos termos da IN 916/2008, Art. 4.º e §§ 2.º a 4.º, fls. 23, 
dentre outros documentos. 

 
Foram arrolados como solidários JOSÉ ROBERTO RÚBIO, SÉRGIO 

LUIZ DE AQUINO, e MAURO MARTINS, sendo todos os três administradores, conforme 
consta da ficha de dados da Junta Comercial de Goiás – JUCEG, fls. 09, bem como 
conforme o Contrato Social, fls. 46, Cl. 6.ª, onde consta como administradores, podendo 
agir conjunta ou separadamente. 

 
Intimados a empresa autuada e os três solidários ora citados, 

apresentam impugnação em peças apartadas, respectivamente fls. 33 a 43, 53 a 63, 67 a 
77 e 81 a 91, todas absolutamente idênticas, com julgado singular de procedência, fls. 96 
e 97. 

 
Agora comparecem com peça recursal conjunta todos os ocupantes 

do pólo passivo, que é mera cópia das peças anteriores, fls. 112 a 122, cujas alegações 
são as que se seguem. 

 
1. Alegam nulidade por insegurança na determinação da infração 

posto que não tenham sido previamente notificados para explicar os lançamentos; citam 
acórdãos de falta de instrução processual. 

 
2. Alegam nulidade por cerceamento ao direito de defesa pela 

mesma razão, ou seja, falta de previa notificação para explicar os lançamentos; citam 
acórdãos de falta de instrução processual. 

 
3. Quanto ao mérito, apenas alegam confiscatoriedade da multa e 

ofensa ao Princípio da Capacidade Contributiva, sem alegação de mérito propriamente 
dita. 



 

 
Conforme se observa às fls. 23, foi entregue à empresa autuada 

cópia dos arquivos digitais relativos aos relatórios das auditorias fiscais nos termos da IN 
916/2008, Art. 4.º, § 2.º, entretanto, faltou anexar aos autos mídia contendo cópia destes 
mesmos arquivos, conforme previsto no caput do artigo citado. 

 
É também observada a ausência da memória de determinação das 

bases de cálculo mensais a partir dos valores contábeis das operações de cada mês, bem 
como das alíquotas adotadas (ou relação de notas fiscais cuja soma das bases de cálculo 
e dos valores de imposto destacado resultou nos valores mensais dos campos 02 e 03). 

 
Diante desses dois fatos, o julgamento cameral foi convertido em 

diligência, fls. 124 e 125, solicitando-se o reparo desses dois aspectos, com atendimento 
de fls. 127 a 131. 

 
Intimados sobre o resultado da diligência, a empresa autuada e os 

solidários silenciam. 
 
4. No retorno ao julgamento cameral, o Conselheiro Paulo Diniz argui 

a exclusão dos sócios solidários da lide. 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

1. e 2. Sobre a insegurança na determinação da infração e o 
cerceamento ao direito de defesa arguídos, ambos em virtude de ausência de prévia 
notificação para que fossem explicados os lançamentos escriturais, cabe citar que 
nenhuma prévia explicação há que ser solicitada, sendo encerrado o instituto da 
espontaneidade e devendo ser utilizado o curso do processo para justamente se trazer 
quaisquer explicações, o que, aliás, continuou ausente até o momento.  

 
3. Sobre os aspectos de confiscatoriedade da multa e ofensa à 

Capacidade Contributiva, cabe salientar que: 
 
3.1. ao processo administrativo não cabe a apreciação da norma em 

abstrato, tarefa de competência do Poder Judiciário, restando tão somente a verificação 
da subsunção do fato à norma, que é o que se verifica ao caso, pois a reclamação é de 
falta de pagamento de ICMS em virtude de não ter registrado na EFD notas fiscais 
eletrônicas de saída de sua emissão de mercadorias sujeitas à trib normal, sendo o tipo 
penal aplicado exatamente 13% do valor da operação pela falta de registro em livro 
próprio de documento fiscal regularmente emitido, para o que rejeita-se essa alegação; 

 
3.2. o princípio da Capacidade Contributiva diz respeito à carga 

tributária, ou seja, às alíquotas, nada dizendo respeito a crédito tributário. 
 
4. Sobre a arguição de exclusão dos sócios solidários da lide, é, por 

maioria, rejeitada com base no CTN, Art. 124, e o CTE, Art. 45, XII, uma vez que sejam 
sócios administradores da empresa. 

 
CTE, Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do 
imposto devido na operação ou prestação as pessoas que tenham 



 

interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal, especialmente: 
[...] 
XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, 
gerentes, administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis; 

 
Ante o exposto, rejeito as preliminares de nulidade da peça básica, 

arguidas pela autuada, sendo a primeira, por insegurança na determinação da infração e, 
a segunda, por cerceamento ao direito de defesa. Rejeito a preliminar de exclusão dos 
solidários da lide, arguida pelo Conselheiro Paulo Diniz. Quanto ao mérito, conheço do 
recurso, nego-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. 

 
É o voto. 

 
 

Sala das sessões, em 09 de agosto de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Auditoria das saídas registradas e do documento emitido (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01219/16 
 
Relator: Conselheiro Renato Moraes Lima 
 

 
EMENTA: Processual. Pedido de diligência. Rejeitado. Preliminar 
de nulidade da peça básica. Insegurança na determinação da 
infração. Rejeitada. Preliminar de exclusão de solidários. 
Rejeitada. Mérito. ICMS. Obrigação principal. Omissão de ICMS 
decorrente do não lançamento na escrita fiscal de documentos 
fiscais emitidos. Procedência. Pedido de aplicação da forma 
privilegiada prevista no CTE, art. 71, § 8°. Rejeitado. 
 
1. Indefere-se pedido de diligência, estando o processo pronto 
para julgamento, podendo-se decidir as questões nele tratadas. 
 
2. Eventual incorreção na proposição da penalidade não 
acarreta a nulidade do lançamento, constando do processo 
elementos suficientes para determinar com segurança a infração 
e o infrator, rejeitando-se a arguição de insegurança na 
determinação da infração. 
 
3. Os administradores e gestores que concorrerem para a 
prática de infração tributária ficam, nos termos do inciso XII do 
artigo 45 da Lei nº 11.651/91, solidariamente obrigados ao 
pagamento do ICMS devido e demais acréscimos legais. 
 
4. Declara-se procedente o auto de infração que exige ICMS 
omitido decorrente do não lançamento na escrita fiscal de 
documentos fiscais emitidos pelo contribuinte. 
 
5. Não se aplica a forma privilegiada prevista no CTE, art. 71, § 8, 
tratando-se de acusação de omissão de pagamento de imposto. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de janeiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Renato Moraes Lima, Alcedino Gomes Barbosa, David Fernandes de 
Carvalho, José Pereira D'abadia e Gilmar Rodrigues de Almeida. Por unanimidade de 
votos, rejeitar a preliminar de nulidade do auto de infração, por insegurança na 
determinação da infração, arguida pela autuada. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Renato Moraes Lima, Alcedino Gomes Barbosa, David Fernandes de 
Carvalho, José Pereira D'abadia e Gilmar Rodrigues de Almeida. Por maioria de votos, 
rejeitar a preliminar de exclusão dos sujeitos passivos solidários Paulo Augusto Almeida 
de Lima, Rosângela Alves de Jesus Silva e Rogério Duarte Noleto da lide, arguida pela 
autuada. Foram vencedores os Conselheiros Renato Moraes Lima, David Fernandes de 
Carvalho e Gilmar Rodrigues de Almeida. Vencidos os Conselheiros Alcedino Gomes 
Barbosa e José Pereira D'abadia. Quanto ao mérito, por votação unânime, conhecer da 
impugnação, negar-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração, 
rejeitando-se pelo mesmo quorum a aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º do 
artigo 71 da Lei 11.651/91, com a nova redação dada pela Lei 13.194/97. . Participaram do 



 

julgamento os Conselheiros Renato Moraes Lima, Alcedino Gomes Barbosa, David 
Fernandes de Carvalho, José Pereira D'abadia e Gilmar Rodrigues de Almeida. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que a empresa 
BAMBOLLE DOCES E FESTAS LTDA, CNPJ 07.554.962/0001-31, CCE 10.392.413-2, 
não lançou na Escrituração Fiscal Digital (EFD) os documentos fiscais emitidos por 
Equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF), relativos ao mês de junho de 2013, 
omitindo o ICMS no valor de R$ 419.071,85 (quatrocentos e dezenove mil, setenta e um 
reais e oitenta e cinco centavos), exigido no auto de infração, juntamente com a 
penalidade e acréscimos legais. 

 
São citados como infringidos o CTE, arts. 56, I e 64, e o RCTE, art. 

316, IV. É proposta a penalidade prevista no CTE, art. 71, III, “e”. 
 
São arrolados como solidários Paulo Augusto Almeida de Lima, 

Rosângela Alves de Jesus Silva e Rogério Duarte Noleto, na condição de sócios 
administradores da empresa autuada, conforme disposto no Contrato Social, fls. 62, 
Cláusula Sétima. 

 
Instruem os autos Detalhamento do Crédito tributário, fls. 03; 

Descritivo Complementar da Ocorrência, fls. 04; Nota Explicativa, fls. 08 a 10; 
demonstrativos da Auditoria Básica do ICMS, fls. 11 a 18; CD e Recibo de Entrega de 
Relatórios Digitais, fls. 18-A. 

 
Regularmente intimados empresa e solidários, fls. 23 a 26, tornam-se 

revéis, fls. 27, porém quando intimados para a segunda instância, fls. 29 a 40, 
comparecem com peça defensória conjunta, fls. 43 a 60, com as alegações dispostas a 
seguir. 

 
1. Pede a realização de diligência para que se apure item por item do 

levantamento fiscal. 
 
2. Alega que não há trabalho fiscal estruturado que embase o auto 

de infração. Nenhuma prova há de notificação para apresentação de livros e documentos 
e comprovante de ingressos e desembolsos para fins de verificação de fluxo financeiro. 

 
3. Alega nulidade por insegurança na determinação da infração por 

que a pena cominada, do CTE, Art. 71, III, “e”, de 100% do ICMS está errada, e certo seria 
a de 13% do valor da operação, prevista no inc X, “a” do mesmo artigo – alega que não há 
provas de que os dados não foram enviados, mas apenas de que não constam no sistema 
da SEFAZ, podendo ser erro do próprio órgão fazendário. 

 
4. Quanto ao mérito, alega erro pela não aplicação da forma penal 

privilegiada prevista no CTE, Art. 71 § 8.º. 
 
5. Alega também nulidade por insegurança na determinação da 

infração uma vez que a autuação tenha sido efetuada apenas com base nos dados 
fornecidos pela empresa, não sendo atendidas as exigibilidades do CTN, Art. 142. 

 



 

6. Alega que não houve desconsideração da personalidade jurídica 
da impugnante e nem comprovação de gestão com excesso de poderes, para o que pede 
a exclusão dos solidários. 

 
No julgamento cameral é entendido realmente haver necessidade de 

remessa dos autos em diligência, atendendo, inclusive, ao pedido do polo passivo (item 1), 
fls. 75 e 76. É, então, solicitado juntada de planilhas impressas ou em mídia digital (CD) 
trazendo a demonstração do valor R$ 259.399,81 relativo às notas fiscais de saída sem 
registro de jun/2013, conforme linha 02 da planilha Detalhamento de Outros Débitos de 
Ofício, de fls. 17, bem como os totais de registros de ECF não lançados na EFD em 
jun/2013 (no valor final de R$ 419.071,85) cujas somas constam das linhas 03 a 10 
daquela planilha. 

 
Na resposta dada pelo próprio agente fiscal autuante, é alegado que 

todos os valores questionados já constavam dos autos, exceto o da linha 02 da planilha de 
fls. 17, relativo à planilha de somatório das notas fiscais de saída sem registro em 
jun/2013, totalizando R$ 259.399,81, que se encontrava no PAT n.º 4 0115007 176 45 e 
que veio a julgamento na mesma sessão, faltando, entretanto, planilha de somatório das 
mesmas que demonstre esse valor. Assim, é inserida fotocópia dessa planilha de 
somatório, fls. 92 a 101. 

 
Sobre a memória de cálculo dos valores lançados nas linhas 03 a 11 

da planilha de fls. 17, realmente já constavam do arquivo “ECF não registrado nas EFDs 
junho 2013.pdf”, do CD de fls. 18-A. Este arquivo tem um total de 916 folhas e os 
somatórios para cada máquina de ECF transportados para a planilha de fls. 17 se 
encontram originalmente neste arq “pdf”, fls. 171, 233, 311, 430, 609, 698, 719, 902 e 916. 
São juntadas folhas desse arquivo. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
 
1. Quanto ao pedido de realização de diligência foi procedida a 

mesma para os pontos entendidos obscuros, nada mais havendo em termos de dúvidas 
sobre o levantamento fiscal. 

 
2. Sobre ausência de provas de ingressos e desembolsos para fins 

de verificação de fluxo financeiro, é absolutamente irrelevante uma vez que não se trate 
de auditoria de disponibilidades ou de movimentação financeira, mas das Saídas 
Registradas e do Documentário Emitido. 

 
3. A acusação é de que a EFD retificadora não apresentou a débito 

os montantes de ICMS destacados nas notas fiscais de sua emissão, e não a falta de 
registro de documentos ou registro destes com valor comercial a menor. Está correta a 
pena para a ilicitude alegada na acusação; se, por outro lado, errado estivesse, não 
implicaria nulidade por insegurança ou por qualquer outra razão, mas simplesmente a 
adequação para a pena correta (Lei n.º 16.469/2009, Art. 20, § 3.º). 

 
CTE, Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
III - de 100% (cem por cento): (Redação conferida pela Lei nº 
17.917 - vigência: 01.01.13) 
ACRESCIDA A ALÍNEA "E" AO INCISO III DO ART. 71 PELO 



 

ART. 1º DA LEI Nº 15.505, DE 29.12.05 - vigência: 01.01.06. 
e) do valor do imposto não debitado ou debitado a menor no livro 
Registro de Saídas correspondente a documento fiscal registrado 
ou a erro na totalização dos débitos escriturados no período de 
apuração do imposto; 

 
CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO X DO ART. 71 PELO 
ART. 1º DA LEI Nº 11.750, DE 07.07.92 - vigência: 15.07.92. 
X - de 13% (treze por cento): 
a) calculado sobre o valor da operação ou da prestação, pela falta 
de registro, ou pelo registro com valor a menor, em livro próprio, 
de documento fiscal regularmente emitido; 

 
4. Sobre a não aplicação da forma penal privilegiada está correto, 

pois a reclamação fiscal é justamente de falta de pagamento de imposto. 
 
5. Quanto à nulidade por insegurança na determinação da infração 

decorrente de a autuação ter utilizado apenas os dados fornecidos pela própria empresa, 
há que se citar que estes são os dados mais inquestionáveis, sendo objeto de absoluta 
concórdia das partes, pois os dados obtidos de terceiros, por intermédio de procedimentos 
de circularização são justamente aqueles que podem ser questionados. Quanto à 
alegação de desatendimento das exigibilidades do CTN, Art. 142, não procede, senão 
vejamos: 

 
CTN, Art. 142. Compete privativamente à autoridade 
administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim 
entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a 
ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, 
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo 
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a 
aplicação da penalidade cabível. 

 

1. Verificar a ocorrência do FG 
(declarar a existência da obrig., tornando-a 
certa): 

Ñ pgto de ICMS, por não lançar a débito na 
escrituração fiscal o ICMS destacado em  
notas fiscais de saída de sua emissão; 
 

2. determinar a matéria tributável (BC): R$ 2.465.128,53 (cálculo invertido, 
supondo-se alíq 17% em todas as saídas); 
 

3. calcular o montante do tributo devido 
(tornar líquida a obrig. existente): 

 
R$ 419.071,85; 
 

4. identificar o sujeito passivo: Bambolê Doces e Festas Ltda., 
Paulo Augusto Almeida de Lima, 
Rosângela Alves de Jesus Silva e 
Rogério Duarte Noleto; 
 

5. propor a aplicação da penalidade 
cabível: 

CTE, 71, III, “e”. 

 



 

6. Sobre a arguição de exclusão dos sócios solidários da lide, é 
rejeitada com base no CTN, Art. 124, e o CTE, Art. 45, XII, uma vez que sejam sócios 
administradores da empresa, conforme disposto no Contrato Social, fls. 62, Cláusula 
Sétima. 

 
CTE, Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do 
imposto devido na operação ou prestação as pessoas que tenham 
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal, especialmente: 
[...] 
XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, 
gerentes, administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem 
responsáveis; 

 
Ante o exposto, rejeito o pedido de diligência formulado pelo sujeito 

passivo, posto que já atendido no que era necessário. Rejeito a preliminar de nulidade do 
auto de infração, por insegurança na determinação da infração, arguida pela autuada. 
Rejeito a preliminar de exclusão dos sujeitos passivos solidários Paulo Augusto Almeida 
de Lima, Rosângela Alves de Jesus Silva e Rogério Duarte Noleto da lide, arguida pela 
autuada. Quanto ao mérito, conheço da impugnação, nego-lhe provimento para considerar 
procedente o auto de infração, sem a aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º do 
artigo 71 da Lei 11.651/91. 

 
É o voto. 

 
 

Sala das sessões, em 10 de agosto de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Auditoria das saídas registradas e do documento emitido (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01248/16 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: Preliminar de exclusão do sujeito passivo solidário da 
lide, arguida pelo Conselheiro Relator. Acolhida. ICMS. Deixou 
de registrar em sua escrituração fiscal digital o ICMS destacado 
nos documentos de saída. 
 
1. Os sócios, os gerentes, os administradores, os presidentes, 
etc. que não tenham agido com excesso de poderes, ou infração 
de contrato social ou estatutos, ou concorrido para a prática de 
ilícito tributário, nos termos sentenciados pelo Superior Tribunal 
de Justiça, não podem ser sujeitos passivos solidários da lide; 
 
2. O trabalho revisional respalda o entendimento de que o feito 
deve ser julgado procedente em parte. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 15 de julho de 2016, decidiu, por maioria de votos, acolher a preliminar de 
exclusão do solidário da lide, arguida pelo Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho. Foram 
vencedores os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho e Nivaldo José Mendes. Vencido o 
Conselheiro Lidilone Polizeli Bento. Quanto ao mérito, por maioria de votos,  conhecer da 
impugnação, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em  parte o 
lançamento sobre  o valor do ICMS de R$ 190.689,47 (cento e noventa mil, seiscentos e 
oitenta e nove reais e quarenta e sete centavos), em razão da exclusão do ICMS do mês 
de dezembro de 2013, permanecendo, ainda, a penalidade do artigo 71, X, ''a'' para o 
referido mês. Foram vencedores os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho e Lidilone 
Polizeli Bento. Vencido o Conselheiro Nivaldo José Mendes, que votou pela 
improcedência do lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo deixou de registrar em sua 
escrituração fiscal digital o ICMS destacado nos documentos de saída, conforme 
levantamentos fiscais em anexo. Em consequência, fica sujeito ao pagamento do imposto 
na importância de R$ 219.824,14, juntamente com os acréscimos legais. 

 
Foram tidos como infringidos os dispositivos do artigo 64 da Lei 

11.651/91, combinado com os artigos 88, §1°, III, 313, 314 e 356C, II do Decreto 4.852/92. 
Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, X, "a", 9°I do CTE, com redação 
da Lei nº 11750/1992. 

 
Tem-se como sujeito passivo solidário João Batista de Oliveira, 

conforme o artigo 45, XII, da Lei 11.651/91. 
 
A autoridade fiscal anexa os seguintes documentos aos autos: Mídia 

– Levantamento Fiscal, Contrato Social, Relatório dos Documentos Fiscais Emitidos e 
Respectivos Valores Registrados, Auditoria Básica do ICMS, Relatório NFE de Entrada 



 

Não Registrada Para Fins de Compensação com Débito do Imposto Apurado de Ofício 
"fls. 6 a 21". 

 
Os sujeitos passivos foram intimados às "fls.22 a 26", a pagar a 

quantia exigida ou apresentar Impugnação em Primeira Instância. 
 
Os sujeitos passivos apresentam Impugnação em Primeira Instância 

às "fls.30 a 35", alegando que teve dificuldades em elaborar a escrituração digital do 
SPED Fiscal, cujo problema somente foi resolvido após a utilização da versão 2.0.34 do 
PVA da EFD, entretanto os arquivos solicitados pela SEFAZ foram regularizados e 
transmitidos anteriormente ao lançamento. Assevera que o valor da multa é excessivo, 
levando em conta que o valor lançado é superior ao próprio patrimônio da empresa, o que 
viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e, principalmente da 
legalidade, uma vez que a multa possui caráter confiscatório. Tal lançamento traria 
consequências desastrosas à autuada. Afirma que no entendimento do Superior tribunal 
de Justiça, a multa lançada não poderá ultrapassar o limite de 30% do tributo, visto que a 
multa é obrigação tributária acessória, não podendo ultrapassar o principal. Aduz que a 
legislação tributária, assim como a jurisprudência determina de forma cristalina que deve 
ser aplicada a penalidade menos severa ao contribuinte. Obtempera que a lei é expressa 
ao afirmar que a Administração pública deve ser regida pelos princípios administrativos, 
principalmente aos princípios da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade e segurança 
jurídica. Sustenta que na existência ou previsão de uma ou mais multas aplicadas a uma 
infração alegada, deverá ser aplicada a penalidade mais específicas delas, sendo que a 
autuada já havia feito o recolhimento da mesma. Ante tais argumentos, o sujeito passivo 
requer que seja determinada a improcedência da penalidade aplicada na peça inicial, 
assim como que seja aplicada a penalidade específica prevista na legislação tributária. 

 
A autuada instrui a peça impugnatória com os seguintes documentos: 

Alteração Contratual, Cópia dos Comprovantes de Recolhimento do DARE e Cópia do 
Auto de Infração "fls. 36 a 46". 

 
Pela Resolução n° 104/2015, "fls. 50", a Segunda Câmara do 

Conselho Administrativo Tributário determina converter o julgamento em diligencia para 
que a Delegacia Fiscal de Origem, verifique se a retificação da escrita fiscal do sujeito 
passivo ocorreu com a autorização do fisco. Caso tenha sido autorizada verificar se condiz 
com a exigência fiscal relativamente ao lançamento.  

 
Em diligência, "fls. 51 a 66", o fiscal revisor informa que relativamente 

ao período compreendido entre 01/01/2013 e 30/11/2013, a auditoria fiscal se desenvolveu 
com a utilização dos arquivos já retificados, conforme relatório "RESUMO DA 
ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL", em anexo. Assim, para este período, não há 
controvérsia quanto aos arquivos da EFD considerados na auditoria. Relativamente ao 
mês de dezembro de 2013, após o curso da ação fiscal, a Secretaria da Fazenda 
autorizou, em 29/01/2015, a retificação da EFD, conforme relatório anexo. Assim, quanto 
ao mês de dezembro de 2013, se considerado o arquivo enviado após o início da ação 
fiscal, o valor do ICMS destacado nos documentos fiscais de saída e não escriturados 
passa a ser de R$ 405,95, conforme "Relação de NFEs não Registradas" em anexo. 
Quanto ao período compreendido entre janeiro e novembro de 2013, não há ajuste a 
realizar, pois a auditoria se desenvolveu com base nos arquivos já retificados, sendo que 
após a ação fiscal não houve outras retificações para tal período.  

 
Os sujeitos passivos são intimados conforme "fls. 67 a 71". 
 



 

O sujeito passivo apresenta manifestação, conforme "fls. 74 a 76", 
alegando que "no período relativo à omissão que ocasionou a emissão do auto de 
infração, muitos empresários no Brasil estavam defrontando com dificuldades para operar 
com o aplicativo do SPED Fiscal, em razão da complexidade para implementação do 
sistema eletrônico". Aduz que como se vê, uns grandes números de Contribuintes 
padeceram com a complexidade do SPED, por isso, as omissões não decorrem de 
negligencia do empresário, mas sim das dificuldades em operar com a escrituração digital 
naquela época. Ao final, requer a adequação da penalidade na forma da lei.  

 
O sujeito passivo anexa os seguintes documentos: cópia intimação, 

cópia despacho e cópia 5ª alteração contratual "fls. 77 a 87". 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Argui e acolhi a preliminar de exclusão do sujeito passivo solidário, 
identificado no documento de fl. 05, da lide, depois de formar o entendimento que segue: 

 
A indicação do sócio, identificado no documento de fl. 05, para 

responder pelo crédito fazendário, deve vir acompanhada da comprovação de que ele 
tenha agido com excesso de poderes ou de forma fraudulenta ou prejudicial à sociedade, 
ou, ainda ao arrepio da lei comercial. 

 
O entendimento dominante no Superior Tribunal de Justiça é que “o 

não-recolhimento do tributo, por si só, não constitui infração à lei suficiente a ensejar a 
responsabilidade solidária dos sócios, ainda que exerçam gerência, sendo necessário 
provar que agiram os mesmos dolosamente, com fraude ou excesso de poderes.” (REsp 
898168/SP, Recurso Especial 2006/0238668-1, julgado em 21/02/2008 e publicado no DJ 
05/03/2008 p.1).  

 
Portanto, os bens do sócio de uma pessoa jurídica comercial não 

respondem, em caráter solidário, por dívidas fiscais assumidas pela sociedade. A 
responsabilidade tributária imposta por sócio-gerente, administrador, diretor ou equivalente 
só se caracteriza quando há dissolução irregular da sociedade ou se comprovar a prática 
de infração à lei pelo dirigente, e não apenas quando ele simplesmente exercia a gerência 
da empresa na época da ocorrência do fato gerador. 

 
Ademais, o simples inadimplemento não caracteriza infração legal. 

Inexistindo prova de que se tenha agido com excesso de poderes, ou infração de contrato 
social ou estatutos, não há falar-se em responsabilidade tributária do sócio e esse título ou 
a título de infração legal.  

 
Portanto, faço este voto com o entendimento firmado nesta Casa em 

processos que discutem esta questão e cuja razão do acolhimento da preliminar de 
exclusão do sócio solidário da lide se conserva de acordo com o meu entendimento, que 
foi externado em outros julgados semelhantes.  

 
Com a questão preliminar solucionada, volvo-me à razão de direito 

desta demanda, com os fundamentos que se seguem:  
 
Reporto-me ao trabalho revisional, sempre merecedor de fé, onde a 

autoridade revisora informa que relativamente ao período compreendido entre 01/01/2013 



 

e 31/11/2013, a auditoria fiscal desenvolveu com a utilização dos arquivos já retificados, 
conforme relatório resumo da escrituração fiscal digital, que se encontra acostada a este 
volume. Portanto, face a tal período, não há controvérsia quanto aos arquivos EFD, 
considerados na auditoria.  

 
Relativamente ao mês de dezembro de 2013, após o curso da ação 

fiscal, a SEFAZ-GO autorizou, em 29/01/2015, a retificação da EFD. 
 
Por conseguinte, quanto ao mês de dezembro de 2013, se 

considerado o arquivo enviado após o início da ação fiscal, o valor do ICMS destacado 
nos documentos fiscais de saída e não escriturados passa a ser de R$ 405,95 
(quatrocentos e cinco reais e noventa e cinco centavos), conforme "Relação de NFEs não 
Registradas". Quanto ao período compreendido entre janeiro e novembro de 2013, não há 
ajuste a realizar, pois a auditoria se desenvolveu com base nos arquivos já retificados, 
sendo que após a ação fiscal não houve outras retificações para tal período.  

 
Em face das assertivas supra aduzidas, em sede de mérito, o polo 

passivo não trouxe aos autos nenhum elemento de prova capaz de ilidi-las, o que me leva 
a julgar procedente em parte o lançamento, no “quantum” de R$ 190.689,47 (cento e 
noventa mil, seiscentos e oitenta e nove reais e quarenta e sete centavos). E ainda, 
permanecendo, a penalidade do artigo 71, X, ''a'' para o referido mês. 

 
Assim, voto suscitando e acolhendo a preliminar de exclusão do 

solidário da lide. Quanto ao mérito, por maioria de votos,  conheço da impugnação, dou-
lhe parcial provimento para considerar procedente em  parte o lançamento sobre o valor 
do ICMS de R$ 190.689,47 (cento e noventa mil, seiscentos e oitenta e nove reais e 
quarenta e sete centavos), em razão da exclusão do ICMS do mês de dezembro de 2013, 
permanecendo, ainda, a penalidade do artigo 71, X, ''a'' para o referido mês. 

 
 
 

Sala das sessões, em 17 de agosto de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Auditoria das saídas registradas e do documento emitido (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01560/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Mário de Oliveira Andrade 
 

 
EMENTA: Obrigação Principal. ICMS. Não escrituração de notas 
fiscais de saídas de mercadorias tributadas na EFD. Exigência 
de imposto e penalidade. Parcial procedência. Preliminar. 
Pedido de exclusão do sócio-administrador do polo passivo. 
Rejeitado. 
 
1 - Quando o contribuinte não lança em sua escrituração fiscal 
digital (EFD) notas fiscais de operações de saídas de 
mercadorias tributadas fica caracterizada a infração à legislação 
estadual do ICMS, devendo o sujeito passivo recolher o tributo 
devido acrescido de penalidade e demais acréscimos legais; 
 
2 – O sócio deve ser mantido na lide como sujeito passivo 
coobrigado ao pagamento do imposto devido pela autuada, 
quando restar comprovado que ele exerceu a administração da 
empresa no período da ocorrência do fato gerador do ICMS, com 
fundamento no inciso XII do artigo 45 do CTE combinado com o 
artigo 124 do CTN. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 22 de agosto de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso voluntário, negar-lhe  provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou parcialmente procedente o auto de infração na importância do ICMS de R$ 
22,174,18  (vinte e dois mil, cento e setenta e quatro reais e dezoito centavos), conforme 
relatório da revisão de fls. 161 dos autos. Participaram do julgamento os Conselheiros 
José Eduardo Firmino Mauro, Mário de Oliveira Andrade, Aldeci de Souza Flor, Rickardo 
de Souza Santos Mariano e Victor Augusto de Faria Morato.  E, por maioria de votos,  
decidiu  rejeitar a preliminar de exclusão do solidário da lide, GUSTAVO RIBEIRO, arguida 
pelo sujeito passivo.  Foram vencedores os Conselheiros Mário de Oliveira Andrade, 
Aldeci de Souza Flor, Rickardo de Souza Santos Mariano e Victor Augusto de Faria 
Morato. Vencido o Conselheiro José Eduardo Firmino Mauro que votou pela exclusão do 
solidário da lide. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

De acordo com o histórico do auto de infração, datado de 
31/12/2008, o sujeito passivo deixou de lançar na escrituração fiscal digital (EFD) as notas 
fiscais eletrônicas de saídas, conforme relatório das notas fiscais não encontradas e CD 
contendo cópias delas em XML e respectivos danfes em formato PDF. Em consequência, 
deverá pagar o imposto destacado nos documentos fiscais, na importância de R$ 
28.303,66 (vinte e oito mil, trezentos e três reais e sessenta e seis centavos), juntamente 
com os acréscimos previstos na legislação tributária.  

 
O valor originário de ICMS exigido é de R$ 28.303,66 (vinte e oito 

mil, trezentos e três reais e sessenta e seis centavos), sendo o total do crédito tributário na 



 

importância de R$ 126.897,43 (cento e vinte e seis mil, oitocentos e noventa e sete reais e 
quarenta e três centavos), conforme consta no campo do crédito tributário da peça básica. 

 
No campo próprio do auto de infração foi apontado como infringido o 

artigo 64 da Lei 11.651/91 combinado com os artigos 88, § 1º, III, 313 e 314 do Decreto 
4.852/97. Foi proposta a aplicação da penalidade do artigo 71, Inciso X, alínea "a", § 9º, I 
da Lei 11.651/91, com a redação da Lei 11.750/1992. 

 
Foi indicado como sujeito passivo coobrigado o Sr. Gustavo Ribeiro 

com fundamentação no que dispõe o artigo 45, inciso XII da Lei 11.651/1991. 
 
Para a instrução processual, os Auditores Fiscais anexaram aos 

autos: Consulta Resumida do Contribuinte, folha 05, Relatório das Notas Fiscais Não 
Encontradas, folhas 06 a 51, mídia em CD, Folha 52, e Recibo de Entrega de Relatório 
Digital, folha 52-A. 

 
Intimados para pagamento da quantia exigida ou para apresentarem 

impugnação em Primeira Instância, os sujeitos passivos ingressaram com defesa, 
constante às folhas 30 a 47, na qual alegam que há a obrigatoriedade da Administração 
Tributária de respeitar as decisões do Supremo Tribunal Federal. Transcrevem a 
legislação pertinente. Contestam a ilegitimidade da indicação do sócio-administrador como 
solidário ao recolhimento do crédito tributário, citam o artigo 134 e 135 do CTN e 
transcrevem algumas decisões do Poder Judiciário. Reclamam da multa aplicada por ter 
caráter confiscatório e ser inconstitucional e solicitam o cancelamento dela. 

 
Requerem o conhecimento da Impugnação e o cancelamento da 

multa imposta. 
 
Quanto ao mérito da acusação do fisco estadual não fazem nenhum 

questionamento. 
 
O julgador monocrático emite o Despacho nº 393/2015, folhas 96 e 

97 dos autos, no qual solicita que um Auditor Fiscal exclua do levantamento fiscal as notas 
fiscais de entradas, proceda uma revisão no lançamento com observância dos 
procedimentos estabelecidos no item 9ª do Manual de Auditoria e Procedimentos Fiscais, 
e que seja apurado o valor de ICMS devido pelo contribuinte. 

 
Um dos autores do lançamento, procede o levantamento revisional, 

conforme consta no relatório diligencial, folha 161, informa que o contribuinte se recusou a 
apresentar a leitura de memória fiscal, leitura da memória da fita detalhe e a retificar a 
EFD, sendo essenciais para tributar as saídas com o ICMS. Por essas condições revela 
ser impossível executar a auditoria "Arbitramento da Apuração do ICMS a Pagar". A única 
possibilidade foi cobrar a respectiva falta de registro das notas fiscais encontradas, 
conforme trabalho inicial. Acrescenta que encontrou falha nos relatórios do aplicativo 
ARQMAG que estava listando as notas de entradas de emissão própria na lista de saídas, 
mas que tal inconsistência foi corrigida. 

 
Por fim, o revisor apresentou um novo detalhamento do valor do 

crédito tributário, sendo apurado um total no valor original de ICMS de R$ 22.174,18 (vinte 
e dois mil, cento e setenta e quatro reais e dezoito centavos). 

 
O revisor juntou aos autos, o Termo de Não Atendimento de 

Notificação- TNAN, folha 100, Notificação, folha 101, fotocópia do auto de infração de nº 



 

401501800406, folhas 102 e 103, Resumos de Entrega de EFD, folhas 104 a 113, 
Relação das Notas Fiscais de Saídas Não Escrituradas, folhas 114 a 159, uma mídia em 
CD, folha 160, Relatório Diligencial, folha 161. 

 
Devidamente notificados do resultado da revisão, os sujeitos 

passivos não se manifestaram. 
 
Os autos foram encaminhados para julgamento na Instância Singular 

e o julgador monocrático prolatou a Sentença de nº 3.654/2015-JULP, folhas 172 a 175, 
na qual rejeitou o pedido de exclusão do sujeito passivo solidário e julgou parcialmente 
procedente o auto de infração no valor de imposto apurado no levantamento revisional. 

 
A Gerência de Representação Fazendária manifestou concordância 

com o teor da sentença monocrática por intermédio do Despacho 500/2016 – GERF, folha 
176 dos autos. 

 
Regularmente notificados da sentença singular, os sujeitos passivo 

ingressaram com recurso voluntário reiterando as mesmas razões da impugnação. Não 
apresentando nenhum novo elemento de prova para contestar a acusação fiscal. 
Solicitando a exclusão do sujeito passivo solidário e o reconhecimento da ilegalidade da 
penalidade aplicada, por ter caráter confiscatório e ser inconstitucional. 

 
É um breve relatório. 
 
 
                              VOTO 
 
 
A exigência contida nesse contencioso é relativa a omissão de 

pagamento de ICMS, em virtude do contribuinte ter deixado de lançar na EFD as notas 
fiscais de saídas de mercadorias tributadas no período de 01/01/2012 a 31/12/2012. 

 
O sujeito passivo nas duas oportunidades que foi instado a 

manifestar não contestou o mérito do ICMS exigido na peça basilar. O autos foram 
convertidos em diligência para que fosse realizada a Auditoria do Arbitramento da 
Apuração do ICMS a Pagar, conforme prescreve o item 9-A, constante na introdução do 
Manual de Auditoria e Procedimentos Fiscais, porém o sujeito passivo se recusou a tomar 
providências que viabilizasse a realização desse levantamento, pois não apresentou a 
retificação da EFD, visto que ela consta os registros zerados. Assim, não é possível 
considerar outros débitos e nem qualquer crédito de ICMS. Tal situação ficou bem descrita 
no relatório diligencial, ficando caracterizado que a única forma de se exigir o imposto do 
contribuinte pela infração denunciada é a soma dos débitos de ICMS destacados nas 
notas fiscais não escrituradas na EFD. 

 
Desse modo, após a realização da revisão que excluiu as notas 

fiscais de entradas, incluídas equivocadamente no levantamento fiscal, restou o montante 
de imposto a recolher no valor de R$ 22.174,18 (vinte e dois mil, cento e setenta e quatro 
reais e dezoito centavos), devendo o auto de infração ser considerado procedente nessa 
quantia. 

 
Passo analisar a questão da inclusão do sócio na lide, o qual era 

administrador da empresa no período da ocorrência do fato gerador, Sr.  Gustavo 
Ribeiro. Tenho um entendimento de que a responsabilidade solidária do administrador é 



 

definida no artigo 124, I da Lei 5.172, de 25 de Outubro de 1966, que instituiu o Código 
Tributário Nacional (CTN), combinada com o artigo 45, XII da Lei 11.651/91, como se 
segue: 

 
CTN: 
Art. 124. São solidariamente obrigadas: 
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato 
gerador da obrigação principal. 
[...] 
 
CTE: 
Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação que 
constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente: 
[...] 
XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou 
prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão de que 
forem responsáveis; 
[...] 

 

O administrador da pessoa jurídica tem o dever de geri-la cumprindo 
todas as obrigações, inclusive as tributárias. A norma é clara sobre essa questão, e, no 
caso em apreço, o sócio-administrador é a pessoa que mais tem interesse na situação que 
constituiu o fato gerador do ICMS, pois ao ser apropriado crédito indevido na escrituração 
fiscal da empresa autuada, quem levou vantagem por ter deixado de recolher tributo ao 
erário foi a pessoa jurídica e os sócios que usufruem da vantagem financeira da empresa 
autuada. Sendo assim, conforme a norma prescreve, o sócio-administrador é 
responsabilizado, solidariamente, pelo tributo não recolhido. Isso, ao meu modo de ver, é 
uma responsabilidade inerente a ele, visto que a não escrituração das notas fiscais de 
saídas de mercadorias tributadas na EFD, infração que ocasionou o não pagamento do 
tributo ocorreu com o gerenciamento dele. Desta forma, entendo que o sujeito passivo 
solidário deve permanecer no polo passivo do presente lançamento. 

 
Quanto ao pedido de revisão da penalidade proposta devido ao efeito 

confiscatório, percebo que o dispositivo aplicado pela fiscalização é o mais específico para 
a infração apontada, ocorrendo a absoluta subsunção do fato à norma, não havendo como 
proceder qualquer alteração na penalidade aplicada e nem como apreciar o alegado efeito 
confiscatório da multa, face ao que dispõe o § 4º do artigo 6º da Lei 16.469/09. 

 

Art. 6º Compete ao Conselho Administrativo Tributário -CAT- apreciar: 

[...] 

§ 4º Não pode haver decisões que impliquem apreciação ou declaração de 
inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato normativo expedido pela Administração 
Tributária. 

[...] 

 
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e nego lhe provimento 

para confirmar a decisão singular que julgou o auto de infração parcialmente procedente, 
no valor de ICMS de R 22.174,18 (vinte e dois mil, cento e setenta e quatro reais e dezoito 
centavos), conforme o relatório da revisão de folha 161 dos autos, e manteve o sujeito 
passivo solidário, Sr. Gustavo Ribeiro, no polo passivo. 

 
 

Sala das sessões, em 30 de setembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Auditoria das saídas registradas e do documento emitido (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01608/16 
 
Relator: Conselheiro Renato Moraes Lima 
 

 
EMENTA: ICMS. Falta de entrega de EFD implica a falta de 
escrituração dos livros fiscais, mas havendo ciência das notas 
fiscais de aquisição, há que ser cobrado o saldo devedor de 
ofício, isto é, considerando os créditos pelas entradas, e não 
apenas os lançamentos a débito de ofício. Nos meses de saldo 
credor, e nos de saldo devedor cabe, respectivamente, a 
aplicação das formas penais privilegiada e qualificada, 
parágrafos 8.º e 9.º do CTE, Art. 71. Parcial Procedência. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 09 
de abril de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de 
infração no valor do ICMS a recolher de R$ 12.527,41 (doze mil, quinhentos e vinte e sete 
reais e quarenta e um centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros Renato 
Moraes Lima, Aguinaldo Fernandes de Melo, Nislene Alves Borges, José Luiz Rosa, 
Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Nivaldo José Mendes, Mário de Oliveira 
Andrade, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Paulo Diniz, Washington Luis 
Freire de Oliveira, Alcedino Gomes Barbosa, Elias Alves dos Santos, Edson Abrão da 
Silva, Eduardo Romano Gonçalves Stival, José Pereira D'abadia, Gilmar Rodrigues de 
Almeida, Talita Pimenta Félix, José Paixão de Oliveira Gomes e João Divino de Brito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 
A reclamação nos presentes autos é de falta de pagamento de ICMS 

em cada um dos meses havidos entre julho e dezembro/2011, no valor total R$ 95.096,79, 
por deixar de registrar no livro próprio todas as suas notas fiscais de saídas tributadas, 
sendo cobrado esse montante de imposto com a multa devida e os demais acréscimos 
legais. 

 
São citados como infringidos o CTE, Art. 64, § 2.º, e o RCTE, Arts. 

88, § 1.º, III, 313, 314 e 356-C, § 1.º, II. É proposta a penalidade prevista no CTE, Art. 71, 
X, “a”, agravada pelo § 9°, I, do mesmo artigo. 

 
Instruem os autos o detalhamento do crédito tributário, fls. 03, o 

recibo de entrega de relatórios digitais, fls. 04, e um CD com todos os arquivos do 
levantamento. 

 
Revel, fls. 07, e perempta, fls. 10, a empresa autuada apresenta 

peça defensória, extemporânea, de fls. 13, em que é alegado, apenas sobre o mérito, que 
o contador anterior teve dificuldade em enviar os arquivos da Escrituração Fiscal Digital – 
EFD com os dados corretos, e, por isso, os enviou constando como sem movimentação. A 
atual contadora, entretanto, teria enviado corretamente os arquivos que demonstrariam os 
valores efetivamente devidos, quando contrastados com os créditos escriturais, o que teria 
sido objeto de pagamento espontâneo do ICMS apurado no período. 

 



 

Assim, em que pese os arquivos originais constarem sem 
movimentação, os saldos devedores havidos no período foram quitados, sendo os saldos 
nos demais meses credores, e em todos os meses entregues arquivos retificadores. A 
empresa anexa documentos de fls. 14 a 31, dentre os quais os recibos de entrega de EFD 
retificadora, fls. 20 a 31, contendo os montantes apurados a cada mês. Isso motiva a 
admissão da defesa como Pedido de Revisão Extraordinária. 

 
Em ato contínuo, e com base na Lei 16.469/2009, Art. 43, II, “a”, 1, o 

Sr. Presidente do CAT entende tratar-se de prova inequívoca material capaz de alterar de 
forma capital o valor lançado, e remete os autos a revisão fiscal, fls. 66 e 67, cujo 
resultado, exarado pelo próprio autuante, indica, após confronto com os créditos, um ICMS 
residual total de R$ 15.230,79, fls. 69, disposto da seguinte forma: 

 

2011 Ago Nov Dez Total 

R$ 3.254,40 5.256,96 6.719,40 15.230,79 

 
L. 16.469/2009, Art. 43. Compete ao Presidente do CAT o juízo 
de admissibilidade de pedido de Revisão Extraordinária 
apresentado fora do último prazo para defesa previsto nesta Lei, 
relativo a crédito tributário ajuizado ou não: 
II - pelo sujeito passivo, referente a: 
a) apreciação extraordinária de lançamento, desde que: 
1. fundamentado em prova inequívoca de erro de fato substancial 
que implique alteração total ou parcial do lançamento, inclusive 
quanto à sujeição passiva; 

 
Do valor de ICMS apurado de ofício de ago/2011, foi observado que 

R$ 2.703,45 já tinham sido pagos (em 19/09/2011, fls. 82) ainda antes da ciência da 
autuação (19/07/2013, fls. 06), sendo, portanto, espontaneamente recolhido. Faltou 
daquele mês R$ 550,98; e o restante devido foi pago após à ciência. 

 
É o relatório. 

 
VOTO 

 
Observa-se no relatório do arquivo “NFE DE SAÍDAS NÃO 

REGISTRADAS.pdf”, do CD juntado, que nas fls. 11, 25, 35, 46, 60 e 71, constam as 
totalizações dos valores das notas fiscais de saída que foram os mesmos valores 
transportados para o Anexo Estruturado contendo o detalhamento do crédito tributário, 
que importou o ICMS total de R$ 95.096,79, e pena pecuniária de 13% no valor total de 
R$ 122.991,34, e a qualificadora total de multa de R$ 275.146,20. Isso implica o fato de 
que a reclamação fiscal seja de débito de ofício, e não de apuração de ofício, o que está 
equivocado uma vez que a fiscalização dispusesse também dos dados de entrada, “NFE 
DE ENTRADAS NÃO REGISTRADAS.pdf”, tanto assim que lavrou, na mesma data, o 
Auto de Infração de falta de registros de entrada n.º 4 0113020 938 82, fls. 70, pelo 
mesmo autuante / revisor. 

 
Uma vez que parcialmente pago sob espontaneidade, somente resta 

considerar os pagamentos posteriores à data da ciência como quitação parcial do Auto de 
infração, considerando-se estes valores para o fim de extinção do crédito tributário. A 
qualificadora penal também deve incidir sobre estes mesmos valores. 

 



 

2011 Ago Nov Dez Total 

pago em 31/10/2013 31/10/2013 20/11/2013 - 

fls. 78 79 80 - 

R$ 550,98 5.256,99 6.719,44 12.527,41 

CTE, 71, § 9.º, 
I (60%) 

330,59 3.154,18 4.031,64 7.516,41 

 
Quanto à pena pecuniária cominada, observa-se que as datas de 

entrega dos arquivos, fls. 21, 23, 25, 27, 29 e 31, foram todas em 17/10/2013, exceto a 
última, que foi no dia seguinte, 18, portanto 3 meses depois da data da ciência, 
19/07/2013, fls. 06, o que implica que a mesma seja devida em sua integralidade, 
ressalvado apenas o aspecto de que nos meses em que não houve saldo devedor do 
imposto após à revisão fiscal, cabe a aplicação da forma penal privilegiada prevista no 
CTE, Art. 71, § 8.º, nos termos que se seguem. 

 
CTE, Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
X - de 13% (treze por cento): 
a) calculado sobre o valor da operação ou da prestação, pela falta 
de registro, ou pelo registro com valor a menor, em livro próprio, 
de documento fiscal regularmente emitido; 

 
2011 Jul Ago Set Out Nov Dez Total 

Base Cálculo (R$) 106.318,24 163.982,54 104.950,45 163.729,05 195.721,13 211.385,80  

Multa 13% (R$) 13.821,37 21.317,73 13.643,56 21.284,78 25.443,75 27.480,15 122.991,34 

Saldo Apurado (D/C) C D C C D D  

Vr final da multa c/ 
forma privilegiada se 

aplicável (R$) 
6.910,69 21.317,73 6.821,78 10.642,39 25.443,75 27.480,15 98.616,49 

 
Assim, é dado parcial provimento à impugnação em 2.ª instância, 

acatada como Pedido de Revisão Extraordinária, para julgar o feito pela parcial 
procedência do imposto em R$ 12.527,41, e mantendo a qualificadora penal do CTE, Art. 
71, § 9.º, nos meses em que o procedimento fiscal revisional indicou saldo devedor do 
imposto, a saber, Ago, Nov e Dez, e considerando-se os pagamentos de fls. 79 e 80 para 
extinção parcial do crédito tributário, bem como integral procedência da pena pecuniária 
cominada, porém com aplicação da forma penal privilegiada no mesmo artigo, § 8.º, nos 
meses em que o procedimento revisional indicou saldo credor do imposto, resultando essa 
multa em R$ 98.616,49. 

 
É o voto. 
 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 04 de outubro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Auditoria das saídas registradas e do documento emitido (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01615/16 
 
Relator: Conselheiro Luis Antônio da Silva Costa 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Falta de débito em 
operações com mercadorias tributadas. Decisão unânime. 
Procedência.  
Restando provado que operações tributadas, ainda que com 
redução de base de cálculo, foram escrituradas como isentas, 
cabe exigência do imposto sonegado em razão de tal 
irregularidade. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 05 de outubro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos,  rejeitar o 
pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, Victor Augusto de Faria Morato, Masayuki 
Missao, Mário de Oliveira Andrade e Edson Abrão da Silva. Também, por votação 
unânime , rejeitar as preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, 
sendo a primeira, por insegurança na determinação da infração e a segunda, por 
cerceamento do direito de defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Luis 
Antônio da Silva Costa, Victor Augusto de Faria Morato, Masayuki Missao, Mário de 
Oliveira Andrade e Edson Abrão da Silva.  Quanto ao mérito, por unanimidade votos, 
conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros   
Luis Antônio da Silva Costa, Victor Augusto de Faria Morato, Masayuki Missao, Mário de 
Oliveira Andrade e Edson Abrão da Silva. Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de 
exclusão dos solidários Benedito Alvini Medeiros e Marcos Carvalho Medeiros da lide, 
arguida por eles mesmos.  Foram vencedores os Conselheiros Luis Antônio da Silva 
Costa, Victor Augusto de Faria Morato e Mário de Oliveira Andrade. Vencidos os 
Conselheiros Masayuki Missao e Edson Abrão da Silva.    O Representante Fazendário 
pede a confirmação da sentença singular que considerou procedente o lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Acusação tem a seguinte redação: “Realizou saída interna de 
mercadoria (farelo gordo de arroz) sem destacar nos documentos fiscais o ICMS referente 
à operação e sem efetuar o débito correspondente no Livro Registro de Saídas, uma vez 
que consignou isenção de ICMS na operação interna de farelo gordo de arroz, situação 
não abarcada pela isenção que trata apenas do farelo desengordurado de arroz, 
correspondendo a uma tributação final inferior à prevista na legislação (Tributação Zero). 
Em consequência, deverá pagar o imposto na importância de R$ 51.136,91 (cinquenta e 
um mil cento e trinta e seis reais e noventa e um centavos), juntamente com penalidade e 
acréscimos legais, conforme documentos anexos.” 

Foi concedido no cálculo do ICMS devido, a redução de base de 
cálculo para 40% na saída de farelo gordo de arroz, prevista no artigo 9º, inciso IX do 
Anexo IX do RCTE.  

Contribuinte também foi autuado por usar indevidamente Redução de 
Base de Cálculo na saída interestadual de farelo gordo de arroz. AI 4.01.15.006080.05” 

Dentre outros, foram anexados aos autos os seguintes documentos: 
= anexo estruturado – detalhamento do crédito tributário (fls. 3/5); 



 

= anexo estruturado – descritivo complementar da ocorrência (fls. 6);  
= anexo estruturado – identificação do sujeito passivo coobrigado (fls. 

7), onde se identifica Benedito Alvini Medeiros e Marco Antônio Carvalho Medeiros, com 
base no artigo 45, XIII do CTE; 

= recibo de entrega de relatórios digitais (fls. 9);  
= CD com detalhamento do trabalho fiscal (fls. 10);  
= declaração feita pela autuada de que em relação à Notificação 

Fiscal recebida, ela assevera que o estorno de crédito destacado na EFD com código 
GO010011 trata-se de estorno de crédito proporcional à saída de mercadoria com icms 
isento ou não tributado. Declara ainda que o SUB PRODUTO (FARELO DE ARROZ) é 
vendido como FARELO GORDO e o mesmo não é industrializado ou transformado em 
outro produto na empresa.  

Após correta intimação, a empresa autuada bem como Marcos 
Antônio Carvalho Medeiros apresentaram peça impugnatória (fls. 21/39). 

Inicialmente a peça apresenta considerações sobre a impugnação 
ora analisada. Passa a tratar dos fatos. Resume a acusação como situação onde o fisco 
interpreta que saídas que teriam tributação “inferior” foram feitas como sem tributação, sob 
o manto de isenção.  

Argui a partir daí cerceamento ao direito de defesa. A descrição da 
legislação que embasa o trabalho estaria incompleta e imprecisa. Entende que essa 
realidade lhe teria subtraído a capacidade de exercer de forma completa seu direito ao 
contraditório e à ampla defesa.  

Invoca o Decreto 70.235/72 para embasar seu raciocínio.  
Esse mesmo vício também teria ensejado a insegurança na 

determinação da infração.  
Após, passa a falar dos créditos e dos débitos. Reconhece que 

operações com farelo gordo de arroz não são isentas e assim seria devido o ICMS sobre 
tais operações.  

Faz referência de que a base de cálculo nas saídas de farelo gordo 
seria reduzida em 60% (art. 9º, inciso IX do Anexo IX do RCTE). Também assevera que a 
fiscalização calculou a alíquota do ICMS em 17%, mas que a empresa estaria enquadrada 
como indústria/distribuidor atacadista, e isso lhe daria o direito de ter essa alíquota 
reduzida para 10%.  

Também destaca que de cada nota fiscal de compra, estorna o 
crédito em 20% do valor da nota, isso a título de presunção de quota de “farelo”, 
considerando sua situação de isento. Ou seja, como a saída era isenta, a empresa não se 
creditava na entrada. E que agora, dado o fato de que a saída é tributada, necessário o 
encontro de contas, ou seja, o creditamento e a convalidação de todos os créditos 
estornados a título de farelo. Realizado isso, na melhor das soluções, que se proceda a 
“compensação” dos “créditos com os débitos”. 

Faz referência às decisões do Supremo Tribunal Federal e do 
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não cabe na esfera administrativa 
considerações sobre inconstitucionalidade de norma. 

Pede a retirada da lide do solidário, face à necessidade, na sua 
forma de interpretar os fatos, de cometimento de atos que possam incluí-lo na lide. O 
artigo 135 seria o paradigma para o caso em tela. Traz extenso arrazoado sobre a 
matéria. 

Cabe ressaltar que houve declaração da revelia do outro solidário 
(fls. 62) Benedito Alvini Medeiros.   

Decisão singular (fls. 70/79) rejeita argumentos postos pela defesa e 
rejeita alegações de nulidade e julga pela procedência do auto de infração. 



 

Após nova intimação, houve a declaração da perempção do solidário 
Benedito Alvine Medeiros (fls. 90). E também houve apresentação de peça defensória pela 
empresa autuada e por Marcos Antônio Carvalho Medeiros (fls. 92/107).  

Texto é muito semelhante ao que foi apresentado na fase singular.  
Argui cerceamento e insegurança. A tipificação feita pelo autuante 

estaria desconectada da realidade do processo. Isso teria ensejado, na opinião da defesa, 
esses dois vícios de nulidade previstos na Lei processual goiana.  

Fala sobre os créditos e dos débitos devidos nas operações.  
Fala da obrigação do respeito às decisões do STF e STJ.  
Questiona a inclusão do solidário, haveria falta de satisfação das 

condições previstas no artigo 135 do Código Tributário Nacional.  
Encerra sua peça pedindo:  

i) Improcedência;  

ii) Realização de diligência para abatimentos decorrentes da utilização da base 

de cálculo reduzida, bem como da alíquota reduzida para distribuidor 

industrial, creditamento dos créditos erroneamente estornados pela 

empresa recorrente e assim o fazendo, requer sua compensação; 

iii) Retirada do solidário da lide;  

iv) Protesta pela produção de provas.  

 
É o relatório.      
Inicialmente cabe apreciar as preliminares postas pela defesa. 

Rejeito cada uma delas, tanto a de cerceamento do direito de defesa como de 
insegurança na determinação da infração. Não há equívocos na descrição da legislação 
apontada pelo auditor que realizou o trabalho.  

A narrativa da exordial é plenamente clara e transparente, o sujeito 
passivo promoveu saídas de mercadorias sem destaque do imposto, em operações que 
eram tributadas, e que também gozavam do benefício de redução de 60% na base de 
cálculo, que foi devidamente considerada pelo fisco.  

A defesa apresentada demonstra que houve perfeita assimilação do 
sujeito passivo em relação ao teor da acusação, seus argumentos demonstram essa 
realidade de forma incontestável. Jamais houve realidade de impedimento ao exercício do 
amplo direito de defesa e do contraditório para todos os envolvidos no polo passivo da 
lide.  

O conjunto probatório é perfeitamente ajustado ao conjunto 
probatório, havendo sintonia entre eles.  

Portanto, rejeito de forma expressa as arguições postas de 
insegurança e de cerceamento.  

Em relação ao mérito, cabe destacar que houve o devido respeito à 
legislação tributária, pois a redução de base de cálculo prevista no artigo 9º, inciso XII do 
Anexo IX do RCTE foi devidamente respeitada. Não há mais nada a ser considerado em 
relação a direito ao crédito, pois o sujeito passivo alega ter feito estornos e que esses 
deveriam ter sido considerados. 

O que fica claro no trabalho é que se trata de débitos de ofício e que 
esses foram devidamente apurados. Não há no caso direito a créditos, e também deve ser 
destacado que nada foi trazido que pudesse confirmá-los.  

Além disso, o benefício aproveitado não pode ser cumulado com 
outros, essa lógica é que se extrai do texto do próprio Anexo IX do RCTE em seu artigo 1º, 
§ 6º, cujo texto transcrevemos a seguir: 



 

“§ 6º Fica vedada a utilização de mais de um benefício fiscal sobre uma mesma 

operação ou prestação, devendo o contribuinte, no caso de operação ou 

prestação em que for aplicável mais de um benefício fiscal, optar por apenas 

um deles, exceto nas hipóteses em que no próprio dispositivo correspondente 

ao benefício fiscal haja disposição em contrário. ” 

Portanto, o pedido de aplicação de alíquota de 10% em vez da de 17% não 

pode ser acolhido. 

Desnecessário qualquer procedimento de revisão pois nada foi trazido que 

pudesse fragilizar, ainda que de forma parcial, fragilizar o trabalho fiscal. Rejeito, portanto, 

pedido de realização de diligência.  

Quanto à questão da solidariedade, cabe ressaltar que ela advém da lógica de 

que quem decide pela empresa tem que ser posto no polo passivo da lide. A empresa é 

uma ficção e suas ações são direcionadas por alguém, e por esse motivo é que se faz 

necessária a integração dos administradores ao polo passivo da lide.  

Rejeito, portanto, o pedido de retirada da lide dos solidários.  

Diante do que foi posto, rejeito arguições de insegurança e de cerceamento ao 

direito de defesa, rejeito pedido de retirada da lide de solidários, rejeito pedido de 

realização de diligência, e, quanto ao mérito, conheço do recurso voluntário, nego-lhe 

provimento, para manter a decisão singular nos moldes em que foi elaborada.  

 
 

Sala das sessões, em 05 de outubro de 2016. 
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Matéria: Auditoria das saídas registradas e do documento emitido (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01703/16 
 
Relatora: Conselheira Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Nota fiscal emitida e não 
registrada no livro próprio. 
 
 
Nota fiscal de saída de mercadoria validamente emitida deve ser 
registrada no livro respectivo. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 10 de outubro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de 
infração no valor da multa formal de R$ 213.268,63 (duzentos e treze mil, duzentos e 
sessenta e oito reais e sessenta e três centavos), devendo ainda ser aplicada a forma 
privilegiada prevista no § 8º, do art. 71, do CTE. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, José Pereira D'abadia, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Aguinaldo Fernandes de Melo e Valdir Mendonça Alves. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A descrição do fato é de que o sujeito passivo deixou de 
registrar na EFD as notas fiscais eletrônicas relacionadas no demonstrativo anexo, 
referentes aos meses de julho a novembro de 2011 e janeiro de 2014, conforme relação 
anexa, por isso exigido o ICMS, multa e demais acréscimos legais. 

 
O sujeito passivo foi intimado em Primeira Instância mas não se 

manifestou, por isso lavrado o termo de revelia. 
 
Em impugnação, segunda instância, é alegado que houve sim a 

devida escrituração das notas fiscais com consequente apuração do imposto, ocorrendo 
apenas erros formais que seriam sanados com uma notificação prévia, pedindo, assim, a 
extinção do crédito tributário. 

 
Numa primeira resolução foi requerida a compensação do 

crédito com o débito apurado; correção do erro de totalização relativa ao mês de 
novembro de 2011; certificação quanto ao registro das notas fiscais de julho de 2011 e 
janeiro de 2014 e elaboração de nova auditoria, se fosse o caso. 

 
Às fls. 99 tem-se o resultado da diligência, sendo cumprida, à 

exceção quanto ao aproveitamento do crédito, por entender impossível certificar a sua 
legalidade frente a diversidade de atividade econômica exercida pela empresa. 

 
O sujeito passivo ao manifestar sobre o resultado da diligência 

traz aos autos o recibo de entrega da escrituração fiscal digital, requerendo nova revisão 
para análise e concessão do crédito.  

 
Mais uma vez determina-se diligência mas, especialmente, para 

certificar quanto à regularidade do registro dos documentos nos meses de julho de 2011 e 



 

janeiro de 2014, além de considerar a correção do DARE relativamente ao recolhimento 
do ICMS em setembro de 2011. 

 
Como resultado da diligência é exibida nova conclusão da 

auditoria reconhecendo diferença de ICMS a recolher e recolhimento a maior, bem como a 
sustentação da multa formal, pois a EFD foi retificada após a ação fiscal. 

 
Houve manifestação do impugnante sobre o resultado da 

diligência. Após isso, às fls. 265 requer, mediante a EFD apresentada, via nova resolução 
que se analise a possibilidade de compensação dos créditos relativos a entrada da 
mercadoria no estabelecimento, o que foi analisado, retornando os autos com a seguinte 
informação prestada pelo revisor, basicamente, “ ...realizei nova auditoria básica do ICMS, 
cuja cópia segue anexa, constatando-se a inexistência de diferenças de ICMS a recolher o 
que leva à nulidade do processo.” Isso, considerando o crédito do ICMS e acrescentando 
que a apropriação do benefício da redução de base de cálculo está de acordo com o 
previsto na legislação. 

 
 

V O T O 
 
 
Com a determinação das várias resoluções no sentido de 

buscar a verdade material dos autos e depuração do crédito tributário, aplicando a 
legislação vigente, chegou-se a uma conclusão de que, de fato, o que é devido nestes 
autos é apenas a multa formal, prevista no art. 71, inciso X, alínea “a” da Lei 11.651/91, 
senão vejamos: 

 

Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
 
[...] 
 

X - de 13% (treze por cento): 

a) calculado sobre o valor da operação ou da prestação, pela 
falta de registro, ou pelo registro com valor a menor, em livro 
próprio, de documento fiscal regularmente emitido; 
 
Ou seja, o que ficou comprovado nos autos é que o sujeito 

passivo não havia registrado na escrituração fiscal digital as notas fiscais eletrônicas, 
antes da ação fiscal, contudo o ICMS já havia sido recolhido. A sua intimação, ainda em 
fase inicial aconteceu em 18/11/14 enquanto a entrega da EFD retificadora ocorreu em 
2015. 

 
Nesse sentir, remanesce a multa formal no valor de R$ 

213.168,62, isto é, 13% de R$ 1.640.527,89, referente aos meses de agosto a novembro 
de 2011, conforme lançado no detalhamento do crédito tributário, anexo ao auto de 
infração. 

 
E mais, por restar comprovado, que a ilicitude de natureza 

formal não resultou em falta de pagamento do imposto, aplica-se a atenuante prevista no § 
8º do art. 71 da Lei 11.651/91, assim: 

 
Art. 71........... 



 

....................... 

§ 8º Quando da prática das irregularidades descritas nos incisos 
V ao XII deste artigo não resultar, ainda que indiretamente, falta 
de pagamento de imposto, a multa aplicável corresponderá a 
50% (cinqüenta por cento) do valor fixado para a respectiva 
infração. 
 
A previsão legal da obrigação de consignar o registro na EFD 

está no art. 64, § 2º da Lei 11.651/91, bem como arts. 313, 314 e 356-C, § 1º, inciso II do 
Decreto 4.852/07, da seguinte forma: 

 
Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do 
pagamento do imposto, é obrigado ao cumprimento das 
prestações, positivas ou negativas, estabelecidas na legislação 
tributária. 
 
................................. 
 

§ 2º Os contribuintes do imposto e as demais pessoas sujeitas 
ao cumprimento de obrigações tributárias, relacionadas com o 
ICMS, são obrigados a manter e escriturar os livros exigidos e a 
emitir documentos fiscais. 
 

Art. 313. O livro Registro de Saídas destina-se à escrituração 
da (Convênio SINIEF SN/70, art. 71): 

............................. 

Art. 314. A escrituração deve ser feita, por período de 
apuração, em ordem cronológica, até o dia seguinte ao da data 
de emissão do documento fiscal, pelos totais diários das 
operações ou prestações da mesma natureza, de acordo com o 
Código Fiscal de Operações e Prestações, sendo permitido a 
escrituração conjunta dos documentos de numeração seguida e 
da mesma data, emitidos com idêntica série (Convênio SINIEF 
SN/70, art. 71, § 2º). 

.............. 

Art. 356-C. A Escrituração Fiscal Digital - EFD - compõe-se da 
totalidade das informações, em meio digital, necessárias à 
apuração do imposto referente à operação e prestação 
praticada pelo contribuinte do ICMS ou IPI, bem como outras de 
interesse da administração tributária e da Secretaria da Receita 
Federal do Brasil - RFB - (Ajuste SINIEF 2/09, cláusula primeira, 
§ 1º). 

§ 1º O contribuinte deve utilizar a EFD para efetuar a 
escrituração dos seguintes livros fiscais (Ajuste SINIEF 2/09, 
cláusula primeira, § 3º): 

........................... 

II - Registro de Saídas; 

 

https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/SINIEF/CVSN_70.htm#A71
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/SINIEF/CVSN_70.htm#A71P2
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/SINIEF/CVSN_70.htm#A71P2
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/ajustes/2009/AJ_002_09.htm
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/ajustes/2009/AJ_002_09.htm


 

No tocante aos meses de julho de 2011 e janeiro de 2014, 
assiste razão à defesa como reconhece o revisor às fls. 179. 

 
Posto isso, levando em conta as provas existentes nos autos, 

voto conhecendo da impugnação em segunda instância, dando-lhe parcial provimento, 
para considerar procedente em parte o crédito tributário no valor da multa formal de R$ 
213.268,63, referente aos meses de agosto a novembro de 2011, fls. 3, aplicando, ainda, 
a atenuante da penalidade prevista no § 8º do art. 71 da Lei 11.651/91. 
 

 
 

Sala das sessões, em 28 de outubro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Auditoria das saídas registradas e do documento emitido (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01822/16 
 
Relator: Conselheiro Luis Antônio da Silva Costa 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Exigência de imposto com 
fundamento na comprovação de que houve emissão de notas 
fiscais eletrônicas e que não foram registradas. Procedência. 
Decisão unânime. 
 
O cancelamento de notas fiscais eletrônicas é procedimento 
sujeito a regras, conforme artigo 141, § 3º, inciso II do RCTE. 
Caso não seja observado, cabe exigência do imposto destacado 
em tais operações. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 18 de novembro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração.   Quanto ao mérito, também por votação unânime,  conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Luis Antônio 
da Silva Costa, Edson Abrão da Silva, Aldeci de Souza Flor, Rickardo de Souza Santos 
Mariano e Márcio Nogueira Pedra. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O Fisco acusa o sujeito passivo de deixar de consignar e/ou 
consignar com valor a menor, no livro registro de saídas as notas fiscais eletrônicas em 
anexo ao auto de infração, referente à saída de mercadoria tributada, no período de 
janeiro a junho de 2.011, com exceção do mês de abril. Em consequência, exige-se do 
sujeito passivo o ICMS destacado nos documentos fiscais, bem como a multa 
qualificadora pela omissão de pagamento do imposto e acréscimos legais. 

Para instrução processual foram anexados os seguintes documentos: 
anexo estruturado – detalhamento do crédito tributário; cópias das notas fiscais de 
saída; mídia digital contendo cópia do livro Registro de Saídas; recibo de entrega de 
relatórios digitais; intimação e aviso de recebimento de postagem – AR. 

Foi indicado como infringido o art. 64 da Lei nº 11.651/91, c/c com os 
arts. 88, § 1º, III, 313 e 314 do Decreto nº 4.852/97. Proposta a aplicação da 
penalidade prevista no art. 71, X, “a”, § 9º, I, do CTE, com redação da Lei nº 
11.750/92. 

Regularmente intimado, o sujeito passivo comparece 
tempestivamente aos autos, via de seu representante legal, para apresentar impugnação 
ao lançamento do crédito tributário em exame, alegando em preliminar a nulidade do 
lançamento por ausência de motivação do Fisco para lavrar o auto de infração baseado 
em presunção. 

No mérito afirma que as notas fiscais objeto da autuação foram 
canceladas no sistema interno do estabelecimento e não foram levadas ao 
conhecimento do Fisco, consequentemente as mercadorias não foram comercializadas e 
não houve saída física de seu estoque. 



 

Contesta a multa aplicada afirmando que é confiscatória e 
inconstitucional, fazendo citações de julgados do Supremo Tribunal Federal – 
STF para defender a tese discorrida em sua peça defensória.  

Ao final requer seja declarada a nulidade do auto de infração, que 
seja decretada a improcedência do auto de infração e/ou seja reconhecido o caráter 
excessivo, desproporcional e confiscatório da multa aplicada, com seu cancelamento. 

Decisão singular foi pela procedência do trabalho, com rejeição de 
todos os argumentos defensórios. Traz como referência os artigos 167-H e 141, inciso II 
do § 3º, todos do RCTE, que apontam para a obrigatoriedade do registro do cancelamento 
de notas fiscais eletrônicas emitidas bem como da própria nota fiscal declarada com 
cancelada pelo sujeito passivo. Esse procedimento deve ser feito sem registro de valores, 
mas com informações de data da ocorrência desses eventos.  

Houve rejeição de questionamentos em relação à multa imputada, 
por ser a expressamente prevista em nossa legislação tributária, mais precisamente do 
Código Tributário Estadual.  

Após nova intimação, sujeito passivo veio e trouxe novamente suas 
razões na fase cameral (fls. 162/174).  

Inicialmente fez síntese dos fatos. Questiona nulidade do trabalho 
por ausência de motivação do fisco para lavrar o auto de infração. Trabalho não poderia 
surtir efeitos, pois seria oriunda de um trabalho revisional efetuado em outro processo 
(4011300993533). Haveria falta de motivação de ato administrativo.  

Afirma que as notas cujo imposto está sendo requerido foram 
canceladas antes da saída das mercadorias. O item 21 de sua defesa tem a seguinte 
redação:  

“21. Importante esclarecer, que, diante do grande volume de serviço 
que a recorrente possui, esta acabou por não registrar tal 
cancelamento no sistema da Secretaria da Fazenda, entretanto, 
repise-se, as notas fiscais foram canceladas sem que houvesse 
circulação das mercadorias.”    
Afirma que o todo o trabalho seria nulo por motivo de presunção sem 

fundamento, não haveria prova do que foi apontado pelo fisco, na visão da defesa.  
O fisco não teria observado a contabilidade do sujeito passivo, isso 

também teria fragilizado o trabalho fiscal nos moldes em que foi efetivado.  
Questiona multa, entendendo ser confiscatória.  
Encerra sua peça com os seguintes pedidos:  

i) Declaração da nulidade do auto por motivo de ausência de 

motivação da sua lavratura; 

ii) Que seja considerado improcedente o trabalho por farta 

comprovação documental que teria sido oferecida pela 

recorrente, comprovando que não teria ocorrido falta de 

pagamento de imposto; 

iii) Cancelamento da penalidade imposta à recorrente, por ser 

desproporcional com a conduta do contribuinte;  

iv)  Cancelar ou reduzir a penalidade imposta à recorrente, tendo 

em vista sua feição confiscatória; 

v) Seja afastada a aplicação de penalidade.  

 
É o relatório.  
Inicialmente deve ser feita apreciação da arguição de vício formal 

terminativo do processo, posto pelo sujeito passivo. Rejeito de forma veemente essa 
postulação. Não há qualquer tipo de vício formal definitivo no trabalho fiscal. 



 

A razão da exigência é o claro e inequívoco fato de que o sujeito 
passivo promoveu a emissão de notas fiscais eletrônicas e não informou nada ao fisco 
quanto ao seu suposto cancelamento, querendo que seu argumento seja aceito sem prova 
alguma desse evento.  

Isso não é mera presunção, mas constatação óbvia de uma realidade 
cabalmente comprovada dentro dos autos, quem não trouxe prova de sua tese é o próprio 
sujeito passivo, ao simplesmente alegar que as notas foram canceladas antes da saída 
das mercadorias, mas não trouxe uma só prova dessa realidade.   

Portanto, rejeito arguição de nulidade ab initio do processo por 
insegurança na determinação da infração, por entender que essa seria a qualificação do 
vício formal posto pelo sujeito passivo.  

Em relação ao mérito, nada foi trazido pelo sujeito passivo em 
relação à fase singular. A alegação de que as notas foram canceladas tem que ser 
corroborada por provas consistentes. A decisão singular aponta o seu fundamento no 
artigo 141, § 3º, inciso II do RCTE. Ali se impõe a prática do registro da emissão e do 
cancelamento do documento fiscal que seria objeto desse evento. Não se pode apenas 
dizer que se cancelou um documento fiscal, mas tem que haver prova dessa realidade, 
fato que não existiu nesse processo. 

O sujeito passivo alega que trouxe farta comprovação de seus 
argumentos, mas isso jamais aconteceu, nada, absolutamente nada foi trazido, que 
pudesse servir de fundamento para a defesa.  

Também cabe destacar que o próprio sujeito passivo alega que, 
frente ao grande volume de serviço, esqueceu de oferecer ao fisco as informações do 
cancelamento dos tais documentos fiscais. É caso de confissão explícita do erro.  

Questionamentos em relação à multa aplicada devem ser rejeitados, 
vez que a que foi utilizada pelos auditores que realizaram o trabalho foi a expressamente 
prevista em nosso Código Tributário Estadual. O tipo de discussão que o sujeito passivo 
deve ser objeto de ação judicial, pois somente naquela instância cabe análise dessa 
natureza.  

Portanto, rejeito arguição de nulidade ab initio por vício formal, pelos 
fundamentos postos pela defesa, que foram por mim interpretados como insegurança na 
determinação da infração.  

Quanto ao mérito, conheço do recurso voluntário, nego-lhe 
provimento, para manter a decisão singular.  

Em relação aos questionamentos sobre a multa, entendo sem o 
devido fundamento legal, vez que a escolha da mesma se deu dentro do princípio da 
legalidade, não cabendo qualquer questionamento em relação a esse aspecto.  

Nego, também, provimento ao pedido de afastamento da multa por 
se configurar claramente agressão à lei, que prevê a punição para esse tipo de 
irregularidade.  

 
 

 
 

Sala das sessões, em 21 de novembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Auditoria das saídas registradas e do documento emitido (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01823/16 
 
Relator: Conselheiro Luis Antônio da Silva Costa 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Exigência de imposto com 
fundamento na comprovação de que houve emissão de notas 
fiscais eletrônicas e que não foram registradas. Procedência. 
Decisão unânime. 
 
O cancelamento de notas fiscais eletrônicas é procedimento 
sujeito a regras, conforme artigo 141, § 3º, inciso II do RCTE. 
Caso não seja observado, cabe exigência do imposto destacado 
em tais operações. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 18 de novembro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do 
recurso, negar-lhe  provimento para manter a  sentença singular que considerou 
parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 83.379,11 (oitenta e 
três mil, trezentos e setenta e nove reais e onze centavos). Participaram do julgamento os 
Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, Edson Abrão da Silva, Aldeci de Souza Flor, 
Rickardo de Souza Santos Mariano e Márcio Nogueira Pedra. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O Fisco acusa o sujeito passivo de omitir o registro de notas fiscais 
de saída, no Livro Registro de Saída, no período de janeiro a junho de 2011, em 
consequência exige do sujeito passivo o ICMS, destacado nos documentos fiscais, bem 
como a multa formal, mais a multa qualificadora pela omissão de pagamento do imposto e 
acréscimos legais.  

Para instrução processual foram anexados os seguintes documentos: 
anexo estruturado – detalhamento do crédito tributário; planilha contendo a relação das 
notas fiscais de saída; mídia digital contendo as notas fiscais em arquivo XML; recibo de 
entrega de relatórios digitais; intimação e aviso de recebimento de postagem – AR. 

Foi indicado como infringido o art. 64 da Lei nº 11.651/91, c/c com os 
arts. 88, § 1º, III, 313 e 314 do Decreto nº 4.852/97. Proposta a aplicação da penalidade 
prevista no art. 71, X, “a”, § 9º, I, do CTE, com redação da Lei nº 11.750/92. 

Regularmente intimado, o sujeito passivo comparece 
tempestivamente aos autos, via de seu representante legal, para apresentar impugnação 
ao lançamento do crédito tributário em exame, alegando em preliminar a nulidade do 
lançamento por ausência de motivação do Fisco para lavrar o auto de infração baseado 
em presunção.  

No mérito afirma que as notas fiscais objeto da autuação foram 
canceladas no sistema interno do estabelecimento e não foram levadas ao conhecimento 
do Fisco, consequentemente as mercadorias não foram comercializadas e não houve 
saída física de seu estoque, em seguida apresenta relação de pequena parte das notas 
fiscais com a identificação de seus registros, afirmando que foi pago o ICMS devido, 
solicitando a exclusão do ICMS relativo a esses documentos. 



 

Contesta a multa aplicada afirmando que não foram observados os 
princípios da Vedação do Confisco, da Proporcionalidade e Razoabilidade, que é 
incompatível e desproporcional com a finalidade da fiscalização. Ao final requer seja que 
seja julgado improcedente o auto de infração, o cancelamento da multa aplicada e a 
realização de diligência. 

Distribuídos os autos para julgamento, diante dos fatos e das provas 
apresentadas pelo sujeito passivo, objetivando a busca da verdade material houve 
conversão do julgamento em diligência, para que agente do fisco 
pudesse analisar as alegações defensórias e verificar a veracidade dos fatos, em especial 
sobre as notas fiscais que afirma que foram canceladas, bem como as que se encontram 
registradas no livro próprio e com o imposto pago.  

Para comprovar suas alegações, sujeito passivo apresentou relação 
das notas ficais canceladas, cópias das telas do sistema interno utilizado pelo sujeito 
passivo para emissão de documentos e cópias do Livro Registro de Saídas.  

Colocado os autos em diligência, o agente do fisco diligente ao 
analisar os fatos (fls. 917/927), acolhe parcialmente as alegações apresentadas pela 
defesa, junta a “consulta de notas fiscais eletrônicas canceladas” para contraditar a 
alegação da impugnante de que as notas fiscais foram canceladas, reconhecendo apenas 
o lançamento das notas fiscais relacionadas às fls. 48 e 49, com exceção da Nfe nº 23363, 
por não constar na relação do levantamento fiscal, ao refazer o levantamento conclui pela 
alteração do lançamento, com a identificação do período e valores alterados.  

Intimado o sujeito passivo, ao se manifestar sobre o resultado da 
diligência (fls. 935/942) alega que o revisor não procedeu a análise dos documentos 
cancelados, ratificando a tese defendida na defesa inicialmente apresentada. Traz 
novamente todos os argumentos postos na fase anterior. 

Decisão singular (fls.954/959) rejeita todos os argumentos postos 
pela defesa, e entende que o trabalho fiscal deve ser mantido nos termos da revisão, com 
a manutenção do auto de infração sobre um valor de ICMS de R$ 83.379,11(oitenta e três 
mil trezentos e setenta e nove reais e onze centavos).  

Fazenda Pública foi favorável à decisão singular, entendendo que o 
ajuste feito ficou correto (fls. 960).  

Corretamente intimado, sujeito passivo ofereceu recurso voluntário 
(fls. 964/976).    

Inicialmente fez síntese dos fatos. 
Após, questiona nulidade do trabalho por não atendimento de 

decisão do Conselho Administrativo Tributário. O fiscal não teria analisado com afinco as 
provas apresentadas pelo sujeito passivo. Haveria falta de motivação de ato 
administrativo, pois as tais notas teriam sido canceladas e tão somente não foi levado ao 
conhecimento do fisco esse fato.  

Afirma que o todo o trabalho seria nulo por motivo de presunção sem 
fundamento, não haveria prova do que foi apontado pelo fisco, na visão da defesa.  

O fisco não teria observado a contabilidade do sujeito passivo, isso 
também teria fragilizado o trabalho fiscal nos moldes em que foi efetivado.  

Questiona multa, entendendo ser confiscatória, desproporcional e 
desarrazoada.  

Encerra sua peça com os seguintes pedidos:  
 

a) Declaração da nulidade do auto por motivo de ausência 

de motivação da sua lavratura; 

b) Que seja considerado improcedente o trabalho por farta 

comprovação documental que teria sido oferecida pela 

recorrente, comprovando que não teria ocorrido falta de 

pagamento de imposto; 



 

c) Cancelamento da penalidade imposta à recorrente, por 

ser desproporcional com a conduta do contribuinte;  

d) Cancelar ou reduzir a penalidade imposta à recorrente, 

tendo em vista sua feição confiscatória; 

e) Seja afastada a aplicação de penalidade.  

É o relatório.  
Inicialmente deve ser feita apreciação da arguição de vício formal 

terminativo do processo, posto pelo sujeito passivo. Rejeito de forma veemente essa 
postulação. Não há qualquer tipo de vício formal definitivo no trabalho fiscal. 

A razão da exigência é o claro e inequívoco fato de que o sujeito 
passivo promoveu a emissão de notas fiscais eletrônicas e não informou nada ao fisco 
quanto ao seu suposto cancelamento, querendo que seu argumento seja aceito sem prova 
alguma desse evento.  

Isso não é mera presunção, mas constatação óbvia de uma realidade 
cabalmente comprovada dentro dos autos, quem não trouxe prova de sua tese é o próprio 
sujeito passivo, ao simplesmente alegar que as notas foram canceladas antes da saída 
das mercadorias, mas não trouxe uma só prova dessa realidade.   

Portanto, rejeito arguição de nulidade ab initio do processo por 
insegurança na determinação da infração, por entender que essa seria a qualificação do 
vício formal posto pelo sujeito passivo.  

Em relação ao mérito, nada foi trazido pelo sujeito passivo em 
relação à fase singular. A alegação de que as notas foram canceladas tem que ser 
corroborada por provas consistentes. A decisão singular aponta o seu fundamento no 
artigo 141, § 3º, inciso II do RCTE. Ali se impõe a prática do registro da emissão e do 
cancelamento do documento fiscal que seria objeto desse evento. Não se pode apenas 
dizer que se cancelou um documento fiscal, mas tem que haver prova dessa realidade, 
fato que não existiu nesse processo. 

O sujeito passivo quando trouxe provas, teve sua devida apreciação, 
e ensejou retificação do valor inicialmente posto, embora em valores pequenos, quando 
comparados com o total exigido.  

Também cabe destacar que o próprio sujeito passivo alega que 
houve simples esquecimento de informação do cancelamento por parte do sujeito passivo. 
É caso de confissão explícita do erro.  

Questionamentos em relação à multa aplicada devem ser rejeitados, 
vez que a que foi utilizada pelos auditores que realizaram o trabalho foi a expressamente 
prevista em nosso Código Tributário Estadual. O tipo de discussão que o sujeito passivo 
deve ser objeto de ação judicial, pois somente naquela instância cabe análise dessa 
natureza.  

Portanto, rejeito arguição de nulidade ab initio por vício formal, pelos 
fundamentos postos pela defesa, que foram por mim interpretados como insegurança na 
determinação da infração.  

Quanto ao mérito, conheço do recurso voluntário, nego-lhe 
provimento, para manter a decisão singular, que julgou parcialmente procedente o auto de 
infração sobre o valor de ICMS de R$ 83.379,11 (oitenta e três mil, trezentos e setenta e 
nove reais e onze centavos).  

Em relação aos questionamentos sobre a multa, entendo sem o 
devido fundamento legal, vez que a escolha da mesma se deu dentro do princípio da 
legalidade, não cabendo qualquer questionamento em relação a esse aspecto.  

Nego, também, provimento ao pedido de afastamento da multa por 
se configurar claramente agressão à lei, que prevê a punição para esse tipo de 
irregularidade.  

 



 

 
 

Sala das sessões, em 21 de novembro de 2016. 
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Matéria: Auditoria das saídas registradas e do documento emitido (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01926/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Masayuki Missao 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Omissão de registro de 
notas fiscais de saída em livro próprio. Improcedência. 
 
Provado nos autos que o sujeito passivo não praticou a infração 
estampada na basilar, improcedente é o auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 21 de janeiro de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso, 
dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente o auto de 
infração.   Foram vencedores os Conselheiros Masayuki Missao, Edson Abrão da Silva e 
Carlos Andrade Silveira. Vencidos os Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato e 
Márcio Nogueira Pedra, que votaram conhecendo  do recurso, dando-lhe parcial 
provimento para reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente 
procedente o auto de infração, mantendo o lançamento apenas quanto à multa formal 
calculado sobre a base de cálculo  de R$102.925,79 (cento e dois mil, novecentos e vinte 
e cinco reais e setenta e nove centavos), aplicando-se a forma privilegiada prevista no § 8º 
do art. 71 do CTE. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de lançamento tributário exigindo imposto e multa de caráter 
formal, acrescidos das demais cominações legais, pela detecção de se deixar de 
consignar no Livro Registro de Saídas relativo à Escrituração Fiscal Digital – EFD as 
Notas Fiscais Eletrônicas – Nfe relacionadas em demonstrativo em anexo, referente às 
saídas de mercadorias tributadas, conforme demonstrativos e CD-ROM anexo. 

Foram infringidos os artigos 64, § 2º do Código Tributário Estadual, 
em combinação com os artigos 88, § 1º, III,; 313, 314 e 3256-C,§ 1º, II, do Decreto 
Estadual nº 4.852/97. Proposta a penalidade do artigo 71, X, “a”, § 9º I, da Lei nº 
11.651/91 com a nova redação dada pela Lei nº 11.750/1992. 

Fundamentam o auto de infração a seguinte documentação: Anexo 
Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário, mídia digital (CD-ROM) e a relação das 
Notas Fiscais Eletrônicas Não Registradas (fls. 03/12). 

Cientificado, o sujeito passivo comparece aos autos para impugnar o 
auto de infração. Em prefação, discorre sobre a legislação aplicável ao caso e de forma 
apocopada aduz que a fiscalização teria se baseado nos dados dos arquivos originais 
apresentados para tributar a empresa; que na EFD original já se apresentaria no período 
em questão saldo credor que suportaria o imposto exigido no auto de infração, inclusive 
gerando um saldo credor ainda no valor de R$ 14.174,72. 

Acrescenta ainda que a EFD/SPED não teria sido retificada em 
tempo hábil, entretanto, diante do saldo credor que inclusive teria sido transportado para o 
mês seguinte não se poderia gerar tributação. 



 

Antecipa a apresentação do arquivo “TXT do SPED fiscal com vista à 
apreciação do Delegado Fiscal, para fins de autorização de retificação. 

Ao final, requer a realização de diligência em concomitância com a 
improcedência do auto de infração. 

Sobreveio a decisão singular. O douto julgador monocrático rejeita o 
pedido de diligência e no mérito considera como corretos o lançamento e a exigência do 
ICMS e que o sujeito passivo nada trouxe aos autos que pudesse ilidir a pretensão fiscal 
inicial. 

Legalmente cientificado, o sujeito passivo interpõe recurso para 
argumentar que não praticou a infração estampada na basilar. Pondera que o arquivo 
magnético original foi retificado e apreciado pela autoridade competente em 03/07/2014. 
Que na impugnação do crédito tributário, a Recorrente esclareceu que se tratava apenas 
de uma falha na apresentação do arquivo magnético, corrigido através da retificadora 
apresentada.  

Acrescenta que houve a correção do arquivo magnético original, pois 
o mesmo por falha no sistema de computação de dados deixou de registrar a saída e 
entrada das mercadorias, o que foi corrigido pela retificadora.  

Verbera que no tocante à espontaneidade alegada na decisão 
monocrática, considera tratar-se de formalidade legal que não pode ser levada à conta de 
ato infracional capaz de gerar tributação; que quando muito poderia aplicar multa formal, 
vez que a escrituração digital já existia antes da fiscalização, sem entretanto ter sido 
apresentada. Que no período fiscalizado houve a movimentação fiscal, com a devida 
apuração do imposto pelas entradas e saídas.  

Pondera que as notas fiscais constantes da escrituração digital 
retificada serviram de base para apurar o saldo credor do mês de janeiro e 2012 e 
consequentemente de sua transposição para o período seguinte; que tudo foi realizado 
antes da fiscalização como comprova o SPED de janeiro de 2012. 

Ao final, requer a reforma da decisão anterior para considerar 
improcedente o presente auto de infração. 

É o relatório. 

 

VOTO 

 

Acusa o Auto de Infração que o sujeito passivo deixou de escriturar 
no livro de Registro de Saídas relativo a Escrituração Fiscal Digital – EFD, no período 
compreendido entre 01 e 31 de janeiro de 2012, as notas fiscais eletrônicas relacionadas 
em demonstrativo e referente às saídas de mercadorias tributadas, tudo constante de CD-
ROM.  

Regularmente intimado o contribuinte compareceu atempadamente 
representado por advogado para refutar a acusação fiscal. Argumenta que a fiscalização  



 

baseou-se nos dados dos arquivos originais apresentados para tributar a empresa. Que 
não praticou a infração estampada na basilar pois a própria EFD original traz em seu bojo 
montante de crédito que suporta a obrigação exigida, remanescendo ainda saldo credor 
de de R$ 14.174,72 (catorze mil, cento e setenta e quatro reais e setenta e dois centavos). 
Argumenta que desta forma não há como gerar a tributação exigida pela fiscalização, 
anexando a mídia apresentada para a devida apreciação do Delegado e posterior 
retificação, requerendo diligência. Denegada tal diligência, pois ao Sujeito Passivo cabe tal 
providência.   

O julgador monocrático conhece da impugnação, nega-lhe 
provimento, recusa o pedido de conversão dos autos em diligência, e decide-se pela 
procedência do Auto de Infração.  

Inconformado, o Sujeito Passivo interpõe recurso. 

Passo a decidir e de plano considero que o auto de infração não 
deve prosperar. De fato, conforme assevera o contribuinte, no que se refere à definição de 
EFD Escrituração Fiscal Digital, constante no sitio da Secretaria da Fazenda, qual seja:  

A Escrituração Fiscal Digital - EFD é um arquivo digital, que se 
constitui de um conjunto de informações de interesse dos fiscos das unidades federadas e 
da Secretária da Receita Federal impostos referentes ás operações e prestações 
praticadas pelo contribuinte.”  

Este arquivo deverá ser gerado pelo contribuinte, com base nas 
especificações técnicas do leiaute da EFD, previsto no Ato Cotepe/ICMS n° 09/2008, 
assinado digitalmente e transmitido, via Internet, ao ambiente SPED.  

O contribuinte deverá utilizar a EFD para efetuar a escrituração dos 
livros: Registro de Entradas, Registro de Saídas, Registro de Apuração do ICMS, Registro 
de Apuração do JPÍ, Registro do Inventário e do Documento de Controle de Crédito de 
ICMS do Ativo Imobilizado - ClAP.  

A partir do início da obrigatoriedade da EFD, o contribuinte não 
poderá usar os livros fiscais e documentos em papel citados anteriormente.  

A Escrituração Fiscal Digital é um dos projetos do SPED - Sistema 
Público de Escrituração Digital que faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento 
do Governo Federal (PAC 2007-2010) e constitui-se em mais um avanço na 
informatização da relação entre o fisco e os contribuintes. Está prevista no Convénio ICMS 
143 de 15 de dezembro de 2006 e Ajuste SINIEF N° 02/2009. "  

Assim define o RCTE em seu artigo 356C, “in verbis”:  

Art. 356-C. A Escrituração Fiscal Digital -EFD -compõe-se da totalidade das 
informações, em meio digital, necessárias à apuração do imposto referente 
à operação e prestação praticada pelo contribuinte do ICMS ou IPI, bem 
como outras de interesse da administração tributária e da Secretaria da 
Receita Federal do Brasil -RFB -(Ajuste SINIEF 2/09, cláusula primeira, § 
1°).   

O contribuinte por sua vez, esclarece que o alegado encontra-se 
devidamente lançado em seus livros contábeis e que no período de competência possuía 
saldo credor no valor de R$ 14.174,72 (catorze mil, cento e setenta e quatro reais e 



 

setenta e dois centavos). Informa ainda que a retificação do SPED não havia sido 
efetuada em tempo hábil, incorreção sanável, mas que não causou prejuízo ao Erário e 
que pode ser corrigida administrativamente.  

Assevera que no período anterior, em dezembro/2011, possuía saldo 
credor de R$ 22.401,12 (vinte e dois mil, quatrocentos e um reais e doze centavos) 
conforme Recibo do SPED anexo e que em janeiro/2012 comtemplava o mesmo valor. No 
período seguinte, segundo o SPED apresentado em 08/03/2012, antes da lavratura do 
auto de infração, documento juntado, já contemplava o mesmo saldo credor do mês de 
janeiro de 2012, período objeto do lançamento do crédito tributário, tudo em conformidade 
com o Recibo SPED e Resumo do ICMS apurado, anexos.  

Ou seja, pós compulsar os autos e cotejar o que o douto 
representante legal argumentou com as provas colacionadas nele colacionadas, resta e 
comprovado que não houve sonegação, apenas erro na apresentação do SPED, motivo 
pelo qual improcede a exigência efetuada pelo Fisco, visto que, apurado e constatado o 
erro do contribuinte, lavrado apenas uma multa formal própria para o evento.  

A ensejo, embora improcedente a exigência tributária quanto ao 
tributo, na hipótese da aplicação de multa, tal como a capitulada no Auto de Infração: Art. 
71, X, "a" do CTE de 13%, e agravada pelo § 9º, do CTE, sobre o valor da operação, devo 
dizer, é excessiva. Mais apropriada e de direito, seria aplicar, se fosse o caso, a 
penalidade prevista no inciso XXIII do mesmo artigo: “por arquivo magnético apresentado 
com omissão de registro ou com informação incorreta ou incompleta referente a qualquer 
campo de registro, inclusive aquele que apresente valor de operação ou prestação 
divergente com o valor da operação ou prestação realizada pelo contribuinte, sucessiva e 
cumulativamente”, no valor de R$ 771,69 (setecentos e setenta e um reais e sessenta e 
nove centavos).  

Procede a argumentação do Sujeito Passivo de que diante de saldo 
credor que possa suportar o imposto exigido, não há que se falar em ICMS, não há tributo 
a cobrar, pelo fato de não se tratar o lançamento de apuração de imposto, mas de 
formalidade relativa a apresentação de documento digital, no caso o SPED.  

Isto posto, conheço do Recurso Voluntário, dou-lhe provimento para 
reformar a decisão monocrática e julgar IMPROCEDENTE o Auto de Infração.  

 
 

 
 

Sala das sessões, em 08 de dezembro de 2016. 
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Matéria: Auditoria das saídas registradas e do documento emitido (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01945/16 
 
Relator: Conselheiro Aldeci de Souza Flor 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Omissão de registro de 
nota fiscal referente à saída de mercadoria tributada. Omissão 
de pagamento do imposto. Procedência.  
 
1. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento 
do imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, 
positivas ou negativas, estabelecidas na legislação tributária 
(CTE, art. 64, caput). 
 
2. Após o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contados a partir 
do momento em que foi concedida a Autorização de Uso da NF-
e, para obter o cancelamento da nota fiscal eletrônica, o 
contribuinte deve produzir provas no sentido de que não tenha 
havido a circulação da mercadoria ou a prestação de serviço. 
 
3. O contribuinte deve utilizar a EFD para efetuar a escrituração 
dos seguintes livros fiscais (Ajuste SINIEF 2/09, cláusula 
primeira, § 3º): II - Registro de Saídas; (RCTE, Art. 356-C, § 1º, 
inciso II). 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 09 
de agosto de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do recurso da Fazenda 
Pública para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para reformar a decisão cameral e 
considerar procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Rodolfo Ramos 
Caiado, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, José Paixão de 
Oliveira Gomes, João Divino de Brito, Luis Antônio da Silva Costa, Nivaldo Carvelo 
Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria 
Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone 
Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva e Valdir Mendonça 
Alves. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta da autuação que o sujeito passivo “Deixou de consignar no livro 
registro de saídas - EFD (Escrituração Fiscal Digital) - as notas fiscais discriminadas em 
anexo, referente às saídas de mercadorias tributadas. Em consequência, deverá pagar o 
imposto destacado nos documentos fiscais, na importância de R$ 563.055,63 (Quinhentos 
e sessenta e três mil e cinquenta e cinco reais e sessenta e três centavos) juntamente 
com os acréscimos legais, conforme demonstrativos e documentos anexos.”   

 
Foi indicado como infringido o artigo 64 da Lei nº 11.651/91, c/c artigo 159, 

162,167-A/B/C/F, § 3º e 167-H e 356-C do Decreto nº 4.852/97, que regulamenta o CTE. 
Proposta a multa prevista no art. 71, X, 'a', com/c § 9º, I, do CTE, com redação da Lei nº 
11.750/1992.  

  



 

Os autos estão instruídos com cópias das NF-e emitidas, papéis da 
Auditoria da Conta Corrente, relação das notas fiscais autorizadas e não registradas, 
relatório de notas fiscais canceladas, relatório sintético com informação das notas de 
saídas faltantes na sequência de registro na EFD (fls. 03 a 920). 

 
A autuada apresenta impugnação (fls. 925 a 930). 
 
A julgadora singular afastou a preliminar de nulidade por insegurança na 

determinação da infração e julgou procedente o lançamento, conforme sentença nº 
1266/2013 (fls. 848/950).  

  
O sujeito passivo apresentou recurso voluntário (fls. 956 a 963), alegando 

que as notas fiscais não registradas em campo próprio da EFD tiveram razão no fato de 
terem sido emitidas em duplicidade, por inconsistências geradas no sistema informatizado 
quando do início da emissão das NF-e em seu estabelecimento, situação que gerou 
protocolos de processos administrativos com solicitação à SEFAZ para que fossem 
cancelados tais documentos fiscais, visto que o prazo previsto em legislação para o 
cancelamento, já havia se expirado há tempos.  

 
Sustentou que seria facilmente identificado a não entrada de numerário 

em seu caixa, referente a estas supostas vendas, caso a fiscalização tivesse confrontado 
os registros em seus livros fiscais com o livro Contábil Razão de Receitas, e resume por 
amostragem em um "quadro", esse cotejamento (fls. 927).  

 
Pede a anulação do lançamento por insegurança na determinação da 

infração, por entender que no lançamento não foi observada a indicação correta do 
dispositivo legal infringido, dando lugar a dispositivos genéricos sem relação direta com os 
fatos. Questionou ainda a multa, sob argumento de ser abusiva.   

 
Ao final, requereu o cancelamento das exigências de ICMS e o 

arquivamento do processo administrativo ou a realização de diligencia para análise 
documental das operações objeto do lançamento.    

   
Mediante Resolução (fls. 1017), os autos foram encaminhados à 

Secretaria Geral do CAT (SEGE), a fim de proceder à juntada dos processos 
administrativos referidos pela Recorrente, relativos à solicitação de cancelamento de notas 
fiscais eletrônicas. A SEGE fez juntada de quatro (04) processos administrativos.  

 
A Segunda Câmara Julgadora, por meio da resolução nº 002/2014 (fls. 

1019), considerando que o sujeito passivo alega que antes de iniciar a fiscalização já 
havia protocolado pedidos de cancelamento das notas fiscais, em decorrência de erro do 
sistema, o qual gerou duplicidade das notas, decidiu remeter o processo para a Delegacia 
Fiscal de Firminópolis, para que o responsável por este órgão designe auditor fiscal para 
fazer a conciliação do livro fiscal com o livro razão e o resultado com os processos de 
capa branca, no sentido de comprovar se houve falha no sistema sem que ocorresse a 
operação. 

 
Em resposta à resolução 002/2014, foi elaborado relatório da diligência 

(fls. 1055 a 1056), no qual o revisor afirmou que o contribuinte fora notificado a apresentar 
a escrituração contábil do período autuado, porém não fora atendido. 

 



 

Pelo despacho n° 0544/15 (fls.1084), foi determinado o retorno do 
presente processo para o Egrégio Conselho Administrativo Tributário, para fins de 
apreciação e ulterior adoção das demais providências subsequentes. 

 
O sujeito passivo apresenta manifestação sobre a diligência (fls. 1089 a 

1094), afirma que o Princípio da Verdade Material estabelece que a Administração Pública 
deve buscar, a qualquer momento, todas as provas e fatos que comprovem a verdadeira 
situação enfrentada. 

 
Aduz que fica evidente a boa-fé da Recorrente, uma vez que se 

autodenunciou e solicitou ao fisco goiano as instruções para regularização da situação. 
Em contrapartida, contudo, o fisco goiano até o momento não apresentou qualquer 
solução para a situação ora exposta, preferindo autuar a ora recorrente em procedimento 
que demonstra flagrantemente a deslealdade da Administração Pública para com seus 
administrados.  

 
Assevera que em face dos argumentos trazidos, a decisão recorrida deve 

ser reformada e, consequentemente, o lançamento deve ser integralmente cancelado pelo 
fato de restar comprovada a improcedência do lançamento. 

 
Por meio do Acórdão n°1558/2015, a Terceira Câmara do Conselho 

Administrativo Tributário rejeita a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela 
autuada, por insegurança na determinação da infração; e no mérito, julga improcedente o 
auto de infração. 

 
A fazenda Pública apresenta Recurso ao Conselho Pleno, conforme 

documentos de fls.1102 a 1107.  
 
Alega que as notas fiscais eletrônicas referentes às saídas de mercadorias 

tributadas, descritas no presente auto de infração, foram objetos dos pedidos 
extemporâneos de cancelamento conforme Processos nº 201100004021120, nº 
201100004021122, nº 201100004021125 e de nº 201100004021126. 

 
Afirma que tais pedidos foram indeferidos pela SEFAZ porque a autuada 

não informou os números das chaves de acesso das referidas notas fiscais eletrônicas e 
nem juntou as declarações assinadas pelos destinatários, descritos naquelas notas fiscais 
eletrônicas, confirmadoras das inexistências de transações. 

 
Aduz que o sujeito passivo não conseguiu provar de forma inconteste que 

os documentos fiscais não surtiram os efeitos e, assim, não provocou repercussão junto 
aos destinatários, em decorrência dos documentos fiscais com ICMS destacado. 

 
A Fazenda Pública pede, ao final, a reforma do Acórdão da III CJUL nº 

1558/2015, para declarar procedente o lançamento, nos termos da decisão monocrática. 
 
O sujeito passivo apresenta Contradita ao recurso fazendário (fls.114 a 

1119), no qual afirma que a contribuinte, produziu prova inconteste quanto à inexistência 
dos fatos geradores, porquanto demonstra que, de fato, houve a equivocada emissão de 
notas fiscais em duplicidade, decorrente de falha no sistema eletrônico de emissão de 
notas fiscais, tanto o é que a 3ª Câmara decidiu por reformar a decisão de primeira 
instância e declarar improcedente o auto de infração. 

 



 

Aduz que a emissão em duplicidade das notas fiscais pode ser facilmente 
constatada pelo confronto dos valores indicados nos seus Livros Fiscais e no Livro Razão 
da empresa, para controlar a movimentação analítica das contas escrituradas no Livro 
Diário, constante de seu Balanço, nos termos do art. 289 do RIR/90. 

 
Assevera que, a partir dessa constatação, é evidente que os valores 

referentes ao auto de infração decorrem de notas fiscais emitidas em duplicidade, que não 
foram registradas simplesmente por esse fato, de forma que jamais poderiam ser 
consideradas como omissões de registros fiscais, mas sim como falhas no sistema, 
conforme já havia sido devidamente informado à fiscalização. 

 
Argui que contrariamente, a Representação Fazendária se ateve a 

elementos meramente formais para fundamentar sua pretensão, ignorando o fato de que, 
em decorrência de erro no sistema eletrônico de emissão de notas fiscais, as notas fiscais 
que fundamentam o auto de infração não correspondem à realidade fática, pois foram 
emitidas em duplicidade, descaracterizando, assim, o suposto fato gerador que legitimaria 
a pretensão da Fazenda. 

 
Sustenta que foi acertada a decisão da Colenda Terceira Câmara do CAT, 

que julgou pela improcedência do auto de infração, tendo em vista a realidade dos fatos 
que circundam a autuação. 

 
Defende, portanto, que a decisão cameral seja mantida, uma vez que, 

como exaustivamente demonstrado, a improcedência da autuação é a medida adequada 
sob o manto do princípio da verdade material. Requer que seja julgado improcedente o 
auto de infração. 

 
Anexou documentos de fls.1120 a 1123. 
 
É o relatório  

  
V O T O 

 
O sujeito passivo alega que as notas fiscais não registradas na 

Escrituração Fiscal Digital (EFD) decorreram de terem sido emitidas em duplicidade, por 
inconsistências geradas no sistema informatizado, quando do início da emissão das NF-e 
em seu estabelecimento, situação que gerou protocolos de processos administrativos com 
solicitação à Secretaria da Fazenda para que fossem cancelados tais documentos fiscais, 
visto que o prazo previsto em legislação para o cancelamento já havia se expirado há 
tempos.  

 
Com efeito, o contribuinte apresentou pedido para cancelamento das 

notas fiscais objeto desta autuação, por meio do processo nº 201100004021126. Em face 
desse pedido, a Gerência Especial de Auditoria (GEAT), por meio do Despacho nº 
1157/11-GEAT, fls. 21/23 do referido processo, notificou o sujeito passivo a apresentar a 
Chave de Acesso de cada nota fiscal eletrônica a ser cancelada, juntamente com 
declaração assinada pelos destinatários, confirmando a inexistência da operação. 

 
O sujeito passivo não atendeu a exigência contida no referido despacho, 

apenas apresentou pedido de reconsideração, por meio do processo 201200004001042.  
 
Nesse processo de reconsideração (nº 201200004001042), o Revisor 

alega que tendo em vista a não apresentação pelo Recorrente da Chave de Acesso de 



 

cada nota fiscal eletrônica a ser cancelada, juntamente com declaração assinada pelos 
destinatários confirmando a inexistência da operação, não foi possível proceder à revisão. 

 
Na apreciação deste processo, a Segunda Câmara Julgadora converteu o 

julgamento em diligência, conforme Resolução nº 002/2014 (fls. 1019). Em resposta a 
essa resolução, foi elaborado relatório da diligência (fls. 1055 a 1056), no qual o revisor 
afirma que o contribuinte fora notificado a apresentar a escrituração contábil do período 
autuado, porém o sujeito passivo deixou de atender a essa exigência.  

 
É de se ressaltar, que cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha 

alegado, vejamos o disposto no artigo 36 da Lei 13.800/01, que cuida do Processo 
administrativo no âmbito da administração pública: 

 
Art. 36 - Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo 

do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 
seguinte. 
 

O sujeito passivo pediu o cancelamento das notas fiscais, no entanto 
deixou de adotar as medidas solicitadas pelo órgão responsável pela analise do pedido 
consubstanciada no Despacho nº 1157/11-GEAT, fls. 21/23 do processo nº 
201100004021126, isto é, deixou de apresentar a Chave de Acesso de cada nota fiscal 
eletrônica a ser cancelada, juntamente com declaração assinada pelos destinatários 
confirmando a inexistência da operação, conforme do referido processo.  

 
Também deixou de apresentar a escrituração contábil relativa ao período 

objeto da autuação, conforme relatório diligencial de fls. 1055/1056, em atendimento à 
Resolução nº 002/2014, da Segunda Câmara Julgadora (fls. 1019).  

 
Ademais, a Recorrente passou sete meses emitindo notas fiscais de forma 

errada (outubro/09 a abril/10), apenas neste processo, nos parece um descuido muito 
grande da empresa. Foge um pouco a realidade não perceber que estava emitindo notas 
fiscais em duplicidade durante período tão longo, pois há que realizar o fechamento do 
caixa, apurar as duplicatas a receber.  

 
Registre-se que a totalidade das dessas notas fiscais de vendas possui 

destinatário fora do estado de Goiás, o que dificultou ao fisco realizar conferência. E todas 
as notas fiscais foram emitidas com débito do imposto.  

 
Diante do exposto, conheço do recurso da fazenda pública, dou-lhe 

provimento para reformar a decisão cameral e julgar procedente o auto de infração. 
 
 
 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 14 de dezembro de 2016. 
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Matéria: Auditoria das saídas registradas e do documento emitido (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01951/16 
 
Relator: Conselheiro Edson Abrão da Silva 
 

 
EMENTA: ICMS. Multa formal. Escrituração Fiscal Digital - EFD.   
Livro Registro de Saída de Mercadoria, não escriturado. 
Omissão de recolhimento do imposto. Parcialmente procedente. 
Decisão não unânime. Adequação da penalidade para o art. 71, 
XXIII, "a" combinado com o § 9º, I do CTE. Aplicada. Decisão não 
unânime.          
 
Julga-se parcialmente o lançamento quando a instrução 
processual apontar, inclusive por meio de diligência, que o polo 
passivo atendeu parcialmente a exigência vestibular, 
adequando-se a penalidade de conformidade com orientação 
explicitadas em lei. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 11 
de outubro de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de 
infração no valor do ICMS de R$ 1.730,05 (um mil, setecentos e trinta reais e cinco 
centavos), e  multa formal no valor de R$18.047,37 (dezoito mil e quarenta e sete reais e 
trinta e sete centavos), com adequação da penalidade para o art. 71, XXIII, "a", combinado 
com o § 9º, I do CTE. Foram vencedores os Conselheiros Edson Abrão da Silva, Nivaldo 
José Mendes, Rickardo de Souza Santos Mariano, Valdir Mendonça Alves, Aldeci de 
Souza Flor, José Luiz Rosa, Elias Alves dos Santos, Talita Pimenta Félix, José Pereira 
D'abadia, João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho e Masayuki Missao. Vencidos os 
Conselheiros Mário de Oliveira Andrade, Lidilone Polizeli Bento, Heli José da Silva, 
Washington Luis Freire de Oliveira, Marlene Maria da Silva Rugue Bernardes, Nislene 
Alves Borges, Gilmar Rodrigues de Almeida e Victor Augusto de Faria Morato, que 
votaram conhecendo do recurso, dando-lhe parcial provimento para reformar a decisão 
cameral e considerar parcialmente procedente o auto de infração, no valor do ICMS de R$ 
1.730,05 (um mil, setecentos e trinta reais e cinco centavos), e multa formal originária do 
lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça se sustentação deste feito que o sujeito passivo, em 
epígrafe, deixou de escriturar o livro Registro de Saída de Mercadoria relativo à 
Escrituração Fiscal Digital - EFD, no período compreendido de 01/07/2011 a 31/07/2013, a 
totalidade das notas fiscais de saídas de mercadorias tributadas, conforme demonstrativos 
anexos, relativos aos documentos fiscais eletrônicos emitidos. Em consequência, deverá 
pagar o imposto destacado nos documentos fiscais, na importância de R$ 88.971,46 
(oitenta e oito mil, novecentos e setenta e um reais e quarenta e seis centavos). 

  
A base legal dada por infringida foi assim descrita:  Art. 64, §2º, da 

Lei 11.651/1991, c/c arts. 88, §1º, III; 313; 314 e 356-C, §1º, II do Decreto 4.852/1997. 
Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, X, "a", §9ºI da Lei 11651/1991 c/ 
redação da Lei 11750/1992.  

  



 

Instruindo o feito em sua fase cognitiva, o autuante acostou aos 
autos os documentos de fls. 03/15. 

  
Intimada, nos termos da lei, para pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação a primeira instância, conforme documentos de fl. 16, a polaridade 
passiva manteve-se inerte e motivou os respectivos Termo de Revelia, fl. 17, de 
perempção, fl. 21 e de inscrição na dívida ativa, fl. 23.  

  
Dirigindo-se ao presidente do CAT, com pedido de revisão 

extraordinária, o polo passivo afirma que não é correta a autuação, formulada na inicial, 
pelo fato de apresentar crédito das notas fiscais de entrada, havendo recolhido ICMS, no 
período em referência, após abater o crédito das compras efetuadas; que apresentou 
EFDs substitutivas do período em demanda. Acosta aos autos documentos, com escopo 
de comprovar o alegado, fls. 26/31; junta documentos, fls.32/50.   

 
Junta aos autos os documentos de fls. 52 a 69. 
 
Por meio do Despacho nº. 165/2016 – PRES. O ilustre presidente 

desta Casa Julgadora determina que o feito seja remetido em diligência para que um dos 
autuantes examine as informações constantes dos documentos fiscais digitais, refazendo 
o levantamento do ICMS devido, considerando os créditos destacados nos documentos 
fiscais de entrada, observando a legitimidade e as condições estabelecidas na legislação 
tributária quando ao crédito tributário, para compensar com o total dos débitos referentes 
aos documentos fiscais de saída emitidos, fl. 70 

 
O trabalho revisional, após discorrer sobre a metodologia do trabalho 

realizado, informa que efetuou o levantamento, conforme notas fiscais eletrônicas de 
entrada, onde foram considerados os créditos de cada período e notas fiscais de saída, 
onde foram considerados os débitos de cada perídio, cujos relatórios acosta ao processo; 
que foram considerados os DAREs recolhidos até a data da lavratura do auto de infração, 
03/10/2013 – código de receita 108 e não forma considerados os pagamentos posteriores 
à ciência do auto de infração, em 30/10/2013 e em conclusão informa que resta a recolher 
a importância de R$ 1730,05 (um mil, setecentos e trinta reais e cinco centavos), fls. 71/ 
76.  

 
Pelo Despacho de nº 1275/2016 – PRES. O presidente deste 

Conselho Administrativo Tributário considera que pelo exame dos autos, após o trabalho 
revisional, constatou que restou demonstrado erro de fato, requisito necessário para a 
admissibilidade do pedido de revisão extraordinária, implicando em alteração parcial do 
lançamento, uma vez que a revisão fiscal alterou o valor do ICMS a pagar para R$ 
1730,05 (um mil, setecentos e trinta reais e cinco centavos). Determina, entre outras 
providências, o encaminhamento do feito para julgamento pelo Conselho Pleno, fl.77.      

 
É o relatório.  
 

VOTO 
 

Reporto-me à tarefa revisional, sempre merecedora de fé, onde a 
autoridade fiscal, conforme já informado no relatório que é parte integrante deste 
“decisum” aponta que efetuou o levantamento, conforme notas fiscais eletrônicas de 
entrada, onde foram considerados os créditos de cada período e notas fiscais de saída, 
onde foram considerados os débitos de cada perídio, cujos relatórios acosta ao processo; 
que foram considerados os DAREs recolhidos até a data da lavratura do auto de infração, 



 

03/10/2013 – código de receita 108 e não forma considerados os pagamentos posteriores 
à ciência do auto de infração, em 30/10/2013 e em conclusão informa que resta a recolher 
a importância de R$ 1.730,05 (um mil, setecentos e trinta reais e cinco centavos). 

 
Mediante a assertiva supra inferida, acato a revisão efetuada pelo 

AFRE I, fl. 76, na qual foram considerados todos os créditos das notas fiscais de entrada, 
bem como os pagamentos comprovados.  

 
Com isso, o valor da autuação passa a ser de R$ 1.730,05, conforme 

discriminado na planilha da já mencionada à fl. 76.   
 
Além do valor supra, deve ser considerado ainda, a importância 

referente à multa formal de R$18.047,37 (dezoito mil e quarenta e sete reais e trinta e sete 
centavos), com adequação da penalidade para o art. 71, XXIII, "a" combinado com o § 9º, I 
do CTE, “verbis”: 

 
Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas:  
 
[...]   

 
XXIII - por arquivo magnético apresentado com omissão de registro ou com 
informação incorreta ou incompleta referente a qualquer campo de registro, 
inclusive aquele que apresente valor de operação ou prestação divergente 
com o valor da operação ou prestação realizada pelo contribuinte, 
sucessiva e cumulativamente, no valor de: 
 
a) R$ 935,31 (novecentos e trinta e cinco reais e trinta e um centavos); 

 
[...] 

         
§ 9º Se da prática das irregularidades descritas nos incisos V e seguintes 

do caput deste artigo resultar diretamente omissão de pagamento do 
imposto, a multa neles prevista será aumentada do valor correspondente à 
aplicação dos percentuais abaixo, sobre o valor do imposto não pago: 
 
I - 60% (sessenta por cento), observado o disposto no inciso seguinte; 

 
Assim voto, majoritariamente, conhecendo do Pedido de Revisão 

Extraordinária, dando-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto 
de infração no valor do ICMS de R$ 1.730,05 (um mil, setecentos e trinta reais e cinco 
centavos), e multa formal no valor de R$18.047,37 (dezoito mil e quarenta e sete reais e 
trinta e sete centavos), com adequação da penalidade para o art. 71, XXIII, "a", combinado 
com o § 9º, I do CTE 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 14 de dezembro de 2016. 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Cte/CTE.htm#A71V
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Matéria: Auditoria das saídas registradas e do documento emitido (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 02055/16 
 
Relatora: Conselheira Talita Pimenta Félix 
 

 
EMENTA: INSEGURANÇA NA DETERMINAÇÃO DA INFRAÇÃO.  
 
Não há que se falar em insegurança na determinação da infração 
quando o fisco apontou de modo claro e preciso os fatos e os 
dispositivos legais infringidos pelo contribuinte. 
 
INCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO DE NOTAS 
FISCAIS DE SAÍDA. 
 
Quanto ao mérito, trata-se de ônus do contribuinte infirmar as 
conclusões da autoridade fiscal, por meio de provas. A simples 
alegação de cumprimento da legislação não é suficiente para 
comprovar a improcedência do auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de abril de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Talita Pimenta 
Félix, João Divino de Brito e Antônio Martins da Silva. Quanto ao mérito, também por 
votação unânime, conhecer da impugnação, negar-lhe provimento para considerar 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Talita Pimenta 
Félix, João Divino de Brito e Antônio Martins da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

1 Fundamentação do Lançamento Tributário 
 
O AIIM (auto de infração e imposição de multa) pauta acerca do sujeito 

passivo que deixou de escriturar o Livro Registro de Saídas relativo à Escrituração Fiscal 
Digital – EFD, em parte do exercício de 2013, a totalidade das notas fiscais de saídas de 
mercadorias tributadas, conforme demonstrativos anexos, relativos aos documentos 
fiscais eletrônicos emitidos, bem como pela Auditoria Básica do ICMS e Ordem de 
Conferencia do período. 

 
O lançamento tributário registra como infringidos os art. 64, § 2º do Código 

Tributário Estadual – CTE (Lei n. 11.651/91) c/c arts. 88, §1º, III; 313; 314 e 356–C, § 1º 
do Decreto n. 4852/97, da onde lhe foi imposta a penalidade prescrita no art. 71, X, “a”, § 
9º do CTE, com redação da Lei n. 11750/1992. 

 
 
2 Impugnação 
 
Aduz na impugnação de fls. 46/52, preliminarmente que o auto de infração 

foi lavrado com total insegurança na determinação da infração, devendo o mesmo ser 
declarado nulo, por ausência de motivação e inadequação na tipificação legal, já que a 
acusação manifestada pelo fisco na peça básica não passa de uma ficção criada para 



 

justificar a sua lavratura em face de um contribuinte que não infringiu nenhum dispositivo 
legal com a sua conduta. 

 
No mérito, que todas as operações de vendas que deram origem as 

aludidas notas fiscais foram devidamente escrituradas pela Contribuinte, fato que 
comprova a inteira regularidade fiscal, portanto descabe a alegação descrita na presente 
autuação, uma vez que as mercadorias comercializadas pela impugnante tiveram as 
respectivas notas fiscais informadas na Escrituração Fiscal Digital – EFD, escrituradas no 
livro próprio. 

 
Afirmou que o Registro de Entradas do estabelecimento adquirente, 

relativo ao período de aquisição das mercadorias, contempla expressamente o 
lançamento das Notas Fiscais mencionadas nesta lide. 

 
Arguiu que comprova ter ocorrido um equívoco do autuante, porquanto a 

motivação da presente autuação, qual seja, a falta de escrituração do livro Registro de 
Saídas relativo a EFD, no exercício de 2013 cai por terra, à medida que o contrario resta 
cabalmente demonstrado, conforme atestam os documentos ora colacionados. 

 
Ao final, requer a improcedência do auto de infração. 
 

 
VOTO 

 
 
1 PRELIMINARMENTE 
 
1.1 Da Tempestividade e da Capacidade Postulatória  

 
Tendo em vista que o sujeito passivo fora intimado da Impugnação de 

segunda instância, em 06/04/2015, e que protocolizou sua defesa em 05/05/2015 
tempestiva, é sua manifestação, nos termos do art. 34, I, “a”, da Lei n. 16.469/09. 

 
Quanto à capacidade postulatória, de acordo com o art. 11 da Lei n. 

16.468/09, o sujeito passivo poderá postular em causa própria ou representado por 
advogado, este o caso dos autos, conforme se depreende das fls. 53 e 57, suprido 
encontra-se tal requisito legal. 

 
1.2   Da Insegurança na Determinação da Infração 

 
Alegou-se a ocorrência de nulidade de insegurança na determinação da 

infração. Todavia a impugnante não explica os motivos pelos quais entende que ocorreu a 
citada insegurança. Dessa forma, de pronto, afasto essa alegação. 

 
Ademais, o auto de infração é preciso ao expor que o sujeito passivo que 

deixou de escriturar o Livro Registro de Saídas relativo à Escrituração Fiscal Digital – EFD, 
ou seja, os livros não correspondiam com à Escrituração Fiscal Digital. Inexiste qualquer 
tipo de insegurança seja na descrição da infração seja nos dispositivos tidos como 
violados. 

 
2. DO MÉRITO 
 



 

Consoante exposto, a Contribuinte afirma que todas as operações de 
vendas que deram origem as aludidas notas fiscais foram devidamente escrituradas no 
livro próprio. Afirmou que o Registro de Entradas do estabelecimento adquirente, relativo 
ao período de aquisição das mercadorias, contempla expressamente o lançamento das 
Notas Fiscais mencionadas nesta lide. 

 
Arguiu que comprova ter ocorrido um equivoco do autuante, porquanto a 

motivação da presente autuação, qual seja, a falta de escrituração do livro Registro de 
Saídas relativo a EFD, no exercício de 2013 cai por terra, pois teria ocorrida  escrituração 
fiscal, conforme atestam os documentos ora colacionados. 

 
Em verdade, a impugnante anexa apenas os seguintes documentos aos 

autos: Procuração (fls. 53), Contrato Social (fls. 54/56) e Documento de Identificação do 
advogado (fls. 57). 

 
Não há nos autos nenhum outro documento anexado pela contribuinte que 

infirme as conclusões do auto de infração. Portanto, cumprido o ônus de carrear aos autos 
provas da suposta infração, é, então, dever da contribuinte ilidir tais afirmações, a fim de 
que seja eximida do pagamento que entende indevido. Neste sentido, o art. 373, do novo 
Código de Processo Civil: 

 
“Art. 373. O ônus da prova incumbe: 
 
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; 
 
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 
extintivo do direito do autor. (Sem grifos no original)” 

 
Assim, não comprovado pelo sujeito passivo a inconsistência da presente 

autuação, entendo pela total procedência do auto de infração. 
 
3. CONCLUSÃO 

 
Considerando as razões de fato e de direito acima aventas, rejeito a 

preliminar de insegurança na determinação da infração, no mérito, julgo improcedente a 
Impugnação em Segundo Grau e julgo procedente o presente AIIM. 

 
É como voto. 

 
 

Sala das sessões, em 21 de dezembro de 2016. 
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Matéria: Auditoria das saídas registradas e do documento emitido (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 02058/16 
 
Relatora: Conselheira Talita Pimenta Félix 
 

 
EMENTA: INSEGURANÇA NA DETERMINAÇÃO DA INFRAÇÃO. 
 
Não há que se falar em insegurança na determinação da infração 
quando o fisco apontou de modo claro e preciso os fatos e os 
dispositivos legais infringidos pelo contribuinte. 
 
INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO DE NOTAS 
FISCAIS DE SAÍDA. 
 
Quanto ao mérito, trata-se de ônus do contribuinte infirmar as 
conclusões da autoridade fiscal, por meio de provas. A simples 
alegação de cumprimento da legislação não é suficiente para 
comprovar a improcedência do auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de abril de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Talita Pimenta 
Félix, João Divino de Brito e Antônio Martins da Silva. Quanto ao mérito, também por 
votação unânime, conhecer da impugnação, negar-lhe provimento para considerar 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Talita Pimenta 
Félix, João Divino de Brito e Antônio Martins da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

1 Fundamentação do Lançamento Tributário 
 

 
O AIIM (auto de infração e imposição de multa) pauta acerca do sujeito passivo que 

deixou de escriturar o Livro Registro de Saídas relativo à Escrituração Fiscal Digital – EFD, no exercício de 
2012, a totalidade das notas fiscais de saídas de mercadorias tributadas, conforme demonstrativos anexos, 
relativos aos documentos fiscais eletrônicos emitidos, bem como pela Auditoria Básica do ICMS e Ordem de 
Conferencia do período. 

 
O lançamento tributário registra como infringidos os art. 64, § 2º do Código Tributário 

Estadual – CTE (Lei n. 11.651/91), c/c arts. 88, §1º, III; 313; 314 e 356–C, § 1º do Decreto n. 4852/97, da 
onde lhe foi imposta a penalidade prescrita no art. 71, X, “a”, § 9º do CTE, com redação da Lei 11750/1992. 

 
 
2 Impugnação 
 
Aduz na impugnação de fls. 198 a 204, preliminarmente que o auto de infração foi lavrado 

com total insegurança na determinação da infração, devendo o mesmo ser declarado nulo, por ausência de 
motivação e inadequação na tipificação legal, já que a acusação manifestada pelo fisco na peça básica não 
passa de uma ficção criada para justificar a sua lavratura em face de um contribuinte que não infringiu 
nenhum dispositivo legal com a sua conduta. 

 
No mérito, que todas a operações de vendas que deram origem as aludidas notas fiscais 

foram devidamente escrituradas pela contribuinte, fato que comprova a inteira regularidade fiscal, portanto 
descabe a alegação descrita na presente autuação, uma vez que as mercadorias comercializadas pela 



 

impugnante tiveram as respectivas notas fiscais informadas na Escrituração Fiscal Digital – EFD, 
escrituradas no livro próprio. 

 
Afirmou que o Registro de Entradas do estabelecimento adquirente, relativo ao período 

de aquisição das mercadorias, contempla expressamente o lançamento das Notas Fiscais mencionadas 
nesta lide. 

 
Arguiu que comprova ter ocorrido um equivoco do autuante, porquanto a motivação da 

presente autuação, qual seja, a falta de escrituração do livro Registro de Saídas relativo a EFD, no exercício 
de 2012 cai por terra, à medida que o contrario resta cabalmente demonstrado, conforme atestam os 
documentos ora colacionados. 

 
 
Ao final, requer a improcedência do auto de infração. 
 
 

VOTO 
 
 
1 PRELIMINARMENTE 
 
1.1   Da Tempestividade e da Capacidade Postulatória  

 
Tendo em vista que o sujeito passivo fora intimado do Recurso Voluntário, em 

06/04/2015, e que protocolizou sua defesa em 05/05/2015 tempestiva, é sua manifestação, nos termos do 
art. 34, II, “b”, da Lei n. 16.469/09. 

 
Quanto à capacidade postulatória, de acordo com o art. 11 da Lei n. 16.468/09, o sujeito 

passivo poderá postular em causa própria ou representado por advogado, este o caso dos autos, conforme 
se depreende das fls. 205 e 209, suprido encontra-se tal requisito legal. 

 
1.2   Da Insegurança na Determinação da Infração 

 
Alegou-se a ocorrência de nulidade de insegurança na determinação da infração. Todavia 

a impugnante não explica os motivos pelos quais entende que ocorreu a citada insegurança. Dessa forma, 
desde já, afasto essa alegação. 

 
Ademais, o auto de infração é preciso ao expor que o sujeito passivo que deixou de 

escriturar o Livro Registro de Saídas relativo à Escrituração Fiscal Digital – EFD, ou seja, os livros não 
correspondiam com à Escrituração Fiscal Digital. Inexiste qualquer tipo de insegurança seja na descrição da 
infração seja nos dispositivos tidos como violados. 

 
 
2. DO MÉRITO 
 
Consoante exposto, a Contribuinte afirma que todas a operações de vendas que deram 

origem as aludidas notas fiscais foram devidamente escrituradas no livro próprio. Afirmou que o Registro de 
Entradas do estabelecimento adquirente, relativo ao período de aquisição das mercadorias, contempla 
expressamente o lançamento das Notas Fiscais mencionadas nesta lide. 

 
Arguiu que comprova ter ocorrido um equivoco do autuante, porquanto a motivação da 

presente autuação, qual seja, a falta de escrituração do livro Registro de Saídas relativo à EFD, no exercício 
de 2012 cai por terra, à medida que o contrario resta cabalmente demonstrado, conforme atestam os 
documentos ora colacionados. 

 
Em verdade, a impugnante anexa apenas os seguintes documentos aos autos: 

Procuração (fls. 205), Contrato Social (fls. 206/208) e Documento de Identificação do advogado (fls. 209). 
 
Não há nos autos nenhum outro documento anexado pela contribuinte que infirme as 

conclusões do auto de infração. Portanto, cumprido o ônus de carrear aos autos provas da suposta infração, 
é, então, dever do contribuinte ilidir tais afirmações, a fim de que seja eximido do pagamento que entende 
indevido. Neste sentido, o art. 373, do Código de Processo Civil: 

 
Art. 373.  O ônus da prova incumbe: 



 

 
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; 
 
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 
direito do autor. (Sem grifos no original) 

 
Assim, não comprovado pelo sujeito passivo a inconsistência da presente autuação, 

entendo pela total procedência do auto de infração. 
 
 
3. CONCLUSÃO 

 
Considerando as razões de fato e de direito acima aventas, rejeito a preliminar de 

insegurança na determinação da infração, no mérito, julgo improcedente a Impugnação em Segundo Grau e 
julgo procedente o presente AIIM. 

 
É como voto. 

 
 

Sala das sessões, em 21 de dezembro de 2016. 
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Matéria: Auditoria do ICMS - Fomentar/Produzir (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00013/16 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Omissão do imposto 
regularmente registrado e apurado na Escrituração Fiscal Digital 
–EFD. Procedência parcial. 
 
Provado nos autos que o sujeito passivo omitiu parte do 
imposto regularmente registrado e apurado na Escrituração 
Fiscal Digital, comprovado mediante comparativo EFD versus 
SARE, procedente em parte é o auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 17 
de novembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de 
infração no valor da multa formal de R$ 18.323,41 (dezoito mil, trezentos e vinte e três 
reais e quarenta e um centavos), considerando o pagamento de fls. 290, 291 e 353 para 
fins de possível extinção do crédito tributário. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Nivaldo José Mendes, Mário de Oliveira Andrade, Masayuki Missao, Victor Augusto de 
Faria Morato, Washington Luis Freire de Oliveira, Alcedino Gomes Barbosa, Antônio 
Martins da Silva, Edson Abrão da Silva, Elias Alves dos Santos, Talita Pimenta Félix, 
Lidilone Polizeli Bento, João Divino de Brito, Heli José da Silva e Nivaldo Carvelo 
Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Descreve o auto de infração que o sujeito passivo omitiu pagamentos 
nos prazos legais, de ICMS regularmente registrado e apurado na escrituração fiscal 
digital – EFD relativo a fato gerador ocorrido entre os meses de outubro de 2010 a janeiro 
2011, apurados mediante relatório EFD x SARE. Em decorrência, deve pagar o imposto 
acrescido das cominações legais. 

 
De acordo com a fiscalização foram infringidos os artigos 63 em 

combinação com o 75, ambos do CTE, e 356-C e 356-M, § 2º, ambos do Decreto Estadual 
nº 4.852/97 e art. 2º do IN 155/94-GSF. Foi proposta a penalidade do artigo 71, inciso I, 
alínea “a”, do Código Tributário Estadual – CTE.  

 
Integram a exordial a seguinte documentação: Notificação de 

Lançamento, Recibo de Mensagem Eletrônica, Consulta por auto de infração, Consulta 
Detalhada do contribuinte Pessoa Jurídica (fls. 4 a 9). 

 
Legalmente cientificado, o sujeito passivo comparece ao feito para 

impugnar o auto de infração (fls. 12 a 18). Argumenta que o auto de infração é 
improcedente pois firmou acordo jurídico com a Fazenda Pública Estadual-FPE para 
usufruir dos benefícios fiscais do Programa Fomentar através de Termo de Acordo de 
Regime Especial – TARE. Que neste sentido, o acordo bilateral dava ao sujeito passivo o 
benefício do financiamento de 70% do valor do saldo devedor do imposto; que os 30% 
restantes deveriam ser pagos quando da apuração do saldo devedor no mês da 
competência.  



 

Que cumpriu todos os requisitos necessários ao bom andamento do 
acordo; que toda a escrituração fiscal e pagamentos estão regularizados e 
respectivamente em dia.  

 
Requer a improcedência do auto de infração. 
 
Acompanham a peça impugnatória a documentação de fls. 19 a 82. 
 
O julgador singular manifesta-se nos autos para argumentar que 

trata-se de processo sujeito a não contenciosidade. 
 
Argumenta que ao analisar a documentação acostada aos autos (fls. 

81/82) constatou que a parte passiva consegue descaracterizar em parte a acusação 
fiscal, porém permanece o débito referente aos meses de outubro e dezembro de 2010 
nos valores originários de R$ 2.111,00 e R$ 520.529,00 respectivamente, e nos meses de 
fevereiro e julho de 2011 nos valores respectivos de R$ 4.345,00 e R$ 22.047,00. 

 
Ao final, conhece da impugnação e conclui não haver elementos nos 

autos suficientes para a descaracterização da não contenciosidade e por isso nega-lhe 
provimento para decidir pela procedência parcial do auto de infração no valor de R$ 
549.032,00 relativo aos meses de outubro de dezembro de 2010 e fevereiro e julho de 
2011. 

Legalmente intimado, o sujeito passivo ingressa com o Pedido de 
Revisão Extraordinária de fls. 89 a 93, e com amparo na documentação de fls. 94 a 258 
requer a desconstituição do crédito tributário relativo à exigência de ICMS em razão de 
omissão do imposto registrado e apurado na EFD relativa aos meses de setembro, 
outubro, e dezembro de 2010, fevereiro, maio e julho de 2011. 

 
O Presidente do CAT manifesta-se nos autos através de Despacho 

nº 2563/2014-PRES. Argumenta que após a detida análise dos autos, considera que o 
auto de infração é procedente em parte no valor de R$ 13.978,81 com referência a 
dezembro de 2010, considerando-se o pagamento de fls. 253 para fins de extinção do 
crédito tributário. 

Tempestivamente, o sujeito passivo comparece novamente aos 
autos para complementar o Pedido de Revisão Extraordinária anterior. Argumenta que não 
deve ao erário o valor retrocitado. Aduz que os débitos dos meses de dezembro de 2010 e 
julho de 2011 foram excluídos pela própria SEFAZ/GO e que o débito relativo a fevereiro 
de 2011 foi recolhido e aguarda baixa do sistema. 

 
Pondera que conforme o comparativo entre o Relatório Comparativo 

EFD com o SARE constante no processo às fls. 81, emitido em 19 de novembro de 2013 e 
o extrato atual, emitido em 11 de março de 2014 é possível verificar que que não há 
diferença no período; que o débito foi excluído pela própria SEFAZ/GO.  

 
Que cumpre esclarecer que a retificação da EFD, efetuada em 

18/11/2013 teve o objetivo de incluir no Registro Fiscal de Apuração do ICMS, os valores 
do Fomentar, conforme registro E 1100, no montante de R$ 520.528,18 (quinhentos e 
vinte mil e quinhentos e vinte e oito reais e dezoito centavos). 

 
Obtempera que em relação ao débito remanescente apontado para o 

período em análise, no valor de R$ 4.344,60 a Recorrente efetuou o recolhimento do 
montante total atualizado, conforme documentos em anexo. 

 



 

Afirma que em relação á competência do mês de fevereiro de 2011, 
cumpre esclarecer que a Retificação da EFD, efetuada em 08/11/2013 teve o objetivo de 
incluir no Registro Fiscal da Apuração do ICMS, os valores do Fomentar conforme registro 
E 1100 no montante de R$ 388.130,79 (trezentos e oitenta e oito mil e cento e trinta reais 
e setenta e nove centavos). Que neste caso, apesar de o Relatório Comparativo EFD com 
o SARE ainda mencionar diferença entre o imposto a recolher e o valor arrecadado no 
SARE no valor de R$ 4.344,60, conforme ora comprovado, resta pendente apenas, a 
baixa no sistema da SEFAZ, do recolhimento efetuado. 

 
E, por último, com relação ao período relativo ao mês de julho de 

2011, argumenta ter efetuado o recolhimento do valor referente aos 30% do Fomentar no 
valor de R$ 73.487,20 através de Guia anexa no valor de R$ 22.046,16. Que a sentença 
proferida manteve débito no valor retrocitado para o período de julho de 2011 por falta de 
captura da guia recolhida neste valor em razão do equívoco cometido quando da 
indicação do período de competência, que foi corrigido e informado pela manifestação 
protocolada em 15/04/2014. Acrescenta que conforme o relatório comparativo EFD com o 
SARE constante no processo de fls. 81, é possível verificar que não diferença no período 
e por isso o débito foi excluído pela SEFAZ/GO. 

 
Que da mesma forma que os períodos anteriores, a retificação da 

EFD teve o objetivo de incluir no Registro Fiscal da Apuração do ICMS a parcela 
financiada do Fomentar de 70% conforme registros, no montante de R$ 51.441,04. 

 
Ao final requer a improcedência do auto de infração. 
 
Acompanham a peça os documentos de fls. 268 a 273. 
 
Em seguida, o Presidente desta Casa manifesta-se através do 

Despacho nº 792/2014 – PRES (fls. 275 a 276), e determina que os autos sejam 
encaminhados ao Setor de Preparo Processual para que o sujeito passivo seja intimado a 
apresentar no prazo legal, documentos e e relatórios analíticos que comprovem a 
ocorrência dos erros alegados nas EFD originalmente enviadas, alertando-se o 
contribuinte que o relatório comparativo EFD/SARE ainda segue apontando diferença a 
menor no período de janeiro de 2011. 

 
O sujeito passivo junta a documentação de fls. 277 a 328 em 

cumprimento ao que determinou o ínclito Presidente desta Casa. 
 
Resolução Cameral nº 046/2015 (fls. 330 a 331), tendo em vista as 

considerações nela esposadas, determina o envio do feito à Assessoria Jurídica desta 
Casa, para que autoridade designada realize auditoria na escrituração fiscal do sujeito 
passivo nos meses autuados com o propósito de verificar se de fato as alterações 
promovidas em sua EFD representam a totalidade das informações necessárias à 
apuração do imposto referente à operação e prestação praticada pela empresa e, em 
especial, se atenderam as regras de apuração previstas na IN 885/07, que dispõe sobre a 
forma de apuração do saldo de ICMS pelos estabelecimentos beneficiários dos programas 
Fomentar, Produzir e Microproduzir. 

 
Após a juntada da documentação de fls. 332 a 371, o Presidente do 

Conselho Administrativo Tributário – CAT, manifesta-se através do Despacho de nº 
729/2015 (fls. 372 a 374) para considerar o auto de infração procedente em parte. 

 
 



 

 
V O T O 

 
 

Passo a julgar e de plano acolho a manifestação do ínclito Presidente 
desta Casa, acerca da solicitação contida na Resolução nº 046/2015, a qual encaminhou o 
processo ao Setor de Apoio Jurídico para que se procedesse à verificação das alterações 
promovidas na EFD dos meses de outubro e dezembro de 2010 e fevereiro e julho de 
2011, objeto de Pedido de Revisão Extraordinária promovido pelo sujeito passivo LOUIS 
DREYFUS COMMODITIES BRASIL S/A em linhas pretéritas 

Na ocasião, o preclaro Presidente Domingos Caruso Neto Presidente 
conluiu pela procedência parcial do auto de infração em tela. Por oportuno transcrevo 
abaixo, o inteiro teor de sua decisão, a qual tomo por razão de voto, “in verbis”: 

A Sentença 2533/13-JULP (fls. 83 a 84) deu parcial procedência ao auto de infração, 
mantendo o valor de R$ 549.032,00 (quinhentos e quarenta e nove mil e trinta e dois 
reais) referente aos meses de outubro e dezembro de 2010, fevereiro e julho de 2011. 
O autuado interpôs Pedido de Revisão Extraordinária (fls. 89 a 93) alegando erro de 
fato, vez que não constou nas EFD o valor referente ao Fomentar/Produzir. Através do 
Despacho nº 2563/2014-PRES (fls. 259 a 260) admitiu-se o pedido do sujeito passivo. 

Em análise das EFDs, original e retificadora, apresentadas pelo sujeito passivo, 
verifica-se que a empresa celebrou junto à Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás 
o Termo de Acordo de Regime Especial – TARE 304/98-GSF, no qual lhe é concedido o 
financiamento de até 70% do valor do saldo devedor do ICMS gerado nas operações 
incentivadas. Por meio da parametrização dos CFOPs e dos registros contidos nas 
EFD foi aferida, dentro do roteiro estabelecido na Instrução Normativa nº 885/07-GSF, 
a apuração feita pelo contribuinte do Fomentar/Produzir, concluindo-se que os 
valores ali presentes correspondem aos lançados na escrita fiscal digital e, foram 
apurados de acordo com o que a norma tributária prevê. Evidenciam-se os seguintes 
valores de ICMS sujeitos ao financiamento: outubro/2010 (R$ 2.110,36); 
dezembro/2010 (R$ 520.528,18); fevereiro/2011 (R$ 388.130,79) e julho 2011 (R$ 
51.441,04). Valores estes que devem figurar, na escrita fiscal digital, como dedução do 
saldo devedor apurado no mês correspondente. 

 

Em OUTUBRO de 2010, os valores levados a débito (fls. 5.228.567,21) e a crédito (R$ 
4.733.311,97) não se alteraram na EFD retificadora (fls. 191), apurando-se, 
originalmente, o valor de R$ 495.255,24 de ICMS a recolher. Na EFD retificadora (fls. 
192) foi lançado, a crédito do valor a recolher, a quantia de R$ 2.110,36, relativa ao 
ICMS financiado pelo Fomentar/Produzir. Após a alteração o valor a recolher passou a 
ser de R$ 493.144,88. A liquidação do valor a recolher se deu pormeio de dois 
documentos de arrecadação, o primeiro no valor de R$ 492.240,44 (fls. 339) e o 
segundo no valor de R$ 904,44 (fls. 340), ambos pagos no dia 10/11/2010, portanto 
antes do recebimento da intimação (fls. 5). Desse modo o relatório comparativo EFD x 
SARE (fls 332) não apresenta valor em aberto. 

Em DEZEMBRO de 2010, o débito passou de R$ 6.045.376,44 (fls. 201) para R$ 
6.062.282,96. Já o crédito passou de R$ 4.636.805,08 para R$ 4.836.295,09. O valor 
acrescido no crédito, R$ 199.490,01 refere-se à apropriação do crédito na compra de 
energia elétrica acobertada pela nota fiscal 47.697 (fls. 349). Após as alterações o 
valor de ICMS a recolher foi de R$ 1.225.987,87. Lançado, a crédito do valor a recolher, 
o valor relativo ao ICMS financiado pelo Fomentar/Produzir R$ 520.528,18, o valor a 
recolher de ICMS passou a ser de R$ 705.459,69. A liquidação do débito se deu por 
meio de quatro documentos de arrecadação: R$ 222.205,19 (fls. 350); R$ 468.397,37 
(fls. 351); R$ 878,32 e R$ 13.978,81 (fls. 353). Respectivamente recolhidos em 
10/01/2011; 10/01/2011; 28/03/2011 e 14/03/2014. Portanto os três primeiros pagos 
antes do recebimento da intimação (fls. 5) e o último efetuado após o recebimento da 
intimação. Sintetizados os recolhimentos no relatório comparativo EFD x SARE (fls. 
352) não se apresenta valor em aberto. 

Em FEVEREIRO de 2011 o valor levado a débito, R$ 4.127.029,45 não se alterou na 
EFD retificadora (fls. 231). O valor levado a crédito passou de R$ 3.572.556,90 para R$ 
3.568.212,29 (fls. 231). A redução se deu em razão do cancelamento da nota fiscal 
eletrônica 38.013. Após a alteração, o valor de ICMS passou a ser de R$ 558.817,16. Na 
EFD retificadora (fls. 232) foi lançado a crédito do valor a recolher, a quantia de R$ 
338.130,79 relativa ao ICMS financiado pelo Fomentar/Produzir. Após a alteração o 



 

valor a recolher passou a ser de R$ 170.686,37. A liquidação do débito se deu por 
meio do documento de arrecadação às fls. 361, no valor de R4 166.341,77, pago em 
10/03/2011, portanto antes do recebimento da intimação (fls. 5). Evidenciando pois um 
valor em aberto de R$ 4.344,60, como se comprova no relatório EFD x SARE (fls. 351). 

Em JULHO de 2011 os valores levados a débito (R$ 5.959.602,39) e a crédito (R$ 5. 
709.516,22) não se alteraram na EFD retificadora (fls. 368). Apurando-se originalmente, 
o valor de R$ 250.086,17 de ICMS a recolher. Na EFD retificadora (fls. 369) foi lançado, 
a crédito do valor a recolher, a quantia de R$ 51.441,04 relativa ao ICMS financiado 
pelo Fomentar/Produzir. Após a alteração o valor a recolher passou a ser de R$ 
196.645,13. A liquidação do valor a recolher se deu por meio de dois documentos de 
arrecadação, o primeiro no valor de R$ 22.046,16 (fls. 370) e o segundo no valor de R$ 
176.598,97 (fls. 371), ambos pagos o dia 08/08/2011, portanto antes do recebimento da 
intimação (fls. 5). Desse modo o relatório comparativo EFD x SARE (fls. 354) não 
apresenta valor em aberto. 

Portanto, após as retificações da Escrita Fiscal Digital os meses de outubro de 2010 e 
julho de 2011 não apresentam débito em aberto. Fevereiro de 2011 apresenta em 
aberto o valor de R$ 4.344,60. Quanto a dezembro 2010 apesar de não haver valor em 
aberto, houve pagamento no valor de R$ 13.978,81 após o recebimento da intimação. 

Diante do exposto, DETERMINO o encaminhamento dos autos ao Conselho Pleno 
para apreciação. 

 

CONSELHO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO, Presidência, 18 de agosto de 2015. 

 

Ante a magnitude de tamanha argumentação, nada mais devo 
acrescentar, motivo pelo qual voto conhecendo do Pedido de Revisão Extraordinária, 
dando-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de infração no 
valor da multa formal de R$ 18.323,41 (dezoito mil, trezentos e vinte e três reais e 
quarenta e um centavos), considerando-se o pagamento de fls. 290 e 291, no valor 
respectivo de R$ 4.344,60 (quatro mil, trezentos e quarenta e quatro reais e sessenta 
centavos) e fls. 353 no valor respectivo de R$ 13.798,81 (treze mil, setecentos e noventa e 
oito reais e oitenta e um centavos), para fins de possível extinção do crédito tributário.   

 
 
Sala das sessões plenárias, em 05 de janeiro de 2016. 
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Matéria: Auditoria do ICMS - Fomentar/Produzir (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00058/16 
 
Relator: Conselheiro João Divino de Brito 
 

 
EMENTA: Processual. Pedido de diligência formulado pelo 
sujeito passivo. Indeferido. ICMS. Obrigação tributária principal. 
Omissão de pagamento de imposto. Procedência. Aplicação da 
penalidade prevista no art. 71, I, "a", do CTE. Rejeitada. 
 
1. Não havendo nas peças constitutivas da lide, dúvidas a serem 
dirimidas, despiciendo se torna o pedido de diligência 
formulado pela parte; 
 
2. É procedente o auto de infração, quando o sujeito passivo 
não elidir a acusação fiscal nele formalizado; 
 
3. Será aplicada a multa de 60% do valor do imposto quando 
este tenha sido regularmente registrado e apurado em livro 
fiscal próprio. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de dezembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo. Participaram do julgamento os 
Conselheiros João Divino de Brito, Renato Moraes Lima e Álvaro Falanque. Quanto ao 
mérito, por unanimidade de votos, conhecer da impugnação, negar-lhe provimento para 
considerar procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros 
João Divino de Brito, Renato Moraes Lima e Álvaro Falanque. E, também, por 
unanimidade de votos, rejeitar a adequação da penalidade à prevista no art. 71, I "a" da 
Lei 11.651/91. Participaram do julgamento os Conselheiros João Divino de Brito, Renato 
Moraes Lima e Álvaro Falanque. Nos termos do § 6º, do art. 51, do Regimento Interno do 
CAT, aprovado pelo Decreto nº 6.630. de 9 de junho de 2009, a sessão foi realizada com 
ausência de dois Conselheiros do FISCO para compor esta Câmara Julgadora. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Noticia a inicial que o sujeito passivo omitiu o pagamento de ICMS na 
importância de R$ 13.902,81, referente ao período de 01/01/2009 a 31/12/2009, em razão 
da apuração irregular do imposto decorrente de incentivar operações fiscais não 
permitidas, saídas de achocolatado como produto industrializado pelo estabelecimento 
quando na verdade o produto adquirido de terceiro para comercialização o que foi 
comprovado por cópias de notas fiscais de entradas da mercadoria anexas e por visita in-
loco nas dependências da indústria, com isto, provocando erro na apuração da parcela 
não financiada, erro no ICMS a pagar no livro de registro de apuração do ICMS . Em 
consequência, deverá pagar o imposto omitido, juntamente com penalidades e acréscimos 
legais.  

  
Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 57 e 

64 do Código Tributário Estadual - CTE (Lei nº 11.651/91); artigo 2º, inciso II da Lei nº 
11.180/90; artigos 4º, inciso II; 5º, inciso III; 13, §5º; 43 e 44 do Decreto nº 3822/92; artigo 
4º da IN nº 155/94-GSF e artigo 1º da IN nº 885/07-GSF. Proposta a aplicação da 



 

penalidade prevista no artigo 71, inciso III, alínea "c" do CTE, com redação conferida pela 
Lei nº 12.806/95.  

   
Foram identificados como sujeitos passivos solidários: Kleber Justino 

Jayme e Annanias Justino Jayme.  
  
O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos de fls. 

03/61.  
  
Intimados às fls. 62/67, os sujeitos passivos quedaram-se inertes, 

dando azo a lavratura do Termo de Revelia de fls. 68. Os sujeitos passivo foram 
novamente intimados às "fls.70 a 75" para se manifestarem em Segunda Instância.  

  
Tempestivamente, os sujeitos passivos comparecem ao processo às 

fls. 78/79 onde alegam que "a empresa é beneficiada pelo programa Produzir, adquire o 
produto onde a produção é terceirizada, com crédito de ICMS de 10%, revende o produto 
com débito de ICMS de 12% nas vendas interestaduais e tem crédito outorgado de 5%; 
nas vendas estaduais com débito de 10%, ou seja, mesmo que a empresa tenha um lucro 
de 30% ainda ficaria com crédito de ICMS". Alegou ainda que "a empresa calculou as 
guias de recolhimento do ICMS com valores a menor, em consequência o imposto foi 
recolhido a menor, mas entendem que a autoridade fiscal não apurou corretamente o valor 
devido da parcela não financiada do produzir". Ao final, requer a improcedência do 
presente auto de infração. 

  
Juntamente com as razões de impugnação foram trazidos aos autos 

documentos de fls. 80/87.  
 
Mediante Resolução n°2016/2012, às "fls.89", a Segunda Câmara do 

Conselho Administrativo Tributário determina o encaminhamento dos autos à Delegacia 
Regional de Fiscalização de Goiás, a fim de que autoridade fiscal estranho à lide promova 
a análise dos demonstrativos apresentando, se for o caso, os ajustes que se fizerem 
necessários.  

 
Às "fls. 105 a 107", a autoridade revisora apresenta Relatório 

Diligencial, na qual esclarece que as diferenças presentes no lançamento não se 
coincidem, nem com o levantamento inicial, nem com o levantamento feito pela autuada. 
Afirma, ainda que não houve confronto com o original, pois não teria sido possível a 
recuperação de todos os relatórios do primeiro levantamento. 

 
Apresenta tabelas de cálculos e demonstra que a impugnante não 

apurou de forma devida os saldos, nos moldes estabelecidos na IN n°8856. 
 
Instrui os autos com os seguintes documentos: Movimentação do 

Contribuinte "fls. 91", Auditoria do ICMS "fls. 92 a 104". 
 
Intimados a se manifestarem às "fls.109 a 111", os sujeitos passivos 

comparecem aos autos às "fls.114 a 116", e alegam que a diferença encontrada é fácil de 
ser suprida, uma vez que basta fazer a apuração em separado do Achocolatado que está 
sendo considerado como parte não incentivada, dos demais produtos da empresa, chega-
se aí ao valor realmente devido. Conclui que o procedimento realizado não identifica de 
forma clara o valor devido do ICMS devido, visto que a revisão se limitou a planilhas e 
documentos anteriormente juntados aos autos, quando deveria ter realizado uma análise 



 

mais aprofundada, sendo baseado na peça inicial e não nos documentos. Pedem, ao final, 
a improcedência do presente auto de infração.  

 
Por meio da Resolução 082/2012, às "fls.119 a 120", a Primeira 

Câmara Temporária do Conselho Administrativo Tributário, determinou o encaminhamento 
dos autos à Delegacia Regional de Fiscalização de Goiás, para que seja refeito, de forma 
separada das operações incentivadas, a apuração do ICMS devido relativo à 
comercialização do achocolatado Seninha, e caso entenda correta a última revisão fiscal, 
que confronte, esclarecendo sua posição tomada. 

 
Em atendimento à Resolução anterior, a autoridade revisora 

apresenta Relatório Diligencial às "fls.122 a 124", no qual esclarece que para atender o 
solicitado seria necessário corrigir os CFOPS lançados nos Livros Fiscais, Contábeis e 
EFDs, correspondentes às notas fiscais de aquisição e de venda relativas ao 
Achocolatado abrangendo todo o período apurado, visto que a empresa foi notificada a 
assim proceder, contudo, antes já havia iniciado a resolver o problema por outros 
caminhos. Informa, ainda, que a empresa autuada foi notificada para corrigir os CFOPs 
dos lançamentos realizados nos Livros Fiscais, havendo uma resistência inicial a este 
respeito, porém, foi possível assim proceder sem obstar o andamento dos serviços 
contábeis da empresa.  

 
A diligência veio acompanhada com os documentos de fls. 125/192.  
 
Intimados a se manifestar quanto à Diligência às "fls.194 a 196", os 

sujeitos passivos permaneceram silentes. 
 
 

 
VOTO 

 
Apreciando o pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo, 

manifesto-me pela sua rejeição, por não ser necessário esse procedimento, já que os 
elementos de instrução da acusação asseguram a constituição do crédito tributário exigido 
no auto de infração.  

 
No tocante ao mérito, considero que o feito deve seguir adiante. O 

presente processo trata-se de caso de omissão de pagamento do ICMS em razão da 
apuração irregular do imposto em operações fiscais não permitidas, o que foi comprovado 
por cópias de notas fiscais de entradas de mercadoria anexas. 

 
A Fazenda Pública, à luz do que lhe permite a legislação tributária, 

cobra este valor e notifica o sujeito passivo direto e coobrigado a recolherem o imposto 
respectivo que entende ser devido em função dos valores apurados na exordial. 

 
O sujeito passivo nada trouxe aos autos que pudesse reverter o 

pleito. Este fato, na minha avaliação, compromete a tese defensória. 
 
Com isso a acusação permanece incólume, conforme descrita na 

inicial. Os valores que o Fisco entende como corretos não foram devidamente objetados 
pela parte passiva. Também seria importante destacar que os valores colocados pelo 
Fisco, de fato, guardam absoluta sintonia com a realidade, trazendo mais força para 
acusação. 

 



 

Ante o exposto, é forçoso concluir que o histórico contido no auto de 
infração se coaduna com a fundamentação jurídica, ou seja, com os artigos supostamente 
infringidos. Posto isso, entendo que o presente lançamento preenche as condições 
estabelecidas no artigo 160 da Lei nº11.651/91, motivo pelo qual a pretensão fazendária 
deve prosperar. 

E, por último e não menos importante, rejeito o pedido de adequação 
da penalidade prevista no artigo 71, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 11.651/91, pois o imposto 
não foi devidamente registrado e apurado em livro próprio ou declarado em documento de 
informação, inclusive o relativo à entrada de produto importado e ao diferencial de 
alíquotas. 

Diante do exposto, rejeito o pedido de diligência formulado pelo 
sujeito passivo. Quanto ao mérito, conheço da impugnação, nego-lhe provimento para 
considerar procedente o auto de infração. E, também, rejeito a adequação da penalidade 
prevista no artigo 71, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 11.651/91. 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 02 de fevereiro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Auditoria do ICMS - Fomentar/Produzir (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00097/16 
 
Relator: Conselheiro João Divino de Brito 
 

 
EMENTA: Processual. Pedido de conversão do julgamento em 
diligência. Indeferido. ICMS. Obrigação tributária principal. 
Omissão de pagamento do imposto. Procedência parcial. 
Adequação da penalidade à prevista no art. 71, I, "a", do CTE. 
Rejeitada.  
 
1. Não havendo nas peças constitutivas da lide, dúvidas a serem 
dirimidas, despiciendo se torna o pedido de diligência 
formulado pela parte; 
 
2. Quando o sujeito passivo não conseguir, de forma integral, 
carrear para os autos provas que descaracterizem o fato 
determinante da formalização do lançamento, o mesmo deverá 
ser parcialmente mantido; 
 
3. Será aplicada a multa de 60% do valor do imposto, pela 
omissão de seu pagamento, quando este tenha sido 
regularmente registrado e apurado em livro fiscal próprio. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de dezembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo. Participaram do julgamento os 
Conselheiros João Divino de Brito, Renato Moraes Lima e Álvaro Falanque. Quanto ao 
mérito, por unanimidade de votos, conhecer da impugnação, dar-lhe parcial provimento 
para considerar procedente em parte o auto de infração, no valor do  ICMS,  de 
R$15.297,32 (quinze mil, duzentos e noventa e sete reais e trinta e dois centavos).  
Participaram do julgamento os Conselheiros João Divino de Brito, Renato Moraes Lima e 
Álvaro Falanque. E, também por votação unânime, rejeitar a adequação da penalidade à 
prevista no art. 71, I, "a" da Lei 11.651/91. Participaram do julgamento os Conselheiros 
João Divino de Brito, Renato Moraes Lima e Álvaro Falanque.  Nos termos do § 6º, II, do 
art. 51, do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto nº 6.930, de 9 de Junho de 
2009, a sessão foi realizada com ausência de dois Conselheiros Representantes  do 
FISCO para compor esta Câmara Julgadora. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo em epígrafe omitiu 
o pagamento do ICMS na importância de R$ 29.373,18, referente ao período de 
01/01/2011 a 30/06/2011, em razão da apuração irregular do imposto decorrente de 
incentivar operações fiscais não permitidas, saídas de achocolatado como produto 
industrializado pelo estabelecimento quando na verdade o produto é adquirido de terceiro 
para comercialização o que foi comprovado por cópias de notas fiscais de entradas da 
mercadoria anexas e por visita in loco nas dependências da indústria, com isto, 
provocando erro na apuração da parcela não financiada, erro no ICMS a pagar no Livro 
Registro de Apuração do ICMS. Em consequência, deverá pagar o imposto omitido, 
juntamente com penalidade e acréscimos legais. 



 

 
Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 57 e 

64 do Código Tributário Estadual - CTE (Lei nº 11.651/91); artigo 2º, inciso II da Lei nº 
11.180/90; artigos 4º, inciso II; 5º, inciso III; 13, § 5º; 43 e 44 do Decreto nº 3.822/92; artigo 
4º da IN nº 155/94-GSF e artigo 1º da IN nº 885/07-GSF. Proposta a aplicação da 
penalidade prevista no artigo 71, inciso III, alínea "c" da Lei nº 11.651/91, com a redação 
conferida pela Lei nº 12.806/95.  

 
O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 03/27. 
 
Foram identificados como sujeitos passivos solidários: Kleber Justino 

Jayme e Annanias Justino Jayme, nos termos do artigo 45, inciso XII, da Lei nº 11.651/91. 
 
Intimados às fls. 29/33, os sujeitos passivos quedaram-se silentes, 

dando azo à lavratura do Termo de Revelia de fls. 34. Os sujeitos passivos foram 
novamente intimados às fls. 336/41 para se manifestarem em Segunda Instância.  

 
Tempestivamente, os sujeitos passivos ingressam com Impugnação 

às fls. 44/45, onde alegam que "a empresa é beneficiada pelo programa Produzir, adquire 
o produto onde a produção é terceirizada, com crédito de ICMS de 10%, revende o 
produto com débito de ICMS de 12% nas vendas interestaduais e tem crédito outorgado 
de 5%; nas vendas estaduais com débito de 10%, ou seja, mesmo que a empresa tenha 
um lucro de 30% ainda ficaria com crédito de ICMS". Alegam, ainda, que "a empresa 
calculou as guias de recolhimento do ICMS com valores a menor, em consequência o 
imposto foi recolhido a menor, mas entendem que a autoridade fiscal não apurou 
corretamente o valor devido da parcela não financiada do produzir". Ao final, requerem 
que seja declarada a improcedência do presente auto de infração.  

 
Juntamente com a peça impugnatória foram colacionados aos autos 

documentos de fls. 46/53. 
 
Mediante Resolução n° 215/2012, às "fls. 55", a Segunda Câmara 

deste Conselho Administrativo Tributário determinou o encaminhamento dos autos à 
Delegacia Regional de Fiscalização de Goiás, a fim de que autoridade estranha a lide 
promova análise dos demonstrativos apresentando, realizando, se for o caso, os ajustes 
que se fizerem necessários. 

 
Às "fls. 64", a autoridade revisora apresentou Relatório Diligencial, na 

qual esclareceu que as diferenças presentes no lançamento não se coincidem, nem com o 
levantamento inicial, nem com o levantamento feito pela autuada. Afirma, ainda, que não 
houve confronto com o original, pois não teria sido possível a recuperação de todos os 
relatórios do primeiro levantamento. 

 
A diligência veio acompanhada com os documentos de fls. 57/63.  
 
Intimados a se manifestarem acerca da revisão fiscal às "fls. 65/68", 

os sujeitos passivos comparecem aos autos às "fls. 71 a 73", e alegam que a diferença 
encontrada é fácil de ser suprida, uma vez que " [...] Basta fazer a apuração em separado 
do achocolatado que está sendo considerado como parte não incentivada, dos demais 
produtos da empresa, chega-se aí ao valor realmente devido. Faz-se a apuração 
considerando-se as entradas, as saídas, as devoluções e o crédito outorgado de 5% nas 
saídas interestaduais e depois se apura o débito do imposto [...]". Conclui que o 
procedimento realizado não identifica de forma clara o valor devido do ICMS devido, visto 



 

que a revisão se limitou a planilhas e documentos anteriormente juntados aos autos, 
quando deveria ter realizado uma análise mais aprofundada, sendo baseado na peça 
inicial e não nos documentos.  Requerem, assim, a improcedência do auto de infração, ou, 
não sendo este o entendimento, que seja realizada nova diligência. 

 
Por meio da Resolução nº 080/2014, às "fls. 76 a 77", a Primeira 

Câmara Temporária do Conselho Administrativo Tributário determinou o encaminhamento 
dos autos à Delegacia Regional de Fiscalização de Goiás para que autoridade fiscal 
estranho à lide, refaça, de forma separada das operações incentivadas, a apuração do 
ICMS devido relativo à comercialização do achocolatado Seninha, e caso entenda correta 
a última revisão fiscal, que confronte, esclarecendo sua posição tomada. 

 
Em atendimento à Resolução anterior, a autoridade revisora 

apresenta Relatório Diligencial às "fls. 79 a 81", no qual esclarece que para atender o 
solicitado seria necessário corrigir os CFOP’s lançados nos livros fiscais, contábeis e 
EFDs, correspondentes às notas fiscais de aquisição e de vendas relativas ao 
achocolatado abrangendo todo o período apurado, visto que a empresa foi notificada a 
assim proceder, contudo, antes já havia iniciado a resolver o problema por outros 
caminhos. Destaca, ainda, que após a realização da auditoria, constatou-se que os 
valores apurados identificam claramente as operações não incentivadas das não 
financiadas e da parte não incentivada. Os valores, pagos ou não, passam a ser tratados 
como lançados e não recolhidos, haja vista que estão registrados em livros próprios. 

 
A autoridade revisora instrui o Relatório com os documentos de fls. 

82/117. 
 
Intimados a se manifestarem quanto à Diligência às "fls. 118 a 121", 

os sujeitos passivos permaneceram silentes. 
 
É o Relatório. 

 
VOTO 

 
Apreciando o pedido de diligência formulado pela autuada, 

manifesto-me pela sua rejeição, tendo em vista que os elementos que instruem o auto de 
infração possibilitam realizar o julgamento do processo, sem necessidade de 
esclarecimentos, sendo então desnecessário o procedimento pleiteado pela defesa.  

 
Nesse sentido, indefiro tal pedido de diligência. 
 

Quanto ao mérito, considero que o feito deve prosperar em parte. De 
fato, a revisão de fls. 79 a 81, determinada pela Resolução Cameral nº 080/2014 de fls.76 
a 77, traz elementos bastante elucidativos quanto aos pontos controversos. Face a sua 
importância, devo acolhê-la de plano e por esclarecedora, transcrevo abaixo o trecho 
relativo à sua conclusão, exarada pelo insigne revisor Marcone Vieira Visconde, que 
manifestou-se pela procedência parcial, “ in verbis”: 

(...) Com o novo livro fiscal de 2011 em mãos e após ser conferido e posteriormente 
autenticado procedemos à realização de auditoria do fomentar/produzir, conforme 
nossa legislação em vigor. Os valores apurados evidenciam claramente as operações 
não incentivadas das não financiadas, conforme cópias em anexo. Também ficam 
registrados os valores dos impostos a recolher da parte não financiada e da parte não 
incentivada. Quaisquer valores destes impostos a recolher que não foram recolhidos 
ou que foram recolhidos a maior serão evidenciados na referida auditoria, conforme 
cópia em anexo. No PAT em questão estes valores, pagos ou não, passam a ser 



 

tratados como lançados e não recolhidos, visto que estão registrados em livros 
fiscais próprios. 

Com o advento do novo livro fiscal de 2011 ficou evidente que a autuada pagou o 
ICMS da parte não financiada, mensalmente, a maior e, também, ficou evidente que ela 
não pagou nada com relação à parte não incentivada. Como a nossa legislação 
permite compensar diferenças de imposto favorável ao contribuinte com o imposto 
devido apurado por meio de auditoria, isto foi feito conforme planilha em anexo. 

Assim, após a apuração dos valores na auditoria e após a compensação efetuada, o 
detalhamento do crédito tributário passa a ser o seguinte, lembrando que o tributo 
passa a estar regularmente lançado e apurado em livro fiscal próprio. 

 
 

Assim, o auto de infração deve ser mantido nos termos da revisão, 
em face das irregularidades remanescentes confirmadas no procedimento revisional. 

 
Quanto ao pedido de adequação da penalidade pleiteado pela 

autoridade fiscal revisora para a prevista no artigo 71, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 
11.651/91, entendo não ser cabível no caso em comento, tendo em vista que o imposto 
referente a parte não incentivada não foi regularmente registrado e apurado em livro fiscal 
próprio ou declarado em documento de informação.  

Ante o exposto, rejeito o pedido de diligência formulado pelo sujeito 
passivo. Quanto ao mérito, conheço da impugnação, dou-lhe parcial provimento para 
considerar procedente em parte o auto de infração, no valor do ICMS de R$ 15.297,32 
(quinze mil, duzentos e noventa e sete reais e trinta e dois centavos). E, também por 
votação unânime, rejeito o pedido de adequação da penalidade para a prevista no artigo 
71, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 11.651/91. 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 16 de fevereiro de 2016. 
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Matéria: Auditoria do ICMS - Fomentar/Produzir (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00098/16 
 
Relator: Conselheiro João Divino de Brito 
 

 
EMENTA: Processual. Pedido de conversão do julgamento em 
diligência. Indeferido. ICMS. Obrigação tributária principal. 
Omissão de pagamento do imposto. Procedência parcial. 
Adequação da penalidade à prevista no art. 71, I, "a", do CTE. 
Rejeitada.  
 
1. Não havendo nas peças constitutivas da lide, dúvidas a serem 
dirimidas, despiciendo se torna o pedido de diligência 
formulado pela parte; 
 
2. Quando o sujeito passivo não conseguir, de forma integral, 
carrear para os autos provas que descaracterizem o fato 
determinante da formalização do lançamento, o mesmo deverá 
ser parcialmente mantido; 
 
3. Será aplicada a multa de 60% do valor do imposto, pela 
omissão de seu pagamento, quando este tenha sido 
regularmente registrado e apurado em livro fiscal próprio. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de dezembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo. Participaram do julgamento os 
Conselheiros João Divino de Brito, Renato Moraes Lima e Álvaro Falanque. Quanto ao 
mérito, por unanimidade de votos, conhecer da impugnação, dar-lhe parcial provimento 
para considerar procedente em parte o auto de infração, no valor do  ICMS,  de 
R$26.782,53 (vinte e seis mil, setecentos e oitenta e dois reais e cinqüenta e três 
centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros João Divino de Brito, Renato 
Moraes Lima e Álvaro Falanque. E, também por votação unânime, rejeitar a adequação da 
penalidade à prevista no art. 71, I, "a" da Lei 11.651/91. Participaram do julgamento os 
Conselheiros João Divino de Brito, Renato Moraes Lima e Álvaro Falanque.  Nos termos 
do § 6º, II, do art. 51, do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto nº 6.930, de 9 
de Junho de 2009, a sessão foi realizada com ausência de dois Conselheiros 
Representantes  do FISCO para compor esta Câmara Julgadora. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Noticia a inicial que o sujeito passivo omitiu o pagamento de ICMS na 
importância de R$ 61.637,54, referente ao período de 01/01/2010 a 31/12/2010, em razão 
da apuração irregular do imposto decorrente de incentivar operações fiscais não 
permitidas, saídas de achocolatado como produto industrializado pelo estabelecimento 
quando na verdade o produto adquirido de terceiro para comercialização o que foi 
comprovado por cópias de notas fiscais de entradas da mercadoria anexas e por visita in-
loco nas dependências da indústria, com isto, provocando erro na apuração da parcela 
não financiada, erro no ICMS a pagar no livro de registro de apuração do ICMS. Em 
consequência, deverá pagar o imposto omitido, juntamente com penalidades e acréscimos 
legais.  



 

   
Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 57 e 

64 do Código Tributário Estadual - CTE (Lei nº 11.651/91); artigo 2º, inciso II da Lei nº 
11.180/90; artigos 4º, inciso II; 5º, inciso III; 13, § 5º; 43 e 44 do Decreto nº 3.822/92; artigo 
4º da IN nº 155/94-GSF e artigo 1º da IN nº 885/07-GSF. Proposta a aplicação da 
penalidade prevista no artigo 71, inciso III, alínea "c" da Lei nº 11.651/91, com redação 
conferida pela Lei nº 12.806/95.  

   
Foram identificados como sujeitos passivos solidários: Kleber Justino 

Jayme e Annanias Justino Jayme, nos termos do artigo 45, inciso XII, da Lei nº 11.651/91.
  

O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 03/30.  
  
Intimados às fls. 31/36, os sujeitos passivos quedaram-se silentes, 

dando azo à lavratura do Termo de Revelia de fls. 37. Os sujeitos passivos foram 
novamente intimados às fls. 39/44 para se manifestarem em Segunda Instância.  

  
Tempestivamente, os sujeitos passivo ingressam com Impugnação 

às fls. 47/48, onde inicialmente que "a empresa é beneficiada pelo programa Produzir, 
adquire o produto onde a produção é terceirizada, com crédito de ICMS de 10%, revende 
o produto com débito de ICMS de 12% nas vendas interestaduais e tem crédito outorgado 
de 5%; nas vendas estaduais com débito de 10%, ou seja, mesmo que a empresa tenha 
um lucro de 30% ainda ficaria com crédito de ICMS". Alegou ainda que "a empresa 
calculou as guias de recolhimento do ICMS com valores a menor, em consequência o 
imposto foi recolhido a menor, mas entendem que a autoridade fiscal não apurou 
corretamente o valor devido da parcela não financiada do produzir". Ao final, requerem 
que seja declarada a improcedência do presente auto de infração.  

  
Juntamente com as razões de impugnação foram trazidos aos autos 

os documentos de fls. 49/58.   
 
Mediante Resolução n° 217/2012, às "fls.89", a Segunda Câmara 

deste Conselho Administrativo Tributário determinou o encaminhamento dos autos à 
Delegacia Regional de Fiscalização de Goiás, a fim de que autoridade estranha a lide 
promova análise dos demonstrativos apresentando, realizando, se for o caso, os ajustes 
que se fizerem necessários. 

 
Às "fls.77 a 78", a autoridade revisora apresentou Relatório 

Diligencial, na qual esclareceu que as diferenças presentes no lançamento não se 
coincidem, nem com o levantamento inicial, nem com o levantamento feito pela autuada. 
Afirmou, ainda que não houve confronto com o original, pois não teria sido possível a 
recuperação de todos os relatórios do primeiro levantamento. 

 
A diligência veio acompanhada com os documentos de fls. 62/76.  
 
Intimados a se manifestarem acerca da revisão fiscal às "fls. 81 a 

83", os sujeitos passivos comparecem aos autos às "fls.114 a 116", e alegam que a 
diferença encontrada é fácil de ser suprida, uma vez que " [...] Basta fazer a apuração em 
separado do achocolatado que está sendo considerado como parte não incentivada, dos 
demais produtos da empresa, chega-se aí ao valor realmente devido. Faz-se a apuração 
considerando-se as entradas, as saídas, as devoluções e o crédito outorgado de 5% nas 
saídas interestaduais e depois se apura o débito do imposto [...]". Conclui que o 
procedimento realizado não identifica de forma clara o valor devido do ICMS devido, visto 



 

que a revisão se limitou a planilhas e documentos anteriormente juntados aos autos, 
quando deveria ter realizado uma análise mais aprofundada, sendo baseado na peça 
inicial e não nos documentos. Requerem, assim, a improcedência do auto de infração, ou, 
não sendo este o entendimento, que seja realizada nova diligência. 

 
Por meio da Resolução nº 081/2012, às "fls. 91 a 92", a Primeira 

Câmara Temporária deste Conselho Administrativo Tributário determinou o 
encaminhamento dos autos à Delegacia Regional de Fiscalização de Goiás para que 
autoridade fiscal estranho à lide, refaça, de forma separada das operações incentivadas, a 
apuração do ICMS devido relativo à comercialização do achocolatado Seninha, e caso 
entenda correta a última revisão fiscal, que confronte, esclarecendo sua posição tomada. 

 
Em atendimento à Resolução anterior, a autoridade revisora 

apresenta Relatório Diligencial às "fls.94 a 96", no qual esclarece que para atender o 
solicitado seria necessário corrigir os CFOPS lançados nos livros fiscais, contábeis e 
EFDs, correspondentes às notas fiscais de aquisição e de vendas relativas ao 
achocolatado abrangendo todo o período apurado, visto que a empresa foi notificada a 
assim proceder, contudo, antes já havia iniciado a resolver o problema por outros 
caminhos. Destacou, ainda, que após a realização da auditoria, constatou-se que os 
valores apurados identificam claramente as operações não incentivadas das não 
financiadas e da parte não incentivada e que os valores, pagos ou não, passam a ser 
tratados como lançados e não recolhidos, haja vista que estão registrados em livros 
próprios. 

 
A autoridade revisora instrui o Relatório com os seguintes 

documentos: Dados Cadastrais "fls.97", Auditoria do ICMS "fls.98 a 102" e Cópia do Livro 
Fiscal "fls.103 a 163". 

 
Intimados a se manifestarem quanto à Diligência às "fls.165 a 167", 

os sujeitos passivos permaneceram silentes. 
 
É o Relatório.  
 

VOTO 
 

Sobre o pedido de diligência, suscitado pela defesa, torna-se 
desnecessária tal solicitação, tendo em vista que os elementos que instruem o auto de 
infração possibilitam realizar o julgamento do processo, sem necessidade de 
esclarecimentos, sendo então desnecessário tal procedimento.  

 

No tocante ao mérito, considero que o feito deve prosperar em parte. 
De fato, a revisão de fls. 94 a 96, determinada pela Resolução Cameral nº 081/2014 de 
fls.91 a 92, traz elementos bastante elucidativos quanto aos pontos controversos. Face a 
sua importância, devo acolhê-la de plano e por esclarecedora, transcrevo abaixo o trecho 
relativo à sua conclusão, exarada pelo insigne revisor Marcone Vieira Visconde, que 
manifestou-se pela procedência parcial, “ in verbis”: 

(...) Com o novo livro fiscal de 2010 em mãos e após ser conferido e posteriormente 
autenticado procedemos à realização de auditoria do fomentar/produzir, conforme 
nossa legislação em vigor. Os valores apurados evidenciam claramente as operações 
não incentivadas das não financiadas, conforme cópias em anexo. Também ficam 
registrados os valores dos impostos a recolher da parte não financiada e da parte não 
incentivada. Quaisquer valores destes impostos a recolher que não foram recolhidos 
ou que foram recolhidos a maior serão evidenciados na referida auditoria, conforme 
cópia em anexo. No PAT em questão estes valores, pagos ou não, passam a ser 



 

tratados como lançados e não recolhidos, visto que estão registrados em livros 
fiscais próprios. 

Com o advento do novo livro fiscal de 2010 ficou evidente que a autuada pagou o 
ICMS da parte não financiada, mensalmente, a maior e, também, ficou evidente que ela 
não pagou nada com relação à parte não incentivada. Como a nossa legislação 
permite compensar diferenças de imposto favorável ao contribuinte com o imposto 
devido apurado por meio de auditoria, isto foi feito conforme planilha em anexo. 

Assim, após a apuração dos valores na auditoria e após a compensação efetuada, o 
detalhamento do crédito tributário passa a ser o seguinte, lembrando que o tributo 
passa a estar regularmente lançado e apurado em livro fiscal próprio. 
 
 

Assim, o auto de infração deve ser mantido nos termos da revisão, 
em face das irregularidades remanescentes confirmadas no procedimento revisional. 

 
Quanto ao pedido de adequação da penalidade pleiteado pela 

autoridade fiscal revisora para a prevista no artigo 71, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 
11.651/91, entendo não ser cabível no caso em comento, tendo em vista que o imposto 
referente a parte não incentivada não foi regularmente registrado e apurado em livro fiscal 
próprio ou declarado em documento de informação.  

Em face do exposto, rejeito o pedido de diligência formulado pelo 
sujeito passivo. Quanto ao mérito, conheço da impugnação, dou-he parcial provimento 
para considerar procedente em parte o auto de infração, no valor do ICMS de R$ 
26.782,53 (vinte e seis mil, setecentos e oitenta e dois reais e cinquenta e três centavos). 
E, também, rejeito o pedido de adequação da penalidade para a prevista no artigo 71, 
inciso I, alínea “a”, da Lei nº 11.651/91. 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 16 de fevereiro de 2016. 
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Matéria: Auditoria do ICMS - Fomentar/Produzir (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00355/16 
 
Relator: Conselheiro Lidilone Polizeli Bento 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação tributária principal. Omissão de 
recolhimento do ICMS, em razão da utilização indevida do 
programa FOMENTAR/PRODUZIR. Procedência. Decisão 
unânime. 
 
1. O não recolhimento da parte não incentivada implica na perda 
do benefício fiscal do FOMENTAR/PRODUZIR, relativamente à 
parcela incentivada, para os períodos em que ocorreram a 
inadimplência; 
 
2. Estando evidenciado nos autos que o crédito tributário 
encontra-se corretamente demonstrado, e não tendo o sujeito 
passivo apresentado provas capazes de ilidir o trabalho 
realizado, deve o auto de infração ser considerado procedente 
nos termos da inicial. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 15 
de março de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do recurso do 
Contribuinte para o Conselho Pleno, negar-lhe provimento para manter a decisão cameral 
que considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Lidilone Polizeli Bento, Paulo Diniz, David Fernandes de Carvalho, Alcedino 
Gomes Barbosa, Domingos Caruso Neto, Aguinaldo Fernandes de Melo, Antônio Martins 
da Silva, Rickardo de Souza Santos Mariano, Washington Luis Freire de Oliveira, José 
Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Márcio 
Nogueira Pedra, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki 
Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade 
e Nivaldo José Mendes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta dos autos que em de 02 de setembro de 2014, o Fisco exige 
ICMS, multa e demais acréscimos da autuada, na condição de contribuinte, em razão de 
ter, no mês de julho do mesmo ano, omitido o pagamento de imposto regularmente 
registrado e apurado em sua Escrituração Fiscal Digital (EFD). 

 

Consta do histórico do auto de infração que a exigência fiscal se 
refere a ICMS integralmente apurado, sem a dedução do incentivo 
FOMENTAR/PRODUZIR, considerando-se o disposto no Parecer Normativo 006/2008 - 
SAT. 

 

A ação fiscal foi dirigida ao estabelecimento da empresa autuada, 
tendo sido anexado demonstrativo denominado “Comparativo EFD X SARE”, composto 
por três quadros, sendo que um deles tem o título “ICMS Normal”, onde consta, para cada 



 

mês, o saldo devedor apurado pelo contribuinte do qual este subtraiu as deduções do 
FOMENTAR/PRODUZIR para determinação do imposto a recolher (fl. 05). 

 

Foi igualmente acostado relatório extraído do sistema de dados da 
Secretaria de Estado da Fazenda, onde o ICMS a ser recolhido e a diferença a ser 
autuada coincidem com o valor declarado pelo contribuinte como “imposto a recolher” em 
sua EFD (fls. 06 e 07). 

 

Foi juntada ainda cópia, em interior teor, do Parecer Normativo 
06/08-SAT, emitido após debate colegiado entre a Superintendência de Administração 
Tributária (SAT) e a então Delegacia Especial de Auditoria (DEAUD), com o intuito de 
uniformizar os procedimentos fiscais e dirimir dúvidas apresentadas pelos auditores sobre 
interpretação de dispositivos da legislação relativa ao FOMENTAR/ PRODUZIR (fls. 08 a 
17). 

 

Intimado em 03 de Setembro de 2014 (fl. 19), o sujeito passivo 
apresenta impugnação em primeira instância (fl. 21), perante a qual o julgador 
monocrático considera procedente o auto de infração, mas altera o rito processual para 
duplo grau (fl. 63). 

 

Discordando da decisão de primeira instância, a Representação 
Fazendária apresenta pedido de reforma, já que o valor exigido na peça inicial teria 
natureza de tributo declarado ao Fisco pelo sujeito passivo em documentos intuído para 
essa finalidade, como dispõe os arts. 9 II, “a” 1 e 10, II, “a” da Lei n° 16.469/09, qualidade 
que se harmoniza com a penalidade prevista para essa hipótese no art. 71, I, “a” da Lei n° 
11.651/91 (fls. 64 a 66). 

 

Pede assim a Fazenda Pública a reforma da sentença e o 
encaminhamento dos autos à repartição competente, para fim de inscrição de crédito 
tributário em dívida ativa. 

 

Intimada da decisão singular (fl. 70), a empresa autuada interpõe 
recurso voluntário (fl. 72), requerendo a reforma da sentença quanto ao mérito, com a 
declaração da improcedência do auto de infração e, no plano processual, apresenta 
contradita (fl. 80) pedindo manutenção da alteração do rito para duplo grau efetuada pelo 
julgador monocrático. 

 

No tocante à alteração de rito, o sujeito passivo afirma que a 
alteração de rito admitida pelo julgador singular alinha-se ao entendimento dominante no 
Conselho Administrativo Tributário (CAT), quadro que procura demonstrar com a 
transcrição de trechos do acórdão cameral prolatado no processo n° 4 0111018 571 84, 
referente a julgado em se decidiu sobre matéria idêntica (fls. 81 a 87). 

 

Em relação ao mérito, o sujeito passivo argumenta que a autuação 
da totalidade do saldo devedor, só poderia se dar no caso de suspensão ou revogação do 
benefício concedido, situação que só poderia ocorrer se caraterizada a existência de 



 

crédito em dívida ativa, sendo que a empresa autuada não possui crédito tributária inscrito 
nessa dívida. 

 

Alega a autuada ainda que no caso presente, nos termos do art. 
150 do CTN, não ainda não ocorreu homologação tácita ou expressa e que, somente 
depois de inscrito o débito em dívida ativa se tem a regular constituição do crédito 
tributário, momento a partir do qual este pode ser exigido do contribuinte. 

 

Vindo os autos a julgamento a Câmara Julgadora, com fundamento 
no julgamento cameral do processo n° 4 0111018 571 84, de relatoria do ilustre 
Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato, manteve o rito contencioso determinado pela 
instância singular e quanto ao mérito julgou o lançamento procedente, baseando-se em 
julgamento proferido pelo Conselho Pleno, por meio do Acórdão 1140/14, que decidiu 
neste sentido. 

 

Inconformado o sujeito passivo apresenta Recurso ao Conselho 
Pleno apresentando os mesmos argumentos trazidos nas peças defensórias anteriores, 
em suma que a legislação tributária pertinente não permite a exigência da parcela 
incentivada do Fomentar/Produzir, sem que o incentivo financeiro tenha sido suspenso ou 
cancelado pela autoridade competente. 

 

É o Relatório. 

 

 
V O T O  

 

Tendo em vista que a discussão constante do presente recurso é 
tão somente de direito e que a questão já fora decidida por este Conselho Pleno, 
encontrando-se o entendimento inalterado até o presente momento, bem como o disposto 
no Parecer Normativo nº 06/08-SAT, norma complementar à legislação tributária, nos 
termos do Código Tributário Nacional, valho-me dos fundamentos constantes do Acórdão 
nº 1140/14 para decidir a presente lide, motivo pelo qual entendo conveniente a sua 
transcrição, vejamos: 

“ICMS. Obrigação tributária principal. Omissão de recolhimento do 
ICMS, em razão da utilização indevida do programa 
FOMENTAR/PRODUZIR. Procedência. Decisão unânime. 

 

1. O não recolhimento da parte não incentivada implica na perda do 
benefício fiscal do FOMENTAR/PRODUZIR, relativamente à parcela 
incentivada, para os períodos em que ocorreram a inadimplência; 

 

2. Estando evidenciado nos autos que o crédito tributário encontra-se 
corretamente demonstrado, e não tendo o sujeito passivo 
apresentado provas capazes de ilidir o trabalho realizado, deve o 
auto de infração ser considerado procedente nos termos da inicial. 

 



 

Certificamos que, conforme anotação na pauta de julgamento e nos 
termos da ata da sessão hoje realizada, o Conselho Pleno do 
Conselho Administrativo Tributário decidiu, por unanimidade de 
votos, conhecer do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, 
negar-lhe provimento para manter a decisão cameral que considerou 
procedente o auto de infração, devendo ser considerado os 
pagamentos realizados pelos parcelamentos nºs 1844709 e 1885707 
para fins de possível extinção do crédito tributário. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Heli José da Silva, José Pereira 
D'abadia, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, 
Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Álvaro Falanque, 
Washington Luis Freire de Oliveira, Paulo Diniz, Lidilone Polizeli 
Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Nislene Alves Borges, 
Allen Anderson Viana, Mário de Oliveira Andrade, Aguinaldo 
Fernandes de Melo, Antônio Martins da Silva e Nivaldo Carvelo 
Carvalho. 

 

[...] 

 

D E C I S Ã O 

 

Da análise do conteúdo do presente processo, verifica-se que a questão 
posta em análise é a legalidade do lançamento das parcelas financiadas e 
não financiadas, advindas da fruição do programa PRODUZIR. 

 

Assim, a fiscalização, ao detectar a omissão do recolhimento da parcela 
não incentivada, formalizou o lançamento relativo ao total do imposto 
apurado nos meses em que ocorreram a inadimplência.  

 

Para melhor explicitar a questão, transcrevo, à semelhança do Conselheiro 
condutor do voto vencedor na Câmara, os trechos mais relevantes do 
Parecer Normativo nº 06/08 – GOT, que amolda-se perfeitamente à 
acusação sob apreciação: 

 

“Para melhor entender os dispositivos relacionados aos questionamentos, 
é necessário, primeiramente, distinguir aqueles que se referem à fruição ou 
efetiva utilização do benefício calculado em percentual do imposto que o 
beneficiário tem de recolher ao erário estadual, e os que dizem respeito à 
perda de vigência do contrato de financiamento realizada pela suspensão, 
cancelamento, revogação ou desenquadramento. E é essa diferenciação 
que permite dirimir os questionamentos, uma vez que afasta a perspectiva 
da aparente incongruência entre os dispositivos apresentados, sob a qual 
as questões estão assentadas. 

 

No primeiro caso, os dispositivos que se referem à fruição do benefício 
calculado em percentual do imposto que o beneficiário tem de recolher ao 
erário estadual, ou seja, de natureza fiscal/tributária, são os seguintes: 

 

“Art. 43. Para utilização das parcelas do empréstimo contratado, a empresa 
beneficiária deverá apresentar ao Programa os seguintes documentos 
indispensáveis: 



 

II - comprovante do recolhimento da parcela correspondente a 30% (trinta 
por cento) do ICMS devido, mais o comprovante de recolhimento da 
parcela correspondente à média, nos casos de expansão, conforme 
percentual ou valor atribuído pelo Setor de Auditoria e Inspeção da Diretoria 
Executiva; 

III - cópia do DAR relativo à parcela de 70% (setenta por cento) restantes 
do ICMS financiado;” (Decreto nº 3.822, de 10 de julho de 1992 - 
Regulamento do FOMENTAR) 

 

“Art. 44. Constituem condições básicas, indispensáveis, para a concessão e 
fruição de benefícios ou empréstimos do Programa FOMENTAR, de 
observância obrigatória por parte de empresas requerentes/beneficiárias: 

III - manutenção, rigorosamente em dia, de suas obrigações tributárias, 
impostas pela legislação tributária estadual, ou de quaisquer outras 
obrigações porventura assumidas com instituições financeiras oficiais do 
Estado de Goiás;” (Decreto nº 3.822, de 10 de julho de 1992 - Regulamento 
do FOMENTAR) 

 

‘Art. 6º A ausência do documento de arrecadação correspondente à parcela 
fomentada, equivalente a 70% (setenta por cento) do ICMS devido, não 
será objeto de procedimento fiscal, desde que a empresa comprove a 
quitação da parcela não fomentada, de 30 % (trinta por cento) do imposto, 
enquanto beneficiária do Programa FOMENTAR.’  (Lei nº 12.855, de 19 de 
abril de 1996) 

 

‘Art. 24. A empresa beneficiária do FUNPRODUZIR deve efetuar o 
pagamento do imposto, por meio de documento de arrecadação distinto, 
conforme dispuser resolução do Conselho Deliberativo do FUNPRODUZIR, 
atendidas as normas editadas pela Secretaria da Fazenda.’  (Decreto nº 
5.265, de 31 de julho de 2000 - Regulamento do PRODUZIR) 

 

‘Art. 26. A empresa beneficiária deverá receber, posteriormente ao 
pagamento da parcela do imposto a ser pago, a quitação da parcela 
financiada pelo FUNDOPRODUZIR.’ (Decreto nº 5.265, de 31 de julho de 
2000 - Regulamento do PRODUZIR) 

 

No segundo caso, os dispositivos que dizem respeito à perda de vigência 
do contrato de financiamento, ou seja, de natureza contratual, são os 
seguintes: 

 

‘Art. 7º O benefício de empréstimo/financiamento do FOMENTAR previsto 
no inciso II do art. 2º desta lei será cancelado imediatamente caso a 
empresa beneficiária seja condenada por decisão administrativa 
irrecorrível, em processo administrativo tributário e não efetue, dentro do 
prazo legal e constante da intimação correspondente, o pagamento do 
crédito tributário respectivo.’  (Lei nº 11.180, de 19 de abril de 1990) 

 

‘Art. 17. A empresa beneficiária condenada em decisão irrecorrível em 
processo administrativo tributário e que não efetuar, dentro do prazo legal e 
constante da intimação correspondente, o pagamento do crédito tributário 
respectivo será desenquadrada do FOMENTAR pelo Conselho Deliberativo 
deste, com o imediato cancelamento do benefício obtido e exigência de 
quitação das parcelas acaso utilizadas. 



 

§ 1º O Secretário da Fazenda suspenderá o benefício do empréstimo 
previsto no inciso II do art. 4º deste decreto, a partir da data do prazo final 
para cumprimento da decisão irrecorrível, constante da intimação, situação 
em que encaminhará ao CD/FOMENTAR o ato suspensivo para 
cancelamento do benefício do empréstimo. 

§ 2º A suspensão implica perda definitiva do benefício de empréstimo do 
FOMENTAR, no período correspondente à suspensão, ainda que o 
contribuinte beneficiário tenha cumprido a decisão irrecorrível antes do 
cancelamento do benefício. 

§ 3º O disposto no § 1º deste artigo não se aplica ao crédito tributário cuja 
exigibilidade esteja suspensa, inclusive em razão de parcelamento.’  
(Decreto nº 3.822, de 10 de julho de 1992 - Regulamento do FOMENTAR) 

 

Art. 44.  

§ 1º O descumprimento de qualquer das condições estabelecidas neste 
artigo é motivo suficiente para que seja apresentada proposição ao 
CD/FOMENTAR para suspensão do benefício ou empréstimo obtido pela 
beneficiária, ressalvado o disposto no art. 17 deste Regulamento. 

§ 2º As exigências dos incisos I a IV do caput deste artigo se estendem até 
a data de quitação integral do empréstimo contraído com o Agente 
Financeiro do FOMENTAR, sob pena de ocasionar o vencimento 
antecipado do contrato.”  (Decreto nº 3.822, de 10 de julho de 1992 - 
Regulamento do FOMENTAR) 

 

‘Art. 24. O contrato de financiamento ou outra modalidade de assistência 
financeira poderá ser suspenso ou revogado, a qualquer tempo, no caso de 
inadimplência da empresa beneficiária. 

§ 1º O contrato poderá ser suspenso, se ocorrer: 

I - a inadimplência da empresa para com suas obrigações tributárias 
estaduais, assim entendido a existência de crédito tributário inscrito em 
dívida ativa;’ (Lei nº 13.591, de 18 de janeiro de 2000) 

 

‘Art. 43. O contrato de financiamento ou outra modalidade de assistência 
financeira pode ser suspenso ou revogado, a qualquer tempo, no caso de 
inadimplência da empresa beneficiária. 

§ 1º Aplica-se a suspensão, se ocorrer: 

I - a inadimplência da empresa para com suas obrigações tributárias 
estaduais, assim entendida a existência de crédito tributário inscrito em 
dívida ativa no âmbito estadual; 

§ 4º Compete ao Secretário da Fazenda a aplicação da suspensão de 
financiamento com base no montante do imposto pago pela beneficiária na 
hipótese prevista no inciso I do § 1º deste artigo. 

§ 5º A suspensão implica perda definitiva do benefício de financiamento 
com base no montante do imposto pago pela beneficiária, no período 
correspondente à suspensão. 

§ 6º O disposto no § 4º deste artigo não se aplica ao crédito tributário cuja 
exigibilidade esteja suspensa, inclusive em razão de parcelamento.’  
(Decreto nº 5.265, de 31 de julho de 2000 - Regulamento do PRODUZIR) 

 

Nesse sentido, analisando a relação entre os dispositivos, conclui-se que a 
perda de vigência do contrato, seja provisória ou definitiva, implica a 
impossibilidade de utilização (fruição) dos benefícios previstos no 



 

FOMENTAR e PRODUZIR, incluídos os calculados em percentual do 
imposto que o beneficiário tem de recolher ao erário estadual. A recíproca, 
entretanto, não é necessariamente verdadeira, uma vez que é possível 
ocorrer impedimento de utilização do benefício por não cumprimento de 
condições específicas, enquanto vigente o contrato. 

Nas situações questionadas, é incontestável que os arts 43 e 44 do 
Regulamento do FOMENTAR e o art. 26, combinado com o art. 24, do 
Regulamento do PRODUZIR estabelecem a condição do pagamento da 
parcela não incentivada para a fruição do benefício calculado em 
percentual do imposto que o beneficiário tem de recolher ao erário 
estadual, quando dispõem que: 

 

1. ‘para utilização das parcelas do empréstimo contratado, a empresa 
beneficiária deverá apresentar ao Programa (...) comprovante do 
recolhimento da parcela correspondente a 30% (trinta por cento) do ICMS 
devido’ (art. 43); 

 

2. ‘constituem condições básicas, indispensáveis, para a concessão e 
fruição de benefícios ou empréstimos do Programa FOMENTAR, de 
observância obrigatória por parte de empresas requerentes/beneficiárias 
(...) manutenção, rigorosamente em dia, de suas obrigações tributárias, 
impostas pela legislação tributária estadual’.  (art. 44); 

 

3. ‘a empresa beneficiária deverá receber, posteriormente ao pagamento da 
parcela do imposto a ser pago (‘por meio de documento de arrecadação 
distinto’ - art. 24), a quitação da parcela financiada pelo FUNPRODUZIR’.  
(art. 26). 

 

Conclui-se dos dispositivos acima transcritos que não sendo implementada 
a condição do pagamento da parcela não incentivada, a empresa está 
impedida de dar fruição, ou seja, utilizar, o benefício. Desse modo, o agente 
do fisco, constatando a inadimplência com referência à parcela não 
incentivada, deve proceder à exigência da integralidade do imposto devido, 
uma vez que a empresa está, no momento da constatação pelo fisco, 
impedida de utilizar o benefício. 

 

O advento do art. 6º da Lei nº 12.855, de 19 de abril de 1996, transcrito 
anteriormente, vem reforçar esse entendimento. O art. 43 do Regulamento 
do FOMENTAR exige para utilização das parcelas do empréstimo 
contratado, a indispensável apresentação, além do ‘comprovante do 
recolhimento da parcela correspondente a 30%’ (inciso II), de ‘cópia do 
DAR relativo à parcela de 70%’ (inciso III). Como o fisco, sustentado nesse 
dispositivo, exigia o pagamento da parcela incentivada por ausência da 
cópia do documento previsto no inciso III, veio o art. 6º estabelecer que ‘a 
ausência do documento de arrecadação correspondente à parcela 
fomentada (exigência do inciso III acima citado) (...) não será objeto de 
procedimento fiscal’. Esse dispositivo da Lei nº 12.855/96, além de não 
estender a vedação de procedimento fiscal à ausência do comprovante do 
recolhimento da parcela correspondente a 30% (inciso II), estabeleceu 
como condição para que se efetive a proibição de procedimento fiscal na 
situação do inciso III, que seja comprovada a quitação da parcela 
fomentada (exigência prevista no inciso II), ou seja, não sendo comprovada 
a quitação dos 30%, não existe qualquer impedimento para realização do 
procedimento fiscal e a cobrança do montante do imposto devido, inclusive 
da parcela que seria fomentada. 



 

 

Superados os questionamentos de natureza fiscal/tributária, devem ser 
abordados aqueles de natureza contratual do empréstimo financeiro. A 
abordagem enfocará os dispositivos dos regulamentos, uma vez que 
reproduzem e regulamentam as normas da lei. 

(...) 

Para o PRODUZIR, a previsão de suspensão do contrato está contida no 
art. 43 de seu regulamento ao dispor que ‘o contrato de financiamento ou 
outra modalidade de assistência financeira pode ser suspenso ou 
revogado, a qualquer tempo, no caso de inadimplência (‘existência de 
crédito tributário inscrito em dívida ativa no âmbito estadual’ - § 1º) da 
empresa beneficiária’. O § 4º dá ao Secretário da Fazenda a competência 
para a aplicação da suspensão, exclusivamente, no que diz respeito à 
utilização do benefício calculado em percentual do imposto que o 
beneficiário tem de recolher ao erário estadual. 

 

Os dispositivos do FOMENTAR e do PRODUZIR referentes à proposição 
ou formalização do ato de suspensão do contrato apresentam as seguintes 
características básicas: 

1. quanto ao momento da proposição: 

(...) 

1.2. no PRODUZIR - existência de crédito tributário inscrito em dívida ativa; 

2. quanto aos efeitos do ato de suspensão: 

2.1. a vigência a partir da data: 

2.1.1. do não cumprimento da intimação no caso de condenação em 
decisão irrecorrível, para empresas beneficiárias do FOMENTAR; 

2.1.2. da formalização do ato, nos demais casos; 

2.2. o caráter definitivo da perda do benefício durante o período de eficácia 
do ato de suspensão, em todos os casos. 

(...) 

Cabe reafirmar que independentemente da formalização do ato de 
suspensão, constatada pelo agente do fisco a ocorrência de inadimplência 
com referência ao imposto, conforme previsto nos arts. 43 e 44 do 
Regulamento do FOMENTAR e no art. 26 do Regulamento do PRODUZIR, 
sem que a empresa a tenha regularizado espontaneamente, deve ser 
realizado o procedimento fiscal necessário tendente a exigir o pagamento 
do imposto devido, inclusive da parcela que seria fomentada e que a 
empresa estava, no momento da constatação, impedida de utilizar. 

 

Do exposto, este Parecer Normativo firma entendimento no sentido de que: 

 

- os dispositivos do FOMENTAR e do PRODUZIR que se referem à fruição 
ou efetiva utilização do benefício calculado em percentual do imposto que o 
beneficiário tem de recolher ao erário estadual e os que dizem respeito à 
perda de vigência do contrato de financiamento realizada pela suspensão 
ou pelo cancelamento do contrato de financiamento, não se confundem; 

 

- os arts. 43 e 44 do Regulamento do FOMENTAR e o art. 26, combinado 
com o art. 24, do Regulamento do PRODUZIR estabelecem a condição do 
pagamento da parcela não incentivada para a fruição do benefício 
calculado em percentual do imposto que o beneficiário tem de recolher ao 
erário estadual; 



 

 

- conclui-se que, independentemente da formalização do ato de suspensão, 
o agente do fisco, constatando a inadimplência com referência à parcela 
não incentivada, deve exigir a integralidade do imposto devido, uma vez 
que a empresa estava, no momento da constatação pelo fisco, impedida de 
utilizar o benefício; 

 

- a empresa pode espontaneamente regularizar a inadimplência e utilizar-se 
do benefício, desde que a regularização seja realizada antes do início de 
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, 
relacionados com a infração, conforme previsto no art. 138 do Código 
Tributário Nacional. 

 

Este é o entendimento.” (Grifos não constam da redação original). 

 

Assim posta a questão, exsurge, indubitável, que o trabalho do Fisco 
encontra-se escorreitamente realizado, razão pela qual deve ser mantido. 
[...]” 

 

Pelo exposto, considerando que o caso tratado no presente 
processo identifica-se perfeitamente ao decidido no julgamento supratranscrito, utilizando-
me de seus fundamentos, conheço do Recurso do Contribuinte ao Conselho Pleno, nego-
lhe provimento para confirmar o Acórdão Cameral que considerou PROCEDENTE o 
lançamento. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 17 de março de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Auditoria do ICMS - Fomentar/Produzir (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00358/16 
 
Relator: Conselheiro José Luiz Rosa 
 

 
EMENTA: ICMS. Escrituração Fiscal Digital – EFD. Incentivo 
FOMENTAR. Omissão de recolhimento do imposto. Procedente.  
 
Julga-se procedente o lançamento quando a instrução 
processual apontar que o polo passivo não cumpriu a exigência 
estabelecida na legislação. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 08 de janeiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, negar-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração, 
considerando para fins de extinção do crédito tributário os pagamentos já efetuados 
relativos ao parcelamento de fls. 44, dos autos. Participaram do julgamento os 
Conselheiros José Luiz Rosa, Renato Moraes Lima, Alcedino Gomes Barbosa, David 
Fernandes de Carvalho e Gilmar Rodrigues de Almeida. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo omitiu o pagamento do ICMS 
regularmente registrado e apurado na Escrituração Fiscal Digital – EFD, nos meses de 
janeiro a março de 2015, ora exigido integralmente tendo em vista o não pagamento da 
parcela não financiada pelo incentivo FOMENTAR, conforme documentos anexos. Em 
consequência, deverá pagar o imposto omitido, juntamente com penalidade e demais 
acréscimos legais. 

 
Tem-se como infringidas as disposições dos seguintes artigos: 63, da 

Lei 11.651/91; art.6°da Lei 12.855/96; 37, §1°; 43, II e 44, III do Decreto 3.822/92 e art.4° 
da IN 155/94 – GSF. 

 
A autoridade lançadora instrui o auto de infração com os seguintes 

documentos: Anexo Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário "fls. 04", Anexo 
Estruturado – Descritivo Complementar da Ocorrência "fls.05 a 09", Consulta Diagnóstico 
do Contribuinte – TARE "fls.10", Relatório Comparativo EFD X SARE "fls.11 a 12", 
Registros Fiscais da Apuração do ICMS – Operações Próprias, "fls.13 a 18". 

 
Intimada, "fls.19" a pagar a quantia exigida ou apresentar 

Impugnação à Primeira Instância, a autuada permanece silente tendo sido lavrado Termo 
de Revelia às "fls.21". 

 
A autuada é novamente intimada, "fls. 24", a pagar a quantia exigida 

ou apresentar Impugnação à Segunda Instância. 
 
Cientificada, a autuada comparece aos autos e apresenta 

Impugnação à Segunda Instância "fls. 26 a 33" para alegar que à luz da legislação goiana 
o recolhimento da parcela não financiada na data de vencimento não condiciona a 
utilização do incentivo FOMENTAR. Enfatiza que a impugnante não recebe nenhum 
benefício fiscal, mas incentivo financeiro. 



 

 
Aduz que no ano de 2007, teria protocolado o processo de consulta 

n.° 200700004007607, direcionado à Superintendência da Administração Tributária/ GOT 
– Gerência de Orientação Tributária, com o fim de esclarecer dúvidas sobre o tema. 
Assim, a GOT emitiu Parecer informando que a autoridade fiscal somente poderia exigir a 
integralidade do imposto, posteriormente a suspensão do benefício pelo Secretário da 
Fazenda, conforme art.7° da Lei 11.180/90 e 17 do Decreto 3.822/92. Elucida que os 
Pareceres Emitidos pela Administração Tributária / GOT possuem poder normativo, não 
devendo prosperar a pretensão fiscal. 

 
Isto posto, requer a improcedência do presente auto de infração. 
 
A impugnante instrui a peça defensória com as cópias dos seguintes 

documentos: Ata de Assembleia Extraordinária "fls. 34 a 35", Procuração "fls.36", 
Documentação OAB "fls.37 a 38", Domicílio Tributário Eletrônico "fls.39", Certidão de 
Débito Inscrito em Dívida Ativa Estadual – Negativa, "fls.40". 

 
 
É o Relatório. 
 

   VOTO 
 

 
Reporto-me à peça processual acostada a este volume, fl. 40, onde a 

Gerência de Tributação e Regimes Especiais da Superintendência da Receita da SEFAZ-
GO, textualmente aduz que:  

 
“Nos termos do art. 1º do Anexo IX do Decreto nº. 4.852 de 29 de 

dezembro de 1997, Regulamento do Código Tributário do Estado de Goiás – RCTE, do 
art. 17 do Decreto nº. 3,822 de 10 de julho de 1992, Regulamento do Fundo de 
Participação e Fomento à Industrialização do Estado de Goiás – FOMENTAR  e do art. 43 
do Decreto nº 5.265 de 31 de julho de 2000, Regulamento do Programa de 
Desenvolvimento Industrial de Goiás – PRODUZIR fiscal o Estado proibido de conceder 
ou manter qualquer benefício fiscal ou incentivo financeiro a contribuinte com crédito 
inscrito na Dívida Ativa Estadual.  

 
Considerando que constam no sistema informatizado da Secretaria 

da Fazenda débitos inscritos na dívida ativa em seu nome fica esta empresa NOTIFICADA 
a apresentar Certidão Negativa de Débito em dívida estadual, ou positiva com efeitos 
negativos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento desta na Gerência 
de   Tributação e Regimes Especiais – GTRE – da superintendência da Receita, sob pena 
de suspensão dos atos de concessão de tais benefícios e incentivos nos termos da 
legislação supra, até sua regularização.”   

 
O texto supratranscrito dá o norte de que a exigência exordial deve 

ser mantida, vez que o polo passivo não trouxe aos autos elementos probantes capazes 
de contrapor o inferido em linhas anteriores. 

 
Entretanto, deve observar os pagamentos já efetuados, conforme 

demonstrado à fl. 44, para fins de extinção do crédito tributário.   
 

Assim, voto conhecendo da impugnação, negando-lhe provimento 
para considerar procedente o auto de infração, considerando para fins de extinção do 



 

crédito tributário os pagamentos já efetuados relativos ao parcelamento de fls. 44 dos 
autos.  

 
 
Sala das sessões, em 21 de março de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Auditoria do ICMS - Fomentar/Produzir (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00567/16 
 
Redator do Voto: Conselheiro Edson Abrão da Silva 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação tributária principal. Omissão de 
recolhimento do imposto em razão da utilização indevida do 
programa Fomentar/Produzir. Procedência.  
 
1. O não recolhimento da parte não incentivada implica na perda 
do benefício fiscal do Fomentar/Produzir, relativamente a 
parcela incentivada, para os períodos em que ocorreram a 
inadimplência; 
 
2. Estando evidenciado nos autos que o crédito tributário 
encontra-se corretamente demonstrado, e não tendo o sujeito 
passivo apresentado provas capazes de elidir o trabalho 
realizado, deve o auto de infração ser considerado procedente 
nos termos da inicial. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 15 
de março de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do recurso do 
Contribuinte para o Conselho Pleno, negar-lhe provimento para manter a decisão cameral 
que considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Álvaro Falanque, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, 
Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Paulo Diniz, 
David Fernandes de Carvalho, Alcedino Gomes Barbosa, Domingos Caruso Neto, José 
Luiz Rosa, Antônio Martins da Silva, Rickardo de Souza Santos Mariano, Washington Luis 
Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João 
Divino de Brito, Márcio Nogueira Pedra, Nivaldo Carvelo Carvalho e Gilmar Rodrigues de 
Almeida. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo omitiu o pagamento 
do ICMS regularmente registrado e apurado na Escrituração Fiscal Digital – EFD, na 
importância de R$ 484.583,95, conforme comparativo EFD/SARE e demais documentos 
anexos. Em consequência, deverá pagar o imposto omitido, juntamente com a penalidade 
e acréscimos legais. 

 
Como dispositivo legal infringido foi apontado o artigo 63 da Lei nº 

11.651/91, combinado com os artigos 75, 356-C e 356-M, § 2º, do Decreto nº 4.852/97 e 
artigo 2º da Instrução Normativa nº 155/94-GSF, tendo sido proposta a penalidade prevista 
no artigo 71, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 
14.058/2001. 

 
O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 03/11.  
 
O sujeito passivo foi intimado a pagar ou apresentar pedido de 

descaracterização da não contenciosidade, conforme documentos de fls. 12/13. 
 



 

O sujeito passivo apresenta pedido de descaracterização da não 
contenciosidade conforme documentos de fls. 16/27, alegando que o processo deve ser 
submetido ao duplo grau de jurisdição, sob pena de ilegalidade. No mérito, sustenta que a 
empresa está apta a usufruir do benefício do produzir, tendo em vista que não possui 
débitos inscritos em dívida ativa, e que esta seria a única condição para excluí-la do 
programa e que o crédito exigido não é devido, posto que engloba 73% do imposto, o qual 
pode ser pago de forma parcelada pela autuada, motivo pelo qual a notificação em 
epígrafe deve ser julgada insubsistente. Ao final, pede que seja acolhido o pedido da não 
contenciosidade, declarando contencioso o crédito exigido e insubsistente o auto de 
infração fustigado. 

 
Juntamente com a peça impugnatória foram colacionados aos autos 

documentos de fls. 28/51.  
 
Pela sentença nº 251/2015 JULP às "fls. 55 a 58, o julgador singular 

decidiu pela procedência do auto de infração e altera a rito para duplo grau, por não se 
tratar apenas de imposto registrado em livro próprio e não recolhido na forma 
regulamentar, devendo ser considerado os pagamentos realizados pelo sujeito passivo 
para fins de extinção do processo.  

 
A Representação Fazendária manifestou-se às fls. 59/61 

discordando da sentença prolatada. Alega que é nítida a não contenciosidade do 
lançamento em questão, e a sentença é incoerente e foi econômica em sua 
fundamentação, requerendo ao final, a reforma da sentença de primeira instancia para que 
seja mantido o rito original e encaminhado o processo para inscrição em dívida ativa. 

 
O sujeito passivo foi intimado às fls. 63/65 para apresentar Recurso 

Voluntário e Contradita ao pedido de reforma formulado pelo Representante Fazendário. 
 
O sujeito passivo apresenta Recurso Voluntário às fls. 68/73 

alegando a improcedência do auto de infração. Reproduz na integra os argumentos já 
apresentados em fase anterior, no que diz respeito a forma incorreta da autuação, tendo 
em vista o sujeito passivo não possuir inscrição na dívida ativa. Defende que não há 
obrigação tributária certa, liquida e exigível, tratando-se somente de uma expectativa de 
direito a ser apurada, e que o crédito tributário somente vai gozar de liquidez, certeza e 
exigibilidade após a inscrição em dívida ativa, conforme dicção do artigo 204 do CTN. 
Aduz que o auditor fiscal não poderia tê-lo autuado em relação aos 73% do imposto 
devido, já que é participante do programa Produzir e não está inscrito em dívida ativa, e 
que, diante disso resta evidente que o crédito exigido não é devido, posto que engloba 
73% do imposto devido, o qual pode ser pago de forma parcelada, motivo pelo qual a 
notificação deve ser julgada insubsistente. Ao final, requer a improcedência do auto de 
infração. 

 
Em seguida, o sujeito passivo apresenta Contradita ao Recurso 

Fazendário, alegando que o caso em tela transcende a simplicidade que é inerente ao rito 
não contencioso, o qual se refere na maioria dos casos de imposto declarado e não pago. 
Defende que este é o entendimento desta Casa, de acordo com o acórdão proferido no 
processo nº 4011101857184, o qual esclarece a controvérsia em evidência. Aduz que a 
sentença deve ser mantida quanto ao rito, e que, o pedido de reforma feito pelo 
Representante Fazendário deve ser julgado improcedente. 

 
Em julgamento, a Primeira Câmara deste Conselho decidiu, negar 

provimento ao recurso de ofício e manter a alteração do rito para duplo grau, admitida pela 



 

decisão singular. Quanto ao mérito, conheceu do recurso, negando-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Entendeu o 
acórdão cameral que a causa de pedir não é unicamente o imposto declarado e não 
recolhido nos livros fiscais já que “permeia o trabalho fiscal o questionamento acerca da 
utilização de forma irregular ou não, dos benefícios decorrentes do Produzir. Destaca, 
ainda, que todas as hipóteses de não contenciosidade previstas na Lei nº 16.469/09. 
Quanto ao mérito,  

 
Devidamente intimado da decisão cameral (fls. 102/104), o sujeito 

passivo comparece ao processo alegando que a referida decisão é inequivocamente 
contrária à disposição expressa da legislação tributária estadual, pois a legislação é clara 
no sentido de que o benefício do produzir somente será suspenso se o contribuinte 
beneficiário incorrer em alguma das hipóteses previstas no artigo 24 da Lei nº 13.591/2000 
e após ato do Secretário da Fazenda suspendendo ou revogando o benefício. Alega, 
ainda, que o fato de o contribuinte não estar em dia em relação a parte não incentivada do 
ICMS não dá azo a exigência de imediato da parte não incentivada, posto que tal 
exigência somente se opera se houver suspensão ou revogação do benefício, e como não 
houve suspensão do benefício, não há que se falar em autuação em relação a parte não 
incentivada do ICMS. Aduz, também, que o pagamento do crédito incentivado seria 
através de recursos advindo do programa, não causando nenhum prejuízo a Fazenda. 
Defende que inadimplência significa crédito tributário inscrito em dívida ativa, e assim 
sendo, a autoridade fazendária não poderia ter autuado o contribuinte recorrido em 
relação a integralidade do imposto sob o argumento de que este estava inadimplente em 
relação a parte não incentivada. Ao final, defende que estava apto a usufruir os benefícios 
do Produzir, podendo, desta forma, pagar o imposto de forma parcelada e com recursos 
advindo de tal programa. Requer a reforma da decisão ora recorrida e que seja julgado 
improcedente o presente auto de infração.  

 
É o Relatório.  
 

VOTO 
 

Tendo em vista que a discussão constante do presente recurso é 
tão somente de direito e que a questão já fora decidida por este Conselho Pleno, 
encontrando-se o entendimento inalterado até o presente momento, bem como o disposto 
no Parecer Normativo nº 06/08-SAT, norma complementar à legislação tributária, nos 
termos do Código Tributário Nacional, valho-me dos fundamentos constantes do Acórdão 
nº 1140/14 para decidir a presente lide, motivo pelo qual entendo conveniente a sua 
transcrição, vejamos: 

 

ICMS. Obrigação tributária principal. Omissão de recolhimento do 
ICMS, em razão da utilização indevida do programa 
FOMENTAR/PRODUZIR. Procedência. Decisão unânime. 

 

1. O não recolhimento da parte não incentivada implica na perda do 
benefício fiscal do FOMENTAR/PRODUZIR, relativamente à parcela 
incentivada, para os períodos em que ocorreram a inadimplência; 

 

2. Estando evidenciado nos autos que o crédito tributário encontra-se 
corretamente demonstrado, e não tendo o sujeito passivo 



 

apresentado provas capazes de ilidir o trabalho realizado, deve o 
auto de infração ser considerado procedente nos termos da inicial. 

 

Certificamos que, conforme anotação na pauta de julgamento e nos 
termos da ata da sessão hoje realizada, o Conselho Pleno do 
Conselho Administrativo Tributário decidiu, por unanimidade de 
votos, conhecer do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, 
negar-lhe provimento para manter a decisão cameral que considerou 
procedente o auto de infração, devendo ser considerado os 
pagamentos realizados pelos parcelamentos nºs 1844709 e 1885707 
para fins de possível extinção do crédito tributário. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Heli José da Silva, José Pereira 
D'abadia, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, 
Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Álvaro Falanque, 
Washington Luis Freire de Oliveira, Paulo Diniz, Lidilone Polizeli 
Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Nislene Alves Borges, 
Allen Anderson Viana, Mário de Oliveira Andrade, Aguinaldo 
Fernandes de Melo, Antônio Martins da Silva e Nivaldo Carvelo 
Carvalho. 

 

[...] 

 

D E C I S Ã O 

 

Da análise do conteúdo do presente processo, verifica-se que a questão 
posta em análise é a legalidade do lançamento das parcelas financiadas e 
não financiadas, advindas da fruição do programa PRODUZIR. 

 

Assim, a fiscalização, ao detectar a omissão do recolhimento da parcela 
não incentivada, formalizou o lançamento relativo ao total do imposto 
apurado nos meses em que ocorreram a inadimplência.  

 

Para melhor explicitar a questão, transcrevo, à semelhança do Conselheiro 
condutor do voto vencedor na Câmara, os trechos mais relevantes do 
Parecer Normativo nº 06/08 – GOT, que amolda-se perfeitamente à 
acusação sob apreciação: 

 

“Para melhor entender os dispositivos relacionados aos questionamentos, 
é necessário, primeiramente, distinguir aqueles que se referem à fruição ou 
efetiva utilização do benefício calculado em percentual do imposto que o 
beneficiário tem de recolher ao erário estadual, e os que dizem respeito à 
perda de vigência do contrato de financiamento realizada pela suspensão, 
cancelamento, revogação ou desenquadramento. E é essa diferenciação 
que permite dirimir os questionamentos, uma vez que afasta a perspectiva 
da aparente incongruência entre os dispositivos apresentados, sob a qual 
as questões estão assentadas. 

 

No primeiro caso, os dispositivos que se referem à fruição do benefício 
calculado em percentual do imposto que o beneficiário tem de recolher ao 
erário estadual, ou seja, de natureza fiscal/tributária, são os seguintes: 



 

 

“Art. 43. Para utilização das parcelas do empréstimo contratado, a empresa 
beneficiária deverá apresentar ao Programa os seguintes documentos 
indispensáveis: 

II - comprovante do recolhimento da parcela correspondente a 30% (trinta 
por cento) do ICMS devido, mais o comprovante de recolhimento da 
parcela correspondente à média, nos casos de expansão, conforme 
percentual ou valor atribuído pelo Setor de Auditoria e Inspeção da Diretoria 
Executiva; 

III - cópia do DAR relativo à parcela de 70% (setenta por cento) restantes 
do ICMS financiado;” (Decreto nº 3.822, de 10 de julho de 1992 - 
Regulamento do FOMENTAR) 

 

“Art. 44. Constituem condições básicas, indispensáveis, para a concessão e 
fruição de benefícios ou empréstimos do Programa FOMENTAR, de 
observância obrigatória por parte de empresas requerentes/beneficiárias: 

III - manutenção, rigorosamente em dia, de suas obrigações tributárias, 
impostas pela legislação tributária estadual, ou de quaisquer outras 
obrigações porventura assumidas com instituições financeiras oficiais do 
Estado de Goiás;” (Decreto nº 3.822, de 10 de julho de 1992 - Regulamento 
do FOMENTAR) 

 

‘Art. 6º A ausência do documento de arrecadação correspondente à parcela 
fomentada, equivalente a 70% (setenta por cento) do ICMS devido, não 
será objeto de procedimento fiscal, desde que a empresa comprove a 
quitação da parcela não fomentada, de 30 % (trinta por cento) do imposto, 
enquanto beneficiária do Programa FOMENTAR.’  (Lei nº 12.855, de 19 de 
abril de 1996) 

 

‘Art. 24. A empresa beneficiária do FUNPRODUZIR deve efetuar o 
pagamento do imposto, por meio de documento de arrecadação distinto, 
conforme dispuser resolução do Conselho Deliberativo do FUNPRODUZIR, 
atendidas as normas editadas pela Secretaria da Fazenda.’  (Decreto nº 
5.265, de 31 de julho de 2000 - Regulamento do PRODUZIR) 

 

‘Art. 26. A empresa beneficiária deverá receber, posteriormente ao 
pagamento da parcela do imposto a ser pago, a quitação da parcela 
financiada pelo FUNDO PRODUZIR.’ (Decreto nº 5.265, de 31 de julho de 
2000 - Regulamento do PRODUZIR) 

 

No segundo caso, os dispositivos que dizem respeito à perda de vigência 
do contrato de financiamento, ou seja, de natureza contratual, são os 
seguintes: 

 

‘Art. 7º O benefício de empréstimo/financiamento do FOMENTAR previsto 
no inciso II do art. 2º desta lei será cancelado imediatamente caso a 
empresa beneficiária seja condenada por decisão administrativa 
irrecorrível, em processo administrativo tributário e não efetue, dentro do 
prazo legal e constante da intimação correspondente, o pagamento do 
crédito tributário respectivo.’  (Lei nº 11.180, de 19 de abril de 1990) 

 

‘Art. 17. A empresa beneficiária condenada em decisão irrecorrível em 
processo administrativo tributário e que não efetuar, dentro do prazo legal e 



 

constante da intimação correspondente, o pagamento do crédito tributário 
respectivo será desenquadrada do FOMENTAR pelo Conselho Deliberativo 
deste, com o imediato cancelamento do benefício obtido e exigência de 
quitação das parcelas acaso utilizadas. 

§ 1º O Secretário da Fazenda suspenderá o benefício do empréstimo 
previsto no inciso II do art. 4º deste decreto, a partir da data do prazo final 
para cumprimento da decisão irrecorrível, constante da intimação, situação 
em que encaminhará ao CD/FOMENTAR o ato suspensivo para 
cancelamento do benefício do empréstimo. 

§ 2º A suspensão implica perda definitiva do benefício de empréstimo do 
FOMENTAR, no período correspondente à suspensão, ainda que o 
contribuinte beneficiário tenha cumprido a decisão irrecorrível antes do 
cancelamento do benefício. 

§ 3º O disposto no § 1º deste artigo não se aplica ao crédito tributário cuja 
exigibilidade esteja suspensa, inclusive em razão de parcelamento.’  
(Decreto nº 3.822, de 10 de julho de 1992 - Regulamento do FOMENTAR) 

 

Art. 44.  

§ 1º O descumprimento de qualquer das condições estabelecidas neste 
artigo é motivo suficiente para que seja apresentada proposição ao 
CD/FOMENTAR para suspensão do benefício ou empréstimo obtido pela 
beneficiária, ressalvado o disposto no art. 17 deste Regulamento. 

§ 2º As exigências dos incisos I a IV do caput deste artigo se estendem até 
a data de quitação integral do empréstimo contraído com o Agente 
Financeiro do FOMENTAR, sob pena de ocasionar o vencimento 
antecipado do contrato.”  (Decreto nº 3.822, de 10 de julho de 1992 - 
Regulamento do FOMENTAR) 

 

‘Art. 24. O contrato de financiamento ou outra modalidade de assistência 
financeira poderá ser suspenso ou revogado, a qualquer tempo, no caso de 
inadimplência da empresa beneficiária. 

§ 1º O contrato poderá ser suspenso, se ocorrer: 

I - a inadimplência da empresa para com suas obrigações tributárias 
estaduais, assim entendido a existência de crédito tributário inscrito em 
dívida ativa;’ (Lei nº 13.591, de 18 de janeiro de 2000) 

 

‘Art. 43. O contrato de financiamento ou outra modalidade de assistência 
financeira pode ser suspenso ou revogado, a qualquer tempo, no caso de 
inadimplência da empresa beneficiária. 

§ 1º Aplica-se a suspensão, se ocorrer: 

I - a inadimplência da empresa para com suas obrigações tributárias 
estaduais, assim entendida a existência de crédito tributário inscrito em 
dívida ativa no âmbito estadual; 

§ 4º Compete ao Secretário da Fazenda a aplicação da suspensão de 
financiamento com base no montante do imposto pago pela beneficiária na 
hipótese prevista no inciso I do § 1º deste artigo. 

§ 5º A suspensão implica perda definitiva do benefício de financiamento 
com base no montante do imposto pago pela beneficiária, no período 
correspondente à suspensão. 

§ 6º O disposto no § 4º deste artigo não se aplica ao crédito tributário cuja 
exigibilidade esteja suspensa, inclusive em razão de parcelamento.’  
(Decreto nº 5.265, de 31 de julho de 2000 - Regulamento do PRODUZIR) 



 

 

Nesse sentido, analisando a relação entre os dispositivos, conclui-se que a 
perda de vigência do contrato, seja provisória ou definitiva, implica a 
impossibilidade de utilização (fruição) dos benefícios previstos no 
FOMENTAR e PRODUZIR, incluídos os calculados em percentual do 
imposto que o beneficiário tem de recolher ao erário estadual. A recíproca, 
entretanto, não é necessariamente verdadeira, uma vez que é possível 
ocorrer impedimento de utilização do benefício por não cumprimento de 
condições específicas, enquanto vigente o contrato. 

Nas situações questionadas, é incontestável que os arts 43 e 44 do 
Regulamento do FOMENTAR e o art. 26, combinado com o art. 24, do 
Regulamento do PRODUZIR estabelecem a condição do pagamento da 
parcela não incentivada para a fruição do benefício calculado em 
percentual do imposto que o beneficiário tem de recolher ao erário 
estadual, quando dispõem que: 

 

1. ‘para utilização das parcelas do empréstimo contratado, a empresa 
beneficiária deverá apresentar ao Programa (...) comprovante do 
recolhimento da parcela correspondente a 30% (trinta por cento) do ICMS 
devido’ (art. 43); 

 

2. ‘constituem condições básicas, indispensáveis, para a concessão e 
fruição de benefícios ou empréstimos do Programa FOMENTAR, de 
observância obrigatória por parte de empresas requerentes/beneficiárias 
(...) manutenção, rigorosamente em dia, de suas obrigações tributárias, 
impostas pela legislação tributária estadual’.  (art. 44);  

 

3. ‘a empresa beneficiária deverá receber, posteriormente ao pagamento da 
parcela do imposto a ser pago (‘por meio de documento de arrecadação 
distinto’ - art. 24), a quitação da parcela financiada pelo FUNPRODUZIR’.  
(art. 26). 

 

Conclui-se dos dispositivos acima transcritos que não sendo implementada 
a condição do pagamento da parcela não incentivada, a empresa está 
impedida de dar fruição, ou seja, utilizar, o benefício. Desse modo, o agente 
do fisco, constatando a inadimplência com referência à parcela não 
incentivada, deve proceder à exigência da integralidade do imposto devido, 
uma vez que a empresa está, no momento da constatação pelo fisco, 
impedida de utilizar o benefício. 

 

O advento do art. 6º da Lei nº 12.855, de 19 de abril de 1996, transcrito 
anteriormente, vem reforçar esse entendimento. O art. 43 do Regulamento 
do FOMENTAR exige para utilização das parcelas do empréstimo 
contratado, a indispensável apresentação, além do ‘comprovante do 
recolhimento da parcela correspondente a 30%’ (inciso II), de ‘cópia do 
DAR relativo à parcela de 70%’ (inciso III). Como o fisco, sustentado nesse 
dispositivo, exigia o pagamento da parcela incentivada por ausência da 
cópia do documento previsto no inciso III, veio o art. 6º estabelecer que ‘a 
ausência do documento de arrecadação correspondente à parcela 
fomentada (exigência do inciso III acima citado) (...) não será objeto de 
procedimento fiscal’. Esse dispositivo da Lei nº 12.855/96, além de não 
estender a vedação de procedimento fiscal à ausência do comprovante do 
recolhimento da parcela correspondente a 30% (inciso II), estabeleceu 
como condição para que se efetive a proibição de procedimento fiscal na 



 

situação do inciso III, que seja comprovada a quitação da parcela 
fomentada (exigência prevista no inciso II), ou seja, não sendo comprovada 
a quitação dos 30%, não existe qualquer impedimento para realização do 
procedimento fiscal e a cobrança do montante do imposto devido, inclusive 
da parcela que seria fomentada. 

 

Superados os questionamentos de natureza fiscal/tributária, devem ser 
abordados aqueles de natureza contratual do empréstimo financeiro. A 
abordagem enfocará os dispositivos dos regulamentos, uma vez que 
reproduzem e regulamentam as normas da lei. 

(...) 

 

Para o PRODUZIR, a previsão de suspensão do contrato está contida no 
art. 43 de seu regulamento ao dispor que ‘o contrato de financiamento ou 
outra modalidade de assistência financeira pode ser suspenso ou 
revogado, a qualquer tempo, no caso de inadimplência (‘existência de 
crédito tributário inscrito em dívida ativa no âmbito estadual’  - § 1º) da 
empresa beneficiária’. O § 4º dá ao Secretário da Fazenda a competência 
para a aplicação da suspensão, exclusivamente, no que diz respeito à 
utilização do benefício calculado em percentual do imposto que o 
beneficiário tem de recolher ao erário estadual. 

 

Os dispositivos do FOMENTAR e do PRODUZIR referentes à proposição 
ou formalização do ato de suspensão do contrato apresentam as seguintes 
características básicas: 

1. quanto ao momento da proposição: 

(...) 

1.2. no PRODUZIR - existência de crédito tributário inscrito em dívida ativa; 

2. quanto aos efeitos do ato de suspensão: 

2.1. a vigência a partir da data: 

2.1.1. do não cumprimento da intimação no caso de condenação em 
decisão irrecorrível, para empresas beneficiárias do FOMENTAR; 

2.1.2. da formalização do ato, nos demais casos; 

2.2. o caráter definitivo da perda do benefício durante o período de eficácia 
do ato de suspensão, em todos os casos. 

(...) 

Cabe reafirmar que independentemente da formalização do ato de 
suspensão, constatada pelo agente do fisco a ocorrência de inadimplência 
com referência ao imposto, conforme previsto nos arts. 43 e 44 do 
Regulamento do FOMENTAR e no art. 26 do Regulamento do PRODUZIR, 
sem que a empresa a tenha regularizado espontaneamente, deve ser 
realizado o procedimento fiscal necessário tendente a exigir o pagamento 
do imposto devido, inclusive da parcela que seria fomentada e que a 
empresa estava, no momento da constatação, impedida de utilizar. 

 

Do exposto, este Parecer Normativo firma entendimento no sentido de que: 

 

- os dispositivos do FOMENTAR e do PRODUZIR que se referem à fruição 
ou efetiva utilização do benefício calculado em percentual do imposto que o 
beneficiário tem de recolher ao erário estadual e os que dizem respeito à 
perda de vigência do contrato de financiamento realizada pela suspensão 
ou pelo cancelamento do contrato de financiamento, não se confundem; 



 

 

- os arts. 43 e 44 do Regulamento do FOMENTAR e o art. 26, combinado 
com o art. 24, do Regulamento do PRODUZIR estabelecem a condição do 
pagamento da parcela não incentivada para a fruição do benefício 
calculado em percentual do imposto que o beneficiário tem de recolher ao 
erário estadual; 

 

- conclui-se que, independentemente da formalização do ato de suspensão, 
o agente do fisco, constatando a inadimplência com referência à parcela 
não incentivada, deve exigir a integralidade do imposto devido, uma vez 
que a empresa estava, no momento da constatação pelo fisco, impedida de 
utilizar o benefício; 

 

- a empresa pode espontaneamente regularizar a inadimplência e utilizar-se 
do benefício, desde que a regularização seja realizada antes do início de 
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, 
relacionados com a infração, conforme previsto no art. 138 do Código 
Tributário Nacional. 

 

Este é o entendimento.” (Grifos não constam da redação original). 

 

Assim posta a questão, exsurge, indubitável, que o trabalho do Fisco 
encontra-se escorreitamente realizado, razão pela qual deve ser mantido.  

[...]” 

 
Pelo exposto, considerando que o caso tratado no presente processo 

identifica-se perfeitamente ao decidido no julgamento supratranscrito, utilizando-me de 
seus fundamentos, conheço do Recurso do Contribuinte ao Conselho Pleno, nego-lhe 
provimento para confirmar o Acórdão Cameral que considerou PROCEDENTE o 
lançamento. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 28 de abril de 2016. 
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Matéria: Auditoria do ICMS - Fomentar/Produzir (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00725/16 
 
Relator: Conselheiro Márcio Nogueira Pedra 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da sentença 
singular por cerceamento do direito de defesa. Negada. Decisão 
unânime. Preliminar de insegurança na determinação da 
infração. Rejeitada. Decisão unânime. Nulidade por 
incompetência e impedimento da autoridade lançadora. Negada. 
Decisão unânime. ICMS. Programa Fomentar. Omissão de 
pagamento da parcela não incentivada do imposto. Cobrança da 
integralidade do ICMS apurado. Procedência do lançamento 
tributário. Decisão unânime. 1. Não causa cerceamento ao 
direito de defesa a sentença que aborda os pontos levantados 
na impugnação e os considera na decisão de procedência do 
auto de infração. 2. Não é inseguro o auto de infração instruído 
com os levantamentos e documentação apropriados, sendo que 
a defesa apenas se insurge contra a legislação tributária e não 
aponta falhas capazes de comprometer a solidez da acusação 
formulada pelo Fisco. 3. A causa da incompetência ou 
impedimento da autoridade lançadora deve estar caracterizada 
no processo, do contrário não há que se falar em nulidade do 
auto de infração. 4. O pagamento do imposto, mediante 
utilização das parcelas do empréstimo concedido ao 
beneficiário do programa FOMENTAR, está condicionado à 
comprovação do recolhimento da parcela correspondente a 30% 
(trinta por cento) do imposto apurado. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 16 de maio de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da sentença singular, arguida pela autuada, por cerceamento ao 
direito de defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Márcio Nogueira Pedra, 
Gilmar Rodrigues de Almeida, José Luiz Rosa, Washington Luis Freire de Oliveira e 
Alcedino Gomes Barbosa. Também por votação unânime, rejeitar a preliminar de nulidade 
do auto  de infração, por insegurança na determinação da infração. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Márcio Nogueira Pedra, Gilmar Rodrigues de Almeida, José 
Luiz Rosa, Washington Luis Freire de Oliveira e Alcedino Gomes Barbosa. E, por 
unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade do auto de infração, por 
incompetência e impedimento da autoridade lançadora, arguida pela autuada.  
Participaram do julgamento os Conselheiros Márcio Nogueira Pedra, Gilmar Rodrigues de 
Almeida, José Luiz Rosa, Washington Luis Freire de Oliveira e Alcedino Gomes Barbosa. 
Quanto ao mérito, também por unanimidade de votos, conhecer do recurso, negar-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração.  Participaram do julgamento os Conselheiros Márcio Nogueira Pedra, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, José Luiz Rosa, Washington Luis Freire de Oliveira e Alcedino 
Gomes Barbosa. 
 



 

R E L A T Ó R I O 
 

O Fisco acusa o contribuinte de omitir o pagamento do ICMS 
regularmente registrado e apurado  no livro Registro de Apuração do ICMS, no período de 
01/06/2015 a 31/08/2015, exigido integralmente tendo em vista o não pagamento da 
parcela não financiada pelo incentivo FOMENTAR, na importância de R$ 3.030.430,95 
(três milhões, trinta mil, quatrocentos e trinta reais e noventa e cinco centavos), conforme 
Parecer Normativo n. 06/08-SAT. Está sendo cobrado o imposto omitido, juntamente com 
penalidade  e demais acréscimos legais. Para todos os fins legais e com fulcro no § 2º, do 
artigo 19, Decreto nº 6.930, de 09 de junho de 2009, adoto o relatório constante da 
sentença nº 613/2016, de fls 84 , que abaixo transcrevo : 

 
“Trata-se de Notificação de Lançamento com exigência de imposto e 

multa mais cominações legais, pelo não recolhimento do ICMS regularmente registrado e 
apurado na Escrituração Fiscal Digital – EFD, referente aos meses de 01/06/2015 a 
31/08/2015, ora exigido integralmente, tendo em vista o não pagamento da parcela não 
financiada pelo incentivo FOMENTAR, conforme Parecer Normativo nº 06/08-SAT e 
documentos anexos. 

 
Foram citados como dispositivos legais infringidos o art. 63 do CTE, 

artigo 6º da Lei 12.855/96, artigos 37§ 1º, 43, ll e 44, lll do Decreto nº 3.822/92 e artigo 4º 
da Instrução Normativa nº 155/94-GSF. 

 
A penalidade proposta é a tipificada no artigo 71, inciso I, alínea “a” 

do CTE com a redação conferida pela Lei nº 14.058/01. 
 
Legalmente intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação em 

Primeira Instância, fl.47ss, alegando: 
 
Nulidade do auto de infração por iliquidez do crédito e ausência 

de clareza na determinação da infração, alegando ilegalidade do Parecer Normativo 
nº 06/08-SAT, e diz que o mesmo não se conforma com as disposições legais. Não 
concorda com a exigência do ICMS na sua integralidade, em virtude de não 
pagamento da parte não incentivada, diz que o montante cobrado se torna ilíquido, 
recaindo na hipótese do artigo 20, IV, da Lei nº 16.469/09, pois haverá clara 
insegurança na determinação da infração. E traz várias alegações nas folhas 48ss, se 
posicionando contrário a interpretação contida no Parecer Normativo. Diz que toda a 
acusação fiscal, está fundada em premissa equivocada, baseada em interpretação 
ilegal referindo-se ao citado Parecer. Diz que a autoridade fiscal é incompetente para 
suspender o benefício, que só poderia ser feito pelo Conselho Deliberativo que se dá 
após trinta dias após a notificação. 

 
Nulidade do lançamento em razão da via eleita, exigência legal 

de Notificação de Lançamento, conforme artigo 9º, ll, a, 1 da lei 16.469/09, o lançamento 
se deu por meio de auto de infração e deveria ser por intermédio de Notificação de 
lançamento. 

 
Nulidade por inexistência de termo de início de procedimento 

fiscal. 
 
No mérito, solicita improcedência da autuação fiscal, em virtude 

da impossibilidade da exigência da parcela do ICMS parte Incentivada.  
 



 

Alega caráter confiscatório da multa aplicada. 
 
Requer por fim Nulidade/Improcedência do lançamento.” 
 
 
A Julgadora singular decidiu pela procedência do auto de infração.  
 
Inconformada com a decisão singular condenatória, a autuada 

interpôs recurso às Câmaras Julgadoras. Inicialmente, argui preliminar de cerceamento do 
direito de defesa sob a alegação  de que a sentença de primeiro grau não se manifestou 
sobre todos os argumentos de mérito apresentados. Pede a anulação da sentença 
monocrática. Na sentença não teriam sido analisados argumentos no sentido de que o 
Dec nº 3822/92 conteria ilegalidade frente a Lei nº 11180/90, pois criou novas exigências 
para o usufruto do benefício instituído pela lei, quando deveria apenas regulamentar a 
referida lei. Outro argumento não analisado diz respeito à ausência de amparo legal para a 
cobrança da parcela do ICMS incentivada pelo Programa Fomentar, conforme exigido no 
auto de infração.  

 
Em seguimento ao seu recurso, a autuada afirma que o Parecer n 

06/2008 – SAT apresenta interpretação errada do artigo 6º da Lei n 12855/96. A recorrente 
entende que tal dispositivo veda a cobrança da parcela incentivada pelo FOMENTAR, 
quando ausente o documento de arrecadação desta, caso o contribuinte apresente 
comprovação de que realizou o pagamento da parcela não fomentada. A recorrente 
conclui que não existe determinação legal de lavratura de auto de infração caso não haja o 
recolhimento da parte não financiada, o que demonstraria a ilegalidade do presente 
lançamento. A recorrente entende que a sentença não se pronunciou sobre tais 
argumentos e solicita sua anulação.  

 
Em seguida a recorrente solicita nulidade do auto de infração pois 

entende que o crédito deveria ter sido constituído através de notificação de lançamento. A 
utilização, pelo Fisco, do auto de infração violaria o artigo 9º da Lei n 16469/2009. Entende 
a autuada que, conforme determina o citado artigo 9º , quando houver penalidade 
tributária a ser aplicada, o lançamento deve ser feito através de auto de infração. Já no 
caso do tributo declarado ao Fisco e não pago, o tributo ainda não está devidamente 
constituído. A recorrente conclui que a autoridade fiscal deve primeiro realizar a 
notificação de lançamento com o fim de constituir o crédito tributário. Caso o imposto não 
seja pago, deve então ser lavrado o auto de infração, com eventuais penalidades. Pede, 
com base neste entendimento, a nulidade do auto de infração pois teria sido lavrado por 
autoridade impedida. 

 
A autuada também pede a nulidade do auto de infração por ausência 

de termo de início do procedimento fiscal. Afirma que não foi apresentado qualquer ato 
que demonstrasse a legitimidade da autoridade autuante ou a ordem administrativa de 
fiscalização. Afirma que estaria sendo descumprido o artigo 196, CTN. Pede a nulidade do 
auto de infração.  

 
A recorrente segue argumentando pela improcedência do auto de 

infração. Entende a autuada que a cobrança da parcela não incentivada pelo Programa 
FOMENTAR não possui amparo legal. Insurge-se contra as conclusões exaradas no 
Parecer n 06/08 – SAT, pois não haveria distinção entre as condições para fruição do 
benefício e as causas de suspensão ou cancelamento deste. A lei instituidora do 
Programa FOMENTAR prevê como causa de suspensão do benefício a existência de 
crédito tributário inscrito em dívida ativa. Porém, o Dec n 3822/92 teria extrapolado seu 



 

poder regulamentar para exigir que o contribuinte, para usufruir do benefício, deve estar 
em dia com suas obrigações tributárias. A autuada conclui que o Parecer 06/08 – SAT 
estaria eivado de ilegalidade ao se basear no Dec n 3822/92.  

 
Segundo a recorrente, a cobrança do montante integral do imposto 

não encontra permissivo legal sem que haja cancelamento ou suspensão do benefício, 
sendo que a competência para tanto não é da autoridade fiscal, mas do órgão gestor do 
FOMENTAR. 

 
Em outra argumentação, a recorrente afirma que o presente 

lançamento tributário configuraria bis in idem pois o Estado estaria cobrando montante que 
o contribuinte deverá, por força de um contrato de financiamento, devolver em momento 
posterior.  

 
A recorrente argumenta que o auto de infração é nulo por iliquidez do 

crédito. Segundo alega, no presente caso se deveria deduzir do crédito cobrado o 
porcentual relativo ao montante incentivado, caso contrário ocorreria comprometimento da 
exatidão do crédito tributário. Pede a nulidade do auto de infração por incompetência ou 
impedimento da autoridade lançadora e por insegurança na determinação da infração.  

 
Finalmente, argui a confiscatoriedade da multa aplicada. Pede o 

afastamento da multa aplicada ou redução para nível conforme decidido pelo STF.  
 
É o relatório.  
 
 

VOTO 
 
 
 
A recorrente inicia sua peça pedindo a nulidade da sentença de 

primeiro grau por não ter se manifestado sobre a alegação de que o Dec nº 3822/92 
conteria ilegalidade frente a Lei nº 11180/90, pois criou novas exigências para o usufruto 
do benefício instituído pela lei, quando deveria apenas regulamentar a referida lei. Outro 
argumento não analisado diz respeito à ausência de amparo legal para a cobrança da 
parcela do ICMS incentivada pelo Programa Fomentar, conforme exigido no auto de 
infração.  

 
Rejeito a preliminar, pois entendo que a sentença se manifestou 

sobre toda a argumentação da defesa, escorando-se em fundamentos que demonstram a 
análise das questões postas e a apresentação de motivos contundentes para manter o 
lançamento. Cito excerto da sentença que bem demonstra minha conclusão :  

 
“Como todas as alegações de improcedência e nulidade, apontadas 

pelo sujeito passivo, estão baseadas na questão de não aceitar a interpretação do Parecer 
Normativo, que devido ao não pagamento da parte não incentivada, é cobrado o ICMS na 
sua integralidade, verificamos que o Parecer é bastante claro e amparado pela 
legislação, portanto, legal, conforme descrevemos parte deste acima e anexamos o 
mesmo integralmente aos autos fls.78 a 83, por esta razão resolvemos acatá-lo.” 

 
A meu ver, a sentença analisa todas as questões ao reafirmar a 

validade do Parecer nº 06/2008 – SAT e transcrever trecho do mesmo, que demonstra 



 

toda a fundamentação do entendimento. Rejeito a preliminar de cerceamento do direito de 
defesa.  

 
Em seguimento ao seu recurso, a autuada afirma que o Parecer n 

06/2008 – SAT apresenta interpretação errada do artigo 6º da Lei n 12.855/96. A referida 
norma tem a seguinte dicção : 

 
“Art. 6º A ausência do documento de arrecadação correspondente à 

parcela fomentada, equivalente a 70% (setenta por cento) do 
ICMS devido, não será objeto de procedimento fiscal, desde que a 
empresa comprove a quitação da parcela não fomentada, de 30 % 
(trinta por cento) do imposto, enquanto beneficiária do Programa 
FOMENTAR.”  (Lei nº 12.855, de 19 de abril de 1996)” 

 
 
A recorrente entende que tal dispositivo veda a cobrança da parcela 

incentivada pelo FOMENTAR, quando ausente o documento de arrecadação desta, caso o 
contribuinte apresente comprovação de que realizou o pagamento da parcela não 
fomentada. A recorrente conclui que não existe determinação legal de lavratura de auto de 
infração caso não haja o recolhimento da parte não financiada, o que demonstraria a 
ilegalidade do presente lançamento. Pede a nulidade da sentença.  

 
Ora, basta proceder à leitura do artigo supra transcrito para concluir 

em sentido diametralmente oposto ao que fez a recorrente. É justamente a ausência da 
comprovação da quitação da parcela não fomentada que determina a lavratura do auto de 
infração relativa a todo o imposto apurado, parte fomentada e parte não fomentada. Com a 
devida vênia, a conclusão a que chega a autuada é contestada pela simples leitura  do 
dispositivo utilizado para sustentar seu argumento. Rejeito o pedido de nulidade da 
sentença, pois esta se pronunciou sobre tal argumento ao transcrever o parecer.  

 
A recorrente solicita nulidade do auto de infração pois entende que o 

crédito deveria ter sido constituído através de notificação de lançamento. A utilização, pelo 
Fisco, do auto de infração violaria o artigo 9º da Lei n 16469/2009, pois quando houver 
penalidade tributária a ser aplicada, o lançamento deve ser feito através de auto de 
infração. Já no caso do tributo declarado ao Fisco e não pago, o tributo ainda não está 
devidamente constituído. A recorrente conclui que a autoridade fiscal deve primeiro 
realizar a notificação de lançamento com o fim de constituir o crédito tributário. Caso o 
imposto não seja pago, deve então ser lavrado o auto de infração, com eventuais 
penalidades. Pede, com base neste entendimento, a nulidade do auto de infração pois 
teria sido lavrado por autoridade impedida. 

 
Os argumentos da recorrente são rebatidos, em primeiro lugar, pelo 

Código Tributário Nacional que estabelece:  
 

“Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da 
infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e 
dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade 
administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração. 

Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia 
apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou 
medida de fiscalização, relacionados com a infração.” 



 

 
Ou seja, o não pagamento do imposto implica na aplicação  de multa 

moratória, caso não haja início de ação fiscal. Porém, se já existe início de ação fiscal, 
então a penalidade – e neste caso trata-se de multa punitiva –  não tem como ser 
afastada. Além disso, o dispositivo da Lei nº 16.469/2009 citado pela recorrente, permite o 
uso do auto de infração em qualquer hipótese. Observe-se a redação :   

 

“Art. 9º O lançamento deve ser formalizado por meio: 

I - do Auto de Infração, em todas situações; 

II - da Notificação de Lançamento, quando o crédito tributário for relativo 
a: 

a) omissão de pagamento de: 

1. tributo estadual declarado ao fisco pelo sujeito passivo, inclusive por 
meio eletrônico ou transmissão eletrônica de dados, em documento 
instituído para essa finalidade; 

2. tributo estadual, em razão de recolhimento por meio de cheque sem 
suficiente provisão de fundos ou cujo pagamento tenha sido frustrado por 
circunstância diversa; 

3. Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA; 

b) descumprimento de obrigação acessória em virtude de falta de 
entrega ou remessa de: 

1. documento de informação ou apuração de ICMS; 

2. arquivo eletrônico contendo informação relacionada à operação ou 
prestação realizada.” 

 

Já o artigo 10, do mesmo diploma legal, sepulta qualquer discussão 
sobre o assunto :  

 

“Art. 10. Tem característica de não contenciosidade, o lançamento 

formalizado por meio de: 

I - Notificação de Lançamento; 

II - Auto de Infração: 

a) nas situações relacionadas nas alíneas do inciso II do art. 9º, 
ressalvado o lançamento formalizado na situação de seu § 1º; 

b) referente a tributo regularmente registrado e apurado em livro 
próprio.” 

 
 
Note-se que o art 10 estabelece a formalização do crédito tributário 

mediante  auto de infração, nas situações em que o tributo é declarado ao Fisco pelo 
contribuinte, precisamente o caso deste processo. Concluo que é totalmente descabida a 
alegação da defesa de que o auto de infração foi lavrado por autoridade impedida.  

 
A autuada também pede a nulidade do auto de infração por ausência 

de termo de início do procedimento fiscal. Afirma que não foi apresentado qualquer ato 
que demonstrasse a legitimidade da autoridade autuante ou a ordem administrativa de 
fiscalização. 

 



 

O pedido da recorrente não tem como ser acolhido, pois o 
lançamento é ato posterior ao termo de início da ação fiscal. Logo, não pode implicar na 
anulação do lançamento, que é ato distinto daquele. Além disso, a finalidade do termo de 
início da fiscalização é de afastar a espontaneidade do contribuinte. Trata-se, portanto, de 
ato que restringe o direito do contribuinte, que prejudica o autuado ao não lhe permitir a 
correção, espontânea e livre de penalidades, das irregularidades presentes em seus livros 
e documentos fiscais.  Ademais, a competência da autoridade autuante está demonstrada 
pela cópia da  Portaria nº 261/2015 – SRE do Superintendente da Receita, fls 15 do 
processo. Deixo, por conseguinte, de acolher a preliminar. 

 
A autuada argumenta que a cobrança da parcela não incentivada 

pelo Programa FOMENTAR não possui amparo legal. Insurge-se contra as conclusões 
exaradas no Parecer n 06/08 – SAT, pois não haveria distinção entre as condições para 
fruição do benefício e as causas de suspensão ou cancelamento deste. A lei instituidora 
do Programa FOMENTAR prevê como causa de suspensão do benefício a existência de 
crédito tributário inscrito em dívida ativa. Porém, o Dec n 3822/92 teria extrapolado seu 
poder regulamentar para exigir que o contribuinte, para usufruir do benefício, deve estar 
em dia com suas obrigações tributárias. A autuada conclui que o Parecer 06/08 – SAT 
estaria eivado de ilegalidade ao se basear no Dec n 3822/92. 

 
Em primeiro lugar, é bem de ver que o Dec n 3822/92 de modo 

algum ultrapassa o seu papel de mero regulamento da lei instituidora do programa de 
incentivo à industrialização. O decreto apenas estabelece procedimentos, de modo a 
permitir aos órgãos públicos de fiscalização e controle um mínimo de instrumentos para 
efetuar o gerenciamento do programa.  

 
Em segundo lugar, mas não menos importante, vale ressaltar que o 

Parecer Normativo nº 06/2008 – SAT faz parte da legislação tributária. Vejamos o que 
determina a Lei nº 16.469/2009 sobre o assunto :  

 

“Art. 52. O Superintendente de Administração Tributária pode editar 

Parecer Normativo referente matéria tributária objeto de reiteradas 
consultas por parte de sujeito passivo ou que necessite de orientação e 
esclarecimento quanto a sua interpretação e aplicação. 

Parágrafo único. O Parecer Normativo constitui norma complementar da 
legislação tributária nos termos do inciso I do art. 100 do Código Tributário 
Nacional.” 

 
 
O CTN determina :  

 

“Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e 
das convenções internacionais e dos decretos: 

I - os atos normativos expedidos pelas autoridades 
administrativas; 

Parágrafo único. A observância das normas referidas neste 
artigo exclui a imposição de penalidades, a cobrança de juros de 
mora e a atualização do valor monetário da base de cálculo do 
tributo.” 



 

 
 
Destarte, observe-se que o Decreto nº 3.822/1992 é bem claro ao 

exigir que, para usufruir do financiamento dos 70% do ICMS, seja comprovado o 
pagamento dos 30%, relativos à parte do imposto devido que não está incluída no 
benefício.  

 
 

“Art. 43. Para utilização das parcelas do empréstimo contratado, a 

empresa beneficiária deverá apresentar ao Programa os seguintes 
documentos indispensáveis: 

I - comprovante da efetivação da garantia mencionada no artigo anterior, 
se for o caso; 

II - comprovante do recolhimento da parcela correspondente a 30% 
(trinta por cento) do ICMS devido, mais o comprovante de 
recolhimento da parcela correspondente à média, nos casos de 
expansão, conforme percentual ou valor atribuído pelo Setor de 
Auditoria e Inspeção da Diretoria Executiva;” 

 
 
Finalmente, bem de ver que o artigo 6º, da Lei nº 12.855, de 19 de 

abril de 1996, reforça tal determinação ao estabelecer :  
 

“Art. 6º A ausência do documento de arrecadação correspondente à 
parcela fomentada, equivalente a 70% (setenta por cento) do ICMS devido, 
não será objeto de procedimento fiscal, desde que a empresa comprove a 
quitação da parcela não fomentada, de 30 % (trinta por cento) do imposto, 
enquanto beneficiária do Programa FOMENTAR.”  (Lei nº 12.855, de 19 de 
abril de 1996)” 

 
 
Sobre tal dispositivo, assim se manifesta o autor do Parecer 

Normativo nº 06/2008 – SAT :  
 
“O advento do art. 6º da Lei nº 12.855, de 19 de abril de 1996, 

transcrito anteriormente, vem reforçar esse entendimento. O art. 43 do Regulamento do 
FOMENTAR exige para utilização das parcelas do empréstimo contratado, a indispensável 
apresentação, além do “comprovante do recolhimento da parcela correspondente a 30%” 
(inciso II), de “cópia do DAR relativo à parcela de 70%” (inciso III). Como o fisco, 
sustentado nesse dispositivo, exigia o pagamento da parcela incentivada por ausência da 
cópia do documento previsto no inciso III, veio o art. 6º estabelecer que “a ausência do 
documento de arrecadação correspondente à parcela fomentada (exigência do inciso III 
acima citado) (...) não será objeto de procedimento fiscal”. Esse dispositivo da Lei nº 
12.855/96, além de não estender a vedação de procedimento fiscal à ausência do 
comprovante do recolhimento da parcela correspondente a 30% (inciso II), estabeleceu 
como condição para que se efetive a proibição de procedimento fiscal na situação do 
inciso III, que seja comprovada a quitação da parcela fomentada (exigência prevista no 
inciso II), ou seja, não sendo comprovada a quitação dos 30%, não existe qualquer 
impedimento para realização do procedimento fiscal e a cobrança do montante do imposto 
devido, inclusive da parcela que seria fomentada.” 

 
 



 

Concluo que não há ilegalidade no Parecer, bem como que o 
Decreto nº 3.822/1992 não excede os limites de seu poder de regulamentação.  

 
A  recorrente afirma, ainda,  que o presente lançamento tributário 

configuraria bis in idem pois o Estado estaria cobrando montante que o contribuinte 
deverá, por força de um contrato de financiamento, devolver em momento posterior.  

 
O contribuinte está equivocado. O auto de infração está exigindo o 

pagamento de  imposto. Não se cogita, no lançamento, acerca do inadimplemento de valor 
financiado. Vejamos  o que diz a Lei nº 11.180/1990, norma instituidora do programa :  

 

“Art. 2º O programa prestará apoio técnico e financeiro aos 

empreendimentos industriais e públicos por ele aprovados e poderá 
conceder os estímulos seguintes: 

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO II DO ART. 2º PELO ART. 1º DA LEI Nº 16.078, DE 
11.07.07 - VIGÊNCIA: 17.07.07. 

II – empréstimos de até 70% (setenta por cento), via recursos orçamentários, do imposto sobre as 
operações relativas à circulação de mercadorias e serviços (ICMS) que a empresa tiver de recolher ao 
erário estadual, a partir da data de início de suas atividades produtivas, nos casos de implantação e 
expansão, pelo prazo fixado nesta Lei; 
NOTA: Redação com vigência de 17.07.07 a 29.06.08. 

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO II DO ART. 2º PELO ART. 7º DA LEI Nº 16.285, DE 
30.06.08 – VIGÊNCIA: 30.06.08. 

II - empréstimos de até 70% (setenta por cento), via recursos 
orçamentários, do imposto sobre as operações relativas à circulação de 
mercadorias e serviços (ICMS) que a empresa tiver de recolher ao erário 
estadual, excetuado o imposto decorrente de saída de mercadoria a título 
de bonificação, doação, brinde ou operação semelhante, a partir da data de 
início de suas atividades produtivas, nos casos de implantação e expansão, 
pelo prazo fixado nesta lei;” 

 
 
Como se pode verificar, o programa financia 70% do ICMS apurado 

no período. O que o Fisco está a exigir, via lançamento tributário, é o imposto. Eventuais 
questões relativas ao pagamento do empréstimo são matéria a ser dirimida pelo agente 
financeiro do programa. Estão fora da alçada dos auditores da Secretaria de Estado da 
Fazenda de Goiás. Além disso, vale lembrar que, quando o contribuinte não utiliza a 
parcela do empréstimo, por descumprimento de alguma exigência, esta continuará, no 
período de duração do benefício, à disposição para futura utilização. Por último, ressalte-
se que  o contribuinte só tem de pagar as parcelas do empréstimo efetivamente utilizadas. 
Não há pois pagamento em duplicidade.  

 
A recorrente argumenta que o auto de infração é nulo por iliquidez do 

crédito. Segundo alega, no presente caso se deveria deduzir do crédito cobrado o 
porcentual relativo ao montante incentivado, caso contrário ocorreria comprometimento da 
exatidão do crédito tributário. Pede a nulidade do auto de infração por incompetência ou 
impedimento da autoridade lançadora e por insegurança na determinação da infração.  

 
Tal argumento já foi enfrentado quando demonstramos a pertinência 

das conclusões contidas no Parecer Normativo nº 06/2008 – SAT. Não há incompetência 
ou impedimento da autoridade lançadora, pois a legislação corrobora o procedimento 
fiscal levado a efeito. Também não há qualquer insegurança no lançamento, conforme já 
nos manifestamos ao tratar da legislação que embasa o auto de infração.  

 



 

Finalmente, a autuada argui a confiscatoriedade da multa aplicada. 
Pede o afastamento da multa aplicada ou redução para nível conforme decidido pelo STF. 
A alegação de multa confiscatória  não tem como ser avaliada por esta Corte 
administrativa, por força do disposto no § 4º do art. 6º da Lei nº 16.469, de 19 de janeiro 
de 2009, que regula o processo administrativo tributário no Estado de Goiás. Como se 
sabe, tal norma é expressa ao proibir o Conselho Administrativo Tributário de proferir 
decisão que implique na apreciação ou declaração de inconstitucionalidade de lei, decreto 
ou ato normativo expedido pela Administração Tributária. Ora, as multas aplicadas têm 
previsão na lei. Por conseguinte, não é possível fazer considerações acerca da sua 
adequação ao fato irregular constatado pelo Fisco. O Conselho Administrativo Tributário 
não tem função legislativa.  

 
Isto posto, rejeito a preliminar de nulidade da sentença singular, 

arguida pela autuada, por cerceamento ao direito de defesa, rejeito a preliminar de 
nulidade do auto de infração, também arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração, rejeito a preliminar de nulidade do auto de infração por 
incompetência e impedimento da autoridade lançadora, arguida pela autuada, e no mérito 
conheço do recurso e nego-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração.  
 

 
 

Sala das sessões, em 19 de maio de 2016. 
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Matéria: Auditoria do ICMS - Fomentar/Produzir (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00841/16 
 
Relatora: Conselheira Nislene Alves Borges 
 

 
EMENTA: ICMS. Omissão de imposto registrado e apurado em 
livro próprio referente a parcela não incentivada pelo incentivo 
PRODUZIR. Procedência. Decisão não unânime. 
 
Exige-se o total do imposto regularmente registrado e apurado 
em livro próprio de empresa beneficiária do programa de 
incentivo Produzir, quando esta se encontrar inadimplente 
relativamente à parcela do imposto não incentivada, ficando 
esta impedida de utilizar o incentivo no mês em que incorrer em 
inadimplência. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 14 de janeiro de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer da 
impugnação, negar-lhe provimento para considerar procedente o lançamento. Foram 
vencedoras as Conselheiras Nislene Alves Borges e Talita Pimenta Félix. Vencido o 
Conselheiro João Divino de Brito, que conheceu da impugnação, deu-lhe parcial 
provimento para considerar procedente em parte o auto de infração no valor de ICMS de 
R$ 23.203,18 (vinte e três mil, duzentos e três reais e dezoito centavos), devendo ser 
observado o parcelamento de fls.52, para fins de extinção do crédito tributário. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta deste lançamento que a empresa em epígrafe fora autuada 
por omissão de pagamento do ICMS regularmente registrado e apurado no livro Registro 
de Apuração EFD no período de 01.02.2014 a 28.02.2014, em vista do pagamento parcial 
da parcela não financiada pelo incentivo Fomentar/Produzir, levantado por meio do 
relatório EFD/SARE. Em consequência, deverá pagar o imposto omitido, juntamente com 
penalidade e demais acréscimos legais.  

A autoridade fiscal indicou como infringidos os artigos 63 do CTE, c/c 
os artigos 6º da lei 12.855/96. Art. 37, §1º, 43, II e 44, III do decreto 3.822/92, Art. 4º da IN 
n° 155/94-GSF e Parecer Normativo n° 06/2008-SAT. 

A penalidade proposta teve como fundamento o Artigo 71, I, "a" do 
CTE com a nova redação da Lei 14.058/2001. Para comprovação do lançamento foram 
anexados os documentos de fls.04/07.  

Após regularmente intimado, o sujeito passivo, considerado revel em 
primeira instância, vem impugnar nas Câmaras onde se defende sob a argumentação de 
que a fiscalização não houvera considerado as deduções do incentivo do 
fomentar/produzir nos termos do TARE firmado com a Administração Tributária Estadual, 
n° 007/2011-GSF. Aduz que com a dedução do referido programa de incentivo, o ICMS a 
recolher seria no valor de R$ 23.203,18. Afirma que houve inadimplência relativamente ao 
imposto não financiado, mas que o lançamento deveria ter sido realizado somente sobre 
este valor e não sobre o valor total do imposto regularmente registrado e apurado no mês 
em exigência. 



 

Pede pela parcial procedência no valor do ICMS não financiado e 
não pago no montante de R$ 23.203,18, efetua parcelamento no valor da parte que 
entende não litigiosa, fls. 52. 

É esse o relatório. 

 

                                         V O T O 

 

Não havendo questões preliminares a serem apreciadas, passo ao 
mérito. 

Em análise aos autos, tem-se que se referem a ICMS regularmente 
registrado e apurado no livro de Apuração de ICMS, de empresa beneficiária do incentivo 
financeiro Fomentar/Produzir, e neste procedimento exige-se o total do imposto registrado 
e apurado no mês em exigência, em vista do não pagamento da parcela não financiada 
pelo referido programa de incentivo. 

O argumento de defesa da empresa autuada se resume no fato de 
que a fiscalização apenas poderia ter lançado o imposto registrado e apurado e não pago 
relativamente ao imposto não financiado, mas não pela totalidade do imposto devido no 
mês da ocorrência da inadimplência. 

Para melhor análise dos argumentos da defesa, bem como dos fatos 
apresentados nos autos, transcrevo abaixo alguns excertos do decreto n° 3.822/92, além 
do Parecer Normativo n° 06/08-SAT. 

 

Decreto n° 3.822/92: 

 Art. 44. Constituem condições básicas, indispensáveis, para a concessão 
e fruição de benefícios ou empréstimos do Programa FOMENTAR, de 
observância obrigatória por parte de empresas requerentes/beneficiárias: 

[…] 

III - manutenção, rigorosamente em dia, de suas obrigações tributárias, 
impostas pela legislação tributária estadual, ou de quaisquer outras 
obrigações porventura assumidas com instituições financeiras oficiais do 
Estado de Goiás; (grifo nosso) 

 

Parecer Normativo n° 06/08-SAT 

Do exposto, este Parecer Normativo firma entendimento no sentido de que: 

[…] 

- os arts. 43 e 44 do Regulamento do FOMENTAR e o art. 26, combinado 
com o art. 24, do Regulamento do PRODUZIR estabelecem a condição do 
pagamento da parcela não incentivada para a fruição do benefício 
calculado em percentual do imposto que o beneficiário tem de recolher ao 
erário estadual; 

- conclui-se que, independentemente da formalização do ato de suspensão, 
o agente do fisco, constatando a inadimplência com referência à parcela 
não incentivada, deve exigir a integralidade do imposto devido, uma vez 
que a empresa estava, no momento da constatação pelo fisco, impedida de 
utilizar o benefício; (grifo nosso) 



 

- a empresa pode espontaneamente regularizar a inadimplência e utilizar-se 
do benefício, desde que a regularização seja realizada antes do início de 
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, 
relacionados com a infração, conforme previsto no art. 138 do Código 
Tributário Nacional. 

 

Depreende-se da transcrição acima que para que o sujeito passivo 
possa usufruir do incentivo deve estar rigorosamente em dia com o imposto devido dentro 
do mês de utilização deste e, uma vez constatada a inadimplência relativamente à parcela 
não incentivada, fato perfeitamente visualizado nos autos, será exigida a integralidade do 
imposto devido, estando, portanto impedido o contribuinte de usufruir do incentivo 
financeiro. 

Assim, nesses termos, percebe-se que houve restrita observância 
aos ditames legais na confecção do trabalho pela fiscalização, não merecendo, portanto, 
nenhum reparo o lançamento. 

Postas essas considerações, e acompanhada pela maioria dos 
membros desta Câmara, conheço da impugnação do sujeito passivo, nego-lhe provimento 
para considerar procedente o lançamento, considerando o pagamento de fls. 52 para 
extinção do crédito exigido. 

 

   

  

   
 

 
 

Sala das sessões, em 09 de junho de 2016. 
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Matéria: Auditoria do ICMS - Fomentar/Produzir (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00871/16 
 
Relator: Conselheiro Rodolfo Ramos Caiado 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de exclusão de solidário da 
lide. Acolhida. Mérito. ICMS. Obrigação principal. Omissão de 
imposto consginado na Escrituração Fiscal Digital (EFD), por 
utilização irregular de benefício do Produzir. Procedência. 
 
1. O simples inadimplemento da obrigação tributária pelo 
contribuinte, por não caracterizar infração legal, não estabelece 
a responsabilidade do sócio-administrador, nos termos do art. 
135, III, do CTN, acolhendo-se a arguição de exclusão de 
solidário da lide; 
 
2. Não sendo implementada a condição do pagamento da 
parcela não incentivada, a empresa enquadrada no PRODUZIR 
está impedida de utilizar o benefício, devendo  o agente do Fisco 
proceder à exigência da integralidade do imposto apurado 
(Parecer Normativo nº 06/2008 – SAT); 
 
3. Declara-se procedente o auto de infração que exige imposto 
omitido decorrente da utilização irregular de benefício fiscal. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 31 
de março de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do recurso do 
Contribuinte para o Conselho Pleno, negar-lhe provimento para manter a decisão cameral 
que considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Rodolfo Ramos Caiado, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, 
Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, Alcedino 
Gomes Barbosa, Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, Antônio Martins da Silva, Cláudio 
Henrique de Oliveira, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene 
Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Márcio Nogueira Pedra, Nivaldo 
Carvelo Carvalho, David Fernandes de Carvalho, Aguinaldo Fernandes de Melo e Victor 
Augusto de Faria Morato. E, por maioria de votos, acolher a preliminar de exclusão do 
solidário RODRIGO ALVES DE DEUS da lide, arguida pelo sujeito passivo. Foram 
vencedores os Conselheiros Rodolfo Ramos Caiado, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo 
José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da 
Silva, Alcedino Gomes Barbosa, Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, Antônio Martins da 
Silva, Cláudio Henrique de Oliveira, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira 
D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo 
Carvalho, David Fernandes de Carvalho, Aguinaldo Fernandes de Melo e Victor Augusto 
de Faria Morato. Vencido o Conselheiro Márcio Nogueira Pedra, que votou rejeitando a 
preliminar de exclusão do solidário da lide. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu o pagamento 
do ICMS consignado na Escrituração Fiscal Digital – EFD, apresentada via Sistema 
Público de Escrituração Fiscal Digital – SPED, relativo aos meses de janeiro, fevereiro e 



 

março do ano de 2012, sendo-lhe imputada a exigência do ICMS omitido no valor de R$ 
2.458.593,00 (dois milhões quatrocentos e cinquenta e oito mil quinhentos e noventa e 
três reais), multa e acréscimos legais. 

 
Citados como infringidos o art. 63 da Lei nº 11.651/91, CTE, c/c o art. 

75 do Decreto 4.852/97, RCTE, e o art. 2º da Instrução Normativa n° 155/94-GSF, 
proposta a penalidade prevista no art. 71, I, "a" do CTE, com redação da Lei nº 14.058/01. 

 
Identificada como sujeito passivo solidário a pessoa física RODRIGO 

ALVES DE DEUS, nos termos do art. 45, XII, da Lei n° 11.651/91 (fls. 05). 
 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, Descritivo 

Complementar da Ocorrência (fls. 4), Relatório Comparativo EFD com o SARE (fls. 8), 
Resumo de Entrega de Escrituração Fiscal Digital (fls. 9,12 e 15) e Registros Fiscais da 
Apuração do ICMS – Operações Próprias (fls. 10 a 11, 13 a 14 e 16 a 17), dentre outros 
documentos. 

 
Intimados, o sujeito passivo e o solidário apresentam conjuntamente 

impugnação (fls. 24 a 33), pedindo a improcedência do lançamento, alegando que a 
fiscalização cometeu equivoco ao afirmar que ocorreu a omissão no pagamento do ICMS 
nos meses de janeiro a março de 2012, pois na realidade o valor foi recolhido através do 
crédito advindo do Contrato Produzir n° 039/2004 com seus respectivos Aditivos Anexos e 
TARE existente junto a própria Secretaria da Fazenda.  

 
Sustentam que a cópia do demonstrativo de apuração mensal da 

empresa e outros documentos anexos provam que o pagamento do ICMS reclamado no 
auto de infração foi devidamente pago.  

 
Alegam que a inclusão do sócio no polo passivo da lide contraria o 

artigo 135, III do CTN, visto que o sócio não agiu com excesso de poderes ou infração de 
lei, contrato social ou contratos. Para dar ênfase na argumentação colacionam 
jurisprudência do STJ. 

 
Juntam cópia do Contrato 039/2004 – Produzir/Microproduzir e seus 

Aditivos n°s 01 e 02 (fls. 63 a 81) e do Termo de Acordo de Regime Especial (TARE) n° 
001/2012-GSF (fls. 83 a 85), dentre outros documentos. 

 
O julgador singular, após considerandos, por meio do Despacho nº 

861/2012 (fls. 91), determina o encaminhamento dos autos à Delegacia de Goiânia para 
que seu titular determine a realização de diligência com o propósito de apurar o valor 
correto do imposto devido, bem como juntar cópia do creditamento do benefício do 
Produzir caso realmente tenha ocorrido. 

 
O diligenciador, em relatório (fls. 93 a 94), afirma que na época da 

lavratura do presente auto de infração não havia termo de acordo de regime especial 
(TARE) vigente para fruição do incentivo Fomentar/Produzir, consequentemente, o ICMS 
devido era aquele apurado e indicado na EFD do contribuinte, o qual foi objeto de 
autuação integral. 

 
Anota que em 20/06/2012 foi firmado pela autuada com a SEFAZ/GO 

o Termo de Acordo de Regime Especial (TARE) n° 001-077/2012-GSF para fruição dos 
incentivos do Produzir, cujos efeitos retroagiram à data de 01/01/2012. 

 



 

Após firmado o TARE, o contribuinte apresentou arquivo retificador 
de sua EFD relativa ao período objeto do auto de infração, onde informou o valor do 
incentivo Produzir utilizado, providência que resultou na alteração do valor do ICMS a 
recolher em cada referência, conforme se vê nos relatórios de apresentação da EFD 
anexos. 

 
Todavia, embora tenha apresentado a retificação da Escrituração 

Fiscal Digital – EFD, indicando o valor do incentivo Produzir utilizado, o contribuinte não 
recolheu o ICMS apurado devido remanescente, devendo o auto de infração prevalecer 
sobre o ICMS no valor total de R$ 684.193,12, sendo R$ 176.074,97 (referência jan/2012), 
R$ 238.684,54 (referência fev/2012) e R$ 269.433,61 (referência mar/2012). 

 
Junta cópia do TARE n° 001-077/2012-GSF (fls. 95 a 98), extrato do 

Resumo da Escrituração Fiscal Digital (fls. 99 a 107), Histórico de Pagamentos (fls. 108 a 
113) e planilha de Registros Fiscais da Apuração do ICMS – Operações Próprias (fls. 114 
a 118). 

 
Intimado, o polo passivo manifesta-se acerca do resultado dessa 

diligência, consoante fls. 128 a 129, oportunidade em que junta Termo de Acordo de 
Parcelamento de Débito n° 186340-1 (fls. 132 a 134) e respectiva planilha de 
parcelamento (fls. 135 a 136). 

 
O julgador singular, com fundamento no art. 19, § 3°, II, da Lei n° 

16.469/09, por meio do Despacho n° 429/2013 (fls. 140), determina o encaminhamento 
dos autos à Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia a fim de que seu titular 
diligencie no sentido de designar autoridade fiscal, preferencialmente estranho a lide, para, 
independentemente do Acordo de Parcelamento de Débito (fls. 132 a 135), elaborar 
Termo Aditivo (em substituição ao de fls. 93 a 94), ratificando o lançamento originário, no 
sentido de considerar como valor originário o ICMS total apurado (parte incentivada mais 
parte não-incentivada), tendo em vista que a inadimplência, mesmo com pagamentos 
extemporâneos e/ou parcelamentos (de débitos), da parte não incentivada pelo 
Fomentar/Produzir resultam na perda do benefício da parte não incentivada, nos termos 
do PARECER NORMATIVO n° 06/08 – SAT. 

 
O diligenciador, cumprindo o Despacho n° 429/2013, em relatório (fls. 

142), informa ter efetuado uma análise minuciosa do processo, verificando que assiste 
razão ao julgador singular, quando afirma que a inadimplência da parte não incentivada 
acarreta na perda total do benefício, logo o auto de infração deve prevalecer no seu 
lançamento original, ou seja, sobre o valor total de R$ 2.458.593,00. 

 
Intimado, o polo passivo manifesta-se acerca do resultado dessa 

diligência, consoante fls. 150 a 153. 
 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, apreciando 

as razões das defesas apresentadas, decide pela procedência do auto de infração, 
consoante a Sentença nº 1775/2015 (fls. 157 a 160). 

 
Intimados, o sujeito passivo e o solidário apresentam conjuntamente 

recurso voluntário (fls. 165 a 178), alegando preliminarmente a contenciosidade do crédito 
em discussão, de matéria controvertida, devendo ser analisada de forma mais ampla, e 
não simplesmente sob a ótica de mero imposto declarado e não pago. Assevera ser esse 
o entendimento desta Casa, conforma Acórdãos n° 272/2012 e 273/2012, proferidos nos 



 

autos n° 4011101857184 e n° 4011102283017, respectivamente, ambos da Quarta 
Câmara deste Conselho.  

 
Aduzem que, durante a instrução processual houve a realização de 

duas diligencias complementares para apurar qual era de fato o valor a ser cobrado e se 
havia perda do benefício fiscal do Produzir, revelando a complexidade do caso em tela, 
que não amolda ao rito não contencioso. Aduzem outras preliminares já alegadas, no que 
concerne a ilegitimidade do sócio para figurar no polo passivo da lide, nulidade pela 
insegurança na determinação, e faz defesa de mérito pedindo a improcedência do auto de 
infração, alegando pagamento da parcela não financiada.  

 
O presidente do Conselho Administrativo Tributário, no Despacho n° 

1003/2014-PRES (fls. 187 a 188), trata a defesa do sujeito passivo como Pedido de 
Revisão Extraordinária apresentado com fundamento no item 1, alínea “a”, inciso II, art. 43 
da Lei n° 16.469/09. Com a aplicação, por analogia, do art. 43, II, “a”, 2, da Lei n° 
16.469/09 c/c o art. 80 do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n° 6.930, de 
9 de junho de 2009, admite o pedido de revisão extraordinária e determina o 
encaminhamento dos autos ao Setor de Apoio a Segunda Instancia da Secretaria Geral 
para que sejam pautados para apreciação pelo Conselho Pleno. 

 
O Conselho Administrativo Tributário, em decisão unânime, 

materializada no Acórdão n° 789/2015 (fls. 207 a 212), conhece do Pedido de Revisão 
Extraordinária e lhe dá provimento para que o sujeito passivo seja intimado a apresentar 
recurso voluntário a uma das câmaras julgadoras. 

 
Intimados, o sujeito passivo e o solidário apresentam recurso 

voluntário em peças separadas (fls. 217 a 228 e 230 a 241, respectivamente), mas de 
idêntico teor, arguindo, em preliminar, ilegitimidade passiva do solidário para figura no polo 
passivo, uma vez que, não agiu com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social 
ou contratos. Arguem a nulidade da autuação por insegurança na determinação da 
infração, sustentando que na lavratura do auto de infração não houve qualquer menção a 
respeito da matéria ora debatida, e percebe-se que a autuação em comento foi inovada 
durante a instrução processual, o que não se pode permitir, sob pena de ilegalidade. 
Alegam também que na autuação originária o motivo era a inadimplência completa do 
crédito, e agora é a desconsideração da utilização do crédito do Produzir. 

 
No mérito, pedem a improcedência do auto de infração, alegando 

que a utilização do benefício do Produzir foi correta e os valores remanescentes do 
imposto foram parcelados. Argumentam que, ao contrário do que afirma o julgador 
singular, foi legal a utilização dos créditos do Produzir, sendo que o entendimento do 
julgador contraria o CTE e o CTN. Asseveram que a exigência da integralidade do imposto 
só seria possível no caso de suspensão ou revogação do benefício, sendo que a 
suspensão ou revogação só pode ocorrer no caso de inadimplência da empresa 
beneficiada, expressa através da inscrição de débito em dívida ativa. 

 
A Primeira Câmara deste Conselho, em decisão unânime, 

materializada no Acórdão n° 2310/2015 (fls. 244 a 250), rejeita a preliminar de nulidade da 
peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração. Em 
decisão não unânime, confirma a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Em decisão não unânime, rejeita a preliminar de exclusão do solidário da lide, 
por ele arguida.  

 



 

Intimados, o sujeito passivo e o solidário apresentam conjuntamente 
recurso para o Conselho Pleno (fls. 258 a 275), após síntese dos fatos e do cabimento do 
recurso, formulam arguição do solidário RODRIGO ALVES DE DEUS da lide (fls. 264 a 
267). 

 
No mérito, pedem a improcedência do lançamento, alegando em 

essência que o fato de o contribuinte não estar em dia em relação à parte não incentivada 
do ICMS não dá azo à exigência de imediato da parte não incentivada, posto que tal 
exigência somente se opera se houver suspensão ou revogação do benefício; e como não 
houve a suspensão do benefício pela autoridade competente, não há que se falar em 
autuação em relação à parte incentivada do ICMS.  

 
Sustentam que não poderia a Fazenda exigir a integralidade do 

ICMS devido, desconsiderando totalmente a vigência dos benefícios do programa 
destacado em relação à autuada/recorrida. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

PRELIMINAR 
 
O sócio-administrador RODRIGO ALVES DE DEUS foi integrado na 

lide, por ter deixado de recolher o ICMS apurado nos meses de janeiro a março de 2012, 
concorrendo para a prática da infração tributária, conforme consta no formulário de 
Identificação do sujeito Passivo Coobrigado (fls. 05). Vê-se então que trata-se de simples 
inadimplemento da obrigação tributária. 

 
Sobre a responsabilidade pessoal de integrantes da administração 

da empresa por créditos tributários correspondentes a obrigações tributárias, o Código 
Tributário Nacional (CTN), em seu art, 135, III, estabelece: 

 
CTN, Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos 
tributários correspondentes a obrigações tributárias resultantes de 
atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato 
social ou estatutos: 
[...] 
III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de 
direito privado. 
 
Ora, o simples inadimplemento da obrigação tributária pelo 

contribuinte não estabelece a responsabilidade do sócio-administrador, nos termos do art. 
135, III, do CTN, porque não caracteriza infração legal. 

 
Note-se que já é pacífico no STJ o entendimento de que a simples 

omissão do ICMS sem a prova de que o sócio tenha agido com excesso de poderes não 
gera o dever a este de pagar tal imposto. 

 
Acolho então a arguição de exclusão do solidário RODRIGO ALVES 

DE DEUS da lide. 
 

MÉRITO 
 



 

Exige-se no auto de infração o ICMS omitido no valor de R$ 
2.458.593,00 (dois milhões quatrocentos e cinquenta e oito mil quinhentos e noventa e 
três reais), consignado na Escrituração Fiscal Digital – EFD, relativo aos meses de janeiro, 
fevereiro e março do ano de 2012. 

 
Na época da lavratura do presente auto de infração não havia termo 

de acordo de regime especial (TARE) vigente para fruição do incentivo Fomentar/Produzir, 
consequentemente, o ICMS devido era aquele apurado e indicado na EFD do contribuinte, 
o qual foi objeto de autuação integral. 

 
Em 20/06/2012 foi firmado pela autuada com a SEFAZ/GO o Termo 

de Acordo de Regime Especial (TARE) n° 001-077/2012-GSF para fruição dos incentivos 
do Produzir, cujos efeitos retroagiram à data de 01/01/2012. 

 
Após firmado o TARE n° 001-077/2012-GSF, o contribuinte 

apresentou arquivo retificador de sua EFD relativa ao período objeto do auto de infração, 
onde informou o valor do incentivo Produzir utilizado, providência que resultou na 
alteração do valor do ICMS a recolher em cada referência. 

 
Todavia, embora tenha apresentado a retificação da Escrituração 

Fiscal Digital – EFD, indicando o valor do incentivo Produzir utilizado, o contribuinte não 
recolheu o ICMS apurado devido remanescente. 

 
Condenado em instâncias inferiores, o sujeito passivo apresenta 

recurso para o Conselho Pleno, onde afirma que a utilização do benefício do Produzir foi 
correta e que os valores remanescentes do imposto foram parcelados. Afirma que a 
exigência da integralidade do imposto só seria possível no caso de suspensão ou 
revogação do benefício, sendo que a suspensão ou revogação só pode ocorrer no caso de 
inadimplência da empresa beneficiada, expressa através da inscrição de débito em dívida 
ativa.  

 
Prosseguindo no voto e na análise do processo, percebe-se que a 

matéria em questão diz respeito às condições de fruição dos benefícios do Produzir. A 
controvérsia gira em torno, especificamente, da possibilidade de usufruir de tais 
benefícios. A este respeito foi editado o Parecer Normativo nº 06/2008 – SAT, que sobre a 
matéria determina:  

 
“Nas situações questionadas, é incontestável que os arts 43 e 44 do 
Regulamento do FOMENTAR e o art. 26, combinado com o art. 24, do 
Regulamento do PRODUZIR estabelecem a condição do pagamento da 
parcela não incentivada para a fruição do benefício calculado em 
percentual do imposto que o beneficiário tem de recolher ao erário 
estadual, quando dispõem que: 
 
1. para utilização das parcelas do empréstimo contratado, a empresa 
beneficiária deverá apresentar ao Programa (...) comprovante do 
recolhimento da parcela correspondente a 30% (trinta por cento) do 
ICMS devido (art. 43); 
 

2. constituem condições básicas, indispensáveis, para a concessão 
e fruição de benefícios ou empréstimos do Programa FOMENTAR, de 
observância obrigatória por parte de empresas requerentes/beneficiárias 
(...) manutenção, rigorosamente em dia, de suas obrigações 
tributárias, impostas pela legislação tributária estadual (art. 44); 

 



 

3. a empresa beneficiária deverá receber, posteriormente ao pagamento 
da parcela do imposto a ser pago (por meio de documento de 
arrecadação distinto - art. 24), a quitação da parcela financiada pelo 
FUNPRODUZIR (art. 26). 
 

Conclui-se dos dispositivos acima transcritos que não sendo implementada 
a condição do pagamento da parcela não incentivada, a empresa está 
impedida de dar fruição, ou seja, utilizar, o benefício. Desse modo, o agente 
do Fisco, constatando a inadimplência com referência à parcela não 
incentivada, deve proceder à exigência da integralidade do imposto devido, 
uma vez que a empresa está, no momento da constatação pelo Fisco, 
impedida de utilizar o benefício.” 

 
A conclusão do parecer, que tem por fundamento a legislação que 

regula os programas de incentivo à industrialização do Estado de Goiás, não poderia ser 
mais clara. Só é permitida a utilização do benefício aos contribuintes que efetuam o 
pagamento da parcela do imposto que não está sendo financiada pelo programa de 
incentivo. A inadimplência relativa à parcela não incentivada implica na impossibilidade de 
usufruir do benefício de financiamento da parcela restante do imposto apurado. Com isto, 
por óbvio, o contribuinte permanece inadimplente em relação à totalidade do imposto 
apurado. Tal situação, no entanto, refere-se apenas ao mês da inadimplência. Já no mês 
seguinte, caso cumpra com as determinações da legislação tributária, o contribuinte 
poderá voltar a usufruir dos benefícios do programa.  

 
Por outro lado, não se pode confundir a impossibilidade de utilização 

momentânea do benefício, que foi a situação do presente processo, com a suspensão ou 
revogação do contrato, que atinge todos os períodos de apuração posteriores e à qual se 
refere o recorrente em sua peça. Sobre a questão assim se pronuncia o Parecer 
Normativo nº 06/2008 – SAT: 

 
“Para o PRODUZIR, a previsão de suspensão do contrato está contida no art. 43 de 
seu regulamento ao dispor que “o contrato de financiamento ou outra modalidade de 
assistência financeira pode ser suspenso ou revogado, a qualquer tempo, no caso de 
inadimplência (existência de crédito tributário inscrito em dívida ativa no âmbito 
estadual - § 1º) da empresa beneficiária”. O § 4º dá ao Secretário da Fazenda a 
competência para a aplicação da suspensão, exclusivamente, no que diz respeito à 
utilização do benefício calculado em percentual do imposto que o beneficiário tem de 
recolher ao erário estadual.” 

 
Acrescente-se que, conforme menciona o julgador de Primeira 

Instância, o contribuinte só parcelou os valores do imposto relativos à parte não 
incentivada após ser notificado do presente lançamento. O parcelamento é de 22/11/2012 
(fls. 132 a 136), enquanto a intimação do lançamento é de 23/05/2012 (fls. 20 a 21). O 
parcelamento foi posterior ao início do procedimento fiscal, o que implica na perda do 
benefício. 

 
Ante o exposto, conheço do recurso do Contribuinte para o Conselho 

Pleno, nego-lhe provimento para manter a decisão cameral que considerou procedente o 
auto de infração. Acolho a preliminar de exclusão do solidário RODRIGO ALVES DE 
DEUS da lide, arguida pelo sujeito passivo. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 14 de junho de 2016. 
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Matéria: Auditoria do ICMS - Fomentar/Produzir (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00908/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Omissão de pagamento de 
ICMS decorrente da inclusão em parcelas mensais financiadas 
pelo Programa PRODUZIR do imposto pelas saídas de 
mercadorias a título de bonificação, doação ou brinde. 
Procedência. Decisão por maioria. 
 
 
 
Considera-se omissão do pagamento do ICMS a inclusão em 
parcela financiada pelo programa PRODUZIR das saídas 
decorrentes de bonificação, doação, brinde ou semelhante, 
porquanto não estejam contempladas pelo programa PRODUZIR 
desde junho de 2008, nos termos da alteração introduzida pela 
lei n.º 16.285/08 no artigo 20, I, "a", da lei n.º 13591/2000. 
 
 
 
II. Não se pode invocar direito adquirido a determinado 
benefício, em virtude de celebração de termo de acordo cujo 
único objetivo nada mais era do que regulamentar e tornar 
operacional benefício que necessariamente deve ser conferido 
por lei. Raciocínio diverso implicaria ofensa ao artigo 97 do CTN. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 30 de maio de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, 
Washington Luis Freire de Oliveira e Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes. Vencidos 
os Conselheiros José Pereira D'abadia e José Luiz Rosa que votaram pela improcedência 
da inicial. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Nos presentes autos, o sujeito passivo é acusado de haver omitido o 
pagamento do ICMS em razão da apuração irregular do imposto, haja vista ter incluído 
indevidamente na parcela financiada do PRODUZIR as seguintes operações que, ao 
entendimento Fiscal, não estariam nela inclusas, quais sejam, as operações com 
mercadorias em remessas estaduais e interestaduais a título de bonificação,  doação e 
brinde (CFOP 5910 e 6910), descumprindo, assim, o que dispõe o artigo 20, I, “a”, da lei 
n.º 13.591/00. 

No campo “ocorrência” do Auto de Infração, observa a Autoridade 
Fiscal que: 

“O lançamento foi efetuado diretamente pela Auditoria do ICMS/ 
FOMENTAR/ PRODUZIR, pois trata-se de imposto registrado e 



 

não apurado na forma regulamentar, e a Auditoria Básica do 
ICMS do período de 01 de maio de 2013 a 31 de maio de 2013 
não apresentou diferenças, não existindo saldos a compensar”. 

 

O valor de ICMS auferido em levantamento é de R$ 211.295,25 
(duzentos e onze mil duzentos e noventa e cinco reais e vinte cinco centavos). A infração 
fora capitulada no artigo 64 do CTE, combinado com o artigo 67, I, do RCTE, e artigo 20, I, 
“a”, da lei n.º 13.591/00 (alterado pela lei n.º 16.285/08. Proposta a penalidade descrita na 
alínea “c” do inciso III do artigo 71 do CTE. 

O período considerado como de ocorrência do fato gerador vai de 
01/05/2013 a 31/05/2013. Auto lavrado em 17/06/2013. 

Juntados Auditoria do ICMS 
FOMENTAR/PRODUZIR/MICROPRODUZIR (fls. 8/16) e mídia em CD dos levantamentos 
fiscais (fls.17). 

Intimado do lançamento, o sujeito passivo aduz que: 

1) o lançamento é nulo, porquanto lavrado na vigência de liminar 
impeditiva; 

2) é também insegura a determinação da infração, tendo em vista a 
instrução do lançamento com simples planilhas unilaterais e 
destituídas de qualquer indício de ocorrência da infração. Pede a 
anulação do lançamento por absoluta ausência de prova; 

3) as disposições do artigo 20 da lei n.º 13.591/00 devem ser 
observadas quando da concessão do financiamento do 
PRODUZIR, passando a reger-se pelas disposições ali 
contratadas, ainda que a redação do referido artigo 20 tenha sido 
posteriormente alterada; 

4) a impugnante possui direito adquirido, nos termos do artigo 6.º da 
lei de Introdução ao Código Civil e artigo 5.º, XXXVI, da CF/88, 
haja vista ter firmado com a SEFAZ-GO o TARE N.º 020/03-GSF. 
Disso tudo, alega assistir-lhe o direito de ver mantidas aquelas 
condições contratadas, ainda que tenha sobrevindo alteração 
efetivada pela lei n.º 16.258/08.  

Junta, dentre outros, os seguintes documentos: cópia do TARE 
firmado; do contrato PRODUZIR; Sentença judicial em mandado de segurança; Apelação 
cível em mandado de segurança. 

Julgadora singular determina, mediante DESPACHO (fls.229), a 
entrega da mídia em CD ao sujeito passivo. 

Sujeito passivo volta aos autos com nova impugnação com conteúdo 
semelhante à anterior. 

Sentenciando (fls. 270 e ss.), o juízo administrativo singular afasta as 
preliminares e declara a procedência do feito. 

Inconformado com a decisão proferida, o sujeito passivo retorna à 
presente fase Cameral, via recurso voluntário, solicitando a reforma da decisão 
monocrática, mediante os seguintes argumentos: 

 1) As disposições do art. 20 da Lei 13591/00 devem ser observadas 
quando da concessão do financiamento do PRODUZIR, passando a reger-se pelas 
disposições ali contratadas, ainda que a redação do art. 20 tenha sido posteriormente 
alterada. 



 

2) A impugnante possui direito adquirido, nos termos do art. 6º da Lei 
de Introdução ao Código Civil e art. 5º, XXXVI da CF/88, haja vista ter firmado com a 
SEFAZ-GO o TARE Nº 020/03-GSF. Disso tudo, alega assistir-lhe o direito de ver 
mantidas aquelas condições contratadas, ainda que tenha sobrevindo alteração 
perpetrada pela Lei nº 16258/08. Cita doutrina que aborda o direito adquirido enquanto 
garantia fundamental e junta decisão monocrática em mandado de segurança, proferida 
pela 3a Vara da Fazenda Pública Estadual, que confere, em seu entender, desfecho 
divergente do entendimento do Julgador de primeira instância. 

Pede a improcedência do lançamento. 

Por fim, peticiona (fls.292), requerendo (fls.293/302) “a juntada da 
cópia da sentença proferida pelo juiz da 1.ª Vara dos Feitos da Fazenda da Comarca de 
Goiânia-Goiás, que julgou procedente pedido de ação interposta pela ora recorrente para 
anular o auto de infração n.º 3 0242944 649 25, que trata da mesmíssima matéria 
discutida.” 

 

Relatados, passo ao voto. 

 
 

V O T O 
 

Cuida-se de omissão de pagamento do ICMS em razão da apuração 
irregular do imposto, haja vista ter incluído indevidamente na parcela financiada do 
PRODUZIR as seguintes operações que, no entendimento da autoridade fiscal, não 
estariam nela inclusas, quais sejam, as operações com mercadorias em remessas 
estaduais e interestaduais a título de bonificação, doação e brinde (CFOP 5910 e 6910), 
descumprindo, assim, o que dispõe o artigo 20, I, “a”, da lei n.º 13.591/00. 

 
A apreciação da matéria passa, necessariamente, pelo artigo 20 da 

lei n.º 13.591/00, que instituiu o Programa de Desenvolvimento Industrial de Goiás – 
FUNPRODUZIR. Considerando que a alteração legislativa se deu a partir de junho de 
2008, e que os fatos geradores da presente obrigação tributária são de maio de 2013, 
período considerado como referência para a presente autuação, sua redação vigente era a 
seguinte:  

 
 
“Art. 20. A concessão de financiamento com base no faturamento e 
arrecadação tributária propiciada pela empresa beneficiária, conforme 
estabelecido no regulamento, será operacionalizada obedecendo-se 
aos seguintes critérios: 
I - o valor da parcela mensal do financiamento, calculada sobre o 
montante do imposto que a empresa beneficiária tiver de recolher ao 
Tesouro Estadual, será de até: 
a) 73% (setenta e três por cento), na hipótese de imposto relativo a 
operações industriais próprias, excetuado o imposto decorrente de 
saída de mercadoria a título de bonificação, doação, brinde ou 
operação semelhante;” (grifamos) 

O referido dispositivo, cuja redação original remonta ao ano 2000, 
não continha, de início, a exceção disposta em sua parte final. Alteração ocorrida em 2006 
passou a prevê-la, vigorando até meados de 2007 até ser novamente restaurada a 



 

redação original. Finalmente, em junho de 2008, a ressalva fora novamente incluída no 
dispositivo, cuja redação permanece em vigor até a presente data.  

Reconheça-se que no interstício de 3 (três) anos, ou seja, entre 2006 
e 2008, o dispositivo legal padeceu de certa instabilidade, que não se coaduna com o 
princípio da segurança jurídica. Entretanto, a partir de 2008 - já há 6 (seis) anos, portanto - 
as alterações sucessivas cessaram. 

É de se ressaltar que o fato gerador do presente crédito tributário se 
refere ao mês de maio de 2013, período bem posterior àquelas alterações consecutivas, 
não havendo lógica em se afirmar, no contexto atual, que haveria insegurança jurídica no 
tratamento legislativo da matéria. 

Desse modo, por interpretação estritamente conforme a lei, as saídas 
em decorrência de bonificação, doação e brinde não estão contempladas pelo programa 
PRODUZIR desde junho de 2008. A apreciação do caso concreto evidencia que o mesmo 
se subsume exatamente aos dispositivos da lei n.º 13.591/2000, acima relacionados, não 
cabendo interpretação em desconformidade com o disposto na lei referida. 

Por outro lado, a recorrente alega direito adquirido ao benefício em 
virtude de haver promovido a celebração de Termo de Acordo com a Secretaria da 
Fazenda, por meio do TARE n.º 020/2003-GSF. Entretanto, considerando que o Termo de 
Acordo retira seu fundamento de validade da própria lei, uma vez alterada a norma 
hierarquicamente superior, suas cláusulas somente vigorarão naquilo que não for 
incompatível com esta. 

 

Com efeito, é o que decorre da leitura do referido termo, cujas 
cláusulas primeira e quarta dispõem: 

 

 
“Cláusula primeira. Nos termos do art. 23, inciso V, do Decreto nº 
5.265, de 31 de dezembro de 2000, que institui o Regulamento do 
Programa de Desenvolvimento Industrial de Goiás - PRODUZIR, a 
ACORDANTE deverá observar as cláusulas deste regime especial e as 
disposições da Lei nº 13.591, de 18 de janeiro de 2000 e suas 
alterações posteriores, no recolhimento do ICMS por ela devido até o 
valor de R$285.806.908,62 ( duzentos e oitenta e cinco milhões, 
oitocentos e seis mil, novecentos e oito reais e sessenta e dois 
centavos), conforme Instrumento Particular de Contrato de 
Empréstimo firmado com a AGÊNCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S/A, 
em 27 de dezembro de 2002, protocolado e registrado em Títulos e 
Documentos, sob microfilme nº 585497, no 2º Tabelionato de  
Protestos e Registro de Pessoas Jurídicas, Títulos e Documentos de 
Goiânia, aos 14 de janeiro de 2003. 

                                         (...) 

Cláusula quarta. O Regime Especial de que trata o presente 
Termo de Acordo é concedido pelo prazo máximo de 15 (quinze) 
anos, limitado a 31 de dezembro de 2.020, conforme Resolução 
nº 164/02-CE/PRODUZIR, podendo a SECRETARIA, mediante 
simples comunicação à ACORDANTE, suspendê-lo, alterá-lo ou 
revogá-lo no interesse da administração fazendária, ou se o 
mesmo se tornar incompatível com a legislação pertinente.” 



 

 

Portanto, não se pode invocar direito adquirido a determinado 
benefício, em virtude de celebração de termo de acordo cujo único objetivo nada mais era 
do que regulamentar e tornar operacional benefício que necessariamente deve ser 
conferido por lei. Raciocínio diverso implicaria ofensa ao artigo 97 do CTN: 

 

“ Art. 97. Somente a lei pode estabelecer: 

                                  (...) 

VI - as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos 
tributários, ou de dispensa ou redução de penalidades.” 

 

O procedimento fiscal seguiu, portanto, os ditames impostos pela 
norma. Na auditoria foram excluídos das saídas incentivadas os CFOP 5910 e 6910, de 
forma integral, haja vista que a lei n.º 13.591/00 vedou o seu incentivo. Na medida em que 
o sujeito passivo incluiu tais CFOP no rol de saídas incentivadas, de produção do 
estabelecimento, o Fisco lavrou o competente auto de infração. 

 

As diferenças apuradas foram consideradas registradas e não 
apuradas na forma regulamentar, uma vez que não houve diferenças na apuração da 
Auditoria Básica do ICMS passíveis de compensação. 

 
 
Sobre a matéria, importante lembrar que a Administração já se 

pronunciou, por via de consulta tributária interposta pela própria recorrente, nos autos do 
processo de consulta n.º 28567870/2006, que ora transcrevemos: 

 
 

“II – DO MÉRITO: 

O Programa de Desenvolvimento Industrial de Goiás – PRODUZIR, 
instituído pela Lei nº 13.591, de 18 de janeiro de 2000, foi 
regulamentado pelo Decreto nº 5.265, de 31 de julho de 2000, que 
estabeleceu a obrigatoriedade da celebração de regime especial com 
a Secretaria da Fazenda para a implementação do benefício do 
PRODUZIR. 

Nos termos da legislação que regulamenta o programa Produzir, foi 
celebrado o Termo de Acordo de Regime Especial – TARE nº 020/03-
GSF, dispondo em sua Cláusula primeira que a ACORDANTE deverá 
observar as cláusulas do regime especial e as disposições da Lei nº 
13.591, de 18 de janeiro de 2000 e suas alterações posteriores. 

Visando a constante modificação da legislação tributária, na busca 
de estar sempre atendendo ao interesse público e com fundamento 
no princípio da eficiência, previsto no art. 37 da Constituição Federal, 
a Administração Fazendária fez constar na cláusula primeira do 
Termo de Acordo de Regime Especial n. 020/03-GSF que o 
beneficiário do programa deve observar além das condições 
estabelecidas pela legislação tributária vigente à época da 
celebração do Termo de Acordo, as disposições que vierem a ser 
estabelecidas por legislação superveniente. 

Sendo assim, não há que se falar em direito adquirido, visto que o 
contrato em questão previa expressamente a possibilidade de 



 

adequação do Termo de Acordo às condições estabelecidas em 
legislação tributária superveniente. 

Ante o exposto e com fundamento na legislação que regulamenta o 
programa PRODUZIR e na Cláusula Primeira do Termo de Acordo de 
Regime Especial – TARE 020/03-GSF, firmado entre a consulente e a 
Secretaria da Fazenda, podemos afirmar que a alteração promovida 
no artigo 20, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 13.591/2000, efetivada pela 
Lei nº 15.598/2006, se aplica ao financiamento por ela contratada,  a 
partir do dia 01/02/2006, data de início de vigência da Lei nº 
15.598/2006. 

III – CONCLUSÃO: 

Face ao exposto, sugerimos ao Superintendente de Administração 
Tributária solucionar a presente consulta, afirmando à consulente que 
deverá observar a alteração da Lei nº 13.591/2000 promovida pela Lei 
nº 15.598/2006. 

É o parecer, sob reserva.” 

 
 
 
Na verdade, o teor do Parecer nada mais faz do que reproduzir a 

exegese conferida pela lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – Decreto lei n.º  
4.657/42, dando-lhe vigência, no sentido que: 

 

“Art. 2o  Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até 
que outra a modifique ou revogue. (Vide Lei nº 3.991, de 1961) (Vide 
Lei nº 5.144, de 1966) 

§ 1o  A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o 
declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule 
inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.” 

 

Por fim, cabe ressaltar que a cópia da sentença proferida pelo juiz da 
1.ª Vara dos Feitos da Fazenda da Comarca de Goiânia-Goiás, que julgou procedente 
pedido de ação interposta pela recorrente para anular o auto de infração n.º 3 0242944 
649 25, embora tratasse da mesma matéria, não decidiu da mesma forma, pois anulou o 
lançamento com a declaração de não-incidência tributária nas saídas a título de 
bonificação, doação ou brinde, enquanto que a pretensão do contribuinte em referido PAT 
era o reconhecimento do direito à fruição do incentivo (financiamento) de 73% relativo a 
todas as saídas das mercadorias resultantes de operações industriais próprias, incluindo-
se o imposto decorrente de saídas de mercadorias a título de bonificação, doação, brinde 
ou operação semelhante. 

 

Conforme a legislação de regência (artigo 20, I, “a”, da lei n.º 
13.591/00), dessume-se que tanto as operações normais de saídas quanto estas a título 
de bonificação, doação e brinde são tributadas. Ocorre que as operações normais de 
saídas (vendas), por força do TARE firmado, terão 73% do ICMS apurado financiado, ou 
seja, SÃO INCENTIVADAS neste percentual, ao passo que as operações de saídas a 
título de bonificação, doação e brinde não podem fruir, de nenhum percentual de incentivo 
do FOMENTAR/PRODUZIR. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1950-1969/L3991.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1950-1969/L5144.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1950-1969/L5144.htm


 

 

Considerando que a acusação do fisco é no sentido de que a parte 
relativa às operações com CFOP 5910 e 6910 (bonificação, doação e brinde) não podem 
fruir dos benefícios do FOMENTAR/PRODUZIR, percebe-se o equívoco do sujeito passivo 
ao pleitear em juízo, e obter, a declaração de não-incidência de ICMS sobre tais 
operações de saídas em bonificação, doação e brinde. 

Consequência lógica da declaração judicial de não-incidência 
tributária nas saídas a título de doação, bonificação e brinde é a impossibilidade de fruição 
de incentivo (financiamento) sobre tais operações, pois não se financia (incentiva) 
operações não tributadas.  

Ademais, não havendo incidência tributária normal, ao fazer incidir, 
ao sujeito passivo substituto tributário, a tributação pelas operações subsequentes, não 
haveria valores de ICMS-normal para abater as obrigações a título de ICMS- Substituição 
Tributária. 

O sujeito passivo não buscava em sede de jurisdição administrativa a 
declaração da não-incidência de ICMS sobre as saídas em doação, bonificação e brinde, 
mas, ao contrário, mesmo porque submetera tais operações à tributação normal, pretendia 
o reconhecimento do direito de incentivar (financiar) tais operações, porquanto incluíra tais 
parcelas no INCENTIVO (FINANCIAMENTO) do programa PRODUZIR. 

Há que se ressaltar que o Conselho Administrativo Tributário não 
pode se imiscuir em questões que impliquem em negativa de vigência de lei, Decreto ou 
Ato Normativo, tampouco declarar, abstrata ou incidentemente, inconstitucionalidade de 
norma. Tal mister é privativo do Poder Judiciário. 

 

O princípio da presunção da constitucionalidade das Leis impõe que as 

mesmas sejam observadas desde sua publicação até sua retirada do mundo jurídico, por eventual 

inconstitucionalidade ou ilegalidade declarada pelo Judiciário. Dessa feita, repita-se, esta Casa não 

possui competência legal para negar vigência a Ato normativo regularmente expedido pela 

Autoridade Governamental. Ao adotar tal procedimento, o Conselho Administrativo Tributário 

arvora-se-ia a exercer função que não lhe compete, pois o que se lhe atribui é verificar se a atuação 

fiscal está conforme a lei, lato sensu. 

 

Ora, no ato pelo qual o Chefe do Executivo publica determinado ato, 
está contido um presumido reconhecimento de constitucionalidade e uma ordem 
inarredável de cumprimento dirigida à Administração. 

Sem embargo da competência reservada ao Judiciário, apenas 
o Chefe do Poder Executivo poderia determinar aos órgãos subordinados que deixem de 
aplicar leis que considerar inconstitucionais ou, de mão própria, revogar ato seu que 
anteriormente haja publicado. Alexandre de Moraes30, transcrevendo as lições do Prof. 
Elival da Silva Ramos, aduz que: 

 

“por se tratar de medida extremamente grave e com ampla 
repercussão nas relações entre os Poderes, cabe restringi-la apenas 

                                            
 



 

ao Chefe do Poder Executivo, negando-se a possibilidade de qualquer 
funcionário administrativo subalterno descumprir a lei sob a alegação 
de inconstitucionalidade ...” 

 

Medida que resta ao sujeito passivo, enquanto vigente o art. 20, I “a” 
da Lei nº 13591/00, é a via Judiciária, visto a exegese do §6º do art. 4º da Lei Estadual 
16469/09, que rege o Processo Administrativo Tributário e corrobora o entendimento 
alhures exposto: 

 

“art. 6º............................................................................................................. 

§ 4º Não pode haver decisões que impliquem apreciação ou declaração de 

inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato normativo expedido pela 

Administração Tributária.” 

 

Portanto, não dar vigência a determinado dispositivo de lei em vigor 
equivale à declaração incidental de inconstitucionalidade de lei, prerrogativa exclusiva do 
Poder Judiciário. 

Que também não se olvide a seguinte regra: a interpretação de 
dispositivos que confiram benefícios fiscais não admite outra análise que não a literal (art. 
111 do CTN). 

 

Diante do exposto, conheço do recurso, mas lhe nego provimento, 
para confirmar o inteiro teor da sentença singular. 

 
 

Sala das sessões, em 24 de junho de 2016. 
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Matéria: Auditoria do ICMS - Fomentar/Produzir (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00909/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Omissão de pagamento de 
ICMS decorrente da inclusão em parcelas mensais financiadas 
pelo Programa PRODUZIR do imposto pelas saídas de 
mercadorias a título de bonificação, doação ou brinde. 
Procedência. Decisão por maioria. 
 
 
 
I. Considera-se omissão do pagamento do ICMS a inclusão em 
parcela financiada pelo programa PRODUZIR das saídas 
decorrentes de bonificação, doação, brinde ou semelhante, 
porquanto não estejam contempladas pelo programa PRODUZIR 
desde junho de 2008, nos termos da alteração introduzida pela 
lei n.º 16.285/08 no artigo 20, I, "a", da lei n.º 13591/2000. 
 
 
 
II. Não se pode invocar direito adquirido a determinado 
benefício, em virtude de celebração de termo de acordo cujo 
único objetivo nada mais era do que regulamentar e tornar 
operacional benefício que necessariamente deve ser conferido 
por lei. Raciocínio diverso implicaria ofensa ao artigo 97 do CTN. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 30 de maio de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, 
Washington Luis Freire de Oliveira e Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes. Vencidos 
os Conselheiros José Pereira D'abadia e José Luiz Rosa que votaram pela improcedência 
da inicial. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Nos presentes autos, o sujeito passivo é acusado de haver omitido o 
pagamento do ICMS em razão da apuração irregular do imposto, haja vista ter incluído 
indevidamente na parcela financiada do PRODUZIR as seguintes operações que, ao 
entendimento Fiscal, não estariam nela inclusas, quais sejam, as operações com 
mercadorias em remessas estaduais e interestaduais a título de bonificação, doação e 
brinde (CFOP 5910 e 6910), descumprindo, assim, o que dispõe o artigo 20, I, “a”, da lei 
n.º 13.591/00. 

 

No campo “ocorrência” do Auto de Infração, observa a Autoridade 
Fiscal que: 

 



 

“O lançamento foi efetuado diretamente pela Auditoria do ICMS/ 
FOMENTAR/ PRODUZIR, pois trata-se de imposto registrado e 
não apurado na forma regulamentar, e a Auditoria Básica do 
ICMS do período de 01 de setembro de 2013 a 31 de outubro de 
2013 não apresentou diferenças, não existindo saldos a 
compensar”. 

 

O valor de ICMS auferido em levantamento é de R$ 313.936,37 
(trezentos e treze mil novecentos e trinta e seis reais e trinta e sete centavos). A infração 
fora capitulada no artigo 64 do CTE, combinado com o artigo 67, I, do RCTE, e artigo 20, I, 
“a”, da lei n.º 13.591/00 (alterado pela lei n.º 16.285/08. Proposta a penalidade descrita na 
alínea “c” do inciso III do artigo 71 do CTE. 

O período considerado como de ocorrência do fato gerador vai de 
01/09/2013 a 31/10/2013. Auto lavrado em 29/11/2013. 

Juntados Auditoria do ICMS 
FOMENTAR/PRODUZIR/MICROPRODUZIR (fls. 4/12) e mídia em CD dos levantamentos 
fiscais (fls.13). 

Intimado do lançamento, o sujeito passivo aduz que: 

1) o lançamento é nulo, porquanto lavrado na vigência de liminar 
impeditiva; 

2) é também insegura a determinação da infração, tendo em vista a 
instrução do lançamento com simples planilhas unilaterais e 
destituídas de qualquer indício de ocorrência da infração. Pede a 
anulação do lançamento por absoluta ausência de prova; 

3) as disposições do artigo 20 da lei n.º 13.591/00 devem ser 
observadas quando da concessão do financiamento do 
PRODUZIR, passando a reger-se pelas disposições ali 
contratadas, ainda que a redação do referido artigo 20 tenha sido 
posteriormente alterada; 

4) a impugnante possui direito adquirido, nos termos do artigo 6.º da 
lei de Introdução ao Código Civil e artigo 5.º, XXXVI, da CF/88, 
haja vista ter firmado com a SEFAZ-GO o TARE N.º 020/03-GSF. 
Disso tudo, alega assistir-lhe o direito de ver mantidas aquelas 
condições contratadas, ainda que tenha sobrevindo alteração 
efetivada pela lei n.º 16.258/08.  

Junta, dentre outros, os seguintes documentos: cópia do TARE 
firmado; do contrato PRODUZIR; Sentença judicial em mandado de segurança; Apelação 
cível em mandado de segurança. 

Julgadora singular determina, mediante DESPACHO (fls.200), a 
entrega da mídia em CD ao sujeito passivo. 

Sujeito passivo volta aos autos com nova impugnação com conteúdo 
semelhante à anterior. 

Sentenciando (fls. 227 e ss.), o juízo administrativo singular afasta as 
preliminares e declara a procedência do feito. 

Inconformado com a decisão proferida, o sujeito passivo retorna à 
presente fase Cameral, via recurso voluntário, solicitando a reforma da decisão 
monocrática, mediante os seguintes argumentos: 



 

 1) As disposições do art. 20 da Lei 13591/00 devem ser observadas 
quando da concessão do financiamento do PRODUZIR, passando a reger-se pelas 
disposições ali contratadas, ainda que a redação do art. 20 tenha sido posteriormente 
alterada. 

2) A impugnante possui direito adquirido, nos termos do art. 6º da Lei 
de Introdução ao Código Civil e art. 5º, XXXVI da CF/88, haja vista ter firmado com a 
SEFAZ-GO o TARE Nº 020/03-GSF. Disso tudo, alega assistir-lhe o direito de ver 
mantidas aquelas condições contratadas, ainda que tenha sobrevindo alteração 
perpetrada pela Lei nº 16258/08. Cita doutrina que aborda o direito adquirido enquanto 
garantia fundamental e junta decisão monocrática em mandado de segurança, proferida 
pela 3a Vara da Fazenda Pública Estadual, que confere, em seu entender, desfecho 
divergente do entendimento do Julgador de primeira instância. 

Pede a improcedência do lançamento. 

 

Por fim, junta (fls.258/267), “da cópia da sentença proferida pelo juiz 
da 1.ª Vara dos Feitos da Fazenda da Comarca de Goiânia-Goiás, que julgou procedente 
pedido de ação interposta pela ora recorrente para anular o auto de infração n.º 3 0242944 
649 25, que trata da mesmíssima matéria discutida.” 

 

Relatados, passo ao voto. 

 
 

V O T O 
 

Cuida-se de omissão de pagamento do ICMS em razão da apuração 
irregular do imposto, haja vista ter incluído indevidamente na parcela financiada do 
PRODUZIR as seguintes operações que, no entendimento da autoridade fiscal, não 
estariam nela inclusas, quais sejam, as operações com mercadorias em remessas 
estaduais e interestaduais a título de bonificação, doação e brinde (CFOP 5910 e 6910), 
descumprindo, assim, o que dispõe o art. 2º, I, “a”, da lei n.º 13591/00. 

 
A apreciação da matéria passa, necessariamente, pelo artigo 20 da 

lei n.º 13.591/00, que instituiu o Programa de Desenvolvimento Industrial de Goiás – 
FUNPRODUZIR. Considerando que a alteração legislativa se deu a partir de junho de 
2008, e que os fatos geradores da presente obrigação tributária são de maio de 2013, 
período considerado como referência para a presente autuação, sua redação vigente era a 
seguinte:  

 
 
“Art. 20. A concessão de financiamento com base no faturamento e 
arrecadação tributária propiciada pela empresa beneficiária, conforme 
estabelecido no regulamento, será operacionalizada obedecendo-se 
aos seguintes critérios: 
I - o valor da parcela mensal do financiamento, calculada sobre o 
montante do imposto que a empresa beneficiária tiver de recolher ao 
Tesouro Estadual, será de até: 
a) 73% (setenta e três por cento), na hipótese de imposto relativo a 
operações industriais próprias, excetuado o imposto decorrente de 
saída de mercadoria a título de bonificação, doação, brinde ou 
operação semelhante;” (grifamos) 



 

 

O referido dispositivo, cuja redação original remonta ao ano 2000, 
não continha, de início, a exceção disposta em sua parte final. Alteração ocorrida em 2006 
passou a prevê-la, vigorando até meados de 2007 até ser novamente restaurada a 
redação original. Finalmente, em junho de 2008, a ressalva fora novamente incluída no 
dispositivo, cuja redação permanece em vigor até a presente data.  

Reconheça-se que no interstício de 3 (três) anos, ou seja, entre 2006 
e 2008, o dispositivo legal padeceu de certa instabilidade, que não se coaduna com o 
princípio da segurança jurídica. Entretanto, a partir de 2008 - já há 6 (seis) anos, portanto - 
as alterações sucessivas cessaram. 

É de se ressaltar que o fato gerador do presente crédito tributário se 
refere aos meses de setembro e outubro de 2013, período bem posterior àquelas 
alterações consecutivas, não havendo lógica em se afirmar, no contexto atual, que haveria 
insegurança jurídica no tratamento legislativo da matéria. 

Desse modo, por interpretação estritamente conforme a lei, as saídas 
em decorrência de bonificação, doação e brinde não estão contempladas pelo programa 
PRODUZIR desde junho de 2008. A apreciação do caso concreto evidencia que o mesmo 
se subsume exatamente aos dispositivos da lei n.º 13.591/2000, acima relacionados, não 
cabendo interpretação em desconformidade com o disposto na lei referida. 

Por outro lado, a recorrente alega direito adquirido ao benefício em 
virtude de haver promovido a celebração de Termo de Acordo com a Secretaria da 
Fazenda, por meio do TARE n.º 020/2003-GSF. Entretanto, considerando que o Termo de 
Acordo retira seu fundamento de validade da própria lei, uma vez alterada a norma 
hierarquicamente superior, suas cláusulas somente vigorarão naquilo que não for 
incompatível com esta. 

 

Com efeito, é o que decorre da leitura do referido termo, cujas 
cláusulas primeira e quarta dispõem: 

 

 
“Cláusula primeira. Nos termos do art. 23, inciso V, do Decreto nº 
5.265, de 31 de dezembro de 2000, que institui o Regulamento do 
Programa de Desenvolvimento Industrial de Goiás - PRODUZIR, a 
ACORDANTE deverá observar as cláusulas deste regime especial e as 
disposições da Lei nº 13.591, de 18 de janeiro de 2000 e suas 
alterações posteriores, no recolhimento do ICMS por ela devido até o 
valor de R$285.806.908,62 ( duzentos e oitenta e cinco milhões, 
oitocentos e seis mil, novecentos e oito reais e sessenta e dois 
centavos), conforme Instrumento Particular de Contrato de 
Empréstimo firmado com a AGÊNCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S/A, 
em 27 de dezembro de 2002, protocolado e registrado em Títulos e 
Documentos, sob microfilme nº 585497, no 2º Tabelionato de  
Protestos e Registro de Pessoas Jurídicas, Títulos e Documentos de 
Goiânia, aos 14 de janeiro de 2003. 

                                         (...) 



 

Cláusula quarta. O Regime Especial de que trata o presente 
Termo de Acordo é concedido pelo prazo máximo de 15 (quinze) 
anos, limitado a 31 de dezembro de 2.020, conforme Resolução 
nº 164/02-CE/PRODUZIR, podendo a SECRETARIA, mediante 
simples comunicação à ACORDANTE, suspendê-lo, alterá-lo ou 
revogá-lo no interesse da administração fazendária, ou se o 
mesmo se tornar incompatível com a legislação pertinente.” 

 

Portanto, não se pode invocar direito adquirido a determinado 
benefício, em virtude de celebração de termo de acordo cujo único objetivo nada mais era 
do que regulamentar e tornar operacional benefício que necessariamente deve ser 
conferido por lei. Raciocínio diverso implicaria ofensa ao artigo 97 do CTN: 

 

“ Art. 97. Somente a lei pode estabelecer: 

                                  (...) 

VI - as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos 
tributários, ou de dispensa ou redução de penalidades.” 

 

O procedimento fiscal seguiu, portanto, os ditames impostos pela 
norma. Na auditoria foram excluídos das saídas incentivadas os CFOP 5910 e 6910, de 
forma integral, haja vista que a lei n.º 13.591/00 vedou o seu incentivo. Na medida em que 
o sujeito passivo incluiu tais CFOP no rol de saídas incentivadas, de produção do 
estabelecimento, o Fisco lavrou o competente auto de infração. 

 

As diferenças apuradas foram consideradas registradas e não 
apuradas na forma regulamentar, uma vez que não houve diferenças na apuração da 
Auditoria Básica do ICMS passíveis de compensação. 

 
 
Sobre a matéria, importante lembrar que a Administração já se 

pronunciou, por via de consulta tributária interposta pela própria recorrente, nos autos do 
processo de consulta n.º 28567870/2006, que ora transcrevemos: 

 
 

“II – DO MÉRITO: 

O Programa de Desenvolvimento Industrial de Goiás – PRODUZIR, 
instituído pela Lei nº 13.591, de 18 de janeiro de 2000, foi 
regulamentado pelo Decreto nº 5.265, de 31 de julho de 2000, que 
estabeleceu a obrigatoriedade da celebração de regime especial com 
a Secretaria da Fazenda para a implementação do benefício do 
PRODUZIR. 

Nos termos da legislação que regulamenta o programa Produzir, foi 
celebrado o Termo de Acordo de Regime Especial – TARE nº 020/03-
GSF, dispondo em sua Cláusula primeira que a ACORDANTE deverá 
observar as cláusulas do regime especial e as disposições da Lei nº 
13.591, de 18 de janeiro de 2000 e suas alterações posteriores. 

Visando a constante modificação da legislação tributária, na busca 
de estar sempre atendendo ao interesse público e com fundamento 
no princípio da eficiência, previsto no art. 37 da Constituição Federal, 



 

a Administração Fazendária fez constar na cláusula primeira do 
Termo de Acordo de Regime Especial n. 020/03-GSF que o 
beneficiário do programa deve observar além das condições 
estabelecidas pela legislação tributária vigente à época da 
celebração do Termo de Acordo, as disposições que vierem a ser 
estabelecidas por legislação superveniente. 

Sendo assim, não há que se falar em direito adquirido, visto que o 
contrato em questão previa expressamente a possibilidade de 
adequação do Termo de Acordo às condições estabelecidas em 
legislação tributária superveniente. 

Ante o exposto e com fundamento na legislação que regulamenta o 
programa PRODUZIR e na Cláusula Primeira do Termo de Acordo de 
Regime Especial – TARE 020/03-GSF, firmado entre a consulente e a 
Secretaria da Fazenda, podemos afirmar que a alteração promovida 
no artigo 20, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 13.591/2000, efetivada pela 
Lei nº 15.598/2006, se aplica ao financiamento por ela contratada,  a 
partir do dia 01/02/2006, data de início de vigência da Lei nº 
15.598/2006. 

III – CONCLUSÃO: 

Face ao exposto, sugerimos ao Superintendente de Administração 
Tributária solucionar a presente consulta, afirmando à consulente que 
deverá observar a alteração da Lei nº 13.591/2000 promovida pela Lei 
nº 15.598/2006. 

É o parecer, sob reserva.” 

 
 
 
Na verdade, o teor do Parecer nada mais faz do que reproduzir a 

exegese conferida pela lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – Decreto lei n.º  
4.657/42, dando-lhe vigência, no sentido que: 

 

“Art. 2o  Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até 
que outra a modifique ou revogue. (Vide Lei nº 3.991, de 1961) (Vide 
Lei nº 5.144, de 1966) 

§ 1o  A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o 
declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule 
inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.” 

 

Por fim, cabe ressaltar que a cópia da sentença proferida pelo juiz da 
1.ª Vara dos Feitos da Fazenda da Comarca de Goiânia-Goiás, que julgou procedente 
pedido de ação interposta pela recorrente para anular o auto de infração n.º 3 0242944 
649 25, embora tratasse da mesma matéria, não decidiu da mesma forma, pois anulou o 
lançamento com a declaração de não-incidência tributária nas saídas a título de 
bonificação, doação ou brinde, enquanto que a pretensão do contribuinte em referido PAT 
era o reconhecimento do direito à fruição do incentivo (financiamento) de 73% relativo a 
todas as saídas das mercadorias resultantes de operações industriais próprias, incluindo-
se o imposto decorrente de saídas de mercadorias a título de bonificação, doação, brinde 
ou operação semelhante. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1950-1969/L3991.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1950-1969/L5144.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1950-1969/L5144.htm


 

Conforme a legislação de regência (artigo 20, I, “a”, da lei n.º 
13.591/00), dessume-se que tanto as operações normais de saídas quanto estas a título 
de bonificação, doação e brinde são tributadas. Ocorre que as operações normais de 
saídas (vendas), por força do TARE firmado, terão 73% do ICMS apurado financiado, ou 
seja, SÃO INCENTIVADAS neste percentual, ao passo que as operações de saídas a 
título de bonificação, doação e brinde não podem fruir, de nenhum percentual de incentivo 
do FOMENTAR/PRODUZIR. 

Considerando que a acusação do fisco é no sentido de que a parte 
relativa às operações com CFOP 5910 e 6910 (bonificação, doação e brinde) não podem 
fruir dos benefícios do FOMENTAR/PRODUZIR, percebe-se o equívoco do sujeito passivo 
ao pleitear em juízo, e obter, a declaração de não-incidência de ICMS sobre tais 
operações de saídas em bonificação, doação e brinde. 

Consequência lógica da declaração judicial de não-incidência 
tributária nas saídas a título de doação, bonificação e brinde é a impossibilidade de fruição 
de incentivo (financiamento) sobre tais operações, pois não se financia (incentiva) 
operações não tributadas.  

Ademais, não havendo incidência tributária normal, ao fazer incidir, 
ao sujeito passivo substituto tributário, a tributação pelas operações subsequentes, não 
haveria valores de ICMS-normal para abater as obrigações a título de ICMS- Substituição 
Tributária. 

O sujeito passivo não buscava em sede de jurisdição administrativa a 
declaração da não-incidência de ICMS sobre as saídas em doação, bonificação e brinde, 
mas, ao contrário, mesmo porque submetera tais operações à tributação normal, pretendia 
o reconhecimento do direito de incentivar (financiar) tais operações, porquanto incluíra tais 
parcelas no INCENTIVO (FINANCIAMENTO) do programa PRODUZIR. 

Há que se ressaltar que o Conselho Administrativo Tributário não 
pode se imiscuir em questões que impliquem em negativa de vigência de lei, Decreto ou 
Ato Normativo, tampouco declarar, abstrata ou incidentemente, inconstitucionalidade de 
norma. Tal mister é privativo do Poder Judiciário. 

 

O princípio da presunção da constitucionalidade das Leis impõe que as 

mesmas sejam observadas desde sua publicação até sua retirada do mundo jurídico, por eventual 

inconstitucionalidade ou ilegalidade declarada pelo Judiciário. Dessa feita, repita-se, esta Casa não 

possui competência legal para negar vigência a Ato normativo regularmente expedido pela 

Autoridade Governamental. Ao adotar tal procedimento, o Conselho Administrativo Tributário 

arvora-se-ia a exercer função que não lhe compete, pois o que se lhe atribui é verificar se a atuação 

fiscal está conforme a lei, lato sensu. 

 

Ora, no ato pelo qual o Chefe do Executivo publica determinado ato, 
está contido um presumido reconhecimento de constitucionalidade e uma ordem 
inarredável de cumprimento dirigida à Administração. 

Sem embargo da competência reservada ao Judiciário, apenas o 
Chefe do Poder Executivo poderia determinar aos órgãos subordinados que deixem de 
aplicar leis que considerar inconstitucionais ou, de mão própria, revogar ato seu que 



 

anteriormente haja publicado. Alexandre de Moraes31, transcrevendo as lições do Prof. 
Elival da Silva Ramos, aduz que: 

“por se tratar de medida extremamente grave e com ampla 
repercussão nas relações entre os Poderes, cabe restringi-la apenas 
ao Chefe do Poder Executivo, negando-se a possibilidade de qualquer 
funcionário administrativo subalterno descumprir a lei sob a alegação 
de inconstitucionalidade ...” 

Medida que resta ao sujeito passivo, enquanto vigente o art. 20, I “a” 
da Lei nº 13591/00, é a via Judiciária, visto a exegese do §6º do art. 4º da Lei Estadual 
16469/09, que rege o Processo Administrativo Tributário e corrobora o entendimento 
alhures exposto: 

“art. 6º............................................................................................................. 
§ 4º Não pode haver decisões que impliquem apreciação ou 
declaração de inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato normativo 
expedido pela Administração Tributária.” 

 
Portanto, não dar vigência a determinado dispositivo de lei em vigor 

equivale à declaração incidental de inconstitucionalidade de lei, prerrogativa exclusiva do 
Poder Judiciário. 

Que também não se olvide a seguinte regra: a interpretação de 
dispositivos que confiram benefícios fiscais não admite outra análise que não a literal (art. 
111 do CTN). 

 
Diante do exposto, conheço do recurso, mas lhe nego provimento, 

para confirmar o inteiro teor da sentença singular. 
 

 
 

Sala das sessões, em 24 de junho de 2016. 
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Matéria: Auditoria do ICMS - Fomentar/Produzir (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00926/16 
 
Relator: Conselheiro Edson Abrão da Silva 
 

 
EMENTA: ICMS. Omissão no recolhimento do ICMS. Apuração 
irregular do imposto devido. Improcedência. 
 
Com amparo na interpretação do art. 13, § 1º,  inciso II, alínea "a" 
da Lei Complementar n.º 87/96 e a comprovação de que o sujeito 
passivo não causou prejuízo tributário à Conta do Tesouro,  
enseja o conhecimento do recurso, a reforma da decisão 
proferida pela Primeira Instância e a declaração da 
improcedência do auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 14 de janeiro de 2016, decidiu,  por maioria de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente 
o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Edson Abrão da Silva, Carlos 
Andrade Silveira e Masayuki Missao. Vencidos os Conselheiros Márcio Nogueira Pedra e 
Victor Augusto de Faria Morato, que votaram pela procedência do auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação registrada no auto de infração descreve a ocorrência do 
fato gerador da obrigação tributária com a finalidade de exigir do sujeito passivo o 
recolhimento do imposto, conforme redação que escrevo: 

 
Omitiu o pagamento do ICMS no valor de R$ 281.789,59 (duzentos e 

oitenta e um mil, setecentos e oitenta e nove reais e cinquenta e nove centavos), referente 
ao período de 01 de junho de 2012 a 30 de junho de 2012, em razão da apuração irregular 
do imposto, pois ao lançar os valores das operações financiadas pelo PRODUZIR, incluiu 
entre operações que não se enquadram neste benefício, quais sejam, operações com 
mercadorias em remessa de bonificação, doação e brinde, tanto em operações estaduais 
quanto em operações interestaduais, CFOP's 5910 e 6910, portanto, incentivou operações 
fiscais não permitidas pela legislação (Art. 2º, Inciso I, alínea "a" da Lei nº 13.591/00 alt. 
pela Lei nº 16.285/08). Em consequência, deverá pagar o ICMS no valor acima 
mencionado, juntamente com os acréscimos legais, conforme demonstra a Auditoria do 
ICMS/FOMENTAR/PRODUZIR e os documentos em anexo.   

 
Obs.: O lançamento foi efetuado diretamente pela Auditoria do 

ICMS/FOMENTAR/PRODUZIR, pois trata-se de imposto registrado e não apurado na 
forma regulamentar, e a Auditoria Básica de ICMS do mês de junho de 2012 não 
apresentou diferenças, não existindo saldos a compensar. O detalhamento das operações 
incentivadas e não incentivadas encontram-se anexadas ao auto e gravadas em mídia
   

As autoridades lançadoras indicaram como infringida as disposições 
do art. 64 da Lei nº 11.651/91-CTE, c/c o art. 167, inciso I do Decreto nº 4.852/97 e art. 20 
da Lei nº 13.591/2000 alterada pela Lei nº 16.285/08. A proposição da penalidade atende 
à prescrição do artigo 71, inciso III, alínea "c" do CTE.  

  



 

Para a instrução processual foram anexados os documentos de fls. 
03 a 27 e fls. 31 a 33 aos autos.  

  
O autuado foi intimado em 06.09.2012, primeira fase processual, 

conforme documentos de fls. 28 a 30.   
  
O autuado impugna o trabalho fiscal à Primeira Instância, fls. 36 a 

51’, e argui a nulidade do auto de infração, sob o fundamento de que propôs Ação de 
Conhecimento pelo Rito Ordinário, cumulada com pedido de antecipação de tutela, em 
face do auto de infração n.º 3024294464925, o qual recebeu do juiz com o seguinte 
entendimento:  

 
b) bem como para determinar que o Estado de Goiás se abstenha de 
praticar quaisquer medida administrativa que impeça a empresa 
autora de usufruir dos benefícios do PRODUZIR, nos termos da 
legislação em que foi contratado, sem questionar qualquer novidade 
introduzida pela nova legislação", fl. 39, (texto transcrito sem negrito).   
 
Entendeu que a fiscalização, ao lavrar o auto de infração em 

discussão, fundamentado na nova Lei nº 15.598/2006, que restringiu a fruição do crédito 
do Produzir nas operações de saída de mercadorias de seu estabelecimento a título de 
bonificação, brinde ou semelhantes, praticou erro de Direito que acarreta a nulidade 
insanável deste ato administrativo.  

 
Citou o ensinamento transcrito à fl. 40, que resumo:  
 
“O Erro de Direito tem origem no erro do critério jurídico – 

fundamento – utilizado pelas autoridades fiscais para legitimar a autuação, uma vez que, 
como ato administrativo, este somente terá validade quando for praticada conforme a 
legislação aplicável.  A autuação lavrada na pendência de liminar, evidentemente, 
foram praticadas sem respeitar os efeitos da legislação aplicável face os efeitos da 
decisão judicial de somente suspender o crédito tributário”, transcrição sem 
sublinhado.    

 
Arguiu, ainda, a preliminar de nulidade da peça básica, por 

insegurança na determinação da infração com o entendimento de que o lançamento foi 
instruído com simples planilhas unilaterais e destituídas de qualquer indício de 
demonstração de prova da alegada infração.  

 
No mérito, afirma ser tradicional indústria de bebidas brasileira, e que 

assinou Protocolo de Intenções com o Estado de Goiás, onde ficou pactuado que a 
Secretaria de Industria e Comércio concederia à empresa o incentivo do programa 
PRODUZIR, cujo Programa Produzir autoriza o financiamento de 73% (setenta e três por 
cento) do ICMS decorrente da atividade industrial desenvolvida no Estado, podendo ser 
incluído no incentivo a diferencial de alíquotas ou na aquisição de importação do exterior 
de bem para integrar o ativo imobilizado.  

 
Que em decorrência do pacto celebrado o Termo de Acordo de 

Regime Especiais - TARE nº 020/03-SGF, ficou determinado que a acordante deve 
cumprir as demais obrigações tributárias, principal e acessórias, previstas na legislação 
em vigor.  

 



 

Alega que o art. 20, inciso I da Lei nº 13.591/00, transcrito na fl. 32, 
autoriza a impugnante a utilizar do benefício até 73% "do montante do imposto pago pela 
empresa beneficiária que for efetivamente recolhido ao Tesouro do Estado de Goiás".  

 
Contudo, a edição da Lei nº 15.598/06, exclui da parcela do 

Fomentar as saídas decorrentes de bonificação, doação, brinde ou operação semelhante; 
que, em vista da nova legislação, encaminhou consulta ao Superintendente da 
Administração Tributária da SEFAZ, por meio do Despacho nº 1423/2006 respondeu 
negativamente sobre a matéria consultada.  

 
Posteriormente impetrou Mandato de Segurança para garantir 

direitos acordados, o qual foi cassado pelo Tribunal de Justiça, por falta de interesse da 
impetrante, em virtude da edição da Lei nº 16.078/07, que restabelece os direitos da 
beneficiária.  

 
Contudo, informa que essa lei foi revogada pela Lei n° 16.285/08, 

que restabelece a vigência da Lei nº 15.598/06, quanto às restrições das saídas referentes 
a bonificação, doação, brinde ou operação semelhante.  

 
Acresce que da decisão do Tribunal de Justiça foi objeto de Recurso 

Especial para o Superior Tribunal de Justiça, cujo objetivo de anular o acórdão e 
determinar que o TJ adentre no mérito e que o procedimento adotado pela impugnante 
tem amparo na redação do art. 20, inciso I, alínea "a" da Lei nº 13.591/2000. Por isso, não 
comporta aplicar-lhe qualquer restrição que a impeça de considerar também na base de 
cálculo do financiamento o ICMS decorrente de operações de bonificação dos produtos 
por ela industrializados neste Estado. Alega que ao firmar o TARE 020/03-GSF com a 
Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás e o Instrumento Particular de Contrato de 
Empréstimo 043/2002-PRODUZIR, em estrita observância às disposições legais vigentes 
ao tempo da contratação, fez nascer um ato jurídico perfeito, segundo a lei vigente ao seu 
tempo, que sugere para a impugnante o direito de ver mantidas aquelas condições 
contratadas, ainda que tenha sobrevindo a alteração perpetrada pela Lei nº 16.258/2008. 

 
 Ao final, requer a nulidade da peça básica, por afronta à decisão 

judicial ou, caso seja ultrapassa a questão prejudicial, que seja declarada a improcedência 
do auto de infração.  

  
A instrução da peça impugnatória se fez com os documentos de fls. 

52 a 181.  
  
O julgador singular, fls. 183 a 191, decide pela procedência do auto 

de infração.  
  
O autuado, após as notificações legais, fl. 192, recorre da decisão 

proferida pela Primeira Instância, fls. 195 a 202, onde fundamenta que a fiscalização 
lavrou o auto de infração sob o abrigo do art. 20, inciso I, alínea "a" da Lei nº 13.591/2000, 
com nova redação dada pela Lei nº 16.285/2008, contudo, a alteração provida pela 
legislação citada não se aplica à recorrente porque seu ingresso no PRODUZIR se 
efetivou antes da data de vigência do referido texto legal.  

 
Informa também que, na oportunidade em que a recorrente contratou 

o financiamento com recursos do Fundo Produzir com a Agência de Fomento de Goiás 
S/A, o art. 20, inciso I, alínea "a" da Lei 13.591/2000 regia o acordo e concedia o benefício 



 

do recolhimento do imposto de forma diferenciada dos demais contribuintes. Que a 
concessão do financiamento é orientada pelas disposições fixadas no mencionado artigo. 

 
Argumentou que as disposições do artigo 20 da Lei 13.591/2000 

devem ser observadas quando da concessão do financiamento, o qual reger-se pelas 
disposições contratadas, ainda que as disposições do artigo 20 sejam alteradas ou 
modificadas, conforme vigência da Lei nº 16.258/2008, a qual não deve atingir a relação 
firmada anteriormente entre a recorrente e o Estado de Goiás. Relata ainda que, o acordo 
firmando com a SEFAZ, o TARE 020/03-GSF e com a Agência de Fomento do Estado de 
Goiás S/A, o Instrumento Particular de Contrato de Empréstimo 043/2002-PRODUZUR, 
em estrita observância às disposições legais vigentes ao tempo da contratação, fez nascer 
um ato jurídico perfeito, segunda a lei vigente ao seu tempo, o que gerou, para recorrente, 
o direito de ver mantidas aquelas condições contratadas, ainda que sobrevindo a alteração 
perpetrada pela Lei nº 16.258/2008. 

  
A recorrente, argumenta, também, que a lei vigente ao tempo da 

contratação fez com que ela adquirisse, até o termino do contrato, o direito de ver as 
parcelas de seu financiamento serem calculadas com base no ICMS por ela devido 
mensalmente, sem que se exclua dessa base de cálculo o montante referente ao ICMS 
devido pelas operações de bonificação. Menciona que essa condição é inquestionável, 
pois, a nova redação do artigo 20 da Lei nº 13.591/2000, dada pela Lei nº 16.258/2008, 
atingiu contratos anteriores a sua vigência, e, portanto, não deve ser aplicada ao 
recorrente. Entende que retroatividade que atinja ao contrato firmado pela recorrente, é, 
inquestionável, pois lhe acarreta um prejuízo correspondente a diminuição das parcelas 
mensais do financiamento contratado e ofende o seu direito adquirido. Descreve que, 
afastada a disposição trazida pela Lei 16.258/2008, restou desprovida de fundamento 
legal a acusação fiscal, merecendo ser julgada improcedente.  

 
Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, de forma a anular o 

crédito tributário constituído no auto de infração e ainda, que toda intimação desse feito 
seja realizada em nome da recorrente, por carta, em seu domicílio.  

 
Requer também que todas as intimações neste feito sejam realizadas 

também por carta em nome do seu representante legal. 
 
A Câmara Julgadora do Conselho Administrativo Tributário, em 

sessão realizada no dia 25/11/2013, acata a “proposição do Conselheiro Antônio Martins 
da Silva,  

 
CONSIDERANDO que em sessão realizada no dia 07/11/13, o 

Conselho Pleno encaminhou a Procuradoria Geral do Estado de Goiás os Processos nº 
4010901078300, 4011100672350 e 4011103978124, com solicitação de manifestação em 
relação ao resultado do julgamento do Recurso Especial nº 1.111.156 - SP 
(2009/0021773-4), examinado sob o rito dos recursos repetitivos previsto no art. 543-C do 
Código de Processo Civil onde a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu, 
por unanimidade de votos, que  o valor das mercadorias dadas a título de bonificação não 
integra a base de cálculo do ICMS; 

   
CONSIDERANDO que nessa situação a prudência recomenda que 

os presentes autos sejam julgados somente após o julgamento daqueles processos pelo 
Conselho Pleno, 

  



 

RESOLVE, por unanimidade de votos, retirar o presente processo de 
pauta e encaminhá-lo à SEGE - Secretaria Geral, para que o mesmo seja repautado para 
julgamento somente após o julgamento pelo Conselho Pleno dos Processos nº 
4010901078300, 4011100672350 e 4011103978124. 

 
 Participaram da decisão os Conselheiros Edson Abrão da Silva, 

Antônio Martins da Silva e Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes”, fls. 205 e 206. 
 
Os documentos de fls. 209 a 230 foram anexados ao processo, 

sendo os de fls. 198 e seguintes relativos ao Parecer nº 001579/2014-PTR, o qual foi 
adotado pelo Procurador Geral do Estado, fls. 210 a 218. 

 
O Sujeito Passivo retorna aos autos para fundamentar que os 

precedentes judiciais uniformizados de acordo com a jurisprudência firmada no Superior 
Tribunal de Justiça, julga os recursos especiais sob o regime de Recursos Repetitivos 
pacificou a celeuma ao decidir que referidas operações não se incluem na base de cálculo 
do ICMS.  

 
Informa que o Procurador Geral acolheu este parecer com algumas 

ressalvas no tocante a outros recursos junto ao Supremo Tribunal Federal, nada 
envolvendo a questão vertente em discussão. 

 
Afirma que este parecer se coaduna com a Súmula nº 19 da 

Procuradoria de Justiça do Estado de Goiás. 
 
Ao final, requer a juntada do referido parecer, fls. 222 a 249. 
 
Os documentos de fls. 253 a 258 forma juntados em atendimento ao 

último parágrafo da resolução cameral.  
 
É o relatório. 

 
V O T O 

 
O julgamento da causa da lavratura do auto de infração constitui 

matéria anteriormente apreciada e julgada por este egrégio Conselho Administrativo 
Tributário, com divergência tão somente nas datas de ocorrência do fato gerador da 
obrigação tributária, fato motivador desta autuação, em que o sujeito passivo recebeu 
diversos lançamentos tributários sobre esta ocorrência, o que me motiva a incluir neste 
voto o decidido pelo Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho no processo nº 
4011300559175, inclusive com a inclusão da ementa que foi aprovada no Acórdão 
cameral nº 01841/14, visto ser um só motivo de autuação abordado, com um acréscimo no 
voto e eliminação do segundo parágrafo, transcrevo o decidido, conforme segue: 

 
A exigência tributária, descrita no auto de infração, adveio da 

apuração do imposto devido, em que a sua apuração aconteceu de forma irregular, pois o 
sujeito passivo, ao escriturar os valores relativos às operações financiadas pelo Programa 
PRODUZIR, incluiu as operações realizadas no período com aquelas que não se 
enquadravam no benefício, ou seja, operações com mercadorias não industrializadas e 
com mercadorias em remessa de bonificação, doação e brinde, tanto em operações 
estaduais quanto em interestaduais. Essas operações, portanto, sob o amparo da lei 
vigente na data da ocorrência do fato descrito no auto de infração e de acordo com o 
Termo de Acordo de Regime Especial, tiveram o alcance do incentivo fiscal e que a 



 

fiscalização as considerou não permitidas para usufruir do benefício fiscal acordado com o 
Fundo Fomentar/Produzir. 

 
Igual a este lançamento tributário surgiram outros, dentre os quais 

enumero os de números 4.01.11023398.45 e 4011300559175, que foram julgados 
improcedentes pela Câmara Julgadora deste egrégio Conselho Administrativo Tributário, 
na sessão realizada em diferentes dias trouxeram as seguintes ementas: 

 
“ICMS. Programa Produzir. Apuração irregular do imposto. 
Omissão de recolhimento. Operações financiadas que não se 
enquadram nesse benefício. Remessa de bonificação, doação, 
brinde, tanto em operações estaduais quanto em operações 
interestaduais. Improcedente.  
  
As decisões de tribunais superiores devem ser acolhidas, o que 
leva o julgamento em apreciação à improcedência”; e 
 
“ICMS. Omissão no recolhimento do ICMS. Apuração irregular 
do imposto devido. Improcedência. 
 
Com amparo na interpretação do art. 13, § 1º inciso II, alínea "a" 
da Lei Complementar n.º 87/96 e a comprovação de que o sujeito 
passivo não causou prejuízo tributário à Conta do Tesouro, 
faculta o conhecimento do recurso, a reforma da decisão 
proferida pela Primeira Instância e a declaração da 
improcedência do auto de infração.” 
 
 

Cabe-me informar que por ser decisão contrária aos interesses da 
Fazenda Pública Estadual, a legislação processual faculta ao Representante Fazendário a 
oposição do recurso ao Conselho Pleno deste egrégio Conselho Administrativo Tributário, 
que será objeto de cumprimento de prazo legal. 

   
Da discussão, efetivada com os Conselheiros presentes na sessão 

cameral, definimos o julgamento desta autuação, por maioria de votos, com a declaração 
da improcedência do auto de infração, iguais, portanto, aos julgamentos dos processos 
identificados no parágrafo anterior. 

 
“Diante do meu convencimento de voto, é que decidi julgar 

improcedente o auto de infração e, para tanto, elaboro a minha tese com a redação 
seguinte: 

 
Todos sabemos, inclusive a Administração Fazendária, que as 

pessoas jurídicas, industriais (fabricantes) e distribuidores de cerveja e refrigerantes, 
bonificam os clientes (adquirentes dessas mercadorias) com um quantitativo a mais do 
que o comercializado pelo cliente, cujo objetivo é o incentivo e a divulgação do produto no 
mercado consumidor. 

 
Essas bonificações são industrializadas pelo fabricante, que as 

repassam ao distribuidor, e que, do universo comprado, na prática de comércio se efetiva 
com a operação seguinte, e ou são oferecidas aos consumidores como bonificação ou, 
comercialmente falando, a “saideira” depois de o cliente ingerir algumas nos bares 
preferenciais. 



 

 
Igual, acontece com os freezers, geladeiras, vasilhames, etc, que 

trazem grafadas a marca da indústria (produto) em suas portas para efeito de propaganda. 
Esses mobiliários são cedidos pelas vendedoras sem ônus e não são objeto de vendas a 
outrem. 

 
Com observância na legalidade da operação de circulação de 

mercadorias, a saída do quantitativo desse produto se faz com a emissão de nota fiscal de 
saída da indústria para o distribuidor e deste para o varejista.  

 
Não esqueçamos que a cerveja e o refrigerantes são mercadorias 

com incidência do ICMS por substituição tributária, portanto, na sequência, o fabricante, 
ao efetivar a operação de circulação de mercadorias do seu estabelecimento para o 
adquirente, é obrigado a recolher o imposto substituído e, caso ele não o faça, a obrigação 
do recolhimento do ICMS, substituição tributária pela operação posterior, é do distribuidor. 
Certamente, esse aspecto foi considerado para efeito de homologação das escriturações 
contábeis/fiscais da empresa.   

 
Obviamente, que a operação é escriturada nos livros fiscais, o 

imposto é apurado e recolhido na forma acordada pela indústria com a Fazenda Pública 
Estadual, e, não pode ser diferente. 

 
O fato de o fabricante ter assinado acordo de financiamento com o 

Programa PRODUZIR, não veda a inclusão do universo da mercadoria produzida para 
efeito de pagamento do imposto normal e do substituído, principalmente, se observar que 
a sua comercialização se efetiva sob cobertura de documentação fiscal hábil. 

  
Diante destas formas legais de comercialização da cerveja e das 

bonificações repassadas aos adquirentes não vejo que o procedimento do sujeito passivo 
tenha causado prejuízo tributário a Conta do Tesouro. 

 
Ademais, em recente sentença transitada em julgado no Superior 

Tribunal de Justiça, é pacífico o entendimento de que nas operações com mercadorias 
ofertadas como bonificações ou com descontos incondicionais não ocorre a incidência do 
imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e serviços – ICMS. A 
sentença, que servirá de paradigma para todos os demais casos semelhantes, não 
envolve a incidência do IPI ou operação realizada pelo regime de substituição tributária. 

 
Grande parte dos Estados brasileiros tem entendimento de que as 

bonificações configuram como descontos condicionais. Divergem, portanto, o Superior 
Tribunal de Justiça que pacificou ser a bonificação um desconto incondicionado e, neste 
caso, o ICMS não incide. 

  
Na definição de bonificação, doação e brinde tem-se o seguinte: 
 
Bonificação é uma forma de as empresas incentivarem as suas 

vendas. É uma vantagem concedida à pessoa jurídica compradora, mediante a entrega de 
uma quantidade maior do produto vendido e utilizada para afastar a redução da 
comercialização. 

 
A definição do art. 13 da Lei Complementar n. 87/96 me garante 

afirmar que a base de cálculo do ICMS nas operações comerciais é aquela efetivamente 



 

realizada e que, descontos concedidos incondicionais não são incluindo para efeito de 
apuração do valor incidente do ICMS. 

 
Art. 13. A base de cálculo do imposto é: 
   
 A base desse julgamento processual assenta-se no art. 13, § 1º, inciso II, alínea 
“a” da Lei Complementar define que: 

  
 § 1o Integra a base de cálculo do imposto, inclusive na hipótese do inciso V do 
caput deste artigo: (Redação dada pela Lcp 114, de 16.12.2002) 

  
 II - o valor correspondente a: 
  
 a) seguros, juros e demais importâncias pagas, recebidas ou debitadas, bem como 
descontos concedidos sob condição. 

 
A jurisprudência de Corte Superior é pacífica no sentido de que o 

valor das mercadorias dadas a título de bonificação não integra a base de cálculo do 
ICMS. 

 
Pelo que está na causa da autuação, o procedimento do sujeito 

passivo difere da definição supra porque ele incluiu no benefício acordado (Programa 
PRODUZIR) o valor das mercadorias produzidas e as dadas em bonificação, doação e 
brinde no ato de apurar o imposto devido, ainda que seja com o benefício, pois é 
ensinado, pelas repetidas decisões dos tribunais superiores, que as bonificações 
(desconto concedido incondicional) não geram tributos (ICMS, IRPJ, CSLL, PIS e 
CONFINS. 

 
Brindes são definidos como operações com mercadorias, não 

constituídas no objeto normal da atividade do comerciante, são adquiridas com a 
finalidade de distribuição a clientes ou fornecedores e a operação, normalmente, é 
tributada. 

 
Para que o produto tenha a característica de brinde, os requisitos 

indispensáveis para a operação são: 
 
- A mercadoria adquirida não pode constituir objeto normal da 

atividade econômica do sujeito passivo, ou seja, não pode se confundir com a saída de 
mercadoria do estoque da empresa; 

 
- A distribuição se processa de forma gratuita; e 
 
- A distribuição é feita direta a consumidor ou usuário final da 

mercadoria. 
 
Doação e brinde têm tratamento diferente ao de bonificação, agrega 

à venda do produto com valor inferior ao da mercadoria comercializada e está sujeita à 
incidência do ICMS. 

 
Para concluir este voto, vejo que a inclusão desses produtos na 

apuração do imposto devido na forma determinada no acordo firmado com o Programa 
PRODUZIR, ocorrência esta que resultou a constituição do crédito demandado, não 
causou prejuízo tributário a Conta do Tesouro, o que me resguarda a concluir pela 
improcedência do auto de infração. 

 



 

Apenas para complementar o estudo exposto neste voto, comento 
sobre o tratamento tributário dado ao material de propaganda e, para registro, informar o 
mesmo que é dado à doação e brinde também o é para esse tipo de aquisição de produto 
destinado à propaganda da pessoa jurídica. O imposto incide sobre a operação de 
circulação.” 

 
Neste voto, quero formalizar o registro de que no processo nº 

411202057892, a votação foi majoritária e na condição de autor do voto vencido solicitei e 
elaborei a redação do voto vencido que se acha incluso a esse processo, cuja tese de voto 
conservo neste julgamento, pela sua semelhança com o voto do Conselheiro Nivaldo 
Carvelo Carvalho, deixo de o transcrever neste voto. 

  
Pelo exposto, decido conhecer do recurso, dar-lhe provimento para 

reformar a sentença singular e considerar improcedente o auto de infração.  
 

 
 

Sala das sessões, em 27 de junho de 2016. 
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Matéria: Auditoria do ICMS - Fomentar/Produzir (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00927/16 
 
Relator: Conselheiro Edson Abrão da Silva 
 

 
EMENTA: ICMS. Omissão no recolhimento do ICMS. Apuração 
irregular do imposto devido. Improcedência. 
 
Com amparo na interpretação do art. 13, § 1º inciso II, alínea "a" 
da Lei Complementar n.º 87/96 e a comprovação de que o sujeito 
passivo não causou prejuízo tributário à Conta do Tesouro, 
enseja o conhecimento do recurso, a reforma da decisão 
proferida pela Primeira Instância e a declaração da 
improcedência do auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 14 de janeiro de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso, 
dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente o auto de 
infração. Foram vencedores os Conselheiros Edson Abrão da Silva, Carlos Andrade 
Silveira e Masayuki Missao. Vencidos os Conselheiros Márcio Nogueira Pedra e Victor 
Augusto de Faria Morato, que votaram pela procedência do auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação registrada no auto de infração descreve a ocorrência do 
fato gerador da obrigação tributária com a finalidade de exigir do sujeito passivo o 
recolhimento do imposto, conforme redação que escrevo: 

 
Omitiu o pagamento do ICMS no valor de R$ 176.530,66 (cento e 

setenta e seis mil, quinhentos e trinta reais e sessenta e seis centavos), referente ao 
período de 01 de julho de 2012 a 31 de julho de 2012, em razão da apuração irregular do 
imposto, pois ao lançar os valores das operações financiadas pelo PRODUZIR, incluiu 
entre operações que não se enquadram neste benefício, quais sejam, operações com 
mercadorias em remessa de bonificação, doação e brinde, tanto em operações estaduais 
quanto em operações interestaduais, CFOP's 5910 e 6910, portanto, incentivou operações 
fiscais não permitidas pela legislação (Art. 2º, Inciso I, alínea "a" da Lei nº 13.591/00 alt. 
Pela Lei nº 16.285/08). Em consequência, deverá pagar o ICMS no valor acima 
mencionado, juntamente com os acréscimos legais, conforme demonstra a Auditoria do 
ICMS/FOMENTAR/PRODUZIR e os documentos em anexo.   

 
Obs.: O lançamento foi efetuado diretamente pela Auditoria do 

ICMS/FOMENTAR/PRODUZIR, pois trata-se de imposto registrado e não apurado na 
forma regulamentar, e a Auditoria Básica de ICMS do mês de julho de 2012 não 
apresentou diferenças, não existindo saldos a compensar. O detalhamento das operações 
incentivadas e não incentivadas encontram-se anexadas ao auto e gravadas em mídia
   

As autoridades lançadoras indicaram como infringida as disposições 
do art. 64 da Lei nº 11.651/91-CTE, c/c o art. 167, inciso I do Decreto nº 4.852/97 e art. 20 
da Lei nº 13.591/2000 alterada pela Lei nº 16.285/08. A proposição da penalidade atende 
à prescrição do artigo 71, inciso III, alínea "c" do CTE.  

  



 

Para a instrução processual foram anexados os documentos de fls. 
03 a 14 e fls. 17 a 21 aos autos.  

  
O autuado foi intimado em 04.09.2012, primeira fase processual, 

conforme documentos de fls. 15 e 16.   
  
O autuado impugna o trabalho fiscal a Primeira Instância, fls. 24 a 40, 

e argui a nulidade do auto de infração, sob o fundamento de que propôs Ação de 
Conhecimento pelo Rito Ordinário, cumulada com pedido de antecipação de tutela, em 
face do auto de infração n.º 3024294464925, o qual recebeu do juiz com o seguinte 
entendimento:  

 
"b) bem como para determinar que o Estado de Goiás se abstenha 
de praticar quaisquer medida administrativa que impeça a empresa 
autora de usufruir dos benefícios do PRODUZIR, nos termos da 
legislação em que foi contratado, sem questionar qualquer novidade 
introduzida pela nova legislação", fl. 27, (texto transcrito sem negrito).   
 
Entendeu que a fiscalização, ao lavrar o auto de infração em 

discussão, fundamentado na nova Lei nº 15.598/2006, que restringiu a fruição do crédito 
do Produzir nas operações de saída de mercadorias de seu estabelecimento a título de 
bonificação, brinde ou semelhantes, praticou erro de Direito que acarreta a nulidade 
insanável deste ato administrativo.  

 
Citou o ensinamento transcrito à fl. 28, que resumo:  
 
“O Erro de Direito tem origem no erro do critério jurídico – 

fundamento – utilizado pelas autoridades fiscais para legitimar a autuação, uma vez que, 
como ato administrativo, este somente terá validade quando for praticada conforme a 
legislação aplicável.  A autuação lavrada na pendência de liminar, evidentemente, 
foram praticadas sem respeitar os efeitos da legislação aplicável face os efeitos da 
decisão judicial de somente suspender o crédito tributário”, transcrição sem 
sublinhado.    

 
Arguiu, ainda, a preliminar de nulidade da peça básica, por 

insegurança na determinação da infração com o entendimento de que o lançamento foi 
instruído com simples planilhas unilaterais e destituídas de qualquer indício de 
demonstração de prova da alegada infração.  

 
No mérito, afirma ser tradicional indústria de bebidas brasileira, e que 

assinou Protocolo de Intenções com o Estado de Goiás, onde ficou pactuado que a 
Secretaria de Industria e Comércio concederia à empresa o incentivo do programa 
PRODUZIR, cujo Programa Produzir autoriza o financiamento de 73% (setenta e três por 
cento) do ICMS decorrente da atividade industrial desenvolvida no Estado, podendo ser 
incluído no incentivo a diferencial de alíquotas ou na aquisição de importação do exterior 
de bem para integrar o ativo imobilizado.  

 
Que em decorrência do pacto celebrado o Termo de Acordo de 

Regime Especiais - TARE nº 020/03-SGF, ficou determinado que a acordante deve 
cumprir as demais obrigações tributárias, principal e acessórias, previstas na legislação 
em vigor.  

 



 

Alega que o art. 20, inciso I da Lei nº 13.591/00, transcrito na fl. 32, 
autoriza a impugnante a utilizar do benefício até 73% "do montante do imposto pago pela 
empresa beneficiária que for efetivamente recolhido ao Tesouro do Estado de Goiás".  

 
Contudo, a edição da Lei nº 15.598/06, exclui da parcela do 

Fomentar as saídas decorrentes de bonificação, doação, brinde ou operação semelhante; 
que, em vista da nova legislação, encaminhou consulta ao Superintendente da 
Administração Tributária da SEFAZ, por meio do Despacho nº 1423/2006 respondeu 
negativamente sobre a matéria consultada.  

 
Posteriormente impetrou Mandato de Segurança para garantir 

direitos acordados, o qual foi cassado pelo Tribunal de Justiça, por falta de interesse da 
impetrante, em virtude da edição da Lei nº 16.078/07, que restabelece os direitos da 
beneficiária.  

 
Contudo, informa que essa lei foi revogada pela Lei n° 16.285/08, 

que restabelece a vigência da Lei nº 15.598/06, quanto às restrições das saídas referentes 
a bonificação, doação, brinde ou operação semelhante.  

 
Acresce que da decisão do Tribunal de Justiça foi objeto de Recurso 

Especial para o Superior Tribunal de Justiça, cujo objetivo de anular o acórdão e 
determinar que o TJ adentre no mérito e que o procedimento adotado pela impugnante 
tem amparo na redação do art. 20, inciso I, alínea "a" da Lei nº 13.591/2000. Por isso, não 
comporta aplicar-lhe qualquer restrição que a impeça de considerar também na base de 
cálculo do financiamento o ICMS decorrente de operações de bonificação dos produtos 
por ela industrializados neste Estado. Alega que ao firmar o TARE 020/03-GSF com a 
Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás e o Instrumento Particular de Contrato de 
Empréstimo 043/2002-PRODUZIR, em estrita observância às disposições legais vigentes 
ao tempo da contratação, fez nascer um ato jurídico perfeito, segundo a lei vigente ao seu 
tempo, que sugere para a impugnante o direito de ver mantidas aquelas condições 
contratadas, ainda que tenha sobrevindo a alteração perpetrada pela Lei nº 16.258/2008. 

 
 Ao final, requer a nulidade da peça básica, por afronta à decisão 

judicial ou, caso seja ultrapassa a questão prejudicial, que seja declarada a improcedência 
do auto de infração.  

  
A instrução da peça impugnatória se fez com os documentos de fls. 

41 a 168.  
  
O julgador singular, fls. 170 a 178, decide pela procedência do auto 

de infração.  
  
O autuado, após as notificações legais, fl. 179, recorre da decisão 

proferida pela Primeira Instância, fls. 182 a 189, onde fundamenta que a fiscalização 
lavrou o auto de infração sob o abrigo do art. 20, inciso I, alínea "a" da Lei nº 13.591/2000, 
com nova redação dada pela Lei nº 16.285/2008, contudo, a alteração provida pela 
legislação citada não se aplica à recorrente porque seu ingresso no PRODUZIR se 
efetivou antes da data de vigência do referido texto legal.  

 
Informa também que, na oportunidade em que a recorrente contratou 

o financiamento com recursos do Fundo Produzir com a Agência de Fomento de Goiás 
S/A, o art. 20, inciso I, alínea "a" da Lei 13.591/2000 regia o acordo e concedia o benefício 



 

do recolhimento do imposto de forma diferenciada dos demais contribuintes. Que a 
concessão do financiamento é orientada pelas disposições fixadas no mencionado artigo. 

 
Argumentou que as disposições do artigo 20 da Lei 13.591/2000 

devem ser observadas quando da concessão do financiamento, o qual rege-se pelas 
disposições contratadas, ainda que as disposições do artigo 20 sejam alteradas ou 
modificadas, conforme vigência da Lei nº 16.258/2008, a qual não deve atingir a relação 
firmada anteriormente entre a recorrente e o Estado de Goiás. Relata ainda que, o acordo 
firmando com a SEFAZ, o TARE 020/03-GSF e com a Agência de Fomento do Estado de 
Goiás S/A, o Instrumento Particular de Contrato de Empréstimo 043/2002-PRODUZUR, 
em estrita observância às disposições legais vigentes ao tempo da contratação, fez nascer 
um ato jurídico perfeito, segunda a lei vigente ao seu tempo, o que gerou, para recorrente, 
o direito de ver mantidas aquelas condições contratadas, ainda que sobrevindo a alteração 
perpetrada pela Lei nº 16.258/2008. 

  
A recorrente, argumenta, também, que a lei vigente ao tempo da 

contratação fez com que ela adquirisse, até o termino do contrato, o direito de ver as 
parcelas de seu financiamento serem calculadas com base no ICMS por ela devido 
mensalmente, sem que se exclua dessa base de cálculo o montante referente ao ICMS 
devido pelas operações de bonificação. Menciona que essa condição é inquestionável, 
pois, a nova redação do artigo 20 da Lei nº 13.591/2000, dada pela Lei nº 16.258/2008, 
atingiu contratos anteriores a sua vigência, e, portanto, não deve ser aplicada ao 
recorrente. Entende que retroatividade que atinja ao contrato firmado pela recorrente, é, 
inquestionável, pois lhe acarreta um prejuízo correspondente a diminuição das parcelas 
mensais do financiamento contratado e ofende o seu direito adquirido. Descreve que, 
afastada a disposição trazida pela Lei 16.258/2008, restou desprovida de fundamento 
legal a acusação fiscal, merecendo ser julgada improcedente.  

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, de forma a anular o 
crédito tributário constituído no auto de infração e ainda, que toda intimação desse feito 
seja realizada em nome da recorrente, por carta, em seu domicílio.  

 
Requer também que todas as intimações neste feito sejam realizadas 

também por carta em nome do seu representante legal. 
 
A Câmara Julgadora do Conselho Administrativo Tributário, em 

sessão realizada no dia 25/11/2013, acata a “proposição do Conselheiro Antônio Martins 
da Silva,  

 
CONSIDERANDO que em sessão realizada no dia 07/11/13, o 

Conselho Pleno encaminhou a Procuradoria Geral do Estado de Goiás os Processos nº 
4010901078300, 4011100672350 e 4011103978124, com solicitação de manifestação em 
relação ao resultado do julgamento do Recurso Especial nº 1.111.156 - SP 
(2009/0021773-4), examinado sob o rito dos recursos repetitivos previsto no art. 543-C do 
Código de Processo Civil onde a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu, 
por unanimidade de votos, que  o valor das mercadorias dadas a título de bonificação não 
integra a base de cálculo do ICMS; 

   
CONSIDERANDO que nessa situação a prudência recomenda que 

os presentes autos sejam julgados somente após o julgamento daqueles processo pelo 
Conselho Pleno, 

  
RESOLVE, por unanimidade de votos, retirar o presente processo de 

pauta e encaminhá-lo à SEGE - Secretaria Geral, para que o mesmo seja repautado para 



 

julgamento somente após o julgamento pelo Conselho Pleno dos Processos nº 
4010901078300, 4011100672350 e 4011103978124. 

 
Participaram da decisão os Conselheiros Edson Abrão da Silva, 

Antônio Martins da Silva e Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes”, fls. 192 e 193. 
 
Os documentos de fls. 197 a 218 foram anexados ao processo, 

sendo os de fls. 210 e seguintes são relativos ao Parecer nº 001579/2014-PTR, o qual foi 
adotado pelo Procurador Geral do Estado, fls. 222 a 230. 

 
O Sujeito Passivo retorna aos autos para fundamentar que os 

precedentes judiciais uniformizados de acordo com a jurisprudência firmada no Superior 
Tribunal de Justiça, julga os recursos especiais sob o regime de Recursos Repetitivos 
pacificou a celeuma ao decidir que referidas operações não se incluem na base de cálculo 
do ICMS.  

 
Informa que o Procurador Geral acolheu este parecer com algumas 

ressalvas no tocante a outros recursos junto ao Supremo Tribunal Federal, nada 
envolvendo a questão vertente em discussão. 

 
Afirma que este parecer se coaduna com a Súmula nº 19 da 

Procuradoria de Justiça do Estado de Goiás. 
 
Ao final, requer a juntada do referido parecer, fls. 234 a 235. 
 
Os documentos de fls. 236 a 270 forma juntados em atendimento ao 

último parágrafo da resolução cameral.  
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
O julgamento da causa da lavratura do auto de infração constitui 

matéria anteriormente apreciada e julgada por este egrégio Conselho Administrativo 
Tributário, com divergência tão somente nas datas de ocorrência do fato gerador da 
obrigação tributária, fato motivador desta autuação, em que o sujeito passivo recebeu 
diversos lançamentos tributários sobre esta ocorrência, o que me motiva a incluir neste 
voto o decidido pelo Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho no processo nº 
4011300559175, inclusive com a inclusão da ementa que foi aprovada no Acórdão 
cameral nº 01841/14, visto ser um só motivo de autuação abordado, com um acréscimo no 
voto e eliminação do segundo parágrafo, transcrevo o decidido, conforme segue: 

 
A exigência tributária, descrita no auto de infração, adveio da 

apuração do imposto devido, em que a sua apuração aconteceu de forma irregular, pois o 
sujeito passivo, ao escriturar os valores relativos às operações financiadas pelo Programa 
PRODUZIR, incluiu as operações realizadas no período com aquelas que não se 
enquadravam no benefício, ou seja, operações com mercadorias não industrializadas e 
com mercadorias em remessa de bonificação, doação e brinde, tanto em operações 
estaduais quanto em interestaduais. Essas operações, portanto, sob o amparo da lei 
vigente na data da ocorrência do fato descrito no auto de infração e de acordo com o 
Termo de Acordo de Regime Especial, tiveram o alcance do incentivo fiscal e que a 
fiscalização as considerou não permitidas para usufruir do benefício fiscal acordado com o 
Fundo Fomentar/Produzir. 



 

 
Igual a este lançamento tributário surgiram outros, dentre os quais 

enumero os de números 4.01.11023398.45 e 4011300559175, que foram julgados 
improcedentes pela Câmara Julgadora deste egrégio Conselho Administrativo Tributário, 
na sessão realizada em diferentes dias trouxeram as seguintes ementas: 

 
“ICMS. Programa Produzir. Apuração irregular do imposto. Omissão 
de recolhimento. Operações financiadas que não se enquadram nesse 
benefício. Remessa de bonificação, doação, brinde, tanto em 
operações estaduais quanto em operações interestaduais. 
Improcedente.  
  
As decisões de tribunais superiores devem ser acolhidas, o que leva o 
julgamento em apreciação à improcedência”; e 
 
“ICMS. Omissão no recolhimento do ICMS. Apuração irregular do 
imposto devido. Improcedência. 
 
Com amparo na interpretação do art. 13, § 1º inciso II, alínea "a" da Lei 
Complementar n.º 87/96 e a comprovação de que o sujeito passivo não 
causou prejuízo tributário à Conta do Tesouro, faculta o conhecimento 
do recurso, a reforma da decisão proferida pela Primeira Instância e a 
declaração da improcedência do auto de infração.” 

 
 

Cabe-me informar que por ser decisão contrária aos interesses da 
Fazenda Pública Estadual, a legislação processual faculta ao Representante Fazendário a 
oposição do recurso ao Conselho Pleno deste egrégio Conselho Administrativo Tributário, 
que será objeto de cumprimento de prazo legal. 

   
Da discussão, efetivada com os Conselheiros presentes na sessão 

cameral, definimos o julgamento desta autuação, por maioria de votos, com a declaração 
da improcedência do auto de infração, iguais, portanto, aos julgamentos dos processos 
identificados no parágrafo anterior. 

 
“Diante do meu convencimento de voto, é que decidi julgar 

improcedente o auto de infração e, para tanto, elaboro a minha tese com a redação 
seguinte: 

 
Todos sabemos, inclusive a Administração Fazendária, que as 

pessoas jurídicas, industriais (fabricantes) e distribuidores de cerveja e refrigerantes, 
bonificam os clientes (adquirentes dessas mercadorias) com um quantitativo a mais do 
que o comercializado pelo cliente, cujo objetivo é o incentivo e a divulgação do produto no 
mercado consumidor. 

 
Essas bonificações são industrializadas pelo fabricante, que as 

repassam ao distribuidor, e que, do universo comprado, na prática de comércio se efetiva 
com a operação seguinte, e ou são oferecidas aos consumidores como bonificação ou, 
comercialmente falando, a “saideira” depois de o cliente ingerir algumas nos bares 
preferenciais. 

 
Igual, acontece com os freezers, geladeiras, vasilhames, etc, que 

trazem grafadas a marca da indústria (produto) em suas portas para efeito de propaganda. 
Esses mobiliários são cedidos pelas vendedoras sem ônus e não são objeto de vendas a 
outrem. 



 

 
Com observância na legalidade da operação de circulação de 

mercadorias, a saída do quantitativo desse produto se faz com a emissão de nota fiscal de 
saída da indústria para o distribuidor e deste para o varejista.  

 
Não esqueçamos que a cerveja e o refrigerantes são mercadorias 

com incidência do ICMS por substituição tributária, portanto, na sequência, o fabricante, 
ao efetivar a operação de circulação de mercadorias do seu estabelecimento para o 
adquirente, é obrigado a recolher o imposto substituído e, caso ele não o faça, a obrigação 
do recolhimento do ICMS, substituição tributária pela operação posterior, é do distribuidor. 
Certamente, esse aspecto foi considerado para efeito de homologação das escriturações 
contábeis/fiscais da empresa.   

 
Obviamente, que a operação é escriturada nos livros fiscais, o 

imposto é apurado e recolhido na forma acordada pela indústria com a Fazenda Pública 
Estadual, e, não pode ser diferente. 

 
O fato de o fabricante ter assinado acordo de financiamento com o 

Programa PRODUZIR, não veda a inclusão do universo da mercadoria produzida para 
efeito de pagamento do imposto normal e do substituído, principalmente, se observar que 
a sua comercialização se efetiva sob cobertura de documentação fiscal hábil. 

  
Diante destas formas legais de comercialização da cerveja e das 

bonificações repassadas aos adquirentes não vejo que o procedimento do sujeito passivo 
tenha causado prejuízo tributário a Conta do Tesouro. 

 
Ademais, em recente sentença transitada em julgado no Superior 

Tribunal de Justiça, é pacífico o entendimento de que nas operações com mercadorias 
ofertadas como bonificações ou com descontos incondicionais não ocorre a incidência do 
imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e serviços – ICMS. A 
sentença, que servirá de paradigma para todos os demais casos semelhantes, não 
envolve a incidência do IPI ou operação realizada pelo regime de substituição tributária. 

 
Grande parte dos Estados brasileiros tem entendimento de que as 

bonificações configuram como descontos condicionais. Divergem, portanto, o Superior 
Tribunal de Justiça que pacificou ser a bonificação um desconto incondicionado e, neste 
caso, o ICMS não incide. 

  
Na definição de bonificação, doação e brinde tem-se o seguinte: 
 
Bonificação é uma forma de as empresas incentivarem as suas 

vendas. É uma vantagem concedida à pessoa jurídica compradora, mediante a entrega de 
uma quantidade maior do produto vendido e utilizada para afastar a redução da 
comercialização. 

 
A definição do art. 13 da Lei Complementar n. 87/96 me garante 

afirmar que a base de cálculo do ICMS nas operações comerciais é aquela efetivamente 
realizada e que, descontos concedidos incondicionais não são incluindo para efeito de 
apuração do valor incidente do ICMS. 

 
Art. 13. A base de cálculo do imposto é: 
   
 A base desse julgamento processual assenta-se no art. 13, § 1º, inciso II, 
alínea “a” da Lei Complementar define que: 



 

  
 § 1o Integra a base de cálculo do imposto, inclusive na hipótese do inciso 
V do caput deste artigo: (Redação dada pela Lcp 114, de 16.12.2002) 

  
 II - o valor correspondente a: 
  
 a) seguros, juros e demais importâncias pagas, recebidas ou debitadas, 
bem como descontos concedidos sob condição. 

 
A jurisprudência de Corte Superior é pacífica no sentido de que o 

valor das mercadorias dadas a título de bonificação não integra a base de cálculo do 
ICMS. 

 
Pelo que está na causa da autuação, o procedimento do sujeito 

passivo difere da definição supra porque ele incluiu no benefício acordado (Programa 
PRODUZIR) o valor das mercadorias produzidas e as dadas em bonificação, doação e 
brinde no ato de apurar o imposto devido, ainda que seja com o benefício, pois é 
ensinado, pelas repetidas decisões dos tribunais superiores, que as bonificações 
(desconto concedido incondicional) não geram tributos (ICMS, IRPJ, CSLL, PIS e 
CONFINS. 

 
Brindes são definidos como operações com mercadorias, não 

constituídas no objeto normal da atividade do comerciante, são adquiridas com a 
finalidade de distribuição a clientes ou fornecedores e a operação, normalmente, é 
tributada. 

 
Para que o produto tenha a característica de brinde, os requisitos 

indispensáveis para a operação são: 
 
- A mercadoria adquirida não pode constituir objeto normal da 

atividade econômica do sujeito passivo, ou seja, não pode se confundir com a saída de 
mercadoria do estoque da empresa; 

 
- A distribuição se processa de forma gratuita; e 
 
- A distribuição é feita direta a consumidor ou usuário final da 

mercadoria. 
 
Doação e brinde têm tratamento diferente ao de bonificação, agrega 

à venda do produto com valor inferior ao da mercadoria comercializada e está sujeita à 
incidência do ICMS. 

 
Para concluir este voto, vejo que a inclusão desses produtos na 

apuração do imposto devido na forma determinada no acordo firmado com o Programa 
PRODUZIR, ocorrência esta que resultou a constituição do crédito demandado, não 
causou prejuízo tributário a Conta do Tesouro, o que me resguarda a concluir pela 
improcedência do auto de infração. 

 
Apenas para complementar o estudo exposto neste voto, comento 

sobre o tratamento tributário dado ao material de propaganda e, para registro, informar o 
mesmo que é dado à doação e brinde também o é para esse tipo de aquisição de produto 
destinado à propaganda da pessoa jurídica. O imposto incide sobre a operação de 
circulação.” 

 



 

Neste voto, quero formalizar o registro de que no processo nº 
411202057892, a votação foi majoritária e na condição de autor do voto vencido solicitei e 
elaborei a redação do voto vencido que se acha incluso a esse processo, cuja tese de voto 
conservo neste julgamento, pela sua semelhança com o voto do Conselheiro Nivaldo 
Carvelo Carvalho, deixo de o transcrever neste voto. 

  
Pelo exposto, decido conhecer do recurso, dar-lhe provimento para 

reformar a sentença singular e considerar improcedente o auto de infração.  
 
 
 
 
 

 
 

Sala das sessões, em 27 de junho de 2016. 
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Matéria: Auditoria do ICMS - Fomentar/Produzir (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00995/16 
 
Relator: Conselheiro Rodolfo Ramos Caiado 
 

 
EMENTA: ICMS. Auditoria do ICMS Fomentar/Produzir. Apuração 
irregular do imposto decorrente de ICMS financiado a maior – 
PRODUZIR, no livro Registro de Apuração do ICMS. Procedente 
em parte.  
 
O trabalho revisional respalda o entendimento de que o feito 
deve ser julgado procedente em parte. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 22 de fevereiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe parcial provimento para considerar parcialmente procedente o 
lançamento sobre o valor do ICMS de R$29.654,25 (vinte e nove mil, seiscentos e 
cinqüenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), sendo: R$4.637,45 em dez/2009; 
R$14.373,89 em jan/2010; R$5.287,60 em fev/2010; e R$5.355,31 em ago/2010, devendo, 
ainda, ser considerado o pagamento contido no parcelamento nº 1814036, para fins de 
possível extinção do crédito tributário. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Rodolfo Ramos Caiado, Heli José da Silva e Lidilone Polizeli Bento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Noticia a inicial que o sujeito passivo omitiu pagamento do ICMS na 
importância de R$ 111.631,65, nos anos de 2008, 2009 e 2010, em razão da apuração 
irregular do imposto decorrente de ICMS financiado a maior – PRODUZIR, no livro 
Registro de Apuração do ICMS, conforme Auditoria do ICMS Fomentar/Produzir, em 
anexo. Em consequência, deverá pagar o imposto omitido, juntamente com penalidade e 
demais acréscimos legais.   

   
A autoridade lançadora indicou como infringida as disposições dos 

artigos 57 e 64 do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91), artigo 20, I, a da 
Lei 13.591/00, artigos 7º e 23 do Decreto 5265/00, artigo 4º da IN 155/94-GSF e artigo 1º 
da IN 885/07-GSF. Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, III, "c" do 
CTE, com redação da Lei 12806/95.   

   
Foi identificado como sujeito passivo solidário Moacir Araújo Leite, na 

condição de sócio administrador da empresa autuada, nos termos do artigo 45, XII da Lei 
11.651/91.   

   
O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: 

anexos estruturados, cópia do contrato social e alterações, auditoria do ICMS 
fomentar/produzir/micro produzir e cópia de livros fiscais (fls. 03-232).   

   
Os sujeitos passivos foram intimados, conforme documentos de fls. 

233-236.   
   
Pelo Despacho 56/2012 – GEPRO o processo foi encaminhado ao 

Setor de Preparo Processual. Informou que o processo foi encaminhado indevidamente 



 

para a dívida ativa, pois o rito processual correto é o "contencioso em duplo grau", tendo 
sido parcelado a parte não litigiosa.   

   
Os sujeitos passivos foram intimados, conforme documentos de fls. 

242-245.   
   
Os sujeitos passivos apresentam impugnação à segunda instância, 

fls. 248-249, onde alegam que os auditores erraram ao elaborar o lançamento, pois 
confundiram os créditos correspondentes às operações incentivadas e não incentivadas 
pelo programa PRODUZIR, que serão, sempre, apurados, respectivamente, na proporção 
que as saídas incentivas e não incentivadas representem o total das saídas realizadas no 
período de apuração, conforme estatui a IN 885/07-GSF. Ao final, requerem diligência, por 
fiscal estranho à lide, para realizar revisão fiscal e a improcedência do auto de infração. 
Juntou ao recurso os seguintes documentos: procuração, cópia contrato social e 
alterações, demonstrativos elaborados pela empresa (fls. 250-297). 

 
Por meio do termo de juntada, fl. 299, foi acostado a este volume 

planilha de baixa e imputação de processos, recebida via GEPRO parcelado parcialmente, 
fl. 301.  

 
A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 

realizada no dia 9/1/2013, fls. 302/303, acatando proposição do Conselheiro Relator, 
resolve, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência para encaminhar 
os autos à Delegacia Fiscal da Cidade de Goiás para que seu ilustre titular, por obséquio, 
designe um fiscal estranho a lide para rever o trabalho de auditoria de ICMS à luz dos 
apontamentos trazidos pela autuada às fls. 259-297. 

 
O trabalho revisional encontra-se detalhado às fls. 305 a 335 e traz a 

seguinte conclusão:  
 
“Na revisão o trabalho de auditoria foi refeito e observou se uma 

grande distorção com o levantamento original. Essa diferença ocorreu nos exercícios de 
2008 e 2009, onde foram consideradas, erroneamente, nas operações incentivadas as 
saídas com CFOP 5.102.   

 
“O indicativo de erros, folha 259, diz que nos meses de janeiro, 

fevereiro e agosto de 2010 não forma consideradas as remessas para armazém 6.923. No 
exercício de 2010, o levantamento original está correto, pois a mencionada instrução 
normativa autoriza compor no total das saídas a remessa tributada de mercadoria para 
depósito ou armazenagem em outra unidade da federação, o que não é o caso.” 

 
A polaridade passiva foi intimada, nos termos da lei, da tarefa 

revisional, supra aduzida, porém, não se manifestou, fls.352. 
 
É o relatório. 
 

VOTO  
 

Reporto-me ao trabalho revisional, sempre merecedor de fé, onde a 
autoridade revisora, faz referência e ratifica às alegações da defesa que aponta 
incorreções efetivadas na peça exordial, que culminou com alteração no resultado do 
“quantum” exigido na preambular, conforme passo a expor:  

 



 

“Em todos os meses analisados, eles consideram a venda do leite 
que é isenta como sendo operações incentivadas, com isto o percentual das saídas 
incentivadas ficou errado, ou seja, daí para frente toda a apuração ficou na interpretação 
dos autuantes. 

 
“Nos meses de Fevereiro, Março e Dezembro de 2008, agosto, 

novembro de 2009 eles consideraram os valores de Débito das Operações Incentivadas a 
MAIOR. 

 
“Nos meses de janeiro, fevereiro e agosto de 2010. Que foi o período 

parcelado parcialmente, eles não consideraram as remessas para armazém no CFOP 
6.923 como sendo saídas o que já pode ser considerado conforme instrução normativa 
recente, mas com validade retroativa. “ 

 
Destaco ainda, que deve ser observado neste auto, para fins de 

possível extinção do crédito tributário, o pagamento contido no parcelamento nº 1814036, 
de conformidade com o documento acostado a este volume, fl. 301.   

     
Assim, voto conhecendo da impugnação, dando-lhe parcial 

provimento para considerar parcialmente procedente o lançamento sobre o valor do ICMS 
de R$29.654,25 (vinte e nove mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e vinte e cinco 
centavos), sendo: R$4.637,45 em dez/2009; R$14.373,89 em jan/2010; R$5.287,60 em 
fev/2010; e R$5.355,31 em ago/2010, devendo, ainda, ser considerado o pagamento 
contido no parcelamento nº 1814036, para fins de possível extinção do crédito tributário.  

   
 

 
 

Sala das sessões, em 03 de agosto de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Auditoria do ICMS - Fomentar/Produzir (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00996/16 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: ICMS. Comparativo entre a Escrituração Fiscal Digital 
EFD X SARE. Omissão no recolhimento integral da parcela do 
tributo devido pelo incentivo FOMENTAR. Procedência.  
 
O princípio do contraditório permite que o sujeito passivo 
apresente as contraprovas necessárias para eliminar o 
lançamento de ofício. Portanto, a defesa destituída da 
essencialidade dessa prova suporta a ratificação do decidido 
pela Primeira Instância, que considerou procedente a peça 
substancial do processo, porém com a consideração do 
pagamento registrado à fl. 107 dos autos. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 15 de janeiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração, considerando o pagamento de fls. 107 para fins de extinção 
do crédito tributário. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo Carvelo 
Carvalho, José Paixão de Oliveira Gomes e Elias Alves dos Santos. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo omitiu o pagamento do ICMS 
regularmente registrado e apurado na Escrituração Fiscal Digital–EFD, no período do 
01/02/2014 a 28/02/2014, ora exigido parcialmente, tendo em vista o não pagamento 
integral da parcela não financiada e/ou dos valores devido pelo incentivo FOMENTAR, que 
foi levantado por meio do relatório EFD X SARE e demonstrativo de aplicação da 
proporcionalidade prevista no art. 43 do Decreto nº 3.822/92 e Parecer Normativo 
06/2008-SAT, no valor de R$ 95.165,52 (noventa e cinco mil, cento e sessenta e cinco 
reais e cinquenta e dois centavos), conforme documentos anexos. Em consequência, o 
sujeito passivo deve recolher o imposto omitido, juntamente com penalidade e demais 
acréscimos legais. 

 
A infração noticiada tem o abrigo do artigo 63 da Lei nº 11.651/91, 

art. 6° da Lei nº 12.855/96, arts. 37, § 1°, 43, inciso II e 44, inciso III do Decreto nº 
3.822/92, art. 4° da IN 155/94-GSF e Parecer Normativo 06/2008-SAT. A penalidade 
proposta atende à prescrição do art. 71, inciso I, alínea "a" do CTE. 

  
A fiscalização instrui o Auto de Infração com os documentos: Anexo 

Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário, fl. 03; Comparativo EFD x SARE, fls. 04 
e 05; SARE-Histórico de Pagamentos, fls. 06; e Demonstrativo do Cálculo do Saldo 
Devedor de ICMS-Fomentar/Produzir com Recolhimento parcial (Art. 43 Dec.3.822/92 e 
Par. 06/2008-SAT), fl.07. 

 
O sujeito passivo foi intimado, fls.08 a 09, para ciência do auto de 

infração e às fls. 12 a 14 ele o impugna sob “o entendimento de que o inadimplemento a 
destempo da parte financiada prejudica a utilização do incentivo do PRODUZIR não deve 



 

prosperar. Isto porque, o Parecer 06/08 – SAT, o qual o nobre fiscal se embasa não possui 
eficácia de lei, e, em momento algum, fica denotada uma convergência do entendimento 
da Superintendência da administração tributária com a do legislador.” 

 
Afirma que o art. 24 do Decreto 5.265/00, assinala “que é um dever 

do contribuinte quitar a obrigação da parcela não financiada (27%), mas em momento 
algum dispõe sobre a anulação do uso do benefício e exigibilidade da parcela financiada 
(73%) em caso de inadimplemento de crédito tributário não inscrito em dívida ativa. Posto 
isto, reforçamos o entendimento de que havendo o adimplemento da parcela incentivada, 
não prospera o lançamento de ofício da parcela não incentivada pelo fisco”, fl. 13. 

 
Acrescenta que a empresa é idônea e por conta da sua atividade no 

ramo da agroindústria de processamento de frutas que é um produto sazonal, os lucros 
não são constantes, pelas dificuldades financeiras, como também a crise econômica 
enfrentada no país. A impugnante afirma que busca cumprir todos os compromissos, uma 
vez que o recolhimento do mês de fevereiro de 2014, relacionado a parcela de ICMS 
(27%), já havia sido quitada. 

 
Por fim, requer o cancelamento do auto de infração, bem como a 

declaração da sua improcedência. 
 
A autuada instrui a peça defensória com os documentos: 

Comprovantes de Pagamento, fls.15 a 17, Contrato Social, fls. 18 a 21, e Anexo I da Ata 
da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 07 de Outubro de 2013, fls. 22 a 40. 

 
A folha 33 dos autos refere-se ao SARE – Histórico dos Pagamentos.  
 
 
 
O Julgador Singular, fls.34 a 38, decide pela Procedência do auto de 

infração, acrescido das cominações legais. 
 
Em sua fundamentação o julgador alega que a Lei nº 17.758/12, que 

trata das Convalidações, citada pela autuada não se aplica ao presente caso, uma vez 
que o período de sua eficácia iniciou em março de 2014, fora do período beneficiado por 
esta. 

 
O sujeito passivo efetuou o pagamento da diferença da parcela após 

ser intimado, uma vez que a data do pagamento foi em 15/05/2014 e a ciência do Auto de 
Infração em 14/05/2014. 

 
O Parecer Normativo é de abrangência geral, confere à lei e ao 

regulamento, portanto interpreta a lei, não cabendo aqui as alegações do contribuinte de 
que não tem força de lei, pois embora não tenha a mesma força deste, vem interpretá-la.  

 
Assim o Parecer Normativo n° 06/08-SAT, confirma o entendimento 

de que, ao não pagar o percentual de 27% do ICMS apurado no mês, fica o contribuinte 
sujeito à cobrança da totalidade do imposto devido; isto é, inclusive o valor que seria 
financiado correspondente a 73%, referente ao incentivo financeiro do Programa Produzir. 

 
Obtempera que o contribuinte ao pagar a diferença da parcela após a 

ciência do lançamento, não mais se enquadra no art.138 do CTN, ou seja, a autuada não 



 

regularizou espontaneamente a inadimplência antes do procedimento administrativo ou 
fiscal. 

 
Mediante os documentos trazidos aos autos pela fiscalização, e pela 

carência de comprovação por parte da defesa, o julgador conclui que o lançamento foi 
devidamente realizado e atende a todas as formalidades, amparado pelo comparativo 
EFDXSARE corretamente efetuado pelo auditor. 

 
Após as notificações fiscais o sujeito passivo recorre da decisão 

proferida pela Primeira Instância, fls. 43 a 45, alega que o recolhimento do mês de 
fevereiro 2014, está relacionada à parcela não incentivada de ICMS, já havia sido quitada 
em 15/05/2014, estando assim, em situação regular com o fisco, atendendo requisito 
básico para usufruir o que determina a lei 18.657/14. 

 
Reitera o pedido de cancelamento do Auto de Infração, bem como a 

sua improcedência. 
 
  A instrução recursal se fez com os documentos: Consulta 

Documentos Pagos, fls. 47 a 51. 
 
À fl. 55 o sujeito passivo junta cópia do despacho do Processo 

201400004061877, onde o contribuinte requer a extinção do crédito, sobre o qual a 
Delegacia Regional de Fiscalização de Anápolis posiciona: 

 
“Assim, constatado que foram atendidos, os requisitos para 

convalidação da utilização de benefício fiscal e à extinção de crédito tributário previstas na 
Lei nº 18.657/2014 e alterações, encaminhem-se os presentes autos à Superintendência 
da Receita Estadual – SRE, com nossa manifestação favorável à suspensão, até a 
quitação da exigibilidade do crédito tributário constituído por meio do auto de infração nº 
4011401467020”, transcrição sem os grifos. 

 
A reavaliação do requerido se fez e foi indeferido pelo Superintende 

da Receita, fl. 56. 
 
Os documentos de fls. 59 a 92, anexados aos autos a pedido do 

recorrente, instruem a formalização do processo.  
 
A Câmara Julgadora do Conselho Administrativo Tributário, em 

sessão realizada no dia 20/8/2015, acata a “proposição do Conselheiro Relator,  
 
CONSIDERANDO que o sujeito passivo pede o desarquivamento do 

processo que solicitou a extinção do crédito tributário (201400004061877), bem como a 
reconsideração do seu pedido anteriormente indeferido (Despacho 0786/15-SR). 

 
CONSIDERANDO que a apreciação de pedido de extinção do crédito 

tributário nos termos da Lei 18657/2014 é de competência exclusiva do Superintendente 
da Receita Estadual. 

 
RESOLVE, por maioria de votos, encaminhar os autos para s 

Superintendência da Receita Estadual, a fim de que seu ilustre titular analise a 
conveniência de considerar o pedido de reconsideração formulado pelo sujeito passivo no 
presente Processo Administrativo Tributário e se for o caso se manifestar. 

 



 

Após a conclusão, havendo ou não nova apreciação da 
Superintendência da Receita quanto ao pedido de reconsideração do pedido de extinção 
do credito tributário, a GEPRO (Gerência de Processo Processual) deverá intimar o sujeito 
passivo para se manifestar, caso queira, no prazo de até 30 (trinta) dias. 

 
 Foram vencedores os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, 

Edson Abrão da Silva e José Pereira D'abadia. Vencidos os Conselheiros Washington Luis 
Freire de Oliveira e Heli José da Silva”, fl. 93. 

 
O superintendente da Receita, fl. 97, mantém o indeferimento do 

requerido, ratifica o Despacho nº 0786/15-SRE, em atendimento à resolução cameral e, na 
sequência, retorna o processo ao Conselho Administrativo Tributário. 

 
Depois das intimações legais, o sujeito passivo provoca a juntada de 

cópia do processo nº 201500004056949, o qual compõe às fls. 102 a 134. 
 
É o Relatório. 
 

V O T O 
 
Do compulso dos autos, concluí  que a constituição do crédito 

tributário adveio da afirmação de que o sujeito passivo omitiu o pagamento do ICMS 
regularmente registrado e apurado na Escrituração Fiscal Digital–EFD, no período do 
01/02/2014 a 28/02/2014. O imposto é exigido parcialmente porque a omissão é relativa 
ao não pagamento integral da parcela não financiada e/ou dos valores devido pelo 
incentivo FOMENTAR, que foi investigado por meio do relatório EFD X SARE e 
demonstrativo de aplicação da proporcionalidade prevista no art. 43 do Decreto nº 
3.822/92 e Parecer Normativo 06/2008-SAT. 

 
Com o suporte do art. 63 da Lei nº 11.651/91, do art. 6° da Lei nº 

12.855/96, dos arts. 37, § 1°, 43, inciso II e 44, inciso III do Decreto nº 3.822/92, do art. 4° 
da Instrução Normativa nº 155/94-GSF e do Parecer Normativo 06/2008-SAT a 
fiscalização constituiu o crédito tributário de direito do sujeito ativo, cujo fato gerador da 
obrigação tributária está identificado no campo específico do auto de infração. 

 
Estas regras mostram que o sujeito passivo acordante com o 

programa FOMENTAR deve-se ater aos compromissos assumidos no contrato bilateral 
assinado com a administração fiscal, dentre eles a efetivação dos cálculos, da apuração 
do imposto devido e dos recolhimentos das parcelas mensais incentivadas pelo programa 
produzir. 

 
A base conclusiva dos trabalhos comparativos executados pela 

autoridade administrativa competente reflete os valores das vendas de mercadorias 
comercializadas no período e a sua escrituração fiscal de forma clara, precisa e com 
alicerce para garantir a sua exigência pelo lançamento de ofício. 

  
As exposições registradas nos parágrafos anteriores mostram que a 

fiscalização executou a sua tarefa funcional de acordo com a legislação aplicável ao fato 
gerador da obrigação tributária e sem macular o resultado do seu trabalho, o que garante 
a continuidade do processo à fase seguinte, ou seja, à decisiva do lançamento do crédito 
tributário. 

 



 

Portanto, a defesa destituída da essencialidade de prova suporta a 
ratificação do decidido pela Primeira Instância, que considerou procedente a peça 
substancial do processo, porém o pagamento efetivado e comprovado no curso do 
processo deve ser considerado para efeito de extinção do crédito. 

 
Por último, decido conhecer do recurso, negar-lhe provimento para 

confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração, considerando 
o pagamento de fls. 107 para fins de extinção do crédito tributário.  

 
 
 

Sala das sessões, em 07 de julho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Auditoria do ICMS - Fomentar/Produzir (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01470/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Márcio Nogueira Pedra 
 

 
EMENTA: Processual. Pedido de diligência. Negado. Decisão por 
maioria. Preliminares de nulidade do processo por cerceamento 
do direito de defesa e por insegurança na determinação da 
infração. Rejeitadas. Decisão por maioria. ICMS. Omissão de 
pagamento por apuração irregular do imposto. Procedência 
parcial. Decisão por maioria.1. Deve ser negado o pedido de 
diligência, quando as indagações concernentes ao processo já 
tiverem sido devidamente esclarecidas em diligência anterior. 2. 
O processo em conformidade com as normas procedimentais, 
sem vícios ou anomalias, com obediência aos princípios do 
contraditório e da ampla defesa, não padece de vício de 
nulidade. 3. Não havendo manifestação objetiva da defesa, 
apontando erros nos levantamentos ou apresentando prova que 
afaste totalmente a acusação fiscal, o auto de infração deve ser 
julgado parcialmente procedente. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 22 de agosto de 2016, decidiu, por maioria de votos, rejeitar o pedido de 
diligência, arguida pelo representante legal da autuada. Foram vencedores os 
Conselheiros Márcio Nogueira Pedra e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. Vencido o 
Conselheiro Rodolfo Ramos Caiado. Por maioria de votos, rejeitar as preliminares de 
nulidade parcial do processo a partir de fls. 1015, arguidas pela autuada, por insegurança 
na determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa. Foram vencedores 
os Conselheiros Márcio Nogueira Pedra e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. Vencido o 
Conselheiro Rodolfo Ramos Caiado. Quanto ao mérito, também por maioria de votos, 
conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 
39.106,22. (trinta e nove mil, cento e seis reais e vinte e dois centavos).  Foram 
vencedores os Conselheiros Márcio Nogueira Pedra e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. 
Vencido o Conselheiro Rodolfo Ramos Caiado que votou pela improcedência do 
lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Neste processo, o Fisco acusa o contribuinte de omitir o pagamento 
do ICMS na importância de R$ 455.065,76 referente ao período de  01/01/2005  a 
31/12/2007, em razão da  apuração irregular do imposto decorrente de incentivar 
operações fiscais não permitidas,  erro de  apuração do imposto  não financiado em 
alguns meses, conforme cópia do livro Registro de Apuração do ICMS e demonstrativos 
em anexo. Para todos os fins legais e com fulcro no § 2º, do artigo 19, Decreto nº 6.930, 
de 09 de junho de 2009, adoto o relatório constante da sentença  nº 95/2016 , de fls 1028 , 
que abaixo transcrevo : 

 
“Trata-se da detecção de omissão de pagamento do ICMS em razão 

da apuração irregular do imposto, decorrente de se incentivar operações fiscais não 



 

permitidas e erro da apuração do imposto não financiado em alguns meses, conforme 
cópia do Livro Registro de Apuração do ICMS e demonstrativos anexos. 

 
O sujeito passivo compareceu ao feito alegando, inicialmente e em 

síntese, que pouco revelaria a auditoria realizada pelo fisco, que não teria a requerente 
cometido qualquer irregularidade e que a verdade material teria que ser buscada pelo 
julgador, devido o levantamento estar eivado de erros, vícios e nulidades. 

 
Através do Despacho n° 956/12-JULP, então, foram os autos 

convertidos em diligência, com intuito de trazer maior clareza ao feito, principalmente, com 
relação aos retornos para demonstração, as devoluções de simples remessas, as 
operações próprias e os outros supostos equívocos cometidos pela autora, assim como, 
fossem apreciadas por ela as supostas distorções apontadas pela impugnante. 

 
Realizada a revisão fiscal, portanto, refeita a auditoria, esclarecidas 

todas as dúvidas suscitadas pelo polo passivo e, em seguida, proposta a redução da 
exigência, foi o polo passivo novamente intimado. 

 
O sujeito passivo, depois de cientificado do trabalho revisional, 

retornou ao feito reiterando todas as razões postas na primeira impugnação e, em 
seguida, pediu pelo cancelamento do feito, diante da permanência dos vícios e equívocos 
já por ele apontados. 

 
Através agora do Despacho n°1991/2014-JULP foram os autos 

novamente convertidos em diligência, com intuito de que fossem sanadas as ainda 
persistentes dúvidas apresentadas pela impugnante, inclusive, sendo apontado para ela 
neste despacho o endereço onde a impugnante encontraria a instrução de serviço que 
instituiu a auditoria realizada pelo fisco e para que fossem esclarecidas as supostas 
distorções apontadas por ela. 

 
Reanalisados os trabalhos, agora, por um auditor-fiscal estranho à 

lide, foi por ele informado que pela revisora já teriam sido corrigidos todos os erros 
(Relatório nº 0094/13-GCOM), em atenção as argumentações apresentadas pela 
impugnante, esclarecendo, em seu despacho, todos os pontos objeto de questionamento, 
apresentando, para tanto, as justificativas e os fundamentos legais de cada um 
separadamente. 

 
Em seguida, informou ainda que as operações de simples remessas 

foram citadas de forma genérica pela impugnante e que não teria constatado qualquer 
irregularidade no levantamento, tendo em vista a ausência de especificação e o 
detalhamento dos casos, porém, exemplificou alguns casos. 

 
Finalmente, concluiu ele que a revisão anteriormente realizada pela 

própria autora estaria correta e se manifestou favoravelmente pela manutenção agora do 
trabalho revisional, ratificando então o valor original neste proposto. 

 
Notificado, novamente, o sujeito passivo, concluiu ele agora em 

apertada síntese que o revisor teria confirmado a ausência de demonstrativos por ele 
exigidos visando obter maior clareza, que teria direito de conhecer em detalhes todos os 
contornos da ação fiscal e suas circunstâncias, que seriam conhecidos apenas por 
exclusão. 

 



 

Pede, finalmente, pela anulação do feito de ambas as revisões 
realizadas, pois todos os vícios e os equívocos apontados permaneceriam ainda no 
levantamento fiscal.” 

 
 
Dando continuidade ao relatório, informo que o Julgador singular 

decidiu pela procedência parcial do auto de infração, reduzindo  o ICMS a ser exigido do 
polo passivo para a importância de R$ 39.106,22 (trinta e nove mil, cento de seis reais e 
vinte e dois centavos), acrescido das cominações legais. 

 
Inconformada com a decisão desfavorável, a autuada interpôs 

recurso à Câmara Julgadora alegando, de início, a nulidade do auto de infração pois não 
estariam presentes demonstrativos que dessem a conhecer os cálculos realizados. 
Segundo a recorrente, o demonstrativo da auditoria básica do ICMS – 
FOMENTAR/PRODUZIR/MICROPRODUZIR – APURAÇÃO DE OFÍCIO não é capaz de 
esclarecer acerca da infração supostamente cometida. A recorrente argui preliminar de 
cerceamento ao direito de defesa.  

 
A recorrente alega, ao se reportar ao levantamento em si, que 

confrontando a apuração do Fisco com a do contribuinte constata-se que a infração, 
correspondente ao incentivo de operações não permitidas, decorreria da inserção, na 
apuração das operações incentivadas, das operações de saída relativas a consumo 
próprio e doações. O Fisco, em sua apuração, transferiu tais operações para o rol das 
operações não incentivadas. Daí ter se concluído que o contribuinte financiou ICMS a 
maior pelo FOMENTAR. Com as revisões realizadas, parte dos equívocos cometidos pelo 
Fisco foi afastado. Porém, a recorrente reclama que não se corrigiu a distorção relativa ao 
“Retorno de Simples Remessa”. A autuada afirma que, apesar de as operações terem sido 
registradas como não incentivadas, em registro aceito pela Fiscalização, esta transferiu o 
crédito relativo a tais operações para a linha das operações incentivadas. Tal 
procedimento teria gerado distorção no saldo devedor do ICMS das operações 
incentivadas, levando à conclusão de que ocorreu cálculo de ICMS financiado a maior. A 
recorrente conclui que o crédito relativo a operações não incentivadas não poderia ser 
transferido para a linha das operações incentivadas.  

 
Em seguimento ao seu recurso, a autuada insiste no argumento de 

que o auto de infração contém falha, posto que as operações que foram consideradas não 
incentivadas não estão descritas no auto de infração e em seus anexos. Argui nulidade do 
auto de infração. Pede a improcedência do lançamento.  

 
Por fim, a recorrente solicita a realização de diligência.  
 
É o relatório.  
 
 

VOTO 
 
 
 
De início, rejeito o pedido de diligência, tendo em vista que o mesmo 

não está devidamente justificado. As duas revisões já realizadas no processo afastaram, 
no meu sentir, as imperfeições contidas no lançamento original. A recorrente não 
apresenta razões que demonstrem a necessidade de nova revisão.  

 



 

A recorrente argui preliminar de cerceamento ao direito de defesa, 
pois não estariam presentes, no auto de infração,  demonstrativos que dessem a conhecer 
os cálculos realizados. Segundo a recorrente, o demonstrativo da auditoria básica do 
ICMS – FOMENTAR/PRODUZIR/MICROPRODUZIR – APURAÇÃO DE OFÍCIO não é 
capaz de esclarecer acerca da infração supostamente cometida. Mais à frente, em seu 
recurso, a autuada insiste no argumento de que o auto de infração contém falha, posto 
que as operações que foram consideradas não incentivadas não estão descritas no auto 
de infração e em seus anexos. 

 
Esta questão já foi abordada na última revisão realizada no processo. 

Às fls 1016, o auditor responsável pela diligência informa :  
 
“Nas páginas 514 a 540 constam as planilhas revisadas da Auditoria 

Básica do ICMS Fomentar/Produzir e os cálculos do ICMS devido (incentivado e não 
incentivado). Nas planilhas anexas à Auditoria Principal, também constam a planilha com 
a apuração efetuada pelo contribuinte e as planilhas de detalhamento de quais operações 
(CFOPs) e créditos/débitos de ICMS que foram consideradas nas operações incentivadas 
(entradas e saídas) e seus respectivos valores. E, de forma excludente, apesar de não 
demonstradas nos levantamentos, as operações não incentivadas são aquelas não 
relacionadas na apuração das operações incentivadas.” 

 
Com efeito, não há uma terceira via. Ou a operação é incentivada ou 

não é. Portanto, não vislumbro qualquer cerceamento ao direito de defesa, tendo em vista 
que a Fiscalização indicou quais operações (CFOPs) e créditos/débitos de ICMS  foram 
consideradas nas operações incentivadas (entradas e saídas) e seus respectivos valores. 
Trata-se do demonstrativo “Análise da Auditoria de Acordo com os CFOP’s Registrados no 
LRA”, que informa os valores por entrada/saída, considerados todos os meses do período 
fiscalizado. O contribuinte não aponta erro no levantamento. Apenas alega a falta de 
informação. Não é o que se constata ao se examinar os demonstrativos anexados à 
revisão (fls 514/540). Os dados são suficientes para que a recorrente faça os cálculos e 
seja mais específica no que concerne à indicação de eventuais incorreções na auditoria. 
Rejeito a preliminar de cerceamento do direito de defesa. Não vejo falhas no 
levantamento. Destarte, também rejeito a arguição de insegurança na determinação da 
infração. 

 
Em outro ponto de seu recurso, a autuada reclama que não se 

corrigiu a distorção relativa ao “Retorno de Simples Remessa”. A autuada afirma que, 
apesar de as operações terem sido registradas como não incentivadas, em registro aceito 
pela Fiscalização, esta transferiu o crédito relativo a tais operações para a linha das 
operações incentivadas. Tal procedimento teria gerado distorção no saldo devedor do 
ICMS das operações incentivadas, levando à conclusão de que ocorreu cálculo de ICMS 
financiado a maior. A recorrente conclui que o crédito relativo a operações não 
incentivadas não poderia ser transferido para a linha das operações incentivadas. 

 
Mais uma vez, verifica-se que a questão já foi esclarecida pela 

segunda revisão realizada no processo. A este respeito, às fls 1017, o auditor fiscal 
responsável destaca o seguinte, ao se referir às operações de retorno de demonstração, 
retorno de simples remessa e devolução de uso/consumo :  

 
“Quanto aos créditos e débitos de ICMS destas operações, em 

relação as notas fiscais lançadas nos respectivos Livros Registro de Entradas e Saídas, 
seus valores compuseram a apuração do ICMS da parte não incentivada já que tais 
operações (tanto entradas como saídas) não constam na relação de CFOPs da tabela 



 

“Análise da Auditoria de acordo com os CFOP’s registrados no LRA” (folhas 517 e 
seguintes). Quanto aos créditos de ICMS destas operações lançadas diretamente no Livro 
Registro de Apuração do ICMS (estorno de débitos), verificamos que estas situações 
foram solucionadas pela auditora revisora através da retificação da Auditoria Básica do 
Fomentar/Produzir constante na revisão de folhas 514 a 541. “ 

 
Mais à frente, o autor da revisão completa: 
 
“Quanto às operações de simples remessa citadas de forma genérica 

pela impugnante, já que a mesma deixou de especificar e detalhar quais os casos em que 
tais situações ocorreram, não constatamos irregularidades. Isto porque as operações de 
simples remessa, conforme entendimentos variados, incluem geralmente operações em 
que não existe tributação do ICMS e pertencem aos grupos de CFOPs 5.900, 6.900 e 
7.900. Exemplos : remessa para conserto ou reparo (CFOP 6.915), remessa para depósito 
fechado ou armazém geral (CFOP 5. 905), remessa para industrialização por encomenda 
(CFOP 5.901). Em tais operações, por não existir tributação de ICMS, os valores não 
entram no cálculo do ICMS tanto da parte incentivada como da parte não incentivada e em 
nada influenciam no levantamento/ auditoria Básica do ICMS Fomentar/Produzir.” 

 
 
Como se pode constatar, o argumento da recorrente também não se 

sustenta no que concerne ao crédito relativo a operações de retorno de simples remessa.  
 
Isto posto, rejeito o pedido de diligência apresentado pela autuada, 

rejeito as preliminares de nulidade  do processo, arguidas pela autuada, por insegurança 
na determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa e, quanto ao mérito, 
conheço do recurso e nego-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$39.106,22 
(trinta e nove mil cento e seis reais e vinte e dois centavos) acrescido das cominações 
legais.  

 
 
 

Sala das sessões, em 14 de setembro de 2016. 
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Matéria: Auditoria do ICMS - Fomentar/Produzir (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01799/16 
 
Relator: Conselheiro Heli José da Silva 
 

 
EMENTA: I - ICMS. Obrigação tributária principal. Omissão de 
recolhimento do ICMS, em razão da utilização indevida do 
programa FOMENTAR/PRODUZIR. Procedência. Decisão não 
unânime. 
 
1. O não recolhimento da parte não incentivada implica na perda 
do benefício fiscal do FOMENTAR/PRODUZIR, relativamente à 
parcela incentivada, para os períodos em que ocorreram a 
inadimplência; 
 
2. Estando evidenciado nos autos que o crédito tributário se 
encontra corretamente demonstrado, e não tendo o sujeito 
passivo apresentado provas capazes de ilidir o trabalho 
realizado, deve o auto de infração ser considerado procedente 
nos termos da inicial. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 10 de agosto de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração.  Foram vencedores os Conselheiros Heli José da Silva e Nivaldo Carvelo 
Carvalho. Vencido o Conselheiro Nivaldo José Mende, que votou pela improcedência do 
lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Da análise do presente processo, depreende-se que a acusação 
tipificada na sua peça exordial versa sobre o fato de que, em 31 de agosto de 2.015, o 
Fisco exige da empresa acima identificada ICMS no valor original de R$ 398.347,42 
(trezentos e noventa e oito mil, trezentos e quarenta e sete reais e quarenta e dois 
centavos), com as cominações legais, nos termos da legislação tributária, em razão da 
omissão do pagamento do ICMS regularmente registrado e apurado na Escrituração Fiscal 
Digital – EFD, relativo ao meses de maio, junho e julho de 2.015, conforme comparativo 
EFD/SARE e demais documentos anexos.  

Destacou-se: “auto de infração lavrado com a exigência do imposto 
integralmente apurado, sem a dedução do incentivo Fomentar/Produzir, tendo em vista o 
disposto no Parecer Normativo 006/2008 – SAT, anexo”. 

Com suporte nas regras dos artigos 63, da Lei nº 11.651/91, e 75, 
356-C e 356-M, § 2º, do Decreto nº 4.852/97, e, ainda, do artigo 2º, da Instrução 
Normativa nº 155/94-GSF, a fiscalização elaborou o lançamento de ofício, propondo, 
outrossim, a penalidade prescrita pelo artigo 71, inciso I, alínea "a", do Código Tributário 
Estadual – CTE, com redação da Lei nº 14.058/01. 

Com o escopo de instruir a preambular, foram juntados ao processo os documentos de fls. 03/18, a saber: 
Anexo Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário; Resumo da Escrituração Fiscal Digital; Relatório 
Comparativo EFD/SARE; e, cópia do Parecer Normativo nº 06/08 – SAT. 



 

Devidamente intimado, fls. 19/20, o sujeito passivo comparece ao 
feito, fls. 23/36, e, através do seu representante legal, apresenta o pedido de 
Descaracterização da Não Contenciosidade do auto de infração. 

Alega, quanto ao mérito, que a autuação se deu de forma 
equivocada, contrariando o disposto no CTN, CTE, jurisprudência nacional e entendimento 
firmado por este Conselho. Destaca: “Inicialmente, convém frisar que o benefício 
concedido pelo programa indicado pode ser suspenso ou revogado. Assim, somente no 
caso de suspensão ou revogação do benefício é que a autoridade administrativa poderia 
ter autuado a empresa em relação à totalidade do imposto devido. Todavia, para que haja 
tal suspensão ou revogação deve ocorrer uma condição, qual seja, deve haver 
inadimplência da empresa beneficiada para com as obrigações tributárias estaduais, 
assim entendia a existência de crédito tributário inscrito em Dívida Ativa no âmbito 
estadual, conforme artigo 43 da Lei nº 5.265/00, relativa ao PRODUZIR”. 

Assevera que a empresa não está inscrita na Dívida Ativa, tanto 
que o auditor fiscal não trouxe aos autos prova que demonstre o contrário. Complementa: 
“Diante disso, resta evidente que o crédito exigido não é devido, posto que engloba 73% 
do imposto devido, o qual pode ser pago de forma parcelada pela autuada, motivo pelo 
qual a notificação em epígrafe deve ser julgada insubsistente”. 

Solicita, ao final, o acolhimento do Pedido de Descaracterização da 
Não Contenciosidade, e, consequentemente, a improcedência do auto de infração, 
afastando toda e qualquer penalidade imposta pelo mesmo.  

Instruem a peça impugnatória, as cópias dos documentos de fls. 
37/54.  

O julgador singular prolatou a Sentença nº 712/2016 – JULP, fls. 
58/59, na qual julgou procedente a exigência fiscal em comento, mas acatou o pedido de 
Descaracterização da Não Contenciosidade, nos termos do artigo 38, da Lei 
16.469/2009.   

A Fazenda Pública Estadual se manifesta concordando com a 
decisão singular, fls. 60. 

O sujeito passivo apresenta Recurso Voluntário, fls. 73/82, por 
intermédio do qual reitera os argumentos já apresentados, em especial, o de que a mera 
inadimplência não configura por si só motivo de suspensão ou revogação do Programa 
de Benefício Fiscal.  

Contesta a multa aplicada alcunhando-a de confiscatória. Destaca 
jurisprudência a respeito.  

Requer, por derradeiro, a improcedência do auto de infração. 
Este é o relatório. 

 

V O T O 

 

Da análise do conteúdo do presente processo, verifica-se que a 
questão posta em análise é a legalidade do lançamento das parcelas financiadas e não 
financiadas, advindas da fruição do programa PRODUZIR. 

Assim, a fiscalização, ao detectar a omissão do recolhimento da 
parcela não incentivada, formalizou o lançamento relativo ao total do imposto apurado nos 
meses em que ocorreram a inadimplência.  



 

Para melhor explicitar a questão, transcrevo a conclusão contida no 
Parecer Normativo nº 06/08 – SAT, a qual amolda-se perfeitamente à acusação sob 
apreciação: 

  
“[...] 

Do exposto, este Parecer Normativo firma entendimento no 
sentido de que: 

- Os dispositivos do FOMENTAR e do PRODUZIR que se referem 
à fruição ou efetiva utilização do benefício calculado em percentual do imposto 
que o beneficiário tem de recolher ao erário estadual e os que dizem respeito à 
perda de vigência do contrato de financiamento realizada pela suspensão ou pelo 
cancelamento do contrato de financiamento, não se confundem; 

- Os arts. 43 e 44 do Regulamento do FOMENTAR e o art. 26, 
combinado com o art. 24, do Regulamento do PRODUZIR estabelecem a 
condição do pagamento da parcela não incentivada para a fruição do benefício 
calculado em percentual do imposto que o beneficiário tem de recolher ao erário 
estadual; 

- Conclui-se que, independentemente da formalização do ato de 
suspensão, o agente do fisco, constatando a inadimplência com referência à 
parcela não incentivada, deve exigir a integralidade do imposto devido, uma vez 
que a empresa estava, no momento da constatação pelo fisco, impedida de 
utilizar o benefício; 

- A empresa pode espontaneamente regularizar a inadimplência e 
utilizar-se do benefício, desde que a regularização seja realizada antes do início 
de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados 
com a infração, conforme previsto no art. 138 do Código Tributário Nacional. 

Este é o entendimento”.  

Assim posta a questão, exsurge, indubitável, que o trabalho do 
Fisco se encontra realizado de forma escorreita, razão pela qual deve ser mantido. 

Relativamente ao inconformismo relacionado com a multa aplicada, 
correção monetária e juros indicados, deixo de apreciar, haja vista que os mesmos se 
encontram legalmente inseridos na legislação tributária estadual, e, nos termos do § 4º, do 
artigo 6º, da Lei n.º 16.469/09, neste Conselho “não pode haver decisões que impliquem 
apreciação ou declaração de inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato normativo 
expedido pela Administração Tributária”.  

Em face do exposto, quanto ao mérito, em consenso majoritário 
com meus pares, voto, conhecendo do Recurso Voluntário, negando-lhe provimento, para 
manter a decisão singular que considerou procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões, em 16 de novembro de 2016. 
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Matéria: Auditoria do ICMS - Fomentar/Produzir (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 02039/16 
 
Autora do Voto Vencedor: Conselheira Talita Pimenta Félix 
 

 
EMENTA: ICMS-MERCADORIAS. BONIFICAÇÃO. ESPÉCIE DE 
DESCONTO INCONDICIONAL. NÃO-INCLUSÃO NA BASE DE 
CÁLCULO DO ICMS.  
 
Nos termos do art. 13 da Lei Kandir e na jurisprudência do STJ 
submetida ao rito dos recursos repetitivos, os descontos 
incondicionais não compõem a base de cálculo do ICMS. 
Provimento do Recurso.  
 
Período de 01/09/2012 a 30/09/2012. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de janeiro de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso 
voluntário, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar 
improcedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Talita Pimenta Félix 
e João Divino de Brito. Vencido o Conselheiro Antônio Martins da Silva, que votou pela 
procedência do auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

1 Fundamentação do Lançamento Tributário  

O AIIM (auto de infração e imposição de multa) versa sobre a cobrança de 
tributo e multa formal em razão de o sujeito passivo, supostamente, ter omitido o 
pagamento do ICMS no valor de R$ 254.182,16 (duzentos e cinqüenta e quatro reais, 
cento e oitenta e dois reais e dezesseis centavos) referente ao período de 1º  de setembro 
de 2012 a 30 de setembro de 2012, em razão da apuração irregular do imposto, pois ao 
lançar os valores das operações financiadas pelo PRODUZIR, inclui entre elas operações 
que não se enquadram neste beneficio, quais sejam, operações com mercadorias em 
remessa de bonificação, doação e brinde, tanto em operações estaduais quanto em 
operações interestaduais, CFOP’s 5910 e 6910, portanto incentivou operações fiscais não 
permitidas pela legislação (art. 2º, I, alínea “a” da Lei 16.285/08).  

Em consequência, deverá pagar o ICMS no valor acima mencionado, 
juntamente com os acréscimos legais, conforme demonstra a Auditoria do 
ICMS/FOMENTAR/PRODUZIR e os documentos em anexo.  

O lançamento tributário registra como infringidos os arts. 64, Lei 
11.651/91, c/c 67, I, Decreto n. 4.852/97, concomitantemente com a aplicação da 
penalidade proposta prevista nos arts. 71, inciso III, alínea “c” da Lei n. 11.651/1991, com 
redação da Lei n. 12.806/1995.  

2 Sentença 127/13 - JULP  



 

Em decisão singular (fls.156 a 164), o Julgador, decidiu pela procedência 
do auto de infração.  

Aduziu que não acolhe a arguição de nulidade do auto de infração por 
insegurança na determinação da infração, vez que o lançamento esta em consonância 
com o art. 142 do CTN e art. 8º da Lei 16.469/09, e a legislação tipificada, conforme textos 
já transcritos nesta sentença,espelha a descrição dos fatos na “ocorrência” do auto do 
AIIM, estando devidamente fundamentado.  

Em relação à argüição de nulidade do AIIM sob a égide de que o fisco 
teria praticado erro de direito, em face da Ação de Conhecimento pelo rito Ordinário, 
cumulada com pedido de antecipação de tutela,em face do AIIM não pode prosperar, eis 
que não há qualquer possibilidade, antes da inscrição do crédito tributário na divida ativa, 
de se afirmar, com segurança, a certeza e a liquidez do crédito tributário, logo estamos 
diante de um ato administrativo que não se completou, não tem sua exeqüibilidade 
garantida.  

Sustenta que essas questões de direito, em tese, começaram no próprio 
Poder Judiciário, com a concessão de uma medida liminar, antecipação de tutela e outras, 
muitas vezes bem antes da autuação, tendo essas ações, em direito, natureza provisória, 
preventiva e, portanto, precária.  

Conclui o raciocínio afirmando que somente o lançamento tributário que 
constituiu o crédito tributário completado na esfera administrativa, quando passa a gozar 
de certeza e liquidez, é que estará apto a ser executado e a sofrer a interferência efetiva 
do Poder Judiciário, logo não acolhe a nulidade do AIIM pelo motivo exposto, porém deve 
ficar suspensa a exigibilidade do crédito, ou seja, que fique inexigível os tributos exigidos 
na inicial até a decisão definitiva na esfera judicial.  

Não acolhe as nulidades argüidas e julga procedente o AIIM, condenando 
o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário exigido no presente processo, mais os 
acréscimos legais, porém ficará suspensa a exigibilidade até o pronunciamento judicial 
definitivo.  

3 Do Recurso Voluntário  

Alega que a alteração promovida pela Lei n. 16.285/2008 não se aplica 
recorrente, porquanto seu ingresso na PRODUZIR se deu antes da data de vigência do 
referido texto legal.  

Diz que a nova redação do art. 20 da Lei n. 13.591/2000, dada pela Lei n. 
16.258/2008, atinge contratos anteriores a sua vigência, e, portanto, não deve ser aplicada 
ao recorrente.  

Traz à baila manifestação do então Min. Moreira Alves no julgamento do 
RE 226.855 que trata deste tema e, sustenta que admitir a alteração promovida pela Lei n. 
16.258/2008 possa incidir sobre o financiamento contratado pela Recorrente é aceitar que 
não existe segurança nenhuma no que foi pactuado entre ela e o Estado de Goiás.  

Sobre a questão discutida, a Justiça Estadual em mandado de segurança 
questionando uma consulta feita a Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás, decidiu que 
o Estado deve observar o regramento legislativo vigente até a data de celebração do 
TARE.  



 

Sustenta que afastada a disposição trazida pela Lei n. 16.258/2008, resta 
desprovida de fundamento legal a acusação fiscal, merecendo ser julgada improcedente.  

Ao final, requer seja dado provimento ao recurso, de forma a anular o 
crédito tributário constituído no AIIM.  

4 Da Resolução 172/2013  

A Terceira Câmara propôs Resolução retirando o processo de pauta até 
que fossem julgados pelo Conselho Pleno os Processos n. 4010901078300, 
4011100672350 e 4011103978124.  

Após, anexou-se parecer da Procuradoria Tributária segundo o qual o CAT 
deverá observar em seus julgamentos os precedentes do STF no controle concentrado ou 
quando houver julgamento submetido ao regime de Repercussão Geral e os precedentes 
do STJ quando houver julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos.  

Os autos retornaram para julgamento.  

 

VOTO 

PRELIMINARMENTE  

1   Da Tempestividade e da Capacidade Postulatória   

Tendo em vista que o sujeito passivo fora intimado do Recurso Voluntário, 
em 07/03/2013, e que protocolizou sua defesa em 11/03/2013 tempestiva, é a 
manifestação do sujeito passivo, nos termos do art. 34, II, “b”, da Lei 16.469/09.  

Quanto à capacidade postulatória, de acordo com o art. 11 da Lei n. 
16.468/09, o sujeito passivo poderá postular em causa própria ou representado por 
advogado, este o caso dos autos (fls. 37/42), suprido encontra-se tal requisito legal.  

DO MÉRITO  

Cinge-se a controvérsia tão somente à possibilidade, ou não da 
Recorrente poder usufruir do crédito do PRODUZIR advindo do contrato n. 043/2002 e do 
TARE n. 020/03, nos termos vigentes ao tempo da contratação.  

Razão assiste à contribuinte. A matéria é antiga, encontra previsão legal 
no art. 13 da Lei Kandir e, inclusive é objeto de Súmula emitida pela Procuradoria Geral do 
Estado na qual determina que o Estado de Goiás não se defenda nem recorra em 
processos judiciais que envolvam a discussão objeto dos presentes autos. Abaixo a 
legislação:  

Art. 13. A base do imposto é:  

(...)  

§ 1º integra a base de cálculo do imposto, inclusive na hipótese do inciso V do 
caput deste artigo:  



 

(...)  

II - o valor correspondente a:  

a) seguros, juros e demais importâncias pagas, recebidas ou debitadas, bem como 
descontos concedidos sob condição. (destacou-se)  

Ora, se o desconto condicional integra a base de cálculo do ICMS, por 
consectário lógico, o desconto que seja incondicional, não integra referida base de cálculo.  

Sobre o assunto, a Procuradoria Geral do Estado de Goiás editou a 
Súmula nº 19:  

Súmula n° 19: Tributário. ICMS. Descontos incondicionais. Mercadorias dadas em 
bonificação. Hipótese de não incidência do tributo. Dispensa de recurso voluntário. 
I – Fica o Procurador do Estado dispensado de interpor recurso nas hipóteses de 
decisão judicial, provisória ou definitiva, que reconheça a não incidência de ICMS 
sobre os descontos incondicionais e as bonificações. II – As operações que 
contemplem tais hipóteses devem ser comprovadas nos autos, judiciais e 
paralelos, por documentação fiscal idônea (notas fiscais e/ou faturas com 
discriminação das operações e indicação do código fiscal correspondente; 
reprografia de livros de entrada e saída de mercadorias vistados pela autoridade 
fiscal. III – A presente súmula não se aplica aos casos de ICMS-ST, conforme 
entendimento do STJ.” (destacou-se)  

Prosseguindo, o STJ, quando do julgamento do REsp 1.111.156/SP, 
submetido ao rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC-1973), entendeu que é 
reconhecida a não incidência do ICMS nas operações que envolvem mercadorias dadas 
em bonificação:  

TRIBUTÁRIO. ICMS. MERCADORIAS DADAS EM BONIFICAÇÃO. ESPÉCIE DE 
DESCONTO INCONDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE OPERAÇÃO MERCANTIL. ART. 13 
DA LC 87/96. NÃO-INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO.  

1. A matéria controvertida, examinada sob o rito do art. 543-C do Código de 
Processo Civil, restringe-se tão-somente à incidência do ICMS nas operações que 
envolvem mercadorias dadas em bonificação ou com descontos incondicionais; 
não envolve incidência de IPI ou operação realizada pela sistemática da 
substituição tributária.  

2. A bonificação é uma modalidade de desconto que consiste na entrega de uma 
maior quantidade de produto vendido em vez de conceder uma redução do valor da 
venda. Dessa forma, o provador das mercadorias é beneficiado com a redução do 
preço médio de cada produto, mas sem que isso implique redução do preço do 
negócio.  

3. A literalidade do art. 13 da Lei Complementar n. 87/96 é suficiente para concluir 
que a base de cálculo do ICMS nas operações mercantis é aquela efetivamente 
realizada, não se incluindo os "descontos concedidos incondicionais".  

4. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que o valor das 
mercadorias dadas a título de bonificação não integra a base de cálculo do ICMS.  

5. Precedentes: AgRg no REsp 1.073.076/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda 
Turma, julgado em 25.11.2008, DJe 17.12.2008; AgRg no AgRg nos EDcl no REsp 
935.462/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 8.5.2008; REsp 
975.373/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 15.5.2008, DJe 
16.6.2008; EDcl no REsp 1.085.542/SP, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, 
julgado em 24.3.2009, DJe 29.4.2009.  



 

Recurso especial provido para reconhecer a não-incidência do ICMS sobre as 
vendas realizadas em bonificação. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do 
Código de Processo Civil e da Resolução 8/2008 do Superior Tribunal de Justiça.  

(STJ, REsp 1.111.156/SP, Primeira Seção, Min. Humberto Martins, DJe de 
22/10/2009)  

A Lei Complementar nº 104/2013 que instituiu o Código de Defesa do 
Contribuinte no Estado de Goiás, prevê expressamente, em seu art. 32, II que nos 
processos administrativos a administração pública deverá observar a jurisprudência do 
STJ, quando o julgamento for submetido ao rito dos recursos repetitivos.  

Evidente que o vocábulo deverá representar um imperativo, uma ordem. 
Não cabe ao julgador administrativo a escolha se irá, ou não adotar referido entendimento. 
Ao contrário, o órgão administrativo está subordinado ao que restou pacificado pelos 
tribunais superiores (STJ e STF).  

Inclusive, os tribunais judiciais também estão vinculados ao que o STJ 
decidir em sede de repetitivo e o STF em sede de repercussão geral, senão vejamos a 
dicção do art. 932, IV, 'b', do novel CPC:  

Art. 932. Incumbe ao relator:  

(...)  

IV - negar provimento a recurso que for contrário a:  

(...)  

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de 
justiça em julgamento de recursos repetitivos; (destacou-se)  

Ad argumentandum, a manutenção do auto de infração, na contramão de 
matéria pacificada junto ao STJ, submetido à sistemática dos repetitivos, apenas trará 
prejuízos aos cofres estaduais, eis que o ente público, certamente terá que arcar com as 
custas processuais e honorários advocatícios.  

Não há dúvidas que essa situação representaria afronta aos princípios da 
eficiência e da própria legalidade, eis que poderá causar graves prejuízos ao ente público.  

3. CONCLUSÃO  

Considerando as razões de fato e de direito acima delineadas, dou 
provimento ao Recurso Voluntario e julgo improcedente o presente AIIM.  

É como voto.  

 
 

 
 

Sala das sessões, em 21 de dezembro de 2016. 
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Matéria: Auditoria do ICMS - Fomentar/Produzir (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 02040/16 
 
Relatora: Conselheira Talita Pimenta Félix 
 

 
EMENTA: INSEGURANÇA NA DETERMINAÇÃO DA INFRAÇÃO. 
CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. 
 
Não há que se falar em insegurança na determinação da infração 
e cerceamento ao direito de defesa quando o Fisco apontou de 
modo claro e preciso os fatos e os dispositivos legais 
infringidos pela contribuinte. 
 
ANÁLISE DE CONSTITUCIONALIDADE. MULTA. CONFISCO. 
CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. RAZOABILIDADE. 
PROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 
 
A legislação deste Conselho Administrativo, expressamente, 
veda a apreciação ou declaração de inconstitucionalidade de lei, 
decreto ou ato normativo expedido pela Administração 
tributária. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de dezembro de 2016, decidiu,  por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa. Quanto ao mérito, 
também por votação unânime, conhecer da impugnação, negar-lhe provimento para 
considerar procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Talita Pimenta Félix, Nislene Alves Borges e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O presente processo administrativo tributário diz respeito a suposta 
omissão de pagamento de ICMS, sob a alegação de a contribuinte não haver pago a 
parcela não financiada do PRODUZIR, apurado em Escrituração Fiscal Digital (EFD), no 
período de 01/12/2015 a 31/05/2016.  

 
Assim, em razão do não pagamento da parcela não financiada, o 

ICMS-Mercadorias passou a ser exigido integralmente, na importância de R$ 
1.117.955,67, conforme documentos anexados, relativos aos documentos fiscais 
eletrônicos emitidos. 

 
O lançamento tributário registra como infringidos os arts. 63 da Lei n. 

11.651/91 c/c arts. 24 e 26 do Decreto 5.265/00, bem como do art. 4º da IN 155/94-GSF, 
da onde lhe foi imposta a penalidade prescrita no art. 71, I, “a”, § 9º do 11.651/1991 (CTE-
GO), com redação da Lei n. 14.059/2001. 

 
Não apresentada Impugnação, foi lavrado termo de revelia em 

desfavor da Impugnante (fls. 23). Doutro turno, foi apresentada Impugnação em Segunda 
Instância, donde a Impugnante alega, basicamente, os argumentos abaixo delineados: 

 



 

i)  uma (suposta) preliminar fundamentada ao 
não respeito à princípio constitucional  da proporcionalidade e 
razoabilidade e; 

 
ii)  violação aos princípios constitucionais do 

não confisco, da capacidade contributiva e, por fim e novamente, o 
da razoabilidade. 
 
Ao final, requer a improcedência do auto de infração. 

 
 
 
 
 

VOTO 
 
 

1.  PRELIMINARMENTE 
 
Em preliminar, a Impugnante assevera que: 
 

(...) é de se declarar nulo a auto de infração face a 
inconstitucionalidade da letra “a” do inciso I, do Art. 71, da Lei 11.651/1991, 
em razão do caráter confiscatório do dispositivo legal, vez que o fisco 
intimou o contribuinte a pagar o valor de R$ 1.880.912,15 (...), sendo R$ 
762.956,48 (...) somente de multa, juro e atualização monetária. 

 
Vejam que o valor da multa mais os juros e correção 

monetária é cerca de 2 VEZES o valor da mercadoria estipulado por pauta da 
Secretaria da Fazenda de Goiás, cujo preço já é maior que o preço de 
mercado. Resta claro que esse dispositivo legal é totalmente desproporcional 
ferindo um princípio do direito administrativo insculpido na Constituição 
Federal, que é o da proporcionalidade e razoabilidade. Por isso mesmo deve 
ser declarado inconstitucional de pleno direito, mesmo por julgadores 
administrativos os quais estão investidos de funções julgadoras por meio de 
ato legal e, portanto, têm competência absoluta na esfera administrativa de 
dizer a respeito da constitucionalidade e legalidade de todo arcabouço legal 
colocado para a sua apreciação. (Sem grifo no original) 

 
Para melhor contextualizar, segue o enunciado prescrito na letra “a”, 

inciso I, do art. 71 do CTE/GO: 
 

Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
 
I – de 60% (sessenta por cento) do valor do imposto, pela omissão do seu 
pagamento: 
 
a) quando este tenha sido regularmente registrado e apurado em livro próprio 
ou declarado em documento de informação e apuração do imposto, inclusive 
o relativo à entrada de produto importado e ao diferencial de alíquotas; 

 
Conforme se depreende de trecho de sua defesa, a Impugnante, em 

preliminar, pugna pela declaração de nulidade da penalidade aplicada, no montante de 
60%, sob a alegação de ser a mesma inconstitucional. 

 
Inicialmente, cabe ressalvar que esta Conselheira entende que o 

assunto abordado em preliminar, além de ser o mesmo abordado no mérito, apenas em 



 

roupagem distinta, não é questão apreciável em sede de nulidade, conforme se enunciado 
no art. 20 do PAT/GO: 

 
Art. 20. São nulos os atos praticados: 
 
I – por autoridade incompetente ou impedida; 
 
II – com erro de identificação do sujeito passivo; 
 
III – com cerceamento ao direito de defesa; 
 
IV – com insegurança na determinação da infração. 

 
Vale registrar que, ainda que se entenda que esse rol não seja 

taxativo, mas apenas exemplificativo, ainda sim o pleito formulado, aqui, não encontra 
respaldo.  

 
Na parte final de sua peça defensória, a Impugnante requer: 

 
a) seja julgado nulo o Auto de Lançamento e Imposição de Multa, com 

fulcro no art. 5o, LV da Constituição Federal, art. 142 do CTN, que 
regula o processo administrativo tributário, posto que a descrição da 
infração pelo fiscal de Rendas, por demasiadamente sintética e 
confusa, restou prejudicial à ampla defesa da impugnante, haja vista 
que não lhe permite a plena compreensão da situação fática apontada 
como infratora, com resultado de penalidade à mesma, assim como, 
incidiu em insegurança jurídica na determinação da infração; 

 
Pois bem, ainda que a Impugnante não tenha requerido, 

expressamente, o reconhecimento da nulidade por cerceamento ao direito de defesa, esta 
Turma Julgadora entende que o pedido encontra-se presente na expressão: “a descrição 
da infração pelo fiscal de Rendas, por demasiadamente sintética e confusa, restou 
prejudicial à ampla defesa da impugnante, haja vista que não lhe permite a plena 
compreensão da situação fática apontada como infratora, com resultado de penalidade à 
mesma”. Por tal motivo, esta Turma Julgadora colocou referida preliminar em julgamento. 

 
Vale ressalvar que, em um cotejo entre os argumentos trazidos no 

corpo da peça impugnatória, e o pedido formulado na parte final, nota-se um 
descompasso entre o que foi discorrido e o pleito final. Porém, ainda que tal fato não 
houvesse ocorrido, voto por rejeitar ambas as preliminares, por (a) cerceamento ao direito 
de defesa e (b) por insegurança na determinação da infração. 

  
 

2. DO MÉRITO 
 

Em âmbito meritório, a Impugnante defende-se – tão somente – 
quanto à aplicação da multa, quanto à conduta supostamente infracional, nada alega. 

 
Assim, em síntese, aduz que a multa viola 04 (quatro) princípios 

constitucionais, quais sejam: da proibição da aplicação da multa com caráter confiscatório; 
da razoabilidade da multa; da sua proporcionalidade, e; da capacidade contributiva, ou 
seja, além de citar supostas violações constitucionais, pauta-se na excessiva onerosidade 
da multa. Segue transcrição de parte de sua defesa: 

 
Em não sendo admitidas as demonstrações cabais da inadmissibilidade da 
presente autuação, hipótese aceita somente em tese e para argumentar, 



 

necessário refutar a aplicação da Multa de Ofício em percentuais 
elevadíssimos – 150% (cento e cinquenta por cento). 
 
De mais a mais, não se pode manter as MULTAS nesses patamares sem que 
se verificasse ferido o princípio constitucional do não confisco e o princípio 
da capacidade contributiva, ambas, limitadores do poder de tributar, que, por 
não estabelecerem limites quantitativos, devem reger-se por outro princípio, 
qual seja, o da razoabilidade. 
(...) 
Sendo assim, importa que a imposição de MULTA aplicada nos percentuais 
acima citados sejam reduzidas a patamares razoáveis (princípio), porque 
contou o Fiscal de Rendas com a cooperação da Impugnante repassando-lhe 
todas as informações e documentos necessários à realização do seu 
trabalho. 

 

A Impugnante cita dois julgados, para mencionar que o percentual 
que lhe foi imputado esta fora dos padrões do razoável. Porém, em um deles a multa é de 
60%, a mesma que lhe foi imposta. Ocorre que, consoante interpreto de sua defesa, a 
contribuinte se confunde, posto aduzir que lhe foi aplicada uma multa de 150%, o que não 
procede, mas sim de 60%, o mesmo percentual citado no julgado por ela anexado, tido 
como razoável, o qual aduz que deveria ser observado por este Estado. 

 
A par essas questões, imprescindível menção deve ser feita à 

redação insculpida no art. 6º, § 4º, da Lei n. 16.469/09, que regulamenta o PAT/GO, 
segue: 

 
Art. 6º Compete ao Conselho Administrativo Tributário (CAT/GO) apreciar:  
 
(...) 
 
§ 4º Não pode haver decisões que impliquem apreciação ou declaração de 
inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato normativo expedido pela 
Administração Tributária. 
 

Diante de tal obstáculo, responsável pela instituição de uma norma 
geral e abstrata que cria uma regra de ineficácia técnica, impossibilitados encontram-se os 
Conselheiros Tributários deste Estado de proceder à qualquer análise relativa ao controle 
de constitucionalidade. 

 
Por fim, ante o exposto, por expressa vedação legal, deixo de 

apreciar as razões apresentadas pela Impugnação. 
 

 
3. CONCLUSÃO 
 
Ex positis, considerando as razões de fato e de direito acima 

delineadas, assim me manifesto: 
 
(i) não acolho as preliminares de nulidade por cerceamento ao direito de 

defesa e por insegurança na determinação da infração, bem como; 
(ii) voto pela improcedência da Impugnação em Segunda Instância, 

mantendo o crédito tributário constituído em seu desfavor. 
 
É como voto. 

 
 

Sala das sessões, em 21 de dezembro de 2016. 
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Matéria: Auditoria do ICMS - Fomentar/Produzir (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 02043/16 
 
Autora do Voto Vencedor: Conselheira Talita Pimenta Félix 
 

 
EMENTA: TRIBUTÁRIO. ICMS. MERCADORIAS DADAS EM 
BONIFICAÇÃO. ESPÉCIE DE DESCONTO INCONDICIONAL. 
NÃO-INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. 
 
Nos termos do art. 13 da Lei Kandir e na jurisprudência do STJ 
submetida ao rito dos recursos repetitivos, os descontos 
incondicionais não compõem a base de cálculo do ICMS. 
Provimento do Recurso. 
 
Período de 01/09/2012 a 30/09/2012. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de janeiro de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso 
voluntário, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar 
improcedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Talita Pimenta Félix 
e João Divino de Brito. Vencido o Conselheiro Antônio Martins da Silva, que votou pela 
procedência do auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

1.Fundamentação do Lançamento Tributário 
 
O AIIM (auto de infração e imposição de multa) versa sobre a 

cobrança de tributo e multa formal em razão de o sujeito passivo, supostamente, ter 
omitido o pagamento do ICMS no valor de R$ 226.416,13 (Duzentos e vinte e seis, 
quatrocentos e dezesseis reais e treze centavos) referente ao período de 01 de agosto de 
2012 a 31 de agosto de 2012, em razão da apuração irregular do imposto, pois ao lançar 
os valores das operações financiadas pelo PRODUZIR, inclui entre elas operações que 
não se enquadram neste beneficio, quais sejam, operações com mercadorias em remessa 
de bonificação, doação e brinde, tanto em operações estaduais quanto em operações 
interestaduais, CFOP’s 5910 e 6910, portanto incentivou operações fiscais não permitidas 
pela legislação (artigo 2º, I, alínea “a” da Lei 13.591/00 alterada pela Lei 16.285/08). 

 
Em consequência, devera pagar o ICMS no valor acima mencionado, 

juntamente com os acréscimos legais, conforme demonstra a Auditoria do 
ICMS/FOMENTAR/PRODUZIR e os documentos em anexo. 

 
O lançamento tributário registra como infringidos os artigos 64, Lei 

11.651/91, c/c artigo 167, I, Decreto 4.852/97 e artigo 20 da Lei 13.591/00 alterada pela 
Lei 16.285/08, concomitantemente com a aplicação da penalidade proposta prevista nos 
artigos 71, inciso III, alínea “c” da Lei 11.651/1991, com redação da Lei 12.806/1995. 

 
2.Sentença 129/13 - JULP 
 
Em decisão singular, o Julgador, decidiu pela procedência do auto de 

infração. De “fls.155 a 163”. 



 

 
Aduz que não acolhe a arguição de nulidade do auto de infração por 

insegurança na determinação da infração, vez que o lançamento esta em consonância 
com o artigo 142 do CTN e artigo 8º da Lei 16.469/09, e a legislação tipificada, conforme 
textos já transcritos nesta sentença espelha a descrição dos fatos na “ocorrência” do auto 
do AIIM, estando devidamente fundamentado. 

 
Em relação à argüição de nulidade do AIIM sob a égide de que o 

fisco teria praticado erro de direito, em face da Ação de Conhecimento pelo rito Ordinário, 
cumulada com pedido de antecipação de tutela em face do AIIM não pode prosperar, eis 
que não há qualquer possibilidade, antes da inscrição do crédito tributário na dÍvida ativa 
de afirmar-se, com segurança, a certeza e a liquidez do crédito tributário, logo estamos 
diante de um ato administrativo que não se completou, não tem sua exeqüibilidade 
garantida. 

 
 Sustenta que essas questões de direito em tese começaram no 

próprio Poder Judiciário, com a concessão de uma medida liminar, antecipação de tutela e 
outras, muitas vezes bem antes da autuação, tendo essas ações, em direito, natureza 
provisória, preventiva e, portanto, precária. 

 
 Empós conclui o raciocínio afirmando que somente o lançamento 

tributário que constituiu o crédito tributário completado na esfera administrativa, quando 
passa a gozar de certeza e liquidez, é que estará apto a ser executado e a sofrer a 
interferência efetiva do Poder Judiciário, logo não acolhe a nulidade do AIIM pelo motivo 
exposto, porém deve ficar suspensa a exigibilidade do crédito, ou seja, que fique inexigível 
os tributos exigidos na inicial até a decisão definitiva na esfera judicial. 

 
Não acolhe as nulidades argüidas e julga procedente o AIIM, 

condenando o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário exigido no presente 
processo, mais os acréscimos legais, porém ficará suspensa a exigibilidade até o 
pronunciamento judicial definitivo. 

 
 
3.Do Recurso Voluntário 
 
Alega que a alteração promovida pela Lei 16.285/2008 não se aplica 

recorrente, porquanto seu ingresso na PRODUZIR se deu antes da data de vigência do 
referido texto legal. 

 
Diz que a nova redação do artigo 20 da Lei 13.591/2000, dada pela 

Lei 16.258/2008, atinge contratos anteriores a sua vigência, e, portanto, não deve ser 
aplicada ao recorrente. 

Traz a baila manifestação do então Ministro Moreira Alves no 
julgamento do RE 188.366 que trata deste tema, e sustenta que admitir a alteração 
promovida pela Lei 16.258/2008 possa incidir sobre o financiamento contratado pela 
Recorrente é aceitar que não existe segurança nenhuma no que foi pactuado entre ela e o 
Estado de Goiás. 

 
Sobre a questão discutida, a Justiça Estadual em mandado de 

segurança questionando uma consulta feita a Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás, 
decidiu que o Estado deve observar o regramento legislativo vigente até a data de 
celebração do TARE. 

 



 

Sustenta que afastada a disposição trazida pela Lei 16.258/2008, 
resta desprovida de fundamento legal a acusação fiscal, merecendo ser julgada 
improcedente. 

 
Ao final, requer que seja dado provimento ao recurso, de forma a 

anular o crédito tributário constituído no AIIM. 
 

 
VOTO 

 
 

1.PRELIMINARMENTE 
 
1.1 Da Tempestividade e da Capacidade Postulatória  

 
Tendo em vista que o sujeito passivo fora intimado do Recurso 

Voluntário, em 07/03/2013, e que protocolizou sua defesa em 11/03/2013 tempestiva, é a 
manifestação do sujeito passivo, nos termos do art. 34, II, “b”, da Lei 16.469/09. 

 
Quanto à capacidade postulatória, de acordo com o art. 11 da Lei n. 

16.468/09, o sujeito passivo poderá postular em causa própria ou representado por 
advogado, este o caso dos autos, conforme se depreende das fls. 37/42, suprido encontra-
se tal requisito legal. 

 
 

2. DO MÉRITO 
 

Cinge-se a controvérsia tão somente quanto à possibilidade, ou não, 
da recorrente poder usufruir do crédito do PRODUZIR advindo do contrato nº 043/2002 e 
do TARE nº 020/03, nos termos vigentes ao tempo da contratação. 

 
Razão assiste à contribuinte. A matéria é antiga, encontra previsão 

legal no art. 13 da Lei Kandir e, inclusive é objeto de Súmula emitida pela Procuradoria 
Geral do Estado na qual determina que o Estado de Goiás não se defenda nem recorra 
em processos judiciais que envolvam a discussão objeto dos presentes autos. Abaixo a 
legislação: 

 

Art. 13. A base do imposto é: 
 
(...) 
 
§ 1º integra a base de cálculo do imposto, inclusive na hipótese do 
inciso V do caput deste artigo: 
 
(...) 
 
II - o valor correspondente a: 
 
a) seguros, juros e demais importâncias pagas, recebidas ou 
debitadas, bem como descontos concedidos sob condição. (destacou-
se) 

 

Ora, se o desconto condicional integra a base de cálculo do ICMS, 
por consectário lógico, o desconto que seja incondicional, não integra referida base de 
cálculo. 



 

 
Sobre o assunto, a Procuradoria Geral do Estado de Goiás editou a 

Súmula nº 19: 
 

Súmula n° 19: Tributário. ICMS. Descontos incondicionais. 
Mercadorias dadas em bonificação. Hipótese de não incidência do 
tributo. Dispensa de recurso voluntário. I – Fica o Procurador do 
Estado dispensado de interpor recurso nas hipóteses de decisão 
judicial, provisória ou definitiva, que reconheça a não incidência de 
ICMS sobre os descontos incondicionais e as bonificações. II – As 
operações que contemplem tais hipóteses devem ser comprovadas 
nos autos, judiciais e paralelos, por documentação fiscal idônea 
(notas fiscais e/ou faturas com discriminação das operações e 
indicação do código fiscal correspondente; reprografia de livros de 
entrada e saída de mercadorias vistados pela autoridade fiscal. III – A 
presente súmula não se aplica aos casos de ICMS-ST, conforme 
entendimento do STJ.” (destacou-se) 

 

Prosseguindo, o STJ, quando do julgamento do REsp 1.111.156/SP, 
submetido ao rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC-1973), entendeu que é 
reconhecida a não incidência do ICMS nas operações que envolvem mercadorias dadas 
em bonificação: 

 

TRIBUTÁRIO. ICMS. MERCADORIAS DADAS EM BONIFICAÇÃO. 
ESPÉCIE DE DESCONTO INCONDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE 
OPERAÇÃO MERCANTIL. ART. 13 DA LC 87/96. NÃO-INCLUSÃO NA 
BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO. 
1. A matéria controvertida, examinada sob o rito do art. 543-C do 
Código de Processo Civil, restringe-se tão-somente à incidência do 
ICMS nas operações que envolvem mercadorias dadas em bonificação 
ou com descontos incondicionais; não envolve incidência de IPI ou 
operação realizada pela sistemática da substituição tributária. 
 
2. A bonificação é uma modalidade de desconto que consiste na 
entrega de uma maior quantidade de produto vendido em vez de 
conceder uma redução do valor da venda. Dessa forma, o provador 
das mercadorias é beneficiado com a redução do preço médio de cada 
produto, mas sem que isso implique redução do preço do negócio. 
 
3. A literalidade do art. 13 da Lei Complementar n. 87/96 é suficiente 
para concluir que a base de cálculo do ICMS nas operações mercantis 
é aquela efetivamente realizada, não se incluindo os "descontos 
concedidos incondicionais". 
 
4. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que o 
valor das mercadorias dadas a título de bonificação não integra a base 
de cálculo do ICMS. 
 
5. Precedentes: AgRg no REsp 1.073.076/RS, Rel. Min. Humberto 
Martins, Segunda Turma, julgado em 25.11.2008, DJe 17.12.2008; AgRg 
no AgRg nos EDcl no REsp 935.462/MG, Primeira Turma, Rel. Min. 
Francisco Falcão, DJe 8.5.2008; REsp 975.373/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 
Primeira Turma, julgado em 15.5.2008, DJe 16.6.2008; EDcl no REsp 
1.085.542/SP, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 
24.3.2009, DJe 29.4.2009. 
Recurso especial provido para reconhecer a não-incidência do ICMS 
sobre as vendas realizadas em bonificação. Acórdão sujeito ao regime 



 

do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução 8/2008 do 
Superior Tribunal de Justiça. 
(STJ, REsp 1.111.156/SP, Primeira Seção, Min. Humberto Martins, DJe 
de 22/10/2009) 

 

A Lei Complementar nº 104/2013 que instituiu o Código de Defesa do 
Contribuinte no Estado de Goiás, prevê expressamente, em seu art. 32, II que nos 
processos administrativos a administração pública deverá observar a jurisprudência do 
STJ, quando o julgamento for submetido ao rito dos recursos repetitivos. 

 
Evidente que o vocábulo deverá representa um imperativo, uma 

ordem. Não cabe ao julgador administrativo a escolha se irá, ou não adotar referido 
entendimento. Ao contrário, o órgão administrativo está subordinado ao que restou 
pacificado pelos tribunais superiores (STJ e STF). 

 
Inclusive, os tribunais judiciais também estão vinculados ao que o 

STJ decidir em sede de repetitivo e o STF em sede de repercussão geral, senão vejamos 
a dicção do art. 932, IV, 'b' do novel CPC: 

 

Art. 932. Incumbe ao relator: 
 
(...) 
 
IV - negar provimento a recurso que for contrário a: 
 
(...) 
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior 
Tribunal de justiça em julgamento de recursos repetitivos; (destacou-
se) 

 

Ad argumentandum, a manutenção do auto de infração, na 
contramão de matéria pacificada junto ao STJ, submetido à sistemática dos repetitivos, 
apenas trará prejuízos aos cofres estaduais, eis que o ente público, certamente terá que 
arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. 

 
Apenas a título de exemplo, o presente auto de infração tem o valor 

total, não atualizado de R$ R$ 226.416,13 (Duzentos e vinte e seis, quatrocentos e 
dezesseis reais e treze centavos) e caso a recorrente sagre-se vencedora em futuro 
processo judicial, o Estado de Goiás arcará com honorários de sucumbência os quais 
serão fixados entre 8% e 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 3º, II do novo 
CPC, ou seja, o prejuízo ficaria entre R$ 18.113,29 a R$ 22.641,61. 

 
Não há dúvidas que essa situação representaria afronta aos 

princípios da eficiência e da própria legalidade, eis que poderá causar graves prejuízos ao 
ente público. 

 
3. CONCLUSÃO 
 
Considerando as razões de fato e de direito acima aventas, dou 

provimento ao Recurso Voluntario e julgo improcedente o presente AIIM. 
 
É como voto. 
 

 



 

 
Sala das sessões, em 21 de dezembro de 2016. 
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Matéria: Auditoria do movimento financeiro (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00026/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação tributária estadual. Omissão de 
registros de mercadorias tributadas. Procedência Parcial. 
 
Provado nos autos que o valor preconizado na basilar não está 
de todo correto, procedente em parte deve ser o auto de 
infração. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 15 de dezembro de 2015, decidiu,   por maioria de votos, conhecer do 
recurso voluntário, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular 
e considerar parcialmente procedente o auto de infração, cujo ICMS a recolher é de R$ 
301.066,87 (trezentos e um mil e sessenta e seis reais e oitenta e sete centavos), 
conforme documento de fls. 91. Foram vencedores os Conselheiros Nivaldo José Mendes 
e Victor Augusto de Faria Morato. Vencido o Conselheiro Carlos Andrade Silveira, que 
votou pela improcedência do auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no Auto de Infração que o sujeito passivo omitiu registros de 
mercadorias tributadas, na importância de R$ 2.137.609,72 (dois milhões, cento e trinta e 
sete mil, seiscentos e nove reais e setenta e dois centavos), referente ao déficit financeiro 
apurado em Auditoria do movimento financeiro. Em consequência, deverá pagar o ICMS, 
juntamente com a penalidade e acréscimos legais.  

 
Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 25, 

§1°, inciso IV e §2° e 64 da Lei nº 11.651/91, combinados com o artigo 41 do Decreto nº 
4852/97. Proposta aa penalidade prescrita no artigo 71, inciso VII, alínea "l", conjugado 
com o § 9°, inciso l, da Lei nº 11651/1991 com redação conferida pela Lei nº 16.241/2008.  

 
O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 03/62.  
 
O sujeito passivo foi intimado em Primeira Instância, conforme 

documentos de fls. 63/64.  
 
Ciente, o sujeito passivo ingressa com Impugnação às fls. 67/68 no 

qual alega que o fato de ter ocorrido gastos sem disponibilidade de caixa pode não indicar 
que ocorreram vendas de mercadorias sem registros das saídas nos livros próprios. 
Assevera que se existir alguma multa, será menor, tendo em vista que as notas tidas 
como não registradas parecem ter sido consideradas em duplicidade no levantamento, o 
que já leva a um resultado questionável, como também leva a crer que o trabalho 
realizado para elaboração do auto de infração é impróprio e, por consequência, deverá ser 
julgado pela sua improcedência. Como se pode observar, existem diversos motivos para 
se considerar aqui uma nulidade por insegurança na determinação da infração, ou mesmo 
a improcedência do feito, no entanto, o contribuinte não teve tempo de elaborar o 
levantamento contestatório, o que fará posteriormente.  

 



 

Juntamente com a peça impugnatória foram colacionados aos autos 
documentos de fls. 69/74.  

 
Pela Sentença de n° 2402/2015 – JULP de fls. 76/79, o Julgador 

Singular decidiu pela procedência do auto de infração. Em sua fundamentação afirma que 
a Auditoria do Movimento Financeiro, no período e valores apontados pela fiscalização foi 
executada corretamente, tendo sido demonstrado todas as despesas e receitas 
informadas pela parte passiva e utilizadas na auditoria pelo fisco.  

 
Da decisão supra foi intimado o sujeito passivo às fls. 80/82 para 

pagar a quantia exigida ou apresentar Recurso Voluntário.  
 
Tempestivamente, o sujeito passivo interpõe Recurso Voluntário às 

fls. 84/87 no qual pede a improcedência do auto de infração, alegando que conforme a 
primeira peça impugnatória a empresa apontou o fato de que o déficit financeiro não 
existia, como de fato ainda não existiu, uma vez que não foi levado em consideração a 
realidade dos registros em sua contabilidade, ou seja, não poderia haver a existência da 
exigência, pelo motivo de que não foi levado em consideração as vendas a prazo, 
constantes de duplicatas emitidas que, porventura, foram pagas pelos seus sócios o que 
ocorre em várias empresas. Afirma, ainda, que deveria ser levado em consideração a real 
situação da empresa, computando-se as compras das mercadorias, tanto à vista quanto 
as adquiridas a prazo, e não tão somente com base em um "Extrato Bancário" que não 
reflete a realidade da operação ocorrida.  

 
É o Relatório. 
 
 

VOTO 
 

Tratam os autos de crédito tributário constituído em desfavor do 
sujeito passivo por ter omitido registro de saídas de mercadorias tributadas referente ao 
déficit apurado em Auditoria do Movimento Financeiro, no período de 01/01/2012 a 
31/12/2012. 

 
Inicialmente destaco que não há no processo questões preliminares, 

prejudiciais, de caráter terminativo, a serem apreciadas.   
 
Dirigindo-me ao mérito do lançamento, considero que o feito em 

questão deve prosperar em parte. Compulsando os autos, verifico que os valores 
apurados pela autoridade fiscal, com base no inciso IV, § 1º, do artigo 25 do Código 
Tributário Estadual – CTE foram todos extraídos com base em dados da própria empresa 
autuada, o que gerou a veracidade dos valores ali descritos, logo, somente com outros 
valores, apresentados pela defesa de forma concreta, devidamente comprovados e 
registrados em sua contabilidade, como recibos, ingressos de numerário na conta e outros 
seriam, por si só, suficiente para contradizer as informações apuradas pela fiscalização 
por ocasião do trabalho fiscal. 

 
Portanto, poderia o sujeito passivo elidir a acusação fiscal mediante 

anexação aos autos de prova plena, objetiva e inquestionável, por meio de documentação 
idônea, da inocorrência da infração, prova esta não produzida nos autos. 

 
Por sua vez, verifico que o valor discriminado no campo 31 do 

Relatório de Conclusão da Auditoria do Movimento Financeiro de fls. 13 dos autos foi 



 

alterado de R$ 536.885,28 para R$ 534.182,34, conforme conferência da mídia anexada 
aos autos.  

 
Diante do exposto, voto conhecendo do recurso voluntário, dando-lhe 

parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente 
procedente o auto de infração, cujo ICMS a recolher é de R$ 301.066,87 (trezentos e um 
mil, sessenta e seis reais e oitenta e sete centavos), conforme documento de fls. 91.  

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 12 de janeiro de 2016. 
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Matéria: Auditoria do movimento financeiro (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00112/16 
 
Relatora: Conselheira Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Auditoria do movimento 
financeiro. Omissão de saída de mercadoria tributada.  
 
Presume-se decorrente de operação de saída de mercadoria 
tributada não registrada no livro respectivo, o valor apurado em 
auditoria financeira, correspondente a realização de despesas 
maiores que as receitas auferidas no período. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 26 
de janeiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do recurso para o 
Conselho Pleno, negar-lhe provimento para manter a decisão cameral que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Marlene Maria 
da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo 
Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria 
Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone 
Polizeli Bento, Aguinaldo Fernandes de Melo, David Fernandes de Carvalho, Alcedino 
Gomes Barbosa, Márcio Nogueira Pedra, Álvaro Falanque, Antônio Martins da Silva, Talita 
Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira e José Pereira D'abadia. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Reza a acusação fiscal que o sujeito passivo, nos exercícios 
de 2005 e 2006, omitiu o registro de saídas de mercadorias tributadas, correspondente 
ao déficit financeiro, no valor de R$ 165.783,65, em 2005 e R$ 89.593,92, em 2006, 
conforme apurado por meio de Auditoria do Movimento Financeiro, cujos demonstrativos 
acompanham o auto de infração. Em consequência, deverá pagar o ICMS devido, 
acrescido das demais cominações legais. Constata-se a presença de sujeito passivo 
solidário. 

 
Devidamente intimados, os sujeitos passivos ingressam com 

impugnação a Primeira Instância, de "fls. 30 a 36", argumentando, em suma, que o déficit 
financeiro constatado não procede, pois ele decorre da não consideração de notas 
promissórias provenientes de fornecedores e dos comprovantes da amortização de 
empréstimo, sem que fossem apresentadas justificativas para tal procedimento. 

 
Pedem a nulidade do auto de infração, por inocorrência do 

ilícito apontado e por falta de comprovação de infração à legislação tributária.  
 
Afirmam, ainda, que o lançamento está comprometido pela 

ilegalidade, pois a pretensão é de recebimento de tributo sem a ocorrência de fato 
gerador. 

 
Pedem a realização de diligência para a elucidação das 

questões suscitadas e a improcedência do auto de infração. 
 



 

A julgadora singular, em Sentença nº 2073/09-JULP, de "fls. 44 
a 47", rejeita as preliminares de nulidade arguidas pelo polo passivo e decide, no mérito, 
pela procedência da pretensão inicial do fisco.  

 
Os sujeitos passivos após serem devidamente intimados, 

apresentam recurso voluntário às "fls. 52 a 54". Alegando que foram apresentadas notas 
promissórias provenientes dos fornecedores e que comprovam os pagamentos aos 
credores, além de não terem considerado a amortização dos empréstimos como bem 
exposto nos fatos. 

 
Ao final pede pela improcedência do auto de infração. 
 
A terceira câmara do CAT, "fls. 72 a 78", decidiu rejeitar a 

conversão do julgamento em diligência, a preliminar de exclusão do solidário da lide e a 
preliminar de nulidade da peça básica para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração.  

 
O sujeito passivo após ser devidamente intimado, tendo sido 

lavrado termo de perempção ao solidário às "fls. 81, apresenta recurso ao Conselho 
Pleno, "fls. 84 a 86", usando os mesmos argumentos da instância anterior. 

 
 

V O T O 
 
 
É fundamental observar que o Manual de Procedimentos 

Fiscais estabelece que a “Auditoria do Movimento Financeiro consiste no balanceamento 
dos ingressos de numerários provenientes de diversas origens e os desembolsos 
realizados no decorrer do período auditado, tendo por finalidade apurar eventuais 
omissões de registro de saídas de mercadorias tributadas, fato caracterizado pelo excesso 
de desembolsos em relação aos ingressos comprovados.” 

 
Este entendimento prevalece sempre que a exigência fiscal está 

fundamentada em levantamento elaborado de forma correta e não contestado 
convincentemente pela parte passiva, o que é o caso em questão, uma vez que a 
documentação exibida e pretendida fosse considerada já foi apreciada em instâncias 
anteriores e mesmo pela autoridade fiscal lançadora, haja vista a informação prestada 
pelo próprio sujeito passivo, conforme fls 10/11. 

 
Em Notas Explicativas, fls. 8, os autuantes deixam consignado 

que: 
 
“1 – O valor de R$ 23.500,00, apresentado na Demonstração 
Financeira no Ano de 2005 como Fornecedores a Pagar, não foi 
considerado por não ter comprovação documental. 
 
2 – Como o valor de R$ 23.250,00 não foi considerado no ano 
de 2005, não pode ser considerado no ano de 2006 como 
amortização de empréstimos. 
 
3 – O Valor de R$ 117.200,00, apresentado na Demonstração 
Financeira do Ano de 2006 como Empréstimos Recebidos, não 
foi considerado porque o Contrato de Mutuo apresentado não 



 

tem comprovação de recebimento dos valores em conta 
bancária, e não há também na época reconhecimento público 
em Cartório.” 
 
A acusação trata-se de uma presunção legal relativa, portanto 

podendo ser refutada pelo sujeito passivo, porém a sua principal argumentação 
relativamente ao valor de R$ 23.500,00 como fornecedor em aberto e R$ 117.200,00 
como empréstimo, não foram aceitas, senão vejamos a fundamentação dada em Acórdão 
Cameral, com a qual anuímos: 

 
“Ressalto que os sujeitos passivos não juntaram ao processo 
nenhuma nota fiscal relativa a compra a prazo no exercício de 
2005, com vencimento no exercício de 2006 e tampouco nota 
promissória ou duplicata paga no exercício de 2006 
relativamente a dívidas com fornecedores assumidas no ano de 
2005, no sentido de comprovar a existência de saldos de 
compras a pagar final no exercício de 2005 no valor de R$ 
23.500,00 (vinte e três mil e duzentos e cinquenta reais) que 
redundaria na diminuição do déficit financeiro naquele exercício. 
 
............... 
 
No caso vertente, a empresa autuada apresenta os contratos de 
mútuo de fls. 60 e 65, objetivando comprovar a existência de 
empréstimos contraídos no exercício de 2006 junto ás pessoas 
físicas de LUCÉLIA SILVA, OLEMAR SOARES DE CAMARGO 
e SAMUEL DE MACEDO VIEIRA, sem trazer, no entanto, a 
mais pálida prova da efetiva entrada desses recursos no seu 
caixa. Acrescentando, ainda, que as assinaturas nos contratos 
não foram devidamente reconhecidos em cartório próprio, fato 
que fragiliza por completo tais documentos, pois sequer pode 
afirmar com segurança que foram realmente produzidos nas 
datas neles apostas.” 
 
De fato, além da falta de registro do contrato de mútuo em 

cartório, o ingresso de numerário como receita, para efeitos tributários, exige a 
comprovação da efetividade da entrega do dinheiro à empresa (via depósito bancário ou 
equivalente), inclusive com demonstração de suficiência de suporte financeiro pelo 
mutuante. 

 
Contrato elaborado de forma unilateral e sem controle de 

terceiros, sequer de registro em cartório, deixa de oferecer elementos imprescindíveis 
necessários para serem opostos ao Fisco. 

 
No tocante ao fornecedor em aberto registra-se, ainda, que a 

parcela do valor devidamente comprovada foi considerada na auditoria do exercício de 
2005, segundo fls. 4, no item 16 (-) Compras a Pagar – Saldo Final de R$ 14.484,00 e o 
correspondente desembolso em 2006, fls. 5, Compras a Pagar – Saldo Inicial. 

 
Nesse sentir, de certa forma, contemplada a pretensão do 

sujeito passivo nesse quesito.  
 



 

Ademais, nota-se que a maior parte do desequilíbrio financeiro 
decorreu de notas fiscais de aquisição de mercadoria ou serviço não computadas no livro 
fiscal, portanto fora do controle fiscal, ressaltando que a fiscalização manteve em relação 
aos outros itens das auditorias valores oferecidos nas demonstrações financeiras 
oferecidas pelo recorrente. 

 
Os valores das despesas considerados na auditoria 

representam o mínimo para funcionamento da empresa, não restando dúvida que a 
comprovada diferença, resultante do desequilíbrio entre as receitas e as despesas, 
computada no demonstrativo, representa omissão de registro de saídas de mercadorias 
tributadas. 

 
O art. 25, § 1º, inciso IV, da Lei 11651/91 dispõe sobre a 

seguinte presunção, então aplicável a esse caso em concreto, assim: 
 

Art. 25. A base de cálculo do imposto será arbitrada pela 
autoridade fiscal, podendo o sujeito passivo contraditá-la no 
correspondente processo administrativo tributário, sempre que, 
alternativa ou cumulativamente: 

[...] 

§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada 
não registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, 
correspondente: 

[...] 

IV - ao deficit financeiro existente no confronto do saldo das 
disponibilidades no início do período, acrescido dos ingressos 
de numerários, e deduzidos dos desembolsos e do saldo final 
das disponibilidades, considerando-se, ainda, as despesas 
indispensáveis à manutenção do estabelecimento, mesmo que 
não escrituradas, tais como: 

a) salários e retiradas; 

b) aluguel, água, luz, telefone e outras taxas, preços ou tarifas; 

c) tributos; 

d) outras despesas gerais; 
 
Portanto, aconteceu sim o fato gerador do ICMS, por presunção 

relativa, a qual não foi afastada pela parte passiva. 
 
É verdade que o contribuinte deve emitir nota fiscal a cada 

operação realizada, assim: 
 

Art. 141. O contribuinte do imposto e as demais pessoas 
sujeitas ao cumprimento de obrigação tributária, relacionadas 
com o ICMS, devem emitir documento fiscal, em conformidade 
com a operação ou prestação que realizarem. 
 
Portanto, é mantida a penalidade pelo descumprimento 

acessório de falta de emissão do documento fiscal, além da exigência do imposto, assim: 
 



 

Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
 
[...] 
 

VII - de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da operação ou 
da prestação: 

[...] 

l) pela falta de emissão de documentos fiscais exigidos, 
ressalvado o disposto no inciso X, “b”; 
[...] 

§ 9º Se da prática das irregularidades descritas nos incisos V e 
seguintes do caput deste artigo resultar diretamente omissão de 
pagamento do imposto, a multa neles prevista será aumentada 
do valor correspondente à aplicação dos percentuais abaixo, 
sobre o valor do imposto não pago: 

I - 60% (sessenta por cento), observado o disposto no inciso 
seguinte; 
 
Posto isso, levando em conta as provas existentes nos autos, 

voto conhecendo do Recurso do Contribuinte ao Conselho Pleno, negando provimento, 
para julgar procedente o crédito tributário, confirmando a sentença tal como lançada. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 16 de fevereiro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Auditoria do movimento financeiro (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00141/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro José Pereira D'abadia 
 

 
EMENTA: Preliminar de exclusão do sujeito passivo solidário 
Rosimeire José Mendanha da lide, arguida por ela mesma. 
Acolhida. 
 
Deve ser excluído da polaridade passiva do feito o nome do 
nomeado sujeito passivo solidário, quando estiver comprovado 
nos autos que, quando da ocorrência do fato gerador, objeto da 
ação, esse já não mais pertencia à sociedade empresarial.  
 
ICMS. Auditoria do Movimento Financeiro. Omissão de registro 
de mercadoria tributada. Procedente.   
 
Reafirma-se a decisão monocrática que julgou procedente o 
lançamento, quando a defesa for inconsistente. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 16 de dezembro de 2015, decidiu, por maioria de votos, acatar a 
preliminar de exclusão do sujeito passivo solidário Rosimeire José Mendanha da lide, 
arguida por ela mesma. Foram vencedores os Conselheiros José Pereira D'abadia, 
Nivaldo Carvelo Carvalho e Edson Abrão da Silva. Vencidos os Conselheiros Heli José da 
Silva e Nislene Alves Borges. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração, considerando para fins de extinção do crédito tributário o 
parcelamento de nº 245976-0  de fls. 140, dos autos. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta  do  auto de infração que o    sujeito passivo omitiu registro 
de mercadoria tributada, na importância de R$ 89. 086, 74, referente ao déficit financeiro 
apurado em Auditoria do Movimento Financeiro, no ano de 2008.  

 
A autoridade lançadora indica como infringida as disposições dos 

artigos 25, §1°, IV e §2°, 64 do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) 
combinado com os artigos 141 do Decreto 4852/97. Proposta a aplicação da penalidade 
prevista no artigo 71, VII, "I", §9°I do CTE, com redação da Lei nº 13446/1999 e Lei 
16241/2008. 

 
Tem-se como sujeito passivo solidário, Marcio Adriano Espindola e 

Rosimeire José Mendanha Espindola, nos termos do artigo 45, inciso XII da Lei 11.651/91. 
 
O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: 

auditoria do movimento financeiro – conclusão anual "fls. 6". 
 
Os sujeitos passivos são intimados a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme "fls. 7 a 13", tendo sido lavrado 
termo de revelia às "fls. 14". 



 

 
Em sua impugnação, "fls. 17 a 22", o sujeito passivo alega que "fora 

informado ao Auditor Fiscal que no mês de julho do ano de 2010 foram entregues os 
devidos livros fiscais do Ano de 2008, e que o autuado precisaria de prazo para apresentar 
os livros fiscais, pois a Autoridade Fiscal na data de solicitação não se encontrava na 
Delegacia e sim de serviços na Delegacia Fiscal de Morrinhos e não pôde ser 
comunicado, porém foi informado ao contribuinte que iriam solicitar os documentos a 
Autoridade da Delegacia Fiscal de Trindade, e por este motivo não pode ser apresentado 
a documentação solicitada nesta fiscalização". Defende que "não tendo o auto de infração 
atendido o requisito exigido pelo artigo 56, III, "a" da Lei n° 11.580/96, tem-se 
caracterizada manifesto cerceamento de defesa, o que constituiu afronta direta ao 
insculpido artigo 5°, LV da Magna Carta da República" e que; a conduta do Sr Fiscal não 
foi leal ou ética, constituindo afronta direta aos princípios norteadores da atividade 
administrativa, em especial o princípio da moralidade pública. Sustenta que "o presente 
processo administrativo se embase única e exclusivamente em prova obtida por meio 
ilícito, que o torna eivado de vício insanável e, portanto, nulo de pleno direito. Em relação 
ao mérito, "há de desconsiderar do relatório os valores a ela, referentes. Desse modo, a 
presente peça impugnatória limitar-se-á à análise dos montantes correspondentes à 
empresa autuada". Ao final, conclui que ocorreu confusão do agente fiscal, ao notificar a 
autuada, confundindo as operações das DPI com "venda de mercadorias" e que não 
houve fato gerador que sustentasse a autuação, pois as informações das DPIS não tem 
como ver o fato gerador, e inconfundível, não se aplicando as supostas fundamentações 
legais.  

 
O sujeito passivo anexa os seguintes documentos: quarta alteração 

contratual, comprovante de inscrição e de situação cadastral, documento de identificação, 
protocolo, cópia intimação, cópia auto de infração e anexo estruturado "fls. 23 a 35". 

 
Pela sentença nº 1290/2015 JULP, "fls. 37 a 40" o julgador singular 

decide pela procedência do auto de infração. Em sua fundamentação afirma que a 
redação do auto de infração não deixa marem a dúvidas quanto ao objeto de autuação, 
dessa forma, não há que se falar em nulidade quando do processo constam elementos 
suficientes para determinar com segurança a infração e o infrator (§3° do artigo 20 do 
RCTE). Aduz que "a defesa do sujeito passivo não se sustenta, pois o mesmo tem o ônus 
da prova, na medida que junto aos autos há elementos que dão sustentação à ação fiscal, 
e o impugnante não trouxe ao processo quaisquer dados ou informações consistentes 
para modificar o entendimento sobre o procedimento fiscal". Assevera que "o sujeito 
passivo teve a oportunidade de apresentar à autoridade fiscal os elementos necessários 
para contraditar o trabalho fiscal, quando foi notificado e não o fez, deve, portanto, 
prevalecer a pretensão fiscal considerando que na defesa apresentada limitou-se a arguir 
questões de nulidade e a falar sobre ilegitimidade passiva, sem fundamentação legal ou 
comprovação fática que pudesse contrapor a acusação fiscal". 

 
 Os sujeitos passivos são intimados a pagar a quantia exigida ou 

apresentar Recurso Voluntário, conforme documentos de "fls. 41 a 49". 
 
Os sujeitos passivos apresentam Recurso Voluntário, "fls. 52 a 57" 

"73 a 78" "92 a 97", alegando que "a INTERVINIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME, 
só inicializou suas atividades no mês de Agosto de 2008, data a qual foi cadastrada no 
SEFAZ- GO, as vendas de insumos da INTERVINIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA só 
iniciaram em fevereiro de 2009 após a liberação de ser Cadastro de Atividades no 
Município de Trindade – Goiás e liberação da Vigilância Sanitária do Município de 
Trindade – Goiás, e após estas liberações somente foi iniciada as atividades 



 

posteriormente a liberação do Alvara de Funcionamento e Licença para Funcionamento e 
Uso de Produtos Químicos da Polícia Federal do Estado de Goiás". Defende que após 
realizar a Quarta Alteração Contratual consta a retirada da sociedade a sócia Rosimeire 
José Mendanha Espindola, o sócio Marcio Adriano Espindola se responsabiliza por todos 
os atos desta empresa desde sua abertura até a data atual do ano de 2015, e declara 
também que é responsável por todas as declarações feitas e colidas nesta defesa fiscal". 
Argumenta que "por esta preliminar caracterizada está a ilegitimidade passiva da 
Contestante para responder aos termos da ação proposta, porque a contestante nunca 
exerceu atividade pessoal ou financeira, conforme está provado pelo documento em 
anexo, em razão de que, por esta preliminar, pede a extinção do processo, sem 
julgamento de mérito, com a exclusão da Pessoa Física ROSIMEIRE JOSÉ MENDANHA 
ESPINDOLA, com exclusão da Contestante da lide". Caracteriza "a carência da ação uma 
vez que a ação proposta pela Autora não demonstra o seu interesse de agir e o seu 
interesse processual de litigar com a Contestaste, constituindo-se a inicial em lide 
temerária, nos termos do artigo 3° do Código de Processo Civil, pelo que, por esta 
preliminar pede que seja declarada a carência da ação proposta contra a Contestaste, e, 
por consequência, seja declarado extinto o processo, revogando-se a liminar da Medida 
Cautelar, com a Exclusão da Pessoa de Rosimeire José Medanha Espindola do Auto de 
Infração". Em relação ao mérito, "a alegação inicial de que a Contestante não estava 
participando da sociedade da empresa autuada e nem a autuada tinha iniciado suas 
atividades comerciais no ano de 2008, atendendo que a compra e venda de insumos 
industrializados teriam sido simulados pela fiscalização realizada contra a autuada 
empresa, considerando-se o documento a falta de assinatura nas DPIS e as mesmas 
serem negativas sem fato gerador de base de cálculo do ICMS instrui os autos da Medida 
Cautelar apensa, é alegação temerária e destituída de qualquer prova ou presunção que 
pudessem ensejar qualquer simulação". As seguintes provas pretendem produzir:  

 
 
Depoimento pessoal do Sócio Atual da INTERVINIL INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA ME a autora, sob pena de confissão;  
 
Solicitação de ouvida de testemunhas, cujo rol será depositado em 

Cartório na devida oportunidade, caso não ocorra o julgamento antecipado da lide, com a 
acolhida das preliminares arguidas nesta contestação;  

Seja requisitado a SEFAZ-GO, por ofício, o histórico das DPIS fato 
gerador de ICMS. 

 
 
Ao final, requer que seja acolhido e promovido o Recurso Voluntário, 

para reformar a sentença de Primeira Instância e declarar improcedente o lançamento, ou 
considerar nulo "ab initio" o lançamento e determinar o seu arquivamento. 

 
O sujeito passivo anexa ao recurso os seguintes documentos: 

comprovante de inscrição e de situação cadastral "fls. 58, 86 e 98", quarta alteração 
contratual "fls. 59 a 64" "81 a 85" e "102 a 106", requerimento – habilitação de pessoa 
jurídica "fls. 66 e 108" cópia intimação "fls. 67" "79 e 80" "107", consulta quadro de sócios 
e administradores – QSA "fls. 68 e 99", alvará de licença de funcionamento "fls. 69, 87 e 
111", certificado de registro cadastral "fls. 70 e 112"", documento de identificação "fls. 71, 
89, 100 e 101", certidão de débitos tributários e dívida ativa "fls. 88" e comprovante de 
endereço "fls. 109 e 110". 

 
A pedido do Conselheiro Relator "fls. 114", os documentos de "fls. 

115 a 122" são juntados.  



 

 
Pela Resolução nº 084/2015, "fls. 123 e 124", a Segunda Câmara do 

Conselho Administrativo Tributário resolver encaminhar os autos à Delegacia Regional de 
Fiscalização de Goiânia, para que seu titular designe auditor, preferencialmente a própria 
autuante, para manifestar a respeito das questões acima colocadas em especial: 

 
Quanto a eventual retificação da DPI, e, caso confirmado, salvo 

restrições pontualmente esclarecidas, promover a revisão da auditoria, considerando os 
novos valores indicados na DPI; 

Confirmando-se que o início de atividade do estabelecimento 
autuado ocorreu em 2008, verificar a existência de eventual integralização do Capital 
Social ou, mesmo, aumento do Capital devidamente comprovado, promovendo, após, a 
adequação da auditoria;  

Caso permaneça, ainda, valores referentes à omissão de saídas, o 
imposto correspondente deve ser cobrado mediante a aplicação da alíquota que 
corresponder à médias das alíquotas praticadas pelo sujeito passivo nas operações ou 
prestações internas realizadas no período.  

 
  
São anexados os seguintes documentos: notificações fiscais, recibo 

de mensagem, consulta base CPF, consulta resumida do contribuinte de pessoa jurídica e 
relatório circunstanciado "fls. 125 a 135". 

 
Em atendimento a Resolução 084/2015, "fls. 136", tentou notificar o 

contribuinte para que ele trouxesse aos autos as provas alegadas pela defesa, mas não o 
localizaram em nenhum dos endereços, conforme consta nos relatórios em anexo. A 
empresa foi suspensa porque não foi encontrada em seu endereço. Constatou que o 
contribuinte realmente retificou as DPIS após a lavratura do Auto de Infração, mas para 
promover essa revisão de acordo com os novos valores, seria necessário a apresentação 
dos livros fiscais. O contribuinte também não apresentou comprovantes de extratos 
bancárias que comprovam a integralização de capital. Sendo assim, torna-se impossível 
promover uma revisão processual.  

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 
Sobre a preliminar de exclusão do sujeito passivo solidário Rosimeire 

José Mendanha Espindola da lide, arguida por ela mesma, a acolho e o faço de 
conformidade com o que passo a expor:  

 
Conforme pode ser conferido pela leitura da Quarta Alteração 

Contratual, acostada ao processo, fls. 23 a 27, a supramencionada polaridade passiva 
solidária, retirou-se da sociedade empresarial em 10 de janeiro de 2008. Considerando 
que o auto de infração foi lavrado em 05 de dezembro de 2012, cujo período da exigência 
fiscal é referente ao ano de 2008, não se pode imputar ao referido polo passivo solidário 
as exigências estampadas no vestibular, vez que este já não pertencia à sociedade ora 
autuada        

 
 
Com a questão primeira solucionada, volvo-me à razão de direito 

desta demanda, nos termos seguintes: 
 



 

O trabalho inicial se ancora em Auditoria do Movimento Financeiro 
que consiste na análise de livros e documentos fiscais/contábeis com o propósito de 
verificar se as operações relativas a aquisição e venda de mercadorias e prestações de 
serviço, efetuadas no período analisado estão compatíveis com o fluxo financeiro apurado, 
levando-se em consideração o saldo das disponibilidades no início do período, o ingresso 
e desembolso comprovados, estejam eles declarados.  

 
Bastaria que o sujeito passivo trouxesse ao processo os elementos 

de prova, tais como, dados ou informações capazes de ilidir o trabalho da autoridade 
lançadora, entretanto esse cuidado ele não teve, o que denota que não cumpriu a 
orientação contida no inciso IV do §1º do artigo 25 da Lei nº. 11.651/91, “verbis”: 

 
Art. 25. A base de cálculo do imposto será arbitrada pela autoridade        

fiscal, podendo o sujeito passivo contraditá-la no correspondente processo administrativo 
tributário, sempre que, alternativa ou cumulativamente: 

 
[...] 
 
§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 

registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 
 
[...] 
 
IV - ao deficit financeiro existente no confronto do saldo das 

disponibilidades no início do período, acrescido dos ingressos de numerários, e deduzidos 
dos desembolsos e do saldo final das disponibilidades, considerando-se, ainda, as 
despesas indispensáveis à manutenção do estabelecimento, mesmo que não 
escrituradas, tais como: 

 
a) salários e retiradas; 
b) aluguel, água, luz, telefone e outras taxas, preços ou tarifas; 
c) tributos; 
d) outras despesas gerais; 
     
 
Mediante as assertivas supra, só me resta, em sede de mérito 

reafirmar o julgamento exarado em sede monocrática, entretanto, ressalvo que deve ser 
considerado para fins de extinção do crédito tributário o parcelamento de nº 245976-0  de 
fls. 140, dos autos. 

 
Assim voto, majoritariamente, acatando a preliminar de exclusão do 

sujeito passivo solidário Rosimeire José Mendanha da lide, arguida por ela mesma. 
Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conheço do recurso voluntário, nego-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração, considerando para fins de extinção do crédito tributário o parcelamento de nº 
245976-0  de fls. 140, dos autos. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 18 de fevereiro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Auditoria do movimento financeiro (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00156/16 
 
Relator: Conselheiro Antônio Martins da Silva 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Preliminar. Nulidade do lançamento. 
Insegurança na determinação da infração. Rejeitada. ICMS. 
Obrigação principal.  Omissão de registro de saída de 
mercadoria tributada. Auditoria do Movimento Financeiro.  
Parcial procedência.  
 
1. Na ausência de comprovação de erro de procedimento na 
elaboração do lançamento deve ser rejeitada a preliminar de 
insegurança na determinação da infração; 
 
2. Presume-se decorrente de operação ou prestação não 
registrada, o valor apurado em procedimento fiscal,  
correspondente ao déficit financeiro existente entre os 
ingressos de numerários e os desembolsos ocorridos, 
considerados os saldos inicial e final das disponibilidades (Lei 
n. 11.651/91, art. 25, § 1º, inc. IV); 
 
3. É procedente o lançamento do crédito tributário com 
supedâneo em auditoria do movimento financeiro cujo resultado 
não foi satisfatoriamente contestado pelo sujeito passivo. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 18 
de fevereiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade, feita pelo Conselheiro Relator, em relação ao pedido de diligência, 
tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da 
Lei nº 16.469/09. Participaram do julgamento os Conselheiros Antônio Martins da Silva, 
Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, Elias 
Alves dos Santos, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, 
Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Edson 
Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, 
Carlos Andrade Silveira, Renato Moraes Lima, Alcedino Gomes Barbosa, Domingos 
Caruso Neto e José Luiz Rosa. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade 
da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Antônio Martins da Silva, Talita Pimenta Félix, 
Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, Elias Alves dos Santos, João 
Divino de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de 
Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Mário 
de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Carlos Andrade 
Silveira, Renato Moraes Lima, Alcedino Gomes Barbosa, Domingos Caruso Neto e José 
Luiz Rosa. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso do 
Contribuinte para o Conselho Pleno, negar-lhe provimento para manter a decisão cameral 
que considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Antônio Martins da Silva, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de 
Oliveira, José Pereira D'abadia, Elias Alves dos Santos, João Divino de Brito, Nislene 
Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, 
Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo 



 

José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Carlos Andrade Silveira, Renato Moraes Lima, 
Alcedino Gomes Barbosa, Domingos Caruso Neto e José Luiz Rosa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada pelo fisco é no sentido de que a empresa 

autuada omitiu saída de mercadoria não tributada nos períodos e valores indicados nos 

campos próprios do auto de infração, constada por meio de auditoria do movimento 

financeiro.   

Foram mencionados como infringidos o art. 25, § 1º, inciso IV, e art. 

64, ambos da Lei nº 11.651/91, c/c o art. 141 do Decreto nº 4.852/97 e proposta a 

penalidade prevista no art. 71, inciso VII, alínea “l”, c/c § 9º, inc. I, do art. 71, da Lei nº 

11.651/91. 

O lançamento foi instruído com o demonstrativo da auditoria do 

movimento financeiro e cópias dos relatórios das entradas e saídas de mercadorias 

extraídos do sistema SEFAZ. 

O não comparecimento da empresa autuada para pagamento da 

quantia exigida ou apresentação de impugnação à primeira instância encontra-se 

registrado no Termo de Revelia nº 97221/2008, de fls. 12.   

Novamente intimada a empresa autuada compareceu ao processo 

por meio da peça de fls. 17 a 25, dirigida a uma das câmaras julgadoras, alegando, 

resumidamente, o seguinte: 

1 - Que os valores indicados na auditoria no campo desembolsos a 

título de retirada pró-labore e honorários contábeis foram estimados pelos autores do 

procedimento; 

2 – Que os autores do procedimento não consideraram como 

ingressos o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) relativo ao capital social inicial. 

Ao final, pediu a improcedência do lançamento. 

Em sessão realizada no dia 20 de fevereiro de 2013 a Primeira 

Câmara Julgadora, por maioria de votos rejeitou a preliminar de insegurança na 

determinação da infração arguida pelo relator e, por unanimidade de votos rejeitou o 

pedido de diligência formulado pela Representação Fazendária. 

Quanto ao mérito, por maioria de votos, conheceu da impugnação, 

negou-lhe provimento, para considerar procedente o lançamento. 

Inconformada a empresa autuada interpôs o recurso voluntário de fls. 

44, objeto do presente julgamento, reiterando os mesmos argumentos expendidos na fase 

cameral e pedido a reforma do acórdão. 

É o relatório. 

     

  

V O T O  

 

1. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO LANÇAMENTO POR 

INSEGURANÇA NA DETERMINAÇÃO DA INFRAÇÃO: 

 

A narrativa feita pelo autor do procedimento é no sentido de que a 

empresa autuada omitiu o registro de saída de mercadoria tributada na importância de R$ 



 

14.826,00 (quatorze mil e oitocentos e vinte e seis reais) no período de 01/01/06 a 

31/12/06, referente ao déficit financeiro apurado em Auditoria do Movimento Financeiro e 

mencionou como infringido o art. 25, § 1º, inciso IV, da Lei nº 11.651/91 que assevera que 

presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não registrada, o valor 

apurado, em procedimento fiscal, correspondente ao deficit financeiro existente no 

confronto do saldo das disponibilidades no início do período, acrescido dos ingressos de 

numerários, e deduzidos dos desembolsos e do saldo final das disponibilidades, 

considerando-se, ainda, as despesas indispensáveis à manutenção do estabelecimento, 

mesmo que não escrituradas, tais como: salários, retiradas, aluguel, água, luz, telefone e 

outras taxas, preços ou tarifas, tributos e outras despesas gerais. 

Assim, não vejo a discrepância entre a narrativa dos fatos e os 

dispositivos legais mencionados como infringidos, motivo pelo qual, rejeito a preliminar de 

nulidade do lançamento por insegurança na determinação da infração que, aliás, é 

caracterizada por erro de procedimento da autoridade lançadora, situação que não 

ocorreu no presente lançamento.  

 

 

2. DO MÉRITO: 

 

A Auditoria do Movimento Financeiro consiste na análise de livros e 

documentos fiscais e contábeis do contribuinte com o propósito de verificar se as 

operações relativas às aquisições e vendas de mercadorias e prestações de serviços, 

efetuadas no período analisado, estão compatíveis com o fluxo financeiro apurado, 

levando-se em consideração o saldo inicial e final das disponibilidades, bem como os 

ingressos e desembolsos devidamente comprovados, objetivando apurar a insuficiência de 

disponibilidades, em razão da ocorrência de desembolsos superiores ao valor do saldo 

inicial, acrescido dos ingressos verificados no período. 

 

A presunção no sentido de que o déficit financeiro revelado na 

auditoria é decorrente de saída não registrada encontra-se positivada na legislação 

tributária estadual por meio do inciso IV, do § 1º, do art. 25, da Lei nº 11.651/91, que 

estabelece o seguinte: 

“Art. 25. [omissis] 

[...] 

§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não registrada, o 

valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 

[...] 

IV - ao deficit financeiro existente no confronto do saldo das disponibilidades no 

início do período, acrescido dos ingressos de numerários, e deduzidos dos 

desembolsos e do saldo final das disponibilidades, considerando-se, ainda, as 

despesas indispensáveis à manutenção do estabelecimento, mesmo que não 

escrituradas, tais como: 

a) salários e retiradas; 

b) aluguel, água, luz, telefone e outras taxas, preços ou tarifas; 

c) tributos; 



 

d) outras despesas gerais; 

[...] 

§ 2º Na hipótese de o contribuinte comercializar também mercadorias isentas ou 

não tributadas no período fiscalizado, a base de cálculo deve ser obtida por meio 

da multiplicação do valor apurado em procedimento fiscal pela fração obtida da 

divisão do valor das entradas tributadas, exceto aquelas sujeitas à substituição 

tributária pelas operações posteriores, pelo valor correspondente ao total das 

entradas de mercadorias destinadas à comercialização ou industrialização." 

  

Da análise do demonstrativo da auditoria do movimento financeiro, 

extrai-se que, embora tenha iniciado as atividades no dia 15/06/05, até o final do período 

fiscalizado, ou seja 31/12/05 não registrou nenhum valor a título de venda de mercadorias 

ou qualquer outro ingresso de receitas no seu caixa. 

Por outro lado, promoveu os seguintes desembolsos:  

a) Adquiriu mercadorias no valor de R$ 7.314,73 (sete mil, trezentos 

e quatorze reais e setenta e três centavos);  

b) Adquiriu bens do ativo imobilizado no valor de R$ 56.165,35 

(cinquenta e seis mil, cento e sessenta e cinco reais e trinta e 

cinco centavos); 

c) Promoveu a retirada de valores a título de pró-labore na 

importância de R$ 3.439,92 (três mil, quatrocentos e trinta e nove 

reais e noventa e dois centavos); 

d) Pagou honorários contábeis no valor de R$1.719,96 (um mil, 

setecentos e dezenove reais e noventa seis centavos).  

Assim, os desembolsos realizados no período totalizaram R$ 

68.639,96 (sessenta e oito mil, seiscentos e trinta e nove reais e noventa e seis centavos), 

dos quais R$ 48.639,96 (quarenta e oito mil, seiscentos e trinta e nove reais e noventa e 

seis centavos), foram considerados como omissão de vendas de mercadorias, tendo em 

vista a consideração como ingressos do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) relativos ao 

capital social.  

Para desconstituir a presunção de omissão de operação tributada 

com base no déficit financeiro apurado nessa modalidade de auditoria, cabe à empresa 

autuada comprovar que o autor do procedimento deixou de considerar valores relativos a 

ingresso de numerários ou, por outro lado, considerou de forma indevida valores a título 

de desembolso, situação que não ocorreu no caso vertente. 

Por fim, cumpre salientar, que o presente lançamento não está 

estribado em arbitramento, mas sim, na presunção de realização de operação sem 

emissão de documento fiscal prevista no art. 25, § 1º, inciso IV, da Lei nº 11.651/91.  

À conta do exposto, conheço do recurso voluntário, nego-lhe 

provimento, para confirmar a decisão cameral que considerou procedente o lançamento.   

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 01 de março de 2016. 
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Matéria: Auditoria do movimento financeiro (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00157/16 
 
Relator: Conselheiro Antônio Martins da Silva 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Preliminar. Nulidade do lançamento. 
Insegurança na determinação da infração. Rejeitada. ICMS. 
Obrigação principal.  Omissão de registro de saída de 
mercadoria tributada. Auditoria do Movimento Financeiro.  
Parcial procedência.  
 
1. Na ausência de comprovação de erro de procedimento na 
elaboração do lançamento deve ser rejeitada a preliminar de 
insegurança na determinação da infração; 
 
2. Presume-se decorrente de operação ou prestação não 
registrada, o valor apurado em procedimento fiscal, 
correspondente ao déficit financeiro existente entre os 
ingressos de numerários e os desembolsos ocorridos, 
considerados os saldos inicial e final das disponibilidades (Lei 
n. 11.651/91, art. 25, § 1º, inc. IV); 
 
3. É procedente o lançamento do crédito tributário com 
supedâneo em auditoria do movimento financeiro cujo resultado 
não foi satisfatoriamente contestado pelo sujeito passivo. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 18 
de fevereiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade, feita pelo Conselheiro Relator, em relação ao pedido de diligência, 
tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da 
Lei nº 16.469/09. Participaram do julgamento os Conselheiros Antônio Martins da Silva, 
Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, Elias 
Alves dos Santos, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, 
Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Edson 
Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, 
Carlos Andrade Silveira, Renato Moraes Lima, Alcedino Gomes Barbosa, Domingos 
Caruso Neto e José Luiz Rosa. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade 
da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Antônio Martins da Silva, Talita Pimenta Félix, 
Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, Elias Alves dos Santos, João 
Divino de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de 
Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Mário 
de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Carlos Andrade 
Silveira, Renato Moraes Lima, Alcedino Gomes Barbosa, Domingos Caruso Neto e José 
Luiz Rosa. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso do 
Contribuinte para o Conselho Pleno, negar-lhe provimento para manter a decisão cameral 
que considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Antônio Martins da Silva, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de 
Oliveira, José Pereira D'abadia, Elias Alves dos Santos, João Divino de Brito, Nislene 
Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, 
Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo 



 

José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Carlos Andrade Silveira, Renato Moraes Lima, 
Alcedino Gomes Barbosa, Domingos Caruso Neto e José Luiz Rosa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada pelo fisco é no sentido de que a empresa 

autuada omitiu saída de mercadoria não tributada nos períodos e valores indicados nos 

campos próprios do auto de infração, constada por meio de auditoria do movimento 

financeiro.   

Foram mencionados como infringidos o art. 25, § 1º, inciso IV, e art. 

64, ambos da Lei nº 11.651/91, c/c o art. 141 do Decreto nº 4.852/97 e proposta a 

penalidade prevista no art. 71, inciso VII, alínea “l”, c/c § 9º, inc. I, do art. 71, da Lei nº 

11.651/91. 

O lançamento foi instruído com o demonstrativo da auditoria do 

movimento financeiro e cópias dos relatórios das entradas e saídas de mercadorias 

extraídos do sistema SEFAZ. 

O não comparecimento da empresa autuada para pagamento da 

quantia exigida ou apresentação de impugnação à primeira instância encontra-se 

registrado no Termo de Revelia nº 97222/2008, de fls. 12.   

Novamente intimada a empresa autuada compareceu ao processo 

por meio da peça de fls. 17 a 25, dirigida a uma das câmaras julgadoras, alegando, 

resumidamente, o seguinte: 

1 - Que os valores indicados na auditoria no campo desembolsos a 

título de retirada pró-labore e honorários contábeis foram estimados pelos autores do 

procedimento; 

2 – Que os autores do procedimento não consideraram como 

ingressos o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) relativo ao capital social inicial. 

Ao final, pediu a improcedência do lançamento. 

Em sessão realizada no dia 20 de fevereiro de 2013 a Primeira 

Câmara Julgadora, por maioria de votos rejeitou a preliminar de insegurança na 

determinação da infração arguida pelo relator e, por unanimidade de votos rejeitou o 

pedido de diligência formulado pela Representação Fazendária. 

Quanto ao mérito, por maioria de votos, conheceu da impugnação, 

negou-lhe provimento, para considerar procedente o lançamento. 

Inconformada a empresa autuada interpôs o recurso voluntário de fls. 

44, objeto do presente julgamento, reiterando os mesmos argumentos expendidos na fase 

cameral e pedido a reforma do acórdão. 

É o relatório. 

     

  

V O T O   

 

1. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO LANÇAMENTO POR 

INSEGURANÇA NA DETERMINAÇÃO DA INFRAÇÃO: 

 

A narrativa feita pelo autor do procedimento é no sentido de que a 

empresa autuada omitiu o registro de saída de mercadoria tributada na importância de R$ 



 

14.826,00 (quatorze mil e oitocentos e vinte e seis reais) no período de 01/01/06 a 

31/12/06, referente ao déficit financeiro apurado em Auditoria do Movimento Financeiro e 

mencionou como infringido o art. 25, § 1º, inciso IV, da Lei nº 11.651/91 que assevera que 

presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não registrada, o valor 

apurado, em procedimento fiscal, correspondente ao deficit financeiro existente no 

confronto do saldo das disponibilidades no início do período, acrescido dos ingressos de 

numerários, e deduzidos dos desembolsos e do saldo final das disponibilidades, 

considerando-se, ainda, as despesas indispensáveis à manutenção do estabelecimento, 

mesmo que não escrituradas, tais como: salários, retiradas, aluguel, água, luz, telefone e 

outras taxas, preços ou tarifas, tributos e outras despesas gerais. 

Assim, não vejo a discrepância entre a narrativa dos fatos e os 

dispositivos legais mencionados como infringidos, motivo pelo qual, rejeito a preliminar de 

nulidade do lançamento por insegurança na determinação da infração que, aliás, é 

caracterizada por erro de procedimento da autoridade lançadora, situação que não 

ocorreu no presente lançamento.  

 

 

2. DO MÉRITO: 

 

A Auditoria do Movimento Financeiro consiste na análise de livros e 

documentos fiscais e contábeis do contribuinte com o propósito de verificar se as 

operações relativas às aquisições e vendas de mercadorias e prestações de serviços, 

efetuadas no período analisado, estão compatíveis com o fluxo financeiro apurado, 

levando-se em consideração o saldo inicial e final das disponibilidades, bem como os 

ingressos e desembolsos devidamente comprovados, objetivando apurar a insuficiência de 

disponibilidades, em razão da ocorrência de desembolsos superiores ao valor do saldo 

inicial, acrescido dos ingressos verificados no período. 

 

A presunção no sentido de que o déficit financeiro revelado na 

auditoria é decorrente de saída não registrada encontra-se positivada na legislação 

tributária estadual por meio do inciso IV, do § 1º, do art. 25, da Lei nº 11.651/91, que 

estabelece o seguinte: 

 

“Art. 25. [omissis] 

[...] 

§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não registrada, o 

valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 

[...] 

IV - ao deficit financeiro existente no confronto do saldo das disponibilidades no 

início do período, acrescido dos ingressos de numerários, e deduzidos dos 

desembolsos e do saldo final das disponibilidades, considerando-se, ainda, as 

despesas indispensáveis à manutenção do estabelecimento, mesmo que não 

escrituradas, tais como: 

a) salários e retiradas; 

b) aluguel, água, luz, telefone e outras taxas, preços ou tarifas; 

c) tributos; 



 

d) outras despesas gerais; 

[...] 

§ 2º Na hipótese de o contribuinte comercializar também mercadorias isentas ou 

não tributadas no período fiscalizado, a base de cálculo deve ser obtida por meio 

da multiplicação do valor apurado em procedimento fiscal pela fração obtida da 

divisão do valor das entradas tributadas, exceto aquelas sujeitas à substituição 

tributária pelas operações posteriores, pelo valor correspondente ao total das 

entradas de mercadorias destinadas à comercialização ou industrialização." 

  

Da análise do demonstrativo da auditoria do movimento financeiro, 

extrai-se que, embora tenha iniciado as atividades no dia 15/06/05, até o final do período 

fiscalizado, ou seja 31/12/06 não registrou nenhum valor a título de venda de mercadorias 

ou qualquer outro ingresso de receitas no seu caixa. 

Por outro lado, promoveu os seguintes desembolsos:  

a) Adquiriu mercadorias no valor de R$ 8.076,00 (oito mil e setenta e 

seis reais); 

b) Promoveu retirada de valores a título de pró-labore no valor de R$ 

5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais); 

c) Pagou honorários contábeis no valor de R$1.350,00 9 (hum mil e 

trezentos e cinquenta reais). 

Assim, os desembolsos realizados no período totalizaram R$ 

14.826,00 (quatorze mil e oitocentos e vinte e seis reais), que foram considerados como 

omissão de vendas de mercadorias em razão da ausência de ingressos de receitas no seu 

caixa para fazer frente a tais desembolsos. 

Para desconstituir a presunção de omissão de operação tributada 

com base no déficit financeiro apurado nessa modalidade de auditoria, cabe à empresa 

autuada comprovar que o autor do procedimento deixou de considerar valores relativos a 

ingresso de numerários ou, por outro lado, considerou de forma indevida valores a título 

de desembolso, situação que não ocorreu no caso vertente. 

Por fim, cumpre salientar, que o presente lançamento não está 

estribado em arbitramento, mas sim, na presunção de realização de operação sem 

emissão de documento fiscal prevista no art. 25, § 1º, inciso IV, da Lei nº 11.651/91.  

À conta do exposto, conheço do recurso voluntário, nego-lhe 

provimento, para confirmar a decisão cameral que considerou procedente o lançamento.   

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 01 de março de 2016. 
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Matéria: Auditoria do movimento financeiro (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00215/16 
 
Relator: Conselheiro Edson Abrão da Silva 
 

 
EMENTA: Pedido de diligência formulado pela autuada. 
Rejeitado. Preliminares de nulidade da peça básica, arguidas 
pela autuada, sendo a primeira, por cerceamento do direito de 
defesa e, a segunda, por insegurança na determinação da 
infração. Rejeitadas. ICMS. Auditoria do Movimento Financeiro. 
Omissão de registro de saída de mercadoria não tributada. 
Procedente.  
 
1. Não havendo dúvidas a ser dirimidas, não se acata o pedido 
de diligência; 
 
2. Tornam-se inócuos dos questionamentos sobre nulidade da 
lide, quando tais inquirições forem desprovidas de amparo 
legal;  
 
3. Julga-se procedente o auto de infração não contraditado de 
forma convincente. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 22 de outubro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos,  rejeitar o 
pedido de diligência formulado pela autuada. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Edson Abrão da Silva, Heli José da Silva, José Pereira D'abadia, Nislene Alves Borges e 
Nivaldo Carvelo Carvalho. E, também por votação unânime, rejeitar as preliminares de 
nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por cerceamento do 
direito de defesa e, a segunda, por insegurança na determinação da infração. Participaram 
do julgamento os Conselheiros Edson Abrão da Silva, Heli José da Silva, José Pereira 
D'abadia, Nislene Alves Borges e Nivaldo Carvelo Carvalho. Quanto ao mérito, por 
unanimidade de votos, conhecer da impugnação, negar-lhe provimento para considerar 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Edson Abrão 
da Silva, Heli José da Silva, José Pereira D'abadia, Nislene Alves Borges e Nivaldo 
Carvelo Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu registro de 
saída de mercadoria tributária, na importância de R$ 122.246,40 referente ao déficit 
financeiro apurado em Auditoria Financeiro, no ano de 2008. Em consequência, deverá 
pagar o ICMS, juntamente com a penalidade e acréscimos legais, consoante 
demonstrativo e documentos anexados. 

 
A autoridade lançadora indica como infringida as disposições dos 

artigos 25, § 1°, IV e §2, 64 do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) 
combinado com o artigo 141 do Decreto 4852/97. Proposta a aplicação da penalidade 
prevista no artigo 71, VII, "I" do CTE, com redação da Lei nº13446/1999 e Lei 
n°16241/2008. O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: anexo 



 

estruturado-detalhamento do credito tributário, auditoria do movimento financeiro-
conclusão anual, "fls.3 a 4". 

 
Os sujeitos passivos foram intimados a pagarem a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em Primeira Instância, conforme documentos de "fls. 5 a 7". 
 
Lavrado termo de revelia às "fls.8". 
 
Os sujeitos passivos foram intimados a pagarem a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em segunda instância, conforme documentos de "fls.10 a 13". 
 
O sujeito passivo principal apresenta impugnação em segunda 

instancia, de "fls. 16 a 20". 
 
Em preliminares, o sujeito alega que as pessoas físicas incluídas no 

polo passivo do auto de infração são sócias gerentes da empresa autuada, em 
decorrência está sendo demandada juntamente com a pessoa jurídica, indevidamente, 
diante da falta de observação dos preceitos legais pertinentes, tendo sido imputado pelo 
auditor fiscal. 

 
Sustenta que, não se deve admitir a inclusão das sócias, ou imputa-

las em hipóteses de infração a lei ou de dissolução da sociedade, sem, contudo, 
comprovação que agiram dolosamente, com fraude ou excesso de poderes. 

 
Da nulidade por insegurança na determinação da infração, alega 

que, não contem nos autos provas suficientes para comprovar de forma efetiva o ilícito 
fiscal. 

 
Ao final, requer que seja declarada a exclusão dos sujeitos passivos 

solidários, que seja declarada a nulidade do auto de infração, que seja minorado o valor 
da multa imposta, que seja convertido o julgamento em diligencia e por fim, que seja 
julgado improcedente. 

 
O sujeito passivo principal anexa ao recurso os seguintes 

documentos: procuração, consolidação do contrato social, cópia de documento da ordem 
dos advogados, "fls.21 a 28". 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 
 

Sobre o pedido de diligência formulado pela autuada, o rejeito por 
não haver nos elementos constitutivos da lide qualquer dúvida a ser dirimida.  

 
Da mesma forma, também rejeito as preliminares de nulidade da 

peça básica, sendo a primeira, por cerceamento do direito de defesa e, a segunda, por 
insegurança na determinação da infração, arguidas pelo polo passivo, pois não há nos 
elementos constitutivos da lide qualquer afronta ao capítulo que trata da nulidade dos atos 
processuais, insertos nos incisos III e IV do artigo 20 da Lei nº. 16.469/09. A infração e a 
correspondente penalidade forma corretamente aplicadas, a instrução processual, em 
sede cognitiva efetivada com clareza, os prazos processuais respeitados, inclusive que 



 

vista dos autos à parte litigante, nos momentos processuais que por ‘ex legis” lhe são 
próprios. Assim, rejeitadas estão as preliminares em comento.  

 
Com as questões primeiras solucionadas, volvo-me à razão de direito 

desta demanda, onde melhor sorte não tem o pleito da defesa, conforme passo a expor:  
 
O trabalho exordial se ampara em Auditoria do Movimento 

Financeiro, que detectou omissão de registro de saída de mercadoria não tributada. Tal 
levantamento consiste no balanceamento das receitas e despesas de uma empresa em 
um determinado período, sendo que a importância excedente em despesas, constitui 
omissão de registro de saída de mercadoria. 

 
Além do conceito supra, a base legal dada pelo autuante como 

infringida, está inserta no §1º, inciso IV do artigo 25 do CTE, “verbis”:  
 
Art. 25. A base de cálculo do imposto será arbitrada pela autoridade fiscal, 
podendo o sujeito passivo contraditá-la no correspondente processo 
administrativo tributário, sempre que, alternativa ou cumulativamente: 
 
[...] 
 
§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 
 
[...] 
 
IV - ao deficit financeiro existente no confronto do saldo das 
disponibilidades no início do período, acresci dos ingressos de numerários, 
e deduzidos dos desembolsos e do saldo final das disponibilidades, 
considerando-se, ainda, as despesas indispensáveis à manutenção do 
estabelecimento, mesmo que não escrituradas, tais como: 
 
a) salários e retiradas; 
b) aluguel, água, luz, telefone e outras taxas, preços ou tarifas; 
c) tributos; 
 
d) outras despesas gerais; 

 
Mediante a orientação exarada e noticiada nos parágrafos 

imediatamente volvidos, bastaria tão somente que o sujeito passivo comprovasse nos 
autos de maneira cabal, que não omitiu o registro de saída de mercadorias, conforme já 
inferido no relatório que é parte integrante deste “decisum”, cuidado esse que a sujeição 
passiva não teve, o que me leva a julgar procedente o trabalho inicial.          

 
Assim, voto rejeitando o pedido de diligência formulado pela autuada. 

Rejeito as preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a 
primeira, por cerceamento do direito de defesa e, a segunda, por insegurança na 
determinação da infração. Quanto ao mérito, conheço da impugnação, nego-lhe 
provimento para considerar procedente o lançamento. 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 01 de março de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Auditoria do movimento financeiro (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00218/16 
 
Relator: Conselheiro Edson Abrão da Silva 
 

 
EMENTA: Pedido de diligência formulado pela autuada. 
Rejeitado. Processual. Preliminares de nulidade da peça básica, 
arguidas pela autuada, sendo a primeira, por cerceamento do 
direito de defesa e, a segunda, por insegurança na determinação 
da infração. Rejeitadas. ICMS. Auditoria do Movimento 
Financeiro. Omissão de registro de saída de mercadoria não 
tributada. Procedente. Preliminar de exclusão dos sujeitos 
passivos solidários da lide, arguidas pela autuada. Acolhida.  
 
1. Não havendo dúvidas a serem dirimidas, não se acata o 
pedido de diligência; 
 
2. Tornam-se inócuos dos questionamentos sobre nulidade da 
lide, quando tais inquirições forem desprovidas de amparo 
legal;  
 
3. Julga-se procedente o auto de infração não contraditado de 
forma convincente; 
 
 4. Os sócios, os gerentes, os administradores, os presidentes, 
etc. que não tenham agido com excesso de poderes, ou infração 
de contrato social ou estatutos, ou concorrido para a prática de 
ilícito tributário, nos termos sentenciados pelo Superior Tribunal 
de Justiça, não podem ser sujeitos passivos solidários da lide. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 22 de outubro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos,  rejeitar o 
pedido de diligência formulado pela autuada. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Edson Abrão da Silva, Heli José da Silva, José Pereira D'abadia, Nislene Alves Borges e 
Nivaldo Carvelo Carvalho. E, também por votação unânime, rejeitar as preliminares de 
nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por cerceamento do 
direito de defesa e, a segunda, por insegurança na determinação da infração. Participaram 
do julgamento os Conselheiros Edson Abrão da Silva, Heli José da Silva, José Pereira 
D'abadia, Nislene Alves Borges e Nivaldo Carvelo Carvalho. Quanto ao mérito, por 
unanimidade de votos, conhecer da impugnação, negar-lhe provimento para considerar 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Edson Abrão 
da Silva, Heli José da Silva, José Pereira D'abadia, Nislene Alves Borges e Nivaldo 
Carvelo Carvalho. E, por maioria de votos, acatar a preliminar de exclusão da lide dos 
sujeitos passivos solidários AMÉLIA MARGARIDA DE CARVALHO e ANÁLIA 
MARGARIDA, arguida pela autuada. Foram vencedores os Conselheiros Edson Abrão da 
Silva, José Pereira D'abadia e Nivaldo Carvelo Carvalho. Vencidos os Conselheiros Heli 
José da Silva e Nislene Alves Borges. 
 



 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu registro de 
saída de mercadoria tributaria, na importância de R$ 66.638,64 referente ao déficit 
financeiro apurado em Auditoria Financeiro, no ano de 2008. Em consequência, deverá 
pagar multa formal, juntamente com os acréscimos legais, consoante demonstrativo e 
documentos anexados. 

 
A autoridade lançadora indica como infringida as disposições dos 

artigos 25, § 1°, IV e §2, 64 do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) 
combinado com os artigos 141 do Decreto 4852/97. Proposta a aplicação da penalidade 
prevista no artigo 71, VII, "I", §9° do CTE, com redação da Lei nº 13.446/1999 e Lei 
n°16.241/2008. 

 
Tem-se como sujeito passivo solidári, Anália Margarida e Amélia 

Margarida de Carvalho, nos termos do artigo 45, inciso XII, da Lei n ° 11.651/1991. 
 
O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: anexo 

estruturado-detalhamento do credito tributário, anexo estruturado-identificação do sujeito 
passivo coobrigado, auditoria do movimento financeiro-conclusão anual, de "fls. 3 a 6". 

 
Os sujeitos passivos foram intimados a pagarem a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em Primeira Instância, conforme documentos de "fls.7 a 11".  
 
Lavrado Termo de Revelia à "fl.12". 
 
Os sujeitos passivos foram intimados a pagarem a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em Segunda Instância, conforme documentos de "fls.14 a 21".  
 
Os sujeitos passivos solidários apresentam impugnação em Segunda 

Instancia, de "fls. 24 a 32". 
 
Em preliminares, ambos sujeitos passivos alegam que as pessoas 

físicas incluídas no polo passivo do auto de infração são sócias-gerentes da empresa 
autuada, em decorrência está sendo demandada juntamente com a pessoa jurídica, 
indevidamente, diante da falta de observação dos preceitos legais pertinentes, tendo sido 
imputado pelo auditor fiscal. 

 
Sustentam que não se deve admitir a inclusão das sócias, ou imputá-

las em hipóteses de infração a lei ou de dissolução da sociedade, sem, contudo, 
comprovação que agiram dolosamente, com fraude ou excesso de poderes. 

 
Da nulidade por insegurança na determinação da infração, alegam 

que, não contém nos autos provas suficientes para comprovar de forma efetiva o ilícito 
fiscal. 

 
Ao final, requer que seja declarada a exclusão dos sujeitos passivos 

solidários, que seja declarado a nulidade do auto de infração, que seja minorado o valor 
da multa imposta, que seja convertido o julgamento em diligencia e por fim, que seja 
julgado improcedente. 

 
Os sujeitos passivos solidários anexam ao recurso os seguintes 

documentos: procurações, cópias de documentos pessoais, cópia de documento da ordem 



 

dos advogados do Brasil, alteração contratual e consolidação do contrato social, "fls. 33 a 
44". 

 
O sujeito passivo principal apresenta impugnação a Segunda 

Instância, de "fls.46 a 50". 
 
Reiterando todos os argumentos da impugnação passada, dos 

sujeitos solidários. 
 
O sujeito passivo principal anexa ao recurso cópias de documentos 

passados "fls.51 a 58". 
 
É o relatório. 
 
 

VOTO 
 
 

Sobre o pedido de diligência formulado pela autuada, o rejeito por 
não haver nos elementos constitutivos da lide qualquer dúvida a ser dirimida.  

 
Da mesma forma, também rejeito as preliminares de nulidade da 

peça básica, sendo a primeira, por cerceamento do direito de defesa e, a segunda, por 
insegurança na determinação da infração, pois não há nos elementos constitutivos da lide 
qualquer afronta ao capítulo que trata da nulidade dos atos processuais, insertos nos 
incisos III e IV do artigo 20 da Lei nº. 16.469/09. A infração e a correspondente penalidade 
forma corretamente aplicadas, a instrução processual, em sede cognitiva efetivada com 
clareza, os prazos processuais respeitados, inclusive que vista dos autos à parte litigante, 
nos momentos processuais que por ‘ex legis” lhe são próprios. Assim, rejeitadas estão as 
preliminares em comento.  

 
Com as questões primeiras solucionadas, volvo-me à razão de direito 

desta demanda, onde melhor sorte não tem o pleito da defesa, conforme passo a expor:  
 
O trabalho exordial se ampara em Auditoria do Movimento 

Financeiro, que detectou omissão de registro de saída de mercadoria não tributadas. Tal 
levantamento consiste no balanceamento das receitas e despesas de uma empresa em 
um determinado período, sendo que a importância excedente em despesas, constitui 
omissão de registro de saída de mercadoria. 

 
Além do conceito supra, a base legal dada pelo autuante como 

infringida, está inserta no §1º, inciso IV do artigo 25 do CTE, “verbis”:  
 
Art. 25. A base de cálculo do imposto será arbitrada pela autoridade fiscal, 
podendo o sujeito passivo contraditá-la no correspondente processo 
administrativo tributário, sempre que, alternativa ou cumulativamente: 
 
[...] 
 
§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 
 
[...] 
 



 

IV - ao deficit financeiro existente no confronto do saldo das 
disponibilidades no início do período, acresci dos ingressos de numerários, 
e deduzidos dos desembolsos e do saldo final das disponibilidades, 
considerando-se, ainda, as despesas indispensáveis à manutenção do 
estabelecimento, mesmo que não escrituradas, tais como: 
 
a) salários e retiradas; 
b) aluguel, água, luz, telefone e outras taxas, preços ou tarifas; 
c) tributos; 
d) outras despesas gerais; 

 
Mediante a orientação exarada e noticiada nos parágrafos 

imediatamente volvidos, bastaria tão somente que o sujeito passivo comprovasse nos 
autos de maneira cabal, que não omitiu o registro de saída de mercadorias, conforme já 
inferido no relatório que é parte integrante deste “decisum”, cuidado esse que a sujeição 
passiva não teve, o que me leva a julgar procedente o trabalho inicial.  

 
Entretanto, antes de concluir o meu discurso quero ainda me 

posicionar sobre a preliminar de exclusão da lide dos nomeados solidários, identificados 
às fls. 04 e 05, depois de formar o entendimento que segue: 

 
A indicação dos sócios, identificado nos documentos de fls. 04 e 05, 

para responderem pelo crédito fazendário, deve vir acompanhada da comprovação de que 
eles tenham agido com excesso de poderes ou de forma fraudulenta ou prejudicial à 
sociedade, ou, ainda ao arrepio da lei comercial. 

 
O entendimento dominante no Superior Tribunal de Justiça é que “o 

não-recolhimento do tributo, por si só, não constitui infração à lei suficiente a ensejar a 
responsabilidade solidária dos sócios, ainda que exerçam gerência, sendo necessário 
provar que agiram os mesmos dolosamente, com fraude ou excesso de poderes.” (REsp 
898168/SP, Recurso Especial 2006/0238668-1, julgado em 21/02/2008 e publicado no DJ 
05/03/2008 p.1).  

 
Portanto, os bens do sócio de uma pessoa jurídica comercial não 

respondem, em caráter solidário, por dívidas fiscais assumidas pela sociedade. A 
responsabilidade tributária imposta por sócio-gerente, administrador, diretor ou equivalente 
só se caracteriza quando há dissolução irregular da sociedade ou se comprovar a prática 
de infração à lei pelo dirigente, e não apenas quando ele simplesmente exercia a gerência 
da empresa na época da ocorrência do fato gerador. 

 
Ademais, o simples inadimplemento não caracteriza infração legal. 

Inexistindo prova de que se tenha agido com excesso de poderes, ou infração de contrato 
social ou estatutos, não há falar-se em responsabilidade tributária dos sócios a esse título 
ou a título de infração legal.  

 
Portanto, faço este voto com o entendimento firmado nesta Casa em 

processos que discutem esta questão e cuja razão do acolhimento da preliminar de 
exclusão dos sócios solidários da lide se conserva de acordo com o meu juízo, que foi 
externado em outros julgados semelhantes.  

 
Assim, voto rejeitando o pedido de diligência formulado pela autuada. 

E, também por votação unânime, rejeito as preliminares de nulidade da peça básica, 
arguidas pela autuada, sendo a primeira, por cerceamento do direito de defesa e, a 
segunda, por insegurança na determinação da infração. Quanto ao mérito, conheço da 



 

impugnação, nego-lhe provimento para considerar procedente o lançamento. Acato a 
preliminar de exclusão da lide dos sujeitos passivos solidários Amélia Margarida de 
Carvalho e Anália Margarida, arguida pela autuada. 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 01 de março de 2016. 
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Matéria: Auditoria do movimento financeiro (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00263/16 
 
Relator: Conselheiro João Divino de Brito 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade do auto de 
infração. Insegurança na determinação da infração e exclusão 
dos solidários da lide. Rejeitadas. Decadência do direito do 
Fisco constituir o crédito tributário. Rejeitada. ICMS. Obrigação 
tributária principal. Omissão de registro de saída de 
mercadorias tributadas. Procedência. 
 
1.Não é passível de nulidade o lançamento que contenha os 
elementos indispensáveis para determinar com segurança a 
infração denunciada e identificar corretamente o infrator; 
 
2. Atendido os pressupostos do artigo 45, inciso XII, do Código 
Tributário Estadual, os gerentes indicados como solidários 
devem permanecer no polo passivo da lide; 
 
3. Segundo o disposto no artigo 173, inciso I do Código 
Tributário Nacional, o prazo decadencial conta-se a partir do 
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento 
poderia ter sido efetuado. Adotando-se esta regra ao caso dos 
autos, não se encontra decaído o direito da Fazenda Pública 
Estadual de constituir o crédito tributário; 
 
4. Prevalece a exigência tributária quando documentos e 
demonstrativos acostados aos autos comprovam a omissão de 
saída de mercadorias. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de outubro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por 
insegurança na determinação da infração e, a segunda, por exclusão dos solidários da 
lide. por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de decadência total, arguida pela 
autuada. Participaram do julgamento os Conselheiros João Divino de Brito, Antônio 
Martins da Silva, Mário de Oliveira Andrade, José Luiz Rosa e Elias Alves dos Santos. 
Quanto ao mérito, também por votação unânime,conhecer do recurso, negar-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu registro de 
saída de mercadorias tributadas, no período de 01/01/2008 a 31/12/2008, referente a 
diferença a maior entre o saldo inicial de disponibilidades escriturado na contabilidade da 
empresa no ano de 2010 e o saldo final de disponibilidades reconstituído pelo fisco no ano 
de 2009 apurado em Auditoria do Movimento Financeiro. Em consequência, deverá pagar 
o imposto omitido juntamente com penalidade e acréscimos legais.  

 



 

Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 25, § 
1º, inciso IV e § 2º e 64 da Lei nº 11.651/91, combinado com o artigo 141 do Decreto nº 
4.852/97. Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, inciso VII, alínea “l”, 
conjugado com o § 9º, inciso I, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 
16.241/2008. 

 
Foram identificados como solidários EDNACIR COSTA MELO 

RIBEIRO e JOÃO BATISTA RIBEIRO, na condição de gerentes, nos termos do artigo 45, 
inciso XII, da Lei nº 11.651/91. 

 
Como parte da instrução processual foram juntados aos autos 

documentos de fls. 03/2103.  
 
 Os sujeitos passivos foram intimados a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em Primeira Instância, conforme documentos de fls. 2104/2109. 
 
O sujeito passivo em conjunto com os solidários, apresentaram 

Impugnação às fls. 2113/2140, alegando preliminarmente decadência do direito do fisco 
constituir o presente crédito tributário, conforme determina o artigo 173, inciso I, do CTN. 
Afirma também que é inconstitucional a aplicação da redução de base de cálculo, devido a 
inexistência de débitos inscritos em dívida ativa. Devido a estes motivos alega também 
insegurança na determinação da infração. Assevera, ainda, ausência de responsabilidade 
dos sujeitos solidários, vez que os mesmos na condição de administradores não agiram 
com excesso de poderes ou com intenção de fraudar o erário estadual. Pedem, ao final, a 
improcedência do presente auto de infração. 

 
Juntamente com a peça impugnatória foram colacionados aos autos 

documentos de fls. 2141/2154.  
 
O julgador singular expediu o Despacho nº 1299/2014-JULP 

determinando o encaminhamento dos autos à revisão fiscal devido as alegações do sujeito 
passivo.  

 
Em resposta, o fiscal revisor afirmou que o processo é um 

complemento de outros dois processos, e que os cálculos realizados são apenas a 
diferença que deveria ser cobrada, conforme demonstra em planilhas anexas. Ao final, 
afirma que não considera haver quaisquer reparos a realizar e pede o apensamento de 
outros autos de infração.  

 
O julgador singular, por meio da Sentença nº 2006/2015-JULP, fls. 

2183/2187 decidiu pela procedência do auto de infração, em sua fundamentação afirmou 
que no que tange a responsabilidade dos solidários, assevera que gerentes, 
administradores ou representantes de pessoa jurídica relativamente à operação ou 
prestação decorrente dos atos que praticarem ou pela omissão de que foram responsáveis 
são solidariamente responsáveis.  Quanto a alegação de decadência afirma que o 
procedimento teve início no dia 13/03/2014, e o fato gerador refere-se ao Exercício de 
2009 e somente em 2013 foi efetivada a exclusão da empresa do Simples Nacional.  

 
Devidamente intimados da decisão supra (fls. 2188/2196), o sujeito 

passivo em conjunto com os solidários apresentam Recurso Voluntário reiterando os 
argumentos expendidos anteriormente.  

  
É o Relatório. 



 

 
 
 
 
 

VOTO 
 

Analisei detidamente a questão e de plano rejeito a preliminar de 
nulidade da peça básica por insegurança na determinação, arguida pela Recorrente. De 
fato, ao compulsar os autos, verifico que não há irregularidade na motivação da infração, 
como alega o sujeito passivo, pois o auto de infração encontra-se supedaneado em dados, 
o qual registra e opera toda a movimentação relativa a entradas e saídas de mercadorias 
no estabelecimento onde foi verificada a omissão de saída. Ante o exposto, considero que 
o trabalho do agente autuante está correto e amparado pela legislação tributária estadual. 
Assim, ante a inexistência da aludida preliminar de nulidade, voto não acolhendo a aludida 
preliminar. 

Já com relação a preliminar de exclusão da lide dos sujeitos passivos 
solidários, manifesto-me pelo seu não acolhimento, pois entendo que a indicação dos 
mesmos na condição de solidários está dentro dos limites definidos na legislação estadual, 
senão vejamos: o instituto da solidariedade está previsto no Código Tributário Nacional - 
CTN em seu artigo 124, podendo se manifestar de duas formas, a primeira definida no 
inciso I é a que define a solidariedade pelo interesse comum no fato entre os envolvidos e 
a segunda é a definida pelo inciso II, que prevê a solidariedade quando esta for 
expressamente definida em lei. 

 
No Código Tributário Estadual estão inseridas as hipóteses de 

solidariedade definidas pelo legislador, e especialmente ao abrigo do artigo 124, inciso II 
do Código Tributário Nacional - CTN que está acolhida no artigo 45, inciso XII, da Lei nº 
11.651/91 a hipótese ocorrida neste caso.  

 
Portanto, no caso em comento, como os solidários indicados 

exercem a função de gerência, conforme documentos de fls. 09/33, as suas indicações 
estão corretas à luz da legislação tributária estadual acima mencionada, devendo então os 
mesmos permanecerem no polo passivo da presente lide. 

 
No que tange à preliminar de decadência arguida pela autuada, 

manifesto-me pela sua rejeição, pois o auto de infração, objeto deste julgamento, foi 
lavrado em 06/12/2013, relacionando a ocorrência dos fatos geradores atinentes ao 
Exercício de 2008, conforme demonstra documento de fls. 02 dos autos e, sendo assim, 
entendo que, diante da regra geral prevista no artigo 173, inciso I, do Código Tributário 
Nacional, o referido crédito não foi alcançado pelo prazo decadencial, cuja contagem se 
inicia em 01 de janeiro de 2009 para o lançamento que deveria ter sido efetuado no 
Exercício de 2008 e que consequentemente somente se esgotaria, pela regra dos 5 cincos 
anos do exercício seguinte, em 31 de dezembro de 2013. Dito isto, concluo que este 
lançamento tributário quando foi cientificado ao polo passivo não havia decaído o direito 
da Fazenda Pública Estadual sobre o referido crédito tributário em questão, sendo assim, 
não acolho a questão incidental pleiteada pela autuada. 

 
No mérito, não obstante os engenhosos argumentos expendidos pela 

Recorrente, considero que o feito deve prosperar. Compulsando os autos verifico que o 
sujeito passivo nada traz aos autos que possa elidir a pretensão fiscal na íntegra. Devo 
dizer que ao invés de tentar desconstituir o presente crédito tributário apenas com base 



 

em retórica jurídica, melhor teria feito a Recorrente se tivesse trazido à colação, novos 
levantamentos ou demonstrativos de sua própria lavra que apontassem os erros e 
omissões cometidos pelos agentes autuantes na apuração do ICMS devido. 

Considerando que o assunto fora apreciado com a devida 
propriedade pelo douto julgador singular Zenewton Rimes de Almeida, que na lapidar 
decisão de fls. 2183/2187, manifestou-se pela procedência do lançamento, transcrevo 
abaixo, ipsis litteris, parte da referida decisão acerca do mérito, a qual adoto como razão 
de decidir:  

(...) Nesse aspecto, então, sabemos que o levantamento que arrimou o feito 
se encontra baseado em matemática simples, que consiste no 
balanceamento dos ingressos de numerários provenientes de diversas 
origens e dos desembolsos realizados no decorrer do período auditado, 
tendo por finalidade, com isso, apurar e demonstrar as eventuais omissões 
de registros de saídas de mercadorias tributadas, fato esse caracterizado 
pelo excesso de desembolsos em relação aos ingressos comprovados, 
observado o prescrito no § 2º do art. 25 do CTE.  

Continuado, deve ser observado que o excesso de desembolsos em relação 
aos ingressos comprovados configura-se operação ou prestação tributada 
não registrada, ou seja, omissão de registros de saídas de mercadorias 
tributadas, presunção prevista no inciso IV, do § 1º, do art. 25, da Lei nº 
11.651/91, portanto, uma presunção legal e não pode ser afastada através 
apenas de meras alegações. Não se trata apenas de estouro de caixa ou 
levantamento realizado nessa conta ou a bancos contas movimentos, pois a 
Auditoria do Movimento Financeira é realizada apenas em empresas que não 
possuam escrita contábil. 

(...) 

DISPOSITIVO 

Diante do exposto, conheço da impugnação, nego-lhe total provimento, na 
forma e no mérito e, com isso, decido pela PROCEDÊNCIA total do 
lançamento, nos termos de sua fundamentação e sobre todos os sujeitos 
passivos. 

 

Ante o exposto, é forçoso concluir que o histórico contido no auto de 
infração se coaduna com a fundamentação jurídica, ou seja, com os artigos supostamente 
infringidos. Posto isso, entendo que o presente lançamento preenche as condições 
estabelecidas no artigo 160 da Lei nº 11.651/91, motivo pelo qual a pretensão fazendária 
deve prosperar.  

Assim sendo, voto rejeitando as preliminares de nulidade da peça 
básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por insegurança na determinação da 
infração, e a segunda, por exclusão dos solidários da lide. Também rejeito a preliminar de 
decadência total, arguida pela autuada. No mérito, conheço do recurso, nego-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração.  

 
 

Sala das sessões plenárias, em 03 de março de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Auditoria do movimento financeiro (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00286/16 
 
Relatora: Conselheira Talita Pimenta Félix 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de exclusão do sujeito passivo 
solidário da lide. Acolhida. ICMS. Auditoria do Movimento 
Financeiro. Omissão no registro das operações de saídas de 
mercadorias tributadas. Procedência. 
  
1. A ausência de comprovação segura de que o sócio e sujeito 
passivo solidário da lide teve interesse comum na situação 
constitutiva do fato gerador do imposto, ou tenha concorrido 
para a prática de infração à letra da lei tributária vigente à data 
da ocorrência do fato gerador descrito na peça basilar, no 
suporte do art. 45 da Lei nº 11.651/91 e nas reiteradas sentenças 
do STJ, motiva a exclusão do polo passivo solidário da lide; 
 
2. O princípio do contraditório permite que o sujeito passivo 
apresente as contraprovas necessárias para eliminar o 
lançamento de ofício. Portanto, a defesa mal instruída ratifica a 
constituição do crédito tributário e declara procedente a peça 
substancial do processo. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 24 de abril de 2015, decidiu, por maioria de votos, acatar a preliminar de 
exclusão do sujeito passivo solidário Irila de Vasconcelos Hupp da lide, arguida pela 
Conselheira Relatora. Foram vencedores os Conselheiros Talita Pimenta Félix, José Luiz 
Rosa e João Divino de Brito. Vencidos os Conselheiros Mário de Oliveira Andrade e 
Eduardo Romano Gonçalves Stival. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, 
conhecer da impugnação, negar-lhe provimento para considerar procedente o auto de 
infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Talita Pimenta Félix, Mário de 
Oliveira Andrade, José Luiz Rosa, Eduardo Romano Gonçalves Stival e João Divino de 
Brito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O auto de infração descreve a ocorrência do fato gerador da 
obrigação tributária com a seguinte redação: 

 
Omitiu a escrituração do livro Registro de Saída de Mercadorias 

Tributadas, no valor da base de cálculo de R$ 65.870,23, referente ao déficit financeiro 
apurado na Auditoria do Movimento Financeiro relativo ao exercício de 2009. Em 
consequência, o sujeito passivo deve recolher o ICMS no total de R$ 11.197,94 junto com 
a penalidade e os acréscimos legais, consoante os seguintes documentos: Auditoria do 
Movimento Financeiro de 2009; Relação de Fornecedores em aberto no final do exercício; 
cópias do Livro Caixa e dos Livros Registros de Entradas, Saídas, Apuração do ICMS e 
Inventário, as cópias das Notas Fiscais de Entradas não escrituradas no Livro Registro de 
Entradas de 2009 e Recibo de devolução dos livros e documentos fiscais apresentados. 

 



 

“OBS 1: A proporcionalidade conforme previsão do art. 25, § 2º do CTE de mercadorias 
tributadas e não tributadas foi aplicada considerando o percentual das entradas tributadas 
e não tributadas. 
OBS 2: Para o cálculo do valor da alíquota média foram consideradas (SIC) as alíquotas 
de saídas do contribuinte no período. 
OBS 3: O valor de contas a pagar saldo inicial (fornecedores em aberto de 2008 pagos em 
2009) constante da auditoria foi levantado pelo Livro Caixa 2009 no qual consta os 
pagamentos de fornecedores do exercício anterior (2008) e está anexa declaração do 
contribuinte confirmando o valor dos fornecedores de 2008 pagos em 2009. Os 
fornecedores em aberto em 31/12/2009 foram calculados consideradas as notas e 
duplicatas apresentadas e conferidas com a relação anexa assinada pelo contribuinte.” 
 

A autoridade lançadora identificou a infração de acordo com a 
previsão dos artigos 25, § 1°, inciso IV e § 2°; e 64 do Código Tributário Estadual - Lei nº 
11.651/91, combinado com o artigo 141 do Decreto nº 4.852/97. A proposição da 
penalidade atende ao prescrito no artigo 71, inciso VII, alínea "I" (L), agravada com a 
aplicação do § 9°, inciso I do CTE.  

  
Com suporte no art. 45, inciso XII da Lei nº 11.651/91, a fiscalização 

identifica um dos sócios da pessoa jurídica para o polo passivo solidário da lide, fl. 03.  
  
O auto de infração está instruído com os seguintes documentos: 

Anexo Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário, fl. 02; Anexo Estruturado – 
Identificação do Sujeito Passivo Solidário de Lide, fl. 03; Auditoria do Movimento 
Financeiro, fls. 04 a 08; cópia de Documentos Pessoas, fl. 09; Consulta do Quadro 
Societário, fl. 10; Dados Extraídos do Banco de Dados da Junta Comercial do Estado – 
JUCEG, fl. 11; Declaração, fl.12; Notificação Fiscal, fls. 13 e 14; Serviço de Protocolo, fl. 
15; Declaração, fl. 16; Serviço de Protocolo, fl. 17; Recolhimentos do Sujeito Passivo, fls. 
18 a 21; Posição dos Fornecedores Relativamente ao Período findo em 31/12/2009, fls.22 
a 28; Cópias de Boletos de Contas Brasil Telecom S.A., fls. 29 a 44, de Boletos 
SANEAGO, fls. 45 a 48; de Boletos da CELG, fls. 49 a 58; Chave de Acesso, fls. 59 a 101; 
cópia do Livro Caixa, fls. 102 a 144; Pedido de Autenticação de Livro Fiscal, fl. 145; Termo 
de Autenticação de Livro Fiscal, fls. 146 a 149; e Cópia dos Livros Registros de Entradas, 
Saídas, Apuração do ICMS e Inventário, fls. 150 a 293.   

  
Os documentos de fls. 294 a 301 correspondem às notificações 

fiscais endereçadas as partes envolvidas no lançamento fiscal para ciência do auto de 
infração e uso do contraditório de livre vontade dos polos passivo e solidário da lide. 

 
O Termo de Revelia de fl. 302 assinala a ausência do exercício do 

direito de defesa das partes na primeira fase processual. 
 

A repetição das notificações fiscais se fez com os documentos de fls. 
304 a 307, segunda fase de defesa, e, no entanto, o sujeito passivo se manteve silencioso 
nessa oportunidade do contraditório, conforme registra o Termo de Perempção de fl. 308. 

 
O sujeito passivo solidário impugna o lançamento a uma das 

Câmaras Julgadoras do Conselho Administrativo Tributário, fls. 311 e 312, para afirmar 
que escriturou a Nota Fiscal nº 188026 no valor de R$ 1.765,44.   

  
Com isso, entende que deve ser retificado o item 31 da Conclusão da 

Auditoria do Movimento Financeiro – nota fiscal de aquisição de mercadoria ou de 
prestação de serviço não registrada com o desconto da referida nota fiscal.   



 

 
A impugnante entende que a conclusão do trabalho de auditagem 

dever ser alterada para R$ 56.187,09, por se referir ao total da omissão de vendas do item 
36.  O item 39 que é objeto do presente auto passa a ser de R$ 14.046,77, referindo-se a 
omissão de vendas de mercadorias não tributadas.   

 
Ao final, requer a alteração do valor da multa aplicada no presente 

auto de infração.  
  
Os documentos de fls. 313 e 314 acompanham a tese defensória.

  
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Arguo e acolho a preliminar de exclusão do sujeito passivo solidário 

da lide, sócio da pessoa jurídica, para manter o meu posicionamento quanto a esse 
questionamento, vez que o tenho externado em processos semelhantes e de acordo com 
a unanimidade de votos da representação classista, da qual faço parte, cuja razão 
exponho a seguir: 

  
Portanto, mantenho o meu entendimento, proferido em processos 

semelhantes, nos quais, com o suporte nas sentenças transitadas em julgado no Superior 
Tribunal de Justiça-STJ e na legislação específica, direcionei meu voto pela exclusão das 
pessoas indicadas para responderem solidariamente pelo crédito tributário lançado de 
ofício, pela sua simples condição de sócio da pessoa jurídica. 

 
Entendo que a indicação de qualquer pessoa, em especial, de 

qualquer dos sócios da pessoa jurídica, para responder pelo crédito fazendário, deve vir 
acompanhada da comprovação de que ele tenha agido com excesso de poderes ou de 
forma fraudulenta ou prejudicial à sociedade, ou, ainda, ao arrepio da lei comercial, 
conforme sentencia o Superior Tribunal de Justiça. 

 
Na ordem sentenciada, vejo que o entendimento dominante no 

Superior Tribunal de Justiça é que “o não-recolhimento do tributo, por si só, não constitui 
infração à lei suficiente a ensejar a responsabilidade solidária dos sócios, ainda que 
exerçam gerência, sendo necessário provar que agiram os mesmos dolosamente, com 
fraude ou excesso de poderes.” (REsp 898168/SP, Recurso Especial 2006/0238668-1, 
julgado em 21/02/2008 e publicado no DJ 05/03/2008 p.1).  

 
Por isso, me curvo à esta sentença com a convicção de que os bens 

do sócio de uma pessoa jurídica comercial não respondem, em caráter solidário, por 
dívidas fiscais assumidas pela sociedade. A responsabilidade tributária imposta a sócio-
gerente, administrador, diretor ou equivalente só se caracteriza quando há dissolução 
irregular da sociedade ou se comprovar a prática de infração à lei pelo dirigente, e não 
apenas quando ele simplesmente exercia a gerência da empresa na época da ocorrência 
do fato gerador. 

 
Ademais, o simples inadimplemento não caracteriza infração legal e 

ante a inexistência de prova de que a gestão se fez com excesso de poderes, ou infração 
de contrato social ou estatutos, não há falar-se em responsabilidade tributária do sócio a 
esse título ou a título de infração legal.  

 



 

Com esta jurisprudência, faço este voto com o julgamento firmado 
nesta Casa em processos que discutem esta questão e cuja razão do acolhimento da 
preliminar de exclusão do sócio solidário da lide se conserva de acordo com o meu 
convencimento, que foi manifestado em outros julgados semelhantes.  

 
Outrossim, para suporte deste voto, aduzo que não prospera sua 

indicação no polo passivo, pois ele não causou prejuízo a este Estado e nem concorreu 
para a prática do ato fiscal ilícito e causador do lançamento tributário ora em discussão. 
Noto, ainda, que o artigo 45 do Código Tributário Estadual não abriga a indicação de 
qualquer dos sócios para responder pelo crédito tributário constituído por meio do 
lançamento de ofício, o que motiva a sua exclusão da relação processual, conforme 
arguição contida na defesa. 

 
Vencida esta primeira parte da decisão, dirijo-me ao mérito com a 

fundamentação que exponho: 
 
Considero a tese impugnatória do sujeito passivo solidário da lide, a 

sua fundamentação e concluo que o impugnante não a instruiu com contraprovas capazes 
de modificar a exigência do crédito tributário exigido no auto de infração. 

  
Vejo que o sujeito passivo solidário, embora tenha tido a 

oportunidade da defesa, deixou de instruir o contraditório com demonstrativo de prova 
contrária ao lançamento de ofício ou prova capaz de modificar a exigência do crédito. Este 
procedimento do sujeito passivo me convence de que nenhum reparo deve ser procedido 
no lançamento do crédito tributário. 

  
Assim, ante a falta de contraprovas suficientes para provocar a 

reforma da constituição do crédito descrito na peça basilar não disponho de respaldo legal 
para modificar o trabalho fazendário que foi executado com a observância das normas 
dispostas no manual de procedimento administrativo e de acordo com as escriturações 
fiscais do sujeito passivo. 

 
Em face ao exposto, arguo e acolho a preliminar de exclusão do 

sujeito passivo solidário da lide. Quanto ao mérito, conheço da impugnação, nego-lhe 
provimento para considerar procedente o auto de infração.  

 
 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 08 de março de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Auditoria do movimento financeiro (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00287/16 
 
Relatora: Conselheira Talita Pimenta Félix 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de exclusão do sujeito passivo 
solidário da lide. Acolhida. ICMS. Auditoria do Movimento 
Financeiro. Omissão no recolhimento do ICMS. Procedência do 
auto de infração. 
 
1. A ausência de comprovação segura de que o sócio e sujeito 
passivo solidário da lide teve interesse comum na situação 
constitutiva do fato gerador do imposto, ou tenha concorrido 
para a prática de infração à letra da lei tributária vigente à data 
da ocorrência do fato gerador descrito na peça basilar, no 
suporte do art. 45 da Lei nº 11.651/91 e nas reiteradas sentenças 
do STJ, motiva a exclusão do polo passivo solidário da lide; 
 
2. A comprovação da inexistência de parte do crédito exigido no 
auto de infração motiva a parcial reforma do lançamento 
tributário e a sua adequação para o valor litigioso do processo 
administrativo tributário. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 15 de abril de 2015, decidiu, por maioria de votos, acatar a preliminar de 
exclusão do sujeito passivo solidário Irila de Vasconcelos Hupp da lide, arguida pela 
Conselheira Relatora. Quanto ao mérito, por votação unânime, conhecer da impugnação, 
dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de infração sobre a 
base de cálculo de R$ 22.083,58 (vinte e dois mil e oitenta e três reais e cinqüenta e oito 
centavos), cujo ICMS a recolher é de R$ 3.754,21 (três mil, setecentos e cinqüenta e 
quatro reais e vinte e um centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros Talita 
Pimenta Félix, Mário de Oliveira Andrade, José Luiz Rosa, Eduardo Romano Gonçalves 
Stival e João Divino de Brito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O auto de infração descreve a ocorrência do fato gerador da 
obrigação tributária com a seguinte redação: 

 
Omitiu a escrituração do livro Registro de Saída de Mercadorias 

Tributadas, no valor da base de cálculo de R$ 34.950,43, referente ao déficit financeiro 
apurado na Auditoria do Movimento Financeiro relativo ao exercício de 2008. Em 
consequência, o sujeito passivo deve recolher o ICMS no total de R$ 5.941,57 junto com a 
penalidade e os acréscimos legais, consoante os seguintes documentos: Auditoria do 
Movimento Financeiro de 2008; Relação de Fornecedores em Aberto no final do exercício; 
cópias do Livro Caixa e dos Livros Registros de Entradas, Saídas, Apuração do ICMS e 
Inventário e as cópias das Notas Fiscais de Entradas não escrituradas no Livro Registro 
de Entradas de 2008. 

 



 

“OBS 1: A proporcionalidade conforme previsão do art. 25, § 2º do CTE de mercadorias 
tributadas e não tributadas foi aplicada considerando o percentual das entradas tributadas 
e não tributadas. 
OBS 2: Para o cálculo do valor da alíquota média foram considerada (SIC) as alíquotas de 
saídas do contribuinte no período. 
OBS 3: O valor de contas a pagar saldo inicial (fornecedores em aberto de 2007 pagos em 
2008) constante da auditoria foi levantado pelo Livro Caixa 2008 no qual consta os 
pagamentos de fornecedores do exercício anterior (2007). Os fornecedores em aberto em 
31/12/2009 foram calculados consideradas as notas e duplicatas apresentadas e 
conferidas com a relação anexa assinada pelo contribuinte.” 
 

A autoridade lançadora identificou a infração de acordo com a 
previsão dos artigos 25, § 1°, inciso IV e § 2°; e 64 do Código Tributário Estadual - Lei nº 
11.651/91, combinado com o artigo 141 do Decreto nº 4.852/97. A proposição da 
penalidade atende ao prescrito no artigo 71, inciso VII, alínea "I" (L), agravada com a 
aplicação do § 9°, inciso I do CTE.  

  
Com suporte no art. 45, inciso XII da Lei nº 11.651/91, a fiscalização 

identifica um dos sócios da pessoa jurídica para o polo passivo solidário da lide, fl. 03.  
  
O auto de infração está instruído com os seguintes documentos: 

Anexo Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário, fl. 02; Anexo Estruturado – 
Identificação do Sujeito Passivo Solidário de Lide, fl. 03; Auditoria do Movimento 
Financeiro, fls. 04 a 11; Notificação Fiscal, fl.12; cópia de Documentos Pessoas, fl.13; 
Declaração, fl.14; Posição dos Fornecedores Relativamente ao período findo em 
31/12/2008, fls.15 a 18; Serviço de Protocolo, fl. 19; Relatórios das Notas Fiscais não 
encontradas, fls. 20 e 21; Notas Fiscais, fls. 22 a 35; cópias de Boleto do Consumo de 
Energia Elétrica- CELG e da Brasil Telecom, fls. 36 a 60; cópia do Livro Caixa, fls.61 a 95; 
Recolhimentos do Contribuinte, fls. 96 a 99; Pedido de Autenticação de Livro Fiscal, fl.100; 
Termo de Autenticação de Livro Fiscal, fls. 101 a 104; Cópia dos Livros Registros de 
Entradas, Saídas, Apuração do ICMS e Inventário, fls. 105 a 227; e Declaração, fl. 228. 
  

Os documentos de fls. 229 a 232, intercaladas com a Consulta 
Detalhada do Contribuinte Pessoa Jurídica, fls. 233 e 234, e 235 e 236 correspondem às 
notificações fiscais endereçadas às partes envolvidas no lançamento fiscal para ciência do 
auto de infração e uso do contraditório de livre vontade dos polos passivo e solidário da 
lide. 

 
O Termo de Revelia de fl. 237 assinala a ausência do exercício do 

direito de defesa das partes na primeira fase processual. 
 

A repetição das notificações fiscais se fez com os documentos de fls. 
239 a 242, segunda fase de defesa, e, no entanto, o sujeito passivo se manteve silencioso 
nessa oportunidade do contraditório, conforme registra o Termo de Perempção de fl. 243. 

 
O sujeito passivo solidário impugna o lançamento a uma das 

Câmaras Julgadoras do Conselho Administrativo Tributário, fls. 246 e 247, momento em 
que comprova pela cópia do Livro de Registro de Entradas de número 4, fl.42, a 
escrituração das Notas Fiscais nºs 60517 e 60516 no total de R$ 25.624,14.   

  
Com isso, deve ser retificado o item 31 da Conclusão da Auditoria do 

Movimento Financeiro – notas fiscais de aquisição de mercadoria ou de prestação de 
serviço não registrada de R$ 61.253,00 para R$ 35.628,86.   



 

 
A impugnante reafirma que deve ser alterada a conclusão do 

trabalho fiscal, para o valor de R$ 43.041,02 correspondente ao total da omissão de 
vendas do item 36.  O item 39 que é objeto do presente auto passa a ser R$ 21.515,60, 
referindo-se a omissão de vendas de mercadorias não tributadas.   

 
Ao final, requer a alteração do valor da multa aplicada no presente 

auto de infração.  
  
A instrução da tese defensória se fez com os documentos de fls.248 

e 249.  
 
É o relatório. 
 

V O T O 
  
Arguo e colho a preliminar de exclusão do sujeito passivo solidário da 

lide, sócio da pessoa jurídica de direito privado, para manter o meu posicionamento 
quanto a esse questionamento, vez que o tenho externado em processos semelhantes e 
de acordo com a unanimidade de votos da representação classista, da qual faço parte, 
cuja razão exponho a seguir: 

  
Portanto, mantenho o meu entendimento, proferido em processos 

semelhantes, nos quais, com o suporte nas sentenças transitadas em julgado no Superior 
Tribunal de Justiça-STJ e na legislação específica, direcionei meu voto pela exclusão das 
pessoas indicadas para responderem solidariamente pelo crédito tributário lançado de 
ofício, pela sua simples condição de sócio da pessoa jurídica. 

 
Entendo que a indicação de qualquer pessoa, em especial, de 

qualquer dos sócios da pessoa jurídica, para responder pelo crédito fazendário, deve vir 
acompanhada da comprovação de que ele tenha agido com excesso de poderes ou de 
forma fraudulenta ou prejudicial à sociedade, ou, ainda, ao arrepio da lei comercial, 
conforme sentencia o Superior Tribunal de Justiça. 

 
Na ordem sentenciada, vejo que o entendimento dominante no 

Superior Tribunal de Justiça é que “o não-recolhimento do tributo, por si só, não constitui 
infração à lei suficiente a ensejar a responsabilidade solidária dos sócios, ainda que 
exerçam gerência, sendo necessário provar que agiram os mesmos dolosamente, com 
fraude ou excesso de poderes.” (REsp 898168/SP, Recurso Especial 2006/0238668-1, 
julgado em 21/02/2008 e publicado no DJ 05/03/2008 p.1).  

 
Por isso, me curvo à esta sentença com a convicção de que os bens 

do sócio de uma pessoa jurídica comercial não respondem, em caráter solidário, por 
dívidas fiscais assumidas pela sociedade. A responsabilidade tributária imposta a sócio-
gerente, administrador, diretor ou equivalente só se caracteriza quando há dissolução 
irregular da sociedade ou se comprovar a prática de infração à lei pelo dirigente, e não 
apenas quando ele simplesmente exercia a gerência da empresa na época da ocorrência 
do fato gerador. 

 
Ademais, o simples inadimplemento não caracteriza infração legal e 

ante a inexistência de prova de que a gestão se fez com excesso de poderes, ou infração 
de contrato social ou estatutos, não há falar-se em responsabilidade tributária do sócio a 
esse título ou a título de infração legal.  



 

 
Com esta jurisprudência, faço este voto com o julgamento firmado 

nesta Casa em processos que discutem esta questão e cuja razão do acolhimento da 
preliminar de exclusão do sócio solidário da lide se conserva de acordo com o meu 
convencimento, que foi manifestado em outros julgados semelhantes.  

 
Outrossim, para suporte deste voto, aduzo que não prospera sua 

indicação no polo passivo, pois ele não causou prejuízo a este Estado e nem concorreu 
para a prática do ato fiscal ilícito e causador do lançamento tributário ora em discussão. 
Noto, ainda, que o artigo 45 do Código Tributário Estadual não abriga a indicação de 
qualquer dos sócios para responder pelo crédito tributário constituído por meio do 
lançamento de ofício, o que motiva a sua exclusão da relação processual, conforme 
arguição contida na defesa. 

 
Vencida esta primeira parte da decisão, dirijo-me ao mérito com a 

fundamentação que exponho: 
 
Considero a tese impugnatória do sujeito passivo solidário da lide, as 

demonstrações comprobatórias de que as Notas Fiscais nºs 60516 e 60517 foram 
escrituradas no Livro Registro de Entrada de Mercadorias, corrijo a soma das referidas 
notas fiscais, fl. 146, para excluir do trabalho de auditagem os valores de R$ 22.810,84 e 
R$ 2.459,19, no total de R$ 25.270,03 para efeito de dedução da omissão de vendas de 
mercadorias consideradas sem a emissão da documentação fiscal, item 36 do documento 
de fl. 04. 

 
Com isso, refaço os cálculos e obtenho a real base de cálculo do 

imposto devido, conforme segue: 
 

Nota Fiscal nº 60516   R$ 22.810,84 + 
Nota Fiscal nº 60517   R$   2.459,19 
Soma ......................    R$ 25.270,03 
 
Item 36 do documento de fl. 04         R$ 68.838,16 – 
Soma das Notas Fiscais ..............     R$ 25.270,03 
Diferença .....................................     R$ 43.368,13  
Percentual constante do item 37                 50,92% 
Valor da Base de Cálculo do ICMS   R$ 22.083,58 
Base de cálculo do imposto devido   R$ 22.083,58 x 17% = R$ 3.754,21 

 
No julgamento do processo considerei os dados apresentados pela 

defesa e apurei a base de cálculo do imposto conforme demonstrado no parágrafo volvido. 
 
Considero, portanto, que a empresa ainda é omissa no valor do 

ICMS demonstrado, que o auto de infração deve ser ajustado de acordo com aquele 
resultado, motivo pelo qual a decisão converge para a parcial procedência da ação fiscal.   

   
Desta feita, acato a preliminar de exclusão do sujeito passivo 

solidário da lide. Quanto ao mérito, por votação unânime, conheço da impugnação, dou-
lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de infração sobre a 
base de cálculo de R$ 22.083,58 (vinte e dois mil, oitenta e três reais e cinquenta e oito 
centavos), cujo ICMS a recolher é R$ 3.754,21 (três mil, setecentos e cinquenta e quatro 
reais e vinte e um centavos).  



 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 08 de março de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Auditoria do movimento financeiro (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00331/16 
 
Relatora: Conselheira Talita Pimenta Félix 
 

 
EMENTA: ICMS-MERCADORIA. OMISSÃO DE RECEITAS. 
AUDITORIA DO MOVIMENTO FINANCEIRO. DÉFICIT 
FINANCEIRO. PROCEDÊNCIA. 
 
A Auditoria do Movimento Financeiro realizado pela 
Fiscalização, através de documentação apresentada pelo 
contribuinte, concluiu pela existência de insuficiência das 
disponibilidades, em razão da ocorrência de desembolsos 
realizados no período investigado superiores ao valor do saldo 
inicial, acrescido dos ingressos efetuados no período, 
caracterizando a omissão de registro de saída de mercadorias 
tributadas. Referida auditoria comporta prova em contrário, o 
que não foi realizado pelo contribuinte. 
 
Critério-temporal: 01/01/2010 a 31/12/2010 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 23 de outubro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, negar-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Talita Pimenta Félix, Mário de Oliveira 
Andrade, Elias Alves dos Santos, João Divino de Brito e Antônio Martins da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O AIIM (auto de infração e imposição de multa) relata a ocorrência de 
suposta omissão de “receitas decorrentes da revenda de mercadorias no valor do déficit 
financeiro”, conforme retratada via Auditoria do Movimento Financeiro. Informa, ainda, que 
também foi lavrado auto de infração nº 4.01.12.039937.02, referente a suposta omissão no 
registro de entradas de mercadorias adquiridas no CCE da empresa e que o referido auto 
se encontra quitado. 

 
O lançamento tributário registra como infringidos o art. 34, LC n. 123/2006; 

art. 25, parágrafo 1o, inciso IV e parágrafo 2o; art. 64, ambos, do CTE/GO (Lei n. 
11.651/1991) c/c arts. 2o 3o, incisos I ao IV, da Resolução CGSN n. 51/2008 e arts. 2o e 
10, da Resolução CGSN n. 10/2007. Em consequência, foi aplicada a penalidade prescrita 
no art. 44, inciso I, item 1, da Lei n. 9.430/1996 com alteração da Lei n. 11.488/2007.  

 
Em razão da alegada existência de relação de dependência ou conexão 

entre os processos de n. 4.01.12.050635.59 e n. 4.01.12.05640.16, a fiscalização 
requereu o apensamento dos autos para tramitação em conjunto (fls. 02). 

 
O contribuinte foi notificado, em 27/08/2012, a apresentar uma série de 

documentos fiscais e contábeis (fls. 05). Em 30/08/2012, requer à Agenfa Fazendária 
Especial de Trindade que lhe conceda dilação do prazo por 15 dias. Em 14/09/2012, 
requer nova dilação. 

 



 

Mediante tal documento, a Agenfa Fazendária Especial de Trindade (fls. 
08), confirma que o contribuinte “atendeu totalmente a obrigação prevista na referida 
notificação, conforme discriminado no campo 7”. Ou seja, atesta que foram entregues 
livros fiscais, contábeis e extratos bancários.  

 
O AIIM foi lavrado em 20/12/2012 (fls. 02), sendo o sujeito passivo 

intimado, via AR, em 04/01/2013 (fls. 62/63). 
 
Em razão da não apresentação de defesa, nos termos do art. 28, inciso I, 

da Lei n. 16.469/2009 (PAT/GO), o autuado foi considerado revel (fls. 64). 
 
O sujeito passivo foi novamente intimado e interpôs, em 08/02/2013 (fls. 

68), contestação, que foi recebida como Recurso Voluntário (fls. 76/79), alegando, em 
síntese que: 

 
(i) o déficit financeiro apurado é irreal e corresponde a mais de 90% do 

faturamento anual da empresa, valor não condizente com o porte e movimento da 
empresa em 2010; 

 
(ii) foi autuada no processo 4.01.12.039937.02 por omissão de entrada de 

mercadorias, e que talvez este auto de infração tenha influenciado na apuração do déficit; 
 

(iii) não houve omissão de entrada de mercadorias e sim que 
fornecedores emitiram indevidamente notas fiscais em nome da empresa, procedimento 
que está sendo apurado em processo na esfera cível e posteriormente, será apurado, na 
esfera criminal; 

 
(iv) a empresa quitou tal auto para evitar mais prejuízos, “pois a Secretaria 

da Fazenda de Goiás não tem um instrumento que auxilia o contribuinte a verificar se as 
notas fiscais foram realmente emitidas para a empresa que fez o pedido e se estão 
usando o cadastro da empresa para emitir notas fiscais para empresas sem cadastros”; 

 
(v)  o valor apurado em auditoria está além da capacidade econômica e 

contributiva da empresa, sendo impossível a quitação de tal penalidade.  
 

Requer a improcedência do auto de infração ou a aplicação de uma multa 
em valor compatível com a realidade e porte da empresa. Anexou documentos (fls. 73/74). 

 
É como relato. 
 

 
VOTO 

 
 
Trata o presente caso de autuação fiscal na qual, através de Auditoria do 

Movimento Financeiro, constatou-se a omissão de receita, decorrente de revenda de 
mercadorias no valor do déficit financeiro, nos termos dos enunciados prescritivos abaixo 
transcritos, seguem: 

 
Lei Complementar n. 123 de 2006: 

 
Art. 34. Aplicam-se à microempresa e à empresa de pequeno porte 
optantes pelo Simples Nacional todas as presunções de omissão de 



 

receita nas legislações de regência dos impostos e contribuições 
incluídos no Simples Nacional. (Grifo nosso) 
 
Lei n. 11.651 de 1991 - CTE/GO: 
 
Art. 25. A base de cálculo do imposto será arbitrada pela autoridade 
fiscal, podendo o sujeito passivo contradita-la no correspondente 
processo administrativo tributário, sempre que, alternativa ou 
cumulativamente: 
 
§1 Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 
 
IV – ao déficit financeiro existente no confronto do saldo das 
disponibilidades no início do período acrescido dos ingressos de 
numerários, e deduzidos dos desembolsos e do saldo final das 
disponibilidades considerando-se, ainda as despesas indispensáveis à 
manutenção do estabelecimento, mesmo que não escrituradas, tais 
como: (…) 
 
§2 Na hipótese de o contribuinte comercializar também mercadorias 
isentas ou não tributadas no período fiscalizado, a base de cálculo deve 
ser obtida por meio da multiplicação do valor apurado em procedimento 
fiscal pela fração obtida da divisão do valor das entradas tributadas, 
exceto aquelas sujeitas à substituição tributária pelas operações 
posteriores, pelo valor correspondente ao total das entradas de 
mercadorias destinadas à comercialização ou industrialização.  
 
Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do 
imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou 
negativas, estabelecidas na legislação tributária. (Grifo nosso) 
 
Resolução CGSN n. 51 de 2008: 
 
Art. 2 º A base de cálculo para a determinação do valor devido 
mensalmente pelas ME e pelas EPP optantes pelo Simples Nacional 
será a receita bruta total mensal auferida, segregada na forma do art. 3º. 
 
Art. 3º As ME e as EPP optantes pelo Simples Nacional deverão 
considerar, destacadamente, mensalmente e por estabelecimento, para 
fim de pagamento, conforme o caso: 
 
I – as receitas decorrentes da revenda de mercadorias não sujeitas a 
substituição tributária, a tributação concentrada em uma única etapa 
(monofásica) e a antecipação tributária com encerramento de tributação, 
exceto as receitas decorrentes do inciso III; 
 
II – as receitas decorrentes da revenda de mercadorias sujeitas a 
substituição tributária, ou a tributação concentrada em uma única etapa 
(monofásica), ou, com relação ao ICMS, a antecipação tributária com 
encerramento de tributação, exceto as receitas decorrentes do inciso III; 
 
III – as receitas decorrentes da revenda de mercadorias para exportação; 



 

 
IV – as receitas decorrentes da venda de mercadorias por elas 
industrializadas não sujeitas a substituição tributária, a tributação 
concentrada em uma única etapa (monofásica) e, com relação ao ICMS, 
a antecipação tributária com encerramento de tributação, exceto as 
receitas decorrentes do inciso VI; 
 
Resolução CGSN n. 10 de 2007: 
 
Art. 2 As ME e as EPP optantes pelo Simples Nacional utilizarão, 
conforme as operações e prestações que realizarem, os documentos 
fiscais, inclusive os emitidos por meio eletrônico, autorizados pelos entes 
federativos onde possuírem estabelecimento. 
 
Art. 10. Os livros e documentos fiscais previstos nesta Resolução serão 
emitidos e escriturados nos termos da legislação do ente tributante da 
circunscrição do contribuinte, com observância do disposto nos 
Convênios e Ajustes Sinief que tratam da matéria, especialmente os 
Convênios Sinief s/nº de 15 de dezembro de 1970, e nº 6, de 21 de 
fevereiro de 1989. 
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos livros e 
documentos fiscais relativos ao ISS. 

 
A auditoria em questão “consiste na análise de livros e documentos 

fiscais e/ou contábeis, com o propósito de verificar se as operações relativas a aquisições 
e vendas de mercadorias e prestações de serviços, efetuadas no período analisado, estão 
compatíveis com o fluxo financeiro apurado, levando-se em consideração o saldo das 
disponibilidades no início do período, o ingresso e desembolso comprovados, estejam eles 
declarados ou não e, se for o caso, o saldo final das disponibilidades”xiii. O embasamento 
probatório deste auto de infração foi apresentado pelo próprio Recorrente, quando do 
cumprimento da Notificação 003/20012. 

A verificação desta auditoria se dá através de um balanceamento entre os 
ingressos de numerários advindos de diversas fontes, com os desembolsos ocorridos no 
curso do período posto sob investigação fiscal, ano-calendário de 2010. 

A diferença da soma dos débitos, inferiores aos créditos, caracteriza 
omissão no Registro de Saída de Mercadorias, sob a forma de comercialização de 
mercadorias tributadas sem a escrituração fiscal no livro próprio, cujo ICMS devido está 
sendo reclamado na presente autuação. 

Nesse sentido, a auditoria realizada no estabelecimento comercial do 
contribuinte, apurou existência de insuficiência de disponibilidades, em razão da 
ocorrência de desembolsos realizados no período investigado superiores ao valor do saldo 
inicial, acrescido dos ingressos efetuados no período, caracterizando a omissão de 
registro de saída de mercadorias tributadas. 

A alegação do sujeito passivo de que não houve omissão de entrada de 
mercadorias e sim que fornecedores emitiram - indevidamente - notas fiscais em nome da 
empresa não restou comprovada nos autos. Em nenhum momento foi contraditado o 
trabalho realizado pela fiscalização, não trazendo aos autos qualquer argumento ou prova 
capaz de alterar o lançamento e ilidir o ilícito descrito no auto de infração. 

Assim, tenho que pelas provas constantes no processo, a autoridade fiscal 
descreveu e demonstrou com clareza e suficiência a infração cometida pelo sujeito, 
apontou a norma legal infringida e indicou a penalidade aplicável de acordo com a 
legislação tributária em vigor. Em contrapartida, nenhuma desconstrução probatória foi 



 

apresentada pelo contribuinte, o que impossibilitou qualquer confronto com os dados 
alegados pela Fiscalização. 

 
Ante o exposto, diante das circunstâncias fáticas e da fundamentação 

apresentada, conheço da impugnação apresentada pelo sujeito passivo e nego-lhe 
provimento para considerar procedente o auto de infração. 

 
É como voto.  
 
 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 10 de março de 2016. 
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Matéria: Auditoria do movimento financeiro (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00332/16 
 
Relatora: Conselheira Talita Pimenta Félix 
 

 
EMENTA: ICMS-MERCADORIA. OMISSÃO DE RECEITAS. 
AUDITORIA DO MOVIMENTO FINANCEIRO. DÉFICIT 
FINANCEIRO. PROCEDÊNCIA. 
 
 
A Auditoria do Movimento Financeiro realizado pela 
Fiscalização, através de documentação apresentada pelo 
contribuinte, concluiu pela existência de insuficiência das 
disponibilidades, em razão da ocorrência de desembolsos 
realizados no período investigado superiores ao valor do saldo 
inicial, acrescido dos ingressos efetuados no período, 
caracterizando a omissão de registro de saída de mercadorias 
tributadas. Referida auditoria comporta prova em contrário, o 
que não foi realizado pelo contribuinte. 
 
Critério-temporal: 01/01/2011 a 31/12/2011 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 23 de outubro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, negar-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Talita Pimenta Félix, Mário de Oliveira 
Andrade, Elias Alves dos Santos, João Divino de Brito e Antônio Martins da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O AIIM (auto de infração e imposição de multa) relata a ocorrência de 
suposta omissão de “receitas decorrentes da revenda de mercadorias no valor do déficit 
financeiro”, conforme retratada via Auditoria do Movimento Financeiro. Informa, ainda, que 
também foi lavrado auto de infração nº 4.01.12.039937.02, referente a suposta omissão no 
registro de entradas de mercadorias adquiridas no CCE da empresa e que o referido auto 
se encontra quitado. 

 
O lançamento tributário registra como infringidos o art. 34, LC n. 123/2006; 

art. 25, parágrafo 1o, inciso IV e parágrafo 2o; art. 64, ambos, do CTE/GO (Lei n. 
11.651/1991) c/c arts. 2o 3o, incisos I ao IV, da Resolução CGSN n. 51/2008 e arts. 2o e 
10, da Resolução CGSN n. 10/2007. Em consequência, foi aplicada a penalidade prescrita 
no art. 44, inciso I, item 1, da Lei n. 9.430/1996 com alteração da Lei n. 11.488/2007.  

 
Em razão da alegada existência de relação de dependência ou conexão 

entre os processos de n. 4.01.12.050635.59 e n. 4.01.12.05640.16, a fiscalização 
requereu o apensamento dos autos para tramitação em conjunto (fls. 02). 

 
O contribuinte foi notificado, em 27/08/2012, a apresentar uma série de 

documentos fiscais e contábeis (fls. 05). Em 30/08/2012, requer à Agenfa Fazendária 
Especial de Trindade que lhe conceda dilação do prazo por 15 dias. Em 14/09/2012, 
requer nova dilação. 



 

 
Mediante tal documento, a Agenfa Fazendária Especial de Trindade (fls. 

08), confirma que o contribuinte “atendeu totalmente a obrigação prevista na referida 
notificação, conforme discriminado no campo 7”. Ou seja, atesta que foram entregues 
livros fiscais, contábeis e extratos bancários.  

 
Em 20/12/2012 (fls. 02) foi lavrado respectivo AIIM, sendo o sujeito 

passivo intimado, via AR, em 04/01/2013 (fls. 69/70). 
 

Em razão da não apresentação de defesa, nos termos do art. 28, inciso I, 
da Lei n. 16.469/2009 (PAT/GO), o autuado foi considerado revel (fls. 71). 

 
O sujeito passivo foi novamente intimado e interpôs, em 08/02/2013 (fls. 

68), contestação, que foi recebida como Recurso Voluntário (fls. 76/79), alegando, em 
síntese que: 

 
(vi) o déficit financeiro apurado é irreal e corresponde a mais de 90% do 

faturamento anual da empresa, valor não condizente com o porte e movimento da 
empresa em 2011; 

 
(vii)  foi autuada no processo 4.01.12.039937.02 por omissão de entrada 

de mercadorias, e que talvez este auto de infração tenha influenciado na apuração do 
déficit; 
 

(viii) não houve omissão de entrada de mercadorias e sim que 
fornecedores emitiram indevidamente notas fiscais em nome da empresa, procedimento 
que está sendo apurado em processo na esfera cível e posteriormente, será apurado, na 
esfera criminal; 

 
(ix) a empresa quitou tal auto para evitar mais prejuízos, “pois a Secretaria 

da Fazenda de Goiás não tem um instrumento que auxilia o contribuinte a verificar se as 
notas fiscais foram realmente emitidas para a empresa que fez o pedido e se estão 
usando o cadastro da empresa para emitir notas fiscais para empresas sem cadastros”; 

 

(x)  o valor apurado em auditoria está além da capacidade econômica e 
contributiva da empresa, sendo impossível a quitação de tal penalidade.  

 

Requer a improcedência do auto de infração ou a aplicação de uma multa 
em valor compatível com a realidade e porte da empresa. Anexou documentos (fls. 73/74). 

 
É como relato. 

 

VOTO 
 

 

Trata o presente caso de autuação fiscal na qual, através de Auditoria do 
Movimento Financeiro, constatou-se a omissão de receita, decorrente de revenda de 
mercadorias no valor do déficit financeiro, nos termos dos enunciados prescritivos abaixo 
transcritos, seguem: 

 
Lei Complementar n. 123 de 2006: 

 



 

Art. 34. Aplicam-se à microempresa e à 
empresa de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional 
todas as presunções de omissão de receita nas legislações de 
regência dos impostos e contribuições incluídos no Simples 
Nacional. (Grifo nosso) 

 
Lei n. 11.651 de 1991 - CTE/GO: 

 
Art. 25. A base de cálculo do imposto será 

arbitrada pela autoridade fiscal, podendo o sujeito passivo 
contradita-la no correspondente processo administrativo 
tributário, sempre que, alternativa ou cumulativamente: 

 
§1 Presume-se decorrente de operação ou 

prestação tributada não registrada, o valor apurado, em 
procedimento fiscal, correspondente: 

 
IV – ao déficit financeiro existente no 

confronto do saldo das disponibilidades no início do período 
acrescido dos ingressos de numerários, e deduzidos dos 
desembolsos e do saldo final das disponibilidades 
considerando-se, ainda as despesas indispensáveis à 
manutenção do estabelecimento, mesmo que não escrituradas, 
tais como: (…) 

 
§2 Na hipótese de o contribuinte 

comercializar também mercadorias isentas ou não tributadas no 
período fiscalizado, a base de cálculo deve ser obtida por meio 
da multiplicação do valor apurado em procedimento fiscal pela 
fração obtida da divisão do valor das entradas tributadas, 
exceto aquelas sujeitas à substituição tributária pelas operações 
posteriores, pelo valor correspondente ao total das entradas de 
mercadorias destinadas à comercialização ou industrialização.  

 
Art. 64. O sujeito passivo da obrigação 

tributária, além do pagamento do imposto, é obrigado ao 
cumprimento das prestações, positivas ou negativas, 
estabelecidas na legislação tributária. (Grifo nosso) 

 
Resolução CGSN n. 51 de 2008: 

 
Art. 2 º A base de cálculo para a 

determinação do valor devido mensalmente pelas ME e pelas 
EPP optantes pelo Simples Nacional será a receita bruta total 
mensal auferida, segregada na forma do art. 3º. 

 
Art. 3º As ME e as EPP optantes pelo 

Simples Nacional deverão considerar, destacadamente, 
mensalmente e por estabelecimento, para fim de pagamento, 
conforme o caso: 

 
I – as receitas decorrentes da revenda de 

mercadorias não sujeitas a substituição tributária, a tributação 



 

concentrada em uma única etapa (monofásica) e a antecipação 
tributária com encerramento de tributação, exceto as receitas 
decorrentes do inciso III; 

 
II – as receitas decorrentes da revenda de 

mercadorias sujeitas a substituição tributária, ou a tributação 
concentrada em uma única etapa (monofásica), ou, com relação 
ao ICMS, a antecipação tributária com encerramento de 
tributação, exceto as receitas decorrentes do inciso III; 

 
III – as receitas decorrentes da revenda de 

mercadorias para exportação; 
 
IV – as receitas decorrentes da venda de 

mercadorias por elas industrializadas não sujeitas a substituição 
tributária, a tributação concentrada em uma única etapa 
(monofásica) e, com relação ao ICMS, a antecipação tributária 
com encerramento de tributação, exceto as receitas decorrentes 
do inciso VI; 

 
Resolução CGSN n. 10 de 2007: 
 

Art. 2 As ME e as EPP optantes pelo 
Simples Nacional utilizarão, conforme as operações e 
prestações que realizarem, os documentos fiscais, inclusive os 
emitidos por meio eletrônico, autorizados pelos entes 
federativos onde possuírem estabelecimento. 

 
Art. 10. Os livros e documentos fiscais 

previstos nesta Resolução serão emitidos e escriturados nos 
termos da legislação do ente tributante da circunscrição do 
contribuinte, com observância do disposto nos Convênios e 
Ajustes Sinief que tratam da matéria, especialmente os 
Convênios Sinief s/nº de 15 de dezembro de 1970, e nº 6, de 21 
de fevereiro de 1989. 

Parágrafo único. O disposto no caput não 
se aplica aos livros e documentos fiscais relativos ao ISS. 

 
A auditoria em questão “consiste na análise de livros e documentos 

fiscais e/ou contábeis, com o propósito de verificar se as operações relativas a aquisições 
e vendas de mercadorias e prestações de serviços, efetuadas no período analisado, estão 
compatíveis com o fluxo financeiro apurado, levando-se em consideração o saldo das 
disponibilidades no início do período, o ingresso e desembolso comprovados, estejam eles 
declarados ou não e, se for o caso, o saldo final das disponibilidades”xiv. O embasamento 
probatório deste auto de infração foi apresentado pelo próprio Recorrente, quando do 
cumprimento da Notificação 003/20012. 

 
A verificação desta auditoria se dá através de um balanceamento entre os 

ingressos de numerários advindos de diversas fontes, com os desembolsos ocorridos no 
curso do período posto sob investigação fiscal, ano-calendário de 2011. 

 
A diferença da soma dos débitos, inferiores aos créditos, caracteriza 

omissão no Registro de Saída de Mercadorias, sob a forma de comercialização de 



 

mercadorias tributadas sem a escrituração fiscal no livro próprio, cujo ICMS devido está 
sendo reclamado na presente autuação. 

 
Nesse sentido, a auditoria realizada no estabelecimento comercial do 

contribuinte, apurou existência de insuficiência de disponibilidades, em razão da 
ocorrência de desembolsos realizados no período investigado superiores ao valor do saldo 
inicial, acrescido dos ingressos efetuados no período, caracterizando a omissão de 
registro de saída de mercadorias tributadas. 

 
A alegação do sujeito passivo de que não houve omissão de entrada de 

mercadorias e sim que fornecedores emitiram - indevidamente - notas fiscais em nome da 
empresa não restou comprovada nos autos. Em nenhum momento foi contraditado o 
trabalho realizado pela fiscalização, não trazendo aos autos qualquer argumento ou prova 
capaz de alterar o lançamento e ilidir o ilícito descrito no auto de infração. 

 
Assim, tenho que pelas provas constantes no processo, a autoridade fiscal 

descreveu e demonstrou com clareza e suficiência a infração cometida pelo sujeito, 
apontou a norma legal infringida e indicou a penalidade aplicável de acordo com a 
legislação tributária em vigor. Em contrapartida, nenhuma desconstrução probatória foi 
apresentada pelo contribuinte, o que impossibilitou qualquer confronto com os dados 
alegados pela Fiscalização. 

 
Ante o exposto, diante das circunstâncias fáticas e da fundamentação 

apresentada, conheço da impugnação apresentada pelo sujeito passivo e nego-lhe 
provimento para considerar procedente o auto de infração. 

 
É como voto.  
 

 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 10 de março de 2016. 
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Matéria: Auditoria do movimento financeiro (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00473/16 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade do processo, por 
insegurança na determinação da infração, arguida pela autuada. 
Rejeitada. ICMS. Auditoria do Movimento Financeiro. Omissão 
no recolhimento do imposto. Não acata a aplicação da forma 
privilegiada prevista no § 8º do art. 71 da Lei nº 16.469/2009. 
Procedência. 
 
1. Não se acolhe preliminares de nulidade da peça basilar, 
arguidas pela parte ofendida, quando a constituição do crédito 
demonstrar que a autoridade administrativa é competente para a 
prática do ato, o infrator e a infração foram identificados com 
segurança, não ocorreu cerceamento do direito de defesa de 
nenhuma das partes, o julgamento anterior aconteceu de acordo 
com a contestação da parte de direito, como também nenhum 
outro incidente capaz de mutilar a apreciação do mérito 
sobreveio no curso da ação; 
 
2. A indicação de sócios da pessoa jurídica na sujeição passiva 
solidária só se confirma se houver prova da sua concorrência 
para a prática de omissão à letra da lei. Portanto, a inexistência 
de provas de que estas pessoas físicas tenham agido, 
gerenciado, administrado de forma excessiva a empresa ou com 
afronta às regras do estatuto ou do contrato social, impede a 
sua indicação no polo passivo solidário; 
 
3. O princípio do contraditório permite que o sujeito passivo 
apresente as contraprovas necessárias para eliminar o 
lançamento de ofício. Portanto, a defesa mal instruída ratifica o 
lançamento tecnicamente executado e suporta a declara da 
procedência da peça substancial do processo. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 09 de outubro de 2015, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar 
de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na determinação da 
infração. Foram vencedores os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, Edson Abrão da 
Silva, Heli José da Silva e Nislene Alves Borges. Vencido o Conselheiro Paulo Diniz. E, 
por maioria de votos, acatar a preliminar de exclusão da lide do sujeito passivo solidário 
LUIZMAR BATISTA DOS SANTOS, arguida pelo Relator. Foram vencedores os 
Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, Edson Abrão da Silva e Paulo Diniz. Vencidos os 
Conselheiros Heli José da Silva e Nislene Alves Borges. Quanto ao mérito, por maioria de 
votos, conhecer da impugnação, negar-lhe provimento para considerar procedente o auto 
de infração, sem a aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º do art. 71 da Lei nº 
11.651/91. Foram vencedores os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, Edson Abrão da 
Silva, Heli José da Silva e Nislene Alves Borges. Vencido o Conselheiro Paulo Diniz que 
votou pela improcedência do feito 
 



 

R E L A T Ó R I O 
 

O auto de infração descreve a ocorrência do fato gerador da 
obrigação tributária com a redação que transcrevo: 

 
Omitiu o registro de saídas de mercadorias tributadas, no valor base 

de cálculo de R$ 136.469,22 (cento e trinta e seis mil, quatrocentos e sessenta e nove 
reais e vinte e dois centavos), correspondentes ao déficit financeiro apurado na Auditoria 
do Movimento Financeiro, realizado no exercício de 2010. Em consequência, o sujeito 
passivo deve recolher o ICMS, junto com penalidade e acréscimos legais, conforme 
demonstrativo e documentos em anexo. 

 
Obs.:  
01. Lavrado, também, o Auto de Infração nº 4 01 12 049720 83 – Omissão de Registro de 
Entradas; 
02. Neste P.A.T. foram anexados: Arquivos Digitais (PDF) – Livros Fiscais (Registro 
Saídas e Apuração do ICMS – 2010; 
3. Segue Apensado a este P.A.T. CD-R contendo estes arquivos; e 
4. Lavrado P.A.T. referente a Omissão de Vendas de Mercadorias Isentas / Não 
Tributadas / ST – Omissão de R$ 26.669,83. 
 

A autoridade lançadora indica a infração de acordo com os artigos 
25, §1°, inciso IV e §2° e 64 do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91), 
combinado com os artigos 141 do Decreto nº 4.852/97. A proposição da penalidade 
atende à prescrição do artigo 71, inciso VII," I" (L), agravada com a aplicação do § 9°, 
inciso I do CTE. 

 
A pessoa identificada no documento, fl. 05, figura no processo como 

sujeito passivo solidário da lide, conforme artigo 45, inciso XII, da Lei 11.651/1991. 
 
O auto de infração está instruído com os documentos: Anexo 

Estruturado - Detalhamento do Crédito Tributário; Anexo Estruturado - Descritivo 
Complementar da Ocorrência; Anexo Estruturado - Identificação do Sujeito Passivo 
Coobrigado; Notificação Fiscal; Requerimento do Sujeito Passivo; Termo de Atendimento 
de Notificação - TAN; Declaração; Consulta Histórico de Empresa no Simples Nacional; 
cópia de Notificação Fiscal e do Requerimento do Autuado; Protocolo ITA Contabilidade; 
Auditoria de Movimento Financeiro; Cálculo da Alíquota Média; Proporção de Mercadorias 
Tributadas; Auditoria do Movimento Financeiro; Contrato de Constituição de Sociedade 
Limitada; Primeira e Segunda Alteração e Consolidação Contratual; Movimentação do 
Contribuinte; Históricos dos Pagamentos; Contrato de Locação; Consulta Débitos 
Baixados de Usuário; Recibos de Pagamentos de Salários; Fichas de Registro dos 
Empregadores; cópias de Saldo da Caixa Econômica Federal; Apensamento de 
Processos; Consulta por Auto; e Mídia em CD, fls. 03 a 107 

 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em Primeira Instância, fls.108 a 110.  
 
A ausência do sujeito passivo na primeira fase contraditória motiva a 

lavratura do Termo de Revelia, fls.112. 
 
A intimado do sujeito passivo é renovada, fls.114 a 117, a qual lhe 

oportuniza impugnar o lançamento a uma das Câmaras Julgadoras do Conselho 
Administrativo Tributário, fls. 121 a 130, fase em que argumenta sobre a “falta de provas 



 

nos autos da diferença em omissão de vendas”, fl. 123, visto que os “desembolsos fls. 14, 
não correspondem a realidade, um exemplo item 22, 22, 32, onde na movimentação 
financeira apresentada os valores de desembolso foram elevados e não consta nos autos 
a prova de tais valores”, assim como o valor pago sobre o aluguel está acima do real, 
como também, os desembolsos, item 32 da fl. 14, está fora da lógica. 

 
Estas ocorrências motivaram a arguição da preliminar de nulidade da 

peça básica, por insegurança na determinação da infração.  
 
Sobre a insegurança na indeterminação da infração, ainda afirma 

que, as diferenças encontradas são frutos de valores incluídos na movimentação da 
auditoria que não correspondem com a realidade da empresa, onde foram elevadas as 
despesas para se chegar a uma diferença exorbitante e capaz de gerar um efeito de 
confisco. 

 
O sujeito passivo defende que a cobrança da multa formal e do 

ICMS, não se justifica, pois a autuada, nada resta a dever ao Fisco estadual, visto que ele 
cumpriu as suas obrigações tributárias legais. 

 
Sustenta que, os erros apontados na contabilidade pelo fisco no seu 

trabalho de auditagem, o qual sustenta o presente lançamento, como contabilização de 
transferências inexistentes de recurso da Conta CAIXA para a Conta BANCOS não 
caracteriza suprimento indevido do CAIXA, tendo em vista que essa espécie de 
lançamento, por envolver contas da mesma natureza, não altera os saldos das 
disponibilidades. 

 
Quanto ao mérito, reafirma que as alegações são feitas injustamente 

e acrescenta, também, que sempre cumpriu com suas obrigações tributárias e que 
existem situações de aproveitamento em mercadorias que tem a isenção como é caso dos 
hortifruti, ovos e leite.  

 
Afirma, ainda, que a atuação esta baseando em valores isentos das 

vendas também, enquanto que a legislação prevê a isenção do ICMS, sobre esses tipos 
de produtos. Não há, portanto, razão de o fisco estadual efetivar a autuação que tem por 
base dados não correspondentes à realidade da empresa. 

 
Acresce que caso haja diferença, que seja aplicada a forma 

privilegiada prescrita no § 8º, do art. 71, do CTE. 
 
Ao final, requer a improcedência do auto de infração. 
 
O sujeito passivo instrui a peça defensória com os documentos: 

Procuração, cópia de Documento da Ordem dos Advogados do Brasil, Segunda Alteração 
e Consolidação Contratual, cópia de Comprovante de Endereço, copias de Documentos 
Pessoais, cópia dos Procedimentos Efetuados da SEFAZ-GO, fls.131 a 142. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

 
A falta de ocorrência de insegurança na determinação da infração, ou 

outro incidente de nulidade, previsto na legislação processual, me motiva a rejeitar a 



 

preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada.  Esta conclusão eu a obtive 
no estudo que realizei na formalização do crédito fazendário, ora em discussão. Considero 
correto o lançamento e sou pela sua confirmação, visto que a autoridade lançadora o 
propôs no auto de infração sem violar os princípios estabelecidos no art. 20 da Lei nº 
16.469/2009.  A autoridade administrativa é competente, descreveu o erro cometido pelo 
sujeito passivo com clareza, apontou a norma legal infringida e indicou a penalidade 
aplicável de acordo com a letra da legislação tributária em vigor na data da ocorrência do 
fato gerador da obrigação tributária. Diante do procedimento da fiscalização, a preliminar 
de nulidade da peça basilar, arguida pela autuada, por insegurança na determinação da 
infração não foi acolhida na sessão de julgamento cameral deste volume. 

 
Com estes esclarecimentos, não acolho a preliminar de nulidade da 

peça básica, por insegurança na determinação da infração, arguida pela parte de direito. 
 
Outrossim, acolho a preliminar de exclusão do sujeito passivo 

solidário da lide, sócio da pessoa jurídica de direito privado, com o objetivo de manter o 
meu posicionamento quanto a esse questionamento, vez que o tenho externado em 
processos semelhantes e de acordo com a unanimidade de votos da representação 
classista, da qual faço parte, exponho as minhas razões de acordo com o convencimento 
seguinte: 

   
O entendimento proferido em processos semelhantes, que 

mantenho, pois ele conta com o suporte nas sentenças transitadas em julgado no Superior 
Tribunal de Justiça-STJ e na legislação específica, que sempre me motivou o meu voto 
pela exclusão das pessoas indicadas para responderem, solidariamente, pelo crédito 
tributário lançado de ofício, pela sua simples condição de sócio da pessoa jurídica. 

 
Entendo que a indicação de qualquer pessoa, em especial, de 

qualquer dos sócios da pessoa jurídica, para responder pelo crédito fazendário, deve vir 
acompanhada da comprovação de que ele tenha agido com excesso de poderes ou de 
forma fraudulenta ou prejudicial à sociedade, ou, ainda, ao arrepio da lei comercial, 
conforme sentencia o Superior Tribunal de Justiça. 

 
Na ordem sentenciada, vejo que o entendimento dominante no 

Superior Tribunal de Justiça é que “o não-recolhimento do tributo, por si só, não constitui 
infração à lei suficiente a ensejar a responsabilidade solidária dos sócios, ainda que 
exerçam gerência, sendo necessário provar que agiram os mesmos dolosamente, com 
fraude ou excesso de poderes.” (REsp 898168/SP, Recurso Especial 2006/0238668-1, 
julgado em 21/02/2008 e publicado no DJ 05/03/2008 p.1).  

 
Por isso, me curvo à esta sentença com a convicção de que os bens 

do sócio de uma pessoa jurídica comercial não respondem, em caráter solidário, por 
dívidas fiscais assumidas pela sociedade. A responsabilidade tributária imposta a sócio-
gerente, administrador, diretor ou equivalente só se caracteriza quando há dissolução 
irregular da sociedade ou se comprovar a prática de infração à lei pelo dirigente, e não 
apenas quando ele simplesmente exercia a gerência da empresa na época da ocorrência 
do fato gerador. 

 
Ademais, o simples inadimplemento não caracteriza infração legal e 

ante a inexistência de prova de que a gestão se fez com excesso de poderes, ou infração 
de contrato social ou estatutos, não há falar-se em responsabilidade tributária do sócio a 
esse título ou a título de infração legal.  

 



 

Com esta jurisprudência, faço este voto com o julgamento firmado 
nesta Casa em processos que discutem esta questão e cuja razão do acolhimento da 
preliminar de exclusão de sócio solidário da lide se conserva de acordo com o meu 
convencimento, que foi manifestado em outros julgados semelhantes.  

 
Outrossim, para suporte deste voto, aduzo que não prospera a 

indicação de qualquer dos sócios para responderem pelo crédito tributário, lançado de 
ofício, pois eles não causaram prejuízo a este Estado e nem concorreram para a prática 
do ato fiscal ilícito e causador do lançamento tributário ora em discussão.  

 
Noto, ainda, que o artigo 45 do Código Tributário Estadual não abriga 

a indicação de qualquer dos sócios para responder pelo crédito tributário constituído por 
meio do lançamento de ofício, o que motiva a sua exclusão da relação processual, 
conforme arguição contida na defesa. 

 
Vencida esta primeira parte da decisão, dirijo-me ao mérito com a 

fundamentação que exponho: 
 
Do compulso dos autos, verifiquei que a autoridade fazendária 

descreve a situação constitutiva do fato gerador do imposto, lançado de acordo com o art. 
142 do CTN e com o suporte dos arts. 25, § 1º, inciso IV e § 2º e 64 da Lei nº 11.651/91 
que define o arbitramento da base de cálculo do ICMS sobre o déficit financeiro existente 
no confronto do saldo das disponibilidades, para a exigência do cumprimento da obrigação 
tributária.  

 
Assim, analiso o mérito e considero que o contribuinte, embora tenha 

tido a oportunidade nas fases defensórias, não trouxe para a instrução dos contraditórios 
nenhum demonstrativo de prova contrária ao lançamento de ofício ou contraprova capaz 
de modificar a exigência do crédito. Este procedimento do sujeito passivo me convence de 
que nenhum reparo deve ser procedido no julgamento singular. 

  
Ante a falta de contraprovas suficientes para provocar a reforma da 

constituição do crédito pelo lançamento de ofício, o julgador não dispõe de respaldo legal 
para efetivar qualquer modificação no trabalho fazendário. 

 
Ante o exposto voto esta questão para rejeitar a preliminar de 

nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na determinação da 
infração. Arguir e acolher a preliminar de exclusão da lide. Quanto ao mérito, conhecer da 
impugnação, negar-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração, sem a 
aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º do art. 71 da Lei nº 11.651/91.  

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 12 de abril de 2016. 
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Matéria: Auditoria do movimento financeiro (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00491/16 
 
Relator: Conselheiro Márcio Nogueira Pedra 
 

 
EMENTA: ICMS. Auditoria do Movimento Financeiro em que não 
se comprova a existência de déficit. Auto de infração 
improcedente. Decisão unânime. Deve ser afastada a presunção 
de omissão de registro de saída de mercadoria tributada, 
constatada em Auditoria do Movimento Financeiro, quando não 
ficar comprovada a existência de déficit no confronto de 
ingressos e desembolsos. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 07 de abril de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso de ofício, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
improcedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Márcio 
Nogueira Pedra, José Luiz Rosa, Washington Luis Freire de Oliveira, Marlene Maria da 
Silva Ruguê Bernardes e José Pereira D'abadia. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O auto de infração refere-se à omissão do registro de saída de 
mercadoria tributada, na importância de R$ 3.810.349,58 ( três milhões oitocentos e dez 
mil trezentos e quarenta e nove reais e cinquenta e oito centavos), referente ao déficit 
financeiro apurado em Auditoria do Movimento Financeiro, exercício de 2009. Está sendo 
cobrado o ICMS, juntamente com penalidade e acréscimos legais. Para todos os fins 
legais e com fulcro no § 2º, do artigo 19, Decreto nº 6.930, de 09 de junho de 2009, adoto 
o relatório constante da sentença  nº 2406/2015 – JULP, de fls 106/107 , que abaixo 
transcrevo : 

 
“O auto de infração em julgamento exige do sujeito passivo o 

pagamento do ICMS e acréscimos legais, em razão de omissão de saída de mercadorias 
tributadas correspondente ao deficit financeiro apurado na Auditoria do Movimento 
Financeiro, relativo ao exercício de 2009. 

 
Foram citados como dispositivos legais infringidos os arts. 25,  §1º, 

inciso IV, e § 2º, e 64 do CTE c/c art. 141 do Dec. 4.852/97. Proposta a penalidade 
prevista no art. 71, VII, “I”, § 9º, I da Lei nº 11.651/91 com a redação da Lei nº 
13.446/1999. 

 
Para instrução processual, foi juntado aos autos o formulário do 

Detalhamento do Crédito Tributário; Anexo Estruturado – descritivo complementar da 
ocorrência; Anexo Estruturado – Identificação do Sujeito Passivo Coobrigado; extrato 
cadastral do sujeito passivo; a Auditoria do Movimento Financeiro – Conclusão Mensal e 
demais papéis que instruíram o levantamento. 

 
Foi indicado como solidário EULER DIONE MACEDO ME, na 

condição de sócio-administrador, por ter concorrido para a prática da infração nos termos 
do art. 45, XII, do CTE 

 



 

Intimados regularmente, os autuados comparecem tempestivamente 
aos autos, via de seu representante legal, para apresentar impugnação ao lançamento, 
alegando a ocorrência de erro material, em virtude de que no mês de maio foi considerado 
no levantamento fiscal compras para comercialização no valor de R$ 4.334.618,80 e que o 
valor correto é de R$ 433.461,80, conforme arquivo retificador enviado pelo SINTEGRA 
em 30/07/2009. 

Distribuídos os autos para julgamento, diante das fatos e das provas 
apresentadas pelo sujeito passivo, objetivando trazer a verdade material aos autos 
deliberei por colocá-los em diligência, para que o autor do procedimento analisasse 
alegações defensórias, a fim de verificar a veracidade dos fatos. 

 
Colocado os autos em diligência, o auditor diligente manifesta pela 

improcedência do auto de infração afirmando que na época ao fazer o levantamento não 
foram efetuadas verificações necessárias nos livros e documentos fiscais pelo fato de que 
a empresa estava suspensa e desaparecida do endereço declarado, sendo realizada a 
análise com base nas declarações prestadas na DPI. Ao final afirma que com base nas 
informações apresentadas pela defesa não há que se falar em omissão de vendas. 

 
Intimado o sujeito passivo, não houve manifestação ante o resultado 

apresentado, os autos retornam a este Contencioso para apreciação e julgamento.” 
 
O Julgador singular, diante da manifestação do auditor responsável 

pela diligência, decidiu pela improcedência do auto de infração.  
 
A Fazenda Pública, discordando da decisão singular, interpôs 

recurso à Câmara Julgadora. Argumenta a Representação Fazendária que a diligência, 
realizada no processo, constatou a omissão do registro de entradas. Destarte, solicita a 
reforma da decisão singular de modo a considerar as operações de entrada não 
registradas e, por conta disto, exigir o imposto sobre este valor, conforme cálculos que 
aponta em seu recurso. Finaliza seu recurso pedindo a parcial procedência do 
lançamento, com exigência do imposto no valor de R$64.158,29.  

 
Em contradita, o sujeito passivo pede a manutenção da decisão 

singular.  
 
O processo veio a julgamento e a Segunda Câmara Julgadora baixou 

resolução nos termos seguintes :  
 
“A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em 

sessão realizada no dia 05/02/2016, acatando proposição do Conselheiro Relator, 
CONSIDERANDO a necessidade de extirpar dúvidas decorrentes das alegações da 
Representação Fazendária em seu recurso, solicitando a parcial procedência do 
lançamento, mediante cômputo do valor de R$653.693,00 (seiscentos e cinquenta e três 
mil seiscentos e noventa e três reais) como notas fiscais não registradas, sem, no entanto, 
comprovar o referido não registro e em confronto com as afirmações contidas na diligência 
de fls 86, em que o auditor aponta uma diferença entre o valor das entradas informado 
pelo contribuinte, ao retificar o SINTEGRA (R$433.461,80) e o valor das entradas, obtido 
pelo Fisco mediante ordem de conferência (R$653.693,00), na importância de 
R$220.231,20, não fazendo qualquer menção à existência de notas fiscais de aquisição 
não registradas e , inclusive, sugerindo que a citada diferença pudesse ser decorrência da 
devolução de mercadorias e outras situações mercantis, cuja comprovação não pode ser 
levada a cabo tendo em vista a paralisação de atividades da principal fornecedora da 
autuada ; CONSIDERANDO que conforme o registro das entradas do contribuinte (fls 09 a 



 

43) é alto o percentual de entrada de mercadorias com substituição tributária/outras, o que 
indica a necessidade de aplicação do critério da proporcionalidade, de que trata o § 2º, do 
artigo 25, do CTE, a fim de determinar o valor correto do porcentual de mercadorias 
tributadas (campo 37 da conclusão da auditoria às fls 45); CONSIDERANDO que o 
processo administrativo tributário prima pela busca da verdade material, sendo facultado à 
Câmara Julgadora determinar a realização de diligências, de ofício ou a pedido, para fins 
de saneamento do processo (inciso II, § 3º, artigo 19, Lei nº 16.469, de 19 de janeiro de 
2009); RESOLVE, por maioria de votos, converter o julgamento em diligência 
encaminhando o processo à Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia, a fim de que 
seu titular, por gentileza, designe auditor fiscal para proceder revisão nos trabalhos, 
efetuando as alterações que entender apropriadas, atentando para as considerações 
acima consignadas. Após, intimar o sujeito passivo, por meio de seu representante legal, 
do resultado da revisão para, caso queira, se manifestar no prazo de 20 (vinte) dias. Em 
seguida, retorne-se à Câmara Julgadora para apreciação. Foram vencedores os 
Conselheiros Márcio Nogueira Pedra, Washington Luis Freire de Oliveira e Marlene Maria 
da Silva Ruguê Bernardes. Vencidos os Conselheiros Alcedino Gomes Barbosa e José 
Pereira D'abadia. Obs.: A Representação Fazendária concordou com a diligência.” 
  

 
Atendendo as determinações contidas na resolução acima, o auditor 

fiscal responsável pelo lançamento manifesta-se afirmando que “por impossibilidade de 
busca de outros elementos tais como Notas Fiscais e Livros Autenticados que esclareçam 
a diferença encontrada na Ordem de Conferência, declaro improcedente uma nova 
Autuação neste caso em tela.” 

 
O processo retornou para conclusão do julgamento.  
 
É o relatório.  
 
 

VOTO 
 
Me parece que o posicionamento reiterado da Fazenda Pública, na 

pessoa do auditor responsável pelo lançamento, aponta para a improcedência do auto de 
infração. A Resolução nº 08/2016 já indicava que o lançamento apresentava falhas, ao 
comentar em suas considerações : 

 
“CONSIDERANDO a necessidade de extirpar dúvidas decorrentes 

das alegações da Representação Fazendária em seu recurso, solicitando a parcial 
procedência do lançamento, mediante cômputo do valor de R$653.693,00 (seiscentos e 
cinquenta e três mil seiscentos e noventa e três reais) como notas fiscais não registradas, 
sem, no entanto, comprovar o referido não registro e em confronto com as afirmações 
contidas na diligência de fls 86, em que o auditor aponta uma diferença entre o valor das 
entradas informado pelo contribuinte, ao retificar o SINTEGRA (R$433.461,80) e o valor 
das entradas, obtido pelo Fisco mediante ordem de conferência (R$653.693,00), na 
importância de R$220.231,20, não fazendo qualquer menção à existência de notas fiscais 
de aquisição não registradas e , inclusive, sugerindo que a citada diferença pudesse ser 
decorrência da devolução de mercadorias e outras situações mercantis, cuja comprovação 
não pode ser levada a cabo tendo em vista a paralisação de atividades da principal 
fornecedora da autuada ; CONSIDERANDO que conforme o registro das entradas do 
contribuinte (fls 09 a 43) é alto o percentual de entrada de mercadorias com substituição 
tributária/outras, o que indica a necessidade de aplicação do critério da proporcionalidade, 



 

de que trata o § 2º, do artigo 25, do CTE, a fim de determinar o valor correto do porcentual 
de mercadorias tributadas (campo 37 da conclusão da auditoria às fls 45);” 

 
 
Com efeito, o pedido contido no recurso fazendário não guarda a 

devida harmonia com as constatações realizadas pela diligência de fls 86,  posto que 
solicita a parcial procedência do lançamento, mediante cômputo do valor de R$653.693,00 
(seiscentos e cinquenta e três mil seiscentos e noventa e três reais) como notas fiscais 
não registradas, sem, no entanto, comprovar o referido não registro e em confronto com 
as afirmações contidas na diligência. Nesta  o auditor apontou uma diferença entre o valor 
das entradas informado pelo contribuinte, ao retificar o SINTEGRA (R$433.461,80) e o 
valor das entradas, obtido pelo Fisco mediante ordem de conferência (R$653.693,00), na 
importância de R$220.231,20, não fazendo qualquer menção à existência de notas fiscais 
de aquisição não registradas e , inclusive, sugerindo que a citada diferença pudesse ser 
decorrência da devolução de mercadorias e outras situações mercantis, cuja comprovação 
não pode ser levada a cabo tendo em vista a paralisação de atividades da principal 
fornecedora da autuada. Por outras palavras, a diligência não constatou, conforme afirma 
o recurso fazendário, a existência de notas fiscais de entrada não registradas no valor de 
R$653.693,00.  

 
Em adição, no que concerne ao alto  porcentual de entrada de 

mercadorias com substituição tributária/outras, indicando a necessidade de aplicação do 
critério da proporcionalidade, de que trata o § 2º, do artigo 25, do CTE, no sentido de 
determinar o valor correto do porcentual de mercadorias tributadas, o auditor responsável 
pelo lançamento  nem mesmo se manifestou. 

 
Tais constatações me convencem da improcedência do lançamento.  
 
Isto posto, conheço do recurso da Fazenda Pública e nego-lhe 

provimento para confirmar a sentença singular que considerou improcedente o auto de 
infração.  
 

 
 

Sala das sessões, em 14 de abril de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Auditoria do movimento financeiro (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00678/16 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação tributária principal. Omissão de 
registro de saída de mercadoria tributada. Procedência.  
 
É procedente o lançamento que exige ICMS quando elaborado 
dentro das técnicas fiscais e não contraditado 
convincentemente pelo sujeito passivo. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 08 de abril de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, negar-lhe provimento para considerar  procedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo José Mendes, Heli José da Silva e 
Lidilone Polizeli Bento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu registro de 
saída de mercadoria tributada na importância de R$ 25.238,70 referente ao déficit 
financeiro apurado em auditoria do movimento financeiro/2010. Em consequência, deverá 
pagar o ICMS, juntamente com penalidade e acréscimos legais, consoante demonstrativo 
e documentos anexo.  

 
Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 25, § 

1º, inciso IV e § 2º e 64 da Lei nº 11.651/91, combinado com o artigo 141 do Decreto nº 
4.852/97, tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso VII, alínea “l”, 
conjugado com o § 9º, inciso I, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 
16.241/2008. 

 
O auto de infração foi instruído com o documento de fl. 04. 
 
 Intimado às fls. 05/06, o sujeito passivo quedou-se inerte, dando azo 

a lavratura do Termo de Revelia de fls. 07. O sujeito passivo foi novamente intimado para 
se manifestar em Segunda Instância, conforme documentos de fls. 09/10.  

 
Em sua impugnação (fls. 13), o sujeito passivo pede a improcedência 

do auto de infração, sob a alegação de  insuficiência de vendas no ano base de 2010, o 
qual foi devidamente liquidado, conforme comprovante bancário, no dia 29/11/2013, 
através do Banco Itaú. Requer, assim, que seja declarado o cancelamento do auto de 
infração. 

 
Juntamente com a peça impugnatória foram colacionados aos autos 

documentos de fls. 14/18. 
 
É o Relatório.  
 
 
 



 

VOTO 
 

Tratam os autos de crédito tributário constituído em desfavor do 
sujeito passivo por ter omitido registro de saída de mercadoria tributada, referente ao 
déficit financeiro apurado em Auditoria do Movimento Financeiro atinente ao Exercício de 
2010.  

Inicialmente destaco que não há no processo questões preliminares, 
prejudiciais, de caráter terminativo, a serem apreciadas.   

 
No tocante ao mérito, considero que o feito deve seguir adiante. O 

trabalho que sustenta a peça insubstituível desta lide se ancora em Auditoria do 
Movimento Financeiro que é uma modalidade de levantamento que consiste no 
balanceamento das receitas e despesas de uma empresa em um determinado período, 
sendo que a importância excedente da receita constitui o caixa final do período e a 
importância excedente em despesas, constitui omissão de registro de saídas de 
mercadorias tributadas.   

A fiscalização, no escopo de realizar a tarefa em destaque, utiliza as 
informações necessárias para a elaboração da auditoria e elas são extraídas, pelo fisco, 
dos documentos de informações enviadas pela própria empresa autuada e os a ele 
disponibilizados, portanto, toda a informação que compõe a auditoria teve sua origem na 
empresa autuada, cabendo tão somente a ela apresentar os livros e/ou outras provas, 
caso as informações que ela tenha fornecido ou prestado estiverem incorretas. Entretanto, 
tal cuidado a defesa não teve, o que denota afronta à orientação ao inciso IV do § 1º do 
artigo 25 da Lei nº. 11651/91, “verbis”: 

Art. 25. A base de cálculo do imposto será arbitrada pela autoridade 
fiscal, podendo o sujeito passivo contraditá-la no correspondente 
processo administrativo tributário, sempre que, alternativa ou 
cumulativamente: 

[...] 

§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 

[...] 

IV- ao déficit financeiro existente no confronto do saldo das 
disponibilidades no início do período, acrescido dos ingressos de 
numerários, e deduzidos dos desembolsos e do saldo final das 
disponibilidades, considerando-se, ainda, as despesas 
indispensáveis à manutenção do estabelecimento, mesmo que não 
escrituradas, tais como ... 

 
 

Ante o exposto, voto conhecendo da impugnação, negando-lhe 
provimento para considerar procedente o auto de infração.  

 
 
 

Sala das sessões, em 13 de maio de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Auditoria do movimento financeiro (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00687/16 
 
Relator: Conselheiro João Divino de Brito 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de exclusão dos solidários da 
lide. Rejeitada. ICMS. Obrigação tributária principal. Omissão de 
registro de saída de mercadorias tributadas. Procedência. 
 
1. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham 
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal (redação do "caput" do artigo 45 do CTE); 
 
2. Reafirma-se a decisão singular que julgou procedente o 
lançamento, quando o polo passivo não trouxer aos autos 
nenhum elemento de prova capaz de contrapor a inicial. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 15 de janeiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de exclusão dos solidários da lide, arguida pelo sujeito passivo. Participaram do 
julgamento os Conselheiros João Divino de Brito, Talita Pimenta Félix e Nislene Alves 
Borges. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Participaram do julgamento os Conselheiros João Divino de Brito, Talita Pimenta 
Félix e Nislene Alves Borges. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Descreve o histórico do auto de infração que o sujeito passivo omitiu 
registro de saída de mercadoria tributada, na importância de R$ 353.797,27, referente ao 
déficit financeiro apurado em Auditoria do Movimento Financeiro relativa ao Exercício de 
2009. Em consequência, deverá pagar o imposto omitido juntamente com os acréscimos 
legais. 

 
Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 25, § 

1º, inciso IV e § 2º e 64 da Lei nº 11.651/91, combinado com o artigo 144 do Decreto nº 
4.852/97, tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso VII, alínea “l”, 
conjugado com o § 9º, inciso I, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 
16.241/2008. 

 
Foram identificados como sujeitos passivos solidários: Josimar 

Antônio Ribeiro e João Batista Ribeiro, nos termos do artigo 45, inciso XII, da Lei nº 
11.651/91. 

 
O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 08/618. 
 
Intimados a se manifestarem em Primeira Instância (fls. 619/624), os 

sujeitos passivos ingressam conjuntamente com Impugnação às fls. 627/655, onde 
alegam, em sede de preliminar, nulidade do auto de infração por insegurança na 
determinação da infração, tendo em vista que não há no auto de infração nenhuma 



 

referência específica a cada alíquota de cada produto de estoque que supostamente havia 
sido vendido sem cobertura de nota fiscal. Argui, ainda, preliminar de nulidade do auto de 
infração por cerceamento do direito de defesa, por falta dos requisitos de vinculação 
obrigatória, conforme previsto no artigo 148 do CTN. Solicita a exclusão dos solidários da 
lide, tendo em vista que não restou comprovado nos autos que os sócios agiram com 
fraude ou excesso de poderes, infringido a lei ou o estatuto, requisitos necessários para 
despersonalização da pessoa jurídica. No mérito, argui ser indevida a autuação. Alega 
violação ao Princípio da não-cumulatividade pois não houve compensação dos seus 
créditos fiscais, por força do arbitramento da fiscalização. Finaliza, requerendo que seja 
declarada a improcedência do presente auto de infração. 

 
Juntamente com a peça impugnatória foram colacionados aos autos 

documentos de fls. 656/671.  
 
Sobreveio a sentença singular nº 2632/2015 de fls. 673/681, pelo 

qual o julgador decidiu pela procedência do auto de infração. Inicialmente afirma que o 
lançamento tributário está desprovido de quaisquer hipóteses de nulidades previstas no 
artigo 20 da Lei nº 16.469/09. No mérito, afirma que os valores apurados pelo fisco com 
base no artigo 25, § 1º, inciso IV, do CTE foram extraídos das informações apresentadas 
pelo sujeito passivo, o que gera a veracidade dos valores ali descritos. Destaca, também, 
que a Auditoria do Movimento Financeiro foi executada corretamente, tendo sido 
demonstrado todas as despesas e receitas informadas pelo sujeito passivo e utilizadas 
nesta auditoria, além das diversas notas fiscais não registradas.  

 
Intimados da decisão singular (fls. 682/690), os sujeitos passivos 

interpõem Recurso Voluntário às fls. 692/720 reiterando os argumentos expendidos 
anteriormente.  

 
É o Relatório. 
 
 
 
 

VOTO 
 

Passo a decidir e de plano rejeito a preliminar de exclusão dos 
solidários do polo passivo da lide, arguida pelo sujeito passivo e o faço amparando-me na 
orientação contida no inciso XII do artigo 45 do Código Tributário Estadual. Cumpre 
salientar que a fundamentação fática para a sua inclusão foi o fato de os mesmos 
exercerem funções de administração na empresa autuada à época da ocorrência dos fatos 
geradores, conforme contrato social juntado do processo.  

Transcrevo abaixo o referido dispositivo legal que assevera o 
seguinte:  

Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse 
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação 
principal, especialmente: 

[...] 

XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, 
gerentes, administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis; 



 

É cediço que a pessoa jurídica é fruto de uma ficção legal, embora 
possuindo personalidade jurídica, não tem vontade própria, sendo representada em todos 
os seus atos pelos administradores que são os verdadeiros protagonistas das relações 
jurídicas, inclusive aquelas decorrentes do cumprimento das obrigações tributárias, razão 
pela qual são eleitas como solidárias com a empresa a qual representam e administram, 
pelo pagamento do imposto devido na operação ou prestação que constitua o fato gerador 
da obrigação principal, nos exatos termos do artigo 124, do Código Tributário Nacional - 
CTN e do artigo 45, inciso XII, da Lei nº 11.651/91. 

Assim, diante da previsão legal acima mencionada no sentido de que 
os acionistas controladores, os diretores, gerentes, administradores ou representantes da 
pessoa jurídica, são solidariamente obrigados com o contribuinte, ao pagamento do 
imposto devido relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis, rejeito a preliminar de 
exclusão dos solidários da lide, arguida pelo sujeito passivo.   

 
Com a questão primeira solucionada, volvo-me à razão de direito 

desta demanda, com os fundamentos que se seguem: 
 
O trabalho que sustenta a peça insubstituível desta lide se ancora em 

Auditoria do Movimento Financeiro que é uma modalidade de levantamento que consiste 
no balanceamento das receitas e despesas de uma empresa em um determinado 
período, sendo que a importância excedente da receita constitui o caixa final do período 
e a importância excedente em despesas, constitui omissão de registro de saídas de 
mercadorias tributadas.   

A fiscalização, no escopo de realizar a tarefa em destaque, utiliza as 
informações necessárias para a elaboração da auditoria e elas são extraídas, pelo fisco, 
dos documentos de informações enviadas pela própria empresa autuada e os a ele 
disponibilizados, portanto, toda a informação que compõe a auditoria teve sua origem na 
empresa autuada, cabendo tão somente a ela apresentar os livros e/ou outras provas, 
caso as informações que ela tenha fornecido ou prestado estiverem incorretas. Entretanto, 
tal cuidado a defesa não teve, o que denota afronta à orientação ao inciso IV do §1º do 
artigo 25 da Lei nº. 11651/91, “verbis”: 

Art. 25. A base de cálculo do imposto será arbitrada pela autoridade fiscal, podendo o 

sujeito passivo contraditá-la no correspondente processo 
administrativo tributário, sempre que, alternativa ou cumulativamente: 

[...] 

§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 

[...] 

IV- ao déficit financeiro existente no confronto do saldo das 
disponibilidades no início do período, acrescido dos ingressos de 
numerários, e deduzidos dos desembolsos e do saldo final das 
disponibilidades, considerando-se, ainda, as despesas 
indispensáveis à manutenção do estabelecimento, mesmo que não 
escrituradas, tais como ... 

 
 
Assim, voto rejeitando a preliminar de exclusão dos solidários da lide, 

arguida pelo sujeito passivo. Quanto ao mérito, conheço do recurso, nego-lhe provimento 
para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. 



 

 
 

Sala das sessões, em 13 de maio de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Auditoria do movimento financeiro (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00688/16 
 
Relator: Conselheiro João Divino de Brito 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de exclusão dos solidários da 
lide. Rejeitada. ICMS. Obrigação tributária principal. Omissão de 
registro de saída de mercadorias tributadas. Procedência. 
 
1. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham 
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal (redação do "caput" do artigo 45 do CTE); 
 
2. Reafirma-se a decisão singular que julgou procedente o 
lançamento, quando o polo passivo não trouxer aos autos 
nenhum elemento de prova capaz de contrapor a inicial. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 15 de janeiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de exclusão dos solidários da lide, arguida pelo sujeito passivo. Participaram do 
julgamento os Conselheiros João Divino de Brito, Talita Pimenta Félix e Nislene Alves 
Borges. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Participaram do julgamento os Conselheiros João Divino de Brito, Talita Pimenta 
Félix e Nislene Alves Borges. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu registro de 
saída de mercadoria tributada, na importância de R$ 1.893,906,16, referente ao déficit 
financeiro apurado em Auditoria do Movimento Financeiro relativo ao exercício de 2010. 
Em consequência, deverá pagar o imposto omitido juntamente com a penalidade e 
acréscimos legais. 

 
Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 25, § 

1º, inciso IV e § 2º e 64 da Lei nº 11.651/91, combinado com o artigo 144 do Decreto nº 
4.852/97, tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso VII, alínea “l”, 
conjugado com o § 9º, inciso I, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 
16.241/2008. 

 
Foram identificados como sujeitos passivos solidários: JOSMAR 

ANTÔNIO e JOÃO BATISTA RIBEIRO, nos termos do artigo 45, inciso XII, da Lei nº 
11.651/91. 

 
O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 08/1232.  
 
Os sujeitos passivos foram intimados para se manifestarem em 

Segunda Instância, conforme documentos de fls. 1233/1238.  
 



 

Tempestivamente, os sujeitos passivos ingressam conjuntamente 
com Impugnação às fls. 1241/1269, onde alegam, em sede de preliminar, nulidade do auto 
de infração por insegurança na determinação da infração, tendo em vista que não há no 
auto de infração nenhuma referência específica a cada alíquota de cada produto de 
estoque que supostamente havia sido vendido sem cobertura de nota fiscal. Argui, ainda, 
preliminar de nulidade de nulidade do auto de infração por cerceamento do direito de 
defesa, por falta dos requisitos de vinculação obrigatória, conforme previsto no artigo 148 
do CTN. Solicita a exclusão dos solidários da lide, tendo em vista que não restou 
comprovado nos autos que os sócios agiram com fraude ou excesso de poderes, infringido 
a lei ou o estatuto, requisitos necessários para despersonalização da pessoa jurídica. No 
mérito, argui ser indevida a autuação. Alega violação ao Princípio da não-cumulatividade 
pois não houve compensação dos seus créditos fiscais, por força do arbitramento da 
fiscalização. Finaliza, requerendo que seja declarada a improcedência do presente auto de 
infração. 

 
Juntamente com a peça impugnatória foram colacionados aos autos 

documentos de fls. 1270/1285. 
 
Sobreveio a sentença singular nº 2633/2015 de fls. 1285/1297, pelo 

qual o julgador decidiu pela procedência do auto de infração. Inicialmente afirma que o 
lançamento tributário está desprovido de quaisquer hipóteses de nulidades previstas no 
artigo 20 da Lei nº 16.469/09. No mérito, afirma que os valores apurados pelo fisco com 
base no artigo 25, § 1º, inciso IV, do CTE foram extraídos das informações apresentadas 
pelo sujeito passivo, o que gera a veracidade dos valores ali descritos. Destaca, também, 
que a Auditoria do Movimento Financeiro foi executada corretamente, tendo sido 
demonstrado todas as despesas e receitas informadas pelo sujeito passivo e utilizadas 
nesta auditoria, além das diversas notas fiscais não registradas.  

 
Intimados da decisão singular (fls. 1296/1304), os sujeitos passivos 

interpõem Recurso Voluntário às fls. 1306/1332 reiterando os argumentos expendidos 
anteriormente.  

 
É o Relatório. 
 
 
 
 

VOTO 
 

Passo a decidir e de plano rejeito a preliminar de exclusão dos 
solidários do polo passivo da lide, arguida pelo sujeito passivo e o faço amparando-me na 
orientação contida no inciso XII do artigo 45 do Código Tributário Estadual. Cumpre 
salientar que a fundamentação fática para a sua inclusão foi o fato de os mesmos 
exercerem funções de administração na empresa autuada à época da ocorrência dos fatos 
geradores, conforme contrato social juntado do processo.  

Transcrevo abaixo o referido dispositivo legal que assevera o 
seguinte:  

Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse 
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação 
principal, especialmente: 

[...] 



 

XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, 
gerentes, administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis; 

É cediço que a pessoa jurídica é fruto de uma ficção legal, embora 
possuindo personalidade jurídica, não tem vontade própria, sendo representada em todos 
os seus atos pelos administradores que são os verdadeiros protagonistas das relações 
jurídicas, inclusive aquelas decorrentes do cumprimento das obrigações tributárias, razão 
pela qual são eleitas como solidárias com a empresa a qual representam e administram, 
pelo pagamento do imposto devido na operação ou prestação que constitua o fato gerador 
da obrigação principal, nos exatos termos do artigo 124, do Código Tributário Nacional - 
CTN e do artigo 45, inciso XII, da Lei nº 11.651/91. 

Assim, diante da previsão legal acima mencionada no sentido de que 
os acionistas controladores, os diretores, gerentes, administradores ou representantes da 
pessoa jurídica, são solidariamente obrigados com o contribuinte, ao pagamento do 
imposto devido relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis, rejeito a preliminar de 
exclusão dos solidários do polo passivo da lide, arguida pelo sujeito passivo.   
 

Com a questão primeira solucionada, volvo-me à razão de direito 
desta demanda, com os fundamentos que se seguem: 

 
O trabalho que sustenta a peça insubstituível desta lide se ancora em 

Auditoria do Movimento Financeiro que é uma modalidade de levantamento que consiste 
no balanceamento das receitas e despesas de uma empresa em um determinado 
período, sendo que a importância excedente da receita constitui o caixa final do período 
e a importância excedente em despesas, constitui omissão de registro de saídas de 
mercadorias tributadas.   

A fiscalização, no escopo de realizar a tarefa em destaque, utiliza as 
informações necessárias para a elaboração da auditoria e elas são extraídas, pelo fisco, 
dos documentos de informações enviadas pela própria empresa autuada e os a ele 
disponibilizados, portanto, toda a informação que compõe a auditoria teve sua origem na 
empresa autuada, cabendo tão somente a ela apresentar os livros e/ou outras provas, 
caso as informações que ela tenha fornecido ou prestado estiverem incorretas. Entretanto, 
tal cuidado a defesa não teve, o que denota afronta à orientação ao inciso IV do §1º do 
artigo 25 da Lei nº. 11651/91, “verbis”: 

Art. 25. A base de cálculo do imposto será arbitrada pela autoridade fiscal, podendo o 
sujeito passivo contraditá-la no correspondente processo administrativo tributário, 
sempre que, alternativa ou cumulativamente: 

[...] 

§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não registrada, o 
valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 

[...] 

IV- ao déficit financeiro existente no confronto do saldo das disponibilidades no 
início do período, acrescido dos ingressos de numerários, e deduzidos dos 
desembolsos e do saldo final das disponibilidades, considerando-se, ainda, as 
despesas indispensáveis à manutenção do estabelecimento, mesmo que não 
escrituradas, tais como ... 

 



 

Assim, voto rejeitando a preliminar de exclusão dos solidários da lide, 
arguida pelo sujeito passivo. Quanto ao mérito, conheço do recurso, nego-lhe provimento 
para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. 
 

 
 

Sala das sessões, em 13 de maio de 2016. 
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Matéria: Auditoria do movimento financeiro (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00699/16 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: ICMS. Auditoria do Movimento Financeiro. Omissão 
no recolhimento do imposto. Acolhida a preliminar de exclusão 
do polo passivo requerente, arguida pelas partes prejudicadas. 
 
Deve ser analisado e atendido o pedido do requerente, quando a 
ocorrência de vício de legalidade no lançamento de ofício ficar 
provado nos autos, razão por que o pedido de revisão 
extraordinária é julgado em instância única pelo Conselho Pleno 
para obtenção, tão somente, da exclusão dos sujeitos passivos 
requerentes. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 17 
de novembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para excluir da lide os solidários EDER DE CARVALHO 
e HELENICE RIBEIRO NARCISO DE SOUZA. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Nivaldo 
José Mendes, Mário de Oliveira Andrade, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria 
Morato, Carlos Andrade Silveira, Washington Luis Freire de Oliveira, Alcedino Gomes 
Barbosa, Antônio Martins da Silva, Edson Abrão da Silva, Elias Alves dos Santos, Talita 
Pimenta Félix, Lidilone Polizeli Bento, João Divino de Brito e Heli José da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

No auto de infração a fiscalização descreve a ocorrência do fato 
gerador da obrigação tributária com a redação que transcrevo: 

 
Omitiu o registro de saída de mercadoria tributada, na importância de 

R$ 236.313,11 (duzentos e trinta e seis mil, trezentos e treze reais e onze centavos), 
referente ao déficit financeiro apurado na Auditoria do Movimento Financeiro no ano de 
2009. Em consequência, o sujeito passivo deve recolher o ICMS acrescido da penalidade 
e demais acréscimos legais, conforme demonstrativo e documentos instrutórios do 
trabalho fiscal.  

 
A infração denunciada tem suporte nos arts. 25, § 1º, inciso IV e § 2º, 

e 64 da Lei nº 11.651/91, combinado com o art. 141 do Decreto nº 4.852/97, enquanto que 
a penalidade proposta pela fiscalização atende à prescrição do art. 71, inciso VII, alínea “l” 
(L), agravada com a aplicação do § 9º, inciso I do CTE. 

 
A instrução do lançamento fiscal se fez com os documentos: Anexos 

Estruturados – Detalhamento do Crédito Tributário e Descritivo Complementar da 
Ocorrência; Identificação dos Sujeitos Passivos solidários da Lide; Consulta Cadastro; 
Consulta Detalhada do Contribuinte Pessoa Jurídica; DPI; Auditoria do Movimento 
Financeiro – Conclusão; e Livro Registro de Apuração do ICMS; fls. 03 a 47.   

 



 

As notificações das partes se fizeram por meio dos documentos de 
fls. 48 a 59. Elas não se manifestaram na primeira fase e contribuíram para a lavratura do 
Termo de Revelia de fl. 60. 

 
Na sequência, as notificações do lançamento foram efetivadas com 

os documentos de fls. 62 a 74 e a ausência das partes foi marcada com a lavratura do 
Termo de Perempção de fl. 75.  

 
Os documentos de fls. 77 a 83 referem-se às identificações das 

partes e o de fls. 84 e 85 tratam-se do Termo de Inscrição da Dívida Ativa. 
 
O sujeito passivo solidário da lide, Eder de Carvalho, aproveita a 

faculdade do Pedido de Revisão Extraordinária e registra o seu recurso com a finalidade 
de informar que se retirou da sociedade em 17/06/2004 e transferiu as suas cotas ao sócio 
Eguimar Pedro, conforme registra a alteração contratual, cópia em anexo. 

 
Ao finalizar a peça de defesa, requer o cancelamento do ato de 

inscrição e cobrança do crédito fazendário, fls. 88 a 97.    
 
O Presidência do Conselho Administrativo Tributário expede o 

despacho de fl. 101, no qual, ele converte o processo em diligência com a seguinte 
definição: 

 
“Tendo em vista que a revisão extraordinária exige prova inconteste 

de erro de fato substancial e considerando a documentação apresentada pelo sujeito 
passivo, verifica-se a necessidade de que seja complementada a instrução processual 
com a juntada, pelo requerente, de certidão específica da Junta Comercial do Estado de 
Goiás – JUCEG, constando todos os eventos de entrada e saída do mesmo na empresa 
Confecções Potência Ltda, uma vez que o Espelho de Dados da JUCEG, de fls. 99 a 100, 
não apresenta informações acerca dos referidos eventos.” 

 
A JUCEG responde o determinado na resolução com a juntada dos 

documentos de fls. 106 a 109. 
 
Diante das informações documentais o recurso do sujeito passivo 

solidário é admitido pela presidência do Conselho Administrativo Tributário com a 
determinação de encaminhamento do processo à GERC para o cancelamento do ato de 
inscrição do crédito em dívida ativa em nome do requerente e à Secretaria Geral (SEGE) 
para ser pautado a julgamento pelo Conselho Pleno, fls. 114 e 115. 

 
O requerente retorna ao processo com os documentos de fls. 118 a 

122, enquanto que a sócia e sujeito passivo solidário da lide Helenice Ribeiro Narciso de 
Souza, ingressa com o seu requerimento de exclusão da responsabilidade solidária da 
lide, visto que se retirou da sociedade no dia 23/10/2008, conforme prova o documento da 
Junta Comercial do Estado de Goiás-JUCEG, fl. 126 e 130. 

 
A presidência do Conselho Administrativo Tributário, diante do 

requerido pela sócia, fl. 124, despacha o processo com as ordens citadas no parágrafo 
volvido. 

 
O documento de fl. 133 – Consulta – a Gerência de Recuperação de 

Crédito registra a baixa da inscrição do crédito na dívida ativa dos requerentes Eder de 
Carvalho e Helenice Ribeiro Narciso de Souza, enquanto que o documento de fl. 134 do 



 

SERASA sinaliza a baixa da inscrição dos devedores e requerentes neste feito naquele 
órgão. 

 
No despacho de fl. 137, a Gerência de Recuperação de Créditos 

devolve o processo ao Conselho Administrativo Tributário com a informação da baixa da 
inscrição do crédito na dívida ativa. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
   
 
Compulsei os autos e verifiquei que os documentos instrutórios do 

requerido pelos sujeitos passivos Eder de Carvalho e Helenice Ribeiro Narciso de Souza 
guarda sintonia com o preceito legal do art. 43, inciso II, alínea “a” da Lei nº 16.469/2009, 
que transcrevo: 

 

Art. 43. Compete ao Presidente do CAT o juízo de admissibilidade de 
pedido de Revisão Extraordinária apresentado fora do último prazo para 
defesa previsto nesta Lei, relativo a crédito tributário ajuizado ou não: 

I – [...] 

II - pelo sujeito passivo, referente a: 

a) apreciação extraordinária de lançamento, desde que: 

1. fundamentado em prova inequívoca de erro de fato substancial que 
implique alteração total ou parcial do lançamento, inclusive quanto à 

sujeição passiva. 

 
O requerido pelas partes prejudicadas foi analisado e deferido pela 

presidência deste Conselho Administrativo Tributário que, às fls. 114 e 131, admiti o 
recurso com as conclusões: 

 
“Pelo exame dos autos constata-se que restou demonstrado erro de 

fato, requisito exigido no art. 43, II, a, 1 da Lei nº 16.469/09 para a admissibilidade do 
pedido de revisão extraordinária, implicando em alteração no lançamento relativamente à 
exclusão do sujeito passivo solidário ora requerente, uma vez que conforme Certidão 
Específica de Arquivamento da JUCEG (fls. 106), o sócio retirou-se da sociedade em 
23/06/2004, em data anterior à ocorrência do fato gerador, 01/01/2009 a 31/12/2009 (fls. 
3)”, fl. 114. 

 
“Pelo exame dos autos constata-se que restou demonstrado erro de 

fato, requisito exigido no art. 43, II, a, 1 da Lei nº 16.469/09 para a admissibilidade do 
pedido de revisão extraordinária, implicando em alteração no lançamento também em 
relação à exclusão do sujeito passivo solidário Helenice Ribeiro Narciso de Souza, uma 
vez que conforme Certidão Específica de Arquivamento da JUCEG (fls. 130), a sócia 
retirou-se da sociedade em 23/10/2008, em data anterior à ocorrência do fato gerador, que 
se deu no período de 01/01/2009 a 31/12/2009 (fls. 3)”, fl. 131. 

 



 

O requerido sintoniza com a norma legal, foi instruído de forma 
convincente à exclusão dos polos passivos solidários da lide, fato motivador da 
unanimidade de votos para a decisão plenária do dia 17/11/2015, que aquiesceram para o 
conhecimento e o provimento do pedido de revisão extraordinária.  

 
Em face ao exposto e ao decidir esta questão, conheço do Pedido de 

Revisão Extraordinária, dou-lhe provimento para excluir da lide os solidários EDER DE 
CARVALHO e HELENICE RIBEIRO NARCISO DE SOUZA.  

 
 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 17 de maio de 2016. 
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Matéria: Auditoria do movimento financeiro (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00721/16 
 
Relatora: Conselheira Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Auditoria do movimento 
financeiro. Omissão de saída de mercadoria tributada.  
 
 
PRELIMINARES 
 
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. 
 
 
Não há cerceamento ao direito de defesa, pois a parte pode se 
defender da acusação, afastado qualquer em relação ao seu 
objetivo processual. 
 
INSEGURANÇA NA DETERMINAÇÃO DA INFRAÇÃO. 
 
Rejeitada. O lançamento fiscal foi exposto com precisão. 
 
 
EXCLUSÃO DO SOLIDÁRIO 
 
O sócio administrador é solidariamente responsável com o 
contribuinte pelo pagamento do imposto devido, nos termos do 
art. 45, inciso XII, da Lei 11.651/91. 
 
MÉRITO 
 
 
Presume-se decorrente de operação de saída de mercadoria 
tributada não registrada no livro respectivo, o valor apurado em 
auditoria financeira, correspondente a realização de despesas 
maiores que as receitas auferidas no período. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 09 de maio de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por 
insegurança na determinação da infração e a segunda, por cerceamento do direito de 
defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Marlene Maria da Silva Ruguê 
Bernardes, Gilmar Rodrigues de Almeida, José Luiz Rosa, Washington Luis Freire de 
Oliveira e Alcedino Gomes Barbosa. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Marlene Maria da Silva 
Ruguê Bernardes, Gilmar Rodrigues de Almeida, Washington Luis Freire de Oliveira e 
Alcedino Gomes Barbosa. Vencido o Conselheiro José Luiz Rosa que votou pela 
improcedência da inicial. Também, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão 
da lide do sujeito passivo solidário, por ele arguida. Foram vencedores os Conselheiros 
Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Gilmar Rodrigues de Almeida e Washington 



 

Luis Freire de Oliveira. Vencidos os Conselheiros José Luiz Rosa e Alcedino Gomes 
Barbosa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

 
Reza a acusação fiscal que o sujeito passivo omitiu registro de 

saída de mercadoria tributada, nos exercícios de 2011 e 2012, correspondente ao déficit 
financeiro, conforme apurado por meio de Auditoria do Movimento Financeiro, cujos 
demonstrativos acompanham o auto de infração. Em consequência, deverá pagar o 
ICMS devido, acrescido das demais cominações legais. Constata-se a presença de 
sujeito passivo solidário. 

 
Devidamente intimados, os sujeitos passivos ingressaram com 

impugnação a Primeira Instância, porém o julgador considera procedente da pretensão 
inicial do fisco.  

 
Os sujeitos passivos após serem devidamente intimados, 

interpõem recurso voluntário, alegando nulidade do auto de infração por insegurança na 
determinação da infração e cerceamento ao direito de defesa, pois “depósito bancário 
não é fato gerador de tributo, não prevalecendo a presunção, uma vez elidida por 
documento comprobatório,” pedindo a exclusão do solidário em razão do “entendimento 
dado pelos Tribunais Superiores sobre o assunto,” além da improcedência do crédito 
tributário, pois a lei deve ser interpretada de maneira mais favorável ao acusado. 

 
 

V O T O 
 
 
O cerceamento ao direito de defesa ocorre quando há limitação 

ou obstáculo que impeça a parte de se defender da forma legalmente permitida, 
causando-lhe prejuízo em relação ao seu objetivo processual. 

 
Enquanto insegurança na determinação da infração é 

reconhecida na situação de ausência de exposição com precisão dos fundamentos do 
lançamento fiscal. 

 
Veja que a matéria alegada como preliminar de nulidade do 

auto de infração, quer por insegurança quer por cerceamento, trata-se de mérito e com ele 
será apreciada, observando que em todas as fases processuais o sujeito passivo foi 
intimado, podendo manifestar a respeito, e, há justa causa, sim, para a lavratura do auto 
de infração, tratando-se de uma auditoria financeira plenamente aplicável ao contribuinte. 

 
Rejeitadas as preliminares arguidas. 
 
Quanto ao mérito, é fundamental observar que o Manual de 

Procedimentos Fiscais estabelece que a “Auditoria do Movimento Financeiro consiste no 
balanceamento dos ingressos de numerários provenientes de diversas origens e os 
desembolsos realizados no decorrer do período auditado, tendo por finalidade apurar 
eventuais omissões de registro de saídas de mercadorias tributadas, fato caracterizado 
pelo excesso de desembolsos em relação aos ingressos comprovados.” 

 



 

Este entendimento prevalece sempre que a exigência fiscal está 
fundamentada em levantamento elaborado de forma correta e não contestado 
convincentemente pela parte passiva, o que é o caso em questão, uma vez que a 
alegação genérica, de direito, não ilide a pretensão fiscal. 

 
Havemos de ressaltar que os valores das despesas 

considerados na auditoria representam o mínimo para funcionamento da empresa, não 
restando dúvida que a comprovada diferença, resultante do desequilíbrio entre as receitas 
e as despesas, computada no demonstrativo, representa omissão de registro de saídas de 
mercadorias tributadas, aplicada a proporcionalidade em relação à operação isenta ou não 
tributada. 

 
O art. 25, § 1º, inciso IV, da Lei 11651/91 dispõe sobre a 

seguinte presunção, então aplicável a esse caso em concreto, assim: 
 

Art. 25. A base de cálculo do imposto será arbitrada pela 
autoridade fiscal, podendo o sujeito passivo contraditá-la no 
correspondente processo administrativo tributário, sempre que, 
alternativa ou cumulativamente: 

[...] 

§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada 
não registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, 
correspondente: 

[...] 

IV - ao deficit financeiro existente no confronto do saldo das 
disponibilidades no início do período, acrescido dos ingressos 
de numerários, e deduzidos dos desembolsos e do saldo final 
das disponibilidades, considerando-se, ainda, as despesas 
indispensáveis à manutenção do estabelecimento, mesmo que 
não escrituradas, tais como: 

a) salários e retiradas; 

b) aluguel, água, luz, telefone e outras taxas, preços ou tarifas; 

c) tributos; 

d) outras despesas gerais; 
 
Portanto, aconteceu sim o fato gerador do ICMS, por presunção 

legal relativa, a qual permite prova em contrária, por parte do sujeito passivo, porém não 
foi afastada, efetivamente, dada a alegação restringir à matéria de direito ou quando de 
fato não contestada na forma documental, restringindo ao mero alegar.  

 
É importante ressaltar que a maior parte do déficit financeiro se 

refere a notas fiscais de aquisição de mercadoria que não foram registradas no livro fiscal 
respectivo, conforme apurado no processo 4 0114014 317 78, o qual já se encontra 
inscrito em Dívida Ativa, ao que consultado, não teve contestação. 

 
Ainda em Primeira Instância o feito foi convertido em diligência 

com intuito de intimar o sujeito passivo comprovar a existência da escrituração contábil, 
porém não tomou nenhuma providência, sequer pronunciou a respeito, optando por 
silenciar-se. Portanto, não o que desconsiderar em relação à escrituração contábil. 



 

 
Ao mencionar que a origem do depósito bancário se refere a 

receita já declarada, para efeito financeiro, quis dizer que houve contas a receber no 
exercício seguinte de mercadoria vendida no exercício de 2010, contudo não trouxe 
nenhuma comprovação, via planilha, sequer cópia de um cheque e sua relação com a 
nota fiscal.  

 
Na verdade, carece ao sujeito passivo processar comprovação 

do alegado, o que poderia suscitar a conversão do feito em diligência para verificação, 
mas à míngua de qualquer providência é mantido o lançamento incólume. 

 
De fato, a presente auditoria trabalha com fluxo financeiro, no 

tocante ao ICMS, com reflexo na presunção legal relativa, por isso muito importante 
destacar que a jurisprudência oferecida em matéria de IR, não adequa à apreciação ora 
realizada. 

 
Em matéria do imposto estadual não importa se o recebimento 

da operação decorre em dinheiro, cheque, ordem de transferência, etc., mas apenas que 
houve o recebimento da operação. 

 
Assim considerado, é verdade que o contribuinte deve emitir 

nota fiscal a cada operação realizada, assim: 
 

Art. 141. O contribuinte do imposto e as demais pessoas 
sujeitas ao cumprimento de obrigação tributária, relacionadas 
com o ICMS, devem emitir documento fiscal, em conformidade 
com a operação ou prestação que realizarem. 
 
Às fls. 57, tem-se a comprovação que a administração da 

empresa é feita por AMILTON DA SILVA PINTO, por isso, nessa condição, por força do 
art. 45, inciso XII, da Lei 11.651/91 - CTE, responde com o contribuinte pela obrigação 
tributária principal, devendo manter à sujeição passiva, senão vejamos: 

 

Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 

devido na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse 
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação 
principal, especialmente: 

[...] 

 

XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, 
gerentes, administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis; 

 
Vê tratar-se de uma sujeição passiva solidária decorrente de lei 

específica aplicável ao caso concreto. 
 
Ao verificar a infração fiscal o administrador é por ela 

responsável, pois a pessoa jurídica pensa e age por meio dele. A empresa é um ente 
destituído de vontade própria, a qual só é personificada na pessoa do administrador. 

 



 

As decisões dos Tribunais Superiores, até o presente momento, 
estão consolidadas quanto à responsabilidade solidária do sócio administrador, apenas na 
situação em que há simples inadimplemento por parte do contribuinte, não caracterizado 
por infração legal. 

 
Desse modo, deve manter na sujeição passiva a pessoa do 

sócio arrolado na inicial. 
 
Portanto, é mantida a penalidade pelo descumprimento de 

obrigação acessória de emissão do documento fiscal, além da exigência do imposto, pois, 
diferentemente do alegado, esta condiz com a infração verificada, assim: 

 
Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
 
.................... 

VII - de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da operação ou 
da prestação: 

..................... 

l) pela falta de emissão de documentos fiscais exigidos, 
ressalvado o disposto no inciso X, “b”; 
........................... 

§ 9º Se da prática das irregularidades descritas nos incisos V e 
seguintes do caput deste artigo resultar diretamente omissão de 
pagamento do imposto, a multa neles prevista será aumentada 
do valor correspondente à aplicação dos percentuais abaixo, 
sobre o valor do imposto não pago: 

I - 60% (sessenta por cento), observado o disposto no inciso 
seguinte; 
 
Posto isso, levando em conta as provas existentes nos autos, 

voto conhecendo do Recurso Voluntário, negando provimento, para julgar procedente o 
crédito tributário, confirmando a sentença tal como lançada, antes rejeitando as 
preliminares de insegurança na determinação da infração e cerceamento ao direito de 
defesa, bem como a exclusão do solidário da lide. 
 

 
 

Sala das sessões, em 18 de maio de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Auditoria do movimento financeiro (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00810/16 
 
Relator: Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pela autuada, por insegurança na determinação da 
infração. Rejeitada. Preliminar de exclusão do sujeito passivo 
solidário da lide, arguida pelo Conselheiro Relator. Acolhida. 
ICMS. Auditoria do Movimento Financeiro. Déficit Financeiro. 
Simples Nacional. Omissão de recolhimento do imposto. 
Aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º do art. 71 da Lei 
nº 11.651/91, requerida pela defesa. Rejeitada.  
 
 1. Torna-se inócuo o questionamento sobre nulidade da lide, 
quando tal inquirição for desprovida de amparo legal;  
 
2. Os sócios, os gerentes, os administradores, os presidentes, 
etc. que não tenham agido com excesso de poderes, ou infração 
de contrato social ou estatutos, ou concorrido pela prática de 
ilícito tributário, nos termos sentenciados pelo Superior Tribunal 
de Justiça, não podem ser sujeitos passivos solidários da lide; 
 
3. Julga-se procedente o auto de infração não contraditado de 
forma convincente, não se aplicando o benefício previsto em lei, 
quando a exigência inicial for referente a recolhimento do 
imposto. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 09 de outubro de 2015, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar 
de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na determinação da 
infração. Foram vencedores os Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo, Heli José da 
Silva, Nislene Alves Borges e Nivaldo José Mendes. Vencido o Conselheiro Paulo Diniz. E, 
por maioria de votos, acatar a preliminar de exclusão da lide do sujeito passivo solidário 
LUIZMAR BATISTA DOS SANTOS, arguida pelo Relator. Foram vencedores os 
Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo, Paulo Diniz e Nivaldo Carvelo Carvalho. 
Vencidos os Conselheiros Heli José da Silva e Nislene Alves Borges. Quanto ao mérito, 
por maioria de votos, conhecer da impugnação, negar-lhe provimento para considerar 
procedente o auto de infração, sem a aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º do 
art. 71 da Lei nº 11.651/91. Foram vencedores os Conselheiros Aguinaldo Fernandes de 
Melo, Heli José da Silva, Nislene Alves Borges e Nivaldo Carvelo Carvalho. Vencido o 
Conselheiro Paulo Diniz que votou pela improcedência do feito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta deste lançamento que a pessoa em epígrafe foi autuada no 
dia 19 de dezembro de 2012 por omissão de receita decorrente da revenda de 
mercadorias no valor do Déficit Financeiro apresentado na importância de R$ 643.230,36, 
referente ao exercício de 2011. Em consequência, deverá recolher o ICMS pelo Simples 
Nacional no valor original de R$ 16.200,50, juntamente com penalidade e acréscimos 
legais. 



 

 
Foram dados como infringidos os artigos 34 da LC 123/06 e artigos 

25, § 1º, IV e § 2º, 64, ambos do CTE c/c com os artigos 2º 3º, I ao VI, da Resolução 
CGSN nº 51/08 e artigo 2º e 10 da Resolução CGSN nº 10/07. A penalidade aplicada foi a 
do artigo 44, I, 1º da Lei 9.430/96 com a nova redação da Lei 11.488/2007 

 
Foi cadastrado como coobrigado LUIZMAR BATISTA DOS SANTOS, 

na condição de administrator-gestor, com base na rua 45, XII do CTE. 
 
Para instrução do feito foram anexados os documentos de fls. 

06/174. 
 
Os autuados foram devidamente intimados conforme se vê das 

assinaturas apostas nos AR's, no dia 04.01.13, fls. 177/178. Foi lavrado Termo de Revelia, 
fls. 179. 

 
Foram renovadas as intimações aos autuados para pagar e/ou 

apresentar recurso voluntário, fl. 181/184. Foi lavrado Termo de Perempção para o 
solidário da lide, fl.185. 

 
A autuada principal interpõe Recurso Voluntário de fls. 188/197, onde 

alega, preliminarmente, que a base de cálculo foi apurada da simples soma dos tributos 
pagãos pela recorrente, ou seja, um lançamento sem base legal, totalmente infundado, 
afirma a recorrente. Salienta não existir provas nos autos de diferença em omissão de 
vendas. 

 
Afirma que os valores apresentados referentes aos desembolsos, 

não correspondem à realidade, dá como exemplo item 22, 31, 32, que que na 
movimentação financeira apresentada os valores de desembolsos foram elevados, sem no 
entanto, fazer provas de tais valores. 

 
Afirma também, que os fatos geradores da obrigação tributária, 

supostamente descumpridas, foram devidamente escrituradas, o ICMS foi devidamente 
recolhido, caracterizando assim, insegurança na determinação da infração. 

 
Em suma alega que a "contabilização de transferências inexistentes 

de recursos da conta caixa para conta Bancos não caracteriza suprimento indevido do 
Caixa tendo em vista que essa espécie de lançamento, por não envolver contas da 
mesma natureza, não altera os saldos das disponibilidade". 

 
No mérito, diz que a autuação não deve prosperar, uma vez que 

sempre cumpriu com as obrigações tributárias, conforme faz provas os documentos 
anexados; que todas as vendas que incidem o ICMS foram devidamente tributadas; que 
nos lançamentos dos valores das vendas há situações de aproveitamento em mercadorias 
que tem a isenção como é o caso de hortifrutigranjeiros, onde há incidência dos benefícios 
fiscais; que o lançamento está baseado também em valores isentos das vendas. Finaliza, 
requerendo a aplicação do § 8º do artigo 71 do CTE por entender não ter causado nenhum 
prejuízo ao erário. Pede a improcedência do auto de infração. Acompanham o recurso os 
documentos de fls. 198/209. 

 
É o relatório. 
 



 

VOTO 
 

Sobre a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, 
por insegurança na determinação da infração, a rejeito por não haver nos elementos 
constitutivos da lide qualquer afronta ao capítulo que trata da nulidade dos atos 
processuais, inserto no inciso IV do artigo 20 da Lei nº. 16.469/09. A infração e a 
correspondente penalidade foram corretamente aplicadas, a instrução em sede cognitiva 
efetivada com clareza. Assim, rejeitada está a preliminar em comento.    

 
Entretanto, arguo e acolho a preliminar de exclusão do sujeito 

passivo solidário, identificado no documento de fl 05, da lide, depois de formar o 
entendimento que segue: 

 
A indicação do sócio, identificado no citado documento de fl. 05, para 

responder pelo crédito fazendário, deve vir acompanhada da comprovação de que ele 
tenha agido com excesso de poderes ou de forma fraudulenta ou prejudicial à sociedade, 
ou, ainda ao arrepio da lei comercial. 

 
O entendimento dominante no Superior Tribunal de Justiça é que “o 

não-recolhimento do tributo, por si só, não constitui infração à lei suficiente a ensejar a 
responsabilidade solidária dos sócios, ainda que exerçam gerência, sendo necessário 
provar que agiram os mesmos dolosamente, com fraude ou excesso de poderes.” (REsp 
898168/SP, Recurso Especial 2006/0238668-1, julgado em 21/02/2008 e publicado no DJ 
05/03/2008 p.1).  

 
Portanto, os bens do sócio de uma pessoa jurídica comercial não 

respondem, em caráter solidário, por dívidas fiscais assumidas pela sociedade. A 
responsabilidade tributária imposta por sócio-gerente, administrador, diretor ou equivalente 
só se caracteriza quando há dissolução irregular da sociedade ou se comprovar a prática 
de infração à lei pelo dirigente, e não apenas quando ele simplesmente exercia a gerência 
da empresa na época da ocorrência do fato gerador. 

 
Ademais, o simples inadimplemento não caracteriza infração legal. 

Inexistindo prova de que se tenha agido com excesso de poderes, ou infração de contrato 
social ou estatutos, não há falar-se em responsabilidade tributária do sócio e esse título ou 
a título de infração legal.  

 
Portanto, faço este voto com o entendimento firmado nesta Casa em 

processos que discutem esta questão e cuja razão do acolhimento da preliminar de 
exclusão do sócio solidário da lide se conserva de acordo com o meu entendimento, que 
foi externado em outros julgados semelhantes.  

 
Com as questões primeiras solucionadas, volvo-me à razão de direito 

desta demanda, com os fundamentos que se seguem:  
 
Conforme informado no relatório que é parte integrante deste 

“decisum”, o polo passivo epigrafado omitiu de receita decorrente da revenda de 
mercadorias no valor do déficit financeiro apresentado na importância de R$ 643.230,36 
(seiscentos e quarenta e três mil, duzentos trinta reais e trinta e seis centavos). , referente 
ao exercício de 2011. Em consequência, deverá recolher o ICMS pelo Simples Nacional 
no valor original de R$ 16.200,50 (dezesseis mil, duzentos reais e cinquenta centavos), 
juntamente com penalidade e acréscimos legais. 

 



 

Instado a se manifestar, caso quisesse, o polo passivo apresenta um 
arrazoado defensório, cuja fragilidade comprova a existência do ilícito fiscal denunciado na 
folha de rosto deste volume. 

 
Considerando que a modalidade de trabalho desenvolvido pela 

autoridade lançadora consiste no balanceamento das receitas e despesas de uma 
empresa  em um determinado período, sendo que a importância excedente da receita 
constitui o caixa final do período e a importância excedente em despesas constitui 
omissão de registro de saídas de mercadorias tributadas, bastaria que o sujeito passivo 
trouxesse aos autos comprovantes, por meio de documentos, entretanto, esse cuidado o 
polo passivo não teve, o que me leva a julgar procedente o lançamento.   

 
Sobre o requerido pela defesa de aplicação do benefício previsto no 

§ 8º do art. 71 da Lei nº 11.651/91, tal pleito não prospera, considerando a natureza da 
reclamação exordial que é referente a recolhimento do imposto.  

 
Assim, voto rejeitando a preliminar de nulidade da peça básica, 

arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração. E, por maioria de 
votos, arguo e acolho a preliminar de exclusão da lide do sujeito passivo solidário. Quanto 
ao mérito, por maioria de votos, conheço da impugnação, nego-lhe provimento para 
considerar procedente o auto de infração, sem a aplicação da forma privilegiada prevista 
no § 8º do art. 71 da Lei nº 11.651/91. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 07 de junho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Auditoria do movimento financeiro (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00823/16 
 
Relator: Conselheiro Rodolfo Ramos Caiado 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Omissão de registro de 
saída de mercadorias tributadas. Apuração mediante auditoria 
do movimento financeiro. Procedência. 
 
Comprovada a omissão do registro de saída de mercadorias 
tributadas mediante déficit financeiro apurado em Auditoria do 
Movimento Financeiro, válida é a pretensão fiscal inicial. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de outubro de 2015, decidiu, por maioria de votos, conhecer da 
impugnação, negar-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração. Foram 
vencedores os Conselheiros Rodolfo Ramos Caiado e Victor Augusto de Faria Morato. 
Vencido o Conselheiro Nivaldo José Mendes que votou pela improcedência do 
lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu registro de 
saída de mercadoria tributada, na importância de R$ 228.620,27, referente ao déficit 
financeiro, apurado em auditoria do movimento financeiro. Em consequência, deverá 
pagar o ICMS de R$ 5.852,68, juntamente com penalidade e acréscimos legais, consoante 
demonstrativo e documentos anexos. 

 
A autoridade lançadora indicou como infringidas as disposições dos 

artigos 25, §1°, IV e §2°, 64 do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) 
combinado com os artigos 141, do Decreto 4852/97. Proposta a aplicação da penalidade 
prevista no artigo 71, VII, "I", §9° do CTE, com redação da Lei nº 16.241/2008. 

 
O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: anexo 

estruturado "fls. 03", ordem de serviço "fls. 10", auditoria de movimento financeiro "fls. 05 a 
10", demonstrativo movimento financeiro "fls. 11 e 12", declaração "fls. 13", anexo ao auto 
de infração "fls. 14 a 21", cópia de termo de abertura (apuração do ICMS) "fls. 22 a 41",  

 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de fls. 42.  
 
Foi Revel "fls. 44. 
 
Intimado a apresentar a impugnação em segunda instância, o sujeito 

passivo comparece aos autos para argumentar que a diferença de entrada de mercadorias 
e saídas das mesmas para não ter quebra de caixa, decorre de empréstimos contraídos 
de terceiros no período, para não haver quebra de caixa. 

 
Ao final requer a improcedência do auto de infração. 
 
É o relatório. 



 

 
V O T O 

 
 
Passo a decidir e de plano considero que o auto de infração deve 

prosperar. De fato, ao compulsar os autos, verifico que diante da omissão de registro de 
mercadorias tributadas na importância de R$ 228.620,27 (duzentos e vinte e oito mil, 
seiscentos e vinte reais e vinte e sete centavos) o sujeito passivo não apresenta nenhuma 
prova ou documento ou alegação que autorize a desconstituição do presente crédito 
tributário. Ante o exposto, deve pagar o imposto no valor de R$ 5.852,68 (cinco mil, 
oitocentos e cinquenta e dois reais e sessenta e oito centavos), acrescido das cominações 
legais. 

 
Dessarte, voto conhecendo da impugnação, negando-lhe provimento 

para considerar procedente o auto de infração. 
 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 07 de junho de 2016. 
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Matéria: Auditoria do movimento financeiro (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00830/16 
 
Relator: Conselheiro Washington Luis Freire de Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. Auditoria do Movimento Financeiro. 
Improcedência. 
 
O auto de infração deve ser julgado improcedente quando ficar 
demonstrado por meio de diligência determinada pela câmara 
julgadora a inexistência da infração imputada ao sujeito passivo. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de outubro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Washington Luis Freire de Oliveira, Edson 
Abrão da Silva, José Pereira D'abadia, Renato Moraes Lima e Nivaldo Carvelo Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal é de que a autuada omitiu registro de saída de 
mercadoria, no período de julho de 2011 a dezembro de 2013, correspondente ao déficit 
financeiro apurado por meio de Auditoria do Movimento Financeiro.  

 
A base legal do auto de infração encontra respaldo no Código 

Tributário Estadual no artigo 25, §1º, inciso IV, §2º e artigo 64 da Lei 11.651/91, CTE, 
combinados com o artigo 141 do Decreto nº 4.852/1997, RECTE, sendo proposta a 
penalidade prevista no artigo 71, inciso VII, alínea "l", §9º, I, do CTE com redação da Lei 
nº 16.241/2008.  

  
O auto de infração, lavrado em 25/11/2014, foi instruído com os 

demonstrativos próprios da Auditoria do Movimento Financeiro e com a ordem de 
conferência – Relação de documentos fiscais de entradas não registrados. 

 
Revel em Primeira Instância, a empresa autuada apresenta nesta 

fase de  impugnação na qual requer a improcedência do auto de infração sob o argumento 
de que ocorreu erro na elaboração da sua Escrituração Fiscal Digital (EFD), pois boa parte 
de sua movimentação fiscal foi informada com CFOP (Código Fiscal de Operações) 
errado.  

 
Em razão das alegações da defesa, o julgamento foi convertido em 

diligência e os autos encaminhados a delegacia fiscal de origem a fim de que autoridade 
fiscal designada atendesse aos seguintes quesitos: 

 
1 - Preliminarmente, assegurar-se de que o estabelecimento não 

manteve escrita contábil regular, notificar o contribuinte a declarar, por escrito, que não 
possuía escrita contábil (ver Manual de Auditoria – item V - considerações gerais), já que o 
extrato da DPI do período auditado informa como tipo de escrita: contábil. 

2 - Caso o contribuinte não possua escrita contábil regular 
correspondente ao período fiscalizado, verificar se, de fato, ocorreu emissão de 
documentos fiscais de saídas (notas fiscais e cupons) ainda que não tenham sido 



 

registrados em livro próprio, indicando o valor relativo aos ingressos no campo 9 da 
auditoria (NF de venda de mercadoria ou serviço não registradas).  

3 - Autorizar, se for o caso, o sujeito passivo a promover as 
retificações necessárias em sua EFD de modo a espelhar a real movimentação do período 
fiscalizado, sem prejuízo da aplicação das penalidades formais correspondentes. 

4 - Preencher o demonstrativo da proporção de mercadorias 
tributadas (prevista no Manual de Auditoria), em especial para o período de julho a 
dezembro de 2011 no qual foi considerado o percentual de 100% de mercadorias 
isentas/não tributadas. 

5 - Promover as adequações necessárias na auditoria inicial. 
6 - Prestar os esclarecimentos que entender relevantes a solução da 

lide em face das alegações do sujeito passivo e dos documentos anexados a sua peça de 
impugnação (fls. 131 a 251). 

 
Os autos foram encaminhados para o fiscal autuante que confirmou a 

ausência de diferenças autuáveis após a apresentação das retificações da EFD do 
período fiscalizado, fls. 437. 

 
É o relatório.  
 

V O T O 
 
 
A Auditoria do Movimento Financeiro tem como objetivo apurar a 

existência de insuficiência de disponibilidades, em razão da ocorrência de desembolsos 
superiores ao valor do saldo inicial, acrescido dos ingressos efetuados no período. 

 
No caso em análise, a omissão apurada no levantamento inicial não 

levou em consideração a realização de saídas de mercadoria no período auditado em 
razão de equívoco no preenchimento da Escrituração Fiscal Digital (EFD) por parte do 
sujeito passivo. 

 
A diligência determinada pela câmara julgadora confirmou que, de 

fato, a diferença apurada inicialmente era decorrente de erro no preenchimento da EFD da 
empresa. Após a retificação dos arquivos digitais o déficit financeiro deixou de existir. 

 
Ante o exposto, conheço da impugnação, dou-lhe provimento para 

julgar o auto de infração improcedente. 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 07 de junho de 2016. 
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Matéria: Auditoria do movimento financeiro (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00916/16 
 
Relator: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: ICMS. Auditoria do Movimento Financeiro. Ocorrência 
de déficit financeiro. Omissão de registro de operação de saída 
de mercadorias tributadas. Procedente. 
 
Julga-se procedente o auto de infração não contraditado de 
forma convincente. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 18 de maio de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, negar-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração.  
Participaram do julgamento os Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, Rodolfo 
Ramos Caiado, Mário de Oliveira Andrade, Edson Abrão da Silva e Aldeci de Souza Flor. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo omitiu registro de 
operação de saída de mercadorias tributadas, caracterizado pela ocorrência de déficit 
financeiro na importância de R$ 235.468,49; apurado mediante o confronto do fluxo de 
numerário, observados os saldos inicial e final das disponibilidades, conforme 
demonstrativo de movimento real tributável em anexo.  

 
Em consequência, deverá pagar o ICMS na importância de R$ 

40.029,64, mais as cominações legais.     
  
A autoridade lançadora indicou como infringida as disposições dos 

artigos 25, parágrafo 1°, IV e parágrafo 2°, 64, Lei 11.651/91, c/c artigo 141, Decreto 
4.852/97. Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, VII, I, parágrafo 9°I, da 
Lei 11.651/91 c/ redação da Lei 13.446/1999.   

  
O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: 

detalhamento do crédito tributário "fls. 3", auditoria do movimento financeiro "fls. 4", 
monitoramento de contribuintes "fls. 5", espelho cadastral "fls. 6". 

   
 O sujeito passivo foi intimado para pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de "fls. 07 a 11", 
mas não se manifestou tendo sido lavrado o termo de revelia "fls. 12".   

  
Novamente intimado para apresentar Impugnação a Segunda 

Instância "fls. 14 a 17".   
  
Devidamente intimado o sujeito passivo compareceu ao feito "fls. 20 

a 25", afirmou que houve aquisição de 02 caminhões, pela INTIMADA, que perfizeram o 
valor, lançado equivocadamente. Ressaltou que desse modo, não houve, de fato e de 
direito, nenhuma RECEITA FINANCEIRA, mas sim contração de DÍVIDA DE LONGO 
PRAZO, ou seja, PASSIVO DE LONGO PRAZO. Asseverou que a documentação atinente 
a esta movimentação supra, foi encaminhada à Delegacia de Goianésia, juntamente com 



 

a original daquela solicitação, que de passagem, induz ao erro. Ao final requereu a baixa 
do auto de infração.    

  
Juntamente com as razões de impugnação foram trazidas aos autos 

cópias da intimação "fls. 26" cópia do auto de infração "fls. 27", detalhamento do crédito 
tributário "fls. 28", nota fiscal "fls.29 a 30", alteração contratual "fls. 31 a 34".   

  
De acordo com a resolução 089/14 "fls. 37 a 38" a primeira câmara 

temporária do CAT resolveu, converter o julgamento em diligência a GEPRO para que 
seja o sujeito passivo intimado para apresentar os documentos concernentes à 
contratação da dívida de longo prazo. 

   
A quarta câmara do CAT decidiu, considerando que a intimação 

endereçada ao representante legal da empresa foi encaminhada a endereço diverso 
daquele constante da alteração societária "fls. 31", encaminhar o processo a GEPRO para 
que o sujeito passivo seja novamente intimado no seu correto endereço. 

 
O sujeito passivo foi novamente intimado "fls. 46 a 47" a atender ao 

disposto na resolução 089/14.   
  
   
  
 
O sujeito passivo se manifestou apresentando documentos relativos 

à aquisição de 02 caminhões pela intimada, tal documentação, segundo o sujeito passivo, 
já havia sido encaminhada à delegacia de Goianésia, no período que configura a 
intimação. 

 
Foi anexado ao processo "fls. 51 a 87": cópia da intimação, cópias de 

contrato.     
  
Pela Resolução de n°041/2015 A Segunda Câmara do Conselho 

Administrativo Tributário, resolve por unanimidade de votos, remeter o processo a GEPRO 
para que sejam os autos encaminhados à autoridade lançadora para que cumpra o 
segundo comando da resolução 089/2014, fls. "37e 38" dos autos, ou seja, apresente-a de 
forma pormenorizada a origem dos itens 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, e 14 constantes da auditoria 
de movimentos financeiros.    

  
Com relação aos Itens mencionados, a FPE em fls. "91 e 92" se 

manifesta no sentido de vir a informar se tratar de valores que foram informados pela 
própria empresa quando solicitados pela autoridade fiscal para confecção do movimento 
real tributário da mesma; isto equivale dizer que uma nova apresentação dos itens de 
forma pormenorizada fatalmente faria os valores omitidos permanecerem nas mesmas 
condições ou até mesmo equiparados isto tudo em relação a uma empresa com atividade 
cadastral baixada e sócia remanescentes dispersa. 

 
Todavia se faz pensar que a empresa em momento algum da sua 

impugnação ao processo fez menção ou discordou da origem e dos valores dos itens 
citados no parágrafo anterior, portanto torna desnecessário e até de difícil compreensão, 
face à dificuldade em trazer aos autos estes valores de despesas contraídas pela 
empresa. 

 



 

Por meio da Resolução n°084/2015, "fls.94 a 95", Terceira Câmara 
do Conselho Administrativo Tributário resolve converter o julgamento em diligência e 
encaminhar o processo ao SEPRO – Setor de Preparo Processual, para que o titular 
determine a intimação da empresa autuada, no endereço constante no Aviso de 
Recebimento, para adotar as seguintes providências: 

 
Juntar ao processo cópia dos contratos de firmados junto ao Banco 

Volkswagen e Caixa Econômica Federal, relativamente ao financiamento dos veículos 
adquiridos por meio das Notas Fiscais n°058504 e 068555, emitidas pela empresa NASA 
Caminhões e Ônibus; 

 
 
Prestar quaisquer outros esclarecimentos que entender úteis para a 

solução da lide. 
 
O sujeito passivo é intimado, "fls.96 a 99", a atender ao disposto na 

Resolução n°84/2015, porém manteve-se silente. 
 
Pela resolução 005/2016, de "fls. 101 a 102", a Primeira Câmara do 

CAT resolve encaminhar o processo ao SEPRO para que seu titular novamente determine 
a intimação do sócio, LUCIANO BARBOSA DE SOUZA no exato endereço mencionado a 
seguir tanto para que cumpra a Resolução n° 084/2015 e adote as providências nela 
solicitadas, não se olvidando que se tratam de documentos essenciais a prova das 
alegações da autuada. 

 
Após, com ou sem o atendimento pelo sócio dos comandos da 

diligência, volvam aos autos a julgamento. 
 
É o relatório. 
 
 

VOTO 
 

Conforme informado no relatório que é parte integrante deste 
“decisum”, a Primeira Câmara, a Primeira Câmara Temporária, a Segunda Câmara, a 
Terceira Câmara e a Quarta Câmara Julgadoras deste Conselho Administrativo Tributário, 
por meio de Resolução e com escopo de oportunizar ao polo passivo as condições de 
comprovar a ausência de ilicitude fiscal, denunciada na folha de rosto deste volume, 
converte o julgamento em diligências.  

 
Entretanto, o sujeito passivo não consegue comprovar que atendeu 

as exigências descritas na exordial.  
 
Como a justiça não socorre aos que dormem, na expressão latina: “ 

dormientibus non sucurrit jus”, mantenho o lançamento, vez que esta é a orientação 
contida no inciso IV do §1º e §2º do artigo 25 do CTE, que serão descritos na sequência, 
para omissão de registro de operação de saídas de mercadorias tributadas, caracterizado 
pela ocorrência de déficit financeiro apurado mediante o confronto do fluxo de numerário, 
observados os saldos inicial e final das disponibilidades:  

 

Art. 25. A base de cálculo do imposto será arbitrada pela autoridade fiscal, 
podendo o sujeito passivo contraditá-la no correspondente processo 
administrativo tributário, sempre que, alternativa ou cumulativamente: 



 

[...] 

§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 

[...] 

IV - ao deficit financeiro existente no confronto do saldo das 
disponibilidades no início do período, acrescido dos ingressos de 
numerários, e deduzidos dos desembolsos e do saldo final das 
disponibilidades, considerando-se, ainda, as despesas indispensáveis à 
manutenção do estabelecimento, mesmo que não escrituradas, tais como: 

a) salários e retiradas; 

b) aluguel, água, luz, telefone e outras taxas, preços ou tarifas; 

c) tributos; 

d) outras despesas gerais; 

[...] 

§ 2º Na hipótese de o contribuinte comercializar também mercadorias 
isentas ou não tributadas no período fiscalizado, a base de cálculo deve ser 
obtida por meio da multiplicação do valor apurado em procedimento fiscal 
pela fração obtida da divisão do valor das entradas tributadas, exceto 
aquelas sujeitas à substituição tributária pelas operações posteriores, pelo 
valor correspondente ao total das entradas de mercadorias destinadas à 
comercialização ou industrialização. 

 

Assim, voto conhecendo da impugnação, negando-lhe provimento 
para considerar procedente o auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões, em 27 de junho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Auditoria do movimento financeiro (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00939/16 
 
Relator: Conselheiro Edson Abrão da Silva 
 

 
EMENTA: ICMS. Auditoria do Movimento Financeiro. Omissão 
no registro de saída de mercadorias tributadas. Recurso 
Extraordinário de Revisão de Lançamento fundamentado pela 
GERC. Provido. Improcedência. 
 
Deve ser analisado e atendido o requerimento formulado pela 
Gerência de Recuperação de Créditos-GERC no sentido de 
exclusão do sujeito passivo solidário da lide, quando houver a 
comprovação de que o sócio da pessoa jurídica, indicada para 
responder solidariamente pela lide, não exercia o comando 
administrativo da sociedade, razão por que o pedido de revisão 
extraordinária é julgado em instância única pelo Conselho Pleno 
com o acolhimento da exclusão sujeito passivo solidário da 
relação processual. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 31 
de março de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para excluir da lide o solidário JULIANO ANDRÉ 
BORGES E BELE. Participaram do julgamento os Conselheiros Edson Abrão da Silva, 
Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de 
Souza Santos Mariano, David Fernandes de Carvalho, Alcedino Gomes Barbosa, Aldeci 
de Souza Flor, José Luiz Rosa, Antônio Martins da Silva, Cláudio Henrique de Oliveira, 
Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê 
Bernardes, João Divino de Brito, Márcio Nogueira Pedra, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Aguinaldo Fernandes de Melo e Victor Augusto de Faria Morato. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O auto de infração descreve a exigência do cumprimento da 
obrigação tributária com suporte o suporte nos arts. 25, § 1º inciso IV e § 2º; e 64 da Lei nº 
11.651/91-CTE, combinado com o art. 141 do Decreto nº 4.852/97-RCTE, 
correspondentes ao fato gerador que transcrevo: 

 
Omitiu o registro de saída de mercadoria tributada, na importância de 

R$ 774.215,85 (setecentos e setenta e quatro mil, duzentos e quinze reais e oitenta e 
cinco centavos), referente ao déficit financeiro apurado em Auditoria do Movimento 
Financeiro relativo a 2009. Em consequência, o sujeito passivo deve recolher o ICMS, 
mais a penalidade e os acréscimos legais, conforme demonstrativo e documentos anexos. 

 
A penalidade proposta pela fiscalização atende à prescrição do art. 

71, inciso VII, alínea "I" (L), agravada com a aplicação do § 9º, inciso I do CTE. 
 
Um dos sócios da pessoa jurídica foi indicado no polo passivo 

solidário da lide, fl. 04. 
 
Os documentos de fls. 03 a 05 instruem o trabalho fiscal. 



 

 
Os Termos de Revelia e de Perempção, fls. 12 e 20, assinalam a 

ausência da parte de direito nas fases de defesas administrativas. 
 
A faculdade do recurso Pedido de Revisão Extraordinária permite 

que a Gerência de Recuperação de Crédito-GERC, formule o recurso ao Conselho Pleno 
do Conselho Administrativo Tributário, conforme define o art. 43, inciso I da Lei nº 
16.469/2009, com o fim de sanar irregularidade verificada no saneamento do processo 
antes da inscrição do crédito em dívida ativa. 

 
Às fls. 27 a 29, a Gerência de Recuperação de Créditos - GERC, 

com o suporte no art. 1052 do Código Civil e no Parecer Normativo nº 08/09-SAT solicita a 
exclusão do sujeito passivo solidário da lide. 

 
O requerido foi admitido pelo Presidente do Conselho Administrativo 

Tributário com a determinação de que o processo fosse remetido ao SEASI da Secretaria 
Geral (SEGE) para ser pautado a julgamento pelo Conselho Pleno (CONP), fl. 32. 

 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 

O direcionamento do Pedido de Revisão Extraordinária da GERC 

justifica a desconsideração do Termo de Perempção inserido neste feito, documento 

de fl. 20 e a abertura das discussões sobre a matéria autuada, visto que o requerente, 

ao sanear o processo, verificou que o sujeito passivo solidário da lide não exercia o 

comando da empresa, nem função de gestão da sociedade.  

 

Esta informação motivou a remessa do processo a este Conselho 

Administrativo Tributária com a solicitação de exclusão do polo passivo solidário da 

lide. 

   

Entretanto, para a busca da segurança na decisão do Conselheiro 

Relator e depois do estudo realizado no processo pela assessoria jurídica deste egrégio 

Conselho, a Presidência do Conselho Administrativo Tributário expede o despacho de 

fl. 32 onde conclui: 

  

“Pelo exame dos autos constata-se que restou demonstrado o 

vício de legalidade apontado no pedido de revisão extraordinária, relativamente à 

identificação do sujeito passivo solidário JULIANO ANDRÉ BORGES E VELE, 

implicando em alteração no lançamento, uma vez que de acordo com o art. 45, XII da 

Lei nº 11.651, de 26 de dezembro de 1991, que instituiu o Código Tributário do 

Estado de Goiás (CTE), e o Parecer Normativo nº 08/09-SAT, o sócio sem função de 

direção na sociedade limitada não é solidariamente obrigado, com o contribuinte, ao 

pagamento do imposto devido. 

 

O sócio arrolado não exerce a função de administrador conforme 

consignado nos documentos de fls. 23 e 30.” 



 

 
Diante dos entendimentos supra, formei o meu convencimento de 

voto e excluo o polo passivo solidário da lide. 
 
Pelo exposto, decido conhecer do Pedido de Revisão Extraordinária, 

dar-lhe provimento para excluir o sujeito passivo solidário JULIANO ANDRÉ BORGES E 
BELE da lide.  

 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 28 de junho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Auditoria do movimento financeiro (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01238/16 
 
Relator: Conselheiro Elias Alves dos Santos 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de exclusão do solidário. Não 
acolhimento. Decisão não unânime. ICMS. Obrigação principal. 
Omissão de Saída de Mercadorias. Auditoria do Movimento 
Financeiro. Procedência parcial. Decisão unânime. 
 
I - "São solidariamente obrigadas ao pagamento do crédito 
tributário as pessoas que tenham interesse comum no fato 
gerador da obrigação tributária, especialmente com o 
contribuinte os representantes da pessoa jurídica que por seus 
atos ou omissões concorram para a prática da infração." (Art. 
45, XII, do CTE). 
 
II - Presume-se decorrente de operação ou prestação não 
registrada, o valor apurado em procedimento fiscal, 
correspondente ao déficit financeiro existente entre os 
ingressos de numerários e os desembolsos ocorridos, 
considerados os saldos inicial e final das disponibilidades (Lei 
n. 11.651/91, art. 25, § 1º, inc. IV); 
 
III - Deve ser declarado parcialmente procedente o Auto de 
Infração, quando ficar provado que o critério de apuração 
adotado pelo Fisco resultou em exigência de valor a maior de 
imposto. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 20 de junho de 2016, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de 
exclusão do sujeito passivo solidário Onofre José de Souza Neto da lide, arguida pelo 
Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano. Foram vencedores os Conselheiros Elias 
Alves dos Santos, Luis Antonio da Silva Costa e Masayuki Missao. Vencidos os 
Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano e Edson Abrão da Silva. Quanto ao 
mérito, por unanimidade de votos, conhecer da impugnação, dar-lhe parcial provimento 
para considerar procedente em parte o auto de infração sobre o valor da base de cálculo 
de R$ 10.535,88 (dez mil, quinhentos e trinta e cinco reais e oitenta e oito centavos), cujo 
ICMS a recolher é de R$ 1.791,10 (um mil, setecentos e noventa e um reais e dez 
centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros Elias Alves dos Santos, Rickardo 
de Souza Santos Mariano, Luis Antonio da Silva Costa, Masayuki Missao e Edson Abrão 
da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Em 27 de novembro de 2012, o Fisco exige o ICMS no valor de R$ 
5.277,91 (cinco mil, duzentos e setenta e sete reais e noventa e um centavos), multa e 
acréscimos legais da autuada, na condição de contribuinte, em razão desta ter omitido o 
registro de saída de mercadoria tributada na importância de R$ 31.046,53 (trinta e um mil, 
quarenta e seis reais e cinquenta e três centavos), no exercício de 2008, apurado em 
Auditoria do Movimento Financeiro. 



 

 
Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 25, § § 1º, 

inciso IV e 2º, 64 da Lei n° 11.651/91, combinado com o artigo 141 do Decreto n° 
4.852/97, tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso VII, alínea "l", da 
Lei n° 11.651/91, agravada pelo § 9°, inciso I, do mesmo artigo. 

 
O Auto de Infração veio instruído com Anexo Estruturado – Detalhamento 

do Crédito Tributário (fl. 03), Anexo Estruturado – Identificação do Sujeito Passivo 
Coobrigado (fl. 04) e Auditoria do Movimento Financeiro (fl. 05). 

 
Devidamente intimados em 10/12/2012 (fls. 08/09), os autuados não 

apresentaram impugnação em Primeira Instância, sendo declarados revéis (fl. 10). 
 
Novamente intimados, desta feita para pagar ou impugnar o feito em 

Segunda Instância (fls. 12/17), a autuada arguiu a improcedência do lançamento pois teria 
recolhido o ICMS constante dos DARE’s referentes aos meses de setembro, outubro, 
novembro e dezembro de 2008 (fls. 35/36) relativos à Carta de Esclarecimento nº 384 
sobre diferença de venda a maior por cartão de crédito e contraído empréstimos bancário 
(fls. 25/28) e particular (fl.29) para suprir seu déficit financeiro em 2008. 

 
O solidário, por sua vez, estranhamente apenas alegou nunca ter feito 

parte da empresa Bordô Indústria e Comércio de Roupas e Acessórios Ltda., que não é a 
acusada neste auto de infração, pedindo, ao final, a improcedência desta inicial e juntando 
documentos da empresa acima citada (fls. 40/62).  

 
Vindo a julgamento, propus a Resolução nº 105/2015 (fls. 71/72) para que 

a autuante revisasse o lançamento, considerando as alegações, os comprovantes de 
empréstimos, os recolhimentos de ICMS em 2008 e o capital inicial da impugnante. 

 
Tal diligência resultou na informação de que considerando o empréstimo 

bancário, a base de cálculo dos recolhimentos de ICMS em 2008 e parte do valor do auto 
de infração nº 401110229010, a omissão de saída detectada neste lançamento ficou 
reduzida a R$ 3.203,88 (três mil, duzentos e três reais e oitenta e oito centavos).  

Intimados a manifestar acerca do resultado desta revisão, os autuados 
não se manifestaram.  

 
Retornando a julgamento, propus nova Resolução (fls. 82/83) nos 

seguintes termos: 
 
“A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão realizada no 

dia 26/02/2016, acatando proposição do Conselheiro Relator, CONSIDERANDO: 
 
a) que a autuante e revisora nestes autos considerou valor concernente a 

omissão de venda em 2008 constante do auto de infração nº 4011102299010 (item 40 da Auditoria 
do Movimento Finaceiro - Conclusão Anual à fl. 76), aparentemente de outro contribuinte; 

 
b) que o processo administrativo-tributário visa buscar a verdade material; 
 
c) que os julgadores podem converter o julgamento em diligência para 

esclarecimento das alegações das partes, nos termos do artigo 19, § 3º, II da Lei 16.469/09, que 
ora transcrevo: 

 
"Art. 19. Todos os meios legais são hábeis para provar a verdade dos fatos em 

litígio. 
 



 

§ 1º Devem ser apresentados juntamente com o documento que formaliza o 
lançamento ou no primeiro comparecimento do sujeito passivo no processo, salvo na ocorrência 
de motivo de força maior ou de fato superveniente e desde que suficientemente demonstrada essa 
situação: 

 
I - demonstrativos de levantamentos; 
 
II - outros meios de prova... 
 
§ 3º O Julgador de Primeira Instância ou a Câmara Julgadora pode: 
 
I - omissis.  
 
II - determinar a realização de diligências, de ofício ou a pedido, para fins de 

saneamento do processo." 
 
RESOLVE, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência, 

encaminhando o processo ao seu órgão de origem para que seu titular, por obséquio, determine à 
autuante (ou substituto) analisar a questão suscitada acima (item a), dirimindo tal dúvida. 

 
Após, intimar os sujeitos passivos a tomarem conhecimento do resultado desta 

revisão para, caso queiram, se manifestarem no prazo de até 20 (vinte) dias. 
 
Em seguida, volvam-nos para deliberação. 
 
Participaram da decisão os Conselheiros Elias Alves dos Santos, Heli José da 

Silva e Nivaldo Carvelo Carvalho. ” 

 
A revisora (autuante), em relatório (fl. 87), informa que cometeu um erro 

cometido na elaboração da revisão anterior, quando incluiu parte do valor do auto de 
infração nº 4011102299010, pois é relativo a outro contribuinte, anexando a Conclusão da 
nova Auditoria do Movimento Financeiro (fl. 86), que passa, então a ter o valor base de 
cálculo de R$ 10.535,88 (dez mil, quinhentos e trinta e cinco reais e oitenta e oito 
centavos).  

 
Intimados, novamente os autuados também não manifestaram acerca do 

resultado desta revisão. 
 
É o relatório. 

V O T O 
 

De pronto, rejeito a preliminar de exclusão do sujeito passivo solidário 

desta lide, arguida nesta sessão de julgamento pelo Conselheiro Rickardo de Souza 

Santos Mariano, ante o fato de que o mesmo consta como administrador da empresa 

autuada na Cláusula Segunda do Contrato Social da 1ª alteração contratual (fls. 22/23) 

e enquanto nesta condição é corresponsável pela infração ora apreciada, nos termos 

dos artigos 135, III do CTN e 45, XII do CTE, que reproduzo: 
 
“Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a 

obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, 
contrato social ou estatutos: 

[...] 
III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito 

privado. ” 
 



 

“Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato 
gerador da obrigação principal, especialmente: 

[...] 
XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 

administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou prestação decorrente dos 

atos que praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis; 

[...]” 

 
No presente caso, a obrigação tributária resultou de infração de lei, posto 

ser o contribuinte obrigado a emitir nota fiscal na saída de mercadoria do seu 
estabelecimento, o que não aconteceu nestes autos, tendo em vista que nele se cobra 
imposto pela saída de mercadoria sem emissão da respectiva documentação fiscal, 
caracterizando, portanto, a responsabilidade pessoal do administrador pelo crédito 
prevista no art. 135, III, do CTN, transcrito anteriormente. 

 
Ademais, a saída de mercadoria sem a respectiva documentação decorre 

de ação, intervenção ou omissão da administração do estabelecimento, respondendo 
então o administrador solidariamente com o contribuinte pelo pagamento do imposto 
devido na operação, nos termos do art. 45, XII, do CTE, reproduzido em linhas pretéritas. 

 
Quanto ao mérito, melhor sorte não assistem aos sujeitos passivos, pois 

estes não o contestam efetivamente, posto que embora intimados a apresentar seus livros 
e documentos fiscais do ano de 2008 para auditoria fiscal, não tendo cumprido a intimação 
conforme informado no histórico deste auto de infração (fl. 02), não restando outro meio à 
autuante a não ser exigir o tributo amparado no cotejo de suas receitas e despesas no 
período fiscalizado, declaradas nas suas Declarações Periódicas de Informação – DPI’s. 

 
Acrescento, apenas para esclarecimento, que a auditoria financeira tem 

natureza indiciária no sentido de procurar detectar eventuais omissões de registro de 
receitas, por meio do balanceamento de todas as receitas obtidas pela empresa com as 
despesas por ela realizadas, obtendo-se assim, a situação financeira desta.  

A diferença a maior das receitas, representa o saldo de caixa do período 
analisado.  

Já a realização de despesas sem disponibilidade de caixa indica o não 
registro de receita.  

Na empresa comercial esta situação denuncia a omissão de registro de 
vendas de mercadorias, por presunção legal prevista no artigo 25 da Lei 11.651/91. 

 
A auditoria financeira é sem dúvida alguma, o instrumento eficaz a ser 

utilizado pelo fisco para efetuar o balanceamento de entradas e saídas de numerário no 
caixa da empresa, com amparo no artigo 25, § 1º, IV da Lei 11.651/91 - CTE. Vejamos: 

 

“Art. 25. [...] 

[...] 

§ 1.º - Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada 
não registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 

[...] 

IV – ao déficit financeiro existente no confronto do saldo das 
disponibilidades no início do período, acrescido dos ingressos de numerários, e deduzidos 
dos desembolsos e do saldo final das disponibilidades, considerando-se, ainda, as 



 

despesas indispensáveis à manutenção do estabelecimento, mesmo não escrituradas, tais 
como: 

 

a) salários e retiradas; 

 

b) aluguel, água, luz, telefone e outras taxas, preços ou tarifas; 

 

c) tributos; 

 

d) outras despesas gerais; 

[...]” 

 

O suporte da constituição do presente crédito é a Auditoria do Movimento 
Financeiro, a qual foi realizada na escrituração mercantil do sujeito passivo, cuja 
conclusão acusa omissão no registro de saída de mercadorias no exercício de 2008 

 

Este levantamento registra que as despesas realizadas no período sob 
investigação foram superiores às receitas obtidas, fato característico de suprimento 
indevido de caixa com recursos provenientes de diversas fontes, incluindo, nestas, as 
vendas realizadas sem a emissão da documentação fiscal própria, conforme provam os 
demonstrativos juntados ao processo. Assim, comprovando-se, ainda que de forma 
presumida, evasão de receita oriunda da atividade comercial do sujeito passivo, o 
lançamento do crédito tributário de ofício é uma consequência a que o contribuinte se vê 
submetido. 

 

Concluo então que a recorrente não trouxe ao processo razões ou 
elementos que ensejassem a improcedência total do auto de infração, devendo ser 
mantida a procedência sobre o resultado da última revisão (fls. 86/87). 

 

Ante o exposto, conheço do recurso, dou-lhe parcial provimento para 
julgar parcialmente procedente o auto de infração no valor base de cálculo de R$ 
10.535,88 (dez mil, quinhentos e trinta e cinco reais e oitenta e oito centavos), cujo ICMS 
incidente é de R$ 1.791,10 (um mil, setecentos e noventa e um reais e dez centavos), a 
ser acrescido das cominações legais, mantendo o solidário nesta lide. 

 
 

Sala das sessões, em 12 de agosto de 2016. 
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Matéria: Auditoria do movimento financeiro (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01269/16 
 
Relator: Conselheiro Mário de Oliveira Andrade 
 

 
EMENTA: Recurso da Fazenda Pública pedindo o afastamento 
da decadência parcial do crédito tributário. Acolhido. Obrigação 
Principal. ICMS. Omissão de saídas apurada por intermédio da 
Auditoria do Movimento Financeiro. Procedente. 
 
1 - Para se verificar se ocorreu a decadência do crédito tributário 
quando se trata de omissão do registro de saídas de 
mercadorias tributadas, aplica-se a regra contida no inciso I do 
artigo 173 do CTN, não sendo compatível à utilização da norma 
contida no § 4º do artigo 150 do CTN, visto que as operações de 
saídas de mercadorias tributadas não foram declaradas pelo 
sujeito passivo, devendo ser objeto de homologação somente o 
que foi declarado corretamente pelo contribuinte; 
 
2 – Considera-se procedente o auto de infração relativo à 
omissão de saídas de mercadorias tributadas, apurada por 
intermédio da auditoria do movimento financeiro e confirmada 
pelo revisor do lançamento. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 07 
de junho de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda Pública 
para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para afastar a decadência parcial do crédito 
tributário, referente ao período de janeiro a setembro de 2007, e considerar procedente o 
auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Mário de Oliveira Andrade, Lidilone 
Polizeli Bento, Heli José da Silva, Aldeci de Souza Flor, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, 
Washington Luis Freire de Oliveira, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Nislene 
Alves Borges, Gilmar Rodrigues de Almeida, Victor Augusto de Faria Morato e o Sr. 
Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de 
desempate. Vencidos os Conselheiros Nivaldo José Mendes, Rickardo de Souza Santos 
Mariano, Alcedino Gomes Barbosa, José Luiz Rosa, Paulo Diniz, José Pereira D'abadia, 
João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho, Masayuki Missao e Edson Abrão da Silva 
que votaram conhecendo do recurso, negando-lhe provimento para manter a decisão 
cameral que acolheu a decadência parcial do crédito tributário, referente ao período de 
janeiro a setembro de 2007, e considerou procedente em parte o auto de infração no valor 
do ICMS de R$  10.357,30 (dez mil, trezentos e cinquenta e sete reais e trinta centavos). 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Nos termos do Artigo 19, § 2º do Decreto 6.930/09 que aprova o 
Regimento Interno do Conselho Administrativo Tributário, transcrevo abaixo o relatório, 
elaborado pelo Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho, autor do voto vencedor do 
Acórdão n.º 836/2015 da Quarta Câmara Julgadora, constante às folhas 237 a 241 dos 
autos: 

 
O auto de infração descreve a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária 
com a redação: 



 

 
Omitiu o registro de saída de mercadoria tributada, na importância de 
R$801.968,24 (oitocentos e um mil, novecentos e sessenta e oito reais e vinte e 
quatro centavos), referente ao déficit financeiro apurado em Auditoria do 
Movimento Financeiro no período de 01/01/2007 a 31/12/2007. Em consequência o 
sujeito passivo deve recolher o ICMS junto com a penalidade e os acréscimos 
legais, conforme demonstrativos anexos. 
 
A infração tem por respaldo os arts. 25, § 1º, inciso IV e § 2º da Lei nº 11.651/91 - 
CTE, c/c art. 141 do Decreto nº 4.852/97, enquanto que a penalidade proposta 
atende ao prescrito no art. 71, inciso VIII, alínea "l" (L), agravada com a aplicação 
do § 9º, inciso I do CTE.  
 
A instrução do trabalho fiscal se fez com os documentos de fls. 03 a 77. 
 
O sujeito passivo impugna o lançamento na primeira fase de defesa, argui as 
preliminares de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da 
infração porque considera que o trabalho fiscal apresenta falhas capazes de 
macular o objetivo do lançamento tributário. 
 
À fl. 82 faz avaliação do trabalho de auditagem e considera que os requisitos 
demonstrados estão claros e que a fiscalização não se assegurou para a exigência 
do crédito firmado nas falhas técnicas mencionadas nessa folha. 
 
Quanto à preliminar de cerceamento ao direito de defesa, firmada no inciso III do 
art. 20 da Lei nº 16.469/2009, causado por falta de demonstrativos claros que 
pudessem evidenciar o resultado que suporta o lançamento tributário.  
 
Na sequência da fundamentação do mérito, entende que existem falhas 
comprometedoras no trabalho fiscal, conforme avaliação feita entre o trabalho 
fazendário e as escriturações da empresa, o que lhe motiva arguir a nulidade 
citada nos parágrafos anteriores, alternativamente, a conversão do julgamento em 
diligência e, por fim a improcedência do auto de infração, fls. 81 a 85. 
 
O julgador singular rejeita as preliminares de nulidade da peça básica por 
insegurança na determinação da infração e por cerceamento ao direito de defesa, 
porque não vislumbrou as suas ocorrência no curso da elaboração do trabalho 
fiscal. 
 
Quanto à diligência, deixa claro que o impugnante não comprovou a necessidade 
dos exames diligências, razão por que deixa de deferir a pretensão do defendente. 
 
No mérito, decide pela procedência do auto de infração, fls. 91 a 95. 
 
No recurso voluntário, o sujeito passivo ratifica a tese impugnatória, e, ao final, 
requer a improcedência do auto de infração, caso não seja acatada a nulidade da 
peça básica arguida nesta segunda fase de defesa. 
 
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 105 e 106. 
 
A Câmara Julgadora do Conselho Administrativo Tributário, na sessão realizada no 
dia 2/12/2013, acata a "proposição do Conselheiro Relator, resolve, por 
unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência ao órgão de origem 
para seu titular, por obséquio, determinar a auditor fiscal, preferencialmente 
estranho a esta lide, considerando as alegações defensórias de que não foram 
observados pelos autuantes:   
 
a) o valor das devoluções de vendas no item 13 do demonstrativo de fl. 04, 
consignado no formulário de fl. 10; 
 
b) os saldos inicial e final das compras a prazo, mesmo não tendo escrita contábil; 
 
c) que entre as notas fiscais relacionadas às fls. 06/07 há notas fiscais avulsas que 
não foram registradas por terem sido substituídas pelas notas fiscais de entrada, 



 

emitidas pelo autuado com os devidos ajustes de peso e valor, sendo que o 
remanescente daquelas notas fiscal é aquelas emitidas para acobertar o trânsito do 
gado adquirido para abate em seu estabelecimento, as quais, igualmente, foram 
substituídas pelas referidas notas fiscais de entrada, conforme Memorando 034/02-
SRE. 
 
Considerando, ainda, a planilha contestatória colacionada às fls. 105/106, intimar a 
autuada, via do seu patrono, a apresentar os alegados saldos e notas fiscais 
substitutivas. 
 
Sendo apresentados os documentos, revisar este lançamento, manifestando-se 
conclusivamente acerca da repercussão destas questões frente ao Manual de 
Auditoria Fiscal.   
 
Após, intimar o advogado do autuado para, querendo, manifestar sobre o resultado 
desta revisão no prazo de até 15 (quinze) dias. 
 
Em seguida, volvam-nos para deliberação. 
 
Participaram da decisão os Conselheiros Elias Alves dos Santos, Rickardo de 
Souza Santos Mariano e Heli José da Silva.  
 
OBS: O Representante Fazendário concordou com a diligência", fls. 108 e 109. 
 
Os documentos de fls. 110 a 229 fazem parte do procedimento revisional, onde o 
diligenciador conclui, fls. 230 a 232, ele conclui pela confirmação do auto de 
infração. 
 

Complementando o relatório, observa-se que houve o julgamento 
cameral, no qual foram rejeitadas, por unanimidade de votos, as preliminares de nulidade 
da peça basilar, por cerceamento ao direito de defesa e por insegurança na determinação 
da infração. Quanto ao mérito, por maioria de votos, o auto de infração foi considerado 
parcialmente procedente, no valor de ICMS de R$ 10.357,30 (dez mil, trezentos e 
cinquenta e sete reais e trinta centavos), em razão do acolhimento de decadência de parte 
do crédito tributário, relativa ao período de Janeiro/2007 a Setembro de 2007, sendo o 
voto vencido pela procedência integral do auto de infração e não acolhimento da 
decadência parcial do crédito tributário. 

 
Notificada do Acórdão de número 836/2015, a Representação 

Fazendária apresentou peça recursal solicitando a procedência integral do auto de 
infração, argumentando que para analisar a ocorrência de decadência do crédito tributário 
em apreciação deve ser adotada a regra contida no inciso I do artigo 173 do CTN, e, 
sendo o fato gerador do exercício de 2007, o fisco teria até o dia 31/12/2012 para efetuar o 
lançamento, como a notificação do lançamento foi efetuada em 10/10/2012, não 
configurou a ocorrência da decadência. 

 
Na sequência dos atos processuais, o sujeito passivo foi notificado 

da decisão cameral para recorrer e para contraditar, no entanto, o sujeito passivo não 
apresentou recurso ao Conselho Pleno contra a decisão proferida no acórdão 836/2015 e 
nem contraditou o recurso da Fazenda Pública. 

 
É o Relatório.   
 

 



 

VOTO 
 
 

A decisão cameral foi pela parcial procedência do lançamento em 
apreciação, com a fundamentação de que no período de Janeiro de 2007 a Setembro de 
2007 ocorreu a decadência do crédito tributário, nos termos do § 4º do artigo 150 do 
CTN. 

 
A Gerência de Representação Fazendária ingressou com recurso ao 

Conselho Pleno, pedindo a reforma da decisão cameral para afastar a decadência parcial 
do crédito tributário e julgar totalmente procedente o auto de infração. Regularmente 
notificado, o sujeito passivo permaneceu inerte, não contraditou o recurso fazendário e 
nem recorreu da decisão cameral, sendo considerado perempto, nos termos do inciso II do 
artigo 28 da Lei 16.469/2009. 

 
Desse modo, o que temos a apreciar é apenas o pedido da 

Representação Fazendária para afastar a decadência parcial do crédito tributário e julgar 
procedente na íntegra o auto de infração. 

 
Ao analisar o histórico do auto de infração percebo que trata-se de 

exigência de ICMS decorrente de omissão de registro de saídas de mercadorias 
tributadas, conforme foi apurado o déficit financeiro na Auditoria do Movimento Financeiro 
do exercício de 2007, fato confirmado por intermédio da revisão efetuada por um Auditor 
Fiscal estranho a lide. 

 
Resta-nos saber qual norma deve ser aplicada para verificar se a 

Fazenda Pública perdeu o direito de constituir o crédito tributário, se é a do inciso I do 
artigo 173 do CTN ou a do § 4º do artigo 150 do CTN. Percebo que a acusação do fisco é 
de omissão do registro de saídas, assim está sendo exigido imposto do sujeito passivo 
sobre operações que ele não registrou nos seus livros fiscais e nem declarou ao fisco. 
Desta forma, não vejo como aplicar a regra contida no § 4º do artigo 150 do CTN, pois 
não é possível homologar o que não foi registrado nos livros e nem declarado ao fisco 
estadual.  

 
Portanto, entendo que deve ser utilizada a regra contida no inciso I 

do artigo 173 do CTN, pois trata-se de ICMS relativo às operações de saídas tributadas 
não declaradas ao fisco, o qual tem a seguinte redação: 

 
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se 

após 5 (cinco) anos, contados: 

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter 

sido efetuado; 

 [...] 

 
Assim, seguindo o que preceitua o dispositivo legal transcrito, o fato 

gerador é do exercício de 2007, começa a contar os cinco anos a partir do exercício de 
2008, desse modo, o prazo decadencial termina em 31/12/2012, ou seja, o fisco teria até 
o dia 31/12/2012 para constituir o crédito tributário, como a notificação do auto de 
infração ocorreu em 10/10/2012, percebo que o lançamento foi realizado dentro do prazo 
decadencial. 

 



 

Outrossim, como o levantamento revisional, foi pela procedência total 
do valor de tributo exigido na inicial, e a única divergência que havia era a respeito da 
ocorrência de decadência de parte do crédito tributário, situação afastada nas linhas 
anteriores, julgo o presente contencioso procedente em sua totalidade. 

 
Com essas considerações, conheço do recuso da Fazenda Pública, 

dou-lhe provimento para reformar a decisão cameral e afastar a decadência parcial do 
crédito tributário e julgar procedente na íntegra o auto de infração em apreciação.  

 
 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 18 de agosto de 2016. 
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Matéria: Auditoria do movimento financeiro (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01306/16 
 
Relator: Conselheiro Renato Moraes Lima 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade da peça básica. 
Insegurança na determinação da infração. Rejeitada. 
Cerceamento do direito de defesa. Rejeitado. ICMS. Falta de 
pagamento de imposto. Falta de registro de saída de 
mercadorias sujeitas à tributação normal. Auditoria do 
Movimento Financeiro. Procedência parcial. 
 
1. Não há insegurança na determinação da infração quando os 
dados do levantamento fiscal que estiverem errados tiverem 
sido fornecidos pelo próprio autuado, situação em que a esse 
último, cabe tão somente corrigi-los para que os autos sejam 
remetidos em revisão fiscal. 
  
2. Não há erro de endereço de sujeito passivo quando este, 
intimado, não comparece aos autos, mas, quando intimado na 
instância seguinte no mesmo endereço, comparece, não 
havendo o consequente cerceamento ao direito de defesa. 
 
3. Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada 
não registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, 
correspondente ao déficit financeiro existente no confronto do 
saldo das disponibilidades no início do período, acrescido dos 
ingressos de numerários, e deduzidos dos desembolsos e do 
saldo final das disponibilidades, considerando-se, ainda, as 
despesas indispensáveis à manutenção do estabelecimento, 
mesmo que não escrituradas, (CTE, art. 25, § 1º, IV), sendo que 
na hipótese de o contribuinte comercializar também 
mercadorias isentas ou não tributadas no período fiscalizado, a 
base de cálculo deve ser obtida por meio da multiplicação do 
valor apurado em procedimento fiscal pela fração obtida da 
divisão do valor das entradas tributadas, exceto aquelas sujeitas 
à substituição tributária pelas operações posteriores, pelo valor 
correspondente ao total das entradas de mercadorias 
destinadas à comercialização ou industrialização.(CTE, art. 25, § 
2°). 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 29 de outubro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos,  rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por 
insegurança na determinação da infração, e, a segunda, por cerceamento do direito de 
defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Renato Moraes Lima, João Divino de 
Brito, Antônio Martins da Silva, Mário de Oliveira Andrade e José Luiz Rosa. E, por maioria 
de votos, rejeitar a preliminar de exclusão da lide do sujeito passivo solidário CRISTIANE 
MUNIZ ARAGÃO LOPES. Foram vencedores os Conselheiros Renato Moraes Lima, 
Antônio Martins da Silva e Mário de Oliveira Andrade. Vencidos os Conselheiros João 
Divino de Brito e José Luiz Rosa. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer 



 

da impugnação, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de 
infração no valor do ICMS de R$ 8.771,92 (oito mil, setecentos e setenta e um reais e 
noventa e dois centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros Renato Moraes 
Lima, João Divino de Brito, Antônio Martins da Silva, Mário de Oliveira Andrade e José 
Luiz Rosa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A empresa autuada desapareceu do endereço cadastral sendo 
intimada por edital no DOE de 30/10/2013, fls. 07 e 08 dos autos, a apresentar à 
fiscalização seus livros e documentos comprobatórios de receitas e despesas do período 
reclamado, para o que silenciou. 

 
Foram efetuados, com base nos dados das Declarações Periódica de 

Informações – DPI, os levantamentos das movimentações financeiras dos exercícios 
fechados de 2010 e 2011, sendo verificado déficits financeiros de respectivamente R$ 
3.348.654,84 e R$ 9.487,51.  

 
Nos termos do CTE, Art. 25, § 1.º, IV, esses montantes de déficits 

financeiros presumem-se decorrentes de saída não registradas de mercadorias, o 
que motivou a lavratura da presente autuação. Com base no § 2.º do mesmo art., 
foram estimados os montantes de saída de mercadorias sujeitas à tributação normal a 
partir da proporcionalidade de entrada de mercadorias tributadas em relação ao total de 
entrada de mercadorias, o que resultou respectivamente em 4,46% e 58,40%. Esses 
percentuais aplicados sobre as saídas presumidas sem registro implicaram as bases de 
cálculo R$ 149.448,40 e R$ 5.540,70, cujo ICMS a 17% resultou em R$ 25.406,23 em 
2010 e R$ 941,92 em 2011, totalizando o valor total de imposto R$ 26.348,15 (vinte e seis 
mil, trezentos e quarenta e oito reais e quinze centavos), cobrado com os demais 
acréscimos legais. 

 
Com base mesmo levantamento da movimentação financeira foi 

cobrada pena pecuniária relativa às saídas isentas e não tributadas no auto de infração n.º 
4 0113047 597 56. 

 
São citados como infringidos o CTE, Arts. 25, § 1.º, IV, § 2.º, e 64, 

bem como RCTE, Art. 141. É proposta a penalidade prevista no CTE, Art. 71, VII, “L”, §9.º, 
“I”. 

 
Foi arrolada como solidária a sócia administradora única da empresa 

autuada, conforme disposto no contrato social, fls. 29, cláusula 3.ª, CRISTIANE MUNIZ 
ARAGÃO LOPES, com seus dados descritos nas fls. 04. 

 
Instruem os autos o Detalhamento do Crédito Tributário, fls. 03; a 

Conclusão da Auditoria do Movimento Financeiro dos exercícios de 2010 e 2011, fls. 05 e 
06; intimações de fls. 09 (empresa) e 11 (sócia solidária), em domicílio tributário eletrônico 
(conf IN 1.124/12, Dispõe sobre o Domicílio Tributário Eletrônico – DTE; Art. 1º Domicílio 
Tributário Eletrônico – DTE – é o local residente no sistema eletrônico de processamento 
de dados da Secretaria de Estado da Fazenda, onde são postadas e armazenadas 
comunicações de caráter oficial, inclusive notificação e intimação, para o contribuinte ou 
para seu representante legal; Parágrafo único. O DTE deve armazenar também a 
comunicação enviada pelo correio com aviso de recebimento – AR; Art. 2º O DTE deve 
permitir a inclusão de documento anexo à comunicação oficial postada ou à 



 

correspondência controlada por AR, com limite a ser definido pela coordenação do 
sistema.), com ambas ciências em 18/12/13, fls. 10 e verso da 11. 

 
Revéis a empresa autuada e a solidária conforme termo de fls. 12, e 

perempta esta última, ainda que sem a lavratura do termo próprio, comparece aos autos 
com impugnação em segunda instância a empresa, fls. 22 a 26, em que alega (1) nulidade 
desde o início por (1.1) insegurança na determinação da infração em virtude de erro em 
dados de suas DPIs; (1.2) cerceamento ao direito de defesa por intimação em endereço 
incorreto; (2) improcedência também em virtude de erro de dados das DPIs. 

 
Cita, em seguida, como fundamentos de sua impugnação os artigos 

28 e 29 da já revogada Lei n.º13.882/2001, substituída pela lei atualmente em vigor, n.º 
16.469/2009, vindo, inclusive, a reproduzir o texto dos dois artigos citados daquela lei. Por 
fim pede, formalmente, apenas o julgado de improcedência, porém, entende-se também 
objetos de apreciação as nulidades citadas (1.1 e 1.2). 

 
Vindo os autos à primeira vez a julgamento cameral, é observado 

nos relatórios analíticos de entradas e saídas com base no valor contábil das operações 
dos exercícios autuados, 2010 e 2011, fls. 34 e 35, cujos dados são oriundos das DPI, que 
as aquisições relativas a agosto/2010 discrepam totalmente do perfil aparente desses 
mesmos dados nos demais meses (esses valores ficam em todos os meses em torno de 
R$ 10.000,00 e 20.000,00, exceto agosto/2010, que foi R$ 3.281.916,00). 

 
Os autos saem em diligência, fls. 36 e 37, para a empresa, 

facultativamente, retificar a DPI daquele mês e de qualquer outro mês do período em 
análise que apresente discrepância em relação ao valor escritural, apresentando a 
fotocópia da escrituração dos meses retificados. 

 
A impugnante retorna aos autos em 12/08/2014, fls. 43, alegando, fls. 

44, que por problemas não detectados, não pode efetuar as retificações solicitadas de 
DPI. Junta fotocópia de recibos de entrega de várias DPIs normais e retificadoras 
enviadas à SEFAZ entre 2009 e 2010, muito antes da data da ação fiscal que implicou a 
presente autuação e cuja data de lavratura foi 28/11/2013, o que torna totalmente 
infrutíferas tais retificações para o que ora se desejar elucidar, bem como junta fotocópia 
de alguns meses do LRAICMS (ago/2010 está totalmente diferente do que consta na DPI, 
que chegou até a ser retificada na época!), o que não é motivo para determinar que se 
proceda revisão fiscal. Pede, ao final, prazo para poder efetuar toda a regularização da 
escrituração da empresa, sem, entretanto, citar qual o prazo necessário. 

 
Os autos retornam a julgamento em 22/05/2015, ou seja, nove 

meses após o pedido de prazo para regularizar a escrituração, tendo a impugnante até 
àquela data silenciado, o que fez esvaziar-se esse pedido.  

 
Em que pese o desinteresse da própria impugnante em atender ao 

pedido de retificação que visava corrigir a provável distorção escritural de agosto/2010, o 
julgamento dessa data é também convertido em diligência solicitando que a fiscalização 
pudesse solucionar o que a impugnante não pode ou não quis solucionar, fls. 95 a 97. 

 
A revisão efetuada, com relatório de fls. 98, indica, como já 

esperada, alteração de ago/2010, passando a omissão de vendas tributadas de R$ 
149.448,40 para R$ 46.058,81, mantendo-se a omissão de tributadas em 2011 em R$ 
5.540,70. Assim, o ICMS, a 17% (mesma alíquota utilizada na inicial), devido de cada ano, 



 

embora não citado pelo revisor, é respectivamente R$ 7.830,00 e R$ 941,92, o que 
totaliza R$ 8.771,92. 

 
Instados a manifestar-se, empresa e solidária, silenciaram, fls. 106 a 

108. 
 
É o relatório. 
 
 

VOTO 
 

Quanto à arguição de nulidade por insegurança na determinação da 
infração por erros de dados das DPIs, é preciso citar que: 

 

1. Um dos Princípio Gerais do Direito é o de que “ninguém pode se beneficiar 

da própria torpeza”, e assim, uma vez que tenha desaparecido do endereço 

declarado, não tenha atendido à notificação para apresentação de livros e 

documentos comprobatórios de receitas e despesas do período reclamado, e 

tenha apresentado suas DPIs com erros de dados, não pode beneficiar-se 

pela nulidade do feito; por outro lado, conforme previsto na Lei n. 

16.469/2009, Art, 20, IV e § 3.º, não cabe a anulação do auto de infração 

quando pode o mesmo ser corrigido, conforme aqui se procede, a diante; 

 

2. ao efetuar tal alegação de erros de dados das DPIs, deveria indicar quais as 

DPIs incorretas e retificá-las; 

 

3. diante das retificações que efetuasse, deveria solicitar remessa dos autos em 

diligência para considerar no levantamento revisional os valores 

retificados (não seria questão preliminar, mas tão somente de mérito). 

 
 
Diante desses fatos rejeita-se a nulidade por insegurança na 

determinação da infração. 
 
Quanto à nulidade arguída por cerceamento ao direito de defesa em 

virtude de endereço incorreto, chama-se a atenção para o fato de que os endereços da 
empresa autuada e da solidária que constam nas respectivas intimações não atendidas 
para a 1.ª instância, fls. 09 a 11, frente e verso, são exatamente os mesmos que constam 
nas intimações para esta 2.ª instância, fls. 14 a 18, o que comprova a correção dos 
endereços. 

 
Assim, uma vez que revéis todos os ocupantes do polo passivo, fls. 

12, e perempta a solidária, tendo sido analisada a peça de impugnação, fls. 22 a 26, à luz 
do procedimento revisional, nega-se provimento às preliminares de nulidade por 
insegurança na determinação da infração e por cerceamento ao direito de defesa, bem 
como, no mérito, é dado parcial provimento para votar pela parcial procedência em R$ 
8.771,92 de ICMS, com os valores finais que se seguem. 

 
 

Período BC ICMS (a 17%) 



 

Original Revisional Original Revisional 

2010 149.448,40 46.058,81 25.406,23 7.830,00 

2011 5.540,70 5.540,70 941,92 941,92 

∑ 26.348,15 8.771,92 

 

É o voto. 

 
Obs.: Este PAT e o PAT n.º 4 0113047 597 56, de cobrança de 

penalidade pecuniária, conexos em virtude de decorrerem do mesmo levantamento fiscal, 
devem, por essa razão, preferencialmente, seguir todo o rito de julgamentos 
conjuntamente. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 30 de agosto de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Auditoria do movimento financeiro (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01307/16 
 
Relator: Conselheiro Renato Moraes Lima 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade da peça básica. 
Insegurança na determinação da infração. Rejeitada. 
Cerceamento do direito de defesa. Rejeitado. Pena pecuniária. 
Falta de registro de saída de mercadorias isentas e não 
tributadas. Auditoria do Movimento Financeiro. Procedência 
parcial. 
 
1. Não há insegurança na determinação da infração quando os 
dados do levantamento fiscal que estiverem errados tiverem 
sido fornecidos pelo próprio autuado, situação em que a esse 
último, cabe tão somente corrigi-los para que os autos sejam 
remetidos em revisão fiscal. 
  
2. Não há erro de endereço de sujeito passivo quando este, 
intimado, não comparece aos autos, mas, quando intimado na 
instância seguinte no mesmo endereço, comparece, não 
havendo o consequente cerceamento ao direito de defesa. 
 
3. Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada 
não registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, 
correspondente ao déficit financeiro existente no confronto do 
saldo das disponibilidades no início do período, acrescido dos 
ingressos de numerários, e deduzidos dos desembolsos e do 
saldo final das disponibilidades, considerando-se, ainda, as 
despesas indispensáveis à manutenção do estabelecimento, 
mesmo que não escrituradas, (CTE, art. 25, § 1º, IV), sendo que 
na hipótese de o contribuinte comercializar também 
mercadorias isentas ou não tributadas no período fiscalizado, a 
base de cálculo deve ser obtida por meio da multiplicação do 
valor apurado em procedimento fiscal pela fração obtida da 
divisão do valor das entradas tributadas, exceto aquelas sujeitas 
à substituição tributária pelas operações posteriores, pelo valor 
correspondente ao total das entradas de mercadorias 
destinadas à comercialização ou industrialização.(CTE, art. 25, § 
2°). 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 29 de outubro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por 
insegurança na determinação da infração, e a segunda, por cerceamento do direito de 
defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Renato Moraes Lima, João Divino de 
Brito, Antônio Martins da Silva, Mário de Oliveira Andrade e José Luiz Rosa. Quanto ao 
mérito, por unanimidade de votos, conhecer da impugnação, dar-lhe parcial provimento 
para considerar procedente em parte o auto de infração sobre a multa formal no valor de 
R$10.803,42 (dez mil, oitocentos e três reais e quarenta e dois centavos) . Participaram do 



 

julgamento os Conselheiros Renato Moraes Lima, João Divino de Brito, Antônio Martins da 
Silva, Mário de Oliveira Andrade e José Luiz Rosa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A empresa autuada desapareceu do endereço cadastral sendo 
intimada por edital no DOE de 30/10/2013, fls. 07 e 08 dos autos do PAT n.º 4 0113047 
598 37, a apresentar à fiscalização seus livros e documentos comprobatórios de receitas e 
despesas do período reclamado, para o que silenciou. 

 
Foram efetuados, com base nos dados das Declarações Periódica de 

Informações – DPI, os levantamentos das movimentações financeiras dos exercícios 
fechados de 2010 e 2011, sendo verificado déficits financeiros de respectivamente R$ 
3.348.654,84 e R$ 9.487,51.  

 
Nos termos do CTE, Art. 25, § 1.º, IV, esses montantes de déficits 

financeiros presumem-se decorrentes de saída não registradas de mercadorias, o 
que motivou a lavratura da presente autuação. Com base no § 2.º do mesmo art., 
foram estimados os montantes de saída de mercadorias isentas e não tributadas a partir 
da proporcionalidade de entrada de mercadorias com as mesmas características em 
relação ao total de entrada de mercadorias, o que resultou respectivamente em 95,54% e 
41,60%. Esses percentuais aplicados sobre as saídas presumidas sem registro implicaram 
as bases de cálculo R$ 3.199.206,44 e R$ 3.946,81, cuja penalidade pecuniária de 25% 
resultou em R$ 799.801,61 em 2010 e R$ 986,70 em 2011, totalizando o valor total de 
multa R$ 800.788,31 (oitocentos mil, setecentos e oitenta e oito reais e trinta e um 
centavos), cobrado com os demais acréscimos legais. 

 
Com base mesmo levantamento da movimentação financeira foi 

cobrado ICMS e multa relativo às saídas sujeita a tributação normal no auto de infração n.º 
4 0113047 598 37. 

 
São citados como infringidos o CTE, Arts. 25, § 1.º, IV, § 2.º, e 64, 

bem como RCTE, Art. 141. É proposta a penalidade prevista no CTE, Art. 71, VII, “L”. 
 
Instruem os autos o Detalhamento do Crédito Tributário, fls. 03; a 

Conclusão da Auditoria do Movimento Financeiro dos exercícios de 2010 e 2011, fls. 05 e 
06; intimação de fls. 06 e 07, em domicílio tributário eletrônico (conf IN 1.124/12, Dispõe 
sobre o Domicílio Tributário Eletrônico – DTE; Art. 1º Domicílio Tributário Eletrônico – DTE 
– é o local residente no sistema eletrônico de processamento de dados da Secretaria de 
Estado da Fazenda, onde são postadas e armazenadas comunicações de caráter oficial, 
inclusive notificação e intimação, para o contribuinte ou para seu representante legal; 
Parágrafo único. O DTE deve armazenar também a comunicação enviada pelo correio 
com aviso de recebimento – AR; Art. 2º O DTE deve permitir a inclusão de documento 
anexo à comunicação oficial postada ou à correspondência controlada por AR, com limite 
a ser definido pela coordenação do sistema.), com ciência em 18/12/13, fls. 07. 

 
Revel, comparece aos autos a empresa autuada com impugnação 

em segunda instância, fls. 16 a 20, em que alega (1) nulidade desde o início por (1.1) 
insegurança na determinação da infração em virtude de erro em dados de suas DPIs; (1.2) 
cerceamento ao direito de defesa por intimação em endereço incorreto; (2) improcedência 
também em virtude de erro de dados das DPIs. 

 



 

Cita, em seguida, como fundamentos de sua impugnação os artigos 
28 e 29 da já revogada Lei n.º13.882/2001, substituída pela lei atualmente em vigor, n.º 
16.469/2009, vindo, inclusive, a reproduzir o texto dos dois artigos citados daquela lei. Por 
fim pede, formalmente, apenas o julgado de improcedência, porém, entende-se também 
objetos de apreciação as nulidades citadas (1.1 e 1.2). 

 
Vindo os autos à primeira vez a julgamento cameral, é observado 

nos relatórios analíticos de entradas e saídas com base no valor contábil das operações 
dos exercícios autuados, 2010 e 2011, fls. 28 e 29, cujos dados são oriundos das DPI, que 
as aquisições relativas a agosto/2010 discrepam totalmente do perfil aparente desses 
mesmos dados nos demais meses (esses valores ficam em todos os meses em torno de 
R$ 10.000,00 e 20.000,00, exceto agosto/2010, que foi R$ 3.281.916,00). 

 
Os autos saem em diligência, fls. 30 e 31, para a empresa, 

facultativamente, retificar a DPI daquele mês e de qualquer outro mês do período em 
análise que apresente discrepância em relação ao valor escritural, apresentando a 
fotocópia da escrituração dos meses retificados. Como o que se propôs na diligência não 
foi atendido e foi pedido que a mesma proposta fosse encaminhada à titular da empresa, 
mas também a seu advogado constituído nos autos, e como não foi encaminhada a ele a 
proposta, nova resolução foi exarada visando corrigir essa falha, fls. 46 e 47. 

 
A impugnante retorna aos autos em 18/12/2014, fls. 51, alegando, fls. 

52 e 53, que por erros de DPIs anteriores, ainda de 2009, não estava conseguindo retificar 
as de 2010 e 2011. Junta fotocópia de recibos de entrega de várias DPIs normais e 
retificadoras enviadas à SEFAZ entre 2009 e 2010, muito antes da data da ação fiscal que 
implicou a presente autuação e cuja data de lavratura foi 28/11/2013, o que torna 
totalmente infrutíferas tais retificações para o que ora se desejar elucidar, bem como junta 
fotocópia de alguns meses do LRAICMS (ago/2010 está totalmente diferente do que 
consta na DPI, que chegou até a ser retificada na época!), o que não é motivo para 
determinar que se proceda revisão fiscal. Pede, ao final, prazo para poder efetuar toda a 
regularização da escrituração da empresa, sem, entretanto, citar qual o prazo necessário. 
Pede dilação de prazo de 2 meses a partir daquela data. 

 
Os autos retornam a julgamento em 22/05/2015, ou seja, nove 

meses após o pedido de prazo para regularizar a escrituração, tendo a impugnante até 
àquela data silenciado, o que fez esvaziar-se esse pedido.  

 
Em que pese o desinteresse da própria impugnante em atender ao 

pedido de retificação que visava corrigir a provável distorção escritural de agosto/2010, o 
julgamento dessa data é também convertido em diligência solicitando que a fiscalização 
pudesse solucionar o que a impugnante não pode ou não quis solucionar, fls. 92 a 94. 

 
A revisão efetuada, com relatório de fls. 95, indica, como já 

esperada, alteração de ago/2010, passando a omissão de vendas não tributadas de R$ 
3.206.153,25 para R$ 39.266,89, mantendo-se a omissão de não tributadas em 2011 em 
R$ 5.540,70. Assim, a pena pecuniária de 25%, devida de cada ano, embora não citada 
pelo revisor (Alfred!), é respectivamente R$ 9.816,72 e R$ 986,70, o que totaliza R$ 
10.803,42. 

 
Instada a manifestar-se, a impugnante silenciou, fls. 103 e 104. 

 
É o relatório. 



 

 
VOTO 

 
Quanto à arguição de nulidade por insegurança na determinação da 

infração por erros de dados das DPIs, é preciso citar que: 
 
1. Um dos Princípio Gerais do Direito é o de que “ninguém pode se 

beneficiar da própria torpeza”, e assim, uma vez que tenha desaparecido do endereço 
declarado, não tenha atendido à notificação para apresentação de livros e documentos 
comprobatórios de receitas e despesas do período reclamado, e tenha apresentado suas 
DPIs com erros de dados, não pode beneficiar-se pela nulidade do feito; por outro lado, 
conforme previsto na Lei n. 16.469/2009, Art, 20, IV e § 3.º, não cabe a anulação do auto 
de infração quando pode o mesmo ser corrigido, conforme aqui se procede, a diante; 

 
2. ao efetuar tal alegação de erros de dados das DPIs, deveria 

indicar quais as DPIs incorretas e retificá-las; 
 
3. diante das retificações que efetuasse, deveria solicitar remessa 

dos autos em diligência para considerar no levantamento revisional os valores retificados 
(não seria questão preliminar, mas tão somente de mérito). 

 
Diante desses fatos rejeita-se a nulidade por insegurança na 

determinação da infração. 
 
Quanto à nulidade arguída por cerceamento ao direito de defesa em 

virtude de endereço incorreto, chama-se a atenção para o fato de que o endereço da 
empresa autuada que consta na intimação não atendida para a 1.ª instância, fls. 06 e 07, 
frente e verso, é exatamente o mesmo que consta na intimação para esta 2.ª instância, fls. 
10 a 13, o que comprova a correção do endereço. 

 
Assim, uma vez que revel a impugnante, fls. 08, tendo sido analisada 

a peça de impugnação, fls. 16 a 20, à luz do procedimento revisional, é negado 
provimento às preliminares de nulidade por insegurança na determinação da infração e 
por cerceamento ao direito de defesa, bem como, no mérito, é dado parcial provimento 
para votar pela parcial procedência em R$ 10.803,42, com os valores finais que se 
seguem. 

 
Período BC Pena pecuniária (a 25%) 

 Original Revisional Original Revisional 

2010 3.199.206,44 39.266,89 799.801,61 9.816,72 

2011 3.946,81 3.946,81 986,70 986,70 

∑ 800.788,31 10.803,42 

 
É o voto. 
 
Obs.: Este PAT e o PAT n.º 4 0113047 598 37, de cobrança de ICMS 

e multa, conexos em virtude de decorrerem do mesmo levantamento fiscal, devem, por 
essa razão, preferencialmente, seguir todo o rito de julgamentos conjuntamente. 

 
 
Sala das sessões plenárias, em 30 de agosto de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Auditoria do movimento financeiro (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01333/16 
 
Relator: Conselheiro Mário de Oliveira Andrade 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Omissão de saída de 
mercadorias, relativa ao déficit financeiro. Pedido de Revisão 
Extraordinária requerendo que sejam considerados 
empréstimos bancários. Procedência parcial do lançamento. 
 
1. Os empréstimos bancários quando realizados pelo 
contribuinte com a devida comprovação do ingresso do 
numerário na sua conta corrente devem ser computados como 
receitas na auditoria do movimento financeiro. Entretanto, se 
não há essa comprovação fica impossibilitada a consideração 
dessa alegada receita; 
 
2. No caso em análise, o empréstimo comprovado foi 
considerado, fator que diminuiu o déficit financeiro apurado, 
conforme levantamento revisional. Sendo assim, deferido o 
pedido de revisão extraordinária sobre essa parcela. Devendo, 
no entanto, ser recolhido o imposto sobre o déficit financeiro 
remanescente. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 30 
de junho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de 
infração no valor da base de cálculo de R$ 27.374,17 (vinte e sete mil, trezentos e setenta 
e quatro reais e dezessete centavos) e ICMS de R$ 4.653,61 (quatro mil, seiscentos e 
cinquenta e três reais e sessenta e um centavos). Participaram do julgamento os 
Conselheiros Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, 
Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, Alcedino Gomes Barbosa, Elias 
Alves dos Santos, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Paulo Diniz, Luis 
Antônio da Silva Costa, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, 
João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues 
de Almeida, Masayuki Missao, José Paixão de Oliveira Gomes e Mauricio Ribeiro de 
Paiva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A descrição do fato instaurador deste contencioso fiscal é que o 
sujeito passivo omitiu o registro de saída de mercadoria tributada, na importância de R$ 
54.194,13 (cinquenta e quatro mil, cento e noventa e quatro reais e treze centavos), 
referente ao déficit financeiro apurado em Auditoria do Movimento Financeiro do período 
de 16/04/2010 a 31/12/2010, conforme demonstrativo e documentos anexos. Em virtude 
disso, o sujeito passivo deverá recolher o ICMS no valor de R$ 9.213,00 (nove mil, 
duzentos e treze reais), juntamente com a penalidade e os acréscimos legais. 

 
A autora do lançamento citou como infringidos os artigos 25, § 1º, IV 

e § 2º, e 64 da Lei 11.651/91 combinados com o artigo 141 do Decreto 4.852/97. Foi 



 

proposta a penalidade do artigo 71, VII, § 9º, I da Lei 11.651/1991 com a redação da Lei 
16.241/2008. 

 
Foi eleito como sujeito passivo coobrigados, na condição de sócio 

responsável pela administração da empresa autuada, o Sr. João Divino Franco de 
Almeida. 

 
Regularmente notificados para pagamento do débito tributário ou 

impugnação em Primeira e em Segunda Instância, os sujeitos passivos não se 
manifestaram e foram declarados revéis e peremptos. 

 
Em seguida, a empresa autuada ingressou com o pedido de revisão 

extraordinária, alegando que não teve omissão de receitas, conforme aponta o 
demonstrativo que apurou o déficit financeiro. Aduz que a empresa recorreu a um 
empréstimo para aquisição de estoque, para comprovar essa assertiva ela anexa aos 
autos cópia do contrato de empréstimo e comprovantes de transferência do numerário. 
Argumenta, ainda, que ao considerar essa receita a omissão de saídas desaparece. 

 
Reclama, ainda, da inclusão do sócio responsável pela administração 

da empresa na lide e requer a exclusão do polo passivo. 
  
Para ilustrar a sua defesa, o sujeito passivo anexou aos autos o 

Demonstrativo do Movimento Financeiro do período autuado, folha 27, sem detectar o 
déficit financeiro. Também foram juntados documentos comprovantes de transferência, 
conforme folhas 42 a 60. 

 
Os autos foram encaminhados para a Presidência do Conselho 

Administrativo Tributário, sendo que o seu titular remeteu os autos para que o fisco 
estadual proceder uma revisão no levantamento fiscal e dar um parecer conclusivo sobre 
a matéria.  

 
A autora do lançamento procede a revisão e concluiu que os 

comprovantes anexados aos autos de folhas 42 a 50 são relativos a empréstimos da 
empresa autuada e foram considerados na nova auditoria realizada. Porém, no que tange 
aos documentos de folhas 51 a 60 a revisora informou que eles se referem a empréstimo 
do sócio Girlei Antônio Franco de Almeida e, em virtude desse fato, eles não foram 
considerados no levantamento revisional. 

 
Desse modo, após o refazimento da Auditoria do Movimento 

Financeiro, a autora do lançamento apurou um déficit financeiro e chegou à conclusão de 
que houve omissão de vendas de mercadorias tributadas, no montante de R$ 27.374,17 
(vinte e sete mil, trezentos e setenta e quatro reais e dezessete centavos), consoante o 
levantamento fiscal e o relatório da revisão processual, folhas 67 e 68. 

  
O Presidente do Conselho Administrativo Tributário admitiu o Pedido 

de Revisão Extraordinária apenas no que ficou demonstrado erro de fato e admitiu o 
Pedido de Revisão Extraordinária, para a alteração parcial do lançamento do valor da 
omissão de vendas, reduzindo para o montante de R$ 27.374,17 (vinte e sete mil, 
trezentos e setenta e quatro reais e dezessete centavos), nos termos do artigo 43, § 4º, II 
da Lei 16.469/09. Assim, ele encaminhou os autos ao SEASI da Secretaria Geral do CAT, 
para serem pautados a julgamento no Conselho Pleno. 

 
Após um breve relato, decido. 



 

 
 
                                VOTO 
 
 
Analisando os autos vejo que está comprovado que o sujeito passivo 

obteve receitas decorrente de empréstimos bancários, no valor total de R$ 26.819,96 
(vinte e seis mil, oitocentos e dezenove reais e noventa e seis centavos), devendo esse 
valor ser computado na auditoria do movimento financeiro. 

 
Com efeito, entendo como correto o procedimento do revisor de não 

considerar como receitas da empresa os valores de empréstimos que foram destinados 
para o sócio da empresa e não para a conta corrente da empresa. 

 
Desta forma, após a realização do levantamento revisional com o 

devido ajuste de considerar os empréstimos efetuados pela empresa autuada ficou 
constatado um déficit financeiro no valor de R$ 27.374,17 (vinte e sete mil, trezentos e 
setenta e quatro reais e dezessete centavos). Assim, a omissão de saídas que era de R$ 
54.194,13 (cinquenta e quatro mil, cento e noventa e quatro reais e treze centavos) foi 
reduzida para o valor de R$ 27.374,17 (vinte e sete mil, trezentos e setenta e quatro reais 
e dezessete centavos), aplicando-se a alíquota de 17% sobre esse montante, chega-se ao 
valor do imposto devido pelo sujeito passivo, na importância de R$ 4.653,61 (quatro mil, 
seiscentos e cinquenta e três reais e sessenta e um centavos). 

 
A exigência de imposto sobre o valor apurado do déficit financeiro 

encontra respaldo na nossa legislação que no Inciso IV, § 1º do Artigo 25 do CTE 
regulamenta o seguinte: 

 

Art. 25. A base de cálculo do imposto será arbitrada pela autoridade fiscal, 
podendo o sujeito passivo contraditá-la no correspondente processo administrativo 
tributário, sempre que, alternativa ou cumulativamente: 

§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não registrada, o 
valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 

[...] 

IV - ao deficit financeiro existente no confronto do saldo das disponibilidades no 
início do período, acrescido dos ingressos de numerários, e deduzidos dos 
desembolsos e do saldo final das disponibilidades, considerando-se, ainda, as 
despesas indispensáveis à manutenção do estabelecimento, mesmo que não 
escrituradas, tais como: 

a) salários e retiradas; 

b) aluguel, água, luz, telefone e outras taxas, preços ou tarifas; 

c) tributos; 

d) outras despesas gerais; 
 

Desta forma, com fundamento no dispositivo transcrito, entendo que 
o procedimento efetuado pela fiscalização está em plena harmonia com a legislação 
vigente, estando demonstrada a ocorrência da omissão de saídas de mercadorias 
tributadas, devendo o sujeito passivo arcar com o imposto apurado no levantamento 
revisional. 

 
Pelas razões expostas, conheço do Pedido de Revisão 

Extraordinária e dou-lhe parcial provimento para julgar parcialmente procedente o auto de 
infração no valor original de ICMS de R$ 4.653,61 (quatro mil, seiscentos e cinquenta e 



 

três reais e sessenta e um centavos), devendo o sujeito passivo também recolher a 
penalidade e os demais acréscimos legais. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 30 de agosto de 2016. 
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Matéria: Auditoria do movimento financeiro (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01566/16 
 
Relator: Conselheiro Edson Abrão da Silva 
 

 
EMENTA: ICMS. Auditoria do Movimento Financeiro com déficit 
financeiro. Omissão no registro de saída de mercadoria. 
Nulidade do auto de infração. Decisão unânime 
 
Quando o procedimento fiscal se fizer sob o alcance do 
quinquênio decadencial previsto nos arts. 173, incisos I e II do 
Código Tributário Nacional e 182, incisos I e II do Código 
Tributário Estadual, o lançamento tributário é declarado nulo. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 22 de agosto de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso de ofício, negar -lhe provimento para confirmar a sentença singular, a qual  
acolheu a preliminar de decadência do crédito tributário, e considerou improcedente o auto 
de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Edson Abrão da Silva, Aldeci de 
Souza Flor, Rickardo de Souza Santos Mariano, Victor Augusto de Faria Morato e Mário 
de Oliveira Andrade. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação, constante do lançamento de ofício, é resultante da 
omissão no registro de saída de mercadoria tributada, referente ao déficit financeiro 
apurado em Auditoria do Movimento Financeiro no mês de janeiro de 2005, conforme 
assinala o Anexo Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário, fl. 03. Em 
consequência, o autuado deve recolher o ICMS omitido junto com a penalidade e os 
acréscimos legais, conforme registra o demonstrativo e os documentos em anexo.  

 
Referente aos processos e autos de infração respectivamente: 200900004025002, 
200900004025029 e 3030547997211. 

 
A autoridade lançadora indica a infração de acordo com as 

disposições dos artigos 25, § 1°, IV e § 2°, 64 do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 
11.651/91), combinado com o artigo 141 do Decreto 4.852/97. Na sequência, propõe a 
penalidade prescrita no artigo 71, inciso VII, alínea "I" (L), agravada com a aplicação do § 
9°, inciso I do CTE. 

 
Sob a previsão do art. 46, inciso V, alínea “a”, §§ 1º e 2º do CTE, a 

fiscalização identifica um dos sócios da pessoa jurídica para o polo passivo coobrigado da 
lide, fl. 04.  

 
O auto de infração está instruído com os documentos: Anexos 

Estruturados – Detalhamento do Crédito Tributário e Identificação do Sujeito Passivo 
Coobrigado, Explicações Preliminares, efetivadas pelo Auditor Fiscal, Notificação Fiscal, 
cópia do Auto de Infração nº 3031044780334, Auditoria do Movimento Financeiro e 
Relatório de Entradas/Saídas, fls. 05 a 08. 

 



 

Os sujeitos passivo e solidário são intimados a pagar a quantia 
exigida ou apresentar impugnação em Primeira Instância, fls. 19 a 25. 

 
O sujeito passivo e os sócios da pessoa jurídica, um no polo passivo 

solidário, em peça única, fls. 30 a 39, impugnam o lançamento do crédito tributário na 
primeira fase de defesa processual, e arguem a preliminar de nulidade do auto de 
infração, sustentado com a ocorrência de prescrição do direito ao crédito tributário – 
prescrição intercorrente dos créditos, para a qual argumenta que os autuados tiveram 
ciência das primeiras autuações, em 25/04/2008, e a nova autuação ocorreu no dia 
11.12.2014, portanto, com a ocorrência do lapso temporal de mais de 05 (cinco) anos. 
Argumentam que esta autuação é originária dos autos de infração nºs 3030547997211 e 
3031044780334, os quais foram julgamentos nulos em 18/03/2009. 

 
Do cerceamento do direito de defesa e insegurança na determinação 

da infração, ocorrida por estar o levantamento fiscal incompleto e aplicação de alíquota 
indevida, pois no período fiscalizado a empresa era optante pelo Simples Nacional. 
Afirmam que existe divergência entre o período informado na peça básica e os relatórios 
das auditorias em anexo e que os valores que motivaram a constituição do crédito 
tributário pelo lançamento de ofício não tiveram embasamento legal. O auditor fiscal não 
se ateve às informações fiscais e contábeis e o aumento do Capital Social e os 
empréstimos realizados. 

 
Argumentam que o Capital Social da empresa sofreu aumento no 

valor de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais), o qual não foi considerado no trabalho de 
auditagem. Acresce que mais ou menos 50% (cinquenta por cento) das aquisições de 
bens de comercialização são mercadorias que estão no regime de substituição tributária. 
Não foram considerados também os empréstimos contraídos na Caixa Econômica Federal 
no exercício de 2006, nos valores de R$ 65.000,00 (sessenta mil reais) e R$ 5.000,00 
(cinco mil reais) e não foram considerados os saldos devedores para com fornecedores. 

 
Ao final, requerem o acolhimento das preliminares discutidas para 

que seja declarada a nulidade do auto de infração e, se houver outra conclusão 
divergente, requerem a exclusão da polaridade passiva da responsabilidade solidária da 
lide. 

 
Requerem ainda: 
 
a. que seja deduzido o valor do aumento da Conta Capital na ordem 

de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais) no trabalho de auditagem que constatou déficit 
financeiro, caso exista esse déficit apurado pela fiscalização; 

 
b. que as mercadorias tributadas pelo regime normal sejam 

separadas da que são regidas pela Substituição Tributária; 
 
c. que o trabalho fiscal seja revisto;   
 
d. que caso haja alguma condenação, que seja aplicada a alíquota 

da época 12% (doze por cento) com a utilização dos benefícios fiscais do tratamento 
diferenciado aplicada às Micro Empresas (Lei nº 13.270/1998); 

 
e. que caso haja condenação, que seja considerado os empréstimos 

realizados na ordem de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) para aumento do capital de giro e 
abatimento do déficit financeiro; 



 

 
f. em caso de condenação, que seja reduzido o valor da multa formal 

aplicada, e de modo que não haja configuração de confisco de modo a não comprometer e 
inviabilizar as atividades da empresa; e 

 
g. “Por fim, não sendo acatada nenhuma das preliminares arguidas, 

requer o desentranhamento dos documentos que instruem os processos contidos nos 
autos de infrações nºs 3030547997211 e 3031044780334, tais como, alteração contratual, 
empréstimos realizados, relação credor, planilhas, demonstrativos das mercadorias 
substituição tributárias, dentre outros documentos, tendo em vista que, tratam-se de 
documentos úteis e necessários para a instrução de comprovação dos argumentos de 
defesa nestes autos.” 

 
O sujeito passivo anexa os documentos: Procurações, cópia do 

Contrato Social, Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral, Documentação 
Pessoal, Cópia Intimação- frente e verso - e Consulta por Auto de infração – frente e verso 
-, fls. 40 a 50. 

 
Os documentos de fls. 52 a 56, fazem parte deste processo. 
 
O julgador singular, fls. 57 a 60, decide pela improcedência do auto 

de infração com a tese de que "as preliminares de nulidade por cerceamento ao direito de 
defesa e insegurança na determinação da infração, arguidas pela defesa, deixarão de ser 
apreciadas, considerando que a decisão de mérito lhe seja favorável, de acordo com o 
comando inserto no § 1° supratranscrito".  

 
Informa que nos termos do artigo 182 a Fazenda Pública deste 

Estado teria como marco final março de 2014 para efetuar o lançamento, porém, o auto de 
infração somente foi lavrado em 11/12/2014, com a ciência do sujeito passivo em 
dezembro de 2014, portanto, um lançamento é extemporâneo.  

 
Com isso, deve ser declarada a extinção do crédito tributário, o qual 

foi atingido pelo instituto da decadência, conforme se depreende do artigo 165, inciso VI 
do CTE. 

 
Por meio do Termo de Juntada de fl. 61 foi juntado ao processo os 

documentos de fls. 62 a 80. 
 
A Fazenda Pública Estadual recorre da decisão singular, fls. 81 a 83, 

com o argumento de que após "entrar com pedido de parcelamento, de forma 
surpreendente, o sujeito passivo ofereceu defesa na esfera administrativa em relação ao 
auto que ele mesmo confessou de forma oficial. Resta então caracterizado, a nosso ver, 
um procedimento fraudulento, uma tentativa de fugir das consequências dos atos ilícitos 
cometidos pelo autuado".  

 
Deixa claro que o pedido referenda o que foi postulado pelo auditor 

no documento chamado de Informações Complementares.  
 
Ao final, requer que a reforma da decisão definitiva em relação ao 

processo n° 3031044780335, pois o sujeito passivo inequivocamente agiu com má-fé, e 
impediu que o fisco exercesse seu direito de refazer o lançamento anulado. Também, 
alternativamente, requer que seja considerado o prazo decadencial de forma diferenciada 
em relação à lavratura do auto sob análise. 



 

 
As partes autuadas foram intimadas para apresentarem contradita ao 

recurso da Fazenda Pública Estadual, fls. 86 a 91 e não retornaram ao processo. 
 
O Termo de Juntada nº 128/2016 – III CJUL processa a juntada dos 

Acórdãos da III CJUL nºs 01807/09 e 01767/09, relativos aos processos nº 
3030547997211 e 3031044780334 de autoria dos Conselheiros Aldeci de Souza Flor e 
Edson Abrão da Silva. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
A constituição do crédito tributário pelo lançamento de ofício, de 

acordo com a descrição do fato gerador da obrigação tributário, é resultante da omissão 
no registro de saída de mercadoria tributada, apurada no Auditoria do Movimento 
Financeiro, onde do balanceamento das contas receitas e despesas, o auditor fiscal 
constatou a existência de déficit financeiro no mês de janeiro de 2005. 

 
O auto de infração foi lavrado no dia 11/12/2014 e as partes passivas 

foram notificadas sobre a existência do lançamento fiscal no dia 22/12/2014, data em que 
o período examinado pela fiscalização tinha sido atingido pelo quinquênio decadencial. 

 
A identificação dos processos nº 3031044780334 e 3030547997211 

na descrição da ocorrência me fazem examinar os documentos instrutórios do auto de 
infração, oportunidade em que verifico que o seu suporte se assenta no período de janeiro 
a dezembro de 2005, fls. 15 e 16, embora no documento de suporte do lançamento 
tributário conste somente o mês de janeiro de 2005.  

 
A análise dessas peças constitutivas do crédito me convence de que 

o “lançamento inicial refere-se a uma nova autuação e não reautuação”, fato mencionado 
no julgamento singular, fl. 57, e não altera o alcance do prazo de decadência previsto do 
art. 173, inciso I do Código Tributário Nacional-CTN e 182, inciso I, § 1º do Código 
Tributário Estadual-CTE, o qual transcrevo: 

 

Art. 182. O direito de a Fazenda Pública Estadual constituir o crédito 
tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: 

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento 
poderia ter sido efetuado. 

§ 1º O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o 
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada 
a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de 
qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento. (Renumerado 
pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13) 

 
Por oportuno, considero os julgamentos dos processos supra 

identificados e, caso assim fosse, ao coloca-los como marco para a reautuação, este 
lançamento continua atingido pelo quinquênio decadencial, visto que o julgamento dos 
referidos processos, com a declaração de nulidade da peça básica, se fez na sessão 
cameral do dia 18 de março de 2009 e a aprovação dos Acórdãos nºs 01807/09 e 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/LEIS/L_18002.htm


 

01767/09, se efetivou nos dias 18/06/2009 e 10/06/09, conforme cópias anexadas ao 
processo, fls. 94 a 99. 

 
 Ao comparar estas datas, verifico que o lançamento tributário, 

iniciante desta demanda, o art. 173, inciso II do CTN e o art. 182, inciso II, § 1º do CTE, 
transcrito abaixo: 

 

Art. 182. O direito de a Fazenda Pública Estadual constituir o crédito 
tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: 

[...] 

II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por 
vício formal, o lançamento anteriormente efetuado. 

§ 1º O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o 
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada 
a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de 
qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento. (Renumerado 
pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13) 

 

Os dois entendimentos firmados na sessão de julgamento deste 
volume mostram que a constituição do presente crédito tributário de ofício se fez sob o 
alcance do prazo de 05 (cinco) anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele 
em que o lançamento poderia ter sido efetuado e também da data em que se tornar 
definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente 
efetuado. 

 

O direito a que se refere este artigo atingiu o crédito tributário e pôs 
fim no processo, visto a sua extinção definitiva, ocasionada pelo decurso do prazo de 05 
(cinco) anos, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito 
tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória 
indispensável ao lançamento e também da data em que tornou definitiva a decisão que 
anulou o lançamento anteriormente efetuado pela existência de vício.  

 
Pelo exposto e ao votar esta questão, por unanimidade de votos, 

decido conhecer do recurso de ofício, negar-lhe provimento para confirmar a sentença 
singular, a qual acolheu a preliminar de decadência do crédito tributário, e considerar 
improcedente o auto de infração. 

 
 
 

 
 

Sala das sessões, em 30 de setembro de 2016. 
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Matéria: Auditoria do movimento financeiro (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01655/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Márcio Nogueira Pedra 
 

 
EMENTA: ICMS. Auditoria do Movimento Financeiro. Auto de 
infração com procedência parcial. Não havendo manifestação 
objetiva da defesa, apontando erros nos levantamentos ou 
apresentando prova que afaste a acusação fiscal, o auto de 
infração deve ser julgado procedente. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 26 de setembro de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de 
infração sobre a multa formal de R$ 20.898,15 (vinte mil, oitocentos e noventa e oito reais 
e quinze centavos), cuja base de cálculo é de R$ 83.592,66 (oitenta e três mil, quinhentos 
e noventa e dois reais e sessenta e seis centavos). Foram vencedores os Conselheiros 
Márcio Nogueira Pedra e Nislene Alves Borges. Vencido o Conselheiro João Divino Brito 
que votou pela parcial procedência quanto à multa na base de cálculo no montante de R$ 
11.519,06 (onze mil, quinhentos e dezenove reais e seis centavos). À unanimidade, todos 
votaram pela incidência do ICMS sobre a base de cálculo no valor de R$ 11.519,06 (onze 
mil, quinhentos e dezenove reais e seis centavos), resultando em tributo a pagar no valor 
de R$ 1.958,24 (um mil, novecentos e cinquenta e oito reais e vinte e quatro centavos). 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Neste processo, o Fisco informa que o contribuinte omitiu o registro 
de saída de mercadoria tributada, na importância de R$ 83.592,60  (oitenta e três mil e 
quinhentos e noventa e dois reais e sessenta centavos), referente ao deficit  financeiro 
apurado em Auditoria do Movimento Financeiro, apresentada espontaneamente pelo 
contribuinte. Para todos os fins legais e com fulcro no § 2º, do artigo 19, Decreto nº 6.930, 
de 09 de junho de 2009, adoto o relatório constante da sentença  nº 208/2015 , de fls 23 , 
que abaixo transcrevo : 

  
“Trata-se de lançamento com exigência de imposto e multa, mais 

cominações legais, por omitir registro de saída de mercadorias tributadas, referente ao 
déficit financeiro apurado em Auditoria do Movimento Financeiro, no exercício de 2009. 

 
Foram indicados como dispositivos legais infringidos os arts. 25, § 1º, 

IV e § 2º e 64 da Lei 11.651/91 combinado com art. 141 do Decreto 4.852/97. A 
penalidade proposta é a tipificada pelo art. 71, VII, l, § 9º I, da Lei 11.651/91 com redação 
da Lei 13.446/99 e 16.241/08. 

 
Consta que o lançamento foi efetuado mediante confissão 

espontânea de débito nos termos da Instrução Normativa nº 909/08-GSF. 
 
Legalmente intimado em 16/11/2012 (fls. 13), o sujeito passivo 

apresenta impugnação em primeira instância em 26/12/2012 (fls. 15), fora do prazo hábil 
estabelecido pela lei processual.” 

 
 



 

O ilustre Julgador não conheceu da impugnação ofertada pelo sujeito 
passivo, posto que apresentada fora do prazo legal, consoante citado no relatório da 
sentença, acima transcrito. Foi decretada a revelia da autuada. 

 
Inconformado com o lançamento tributário e tendo sido revel em 

primeira instância, o sujeito passivo apresenta recurso. Alega não ter condições 
financeiras para arcar com o débito tributário. Pede a improcedência do lançamento.  

 
A Câmara Julgadora, por intermédio de seus Conselheiros, constata 

a existência de erro na instrução processual. Foi , então, baixada a resolução seguinte :  
 
“A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em 

sessão realizada no dia 10/09/2015, acatando proposição do Conselheiro Antônio Martins 
da Silva, CONSIDERANDO que a acusação formulada pelo fisco nos Processo nº 
4021200064074 e 4021200064155 é no sentido de que a empresa autuada omitiu saída 
de mercadorias nos exercícios de 2008 e 2009 nos valores de R$ 29.594,03 (vinte e nove 
mil, quinhentos e noventa e quatro reais e três centavos) e R$ 83.592,50 (oitenta e três 
mil, quinhentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos); CONSIDERANDO, no 
entanto, que o Demonstrativo do Movimento Financeiro elaborado pela empresa autuada 
relativo ao exercício de 2008 foi juntado ao Processo nº 4021200064155 relativo ao 
exercício de 2009 e vice-versa, RESOLVE, por unanimidade de votos, converter o 
julgamento em diligência e encaminhar ambos os processos à Secretaria Geral - SEGE, 
para que o seu ilustre titular providencie a correção da irregularidade, promovendo o 
desentranhamento e juntada dos Demonstrativos de Auditoria, de fls. 07 do Processo nº 
4021200064074 ao Processo nº 4021200064155 e o de fls. 05 do Processo nº 
4021200064155 ao Processo nº 4021200064074. Após, retorne para julgamento. 
Participaram da decisão os Conselheiros João Divino de Brito, Antônio Martins da Silva, 
Mário de Oliveira Andrade, José Luiz Rosa e Renato Moraes Lima.” 

 
Procedidas as alterações devidas, o processo retornou para 

julgamento. A Câmara, no entanto, mais uma vez converteu o processo em diligência, 
determinando a realização de revisão, nos termos seguintes :  

 
“A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em 

sessão realizada no dia 18/11/2015, acatando proposição do Conselheiro Antonio Martins 
da Silva, CONSIDERANDO que a acusação formulada pelo fisco no presente processo é 
no sentido de que a empresa autuada omitiu saída de mercadorias tributadas no exercício 
de 2009 no valor de R$ 83.592,60 (oitenta e três mil, quinhentos e noventa e dois reais e 
sessenta centavos) constatada por meio da auditoria do demonstrativo do movimento 
financeiro de fls. 05; CONSIDERANDO que da análise do presente processo constatamos 
que o autor do procedimento não elaborou a Auditoria do Movimento Financeiro, tendo o 
auto de infração sido lavrado com supedâneo apenas no Demonstrativo do Movimento 
Financeiro, de fls. 05, elaborado pela própria empresa autuada; CONSIDERANDO, 
finalmente, que é facultado à Câmara Julgadora determinar a realização de diligências, de 
ofício ou a pedido, para fins de saneamento do processo (Decreto nº 6.630/09, art. 6º, 
Parág. 3º, II), R E S O L V E, por unanimidade de votos, converter o julgamento em 
diligência e encaminhar o processo à Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia, para 
que o seu ilustre titular, por obséquio, designe um auditor fiscal, preferencialmente o autor 
do procedimento, para adotar as seguintes providências: 1 - Elaborar a Auditoria do 
Movimento Financeiro nos moldes previstos no Roteiro 3 do Manual de Auditoria e 
Procedimentos Fiscais, adotado pela Instrução de Serviço nº 08/05-SGAF, inclusive com o 
preenchimento do Demonstrativo Auxiliar denominado PROPORÇÃO DE MERCADORIAS 
TRIBUTADAS em atenção ao § 2º, do art. 25, da Lei nº 11.651/91, com observância dos 



 

Extratos de fls. 37 e 38 que revelam a aquisição de mercadorias não tributadas; 3 - Prestar 
quaisquer outras informações que entender úteis para a solução da lide. Após, 
ENCAMINHE-SE ao SEPRO - Setor de Preparo Processual para que o seu ilustre titular 
determine a intimação da empresa autuada para manifestar sobre o resultado da revisão 
no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira. Finalmente, retorne para julgamento. 
Participaram da decisão os Conselheiros João Divino de Brito, Antônio Martins da Silva, 
Talita Pimenta Félix, Mário de Oliveira Andrade e Elias Alves dos Santos.” 

 
A revisão foi realizada, conforme se pode verificar às fls 46/47. O 

valor da omissão de saídas de mercadorias tributadas foi reduzido para R$11.519,06 
correspondendo a um ICMS no montante de R$1.958,24. Intimado da revisão, o 
contribuinte não se manifestou.  

 
É o relatório.  
 

VOTO 
 
Na verdade, a defesa do contribuinte não apresenta qualquer 

argumento passível de consideração. O sujeito passivo não se defende da acusação. 
Apenas alega não ter condições de arcar com o débito tributário. 

 
De outro lado, entendo que a revisão realizada  por determinação da 

Câmara Julgadora, via Resolução n° 116/2015, saneou o processo e apurou, de forma 
correta, os valores a serem considerados, para fins de cálculo do imposto e da multa 
formal devidos. Consoante revisão de fls 46/47, verifica-se que o valor total da omissão de 
vendas é de R$83.592,60 (oitenta e três mil quinhentos e noventa e dois reais e sessenta 
centavos). Tal valor de omissão de vendas  já havia sido confessado pelo contribuinte, 
conforme demonstrativo de fls 05. A única alteração procedida pela revisão de fls 47 foi 
relativa à base de cálculo do imposto a ser cobrado. A análise vertical do verso da DPI, de 
fls 37, demonstra que as entradas de mercadorias, adquiridas pelo sujeito passivo para 
comercialização, não são todas tributadas. O percentual de mercadorias tributadas é de 
13,78%.  

 
Destarte, a determinação do valor da base de cálculo do ICMS 

precisa atender ao que dispõe o § 2°, do artigo 25, CTE, verbis: 
 

“§ 2º Na hipótese de o contribuinte comercializar também mercadorias 
isentas ou não tributadas no período fiscalizado, a base de cálculo deve ser 
obtida por meio da multiplicação do valor apurado em procedimento fiscal 
pela fração obtida da divisão do valor das entradas tributadas, exceto 
aquelas sujeitas à substituição tributária pelas operações posteriores, pelo 
valor correspondente ao total das entradas de mercadorias destinadas à 
comercialização ou industrialização.” 

 
 
Foi exatamente o que fez o auditor ao proceder à revisão de fls 47. 

Assim, aplicando-se o  porcentual de 13,78% sobre o valor total da omissão de vendas, 
encontramos a base de cálculo do imposto no valor de R$11.519,06 (onze mil quinhentos 
e dezenove reais e seis centavos) o que resultará em ICMS no montante de R$1.958,24 
(hum mil novecentos e cinquenta e oito reais e vinte e quatro centavos). 

 
Já a multa que vai incidir sobre o imposto, prevista na alínea “l”, do 

inciso VII, artigo 71, agravada pelo inciso I, do  § 9°, todos do CTE, terá o valor original de 



 

11.519,06 x 25% = R$2.879,76 que acrescida do montante relativo à forma qualificada, no 
valor de R$1.958,24 x 60% = 1.174,94 resultará em um valor final da multa de R$4.054,70 
(quatro mil e cinquenta e quatro reais e setenta centavos). 

 
A multa que incide sobre o valor restante da omissão, relativo às 

saídas não sujeitas ao imposto, terá o valor de 72.073,54 x 25% = 18.018,38 (dezoito mil e 
dezoito reais e trinta e oito centavos). 

 
Isto posto, conheço da impugnação e dou-lhe parcial provimento 

para condenar o sujeito passivo ao pagamento de imposto no valor original de R$1.958,24 
(hum mil novecentos e cinquenta e oito reais e vinte e quatro centavos) fixando a multa 
incidente sobre o imposto, já considerada a forma qualificada,  no valor original de 
R$4.054,70 (quatro mil e cinquenta e quatro reais e setenta centavos) e fixando a multa 
incidente sobre a omissão de saídas não tributada no valor original de 18.018,38 (dezoito 
mil e dezoito reais e trinta e oito centavos). 

 
 
 

Sala das sessões, em 14 de outubro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Auditoria do movimento financeiro (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01719/16 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade da peça básica. 
Erro na identificação do sujeito passivo e Insegurança na 
determinação da infração. Rejeitadas. Mérito. ICMS. Obrigação 
principal. Omissão de registro de saída de mercadoria tributada. 
Déficit financeiro. Auditoria do Movimento Financeiro. 
Procedência. 
 
1. Rejeita-se as preliminares de erro na identificação do sujeito 
passivo e de insegurança na determinação da infração, quando 
não virem precedidas de fundamentação legal para a sua 
admissão; 
 
2. Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada 
não registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, 
correspondente ao deficit financeiro existente no confronto do 
saldo das disponibilidades no início do período, acrescido dos 
ingressos de numerários, e deduzidos dos desembolsos e do 
saldo final das disponibilidades, considerando-se, ainda, as 
despesas indispensáveis à manutenção do estabelecimento, 
mesmo que não escrituradas. (CTE, art. 25, § 1°, IV); 
 
3. Na hipótese de o contribuinte comercializar também 
mercadorias isentas ou não tributadas no período fiscalizado, a 
base de cálculo deve ser obtida por meio da multiplicação do 
valor apurado em procedimento fiscal pela fração obtida da 
divisão do valor das entradas tributadas, exceto aquelas sujeitas 
à substituição tributária pelas operações posteriores, pelo valor 
correspondente ao total das entradas de mercadorias 
destinadas à comercialização ou industrialização. (CTE, art. 25, § 
2°). 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 26 de setembro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos,  rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por 
erro na identificação do sujeito passivo, a segunda, por insegurança na determinação da 
infração. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso voluntário, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração.  Participaram do julgamento os Conselheiros Paulo Diniz, Aldeci de 
Souza Flor, Victor Augusto de Faria Morato, Masayuki Missao e Mário de Oliveira 
Andrade. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 
omitiu registro de saída de mercadoria tributada, no montante de R$ 54.101,05 (cinquenta 
e quatro mil, cento e um reais e cinco centavos), nos exercícios de 2010 e 2011, referente 



 

ao déficit financeiro apurado em Auditoria do Movimento Financeiro, sendo-lhe imputada a 
exigência do ICMS no valor de R$ 9.197,18 (nove mil, cento e noventa e sete reais e 
dezoito centavos), multa e acréscimos legais. 

 
Citados como infringidos os arts. 25, §1°, IV e §2° e 64, da Lei nº 

11.651/91, c/c o art. 141 do Decreto 4852/97, proposta a penalidade prevista no art. 71, 
VII, "I", da Lei n° 11.651/91, agravada pelo § 9°, I, desse mesmo artigo e diploma legal. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, 

demonstrativos da Auditoria do Movimento Financeiro (fls. 04 e 05), dentre outros 
documentos. 

 
Intimado (fls. 06), o sujeito passivo apresenta impugnação (fls.10 a 

17), formulando em preliminar arguição de nulidade da peça básica, relacionando as 
hipóteses de incompetência funcional da autoridade e de insegurança na determinação da 
infração.  

 
Caso sejam ultrapassadas as preliminares arguidas, no mérito, o 

sujeito passivo pede a improcedência do lançamento, alegando que o valor tributário foi 
apurado por presunção, incompatível com o princípio da legalidade. 

 
Questiona a multa aplicada e a considera de caráter confiscatório, 

citando jurisprudência. 
 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, apreciando 

as razões da defesa, rejeita as arguições preliminares e, no mérito, decide pela 
procedência do auto de infração, consoante a Sentença n° 1199/2016-JULP (fls. 31 a 35). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 43 a 51), 

formulando em preliminar arguição de nulidade da peça básica, relacionando as hipóteses 
de incompetência funcional da autoridade e de insegurança na determinação da infração. 

 
Caso sejam ultrapassadas as preliminares arguidas, no mérito, o 

sujeito passivo pede a reforma da sentença singular e a improcedência do lançamento, 
alegando que o valor tributário foi apurado por presunção, incompatível com o princípio da 
legalidade. 

 
Questiona a multa aplicada e a considera de caráter confiscatório, 

citando jurisprudência, pedindo a revisão do valor da multa, caso entendam pela 
manutenção do lançamento. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

PRELIMINARES 
 
Apreciando as preliminares de nulidade da peça básica, por erro na 

identificação do sujeito passivo e por insegurança na determinação da infração, manifesto-
me pela rejeição de ambas as preliminares por não virem precedidas de fundamentação 
legal para a sua admissão. 

 
MÉRITO 



 

 
A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 

sujeito passivo omitiu registro de saída de mercadoria tributada, no montante de R$ 
54.101,05 (cinquenta e quatro mil, cento e um reais e cinco centavos), nos exercícios de 
2010 e 2011, referente ao déficit financeiro apurado em Auditoria do Movimento 
Financeiro, sendo-lhe imputada a exigência do ICMS no valor de R$ 9.197,18 (nove mil, 
cento e noventa e sete reais e dezoito centavos), multa e acréscimos legais. 

 
Fundamentam a exigência fiscal o art. 25, § 1°, IV e § 2°, do Código 

Tributário Estadual (CTE), bem como o art. 141, do Regulamento do CTE (RCTE), 
conforme se vê na reprodução a seguir: 

 
Art. 25. [...] 
 
§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não registrada, o valor apurado, 
em procedimento fiscal, correspondente: 
[...] 
IV - ao deficit financeiro existente no confronto do saldo das disponibilidades no início do período, 
acrescido dos ingressos de numerários, e deduzidos dos desembolsos e do saldo final das 
disponibilidades, considerando-se, ainda, as despesas indispensáveis à manutenção do 
estabelecimento, mesmo que não escrituradas, tais como: 
 

a) salários e retiradas; 
 

b) aluguel, água, luz, telefone e outras taxas, preços ou tarifas; 
 

c) tributos; 
 

d) outras despesas gerais; 
[...] 
§ 2º Na hipótese de o contribuinte comercializar também mercadorias isentas ou não tributadas no 
período fiscalizado, a base de cálculo deve ser obtida por meio da multiplicação do valor apurado 
em procedimento fiscal pela fração obtida da divisão do valor das entradas tributadas, exceto 
aquelas sujeitas à substituição tributária pelas operações posteriores, pelo valor correspondente 
ao total das entradas de mercadorias destinadas à comercialização ou industrialização. 

 
Art. 141. O contribuinte do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 
cumprimento de obrigação tributária, relacionadas com o ICMS, devem 
emitir documento fiscal, em conformidade com a operação ou prestação 
que realizarem. 

 
Os demonstrativos da Auditoria do Movimento Financeiro (fls. 4 e 5), 

apontam a omissão de vendas de mercadorias tributadas denunciada, pela presença de 
déficit financeiro nos exercícios de 2010 e 2011, tendo sido deduzida da omissão de 
vendas total a omissão de vendas de mercadorias isentas/não tributadas/substituição 
tributária. 

 
Condenado em Primeira Instância, o sujeito passivo apresentou 

recurso voluntário, mas nada trouxe ao processo que pudesse ilidir a acusação formulada 
no auto de infração apenas argumentando situações de direito inservíveis ou impedidas de 
apreciação por esse Conselho, nos termos do § 6° do art. 4° da Lei n° 16.469/09:  

 
Art. 6º Compete ao Conselho Administrativo Tributário -CAT- apreciar: 
 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Rcte/RCTE.htm#A34


 

§ 4º Não pode haver decisões que impliquem apreciação ou declaração de 
inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato normativo expedido pela 
Administração Tributária. 

 
A multa aplicada (CTE, art. 71, “l”) é a apropriada para a infração 

denunciada e, implicando a omissão de registro de saída de mercadorias falta de 
pagamento de imposto, cabe a agravante prevista no § 9°, I, do art. 71 do CTE, também 
proposta pela autoridade lançadora. 

 
Destaque-se que eventual afronta a princípios constitucionais é 

matéria de apreciação exclusiva do Poder Judiciário. 
 
Ante o exposto, rejeito as preliminares de nulidade da peça básica, 

arguidas pela autuada, sendo a primeira, por erro na identificação do sujeito passivo, a 
segunda, por insegurança na determinação da infração. Quanto ao mérito, conheço do 
recurso voluntário, nego-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões, em 03 de novembro de 2016. 
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Matéria: Auditoria do movimento financeiro (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01742/16 
 
Relatora: Conselheira Nislene Alves Borges 
 

 
EMENTA: ICMS. Auditoria do Movimento Financeiro. Presunção 
de saída de mercadorias tributadas, referente ao déficit 
financeiro apurado em auditoria. Procedente. Decisão não 
unânime. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 17 de fevereiro de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer da 
impugnação, negar-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração. Foram 
vencedores os Conselheiros Nislene Alves Borges e João Divino de Brito. Vencido o 
Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano que votou pela improcedência do 
lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu registro de 
saídas de mercadorias tributadas, durante os exercícios de 2012 e 2013, referente a 
déficit financeiro apurado em Auditoria do Movimento Financeiro. Em consequência, 
exige-se o imposto no montante de R$ 11.778,87, bem como os devidos consectários 
legais. 

A autoridade lançadora indicou como infringida as disposições dos 
artigos 25, §1º, IV e §2º, 64 do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) 
combinado com os artigos 141 do Decreto 4852/97 (RCTE). Proposta a aplicação da 
penalidade prevista no artigo 71, inciso VII, "l", §9°, I do CTE, com redação da Lei nº 
16.241/2008. 

O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: nota 
explicativa, fls. 08/10, papéis da Auditoria do Movimento Financeiro fls. 11/54, 
notificações ao sujeito passivo para entrega de documentos, fls. 55/64, planilhas 
demonstrativas, cópias de cheques de emissão da empresa e cópias de documentos 
fiscais, fls. 73/169, cópias de extratos bancários da autuada, fls. 170/252. 

Foram arrolados como solidários os sócios administradores 
constantes do contrato social e do Cadastro de Contribuintes no Estado de Goiás à 
época do fato gerador, os Srs. José Muniz de Carvalho Neto, Fábio dos Santos Borba de 
Carvalho, Antônio Borba de Carvalho e Juscelino Borba de Carvalho. 

Os sujeitos passivos, após regularmente intimados a pagar o crédito 
tributário exigido ou a apresentar impugnação em primeira instância, fls. 389/398, não 
comparecem aos autos, tornando-se revéis, conforme Termo de Revelia lavrado às fls. 
399 dos autos.  

Após nova intimação para apresentação de impugnação em segunda 
instância, fls. 401/414, os sujeitos passivos impugnam o lançamento, fls. 417/419, onde 
alegam que será demonstrado ao longo do processo que, a acusação de que os 
documentos fiscais de aquisição de mercadorias são inidôneos, exigência descrita no 
processo de n° 40114016744166, não se configura em uma realidade; que o negócio 
jurídico (compra de café) se realizou efetivamente com circulação de mercadorias e 



 

pagamento de seu preço, sendo os créditos, decorrentes destas aquisições, reais e 
legítimos; que não há que se falar em déficit financeiro, visto que as compras do produto 
foram regularmente pagas. 

Pede que estes autos e o de n° 40114016744166, acima 
mencionado, tenha tramitação em conjunto e sejam convertidos em diligência para 
esclarecimentos do alegado, e que seja considerado improcedente o lançamento. Anexa 
os documentos de fls. 234/355. 

Em julgamento na Segunda Câmara de Julgamento deste egrégio 
Conselho, o colegiado resolve, por proposição desta conselheira relatora, converter o 
julgamento em diligência, por meio da Resolução n° 004/2015, fls. 426, para que este 
processo tenha o mesmo trâmite do processo acima referido, tendo em vista tratarem-se 
de processos com interdependência entre si. Sendo que a determinação para o outro 
processo fora no sentido de se solicitar que auditor fiscal, à vista das alegações e da 
documentação apresenta pelo sujeito passivo, efetuasse verificações, especialmente 
quanto à efetividade das operações de compras dos fornecedores identificados nos 
documentos fiscais de remessa, considerados inidôneos pela fiscalização. 

Em resposta à Resolução, a autoridade fiscal informa que não fora 
realizada revisão neste processo, mas somente naquele que guarda interdependência 
com este, onde, após detalhado relatório em que relaciona documento por documento 
apresentado pela defesa, e após justificar os fatos reais identificados, esclarece, em 
suma, que no momento em que o sujeito passivo fora notificado para apresentar as 
provas de que as aquisições foram de fato realizadas pelos fornecedores constantes dos 
documentos recebidos, este apresentou declaração e formas de pagamentos 
incompatíveis com as declarações dos supostos fornecedores, não havendo 
comprovação de pagamentos em espécie para esses fornecedores, mas tão somente, 
emissão de cheques para terceiros alheios às operações destacadas nas notas fiscais de 
entrada, em que se apropriou dos respectivos créditos pelas entradas. Ressalta que os 
supostos fornecedores do café não recolheram impostos aos cofres do Estado de origem 
(MG) e tiveram suas inscrições estaduais suspensas logo após as suspostas operações 
efetuadas. Anexa ainda documentos de pesquisa do cadastro dos supostos fornecedores 
no Sintegra do Estado de origem, fls. 386/389 do processo de n° 40114016744166. 

Intimados a se manifestarem do resultado da diligência, fls. 432/441, 
quedam-se silentes os sujeitos passivos. 

É esse o relatório. 

 
V O T O  

   

O pedido de diligência apresentado pela defesa, teve seu 
atendimento por meio da Resolução n° 004/2015, presente nas fls. 428/429 dos autos, 
com resposta da fiscalização às fls. 431 e 373/389 do processo cuja matéria guarda 
interdependência com o presente, citado acima. Justifica-se assim a não apreciação em 
destaque do referido pedido no momento do julgamento.  

Não havendo questões preliminares a serem apreciadas, me refiro 
diretamente ao mérito. 

Na busca de melhor entendimento da acusação imputada ao sujeito 
passivo nestes autos, entendo necessário transcrever na íntegra o acórdão, também de 
minha lavra, relativo ao processo interdependente deste, o de n° 40114016744166, já 
bastante referido alhures. 

   



 

“A acusação diz respeito a operações interestaduais 

de aquisição de café beneficiado, com documentos considerados inidôneos, em razão 
de o sujeito passivo não ter comprovado que os fornecedores identificados nos 
documentos fiscais seriam os vendedores de fato dos produtos. 

Em análise aos autos, e após documentação juntada 
ao processo pela defesa ao apresentar impugnação a esta Câmara Julgadora, 
encaminhou-se o processo para que fossem feitas as averiguações quanto à 
efetividade das operações realizadas. 

Em extensa análise e detalhado relatório, fls. 
373/386, a autoridade fiscal identifica e esclarece que de fato não houve comprovação 
de que as operações de vendas do café beneficiado foram realizadas pelos 
fornecedores mencionados nas notas fiscais de remessa. 

Faz ressalva de que os fornecedores indicados nas 
notas fiscais, ou se encontravam com cadastro suspenso ou baixado no Estado de 
origem, ou tiveram suas inscrições “inabilitadas” logo após as supostas operações 
efetuadas com a autuada. 

Apenas a título exemplificativo, reproduzo parte da 
descrição no relatório da fiscalização, em contra provas apresentadas em função das 
alegações e apresentação de documentos por parte da defesa, fls. 375: 

 

“Anexado cópia do DANFE de n° 764, de 01/03/2012 (pág. 248), venda 
com recebimento à vista, no valor de R$ 51.000,00, com registro de firma da 
Cafeeira Novo Horizonte Ltda., CNPJ 10.868.851 / 0001 – 04, suspensa em 
17/04/2014 (pág. 47), declarando o recebimento do valor constante desta 
nota fiscal, em 15/09/2014, inclusive, anexando cópia de Livro Registro de 
Saídas, com registro desta nota fiscal (Março/2012) e seu debito de imposto 
e Livro Registro de Entradas (Março/2012), com créditos claramente 
inidôneos (R$ 330.600,00) registrados pelas entradas de café, pelas notas 
fiscais emitidas pela própria matriz da Basagro, CNPJ 01.624.353 / 0001 -25, 
do Estado de São Paulo, em 13/03/2012 e 22/03/2012, (pág. 252) a qual já 
tinha sido suspensa em 14/10/2009 (pág.386). Observamos que estes livros 
fiscais já não eram utilizados neste período, em razão do advento da 
Escrituração Digital, conforme RICMS, do Estado de Minas Gerais.” (grifo 
necessário) 

 

Assim foram as explanações realizadas no relatório 
apresentado pela fiscalização. Analisando item a item das alegações apresentadas 
pela defesa e concluindo que não foram comprovadas as operações de remessas de 
café beneficiado pelos fornecedores identificados nos documentos fiscais, no período 
autuado. 

Foram realizados, pela fiscalização, estornos dos 
créditos aproveitados nas situações explanadas acima e, após, levados os valores à 
Auditoria Básica do ICMS para que fossem feitas as repercussões na apuração de 
créditos e débitos da escrituração do sujeito passivo. Assim, todas as regras foram 
cumpridas, nos termos do disposto no Manual de Auditoria e procedimentos Fiscais. 

Observa-se que a empresa não apresentou provas 
contundentes de que se tratavam de fato dos fornecedores do produto adquirido 
aqueles que constavam como remetentes das mercadorias nos documentos fiscais de 
remessa. Entendo que, se tivessem ocorrido tais operações, nos termos dos dados 
identificados nas notas fiscais, o sujeito passivo poderia demonstrar com facilidade 
esse fato, trazendo aos autos inúmeros documentos que contestariam a acusação de 
maneira definitiva. Documentos de fácil acesso, como extratos bancários onde 
constassem as transferências bancárias dos pagamentos realizados em espécie, 



 

conforme alega alhures, e outros não menos importantes para descaracterizar a 
acusação que lhe fora imputada.  

No entanto, a defesa se limita a apresentar 
documentos que, ao longo do processo, foram contraditados até pela própria, 
demonstrando uma verdadeira contradição em suas alegações e documentação 
comprobatória, como de forma cristalina pode-se observar nas justificativas dos 
créditos aproveitados relativos à aquisição das mercadorias elencadas na nota fiscal de 
n° 918, emitida em 16/01/2012. Inicialmente a empresa traz declaração, fls. 36, de que 
fora paga a fatura referente ao documento referido por meio dos cheques com cópias 
às fls. 58/60 dos autos, e logo em seguida, às fls. 41 e 42, a empresa apresenta 
declaração da empresa Brasagro onde esta última informa que recebeu em espécie  
os valores referentes à nota fiscal acima referida, a de n° 918, de emissão na data de 
16/01/2012. Observa-se, portanto, tratar-se de defesa repleta de alegações 
contraditórias, desprovidas de provas contundentes.” 

Neste levantamento, fora identificado déficit financeiro, por meio da 
Auditoria do Movimento Financeiro, em vista da identificação de despesas não 
registradas na escrituração da empresa autuada. Em nota explicativa presente às fls. 
08/10 dos autos, a autoridade fiscal informa que: 

“O cheque de n 850.551, de 25/07/2013 (pg 74) no valor de R$ 
21.500,00 destinado a fornecedor de café, não é citado em declaração 
do contribuinte (pg 65 e 66), posto que não há registro de entradas de 
café neste mês; despesas não registradas como esta, foram levadas 
para o levantamento financeiro (pg 11 a 33 e 34 a 54).  

[…] 

Como consideramos a inequívoca graciosidade destes créditos, 
devemos compensar de ofício o valor das despesas não efetuadas por 
estas notas fiscais eletrônicas de entradas interestaduais de café 
beneficiado em grãos (R$469.500,00 em 2012 e R$ 373.900,00 em 
2013). Logo, os levantamentos das Auditorias do Movimento 
Financeiro, apresentam no exercício de 2012 (pg 11 a 33), uma 
omissão de vendas no valor de R$ 89.652,44 e no exercício de 2013 
(pg 34 a 54), R$ 78.617,21; com imposto omitido pela alíquota efetiva 
de 7% no valor de R$ 11.778,87.” 

 

Depreende-se da nota explicativa, elaborada pela autoridade fiscal, 
que foram observadas e excluídas das situações de presunção de operações 
desacobertadas de documentação fiscal, aquelas cujas notas fiscais de entradas não 
tiveram o crédito legitimado pela fiscalização para apropriação pelo sujeito passivo. 
Ressalta ainda que, caso não tivessem sido incluídas na planilha da auditoria como 
ingressos (item 10 da planilha de auditoria, fls. 11 e 34), o imposto exigido no presente 
lançamento seria no valor de ICMS de R$ 70.816,87. 

Com clareza, visualiza-se que a defesa não consegue ilidir a 
acusação com base nos divergentes argumentos e documentos apresentados. Em outro 
sentido, a fiscalização instrui o processo de modo a demonstrar a infração praticada pela 
autuada, procedendo com estrita observância às regras contidas na legislação e no 
Manual de Auditoria e Procedimentos Fiscais. Portanto, entendo que deve prosperar a 
acusação em sua integralidade. 

Com essas considerações, e acompanhada da maioria deste 
colegiado, voto conhecendo da impugnação do sujeito passivo, negando-lhe provimento 
para considerar procedente o lançamento. 

 



 

 
 

Sala das sessões, em 04 de novembro de 2016. 
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Matéria: Auditoria do movimento financeiro (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01825/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de exclusão do solidário na 
lide. Arguida pelo Conselheiro Relator. Rejeitada por maioria. 
 
ICMS. Omissão de saídas de mercadorias tributadas. Deficit 
Financeiro apurado em Auditoria do Movimento Financeiro. 
Proporcionalidade das saídas tributadas apurada pelas 
entradas. Aplicação da alíquota média. Procedência parcial. 
Decisão unânime. 
 
 
 
Deve ser mantido na lide como coobrigado solidário o sócio 
com poderes de gestão, que tenha concorrido para o 
desequilíbrio entre os ingressos e desembolsos na empresa.  
 
 
 
 
No cálculo do ICMS devido, aplica-se a alíquota média, sobre a 
omissão de saídas de mercadorias tributadas, proporcional às 
entradas, decorrente de déficit financeiro apurado em Auditoria 
do Movimento Financeiro. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 13 
de setembro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do recurso da 
Fazenda Pública para o Conselho Pleno, dar-lhe parcial provimento para reformar a 
decisão cameral e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do 
ICMS de R$ 55.590,63 (cinqüenta e cinco mil, quinhentos e noventa reais e sessenta e 
três centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, 
Gilmar Rodrigues de Almeida, Paulo Diniz, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão 
da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, 
Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, Valdir Mendonça Alves, Aldeci de 
Souza Flor, Aguinaldo Fernandes de Melo, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Mauricio 
Ribeiro de Paiva, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene 
Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito e Nislene Alves Borges. E, por 
maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão do solidário da lide, arguida pelo 
Conselheiro Relator. Foram vencedores os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, 
Victor Augusto de Faria Morato, Mário de Oliveira Andrade, Lidilone Polizeli Bento, Heli 
José da Silva, Aldeci de Souza Flor, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Washington Luis 
Freire de Oliveira, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Nislene Alves Borges e o Sr. 
Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de 
desempate. Vencidos os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, Paulo Diniz, Edson 
Abrão da Silva, Nivaldo José Mendes, Rickardo de Souza Santos Mariano, Valdir 
Mendonça Alves, Aguinaldo Fernandes de Melo, Mauricio Ribeiro de Paiva, José Pereira 
D'abadia e João Divino de Brito. 
 



 

R E L A T Ó R I O 
 

O presente crédito tributário decorre da constatação de que o sujeito 
passivo, no exercício de 2007, omitiu o registro de saída de mercadoria na importância de 
R$ 445.996,30 (quatrocentos e quarenta e cinco mil novecentos e noventa e seis reais e 
trinta centavos), conforme déficit financeiro apurado na Auditoria do Movimento 
Financeiro. Em consequência, foi reclamado o pagamento da multa formal correspondente 
a 25% sobre a omissão detectada, bem como, de acordo com a proporcionalidade de 
comercialização das mercadorias tributadas (97,76%), o pagamento do ICMS no valor de 
R$ 74.120,83 (setenta e quatro mil cento e vinte reais e oitenta e três centavos), mais 
cominações legais.  

 
Com fundamento no art. 45, XII, do Código Tributário Estadual - CTE, 

foi incluída na lide como solidária a sócia-gerente ELMA XAVIER GALVÃO. 
 
Instruindo o lançamento, lavrado em 09/02/09, a autoridade 

lançadora acostou ao processo cópia de notificação para apresentação de documentos; 
Demonstrativos da Auditoria do Movimento Financeiro; relação de notas fiscais com 
tributação normal não registradas no livro próprio; e comprovantes de despesas (fls. 5 a 
177). 

 
Impugnando o lançamento, os sujeitos passivos apresentam defesa, 

em peça única, na qual pleiteiam a exclusão da lide da solidária, sob a justificativa de que 
o simples inadimplemento de obrigação tributária não caracteriza infração à lei, condição 
para que a responsabilidade seja atribuída ao sócio-gerente; argúem em preliminar a 
nulidade da lide, por cerceamento do direito de defesa, em virtude da existência de vícios 
insanáveis relacionadas com a falta de indicação da alíquota correspondente ao 
lançamento e falta de comprovação documental do valor correspondente ao item 31 do 
demonstrativo "Conclusão" - notas fiscais de aquisição de mercadorias ou serviços não 
registradas. Ao adentrarem no mérito da questão alegam que não foi comprovado o valor 
correspondente às notas fiscais de aquisição não registradas; no demonstrativo da 
auditoria fiscal, não há referência aos saldos inicial e final de "caixa"; não há identificação 
da existência de empréstimos, financiamentos ou créditos emergenciais. E mais, que o 
valor das aquisições de mercadorias sujeitas à substituição tributária não poderia constar 
do levantamento, por já ter sido objeto do Auto de Infração n.º 4 0109001 372 06, com a 
exigência do ICMS e multa correspondentes. Trata da não cumulatividade do ICMS e 
pedem a improcedência do auto de infração, fls. 187/217.  

 
O ilustre sentenciador "a quo" conhece da impugnação, nega-lhe 

provimento, para, não acolher a preliminar de nulidade do auto de infração, arguida pela 
impugnante, por cerceamento do direito de defesa, e mantendo na lide a solidária, julgar 
procedente a exigência inicial, fls. 218/221.  

 
Dirigindo-se a Segunda Instância os defendentes pedem a nulidade 

da decisão singular, por ter sido elaborada sem fundamentação; continuam reafirmando as 
razoes impugnatórias, fls. 226/243. 

 
Mediante o ACÓRDÃO N.º 2234/2010 (fls.251/256), a III CJUL 

decide, por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares de nulidade da sentença, e do 
lançamento por insegurança na determinação da infração e por cerceamento do direito de 
defesa. Por maioria de votos, os Conselheiros rejeitam a preliminar de exclusão do 
solidária da lide. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conhecem do recurso, dão-
lhe parcial provimento, no sentido de reformar em parte a Sentença e considerar 



 

parcialmente procedente o auto de infração sobre a base de cálculo de R$ 436.004,94, 
cujo ICMS a recolher é de R$ 8.526,55, em decorrência do reajuste da alíquota para 
12,75%. 

 
À vista do lapso manifesto, A FAZENDA PÚBLICA recorre (fls.258) 

com o escopo de retificar a decisão, julgando o lançamento parcialmente procedente no 
valor originário de ICMS de R$ 56.864,53, equivalente à aplicação da alíquota média de 
12,75% sobre a base de cálculo de R$ 445.996,30 (valor total da omissão de saídas). 

 
Intimados, os sujeitos passivos não se manifestaram. Declarada a 

perempção de ambos (fls.262). 
 
Mediante DESPACHO (fls.267), a Presidência deste CONSELHO 

remete o autos ao PLENO para julgamento do Recurso da FAZENDA, antes do 
encaminhamento para inscrição na Dívida Ativa. 

 
Relatados, passo ao voto. 
 
 

V O T O 
 

Mantenho o acórdão cameral e seus fundamentos naquilo que não é 
o objeto deste julgamento plenário, qual seja, a correção do lapso manifesto da III CJUL, 
que decidiu de uma maneira, mas concluiu de forma diversa, mormente em relação do 
ICMS devido. 

 
Assim, conforme a decisão cameral recorrida, a omissão de saída 

(total e tributada) resta cabalmente caracterizada conforme dispositivo legal abaixo 
transcrito. Verbis (§1º, inciso IV, e §2º, do artigo 25 do CTE)  

 
Art. 25. A base de cálculo do imposto será arbitrada pela autoridade 
fiscal, podendo o sujeito passivo contraditá-la no correspondente 
processo administrativo tributário, sempre que, alternativa ou 
cumulativamente: 
 
                                         (...) 
 
§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 
 
                                        (...) 
 
IV - ao deficit financeiro existente no confronto do saldo das 
disponibilidades no início do período, acrescido dos ingressos de 
numerários, e deduzidos dos desembolsos e do saldo final das 
disponibilidades, considerando-se, ainda, as despesas indispensáveis 
à manutenção do estabelecimento, mesmo que não escrituradas, tais 
como: 
a) salários e retiradas; 
b) aluguel, água, luz, telefone e outras taxas, preços ou tarifas; 
c) tributos; 
d) outras despesas gerais; 
 
                                     (...) 
 



 

§ 2º Na hipótese de o contribuinte comercializar também mercadorias 
isentas ou não tributadas no período fiscalizado, a base de cálculo 
deve ser obtida por meio da multiplicação do valor apurado em 
procedimento fiscal pela fração obtida da divisão do valor das 
entradas tributadas, exceto aquelas sujeitas à substituição tributária 
pelas operações posteriores, pelo valor correspondente ao total das 
entradas de mercadorias destinadas à comercialização ou 
industrialização.” 
 

 
Verifica-se queo sujeito passivo não conseguiu ilidir a presunção de 

omissão de registro de saídas de mercadorias tributadas.  
  
Porém, por unanimidade, a III CJUL com o “(...) o objetivo de justiça 

no julgamento processual, sempre respeitado por essa Casa Julgadora, levou-me a 
apurar uma média percentual de alíquota de 12,75% (doze, setenta e cinco por cento) e, 
sobre a base cálculo registrada na peça basilar, encontrei o valor do imposto devido de 
R$ 436.004,94 (quatrocentos e trinta e seis mil, quatro reais e noventa e quatro 
centavos), cujo ICMS a recolher é R$ 8.526,55 (oito mil, quinhentos e vinte e seis reais e 
cinquenta e cinco centavos ). Devendo tal “quantum” prevalecer para feito de 
recolhimento do imposto.” 

 
Entretanto, é patente o equívoco da Câmara quanto ao valor de 

ICMS a recolher.  
 
À vista do exposto, conheço do recurso da Fazenda Pública, dou-lhe 

parcial provimento, no que sou acompanhado pela unanimidade dos meus pares deste 
PLENO, no sentido de aplicar a alíquota média de 12,75% sobre a base de cálculo de R$ 
436.004,94 (valor de omissão de saídas tributadas), resultando num valor originário de 
ICMS de R$ 55.590,63 (cinquenta e cinco mil quinhentos e noventa reais e sessenta 
e três reais).  

 
 
Quanto à preliminar de exclusão da coobrigada da lide, arguida pelo 

Conselheiro Relator, manifesto-me pela manutenção da coobrigada solidária na lide, 
tendo em vista que a empresa age por diretivas traçadas pela administração e, 
logicamente, o desequilíbrio entre os ingressos e desembolsos na empresa, em 
desacordo com o ordenamento jurídico-tributário decorre de ação ou omissão do 
administrador, sendo então os administradores responsáveis solidariamente com o 
contribuinte pelo pagamento do imposto devido na operação, nos termos do art. 45, XII, 
do Código Tributário Estadual (CTE): 

 
Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse 
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação 
principal, especialmente: 
                                     (...) 
XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, 
gerentes, administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis; 

 
 
 E também do CTN: 
 



 

 

Art. 124. São solidariamente obrigadas: 

I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato 
gerador da obrigação principal; 

 

Portanto, voto contra a arguição do Conselheiro Relator, no sentido de 
manter no polo passivo da lide a coobrigada solidária ELMA XAVIER GALVÃO. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 22 de novembro de 2016. 
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Matéria: Auditoria do movimento financeiro (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01894/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação tributária principal. Omissão de 
registro de saída de mercadoria tributada. Improcedência. 
 
Deve ser julgado improcedente o lançamento quando estiver 
devidamente comprovado nos autos que o sujeito passivo não 
cometeu o ilícito fiscal, apontado na peça básica. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 26 de setembro de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do 
recurso de ofício, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
improcedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Nivaldo José 
Mendes e Nivaldo Carvelo Carvalho. Vencido o Conselheiro José Paixão de Oliveira 
Gomes que votou pela reforma da decisão cameral e, consequentemente, acolher a 
preliminar de nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação da infração, 
arguida pela Representação Fazendária. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a acusação fiscal que o sujeito passivo omitiu registro de saída 
de mercadoria tributada, na importância de R$ 65.811,22, referente ao déficit financeiro 
apurado em Auditoria do Movimento Financeiro, no ano de 2010 e R$ 18.618,94, no ano 
de 2011. Em consequência, deverá pagar o imposto omitido, juntamente com os 
acréscimos legais, consoante demonstrativo e documentos anexos. 

 
A infração relatada abriga-se na disposição dos artigos 25, §1º, inciso 

IV e §2º e 64 da Lei nº 11.651/91, combinado com o artigo 141 do Decreto nº 4.852/97. A 
penalidade proposta para o ilícito fiscal descrito é do artigo 71, inciso VII, alínea “l”, 
conjugado com o §9º, inciso I, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 
16.241/2008. 

 
Foi identificado como sujeito passivo solidário: JOÃO PAULO 

TORRANO ALVES, na condição de sócio administrador, nos termos do artigo 45, inciso 
XII, da Lei nº 11.651/91. 

 
A peça inicial foi instruída com os documentos de fls. 03/08. 
 
Devidamente intimados em Primeira Instância (fls. 07/08), o sujeito 

passivo principal ingressa com Impugnação às fls. 11/17, arguindo, em sede de preliminar, 
nulidade do lançamento por insegurança na determinação da infração, pois o 
levantamento fiscal que embasa o auto de infração é precário e insubsistente, tendo em 
vista que deixou de apreciar os elementos constitutivos da escrituração contábil da 
empresa. No mérito, argui ser indevida a autuação. Reforça a tese de que tendo 
escrituração contábil regular não poderia a fiscalização executar a Auditoria do Movimento 
Financeiro, tendo em vista as argumentações e provas arguidas preliminarmente. Finaliza, 
requerendo que seja declarada a improcedência do presente auto de infração. Acosta aos 
autos documentos de fls. 18/74. 



 

 
Da mesma forma, o solidário comparece ao processo requerendo a 

sua exclusão do polo passivo da lide, alegando, em síntese, que não existem nos autos 
provas de que tenha agido com excesso de poderes ou infração à lei, conforme preconiza 
o artigo 135 do Código Tributário Nacional. Colaciona jurisprudências que entende 
aplicáveis ao caso.  

 
O Julgador Singular expediu Despacho nº 1657/2014, onde os autos 

foram encaminhados para a Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia, a fim de que 
auditor fiscal verifique a existência ou não de escrituração contábil regular da empresa.  

 
Em atendimento do Despacho supra, a autoridade fiscal informa que 

os Livros Diário referente aos Exercícios de 2010 e 2011 foram devidamente autenticados, 
conforme consulta ao Sistema da Junta Comercial do Estado de Goiás, portanto, a 
empresa possui escrita contábil regular.  

 
Intimado do teor da diligência, o sujeito passivo peticiona às fls. 103, 

ratificando as conclusões do auditor revisor.  
 
Sobreveio a sentença singular de fls. 107/109, pelo qual o julgador 

decidiu pela improcedência do auto de infração. Inicialmente afirma que o lançamento 
fiscal está desprovido de quaisquer das hipóteses de nulidades normatizadas pelo artigo 
20 da Lei nº 16.469/09. Destaca, ainda, que durante o contraditório houve a juntada pela 
parte passiva da escrituração contábil regular no período, o que inviabiliza a auditoria 
realizada pela fiscalização.  

 
O Representante Fazendário recorre dessa decisão, afirmando em 

seu Recurso (fls. 110/111) que após atenta análise do processo, restou caracterizado caso 
de nulidade por insegurança na determinação da infração, visto que a maneira como o 
fisco apurou a omissão não tem consistência técnica e jurídica, sendo necessário que o 
trabalho seja refeito dentro dos moldes de uma Auditoria das Disponibilidades, já que a 
empresa mantém escrituração contábil.  

 
Devidamente intimados (fls. 114/118), a empresa autuada e o 

responsável solidário comparecem ao processo requerendo que seja mantida a decisão 
singular que julgou improcedente o auto de infração, visto que a documentação 
colacionada aos autos demonstra cabalmente que não houve omissão de venda 
justificadora da exigência do referido crédito tributário.  

 
É o relatório. 
 
 

VOTO 
 
Tratam os autos de crédito tributário constituído em desfavor do 

sujeito passivo por ter omitido registro de saída de mercadoria tributada, referente ao 
déficit financeiro apurado em Auditoria do Movimento Financeiro referente aos Exercícios 
de 2010 e 2011.  

Inicialmente, destaco que não há questões preliminares, de cunho 
terminativo, para serem analisadas. 

Passo, então, ao exame do mérito da contenda. A Auditoria do 
Movimento Financeiro tem por característica o balanceamento dos ingressos de numerário 



 

provenientes de diversos recursos e os desembolsos efetivados no curso do exercício 
financeiro da empresa ou do período posto sob averiguação fiscal. A finalidade do 
cumprimento desta tarefa funcional consiste em buscar as eventuais omissões de 
escrituração das saídas de mercadorias tributadas.  

 

Sendo assim, o lançamento que dá guarida à constituição do crédito 
inserido neste processo, tem por origem o exame do movimento financeiro da empresa, 
onde a fiscalização constatou que o contribuinte omitiu o recolhimento do imposto, quando 
a isso se achava obrigado, resultado este que forma a base de sustentação do auto de 
infração na declaração de omissão no registro de saída de mercadoria durante o período 
sob análise. 

 

O contribuinte, além do pagamento de imposto, está obrigado ao 
cumprimento de prestações positivas e negativas no interesse da fiscalização, dentre elas, 
a emissão de documento fiscal em relação às operações que praticar. Senão vejamos:  

 
Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do 
imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou negativas, 
estabelecidas na legislação tributária. 
 
Art. 141. O contribuinte do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 
cumprimento de obrigação tributária, relacionadas com o ICMS, devem emitir 
documento fiscal, em conformidade com a operação ou prestação que 
realizarem. 

 
Ao analisar as peças constitutivas deste volume, vejo que o autuado 

contraditou de forma correta o trabalho fazendário, pois ele instruiu a sua defesa com 
provas da inexistência do ilícito fiscal descrito no auto de infração, conforme comprovam 
os documentos acostados às folhas 41 a 74.  

Nesse sentido, é oportuno transcrever parte da decisão prolatada 
pelo douto julgador singular acerca do mérito desta questão:  

 
(...) Para a solução da lide, no aspecto meritório, deve-se verificar o resultado 
da revisão fiscal, uma vez que durante o contraditório houve a juntada pela 
parte passiva da escrituração contábil regular no período, o que inviabiliza a 
auditoria realizada pela fiscalização, pois é exclusiva para escrituração fiscal. 

Então, pela conclusão da diligência fiscal fica claro que existia de plano uma 
incompatibilidade para execução da Auditoria do Movimento Financeiro, o 
simples fato do sujeito passivo possuir escrita contábil regular no período do 
levantamento, o que impede a realização desse tipo de procedimento fiscal. 

Assim, concluo que a Auditoria do Movimento Financeiro no período descrito 
nos autos, não deveria ter sido executada, pois o sujeito passivo tinha, 
naquele período, escrituração contábil regular, à luz da farta documentação 
comprobatória juntada aos autos, o que demonstra, cabalmente, a total 
impossibilidade de comprovar a omissão de venda justificadora da exigência 
do referido crédito tributário. 

Posto isto, decido pela inexistência do crédito tributário formalizado pelo 
lançamento tributário em questão, por não estar originado em uma obrigação 
tributária, nascida de um fato gerador concreto e de uma Lei em abstrato. 

Assim, diante dos fatos e fundamentos jurídicos acima e pelas provas 
juntadas aos autos, conheço da impugnação, dou-lhe provimento, para, no 
mérito, decidir pela improcedência da pretensão inicial do fisco. 
 
 



 

Posto isto, observo que o sujeito passivo cumpriu corretamente o 
estabelecido na legislação tributária estadual, sendo indevida e improcedente a acusação.  

Em face do exposto, voto em consonância com a maioria de meus 
pares, conhecendo do recurso de ofício, negando-lhe provimento para confirmar a 
sentença singular que considerou improcedente o auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões, em 07 de dezembro de 2016. 
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Matéria: Auditoria do movimento financeiro (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01938/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 
Autor do Voto Vencido: Conselheiro José Pereira D'abadia 
 

 
EMENTA: Preliminar de Exclusão do coobrigado solidário. 
Arguida pelo Relator. Rejeitada por maioria. 
ICMS. Deficit Financeiro apurado em Auditoria do Movimento 
Financeiro. Presunção de Omissão de Saídas de Mercadorias 
Tributadas. Impugnação em Segunda Instância. Conhecida e 
não provida. Procedência. Decisão unânime. 
 
Deve ser mantido no polo passivo da lide o sócio de empresa 
que tenha, por presunção legal, omitido a saída de mercadorias 
tributadas em decorrência de déficit financeiro apurado em 
Auditoria do Movimento Financeiro. 
 
Procedente é o lançamento no qual o sujeito passivo não logrou 
trazer aos autos elementos aptos a desconstituir a presunção 
inserta no artigo 25, §1º, IV, do CTE. Presume-se decorrente de 
operação ou prestação tributada não registrada, o valor 
apurado, em procedimento fiscal, correspondente ao deficit 
financeiro apurado em Auditoria do movimento financeiro. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 24 de fevereiro de 2016, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar 
de exclusão da lide do sujeito passivo solidário JANIGREY ALVES DE MOURA. Foram 
vencedores os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, Washington Luis Freire de 
Oliveira e David Fernandes de Carvalho. Vencidos os Conselheiros José Pereira D'abadia 
e Alcedino Gomes Barbosa. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, negar-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros José Pereira D'abadia, Gilmar Rodrigues de 
Almeida, Washington Luis Freire de Oliveira, Alcedino Gomes Barbosa e David Fernandes 
de Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Descreve o auto de infração que o sujeito passivo omitiu registro de 
saída de mercadoria tributada, na importância de R$ 539.507,39, referente ao deficit 
financeiro apurado em auditoria do movimento financeiro, nos exercícios de 2007 e 2008. 
Em consequência, deverá pagar o ICMS, juntamente com penalidade e acréscimos legais.  

 
A autoridade lançadora indicou como infringidas as disposições dos 

artigos 25, § 1.º, IV, e § 2.º; e 64, da lei nº 11.651/91, combinados com o artigo 141, do 
Decreto n.º 4852/97. Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, VII, “l”; § 
9.º, I, da lei n.º 11.651/91, com redação das leis nºs 13.446/99 e 16.241/08.  

 



 

Foi incluído no polo passivo, na condição de coobrigada solidária, 
nos termos do artigo 45, XII, do CTE, a sócia-administradora JANIGREY ALVES DE 
MOURAU. (fls.13). 

O auto de infração foi instruído, dentre outros documentos, com 
cópias de notas fiscais. 

Intimados para pagar a quantia exigida ou apresentar impugnação 
em primeira instância, os sujeitos passivo não comparecem, sendo-lhe decretada a revelia 
(fls.91). 

Novamente intimados, os sujeitos passivos atravessam impugnação 
em segunda instância na qual alegam (fls.101) dívidas não pagas em 2007 e 2008, 
porquanto não se encontrassem vencidas. Alega também que a fiscalização não 
considerou no levantamento as compras realizadas e ainda não pagas. Por fim, pedem a 
impricodência do lançamento. 

A I CJUL deste Conselho (fls.125/127), mediante a RESOLUÇÃO 
017/2013, faz várias solicitações à DRF de GOIÂNIA (fls.126). 

 
 A autoridade fiscal diligenciante, considerando a falta de 

apresentação de documentação por parte do sujeito passivo, relativa a entradas e saídas, 
empréstimos e integralização de capital sem comprovação, etc. etc.. (fls.132), mantém a 
peça inicial. 

 
Nova RESOLUÇÃO de N.º 109/2015 (fls.152/153) determina o 

retorno dos autos à DRF de GOIÂNIA (GO) para o cumprimento integral da RESOLUÇÃO 
anterior. 

 
A autoridade fiscal autuante/diligenciante cumpre a RESOLUÇÃO 

desta feita, concluindo do mesmo modo que na resolução anterior. Ou seja, fica mantida a 
exigência fiscal inicial. 

 
Intimado, os sujeitos passivos não se manifestam. Os autos são 

conclusos para julgamento. 
 
Relatados, passo ao voto. 
 
 

V O T O 
 
Trata-se de julgamento de Impugnação em Segunda Instância contra 

lançamento em face dos sujeitos passivos em epígrafe pela omissão de registro de saída 
de mercadoria tributada, na importância de R$ 539.507,39, referente ao deficit financeiro 
apurado em auditoria do movimento financeiro, nos exercícios de 2007 e 2008. 

 
Rejeito a preliminar, arguida pelo Relator, de exclusão da lide do 

coobrigado solidário na lide, tendo em vista que a empresa age por diretivas traçadas pela 
administração e, logicamente, a presunção legal de omissão de saídas tributadas, que 
provém do déficit financeiro apurado em Auditoria do Movimento Financeiro, decorre de 
ação ou omissão do administrador, sendo então os administradores responsáveis 
solidariamente com o contribuinte pelo pagamento do imposto devido na operação, nos 
termos do art. 45, XII, do Código Tributário Estadual (CTE): 

 
Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente: 



 

                                     (...) 
XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à 
operação ou prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis; 
 
 

 E também do CTN: 
 
 

Art. 124. São solidariamente obrigadas: 

I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato 
gerador da obrigação principal; 

 
Portanto, rejeito a preliminar de exclusão do coobrigado solidário da 

lide, no sentido de manter nesta condição a sócia-administradora JANIGREY ALVES DE 
MOURA.  

 
 

 
 
Quanto ao mérito, a Auditoria do Movimento Financeiro é 

procedimento de fiscalização cujo escopo, nos termos do Roteiro n.º 3 do Manual de 
Auditoria e Procedimentos Fiscais, aprovado pela Instrução de Serviço n.º 15/09-SAT, é: 

 
“Apurar a existência de insuficiência de disponibilidades, em razão da 
ocorrência de desembolsos superiores ao valor do saldo inicial, acrescido 
dos ingressos efetuados no período. Observado o critério da 
proporcionalidade, a insuficiência de disponibilidade caracteriza a utilização 
de recursos oriundos de operações de saídas ou prestações tributadas não 
registradas, para compor os ingressos necessários e compatíveis com os 
desembolsos apurados”. 

 

O sujeito passivo não logrou trazer aos autos elementos aptos a 
desconstituir a presunção inserta no artigo 25, §1º, IV, do CTE, cuja redação é a seguinte: 

 

Art. 25. 

                                        (...) 

                      

§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 

                                    (...) 

IV - ao deficit financeiro existente no confronto do saldo das disponibilidades 
no início do período, acrescido dos ingressos de numerários, e deduzidos 
dos desembolsos e do saldo final das disponibilidades, considerando-se, 
ainda, as despesas indispensáveis à manutenção do estabelecimento, 
mesmo que não escrituradas, tais como: 

a) salários e retiradas; 

b) aluguel, água, luz, telefone e outras taxas, preços ou tarifas; 

c) tributos; 



 

d) outras despesas gerais;” 

 
 

Por fim, resta demonstrado que os sujeitos passivos incorreram nas penas 

do artigo 71, VII, “l”, § 9.º, I, da lei n.º 11.651/91. Verbis: 

 

Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 

                       (...) 

VII - de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da operação ou da prestação: 

                      (...) 

l)  pela falta de emissão de documentos fiscais exigidos, ressalvado o 
disposto no inciso X, “b”, ou pelo recebimento de mercadoria ou de serviço 
sem documentação fiscal, cujo valor tenha sido apurado por meio de 
levantamento fiscal realizado em estabelecimento cadastrado; 

                      (...) 

FORMA QUALIFICADA 

§ 9º Se da prática das irregularidades descritas nos incisos V e seguintes do 
caput deste artigo resultar diretamente omissão de pagamento do imposto, a 
multa neles prevista será aumentada do valor correspondente à aplicação 
dos percentuais abaixo, sobre o valor do imposto não pago: 

I - 60% (sessenta por cento), observado o disposto no inciso seguinte; 

   

 Posto isso, conheço da impugnação, nego-lhe provimento, no 
sentido de manter a procedência total do lançamento, com a manutenção da coobrigação 
solidária do sócia-administradora JANIGREY ALVES DE MOURA. 

 
 
 

Sala das sessões, em 09 de dezembro de 2016. 
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Matéria: Auditoria do movimento financeiro (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01947/16 
 
Relator: Conselheiro Edson Abrão da Silva 
 

 
EMENTA: ICMS. Auditoria do Movimento Financeiro. Prestação 
de serviço de montagem industrial. Fornecimento de 
mercadorias. Omissão de registro de saída de mercadoria 
tributada. Procedente em parte. Decisão unânime.  
 
O trabalho revisional respalda o entendimento de que o feito 
deve ser julgado procedente em parte. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 04 
de outubro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do recurso da Fazenda 
Pública para o Conselho Pleno, dar-lhe parcial provimento para reformar a decisão 
cameral e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de 
R$15.114,84 (quinze mil, cento e quatorze reais e oitenta e quatro centavos). Participaram 
do julgamento os Conselheiros Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo 
José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da 
Silva, Valdir Mendonça Alves, Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, Luis Antônio da Silva 
Costa, Paulo Diniz, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene 
Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo 
Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao e Victor Augusto de 
Faria Morato. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo realizou saídas de 
mercadorias em operações internas, por meio das notas fiscais, pressupondo vendas de 
serviços em prestações tributada pelo ISSQN, pois forneceu mercadorias e serviços de 
montagem industrial a que está sujeito a integração a base de cálculo do ICMS, 
equivocadamente assumiu escritas do ISSQN, conforme os lançamentos nas vias dos 
documentos emitidos, "solicitação de esclarecimento" e "auditoria do movimento 
financeiro". Deverá pagar o ICMS na importância de R$ 52.840,44 juntamente com 
penalidade e acréscimos legais, incidente sobre tais prestações. 

 
A autoridade lançadora indica como infringida as disposições dos 

artigos 11, III, "a" e 64 do Código Tributário Estadual - CTE (Lei nº 11.651/91) combinado 
com os artigos 163, V, "b" do Decreto 4852/97. Proposta a aplicação da penalidade 
prevista no artigo 71, inciso VIII, "c", item 0, §9 I do CTE, com redação da Lei nº 
14634/2003. 

 
O auto de infração é instruído com os seguintes documentos "fls. 4 a 

99": auditoria do movimento financeiro, relação de serviços que integram a base de cálculo 
do ICMS das mercadorias fornecidas da montagem do serviço prestado, demonstração 
financeira-regime de caixa-escrita fiscal, posição dos fornecedores, notas fiscais de 
serviços, ordem de serviço, relatório dos sócios pela inscrição ou CGC, cadastro de 
contribuintes do estado. 

 



 

O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 
apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de "fls. 100 a 101".  

 
Tendo sido lavrado termo de revelia às "fls. 102". 
 
O sujeito passivo é intimado a pagar a quantia exigida ou apresentar 

Recurso Voluntário, conforme documentos de "fls.104 a 105".  
 
O sujeito passivo apresenta Recurso Voluntário, de "fls.107 a 114". 
 
O sujeito passivo enfatiza inicialmente, o caráter confiscatório da 

multa capitulada. 
 
Alega que a autoridade fiscal, por conta própria se baseou em 

simples comparação, fato que não representa a realidade das operações. 
 
Sustenta que a comparação feita pelo auditor, para afirmar as saídas 

de serviços fosse com o fornecimento de mercadorias, é paradoxo. 
 
Aduz também, que não é possível afirmar que houve o fornecimento 

de mercadorias por associarem-se notas fiscais de fabricação e serviços emitidas para um 
mesmo cliente. 

 
O sujeito anexa um quadro de amostragem, dando conta da clareza 

da descrição dos serviços realizados, inexistindo, no caso, fornecimento de mercadorias. 
 
Da presunção dos fatos, apensa aos autos alguns contratos de 

serviços para indicar que os materiais fornecidos são, comuns e necessários, à prestação 
de serviços. Desse modo, sustenta que o tributo nasceu de uma presunção, não legal 
apenas do "achar" do fazendário, de um indício, o que não é permitido. 

 
Ao final, pede que seja declaro improcedente, declarando a 

inexistência do crédito tributário. 
 
O sujeito passivo anexa ao recurso os seguintes documentos: 

segunda alteração contratual, consolidação do contrato social, cópias de documentos 
pessoais, cadastro nacional da pessoa jurídica, contrato de prestação de serviços. "fls. 
115 a 193". 

  
Conforme anotação na pauta de julgamento e nos termos da ata da 

sessão realizada, a Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, decidiu 
conhecer da impugnação, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de 
infração.  

 
Em sua fundamentação, afirmou que: 
 
Concluiu que o trabalho fiscal resultante do lançamento tributário em 

demanda cabe reforma porque o autuado comprovou que a prestação de serviço de 
montagem industrial se fez sob contrato e depois de vencer o processo de licitação."fls. 
195 a 198". 

 
 Foi intimado a fazenda pública apresentar recurso ao conselho 

pleno. "fls. 199". 



 

 
A fazenda pública apresenta recurso ao conselho pleno, de "fls.200 a 

201". 
 
 Alegando que a atividade do contribuinte se submete à incidência do 

ICMS, não do ISSQN. Por conseguinte, a atividade executada pela empresa autuada, não 
se encontra na lista de serviços do ISSQN. O contribuinte, exerce a atividade de 
fabricação de obras de caldeiraria pesada, tal operação sujeita-se a incidência do ICMS. 

 
Afirma que, o serviço estará sujeito ao ISSQN se o material 

necessário à sua consecução for, exclusivamente, fornecido pelo usuário final. E conforme 
ressalta o acordão, este não é o caso, pois é a autuada que fornece todos os materiais. 

 
Ao final, pede se que a decisão recorrida seja reformada e declarar 

procedente. 
 
Fica intimado o sujeito passivo apresentar contradita para o conselho 

pleno, contra o pedido de reforma do acordão cameral formulado pelo representante 
fazendário. "fls.203 a 206" 

 
Pela Resolução n° 104/2015 "fls. 212 e 213", o Conselho Pleno do 

Conselho Administrativo Tributário, resolveu, por unanimidade dos votos, encaminhar 
estes autos à Delegacia Regional de Fiscalização de Goianésia para que seu titular, 
determina ao um auditor fiscal, preferencialmente estranho a lide, informar 
conclusivamente se procede a manifestação defensoria quanto aos contratos de prestação 
de serviços relacionados, prestando outras informações pertinentes ao lançamento.  

 
Foram anexados documentos "fls. 214 a 287 ": contrato de prestação 

de serviços, ordem de compra, notas fiscais. Notificação fiscal. 
 
O sujeito passivo foi intimado "fls. 288 a 299", à tomar conhecimento 

da resolução e do resultado da diligência e querendo manifestar-se. 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Reporto-me à Resolução nº. 104/2015 aprovada pelo Conselho 
Pleno, em 17 de novembro de 2015, de minha autoria, na qual determinou que se fizesse 
uma revisão face à documentação anexada ao processo pela autuada. 

 
O resultado de tal da revisão, sempre merecedora de fé, aponta que 

o valor total das operações de montagem efetuadas pela empresa, epigrafa, que estão 
documentalmente associadas à fabricação de estruturas metálicas totalizam R$ 
125.957.00 (cento e vinte cinco mil, novecentos e cinquenta e sete reais), constituindo a 
base de cálculo do ICMS, conforme artigos 5º e 13º do Decreto nº. 4852/97 e Pareceres 
584/2005 – GOT e 100/2012 – GEOT, sobre a qual é aplicada a alíquota de 12% 
(empresa enquadrada regime tributário diferenciado aplicável à microempresa e à 
empresa de pequeno porte instituída pela Lei nº. 13.270,98, resultando no valor de 
R$15.114,84 (quinze mil, cento e quatorze reais e oitenta e quatro centavos). 

  
 



 

Destaco que a tarefa efetivada pela autoridade fiscal revisora, foi um 
trabalho muito bem feito, que merecesse o nosso elogio pela dedicação e competência e 
aduz, conforme informado no parágrafo anterior que encontrou uma diferença no valor de 
R$ 15.114,84 (quinze mil, cento e catorze reais e oitenta e quatro), sendo esse, portanto, o 
“quantum” que deverá ser recolhido, pelo polo passivo, aos cofres do erário estadual, com 
os acréscimos estabelecidos em lei. 

 
Assim, voto conhecendo do Recurso da Fazenda Pública, dando-lhe 

parcial provimento para reformar em parte a decisão cameral e julgar parcialmente 
procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$15.114,84 (quinze mil, cento e 
quatorze reais e oitenta e quatro centavos). 

 
 
Sala das sessões plenárias, em 14 de dezembro de 2016. 
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Matéria: Auditoria do movimento financeiro (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01966/16 
 
Relator: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: ICMS. Deficit Financeiro apurado em Auditoria do 
Movimento Financeiro. Presunção de Omissão de Saídas de 
Mercadorias Tributadas. Recurso Voluntário. Conhecido e não 
provido. Procedência. Decisão unânime. 
 
Procedente é o lançamento no qual o sujeito passivo não logrou 
trazer aos autos elementos aptos a desconstituir a presunção 
inserta no artigo 25, §1º, IV, do CTE. Presume-se decorrente de 
operação ou prestação tributada não registrada, o valor 
apurado, em procedimento fiscal, correspondente ao deficit 
financeiro apurado em Auditoria do movimento financeiro. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 02 de março de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Gilmar 
Rodrigues de Almeida, José Luiz Rosa, Washington Luis Freire de Oliveira, David 
Fernandes de Carvalho e Aguinaldo Fernandes de Melo.       O Advogado da autuada 
retirou oralmente as preliminares arguidas no processo, de nulidade do auto de infração, 
por cerceamento ao direito de defesa e insegurança na determinação da infraçao bem 
como o pedido de exclusão da solidária da lide. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O auto de infração informa que o sujeito passivo omitiu registro de 
saída de mercadoria tributada, na importância de R$ 87.107,79, referente ao deficit 
financeiro apurado em auditoria do movimento financeiro no exercício 2008. Em 
consequência, deverá pagar o ICMS, juntamente com penalidade e acréscimos legais.  

 
A autoridade lançadora indicou como infringidas as disposições dos 

artigos 25, § 1.º, IV, e § 2.º; e 64, da lei nº 11.651/91, combinados com o artigo 141, do 
Decreto n.º 4852/97. Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, VII, “l”; § 
9.º, I, da lei n.º 11.651/91, com redação das leis nºs 13.446/99 e 16.241/08.  

 
Foi incluído no polo passivo, na condição de coobrigada solidária, 

nos termos do artigo 45, XII, do CTE, a sócia-administradora FLÁVIA DE FÁTIMA 
FERREIRA DE ALMEIDA (fls.04. 

 
O auto de infração foi instruído planilha de Conclusão Anual de 

Auditoria do Movimento Financeiro (fls.05). 
 
Intimados para pagar a quantia exigida ou apresentar impugnação 

em primeira instância, os sujeitos passivos apresentam impugnação fora do prazo, sendo 
decretada a revelia da coobrigada solidária – FLÁVIA DE FÁTIMA FERREIRA DE 
ALMEIDA (fls.23). 

 



 

Não fora decretada a revelia do sujeito passivo. 
 
Apesar de intempestiva, a impugnação fora conhecida. Na peça 

pugnava-se pela nulidade do lançamento e, sucessivamente, sua improcedência Ifls.17). 
 
Mediante a SENTENÇA N.º 583/2015 (fls.25/26), julgador de primeira 

instância declara a procedência do lançamento. 
 
Intimado da Sentença, o sujeito passivo recorre pedindo a nulidade 

do lançamento por insegurança na determinação da infração e por cerceamento ao direito 
de defesa. Sucessivamente, pede a improcedência do auto de infração. 

 
A I CJUL deste Conselho (fls.37/38), mediante a RESOLUÇÃO 

116/2015, requer à DRF de GOIÂNIA que “(...) complemente, de forma detalhada e 
analítica, nos termos da INSTRUÇÃO DE SERVIÇO n.º 015/09 - SAT, a instrução da 
CONCLUSÃO ANUAL da AUDITORIA DO MOVIMENTO FINANCEIRO (fls.05), máxime 
quanto à origem e conteúdo das informações.”.  

 
A autoridade fiscal diligenciante informa (fls.40) que as informações 

foram retiradas das DPI’s enviadas pelo contribuinte e que os valores correspondem com 
os informados na Auditoria do Movimento Financeiro (fls.05). Junta Análise Horizontal do 
Verso da DPI e Histórico dos Pagamentos – SARE (fls.41/45). 

 
Intimado, o representante do sujeito passivo não se manifesta acerca 

da diligência. 
 
Relatados, passo ao voto. 
 
 

V O T O 
 

Trata-se de julgamento de Recurso Voluntário contra lançamento em 
face dos sujeitos passivos em epígrafe pela omissão de registro de saída de mercadoria 
tributada, na importância na importância de R$ 87.107,79, referente ao deficit financeiro 
apurado em auditoria do movimento financeiro no exercício 2008.  

 
Quanto ao mérito, a Auditoria do Movimento Financeiro é 

procedimento de fiscalização cujo escopo, nos termos do Roteiro n.º 3 do Manual de 
Auditoria e Procedimentos Fiscais, aprovado pela Instrução de Serviço n.º 15/09-SAT, é: 

 
“Apurar a existência de insuficiência de disponibilidades, em razão da 
ocorrência de desembolsos superiores ao valor do saldo inicial, acrescido 
dos ingressos efetuados no período. Observado o critério da 
proporcionalidade, a insuficiência de disponibilidade caracteriza a utilização 
de recursos oriundos de operações de saídas ou prestações tributadas não 
registradas, para compor os ingressos necessários e compatíveis com os 
desembolsos apurados”. 

 

O sujeito passivo não logrou trazer aos autos elementos aptos a 
desconstituir a presunção inserta no artigo 25, §1º, IV, do CTE, cuja redação é a seguinte: 

 

Art. 25. 

                                        (...) 



 

                      

§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 

                                    (...) 

IV - ao deficit financeiro existente no confronto do saldo das disponibilidades 
no início do período, acrescido dos ingressos de numerários, e deduzidos 
dos desembolsos e do saldo final das disponibilidades, considerando-se, 
ainda, as despesas indispensáveis à manutenção do estabelecimento, 
mesmo que não escrituradas, tais como: 

a) salários e retiradas; 

b) aluguel, água, luz, telefone e outras taxas, preços ou tarifas; 

c) tributos; 

d) outras despesas gerais;” 

 
 

Por fim, resta demonstrado que os sujeitos passivos incorreram nas penas 

do artigo 71, VII, “l”, § 9.º, I, da lei n.º 11.651/91. Verbis: 

 

Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 

                       (...) 

VII - de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da operação ou da prestação: 

                      (...) 

l)  pela falta de emissão de documentos fiscais exigidos, ressalvado o 
disposto no inciso X, “b”, ou pelo recebimento de mercadoria ou de serviço 
sem documentação fiscal, cujo valor tenha sido apurado por meio de 
levantamento fiscal realizado em estabelecimento cadastrado; 

                      (...) 

FORMA QUALIFICADA 

§ 9º Se da prática das irregularidades descritas nos incisos V e seguintes do 
caput deste artigo resultar diretamente omissão de pagamento do imposto, a 
multa neles prevista será aumentada do valor correspondente à aplicação 
dos percentuais abaixo, sobre o valor do imposto não pago: 

I - 60% (sessenta por cento), observado o disposto no inciso seguinte; 

   

 Posto isso, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento, no 
sentido de manter a procedência total do lançamento, nos termos da decisão singular. 
 

 

 
 

 
 

Sala das sessões, em 13 de dezembro de 2016. 
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Matéria: Auditoria do movimento financeiro (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01967/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: Preliminares. Pedido de diligência formulado pelo 
sujeito passivo. Rejeitado por unanimidade. Nulidade da peça 
básica por insegurança na determinação da infração e por 
cerceamento do direito de defesa, arguidas pela autuada. 
Rejeitadas por unanimidade. 
 
ICMS. Deficit Financeiro apurado em Auditoria do Movimento 
Financeiro. Presunção de Omissão de Saídas de Mercadorias 
Tributadas. Recurso Voluntário. Conhecido e não provido. 
Procedência. Decisão por maioria. 
 
Rejeita-se a diligência requerida pelo sujeito passivo quando 
não se vislumbrar a possibilidade da mesma (diligência) 
acrescentar informações úteis ao deslinde da causa. 
 
Seguro é o lançamento no qual autoridade fiscal competente 
verifica a ocorrência do fator gerador da obrigação, determina a 
matéria tributável, calcula o montante do tributo devido, 
identifica o sujeito passivo e aplica a penalidade cabível. 
 
Não há cerceamento do direito de defesa do recorrente que, 
corretamente intimado, exerce amplamente a defesa e o 
contraditório. 
 
Procedente é o lançamento no qual o sujeito passivo não logrou 
trazer aos autos elementos aptos a desconstituir a presunção 
inserta no artigo 25, §1º, IV, do CTE. Presume-se decorrente de 
operação ou prestação tributada não registrada, o valor 
apurado, em procedimento fiscal, correspondente ao deficit 
financeiro apurado em Auditoria do movimento financeiro. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 16 de março de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejietar o pedido 
de diligência formulado pela autuada. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Aguinaldo Fernandes de Melo, Gilmar Rodrigues de Almeida, José Luiz Rosa, Washington 
Luis Freire de Oliveira e Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes. Por votação unânime, 
rejeitar as preliminares de nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação 
da infração e por cerceamento do direito de defesa, arguidas pela autuada. Participaram 
do julgamento os Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo, Gilmar Rodrigues de 
Almeida, José Luiz Rosa, Washington Luis Freire de Oliveira e Marlene Maria da Silva 
Ruguê Bernardes. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, negar-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Foram vencedores os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, José Luiz 
Rosa, Washington Luis Freire de Oliveira e Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes. 
Vencido o Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo que votou pela improcedência do 
lançamento fiscal. 



 

 
R E L A T Ó R I O 

 
Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu receitas 

decorrentes da venda de mercadorias tributadas na importância de R$ 2.777.453,56 
(fls.09), conforme déficit financeiro apurado em auditoria do movimento financeiro, 
exercício 2011. Em consequência, de acordo com a base de cálculo apurada em função 
da proporcionalidade da revenda de mercadorias que implica em recolhimento do ICMS 
pelo simples nacional, deverá pagar o ICMS na importância de R$ 133.503,14 (cento e 
trinta e três mil quinhentos e treze reais e quatorze centavos), juntamente com penalidade 
e acréscimos legais. 

 
A autoridade lançadora indica como infringida as disposições dos 

artigos 34, da LC federal n.º 123/06; e 25, § 1.º, IV, e § 2.º; e 64, do Código Tributário 
Estadual - CTE (lei n.º 11.651/91), combinado com os artigos 2.º e 3.º, I ao IV, da 
Resolução CGSN n.º 51/08; e art. 2.º e 10, da Resolução CGSN n.º 10/07. Proposta a 
aplicação da penalidade prevista no artigo 44, I, 1º, da lei federal n.º 9.430/1996, com 
redação da lei n.º 11.488/2007. 

 
O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: 

Detalhamento do crédito tributário, descritivo complementar da ocorrência, notificação 
fiscal, declarações, termo de atendimento de notificação, auditoria do movimento 
financeiro, levantamentos - empresas enquadradas no super simples, proporção de 
mercadorias tributadas, declaração anual do simples nacional, histórico dos pagamentos, 
detalhamento dos autos de infração, descrição do fato, contrato de locação de imóvel, 
registro de utilização de documentos fiscais e termos de ocorrências, SEFAZ (chave de 
acesso), DANFE, nota fiscal, movimentação do contribuinte, recibo de entrega de 
relatórios digitais, termo de devolução de objetos e documentos (fls. 3 a 107). 

 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de fls. 108 e 115. 
 
Em sua impugnação (fls. 118 a 149), o sujeito passivo alega em 

preliminar que a movimentação bancária tem duas naturezas, financeira e econômica, e 
que sobre esta não pode haver tributação em razão de não representar vendas. E que é 
imputado fato econômico à movimentação que tem como origem a venda de mercadorias 
e prestação de serviços, o qual não foi assim considerada. Defende também que não foi 
considerado na auditoria do movimento financeiro o saldo que supostamente encontrado. 
Afirma que a autoridade fiscal aplicou multa equivocada e a ilegalidade da aplicação da 
multa de 150%. Requer preliminarmente a improcedência do AI, por afrontar o 
contraditório e a ampla defesa, e a própria segurança jurídica. Defende que foram 
inconcludentes os métodos da auditoria, pois em todo início de ano foi ignorado os saldos 
iniciais, ocasionando graves implicações, como ausência das omissões de vendas de 
mercadorias tributadas, que deveria constar como omissões de vendas de mercadorias 
tributadas autuada em outro procedimento fiscal. Alega que o AI foi arbitrário e abusivo, e 
que não foi dada oportunidade de a recorrente exercer seu direito de defesa antes da 
autuação, nem mesmo apresentar documentos. Ao final, requer a intimação do patrono 
para sustentação oral. Requer também que sejam estabelecidos os efeitos suspensivos e 
a anulação do AI. 

 
Anexa os seguintes documentos: procuração "ad judicia", cópia de 

OAB, cadastro nacional da pessoa jurídica, requerimento de empresário, auto de infração, 
auditoria do movimento financeiro e ICMS devido apurado (fls. 150 a 159). 



 

 
Pela sentença n.º 2735/2015 JULP (fls. 161 a 162), o julgador 

singular declara a procedência do auto de infração. Em sua fundamentação afirma que a 
auditoria do movimento financeiro é aplicável ao contribuinte que não adota escrita 
contábil e que calcula-se a fração de mercadorias tributadas pelo critério da 
proporcionalidade. Aduz que o agente do Fisco é competente para fiscalizar o 
cumprimento de obrigações principais e acessórias de contribuintes do simples, utilizando-
se da legislação federal e conforme defesa apresentada a empresa foi submetida a 
mesma auditoria relativa ao ano de 2010, resultando em omissões de saídas derivada do 
déficit financeiro naquele exercício, verificando que não há saldo final das disponibilidades. 
Refuta a tese de que a movimentação bancária não tem repercussão tributária.  

 
O sujeito passivo é intimado a pagar a quantia exigida ou apresentar 

Recurso Voluntário, conforme documentos de fls. 163 a 165. 
 
FÁBIO ALVES NETE EIRELI – ME interpõe Recurso Voluntário (fls. 

167 a 203), reafirmando os argumentos apresentados pelo sujeito passivo em primeira 
instancia os quais: alega que as movimentações bancárias têm duas naturezas, financeira 
e econômica, e que sobre esta não pode haver tributação em razão de não representar 
vendas. E que é imputado fato econômico à movimentação que tem como origem a venda 
de mercadorias e prestação de serviços, o qual não foi assim considerada. Defende 
também que não foi considerado na auditoria do movimento financeiro o saldo que 
supostamente encontrado. Afirma que a autoridade fiscal aplicou multa equivocada e a 
ilegalidade da aplicação da multa de 150%. Requer preliminarmente a improcedência do 
AI, por afrontar o contraditório e a ampla defesa, e a própria segurança jurídica. Defende 
que foram inconcludentes os métodos da auditoria, pois em todo início de ano foi ignorado 
os saldos iniciais, ocasionando graves implicações, como ausência das omissões de 
vendas de mercadorias tributadas, que deveria constar como omissões de vendas de 
mercadorias tributadas autuada em outro procedimento fiscal. Alega que o AI foi arbitrário 
e abusivo, e que não foi dada oportunidade de a recorrente exercer seu direito de defesa 
antes da autuação, nem mesmo apresentar documentos. Ao final, requer a intimação do 
patrono para sustentação oral. Requer também que sejam estabelecidos os efeitos 
suspensivos e a anulação do AI. 

 
Pela Resolução 202/2015 (fls. 209), a Segunda Câmara resolve 

converter o julgamento em diligencia para que a atuada seja intimada a apresentar 
procuração do Sr. Fábio Alves Nete Eireli-ME e também a alteração contratual, isto de 
acordo com o artigo 37 do CPC. 

 
O sujeito passivo foi intimado (fls. 210 e 211) e atendeu o disposto na 

resolução acima descrita. 
 
O representante da autuada comparece aos autos para juntar 

procuração e alteração do ato constitutivo, conforme documentos de fls. 213 a 218. 
 
Relatados, passo ao voto. 
 
 

                                                        V O T O 
 
Trata-se de julgamento de Recurso Voluntário contra lançamento em 

face do sujeito passivo em epígrafe pela omissão de registro de saída de mercadoria 



 

tributada, referente ao deficit financeiro apurado em auditoria do movimento financeiro no 
exercício 2011. 

 
O sujeito passivo requer a realização de diligência com o escopo de 

retificar o auto de infração, pois considera falho o lançamento efetuado. Vê-se não haver 
nada a complementar no lançamento, porquanto as planilhas demonstram a completude e 
correção do mesmo. 

 
Deixo de acatar as preliminares de nulidade, nos termos do artigo 20, 

incisos III e IV, da lei n.º 16.469/09, arguidas pelo sujeito passivo, por insegurança na 
determinação da infração e por cerceamento ao seu direito de defesa, porquanto verifico 
que o lançamento atendeu a todos os requisitos formais previstos no artigo 142 do CTN e 
no artigo 8.º da lei processual deste CAT (lei n.º 16.469/09). Ademais, verifica-se que o 
sujeito passivo fora corretamente identificado e cientificado da obrigação tributária. Fora 
aplicada a penalidade específica, a capitulação da infração fora efetuada de forma correta 
e clara, garantindo-se ao sujeito passivo o exercício constitucional da ampla defesa e do 
contraditório. Tal se verifica pela peça recursal atravessada, na qual demonstra o perfeito 
entendimento da acusação fiscal. 

 
Quanto ao mérito, a Auditoria do Movimento Financeiro é 

procedimento de fiscalização cujo escopo, nos termos do Roteiro n.º 3 do Manual de 
Auditoria e Procedimentos Fiscais, aprovado pela Instrução de Serviço n.º 15/09-SAT, é: 

 
“Apurar a existência de insuficiência de disponibilidades, em razão da 
ocorrência de desembolsos superiores ao valor do saldo inicial, acrescido 
dos ingressos efetuados no período. Observado o critério da 
proporcionalidade, a insuficiência de disponibilidade caracteriza a utilização 
de recursos oriundos de operações de saídas ou prestações tributadas não 
registradas, para compor os ingressos necessários e compatíveis com os 
desembolsos apurados”. 

 

Vê-se dos autos, mormente da planilha de fls.12, que o sujeito 
passivo, nos termos dos cálculos do SIMPLES NACIONAL, auferiu receita no exercício de 
2011 no importe de R$ 5.480.314,15, devendo recolher ICMS no valor de R$ 240.691,57. 
Considerando que o contribuinte declarou, conforme DASN, ICMS no valor de R$ 
107.188,43, resta claro que deve recolher a quantia de R$ 133.503,14. 

 

O sujeito passivo não logrou trazer aos autos elementos aptos a 
desconstituir a presunção inserta no artigo 25, §1º, IV, do CTE, cuja redação é a seguinte: 

 

Art. 25. 

                                        (...) 

                      

§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 

                                    (...) 

IV - ao deficit financeiro existente no confronto do saldo das disponibilidades 
no início do período, acrescido dos ingressos de numerários, e deduzidos 
dos desembolsos e do saldo final das disponibilidades, considerando-se, 
ainda, as despesas indispensáveis à manutenção do estabelecimento, 
mesmo que não escrituradas, tais como: 



 

a) salários e retiradas; 

b) aluguel, água, luz, telefone e outras taxas, preços ou tarifas; 

c) tributos; 

d) outras despesas gerais;” 

 

Corroboram a exigência fiscal, a legislação abaixo transcrita. Verbis: 

 

                           Da LC n.º 123/06:   

 Da Omissão de Receita  

Art. 34.  Aplicam-se à microempresa e à empresa de pequeno porte optantes 
pelo Simples Nacional todas as presunções de omissão de receita existentes 
nas legislações de regência dos impostos e contribuições incluídos no 
Simples Nacional. 

 

                          Da RESOLUÇÃO CGSN N.º 51/08 

 Base de cálculo  

Art. 2º A base de cálculo para a determinação do valor devido mensalmente 
pelas ME e pelas EPP optantes pelo Simples Nacional será a receita bruta 
total mensal auferida, segregada na forma do art. 3º. 

§ 1º Na hipótese de a ME ou a EPP possuir filiais, deverá ser considerado o 
somatório das receitas brutas de todos os estabelecimentos. 

§ 2º  As ME e EPP poderão se utilizar da receita bruta total recebida, 
conforme regulamentado pela Resolução CGSN nº 38, de 1º de setembro de 
2008, sendo essa opção irretratável para todo o ano-calendário. 

               

Segregação das receitas 

Art. 3º As ME e as EPP optantes pelo Simples Nacional deverão considerar, 
destacadamente, mensalmente e por estabelecimento, para fim de 
pagamento, conforme o caso: 

I – as receitas decorrentes da revenda de mercadorias não sujeitas a 
substituição tributária, a tributação concentrada em uma única etapa 
(monofásica) e a antecipação tributária com encerramento de tributação, 
exceto as receitas decorrentes do inciso III; 

 

Por fim, resta demonstrado que o sujeito passivo incorreu nas penas do 

artigo 44, I, da lei federal n.º 9430/96, c/redação da lei n.° 11.488/2007. Verbis: 

Art. 44.  Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes 

multas: (Vide Lei nº 10.892, de 2004)   (Redação dada pela Lei nº 11.488, de 

2007)   

I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de 
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.892.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11488.htm#art14
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11488.htm#art14


 

de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei nº 10.892, de 
2004). 

                       

 Posto isso, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento, no 
sentido de afastar as preliminares de pedido de diligência e de nulidade do lançamento por 
insegurança na determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa. No 
mérito, mantenho a procedência total do lançamento, nos termos da decisão singular. 

 
 
 

Sala das sessões, em 13 de dezembro de 2016. 
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Matéria: Auditoria do movimento financeiro (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01983/16 
 
Relator: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: ICMS. Deficit Financeiro apurado em Auditoria do 
Movimento Financeiro. Presunção de Omissão de Saídas de 
Mercadorias Tributadas. Impugnação em Segunda Instância. 
Conhecida e provida parcialmente. Procedência Parcial. Decisão 
unânime. 
 
Procedente é o lançamento no qual o sujeito passivo não logrou 
trazer aos autos elementos aptos a desconstituir a presunção 
inserta no artigo 25, §1º, IV, do CTE. Presume-se decorrente de 
operação ou prestação tributada não registrada, o valor 
apurado, em procedimento fiscal, correspondente ao deficit 
financeiro apurado em Auditoria do movimento financeiro. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de agosto de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de 
infração sobre o valor da base de cálculo de R$ 28.082,16 (vinte e oito mil e oitenta e dois 
reais e dezesseis centavos), cujo ICMS é de R$ 4.773,96 (quatro mil, setecentos e setenta 
e três reais e noventa e seis centavos), nos termos da revisão de fls. 108. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, Aguinaldo Fernandes de Melo, 
Valdir Mendonça Alves, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes e José Pereira D'abadia. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu registro de 
saída de mercadoria tributada, na importância de R$ 169.683,70, referente ao deficit 
financeiro apurado em auditoria do movimento financeiro, no exercício de 2009. Em 
consequência, deverá pagar o ICMS, juntamente com penalidade e acréscimos legais.  

 
A autoridade lançadora indicou como infringidas as disposições dos 

artigos 25, § 1.º, IV, e § 2.º; e 64, da lei nº 11.651/91, combinados com o artigo 141, do 
Decreto n.º 4852/97. Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, VII, “l”; § 
9.º, I, da lei n.º 11.651/91, com redação da lei nº 16.241/08. 

 
Arrolado como coobrigado solidário o sócio-administrador da 

empresa JOÃO HUMBERTO DE CARVALHO CAETANO, conforme artigo 45, XII, do CTE. 
 
O auto de infração foi instruído, dentre outros documentos, com 

Relatório de Conclusão Anual de AUDITORIA DO MOVIMENTO FINANCEIRO. 
 
Intimados para pagar a quantia exigida ou apresentar impugnação 

em primeira instância, nenhum dos sujeitos passivos compareceu, sendo decretada a 
revelia de ambos (fls.15). 

 
Novamente intimados, somente a empresa autuada apresenta peça 

defensória (impugnação em segunda instância), na qual pede a declaração de que o auto 



 

de infração é incabível, haja vista o fato de que o agente fiscal autor do lançamento tomou 
informações de DPI de outro contribuinte para elaborar a peça de acusação (fls.27). 
Decretada a perempção do coobrigado solidário JOÃO HUMBERTO DE CARVALHO 
CAETANO (fls.23). 

 
Junta diversos documentos: cópias de livros de apuração, 

comprovantes de entrega de DPI, etc. (fls.28/61). 
 
Em face da divergência entre acusação e defesa, a II CJUL, 

mediante RESOLUÇÃO N.º 002/2016 (fls.70), solicita à DRF de GOIÂNIA o 
esclarecimento do suposto equívoco. 

 
A DRF de GOIÂNIA revê o lançamento e conclui (fls.108) que a base 

de cálculo das saídas tributadas importa em R$ 28.082,16.  
 
Aplicando-se a alíquota de 17% (dezessete por cento) resulta num 

valor originário de ICMS a recolher de R$ 4.773,96 (quatro mil setecentos e setenta e 
três reais e noventa e seis centavos).  

 
Relatados, passo ao voto. 
 
 
 

V O T O 

 
Trata-se de julgamento de Impugnação em Segunda Instância de 

lançamento que condenou os sujeitos passivos ao pagamento de ICMS e consectários 
omitidos na saída de mercadorias tributadas, na importância de R$ 169.683,70, referente 
ao deficit financeiro apurado em auditoria do movimento financeiro, no exercício de 2009. 

 
Quanto à exigência contida na inicial, a Auditoria do Movimento 

Financeiro é procedimento de fiscalização cujo escopo, nos termos do Roteiro n.º 3 do 
Manual de Auditoria e Procedimentos Fiscais, aprovado pela Instrução de Serviço n.º 
15/09-SAT, é: 

 
“Apurar a existência de insuficiência de disponibilidades, em razão da 
ocorrência de desembolsos superiores ao valor do saldo inicial, acrescido 
dos ingressos efetuados no período. Observado o critério da 
proporcionalidade, a insuficiência de disponibilidade caracteriza a utilização 
de recursos oriundos de operações de saídas ou prestações tributadas não 
registradas, para compor os ingressos necessários e compatíveis com os 
desembolsos apurados”. 

 

O sujeito passivo não logrou trazer aos autos elementos aptos a 
desconstituir a presunção inserta no artigo 25, §1º, IV, do CTE, cuja redação é a seguinte: 

 

Art. 25. 

                                        (...) 

                      

§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 



 

                                    (...) 

IV - ao deficit financeiro existente no confronto do saldo das disponibilidades 
no início do período, acrescido dos ingressos de numerários, e deduzidos 
dos desembolsos e do saldo final das disponibilidades, considerando-se, 
ainda, as despesas indispensáveis à manutenção do estabelecimento, 
mesmo que não escrituradas, tais como: 

a) salários e retiradas; 

b) aluguel, água, luz, telefone e outras taxas, preços ou tarifas; 

c) tributos; 

d) outras despesas gerais;” 

 
 

Por fim, resta demonstrado que os sujeitos passivos incorreram nas penas 

do artigo 71, VII, “l”, § 9.º, I, da lei n.º 11.651/91. Verbis: 

 

Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 

                       (...) 

VII - de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da operação ou da prestação: 

                      (...) 

l)  pela falta de emissão de documentos fiscais exigidos, ressalvado o 
disposto no inciso X, “b”, ou pelo recebimento de mercadoria ou de serviço 
sem documentação fiscal, cujo valor tenha sido apurado por meio de 
levantamento fiscal realizado em estabelecimento cadastrado; 

                      (...) 

FORMA QUALIFICADA 

§ 9º Se da prática das irregularidades descritas nos incisos V e seguintes do 
caput deste artigo resultar diretamente omissão de pagamento do imposto, a 
multa neles prevista será aumentada do valor correspondente à aplicação 
dos percentuais abaixo, sobre o valor do imposto não pago: 

I - 60% (sessenta por cento), observado o disposto no inciso seguinte; 

   

 

Não obstante revel e perempto, o sujeito passivo coobrigado JOÃO 
HUMBERTO DE CARVALHO CAETANO deve responder solidariamente pelo crédito 
tributário que ora se exige, porquanto fosse sócio-administrador no período – 2009 - dos 
fatos geradores das obrigações tributárias . 

 

A ratio legis é o que dispõe o artigo 45, XII, do CTE, in verbis: 

 
Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação 
que constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente: 
                                      (...) 
 XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à 
operação ou prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis; 
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Com efeito, a norma acima transcrita pressupõe o “interesse comum” como condição 

sine qua non para que se configure a solidariedade ali insculpida. 
 

Ressalte-se que a matriz da solidariedade veiculada no artigo 45 do 
CTE é o artigo 124, I, do CTN e não o art. 135 do CTN, cotidianamente mencionado nas 
peças de defesa do contribuinte como justificador da não-inclusão dos solidários 
administradores na lide, respaldado, inclusive por reiterados julgamentos do STJ. Ainda 
que o inciso XII do artigo 45 tenha tomado de empréstimo parte da redação do artigo 135 
do CTN, tal peculiaridade não altera sua natureza. Com efeito - e ao contrário do artigo 
135 do CTN - o vínculo estabelecido no artigo 45 é inclusivo, ou seja, o devedor originário, 
praticante do fato gerador, não é excluído para dar lugar a terceiro, responsável pela 
infração. 

 

Obviamente, o interesse que é comum pressupõe, necessariamente, 
a presença de mais de um personagem na consecução do ilícito. Abrange todos os que de 
alguma forma tomam parte na infração, com forte vínculo de natureza psicológica, tal qual 
ocorre no já citado concurso de pessoas. 

Portanto, fica mantido na lide o coobrigado solidário JOÃO 
HUMBERTO DE CARVALHO CAETANO, em virtude de ter sido declarado revel e 
perempto. 

 
Posto isso, conheço da Impugnação em Segunda Instância, dou-lhe 

parcial provimento, no sentido de manter a procedência parcial do lançamento, no valor 
originário de ICMS a recolher de R$ 4.773,96 (quatro mil setecentos e setenta e três 
reais e noventa e seis centavos), conforme revisão de fls.108. 

 
 

 
 

Sala das sessões, em 16 de dezembro de 2016. 
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Matéria: Auditoria do valor adicionado (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00719/16 
 
Relator: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Pedido de realização de nova 
diligência. Indeferido. Unânime. Deve ser indeferido o pedido de 
nova diligência, quando a diligência anteriormente realizada 
tenha atendido a contento o fim de saneamento do processo, 
tornando-se meramente com fim protelatório o novo pedido. 
 
PROCESSUAL. Nulidade por insegurança na determinação da 
infração. Rejeitada. Não unânime. O art. 2º, inciso IV, da IS nº 
07/04-SGAF fundamenta adequadamente o levantamento fiscal 
Auditoria do Valor Adicionado, quando se trata de extravio de 
documentos fiscais. 
 
PROCESSUL. Nulidade por cerceamento do direito de defesa. 
Rejeitada. Não unânime. A sentença singular apesar de ser 
sucinta, abordou o necessário para o julgamento do processo, 
mormente quando a impugnação em primeira instância posterga 
para outro comparecimento aos autos os motivos pelos quais 
pretende a improcedência do auto de infração. 
 
PROCESSUAL.  Nulidade por cerceamento do direito de defesa. 
Rejeitada. Não unânime. A diligência realizada atendeu a 
Resolução que converteu o julgamento em diligência, expondo 
fundamentadamente os motivos pelos quais tornava-se 
impossível a realização de novo levantamento fiscal. 
 
ICMS. Obrigação principal. Omissão de pagamento. Auditoria do 
Valor Adicionado. Procedência. Não unânime. O fato de o 
contribuinte registrar com o código N1 – não tributadas - em seu 
equipamento ECF as saídas de mercadorias tributadas 
(medicamentos), fez com que o mesmo tivesse um prejuízo 
extraordinário em relação ao CMV, causando enorme diferença a 
menor entre o valor adicionado auferido pelo contribuinte e o 
valor arbitrado pelo fisco, conforme Auditoria do Valor 
Adicionado (art. 25, § 1º, VIII, do CTE), o que implica em 
exigência de pagamento do ICMS, multa formal, mais 
acréscimos legais. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 29 de abril de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido 
de diligência formulado pelo sujeito passivo. Participaram do julgamento os Conselheiros 
David Fernandes de Carvalho, José Pereira D'abadia, Márcio Nogueira Pedra, José Luiz 
Rosa e Washington Luis Freire de Oliveira. Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de 
nulidade da peça básica, arguida pelo representante do sujeito passivo, em sustentação 
oral, por insegurança na determinação da infração. Foram vencedores os Conselheiros 
David Fernandes de Carvalho, Márcio Nogueira Pedra e Washington Luis Freire de 
Oliveira. Vencidos os Conselheiros José Pereira D'abadia e José Luiz Rosa. Por maioria 



 

de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da decisão singular, arguida pela autuada, por 
cerceamento do direito de defesa, por falta de completa fundamentação. Foram 
vencedores os Conselheiros David Fernandes de Carvalho, Márcio Nogueira Pedra e 
Washington Luis Freire de Oliveira. Vencidos os Conselheiros José Pereira D'abadia e 
José Luiz Rosa. Também, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de nulidade, arguida 
pela autuada, por cerceamento do direito de defesa, por falta de cumprimento pelo revisor 
do determinado na diligência. Foram vencedores os Conselheiros David Fernandes de 
Carvalho, Márcio Nogueira Pedra e Washington Luis Freire de Oliveira. Vencidos os 
Conselheiros José Pereira D'abadia e José Luiz Rosa. Quanto ao mérito, por maioria de 
votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros David 
Fernandes de Carvalho, Márcio Nogueira Pedra e Washington Luis Freire de Oliveira. 
Vencidos os Conselheiros José Pereira D'abadia e José Luiz Rosa, que votaram pela 
improcedência do auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo “omitiu registro de 
operação de saída tributada, no período de 01/01/2009 a 31/12/2009, caracterizado pela 
diferença a menor entre o valor adicionado auferido pelo contribuinte e o valor adicionado 
arbitrado pelo Fisco, conforme Auditoria do Valor Adicionado, documentos em anexo. Em 
consequência, deverá pagar o ICMS na importância de R$689.792,85, juntamente com a 
penalidade e acréscimos legais”. 
 

Citados como infringidos os arts. 25, § 1º, VIII , 64 e 148, § 3º, da Lei 
nº 11.651/91 - CTE c/c arts. 17, §1º, VIII, e 141 do Decreto nº 4.852/97 – RCTE. 

 
A penalidade proposta é a do art. 71, VII, “l”, § 9º, I, do CTE com 

redação da Lei nº16.241/08. 
 
Nomeados solidários MURILO GOMES DA SILVA e ANA VITÓRIA 

MESQUITA FERREIRA, com fundamento no art. 45, XII, do CTE, na qualidade de sócios-
administradores. 
 

Instruem o processo:  
 
a) Notas Explicativas (fls. 004/009): em que se esclarece que: 
 
O sujeito passivo não efetuou nenhum recolhimento a título de ICMS 

Normal nos anos de 2009 e 2010, sendo que no biênio o contribuinte efetuou compras de 
mercadorias em valor superior a 8 milhões de reais e realizou vendas que atingiram quase 
10 milhões de reais. Entretanto, a quase totalidade das aquisições realizadas foram de 
mercadorias tributadas (2009: 98,79% e 2010: 98,70). 

 
Quanto às operações de saídas de mercadorias, a leitura da 

memória fiscal dos equipamentos ECF demonstra que nos exercícios de 2009 e 2010 
mais de metade das vendas foram registradas no totalizador N1, que significa mercadorias 
não tributadas. Tal informação foi extraída da leitura da memória que reúne os mesmos 
dados da redução Z, ou seja, apenas os valores das vendas realizadas por situação 
tributária, não discriminando, porém, as mercadorias por espécie, mas apenas a 
totalização por situação tributária (tributada, não tributada, retida na fonte), sendo que a 
discriminação das mercadorias consta apenas em formato digital na Memória de Fita-
Detalhe. 



 

O sujeito passivo foi notificado a apresentar em meio magnético a 
leitura da Memória de Fita-Detalhe, porém, o mesmo informa que o ECF que funcionou no 
ano de 2009 apresentou problemas em sua MFD, não sendo possível o seu reparo ou 
extração de leitura X ou leitura completa da MFD. Notificado a apresentar os arquivos 
Sintegra tipo 60 I, que traz a discriminação por mercadoria vendida, do mesmo modo, na 
mesma declaração e pelo mesmo motivo empregado para o não envio da leitura da 
memória de fita-detalhe, informou não ser possível o encaminhamento destes arquivos. 

 
Considerando a ausência de informações que permitissem a 

apuração de todo o ICMS omitido pela empresa, mas a possibilidade de realização de 
arbitramento, é que se fez esta Auditoria do Valor Adicionado. 

 
b) cópia do Termo de Arbitramento em que se fundamenta a 

utilização da Auditoria do Valor Adicionado (fls. 20/21) 
 
c) cópia do processo capa branca nº 201300004010890, de 

25/02/2013, (fls. 23/64) em que o sujeito passivo se recusa a apresentar documentação e 
arquivos magnéticos, sob alegação de extravio ou por estarem danificados (foram 
lavrados diversos autos de infração de não atendimento à notificação ou de extravio de 
livros e documentos fiscais) 

 
d) Declaração (fls. 67) de Laurimar Braz da Costa, coordenador de 

automação fiscal da Gerência de Arrecadação e Fiscalização de que o MFD foi testado e 
que não foi possível a extração de seu conteúdo ou a emissão de qualquer documento 
manualmente, com conclusão de que a mesma está danificada 

 
e) Demonstrativos da Auditoria do Valor Adicionado (Fls. 68/79) 
 
f) Extratos SARE e comparativos DPI/SARE (fls. 80/87) 
 
g) Fotocópias da Leitura da Memória Fiscal do ECF nº 002 – 

utilizado no exercício de 2009 (cópias tipo cupons fiscais) (88/104) 
 
h) Cópias de notas fiscais para as quais fora emitido cupom fiscal 

(105/287) em que se vislumbra o código N1 (NÃO TRIBUTADAS) para medicamentos 
 
i) Cópias das notas fiscais de entrada de mercadorias 

registradas (nfs de papel) e planilha relativa às nf eletrônicas (tam´bem em cd 
encaminhado ao sujeito passivo) (fls. 288/465) 

 
j) Cópias de notas fiscais de entradas não registradas (nfs de 

papel) e 2 planilhas demonstrativas, inclusive uma de nf eletrônicas (fls. 466/608) 
 
k) Cópias dos livros fiscais Registro de Entradas, Saídas e 

Apuração do ICMS (2009) e Inventário 2008 e 2009 (fls. 609/885) 
 
l) Recibo de entrega de relatórios digitais (fls. 886) 

 
Intimados regularmente, o sujeito passivo solidário não comparece 

ao feito e é declarado revel. Porém, o sujeito passivo autuado comparece ao processo e 
impugna o auto de infração (fls. 893/895), alegando: nulidades processuais por 
cerceamento do direito de defesa e insegurança na determinação da infração; no mérito 



 

pede improcedência, apesar de afirmar que “demonstrará oportunamente ponto por ponto, 
que todas as acusações do fisco não são verdadeiras”. 
 
                                     Posteriormente, em Memoriais (fls. 913/914) pede-se a exclusão 
dos solidários 
 

Em sentença (fls. 915/916), o julgador singular afasta nulidades e, no 
mérito, julga procedente, não acolhendo  pedido de exclusão dos solidários. 
 
 

Intimado, o sujeito passivo autuado apresenta recurso voluntário (fls.  
929/945), em que aduz as seguintes razões: 
 

1 - nulidade da sentença singular (por cerceamento do direito de 
defesa) pois o julgador não teria sequer discorrido sobre a natureza do procedimento 
fiscal; 
  

2 – no mérito: afirma com fundamento no trabalho do fisco, que o 
motivo do arbitramento é o inciso IV, do art. 2º, da IS nº 07/04-SGAF, ou seja, extravio ou 
destruição dos livros ou documentos fiscais. Afirma que no dia 14/03/2013 (doc. Fls. 062) 
foi enviado à DRFAnápolis ofício comunicando que em 09/03/2011 (antes do início da 
ação fiscal) foi enviado a esta delegacia fiscal comunicado da empresa Mac’Sistem 
Equipamentos e Máquinas para Escritório Ltda (doc. Fls. 063) esclarecendo o problema 
surgido em sua MFD de maneira involuntária. Fala que o fisco tomou conhecimento do 
ocorrido com o ECF, porém, não adotou nenhuma providência ou orientação ao sujeito 
passivo. Explica que a fiscalização não ofereceu ao contribuinte nenhuma possibilidade de 
diálogo no sentido de dinamizar a organização da documentação solicitada, limitando-se a 
desenvolver ação fiscal por meio de notificações para entrega de documentos com o 
intuito de fiscalizar e lavrar autos de infração; assevera que apresenta nessa oportunidade 
os cupons fiscais em meio criptografado, constantes de sua MFD danificada, podendo o 
fisco proceder à análise que entender e adotar o levantamento fiscal que entender 
necessários, o que torna o auto de infração em apreciação totalmente improcedente, por 
não atender ao que dispõe o inciso VIII do § 1º do art. 25 do CTE; cita artigos 162 e 122 
do Anexo XI do RCTE. 

 
Faz os seguintes pedidos: 

  
a) que o auto de infração seja julgado totalmente improcedente, por ter sido afastado as 

causas que deram origem ao lançamento do crédito tributário; 
b) que os autos sejam convertidos em DILIGÊNCIA para que fiscais alheios à lide 

procedam a análise dos fatos acima apresentados e que, em consequência, os 
procedimentos sejam revisados para julgá-los improcedentes de igual modo; 

c) que a sentença seja anulada, para que seja novamente julgado o processo por outro 
julgador singular 

 
Ato contínuo, a 1ª CJULT, por maioria, converteu o julgamento em 

diligência encaminhando os autos para que o fisco procedesse revisão do trabalho 
original, considerando a documentação juntada, em especial, o conteúdo da mídia ótica 
apresentada; (fls. 995/996). 
 

Entrementes, conforme documentação de fls. 998/1019, por 
determinação judicial, e orientação da PGE, os 2 SOLIDÁRIOS foram excluídos da lide 
(fls. 1019 – consta a inexistência de solidário ativo cadastrado para esse auto). 



 

 
Continuando, a GEAT, considerando que o sujeito passivo não faz 

parte de empresas sob fiscalização da mesma, remete os autos para a Coordenação de 
Varejo da GEAF, que encaminha os autos para que se proceda à revisão determinada 
pela Câmara Temporária, aos auditores autuantes. 

 
Estes manifestam-se às fls. 1025/1031, primeiro, trazendo 

novamente aos autos parte das notas explicativas feitas inicialmente, sobre os fatos que 
levaram à realização da Auditoria do Valor Adicionado, com desconsideração da escrita 
fiscal do sujeito passivo , e por fim, asseverando o seguinte: 

 
- ficou comprovado a impossibilidade de realização de auditoria 

específica de mercadorias bem como de Auditoria Comparativa da Situação Tributária e 
da Base de Cálculo, impossibilitando a apuração de todo o ICMS  omitido pela empresa 
nos anos de 2009 e 2010, vez que os documentos fiscais constantes na memória de fita-
detalhe foram extraviados, bem como pela falta da geração e manutenção dos registros 60 
I; 

 
- porém, havia elementos necessários para a realização do 

arbitramento presentes nos arts. 148, § 3º, do CTE e 458 e 459 do RCTE, decidiu-se pela 
realização da Auditoria do Valor Adicionado; 

 
- especialmente que, nas mídias ópticas apresentadas nos autos 

pelo sujeito passivo, faltam a inserção nos CDs, das operações realizadas em mais de 130 
dias  no ano de 2009 e de mais de 200 dias no ano de 2010; 

 
- ademais, esclarecem os auditores fiscais, “o formato em que os 

arquivos textos se encontram apresentados (na forma de espelhos dos cupons fiscais), 
não permite que as informações neles contidas venham a ser capturadas e utilizadas 
pelas ferramentas de fiscalização à disposição do Fisco para efeito de realização de 
qualquer auditoria.” 

 
- por fim, alertam sobre a origem incerta desses arquivos, visto que a 

MFD fora danificada, e recolhida à Receita Estadual, e que o sujeito passivo não obteve 
esse dispositivo para extrair o conteúdo da mídia óptica, o que foi realizada somente a 
partir de 2013. 
 

Intimado para manifestar-se sobre o resultado da diligência, o sujeito 
passivo, através de seu advogado, comparece ao feito e assevera o seguinte: 
 
- que as considerações do autuante não tem serventia alguma, pois além de não atender à 
determinação da Resolução, todos os fatos por ele elencados encontram-se nos autos ; 
 

- que a apresentação da mídia, a qual ele rejeita, está fundamentada 
em dispositivos da legislação, quais sejam: arts. 162 e 122 do Anexo XI do RCTE; 

 
- por fim, conclui: que o arbitramento é atitude extrema, sendo que o 

fisco não pontuou nenhuma irregularidade tanto na escrituração fiscal ou contábil do 
sujeito passivo, e que a situação relatada em notas explicativas foi sanada. 

 
Pede:   
 
- que os autos sejam novamente convertidos em diligência 



 

- que o auto de infração seja julgado nulo, pois os autores do 
procedimento se recusaram a proceder à revisão que a Câmara Julgadora determinou 
(cerceamento), ou que se julgue o auto de infração improcedente. 
 
 
 

V   O   T   O 
 

 
Trata-se de exigência de pagamento de ICMS, multa formal, mais 

acréscimos legais, face à constatação de sua omissão apurada por presunção em 
Auditoria do Valor Adicionado, em que se verificou diferença a menor entre o valor 
adicionado auferido pelo contribuinte e o valor adicionado arbitrado pelo fisco, no exercício 
de 2009. 

 
A base legal para a autuação decorre do disposto no art. 25, § 1º, 

inciso VIII, § 2º, do CTE, que para clareza da decisão, transcrevo abaixo: 
 
“Art. 25............................................................................................................. 

§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 
......................................................................................................................... 

VIII - à diferença a menor entre o valor adicionado, ao custo de aquisição 
ou produção de mercadorias tributadas, auferido pelo contribuinte e o 
obtido mediante a aplicação de índice de valor adicionado previsto pela 
legislação tributária para a respectiva atividade econômica, desde que 
efetivamente comprovadas irregularidades na sua escrituração fiscal ou 
contábil”. 

 

Para realizar-se esse tipo de procedimento fiscal, a Instrução de 
Serviço nº 07/04-SGAF, autoriza somente no caso de arbitramento, que exige 
irregularidades na escrita fiscal ou documental do sujeito passivo. NO caso, a situação 
encontrada pela fiscalização é a tipificada no art. 2º, IV, da IS 07/04-SGAF, abaixo 
transcrito: 

 

“Art. 1º A aplicação da Auditoria do Valor Adicionado, para efeito de 
fundamentar lançamento de crédito tributário, somente deve ser efetivada 
quando constatada irregularidades na escrituração fiscal ou contábil do 
contribuinte. 

Art. 2º São ocorrências na escrituração fiscal ou contábil do contribuinte, 
que ensejam o arbitramento do valor das operações de saídas tributadas, 
especialmente: 

......................................................................................................................... 

IV - extravio ou destruição dos livros ou documentos fiscais, hipótese na 
qual realizar-se-á o arbitramento do valor das operações de saídas com 
base nos dados do sujeito passivo apresentados em documento de 
informação ou nos livros fiscais remanescentes (Lei n.º 11.651/91, art. 148, 
§ 3°, VIII)”; 

 
Como está relatado e comprovado nos autos, a MFD do 

equipamento ECF do sujeito passivo danificou-se, impedindo a verificação das operações 



 

por mercadoria e carga tributária específica para cada produto comercializado. Outrossim, 
o contribuinte autuado também não enviou à Secretaria da Fazenda, nem manteve o 
arquivo tipo 60 I do Sintegra pelo prazo decadencial, o que impossibilitou por completo 
qualquer tentativa do fisco de recompor a base de dados das operações de 
comercialização de produtos farmacêuticos pelo autuado. 

 
Portanto, com o extravio dos documentos fiscais do contribuinte (que 

estariam guardados no arquivo MFD do sujeito passivo), e com a falta do arquivo tipo 60 I 
do Sintegra, restou à fiscalização a opção de realização da Auditoria do Valor Adicionado. 

 
O fundamento da acusação fiscal é de que o sujeito passivo 

registrava no equipamento ECF por meio do qual realizava operações de saída de 
produtos farmacêuticos, utilizando em grande parte a situação tributária N1 – ou seja, não 
incidência, quando na realidade tratavam-se de produtos com situação de TRIBUTADAS 
(medicamentos). Com isso, sequer recolhia ICMS ao erário estadual, mantendo, sim, 
saldo credor durante todo o exercício de 2009, omitindo a apuração e pagamento do ICMS 
normal. 

 
Inicialmente, voto pelo indeferimento do pedido de nova diligência 

feito pelo recorrente, uma vez que o processo já saiu em diligência uma primeira vez, na 
qual verificou-se que a mídia CD-R (fls. 946), juntada pelo sujeito passivo não permite 
afirmar que houve recuperação de todos os dados da MFD extraviada, especialmente 
porque na mídia óptica apresentada no auto pelo sujeito passivo, falta a inserção no CD, 
das operações realizadas em mais de 130 dias no ano de 2009. 

 
Ademais, esclarecem os auditores fiscais, “o formato em que os 

arquivos textos se encontram apresentados (na forma de espelhos dos cupons fiscais), 
não permite que as informações neles contidas venham a ser capturadas e utilizadas 
pelas ferramentas de fiscalização à disposição do Fisco para efeito de realização de 
qualquer auditoria”. 

 
Portanto, não se justifica a remessa dos autos em nova diligência, na 

mesma situação em que se encontrava quando da realização da primeira diligência, 
motivo pelo voto pelo indeferimento desse pedido de nova diligência. 

 
Também, não vislumbro a nulidade arguida oralmente na sessão de 

julgamento pelo recorrente de insegurança na determinação da infração, por falta de 
fundamentação para o arbitramento, porquanto conforme já exposto e retrotranscrito o art. 
2º, inciso IV, da IS 07/04-GSF estabelece a possibilidade de se realizar o arbitramento no 
caso de extravio de documentos fiscais, como no presente caso, em que com o dano 
apresentando pela MFD do equipamento ECF, houve o extravio de toda a documentação 
fiscal do ano de 2009, especialmente, também, porque o contribuinte não enviou para o 
fisco à época própria os arquivos do tipo 60 I do Sintegra, sequer manteve arquivado sob 
sua guarda, como determina a legislação tributária, para apresentação ao fisco quando 
notificado. Dessa forma, voto no sentido de rejeitar o argumento do recorrente de 
existência de nulidade processual por insegurança na determinação da infração. 

 
Quanto à alegada nulidade por cerceamento do direito de defesa, 

sob a alegação de que faltaria fundamentação na sentença exarada pelo julgador singular, 
esclareço que o julgador fundamenta afirmando que “diante de indícios de irregularidade e 
da impossibilidade de auditar as reais movimentações da empresa no período 
considerado, a partir da memória de fita detalhe (MFD), os autuantes foram designados 
para procederem a Auditoria do Valor Adicionado. ..."”pelo exame dos autos é possível 



 

perceber o judicioso trabalho"”       fundamenta ainda afirmando o julgador que “quanto ao 
mérito em si, não há qualquer indício de defesa por parte da impugnante, que se limitou a 
prometer futuras demonstrações em sentido contrário ao procedimento fiscal”. 

 
De fato, a sentença é sucinta, porém, aborda adequadamente o 

procedimento fiscal e a defesa do impugnante, que no caso, também foi por demais 
resumida, no sentido de apenas asseverar que futuramente iria apresentar demonstrações 
em sentido contrário ao procedimento fiscal. 

 
Dessa forma, não há que se falar em cerceamento do direito de 

defesa do sujeito passivo, pois a sentença abordou adequadamente o procedimento fiscal 
e a impugnação apresentada em primeira instância. Portanto, voto rejeitando tal 
preliminar. 

 
A outra alegação de nulidade por cerceamento do direito de defesa, 

tem por motivação um possível não atendimento pelo revisor do que foi determinado na 
Resolução que converteu o julgamento em diligência. 

 
Conforme já exposto, o autuante/revisor deixou evidenciado o motivo 

da impossibilidade de atendimento da diligência, com espeque apenas no CD-R 
apresentado pelo sujeito passivo/recorrente, uma vez que: 

 
- na mídia óptica apresentada no auto pelo sujeito passivo, falta a 

inserção no CD, das operações realizadas em mais de 130 dias no ano de 2009. 
 
- ademais, esclarecem os auditores fiscais, “o formato em que os 

arquivos textos se encontram apresentados (na forma de espelhos dos cupons fiscais), 
não permite que as informações neles contidas venham a ser capturadas e utilizadas 
pelas ferramentas de fiscalização à disposição do Fisco para efeito de realização de 
qualquer auditoria”. 

 
Portanto não se pode falar em cerceamento do direito de defesa, 

porquanto o revisor/autuante justificou a contento o porquê do não cumprimento integral 
do contido na Resolução que converteu o julgamento em diligência. Assim, rejeito a 
alegação de existência de nulidade por cerceamento do direito de defesa. 

 
No mérito, o que se observa do levantamento fiscal Auditoria do 

Valor Adicionado que instrui o feito (fls. 068/078) é a existência de um CMV na importância 
de R$ 3.883.959,48 de mercadorias que foram vendidas pelo preço final total de R$ 
989.154,10, dando causa a um monumental prejuízo de R$ 2.894.805,38, sendo que 
ordinariamente resultaria em um lucro presumido mínimo de R$ 1.165.187,084, o que 
determinou a omissão de vendas no montante de R$ 4.059.993,22. 

 
O que houve, na verdade, foi o registro das operações de vendas de 

mercadorias tributadas (medicamentos), com a situação tributária N1 (não tributadas), 
conforme se vislumbra da análise dos valores contábeis “Não trib/isentas” da Auditoria do 
Valor Adicionado, em que se nota que de um CMV de R$ 19.347,56 houve registro de 
valores de vendas no total de R$ 3.701.564,22, ou seja, um lucro estupendo de R$ 
3.682.216,66. 

 
Está aí a explicação para a omissão de pagamento de imposto 

durante todo o exercício de 2009, e a razão da escolha adequada desse levantamento 
fiscal pelas autoridades fiscais que procederam à fiscalização da empresa.  



 

 
O sujeito passivo não contestou em nada a Auditoria do Valor 

Adicionado, e seus valores, limitando-se a tentar tornar nulo o auto de infração, pelas 
nulidade de cerceamento do direito de defesa e insegurança na determinação da infração 
que, conforme já exposto, não ocorreram no presente processo. 

 
Posto isso, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento e 

voto no sentido de confirmar a decisão singular que julgou PROCEDENTE o auto de 
infração.  

 
Registro, por fim, que conforme documentação de fls. 998/1019, por 

determinação judicial, e orientação da PGE, os 2 SOLIDÁRIOS foram excluídos da lide 
(fls. 1019 – consta a inexistência de solidário ativo cadastrado para esse auto). 
 

 
 

Sala das sessões, em 18 de maio de 2016. 
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Matéria: Auditoria do valor adicionado (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00720/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Pedido de realização de nova 
diligência. Indeferido. Unânime. Deve ser indeferido o pedido de 
nova diligência, quando a diligência anteriormente realizada 
tenha atendido a contento o fim de saneamento do processo, 
tornando-se meramente com fim protelatório o novo pedido. 
 
PROCESSUAL. Nulidade por insegurança na determinação da 
infração. Rejeitada. Não unânime. O art. 2º, inciso IV, da IS nº 
07/04-SGAF fundamenta adequadamente o levantamento fiscal 
Auditoria do Valor Adicionado, quando se trata de extravio de 
documentos fiscais. 
 
PROCESSUAL. Nulidade por cerceamento do direito de defesa. 
Rejeitada. Não unânime. A sentença singular apesar de ser 
sucinta, abordou o necessário para o julgamento do processo, 
mormente quando a impugnação em primeira instância posterga 
para outro comparecimento aos autos os motivos pelos quais 
pretende a improcedência do auto de infração. 
 
PROCESSUAL.  Nulidade por cerceamento do direito de defesa. 
Rejeitada. Não unânime. A diligência realizada atendeu a 
Resolução que converteu o julgamento em diligência, expondo 
fundamentadamente os motivos pelos quais tornava-se 
impossível a realização de novo levantamento fiscal. 
 
ICMS. Obrigação principal. Omissão de pagamento. Auditoria do 
Valor Adicionado. Procedência. Não unânime. O fato de o 
contribuinte registrar com o código N1 – não tributadas - em seu 
equipamento ECF as saídas de mercadorias tributadas 
(medicamentos), fez com que o mesmo tivesse um prejuízo 
extraordinário em relação ao CMV, causando enorme diferença a 
menor entre o valor adicionado auferido pelo contribuinte e o 
valor arbitrado pelo fisco, conforme Auditoria do Valor 
Adicionado (art. 25, § 1º, VIII, do CTE), o que implica em 
exigência de pagamento do ICMS, multa formal, mais 
acréscimos legais. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 29 de abril de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido 
de diligência formulado pelo sujeito passivo. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Cláudio Henrique de Oliveira, David Fernandes de Carvalho, José Pereira D'abadia, 
Márcio Nogueira Pedra e Washington Luis Freire de Oliveira. Por maioria de votos, rejeitar 
a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pelo representante do sujeito passivo, em 
sustentação oral, por insegurança na determinação da infração. Foram vencedores os 
Conselheiros David Fernandes de Carvalho, Márcio Nogueira Pedra e Washington Luis 
Freire de Oliveira. Vencidos os Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira e José Pereira 



 

D'abadia. Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da decisão singular, 
arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa, por falta de completa 
fundamentação.Foram vencedores os Conselheiros David Fernandes de Carvalho, Márcio 
Nogueira Pedra e Washington Luis Freire de Oliveira. Vencidos os Conselheiros Cláudio 
Henrique de Oliveira e José Pereira D'abadia.  Também, por maioria de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade, arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa, por 
falta de cumprimento pelo revisor do determinado na diligência. Foram vencedores os 
Conselheiros David Fernandes de Carvalho, Márcio Nogueira Pedra e Washington Luis 
Freire de Oliveira. Vencidos os Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira e José Pereira 
D'abadia. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, negar-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Foram vencedores os Conselheiros David Fernandes de Carvalho, Márcio 
Nogueira Pedra e Washington Luis Freire de Oliveira. Vencidos os Conselheiros Cláudio 
Henrique de Oliveira e José Pereira D'abadia, que votaram pela improcedência do auto de 
infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo “omitiu registro de 
operação de saída tributada, no período de 01/01/2010 a 31/12/2010, caracterizado pela 
diferença a menor entre o valor adicionado auferido pelo contribuinte e o valor adicionado 
arbitrado pelo Fisco, conforme Auditoria do Valor Adicionado, documentos e planilha em 
anexo. Em consequência, deverá pagar o ICMS na importância de R$ 564.289,07 
(quinhentos e sessenta e quatro mil, duzentos e oitenta e nove reais e sete centavos), 
juntamente com a penalidade e acréscimos legais”. 
 

Citados como infringidos os arts. 25, § 1º, VIII , 64 e 148, § 3º, da Lei 
nº 11.651/91 - CTE c/c arts. 17, §1º, VIII, e 141 do Decreto nº 4.852/97 – RCTE. 

 
A penalidade proposta é a do art. 71, VII, “l”, § 9º, I, do CTE com 

redação da Lei nº16.241/08. 
 
Nomeados solidários MURILO GOMES DA SILVA e ANA VITÓRIA 

MESQUITA FERREIRA, com fundamento no art. 45, XII, do CTE, na qualidade de sócios-
administradores. 
 

Instruem o processo:  
 
a) Notas Explicativas (fls. 004/009): em que se esclarece que: 
 
O sujeito passivo não efetuou nenhum recolhimento a título de ICMS 

Normal nos anos de 2009 e 2010, sendo que no biênio o contribuinte efetuou compras de 
mercadorias em valor superior a 8 milhões de reais e realizou vendas que atingiram quase 
10 milhões de reais. Entretanto, a quase totalidade das aquisições realizadas foram de 
mercadorias tributadas (2009: 98,79% e 2010: 98,70). 

 
Quanto às operações de saídas de mercadorias, a leitura da 

memória fiscal dos equipamentos ECF demonstra que nos exercícios de 2009 e 2010 
mais de metade das vendas foram registradas no totalizador N1, que significa mercadorias 
não tributadas. Tal informação foi extraída da leitura da memória que reúne os mesmos 
dados da redução Z, ou seja, apenas os valores das vendas realizadas por situação 
tributária, não discriminando, porém, as mercadorias por espécie, mas apenas a 
totalização por situação tributária (tributada, não tributada, retida na fonte), sendo que a 



 

discriminação das mercadorias consta apenas em formato digital na Memória de Fita-
Detalhe. 

 
O sujeito passivo foi notificado a apresentar em meio magnético a 

leitura da Memória de Fita-Detalhe, porém, o mesmo informa que o ECF que funcionou no 
ano de 2009 (o outro funcionou no ano de 2009) apresentou problemas em sua MFD, não 
sendo possível o seu reparo ou extração de leitura X ou leitura completa da MFD. 
Notificado a apresentar os arquivos Sintegra tipo 60 I, que traz a discriminação por 
mercadoria vendida, do mesmo modo, na mesma declaração e pelo mesmo motivo 
empregado para o não envio da leitura da memória de fita-detalhe, informou não ser 
possível o encaminhamento destes arquivos. 

 
Considerando a ausência de informações que permitissem a 

apuração de todo o ICMS omitido pela empresa, mas a possibilidade de realização de 
arbitramento, é que se fez esta Auditoria do Valor Adicionado. 

 
b) cópia do Termo de Arbitramento em que se fundamenta a 

utilização da Auditoria do Valor Adicionado (fls. 20/21) 
 
c) cópia do processo capa branca nº 201300004010890, de 

25/02/2013, (fls. 25/63) em que o sujeito passivo se recusa a apresentar documentação e 
arquivos magnéticos, sob alegação de extravio ou por estarem danificados (foram 
lavrados diversos autos de infração de não atendimento à notificação ou de extravio de 
livros e documentos fiscais) 

 
d) Declaração (fls. 67) de Laurimar Braz da Costa, coordenador de 

automação fiscal da Gerência de Arrecadação e Fiscalização de que o MFD foi testado e 
que não foi possível a extração de seu conteúdo ou a emissão de qualquer documento 
manualmente, com conclusão de que a mesma está danificada 

 
e) Demonstrativos da Auditoria do Valor Adicionado (Fls. 023/024) 
 
f) Extratos SARE e comparativos DPI/SARE (fls. 70/76) 
 
g) Fotocópias da Leitura da Memória Fiscal do ECF nº 002 – 

utilizado no exercício de 2010 (cópias tipo cupons fiscais) (183/198) e ECF Nº 003  
(2010); 

 
h) Cópias de notas fiscais para as quais fora emitido cupom fiscal 

(080/179) em que se vislumbra o código N1 (NÃO TRIBUTADAS) para medicamentos 
 
i) Cópias das notas fiscais de entrada de mercadorias 

registradas (nfs de papel) e planilha relativa às nf eletrônicas (tam´bem em cd 
encaminhado ao sujeito passivo) (fls. 341/441) 

 
j) Cópias de notas fiscais de entradas não registradas (nfs de 

papel) e 2 planilhas demonstrativas, inclusive uma de nf eletrônicas (fls. 206/339) 
 
k) Cópias dos livros fiscais Registro de Entradas, Saídas e 

Apuração do ICMS (2010) e Inventário 2010 e 2011 (fls. 442/1069) 
 
l) Recibo de entrega de relatórios digitais (fls. 1071) 

 



 

Intimados regularmente, o sujeito passivo solidário não comparece 
ao feito e é declarado revel. Porém, o sujeito passivo autuado comparece ao processo e 
impugna o auto de infração (fls. 1078/1080), alegando: nulidades processuais por 
cerceamento do direito de defesa e insegurança na determinação da infração; no mérito 
pede improcedência, apesar de afirmar que “demonstrará oportunamente ponto por ponto, 
que todas as acusações do fisco não são verdadeiras”. 
 
                                     Posteriormente, em Memoriais (fls. 1098/1099) pede-se a exclusão 
dos solidários 
 

Em sentença (fls. 1100/1101), o julgador singular afasta nulidades e, 
no mérito, julga procedente, não acolhendo  pedido de exclusão dos solidários. 
 

Intimado, o sujeito passivo autuado apresenta recurso voluntário (fls.  
1114/1130), em que aduz as seguintes razões: 
 

1 - nulidade da sentença singular (por cerceamento do direito de 
defesa) pois o julgador não teria sequer discorrido sobre a natureza do procedimento 
fiscal; 
  

2 – no mérito: afirma com fundamento no trabalho do fisco, que o 
motivo do arbitramento é o inciso IV, do art. 2º, da IS nº 07/04-SGAF, ou seja, extravio ou 
destruição dos livros ou documentos fiscais. Afirma que no dia 14/03/2013 (doc. Fls. 064) 
foi enviado à DRFAnápolis ofício comunicando que em 09/03/2011 (antes do início da 
ação fiscal) foi enviado a esta delegacia fiscal comunicado da empresa Mac’Sistem 
Equipamentos e Máquinas para Escritório Ltda (doc. Fls. 065) esclarecendo o problema 
surgido em sua MFD de maneira involuntária. Fala que o fisco tomou conhecimento do 
ocorrido com o ECF, porém, não adotou nenhuma providência ou orientação ao sujeito 
passivo. Explica que a fiscalização não ofereceu ao contribuinte nenhuma possibilidade de 
diálogo no sentido de dinamizar a organização da documentação solicitada, limitando-se a 
desenvolver ação fiscal por meio de notificações para entrega de documentos com o 
intuito de fiscalizar e lavrar autos de infração; assevera que apresenta nessa oportunidade 
os cupons fiscais em meio criptografado, constantes de sua MFD danificada, podendo o 
fisco proceder à análise que entender e adotar o levantamento fiscal que entender 
necessários, o que torna o auto de infração em apreciação totalmente improcedente, por 
não atender ao que dispõe o inciso VIII do § 1º do art. 25 do CTE; cita artigos 162 e 122 
do Anexo XI do RCTE. 

 
Faz os seguintes pedidos: 

  
a) que o auto de infração seja julgado totalmente improcedente, por ter sido afastado as 

causas que deram origem ao lançamento do crédito tributário; 
 

b) que os autos sejam convertidos em DILIGÊNCIA para que fiscais alheios à lide 
procedam a análise dos fatos acima apresentados e que, em consequência, os 
procedimentos sejam revisados para julgá-los improcedentes de igual modo; 

 
c) que a sentença seja anulada, para que seja novamente julgado o processo por outro 

julgador singular 
 

Ato contínuo, a 1ª CJULT, por maioria, converteu o julgamento em 
diligência encaminhando os autos para que o fisco procedesse revisão do trabalho 



 

original, considerando a documentação juntada, em especial, o conteúdo da mídia ótica 
apresentada; (fls. 1180/1181). 
 

Entrementes, conforme documentação de fls. 1183/1202, por 
determinação judicial, e orientação da PGE, os 2 SOLIDÁRIOS foram excluídos da lide 
(fls. 1204 – consta a inexistência de solidário ativo cadastrado para esse auto). 
 

Continuando, a GEAT, considerando que o sujeito passivo não faz 
parte de empresas sob fiscalização da mesma, remete os autos para a Coordenação de 
Varejo da GEAF, que encaminha os autos para que se proceda à revisão determinada 
pela Câmara Temporária, aos auditores autuantes. 

 
Estes manifestam-se às fls. 1208/1214, primeiro, trazendo 

novamente aos autos parte das notas explicativas feitas inicialmente, sobre os fatos que 
levaram à realização da Auditoria do Valor Adicionado, com desconsideração da escrita 
fiscal do sujeito passivo , e por fim, asseverando o seguinte: 

 
- ficou comprovado a impossibilidade de realização de auditoria 

específica de mercadorias bem como de Auditoria Comparativa da Situação Tributária e 
da Base de Cálculo, impossibilitando a apuração de todo o ICMS  omitido pela empresa 
nos anos de 2009 e 2010, vez que os documentos fiscais constantes na memória de fita-
detalhe foram extraviados, bem como pela falta da geração e manutenção dos registros 60 
I; 

 
- porém, havia elementos necessários para a realização do 

arbitramento presentes nos arts. 148, § 3º, do CTE e 458 e 459 do RCTE, decidiu-se pela 
realização da Auditoria do Valor Adicionado; 

 
- especialmente que, nas mídias opticas apresentadas nos autos 

pelo sujeito passivo, faltam a inserção nos CDs, das operações realizadas em mais de 130 
dias  no ano de 2009 e de mais de 200 dias no ano de 2010; 

 
- ademais, esclarecem os auditores fiscais, “o formato em que os 

arquivos textos se encontram apresentados (na forma de espelhos dos cupons fiscais), 
não permite que as informações neles contidas venham a ser capturadas e utilizadas 
pelas ferramentas de fiscalização à disposição do Fisco para efeito de realização de 
qualquer auditoria.” 

 
- por fim, alertam sobre a origem incerta desses arquivos, visto que a 

MFD fora danificada, e recolhida à Receita Estadual, e que o sujeito passivo não obteve 
esse dispositivo para extrair o conteúdo da mídia óptica, o que foi realizada somente a 
partir de 2013. 
 

Intimado para manifestar-se sobre o resultado da diligência, o sujeito 
passivo, através de seu advogado, comparece ao feito e assevera o seguinte: 
 

- que as considerações do autuante não tem serventia alguma, pois 
além de não atender à determinação da Resolução, todos os fatos por ele elencados 
encontram-se nos autos ; 
 

- que a apresentação da mídia, a qual ele rejeita, está fundamentada 
em dispositivos da legislação, quais sejam: arts. 162 e 122 do Anexo XI do RCTE; 

 



 

- por fim, conclui: que o arbitramento é atitude extrema, sendo que o 
fisco não pontuou nenhuma irregularidade tanto na escrituração fiscal ou contábil do 
sujeito passivo, e que a situação relatada em notas explicativas foi sanada. 

 
Pede:   
 
- que os autos sejam novamente convertidos em diligência 
 
- que o auto de infração seja julgado nulo, pois os autores do 

procedimento se recusaram a proceder à revisão que a Câmara Julgadora determinou 
(cerceamento), ou que se julgue o auto de infração improcedente. 
 
 
 

V   O   T   O 
 
 

Trata-se de exigência de pagamento de ICMS, multa formal, mais 
acréscimos legais, face à constatação de sua omissão apurada por presunção em 
Auditoria do Valor Adicionado, em que se verificou diferença a menor entre o valor 
adicionado auferido pelo contribuinte e o valor adicionado arbitrado pelo fisco, no exercício 
de 2010. 

 
A base legal para a autuação decorre do disposto no art. 25, § 1º, 

inciso VIII, § 2º, do CTE, que para clareza da decisão, transcrevo abaixo: 
 
“Art. 25............................................................................................................. 

§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 
......................................................................................................................... 

VIII - à diferença a menor entre o valor adicionado, ao custo de aquisição 
ou produção de mercadorias tributadas, auferido pelo contribuinte e o 
obtido mediante a aplicação de índice de valor adicionado previsto pela 
legislação tributária para a respectiva atividade econômica, desde que 
efetivamente comprovadas irregularidades na sua escrituração fiscal ou 
contábil”. 

 

Para realizar-se esse tipo de procedimento fiscal, a Instrução de 
Serviço nº 07/04-SGAF, autoriza somente no caso de arbitramento, que exige 
irregularidades na escrita fiscal ou documental do sujeito passivo. No caso, a situação 
encontrada pela fiscalização é a tipificada no art. 2º, IV, da IS 07/04-SGAF, abaixo 
transcrito: 

 

“Art. 1º A aplicação da Auditoria do Valor Adicionado, para efeito de 
fundamentar lançamento de crédito tributário, somente deve ser efetivada 
quando constatada irregularidades na escrituração fiscal ou contábil do 
contribuinte. 

Art. 2º São ocorrências na escrituração fiscal ou contábil do contribuinte, 
que ensejam o arbitramento do valor das operações de saídas tributadas, 
especialmente: 

......................................................................................................................... 



 

IV - extravio ou destruição dos livros ou documentos fiscais, hipótese na 
qual realizar-se-á o arbitramento do valor das operações de saídas com 
base nos dados do sujeito passivo apresentados em documento de 
informação ou nos livros fiscais remanescentes (Lei n.º 11.651/91, art. 148, 
§ 3°, VIII)”; 

 
Como está relatado e comprovado nos autos, a MFD do 

equipamento ECF do sujeito passivo danificou-se, impedindo a verificação das operações 
por mercadoria e carga tributária específica para cada produto comercializado. Outrossim, 
o contribuinte autuado também não enviou à Secretaria da Fazenda, nem manteve o 
arquivo tipo 60 I do Sintegra pelo prazo decadencial, o que impossibilitou por completo 
qualquer tentativa do fisco de recompor a base de dados das operações de 
comercialização de produtos farmacêuticos pelo autuado. 

 
Portanto, com o extravio dos documentos fiscais do contribuinte (que 

estariam guardados no arquivo MFD do sujeito passivo), e com a falta do arquivo tipo 60 I 
do Sintegra, restou à fiscalização a opção de realização da Auditoria do Valor Adicionado. 

 
O fundamento da acusação fiscal é de que o sujeito passivo 

registrava no equipamento ECF por meio do qual realizava operações de saída de 
produtos farmacêuticos, utilizando em grande parte a situação tributária N1 – ou seja, não 
incidência, quando na realidade tratavam-se de produtos com situação de TRIBUTADAS 
(medicamentos). Com isso, sequer recolhia ICMS ao erário estadual, mantendo, sim, 
saldo credor durante todo o exercício de 2010, omitindo a apuração e pagamento do ICMS 
normal. 

 
Inicialmente, voto pelo indeferimento do pedido de nova diligência 

feito pelo recorrente, uma vez que o processo já saiu em diligência uma primeira vez, na 
qual verificou-se que a mídia CD-R (fls. 1131), juntada pelo sujeito passivo não permite 
afirmar que houve recuperação de todos os dados da MFD extraviada, especialmente 
porque na mídia óptica apresentada no auto pelo sujeito passivo, falta a inserção no CD, 
das operações realizadas em mais de 200 dias no ano de 2010. 

 
Ademais, esclarecem os auditores fiscais, “o formato em que os 

arquivos textos se encontram apresentados (na forma de espelhos dos cupons fiscais), 
não permite que as informações neles contidas venham a ser capturadas e utilizadas 
pelas ferramentas de fiscalização à disposição do Fisco para efeito de realização de 
qualquer auditoria”. 

 
Portanto, não se justifica a remessa dos autos em nova diligência, na 

mesma situação em que se encontrava quando da realização da primeira diligência, 
motivo pelo voto pelo indeferimento desse pedido de nova diligência. 

 
Também, não vislumbro a nulidade arguida oralmente na sessão de 

julgamento pelo recorrente de insegurança na determinação da infração, por falta de 
fundamentação para o arbitramento, porquanto conforme já exposto e retrotranscrito o art. 
2º, inciso IV, da IS 07/04-GSF estabelece a possibilidade de se realizar o arbitramento no 
caso de extravio de documentos fiscais, como no presente caso, em que com o dano 
apresentando pela MFD do equipamento ECF, houve o extravio de toda a documentação 
fiscal do ano de 2010, especialmente, também, porque o contribuinte não enviou para o 
fisco à época própria os arquivos do tipo 60 I do Sintegra, sequer manteve arquivado sob 
sua guarda, como determina a legislação tributária, para apresentação ao fisco quando 



 

notificado. Dessa forma, voto no sentido de rejeitar o argumento do recorrente de 
existência de nulidade processual por insegurança na determinação da infração. 

 
Quanto à alegada nulidade por cerceamento do direito de defesa, 

sob a alegação de que faltaria fundamentação na sentença exarada pelo julgador singular, 
esclareço que o julgador fundamenta afirmando que “diante de indícios de irregularidade e 
da impossibilidade de auditar as reais movimentações da empresa no período 
considerado, a partir da memória de fita detalhe (MFD), os autuantes foram designados 
para procederem a Auditoria do Valor Adicionado. ..."”pelo exame dos autos é possível 
perceber o judicioso trabalho"”       fundamenta ainda afirmando o julgador que “quanto ao 
mérito em si, não há qualquer indício de defesa por parte da impugnante, que se limitou a 
prometer futuras demonstrações em sentido contrário ao procedimento fiscal”. 

 
De fato, a sentença é sucinta, porém, aborda adequadamente o 

procedimento fiscal e a defesa do impugnante, que no caso, também foi por demais 
resumida, no sentido de apenas asseverar que futuramente iria apresentar demonstrações 
em sentido contrário ao procedimento fiscal. 

 
Dessa forma, não há que se falar em cerceamento do direito de 

defesa do sujeito passivo, pois a sentença abordou adequadamente o procedimento fiscal 
e a impugnação apresentada em primeira instância. Portanto, voto rejeitando tal 
preliminar. 

 
A outra alegação de nulidade por cerceamento do direito de defesa, 

tem por motivação um possível não atendimento pelo revisor do que foi determinado na 
Resolução que converteu o julgamento em diligência. 

 
Conforme já exposto, o autuante/revisor deixou evidenciado o motivo 

da impossibilidade de atendimento da diligência, com espeque apenas no CD-R 
apresentado pelo sujeito passivo/recorrente, uma vez que: 

 
- na mídia óptica apresentada no auto pelo sujeito passivo, falta a 

inserção no CD, das operações realizadas em mais de 200 dias no ano de 2010. 
 
- ademais, esclarecem os auditores fiscais, “o formato em que os 

arquivos textos se encontram apresentados (na forma de espelhos dos cupons fiscais), 
não permite que as informações neles contidas venham a ser capturadas e utilizadas 
pelas ferramentas de fiscalização à disposição do Fisco para efeito de realização de 
qualquer auditoria”. 

 
Portanto não se pode falar em cerceamento do direito de defesa, 

porquanto o revisor/autuante justificou a contento o porquê do não cumprimento integral 
do contido na Resolução que converteu o julgamento em diligência. Assim, rejeito a 
alegação de existência de nulidade por cerceamento do direito de defesa. 

 
No mérito, o que se observa do levantamento fiscal Auditoria do 

Valor Adicionado que instrui o feito (fls. 023/024) é a existência de um CMV na importância 
de R$ 4.559.179,57 de mercadorias que foram vendidas pelo preço final total de R$ 
2.607.585,95, dando causa a um monumental prejuízo de R$ 1.951.593,62, sendo que 
ordinariamente resultaria em um lucro presumido mínimo de R$ 1.367.753,87, o que 
determinou a omissão de vendas no montante de R$ 3.319.347,49. 

 



 

O que houve, na verdade, foi o registro das operações de vendas de 
mercadorias tributadas (medicamentos), com a situação tributária N1 (não tributadas), 
conforme se vislumbra da análise dos valores contábeis “Não trib/isentas” da Auditoria do 
Valor Adicionado, em que se nota que de um CMV de R$ 24.119,25 houve registro de 
valores de vendas no total de R$ 2.655.413,75, ou seja, um lucro estupendo de R$ 
2.631.294,50. 

 
Está aí a explicação para a omissão de pagamento de imposto 

durante todo o exercício de 2010, e a razão da escolha adequada desse levantamento 
fiscal pelas autoridades fiscais que procederam à fiscalização da empresa.  

 
O sujeito passivo não contestou em nada a Auditoria do Valor 

Adicionado, e seus valores, limitando-se a tentar tornar nulo o auto de infração, pelas 
nulidade de cerceamento do direito de defesa e insegurança na determinação da infração 
que, conforme já exposto, não ocorreram no presente processo. 

 
Posto isso, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento e 

voto no sentido de confirmar a decisão singular que julgou PROCEDENTE o auto de 
infração. 

 
Registro, por fim, que conforme documentação de fls. 1183/1202, por 

determinação judicial, e orientação da PGE, os 2 SOLIDÁRIOS foram excluídos da lide 
(fls. 1204 – consta a inexistência de solidário ativo cadastrado para esse auto). 

 
 
 

Sala das sessões, em 18 de maio de 2016. 
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Matéria: Auditoria do valor adicionado (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00847/16 
 
Relator: Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes 
 

 
EMENTA: Processual. Nulidade da peça básica por insegurança 
na determinação da infração, cerceamento do direito de defesa e 
incompetência funcional. Rejeição. ICMS. Obrigação Principal. 
Omissão de registro de saídas de mercadorias tributadas. 
Auditoria do Valor Adicionado. Procedência. 
 
I - Não havendo desconsideração de negócio jurídico pelo Fisco, 
não há que se falar em nulidade da peça básica por insegurança 
na determinação da infração ou cerceamento do direito de 
defesa disso decorrente; 
 
II - O alinhamento de ações com objetivo de produzir omissão de 
pagamento do imposto coloca todos os agentes participantes, 
em causalidade e interesse, na condição de solidários quanto ao 
pagamento omitido; 
 
III - A ordem de serviço não é elemento constitutivo da 
competência de constituir crédito tributário atribuída ao Auditor 
Fiscal da Receita Estadual I ou II (art. 4 º, I e II da Lei 13.266/98); 
 
IV - O ICMS devido na operação ou prestação desacobertada de 
documentação não é abrangido pelo Simples Nacional e 
constitui um outro montante de imposto a ser recolhido, além 
daquele apurado pelo contribuinte na forma desse regime (arts. 
13, VII, § 1º, XIII, "f" da Lei Complementar 123/06 e 4º, VII e 5º, X, 
"f" da Resolução CGSN 94/11); 
 
V - Vigente à época dos fatos examinados a disposição legal 
impositiva da penalidade proposta, não compete ao CAT 
apreciar a questão relativa à validade dessa disposição perante 
a Constituição Federal, em face vedação contida no art. 6º, § 4º 
da Lei 16.649/09. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 17 de fevereiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação da 
infração e por cerceamento do direito de defesa, arguidas pelo advogado da autuada, em 
sua manifestação oral, em razão de ofensa ao art. 147-D do CTE. Participaram do 
julgamento os Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes, José Pereira D'abadia, 
Gilmar Rodrigues de Almeida, Washington Luis Freire de Oliveira e Alcedino Gomes 
Barbosa. Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão dos sujeitos passivos 
solidários GISELE CUSTÓDIO DE O. XAVIER, SUYANI ALVES XAVIER, WEMWERSON 
DUARTE FERNANDES, LIDERANÇA TECIDOS EIRELI-ME, FABRÍCIO SIMARRO DE 
SOUZA, REAL LIDERANÇA TECIDOS – EIRELI-ME, ELDO ALVES XAVIER da lide, 
arguidas pelos mesmos. Foram vencedores os Conselheiros José Paixão de Oliveira 
Gomes, Gilmar Rodrigues de Almeida e Washington Luis Freire de Oliveira. Vencidos os 



 

Conselheiros José Pereira D'abadia e Alcedino Gomes Barbosa. Também, por maioria de 
votos, rejeitar a preliminar de nulidade do auto de infração, por incompetência funcional da 
autoridade lançadora, arguida pelos sujeitos passivos solidários. Foram vencedores os 
Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes, Gilmar Rodrigues de Almeida, Washington 
Luis Freire de Oliveira e Alcedino Gomes Barbosa. Vencido o Conselheiro José Pereira 
D'abadia. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, negar-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Foram vencedores os Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Washington Luis Freire de Oliveira e Alcedino Gomes Barbosa. 
Vencido o Conselheiro José Pereira D'abadia que votou pela improcedência do 
lançamento fiscal. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Em 09 de outubro de 2014, o Fisco exige ICMS, multa e demais 
acréscimos da autuada, na condição de contribuinte, em razão de esta ter, nos meses de 
janeiro a dezembro de 2010, omitido o registro de saídas de mercadorias tributadas. 

 

Foram apontados os seguintes solidários: 

 

1 - WEMERSON DUARTE FERNANDES, pessoa física e, desde 
17/09/2009, titular único do capital social da empresa individual de responsabilidade 
limitada (EIRELI) INNOVAR WEAR EIRELI ME, a autuada (fls. 02, 04, 07 e arquivo 12 do 
CD-ROM anexado pelo Fisco); 

 

2 - GISELE CUSTÓDIO DE OLIVEIRA XAVIER, sócia-
administradora da empresa REAL LIDERANÇA TECIDOS LTDA ME, de 04/09/2001 a 
30/12/2013, e fiadora da empresa individual WEMERSON DUARTE FERNANDES, com o 
mesmo CNPJ da autuada, junto à indústria têxtil fornecedora da afiançada (fls. 05, 07 e 
arquivos 14 e 16 do CD-ROM anexado pelo Fisco); 

 

3 - SUYANE ALVES XAVIER, sócia-administradora da empresa 
REAL LIDERANÇA TECIDOS LTDA ME, de 04/09/2001 a 30/12/2013, fiadora da empresa 
individual WEMERSON DUARTE FERNANDES, com o mesmo CNPJ da autuada, junto à 
indústria têxtil fornecedora da afiançada e procuradora com poderes de administração da 
empresa LIDERANÇA TECIDOS LTDA junto a três instituições financeiras (fls. 05, 12 e 
arquivos 14 e 16 do CD-ROM anexado pelo Fisco); 

 

4 - ELDO ALVES XAVIER, sócio-administrador da empresa 
LIDERANÇA TECIDOS LTDA ME, desde 23/05/2000, e fiador da empresa individual 
WEMERSON DUARTE FERNANDES, com o mesmo CNPJ da autuada, junto à indústria 
têxtil fornecedora e ao locador de imóvel utilizado por essa empresa (fls. 05, 08, arquivos 
13 e 16 do CD-ROM anexado pelo Fisco); 

 

5 - FABRICIO SIMARRO DE SOUZA, sócio-administrador da 
empresa LIDERANÇA TECIDOS LTDA ME, de 23/05/2000 a 02/01/2014, e fiador da 
empresa individual WEMERSON DUARTE FERNANDES, com o mesmo CNPJ da 



 

autuada, junto à indústria têxtil fornecedora e ao locador de imóvel utilizado por essa 
empresa (fls. 05, 10, arquivos 13 e 16 do CD-ROM anexado pelo Fisco); 

 

6 - REAL LIDERANÇA TECIDOS LTDA ME, empresa cujos sócios-
administradores, no período fiscalizado, eram GISELE CUSTÓDIO DE OLIVEIRA XAVIER 
e SUYANE ALVES XAVIER (fls. 05, 11 e arquivo 14 do CD-ROM anexado pelo Fisco); 

 

7 - LIDERANÇA TECIDOS LTDA, empresa cujos sócios-
administradores, no período fiscalizado, eram ELDO ALVES XAVIER e FABRICIO 
SIMARRO DE SOUZA (fls. 05, 11 e arquivo 13 do CD-ROM anexado pelo Fisco). 

 

A ação fiscal foi dirigida ao estabelecimento da autuada, tendo sido 
anexado à peça básica descritivo complementar da ocorrência com texto explicativo sobre 
as condutas dos sujeitos passivos solidários apontados, bem como demonstrativos da 
Auditoria do Valor Adicionado efetuada pelo Fisco e Termo Arbitramento. 

 

Intimados os sujeitos passivos (fls. 19 a 35), sete deles apresentam, 
conjuntamente, impugnação em primeira instância (fl. 36 a 90). O solidário WEMERSON 
DUARTE FERNANDES impugna ao auto de infração por meio de peça própria (fls. 91 a 
114). 

 

Apreciando as impugnações apresentadas, o julgador singular, 
após rejeitar pedido de exclusão dos solidários da lide, considera procedente o auto de 
infração (fls. 115 a 123). 

 

Instados a recorrer (fls. 125 a 149), os sujeitos passivos 
WEMERSON DUARTE FERNANDES e INNOVAR WEAR EIRELI ME, apresentam 
recurso voluntário, utilizando peça distinta, (150 a 165) onde é requerida a exclusão do 
sócio-administrador - WEMERSON -, apontado como solidário, alegando não ser este 
proprietário da INNOVAR WEAR EIRELI ME (fls. 95 e 96) e que, ainda que assim não 
fosse, tanto o Superior Tribunal de Justiça (STJ), como o Supremo Tribunal Federal (STF) 
têm o entendimento que o simples inadimplemento do crédito tributário não caracteriza 
infração legal nos termos do art. 124 e 135, III do Código Tributário Nacional (CTN), pois 
se caracterizasse, o responsável tributário se transformaria no próprio contribuinte (fls. 151 
a 157). 

 

Na mesma linha, alegam esses dois recorrentes que a forma 
genérica na qual teria sido descrita a situação apontada pelo Fisco como infração, não 
mencionando a ação ou omissão delituosa praticada pelo sócio da empresa, bem como 
não explicitando o nexo causal entre esse sócio e suposto ato ilícito, não é suficiente para 
sustentar a solidariedade apontada (fls. 158 a 101). 

 

No tocante ao mérito, esses defendentes alegam que, sendo 
inscrita no Simples Nacional a empresa INNOVAR WEAR EIRELI ME, não poderia o Fisco 
arbitrar margem de lucro incompatível com a realidade de qualquer empresa do mesmo 
ramo de atividade e ainda, proceder à lavratura de auto de infração reclamando multa 



 

formal por omissão de registro de entrada sem, contudo, considerar os respectivos 
créditos de ICMS (fls. 159 a 160). 

 

Pedem a procedência parcial do lançamento, em razão da 
impropriedade do índice de lucro bruto aplicado pelo Fisco (fl. 164). 

 

Ainda quanto ao mérito, argumenta os defendentes que a multa 
proposta na peça inicial, em fase de 200%, violaria o princípio do não confisco (fls. 160 a 
163). 

 

Recorrem também, em peça defensória específica (fls. 166 a 186), 
os sujeitos passivos Gisele Custódio de Oliveira Xavier, SUYANE ALVES XAVIER, eldo 
alves Xavier, fabricio simarro de souza, Real Liderança Tecidos Ltda ME e Liderança 
Tecidos Ltda. 

 

Em seu recurso, esses integrantes do polo passivo arguem 
preliminarmente a nulidade do auto de infração por incompetência funcional, já que a 
ordem de serviço da qual originalmente decorreu o presente lançamento teria sido emitida 
por supervisor, atuando por delegação, e não por delegado fiscal, situação que se 
subsumiria à hipótese prevista no art. 36 da Lei Complementar Estadual 104/13 e não 
aceita pelo STF, conforme jurisprudência que referencia (fls.170 a 178). 

 

Alegam ainda esses recorrentes inexistir, no âmbito fático,  a 
relação de solidariedade apontada pelos autuantes no relatório denominado “Construção 
Fática da Solidariedade” que constituiria, em verdade, uma série de ilações vinculadas a 
elementos probatórios constantes no Inquérito Policial 065/2012, sendo que nesse 
inquérito o titular da Delegacia de Crimes Contra a Ordem Tributária (DOT) e também a 
Justiça Estadual se alinharam na conclusão pela inexistência de crime de falsidade 
ideológica e pelo arquivamento do aludido inquérito (fls. 179 a 182). 

 

Abordando a questão da solidariedade em seu aspecto jurídico, os 
recorrentes alegam que, em face da não caracterização do crime de falsidade ideológica, 
afastada estaria a existência de dolo específico, quadro que excluiria a aplicação do art. 
45, XII, d” da lei 11.651/91 e do art. 137 do Código Tributário Nacional (CTN) e a 
caracterização dos sócios e sua empresa como interpostas pessoas, como sugerido pelo 
Fisco (fls. 182 a 185). 

 

Às fls. 193 a 198 constam pedidos de adiamentos de julgamento e 
de vista do processo. 

 

É o relatório. 

QUESTÕES PRELIMINARES 



 

Apreciando as preliminares de nulidade do auto de infração, por 
insegurança na determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa, 
arguidas pelo advogado da autuada, em sua manifestação oral, em razão de ofensa ao 
art. 147-D do CTE, manifesto-me por sua rejeição, pois o referido artigo trata da 
desconsideração de ato ou negócio jurídico e estabelece o procedimento a ser pelo Fisco 
em tal situação. Veja-se o texto do dispositivo: 

 

“Art. 147-D. Na hipótese de constatação, pela autoridade fiscal, de atos ou 
negócios jurídicos passíveis de desconsideração, nos termos do art. 147-C, 
o responsável pelo procedimento fiscal deve expedir notificação ao sujeito 
passivo, na qual deve indicar os fatos e elementos que podem caracterizar 
a possibilidade de desconsideração de ato ou negócio jurídico.  

§ 1º O sujeito passivo poderá apresentar, no prazo de 20 (vinte) dias, a 
contar da data da notificação, os esclarecimentos e as provas que julgar 
necessários.  

§ 2º Considerados insuficientes os esclarecimentos e as provas 
apresentados, a autoridade fiscal fará o lançamento do crédito tributário 
correspondente, mediante lavratura de auto de infração e de auto de 
desconsideração de atos ou negócios jurídicos que instruirão o processo 
administrativo tributário. 

§ 3º O auto de desconsideração de atos ou negócios jurídicos deve indicar 
os fatos e os fundamentos que justifiquem a desconsideração e conterá ao 
menos os seguintes elementos:  

I - relatório circunstanciado dos atos ou negócios praticados e a descrição 
dos atos ou negócios equivalentes aos praticados, bem assim os 
fundamentos que justifiquem a desconsideração; 

II - discriminação dos elementos ou fatos caracterizadores de que os atos 
ou negócios jurídicos foram praticados com a finalidade de ocultar os reais 
elementos constitutivos do fato gerador;  

III - indicação dos elementos de prova colhidos no curso do procedimento 
de fiscalização e os esclarecimentos e provas apresentados pelo sujeito 
passivo.” 

 

Ocorre que o Fisco não fez no caso presente nenhum movimento 
no sentido de desconsiderar qualquer negócio jurídico, acatando plenamente a validade 
das operações realizadas pelo contribuinte autuado INNOVAR WEAR EIRELI ME, seja 
compras ou vendas, registradas ou não, tanto que realizou a Auditoria do Valor Adicionado 
no respectivo estabelecimento. 

 

Note-se, nesse sentido, que 90% de compras não registradas que 
motivaram o arbitramento do lucro (fl. 15), referem-se, obviamente, a notas fiscais de 
entrada cujo destinatário indicado é o contribuinte autuado, que também foi penalizado 
com multa formal por esse não registro (arquivos 01 a 05 e 15 CD-ROM anexado pelo 
Fisco). 

 

Assim, não havendo desconsideração de negócio jurídico, não que 
se falar em nulidade decorrente de tal situação. 

 



 

Analisando a preliminar de preliminar de exclusão dos sujeitos 
passivos solidários GISELE CUSTÓDIO DE O. XAVIER, SUYANI ALVES XAVIER, 
WEMWERSON DUARTE FERNANDES, LIDERANÇA TECIDOS EIRELI-ME, FABRÍCIO 
SIMARRO DE SOUZA, REAL LIDERANÇA TECIDOS – EIRELI-ME, ELDO ALVES 
XAVIER da lide, arguidas pelos mesmos, posicionalmente igualmente por sua rejeição, 
pois percebo no presente quadro processual, pelos fatos já relatados, a existência uma 
rede de relações formadas por pessoas físicas e jurídicas que alinharam suas ações para 
produzir omissão de pagamento de grandes de valores de imposto em uma empresa que 
não registrava grande parte de suas compras e vendas. 

 

Nessa rede de relações, as contribuições para a situação ilícita 
encontrada pelo Fisco, já descritas no relatório, variaram desde a administração da 
empresa autuada ao oferecimento de fiança junto a fornecedor e a locador, passando por 
outorga de poderes de administração e de deliberação junto a instituições financeiras. 

 

Esse alinhamento de ações com objetivo de produzir omissão de 
pagamento do imposto coloca todos os agentes participantes, em causalidade e interesse, 
na condição de solidários quanto ao pagamento omitido. 

 

Quanto ao alegado posicionamento do titular da Delegacia de 
Crimes Contra a Ordem Tributária (DOT) e da Justiça Estadual em concluir pela 
inexistência de crime de falsidade ideológica e pelo arquivamento do aludido inquérito, 
esse decorreu simplesmente em face da abstração desse crime-meio pelo crime-fim de 
maior gravidade caracterizado pela flagrante ofensa da ordem tributária, como de se nos 
documentos às fls. 88 e 89. 

 

O referido posicionando não é nem pouco favorável aos 
recorrentes, afirma a ocorrência do crime-meio de falsidade ideológica, que foi absorvido, 
ainda aponta a materialização do crime-fim contra a ordem tributária. 

 

No tocante à preliminar de nulidade do auto de infração, por 
incompetência funcional da autoridade lançadora, arguida pelos sujeitos passivos 
solidários (fl. 171), não vejo também como acolhê-la, pois o ato questionado recorrentes é 
a emissão da ordem se serviço por supervisor, atuando por delegação, e não pelo próprio 
Delegado Fiscal e, quanto a esse ponto, percebe-se à fl. 83 que há no corpo da ordem de 
serviço aposição de carimbo com identificação da portaria de delegação emitida pera 
Superintendência da Receita Estadual (SRE) que é, em última análise, o ato administrativo 
cuja invalidade alega, e não a ordem de serviço ou auto de infração em si. 

 

Os recorrentes não demonstram qualquer fragilidade jurídica seja 
no ato de expedição da portaria de delegação, seja na utilização da competência por ela 
atribuída para a emissão da ordem de serviço. 

 

Por outro lado, a ordem de serviço não era, na época do 
lançamento, (2012 a 2014) como atualmente não é, elemento constitutivo da competência 
de constituir crédito tributário do Auditor Fiscal da Receita Estadual I ou II (fl. 02 e 83), 
como se vê pelo disposto no art. 4 º, I e II da Lei 13.266/98: 



 

 

“Art. 4º As atribuições conferidas, privativamente, aos funcionários fiscais, 
integrantes do Quadro de Pessoal do Fisco da Secretaria da Fazenda, são 
as seguintes: 

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO I DO ART. 4º PELO ART. 1º DA LEI Nº 14.663, DE 
01.08.04 - VIGÊNCIA: 01.01.04. 

I - ao Auditor-Fiscal da Receita Estadual I - AFRE I: 

a) executar tarefas de arrecadação de tributos estaduais, quando 
decorrentes da atividade de fiscalização em unidade fixa ou móvel; 

b) constituir o crédito tributário decorrente do exercício das 
correspondentes tarefas de fiscalização referentes a: 

1. controle de mercadorias em trânsito e aos serviços de transporte com 
elas relacionados, desenvolvidas em unidades de fiscalização fixa ou 
móvel; 

2.  acompanhamento de abates de animais em estabelecimento frigorífico 
ou similar; 

3.  verificação de quantitativos de mercadorias existentes em 
estabelecimentos de produtor agropecuário, bem como o exame de 
documentos e livros de sua escrita fiscal; 

4. débito declarado pelo contribuinte em documento de informação, extravio 
de livros e documentos fiscais e desaparecimento de contribuinte; 

5. procedimentos de vistoria de estabelecimentos em geral; vistoria em 
equipamento emissor de cupom fiscal-ECF e sistema eletrônico de 
processamento de dados-SEPD, desde que sua realização não exija a 
verificação de livros fiscais e contábeis; 

6. mercadorias recentemente adquiridas encontradas em situação irregular 
em qualquer estabelecimento, independendo de auditoria para apuração da 
irregularidade fiscal; 

7. contribuintes estaduais considerados como microempresa; 

NOTA: REDAÇÃO COM VIGÊNCIA DE 01.01.04 A 31.05.10. 

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO ITEM 7 DA ALÍNEA "B" DO INCISO I DO ART. 4º PELO ART. 2º 
DA LEI Nº 17.032, DE 02.06.10 - VIGÊNCIA: 01.06.10. 

7. auditoria nos contribuintes estaduais a seguir enumerados, com 
verificação de seus livros e documentos fiscais: 

7.1. microempresa; 

7.2. empresa de pequeno porte; 

7.3. estabelecimentos que mantenham somente escrita fiscal ao tempo do 
fato objeto do lançamento, independentemente de seu porte; 

7.4. empresa de médio porte, inclusive com escrituração contábil, mediante 
ato do Secretário da Fazenda; 

ACRESCIDO O ITEM 8 À ALÍNEA "B" DO INCISO I DO ART. 4º PELO ART. 2º DA LEI Nº 17.032, DE 
02.06.10 - VIGÊNCIA: 01.06.10. 

8. Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer 
Bens ou Direitos -ITCD-; 

ACRESCIDO O ITEM 9 À ALÍNEA "B" DO INCISO I DO ART. 4º PELO ART. 2º DA LEI Nº 17.032, DE 
02.06.10 - VIGÊNCIA: 01.06.10. 

9. Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores -IPVA-; 

c) executar a contagem física e respectiva avaliação de estoque de 
mercadorias em estabelecimento de qualquer contribuinte estadual, bem 
como a apreensão de documentos e equipamentos utilizados no controle 
paralelo de vendas; 



 

d) executar o controle do regime ou sistema especial de fiscalização ou 
arrecadação, assim definidos na legislação tributária estadual, quando para 
isso designado por Ordem de Serviço específica; 

e) constituir o crédito tributário decorrente do exercício de tarefas de fiscalização 
referentes a contribuintes estaduais considerados empresa de pequeno porte com 
verificação de seus livros fiscais, mediante ato do Secretário da Fazenda; 

NOTA: REDAÇÃO COM VIGÊNCIA DE 01.01.04 A 31.05.10. 

REVOGADA A ALÍNEA "E" DO INCISO I DO ART. 4º PELO ART. 14 DA LEI Nº 17.032, DE 02.06.10 - 
VIGÊNCIA: 01.06.10. 

e) revogada; 

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO II DO ART. 4º PELO ART. 1º DA LEI Nº 14.663, DE 
01.08.04 - VIGÊNCIA: 01.01.04. 

II - ao Auditor-Fiscal da Receita Estadual II - AFRE II: 

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO À ALÍNEA "A" DO INCISO II DO ART. 4º PELO ART. 1º DA LEI Nº 
15.729, DE 29.06.06 - VIGÊNCIA: 29.06.06. 

a) constituir o crédito tributário relativo aos tributos estaduais, decorrente do 
exercício de quaisquer tarefas de controle ou fiscalização, observado o 
disposto na alínea “c”, especialmente procedimento de auditorias: 

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO ITEM 1 DA ALÍNEA "A" DO INCISO II DO ART. 4º PELO ART. 2º 
DA LEI Nº 17.032, DE 02.06.10 - VIGÊNCIA: 01.06.10. 

1. realizadas por meio de exame de livros fiscais e contábeis, documentos 
ou mercadorias referentes a contribuintes considerados microempresa, 
empresa de pequeno porte ou empresa de médio porte; 

2. referentes a estabelecimentos que mantenham somente escrita fiscal ao 
tempo do fato objeto do lançamento, independentemente de seu porte; 

c) constituir o crédito tributário, decorrente de procedimento de auditorias, 
efetuado mediante ato do Secretário da Fazenda, quando se referir a 
estabelecimentos de grande porte que possuam livros fiscais e contábeis 
ao tempo da ocorrência do fato objeto do lançamento; [...]” [Grifo Oportuno] 

QUESTÃO MERITÓRIA 

Apreciando o mérito, não acolho as razões trazidas pelos 
recorrentes, pois a empresa autuada - INNOVAR WEAR EIRELI ME – omitiu 90% de suas 
compras no período fiscalizado, no valor total de R$ 12.891.759,97 (doze milhões, 
oitocentos e noventa e um mil e setecentos cinquenta e nove reais e noventa e sete 
centavos), declarando vendas apenas de 959.732,51 (novecentos e cinquenta e nove mil, 
setecentos e trinta e dois reais e cinquenta e um centavos), quadro que resultou em 
grande omissão de registro de saída consistentemente apurada em Auditoria do Valor 
Adicionado efetuada pelo Fisco, após a lavratura de Termo Arbitramento (fls. 14 a 15 e 
arquivo 15 do CD-ROM anexado pelo Fisco. 

 

Não procede também a alegação de que os créditos de ICMS 
referentes ao valor das compras cujo registro foi omitido não foram considerados pelo 
Fisco, já que todos créditos de ICMS foram compensados resultando em saldo no valor de 
R$ 990.230,43 (novecentos e noventa mil e duzentos e trinta reais e quarenta e três 
centavos), em razão do confronto com os todos os débitos em apuração de ofício 
realizada pelo Fisco (fl. 14-campo 31 e fl.16- campos 5 e 14). 

 

Por outro lado, não assiste razão os recorrentes quando alegam 
que, sendo inscrita no Simples Nacional a empresa INNOVAR WEAR EIRELI ME, não 
poderia o Fisco arbitrar margem de lucro incompatível com a realidade de qualquer 



 

empresa do mesmo ramo de atividade e ainda, proceder à lavratura de auto de infração, 
questão relativa a não abrangência daquele regime diferenciado sobre as operações de 
circulação de mercadorias desacobertadas de documento fiscal realizadas por optante 
contribuinte do ICMS. 

 

Essa não abrangência está prevista no art. 13, VII, § 1º, XIII, “f” da 
Lei Complementar 123/06 e nos arts. 4º, VII e 5º, X, “f” da Resolução CGSN 94/11, a 
seguir transcritos: 

 

“LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 

[...] 

CAPÍTULO IV 

DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES 

Seção I 

Da Instituição e Abrangência 

[...] 

Art. 13. O Simples Nacional implica o recolhimento mensal, mediante 
documento único de arrecadação, dos seguintes impostos e 
contribuições: 

[...] 

VII - Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e 
Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal 
e de Comunicação - ICMS; 

[...] 

§ 1º O recolhimento na forma deste artigo não exclui a incidência dos 
seguintes impostos ou contribuições, devidos na qualidade de 
contribuinte ou responsável, em relação aos quais será observada a 
legislação aplicável às demais pessoas jurídicas: 

[...] 

XIII - ICMS devido: 

[...] 

f) na operação ou prestação desacobertada de documento fiscal;[...]” 
[Grifo Oportuno]  

 

“RESOLUÇÃO CGSN N  94, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2011 

[...] 

TÍTULO I 

DA PARTE GERAL 

[...] 

CAPÍTULO II 

DO SIMPLES NACIONAL 

Seção I 

Da Abrangência do Regime 

Subseção I 

Dos Tributos Abrangidos 

Art. 4º A opção pelo Simples Nacional implica o recolhimento mensal, 
mediante documento único de arrecadação, no montante apurado na 



 

forma desta Resolução, em substituição aos valores devidos segundo 
a legislação específica de cada tributo, dos seguintes impostos e 
contribuições: (Lei Complementar nº 123, de 2006, Art. 13, incisos I a VIII) 

[...] 

VII - Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e 
sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal 
e de Comunicação (ICMS); 

[...] 

Dos Tributos não Abrangidos 

Art. 5º A ME ou EPP optante pelo Simples Nacional deverá recolher os 
seguintes tributos, devidos na qualidade de contribuinte ou responsável, 
nos termos da legislação aplicável às demais pessoas jurídicas, além 
daqueles relacionados no art. 4º: (Lei Complementar nº 123, de 2006, 
Art. 13, § 1º, incisos I a XV) 

[...] 

X - ICMS devido: 

[...] 

f) na operação ou prestação desacobertada de documento fiscal;[...]” 
[Grifo Oportuno] 

 

Pela leitura dos dispositivos vê-se, tanto na Lei Complementar 
123/06 quanto na Resolução CGSN 94/11, que eles estão contidos em capítulo/seção que 
define as linhas estruturais do regime do Simples Nacional, estabelecendo regras de 
direito tributário material referentes à abrangência do regime e ao aos montantes que 
devem ser recolhidos. 

 

Essas regras, tanto quanto à abrangência quanto aos montantes 
serem recolhidos, definem dois âmbitos relativos ao ICMS (e ao caso presente): o âmbito 
da abrangência onde o montante é o imposto “apurado na forma desta Resolução, em 
substituição aos valores devidos segundo a legislação específica de cada tributo" (art. nos 
arts. 4º, VII da Resolução CGSN 94/11) e o âmbito da não abrangência onde o montante é 
o “ICMS devido na operação ou prestação desacobertada de documento fiscal” que a 
“optante pelo Simples Nacional deverá recolher os seguintes tributos, devidos na 
qualidade de contribuinte ou responsável, nos termos da legislação aplicável às demais 
pessoas jurídicas, além daqueles relacionados no art. 4º” (art. 5º, X, “f” da Resolução 
CGSN 94/11). 

 

Assim, ICMS devido na operação desacobertada de documento fiscal 
não é abrangido pelo Simples Nacional e constituirá um outro montante de imposto a 
recolher, além daquele valor apurado na forma desse regime e a ser recolhido em 
documento único de arrecadação. 

 

Em harmonia com os arts. 13, VII, § 1º, XIII, “f” (já transcrito) e 34 da 
Lei Complementar 123/06 e com seus arts. 4º, VII e 5º, X, “f”, já referidos, a Resolução 
CGSN 94/11, prevê a em seu art. 82, caput, § 2 º, a aplicação às optantes pelo Simples 
Nacional de todas as presunções de omissão de receita existentes nas legislações de 
regência dos tributos incluídos no Simples Nacional, bem com a exigência, mediante 
lançamento e segundo a legislação aplicável aos não optantes pelo regime, do ICMS 
devido por operações e prestações desacobertadas de documentação fiscal, conforme 



 

disposto nas alíneas "e" e "f" do inciso XIII do § 1º do Art. 13 da Lei Complementar nº 
123/06. Segue transcrito esse art. 82: 

 

“Seção X 

Da Fiscalização e das Infrações e Penalidades do Simples Nacional 

[...] 

Subseção IV 

Da Omissão de Receita 

Art. 82. Aplicam-se à ME e à EPP optantes pelo Simples Nacional todas as 
presunções de omissão de receita existentes nas legislações de 
regência dos tributos incluídos no Simples Nacional. (Lei 
Complementar nº 123, de 2006, art. 34) 

REVOGADO O § 2º RESOLUÇÃO CGSN Nº 122/15 

§ 2º Nas hipóteses em que o lançamento do ICMS decorra de constatação de 
aquisição, manutenção ou saídas de mercadorias ou de prestação de serviços sem 
documento fiscal ou com documento fiscal inidôneo, nas atividades que 
envolvam fiscalização de trânsito e similares, os tributos devidos serão exigidos 
observada a legislação aplicável às demais pessoas jurídicas não optantes 
pelo Simples Nacional, consoante disposto nas alíneas "e" e "f" do inciso XIII 
do § 1º do Art. 13 da Lei Complementar nº 123, de 2006. (Lei Complementar nº 
123, de 2006, art. 13, § 1º, inciso XIII, alíneas "e" e "f"; art. 33, § 4º) 

 

Um traço a frisar na redação no art. 82 supracitado é que as 
presunções de omissão de receita existentes no ICMS, aplicáveis as optantes do Simples 
Nacional nos termos do caput desse artigo, são requeridas e compatíveis com situações 
não há cobertura regular de documentação fiscal, em que os elementos omitidos ou que 
não mereçam fé devam ser supridos ou substituídos por aqueles legalmente presumíveis. 

 

Tais situações são justamente as não abrangidas pelo Simples 
Nacional e mencionadas nas alíneas "e" e "f" do inciso XIII do § 1º do Art. 13 da Lei 
Complementar nº 123/06. 

 

Outro ponto a destacar no mesmo art. 82 é a presença da expressão 
“nas atividades que envolvam fiscalização de trânsito e similares”, na qual a similaridade 
entre atividades deve ser definida pela característica comum de envolvimento de operação 
ou prestação “sem documento fiscal ou com documento fiscal inidôneo”, como próprio 
parágrafo exemplifica e aponta por meio de remissão expressa ao art. 13, § 1º, inciso XIII, 
alíneas "e" e "f" da Lei Complementar nº 123/06. 

 

O dito art. 82, contido na Subseção IV da Seção X e que, assim, 
cuida de elementos inerentes à atividade de fiscalização (omissão de receita e 
lançamento), pela natureza da matéria de que trata, é dispositivo que se ajusta aos artigos 
da resolução que definem elementos os estruturantes do Simples Nacional, como a 
abrangência e a não abrangência do regime, bem como os montantes do imposto a serem 
recolhidos, que são regulados pelos arts. 4º, VII e 5º, X, “f”, aqui já analisados. 

 

No que diz respeito ao caráter confiscatório da multa proposta, 
alegado pelos recorrentes, estando vigente à época dos fatos em tela a disposição legal 
que comina essa penalidade, não cabe a essa Casa debater sobre a validade de tal 



 

disposição perante a Constituição Federal, em face vedação contida no art. 6º, § 4º da Lei 
16.649/09: 

 

“Art. 6º Compete ao Conselho Administrativo Tributário -CAT- apreciar: 

 

I - o Processo Contencioso Fiscal; 

[...] 

§ 4º Não pode haver decisões que impliquem apreciação ou declaração de 
inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato normativo expedido pela 
Administração Tributária. [...]” 

 

Pelo exposto, REJEITO as preliminares de nulidade do auto de 
infração, por insegurança na determinação da infração e por cerceamento do direito de 
defesa, arguidas pelo advogado da autuada, em sua manifestação oral, em razão de 
ofensa ao art. 147-D do CTE, bem como a preliminar de exclusão dos sujeitos passivos 
solidários GISELE CUSTÓDIO DE O. XAVIER, SUYANI ALVES XAVIER, WEMWERSON 
DUARTE FERNANDES, LIDERANÇA TECIDOS EIRELI-ME, FABRÍCIO SIMARRO DE 
SOUZA, REAL LIDERANÇA TECIDOS – EIRELI-ME, ELDO ALVES XAVIER da lide, 
arguidas pelos mesmos e a preliminar de nulidade do auto de infração, por incompetência 
funcional da autoridade lançadora, arguida pelos sujeitos passivos solidários. No mérito, 
conheço do recurso, nego-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou PROCEDENTE o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões, em 10 de junho de 2016. 
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Matéria: Auditoria do valor adicionado (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01090/16 
 
Relator: Conselheiro João Divino de Brito 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Omissão de saída de 
mercadoria tributada. Auditoria do Valor Adicionado. 
Procedência. 
 
1. Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada 
não registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, 
correspondente à diferença a menor entre o valor adicionado, ao 
custo de aquisição ou produção de mercadorias tributadas, 
auferido pelo contribuinte e o obtido mediante a aplicação de 
índice de valor adicionado previsto pela legislação tributária 
para a respectiva atividade econômica, desde que efetivamente 
comprovadas irregularidades na sua escrituração fiscal ou 
contábil; (CTE, art. 25, § 1°, VIII) 
 
2. Declara-se procedente o auto de infração que exige imposto 
incidente sobre omissão apurada em procedimento fiscal 
regularmente elaborado e não contestado de forma concreta 
pela parte passiva. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 30 de maio de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros João Divino de 
Brito, Jorge Antônio Bezerra Oliveira e Talita Pimenta Félix. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 
omitiu registro de operação de saída tributada, no período de 01/01/2006 a 31/12/2006, 
caracterizado pela diferença a menor entre o valor adicionado auferido pelo contribuinte e 
o valor adicionado arbitrado pelo Fisco, apurado em Auditoria do Valor Adicionado, sendo-
lhe imputada a exigência do ICMS no valor de R$ 38.130,49 (trinta e oito mil, cento e trinta 
reais e quarenta e nove centavos), mais as cominações legais. 

 
Citados como infringidos os arts. 25, § 1°, VIII e 64, da Lei n° 

11.651/91, CTE, c/c os arts. 17, § 1°, VIII e 142, do Decreto n° 4.852/97, RCTE, proposta a 
penalidade prevista no art. 71, VII, l, do CTE, agravada pelo § 9°, I, do mesmo artigo e 
diploma legal. 

 
Identificadas como solidário as pessoas físicas ALEX EUSTÁQUIO 

RESENDE e ANTÔNIO EUSTÁQUIO RESENDE, na condição de sócios e 
administradores da firma autuada (fls. 04 e 05). 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, Auditoria 

do Valor Adicionado (fls. 12), Relação de Notas Fiscais (fls. 13 a 17), Termo de 
Arbitramento lavrado no livro Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de 



 

Ocorrências (fls. 18 a 31), cópias de notas fiscais (fls. 32 a 192), cópias dos livros fiscais 
de Registro de Apuração do ICMS (fls. 193 a 231) e de Registro de Entradas (fls. 232 a 
326), dentre outros documentos. 

 
Intimados o contribuinte em 31/10/2008 (fls. 330), o solidário 

ANTÔNIO EUSTÁQUIO RESENDE em 28/10/2008 (fls. 332) e o solidário ALEX 
EUSTÁQUIO RESENDE em 17/11/2008 (fls. 338), apenas o sujeito passivo comparece ao 
processo apresentado impugnação (fls. 343 a 344), os solidários não comparecem ao 
processo, sendo declarados revéis (fls. 339 a 340). 

 
Na impugnação (fls. 343 a 344), o advogado constituído pelo 

contribuinte alega que a empresa não praticou a infração denunciada (descumprimento de 
obrigação acessória) e confessa o crédito tributário no valor de R$ 199,42 (cento e 
noventa e nove reais e quarenta e dois centavos). 

 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, apreciando 

as razões da defesa, decide pela procedência do lançamento, inclusive mantendo na lide 
os solidários arrolados nos autos (fls. 04 e 05), consoante a Sentença nº 2907/09 (fls. 354 
a 358). 

 
Intimados o contribuinte e os solidários ANTÔNIO EUSTÁQUIO 

RESENDE e ALEX EUSTÁQUIO RESENDE, apenas o sujeito passivo apresenta recurso 
voluntário (fls. 369 a 371), os solidários tiveram contra si lavrado o Termo de Perempção 
de fls. 367. 

 
No recurso voluntário (fls. 369 a 371), o sujeito passivo pede a 

extinção do auto de infração, reiterando a argumentação formulada na impugnação, 
exposta anteriormente, ainda afirma ter pago a parte confessa.  

 
A Segunda Câmara deste Conselho, em decisão unânime, 

materializada no Acórdão n° 1084/2013 (fls. 380 a 383), acolhe a preliminar de nulidade 
parcial do processo, por cerceamento do direito de defesa, a partir de fls. 338, arguida 
pelo Conselheiro Relator, for falha de intimação, considerando-se, porém, os atos 
posteriores que dela sejam independentes, conforme disposto no art. 248 do CPC. 

 
Intimada, a Fazenda Pública apresenta recurso ao Conselho Pleno 

(fls. 385 a 386), pedindo a reversão do julgado cameral para afastar a nulidade parcial do 
processo por falha na intimação, em virtude do reconhecimento posterior, pelo próprio 
Conselheiro Relator, de que a falha inicial na intimação fora corrigida, tornando 
plenamente eficaz o ato processual da intimação, não merecendo reparos a declaração de 
revelia e a ulterior marcha processual, em consequência, os autos deverão retornar à 
câmara Julgadora para apreciação do mérito. 

 
Intimado, o sujeito passivo não apresenta Contradita. 
 
O Conselho Administrativo Tributário, em decisão unânime, 

materializada no Acórdão n° 042/2016 (fls. 393 a 395), acolhe a arguição de 
admissibilidade do Recurso da Fazenda Pública para o Conselho Pleno, feita pelo 
Conselheiro Relator, devendo retornar os autos à Câmara Julgadora para apreciação do 
mérito.  

 
Intimado a tomar conhecimento do Acórdão n° 042/2016, o sujeito 

passivo não se manifesta a respeito deste aresto. 



 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
O objeto da lide é decidir sobre a questão de saber se houve, ou não, 

falta de recolhimento do imposto por conta da omissão de saída apurada pela Auditoria do 
Valor Adicionado e, em seguida, verificar a possibilidade de redução dos valores autuados 
para os montantes confessados pela parte passiva. 

 
De início, destaco que o lançamento tributário, no aspecto formal, atendeu a 

todos os requisitos previstos no artigo 142 do CTN e, neste sentido, não existem nos autos prova, 
por mais elementar que seja, de nenhuma das possíveis nulidades descritas pelo artigo 19 da nova 
Lei processual Lei 16.459/09. Desta forma, não acolho as questões supostamente prejudiciais, ainda 
que, implicitamente, argüidas pela parte passiva. 

 

Prosseguindo no voto, anoto que o Processo Administrativo 
Tributário, como processo de conhecimento, rege-se pelo Princípio da Verdade Material, 
dessa forma, tendo o Fisco demonstrado, por meio de provas concretas a omissão de 
saída, por força da conclusão da Auditoria da Valor Adicionado, executada dentro dos 
parâmetros fiscais e metodologia correta, tendo, inclusive, sido lavrado o Termo de 
Arbitramento no livro RUDFTO, nos termos da Instrução de Serviço n.º 07/04 – SGAF, o 
que configurou uma infração tributária originada pelo claro descumprimento de uma 
obrigação tributária de natureza principal, assim, caberia ao sujeito passivo, também, por 
meio de provas materiais, de igual teor, demonstrar que a infração não existiu, ou ainda, 
que deve ser reduzida, conforme expressa previsão contida no § 1º, artigo 19 da nova Lei 
Processual n.º 16.459/09 que assim menciona: 

 
Art. 19. Todos os meios legais são hábeis para provar a verdade dos fatos 
em litígio. 
 
§ 1º Devem ser apresentados juntamente com o documento que formaliza 
o lançamento ou no primeiro comparecimento do sujeito passivo no 
processo, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou de fato 
superveniente e desde que suficientemente demonstrada essa 
situação: 
 
I - demonstrativos de levantamentos; 
 
II - outros meios de prova. (destaque oportuno) 

 
Quanto ao mérito da causa em si, verifica-se que o Direito Tributário 

por ser ramo do Direito Público, relacionado ao Direito Administrativo e fundamentado no 
Direito Constitucional, possui regras, princípios e postulados próprios, em que o interesse 
coletivo se sobrepõe ao do particular, isso justifica a que todos os levantamentos fiscais, 
com base em procedimentos de Auditoria, validamente executados, com base em livros e 
documentos fiscais do sujeito passivo, passam a gozar de presunção de legitimidade, que 
é um dos princípios fundamentais, descrito pelo Direito Administrativo, como requisito 
essencial a todo e qualquer Ato Administrativo, sendo que Lançamento Tributário de 
ofício, ora em julgamento, é uma das suas espécies. 

 
Então, os trabalhos de auditoria fiscal, mesmo sendo de natureza 

indiciária e/ou presumida, quando bem elaborados, conseguem inverter o ônus da prova 
ao particular, que a partir desse momento deverá contraditar o levantamento inicial do 
Fisco, de forma completa, demonstrando, com clareza e objetividade, as incorreções, 



 

omissões e contradições existentes, pois, até prova em contrário a cargo do autuado, os 
atos administrativos são sempre realizados respeitando ao Princípio da Legalidade. 

 
Esta regra a que estamos falando está esculpida na legislação pátria, 

especificamente, no artigo 147 do CTN, que afirma, de forma categórica, que o 
lançamento tributário será efetuado com base na declaração do sujeito passivo que tem o 
dever de manter e escriturar os livros fiscais próprios, inerentes a sua atividade mercantil, 
sendo que o Código de Processo Civil, de clareza meridiana, tratando da inversão clara do 
ônus da prova, assim menciona em seu artigo 378: 

 

Os livros comerciais provam contra o seu autor. É lícito ao comerciante, todavia, 
demonstrar, por todos os meios permitidos em direito, que os lançamentos não 
correspondem à verdade dos fatos.  

 
Sobre o assunto ônus da prova é relevante citar, também, os 

ensinamentos, sempre esclarecedores, do brilhante tributarista pernambucano José Souto 
Maior Borges que assim menciona no seu Livro sobre o Lançamento Tributário: 

 
O fisco tem o dever - não o ônus - de verificar a ocorrência da 
situação jurídico tributária, com independência das chamadas provas 
pré-constituídas ou presunções de qualquer gênero. (...) Não é exato 
supor, ao contrário do que geralmente se pensa, tenha o fisco o ônus 
da prova e até o ônus do lançamento. (...) A atuação do fisco, no 
procedimento administrativo tributário é imparcial. Porque nele o fisco 
persegue, como se disse, a descoberta da verdade material; é então 
indiferente ao objeto do processo sejam os fatos apurados 
“favoráveis” a contestação do débito tributário ou “desfavoráveis” ao 
fisco. Essa posição processual do fisco, e não sem razão, é a de 
uma parte imparcial. Parte porque intervém no processo, na 
qualidade de sujeito ativo da relação tributária. Imparcial, porque a 
sua atuação está desvinculada dos interesses que se controvertem 
no processo, sem consideração a interesses parciais de qualquer 
ordem. (José Souto Maior Borges. Lançamento Tributário. Forense: 
1981) 
 
Registre-se, nessa linha de raciocínio, que todo o procedimento 

realizado pelo Fisco foi com base em várias irregularidades devidamente comprovadas 
nos autos (diversas notas fiscais de aquisição não foram registradas nos livros fiscais 
próprios), com o claro intuito de diminuir significativamente seu movimento financeiro, 
objetivando pagar menos imposto, o que, por si só, faz por desmerecer toda a escrituração 
fiscal do polo passivo e permitir, ao Fisco, o arbitramento descrito no artigo 148 do CTN e 
que importa numa clara inversão do ônus da prova ao sujeito passivo, conforme pode ser 
observado a seguir pela leitura do citado dispositivo legal: 

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

 
O arbitramento, no caso em questão, está amparado em vários 

dispositivos legais, primeiro o já citado artigo 148 do CTN, que por ser uma Lei 



 

Complementar lhe concede o substrato jurídico, a base necessária a que o legislador 
tributário de cada ente federado possa mediante lei prevê-lo, no caso de Goiás, foi 
elaborado o Código Tributário Estadual - CTE, que no seu artigo 25 trata desse 
mecanismo do Direito Tributário, conforme pode ser observado pelo seu caput e no seu § 
1.º, que vai definir as várias presunções legais, quando da elaboração dos procedimentos 
fiscais, via lançamento tributário de ofício pela autoridade fiscal, quando considera, por 
presunção legal, como oriundas de uma omissão de saída de mercadorias tributadas para 
efeito do ICMS os casos ali elencados, entre eles, tem-se o descrito pelo inciso VIII, § 1º, 
artigo 25 do CTE que assim menciona: 

 
Art. 25. A base de cálculo do imposto será arbitrada pela autoridade fiscal, 
podendo o sujeito passivo contraditá-la no correspondente processo 
administrativo tributário, sempre que, alternativa ou cumulativamente: 
[...] 
§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 
[...] 
VIII - à diferença a menor entre o valor adicionado, ao custo de aquisição 
ou produção de mercadorias tributadas, auferido pelo contribuinte e o 
obtido mediante a aplicação de índice de valor adicionado previsto pela 
legislação tributária para a respectiva atividade econômica, desde que 
efetivamente comprovadas irregularidades na sua escrituração fiscal ou 
contábil; 
[...] 

 
Assim, objetivando atender a parte final do inciso VIII acima descrito e 

considerando a necessidade de uniformizar os procedimentos a serem adotados pelos servidores 
fiscais na aplicação da Auditoria do Valor Adicionado e da Auditoria do Movimento Financeiro em 
empresa que possui escrita contábil, assim como, a necessidade de se comprovar com segurança 
a irregularidade na escrituração fiscal ou contábil do contribuinte, face à condicionante 
determinada pelo inciso VIII do § 1º do artigo 25 da Lei nº 11.651, de 26 de dezembro de 1991, a 
Superintendência de Gestão da Ação Fiscal – SGAF, resolveu baixar a Instrução de Serviço n.º 
07/04, que determina todas as etapas do arbitramento e assim menciona: 

 
Art. 1º A aplicação da Auditoria do Valor Adicionado, para efeito de 
fundamentar lançamento de crédito tributário, somente deve ser efetivada 
quando constatada irregularidades na escrituração fiscal ou contábil do 
contribuinte. 
 
Art. 2º São ocorrências na escrituração fiscal ou contábil do contribuinte, 
que ensejam o arbitramento do valor das operações de saídas tributadas, 
especialmente: 
[...] 
II - falta de registro de documentos fiscais de entradas, relativos a 
mercadorias adquiridas para industrialização ou comercialização (Lei n.º 
11.651/91, art. 148, § 3°, XII); 
 
§ 1º O arbitramento do valor das operações de saídas tributadas: 
[...] 
III - deve ser formalizado por termo, conforme modelo a seguir, lavrado no 
livro Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de 
Ocorrências - RUDFTO ou, na sua ausência, em documento separado com 
entrega de 1 (uma) via ao contribuinte, mediante recibo: 
[...] 
 

Então, como todas as etapas acima mencionadas na legislação 
foram cumpridas, com objetividade e clareza, pela fiscalização, concluo como válido o 



 

trabalho de Auditoria do Valor Agregado realizado pelo Fisco, que levou a constatar, por 
presunção juris tantum, uma omissão de vendas não ilidida durante o contraditório, em 
conseqüência, deve ser mantida a exigência do ICMS, com os demais acréscimos legais. 

 

Com relação a confissão do sujeito passivo de que estaria disposto a 
recolher o valor total de R$ 199,42, em primeiro lugar, não foi fundamentada qual a 
penalidade seria mais específica que a aplicada pela fiscalização, em segundo lugar, não 
existe na lei qualquer previsão legal para abandonar a multa formal específica em prol de 
um valor da conveniência da parte passiva, sem sequer citar seu fundamento jurídico. 

 
Posto isto e por tratar-se de uma clara infração tributária, 

devidamente fundamentada pela fiscalização e não contestada de forma concreta pela 
parte passiva, concluo estar perfeitamente caracterizada a exigência do crédito tributário 
nos termos propostos pela fiscalização. 

 
Ante o exposto, conheço do recurso, nego-lhe provimento para 

confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões, em 15 de julho de 2016. 
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Matéria: Auditoria do valor adicionado (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01091/16 
 
Relator: Conselheiro João Divino de Brito 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Omissão de saída de 
mercadoria tributada. Auditoria do Valor Adicionado. 
Procedência. 
 
1. Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada 
não registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, 
correspondente à diferença a menor entre o valor adicionado, ao 
custo de aquisição ou produção de mercadorias tributadas, 
auferido pelo contribuinte e o obtido mediante a aplicação de 
índice de valor adicionado previsto pela legislação tributária 
para a respectiva atividade econômica, desde que efetivamente 
comprovadas irregularidades na sua escrituração fiscal ou 
contábil; (CTE, art. 25, § 1°, VIII) 
 
2. Declara-se procedente o auto de infração que exige imposto 
incidente sobre omissão apurada em procedimento fiscal 
regularmente elaborado e não contestado de forma concreta 
pela parte passiva. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 30 de maio de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros João Divino de 
Brito, Jorge Antônio Bezerra Oliveira e Talita Pimenta Félix. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 
omitiu registro de operação de saída tributada, no período de 01/01/2005 a 31/12/2005, 
caracterizado pela diferença a menor entre o valor adicionado auferido pelo contribuinte e 
o valor adicionado arbitrado pelo Fisco, apurado em Auditoria do Valor Adicionado, sendo-
lhe imputada a exigência do ICMS no valor de R$ 14.942,26 (quatorze mil, novecentos e 
quarenta e dois reais e vinte e seis centavos), mais as cominações legais. 

 
Citados como infringidos os arts. 25, § 1°, VIII e 64, da Lei n° 

11.651/91, CTE, c/c os arts. 17, § 1°, VIII e 142, do Decreto n° 4.852/97, RCTE, proposta a 
penalidade prevista no art. 71, VII, l, do CTE, agravada pelo § 9°, I, do mesmo artigo e 
diploma legal. 

 
Identificadas como solidário as pessoas físicas ALEX EUSTÁQUIO 

RESENDE e ANTÔNIO EUSTÁQUIO RESENDE, na condição de sócios e 
administradores da firma autuada (fls. 04 e 05). 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, Auditoria 

do Valor Adicionado (fls. 12), Relação de Notas Fiscais (fls. 13 a 20), Termo de 
Arbitramento lavrado no livro Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de 



 

Ocorrências (fls. 21 a 35), cópias de notas fiscais (fls. 36 a 410), cópias dos livros fiscais 
de Registro de Apuração do ICMS (fls. 411 a 448) e de Registro de Entradas (fls. 449 a 
533), dentre outros documentos. 

 
Intimados o contribuinte em 24/10/2008 (fls. 537), o solidário 

ANTÔNIO EUSTÁQUIO RESENDE em 28/10/2008 (fls. 542) e o solidário ALEX 
EUSTÁQUIO RESENDE em 17/11/2008 (fls. 545), apenas o sujeito passivo comparece ao 
processo apresentado impugnação (fls. 550 a 551), os solidários não comparecem ao 
processo, sendo declarados revéis (fls. 546 e 547). 

 
Na impugnação (fls. 550 a 551), o advogado constituído pelo 

contribuinte alega que a empresa não praticou a infração denunciada (descumprimento de 
obrigação acessória) e confessa o crédito tributário no valor de R$ 833,06 (oitocentos e 
trinta e três reais e seis centavos). 

 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, apreciando 

as razões da defesa, decide pela procedência do lançamento, inclusive mantendo na lide 
os solidários arrolados nos autos (fls. 04 e 05), consoante a Sentença nº 2908/09 (fls. 561 
a 565). 

 
Intimados o contribuinte e os solidários ANTÔNIO EUSTÁQUIO 

RESENDE e ALEX EUSTÁQUIO RESENDE, apenas o sujeito passivo apresenta recurso 
voluntário (fls. 576 a 584), os solidários tiveram contra si lavrado o Termo de Perempção 
de fls. 574. 

 
No recurso voluntário (fls. 576 a 584), o sujeito passivo pede a 

extinção do auto de infração, reiterando a argumentação formulada na impugnação, 
exposta anteriormente, ainda afirma ter pago a parte confessa.  

 
A Segunda Câmara deste Conselho, em decisão unânime, 

materializada no Acórdão n° 1081/2013 (fls. 587 a 590), acolhe a preliminar de nulidade 
parcial do processo, por cerceamento do direito de defesa, a partir de fls. 548, arguida 
pelo Conselheiro Relator, for falha de intimação, considerando-se, porém, os atos 
posteriores que dela sejam independentes, conforme disposto no art. 248 do CPC. 

 
Intimada, a Fazenda Pública apresenta recurso ao Conselho Pleno 

(fls. 592 a 593), pedindo a reversão do julgado cameral para afastar a nulidade parcial do 
processo por falha na intimação, em virtude do reconhecimento posterior, pelo próprio 
Conselheiro Relator, de que a falha inicial na intimação fora corrigida, tornando 
plenamente eficaz o ato processual da intimação, não merecendo reparos a declaração de 
revelia e a ulterior marcha processual, em consequência, os autos deverão retornar à 
câmara Julgadora para apreciação do mérito. 

 
Intimado, o sujeito passivo não apresenta Contradita. 
 
O Conselho Administrativo Tributário, em decisão unânime, 

materializada no Acórdão n° 043/2016 (fls. 601 a 603), acolhe a arguição de 
admissibilidade do Recurso da Fazenda Pública para o Conselho Pleno, feita pelo 
Conselheiro Relator, devendo retornar os autos à Câmara Julgadora para apreciação do 
mérito.  

 
Intimado a tomar conhecimento do Acórdão n° 043/2016, o sujeito 

passivo não se manifesta a respeito deste aresto. 



 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
O objeto da lide é decidir sobre a questão de saber se houve, ou não, 

falta de recolhimento do imposto por conta da omissão de saída apurada pela Auditoria do 
Valor Adicionado e, em seguida, verificar a possibilidade de redução dos valores autuados 
para os montantes confessados pela parte passiva. 

 
De início, destaco que o lançamento tributário, no aspecto formal, atendeu a 

todos os requisitos previstos no artigo 142 do CTN e, neste sentido, não existem nos autos prova, 
por mais elementar que seja, de nenhuma das possíveis nulidades descritas pelo artigo 19 da nova 
Lei processual Lei 16.459/09. Desta forma, não acolho as questões supostamente prejudiciais, ainda 
que, implicitamente, argüidas pela parte passiva. 

 

Prosseguindo no voto, anoto que o Processo Administrativo 
Tributário, como processo de conhecimento, rege-se pelo Princípio da Verdade Material, 
dessa forma, tendo o Fisco demonstrado, por meio de provas concretas a omissão de 
saída, por força da conclusão da Auditoria da Valor Adicionado, executada dentro dos 
parâmetros fiscais e metodologia correta, tendo, inclusive, sido lavrado o Termo de 
Arbitramento no livro RUDFTO, nos termos da Instrução de Serviço n.º 07/04 – SGAF, o 
que configurou uma infração tributária originada pelo claro descumprimento de uma 
obrigação tributária de natureza principal, assim, caberia ao sujeito passivo, também, por 
meio de provas materiais, de igual teor, demonstrar que a infração não existiu, ou ainda, 
que deve ser reduzida, conforme expressa previsão contida no § 1º, artigo 19 da nova Lei 
Processual n.º 16.459/09 que assim menciona: 

 
Art. 19. Todos os meios legais são hábeis para provar a verdade dos fatos 
em litígio. 
 
§ 1º Devem ser apresentados juntamente com o documento que formaliza 
o lançamento ou no primeiro comparecimento do sujeito passivo no 
processo, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou de fato 
superveniente e desde que suficientemente demonstrada essa 
situação: 
 
I - demonstrativos de levantamentos; 
 
II - outros meios de prova. (destaque oportuno) 

 
Quanto ao mérito da causa em si, verifica-se que o Direito Tributário 

por ser ramo do Direito Público, relacionado ao Direito Administrativo e fundamentado no 
Direito Constitucional, possui regras, princípios e postulados próprios, em que o interesse 
coletivo se sobrepõe ao do particular, isso justifica a que todos os levantamentos fiscais, 
com base em procedimentos de Auditoria, validamente executados, com base em livros e 
documentos fiscais do sujeito passivo, passam a gozar de presunção de legitimidade, que 
é um dos princípios fundamentais, descrito pelo Direito Administrativo, como requisito 
essencial a todo e qualquer Ato Administrativo, sendo que Lançamento Tributário de 
ofício, ora em julgamento, é uma das suas espécies. 

 
Então, os trabalhos de auditoria fiscal, mesmo sendo de natureza 

indiciária e/ou presumida, quando bem elaborados, conseguem inverter o ônus da prova 
ao particular, que a partir desse momento deverá contraditar o levantamento inicial do 
Fisco, de forma completa, demonstrando, com clareza e objetividade, as incorreções, 



 

omissões e contradições existentes, pois, até prova em contrário a cargo do autuado, os 
atos administrativos são sempre realizados respeitando ao Princípio da Legalidade. 

 
Esta regra a que estamos falando está esculpida na legislação pátria, 

especificamente, no artigo 147 do CTN, que afirma, de forma categórica, que o 
lançamento tributário será efetuado com base na declaração do sujeito passivo que tem o 
dever de manter e escriturar os livros fiscais próprios, inerentes a sua atividade mercantil, 
sendo que o Código de Processo Civil, de clareza meridiana, tratando da inversão clara do 
ônus da prova, assim menciona em seu artigo 378: 

 

Os livros comerciais provam contra o seu autor. É lícito ao comerciante, todavia, 
demonstrar, por todos os meios permitidos em direito, que os lançamentos não 
correspondem à verdade dos fatos.  

 
Sobre o assunto ônus da prova é relevante citar, também, os 

ensinamentos, sempre esclarecedores, do brilhante tributarista pernambucano José Souto 
Maior Borges que assim menciona no seu Livro sobre o Lançamento Tributário: 

 
O fisco tem o dever - não o ônus - de verificar a ocorrência da situação jurídico 
tributária, com independência das chamadas provas pré-constituídas ou 
presunções de qualquer gênero. (...) Não é exato supor, ao contrário do que 
geralmente se pensa, tenha o fisco o ônus da prova e até o ônus do lançamento. (...) 
A atuação do fisco, no procedimento administrativo tributário é imparcial. Porque 
nele o fisco persegue, como se disse, a descoberta da verdade material; é então 
indiferente ao objeto do processo sejam os fatos apurados “favoráveis” a 
contestação do débito tributário ou “desfavoráveis” ao fisco. Essa posição 
processual do fisco, e não sem razão, é a de uma parte imparcial. Parte porque 
intervém no processo, na qualidade de sujeito ativo da relação tributária. Imparcial, 
porque a sua atuação está desvinculada dos interesses que se controvertem no 
processo, sem consideração a interesses parciais de qualquer ordem. (José Souto 
Maior Borges. Lançamento Tributário. Forense: 1981) 

 
Registre-se, nessa linha de raciocínio, que todo o procedimento 

realizado pelo Fisco foi com base em várias irregularidades devidamente comprovadas 
nos autos (diversas notas fiscais de aquisição não foram registradas nos livros fiscais 
próprios), com o claro intuito de diminuir significativamente seu movimento financeiro, 
objetivando pagar menos imposto, o que, por si só, faz por desmerecer toda a escrituração 
fiscal do polo passivo e permitir, ao Fisco, o arbitramento descrito no artigo 148 do CTN e 
que importa numa clara inversão do ônus da prova ao sujeito passivo, conforme pode ser 
observado a seguir pela leitura do citado dispositivo legal: 

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

 
O arbitramento, no caso em questão, está amparado em vários 

dispositivos legais, primeiro o já citado artigo 148 do CTN, que por ser uma Lei 
Complementar lhe concede o substrato jurídico, a base necessária a que o legislador 
tributário de cada ente federado possa mediante lei prevê-lo, no caso de Goiás, foi 
elaborado o Código Tributário Estadual - CTE, que no seu artigo 25 trata desse 



 

mecanismo do Direito Tributário, conforme pode ser observado pelo seu caput e no seu § 
1.º, que vai definir as várias presunções legais, quando da elaboração dos procedimentos 
fiscais, via lançamento tributário de ofício pela autoridade fiscal, quando considera, por 
presunção legal, como oriundas de uma omissão de saída de mercadorias tributadas para 
efeito do ICMS os casos ali elencados, entre eles, tem-se o descrito pelo inciso VIII, § 1º, 
artigo 25 do CTE que assim menciona: 

 
Art. 25. A base de cálculo do imposto será arbitrada pela autoridade fiscal, 
podendo o sujeito passivo contraditá-la no correspondente processo 
administrativo tributário, sempre que, alternativa ou cumulativamente: 
[...] 
§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 
[...] 
VIII - à diferença a menor entre o valor adicionado, ao custo de aquisição 
ou produção de mercadorias tributadas, auferido pelo contribuinte e o 
obtido mediante a aplicação de índice de valor adicionado previsto pela 
legislação tributária para a respectiva atividade econômica, desde que 
efetivamente comprovadas irregularidades na sua escrituração fiscal ou 
contábil; 
[...] 

 
Assim, objetivando atender a parte final do inciso VIII acima descrito e 

considerando a necessidade de uniformizar os procedimentos a serem adotados pelos servidores 
fiscais na aplicação da Auditoria do Valor Adicionado e da Auditoria do Movimento Financeiro em 
empresa que possui escrita contábil, assim como, a necessidade de se comprovar com segurança 
a irregularidade na escrituração fiscal ou contábil do contribuinte, face à condicionante 
determinada pelo inciso VIII do § 1º do artigo 25 da Lei nº 11.651, de 26 de dezembro de 1991, a 
Superintendência de Gestão da Ação Fiscal – SGAF, resolveu baixar a Instrução de Serviço n.º 
07/04, que determina todas as etapas do arbitramento e assim menciona: 

 
Art. 1º A aplicação da Auditoria do Valor Adicionado, para efeito de 
fundamentar lançamento de crédito tributário, somente deve ser efetivada 
quando constatada irregularidades na escrituração fiscal ou contábil do 
contribuinte. 
 
Art. 2º São ocorrências na escrituração fiscal ou contábil do contribuinte, 
que ensejam o arbitramento do valor das operações de saídas tributadas, 
especialmente: 
[...] 
II - falta de registro de documentos fiscais de entradas, relativos a 
mercadorias adquiridas para industrialização ou comercialização (Lei n.º 
11.651/91, art. 148, § 3°, XII); 
 
§ 1º O arbitramento do valor das operações de saídas tributadas: 
[...] 
III - deve ser formalizado por termo, conforme modelo a seguir, lavrado no 
livro Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de 
Ocorrências - RUDFTO ou, na sua ausência, em documento separado com 
entrega de 1 (uma) via ao contribuinte, mediante recibo: 
[...] 
 

Então, como todas as etapas acima mencionadas na legislação 
foram cumpridas, com objetividade e clareza, pela fiscalização, concluo como válido o 
trabalho de Auditoria do Valor Agregado realizado pelo Fisco, que levou a constatar, por 
presunção juris tantum, uma omissão de vendas não ilidida durante o contraditório, em 
consequência, deve ser mantida a exigência do ICMS, com os demais acréscimos legais. 



 

 
Com relação a confissão do sujeito passivo de que estaria disposto a 

recolher o valor total de R$ 833,06, em primeiro lugar, não foi fundamentado qual a penalidade 
seria mais específica que a aplicada pela fiscalização, em segundo lugar, não existe na lei 
qualquer previsão legal para abandonar a multa formal específica em prol de um valor da 

conveniência da parte passiva, sem sequer citar seu fundamento jurídico. 

 
Posto isto e por tratar-se de uma clara infração tributária, devidamente 

fundamentada pela fiscalização e não contestada de forma concreta pela parte passiva, concluo estar 
perfeitamente caracterizada a exigência do crédito tributário nos termos propostos pela fiscalização. 

 
Ante o exposto, conheço do recurso, nego-lhe provimento para 

confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões, em 15 de julho de 2016. 
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Matéria: Auditoria do valor adicionado (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01516/16 
 
Relator: Conselheiro Márcio Nogueira Pedra 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de cerceamento do direito de 
defesa. Rejeitada. Decisão unânime. Preliminar de exclusão dos 
solidários da lide. Rejeitada. Decisão unânime. ICMS. Omissão 
de saída constatada em Auditoria do Valor Adicionado. Auto de 
infração procedente. Decisão unânime. 1. Quando não se aponta 
incorreção nos documentos que instruem o lançamento, ficando 
constatado que os mesmos  oferecem condições ao amplo 
exercício do direito de defesa, deve ser rejeitada  a preliminar de 
nulidade processual por cerceamento ao direito de defesa. 2. 
Devem ser mantidas na lide as solidárias que concorreram para 
a prática dos atos irregulares constatados pela fiscalização. 3. A 
não apresentação, pelo contribuinte, de elementos  capazes de 
modificar os valores encontrados em procedimento fiscal que 
motivou a formalização do lançamento, implica na confirmação 
do auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de agosto de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito 
de defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Márcio Nogueira Pedra, Rodolfo 
Ramos Caiado e Nislene Alves Borges. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de 
exclusão dos solidários da lide, arguida pelos sujeitos passivos. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Márcio Nogueira Pedra, Rodolfo Ramos Caiado e Nislene 
Alves Borges. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer dos recursos, 
negar-lhes provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Márcio Nogueira Pedra, 
Rodolfo Ramos Caiado e Nislene Alves Borges. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Neste processo, o Fisco acusa o contribuinte de omitir o registro de 
operação de saída tributada, no período de 01/01/2012 a 31/12/2012, caracterizado pela 
diferença a menor entre o valor adicionado auferido pelo contribuinte e o valor adicionado 
arbitrado pelo Fisco, conforme Auditoria do  Valor Adicionado. Está sendo cobrado o ICMS 
na importância de R$ 3.138.409,11  e acréscimos legais. 

 
Indica-se como dispositivos infringidos o artigo 25, § 1º, VIII e artigo 

64, CTE, combinados com os artigos 17, § 1º, VIII e 141, RCTE. A penalidade é a do 
artigo 71, VII, “i”, § 9º, I, CTE.  

 
Foram arrolados como solidários : GISELE CUSTÓDIO DE 

OLIVEIRA XAVIER, SUYANI ALVES XAVIER, WEMERSON DUARTE FERNANDES, 
LIDERANÇA TECIDOS EIRELI, FABRÍCIO SIMARRO DE SOUZA, REAL LIDERANÇA 
TECIDOS EIRELI - ME, ELDO ALVES XAVIER. 

 



 

O lançamento está instruído com Descritivo Complementar da 
Ocorrência, fls 04/06, com a fundamentação da solidariedade, relação do conteúdo do CD 
onde se encontram gravados os arquivos dos levantamentos, intimações, etc. Também 
instruem o lançamento o formulário da Auditoria do Valor Adicionado e demais 
documentos.  

 
A autuada e seu proprietário apresentaram impugnação em primeira 

instância. Os demais solidários fizeram o mesmo, em peça à parte.  
 
A julgadora, após análise das peças de defesa, não acatou o pedido 

de exclusão dos solidários, não acatou o pedido de nulidade e, no mérito, decidiu pela 
procedência do lançamento.  

 
Inconformados com a decisão condenatória de primeira instância, a 

autuada, INNOVAR JEANS WEAR EIRELI, e o solidário WEMERSON DUARTE 
FERNANDES interpuseram recurso voluntário á Câmara Julgadora. Inicialmente é pedida 
a exclusão do solidário da lide. A defesa afirma que o solidário deve ser excluído pois não 
é feita nenhuma relação entre a conduta por ele praticada e a infração que lhe é imputada, 
conforme exigência do artigo 135, III, CTN e artigo 45, XII, CTE.  

 
Em seguida, os recorrentes discorrem acerca da natureza jurídica 

das obrigações tributárias para efeito de determinação da solidariedade. Concluem que “o 
processo administrativo tributário não é o meio adequado para desconsideração da 
personalidade jurídica da entidade empresarial, sendo o meio adequado na fase judicial, 
especialmente, após a constituição do crédito tributário e em execução fiscal”. Pede, 
ainda, que seja excluída a penalidade aplicada ao solidário, tendo em vista o que consta 
do caput do artigo 45, CTE.  

 
No mérito, alegam a impossibilidade de se adotar a margem de lucro 

arbitrada. Isto porque a autuada não foi intimada para impugnar o ato de exclusão do 
Simples, conforme exige o artigo 2º da Instrução Normativa nº 927/2008, violando, assim, 
o princípio do contraditório e da ampla defesa. Afirmam que, perante a Receita Federal, a 
empresa continuava inscrita no Simples. Pedem a nulidade do lançamento por não ter a 
empresa sido notificada para se defender do termo de exclusão do Simples Nacional. 
Afirma que, conforme prova nos autos, ainda se mantinha incluída no regime até 
dezembro de 2012. Logo, o crédito tributário deveria ter sido apurado como se a empresa 
fosse inscrita no Simples.  

 
Finalmente, os sujeitos passivos alegam que as multas aplicadas 

violam o artigo 150, inciso IV, da Constituição da República. Solicitam a redução da multa 
aos percentuais fixados no artigo 169, inciso II, CTE, limitado a 20% do valor do ICMS 
exigido.  

 
Os demais solidários também interpuseram recurso. Inicialmente, em 

preliminar, alegam a nulidade das provas obtidas para configuração da coobrigação entre 
as pessoas dos solidários das empresas REAL LIDERANÇA TECIDOS LTDA, 
LIDERANÇA TECIDOS LTDA e seus respectivos sócios. A nulidade se sustenta a partir 
do artigo 5º, inciso IX, combinado com o artigo 36 do Código de Defesa do Contribuinte do 
Estado de Goiás, instituído pela Lei Complementar nº 104, de  09 de outubro de 2013. 
Segundo os recorrentes, nos autos do inquérito policial nº 065/2012, através do qual foram 
feitas as apreensões, visando sustentar a responsabilidade dos solidários, não consta a 
documentação exigida pelas normas retro referidas. Isto é, ordem de serviço emanada de 
autoridade competente, bem como prévia notificação para entrega de informações. 



 

Concluem que há nulidade da prova, pois obtida de maneira ilícita, o que implica em 
nulidade do auto de infração. Afirmam que devem ser declaradas inválidas todas as 
provas obtidas pelas autoridades fiscais, no exercício do cumprimento da ordem de 
serviço nº 1282/2012.  

 
Em seguida, os recorrentes arguem a inexistência de 

responsabilidade solidária sob o aspecto fático. Afirmam que, conforme ficou demonstrado 
nos autos do INQUÉRITO POLICIAL Nº 065/2012 e pelas conclusões do titular da 
DELEGACIA DE CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA, do MINISTÉRIO PÚBLICO 
ESTADUAL e do EXMO. JUIZ DE DIREITO, “os elementos fáticos não serviriam de 
sustentáculo para a configuração do crime de falsidade ideológica, sendo, portanto, 
premissa fundamental para a existência do GRUPO ECONÔMICO.” Não haveria prova do 
interesse econômico comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação 
principal, conforme exigido pela legislação (artigo 45, XIII, d, CTE).  

 
Os recorrentes também arguem a inexistência de responsabilidade 

sob o aspecto jurídico. Alegam que, consoante alínea d, do inciso XIII, artigo 45, CTE, a 
responsabilização dos solidários exige a comprovação da existência de interpostas 
pessoas, com o objetivo de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a 
natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária. Ocorre que a comprovação 
da interposição fraudulenta de sociedade ou de pessoas só se comprovaria com a 
materialidade do crime-meio de falsidade ideológica. Segundo os recorrentes, ficou 
comprovado nos autos do inquérito policial que não há provas de que tais indícios seriam 
suficientes para a demonstração do fato-jurídico que serve de fundamento para a 
incidência da norma veiculada na alínea d, inciso XIII, artigo 45, CTE. Tal dispositivo exige 
a prova do dolo específico, materializada numa decisão judicial transitada em julgado. E 
as autoridades competentes decidiram que não há prova da materialidade do crime de 
falsidade ideológica, “que permitiria transferir a responsabilidade do crédito tributário 
constituído nestes autos, aos sócios, bem como de suas empresas, sugeridas pela 
fiscalização, como interpostas pessoas”. Além disso, também alegam que a norma que 
prescreve a responsabilidade dos solidários foi instituída pela Lei estadual nº 18.195/2013, 
com vigência a partir de 09 de fevereiro de 2014, isto é, após a ocorrência dos fatos 
geradores. Logo, tal norma não teria aplicação ao presente caso, conforme artigo 150, 
inciso III, a, da Constituição Federal, combinado com o artigo 106, II, CTN.  

 
Também segundo os recorrentes, a autoridade fiscal, em 

interpretação  equivocada do artigo 147-B, § único, CTE, pretendeu desconsiderar a 
personalidade jurídica da empresa, no âmbito administrativo, o que extrapola “os limites 
previstos no artigo 50 e 1016 do Código Civil Brasileiro, e no Código de Processo Penal, 
que no dizer de BETINA TREIGER GRUPENMARCHER e DENIZE LUCENA 
CAVALCANTE, permite que seja feito pelo Poder Judiciário “desconsiderar, 
episodicamente, a pessoa jurídica nesses casos de abusos e fraudes. “ “  

 
Concluem que o processo administrativo tributário não é o meio 

adequado para desconsideração da personalidade jurídica da entidade empresarial, 
devendo tal procedimento ser levado a efeito no âmbito judicial, especialmente após a 
constituição definitiva do crédito tributário e em execução fiscal. Com tal argumento, 
pedem o afastamento da responsabilidade dos solidários.  

 
O processo veio a julgamento na câmara, oportunidade na qual os 

ilustres Conselheiros expediram a Resolução abaixo transcrita:  
 



 

“A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 09/05/2016, acatando proposição do Conselheiro Lidilone Polizeli Bento 
CONSIDERANDO que o presente processo trata de exigência de ICMS e consectários 
legais, decorrente de omissão de registro de operação tributada, apurada em auditoria do 
valor adicionado, referente ao período de 2012; CONSIDERANDO a alegação do sujeito 
passivo de que à época da ocorrência do fato gerador era enquadrado no regime 
diferenciado de tributação aplicável às empresas de pequeno porte e microempresas, 
previsto na Lei Complementar nº 123/06, não tendo sido notificado da exclusão; 
CONSIDERANDO que o documento de fl.147 indica a exclusão do sujeito passivo do 
regime diferenciado com efeito a partir de 01/01/2010 e refere-se ao processo 
administrativo de exclusão nº 201400004026740; CONSIDERANDO o disposto no art. 19, 
§ 3º, inciso II da Lei nº 16.469/09; RESOLVE, por unanimidade de votos, remeter os autos 
à Secretaria Geral desta Casa para que seja providenciada a juntada aos autos do 
processo nº 201400004026740; Após, voltem-nos para sequência do julgamento. 
Participaram do Julgamento os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, Lidilone Polizeli 
Bento e Heli José da Silva. Ob.: A Representação Fazendária optou por se manifestar no 
retorno dos autos.” 

 
 
Foi feito o apensamento do processo nº 201400004026740, 

conforme determinado pela Câmara. O processo retornou para julgamento.  
 
Ë o relatório.  
 

VOTO 
 
Inicialmente, abordo as questões relativas aos solidários, cuja 

exclusão da lide é pleiteada em ambas as peças recursais.  
 
O primeiro solidário a abordar a questão é WEMERSON DUARTE 

FERNANDES, afirmando que o solidário deve ser excluído pois não é feita nenhuma 
relação entre a conduta por ele praticada e a infração que lhe é imputada, conforme 
exigência do artigo 135, III, CTN e artigo 45, XII, CTE. Afirma, ainda, que “o processo 
administrativo tributário não é o meio adequado para desconsideração da personalidade 
jurídica da entidade empresarial, sendo o meio adequado na fase judicial, especialmente, 
após a constituição do crédito tributário e em execução fiscal”. Pede, ainda, que seja 
excluída a penalidade aplicada ao solidário, tendo em vista o que consta do caput do 
artigo 45, CTE.  

 
O demais solidários arguem a inexistência de responsabilidade 

solidária sob o aspecto fático. Afirmam que, conforme ficou demonstrado nos autos do 
INQUÉRITO POLICIAL Nº 065/2012 e pelas conclusões do titular da DELEGACIA DE 
CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA, do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e do 
EXMO. JUIZ DE DIREITO, “os elementos fáticos não serviriam de sustentáculo para a 
configuração do crime de falsidade ideológica, sendo, portanto, premissa fundamental 
para a existência do GRUPO ECONÔMICO.” Não haveria prova do interesse econômico 
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, conforme exigido 
pela legislação. 

 
Também arguem a inexistência de responsabilidade sob o aspecto 

jurídico. Alegam que, consoante alínea d, do inciso XIII, artigo 45, CTE, a 
responsabilização dos solidários exige a comprovação da existência de interpostas 
pessoas, com o objetivo de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a 



 

natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária. Ocorre que a comprovação 
da interposição fraudulenta de sociedade ou de pessoas só se comprovaria com a 
materialidade do crime-meio de falsidade ideológica. Além disso, também alegam que a 
norma que prescreve a responsabilidade dos solidários foi instituída pela Lei estadual nº 
18.195/2013, com vigência a partir de 09 de fevereiro de 2014, isto é, após a ocorrência 
dos fatos geradores. Logo, tal norma não teria aplicação ao presente caso. 

 
Existe no processo farto material probatório relacionando os 

solidários WEMERSON DUARTE FERNANDES, GISELE CUSTÓDIO DE OLIVEIRA 
XAVIER, SUYANI ALVES XAVIER,  LIDERANÇA TECIDOS EIRELI, FABRÍCIO SIMARRO 
DE SOUZA, REAL LIDERANÇA TECIDOS EIRELI - ME, ELDO ALVES XAVIER às 
irregularidades constatadas pelo Fisco. Às fls 04/06, a Fiscalização discorre longamente 
sobre as relações e os laços negociais existentes entre os diversos implicados, deixando 
clara a situação de responsabilidade solidária por conduta transgressiva à lei. Observe-se 
abaixo a narrativa dos auditores, no sentido de proceder à construção fática da 
solidariedade. Inicialmente, foi feito o delineamento do nexo causal que demonstra o 
relacionamento entre os envolvidos, comprovando que todos concorreram para a prática 
de infração à legislação tributária. A seguir, transcrevemos trechos do campo “Descrição 
Complementar da Ocorrência”, fls 04 a 06 dos autos, onde os autores do procedimento 
fiscal demonstram a existência de responsabilidade solidária entre os implicados.  

 
“2- Sr. Wemerson Duarte Fernandes, CPF 809.178.101-63, constituiu 

a empresa autuada em 17/09/2009, quando ainda era empregado da empresa REAL 
LIDERANÇA TECIDOS LTDA ME, relação de emprego que se iniciou 02/01/2006 e 
manteve-se até fevereiro de 2011. Período em que recebeu remuneração mensal 
modesta, que em fevereiro de 2011 representava a importância de R$ 450,50; 

 
3- A empresa WEMERSON DUARTE FERNANDES, CNPJ 

11.164.041/0001-30, foi constituída com um capital social declarado de R$ 15.000,00, o 
que representava a época mais de trinta vezes (ou mais de dois anos e meio de salários) 
a remuneração percebida por seu instituidor. A empresa foi constituída com objeto social 
de mercancia de tecidos e vestuário, situação curiosa visto que passou a exercer a 
mesma atividade praticada pela empresa, REAL LIDERANÇA TECIDOS LTDA., 
empregadora da pessoa natural do Sr. Wemerson Duarte Fernandes, e que desta forma, 
passou a estar sujeito ao disposto no art. 482, c, do DEL 4.452/1943, ou seja, sujeitando-
se a despedida com justa causa trabalhista; 

 
4- Situação ainda mais sui generis é a verificação que os patrões do 

Sr. Wemerson Duarte Fernandes, mesmo sofrendo concorrência por empresa de seu 
empregado, não o demitem, como faculta o dispositivo acima mencionado, como também 
o incentivam, propiciando ao empregado fiança junto a terceiros, não só da locação do 
imóvel para instalação da empresa, como também junto a grandes empresas para 
aquisição de mercadorias, em grandes volumes. Impressionando, ainda mais, o fato 
destes mesmos patrões, num espantoso gesto de generosidade renunciar ao benefício de 
ordem nas execuções por dívida, instituto legal de proteção ao fiador; 

 
5- Quando avaliada a situação econômica do Sr. Wemerson Duarte 

Fernandes, constatamos que é possuidor de poucos bens: uma casa modesta, um veículo 
popular, e uma moto simples; não possuindo bens de renda além da empresa 
WEMERSON DUARTE FERNANDES. Em contrapartida seus fiadores e empregadores 
são proprietários de imóveis de alto padrão em condomínios fechados nesta cidade e 
vários automóveis de alto padrão, além de empresas consolidadas com mais de dez anos 
de atuação mercantil, fatos que demonstram grande capacidade econômica e financeira; 



 

 
6- Outra informação bastante relevante é a movimentação financeira 

da empresa WEMERSON DUARTE FERNANDES que movimentou entre setembro e 
dezembro de 2009 aquisições no valor de R$ 2.000.000,00, e no ano de 2010 aquisições 
no valor de 13.000.000,00, sendo que, ainda nesse mesmo período, a empresa REAL 
LIDERANÇA TECIDOS LTDA ME, que empregava a pessoa natural do Sr. Wemerson 
Duarte Fernandes, movimentou em compras, somado ambos os períodos citados, 
importância inferior a R$ 1.500.000,00. Observamos que a empresa do empregado teve 
no mesmo período capacidade financeira de aquisição de produtos 10(dez) vezes maior 
que a de seu patrão, algo absolutamente único para o mercado; 

 
7- Atentamos que a empresa REAL LIDERANÇA TECIDOS LTDA 

ME é uma sociedade empresária, que possuía como sócias as senhoras SUYANI ALVES 
XAVIER e GISELE CUSTÓDIO DE OLIVEIRA XAVIER; sendo que a senhora SUYANI 
ALVES XAVIER, proprietária da empresa empregadora do Sr. Wemerson Duarte 
Fernandes, é também, por meio de procuração lavrada com amplos poderes, poderes de 
proprietário, representante e administradora da empresa WEMERSON DUARTE 
FERNANDES; acrescentando o fato de também ser fiadora desta empresa; logo o Sr. 
Wemerson Duarte Fernandes é empregado da senhora SUYANI ALVES XAVIER, e esta 
administra integralmente, com poderes de proprietário instituídos por procuração, a sua 
empresa; 

 
8- Observamos que em setembro de 2009 a senhora SUYANI 

ALVES XAVIER era cônjuge do Sr. FABRÍCIO SIMARRO DE SOUZA; enquanto a Sra. 
GISELE CUSTÓDIO DE OLIVEIRA XAVIER era casada com o Sr. ELDO ALVES XAVIER. 
Sendo que as senhoras SUYANI ALVES XAVIER e GISELE CUSTÓDIO DE OLIVEIRA 
XAVIER eram sócias, proprietárias e administradoras da empresa REAL LIDERANÇA 
TECIDOS LTDA ME; enquanto os senhores FABRÍCIO SIMARRO DE SOUZA e ELDO 
ALVES XAVIER eram sócios, proprietários e administradores da empresa LIDERANÇA 
TECIDOS LTDA; sendo a senhora SUYANI ALVES XAVIER procuradora desta empresa 
junto aos bancos BANCO BRADESCO S/A, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO 
SUDAMERIS S/A.; 

 
9- Importante nesse estudo a verificação de que diversos 

empregados das empresas REAL LIDERANÇA TECIDOS LTDA e LIDERANÇA TECIDOS 
LTDA funcionaram em inúmeros, e distintos momentos, como prepostos da empresa 
WEMERSON DUARTE FERNANDES no recebimento de mercadorias de sua aquisição, 
em datas diversas, e por prazos dilatados no tempo. Em determinados momentos, durante 
o ano de 2010, é possível verificar que o próprio sócio administrador da empresa 
LIDERANÇA TECIDOS LTDA se incumbe da tarefa de receber e verificar as mercadorias 
adquiridas pela empresa WEMERSON DUARTE FERNANDES;” 

 
 
As informações acima demonstram, com clareza, que o Sr. 

WEMERSON DUARTE FERNANDES aparece no negócio jurídico de constituição de sua 
pretensa empresa individual, posteriormente INNOVAR JEANS WEAR EIRELLI ME, com 
a única finalidade de ocultar os verdadeiros interessados. E o relato acima também não 
deixa dúvida de que estes interessados são as pessoas físicas e jurídicas indicadas no 
presente feito como devedores solidários. Mais à frente, os auditores fiscais arrematam :  

 
“Da análise dos fatos, fica demonstrado a ligação umbilical entre o 

Sr. Wemerson Duarte Fernandes proprietário da empresa WEMERSON DUARTE 
FERNANDES e os solidários; sendo que as senhoras SUYANI ALVES XAVIER e GISELE 



 

CUSTÓDIO DE OLIVEIRA XAVIER foram empregadoras (período de 01/2006 a 02/2011) 
do Sr. WEMERSON DUARTE FERNANDES e esposas dos senhores ELDO ALVES 
XAVIER e FABRÍCIO SIMARRO DE SOUZA, sendo todos, fiadores daquele. É fato que a 
empresa WEMERSON DUARTE FERNANDES outorgou poderes de proprietário por 
procuração pública a Sra. SUYANI ALVES XAVIER de modo a que esta possa gerir de 
forma ampla e irrestrita os negócios da empresa. 

  
Por tudo que foi referenciado deduzimos que o Sr. Wemerson Duarte 

Fernandes não possuía capacidade econômica, financeira, nem técnico administrativa 
para constituir e operar a empresa WEMERSON DUARTE FERNANDES (Innovar Jeans) 
no volume de aquisições identificado (R$44.000.000,00 entre 09/2009 e 06/2012). 
Entendendo agir este como interposta pessoa dos senhores ELDO ALVES XAVIER e 
FABRÍCIO SIMARRO DE SOUZA e das senhoras SUYANI ALVES XAVIER e GISELE 
CUSTÓDIO DE OLIVEIRA XAVIER, na constituição da empresa WEMERSON DUARTE 
FERNANDES tendo como objetivo a aquisição de mercadorias e sua posterior 
comercialização sem pagamento dos impostos. Tendo como destinatário final das 
mercadorias adquiridas pela empresa WEMERSON DUARTE FERNANDES (Innovar 
Jeans) as empresas REAL LIDERANÇA TECIDOS LTDA e LIDERANÇA TECIDOS LTDA, 
que de fato comercializaram as mercadorias sem o pagamentos dos impostos devidos. 
Entendimento também aviltado pelo Ofício n. 082/14 do Ministério Público do Estado de 
Goiás. 

 
Concluímos, que os senhores ELDO ALVES XAVIER e FABRÍCIO 

SIMARRO DE SOUZA e as senhoras SUYANI ALVES XAVIER e GISELE CUSTÓDIO DE 
OLIVEIRA XAVIER, que cedem empregados por meio de suas empresas; que fornecem 
estrutura financeira e econômica por meio de contratos de fiança; que recebem 
mercadorias por si mesmo ou por meio de empregados de suas empresas; que formam 
grupo familiar entre si (ELDO ALVES XAVIER e SUYANI ALVES XAVIER são irmãos; 
ELDO ALVES XAVIER e GISELE CUSTÓDIO DE OLIVEIRA XAVIER e FABRÍCIO 
SIMARRO DE SOUZA e SUYANI ALVES XAVIER são respectivamente casados); e que 
empregavam o Sr. WEMERSON DUARTE FERNANDES por meio da empresa REAL 
LIDERANÇA TECIDOS LTDA. (entre 2006 e 2011); são estes senhores e senhoras os 
reais proprietários da empresa WEMERSON DUARTE FERNANDES, transformada na 
empresa INNOVAR JEANS WEAR EIRELI ME, sujeito passivo desta autuação. Outro 
entendimento não se sustenta, pois seria fora do razoável entender que empresas 
pertencentes a um mesmo grupo familiar sustentassem por meio de atos, fatos e 
manifestações de seus sócios administradores, outras empresas concorrentes, como, por 
exemplo, a empresa INNOVAR JEANS de compras enormemente superiores as das 
realizadas pelas empresas formadoras daquele grupo familiar. 

 
Logo, entendemos que, as pessoas naturais de ELDO ALVES 

XAVIER, FABRÍCIO SIMARRO DE SOUZA, SUYANI ALVES XAVIER e GISELE 
CUSTÓDIO DE OLIVEIRA XAVIER, bem como as empresas, por estes administradas, 
REAL LIDERANÇA TECIDOS LTDA e LIDERANÇA TECIDOS LTDA, terem interesse 
comum nas situações que constituíram os fatos geradores dos quais resultaram a 
presente autuação. Logo sendo todos estas pessoas solidárias com a empresa INNOVAR 
JEANS WEAR EIRELI ME pelo pagamento dos tributos e demais dívidas resultantes 
dessa autuação”. 

 
E é bem de ver que todas as informações acima estão lastreadas por  

cópias dos documentos probatórios,  anexados aos autos, sob a forma de arquivos em 
PDF, que integram os autos do inquérito policial nº 065/12-DOT (201300161922-MPGO). 
Do exposto, entendo que se encontra, fartamente, provado e demonstrado o interesse 



 

comum de todos os solidários na situação que constitui o fato gerador do ICMS lançado 
através do auto de infração, exordial do presente processo. Em adição, menciono que o 
inciso XIII, do artigo 45, CTE, já trazia, à época dos fatos geradores, redação que se 
mostrava suficiente para estabelecer a responsabilidade solidária de ELDO ALVES 
XAVIER, FABRÍCIO SIMARRO DE SOUZA, SUYANI ALVES XAVIER e GISELE 
CUSTÓDIO DE OLIVEIRA XAVIER, bem como as empresas, por estes administradas, 
REAL LIDERANÇA TECIDOS LTDA e LIDERANÇA TECIDOS LTDA. Confira-se :  

 
“art 45 ...................................................................................... 
 

XIII - com o contribuinte ou o substituto tributário, a pessoa que por seus 
atos ou omissões concorra para a prática de infração à legislação tributária. 
(Redação conferida pela Lei nº 13.194 - vigência: 01.01.98 a 08.02.14)” 

 
 
No meu sentir, a Fiscalização conseguiu, de forma contundente e 

com provas robustas, demonstrar que os solidários acima mencionados concorreram para 
a prática de infração à legislação tributária. Entendo que todos os solidários devem ser 
mantidos na lide.  

 
Em seu recurso, o solidário WEMERSON DUARTE FERNANDES 

afirma que “o processo administrativo tributário não é o meio adequado para 
desconsideração da personalidade jurídica da entidade empresarial, sendo o meio 
adequado na fase judicial, especialmente, após a constituição do crédito tributário e em 
execução fiscal”. Pede, ainda, que seja excluída a penalidade aplicada ao solidário, tendo 
em vista o que consta do caput do artigo 45, CTE. 

 
Em primeiro lugar, é preciso informar ao recorrente que não foi 

desconsiderada a personalidade jurídica da empresa autuada. O solidário WEMERSON 
DUARTE FERNANDES foi responsabilizado pelo crédito tributário como coobrigado 
solidário. Estão, portanto, no polo passivo da relação jurídico tributária, simultaneamente, 
o Sr. WEMERSON DUARTE FERNANDES e a empresa INNOVAR JEANS WEAR 
EIRELLI ME. Com relação à penalidade, não é possível  excluí-la, posto que a sua 
cobrança decorre da lei. A omissão de pagamento do imposto traz, como consequência, a 
cobrança de multa, que se constitui em um dos acréscimos legais pelo descumprimento 
da obrigação tributária principal. Os demais são os juros e a correção monetária. A 
dispensa de pagamento dos acréscimos legais é inaceitável, pois implicaria no incentivo à 
inadimplência. Multa, juros e correção monetária são acessórios em relação ao imposto. 
Só existem em decorrência da dívida tributária, que no presente caso, refere-se ao ICMS. 
A dispensa de pagamento dos acréscimos decorrentes da omissão de pagamento do 
imposto não é legal e tampouco justa. Não tem, portanto, como ser acatada. O artigo 45, 
caput, CTE, ao se referir ao imposto, obviamente está também se referindo aos 
acréscimos legais. Mesmo porque o referido dispositivo , ao instituir a responsabilidade 
solidária,  refere-se às pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o 
fato gerador da obrigação principal. Note-se, a lei fala em obrigação principal.  Ora, o 
crédito tributário é o direito subjetivo atribuído à administração tributária que lhe permite 
exigir o cumprimento da obrigação tributária. O crédito tributário é decorrência da 
liquidação, no sentido de apuração ou determinação,  da obrigação tributária, por meio do 
lançamento. Engloba, portanto,  o imposto e os acréscimos legais, estes consequência da 
inadimplência do contribuinte .  

 
Em seu recurso, os demais solidários alegam a nulidade das provas 

obtidas para configuração da coobrigação entre as pessoas dos solidários das empresas 
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REAL LIDERANÇA TECIDOS LTDA, LIDERANÇA TECIDOS LTDA e seus respectivos 
sócios. A nulidade se sustenta a partir do artigo 5º, inciso IX, combinado com o artigo 36 
do Código de Defesa do Contribuinte do Estado de Goiás, instituído pela Lei 
Complementar nº 104, de  09 de outubro de 2013. Segundo os recorrentes, nos autos do 
inquérito policial nº 065/2012, através do qual foram feitas as apreensões, visando 
sustentar a responsabilidade dos solidários, não consta a documentação exigida pelas 
normas retro referidas. Isto é, ordem de serviço emanada de autoridade competente, bem 
como prévia notificação para entrega de informações. Concluem que há nulidade da 
prova, pois obtida de maneira ilícita, o que implica em nulidade do auto de infração. 

 
No presente processo, não se encontram sob avaliação os 

procedimentos executados com a finalidade de instruir inquérito policial. Eventual 
discordância, com relação a práticas decorrentes das diligências visando reunir provas 
para suporte de acusações constantes de inquérito policial, devem ser dirigidas às 
autoridades administrativas que coordenam o trabalho das autoridades policiais ou ao 
Poder Judiciário. Além disso, vale ressaltar que as autoridades fiscais têm o poder de 
efetuar apreensões de mercadorias, livros, documentos, etc, que possam servir de prova 
em eventual processo administrativo tributário(artigo 147, III, CTE). Para o exercício de tal 
atividade, os auditores fiscais não têm a necessidade de apresentar, previamente, ordem 
de serviço ou notificação. Mesmo porque em geral este tipo de apreensão é realizada em 
operações de impacto, sem o prévio conhecimento da pessoa que detém os dados ou 
documentos, providência indispensável para que o procedimento obtenha êxito e 
possibilite a reunião do maior número possível de evidências. E mais, mesmo no 
desenvolvimento normal de atividades de auditoria, a não apresentação de ordem de 
serviço não é motivo para anulação de lançamento tributário. No máximo, o que pode 
ocorrer é a instalação de procedimento disciplinar para apuração de eventual falta 
administrativa. O que anula o lançamento tributário é a sua realização por autoridade 
incompetente, o que não é o caso dos presentes autos. Finalmente, vale ressaltar que, na 
mídia  CD-R, que faz parte do processo (fls 18) está incluído um arquivo, tipo PDF, 
denominado notificações fiscais contendo as notificações feitas à empresa autuada para 
entrega de documentos, livros fiscais, arquivos, etc. Rejeito, destarte, o pedido de nulidade 
do auto de infração.  

  
 
No que diz respeito à decisão(fls 109/112) de arquivamento dos 

autos do inquérito policial n. 65/2012, é bem de ver que a nulidade das provas sequer foi 
cogitada pelo Juiz.  O arquivamento do inquérito teve outra razão, tanto que o juiz diz 
expressamente que a irregularidade já está sendo averiguada em outros autos. Observe-
se a manifestação do magistrado, na decisão em que determina o arquivamento dos autos 
do inquérito policial n. 065/2012, fls 111: 

 
“Como destacado pelo Ministério Público, a inserção de declaração 

falsa em contrato social para alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, levada a 
cabo por Wemerson Duarte Fernandes, insere-se em contexto de ocultação de dados 
essenciais para a incidência tributária, em benefício das empresas Real Liderança Tecidos 
e Liderança Tecidos.” 

 
 
E completa mais adiante: 
  
“Assim, passa a ser crime-meio essa falsificação ideológica, 

absorvido pelo crime-fim, que é a prática de fato aparentemente tipificado como crime 
contra a ordem tributária, já em apuração em outros autos.” 



 

 
O juiz continua, às fls 111, onde no último parágrafo, deixa claro que 

a situação constatada pelo Fisco é apavorante: 
 
“Não vejo, ainda, com o presente arquivamento de autos, o 

impedimento da efetiva apuração de condutas em tese violadoras do bem jurídico 
transindividual “ordem tributária”, em outros autos, cuja violação, como bem destacado em 
sede doutrinária do Luciano Feldens (Tutela penal de interesses difusos e crimes de 
colarinho branco: por uma relegitimação da atuação do ministério público: uma 
investigação à luz dos valores constitucionais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002, 
p. 97), revela o atributo de “inequívoca e elevada danosidade social” desse tipo de fato 
aparentemente delituoso.” 

 
E completa, nos termos seguinte: 
 
“E isso justifica a operacionalização da tutela penal, cuja base se vê 

pela criminalização desse tipo de conduta (Lei n.º 8.037/90), cuja realização depende, 
entretanto, da correta incidência da Persecução Penal, num caso como o presente, onde 
há um dado concreto estarrecedor : em apenas três anos uma “Microempresa”, com 
capital social declarado de apenas R$63.000,00 (sessenta e três mil reais), movimentou 
comercialmente 44 milhões de reais!!!, sem que isso, como verifiquei nos depoimentos 
colhidos nos autos, causasse qualquer estranheza e ou vergonha aos empresários 
investigados, os quais apresentaram perante a autoridade policial versão fática 
incrivelmente convergente, como se as autoridades policial, ministerial e judicial não 
tivessem capacidade de pensar, refletir e concluir!!!.”  

 
Ao final da decisão, o Juiz deixa claro que está arquivando os autos 

do inquérito ante a absorção do crime de falsidade ideológica por crime contra a ordem 
tributária. Em momento algum se aventa a possibilidade de desconsiderar as provas já 
coletadas. Tanto que o magistrado faz referência expressa ao crime-fim, que é o crime de 
sonegação fiscal, já em apuração em outros autos.  

 
No mérito, a autuada e o solidário WEMERSON alegam a 

impossibilidade de se adotar a margem de lucro arbitrada, pois a autuada não teria sido  
intimada para impugnar o ato de exclusão do Simples, conforme exige o artigo 2º da 
Instrução Normativa nº 927/2008, violando, assim, o princípio do contraditório e da ampla 
defesa. Pedem a nulidade do lançamento por não ter a empresa sido notificada para se 
defender do termo de exclusão do Simples Nacional. Conclui que o crédito tributário 
deveria ter sido apurado como se a empresa fosse inscrita no Simples.  

   
É verdade que o contribuinte deve ser intimado de sua exclusão de 

ofício do Simples Nacional. Porém, também é verdade que o contribuinte foi devidamente 
intimado e deixou transcorrer o prazo de defesa sem se manifestar. É o que está 
demonstrado às fls 45/53, do processo  administrativo de exclusão nº 201400004026740, 
apensado aos presentes autos por determinação da IV Câmara Julgadora do CAT, via 
Resolução n° 62/2016 (fls 253). No processo de exclusão, às fls 52/53, consta o Despacho 
n° 1545/2014-GEAF, do ilustre Gerente de Arrecadação e Fiscalização, que assim se 
manifesta :  

 
“De acordo com o disposto na Lei n° 16.469, de 19 de janeiro de 

2009, bem como no Decreto n° 7.688, de 03 de agosto de 2012, a intimação da exclusão 
de ofício foi feita por meio do Domicílio Tributário Eletrônico (DT-e), conforme comprova o 



 

Recibo de Mensagem, em anexo, onde consta a ciência do Termo de Exclusão de Ofício 
do Simples Nacional n° 8739528, em 18/06/2014, às 09:55:10 h.  

 
A empresa teria até o dia 07/07/2014 para apresentar a defesa à 

Gerência de Arrecadação e Fiscalização da Superintendência da Receita, conforme o 
disposto no artigo 2°, § 3°, inciso II da Instrução Normativa n° 927/08-GSF, de 27 de 
novembro de 2008. Tendo em vista que, transcorrido o prazo estipulado, sem que a 
empresa apresentasse a respectiva defesa ao Termo de Exclusão de Ofício do Simples 
Nacional n° 8739528, procedemos ao registro de sua exclusão de ofício do regime do 
Simples Nacional, retroativamente a 01/01/2010.” 

 
Destarte, como se pode facilmente verificar , a alegação da autuada 

e do solidário Wemerson não se sustenta frente ás provas acima referidas.   
 
A alegação de que as multas aplicadas violam o artigo 150, inciso IV, 

da Constituição da República e a solicitação de redução da multa aos percentuais fixados 
no artigo 169, inciso II, CTE, limitado a 20% do valor do ICMS exigido, não tem como ser 
analisadas ou atendidas. E isto ocorre  por força do disposto no § 4º do art. 6º da Lei nº 
16.469, de 19 de janeiro de 2009, que regula o processo administrativo tributário no 
Estado de Goiás. Como se sabe, tal norma é expressa ao proibir o Conselho 
Administrativo Tributário de proferir decisão que implique na apreciação ou declaração de 
inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato normativo expedido pela Administração 
Tributária. Ora, as multas aplicadas têm previsão na lei. Por conseguinte, não é possível 
fazer considerações acerca da sua adequação ao fato irregular constatado pelo Fisco. O 
Conselho Administrativo Tributário não tem função legislativa. 

 
Isto posto, rejeito a preliminar de nulidade da peça básica, arguida 

pelos sujeitos passivos, por cerceamento do direito de defesa, rejeito a preliminar de 
exclusão dos solidários da lide, arguida pelos sujeitos passivos e, quanto ao mérito, 
conheço dos recursos dos sujeitos passivos e nego-lhes provimento para confirmar a 
sentença singular que considerou procedente o auto de infração.  
 

 
 

Sala das sessões, em 21 de setembro de 2016. 
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Matéria: Auditoria do valor adicionado (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01682/16 
 
Relator: Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes 
 

 
EMENTA: Processual. Nulidade da peça básica por insegurança 
na determinação da infração. Rejeição. ICMS. Obrigação 
Principal. Omissão de registro de saída de mercadorias 
tributadas. Auditoria do Valor Adicionado. Procedência Parcial. 
 
I - A insegurança na determinação da infração se caracteriza por 
imprecisão no procedimento fiscal em grau capaz de impedir a 
normal compreensão do teor da acusação fiscal, inexistindo 
esse tipo de falha quando o Fisco descreve a infração de modo 
claro e, de igual forma, a expõe em demonstrativo; 
 
II - Havendo irregularidades na escrituração fiscal em percentual 
que autorize o arbitramento do movimento real tributário do 
contribuinte, é exigível ICMS sobre a diferença a menor entre o 
valor adicionado ao custo de aquisição ou produção de 
mercadorias tributadas e o obtido mediante a aplicação de 
índice de valor adicionado previsto pela legislação tributária. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 29 de abril de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Paixão de 
Oliveira Gomes, Cláudio Henrique de Oliveira e João Divino de Brito. Quanto ao mérito, 
por maioria de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a 
sentença singular que considerou parcialmente procedente o auto de infração, no valor de 
R$ 3.540.010,54 (três milhões, quinhentos e quarenta mil e dez reais e cinquenta e quatro 
centavos). Foram vencedores os Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes e João 
Divino de Brito. Vencido o Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira que votou pela 
improcedência do lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Em janeiro de 2012, o Fisco exige ICMS, multa e demais 
acréscimos da autuada, na condição de contribuinte, em razão de esta ter, nos exercícios 
de 2006, 2007 e 2008, omitido o registro de saídas de mercadorias tributadas. 

 

O lançamento de ofício decorreu de reautuação referente ao auto 
de infração 4 011002 920 19 (fl. 02). 

 

A ação fiscal foi dirigida ao estabelecimento da autuada, tendo sido 
anexados à peça básica demonstrativos da Auditoria do Valor Adicionado efetuada pelo 
Fisco, termo arbitramento, relação de notas fiscais, relatório de controle de 
concessão/autenticação de notas fiscais extraído do sistema de dados da Secretaria da 



 

Fazenda deste Estado e CD-ROM contendo arquivo de demonstrativo de notas fiscais de 
saídas não registradas (fl.05 a 36). 

 

Intimado o sujeito passivo (fls. 37 e 38), este apresenta impugnação 
em Primeira Instância (fl. 39 a 77), perante a qual o julgador singular converte o 
julgamento em diligência, à vista dos elementos defensórios apresentados pelo sujeito 
passivo, para que auditor fiscal estranho à lide, apresentasse suas considerações sobre 
os elementos trazidos (fl. 79). 

 

Retornado o processo a julgamento singular, auditor fiscal estranho 
à lide informa em relatório diligencial (fls. 02 a 107) que os elementos apresentados pelo 
contribuinte sugerem manipulação de informações com a finalidade principal de desabonar 
o arbitramento do movimento real tributável efetuado pelo Fisco (fl. 83). 

 

Instado a se manifestar sobre o resultado da diligência (fls.109 a 
103), o sujeito passivo comparece solicitando prazo para digitalizar notas fiscais que 
teriam sido canceladas devido à dificuldade de apresentá-las fisicamente (fls. 134 a 145). 

 

Às fls. 145 a 149 o sujeito passivo faz anexar 20 CD-ROM’s 
referentes a notas fiscais de saídas. 

 

Perante os 20 CD-ROM’s apresentados, o julgador monocrático 
novamente converte o julgamento em diligência para que fosse realizada a verificação 
solicitada na diligência anterior (fl. 150). 

 

Retornado o processo a julgamento monocrático, pela segunda vez, 
em razão de inexistência de auditor fiscal III na delegacia fiscal de origem (fl. 152), o 
Julgador de Primeira Instância remete o processo em diligência pela terceira vez, nos 
mesmos termos dos despachos por ele expedidos anteriormente (fl.154). 

 

Pela terceira vez retornado processo a julgamento singular, o 
terceiro diligenciador, também estranho à lide, após confirmar perante a Junta Comercial 
que o contribuinte não dispunha de escrita contábil e examinar a documentação trazida 
pelo contribuinte, admite a redução da exigência tributário original para o valor de R$ 
3.540.010,54 (fls. 156 a 701). 

 

Instado a se manifestar sobre o resultado da diligência (fls. 704 a 
705), o sujeito passivo comparece discordando do resultado do trabalho revisional, 
alegando que o lançamento de ofício em exame não cumpriu a exigência de percentual 
10% de valor não escriturado para a realização do arbitramento e que revisão persistiu em 
manter notas canceladas em seu levantamento (709 a 711). 

 

Perante o resultado da terceira diligência por ele determinada, o 
julgador monocrático acolhe esse resultado, considerando procedente em parte o auto de 
infração no valor de R$ 3.540.010,54 (fls. 713 a 717). 



 

 

Chamada a recorrer da decisão singular que lhe foi parcialmente 
desfavorável, a Fazenda Pública manifesta sua ciência e concordância com a sentença (fl. 
721). 

 

Perante a concordância da Fazenda Pública e intimado para 
recorrer (fls. 722 a 724), o sujeito passivo interpõe recurso voluntário (fls. 726 a 735), onde 
pede a nulidade da peça básica por insegurança na determinação da infração alegando 
que, como no auto de infração anteriormente anulado, não se atingiu no lançamento de 
oficio em apreciação o valor não escriturado de 10 % do montante escriturado, o que é 
exigido pela Instrução de Serviço 07/04-SGAF (fl. 729). 

 

Como fundamento adicional de seu pedido de nulidade, o sujeito 
passivo questiona a não aplicação da proporcionalidade prevista no §° 2° do art. 25 da Lei 
11.651/91 (fl. 732). 

 

Quanto ao mérito, alega o recorrente que o arbitramento efetuado 
pelo fisco não corresponde à realidade e que há que se considerar grande quantidade de 
notas que foram canceladas, bem como a falta de prova de efetiva emissão de notas 
fiscais computadas na auditoria, pedindo com esse argumento a improcedência do auto de 
infração (fl. 732 a 735). 

 

É o relatório. 

QUESTÃO PRELIMINAR 

Apreciando a preliminar de nulidade da peça básica por 
insegurança na determinação da infração, arguida pela autuada, em razão de não o valor 
não escriturado não ter atingido o percentual de 10% do montante registrado, nos termos 
da Instrução de Serviço 07/04-SGAF (fl. 729), manifesto-me por sua rejeição, pois o 
percebo que o não atingimento alegado pela recorrente não ocorreu. 

 

Esse meu entendimento decorre da presença do relatório revisional 
à fl. 158, que informa os valores de R$. 5.904.912,07 de Notas Fiscais Eletrônicas de 
Entrada não registradas, de R$. 3.256.393,07 de Notas Fiscais de Saída Eletrônicas não 
registradas e de R$. 10.825.396,00 de Notas Fiscais Não Eletrônicas não encontradas, os 
quais perfazem o total de R$. 19.966.701,14 que, por sua vez, corresponde ao percentual 
de 18,5% do montante de 107.795.694,71 de Vendas Brutas de Mercadorias e Produtos 
consignado nos campos 15 dos demonstrativos de auditoria às fls. 159 a 161. 

 

Quanto não alegação de não aplicação da proporcionalidade 
prevista no §° 2° do art. 25 da Lei 11.651/91 (fl. 732), destaco que a Auditoria do Valor 
Adicionado, como se vê pelos demonstrativos nela utilizados (fls. 05 a 07), separa os 
fluxos de mercadorias segundo os diferentes tratamentos tributários a que estão sujeitos, 
estabelecendo apurações de omissão de saída específicas para o fluxo de mercadorias 
tributadas, de mercadorias isentas e de mercadorias submetidas a substituição tributária 



 

por operação posterior, de modo que não há porque estimar novamente, com fundamento 
no § 2° sobredito, uma omissão de saída de mercadoria tributadas que já se encontrada 
determinada na auditoria. 

 
Além disso, a infração encontra-se bem descrita histórico do auto de 

infração e nos demonstrativos anexados pelo Fisco (fls. 02 e 04), inexistindo imprecisão 
objetiva no procedimento fiscal em grau capaz de impedir a normal compreensão do teor 
da acusação fiscal. 

QUESTÃO MERITÓRIA 

No tocante ao mérito, não acolho as razões trazidas pelo 
recorrente, pois suas alegações de que há que se considerar notas que foram canceladas, 
bem como de que faltam de provas de efetiva emissão de notas fiscais computadas na 
auditoria, se fragilizam perante o resultado de trabalho revisional (fls. 156 a 701), em cujo 
relatório informa que os dados utilizados na auditoria são oriundos dos livros fiscais do 
contribuinte e somente foram considerados que documentos que surtiram efeitos fiscais, 
excetuando-se notas canceladas ou baixadas (fl. 157). 

 

Note-se ainda que o arbitramento do movimentado real tributável foi 
realizado pelo Fisco atendimentos os requisitos legalmente previstos e em situação que, 
mesmo após as correções revisionais, aponta, em dois exercícios seguidos, para 
montantes de compra superiores e aos das vendas e para prejuízos brutos, o exigiria 
vender mercadorias por preço inferior ao de sua aquisição (fls. 159 a 161). 

 

No mais, a exigência tributária constante da peça básica encontra-
se normativamente amparada pelo art. 25, caput, e § 1º, VIII da Lei 11.651/91: 

 

“Art. 25. A base de cálculo do imposto será arbitrada pela autoridade fiscal, 

podendo o sujeito passivo contraditá-la no correspondente processo 
administrativo tributário, sempre que, alternativa ou cumulativamente: 

I - o valor ou preço das mercadorias, bens, serviços ou direitos: 

a) sejam omissos; 

b) declarados pelo sujeito passivo sejam notoriamente inferiores ao 
praticado no mercado considerado; 

II - não mereçam fé as declarações, os esclarecimentos prestados ou os 
documentos expedidos pelo sujeito passivo ou terceiro legalmente 
obrigado. 

§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 

[...] 

VIII - à diferença a menor entre o valor adicionado, ao custo de aquisição 
ou produção de mercadorias tributadas, auferido pelo contribuinte e o 
obtido mediante a aplicação de índice de valor adicionado previsto pela 
legislação tributária para a respectiva atividade econômica, desde que 
efetivamente comprovadas irregularidades na sua escrituração fiscal ou 
contábil;[...]” 

 



 

Pelo exposto, REJEITO a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, 
por insegurança na determinação da infração e, quanto ao mérito, por maioria de votos, 
conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou PARCIALMENTE PROCEDENTE o auto de infração, no valor de R$ 
3.540.010,54 (três milhões, quinhentos e quarenta mil e dez reais e cinquenta e quatro 
centavos). 

 
 

Sala das sessões, em 21 de outubro de 2016. 
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Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00033/16 
 
Relator: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Nulidade por incompetência funcional. 
Rejeitada. Decisão unânime. Não há incompetência funcional 
quando o AFRE I tiver sido designado, mediante portaria, pela 
Administração Fazendária, para proceder ao lançamento do 
crédito tributário decorrente de fiscalização em empresa de 
médio porte (art. 4º, II, "c", da Lei nº 13.266/98) 
 
ICMS. Obrigação principal. Omissão de pagamento de ICMS 
apurado em auditoria específica de mercadorias. Revisão. 
Procedência parcial. Decisão unânime. A omissão de saída de 
mercadorias tributadas, apurada em auditoria específica de 
mercadorias, implica em exigência de pagamento de ICMS, 
multa e acréscimos legais, adequada ao resultado de revisão 
fiscal, quando de acordo com as normas do procedimento fiscal 
e da legislação tributaria (art. 25, § 1º, V, do CTE)  
 
SOLIDARIEDADE. Sócio-gerente. Alegação de exclusão da lide 
por conselheiro. Rejeitada. Decisão não unânime. Deve-se 
manter na lide o sócio-gerente nomeado solidário, nos termos 
do art. 45, XII, CTE e 124, I, CTN. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de janeiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade do auto de infração, por incompetência funcional da autoridade 
lançadora, arguida pela autuada. Participaram do julgamento os Conselheiros David 
Fernandes de Carvalho, José Pereira D'abadia, Gilmar Rodrigues de Almeida, Renato 
Moraes Lima e Alcedino Gomes Barbosa. Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de 
exclusão do sujeito passivo solidário Rogério Barbosa da lide, arguida pelo Conselheiro 
José Pereira D"abadia. Foram vencedores os Conselheiros David Fernandes de Carvalho, 
Gilmar Rodrigues de Almeida e Renato Moraes Lima. Vencidos os Conselheiros José 
Pereira D'abadia e Alcedino Gomes Barbosa. Quanto ao mérito, por unanimidade de 
votos, conhecer da impugnação, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente o 
lançamento no valor base de cálculo de R$ 442.410,17 (quatrocentos e quarenta e dois 
mil, quatrocentos e dez reais e dezessete centavos), cujo ICMS a recolher é de R$ 
71.809,77 (setenta e um mil, oitocentos e nove reais e setenta e sete 
centavos).Participaram do julgamento os Conselheiros David Fernandes de Carvalho, 
José Pereira D'abadia, Gilmar Rodrigues de Almeida, Renato Moraes Lima e Alcedino 
Gomes Barbosa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta dos autos que o sujeito passivo “realizou saídas de 
mercadorias tributadas sem emissão de documentações fiscais, no período de 01/01/2011 
a 31/12/2011, conforme Auditoria Específica de Mercadorias, documento em anexo. Em 
consequência, deverá pagar o ICMS na importância de R$ 191.166,36 (cento e noventa e 



 

um mil, cento e sessenta e seis reais e trinta e seis centavos), juntamente com penalidade 
e acréscimos legais”. 

 
Foram citados como dispositivos legais infringidos os arts. 63 e 64 

da Lei nº 11.651/91 – CTE c/c o art. 145 do Decreto nº 4.852/97 – RCTE, sendo proposta 
a penalidade tipificada no art. 71, VII, “l”, § 9º, inciso I, do CTE, com redação da Lei nº 
16.241/08. 

 
Para instrução processual, juntou-se ao feito extrato do sistema 

informatizado da SEFAZ (fls. 08) “Histórico dos Portes – ANUAL”, que traz a classificação 
do sujeito passivo para efeito de fiscalização no ano de 2011 como médio porte; cópia da 
Portaria (fls. 09/10) de designação de AFREs I para fiscalizar empresas de médio porte no 
primeiro semestre de 2014; cópia do Recibo de Mensagem no Domicílio Tributário 
Eletrônico do sujeito passivo do assunto: “entrega de livro fiscal e ciência de fiscalização” 
(Fls. 11/12); cópia do livro RUDFTO (fls. 13/14) em que constam os Termo de Início da 
Ação Fiscal e Termo de Encerramento de Procedimento Fiscal; cópia do Termo de 
Devolução de Objetos e Documentos – TDOD (fls. 15); cópia do livro Registro de 
Inventário do exercício de 2010 (fls. 17/27); cópia do “Demonstrativo de Conversão” (fls. 
28/42); cópia do demonstrativo “Auditoria Específica de Mercadoria – Conclusão” (fls. 
43/67). 

 
O sujeito passivo autuado foi intimado com ciência aposta no próprio 

instrumento de Intimação (fls. 68), inclusive tendo recebido mídia CD contendo os 
demonstrativos da Auditoria Específica de Mercadorias (fls. 70). O solidário também foi 
intimado, desta vez por AR (fls. 74). Ambos os sujeitos passivos não comparecem ao feito, 
sendo declarado suas revelias (fls. 78). 

 
Intimados, o autuado e o solidário por meio de seus Domicílios 

Tributário Eletrônico (fls. 80/82 e 83/85), não comparecem para apresentar impugnação 
em segunda instância, sendo declarada suas perempção (fls. 86). 

 
Inscritos em dívida ativa, os sujeitos passivos ingressam com Pedido 

de Revisão Extraordinária (fls. 91/103), apresentando suas razões de impugnação, quais 
sejam, constatação de erro de fato substancial no levantamento fiscal que implica 
alteração do lançamento do crédito tributário. 

 
O Presidente do CAT defere o Pedido de Revisão Extraordinária (fls. 

187/188), e os autos são encaminhados para julgamento em 2ª instância, com vistas a 
apreciação da peça defensória apresentada pelo sujeito passivo. 

 
Em sua peça de defesa, o sujeito passivo alega INCOMPETÊNCIA 

FUNCIONAL bem como ERROS na Auditoria Específica de Mercadorias decorrente de 
não consideração de notas fiscais eletrônicas  pela fiscalização, trazendo ao feito alguns 
exemplos. Pede a improcedência do auto de infração, juntando ao processo alguns 
demonstrativos de inconsistências no trabalho do fisco, acompanhados de cópias de notas 
fiscais eletrônicas (fls. 112/184). 

 
A 3ª CJUL converteu o julgamento em diligência junto à DRF de 

Goiânia para que agente do fisco completasse a instrução processual com os demais 
demonstrativos da AEM; depois, que se intimasse o sujeito passivo a apresentar em 
demonstrativo próprio todas as inconsistências que o mesmo detectar na AEM; em 
seguida, que agente do fisco da DRF de Goiânia fizesse revisão do levantamento fiscal, 
tendo em vista as inconsistências apontadas pelo autuado. (fls. 197/198). 



 

 
Retornam-nos os autos, com esclarecimento da autoridade fiscal 

revisora de que foi dada oportunidade para o sujeito passivo apresentar as inconsistências 
no levantamento fiscal, tendo este elaborado e assinado a planilha de fls. 203/228, anexa 
aos autos, e que, após a revisão pelo agente do fisco, houve redução da BASE DE 
CÁLCULO de R$ 1.126.873,42 para R$ 442.410,17, sendo o ICMS reduzido de 
R$191.166,36 para R$ 71.809,77, conforme novos demonstrativos da AEM contidos em 
mídia DVD DE FLS. 229 e formulário Conclusão de fls. 230/237. 

 
Intimados para manifestarem-se sobre o resultado da revisão, os 

sujeitos passivos não compareceram aos autos. 
 
É o relatório. 
  
 
 

V   O   T   O 
 
 
 
Estes autos cuidam de omissão de saída de mercadoria tributada 

constatada em Auditoria Específica de Mercadorias. 
 
A AEM é a “Auditoria que analisa de forma quantitativa o fluxo de 

entradas e saídas de mercadorias num determinado período, levando-se em consideração 
os estoques inicial e final, tendo por objetivo verificar se as entradas e saídas de 
mercadorias foram realizadas com a regular emissão de documentos fiscais e, se for o 
caso, cobrar o imposto subtraído. Aplica-se a qualquer estabelecimento mercantil 
contribuinte do ICMS, tais como produtor, extrator, industrial, comercial, armazém geral, 
desde que as entradas sejam documentadas, o documentário emitido pelas saídas permita 
a identificação da mercadoria e, no caso do industrial, seja possível calcular o rendimento 
médio da matéria-prima.” (Manual de Auditoria) 
 

Sua previsão legal consta do § 1º, inciso V, do art. 25 do CTE, cuja 
redação transcrevo abaixo: 

“Art. 25............................................................................................................. 

......................................................................................................................... 

§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 

......................................................................................................................... 

V - à diferença apurada mediante o controle quantitativo das entradas e 
saídas de mercadorias tributadas num determinado período, levando em 
consideração os estoques inicial e final;” 

 
A diferença apurada nos termos da auditoria específica de 

mercadorias - AEM implica uma presunção legal de omissão de saída de mercadorias 
tributadas. Tratando-se de presunção “juris tantum”, admite prova em contrário no 
processo administrativo tributário. 

 
Compulsando os autos, nota-se que a AEM elaborada pela 

fiscalização apresenta todos os elementos que compõem tal auditoria, prestando-se ao fim 
a que se destina, de comprovar, mediante presunção, a omissão de saída de mercadorias 



 

tributadas. OU seja, a AEM, especialmente documentada na mídia de fls. 229 apresenta: 
Inventário Inicial, Inventário Final, Relação de Entradas e Relação de Saídas, além do 
anexo Conclusão, em que são consolidados os dados dos demais relatórios, o qual 
apresenta a omissão de saída em apreço, conforme pode-se notar do próprio relatório 
Conclusão em papel de fls. 230/237, dos autos. 

 
Naturalmente que houve revisão do lançamento original, de forma a 

consolidar o novo resultado aa revisão conforme previsto no art. 19, § 3º, II, da Lei nº 
16.469/09, que transcrevo abaixo: 

 
Art. 19. Todos os meios legais são hábeis para provar a verdade dos fatos 
em litígio. 
............................................................................................................... 
 
§ 3º O Julgador de Primeira Instância ou a Câmara Julgadora pode: 
 
............................................................................................................... 
II – determinar a realização de diligências, de ofício ou a pedido, para fins 

de saneamento do processo. 
 
Portanto, a partir da determinação para realização de diligência, 

obteve-se novo resultado do ICMS devido, conforme exposto pela autoridade fiscal 
revisora às fls. 201/202, reduzindo-se o valor da omissão de saída de mercadorias 
tributadas para 442.410,17 (quatrocentos e quarenta e dois mil, quatrocentos e dez reais e 
dezessete centavos), e ICMS para o montante de R$ 71.809,77 (setenta e um mil, 
oitocentos e nove reais e setenta e sete centavos), multa, mais acréscimos legais. 

 
Nesse sentido, o valor do crédito tributário deve-se adequar ao valor 

encontrado em revisão fiscal, quando de acordo com as normas da auditoria e legislação 
pertinentes. 

 
Outrossim, rejeito a ocorrência de nulidade processual por 

incompetência da autoridade lançadora do crédito tributário, porquanto a empresa 
classifica-se como empresa de médio porte, conforme documento de fls. 08, e a portaria 
de fls. 09 designa o autuante (AFRE I) para executar procedimentos de auditoria nos 
contribuintes estaduais considerados empresa de médio porte, inclusive com escrituração 
contábil, constituindo o crédito tributário decorrente do exercício das tarefas de 
fiscalização, nos termos previstos no art. 4º, II, da Lei nº 13.266/98. 

 
Relativamente à proposta de exclusão do sujeito passivo solidário da 

lide, feita pelo Conselheiro José Pereira D’Abadia, também rejeito a proposta, tendo em 
vista que o sujeito passivo solidário constituía-se em sócio-gerente à época da ocorrência 
dos fatos geradores (2011), conforme consta do cadastro de contribuinte da Secretaria da 
Fazenda, e assim sendo, era o responsável pelas decisões da empresa, inclusive no 
direcionamento dado à empresa de não emitir documentos fiscais na saída de 
mercadorias, conforme apurado na auditoria específica de  mercadorias, nos termos do 
art. 45, XII, do CTE e 124, I, do CTN. 

 
Posto isso, contando com a unanimidade de votos de meus pares, 

voto rejeitando a preliminar de nulidade processual por incompetência da autoridade fiscal 
autuante. Voto, nesse caso, por maioria de votos, mantendo o solidário na lide. E, por fim, 
quanto ao mérito, conheço do recurso do sujeito passivo, dou-lhe provimento parcial, para 
julgar procedente em parte o lançamento do crédito tributário no valor base de cálculo de 
R$ 442.410,17 (quatrocentos e quarenta e dois mil, quatrocentos e dez reais e dezessete 



 

centavos), cujo ICMS a recolher é de R$ 71.809,77 (setenta e um mil, oitocentos e nove 
reais e setenta e sete centavos), acrescido de multa, juros e correção monetária.  
 

 
 

Sala das sessões, em 27 de janeiro de 2016. 
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Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00041/16 
 
Relatora: Conselheira Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Auditoria específica de 
mercadoria. Saída de mercadoria sem devido registro do abate e 
emissão da nota fiscal.  
 
PRELIMINAR 
 
Insegurança na determinação da infração. Rejeitada. Decisão 
unânime. 
 
Não há nulidade do ato administrativo tributário por insegurança 
na determinação da infração, pois expostos com precisão os 
fundamentos do lançamento fiscal. 
 
MÉRITO. 
 
É devido o ICMS sobre a operação de saída de mercadoria, 
conforme apurado em comparação da entrada do gado vivo e o 
abatido 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 21 de janeiro de 2016, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar 
de nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação da infração, arguida 
pela autuada. Foram vencedores os Conselheiros Marlene Maria da Silva Ruguê 
Bernardes, David Fernandes de Carvalho e Renato Moraes Lima. Vencidos os 
Conselheiros José Pereira D'abadia e Alcedino Gomes Barbosa. Quanto ao mérito, por 
maioria de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença 
singular que considerou procedente o auto de infração. Foram vencedores os 
Conselheiros Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, David Fernandes de Carvalho e 
Renato Moraes Lima. Vencidos os Conselheiros José Pereira D'abadia e Alcedino Gomes 
Barbosa que votaram pela improcedência do lançamento fiscal. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A descrição do fato é de que o sujeito passivo realizou a saída 
de mercadoria tributada, carne, miúdos comestíveis e subprodutos resultantes do abate de 
bovinos, sem emissão da documentação, no período de 01/01/2012 a 31/12/2013, 
originária das entradas de gado vivo sem o devido abate e emissão da nota fiscal 
respectiva, conforme apurado em auditoria específica de abatedouro e frigorífico, anexo. 

 
O crédito tributário foi considerado procedente em primeira 

instância. 
 
No recurso voluntário interposto o sujeito passivo sustenta uma 

preliminar de nulidade do auto de infração por falta de motivação, pois analisando a 
escrituração e documentos fiscais não se identifica operação irregular. Por isso o 
lançamento é baseado em presunção relativa, haja vista sequer menção do dispositivo 



 

legal que autoriza esse tipo de auditoria rastreada apenas em nota fiscal de entrada e de 
transporte de gado, observando que o art. 25, § 1º, inciso V, do CTE, autoriza a apuração 
da diferença considerando nota fiscal de entrada e saída, estoques inicial e final. 

 
Quanto ao mérito, reafirma que a quantidade de mercadoria a 

ser considerada para a auditoria é apenas aquela referente ao CFOP 1101. Aduz, ainda, 
que o relatório SIF é que representa o número de gado efetivamente abatido, ressaltando 
que a diferença apurada entre o CFOP 1949 e 1101 é “mero problema logístico da 
operação”, ocasionada pela a emissão da nota fiscal de entrada, mas que na realidade 
não houve a entrada do gado vivo no estabelecimento, pois, “por questões operações, as 
buscas não ocorrem e as cabeças de gado acabam por não serem retidas nos 
fornecedores/produtores e entregues a Recorrente.” E, transcorridas as 24 horas da sua 
emissão está impossibilitado de seu cancelamento. A mais, argumenta sobre a 
abusividade da multa aplicada. 

 
Diante de tal argumentação, foi determinada uma diligência, via 

Resolução 88/2015, fls. 75/76, no sentido de o sujeito passivo providenciar a comprovação 
do alegado à sua justificativa relativa a não efetivação da operação realizada pelo CFOP 
1949, atendendo o disposto na legislação tributária. 

 
A sua resposta à diligência encontra-se às fls. 84 em diante. 
 

 
V O T O 

 
 
A falta de motivação do lançamento arguida pelo recorrente 

aqui tratada sob o manto da preliminar de insegurança na determinação da infração, uma 
vez que em síntese, busca a nulidade do ato em razão da falta de precisão no seu 
fundamento, não se sustenta. 

 
No Anexo Estruturado – descritivo complementar da ocorrência, 

o autuante após indicar o resumo da legislação tributária, em relação aos benefícios 
aplicáveis ao produtor agropecuário e ao estabelecimento frigorífico e abatedouro, quando 
descreve a metodologia aplicada para a apuração da infração, assim esclarece:  

 
“Para que esses benefícios possam ser 

controlados, exige-se a obrigatoriedade da emissão da GTA 
(GUIA DE TRÂNSITO ANIMAL) e da NF para o transporte do 
GADO emitida pelo frigorífico ou abatedouro com o CFOP 1949. 

 
Após o abate, deve ser emitida nova Nota 

Fiscal, agora com CFOP 1101, Para acobertar as carcaças 
resultantes do abate do GADO, contendo, o peso em KG e o 
valor pago ao produtor.” 
 
Ao processar a comparação da quantidade de gado 

transportado, CFOP 1949 e o abatido, CFOP 1101, detectou que a quantidade 
transportada superou a abatida, conforme se vê na conclusão da auditoria, fls. 6 e 7, 
observando que sobre a diferença de cabeças abatidas foi aplicado o índice de produção, 
encontrando a quantidade em quilos da carne e miúdo comestíveis, objeto da autuação. 

 



 

É esse contexto, a motivação e o fundamento da autuação, o 
qual tem amparo numa situação de fato, devidamente apurado.  

 
Portanto, o trabalho rastreou em documentação fiscal oferecida 

pelo sujeito passivo. Toda a documentação foi por ele emitida. É a metodologia aplicada 
pelo autuante plenamente viável e constitui sistema de fiscalização dotado de rigor técnico 
e jurídico, consistente na análise da operação com mercadoria, num todo, envolvendo a 
entrada e saída. São esses os requisitos imprescindíveis para o exercício da presente 
fiscalização.  

 
O sujeito passivo contesta ou busca justificar a ocorrência da 

diferença apurada pela fiscalização, oferecendo argumentação, mas sem prova, por isso a 
diligência, a qual não apresentou resposta satisfatória. 

 
Nesse contexto, realizou uma auditoria específica, muito 

embora não nos moldes tradicionalmente aplicável à maioria das atividades comerciais e 
industriais, porém por apreciar operação com mercadoria em frigorífico e abatedor 
(aplicando índice de produção) apresenta-se própria e segura. 

 
O direito, conforme verá abaixo, amolda o fato, de maneira a 

sobressair um lançamento técnico e juridicamente perfeito. 
 
Assim, rejeitada a preliminar arguida. 
 
Quanto ao mérito, ficou resolvido pelo resultado da diligência, 

pois com a não comprovação da justificativa dada pelo sujeito passivo relativamente a não 
efetivação de parte da operação realizada pelo CFOP 1949, conclui-se pela procedência 
do crédito tributário. 

 
A diligência foi no sentido de o sujeito passivo providenciar a 

prova do fato que alega, porém a providência por ele tomada foi a de apresentar uma 
planilha das notas fiscais, cujo CFOP é 1101, bem como cópia desses documentos, 
acompanhada do controle financeiro e comprovante de pagamento ao fornecedor, 
relativamente a essas operações. Esse fato foi tido, pelo autuante, como certo, servindo, 
inclusive, para abater da quantidade de gado transportado, CFOP 1949. 

 
Assim, de antemão, não trouxe documento que comprova sua 

alegação em relação à operação com CFOP 1949, deixando de oferecer elemento 
robusto, claro e eficaz, que poderia contrapor a acusação. 

 
O relatório SIF, embora documento oficial, sozinho, não se 

presta a elidir a pretensão fiscal, haja vista sua utilização apenas para o gado 
efetivamente abatido, o que não é objeto da autuação. 

 
A planilha das notas fiscais com CFOP 1101, oferecida pelo 

recorrente, sequer traz o somatório da quantidade de gado abatido para comparação ao 
apurado pela fiscalização, elemento que poderia suscitar dúvida com possibilidade de 
possível revisão do lançamento.  

 
Desse modo, à míngua de dúvida, comprovação contrária e 

considerando a validade da metodologia utilizada para apuração da infração, trabalhando 
com documentação oferecida pelo próprio contribuinte é que a acusação prevalece. 

 



 

Foi aventada a ideia, em sessão de julgamento, de retornar o 
feito em diligência com intuito de oferecer ao recorrente nova oportunidade para 
cumprimento da resolução, haja vista a imprestabilidade de sua providência em resposta 
oferecida, mas dada a clareza dos seus termos seria o mesmo que requerer sua confissão 
no sentido de que não regularizou o possível cancelamento do documento fiscal que não 
surtiu efeito, (CFOP 1949), conforme exige a legislação. Aliás, isso até já aconteceu nos 
autos quando o recorrente buscou apontar que a diferença apurada pela fiscalização 
decorreu de “mero problema logístico da operação.”  

 
Por isso, passo a oferecer a fundamentação legal do 

lançamento, extraída da Lei 11.651/91, concernente ao ilícito fiscal perpetrado, senão 
vejamos: 

 

Art. 63. Ressalvadas as hipóteses expressamente 
contempladas com locais, formas ou prazos especiais, o 
pagamento do ICMS far-se-á nos locais, na forma e nos prazos 
fixados na legislação tributária. 
 
Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do 
pagamento do imposto, é obrigado ao cumprimento das 
prestações, positivas ou negativas, estabelecidas na legislação 
tributária. 
 
Pelo art. 141 do Decreto 4.852/97, não resta dúvida quanto à 

obrigatoriedade da empresa em emitir o respectivo documento fiscal, assim: 
 

Art. 141. O contribuinte do imposto e as demais pessoas 
sujeitas ao cumprimento de obrigação tributária, relacionadas 
com o ICMS, devem emitir documento fiscal, em conformidade 
com a operação ou prestação que realizarem. 
 
Da forma que se apresenta a auditoria, realmente aconteceu a 

autuação com respaldo em desacerto quantitativo do gado, o que caracteriza 
descumprimento de obrigação acessória com previsão da multa, segundo art. 71, inciso 
VII, alínea “l”, além do imposto, conforme § 9º, inciso I, da Lei 11.651/91 confirmada nessa 
oportunidade, assim: 

 

Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 

 

[...] 
 

VII -  de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da operação ou 
da prestação: 

[...] 

l) pela falta de emissão de documentos fiscais exigidos, 
ressalvado o disposto no inciso X, “b”; 

 
....... 

 



 

§ 9º Se da prática das irregularidades descritas nos incisos V e 
seguintes do caput deste artigo resultar diretamente omissão de 
pagamento do imposto, a multa neles prevista será aumentada 
do valor correspondente à aplicação dos percentuais abaixo, 
sobre o valor do imposto não pago: 
 
[...] 
 
I - 60% (sessenta por cento), observado o disposto no inciso 
seguinte; 
 
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário, nego-lhe 

provimento, para manter a sentença atacada tal como lançada, por seus próprios e 
jurídicos fundamentos e por estes ora agregados, que considerou procedente o crédito 
tributário, antes rejeitando a preliminar de nulidade do auto de infração por insegurança na 
sua determinação. 

 
 

Sala das sessões, em 29 de janeiro de 2016. 
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Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00045/16 
 
Relator: Conselheiro Antônio Martins da Silva 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Omissão de saída. 
Auditoria Específica de mercadoria. Procedência parcial. 
  
1. Auditoria Específica de Mercadorias analisa de forma 
quantitativa o fluxo de entradas e saídas de mercadorias no 
período fiscalizado, levando-se em consideração o estoque 
inicial e final, de sorte que a soma do estoque inicial mais as 
entradas deve ser igual à soma do estoque final mais as saídas 
(EI + E = EF + S); 
 
2. É procedente o lançamento do crédito tributário com 
supedâneo em auditoria específica de mercadoria cujo resultado 
não foi devidamente contestado pelo sujeito passivo, devendo, 
no entanto, ser considerada a revisão realizada que reduziu o 
valor da exigência inicial. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 09 de novembro de 2015, decidiu, por maioria de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 
249.930,07 (duzentos e quarenta e nove mil, novecentos e trinta reais e sete centavos) . 
Foram vencedores os Conselheiros Antônio Martins da Silva, Talita Pimenta Félix, David 
Fernandes de Carvalho e Elias Alves dos Santos. Vencido o Conselheiro José Luiz Rosa 
que votou pela improcedência do auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada pelo fisco é no sentido de que a autuada 
realizou saída de mercadorias pertencentes a terceiros, sem emissão de documento fiscal, 
nos valores e períodos indicados nos campos próprios do auto de infração, constada por 
meio de Auditoria Específica de Mercadorias, ficando, em consequência, sujeita ao 
pagamento do imposto devido mais os acréscimos legais.  

O lançamento foi instruído com os demonstrativos da Auditoria 
Específica de Mercadorias e cópias dos livros fiscais. 

Foram indicados como infringidos os artigos 63 e 64 da Lei nº 
11.651/91 e art. 141 do Decreto nº 4.852/97 e proposta a penalidade prevista no art. 71, 
inciso VII, alínea “l”, c/c o § 9º, inciso I, da Lei nº 11.651/91. 

Foi indicado como solidário nos termos do art. 45, inciso XII, da Lei 
nº 11.651/91 o administrador OSMAR LUIZ SALVALAGGIO.  

Devidamente intimada para pagamento da quantia exigida ou 
apresentação de impugnação a autuada compareceu ao processo por meio da peça 
impugnatória de fls. 202 a 216, pedindo a improcedência do lançamento ou, 
alternativamente, a sua nulidade por insegurança na determinação da infração.  



 

Por meio da Sentença nº 2541/06, de fls. 280 a 282, o julgador 
singular rejeitou o pedido de nulidade e considerou procedente o lançamento.  

Inconformados os sujeitos passivos interpuseram o recurso 
voluntário de fls. 288 a 289, solicitando a dilatação do prazo para apresentação de 
levantamentos contraditórios.  

Em sessão de julgamento realizada no dia 13 de outubro de 2006, a 
Segunda Câmara Julgadora, por unanimidade de votos, acolheu a preliminar de nulidade 
por cerceamento do direito de defesa a partir das fls. 279, em razão da falta de intimação 
do sujeito passivo solidário para apresentar impugnação. 

Intimado o sujeito passivo solidário apresentou a peça de fls. 299 a 
300, afirmando que existe vários erros na auditoria, mencionando, a título de exemplo a 
falta de consideração dos estoques de terceiros.  

Por intermédio da Sentença nº 1130/07, de fls. 307 e 310, o 
julgador singular rejeitou as questões preliminares e considerou procedente o lançamento. 

Intimados da decisão os sujeitos passivos promoveram a juntada da 
peça de fls. 314 e 315, pedindo a realização de diligência. 

Em sessão realizada no dia 25 de fevereiro de 2008 a Primeira 
Câmara Julgadora, determinou a realização de diligência, conforme Resolução nº 
056/2008, de fls. 325 a 326.  

O processo retornou a julgamento com o relatório de revisão de fls. 
328 a 471, reduzindo o valor do crédito tributário para R$ 256.627,03 (duzentos e 
cinquenta e seis mil, seiscentos e vinte e sete reais e três centavos).  

Em sessão realizada no dia 27 de maio de 2009 a Terceira Câara 
do Conselho Julgadora, por maioria de votos, declarou nulo o lançamento por insegurança 
na determinação da infração, conforme Acórdão nº 1639/2009, de fls. 730 a 737. 

Intimada da revisão (fls. 1080) a empresa autuada compareceu ao 
processo por meio da peça de fls. 1083 a 1090, pleiteando a improcedência do 
lançamento.  

Em sessão realizada no dia 27 de maio de 2009 a Terceira Câmara 
Julgadora, por maioria de votos, acolheu a preliminar de insegurança na determinação da 
infração e declarou nulo o lançamento, conforme Acórdão nº 1636/2009, de fls. 1159 a 
1165. 

Intimada da decisão a Fazenda Pública Estadual interpôs o recurso 
ao Conselho Pleno de fls. 1167 a 1170, pedindo a reforma da decisão cameral com o 
retorno do processo àquela instância para julgamento do mérito.  

Em contradita os sujeitos passivos pediram a manutenção da 
decisão recorrida. 

Por intermédio do Acórdão nº 763/2010, de fls. 1208 a 1221, o 
Conselho Pleno, por maioria de votos, reformou a decisão cameral e devolveu o processo 
àquela instância para apreciação de toda a matéria.   

Por meio da Resolução nº 170/2010 a Segunda Câmara Julgadora, 
por maioria de votos, converteu o julgamento em diligência determinando que a Delegacia 
Fiscal de origem promovesse a intimação dos rurais identificados pela empresa autuada a 
comprovarem a venda dos produtos. 

Por intermédio do Despacho nº 232/2010 Gerência de Preparo e 
Controle Processual devolveu o processo à Segunda Câmara Julgadora com pedido de 
identificação do endereço dos produtores a serem notificados.  



 

Atendendo a solicitação da Resolução nº 208/2010, de fls. 1235, a 
empresa autuada promoveu a juntada da relação de produtores de fls. 1242 a 1277. 

Por meio da Resolução nº 079/2011, a Primeira Câmara Julgadora, 
concedeu um prazo de 90 (noventa) dias para apresentação de provas. 

Posteriormente, por intermédio da Resolução nº 234/2011, 
determinou a intimação da empresa autuada para apresentar o original ou cópia do livro 
Registro de Mercadorias em Depósito, bem com os demonstrativos de Entradas, saídas e 
estoque de cereais e oleaginosos, relativos ao período fiscalizado. 

O pedido foi atendido somente em relação à relação de estoque 
que foram juntadas às fls. 1314 a 1434.  

Em sessão realizada em 04 de abril de 2012 a Segunda Câmara 
Julgadora, por maioria de votos, rejeitou os pedidos de diligência e exclusão do sujeito 
passivo da lide e, quanto ao mérito, reformou parcialmente a decisão singular para 
considerar parcialmente procedente o lançamento no valor de R$ 256.627,03 (duzentos e 
cinquenta e seis mil, seiscentos e vinte e sete reais e três centavos), conforme Acórdão nº 
643/13, de fls. 1436 a 1453. 

O não comparecimento do sujeito passivo solidário para pagamento 
da quantia exigida ou interposição de recurso ao Conselho Pleno, encontra-se registrado 
no Termo de Perempção de fls. 1457. 

A empresa autuada, por seu turno, interpôs o recurso ao Conselho 
Pleno de fls. 1460 a 1479, pleiteando a improcedência do lançamento ou, alternativamente 
a conversão do processo em diligência ou exclusão das penalidades. 

Em sessão realizada no dia 06 de maio de 2014, o Conselho Pleno, 
por unanimidade de votos, acolheu a preliminar de nulidade parcial do processo por 
cerceamento do direito de defesa em razão da falta de intimação do sujeito passivo do 
resultado das diligências realizadas na fase cameral, conforme Acórdão n. 1649/2014, de 
fls. 1497 a 1506. 

Intimado o sujeito passivo solidário compareceu ao processo por 
meio da peça de fls. 1510 a 1513 reiterando os argumentos apresentados pela empresa 
autuada.  

Em sessão realizada no dia 04 de fevereiro de 2015 a Terceira 
Câmara Julgadora, por meio da Resolução nº 011/2015, de fls. 1526, determinou a 
realização de revisão dos trabalhos de auditoria seguindo as diretrizes indicadas nas 
Resoluções nº 107/214 e 108/2014, da II CJUL e 114/2014 da I CJUL TEMPORÁRIA, 
conforme cópias de fls. 968 a 983.  

O processo retornou a julgamento com o relatório de revisão e 
demonstrativos de auditoria de fls. 1532 a 1609, reduzindo o valor do ICMS para R$ 
249.930,07 (duzentos e quarenta e nove mil, novecentos e trinta reais e sete centavos).  

Intimados do resultado da revisão os sujeitos passivos não se 
manifestaram.     

  É o relatório. 

 
V O T O  

 

A Auditoria Específica de Mercadorias analisa de forma quantitativa 
o fluxo de entradas e saídas de mercadorias num determinado período, levando-se em 
consideração os estoques inicial e final, de tal sorte que a soma do estoque inicial mais as 



 

entradas deve ser igual à soma do estoque final mais as saídas (EI + E = EF + S), 
permitindo, dessa forma, conferir, com exatidão o fluxo de mercadorias no 
estabelecimento, possibilitando apontar com segurança a entrada ou saída de 
mercadorias sem documentação fiscal no período analisado. 

Referida auditoria é considerada a mais precisa entre todas as 
ferramentas utilizadas pelo fisco com a finalidade de apurar infração à legislação tributária 
relativamente à entrada e saída de mercadorias do estabelecimento. 

No caso vertente o demonstrativo CONCLUSÃO, de fls. 04, revelou 
omissão de saída de SOJA, MILHO, SORGO, TRIGO, FEIJÃO E ALHO.  

A auditoria contemplou a movimentação de mercadoria realizada 
pela empresa autuada no período de 01/01/03 a 31/12/03, assim, as quantidades de 
mercadorias constantes do estoque no início e no final do período fiscalizado, foram 
extraídas do livro Registro de Inventário e as quantidades de mercadorias entradas e 
saídas do estabelecimento foram obtidas por meio das notas fiscais de entradas e das 
notas fiscais de saídas, emitidas pela própria empresa autuada. 

A argumentação da empresa autuada desde a fase inicial do 
processo está centrada na quantidades de mercadorias entradas no estabelecimento 
indicadas na auditoria, afirmando que as mesmas foram obtidas das notas fiscais emitidas 
para simples transporte das mercadorias do estabelecimento do produtor rural até os 
locais de armazenagem, bem como na consideração dos estoques de inicial e final, tendo 
em vista a falta da apresentação do inventário anual.   

Em relação às notas fiscais emitidas para efeito de transporte, 
menciona os artigos 5º, 6º e 7º, do Anexo VIII, do Decreto nº 4.852/97 que autorizam a 
emissão de Nota Fiscal para fins de transporte com a posterior emissão da nota fiscal de 
entrada após a chegada no destino, situação em que deve ser considerada essa última 
nota para efeito de auditoria.  

Vejamos: 

"Art. 5º Fica autorizado o uso de nota fiscal, modelo 1 ou 1-A, previamente emitida 
pelo destinatário, como documento hábil para acobertar a operação interna de 
circulação que envolva produto agropecuário e substância mineral ou fóssil, 
relacionados no art. 2º, nas seguintes situações: 

I - aquisição efetuada pela indústria, diretamente do extrator ou produtor; 

II - remessa, diretamente do estabelecimento extrator ou produtor, inclusive de 
arroz e feijão, para depósito em armazém geral ou cooperativa da qual o remetente 
faça parte; 

III - aquisição de substância mineral em estado natural efetuada diretamente por 
estabelecimento comercial. 

§ 1º Esta faculdade: 

I - pode ser estendida à aquisição de produto agropecuário ou fóssil realizada por 
estabelecimento comercial, mediante celebração de termo de acordo de regime 
especial; 

II - não abrange a operação em que a emissão da nota fiscal correspondente à 
saída seja feita pelo próprio remetente; 

III - exige que a nota fiscal contenha, além das indicações previstas na legislação 
tributária, as seguintes: 

a) como natureza da operação, as expressões: 

1. TRÂNSITO DE PRODUTO ADQUIRIDO PELA INDÚSTRIA, no caso da 
aquisição efetuada pela indústria diretamente do produtor ou extrator; 



 

2. TRÂNSITO DE PRODUTO DESTINADO A DEPÓSITO, no caso de remessa 
diretamente do produtor ou extrator para depósito em armazém geral ou 
cooperativa; 

3. TRÂNSITO DE SUBSTÂNCIA MINERAL EM ESTADO NATURAL, no caso de 
aquisição efetuada diretamente por estabelecimento comercial; 

b) revogada; 

c) a observação: EMITIDA PARA EFEITO DE TRÂNSITO; 

d) o número do conhecimento de transporte rodoviário de carga. 

§ 2º O prazo de validade da nota fiscal é o mesmo estabelecido na legislação 
tributária para os documentos fiscais em geral. 

§ 3º A nota fiscal deve ser registrada no livro próprio, com a indicação do valor da 
operação igual a zero e na coluna OBSERVAÇÕES anotar o número da nota fiscal 
de entrada correspondente, bem como os demais esclarecimentos necessários. 

Art. 6º Na entrada do produto ou substância no estabelecimento, o destinatário 
deve declarar, se for o caso, o teor de umidade, na primeira via do documento 
fiscal que acobertar a operação, além de afixar ao mesmo uma via do tíquete da 
balança, hipótese em que, com base no relatório de impureza e umidade do 
produto ou substância, deve ser emitida nota fiscal, modelo 1 ou 1-A, contendo, 
além das indicações previstas na legislação tributária, as seguintes: 

I - peso líquido apurado; 

II - valor da base de cálculo; 

III - destaque do ICMS devido; 

IV - número da nota fiscal emitida para efeito de trânsito. 

§ 1º A base de cálculo do imposto é o valor da operação, não podendo ser inferior 
à pauta de valores elaborada pela Secretaria da Fazenda, vigente no dia da 
emissão da nota fiscal que acobertou o transporte do produto ou substância. 

§ 2º A nota fiscal deve ser registrada no livro próprio e o imposto nela destacado 
constitui crédito ao substituto tributário no respectivo período de apuração. 

§ 3º Quando caracterizada a substituição tributária em relação ao imposto incidente 
na prestação do serviço de transporte correspondente, devem constar, ainda, na 
nota fiscal emitida para acobertar a aquisição do produto ou substância, os 
seguintes dados relativos a esse serviço: 

I - valor da prestação; 

II - base de cálculo do imposto, se diferente do valor da prestação; 

III - alíquota aplicável; 

IV - valor do ICMS; 

V - referência: O ICMS DEVE SER PAGO PELO EMITENTE DESTA NOTA, NA 
CONDIÇÃO DE SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO. 

§ 4º Se a nota fiscal que acobertar a operação interna de circulação de produto 
agropecuário e substância mineral ou fóssil for de emissão do produtor ou da 
repartição fazendária, o seu registro no livro próprio deve ser com a indicação do 
valor da operação igual a zero e na coluna OBSERVAÇÕES anotar o número da 
nota fiscal de entrada correspondente, bem como os demais esclarecimentos 
necessários. 

Art. 7º Até o 5º (quinto) dia, a contar da data do encerramento do período de 
apuração, o produtor ou extrator remetente do produto ou da substância mineral ou 
fóssil deve emitir nota fiscal, modelos 1 ou 1-A, englobando as operações 
efetuadas com cada destinatário no período. 

§ 1º Na nota fiscal emitida pelo produtor ou extrator é obrigatório mencionar os 
números dos seguintes documentos: 

I - revogado; 

II - nota fiscal emitida para acobertar o trânsito do produto ou da substância; 



 

III - nota fiscal emitida no momento da entrada do produto ou da substância no 
estabelecimento destinatário. 

§ 2º Caso o estabelecimento produtor ou extrator não esteja credenciado a emitir 
sua própria nota fiscal, modelos 1 ou 1-A, o estabelecimento destinatário do 
produto ou da substância mineral ou fóssil deve emitir nota fiscal, modelos 1 ou 1-
A, englobando todas as entradas de mercadorias no período, por produtor ou 
extrator, remetente, observado o disposto no parágrafo anterior." 

 

Normalmente na elaboração da auditoria específica de mercadoria 
leva-se em conta somente as notas fiscais de efetiva entrada de mercadorias, excluindo, 
por óbvio as notas fiscais emitidas apenas para efeito de transporte, porém, a situação 
constatada estava longe da normalidade, eis que foi constatada a existência de uma 
infinidade de notas fiscais emitidas para efeito de transporte para as quais não havia sido 
emitidas as notas fiscais de efetiva entrada das mercadorias no estabelecimento.    

Assim, diante da ausência das primeiras vias das notas fiscais 
emitidas para efeito de transporte para as quais não haviam sido emitidas as 
correspondentes notas fiscais de entrada, o autor do procedimento decidiu, 
acertadamente, incluir as referidas notas fiscais na relação de entradas de mercadorias, 
tendo em vista que as mesmas não haviam sido canceladas. 

Com essas considerações, entendo que não existe nenhuma prova 
no sentido de que as mercadorias não adentraram ao estabelecimento da empresa 
autuada e diante do não cancelamento das notas fiscais, entendo que o autor do 
procedimento agiu corretamente ao relacioná-las como entradas no estabelecimento para 
efeito da análise do fluxo de mercadorias por meio da auditoria específica de mercadorias. 

A questão relativa ao estoque inicial e final considerados zerados 
pelos autores do procedimento em razão da falta de apresentação do livro Registro de 
Inventário, foi resolvida por meio da revisão de fls. 1527 a 1609, realizada por 
determinação da Resolução nº 011/2015, de fls. 1526, onde se observa a consideração 
dos estoques informados nos Demonstrativos das Entradas, Saídas e Estoques de 
Cereais e Oleaginosos.   

As demais inconsistências contidas nos demonstrativos originais da 
auditoria foram sanadas na revisão acima mencionada que seguiu as diretrizes indicadas 
nas resoluções elaboradas nos Processos nº 3015090980446, 3015090048371 e 
3015089974470, reduzindo, dessa forma, o valor do crédito tributário inicialmente exigido 
de R$ 734.323,12 (setecentos e trinta e quatro mil, duzentos e trinta e dois reais e nove 
centavos), para R$ 249.930,07 (duzentos e quarenta e nove mil, novecentos e trinta reais 
e sete centavos). 

É oportuno salientar que embora intimados os sujeitos passivos não 
se manifestarm sobre o resultado dessa revisão. 

Finalizando, compre ressaltar que omissão de saída constatada em 
levantamento fiscal é presumidamente decorrente de operação tributada, nos termos do 
art. 25, § 1º, inciso V, da Lei nº 11.651/91. 

À conta do exposto, conheço do recurso voluntário, dou-lhe parcial 
provimento, para reformar em parte a decisão singular e considerar parcialmente 
procedente o lançamento no valor de R$ 249.930,07 (duzentos e quarenta e nove mil, 
novecentos e trinta reais e sete centavos). 
 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 02 de fevereiro de 2016. 
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Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00046/16 
 
Relator: Conselheiro Antônio Martins da Silva 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Omissão de saída. 
Auditoria Específica de mercadoria. Procedência parcial.  
 
1. Auditoria Específica de Mercadorias analisa de forma 
quantitativa o fluxo de entradas e saídas de mercadorias no 
período fiscalizado, levando-se em consideração o estoque 
inicial e final, de sorte que a soma do estoque inicial mais as 
entradas deve ser igual à soma do estoque final mais as saídas 
(EI + E = EF + S); 
 
2. É procedente o lançamento do crédito tributário com 
supedâneo em auditoria específica de mercadoria cujo resultado 
não foi devidamente contestado pelo sujeito passivo, devendo, 
no entanto, ser considerada a revisão realizada que reduziu o 
valor da exigência inicial. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 09 de novembro de 2015, decidiu, por maioria de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 
244.348,63 (duzentos e quarenta e quatro mil, trezentos e quarenta e oito reais e sessenta 
e três centavos).   Foram vencedores os Conselheiros Antônio Martins da Silva, Talita 
Pimenta Félix, David Fernandes de Carvalho e Elias Alves dos Santos. Vencido o 
Conselheiro José Luiz Rosa que votou pela improcedência do auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada pelo fisco é no sentido de que a autuada 
realizou saída de mercadorias pertencentes a terceiros, sem emissão de documento fiscal, 
nos valores e períodos indicados nos campos próprios do auto de infração, constada por 
meio de Auditoria Específica de Mercadorias, ficando, em consequência, sujeita ao 
pagamento do imposto devido mais os acréscimos legais.  

O lançamento foi instruído com os demonstrativos da Auditoria 
Específica de Mercadorias e cópias dos livros fiscais. 

Foram indicados como infringidos os artigos 63 e 64 da Lei nº 
11.651/91 e art. 141 do Decreto nº 4.852/97 e proposta a penalidade prevista no art. 71, 
inciso VII, alínea “l”, c/c o § 9º, inciso I, da Lei nº 11.651/91. 

Devidamente intimada para pagamento da quantia exigida ou 
apresentação de impugnação a autuada compareceu ao processo por meio da peça 
impugnatória de fls. 153 a 167, pedindo a improcedência do lançamento ou, 
alternativamente, a sua nulidade por insegurança na determinação da infração.  

Por meio da Sentença nº 82539/06, de fls. 229 a 231, o julgador 
singular rejeitou o pedido de nulidade e considerou procedente o lançamento.  



 

Inconformada a empresa autuada interpôs o recurso voluntário de 
fls. 237 a 238, solicitando a dilatação do prazo para apresentação de levantamentos 
contraditórios.  

Em sessão de julgamento realizada no dia 29 de setembro de 2006 
a Segunda Câmara Julgadora, por unanimidade de votos, acolheu a preliminar de 
nulidade por cerceamento do direito de defesa em razão da falta de intimação do sujeito 
passivo solidário para apresentar impugnação. 

Intimado o sujeito passivo solidário apresentou a peça de fls. 249 
repetindo os mesmos argumentos da empresa autuada. 

Por intermédio da Sentença nº 2858/06, de fls. 255 a 258, o 
julgador singular rejeitou as questões preliminares e considerou procedente o lançamento. 

Intimados da decisão os sujeitos passivos promoveram a juntada da 
peça de fls. 262 a 263, pedindo a realização de diligência. 

Em sessão realizada no dia 25 de fevereiro de 2008 a Primeira 
Câmara Julgadora, determinou a realização de diligência, conforme Resolução nº 
055/2008, de fls. 2654 e 266. 

O processo retornou a julgamento com o relatório de revisão de fls. 
613 a 614, reduzindo o valor da base de cálculo do lançamento para R$ 3.926.593,60 (três 
milhões, novecentos e vinte e seis mil, quinhentos e noventa e três reais e sessenta 
centavos) e o valor do ICMS para R$ 582.580,33 (quinhentos e oitenta e dois mil, 
quinhentos e oitenta reais e trinta e três centavos). 

Em sessão realizada no dia 27 de maio de 2009 a Terceira Câmara 
do Conselho Julgadora, por maioria de votos, declarou nulo o lançamento por insegurança 
na determinação da infração, conforme Acórdão nº 1639/2009, de fls. 730 a 737. 

Intimada da decisão a Representação Fazendária interpôs o 
recurso ao Conselho Pleno de fls. 739 a 742, pedindo a reforma da decisão cameral com o 
consequente retorno dos autos à câmara julgadora para apreciação de toda a matéria.  

Na contradita ao recurso fazendário a empresa autuada solicitou a 
manutenção da decisão cameral. 

Por intermédio do Acórdão nº 826/2010, de fls. 780 a 793, o 
Conselho Pleno reformou a decisão recorrida.  

Por meio da Resolução nº 166/2010 a Segunda Câmara Julgadora, 
por maioria de votos, converteu o julgamento em diligência determinando que a Delegacia 
Fiscal de origem promovesse a intimação dos rurais identificados pela empresa autuada a 
comprovarem a venda dos produtos. 

Por intermédio do Despacho nº 281/2010 Gerência de Preparo e 
Controle Processual devolveu o processo à Segunda Câmara Julgadora com pedido de 
identificação do endereço dos produtores a serem notificados.  

Atendendo a solicitação da Resolução nº 217/2010, de fls. 807, a 
empresa autuada promoveu a juntada da relação de produtores de fls. 814 a 849. 

Por meio da Resolução nº 074/2011, a Primeira Câmara Julgadora, 
concedeu um prazo de 90 (noventa) dias para apresentação de provas. 

Posteriormente, por intermédio da Resolução nº 229/2011, 
determinou a intimação da empresa autuada para apresentar o original ou cópia do livro 
Registro de Mercadorias em Depósito, bem com os demonstrativos de Entradas, saídas e 
estoque de cereais e oleaginosos, relativos ao período fiscalizado. 



 

Na peça de fls. 878 a 879 a empresa autuada informou que não 
possuia o livro e tampouco as fichas de controle de estoque.  

Em sessão realizada no dia 27 de abril de 2012 a Segunda Câmara 
Julgadora, por maioria de votos, confirmou a decisão singular. 

Intimada a empresa autuada interpôs o recurso de fls. 905 a 924, 
solicitando a reforma da decisão cameral ou, quando nada, a determinação da realização 
de diligência.  

Por intermédio do Acórdão nº 1648/2014, de fls. 944 a 956, o 
Conselho Pleno acolheu a preliminar de nulidade parcial do processo por cerceamento do 
direito de defesa em razão da falta de intimação do solidário do resultado das diligências 
determinadas. 

Intimado o solidário apresentou a peça de fls. 960 a 963, repetindo 
os argumentos já apresentados pela empresa autuada.  

Em sessão realizada no dia 04 de fevereiro de 2015 a Terceira 
Câmara Julgadora, por meio da Resolução nº 012/2015, de fls. 984, determinou a 
realização de revisão dos trabalhos de auditoria seguindo as diretrizes indicadas nas 
Resoluções nº 107/214 e 108/2014, da II CJUL e 114/2014 da I CJUL TEMPORÁRIA, 
conforme cópias de fls. 968 a 983.  

O processo retornou a julgamento com o relatório de revisão e 
demonstrativos de fls. 990 a 1053, reduzindo o valor do ICMS para R$ 244.348,63 
(duzentos e quarenta e quatro mil, trezentos e quarenta e oito reais e sessenta e três 
centavos). 

Intimados do resultado da revisão os sujeitos passivos não se 
manifestaram.     

  É o relatório. 

 
V O T O  

 

A Auditoria Específica de Mercadorias analisa de forma quantitativa 
o fluxo de entradas e saídas de mercadorias num determinado período, levando-se em 
consideração os estoques inicial e final, de tal sorte que a soma do estoque inicial mais as 
entradas deve ser igual à soma do estoque final mais as saídas (EI + E = EF + S), 
permitindo, dessa forma, conferir, com exatidão o fluxo de mercadorias no 
estabelecimento, possibilitando apontar com segurança a entrada ou saída de 
mercadorias sem documentação fiscal no período analisado. 

Referida auditoria é considerada a mais precisa entre todas as 
ferramentas utilizadas pelo fisco com a finalidade de apurar infração à legislação tributária 
relativamente à entrada e saída de mercadorias do estabelecimento. 

No caso vertente o demonstrativo CONCLUSÃO, de fls. 04, revelou 
omissão de saída de SOJA, TRIGO COMERCIAL, CAFÉ EM COCO e CAFÉ 
BENEFICIADO.  

A auditoria contemplou a movimentação de mercadoria realizada 
pela empresa autuada no período de 01/01/03 a 31/12/03, assim, as quantidades de 
mercadorias constantes do estoque no início e no final do período fiscalizado, foram 
extraídas do livro Registro de Inventário e as quantidades de mercadorias entradas e 
saídas do estabelecimento foram obtidas por meio das notas fiscais de entradas e das 
notas fiscais de saídas, emitidas pela própria empresa autuada. 



 

A argumentação da empresa autuada desde a fase inicial do 
processo está centrada quantidades de mercadorias entradas no estabelecimento 
indicadas na auditoria, afirmando que as mesmas foram obtidas das notas fiscais emtidas 
para simples transporte das mercadorias do estabelecimento do produtor rural até os 
locais de armazenagem.  

Nesse sentido, menciona os artigos 5º, 6ºe 7º, do Anexo VIII, do 
Decreto nº 4.852/97 que autorizam a emissão de Nota Fiscal para fins de transporte com a 
posterior emissão da nota fiscal de entrada após a chegada no destino, situação em que 
deve ser considerada essa última nota para efeito de auditoria.  

Vejamos: 

"Art. 5º Fica autorizado o uso de nota fiscal, modelo 1 ou 1-A, previamente emitida 
pelo destinatário, como documento hábil para acobertar a operação interna de 
circulação que envolva produto agropecuário e substância mineral ou fóssil, 
relacionados no art. 2º, nas seguintes situações: 

I - aquisição efetuada pela indústria, diretamente do extrator ou produtor; 

II - remessa, diretamente do estabelecimento extrator ou produtor, inclusive de 
arroz e feijão, para depósito em armazém geral ou cooperativa da qual o remetente 
faça parte; 

III - aquisição de substância mineral em estado natural efetuada diretamente por 
estabelecimento comercial. 

§ 1º Esta faculdade: 

I - pode ser estendida à aquisição de produto agropecuário ou fóssil realizada por 
estabelecimento comercial, mediante celebração de termo de acordo de regime 
especial; 

II - não abrange a operação em que a emissão da nota fiscal correspondente à 
saída seja feita pelo próprio remetente; 

III - exige que a nota fiscal contenha, além das indicações previstas na legislação 
tributária, as seguintes: 

a) como natureza da operação, as expressões: 

1. TRÂNSITO DE PRODUTO ADQUIRIDO PELA INDÚSTRIA, no caso da 
aquisição efetuada pela indústria diretamente do produtor ou extrator; 

2. TRÂNSITO DE PRODUTO DESTINADO A DEPÓSITO, no caso de remessa 
diretamente do produtor ou extrator para depósito em armazém geral ou 
cooperativa; 

3. TRÂNSITO DE SUBSTÂNCIA MINERAL EM ESTADO NATURAL, no caso de 
aquisição efetuada diretamente por estabelecimento comercial; 

b) revogada; 

c) a observação: EMITIDA PARA EFEITO DE TRÂNSITO; 

d) o número do conhecimento de transporte rodoviário de carga. 

§ 2º O prazo de validade da nota fiscal é o mesmo estabelecido na legislação 
tributária para os documentos fiscais em geral. 

§ 3º A nota fiscal deve ser registrada no livro próprio, com a indicação do valor da 
operação igual a zero e na coluna OBSERVAÇÕES anotar o número da nota fiscal 
de entrada correspondente, bem como os demais esclarecimentos necessários. 

Art. 6º Na entrada do produto ou substância no estabelecimento, o destinatário 
deve declarar, se for o caso, o teor de umidade, na primeira via do documento 
fiscal que acobertar a operação, além de afixar ao mesmo uma via do tíquete da 
balança, hipótese em que, com base no relatório de impureza e umidade do 
produto ou substância, deve ser emitida nota fiscal, modelo 1 ou 1-A, contendo, 
além das indicações previstas na legislação tributária, as seguintes: 

I - peso líquido apurado; 



 

II - valor da base de cálculo; 

III - destaque do ICMS devido; 

IV - número da nota fiscal emitida para efeito de trânsito. 

§ 1º A base de cálculo do imposto é o valor da operação, não podendo ser inferior 
à pauta de valores elaborada pela Secretaria da Fazenda, vigente no dia da 
emissão da nota fiscal que acobertou o transporte do produto ou substância. 

§ 2º A nota fiscal deve ser registrada no livro próprio e o imposto nela destacado 
constitui crédito ao substituto tributário no respectivo período de apuração. 

§ 3º Quando caracterizada a substituição tributária em relação ao imposto incidente 
na prestação do serviço de transporte correspondente, devem constar, ainda, na 
nota fiscal emitida para acobertar a aquisição do produto ou substância, os 
seguintes dados relativos a esse serviço: 

I - valor da prestação; 

II - base de cálculo do imposto, se diferente do valor da prestação; 

III - alíquota aplicável; 

IV - valor do ICMS; 

V - referência: O ICMS DEVE SER PAGO PELO EMITENTE DESTA NOTA, NA 
CONDIÇÃO DE SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO. 

§ 4º Se a nota fiscal que acobertar a operação interna de circulação de produto 
agropecuário e substância mineral ou fóssil for de emissão do produtor ou da 
repartição fazendária, o seu registro no livro próprio deve ser com a indicação do 
valor da operação igual a zero e na coluna OBSERVAÇÕES anotar o número da 
nota fiscal de entrada correspondente, bem como os demais esclarecimentos 
necessários. 

Art. 7º Até o 5º (quinto) dia, a contar da data do encerramento do período de 
apuração, o produtor ou extrator remetente do produto ou da substância mineral ou 
fóssil deve emitir nota fiscal, modelos 1 ou 1-A, englobando as operações 
efetuadas com cada destinatário no período. 

§ 1º Na nota fiscal emitida pelo produtor ou extrator é obrigatório mencionar os 
números dos seguintes documentos: 

I - revogado; 

II - nota fiscal emitida para acobertar o trânsito do produto ou da substância; 

III - nota fiscal emitida no momento da entrada do produto ou da substância no 
estabelecimento destinatário. 

§ 2º Caso o estabelecimento produtor ou extrator não esteja credenciado a emitir 
sua própria nota fiscal, modelos 1 ou 1-A, o estabelecimento destinatário do 
produto ou da substância mineral ou fóssil deve emitir nota fiscal, modelos 1 ou 1-
A, englobando todas as entradas de mercadorias no período, por produtor ou 
extrator, remetente, observado o disposto no parágrafo anterior." 

 

Normalmente na elaboração da auditoria específica de mercadoria 
leva-se em conta somente as notas fiscais de efetiva entrada de mercadorias, excluindo, 
por óbvio as notas fiscais emitidas apenas para efeito de transporte, porém, a situação 
constatada estava longe da normalidade, eis que foi constatada a existência de uma 
infinidade de notas fiscais emitidas para efeito de transporte para as quais não havia sido 
emitidas as notas fiscais de efetiva entrada das mercadorias no estabelecimento.    

Assim, diante da ausência das primeiras vias das notas fiscais 
emitidas para efeito de transporte para as quais não haviam sido emitidas as 
correspondentes notas fiscais de entrada, o autor do procedimento decidiu, 
acertadamente, incluir as referidas notas fiscais na relação de entradas de mercadorias, 
tendo em vista que as mesmas não havia sido canceladas. 



 

Com essas considerações, entendo que não existe nenhuma prova 
no sentido de que as mercadorias não adentraram ao estabelecimento da empresa 
autuada e diante do não cancelamento das notas fiscais, entendo que o autor do 
procedimento agiu corretamente ao relacioná-las como entradas no estabelecimento para 
efeito da análise do fluxo de mercadorias por meio da auditoria específica de mercadorias. 

Eventuais inconsistências contidas nos demonstrativos originais da 
auditoria foram sanadas na revisão de fls. 990 e seguintes, elaborada por determinação da 
Resolução nº 012/2015, nos seguindo as diretrizes indicadas nas resoluções elaboradas 
nos Processos nº 3015090980446, 3015090048371 e 3015089974470, tendo o valor do 
crédito tributário inicialmente exigido de R$ 754.232,09 (setecentos e cinquenta e quatro 
mil, duzentos e trinta e dois reais e nove centavos), sido reduzido para R$  R$ 244.348,63 
(duzentos e quarenta e quatro mil, trezentos e quarenta e oito reais e sessenta e três 
centavos). 

É oportuno salientar que embora intimados os sujeitos passivos não 
se manifestaram sobre o resultado dessa revisão. 

Finalizando, compre ressaltar que omissão de saída constatada em 
levantamento fiscal é presumidamente decorrente de operação tributada, nos termos do 
art. 25, § 1º, inciso V, da Lei nº 11.651/91. 

À conta do exposto, conheço do recurso voluntário, dou-lhe parcial 
provimento, para reformar em parte a decisão singular e considerar parcialmente 
procedente o lançamento no valor de R$ 244.348,63 (duzentos e quarenta e quatro mil, 
trezentos e quarenta e oito reais e sessenta e três centavos). 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 02 de fevereiro de 2016. 
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Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00056/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Heli José da Silva 
 

 
EMENTA: I – NULIDADE. Preliminar de nulidade parcial do auto 
de infração, arguida pela autuada, por cerceamento do direito de 
defesa, em razão de falha na intimação. Não acolhida por 
unanimidade. 
 
1. Fica afastada a hipótese de nulidade parcial do auto de 
infração, por cerceamento do direito de defesa, quando não 
comprovado que houve falha na intimação; 
 
II – DECADÊNCIA. Arguição de decadência parcial do 
lançamento, suscitada pelo sujeito passivo. Não acatada. 
Decisão majoritária. 
 
1. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário 
extingue-se após o decurso de cinco anos, contados do 
primeiro dia do exercício seguinte, nos termos do artigo 182, do 
Código Tributário Estadual, e artigo 173, inciso I, do Código 
Tributário Nacional. 
 
III - ICMS. Obrigação tributária acessória. Omissão de registro de 
entradas de mercadorias. Auditoria Específica de Mercadorias.  
Procedência. Decisão majoritária. 
 
1. A Auditoria Específica de Mercadorias analisa de forma 
quantitativa o fluxo de entradas e saídas de mercadorias no 
período fiscalizado, levando-se em consideração o estoque 
inicial e final, de sorte que a soma do estoque inicial mais as 
entradas deve ser igual à soma do estoque final mais as saídas 
(EI + E = EF + S); 
 
2. O procedimento fiscal, corretamente elaborado, que 
fundamenta a imposição de penalidade pecuniária, não 
contraditado eficientemente pelo polo passivo, corrobora o 
lançamento que formaliza a exigência tributária respectiva. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 24 
de novembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade 
parcial do auto de infração, arguida pelo sujeito passivo, por cerceamento do direito de 
defesa, em razão de falha na intimação. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Aguinaldo Fernandes de Melo, Heli José da Silva, Nivaldo Carvelo Carvalho, Márcio 
Nogueira Pedra, José Luiz Rosa, Nivaldo José Mendes, Mário de Oliveira Andrade, 
Masayuki Missao, Washington Luis Freire de Oliveira, Alcedino Gomes Barbosa, José 
Paixão de Oliveira Gomes, Paulo Diniz, Elias Alves dos Santos, José Pereira D'abadia, 
Gilmar Rodrigues de Almeida e Lidilone Polizeli Bento. E, por maioria de votos, rejeitar a 
preliminar de decadência parcial, arguida pelo sujeito passivo. Foram vencedores os 
Conselheiros Heli José da Silva, Márcio Nogueira Pedra, Mário de Oliveira Andrade, 



 

Washington Luis Freire de Oliveira, José Paixão de Oliveira Gomes, Elias Alves dos 
Santos, Gilmar Rodrigues de Almeida, Lidilone Polizeli Bento e o Sr. Presidente, 
Conselheiro Domingos Caruso Neto, que proferiu voto de desempate. Vencidos os 
Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo, Nivaldo Carvelo Carvalho, José Luiz Rosa, 
Nivaldo José Mendes, Masayuki Missao, Alcedino Gomes Barbosa, Paulo Diniz e José 
Pereira D'abadia, que votaram pela decadência parcial no valor de R$ 61.351,83 
(sessenta e um mil, trezentos e cinqüenta e um reais e oitenta e três centavos). Quanto ao 
mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, 
negar-lhe provimento para manter a decisão cameral que considerou procedente o auto de 
infração. Foram vencedores os Conselheiros Heli José da Silva, Márcio Nogueira Pedra, 
Mário de Oliveira Andrade, Washington Luis Freire de Oliveira, José Paixão de Oliveira 
Gomes, Elias Alves dos Santos, Gilmar Rodrigues de Almeida, Lidilone Polizeli Bento e o 
Sr. Presidente, Conselheiro Domingos Caruso Neto, que proferiu voto de desempate. 
Vencidos os Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo, Nivaldo Carvelo Carvalho, José 
Luiz Rosa, Nivaldo José Mendes, Masayuki Missao, Alcedino Gomes Barbosa, Paulo Diniz 
e José Pereira D'abadia, que votaram conhecendo do recurso, dando-lhe parcial 
provimento para reformar em parte a decisão cameral e considerar parcialmente 
procedente o auto de infração no valor da multa de R$ 30.675,92 (trinta mil, seiscentos e 
setenta e cinco reais e noventa e dois centavos). 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Da análise do presente processo, extrai-se que a acusação 
tipificada na sua peça exordial versa sobre o fato de que, em 22 de julho de 2.014, o Fisco 
promove a acusação, em desfavor do sujeito passivo acima identificado, de que omitiu o 
registro de entrada de mercadorias no valor comercial de R$ 730.221,96 (setecentos e 
trinta mil, duzentos e vinte e um reais e noventa e seis centavos), apurado em Auditoria 
Específica de Mercadorias, realizada no exercício de 2.009. Em consequência, impõe a 
penalidade pecuniária na importância original de R$ 92.027,75 (noventa e dois mil, vinte e 
sete reais e setenta e cinco centavos). 

Foi indicado como infringido o artigo 64, da Lei n.º 11.651/91 – CTE, 
combinado com o artigo 145, do Decreto n.º 4.852/97 – RCTE, propondo, outrossim, a 
penalidade prevista no artigo 71, inciso VII, alínea “l”, e § 8º, do CTE, com redação da Lei 
n.º 16.241/08. 

A ação fiscal foi dirigida ao estabelecimento da autuada, tendo sido 
anexados à peça básica os documentos impressos relativos à auditoria fiscal, Ordem de 
Serviço, intimações, e mídia – CD, fls. 04/11. 

Com as anuências previstas em lei, estabeleceu-se o contraditório e 
a ampla defesa, tendo sido notificado o sujeito passivo, o qual apresenta Impugnação em 
Primeira Instância, defensório de fls. 14/19, no qual argui a preliminar de decadência 
parcial do crédito tributário, com espeque no § 4º, do artigo 150, do Código Tributário 
Nacional - CTN. Assevera que não houve omissão de entradas, e que a diferença 
apontada pela fiscalização foi em razão de ter como base o levantamento o exercício 
fechado, em 2.009, sem levar em conta os lançamentos realizados nos exercícios 
seguintes. Destaca legislação complementando a sua explanação. Afirma, outrossim, que 
se o Fisco o tivesse intimado, com certeza, apresentaria os esclarecimentos devidos para 
a diferença apurada na auditoria.  

Ao final, requer que seja reconhecida a decadência parcial para 
extinguir de plano toda a exigência contida nos períodos de 1 de janeiro a 17 de setembro 
de 2.009. Pede a realização de diligência. No mérito, pugna pela improcedência do 
lançamento.  



 

Promove a juntada das cópias dos documentos de fls. 21/39. 

O julgador singular exarou a Sentença n.º 3.810/2014 – JULP, fls. 
41/46, na qual não acolhe os argumentos apresentados pelo sujeito passivo, razão pela 
qual julga procedente o lançamento. Rejeita, também, a preliminar de decadência parcial 
do auto de infração, arguida pelo sujeito passivo. 

O sujeito passivo foi intimado da decisão singular, fls. 47/49. 

De forma tempestiva, apresenta o Recurso Voluntário de fls. 52/57, 
no qual reitera os argumentos apresentados na Primeira Instância, em especial, a 
preliminar de decadência referente ao período de 1º de janeiro a 17 de setembro de 
2.009, com respaldo no § 4º, do artigo 150, do CTN. Cita jurisprudência e doutrina a 
respeito.  

Quanto ao mérito afirma inexistir omissão de entradas. Indica a 
desconsideração, por parte da fiscalização, do ingresso no estoque x escrituração. 
Destaca, por amostragem, que a entrada no estoque das diversas mercadorias 
analisadas pela fiscalização tenha ocorrido em 2.009, e as referidas Notas Fiscais de 
entrada foram escrituradas no período de 2.010. Assim. Destaca: “Conforme 
reproduzimos abaixo (por amostragem), embora a entrada no estoque das diversas 
mercadorias analisadas pela fiscalização tenha ocorrido em 2009, as referidas notas 
fiscais de entrada foram escrituradas no período de 2010”. Requer, portanto, a realização 
de perícia contábil, com o encaminhamento do processo para diligência. 

Pugna, ao final, pela improcedência do auto de infração. 

A Quarta Câmara deste Conselho decidiu, por unanimidade de votos, 
rejeitar o pedido de diligência, formulado pelo sujeito passivo. Por maioria de votos, 
rejeitar a preliminar de decadência parcial, suscitada pelo polo passivo. Quanto ao mérito, 
por maioria de votos, conhecer do Recurso Voluntário, negar-lhe provimento para 
confirmar a decisão singular que considerou procedente o auto de infração. 

A decisão encontra-se consubstanciada no Acórdão nº 895/2015, fls. 
61/65. 

Intimado, o sujeito passivo apresenta o Recurso ao Conselho Pleno 
de fls. 71/80, no qual, após discorrer a respeito dos procedimentos relacionados com o 
trâmite do processo, demonstra o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do 
Recurso. Argui, em preliminar, a nulidade da intimação com o argumento de que foi 
erroneamente encaminhada para o endereço da advogada constituída, quando deveria 
ter sido enviada para o endereço do recorrente. 

Reitera, também, a preliminar de decadência parcial do lançamento, 
relativamente ao período de 1º de janeiro a 17 de setembro de 2.009, com arrimo no § 4º, 
do artigo 150, do CTN.  

No mérito, alega a inexistência de omissão de entradas, reiterando 
os argumentos apresentados nas fases anteriores, em especial pelo fato de que o 
levantamento quantitativo realizado pela fiscalização envolveu um exercício fechado, sem 
considerar os lançamentos realizados nos exercícios seguintes. Destaca: “Conforme 
reproduzimos abaixo (por amostragem), embora a entrada no estoque das diversas 
mercadorias analisadas pela fiscalização tenha ocorrido em 2009, as referidas notas 
fiscais de entrada foram escrituradas no período de 2010”.  

 Transcreve artigos da legislação tributária estadual relacionados 
com a matéria. Menciona a sistemática de controle de estoque – Sistema SAP, adotada 
em sua escrituração, assim como o critério espacial do ICMS – Mercadorias: Entrada ficta 
x entrada real, com o intuito de demonstrar a regularidade dos seus registros, em 
especial o fato de incluir mercadorias no inventário realizado no final do ano, e as Notas 



 

Fiscais relacionadas com as mesmas serem escrituradas no ano seguinte. Afirma, 
portanto, que não houve omissão de receitas, não havendo que se falar em incidência 
tributária, bem como em declaração omissa quanto à entrada de mercadorias. 

Ao final, requer a desconstituição por completo do Auto de Infração, 
com o cancelamento da exigência tributária imposta.  

Este é o relatório. 

 

      V O T O  

 

 QUESTÕES PRELIMINARES 

 

      N U L I D A D E  

 

Relativamente à nulidade suscitada pelo sujeito passivo, de 
cerceamento do direito de defesa, hei por bem, em consenso unânime com meus pares, 
em rejeitá-la. 

Alega o recorrente que a intimação referente a decisão em Segunda 
Instância foi erroneamente encaminhada para o endereço da advogada constituída, 
quando deveria ter sido enviada para o seu endereço. 

O argumento em questão, apresentado sob uma pretensa ofensa 
ao seu direito de defesa, não cabe acolhimento, haja vista que a intimação foi 
corretamente encaminhada para o endereço da advogada constituída, consoante prevê e 
permite a Lei nº 16.469/09, em seu artigo 14, inciso I, e §§ 3º, inciso I, e 4º, que 
estabelece:  

 

“Art. 14. A intimação é feita por meio de: 

I – Carta registrada, com aviso de recepção; 

[...] 

§ 3º. A intimação deve ser feita: 

I – Ao sujeito passivo ou ao seu procurador, sendo válida a ciência a 
qualquer preposto destes; 

[...] 

§ 4º. Considera-se preposto qualquer dirigente ou empregado que exerça 
suas atividades no estabelecimento ou na residência do sujeito passivo ou 
do procurador; 

[...] 

 

Assim colocado, não resta dúvida que inexiste a pretensa nulidade 
apresentada pelo sujeito passivo, haja vista que os Correios atestaram, conforme consta 
no documento de fls. 68, que, efetivamente, promoveram a entrega da intimação no 
endereço da advogada constituída pelo sujeito passivo. Curiosamente, inobstante o 
argumento apresentado pelo sujeito passivo, o mesmo apresentou, tempestivamente, 
Recurso para este Conselho Pleno, com defesa abrangente de toda a matéria. Além disso, 
há que se levar em consideração que relativamente à intimação para apresentar Recurso 
Voluntário em face à decisão singular, endereçada à causídica do sujeito passivo, não 
houve contestação, tendo sido apresentado o Recurso Voluntário atempadamente.  



 

Assim, considero correta a intimação para a apresentação de 
Recurso ao Conselho Pleno, inexistindo falha na mesma. Outrossim, o Recurso foi 
devidamente apresentado, o que demonstra a inexistência do cerceamento do direito de 
defesa suscitado pelo polo passivo. 

Assim, as colocações visando a nulificação das intimações, ao meu 
ver, não se apresentam próprias à admissibilidade. 

 

    D E C A D Ê N C I A   

 

O sujeito passivo arguiu a preliminar de decadência parcial do 
lançamento, entendendo que já haviam transcorridos mais de 05 (cinco) anos entre a 
ocorrência dos supostos fatos geradores, e a sua intimação. Buscou arrimo no § 4º, do 
artigo 150, do CTN. 

Em consenso majoritário com meus pares, rejeito-a. 

Destaco que, relativamente à decadência, o Código Tributário 
Nacional – CTN, preleciona da seguinte forma em seu artigo 173: 

  

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário 
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: 

I – Do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento 
poderia ter sido efetuado; 

II – Da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por 
vício formal, o lançamento anteriormente efetuado. 

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se 
definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em 
que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, 
ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao 
lançamento”. 

 

A norma do artigo 173, do CTN, foi reproduzida, integralmente, no 
artigo 182, do Código Tributário Estadual – CTE, a seguir transcrito: 

 

“Art. 182. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário 
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: 

I – Do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento 
poderia ter sido efetuado; 

II – Da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por 
vício formal, o lançamento anteriormente efetuado. 

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se 
definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em 
que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, 
ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao 
lançamento”. 

 

Assim, a Fazenda Pública, como sujeito ativo na relação tributária, 
tem o direito de constituir o crédito tributário dentro do prazo estipulado no inciso I, do 
artigo 173, do CTN. Da interpretação desse dispositivo legal, e da própria doutrina da 



 

decadência, não constituído o crédito no prazo fixado, ocorre a caducidade do direito ao 
lançamento por absoluta inércia do ente tributante. 

O prazo decadencial encontra-se regido pelo lapso de tempo 
quinquenal, razão pela qual deve ser declarada nos casos em que a Fazenda Pública 
quedou-se inerte, não laborando, tempestivamente, no seu mister de efetuar o lançamento 
dentro do período prescrito legalmente. Entretanto, não é o que ocorre no presente 
lançamento. 

Destarte, nesse limite de análise, a conclusão torna-se pacífica. 
Para os fatos geradores ocorridos no exercício de 2.009, a Fazenda Pública tinha até o dia 
31 de dezembro de 2.014 para formalizar a constituição do crédito tributário.  

Nestes autos, vê-se que o lançamento se reporta ao exercício de 
2.009, tendo o auto de infração sido lavrado em 22 de julho de 2.014, e o sujeito passivo 
intimado do mesmo na data de 18 de setembro de 2.014, portanto, no meu entender, não 
ocorreu a decadência pleiteada.  

 

QUESTÃO MERITÓRIA 

 

Quanto ao mérito, destaco, em apertada síntese, que no caso em 
exame, a instrução da acusação revela que a empresa omitiu o registro de entradas de 
mercadorias no valor comercial de R$ 736.221,96 (setecentos e trinta e seis mil, duzentos 
e vinte e um reais e noventa e seis centavos), apurado em Auditoria Específica de 
Mercadorias. 

Em relação à auditoria realizada, imperioso lecionar que o 
levantamento específico é um dos mais eficientes meios de se determinar a regularidade 
da escrituração fiscal e/ou contábil do contribuinte. É de natureza bastante simples, pois 
consiste no balanceamento das entradas e saídas de mercadorias, ocorridas em 
determinado período e executado através da análise de documentos fiscais do próprio 
contribuinte. Para contestá-lo, basta que o sujeito passivo realize outro levantamento, com 
base nos mesmos elementos utilizados pelo fisco e demonstre as incorreções porventura 
existentes, providências estas que não foram apresentadas pela recorrente. 

Compulsando os autos, pude me convencer de que, efetivamente, 
as diferenças verificadas no lançamento original, indicam omissão do registro de entradas 
de mercadorias. 

A penalidade a ser aplicada, em razão da falta do registro nos livros 
de entrada das mercadorias constantes da Auditoria Específica de Mercadorias, encontra-
se consignada no artigo 71, inciso VII, alínea “l”, do CTE, “in verbis”.  

 

“Art. 71. São aplicadas as seguintes multas: 

[...] 

VII – de 25% (vinte e cinco por cento), do valor da operação ou prestação: 

[...] 

l) pela falta de emissão de documentos fiscais exigidos, ressalvado o 
disposto no inciso X, “b”, ou pelo recebimento de mercadoria ou de serviço 
sem documentação fiscal, cujo valor tenha sido apurado por meio de 
levantamento fiscal realizado em estabelecimento cadastrado; 

[...]” 

 



 

Outrossim, a clareza do disposto no inciso V, do § 1.º, do artigo 25, 
da Lei n.º 11.651/91 – CTE, não deixa qualquer dúvida quanto à legalidade da cobrança 
em questão.  

Assim: 

 

“Art. 25. [...] 

[...] 

§ 1.º - Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada 
não registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 

[...] 

V – À diferença apurada mediante o controle quantitativo das 
entradas e saídas de mercadorias tributadas num determinado período, levando em 
consideração os estoques inicial e final; 

[...]” 

 

Ao questionar o acerto matemático da auditoria realizada, o sujeito 
passivo justifica que a falha apurada e, supostamente cometida, teria origem no fato de 
que o levantamento quantitativo realizado pela fiscalização envolveu um exercício 
fechado, sem considerar os lançamentos realizados nos exercícios seguintes. Enumera 
exemplo para demonstrar que, embora a entrada (ficta) no estoque das diversas 
mercadorias analisadas pela fiscalização tenha ocorrido em 2.009, as referidas Notas 
Fiscais de entrada foram escrituradas no período de 2.010 - período de sua efetiva 
entrada”. 

Necessário se faz ressaltar que o trabalho desenvolvido pela 
fiscalização é de precisão matemática, feito de forma clara e transparente, dentro das 
técnicas contábeis e fiscais exigidas e previstas em norma específica, resumindo-se em 
verificar os estoques, iniciais e finais, as compras (entradas) e as vendas (saídas), 
efetuadas pelo contribuinte no período referenciado, devidamente registrados nos 
respectivos livros fiscais (EFD’s). 

Assim, não há como considerar o argumento acima delineado, 
relacionado com a existência de registros de entradas no exercício seguinte de 
mercadorias existentes no estoque do ano anterior. Tal sistemática, se efetivamente 
adotada pela recorrente, contraria as normas fiscais e contábeis que regulam a questão. 

Assim, entendo, que as alegações do sujeito passivo são 
insuficientes para desqualificar a auditoria realizada. 

Em virtude de considerar que a omissão apurada no procedimento 
fiscal, e denunciada na inicial, não resultou em falta de pagamento do imposto, o próprio 
autuante já aplicou a forma privilegiada inserta no § 8º, do artigo 71, da Lei nº 11.651/91 – 
CTE. 

Diante do exposto, acompanhado pela unanimidade dos meus 
pares, voto, para rejeitar a preliminar de nulidade parcial do auto de infração, por 
cerceamento do direito de defesa, em razão de falha na intimação. E, também, por 
votação majoritária, voto, para rejeitar a preliminar de decadência parcial do lançamento.  
Ambas suscitadas pelo polo passivo. 



 

Quanto ao mérito, voto, majoritariamente, para conhecer do 
Recurso ao Conselho Pleno, negar-lhe provimento, para manter a decisão cameral que 
considerou procedente o auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 02 de fevereiro de 2016. 
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Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00057/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Heli José da Silva 
 

 
EMENTA: I - NULIDADES. Preliminares de nulidade do auto de 
infração, arguidas pela autuada: a) parcial, por cerceamento do 
direito de defesa, em razão de falha na intimação: b) por 
insegurança na determinação da infração. Não acolhidas por 
unanimidade. 
 
1. Fica afastada a hipótese de nulidade parcial do auto de 
infração, por cerceamento do direito de defesa, quando não 
comprovado que houve falha na intimação; 
 
2. Não é passível de nulidade o lançamento que contenha os 
elementos indispensáveis para determinar com segurança a 
infração denunciada e identificar corretamente o infrator. (Artigo 
20, § 3.º, da Lei 16.469/09). 
 
II - ICMS. Obrigação tributária acessória. Omissão de registro de 
entradas de mercadorias. Auditoria Específica de Mercadorias.  
Procedência. Decisão majoritária. 
 
1. A Auditoria Específica de Mercadorias analisa de forma 
quantitativa o fluxo de entradas e saídas de mercadorias no 
período fiscalizado, levando-se em consideração o estoque 
inicial e final, de sorte que a soma do estoque inicial mais as 
entradas deve ser igual à soma do estoque final mais as saídas 
(EI + E = EF + S); 
 
2. O procedimento fiscal, corretamente elaborado, que 
fundamenta a imposição de penalidade pecuniária, não 
contraditado eficientemente pelo polo passivo, corrobora o 
lançamento que formaliza a exigência tributária respectiva. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 24 
de novembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade 
parcial do auto de infração, arguida pelo sujeito passivo, por cerceamento do direito de 
defesa, em razão de falha na intimação. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Aguinaldo Fernandes de Melo, Heli José da Silva, Nivaldo Carvelo Carvalho, Márcio 
Nogueira Pedra, José Luiz Rosa, Nivaldo José Mendes, Mário de Oliveira Andrade, 
Masayuki Missao, Washington Luis Freire de Oliveira, Alcedino Gomes Barbosa, José 
Paixão de Oliveira Gomes, Paulo Diniz, Elias Alves dos Santos, José Pereira D'abadia, 
Gilmar Rodrigues de Almeida e Lidilone Polizeli Bento. E, por unanimidade de votos, 
rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento, arguida pelo sujeito passivo, por 
insegurança na determinação da infração. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Aguinaldo Fernandes de Melo, Heli José da Silva, Nivaldo Carvelo Carvalho, Márcio 
Nogueira Pedra, José Luiz Rosa, Nivaldo José Mendes, Mário de Oliveira Andrade, 
Masayuki Missao, Washington Luis Freire de Oliveira, Alcedino Gomes Barbosa, José 
Paixão de Oliveira Gomes, Paulo Diniz, Elias Alves dos Santos, José Pereira D'abadia, 



 

Gilmar Rodrigues de Almeida e Lidilone Polizeli Bento. Quanto ao mérito, por maioria de 
votos, conhecer do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, negar-lhe provimento 
para manter a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. Foram 
vencedores os Conselheiros Heli José da Silva, Márcio Nogueira Pedra, Mário de Oliveira 
Andrade, Washington Luis Freire de Oliveira, José Paixão de Oliveira Gomes, Elias Alves 
dos Santos, Gilmar Rodrigues de Almeida, Lidilone Polizeli Bento e o Sr. Presidente, 
Conselheiro Domingos Caruso Neto, que proferiu voto de desempate. Vencidos os 
Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo, Nivaldo Carvelo Carvalho, José Luiz Rosa, 
Nivaldo José Mendes, Masayuki Missao, Alcedino Gomes Barbosa, Paulo Diniz e José 
Pereira D'abadia, que votaram conhecendo do recurso, dando-lhe provimento para 
reformar a decisão cameral e considerar improcedente o auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Da análise do presente processo, extrai-se que a acusação 
tipificada na sua peça exordial versa sobre o fato de que, em 30 de dezembro de 2.014, o 
Fisco promove a acusação, em desfavor do sujeito passivo acima identificado, de que 
omitiu o registro de entrada de mercadorias no valor comercial de R$ 501.533,59 
(quinhentos e um mil, quinhentos e trinta e três reais e cinquenta e nove centavos), 
apurado em Auditoria Específica de Mercadorias, realizada no exercício de 2.009. Em 
consequência, impõe a penalidade pecuniária na importância original de R$ 85.131,84 
(oitenta e cinco mil, cento e trinta e um reais e oitenta e quatro centavos). 

Foi indicado como infringido o artigo 64, da Lei n.º 11.651/91 – CTE, 
combinado com o artigo 145, do Decreto n.º 4.852/97 – RCTE, propondo, outrossim, a 
penalidade prevista no artigo 71, inciso VII, alínea “l”, e § 8º, do CTE, com redação da Lei 
n.º 16.241/08. 

A ação fiscal foi dirigida ao estabelecimento da autuada, tendo sido 
anexados à peça básica os documentos impressos relativos à auditoria fiscal, Ordem de 
Serviço, intimações, e mídia – CD, fls. 04/31. 

Com as anuências previstas em lei, estabeleceu-se o contraditório e 
a ampla defesa, tendo sido notificado o sujeito passivo, fls. 31, o qual apresenta 
Impugnação em Primeira Instância, defensório de fls. 34/44, no qual argui a preliminar de 
decadência do crédito tributário, com espeque no § 4º, do artigo 150, do Código Tributário 
Nacional - CTN. Assevera que não houve omissão de entradas, e que a diferença 
apontada pela fiscalização foi em razão de ter como base o levantamento o exercício 
fechado, em 2.009, sem levar em conta os lançamentos realizados nos exercícios 
seguintes. Destaca legislação complementando a sua explanação. Afirma, outrossim, que 
se o Fisco o tivesse intimado, com certeza, apresentaria os esclarecimentos devidos para 
a diferença apurada na auditoria.  

Alega, ainda, que o auto de infração é nulo por cerceamento do 
direito de defesa, argumentando que os documentos 04 e 05 são contraditórios, sendo 
que ao mesmo tempo descreve multa e em seguida menciona cobrança de tributo.  

Ao final, requer que o Auto de Infração seja declarado nulo pela 
ausência de liquidez e certeza da exigência; que seja reconhecida a parcial decadência da 
exigência contida nos períodos de 01 de janeiro a 29 de dezembro de 2.009; e que seja 
acolhida a presente defesa para cancelar integralmente a autuação reconhecendo que 
não ouve a omissão de entrada, afastando assim a multa aplicada.  

Promove a juntada das cópias dos documentos de fls. 45/65. 

O julgador singular exarou a Sentença n.º 808/2015 – JULP, fls. 
69/72, na qual não acolhe os argumentos apresentados pelo sujeito passivo, razão pela 



 

qual julga procedente o lançamento. Rejeita, também, as preliminares de decadência e de 
nulidade por cerceamento do direito de defesa, arguidas pelo sujeito passivo. 

O sujeito passivo foi intimado da decisão singular, fls. 73/75. 

De forma tempestiva, apresenta o Recurso Voluntário de fls. 78/87, 
no qual reitera os argumentos apresentados na Primeira Instância, em especial, a 
preliminar de decadência referente ao período de 1º de janeiro a 29 de dezembro de 
2.009, com respaldo no § 4º, do artigo 150, do CTN. Cita jurisprudência e doutrina a 
respeito. Reitera, também, a preliminar de nulidade do lançamento, por cerceamento do 
direito de defesa, por considerar que a auditoria se encontra baseada em meros indícios, 
partindo de presunções e conclusões arbitrárias e injustificadas, tendo sido lavrado com 
diversos erros. 

Quanto ao mérito afirma inexistir omissão de entradas. Indica a 
desconsideração, por parte da fiscalização, do ingresso no estoque x escrituração. 
Destaca, por amostragem, que a entrada no estoque das diversas mercadorias 
analisadas pela fiscalização tenha ocorrido em 2.009, e as referidas Notas Fiscais de 
entrada foram escrituradas no período de 2.010. Assim. Destaca: “Conforme todo o 
exposto, não há omissão de entrada por inexistir as diferenças apontadas pela 
fiscalização. Isto porque, ao efetuar o presente lançamento deixou de considerar que as 
mercadorias, embora tenham ingressado no estoque da Recorrente no final do ano de 
2009, foram regularmente escrituradas no início de 2010”. Requer, portanto, a realização 
de perícia contábil, com o encaminhamento do processo para diligência. 

Pugna, ao final, pela improcedência do auto de infração. 

A Quarta Câmara deste Conselho decidiu, por unanimidade de votos, 
rejeitar o pedido de diligência, formulado pelo sujeito passivo. Por unanimidade de votos, 
rejeitar a preliminar de cerceamento do direito de defesa, apresentado pelo sujeito 
passivo. Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de decadência, suscitada pelo polo 
passivo. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do Recurso Voluntário, negar-
lhe provimento para confirmar a decisão singular que considerou procedente o auto de 
infração. 

A decisão encontra-se consubstanciada no Acórdão nº 894/2015, fls. 
91/96. 

Intimado, o sujeito passivo apresenta o Recurso ao Conselho Pleno 
de fls. 102/111, no qual, após discorrer a respeito dos procedimentos relacionados com o 
trâmite do processo, demonstra o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do 
Recurso. Argui, em preliminar, a nulidade da intimação com o argumento de que foi 
erroneamente encaminhada para o endereço da advogada constituída, quando deveria 
ter sido enviada para o endereço do recorrente. 

Argui, também, a preliminar de nulidade do lançamento por 
insegurança, em razão da intimação em Primeira Instância indicar valor de imposto, e 
não da pena pecuniária, conforme descrito no auto de infração. Destaca: “A priori, 
cumpre mencionar que a indicação correta do valor do tributo (obrigação principal) é 
atividade única e exclusiva do agente fiscal, e, não obstante, não discricionária, sendo a 
indicação precisa do valor um verdadeiro requisito de validade do Auto de Infração”. 
Menciona que não há que se falar em correção do valor ora imputado após a prolação de 
decisão de primeira instância. 

No mérito, alega a inexistência de omissão de entradas, reiterando 
os argumentos apresentados nas fases anteriores, em especial pelo fato de que o 
levantamento quantitativo realizado pela fiscalização envolveu um exercício fechado, sem 
considerar os lançamentos realizados nos exercícios seguintes. Destaca: “Conforme 



 

reproduzimos abaixo (por amostragem – NF 2959), embora a entrada (ficta) no estoque 
das diversas mercadorias analisadas pela fiscalização tenha ocorrido em 2009, as 
referidas notas fiscais de entrada foram escrituradas no período de 2010 (período de sua 
efetiva entrada) ”  

 Transcreve artigos da legislação tributária estadual relacionados 
com a matéria. Menciona a sistemática de controle de estoque – Sistema SAP, adotada 
em sua escrituração, assim como o critério espacial do ICMS – Mercadorias: Entrada ficta 
x entrada real, com o intuito de demonstrar a regularidade dos seus registros, em 
especial o fato de incluir mercadorias no inventário realizado no final do ano, e as Notas 
Fiscais relacionadas com as mesmas serem escrituradas no ano seguinte. Afirma, 
portanto, que não houve omissão de receitas, não havendo que se falar em incidência 
tributária, bem como em declaração omissa quanto à entrada de mercadorias. 

Ao final, requer a desconstituição por completo do Auto de Infração, 
com o cancelamento da exigência tributária imposta.  

Este é o relatório. 

 

      V O T O  

 

 QUESTÕES PRELIMINARES 

 

      N U L I D A D E S 

 

Relativamente às nulidades suscitadas pelo sujeito passivo, de 
cerceamento do direito de defesa, e de insegurança, hei por bem, em consenso unânime 
com meus pares, em rejeitá-las. 

Alega o recorrente que a intimação referente a decisão em Segunda 
Instância foi erroneamente encaminhada para o endereço da advogada constituída, 
quando deveria ter sido enviada para o seu endereço. 

O argumento em questão, apresentado sob uma pretensa ofensa 
ao seu direito de defesa, não cabe acolhimento, haja vista que a intimação foi 
corretamente encaminhada para o endereço da advogada constituída, consoante prevê e 
permite a Lei nº 16.469/09, em seu artigo 14, inciso I, e §§ 3º, inciso I, e 4º, que 
estabelece:  

 

“Art. 14. A intimação é feita por meio de: 

I – Carta registrada, com aviso de recepção; 

[...] 

§ 3º. A intimação deve ser feita: 

I – Ao sujeito passivo ou ao seu procurador, sendo válida a ciência a 
qualquer preposto destes; 

[...] 

§ 4º. Considera-se preposto qualquer dirigente ou empregado que exerça 
suas atividades no estabelecimento ou na residência do sujeito passivo ou 
do procurador; 

[...] 

 



 

Assim colocado, não resta dúvida que inexiste a pretensa nulidade 
apresentada pelo sujeito passivo, haja vista que os Correios atestaram, conforme consta 
no documento de fls. 99, que, efetivamente, promoveram a entrega da intimação no 
endereço da advogada constituída pelo sujeito passivo. Curiosamente, inobstante o 
argumento apresentado pelo sujeito passivo, o mesmo apresentou, tempestivamente, 
Recurso para este Conselho Pleno, com defesa abrangente de toda a matéria. Além disso, 
há que se levar em consideração que relativamente à intimação para apresentar Recurso 
Voluntário em face à decisão singular, endereçada à causídica do sujeito passivo, não 
houve contestação, tendo sido apresentado o Recurso Voluntário atempadamente.  

Assim, considero correta a intimação para a apresentação de 
Recurso ao Conselho Pleno, inexistindo falha na mesma. Outrossim, o Recurso foi 
devidamente apresentado, o que demonstra a inexistência do cerceamento do direito de 
defesa suscitado pelo polo passivo. 

A segunda preliminar de nulidade do lançamento por insegurança, 
em razão da intimação em Primeira Instância indicar valor de imposto, e não da pena 
pecuniária, conforme descrito no auto de infração, há que ser, também, rechaçada. 

A questão já foi, exaustivamente, apreciada nas fases anteriores, 
tendo a Conselheira autora do voto vencedor e, por conseguinte, prolatora do Acórdão 
destacado: “Ao certificar a acusação tem-se claramente estabelecido que o valor da 
entrada de mercadoria omitido é da ordem de R$ 501.533,59, sendo aplicada a multa de 
25%, observando no item da penalidade capitulada no mesmo campo do auto de infração 
a proposta da atenuação da pena prevista no § 8º do art. 71 da Lei 11.651/91 (50%), 
restando pois que a exigência é de multa formal no valor de R$ 62.691,70, o que corrigido 
até a data da autuação chega-se a R$ 85.131,84.  Assim, a informação contida da 
intimação em primeira instância indicando valor de ICMS trata-se de lapso manifesto, o 
que poderia simplesmente, caso o sujeito passivo tivesse interesse de quitação, buscar a 
repartição e facilmente seria resolvido, tanto que a intimação em segunda instância trouxe 
a correção dos dados”.   

Portanto, verifica-se que foi muito bem delineada a descrição do 
fato estando de acordo com a prova, observando a correção da intimação nesta e na 
etapa anterior. 

Assim, as colocações visando a nulificação das intimações, assim 
como do lançamento, ao meu ver, não se apresentam próprias à admissibilidade. 

 

  QUESTÃO MERITÓRIA 

 

Quanto ao mérito, destaco, em apertada síntese, que no caso em 
exame, a instrução da acusação revela que a empresa omitiu o registro de entradas de 
mercadorias no valor comercial de R$ 501.533,59 (quinhentos e um mil, quinhentos e 
trinta e três reais e cinquenta e nove centavos), apurado em Auditoria Específica de 
Mercadorias. 

Em relação à auditoria realizada, imperioso lecionar que o 
levantamento específico é um dos mais eficientes meios de se determinar a regularidade 
da escrituração fiscal e/ou contábil do contribuinte. É de natureza bastante simples, pois 
consiste no balanceamento das entradas e saídas de mercadorias, ocorridas em 
determinado período e executado através da análise de documentos fiscais do próprio 
contribuinte. Para contestá-lo, basta que o sujeito passivo realize outro levantamento, com 
base nos mesmos elementos utilizados pelo fisco e demonstre as incorreções porventura 
existentes, providências estas que não foram apresentadas pela recorrente. 



 

Compulsando os autos, pude me convencer de que, efetivamente, 
as diferenças verificadas no lançamento original, indicam omissão do registro de entradas 
de mercadorias. 

A penalidade a ser aplicada, em razão da falta do registro nos livros 
de entrada das mercadorias constantes da Auditoria Específica de Mercadorias, encontra-
se consignada no artigo 71, inciso VII, alínea “l”, do CTE, “in verbis”.  

 

“Art. 71. São aplicadas as seguintes multas: 

[...] 

VII – de 25% (vinte e cinco por cento), do valor da operação ou prestação: 

[...] 

l) pela falta de emissão de documentos fiscais exigidos, ressalvado o 
disposto no inciso X, “b”, ou pelo recebimento de mercadoria ou de serviço 
sem documentação fiscal, cujo valor tenha sido apurado por meio de 
levantamento fiscal realizado em estabelecimento cadastrado; 

[...]” 

 

Outrossim, a clareza do disposto no inciso V, do § 1.º, do artigo 25, 
da Lei n.º 11.651/91 – CTE, não deixa qualquer dúvida quanto à legalidade da cobrança 
em questão.  

Assim: 

 

“Art. 25. [...] 

[...] 

§ 1.º - Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada 
não registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 

[...] 

V – À diferença apurada mediante o controle quantitativo das 
entradas e saídas de mercadorias tributadas num determinado período, levando em 
consideração os estoques inicial e final; 

[...]” 

 

Ao questionar o acerto matemático da auditoria realizada, o sujeito 
passivo justifica que a falha apurada e, supostamente cometida, teria origem no fato de 
que o levantamento quantitativo realizado pela fiscalização envolveu um exercício 
fechado, sem considerar os lançamentos realizados nos exercícios seguintes. Enumera 
exemplo para demonstrar que, embora a entrada (ficta) no estoque das diversas 
mercadorias analisadas pela fiscalização tenha ocorrido em 2.009, as referidas Notas 
Fiscais de entrada foram escrituradas no período de 2.010 - período de sua efetiva 
entrada”. 

Necessário se faz ressaltar que o trabalho desenvolvido pela 
fiscalização é de precisão matemática, feito de forma clara e transparente, dentro das 
técnicas contábeis e fiscais exigidas e previstas em norma específica, resumindo-se em 
verificar os estoques, iniciais e finais, as compras (entradas) e as vendas (saídas), 
efetuadas pelo contribuinte no período referenciado, devidamente registrados nos 
respectivos livros fiscais (EFD’s). 



 

Assim, não há como considerar o argumento acima delineado, 
relacionado com a existência de registros de entradas no exercício seguinte de 
mercadorias existentes no estoque do ano anterior. Tal sistemática, se efetivamente 
adotada pela recorrente, contraria as normas fiscais e contábeis que regulam a questão. 

Assim, entendo, que as alegações do sujeito passivo são 
insuficientes para desqualificar a auditoria realizada. 

Em virtude de considerar que a omissão apurada no procedimento 
fiscal, e denunciada na inicial, não resultou em falta de pagamento do imposto, o próprio 
autuante já aplicou a forma privilegiada inserta no § 8º, do artigo 71, da Lei nº 11.651/91 – 
CTE. 

Diante do exposto, acompanhado pela unanimidade dos meus 
pares, voto, para rejeitar a preliminar de nulidade parcial do auto de infração, por 
cerceamento do direito de defesa, em razão de falha na intimação. E, também, por 
votação unânime, voto, para rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento, por 
insegurança na determinação da infração. Ambas suscitadas pelo polo passivo. 

Quanto ao mérito, voto, majoritariamente, para conhecer do 
Recurso ao Conselho Pleno, negar-lhe provimento, para manter a decisão cameral que 
considerou procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 02 de fevereiro de 2016. 
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Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00106/16 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pela autuada, por insegurança na determinação da 
infração. Rejeitada. ICMS – Auditoria Específica na Conta 
Mercadorias. Omissão no recolhimento do imposto. Procede a 
autuação.  
 
1. As questões prejudiciais ou terminativas do processo, 
arguidas fora do alcance da norma legal do art. 20 da Lei nº 
16.469/2009, não têm pertinência para serem acolhidas pelas 
autoridades julgadoras; 
 
2. O lançamento tributário, fundamentado em levantamento 
fiscal técnico, cuja precisão do seu resultado não foi 
contraditado com provas capazes de eliminar a ação da 
autoridade lançadora, impõe a confirmação do trabalho 
fazendário e considera procedente o auto de infração sem 
modificá-lo. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 16 de outubro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo Carvelo 
Carvalho, Edson Abrão da Silva, Heli José da Silva e José Pereira D'abadia. Quanto ao 
mérito, também por votação unânime, conhecer da impugnação, negar-lhe provimento 
para considerar procedente o auto de infração.  Participaram do julgamento os 
Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, Edson Abrão da Silva, Heli José da Silva e José 
Pereira D'abadia. Nos termos do § 6º, II do art. 51 do Regimento Interno do CAT, 
aprovado pelo Decreto nº 6.930, de 9 de Junho de 2009, a sessão foi realizada com 
ausência de um Conselheiro do Fisco para compor esta Câmara. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O lançamento tributário inicial deste processo acusa o sujeito passivo 
de omissão no recolhimento do tributo com a seguinte descrição do fato gerador da 
obrigação tributária: 

 
Realizou saídas de mercadorias tributadas, no período de 

01/01/2012 a 31/12/2012, no montante de R$ 533.719,80 (quinhentos e trinta e três mil, 
setecentos e dezenove reais e oitenta centavos) sem a emissão de documentos fiscais, 
conforme demonstram os relatórios em anexo, produzidos pela Auditoria Específica de 
Mercadorias, ficando a empresa, em decorrência dessa omissão, obrigada a recolher ao 
erário estadual o ICMS no valor de R$ 73.443,13 (setenta e três mil, quatrocentos e 
quarenta e três reais e treze centavos), mais os acréscimos legais.  

 
A fiscalização indica a infração de acordo com as disposições dos 

artigos 63 e 64 Lei nº 11.651/91 - Código Tributário Estadual, combinado com o artigo 141 



 

do Decreto nº 4.852/97. A proposição da penalidade é a prescrita no artigo 71, inciso VII, 
alínea "I" (L), agravada com a aplicação do § 9°, inciso I do CTE. 

 
O auto de infração está instruído com os documentos: Anexo 

Estruturado - Detalhamento do Crédito Tributário, Anexo Estruturado - Descritivo 
Complementar da Ocorrência, Resumo de Entrega de Escrituração Fiscal Digital, Auditoria 
Específica de Mercadoria Conclusão, Recibo de Entrega de Relatórios Digitais, CD mídia, 
fls. 03 a 28. 

 
O sujeito passivo não atendeu à notificação de fls. 29 a 30, e, o 

Termo de Revelia de fl. 31 assinala o seu silencia diante da primeira fase do contraditório. 
 
Após as intimações de fls. 33 a 34 o autuado impugna o lançamento 

fiscal a uma das Câmaras Julgadoras do Conselho Administrativo Tributário, fls. 37 a 38, 
com a tese defensória de que o exigido pela fiscalização não é devido, como provará até o 
julgamento do processo. Requer, ao final, a conversão do julgamento em diligência e que 
as notificações se façam no endereço do representante legal da autuada. 

 
A Câmara Julgadora do Conselho Administrativo Tributário, em 

sessão realizada no dia 14/3/2014, acata a “proposição da Conselheira Relatora,   
 
Considerando que o auto de infração trata de omissão de saídas de 

mercadorias tributadas, no período de janeiro a dezembro de 2012, conforme 
demonstrativos da Auditoria Específica de Mercadorias que acompanham o auto de 
infração; 

 
Considerando que o sujeito passivo argumenta que não praticou a 

irregularidade denunciada e que a auditoria específica contém dados que não 
correspondem à realidade comercial da empresa;  

 
Considerando que, embora não tenha contestado, sequer por 

amostragem, o trabalho de auditoria fiscal que embasa o lançamento neste processo, o 
sujeito passivo o fez nos Processos nºs 40113023119104 e 4011302305731 pautados, 
juntamente com este, para a mesma sessão de julgamento; 

 
Resolve, por unanimidade de votos, converter o julgamento em 

diligência e encaminhar o processo à Gerência Especial de Auditoria para: 
 
1 - intimar o sujeito passivo para apresentar todos os itens que 

entende terem sido computados de forma equivocada no trabalho de auditoria específica 
de mercadorias, destacando que, caso não sejam apontadas as falhas que alega existir, 
prevalecerão os resultados apurados pela fiscalização; 

 
2 - Se for o caso, proceder revisão do trabalho de auditoria fiscal que 

embasa o lançamento com vistas ao saneamento das falhas porventura existentes, 
juntando ao processo os demonstrativos e relatório conclusivo do resultado então 
apurado. 

 
O sujeito passivo deverá ser intimado para tomar conhecimento do 

resultado da diligência. 
 
Após, retornem os autos para julgamento. 
 



 

Participaram da decisão os Conselheiros Célia Reis Di Rezende, 
Márcio Nogueira Pedra e Rodolfo Ramos Caiado”, fls. 114 e 115. 

 
O documento de fl. 117, expedido pela fiscalização considera que “a 

Gerência de Auditoria não está aparelhada para expedir notificações de natureza ordinária 
no curso do processo, entendemos, salvo melhor juízo, que este PAT deva retornar à 
instância notificadora adequada e, posteriormente, caso a defesa apresente os 
questionamentos prometidos e, entendendo a Primeira Câmara ser necessária a revisão, 
retorne a essa equipe para a conclusão dos trabalhos”. 

 
A Câmara Julgadora do Conselho Administrativo Tributário, em 

sessão realizada no dia 06/05/2015, acata a “proposição do Conselheiro Relator, tendo em 
vista a necessidade de dar conhecimento ao sujeito passivo da manifestação da Gerência 
de Auditoria (fls. 117) e de oportunizar a apresentação dos relatórios comprobatórios da 
regularidade dos procedimentos fiscais da empresa resolve, por unanimidade de votos, 
encaminhar os autos ao SEPRO a fim de o sujeito passivo, por meio de seu advogado, 
constituído às fls. 40, seja intimado tomar conhecimento do documento de fls 117 e a 
apresentar no prazo de até 30 (tinta) dias planilha contendo todos os itens que entende 
terem sido computados de forma equivocada no trabalho de auditoria específica de 
mercadorias, destacando que caso não sejam apontadas as falhas que alega existir 
prevalecerão os resultados apurados na fiscalização inicial, conforme indicado na 
Resolução nº 023/2014 de fls. 114/115 dos autos. 

. 
Após, retorne para julgamento. 
 
Participaram da decisão os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, 

Washington Luis Freire de Oliveira, Heli José da Silva, José Pereira D'abadia e Nislene 
Alves Borges”, fl. 119. 

 
O sujeito passivo retorna ao processo e ratifica a sua defesa anterior, 

com o acréscimo da arguição da preliminar de nulidade do auto de infração, por 
insegurança na determinação da infração. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Entendo que a alegação preliminar do autuado não tem pertinência, 

pois a omissão no recolhimento do tributo foi constatada e provada no presente processo. 
O ato administrativo foi expedido por autoridade competente, que verificou os documentos 
envolvidos na atividade mercantil do sujeito passivo, estão identificados nos autos, e, 
sobre os quais, o contribuinte mantém perfeito controle. A infração e a penalidade foram 
identificadas com segurança pelo autor, o direito de defesa não foi cerceado no curso da 
ação fiscal, não houve insegurança na determinação da infração e nem a ocorrência de 
outro incidente de nulidade, motivo pelo qual o ato administrativo tem o seu andamento 
pautado pelas normas do processo administrativo tributário. 

 
Observa-se, pela análise procedida na questão primeira, que ela não 

se enquadra na regra do art. 20 da Lei nº 19.469/2009, motivo pelo qual, numa harmonia 
de convencimento dos pares presentes na sessão de julgamento do processo, ela foi 
rejeitada.  

 



 

Em seguida, analiso, estudo e decido o mérito da autuação nos 
fundamentos seguintes: 

 
A impugnação do sujeito passivo não está instruída com provas 

favoráveis à reforma do trabalho fazendário que resultou o lançamento inaugural deste 
feito. Considero esta ausência prejudicial à defesa, pois ela reforça a causa da autuação e 
desqualifica os argumentos esposados pelo autuado, de forma que o procedimento das 
autoridades lançadoras se confirma e salva a constituição do crédito tributário na redação 
da peça sustentatória deste processo. 

 
O suporte do auto de infração está na afirmação fiscal de que o 

sujeito passivo omitiu o recolhimento do imposto relativo às saídas de mercadorias sem a 
emissão de documentos fiscais, conforme conclusão contida na Auditoria Específica de 
Mercadorias, no valor de R$ 73.443,13 (setenta e três mil, quatrocentos e quarenta e três 
reais e treze centavos). 

 
A peça de defesa acha-se firmada com fundamentação destituída de 

provas capazes de eliminar o motivo da autuação, de forma que prevalece o lançamento 
de ofício, quer pela sua razão, que pela inconsistência do contraditório do impugnante, 
motivo pelo qual ele se confirma nesta fase de julgamento processual. 

 
O julgador forma o seu convencimento de voto justo com suporte na 

instrução da formalização do processo, incluindo, inclusive, as provas carreadas pelo 
sujeito passivo. No caso de não haver provas suficientes para improceder o trabalho 
inicial, não há paliativo legal que seja capaz de beneficiar o autuado, condição que torna 
procedente o lançamento de ofício. Isto ocorre com todos os andamentos do processo 
contencioso tributário. 

 
A ausência de provas substanciais reforça a constituição do crédito e 

não a modifica nesta fase administrativa do processo. 
 
Pelo exposto, decido rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, 

arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração. Quanto ao mérito, 
conheço da impugnação, nego-lhe provimento para considerar procedente o auto de 
infração.  

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 16 de fevereiro de 2016. 
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Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00138/16 
 
Relator: Conselheiro Mário de Oliveira Andrade 
 

 
EMENTA: Obrigação Principal. ICMS. Omissão de saídas de 
mercadorias tributadas apurada por meio de Auditoria 
Específica. Procedência parcial do lançamento nos termos do 
levantamento revisional. 
 
É lícito ao fisco exigir o ICMS quando for apurada omissão de 
saídas de mercadorias tributadas em auditoria específica, 
devendo ser declarado parcialmente procedente o lançamento 
decorrente desse tipo de levantamento no valor apurado em 
auditoria revisional não contestada pelo sujeito passivo. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de outubro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$198.465,27 
(cento e noventa e oito mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e vinte e sete centavos). 
Participaram do julgamento os Conselheiros Mário de Oliveira Andrade, José Luiz Rosa, 
Elias Alves dos Santos, João Divino de Brito e Antônio Martins da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A descrição do fato ensejador do auto de infração em análise é de 
que o sujeito passivo realizou saída de mercadorias tributadas sem emissão de 
documentação fiscal, no período de 01/01/2012 a 31/12/2012, no valor de R$ 
6.753.545,24 (seis milhões, setecentos e cinquenta e três mil, quinhentos e quarenta e 
cinco reais e vinte quatro centavos), conforme Auditoria Específica de Mercadorias em 
anexo aos autos. Em virtude disso, a empresa autuada deverá pagar o ICMS na 
importância de R$ 1.121.148,17 (um milhão, cento e vinte e um mil, cento e quarenta e 
oito reais e dezessete centavos), acrescido das cominações legais. 

 
No campo próprio do auto de infração foram apontados como 

infringidos os artigos 63 e 64 do CTE, combinados ao artigo 141 do Decreto 4.852/97. Foi 
proposta a penalidade do artigo 71, Inciso VII, alínea "l", combinado ao § 9º, inciso I da Lei 
11.651/91, com a redação da Lei 16.241/2008. 

 
Não houve indicação de sujeito passivo coobrigado. 
 
Há uma descrição complementar da ocorrência, constante à folha 05, 

que os trabalhos foram desenvolvidos tomando por base as informações contidas nos 
arquivos da Escrita Fiscal Digital - EFD e no Sistema Nacional de Emissão de Notas 
Fiscais Eletrônicas.  

 
O auto de infração está acompanhado de Resumos de Entrega de 

Escrituração Fiscal Digital, folhas 06 a 19, da Conclusão da Auditoria Específica de 
Mercadorias, folhas 20 a 125, Recibo de Entrega de Relatórios Digitais, folha 126, Mídia 
(CD) contendo a Auditoria Específica de 2012, folha 127. 



 

 
Intimado para pagamento da quantia exigida ou apresentação de 

impugnação, o sujeito passivo ingressa com defesa, constante às folhas 132 a 134, 
alegando que a empresa impugnante não praticou o ilícito denunciado pelo fisco estadual. 
Argumenta que não foi possível analisar a documentação fiscal pertinente no prazo 
estabelecido pela norma processual em virtude de ser uma grande quantidade de 
documentos e que tem que analisar mais documentos referentes a outros 22 autos de 
infração. Por essa razão, ela requer um prazo de mais 30 (trinta) dias para apresentar os 
documentos fiscais e planilhas contestando o levantamento apresentado pelos autores do 
lançamento. 

  
O julgador monocrático negou a concessão do prazo solicitado com a 

justificativa de que os prazos são contínuos e peremptórios e que não há qualquer 
previsão na norma processual de dilatação dos prazos para a apresentação de provas. 
Por fim, ele decidiu pela procedência do lançamento.   

 
Notificado dos termos da sentença prolatada, a empresa autuada 

apresenta recurso voluntário, no qual aduz que há erros no levantamento elaborado pelo 
fisco estadual. Atesta haver vários erros em relação às mercadorias: Papel Ripax A4 500 
folhas, água de coco, Baralho Copag, Lápis Bic Carpinteiro. Cita os números das notas 
fiscais que foram lançadas de forma equivocada no levantamento. Reclama, ainda de 
erros nas quantidades de estoques informada no levantamento do fisco. 

  
Continuando a sua defesa, a empresa recorrente reclama da 

penalidade aplicada por ser exorbitante e inconstitucional. Requer a improcedência do 
auto de infração. 

 
Para demonstrar as suas alegações, a defesa do recorrente juntou 

aos autos os documentos constantes às folhas 155 a 230 dos autos com os equívocos 
cometidos pela fiscalização em destaque. 

 
Em seguida, o presente contencioso foi encaminhado para 

apreciação na Segunda Câmara, a qual, em razão dos dados contestados pela defesa do 
sujeito passivo, decidiu converter o julgamento em diligência para que fosse revisado o 
lançamento, por meio da Resolução 051/2014, conforme consta às folhas 323 e 233 dos 
autos. 

 
Os Auditores Fiscais autores do lançamento procederam a revisão 

do lançamento e concluíram pela manutenção parcial do lançamento, acatando em parte 
as alegações da defesa. Na oportunidade, eles apresentaram um relatório esclarecendo 
as questões contestadas pela empresa recorrente e chegaram à conclusão de que o valor 
originário do ICMS exigido deve ser alterado para R$ 198.465,27 (cento e noventa e oito 
mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e vinte e sete centavos). O fisco juntou aos 
autos a Conclusão da Auditoria Específica, folhas 235 a 355, Relatório da Revisão, folhas 
356 a 358, Mídia (CD) contendo todos os dados da Auditoria Específica de Mercadorias de 
2012 revisada. 

 
Notificada do resultado da revisão do lançamento efetuada, a 

empresa autuada não se manifestou. 
 
Na sequência dos atos processuais, os autos foram encaminhados 

para julgamento na Terceira Câmara Julgadora. 
 



 

Assim relatados, decido. 
 
 
                                VOTO 
 
 
O processo contencioso em apreciação é relativo à exigência de 

ICMS em virtude do fisco estadual ter constatado omissão de saídas de mercadorias 
tributadas por intermédio da Auditoria Específica de Mercadorias. 

 
O sujeito passivo apresentou defesa alegando que alguns itens do 

levantamento fiscal estavam equivocados, por essa razão, houve a realização de uma 
diligência para que o lançamento fosse revisado.  

 
O fisco apresentou um trabalho revisional esclarecendo todos os 

itens questionados pelo sujeito passivo, acolhendo os argumentos da defesa e 
procedendo à correção do levantamento fiscal. De tal maneira, que a base de cálculo da 
omissão de saídas de mercadorias reduziu para o valor de R$ 1.121.148,17 (um milhão, 
cento e vinte e um mil, cento e quarenta e oito reais e dezessete centavos) e o valor 
original do ICMS exigido reduziu para a importância de R$ 198.465,27 (cento e noventa e 
oito mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e vinte e sete centavos). 

 
Regularmente notificado para conhecer do resultado da revisão do 

lançamento, o sujeito passivo não se manifestou. Assim, como o sujeito passivo não 
contestou e nem apresentou qualquer falha no resultado da revisão do lançamento, este 
prevalece como exato, ficando caracterizada a omissão de saídas de mercadorias 
apontada na Auditoria Específica. Essa espécie de levantamento fiscal encontra respaldo 
na nossa legislação, a qual no Inciso V, § 2º, do Artigo 25 do CTE regulamenta o seguinte: 

 

Art. 25. A base de cálculo do imposto será arbitrada pela autoridade fiscal, 
podendo o sujeito passivo contraditá-la no correspondente processo administrativo 
tributário, sempre que, alternativa ou cumulativamente: 

§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não registrada, o 
valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 

V - à diferença apurada mediante o controle quantitativo das entradas e saídas de 
mercadorias tributadas num determinado período, levando em consideração os 
estoques inicial e final; 

 
 
Desta forma, com fundamento no dispositivo transcrito, entendo que 

o procedimento efetuado pela fiscalização está em plena harmonia com a legislação 
vigente, estando demonstrada a ocorrência do fato gerador do tributo exigido nos termos 
do procedimento revisional constante às folhas 356 a 356 dos autos. 

 
Quanto ao pedido de revisão da penalidade proposta devido ao efeito 

confiscatório, percebo que o dispositivo aplicado pela fiscalização é o mais específico para 
a infração apontada, ocorrendo a absoluta subsunção do fato à norma, não havendo como 
proceder qualquer alteração na penalidade aplicada e nem como apreciar o alegado efeito 
confiscatório da multa, face ao que dispõe o § 4º do artigo 6º da Lei 16.469/09. 

 
Pelas razões expostas, conheço do recurso voluntário do sujeito 

passivo e dou-lhe parcial provimento para julgar parcialmente procedente o auto de 
infração, no valor de base de cálculo de R$ 1.121.148,17 (um milhão, cento e vinte e um 



 

mil, cento e quarenta e oito reais e dezessete centavos) e ICMS na importância de R$ 
198.465,27 (cento e noventa e oito mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e vinte e 
sete centavos). 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 18 de fevereiro de 2016. 
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Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00159/16 
 
Relator: Conselheiro Álvaro Falanque 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação tributária principal. Omissão de 
registro de saída de mercadoria. Improcedência.  
 
A comprovação de ausência do ilícito fiscal, que ampara a 
exigência do cumprimento de obrigação tributária principal ou 
acessória, impede a constituição do crédito, reforma a decisão 
proferida pela instância singular e suporta a declaração da 
improcedência do auto de infração no curso do processo. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 25 de novembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente 
o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Álvaro Falanque, Nivaldo 
José Mendes e José Paixão de Oliveira Gomes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal é de o sujeito passivo omitiu registro de saída de 
112.980 kg soja em grãos no valor comercial de R$ 83.605,20 no período de 01/01/2010 a 
30/06/2010, apurado conforme demonstrativo Auditoria Específica de Mercadorias anexo. 
Em consequência, como solidário, deverá pagar o imposto na importância de R$ 
14.212,88, mais as cominações legais.  

 
Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 63 e 

64 da Lei nº 11.651/91, combinado com o artigo 141 do Decreto nº 4.852/97, tendo sido 
proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso VII, alínea “l”, conjugado com o §9º, da 
Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 16.241/2008. 

 
O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 03/15.  
 
O sujeito passivo foi intimado, para pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação à primeira instância, conforme documento de fls. 16/17. 
 
Ciente, o sujeito passivo ingressa com Impugnação às fls. 20/26, no 

qual alega que a autoridade fiscal, de forma equivocada, tributou inúmeras mercadorias 
isentas e em substituição tributária. Alega, ainda, que a multa aplicada possui nítido 
caráter confiscatório. Requer, ao final, a improcedência do presente auto de infração.  

 
Juntamente com a peça impugnatória foram colacionados aos autos 

os documentos de fls. 29/52.  
 
Sobreveio a sentença singular de fls. 54/55, pelo qual o julgador 

singular decidiu pela procedência do auto de infração. Em sua fundamentação destacou 
que assiste razão à autoridade fiscal em seu trabalho, vez que, na condição de 
responsável tributário, deve o sujeito passivo documentar fielmente cada operação de 
saída de produtos armazenados. Ademais, a impugnante limitou-se, no mérito, a prometer 



 

apresentação de nova auditoria como contradita, o que não se concretizou. Assim, as 
meras alegações desprovidas de lastro demonstrativo e comprobatório, não são robustas 
o suficiente para desclassificar a auditoria efetuada. 

 
Da decisão supra foi intimado o sujeito passivo às fls. 56 para pagar 

a quantia exigida ou apresentar Recurso Voluntário.  
 
Cientificada, a empresa autuada interpõe Recurso Voluntário às 

"fls.59 a 64", para reiterar a argumentação inicial. 
 
Ulteriormente, houve a anexação de pedido de aditamento fls. "70 e 

71" por parte do sujeito passivo devido no dia da sessão de julgamento, para o dia 9/1/15. 
Alega que estará em outro Estado no período entre 05/01/2015 a 21/01/2015 e que o 
julgamento na data mencionada prejudicará o direito à ampla defesa e ao contraditório. 
Requer, assim, o adiamento do julgamento do presente recurso.  

 
Juntamente com a peça recursal foram colacionados aos autos os 

documentos de fls. 73/92.  
 
Por meio da Resolução nº 004/2015 de fls. 93/94, a Terceira Câmara 

julgadora determinou o encaminhamento dos autos à Delegacia Regional de Fiscalização 
de Jatai, para que seu titular, por gentileza, determine que o autor do procedimento fiscal 
tome as seguintes providencias: 1) Anexar o Trancamento do estoque de 30/06/2010 aos 
autos, ou justiçar de onde foram obtidos os dados relativos a data de 30/06/2010; 2) 
Analisar a nota fiscal de número 33209, e se for o caso, fazer a revisão do levantamento 
fiscal retirando esse documento fiscal do levantamento inicial. 

 
Em atendimento a Resolução supra, a autoridade fiscal revisora 

informou que a Auditoria Específica de mercadorias foi refeita no qual retirou-se a nota 
fiscal eletrônica nº 33209 e que não foram encontradas diferenças.  

 
 O sujeito passivo foi notificado para apresentar diversos documentos 

fiscais (fls. 99), oportunidade em que anexou aos autos os documentos de fls. 105/239. 
 
Instada a se manifestar a respeito da revisão realizada (fls. 240/241), 

a autuada queda-se silente.  
 
É o Relatório.  
 
 
 

VOTO 
 

 
A demanda noticia a infração de falta de recolhimento do ICMS, em 

procedimento fiscal realizado no período de 01/01/2010 a 30/06/2010, por ter o sujeito 
passivo omitido o registro de saída de 112.980 kg de soja em grãos, no valor comercial de 
R$ 83.605,20, apurado conforme Demonstrativo Auditoria Específica de Mercadorias.  

No caso em comento, o contribuinte, por ocasião de sua peça 
reclamatória sustentou que a nota fiscal de número 33209 foi relacionada nas entradas do 
levantamento fiscal e que esse documento fiscal é de outra empresa, conforme demonstra 
o documento de fls. 91. 



 

Em face dos argumentos apresentados pelo sujeito passivo, bem 
como da documentação acostada, o julgamento foi convertido em diligência.  

 
Deferida a realização do aludido processo revisional, emergiu-se a 

necessidade de retificação do feito fiscal, sendo que no Laudo Revisional de fls. 95/98, o 
revisor, assim se manifestou:  

 
(...) Podemos notar que o produtor rural Victor Cezar Priori vendeu sua 
produção de soja para a firma Granol Ind. Com e Exp S/A de Anápolis, 
donde depositou no Armazéns Gerais Paraíso, tendo havido a devolução 
simbólica, permanecendo em nome da compradora, que retirou 
posteriormente.  

Em relação se houve ou não trancamento de estoque em 30/06/2010, 
podemos afirmar que a movimentação de soja em grãos durante o período 
de fiscalização foi somente as demonstradas no quadro acima, enfim, não 
tinha estoque final, pois a quantidade que entrou, saiu! 

Quanto à nota fiscal eletrônica de nº 33.209 de 23/02/2010, investigamos 
através do SINTEGRA se houve o registro no remetente e no destinatário, 
no que constatamos o registro, conforme cópias dos espelhos retirados do 
Arqmag, portanto, não podemos considerá-la na fiscalização empreendida, 
já que não faz parte das entradas da autuada. 

Refizemos a Auditoria Específica de Mercadorias retirando a nota fiscal 
eletrônica nº 33.209, conforme sugestão nº 2 de fls. 93, embora o 
contribuinte não tenha apresentado os livros fiscais, mas que confiamos 
nas notas fiscais emitidas constantes dos arquivos da SEFAZ. Na 
conclusão não encontramos diferenças, portanto, o contribuinte tem razão 
em reclamar da autuação imposta na inicial. 

 
Portanto, tal constatação faz sucumbir a acusação fiscal, tendo em 

vista que não foram encontradas diferenças após a elaboração do novo levantamento 
fiscal, no qual excluiu-se da presente demanda a nota fiscal de número 33209, pois a 
mesma não faz parte das entradas da autuada. 

 
De posse destas considerações, e não comportando a matéria, em 

epígrafe, maiores indagações, a este relator não resta alternativa, senão decidir pela 
improcedência do feito fiscal, diante do resultado do processo de revisão fiscal. 

 
Ante o exposto, nada mais tenho a acrescentar e por isso voto em 

uníssono com meus pares, conhecendo do recurso voluntário, dando-lhe provimento para 
reformar a sentença singular e considerar improcedente o auto de infração.  

 
 
 

Sala das sessões, em 01 de março de 2016. 
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Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00197/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade parcial do 
processo, por cerceamento ao direito de defesa, arguida pela 
autuada e a partir da decisão singular. Rejeitada. Preliminar de 
nulidade da peça básica, por erro na identificação do sujeito 
passivo, arguida pela autuada. Rejeitada. Preliminar de exclusão 
do sujeito passivo solidário da lide. Acolhida. ICMS. Auditoria 
Específica de Mercadoria. Omissão no Registro de Entrada de 
Combustíveis. Omissão no recolhimento do ICMS substituição 
tributária pela operação posterior. Improcedência do auto de 
infração. 
 
1. A ausência dos fatores legais de nulidade parcial do processo 
impedem seu acolhimento; 
 
2. A ausência de comprovação segura de que o sócio e sujeito 
passivo solidário da lide teve interesse comum na situação 
constitutiva do fato gerador do imposto, ou tenha concorrido 
para a prática de infração à letra da lei tributária vigente à data 
da ocorrência do fato gerador descrito na peça basilar, no 
suporte do art. 45 da Lei nº 11.651/91 e nas reiteradas sentenças 
do STJ, motiva a exclusão do polo passivo solidário da lide; 
 
3. A inclusão do petróleo e seus derivados no rol dos produtos 
sujeitos ao regime de substituição tributária pela operação 
posterior, por si só, descaracteriza a exigência do ICMS relativo 
ao excedente do produto resultante de dilatação no seu 
armazenamento, em especial, pela falta de definição legal da 
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 04 de setembro de 2015, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade parcial do processo, a partir da sentença singular, arguida pela 
autuada, por cerceamento ao direito de defesa. Foram vencedores os Conselheiros Heli 
José da Silva, Aguinaldo Fernandes de Melo, Nislene Alves Borges e Nivaldo Carvelo 
Carvalho. Vencido o Conselheiro Edson Abrão da Silva. Também por maioria de votos, 
rejeitar a preliminar de nulidade do auto de infração, por erro na identificação do sujeito 
passivo, arguida pela autuada. Foram vencedores os Conselheiros Heli José da Silva, 
Aguinaldo Fernandes de Melo e Nislene Alves Borges. Vencidos os Conselheiros Nivaldo 
Carvelo Carvalho e Edson Abrão da Silva. E, por maioria de votos, acatar a preliminar de 
exclusão da lide do sujeito passivo solidário MARCELO HENRIQUE RIBEIRO ALECRIM. 
Foram vencedores os Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo, Nivaldo Carvelo 
Carvalho e Edson Abrão da Silva. Vencidos os Conselheiros Heli José da Silva e Nislene 
Alves Borges. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, dar-lhe 
provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente o auto de 
infração. Foram vencedores os Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo, Nivaldo 
Carvelo Carvalho e Edson Abrão da Silva. Vencidos os Conselheiros Heli José da Silva e 



 

Nislene Alves Borges que votaram pela confirmação da decisão singular que foi pela 
procedência no valor de R$ 583.273,84 (quinhentos e oitenta e três mil, duzentos e 
setenta e três reais e oitenta e quatro centavos). 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração a exigência por descrição seguinte: 
 
Omitiu registro de entrada de mercadoria sujeita ao regime de 

substituição tributária pelas operações posteriores, no valor comercial de R$ 2.534.088,10, 
já acrescido do respectivo Índice de Valor Agregado – IVA, no período de 01/06/2012 a 
31/12/2012, apurado conforme demonstra a Auditoria Específica de Mercadoria em anexo. 
Em consequência e como sujeito passivo solidário, deve recolher o imposto na 
importância de R$ 582.163,55 (quinhentos e oitenta e dois mil, cento e sessenta e três 
reais e cinquenta e cinco centavos), mais as cominações legais. 

 
O abrigo da exigência do crédito são os arts. 45, inciso XIII; 51 e 64, 

da Lei nº 11.651/91 – CTE, c/c art. 35, Anexo VIII e art. 145 do Decreto nº 4.852/97-RCTE. 
A proposição da penalidade atende ao prescrito no art. 71, inciso VII, alínea "I" (L), 
agravada com a aplicação do § 9º, inciso II do CTE 

 
Sob o amparo do art. 45, inciso XII da Lei nº 11.651/91, um dos 

sócios da pessoa jurídica foi indicado para o polo passivo solidário da lide. 
 
Os documentos de fls. 3 a 34 instruem o auto de infração. 
 
Após as intimações legais, o autuado, fl. 40 a 84 impugna o 

lançamento tributário na primeira fase de defesa que enumero os quesitos, visto a vasta 
tese impugnatória, conforme seguem:  

 
III. Preliminarmente: Da identificação das diferenças encontradas 

pela fiscalização: Alterações voluntárias causadas pela oscilação de temperatura 
registradas pela ora impugnante como “Ajustes de Inventário”, fls. 44 a 48; 

 
IV. Do fundamento principal deste recurso voluntário: Não 

configuração do fato gerador do ICMS em decorrência do simples aumento de volume do 
combustível ocasionado pela oscilação de temperatura. Precedentes deste próprio 
CAT/GO, fls. 48 a 54; 

 
V. Ainda quanto à não configuração do fato gerador do ICMS pelos 

ganhos de temperatura: da permissão legal de diferença de estoque nos casos de 
combustíveis. Reconhecimento inclusive pelo Tribunais Administrativos, fls. 54 a 61; 

 
VI. Da ausência de obrigação de emissão de nota fiscal pela 

impugnante. Conduta vedada pelo Art. 65 da Lei nº 11.651/1999 (Lei nº 11.651/1991), fls. 
61 e 62; 

 
VII. Do 1º fundamento subsidiário: da impossibilidade e exigência da 

distribuidora de combustível do ICMS incidente sobre a gasolina A e o óleo Diesel (Art. 65 
do RICMS/GO). Responsabilidade tributária para frente a cargo exclusivamente da 
refinaria de petróleo (Art. 60 do RICMS/GO), fls. 62 a 68; 

 



 

VIII. Do 2º fundamento subsidiário: da impossibilidade de cobrança 
do imposto quando o volume do estoque final supera o volume de entradas supostamente 
omitida. Não configuração ainda do fato gerador do ICMS, fls. 68 a 70; 

 
IX. Do 3º fundamento subsidiário: da necessidade aplicação da 

proporção das saídas internas em relação ao total de saídas realizadas pela impugnante 
no período, fls. 70 e 71; 

 
X. Do necessário afastamento da multa aplicada in casu, fls. 71 a 81; 
 
XI. Do pedido de produção de prova pericial, fls. 81 e 82; 
 
XII. Dos requerimentos, fls. 82 a 84.   
 
Os documentos de fls. 85 a 364 instruem a peça de defesa. 
 
O sujeito passivo solidário impugna o lançamento tributário, fls. 366 a 

412, reproduzindo as alegações feitas pelo sujeito passivo e anexa os documentos de fls. 
413 a 426. 

 
O julgador singular, fl. 428,  determinar o encaminhamento dos 

“autos a Gerência de Combustíveis da SRE para que se faça uma análise da 
documentação juntada pelo polo passivo, dos demonstrativos constantes da impugnação 
apresentada, preferencialmente pelo autor do procedimento, que deverá revisar os 
trabalhos nos pontos objeto de questionamento para, em seguida, vir a informar nos autos 
se efetivamente a diferença encontrada tem origem apenas na oscilação de temperatura 
(matemática), manifestando sobre esta se assim desejar e consignando em termo 
qualquer alteração a ser proposta, complementando a fundamentação legal com intuito de 
afastar qualquer vício anulatório.  

 
Depois disso, deverá ser intimado o polo passivo do trabalho 

revisional.” 
 
O resultado dos exames diligenciais agravaram a exigência do 

crédito que passou de R$ 582.163,55 (quinhentos e oitenta e dois mil, cento e sessenta e 
três reais e cinquenta e cinco centavos), para R$ 583.273,84 (quinhentos e oitenta e três 
mil, duzentos e setenta e três reais e oitenta e quatro centavos), inserido à fl. 453.  

 
O sujeito passivo se manifesta sobre o resultado supra e ratifica 

alguns questionamentos, entretanto, acolhe parcialmente a omissão encontrada, sob a 
alegação de que o ajuste teria sido efetuado na escrituração contábil. Questiona a 
responsabilidade da distribuidora, a impossibilidade da cobrança de ICMS – ST sobre a 
diferença de volume. Requer a alteração da multa inicialmente proposta. 

 
O sujeito passivo solidário requer a sua exclusão da lide, depois de 

discorrer sobre a ausência de responsabilidade tributária na ocorrência do fato gerador 
descrito. 

 
O julgador singular, fls. 564 a 568, rejeita o pedido de exclusão do 

polo passivo solidário da relação processual e, no mérito, decide pela procedência parcial 
do feito no valor de R$ 583.273,84, valor demonstrado no procedimento diligencial, fl. 437.  

 



 

A Representação Fazendária, ao ser notificada da decisão singular, 
se manifesta ciente e de acordo com a sentença de Primeira Instância, fl. 569. 

 
Os sujeitos passivo e solidário são intimados, conforme documentos 

de fls. 570 a 576. 
 
A autuada recorre da decisão singular, fls. 580 a 627, requer a 

nulidade do auto de infração em virtude da ausência de fundamento jurídico válido para a 
cobrança do crédito tributário em face da recorrente e em virtude da alteração do 
fundamento normativo utilizado na autuação. Requer a improcedência do lançamento 
reproduzido com os argumentos da tese utilizada na instância anterior. Defende, 
alternativamente, o ajuste da autuação para um valor maior do que o constituído no auto 
de infração. Questiona a multa aplicada. Anexa os documentos de fls. 628 a 644. 

 
O sujeito passivo solidário também recorre da decisão proferida pela 

Primeira Instância, fls. 646 a 699, requer a sua exclusão da lide e reproduz os argumentos 
trazidos pela autuada. Anexa os documentos de fls. 701 a 714. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
O estudo da formalização do crédito tributário, auxiliado pela revisão 

e definido pelo julgador singular me mostra a ausência de cerceamento ao direito de 
defesa, o que me ampara a rejeitar o arguido pela parte de direito. Vejo que as partes não 
sofreram entraves para a formular os seus quesitos defensórios, os quais pautaram com 
seguimento na causa motivadora da exigência do crédito tributário. 

 
O julgador singular antes de se pronunciar, converteu o julgamento 

em diligência e, naquele momento, a revisão observou o seguimento da fiscalização que 
resultou o auto de infração e concluiu pela existência de diferença a maior do que a 
exigida na peça basilar, procedimento que as partes contestaram legalmente o resultado 
diligencial.  

 
Não há, portanto, o cerceamento ao direito de defesa arguido pelo 

defendente, naquela oportunidade. 
 
Embora tenha sido voto vencido no questionamento preliminar de 

nulidade da peça básica, por erro na identificação do sujeito passivo, formulado pela 
autuada, deixo de pronunciar porque o entendimento dos votos vencedores se fez de 
acordo com a previsão do art. 45, inciso XIII da Lei nº 11.651/91, em vigor neste estado, 
conforme indicação feita no auto de infração.  

 
Outrossim, acolho a preliminar de exclusão do sujeito passivo 

solidário da lide, sócio da pessoa jurídica de direito privado, com o objetivo de manter o 
meu posicionamento quanto a esse questionamento, vez que o tenho externado em 
processos semelhantes e de acordo com a unanimidade de votos da representação 
classista, da qual faço parte, cuja razão exponho a seguir: 

  
Mantenho o entendimento proferido em processos semelhantes, nos 

quais, com o suporte nas sentenças transitadas em julgado no Superior Tribunal de 
Justiça-STJ e na legislação específica, direcionei meu voto pela exclusão das pessoas 



 

indicadas para responderem solidariamente pelo crédito tributário lançado de ofício, pela 
sua simples condição de sócio da pessoa jurídica. 

 
Entendo que a indicação de qualquer pessoa, em especial, de 

qualquer dos sócios da pessoa jurídica, para responder pelo crédito fazendário, deve vir 
acompanhada da comprovação de que ele tenha agido com excesso de poderes ou de 
forma fraudulenta ou prejudicial à sociedade, ou, ainda, ao arrepio da lei comercial, 
conforme sentencia o Superior Tribunal de Justiça. 

 
Na ordem sentenciada, vejo que o entendimento dominante no 

Superior Tribunal de Justiça é que “o não-recolhimento do tributo, por si só, não constitui 
infração à lei suficiente a ensejar a responsabilidade solidária dos sócios, ainda que 
exerçam gerência, sendo necessário provar que agiram os mesmos dolosamente, com 
fraude ou excesso de poderes.” (REsp 898168/SP, Recurso Especial 2006/0238668-1, 
julgado em 21/02/2008 e publicado no DJ 05/03/2008 p.1).  

 
Por isso, me curvo à esta sentença com a convicção de que os bens 

do sócio de uma pessoa jurídica comercial não respondem, em caráter solidário, por 
dívidas fiscais assumidas pela sociedade. A responsabilidade tributária imposta a sócio-
gerente, administrador, diretor ou equivalente só se caracteriza quando há dissolução 
irregular da sociedade ou se comprovar a prática de infração à lei pelo dirigente, e não 
apenas quando ele simplesmente exercia a gerência da empresa na época da ocorrência 
do fato gerador. 

 
Ademais, o simples inadimplemento não caracteriza infração legal e 

ante a inexistência de prova de que a gestão se fez com excesso de poderes, ou infração 
de contrato social ou estatutos, não há falar-se em responsabilidade tributária do sócio a 
esse título ou a título de infração legal.  

 
Com esta jurisprudência, faço este voto com o julgamento firmado 

nesta Casa em processos que discutem esta questão e cuja razão do acolhimento da 
preliminar de exclusão do sócio solidário da lide se conserva de acordo com o meu 
convencimento, que foi manifestado em outros julgados semelhantes.  

 
Outrossim, para suporte deste voto, aduzo que não prospera sua 

indicação no polo passivo, pois ele não causou prejuízo a este Estado e nem concorreu 
para a prática do ato fiscal ilícito e causador do lançamento tributário ora em discussão. 
Noto, ainda, que o artigo 45 do Código Tributário Estadual não abriga a indicação de 
qualquer dos sócios para responder pelo crédito tributário constituído por meio do 
lançamento de ofício, o que motiva a sua exclusão da relação processual, conforme 
arguição contida na defesa. 

 

Pela existência de norma identificadora da sujeição passiva no caso 
de substituição tributária pelas operações posteriores e sob o ampara legal rejeito a 
preliminar de nulidade do auto de infração, por erro na identificação do sujeito passivo da 
relação processual. 

 
Vencida esta primeira parte da decisão, dirijo-me ao mérito com a 

fundamentação que exponho: 
 
Considero a tese recursal, os documentos instrutórios do processo 

administrativo tributário, o cumprimento das fases de notificação e defesa e vejo que 
comporta reforma na decisão singular, visto que o recorrente comprovou, no curso da 



 

ação, que agiu legalmente, escriturou os livros fiscais nos prazos legais e que a alteração 
do estado físico de um produto (combustível) não configura fato gerador da incidência do 
ICMS.   

 
Sobre este entendimento, existem várias decisões judiciais, conforme 

citação inclusa à fl. 682, que assim define: 
 
“O legislador tinha plena ciência das características físico-

químicas dos combustíveis e seus derivados e mesmo assim, optou pela cobrança 
do ICMS através da substituição tributária com desoneração. 

 
O aspecto temporal do fato gerador presumido é a saída da 

mercadoria do estabelecimento do contribuinte substituto, não deixando margem para 
cogitar-se de momento diverso, no futuro, na conformidade, aliás, do previsto no art. 114 
do CTN, que tem o fato gerador da obrigação principal como a situação definida em lei 
como necessária e suficiente à sua ocorrência. O fato gerador presumido, por isso 
mesmo, não é provisório, mas definitivo. Admitir o contrário, valeria pela inviabilização do 
próprio instituto da substituição tributária progressiva, visto que implicaria, no que 
concerne ao ICMS, o retorno ao regime de apuração mensal do tributo e, 
consequentemente, o abandono de um instrumento de caráter eminentemente prático, 
porque capaz de viabilizar a tributação de setores de difícil fiscalização e arrecadação. O 
ganho de combustível decorrente na variação de temperatura ambiente não se encontra 
entre as situações de incidência do ICMS previstas no art. 2º da Lei Complementar 87/96 
(art. 1º da Lei 11.408/96) e nem sequer se configura uma circulação de mercadoria (a 
dilatação volumétrica de combustível ou o ganho de volume não é decorrente de 
transferência de titularidade e sim da variação de temperatura ambiente).” 

 
Além do que a causa da exigência do crédito se atém na afirmação 

de que o sujeito passivo omitiu a escrituração do universo de mercadorias entradas no seu 
estabelecimento comercial, as quais estão incluídas no rol dos produtos com incidência do 
imposto por substituição tributária pelas operações posteriores. A sua inclusão nessa 
forma de tributação significa que o legislador tinha conhecimento das alterações físicas do 
petróleo e seus derivados e decidiu por inclui-lo nesse modo de atendimento tributário, o 
que significa que o legislador se dá por satisfeito com o valor base de cálculo estimado 
para o produto e com o recolhimento do imposto pela operação posterior, ou seja, pelas 
operações comerciais realizadas até o consumidor.  

 
Diante dos fundamentos transcritos no parágrafo anterior e da 

formalização do crédito tributário, firmo a convicção de que o lançamento tributário é 
improcedente. 

 
Em face ao exposto, decido rejeitar a preliminar de nulidade parcial 

do processo, a partir da sentença singular, arguida pela autuada, por cerceamento ao 
direito de defesa. Também, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de nulidade do auto 
de infração, por erro na identificação do sujeito passivo, arguida pela autuada. Por maioria 
de votos, acatar a preliminar de exclusão do sujeito passivo solidário da lide. Quanto ao 
mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, dar-lhe provimento para reformar a 
sentença singular e considerar improcedente o auto de infração.  

 
 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 01 de março de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00198/16 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica, 
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1. Torna-se inócuo o questionamento sobre nulidade da lide, 
quando tal inquirição for desprovida de amparo legal; 
 
2. O trabalho revisional respalda o entendimento de que a lide 
deve ser julgada procedente. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 16 de outubro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo Carvelo 
Carvalho, Edson Abrão da Silva, Heli José da Silva e José Pereira D'abadia. Quanto ao 
mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. . Nos termos 
do § 6º, II do art. 51 do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto nº 6.930, de 9 
de Junho de 2009, a sessão foi realizada com ausência de um Conselheiro do Fisco para 
compor esta Câmara. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo realizou saídas de 
mercadorias tributárias, no período 01/01/2011, no montante de R$ 322.105.71 sem a 
emissão de documentos fiscais, conforme demonstram os relatórios produzidos pela 
auditoria específica de mercadorias, ficando a empresa, em decorrência dessa omissão, 
obrigada a recolher ao Erário Estadual ICMS na importância de R$ 47.517,02 mais 
acréscimos legais. 

 
A autoridade lançadora indica como infringida as disposições dos 

artigos 63 e 64 do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) combinado com os 
artigos 141, do Decreto 4852/97. Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, 
VII, "I", § 9°I do CTE, com redação da Lei nº 16.241/2008. 

 
O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: auto de 

infração, anexo estruturado - detalhamento do crédito tributário, anexo estruturado - 
descritivo complementar da ocorrência, resumo de entrega de escrituração fiscal digital, 
recibo de entrega de relatórios digitais, CD mídia, de "fls.3 a 39". 

 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em Primeira Instância, conforme documentos de "fls. 40 a 41".  
 



 

O sujeito passivo apresenta Impugnação em Primeira Instância, de 
"fls.44 a 46". 

 
O sujeito passivo alega que, o fiscal autuante considerou que a saída 

do produto "beb whisky natu nobilis 1 it" totalizou R$ 2.239,00, quando, na realidade, a 
saída do referido produto, no mesmo período, totalizou R$ 2.035,00, como comprova o 
relatório analítico pelo histórico, que o sujeito passivo anexa. 

 
Afirma que o produto também está com sua quantidade errada, 

conforme documento anexado. 
 
Sustenta que inúmeros outros dados divergentes da realidade 

comercial da autuada poderiam ser apontadas na auditoria específica de mercadoria 
conclusão, realizada pelo fiscal estadual. 

 
O sujeito passivo argumenta que a auditoria específica seja refeita, 

considerando os números apontados pela empresa e se realidade comercial, de forma que 
se conclua o valor efetivamente devido.  

 
Ao final pede que, seja provida a presente impugnação, sendo 

convertido o processo em diligencia e que seja anulado. 
 
O sujeito passivo anexa ao recurso os seguintes documentos: 

procuração, cópia de documento da ordem dos advogados do Brasil, alteração e 
consolidação contratual, pérola distribuição e logística LTDA, de "fls.47 a 54". 

 
Pela sentença nº138/14JULP, o julgador singular decide pela 

procedência do auto de infração. 
 
 Em sua fundamentação o julgador afirma que conhece da 

impugnação, porém, nega-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração.  
O Julgador ao apreciar o pedido de dilação do prazo, indefere, ao argumento de que os 
prazos processuais são contínuos e peremptórios, inexistindo previsão legal, "fls.56". 

 
O sujeito passivo é intimado a pagar a quantia exigida ou apresentar 

recurso voluntário, conforme documentos, "fls. 57 a 59". 
 
O sujeito passivo apresenta recurso voluntario, de "fls.62 a 65". 
 
O sujeito passivo afirma que o Julgador incorreu em cerceamento ao 

direito de defesa quando indeferiu a dilação do prazo para entrega de documentos para 
contraditar o relatório fiscal.  

 
Alega que pelo levantamento da fiscalização pode se verificar 

inúmeros erros e informações destoantes daquelas registradas no SPED fiscal da 
empresa. 

 
O sujeito passivo apresenta a relação que comprova a quantidade de 

estoque de mercadorias totalmente divergente entre a auditoria realizada pelo auditor 
fiscal e a quantidade declarada pela autuada no SPED. 

 



 

Afirma que o auditor fiscal considerou no inventário diferentes 
quantidades de produtos, quanto no SPED, como mostra em seu argumento da 
impugnação. 

 
Sustenta que a multa aplicada possui caráter confiscatório. 
 
Ao final, requer que seja provido o presente curso, reformando –se a 

decisão recorrida e pede que seja julgado improcedente, Resolução nº037/2015, "fls. 70 a 
71". 

 
A Segunda Câmara Julgadora do Conselho Administrativo Tributário, 

resolve converter o julgamento em diligência e encaminhar os autos para a delegacia 
fiscal de origem a fim de que seu ilustre titular determine que um dos autuantes realize a 
revisão da auditoria fiscal. 

 
Após a conclusão, a GEPRO deverá cientificar o sujeito passivo, 

para se manifestar a respeito do resultado da diligência, diligência de "fl.73". 
 
O fiscal revisor alega que não foram encontradas as divergências 

apontadas pela defesa entre o inventário final contido no EFD e o relatório do estoque 
inicial. 

 
Conclui-se que a defesa tenha se equivocado em relação ao arquivo, 

já que nenhuma das quantidades contestadas tem qualquer procedência. 
 
Ao final solicita a esse Conselho que mantenha a decisão de 

Primeira Instância, julgando procedente o auto de infração. 
 
O sujeito passivo anexa os seguintes documentos: dados da 

escrituração, registros fiscais-registro de inventário, auditoria específica de mercadoria 
estoque inicial, de "fls.74 a 95". 

 
Intimado, o sujeito passivo a tomar conhecimento acerca da 

diligência, de "fls.96 a 97". 
 
É o relatório. 
 

 VOTO 
 
Sobre a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, 

por insegurança na determinação da infração, o rejeito por não haver nos elementos 
constitutivos da lide qualquer afronta ao capítulo de lei que trata da nulidade dos atos 
processuais, inserto no inciso IV do artigo 20 da Lei nº. 16.469/09. A infração e a 
correspondente penalidade foram corretamente aplicadas e a instrução processual 
efetivada com clareza. Assim, está rejeitada a preliminar em comento.  

 
Com a questão incidental solucionada, volvo-me à razão de direito 

desta demanda, com os fundamentos que se seguem:  
 
Embora amplamente demonstrado neste volume que o polo passivo 

não cumpriu a orientação contida na norma legal, especificada nos caputs dos artigos 63 e 
64 do CTE, que serão transcritos na sequência, esta egrégia Segunda Câmara Julgadora, 



 

fls. 70/71, com escopo de prestar um trabalho voltado para o ideário da Justiça, converte o 
feito em diligência para que dúvidas fossem dirimidas.  

 

Art. 63. Ressalvadas as hipóteses expressamente contempladas com 

locais, formas ou prazos especiais, o pagamento do ICMS far-se-á nos 
locais, na forma e nos prazos fixados na legislação tributária. 

 

Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do 
pagamento do imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, 
positivas ou negativas, estabelecidas na legislação tributária. 

 

A tarefa diligencial não contempla a pretensão da defesa de que o 
feito seja julgado insubsistente. A autoridade fiscal revisora, após discorrer sobre a 
metodologia de trabalho desenvolvida, informa textualmente que “...considerando que a 
defesa em sua última manifestação limitou-se a fazer alegações infundadas sobre a 
qualidade da auditoria e, considerando, finalmente que, além de nada mais ter sido 
acrescentado aos autos, as equivocadas anomalias apontadas pela defesa, apenas 
reafirmam a qualidade da auditoria fiscal realizada, solicitamos a esse Conselho que 
mantenha a decisão de primeira instância, julgando procedente o auto de infração em seu 
interior teor.”   

 
Como se não bastassem as evidências registradas em letras 

anteriores de que o polo passivo cometeu o ilícito fiscal, descrito na basilar, quero ainda 
acrescentar que a Auditoria Específica de Mercadoria, segundo lecionado pelo Manual de 
Procedimentos Fiscais, editado pela Secretaria da Fazenda do estado de Goiás,  consiste 
“na apuração dos resultados das operações relativas ao lançamento do ICMS efetuado 
pelo próprio contribuinte, num determinado período e na conferência de outros débitos e 
estornos de créditos e débitos determinados pela legislação tributária”.   

 
Portanto, seria suficiente que o sujeito passivo trouxe aos autos 

provas cabais de que não cometeu a omissão fiscal, motivadora da presente ação, 
apresentando em sua defesa outro levantamento de igual teor e espécie, que pudesse 
contrapor a reclamação primeira, entretanto, esse cuidado ele não teve, fato que 
robustece o meu entendimento de que o feito deve ser julgado procedente.    

 
Pelo exposto, voto rejeitando a preliminar de nulidade da peça 

básica, arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração. Quanto ao 
mérito, também por votação unânime, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento 
para manter a decisão monocrática que julgou procedente o auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 01 de março de 2016. 
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Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00205/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pelo sujeito passivo, por insegurança na determinação 
da infração. Rejeitada. ICMS. Auditoria Específica de Mercadoria. 
Saída de mercadoria tributada, sem emissão de documentação 
fiscal. Improcedente.  
 
1. Torna-se inócuo o questionamento sobre nulidade da lide 
quando tal inquirição for desprovida de amparo legal;  
 
2. Julga-se improcedente o lançamento, reformando assim a 
decisão singular, quando a instrução processual apontar que as 
mercadorias, objeto desta ação, são consideradas, por lei, 
isentas. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 04 de novembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pelo sujeito passivo, por insegurança na 
determinação da infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Paixão de 
Oliveira Gomes, Cláudio Henrique de Oliveira e Nivaldo José Mendes. Quanto ao mérito, 
por maioria de votos, conhecer do recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença 
singular e considerar improcedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros 
Cláudio Henrique de Oliveira e Nivaldo José Mendes. Vencido o Conselheiro José Paixão 
de Oliveira Gomes que votou pela procedência do lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo realizou saída de 
mercadoria tributada sem emissão de documento fiscal no período de 2010. 

 
A infração foi identificada nos artigos 63, 64 do CTE, c/c artigo 141 

do decreto 4852/97. A penalidade foi proposta nos artigos 71, VII, "l", §9º I do CTE com 
redação da lei Nº 16241/2008. 

 
Foram anexados aos autos os seguintes documentos: detalhamento 

do crédito tributário, auditoria específica de mercadoria, cópia de registro de inventario, 
identificação da escrituração fiscal digital, consulta por auto, consulta detalhada do 
contribuinte, "fls. 3 a 58". 

 
O sujeito passivo após ser devidamente intimado, apresentou 

impugnação às "fls. 68 a 72", alegando preliminarmente insegurança na determinação da 
infração, vez que, há nítida cobrança de ICMS em vários produtos que são isentos. 

 
Quanto ao mérito volta a afirmar que houve cobrança de ICMS em 

vários produtos que são isentos, apresentando tabela com os referidos produtos para 
comprovar o alegado. 

 



 

Ao final pede pela improcedência do auto de infração. 
 
O sujeito passivo anexou documentos das "fls. 73 a 97". 
 
O julgador singular através do despacho 935/13-JULP, decidiu 

converter o julgamento em diligência à Delegacia Regional de Fiscalização de JATAÍ, para 
que o fiscal revisor se manifeste acerca dos pontos indicados pela impugnante, e se achar 
necessário proceder revisão fiscal. 

 
O fiscal revisor apresentou relatório diligencia de "fls. 101 a 104", 

afirmando que a isenção é condicionada ao conhecimento da destinação da mercadoria e, 
como se trata de omissão de saída por falta de emissão de documento fiscal apurada em 
auditoria especifica de mercadorias; não é possível determinar a destinação ou mesmo 
destino das mercadorias. Portanto, para ser comtemplado com isenção, o destino e a 
destinação devem ser comprovados por meio de documentos fiscal idôneo que 
acompanhe a mercadoria ou a operação. 

 
O julgador singular através da sentença 1853/2015-JULP, decidiu 

pela procedência do auto de infração. Em sua fundamentação afirmou que: 
 
Em matéria de isenção, a literalidade prevista pelo CTN não se 

verifica na legislação tributária estadual. Em suas contestações, o sujeito passivo não 
demonstra o destino das mercadorias para fins da pertinência do benefício. 

 
Após ser devidamente intimado o sujeito passivo apresenta recurso 

voluntário de "fls. 118 a 134", reiterando os argumentos da peça anterior, e alegando que 
o fisco exige imposto de produtos que não são tributados, sobre os quais ocorreu a 
exclusão do crédito tributário e a dispensa do pagamento do tributo. 

 
A quarta câmara do CAT, "fls. 141", decidiu rejeitar a preliminar de 

nulidade, quanto ao mérito decidiu pela improcedência do auto de infração. 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Sobre a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pelo sujeito 
passivo, por insegurança na determinação da infração, a rejeito por não haver nos 
elementos constitutivos da lide qualquer afronta ao capítulo que trata da nulidade dos atos 
processuais, inserto no inciso IV do artigo 20 da Lei nº.16469/09. Assim, rejeitada está a 
preliminar em comento.  

 
Com a questão incidental solucionada, volvo-me à razão de direito, 

com os fundamentos que se seguem:  
 
Ao analisar as peças constitutivas desta lide, verifiquei que razão 

assiste ao polo passivo quando pugna pela improcedência da peça exordial, tendo em 
vista que os produtos motivadores desta demanda se encontram alcançados pela isenção 
prevista no artigo 6º, inciso XI e artigo 7º inciso XXV do Anexo IX do RCTE.      

 
Assim, voto rejeitando a preliminar de nulidade da peça básica, 

arguida pelo sujeito passivo, por insegurança na determinação da infração. Quanto ao 



 

mérito, conheço do recurso voluntário, dou-lhe provimento para reformar a sentença 
singular e considerar improcedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 01 de março de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00206/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pelo sujeito passivo, por insegurança na determinação 
da infração. Rejeitada. ICMS. Auditoria Específica de Mercadoria. 
Saída de mercadoria tributada, sem emissão de documentação 
fiscal. Improcedente.  
 
1. Torna-se inócuo o questionamento sobre nulidade da lide, 
quando tal inquirição for desprovida de amparo legal;  
 
2. Julga-se improcedente o lançamento, reformando assim a 
decisão singular, quando a instrução processual apontar que as 
mercadorias, objeto desta ação, são consideradas, por lei, 
isentas. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 04 de novembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pelo sujeito passivo, por insegurança na 
determinação da infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Paixão de 
Oliveira Gomes, Cláudio Henrique de Oliveira e Nivaldo José Mendes. Quanto ao mérito, 
por maioria de votos, conhecer do recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença 
singular e considerar improcedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros 
Cláudio Henrique de Oliveira e Nivaldo José Mendes. Vencido o Conselheiro José Paixão 
de Oliveira Gomes que votou pela procedência do lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo realizou saída de 
mercadoria tributada sem emissão de documento fiscal no período de 2011. 

 
A infração foi identificada nos artigos 63, 64 do CTE, c/com artigo 

141 do decreto 4852/97. A penalidade foi proposta nos artigos 71, VII, "l", §9º I do CTE 
com redação da lei Nº 16241/2008. 

 
Foram anexados aos autos os seguintes documentos: detalhamento 

do crédito tributário, auditoria especifica de mercadoria, cópia de registro de inventario, 
identificação da escrituração fiscal digital, consulta por auto, consulta detalhada do 
contribuinte, "fls. 3 a 77". 

 
O sujeito passivo após ser devidamente intimado, apresentou 

impugnação às "fls. 87 a 91", alegando preliminarmente insegurança na determinação da 
infração, vez que, há nítida cobrança de ICMS em vários produtos que são isentos. 

 
Quanto ao mérito volta a afirmar que houve cobrança de ICMS em 

vários produtos que são isentos, apresentando tabela com os referidos produtos para 
comprovar o alegado. 

 



 

Ao final pede pela improcedência do auto de infração. 
 
O sujeito passivo anexou documentos das "fls. 92 a 116". 
 
O julgador singular através do despacho 936/13-JULP, decidiu 

converter o julgamento em diligência à Delegacia Regional de Fiscalização de JATAÍ, para 
que o fiscal revisor se manifeste acerca dos pontos indicados pela impugnante, e se achar 
necessário proceder revisão fiscal. 

 
O fiscal revisor apresentou relatório diligencia de "fls. 120 a 123", 

afirmando que a isenção é condicionada ao conhecimento da destinação da mercadoria e, 
como se trata de omissão de saída por falta de emissão de documento fiscal apurada em 
auditoria especifica de mercadorias; não é possível determinar a destinação ou mesmo 
destino das mercadorias. Portanto, para ser comtemplado com isenção, o destino e a 
destinação devem ser comprovados por meio de documentos fiscal idôneo que 
acompanhe a mercadoria ou a operação. 

 
O julgador singular, através da sentença 1851/2015-JULP, decidiu 

pela procedência do auto de infração. Em sua fundamentação afirmou que: 
 
Em matéria de isenção, a literalidade prevista pelo CTN não se 

verifica na legislação tributária estadual. Em suas contestações, o sujeito passivo não 
demonstra o destino das mercadorias para fins da pertinência do benefício. 

 
Após ser devidamente intimado o sujeito passivo apresenta recurso 

voluntário de "fls. 137 a 153", reiterando os argumentos da peça anterior, e alegando que 
o fisco exige imposto de produtos que não são tributados, sobre os quais ocorreu a 
exclusão do crédito tributário e a dispensa do pagamento do tributo. 

 
A quarta câmara do CAT, "fls. 160", decidiu rejeitar a preliminar de 

nulidade, quanto ao mérito decidiu pela improcedência do auto de infração. 
 
 
É o relatório. 
 
 

VOTO 
 

Sobre a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pelo sujeito 
passivo, por insegurança na determinação da infração, a rejeito por não haver nos 
elementos constitutivos da lide qualquer afronta ao capítulo que trata da nulidade dos atos 
processuais, inserto no inciso IV do artigo 20 da Lei nº.16469/09. Assim, rejeitada está a 
preliminar em comento.  

 
Com a questão incidental solucionada, volvo-me à razão de direito, 

com os fundamentos que se seguem:  
 
Ao analisar as peças constitutivas desta lide, verifiquei que razão 

assiste ao polo passivo quando pugna pela improcedência da peça exordial, tendo em 
vista que os produtos motivadores desta demanda se encontram alcançados pela isenção 
prevista no artigo 6º, inciso XI e artigo 7º inciso XXV do Anexo IX do RCTE.      

 



 

Assim, voto rejeitando a preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pelo sujeito passivo, por insegurança na determinação da infração. Quanto ao 
mérito, conheço do recurso voluntário, dou-lhe provimento para reformar a sentença 
singular e considerar improcedente o auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 01 de março de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00242/16 
 
Redator do Voto: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Saída de mercadoria sem 
emissão de documentação fiscal. Procedência parcial. Exclusão 
de solidário da lide. Preliminar arguida pelo Douto Conselheiro 
Relator. Acolhimento. 
 
1.Provado nos autos que o sujeito passivo promoveu parte das 
das saídas de mercadorias sem a emissão da documentação 
fiscal necessária, procedente em parte é o auto de infração. 
 
2.Os sócios, os gerentes, os administradores, os presidentes, 
etc que não tenham agido com excesso de poderes, ou infração 
de contrato social ou estatutos, ou concorrido pela prática de 
ilícito tributário, nos termos da Súmula do Superior Tribunal 
Justiça, não poder ser sujeitos passivos solidários da lide. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 23 de novembro de 2015, decidiu, por maioria de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 
1.436.062,38 (um milhão, quatrocentos e trinta e seis mil e sessenta e dois reais e trinta e 
oito centavos), conforme planilha de fls. 1.204. Foram vencedores os Conselheiros Victor 
Augusto de Faria Morato e Carlos Andrade Silveira. Vencido o Conselheiro Nivaldo José 
Mendes que votou pela improcedência do lançamento. Por maioria de votos, acolher a 
preliminar de exclusão da lide do Solidário Osmar Luiz Salvalaggio, arguida pelo 
Conselheiro Carlos Andrade Silveira. Foram vencedores os Conselheiros Carlos Andrade 
Silveira e Nivaldo José Mendes. Vencido o Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Nos presentes autos, o Fisco acusa o sujeito passivo de haver 
realizado saídas de mercadorias tributadas sem emissão de documentos fiscais, conforme 
levantamento de Auditoria Específica de Mercadorias e de consequência fica sujeito ao 
pagamento do imposto acrescido das cominações legais. 

Foram infringidos os artigos 63 e 64, ambos do CTE, em combinação  
com o art. 141 do RCTE. A penalidade, proposta é a do art. 71, VII “l” do CTE, qualificada 
com a aplicação do §9, I do mesmo dispositivo legal. 

Aufere-se ICMS no valor originário de R$ 1.626.203,80, referente a 
fatos geradores ocorridos entre 1º/01/04 e 31/12/04. O auto de infração foi lavrado em 
13/10/05. 

OSMAR LUIZ SALVALAGGIO é nomeado solidário nos termos da 
documentação de fls.04  

O feito foi instruído com os seguintes documentos: notificações 
fiscais para apresentação de documentos e livros (fls. 6/ 7); cópia de estatuto social (fls. 9) 



 

e auditoria específica de mercadorias (fls. 62), apontando omissão de saídas de soja, 
milho, feijão, arroz, café em coco, café beneficiado e trigo. 

Legalmente cientificado, o sujeito passivo ingressa com impugnação 
ao auto de infração para arguir a preliminar de nulidade da peça básica por insegurança 
na determinação. 

Argumenta que o trabalho desenvolvido pelo Fisco não corresponde 
à realidade dos fatos, pois não se considerou o estoque anterior ao período fiscalizado e 
tampouco os estoques de terceiros em poder da impugnante, a qual exerce a atividade de 
armazém geral, e para fundamentar sua tese aponta outros erros e omissões. Discrimina, 
no mérito, uma série de supostos equívocos incorridos na consecução do levantamento.  

Submetidos os autos ao julgador singular, este decide-se pela 
procedência do lançamento, considerando que a impugnante nada traz aos autos que 
pudesse contraditar o trabalho fiscal.  

O solidário é intimado em 28/07/06, conforme cópia do AR às fls. 
224, e por não se manifestar, teve decretada a perempção. 

Tempestivamente o sujeito passivo interpõe recurso (fls. 227), para 
reiterar a revisão do lançamento e para tal aponta erros e omissões praticados pelos 
agentes estatais fiscal, inconsistências essas apontadas na fase singular (fls. 227). 

A título de contraditório, colaciona aos autos (fls. 232 e seguintes), 
levantamento de sua própria lavra para contestar a auditoria inicial.  

Os autos foram encaminhados à IICJUL, que decidiu pela nulidade 
parcial nos autos, a partir das fls. 217, por cerceamento ao direito de defesa, em razão de 
falha de intimação do sujeito passivo solidário (fls. 506). 

Intimado, o sujeito passivo solidário ingressa com impugnação em 
Primeira Instância (fls. 513) para reiterar o pedido de diligência, realizado pelo sujeito 
passivo principal. 

O julgador singular ratifica a decisão anterior sob as mesmas 
fundamentações (fls. 520). 

Em peça conjunta, fls. 527, as partes interpõem recurso voluntário 
para reiterar o pedido de diligência fiscal para que se procedesse à revisão do 
lançamento.  

Os autos seguiram à ICJUL, que deliberou por baixa-los em 
diligência, nos seguintes moldes: 

 
Decisão cameral de fls. 532/533 converte os autos em diligência à 

Delegacia Especial de Auditoria para que seja nomeado auditor fiscal estranho à lide e 
proceda a revisão dos trabalhos realizados executando-o em conjunto com os seguintes 
autos de infração: do estabelecimento matriz: números: 3.0150691.922.56,  
3.0150719.258.77, e 3.0150836.980.99, bem como do estabelecimento filial de nºs: 
3.0150900.483.71, 3.0150899.744.70, 3.0150909.804.46 e 3.0150902.044.97. 

 
De acordo com o Conselheiro Relator, faz-se necessária a revisão 

tendo em vista que no auto de infração 3 0150900 483 71 ocorrem vícios: (i) os 
levantamentos encontram-se maculados em virtude da falta de anotação de estoques 
iniciais e finais, (ii) a não consideração de estoques de terceiros, (iii) que as notas fiscais 
de entradas e saídas colocadas ora com erro de informação no valor, ora não 
consideradas no levantamento fiscal. Que os recursos interpostos guardam similitude de 
informações e dados em todos os processos; que no citado auto de infração há várias 



 

notas fiscais que não foram consideradas na auditoria, (iv) que em todos os levantamentos 
contidos nos processos em destaque, não foram consignados os quantitativos 
relacionados co o estoque inicial e o final; que não obstante hajam contraprovas, ainda 
persiste na Câmara dúvidas quanto a real existência destes estoques; que os atuantes 
não anexaram cópias das páginas do livro Registro de Inventário.  

 

O Revisor manifesta-se às fls. 536/538 para retificar o valor do 
crédito tributário para R$ 377.585,50 

As partes foram intimadas nos termos dos documentos de fls. 670 e 
675 dos autos.  

O sujeito passivo comparece aos autos para insurgir-se contra a 
revisão. Argumenta não ter dado a entrada ou saída de produtos sem a devida emissão da 
nota fiscal. Aduz que sequer os registros contábeis da recorrente foram fiscalizados, 
porquanto a fiscalização optou por caminho mais simplista, com inversão do ônus da 
prova.  

Com os novos documentos que faz juntar após a revisão, entende 
que a omissão apurada pelo Fisco não mais prevalecerá e ao final requer nova diligência. 

Tempestivamente, o sujeito passivo colaciona memoriais para 
reiterar  a argumentação inicial. (fls. 701). Ao final, requer a nulidade do feito por 
insegurança na determinação da infração, ou na impossibilidade, sua improcedência ou 
subsidiariamente, a realização de nova revisão fiscal. Ao final, requer a juntada de 
documentos e livros fiscais.  

Decisão cameral acolhe a preliminar de nulidade da peça básica por 
insegurança na determinação da infração. Os doutos Conselheiros consideraram que não 
houve contagem física da mercadoria para o efeito de confecção de levantamento 
específico e que as notas fiscais de transporte não poderiam ser computadas para os fins 
de levantamento, sob pena de distorção dos resultados. Que não foram consideradas a 
quebra técnica, que pode ser até 4%. Cita, como precedentes, os PAT nºs 
3019340312049, 3019339223410 e 3019338688983. 

Ao final, argumentam que as mercadorias objeto do levantamento, 
em relação às quais se aufere ICMS são, em sua grande maioria, isentas, a exemplo do 
milho em grãos e da semente de trigo.  

Inconformada, a Gerência de Representação Fazendária interpõe 
recurso ao Conselho Pleno (fls. 758), para argumentar que o levantamento fiscal fora feito 
exclusivamente com os dados fornecidos pelo próprio sujeito passivo e abarca exercício 
fechado, sendo desnecessária qualquer contagem física; que em relação à documentação 
fiscal de transporte de mercadoria agrícola, que o sujeito passivo fora notificado para 
apresentar as notas fiscais de entrada de mercadorias, com os valores das respectivas 
pesagens, referentes às notas de transporte. Que a resposta foi que tais notas não 
existem e por isso utilizada a documentação fiscal de transporte.  

Afirma que o descontrole fiscal no qual incorreu o sujeito passivo não 
pode servir-lhe de benefício para se esquivar à fiscalização. Ressalta que no caso em 
análise, foram aproximadamente 217 notas fiscais sem emissão de nota fiscal de 
entradas.  

Quanto à quebra, pondera que tal questão é de mérito, não sendo 
motivo plausível para declaração de nulidade insanável nos autos. Requer a reforma da 
decisão anterior e reenvio dos autos à instância anterior para análise de toda a matéria  



 

O sujeito passivo principal contradita a fazenda pública reafirmando 
que as notas fiscais de transporte não podem subsidiar a feitura de levantamento 
específico de mercadorias.  

Ao final reitera a argumentação anterior e pugna pela manutenção do 
acórdão cameral.  

Decisão do Conselho Pleno acolhe os argumentos da Fazenda 
Pública Estadual e determina o retorno dos autos àquela fase.  

Intimado da decisão plenária, o sujeito passivo apresenta memoriais, 
para argumentar que (fls. 821): 

1) O autor do voto vencedor considera que não houve aquisição ou 
venda de grãos sem a emissão de nota fiscal, mas meras irregularidades formais, qual 
seja, o não-cancelamento de notas fiscais de transportes ou mesmo o comunicado ao 
órgão fiscal. 

2) As Autoridades Fiscais poderiam ter intimado por amostragem, os 
produtores rurais cujas notas fiscais de transporte não tiveram o efetivo ingresso no 
estabelecimento da recorrente. Porém não o fizeram. Considerar que todas as notas 
fiscais de transporte representavam efetiva entrada não demonstra segurança no 
lançamento fiscal, uma vez que o quantitativo real é aquele que ingressa no 
estabelecimento, após a pesagem e subseqüente emissão de nota fiscal de entrada.  

Decisão cameral converte o feito em diligência (fls. 824) à delegacia 
fiscal da circunscrição da autuação para que esta intime os produtores rurais identificados 
em cada auto de infração, individualmente para que comprovem a venda de grãos ao 
sujeito passivo.  

A Gerência de Preparo e Controle de Processos- GEPRO, retorna os 
autos à Câmara Julgadora para argumentar da dificuldade de identificação e identificação 
dos produtores rurais em tela.(fls. 826). 

Resolução cameral nº 218/10-IVCJUL, determina o encaminhamento 
dos autos para que intime o sujeito passivo para fornecer a referida relação, com 
identificação individual dos produtores (fls. 827).  

O sujeito passivo noticia a juntada da relação reclamada, referente 
aos produtores cujas notas fiscais de transporte não tiveram o respectivo ingresso na 
unidade de Campo Alegre e promove a juntada dos produtores rurais da unidade de 
Cristalina. (fls. 854).  

Na sequência a Resolução de fls. 870 reencaminha o feito em 
diligência à Secretaria Geral – SEGE para que intime o sujeito passivo para que dentro do  
prazo de noventa dias, contados da data da intimação  entre em contato com os 
produtores rurais apontados e faça a apresentação de argumentos e provas de forma 
organizada. 

Intimada, a parte passiva reitera não promover a circulação de 
mercadorias sem documentação fiscal e que não dispõe de poder de polícia para outras 
providências e que os produtores arrolados já declararam que não forneceram grãos à 
empresa. Ao final requer nova dilação de prazo para juntar declaração dos demais 
produtores. As declarações já obtidas seguem às fls. 891/ 1034. 

Resolução cameral de fls. 1041, tendo em vista as condições em que 
o feito encontra-se, determina o encaminhamento dos autos ao Setor de Preparo 
Processual –SEPRO, para que seu titular intime o sujeito passivo para que junte ao feito o 
original ou a cópia do livro Registro de Mercadorias em Depósito bem como dos 



 

Demonstrativos das Entradas, Saídas e Estoques de Cereais e Oleaginosos, em relação 
ao período fiscalizado para que se comprovem as alegações contidas no feito. 

 

A recorrente informa, como resposta, que o livro de Registro de 
Mercadorias em Depósito ou fichas que o substituam não fora exigido pela Delegacia 
Fiscal, que sequer os aceitava para entrega. A negativa de exigência dos referidos livros e 
demonstrativos pode ser comprovada através de expediente dirigido à repartição fiscal de 
Campo Alegre de Goiás.   

Decisão cameral rejeita o pedido de diligência formulado pelo sujeito 
passivo bem como a preliminar de exclusão da lide do sujeito passivo solidário, arguida 
pelo Conselheiro Relator. No mérito, pelo mesmo quórum, conhece do recuros, nega-lhe 
provimento para ratificar a decisão singular que considerou procedente o auto de infração. 

Intimado, o sujeito passivo interpõe recurso ao Conselho Pleno, (fls. 
1092/1095) para arguir a preliminar de nulidade da peça básica por cerceamento do direito 
de defesa. Argumenta que jamais fora intimado de qualquer ato administrativo. No mérito, 
aduz não ter praticado a infração estampada na basilar, pois nunca adquiriu ou vendeu 
produtos sem a emissão de documento fiscal idôneo. 

Ao final requer a nulidade do auto de infração em concomitância com 
sua exclusão do polo passivo, ou na impossibilidade, a reforma da decisão anterior para 
considera-lo improcedente em virtude de nota fiscal de transporte não se prestar à 
comprovação do efetivo ingresso da mercadoria no estabelecimento destinatário.   

Decisão do Conselho Pleno (fls.1115) acolhe a preliminar de 
cerceamento ao direito de defesa, argüida pelo sujeito passivo, tendo em vista a ausência 
de intimação do solidário acerca da resolução às fls. 870/871 e do seu respectivo 
resultado, fls. 875/ 1051. De igual forma, acerca da resolução às fls. 1041/ 1042 e seu 
resultado às fls. 1050/ 1051.  

Foram tornados nulos os atos posteriores às fls. 1017 dos autos, 
retornando-se os autos, após as necessárias intimações, à fase cameral para novo 
julgamento. 

Resolução cameral de nº 107/201 (fls. 2014) após as devidas 
considerações acerca do andamento feito, resolve encaminhar os autos à Gerência 
Especial de Auditoria para que seu titular determine revisão nos autos sob as seguintes 
diretrizes: (i) promova a intimação do representante da autuada para apresentação de 
laudos técnicos que apontem o índice de quebra de produtos armazenados cuja 
razoabilidade de adoção deverá ser avaliada pelo revisor; (ii) refazer a auditoria fiscal sob 
as mesmas recomendações contidas na Resolução nº053/08 da Primeira Câmara 
Julgadora (fls.532) observando-se os estoques inicial e final devem advir de livro fiscal que 
contenha as formalidades que garantam a veracidade dos dados ali informados ou atestar-
se a existência física dos referidos estoques, e ao final, promover as inclusões e exclusões 
que reputar acertadas, com a intimação das partes para manifestarem-se acerca do 
levantamento. 

O douto revisor fiscal manifesta-se nos autos (fls. 1133/1204), para 
argumentar ter realizado as devidas correções no levantamento específico determinadas 
tanto pela resolução anterior quanto pela Resolução 053/08-ICJUL. Afirma que todos os 
livros fiscais apresentados foram considerados e que no caso da emissão da nota fiscal de 
transporte, o emitente tem que ser o mesmo da nota fiscal de entrada. Que as notas 
fiscais de nº 2624 e 2636 da inscrição 10.251.846-7 e às de nº 8, 195 e 176 da Inscrição 
nº 10.363.615-3 não foram emitidas pelo sujeito passivo. Adianta que as mesmas não 
fazem referências às notas fiscais de transportes no campo observação e por tanto não 
foram excluídas e nem as notas fiscais de transportes que não foram referenciadas.  

 



 

Acrescenta que não foi apresentado laudo técnico da quebra de 
grãos por profissional especializado como determinam os pareceres; que não foi 
encontrado lançamento contábil referente a pagamento de laudo técnico no período de 
existência da mercadoria; que as notas fiscais de saída relativas à quebra técnica já foram 
emitidas e constam do levantamento; que a quebra técnica não foi incluída na conclusão; 
que a margem de custo do valor unitário da saída em relação a entrada é muito baixa ou 
negativa, assim, se for adicionar uma quebra técnica a empresa provavelmente teria que 
apresentar prejuízo, o que não é razoável. 

 
Ao final, às fls. 1204, o revisor conclui que o valor do imposto devido 

considerando-se o inventário é de R$ 1.140.238,03 e de R$ 1.436.062,38 se 
desconsiderado o inventário.  

 
Intimado para manifestar-se acerca da revisão, o sujeito passivo 

queda-se silente. (fls. 1200/1201). 
 

 
 

V O T O 
 

A acusação é de que a pessoa jurídica autuada realizou saídas de 
mercadorias tributadas, sem a emissão de documentação fiscal, no exercício de 2.004,  
apuradas através de Auditoria Específica de Mercadorias. 

 

Conceitualmente, a Auditoria Específica de Mercadorias “consiste 
na análise quantitativa do fluxo de entradas e saídas de mercadorias de um determinado 
período, levando-se em consideração os estoques inicial e final, a fim de identificar 
possível sonegação do ICMS”. 

 

A equação algébrica, soma do estoque inicial mais entradas, igual a 
soma do estoque final mais as saídas, permite conferir em termos documentais, a exatidão 
ou não, do fluxo de mercadorias, podendo ser constatado omissões de registro de saída 
de mercadorias, ou de registro de aquisição de mercadorias. 

 

Analisando o caso em tela, verifica-se na planilha CONCLUSÃO, 
fls. 62, que a autuada não apresentou estoque inicial (2004) e estoque final (2004), e que 
as entradas ocorreram em volume maior do que as saídas, apurando-se omissões de 
registros de saídas de soja comercial, milho, milho comercial, arroz comercial, café em 
coco e café beneficiado, no valor comercial de R$ 13.130.736,78 (treze milhões e cento e 
trinta mil e setecentos e trinta e seis reais e setenta e oito centavos), resultando no ICMS a 
recolher no valor de R$ 1.626.203,60 (um milhão seiscentos e vinte e seis mil e duzentos 
e três reais e sessenta centavos) 

 

A fiscalização expediu Notificação Fiscal em 04/05/2005, fls. 6/7,   
dirigida a empresa autuada, solicitando entre outros documentos, o Livro Registro de 
Inventário e Arquivos Magnéticos, referente aos exercícios de 2000 a 2005. 

 

Ao analisar os Livros Registro de Inventário e Arquivos Magnéticos, 
apresentados à época da ação fiscal, exercício 2004, as autoridades lançadoras 



 

constataram que os estoques inicial e final das mercadorias autuadas era zero, conforme 
demonstram os formulários Registro de Inventário – inicial e final, fls. 64-65. 

 

No curso do processo, foi realizada revisão fiscal, com o objetivo de 
verificar os questionamentos da defesa acerca do levantamento realizado pela 
fiscalização, culminando com a elaboração de nova Auditoria Específica de Mercadorias.  

 

Na revisão fiscal foram apresentadas fotocópias de novos livros 

Registro de Inventário de 2003 e 2004, onde se encontram escriturados estoques de produtos 

agrícolas, próprio e de terceiros, fls. 552-662. 

 

Os revisores acataram os estoques apresentados no momento da 

revisão fiscal, transcrevendo-os na planilha de fl. 541, onde apuraram o “estoque efetivo” inicial e 

final por produto, por meio da equação algébrica: estoque de terceiros menos estoque próprio igual a 

“estoque efetivo”.  

Analisando as fotocópias dos novos livros Registro de Inventário de 

2003 e 2004, verificamos que nos termos de abertura e encerramento não constam o visto da 

autoridade fazendária e nem carimbo da repartição responsável pelo recebimento destes 

documentos. Ressalto que nas fls. 548-552 consta carimbo do NUPRE de Cristalina, aposto em 

23/02/2007, certamente formalizando ato processual, visto que o inventário refere-se ao exercício de 

2002. 

O RCTE regulamenta as formalidades intrínsecas e extrínsecas do 

Livro Registro de Inventário em seus artigos 333 a 337. A ausência do visto da repartição 

competente, inviabiliza a comprovação das datas em que ocorreu a contagem física das mercadorias, 

bem como da escrituração do referido livro.  

 
                                  RCTE: 

Art. 336. O inventário deve ser levantado anualmente em cada 
estabelecimento no último dia do ano civil (Convênio SINIEF SN/70, art. 76, § 
6º). 

Art. 337. A escrituração do livro Registro de Inventário deve ser efetivada até 
o último dia do mês de fevereiro do exercício seguinte ao de referência do 
inventário. 

§ 1º O livro pode ser constituído de folhas soltas que são enfeixadas e 
encadernadas por ano civil no prazo previsto no caput deste artigo, hipótese 
em que fica dispensada a sua autenticação prévia pela delegacia fiscal. 
§ 2º Uma vez realizada a escrituração anual, o livro deve ser encaminhado, 
até o 10º (décimo) dia após a data prevista no caput deste artigo, à repartição 
competente para aposição de visto, nos termos estabelecidos pela 

legislação. 
 

 Entendo que o “estoque efetivo” apurado pelos revisores, não 
representa o estoque físico existente em 31/12/2004, tendo em vista que os inventários 
apresentados na revisão fiscal contrapõem-se aos dados apresentados pelos autuantes e 
não estão revestidos das formalidades extrínsecas exigidas pela legislação tributária, 
portanto não acolho a inclusão do “estoque efetivo” na Auditoria Específica de 
Mercadorias proposta pelos revisores fiscais no levantamento de fls. 535-536.  

                                                                                                      
 A fiscalização considerou como entrada de mercadorias as notas 

fiscais emitidas pela autuada, para acobertar o trânsito dos produtos agrícolas do estabelecimento do 

produtor até o estabelecimento autuado, para as quais não foram emitidas as respectivas notas fiscais 

de entradas e nem efetuado o cancelamento das mesmas. 

A recorrente clama pela exclusão das notas fiscais de transporte, 

incluídas como entrada na Auditoria Específica de Mercadorias, com o argumento de que as 

http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/SINIEF/CVSN_70.htm#A76P6
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operações não se concretizaram, tendo em vista que os  produtores deixaram de enviar o produto à 

COACER, quer em razão do não transporte dos produtos, quer ainda, em algumas vezes, ter-lhes 

dado destinação diversa àquela constante da Nota Fiscal de transporte. 

                   

Os revisores não atenderam o pleito da recorrente, quanto à exclusão 

das notas fiscais de transporte, uma vez, que não foram emitidas as respectivas notas fiscais de 

entradas e nem efetuado o cancelamento das mesmas. 

 

A partir da revisão fiscal, a discussão de mérito no presente processo 

concentrou-se basicamente nas notas fiscais emitidas para acobertar o trânsito, para as quais não 

foram emitidas notas fiscais de entradas e nem efetuado o seu cancelamento. 

 

As operações realizadas por armazém geral, estão regulamentadas no 

Capitulo – I, do Anexo 12, do RCTE. O art. 17 autoriza e regulamenta a emissão de nota fiscal pelo 

depositário, para acobertar o trânsito dos produtos agrícolas do estabelecimento produtor para o 

armazém geral. Na entrada dos produtos no estabelecimento depositário, este deve emitir nota fiscal 

de entrada, pelo peso constante dos respectivos tíquetes de balança, devendo fazer constar, entre 

outros, os dados da nota fiscal que acobertou o trânsito. A nota fiscal emitida com fim específico de 

transporte deve ser registrada no livro próprio, com a indicação do valor da operação igual a zero. 

Ambas as notas fiscais devem ser arquivadas conjuntamente.  

 

A obrigação acessória, por seu caráter instrumental, presta-se a auxiliar 

a execução das atividades arrecadadora e fiscalizadora dos entes tributantes. O Capitulo – I, do 

Anexo 12, do RCTE, instituiu uma série de obrigações acessórias ao armazém geral, no intuito de 

manter o controle das operações realizadas. No caso em questão, a partir do momento em que a 

recorrente emitiu a Requisição de Documento Fiscal - RD-8 e a Nota Fiscal de Trânsito, nasceu 

concretamente o dever da emissão da nota fiscal de entrada, ou em caso excepcional, o dever de 

cancelar a nota fiscal de trânsito, caso a operação de transporte não tenha se concretizado, nos 

moldes do Art. 144 do RCTE. 

                            

A autuada deflagrou operações de depósito através da emissão das 

notas fiscais de trânsito, sem, no entanto, cumprir as obrigações acessórias subsequentes, o que 

levou o fisco a presumir que as mercadorias constantes nestas notas fiscais adentraram o 

estabelecimento, portanto, foram incluídas como entradas na Auditoria Específica de mercadorias. 

As notas fiscais emitidas para efeito de transporte sem as respectivas 

notas fiscais de entrada, giram em torno de 248  documentos.  

A autuada é empresa de grande porte, constituída para transacionar 

com seus cooperados, mantendo uma relação permanente com os mesmos, portanto, não há 

justificativa para que haja um elevado número de emissões de notas fiscais de transportes sem que o 

produtor remeta as mercadorias para armazenagem ou devolva as vias destas notas fiscais para 

cancelamento. Friso, ainda, que essa irregularidade se repetiu reiteradamente por quatro exercícios 

consecutivos, sem que nenhuma medida providencial tenha sido tomada junto aos produtores, com o 

intuito de evitar o descumprimento da legislação tributária. No mais, a autuada poderia ter 

espontaneamente lavrado a irregularidade no livro Registro de Utilização de Documentos Fiscais e 

Termos de Ocorrências – RUFTO, ou procurado a Delegacia Fiscal de sua circunscrição para dirimir 

as dúvidas pertinentes ao caso. 

Foram realizadas quatro diligências no intuito de comprovar que as 

operações de transporte em questão não se efetivaram.  

A recorrente apensou no PAT 3 0150909 804 46 às fls. 834-850, 

declarações de produtores, onde declararam que não foram entregues e ou vendidas à autuada, as 

mercadorias relacionadas nas notas fiscais citadas nas declarações, não sendo esclarecido o destino 

destas mercadorias. As declarações referem-se aos estabelecimentos de Campo Alegre de Goiás e 

Cristalina e abrangem os exercícios de 2001 a 2004.  



 

As declarações destinadas ao estabelecimento de Campo Alegre de 

Goiás abrangem 111 notas fiscais de 2002, sendo que foram emitidas neste exercício 248   notas de 

fiscais de transporte, sem as correspondentes notas fiscais de entradas.  

Analisando a declaração do produtor APARECIDO JOSÉ FERREIRA 

(fl. 891 do PAT 3 0150909 804 46), verifica-se que a autuada emitiu para este produtor 71 notas 

fiscais de trânsito, sem que o mesmo tenha remetido as mercadorias para depósito no 

estabelecimento da autuada e nem devolvido as vias das notas fiscais de trânsito para cancelamento.  

A ação fiscal desenvolvida no estabelecimento da autuada lavrou sete 

autos de infração, computando um grande volume de notas fiscais emitidas para acobertar o trânsito 

de mercadorias sem a emissão da respectiva nota fiscal de entrada, configurando modos operantes, e 

não “mero descuido fiscal” como relatou a defesa à fl. 875 do PAT acima mencionado.   

Em situações de normalidade, as notas fiscais emitidas para acobertar o 

transporte de mercadorias não comporiam as entradas na Auditoria Específica de Mercadorias. No 

caso em tela, não foram emitidas as respectivas notas fiscais de entradas, e nem canceladas as notas 

fiscais de trânsito, pressupondo que surtiram os seus efeitos, portanto os autuantes e os revisores 

agiram corretamente em incluí-las na relação de entrada da Auditoria Específica de Mercadorias. 

                                                          
A legislação tributária do Estado de Goiás, não prevê nenhum índice 

para “quebra técnica” durante o período de armazenagem de grãos. Cabe ao armazém 
geral, por meio de laudo técnico emitido à época da armazenagem, comprovar perante a 
fiscalização estadual, a “quebra técnica“ efetivamente ocorrida. 

 

Analisando a Conclusão da Auditoria Especifica de Mercadorias 
elaborada pelos autuantes e revisores, verifica-se que em ambos os documentos que já 
foram contemplados resíduos de milho e de soja.    

Não coaduno com o entendimento de que o auto de infração não 
poderia exigir imposto, uma vez que as notas fiscais de transporte, em sua grande 
maioria, contemplam mercadorias sem tributação, exemplificando, milho em grãos, 
sementes e trigo.  

 
O disposto nos incisos XXV - e, LXXVIII e CVII,  do Art. 6º, do 

ANEXO 09 do RCTE, prevêem isenção para os produtos acima mencionados, no entanto, 
instituem  condições para a fruição do benefício, como origem e destino dos produtos. A 
auditoria apurou saída de mercadorias sem notas fiscais, sendo o destino dos produtos 
inserto, não se cogitando, portanto, aplicação da isenção “in verbis”:  

                          
RCTE – ANEXO 09 
 
ART. 6º SÃO ISENTOS DO ICMS: 
   
(...).  
 
LXXVIII - a saída interna, com destino à industrialização, de arroz, cana-de-
açúcar, girassol, milho e trigo, de produção própria do estabelecimento do 
produtor que deve estar adimplente com o ICMS relativo à obrigação 
tributária vencida a partir de 1º de agosto de 2000, exceto aquela com 
exigibilidade suspensa, correspondente a operação ou, se for o caso, a 
período de apuração anterior à operação de saída (Lei nº 13.453/99, art. 2º, II, 
“f”); 
 
(...) 
 
CVII - a saída interna de soja, produzida no Estado de Goiás, em retorno ao 
estabelecimento que a tenha remetido para industrialização, ficando mantido 
o crédito (Lei nº 13.453/99, art. 2º, II, “u”); 

../../Leis/L_13453.doc
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No mais, o § 1º do Art. 25 do CTE prevê: “Presume-se decorrente 
de operação ou prestação tributada não registrada, o valor apurado, em procedimento 
fiscal, correspondente à diferença apurada mediante o controle quantitativo das entradas e 
saídas de mercadorias tributadas num determinado período, levando em consideração os 
estoques inicial e final”. 

Ante o exposto, considero que o auto de infração é procedente em 
parte no valor de R$ 1.436.062,38 (um milhão e quatrocentos e trinta e seis mil e sessenta 
e dois centavos e trinta e oito centavos), nos termos do cálculo constante da planilha de 
folha 1204. Impende salientar que tal cálculo não levou em consideração os dados 
constantes do Livro de Inventário porque tal livro não atendeu as formalidades exigidas 
pela legislação – contagem de estoques produzidos posteriormente – o que não atende os 
artigos 378 e379, ambos do Código de Processo Civil em vigor.  

Devo acrescentar que não considero a revisão final de fls. 1136, 
haja vista que o revisor considerou os estoques contidos no Livro Registro de Inventário 
que, como já foi dito, não deve ser considerado pois não atendeu à legislação.  

 
Dessarte, não tendo o sujeito passivo contra-arrazoado o resultado 

estampado pelo documento de fls. 1204, que retrata a Auditoria Específica Revisional Sem 
Estoques, devo acolhê-la de plano como razão de voto e de consequência retificar o valor 
do ICMS de R$ 1.626.203,80 (um milhão seiscentos e vinte e seis mil e duzentos e três 
reais e oitenta centavos) para R$ 1.436.062,38 (um milhão e quatrocentos e trinta e seis 
mil e sessenta e dois reais e trinta e oito centavos). 

 

E, por último, mas não menos importante, faço remissão à arguição 
de exclusão de solidário da lide, promovida pelo Conselheiro Carlo Andrade Silveira, 
originariamente o detentor do voto vencedor quanto à matéria. Considerando que o Ilustre 
Conselheiro não mais compõe os quadros deste Conselho, a mim fora incumbida a 
lavratura do presente acórdão, ainda que vencido sobre a referida questão.  Na 
oportunidade, entendeu o Conselheiro que os sócios ou administradores de empresas não 
respondem isoladamente pelo crédito tributário devido pela pessoa jurídica. Valeu-se, para 
tanto, de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: 

 

“1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento ao recurso especial 

da agravante. 

 

2. Os bens do sócio de uma pessoa jurídica comercial não respondem, em caráter 

solidário, por dívidas fiscais assumidas pela sociedade. A responsabilidade 

tributária imposta por sócio-gerente, administrador, diretor ou equivalente só se 

caracteriza quando há dissolução irregular da sociedade ou se comprova infração 

à lei praticada pelo dirigente. 

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no 

sentido de que o simples inadimplemento não caracteriza infração legal. 

Inexistindo prova de que se tenha agido com excesso de poderes, ou infração de 

contrato social ou estatutos, não há falar-se em responsabilidade tributária de ex-

sócio a esse título ou a título de infração legal, por meio de redirecionamento da 

execução fiscal. (STJ, 1ª T, AgRg no Resp 834404/RS, rel. Ministro José 

Delgado, DJ 31.08.2006,p.260).” 

No caso em discussão, o posicionamento do Ilustre Conselheiro fora 
no sentido de que a Súmula do STJ resguarda a pessoa do sócio ou administrador, e tão-



 

somente nas situações aventadas é que estes poderiam ser responsabilizados. 
Asseverou, em sessão cameral, que face ao procedimento dos sócios, seria pacífico que a 
sociedade não sofreu abalos de nenhuma ordem, tanto que continuava operando sua 
atividade mercantil  de acordo com as regras da legislação tributária em vigor. Ademais, o 
Fisco não teria trazido aos autos provas de que os solidários tivessem agido com dolo, 
má-fé, excesso de poderes, infração à lei ou aos estatutos da pessoa jurídica. Assim, 
houve por bem ao Conselheiro exclui-lo da lide.  

 

Ante o exposto, nada mais devo acrescentar, motivo pelo qual voto 
acompanhado da maioria de meus pares, conhecendo do recurso, dando-lhe parcial 
provimento para reformar em parte a decisão singular e considerar parcialmente 
procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 1.436.062,38 (um milhão e 
quatrocentos e trinta e seis mil e sessenta e dois reais e trinta e oito centavos). Pelo 
mesmo quórum, fora acolhida a preliminar de exclusão do solidário OSMAR LUIS 
SALVALAGGIO do polo passivo da lide, arguida pelo Conselheiro Carlos Andrade Silveira. 

 

 

 

 

P.S. Este acórdão retifica o anterior conforme determinação contida 
na Resolução nº 052/2016 do Conselho Pleno desta Casa. (fls.1253)   

 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 03 de março de 2016. 
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Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00253/16 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: Processual. Pedido de diligência formulado pelo 
sujeito passivo.  Nulidade do auto de infração. Insegurança na 
determinação da infração. Rejeitada. ICMS. Obrigação principal. 
Saída de mercadorias sem emissão de documentação fiscal. 
Procedência. 
 
1. A não apresentação, pelo contribuinte, de elementos com 
consistente relevância capazes de provocar a modificação do 
procedimento fiscal que motivou a formalização do lançamento, 
é impeditiva da alteração da pretensão fazendária; 
 
2. Deve-se rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica por 
insegurança na determinação da infração quando a descrição do 
fato gerador no lançamento mantem coerência com os 
demonstrativos ou documentos anexados aos autos pelo agente 
autuante bem como com a fundamentação legal da infração; 
 
3. Provado nos autos que o sujeito passivo realizou saída de 
mercadorias tributadas sem a consequente emissão de 
documentação fiscal, procedente é o auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 23 de outubro de 2015, decidiu, por maioria rejeitar o pedido de diligência 
formulado pelo sujeito passivo. Foram vencedores os Conselheiros Antônio Martins da 
Silva, Mário de Oliveira Andrade e Elias Alves dos Santos. Vencidos os Conselheiros 
Paulo Diniz e José Luiz Rosa. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade 
da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Paulo Diniz, Antônio Martins da Silva, Mário 
de Oliveira Andrade, José Luiz Rosa e Elias Alves dos Santos. Quanto ao mérito, também 
por votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a 
sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Paulo Diniz, Antônio Martins da Silva, Mário de Oliveira 
Andrade, José Luiz Rosa e Elias Alves dos Santos. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo realizou saída de mercadoria 
tributada sem emissão de documentação fiscal, conforme Auditoria Específica de 
Mercadorias, documento em anexo. Em consequência, deverá pagar o ICMS, juntamente 
com penalidade e acréscimos legais. 

 
Tem-se como infringidos os dispositivos dos artigos 63 e 64 da Lei 

11.651/91 combinado com o art. 141 do Decreto 4.852/97. Proposta a penalidade 
conforme art. 71, VII, "i" da Lei 11.651/91 com redação da Lei 16.241/08. 

 



 

A autoridade lançadora instrui o auto de infração com os seguintes 
os seguintes documentos: Trancamento de Estoque "fls.03 a 04", Auditoria Específica de 
Mercadorias "fls.05 a 07", Registro de Inventário "fls.08 a 11", Auditoria Específica de 
Mercadorias "fls.12 a 22", Livros Fiscais "fls.23 a 64", Cópia de Notas Fiscais "fls.65 a 
168". 

 
O sujeito passivo é intimado às "fls.169" a pagar a quantia exigida ou 

apresentar Impugnação à Primeira Instância. 
 
A parte comparece aos autos e apresenta Impugnação à Primeira 

Instância às "fls.173 a 177", alegando que ao contrário do que afirma a fiscalização, a 
impugnante não efetuou a saída de mercadorias sem a emissão de documentos fiscais, 
haja vista que para todos os produtos comercializados eram emitidas as respectivas notas 
fiscais. Aduz que o relatório apresentado pela fiscalização não demonstrava todas as 
saídas de mercadorias do estabelecimento. Para comprovar os argumentos feitos, a 
autuada esclarece que elaborou Demonstrativo de Mercadorias Saídas e Demonstrativo 
das Notas Fiscais referente às saídas com notas fiscais lançadas no demonstrativo de 
saídas. Argui o caráter confiscatório da multa aplicada. 

 
Ante o exposto, sem mais argumentos feitos, a impugnante requer a 

anulação do Auto de Infração, e caso esta questão seja superada, que a multa seja 
aplicada em patamar inferior. 

 
O sujeito passivo instrui a peça impugnatória com as cópias dos 

seguintes documentos: Procuração "fls.179 a 181", Contrato Social "fls.182 a 188", 
Demonstrativo de Mercadorias Comercializadas no Período de 01/01 a 20/09/2012 "fls.189 
a 192", Notas Fiscais "fls. 193 a 226". 

 
Por meio da Sentença n°818/2015 – JULP "fls.229 a 233", o Julgador 

Singular decide pela procedência do auto de infração, por conta das razões a seguir. 
 
O Julgador aduz que ao contrário do alegado pela parte, as 

mercadorias devem sim estar amparadas por documentação fiscal, tanto na entrada 
quanto na saída destas. Além do mais, deveria ter comprovado a emissão da nota fiscal 
de venda e devolução simbólica na condição de consignatário, conforme art..53, anexo 12, 
do RCTE. 

 
Quanto a arguição do caráter confiscatório da multa aplicada, 

entende que a penalidade pecuniária foi aplicada em harmonia com a legislação tributária 
vigente e esclarece que a ele é vedado a apreciação ou declaração de 
inconstitucionalidade das normas tributárias, nos termos do art. 6°, I, §4° da Lei 16.469/06. 

 
Conclui que o lançamento foi efetuado dentro da forma exigida na 

legislação tributária, não tendo êxito, por parte da impugnante, em descaracterizar a 
acusação inicial. 

 
O sujeito passivo é intimado às "fls.234 a 236", a pagar a quantia 

exigida ou interpor Recurso Voluntário. 
 
A parte recorre da decisão singular às "fls.239 a 243", reiterando 

todos os argumentos feitos na peça impugnatória, assim como reforça todos os pedidos 
feitos nesta. Instrui a peça recursal com Substabelecimento "fls.244 a 245". 

 



 

É o Relatório, 
 
 

V O T O 
 
 
Tratam os autos de saída de mercadorias tributadas sem a 

consequente emissão de documentação fiscal no período de 01/01/2012 a 20/09/2012, 
conforme atesta a Auditoria Específica de Mercadorias, motivo pelo qual o sujeito passivo 
teve constituído contra si crédito tributário na importância de R$ 5.471,71 acrescido das 
cominações legais. 

 
Ao compulsar os autos, verifico que o sujeito passivo ingressa com 

impugnação à Primeira Instância para argumentar não ter efetuado a saída de 
mercadorias sem a devida emissão de documentação fiscal. Aduz não poder ser 
responsabilizado pela prática da infração estampada na basilar pois o fisco não 
considerou as saídas promovidas em nome do consignante, seu único fornecedor, a 
Ortobom. 

 
Em seguida, apresenta planilha onde pretendeu demonstrar a 

regularidade das suas operações, juntando Notas Fiscais de emissão da Ortobom, 
acobertando saídas de produtos em consignação. 

 
O douto julgador singular, entretanto, não acolheu as razões 

passivas em virtude de o contribuinte não ter cumprido as exigências contidas no artigo 
53, Anexo 12 do RCTE, com inteira razão. 

 
Inconformado, verifico que o sujeito passivo interpôs recurso 

voluntário para reiterar a argumentação inicial e vergastar a ação fiscal que fundamenta o 
auto de infração com a aplicação de penalidade em total desacordo com os julgados de 
cortes superioras, notadamente do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Justiça do 
Estado de Goiás. 

 
Feita a breve digressão, passo a decidir e acompanhado da maioria 

do voto de meus pares, não dou guarida ao pedido de diligência formulado pelo sujeito 
passivo por entender que o presente feito encontra-se em perfeitas condições para sua 
apreciação. De fato, a realização de nova diligência só encontraria supedâneo em novo 
levantamento específico de sua própria lavra, que apontasse todos os erros e omissões 
praticados pelos agentes autuantes. 

 
Ao não fazê-lo, fere o princípio do contraditório e da ampla defesa 

pois a Fazenda Pública não terá como contraditá-lo ou realizar nova auditoria sob novos 
parâmetros. Este Conselho Administrativo Tributário já se pronunciou por diversas vezes 
quanto a esta questão e nada obsta quando as partes comparecem aos autos munidas de 
provas materiais para contrarrazoar outrem. Ao simplesmente pedir sem contradizer, é de 
se entender que tais demandas apresentem ou venham travestidas de caráter protelatório, 
o que não é aceito por esta Casa.  

Em resumo, a realização de diligências só é plausível quando: a) o 
pedido vier precedido de fundadas razões ou fatos controversos, materialmente 
comprováveis;  b) não apresentem caráter meramente protelatório ou quando tratar-se de 
produção antecipada de provas. Visto que o pedido passivo não se fundamenta em 
nenhuma dessas premissas, devo rejeitá-lo de plano. 



 

É importante observar que o impugnante tem o ônus da defesa 
fundamentada, ou seja, devem apresentar o demonstrativo contraditório ou elementos 
consistentes para modificar o entendimento sobre o procedimento fiscal. Sobre esse 
aspecto impõe-se ressaltar decisão deste Conselho Administrativo Tributário, no Acórdão 
da III CJUL nº 02717/06 (Seleção de Acórdãos – 2006 – pág 199/200), do qual faço 
destaque de parte da emenda, e transcrevo abaixo: 

 
II – A não apresentação, pelo contribuinte, de elementos com 
consistente relevância capazes de provocar a modificação do 
procedimento fiscal que motivou a formalização do lançamento, 
é impeditiva da alteração da pretensão fazendária. 
 
No mesmo diapasão, devo rejeitar a preliminar de nulidade da peça 

básica por insegurança na determinação da infração, arguida pelo sujeito passivo por 
considerar que o lançamento inicial está revestido de todas as formalidades necessárias à 
sua manutenção e que os argumentos e documentos apresentados pela defesa não 
lograram descaracterizar a acusação inicial, e por isso o auto de infração deve prosperar.  

 
Em adição, devo acrescentar que a constituição de crédito foi 

efetuada por autoridade fiscal competente para tal, segura está a determinação da 
infração, corretamente identificado o fato gerador, com plena e inequívoca sustentação 
legal, corretamente também encontra-se identificado o sujeito passivo, assim como a base 
de cálculo e alíquota média arbitrados, e finalmente, nos autos encontra-se toda a 
documentação que lhes deu origem à disposição do sujeito passivo, para que pudesse ele 
exercer seu amplo direito constitucional de defesa, entretanto em contrapartida, a isso 
tudo, nada trouxe o sujeito passivo ao feito para contestar o trabalho fiscal ou para se opor 
a acusação que a ela foi dirigida. 

 
E, por último mas não menos importante, é necessário argumentar 

que não se encontram presentes no feito, nenhum dos requisitos que ensejariam a 
arguição do citado vício processual,  previstos no Manual de Defesa Fiscal Mínima no 
Estado de Goiás. Transcrevo-os abaixo, “in verbis”: 

 
8.4.4. – NULIDADE POR INSEGURANÇA NA DETERMINAÇÃO DA INFRAÇÃO 
 
Se for o caso, o Contribuinte poderá argüir a preliminar de nulidade por 
insegurança na determinação da infração, se constatar que: 
 
a)   a descrição do fato no lançamento não mantém coerência com os 
demonstrativos ou documentos anexados pelo autuante, 
 
b)   a descrição do fato no lançamento não mantém coerência com a 
fundamentação legal da suposta infração, 
 
c)   ocorreram divergências de  valores  entre  os  levantamentos  integrantes  
do lançamento, ou destes com o auto de infração, 
 
d)   o  lançamento  foi  instruído  com  levantamento  incompleto,  que  não  
confirma  a suposta infração objeto da autuação, 
 
e)   há insegurança quanto à denominação do produto, ou quanto ao 
agrupamento de produtos diversos, no levantamento específico, 

 
Ante o exposto, é forçoso concluir que os fatos narrados na exordial 

guardam intrínseca relação com os demonstrativos e documentos anexados pelo agente 



 

autuante, bem como com a fundamentação legal da infração, o que deita por terra a 
aludida preliminar. 

Encerrada a questão na qual meu voto é referendado pela 
unanimidade de meus pares, passo à questão meritória. 

 
No mérito, considero que o feito deve prosperar. De fato, o sujeito 

passivo nada traz aos autos que possa infirmar a pretensão fiscal inicial. Visto que a 
questão foi apreciada com as cautelas de praxe pela douta julgadora singular Valéria 
Cristina Batista Fonseca, que na lapidar decisão de fls. 229 a 233, manifestou-se pela 
procedência do feito, transcrevo-a abaixo, por adotá-la como razão de decidir, “in verbis”: 

 
Conforme se depreende do alcance do artigo 64, do Código Tributário 
Estadual – CTE, o sujeito passivo é obrigado ao cumprimento das prestações 
positivas e negativas estabelecidas na legislação tributária, e dentre estas, 
nos termos do § 2º, referido artigo são obrigadas a manter e a escriturar 
livros exigidos e emitir documentos fiscais. 
 
No caso em tela, há que se destacar que “As mercadorias e serviços, em 
qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos 
fiscais idôneos”, artigo 66, do CTE. 
 
Deve ser emitido documento fiscal para acobertar A SAIDA A QUALQUER 
TÍTULO DE MERCADORIA DO ESTABELECIMENTO, artigos 141, 159 e 168, 
todos do CTE. 
 
As notas fiscais de saídas apresentadas pela defesa (fls. 193/227) com o 
argumento de que amparam as omissões apresentadas no levantamento 
específico não tem procedência. São de emissão da sociedade Ortobom, CCE 
103108530 para a Autuada, portanto, nota fiscal de entrada em seu 
estabelecimento e considerado no levantamento que instrui a inicial, compõe 
as entradas equacionando o levantamento específico. 
 
Não tem amparo o argumento de que as mercadorias recebidas em 
consignação não deveriam compor o levantamento, pois mesmo estas, tanto 
no recebimento quanto na saída deve estar amparada por documentação 
fiscal. 
 
Para ter amparo o seu argumento, deveria comprovar ter emitido na condição 
de consignatário nota fiscal de venda e nota fiscal de devolução simbólica, 
nos termos do artigo 53, Anexo 12, do RCTE, “in verbis”: 
 

Art. 53. Na venda da mercadoria remetida a título de 
consignação mercantil (Ajuste SINIEF 2/93, Cláusula, 
terceira): 

I - o consignatário deve: 

a) emitir nota fiscal contendo, além dos demais 
requisitos exigidos, como natureza da operação, a 
expressão: VENDA DE MERCADORIA RECEBIDA EM 
CONSIGNAÇÃO, registrando-a no livro Registro de 
Saídas com débito do imposto, se devido, tendo 
como base de cálculo o valor da operação de que 
decorrer a venda; 
 

b) registrar a nota fiscal de que trata o inciso 
seguinte, no livro Registro de Entradas, apenas nas 
colunas DOCUMENTO FISCAL e OBSERVAÇÕES, 
indicando nesta a expressão: COMPRA EM 
CONSIGNAÇÃO - NF Nº ______, DE ___/___/____; 
NOTA: Redação com vigência de 01.01.98 a 31.07.08. 
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CONFERIDA NOVA REDAÇÃO À ALÍNEA "B" DO 
INCISO I DO ART. 53 PELO ART. 2º DO DECRETO Nº 
6.814, DE 03.11.08 – VIGÊNCIA: 01.08.08. 

b) emitir nota fiscal contendo, além dos demais 
requisitos exigidos: 
  

1. como natureza da operação: DEVOLUÇÃO 
SIMBÓLICA DE MERCADORIA RECEBIDA EM 
CONSIGNAÇÃO; 

2. no campo INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, a 
expressão: NOTA FISCAL EMITIDA EM FUNÇÃO DE 
VENDA DE MERCADORIA RECEBIDA EM 
CONSIGNAÇÃO PELA NF Nº _______, DE 
___/___/_____; 

ACRESCIDA A ALÍNEA "A" AO INCISO I DO ART. 53 
PELO ART. 2º DO DECRETO Nº 6.814, DE 03.11.08 – 
VIGÊNCIA: 01.08.08. 

c) registrar a nota fiscal de que trata o inciso II, no 
livro Registro de Entradas, apenas nas colunas 
DOCUMENTO FISCAL e OBSERVAÇÕES, indicando 
nesta a expressão: COMPRA EM CONSIGNAÇÃO - NF 
Nº ______, DE ___/___/____; 

II - o consignante deve emitir nota fiscal, sem 
destaque do ICMS e do IPI, contendo, além dos 
demais requisitos exigidos, o seguinte: 

a) natureza da operação: VENDA; 

b) valor da operação: o valor correspondente ao 
preço da mercadoria efetivamente vendida, neste 
incluído, quando for o caso, o valor relativo ao 
reajuste do preço; 

c) a expressão: SIMPLES FATURAMENTO DE 
MERCADORIA EM CONSIGNAÇÃO - NF Nº _____, 
___/___/____. 

Parágrafo único. O consignante deve lançar a nota 
fiscal a que se refere o inciso II, no livro Registro de 
Saídas, apenas nas colunas DOCUMENTO FISCAL e 
OBSERVAÇÕES, indicando nesta a expressão: 
VENDA EM CONSIGNAÇÃO - NF Nº ______, DE 
___/___/____ (Ajuste SINIEF 2/93, Cláusula terceira, 
parágrafo único). 

 
A Autoridade Fiscal proferiu a Auditoria Específica nos termos da Instrução 
de Serviço nº 15/2009-SAT, analisou o fluxo de entradas e saídas no período 
auditado, considerou como estoque final o inventário final do exercício de 
2011 e como estoque final o trancamento de estoque efetuado em 20.09.2012. 
Neste foi considerado o estoque existente no estabelecimento para as 
espécies de mercadorias selecionadas para compor a auditoria, ratificado 
pelo sócio-administrador da sociedade, assinatura fls. 03. 
 
O trabalho originário da acusação inicial tem o amparo do artigo 25, § 1º, V, 
do CTE. 

Art. 25. A base de cálculo do imposto será arbitrada 
pela autoridade fiscal, podendo o sujeito passivo 
contraditá-la no correspondente processo 
administrativo tributário, sempre que, alternativa ou 
cumulativamente: 

[...] 
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§ 1º Presume-se decorrente de operação ou 
prestação tributada não registrada, o valor apurado, 
em procedimento fiscal, correspondente; 

 

[...] 
 

V - à diferença apurada mediante o controle 
quantitativo das entradas e saídas de mercadorias 
tributadas num determinado período, levando em 
consideração os estoques inicial e final; 

 
No que se refere ao questionamento por parte de defesa sobre a multa 
aplicada, verifica-se que para a infração cometida foi corretamente aplicada 
nos termos do artigo 71, inciso VII, “I”, com § 9º, I, do CTE: 
 

Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
 
VII - de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da 
operação ou da prestação; 
 
[...] 
 
l)  pela falta de emissão de documentos fiscais 
exigidos, ressalvado o disposto no inciso X, “b”, ou 
pelo recebimento de mercadoria ou de serviço sem 
documentação fiscal, cujo valor tenha sido apurado 
por meio de levantamento fiscal realizado em 
estabelecimento cadastrado; 
 
[...] 
 

§ 9º Se da prática das irregularidades descritas nos 
incisos V e seguintes do caput deste artigo resultar 
diretamente omissão de pagamento do imposto, a 
multa neles prevista será aumentada do valor 
correspondente à aplicação dos percentuais abaixo, 
sobre o valor do imposto não pago: 

I - 60% (sessenta por cento), observado o disposto no 
inciso seguinte; 

 

Nesse sentido, necessário esclarecer que o Processo Contencioso Fiscal é 
para o controle da legalidade do lançamento, e neste contencioso não cabe a 
apreciação ou declaração de inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato 
normativo expedido pela Administração Tributária, artigos 3º e 6º, I, § 4º, da 
Lei nº 16.469/09. 

O lançamento inicial foi revestido de todas as formalidades necessárias à sua 
manutenção, os argumentos e documentos apresentados pela defesa não 
logrou descaracterizar a acusação inicial, devendo ser mantida conforme 
lançada. 

DISPOSITIVO 
 
Com isso, conheço da impugnação, não acato pedido de cancelamento e 
arquivamento do auto de infração, não acato pedido de alteração da 
penalidade aplicada e decido pela PROCEDÊNCIA da acusação inicial, nos 
termos de sua fundamentação legal. 
 
Intime-se 
 
CONSELHO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. Julgadores de Primeira 
Instância, 13 de março de 2015. 
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                                Valéria Cristina batista Fonseca 
                                                   Julgadora 

 
 

Ante o exposto, nada mais devo acrescentar, motivo pelo qual 
conheço do recurso, nego-lhe provimento para confirmar a decisão singular que 
considerou procedente o auto de infração.  

 
 

Sala das sessões plenárias, em 03 de março de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00255/16 
 
Relator: Conselheiro João Divino de Brito 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade do auto de 
infração. Insegurança na determinação da infração. Rejeitada. 
ICMS. Obrigação tributária principal. Omissão de registro de 
saída de mercadorias tributadas. Procedente em parte.  
 
1. Não é passível de nulidade o lançamento que contenha os 
elementos indispensáveis para determinar com segurança a 
infração denunciada e identificar corretamente o infrator; 
 
2. Deve ser considerado procedente, em parte, o auto de 
infração, quando o trabalho diligencial indicar que a exigência 
preambular é parcialmente procedente. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 08 
de dezembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade 
da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros João Divino de Brito, Heli José da Silva, 
Nivaldo Carvelo Carvalho, Nislene Alves Borges, José Luiz Rosa, Marlene Maria da Silva 
Ruguê Bernardes, Nivaldo José Mendes, Márcio Nogueira Pedra, Masayuki Missao, Victor 
Augusto de Faria Morato, Carlos Andrade Silveira, Washington Luis Freire de Oliveira, 
Alcedino Gomes Barbosa, Edson Abrão da Silva, Elias Alves dos Santos e Lidilone Polizeli 
Bento. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso do 
Contribuinte para o Conselho Pleno, negar-lhe provimento para manter a decisão cameral 
que considerou parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 
244.599,05 (duzentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e noventa e nove reais e cinco 
centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros João Divino de Brito, Heli José da 
Silva, Nivaldo Carvelo Carvalho, Nislene Alves Borges, José Luiz Rosa, Marlene Maria da 
Silva Ruguê Bernardes, Nivaldo José Mendes, Márcio Nogueira Pedra, Masayuki Missao, 
Victor Augusto de Faria Morato, Carlos Andrade Silveira, Washington Luis Freire de 
Oliveira, Alcedino Gomes Barbosa, Edson Abrão da Silva, Elias Alves dos Santos e 
Lidilone Polizeli Bento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O auto de infração em julgamento exige do sujeito passivo o 
pagamento de ICMS, acrescido das cominações legais, pela omissão de registro de 
saídas de mercadorias tributadas, constatada por meio de Auditoria Específica de 
Mercadorias. Em consequência, deverá pagar o ICMS, mais as cominações legais. 

 
Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 63 e 

64 da Lei nº 11.651/91, combinado com o artigo 141 do Decreto nº 4.852/97, tendo sido 
proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso VII, alínea “l”, conjugado com o § 9º, 
inciso I, da Lei nº 11.651/91. 

 
Foi identificado como sujeito passivo solidário: Mauro Moreira de 

Miranda (fls. 03), nos termos do artigo 45, inciso XII, da Lei nº 11.651/91. 



 

 
Para instrução do lançamento a autuante juntou aos autos os 

documentos de fls. 03/61. 
 
Intimados às fls. 62/64, os sujeitos passivos quedam-se inertes, 

dando azo à lavratura do Termo de Revelia de fls. 64. Foram novamente intimados para 
se manifestarem em Segunda Instância, conforme documentos de fls. 68/71. Foi lavrado o 
Termo de Perempção de fls. 71-A com relação ao solidário. 

 
Ciente, o sujeito passivo comparece ao processo alegando, em sede 

de preliminar, a nulidade do lançamento por insegurança na determinação da infração, em 
função das irregularidades na auditoria procedida, notadamente em relação à 
impropriedade do trancamento de estoque, que feito sem assistência do proprietário ou de 
um responsável devidamente autorizado. No mérito, argui ser indevida a autuação. 
Questiona o estoque inicial considerado, em função de que o Livro Registro de Inventário 
não estava autenticado pelo órgão próprio, não podendo ser tomado como parâmetro para 
a devida sustentação da auditoria. Ademais, observa que “o período considerado no 
histórico da peça vestibular como sendo totalmente errado, já que o estoque inicial seria o 
de 01/08/2008, pois se considerar 31/12/2007, haveria que se computar as saídas e 
entradas do dia 31. Alega, ainda, que procede ao fracionamento do produto, 
acondicionando-o em cartelas de 200, 500 e 1000 gramas. Sustenta, também, que as 
perdas seriam bem maiores do que as consideradas. Finaliza, requerendo a 
improcedência do presente auto de infração.  

 
Foi procedida a juntada do histórico escolar (fls. 90/92) da secretária 

Ana Maria Gomes de Pádua. 
 
Nos termos da Resolução n° 277/2009, o julgamento foi convertido 

em diligência junto à Delegacia Fiscal de origem a fim de que seja determinado ao autor 
do procedimento fiscal que refaça o cálculo do valor unitário das mercadorias, em 
conformidade com o previsto no Roteiro 09 do Anexo I da Instrução de Serviço nº 08/05, 
devendo observar o menor valor encontrado.  

 
Em resposta, a autoridade fiscal revisora juntou aos autos os 

documentos de fls. 97/98.  
 

Nova Resolução de fls. 102 determinou o encaminhamento dos autos 
ao Setor de Preparo Processual – SEPRE, a fim de que seu titular intime o sujeito passivo, 
para se manifestar no prazo de 15 dias sobre o resultado da diligência. 

 
Intimado (fls. 103/105), o sujeito passivo não se manifesta. 
 
Duas outras Resoluções foram publicadas para o mesmo objetivo, ou 

seja, intimação do procurador da autuada, sem êxito, conforme se vê das folhas 109/114. 
 
Por meio do acórdão nº 1328/2012, a Quarta Câmara deste 

Conselho decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pelo sujeito passivo, por insegurança na determinação da infração. Quanto ao 
mérito, conhecer da impugnação, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente 
em parte no valor da base de cálculo de R$ 2.038.325,41, cujo ICMS a recolher é de R$ 
244.599,05, conforme revisão de fls. 97/98.  

 



 

Os sujeitos passivos foram intimados para pagar a quantia exigida ou 
apresentar Recurso ao Conselho Pleno, conforme documentos de fls. 120. 

 
Em Recurso ao Conselho Pleno (fls. 123/124), o sujeito passivo 

reitera os argumentos apresentados anteriormente.  
 
É o Relatório. 
 

VOTO 
 

De proêmio, declino a seguir os motivos norteadores do meu voto 
quanto ao não acatamento da preliminar de nulidade arguida, pelo sujeito passivo, por 
insegurança na determinação da infração, sob o manto de que, o histórico da ocorrência 
descrito no auto de infração está redigido de forma a não suscitar nenhuma dúvida quanto 
à infração fiscal. 

 
Ademais, o lançamento do crédito tributário está, sob o aspecto 

formal, respaldado pela legislação tributária estadual, reguladora da matéria, tendo sido 
aplicada a norma legal vigente no período fiscalizado, descrita com clareza a infração 
fiscal praticada, assim como proposta a penalidade cabível, logo tudo formalmente de 
acordo com o que determina o artigo 142 do Código Tributário Nacional.  

 
Portanto, não acato a preliminar de nulidade apresentada pela 

Recorrente.  
 

Quanto ao mérito, considero que o feito deve prosperar em parte. De 
fato, a questão em tela foi apreciada com a devida propriedade pelo douto Conselheiro 
Manoel Antônio Costa Filho, que na lapidar decisão de fls. 115/118, manifestou-se pela 
procedência parcial do lançamento. Transcrevo-a abaixo, pois adoto-a como razão de 
decidir, “in verbis”: 

(...) Com a questão primeiro solucionada, volvo-me à razão de mérito, deste litígio, e 
de pronto busco a conceituação sobre a Auditoria Específica de Mercadoria, exarada 
pelo Manual de Procedimentos Fiscais, elaborado e editado pela Secretaria da 
Fazenda do Estado de Goiás, que ser o mais completo dos levantamentos fiscais e 
sem dúvida, o mais eficiente meio de se determinar a regularidade ou não dos 
lançamentos contábeis. Sendo, pois, fácil ser contraditado, desde que a parte 
contestante introduza em suas razões de defesa, os levantamentos devidamente 
instruídos com provas documentais, capazes de elidir as referências demonstradas 
pela autoridade fiscal, quando de sua incursão inicial, entretanto, esse cuidado o polo 
passivo não teve. 

 Assim, mantida está a decisão monocrática que julgou procedente a preambular, 
porém com os valores alterados em função do novo valor unitário do alho, calculado 
conforme resolução de fls. 94, que determinou a conformidade com o previsto no 
Roteiro 09 do Anexo I da Instrução de Serviço nº 08/05. Assim sendo, o novo valor da 
base de cálculo do imposto fica alterado para R$ 2.038.325,41, importando o ICMS no 
valor de R$ 244.599,05.  

 
 
Face o exposto, rejeito a preliminar de nulidade da peça básica, 

arguida pelo sujeito passivo, por insegurança na determinação da infração. No mérito, 
conheço do recurso do contribuinte para o Conselho Pleno, negando-lhe provimento para 
manter a decisão cameral que considerou procedente em parte o auto de infração no valor 
do ICMS de R$ 244.599,05 (duzentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e noventa e 
nove reais e cinco centavos). 

 
 



 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 03 de março de 2016. 
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Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00274/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Antônio Martins da Silva 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Pedido de diligência. Rejeitado. 
Pedido de exclusão dos solidários. Rejeitado. ICMS. Obrigação 
principal. Auditoria Específica de Mercadorias. Omissão de 
entrada mercadorias sujeita ao regime de substituição tributária. 
Procedência.  
 
1. Na ausência de indicação de equívocos cometidos pelos 
autores do procedimento, deve ser rejeitado o pedido de 
conversão do julgamento em diligência para revisão da 
auditoria; 
 
2.  É lícita a indicação como solidária da pessoa natural que 
comprovadamente exercia a função de administradora da 
empresa autuada à época da ocorrência dos fatos, nos termos 
do art. 45, inciso XII, da Lei nº 11.651/91;  
 
3. A Auditoria Específica de Mercadorias analisa de forma 
quantitativa o fluxo de entradas e saídas de mercadorias no 
período fiscalizado, levando-se em consideração o estoque 
inicial e final, de sorte que a soma do estoque inicial mais as 
entradas deve ser igual à soma do estoque final mais as saídas 
(EI + E = EF + S); 
 
4. É procedente o lançamento do crédito tributário com 
supedâneo em Auditoria Específica de Mercadoria elaborada 
com base nas entradas, saídas e estoque (inicial e final) de 
mercadorias, não contraditada pela autuada com a apresentação 
de demonstrativos contraditórios nos moldes dos elaborados 
pelo fisco. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 23 
de fevereiro de 2016, decidiu, por maioria de votos, rejeitar as preliminares de exclusão do 
solidário JOÃO LOPES RABELO da lide, arguida pelo sujeito passivo e do solidário JOÃO 
BATISTA RODRIGUES, arguida pelo Relator. Foram vencedores os Conselheiros Antônio 
Martins da Silva, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira 
D'abadia, David Fernandes de Carvalho, José Paixão de Oliveira Gomes, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Paulo Diniz, 
Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Renato Moraes 
Lima, Alcedino Gomes Barbosa e Domingos Caruso Neto. Vencidos os Conselheiros José 
Luiz Rosa, João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho e Aguinaldo Fernandes de 
Melo, que votaram acolhendo as preliminares de exclusão dos solidários. Quanto ao 
mérito, por unanimidade de votos, conhecer do recurso do Contribuinte para o Conselho 
Pleno, negar-lhe provimento para manter a decisão cameral que considerou  procedente 
em parte o auto de infração no valor da base de cálculo de R$ 222.212,00 (duzentos e 
vinte e dois mil, duzentos e doze reais), cujo ICMS a recolher é de R$ 15.554,85 (quinze 
mil, quinhentos e cinqüenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos),  já aplicada a 



 

redução da base de cálculo para o equivalente à alíquota de 7%, prevista no art. 8º, XXX 
do Anexo IX do RCTE e com a adequação da multa para  25%, nos termos do art. 71, VII, 
"l" do CTE. Participaram do julgamento os Conselheiros José Luiz Rosa, Antônio Martins 
da Silva, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, 
David Fernandes de Carvalho, João Divino de Brito, José Paixão de Oliveira Gomes, 
Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto 
de Faria Morato, Paulo Diniz, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone 
Polizeli Bento, Aguinaldo Fernandes de Melo, Renato Moraes Lima, Alcedino Gomes 
Barbosa e Domingos Caruso Neto. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada pelo fisco no presente processo é no sentido 
de que a empresa autuada adquiriu mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária 
pelas operações internas subsequentes sem nota fiscal nos períodos e valores indicados 
nos campos próprios do auto de infração, conforme Auditoria Específica de Mercadoria, 
ficando, em consequência, sujeita ao pagamento do imposto devido mais as cominações 
legais.  

Foram indicados como infringidos os artigos 51 e 64, da Lei nº 
11.651/91 c/c os artigos 35 e 145, respectivamente, do Anexo VIII e da Parte Geral do 
Decreto nº 4.852/97 e proposta a penalidade prevista no art. 71, inciso XII, alínea "a", c/c o 
§ 9º, inciso II, da Lei nº 11.651/91. 

Foram indicados como solidários nos termos do art. 45, inciso XII, da 
Lei nº 11.651/91 os Srs. JOÃO BATISTA RODRIGUES E JOÃO LOPES RABELO, o 
primeiro na qualidade de sócio administrador e o segundo na condição de real proprietário 
e procurador da empresa autuada.  

O lançamento foi instruído com os demonstrativos da Auditoria 
Específica de Mercadorias de fls. 11 a 331.  

O não comparecimento da empresa autuada e dos solidários para 
pagamento da quantia exigida ou apresentação de impugnação à primeira instância 
encontra-se registrado em termo de revelia de fls. 339. 

Novamente intimada a empresa autuada compareceu ao processo 
por meio de impugnação dirigida à Câmara Julgadora, objeto do presente julgamento, 
alegando, resumidamente, o seguinte: 

1 – Que o lançamento padece de nulidade por insegurança na 
determinação da infração; 

2 – Que o solidário João Lopes Rabelo foi incluído na lide de forma 
indevida; 

3 – Que o lançamento deve ser considerado improcedente ou, 
quando nada, convertido em diligência para revisão dos trabalhos de auditoria. 

Por meio da Sentença nº 2256/09, de fls. 354 a 359 o julgador 
singular rejeitou as questões preliminares e considerou procedente o lançamento. 

O não comparecimento do solidário JOÃO BATISTA RODRIGUES 
na segunda instância encontra-se registrado no termo de perempção de fls. 364. 

A empresa autuada e o solidário JOÃO LOPES RABELO, 
interpuseram o recurso voluntário de fls. 366 a 374, alegando, resumidamente, o seguinte: 

1 – Que o lançamento deve ser declarado nulo por insegurança na 
determinação da infração; 

2 – Que o solidário João Lopes Rabelo foi incluído na lide ao arrepio 
do art. 135 do Código Tributário Nacional – CTN; 

3 – Que a penalidade proposta deve ser adequada para a prevista no 
art. 71, inciso VII, alínea “l” da Lei nº 11.651, que é mais específica para a situação; 



 

4 – Que o lançamento deve ser considerado improcedente ou, 
quando nada, convertido o processo em diligência para revisão. 

Em sessão realizada no dia 20 de outubro de 2010 a Terceira 
Câmara Julgadora do Conselho Administrativo Tributário, por maioria de votos, rejeitou o 
pedido de diligência formulado pelos sujeitos passivos e acolheu o pedido de exclusão dos 
solidários da lide. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conheceu do recurso voluntário, 
deu-lhe parcial provimento, para reformar em parte a decisão singular e considerar 
parcialmente procedente o lançamento no valor de R$ 15.554,85 (quinze mil, quinhentos e 
cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos) em razão da aplicação da alíquota de 
7% (sete por cento) prevista para os produtos da cesta básica, nos termos do art. 8º, 
inciso XXXIII, do Anexo IX, do Decreto nº 4.852/97 e adequando a penalidade para a 
prevista no art. 71, inciso VII, alínea “l”, da Lei nº 11.651/91. 

Por intermédio do Despacho n   º 1547/2011, de fls. 392 a Fazenda 
Pública concordou com os termos da decisão cameral.  

Inconformada a empresa autuada interpôs o recurso ao Conselho 
Pleno, de fls. 398 a 404, objeto do presente julgamento, afirmando o seguinte: 

1 – Que a decisão cameral deve ser reformada para a exclusão do 
solidário JOÃO LOPES RABELO que foi incluído na lide ao arrepio do art. 135, do Código 
Tributário Nacional – CTN e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça; 

2 – Que o lançamento deve ser declarado improcedente pelo 
Conselho Pleno, tendo em vista que não vende mercadorias sem a emissão de nota fiscal, 
consequentemente, o lançamento é fruto de equívocos cometidos pelo autor do 
procedimento. 

Na sessão de julgamento o relator arguiu a exclusão do solidário 
JOÃO BATISTA RODRIGUES da lide.  

É o relatório. 

       
V O T O  

 

1. DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA: 
O processo está instruído com os demonstrativos da Auditoria 

Específica de Mercadorias que não foram contestados pela empresa autuada que se 
restringiu a afirmar que a omissão de entrada constatada é decorrente de equívocos 
cometidos pelos autores do procedimento, sem, no entanto, apontar nenhuma situação 
específica que justificasse a conversão do julgamento em diligência com determinação de 
revisão.  

Assim, rejeito o pedido de conversão do julgamento em diligência 
para realização de revisão.  

2. DO PEDIDO DE EXCLUSÃO DOS SOLIDÁRIOS DA LIDE: 
A fundamentação fática para a inclusão dos solidários na lide foi o 

fato de os mesmos exercerem função de administração na empresa autuada à época da 
ocorrência dos fatos geradores.  

A fundamentação legal mencionada pelos autores do procedimento 
foi o art. 45, inciso XII, da Lei nº 11.6551/91, que assevera o seguinte:  

"Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação que 
constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente: 

[...] 

XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou 
prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão de que 
forem responsáveis;" 



 

É cediço que a pessoa jurídica é fruto de uma ficção legal. Assim, 
embora possuindo personalidade jurídica, não tem vontade própria, sendo representada 
em todos os seus atos pelos administradores que são os verdadeiros protagonistas das 
relações jurídicas, inclusive aquelas decorrentes do cumprimento das obrigações 
tributárias, razão pela qual são eleitas como solidárias com empresa a qual representam e 
administram, pelo pagamento do imposto devido na operação ou prestação que constitua 
o fato gerador da obrigação principal, nos exatos termos do art. 124, do Código Tributário 
Nacional - CTN e do art. 45, inciso XII, da Lei nº 11.651/91. 

Assim, as decisões majoritárias do Conselho Administrativo 
Tributário, tem sido no sentido de manter na lide os administradores da empresa autuada. 
Nesse sentido, podemos citar como paradigma o Acórdão nº 00545/12, brilhantemente 
relatado pelo Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato, que foi ementado da seguinte 
forma:  

"ICMS. FALTA DE REGISTRO DE NOTAS FISCAIS DE AQUISIÇÃO. 
MERCADORIAS DESTINADAS AO USO E CONSUMO DO ESTABELECIMENTO. 
DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS NÃO RECOLHIDO. PRELIMINAR DE EXCLUSÃO 
DE SOLIDÁRIOS REJEITADA. NÃO-UNÂNIME. PROCEDÊNCIA. DECISÃO 
UNÂNIME. I - As decisões da empresa - ente destituído de vontade própria - se 
personificam na pessoa do sócio-administrador. As reiteradas decisões do STJ não 
são no sentido de se excluir irrefletidamente todos os sócios-administradores e em 
quaisquer hipóteses. Com efeito, se houver violação de lei a responsabilidade será 
do sócio com poderes de administração. Há, dessarte, interesse da Fazenda em tal 
inclusão, visto que havendo necessidade de redirecionamento da ação executiva 
por ausência ou insuficiência de bens da pessoa jurídica, a presunção de liquidez e 
certeza de que goza a certidão de dívida ativa abarcará o nome de todos quantos 
nela forem arrolados." 

 Referida decisão, conforme afirmação do relator do voto condutor do 
mencionado acórdão, teve como fundamento o art. 45, inciso XII, da Lei nº 11.651/91, bem 
como a decisão do Superior Tribunal de Justiça consubstanciada no AgRg no Ag 
677730/RJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2005/0072325-5. 
Vejamos: 

"TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - REDIRECIONAMENTO - 
RESPONSABILIDADE DO SÓCIO-GERENTE - ART. 135 DO CTN - CDA - 
PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE LIQUIDEZ E CERTEZA - ÔNUS DA PROVA - 
SÚMULA 83/STJ. 

1. Depreende-se do artigo 135 do CTN, que a responsabilidade fiscal dos sócios 
restringe-se à prática de atos que configurem abuso de poder ou infração de lei, 
contrato social ou estatutos da sociedade. 

2. A Primeira Seção, no julgamento do EREsp 702.232/RS, de relatoria do Ministro 
Castro Meira, assentou entendimento segundo o qual: 1) se a execução fiscal foi 
promovida apenas contra a pessoa jurídica e, posteriormente, foi redirecionada 
contra sócio-gerente cujo nome não consta da Certidão de Dívida Ativa, cabe ao 
Fisco comprovar que o sócio agiu com excesso de poderes ou infração de lei, 
contrato social ou estatuto, nos termos do art. 135 do CTN; 2) se a execução fiscal 
foi promovida contra a pessoa jurídica e o sócio-gerente, cabe a este o ônus 
probatório de demonstrar que não incorreu em nenhuma das hipóteses previstas 
no mencionado art. 135; 3) se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa 
jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, o ônus da prova também, compete 
ao sócio, em virtude da presunção juris tantum de liquidez e certeza da referida 
certidão. 

3. Na hipótese dos autos a Certidão de Dívida Ativa não incluiu o sócio-gerente 
como co-responsável tributário, cabendo ao recorrente comprovar a presença dos 
requisitos do art. 135 do CTN. 

4. Qualquer conclusão no sentido de afirmar ter ou não o sócio agido com abuso 
de poder dependeria de reexame de aspectos fáticos e probatórios, o que é 
inviável pela vai eleito do especial, a teor da Súmula 7 do STJ."       



 

No caso vertente, em relação aos solidários reporto-me ao Termo de 
Declaração de fls. 07 e 08, onde o Sr. JOÃO LOPES RABELO afirma o seguinte: 

“QUE sempre trabalhou no ramo de atacadista de óleos vegetais, desde 1975; Que 
em função de não possuir condições financeiras para arcar com uma empresa, 
pois estava com dívidas pendentes e, sendo seus filhos menores, convidou seus 
conhecidos, João batista rodrigues e Lindamar de Oliveira Rodrigues, pessoas de 
sua confiança, para abrir a empresa Luzi Óleos Vegetais Ltda, sendo que estes 
concordaram em ceder seus nomes; Que este fato se deu há mais ou menos dez 
anos atrás; Que João Batista Rodrigues e Lindamar de Oliveira Rodrigues são 
casados e são pessoas de pouco estudo e poucas posses; Que os conhece desde 
quando o Sr. João Batista Rodrigues trabalhada em out4ra empresa do declarante, 
a COVET, na função de motorista; Que desde o início das atividades da empresa é 
procurador da mesma, sendo a pessoa que toma todas as decisões da empresa, 
isto é, declarou que é responsável por tudo na empresa; [...]”   

Observa-se, portanto, que a empresa autuada é fruto de um 
verdadeiro conluio entre o Sr. JOÃO LOPES RABELO e o Sr. JOÃO BATISTA 
RODRIGUES, sendo o primeiro o verdadeiro proprietário e administrador e o segundo a 
pessoa que simplesmente “emprestou” o seu nome para a constituição da mesma, ou 
seja, o “laranja”. 

Com essas considerações, rejeito os pedidos de exclusão dos 
solidários da lide.  

3. DO MÉRITO: 

A Auditoria Específica de Mercadorias analisa de forma quantitativa o 
fluxo de entradas e saídas de mercadorias num determinado período, levando-se em 
consideração os estoques inicial e final, de tal sorte, que a soma do estoque inicial mais as 
entradas deve ser igual à soma do estoque final mais as saídas (EI + E = EF + S), 
permitindo, dessa forma, conferir, com exatidão o fluxo de mercadorias no 
estabelecimento, possibilitando apontar com segurança a omissão do registro de entrada 
ou saída de mercadorias sem documentação fiscal no período analisado. 

No caso vertente, os dados da auditoria revelam que a autuada 
omitiu o registro de entradas de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária 
nas quantidades e valores indicados, redundando na lavratura do auto de infração 
exigindo o imposto devido mais as cominações legais.  

A empresa autuada não contesta de maneira eficaz o resultado da 
auditoria, limitando-se apenas a pedir a revisão sem, no entanto, apontar eventuais 
equívocos cometidos pelo autor do procedimento.  

Observo, no entanto, que o demonstrativo denominado 
CONCLUSÃO de fls. 11, revela que a omissão de entrada foi de óleo de soja a granel, 
produto constante do inciso XXXIII, do art. 8º, do Anexo IX, do Decreto nº 4.852/97, como 
sujeito a alíquota de 7% (sete por cento). Vejamos: 

“Art. 8º A base de cálculo do ICMS é reduzida: 

[...] 

XXXIII - de tal forma que resulte a aplicação sobre o valor da operação do 
equivalente ao percentual de 7% (sete por cento) na operação interna com açúcar, 
arroz, café torrado ou moído, farinha de arroz, farinha de milho, farinha de 
mandioca, farinha de trigo, feijão, fubá, macarrão, margarina vegetal, manteiga de 
leite, rapadura, pão francês, polvilho, queijo tipo minas, queijo frescal, requeijão, 
óleo vegetal comestível, exceto o de oliva, vinagre, fósforo, sal iodado, absorvente 
higiênico, dentifrício, escova de dente, exceto a elétrica, papel higiênico, sabonete, 
água sanitária, desinfetante de uso doméstico, sabão em barra e vassoura, exceto 
a elétrica (Convênio ICMS 128/94, cláusula primeira).” 

http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/CONVENIOS/ICMS/1994/CV128_94.htm


 

Nessa situação, entendo que agiu corretamente a Terceira Câmara 
Julgadora, no ponto em que promoveu a adequação da alíquota para 7% (sete por cento), 
reduzindo, dessa forma, o valor originário do crédito tributário para R$ 15.554,85 (quinze 
mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), bem como no 
tocante a adequação da penalidade para a prevista no art. 71, inciso VII, alínea “l”, da Lei 
nº 11.651/91. 

Assim, à mingua de qualquer argumento ou documento 
comprovando os alegados equívocos cometidos pelo autor do procedimento, concluo que 
o lançamento está escorreito e que a decisão recorrida não merece nenhum reparo. 

À conta do exposto, conheço do Recurso do Contribuinte para o 
Conselho Pleno, nego-lhe provimento, para conformar a decisão cameral que considerou 
parcialmente procedente o lançamento.  

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 08 de março de 2016. 
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Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00313/16 
 
Relator: Conselheiro José Luiz Rosa 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pela autuada, por incompetência funcional da 
autoridade lançadora. Rejeitada. Preliminar de exclusão dos 
solidários da lide, inquirida pelo Conselheiro Relator. Acolhida. 
ICMS. Auditoria Específica de Mercadoria. Saída de mercadoria, 
em operação sujeita a substituição tributária, pelas operações 
posteriores, sem emissão de documentação fiscal. Procedente 
em parte.  
 
1. Torna-se inócuo o questionamento sobre nulidade da lide, 
quando tal arguição for desprovida de amparo legal; 
 
2. Somente serão mantidas no polo passivo as pessoas que 
tenham interesse comum na situação que constitua o fato 
gerador da obrigação principal; 
 
3. O trabalho revisional respalda o entendimento de que o feito 
deve ser julgado procedente em parte. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 14 de dezembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por incompetência funcional 
da autoridade lançadora. Participaram do julgamento os Conselheiros José Luiz Rosa, 
Renato Moraes Lima, Talita Pimenta Félix e Márcio Nogueira Pedra. Por maioria de votos, 
acolher a preliminar de exclusão dos solidários ROGÉRIO BARBOSA e IGOR DE SOUZA 
CÂNDIDO da lide, arguida pelo Conselheiro Relator. Foram vencedores os Conselheiros 
José Luiz Rosa, Talita Pimenta Félix e o Sr. Coordenador, Conselheiro João Divino de 
Brito, que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros Renato Moraes Lima e 
Márcio Nogueira Pedra. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 38.550,49 
(trinta e oito mil, quinhentos e cinqüenta reais e quarenta e nove centavos). Participaram 
do julgamento os Conselheiros José Luiz Rosa, Renato Moraes Lima, Talita Pimenta Félix 
e Márcio Nogueira Pedra. Nos termos do art. 51, § 6º, inciso II do Regimento Interno do 
CAT, o julgamento foi realizado com ausência de um Representante do Fisco. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo realizou saída de 
mercadorias em operação sujeita a substituição tributária pelas operações posteriores sem 
emissão de documentação fiscal, referente ao período de 01/01/2008 a 01/12/2008. Em 
consequência, deverá pagar o ICMS na importância de R$ 143.139,35, juntamente com 
penalidades e acréscimos legais.   

  
A autoridade lançadora indicou como infringida as disposições dos 

artigos 51, 63 e 64, da Lei 11.651/91, combinado com o artigo 34, anexo VIII e 141, do 



 

Decreto 4.852/97. Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71,VII, "I",§9° II, 
da Lei 11.651/91 com redação das Leis 13.446/99 e 16.241/08.   

  
Foram nomeados como sujeitos passivos coobrigados ROGERIO 

BARBOSA e IGOR DE SOUZA CANDIDO, o primeiro na condição de administrador e o 
segundo na condição de procurador, nos termos do artigo 45, XII, da Lei 11.651/91. fls. "5 
e 6".   

   
O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: 

Detalhamento do Crédito Tributário (fl.3), Descritivo Complementar (fl.4), Consulta 
Detalhada do Contribuinte Pessoa Jurídica (fls.7 e 8), Espelho de Dados da JUCEG (fls.9 
a 11), Portaria nº 003/2012-SRE (fl.12), Histórico de Portes - Anual (fl.13), Notificação 
Fiscal (fl.14) DARE Consulta (fls.15 e 16), Termo de Devolução de Objetos e Documentos 
- TDOD (fl.17), Auditoria Específica de Mercadoria Conclusão (fls.18 a 29), Mídia CD 
(fl.30), Livro Registro de Inventário (modelo 7) de 2007 e 2008 (fls.31 a 42).   

 
 As partes foram intimadas para pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação ao auto de infração (fls. 43 a 51), tendo sido lavrado o Termo de 
Revelia quanto aos solidários (fl.52).   

  
O sujeito passivo ingressa com impugnação ao auto de infração às 

fls. "55 a 64", para alegar, em preliminar, insegurança na determinação da infração, visto 
que, a fiscalização foi realizada eletronicamente com base nos arquivos magnéticos do 
SINTEGRA, sem uma análise mais detida dos livros e notas fiscais. Portanto, a pretensão 
do Órgão Fiscal merece ser anulada, vez que se encontra maculada por vício formal 
insanável. 

 
No mérito, assevera que o erro perpetrado, em preliminar, na 

Auditoria Fiscalizadora tem que ser corrigida, vez que, a Autuada repreendeu as 
implicações impostas ao apresentar provas robustas (livro de entradas e notas fiscais 
registradas nos respectivos livros) de sua inocência quanto ao mérito da causa.   

 
Conclui que o mérito encontra-se prejudicado, posto que a omissão 

ensejadora do auto de infração, não ocorreu. Portanto, pede por total indeferimento 
meritório do Processo Administrativo fiscal iniciado.   

 
Ao final, requer o reconhecimento da preliminar de nulidade por 

insegurança na determinação da infração e consequente aplicação de sanção terminativa 
sobre a lavratura do presente Auto de Infração, anulando-o, no mérito, a nulidade do AI e 
do processo administrativo inaugurado.   

  
   
  
O sujeito passivo anexou os seguintes documentos: Nota Fiscal de 

Saída fl. "65", 14ª Alteração Contratual de Sociedade Empresária Limitada, fls. "66 a 70", 
Livro Registro de Entradas Geral de 2008, fls. "71 a 232".  

 
Posteriormente o sujeito passivo junta aos autos, com fim de provas, 

os seguintes documentos: Requerimento de Juntada (fl.236), Alteração Contratual "fls.237 
a 239", Auditoria das Saídas Registradas e do Documentário Emitido 2008 "fls.240 a 500" 
- Volumes 1501 a 1000 - Volumes 2 e 1001 a 1224, Livro Registro de Entradas Geral 2008 
"fls.1226", Livro Registro de Saídas Geral 2008, "fls.1227 a 1437".   

  



 

Pelo Despacho nº 553/12-JULP de "fl.1438", O julgador singular 
encaminha os autos ao NUPRE de Aparecida de Goiânia, a fim de que seja intimado o 
sujeito passivo para apresentar uma auditoria do mesmo teor da realizada pelo fisco, 
permitindo, assim, a conversão dos autos em diligência para realização de revisão dos 
trabalhos, inclusive, sendo agora corrigidas as inconsistências presentes em arquivos 
magnéticos do SINTEGRA para que não provoquem distorções nas auditorias específica 
realizada pelo fisco.   

 
Depois disso, encaminhe-se ao autor do procedimento para 

conhecimento da auditoria e/ou novas provas e, por conseguinte, para a realização de um 
trabalho revisional, restrito aos pontos contestados ou de forma total se apresentada 
auditoria do mesmo teor, renovando-se a intimação ao polo passivo.   

  
Em atendimento a determinação do julgador singular, o polo passivo 

é intimado as "fls.1439 a 1446", no qual apresenta a auditoria de fls. 1449 e 1450, Mídia 
CD.    

 
Em resposta, foi elaborado o Relatório Diligencial de "fls.1452 e 

1453", por meio do qual a autoridade fiscal revisora argumenta que o contribuinte não 
realizou a devida correção dos arquivos magnéticos, vez que foi anexado a este, layout da 
ferramenta de fiscalização demonstrando os últimos arquivos válidos entregues pelo 
contribuinte. Nele verifica-se a quantidade de documentos fiscais de entrada e saída que 
foram inseridos nos arquivos magnéticos e, por conseguinte algumas distorções.   

 
Afirma que existe certa diferença entre os documentos fiscais 

lançados nos arquivos magnéticos e os efetivamente lançados nos livros fiscais no 
decorrer do ano de 2008.   

 
Ao final, conclui que, levando-se em consideração ao reivindicado 

pelo julgador de primeira instância, ao que foi apresentado pelo contribuinte a fim de suprir 
ao solicitado e ao que estatui o artigo 19, §3º, I, da Lei 16.469/09, fica impossibilitada a 
realização da revisão do trabalho enquanto não sanadas as inconsistências detectadas 
nos arquivos magnéticos relativos a todo o ano de 2008.    

 
Anexa ao Relatório: Print Arq Mag (fl.1454), SINTEGRA "fls.1455 a 

1466".   
 
Intimada (fls.1467 a 1472) do teor da diligência, a impugnante 

comparece ao processo, com a manifestação de "fl.1474" na qual argumenta a 
apresentação da retificação, não localizada neste processo.   

  
     
  
Com a devida correção dos arquivos magnéticos, realizado pelo 

contribuinte, foi elaborado um novo Relatório Diligencial de "fls.1476", por meio do qual a 
autoridade fiscal revisora informa a redução da omissão de saída de mercadorias, 
passando o valor o do imposto a ser recolhido de R$ 143.439,35, para R$ 38.550,49, 
juntamente com as cominações legais.   

 
Anexa ao relatório: Termo aditivo (fl.1477), Auditoria Especifica de 

Mercadoria Conclusão (fls.1478 a 1493), Mídia CD (fl.1494).   
   



 

O Sujeito passivo foi intimado (fls.1495 a 1502) para tomar 
conhecimento do teor da diligência.   

  
Pela sentença nº1468/2014 - JULP às "fls.1504 e 1505", o julgador 

singular decide pela procedência parcial do auto de infração.    
 
Em sua fundamentação afirma que tendo em vista ter sido realizada 

a revisão fiscal depois de corrigidos os arquivos e, em consequência disso, sendo 
proposto pelo fisco a redução do valor da exigência através do Termo Aditivo, encerra o 
litígio e o procedimento deverá ser mantido parcialmente como nesse propósito.  

 
Ao final, conhece da impugnação, dá-lhe parcial provimento, reduz o 

valor do ICMS a ser pago para a importância de R$ 38.550,49, acrescida das cominações 
legais, observado o fato de que com a realização da revisão fiscal e apresentação de 
trabalho contraditório ficou afastado qualquer indício anulatório do feito.   

  
O Sujeito passivo junta os documentos de fls. "1507 a 1509", que 

habilitam os novos patronos para que possam promover o constitucional direito ao 
contraditório e a ampla defesa (artigo 5º, LV, da CF).    

  
Pelo Despacho nº 761/2014-GERF de "fl.1513", a Representação 

Fazendária considera e reconhece os fundamentos que embasaram a Sentença nº 
1.468/2014/2014-JULP, para confirma-a, pelas suas próprias razões, nos termos do §3º do 
artigo 40 da Lei n° 16.469/2009.   

  
As partes foram intimadas para pagar a quantia exigida ou 

apresentar Recurso Voluntário, "fls.1514 a 1523",  
 
Tendo sido lavrado o Termo de Perempção quanto ao solidário Igor 

de Souza Candido, "fls.1524".   
  
O polo passivo interpõe Recurso Voluntário às "fls.1526 a 1534", no 

qual arguiu que a auditoria realizada encontrou supostos erros ou incongruência, somente 
no mês de janeiro de 2008. Assim, de posse desta informação, a autuada promoveu 
retificação dos arquivos do sistema SINTEGRA.   

 
Contudo, o auditor fiscal tendo como base os documentos e 

retificações promovidas pela impugnante, promoveu uma nova auditoria, supostamente 
constatando que haveria uma redução de omissão de saída de mercadorias tributadas. 
Porém, nenhum débito pode ser imputado à Recorrente, vez que cumpriu, rigorosamente, 
com suas obrigações tributárias, conforme lhe determina a lei.   

 
Assim, requer que sejam analisadas as provas acostadas aos autos, 

vez que se trata de prova robusta do erro in procedendo da autuante, sob pena de não 
sendo acolhido este pedido, restar caracterizado cerceamento de defesa. Cita o artigo 5º, 
LV, da CF/88, para sustentar o pedido.   

 
Ao final, requer o recebimento do presente recurso, bem como os 

documentos ora anexados e proferindo-se dos cálculos e decisão escorada nos mesmos; 
que seja conhecido e provido o presente recurso, julgando improcedente o auto de 
infração guerreado.   

   



 

 O sujeito passivo anexou ao recurso os seguintes documentos: 
Sintegra "fls.1536" Mídia CD "fls.1537".   

  
O sujeito passivo por meio de fls. "1542 a 1543", vem aduzir que: o 

Dr. Rodolfo Otávio Pereira da Mota Oliveira, único habilitado a proferir a sustentação oral 
está com suspeita de dengue, e tem que mediante a essa suspeita, vir a ficar de repouso 
absoluto. 

 
Mediante este acontecimento pede pelo adiamento da sessão a ser 

acessada no dia 23/01 2015, devendo esta ser remarcada com data posterior a 15 de 
fevereiro de forma a dar prazo para que seu procurador se restabeleça vez que se trata de 
doença grave dificultando o seu retorno ao trabalho. 

 
Posteriormente anexa atestado médico constante de fls. "1544"   
  
Pela resolução 026/2015, fls. "1545 e 1546" resolve por unanimidade 

de votos, encaminhar o feito a Gerência Processual Gepro para que tome as medidas 
cabíveis para a resolução da contenda.    

    
 O polo foi intimado a tomar conhecimento da Resolução 26/2015, fls. 

"1547 e 1548" 
 
 
Com relação a manifestação do polo passivo perante a resolução de 

n°026/2015, anexou arquivo magnético e Relatório de Conclusão, fls. "1552 a 1560". 
 
A terceira câmara do CAT, através da resolução 063/2015 "fls. 1561 

a 1562", decidiu encaminhar os autos à DRFG para que seu titular determine a realização 
de revisão no levantamento fiscal, analisando de forma conclusiva os itens contestados 
pelo contribuinte. 

 
O fiscal revisor apresentou relatório diligencial às "fls. 1564 a 1565", 

através do qual mantém a posição da última revisão realizada.  
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Sobre a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, 
por incompetência funcional da autoridade lançadora, o rejeito, e o faço amparando-me na 
Portaria nº 003/2012 – SRE, fl. 12, que permitiu que o trabalho exordial fosse realizado por 
AFRE I, vez que tal portaria foi expedida por autoridade competente.  

 
Arguo a preliminar de exclusão dos solidários, identificados às fls. 

05/06, fase cognitiva desta ação, tendo em vista que demonstrado está nos autos que 
estes não tinham interesse na constituição do fato gerador que constituiu o crédito 
tributário, motivador desta ação. Portanto que conformidade com o lecionado no artigo 45 
do CTE, “verbis”, não fazem parte da polaridade passiva desta lide:  

 

Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 



 

 
Com as questões primeiras solucionadas, volvo-me à razão de direito 

desta demanda, e reporto-me ao trabalho revisional, sempre merecedor de fé, que não foi 
contestado pela defesa, onde a autoridade fiscal revisora que com a devida correção dos 
arquivos magnéticos, realizado pelo contribuinte, foi elaborado um novo Relatório 
Diligencial de "fls.1476", por meio do qual a autoridade fiscal revisora informa a redução 
da omissão de saída de mercadorias, cujo “quantum” a ser recolhido pelo autuado é de R$ 
38.550,49, juntamente com as cominações legais.   

 
Assim, voto rejeitando a preliminar de nulidade da peça básica, 

arguida pela autuada, por incompetência funcional da autoridade lançadora. Suscito e 
acolho a preliminar de exclusão dos solidários ROGÉRIO BARBOSA e IGOR DE SOUZA 
CÂNDIDO da lide. Quanto ao mérito, conheço do recurso voluntário, dou-lhe parcial 
provimento para reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente 
procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 38.550,49 (trinta e oito mil, 
quinhentos e cinquenta reais e quarenta e nove centavos). 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 10 de março de 2016. 
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Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00314/16 
 
Relator: Conselheiro José Luiz Rosa 
 

 
EMENTA: ICMS. Auditoria Específica de Mercadoria. Saída de 
mercadoria tributada, sem emissão de documento fiscal. 
Procedente em parte. 
 
Reafirma-se a decisão singular que, se amparando em 
informação revisional, julga procedente em parte o lançamento. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 09 de dezembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente em parte o auto de infração no valor do ICMS de R$508.787,70 (quinhentos e 
oito mil, setecentos e oitenta e sete reais e setenta centavos). Participaram do julgamento 
os Conselheiros José Luiz Rosa, Elias Alves dos Santos, Álvaro Falanque e Márcio 
Nogueira Pedra. Nos termos do § 6º, II, do art. 51, do Regimento Interno do CAT, 
aprovado pelo Decreto nº 6.930, de 9 de Junho de 2009, a sessão foi realizada com 
ausência de um Conselheiro Representante do FISCO para compor esta Câmara 
Julgadora. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo realizou saída de 
mercadoria tributaria sem emissão de documentação fiscal, no período de 01/01/2008 a 
31/12/2008, conforme auditoria especifica de mercadorias. Em consequência, deverá 
pagar o ICMS na importância de R$ 509.062,12, juntamente com penalidade e acréscimos 
legais. 

 
A autoridade lançadora indica como infringida as disposições dos 

artigos 63 e 64do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) combinado com os 
artigos 141 do Decreto 4852/97. Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, 
VII, "I", §9° do CTE, com redação da Lei nº13446/199 e da Lei n°16241/2008. 

 
O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: 

detalhamento do credito tributário, descritivo complementar da ocorrência, auditoria 
específica de mercadoria conclusão, auditoria especifica de mercadoria estoque 
inventariado, demonstrativo de conversão, auditoria especifica de mercadoria-relação de 
entradas, protocolo SINTEGRA, inventário, termo de autenticação de livro fiscal, registro 
de inventario termo de abertura, registro de inventario termo de encerramento,  cópia de 
auto de infração, declaração, consulta autenticada de livros fiscais, consulta, consulta 
detalhamento do contribuinte pessoa jurídica, "fls. 03 a 144". 

 
 O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de "fl. 145".  
 
Lavrado Termo de Revelia à "fls. 146". 
 



 

O sujeito passivo apresenta impugnação em Segunda Instância, "fls. 
152 a 156". 

 
O sujeito passivo alega que a sua empresa fabrica ingredientes para 

ração animal, de insumos para uso agrícola, como adubos, sementes, defensivos, 
depósitos de mercadorias para terceiros, atacadista de soja, ente outros, cujos itens 
comercializados são isentos do ICMS. 

 
O sujeito passivo anexo ao auto uma tabela que comprova vários 

produtos que estão sendo tributados indevidamente. 
 
Ao final pede que seja julgado improcedente. 
 
O sujeito passivo anexa os seguintes documentos: cópia da 

intimação, cópia da procuração, contrato social, cópia do documento da ordem dos 
advogados do Brasil, "fls.157 a 187". 

  
Preliminarmente pede a nulidade do auto de infração por ausência de 

notificação da empresa para se defender, alegando que não houve notificação do 
impugnante para se defender perante o juízo singular, já que a notificação primária foi 
entregue a empresa diversa e recebida, obviamente, por pessoa estranha ao quadro de 
funcionários da empresa. 

 
O sujeito passivo alega que o recebimento da intimação se deu na 

pessoa de "Rayner Henrique Dias Assis", pessoa estanha e não integrante dos quadros 
de funcionários. 

 
No mérito argumenta que apresentará levantamento contraditório 

futuro para se demonstrar a ausência da base acusatória lançada nesse processo 
administrativo, pois, a autoridade fiscal, de forma equivocada, tributou inúmeras 
mercadorias isentas e em substituição tributária. 

 
Alega, que a multa é confiscatória, e que o egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Goiás já declarou inconstitucional tal dispositivo e, portanto, não 
pode a autoridade fiscal aplicá-lo. 

 
Por fim, requer seja declarada nulidade do auto, que seja afastada a 

multa aplicada em face do contribuinte e que seja julgado improcedente. 
 
O sujeito passivo anexa os seguintes documentos: contrato social, 

cópia de ar, cópia do contrato de experiência e registro eletrônico de empregado e cópia 
da carteira de trabalho, "fls. 198 a 215". 

  
O sujeito passivo pede adiamento da sessão de julgamento para o 

dia 07/06/2013, "fls.218 a 219". 
 
O sujeito passivo requer a juntada de parecer técnico elaborada pelo 

analista da controladoria financeira da empresa ora impugnante, de "fls.224 a 226". 
 
Anexando os documentos: planilha demonstrando a movimentação 

de devolução de mercadorias, levantamento da autuação, levantamento analítico realizado 
com base na SINTEGRA de toda movimentação de entrada e saída de mercadorias, notas 
fiscais, "fls.227 a 359". 



 

 
A Segunda Câmara Do Conselho Administrativo Tributário decidiu, 

acolher a preliminar de nulidade da intimação e do Termo de Revelia, por cerceamento do 
direito de defesa, retornando os autos ao NUPRE para nova intimação na pessoa do 
representante da empresa. 

 
Em seus fundamentos, afirma que, tanto na intimação como o aviso 

de recebimento, foram emitidos e preenchidos com o endereço correto da autuada, porém 
entregues em endereço diverso daquele indicado pelo sujeito passivo. 

 
Foi feita uma nova intimação, intimando assim o sujeito passivo para 

pagar a quantia exigida ou apresentar impugnação em Primeira Instância, de "fl. 366". 
 
O sujeito passivo apresenta impugnação em Primeira Instância de 

"fls. 369 a 375". 
 
O sujeito passivo reitera seus argumentos com base na impugnação 

de Primeira Instancia intempestivamente, destacando ainda que: 
 
Afirma que, o fisco teria que ter notificado e teria que ter concluído o 

lançamento até 31/12/2012, ou seja, o lançamento deveria estar concluindo com a 
intimação a parte passiva até a data citada. 

 
Alega ainda que a Administração tributária acaba tendo mais de 

cinco anos para exercer o direito de constituir o credito. 
 
O sujeito passivo apresenta os seguintes documentos: cópia da 

procuração, contrato social do recorrente, cópia da OAB. 
 
O sujeito passivo requer a juntada de parecer técnico elaborado pelo 

analista da controladoria financeira da empresa ora impugnante, de "fls. 404 a 407". 
 
O sujeito passivo anexa nota fiscal de "fl. 408". 
 
Mediante o Despacho de 883/13-JULP, de "fl. 410", o julgador 

resolve encaminhar os autos à Delegacia Regional de Fiscalização de Jataí para que seu 
titular determine diligência para proceder a revisão do levantamento efetuado. 

 
Foi feita a diligência de "fls. 412 a 417", na qual o fiscal alega que 

houve uma correção nos valores, sendo assim entende-se que o ICMS omitido entre 
01/01/2008 e 31/12/2008 foi de R$ 508.787,70. 

 
Foram anexados os seguintes documentos: conclusão de auditoria 

específica de mercadorias e demonstrativo de operações com "milhos em grãos" entre as 
unidades depositadas, "fls. 418 a 435". 

 
O sujeito passivo foi intimado a tomar conhecimento da diligência, de 

"fls. 439 a 440". 
 
Sendo assim, sem o manifesto do sujeito passivo, encaminha-se à 

Câmara julgadora, de "fl.441". 
 



 

Pela Sentença de n°1852/2015-JULP, o julgador singular decide pela 
procedência em parte do auto de infração. De "fls. 442 a 444". 

 
 Em sua fundamentação afirma que quanto a consideração de 

mercadorias isentas como tributadas, não é possível considerar as argumentações da 
impugnante, haja vista que, em matéria de isenção, a literalidade prevista pelo CTN não 
se verifica na Legislação Tributária Estadual.  

 
Afirma ainda que o sujeito passivo não demonstra o destino das 

mercadorias para fins da pertinência do benefício.  
 
Sendo assim, o julgador entende como validas as argumentações do 

sujeito passivo quanto sob a necessidade de se levar em considerações as notas fiscais 
cujas operações foram codificadas com os CFOPs contestados. 

 
No que diz respeito aos estoques de uso e consumo, as operações já 

foram excluídas pelo autuante, alterando-se o valor total a título de omissão de saídas. 
 
Quanto à alegada quebra técnica, ela não fez nexo causal com a 

diferença apostada para milho em grãos, vez que as operações através das notas fiscais 
retrocitadas se anulam. 

 
O sujeito foi intimado a pagar a quantia exigida ou apresentar 

Recurso Voluntario de "fls.446 a 448". 
 
O sujeito passivo apresenta Recurso Voluntario de "fls. 450 a 454". 
 
O sujeito passivo reitera todos os seus argumentos com base na na 

defesa de Primeira Instância, de "fls.450 a 454". 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 
Ao compulsar e analisar as peças instrutórias desta lide, verifiquei 

que o entendimento trazido a lume pelo ilustre sentenciador “a quo” que julgou procedente 
em parte o trabalho vestibular no “quantum” de R$ 508.787,70 (quinhentos e oito mil, 
setecentos e oitenta e sete reais e setenta centavos) deve ser mantido.  

 
A decisão exarada pelo julgador monocrático se ampara em trabalho 

revisional, acostado ao processo às fls. 412/435, onde a autoridade revisora, após 
detalhar a metodologia de trabalho que desenvolveu, em conclusão informa que: 

 
Retificou a Auditoria Específica de Mercadorias, retirando da 

movimentação os itens CA100A e CA 900PLUS.  Com a referida correção, o ICMS omitido 
01/2008 e 31/12/2008 foi de R$ 508.787,70 (quinhentos e oito mil, setecentos e oitenta e 
sete reais e setenta centavos). 

 
Sobre a tarefa revisional, o polo passivo não trouxe aos autos 

nenhum elemento de prova capaz de contrapô-lo.  
 
Assim, voto, conhecendo do recurso voluntário, negando-lhe 

provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente em parte o auto 



 

de infração no valor do ICMS de R$ 508.787,70 (quinhentos e oito mil, setecentos e 
oitenta e sete reais e setenta centavos).  

 
 

Sala das sessões plenárias, em 10 de março de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00322/16 
 
Relator: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: ICMS. Auditoria Específica de Mercadorias. Omissão 
de registro de entrada de mercadoria sujeita ao regime de 
substituição tributária pelas operações posteriores. Procedente 
em parte.  
 
O trabalho revisional respalda o entendimento de que o feito 
deve ser julgado procedente em parte. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 19 
de janeiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de 
infração no valor do ICMS a recolher de R$ 270,78 (duzentos e setenta reais e setenta e 
oito centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros Rickardo de Souza Santos 
Mariano, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, José Paixão de Oliveira 
Gomes, Carlos Andrade Silveira, Heli José da Silva, Alcedino Gomes Barbosa, José Luiz 
Rosa, Antônio Martins da Silva, Aguinaldo Fernandes de Melo, Renato Moraes Lima, José 
Pereira D'abadia, David Fernandes de Carvalho, João Divino de Brito, Nislene Alves 
Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida e Victor Augusto de Faria 
Morato. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal é de que o sujeito passivo omitiu registro de 
entrada de mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária pelas operações 
posteriores, no valor comercial de R$ 6.603.473,79 (seis milhões, seiscentos e três mil, 
quatrocentos e setenta e três reais e setenta e nove centavos), já acrescido do respectivo 
Índice de Valor Agregado - IVA, no período de 01/01/2008 a 31/12/2008, apurado 
conforme demonstrativo de Auditoria Específica de Mercadorias, anexo. Por 
consequência, como solidário, deverá pagar o imposto na importância de R$ 
2.012.125,04 (dois milhões, doze mil, cento e vinte e cinco reais e quatro centavos), mais 
cominações legais.  

   
São dados como infringidos os artigos 45, inciso XIII, 51 e 64 do 

Código Tributário Estadual (CTE) combinados com o art. 35, Anexo VIII, e art. 145 do 
Regulamento do Código Tributário Estadual (RCTE), tendo sido proposta a penalidade 
prevista no art.71, inciso VII, Alínea "I", § 9º, inciso II, do CTE, com redação da Lei 
16.241/2008 - Retroatividade Benigna. 

   
Foram identificados como sujeitos passivos solidários: ELIANE 

PERES DE VASCONCELOS e VILAR DOMINGOS DA SILVA PINTO, na condição de 
terem concorrido para a prática da infração tributária mediante a omissão de aquisição de 
mercadoria sujeita a Substituição Tributária, nos termos do art. 45, XII, do CTE. 

   
 O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: 

Ordem de Serviço (fl.06), Auditoria Específica de Mercadorias - Conclusão, período 
01/01/2008 a 31/12/2008 (fl. 07), Registro de Inventário Inicial e Final (fls. 08 e 09), 



 

Auditoria Específica de Mercadorias, relação de entradas, período 01/01/2007 a 
31/12/2007 (fls. 10 a 14), Relatório Consolida Estoque por contribuinte/DPI (fls. 15 a 18), 
Auditoria Específica de Mercadorias - relação de saídas (fl. 19), cópia Livro de Registro 
de Inventário (fls. 20 e 21), Consulta Detalhada do Contribuinte (fls. 24 e 25).      

  
O autuado foi intimado para apresentar impugnação em Primeira 

Instância (fls. 26 e 27) e o sujeito passivo solidário de fls. 28 e 29. Foi lavrada a intimação 
por Edital do sujeito passivo solidário de fls. 30. Foram anexadas ao feito cópias de 
Rastreio dos Correios, às fls. 31 e 32, tendo sido lavrado o Termo de Revelia de fl.33. 

   
Os sujeitos passivos foram intimados para apresentar impugnação 

em Segunda Instância (fls. 34 a 39). Foi anexado cópia do Diário Oficial constando 
intimação em Segunda Instância do Sujeito Passivo Solidário (fls. 40). 

 
Termo de Perempção referente ao sujeito passivo solidário lavrado e 

anexado à fl. 41.  
   
A empresa, por sua vez, ingressou com impugnação em Segunda 

Instância (fls. 44 e 45), alegando total discordância com relação ao auto de infração, 
calcada no acervo probatório dos autos, apontando a ausência de nexo da autuação com 
a documentação analisada. Propugna pela improcedência dos autos e extinção do crédito 
tributário exigido.  

 
Posteriormente, a requerente ELIANE PERES DE VASCONCELOS, 

arrolada nos autos pela autoridade fiscal autuante como sujeito passivo solidário, 
ingressa com impugnação em Segunda Instância (fls. 48 a 50), por meio de seu 
representante legal, arguindo, preliminarmente, insegurança na identificação do sujeito 
passivo, por não restar comprovado que a requerente praticou qualquer ato de violação 
ao direito na condução da empresa autuada, não sendo o caso da aplicação da regra do 
artigo 45, inciso XII do CTE. No que tange ao mérito, aduz que houve provável erro no 
preenchimento da DPI, pois o estabelecimento jamais poderia vender a quantidade 
vultosa de "álcool" pretendida pela autuação, que reflete o cálculo do valor da acusação 
fiscal, que daria para efetuar uma média de 16.000 litros, "suficiente para abastecer em 
um mesmo dia, 400 veículos", número superior a frota da cidade de Jataí-GO.  

 
Sustenta ainda que se "a omissão de entrada é encontrada por 

excesso de saída", o estabelecimento teria promovido a saída de mercadoria sem efetiva 
entrada e, se a intenção dos administradores da empresa fosse sonegar os tributos, não 
informariam a quantidade de saída na Declaração Periódica de Informações - DPI. 

 
Conclui que a impugnação visa levantar o questionamento da 

quantidade de litros de álcool informado na DPI pelo escritório de contabilidade, a qual 
não reflete a movimentação normal do estabelecimento e cuja informação incorreta 
precisa ser corrigida. Propugna pela exclusão da requerente da solidariedade arguida na 
preliminar e no mérito, pela anulação do processo por estar fundamentado em "questão 
fática inverídica".  

 
A Primeira Câmara Temporária do Conselho Administrativo Tributário 

decidiu, por unanimidade de votos, rejeita a preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pela autuada, por erro na identificação do sujeito passivo. Por unanimidade de 
votos, rejeita a preliminar de exclusão dos solidários da lide, arguida por eles mesmos. 
Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhece da impugnação, nega-lhe 
provimento para considerar procedente o auto de infração, fls. 55 e 185/189.  



 

 
Lavrado termo de perempção face à polaridade passiva solidária 

identificada á fl. 197.  
 
Na sequência dos atos processuais destaco Despacho nº 1131/2015 

– PRES. Onde o ilustre presidente desta Casa Julgadora, após relatar o ocorrido neste 
feito, em conclusão aduz que pelo exame dos autos constata-se que restou demonstrado 
erro de fato, requisito exigido no artigo 43, II, a, 1 da Lei nº. 16.469/09 para a 
admissibilidade do pedido de revisão extraordinária, implicando em alteração no 
lançamento, visto que o levantamento original foi realizado com erro, em razão de 
declaração incorreta prestada pelo sujeito passivo. Determina, entre outras providências, 
o encaminhamento dos autos para que sejam pautados a julgamento pelo Conselho 
Pleno.  

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Reporto-me ao trabalho revisional, sempre merecedor de fé, onde a 
autoridade fiscal revisora, informa textualmente, conforme inferido pelo nobre presidente 
deste CAT, em seu despacho, acostado a este volume, às fls. 405 “usque” 408, e já 
referido no relatório que é parte integrante deste “decisum” que “Autoridade fiscal 
diligenciadora apresentou relatório (fls 261 a 263) e levantamentos fiscais (fls. 264 a 395) 
destacando que: 

 
1) optou-se por realizar nova auditoria específica lastreada nos livros 

fiscais do sujeito passivo, em oposição ao levantamento original, 
feito com base na Declaração Periódica de Informações (DPI) 
 

2) foram consignadas saídas de combustíveis registradas pelos 
encerrantes diariamente; 

 
3) notou-se grande discrepância entre os encerrantes dos bicos 6 e 

10 entre os dias 25/11 e 26/11, e que o conhecimento adquirido 
na fiscalização de postos de abastecimento leva a dúvidas quanto 
a diferença;  

 
4) a prestadora de serviço de manutenção estava ativa à época do 

relatório de manutenção nº 860, expedido em 26/11/2008.  
 

5) levando em consideração a manutenção do equipamento, foi 
realizada auditoria com os ajustes necessários; e 

 
6) a omissão de entrada relativa a etanol hidratado carburante 

apurada na auditoria original foi calcada em erro no 
preenchimento da DPI pelo contribuinte, que não informou 
corretamente as saídas de etanol. 

 
Na conclusão de fls. 395 consta omissão de entrada de 437,302 

litros de óleo diesel, no valor de R$ 1.504,32 que determina a omissão de R$ 270,78 de 
ICMS.   

 



 

Mediante as informações supratranscritas, só me resta curvar às 
evidências apontadas e julgar procedente em parte o lançamento, nos termos transcritos 
em linhas volvidas.  

 
Assim, voto conhecendo do Pedido de Revisão Extraordinária, 

dando-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de infração no 
valor do ICMS a recolher de R$ 270,78 (duzentos e setenta reais e setenta e oito 
centavos). 

   
  
   
  
   
  
 
   
  
   
  
 
   
  
  
 
 
 
 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 10 de março de 2016. 
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Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00343/16 
 
Relator: Conselheiro Lidilone Polizeli Bento 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Omissão de saída de 
mercadoria tributada, apurada mediante auditoria específica. 
Procedência Parcial. 
 
Correto o lançamento que exige ICMS e acréscimos legais, 
decorrente de omissão de saída de mercadoria tributada, 
apurada em auditoria específica de mercadorias, devendo ser 
reduzido o valor da exigência tributária correspondente, quando 
durante a tramitação processual ficar comprovada a exigência 
indevida do referido valor, inteligência do art. 25, §1º, inciso V da 
Lei nº 11.651/91. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 07 de março de 2016, decidiu,  por maioria de votos, conhecer do recurso, 
negar-lhe provimento para manter a sentença singular que considerou parcialmente 
procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 2.984.772,25 (dois milhões, 
novecentos e oitenta e quatro mil, setecentos e setenta e dois reais e vinte e cinco 
centavos), conforme revisão de fls. 189. Foram vencedores os Conselheiros Lidilone 
Polizeli Bento e Heli José da Silva. Vencido o Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho que 
votou pela procedência parcial no valor do ICMS de R$ 2.845.987,97 (dois milhões, 
oitocentos e quarenta e cinco mil, novecentos e oitenta e sete reais e noventa e sete 
centavos).  E, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido de adequação da penalidade 
para a prevista no art. 71, inciso IV- A, da Lei nº 11.651/91. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Lidilone Polizeli Bento, Heli José da Silva e Nivaldo Carvelo Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata o presente processo de detecção de realização de saídas de 
mercadorias tributadas sem emissão de documentos fiscais, conforme demonstram os 
relatórios produzidos pela Auditoria Específica de Mercadorias. 

 
 O sujeito passivo compareceu ao feito apontando supostos erros 

cometidos pelo fisco devido as mercadorias terem sido consideradas de forma diferente no 
momento da entrada e saída, alegando, ainda, a exiguidade de prazo para apresentação 
de trabalho contraditório.  

 
Através do Despacho n° 103/14-JULP foram os autos convertidos em 

diligência para que a impugnante apresentasse trabalho contraditório, acompanhado das 
necessárias provas, para, em seguida, serem os autos enviado ao fisco para análise. 

 
 A impugnante, então, retornou ao feito alegando que a alíquota que 

o fisco apontou como correta nem sempre condiz com a legislação e que haveriam outros 
equívocos no levantamento fiscal, apresentando levantamento contraditório. Alega, ainda, 
que o fisco não teria atentado às alíquotas cabíveis para cada caso e que a penalidade 
seria sobre o imposto e não sobre a operação.  

 



 

Analisado o suposto trabalho contraditório, os autores do 
procedimento discorreram sobre ele e revisaram os trabalhos, diante dos poucos 
questionamentos apresentados, justificando a imputação da multa e apontando as 
incoerências presentes no pedido da autuada. Finalmente, manifestaram pela retificação 
do Auto de Infração, conforme demonstrado em planilha e CD-ROOM anexados.  

 
Notificado o polo passivo do trabalho revisional, retornou agora ao 

feito alegando que ainda haveria alíquotas impróprias, que o trabalho estaria maculado 
com erros, devendo algumas alíquotas serem corrigidas, conforme supostamente 
demonstrado no levantamento feito pelo contribuinte. 

 
 Alega, ainda, que o revisor teria entendido que não é o caso da 

aplicação da multa prevista no inciso IV-A do art. 71 do CTE e, em seguida, pede pela 
redução do feito e a alteração em forma parcial da multa inicialmente proposta.  

 
 Analisando os autos, as três impugnações e o trabalho revisional, o 

ilustre julgador singular acolheu o último como válido e suficiente para manutenção parcial 
do feito, julgando o lançamento parcialmente procedente, reduzindo o ICMS a ser 
recolhido para a importância de R$ 2.984.772,25 (dois milhões, novecentos e oitenta e 
quatro mil, setecentos e setenta e dois reais e vinte e cinco centavos), conforme consta 
demonstrado às fls. 189, acrescidos das cominações legais, ficando mantida a multa 
inicialmente proposta pelos autores.  

 
Intimada, a Fazenda Pública concordou com a decisão. 
 
Inconformado, o sujeito passivo interpõe recurso voluntário, fls.322, 

trazendo as mesmas alegações das peças anteriores, no sentido de que o levantamento 
fiscal contém erros que não foram considerados pelos revisores, tais como aplicações de 
alíquotas impróprias para determinados produtos; defende a procedência parcial no valor 
de R$ 2.845.987,94, como ficou assinalado no levantamento contraditório, a aplicação do 
art. 71 IV-A, da lei 11.651/91 ao invés da penalidade proposta pelo fiscal, sobre o ICMS no 
valor de R$ 112.517,95, tendo em vista a aplicação de alíquotas impróprias e a penalidade 
proposta no lançamento sobre o valor remanescente. 

 
É o Relatório. 
 

V O T O 
 

Trata o presente processo sobre omissão de registro de saída de 
mercadoria tributada, apurada em auditoria específica, levantamento matemático baseado 
na equação algébrica E+EI= S+EF, entradas mais estoque inicial igual saídas mais 
estoque final. O presente levantamento fiscal possui fundamento de validade no art. 25, 
§1º, inciso V da Lei nº 11.651/91 que autoriza a presunção de omissão de saída de 
mercadoria quando a equação supracitada indicar que a quantidade de entradas mais 
estoque inicial é maior que a quantidade de saídas mais estoque final. 

 
As informações constantes do levantamento fiscal foram obtidas por 

meio de informação prestada pelo próprio sujeito passivo, por meio de sua EFD- 
Escrituração Fiscal Digital. Em primeira instância, o lançamento foi submetido a revisão 
fiscal, fls.191/196, na qual, na coluna observações, foram analisados todos os pontos 
levantados pela defesa em seu levantamento contraditório. 

 



 

Apurou-se que de 4774 produtos auditados, a defesa questionou 
apenas 169 produtos, ficando a grande maioria sem contestação. Após a revisão fiscal, a 
defesa não produziu outro levantamento que trouxesse fatos novos capazes de ensejarem 
nova revisão, de forma que os fatos chegam a segunda instância nos mesmos termos em 
que chegaram a primeira instância. 

 
A defesa pede a procedência parcial no valor de R$ 2.845.987,94, a 

título de ICMS, conforme demonstrado em seu levantamento contraditório, e adequação 
da penalidade para a prevista no art. 71, inciso IV-A do CTE sobre o valor do ICMS de R$ 
112.517,95, sob o argumento de que o fiscal errou ao aplicar as alíquotas em seu 
levantamento.  

Não obstante tal alegação, verifica-se que na revisão fiscal foram 
esclarecidos ponto a ponto as questões levantadas pela defesa, fazendo-se as alterações 
necessárias, não se adotando a modificação de alíquota ou carga tributária em muitas 
situações, devido ao fato de a legislação tributária não contemplar o pleito do sujeito 
passivo em alguns casos ou pelo fato de ter a Secretaria da Fazenda interpretação 
divergente quanto a tributação de determinados produtos. Dessa forma, o argumento de 
que a penalidade deve ser modificada pelo fato de terem sido utilizadas alíquotas errôneas 
no levantamento fiscal padece de fundamento, sendo incompatível com a realidade dos 
fatos.  

 
Ademais, a penalidade proposta pelo sujeito passivo não é adequada 

para o tipo de infração constatada no presente processo, trata-se de omissão de saída de 
mercadoria tributada. No presente caso, a operação de circulação de mercadoria ocorreu 
sem nenhuma tributação, não se trata aqui de operação com aplicação de carga tributária 
menor que a prevista na legislação, sendo a penalidade pleiteada aplicável para os casos 
em que o sujeito passivo utiliza-se de benefício fiscal de forma indevida, reduzindo a carga 
tributária sem autorização legal, situação esta que não coincide com a tratada nos autos, 
omissão de saída de mercadoria tributada, a saída ocorre sem qualquer tributação, não se 
trata de mera redução indevida de carga tributária. 

 
Feitas essas considerações, verifica-se que o lançamento está 

munido de papéis de trabalho necessários e suficientes para sustentarem a acusação 
fiscal e que os argumentos trazidos pela defesa foram analisados ponto a ponto, fls. 
191/297, sendo realizado o saneamento devido, não trazendo o sujeito passivo aos autos 
elementos capazes de ilidirem por completo a acusação fiscal. 

 
Dessa forma, entendo que o lançamento preenche os requisitos 

legais previstos no art. 142 do CTN e art. 160 do CTE, motivo pelo qual deve prosperar.  
 
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento 

para manter a sentença singular que julgou parcialmente procedente o lançamento no 
valor de R$ 2.984.772,25 (dois milhões, novecentos e oitenta e quatro mil, setecentos e 
setenta e dois reais e vinte e cinco centavos), a título de ICMS, conforme demonstrado às 
fls. 189, acrescidos das cominações legais, rejeitando o pedido de adequação da 
penalidade, formulado pelo sujeito passivo, tendo em vista a ausência de justa causa para 
a adequação.  

   
 

 
 

Sala das sessões, em 11 de março de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00396/16 
 
Relator: Conselheiro Antônio Martins da Silva 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Preliminar. Nulidade do lançamento. 
Insegurança na determinação da infração. Rejeitada. ICMS. 
Obrigação principal. Auditoria Específica de Mercadorias. 
Omissão de saída.  Procedência parcial.  
 
1. Na ausência de comprovação de qualquer vício insanável 
cometido na elaboração do procedimento fiscal, deve ser 
rejeitada a preliminar de insegurança na determinação da 
infração. 
 
2. A Auditoria Específica de Mercadorias analisa de forma 
quantitativa o fluxo de entradas e saídas de mercadorias no 
período fiscalizado, levando-se em consideração o estoque 
inicial e final, de sorte que a soma do estoque inicial mais as 
entradas deve ser igual à soma do estoque final mais as saídas 
(EI + E = EF + S); 
 
3. É procedente o lançamento que exige o imposto omitido 
incidente sobre o valor de omissão de saída verificada por meio 
de auditoria específica de mercadoria. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de março de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Antônio Martins da 
Silva, Talita Pimenta Félix e João Divino de Brito. Quanto ao mérito, também por votação 
unânime, conhecer do recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a 
sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor de 
base de Cálculo de R$ 171.816,04 (cento e setenta e um mil, oitocentos e dezesseis reais 
e quatro centavos) e ICMS de R$ 29.208,85 (vinte e nove mil, duzentos e oito reais e 
oitenta e cinco centavos), de acordo com a revisão de fls. 1671 dos autos. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Antônio Martins da Silva, Talita Pimenta Félix e João Divino 
de Brito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada pelo fisco é no sentido de que a empresa 
autuada omitiu registro de saída de mercadorias nos períodos e valores indicados nos 
campos próprios do auto de infração, constatada por meio de Auditoria Específica de 
Mercadorias, ficando, em consequência, sujeita ao pagamento do ICMS mais as 
cominações legais.    

Foram indicados como infringidos os artigos 63 e 64 da Lei nº 
11.651/91, c/c artigo 141 do Decreto nº 4.852/97 e proposta a penalidade prevista no art. 
71, inciso VII, alínea “l”, da Lei nº 11.651/91. 

Foi indicado como solidário nos termos do art. 45, inciso XII, da Lei nº 
11.651/91 o sócio administrador ROGÉRIO BARBOSA 



 

O lançamento foi instruído com o demonstrativo impresso da 
CONCLUSÃO da Auditoria Específica de Mercadorias.   

Devidamente intimada para pagamento da quantia exigida ou 
apresentação de impugnação à primeira instância a empresa autuada compareceu ao 
processo por meio da peça de fls. 112 a 122, promovendo a juntada da mídia eletrônica de 
fls. 129.  

Por intermédio do Despacho nº 1161/2014, de fls. 131 a 132, o 
julgador de piso converteu o julgamento em diligência e determinou que o sujeito passivo 
fosse intimado para apresentar demonstrativos contraditórios nos moldes dos elaborados 
pelo fisco.  

Diante do silêncio do sujeito passivo foi prolatada a Sentença nº 
3785/14, de fls. 146 a 147, considerando procedente o lançamento.  

Inconformado o sujeito passivo interpôs o recurso voluntário de fls. 
156 a 164, solicitando prazo para correção dos arquivos magnéticos enviados com erros à 
Secretaria da Fazenda. 

A título de exemplo promoveu a juntada das notas fiscais de fls. 165 
a 1629. 

Por meio da Resolução nº 044/2015, de fls. 1631 a 1633, 
determinando a intimação da empresa autuada para, no prazo de 30 (trinta), promover a 
retificação dos arquivos magnéticos e a juntada de demonstrativos contraditórios ao 
presente processo. 

A empresa autuada promoveu a juntada da mídia eletrônica de fls. 
1664, contendo os arquivos magnéticos devidamente retificados. 

Por intermédio da Resolução nº 078/2015, de fls. 1667 a 1669, a 
Terceira Câmara Julgadora determinou a remessa dos autos à Delegacia Regional de 
Fiscalização de Goiânia para análise dos argumentos apresentados pela empresa. 

O processo retornou a julgamento com o relatório de diligência de fls. 
1671 a 1672 e os demonstrativos de auditoria impressos e em mídia eletrônica de fls. 
1673 a 1706, reduzindo o valor da omissão e saída para R$ 171.816,04 (cento e setenta e 
um mil, oitocentos e dezesseis reais e quatro centavos) e o valor originário do crédito 
tributário para R$ 29.208,85 (vinte e nove mil, duzentos e oito reais e oitenta e cinco 
centavos). 

Intimada do resultado da revisão a empresa autuada compareceu ao 
processo por meio da peça de fls. 1712 a 1715, solicitando a dilatação do prazo para 
manifestar. 

Na sessão realizada no dia 11 de março de 2016 o relator solicitou a 
juntada das Resoluções dos documentos de fls. 1720 a 1751, relativos a resoluções de 
decisões proferidas nos Processos nº 4011200636232, 4011200661261, 4011303474464, 
4011401551161, 4011401574374, 4011401574889 e 4011401658128. 

É o relatório.  

 

V O T O  
1. DA PRELIMINAR DE INSEGURANÇA NA DETERMINAÇÃO DA 

INFRAÇÃO: 
Não vislumbro a nulidade por insegurança na determinação da 

infração aventada pelo sujeito passivo.  
No curso do processo, especialmente após a realização das 

revisões, restou provado que as anomalias verificadas na auditoria que dá sustentação ao 
lançamento eram decorrentes de erros nos arquivos magnéticos enviados pelo sujeito 
passivo à Secretaria da Fazenda. 

Após as devidas correções nos arquivos o valor do crédito tributário 
foi reduzido em quase 90% (noventa por cento). 



 

Com essas considerações, rejeito a preliminar.   
 
 

2. DO MÉRITO: 

 
A Auditoria Específica de Mercadorias analisa de forma quantitativa o 

fluxo de entradas e saídas de mercadorias num determinado período, levando-se em 
consideração os estoques inicial e final, de tal sorte, que a soma do estoque inicial mais as 
entradas deve ser igual à soma do estoque final mais as saídas (EI + E = EF + S), 
permitindo, dessa forma, conferir, com exatidão o fluxo de mercadorias no 
estabelecimento, possibilitando apontar com segurança a omissão do registro de entrada 
ou saída de mercadorias sem documentação fiscal no período analisado. 

Referida auditoria é considerada a mais precisa entre todas as 
ferramentas utilizadas pelo fisco com a finalidade de apurar infração à legislação tributária 
relativamente à entrada e saída de mercadorias do estabelecimento.  

Os documentos de fls. 1720 a 1751, comprovam que foram lavrados 
que foram lavrados diversos autos de infração em desfavor da empresa autuada em razão 
de omissões verificadas por meio da realização de auditoria específica de mercadoria e 
após a realização da revisão com supedâneo nos arquivos magnéticos devidamente 
corrigidos os valores originários foram drasticamente reduzidos. 

No caso em apreciação a auditoria específica de mercadorias 
realizadas no exercício de 2009, revelou uma omissão de saída de mercadorias no valor 
de R$ 1.580.592,76 (um milhão, quinhentos e oitenta mil, quinhentos e noventa e dois 
reais e setenta e seis centavos) que após a realização da revisão com base nos arquivos 
magnéticos devidamente corrigidos pela empresa autuada, foi reduzida para R$ 
171.816,04 (cento e setenta e um mil, oitocentos e dezesseis reais e quatro centavos). 

Cumpre ressaltar que o valor da omissão de saída revelada pela 
revisão não foi contestado pela empresa autuada. 

À conta do exposto, conheço do recurso voluntário, dou-lhe parcial 
provimento, para reformar em parte a decisão singular e considerar parcialmente 
procedente o lançamento no valor de R$ 29.208,85 (vinte e nove mil, duzentos e oito reais 
e oitenta e cinco centavos), nos termos da revisão de fls. 1671 e 1672.   
 

 
 

Sala das sessões, em 21 de março de 2016. 
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Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00413/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro José Luiz Rosa 
 

 
EMENTA: Processual. Nulidade do auto de infração. 
Incompetência funcional da autoridade lançadora. Rejeição. 
Exclusão dos solidários da lide. Acolhida. Obrigação principal. 
Saída de mercadorias tributadas sem emissão de documentação 
fiscal. Auditoria Específica de mercadorias. Procedência parcial.  
 
1. Quando a autoridade lançadora está autorizada por 
provimento administrativo previsto em lei, expedido por 
autoridade competente, para agir nos termos previstos na alínea 
"c", do inciso II, do artigo 4º da Lei nº 13.266/98 e alterações 
posteriores, válido é o lançamento de ofício; 
 
2. Os sócios, os gerentes, os administradores, os presidentes, 
etc que não tenham agido com excesso de poderes, ou infração 
de contrato social ou estatutos, ou concorrido pela prática de 
ilícito tributário, nos termos da Súmula do Superior Tribunal 
Justiça, não poder ser sujeitos passivos solidários da lide; 
 
 3. Provado nos autos que o sujeito passivo realizou saída de 
mercadorias tributadas sem a emissão de parte da 
documentação fiscal que deveria acobertá-la, procedente em 
parte é o auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 14 de dezembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por incompetência funcional 
da autoridade lançadora. Participaram do julgamento os Conselheiros Márcio Nogueira 
Pedra, José Luiz Rosa, Renato Moraes Lima e Talita Pimenta Félix. Por maioria de votos, 
acolher a preliminar de exclusão do solidário ROGÉRIO BARBOSA da lide, arguida pelo 
Conselheiro José Luiz Rosa. Foram vencedores os Conselheiros Talita Pimenta Félix, 
José Luiz Rosa e o Sr. Coordenador, Conselheiro João Divino de Brito, que proferiu voto 
de desempate. Vencidos os Conselheiros Márcio Nogueira Pedra e Renato Moraes Lima. 
Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer da impugnação, dar-lhe parcial 
provimento para considerar procedente em parte o auto de infração sobre o valor do ICMS 
de R$ 56.457,34 (cinqüenta e seis mil, quatrocentos e cinqüenta e sete reais e trinta e 
quatro centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros Márcio Nogueira Pedra, 
José Luiz Rosa, Renato Moraes Lima e Talita Pimenta Félix. Nos termos do art. 51, § 6º, 
inciso II do Regimento Interdo do CAT, o julgamento foi realizado com ausência de um 
Representante do Fisco. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Descreve o auto de infração que o sujeito passivo realizou saída de 
mercadorias tributadas sem emissão de documentação fiscal conforme Auditoria 
Específica de Mercadorias. Em decorrência, fica sujeito ao pagamento do imposto 
acrescido das cominações legais. 



 

 
Foram infringidos os seguintes artigos: 63 e 64, ambos do Código 

Tributário Estadual em combinação com o 141 do Decreto Estadual nº 4.852/97. Proposta 
a penalidade do artigo 71, inciso VII, inciso “I”, § 9ºI, da Lei nº 16.469/09 com a nova 
redação dada pela Lei nº 16.241/2008. 

 
ROGÉRIO BARBOSA é nomeado solidário na condição de 

administrador da empresa, consoante os termos do artigo 45, inciso XII, da Lei nº 
11.651/91. 

 
Embasam a exordial os seguintes documentos: Anexo Estruturado – 

Detalhamento do Crédito Tributário; Consulta Detalhada do Contribuinte; Histórico dos 
portes; Portaria do Superintendente da Receita da Secretaria de Estado (nº 008/2014); 
Termo de Autenticação de Livro Fiscal e Termo de Ocorrências; Demonstrativo de 
Conversão e Auditoria Específica de Mercadorias (fls.02/40). 

 
Após a decretação da revelia e da perempção, e do Termo de 

Inscrição em Dívida Ativa (fls. 52/60), o sujeito passivo ingressa com Pedido de Revisão 
Extraordinária dirigido ao Presidente do Conselho Administrativo Tributário – CAT (fls. 
63/73) para requerer conjuntamente a improcedência do presente auto de infração. 

 
De proêmio, o sujeito passivo argúi a preliminar de nulidade da peça 

básica por incompetência funcional. Argumenta que a delegação de competência feita 
pelo Superintendente da Receita Estadual contraria o que prevê o artigo 5º da Lei 
Complementar Estadual nº 104/2013. 

 
No mérito, pondera que o fiscal não observou corretamente, na 

realização da auditoria, que a conversão das unidades para outras, ou a conversão 
automática feita pela ferramenta de fiscalização distorceu o resultado prejudicando a 
empresa e elenca diversos exemplos.  

 
Ao final, requer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário; a 

declaração de nulidade do auto de infração por incompetência funcional e que as 
intimações sejam feitas no endereço do procurador. A título de prova, acosta aos autos os 
seguintes documentos: cópias de notas fiscais (fls. 83/587) e auditoria elaborada pela 
defesa (fls. 589/596). 

 
O douto Presidente desta Casa manifesta-se nos autos através do 

Despacho de nº 2822/2014 – PRES (fls.599/580) para admitir o presente Pedido de 
Revisão Extraordinária. Argumenta que o sujeito passivo não poderá arguir no futuro 
qualquer cerceamento de seu direito de defesa, pois compareceu ao feito via 
representante legal constituído, e solicitou que as futuras intimações fossem direcionadas 
ao endereço do advogado da empresa; que a intimação para apresentação da 
impugnação em Segunda Instância fora enviada ao endereço eletrônico do contribuinte e 
por isso não atendeu a solicitação estampada às fls.49. 

 
Em seguida, determina o ínclito Presidente desta Casa a anulação 

do termo de perempção (fls.58) e demais atos subsequentes que dele dependam; que não 
cabe proceder à nova intimação do contribuinte, vez que houve ciência do processo nos 
termos do inciso IV do artigo 14 da Lei nº 16;469/09. 

 
Ao final, determina o encaminhamento dos autos à Gerência de 

Recuperação de Créditos para que seja feito o cancelamento do ato de inscrição em 



 

dívida ativa, e após, a órgão competente para que o distribua a uma das Câmaras 
Julgadoras para apreciação. 

 
Provocada, a Gerência Especial de Recuperação de Créditos - 

GERC manifesta-se nos autos para informar que procedeu ao cancelamento da inscrição 
dos créditos tributários em dívida ativa.  

 
Decisão cameral de nº 022/2015, após as devidas considerações 

relativas a falhas no processo, ao pedido de revisão extraordinária do sujeito passivo e as 
inconsistências no levantamento fiscal,  determina o encaminhamento do feito à Delegacia 
Regional de Fiscalização de Goiânia para que seu responsável, determine ao auditor fiscal 
que procedeu à lavratura do auto de infração, para que promova a juntada dos demais 
demonstrativos da auditoria específica de mercadorias como inventário final,  a relação de 
entradas e saídas, e execute trabalho de revisão fiscal. 

 
Que, em seguida seja intimado o sujeito passivo para que apresente 

demonstrativos próprios, apontando os erros e omissões que julgar plausíveis no trabalho 
de revisão, exaurindo em relatório, todas as divergências em relação ao trabalho 
desenvolvido pela fiscalização. Após, seja cientificado o revisor para que este se 
manifeste sobre as inconsistências apresentadas pelo sujeito passivo, com juntada de 
novos demonstrativos, se for o caso. 

 
Após, sejam os autos encaminhados ao Setor de Preparo Processual 

– SEPRE  para que promova a intimação do sujeito passivo a manifestar-se sobre o 
trabalho de revisão realizado pelo fisco. 

 
O revisor manifesta-se nos autos (fls.613/614) para informar que ao 

tomar ciência dos argumentos passivos, concluiu que, de fato, algumas notas fiscais não 
foram levadas em consideração pela ferramenta utilizada e verificou ainda que, a partir de 
outras fiscalizações exercidas no mesmo contribuinte em anos anteriores, a conversão 
das unidades dos produtos comercializados quando da realização do levantamento fiscal 
estava eivada de erros, mesmo sendo confirmada como correta por funcionário da 
empresa. 

 
Que na busca incessante do Princípio da Verdade Material, novo 

prazo foi dado ao contribuinte afim de serem corrigidas as conversões dos produtos e 
suas unidades de entradas e saídas, sendo anexado a esse processo um novo 
Demonstrativo das Conversões fls. 615 a 619. 

 
Pondera que, após as correções, em novo levantamento fiscal – 

AEM, a omissão de saídas de mercadorias tributadas foi reduzida de R$ 4.055.887,08 
(quatro milhões e cinquenta e cinco mil e oitocentos e oitenta e sete reais e oito centavos), 
para R$ 332.102,15 (trezentos e trinta e dois mil e cento e dois reais e quinze centavos). 
Que em virtude disso, o ICMS devido foi reduzido de R$ 689.500,78 (seiscentos e oitenta 
e nove mil e quinhentos reais e setenta e oito centavos) para R$ 56.457,34 (cinquenta e 
seis mil e quatrocentos e cinquenta e sete reais e trinta e quatro centavos). 

 
Acompanham a revisão a documentação de fls. 615/625.  
 
 

V O T O 
 
 



 

Passo a decidir e de plano devo rejeitar a preliminar de nulidade da 
peça básica por incompetência funcional da autoridade lançadora, arguida pelo sujeito 
passivo.  

De fato, não vislumbro como tal vício possa prosperar, pois ao 
compulsar os autos verifico constar a Portaria nº 008/2014-SRE (fls.09/10) expedida pelo 
Sr. Superintendente da Receita da Secretaria de Estado da Fazenda de Goiás, que no 
exercício das atribuições que lhe foram conferidas pela delegação de competência 
prevista na Portaria nº 002/214-GSF, designou o auditor fiscal I (AFRE-I) Ricardo Freire da 
Silva, autor desta exordial,  para que executasse procedimentos de auditoria nos 
contribuintes estaduais considerados de médio porte, inclusive com escrituração contábil. 

 
No caso em comento, ao contrário do que argumenta o douto 

representante legal do sujeito passivo, considero inexistir quaisquer tipo de contrariedade 
ao artigo 5º da Lei Complementar Estadual nº 104/2013, que instituiu o Código de Direitos 
e Garantias e Obrigações do Contribuinte. Senão vejamos, “in verbis”: 

 
Art 5º. São direitos do contribuinte: 
 
I - o adequado e eficaz atendimento pelos órgãos e servidores do Estado de 
Goiás, visando facilitar o exercício de seus direitos e o cumprimento de suas 
obrigações; 
 
II - a igualdade de tratamento, com respeito e urbanidade, em qualquer 
repartição publica do Estado de Goiás; 
 
III - a identificação do servidor, função e atribuições nas repartições publicas 
e nas ações e/ou procedimentos fiscais; 
 
IV - ter acesso a dados e informações, pessoais e econômicas, que a seu 
respeito constem em qualquer espécie de ficháno ou registro, informatizado 
ou não, dos órgãos da Administração Tributária do Estado de Goiás; 
 
V - a eliminação completa ou cancelamento de dados falsos e/ou obtidos por 
meios ilícitos; 
 
VI - a retificação, complementação, esclarecimento ou atualização de dados 
incorretos, incompletos, dúbios ou desatualizados; 
 
VII - ter conhecimento e obter certidão sobre atos, contratos, decisões, 
pareceres ou procedimentos de seu interesse, que se encontrem em poder da 
Administração Publica, salvo se a informação solicitada estiver protegida por 
sigilo, observada a legislação pertinente à espécie; 
 
VIII - ter acesso à efetiva educação tributária e à orientação sobre 
procedimentos administrativos, 
 
IX - a prévia apresentação de ordem de fiscalização, notificação ou outro ato 
administrativo autorizando a execução de auditorias fiscais, coleta de dados 
ou quaisquer outros procedimentos determinados pela Administração 
Tributária, que deverá conter” 

 

Considero que o ínclito advogado referiu-se a dispositivo vetado pelo 
Exmo. Sr. Governador do Estado de Goiás e ratificado pela Assembléia Legislativa do 
Estado de Goiás, cuja transcrição abaixo faz necessária, “verbatim”: 

 

Art. 5º. Omissis 

 

a) Vetado 

 



 

[...] 

 

b) a identificação dos Agentes Fiscais encarregados de sua execução e a 

norma legal que lhes atribua tal competência, sendo vedada a delegação 

de competência; 

 
Ante o exposto, nada mais devo acrescentar, motivo pelo qual 

acompanhado da unanimidade do voto de meus pares, rejeito a preliminar de nulidade da 
peça básica, por incompetência funcional da autoridade lançadora, arguida pelo sujeito 
passivo.   

Em seguida, devo arguir e acolher, acompanhado da maioria do voto 
de meus pares, a preliminar de exclusão do solidário Rogério Barbosa do polo passivo da 
lide por considerá-la plausível. Com efeito, por tratar-se do administrador da empresa em 
questão, o ordenamento jurídico brasileiro firmou entendimento de que o patrimônio dos 
sócios ou deste, não deve responder pelas obrigações tributárias imputadas ao sujeito 
passivo. Ademais, inexiste qualquer evidência material de que o solidário tenha concorrido 
para a prática da infração estampada na basilar seja por dolo, fraude, simulação ou má fé, 
ou ainda, que tenha agido nos termos do inciso III do artigo 135 do Código Tributário 
Nacional.  

Impende salientar que a sentença do Superior Tribunal de Justiça, na 
qual me espelhei, sobre este sentido sumulou: 

 
1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento ao recurso especial da 

agravante. 

2. Os bens do sócio de uma pessoa jurídica comercial não respondem, em caráter 

solidário, por dívidas fiscais assumidas pela sociedade. A responsabilidade tributária 

imposta por sócio-gerente, administrador, diretor ou equivalente só se caracteriza 

quando há dissolução irregular da sociedade ou se comprova infração à lei praticada 

pelo dirigente. 

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido 

de que o simples inadimplemento não caracteriza infração legal. Inexistindo prova de 

que se tenha agido com excesso de poderes, ou infração de contrato social ou estatutos, 

não há falar-se em responsabilidade tributária de ex-sócio a esse título ou a título de 

infração legal, por meio de redirecionamento da execução fiscal. (STJ, 1ª T, AgRg no 

Resp 834404/RS, rel. Ministro José Delgado, DJ 31.08.2006,p.260). 

 
No caso em discussão, a Súmula do STJ resguarda a pessoa do 

sócio, dos gerentes e administradores, e somente nas situações aventadas é que estes 
poderão ser responsabilizados. Em face ao procedimento do solidário, é pacífico que a 
sociedade não sofreu abalos de nenhuma ordem, tanto que a atividade mercantil continua 
operando de acordo com as regras da legislação tributária em vigor, motivos pelos quais 
devo desobrigar o solidário da aludida responsabilidade tributária, ao excluí-lo da lide. 

Quanto ao mérito, acolho na íntegra a manifestação do douto 

revisor Ricardo Freire da Silva, que na revisão de fls. 

613/625, determinada pela Resolução nº 022/2015 – 3ª 

CJUL (fls. 609/610) retificou o valor do crédito tributário de 

R$ 689.500,78 (seiscentos e oitenta e nove mil e quinhentos 

reais e setenta e oito centavos) para R$ 56.457,34 (cinquenta 

e seis mil e quatrocentos e cinquenta e sete reais e trinta e 

quatro centavos). Transcrevo abaixo parte do teor do citado 

relatório no que concerne à sua conclusão, “in verbis”: 
Após as correções, em novo levantamento fiscal – AEM, a omissão de saídas de 

mercadoiras tributadas foi reduzida de R$ 4.055.887,08 (quatro milhões e cinquenta e 

cinco mil e oitocentos e oitenta e sete reais e oito centavos), para R$ 332.102,15 



 

(trezentos e trinta e dois mil e cento e dois reais e quinze centavos). Por conseguinte o 

ICMS devido foi reduzido de R$ 689.500,78 (seiscentos e oitenta e nove mil e 

quinhentos reais e setenta e oito centavos) para R$ 56.457,34 (cinquenta e seis mil e 

quatrocentos e cinquenta e sete reais e trinta e quatro centavos). 

Ante o exposto, nada mais devo acrescentar e considerando-

se que o sujeito passivo ao ser intimado para manifestar-se 

acerca da revisão quedou-se silente, considero que o auto de 

infração é procedente em parte. 

Dessarte, conheço da impugnação, dou-lhe parcial 

provimento para considerar procedente em parte o auto de 

infração no valor de R$ 56.457,34 (cinquenta e seis mil, 

quatrocentos e cinquenta e sete reais e trinta e quatro 

centavos).  

 

 

 

 
 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 29 de março de 2016. 
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Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00506/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Omissão de registro de 
entrada de mercadoria tributada. Auditoria Específica de 
Mercadorias. Procedência. Precedentes do Conselho Pleno. 
 
I - A omissão de entrada de gasolina A e óleo diesel A em 
distribuidora de combustíveis, constatada por meio de Auditoria 
Específica de Mercadorias, implica na exigência do ICMS, já 
essas mercadorias sujeitam-se ao regime de substituição 
tributária pelas operações posteriores, ocupando a empresa 
autuada a condição de substituída; 
 
II - A exatidão aritmética da auditoria específica de mercadoria, 
que se baseia em informações sobre estoques e fluxos de 
entrada e de saída produzidas pelo próprio contribuinte, não se 
desconstitui pela simples alegação de alteração volumétrica de 
combustíveis. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 05 
de janeiro de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso para o Conselho 
Pleno, negar-lhe provimento para manter a decisão cameral que considerou procedente o 
auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes, 
Elias Alves dos Santos, Márcio Nogueira Pedra, Renato Moraes Lima, David Fernandes 
de Carvalho, Nislene Alves Borges, Gilmar Rodrigues de Almeida, Victor Augusto de Faria 
Morato e o Sr. Presidente, Conselheiro Antônio Martins da Silva, que proferiu voto de 
desempate. Vencidos os Conselheiros Nivaldo José Mendes, Alcedino Gomes Barbosa, 
José Luiz Rosa, Aguinaldo Fernandes de Melo, José Pereira D'abadia, Nivaldo Carvelo 
Carvalho, Masayuki Missao e Edson Abrão da Silva que votaram pela improcedência do 
lançamento fiscal. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo omitiu entrada de 
gasolina A e óleo diesel A sujeito ao regime de diminuição tributária pelas operações 
posteriores no período de 01 de janeiro de 2011 a 28 de fevereiro de 2011, conforme 
apurado em Auditoria Específica de Mercadorias. Em consequência, como solidário, 
deverá pagar o imposto na importância de R$ 91.592, 70 (noventa e um mil quinhentos e 
noventa e dois reais e setenta centavos), mais as cominações legais. 

 
A autoridade lançadora indica como infringidos os Arts. 45, XIII, 51 e 

64, Lei 11651/91, c/c Arts. 35, 66 e 66-B do Anexo VIII e Art. 145 do Decreto 4852/97. 
Proposta a penalidade prescrita no Art. 71, VII, "l", §9°II, da Lei 11651/1991 da Lei 
16241/2008. 

 
O Auto de Infração se compõe dos seguintes documento: Anexo 

Estruturado – Detalhamento do crédito tributário "fls. 03", Consulta resumida do 
contribuinte – Pessoa Jurídica "fls. 04 e 05", Comunicação da reestruturação societária da 



 

companhia brasileira de petróleo Ipiranga "fls. 06", Assembleia geral extraordinária "fls. 07 
a 12", Anexo III "fls. 13 a 30", Doc. 02 "fls. 31 a 54", CD-R com o auto de infração 
4011301550244 "fls. 55", Recibos de entregas de relatórios digitas "fls. 56".  

 
O sujeito passivo foi intimado "fls. 57 a 59", a pagar quantia exigida 

ou apresentar impugnação. 
 
O sujeito passivo comparece aos autos, "fls. 62 a 95", alegando que 

apesar de ter anexado aos autos, CD-R com o auto de infração o os arquivos lá contidos, 
impossibilitam a conferência dos dados nele incluídos com os dados oriundos dos 
arquivos fiscais e banco de dados da Impugnante.  

 
O Impugnante solicitou por telefone, que encaminhasse a ela os 

arquivos em extensão com formato .xls (Excel), tendo o referido pedido sido negado. O 
relatório de entradas e saídas fornecidos pelo Fisco Goiano sequer informa o CFOP. 
Afirma que sendo assim, fica impossível a compreensão dos motivos que ensejaram a 
lavratura de infração e, consequentemente, prejudicam o desenvolvimento de argumentos 
fáticos específicos para a defesa da impugnante. Isso porque sem pode fazer filtros, a 
impugnante não consegue aferir corretamente quais foram as ocorrências consideradas 
pelo Fisco para concluir pela existência de "omissão de entrada de mercadorias sujeitas à 
substituição tributária" como também não consegue verificar se os cálculos realizados 
contem inconsistências ou deixaram de consideram algum evento relevante para o volume 
de mercadorias em estoque. 

 
Por não ter recebido a mídia desejada a parte passiva alega o 

cerceamento do direito de defesa, e por violar os princípios constitucionais da ampla 
defesa e do contraditório, tem como consequência a nulidade do ato. Apresenta um 
quadro esquemático e jurisprudências sustentando a sua tese e afirma que está evidente 
que o auto de infração não procede, sendo incertos, ilíquidos e inexigíveis. 

 
Ao final, requer o recorrente seja julgado improcedente o 

lançamento, bem como canceladas as exigências fiscais dele decorrente.  
 
O sujeito passivo anexou aos autos as cópias: Diário Oficial "fls. 96 e 

97", Ata da reunião do conselho de administração "fls. 98 e 99", Certidão "fls. 100 e 101", 
Substabelecimento de Procuração "fls. 102". OAB da Advogada "fls. 103 e 104", Portaria 
MF n°60 "fls. 105 a 111", Exposição e Consulta "fls. 112 a 129", Ofício n°2910/SAB "fls. 
130 e 131", Resolução CNP n°7 "fls. 132 e 133", IBP / CT – 185/2000 "fls. 134 e 135", 
Apelação Civil n° 144389-0/ 188 "fls. 136 a 148", Diário da Justiça Eletrônico – Tribunal de 
Justiça de Goiás "fls. 149", Memorando "fls. 150", Ofício n° 178/ 2011 "fls. 151", Despacho 
OCD n° 178/2011 "fls. 152 a 154", Recurso 01/02 'fls. 155 a 159".  

 
Pelo Despacho n°265/2014 – JULP "fls. 161 a 163", fica decidido 

encaminhar os autos para à Gerência de Combustíveis para que seu titular determine a 
realização de diligência com o propósito de esclarecer os motivos pelos quais não ensejou 
ao sujeito passivo a sua plena defesa com o fornecimento das planilhas no formato Excel.  
A diligencia deve também, apreciar as alegações sobre a dilatação volumétrica em função 
a diferença da temperatura na comercialização dos produtos.  

 
Em atenção ao Despacho n° 0511/14 – GCOM "fls. 167 a 176", 

cumprindo determinação do despacho acima citado. Afirma que ficou evidenciado a 
ocorrência de desequilíbrio nas operações praticadas, pelo autuado no período de 01 de 



 

janeiro de 2011 a 28 de fevereiro de 2011, revelando ao final, omissão de entradas de 
mercadorias.  

 
Sendo assim, segundo o polo passivo, demonstrado ficou na 

conclusão da ação fiscal, a saída de mercadorias em quantidades superiores à de 
aquisição, denunciando por consequência a ausência de documentação de entrada que 
acobertasse a totalidade das saídas incorrendo em infrações de natureza tributária que 
culminam na propositura da exigência fiscal. 

 
O recorrente insurge com alegações de suposto cerceamento do 

direito de defesa em razão da não disponibilidade de arquivos que integram a auditoria em 
extensões .xls, mas tão somente em .pdf, o que segundo a defesa impossibilita a 
conferência dos dados, atestando daí a fragilidade de suas alegações destruídas de 
sustentação fática. 

 
Afirma o recorrente que o imposto pago por substituição tributária é 

definitivo quando o valor da base de cálculo e não em relação a quantidades de 
mercadorias comercializadas. Ao final, afirma que pelo exposto, tem convicção do 
procedimento realizado e mantem a legitimidade da penalidade aplicada fundada em 
Auditoria Específica de Mercadorias, sugerimos a remessa dos autos a Sala de 
Julgadores de Primeira Instância do CAT para as providencias subsequentes. 

 
O sujeito passivo é intimado "fls. 178 e 179", para tomar 

conhecimento do Despacho e da Diligência.  
 
A parte passiva comparece aos autos "fls. 182 a 197", alegando em 

linhas gerais, tudo teve início com a lavratura do Auto de Infração pelo fisco Goiano sob a 
alegação de que a impugnante teria omitido a entrada de mercadorias (gasolina A e óleo 
diesel A) em seu estabelecimento, durante o período de 01 de janeiro de 28 de fevereiro 
de 2011.  

 
Ou seja, alega o recorrente que o Fisco Estadual se baseou 

exclusivamente em um levantamento quantitativo fiscal que apontou pequenas diferenças 
no estoque de combustível da Impugnante para concluir que a mesma teria recebido 
mercadorias desacompanhadas das respectivas notas fiscais. E assim sendo, claro está 
que cobrar ICMS pela variação de volume ocorrida no meio da cadeia de distribuição não 
passa de mera presunção, o que é completamente ilegal. Refutado um a um os 
argumentos lançados no relatório fiscal, dúvida não haveria quanto a insubsistência do 
lançamento tributário, o qual não merece outra sorte senão seu integral cancelamento.  

 
Por meio da Sentença n°1850/2015 – JULP "fls. 199 a 201", o 

Julgador Singular decide pela procedência do auto de infração. Em sua fundamentação 
afirma não concordar com a tese preliminar de cerceamento do direito de defesa, pois os 
documentos necessários se encontravam nos arquivos fornecidos à autuada, dados esses 
tiradas de sua própria Escrita Fiscal Digital. Assevera que quanto ao caráter confiscatório 
da multa aplicada, cumpre a dizer que tal discussão pertence a seara daqueles que detém 
o poder de criar leis, que não é o caso da autoridade administrativa tributária, que apenas 
cumpre o que a lei determina, aplicando o caso concreto.  

 
O sujeito passivo é intimado "fls. 202 a 204", a pagar quantia exigida 

ou apresentar recurso voluntário.  
 



 

O sujeito passivo comparece aos autos e apresenta recurso 
voluntário de "fls. 207 a 237", reafirmando a sua tese de impugnação, com novidade no 
mérito, afirmando que não cabe restituição ou complementação do imposto pago pelo 
contribuinte substituto. Assevera que também é incabível ao Fisco pretender cobrar 
complementação sobre a variação de volume de mercadorias que foram integralmente 
tributadas na primeira etapa por toda a cadeia, ainda mais quando não há qualquer 
previsão legal que ampare essa pretensão. As referidas quantidades já foram submetidas 
à tributação (substituição tributária) por ocasião dos respectivos faturamentos pela 
refinaria, à temperatura de 20°C. Apresenta jurisprudência para dar ênfase em sua tese. 

 
Ao final requer que seja acolhida a preliminar de nulidade do Auto de 

Infração n° 4011301550244, no sentido reconhecer o cerceamento do direto de defesa. 
Requer ainda, que se não for acolhida a preliminar de nulidade do auto de infração, que 
seja julgado totalmente improcedente o lançamento aqui contestado. Requer também a 
intimação de seus representantes legais, para apresentação de sustentação oral quando 
da inclusão destes.  

 
No Acórdão n° 2132/2015 – IV CJUL "fls. 240 a 246", a câmara 

julgadora afirma que não resta dúvida que o sujeito passivo tem obrigatoriedade em emitir 
a nota fiscal em qualquer situação. Assevera o órgão cameral que a natureza confiscatória 
da multa não é matéria afeita a esta seara administrativa, cujo desiderato é exercer o 
controle do fato tributário à norma. Nega-lhe provimento, par manter a sentença atacada 
tal como lançada por seus próprios e jurídicos fundamentos e por estes ora agregados. 

 
O sujeito passivo é intimado "fls. 247 a 249", a pagar quantia exigida 

ou apresentar recurso ao Conselho Pleno.  
 
A parte acusada comparece aos autos "fls. 251 a 273", reafirmando a 

suas teses defensórias citadas anteriormente e afirmando que a recorrente apresentou 
defesa administrativa da qual apresentou e expôs uma série de argumentos de fato de 
direito a fim de demonstrar a completa insubsistência da acusação fiscal.  

 
Apresenta o recorrente jurisprudência para que possa sustentar a 

sua tese e afirma que esse Plenário não pode ignorar que é literalmente natural que, uma 
vez que adquiridos e armazenados a 20°C e posteriormente vendidos, em Goiás, a 
temperatura bem acima dessa, os produtos em discussão tem sofrido os efeitos da 
dilatação volumétrica. Observa também, que a variação volumétrica dos combustíveis é 
aplicável na atividade da recorrente e deve ser considerada pela administração tributária 
quando da realização da atividade da indústria fiscalizadora, vez que inerentes à atividade 
da indústria do petróleo e que diante disso, deve ser cancelado o auto de infração.  

 
Assevera o sujeito passivo que não menos importante, é evidente 

que, em eventual discussão judicial sobre o tema abordado, será dado provimento ao 
entendimento defendido pela Recorrente, visto que conta com a cancela da jurisprudência 
dos tribunais, o que torna flagrante a necessidade de encerramento da lide já nesta via 
administrativa, evitando gastos processuais desnecessários não só a Recorrente, como ao 
próprio estado de Goiás.  

 
Ao final requer que, seja julgado totalmente improcedente o 

lançamento aqui contestado, bem como canceladas as exigências fiscais dele 
decorrentes. 

 
Anexa documentos de "fls. 274 a 315".  



 

 
É o relatório. 

 

QUESTÃO MERITÓRIA 

 

Dirigindo-me ao mérito do processo, não acolho as razões trazidas 
pela autuada, as quais, em síntese, correspondem à alegação de que a situação apurada 
na peça inicial decorreu de variação volumétrica dos combustíveis, fenômeno que seria 
inerente à atividade da indústria do petróleo. 

 
O primeiro elemento que está a impor o esse não acolhimento é fato 

que, em relação ao estabelecimento objeto da ação fiscal (filial 0202, com inscrição 
estadual 10.142.731-0), o Fisco já considerou os estoques inicial e final à temperatura de 
20 º C (fls. 02, 34 a 35 e 47). 

 
O segundo elemento impositivo é a existência de precedentes deste 

Conselho Pleno atestar o entendimento de que, na hipótese em que a Auditoria Específica 
apontar omissão de entrada de combustíveis derivados de petróleo, é correta a exigência 
de ICMS por substituição tributária por operação posterior. Nesse sentido, seguem 
transcritas as ementas relativas a tais precedentes, nas quais os grifos foram por mim 
inseridos: 

 

“EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Preliminar de Inadmissibilidade de 
recurso.  

 

É inadmitido, liminarmente, pelo Conselho Pleno, o recurso interposto 
em relação à decisão cameral unânime, quando não atendido ao que 
dispõe o § 1º, incisos I e II do art. 41 da Lei 16.469/09. ”  

(Processo n.º 4 0112019 989 44 - ACÓRDÃO DO CONP N.º 01824/15 - 
Relatora: Conselheira Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes) 

 

“EMENTA: ICMS. Obrigação tributária principal. Omissão de registro de 
entradas de gasolina A e óleo diesel A. Auditoria Específica de 
Mercadorias. Procedência. Decisão unânime.  

 

1. A omissão de entrada de gasolina A e óleo diesel A, em estabelecimento 
distribuidor de combustíveis, constatada por meio de auditoria específica de 
mercadorias, implica na exigência do ICMS, pois a referida mercadoria 
encontra-se sujeita ao regime de substituição tributária pelas operações 
posteriores, sendo que a empresa autuada ocupa a condição de substituída 
(artigo 35, Anexo VIII, RCTE).  

 

2. A não apresentação, pelo contribuinte, de elementos capazes de 
modificar os valores encontrados em procedimento fiscal que motivou a 
formalização do lançamento, implica na confirmação do auto de infração. ”  



 

(Processo n.º 4 0112019 989 44 - ACÓRDÃO DA I CJULT N.º 00141/15 - 
Relator: Conselheiro Márcio Nogueira Pedra) 

 
 

“EMENTA: Preliminar. Exclusão do solidário da lide. Rejeitada. Decisão por 
maioria. ICMS. Obrigação tributária principal. Omissão de registro de 
entradas de gasolina A. Auditoria Específica de Mercadorias. 
Procedência. Decisão por maioria.  

[...] 

2. A omissão de entrada de gasolina A, em estabelecimento distribuidor 
de combustíveis, constatada por meio de auditoria específica de 
mercadorias, implica na exigência do ICMS, pois a referida mercadoria 
encontra-se sujeita ao regime de substituição tributária pelas operações 
posteriores, sendo que a empresa autuada ocupa a condição de 
substituída. A não apresentação, pelo contribuinte, de elementos capazes 
de modificar os valores encontrados em procedimento fiscal que motivou a 
formalização do lançamento, implica na confirmação do auto de infração. ” 

(Processo n.º 4 0110041 573 78 - ACÓRDÃO DO CONP N.º 00206/14 - 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Márcio Nogueira Pedra) 

 

Friso que no precedente produzido quando da apreciação do 
Processo n.º 4 0112019 989 44 (Acórdão do CONP N.º 01824/15), a decisão pela 
inadmissão liminar do recurso de decisão cameral unânime pela procedência do auto de 
infração atesta a uniformidade do entendimento deste Conselho sobre a matéria. 

 
Por fim, também não trouxe a recorrente qualquer elemento 

indicativo de erro no trabalho do Fisco, que se sustenta da exatidão aritmética da auditoria 
específica de mercadoria, a qual, por sua vez, é baseada em informações sobre estoques 
e fluxos de entrada e de saída produzidas pelo próprio contribuinte. 

 
Pelo exposto, conheço do recurso do contribuinte para o Conselho 

Pleno, nego-lhe provimento, para manter a decisão cameral que considerou procedente o 
auto de infração. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 19 de abril de 2016. 
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Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00543/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Washington Luis Freire de Oliveira 
 

 
EMENTA: Processual. Nulidade parcial. Falha na intimação. 
Cerceamento de defesa inocorrente. Composição do polo 
passivo. Retorno do solidário. Acolhimento. ICMS. Omissão de 
saídas de mercadorias tributadas. Auditoria específica de 
Mercadorias. Procedência. 
 
1. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira 
oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena 
de preclusão (art. 245 CPC); 
 
2. Os administradores e gestores que concorrerem para a 
prática de infração tributária ficam, nos termos do inciso XII do 
artigo 45 da Lei nº 11.651/91, solidariamente obrigados ao 
pagamento do ICMS devido e demais acréscimos legais; 
 
3. A Auditoria Específica de Mercadorias, valendo-se de equação 
algébrica na qual a soma do estoque inicial mais as entradas 
deve ser igual à soma do estoque final mais as saídas (EI + E = 
EF + S), permite detectar com segurança diferenças de entradas 
e saídas de mercadorias; 
 
4. É procedente o auto de infração, embasado em Auditoria 
Específica de Mercadorias, que constatar omissão de registro de 
saída de mercadoria quando não contraditado eficazmente pelo 
sujeito passivo. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 18 
de fevereiro de 2016, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de nulidade parcial 
do processo, arguida pelo sujeito passivo, por cerceamento do direito de defesa, a partir 
da intimação da diligência (fls. 287). Foram vencedores os Conselheiros Washington Luis 
Freire de Oliveira, Nislene Alves Borges, Gilmar Rodrigues de Almeida, Victor Augusto de 
Faria Morato, Mário de Oliveira Andrade, Lidilone Polizeli Bento, Renato Moraes Lima, 
Domingos Caruso Neto e o Sr. Presidente, Conselheiro Heli José da Silva, que proferiu 
voto de desempate. Vencidos os Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira, João Divino 
de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho, Masayuki Missao, Edson Abrão da Silva, Nivaldo José 
Mendes, Alcedino Gomes Barbosa e Paulo Diniz. Também, por maioria de votos, 
conhecer do recurso da Fazenda Pública para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para 
reincluir na lide o solidário Fábio Sebastião Dias de Matos. Foram vencedores os 
Conselheiros Washington Luis Freire de Oliveira, Nislene Alves Borges, Gilmar Rodrigues 
de Almeida, Victor Augusto de Faria Morato, Mário de Oliveira Andrade, Lidilone Polizeli 
Bento, Renato Moraes Lima, Domingos Caruso Neto e o Sr. Presidente, Conselheiro Heli 
José da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros Cláudio 
Henrique de Oliveira, João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho, Masayuki Missao, 
Edson Abrão da Silva, Nivaldo José Mendes, Alcedino Gomes Barbosa e Paulo Diniz, que 
votaram conhecendo do recurso, negando-lhe provimento para manter a exclusão do 
solidário da lide. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer do recurso do 



 

Contribuinte para o Conselho Pleno, negar-lhe provimento para manter a decisão cameral 
que considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira, Washington Luis Freire de Oliveira, João 
Divino de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de 
Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Mário 
de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Renato Moraes Lima, 
Alcedino Gomes Barbosa, Domingos Caruso Neto e Paulo Diniz. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal é de que o sujeito passivo realizou saída de 
mercadoria tributada sem emissão de documentação fiscal, no período de 01/01/2011 a 
14/09/2011, conforme Auditoria Específica de Mercadorias. Em consequência, fica sujeito 
ao pagamento do ICMS na importância de R$ 1.281.734,14 (um milhão, duzentos e 
oitenta e um mil, setecentos e trinta e quatro reais e catorze centavos).   

  
A autoridade lançadora indicou como infringidas as disposições dos 

artigos 63 e 64, Lei nº. 11.651/91, c/c artigo 141, Decreto nº. 4.852/97. Proposta a 
aplicação da penalidade prevista no artigo 71, VII, "I", §9º, I da Lei nº. 11651/91, com 
redação da Lei nº. 16.241/2008.  

 
O auto de infração foi instruído com os demonstrativos próprios da 

Auditoria Específica de Mercadorias, trancamento de estoque (fl. 12), notas fiscais (fls. 
13/14); cópias dos livros fiscais (fls. 15/192) e mídia digital (fls. 193), entre outros.   

  
Devidamente intimados, a empresa autuada e o seu administrador, 

incluído na lide como solidário, apresentam impugnação na qual pedem a nulidade do 
lançamento, a ilegitimidade passiva do administrador e a improcedência do auto de 
infração. 

 
Em retorno a diligência determinada pelo julgador singular para que 

o fiscal autuante apresentasse novo formulário de conclusão da Auditoria Específica de 
Mercadorias com indicação completa dos valores contidos em cada quadro da planilha, o 
sujeito passivo, por meio de advogada devidamente constituída, apresenta manifestação 
na qual pede a realização de nova diligência para elucidação de itens que entende terem 
sido indicados incorretamente na auditoria fiscal. 

 
O julgador singular determina nova diligência a fim de que 

autoridade fiscal designada promova revisão do trabalho inicial. 
 
Em decorrência da revisão foi lavrado Termo Aditivo alterando o 

valor original da exigência para o valor de ICMS de 1.325.422,73, fls. 282/283. 
 
Intimados, a empresa e o solidário não se manifestaram. 
 

O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, apreciando 
as razões da defesa, decide pela procedência do lançamento no valor consignado no 
Termo Aditivo, inclusive mantendo na lide o solidário arrolado, consoante a Sentença nº 
329/2014 - JULP (fls. 290/297). 

 
Os sujeitos passivos apresentam Recurso Voluntário em peça única, 

fls. 303 a 306, reiterando os mesmos pedidos da fase anterior, quais sejam: a nulidade por 



 

insegurança na determinação da infração, exclusão do solidário e a improcedência do auto 
de infração.  

 
A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, por maioria 

de votos, não acolheu a preliminar de nulidade e julgou o auto de infração procedente, 
entretanto, acolheu o pedido de exclusão do solidário da lide. 

 
A Fazenda Pública apresenta recurso ao Conselho Pleno no qual 

pede o retorno a lide do solidário excluído na fase cameral no entendimento de que, na 
qualidade de administrador, o solidário concorreu para a prática da infração tributária. 

 
Intimado, o sujeito passivo e o seu administrador apresentam 

contradita ao recurso fazendário e recurso do contribuinte ao Conselho Pleno, em peça 
única, no qual pedem a manutenção da decisão cameral no tocante a exclusão do 
solidário da lide, a nulidade da decisão singular por cerceamento ao direito de defesa e a 
improcedência do auto de infração. 

 
A defesa alega que ocorreu cerceamento ao direito de defesa das 

autuadas, com a consequente nulidade da decisão singular, porque a intimação do Termo 
Aditivo, antes de ser proferida a Sentença 329/2014-JULP (fls. 290/297), foi dirigida a 
empresa e ao seu administrador, no entanto o advogado que já estava constituído nos 
autos não foi intimado. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

Inicialmente, no tocante ao pedido de nulidade parcial do processo a 
partir da decisão singular por cerceamento ao direito de defesa da autuada, é importante 
destacar que no primeiro comparecimento do sujeito passivo no processo, após a suposta 
falha na intimação, não houve qualquer manifestação quanto a nulidade da decisão 
singular. 

 
O sujeito passivo deixou de alegar a nulidade do ato processual na 

primeira oportunidade em que poderia, no recurso voluntário, deixando para arguir 
somente agora no recurso ao Conselho Pleno, última fase de julgamento, perdendo, dessa 
forma, a possibilidade de questionar a suposta falha na intimação, nos termos do que 
dispõe o art. 245 do CPC:  

 
Art. 245. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade 
em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. 
 

Muito embora tenha ocorrido a perda do direito de o sujeito passivo 
questionar eventual falha na intimação, no caso “sub examine”, urge mencionar que tanto 
a empresa como o solidário foram devidamente intimados, fls. 241/242, nos termos do art. 
8º, §3º, da Lei 16.469/09. 

 
No mérito melhor sorte não assiste a defesa, pois não foi oferecido 

qualquer elemento novo que pudesse mudar o julgamento cameral. 
 
A auditoria que embasa a exigência inicial consiste na análise 

quantitativa do fluxo de entradas e saídas de mercadorias de um determinado período, 
levando-se em consideração os estoques inicial e final, a fim de identificar desequilíbrio no 
fluxo de mercadorias. 



 

 
A equação algébrica, soma do estoque inicial mais entradas é igual a 

soma do estoque final mais as saídas, permite conferir em termos documentais, a exatidão 
ou não, do fluxo de mercadorias, podendo ser constatado omissões de registro de saída 
de mercadorias, ou de registro de aquisição de mercadorias. 

 
A Auditoria Específica de Mercadorias tem suporte legal no inciso V, 

§ 1º, do artigo 25 do CTE que dispõe o seguinte: 

 
Art. 25. A base de cálculo do imposto será arbitrada pela autoridade fiscal, 
podendo o sujeito passivo contraditá-la no correspondente processo 
administrativo tributário, sempre que, alternativa ou cumulativamente: 
[...] 
§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 
[...] 
V - à diferença apurada mediante o controle quantitativo das entradas e 
saídas de mercadorias tributadas num determinado período, levando em 
consideração os estoques inicial e final; 
 

No caso em análise foi constatada uma omissão de saída de 
2.486.467,36 quilogramas de alho, no período de 01/01/2011 a 14/09/2011, com base de 
cálculo de R$ 10.681.117,84 e ICMS correspondente de R$ 1.281.734,14, calculado a 
alíquota de 12%. 

 
Em relação ao pedido da Fazenda Pública de retorno a lide do 

administrador excluído, é importante ressaltar que a decisão consubstanciada no Acórdão 
recorrido, decidiu pela procedência da inicial, porém excluiu da lide os administradores da 
empresa autuada, sendo que a conduta narrada na inicial somente pode ser atribuída à 
decisão ou determinação de seus administradores, por ação ou omissão, pois é pela 
vontade desses que a pessoa jurídica realiza as operações e deve cumprir as obrigações 
tributárias. 

 
No presente caso, os administradores da empresa autuada são 

solidários, nos termos do art. 45, inciso XII, da Lei nº 11.651/91, que assim dispõe:  
 
Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 
[...] 
 XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à 
operação ou prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis; 

  
O pedido de reinclusão na lide dos solidários foi norteado pelo 

dispositivo acima citado, tendo os administradores interesse comum na omissão de 
registro de saída de mercadoria tributada e, por isso, dou provimento ao recurso da 
Fazenda Pública para retornar à lide os solidários excluídos na fase cameral. 

 
Ante o exposto, não acolho a preliminar de nulidade parcial do 

processo por cerceamento ao direito de defesa, retorno a lide o solidário excluído na fase 
cameral e, no mérito, confirmo a decisão singular que julgou o auto de infração procedente 
no valor de ICMS de R$ 1.281.734,14. 



 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 26 de abril de 2016. 
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Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00631/16 
 
Relator: Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Acessória. Omissão de registro de 
entrada de combustíveis. Auditoria Específica de Mercadorias. 
Procedência. Precedentes do Conselho Pleno. 
 
I - A omissão de entrada Biodiesel B100 e Etanol constatada por 
meio de Auditoria Específica de Mercadorias implica exigência 
de multa formal; 
 
II - A exatidão aritmética da Auditoria Específica de Mercadorias, 
que se baseia em informações sobre estoques e fluxos de 
entrada e de saída produzidas pelo próprio contribuinte, não se 
desconstitui pela simples alegação de alteração volumétrica de 
combustíveis; 
 
III - Vigente à época dos fatos examinados a disposição legal 
impositiva da penalidade proposta, não compete ao CAT 
apreciar a questão relativa à validade dessa disposição perante 
a Constituição Federal, em face vedação contida no art. 6º, § 4º 
da Lei 16.649/09. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 27 de abril de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes e 
João Divino de Brito. Vencida a Conselheira Talita Pimenta Félix que votou pela 
improcedência do lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo omitiu entrada de 
Biodiesel B100 e Etanol no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2013, conforme 
apurado em Auditoria Específica de Mercadorias. Em consequência, o Fisco exige multa 
formal de 25% sobre a omissão apurada. 

 
A autoridade lançadora indica como infringidos os arts. 64 da Lei 

11651/91, c/c art. 145 Decreto 4852/97. Proposta a penalidade prescrita no art. 71, VII, "l" 
da Lei 11651/1991 da Lei 16241/2008. 

 
O Auto de Infração se compõe dos seguintes documento: Anexo 

Estruturado – Detalhamento do crédito tributário "fls. 03", demonstrativos sintéticos da 
Auditoria Especifica de Mercadorias e CD-ROM contendo arquivos .pdf relativos à 
mencionada auditoria. 

 
O sujeito passivo foi intimado, "fl. 12", a pagar quantia exigida ou 

apresentar impugnação em Primeira Instância. 
 



 

A parte acusada apresenta impugnação, "fls. 15 a 187", perante a 
qual o julgador singular rejeita preliminares de nulidade arguidas e, quanto ao mérito, 
considera procedente o auto de infração, bem como não acolhe pedido de redução de 
multa (fl. 191). 

 
Intimada (fl. 192), a parte passiva interpõe recurso voluntário 

alegando que a diferença apurada pelo Fisco decorreu de variação volumétrica e que sua 
conduta resultou de observância da temperatura de 20 C como parâmetro de 
quantificação estabelecida pela legislação técnica reguladora do setor de petróleo, não lhe 
sendo essa utilização opcional, como afirmou o julgador monocrático (fls. 195 a 198). 

 
Argumenta também a recorrente (fls. 198 a 201) que a própria 

evolução normativa da legislação tributária referente à tributação do petróleo atesta a 
efetividade da alteração volumétrica em tal setor da Economia, o que se nota pela 
celebração do Convênio ICMS 61/15, vigente a partir de 01 janeiro de 2016 e que, 
alterando o Convênio ICMS 110/07, instituiu o chamado Fator de Correção de Volume 
(FCV). 

 
Alega a ainda a parte defendente que as diferenças apuradas na 

auditoria específica que fundamenta o auto de infração estão dentro da faixa de 
percentuais de perda de 0,4% a 0,72% fixados pelo Ofício 2910/SAB, de 08 de agostos de 
2000, plenamente em vigor na data de ocorrência dos fatos em análise (fls.202 a 205). 

 
Argumenta igualmente a parte acusada que a questão da variação 

volumétrica já foi apreciada pelo Poder Judiciário Goiano e pelo Superior Tribunal de 
Justiça (STJ), bem como por este Conselho, que se manifestaram favoravelmente ao 
contribuinte, conforme julgados que referencia (fls. 206 208). 

 
Destaca o polo passivo que no regime de substituição tributária por 

operação posterior não há previsão legal para de recolhimento de ICMS pelo contribuinte 
substituído, seja no plano de norma geral do imposto, seja no âmbito da lei estadual 
instituidora do tributo, conforme dispositivos que transcreve, traço que imporia a 
definitividade dessa espécie de substituição tributária e que foi confirmado na Ação Direta 
de Inconstitucionalidade 1.851/AL (fls. 209 a 216). 

 
Por fim, resiste a recorrente à multa proposta na peça inicial, 

entendendo ser ela irrazoável, desproporcional e de caráter confiscatório, em ofensa ao 
art. 150, IV da Constituição Federal (fls. 216 a 224). 

 
É o relatório. 

QUESTÃO MERITÓRIA 

Dirigindo-me ao mérito, não acolho as razões trazidas pela autuada, 
as quais, em síntese, correspondem à alegação de que a situação apurada na peça inicial 
decorreu de variação volumétrica dos combustíveis, fenômeno que seria inerente à 
atividade da indústria do petróleo. 

 
Friso, de início, que o presente auto de infração se refere unicamente 

à multa formal por omissão de registro de entrada de mercadoria (fl. 02), não há havendo 
neste processo espaço para debate sobre as questões sobre a incidência do imposto e o 
regime de cobrança por substituição tributária progressiva. 



 

 
Assim, remanescem a apreciar as questões relativas à variação 

volumétrica e a previsão normativa de perdas na circulação mercantil de combustíveis, 
bem a questão referente ao caráter confiscatório da multa proposta. 

 
Quanto a variação volumétrica, entendo que a simples alegação, não 

amparada em elementos concretos que demonstrem a ocorrência desse evento, não 
desconstitui a exatidão aritmética da auditoria específica de mercadoria, a qual, por sua 
vez, se sustenta em informações sobre estoques e fluxos de entrada e de saída 
produzidas pelo próprio contribuinte. 

 
No tocante à previsão normativa de perdas na movimentação 

comercial de combustíveis, opino no sentido de que essa questão não se relaciona com a 
omissão de registro de entrada de mercadoria apurada em auditoria específica, pois tais 
perdas, sejam decorrentes de evaporação, infiltração ou manuseio, ocorrem no 
estabelecimento do contribuinte após a entrada física dos combustíveis, não afetando o 
termo “Entradas” da equação que fundamenta a auditoria (Entradas + Estoque Inicial = 
Saídas + Estoque Final). 

 
Destaco que os valores que expressam os estoques e as saídas de 

mercadorias em um estabelecimento representam as quantidades efetivamente saídas ou 
estocadas, excetuadas, evidentemente, as mercadorias perdidas. 

 
Por fim, saliento que existem precedentes deste Conselho Pleno a 

atestar o entendimento de que, na hipótese em que a Auditoria Específica apontar 
omissão de entrada de combustíveis, é correta a exigência de ICMS por substituição 
tributária por operação posterior. 

 
Esses precedentes, abstraídas as questões relativas à incidência do 

imposto e ao formato da substituição tributária progressiva no âmbito do ICMS, afirmam a 
também a exigibilidade de multa formal por omissão de registro entrada de combustíveis 
apurada em Auditoria Específica de Mercadorias, já que se referem a casos em que tais 
elementos - omissão registro de entradas e respectiva multa - foram confirmados. 

 
Nesse sentido, seguem transcritas as ementas relativas a tais 

precedentes, nas quais os grifos foram por mim inseridos: 
 

“EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Preliminar de Inadmissibilidade de 
recurso.  

 

É inadmitido, liminarmente, pelo Conselho Pleno, o recurso interposto 
em relação à decisão cameral unânime, quando não atendido ao que 
dispõe o § 1º, incisos I e II do art. 41 da Lei 16.469/09. ”  

(Processo n.º 4 0112019 989 44 - ACÓRDÃO DO CONP N.º 01824/15 - 
Relatora: Conselheira Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes) 

 

“EMENTA: ICMS. Obrigação tributária principal. Omissão de registro de 
entradas de gasolina A e óleo diesel A. Auditoria Específica de 
Mercadorias. Procedência. Decisão unânime.  

 

1. A omissão de entrada de gasolina A e óleo diesel A, em estabelecimento 
distribuidor de combustíveis, constatada por meio de auditoria específica de 



 

mercadorias, implica na exigência do ICMS, pois a referida mercadoria 
encontra-se sujeita ao regime de substituição tributária pelas operações 
posteriores, sendo que a empresa autuada ocupa a condição de substituída 
(artigo 35, Anexo VIII, RCTE).  

 

2. A não apresentação, pelo contribuinte, de elementos capazes de 
modificar os valores encontrados em procedimento fiscal que motivou a 
formalização do lançamento, implica na confirmação do auto de infração. ”  

(Processo n.º 4 0112019 989 44 - ACÓRDÃO DA I CJULT N.º 00141/15 - 
Relator: Conselheiro Márcio Nogueira Pedra) 

 
 

“EMENTA: Preliminar. Exclusão do solidário da lide. Rejeitada. Decisão por 
maioria. ICMS. Obrigação tributária principal. Omissão de registro de 
entradas de gasolina A. Auditoria Específica de Mercadorias. 
Procedência. Decisão por maioria.  

[...] 

2. A omissão de entrada de gasolina A, em estabelecimento distribuidor 
de combustíveis, constatada por meio de auditoria específica de 
mercadorias, implica na exigência do ICMS, pois a referida mercadoria 
encontra-se sujeita ao regime de substituição tributária pelas operações 
posteriores, sendo que a empresa autuada ocupa a condição de 
substituída. A não apresentação, pelo contribuinte, de elementos capazes 
de modificar os valores encontrados em procedimento fiscal que motivou a 
formalização do lançamento, implica na confirmação do auto de infração. ” 

(Processo n.º 4 0110041 573 78 - ACÓRDÃO DO CONP N.º 00206/14 - 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Márcio Nogueira Pedra) 

 

Friso que no precedente produzido quando da apreciação do 
Processo n.º 4 0112019 989 44 (Acórdão do CONP N.º 01824/15), a decisão pela 
inadmissão liminar do recurso de decisão cameral unânime pela procedência do auto de 
infração evidencia a uniformidade do entendimento deste Conselho sobre a matéria. 

 
No diz respeito ao caráter confiscatório da multa proposta, vigente à 

época dos fatos em tela a disposição legal que comina essa penalidade, não cabe a essa 
Casa debater sobre a validade de tal disposição perante a Constituição Federal, em face 
vedação contida no art. 6º, § 4º da Lei 16.649/09: 

 

“Art. 6º Compete ao Conselho Administrativo Tributário -CAT- apreciar: 

 

I - o Processo Contencioso Fiscal; 

[...] 

§ 4º Não pode haver decisões que impliquem apreciação ou declaração de 
inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato normativo expedido pela 
Administração Tributária. [...]” 

 

Pelo exposto, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento, 
para manter a decisão singular que considerou procedente o auto de infração. 

 
 
Sala das sessões, em 06 de maio de 2016. 
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Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00632/16 
 
Relator: Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Omissão de registro de 
entrada de combustível. Auditoria Específica de Mercadorias. 
Procedência. Precedentes do Conselho Pleno. 
 
I - A omissão de entrada de óleo diesel em distribuidora de 
combustível, apurada em Auditoria Específica de Mercadorias, 
implica exigência do ICMS, já que essa mercadoria sujeita-se ao 
regime de substituição tributária por operação posterior, ficando 
o adquirente solidariamente obrigado ao pagamento do ICMS 
anteriormente não retido pelo substituto tributário (art. 35 do 
Anexo VIII do Decreto 4.852/97); 
 
II - A exatidão aritmética da Auditoria Específica de Mercadorias, 
que se baseia em informações sobre estoques e fluxos de 
entrada e de saída produzidas pelo próprio contribuinte, não se 
desconstitui pela simples alegação de alteração volumétrica de 
combustíveis; 
 
III - Vigente à época dos fatos examinados a disposição legal 
impositiva da penalidade proposta, não compete ao CAT 
apreciar a questão relativa à validade dessa disposição perante 
a Constituição Federal, em face vedação contida no art. 6º, § 4º 
da Lei 16.649/09. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 27 de abril de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes e 
João Divino de Brito. Vencida a Conselheira Talita Pimenta Félix que votou pela 
improcedência do lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo omitiu entrada de 
óleo diesel sujeito ao regime de substituição tributária por operações posterior, no período 
de 01 de janeiro a 31 dezembro de 2013, conforme apurado em Auditoria Específica de 
Mercadorias. Em consequência, deverá pagar o imposto na importância de R$ 276.463,20 
(duzentos e setenta e seis mil e quatrocentos e sessenta e três reais e vinte centavos), 
mais as cominações legais. 

 
A autoridade lançadora indica como infringidos os Arts. 45, XIII, 51 e 

64, Lei 11651/91, c/c Arts. 35 do Anexo VIII e Art. 145 do Decreto 4852/97. Proposta a 
penalidade prescrita no Art. 71, VII, "l", §9°II, da Lei 11651/1991 da Lei 16241/2008. 

 
O Auto de Infração compõe-se dos seguintes documento: Anexo 

Estruturado – Detalhamento do crédito tributário "fls. 03", demonstrativos sintéticos da 



 

Auditoria Especifica de Mercadorias e CD-ROM contendo arquivos .pdf relativos à 
mencionada auditoria. 

 
O sujeito passivo foi intimado, "fl. 11", a pagar quantia exigida ou 

apresentar impugnação em Primeira Instância. 
 
A parte acusada apresenta impugnação, "fls. 13 a 181", perante a 

qual o julgador singular rejeita preliminares de nulidade arguidas e, quanto ao mérito, 
considera procedente o auto de infração, bem como não acolhe pedido de redução de 
multa (fl. 186). 

 
Intimada (fl. 188), a parte passiva interpõe recurso voluntário 

alegando que a diferença apurada pelo Fisco decorreu de variação volumétrica e que sua 
conduta resultou de observância da temperatura de 20 C° como parâmetro de 
quantificação estabelecido pela legislação técnica reguladora do setor de petróleo, não lhe 
sendo essa utilização opcional, como afirmou o julgador monocrático (fls. 195 a 198). 

 
Argumenta também a recorrente (fls. 198 a 201) que a própria 

evolução normativa da legislação tributária referente à tributação do petróleo atesta a 
efetividade da alteração volumétrica em tal setor da Economia, o que se nota pela 
celebração do Convênio ICMS 61/15, vigente a partir de 01 janeiro de 2016 e que, 
alterando o Convênio ICMS 110/07, instituiu o chamado Fator de Correção de Volume 
(FCV). 

 
Alega a ainda a parte defendente que as diferenças apuradas na 

auditoria específica que fundamenta o auto de infração estão dentro da faixa de 
percentuais de perda de 0,4% a 0,72% fixados pelo Ofício 2910/SAB, de 08 de agostos de 
2000, plenamente em vigor na data de ocorrência dos fatos em análise (fls.202 a 205). 

 
Argumenta igualmente a parte acusada que a questão da variação 

volumétrica já foi apreciada pelo Poder Judiciário Goiano e pelo Superior Tribunal de 
Justiça (STJ), bem como por este Conselho, que se manifestaram favoravelmente ao 
contribuinte, conforme julgados que referencia (fls. 206 208). 

 
Destaca o polo passivo que no regime de substituição tributária por 

operação posterior não há previsão legal para de recolhimento de ICMS pelo contribuinte 
substituído, seja no plano de norma geral do imposto, seja no âmbito da lei estadual 
instituidora do tributo, conforme dispositivos que transcreve, traço que imporia a 
definitividade dessa espécie de substituição tributária e que foi confirmado na Ação Direta 
de Inconstitucionalidade 1.851/AL (fls. 209 a 216). 

 
Por fim, resiste a recorrente à multa proposta na peça inicial, 

entendendo ser ela irrazoável, desproporcional e de caráter confiscatório, em ofensa ao 
art. 150, IV da Constituição Federal (fls. 216 a 221). 

 
É o relatório 

QUESTÃO MERITÓRIA 

Dirigindo-me ao mérito, não acolho as razões trazidas pela autuada, 
as quais, em síntese, correspondem à alegação de que a situação apurada na peça inicial 



 

decorreu de variação volumétrica dos combustíveis, fenômeno que seria inerente à 
atividade da indústria do petróleo. 

 
Sobre a variação volumétrica, entendo que a simples alegação, não 

amparada em elementos concretos que demonstrem a ocorrência desse evento, não 
desconstitui a exatidão aritmética da Auditoria Específica de Mercadoria, a qual, por sua 
vez, se sustenta em informações sobre estoques e fluxos de entrada e de saída 
produzidas pelo próprio contribuinte. 

 
Por outro lado, a celebração do Convênio ICMS 61/15, vigente a 

partir de 01 janeiro de 2016, alterando o Convênio ICMS 110/07 e instituindo o chamado 
Fator de Correção de Volume (FCV), constitui modificação da base de cálculo de ICMS 
devido por substituição tributária, portanto, de disposições de direito material, aplicáveis a 
fatos posteriores à entrada em vigor da norma e não aos fatos em exame, ocorridos em 
2013 (fl.03). 

Veja-se o caput das cláusulas oitava e nona do Convênio ICMS 
110/07, estando a nona já com a alteração do Convênio ICMS 61/15: 

 

“Cláusula oitava Na falta do preço a que se refere a cláusula sétima, a 
base de cálculo será o montante formado pelo preço estabelecido por 
autoridade competente para o sujeito passivo por substituição tributária, ou, 
em caso de inexistência deste, pelo valor da operação acrescido dos 
valores correspondentes a frete, seguro, tributos, contribuições e outros 
encargos transferíveis ou cobrados do destinatário, adicionados, ainda, em 
ambos os casos, do valor resultante da aplicação dos percentuais de 
margem de valor agregado divulgados mediante Ato COTEPE publicado 
no Diário Oficial da União. 

[...] 

REDAÇÃO DADA PELO CONV. ICMS 61/15, EFEITOS A PARTIR DE 01.01.16. 

Cláusula nona Em substituição aos percentuais de margem de valor 
agregado de que trata a cláusula oitava, ficam os Estados e o Distrito 
Federal autorizados a adotar, nas operações promovidas pelo sujeito 
passivo por substituição tributária, relativamente às saídas subsequentes 
com combustíveis líquidos e gasosos derivados ou não de petróleo, a 
margem de valor agregado obtida mediante aplicação da seguinte fórmula, 
a cada operação: MVA = {[PMPF x (1 - ALIQ)] / [(VFI + FSE) x (1 - IM)] / 
FCV - 1} x 100, considerando-se: 

[..] 

ACRESCIDO O INCISO VII PELO CONV. ICMS 61/15, EFEITOS A PARTIR DE 01.01.16. 

VII - FCV: fator de correção do volume.[...]” [Grifos Oportunos] 

 

No tocante à previsão normativa de perdas na movimentação 
comercial de combustíveis, opino no sentido de que essa questão não se relaciona com a 
omissão de registro de entrada de mercadoria apurada em Auditoria Específica, pois tais 
perdas, sejam decorrentes de evaporação, infiltração ou manuseio, ocorrem no 
estabelecimento do contribuinte após a entrada física dos combustíveis, não afetando o 
termo “Entradas” da equação que fundamenta a auditoria (Entradas + Estoque Inicial = 
Saídas + Estoque Final). 

 
Destaco que os valores que expressam os estoques e as saídas de 

mercadorias em um estabelecimento representam as quantidades efetivamente saídas ou 
estocadas, excetuadas, evidentemente, as mercadorias perdidas. 

 



 

Quanto à alegação de falta de previsão legal de recolhimento de 
imposto pelo contribuinte substituído na substituição tributária progressiva no âmbito do 
ICMS e à definitividade dessa substituição já confirmada em pelo Supremo Tribunal 
Federal (STF) na ADI 1.851/AL, esclareço que a exigência inicial não agride tais 
características, pois o auto de infração não reclama ICMS que, originariamente, deveria 
seria recolhido pela distribuidora enquanto contribuinte substituído, mas ICMS cujo 
recolhimento deveria ter sido efetuado na origem, pelo substituto tributário, em relação ao 
qual, o adquirente, como partícipe de situação infracional, responde como solidário, nos 
termos do art. 35 do Anexo VIII do Decreto 4.852/97, indicado na peça inicial (fl:02): 

 

“Art. 35. Fica solidariamente obrigado ao pagamento do imposto devido 
por substituição tributária o contribuinte estabelecido neste Estado que 
adquirir mercadoria cujo imposto não tenha sido retido, hipótese em que 
o adquirente obriga-se, ainda, ao pagamento da multa pelo mesmo 
devida, dos juros e demais acréscimos legais, calculados desde a data em 
que deveria ter sido efetuada a retenção.” [Grifo Oportuno] 

 
Por fim, saliento que existem precedentes deste Conselho Pleno a 

atestar o entendimento de que, na hipótese em que a Auditoria Específica apontar 
omissão de entrada de combustíveis, é correta a exigência de ICMS por substituição 
tributária por operação posterior. 

 

“EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Preliminar de Inadmissibilidade de 
recurso.  

 

É inadmitido, liminarmente, pelo Conselho Pleno, o recurso interposto 
em relação à decisão cameral unânime, quando não atendido ao que 
dispõe o § 1º, incisos I e II do art. 41 da Lei 16.469/09. ”  

(Processo n.º 4 0112019 989 44 - ACÓRDÃO DO CONP N.º 01824/15 - 
Relatora: Conselheira Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes) 

 

“EMENTA: ICMS. Obrigação tributária principal. Omissão de registro de 
entradas de gasolina A e óleo diesel A. Auditoria Específica de 
Mercadorias. Procedência. Decisão unânime.  

 

1. A omissão de entrada de gasolina A e óleo diesel A, em estabelecimento 
distribuidor de combustíveis, constatada por meio de auditoria específica de 
mercadorias, implica na exigência do ICMS, pois a referida mercadoria 
encontra-se sujeita ao regime de substituição tributária pelas operações 
posteriores, sendo que a empresa autuada ocupa a condição de substituída 
(artigo 35, Anexo VIII, RCTE).  

 

2. A não apresentação, pelo contribuinte, de elementos capazes de 
modificar os valores encontrados em procedimento fiscal que motivou a 
formalização do lançamento, implica na confirmação do auto de infração. ”  

(Processo n.º 4 0112019 989 44 - ACÓRDÃO DA I CJULT N.º 00141/15 - 
Relator: Conselheiro Márcio Nogueira Pedra) 

 
 

“EMENTA: Preliminar. Exclusão do solidário da lide. Rejeitada. Decisão por 
maioria. ICMS. Obrigação tributária principal. Omissão de registro de 



 

entradas de gasolina A. Auditoria Específica de Mercadorias. 
Procedência. Decisão por maioria.  

[...] 

2. A omissão de entrada de gasolina A, em estabelecimento distribuidor 
de combustíveis, constatada por meio de auditoria específica de 
mercadorias, implica na exigência do ICMS, pois a referida mercadoria 
encontra-se sujeita ao regime de substituição tributária pelas operações 
posteriores, sendo que a empresa autuada ocupa a condição de 
substituída. A não apresentação, pelo contribuinte, de elementos capazes 
de modificar os valores encontrados em procedimento fiscal que motivou a 
formalização do lançamento, implica na confirmação do auto de infração. ” 

(Processo n.º 4 0110041 573 78 - ACÓRDÃO DO CONP N.º 00206/14 - 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Márcio Nogueira Pedra) 

 

Friso que no precedente produzido quando da apreciação do 
Processo n.º 4 0112019 989 44 (Acórdão do CONP N.º 01824/15), a decisão pela 
inadmissão liminar do recurso de decisão cameral unânime pela procedência do auto de 
infração evidencia a uniformidade do entendimento deste Conselho sobre a matéria. 

No diz respeito ao caráter confiscatório da multa proposta, vigente à 
época dos fatos em tela a disposição legal que comina essa penalidade, não cabe a essa 
Casa debater sobre a validade de tal disposição perante a Constituição Federal, em face 
vedação contida no art. 6º, § 4º da Lei 16.649/09: 

 

“Art. 6º Compete ao Conselho Administrativo Tributário -CAT- apreciar: 

 

I - o Processo Contencioso Fiscal; 

[...] 

§ 4º Não pode haver decisões que impliquem apreciação ou declaração de 
inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato normativo expedido pela 
Administração Tributária. [...]” 

 

Pelo exposto, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento, 
para manter a decisão singular que considerou procedente o auto de infração. 

 
 
Sala das sessões, em 06 de maio de 2016. 
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Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00647/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Diligência. Não admitida. Decisão 
unânime. Preliminares de insegurança na determinação da 
infração e cerceamento do direito de defesa. Não admitidas. 
Decisão unânime.  
MÉRITO. Procedente. Decisão por maioria. 
 
PROCESSUAL. Inadmissibilidade dos pleitos pela não 
consonância com os pressupostos recursais insculpidos no 
artigo 41, II, da lei n.º 16.469/09. 
 
ICMS. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. Auditoria Específica de 
Mercadorias. Omissão de saída de mercadorias tributadas. 
Procedência. Decisão não unânime. "Presume-se decorrente de 
operação ou prestação tributada não registrada, o valor 
apurado, em procedimento fiscal, correspondente à diferença 
apurada mediante o controle quantitativo das entradas e saídas 
de mercadorias tributadas num determinado período, levando 
em consideração os estoques inicial e final." (art.. 25, § 1º, V, do 
CTE) 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 24 
de novembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade, feita pelo Conselheiro Relator, em relação ao pedido de diligência e às 
preliminares de nulidade por insegurança na determinação da infração e por cerceamento 
do direito de defesa, arguidas pelo sujeito passivo, tendo em vista não estar a peça 
recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09. Participaram 
do julgamento os Conselheiros José Pereira D'abadia, Gilmar Rodrigues de Almeida, 
Lidilone Polizeli Bento, Aguinaldo Fernandes de Melo, Heli José da Silva, Nivaldo Carvelo 
Carvalho, Márcio Nogueira Pedra, José Luiz Rosa, Nivaldo José Mendes, Mário de 
Oliveira Andrade, Masayuki Missao, Washington Luis Freire de Oliveira, Alcedino Gomes 
Barbosa, José Paixão de Oliveira Gomes, Paulo Diniz e Elias Alves dos Santos. Quanto 
ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso do Contribuinte para o Conselho 
Pleno, negar-lhe provimento para manter a decisão cameral que considerou procedente o 
auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, 
Lidilone Polizeli Bento, Heli José da Silva, Márcio Nogueira Pedra, Mário de Oliveira 
Andrade, Washington Luis Freire de Oliveira, José Paixão de Oliveira Gomes, Elias Alves 
dos Santos e o Sr. Presidente, Conselheiro Domingos Caruso Neto, que proferiu voto de 
desempate. Vencidos os Conselheiros José Pereira D'abadia, Aguinaldo Fernandes de 
Melo, Nivaldo Carvelo Carvalho, José Luiz Rosa, Nivaldo José Mendes, Masayuki Missao, 
Alcedino Gomes Barbosa e Paulo Diniz, que votaram conhecendo do recurso, dando-lhe 
provimento para reformar a decisão cameral e considerar improcedente o auto de infração. 
 



 

R E L A T Ó R I O 
 

Transcrevo como parte do meu voto, o RELATÓRIO deste PAT, 
elaborado pelo Conselheiro DAVID FERNANDES DE CARVALHO, autor do voto vencedor 
no ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 854/2015: 

 
“Consta destes autos que o sujeito passivo “realizou saída de mercadoria tributada 

sem emissão de documentação fiscal, no período de 01/01/2009 a 31/12/2009, conforme Auditoria 
Específica de Mercadorias, documento em anexo. Em consequência, deverá pagar o ICMS na importância 
de R$865.125,12, juntamente com penalidade e acréscimos legais. 

 
Citados como dispositivos legais infringidos os arts. 63 e 64 da Lei nº 11.651/91 – 

CTE c/c art. 141 do Decreto nº 44.852/97 – RCTE. 
 
A penalidade proposta é a tipificada no art. 71, VII, “l”, § 9º, I, do CTE, com a 

redação da Lei nº 16.241/08. 
 
Instruem os autos inicialmente o “Recibo de Entrega de Relatórios Digitais” (fls. 

005); relatório impresso da Conclusão da Auditoria Específica de Mercadorias (fls. 06/26); mídia CD, 
contendo relação de entradas e relação de saídas, inventário inicial e final além de resumo de entrega EFD 
dos 12 meses do ano de 2009 (Fls. 28). 

 
Regularmente intimado o sujeito passivo comparece em primeira instância e faz 

suas alegações, em especial aduzindo: nulidade do levantamento fiscal baseado em mera presunção; 
decadência parcial com fundamento no art. 150, § 4º do CTN, do período de 1º de janeiro de 2009 a 17 de 
setembro de 2009; no mérito, aduz que a fiscalização desconsiderou que diversas notas fiscais de entrada 
de mercadorias ingressaram no estoque em momento diverso (2004 a 2008), mas foram escrituradas 
apenas no ano de 2009, conforme disposto no art. 301, inciso II, do RCTE, de que a escrituração fiscal pode 
atrasar por até 5 anos; pediu diligência fiscal para fazer revisão do levantamento e constatar a inconsistência 
do mesmo. Juntou ao feito cópia de nota fiscal de entrada de mercadorias emitidas em outubro, novembro e 
dezembro de 2008 e extrato do livro Registro de Entradas do exercício de 2009. 

 
Em sentença de fls. 400/405, o julgador singular rejeita as alegações de nulidade e 

decadência, indefere o pedido de diligência e julga procedente o auto de infração. 
 
Intimado para comparecer em segunda instância, o sujeito passivo apresenta 

recurso voluntário, em que aduz as mesmas alegações feitas na instância singular, pedindo: nulidade, 
decadência, mérito e diligência.” 

 

Recorrendo da decisão cameral, o sujeito passivo solicita diligência, 
e a declaração de nulidade do lançamento por insegurança na determinação da infração e 
por cerceamento do seu direito de defesa. 

 
Quanto ao mérito, se superados seus pedidos preliminares, pugna 

pela improcedência do lançamento. 
 
Relatados, passo ao voto.  
 
 
 

V   O    T   O 
 

Estes autos cuidam de omissão de saída de mercadoria tributada 
constatada em Auditoria Específica de Mercadorias. 

 
Os pedidos preliminares de diligência e de nulidade do lançamento 

por insegurança na determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa do 
sujeito passivo não foram admitidos por serem uma reiteração de pedidos realizados no 
recurso à Câmara, onde foram julgados e rejeitados por unanimidade de votos. Portanto, 



 

nesta fase (Recurso ao Pleno), não são admitidos por unanimidade dos membros do 
Pleno, haja vista não atenderem aos pressupostos recursais estatuídos pelo artigo 41, II, 
da lei n.º 16.469/09. 

 
Analisando o mérito da questão, é cediço que a Auditoria Específica 

de Mercadorias (AEM) é a “Auditoria que analisa de forma quantitativa o fluxo de entradas 
e saídas de mercadorias num determinado período, levando-se em consideração os 
estoques inicial e final, tendo por objetivo verificar se as entradas e saídas de mercadorias 
foram realizadas com a regular emissão de documentos fiscais e, se for o caso, cobrar o 
imposto subtraído. Aplica-se a qualquer estabelecimento mercantil contribuinte do ICMS, 
tais como produtor, extrator, industrial, comercial, armazém geral, desde que as entradas 
sejam documentadas, o documentário emitido pelas saídas permita a identificação da 
mercadoria e, no caso do industrial, seja possível calcular o rendimento médio da matéria-
prima.” (Manual de Auditoria) 
 

Sua previsão legal consta do § 1º, inciso V, do art. 25 do CTE, cuja 
redação transcrevo abaixo: 

“Art. 25 

                          (...) 

§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 

                         (...) 

V - à diferença apurada mediante o controle quantitativo das entradas e 
saídas de mercadorias tributadas num determinado período, levando em 
consideração os estoques inicial e final;” 

 
A diferença apurada nos termos da AEM implica uma presunção 

legal de omissão de saída de mercadorias tributadas. Tratando-se de presunção “juris 
tantum”, admite prova em contrário no processo administrativo tributário. 

 
Compulsando os autos, nota-se que a AEM elaborada pela 

fiscalização apresenta todos os elementos que compõem tal auditoria, prestando-se ao fim 
a que se destina, de comprovar, mediante presunção, a omissão de saída de mercadorias 
tributadas. OU seja, a AEM, especialmente documentada na mídia de fls. 028 apresenta: 
Inventário Inicial, Inventário Final, Relação de Entradas e Relação de Saídas, além do 
anexo Conclusão, em que são consolidados os dados dos demais relatórios, o qual 
apresenta a omissão de saída em apreço, conforme pode-se notar do próprio relatório 
Conclusão em papel de fls. 006/026. 

 
Por outro lado, a defesa apresentada pelo sujeito passivo  não se 

sustenta, porquanto não apresenta capacidade para afastar a correção do trabalho 
desenvolvido pelo fisco. 

 
Ademais, o sujeito passivo apresenta uma apuração específica 

relativa ao produto “Ala dt po frd reg 16x1”. Além de se tratar de apenas um produto em 
um número elevado de itens, o sujeito passivo não enumera sequer os números das notas 
fiscais de entrada e saída que fundamentaram seu trabalho. 

 
Insiste a defesa em que há notas fiscais dos exercícios de 2004 a 

2008 que foram escrituradas extemporaneamente no exercício de 2009, o que não foi 
considerado pelo fisco, afirmando que a escrituração poderá ser efetivada nos próximos 
cinco anos. 



 

 
Em verdade a legislação prevê que a escrituração deve ser realizada 

até o dia seguinte ao da efetiva entrada da mercadoria no estabelecimento, podendo 
atrasar pelo prazo de 5 DIAS. 

 
Apesar desse erro na leitura da legislação tributária pelo recorrente, 

o fato é que o fisco considerou os registros conforme informados em arquivos magnéticos, 
não tendo o recorrente apontado essas falhas objetivamente no trabalho do fisco. 

   
Posto isso, conheço do recurso ao Pleno, nego-lhe provimento, para 

confirmar a decisão cameral e julgar procedente o auto de infração. 
 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 10 de maio de 2016. 
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Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00662/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Diligência. Não admitida. Decisão 
unânime. Preliminares de insegurança na determinação da 
infração e cerceamento do direito de defesa. Não admitidas. 
Decisão unânime.  
MÉRITO. Procedente. Decisão por maioria. 
 
PROCESSUAL. Inadmissibilidade dos pleitos pela não 
consonância com os pressupostos recursais insculpidos no 
artigo 41, II, da lei n.º 16,469/09. 
 
ICMS. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. Auditoria Específica de 
Mercadorias. Omissão de saída de mercadorias tributadas. 
Procedência. Decisão não unânime. "Presume-se decorrente de 
operação ou prestação tributada não registrada, o valor 
apurado, em procedimento fiscal, correspondente à diferença 
apurada mediante o controle quantitativo das entradas e saídas 
de mercadorias tributadas num determinado período, levando 
em consideração os estoques inicial e final." (art.. 25, § 1º, V, do 
CTE) 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 24 
de novembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade, feita pelo Conselheiro Relator, em relação ao pedido de diligência e às 
preliminares de nulidade por insegurança na determinação da infração e por cerceamento 
do direito de defesa, arguidas pelo sujeito passivo, tendo em vista não estar a peça 
recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09. Participaram 
do julgamento os Conselheiros José Pereira D'abadia, Gilmar Rodrigues de Almeida, 
Lidilone Polizeli Bento, Aguinaldo Fernandes de Melo, Heli José da Silva, Nivaldo Carvelo 
Carvalho, Márcio Nogueira Pedra, José Luiz Rosa, Nivaldo José Mendes, Mário de 
Oliveira Andrade, Masayuki Missao, Washington Luis Freire de Oliveira, Alcedino Gomes 
Barbosa, José Paixão de Oliveira Gomes, Paulo Diniz e Elias Alves dos Santos. Quanto 
ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso do Contribuinte para o Conselho 
Pleno, negar-lhe provimento para manter a decisão cameral que considerou procedente o 
auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, 
Lidilone Polizeli Bento, Heli José da Silva, Márcio Nogueira Pedra, Mário de Oliveira 
Andrade, Washington Luis Freire de Oliveira, José Paixão de Oliveira Gomes, Elias Alves 
dos Santos e o Sr. Presidente, Conselheiro Domingos Caruso Neto, que proferiu voto de 
desempate. Vencidos os Conselheiros José Pereira D'abadia, Aguinaldo Fernandes de 
Melo, Nivaldo Carvelo Carvalho, José Luiz Rosa, Nivaldo José Mendes, Masayuki Missao, 
Alcedino Gomes Barbosa e Paulo Diniz, que votaram conhecendo do recurso, dando-lhe 
provimento para reformar a decisão cameral e considerar improcedente o auto de infração. 
 



 

R E L A T Ó R I O 
 

Transcrevo como parte do meu voto, o RELATÓRIO deste PAT, 
elaborado pelo Conselheiro DAVID FERNANDES DE CARVALHO, autor do voto vencedor 
no ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 853/2015: 

 
“Consta destes autos que o sujeito passivo “realizou saída de mercadoria tributada 

sem emissão de documentação fiscal, no período de 01/01/2009 a 31/12/2009, conforme Auditoria 
Específica de Mercadorias, documento em anexo. Em consequência, deverá pagar o ICMS na importância 
de R$ 120.616,74, juntamente com penalidade e acréscimos legais.” 

 
Citados como dispositivos legais infringidos os arts. 63 e 64 da Lei nº 11.651/91 – 

CTE c/c art. 141 do Decreto nº 4.852/97 – RCTE. 
 
A penalidade proposta é a tipificada no art. 71, VII, “l”, § 9º, I, do CTE, com a 

redação da Lei nº 16.241/08. 
 
Instruem os autos inicialmente o “Recibo de Entrega de Relatórios Digitais” (fls. 

005); relatório impresso da Conclusão da Auditoria Específica de Mercadorias (fls. 08/39); mídia CD, 
contendo relação de entradas e relação de saídas, inventário inicial e final além de resumo de entrega EFD 
dos 12 meses do ano de 2009 (Fls. 7). 

 
Regularmente intimado o sujeito passivo comparece em primeira instância e faz 

suas alegações, em especial aduzindo: nulidade do levantamento fiscal baseado em mera presunção; 
decadência parcial com fundamento no art. 150, § 4º do CTN, do período de 1º de janeiro de 2009 a 29 de 
dezembro de 2009; no mérito, aduz que a fiscalização desconsiderou que diversas notas fiscais de entrada 
de mercadorias ingressaram no estoque em momento diverso (2004 a 2008), mas foram escrituradas 
apenas no ano de 2009, conforme disposto no art. 301, inciso II, do RCTE, de que a escrituração fiscal pode 
atrasar por até 5 anos; pediu diligência fiscal para fazer revisão do levantamento e constatar a inconsistência 
do mesmo. Juntou ao feito cópia de nota fiscal de entrada de mercadorias emitidas em outubro, novembro e 
dezembro de 2008 e extrato do livro Registro de Entradas do exercício de 2009, além de alegar 
confiscatoriedade da multa proposta. 

 
Em sentença de fls. 080/082, o julgador singular rejeita as alegações de nulidade e 

decadência, indefere o pedido de diligência e julga procedente o auto de infração. 
 
Intimado para comparecer em segunda instância, o sujeito passivo apresenta 

recurso voluntário, em que aduz as mesmas alegações feitas na instância singular, pedindo: nulidade, 
decadência, mérito e diligência.” 

 
Recorrendo da decisão cameral, o sujeito passivo solicita diligência 

com o escopo de realização de perícia contábil. Requer também a declaração de nulidade 
do lançamento por insegurança na determinação da infração e por cerceamento do seu 
direito de defesa. Por fim, pugna pela nulidade em decorrente da decadência do direito de 
lançar. 

 
Quanto ao mérito, se superados seus pedidos preliminares, pugna 

pela improcedência do lançamento. Requer, por fim, a exclusão da multa por considerá-la 
confiscatória.  

 
Relatados, passo ao voto.  
 
 
 
                            V   O    T   O 
 
Estes autos cuidam de omissão de saída de mercadoria tributada 

constatada em Auditoria Específica de Mercadorias. 
 



 

Os pedidos preliminares de diligência e de nulidade do lançamento 
por insegurança na determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa do 
sujeito passivo não foram admitidos por serem uma reiteração de pedidos realizados no 
recurso à Câmara, onde foram julgados e rejeitados por unanimidade de votos. Portanto, 
nesta fase (Recurso ao Pleno), não são admitidos por unanimidade dos membros do 
Pleno, haja vista não atenderem os pressupostos recursais estatuídos pelo artigo 41, II, da 
lei n.º 16.469/09. 

 
Analisando o mérito da questão, é cediço que a Auditoria Específica 

de Mercadorias (AEM) é a “Auditoria que analisa de forma quantitativa o fluxo de entradas 
e saídas de mercadorias num determinado período, levando-se em consideração os 
estoques inicial e final, tendo por objetivo verificar se as entradas e saídas de mercadorias 
foram realizadas com a regular emissão de documentos fiscais e, se for o caso, cobrar o 
imposto subtraído. Aplica-se a qualquer estabelecimento mercantil contribuinte do ICMS, 
tais como produtor, extrator, industrial, comercial, armazém geral, desde que as entradas 
sejam documentadas, o documentário emitido pelas saídas permita a identificação da 
mercadoria e, no caso do industrial, seja possível calcular o rendimento médio da matéria-
prima.” (Manual de Auditoria) 
 

Sua previsão legal consta do § 1º, inciso V, do art. 25 do CTE, cuja 
redação transcrevo abaixo: 

“Art. 25 

                          (...) 

§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 

                         (...) 

V - à diferença apurada mediante o controle quantitativo das entradas e 
saídas de mercadorias tributadas num determinado período, levando em 
consideração os estoques inicial e final;” 

 
A diferença apurada nos termos da AEM implica uma presunção 

legal de omissão de saída de mercadorias tributadas. Tratando-se de presunção “juris 
tantum”, admite prova em contrário no processo administrativo tributário. 

 
Compulsando os autos, nota-se que a AEM elaborada pela 

fiscalização apresenta todos os elementos que compõem tal auditoria, prestando-se ao fim 
a que se destina, de comprovar, mediante presunção, a omissão de saída de mercadorias 
tributadas. Ou seja, a AEM, especialmente documentada na mídia de fls. 007, apresenta: 
Inventário Inicial, Inventário Final, Relação de Entradas e Relação de Saídas, além do 
anexo Conclusão, em que são consolidados os dados dos demais relatórios, o qual 
apresenta a omissão de saída em apreço, conforme pode-se notar do próprio relatório 
Conclusão em papel de fls. 008/039. 

 
Por outro lado, a defesa apresentada pelo sujeito passivo não se 

sustenta, porquanto não apresenta capacidade para afastar a correção do trabalho 
desenvolvido pelo fisco. 

 
Ainda quanto ao mérito, o sujeito passivo apresenta uma apuração 

específica relativa ao produto “Ades Sabor shake morango 12x1 lt”. Além de se tratar de 
apenas um produto em um número elevado de itens, o sujeito passivo não enumera 
sequer os números das notas fiscais de entrada e saída que fundamentaram seu trabalho. 

 



 

Insiste a defesa em que há notas fiscais dos exercícios de 2004 a 
2008 que foram escrituradas extemporaneamente no exercício de 2009, o que não foi 
considerado pelo fisco, afirmando que a escrituração poderá ser efetivada nos próximos 
cinco anos. 

Em verdade a legislação prevê que a escrituração deve ser realizada 
até o dia seguinte ao da efetiva entrada da mercadoria no estabelecimento, podendo 
atrasar pelo prazo de 5 DIAS. 

 
Apesar desse erro na leitura da legislação tributária pelo recorrente, 

o fato é que o fisco considerou os registros conforme informados em arquivos magnéticos, 
não tendo o recorrente apontado essas falhas objetivamente no trabalho do fisco. 

 
Quanto à alegada confiscatoriedade da multa, tem-se que a 

penalidade é a prevista em lei (Código Tributário do Estado de Goiás), sendo que este 
Conselho Administrativo Tributário não tem competência para apreciar constitucionalidade 
ou não da norma (art. 6º, § 4º, da Lei nº 16.469/09). 

 
A alegada decadência parcial do período de 1º de janeiro a 29 de 

dezembro de 2009, não encontra respaldo na legislação. Com efeito, o § 4º do art. 150 do 
CTN não se aplica à espécie, tendo em vista que não se trata de apuração de imposto a 
ser homologado, mas omissão de saídas de mercadorias que foram ocultadas da 
fiscalização. Assim, não se pode falar em homologação dos valores encontrados pelo 
fisco, uma vez que não houve sua regular apuração. Nesse sentido, este Conselho 
Administrativo Tributário pacificou o entendimento, ainda que por maioria, que no caso 
aplica-se o disposto no art. 173, inciso I, do CTN, ou seja, a contagem do prazo 
decadencial inicia-se no 1º dia do exercício seguinte ao em que o lançamento poderia ter 
sido realizado, ou seja, em 2010, exaurindo o prazo em final de 2014. Como a intimação 
deu-se em dezembro de 2014, não há que se falar em decadência nestes autos. 

 
Não acolho, por conseguinte, a alegação de decadência.  
 
Posto isso, contando com a unanimidade de votos de meus pares, 

voto no sentido de rejeitar as preliminares de nulidade por insegurança na determinação 
da infração e cerceamento do direito de defesa; também por unanimidade de votos, 
indefiro o pedido de diligência; no mérito, o Pleno desta Corte, conhece do recurso 
voluntário, mas, por maioria, nega-lhe provimento, para confirmar a decisão cameral e 
julgar procedente o auto de infração. 

 
 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 12 de maio de 2016. 
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Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00744/16 
 
Relatora: Conselheira Nislene Alves Borges 
 

 
EMENTA: ICMS. Auditoria Específica de Mercadorias. Omissão 
de saídas de mercadorias tributadas em operação sujeita à 
substituição tributária, óleo diesel. Procedente. Decisão 
unânime. 
 
Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, 
correspondente à diferença apurada mediante o controle 
quantitativo das entradas e saídas de mercadorias tributadas 
num determinado período, levando em consideração os 
estoques inicial e final. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 05 
de janeiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do recurso para o 
Conselho Pleno, negar-lhe provimento para manter a decisão cameral que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Nislene Alves 
Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor 
Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José 
Mendes, José Paixão de Oliveira Gomes, Carlos Andrade Silveira, Elias Alves dos Santos, 
Alcedino Gomes Barbosa, Márcio Nogueira Pedra, José Luiz Rosa, Talita Pimenta Félix, 
Renato Moraes Lima, José Pereira D'abadia e David Fernandes de Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

                       Consta no auto de infração que o sujeito passivo 
realizou saída de mercadoria, óleo combustível, em operação sujeita a substituição 
tributária pelas operações posteriores sem emissão de documentação fiscal, referente ao 
período de 01/07/2007 a 31/12/2007, conforme Auditoria Específica de Mercadorias, 
documentos em anexo. Em consequência, deverá pagar o ICMS na importância de R$ 
873.940,28, juntamente com penalidade e acréscimos legais. 

 A autoridade lançadora indicou como infringida as disposições dos 
artigos 51, 63 e 64 do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) combinado 
com os artigos 34, anexo VIII e 141 do Decreto 4852/97. Proposta a aplicação da 
penalidade prevista no artigo 71 incisos VII "I", parágrafo 9°, II do CTE, com redação da 
Lei nº 13.446/1999. 

O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: 
detalhamento do crédito tributário, anexo estruturado, extrato de ata, certidão, diário 
oficial, portaria, registro de inventário, livro fiscal, mídia, recibo de entrega de relatórios 
digitais, procuração, cópia de documento pessoal, fls. 03 a 245. 

 O sujeito passivo, após intimado, apresenta impugnação em 
primeira instância, fls.250 a 264. Alega que a auditoria específica de mercadorias, em 
aplicação a uma empresa que não possui controle permanente de estoque, pode ser 
determinante para indicar possíveis omissões. E que, possuindo a impugnante controle 
permanente de estoque, a questão se limitaria a mera indicação de possível 



 

inconsistência entre os dois controles, o Controle de Estoque e o Registro Fiscal. 
Assevera que é imprescindível que se faça uma análise pormenorizada dos dados 
levantados pelo Fisco, em relação aos dados do controle da impugnante. 

 Afirma ainda que, pelas provas dos autos, existe divergência entre o 
Levantamento apresentado pela Auditoria Fiscal e os Registros de Estoque do 
Contribuinte, com base nesse fato, alega também que o contribuinte não pratica 
movimentação de mercadorias sem emissão de notas fiscais.  

Ao final, requer que seja acolhida a impugnação apresentada e 
julgado improcedente o auto de infração em questão, com a consequente anulação do 
crédito tributário. 

O julgador singular expede o Despacho nº 157/2013, fls. 284 a 286, 
no qual determinou o encaminhamento dos autos à Delegacia Fiscal de Goiânia, para 
que seu titular determinasse a realização de diligência, com o propósito de apurar a 
veracidade das alegações da autuada. 

Na sequência dos procedimentos processuais, por determinação do 
órgão julgador singular, foi elaborado o Relatório Diligencial de fls. 288 a 293, por meio 
do qual a autoridade fiscal afirmou que os trabalhos de fiscalização que norteiam o 
presente procedimento decorrem de Auditoria Específica de mercadorias referentes ao 
período compreendido entre 01/01/2007 a 31/12/2007, sendo constatada omissão de 
saída do produto Óleo Combustível -  onde as quantidades de entradas do produto foram 
superiores às saídas, incorrendo, portanto, em infrações que resultaram na lavratura do 
Auto de Infração. 

Argumentou ainda que, quanto à técnica de tese de consistência 
fiscal de estoque de mercadorias, a defesa admite a própria Auditoria Específica de 
Mercadorias.  

Ao final, concluiu que, após a revisão, o valor do ICMS seria 
majorado de R$ 873.940,28 para R$ 879.719,95. 

O Sujeito Passivo, intimado para tomar conhecimento do resultado 
da diligência, fls.304 a 305, se manifesta alegando que o ilustre auditor fiscal considerou, 
em seu cálculo matemático, mercadorias em duplicidade. 

Asseverou também que o suprimento do produto em questão é 
realizado por meio de transferência entre filiais em operação interestadual. A filial de 
origem está localizada em outra Unidade da Federação e a Filial de destino está 
localizada neste Estado. A transferência pode levar em média cerca de três a quatro dias 
da origem até o destino e, como a contabilidade da impugnante é integrada por sistema 
eletrônico de dados, quando da emissão da Nota Fiscal na filial de origem, 
automaticamente é gerado um lançamento contábil de entrada na filial de destino no 
sistema de controle de estoque. Entende assim que resultou em duplicidade de valores 
pela fiscalização. Ao final requereu que deve ser declarada a nulidade do auto de 
infração. 

Por meio da sentença nº 1906/2013-JULP, fls.311 a 317, o julgador 
singular afasta a preliminar de nulidade por insegurança na determinação da infração e 
no mérito julga pela procedência do lançamento.  

O sujeito passivo apresenta recurso voluntário, fls. 321 a 332, e 
reitera todos os argumentos esposados em primeira instância. 

Por meio da peça decisória, acordão de n° 658/2014, fls. 333 a 337, 
a Primeira Câmara decidiu rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, por 
insegurança na determinação da infração, uma vez que o presente lançamento fora 
realizado com a observância criteriosa de todos os ditames previstos no artigo 142. E por 



 

maioria de votos, acolher a preliminar de decadência total do lançamento, nos termos 
alegados pela defesa. 

A Representação Fazendária, em recurso ao Conselho Pleno, alegou 
que seriam alcançáveis pelo lançamento até 31/12/2012 os fatos geradores ocorridos a 
partir de 01/01/2007. Como o crédito em questão fora totalmente constituído a partir da 
intimação em 09/10/12, não há que se falar em decadência do direito de realizar o 
lançamento questionado pela defesa.  

Ao final requereu a reversão do julgamento cameral a fim de que seja 
julgada inteiramente procedente a exigência fiscal. 

O Sujeito Passivo, em contrarrazão ao recurso da fazenda Estadual, 
requer que seja mantido o acórdão cameral que acolheu a preliminar de decadência do 
lançamento tributário. 

O Conselho Pleno do Conselho Administrativo Tributário, decidiu 
conhecer do recurso da Fazenda Pública para o Conselho, dar-lhe provimento afastando 
a preliminar de decadência total do lançamento e determinando o retorno do processo as 
Câmaras Julgadoras para apreciação de toda a matéria. 

Afirma ainda que, a decisão cameral foi contrária às provas dos 
autos, quando acolher a argumentação do sujeito passivo de que o lançamento de credito 
tributário encontrava-se maculado pela decadência. 

A Primeira Câmara Temporária resolve converter o julgamento em 
diligência e encaminhar os autos ao seu órgão de origem, para que seu titular determine 
auditor fiscal para verificar: 

Se a entrada física das mercadorias em trânsito no final do ano de 
2006, ocorreu efetivamente no exercício, considerando ainda o estoque no final do 
exercício de 2007. 

Se houve a emissão de nota fiscal de ganho volumétrico no período 
auditado e, no caso de ocorrência, se foi efetuado o débito e o recolhimento do tributo 
incidente. 

Sendo assim, havendo alguma resposta positiva, requer proceder a 
uma nova revisão para demonstrar qual repercussão implicaria o trabalho de auditagem 
amparador desta acusação fiscal. 

Em resposta aos quesitos formulados em resolução, a fiscalização, 
basicamente, reitera os argumentos esposados nas argumentações de fls. 288/293, em 
resposta ao despacho de n° 157/2013, mantendo o posicionamento de que não existem 
retificações a serem realizadas nos levantamentos. 

O sujeito passivo, intimado a tomar conhecimento da Resolução n° 
106/2014 e resultado da diligência, de fls. 374 a 375 alega que, quanto à situação da 
contabilidade centralizada, a auditoria fiscal comete um equívoco na interpretação à 
legislação pertinente, no momento em que confunde escrituração fiscal individualizada 
com a centralização de contabilidade de empresas com diversas filiais. Afirma ainda que 
a interpretação dada pela auditoria fiscal sobre o que deve constar no livro de registro de 
inventário é equivocada porque o registro do inventário tem por finalidade intrínseca o 
registro do estoque pertencente ao estabelecimento. Ao final, pede pela improcedência 
do lançamento. 

A Quarta Câmara do Conselho Administrativo, por meio do Acordão 
de n° 1803/2015 de fls.389 a 396, decide por conhecer do recurso, negar-lhe provimento 
para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. 



 

Irresignado, o sujeito passivo apresenta recurso ao Conselho Pleno, 
fls.401 a 409, reiterando todos seus argumentos presentes nas peças defensórias 
anteriores. Pede, no mérito, pela improcedência do lançamento. 

É esse o relatório. 

 

                               V O T O 

 

Inicio este voto enfatizando que a questão arguida pela defesa 
quanto à decadência referida não houve acolhimento neste julgamento, visto já ter sido 
objeto de julgamento neste Conselho Pleno na data de 15 de julho de 2014, momento em 
que fora devidamente afastada esta preliminar de mérito, formalizada na peça decisória, 
acórdão n° 1409/2014, fls. 351/355. 

Não havendo outras questões preliminares a serem apreciadas, 
passemos ao mérito. 

A fiscalização, após realização de auditoria específica de 
mercadorias, encontrou diferença de ICMS devido por substituição tributária, favorável ao 
erário, em razão de omissão de saídas do produto óleo diesel. 

 Há de ser observado que se trata de um levantamento de 
comprovada eficiência, de simples elaboração e que consiste no cotejo das quantidades 
de entradas e saídas, de cada espécie de mercadoria comercializada no período 
fiscalizado, tomando-se em consideração os estoques inicial e final, de tal sorte que a 
soma do estoque inicial mais as entradas deve ser igual à soma do estoque final mais as 
saídas (EI + E = EF + S), permitindo, dessa forma, conferir, com exatidão o fluxo de 
mercadorias no estabelecimento, possibilitando apontar com segurança a entrada ou 
saída de mercadorias sem documentação fiscal no período analisado, ou mesmo a 
existência de estoque, na data da sua contagem, em situação irregular, levantamento este 
apropriado para o caso em análise, nos termos dos artigos 25, § 1º, inciso V e 148, § 1º, 
inciso I do Código Tributário Estadual, abaixo transcritos: 

  
 
Art. 25. A base de cálculo do imposto será arbitrada pela autoridade fiscal, 
podendo o sujeito passivo contraditá-la no correspondente processo 
administrativo tributário, sempre que, alternativa ou cumulativamente: 
 
[...] 
 
§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 
 
[...] 
 
V - à diferença apurada mediante o controle quantitativo das entradas e 
saídas de mercadorias tributadas num determinado período, levando em 
consideração os estoques inicial e final; 
 
 [...] 

 
Art. 148. O movimento real tributável, realizado pelo sujeito passivo em 
determinado período, pode ser apurado por meio de levantamento fiscal, 
conforme dispuser o regulamento. 
 



 

§ 1º O levantamento fiscal poderá considerar: 
 
I - os valores e quantidades das entradas e das saídas de mercadorias e 
dos respectivos estoques, inicial e final; 
 
[...] 

 
 
No presente caso, a fiscalização apurou saídas dos produtos sem 

emissão do documento fiscal respectivo, em operação sujeita à substituição tributária 
pelas operações posteriores, após utilização de metodologia consonante com as regras 
contidas no manual de auditoria. 

Relativamente ao argumento da defesa de que houve duplicidade no 
levantamento, esta alega que a fiscalização incorreu em duplicidade, pois considerou 
mercadorias entradas no mês de janeiro de 2007 e 2008, quando já tinham sido 
consideradas no estoque de dezembro de 2006 e de 2007, no momento em que ainda se 
encontravam em trânsito, visto que, segundo a empresa, seu próprio sistema já considera 
tais mercadorias em estoque no momento em que há a emissão da NFe no sistema da 
empresa remetente das mercadorias.   

Caso essa situação seja uma realidade, entendo que, smj, a 
concepção do sistema de estoques da empresa estaria equivocada, e provavelmente vem 
resultando em distorções em sua escrituração, visto que, para ser considerada mercadoria 
em estoque, esta deve ter entrado fisicamente no estabelecimento. Ressalte-se ainda que 
a fiscalização realiza a auditoria com base nos dados informados pelo próprio contribuinte 
e, uma vez informado o estoque pela empresa, que deveria ser realizado com base na 
contagem física das mercadorias, não há possibilidade de se voltar no tempo para 
alteração deste estoque.  

Além disso, a empresa não acosta comprovantes de suas alegações, 
relativamente a situação apresentada. Em outras fases processuais houve o 
encaminhamento dos autos ao setor especializado, onde houve a confirmação na íntegra 
da acusação, em que o auditor enfatiza, dentre outras, a situação referente aos estoques. 

Quanto ao pedido da defesa pela alteração da capitulação da 
penalidade, rejeito o pedido, visto que a multa aplicada nos termos do art, 71, VII, “l” do 
CTE é a penalidade específica para o caso em análise, totalmente adequada à infração 
cometida pelo sujeito passivo. 

Diante dessas considerações, resta-me conhecer do recurso do 
sujeito passivo, negar-lhe provimento para confirmar a decisão cameral pela procedência 
do auto de infração. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 31 de maio de 2016. 
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Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00752/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Aldeci de Souza Flor 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Auditoria Específica de 
Mercadorias. Omissão de saída de mercadoria tributada. 
Procedência parcial.  
 
I - O contribuinte do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 
cumprimento de obrigação tributária, relacionadas com o ICMS, 
devem emitir documento fiscal, em conformidade com a 
operação ou prestação que realizarem (RCTE, art. 141). 
 
II - É correta a exigência do imposto incidente sobre o valor 
apurado, em procedimento fiscal, correspondente à diferença 
apurada mediante o controle quantitativo das entradas e saídas 
de mercadorias tributadas num determinado período, levando 
em consideração os estoques inicial e final, consoante prevê o 
art. 25, § 1º, V do CTE. 
 
III - A saída de mercadoria tributada sem documentação fiscal, 
cujo omissão de saída tenha sido apurada por meio de 
levantamento fiscal realizado em estabelecimento cadastrado 
está sujeito à penalidade prevista no art. 71, inciso VII, alínea "l", 
c/c § 9, I, do CTE. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 05 
de abril de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso do contribuinte para o 
Conselho Pleno, negar-lhe provimento para manter a decisão cameral que considerou  
procedente em parte o auto de infração sobre a base de cálculo de R$ 5.554.872,51 (cinco 
milhões, quinhentos e cinqüenta e quatro mil, oitocentos e setenta e dois reais e cinqüenta 
e um centavos) cujo ICMS a recolher é de R$ 1.388.718,29 (um milhão, trezentos e oitenta 
e oito mil, setecentos e dezoito reais e vinte e nove centavos), considerando o pagamento 
de fls. 135 para fins de extinção do crédito tributário. Foram vencedores os Conselheiros 
Aldeci de Souza Flor, Antônio Martins da Silva, Washington Luis Freire de Oliveira, 
Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Nislene Alves Borges, Márcio Nogueira Pedra, 
Victor Augusto de Faria Morato, Mário de Oliveira Andrade, Lidilone Polizeli Bento, Heli 
José da Silva e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que 
proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros Alcedino Gomes Barbosa, José 
Luiz Rosa, Cláudio Henrique de Oliveira, José Pereira D'abadia, João Divino de Brito, 
Nivaldo Carvelo Carvalho, Masayuki Missao, Edson Abrão da Silva, Nivaldo José Mendes 
e Rickardo de Souza Santos Mariano, que votaram conhecendo do recurso, dando-lhe 
provimento para reformar em parte a decisão cameral e considerar parcialmente 
procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 240.913,58 (duzentos e quarenta 
mil, novecentos e treze reais e cinqüenta e oito centavos), considerando o pagamento de 
fls. 135 para fins de extinção do crédito tributário. 
 



 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta da autuação que o contribuinte realizou saídas de 
mercadorias tributadas sem emissão de documentação fiscal, no período de 01.01.2011 a 
31.05.2011, conforme Auditoria Específica de Mercadorias. Em consequência, deve pagar 
o imposto na importância de R$ 1.741.467,06, mais as cominações legais.  

 
Foram dados como infringidos os artigos 63 e 64 do CTE, c/c artigo 

141 do Decreto nº 4.852/97. A penalidade indicada foi a prevista no artigo 71, inciso VII, 
alínea "l", combinado com § 9º, inciso I, da Lei nº 11.651/91, com redação da Lei nº 
16.241/2008.  

 
O auto de infração foi instruído com Anexo Estruturado - 

Detalhamento do Crédito Tributário (fl.4), Anexo Estruturado - Descritivo Complementar da 
Ocorrência (fl. 05), Auditoria de Mercadoria Específica (fls.6 a 14), Recibo de Entrega de 
Relatórios Digitais (fls.15 e 17) e Mídia CD (fl.16), Recibo de Entrega de Relatórios Digitais 
(fl.17).  

 
A autuada apresentou impugnação (fls. 22 a 24), sendo o julgamento 

singular pela procedência, fls. 32 a 34. 
 
Em segunda instância, o sujeito passivo apresenta a peça recursal 

de fls. 39 a 41, na qual pede a reforma do julgado singular, para tornar o feito 
improcedente.  

 
Apresenta, em seguida, memorial, fls. 46, solicitando julgamento pela 

parcial procedência em R$ 240.913,58, com base no levantamento contraditório ofertado 
(fls. 47 a 54) e CD (fls.55), contendo a íntegra dos arquivos desse levantamento. 

 
Alegou nesse memorial que quando da mudança do regime de 

tributação normal para o regime de substituição tributária pelas operações posteriores das 
bebidas quentes e outros, foi obrigada a fazer inventário dessas bebidas, em 31/05/2011, 
e que neste inventário, por erro funcional, muitas outras mercadorias (94) em nada 
relacionadas com bebidas quentes foram classificadas com os códigos daquelas, sendo 
tal erro somente percebido em virtude da ciência da presente autuação.  

 
Diante disso, por unanimidade de votos, converteu-se o julgamento 

em diligência (fls. 56/57), afim de a recorrente reapresentar seu levantamento contraditório 
considerando como estoque inicial os valores do inventário de 31/12/2010, e manifestar 
sobre a eventual inconsistência dos valores de estoque final, relativo a 31/05/2011. 

 
Em resposta à diligência, fls. 67 a 69, a recorrente afirma que o 

estoque inicial já contemplava a quantidade de mercadorias existentes em 31/12/10. 
Apresenta esse inventario na mídia e reitera os valores já encontrados anteriormente. Em 
relação ao inventário intermediário (31/05/11), afirma que deveria conter apenas as 
mercadorias que apresentaram alteração de regime tributário do regime normal para o 
regime de substituição tributária, mas em decorrência de erro, gerou o inventário relativo a 
bebidas alcoólicas cujos primeiros 94 dos 180 itens descrevem produtos alimentícios, de 
higiene ou de limpeza. Afirma que apesar disso, a autuada recolheu ICMS ST 
considerando inclusive essas mercadorias "não alcoólicas", pois elas em verdade 
representam as bebidas alcoólicas sobre as quais houve mudança de regime tributário.  

 



 

Em nova apreciação, foi exarada a Resolução Nº 91/2014 (fls. 
99/100), para a fiscalização conferir se ocorreu alegada divergência entre código e nomes 
das mercadorias no inventário realizado em 31/05/11, sendo o caso, proceder revisão 
fiscal utilizando os dados corretos das mercadorias, independentemente de seus códigos.  

 
No relatório revisional dos autuantes, fls. 103 e 104, demonstrativo 

Auditoria Especifica de Mercadoria Conclusão e CD (fls. 105 a 118), foram corrigidos os 
problemas de códigos e legendas descritivas de mercadorias, diminuindo o valor do ICMS 
reclamado de R$ 1.741.467,06 para R$ 1.388.718,29, bem como a base de cálculo que 
passou de R$ 6.965.866,24 para R$ 5.554.872,51.  

 
A recorrente apresenta contradita à revisão fiscal (fls. 123 a 128), 

mais uma vez, em relação ao inventário intermediário (31/05/11). Afirma que deveria 
conter apenas as mercadorias que apresentaram alteração de regime tributário do regime 
normal para o regime de substituição tributária, entretanto em decorrência de erro, gerou o 
inventário relativo a bebidas alcoólicas cujos primeiros 94 dos 180 itens descrevem 
produtos alimentícios, de higiene ou de limpeza. Afirma que apesar disso, a autuada 
recolheu ICMS ST considerando inclusive essas mercadorias "não alcoólicas", pois elas 
em verdade representam as bebidas alcoólicas sobre as quais houve mudança de regime 
tributário.  

 
Mais uma resolução foi exarada, direcionada à Gerência de 

Recuperação de Créditos - GERC para pronunciar-se sobre o percentual pago e o 
montante ainda devido, fls. 130 e 131. Na resposta da GERC, fls. 132 a 134, constou que 
foi parcelada a parte não litigiosa, de 13,83%, em 53 parcelas, sendo paga apenas uma 
parcela, ou seja 1,89% do que foi parcelado, ou seja, 13,83% de 1,89% é 0,1383 x 0,0189 
= 0,002609, isto é, 0,2609% do crédito tributário total. Depois foi pago adicionalmente R$ 
70.915,55, equivalendo a 4,31% do crédito tributário total. Assim foi quitado, ao todo, 
4,57%. 

 
Em face da decisão cameral, acordão de fls.139/143, o sujeito 

passivo interpõe recurso para o Conselho Pleno (fls.147/152), no qual oferta os 
argumentos apresentados anteriormente. Afirma, também, que o único elemento estranho 
é a descrição das mercadorias, que naqueles 94 primeiros itens não preserva a identidade 
com as respectivas bebidas do inventário apresentado em 31/05/11. Afirma ainda que tal 
erro não prejudicou o quantitativo nem o valor dos itens inventariados, sobre o qual foi 
calculada a margem de lucro e o imposto relativo à substituição tributário, regularmente 
lançado e recolhido segundo a legislação pertinente. 

 
Sustenta a Recorrente que a “... suposta omissão das mercadorias 

fiscalizadas, na verdade decorre da transcrição errônea dos códigos das mercadorias 
referentes às bebidas quentes, quando do seu inventário realizado em 31/05/2011: ao 
invés de nele ser consignado os códigos vigentes nesta data, foram apostos os códigos 
anteriores. ”  

 
Requer a parcial procedência do auto de infração, sobre o valor de 

ICMS de R$ 240.913,58, considerando o pagamento efetuado anteriormente.   
 
É o relatório. 
 



 

V O T O 
 

O lançamento do crédito tributário em discussão está fundamentado 
na Auditoria Especifica de Mercadorias. Essa auditoria analisa de forma quantitativa as 
entradas e saídas de mercadorias num determinado período, levando-se em consideração 
o estoque inicial e final do período analisado.  

 
O levantamento fiscal está respaldado pelo disposto no artigo 148 da 

Lei nº 11.651/91, Código Tributário Estadual (CTE): 
 
"Art. 148. O movimento real tributável, realizado pelo sujeito passivo em 
determinado período, pode ser apurado por meio de levantamento fiscal, 
conforme dispuser o regulamento. 
 
§ 1º O levantamento fiscal poderá considerar: 
 
I - os valores e quantidades das entradas e das saídas de mercadorias e 

dos respectivos estoques, inicial e final;" 
 
A presunção da ocorrência de operação ou prestação tributada não 

registrada está estabelecida no artigo 25, § 1º, inciso V, do Código Tributário Estadual 
(CTE): 

 
"Art. 25. (...). 
 
§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 
 
(...) 
 
V - à diferença apurada mediante o controle quantitativo das entradas 
saídas de mercadorias tributadas num determinado período, levando em 
consideração os estoques inicial e final;"  

 
Os demonstrativos da Auditoria Específica de Mercadorias (fls. 105 a 

110), CD (fls. 118), revelaram a saída de mercadoria desacompanhada de documentação 
fiscal. Essa saída de mercadoria tributada do estabelecimento fez nascer a obrigação de 
pagar o ICMS (obrigação principal), em face da ocorrência do fato gerador, por força da 
previsão estampada no inciso I do artigo 11 do CTE: "Art. 11. O imposto incide sobre: (...) I 
- operações relativas à circulação de mercadorias;"  

 
A falta de emissão de documentação fiscal configura o 

descumprimento de obrigação acessória, conforme estabelece o artigo 64, § 2º, da Lei n.º 
11.651/91 (CTE): 

 
"Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do 
imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou 
negativas, estabelecidas na legislação tributária. 
 
(...) 
 
§ 2º Os contribuintes do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 
cumprimento de obrigações tributárias, relacionadas com o ICMS, são 
obrigados a manter e escriturar os livros exigidos e a emitir documentos 
fiscais." 

 



 

Também, nesse mesmo sentido, em relação à obrigação de emissão 
de documentação fiscal, assim estabelece o artigo 141, do Decreto 4.852/91- RCTE: 

 
"Art. 141. O contribuinte do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 
cumprimento de obrigação tributária, relacionadas com o ICMS, devem 
emitir documento fiscal, em conformidade com a operação ou prestação 
que realizarem." 

 
A Auditoria Específica de Mercadorias que fundamentou o 

lançamento tributário levou em consideração o estoque físico existente no 
estabelecimento no início do período, em 31/12/10, e o estoque no final, em 31/05/11, 
estoques esses informados pelo contribuinte em sua Escrituração Fiscal Digital - EFD. 

 
O sujeito passivo insiste desde o início que ocorreu erro no inventário 

apresentado em 31/05/11, pois teria apresentado o inventário relativo a bebidas alcoólicas 
com os primeiros 94 dos 180 itens descrevendo produtos alimentícios, de higiene ou de 
limpeza, sendo que esses itens na verdade seriam também bebidas alcoólicas.   

 
Foi concedido ao contribuinte novo prazo para apresentar 

informações e documentos para demonstrar esses supostos erros ocorridos no inventário 
realizado em 31/05/11. Em seguida o julgamento foi convertido em diligência para 
auditores fiscais se manifestarem sobre esses fatos.  

 
Os revisores da auditoria apresentaram planilha (fls. 111/117) com 

comparativo entre os códigos e as nomenclaturas das mercadorias inventariadas em 
31/05/11 com a lista das mercadorias apresentadas pelo sujeito passivo como sendo as 
mercadorias que deveriam ter constado do inventário em 31/05/11.  

 
Nesse comparativo realizado foram consideradas todas as situações 

nas quais o nome da mercadoria constante do inventário era igual àquele constante da 
lista apresentado pelo sujeito passivo. Nesse caso, a fiscalização aceitou a sugestão e fez 
a adequação do código da mercadoria, conforme alegado pelo sujeito passivo. Quando o 
nome da mercadoria era diferente, o revisor não aceitou a mudança. Devo ressaltar que 
quando o nome era diferente também a unidade era distinta. É forçoso concluir ser inviável 
a mudança do nome da mercadoria, do código e da unidade da mercadoria constante do 
inventário realizado em 31/05/11. Entendo, nesse caso, que os revisores do trabalho fiscal 
agiram acertadamente.   

 
Cabe assinalar que a Instrução Normativa n.º 932-GSF, de 

23/12/2008, art. 4.º, II e III e § 1.º, veda a utilização de dois ou mais códigos para uma 
mesma mercadoria, bem como duas ou mais mercadorias com o mesmo código, 
implicando, no caso de mudança de códigos de mercadorias ao longo de algum ano, a 
apresentação de arquivos retificadores desde o início daquele ano com as operações / 
prestações atualizadas pelos novos códigos das mercadorias. Mesmo assim, a 
fiscalização, por meio da revisão fiscal refez o levantamento fiscal com base nas legendas 
designativas das mercadorias inventariadas, e não apenas com base em seus códigos. 

 
É de se ressaltar que os estoques inicial e final são estoques físicos 

existentes no estabelecimento nas datas correspondentes, devidamente conferidos pelos 
responsáveis por seu levantamento e transcritos no livro próprio (EFD), não são dados 
meramente escriturais. 

  
Por ser o estoque físico apurado no passado, em tempo pretérito, 

não pode ser retificado posteriormente sem prova robusta indicando que o estoque 



 

existente era outro. Não há qualquer prova nesse sentido. Ademais, há impossibilidade 
lógica de realizar a contagem física de estoque existente no passado.  

 
Em decorrência das saídas realizadas sem a emissão de 

documentação fiscal, exige-se o imposto omitido, juntamente com a importância referente 
à penalidade estabelecida no artigo 71, inciso VII, alínea "L", c/c § 9º, inciso I, da Lei nº 
11.651/91, e demais acréscimos legais.  

 
Assim, em face da auditoria realizada e das disposições na 

legislação tributária relativa à matéria em comento, é forçoso concluir que o auto de 
infração deve ser julgado parcialmente procedente, nos termos da revisão fiscal 
(fls.103/110). 

 
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, nego-lhe 

provimento para confirmar a decisão cameral que julgou parcialmente procedente o auto 
de infração, nos termos da revisão fiscal, base de cálculo de R$ 5.554.872,51 e ICMS de 
R$ 1.388.718,29, observado o pagamento de fls. 135, para efeito de extinção parcial do 
crédito tributário. 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 31 de maio de 2016. 
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Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00796/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Heli José da Silva 
 

 
EMENTA: I - PROCESSUAL. NULIDADE. Preliminar de nulidade 
do lançamento, arguida pelo polo passivo, por insegurança na 
determinação da infração. Rejeitada. Votação unânime. 
 
1. Não é passível de nulidade o lançamento que contenha os 
elementos indispensáveis para determinar com segurança a 
infração denunciada e identificar corretamente o infrator. (Artigo 
20, § 3.º, da Lei nº 16.469/09). 
 
II - SOLIDARIEDADE: Preliminar de exclusão do coobrigado 
solidário da lide. Rejeitada. Decisão majoritária. 
 
1. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham 
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal, especialmente: com o contribuinte, os 
acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervierem ou pela omissão de que forem 
responsáveis. (Artigo 45, inciso XII, do CTE). 
 
III – ICMS - Obrigação tributária principal. Auditoria Específica 
de Mercadorias. Omissão de Saídas. Procedência parcial. 
Decisão unânime. 
 
1. A Auditoria Específica de Mercadorias analisa de forma 
quantitativa o fluxo de entradas e saídas de mercadorias no 
período fiscalizado, levando-se em consideração o estoque 
inicial e final, de sorte que a soma do estoque inicial mais as 
entradas deve ser igual à soma do estoque final mais as saídas 
(EI + E = EF + S); 
 
2. A omissão de registro de saídas de mercadorias, respaldada 
em levantamento específico, constitui ilícito fiscal punível nos 
termos da legislação tributária vigente, quando suficientemente 
provada a irregularidade. (Artigo 71, inciso VII, alínea "I", e § 9.º, 
inciso I, do CTE). 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de abril de 2016, decidiu, por unanimidade de votos rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da infração, 
arguida pelo sujeito passivo. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo José 
Mendes, Heli José da Silva e Lidilone Polizeli Bento.  E, por maioria de votos, rejeitar a 
preliminar de exclusão do solidário da lide arguida pelo sujeito passivo. Foram vencedores 
os Conselheiros Heli José da Silva e Lidilone Polizeli Bento. Vencido o Conselheiro 



 

Nivaldo José Mendes. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte  o 
lançamento no valor do ICMS  de R$ 50.641,78. (cinqüenta mil, seiscentos e quarenta e 
um reais e setenta e oito centavos), conforme  as revisões realizadas. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Nivaldo José Mendes, Heli José da Silva e Lidilone Polizeli 
Bento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Extrai-se, da análise do presente processo, que a acusação tipificada 
na sua peça exordial versa sobre o fato de que, em 08 de maio de 2.012, o Fisco efetuou 
o lançamento do crédito tributário de que trata este processo, alegando que o sujeito 
passivo realizou saídas de mercadorias tributadas sem a emissão da documentação 
fiscal correspondente, no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2.011, conforme 
apurado na Auditoria Específica de Mercadorias, em anexo. Portanto, fica sujeito ao 
pagamento do ICMS na importância original de R$ 95.308,55 (noventa e cinco mil, 
trezentos e oito reais e cinquenta e cinco centavos), acrescido das cominações legais. 

Foram indicados como infringidos: os artigos 63 e 64, da Lei n.º 
11.651/91, c/c o artigo 141, do Decreto n.º 4.852/97, indicando como penalidade a 
prevista no artigo 71, inciso VII, alínea “l”, e § 9º, inciso I, da Lei n.º 11.651/91, com 
redação da Lei n.º 16.241/08. 

Foram juntadas ao processo os demonstrativos e as cópias dos 
documentos que fundamentaram a auditoria realizada, fls. 03/12, a saber: Anexos 
Estruturados – Detalhamento do Crédito Tributário – Identificação do Sujeito Passivo 
Coobrigado; Auditoria Específica de Mercadorias e Anexos constantes da mídia - CD; 
Recibo de Entrega de Relatórios Digitais; e, Procurações. 

Os autuados foram intimados para pagar a quantia exigida ou 
apresentar Impugnação junto à Primeira Instância, fls. 13/21, e, por se quedarem silentes, 
lavrou-se o Termo de Revelia às fls. 22. 

Novamente intimados, fls. 24/27, tempestivamente, por intermédio de 
representante legal, os autuados apresentam Impugnação à Segunda Instância, fls. 
30/60, na qual, após um relatório fático, alegam a falta de Termo de Trancamento de 
Estoque, e da inexistência de Abertura de Procedimento de Fiscalização. Também, 
inobservância da Instrução de Serviço nº 03/85, ou seja, ausência de documento 
indispensável – Ordem de Serviço. Destacam decisões a respeito.  

Assim, arguem a preliminar de nulidade do lançamento, por 
insegurança na determinação da infração, em face da sua manifesta impropriedade, 
especialmente por inexistência de justa causa, ausência de Fato Gerador que subsidie a 
lavratura do auto de infração, assim como demonstrativos que não oferecem robusto 
suporte no tocante à exigibilidade contida no lançamento. Destacam jurisprudência e 
doutrina a respeito. 

Questionam, outrossim, a penalidade aplicada, alcunhando-a de 
confiscatória. 

No mérito, questionam a auditoria realizada, argumentando que a 
mesma contém itens de uso, consumo e imobilizado, os quais foram considerados como 
mercadorias para revenda. 

Pleiteiam, também, a exclusão da sócia qualificada como coobrigada 
solidária da polaridade passiva, em razão da inexistência de ato doloso ou culposo no 
exercício da administração da empresa. 



 

Promovem a juntada aos autos das cópias dos documentos 
constantes ás fls. 63/83. 

Pugnam, ao final, pela improcedência do auto de infração. 

Exara-se a Resolução nº 070/2014, fls. 85, para fins de regularização 
processual. 

Posteriormente é editada a Resolução nº 167/2014, fls. 94/95, 
convertendo o julgamento em diligência revisional. 

O resultado da revisão encontra-se consolidado na manifestação às 
fls. 97/98, por intermédio da qual, após a retirada da auditoria de mercadorias destinadas 
ao Ativo Imobilizado do estabelecimento, indica-se o valor remanescente do ICMS em R$ 
58.866,95 (cinquenta e oito mil, oitocentos e sessenta e seis reais e noventa e cinco 
centavos). Junta-se aos autos a mídia – CD, contendo a auditoria revisional realizada, fls. 
100. 

Os autuados se manifestam a respeito do resultado da diligência, fls. 
106/107, argumentando que o trabalho revisional considerou apenas os apontamentos 
qualificados como uso, consumo e ativo imobilizado, por eles suscitados, porém, a título 
de mera amostragem. Assim, requerem a realização de nova diligência, ou, 
subsidiariamente, o deferimento de prazo para apresentação de novas informações. 

A Quarta Câmara expede a Resolução nº 042/2015, fls. 109/110, 
intimando o sujeito passivo a produzir, analiticamente, demonstrativo no qual conste a 
integralidade das inconsistências ocorridas no arquivo digital apresentado, inclusive 
procedendo a nova apresentação de arquivo retificador, se for o caso. 

O cumprimento da Resolução se faz por intermédio da manifestação 
e planilhas constantes às fls. 114/118. Os autuados reiteram, outrossim, a preliminar de 
nulidade do auto de infração por insegurança na determinação da infração. 

Expede-se, após, a Resolução nº 71/2015, fls. 120/121, visando a 
realização de novo procedimento revisional, complementar ao primeiro, haja vista os 
novos elementos apresentados pelos autuados. 

O trabalho revisional complementar encontra-se consolidado na 
planilha, mídias CD, e relatório às fls. 125/131, tendo o revisor concluído que, do 
resultado apresentado na primeira revisão, dever-se-á deduzir, ainda, o valor de R$ 
8.225,17 (oito mil, duzentos e vinte e cinco reais e dezessete centavos). 

O autuado principal se manifesta a respeito do resultado, fls. 136, 
apenas aduzindo que deve ser deduzido do valor original do lançamento, também a 
importância excluída na primeira revisão, assim como os consectários legais.  

Este é o relatório. 
 

    D E C I S Ã O 

 

     QUESTÕES PRELIMINARES 

 

        N U L I D A D E  

 

Relativamente à preliminar de nulidade do auto de infração, arguida 
pela polaridade passiva, por insegurança na determinação da infração, em decisão 
unânime com meus pares, hei por bem em rejeitar. 



 

Os argumentos apresentados, relacionados com a falta de Termo de 
Trancamento de Estoque, inexistência de Abertura de Procedimento de Fiscalização, 
assim como ausência da Ordem de Serviço. E, também, inexistência de justa causa e 
ausência de Fato Gerador, assim, como demonstrativos que não oferecem suporte no 
tocante à exigibilidade contida no lançamento, carecem de sustentação. 

Considerando-se que a auditoria foi realizada em exercício fechado, 
não há que se falar em trancamento de estoque, haja vista que foram considerados os 
quantitativos indicados pelo próprio sujeito passivo nos seus livros de inventários. 

O procedimento fiscal atendeu à sistemática indicada para a auditoria 
realizada, e respaldou-se nos documentos e livros fiscais do autuado, e iniciou-se com a 
intimação para que o mesmo apresentasse a documentação necessária para o mister 
realizado. 

Em relação à falta da cópia da Ordem de Serviço, documento, o qual, 
confere comando pela Administração Fazendária à autoridade lançadora para o mister de 
fiscalização, se trata de documento de controle interno, não se constituindo, ao meu ver, 
como necessário para a validação do lançamento, não havendo, por conseguinte, 
exigência legal para que o mesmo seja apensado aos autos e, portanto, imprescindível à 
instrução processual. 

Não há que se falar em inexistência de justa causa e ausência de 
Fato Gerador, haja vista que por intermédio de uma simples e perfunctória análise da 
auditoria realizada, compreende-se, de forma insofismável, que o estabelecimento do 
sujeito passivo promoveu a saída de mercadorias tributadas desacobertadas de 
documentação fiscal, fato que se subsume à regra insculpida no § 1º, inciso V, do artigo 
25, do Código Tributário Estadual – CTE, abaixo transcrito: 

Outrossim, a mídia – CD, juntada ao processo às fls. 07, traz todos 
os elementos necessários à compreensão da auditoria realizada, o que me leva a 
assinalar que foram cumpridos no presente procedimento fiscal todos os requisitos 
necessários à completa compreensão do trabalho realizado, e o processo tramitou com 
total observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório, sendo que os 
autuados, devidamente intimados, optaram por não apresentar Impugnação em primeira 
instância, somente fazendo-o agora nesta fase processual, portanto, em nenhum 
momento tiveram cerceado seu direito de defesa, pois apresentaram com clareza peça 
defensória e, evidentemente, com conhecimento da infração que se encontra sob 
acusação.  

As provas foram devidamente colacionadas, há absoluta clareza no 
texto da peça vestibular; e, mais ainda, resta clara a absoluta sintonia entre as provas 
juntadas e a natureza da acusação em análise. Não houve nenhuma obscuridade no 
trabalho, a tipificação da infração está correta, não merecendo qualquer reparo. Além 
disso, sempre foi dada ao sujeito passivo a oportunidade de trazer suas razões, e dela 
fez correto uso, utilizando-se dos preceitos constitucionais do contraditório e da ampla 
defesa. 

Assim, encontram-se nos autos todos os elementos necessários à 
compreensão do trabalho realizado. No aspecto formal, o lançamento tributário atendeu a 
todos os requisitos previstos no artigo 142, do Código Tributário Nacional - CTN, e, em 
especial, ao artigo 8º, da Lei nº 16.469/2009. Sendo assim, não existem nos autos prova, 
por mais elementar que seja, de nenhuma das possíveis nulidades descritas pelo artigo 
20, da referida Lei. 

Por essas razões, em uníssono com os membros desta colenda 
câmara de julgamento, rejeito a preliminar arguida pelos autuados, de insegurança na 
determinação da infração. 



 

 

   SOLIDARIEDADE – EXCLUSÃO  

 

Apreciando o pedido de exclusão do coobrigado solidário da lide, 
apresentado pelo próprio, manifesto-me pela sua rejeição, por entender que o mesmo, na 
condição de sócio administrador, possui interesse comum na situação que 
tributariamente desonere e, por consequência, beneficie a empresa que dirige, situação 
que, exatamente por ser dirigente, ocorre no âmbito de sua área de controle e decisão, 
razão pela qual sua conduta se subsume ao artigo 45, inciso XII, da Lei nº 11.651/91, a 
seguir transcrito: 

 
“Art. 45. São solidariamente obrigadas ao 

pagamento do imposto devido na operação ou prestação as pessoas que 
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal, especialmente: 

[...] 

XII – com o contribuinte, os acionistas 
controladores, os diretores, gerentes, administradores ou representantes 
da pessoa jurídica, relativamente à operação ou prestação decorrente dos 
atos que praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem 
responsáveis; 

[...]” 
 

Há que se destacar ainda, que a pessoa jurídica manifesta sua 
vontade por meio de seus dirigentes, consequentemente, se ocorreu omissão de 
pagamento do ICMS na situação referida no auto de infração, tal fato somente pode ser 
atribuído à decisão ou determinação de seus administradores, por ação ou omissão, pois 
é pela vontade destes que a pessoa jurídica realiza suas operações e deve cumprir as 
suas obrigações tributárias. 

Com as razões acima delineadas, entendo que não há como excluir 
da lide o coobrigado solidário identificado, razão pela qual deve ser mantido na 
polaridade passiva. 

 

              QUESTÃO MERITÓRIA 

 

Adentrando ao exame do mérito do processo, observo, em 
preâmbulo, que a descrição do fato contido na peça inicial, bem como nos 
demonstrativos e mídia CD anexados, reporta-se à cobrança de ICMS, em razão da 
omissão de saída de mercadorias tributadas, apurada em Auditoria Específica de 
Mercadorias realizada no exercício de 2.011. 

A auditoria foi realizada tendo como espeque os diretivos contidos 
nos artigos 25, § 1º, inciso V, e 148, do Código Tributário Estadual – CTE, a seguir 
transcritos: 

 
“Art.25. [...]  

[...] 

§ 1º. Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 



 

[...] 

V – À diferença apurada mediante o controle quantitativo das entradas e 
saídas de mercadorias tributadas num determinado período, levando em 
consideração os estoques inicial e final; 

[...] 

Art. 148. O movimento real tributável, realizado pelo sujeito passivo em 
determinado período, pode ser apurado por meio de levantamento fiscal, 
conforme dispuser o regulamento. 

§ 1º O levantamento fiscal poderá considerar: 

I - Os valores e quantidades das entradas e das saídas de mercadorias e 
dos respectivos estoques, inicial e final; 

[...]” 

 

A omissão de saída de mercadorias foi detectada por intermédio da 
Auditoria Específica de Mercadorias. 

Referida auditoria analisa, de forma quantitativa, o fluxo de entradas 
e saídas de mercadorias num determinado período, levando-se em consideração os 
estoques inicial e final, de tal sorte que a soma do estoque inicial mais as entradas deve 
ser igual à soma do estoque final mais as saídas (EI + E = EF + S), permitindo, dessa 
forma, conferir, com exatidão o fluxo de mercadorias no estabelecimento, possibilitando 
apontar com segurança a entrada ou saída de mercadorias sem documentação fiscal no 
período analisado, ou mesmo a existência de estoque, na data da sua contagem, em 
situação irregular. 

A auditoria em questão é considerada a mais precisa entre todas as 
ferramentas utilizadas pelo fisco, com a finalidade de apurar infração à legislação 
tributária relativamente à entrada e saída de mercadorias do estabelecimento. 

No curso do processo, foram determinadas diligências, fls. 94/95, 
109/110, e 120/121, para que fosse notificado o sujeito passivo para demonstrar 
eventuais equívocos cometidos no trabalho original, e, após, para agente do Fisco 
analisar e promover a revisão da auditoria que ensejou o lançamento. 

Os resultados das revisões realizadas encontram-se resumidos às 
fls. 97/98 e 128, tendo o diligenciador indicado como remanescente do imposto, após as 
adequações que se fizeram necessárias, o valor de R$ 58.866,95 (cinquenta e oito mil, 
oitocentos e sessenta e seis reais e noventa e cinco centavos), no primeiro relatório, fls. 
97/98, sendo que do referido valor deve-se abater, ainda, a importância de R$ 8.225,17 
(oito mil, duzentos e vinte e cinco reais e dezessete centavos), indicada no segundo 
relatório, fls. 128, perfazendo, ao final, o valor restante de R$ 50.641,78 (cinquenta mil, 
seiscentos e quarenta e um reais e setenta e oito centavos). 

Relativamente ao inconformismo relacionado com a multa aplicada, 
correção monetária e juros indicados, deixo de apreciar, haja vista que os mesmos se 
encontram legalmente inseridos na legislação tributária estadual, e, nos termos do § 4º, do 
artigo 6º, da Lei n.º 16.469/09, neste Conselho “não pode haver decisões que impliquem 
apreciação ou declaração de inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato normativo 
expedido pela Administração Tributária”.  

Ante o exposto, em consenso unânime, voto, para rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da infração, 
arguida pelos recorrentes. 

E, de forma majoritária, voto, para rejeitar o pedido de exclusão da 
polaridade passiva do coobrigado solidário, suscitado pelos recorrentes. 



 

Quanto ao mérito, voto, acompanhado pela unanimidade dos demais 
Conselheiros, para conhecer da Impugnação, dar-lhe parcial provimento, para considerar 
parcialmente procedente o auto de infração no valor original do ICMS de R$ 50.641,78 
(cinquenta mil, seiscentos e quarenta e um reais e setenta e oito centavos). 

 
 
 

Sala das sessões, em 03 de junho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00825/16 
 
Relator: Conselheiro Rodolfo Ramos Caiado 
 

 
EMENTA: Processual. Nulidade do auto de infração. 
Cerceamento do direito de defesa. Rejeitada. ICMS. Obrigação 
principal. Omissão de registro de entrada de mercadorias. 
Auditoria específica de mercadorias. Improcedência. 
 
1 .Inocorrendo nos autos quaisquer das hipóteses de nulidade 
previstas no artigo 20 da Lei nº 16.464/09, mister se faz rejeitar a 
preliminar de nulidade argüida pelo sujeito passivo; 
 
2. Provado nos autos que as variações volumétricas dos 
combustíveis, decorrentes da elevação da temperatura 
ambiente, estão em perfeita sintonia com suas características 
físico químicas e o previsto pelos órgãos de controle e 
fiscalização, improcedente é o feito. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de outubro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pelo sujeito passivo, por cerceamento do 
direito de defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Rodolfo Ramos Caiado, 
José Paixão de Oliveira Gomes e Cláudio Henrique de Oliveira. Quanto ao mérito, por 
maioria de votos, conhecer do recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença 
singular e considerar improcedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros 
Rodolfo Ramos Caiado e Cláudio Henrique de Oliveira. Vencido o Conselheiro José 
Paixão de Oliveira Gomes que votou pela procedência do lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu registro de 
saída de mercadoria no valor comercial de R$ 148.544,79, referente ao período de 
01/01/2011, conforme auditoria especifica de mercadorias, documentos anexos. Em 
consequência, fica sujeito à multa formal de 25 % sobre a omissão de entrada apurada.  

 
A autoridade lançadora indicou como infringida as disposições dos 

artigos 64, do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) combinado com os 
artigos 145, do Decreto 4852/97. Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, 
VII, "I", do CTE, com redação da Lei nº 16241/2008. 

 
O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: anexo 

estruturado "fls. 03", consulta resumida do contribuinte "fls. 04 e 05", reestruturação 
societária "fls. 06", ata de assembleia "fls. 07 a 28", diário oficial "fls. 29 e 30", notificação 
fiscal "fls. 31 a 33", trancamento de estoque "fls. 34 e 35", notificação fiscal "fls. 36 a 45", 
termo de autenticação de livro fiscal "fls. 46", termo de abertura "fls. 48", termo de 
ocorrência "fls. 49 a 51", mídia "fls. 52", recibo de relatório de entregas digitais "fls. 53". 

 
Cientificado, o sujeito passivo comparece aos autos para impugnar o 

auto de infração. De proêmio, argui a preliminar de nulidade da peça básica por 



 

cerceamento do direito de defesa. Argumenta que ficou impossibilitado de acessar os 
dados em pdf; pondera que a fazenda pública deveria tê-lo disponibilizado em xls.  

 
No mérito, argumenta que não praticou a infração estampada na 

basilar. Argui a duplicidade da cobrança do crédito tributário e que a variação volumétrica 
sofrida pelo combustível decorre de elevações de temperatura, que alteram as 
propriedades físico-químicas daqueles líquidos. Que tal está previsto nos pareceres 
técnicos dos órgãos de controle e por isso não há que falar em omissão de registro de 
entrada de mercadorias. 

 
Requer a nulidade do feito, ou na impossibilidade, sua 

improcedência. 
 
Acompanham a impugnação, os seguintes documentos: diário oficial 

"fls. 82 e 83", certidão de procuração "fls. 84 e 85", substabelecimento de procuração "fls. 
86", cópia da carteira da ordem "fls. 87 e 88", portaria "fls. 89 a 95", exposição e consulta 
"fls. 96 a 113", oficio "fls. 114 a 119", decisão "fls. 120 a 133", memorando "fls. 134 a 143".  

 
Despacho da Primeira Instância, encaminha o feito em diligência à 

Delegacia de Combustíveis, para que esta se manifeste acerca das argumentações 
passivas.  

Na sequência o revisor manifesta-se ás fls. 151/154 para ratificar a 
pretensão fiscal inicial e determina a intimação do sujeito passivo para que se manifeste 
acerca da revisão. 

 
Cientificado, o sujeito passivo comparece aos autos (fls 161/170) 

para reiterar a argumentação inicial. Repisa o argumento de que restou demonstrado que 
as diferenças verificadas no levantamento de estoque estão inseridas naqueles 
percentuais aceitos pelos órgãos de fiscalização ou reguladores, portanto o crédito 
tributário é incerto, ilíquido e inexigível.   

 
Ao final, reiterar os pedidos anteriores.  
 
Pela sentença nº 1847/2015-JULP, o julgador singular rejeita a 

preliminar de nulidade da peça básica por cerceamento do direito de defesa e, no mérito, 
ratifica a pretensão fiscal inicial.  

 
Cientificado, o sujeito passivo interpõe recurso para reiterar a 

preliminar de nulidade da peça básica por cerceamento do direito de defesa. Repisa o 
argumento de que os arquivos disponibilizados para a Recorrente estão gravados sob a a 
extensão pdf, o que o impossibilita a conferência dos dados. Que o contribuinte é 
obrigado, para atender à fiscalização a apresentar números e planilha sob extensão excel 
ou outro formato; que para atuar o agente fiscal pode utilizar de elementos que dificultam a 
compreensão da autuação, como no caso dos arquivos gravados sob a extensão pdf; que 
a obtenção destes arquivos na extensão excel é a única forma da Recorrente verificar a 
correção do lançamento fiscal. 

 
Prossegue argumentando que o relatório de entradas e saídas 

fornecido pelo fisco local sequer informa o CFOP, o que ajudaria muito a separação das 
operações anteriormente descritas. Que essa recusa torna impossível a separação das 
operações anteriores descritas. Termina a peroração com a seguinte questão. “Como 
pode a Recorrente exercer plenamente os seus direitos constitucionais se não lhe foi 



 

disponibilizado o documento em extensão xls dos arquivos gerados pelo agente autuante 
?”.Que não tendo sido disponibilizados não pode se defender. 

 
No mérito, argumenta ser impossível a emissão de documento fiscal 

para acobertar a entrada de mercadoria em função do nível de temperatura; que não se 
trata de operação mercantil; que não existe previsão para aumento de variação 
volumétrica no Convênio SINIEF SN 70; não se está diante de uma entrada de mercadoria 
mas de mera variação volumétrica decorrente das alterações físico químicas sofridas pelo 
produtos em decorrência do aumento da temperatura. 

 
Obtempera que adquire as mercadorias à temperatura ambiente pois 

a temperatura local é sempre maior do que 20º graus Celsius; que a comercialização  do 
combustível vai acabar por gerar variação a maior nos níveis de estoques sem que tenha 
havido novas compras.  

 
Sustenta que a atuação está equivocada tendo em vista que a 

diferença apurada nos estoques da recorrente, deveu-se exclusivamente à dilatação 
volumétrica resultante das diferentes temperaturas que os combustíveis de forma geral 
são adquiridos, armazenados e vendidos. 

 
Pondera que não foi dado ao sujeito passivo a oportunidade de 

demonstrar que a diferença apontada no período autuado, se de fato existe, certamente 
estará coberta pelos índices de razoabilidade aceitos pelos órgãos que lhes são afeitos 
tais como a Agência Nacional de Petróleo, Conselho Nacional de Petróleo e Instituto 
Brasileiro de Petróleo.  

Que é notória a existência de padrão legal para a diferença 
encontrada, resultando de variação volumétrica, o que atesta a não ocorrência de omissão 
de entrada de mercadoria (biodiesel, álcool anidro e etanol), sem tributação, ainda que se 
presuma a existência dessa. 

 
Na sequência, argumenta que o auto de infração é improcedente 

pois inexiste fundamento legal para a cobrança do imposto com base no mero aumento de 
volume de combustível decorrente de variação de temperatura ou de eventual multa 
formal e para sustentar sua tese invoca farta jurisprudência de outras cortes. 

 
Ao final, requer a nulidade do feito, ou na impossibilidade, a reforma 

da decisão anterior, para julgá-lo improcedente. 
 
 
 

V O T O 
 

 

Passo a decidir e de plano devo rejeitar a preliminar de nulidade da 
peça básica por cerceamento do direito de defesa, arguida pela parte. De fato, não 
obstante o sujeito passivo tenha argumentado que seu direito de defesa ficou cerceado 
em virtude de os arquivos entregues encontrarem-se em pdf ao invés do formato xls, devo 
considerar que tal não deve sustentar-se. Doutos Conselheiros, não é possível que uma 
empresa do porte deste sujeito passivo não tenha acesso a este tipo de tecnologia ou que 
não disponha de recursos tecnológicos ou humanos para tal,já que amplamente 
disseminada.  



 

Ademais, vez que o sujeito passivo sentiu-se “cerceado em seu 
direito de defesa”, considero ter havido tempo suficiente para que procurasse as 
autoridades fiscais e se fizesse a versão dos dados usados nos levantamentos fiscais para 
o programa que melhor lhes aprouvesse. Tal como está formulada a questão, joga-se toda 
a responsabilidade pela análise de dados em cima da Secretaria da Fazenda. Não é crível  
que em nenhum momento, qualquer agente do fisco tenha lhe negado qualquer tipo de 
acesso a esses dados. O que não se deve admitir é que a fazenda pública deva comprar 
ou alugar programas que se adaptem ás necessidades do sujeito passivo. Já que 
considera também não ter havido o fornecimento das operações também sob a forma de 
CFOP, melhor teria feito o sujeito passivo se mantivesse esses arquivos de modo a fazer 
um levantamento de sua própria lavra para contraditar a fazenda, como não o fez, devo 
rejeitar a argumentação passiva acerca do aludido cerceamento do direito de defesa. 

E, por último, mas não menos importante, devo argumentar que os 
requisitos previstos no Manual de Auditoria Fiscal Mínima adotado por este Conselho 
Administrativo, que ensejariam o aludido vício, não estão previstos. Por oportuno, 
transcrevo-os abaixo, “in verbis”: 

 

8.4.3. – NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA 
Esta  nulidade  evidencia-se  no  processo  pela  existência  de  atos  ou  
omissões  ou procedimentos  defeituosos,  que  prejudicam  ou  impedem  o  
exercício  do  amplo  direito  de defesa, como, por exemplo, as argüições 
seguintes: 
a)   a  apreensão  e  retenção  pela  autoridade  administrativa  dos  
documentos necessários à defesa do Contribuinte, ou a devolução dos 
documentos ao mesmo, após a intimação, suprimindo seu prazo processual 
para defesa, 
b)   os documentos do Contribuinte  foram apossados pela autoridade 
administrativa sem emissão do competente Termo de Apreensão, 
configurando posse ilícita, 
c)   a ausência na instrução processual de documento fiscal citado pelo 
autuante e que não consta dos arquivos do Contribuinte, 
d)   o  trancamento  de  estoques  sem  o  devido  acompanhamento  e  
assinatura  do Contribuinte, 
e)   o  arbitramento  de  lucro  sem  a  desclassificação  formal  da  escrita  
contábil,  se possuir, 
f)    informações divergentes de quebra técnica ou utilização de índice 
impreciso em levantamento específico, 
g)   falha na eleição do domicílio fiscal do Contribuinte no lançamento, 
inocorrendo a regular intimação, para pagar o débito ou defender-se, 
h)   falha na intimação postal, quando a correspondência for remetida para 
endereço incorreto, ou não servido pelos Correios, caso da zona rural, e 
devolvida sem a cientificação do destinatário, 
i)    falha na intimação por edital, se ocorreu anterior falha na intimação 
postal,  
j)    nulidade  do auto de infração, por estar destituído de demonstrativo que 
lhe deu origem, 
k)   a juntada aos autos, por parte da fiscalização, de novos documentos, 
aditivos ou revisão, sem que o Contribuinte tenha sido intimado para 
manifestar-se.” 

 

Encerrada a questão na qual sigo acompanhado pela unanimidade 
de meus pares, passo à questão seguinte.   

No mérito, considero que o lançamento de oficio não pode prosperar. 
A detida análise do feito aponta que o contribuinte efetivou o pagamento da obrigação 
tributária quando da entrada da mercadoria em seu estabelecimento e o acréscimo 
verificado pelo Fisco no levantamento não diz respeito a compras mas às variações de 



 

temperatura, que por sua vez alteram o volume do combustível. Invoco o Parecer nº 02/05 
– SAT de 17/05/05, publicado no Diário Oficial do Estado, por parte da Secretaria da 
Fazenda do Estado de Goiás, que explicita que a divergência de temperatura na entrada 
de combustível a 20º Celsius e saída a temperatura ambiente acarreta acréscimo de 
volume, o qual transcrevo abaixo,”in verbis”: 

 

É sabido que distribuidoras adquirem combustíveis destinados a 
comercialização na unidade de medida litro ou metro cúbico a uma 
temperatura de 20º C (vinte graus centígrados). Trata-se de 
procedimento padrão nos faturamentos das destilarias e refinarias, 
com fundamento no artigo 1º da Portaria MTIC nº 27, de 19 de 
fevereiro de 1959, do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, 
segundo o qual fica adotada, como nova temperatura de referência 
para a medição do petróleo e seus derivados 20º C (vinte graus 
centígrados). 
No mesmo sentido, a Resolução 6/70, de 25 de junho de 1970, do 
Conselho Nacional do Petróleo, vinculado ao Ministério das Minas e 
Energia, em seu artigo 1º, aprova tabelas de coeficientes para 
correção da densidade e do volume dos derivados de petróleo para 
20ºC. 
Na saída da mercadoria, seja por venda ou transferência do 
combustível, é utilizada a unidade de medida litro, na temperatura 
ambiente, variável de acordo com as condições climáticas de cada 
região. 
Sendo a temperatura ambiente, superior a 20ºC (vinte graus 
centígrados), o volume do combustível que foi adquirido a esta 
temperatura tende a aumentar, ensejando um ganho de volume em 
decorrência de temperatura. 
Outrossim, cumpre esclarecer que o entendimento manifestado no 
Parecer acima mencionado, que contempla como fato gerador do 
ICMS o “ganho de volume em decorrência do aumento de 
temperatura” afronta o Princípio da Legalidade Tributária, expresso 
no artigo 150, inciso I, da Constituição Federal, que esclarece que 
não haverá tributo sem prévia determinação legal. Portanto a lei tem 
de definir o fato gerador, consoante o artigo 97 do Código Tributário 
Nacional, tendo como objetivo regular condutas, evitando arbítrios, 
caracterizando a tipicidade tributária. No mesmo diapasão, o artigo 
114 do Código Tributário Nacional define que “o fato gerador da 
obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e 
suficiente à sua ocorrência.” 
Diante do acima exposto é de se ver que se constituiria em uma 
perene injustiça atribuir tipicidade tributária relativa a omissão de 
entrada de combustível em estabelecimento comercial quando se 
sabe que o fator temperatura interfere no acréscimo de seu volume. 

 
Posto isto, e acompanhado da maioria do voto dos meus pares, 

conheço do recurso, dou-lhe provimento para reformar a decisão singular e considerar 
improcedente o auto de infração. 

 
 
 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 07 de junho de 2016. 
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Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00826/16 
 
Relator: Conselheiro Rodolfo Ramos Caiado 
 

 
EMENTA: Processual. Nulidade do auto de infração. 
Cerceamento do direito de defesa. Preliminar arguida pela parte 
e rejeitada. ICMS. Obrigação principal. Omissão de registro de 
entrada de mercadorias. Auditoria específica de mercadorias. 
Improcedência. 
 
1. Inocorrendo nos autos quaisquer das hipóteses de nulidade 
previstas no artigo 20 da Lei nº 16.464/09, mister se faz rejeitar a 
preliminar de nulidade argüida pelo sujeito passivo. 
 
2. Provado nos autos que as variações volumétricas dos 
combustíveis, decorrentes da elevação da temperatura 
ambiente, estão em perfeita sintonia com suas características 
físico químicas e o previsto pelos órgãos de controle e 
fiscalização, improcedente é o feito. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de outubro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pelo sujeito passivo, por cerceamento do 
direito de defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Rodolfo Ramos Caiado, 
José Paixão de Oliveira Gomes e Cláudio Henrique de Oliveira. Quanto ao mérito, por 
maioria de votos, conhecer do recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença 
singular e considerar improcedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros 
Rodolfo Ramos Caiado e Cláudio Henrique de Oliveira. Vencido o Conselheiro José 
Paixão de Oliveira Gomes que votou pela procedência do lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu registro de 
saída de mercadoria no valor comercial de R$ 859.958,38, referente ao período de 
01/02/2011 a 31/12/2011, conforme auditoria especifica de mercadorias, documentos 
anexos. Em consequência, fica sujeito à multa formal de 25 % sobre a omissão de entrada 
apurada.  

 
A autoridade lançadora indicou como infringida as disposições dos 

artigos 64, do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) combinado com os 
artigos 145, do Decreto 4852/97. Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, 
VII, "I", do CTE, com redação da Lei nº 16.241/2008. 

 
O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: anexo 

estruturado "fls. 03", consulta resumida do contribuinte "fls. 04 e 05", reestruturação 
societária "fls. 06", ata de assembleia "fls. 07 a 30", diário oficial "fls. 32 e 33", notificação 
fiscal "fls. 34 a 37", trancamento de estoque "fls. 38 a 48", termo de autenticação de livro 
fiscal "fls. 48", termo de abertura "fls. 49", termo de ocorrência "fls. 50 e 51",apuração "fls. 
52 a 57 mídia "fls. 58", recibo de relatório de entregas digitais "fls. 59". 

 



 

Cientificado, o sujeito passivo comparece aos autos para impugnar o 
auto de infração. De proêmio, argui a preliminar de nulidade da peça básica por 
cerceamento do direito de defesa. Argumenta que ficou impossibilitado de acessar os 
dados em pdf; pondera que a Fazenda Pública deveria tê-lo disponibilizado em xls.  

 
No mérito, argumenta que não praticou a infração estampada na 

basilar. Argui a duplicidade da cobrança do crédito tributário e que a variação volumétrica 
sofrida pelo combustível decorre de elevações de temperatura, que alteram as 
propriedades físico-químicas daqueles líquidos. Que tal está previsto nos pareceres 
técnicos dos órgãos de controle e por isso não há que falar em omissão de registro de 
entrada de mercadorias. 

 
Requer a nulidade do feito, ou na impossibilidade, sua 

improcedência. 
 
O sujeito passivo anexou os seguintes documentos: diário oficial, 

certidão de procuração, substabelecimento de procuração, cópia da carteira da ordem, 
portaria, exposição e consulta, oficio, decisão, memorando, conforme fls. 88 a 149.  

 
Despacho da Primeira Instância, encaminha o feito em diligência à 

Delegacia de Combustíveis, para que esta se manifeste acerca das argumentações 
passivas (fls. 151/153) 

 
Na sequência, o revisor manifesta-se nos autos para ratificar a 

pretensão fiscal inicial e determina a intimação do sujeito passivo para que se manifeste 
acerca da revisão. (fls.157/161). 

 
Cientificado, o sujeito passivo comparece aos autos (fls 167/178) 

para reiterar a argumentação inicial. Repisa o argumento de que restou demonstrado que 
as diferenças verificadas no levantamento de estoque estão inseridas naqueles 
percentuais aceitos pelos órgãos de fiscalização ou reguladores, portanto o crédito 
tributário é incerto, ilíquido e inexigível.   

 
Ao final, reitera os pedidos anteriores. 
 
Pela sentença nº 1883/2015-JULP (fls. 179/181) o julgador singular 

decidiu-se pela procedência do auto de infração. Em sua fundamentação disse que ocorre 
a incidência do imposto na entrada da mercadoria, conforme art. 11, parágrafo 1° da lei 
11.651/91. 

 
Cientificado, o sujeito passivo interpõe recurso para reiterar a 

preliminar de nulidade da peça básica por cerceamento do direito de defesa. Repisa o 
argumento de que os arquivos disponibilizados para a Recorrente estão gravados sob a a 
extensão pdf, o que o impossibilita a conferência dos dados. Que o contribuinte é 
obrigado, para atender à fiscalização a apresentar números e planilha sob extensão excel 
ou outro formato; que para atuar o agente fiscal pode utilizar de elementos que dificultam a 
compreensão da autuação, como no caso dos arquivos gravados sob a extensão pdf; que 
a obtenção destes arquivos na extensão excel é a única forma da Recorrente verificar a 
correção do lançamento fiscal. 

 
Prossegue argumentando que o relatório de entradas e saídas 

fornecido pelo fisco local sequer informa o CFOP, o que ajudaria muito a separação das 
operações anteriormente descritas. Que essa recusa torna impossível a separação das 



 

operações anteriores descritas. Termina a peroração com a seguinte questão. “Como 
pode a Recorrente exercer plenamente os seus direitos constitucionais se não lhe foi 
disponibilizado o documento em extensão xls dos arquivos gerados pelo agente autuante 
?”.Que não tendo sido disponibilizados não pode se defender. 

 
No mérito, argumenta ser impossível a emissão de documento fiscal 

para acobertar a entrada de mercadoria em função do nível de temperatura; que não se 
trata de operação mercantil; que não existe previsão para aumento de variação 
volumétrica no Convênio SINIEF SN 70; não se está diante de uma entrada de mercadoria 
mas de mera variação volumétrica decorrente das alterações físico químicas sofridas pelo 
produtos em decorrência do aumento da temperatura. 

 
Obtempera que adquire as mercadorias à temperatura ambiente pois 

a temperatura local é sempre maior do que 20º graus Celsius; que a comercialização  do 
combustível vai acabar por gerar variação a maior nos níveis de estoques sem que tenha 
havido novas compras.  

 
Sustenta que a atuação está equivocada tendo em vista que a 

diferença apurada nos estoques da recorrente, deveu-se exclusivamente à dilatação 
volumétrica resultante das diferentes temperaturas que os combustíveis de forma geral 
são adquiridos, armazenados e vendidos. Apresenta Recurso Voluntário fls. 187 a 211, 
alegando que restou demonstrado que as variações volumétricas encontram-se dentro dos 
limites aceitos como razoáveis pelos órgãos técnicos, não há embasamento jurídico que 
comporte a cobrança de ICMS e consecutivamente muita formal pelo fisco estadual. 

 
Requer nulidade do auto, no sentido reconhecer o cerceamento do 

direito de defesa.  
 É o relatório. 
 
 
 

V O T O 
 

 

Passo a decidir e de plano devo rejeitar a preliminar de nulidade da 
peça básica por cerceamento do direito de defesa, arguida pela parte. De fato, não 
obstante o sujeito passivo tenha argumentado que seu direito de defesa ficou cerceado 
em virtude de que os arquivos entregues encontrarem-se em pdf ao invés do formato xls, 
devo considerar que tal não deve sustentar-se. Doutos Conselheiros, não é possível que 
uma empresa do porte deste sujeito passivo não tenha acesso a este tipo de tecnologia ou 
que não disponha de recursos tecnológicos ou humanos para tal,já que amplamente 
disseminada.  

Ademais, vez que o sujeito passivo sentiu-se “cerceado em seu 
direito de defesa”, considero ter havido tempo suficiente para que procurasse as 
autoridades fiscais e se fizesse a versão dos dados usados nos levantamentos fiscais para 
o programa que melhor lhes aprouvesse. Tal como está formulada a questão, joga-se toda 
a responsabilidade pela análise de dados em cima da Secretaria da Fazenda. Não é crível  
que em nenhum momento, qualquer agente do fisco tenha lhe negado qualquer tipo de 
acesso a esses dados. O que não se deve admitir é que a fazenda pública deva comprar 
ou alugar programas que se adaptem ás necessidades do sujeito passivo. Já que 
considera também não ter havido o fornecimento das operações também sob a forma de 
CFOP, melhor teria feito o sujeito passivo se mantivesse esses arquivos de modo a fazer 



 

um levantamento de sua própria lavra para contraditar a fazenda, como não o fez, devo 
rejeitar a argumentação passiva acerca do aludido cerceamento do direito de defesa. 

E, por último, mas não menos importante, devo argumentar que os 
requisitos previstos no Manual de Auditoria Fiscal Mínima adotado por este Conselho 
Administrativo, que ensejariam o aludido vício, não estão previstos. Por oportuno, 
transcrevo-os abaixo, “in verbis”: 

 

8.4.3. – NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA 
Esta  nulidade  evidencia-se  no  processo  pela  existência  de  atos  ou  
omissões  ou procedimentos  defeituosos,  que  prejudicam  ou  impedem  o  
exercício  do  amplo  direito  de defesa, como, por exemplo, as argüições 
seguintes: 
a)   a  apreensão  e  retenção  pela  autoridade  administrativa  dos  
documentos necessários à defesa do Contribuinte, ou a devolução dos 
documentos ao mesmo, após a intimação, suprimindo seu prazo processual 
para defesa, 
b)   os documentos do Contribuinte  foram apossados pela autoridade 
administrativa sem emissão do competente Termo de Apreensão, 
configurando posse ilícita, 
c)   a ausência na instrução processual de documento fiscal citado pelo 
autuante e que não consta dos arquivos do Contribuinte, 
d)   o  trancamento  de  estoques  sem  o  devido  acompanhamento  e  
assinatura  do Contribuinte, 
e)   o  arbitramento  de  lucro  sem  a  desclassificação  formal  da  escrita  
contábil,  se possuir, 
f)    informações divergentes de quebra técnica ou utilização de índice 
impreciso em levantamento específico, 
g)   falha na eleição do domicílio fiscal do Contribuinte no lançamento, 
inocorrendo a regular intimação, para pagar o débito ou defender-se, 
h)   falha na intimação postal, quando a correspondência for remetida para 
endereço incorreto, ou não servido pelos Correios, caso da zona rural, e 
devolvida sem a cientificação do destinatário, 
i)    falha na intimação por edital, se ocorreu anterior falha na intimação 
postal,  
j)    nulidade  do auto de infração, por estar destituído de demonstrativo que 
lhe deu origem, 
k)   a juntada aos autos, por parte da fiscalização, de novos documentos, 
aditivos ou revisão, sem que o Contribuinte tenha sido intimado para 
manifestar-se.” 

 

Encerrada a questão na qual sigo acompanhado pela unanimidade 
de meus pares, passo à questão seguinte.   

No mérito, considero que o lançamento de oficio não pode prosperar. 
A detida análise do feito aponta que o contribuinte efetivou o pagamento da obrigação 
tributária quando da entrada da mercadoria em seu estabelecimento e o acréscimo 
verificado pelo Fisco no levantamento não diz respeito a compras mas às variações de 
temperatura, que por sua vez alteram o volume do combustível. Invoco o Parecer nº 02/05 
– SAT de 17/05/05, publicado no Diário Oficial do Estado, por parte da Secretaria da 
Fazenda do Estado de Goiás, que explicita que a divergência de temperatura na entrada 
de combustível a 20º Celsius e saída a temperatura ambiente acarreta acréscimo de 
volume, o qual transcrevo abaixo,”in verbis”: 

 

É sabido que distribuidoras adquirem combustíveis destinados a 
comercialização na unidade de medida litro ou metro cúbico a uma 
temperatura de 20º C (vinte graus centígrados). Trata-se de 
procedimento padrão nos faturamentos das destilarias e refinarias, 



 

com fundamento no artigo 1º da Portaria MTIC nº 27, de 19 de 
fevereiro de 1959, do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, 
segundo o qual fica adotada, como nova temperatura de referência 
para a medição do petróleo e seus derivados 20º C (vinte graus 
centígrados). 
No mesmo sentido, a Resolução 6/70, de 25 de junho de 1970, do 
Conselho Nacional do Petróleo, vinculado ao Ministério das Minas e 
Energia, em seu artigo 1º, aprova tabelas de coeficientes para 
correção da densidade e do volume dos derivados de petróleo para 
20ºC. 
Na saída da mercadoria, seja por venda ou transferência do 
combustível, é utilizada a unidade de medida litro, na temperatura 
ambiente, variável de acordo com as condições climáticas de cada 
região. 
Sendo a temperatura ambiente, superior a 20ºC (vinte graus 
centígrados), o volume do combustível que foi adquirido a esta 
temperatura tende a aumentar, ensejando um ganho de volume em 
decorrência de temperatura. 
Outrossim, cumpre esclarecer que o entendimento manifestado no 
Parecer acima mencionado, que contempla como fato gerador do 
ICMS o “ganho de volume em decorrência do aumento de 
temperatura” afronta o Princípio da Legalidade Tributária, expresso 
no artigo 150, inciso I, da Constituição Federal, que esclarece que 
não haverá tributo sem prévia determinação legal. Portanto a lei tem 
de definir o fato gerador, consoante o artigo 97 do Código Tributário 
Nacional, tendo como objetivo regular condutas, evitando arbítrios, 
caracterizando a tipicidade tributária. No mesmo diapasão, o artigo 
114 do Código Tributário Nacional define que “o fato gerador da 
obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e 
suficiente à sua ocorrência.” 
Diante do acima exposto é de se ver que se constituiria em uma 
perene injustiça atribuir tipicidade tributária relativa a omissão de 
entrada de combustível em estabelecimento comercial quando se 
sabe que o fator temperatura interfere no acréscimo de seu volume. 
 

Posto isto, e acompanhado da maioria do voto dos meus pares, 
conheço do recurso, dou-lhe provimento para reformar a decisão singular e considerar 
improcedente o auto de infração. 

 
 
 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 07 de junho de 2016. 
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Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00851/16 
 
Relatora: Conselheira Nislene Alves Borges 
 

 
EMENTA: ICMS. Auditoria Específica de Mercadorias. Omissão 
de entradas de mercadorias tributadas em operação sujeita à 
substituição tributária. Procedente parcial. Decisão unânime. 
 
Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, 
correspondente à diferença apurada mediante o controle 
quantitativo das entradas e saídas de mercadorias tributadas 
num determinado período, levando em consideração os 
estoques inicial e final. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 19 
de janeiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Recurso do 
Contribuinte para o Conselho Pleno, dar-lhe parcial provimento para considerar 
procedente em parte o auto de infração no valor do ICMS a recolher de R$ 266,35 
(duzentos e sessenta e seis reais e trinta e cinco centavos). Participaram do julgamento os 
Conselheiros Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de 
Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Rickardo de Souza Santos 
Mariano, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, José Paixão de Oliveira 
Gomes, Carlos Andrade Silveira, Heli José da Silva, Alcedino Gomes Barbosa, José Luiz 
Rosa, Antônio Martins da Silva, Aguinaldo Fernandes de Melo, Renato Moraes Lima, José 
Pereira D'abadia e David Fernandes de Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal é de que o sujeito passivo omitiu registro de 
entrada de mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária pelas operações 
posteriores, no valor comercial de R$ 1.100,052,00, já acrescido do respectivo índice de 
valor agregado - IVA, no período de 01/01/2009 a 31/12/2009, apurado conforme 
demonstrativos e papéis da Auditoria Específica de Mercadorias em anexo. Em 
consequência, deverá pagar o imposto na importância de R$ 195.574,25, mais as 
cominações legais.   

A autoridade lançadora indicou como infringidas as disposições dos 
artigos 45, XIII, 51 e 64, lei 11.651/91 combinado com o artigo 35, anexo VIII, e artigo 145, 
Decreto 4.852/97. Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, VII, I, §9° II, 
da lei 11.651/1991 com redação da lei 16.241/2008.  

O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: 
Procedimento Fiscal (fl.3), conclusão (fl.4), ordem de serviço n°0774/2011 (fl.5), registro 
de inventário (fls.6 e 7), auditoria específica de mercadorias (fls.8 a 12), consolida estoque 
por contribuinte-DPI (fls.13 a 16), cópia do registro de inventário N° 0008-E (fls.17 e 18), 
base da consulta (fls.19 e 20), consulta detalhada da contribuinte pessoa jurídica (fls.21 e 
22).  

O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 
apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de fls.23 e 24, tendo 



 

sido lavrado termo de revelia à (fl.25).  O sujeito passivo foi intimado para apresentar 
impugnação em Segunda Instância (fls. 27 e 28).  

Em sua impugnação (fls. 31 a 33) alegou erro na identificação do 
sujeito passivo por não estar comprovado que a impugnante praticou qualquer ato de 
violação do direito, não sendo o caso de aplicação do artigo 45, inciso XII, do CTE.  
Aduziu que o auto de infração não reflete a verdade material dos fatos alegando que 
provavelmente ocorreu um erro na informação do DPI, questionando ainda a validade da 
autuação fiscal, lembrando que a omissão de entrada é encontrada por excesso de saída, 
significando que aparentemente o estabelecimento promoveu saída de mercadorias sem a 
efetiva entrada, sendo assim se o propósito negocial dos administradores fosse sonegar 
tributos, certamente não informaria na DPI, questionando a quantidade de litros de 
mercadoria de óleo diesel informado na DPI pelo escritório de contabilidade, por não 
refletir a movimentação normal do estabelecimento, e por conter informações incorretas 
que precisam ser retificadas. Alega ainda que verificou que no processo não consta o 
nome da pessoa física de Eliane Peres de Vasconcelos. 

Ao fim, pede pela nulidade do processo por insegurança na 
determinação da infração e no mérito requer a improcedência por erro de fato nas 
informações efetuadas pelo escritório de contabilidade ao gerar o DPI.   

Às fls.  39 e 40, o sujeito passivo apresenta outra peça de 
impugnação alegando total discordância com relação ao auto de infração, calcada no 
acervo probatório dos autos. Aduz que poderá atestar que o auto é totalmente 
improcedente, por meio de uma criteriosa análise nos seus LMC. Sustenta que o erro foi 
originado por meio de informações incorretas prestadas pelo escritório de contabilidade. 
Pugna pela improcedência dos autos e extinção do crédito tributário exigido.   

A Primeira Câmara Temporária do Conselho Administrativo Tributário 
decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pela autuada, por erro na identificação do sujeito passivo. Por unanimidade de 
votos, rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por 
insegurança na determinação da infração. Quanto ao mérito, também por votação 
unânime, conhecer da impugnação, negar-lhe provimento para considerar procedente o 
auto de infração.  

O sujeito passivo apresentou recurso ao Conselho Pleno, fls. 50 a 
54, declarando que não existe a diferença encontrada pelo agente fiscal, que ficou 
demostrado com provas robustas. Inconformado com a pretensão da Fazenda Pública 
Estadual, o contribuinte realizou um levantamento nas vendas de gasolina e óleo diesel, 
conforme realizado pela própria auditoria, e detectou que não houve omissão de entrada, 
e sim erro no preenchimento do DPI e saldos iniciais do livro de registro de inventário. 
Diante disso configurou uma planilha corrigindo os referidos erros, buscando evidenciar a 
realidade dos fatos.  

Já com relação ao óleo diesel restou esclarecido que ao realizar o 
levantamento do mês de dezembro verificou que no bico 8 foi informado encerramento 
final da DPI incorreto, assim declarou que o contribuinte possui seu empreendimento 
regrado no cumprimento de suas responsabilidades fiscais e que jamais deixou de cumprir 
com suas obrigações perante o Órgão Fazendário. 

Anexou ao recurso os seguintes documentos: procuração ad-judica 
(fl.55), cópia dos documentos pessoais (fl.56), cópia dos documentos pessoais (fl.57), 
quarta alteração contratual (fls.58 a 62), sexta alteração contratual de sociedade limitada 
(fls.63 a 66), cópia da carteira da Ordem dos Advogados do Brasil (fl.67), cópia do termo 
de autenticação de livro fiscal (fls.68 a 115), cópia da nota fiscal (fl.116), DPI retificada 
(fls.131 a 157).   



 

Para prosseguir, anexou documentos no intuito de ilidir a pretensão 
fiscal, assim destacando a importância de que ao preencher o Registro de Inventário 
houve a conversão de valores entre as mercadorias de combustíveis álcool e gasolina 
comum, como se prova o estoque de abertura no LMC. Alegam que a prova está 
claramente descrita que não existiu omissão de entrada de mercadoria, vez que a 
atividade do contribuinte não permite qualquer tipo de atitude desleal ao fisco, assim 
requerendo que deve ser afastada a pretensão inicial do fisco, visto que o contribuinte 
provou que a infração denunciada não ocorreu. 

Pede assim pela total improcedência do lançamento, fls. 121 a 157. 

Em julgamento no Conselho Pleno, por proposição desta conselheira 
relatora, resolve-se, por unanimidade de votos, por meio da Resolução n° 063/2014, 
conforme fls. 158 e 159, encaminhar pedido de esclarecimento junto à Gerência de 
Combustíveis sobre as alegações do sujeito passivo relativamente aos equívocos 
apresentados nas informações da DPI e quanto à omissão da nota fiscal de entrada n° 
998.983 nos levantamentos efetuados. 

Em resposta ao pedido de informação, a autoridade fiscal entende 
que o documento apresentado deve ser levado em consideração na auditoria específica, e 
ressalta que no levantamento original encontraram-se falhas que uma vez retificadas 
esvaziariam a exigência do crédito tributário exigido nos autos. Anexa documentação 
atinente aos novos levantamentos, fls. 168 a 305, apura-se, então, o valor de R$ 266,35 
de imposto a ser exigido neste procedimento fiscal. 

Intima-se o sujeito passivo para se manifestar quanto à resposta ao 
pedido de informação, fls. 307 e 308. Este se manifesta, fls. 312, e alega que ficou 
demonstrada a insubsistência e improcedência da multa formal e do tributo, requer que 
seja acolhida e conhecida a defesa, dando provimento para julgar improcedente o 
lançamento.   

É esse o relatório. 

 

                                   V O T O  

 

A fiscalização, após realização de auditoria específica de 
mercadorias, encontrou diferença de ICMS devido por substituição tributária, favorável ao 
erário, em razão de omissão de entradas dos produtos comercializados pela autuada. 

 Há de ser observado que se trata de um levantamento de 
comprovada eficiência, de simples elaboração e que consiste no cotejo das quantidades 
de entradas e saídas, de cada espécie de mercadoria comercializada no período 
fiscalizado, tomando-se em consideração os estoques inicial e final, de tal sorte que a 
soma do estoque inicial mais as entradas deve ser igual à soma do estoque final mais as 
saídas (EI + E = EF + S), permitindo, dessa forma, conferir, com exatidão o fluxo de 
mercadorias no estabelecimento, possibilitando apontar com segurança a entrada ou 
saída de mercadorias sem documentação fiscal no período analisado, ou mesmo a 
existência de estoque, na data da sua contagem, em situação irregular, levantamento este 
apropriado para o caso em análise, nos termos dos artigos 25, § 1º, inciso V e 148, § 1º, 
inciso I do Código Tributário Estadual, abaixo transcritos: 

  
 
Art. 25. A base de cálculo do imposto será arbitrada pela autoridade fiscal, 
podendo o sujeito passivo contraditá-la no correspondente processo 
administrativo tributário, sempre que, alternativa ou cumulativamente: 



 

 
[...] 
 
§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 
 
[...] 
 
V - à diferença apurada mediante o controle quantitativo das entradas e 
saídas de mercadorias tributadas num determinado período, levando em 
consideração os estoques inicial e final; 
 
 [...] 

 
Art. 148. O movimento real tributável, realizado pelo sujeito passivo em 
determinado período, pode ser apurado por meio de levantamento fiscal, 
conforme dispuser o regulamento. 
 
§ 1º O levantamento fiscal poderá considerar: 
 
I - os valores e quantidades das entradas e das saídas de mercadorias e 
dos respectivos estoques, inicial e final; 
 
[...] 

 
 
No presente caso, a fiscalização apurou entradas de produtos em 

seu estabelecimento sem os registros nos livros fiscais respectivos, em operação sujeita à 
substituição tributária pelas operações posteriores, após utilização de metodologia 
consonante com as regras contidas no manual de auditoria. Ocorre que para efetuar os 
levantamentos a fiscalização se baseou em dados informados pelo próprio sujeito passivo, 
mas que a defesa traz aos autos demonstrativos que comprovam que houve equívoco em 
parte das informações apresentadas em DPI, visto que a quantidade no mês de dezembro 
informada no encerrante final do bico 8 da bomba de abastecimento como 655.480 litros 
de óleo diesel, fls. 128 e 194, seria de apenas 65.548 litros, percebe-se que fora informada 
com um “0” a mais no documento declaratório (DPI). Em outro aspecto, a fiscalização 
deixou de considerar nota fiscal de entrada de combustível em seus levantamentos, 
gerando de consequência diferença maior favorável ao erário. 

Em defesa contundente do sujeito passivo, este elabora planilhas 
demonstrativas evidenciando os equívocos destacados, e diante disso este Conselho 
Pleno resolveu encaminhar à delegacia de origem para que seu titular determinasse que 
autoridade fiscal, mediante as alegações do sujeito passivo, efetuasse as verificações 
necessárias, bem como trabalho revisional, se fosse o caso, indicando ao final o valor 
efetivo do crédito tributário a ser exigido.  

Após minuciosa revisão, com explicações pormenorizadas, chegou-
se à conclusão de que razão assiste ao sujeito passivo quanto às alegações 
apresentadas, restando, portanto, omissão de ICMS no montante de R$ 266,35 a ser 
exigido no presente procedimento.  

Portanto, com todo o exposto, e acompanhada da unanimidade dos 
membros deste Conselho Pleno, conheço do recurso do sujeito passivo, dou-lhe parcial 
provimento para considerar o auto parcialmente procedente no valor de R$ 266,35.  

 

 



 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 14 de junho de 2016. 
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Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00937/16 
 
Relator: Conselheiro Renato Moraes Lima 
 

 
EMENTA: Processual. Nulidade por insegurança na 
determinação da infração. Rejeitada. ICMS. Procedente. Pedido 
de equiparação do montante da multa ao do imposto. Rejeitado. 
 
1. Estabelecido o início da obrigatoriedade da Escrituração 
Fiscal Digital – EFD ao contribuinte pela IN 975/2009-GSF, com a 
concomitante geração e remessa do arquivo próprio ao Sistema 
de Processamento Eletrônico de Dados – SPED, fica dispensada 
a remessa de dados do Sistema Integrado de Informações sobre 
Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços – 
SINTEGRA, conforme disposto no RCTE, Art. 356-S, inocorrendo 
qualquer nulidade por insegurança na determinação das 
infração em virtude da reclamação fiscal que envolva o 
inventário contido nessa escrituração, seja ele igual ou 
discrepante de algum outro inventário que o contribuinte venha 
a apresentar, o qual é considerado "apócrifo" e inválido. 
 
2. É procedente o auto de infração que não apresente 
levantamento contraditório ou outra razão qualquer de mérito 
que a ele se apresente de forma contrária. 
 
3. O montante de multa cominada e qualquer outro aspecto que 
diga respeito a julgamento da norma em abstrato foge ao âmbito 
do processo administrativo (Lei n.º 16.469/2009, 6.º, §4.º) não 
devendo ser apreciado, exceto quando, nos termos da LC 
estadual n.º 104/2013, Art. 32, II, "a", tratar-se de jurisprudência 
plenária do STF em sede de controle concentrado de 
constitucionalidade de recurso extraordinário submetido à 
repercussão geral ou de entendimento reiterado, ou ainda 
jurisprudência do STJ, em sede de recurso repetitivo, o que não 
foi o caso, sendo rejeitado. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 20 
de outubro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade 
da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Renato Moraes Lima, Nivaldo Carvelo 
Carvalho, José Paixão de Oliveira Gomes, José Luiz Rosa, Márcio Nogueira Pedra, 
Nivaldo José Mendes, Mário de Oliveira Andrade, Paulo Diniz, Victor Augusto de Faria 
Morato, Carlos Andrade Silveira, Washington Luis Freire de Oliveira, Edson Abrão da 
Silva, Elias Alves dos Santos, José Pereira D'abadia, Gilmar Rodrigues de Almeida, Talita 
Pimenta Félix, Lidilone Polizeli Bento e João Divino de Brito. Quanto ao mérito, também 
por votação unânime, conhecer do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, negar-
lhe provimento para manter a decisão cameral que considerou procedente o auto de 
infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Renato Moraes Lima, Nivaldo 
Carvelo Carvalho, José Paixão de Oliveira Gomes, José Luiz Rosa, Márcio Nogueira 
Pedra, Nivaldo José Mendes, Mário de Oliveira Andrade, Paulo Diniz, Victor Augusto de 



 

Faria Morato, Carlos Andrade Silveira, Washington Luis Freire de Oliveira, Edson Abrão da 
Silva, Elias Alves dos Santos, José Pereira D'abadia, Gilmar Rodrigues de Almeida, Talita 
Pimenta Félix, Lidilone Polizeli Bento e João Divino de Brito. E, por maioria de votos, 
rejeitar a alegação de confiscatoriedade da multa arguida pelo sujeito passivo. Foram 
vencedores os Conselheiros Renato Moraes Lima, José Paixão de Oliveira Gomes, Márcio 
Nogueira Pedra, Mário de Oliveira Andrade, Victor Augusto de Faria Morato, Washington 
Luis Freire de Oliveira, Elias Alves dos Santos, Gilmar Rodrigues de Almeida, Lidilone 
Polizeli Bento e o Sr. Presidente, Conselheiro Heli José da Silva, que proferiu voto de 
desempate. Vencidos os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, José Luiz Rosa, Nivaldo 
José Mendes, Paulo Diniz, Carlos Andrade Silveira, Edson Abrão da Silva, José Pereira 
D'abadia, Talita Pimenta Félix e João Divino de Brito, que votaram pela manutenção da 
pena prevista no CTE, art. 71, inciso VII, alínea "l", parágrafo 9º, inciso I, porém, 
entendendo cabível a redução do seu índice para o valor da alíquota média observada nos 
dados do levantamento, ou seja, 13,725% (= 100 x ICMS / Base de Cálculo = 100 x 
10.393.226,25 / 75.724.069,51). 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Descrição. 
 
A empresa autuada efetuou saída de mercadorias sem emissão de 

documento fiscal ao longo de todo o ano 2011 no montante de R$ 75.724.069,51, 
conforme detectado em auditoria específica de mercadorias (efetuada a partir de dados do 
SINTEGRA/SEPD e EFD/SPED), implicando agora a cobrança de R$ 10.393.226,25 de 
ICMS e acréscimos legais. 

 
Foram indicados como infringidos os artigos 63 e 64 do CTE, c/c o 

artigo 141 do RCTE. A penalidade aplicada foi a do artigo 71, VII, "l", § 9º, I do CTE, com a 
nova redação da Lei 16.241/2008. 

 
 
Instrução dos autos. 
 
Instruem os autos o Detalhamento do crédito tributário, fls. 04; notas 

explicativas, fls. 05; levantamento (conclusão), fls. 06 a 143; resumo da EFD, fls.144 a 
156; CD com as planilhas do levantamento específico de mercadorias, fls. 159; protocolo 
de entrega de arquivos digitais, fls. 160 e 161. O auto de infração foi lavrado em 
24/09/2013. 

 
 
Histórico. 
 
Regularmente intimada em 17/10/2013 a comparecer aos autos em 

primeira instância, fls.165, a empresa autuada apresenta peça de impugnação, fls. 168 a 
171, onde cita que o inventário de 31/12/2010 (que é o mesmo inicial em 1.º/01/2011), 
gerado por SEPD (Sistema Eletrônico de Processamento de Dados) e entregue no 
SINTEGRA (Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com 
Mercadorias e Serviços – dos Estados) estava correto, e que, no entanto, a fiscalização 
utilizou o arquivo posteriormente apresentado do mesmo período em EFD (Escrituração 
Fiscal Digital) e entregue no SPED (Sistema de Processamento Eletrônico de Dados da 
Secretaria de Receita Federal), ocasionando o erro que resultou na presente autuação. 

 



 

Ela também junta um CD, fls. 173, contendo arquivo de recibo de 
entrega de arquivo de SINTEGRA (enviado em 23/11/2011) e de EFD (enviado em 
10/08/2011) de dezembro/2010 e os arquivos de envio (compactados) de ambos do 
mesmo período. Pede a nulidade por insegurança na determinação da infração. 

 
O julgador singular remete os autos em revisão fiscal, fls. 181. O 

relatório revisional, efetuado por alguns dos próprios autuantes, indica correção do auto de 
infração, em que se utilizou os dados mais corretos (próprios) para o levantamento, ou 
seja, os dados do inventário de final de 2010 da Escrituração Fiscal Digital (EFD), a qual 
estava a empresa obrigada a enviar a partir de julho daquele ano por determinação da IN 
975/09-GSF, fls. 183 a 185. Nesse relatório, os revisores concordaram que os dados dos 
inventários da EFD (4.334 itens ao todo, no valor total de R$ 33.152.236,97) e do 
SINTEGRA (3.539 itens ao todo, no valor total de R$ 34.132.799,55) realmente eram 
discrepantes, o que era obviamente indevido, restando-lhes invariavelmente utilizar os 
dados da EFD. 

 
A impugnante manifesta-se sobre a revisão, fls. 192 a 194, e ratifica 

o pedido de nulidade por insegurança na determinação da infração. O julgado singular foi 
de procedência, fls. 196 e 197. 

 
A empresa autuada apresenta peça recursal, fls. 203 a 206, em que 

repisa as mesmas alegações anteriores. O julgado cameral foi, por maioria de votos, de 
rejeição da preliminar de nulidade por insegurança na determinação da infração; pelo 
mesmo quorum foi confirmado o julgado singular de procedência, fls. 208 a 215, exceto fls. 
209. 

 
 
RECURSO DO CONTRIBUINTE AO CONSELHO PLENO (E PEÇA 

MEMORIAL). 
 
Agora a empresa comparece com peça recursal ao Conselho Pleno, 

fls. 221 a 224, e memorial, fls. 232, em que efetua os pedidos que se seguem. 
 
 
Nulidade por insegurança na determinação da infração. 
 
Traz as mesmas alegações anteriormente citadas conforme 

detalhado a seguir, e, em virtude delas, argui a mesma nulidade por insegurança na 
determinação da infração. 

 
1. Cita que a diferença entre os dois inventários decorreu de 

mudança de códigos de mercadorias quando da transição de SEPD para EFD no 2.º 
sem/2010. 

 
2. Cita que a fiscalização, no procedimento revisional, alegou, 

antagonicamente, que a empresa autuada somente poderia efetuar a escrituração fiscal 
digital (EFD), entretanto, estaria sujeita aos dois sistemas, EFD e SEPD, até janeiro de 
2011, nos termos do RCTE, Art. 356-S, o que seria um sistema híbrido para o fim de 
fiscalização. 

 
3. Alega que o julgador singular teria reconhecido explicitamente que 

realmente a recorrente estaria, à época, obrigada a entregar as duas modalidades de 
informações em arquivo magnético, mas que não foi o Fisco que deu causa ao conflito de 



 

dados entre esses arquivos, mas sim a empresa ao não registrá-los corretamente na EFD. 
Ela rebate esse entendimento. 

 
4. Os agentes fiscais revisores dão a entender que, em que pese a 

obrigação de escrituração concomitantemente pelas duas formas, os arquivos do 
SINTEGRA foram irrelevantes para a fiscalização, o que trouxe ônus e custo ao 
contribuinte, não podendo ser tão facilmente ser descartado; ao contrário disso, estando a 
empresa obrigada a efetuar dupla escrituração, uma vez que os inventários dessas duas 
formas tenham se apresentado de forma conflitante, caberia à fiscalização aplicar o 
mandamento do CTN, Art. 112, II: “A lei tributária que define infrações, ou lhe comina 
penalidade, interpreta-se de maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida 
quanto: II à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão 
dos seus efeitos”, o que implicaria adotar o inventário do SINTEGRA. 

 
5. Os agentes fiscais revisores entendem, contrariamente à empresa, 

que o RCTE, Art. 356-S, dispensa o arquivo da EFD se houver entrega do arquivo do 
SINTEGRA – a empresa não concorda com essa interpretação. 

 
6.a. Outro ponto de discórdia com os agentes revisores é o fato de 

que, segundo os mesmos, o arquivo em duplicidade a que se refere o RCTE, Art. 356-M, 
deve ser entendido como arquivo de EFD em duplicidade, quando a empresa entende que 
não se trata necessariamente de arquivo de EFD, uma vez que não haja qualquer ressalva 
nesse sentido. 

 
6.b. Além disso, o conjunto de recepção de arquivos é falho, pois o 

SPED não é capaz de fazer crítica do SINTEGRA, e o Fisco, por seu turno, principalmente 
no período de transição das modalidades viu-se tão inseguro, que exigiu a entrega dos 
arquivos nas duas modalidades. 

 
 

Pedido de improcedência. 

 
7. Pede o julgamento de improcedência, sem trazer formalmente 

algum levantamento contraditório ou outra razão qualquer de mérito. 
 
 
Pedido redução da multa cominada (na peça memorial) 
 
8. Na peça memorial, datada de 13/10/2015, fls. 232, pede que a 

multa imposta seja limitada a 100% do valor do ICMS cobrado e para sustentação desse 
pedido junta fotocópia do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n.º 833.106 do 
STF, da Primeira Turma, fls. 233 a 236. 

 
É o relatório. 

 
 

DECISÃO. 

 

 

Nulidade por insegurança na determinação da infração. 
 



 

1. Sobre a alegação da diferença entre os dois inventários dever-se a 
mudança de código de mercadorias quando da transição de SEPD para EFD no 2.º 
sem/2010, há que se salientar que essa transição de SEPD para EFD não demandou 
absolutamente nenhuma mudança de código de produtos, entretanto, sempre foi 
necessidade corriqueira dos comerciantes efetuarem mudanças de códigos de produtos 
em virtude de deixar de comercializar alguns produtos, passar a comercializar outros e 
remanejar outros, por exemplo, de um código base estruturado para outro. 

 
Em virtude desse aspecto a legislação que envolvia as emissões de 

notas fiscais e livros por SEPD já previa a correta forma de se operar tais modificações, na 
IN 932/2008-GSF, Art. 4.º, forma esta que se aplicada, não geraria nenhuma diferença de 
estoque de qualquer das mercadorias de código alterado. Portanto frise-se que nada tem 
a ver mudança de códigos de produtos com mudança de SINTEGRA para EFD; por outro 
lado mudança de código de produto em nada altera os montantes inventariados no início 
(com um código) e no fim do exercício (com outro código). 

 
IN 932-GSF, 23/12/2008 (dispõe sobre a obrigatoriedade de entrega de 

arquivo digital contendo o registro fiscal das operações ou 
prestações realizadas por contribuintes do ICMS), Art. 4º Fica 
vedada: 

I - a retificação aditiva de arquivo (finalidade 3 do campo 12 do registro tipo 
10), devendo, neste caso, ser procedida a retificação total de arquivo 
(finalidade 2 do campo 12 do registro tipo 10); 

II - a utilização, dentro de um mesmo ano civil, de mais de um código de 
produto (campo 4 do registro tipo 75) para o mesmo produto (mesma 
combinação dos campos 6 e 7 do registro tipo 75); 

§ 1º A alteração, dentro de um mesmo ano civil, dos campos 6 ou 7 do 
registro tipo 75 sem alteração no código de produto (campo 4 do 
registro tipo 75) fica condicionada à retificação dos arquivos digitais 
entregues nos meses anteriores do referido ano civil, aplicando-se, no 
caso de sua inobservância, o disposto no § 2º. 

 
Saliente-se que, da mesma forma, até mesmo a mudança de 

unidade de determinada mercadoria implica a adoção do mesmo procedimento. Por 
exemplo, em certo momento do ano uma mercadoria vendida por “cm” passa a ser 
vendida a “m”. É óbvio que o estoque inicial, todas as entradas e saídas ocorridas naquele 
ano e o estoque residual deverão ser convertidos para “m”. A partir daí, todas as novas 
aquisições e saídas poderão ser normalmente efetuadas a “m” e realizado o inventário 
final a “m” sem problema. 

 
2. Sobre a alegação de que os fiscais revisores teriam 

antagonicamente citado que a recorrente estaria sujeita aos dois sistemas, EFD e SEPD, 
concomitantemente, até janeiro de 2011, nos termos do RCTE, Art. 356-S, há que, 
primeiramente se procurar tal afirmação desses revisores entre as fls. 183 e 185. 
Certamente não se encontrará, e nem poderia, pois o que lá se afirma é inequivocamente 
é o contrário, ou seja, que desde que obrigado à entrega da EFD, fica o contribuinte 
automaticamente dispensado da entrega do arquivo digital, conforme disposto no RCTE, 
An. X, Art. 1.º, § 2º, que é justamente o arquivo do SINTEGRA. Para ser mais exato, a 
EFD supre o SINTEGRA (por óbvio, a recíproca não é verdadeira, pois se está migrando 
de SINTEGRA para EFD). Como a empresa ficava obrigada a enviar a partir de julho 
daquele ano a EFD por determinação da IN 975/09-GSF, ficava, obviamente, dispensada 
da geração e envio do SINTEGRA a partir daquele mesmo mês. 

 



 

RCTE, Art. 356-S. Fica o contribuinte dispensado da entrega do arquivo 
digital, conforme disposto no § 2º do art. 1º do Anexo X, contendo o 
registro fiscal de todas as operações ou prestações efetuadas no 
período de apuração, no prazo estabelecido pela legislação tributária 
a partir de sua inclusão na obrigatoriedade da EFD e desde que não 
esteja omisso na entrega de nenhum arquivo da EFD (Ajuste SINIEF 
2/09, cláusula vigésima). 
NOTA: Redação com vigência de 29.12.10 a 18.05.11. 

 
3. Quanto ao fato de que o julgador singular teria reconhecido que a 

recorrente estaria, à época, obrigada a apresentar as duas modalidades de informações 
em arquivo magnético, mais uma vez há que primeiramente se procurar tal afirmação, 
entre as fls. 196 e 197. Certamente também não se encontrará. Ao contrário disso, e com 
toda coerência, o julgador singular concordou com a fiscalização sobre a afirmação de que 
a obrigatoriedade única de entrega de arquivos era da EFD. 

 
4. Neste item pede a aplicação da interpretação que lhe seja mais 

favorável quanto a dúvida relativa às circunstâncias materiais da infração sob o falso 
entendimento de que a recorrente estaria obrigada a efetuar sua escrituração 
concomitantemente pela EFD e pelo SEPD. Conforme já explicado no item “2” a 
obrigatoriedade de apresentação da EFD supre/dispensa a obrigatoriedade de entrega do 
arquivo de SINTEGRA, não havendo qualquer dúvida, e, portanto, não demandando 
qualquer interpretação mais favorável ao contribuinte. 

 
5. Neste item, se os revisores, conforme afirma a recorrente, 

entendessem que o RCTE, Art. 356-S, dispensava o arquivo da EFD quando havia 
entrega do arquivo do SINTEGRA, como é que teriam citado no item “2”, com base no 
mesmo artigo, que ela estaria obrigada a apresentar os dois tipos de arquivo, da EFD e do 
SINTEGRA? Tão claro e coerente quanto no item “2”, a apresentação de EFD dispensa a 
geração e remessa de arquivo do SINTEGRA. 

 
6.a. A referência feita ao RCTE, Art. 356-M, ainda que não citado, se 

reporta especificamente ao inciso IV: 

 
RCTE, Art. 356-M. O arquivo digital da EFD deve ser enviado por meio da 

internet, e sua recepção deve ser precedida no mínimo das seguintes 
verificações (Ajuste SINIEF 2/09, cláusula décima primeira, caput): 

I - dos dados cadastrais do declarante; 
II - da autoria, autenticidade e validade da assinatura digital; 
III - da integridade do arquivo; 
IV - da existência de arquivo já recepcionado para o mesmo período de 

referência; 
V - da versão do PVA-EFD e tabelas utilizadas. 
§ 1º Efetuada as verificações previstas no caput, deve ser automaticamente 

expedida pela Secretaria da Fazenda, por meio do PVA-EFD, 
comunicação ao respectivo declarante quanto à ocorrência de um dos 
seguintes eventos (Ajuste SINIEF 2/09, cláusula décima primeira, § 
1º): 

I - falha ou recusa na recepção, hipótese em que a causa deve ser informada; 
II - regular recepção do arquivo, hipótese em que deve ser emitido recibo de 

entrega, nos termos do art. 356-P. 



 

§ 2º Consideram-se escriturados os livros, de que trata o § 1º do art. 356-C, 
no momento em que for emitido o recibo de entrega (Ajuste SINIEF 
2/09, cláusula décima primeira, § 2º). 

§ 3º A recepção do arquivo digital da EFD não implica no reconhecimento da 
veracidade e legitimidade das informações prestadas, nem na 
homologação da apuração do imposto efetuada pelo contribuinte 
(Ajuste SINIEF 2/09, cláusula décima primeira, § 3º).  

 
A recorrente não fala com todas as letras, mas dá claramente a entender que dentre as 
verificações para a recepção do arquivo da EFD, consta a da existência de arquivo 
anterior já recepcionado e relativo ao mesmo período de referência. Entende que diante 
dessa determinação do decreto regulamentar, que ratifica em nosso Estado o Ajuste n.º 
02/09, há que se rejeitar o arquivo de EFD caso haja anterior entrega de outro arquivo 
relativo ao mesmo período de referência, inclusive se for arquivo do SINTEGRA, uma vez 
que o texto desse inciso não seja restritivo a outro arquivo de EFD já recepcionado. 
Salienta, ainda que esse é mais um ponto de conflito com a fiscalização que entende que 
o inciso IV refira-se necessariamente a outro arquivo anterior de EFD. 

 
Alinho-me obviamente ao entendimento esposado pela fiscalização, 

por se tratar de regramento básico sobre elaboração de normas. A LC federal n.º 95/98, 
Arts. 10, I e II, e 11, III, “a”, “b” e “c”, e a LC estadual n.º 33/01, Arts. 9.º, I e II, e 10, III, “a”, 
“b” e “c”, de textos respectivamente idênticos normatizam esse regramento básico tão 
largamente conhecido, principalmente no tocante a ordem lógica da matéria abordada, 
onde a matéria disposta em cada item somente é válida para a alínea em que está 
contida; a matéria de cada alínea é somente válida para o inciso em que está contido; a 
matéria de cada inciso somente é válida para cada parágrafo ou artigo em que está 
contido; a matéria de cada parágrafo é válida para o artigo em que está contido, e até 
mesmo a matéria do artigo somente é válida sucessivamente dentro da estrutura maior em 
que se insere, a saber: subseção, seção, capítulo, título, livro e parte. Não há nem de 
longe como pensar que o RCTE, Art. 356-M, IV, se refira a qualquer arquivo que não de 
EFD. 

 
LEI COMPLEMENTAR Nº 95, DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998 

Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a 
consolidação das leis, conforme determina o 
parágrafo único do art. 59 da Constituição Federal, e 
estabelece normas para a consolidação dos atos 
normativos que menciona. 

CAPÍTULO II 
DAS TÉCNICAS DE ELABORAÇÃO, REDAÇÃO E ALTERAÇÃO DAS LEIS 

Seção II 
Da Articulação e da Redação das Leis 

Art. 10. Os textos legais serão articulados com observância dos seguintes 
princípios: 

I - a unidade básica de articulação será o artigo, indicado pela abreviatura 
"Art.", seguida de numeração ordinal até o nono e cardinal a partir 
deste; 

II - os artigos desdobrar-se-ão em parágrafos ou em incisos; os parágrafos em 
incisos, os incisos em alíneas e as alíneas em itens; 

Art. 11. As disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão e 
ordem lógica, observadas, para esse propósito, as seguintes normas: 

III - para a obtenção de ordem lógica: 



 

a) reunir sob as categorias de agregação - subseção, seção, capítulo, título e 
livro - apenas as disposições relacionadas com o objeto da lei; 

b) restringir o conteúdo de cada artigo da lei a um único assunto ou princípio; 
d) promover as discriminações e enumerações por meio dos incisos, alíneas e 

itens. 
 

LEI COMPLEMENTAR Nº 33, DE 1 DE AGOSTO DE 2001. 
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a 
consolidação das leis, conforme determina o § 1º do 
art. 18 da Constituição Estadual, e estabelece normas 
para a consolidação dos atos normativos que 
menciona.  

CAPÍTULO II 
DAS TÉCNICAS DE ELABORAÇÃO, REDAÇÃO E ALTERAÇÃO DAS LEIS 

Seção II 
Da Articulação e da Redação das Leis 

Art. 9º - Os textos legais serão articulados com observância dos seguintes 
princípios:  

I - a unidade básica de articulação será o artigo, indicado pela abreviatura 
"Art.", seguida de numeração ordinal até o nono e cardinal a partir 
deste;  

II - os artigos desdobrar-se-ão em parágrafos ou em incisos; os parágrafos em 
incisos, os incisos em alíneas e as alíneas em itens;  

Art. 10 - As disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão e 
ordem lógica, observadas, para esse propósito, as seguintes normas:  

III - para a obtenção de ordem lógica:  
a) reunir sob as categorias de agregação - subseção, seção, capítulo, título e 

livro - apenas as disposições relacionadas com o objeto da lei;  
b) restringir o conteúdo de cada artigo da lei a um único assunto ou princípio;  
d) promover as discriminações e enumerações por meio dos incisos, alíneas e 

itens.  
 
6.b. Sobre a alegada falta de interação entre os sistemas SINTEGRA 

e SPED, nunca é demais lembrar que o primeiro foi criado pelos Estados para atender 
uma demanda que lhes era particular; o SPED é um sistema mais novo e mais amplo, 
administrado pela Secretaria de Receita Federal, para atender também às demandas 
desta, que vem paulatinamente substituindo em todo o país aquele (SINTEGRA), não 
necessitando, portanto, interagirem, uma vez que não se superposicionem nunca – todo 
contribuinte que por força de lei torne-se obrigado a adotar a EFD fica automaticamente 
dispensado de enviar o SINTEGRA (o já citado RCTE, Art. 356-S). 

 
Simplesmente quando uma empresa fica obrigada a “ligar” o sistema 

novo, pode “desligar” o sistema velho; se não o fizer, será problema dela, sendo 
absolutamente irrelevante para a fiscalização, que se ocupará apenas de exigir a “ligação” 
e o bom funcionamento do sistema novo; esse sistema novo substitui o velho, mas a 
recíproca não é verdadeira, ou seja, o sistema velho não supre a falta de entrada em 
operação do sistema novo; o arquivo enviado pelo sistema velho torna-se, obviamente um 
arquivo “apócrifo”, não atendendo às exigibilidades da legislação. É, portanto, totalmente 
absurdo se falar que no período de transição deu-se a exigência de escrituração dos livros 
fiscais utilizando as duas modalidades. 

 
REJEITA-SE A PRELIMINAR DE NULIDADE POR INSEGURANÇA 

NA DETERMINAÇÃO DA INFRAÇÃO. 



 

 

 

Pedido de improcedência. 
 
7. No mérito, em que pese pedir a improcedência, não traz nenhuma 

prova ou mesmo alegação para tal, RESTANDO CONFIRMAR OS JULGADOS 
ANTERIORES DE PROCEDÊNCIA. 

 

 

Pedido redução da multa cominada (na peça memorial). 
 
8. Quanto ao pedido contido na peça memorial de 13/10/2015, fls. 

232, para que o valor da multa aplicada seja limitado a 100% do valor do ICMS cobrado, 
para o que traz como suporte fotocópia, juntada às fls. 233 a 236, do Agravo Regimental 
no Recurso Extraordinário n.º 833.106 da Primeira Turma do STF, entendo que é matéria 
a ser analisada inicialmente à luz da LC estadual n.º 104/2013, art. 32, II, “a”, onde diz que 
no processo administrativo cabe ser observada decisão do STF em sede de controle 
concentrado de constitucionalidade em Recurso Extraordinário submetido a repercussão 
geral, ou tratando-se de entendimento reiterado, o que, por não ser nenhum dos dois 
casos, necessário se faz continuar a análise por outro viés. 

 
Descendo na hierarquia das normas, tem-se a Lei n.º 16.469/2009, 

art. 6.º, § 4.º, para a qual não cabe decisão que implique apreciação de 
inconstitucionalidade de lei, no caso a Lei 11.651/91, CTE, razão pela qual fica afastada a 
alegação de confiscatoriedade e abusividade da multa relativa à penalidade cominada. 

 
LC 104/2013, Art. 32. Nos processos administrativos, a Administração Pública 

deverá observar, dentre outras regras e princípios: 
II – a jurisprudência firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal e pelo 

Superior Tribunal de Justiça, neste último caso em sede de recurso 
repetitivo: 

a) por “jurisprudência firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal” 
deve-se entender as decisões proferidas em sede de controle 
concentrado de constitucionalidade, em recurso extraordinário 
submetido à repercussão geral ou mesmo em recursos extraordinários 
processados normalmente, quando se tratar de entendimento 
reiterado; 

 
L. 16.469/2009, Art. 6.º, § 4º Não pode haver decisões que impliquem 

apreciação ou declaração de inconstitucionalidade de lei, decreto ou 
ato normativo expedido pela Administração Tributária. 

 
No tocante à penalidade cominada, é salutar verificar a subsunção 

do fato em concreto à norma. No presente caso, não resta dúvida que o tipo penal descrito 
se coaduna perfeitamente com o objeto da reclamação fiscal, não demandando qualquer 
readequação da pena cominada. Trata-se, afinal, de falta de saída de mercadorias sem 
emissão e registro de notas fiscais conforme apurado em levantamento fiscal. 

 
CTE, Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
VII - de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da operação ou da prestação: 
l)  pela falta de emissão de documentos fiscais exigidos, ressalvado o disposto 

no inciso X, “b”, ou pelo recebimento de mercadoria ou de serviço sem 



 

documentação fiscal, cujo valor tenha sido apurado por meio de 
levantamento fiscal realizado em estabelecimento cadastrado; 

FORMA QUALIFICADA 
§ 9º Se da prática das irregularidades descritas nos incisos V e seguintes do 

caput deste artigo resultar diretamente omissão de pagamento do 
imposto, a multa neles prevista será aumentada do valor 
correspondente à aplicação dos percentuais abaixo, sobre o valor do 
imposto não pago: 

I - 60% (sessenta por cento), observado o disposto no inciso seguinte; 
 
REJEITA-SE O PEDIDO DE REDUÇÃO DA MULTA COMINADA. 
 
É o voto. 
 
 
Obs.: EM QUE PESE A DETERMINAÇÃO DA LEI 16.469/2009, 

ART. 43, § 3.º, FOI APRESENTADO, APÓS O JULGAMENTO PLENÁRIO, PEDIDO DE 
REVISÃO EXTRAORDINÁRIA, FLS. 241 A 251, RAZÃO PELA QUAL APÓS À 
APROVAÇÃO DO PRESENTE ACÓRDÃO, REMETAM-SE OS AUTOS À ASSESSORIA 
DA PRESIDÊNCIA DO CAT PARA APRECIAÇÃO DO MESMO. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 28 de junho de 2016. 
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Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00953/16 
 
Relator: Conselheiro Heli José da Silva 
 

 
EMENTA: I – ICMS. Obrigação tributária acessória. Omissão de 
registro de entradas de mercadorias. Auditoria Específica de 
Mercadorias.  Procedência parcial. Decisão unânime. 
 
1. A Auditoria Específica de Mercadorias analisa de forma 
quantitativa o fluxo de entradas e saídas de mercadorias no 
período fiscalizado, levando-se em consideração o estoque 
inicial e final, de sorte que a soma do estoque inicial mais as 
entradas deve ser igual à soma do estoque final mais as saídas 
(EI + E = EF + S); 
 
2. O procedimento fiscal, corretamente elaborado, que 
fundamenta a imposição de penalidade pecuniária, não 
contraditado eficientemente pelo polo passivo, corrobora o 
lançamento que formaliza a exigência tributária respectiva, 
devendo serem consideradas, no entanto, as correções 
oriundas de revisão. 
 
II – BENEFÍCIO. Aplicação do parágrafo 8º, do artigo 71, do CTE. 
Concedido por maioria de votos. 
 
1. Não se vislumbrando, mesmo de forma indireta, que a ação do 
sujeito passivo implicou em falta de recolhimento do imposto, a 
multa pecuniária imposta pode ser beneficiada com a aplicação 
do § 8º, do artigo 71, do CTE. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 27 de abril de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Recurso voluntário, dar-lhe parcial provimento, para reformar em parte a decisão singular, 
e considerar parcialmente procedente o auto de infração sobre o valor comercial de R$ 
195.160,93 (cento e noventa e cinco mil, cento e sessenta reais e noventa e três 
centavos), e multa formal de R$ 48.790,23 (quarenta e oito mil, setecentos e noventa reais 
e vinte e três centavos), nos termos  da revisão de fls. 312/354. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Heli José da Silva, Lidilone Polizeli Bento e Nivaldo José 
Mendes. E, por maioria de votos, aplicar a forma privilegiada prevista no  § 8º do art. 71 do 
CTE. Foram vencedores os Conselheiros Heli José da Silva e Nivaldo José Mendes. 
Vencido o Conselheiro Lidilone Polizeli Bento, que  votou contrario à aplicação do 
benéficio. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Da análise do presente processo, extrai-se que a acusação tipificada 
na sua peça exordial versa sobre o fato de que, em 23 de fevereiro de 2.012, o Fisco 
promove a acusação, em desfavor do sujeito passivo acima identificado, de que omitiu o 
registro de entrada de mercadorias no valor comercial de R$ 620.937,19 (seiscentos e 
vinte mil, novecentos e trinta e sete reais e dezenove centavos), apurado em Auditoria 



 

Específica de Mercadorias, realizada no exercício de 2.007. Em consequência, impõe a 
penalidade pecuniária na importância original de R$ 155.234,30 (cento e cinquenta e cinco 
mil, duzentos e trinta e quatro reais e trinta centavos). 

Foi indicado como infringido o artigo 64, da Lei n.º 11.651/91 – CTE, 
combinado com o artigo 145, do Decreto n.º 4.852/97 – RCTE, propondo, outrossim, a 
penalidade prevista no artigo 71, inciso VII, alínea “l”, do CTE, com redação da Lei n.º 
16.241/08. 

A ação fiscal foi dirigida ao estabelecimento da autuada, tendo sido 
anexados à peça básica os documentos impressos relativos à auditoria fiscal, Ordem de 
Serviço, intimações, e mídia – CD, fls. 04/48. 

Com as anuências previstas em lei, estabeleceu-se o contraditório e 
a ampla defesa, tendo sido notificado o sujeito passivo, o qual apresenta Impugnação em 
Primeira Instância, defensório de fls. 56/65, no qual, após descrever os fatos, argui a 
preliminar de nulidade do lançamento por insegurança na determinação da infração, 
porquanto não constam, nos autos, elementos que permitam identificar com segurança a 
infração. 

No mérito, alega ter apresentado provas robustas (livro de entradas e 
notas fiscais registrados nos respectivos livros) de sua inocência quanto ao mérito da 
causa. Destaca; “Destarte, o mérito encontra-se prejudicado, posto que a omissão 
ensejadora do algo de infração, acarretadora da penalidade infringida, não ocorreu pelo 
que se pede por total indeferimento meritório do processo administrativo fiscal iniciado”. 

Pugna, ao final, pela improcedência do auto de infração. 
Promove a juntada das cópias dos documentos de fls. 66/201. 
O julgador singular exarou o Despacho nº 555/12 – JULP, fls. 203, 

visando intimar o sujeito passivo para apresentar levantamento contraditório próprio, e não 
apenas apontamentos de indícios de falhas na auditoria realizada pela fiscalização, 
indicando que, após, os autos fossem encaminhados para trabalho revisional. 

O sujeito passivo apresenta a manifestação e a mídia CD às fls. 
208/209, em resposta ao requerido no Despacho. 

O resultado da revisão encontra-se consolidado no expediente e 
documentos às fls. 211/212, tendo o revisor indicado a impossibilidade da revisão 
enquanto não forem sanadas as inconsistências detectados nos arquivos magnéticos do 
sujeito passivo relativos a todo o ano de 2.007. 

Intimado do resultado o sujeito passivo apresenta novas 
informações, fls. 230/241, sendo o processo novamente encaminhado para o agente 
revisor, o qual, por intermédio da manifestação às fls.243/245, informa que o sujeito 
passivo não realizou as correções pertinentes nos arquivos magnéticos, razão pela qual 
permanece impossibilitada a realização da revisão do trabalho enquanto não sanadas as 
inconsistências detectadas nos arquivos magnéticos. 

Após novo Despacho, fls. 251, para fins de cientificar o sujeito 
passivo do resultado da diligência realizada, e tendo o mesmo solicitado dilação de prazo 
para se manifestar, o Julgador Singular exara a Sentença nº 3.199/2014, fls. 265/266, na 
qual recusa a dilação de prazo solicitada, rejeita a preliminar de nulidade, e, no mérito, 
considera procedente o lançamento. 

O sujeito passivo foi intimado da decisão singular, fls. 267/269. 

De forma tempestiva, apresenta o Recurso Voluntário às fls. 272/278, 
no qual reitera os argumentos apresentados na Primeira Instância, e informa que fará a 
juntada ao processo de auditoria contraditória. 

A Segunda Câmara deste Conselho expede a Resolução nº 
014/2015, na qual, após descrever os vários considerandos pertinentes, determina a 
intimação do sujeito passivo para apresentar auditoria do mesmo teor da realizada pelo 



 

Fisco, haja vista a apresentação de arquivos SINTEGRA retificadores ocorrida em 1º de 
agosto 2014, o que permitirá a conversão dos autos em nova diligência revisional. 

Intimado, fls. 294/295, o sujeito passivo promove a juntada da mídia 
CD contendo o arquivo magnético de 2007, devidamente retificado, juntamente com o 
relatório conclusivo, fls. 299/307, conforme determinado na Resolução. 

Encaminhado para revisão, o resultado encontra-se consolidado no 
relatório às fls. 312/314, tendo o revisor, após historiar os procedimentos constantes do 
processo, e indicar vários exemplos de correções indevidas feitas pelo sujeito passivo, 
assim se expressado: 

“Portanto, os exemplos acima mostram que a adulteração das 
quantidades e valores, que envolveu muitos itens, foi perpetrada em ambos os 
inventários inicial e final. Contudo, não atingiu todos os itens, pois, ao que parece, o 
sujeito passivo, para dar um aspecto de seriedade ao citado levantamento anexado às 
fls. 298/307, não zerou todas as omissões de entradas existentes. 

Assim, para contornar esse problema, antes de realizarmos nova 
auditoria específica, procedemos minuciosa correção da tabela Tipo 74 de modo que 
espelhasse corretamente todas as mercadorias inventariadas, com suas respectivas 
quantidades e valores, em conformidade com os livros de Registro de Inventários, cópias 
às fls. 20/39 (inventário de 31/12/2006) e às fls. 40/45 (inventário de 31/12/2007). 

Esclarecemos que para evitar distorções, como a apuração de 
diferenças incorretas ou mesmo inexistentes, realizamos a conversão de vários itens na 
proporção de 1x1 (um por um) de produtos iguais, mas com diferenças em suas 
descrições e/ou unidade, conforme relatório anexo “Demonstrativo de Conversão”. Esta 
providência foi necessária, principalmente, em razão da empresa alterar as unidades de 
muitos itens durante o exercício, por exemplo, de “CX” (caixa), “VD” (vidro) e “FR” 
(frasco) para “UM” para (unidade), de produtos, cuja especificação, apresentação e 
quantidade são iguais, bem como diferenças em suas descrições. 

Somente após estas providências realizamos a auditoria específica 
de mercadorias que se encontra em anexo, onde constatamos a omissão de entradas de 
mercadorias no valor de R$ 195.160,93, enquanto R$ 620.937,19 é o valor da omissão 
originalmente apurada fls. 18”.  

O revisor promoveu a juntada dos demonstrativos da auditoria 
realizada e a mídia CD às fls. 315/436. 

Intimado para se manifestar a respeito do resultado da revisão 
realizada, fls. 438, o sujeito passivo quedou-se silente. 

Este é o relatório. 

 

   V O T O  

 

 Não havendo preliminares a serem examinadas, estando presentes 
os pressupostos processuais, passo à análise do mérito. 

 

   QUESTÃO MERITÓRIA 

 

Quanto ao mérito, destaco, em apertada síntese, que no caso em 
exame, a instrução da acusação revela que a empresa omitiu o registro de entradas de 



 

mercadorias no valor comercial e original de R$ 620.937,19 (seiscentos e vinte mil, 
novecentos e trinta e sete reais e dezenove centavos) apurado em Auditoria Específica 
de Mercadorias, cujo o trabalho revisional realizado adequou a referida saída para o valor 
comercial de R$ 195.160,93 (cento e noventa e cinco mil, cento e sessenta reais e 
noventa e três centavos). 

Em relação à auditoria realizada, imperioso lecionar que o 
levantamento específico é um dos mais eficientes meios de se determinar a regularidade 
da escrituração fiscal e/ou contábil do contribuinte. É de natureza bastante simples, pois 
consiste no balanceamento das entradas e saídas de mercadorias, ocorridas em 
determinado período e executado através da análise de documentos fiscais do próprio 
contribuinte.  

Para contestá-lo, basta que o sujeito passivo realize outro 
levantamento, com base nos mesmos elementos utilizados pelo fisco e demonstre as 
incorreções porventura existentes, providências estas que foram apresentadas pela 
recorrente e determinaram a realização do trabalho revisional. 

Compulsando os autos, pude me convencer de que, efetivamente, as 
diferenças verificadas no lançamento original, devidamente adequadas no trabalho de 
revisão, indicam omissão do registro de entradas de mercadorias. 

A penalidade a ser aplicada, em razão da falta do registro nos livros 
de entrada das mercadorias constantes da Auditoria Específica de Mercadorias, 
encontra-se consignada no artigo 71, inciso VII, alínea “l”, do CTE, “in verbis”.  

 

“Art. 71. São aplicadas as seguintes multas: 

[...] 

VII – de 25% (vinte e cinco por cento), do valor da operação ou prestação: 

[...] 

l) pela falta de emissão de documentos fiscais exigidos, ressalvado o 
disposto no inciso X, “b”, ou pelo recebimento de mercadoria ou de serviço 
sem documentação fiscal, cujo valor tenha sido apurado por meio de 
levantamento fiscal realizado em estabelecimento cadastrado; 

[...]” 

 

Outrossim, a clareza do disposto no inciso V, do § 1.º, do artigo 25, 
da Lei n.º 11.651/91 – CTE, não deixa qualquer dúvida quanto à legalidade da cobrança 
em questão.  

Assim: 

 

“Art. 25. [...] 

[...] 

§ 1.º - Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada 
não registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 

[...] 

V – À diferença apurada mediante o controle quantitativo das 
entradas e saídas de mercadorias tributadas num determinado período, levando em 
consideração os estoques inicial e final; 

[...]” 



 

 

Ao questionar o acerto matemático da auditoria realizada, o sujeito 
passivo justifica que a falha apurada e, supostamente cometida, teria origem no fato da 
existência de erros nos arquivos magnéticos apresentados, e que tendo realizado a 
retificação dos mesmos, a exigência apontada na exordial não existiria. 

Necessário se faz ressaltar que o trabalho desenvolvido pela 
fiscalização é de precisão matemática, feito de forma clara e transparente, dentro das 
técnicas contábeis e fiscais exigidas e previstas em norma específica, resumindo-se em 
verificar os estoques, iniciais e finais, as compras (entradas) e as vendas (saídas), 
efetuadas pelo contribuinte no período referenciado, devidamente registrados nos 
respectivos livros fiscais (EFD’s). 

Assim, em razão dos argumentos apresentados, houve por bem em 
realizar a revisão do trabalho inicial, o que ensejou a redução da diferença inicialmente 
apontada para o valor acima indicado de R$ 195.160,93 (cento e noventa e cinco mil, 
cento e sessenta reais e noventa e três centavos). 

Outrossim, em virtude de considerar que a omissão apurada no 
procedimento fiscal, denunciada na inicial e adequada na revisão, não resultou em falta 
de pagamento do imposto, hei por bem, em consenso majoritário com meus pares nesta 
Câmara, em aplicar a forma privilegiada inserta no § 8º, do artigo 71, da Lei nº 11.651/91 
– CTE. 

Diante do exposto, acompanhado pela unanimidade dos meus pares, 
voto, quanto ao mérito, para conhecer do Recurso Voluntário, dar-lhe parcial provimento, 
para reformar em parte a decisão singular, e considerar parcialmente procedente o auto 
de infração no valor da multa formal de R$ 48.790,23 (quarenta e oito mil, setecentos e 
noventa reais e vinte e três centavos), incidente sobre a base de cálculo de R$ 
195.160,93 (cento e noventa e cinco mil, cento e sessenta reais e noventa e três 
centavos), nos termos da revisão realizada às fls. 312/354. 

E, em consenso majoritário com meus pares, voto pela aplicação da 
forma privilegiada prevista no § 8º, do artigo 71, do CTE. 

 

 
Sala das sessões, em 29 de junho de 2016. 
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Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00984/16 
 
Relator: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: ICMS. Auditoria Específica de Mercadoria. Saída de 
mercadoria tributada sem emissão de documentação fiscal. 
Omissão de recolhimento do imposto. Processual. Preliminar de 
exclusão do sujeito passivo solidários da lide, arguida pelo 
Conselheiro Relator. Acolhida. 
 
1. Deve ser mantida a decisão singular, quando o sujeito 
passivo formular as suas alegações contraditórias e estas se  
apresentarem destituídas de provas essenciais para a 
improcedência da questão. Diante deste procedimento do 
sujeito passivo, o julgador se convence da existência do ilícito 
fiscal e confirma a exigência do cumprimento da obrigação 
tributária evidenciada no auto de infração; 
 
 2. Os sócios, os gerentes, os administradores, os presidentes, 
etc que não tenham agido com excesso de poderes, ou infração 
de contrato social ou estatutos, ou concorrido pela prática de 
ilícito tributário, nos termos sentenciados pelo Superior Tribunal 
de Justiça, não podem ser sujeitos passivos solidários da lide. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 23 de novembro de 2015, decidiu, por maioria de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Rickardo de Souza 
Santos Mariano e Victor Augusto de Faria Morato. Vencido o Conselheiro Nivaldo José 
Mendes que votou pela improcedência do lançamento. Por maioria de votos, acolher a 
preliminar de exclusão da lide do Solidário Osmar Luiz Salvalaggio, arguida pelo 
Conselheiro Relator. Foram vencedores os Conselheiros Rickardo de Souza Santos 
Mariano e Nivaldo José Mendes. Vencido o Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal, no presente processo, é de que o sujeito passivo 
em epígrafe "realizou saída de mercadoria tributada sem emissão de documentação fiscal, 
no período de 01/01/2001 a 31/12/2001, conforme Demonstrativo Auditoria Específica de 
Mercadorias em anexo. Em consequência, deverá pagar o ICMS na importância de R$ 
252.563,00, mais as cominações legais, incidentes sobre a omissão de saída apurada. 
   

Os agentes da fiscalização entenderam que o fato verificado se 
constituiu em infração às disposições dos artigos 63 e 64 da Lei n° 11.651/91, combinado 
com o artigo 141 do Decreto n° 4.852/97. Foi proposta a aplicação da penalidade prevista 
no artigo 71, inciso VII, alínea "l", conjugado com o §9°, inciso I, da Lei n° 11.651/91 com 
redação da Lei n° 13.446/1999.  

  



 

Foi identificado como sujeito passivo solidário: OSMAR LUIZ 
SALVALAGGIO (fl. 03), na condição de sócio, nos termos do artigo 45, inciso XII, da Lei n° 
11.651/91  

  
O Auto de Infração veio instruído com os seguintes documentos: 

Espelho Cadastral (fl. 04), cópia da ordem de serviço n° 0267/2005 (fl. 05), notificações 
fiscais (fls. 06/07), cópia do Estatuto Social (fls. 08/33), cópia do estatuto da empresa (fls. 
34/60), Auditoria Específica de Mercadorias e Registro de Inventário (fls. 61/125).    

  
Os sujeitos passivos foram intimados em Primeira Instância, 

conforme documentos de "fls. 126 e 128".   
  
Às "fls. 129/143", a autuada compareceu ao feito pedindo a sua 

anulação, por insegurança na determinação da infração, tendo em vista que entre os 
vários erros encontrados na realização da auditoria pode-se apontar que o mais grave foi 
o de não considerar o estoque anterior ao período apurado nem tão pouco o estoque de 
terceiros que ali se encontrava, onde desconsideraram que a Impugnante exerce a 
atividade de armazéns gerais. Colaciona jurisprudência que entende aplicável ao caso (fls. 
132/133).  

 
 No mérito, sustenta que inexiste qualquer irregularidade fiscal, 

cometida pela Impugnante, mas sim, o cometimento de graves erros na Auditoria 
Específica de Mercadorias, pois os agentes fiscais não levaram em consideração os 
estoques anteriores dos grãos, possuídos antes do marco inicial da auditoria realizada. Ao 
final, pede a improcedência do auto de infração.     

  
Foram anexados os seguintes documentos à peça impugnatória: 

Procuração (fl. 144), cópia do Estatuto da Cooperativa Agropecuária do Cerrado (fls. 
145/171), cópia da Ata da 83ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração (fls. 
172/173), cópia da Ata da 10ª Assembleia Geral Ordinária (fls. 174/177), cópia da Lei n° 
5764/1971 (fls. 178/179), cópia da Instrução Normativa n° 002/91 (fls. 180/181), notas 
fiscais (fls. 182/202) e Relatório (fl. 203).  

  
O Julgador Singular considerou procedente o lançamento tributário, 

conforme Sentença de fls. 206/208 no qual afirma que as alegações preliminares relativas 
a Trancamento de Estoque não são pertinentes porque o levantamento Auditoria 
Específica de Mercadorias que embasou a exigência fiscal refere-se ao exercício fechado, 
sendo os estoques iniciais e final extraído dos livros da firma fiscalizada. Ademais, com 
relação às alegações sobre registros incorretos de entradas e saídas de mercadorias no 
levantamento fiscal, esclarece que, com exceção da nota fiscal n° 33286, de transferência 
de arroz comercial, de emissão do estabelecimento de inscrição n° 102653631, os demais 
documentos foram emitidos ou destinados ao estabelecimento de inscrição n° 102700630 
e que a nota fiscal n° 332186 refere-se à saída de mercadorias, e não entrada, como se 
alega na impugnação.  

  
Intimações dos autuados quanto à decisão singular às "fls. 209/212".  

Foi lavrado o Termo de Perempção de "fl. 213" quanto ao solidário.  
  
Inconformada com a decisão singular, que julgou procedente a 

pretensão fiscal, a autuada interpõe Recurso Voluntário em que pede a reforma da 
decisão recorrida, argumentando que os auditores, ao elaborarem o levantamento, 
consumiram 05 (cinco) meses de trabalho, de maio a outubro de 2005. 

 



 

Acrescenta que a empresa não tem pessoal com formação 
específica e que seus computadores são programados de outra forma, e que, portanto, 
não teve tempo suficiente para elaborar a contestação, sendo que tal levantamento está 
passando por uma revisão, razão pela qual protesta por sua juntada "a posteriori", após o 
que, o processo estará em condições para julgamento. Ao fim, requer que seja declarada 
a improcedência do auto de infração.   

  
Posteriormente, a autuada apresenta um levantamento específico 

contraditório, em razão da arguição de: Falta de anotação de estoque inicial e final e por 
não ter considerado o estoque de terceiro. As notas fiscais de entrada e saída colocadas 
com erros e informação e valor, e não consideradas no levantamento fiscal. Ao final, fez a 
juntada dos documentos referentes à saída de soja (fls. 222/223) e notas fiscais (fls. 
224/907).    

 
A Segunda Câmara Julgadora, por intermédio do Acórdão n° 

0092/2007 de "fls. 908/910" decidiu, por unanimidade de votos, acolher a preliminar de 
nulidade do termo de encaminhamento de fl. 205 e todos os atos subsequentes, por 
cerceamento do direito de defesa, arguida pela Relatora, em razão da falta de intimação 
do solidário, devendo, portanto, ser encaminhado ao NUPRE para intimação do solidário, 
identificado em folhas 04, para que o mesmo apresente sua impugnação na fase singular.  

   
 O sujeito passivo solidário foi intimado para apresentar Impugnação 

à Primeira Instância, conforme documento de "fl. 911". Foi lavrado o Termo de Revelia de
 " fl. 913" em relação à empresa autuada.  

 
  Ciente, o solidário ingressa com Impugnação às "fls. 914/915" 

reiterando os mesmos argumentos apresentados pela empresa autuada em sua peça 
recursal.    

 
 Por meio da Sentença n° 4414/07 de "fls. 921/924", o julgador 

ratificou a sentença anterior, ou seja, considerou procedente o lançamento tributário.  
 
Intimados quanto à decisão singular (fls. 925/926), a autuada e o 

responsável solidário apresentam conjuntamente Recurso Voluntário às fls. 928/929 
requerendo, que se faça diligência por fiscal estranho a lide, realizando um comparativo 
entre os dois levantamentos, o do fiscal e o da empresa, ou o julgamento de 
improcedência total do auto de infração.  Foram anexados os seguintes documentos à 
peça recursal: Procuração (fl. 930) e Substabelecimento (fl. 931).  

 
   A Primeira Câmara deste Conselho, através da Resolução n° 

052/2008 de "fls. 933/934" resolve, por unanimidade de votos, converter o julgamento em 
diligência, para que auditor fiscal estranho à lide, "proceda à revisão dos trabalhos 
realizados, devendo, para tanto, fazê-la em conjunto para os seguintes processos: do 
estabelecimento matriz: números: 3.0150691.922.56 - 3.0150719.258.77 - e 
3.0150836.980.99 e do estabelecimento filial: números: 3.0150900.483.71 - 
3.0150899.744.70 - 3.0150909.804.46 - e 3.0150902.044.97.  

 
Em resposta, foi elaborado o Relatório Diligencial de "fls. 935/936", 

através do qual a autoridade fiscal esclarece que o sujeito passivo foi notificado a 
apresentar as notas de pesagens dos produtos, sendo informado que tais notas não 
existiam, pois, o produto não havia sido entregue pelo produtor bem como as notas fiscais 
de transporte dos produtos, anteriormente entreguem a ele teriam sido extraviadas, sem, 



 

contudo, apresentarem providências tomadas quanto ao extravio, concluindo assim, que 
realmente houve a circulação de mercadoria.  

 
Acrescenta que a diferença encontrada que, inicialmente era de 

ICMS de R$ 252.563,00 passa a ser de R$ 286.420,43.  
 
Anexou juntamente com o Relatório cópia da planilha - Auditoria 

Específica de Mercadorias (fls. 937/938), descrição dos ajustes (fls. 939/946), inventário 
(fl. 947), planilha de custo (fls. 948/951), Registro de Inventário (fls. 952/959), relação de 
notas de transporte referentes às notas de depósito que devem ser entregues (fls. 
960/963) e notas fiscais (fls. 964/965).   

  
 Os sujeitos passivos foram notificados para tomarem conhecimento 

do processo revisional da presente autuação, conforme documentos de fls. 967 e 972.   
 
Às "fls. 974/980", a autuada apresenta Manifestação de fls. 974/980 

alegando que a autuação decorreu de equivocada presunção e que na diligência o fiscal 
revisor deveria ter pedido não só a apresentação das notas fiscais, como o fez, como 
também deveria ter fiscalizado os registros contábeis e bancários da Recorrente de forma 
a verificar se houve omissão de registro de numerário, vale depósito sem comprovante ou 
pagamento sem causa, o que, todavia, não fez.  

 
Destaca, outrossim, que jamais deu entrada ou saída de produto em 

seu estabelecimento sem a consequente emissão do documento fiscal ou sem os 
respectivos registros, o que ocorreu foi um erro acessório por parte de alguns produtores, 
o qual será sanado com a juntada da nova planilha e dos documentos que a instruem. 
Requer a reforma da sentença de Primeira Instância e a improcedência da exordial, quer 
em razão da inexistência da infração, quer em face da insegurança jurídica na sua 
determinação. Caso em contrário, pugna por nova diligência.   

 
Acostam cópia da Procuração (fls. 981/983), cópias dos documentos 

pessoais do Vice-Presidente da empresa e de seu secretário (fls. 984/985). 
 
 Posteriormente, foram anexadas aos autos cópias dos documentos 

pessoais do advogado (fl. 990), cópia da Procuração (fl. 991), cópia da Ata da 13ª 
Assembleia Geral Ordinária (fls. 992/996), cópia da 115ª Reunião Extraordinária (fl. 997) e 
cópia do documento pessoal do secretário (fl. 998) e cópia do documento pessoal do 
representante da empresa (fl. 999). 

 
Apresenta, outrossim, Memoriais às fls. 1001/1008 alegando que a 

autuação se deu por presunção, já que sabidamente as notas fiscais de transporte não 
têm o condão de substituir as notas fiscais de entrada, mesmo porque não raras vezes, o 
produtor deixou de enviar o produto a COACER, quer em razão do não transporte dos 
créditos, que ainda, em algumas vezes, ter lhes dado destinação diversa àquela constante 
da nota fiscal de transporte. 

 
Reitera a preliminar de nulidade do lançamento "ab initio", por 

insegurança na determinação da infração. Requer, ainda, caso não se julgue o processo 
nulo ou improcedente que sejam os autos convertidos em nova diligência, para que se 
determine seja realizada a intimação de cada produtor rural identificado no relatório de 
notas fiscais a apresentarem os reais documentos de vendas dos produtos COACER, ou 
que justifiquem o porquê da não realização das mesmas, em respeito ao princípio da 
verdade material.  



 

 
Posteriormente, os advogados constituídos promoveram a juntada do 

expediente de fls. 1101/1102, informando quanto à renúncia dos mandatos que lhes foram 
outorgados.  Juntaram a notificação extrajudicial de (fls. 1103/1141).     

  
A Terceira Câmara Julgadora, por intermédio do Acórdão n° 

1633/2009 de "fls. 1142/1149" decidiu, por maioria de votos, acolher a preliminar de 
nulidade da peça básica, arguida pelo representante legal da autuada, por insegurança na 
determinação da infração, declarando de consequência, nulo "ab initio" o processo. 

 
    Entendeu o acórdão cameral que a insegurança na determinação 

da infração restou caracterizada em razão de que a Lei n° 16.469/09 preconiza que toda a 
matéria relativa a erro processual/formal deverá ser julgada nula pela respectiva 
autoridade apreciadora com o intuito de garantir a correta aplicação da regra tributária. 

 
Além da relevância desse fato, a fiscalização utilizou notas fiscais de 

transporte para a realização de auditoria específica, circunstância que culminou em um 
resultado que não representa a realidade da empresa, assim como, não se considerou a 
quebra, ou seja, aquele quantitativo que é perdido quando ainda do processo de secagem 
e limpeza.  

 
Portanto, realizado o levantamento sem que o percentual de quebra 

seja retirado, não está correta o montante questionado no auto de infração e por 
consequência não está certa a suposta infração cometida pelo sujeito passivo.  

  
A Fazenda Pública Estadual foi intimada para apresentar Recurso ao 

Conselho Pleno, conforme documento de "fl. 1150".   
 
Discordando da decisão cameral, a Representação Fazendária 

interpõe Recurso de "fls. 1151/1154", na qual solicita a sua reforma, por entender que os 
auditores fiscais não realizaram a contagem do estoque de mercadorias contribuinte, 
assim como, consideraram no levantamento notas fiscais emitidas para o transporte das 
mercadorias de origem agrícola.  

 
Acrescenta que inexiste insegurança na determinação da infração, 

visto que a fiscalização trabalhou com a documentação apresentada pelo contribuinte.  
 
Com relação à falta de contagem de mercadorias, esclarece que não 

há obrigatoriedade da fiscalização realizar a contagem de mercadorias, pois os dados 
foram retirados dos livros fiscais do contribuinte.  

 
No que tange a falta de consideração da quebra na secagem e na 

limpeza, ilustra que tal argumento não procede, pois é uma questão de mérito considerar 
as perdas ou não, tendo em vista, que não há comprovação nos autos de perdas no 
processo de beneficiamento que os produtos agrícolas são submetidos, estando 
evidenciado nos autos que o sujeito passivo não demonstrou a ocorrência de quebra e 
nem emitiu as notas fiscais correspondentes ao quantitativo perdido durante o referido 
beneficiamento.  

 
Pede, ao final, a reforma da decisão cameral para afastar a nulidade 

de insegurança na determinação da infração e que os autos retornem à Câmara para 
julgar o mérito da presente lide.  

  



 

Os sujeitos passivos foram intimados para se manifestarem sobre o 
Recurso Fazendário às "fls.1155/1157".  

 
A autuada, por meio de seus representes legalmente instituídos, 

apresenta contradita às "fls. 1159/1170" no qual arguiu as mesmas razões expendidas nas 
fases anteriores. Requere seja improvido o recurso da Representação Fazendária, e 
mantido o Acórdão recorrido, eis que o lançamento foi efetuado com insegurança na 
determinação da infração, bem como pelo fato de que a Recorrida não adquiriu e nem 
vende qualquer produto sem a correspondente emissão de nota fiscal, como está 
sobejamente provado com os documentos carreados num total de 19 volumes.  

 
Em seguida, apresenta Memoriais às "fls. 1173/1179" no qual relata 

que a empresa foi autuada por omissão de registro de entrada no período de 2001 a 2004. 
 
Superada a fase impugnatória, foi posto o processo em diligência a 

fim de sanar dúvidas suscitadas e após sua realização foram constatados, pelos fiscais 
revisores, erros que reduziu o valor do imposto exigido.  Acrescenta que foram adotados, 
pelos fiscais autuantes, no levantamento por auditoria, as notas fiscais de transportes, 
servindo as mesmas apenas para demonstrar que apenas ocorreu o transporte, não 
definindo outro tipo de operação, senão a regularização do serviço de transportes.  

 
Destaca, outrossim, que emitia notas fiscais de mero transporte de 

grãos, as quais não servem para provar a efetiva operação de compra e/ou depósito dos 
produtos transportados.  

 
Ressalta que toda mercadoria grãos destinados a armazenagem 

sofre um processo de limpeza antes de efetiva entrada no estoque do armazém e que esta 
quebra está estimada em 4%, o que também não foi considerado no auto de infração.  

 
Requer ao final, a nulidade do auto de infração por insegurança na 

determinação da infração, imposta pela Lei n° 16.469/09, por não seguir o formalismo 
necessário para consistência da acusação, por não existir as supostas omissões de 
entrada ou saída.  Assim não persistindo, requer que sejam intimados os produtores 
rurais, constantes das notas fiscais de transportes, a fim de apresentarem esclarecimentos 
sobre as supostas armazenagens de seus produtos nos armazéns da autuada, com 
provas que tenha feito.   

 
A autuada apresenta, novamente Memoriais (fls. 1183/1190) 

aduzindo as razões postas anteriormente. 
   
  O Conselho Administrativo Tributário, através do Acórdão n° 

824/2010 de "fls. 1191/1205" decidiu, por maioria de votos conhecer do Recurso da 
Fazenda Pública ao Conselho Pleno, para dar provimento e afastar a nulidade do auto de 
infração, por insegurança na determinação da infração, devendo o processo retornar à 
Câmara Julgadora para que toda a matéria seja apreciada.  

 
Entendeu a decisão plenária que a insegurança na determinação da 

infração não restou caracterizada visto que a matéria se encontra legalmente identificada 
nos autos, tendo os autuantes descrito com clareza a infração cometida. Ademais, o 
levantamento realizado adequa-se perfeitamente ao estatuído no artigo 8° da Lei n° 
16.469/09.  

 



 

Devidamente intimados de tal decisão (fls. 1206/1207), somente a 
autuada comparece ao processo oportunidade em que apresenta sua Manifestação de fls. 
1210/1213 ao argumento de que pela transcrição do voto do Relator, tem-se que ele 
juntamente com seus pares tem plena ciência de que não houve aquisição e nem venda 
de grãos sem emissão de nota fiscal, mas sim mera irregularidade formal pelo não 
cancelamento das notas fiscais de transportes ou sua comunicação a repartição fiscal.  

 
Acrescenta que a autuação se deu por suposta omissão de registro 

de entrada ou saída de grãos, o que definitivamente não aconteceu, não sendo demais 
lembrar, que num procedimento administrativo, o que se busca é a verdade real, tendo a 
fiscalização todo o instrumento para comprová-la. Poderia ter intimado, por amostragem, 
os produtores rurais cujas notas fiscais não tiveram ingresso no estabelecimento da 
autuada, para sua manifestação. Ao fim, requer a nulidade do auto de infração.  

 
A Primeira Câmara deste Conselho, por intermédio da Resolução n° 

168/2010 de "fls. 1216/1217" resolve por maioria de votos converter o julgamento em 
diligência junto ao Setor de Apoio a Segunda Instância, para que seja intimado, cada um 
dos produtores rurais, identificados em cada auto de infração individualmente, a fim de: 1) 
comprovar a venda dos produtos, através de comprovante de recebimento (cheques, TED 
ou depósito bancário); e 2) as notas fiscais emitidas e destinadas à entrada nos armazéns, 
devendo ser identificado o comprador. Sendo necessário ouvir as pessoas identificadas 
como vendedoras, pelo fato da autuada sempre ter negado de não comprou e nem 
vendeu produtos sem emissão do documento fiscal correspondente.  

 
Despacho n° 236/2010-GEPRO (fl. 1218) tendo em vista a 

dificuldade de identificação e endereço dos produtores rurais a serem intimados, e com 
fundamento na Instrução de Serviço n° 02/2008-CAT, retorne à Segunda Câmara para 
serem identificado individualmente cada produtor a ser intimado.     Resolução n° 
214/2010-IV CJUL (fl. 1219) resolve, por maioria de votos converter o julgamento em 
diligência junto a SEPRE para a fim de ser intimado o sujeito passivo, para que no prazo 
de 30 dias, junto aos autos, a relação individual dos produtores e seus endereços 
completos, para serem intimados, dando atendimento a Resolução 168/10 (fls. 
1216/1217), Despacho n° 236/2010-GEPR-CAT (fl. 1218).   

 
Devidamente intimados (fls. 1220/1221), a autuada comparece ao 

processo demonstrando surpresa com a decisão exarada, pois em assentamento anterior 
na 2ª Câmara havia convertido o processo em diligência, transcrevendo textualmente a 
decisão, não havendo porque o processo ser submetido a novo julgamento Cameral, 
agora pela 4ª Câmara. (Fls. 1224/1225). Requer prazo de 15 dias para carrear aos autos a 
relação dos produtores quanto a unidade de Cristalina.  

 
Juntou aos autos cópia da relação das notas fiscais relativas aos 

Exercícios de 2001, 2002, 2003 e 2004 (fls. 1226/1242).  
 
Posteriormente, junta cópia da relação dos produtores cuja as notas 

fiscais de transportes não tiveram entrada em seu estabelecimento - Matriz Cristalina (fls. 
1246/1261).  

  
A Resolução n° 076/2011-I CJUL (fls. 1262/1263), por proposição do 

Relator, à unanimidade de votos, decide converter o julgamento em diligência dando prazo 
para a autuada de 90 (noventa) dias para atender aos termos da Resolução. 

 



 

Intimada a autuada para dar cumprimento ao disposto na Resolução 
n° 077/2011-I CJUL, conforme documento de fl. 1264.  

 
A autuada retorna ao processo (fls. 1267/1269) onde reitera que não 

vendeu grãos sem a emissão de documento fiscal, mas que na verdade, o que ocorreu foi 
mero descuido fiscal, concernente em não requisitar do produtor a devolução das notas 
fiscais que não tiveram o correspondente transporte. 

 
Acrescenta que os agentes fiscais sequer verificaram os livros 

contábeis e demais registros da COACER. 
 
Alega, ainda, que não possui o poder de polícia junto aos produtores, 

ficando assim, prejudicada a diligência, pois no máximo eles declararam que não 
venderam grãos para a autuada como está provado pelas declarações, superior a cem 
produtores, juntadas no processo 30150909980446. Requerendo prazo maior para buscar, 
as declarações, junto aos demais produtores, caso havendo necessidade.   

 
Em Despacho nº 1728/2011 - III CJUL (fl. 1271), é concedido vista do 

processo, ficando o retorno a julgamento marcado para dia 07/12/2011.  
Ciente da nova data para julgamento, o sujeito passivo entra com 

pedido (fl. 1274) para adiantar o referido julgamento, em razão da substituição de seu 
procurador.  

 
Em Despacho nº 2063/2011 - III CJUL (fl. 1276), determina-se o 

adiantamento do presente julgamento, ficando marcado para o dia 21/12/2011, às 9 horas.   
 
Nova Resolução de "fls. 1277/1278" converte o julgamento em 

diligência e determina o encaminhamento do processo para SEPRO - Setor de Preparo 
Processual, para a intimação da empresa para adotar as seguintes providências: Juntar ao 
processo a original das cópias do livro Registro de Mercadorias em Depósito os das fichas 
que o substitua, bem como dos Demonstrativos das Entradas, Saídas e Estoques de 
Cereais e Oleaginosos, relativos ao período fiscalizado. Prestar quaisquer outras 
informações que entender úteis para a solução da lide. 

 
Intimada (fl. 1279), apresenta Manifestação de "fl. 1282" alegando à 

impossibilidade de cumprir integralmente a Resolução nº 231/2011. Requer a dilação do 
prazo por mais 30 dias.   

 
 Às "fls. 1286/1287", a autuada afirma que verificou que tais livros 

não foram entregues, por não serem exigidos pela repartição, com relação à Repartição 
Fiscal de Cristalina, sendo que a mesma aceitava a entrega do Demonstrativo e do 
relatório de estoque mensal, cujas cópias estão anexas nos processos 3015069192256, 
3015071925877 e 3015083698099.  

 
Alega, também, que a negativa de exigência dos referidos 

livros/demonstrativos pode ser comprovada através de expediente dirigido à repartição 
fiscal de Campo Alegre de Goiás.  

 
A Segunda Câmara Julgadora, através do Acórdão n° 640/2013 de 

"fls. 1289/1305" decidiu, por maioria de votos, rejeitar o pedido de diligência formulado 
pelo sujeito passivo. 

 



 

Quanto ao mérito, também por maioria de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. E, por maioria, rejeitar a preliminar de exclusão da lide do 
sujeito passivo solidário, arguida pelo Conselheiro Relator.  

 
Entendeu o acórdão cameral que as diligências anteriores se 

constituíram em ferramentas primordiais para solucionar o deslinde da questão, não tendo 
a defesa trazido elementos novos que justificassem o acolhimento de seu pedido para a 
realização de nova diligência.  

 
Com relação à preliminar de exclusão do solidário, entende que o 

mesmo deve permanecer no polo passivo da lide, pelo fato de ser o administrador da 
empresa no período da ocorrência do fato gerador.  

 
No tocante à questão meritória, esclarece que não foram emitidas as 

notas fiscais de entradas, e nem canceladas as notas fiscais de trânsito, pressupondo que 
surtiram os seus efeitos, portanto, os autuantes e os revisores agiram corretamente em 
incluí-las na relação de entrada da Auditoria Específica de Mercadorias.  Ademais, a 
legislação tributária estadual não prevê nenhum índice para a "quebra técnica" durante o 
período de armazenagem de grãos.  Cabe ao armazém geral, por meio de laudo técnico 
emitido à época da armazenagem, comprovar perante a fiscalização estadual, a "quebra 
técnica" efetivamente ocorrida. Ilustra que o disposto nos incisos XXV, LXXVIII e CVII do 
artigo 6º, do Anexo IX do RCTE, preveem isenção para milho em grãos, sementes e trigo, 
no entanto, instituem condições para a fruição do benefício, como origem e destino dos 
produtos, mas, em contrapartida, a auditoria apurou saída de mercadorias sem notas 
fiscais, sendo o destino dos produtos insertos, não se cogitando, portanto, aplicação da 
isenção.    Cientes os autuados quanto à decisão cameral às fls. 1306/1308. 

 
Em Recurso ao Conselho Pleno (fls. 1312/1331), a autuada alega 

que, como sociedade cooperativa, está permitida a emitir notas fiscais de transportes de 
grãos dos produtores rurais estabelecidos no Município de Campo Alegre com destino a 
seus armazéns, conforme prescreve o artigo 5°, inciso II, §1°, inciso III, alínea "a", do 
Anexo VIII, do Regulamento do Código Tributário Estadual. 

 
Ressalta que a nota fiscal de transporte serve apenas para 

transportar o produto, pois a operação nela materializada não é fato jurídico tributário a 
ensejar o dever de recolher o ICMS.  

 
Reitera que jamais deu entrada ou saída de produto em seu 

estabelecimento sem a consequente emissão do documento fiscal ou sem os respectivos 
registros. 

 
 
Sustenta que inexiste qualquer irregularidade fiscal, cometida pela 

Recorrente, mas sim, o cometimento de graves erros na Auditoria Específica de 
Mercadorias. 

 
 Acrescenta que os agentes fiscais sequer verificaram os livros 

contábeis e demais registros da COACER. Colaciona jurisprudências (fls. 1322/1323).  
 
Questiona, o caráter, ao seu ver, confiscatório da multa aplicada, em 

ofensa ao artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal de 1988. Pede, ao final, a 
improcedência do auto de infração. Caso isso não ocorra, que seja o julgamento 



 

convertido em diligência para se determinar a intimação dos produtores rurais constantes 
nas notas fiscais de transporte que não foram canceladas e que alicerçaram o 
lançamento, para que expliquem o destino dos produtos, ou, ainda que se entende de 
modo diverso, que se dê parcial provimento ao presente recurso para reformar 
parcialmente o acórdão recorrido e retirar do auto de infração as penalidades impostas.  

 
  Igualmente, o solidário comparece ao processo pedindo a sua 

exclusão do polo passivo da lide, sob a alegação de que não existem nos autos provas de 
que tenha praticado atos com excesso de poderes ou infração à lei, conforme preconiza o 
artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional.  

 
A recorrente atravessa petição pedindo o adiamento do julgamento 

"fls. 1341 e 1346". 
 
 Em Julgamento pelo Conselho Pleno, por unanimidade de votos, 

acolheu a preliminar de nulidade do lançamento por cerceamento ao direito ao direito de 
defesa, arguida pelo sujeito passivo, com base no Termo de Encaminhamento de "fls. 
1270", devendo ser intimado o solidário da Resolução de fls. 1277 a 1278, bem como do 
resultado Diligencial de fls. 1286 a 1287, conforme se vê do Acórdão nº 1426/2014, de "fls. 
1352/1363". 

 
Os autuados foram intimados da decisão Plenária supra, para 

manifestarem da decisão que anulou o lançamento por cerceamento ao direito de defesa. 
O prazo transcorreu sem a manifestação dos mesmos "fl.1365".    

 
Em Julgamento pela Primeira Câmara Temporária, por proposição do 

Conselheiro Relator, resolve converter o julgamento em diligência junto à Gerência 
Especial de Auditoria a fim de que se proceda a revisão nos presentes autos levando-se 
em consideração as sugestões constantes nos itens 01 a 03 da Resolução 114/2017 de 
"fls. 1367/1368". 

 
O Revisor atendendo determinação constante da Resolução nº 

114/2014, manifesta que foi realizada a revisão somente da mercadoria CAFE EM COCO, 
por ser a única que apresentou omissão de saída, onde conclui que a autuada ficou no 
campo das alegações sem fazer provas das alegações, conforme se vê do Parecer de 
"fls.1370 e 1371". 

 
 Acompanham o parecer os seguintes documentos"fls.1372 a 1398": 

auditoria especifica de mercadorias, registro de inventario- inicial e final, ordens de 
serviço, protocolo com as ordens de serviço do período de 2001 a 2004, analise vertical do 
verso da DPI. 

 
O Sujeito passivo foi intimado "fls. 1400 a 1401", à tomar 

conhecimento da resolução do resultado da diligencia e querendo manifestar-se. 
 
Conforme Certidão "fls. 1403", a Quarta Câmara CJUL, decidi por 

conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. 

  
A Cooperativa Agropecuária do Cerrado, vem por meio de 

documento "fls. 1406", requerer a juntada do substabelecimento em anexo visando 
regularizar a representação processual do advogado subscritor. Pede deferimento. 
Anexou substabelecimento 'fls. 1407". 



 

 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Ao compulsar e analisar as peças instrutórias desta lide verifiquei 
que a decisão exarada pelo sentenciador “a quo”, por meio da Sentença nº. 2538/06 – 
COJP, acostada ao processo às fls. 206/208, que julgou procedente o lançamento e que 
foi ratifica por intermédio da Sentença nº. 4414/07 – COJP, fls. 921/924, deve ser mantida, 
conforme passo a expor: . 

 
De acordo com o informado no relatório, que é parte integrante deste 

“decisum”, a autoridade lançadora ao lavrar o auto de infração, o fez amparando-se em 
Auditoria Específica de Mercadoria que é a mais completa das auditorias e um dos mais 
eficientes meios de se determinar a regularidade da escrituração fiscal e/ou contábil do 
contribuinte. De natureza bastante simples, pois consiste no balanceamento das entradas 
e saídas de mercadorias, ocorridas em determinado período e executado através da 
análise de documentos fiscais do próprio contribuinte.   

 
Para contestar a citada auditoria, basta que a defesa realize outro 

levantamento, com base nos mesmos elementos utilizados pelo fisco e demonstre as 
incorreções por acaso existentes no trabalho que dá vida a esta ação, cuidado esse que o 
polo passivo não teve, situação que me leva a julgar procedente o lançamento, vez que o 
comando do inciso V do §1º do artigo 25 do CTE, “verbis”;  

 

Art. 25. A base de cálculo do imposto será arbitrada pela autoridade fiscal, 
podendo o sujeito passivo contraditá-la no correspondente processo 
administrativo tributário, sempre que, alternativa ou cumulativamente: 

[...] 

§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 

V - à diferença apurada mediante o controle quantitativo das entradas e 
saídas de mercadorias tributadas num determinado período, levando em 
consideração os estoques inicial e final. 

.   
Com as razões de mérito solucionadas, passo a discorrer sobre a 

preliminar de exclusão da lide do polo passivo solidário, identificado à fl. 03 deste feito, 
considerando que:  

 
A indicação do sócio, identificado no documento de fl. 03, para 

responder pelo crédito fazendário, deve vir acompanhada da comprovação de que ele 
tenha agido com excesso de poderes ou de forma fraudulenta ou prejudicial à sociedade, 
ou, ainda ao arrepio da lei comercial. 

 
O entendimento dominante no Superior Tribunal de Justiça é que “o 

não-recolhimento do tributo, por si só, não constitui infração à lei suficiente a ensejar a 
responsabilidade solidária dos sócios, ainda que exerçam gerência, sendo necessário 
provar que agiram os mesmos dolosamente, com fraude ou excesso de poderes.” (REsp 
898168/SP, Recurso Especial 2006/0238668-1, julgado em 21/02/2008 e publicado no DJ 
05/03/2008 p.1).  

 



 

Portanto, os bens do sócio de uma pessoa jurídica comercial não 
respondem, em caráter solidário, por dívidas fiscais assumidas pela sociedade. A 
responsabilidade tributária imposta por sócio-gerente, administrador, diretor ou equivalente 
só se caracteriza quando há dissolução irregular da sociedade ou se comprovar a prática 
de infração à lei pelo dirigente, e não apenas quando ele simplesmente exercia a gerência 
da empresa na época da ocorrência do fato gerador. 

 
Ademais, o simples inadimplemento não caracteriza infração legal. 

Inexistindo prova de que se tenha agido com excesso de poderes, ou infração de contrato 
social ou estatutos, não há falar-se em responsabilidade tributária do sócio e esse título ou 
a título de infração legal.  

 
Portanto, faço este voto com o entendimento firmado nesta Casa em 

processos que discutem esta questão e cuja razão do acolhimento da preliminar de 
exclusão do sócio solidário da lide se conserva de acordo com o meu entendimento, que 
foi externado em outros julgados semelhantes.  

 
Assim, voto conhecendo do recurso voluntário, negando-lhe 

provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Por maioria de votos, arguo e acolho a preliminar de exclusão da lide do sujeito 
passivo solidário. 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 05 de julho de 2016. 
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Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01025/16 
 
Relator: Conselheiro Edson Abrão da Silva 
 

 
EMENTA: ICMS. Auditoria Específica de Mercadoria. Saída de 
mercadorias tributadas, sem emissão de documentos fiscal. 
Procedente em parte.  
 
O trabalho revisional respalda o entendimento de que o feito 
deve ser julgado procedente em parte. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 22 de junho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor base de cálculo de R$ 
54.341,36 (cinquenta e quatro mil, trezentos e quarenta e um reais e trinta e seis 
centavos), cujo ICMS a recolher é de R$ 9.238,07 (nove mil, duzentos e trinta e oito reais 
e sete centavos), considerando, no entanto, o pagamento de fls. 102, para fins de extinção 
do crédito tributário. Participaram do julgamento os Conselheiros Edson Abrão da Silva, 
Elias Alves dos Santos, Rickardo de Souza Santos Mariano, Luis Antônio da Silva Costa e 
Masayuki Missao. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo realizou saída de 
mercadorias tributadas sem emissão de documentos fiscais, no período de janeiro de 
2008 a 31 de dezembro de 2008. 

 
A autoridade lançadora indicou como infringidas as disposições dos 

artigos 63 e 64 do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) combinado com os 
artigos 141 do Decreto 4852/97. Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, 
VII, "I", §9° I do CTE, com redação da Lei n° 13446/1999 e art. 71, VII, "I", § 9°, I do CTE, 
com redação da Lei 16241/2008. 

 
Foram identificados como sujeito passivo coobrigado: AFONSO 

LIMIRO DOS REIS e CHARLES UMBERTO DE OLIVEIRA, foram autuados com base no 
artigo 45, inciso XII do CTE. Concorreram para a prática da infração tributária mediante 
conduta como sócio da empresa, colaborou para omissão de saídas de mercadorias. 

 
O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: anexo 

estruturado – detalhamento do crédito tributário, descritivo complementar da ocorrência, 
mídia digital – CD "fls. 03 a 07". 

 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de "fls. 08 a 10" 
 
Em sua Impugnação "fls. 29 a 32". Em preliminar pedem a exclusão 

dos sujeitos passivos solidários, visto que não há provas de que eles tenham concorrido 
para a prática da infração tributária ou que tenham agido com excesso de poderes ou 



 

ainda, afrontado as cláusulas do contrato social. Cita acórdão deste conselho para lastrar 
a sua pretensão. 

 
Quanto ao mérito, afirma que houve algumas falhas no levantamento 

fiscal que distorcem a realidade em que a autuada se encontra. Em vários produtos os 
valores inventariados não correspondem aos mencionados, sendo que alguns foram 
considerados com estoque zerado, o que não corresponde com a verdade dos fatos. 

 
Assevera a título de exemplo, o produto cobre em barra canto 312 X 

1257 que se apresenta zerado no inventário final considerado pela fiscalização quando na 
realidade consta no referido inventário a quantia de 733 mt do produto, cujo item com a 
devida correção não há omissão do registro de saída de mercadoria. 

 
Aduz que esse tipo de erro, aconteceu em outros produtos como se 

observa no CD anexado aos autos, levando a concluir que se retificado na forma do 
levantamento constante do CD, não restará mais a omissão como denunciada pelo fisco. 

 
Requer seja realizada diligência e considerado parcialmente 

improcedente o auto de infração. Anexou documentos "fls. 33 a 44". 
 
Pelo despacho n° 166/2013 – JULP, "fls. 46 a 47", os Julgadores de 

Primeira Instância do CAT decidem por encaminhar os autos à Delegacia Fiscal de 
Goiânia para que seu titular determine a realização de diligência com propósito de 
averiguar as alegações da autuada, e, se comprovados os fatos narrados promover a 
alteração necessária no lançamento do crédito. 

 
O fiscal revisor em atendimento ao despacho supracitado, alega que 

analisou as alegações oferecidas pela defesa, a qual verificou serem as mesmas 
desprovidas de consistência, haja vista que o levantamento específico corrigido, que o 
autuado anexa ao processo, contém informações totalmente equivocadas. 

 
Afirma que não há qualquer razão para que seja feita uma revisão no 

presente processo, tendo em vista que os argumentos e provas anexadas não estão de 
acordo com a realidade dos fatos. "Fls. 59" 

 
Os sujeitos passivos devidamente intimados, apresentam 

Manifestação às "fls. 75 a 80", onde alegam que os arquivos magnéticos foram feitos 
obedecendo ao dispositivo legal, não deixando de se atentar, no caso concreto, para a 
Instrução Normativa n° 932/08 – GSF. Os itens questionados pelo fiscal revisor, com 
informações equivocadas, foram apresentados tendo base o art. 3°, III, desta instrução. 

 
Asseveram que o fiscal autuante não observou que o arquivo digital 

da empresa autuada consta como inventário os produtos do final do ano e aqueles que 
mudaram de código. 

 
Arguiram que não houve equívoco ou erro nas informações 

apresentadas pelo sujeito passivo, como menciona o revisor, apenas fora feito conforme 
dispõe a Instrução Normativa n° 932/08. 

 
Ao final, requerem que seja novamente analisada a situação, 

nomeando inclusive, fiscal estranho a lide para considerar o estoque apresentado pelo 
contribuinte e a improcedência do auto de infração. 

 



 

Pela sentença n° 486/2015 – JULP, "fls. 82 a 88", o julgador singular 
decide pela procedência do auto de infração. Em sua fundamentação, alega quanto a 
exclusão dos solidários da lide que no regime tributário de nosso país, vigora o princípio 
da responsabilidade objetiva como regra e a responsabilidade subjetiva como exceção, 
nesse sentido, o regime jurídico-tributário é informado pela objetividade, independente da 
vontade do sujeito passivo de direito, pois seus efeitos serão absolutamente os mesmos, 
mesmo tendo o sócio administrador agido com culpa, dolo ou com a mais absoluta boa-fé, 
posto que sua conduta trará o mesmo significado o prejuízo aos cofres públicos 
correspondendo a falta de pagamento do imposto devido. 

 
Quanto ao mérito, afirma que a defesa não conseguiu 

descaracterizar a infração tributária descrita nos autos e ainda tem contra si o fato de que 
levou clara e nítida vantagem no negócio, ou seja, deixou de pagar imposto. 

 
Os sujeitos passivos anexaram o comprovante de pagamento do 

débito que segue anexo, motivo pelo qual requer seja declarada parcialmente procedente 
o auto de infração. "fls.100" 

 
Após serem devidamente intimados, os sujeitos passivos 

apresentaram manifestação "fls. 107 a 114", alegando sobre o pedido de diligência que o 
principal motivo do pedido de diligência se pautou no fato de que no início do período do 
ano 2008 houve alteração de código de alguns produtos e a transmissão do arquivo 
magnético foi apresentado conforme expressa o art. 3°, III da Instrução Normativa 932/08 
– GSF e o fiscal autuante não viu que havia ocorrido tal alteração, considerando que 
vários produtos tinham como inventário inicial zerado o que não corresponde com a 
verdade. 

Afirmam que o julgador singular em momento algum se atentou para 
o que foi mencionado pelos sujeitos passivos, não tendo nem ao menos questionado as 
alegações mencionadas. 

 
Quanto aos sujeitos solidários reiteram os argumentos utilizados em 

sua Impugnação em Primeira Instância. 
 
Ao final requer a improcedência do auto de infração. 
 
Pela resolução 100/2015 "fls. 115 a 116", a Terceira Câmara do CAT, 

decidiu por realizar revisão dos trabalhos de auditoria, e prestar quaisquer outros 
esclarecimentos que entender úteis para solução da lide, após encaminhar ao SEPRO. 

 
O auditor fiscal da Receita Estadual apresentou às "fls. 119 a 120" 

relatório de revisão, onde argumenta que utilizando os mesmo arquivos em novo banco de 
dados, revisou o lançamento com todos os itens constante da auditoria que originou o 
crédito tributário, considerando o código do produto apresentado pelo sujeito passivo, e 
nos casos não coincidentes que foram alterados o código ou nome do produto pelo 
autuante optou por considerar o código do produto cuja quantidade do estoque inicial e 
seu respectivo valor utilizados pelo autuante coincidiram com os constantes dos arquivos 
apresentados via Sintegra, mormente, por não haver nos arquivos nenhuma duplicidade 
de produtos com as mesmas condições. Anexou documentos "fls. 121 a 136" 

 
Os sujeitos passivos anexaram às "fls. 143" comprovante de 

pagamento do débito referente ao auto de infração e requereu arquivamento do processo. 
Anexou documentos "fls. 144 a 145" 

 



 

Os sujeitos passivos apresentam manifestação a revisão fiscal, "fls. 
148 a 149", concordando o revisor que o auto de infração é parcialmente procedente e 
com o pagamento efetuado pelo sujeito passivo, requer o arquivamento dos autos. 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Sobre a preliminar de exclusão dos sujeitos passivos solidários da 
lide, deixo de tecer comentário a respeito, tendo em vista que nesta sessão de julgamento 
a advogada da firma epigrafa, em sua manifestação oral, retirou a citada preliminar de 
exclusão dos sujeitos passivos solidários da lide. 

 
Com a questão primeira solucionada, volvo-me à razão de direito 

desta ação e de pronto reporto-me à tarefa revisional, sempre merecedora de fé, onde a 
nobre autoridade fiscal revisora, após descrever a metodologia de trabalho que 
desenvolveu, destaca que refeita a Auditoria Específica de Mercadoria, com as devidas 
adequações, apontou-se como omissão de saída o valor de R$ 54.341,36 (cinquenta e 
quatro mil, trezentos e quarenta e um reais e trinta e seis centavos), cujo ICMS a recolher 
é de R$ 9.238,07 (nove mil, duzentos e trinta e oito reais e sete centavos). 

 
E conclui o diligenciador, aduzindo que deve ser acatado o 

levantamento trazido aos autos pelo sujeito passivo em substituição ao apresentado pelo 
autuante, em razão de pagamento já efetuado neste processo, o que equivale dize, que o 
valor ora apresentado é condizente à alegação da defesa. 

 
Mediante a assertiva supra, só me resta proferir o meu voto, e o faço 

como se segue:   
 
Após a advogada da firma ter, em sua manifestação oral, retirado a 

preliminar de exclusão dos sujeitos passivos solidários da lide, voto para conhecer do 
recurso voluntário, dando-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença 
singular e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor base de cálculo 
de R$ 54.341,36 (cinquenta e quatro mil, trezentos e quarenta e um reais e trinta e seis 
centavos), cujo ICMS a recolher é de R$ 9.238,07 (nove mil, duzentos e trinta e oito reais 
e sete centavos), considerando, no entanto, o pagamento de fls. 102, para fins de extinção 
do crédito tributário. 

 
 

 
 

Sala das sessões, em 07 de julho de 2016. 
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Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01141/16 
 
Relatora: Conselheira Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Mercadoria sem 
documento fiscal. Auditoria Específica. 
 
 
PRELIMINARES 
 
1 - Incompetência funcional. Inadmissão. 
 
O recorrente não ofereceu requisito à admissão do recurso 
relativamente à incompetência funcional do auditor, rejeitada 
pela Câmara, por votação unânime.  
 
 
2 - Insegurança na determinação da infração 
 
 
Não há insegurança na determinação da infração, quando 
expostos com precisão os fundamentos do lançamento fiscal. 
 
 
 
3 - Exclusão da sujeição passiva dos responsáveis solidários. 
 
O sócio administrador é solidariamente responsável com o 
contribuinte pelo pagamento do imposto devido, nos termos do 
art. 45, inciso XII, da Lei 11.651/91. 
 
 
MÉRITO 
 
 
 
Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, 
correspondente à diferença apurada mediante o controle 
quantitativo das entradas e saídas de mercadorias tributadas 
num determinado período, levando em consideração em 
consideração os estoques inicial e final. 
 
 
No caso, objeto dos autos, a infração está caracterizada pela 
manutenção em estoque de mercadoria sem documentação 
fiscal. 
 
 



 

As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar 
sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. (art. 66 
do CTE). 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 05 
de julho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade, feita pela Conselheira Relatora, em relação a preliminar de nulidade por 
incompetência funcional da autoridade lançadora, arguida pelo sujeito passivo, tendo em 
vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 
16.469/09. Participaram do julgamento os Conselheiros Marlene Maria da Silva Ruguê 
Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Márcio 
Nogueira Pedra, Masayuki Missao, José Paixão de Oliveira Gomes, Edson Abrão da Silva, 
Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Luis Antônio da Silva Costa, Rickardo 
de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, Alcedino Gomes Barbosa, Aldeci de Souza 
Flor, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Mauricio Ribeiro de Paiva, 
Washington Luis Freire de Oliveira e José Pereira D'abadia. Por unanimidade de votos, 
rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Marlene Maria da 
Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo 
Carvalho, Márcio Nogueira Pedra, Masayuki Missao, José Paixão de Oliveira Gomes, 
Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Luis Antônio da 
Silva Costa, Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, Alcedino Gomes 
Barbosa, Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Mauricio 
Ribeiro de Paiva, Washington Luis Freire de Oliveira e José Pereira D'abadia. Por maioria 
de votos, rejeitar a preliminar de exclusão da lide dos solidários CLOVIS BRUCCELI e 
BALTAZAR DOS REIS TEIXEIRA, arguida pelo Conselheiro João Divino de Brito. Foram 
vencedores os Conselheiros Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Nislene Alves 
Borges, Márcio Nogueira Pedra, José Paixão de Oliveira Gomes, Mário de Oliveira 
Andrade, Luis Antônio da Silva Costa, Heli José da Silva, Aldeci de Souza Flor, Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira, Washington Luis Freire de Oliveira e o Sr. Presidente, 
Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos 
os Conselheiros João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho, Masayuki Missao, Edson 
Abrão da Silva, Nivaldo José Mendes, Rickardo de Souza Santos Mariano, Alcedino 
Gomes Barbosa, José Luiz Rosa, Mauricio Ribeiro de Paiva e José Pereira D'abadia. 
Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer do recurso do Contribuinte para o 
Conselho Pleno, negar-lhe provimento para confirmar a decisão cameral que considerou 
parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 205.444,34 (duzentos 
e cinco mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e trinta e quatro centavos).  
Participaram do julgamento os Conselheiros Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, 
João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Márcio Nogueira 
Pedra, Masayuki Missao, José Paixão de Oliveira Gomes, Edson Abrão da Silva, Mário de 
Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Luis Antônio da Silva Costa, Rickardo de Souza 
Santos Mariano, Heli José da Silva, Alcedino Gomes Barbosa, Aldeci de Souza Flor, José 
Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Mauricio Ribeiro de Paiva, Washington Luis 
Freire de Oliveira e José Pereira D'abadia. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Noticia a inicial que o sujeito passivo omitiu mantinha em 
estoque sem documentação fiscal, em 23/04/2008, as mercadorias relacionadas no 
respectivo Trancamento de Estoque, no valor comercial de R$ 5.911.100,00, conforme 
Auditoria Específica de Mercadorias, documentos em anexo. Em consequência, deverá 
pagar o imposto na importância de R$ 1.004.887,00, juntamente com os demais 



 

acréscimos legais. NOTA EXPLICATIVA: Tendo em vista a apuração da omissão de 
entrada de soja em grãos através da Auditoria Específica de Mercadorias, o estoque 
existente em 23/04/2008 encontra-se em situação fiscal irregular. A omissão limita-se ao 
valor de R$ 5.911.100,00 (valor do estoque apurado).   

  
Foram indicados como sujeitos passivos solidários: CLÓVIS 

BRUCCELI, EDERALDO BRUCCELI, JOSÉ ROBERTO BRUCCELI, CAIO NOGUEIRA 
BATTISTETTI, BALTAZAR DOS REIS TEIXEIRA, CLEUDINA FERREIRA BORGES, 
ELVIS SOUZA DE FREITAS e ROILDES RIBEIRO BENEVIDES, na condição de emitir 
entrada de soja em grãos no período de 01/01/2004 a 23/04/2008, nos termos do artigo 
45, inciso XII, da Lei 11.651/1991.  

Os autuados foram intimados para pagarem a quantia exigida 
ou apresentarem Impugnação à Primeira Instância, conforme documentos de fls. "57 a 
78".  

  
 
 O contribuinte e solidário, através de seu representante legal, 

apresentaram em peça conjunta, Impugnação à Primeira Instância fls. "71 a 76". 
 
O julgador singular expediu Despacho nº 470/09 - JULP fls. 

"100 a 101", onde os autos foram encaminhados à Delegacia Regional de Fiscalização de 
JATAÍ a fim de que seu ilustre titular, por obséquio, determinasse que auditores fiscais, 
em primeiro lugar, fizessem a juntada dos demonstrativos realizados para os cálculos das 
quantidades do produto soja em grãos, da mesma forma como fizeram com relação ao 
milho em grãos. 

 
Em resposta foi revisada a Auditoria Específica de 

Mercadorias, objetivando corrigir as falhas realmente existentes e esclarecer dúvidas do 
sujeito passivo e solidários. 

  
Novamente intimada do resultado da revisão fiscal fls. "129 a 

148", dado o inconformismo natural dos autuados, tentaram descaracterizar e 
desmerecer o procedimento fiscal, razão porque insiste nos mesmos equívocos da 
fiscalização já verificados pela revisão e ao final pediram a nulidade e/ou improcedência 
da exordial, conforme documentos de fls. "153 a 157".  

  
 O julgador singular prolatou Sentença nº 2358/2010 - JULP 

fls. "159", onde considerou tudo que constou dos autos e, em especial, pelos 
fundamentos fáticos e jurídicos, conheceu da Impugnação, deu-lhe parcial provimento, 
para, em preliminar, não acolher nenhuma nulidade e, no mérito, decidir pela 
PROCEDÊNCIA EM PARTE da pretensão inicial do fisco no seguintes valores das 
omissões de entrada: 1º) Exercício de 2006, no valor base de cálculo de R$ 802.226,86 e 
que correspondeu a uma multa formal de R$ 200.556,71, 2º) Exercício de 2007, no valor 
base de cálculo de R$ 2.325.191,73 e que correspondeu a uma multa formal de R$ 
581.297,92, todos em valores originários da época do fato gerador, em cálculo do setor 
competente, o que garantiria certeza e liquidez a esse novo crédito tributário apurado 
pela revisão fiscal.   

 
A Representação Fazendária, através do Despacho nº 

2120/2010 - SAT / CRF, descreveu estar ciente e de acordo com a Sentença Singular.
  

 



 

Através de seu representante legal, os autuados apresentaram 
em peça conjunta, Recurso Voluntário à Segunda Instância fls. 189 a 193". 

 
Certidão "fls. 195", consubstanciada pelo Acórdão da III CJUL 

nº 1477/2011 "fls. 196 a 198", decidiu, por unanimidade de votos, acolher a preliminar de 
nulidade parcial do processo, a partir da decisão singular de "fls. 159", arguida pelo 
Conselheiro Relator, por cerceamento do direito de defesa, devendo os autos retornarem 
à Primeira Instância para apreciação de toda a matéria.   

   
A Fazenda Pública Estadual, através do Despacho nº 

248/2012 - GERF / SER, descreveu estar ciente e de acordo com o inteiro teor do 
Acórdão Cameral.   

  
O julgador singular expediu Despacho nº 387/2013 - JUL "fls. 

202 a 205!, onde em síntese, considerando tudo que constaram dos autos e, em 
especial, pelos fundamentos fáticos e jurídicos, conheceu da Impugnação, deu-lhe parcial 
provimento, para, em preliminar, não acolher nenhuma nulidade e, no mérito, decidir pela 
procedência em parte da pretensão inicial do fisco no valor base de cálculo de R$ 
1.208.796,14 e que correspondeu a um imposto originário de R$ 205.444,34, posto estar 
limitado ao valor do trancamento de estoque apurado pela fiscalização, em valores 
originários da época do fato gerador, em cálculo do setor competente, o que garantiria 
certeza e liquidez a esse novo crédito tributário apurado pela revisão fiscal.   

 
A Fazenda Pública Estadual concorda com a Sentença 

Singular.  
 
Pelo acórdão 1237/2014 - CJUL. "fls. 246 a 253", onde a 

Quarta Câmara do Conselho Tributário decidiu por rejeitar a preliminar de nulidade, por 
incompetência funcional da autoridade lançadora, por unanimidade. Rejeitar a 
preliminares de nulidade por insegurança na determinação da infração e exclusão da lide 
dos solidários, arguida pelo sujeito passivo. Quanto ao mérito, conhecer do recurso, dar-
lhe parcial provimento para confirmar a sentença singular que considerou parcialmente 
procedente o auto de infração. 

 
Em sua fundamentação, alega que não deve ser acolhida a 

preliminar de nulidade do lançamento por incompetência funcional das autoridades 
lançadoras porque o trabalho foi realizado por agentes fiscais investidos da competência 
leal para sua elaboração. 

 
Afirma quanto a preliminar de nulidade do lançamento por 

insegurança na determinação da infração, que verifica que o lançamento de ofício indicou 
os dispositivos infringidos corretamente bem como descreveu a irregularidade praticada 
pelo autuado de forma clara e precisa, de modo a assegurar ao polo passivo o 
contraditório e a ampla defesa. 

 
Assevera que também não acarreta nulidade a existência 

incorreções ou omissões do lançamento, inclusive aquelas decorrentes de cálculo ou de 
proposição de penalidade, quando do processo constarem elementos suficientes para 
determinar com segurança a infração e o infrator. 

 
Argui quanto ao pedido do autuado de exclusão dos solidários 

da lide, o posicionamento tem como suporte o que preconiza o art. 45, inciso XII da Lei n° 
11.651/91. 



 

 
Quanto ao mérito, aduz que a decisão recorrida não merece 

reparos. 
 
Através do despacho n° 933/2014 - GERF/SR, "fls. 255", a 

Gerência de Representação Fazendária da Superintendência da Receita faz-se ciente do 
inteiro teor e de acordo com o acórdão n° 1237/2014 - CJUL. 

 
O contribuinte e os solidários Baltazar dos Reis Teixeira e 

Clóvis Brucceli apresentam Recurso Voluntário ao Conselho Pleno, "fls. 266 a 276", onde 
alegam que o Estado Poder, está aplicando a lei de forma controversas em linhas 
contrárias ao princípio da legislação, pois, ao mesmo tempo que visa punir o contribuinte 
alegando irregularidades administrativas - omissão de documentos comprobatórios de 
entrada - onde o mesmo não cumpriu a lei, infringe essa mesma lei e as normas jurídicas, 
querendo impor uma prova ilícita, obtida por ato ilícito e infringindo o regulamento onde 
não é permitido o exercício ilegal da profissão. 

 
Afirma que se o auto de infração foi mantido, há de se rever as 

normas fundamentais do direito, pois, como pode o Estado Poder usar-se de provas ilícita 
num processo licito, desta abrir-se-á o direito de produção de provas ilícitas em todo o 
ordenamento jurídico, e isso não pode ocorrer, pois, o Estado Poder, deve sempre zelar 
pelo direito do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. 

 
Ao final, requerem a nulidade do presente processo. 

 
 

V O T O 
 
 
A matéria pertinente à incompetência funcional, tratando-se de 

decisão unânime, carece para admissão do recurso, nos termos do disposto no art. 41, 
inciso II, alíneas “a” a “d,” bem como no § 1º, incisos I e II, da Lei 16.469/09, abaixo 
transcritos, que o pólo passivo junte cópia do acórdão objeto da divergência ou demonstre 
a contrariedade ao dispositivo da lei tributária estadual ou, ainda, a existência de prova 
constante dos autos não apreciada, senão vejamos: 

 

Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão 
cameral: 

[...] 

 

II - unânime: 

a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão 
plenária, que tenha tratado de matéria idêntica; 

b) inequivocamente contrária a: 

1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento 
cameral, que implique reforma parcial ou total da decisão; 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 



 

d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se 
ignorava na ocasião do julgamento e que por si só possa 
modificá-lo. 

§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual 
o recurso deve ser liminarmente inadmitido: 

I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova 
inconteste cuja existência se ignorava na ocasião do 
julgamento; 

II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à 
disposição expressa da legislação tributária estadual ou à prova 
constante do processo, ou a falsidade da prova. 
 
Nos presentes autos, o recorrente não se incumbiu de observar 

os requisitos de admissão, assim inadmitido o Recurso do Contribuinte no que se refere à 
incompetência funcional. 

 
Relativamente à insegurança na determinação da infração, a 

matéria arguida no recurso interposto, em resumo, restringe a que o auditor cometeu 
vários erros quanto à cubagem, não ser pessoa habilitada, faltando-lhe perícia técnica; 
várias vezes o processo foi devolvido para correção de irregularidade; a diferença está 
dentro da margem de erro legalmente aceitável e prova ilícita. 

 
A decisão cameral ao rejeitar a preliminar de incompetência 

funcional, por unanimidade, confirma também a validade do trancamento de estoque da 
mercadoria, sendo documento devidamente formalizado, portanto lícito, fundamentando 
que todo procedimento foi realizado por agente fiscal em conformidade com a atribuição 
conferida ao cargo. Nesse sentir matéria exaurida e inclusive inadmitida a arguição nesta 
oportunidade. 

 
O documento trancamento de estoque representa, por assim 

dizer, uma fotografia do fato então verificado, no caso, a quantidade de soja no armazém 
geral, não admitindo posterior adaptação e/ou alteração, sob pena de inviabilizar o 
procedimento de auditoria específica, tratando-se de uma equação matemática. O 
documento está devidamente assinado por quem indicado.  

 
A argumentação da empresa, em nota de esclarecimentos do 

recurso voluntário interposto, de que “em momento algum” o auditor “subiu as escadas 
laterais dos silos para verificação da real quantidade de placas (anéis) que estavam 
preenchidos com produtos,” desprovido de qualquer documento, não retira a eficácia e 
validade do trancamento de estoque. Aliás, no recurso ora interposto o recorrente apenas 
coloca em dúvida alegando potencial erro na cubagem do produto existente no armazém, 
porém, mais uma vez, sem nenhuma comprovação. 

 
A metodologia utilizada foi a mesma para a mercadoria milho 

em grãos, conforme discriminada pelo revisor às fls. 121, observando que exige regra de 
cálculo simples. 

 
A situação de devolução do processo em diligência para efeito 

da revisão da auditoria não caracteriza insegurança na determinação da infração. O 
expediente de revisão se presta exatamente a corrigir falhas e equívocos do lançamento 
de maneira a depurar o crédito tributário, no que efetiva a verdade material dos autos, 
dirimindo dúvidas. O procedimento foi utilizado nestes autos dentro desse propósito. 



 

 
Não se tem previsão legal para dispensa de lançamento em 

virtude de crédito tributário em pequena monta, no valor ora apurado, portanto ainda que a 
diferença de quantidade seja pequena, por se tratar de ato vinculado, exige-se o 
lançamento. 

 
O contexto da nulidade prevista no art. 20, inciso IV, da Lei 

16.469/09, seria de natureza insanável, decorrente de imprecisão nos fundamentos do 
lançamento fiscal de maneira incontornável, quando não se está clara a descrição do fato 
em relação às provas juntadas aos autos, por exemplo. Nota-se que a revisão buscou 
corrigir as irregularidades de fato existentes na auditoria. 

 
Assim, rejeitada a preliminar de insegurança na determinação 

da infração. 
 
Quanto aos responsáveis solidários arrolados, em sua maioria, 

já foram excluídos da sujeição passiva, restando nesta oportunidade, analisar o fato em 
relação a Clóvis Brucceli e Baltazar dos Reis Teixeira. Para tanto, releva-se a sua 
condição de sócios administradores da sociedade, nos termos na Oitava Alteração 
Contratual, Cláusula Terceira, fls. 80, aplicando o disposto no art. 45, inciso XII, da Lei 
11.651/91 - CTE, senão vejamos: 

 

Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do 
imposto devido na operação ou prestação as pessoas que 
tenham interesse comum na situação que constitua o fato 
gerador da obrigação principal, especialmente: 

[...] 

XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os 
diretores, gerentes, administradores ou representantes da 
pessoa jurídica, relativamente à operação ou prestação 
decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão 
de que forem responsáveis; 
 
Vê tratar-se de uma sujeição passiva solidária decorrente de lei 

específica aplicável ao caso concreto. 
 
Ao verificar a infração fiscal os administradores são por ela 

responsáveis, pois a pessoa jurídica pensa e age por meio deles. A empresa é um ente 
destituído de vontade própria, a qual só é personificada na pessoa do administrador. 

 
As decisões dos Tribunais Superiores, até o presente momento, 

estão consolidadas apenas, quanto à responsabilidade solidária do sócio administrador, 
na situação em que há simples inadimplemento por parte do contribuinte, não 
caracterizado por infração legal. 

 
Desse modo, rejeitado o pedido de exclusão da sujeição 

passiva dos responsáveis solidários Clóvis Brucceli e Baltazar dos Reis Teixeira. 
 
Em relação ao mérito, o art. 64, da Lei 11.651/91, assim 

estabelece: 
 



 

Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do 
pagamento do imposto, é obrigado ao cumprimento das 
prestações, positivas ou negativas, estabelecidas na legislação 
tributária. 
 
Uma das obrigações acessórias imprescindível é de que o 

sujeito passivo emita nota fiscal ou peça sua emissão a cada etapa de circulação da 
mercadoria, segundo art. 145 do Decreto 4.852/97, assim: 

 

Art. 145. O destinatário da mercadoria ou do serviço é obrigado 
a exigir documento fiscal, com todo requisito legal, de quem o 
deva emitir, sempre que obrigatória a emissão (Convênio 
SINIEF SN/70, art. 14). 
 
Além disso, tem-se, ainda o art. 66 da Lei 11.651/91: 
 

Art. 66. As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, 
deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais 
idôneos. 
 
Contudo a obrigação acessória não foi cumprida para a 

quantidade da mercadoria em estoque, conforme apurada em auditoria específica. 
 
Acresça, ainda, a título de fundamentação legal do lançamento, 

o estatuído no art. 25, § 1º, inciso V, da Lei 11.651/91, ou seja: 
 

Art. 25. A base de cálculo do imposto será arbitrada pela 
autoridade fiscal, podendo o sujeito passivo contraditá-la no 
correspondente processo administrativo tributário, sempre que, 
alternativa ou cumulativamente: 

.......... 

§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada 
não registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, 
correspondente: 

.............. 

V - à diferença apurada mediante o controle quantitativo das entradas 
e saídas de mercadorias tributadas num determinado período, 
levando em consideração os estoques inicial e final; 

 
Portanto, da forma que se apresenta a auditoria, realmente 

aconteceu a autuação com respaldo claro em desequilíbrio da equação, pois do total 
adquirido não se tem a correspondente documentação, o que caracteriza descumprimento 
de obrigação acessória com previsão da multa, além da incidência do ICMS. 

 
Nesse sentido, persiste a penalidade capitulada prevista no art. 

71, inciso XII, alínea “a” item 3, § 9º, inciso I, da Lei 11.651/91, assim: 
 

Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
...... 

XII - equivalentes aos percentuais de: 

http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/SINIEF/CVSN_70.htm#A14


 

a) - 50% (cinqüenta por cento) do valor da operação ou 
prestação: 

..... 
3. - pela aquisição, importação, recebimento, posse, transporte, 
estocagem, depósito, venda, exportação, remessa ou entrega 
de mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal; 
....... 
 

§ 9º - da prática das irregularidades descritas nos incisos V e 
seguintes do caput deste artigo resultar diretamente omissão de 
pagamento do imposto, a multa neles prevista será aumentada 
do valor correspondente à aplicação dos percentuais abaixo, 
sobre o valor do imposto não pago: 

........... 
 

I - 60% (sessenta por cento), observado o disposto no inciso 
seguinte;” 
 
Posto isso, voto conhecendo do recurso do Contribuinte ao 

Conselho Pleno, negando-lhe provimento, para considerar procedente em parte o crédito 
tributário no valor de R$ 205.444,34, conforme resultado da diligência, fls. 121, 
confirmando a decisão cameral tal como lançada, por seus próprios e jurídicos 
fundamentos, transcritos, e por estes ora agregados, antes inadmitindo o recurso no que 
tange a incompetência funcional do auditor e rejeitando as preliminares de insegurança na 
determinação da infração e exclusão dos solidários da sujeição passiva. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 21 de julho de 2016. 
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Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJULT N.º 01174/16 
 
Relator: Conselheiro Renato Moraes Lima 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Auditoria Específica de 
Mercadoria. Omissão de saída de mercadoria tributada. 
Improcedência. 
 
Declara-se improcedente o auto de infração que exige ICMS 
sobre omissão apurada em auditoria fiscal, decorrendo essa 
omissão de erro por lapso manifesto na emissão de notas 
fiscais pelo contribuinte. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara Temporária do Conselho Administrativo Tributário, em 
sessão realizada no dia 20 de maio de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer 
do recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar 
improcedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Renato 
Moraes Lima, Paulo Diniz e José Paixão de Oliveira Gomes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A reclamação fiscal nos presentes autos é de falta de pagamento de 
R$ 22.563,92 (vinte e dois mil, quinhentos e noventa e três reais e noventa e dois 
centavos) de ICMS no exercício fechado de 2007 por falta registro de saída de saída 
(omissão de saída) de mercadorias sujeitas à tributação normal (plástico baquelite 
BCEC31161019), no valor total R$ 188.282,64, conforme detectado em levantamento 
específico de mercadorias, sendo cobrado o imposto devido com multa pela ação fiscal e 
demais acréscimos legais. 

 
São citados como infringidos o CTE, arts. 63 e 64 e o RCTE, art. 141; 

proposta a penalidade prevista no CTE, art. 71, VII, “l”, agravada pelo § 9°, I. 
 
Instruem os autos Detalhamento do Crédito Tributário, fls. 03; 

Descritivo Complementar da Ocorrência, fls. 04, espelho cadastral, fls. 05; Levantamento 
de Entradas e Saídas por CFOP, fls. 08 a 13; demonstrativos da Auditoria Específica de 
Mercadorias, fls. 14, 15, 19, 21 e 22 (Conclusão da Auditoria); espelhos de notas fiscais, 
fls. 16 a 18 e 20; cópias dos livros fiscais Registro de Entradas, fls. 23 a 58, Registro de 
Saídas, fls. 59 a 81, Registro de Apuração do ICMS, fls. 82 a 107 e Registro de Inventário, 
fls. 109 a 116. 

 
Intimada, a empresa autuada apresenta impugnação, fls. 122 a 125. 

O julgador singular remete os autos em diligência, fls. 144. O próprio agente fiscal 
autuante efetua a revisão fiscal, fls. 146 e 147, e sugere a manutenção integral da 
reclamação fiscal com base no fato de que os dados utilizados foram os do SINTEGRA 
apresentado. 

 
A autuada apresenta manifestação contrária à revisão, fls. 152 e 153, 

alegando que as notas fiscais de fls. 128 a 130 (repetidas nas fls. 154 a 156), n.os 480 
(26.000 kg), e 481 (23.400 kg), ambas registradas no Livro de Registro de Saídas), fls. 65 
dos autos, e n.º 657 (23.400 kg), registrada no Livro de Registro de Saídas, fls. 75 dos 



 

autos, de remessa para exportação foram do produto de código BCEC31149019, 
entretanto o correto seria BCEC31161019. Esses valores somados resultam em 72.800 
kg, que é exatamente o valor da diferença apontada no levantamento de fls. 22. O julgado 
singular é de procedência, fls. 161 a 163. 

 
Agora apresenta peça recursal, fls. 167 a 172. Em atenção à 

Resolução n° 100/2014, fls. 178 e 179, questionando-se sobre o que são os produtos 
BCEC31149019 e BCEC31161019, e se haveria como provar que nas três notas fiscais 
citadas o produto entregue foi o BCEC31161019, e não o BCEC31149019, conforme 
consta das mesmas. 

 
São trazidas fichas de características físicas e físico-químicas dos 

dois tipos de baquelite, fls. 192 a 195, e documentos intitulados pela autuada como 
“invoices” (???), que seriam relativos a exportação, fls. 196 e 197. Fica faltando o 
principal, isto é, um levantamento específico do mesmo período, 2007, do produto 
BCEC31149019 (contra o produto autuado BCEC31161019). 

 
É, então, exarada a Resolução n° 126/2014, fls. 199 e 200, 

solicitando da fiscalização, preferencialmente do próprio agente fiscal autuante, a 
realização de levantamento específico de mercadorias no polímero baquelite 
BCEC31149019. 

 
O levantamento específico desse produto, baquelite BCEC31149019, 

fls. 206 a 210, demonstra falta de registro de entrada (omissão de entrada) deste produto 
de também 72.800 kg, o mesmo valor de omissão de saída do outro. Mas o agente fiscal 
autuante / revisor alega que, conforme reconhecido pela recorrente, as notas fiscais 480, 
481 e 657 são inidôneas em virtude do erro de descrição dos produtos, o que, no seu 
entender, justificaria a procedência do auto de infração. Alega, ainda, que os preços 
unitários de aquisição são maiores do que os de saída o que implicaria em prejuízo da 
empresa. Alega também falta de coerência para os códigos e os produtos. 

 
A recorrente apresenta manifestação sobre o trabalho fiscal 

complementar, fls. 218 a 222. 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Sobre a alegação do agente fiscal autuante / revisor de que a própria 

recorrente teria reconhecido a inidoneidade das notas fiscais 480, 481 e 657 em virtude do 
erro de descrição dos produtos, e que isso já seria justificativa de procedência do auto de 
infração, não procede. Nos termos do CTE, art. 68, a inidoneidade pode ser afastada por 
processo regular, que é o caso dos presentes autos. 

 
CTE, Art. 68. A inidoneidade de que trata o artigo anterior poderá ser afastada, 

mediante processo administrativo tributário, em que o sujeito passivo 
comprove, de forma inequívoca, que a irregularidade não importou em falta 
de pagamento, total ou parcial do imposto. 

 
Quanto aos preços unitários de aquisição serem maiores do que os 

de saída, conforme explicado pela recorrente, essas saídas se deram, com não incidência 
em virtude de se tratar de exportação; além disso, observa-se que esse valor unitário de 
saída, conforme o específico do produto BCEC31149019, fls. 206, oscila entre 2,56 e 2,59; 



 

o valor unitário de saída do produto BCEC31161019, que consta no levantamento fiscal 
original também tem preço unitário 2,59, e portanto a alegação de prejuízo feita pelo 
autuante / revisor também se observa nas operações corretamente registradas dessa 
mesma mercadoria. 

 
Os documentos de entrada que constam nos autos são os de fls. 16 

e 17, sendo ambos de BCEC31161019. Os documentos de saída são os de fls. 128, 129 e 
130, sendo os dois primeiros de BCEC31149019, e o último, deste mesmo produto, mas 
também do produto BCEC31186019. Note-se, ainda, que nem há entrada ou estoque 
inicial, mas somente saída de BCEC31149019. 

 
Por todo o exposto, votei, com a unanimidade dos meus pares pela 

reforma do julgado singular, tornando o feito improcedente. 
 
É o voto. 

 
 

Sala das sessões, em 02 de agosto de 2016. 
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Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01184/16 
 
Relator: Conselheiro Renato Moraes Lima 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Omissão de entrada de 
combustíveis e a consequente manutenção em estoque dos 
produtos sem documentação fiscal. Auditoria Específica de 
Mercadorias. Procedência.  
 
1. A alegação de uso do padrão de 20º C pela refinaria não afasta 
a exigência de ICMS por omissão de entradas de combustíveis 
apurada, no estabecimento distribuidor, por meio de Auditoria 
Específica de Mercadorias, visto que o uso desse padrão 
sinaliza, ao contrário, para a quantificação a menor de entradas 
apontadas pelo Fisco. 
 
2. Declara-se procedente a exigência fiscal fundamentada em 
Auditoria Específica de Mercadorias não contestada 
concretamente pelo sujeito passivo. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de outubro de 2014, decidiu, por maioria de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Renato Moraes Lima, 
José Paixão de Oliveira Gomes e Nislene Alves Borges. Vencidos os Conselheiros José 
Luiz Rosa e Talita Pimenta Félix, que votaram pela improcedência. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A presente reclamação fiscal é de que a empresa autuada mantinha 
em estoque, em 30/06/2012, sem nota fiscal, mercadorias sujeitas ao regime de 
substituição tributária pelas operações posteriores – STOP (44.110 lts de AEAC, ao valor 
unitário de R$ 1,297786/litro e valor total R$ 80.627,25, com ICMS  a 29% de R$ 
23.381,90; e 27.389 lts de Biodiesel B-100, ao valor unitário de R$ 2,1754536/litro e valor 
total R$ 67.708,52, com ICMS a 12% de R$ 8.125,02), conforme detectado em 
Levantamento Específico de Combustíveis realizado no período havido desde 1.º/03 até 
aquela data, sendo cobrado o ICMS total de R$ 31.506,92, com multa e acréscimos legais. 

 
Citados como infringidos os arts. 45, II, 63, 64 e 66, da Lei n° 

11.651/91, c/c o art. 145 do Decreto n° 4.852/97, tendo sido proposta a penalidade 
prevista no art. 71, VII, “L”, da Lei n° 11.651/91, agravada pelo § 9°, I, do mesmo artigo e 
diploma legal. 

 
Instruem os autos Detalhamento do Crédito Tributário, fls. 05; 

demonstrativo conclusão da Auditoria Específica de Mercadorias, fls. 06; Trancamento de 
Estoques Físicos e Contábeis – Posição em 29/02/2012, fls. 07; Notificação Fiscal n° 
034/12, fls. 08; Relatório de estoques de combustíveis no período de 02/2012, fls. 09 a 14; 
Controle e Expedição de Combustíveis de Armazenagem Conjunta (Analítico), fls. 15 a 19; 
Trancamento de Estoques Físicos e Contábeis – Posição em 30/06/2012, fls. 20; Relatório 
de estoques de combustíveis no período de 06/2012, fls. 21 a 26; Controle e Expedição de 



 

Combustíveis de Armazenagem Conjunta (Analítico), fls. 27 a 31; CD, fls. 32, e Recibo de 
Entrega de Relatórios Digitais, fls. 33. 

 
Intimado em 05/10/2012 (fl. 35), o sujeito passivo apresentou 

impugnação, fls. 38 a 60. O julgador singular remeteu os autos em diligência à GERÊNCIA 
DE COMBUSTÍVEIS - GECOM, visando verificar a alegação da impugnante de que, por 
calcular seus estoques à temperatura de 20.ºC (L20), existiriam divergências entre a 
apuração do Fisco (fls.06) e a apuração do impugnante (fls.50 e ss.), e, sendo o caso, 
efetuar a revisão do lançamento com demonstrativos, planilhas e outras informações. 

 
O diligenciador citou, fls. 162 a 166, que o fundamento da auditoria 

específica é aplicar a equação “EI+E=EF+S” com base legal no art. 25, § 1°, V, do CTE, e 
que a questão relativa a variação volumétrica dos combustíveis ante a variação de 
temperatura já teve decisões do Conselho Administrativo Tributário confirmando os 
trabalhos fiscais. 

 
Intimado, o sujeito passivo manifestou-se acerca do resultado da 

diligência, consoante fls. 171 a 180. 
 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, apreciando 

as razões da defesa, decide pela procedência do lançamento, consoante a Sentença n° 
1598/2014, fls. 189 a 193. 

 
Agora a autuada apresenta recurso voluntário de fls. 230 a 276, com 

as alegações que se seguem, sendo todas de mérito, sem qualquer preliminar, conforme 
se segue. 

 
1. Alega que a diferença encontrada no levantamento é decorrente 

de expansão térmica, o que não seria fato gerador de ICMS. Essa diferença ficou aquém 
de 0,6% que é o limite de variação para mais ou para menos possível em virtude de 
variação térmica, conforme previsto na Portaria n.º 05/96 do DNC. Cita também a Portaria 
n.º 60/96 do Ministério da Fazenda que determina que os produtos sejam considerados a 
20º C. Alega, ainda que no período havido entre 1.º/03 e 30/06/2012 foi incorretamente 
deixado de se aplicar o fator de conversão dos combustíveis para 20º C. Alega, por fim, 
que a venda de refrigerante gelado também deveria, portanto, motivar o ajuste da 
cobrança pela variação volumétrica, o que, entretanto, não ocorre. 

 
2. Cita que, nos termos da CF, Art. 150, § 7.º, a substituição tributária 

tem cobrança monofásica. 
 
3. Alega que não se há que falar em cobrança de ICMS, pois o 

mesmo já vem retido por substituição tributária pelas operações posteriores. 
 
4. Alegou confiscatoriedade da multa. 
 
Cita julgados do CAT sobre a matéria. Pede, ao final, o julgamento 

pela improcedência por ter diferença aquém de 0,6% e por ser ilegal cobrar ICMS depois 
de recolhida a ST; pede alternativamente a redução da pena. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 



 

1. Quanto ao aspecto da expansão térmica, há que se salientar que 
ocorre, em contrapartida, perdas por derramamento e volatilização, o que minimiza esse 
ganho térmico de volume, entretanto este é efetivamente vendido como combustível 
superveniente, o que implica ganho econômico para o qual cabe a devida tributação; 
caberia o periódico ajuste de estoques com o devido pagamento da diferença encontrada, 
caso fosse positiva, emitindo nota fiscal de entrada com o CFOP 1.949 com o pagamento 
da substituição tributária. 

 

1.949 Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificada 
 

Sobre essa matéria há inúmeros julgados deste CAT, inclusive plenários (p.ex. 3 0179854 
536 65 e 3 0214433 686 34), de procedência em situação idêntica.  

 
De forma análoga, as perdas por volatilização, derramamento no 

pátio, e outras implicam em saídas não documentadas, que tem o mesmo efeito de saídas 
supervenientes e não registradas, em oposição e minimização, portanto, às entradas não 
registradas. Caberia à recorrente mensalmente avaliar a variação de estoque decorrente 
concomitantemente dessas superveniências e insubsistências emitindo NFE nos termos 
citados, ou NF de saída, dela para ela mesma, com o CFOP 5.927, ... 

 
5.927 Lançamento efetuado a título de baixa de estoque decorrente de perda, 

roubo ou deterioração 
 

... e estornando, se fosse o caso, o crédito de ICMS pelas entradas do montante de 
mercadoria perdida, mas, ao contrário disso, em se tratando de mercadoria com prévia 
retenção como é o caso em tela, creditando-se do imposto anteriormente retido, conforme 
disposto no RCTE, An. VIII, Art. 45, VII. 

 
RCTE, An. VIII, Art. 45. O imposto retido constitui crédito na ocorrência das 

seguintes situações, envolvendo mercadoria já alcançada pela substituição 
tributária: 

VII - inexistência de operação subseqüente em razão de quebra, sinistro, furto, 
roubo, perecimento ou qualquer outro motivo; 

 
Diante do que ora se expõe, torna-se claro que independentemente 

de níveis de tolerância de expansão ou contração de hidrocarbonetos líquidos criados por 
órgãos de regulamentação desses materiais, os procedimentos que deveriam ser 
adotados em termos fiscais  afastariam quaisquer diferenças de estoque e de tributo, 
sendo que as normas dos órgãos regulamentadores não têm nem podem ter qualquer 
efeito sobre a legislação tributária, que é absolutamente autônoma, com suas regras 
próprias de ajuste desses estoques e tributos decorrentes. 

 
Sobre a questão relativa aos refrigerantes, não são vendidos a 

granel, mas por unidade engarrafada, não havendo variação de preço entre garrafas que 
estejam mais cheias ou mais vazias. Além disso, mesmo que fosse vendido a granel, a 
variação volumétrica da água em função da temperatura nas proximidades das CNTP é 
muito pequena, bem menor do que a dos hidrocarbonetos líquidos de baixa densidade, 
como gasolina, aguarráz, querosene e solvente de borracha. 

 
2. Sobre a cobrança monofásica da substituição tributária do ICMS 

significa que as variações no valor de venda, para mais ou para menos, não demandam 
respectivamente acréscimos ou devoluções tributárias, resolvendo-se a obrigação pelo 
valor já pago, entretanto variações na quantidade vendida implicam em tal ajuste. 



 

 
3. Sobre não caber cobrança de ICMS por já estar retido por 

substituição tributária, há que se salientar que somente é retido o imposto sobre o 
combustível adquirido com documentação fiscal idônea; o combustível havido em estoque 
sem documentação fiscal significa que não foi objeto de prévia retenção, e da mesma 
forma ocorre com o combustível superveniente por expansão térmica. 

 
4. Quanto à alegação de confiscatoriedade da multa, não cabe 

apreciação administrativa da norma em abstrato, sendo salutar, neste caso tão somente 
verificar a subsunção do fato à norma, que é o que se percebe que ocorreu. 

 
CTE, Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
VII - de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da operação ou da prestação: 
l) pela falta de emissão de documentos fiscais exigidos, ressalvado o disposto no 

inciso X, “b”, ou pelo recebimento de mercadoria ou de serviço sem 
documentação fiscal, cujo valor tenha sido apurado por meio de 
levantamento fiscal realizado em estabelecimento cadastrado; 

X - de 13% (treze por cento): 
b) do valor das mercadorias ou dos serviços, na falta de emissão de documento 

fiscal correspondente a cada operação ou prestação, desde que os valores 
neles consignados tenham sido registrados nos livros fiscais; 

FORMA QUALIFICADA 
§ 9º Se da prática das irregularidades descritas nos incisos V e seguintes do 

caput deste artigo resultar diretamente omissão de pagamento do imposto, 
a multa neles prevista será aumentada do valor correspondente à aplicação 
dos percentuais abaixo, sobre o valor do imposto não pago: 

I - 60% (sessenta por cento), observado o disposto no inciso seguinte; 
 
Ante o exposto, conheço do recurso, nego-lhe provimento para 

confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. 
 
É o voto. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 02 de agosto de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01199/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Washington Luis Freire de Oliveira 
 

 
EMENTA: Processual. Nulidade por insegurança na 
determinação da infração. Rejeitada. Pedido de exclusão dos 
sócios-administradores. Rejeitado. Pedido de diligência. 
Rejeitado. ICMS. Omissão de saídas. Auditoria Específica de 
Mercadorias. Procedência parcial. 
 
1. A preliminar de nulidade por insegurança na determinação da 
infração deve ser afastada quando a acusação fiscal, claramente 
descrita no auto de infração, estiver devidamente instruída; 
 
2. Os diretores, gerentes, administradores ou representantes da 
pessoa jurídica são solidariamente obrigados ao pagamento do 
imposto, relativamente à operação ou prestação decorrente dos 
atos que praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem 
responsáveis (CTE, art. 45, XII); 
 
3. Deve ser rejeitado o pedido para a realização de diligência 
para esclarecimentos de questões trazidas pela defesa quando 
constarem nos autos elementos suficientes para elucidação das 
dúvidas suscitadas; 
 
4. O valor inicial da exigência deve-se conformar àquele apurado 
em trabalho revisional realizado pelo próprio Fisco. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 17 de junho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido 
de diligência formulado pela autuada. Participaram do julgamento os Conselheiros José 
Luiz Rosa, Washington Luis Freire de Oliveira, Alcedino Gomes Barbosa, Marlene Maria 
da Silva Ruguê Bernardes e Gilmar Rodrigues de Almeida. Também por votação unânime, 
rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Luiz Rosa, 
Washington Luis Freire de Oliveira, Alcedino Gomes Barbosa, Marlene Maria da Silva 
Ruguê Bernardes e Gilmar Rodrigues de Almeida. Quanto ao mérito, por unanimidade de 
votos, conhecer da impugnação, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente o 
lançamento no valor de ICMS de R$ 7.091,04 (sete mil e noventa e um reais reais e quatro 
centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros José Luiz Rosa, Washington Luis 
Freire de Oliveira, Alcedino Gomes Barbosa, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes e 
Gilmar Rodrigues de Almeida. E, por maioria de votos, rejeitar o pedido de exclusão da 
lide dos sujeitos passivos solidários NARCELIO ALVES MENEZES e ROSELENE ROSA 
DE JESUS FERREIRA. Foram vencedores os Conselheiros Washington Luis Freire de 
Oliveira, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes e Gilmar Rodrigues de Almeida. 
Vencidos os Conselheiros José Luiz Rosa e Alcedino Gomes Barbosa. 
 



 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal é de que o sujeito passivo realizou saída de 
mercadoria tributada sem emissão de documentação fiscal, no período de 01/01/2009 a 
31/12/2009, conforme Auditoria Específica de Mercadorias, razão pela qual fica obrigado 
ao recolhimento do ICMS no valor de R$ 28.060,19, mais cominações legais. 

 
A autoridade lançadora indica como infringidas as disposições dos 

artigos 63 e 64 do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) combinados com 
os artigos 141 do Regulamento do Código Tributário Estadual - RCTE (Decreto 4852/97), 
sendo proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, VII, "I", §9°I do CTE, com 
redação da Lei nº 16241/2008. 

 
Os sócios administradores da empresa foram incluídos no polo 

passivo, nos termos do artigo 45, inciso XII, do CTE, declarados peremptos pelo não 
comparecimento com defesa administrativa, fls. 60. 

 
O auto de infração, lavrado em 23/08/2011, foi instruído com os 

demonstrativos próprios da Auditoria Específica de Mercadoria (conclusão, estoque 
inventariado, relação de entradas, relação de saídas e apuração do custo unitário das 
omissões), fls. 6 a 45. 

 
Revel na primeira instância, a empresa apresenta impugnação em 

segunda instância na qual pede a nulidade do lançamento por insegurança na 
determinação da infração, a sua improcedência ou, alternativamente, a realização de 
diligência. 

 
A impugnante argumenta que foi deixado de observar no trabalho 

inicial vários itens que prejudicaram o levantamento, tais como, simples remessa; 
devolução; diversas notas fiscais de entradas e de saídas; entre outras irregularidades 
mencionadas. 

 
Sustenta que a empresa não vende e nunca vendeu mercadorias 

sem documento fiscal e que a empresa registrou todos documentos fiscais recebidos e 
emitidos no ano de 2009. 

 
Após a realização de sucessivas diligências para correção do 

levantamento inicial, o atuante apurou que a omissão de saída seria de R$ 42.095,42 com 
ICMS correspondente no valor de R$ 7.156,24. 

 
Em contradita a impugnante contesta a diligência realizada, 

indicando 7 (sete) produtos que ainda apresentariam erros no trabalho fiscal. 
 
Sustenta que o lançamento é nulo porque diversas notas fiscais de 

entradas, saídas, simples remessa, notas de mercadorias para incineração e de devolução 
de produtos não teriam sido consideradas na auditoria fiscal. 

 
Alternativamente, pede a realização de nova diligência para 

apuração das divergências apresentadas. 
 
É o relatório. 

 
 



 

V O T O 
 

PRELIMINARES 
 

 
Apreciando inicialmente a questão preliminar trazida pelo sujeito 

passivo, não acolho a nulidade da peça básica por insegurança na determinação da 
infração, porque verifico que o lançamento de ofício indicou os dispositivos infringidos 
corretamente, bem como descreveu a irregularidade praticada pelo autuado de forma clara 
e precisa, também foram anexados os documentos necessários à comprovação da 
irregularidade denunciada.  

 
Entendo que a autuação contém os requisitos formais necessários 

para validade do lançamento e para o pleno conhecimento da exigência fiscal, não 
incorrendo nos erros ou falhas apontadas pela recorrente. 

 
Ao contrário, a própria peça de impugnação demonstra o pleno 

conhecimento que a autuada teve dos elementos que compõe a acusação fiscal, tanto é 
assim que o processo foi encaminhado diversas vezes para análise de questões de mérito 
trazidas pela defesa. 

 
Na sessão de julgamento, durante os debates que antecedem a decisão, foi 

arguida pelo Conselheiro Relator a preliminar de exclusão dos sujeitos passivos solidários, sob 
fundamento de que a pessoa física não poderia ser responsabilizada pelas infrações fiscais 
cometidas pela empresa. 

 
Com o devido respeito ao entendimento esposado pelo ilustre Conselheiro, essa preliminar não 
deve ser acolhida porque, consoante regra insculpida no artigo 45, XII do Código Tributário 
Estadual, o administrador da empresa responde solidariamente com o contribuinte relativamente à 
operação ou prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão de que 
forem responsáveis, “in verbis”: 

 
Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 
........................................................................................................... 
XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 

administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou 

prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão de que 

forem responsáveis;  

 
No presente caso, os administradores da firma autuada ao 

permitirem a realização de saídas de mercadorias sem emissão de nota, concorreram 
para a prática da infração tributária, ficando, nos termos do inciso XII do artigo 45 do CTE, 
reproduzido em linhas anteriores, solidariamente obrigado ao pagamento do ICMS devido 
e demais acréscimos legais. 

 
DILIGÊNCIA 

 
No tocante ao pedido de diligência formulado pela defesa na sua 

última manifestação, fls. 1506/1526, destaco que é possível, por parte desta Câmara 
Julgadora, na própria sessão de julgamento, a análise e eventual exclusão dos itens que a 
defesa contesta, já que a divergência apontada no levantamento fiscal se restringe a 



 

apenas 7 (sete) itens, não se justificando, portanto, o encaminhamento dos autos para 
nova revisão fiscal. 

 
Aliás, é de se mencionar que das quatro diligências realizadas uma 

foi dirigida para a empresa a fim de que ela procedesse a retificação dos seus arquivos 
magnéticos e elaborasse um levantamento contraditório, cotejando o demonstrativo da 
empresa com a Auditoria Fiscal inicial e indicando as divergências existentes na relação 
de entradas, saídas e inventários inicial e final.  

 
O objetivo dessa diligência dirigida para a empresa era oportunizar à 

impugnante a correção das informações constantes dos seus arquivos magnéticos e a 
apresentação de uma só vez de todas as incorreções verificadas no levantamento fiscal 
inicial de modo a se evitar a desnecessária jornada dos autos como decorrência da 
contestação parcelada do trabalho fiscal. 

 
Segundo a autoridade fiscal encarregada da realização da terceira 

revisão, fls. 1301/1304, as incorreções inicias do levantamento fiscal foram decorrentes de 
erros cometidos pelo próprio contribuinte na elaboração dos seus arquivos magnéticos do 
SINTEGRA, já que foram usados códigos diferentes para mercadorias iguais. 

 
Entretanto, apesar dos equívocos na geração dos arquivos do 

SINTEGRA, foi realizada a unificação dos produtos, após a análise individual de cada item 
por parte do auditor fiscal, fls. 1303/1304. 

 
 Mesmo diante dos resultados obtidos nessa terceira revisão os 

autos foram encaminhados para a realização de nova diligência, com a concordância da 
representação fazendária com o seguinte teor: 

 
A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em 
sessão realizada no dia 17/02/2016, 
CONSIDERANDO que a acusação inicial é de omissão de saída de 
mercadorias apurada mediante realização de Auditoria Específica 
de Mercadorias. 
CONSIDERANDO que o sujeito passivo apresenta notas fiscais de 
saídas não acatadas no levantamento revisional. 
CONSIDERANDO que a inserção de produtos não constantes da 
auditoria inicial não é possível nessa fase processual podendo, se 
for o caso, ser objeto de novo lançamento fiscal. 
CONSIDERANDO que a manifestação da autoridade autuante no 
sentido de que precisou realizar alguns ajustes em razão dos 
equívocos cometidos pelo sujeito passivo na geração dos seus 
arquivos do SINTEGRA. 
RESOLVE, por unanimidade de votos, encaminhar os autos para a 
Delegacia Fiscal de origem a fim de que seu ilustre titular determine 
que autoridade fiscal designada promova nova revisão na Auditoria 
Específica de Mercadorias, atentando para os seguintes pontos: 
1) os produtos das notas fiscais de saídas apresentadas pelo sujeito 
passivo deverão ter suas quantidades consideradas no 
levantamento fiscal independente de terem sido informadas nos 
arquivos magnéticos ou mesmo das notas fiscais terem sido 
registradas nos livros fiscais, já que estas infrações não se 
confundem com a acusação inicial que é "omissão de saída de 
mercadorias" que se pode traduzir como saídas de mercadorias 



 

sem a necessária emissão de documento fiscal, conforme definição 
do Manual de Auditoria e Procedimentos Fiscais - Auditoria 
Específica de Mercadorias - Tratamento Fiscal das Diferenças; 
2) excluir da última revisão, fls. 1262 a 1304, os produtos que não 
constavam da auditoria inicial, fls. 06/45, exceto, é claro, nos casos 
em a nova denominação, inexistente na auditoria inicial, tenha sido 
em decorrência do agrupamento de produtos em denominações 
comuns por causa dos equívocos cometidos pelo sujeito passivo na 
geração dos seus arquivos do SINTEGRA; 
3) no caso de haver divergência entre a quantidade informada no 
Livro de Inventário e no arquivo SINTEGRA, a informação constante 
do livro fiscal regularmente escriturado e devidamente autenticado 
deverá prevalecer. 
Destaque-se que a necessidade da realização de sucessivas 
revisões é decorrente das falhas na geração dos arquivos 
magnéticos apresentados pelo sujeito passivo, conforme já foi bem 
destacado em momentos anteriores pelo autor do procedimento 
fiscal. 
Após, o órgão preparador (GEPRO) deverá cientificar o sujeito 
passivo, por meio de seu advogado, do resultado da revisão, para, 
caso queira, se manifestar no prazo de até 30 (trinta) dias.  
 

Atendida a determinação da Câmara Julgadora o Auditor Fiscal 
concluiu pela redução do valor das saídas para o montante de R$ 42.095,42 e parcela do 
ICMS de R$ 7.156,24. 

 
Intimado o sujeito passivo aponta, ainda, 7 (sete) supostas 

incorreções da auditoria, sendo que em apenas um caso está inequivocamente 
comprovado que a defesa tem razão. 

 
No item 1, fls. 1507, a mercadoria com a descrição: “agulha para 

raqui desc 23g”, deve ser abatida em 50 unidades, pois, de fato, a nota fiscal de saída nº 
3860, fls. 1513, deixou de ser considerada na relação de saídas (conforme mídia digital – 
relação de saídas, fls. 1497), reduzindo o montante de ICMS devido no valor de R$ 65,20. 

 
A omissão de saída anterior desse produto que era de 97 unidades, 

com a inserção da nota fiscal de saída no levantamento (50 unidades), passou a ser de 47 
unidades, sendo o ICMS exigível reduzido de R$ 126,48 para R$ 61,28 (R$ 126,48 - R$ 
65,20 = R$ 61,28). 

 
Os outros itens não merecem alteração porque alguns constam do 

levantamento com descrição distinta (“Diazepan 50 mg”, “Furosemida diuremida”, 
“esparadrapo impermeável 10cm 45 mt” e “Albendazol”) e outros porque não foram 
trazidas provas da existência do erro na última diligência realizada (“cath estilete nylon” e 
“teste p mon valid hemochek”). 

 
De qualquer forma, mesmo que fosse comprovada a incorreção de 

mais algum outro item, o julgamento não seria convertido em nova diligência, pois bastaria 
a correção da quantidade na auditoria inicial por meio de subtração das quantidades e do 
valor correspondente. 

 



 

MÉRITO 

 

Quanto ao mérito, a auditoria que embasa a exigência inicial consiste 
na análise quantitativa do fluxo de entradas e saídas de mercadorias de um determinado 
período, levando-se em consideração os estoques inicial e final, a fim de identificar 
desequilíbrio no fluxo de mercadorias. 

 

A equação algébrica, soma do estoque inicial mais entradas é igual a 
soma do estoque final mais as saídas, permite conferir, em termos documentais, a 
exatidão ou não, do fluxo de mercadorias, podendo ser constatado omissões de registro 
de saída de mercadorias, ou de registro de aquisição de mercadorias. 

 

A Auditoria Específica de Mercadorias tem suporte legal no Inciso V, 
§ 1º, do Artigo 25 do CTE que dispõe o seguinte: 

 

Art. 25. A base de cálculo do imposto será arbitrada pela autoridade fiscal, 
podendo o sujeito passivo contraditá-la no correspondente processo 
administrativo tributário, sempre que, alternativa ou cumulativamente: 

[...] 

§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 

[...] 

V - à diferença apurada mediante o controle quantitativo das entradas e 
saídas de mercadorias tributadas num determinado período, levando em 
consideração os estoques inicial e final;  
 

No caso em tela foi apurada uma omissão de saída de mercadorias 
tributadas, sendo que na última diligência determinada pela Câmara Julgadora o valor foi 
reduzido em razão da exclusão de alguns itens que não constavam anteriormente no 
levantamento e adequação de algumas quantidades declaradas de outros produtos. 

 
Em razão da contestação do sujeito passivo quanto ao resultado 

dessa última diligência, o ICMS devido passa a ser no montante de R$ 7.091,04 (sete mil, 
noventa e um reais e quatro centavos). 

 
Ante o exposto, não acolho a preliminar de nulidade da peça básica, 

arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração, rejeito o pedido de 
diligência, rejeito o pedido de exclusão da lide dos sujeitos passivos solidários NARCELIO 
ALVES MENEZES e ROSELENE ROSA DE JESUS FERREIRA e, no mérito, conheço da 
impugnação, dou-lhe parcial provimento para considerar procedente o lançamento no 
valor de ICMS de R$ 7.091,04 (sete mil, noventa e um reais e quatro centavos). 

 
 

Sala das sessões, em 04 de agosto de 2016. 
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Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01201/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Washington Luis Freire de Oliveira 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares. Nulidade por insegurança 
na determinação da infração. Rejeição. Preliminar de exclusão 
do solidário. Rejeição. Pedido de diligência. Rejeição. ICMS. 
Obrigação principal. Estoque de mercadoria sem documentação 
fiscal. Auditoria Específica de Mercadorias. Procedência parcial. 
 
1. A preliminar de nulidade por insegurança na determinação da 
infração deve ser afastada quando a acusação fiscal, claramente 
descrita no auto de infração, estiver devidamente instruída; 
 
2. Os administradores e gestores que concorrerem para a 
prática de infração tributária ficam, nos termos do inciso XII do 
artigo 45 da Lei nº 11.651/91, solidariamente obrigados ao 
pagamento do ICMS devido e demais acréscimos legais; 
 
3. Deve ser rejeitado o pedido de diligência para esclarecimento 
de questões trazidas pela defesa quando constarem nos autos 
elementos suficientes para elucidação das dúvidas suscitadas; 
 
4. A Auditoria Específica de Mercadorias, valendo-se de equação 
algébrica na qual a soma do estoque inicial mais as entradas 
deve ser igual à soma do estoque final mais as saídas (EI + E = 
EF + S), permite detectar com segurança diferenças de entradas 
e saídas de mercadorias; 
 
5. A exigência fiscal inicial deve se adequar ao valor apurado na 
revisão fiscal, determinado pelo órgão julgador competente, 
quando demonstrado que parte do valor inicialmente cobrado 
era indevido. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de abril de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido 
de diligência formulado pela autuada. Participaram do julgamento os Conselheiros José 
Luiz Rosa, Washington Luis Freire de Oliveira, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, 
José Pereira D'abadia e Márcio Nogueira Pedra. Também por votação unânime, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Luiz Rosa, 
Washington Luis Freire de Oliveira, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, José 
Pereira D'abadia e Márcio Nogueira Pedra. E, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de 
exclusão da lide do sujeito passivo solidário JOSÉ HAROLDO RIBEIRO FILHO, arguida 
pela autuada. Foram vencedores os Conselheiros Washington Luis Freire de Oliveira, 
Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes e Márcio Nogueira Pedra. Vencidos os 
Conselheiros José Luiz Rosa e José Pereira D'abadia E, por unanimidade de votos, 
conhecer do recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença 
singular e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 
52.834,74 (cinqüenta e dois mil, oitocentos e trinta e quatro reais e setenta e quatro 



 

centavos), conforme revisão de fls. 368. Participaram do julgamento os Conselheiros José 
Luiz Rosa, Washington Luis Freire de Oliveira, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, 
José Pereira D'abadia e Márcio Nogueira Pedra. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal é de que o sujeito passivo mantinha em 
31/05/2012 estoque de 265.732 litros de Álcool Hidratado sem documentação fiscal, 
conforme apurado por meio de Auditoria Específica de Mercadorias, razão pela qual se 
exige o ICMS correspondente no valor de R$ 81.974,07, juntamente com penalidade e 
acréscimos legais. 

 
Incluído na lide na condição de solidário o sócio administrador 

identificado às fls. 04, nos termos do art. 45, XII, da Lei 11.651/91, CTE. 
 
Foram capitulados como infringidos os artigos 45, II e 66 do CTE, 

combinado ao artigo 145 do RCTE, tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 71, 
VII, “l”, agravada com a aplicação do §9º, I, do CTE. 

 
O auto de infração, lavrado em 21/12/2012, foi instruído com os 

demonstrativos próprios da Auditoria Específica de Mercadorias, relação de entradas e 
saídas, trancamento de estoques em 31/05/2012 e declaração de estoque em 31/12/2011. 

 
Inconformados com a decisão singular desfavorável, os autuados 

apresentam, em peça única, recurso voluntário no qual pedem a exclusão do solidário, a 
nulidade por insegurança na determinação da infração, a realização de diligência e a 
improcedência do auto de infração. 

 
Justificam que ocorre aumento de volume do combustível em razão 

da variação de temperatura e que existe permissão legal para diferença de estoques no 
caso de combustíveis (Portaria nº 26/92 da ANP). 

 
A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, tendo em 

vista que o sujeito passivo contesta a totalidade do trabalho realizado pelo Fisco com a 
apresentação de notas fiscais e a indicação de itens que entende não terem sido 
corretamente considerados na auditoria original, converteu o julgamento em diligência, 
encaminhando o processo à Gerência de Combustível - GECOM, a fim de que auditor 
fiscal designado promovesse a verificação da ocorrência de possíveis erros no 
levantamento original, como, por exemplo, as notas fiscais números 18.289 e 18.424 
(entradas) lançadas em duplicidade (fls. 6/7 dos autos), bem como quanto aos itens 
indicados pelo sujeito passivo em seu recurso voluntário, em especial, as notas fiscais de 
entradas números 10.377 (fl. 208), 34.327 (fl. 211), 263.388 (fl. 211), 263.494 (fl. 211) e 
264.150 (fl. 212) com as devidas correções, se necessário. 

 
Em atendimento, a autoridade fiscal designada promoveu as 

retificações e conclui pela omissão de entrada de 171.260 litros de Álcool Hidratado no 
valor de R$ 240.157,90 e ICMS correspondente de R$ 52.834,70. 

 
Intimados, os autuados apresentam manifestação na qual discordam 

da diligência realizada alegando que o auditor não considerou as notas fiscais de entradas 
nºs 11.023 e 11.656. 

 
É o relatório. 



 

 
V O T O 

 
Inicialmente não acolho a preliminar de nulidade da peça básica por 

insegurança na determinação da infração porque o lançamento de ofício indicou os 
dispositivos infringidos corretamente e descreveu a irregularidade praticada pelo autuado 
de forma clara e precisa, de modo a assegurar ao polo passivo o contraditório e a ampla 
defesa. 

 
Não há qualquer contradição entre a fundamentação legal, o histórico 

do auto de infração e as peças que instruem a acusação de modo a caracterizar a 
existência de qualquer vício formal. 

 
No tocante ao pedido de diligência, cumpre destacar que, embora 

não exista pedido expresso na manifestação do sujeito passivo, o Conselheiro Relator 
entendeu por bem votar esse quesito de forma destacada porque, segundo sua análise, o 
indicativo de falha na revisão fiscal apresentado na peça de contestação do sujeito 
passivo seria um pedido implícito por parte do sujeito passivo de realização de nova 
diligência. 

 
Com relação a essa suposta falha no trabalho revisional que, 

segundo a defesa, não teria ocorrido a inclusão das notas fiscais de entradas nºs 11.023 e 
11.656 na auditoria fiscal, é importante mencionar que as notas fiscais foram sim incluídas 
no trabalho revisional. Pode-se facilmente observar às fls. 355, na planilha denominada 
Relação de Entradas, que as quantidades foram devidamente consideradas no abatimento 
da omissão total encontrada, não sendo correta a afirmação da recorrente e devendo, por 
isso, ser rejeitado o pedido de diligência. 

 
Quanto à preliminar de exclusão da lide dos solidários, entendo que 

o sócio e administrador da firma autuada, ao possibilitar a manutenção em estoque de 
mercadoria sem documentação fiscal do estabelecimento do qual é administrador e 
gestor, concorreu para a prática da infração tributária, ficando, nos termos do inciso XII do 
artigo 45 do CTE, reproduzido abaixo, solidariamente obrigado ao pagamento do ICMS 
devido e demais acréscimos legais. 

 
Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 
[...] 
XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 

administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou 

prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão de que 

forem responsáveis; 

 

Da análise do contrato social às fls. 07, cláusula sexta, tem-se que a 

administração da empresa, à época do fato gerador, estava a cargo do 

Sr. José Haroldo Ribeiro Filho, sendo, pois, corretamente incluído no 

polo passivo da lide na condição de solidário. 

 
No mérito, a irregularidade apontada no auto de infração é de que a 

empresa mantinha em estoque mercadorias desacobertada de documentação fiscal.  
 



 

A auditoria Especifica de Mercadorias, empreendida pela 
fiscalização para apuração da omissão de entrada documentada de mercadorias, consiste 
na análise quantitativa do fluxo de entradas e saídas de mercadorias num determinado 
período, levando-se em consideração os estoques inicial e final.  

 

A sua conclusão evidencia a ocorrência de diferença relativa a 
entrada do álcool hidratado, sendo, por isso, exigido o ICMS correspondente a mercadoria 
desacobertada no estoque do estabelecimento. 

 

A defesa apontou, com muita propriedade, a ocorrência de falhas 
no trabalho inicial em decorrência do próprio preenchimento incorreto dos seus livros 
fiscais, sendo, após a realização de diligência para saneamento, alterado o montante total 
exigido para o valor de base de cálculo de R$ 240.157,90 e ICMS correspondente no 
montante de R$ 52.834,70. 

 

Os argumentos trazidos pela defesa no sentido de que a diferença 
verificada pelo Fisco seria decorrente de acréscimo de volume em razão da variação de 
temperatura e de que ocorrem perdas admitidas pela Portaria ANP 26/1992, não afastam 
a acusação fiscal.  

 
A variação do volume decorrente da utilização da temperatura 

padrão de 20º C não está provada nos autos e ainda que estivesse não existe norma 
atualmente vigente obrigando os agentes econômicos a adotar uma temperatura 
padronizada para a comercialização de combustíveis.  

 
A entrada a maior do combustível, em razão da variação da 

temperatura ambiente, deve ser considerada entrada de mercadoria desacobertada de 
documentação fiscal, devendo, sempre que verificada esta circunstância, ser emitida nota 
fiscal de entrada pelo excedente. 

 
Quanto à afirmação de que a substituição tributária realizada pela 

refinaria não caberia complementação, deve-se esclarecer que o Código Tributário 
Estadual, art. 49, não permite reajuste entre o valor regularmente tomado como base de 
cálculo pelo substituto e o efetivamente auferido pelo contribuinte substituído. Não se pode 
confundir o valor com as quantidades envolvidas no recolhimento antecipado, o imposto 
será devido pelo recolhimento a menor sempre que a quantidade de mercadoria 
comercializada for maior do que aquela que serviu de base para retenção do imposto. 

 
No tocante a alegação de que a Portaria da ANP (26/1992) admite 

uma variação de até 0,6%, é importante destacar que a mencionada norma trata de 
perdas verificadas em Postos Revendedores (PR) de combustíveis e não de distribuidoras 
como é o caso da autuada, conforme se pode verificar na redação do art. 5º, reproduzido 
abaixo: 

 
Art. 5º. Independentemente de notificação do DNC, quando for constatada 
perda do estoque físico de combustível superior a 0,6% (seis décimos por 
cento) caberá ao PR proceder a apuração das causas e, se detectado 
vazamento para o meio ambiente, providenciar reparo do(s) 
equipamento(s) correspondente(s). 
 



 

De qualquer forma, também cabe esclarecer que se fosse 
considerada qualquer perda na auditoria fiscal a omissão de entrada de mercadoria sem 
documentação aumentaria, pois, somando-se as perdas, as saídas aumentariam como 
resultado do desequilíbrio na equação EI (estoque inicial) + E (entradas) = EF (estoque 
final) + (saídas). 

 
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade da peça básica, 

arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração, rejeito a preliminar de 
exclusão da lide do sujeito passivo solidário JOSÉ HAROLDO RIBEIRO FILHO, arguida 
pela autuada, rejeitao o pedido de diligência e, no mérito, conheço do recurso, dou-lhe 
parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente 
procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 52.834,74 (cinquenta e dois mil, 
oitocentos e trinta e quatro reais e setenta e quatro centavos), conforme revisão de fls. 
368. 

 
 

Sala das sessões, em 04 de agosto de 2016. 
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Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01298/16 
 
Relator: Conselheiro José Luiz Rosa 
 

 
EMENTA: Pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo.  
Rejeitado. Preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela 
autuada, por insegurança na determinação da infração. 
Rejeitada. ICMS. Auditoria Específica de Mercadorias. Saída de 
mercadoria tributada, sem emissão de documentação fiscal. 
Procedente em parte.   
 
1. Não havendo nos autos dúvidas a serem dirimidas, o pedido 
de diligência, deve ser rejeitado;  
 
2. Torna-se inócuo o questionamento sobre nulidade da lide, 
quando tal inquirição for desprovida de amparo legal; 
 
3. Julga-se parcialmente procedente o lançamento quando a 
instrução processual, juntamente com o trabalho revisional, 
apontarem que o polo passivo atendeu parcialmente a exigência 
estampada na folha de rosto do feito. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 22 de julho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido 
de diligência formulado pelo sujeito passivo. Participaram do julgamento os Conselheiros 
José Luiz Rosa, Valdir Mendonça Alves, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, José 
Pereira D'abadia e Gilmar Rodrigues de Almeida. Por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Luiz Rosa, 
Valdir Mendonça Alves, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, José Pereira D'abadia e 
Gilmar Rodrigues de Almeida. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer 
da impugnação, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de 
infração sobre o valor do ICMS de R$ 6.787,23 (seis mil, setecentos e oitenta e sete reais 
e vinte e três centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros José Luiz Rosa, 
Valdir Mendonça Alves, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, José Pereira D'abadia e 
Gilmar Rodrigues de Almeida. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo realizou saída de 
mercadoria tributada sem emissão de documentação fiscal, no período de 01/01/2010 a 
31/12/2010, conforme Auditoria Específica de Mercadorias, documento em anexo. 

 
A autoridade lançadora indica como infringidas as disposições dos 

artigos 63 e 64 do Código Tributário Estadual - CTE (Lei nº 11.651/91) combinado com os 
artigos 141 do Decreto 4852/97. Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, 
VII, "I", §9°1 do CTE, com redação da Lei nº 16241/2008. 

 
Tem-se como sujeito passivo solidário, Narcelio Alves Menezes e 

Roselene Rosa de Jesus Ferreira, nos termos do artigo 45, inciso XII da Lei 11.651/91. 



 

 
O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: 

Auditoria Específica de Mercadoria - Conclusão, Auditoria Específica de Mercadoria - 
Estoque Inventariado, Auditoria Específica de Mercadoria - Relação de Entradas, Auditoria 
Específica - Relação de Saídas e Auditoria Específica - Preço das Omissões "fls. 6 a 43". 

 
Os sujeitos passivos, autuados e coobrigados, são intimados a pagar 

a quantia exigida ou apresentar impugnação em Primeira Instância, "fls. 44 a 49". 
 
É lavrado termo de revelia aos sujeitos passivos, autuado e 

coobrigados, "fls. 50 e 51". 
  
Os sujeitos passivos são intimados a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em Segunda Instância, "fls.  54 a 59" 
 
É lavrado termo de perempção aos sujeitos passivos coobrigados, 

"fls. 60".   
 
O sujeito passivo autuado apresenta Impugnação, "fls. 63 a 71", 

alegando que labora em duplo equívoco o Senhor Auditor Fiscal, notadamente porque não 
existiu nenhuma omissão de saída de mercadoria, o levantamento foi realizado através de 
arquivos que por si só não são o suficiente para lavrar o auto de infração, se quer solicitou 
notas fiscais da empresa para fazer seu levantamento ou conferência das ditas diferenças 
apresentadas em seu relatório, tomou por base arquivo magnético. Argumenta que foi 
deixado de observar vários itens que prejudicaram o levantamento, a simples remessa, 
devolução, notas fiscais de entradas, notas fiscais de saídas e outros. Sustenta que a 
empresa não vende e nunca vendeu mercadorias sem documento fiscal, primeiro porque 
não compra mercadorias sem documento fiscal e muito menos vende a varejo, as saídas 
da mercadoria são acompanhadas da devida nota fiscal de acordo com o valor 
empenhado. Informa que a empresa registrou todos documentos fiscais recebidos e 
emitidos no ano de 2010, e tem os arquivos fiscais. Defende que a cobrança de imposto e 
imputação de multa por uma suposta omissão de registro nas operações de saída de 
mercadorias é por presunção. Aduz que o auto de infração em apreço, atribui ao fisco 
transgressão aos princípios constitucionais explícitos e implícitos que dizem respeito a 
administração pública, contidos no Artigo 37 da Constituição Federal de 88. 

 
Quanto ao mérito, afirma que o auto de infração foi lavrado de forma 

absurda, desconexa, abordou as operações de entrada e saídas de mercadorias sem as 
devidas documentações, calcou-se em uma coleta de provas unilateral, equivocada e 
ilegal, e afetou por completo a pretensão do fisco. 

 
 
Requer a improcedência ou a declaração de nulidade do auto de 

infração, com consequente arquivamento do feito, e caso não seja esse o entendimento, 
solicita que seja feita a diligência no processo. Anexa documentos "fls. 72 a 948". 

 
Pela Resolução nº 08/2013, "fls. 950", a Terceira Câmara do 

Conselho Administrativo Tributário determina encaminhar o presente processo à 
Delegacia Fiscal de origem para que seja levado em consideração as arguições recursais 
apresentadas pela recorrente.  

 
Em atendimento à Resolução n° 08/2013, "fls. 952 e 953", verificam 

que a maioria das alegações da defesa são totalmente sem fundamento, visto que neste 



 

tipo de auditoria, tão somente são utilizadas as informações prestadas pelo próprio 
contribuinte, através do arquivo magnético do SINTEGRA, pois o mesmo informa todas as 
entradas e saídas, inclusive os inventários, todos detalhados por produtos, portanto, não é 
necessário que se esteja de posse de nenhuma documentação, tendo em vista que estas 
informações devem ser um retrato fiel das operações fiscais, e no caso de haver algum 
erro, deveria apontar o mesmo de forma concreta e providenciar a sua correção através 
da retificação dos arquivos, e não tão somente alegar de forma abstrata, sem trazer prova.  
Ademais, a alegação de que não foram consideras as operações de simples remessa e 
devoluções, não procede, pois, o sistema da auditoria está preparado através das 
informações dos CFOP's para considerar ou não tais operações, e no presente caso foram 
corretamente informadas e como tal consideradas. Quanto a conhecer os produtos e a 
empresa, esclarece que no caso não há a necessidade, uma vez que a auditoria tão 
somente verifica uma expressão matemática EI + compras = saídas + EF, portanto trata-
se de uma alegação totalmente sem fundamento. No que tange a existirem notas fiscais 
de entradas e saídas que não constam do levantamento, o mesmo não apresentou 
nenhuma prova disto, haja vista que todas notas anexadas pelo mesmo, estão 
devidamente consideradas no levantamento. Aduz que os estoques (inventários) estarem 
errados, cabe mencionar que as quantidades que constam da auditoria, é o que foi 
informado pelo próprio contribuinte nos arquivos magnéticos do SINTEGRA, portanto, se 
estão errados, deveria o contribuinte apresentar provas concretas deste erro (Livro de 
Inventário, devidamente autenticado pelo fisco), e ao mesmo tempo, providenciar a 
retificação do arquivo magnético tendo em vista que os mesmos devem ser cópias 
fidedignas dos livros. Entende que não haver nenhuma razão para a elaboração de outra 
auditoria, pois não existe nada de concreto nas alegações da defesa.  

 
O sujeito passivo autuado é intimado a tomar conhecimento da 

Resolução e resultado da diligência supra, e querendo manifestar-se, "fls. 955".  
 
O sujeito passivo autuado manifesta acerca da diligência, "fls. 958 a 

967", alegando que é sabido que em levantamento fiscal feito por arquivo magnético 
podem ter erros, uma vez que depende da forma que o auditor faz os filtros e ainda mais 
precisa de conhecimento de produto da atividade da empresa, no sistema utilizado pelo 
fisco para fazer as suas auditorias de mercadorias, existem campos de fazer conversão 
quando há certas situações. Ademais, reitera todos os argumentos da 
Impugnação.Requer a improcedência ou a declaração de nulidade do auto de infração, 
caso isso não corra, solicita que seja diligenciado novamente o processo para que 
esclareça as divergências apresentadas. 

 
Pela Resolução 18/2015, "fls. 969 e 970", a Terceira Câmara do 

Conselho Administrativo Tributário determina encaminhar o feito à Gerência de Preparo 
Processual - GEPRO para que promova a intimação da empresa autuada, a fim de que 
adote as providencias de proceder a retificação dos seus arquivos magnéticos relativos 
aos exercícios de 2009 e 2010, promovendo juntada aos autos dos respectivos 
comprovantes, de modo a viabilizar a revisão do trabalho fiscal; promover a elaboração de 
levantamento contraditório, cotejando o seu demonstrativo com a Auditoria Fiscal, 
indicando objetivamente as divergências existentes na relação de entradas, saídas e 
inventários, inicial e final, considerados na Auditoria Específica de Mercadorias, anexando-
os ao processo. Enfatiza que o não atendimento da presente Resolução acarretará em 
confirmação ao trabalho fiscal. 

 
O sujeito passivo autuado é intimado a cumprir a Resolução supra, 

"fl. 971". 
 



 

O sujeito passivo autuado comparece aos autos, " fls. 974 e 975", 
esclarecendo alguns pontos da revisão fiscal. Alega que a retificação dos arquivos 
magnéticos relativos aos anos 2009 a 2010, não houve alteração para serem retificados, o 
que ocorreu foi que existem produtos na auditoria que constam no arquivo Sintegra e não 
foram considerados na auditoria fiscal; na auditoria aparece movimentação do produto no 
mês de 05/2010, sendo que existem movimentação em meses anteriores; no ano de 2010, 
medicamento código 2707, na auditoria foi considerado entrada sendo que é saída através 
da Nota Fiscal 7074; não foram consideradas na auditoria as notas fiscais INCÍNERAÇÃO 
- produtos vendidos. No Relatório foi feito levantamento através das vendas dos produtos 
divergentes mês a mês, com as respectivas notas fiscais; a cópia dos arquivos enviados 
do Sintegra contendo todas as notas fiscais do relatório que não foram considerados pela 
auditoria fiscal, essa não considerou o fracionamento de medicamentos que entraram 
como caixa de 500 comprimidos e depois foi fracionado p/ bis c/ 10 Cp total é de 
59x50=2.950; estão encaminhando relatório com todos os produtos que estão no relatório 
de auditoria e constam nos arquivos enviados (SINTEGRA); o produto seringa descartável 
5 ml c/ ag 25x7 LS, esse produto está junto aos códigos 1965, 955 e 3217. Nota Fiscal de 
saída faltaram no relatório fiscal: 6752, 6774, 6789, 6879, 6882; o produto Seringa de 
Vidro Yale 10 ml, no relatório do fiscal a NF 5169 está como saída 4 unidade sendo o 
correto 9 unidade, a NF de entrada 7234, que está no relatório fiscal é referente a outro 
código 3911; o produto doutravatam colírio, foi emitido uma nota fiscal de saída NF 5571, 
e outra para INCÍNERA, pois o produto estava vencido NF 5783; o produto Ibuprofeno 50 
mg gotas 30 ml, fora emitida duas notas fiscais de saída para INCÍNERA NF 6713 e 6907. 
Porém a nota fiscal número 6713 não consta do relatório SEFAZ; o produto POUCH no 
relatório fiscal faltou o estoque final - 2 e também a NF de saída 9352; o produto 
TUBULAR no relatório fiscal o saldo inicial está 6 e o correto é 5 unidades; o produto 
INSULINA NOVOLIN NPH, no relatório do fiscal o saldo inicial está 149 e o correto é 139. 
São anexados documentos de "fls. 976 a 988". 

 
Pela Resolução 61/2015, "fls. 990 e 991", a Terceira Câmara do 

Conselho Administrativo Tributário determina converter o julgamento em diligência e 
encaminhar o processo à Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia para que o seu 
ilustre titular designe um auditor fiscal para analisar detidamente as alegações feitas pela 
empresa autuada na sua manifestação, incluindo a mídia eletrônica, discorrendo sobre 
cada uma delas, individualmente, e, se for o caso, elaborar novos demonstrativos da 
auditoria específica de mercadorias; prestar quaisquer outros esclarecimentos que 
entender necessários e úteis para a solução da lide.  

 
Em atendimento a Resolução n° 061/2015, "fls. 1026 e 1027", a 

autoridade revisora esclarece que neste tipo de auditoria, tão somente são utilizadas as 
informações prestadas pelo próprio contribuinte, através do arquivo magnético do 
Sintegra; quanto a alegação de que a nota fiscal n° 6713 emitida pelo mesmo, não consta 
do levantamento em questão, cabe salientar que isto acontece devido a mesma não ter 
sido informada no arquivo do Sintegra, portanto, para que sua alegação seja aceita 
deveria o mesmo apresentar o livro registro de saída, devidamente autenticado pelo fisco, 
com o respectivo lançamento; quanto a existirem notas fiscais de entradas e saídas que 
não constam do levantamento, verificou após a minuciosa análise do levantamento, que 
isto se deu em virtude dos erros cometidos pelo próprio contribuinte em sua elaboração do 
arquivo magnético do Sintegra, tendo em vista que o mesmo usou códigos diferentes para 
mercadorias iguais, mas com descrições também diferentes, considerou mercadorias 
diferentes como iguais, sendo que neste caso o levantamento não unifica as mesmas; 
uma vez destacado estes equívocos cometidos pelo contribuinte foi feito a unificação dos 
produtos. No que tange aos estoques (inventários) estarem em alguns casos errados, 
alega o mesmo em diligência anterior. Menciona que as alegações foram aceitas pela 



 

fiscalização, inclusive absorvendo os erros cometidos pelo contribuinte, geraram um novo 
levantamento, que acarretou em uma omissão de saídas no valor de R$ 48.602,16, 
acarretando num ICMS a recolher de R$ 8.262,40. Anexa documentos "fls. 994 a 1025".  

 
O sujeito passivo é intimado para tomar conhecimento da Resolução 

e resultado da Diligência supra, "fls. 1029". 
 
O sujeito passivo apresenta Contestação Escrita a Revisão Fiscal, 

"fls. 1031 a 1041", alegando o mesmo da Impugnação inicial.  
 
Requer a improcedência ou a declaração de nulidade do auto de 

infração, com consequente arquivamento do feito, e caso não seja esse o entendimento, 
solicita que seja feita a diligência. São anexados documentos de "fls. 1042 a 1122". 

 
A Segunda Câmara do Concelho Administrativo Tributário, através 

da Resolução 14/2016, "fls. 1125 e 1126", resolve encaminhar os autos a Delegacia Fiscal 
a fim de que seja designada nova revisão na Auditoria Específica de Mercadoria, 
atentando para os produtos das notas fiscais de saídas que devem ter suas quantidades 
consideradas no levantamento fiscal, independentemente de serem informadas nos 
arquivos magnéticos ou registro em livros fiscais; excluir da última revisão os produtos que 
não constavam da auditoria inicial, exceto se a nova denominação, inexistente na auditoria 
inicial, tenha ocorrido do agrupamento de produtos em denominações comuns por causa 
dos equívocos cometidos pela sujeito passivo autuado; requer confirmação se a data 
01/12/2009 trata-se apenas de um lapso manifesto, sendo correta a data de 01/01/2010, 
conforme comprova o estoque inicial. 

 
Em atendimento a Resolução, a revisão fiscal, "fls. 1131 e 1132", 

esclarece que a data de lançamento é dia 01/01/2010. Argumenta que as notas fiscais n° 
13979 e 14066 não foram deixadas fora do levantamento, pois estão inseridas na auditoria 
em questão, o que também ocorre com as notas fiscais de saída. No que tange as notas 
fiscais n° 6632, 6663, 6713, 6967 e 6968 não constavam no levantamento porque o sujeito 
passivo não as havia informado no arquivo magnético, como o fez, se encontram agora na 
auditoria. Quanto as alegações sobre os produtos cefriaxona, clonazepam, clorpromazina 
e tubular, diz que fazem parte do lançamento antigo. Quanto a insistência de alegar o 
equívoco nos inventários, a autoridade revisora argumenta que entendimento é o mesmo 
de diligências anteriores. Procede, ainda um novo levantamento, no valor de R$ 
43.204,41, com o ICMS a recolher de R$ 7.344.77. Anexa documentos "fls. 1128 e 1129". 

 
O sujeito passivo autuado é intimado a tomar conhecimento da 

Resolução e do relatório supra, e querendo, manifestar-se, "fl. 1134". 
 
O sujeito passivo apresenta defesa escrita, "fls. 1136 a 1144", 

arguindo o mesmo de peças anteriores, no que diz respeito a divergência de produtos, não 
análise de itens que prejudicaram o lançamento, a presença de documentos fiscais em 
todas as vendas, a presunção do fisco e faltas de provas, transgressão de princípios 
constitucionais e o equívoco do Auto de Infração. 

 
Requer que seja declarado nulo ou improcedente, com arquivamento 

do feito, caso não seja esse o entendimento, pede nova diligência. Anexa documentos de 
"fls. 1145 a 1147". 

 
É o Relatório. 
 



 

  VOTO 
 

Sobre o pedido de diligência, formulado pelo sujeito passivo, o 
rejeito por não haver nos elementos constitutivos da lide qualquer dúvida a ser dirimida. 

 
Também rejeito a arguição de preliminar de nulidade da peça 

básica, suscitada pela defesa, por insegurança na determinação da infração, tendo em 
vista ausência de afronta ao capítulo que trata da nulidade dos atos processuais, inserto 
no inciso IV do artigo 20 da Lei nº. 16,469/09. A infração e a correspondente penalidade 
foram corretamente aplicadas, a instrução processual, em sede cognitiva, efetivada com 
clareza, os prazos processuais respeitados, inclusive com vista dos autos à parte litigante, 
dúvidas existentes foram superadas pelo trabalho diligencial. Assim, rejeitada está a 
preliminar em comento.  

 
Com as questões primeiras solucionadas, volvo-me à razão de 

direito desta demandada, com os fundamentos que se seguem:  
 
Reporto-me ao trabalho revisional, onde a autoridade revisora, em 

conclusão, declara que acata as alegações da defesa, vez essas foram devidamente 
comprovadas pelo requerente e que ao proceder um novo levantamento, observou que a 
omissão de saída é na importância de R$ 43.204,41 (quarenta e três mil, duzentos e 
quatro reais e quarenta e um centavos), cujo imposto a recolher perfaz a importância de 
R$ 7.344,77 (sete mil, trezentos e quarenta e quatro reais e setenta e sete centavos).  

 
Entretanto, da análise que realizei nas peças instrutórias desta 

ação, verifiquei que além do “quantum” apontado na revisional, ainda deve ser 
considerado, conforme pleito da defesa, acostado aos autos, fl. 1137, que pugna pela 
desconsideração de exigência de recolhimento do imposto, face aos itens “fita micropore 
10cm x 15mt e patiente line 23 cm, vez que tais mercadorias não estão inseridas no 
levantamento inicial, portanto, não pode ser exigido o imposto face a tais mercadorias.  

 
Considerando que “quantum” do imposto que deveria ser recolhido 

pelo sujeito passivo, referente às mercadorias supra identificadas, perfaz a importância de 
R$ 557,54 (quinhentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), tal valor 
deve ser deduzido do valor citado em linhas anteriores, que é de R$ 7.344,77 (sete mil, 
trezentos e quarenta e quatro reais e setenta e sete centavos), o que por consequência, 
torna a exigência que estabelece esta ação na importância de R$ 6.787,23 (seis mil, 
setecentos e oitenta e sete reais e vinte e três centavos). 

 
Assim, voto rejeitando o pedido de diligência formulado pelo sujeito 

passivo. Também, rejeito a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, 
por insegurança na determinação da infração. Quanto ao mérito, também por votação 
unânime, conheço da impugnação, dou-lhe parcial provimento para considerar procedente 
em parte o auto de infração sobre o valor do ICMS de R$ 6.787,23 (seis mil, setecentos e 
oitenta e sete reais e vinte e três centavos). 

 
 

 
 

Sala das sessões, em 22 de agosto de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01321/16 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade da peça básica. 
Insegurança na determinação da infração. Cerceamento do 
direito de defesa. Rejeitadas. Mérito. ICMS. Obrigação principal. 
Omissão de saída de mercadorias. Auditoria Específica de 
Mercadorias. Procedência. 
 
1. Rejeita-se a arguição de insegurança na determinação da 
infração, estando a irregularidade fiscal claramente relatada e o 
auto de infração devidamente instruído; 
 
2. Não se acolhe arguição de cerceamento do direito de defesa, 
não existindo no processo nenhum óbice ao pleno exercício do 
direito de defesa, tendo sido assegurado ao contribuinte o 
contraditório e a ampla defesa; 
 
3. Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada 
não registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, 
correspondente à diferença apurada mediante o controle 
quantitativo das entradas e saídas de mercadorias tributadas 
num determinado período, levando em consideração os 
estoques inicial e final; (CTE, art. 25, § 1°, V); 
 
4. Todo trabalho de auditoria fiscal ou contábil, por ser de 
precisão matemática, mera equação algébrica (Estoque inicial + 
Compras = Estoque final + Saídas), deve, obrigatoriamente, ser 
contestado concretamente pelo sujeito passivo, pelo princípio 
da Verdade Material, não ocorrendo tal situação, fica mantido o 
lançamento tributário em todo seu teor, que como ato 
administrativo goza da presunção de legitimidade. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 07 de julho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por 
insegurança na determinação da infração e a segunda, por cerceamento do direito de 
defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo José Mendes, Nivaldo 
Carvelo Carvalho e Lidilone Polizeli Bento. Quanto ao mérito, por maioria de votos, 
conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Nivaldo 
José Mendes e Lidilone Polizeli Bento. Vencido o Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho, 
que votou pela improcedência do auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 
omitiu saída de mercadoria tributada, no valor comercial de R$ 573.512,50 (quinhentos e 
setenta e três mil, quinhentos e doze reais e cinquenta centavos), nos meses de janeiro a 



 

dezembro de 2014, apurado em Auditoria Especifica de Mercadorias, sendo-lhe imputada 
a exigência do ICMS no valor de R$ 97.497,11 (noventa e sete mil, quatrocentos e 
noventa e sete reais e onze centavos), multa e acréscimos legais. 

 
Citados como infringidos os arts. 63 e 64 da Lei nº 11.651/91, c/c o 

art. 141 do Decreto 4852/97, proposta a penalidade prevista no art. 71, VII, "I", da Lei n° 
11.651/91, agravada pelo § 9°, I, do mesmo artigo e diploma legal. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, recibo de 

entrega de relatórios digitais (fls. 04), CD (fls. 5) e demonstrativos da Auditoria Específica 
de Mercadorias (fls. 06 a 72), dentre outros documentos. 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação (fls. 77 a 91), 

limitando-se a arguir a nulidade do lançamento desde o início, relacionando as hipóteses 
de cerceamento do direito de defesa e de insegurança na determinação da infração. 

 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, apreciando 

as razões da defesa, rejeita as arguições preliminares e, no mérito, decide pela 
procedência do lançamento, consoante a Sentença nº 1115/2016 (fls. 98 a 101). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 106 a 

120), onde limita-se a pedir a nulidade da peça básica, relacionando as hipóteses de 
cerceamento do direito de defesa e de insegurança na determinação da infração, 
argumentando que a multa imposta ao contribuinte possui caráter confiscatório. 

 
Não adentra o mérito. 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

PRELIMINARES 
 
Apreciando a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela 

autuada, por insegurança na determinação da infração, manifesto-me pela sua rejeição, 
tendo em vista que a irregularidade fiscal está claramente relatada e o auto de infração 
devidamente instruído. 

 
Apreciando a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela 

autuada, por cerceamento do direito de defesa, manifesto-me pela sua rejeição, por não 
existir no processo nenhum óbice ao pleno exercício do direito de defesa, tendo sido 
assegurado ao contribuinte o contraditório e a ampla defesa. 

 
A defesa apresentou como motivo para a arguição dessas incidentais 

o argumento de que a multa aplicada afronta princípios constitucionais, argumentação 
essa que não justifica as incidentais arguidas, e que são de apreciação exclusiva do 
Judiciário. 

 
MÉRITO. 

 
A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 

omitiu saída de mercadoria tributada, nos meses de janeiro a dezembro de 2014, apurado 



 

em Auditoria Especifica de Mercadorias, sendo-lhe imputada a exigência de ICMS, multa e 
acréscimos legais. 

 
A omissão denunciada na inicial foi apurada em Auditoria Específica 

de Mercadorias e decorre da presunção legal prevista no art. 25, § 1°, V, do Código 
Tributário Estadual (CTE): 

 
Art. 25. [...] 
 

§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 
[...] 
V - à diferença apurada mediante o controle quantitativo das entradas e 
saídas de mercadorias tributadas num determinado período, levando em 
consideração os estoques inicial e final; 
[...] 

 
A modalidade de levantamento empreendido pela fiscalização, 

Auditoria Específica de Mercadorias, é de precisão matemática, elaborado de forma clara, 
transparente e dentro das técnicas contábeis e fiscais exigidas, resumindo-se a verificar os 
estoques inicial e final, as compras e as vendas, objetivando apurar as omissões praticadas 
no período, o que, por si só, lhe dá credibilidade, impondo ao sujeito passivo, que possui 
toda documentação utilizada pelo fisco em seu levantamento, pelo princípio da verdade 
material, o ônus de provar cabalmente com outro levantamento de igual teor, as supostas 
irregularidades cometidas no trabalho de auditoria, não o fazendo prevalece a presunção 
de legitimidade do ato administrativo de constituição do crédito tributário. 

 
O sujeito passivo, em seu recurso, limitou-se a arguir questões 

incidentais, não adentrando o mérito, nada trazendo ao processo para contestar o trabalho 
fiscal ou ilidir a pretensão do Fisco, concluo portanto pela procedência do lançamento 
tributário, notando ainda que a jurisprudência deste Conselho, para este tipo de 
procedimento, é de que “todo trabalho de auditoria fiscal ou contábil, por ser de precisão 
matemática, mera equação algébrica (Estoque inicial + Compras = Estoque final + Saídas), 
deve, obrigatoriamente, ser contestado concretamente pelo sujeito passivo, pelo princípio 
da Verdade Material, não ocorrendo tal situação, fica mantido o lançamento tributário em 
todo seu teor, que como ato administrativo goza da presunção de legitimidade.” 

 
Ante o exposto, rejeito as preliminares de nulidade da peça básica, 

arguidas pela autuada, sendo a primeira, por insegurança na determinação da infração e a 
segunda, por cerceamento do direito de defesa. Quanto ao mérito, conheço do recurso, 
nego-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto 
de infração. 

 
 

Sala das sessões, em 26 de agosto de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01322/16 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade da peça básica. 
Insegurança na determinação da infração. Cerceamento do 
direito de defesa. Rejeitadas. Mérito. ICMS. Obrigação principal. 
Omissão de saída de mercadorias. Auditoria Específica de 
Mercadorias. Procedência. 
 
1. Rejeita-se a arguição de insegurança na determinação da 
infração, estando a irregularidade fiscal claramente relatada e o 
auto de infração devidamente instruído; 
 
2. Não se acolhe arguição de cerceamento do direito de defesa, 
não existindo no processo nenhum óbice ao pleno exercício do 
direito de defesa, tendo sido assegurado ao contribuinte o 
contraditório e a ampla defesa; 
 
3. Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada 
não registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, 
correspondente à diferença apurada mediante o controle 
quantitativo das entradas e saídas de mercadorias tributadas 
num determinado período, levando em consideração os 
estoques inicial e final; (CTE, art. 25, § 1°, V); 
 
4. Todo trabalho de auditoria fiscal ou contábil, por ser de 
precisão matemática, mera equação algébrica (Estoque inicial + 
Compras = Estoque final + Saídas), deve, obrigatoriamente, ser 
contestado concretamente pelo sujeito passivo, pelo princípio 
da Verdade Material, não ocorrendo tal situação, fica mantido o 
lançamento tributário em todo seu teor, que como ato 
administrativo goza da presunção de legitimidade. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 07 de julho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por 
insegurança na determinação da infração e a segunda, por cerceamento do direito de 
defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo José Mendes, Nivaldo 
Carvelo Carvalho e Lidilone Polizeli Bento.  Quanto ao mérito, por maioria de votos, 
conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Nivaldo 
José Mendes e Lidilone Polizeli Bento. Vencido o Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho, 
que votou pela improcedência do auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 
omitiu saída de mercadoria tributada, no valor comercial de R$ 363.761,29 (trezentos e 
sessenta e três mil, setecentos e sessenta e um reais e vinte e nove centavos), nos meses 



 

de janeiro a dezembro de 2013, apurado em Auditoria Especifica de Mercadorias, sendo-
lhe imputada a exigência do ICMS no valor de R$ 61.839,41(sessenta e um mil oitocentos 
e trinta e nove reais e quarenta e um centavos), multa e acréscimos legais. 

 
Citados como infringidos os arts. 63 e 64 da Lei nº 11.651/91, c/c o 

art. 141 do Decreto 4852/97, proposta a penalidade prevista no art. 71, VII, "I", da Lei n° 
11.651/91, agravada pelo § 9°, I, do mesmo artigo e diploma legal. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, recibo de 

entrega de relatórios digitais (fls. 04), CDs (fls. 5 e 6) e demonstrativos da Auditoria 
Específica de Mercadorias (fls. 07 a 48), dentre outros documentos. 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação (fls. 53 a 67), 

limitando-se a arguir a nulidade do lançamento desde o início, relacionando as hipóteses 
de cerceamento do direito de defesa e de insegurança na determinação da infração. 

 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, apreciando 

as razões da defesa, rejeita as arguições preliminares e, no mérito, decide pela 
procedência do lançamento, consoante a Sentença nº 1114/2016 (fls. 74 a 77). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 82 a 96), 

onde limita-se a pedir a nulidade da peça básica, relacionando as hipóteses de 
cerceamento do direito de defesa e de insegurança na determinação da infração, 
argumentando que a multa imposta ao contribuinte possui caráter confiscatório. 

 
Não adentra o mérito. 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

PRELIMINARES 
 
Apreciando a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela 

autuada, por insegurança na determinação da infração, manifesto-me pela sua rejeição, 
tendo em vista que a irregularidade fiscal está claramente relatada e o auto de infração 
devidamente instruído. 

 
Apreciando a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela 

autuada, por cerceamento do direito de defesa, manifesto-me pela sua rejeição, por não 
existir no processo nenhum óbice ao pleno exercício do direito de defesa, tendo sido 
assegurado ao contribuinte o contraditório e a ampla defesa. 

 
A defesa apresentou como motivo para a arguição dessas incidentais 

o argumento de que a multa aplicada afronta princípios constitucionais, argumentação 
essa que não justifica as incidentais arguidas, e que são de apreciação exclusiva do 
Judiciário. 

 
MÉRITO. 

 
A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 

omitiu saída de mercadoria tributada, nos meses de janeiro a dezembro de 2013, apurado 



 

em Auditoria Especifica de Mercadorias, sendo-lhe imputada a exigência de ICMS, multa e 
acréscimos legais. 

 
A omissão denunciada na inicial foi apurada em Auditoria Específica 

de Mercadorias e decorre da presunção legal prevista no art. 25, § 1°, V, do Código 
Tributário Estadual (CTE): 

 
Art. 25. [...] 
 

§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 
[...] 
V - à diferença apurada mediante o controle quantitativo das entradas e 
saídas de mercadorias tributadas num determinado período, levando em 
consideração os estoques inicial e final; 
[...] 

 
A modalidade de levantamento empreendido pela fiscalização, 

Auditoria Específica de Mercadorias, é de precisão matemática, elaborado de forma clara, 
transparente e dentro das técnicas contábeis e fiscais exigidas, resumindo-se a verificar os 
estoques inicial e final, as compras e as vendas, objetivando apurar as omissões praticadas 
no período, o que, por si só, lhe dá credibilidade, impondo ao sujeito passivo, que possui 
toda documentação utilizada pelo fisco em seu levantamento, pelo princípio da verdade 
material, o ônus de provar cabalmente com outro levantamento de igual teor, as supostas 
irregularidades cometidas no trabalho de auditoria, não o fazendo prevalece a presunção 
de legitimidade do ato administrativo de constituição do crédito tributário. 

 
O sujeito passivo, em seu recurso, limitou-se a arguir questões 

incidentais, não adentrando o mérito, nada trazendo ao processo para contestar o trabalho 
fiscal ou ilidir a pretensão do Fisco, concluo portanto pela procedência do lançamento 
tributário, notando ainda que a jurisprudência deste Conselho, para este tipo de 
procedimento, é de que “todo trabalho de auditoria fiscal ou contábil, por ser de precisão 
matemática, mera equação algébrica (Estoque inicial + Compras = Estoque final + Saídas), 
deve, obrigatoriamente, ser contestado concretamente pelo sujeito passivo, pelo princípio 
da Verdade Material, não ocorrendo tal situação, fica mantido o lançamento tributário em 
todo seu teor, que como ato administrativo goza da presunção de legitimidade.” 

 
Ante o exposto, rejeito as preliminares de nulidade da peça básica, 

arguidas pela autuada, sendo a primeira, por insegurança na determinação da infração e a 
segunda, por cerceamento do direito de defesa. Quanto ao mérito, conheço do recurso, 
nego-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto 
de infração. 

 
 

Sala das sessões, em 26 de agosto de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01328/16 
 
Relator: Conselheiro Márcio Nogueira Pedra 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de cerceamento do direito de 
defesa. Rejeitada. Decisão unânime. ICMS. Obrigação principal. 
Auditoria Específica de Mercadorias. Auto de infração 
procedente. Decisão unânime. 1. Quando não se aponta 
incorreção nos documentos que instruem o lançamento, ficando 
constatado que os mesmos  oferecem condições ao amplo 
exercício do direito de defesa, torna-se inevitável afastar  a 
preliminar de nulidade processual por cerceamento ao direito de 
defesa. 2. A não apresentação, pelo contribuinte, de elementos  
capazes de modificar os valores encontrados em procedimento 
fiscal que motivou a formalização do lançamento, implica na 
confirmação do auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 08 de agosto de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito 
de defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Márcio Nogueira Pedra, João 
Divino de Brito e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. Quanto ao mérito, também por votação 
unânime, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular 
que considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Márcio Nogueira Pedra, João Divino de Brito e Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A peça exordial informa que o contribuinte realizou saída de 
mercadoria tributada sem emissão de documentação fiscal, no período de 01/01/2012 a 
31/03/2012, conforme Auditoria Especifica de Mercadorias. Está sendo cobrado o ICMS 
no montante de R$ 20.553,94 ( Vinte mil, quinhentos e cinquenta e três Reais e noventa e 
quatro centavos) juntamente com penalidade e acréscimos legais. Para todos os fins 
legais e com fulcro no § 2º, do artigo 19, Decreto nº 6.930, de 09 de junho de 2009, adoto 
o relatório constante da sentença  nº 1142/2016 , de fls 36 , que abaixo transcrevo : 

 
“Consta do auto de infração que o sujeito passivo “realizou saída de 

mercadoria tributada sem emissão de documentação fiscal, no período de 01/01/2012 a 
31/03/2012, conforme Auditoria Específica de Mercadorias, documentos em anexo. Em 
consequência, deverá pagar o ICMS na importância de R$ 20.553,94 (vinte mil, 
quinhentos e cinquenta e três reais e noventa e quatro centavos), juntamente com 
penalidade e acréscimos legais”. 

 
Foram citados como dispositivos legais infringidos os arts. 63 e 64 da 

Lei nº 11.651/91 – CTE c/c art. 141 do Decreto nº 4.852/97 – RCTE. 
 
Proposta a penalidade do art. 71, VII, “l”, § 9º, I, do CTE com redação 

da Lei nº 16241/08. 
 



 

Para instrução processual, juntou-se ao feito o Anexo Estruturado –
Descritivo Complementar da Ocorrência de fls. 04 e a mídia DVD contendo os arquivos 
magnéticos referentes à auditoria realizada (fls. 07). 

 
Intimado na forma legal, o sujeito passivo apresenta impugnação em 

primeira instância em que alega o seguinte: 
 
a) aduz nulidade processual por cerceamento do direito de defesa 

porque a peça que lhe dá sustentação [ao auto de infração] está eivada de vícios 
insanáveis que impossibilitam o pleno conhecimento da irregularidade apontada na inicial; 

 
b) afirma que a exigência do crédito tributário é indevida e o auto de 

infração deve ser julgado improcedente. 
 
Pede nulidade ou improcedência do auto de infração.” 
 
 
Dando seguimento ao relatório, informo que o Julgador singular 

rejeitou a preliminar de nulidade, por cerceamento do direito de defesa, e decidiu pela 
procedência do lançamento.  

 
Inconformados com a decisão condenatória de primeira instância, 

autuada e solidário apresentaram recurso voluntário em que, inicialmente, arguem 
preliminar de nulidade do auto de infração por cerceamento ao direito de defesa. Alegam 
que o lançamento estaria eivado de vícios insanáveis, que impossibilitam o conhecimento 
da irregularidade apontada.  

 
Em seguida, os recorrentes alegam  a natureza confiscatória da 

multa aplicada, que se encontra prevista no inciso VII, do artigo 71, CTE. Segundo 
informam, o Supremo Tribunal Federal já declarou a inconstitucionalidade de tal 
dispositivo, não podendo a autoridade fiscal aplicá-lo. Cita, para fundamentar o pedido de 
afastamento da multa e de acolhimento do entendimento do STF, o artigo 6º, parágrafos 
4º e 5º da Lei nº 16.469/2009. Finalmente, os recorrentes pedem a improcedência do auto 
de infração.   

 
Posteriormente, em peça apresentada após o prazo recursal, a 

autuada encaminha pedido de diligência.  
 
É o relatório.  
 
 
 

VOTO 
 
 
 
Inicialmente, deixo do conhecer do pedido de diligência, posto que 

feito fora do prazo, em peça que, de modo algum, poderia inovar no que concerne aos 
pedidos e questões levantadas  no recurso que foi  tempestivamente protocolado no órgão 
próprio. Em adição, menciono que os argumentos apresentados para justificar o pedido de 
diligência são insuficientes. O contribuinte não apresentou levantamento que se 
contraponha ao realizado pelo Fisco. Deixo de conhecer do pedido. 

 



 

Os recorrentes apresentam preliminar de nulidade do auto de 
infração por cerceamento ao direito de defesa, sob o argumento de que o lançamento 
estaria eivado de vícios insanáveis, que impossibilitam o conhecimento da irregularidade 
apontada. Ocorre que a defesa não aponta um erro sequer capaz de comprometer a 
auditoria realizada. Já a infração cometida pelo contribuinte está devidamente descrita no 
auto de infração. No campo “ocorrência” do auto de infração está informado que o 
contribuinte realizou saída de mercadoria tributada sem emissão de documentação fiscal, 
no período de 01/01/2012 a 31/03/2012. A acusação está sustentada por  auditoria 
específica de mercadorias. Não há pois que se falar em cerceamento do direito de defesa. 
Rejeito a preliminar. 

 
Os recorrentes também alegam  a natureza confiscatória da multa 

aplicada, informando que o Supremo Tribunal Federal já declarou a inconstitucionalidade 
de tal dispositivo, não podendo a autoridade fiscal aplicá-lo. Citam, para fundamentar o 
pedido de afastamento da multa e para o acolhimento do entendimento do STF, o artigo 
6º, parágrafos 4º e 5º da Lei nº 16.469/2009. Os referidos dispositivos têm a seguinte 
redação:  

 

“§ 4º Não pode haver decisões que impliquem apreciação ou declaração 
de inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato normativo expedido pela 
Administração Tributária. 

§ 5º É pertinente acatar, em julgamento, a jurisprudência consolidada 
dos tribunais superiores, em suas composições unificadas, obedecidos aos 
critérios de convencimento da autoridade julgadora.” 

 
O § 4º acima transcrito estabelece que  o Conselho Administrativo 

Tributário não aprecia ou declara a inconstitucionalidade de lei, decreto ou, até mesmo de 
ato normativo expedido pela Administração Tributária. Portanto, não será o Conselho 
Administrativo Tributário da Secretaria de Estado da Fazenda de Goiás que decretará a 
inconstitucionalidade da multa aplicada ao contribuinte no presente processo.  

 
Já o § 5º determina que é pertinente acatar a jurisprudência 

consolidada dos tribunais superiores, em suas composições unificadas. Porém, ressalva a 
obediência aos critérios de convencimento da autoridade julgadora. Ora, primeiro é bem 
de ver que a defesa não apresenta jurisprudência consolidada de tribunal superior, em sua 
composição unificada, mas sim uma decisão proferida pela Segunda Turma do STF. E por 
fim, tal decisão não vincularia a autoridade julgadora, pois há que se considerar os 
critérios de convencimento desta. 

 
Por fim, os recorrentes pedem a improcedência do auto de infração 

sem, no entanto, apresentar qualquer argumento que demonstre a impropriedade do 
trabalho da Fiscalização. Por conta disto, mantenho o lançamento tributário.  

 
Isto posto, rejeito a preliminar de nulidade da peça básica, arguida 

pela autuada, por cerceamento do direito de defesa e , quanto ao mérito, conheço do 
recurso e nego-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração.  
 

 
 

Sala das sessões, em 26 de agosto de 2016. 
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Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01329/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pelo sujeito passivo, por insegurança na determinação 
da infração. Rejeitada. ICMS. Auditoria Específica de Mercadoria. 
Saída de mercadoria tributada, sem emissão de documentação 
fiscal. Improcedência. 
 
1. Torna-se inócuo o questionamento sobre nulidade da lide, 
quando tal inquirição for desprovida de amparo legal; 
 
2. Julga-se improcedente o lançamento, reformando assim, a 
decisão singular, quando a instrução processual apontar que as 
mercadorias, objeto desta ação, são consideradas, por lei, 
isentas. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 04 de novembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pelo sujeito passivo, por insegurança na 
determinação da infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Paixão de 
Oliveira Gomes, Cláudio Henrique de Oliveira e Nivaldo José Mendes. Quanto ao mérito, 
por maioria de votos, conhecer do recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença 
singular e considerar improcedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros 
Cláudio Henrique de Oliveira e Nivaldo José Mendes. Vencido o Conselheiro José Paixão 
de Oliveira Gomes que votou pela procedência do lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta que o contribuinte realizou saída de mercadoria tributada sem 
emissão de documentação fiscal, no período de 01/01/09 a 31/12/09, conforme Auditoria 
Específica de mercadorias, documento em anexo. 

 
 Em consequência, deverá pagar o ICMS na importância de R$ 

295.028,34, juntamente com penalidade e acréscimos legais.   
  
São dados como infringidos os arts. 63 e 64, Lei 11.651/91, c/c art. 

141, Decreto 4.852/97. A penalidade é a prevista no art. 71, VII, "I",§ 9º I da Lei 11.651/91 
c/ redação da Lei 16.241/08.   

 
Detalhamento do Crédito Tributário; Auditoria Específica de 

Mercadoria; Demonstrativo de Conversão; Sintegra; Registro de Inventário de; Base 
Consulta por Auto e Consulta Detalhada do Contribuinte Pessoa Jurídica de "fls.03 a 106".  

  
A autuada foi intimada em 12/12/12 por AR às "fls.107/108" a pagar 

ou apresentar impugnação à Primeira Instância. Por não ter comparecido, teve contra si 
lavrado o Termo de Revelia de "fls.109".   

 



 

A autuada foi intimada novamente em 29/01/13 por AR às 
"fls.111/112" a pagar ou apresentar impugnação à Segunda Instância.    

 
A Recorrente Armazéns Gerais Paraíso LTDA., comparece ao feito 

com impugnação à Segunda Instância às "fls.115/119", onde alega que a autuação fiscal 
decorre de um grave equívoco; que na especificação de Mercadorias elaborada pelo fiscal 
autuante em fls.04/66 é fácil perceber que estão presentes os requisitos para se aplicar a 
Insegurança na Determinação da Infração e, de consequência, julgar improcedente o auto 
de infração em destaque, pois há nítida cobrança de ICMS em vários produtos que são 
isentos, conforme Decreto 4.852/97 anexo IX - (arts. 6 e 7).  

 
Alega, ainda, que a Recorrente comprovará que a infração apontada 

pela autoridade administrativa não ocorreu, pois trata-se de empresa que fabrica 
ingredientes para ração animal, de insumos para uso agrícola, como adubos, sementes, 
defensivos, cujos itens comercializados são isentos de ICMS. 

 
 Por fim, requer seja julgado improcedente o lançamento, ensejando 

o consequente arquivamento do processo.  
 
Anexou documentos "fls. 120 a 143" 
 
 A Recorrente apresenta ainda o Aditamento ao Recurso de 

Impugnação de 2ª Instância de "fls.147/153", e preliminarmente pede a nulidade do auto 
de infração por ausência de notificação da empresa para se defender, alegando que não 
houve notificação do impugnante para se defender perante o juízo singular, já que a 
notificação primária foi entregue a empresa diversa e recebida, obviamente, por pessoa 
estranha ao quadro de funcionários da empresa, ora impugnante; que o AR foi 
endereçado a empresa "Paraíso Nutrição Animal Ltda., profissionalmente estabelecida na 
BR 060, km 504, Margem Direita, Fundos, Box 02, Perímetro Urbano, Município de 
Jataí/GO; que o recebimento deu-se na pessoa de "Rayner Henrique Dias Assis", pessoa 
estanha e não integrante dos quadros de funcionários do impugnante, mas sim da 
denominada empresa aqui destacada.  

 
Como se vê houve notório descumprimento do que reza a Lei 

16.469/09, em seu art. 14, § 3º. No mérito argumenta, que apresentará levantamento 
contraditório futuro para se demonstrar a ausência da base acusatória lançada nesse 
processo administrativo, pois, a autoridade fiscal, de forma equivocada, tributou inúmeras 
mercadorias isentas e em substituição tributária; alega, que a multa é confiscatória, e que 
o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás já declarou inconstitucional tal 
dispositivo e, portanto, não pode a autoridade fiscal aplicá-lo.  

 
Por fim, requer seja julgado Improcedente o presente auto de 

infração.   
  
Anexou documentos "fls. 154 a 171". 
 
O sujeito passivo apresenta novo pedido de adiamento que foi 

concedida pelo despacho de fls. 177". 
 
O sujeito passivo comparece aos autos, requerendo a juntada de 

parecer técnico elaborado pelo analista da controladoria financeira de empresa ora 
impugnante. "fls. 180 a 182". 

 



 

Anexou documentos de "fls. 184 a 384: DANFE, notas ficais, 
auditoria especifica de mercadorias conclusão. 

 
Pelo Acórdão da II CUJL n° 1437/2013, a Segunda Câmara do 

Conselho Administrativo Tributário "fls. 385 a 389", decidiram por unanimidade dos votos, 
acolher a preliminar de nulidade da intimação e do termo de revelia por cerceamento do 
direito de defesa, arguida pela autuada. 

 
Verificou que tanto a intimação de fl. 107 como o aviso de 

recebimento de fls. 108, foram emitidos e preenchidos com o endereço correto da 
autuada, porém entregues em endereço diverso daquele indicado pelo sujeito passivo, 
como pode ser verificado as fls. 166/171 dos autos. 

 
Estando assim demonstrado que houve vicio na intimação do sujeito 

passivo autuado, voto com seus pares para declarar a nulidade parcial dos autos, devendo 
os autos retornarem ao NUPRE para que se proceda nova intimação do sujeito passivo 
autuado, dessa vez no endereço de seu representante identificado as folhas 120 destes 
autos, abrindo-lhe prazo para impugnação em primeira instancia.  

 
Pelo Despacho 884/2013-GERF-SR "fls. 390", o Representante 

Fazendário diz que, a decisão câmeral que acolheu a nulidade da intimação e do termo de 
revelia no Acórdão 1.437/2013 não comporta recurso ao Conselho Pleno por parte da 
Gerencia da Representação Fazendária, haja vista não se enquadrar em nenhuma das 
hipóteses previstas pelo artigo 41 da Lei 16.469/09. 

 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida no processo 

ou apresentar Impugnação em Primeira Instancia "fls. 391". 
  
O sujeito passivo apresenta Impugnação "fls. 394 a 398", no qual 

reitera suas alegações da impugnação anterior, que são: razões que levam a 
improcedência do auto de infração- produtos isentos de Tributação. 

 
E no final reitera o pedido de improcedência do lançamento e 

consequentemente o arquivamento do processo. 
 
Anexou documentos de "fls. 400 a 423". 
 
O sujeito passivo comparece novamente aos autos requerendo a 

juntada de parecer técnico elaborado pelo analista da controladoria financeira de empresa 
ora impugnante. "fls. 427". 

 
Anexou documentos "fls. 429 à 437". 
 
Pelo Despacho n° 885/13-JULP, os Julgadores de Primeira Instancia 

decidiram converter o julgamento em diligencia encaminhando os autos á Delegacia 
Regional de Fiscalização de Jataí.  "fls. 438". 

 
A superintendência da Receita Estadual apresenta o resultado da 

diligência "fls. 440 a 445".  Diz - que, das alegações apresentadas pelo sujeito passivo 
referente aos pontos indicados junto às peças de folhas 394 a 399; informam que a 
INSTRUÇÃO DE SERVIÇO n° 15/2009-SAT, de 5 de outubro de 2009 aprova os roteiros 
de auditoria e procedimentos fiscais referente as Auditorias Especifica de mercadorias.  

 



 

Entenderam que deve se incluir os CFOP 6.923, que há 
movimentação física, e não deve incluir os CFOP 6.118 e 6.119 que não há movimentação 
física. 

 
Na movimentação do produto "sem milho hib ag7088", exercício de 

2009, não tem CFOP 6.118 e 6.119 e; não tem operações (remessa e retorno) com 
depósito fechado ou armazéns gerais. Também não foi encontrado nenhuma informação 
no corpo de documento que comprove se tratar de devolução ou retorno.  

 
Informam que, ainda que se excluísse as notas físicas com CFOP 

6.923 do levantamento de em milho hib ag7088" a diferença na omissão aumentaria de 68 
sc para 88sc. Verificou-se que, no levantamento do contribuinte (pag. 434), ele só 
conseguiu zerar as diferenças excluindo o CFPO 1.202 (devolução de venda de 
mercadoria adquirida ou recebida de terceiros). 

 
Tem-se que o CFPO 1.202 gera movimentação de mercadorias e 

tem que ser incluído no especifico. 
 
Anexou documentos de "fls. 446 a 451". 
 
O sujeito passivo foi intimado "fls. 455 e 466", a tomar conhecimento 

da diligência e apresentar manifestação. 
 
Porém este não se manifestou. "fls. 457". 
 
Pela sentença n° 1855/2015-JULP, "fls. 468e 469', o juiz singular 

decidiu pela procedência da pretensão inicial do Fisco. 
 
Fundamentou que, quanto a consideração de mercadorias isentas 

como tributadas, rejeita as argumentações da impugnante, haja vista que, em matéria de 
isenção, a literalidade prevista pelo CTN não se verifica na Legislação Tributária Estadual. 
Em suas contestações o sujeito passivo não demonstra o destino das mercadorias para 
fins da pertinência do benefício. Entende assim como válidas as argumentações do 
autuante sob a necessidade de se levar em considerações as notas fiscais cujas 
operações foram codificadas com os CFOPs contestados. 

 
O sujeito passivo foi intimado "fls. 460", a pagar a quantia exigida no 

processo em virtude de condenação em 1° instancia ou apresentar Recurso Voluntário. 
 
O sujeito passivo apresenta Recurso Voluntário "fls. 465 a 469", 

reiterando as alegações da impugnação anterior das razões que levam a improcedência 
do auto de infração – produtos isentos de tributação e reitera o pedido de improcedência 
do lançamento. 

 
O sujeito comparece aos autos fazendo um aditamento ao Recurso 

Voluntário "fls. 473 a 481", alegando que, os autos retornaram com reiteração do trabalho 
fiscal, sob o argumento de que os produtos considerados não são efetivamente isentos 
porque não teriam sido demonstrados as destinações dos mesmos pela impugnante. 

 
Diz que, o artigo 1°, §7° do anexo IX do RCTE, condiciona a 

concessão do benefício fiscal da isenção (total ou parcial) nos casos e, que a origem ou 
destino sejam requisitos a que a comprovação seja feita somente por meio de documento 
fiscal. 



 

 
Arguem que, ocorre que a determinação contida no dispositivo acima 

mencionado somente pode ser aplicada para os benefícios estaduais com condicionantes 
estabelecidas por meio de leis estaduais. 

 
Aduzem que, não pode estender a restrição contida no dispositivo 

mencionado que é especifica para benefício concedido por lei estadual para alcançar 
também as isenções concedidas por meio de convenio. 

 
No caso das mercadorias autuadas, defensivos agrícolas, a isenção 

foi estabelecida pelo convenio ICMS 100/97, sendo, por isso, inaplicável a interpretação 
extensiva da data pelo autuante para justificar a exclusão dos benefícios por meio de 
convenio entre os estados.  

 
Alegam ainda que, portanto, ainda que quisesse afirmar que a 

isenção está condicionada ao emprego de insumos agropecuários arrolados no inciso XXV 
do artigo 7° do anexo IX do RCTE, não há qualquer outra possibilidade de uso de alguns 
produtos, se não o uso para os quais eles foram fabricados.  

 
Defendem que, os produtos isentos arrolados no artigo 7°, XXV, do 

anexo IX do RCTE, gozam de isenção tributária, não podendo ser exigido imposto pela 
omissão de saída detectada em auditoria fiscal. 

 
Ao final requer, a improcedência do lançamento. 
 
Alternativamente, caso não seja declarada de plano pede-se a 

nulidade por insegurança na determinação da infração no entendimento de que o Fisco 
não caracterizou corretamente a infração praticada ao exigir impostos de produtos isentos. 
Pede deferimento.  

 
 
 
Pela Certidão "fls. 488", a Quarta Câmara do Conselho 

Administrativo Tributário, decidiu por unanimidade dos votos rejeitar a preliminar de 
nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da infração. E quanto ao 
mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso dar-lhe provimento para reformar a 
sentença singular e considerar improcedente o auto de infração. 

 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Sobre o pedido de nulidade, da peça básica, arguido pelo sujeito 
passivo, por insegurança na determinação da infração, o rejeito por não haver nos 
elementos constitutivos da lide qualquer afronta ao capítulo que trata da nulidade dos atos 
processuais, inserto no inciso IV do artigo 20 da Lei nº. 16.469/09. A infração e a 
correspondente penalidade foram corretamente aplicadas, a instrução processual em sede 
cognitiva efetivada com clareza. Além do que tal, arguição, formulada de forma alternativa, 
fl. 481, tratou da questão com simplicidade e de maneira alusiva. Traz como alternativa, 
com base de que não poderia haver cobrança de imposto pela omissão de saída, posto 
ser produto isento. 

 



 

Vê-se, portanto, conforme inferido em linhas imediatamente volvidas, 
que a nulidade arguida se confunde com o mérito deste feito.   

 
Assim, não há que prosperar o pleito ou mesmo a análise do mesmo 

da forma realizada. Não há nulidade por insegurança na determinação da infração, ou 
mesmo detectada, visto que clara a acusação fundamentada em Auditoria Específica de 
Mercadoria, inclusive com revisão e confirmação da mesma. Não havendo apontamento 
da nulidade existente. Portanto, rejeitada está a preliminar em comento.  

 
Com a questão incidental solucionada, volvo-me à razão de direito 

desta ação e reporto-me ao inciso XXV do artigo 7º do Anexo IX do RCTE, que será 
transcrito na sequência, que se refere a produtos isentos, produtos esses utilizados pela 
empresa e identificados na auditoria. 

 

Art. 7º São isentos de ICMS, observado o § 1º quanto ao término de 
vigência do benefício: 

[...] 

XXV - a saída interna com os seguintes insumos agropecuários, 
aplicando-se, também, a isenção quando os insumos forem destinados à 
utilização na apicultura, aquicultura, avicultura, cunicultura, ranicultura e 
sericicultura (Convênio ICMS 100/97, cláusula terceira e § 5º da cláusula 
primeira): 

 

A meu ver os produtos, objeto desta ação, gozam da isenção, em 
especial pela destinação em si e por sua composição, cujo fim não haveria de ser outro do 
que sua utilização como defensivos agrícolas basta.  

 
Vê-se no caso das mercadorias relacionadas e autuadas, tem ainda 

a isenção estabelecida, conforme convênio ICMS 100/97, sendo, por isso, inaplicável, 
conforme exposto pela defesa: “a interpretação extensiva dada pelo autuante para 
justificar a exclusão dos benefícios concedidos por meio de convênio entre estados.”  

 
A destinação e os produtos em si, corroborando para nossa análise, 

a atividade ou atividades da empresa, não cabe interpretação diversa de que o uso será 
de conformidade com a destinação específica, insumo agrícola. Não há que falar de 
interpretação literal, como apontado à fl. 443, como isenção condicionada à vontade de 
quem outro. Tenho que o entendimento do artigo 111do CTN, “verbis”, é claro e o produto 
foi elaborado para seu fim e sua utilização, pelo contribuinte não deixou dúvida, conforme 
pode ser observado pela tabela, acostado a este volume às fls. 467/468/476. 

 

Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha 
sobre: 

 I - suspensão ou exclusão do crédito tributário; 

II - outorga de isenção; 

III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias. 

 
Portanto, concluo que a saída não é tributada, que há isenção do 

Anexo IX do RCTE.  
 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Rcte/Anexos/ANEXO_09_Beneficio_Fiscal.htm#A7P1
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/ICMS/1997/CV100_97.htm


 

Destaco que a atividade da empresa de forma conjunta é de várias 
atividades e que o uso dos produtos arrolados no levantamento original é exclusivo 
utilização, não tendo como não o ser, vez que insumos e com destinação específica.  

 
Pelo que se percebe, os produtos isentos arrolados no artigo 7º, XXV 

do Anexo IX do RCTE, gozam de isenção tributária, não podendo ser exigido imposto pela 
omissão de saída detectada em Auditoria Específica de Mercadoria.  

 
O Fisco exige imposto de produtos que não são tributados, sobre os 

quais ocorrem exclusão do crédito tributário e dispensa do pagamento.   
 
 Assim, voto rejeitando a preliminar de nulidade da peça básica, 

arguida pelo sujeito passivo, por insegurança na determinação da infração. Quanto ao 
mérito, por maioria de votos, conheço do recurso voluntário, dou-lhe provimento para 
reformar a sentença singular e considerar improcedente o auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 30 de agosto de 2016. 
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Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01362/16 
 
Relator: Conselheiro Márcio Nogueira Pedra 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de insegurança na 
determinação da infração. Rejeitada. Decisão unânime. ICMS. 
Omissão de saída de álcool anidro combustível. Auditoria 
específica de mercadorias. Procedência. Decisão por maioria. 1. 
Não é inseguro o auto de infração instruído com os 
levantamentos e documentação apropriados, sendo que a 
defesa não aponta falhas capazes de comprometer a solidez da 
acusação formulada pelo Fisco. 2. A omissão de saída de álcool 
anidro combustível do estabelecimento de empresa 
distribuidora de combustível dá ensejo à omissão de pagamento 
do ICMS. A empresa distribuidora adquire o álcool diretamente 
das indústrias (usinas). O imposto retido,  relativo à gasolina C, 
inclui o pagamento do ICMS incidente sobre o álcool anidro,  
nas hipóteses em que o referido produto é comercializado com a 
cobertura da documentação fiscal exigida pela legislação 
tributária. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 15 de agosto de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração.  Participaram do julgamento os Conselheiros  Márcio Nogueira 
Pedra , Nivaldo Carvelo Carvalho e Nivaldo José Mendes. Quanto ao mérito,   por maioria 
de votos,  conhecer da impugnação, negar-lhe provimento para considerar procedente o 
auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros  Márcio Nogueira Pedra e Nivaldo 
Carvelo Carvalho. Vencido o Conselheiro Nivaldo José Mendes, que votou pela 
improcedência do lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Na acusação fiscal consta que o contribuinte promoveu a saída de 
106.198 litros de álcool anidro combustível na condição de substituto tributário do ICMS 
pelas operações posteriores sem a emissão das respectivas notas fiscais,  no período de 
01/01/2004 a 31/12/2004, conforme demonstrativo Auditoria Especifica de Mercadorias. 
Está sendo cobrado imposto no valor de R$37.799, 94, mais as cominações legais. Para 
todos os fins legais e com fulcro no § 2º, do artigo 19, Decreto nº 6.930, de 09 de junho de 
2009, adoto o relatório constante do Acórdão do Conselho Pleno nº 743/2016,  de fls 
282/284,  que abaixo transcrevo : 

 

“A acusação fiscal é de que o sujeito passivo promoveu saída de 
106.198 litros de álcool anidro, na condição de Substituto Tributário do ICMS pelas 
Operações Posteriores, sem a emissão das respectivas Notas Fiscais no exercício de 
2.004, conforme demonstrativos da Auditoria Específica de Mercadorias anexos. Em 
consequência, como solidário, deverá pagar o imposto no valor original de R$ 37.799,94 
(trinta e sete mil, setecentos e noventa e nove reais e noventa e quatro centavos), 
acrescido das cominações legais. 



 

Foram indicados como infringidos os artigos 51, inciso I, 63 e 64, 
todos do Código Tributário Estadual – CTE, combinados com os artigos 34, inciso II, 
Anexo VIII, e 141 do Regulamento do Código Tributário Estadual – RCTE, sendo 
proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso VII, alínea "I", e § 9º, inciso II, do CTE, 
c/ redação da Lei nº 16.241/08.  

Foram identificados como sujeitos passivos solidários:  Mauro dos 
Réis Oliveira, e   Eliete Grellet Dip Oliveira, fls. 05/06.   

O auto de infração foi instruído com os demonstrativos da auditoria 
realizada, e com as cópias dos documentos constantes às fls. 04/171. 

Devidamente intimados, fls. 172/177, os autuados, todavia, não 
comparecem aos autos, propiciando a lavratura do Termo de Revelia, fls. 178. 

Novamente intimados, fls. 180/184, os autuados apresentam, em 
conjunto, o Recurso Voluntário às fls. 187/200, por intermédio do qual alegam, 
preliminarmente, que a empresa autuada é Substituta Tributária do álcool anidro, porém, 
não vende álcool anidro, mas utiliza o produto na mistura da gasolina.  Assim sendo, não 
há que se falar em saída de álcool sem Notas Fiscais, o que torna improcedente o auto 
de infração. 

Arguem, ainda, a preliminar de decadência do lançamento, com 
fundamento no artigo 150, § 4º, do CTN.  

Apontam vícios de formalidades e da nulidade do auto de infração e 
ausência do Termo de Início de Fiscalização, conforme prescreve o artigo 196, do 
Código Tributário Nacional - CTN, e IS nº 004/06 - CAT; que desta forma, está 
caracterizado vício de formalidade no procedimento da fiscalização. 

Ainda, que os sócios são ilegítimos para figurarem como 
responsáveis tributários, por inexistência de ilícitos por eles praticados. 

Destaca, no mérito, que a Substituição Tributária é da 
responsabilidade da distribuidora pelo recolhimento do tributo relativo ao álcool anidro; 
que cumpriu com todos os recolhimentos em guia próprias, tanto principal quanto 
acessórias, devendo assim, ser reconhecida a improcedência da autuação pretendida 
pelos autuantes.    

Questionam a penalidade, alcunhando-a de confiscatória.  

Pugna, ao final, pela improcedência do auto de infração. 

A Quarta Câmara deste Conselho, por intermédio da Resolução nº 
219/2011, fls. 210, converte o julgamento em diligência revisional. 

Em resposta, foi elaborado o relatório diligencial, fls. 222/227, por 
meio do qual a autoridade fiscal revisora mantém integralmente a Auditoria Específica de 
Mercadorias originalmente realizada. 

Intimados para se manifestarem a respeito do resultado da diligência 
realizada, fls. 229/232, os autuados quedaram-se silentes. 

A Quarta Câmara deste Conselho, decidiu, por unanimidade de 
votos, rejeitar as preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pelo sujeito passivo, 
sendo, a primeira, por cerceamento do direito de defesa e, a segunda, por insegurança 
na determinação da infração. E, por maioria de votos, acolher a preliminar de exclusão 
dos solidários da lide. Também, por maioria de votos, acolher a preliminar de decadência 
do lançamento, nos termos do artigo 150, § 4º, do CTN. 

A decisão encontra-se consubstanciada no Acórdão nº 2338/2012, 
fls. 236/241. 



 

Inconformada com a decisão cameral, a Fazenda Pública apresenta 
Recurso ao Conselho Pleno, fls. 243/245, por intermédio do qual alega a impossibilidade 
de aplicação do artigo 150, § 4°, do CTN, para o presente caso, razão pela qual pugna 
pela reforma do decisum cameral. 

Requer, também, a reinclusão dos coobrigados solidários na lide. 

Devidamente intimados, fls. 247/250, os autuados apresentam a 
contradita às fls. 253/259, e pugnam pela manutenção da decisão cameral, nos precisos 
termos contidos no Acórdão vergastado. Assim, requerem que o Recurso Fazendário 
seja improvido. 

 

No julgamento que se seguiu, o Conselho Pleno do Conselho 
Administrativo Tributário decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda 
Pública , dar-lhe provimento para, afastando a preliminar de decadência do crédito 
tributário, retornar os autos à Câmara Julgadora para apreciação de toda matéria. 
Também por maioria de votos, o Conselho Pleno acolheu a preliminar de reinclusão na 
lide dos solidários MAURO DOS REIS OLIVEIRA e ELIETE GRELLET DIP OLIVEIRA, 
arguida pela Fazenda Pública. Bem de ver que, ao final do acórdão, o ilustre Conselheiro 
relator determinou o retorno do processo à Câmara Julgadora para apreciação das 
questões meritórias, bem como de outras questões tratadas no Recurso Voluntário, e 
eventualmente ainda não apreciadas pela decisão cameral de fls. 235. Ou seja, no que se 
refere às preliminares de  decadência e de  exclusão dos solidários da lide não há mais 
deliberação a ser feita.  

 
Analisando o recurso do contribuinte, fls 187/200,  que é a peça a ser 

apreciada no novo julgamento cameral, constato que  os sujeitos passivos impugnaram 
em segunda instância, arguindo, inicialmente,  a nulidade do auto de infração por ausência 
do termo de início da fiscalização. Citam o artigo 196 do CTN. Citam, ainda, a Instrução de 
Serviço nº 05/08 – CAT, de 31/10/2008.  

 
Em seguida, os recorrentes solicitam a exclusão dos solidários da 

lide. Alegam que não foi comprovado que os mesmos agiram com culpa subjetiva ou dolo, 
em desobediência da lei ou estatuto social. Citam o artigo 135, CTN, para sustentar seu 
pedido. 

 
Como preliminar de mérito, foi alegada decadência com base no 

CTN, artigo  150, § 4.º 
 
No mérito os impugnantes alegam improcedência do lançamento,  

uma vez que a autuada não promove a saída de álcool anidro. Afirmam que o fundamento 
do auto de infração se mostra equivocado. Pedem a improcedência.  

 
Por fim, os impugnantes se insurgem contra o valor da multa, que 

consideram excessivo, e contra os juros e correção monetária, que foram calculados tendo 
como base de cálculo a multa.  

 
É o relatório.  
 
 

VOTO 
 

No que se refere à preliminar de exclusão dos solidários da lide, bem 
como à preliminar de mérito de decadência, não há mais qualquer análise ou deliberação 



 

a ser feita. Conforme mencionamos no relatório, estas questões já foram superadas por 
julgamento realizado pelo Conselho Pleno do CAT. Assim, no que se refere às 
preliminares de  decadência e de  exclusão dos solidários da lide não há mais deliberação 
a ser feita. O Conselho Pleno afastou a decadência e manteve na lide os solidários.  

 
Os recorrentes arguem a nulidade do auto de infração por ausência 

do termo de início da fiscalização. Citam o artigo 196 do CTN e também  a Instrução de 
Serviço nº 05/08 – CAT, de 31/10/2008. 

 
O pedido dos recorrente não tem como ser acolhido, pois o 

lançamento é ato posterior ao termo de início da ação fiscal. Logo, não pode implicar na 
anulação do lançamento, que é ato distinto daquele. Além disso, a finalidade do termo de 
início da fiscalização é  afastar a espontaneidade do contribuinte. Trata-se, portanto, de 
ato que restringe o direito do contribuinte, que prejudica o autuado ao não lhe permitir a 
correção, espontânea e livre de penalidades, das irregularidades presentes em seus livros 
e documentos fiscais.  Ademais, a competência das autoridades autuantes está 
demonstrada pela cópia da  Ordem de Serviço nº 061/2009, fls 18 do processo, e 
devidamente embasada na Lei nº 13.266/1998. Deixo, por conseguinte, de acolher a 
preliminar. 

 
Ao se referir ao mérito, os impugnantes alegam improcedência do 

lançamento,  uma vez que a autuada não promove a saída de álcool anidro.  
 
Acontece que o Fisco, por meio do levantamento próprio (auditoria 

específica de mercadorias) constatou que o contribuinte efetuou a saída do produto álcool 
anidro combustível desacobertado de documentação fiscal. Em suma, o sujeito passivo 
efetuou operação de circulação do referido produto sem o acompanhamento de 
documento fiscal. Tal situação dá ensejo à omissão de pagamento do ICMS. Isto porque, 
no que se refere à gasolina C, ocorre o pagamento do imposto pela refinaria de petróleo, 
na condição de substituta tributária. Ao efetuar a venda de gasolina A para a autuada, a 
refinaria já promove a retenção do ICMS devido pela adquirente (a empresa autuada) e 
incidente sobre a saída de gasolina C, que consiste na mistura (nos percentuais previstos 
na legislação) de gasolina A com álcool anidro combustível. Porém, a autuada não adquire 
o álcool anidro combustível das refinarias. Este produto é adquirido das usinas de álcool. 
Uma vez adquirido tal produto pode , perfeitamente, ser revendido sem documentação 
fiscal. Foi esta a constatação da Fazenda Pública, quando realizou a auditoria específica 
de mercadorias no estabelecimento da autuada. Em conclusão, o resultado do trabalho 
fiscal não pode ser afastado com o simples argumento, por parte do sujeito passivo, de 
que não promove a saída do produto álcool anidro combustível. A Fiscalização 
demonstrou, por meio de levantamentos e utilizando os dados do próprio contribuinte, 
contidos em seus livros e documentos fiscais, que ocorreu a omissão de saída, isto é, a 
saída do referido produto sem nota fiscal. A procedência do lançamento tributário se 
impõe.  

 
Os impugnantes se insurgem contra o valor da multa, que 

consideram excessivo, e contra os juros e correção monetária, que foram calculados tendo 
como base de cálculo a multa. 

 
As alegações da recorrente, de valor excessivo da multa aplicada, 

não tem como ser avaliadas por esta Corte administrativa, por força do disposto no § 4º do 
art. 6º da Lei nº 16.469, de 19 de janeiro de 2009, que regula o processo administrativo 
tributário no Estado de Goiás. Como se sabe, tal norma é expressa ao proibir o Conselho 
Administrativo Tributário de proferir decisão que implique na apreciação ou declaração de 



 

inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato normativo expedido pela Administração 
Tributária. Ora, as multas aplicadas têm previsão na lei. Por conseguinte, não é possível 
fazer considerações acerca da sua adequação ao fato irregular constatado pelo Fisco. O 
Conselho Administrativo Tributário não tem função legislativa. 

 
Além disto, cumpre informar que o cálculo do tributo, juros, multa e 

correção monetária têm previsão na lei. Mais precisamente no Código Tributário Estadual 
– CTE, instituído pela Lei nº 11.651, de 26 de dezembro de 1991. O cálculo do crédito 
tributário está detalhado no demonstrativo de fls 04  do processo. A multa está prevista no 
artigo 71, VII, “l”, c/c § 9º, II, CTE. Juros e correção monetária são calculados nos termos 
dos artigos 167 e 168 do CTE. Portanto, não detecto qualquer ilegalidade no que concerne 
à determinação do montante do crédito tributário.   

 
Isto posto, rejeito a preliminar de nulidade da peça básica, arguida 

pela autuada, por insegurança na determinação da infração e, no mérito, conheço da 
impugnação em segunda instância e nego-lhe provimento para considerar procedente o 
auto de infração.  

 
 

 
Sala das sessões, em 02 de setembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01379/16 
 
Relatora: Conselheira Nislene Alves Borges 
 

 
EMENTA: ICMS. Auditoria Específica de Mercadorias. Omissão 
de saídas de mercadorias tributadas em operação sujeita à 
substituição tributária. Procedente. Decisão unânime. Aplicação 
da forma privilegiada prevista no § 8º do art. 71 do CTE. 
Aplicabilidade. Unânime. 
 
I - Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada 
não registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, 
correspondente à diferença apurada mediante o controle 
quantitativo das entradas e saídas de mercadorias tributadas 
num determinado período, levando em consideração os 
estoques inicial e final. 
 
II - Aplica-se a forma privilegiada prevista no § 8º do art. 71 do 
CTE quando da prática da irregularidade identificada não 
resultar, ainda que indiretamente, falta de pagamento de 
imposto, sendo que a multa aplicável corresponderá a 50% 
(cinqüenta por cento) do valor fixado para a respectiva infração. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 05 de maio de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, negar-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Nislene Alves Borges, João Divino de Brito e 
Cláudio Henrique de Oliveira. E, por unanimidade de votos, aplicar da forma privilegiada 
prevista no § 8º do art. 71 da Lei nº 11.651/91, arguida pelo Conselheiro João Divino de 
Brito. Participaram do julgamento os Conselheiros Nislene Alves Borges, João Divino de 
Brito e Cláudio Henrique de Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo realizou saída de 
mercadoria em operação sujeita a substituição tributária pelas operações posteriores sem 
emissão de documentação fiscal, referente ao período de 01/01/2014 a 31/12/2014, 
conforme Auditoria Específica de Mercadorias, documentos em anexo. Em consequência, 
deverá pagar multa formal na importância de R$ 4.171.704,36, resultante da aplicação de 
25% (vinte e cinco porcento) sobre o valor comercial de R$ 16.686.817,43. 

 A autoridade lançadora indicou como infringida as disposições do 
artigo 64 do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) combinado com o artigo 
141 do Decreto 4852/97. Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71 incisos 
VII "I" do CTE, com redação da Lei nº 16241/2008. 

O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: 
detalhamento do crédito tributário, nota explicativa, papéis da auditoria específica de 
mercadorias – estoque inicial e final -, fls. 05 a 44. 



 

O sujeito passivo, intimado a apresentar impugnação em primeira 
instância, não comparece aos autos, tendo sido lavrado Termo de Revelia, conforme fls. 
50 e 51 dos autos. 

O sujeito passivo, após nova intimação para pagar o crédito tributário 
exigido nos autos ou para apresentar impugnação em segunda instância, comparece aos 
autos e pugna pela improcedência do presente auto de infração, sob a alegação de que a 
multa aplicada tem carácter confiscatório e que o percentual aplicado seria extorsivo. 

Em julgamento, houve arguição de aplicação da forma privilegiada da 
multa, prevista no art. 71, § 8º do CTE. 

É esse o relatório. 

 

                               V O T O 

 

Não havendo questões preliminares a serem apreciadas, passemos 
direto ao mérito. 

A fiscalização, após realização de auditoria específica de 
mercadorias, encontrou saídas de produtos sujeitos ao regime de substituição tributária, 
sem a documentação fiscal exigida para as operações. 

 Há de ser observado que a auditoria em que se embasou o trabalho 
fiscal diz respeito a um levantamento de comprovada eficiência, de simples elaboração e 
que consiste no cotejo das quantidades de entradas e saídas, de cada espécie de 
mercadoria comercializada no período fiscalizado, tomando-se em consideração os 
estoques inicial e final, de tal sorte que a soma do estoque inicial mais as entradas deve 
ser igual à soma do estoque final mais as saídas (EI + E = EF + S), permitindo, dessa 
forma, conferir, com exatidão o fluxo de mercadorias no estabelecimento, possibilitando 
apontar com segurança a entrada ou saída de mercadorias sem documentação fiscal no 
período analisado, ou mesmo a existência de estoque, na data da sua contagem, em 
situação irregular, levantamento este apropriado para o caso em análise, nos termos dos 
artigos 25, § 1º, inciso V e 148, § 1º, inciso I do Código Tributário Estadual, abaixo 
transcritos: 

  
 
Art. 25. A base de cálculo do imposto será arbitrada pela autoridade fiscal, 
podendo o sujeito passivo contraditá-la no correspondente processo 
administrativo tributário, sempre que, alternativa ou cumulativamente: 
 
[...] 
 
§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 
 
[...] 
 
V - à diferença apurada mediante o controle quantitativo das entradas e 
saídas de mercadorias tributadas num determinado período, levando em 
consideração os estoques inicial e final; 
 
 [...] 

 



 

Art. 148. O movimento real tributável, realizado pelo sujeito passivo em 
determinado período, pode ser apurado por meio de levantamento fiscal, 
conforme dispuser o regulamento. 
 
§ 1º O levantamento fiscal poderá considerar: 
 
I - os valores e quantidades das entradas e das saídas de mercadorias e 
dos respectivos estoques, inicial e final; 
 
[...] 

 
 
No presente caso, a fiscalização apurou saídas dos produtos sem 

emissão do documento fiscal respectivo, em operação cujas mercadorias se sujeitam ao 
regime de tributação de substituição tributária pelas operações posteriores, após utilização 
de metodologia consonante com as regras contidas no manual de auditoria. Além disso, a 
empresa não se defende e nem acosta os comprovantes para contestar a infração sob 
acusação. 

Relativamente à arguição, no momento do julgamento, quanto a se 
aplicar a forma privilegiada da multa, reduzindo-a em 50% (cinquenta porcento), conforme 
previsão no art, 71, § 8º do CTE, me alinho ao entendimento unânime do colegiado pela 
sua aplicação, visto que as mercadorias, sendo sujeitas ao regime tributário da 
substituição tributária, e estando o sujeito passivo na condição de substituído tributário, 
não há se falar em imposto pelas saídas destes produtos do estabelecimento autuado, 
tanto se confirma, que a própria fiscalização cuida para que a infração tenha apenas 
caráter pecuniário, não incidindo imposto no presente lançamento, posto que já fora 
“retido” anteriormente. 

Sendo assim, entendo que se torna possível a aplicação da forma 
mais benéfica ao sujeito passivo, estabelecida pelo CTE, nos termos abaixo transcritos. 

FORMA PRIVILEGIADA 

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO § 8º DO ART. 71 PELO ART. 1º DA LEI Nº 16.241, DE 
18.04.08 - VIGÊNCIA: 01.05.08. 

§ 8º Quando da prática das irregularidades descritas nos incisos V ao XII deste artigo não 
resultar, ainda que indiretamente, falta de pagamento de imposto, a multa aplicável 
corresponderá a 50% (cinqüenta por cento) do valor fixado para a respectiva infração. 

 

Diante dessas considerações, resta-me conhecer do recurso do 
sujeito passivo, negar-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração, com 
aplicação da forma privilegiada prevista no art. 71, § 8º do CTE.  

 
 

 
 

Sala das sessões, em 31 de agosto de 2016. 
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Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01392/16 
 
Relator: Conselheiro Rodolfo Ramos Caiado 
 

 
EMENTA: Preliminar de insegurança na determinação da 
infração. Não apreciada. ICMS. Auditoria Específica de 
Mercadoria. Omissão de recolhimento do imposto. Procedente.  
 
1. Ante a ocorrência de preclusão quanto à questão suscitada, 
tal inquirição não será apreciada;   
 
2. Reafirma-se a decisão exarada em sede monocrática quando 
a defesa não trouxer aos autos nenhum elemento de prova 
capaz de contrapor a exigência vestibular. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 10 de junho de 2016, decidiu, não apreciar a preliminar de insegurança na 
determinação da infração, ante a ocorrência de preclusão quanto à questão suscitada e, 
no mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar 
a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Foram vencedores os 
Conselheiros Rodolfo Ramos Caiado, Mário de Oliveira Andrade e Aldeci de Souza Flor. 
Vencidos os Conselheiros Masayuki Missao e Edson Abrão da Silva que votaram pela 
improcedência do lançamento fiscal. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo mantinha em 
estoque sem documentação fiscal, em 30 de julho de 2007, as mercadorias relacionadas 
no TRANCAMENTO DE ESTOQUE, no valor comercial de aquisição de R$ 105.760,80 
(cento e cinco mil setecentos e sessenta reais e oitenta centavos) conforme Auditoria 
Específica de Mercadorias, documentos em anexo. Em consequência deverá pagar o 
imposto na importância de R$ 15.864,12 (quinze mil, oitocentos e sessenta e quatro reais) 
juntamente com penalidade e acréscimos legais.  

 
Obs.: A Base de Cálculo foi determinada considerando a média das 

entradas e reduzida até que a Alíquota se tornasse 15%.     
  
A autoridade lançadora indicou como infringida as disposições do Art. 

45, II e 66 Lei 11.651/91, c/c art. 145, Decreto 4.852/97. Proposta a aplicação da 
penalidade prevista no art. 71, VII, "I", §9°I, da Lei 11651/1991 c/ redação da Lei 
16241/2008 - Retroatividade Benigna.   

  
O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: anexo 

estruturado - detalhamento do crédito tributário "fls. 03", anexo estruturado - descritivo 
complementar da ocorrência "fls. 04", extrato da ata "fls. 05 e 06", cópia do diário oficial 
"fls. 07", certidão "fls. 08 a 10", cópia do diário oficial "fls. 11", portaria n°103/2012-SER 
"fls. 12", auditoria específica de mercadorias "fls. 13", Registro de Inventário - Inicial "fls. 
14", Registro de Inventário - Final "fls. 15", auditoria específica de mercadorias "fls. 16 a 
70", monitoramento de combustíveis "fls. 71", trancamento de estoque "fls. 72", termo de 
autenticação de livro fiscal "fls. 73", livro de registro de inventário "fls. 74 a 82", registro de 



 

apuração de ICMS "fls. 83 a 190", mídia CD "fls. 191", recibo de entrega de relatórios 
digitais "fls. 192", procuração "fls. 193", cópia de documento pessoal "fls. 194".  

  
O sujeito passivo foi intimado, conforme "fls. 195 e 196", para pagar 

quantia exigida ou para apresentar Impugnação em Primeira Instância.   
  
Em sua impugnação "fls. 199 a 219", o sujeito passivo alegou que a 

Auditoria específica de mercadorias, quando aplicada em uma Empresa que não possui 
controle permanente de estoque, pode ser determinante para indicar possíveis omissões. 
No entanto no caso específico, em que a impugnante possui controle permanente de 
estoque, a questão se limita a mera indicação de possível inconsistência entre dois 
controles, o Controle de Estoque e o Registro Fiscal. Portanto é imprescindível que se 
faça uma análise pormenorizada dos dados levantados pelo Fisco, em relação ao controle 
da impugnante.  

 
Argumentou que o Fisco é conhecedor de que utiliza termos distintos 

na equação utilizada para apuração do estoque, pretendendo ele na verdade é sobre o 
aumento de volume decorrente da variação da temperatura seja emitida nota fiscal de 
entrada, ou seja, a Fiscalização escamoteia sua pretensão de emissão de uma nota fiscal 
complementar sob uma autuação referente à omissão de entrada ou de saída. Mas o 
sujeito passivo não tinha no caso, omissão de entrada ou de saída, mas apenas a 
intenção fazendária de que seja emitida nota fiscal de entrada correspondente ao ganho 
de volume, decorrente da variação de temperatura. No entanto se o Fisco pretendeu que a 
autuada emita notas fiscais complementares em relação ao ganho de volume decorrente a 
variação de temperatura deveria lavrar o auto de infração nestes termos e não "inventar" 
uma suposta omissão de entrada ou de saída de combustíveis. O erro ao capitular o 
dispositivo legal decorre do fato de que os artigos mencionados no lançamento fiscal não 
impõem à recorrente obrigação de emitir nota fiscal de entrada na hipótese de aumentar 
de volume resultante da variação de temperatura. 

 
Aduzem que houve decadência, pios o auto de infração aponta o 

recolhimento a menos de ICMS em 30/06/2007.  
 
Ao final requer que, seja acolhida a impugnação apresentada e 

julgado improcedente o auto de infração em questão, com a consequente anulação do 
crédito tributário correspondente em razão de não haver omissão de entrada no presente 
caso e da total incongruência entre a real pretensão fazendária e a infração imputada, 
gerando nulidade absoluta do auto de infração por insegurança na determinação da 
infração.  

 
Subsidiariamente requer-se o recolhimento da decadência do direito 

de lançar.     
  
O Sujeito Passivo anexa as cópias dos seguintes documentos aos 

autos: OAB "fls. 220", substabelecimento "fls. 221 e 222"; procuração "fls. 223"; extrato de 
ata "fls. 224", diário oficial "fls 225"; transferências "fls. 226 a 287"; portaria MF n°60 "fls. 
288 a 292"; notas explicativas "fls. 293 a 295"; resolução CNP n°6 "fls. 296 e 297"; 
resolução CNP n°7 "fls. 298 a 300"; ofício n.°2910/SAB "fls. 301-302"; parecer do IBP "fls. 
303-304".    

  
O julgador singular expede o Despacho nº 163/13 JULP "fls. 306 a 

308", mediante o qual determina a realização de diligência junto à Delegacia Fiscal de 
Goiânia com o propósito de apurar a veracidade das alegações da autuada.   



 

  
Em resposta, foi elaborado o Relatório Diligencial de "fls. 310 a 314", 

por meio do qual a autoridade fiscal revisora mantém integralmente a auditoria inicial, 
asseverando que quanto a contabilidade centralizada, esclareceu que, o levantamento 
original assim como esta revisão teve como base apenas a escrita fiscal, entendendo que 
a empresa é que tem que se adequar á legislação e não o contrário, conforme art. 64, § 
3°. Afirmou que com referência ao item transferências, a impugnante traz aos autos o valor 
de 270.000 litro, porém, a Secretaria destacou em seus arquivos, seis notas fiscais NF - 
91.395, 91.435, 91.436, 91,500 e 110.300 com 45.000/cada e NF - 110.332 com 47.000 
de transferências da Petrobrás DF totalizando 272.000 litros. A defesa apresentou o valor 
de 270.006 litros, contidos na planilha da pág. 203 credita a diferença na conta da 
temperatura a 20°C e não demonstra através de documentos como chegou a este valor. 
Asseverou que a impugnante no final do mês, emitia notas de entradas, como sobra dela 
para ela mesma, apenas para fins de acertos de seus estoques. Tais notas não 
correspondentes a uma efetiva entrada de mercadoria. Assim, após desconsiderá-las do 
levantamento inicial ficaram com uma nova posição de combustível comprado e 
descoberto, ou seja, a quantidade de combustível que adentrou o estabelecimento com 
documento fiscal e inferior à quantidade de combustível que saiu com documento fiscal 
em 134.812 litros, conforme cópia da nova conclusão da auditoria. Majorando desta forma 
o valor do ICMS de R$ 15.864,12 para R$ 19.3163,64.  

 
Juntamente com as razões do Relatório Diligência foram trazidos os 

seguintes documentos: auditoria especifica de mercadorias "fls. 315"; ofício n° 1262/2005 
SE-CONFAZ "fls. 316 e 317".     

  
O Sujeito Passivo foi intimado conforme "fls. 319 e 320", para tomar 

conhecimento do Despacho n°163/2013 e o resultado da Diligência.  
 
 
A impugnante comparece ao processo, com a manifestação de "fls. 

323 à 326", a qual alegou que não ocorreu omissão de registro de entrada, mas uma 
suposta falta de emissão de documento fiscal complementar, afirmam que estariam  diante 
de uma nulidade total do auto de infração, posto aquela a infração erroneamente imputada 
à impugnante, onde se a Fazenda de Goiás entende de que deve ser emitido documento 
fiscal correspondente à variação volumétrica dos produtos estocados, deveria relatar a 
infração nesses moldes, aplicando a correta capitulação da infração e da multa. Afirmou 
que a variação volumétrica sofrida pelo produto estocado não reflete omissão de entrada, 
caracterizando insegurança na determinação da infração o auto que trata esta infração. 
Alegou que a fórmula utilizada, não expressa omissão de entrada, mostrou que não é o 
fato da nota fiscal de entrada ser emitida pela refinaria à 20°C e a nota fiscal de saída da 
distribuidora ser emitida à temperatura ambiente que resulta na diferença encontrada pelo 
Fisco. Mas, a aplicação indistinta da fórmula é a que gera a tal distorção.  

 
Ao final julga improcedente o auto de infração, com a consequente 

anulação do crédito tributário correspondente.    
  
Pela sentença nº1907/2013 - JULP "fls. 328 a 333", o julgador 

singular decidiu pela procedência do auto de infração. Em sua fundamentação afirmou que 
o fisco, apenas tão somente, trabalhou com dados informados e extraídos dos livros 
fiscais e documentos do sujeito passivo, e se o próprio não foi prudente em pactuar com 
seus compradores tais diferenças, na época oportuna, não há como querer imputar ao 
fisco esta responsabilidade que desde a liberação do setor e exclusivamente do 
impugnante, pois se houver divergência nas temperaturas causando a suposta dilatação 



 

teria, obrigatoriamente, que emitir notas fiscais pelo ganho de volume na entrada e 
recolher o imposto sobre a substituição tributária, não o fazendo autoriza a cobrança de 
ofício materializado pelo lançamento em comento.   

  
O Sujeito Passivo foi intimado "fls. 334" a pagar quantia exigida ou 

apresentar Recurso Voluntário em segunda instância.    
  
O sujeito passivo apresentou recurso voluntário, "fls. 337 a 346", 

aonde alegou que a decisão ora recorrida não fundamenta a descaracterização de tais 
argumentos, apenas os menciona alegando a sua impropriedade em razão de suposta 
falta de comprovação. Por fim, se limita a dizer que impugnante alegou, como se fosse 
unicamente, que a diferença encontrada decorre de expansão dos volumes em função de 
variação de temperatura e divergências nas entradas e saídas. Asseverou que a diferença 
apontada na fórmula de saídas pelo Fisco, representa da realidade um lançamento por 
arbitramento, cabível somente em hipótese excepcionalíssima. Afirmou a fiscalização 
prefere "inventar" uma omissão de registro de entrada porque sabe não existir na 
legislação goiana norma que determina a emissão de nota fiscal complementar no caso de 
aumento de volumes nos estoques. Onde se reflete no erro perpetrado pela fiscalização 
ao capitular tanto o dispositivo legal tido por infringido quanto a penalidade proposta, já 
que imputada á impugnante o cometimento de uma infração que sabe inexistir para tentar 
punir outra infração que supõe ter ocorrido, mas sequer sabe quantificar.  

 
Ao final requereu que seja reformada in totum a r. decisão de 

primeira instância, a fim de que seja recolhido o presente recurso e julgado improcedente 
o auto de infração em questão, com a consequente anulação do crédito tributário 
correspondente, ou, subsidiariamente, seja reduzido o valor da multa eis que aplicado 
dispositivo não aplicável ao caso.     

  
Por meio do Acórdão n°1773/2014 – I CJUL, "fls. 349 a 354", em 

resposta ao Recurso Voluntário decide pela rejeição da preliminar de nulidade da peça 
básica por insegurança na determinação da infração. Afirma que o procedimento adotado 
pela autoridade fiscal encontra amparado no Art. 25, §1°, V do CTE. Portando, não há 
nada que não esteja bem claro e com certeza no auto de infração, pois, pela lei, a ação 
fiscal está amparada em auditoria especifica de mercadorias realizadas segundo a técnica 
regular, em que foram consideradas as saídas de mercadorias por quantidades de litros 
de acordo com a relação de saída, em que houve a especificação de nota fiscal, por nota 
fiscal, identificada por número e data de emissão. Por último, acolhe a preliminar relativa a 
decadência total do crédito tributário, arguida pelo Sujeito Passivo. 

 
A Fazenda Pública interpõe Recurso Voluntário ao Conselho Pleno 

n°31/15, "fls. 355 a 358", afirma que o presente recurso merece acolhimento pois se trata 
de decisão cameral não unanime. A decisão cameral, exarada pelo acórdão merece ser 
reformulada porque a contagem do prazo decadencial, para que a autoridade 
administrativa proceda ao ato de lançamento, se submete às prescrições do Art. 173, I do 
CTN, tendo em vista que a constituição do crédito tributário por meio do lançamento é ato 
privativo do fisco. Nada havendo a homologar e se o Fisco proceder a um lançamento por 
haver constatado irregularidades ou infrações à lei tributária, como no presente caso, 
configura-se a hipótese como um lançamento de ofício. Complementa que o prazo 
decadencial a ser observado pela Administração Tributária, para efeito de lançamento de 
crédito tributário, relativo a ICMS, não recolhido no momento oportuno é de cinco anos, 
contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o lançamento 
poderia ter sido efetuado.  

 



 

Ao final, a Fazenda Pública clama pela reversão do julgamento 
cameral para que ocorra o retorno dos autos àquela instância para análise de toda a 
matéria em virtude de rodo o exposto. 

 
Foram juntados documentos aos autos de "fls. 360 a 363". 
 
O Sujeito Passivo foi intimado "fls. 364 a 366", a apresentar 

contradita ao Conselho Pleno.  
 
O Sujeito Passivo comparece aos autos "fls. 369 a 374", 

apresentando contradita ao Conselho Pleno, assevera que a Fazenda Pública de Goiás 
deverá constituir o crédito no prazo de cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador, 
quando houver o pagamento parcial do tributo, sob pena de ocorrer a extinção definitiva 
do crédito, nos termos do parágrafo 4° do Art. 150 do CTN. Usa resolução de Corte 
Superior para fundamentar seus argumentos. Afirma que quando se fala em pagamento 
antecipado, há referência ao pagamento parcial, uma vez que havendo pagamento 
integral não há necessidade de constituição de crédito tributário. Assevera que é este o 
entendimento expressamente exposto pelo STJ. Portanto, para a aplicação do Art. 150, 
§4° do CTN, segundo entendimento pacificado da Corte Superior, basta demonstrar que 
houve pagamento parcial do tributo e que a fazenda estadual apura saldo remanescente. 
Assegura que a matéria não é nova e existe o indiscutível conhecimento por parte da 
autoridade fazendária, de que a diferença de estoque por ela encontrada decorre, na 
verdade, da variação volumétrica ocorrida nos estoques em função de diversos fatores 
peculiares à atividade distribuição de combustíveis, mormente pela sua volatilidade. Afirma 
que a o órgão fazendário sabe que não ocorreu a entrada de combustível sem registros. 
Pretende, na verdade, cobrar imposto sobre o alegado acréscimo de combustível 
resultante da aquisição a 20°C e da venda a ambiente. Acréscimos este, repita-se, 
ocorrido no estoque. Afirma que ouve sim um grande equívoco na descrição e capitulação 
da infração e na capitulação da pena. Ao final, espera e confia a recorrida que seja 
mantido o v. acórdão da 1ª Câmara Julgadora que acolheu a preliminar de decadência do 
lançamento fiscal. Todavia, em caso de acolhimento do Recurso Fazendário, espera-se 
que seja reformada a decisão que deixou de acolher a preliminar de nulidade da peça 
básica por insegurança na determinação da infração. 

 
Conforme Acórdão n° 62/2016 – CONP "fls. 378 a 383", o Conselho 

Administrativo Tributário, decidi por, conhecer do Recurso da Fazenda Pública para o 
Conselho Pleno, dar-lhe provimento, para afastar a decadência do lançamento tributário 
acolhida na decisão cameral, devendo o processo retornar a uma das Câmaras 
Julgadoras, para apreciação das questões meritórias, bem como de outras questões 
tratadas no Recurso Voluntário, e eventualmente ainda não apreciadas pela decisão 
cameral de fls. 348. 

 
Fundamentou que, antes de tudo destaca que a apreciação por este 

Conselho Pleno, cinge-se, exclusivamente, ao Recurso da Fazenda Pública, que pugna 
pela reforma da decisão cameral que acolheu a preliminar de decadência do crédito 
tributário, arguida pelo sujeito passivo. 

 
Após compulsar os autos, tem um entendimento, à semelhança das 

razões expostas pela Representação Fazendária, é de que inexiste a decadência em 
questão. 

 
No caso vertente, o Fisco reclama o imposto não pago apurado por 

intermédio da Auditoria Especifica de mercadorias, na qual foi detectada a existência, em 



 

estoque de mercadoria sem documentação fiscal, a qual, estando submetida ao regime de 
Substituição Tributária pelas Operações Posteriores, não teve, no presente caso, o 
pagamento do imposto adimplido quando da sua aquisição. 

 
Nessa situação, o direito da Fazenda Pública obedece a regra 

estabelecida no artigo 173, inciso I, do CTN, pois não há que se falar em homologação em 
relação ao tributo não pago nos termos da legislação. 

 
Da analise da auditoria realizada depreende-se, claramente, que a 

omissão de pagamento do imposto ocorreu no mês de junho de 2007. Conclui-se, 
portanto, consoante preconizado pelo artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional – 
CTN, que o Fisco poderia promover o lançamento tributário relativo ao imposto omitido no 
exercício de 2007, até o dia 31 de dezembro de 2012. 

 
Observou-se, outrossim, que o autuado foi devidamente intimado na 

data de 09 de outubro de 2012, documento fls. 196, apresentando inclusive, Impugnação 
em Primeira Instancia com protocolo de recebimento datado de 08 de novembro de 2012, 
fls. 198. 

Concluiu-se, portanto, que a decadência não ocorreu. 
 
O sujeito passivo foi devidamente intimado "fls. 384 a 388", à tomar 

conhecimento do Acórdão e querendo se manifestar. 
 
O sujeito passivo se manifestou "fls. 390 a 400", alegando que, 

reitera que houve decadência e que exigir tributo e multa quando já se operou a 
decadência do direito importa em violação de disposição expressa do Código Tributário 
Nacional –CTN. 

 
Salienta-se que, no período alcançado pela decadência, o imposto 

devido sobre a operação de venda foi recolhido, ainda que o Estado entenda ter sido feito 
a menor. 

 
Aduzem que, análise do processo demonstra que não estamos 

diante de uma entrada de mercadorias no estabelecimento autuado sem o respectivo 
registro (omissão de entrada). 

 
Arguem que na verdade o fisco entende que o fato da refinaria emitir 

sua nota fiscal convertendo a temperatura a 20°C e a distribuidora emitir sua nota fiscal de 
saída à temperatura ambiente, gera um ganho para a distribuidora passível de tributação 
complementar. 

 
Argumentam que assim, não são necessários maiores esforços para 

perceber que as duas situações acima são bastante distintas: 1) a omissão de entrada 
decorre do ingresso de mercadorias descobertas de documentação fiscal; 2) no presente 
caso o Fisco aponta um "ganho" de volume nos tanques da impugnante, onde se deveria 
discutir a possibilidade de se exigir a emissão de documento fiscal complementar. 

 
Se não ocorreu uma omissão de registro de entrada, mas uma 

suposta falta de emissão de documento fiscal complementar; há de se reconhecer que 
estamos diante de uma nulidade total do auto de infração, posto ser aquela a infração 
erroneamente imputada à impugnante. 

 



 

Alegam que se a Fazenda de Goiás entende que deve ser emitido 
documento fiscal correspondente à variação volumétrica dos produtos estocados, deveria 
relatar a infração nesses moldes, aplicando a correta capitulação da infração e da multa. 

 
Mas, a fiscalização reconhece ter havido expansão volumétrica nos 

estoques por influência da temperatura. Este caso não se confunde com omissão de 
registro de entrada. 

 
Aduzem que a Segunda Câmara de Julgamento do CAT já 

manifestou o entendimento, em caso idêntico ao que se discute no presente processo 
(Acórdão da II CJUL n° 3059/2012, Auto de Infração n° 4011201998944). 

 
Defendem que, não se pode querer medir o estoque de combustíveis 

como se fosse um caderno, pois nos tanques há redução de volume. Quando a 
distribuidora da saída do produto pode haver alteração de volume a depender da 
temperatura no momento do bombeio. 

 
Portanto, não é o fato da nota fiscal de entrada ser emitida pela 

refinaria a 20°C e a nota fiscal de saída da distribuidora ser emitida à temperatura 
ambiente que resulta na diferença encontrada pelo Fisco. Mas, a aplicação indistinta da 
fórmula é que gera tal distorção. 

 
Argumentam que já é possível inferir que o principal fator para as 

distorções encontradas pelo Fisco está na aplicação, na referida fórmula, de dados que 
não estão expressos no mesmo sistemas de unidades ou seja, o Fisco soma volumes 
medidos a temperatura de 20°C com outros valores medidos à temperatura ambiente, e 
por tal, obviamente esta equação não pode refletir uma realidade de estoque. 

 
Ao final requer, que seja julgado improcedente o auto de infração, 

com a consequente anulação do crédito tributário correspondente. 
 
Anexou a seguinte documentação "fls. 401 a 409": documentação 

pessoal (OAB), cópia do substabelecimento, 8° oficio de notas, diário oficial.  
 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Sobre a preliminar de insegurança na determinação da infração, 
suscitada pela defesa, não a aprecio, por ausência de amparo legal para respaldar tal 
apreciação, tendo em vista a ocorrência de preclusão quanto à questão suscitada, vez que 
tal assunto foi objeto de apreciação, em sede de decisão cameral, cujo entendimento, pela 
rejeição da preliminar em foco, foi unânime, conforme pode ser conferido pela leitura do 
Acórdão da I CJUL nº.1773/2014, da lavra do eminente Conselheiro Relator Alcedino 
Gomes Barbosa, fls. 349/354. Portanto, fez coisa julgada e em sendo assim o comando do 
“caput” do artigo 471 do CPC, que será transcrito na sequência, é pelo não acolhimento da 
incidental em análise.   

 
Art. 471. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, 
relativas à mesma lide...  

 



 

Face ao mérito desta ação, confirmo a decisão exarada em sede 
monocrática, conforme passo a expor:   

 
De conformidade com o informado no relatório que é parte integrante 

deste “decisum” a exigência exordial se ampara em Auditoria Específica de Mercadoria 
que é o mais completo dos levantamentos fiscais e sem dúvida, o mais eficiente meio de 
se determinar a regularidade ou não dos lançamentos contábeis, sendo, pois, fácil ser 
contraditado, desde que, a parte contestante introduza em suas razões de defesa, os 
levantamentos devidamente instruídos com provas documentais capazes de ilidir as 
referências demonstradas pela autoridade fiscal, quando de sua incursão inicial.  

 
Cuidado esse que o polo passivo não teve, conforme colocado pelo 

ilustre sentenciador “a quo” que ao prolatar a sua decisão, aduziu textualmente que “... o 
fisco, apenas tão somente, trabalhou com dados informados e extraídos dos livros fiscais 
e documentos do sujeito passivo, e se o próprio não foi prudente em pactuar com seus 
compradores tais diferenças, na época oportuna, não há como querer imputar ao fisco 
esta responsabilidade que desde a liberação do setor e exclusivamente do impugnante, 
pois se houver divergência nas temperaturas causando a suposta dilatação teria, 
obrigatoriamente, que emitir notas fiscais pelo ganho de volume na entrada e recolher o 
imposto sobre a substituição tributária, não o fazendo autoriza a cobrança de ofício 
materializado pelo lançamento em comento.”   

 
Assim, voto não apreciando a preliminar de insegurança na 

determinação da infração, ante a ocorrência de preclusão quanto à questão suscitada e, 
no mérito, por maioria de votos, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões, em 02 de setembro de 2016. 
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Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01398/16 
 
Relator: Conselheiro Washington Luis Freire de Oliveira 
 

 
EMENTA: Nulidades. Incompetência funcional. Rejeição. Pedido 
de diligência. Rejeição. Preliminar de mérito. Decadência. 
Rejeição. ICMS. Auditoria Específica de Mercadorias. 
Procedência. 
 
1. Incluem-se entre as tarefas típicas desenvolvidas em 
unidades móveis de fiscalização, tarefa própria dos Fiscais 
Arrecadadores, a verificação de quantitativo de mercadorias 
existentes em estabelecimentos agropecuários pessoa física ou 
jurídica, conforme disposto no §1º do art. 3º da Lei 10.516/88; 
 
2. O pedido de diligência para esclarecimentos de questões 
trazidas pela defesa deve ser rejeitado quando constarem nos 
autos elementos suficientes para elucidação das dúvidas 
suscitadas; 
 
3. Rejeita-se a arguição de decadência, tendo o crédito tributário 
sido constituído antes de esgotado o prazo previsto no art. 173, 
II, do CTN, na hipótese de nulidade por vício formal do 
lançamento anteriormente efetuado; 
 
4. Deve ser confirmado o lançamento do crédito tributário no 
qual a irregularidade, eficazmente demonstrada pelo Fisco, não 
tenha sido afastada pela contestação do sujeito passivo. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 14 de março de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido 
de diligência formulado pela autuada. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Washington Luis Freire de Oliveira, David Fernandes de Carvalho, José Pereira D'abadia, 
Gilmar Rodrigues de Almeida e Rickardo de Souza Santos Mariano. Por votação unânime, 
rejeitar a preliminar de nulidade do auto de infração, por incompetência funcional da 
autoridade lançadora, arguida pela autuada. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Washington Luis Freire de Oliveira, David Fernandes de Carvalho, José Pereira D'abadia, 
Gilmar Rodrigues de Almeida e Rickardo de Souza Santos Mariano. Por maioria de votos, 
rejeitar a preliminar de decadência, arguida pela autuada. Foram vencedores os 
Conselheiros Washington Luis Freire de Oliveira, David Fernandes de Carvalho e Gilmar 
Rodrigues de Almeida. Vencidos os Conselheiros José Pereira D'abadia e Rickardo de 
Souza Santos Mariano. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Washington Luis Freire de Oliveira, 
David Fernandes de Carvalho e Gilmar Rodrigues de Almeida. Vencidos os Conselheiros 
José Pereira D'abadia e Rickardo de Souza Santos Mariano que votaram pela 
improcedência do lançamento fiscal. 
 



 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de recurso voluntário contra decisão singular que afastou as 
preliminares de nulidade e, no mérito, julgou procedente o auto de infração. 

 
A acusação fiscal é de que o sujeito passivo realizou saída de 

mercadorias tributadas (2.634.742 Kg de soja em grãos) no valor de R$ 342.516,46, no 
período de 01/01/1995 a 10/05/1995, sem a emissão de documento fiscal, conforme 
apurado por meio de Auditoria Específica de Mercadorias, ficando obrigado ao 
recolhimento de ICMS no valor de R$ 58.227,79, mais cominações legais. 

 
O presente processo é relativo à reautuação do Auto de Infração nº 5 

0339163921 40, julgado nulo por incompetência funcional (fls. 08), conforme ofício nº 
354/99-CORF-CAT (Corpo de Representantes Fazendários do Conselho Administrativo 
Tributário). 

 
O auto de infração, lavrado em 03/03/2000, foi instruído com cópia 

do Auto de Infração anulado, oficio da Representação Fazendária, sugerindo a 
reautuação, demonstrativos anteriores do auto de infração anulado e os novos 
demonstrativos da Auditoria Específica de Mercadorias (relação de entradas, saídas, 
trancamento de estoque e conclusão). 

 
O sujeito passivo apresenta impugnação ao auto de infração, por 

meio do seu representante legal, arguindo, em síntese, a preliminar a nulidade por 
incompetência funcional, prescrição intercorrente, questiona a metodologia utilizada para 
encontrar o estoque físico, alegando que deveria ter sido utilizada Instrução de Serviço do 
DEFIS, que estabelece métodos de avaliação do estoque real de grãos existentes em silos 
de armazenagem. 

 
O Julgador de Primeira Instância converte o julgamento em 

diligência, solicitando que a documentação de trancamento de estoque existente em cada 
silo, haja vista a argumentação da impugnante em relação a este procedimento e 
considerando o disposto na Instrução de Serviço 002/91-DFIS, fls. 107. 

 
O auditor fiscal designado, anexa as memórias de cálculo do estoque 

existentes no processo que deu origem ao presente auto de infração, faz diversas 
considerações, entre elas que os cálculos realizados obedeceram a previsão contida na 
Instrução de Serviço 002/91-DFIS. Concluiu pela confirmação da correção do trabalho 
fiscal inicial, fls. 109/123. 

 
O julgador singular prolatou a Sentença nº 3510/2003-COJP, fls. 

12/126, confirmando a procedência do auto de infração. 
 
O sujeito apassivo apresenta recurso voluntário, fls. 131/156, 

reiterando os mesmos argumentos fase anterior. 
 
A Câmara julgadora, por maioria de votos, acolhe a preliminar de 

incompetência funcional, arguida pelo sujeito passivo, fls. 158/160. 
 
A Fazenda Pública recorre da decisão e o Conselho Pleno reforma o 

acórdão pela nulidade e determina o retorno do processo a fase anterior para apreciação 
de toda a matéria, fls. 176/177. 

 



 

A Câmara julgadora, em nova apreciação, rejeita preliminar de 
nulidade arguida pelo sujeito passivo e no mérito, confirma a procedência do auto de 
infração. A preliminar de incompetência funcional e de decadência foram retiradas em 
sustentação oral pela representante legal do sujeito passivo na sessão de julgamento, fls. 
183/186. 

 
Por falha na intimação da representante legal do sujeito passivo, o 

Presidente deste Conselho Administrativo Tributário admite o pedido de revisão 
extraordinária e encaminha os autos para nova intimação e, após apresentação de recurso 
do contribuinte, para apreciação pelo Conselho Pleno, fls. 197. 

 
O Conselho Pleno acolhe preliminar de nulidade por cerceamento ao 

direito de defesa da autuada por falta de intimação do resultado da diligencia 
encaminhada pelo julgador singular e determina o retorno dos autos para a primeira 
instância para novo julgamento, fls. 1002/1004. 

 
 Após ser oportunizado ao sujeito passivo se manifestar quanto ao 

resultado da diligência, fls. 1006, o sujeito passivo alega que a auditora fiscal encarregada 
da revisão fiscal não detalhou de que forma foi utilizada a IS nº 002/97 no procedimento de 
contagem dos estoques físicos. 

 
A julgadora singular determina nova diligência para a delegacia fiscal 

de origem com o intuito de que sejam conferidas as especificações técnicas e os dados 
relativos ao silo que serviu de trancamento de estoque, considerando a argumentação do 
sujeito passivo de que houve equívoco nos cálculos de contagem de estoque, fls. 1017. 

 
A autoridade fiscal designada confirma que as medições de diâmetro 

e altura dos silos realizadas pelos agentes fiscais conferem com as medidas citadas pelo 
sujeito passivo, fls. 1029. 

 
Cientificado, por meio de seu advogado, fls. 1031/1032, o sujeito 

passivo não se manifesta. 
 
Julgador singular prolata sentença 3253/2016-JULP, fls. 1034/1038, 

confirmando a procedência do auto de infração. 
 
Inconformado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário, fls. 

1044/1060, no qual pede a nulidade por incompetência funcional, decadência intercorrente 
porque o processo teria ficado parado de 2007 a 2014 sem nenhuma movimentação. 

 
No mérito, pede a improcedência sob o argumento de que ocorreu 

erro no cálculo do volume de soja existente no silo no trancamento inicial de estoques, 
conforme cálculo que apresenta. 

 
Não sendo julgado improcedente o auto de infração, pede a 

realização de diligência para comprovar a sua tese meritória. 
 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 



 

Inicialmente, quanto a incompetência funcional, é importante 
mencionar que o PAT original de nº 5033916392140 foi anulado porque as autoridades 
fiscais autuantes eram ocupantes do cargo de Fiscal Arrecadador e à época da autuação 
(1996), sob a égide da Lei nº 10.516/88, o manuseio de livros e documentos fiscais era 
tarefa exclusiva de Auditor Fiscal de Tributos Estaduais (AFTE). Tarefa totalmente diversa 
do trancamento de estoques realizado que sempre esteve elencado no rol das atividades 
típicas do cargo de Fiscal Arrecadador. 

 
É de se concluir, por isso, que a nulidade por incompetência 

funcional do Auto de Infração original (nº 5033916392140), conforme se pode claramente 
observar no Acórdão nº 3387/99 da 1ª CJUL, fls. 99/100, alcançou tão somente o 
lançamento do crédito tributário, não invalidando, por óbvio, o trancamento de estoque 
realizado em 10/05/1995, já que esse ato foi realizado em perfeita conformidade com a 
atribuição legal dos agentes fiscais que promoveram a avaliação dos estoques. 

 
Incluem-se entre as tarefas típicas desenvolvidas em unidades 

móveis de fiscalização, tarefa própria dos Fiscais Arrecadadores, a verificação de 
quantitativo de mercadorias existentes em estabelecimentos agropecuários pessoa física 
ou jurídica, conforme disposto no §1º do art. 3º da Lei 10.516/88. 

 
Também deve ser destacado que o documento denominado 

trancamento de estoques, com a informação de que no dia 10/05/1995 a empresa possuía 
em estoque no estabelecimento 5.647.594 Kg de soja em grãos, foi devidamente assinado 
pelo senhor Vanderlei Cassol, sócio administrador da empresa autuada, com a seguinte 
declaração: 

 
Na qualidade de responsável pelo estabelecimento, declaro a existência em 
estoque, nesta data, das mercadorias acima arroladas, conforme apurado 
em contagem física, promovida pelas autoridades fiscais subscritas e por 
mim acompanhada (...). 

   
Além de conter a concordância do responsável pela empresa quanto 

ao total de mercadoria em estoque o documento se reveste de toda formalidade 
necessária para sua validade. 

 
No tocante ao pedido de diligência renovado pelo sujeito passivo 

nesta fase processual, entendo desnecessária a sua realização porque já estão presentes 
nos autos elementos de prova suficientes para formar o convencimento dos julgadores, 
sendo despicienda a produção de novas provas ou esclarecimentos adicionais. 

 
Em relação a decadência, manifesto-me pela sua rejeição, tendo em 

vista que o crédito tributário formalizado no auto de infração foi constituído antes de 
esgotado o prazo previsto no art. 173, II, do Código Tributário Nacional (CTN): 
 

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário 
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: 
[...] 
II – da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por 
vício formal o lançamento anteriormente efetuado. 

 
O Auto de Infração n° 5 0339163921 40, julgado nulo por 

incompetência funcional, Acórdão n° 3387/99 aprovado em 10/08/1999, sendo que o 
presente auto de infração foi lavrado em 03/03/2000 e o sujeito passivo dele intimado em 
18/04/2000, de forma que não ocorreu a alegada decadência.  



 

 
Destaque-se que não há na legislação tributária dispositivo que dê 

suporte a tese apresentada pela defesa no sentido de que ocorreria a decadência 
intercorrente pela paralisação no trâmite do processo administrativo tributário. 

 
No mérito, a acusação fiscal é de que o sujeito realizou saída de 

mercadorias tributadas sem a emissão de documento fiscal. 

A auditoria que embasa a exigência inicial consiste na análise 
quantitativa do fluxo de entradas e saídas de mercadorias de um determinado período, 
levando-se em consideração os estoques inicial e final, a fim de identificar desequilíbrio no 
fluxo de mercadorias. 

 

A equação algébrica, soma do estoque inicial mais entradas é igual a 
soma do estoque final mais as saídas, permite conferir em termos documentais, a exatidão 
ou não, do fluxo de mercadorias, podendo ser constatado omissões de registro de saída 
de mercadorias, ou de registro de aquisição de mercadorias. 

 

A Auditoria Específica de Mercadorias tem suporte legal no Inciso V, 
§ 1º, do Artigo 25 do CTE que dispõe o seguinte: 

 
Art. 25. A base de cálculo do imposto será arbitrada pela autoridade fiscal, 
podendo o sujeito passivo contraditá-la no correspondente processo 
administrativo tributário, sempre que, alternativa ou cumulativamente: 
[...] 
§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 
[...] 
V - à diferença apurada mediante o controle quantitativo das entradas e 
saídas de mercadorias tributadas num determinado período, levando em 
consideração os estoques inicial e final; 
 

No caso em análise, foi apurada omissão de saída de 2.634.742 Kg 
de soja em grãos, no período de 01/01/1995 a 10/05/1995, correspondendo ao ICMS no 
montante de R$ 58.227,79. 

 
A defesa não conseguiu afastar a irregularidade apontada nos 

demonstrativos fiscais e considerando que o procedimento fiscal se encontra devidamente 
fundamentado, em aspectos de fato e de direito, conforme constam dos autos, entendo 
que o lançamento do crédito tributário deve ser confirmado nos termos propostos na 
inicial. 

 
Ante o exposto, rejeitar o pedido de diligência e a preliminar de 

nulidade do auto de infração, por incompetência funcional da autoridade lançadora, 
arguida pela autuada. Rejeito também a preliminar de decadência e, quanto ao mérito, 
conheço do recurso, nego-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões, em 02 de setembro de 2016. 
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Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01448/16 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade da peça básica, 
arguidas pelo sujeito passivo, por insegurança na determinação 
da infração e por cerceamento ao direito de defesa. Rejeitadas. 
ICMS. Auditória Específica de Mercadoria. Omissão de o registro 
de entrada de gasolina e óleo diesel sujeitos ao regime de 
substituição tributária pelas operações posteriores. 
Improcedente.   
 
1. Tornam-se inócuos os questionamentos sobre preliminares 
de nulidade da lide, quando tais inquirições forem desprovidas 
de amparo legal;  
 
2. Julga-se improcedente o lançamento, quando estiver 
demonstrado nos autos que o polo passivo agiu de 
conformidade com o estabelecido na norma legal pertinente à 
matéria objeto da ação. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 15 de agosto de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por 
insegurança na determinação da infração e a segunda, por cerceamento do direito de 
defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira, Lidilone 
Polizeli Bento e Nivaldo José Mendes. Quanto ao mérito, por maioria de votos,  conhecer 
da impugnação, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
Foram vencedores os Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira e Nivaldo José Mendes. 
Vencido o Conselheiro Lidilone Polizeli Bento, que votou pela procedência  do lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Reza a presente acusação fiscal que o sujeito passivo omitiu o 
registro de entrada de gasolina e óleo diesel, sujeitos ao regime de substituição tributária 
pelas operações posteriores, no período de 01/01/2004 a 31/12/2004, apurado conforme 
demonstrativo Auditoria Específica de Mercadorias anexo. Em consequência, deverá 
pagar o tributo no valor de R$ 129.568,63 (cento e vinte e nove mil, quinhentos e sessenta 
e oito reais e sessenta e três centavos), acrescido das demais cominações legais.  

  
São indicados, para sustentar a acusação, os artigos 45, XIII, 51 e 

64, ambos do Código Tributário Estadual, combinados com os artigos 35, 66, 66-A do 
Anexo VIII e artigo 145 do Regulamento do Código Tributário Estadual - RCTE. A 
penalidade proposta foi a do art. 71, inciso VII, alínea "I", § 9º II da Lei nº 11.651/91, com 
redação dada pela Lei 16.241/2008.    

  
 Foram indicados como sujeitos passivos coobrigados, Sr. 

Mauro dos Reis Oliveira e Sr.ª. Eliete Grellet Dip Oliveira.   
  



 

O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: 
detalhamento do crédito tributário (fls. 04/06), cópias de alterações contratuais (fls. 07/17), 
cópia de Ordem de Serviço (fl. 18), espelho cadastral (fl. 19), registro de inventário (fl. 20), 
cópia de Livro Fiscal Registro de Inventário (fls. 21/29), auditoria específica de 
mercadorias (fls. 30/148), cópia de Livro Fiscal Registro de Apuração do ICMS (fls. 
149/175) relação de pagamentos efetuados referentes ao ICMS-ST (fl. 10), relação de 
notas fiscais que embasaram a omissão de recolhimento do ICMS-ST (fls. 11/256), 
resumo da apuração do imposto (fls. 257/283), espelho cadastral (fl. 284), consultas (fls. 
285/289), histórico do objeto (fls. 291/294), lista de postagens (fls. 295/298).    

  
Devidamente intimados a apresentar impugnação a Primeira 

Instância, os sujeitos passivos quedam-se inertes, conforme atesta Termo de Revelia de 
folha 183.  

 
 Novamente cientificados, os sujeitos passivos, inicialmente, 

requerem a juntada de planilhas, as quais demonstrariam, segundo os mesmos, falhas e 
equívocos do levantamento fiscal. Tais documentos são anexados em folhas 193/199.  A 
posteriori, os mesmos apresentam impugnação a Segunda Instância, em folhas 201/216, 
alegando, em essência, que há nulidade do auto de infração, em razão da ausência do 
termo de início da fiscalização; que há ilegitimidade de parte, uma vez que não foi 
demonstrada, de forma cabal, a responsabilidade pessoal dos sócios; que operou-se a 
prescrição e decadência; que a refinaria é que seria a incumbida de a unidade federada 
remetente do AEAC a parcela do ICMS que lhe compete; que a fundamentação legal do 
presente lançamento encontra-se equivocada; que existem erros materiais de apuração; 
que a multa é indevida. Pede, ao final, em suma, a declaração de nulidade ou 
improcedência do feito fiscal.    

  
Instrui a peça impugnatória descrita acima, com os seguintes 

documentos: cópia de alteração contratual (fls. 217/220), procurações (fls. 221/223), cópia 
de documento de advogado (fl. 224).    

  
A Quarta Câmara Julgadora deste Conselho Administrativo 

Tributário, em Resolução nº 220/2011, de folha 226, determina o encaminhamento dos 
autos à Gerência de Combustíveis, para que seu titular designe auditor fiscal estranho a 
lide, para que o mesmo analise as planilhas juntas pelo sujeito passivo em folhas 195/201, 
nas quais indica, por número das notas fiscais, incorreções que, no entender do autuado, 
ocorreram na elaboração da auditoria de mercadorias. Determina-se, ainda, ao fiscal 
responsável pela diligência, que sejam verificadas, em especial, as indicações de notas 
fiscais canceladas, bem como as informadas como "não consta no auto e contém no livro". 
Por fim, caso necessária, que seja realizada revisão em conjunto com o processo 
4.0109047.152.47.  

  
Em atendimento às determinações descritas acima, a autoridade 

fiscal responsável conclui em seu relatório, de folhas 253/259, pela legitimidade do 
lançamento efetuado, fundado em auditoria específica de mercadorias e respaldado na 
documentação fiscal da empresa, a qual apurou venda de mercadoria em quantidade 
superior à de aquisição, portanto válida a exigência tributária.    

  
Intimados do resultado da diligência descrito acima, os sujeitos 

passivos permaneceram inertes, conforme atesta documento de folha 265. 
 
A quarta câmara do CAT, decidiu rejeitar a preliminar de nulidade por 

insegurança na determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa, decidiu 



 

acolher a preliminar de exclusão dos solidários da lide, decidiu acolher também a 
preliminar de decadência.  Em sua fundamentação afirmou que: 

 
Quanto as nulidades por insegurança na determinação da infração e 

por cerceamento do direito de defesa afirma que não há como acolhê-las, vez que a 
infração e a correspondente penalidade foram bem aplicadas, e o lançamento foi 
confeccionado nos ditames da legislação pertinente. 

 
Quanto a exclusão dos solidários afirmou que não foi cabalmente 

evidenciado nos autos que os mesmos tenham concorrido para a pratica da infração. 
 
Quanto a decadência assevera que resta clara uma vez que, quando 

o lançamento se dá por homologação e o contribuinte antecipa o pagamento, o termo 
inicial da contagem do prazo decadencial resume-se à data de ocorrência do fato gerador.  

 
A fazenda pública apresentou recurso ao conselho pleno, "fls. 273 a 

275", alegando que a legislação é clara ao determinar que são solidariamente obrigadas 
ao pagamento do imposto devido na operação ou prestação, as pessoas que tenham 
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. 

 
Quanto a decadência afirmou que o direito de a fazenda pública 

constituir o crédito tributário, extingue-se após 5 anos, contados do primeiro dia do 
exercício seguinte aquele em que o lançamento poderia ter sido lançado. 

 
Ao final pede que seja admitido o recurso e reformada a decisão 

cameral. 
 
O sujeito passivo após ser devidamente intimado apresentou 

contradita ao recurso da fazenda pública, "fls. 283 a 304", reiterando os argumentos da 
impugnação passada. 

 
Anexou documentos: "fls. 306 a 308". 
 
Mediante ao Acórdão n°695/2016, "fls.315 a 321", o Conselho 

Administrativo Tributário decide por conhecer do recurso da Fazenda Pública para o 
Conselho Pleno, dar-lhe provimento para, afastando a preliminar de decadência do crédito 
tributário, retornar os autos à Câmara Julgadora para apreciação de toda matéria. 

 
Em sua fundamentação alega que a Fazenda Pública, como sujeito 

ativo na relação tributária, tem o direito de constituir o crédito tributário dentro do prazo 
estipulado no inciso I do artigo 173 do CTN. Da interpretação desse dispositivo legal, e da 
própria doutrina da decadência, não constituído o crédito no prazo fixado ocorre a 
caducidade do direito ao lançamento por absoluta inércia do ente tributante. 

 
Aduz que o fato gerador do ICMS, no presente processo, refere-se 

ao exercício de 2004. Portanto, a contagem do prazo para a decadência começa a partir 
de 1° de janeiro de 2005, por ser ele o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o 
lançamento poderia ter sido efetuado, sendo eficaz o lançamento efetuado até 31 de 
dezembro de 2009. 

 
Assevera que o lançamento do crédito tributário está, sob o aspecto 

formal, respaldado pela legislação tributária estadual, reguladora da matéria, identificado e 
cientificado corretamente o sujeito passivo da obrigação tributária, aplicada a norma legal 



 

vigente no período fiscalizado, descrita com clareza a infração fiscal praticada, proposta a 
penalidade cabível e assegurado aos autuados, de forma plena, o exercício do seu direito 
de defesa, face ao princípio jurídico do contraditório, que assegura às partes litigantes 
amplos direito de defesa. 

 
Defende que com estas considerações, rejeito, em sintonia com a 

maioria de meus pares, a decadência e a exclusão dos solidários desta lide, devolvendo 
os autos à segunda instância para reapreciação da matéria. 

 
Intima-se o sujeito passivo a se manifestar. 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 
Sobre as preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela 

autuada, sendo a primeira, por insegurança na determinação da infração e a segunda, por 
cerceamento do direito de defesa, as rejeito por não haver nos elementos constitutivos da 
lide qualquer afronta ao capítulo que trata da nulidade dos atos processuais, insertos nos 
incisos III e IV do artigo 20 da Lei nº. 16469/09. Assim, rejeitadas estão as preliminares em 
comento. 

 
Com as questões primeiras solucionadas, volvo-me à razão de direito 

desta ação, com os fundamentos que se seguem:  
 
As distribuidoras de combustível adquirem o referido produto, para 

comercialização, na unidade de medida litro ou metro cúbico, a uma temperatura de 20º C. 
Este é o procedimento padrão nos faturamentos das destilarias e refinarias, pois, assim é 
o comando do artigo 1º da Portaria MTIC nº. 27/59 do Ministério do Trabalho, Indústria e 
Comércio e que foi adotado pelo polo passivo, situação que ilide a exigência estampada 
na folha de rosto deste volume e me leva a julgar improcedente o lançamento.    

 
Portanto, no caso em apreciação, não houve omissão de registro de 

entrada de gasolina, em decorrência da diversidade de temperatura, quando da entrada e 
saída da mercadoria, fato que ora se discute, sobre a incidência do ICMS sobre a saída do 
combustível, em volume quantitativo acrescido, vez que conforme referi em linhas 
anteriores, a entrada do combustível no estabelecimento se dá a temperatura de 20º C, e 
na saída o parâmetro, a temperatura é ambiente, o que com frequência é maior que a 
temperatura utilizada na entrada, daí a diferença.   

 
Infiro ainda que deve ser considerado que a substituição tributária, 

para o setor de combustível, é de responsabilidade da distribuidora o recolhimento do 
tributo para toda a cadeia, tendo em vista que a distribuidora repasse o imposto cobrado 
antecipadamente às unidades federadas, vez que esta é a orientação especificada em lei.   

 
Assim, voto rejeitando as preliminares de nulidade da peça básica, 

arguidas pelo sujeito passivo, por insegurança na determinação da infração e por 
cerceamento ao direito de defesa, arguidos pela defesa. Quanto ao mérito, por maioria de 
votos, conheço da impugnação, dou-lhe provimento para considerar improcedente o auto 
de infração. 

 
 

Sala das sessões, em 12 de setembro de 2016. 
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Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01449/16 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pelo sujeito passivo, por insegurança na determinação 
da infração. Rejeitada. Preliminar de decadência, arguida pelo 
sujeito passivo. Rejeitada. Preliminar de exclusão dos 
solidários, questionada pelo Conselheiro Relator. Acolhida. 
ICMS. Auditória Específica de Mercadoria. Omissão de o registro 
de entrada de gasolina e óleo diesel sujeitos ao regime de 
substituição tributária pelas operações posteriores. 
Improcedente.   
 
1. Torna-se inócuo o questionamento sobre preliminar de 
nulidade da lide, quando tal inquirição for desprovida de amparo 
legal;  
 
2. Não se acolhe a preliminar de decadência, suscitada pela 
defesa, quando o lançamento tiver sido efetuado dentro dos 
prazos estabelecido em lei;  
 
3. Os sócios, os gerentes, os administradores, os presidentes, 
etc. que não tenham agido com excesso de poderes, ou infração 
de contrato social ou estatutos, ou concorrido pela prática de 
ilícito tributário, nos termos sentenciados pelo Superior Tribunal 
de Justiça, não podem ser sujeitos passivos solidários da lide; 
 
4. Reforma-se a decisão monocrática, para se julgar 
improcedente o lançamento, quando estiver demonstrado nos 
autos que o polo passivo agiu de conformidade com o 
estabelecido na norma legal pertinente à matéria objeto da ação. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 15 de agosto de 2016, decidiu, por unanimidade de votos,  rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pelo Sujeito passivo,  por insegurança na 
determinação da infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Cláudio Henrique 
de Oliveira, Lidilone Polizeli Bento e Nivaldo José Mendes. Também, por unanimidade de 
votos, rejeitar a preliminar de decadência, arguida pelo Sujeito Passivo. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira, Lidilone Polizeli Bento e Nivaldo 
José Mendes. E, por maioria de votos, acolher a preliminar de exclusão dos solidários da 
lide Mauro dos Reis Oliveira e Eliete Grellet Dip. Oliveira, arguida pelo Conselheiro 
Relator. Foram vencedores os Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira e Nivaldo José 
Mendes. Vencido o Conselheiro Lidilone Polizeli Bento, que votou mantendo os solidários 
na lide. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, dar-lhe provimento 
para reformar a sentença singular e considerar improcedente o auto de infração. Foram 
vencedores os Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira e Nivaldo José Mendes. 
Vencido o Conselheiro Lidilone Polizeli Bento, que votou  pela procedência do lançamento. 
 



 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu o registro de 
entrada de gasolina e óleo diesel sujeitos ao regime de substituição tributária pelas 
operações posteriores, no período 01/01/2015 a 31/12/2005, apurado conforme 
demonstrativo Auditória Específica de Mercadorias, anexo. Em consequência, como 
solidário, deverá pagar o imposto na importância de R$31.813,10, mais as cominações 
legais. 

 
A autoridade lançadora indicou como infringida as disposições dos 

artigos 45, XIII, 51 e 64 do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) combinado 
com os artigos 35, 667 e 66-a do anexo VIII e art. 145 do Decreto 4852/97. Proposta a 
aplicação da penalidade prevista no artigo 71, VIII, "I", §9II do CTE, com redação da 
16241/2008. 

 
O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: anexo 

estruturado, consulta resumida da contribuinte pessoa jurídica, 7ª alteração do contrato 
social da sociedade empresária, ordem de serviço n°0113/2009, auditoria específica de 
mercadorias, registro de inventário inicial, planilha de apuração do valor unitário médio 
com base no PMPF, registro de inventário, termo de autenticação de livro fiscal, inventário 
de mercadorias existentes 31/12/2004, registro de Apuração do ICMS N°05-E, termo de 
abertura, livro de registro de saídas, nota fiscal. "fls.03 a 169". 

 
Foi identificado como sujeito passivo coobrigado Mauro dos Reis 

Oliveira, Eliete Grellet Dip Oliveira, que concorreu para a prática da infração tributária 
mediante concorreu para a prática da infração tributária mediante o exercício da 
administração da sociedade cabe aos sócios proprietários em conformidade com o 
disposto na cláusula quarta da 7ª alteração contratual, cópias anexadas, e foi autuado 
com base no artigo 45, inciso XII, da Lei 11.651/1991. 

 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de "fl.170 a 175".  
 
Em sua impugnação, "fls.178 a 197", o sujeito passivo alega que em 

se tratando de infração tributária o plausível é a incidência de sanção pecuniária, 
guardando na multa sua principal tradução. Portanto, tenha a multa denominação que 
denominação que for, sua natureza jurídica sempre será sanção pelo descumprimento da 
norma tributária. 

 
Afirma que no presente caso, levando-se em consideração a suposta 

conduta da Impugnante, conclui-se que não ocorreram duas hipóteses de incidência da 
multa, o que afasta o cabimento de exigência em duplicidade, como ocorreu no caso 
concreto. 

 
Aduz que a presente autuação foi formalizada no fato do combustível 

ter como referência, na entrada do estabelecimento, a temperatura de 20º C e ter como 
parâmetro para saída a temperatura, mesmo não tendo a legislação tributária estadual 
tratado de forma expressa a questão, é mesmo sendo impossível a incidência do ICMS, 
sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. 

 
Assevera que o Código Tributário Nacional, pretendendo resguardar 

os direitos do contribuinte, inclusive aqueles previstos na Constituição da República, tratou 



 

de prever mecanismos jurídicos tendentes a evitar a tributação que não corresponda 
àquela expressamente determinada em lei. 

 
Argui que em momento algum a legislação acima transcrita, 

constata-se, no presente caso, que o Fisco Estadual não poderá equiparar a fato da 
alteração do volume em razão da variação da temperatura, com o fato de o contribuinte 
supostamente omitir o registro de entrada. CRISTALINO QUE SÃO INSTITUTOS 
JURÍDICOS DISTINTOS!!! 

 
Sustenta que em momento algum a legislação constitucional, ou até 

mesmo a legislação infraconstitucional previu a incidência do ICMS sobre a variação do 
volume em decorrência da alteração da temperatura. 

 
Ao final, requer que seja julgado improcedente o auto de infração. 
 
Anexou documentos "fls.198 a 203". 
 
Tendo sido lavrado termo de revelia à "fl.204". 
 
Pela sentença de n°1919/11-JULP, nas "fls.206 a 208", o julgador 

singular decidiu pela procedência do auto de infração. Em sua fundamentação alega que a 
impugnante tenta dar sustentação a sua argumentação apenas com a existência de 
suposta impossibilidade de tributação sobre as variações de temperaturas, as quais não 
foram percentualmente apontadas ou identificadas como incorretamente utilizadas ou em 
desacordo com a IS em vigor. 

 
Afirma que o Processo Administrativo Tributário, como processo de 

conhecimento que é, rege-se pelo princípio da verdade material, impondo ao sujeito 
passivo o ônus de contestar de forma clara, precisa e concreta o trabalho realizado pelo 
fisco, até mesmo, porque está de posse de todas as informações por ele contrapor ao 
levantamento inicial devidamente amparado em IS. 

 
Aduz que em consequência disso, acato com válida a auditoria 

realizada pelo fisco, pois sabemos que o levantamento intitulado Auditoria Específica de 
Mercadorias somente pode ser questionado ou contestado através de apresentação de 
outro, realizado na mesma forma e teor elaborado na forma da instrução. 

 
Sustenta que pelas provas juntadas pelo Fisco, da capitulação 

apontada na inicial e diante da auditoria apresentada, por mim considerada como correta e 
válida, concluo estar perfeitamente constituído o crédito tributário, originado de uma 
verdadeira obrigação tributária, nascida de uma lei em abstrato e de um fato gerador 
concreto, arrimado num levantamento corretamente efetuado pelo fisco e não 
suficientemente contestado pelo polo passivo. 

 
Defende que com relação à decadência, entretanto, temos que aqui 

esclarecer neste conselho somente é adotado para o ICMS o previsto no inciso I do 
art.173 do CTN, ou seja, em nossa legislação estadual só se trata de decadência no inciso 
I do art. 182 do CTE, não sendo aceita a argumentação com relação ao previsto no §4°, 
do art. 150 do CTN que trata de lançamento por homologação. 

 
Intima-se o sujeito passivo a se manifestar. "fls.209 a 214". 
 
Tendo sido lavrado termo de perempção á "fl.215". 



 

 
O sujeito passivo após ser devidamente intimado, apresenta recurso 

voluntário em primeira instância, "fls.218 a 237", onde alega que a recorrente vem neste 
momento demonstrar que o presente Auto de Infração encerra em si flagrante 
cerceamento de defesa, violando de maneira explícita o artigo 5°, inciso LV², da 
Constituição Federal de 1988. 

 
Afirma que insta consignar que o fisco está exigindo duplamente da 

recorrente uma multa que se mostra totalmente descabida e ilegal, tendo em vista a 
equivocada natureza jurídica que lhe foi atribuída. 

 
Aduz que em se tratando de infração tributária o plausível é a 

incidência de sanção pecuniária, guardando na multa sua principal tradução. Portanto, 
tenha a multa denominação que denominação for, sua natureza jurídica sempre será 
sanção pelo descumprimento da norma tributária. 

 
Assevera que importante ressaltar que toda norma jurídica que prevê 

a penalidade é composta pelo antecedente – que descreve a conduta punível – e pelo 
consequente – no qual se encontra a previsão legal da sanção aplicável. 

 
Argui que para fugir deste cristalino vício, o Estado tanta alegar que 

esta multa seria devida em razão do dano causado ao patrimônio alheio, como forma de 
recompor o patrimônio estatal lesado em função do não recolhimento do tributo na época 
da ocorrência do fato gerador. 

 
Sustenta que em momento algum a legislação constitucional, ou até 

mesmo a legislação infraconstitucional previu a incidência do ICMS sobre a variação do 
volume em decorrência da alteração da temperatura. 

 
 Defende que face o exposto não resta qualquer dúvida de que o 

ICMS não poderá incidir sobre a variação do volume do combustível em razão da 
alteração da temperatura, em razão de não estar configurada a hipótese de incidência 
para este fato jurídico, sendo assim, necessária a reforma da r. decisão recorrida. 

 
 Ao final, requer que seja julgado improcedente o auto de infração. 
 
Mediante ao Acórdão n°03144/09, a Terceira Câmara do Conselho 

Administrativo Tributário decide por rejeitar a solicitação de diligência, levantada pela 
autuada. 

 
Em sua fundamentação alega que a questão relativa ao aumento do 

combustível em decorrência do aumento de temperatura está pacificada pela 
administração tributária e por inúmeras decisões do Conselho Administrativo Tributário – 
CAT, sendo certo que o mesmo deve ser submetido à tributação pelo ICMS, sendo, 
portanto, uma questão de direito e não uma questão de fato que imponha a realização de 
diligência para revisão da auditória. 

 
Argui que os atos constitutivos da empresa autuada comprovam, 

sem sombra de dúvidas, que os sócios-administradores indicados como solidários 
exerciam cargos de gerência à época da ocorrência dos fatos geradores, estando, 
portanto configurada a hipótese de solidariedade prevista no art.45, inciso XII, da Lei 
n°11651/91 

 



 

Sustenta que a alegação da empresa autuada no sentido de que o 
excesso de saída em relação às entradas não é fruto de aquisição de mercadorias sem 
documento fiscal, mas, sim, decorrente do aumento de volume do combustível em razão 
da variação da temperatura, tendo em vista que o mesmo é faturado pela refinaria 
considerando a temperatura de 20ºc e vendido considerando a temperatura ambiente do 
local da venda, ocasionando, em decorrência, aumento do volume, não altera em nada o 
resultado da auditoria. 

 
Defende que é oportuno, ressaltar, que esse é o entendimento da 

administração tributária, veiculado por meio do Parecer Normativo n°02/05-SAT, de 17 de 
maio de 2005, cuja cópia encontra-se às fls.493 a 495 do presente processo. 

 
Á conta do exposto, conheço do recurso voluntário, nego-lhe 

provimento para: 
 
Rejeitar o pedido de diligência para revisão dos trabalhos de 

auditoria; 
 
Rejeitar a preliminar de nulidade da decisão singular por 

cerceamento do direito de defesa; 
 
Rejeitar a preliminar de decadência; 
 
Confirmar a sentença singular que considerou procedente o 

lançamento. 
 
Mediante ao Acórdão n°03076/10, a Segunda Câmara do Conselho 

Administrativo Tributário decide por rejeitar as preliminares de nulidade da peça básica, 
arguidas pela autuada, sendo a primeira, por cerceamento do direito de defesa e, a 
segunda, por insegurança na determinação da infração. 

 
Em sua fundamentação alega que após intimação de tal decisão, 

quem veio ao processo nessa fase foi a própria empresa, e apresenta suas razões em 
peça apresentada. Foi então declarada a perempção de cada um dos solidários. 

 
Assevera que após correção de tal vício processual, houve nova 

apreciação do processo pelo julgador singular, que reiterou o seu entendimento já exarado 
na sentença anulada, decidindo pela procedência do trabalho fiscal. 

 
Argui que o auto de infração não pode prosperar, pois, segundo 

entende, não representa a verdade material ocorrida no mundo fenomênico, jamais teria 
ocorrido omissão de entrada de mercadorias. 

 
Sustenta que o fato econômico, ocorreu, e não é necessária 

nenhuma inovação em nosso ordenamento para que haja fundamento legal para exigência 
do imposto devido, vez que essa normatização já existe. 

 
Defende que diante de tudo o que foi exposto, conheço do recurso 

voluntário, nego-lhe provimento, para manter a decisão singular, que julgou procedente o 
auto de infração. 

 



 

Mediante ao Acórdão n°641/2012, "fls.256 a 258", a Quarta Câmara 
do Conselho Administrativo Tributário decide rejeitar a preliminar de nulidade da peça 
básica, arguida pelo sujeito passivo, por insegurança na determinação da infração. 

 
Em sua fundamentação alega que pela análise que realizei as peças 

constitutivas desta demanda que houve cerceamento ao direito de defesa pelo fato do 
autor do lançamento aduzir que o polo passivo omitiu registro de entrada de gasolina e 
óleo diesel, sujeitos ao regime de substituição tributária, conforme informado no relatório 
que é parte integrante deste "decisum", porém, tal fato não ocorreu, pois, na realidade, o 
objeto de discussão que originou esta autuação, se pauta pela possibilidade de tributação  
da saída do acréscimo de combustível, em decorrência da divergência de temperatura 
quando da entrada e saídas da mercadoria, ou seja, discute-se a incidência de ICMS 
sobre a saídas do volume acrescido. 

 
Sustenta que a diferença apontada pela fiscalização não diz respeito 

a omissão de registro de entrada, mas sim uma diferença de volume de combustível em 
decorrência da variação de temperatura, não havendo subsunção do fato à norma 
supostamente infringia, concluo que demonstrado está que houve cerceamento ao direito 
de defesa. 

 
A Fazenda Pública apresenta recurso ao Conselho Pleno, conforme 

documentos de "fls.260 a 262". 
 
Afirma que o fato acusado é de que o sujeito passivo omitiu o registro 

de entrada de gasolina A e óleo diesel sujeitos ao regime de substituição tributária pelas 
operações posteriores, no período de 01/01/2005 a 31/12/2005, apurado conforme 
demonstrativo Auditoria Específica de Mercadorias, anexo. Em consequência, como 
solidário, deverá pagar o imposto na importância de R$31.813,10, mais as cominações 
legais. 

 
Aduz que dessa forma, o sujeito passivo deveria emitir nota fiscal de 

entrada para regularizar seu estoque e proceder ao pagamento do imposto respectivo, o 
que não foi feito pelo mesmo. 

 
Defende que a Fazenda Pública clama pela reversão do julgado 

cameral, de modo que implique na nulidade do acórdão recorrido, para que o mérito seja 
julgado na mesma câmara, em virtude de todo o exposto. 

 
E o sujeito passivo intimado a apresentar contradita ao recurso da 

fazenda pública "fls.264 a 266". 
 
Anexou documentos: "fls.269 a 271". 
 
O sujeito passivo apresenta contradita ao Conselho Pleno, "fls.275 a 

278", onde alega que a propensa autuação decorre da cobrança de ICMS-ST sobre o 
acréscimo volumétrico do combustível em vista da temperatura. Tal espécie de tributação 
é bastante controverso entre Fisco e contribuinte. Tanto é que o Conselho Pleno, quando 
do julgamento da matéria em tela, mostra-se totalmente dividido, sendo proferido voto 
desempate pelo Presidente. 

 
Afirma que o dono representante fazendário citou jurisprudência do 

CAT de um julgamento do Pleno de 2006 onde foi decidido por APERTADA MAIORIA ser 
devida a diferença de ICMS sobre o ganho de volume de combustível. 



 

 
Aduz que corrobora o Conselho Pleno o Auto de Infração é nulo pois 

a acusação fiscal não é pautada na correta indicação da norma. Portanto, houve nulidade 
por cerceamento ao direito de defesa uma vez que está clara e evidente a ocorrência da 
insegurança na determinação da infração. 

 
Assevera que assim sendo, Senhor Presidente e Conselheiros, com 

a devida vênia, é o presente para requerer: o não conhecimento do recurso, tendo em 
vista a perempção; subsidiariamente seja mantido o acórdão recorrido pela não 
subsunção do fato à norma, como fundamento alhures; Em sendo acatado o recurso 
fazendário, seja o presente processo remetido para novo julgamento da Câmara 
Julgadora, como requerido pelo representante fazendário. Ao final, requer que seja julgado 
improcedente o auto de infração. Anexou documentos: "fls.279 a 282". 

 
Mediante ao Acórdão n°852/2016, "fls.288 a 292", o Conselho 

Administrativo Tributário decide por rejeitar a preliminar de preclusão do recurso da 
Fazenda Pública para o Conselho Pleno, arguida pelo sujeito passivo 

 
Em sua fundamentação alega que o julgador singular através da 

sentença 1919/11-JULP, decidiu pela procedência do auto de infração. 
 
Argui que a quarta câmara deste Conselho Administrativo Tributário 

decidiu rejeitar a preliminar de nulidade por insegurança na determinação da infração e 
acolher a nulidade por cerceamento do direito de defesa. Em sua fundamentação afirmou 
que quanto à nulidade por insegurança na determinação da infração não há como acolhê-
la, vez que a infração e a correspondente penalidade estão consentâneas com a 
acusação. 

 
Sustenta que está convencido de que se encontram nos autos todos 

os elementos suficientes para a análise do mérito do lançamento em questão, 
considerando que o fundamento da decisão ora recorrida não encontra guarida em termos 
fáticos. 

 
Defende que com estas fundamentações, conheço do recurso da 

Fazenda Pública, dou-lhe provimento para reformar a decisão cameral, retornando os 
autos àquela instância para apreciação do mérito. 

 
Intima-se o sujeito passivo a se manifestar. 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 
Sobre a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pelo sujeito 

passivo, por insegurança na determinação da infração, a rejeito por não haver nos 
elementos constitutivos da lide qualquer afronta ao capítulo que trata da nulidade dos atos 
processuais, inserto no inciso IV do artigo 20 da Lei nº. 16469/09. Assim, rejeitada está a 
preliminar em comento. 

 
Também rejeito a preliminar de decadência, arguida pelo sujeito 

passivo, tendo em vista a ausência do pressuposto estabelecido pelo artigo 173 do CTN, 
posteriormente recepcionado pelo artigo 182 do CTE para tal acolhimento. 

 



 

Argui e acolhi a preliminar de exclusão dos sujeitos passivos 
solidários, identificados nos documentos de fls. 04 e 05, da lide, depois de formar o 
entendimento que segue: 

 
A indicação dos sócios, identificados nos documentos de fls. 04 e 05, 

para responderem pelo crédito fazendário, deve vir acompanhada da comprovação de que 
eles tenham agido com excesso de poderes ou de forma fraudulenta ou prejudicial à 
sociedade, ou, ainda ao arrepio da lei comercial. 

 
O entendimento dominante no Superior Tribunal de Justiça é que “o 

não-recolhimento do tributo, por si só, não constitui infração à lei suficiente a ensejar a 
responsabilidade solidária dos sócios, ainda que exerçam gerência, sendo necessário 
provar que agiram os mesmos dolosamente, com fraude ou excesso de poderes.” (REsp 
898168/SP, Recurso Especial 2006/0238668-1, julgado em 21/02/2008 e publicado no DJ 
05/03/2008 p.1).  

 
Portanto, os bens do sócio de uma pessoa jurídica comercial não 

respondem, em caráter solidário, por dívidas fiscais assumidas pela sociedade. A 
responsabilidade tributária imposta por sócio-gerente, administrador, diretor ou equivalente 
só se caracteriza quando há dissolução irregular da sociedade ou se comprovar a prática 
de infração à lei pelo dirigente, e não apenas quando ele simplesmente exercia a gerência 
da empresa na época da ocorrência do fato gerador. 

 
Portanto, faço este voto com o entendimento firmado nesta Casa em 

processos que discutem esta questão e cuja razão do acolhimento da preliminar de 
exclusão do sócio solidário da lide se conserva de acordo com o meu juízo, que foi 
externado em outros julgados semelhantes.  

 
Com as questões primeiras solucionadas, volvo-me à razão de direito 

desta ação, com os fundamentos que se seguem:  
 
As distribuidoras de combustível adquirem o referido produto, para 

comercialização, na unidade de medida litro ou metro cúbico, a uma temperatura de 20º C. 
Este é o procedimento padrão nos faturamentos das destilarias e refinarias, pois, assim é 
o comando do artigo 1º da Portaria MTIC nº. 27/59 do Ministério do Trabalho, Indústria e 
Comércio e que foi adotado pelo polo passivo, situação que ilide a exigência estampada 
na folha de rosto deste volume e me leva a julgar improcedente o lançamento.    

 
Portanto, no caso em apreciação, não houve omissão de registro de 

entrada de gasolina, em decorrência da diversidade de temperatura, quando da entrada e 
saída da mercadoria, fato que ora se discute, sobre a incidência do ICMS sobre a saída do 
combustível em volume quantitativo acrescido, vez que conforme referi em linhas 
anteriores, a entrada do combustível no estabelecimento se dá a temperatura de 20º C, e 
na saída o parâmetro, a temperatura é ambiente, o que com frequência é maior que a 
temperatura utilizada na entrada, daí a diferença.   

 
Infiro ainda que deve ser considerado que a substituição tributária, 

para o setor de combustível, é de responsabilidade da distribuidora o recolhimento do 
tributo para toda a cadeia, tendo em vista que a distribuidora repasse o imposto cobrado 
antecipadamente às unidades federadas, vez que esta é a orientação especificada em lei.   

 
Assim, voto rejeitando a preliminar de nulidade da peça básica, 

arguida pelo sujeito passivo, por insegurança na determinação da infração. Também, por 



 

unanimidade de votos, rejeito a preliminar de decadência, arguida pelo sujeito passivo. E, 
por maioria de votos, suscito acolho a preliminar de exclusão dos solidários da lide Mauro 
dos Reis Oliveira e Eliete Grellet Dip. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conheço do 
recurso voluntário, dou-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar 
improcedente o auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões, em 12 de setembro de 2016. 
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Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01458/16 
 
Relatora: Conselheira Nislene Alves Borges 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade por erro na 
identificação do sujeito passivo; por cerceamento ao direito de 
defesa; por insegurança na determinação da infração. 
Rejeitadas. Decisão unânime. Pedido de diligência. Rejeitado. 
Decisão unânime. Exclusão de solidários. Não acolhimento. 
Decisão não unânime. ICMS. Auditoria Específica de 
Mercadorias. Omissão de saídas de mercadorias tributadas em 
operação sujeita à substituição tributária. Procedente parcial. 
Decisão unânime. 
 
I - Não se caracteriza erro na identificação do sujeito passivo a 
omissão de saída identificada por meio de auditoria específica 
de mercadorias encontrando-se o produto no estabelecimento 
distribuidor; 
 
II - Não se confirma cerceamento ao direito de defesa do sujeito 
passivo quando o julgador singular se utiliza de dispositivos 
outros que não apenas os indicados pela fiscalização como 
infrigidos, no intuito de elaborar fundamentos de fato e de 
direito em sua peça decisória, nos termos da lei procesual 
goiana; 
 
III - Não se comprova nulidade por insegurança na determinação 
da infração quando o processo for devidamente saneado e bem 
compreendido pelo sujeito passivo e quando constarem 
elementos suficientes para determinar com segurança a infração 
e o infrator; 
 
IV - Caracterizam-se como protelatórios os pedidos de novas 
provas periciais quando do processo, devidamente saneado, 
encontrar-se em condição de julgamento; 
 
V - Há subsunção do interesse comum descrito no art. 45 do 
CTE a qualidade de diretor presidente, detentor psíquico dos 
rumos a serem tomados pela empresa. Responderá, portanto, 
pelo ICMS decorrente do lançamento e a multa pecuniária que 
lhe for correspondente 
 
VI - Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada 
não registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, 
correspondente à diferença apurada mediante o controle 
quantitativo das entradas e saídas de mercadorias tributadas 
num determinado período, levando em consideração os 
estoques inicial e final. 
 



 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de fevereiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Nislene Alves Borges, João Divino de Brito e Cláudio Henrique de Oliveira. 
Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da sentença singular, arguida 
pela autuada, por cerceamento  ao direito de defesa. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Nislene Alves Borges, João Divino de Brito e Cláudio Henrique de Oliveira. 
Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela 
autuada, por insegurança na determinação da infração. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Nislene Alves Borges, João Divino de Brito e Cláudio Henrique de Oliveira. 
Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade do auto de infração, arguida 
pela autuada, por erro na identificação do sujeito passivo. E, por maioria de votos, rejeitar 
a preliminar de exclusão do solidário da lide, arguida pela autuada. Foram vencedores os 
Conselheiros Nislene Alves Borges e Cláudio Henrique de Oliveira. Vencido o Conselheiro 
João Divino de Brito. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer do recurso, 
dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e considerar 
parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 365.524,58 (trezentos 
e sessenta e cinco mil, quinhentos e vinte e quatro reais e cinqüenta e oito centavos),nos 
termos da revisão de fls. 892 a 894. Participaram do julgamento os Conselheiros Nislene 
Alves Borges, João Divino de Brito e Cláudio Henrique de Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de acusação de omissão de registro de saídas de 
mercadorias, álcool anidro e álcool hidratado, sujeitas ao regime de substituição tributária 
pelas operações posteriores, sem emissão de documentação fiscal, apurado conforme 
levantamento em Auditoria Específica de Mercadorias. 

Em impugnação, fls. 35/70, ambos os sujeitos passivos 
compareceram ao feito, em separado, questionando a solidariedade e a responsabilidade, 
respectivamente, transcrevendo decisões a respeito, sob a alegação de que a distribuidora 
não seria a substituta tributária e que o diretor presidente não teria agido com excesso de 
poderes e o art. 34 do Anexo VIII do RCTE se refere a outros contribuintes. 

No mérito, em síntese, alegaram que as alterações volumétricas dos 
combustíveis não configurariam fato gerador do ICMS, citando legislação e decisões 
administrativas. Discorrem sobre a ausência de obrigatoriedade de emissão de notas 
fiscais relativas ao ganho volumétrico com a temperatura, que não se poderia exigir o 
ICMS-ST de combustíveis da distribuidora relativamente a esta diferença. Alegam que 
teriam sido registrados os “Ajustes de Estoques” na escrituração contábil, que a diferença 
seria devido a alterações volumétricas, que teriam notas fiscais sido desconsideradas, 
devolução de compras, notas sem conhecimento da mesa e mercadorias armazenadas 
em base de terceiros. 

 Apresenta questionamentos sobre a proporção das saídas 
internas/saídas realizadas, sobre a desproporcionalidade e inaplicabilidade da multa 
inicialmente proposta, pede pela sua alteração para a prevista no inciso XIX do art. 71 do 
CTE, diante da suposta inaplicabilidade da multa proposta e seu parágrafo, pois seria ela 
desproporcional.   Finalmente, pedem prova pericial e a anulação do feito por erro de 
identificação de ambos os sujeitos passivos. 

Por meio do Despacho n° 1.152/2014, fls. 533, o julgador singular 
requer alguns esclarecimentos ao autor do procedimento sobre as Notas Fiscais objeto de 
questionamento, sobre a solidariedade atribuída à distribuidora e, finalmente, se a 
diferença se restringiria apenas à temperatura. 



 

A autoridade fiscal, fls. 561 a 575, esclarece as dúvidas suscitadas 
pelo polo passivo e pelo julgador monocrático. 

Em resposta à diligência, a autoridade fiscal conclui pela manutenção 
da solidariedade e retifica a base de cálculo e o ICMS original exigido, afastando a 
argumentação referente a ganho de temperatura e inexistente estoque declarados em 
poder de terceiros não existirem. 

Notificado o polo passivo do trabalho revisional, este ratifica alguns 
questionamentos, entretanto, acolhe parcialmente a omissão encontrada, alegando que o 
ajuste teria sido efetuado na escrituração contábil. Questiona novamente a 
responsabilidade da distribuidora, a impossibilidade da cobrança de ICMS-ST sobre a 
diferença de volume, reiterando os argumentos já descaracterizados no trabalho 
revisional. 

Em síntese, alega que os ajustes de estoques constariam de sua 
escrita contábil, que a responsabilidade seria da refinaria e que os fundamentos utilizados 
pelo fisco seriam inaplicáveis à empresa distribuidora. Finalmente, pede pela anulação do 
feito, por erro de identificação dos sujeitos passivos e, subsidiariamente, pugna pela 
alteração da multa inicialmente proposta. 

O sujeito passivo apontado como solidário, ratifica suas 
argumentações defensórias, complementando-a com a informação de que teria sido 
assinada a confissão de dívida da Sauro como devedora da Alesat. 

Por meio da sentença n° 1254/2015 - JULP, fls. 744/748, o julgador 
singular decidiu pela manutenção de ambos os sujeitos passivos no polo passivo da lide, 
com supedâneo no art. 35 do anexo VIII do RCTE e no inciso XII do art. 45 do CTE. E, no 
mérito, decide pela procedência parcial do lançamento, no valor de R$ 380.048,64, 
acatando o trabalho revisional da autoridade fiscal.  

Os sujeitos passivos, irresignados, apresentam recurso voluntário às 
Câmaras Julgadoras em peças apartadas, em que pedem: 1) Nulidade da peça decisória 
de primeira instância, por alteração do fundamento normativo invocado na autuação; 2) 
Nulidade do auto de infração por insegurança na determinação da infração em virtude de 
divergências verificadas entre a autuação e os documentos fiscais da empresa autuada; 3) 
Improcedência do lançamento em virtude de as diferenças encontradas se referirem às 
alterações volumétricas; que relativamente ao álcool anidro não poderia ser exigido o 
ICMS-ST da Distribuidora, 4) Subsidiariamente, caso se entendesse pela procedência, 
que se leve em consideração tão somente o volume supostamente omitido que supere o 
percentual de 0,6% das entradas destes combustíveis; 5) ou ainda que se adeque a 
penalidade para a prevista no art. 71, XIX do CTE;  6) alegam nulidade por erro na 
identificação do sujeito passivo; 7) o solidário pede por sua exclusão do polo passivo; 8) 
por fim, pugnam pela realização de nova diligência, para fins de comprovação do alegado. 

Por meio da Resolução n° 122/2015, fls. 888, a Segunda Câmara 
deste Conselho converte os autos em diligência para averiguações quanto aos 
argumentos apresentados pelo sujeito passivo de que alguns documentos mantidos nos 
levantamentos pela fiscalização não deveriam constar da auditoria, pelo fato de que os 
produtos nelas arrolados teriam sido objeto de devolução, por meio das notas fiscais n°s 
4771, 4772, fls. 764, e que, no caso da nota fiscal n° 3538, teria havido devolução de seus 
produtos, mas que não fora possível identificar o documento que teria acobertado tal 
operação. Alega ainda que esta teria sido cancelada extemporaneamente.  

Em resposta à diligência, fls. 892/894, a autoridade fiscal efetua nova 
revisão nos levantamentos, em que, entendendo pela autenticidade das notas fiscais de 
devolução acostadas pela defesa, realiza nova retificação no lançamento, sugerindo que o 
lançamento seja reduzido para o valor de R$ 365.524,58, após exclusão das notas fiscais 



 

de entradas n°s 4762 e 4763. Quanto ao documento fiscal de n° 3538, a fiscalização 
informa que a referida NFe encontra-se autorizada no sistema SPED e que não houve 
nenhuma prova material de que teria sido cancelada, ainda que de forma extemporânea. 

Em manifestação à diligência realizada, fls. 901 e 902, a defesa 
insiste na alegação de que a nota fiscal n° 3538 teria sido cancelada, alega que teria 
acostado aos autos a tela do SPED em que consta o status de Cancelada do referido 
documento fiscal. Reitera o pedido da exclusão deste documento dos levantamentos e, 
em seguida, reitera todos os pedidos esposados em recurso. 

É esse o relatório. 

   

                           V O T O  

 

Em prelúdio, mister analisar e manifestar a respeito das preliminares 
suscitadas pelo polo passivo, a saber: nulidade por erro na identificação do sujeito 
passivo, da sentença singular por alteração do fundamento invocado na autuação, fato 
que teria gerado cerceamento ao seu direito de defesa, e por fim, nulidade por 
insegurança na determinação da infração, em virtude das divergências verificadas entre a 
autuação e os documentos fiscais da empresa autuada.   

Quanto às nulidades em apreço, acompanhada pela unanimidade do 
colegiado na Câmara Julgadora, rejeito-as por entender que as mesmas carecem de 
sustentabilidade.  

Passo à fundamentação. 

Traz a defesa argumentos de que o lançamento seria nulo, em 
primeiro plano, por erro na identificação do sujeito passivo, pelo fato de que o fundamento 
jurídico invocado no auto de infração seria inaplicável às distribuidoras de combustíveis, e 
que o auditor autuante teria tentado corrigir o lapso fazendo indicação dos dispositivos no 
trabalho revisional e, em segundo plano, estaria o julgador singular atuando no mesmo 
intuito de “retificar” o fundamento jurídico do auto mencionado no quadro “dispositivo legal 
infringido”. Por fim, traz a tese de nulidade, em virtude de divergências verificadas entre a 
autuação e os documentos fiscais da empresa autuada. Esta última entendemos se tratar 
de alegação de nulidade por insegurança na determinação da infração. 

Entendo equivocadas as argumentações da defesa.  

A fiscalização, já na origem do lançamento, elabora nota explicativa, 
fls. 12, em que justifica a exigência do ICMS-ST de álcool anidro da distribuidora de 
combustível, onde informa que o pagamento do ICMS do Álcool Anidro é postergado para 
o momento da saída de gasolina “C”, resultante da mistura; que a refinaria recolhe 
juntamente com o imposto da gasolina “A” o imposto que seria relativo ao álcool anidro 
incidente desde a produção até o consumo (Art. 12-A, §§ 1º e 2º do anexo VIII do RCTE); 
que a distribuidora de combustíveis adquire a Gasolina “A” com imposto já retido. Então, 
considerando que das saídas de gasolina “C” deduziram-se as saídas de álcool anidro, o 
que se conclui é que a omissão de saídas de álcool anidro apurada implica omissão de 
recolhimento do ICMS-ST, identificada por meio da auditoria específica de mercadoria, a 
qual detém precisão matemática, quando este já se encontrava no estabelecimento da 
distribuidora, neste caso então o imposto seria, logicamente, devido pela distribuidora.  

Portanto, verifica-se que não houve uma tentativa de retificação do 
fato pela autoridade autuante, conforme alega a defesa, o que se verifica na explanação 
posterior da fiscalização, fls. 563, seria uma maior clareza do que fora explicado na 
referida nota explicativa parte do lançamento, onde expõe que no caso do álcool anidro a 



 

refinaria ficaria impossibilitada de cumprir com a obrigação de reter na origem o imposto 
devido por esta, visto que fora a ocorrência futura que teria originado a omissão 
identificada, seja por diferença de medição decorrente de temperatura, venda ou sinistro 
não documentados, seja por destinação diversa dada ao produto (por não haver a mistura 
à gasolina “A), seja por mistura do referido produto à gasolina “A” em percentual acima do 
estabelecido pelo Ministério da Agricultura. 

Com isso, encerro a discussão rejeitando a nulidade do lançamento, 
arguida pela defesa, por erro na identificação do sujeito passivo. 

No caso da acusação de que o julgador monocrático estaria se 
utilizando de fundamentação no intuito de instruir o processo, retificando os dispositivos 
legais infringidos não mencionados pela autoridade fiscal, no mesmo sentido não 
comungo com tal tese da defesa. O Regimento Interno deste Conselho Administrativo, 
regulamentado pelo Decreto n° 6.930/09, dispõe que a sentença deve conter a decisão 
com os fundamentos de fato e de direito. Ora, não enumera ou limita em quais dispositivos 
deve se amparar o julgador na busca da sustentação para os seus argumentos, que neste 
caso, seriam contrários aos dos defendidos pela autuada. Rejeito, portanto, a nulidade da 
sentença singular, negando de consequência o acolhimento da nulidade parcial por 
cerceamento ao direito de defesa. 

Em um terceiro plano, a defesa alega nulidade por insegurança na 
determinação da infração, em virtude das divergências verificadas entre a autuação e os 
documentos fiscais da empresa autuada.  

Nesse caso, após cuidadosa análise dos autos, fora encaminhado 
em diligência para revisão, nos termos das alegações e apresentação de cópias de 
documentos como prova para o alegado pela defesa, realizada revisão no lançamento 
original, chegando-se a uma redução substancial do exigido inicialmente da empresa. 
Portanto, se houve alguma divergência entre a capitulação da infração e a instrução 
processual, esta fora devidamente sanada com as revisões realizadas durante o trâmite 
processual. Recorro ainda ao dispositivo da lei processual goiana que dispõe que ‘§ 3º As 
incorreções ou omissões do lançamento, inclusive aquelas decorrentes de cálculo ou de 
proposição de penalidade, não acarretam a sua nulidade, quando do processo constarem 
elementos suficientes para determinar com segurança a infração e o infrator.’ 

Portanto, não há se falar em um lançamento inseguro.  

Assim, com essas considerações, e em consonância com este 
colegiado, rejeitadas estão as preliminares em comento.  

Em resposta ao pedido da defesa para realização de novas provas 
periciais, informo que já foram realizadas todas as diligências necessárias ao perfeito 
saneamento do feito, bem como na busca da verdade dos fatos dos autos. Portanto, não 
havendo necessidades de novas buscas documentais e/ou fatos elucidativos, dou por 
encerrada a fase de diligências, e rejeito esse pedido. 

Ressalto que, relativamente às alegações da defesa de que a nota 
fiscal n° 3538 teria sido cancelada, fls. 901 e 902, alegando que teria acostado aos autos a 
tela do SPED em que consta o status de Cancelada do referido documento fiscal, fls. 925 
e 942, informo que, além das verificações efetuadas e expressas pela fiscalização em 
resposta a diligência solicitada, pude verificar no sistema de emissão de NFe que este 
documento fiscal encontra-se autorizado, e que não houve cancelamento deste no 
sistema, fls. 946. Portanto, reitero a rejeição do pedido de novas provas periciais da 
autuada. 

Finalmente ao mérito, a fiscalização, após realização de auditoria 
específica de mercadorias, encontrou diferença de ICMS favorável ao erário, em razão de 



 

omissão de saídas dos produtos álcool anidro e álcool hidratado do estabelecimento da 
distribuidora de combustíveis neste procedimento autuada.  

O sujeito passivo vem em sua defesa argumentar que a diferença 
encontrada pela fiscalização se ancora em possível variação volumétrica destes produtos 
após a entrada e estocagem em seu estabelecimento. Ressalto que, caso fosse essa a 
realidade, o que restaria comprovado seria omissão de entradas, visto que a variação 
volumétrica poderia acarretar em aumento de volume que faria com que as quantidades 
de produtos que saíram fossem maiores do que as que entraram no estabelecimento, e a 
acusação no presente procedimento fiscal diz respeito à omissão de saídas de 
mercadorias tributadas, inclusive com incidência de imposto sob o regime da substituição 
tributária. Portanto, enfatizo que a argumentação da empresa não justifica a omissão de 
saída de mercadoria tributada identificada por meio de levantamentos realizados pela 
auditoria específica de mercadorias. 

Além do que, deve ser observado que se trata de um levantamento 
de comprovada eficiência, de simples elaboração e que consiste no cotejo das 
quantidades de entradas e saídas, de cada espécie de mercadoria comercializada no 
período fiscalizado, tomando-se em consideração os estoques inicial e final, de tal sorte 
que a soma do estoque inicial mais as entradas deve ser igual à soma do estoque final 
mais as saídas (EI + E = EF + S), permitindo, dessa forma, conferir, com exatidão o fluxo 
de mercadorias no estabelecimento, possibilitando apontar com segurança a entrada ou 
saída de mercadorias sem documentação fiscal no período analisado, ou mesmo a 
existência de estoque, na data da sua contagem, em situação irregular, levantamento este 
apropriado para o caso em análise, nos termos dos artigos 25, § 1º, inciso V e 148, § 1º, 
inciso I do Código Tributário Estadual, abaixo transcritos: 

  
Art. 25. A base de cálculo do imposto será arbitrada pela autoridade fiscal, 
podendo o sujeito passivo contraditá-la no correspondente processo 
administrativo tributário, sempre que, alternativa ou cumulativamente: 
 
[...] 
 
§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 
 
[...] 
 
V - à diferença apurada mediante o controle quantitativo das entradas e 
saídas de mercadorias tributadas num determinado período, levando em 
consideração os estoques inicial e final; 
 
 [...] 

 
Art. 148. O movimento real tributável, realizado pelo sujeito passivo em 
determinado período, pode ser apurado por meio de levantamento fiscal, 
conforme dispuser o regulamento. 
 
§ 1º O levantamento fiscal poderá considerar: 
 
I - os valores e quantidades das entradas e das saídas de mercadorias e 
dos respectivos estoques, inicial e final; 
 
[...] 

 
 



 

No presente caso, a fiscalização apurou saídas de produtos sem 
emissão do documento fiscal respectivo, em operação sujeita à substituição tributária 
pelas operações posteriores, após utilização de metodologia consonante com as regras 
contidas no manual de auditoria. Além disso, a empresa não acosta comprovantes de 
suas alegações, relativamente a situação apresentada. Ressalto ainda que a penalidade 
proposta pela fiscalização para a infração capitulada é a mais adequada, não havendo 
possibilidade de atender, nesse sentido, o pedido da defesa pela adequação para a 
penalidade prevista no art. 71, XIX do CTE. 

Relativamente à alegação de exclusão do solidário arrolado, 
MARCELO HENRIQUE RIBEIRO ALECRIM, observando que se trata de Diretor 
Presidente da empresa autuada, conforme faz prova cópia da Ata de Reunião do 
Conselho de Administração, fls. 09, portanto responsável pela administração da empresa, 
assim como em outros julgados, afirmo que minha decisão, encontra respaldo legal na 
disposição contida no art. 45, inciso XII do CTE, segundo o qual será solidária a pessoa 
que por seus atos ou omissões concorra para a prática de infração à legislação, conforme 
se observa da transcrição do mencionado dispositivo legal: 

  
Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 
[...] 
XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à 
operação ou prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis; 
[...] 

 

Dessa forma, acompanhada da maioria dos membros deste 
colegiado, mantenho na lide o solidário arrolado quando do lançamento do presente 
procedimento. 

Diante de todos esses fatos e considerações, voto rejeitando o 
pedido de diligência, as preliminares de nulidade por erro na identificação do sujeito 
passivo, de nulidade parcial por cerceamento ao direito de defesa, por insegurança na 
determinação da infração, mantendo na lide o solidário MARCELO HENRIQUE RIBEIRO 
ALECRIM e, no mérito, conhecendo do recurso voluntário, dando-lhe parcial provimento 
para reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente procedente o 
lançamento no valor de ICMS de R$ 365.524,58. 

 
 

Sala das sessões, em 12 de setembro de 2016. 
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Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01485/16 
 
Relatora: Conselheira Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Auditoria específica de 
mercadoria. Omissão de saída de mercadoria tributada. 
 
PRELIMINAR 
 
 
É inadmitido, liminarmente, pelo Conselho Pleno, o recurso 
interposto em relação à decisão cameral unânime, relativamente 
à preliminar de insegurança na determinação da infração, 
quando não atendido ao que dispõe o § 1º, inciso II do art. 41 da 
Lei 16.469/09. 
 
 
 
MÉRITO 
 
 
Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em auditoria específica de 
mercadoria (controle quantitativo das entradas e saídas de 
mercadorias tributadas num determinado período, levando em 
consideração os estoques inicial e final). 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 18 
de agosto de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade, feita pela Conselheira Relatora, em relação a preliminar de nulidade do 
auto de infração, por insegurança na determinação da infração, tendo em vista não estar a 
peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, 
João Divino de Brito, José Paixão de Oliveira Gomes, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da 
Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo 
de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, Valdir Mendonça Alves, Aldeci de Souza 
Flor, Aguinaldo Fernandes de Melo, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Talita Pimenta Félix, 
Washington Luis Freire de Oliveira e José Pereira D'abadia. Quanto ao mérito, também 
por votação unânime, conhecer do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, negar-
lhe provimento para manter a decisão cameral que considerou parcialmente procedente o 
auto de infração no valor do ICMS de R$10.365,87 (dez mil, trezentos e sessenta e cinco 
reais e oitenta e sete centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros Marlene 
Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, José Paixão de Oliveira Gomes, 
Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto 
de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, 
Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, Valdir 
Mendonça Alves, Aldeci de Souza Flor, Aguinaldo Fernandes de Melo, Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira e José Pereira 
D'abadia. 



 

 
R E L A T Ó R I O 

 
 
Consta no auto de infração que o sujeito passivo "Realizou 

saída de 23.168 kg de algodão em pluma sem emissão de documentação fiscal, sendo 
3.888,0 kg no período de 01/01 /2001 a 31/12/2001 e 19.280,0 kg no período de 
01/01/2002 a 31/12/2002, conforme Auditoria Especifica de Mercadorias, documento em 
anexo. Em consequência, deverá pagar o ICMS na importância de R$ 11.916,25, 
juntamente com a penalidade e acréscimos legais. 

 
REAUTUAÇÃO SUGERIDA PELO OFÍCIO N. 307/2006 - 

GERF/SGAF, REFERENTE A ANULACÃO DO PROCESSO N. 3.015306 0.761.65 POR 
INSEGURANÇA NA DETERMINACAO DA INFRAÇÃO (ACÓRDÃO N. 2.776/2006 DA IV 
CJUL). Nota: Na página 16 do PAT consta um índice detalhado dos seus vários anexos." 

 
O Sujeito passivo foi intimado "fls. 330 e 331", a pagar a quantia 

exigida no processo ou apresentar Impugnação em Primeira Instância. 
 
O contribuinte manifestou-se no processo em primeira instância 

com a peça impugnatória de "fls. 333 a 338". 
 
Pela Sentença 6206/09-JULP, fora decidido pela Procedência 

Parcial "fls. 355 a 357". 
 
A Fazenda Pública Estadual, se manifestou em relação a 

sentença "fls. 358 e 359", alegando que, contrariamente ao entendimento da ilustre 
julgadora, o mencionado dispositivo (inciso II, do artigo 173 do CTN) não faz qualquer 
referência a valores resultantes de reautuação, estabelecendo tão somente o prazo para a 
Fazenda Pública constituir novo crédito tributário relativo ao lançamento anterior anulado. 

 
Ao final requer a reforma de sentença recorrida para que seja 

declarado procedente o lançamento em sua totalidade.  
 
O sujeito passivo foi intimado "fls. 360", a pagar a quantia 

exigida no processo, em caso de discordância apresentar contradita ao pedido de reforma 
formulado pela Fazenda Pública, formulado pelo Representante Fazendário. 

 
O sujeito passivo apresenta Contradita "fls. 362 a 385". 
 
Conforme Acórdão da III CJUL n° 1774/2011, "fls. 388 a 394", a 

Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, decidiu, por unanimidade, rejeitar 
a preliminar de nulidade do auto de infração por insegurança na determinação da infração, 
bem como a preliminar de mérito de decadência, e, no mérito, para confirmar a sentença 
singular que julgou parcialmente procedente o auto de infração, por maioria.  

 
O sujeito passivo se manifesta "fls. 399 a 409", junto ao 

Conselho Pleno, requerendo a admissão do recurso quanto à parte unânime da decisão 
por entender “que o Acórdão está em divergência com a decisões camerais”, pois a 
“ocorrência de imprecisão nas auditorias que instruíram o PAT foi o motivo acolhido para 
julgar os mesmos improcedentes”, bem como por “erro substancial ou material foi acolhido 
no sentido de determinar a nulidade do auto de infração”. 

 



 

Argui novamente a preliminar de insegurança na determinação 
da infração, pois se o auto original foi nulo outro fim não teria o presente auto da 
reautuação. Não se pode utilizar média de classificação do algodão em pluma como 
parâmetro para avaliar a quantidade de mercadoria comercializada à míngua da 
informação por parte da empresa. 

 
A nulidade decorre também da falta de consideração na 

auditoria relativamente à quebra do produto, portanto não permitida a sua realização. 
 
Quanto ao mérito, ainda envolvendo a mencionada 

insegurança, salienta que sequer considerou a atividade do recorrente, que apura 
periodicamente quebras de pesos decorrentes da variação de umidade das fibras de 
algodão, as quais chegam a 10% do peso do produto. 

 
Ao final requer, que seja anulado o auto de infração por 

insegurança na determinação da infração, haja vista o não acatamento da preliminar de 
decadência, e no mérito, a improcedência do auto de infração. 

 
 

V O T O 
 

 
A Lei 16.469/09, que regula o Processo Administrativo 

Tributário em Goiás, estatui as hipóteses da decisão cameral, unânime ou não, ser objeto 
de recurso para o Conselho Pleno com intuito de reapreciação da matéria. 

 
Por força do disposto no art. 41, inciso II, alíneas “a” a “d” bem 

como no § 1º, incisos I e II, da Lei 16.469/09, abaixo transcritos, tratando-se de decisão 
cameral unânime, para aceitação do recurso do contribuinte, deve o polo passivo juntar 
cópia do acórdão objeto de divergência ou demonstrar a contrariedade ao dispositivo da 
lei tributária estadual ou, ainda, a existência de prova constante dos autos não apreciada, 
senão vejamos: 

 

Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão 
cameral: 

[...] 

 

II - unânime: 

a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão 
plenária, que tenha tratado de matéria idêntica; 

b) inequivocamente contrária a: 

1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento 
cameral, que implique reforma parcial ou total da decisão; 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava 
na ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 

§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o 
recurso deve ser liminarmente inadmitido: 



 

I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova 
inconteste cuja existência se ignorava na ocasião do julgamento; 

II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição 
expressa da legislação tributária estadual ou à prova constante do 
processo, ou a falsidade da prova. 

 
Nos presentes autos, o recorrente interpõe o presente recurso, 

no tocante ao quesito preliminar de insegurança na determinação da infração, 
demonstrando que foi rejeitada em decisão cameral, por unanimidade. Portanto em 
relação a essa matéria o recorrente, nos termos do art. 41, inciso II, da Lei 16.469/09, para 
efeito de admissibilidade do presente recurso, menciona como paradigmas três acórdãos, 
porém apenas o de número 03450/06, refere-se ao reconhecimento da nulidade, nos 
termos ora recorrido, pois os demais trataram de decisão por improcedência, muito 
embora em decorrência da imprecisão na auditoria. Contudo, esses, para o desiderato de 
admissão de recurso não se prestam.  

 
No tocante ao Acórdão 03450/06, observa-se que o objeto do 

lançamento referido naqueles autos refere-se ao ITCD, sendo, por isso, anulado em 
decorrência da ausência de “elemento de prova segura da ocorrência da infração”, o que, 
em síntese, não trata de matéria idêntica em relação ao presente, como exigido na lei, 
senão vejamos o que ora se alega é: primeiro auto anulado a reautuação também nula; 
utilização da média de classificação do algodão em pluma e quebra de peso decorrente da 
variação de umidade da fibra de algodão. 

 
Assim inadmitido o Recurso do Contribuinte ao Conselho Pleno 

no que tange à preliminar de insegurança na determinação da infração. 
 
Em relação à preliminar de decadência o sujeito passivo não fez 

nenhum pronunciamento, sequer figurando entre os pedidos formulados na sua peça de 
recurso, ficando adstrita sua menção no reconhecimento de que foi rejeitada, ressaltando, 
agora, que também por unanimidade, observando que a parcela a maior lançada em 
reautuação a própria Julgadora Singular já fez sua exclusão. 

 
Quanto ao mérito, o recurso circunscreve-se a alegar a 

necessidade de se considerar a quebra de peso em decorrência da variação da umidade 
da fibra do algodão e de que a fiscalização trabalhou com dados indiciários. 

 
Volvemos ao Anexo Estruturado – descritivo complementar da 

ocorrência no sentido de arredar a questão alegada de um trabalho fiscal baseado em 
dados indiciários, considerando inicialmente que à auditoria específica de mercadoria 
interessa verificar a regularidade na movimentação do algodão em pluma, independente 
da classificação da fibra, por meio da aplicação da equação (estoque inicial + produção = 
estoque final + saída). Para tanto servindo-se dos dados extraídos da própria 
documentação oferecida pela empresa. 

 
... “Ora, e o contribuinte é notificado a apresentar os laudos de 
classificação de algodão que não foram objeto de saídas e de 
apropriação de crédito outorgado, e este apresenta apenas 
laudos fornecidos pelo órgão oficial classificador, mas, no 
entanto, consigna nos documentos fiscais de saída algodão de 
padrões de fibra superior, em quantidade além da quantidade 
efetivamente classificada, claro está intenção do contribuinte 



 

em lesar o Erário através da apropriação do crédito outorgado 
conferido em um percentual superior ao que teria direito. 
 
Isto posto, vale destacar um ponto de vista em relação à 
Auditoria Específica de Mercadorias. Pelo que expomos acima, 
fica clara a adoção por parte de alguns contribuintes da prática 
de consignar nos documentos fiscais de saída, mediante acordo 
comercial, algodão em pluma com u padrão de fibra superior ao 
padrão efetivamente classificado, visando apropriação do 
crédito outorgado conferido em um percentual além do que teria 
direito. Desta forma, na Auditoria Específica de Mercadorias de 
algodão em pluma por classificação de fibra, por certo teremos 
a apuração de omissão de saídas nos padrões de fibra 
inferiores e omissão de entrada (produtos não classificados) 
nos padrões de fibra superiores (no presente trabalho, vide 
RESULTADO DA AUDITORIA ESPECÍFICA DE 
MERCADORIAS).” 
 
Igualmente o Anexo Estruturado traz a justificativa quanto ao 

problema da chamada quebras: 
 
“ .... “Acontece que, de acordo com o Parecer n. 796/2003 – 
GOT da Gerência de Orientação Tributária (que anexamos ao 
processo), quebra técnica é uma questão que vem gerando 
grandes discussões no próprio seio das entidades que 
congregam os armazéns gerais no Brasil, e que até o momento 
encontra-se em aberto, sem a definição de um índice 
nacionalmente ou regionalmente aceito. E segue: Assim sendo, 
como não poderia ser de outra forma, a legislação tributária do 
Estado de Goiás, não prevê nenhum índice para quebra técnica 
decorrente de perda de umidade ou de expurgo de impurezas 
de soja depositada em armazém geral, fato que não impede 
que o armazém geral, por meio de laudo próprio, comprove 
perante a Secretaria da Fazenda do Estado de Goiá, que 
durante o período de armazenagem, ocorreram quebras. E 
conclui que é correto a emissão de nota fiscal de devolução 
simbólica, correspondente a quebra técnica, destinada ao 
remetente do produto, vez que, a não emissão da nota fiscal 
seria interpretada como omissão de saída quando da realização 
da auditoria específica de mercadoria, tendo ainda, como 
agravante, o fato de a legislação tributária estadual determinar 
que presume-se decorrente de operação ou prestação tributada 
não registrada, o valor, apurado em procedimento fiscal, 
correspondente à diferença verificada mediante o controle 
quantitativo das entradas e saídas de mercadoria tributada num 
determinado período. Fato é que tais documentos fiscais de 
devolução simbólica pela quebra técnica não constam dos 
registros do contribuinte fiscalizado, e portanto, não há como 
considerar que as diferenças apuradas sejam oriundas de 
eventuais quebras.” 
 
Diante dessas fundamentações os argumentos deduzidos em 

recurso interposto não são suficientes para ilidir a pretensão fiscal. 



 

 
Nesse sentir, foi possível verificar em auditoria a inexistência de 

nota fiscal de saída suficiente para acobertar toda a operação em relação ao algodão em 
pluma, ou seja, apurou-se uma diferença e, aí, a presunção aplicável do art. 25, § 1º, 
inciso V, da Lei 11.651/91, senão vejamos: 

 

Art.25. [...] 

[...] 

§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 

[...] 

V - à diferença apurada mediante o controle quantitativo das entradas 
e saídas de mercadorias tributadas num determinado período, 
levando em consideração os estoques inicial e final; 

 
E, assim prevendo a legislação, há uma inversão do ônus da 

prova a qual a parte não se desincumbiu, ou seja, não foram exibidos documentos fiscais. 
 
Da forma que se apresenta a auditoria, realmente confirmada a 

autuação, em parte, com respaldo claro em desequilíbrio da equação, pois para o total 
vendido não se encontra a correspondente documentação, o que caracteriza 
descumprimento de obrigação acessória com previsão da multa, e falta de pagamento do 
ICMS, o que é a fundamentação da pretensão inicial. 

 
Destaca-se, ainda, que o lançamento decorreu de auditoria, 

cuja realização respaldou em dados oferecidos pelo sujeito passivo constantes de livros e 
notas fiscais do estabelecimento. 

 
O art. 141 do Decreto 4.852/97, diz o seguinte: 
 

Art. 141. O contribuinte do imposto e as demais pessoas 
sujeitas ao cumprimento de obrigação tributária, relacionadas 
com o ICMS, devem emitir documento fiscal, em conformidade 
com a operação ou prestação que realizarem. 
 
Nesse sentir, confirma-se a multa aplicada, dada a específica à 

infração perpetrada, art. 71, inciso VII, alínea “l” e § 9º, inciso I, da Lei 11.651/91, senão 
vejamos: 

 

Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
 
................ 
 

VII - de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da operação ou 
da prestação: 

 

..................... 

l)  pela falta de emissão de documentos fiscais exigidos, 
ressalvado o disposto no inciso X, “b”, ou pelo recebimento de 
mercadoria ou de serviço sem documentação fiscal, cujo valor 



 

tenha sido apurado por meio de levantamento fiscal realizado 
em estabelecimento cadastrado; 
............ 
 

§ 9º Se da prática das irregularidades descritas nos incisos V e 
seguintes do caput deste artigo resultar diretamente omissão de 
pagamento do imposto, a multa neles prevista será aumentada 
do valor correspondente à aplicação dos percentuais abaixo, 
sobre o valor do imposto não pago: 
............ 

I - de 60% (sessenta por cento) do valor do imposto, pela 
omissão do seu pagamento: 

 
Ante o exposto, conheço do recurso do Contribuinte ao 

Conselho Pleno, nego-lhe parcial provimento, para considerar procedente em parte o 
crédito tributário no valor de ICMS R$ 10.365,87, mantendo o acórdão atacado tal como 
lançado, por seu próprios e jurídicos fundamentos e por estes ora agregados, antes 
inadmitindo o recurso em relação à preliminar de insegurança na determinação da 
infração. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 20 de setembro de 2016. 
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Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01491/16 
 
Relatora: Conselheira Nislene Alves Borges 
 

 
EMENTA: Preliminar. Pedido de Inadmissibilidade do Recurso 
da Fazenda, sob o fundamento de que a peça recursal não 
expressa os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, 
nos termos do art. 27, inciso II da lei 16.469/09 e do Art. 12, 
inciso VII e parágrafo único do decreto 6.930/09. Não Acolhido. 
Decisão não unânime. ICMS. Omissão de saídas. Levantamento 
específico de mercadorias. Procedência parcial. Decisão não 
unânime. Reinclusão de solidários no polo passivo. 
Solidariedade dos sócios-administradores.  Acolhido em parte. 
Decisão não unânime. 
 
 1. Não conhecer do recurso da Fazenda Pública seria atribuir ao 
processo administrativo tributário rigor formal excessivo em 
detrimento da verdade material e da primazia do julgamento do 
mérito, situação que não se amolda nem mesmo no processo 
civil, historicamente de formalidade muito superior ao processo 
administrativo tributário; 
 
2. Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada 
não registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, 
correspondente à diferença apurada mediante o controle 
quantitativo das entradas e saídas de mercadorias tributadas 
num determinado período, levando em consideração os 
estoques inicial e final; 
 
3.  Há subsunção do interesse comum descrito no art. 45 do CTE 
a qualidade de administrador, detentor psíquico dos rumos a 
serem tomados pela empresa. Responderá, portanto, pelo ICMS 
decorrente do lançamento e a multa pecuniária que lhe for 
correspondente 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 30 
de agosto de 2016, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a arguição de inadmissibilidade 
do recurso da Fazenda Pública para o Conselho Pleno, feita pelo sujeito passivo, sob o 
fundamento de que a peça recursal não expressa os motivos de fato e de direito em que 
se fundamenta, nos termos do art. 27, inciso II, da Lei 16.496/2009 e do art. 12, inciso VIII 
e Parágrafo Único do Decreto 6.930/2009. Foram vencedores os Conselheiros Nislene 
Alves Borges, Gilmar Rodrigues de Almeida, Elias Alves dos Santos, Mário de Oliveira 
Andrade, Lidilone Polizeli Bento, Heli José da Silva, Luis Antônio da Silva Costa, Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira, Washington Luis Freire de Oliveira, Marlene Maria da Silva 
Ruguê Bernardes e o Sr. Presidente, Conselheiro Aldeci de Souza Flor, que proferiu voto 
de desempate. Vencidos os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, Masayuki Missao, 
Edson Abrão da Silva, Nivaldo José Mendes, Rickardo de Souza Santos Mariano, Valdir 
Mendonça Alves, José Luiz Rosa, Rodolfo Ramos Caiado, José Pereira D'abadia e João 
Divino de Brito. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda 
Pública para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para reformar a decisão cameral e 



 

julgar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 358.930,02 
(trezentos e cinqüenta e oito mil, novecentos e trinta reais e dois centavos). Foram 
vencedores os Conselheiros Nislene Alves Borges, Gilmar Rodrigues de Almeida, 
Masayuki Missao, Elias Alves dos Santos, Mário de Oliveira Andrade, Lidilone Polizeli 
Bento, Heli José da Silva, Luis Antônio da Silva Costa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, 
Washington Luis Freire de Oliveira e Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes. Vencidos 
os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, Edson Abrão da Silva, Nivaldo José Mendes, 
Rickardo de Souza Santos Mariano, Valdir Mendonça Alves, José Luiz Rosa, Rodolfo 
Ramos Caiado, José Pereira D'abadia e João Divino de Brito que votaram, conhecendo do 
recurso da Fazenda Pública para o Conselho Pleno, negando-lhe provimento para manter 
a decisão cameral que considerou improcedente o auto de infração. E, por maioria de 
votos, acolher o pedido de reinclusão dos solidários: BALTAZAR S. DE CASTRO JUNIOR, 
BENEDITO S. DE CASTRO NETO, ELZA S. DE CASTRO, IVONE DA S. AZEVEDO, 
PEDRO DANIEL BITTAR, arguida pela Fazenda Pública. Foram vencedores os 
Conselheiros Nislene Alves Borges, Gilmar Rodrigues de Almeida, Elias Alves dos Santos, 
Mário de Oliveira Andrade, Lidilone Polizeli Bento, Heli José da Silva, Luis Antônio da Silva 
Costa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Washington Luis Freire de Oliveira, Marlene Maria 
da Silva Ruguê Bernardes e o Sr. Presidente, Conselheiro Aldeci de Souza Flor, que 
proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, 
Masayuki Missao, Edson Abrão da Silva, Nivaldo José Mendes, Rickardo de Souza Santos 
Mariano, Valdir Mendonça Alves, José Luiz Rosa, Rodolfo Ramos Caiado, José Pereira 
D'abadia e João Divino de Brito. E, por maioria de votos, rejeitar o pedido de reinclusão 
dos solidários: IESO S. BUENO e SONIA G. PEREIRA. Foram vencedores os 
Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, Masayuki Missao, Edson Abrão da Silva, Nivaldo 
José Mendes, Rickardo de Souza Santos Mariano, Valdir Mendonça Alves, José Luiz 
Rosa, Rodolfo Ramos Caiado, José Pereira D'abadia, João Divino de Brito e o Sr. 
Presidente, Conselheiro Aldeci de Souza Flor, que proferiu voto de desempate. Vencidos 
os Conselheiros Nislene Alves Borges, Gilmar Rodrigues de Almeida, Elias Alves dos 
Santos, Mário de Oliveira Andrade, Lidilone Polizeli Bento, Heli José da Silva, Luis Antônio 
da Silva Costa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Washington Luis Freire de Oliveira e 
Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo realizou saída de 
Sebo Bovino sem emissão de documentação fiscal, no valor de R$ 2.422.835,41, no 
período de 01/01/2010 a 31/12/2010, conforme Auditoria Específica de Mercadorias. 
Cobra-se o ICMS no valor de R$ 411.882,02. 

Foram arrolados como solidários o sócio-administrador da empresa, 
Benedito Soares de Castro Neto, conforme constava nos dados cadastrais da autuada à 
época do fato gerador. E ainda, Pedro Daniel Bittar, Baltazar Soares de Castro Junior e 
Ieso Stival Bueno, Ivone da Silva Azevedo, Elza Stival de Castro e Sônia Gonçalves 
Pereira. Por meio de nota explicativa elaborada pelas autoridades fiscais autoras do 
procedimento, consta que o arrolamento dos últimos solidários se deu com base em 
ofício expedido por juiz federal da décima vara da justiça federal em Goiás, que 
identificou, por meio da ferramenta CSS do Banco Central, após ofício encaminhado 
àquele órgão, que esses solidários arrolados são os responsáveis pelas movimentações 
financeiras das contas desta empresa, no período de referência do fato gerador.  

Nos autos foram anexadas planilhas do Banco Central, com os 
nomes dos responsáveis pelas movimentações financeiras das contas das empresas, fls. 
337/342, o ofício do juiz federal que determina a indisponibilidade das ações 
pertencentes aos referidos solidários arrolados, fls. 345, bem como Memorando expedido 



 

pela JUCEG determinando ao setor de automação e informática do órgão que cumpra a 
determinação judicial, de anotação de indisponibilidade do requeridos relacionados, fls. 
343. 

Além dos documentos citados acima, o auto de infração é instruído 
com os seguintes documentos: notas explicativas, registro de inventário – inicial, registro 
de inventário – final, auditoria específica de mercadorias, entradas de sebo bovino, cópia 
notas fiscais, cópias DANFEs, cópia portal da nota fiscal eletrônica, cópia livro fiscal, 
consulta resumida do contribuinte de pessoa jurídica, notificação fiscal, 2° notificação 
fiscal, ofício, cadastro de clientes do sistema financeiro nacional, documento JUCEG, 
cópia ação cautelar fiscal, resultado do julgamento e termo de devolução de objetos e 
documentos – TDOD, fls. 14 a 362. 

Em impugnação à primeira instância deste Conselho, fls. 382/390, o 
sujeito passivo vem alegar que não há no ordenamento jurídico presunção que 
transforme operações isentas em tributadas. Alega que essas operações de saídas 
teriam sido para industrialização de sebo, e que portanto, estariam ao abrigo da isenção 
prevista em legislação para tais operações.  

Na impugnação às fls. 230 do processo de n° 4011203009000, 
relativo à mesma matéria, apenas diferindo em relação ao exercício autuado, 
complementa que o sebo bovino é um produto que só pode ser manipulado na forma 
líquida e que para tanto, a empresa mantém uma caldeira acoplada aos depósitos de 
sebo, que é constantemente utilizada para transformar o estado pastoso do produto em 
estado líquido. Aduz que utiliza o próprio produto sebo na alimentação de sua caldeira 
que consome em média 450 quilos de sebo bovino ao dia, o que resultaria em mais ou 
menos 135.000 quilos de sebo ao ano para queima em sua caldeira, enumera que ao 
preço unitário de R$ 1,57 o quilo, teria consumido nestas caldeiras em um ano em reais, 
o valor de R$211.950,00. 

Defende que "não participaram da sociedade, nem de sua 
administração, os srs. Pedro Daniel Bittar, Baltazar Soares de Castro Junior, Ivone Silva 
Azevedo, Ieso Stival Bueno e Elsa Stival de Castro, não podendo assim, serem 
alcançados pelos efeitos do auto de infração, ora impugnado". Ao final, requer a 
procedência da impugnação e a determinação da anulação do auto de infração.  

Pela sentença nº 160/2013 - JULP, fls. 399/402, o julgador singular 
decide pela procedência do auto de infração. Em sua fundamentação afirma que "não se 
verifica qualquer das hipóteses de nulidade previstas no artigo 20 da Lei n° 16.469/09". 
Sustenta que "não há o que se falar em presunção, o fato é que para usufruir da isenção 
o produto deveria ter a destinação legal, o que não restou comprovado pela defesa". 
Informa que "quanto à requisição de provas periciais, a autuada fez apenas alegação de 
direito e não trouxe nenhum fato concreto que justificasse a conversão dos autos em 
diligência para a apuração alegada, nesse sentido considera que há nos autos os 
elementos suficientes para o julgamento nesta instância. Rejeita, portanto, o pedido de 
diligência". Pelo disposto na Legislação Tributária, especialmente no inciso XII do artigo 
45 do CTE e tendo em vista o interesse comum do administrador Benedito Soares de 
Castro Neto que poderia evitar, com a sua intervenção, a infração, deixa de acolher os 
argumentos da defesa e mantém o mesmo como sujeito passivo solidário na lide. 
Ressalta que não consta instrumento de procuração constituindo o representante da 
empresa para defender os sujeitos passivos coobrigados, motivo pelo qual deixa de 
acatar as ponderações da defesa em relação a essa questão e mantém a revelia lavrada 
em termo às fls. 397/398. Aduz que como não há outro argumento ou documento 
patrocinado pela defesa capaz de refutar a acusação e por entender que o lançamento 
cumpriu o disposto no artigo 160 do CTE, decide pela manutenção da exigência fiscal. 



 

Os sujeitos passivos apresentam Recurso Voluntário, fls. 423 a 448, 
alegando a exclusão dos solidários por entender que "não está configurado o dolo do 
sócio administrador Benedito Soares de Castro Neto, segundo recorrente, vale dizer, não 
está provada a sua ação ou omissão norteada pela vontade dirigida a não pagar o tributo 
devido ou pagar menos que o devido". Informam que "o Fisco não produziu elementos de 
prova pertinentes à pretensa infração imputada aos recorrentes na inicial”, fls. 2.  
Sustentam que "a soma dos valores correspondentes às penalidades cominadas à 
primeira defendente corresponde ao percentual de 207,06% aplicado sobre o valor do 
ICMS lançado, o que configura, de forma cristalina, o caráter confiscatório de ambas as 
multas".  

Ao final, requerem a reforma da sentença n° 160/2013 – JULP para: 
declarar a inexistência da corresponsabilidade do segundo recorrente, Benedito Soares 
de Castro Neto; declarar a nulidade do lançamento consubstanciado no auto de infração, 
por insegurança na determinação da infração; na eventualidade de não dar provimento 
ao pedido anterior, declarar improcedente o auto de infração.  

Os sujeitos passivos solidários apresentam Recurso Voluntário, em 
conjunto, fls. 458 a 468, alegando que "o fato de deterem poderes específicos para 
movimentação bancária da pessoa jurídica contribuinte, todavia, não implica a 
representação legal da pessoa jurídica relativamente às suas atividades empresariais". 
Defendem que "não detêm e nunca detiveram poderes para administrar a 'EBPL', 
tampouco para praticar atos que pudessem resultar no fato gerador ensejador da 
obrigação tributária de recolher ICMS, como de fato nunca praticaram". Sustentam que 
"não subsiste a pretensão de co-responsabilização dos impugnantes pelo cumprimento 
da obrigação tributária sob a alegação de que seriam procuradores/representantes legais 
responsáveis pela movimentação bancária da empresa, por não se enquadrar na 
hipótese do inciso XII, do artigo 45 do CTE". Ao final, requerem o provimento da 
impugnação para declarar a inexistência da corresponsabilidade dos impugnantes pelo 
crédito tributário lançado e, via de consequência, determinar as suas exclusões das 
relações jurídicas tributárias material e processual.  

Pela Resolução nº 123/2013, fls. 483 e 484, a Primeira Câmara do 
Conselho Administrativo Tributário determina encaminhar, para análise conjunta, todos os 
processos mencionados no primeiro "Considerando" à Delegacia Fiscal de Origem, para 
que seu titular, determine que Auditor Fiscal, preferencialmente estranho à lide, tome 
conhecimento de documento apresentado pela empresa, às fls. 263/266 do processo de 
n° 4011203009000, procedendo as verificações e análises técnicas necessárias junto ao 
estabelecimento da autuada para confirmar se a empresa opera nos moldes descritos no 
documento apresentado por técnicos da empresa. Caso fiquem confirmadas as 
alegações recursais de perdas de sebo durante o procedimento operacional da empresa, 
elaborar manifestação conclusiva, considerando os percentuais de perdas comprovados, 
refazendo o levantamento que instrui a inicial, juntando aos autos os novos 
demonstrativos.  

Em diligência, fls. 485 a 487, o fiscal revisor informa que "para 
confirmar se a empresa opera nos moldes do laudo apresentado, foi feita uma visita ao 
estabelecimento no dia 13/02/2014. Foi demonstrado que a transformação do sebo, é 
composta basicamente pelos processos de decantação, clarificação e filtragem". 
Manifesta por concordar que haja uma perda de até 3% no processo, considerando que o 
sebo adquirido segue o padrão de 3,5% de acidez e 1% entre impurezas e umidade, 
conforme informam os fornecedores do produto sebo da autuada e nos termos do que 
informa o documento do profissional técnico, acostado às fls. 263/266 do processo de n° 
4011203009000, relativamente aos percentuais de perdas para os casos de sebo 
recebidos nessas circunstâncias, 3,5% de acidez e 1% de impurezas e umidade. Com o 
trabalho revisional elaborado pela fiscalização, em que se considerou percentual de 



 

perda no processo industrial em 3%, houve redução da exigência do tributo para o valor 
de R$ 358.930,02, relativos à omissão de saídas de mercadorias do estabelecimento. 

Intimado conforme fls. 488 e 489, o sujeito passivo se manifesta 
acerca da diligência realizada, fls. 492 a 505, discordando da autoridade fiscal revisora, 
alegando que os percentuais de perdas seriam maiores que os considerados pela 
autoridade. Indica às fls. 498 os percentuais de perdas que entende seriam os reais para 
cada exercício autuado, e reitera a informação de que …”foi gerado um subproduto para 
queima nas caldeiras da primeira recorrente…” e ainda, “Tais percentuais 
correspondentes à perda ou subproduto gerado na queima das caldeiras da primeira 
recorrente nos anos de 2008, 2009 e 2010…”.  

Mediante Acórdão da I CJUL n° 1004/2015, fls. 514 a 526, a Primeira 
Câmara do Conselho Administrativo Tributário decide acolher a preliminar de exclusão 
dos solidários da lide, arguida pela autuada. Rejeitar, por unanimidade a preliminar de 
nulidade por insegurança na determinação da infração e quanto ao mérito, conhecer do 
recurso e dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar 
improcedente o auto de infração.  

A Fazenda Pública Estadual apresenta recurso ao Conselho Pleno, 
fls. 528 a 530, afirmando que "no que se refere às exclusões dos solidários, a decisão 
cameral, exarada no Acórdão n° 1004/2015 da I CJUL, necessita ser reformada, posto 
que é notoriamente contrária à disposição expressa das legislações tributárias, estadual e 
federal, por ofensa literal ao disposto no inciso XII do artigo 45, da Lei n° 11.651/91 e 
inciso I do artigo 124 do Código Tributário Nacional". Quanto ao mérito, solicita a reforma 
da decisão cameral para julgar o presente lançamento procedente em parte, no valor de 
R$ 358.930,02, de acordo com o voto vencido do Conselheiro Gilmar Rodrigues de 
Almeida.  

Ao final, requer o acolhimento do recurso, reformando a decisão 
cameral para reincluírem na lide os solidários Pedro Daniel Bittar, Benedito Soares de 
Castro Neto, Baltazar Soares de Castro Junior, Ivone da Silva Azevedo, Ieso Stival 
Bueno, Elza Stival de Castro e Sônia Gonçalves Pereira. No mérito para julgar 
procedente em parte o lançamento do crédito tributário, no valor de R$ 358.930,02, nos 
termos do voto vencido.  

O sujeito passivo apresenta contrarrazões ao recurso da Fazenda ao 
Conselho Pleno, fls. 559/603, alegando que o Recurso n° 210/2015 – GERF não merece 
ser conhecido por entender que neste faltaram os motivos de fato e de direito, nos termos 
do art. 27, inciso II da lei processual goiana e no art. 12 inciso VIII do Regimento Interno 
do CAT.  

Defende que "o Fisco não relatou, tampouco comprovou, qualquer 
fato que pudesse se traduzir em que o sócio administrador da primeira recorrente tenha 
agido dolosamente com excesso de poderes, ou infração de contrato social ou estatutos, 
seguindo-se que não há que se cogitar em sua responsabilidade pessoal pela exigência 
fiscal consubstanciada na inicial". Reitera as questões de mérito, relativas aos 
percentuais de perdas do produto no processo industrial.  

E, ao fim, pede que na hipótese de conhecimento do recurso da 
Fazenda por este Conselho Pleno, lhe seja negado provimento para manter a decisão 
cameral.  

É esse o relatório. 

 

                       V O T O  



 

 

Em prelúdio, mister analisar e manifestar a respeito da preliminar 
suscitada pela defesa quanto à inadmissibilidade do Recurso da Fazenda Pública para 
este Conselho Pleno, sob o fundamento de que a peça recursal não expressa os motivos 
de fato e de direito em que se fundamenta, nos termos do art. 27, inciso II da lei 
16.469/09 e do Art. 12, inciso VII e parágrafo único do decreto 6.930/09.  

A preliminar não fora acolhida em decisão majoritária deste Pleno, 
sob os fundamentos que passo a explanar. 

Historicamente o processo administrativo tributário prima pela busca 
da verdade material e o processo civil pela verdade formal. Sem a pretensão de esgotar o 
riquíssimo tema, a diferença básica reside no fato de que o processo administrativo 
tributário deve perseguir incansavelmente a busca da verdade, a realidade dos fatos, não 
se resumindo às provas constantes dos autos, enquanto que ao processo civil bastaria a 
verdade dos fatos constantes dos autos.    

Com o advento do novo código de processo civil, são inseridos no 
ordenamento jurídico brasileiro novas diretrizes, princípios, podendo ser citados como 
exemplos o princípio da autonomia da vontade das partes, da fundamentação analítica 
e/ou, convencimento motivado, princípio da primazia do julgamento do mérito e a nova 
perspectiva do processo que deve ser visto como uma comunidade de trabalho em que as 
partes devem cooperar entre si e observarem o princípio da boa- fé objetiva. 

Existe dispositivo expresso no NCPC, art. 15, que determina a sua 
aplicação de forma subsidiária e supletiva aos processos administrativos, daí a nossa 
incursão em suas novas diretrizes e princípios.      

O NCPC sinaliza de forma clara e expressa que não basta mais ao 
processo civil apenas a verdade formal. Tal afirmativa encontra respaldo no princípio da 
primazia do julgamento do mérito que norteia o processo homenageando o fim em 
detrimento ao meio, respaldado pelo Art. 4o, que assim dispõe: ‘As partes têm o direito de 
obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.’ 

No CPC/73 petições e recursos que não preenchiam formalidades 
legais eram simplesmente indeferidas ou não conhecidos, com a chegada do Novo CPC o 
julgador deve insistir no julgamento do mérito, determinando quando possível seja sanada 
a irregularidade, podendo ser citados como exemplos o disposto nos artigos 321 e 932, 
parágrafo único abaixo transcritos: 

Art. 321.  O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 
dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de 
dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 
(quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve 
ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único.  Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 
petição inicial. 

Art. 932 (….) 

Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator 
concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado 
vício ou complementada a documentação exigível. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art319


 

A mudança de comportamento do NCPC, privilegiando o julgamento 
do mérito, quando possível o saneamento de peças com irregularidades formais, 
relaciona-se diretamente com a verdade material, com a primazia do fim sobre o meio. 

No presente caso, o sujeito passivo requer o não conhecimento do 
recurso da Fazenda, tendo em vista que não se teria observado o princípio da 
dialeticidade dos recursos, segundo o qual a parte deve deduzir os motivos de fato e de 
direito pelos quais impugna a decisão, tal princípio encontra-se reproduzido tanto na Lei nº 
16.469/09, no Regimento Interno do CAT, quanto no novo CPC, quando prevê a 
possibilidade de negativa de seguimento de recurso que não impugna especificadamente 
a sentença recorrida.   

Não impugnar de forma específica a petição inicial ou a sentença 
importa em clara ofensa à norma legal e ao princípio da dialeticidade dos recursos, 
segundo o qual não basta ao impugnante/recorrente discordar, deve apontar os motivos 
de fato e de direito pelos quais discorda, possibilitando a parte contrária o exercício do 
contraditório e da ampla defesa.  

Ocorre que de outro lado devemos estar atentos para o mandamento 
que norteia o processo administrativo tributário qual seja, o princípio da verdade material e 
que doravante podemos arriscar afirmar também, direciona o processo civil, de forma que 
devemos ponderar no caso concreto qual o princípio deve preponderar, o da verdade 
material ou o da dialeticidade dos recursos. 

Da mesma forma que existe conflito entre leis e atos normativos 
também existem situações em que dois princípios aparentemente são contraditórios. Ao 
contrário das normas legais e infra legais que em caso de contradição se revogam, os 
princípios devem ser interpretados de forma ponderada, balanceada, não ocorrendo 
revogação ou contradição, mas cessão de espaço um para o outro, dependendo do caso 
concreto que se analisa.  

Cotidianamente no julgamento de processos administrativos 
tributários nos deparamos com esse dilema, qual princípio deve preponderar a norma dura 
e fria da lei ou ato normativo que determinam prazos e procedimentos a serem seguidos, 
princípio da legalidade, ou a realidade dos fatos, consagrada pelo princípio da verdade 
material, quando estes procedimentos e prazos não são cumpridos pelo sujeito passivo, 
mas existem indícios que autorizam a continuidade da busca pela verdade. Como 
exemplo, a juntada de documentos no momento do julgamento. 

A resposta para esse dilema no Conselho Administrativo de Goiás 
tem na maioria das vezes privilegiado a verdade material em detrimento de formas, tendo 
sido aceito algumas vezes documentos fora do prazo e concedidos prazos ao sujeito 
passivo, mesmo após esses terem se esgotado, além do que incontáveis vezes o sujeito 
passivo não ataca a situação de fato que deve ser atacada e o julgador na busca da 
VERDADE MATERIAL converte os autos em diligência ou determina algum saneamento 
do processo, sempre na busca da verdade e na perseguição do justo. No mesmo sentido, 
são inúmeros casos em que o sujeito passivo simplesmente repete os argumentos da 
impugnação em primeira instância sem sequer tocar em nenhum ponto da sentença 
recorrida e que o recurso é conhecido normalmente na Câmara Julgadora ou no Conselho 
Pleno.  

Ressalto que a VERDADE MATERIAL no presente lançamento salta 
aos olhos. E justifico. 

A defesa, a partir do Recurso Voluntário, apresentou documento em 
que afirma que houve perda do produto em seu processo industrial e que não fora 
considerado tal percentual pela fiscalização na elaboração da auditoria. Em nenhuma das 



 

fases processuais nega a existência de diferença favorável ao fisco, apenas apresentou 
percentuais que seriam referentes às perdas. 

Portanto, percebe-se que a verdade material está caracterizada e 
demonstrada quanto à existência de diferença favorável ao erário, ainda que menor que a 
exigida, inclusive apontada pelo próprio sujeito passivo.  

Da mesma forma, e por incontáveis vezes, encaminhamos autos, 
inclusive nesta fase de julgamento, à fiscalização em busca da verdade material favorável 
ao sujeito passivo. Portanto, não podemos aqui dar tratamento diferenciado às partes, o 
que seria uma clara inobservância ao princípio da isonomia entre as partes.  

Ante o exposto, invocando o princípio da verdade material, da 
isonomia entre as partes, da primazia do julgamento do mérito, entendo, acompanhada 
pela maioria dos membros deste Pleno, pelo conhecimento do Recurso da fazenda, não 
havendo que se falar em ofensa à Lei nº 16.469/09 e ao Regimento interno do CAT, tendo 
em vista que a norma supostamente infringida deve ser analisada em harmonia com as 
demais normas e princípios que compõem o ordenamento e que no presente caso não 
conhecer do recurso da Fazenda Pública seria atribuir ao processo administrativo tributário 
rigor formal excessivo em detrimento da verdade material e da primazia do julgamento do 
mérito, situação que não se amolda nem mesmo no processo civil, historicamente de 
formalidade muito superior ao processo administrativo tributário. 

Partindo para a questão de mérito. 

A defesa demonstra irresignação quanto ao percentual de perda 
considerado pela fiscalização em função do processo industrial que sofre o produto sebo, 
após sua entrada no estabelecimento. Alega que teriam que ser considerados percentuais 
de perdas maiores que o que fora considerado em trabalho de revisão. Traz então às fls 
498 tais percentuais de perdas, que seriam 5,1% em 2008, 22,1% em 2009, 13,9% em 
2010.  Considerando a tese da defesa pela perda maior do produto no processo de 
industrialização, supondo que os percentuais de perda apresentados estivessem corretos, 
foram identificados os seguintes resultados: omissão de saídas no exercício de 2008, 
omissão de entradas no exercício de 2009 e, omissão de saídas no exercício de 2010. 

Por esta linha de raciocínio, sob a suposição de que a empresa teria 
razão quanto aos percentuais de perdas ocorridos no processo de industrialização, 
identificam-se como resultados possíveis procedência parcial dos lançamentos em relação 
a todos os exercícios auditados e autuados. 

Ocorre, que a própria empresa, ainda na origem da apresentação do 
contraditório, em primeira instância, evidencia dados importantes sobre o processo pelo 
qual passa o produto sebo em seu estabelecimento, que não poderia passar ao largo das 
discussões.   

Dados trazidos pela defesa em impugnação à primeira  instância, 
contidos às fls. 230 do processo de n° 4011203009000, quando alega que essas 
operações de saídas teriam sido para industrialização de sebo, e que portanto, estariam 
ao abrigo da isenção prevista em legislação para tais operações, dão conta de que o 
sebo bovino é um produto que só pode ser manipulado na forma líquida e que para tanto, 
a empresa mantém uma caldeira acoplada aos depósitos de sebo, que é constantemente 
utilizada para transformar o estado pastoso do produto em estado líquido. Aduz que 
utiliza o próprio produto sebo na alimentação de sua caldeira que consome em média 450 
quilos de sebo bovino ao dia, o que resultaria em mais ou menos 135.000 quilos de sebo 
ao ano para queima em sua caldeira, enumera que ao preço unitário de R$ 1,57 o quilo, 
teria consumido nestas caldeiras em um ano em reais, o valor de R$211.950,00. 



 

Então, já nessa explanação da defesa, identifica-se que o sebo é 
utilizado como subproduto na queima das caldeiras em processo industrial, inclusive com 
todos os cálculos mencionados pela defesa relativamente ao valor de mercado desse 
produto utilizado nas queimas.    

Apresenta, em segunda instância, documento elaborado por 
funcionário químico da empresa, em que alega que existiriam alguns percentuais 
considerados como perdas no processo de industrialização, fls. 558, onde se observa a 
menção à utilização desse subproduto na queima das caldeiras, …”foi gerado um 
subproduto para queima nas caldeiras da primeira recorrente…” e ainda, “Tais 
percentuais correspondentes à perda ou subproduto gerado na queima das caldeiras da 
primeira recorrente nos anos de 2008, 2009 e 2010…”. (grifos oportunos) 

 O que se observa portanto é que não se trata de perda –ao menos 
no total- o percentual apresentado pela defesa, o que há é a geração de subproduto 
utilizado para queima nas caldeiras. Essa informação se faz presente nos autos durante 
todas as fases em que a defesa apresenta o contraditório e, posteriormente, trazido 
pessoalmente durante a exposição sobre o processo de industrialização do produto, pelo 
próprio técnico da empresa, onde vem confirmar a utilização do subproduto na queima das 
caldeiras e aduzir que o subproduto sebo é utilizado ainda por indústrias cerâmicas no 
processo de fabricação de tijolos e outros artefatos. Nessas situações, a previsão legal é 
de emissão de documento fiscal para acobertar essas operações equiparadas a saídas do 
estabelecimento, e para acobertar, logicamente, as saídas físicas para as indústrias 
cerâmicas que utilizam o subproduto, adquirido da autuada, em seu processo industrial.  

A emissão de documentos deveria ser feita com destaque do ICMS, 
visto que para tais subprodutos não há previsão de desoneração do imposto por meio de 
benefícios fiscais. E essa situação - a emissão dos documentos fiscais que acobertassem 
essas operações - não fora comprovada nos autos em nenhuma das fases processuais, 
fato que acabou por caracterizar as saídas tributadas sem emissão dos obrigatórios 
documentos fiscais, e de consequência, sem o destaque do imposto devido, comprovando 
assim a omissão sob acusação. Omissão, como já sabido, identificada por meio de 
auditoria específica de mercadorias. 

Pode-se verificar nos dispositivos do RCTE e CTE abaixo quanto a 
obrigatoriedade da emissão dos documentos, bem como da ocorrência do fato gerador. 

CTE: 

Art. 11. O imposto incide sobre: 

[…] 

§ 2º Equipara-se: 

[…] 

II - à saída, o uso ou consumo final de mercadoria adquirida 
inicialmente para comercialização ou industrialização; 

§ 3º A caracterização do fato gerador independe da natureza jurídica 
da operação ou da prestação que o constitua. 

[…] 

Art. 14. Considera-se, também, ocorrido o fato gerador do imposto, no 
momento: 

[…] 

II - do uso, consumo ou integração ao ativo imobilizado, relativamente 
à mercadoria produzida pelo próprio estabelecimento ou adquirida 
para comercialização ou industrialização; 



 

[…] 

 

RCTE: 

Art. 162. A emissão da Nota Fiscal, modelos 1 ou 1-A, deve ocorrer: 

[…] 

V - no momento da destinação ao uso, consumo final ou integração ao 
ativo fixo do estabelecimento, de mercadoria adquirida ou produzida 
para comercialização; 

[…] 

 

Nesse diapasão, à guisa de elementos capazes de infirmar a 
acusação fiscal, e estando o lançamento, sobre o aspecto formal e material, respaldado 
pela legislação tributária estadual, entendo pela reforma da decisão cameral para 
considerar a parcial procedência do lançamento, no valor do ICMS de R$ 358.930,02. 

Relativamente ao pedido da Fazenda Pública pela reinclusão dos 
solidários arrolados como coobrigados, voto acompanhada da maioria dos membros 
integrantes deste Pleno, pelo atendimento do pedido da Fazenda.  

Exponho minhas razões. 

Foram arrolados como solidários o sócio administrador, Benedito 
Soares de Castro Neto, conforme constava nos dados cadastrais à época do fato 
gerador. E ainda Pedro Daniel Bittar, Baltazar Soares de Castro Junior e Ieso Stival 
Bueno, Ivone da Silva Azevedo, Elza Stival de Castro e Sônia Gonçalves Pereira. Por 
meio de nota explicativa elaborada pelas autoridades fiscais autoras dos procedimentos, 
consta que o arrolamento dos últimos solidários se deu com base em ofício expedido por 
juiz federal da décima vara da justiça federal em Goiás, que identificou, por meio da 
ferramenta CSS do Banco Central, após oficio encaminhado àquele órgão, que esses 
solidários arrolados são os responsáveis pelas movimentações financeiras das contas 
desta empresa, no período de referência do fato gerador.  

Como comprovante foram anexadas cópias de planilhas do Banco 
Central, com os nomes dos responsáveis pelas movimentações financeiras das contas 
das empresas, fls. 338/342, o ofício do juiz federal que determina a indisponibilidade das 
ações pertencentes aos referidos solidários arrolados, fls. 345, bem como Memorando 
expedido pela JUCEG determinando ao setor de automação e informática do órgão que 
cumpra a determinação judicial, de anotação de indisponibilidade do requeridos 
relacionados. 

A nota explicativa acostada pela fiscalização anuncia que os 
solidários arrolados faziam parte do Grupo Econômico de fato “SABÃO GEO”, grupo este 
que, segundo nota constante dos autos, com destaque para a empresa Goiás Produtos 
de Higiene e Limpeza Ltda como componente do grupo, com autos já julgados neste 
egrégio Conselho, utilizava-se de meios ilícitos para lesar as fazendas públicas, valendo-
se de “laranjas” nos quadros societários destas empresas, que na verdade se alternavam 
sucessivamente com mais de uma inscrição estadual, e CNPJ, mas que na verdade se 
tratavam de um mesmo grupo econômico, inclusive, podendo se verificar pelo cadastro 
da autuada que esta se encontra estabelecida no mesmo parque industrial da referida 
Goiás Produtos de Higiene e Limpeza Ltda, alterando unicamente quanto ao Galpão I 
(Goiás) e Galpão II (EBPL).  

Outra situação que facilita a identificação da relação entre os sócios 
da Goiás Produtos de Higiene e Limpeza Ltda e da presente autuada é a notificação 



 

fiscal, anexada às fls. 175 do processo de n° 4011203009000, onde se verifica a 
aposição da assinatura do Sr. Ieso Stival Bueno, um dos representantes da empresa que 
fora identificado no documento do Banco do Brasil como representante/procurador que 
movimentava as contas correntes da empresa.  

E ainda uma terceira, seria observando o documento de fls. 343 dos 
autos, onde podemos identificar que no atendimento ao ofício do juiz federal quanto à 
anotação da indisponibilidade dos sócios, mencionados no ofício, a JUCEG faz a 
seguinte observação.: “Arquivar a determinação nos prontuários das empresas 
relacionadas abaixo: 1) EBPL – EMPRESA BRASILEIRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA 
LTDA – NIRE 5220230740-1”. 

Identifico, com todos esses dados, que a indicação dos 
responsáveis solidários pela fiscalização, respalda-se em trabalho minucioso de 
diligências realizadas e detalhadas em nota explicativa, bem como nos documentos 
acostados aos autos como comprovantes das irregularidades apresentadas, onde se 
caracterizou, sem obscuridade, a existência do Grupo Econômico de fato “SABÃO GEO”.  

Portanto, entendo pelo acolhimento do pedido da Fazenda Pública 
para reincluir na lide os solidários arrolados, excluídos por maioria de votos em fase 
cameral, com respaldo no art. 45, caput e inciso XII da lei 11.651/91, e nos dados 
constantes dos autos, em que se identifica o Grupo Econômico de fato SABÃO GEO. 

Ressalto que, relativamente aos solidários IESO STIVAL BUENO e 
SÔNIA GONÇALVES PEREIRA, tive o voto vencido por entendimento majoritário do 
Pleno, que manteve a exclusão declarada na decisão cameral e não acolheu o pedido 
da Fazenda Pública pela reinclusão destes solidários na lide. 

Com essas considerações, conheço do Recurso da Fazenda 
Estadual, acolhendo o pedido de reinclusão na lide dos solidários BALTAZAR SOARES 
DE CASTRO JUNIOR, BENEDITO SOARES DE CASTRO NETO, ELZA STIVAL DE 
CASTRO, IVONE DA SILVA AZEVEDO, PEDRO DANIEL BITTAR e, no mérito, dou-lhe 
provimento para reformar a decisão cameral e considerar o auto procedente parcial no 
valor do ICMS de R$ 358. 930,02. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 20 de setembro de 2016. 
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Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01492/16 
 
Relatora: Conselheira Nislene Alves Borges 
 

 
EMENTA: Preliminar. Pedido de Inadmissibilidade do Recurso 
da Fazenda, sob o fundamento de que a peça recursal não 
expressa os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, 
nos termos do art. 27, inciso II da lei 16.469/09 e do Art. 12, 
inciso VII e parágrafo único do decreto 6.930/09. Não Acolhido. 
Decisão não unânime. ICMS. Omissão de saídas. Levantamento 
específico de mercadorias. Procedência parcial. Decisão não 
unânime. Reinclusão de solidários no polo passivo. 
Solidariedade dos sócios-administradores.  Acolhido em parte. 
Decisão não unânime. 
 
 1. Não conhecer do recurso da Fazenda Pública seria atribuir ao 
processo administrativo tributário rigor formal excessivo em 
detrimento da verdade material e da primazia do julgamento do 
mérito, situação que não se amolda nem mesmo no processo 
civil, historicamente de formalidade muito superior ao processo 
administrativo tributário; 
 
2. Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada 
não registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, 
correspondente à diferença apurada mediante o controle 
quantitativo das entradas e saídas de mercadorias tributadas 
num determinado período, levando em consideração os 
estoques inicial e final; 
 
3.  Há subsunção do interesse comum descrito no art. 45 do CTE 
a qualidade de administrador, detentor psíquico dos rumos a 
serem tomados pela empresa. Responderá, portanto, pelo ICMS 
decorrente do lançamento e a multa pecuniária que lhe for 
correspondente 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 30 
de agosto de 2016, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a arguição de inadmissibilidade 
do recurso da Fazenda Pública para o Conselho Pleno, feita pelo sujeito passivo, sob o 
fundamento de que a peça recursal não expressa os motivos de fato e de direito em que 
se fundamenta, nos termos do art. 27, inciso II, da Lei 16.496/2009 e do art. 12, inciso VIII 
e Parágrafo Único do Decreto 6.930/2009. Foram vencedores os Conselheiros Nislene 
Alves Borges, Gilmar Rodrigues de Almeida, Elias Alves dos Santos, Mário de Oliveira 
Andrade, Lidilone Polizeli Bento, Heli José da Silva, Luis Antônio da Silva Costa, Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira, Washington Luis Freire de Oliveira, Marlene Maria da Silva 
Ruguê Bernardes e o Sr. Presidente, Conselheiro Aldeci de Souza Flor, que proferiu voto 
de desempate. Vencidos os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, Masayuki Missao, 
Edson Abrão da Silva, Nivaldo José Mendes, Rickardo de Souza Santos Mariano, Valdir 
Mendonça Alves, José Luiz Rosa, Rodolfo Ramos Caiado, José Pereira D'abadia e João 
Divino de Brito. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda 
Pública para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para reformar a decisão cameral e 



 

julgar parcialmente procedente o auto de infração no valor do CIMS de R$ 177.808,82 
(cento e setenta e sete mil, oitocentos e oito reais e oitenta e dois centavos). Foram 
vencedores os Conselheiros Nislene Alves Borges, Gilmar Rodrigues de Almeida, 
Masayuki Missao, Elias Alves dos Santos, Mário de Oliveira Andrade, Lidilone Polizeli 
Bento, Heli José da Silva, Luis Antônio da Silva Costa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, 
Washington Luis Freire de Oliveira e Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes. Vencidos 
os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, Edson Abrão da Silva, Nivaldo José Mendes, 
Rickardo de Souza Santos Mariano, Valdir Mendonça Alves, José Luiz Rosa, Rodolfo 
Ramos Caiado, José Pereira D'abadia e João Divino de Brito que votaram, conhecendo do 
recurso da Fazenda Pública para o Conselho Pleno, negando-lhe provimento para manter 
a decisão cameral que considerou improcedente o auto de infração. E, por maioria de 
votos, acolher o pedido de reinclusão dos solidários: BALTAZAR S. DE CASTRO JUNIOR, 
BENEDITO S. DE CASTRO NETO, ELZA S. DE CASTRO, IVONE DA S. AZEVEDO, 
PEDRO DANIEL BITTAR, arguida pela Fazenda Pública. Foram vencedores os 
Conselheiros Nislene Alves Borges, Gilmar Rodrigues de Almeida, Elias Alves dos Santos, 
Mário de Oliveira Andrade, Lidilone Polizeli Bento, Heli José da Silva, Luis Antônio da Silva 
Costa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Washington Luis Freire de Oliveira, Marlene Maria 
da Silva Ruguê Bernardes e o Sr. Presidente, Conselheiro Aldeci de Souza Flor, que 
proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, 
Masayuki Missao, Edson Abrão da Silva, Nivaldo José Mendes, Rickardo de Souza Santos 
Mariano, Valdir Mendonça Alves, José Luiz Rosa, Rodolfo Ramos Caiado, José Pereira 
D'abadia e João Divino de Brito. E, por maioria de votos, rejeitar o pedido de reinclusão 
dos solidários: IESO S. BUENO e SONIA G. PEREIRA. Foram vencedores os 
Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, Masayuki Missao, Edson Abrão da Silva, Nivaldo 
José Mendes, Rickardo de Souza Santos Mariano, Valdir Mendonça Alves, José Luiz 
Rosa, Rodolfo Ramos Caiado, José Pereira D'abadia, João Divino de Brito e o Sr. 
Presidente, Conselheiro Aldeci de Souza Flor, que proferiu voto de desempate. Vencidos 
os Conselheiros Nislene Alves Borges, Gilmar Rodrigues de Almeida, Elias Alves dos 
Santos, Mário de Oliveira Andrade, Lidilone Polizeli Bento, Heli José da Silva, Luis Antônio 
da Silva Costa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Washington Luis Freire de Oliveira e 
Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo realizou saída de 
Sebo Bovino sem emissão de documentação fiscal, no valor de R$ 1.337.503,14, no 
período de 01/01/2009 a 31/12/2009, conforme Auditoria Específica de Mercadorias. 
Cobra-se o ICMS no valor de R$ 227.375,53. 

Foram arrolados como solidários o sócio-administrador da empresa, 
Benedito Soares de Castro Neto, conforme constava nos dados cadastrais da autuada à 
época do fato gerador. E ainda, Pedro Daniel Bittar, Baltazar Soares de Castro Junior e 
Ieso Stival Bueno. E Ivone da Silva Azevedo, Elza Stival de Castro e Sônia Gonçalves 
Pereira. Por meio de nota explicativa elaborada pelas autoridades fiscais autoras do 
procedimento, consta que o arrolamento dos últimos solidários se deu com base em 
ofício expedido por juiz federal da décima vara da justiça federal em Goiás, que 
identificou, por meio da ferramenta CSS do Banco Central, após ofício encaminhado 
àquele órgão, que esses solidários arrolados são os responsáveis pelas movimentações 
financeiras das contas desta empresa, no período de referência do fato gerador.  

Nos autos foram anexadas planilhas do Banco Central, com os 
nomes dos responsáveis pelas movimentações financeiras das contas das empresas, fls. 
397/402, o ofício do juiz federal que determina a indisponibilidade das ações 
pertencentes aos referidos solidários arrolados, fls. 405, bem como Memorando expedido 



 

pela JUCEG determinando ao setor de automação e informática do órgão que cumpra a 
determinação judicial, de anotação de indisponibilidade do requeridos relacionados, fls. 
403. 

Além dos documentos citados acima, o auto de infração é instruído 
com os seguintes documentos: notas explicativas, registro de inventário – inicial, registro 
de inventário – final, auditoria específica de mercadorias, entradas de sebo bovino, cópia 
notas fiscais, cópias DANFEs, cópia portal da nota fiscal eletrônica, cópia livro fiscal, 
consulta resumida do contribuinte de pessoa jurídica, notificação fiscal, 2° notificação 
fiscal, ofício, cadastro de clientes do sistema financeiro nacional, documento JUCEG, 
cópia ação cautelar fiscal, resultado do julgamento e termo de devolução de objetos e 
documentos – TDOD, fls. 14 a 432. 

Em impugnação à primeira instância deste Conselho, fls. 442/450, o 
sujeito passivo vem alegar que não há no ordenamento jurídico presunção que 
transforme operações isentas em tributadas. Alega que essas operações de saídas 
teriam sido para industrialização de sebo, e que, portanto, estariam ao abrigo da isenção 
prevista em legislação para tais operações.  

Na impugnação às fls. 230 do processo de n° 4011203009000, 
relativo à mesma matéria, apenas diferindo em relação ao exercício, complementa que o 
sebo bovino é um produto que só pode ser manipulado na forma líquida e que para tanto, 
a empresa mantém uma caldeira acoplada aos depósitos de sebo, que é constantemente 
utilizada para transformar o estado pastoso do produto em estado líquido. Aduz que 
utiliza o próprio produto sebo na alimentação de sua caldeira que consome em média 450 
quilos de sebo bovino ao dia, o que resultaria em mais ou menos 135.000 quilos de sebo 
ao ano para queima em sua caldeira, enumera que ao preço unitário de R$ 1,57 o quilo, 
teria consumido nestas caldeiras em um ano em reais, o valor de R$211.950,00. 

Defende que "não participaram da sociedade, nem de sua 
administração, os srs. Pedro Daniel Bittar, Baltazar Soares de Castro Junior, Ivone Silva 
Azevedo, Ieso Stival Bueno e Elsa Stival de Castro, não podendo assim, serem 
alcançados pelos efeitos do auto de infração, ora impugnado". Ao final, requer a 
procedência da impugnação e a determinação da anulação do auto de infração.  

Pela sentença nº 163/2013 - JULP, fls. 459/462, o julgador singular 
decide pela procedência do auto de infração. Em sua fundamentação afirma que "não se 
verifica qualquer das hipóteses de nulidade previstas no artigo 20 da Lei n° 16.469/09". 
Sustenta que "não há o que se falar em presunção, o fato é que para usufruir da isenção 
o produto deveria ter a destinação legal, o que não restou comprovado pela defesa". 
Informa que "quanto à requisição de provas periciais, a autuada fez apenas alegação de 
direito e não trouxe nenhum fato concreto que justificasse a conversão dos autos em 
diligência para a apuração alegada, nesse sentido considera que há nos autos os 
elementos suficientes para o julgamento nesta instância. Rejeita, portanto, o pedido de 
diligência". Pelo disposto na Legislação Tributária, especialmente no inciso XII do artigo 
45 do CTE e tendo em vista o interesse comum do administrador Benedito Soares de 
Castro Neto que poderia evitar, com a sua intervenção, a infração, deixa de acolher os 
argumentos da defesa e mantém o mesmo como sujeito passivo solidário na lide. 
Ressalta que não consta instrumento de procuração constituindo o representante da 
empresa para defender os sujeitos passivos coobrigados, motivo pelo qual deixa de 
acatar as ponderações da defesa em relação a essa questão e mantém a revelia lavrada 
em termo às fls. 457/458. Aduz que como não há outro argumento ou documento 
patrocinado pela defesa capaz de refutar a acusação e por entender que o lançamento 
cumpriu o disposto no artigo 160 do CTE, decide pela manutenção da exigência fiscal. 

Os sujeitos passivos apresentam Recurso Voluntário, fls. 483 a 508, 
alegando a exclusão dos solidários por entender que "não está configurado o dolo do 



 

sócio administrador Benedito Soares de Castro Neto, segundo recorrente, vale dizer, não 
está provada a sua ação ou omissão norteada pela vontade dirigida a não pagar o tributo 
devido ou pagar menos que o devido". Informam que "o Fisco não produziu elementos de 
prova pertinentes à pretensa infração imputada aos recorrentes na inicial”, fls. 2.  
Sustentam que "a soma dos valores correspondentes às penalidades cominadas à 
primeira defendente corresponde ao percentual de 207,06% aplicado sobre o valor do 
ICMS lançado, o que configura, de forma cristalina, o caráter confiscatório de ambas as 
multas".  

Ao final, requerem a reforma da sentença n° 163/2013 – JULP para: 
declarar a inexistência da corresponsabilidade do segundo recorrente, Benedito Soares 
de Castro Neto; declarar a nulidade do lançamento consubstanciado no auto de infração, 
por insegurança na determinação da infração; na eventualidade de não dar provimento 
ao pedido anterior, declarar improcedente o auto de infração.  

Os sujeitos passivos solidários apresentam Recurso Voluntário, em 
conjunto, fls.518 a 528, alegando que "o fato de deterem poderes específicos para 
movimentação bancária da pessoa jurídica contribuinte, todavia, não implica a 
representação legal da pessoa jurídica relativamente às suas atividades empresariais". 
Defendem que "não detêm e nunca detiveram poderes para administrar a 'EBPL', 
tampouco para praticar atos que pudessem resultar no fato gerador ensejador da 
obrigação tributária de recolher ICMS, como de fato nunca praticaram". Sustentam que 
"não subsiste a pretensão de co-responsabilização dos impugnantes pelo cumprimento 
da obrigação tributária sob a alegação de que seriam procuradores/representantes legais 
responsáveis pela movimentação bancária da empresa, por não se enquadrar na 
hipótese do inciso XII, do artigo 45 do CTE". Ao final, requerem o provimento da 
impugnação para declarar a inexistência da corresponsabilidade dos impugnantes pelo 
crédito tributário lançado e, via de consequência, determinar as suas exclusões das 
relações jurídicas tributárias material e processual.  

Pela Resolução nº 125/2013, fls. 543 e 544, a Primeira Câmara do 
Conselho Administrativo Tributário determina encaminhar, para análise conjunta, todos os 
processos mencionados no primeiro "Considerando" à Delegacia Fiscal de Origem, para 
que seu titular, determine que Auditor Fiscal, preferencialmente estranho à lide, tome 
conhecimento de documento apresentado pela empresa, às fls. 263/266 do processo de 
n° 4011203009000, procedendo as verificações e análises técnicas necessárias junto ao 
estabelecimento da autuada para confirmar se a empresa opera nos moldes descritos no 
documento apresentado por técnicos da empresa. Caso fiquem confirmadas as 
alegações recursais de perdas de sebo durante o procedimento operacional da empresa, 
elaborar manifestação conclusiva, considerando os percentuais de perdas comprovados, 
refazendo o levantamento que instrui a inicial, juntando aos autos os novos 
demonstrativos.  

Em diligência, fls. 545 a 547, o fiscal revisor informa que "para 
confirmar se a empresa opera nos moldes do laudo apresentado, foi feita uma visita ao 
estabelecimento no dia 13/02/2014. Foi demonstrado que a transformação do sebo, é 
composta basicamente pelos processos de decantação, clarificação e filtragem". 
Manifesta por concordar que haja uma perda de até 3% no processo, considerando que o 
sebo adquirido segue o padrão de 3,5% de acidez e 1% entre impurezas e umidade, 
conforme informam os fornecedores do produto sebo da autuada e nos termos do que 
informa o documento do profissional técnico, acostado às fls. 263/266 do processo de n° 
4011203009000, relativamente aos percentuais de perdas para os casos de sebo 
recebidos nessas circunstâncias, 3,5% de acidez e 1% de impurezas e umidade. Com o 
trabalho revisional elaborado pela fiscalização, em que se considerou percentual de 
perda no processo industrial em 3%, houve redução da exigência do tributo para o valor 
de R$ 177.808,82, relativos à omissão de saídas de mercadorias do estabelecimento. 



 

Intimado conforme fls. 548 e 549, o sujeito passivo se manifesta 
acerca da diligência realizada, fls. 552 a 565, discordando da autoridade fiscal revisora, 
alegando que os percentuais de perdas seriam maiores que os considerados pela 
autoridade. Indica às fls. 558 os percentuais de perdas que entende seriam os reais para 
cada exercício autuado, e reitera a informação de que …”foi gerado um subproduto para 
queima nas caldeiras da primeira recorrente…” e ainda, “Tais percentuais 
correspondentes à perda ou subproduto gerado na queima das caldeiras da primeira 
recorrente nos anos de 2008, 2009 e 2010…”.  

Mediante Acórdão da I CJUL n° 1772/2015, fls. 572 a 585, a Primeira 
Câmara do Conselho Administrativo Tributário decide acolher a preliminar de exclusão 
dos solidários da lide, arguida pela autuada. Rejeitar, por unanimidade a preliminar de 
nulidade por insegurança na determinação da infração e quanto ao mérito, conhecer do 
recurso e dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar 
improcedente o auto de infração.  

A Fazenda Pública Estadual apresenta recurso ao Conselho Pleno, 
fls. 587 a 589, afirmando que "no que se refere às exclusões dos solidários, a decisão 
cameral, exarada no Acórdão n° 1772/2015 da I CJUL, necessita ser reformada, posto 
que é notoriamente contrária à disposição expressa das legislações tributárias, estadual e 
federal, por ofensa literal ao disposto no inciso XII do artigo 45, da Lei n° 11.651/91 e 
inciso I do artigo 124 do Código Tributário Nacional". Quanto ao mérito, solicita a reforma 
da decisão cameral para julgar o presente lançamento procedente em parte, no valor de 
R$177.808,82, de acordo com o voto vencido do Conselheiro Gilmar Rodrigues de 
Almeida.  

Ao final, requer o acolhimento do recurso, reformando a decisão 
cameral para reincluírem na lide os solidários Pedro Daniel Bittar, Benedito Soares de 
Castro Neto, Baltazar Soares de Castro Junior, Ivone da Silva Azevedo, Ieso Stival 
Bueno, Elza Stival de Castro e Sônia Gonçalves Pereira. No mérito para julgar 
procedente em parte o lançamento do crédito tributário, no valor de R$ 177.808,82, nos 
termos do voto vencido.  

O sujeito passivo apresenta contrarrazões ao recurso da Fazenda ao 
Conselho Pleno, fls. 616 a 633, alegando que o Recurso n° 243/2015 – GERF não 
merece ser conhecido por entender que neste faltaram os motivos de fato e de direito, 
nos termos do art. 27, inciso II da lei processual goiana e no art. 12, inciso VIII do 
Regimento Interno do CAT.  

Defende que "o Fisco não relatou, tampouco comprovou, qualquer 
fato que pudesse se traduzir em que o sócio administrador da primeira recorrente tenha 
agido dolosamente com excesso de poderes, ou infração de contrato social ou estatutos, 
seguindo-se que não há que se cogitar em sua responsabilidade pessoal pela exigência 
fiscal consubstanciada na inicial". Reitera as questões de mérito, relativas aos 
percentuais de perdas do produto no processo industrial.  

E, ao fim, pede que na hipótese de conhecimento do recurso da 
Fazenda por este Conselho Pleno, lhe seja negado provimento para manter a decisão 
cameral.  

É esse o relatório. 

 

                       V O T O  

 



 

Em prelúdio, mister analisar e manifestar a respeito da preliminar 
suscitada pela defesa quanto à inadmissibilidade do Recurso da Fazenda Pública para 
este Conselho Pleno, sob o fundamento de que a peça recursal não expressa os motivos 
de fato e de direito em que se fundamenta, nos termos do art. 27, inciso II da lei 
16.469/09 e do Art. 12, inciso VII e parágrafo único do decreto 6.930/09.  

A preliminar não fora acolhida em decisão majoritária deste Pleno, 
sob os fundamentos que passo a explanar. 

Historicamente o processo administrativo tributário prima pela busca 
da verdade material e o processo civil pela verdade formal. Sem a pretensão de esgotar o 
riquíssimo tema, a diferença básica reside no fato de que o processo administrativo 
tributário deve perseguir incansavelmente a busca da verdade, a realidade dos fatos, não 
se resumindo às provas constantes dos autos, enquanto que ao processo civil bastaria a 
verdade dos fatos constantes dos autos.    

Com o advento do novo código de processo civil, são inseridos no 
ordenamento jurídico brasileiro novas diretrizes, princípios, podendo ser citados como 
exemplos o princípio da autonomia da vontade das partes, da fundamentação analítica 
e/ou, convencimento motivado, princípio da primazia do julgamento do mérito e a nova 
perspectiva do processo que deve ser visto como uma comunidade de trabalho em que as 
partes devem cooperar entre si e observarem o princípio da boa-fé objetiva. 

Existe dispositivo expresso no NCPC, art. 15, que determina a sua 
aplicação de forma subsidiária e supletiva aos processos administrativos, daí a nossa 
incursão em suas novas diretrizes e princípios.      

O NCPC sinaliza de forma clara e expressa que não basta mais ao 
processo civil apenas a verdade formal. Tal afirmativa encontra respaldo no princípio da 
primazia do julgamento do mérito que norteia o processo homenageando o fim em 
detrimento ao meio, respaldado pelo Art. 4o, que assim dispõe: ‘As partes têm o direito de 
obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.’ 

No CPC/73 petições e recursos que não preenchiam formalidades 
legais eram simplesmente indeferidas ou não conhecidos, com a chegada do Novo CPC o 
julgador deve insistir no julgamento do mérito, determinando quando possível seja sanada 
a irregularidade, podendo ser citados como exemplos o disposto nos artigos 321 e 932, 
parágrafo único abaixo transcritos: 

Art. 321.  O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 
dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de 
dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 
(quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve 
ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único.  Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 
petição inicial. 

Art. 932 (….) 

Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator 
concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado 
vício ou complementada a documentação exigível. 

A mudança de comportamento do NCPC, privilegiando o julgamento 
do mérito, quando possível o saneamento de peças com irregularidades formais, 
relaciona-se diretamente com a verdade material, com a primazia do fim sobre o meio. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art319


 

No presente caso, o sujeito passivo requer o não conhecimento do 
recurso da Fazenda, tendo em vista que não se teria observado o princípio da 
dialeticidade dos recursos, segundo o qual a parte deve deduzir os motivos de fato e de 
direito pelos quais impugna a decisão, tal princípio encontra-se reproduzido tanto na Lei nº 
16.469/09, no Regimento Interno do CAT, quanto no novo CPC, quando prevê a 
possibilidade de negativa de seguimento de recurso que não impugna especificadamente 
a sentença recorrida.   

Não impugnar de forma específica a petição inicial ou a sentença 
importa em clara ofensa à norma legal e ao princípio da dialeticidade dos recursos, 
segundo o qual não basta ao impugnante/recorrente discordar, deve apontar os motivos 
de fato e de direito pelos quais discorda, possibilitando a parte contrária o exercício do 
contraditório e da ampla defesa.  

Ocorre que de outro lado devemos estar atentos para o mandamento 
que norteia o processo administrativo tributário qual seja, o princípio da verdade material e 
que doravante podemos arriscar afirmar também, direciona o processo civil, de forma que 
devemos ponderar no caso concreto qual o princípio deve preponderar, o da verdade 
material ou o da dialeticidade dos recursos. 

Da mesma forma que existe conflito entre leis e atos normativos 
também existem situações em que dois princípios aparentemente são contraditórios. Ao 
contrário das normas legais e infra legais que em caso de contradição se revogam, os 
princípios devem ser interpretados de forma ponderada, balanceada, não ocorrendo 
revogação ou contradição, mas cessão de espaço um para o outro, dependendo do caso 
concreto que se analisa.  

Cotidianamente no julgamento de processos administrativos 
tributários nos deparamos com esse dilema, qual princípio deve preponderar a norma dura 
e fria da lei ou ato normativo que determinam prazos e procedimentos a serem seguidos, 
princípio da legalidade, ou a realidade dos fatos, consagrada pelo princípio da verdade 
material, quando estes procedimentos e prazos não são cumpridos pelo sujeito passivo, 
mas existem indícios que autorizam a continuidade da busca pela verdade. Como 
exemplo, a juntada de documentos no momento do julgamento. 

A resposta para esse dilema no Conselho Administrativo de Goiás 
tem na maioria das vezes privilegiado a verdade material em detrimento de formas, tendo 
sido aceito algumas vezes documentos fora do prazo e concedidos prazos ao sujeito 
passivo, mesmo após esses terem se esgotado, além do que incontáveis vezes o sujeito 
passivo não ataca a situação de fato que deve ser atacada e o julgador na busca da 
VERDADE MATERIAL converte os autos em diligência ou determina algum saneamento 
do processo, sempre na busca da verdade e na perseguição do justo. No mesmo sentido, 
são inúmeros casos em que o sujeito passivo simplesmente repete os argumentos da 
impugnação em primeira instância sem sequer tocar em nenhum ponto da sentença 
recorrida e que o recurso é conhecido normalmente na Câmara Julgadora ou no Conselho 
Pleno.  

Ressalto que a VERDADE MATERIAL no presente lançamento salta 
aos olhos. E justifico. 

A defesa, a partir do Recurso Voluntário, apresentou documento em 
que afirma que houve perda do produto em seu processo industrial e que não fora 
considerado tal percentual pela fiscalização na elaboração da auditoria. Em nenhuma das 
fases processuais nega a existência de diferença favorável ao fisco, apenas apresentou 
percentuais que seriam referentes às perdas. 



 

Portanto, percebe-se que a verdade material está caracterizada e 
demonstrada quanto à existência de diferença favorável ao erário, ainda que menor que a 
exigida, inclusive apontada pelo próprio sujeito passivo.  

Da mesma forma, e por incontáveis vezes, encaminhamos autos, 
inclusive nesta fase de julgamento, à fiscalização em busca da verdade material favorável 
ao sujeito passivo. Portanto, não podemos aqui dar tratamento diferenciado às partes, o 
que seria uma clara inobservância ao princípio da isonomia entre as partes.  

Ante o exposto, invocando o princípio da verdade material, da 
isonomia entre as partes, da primazia do julgamento do mérito, entendo, acompanhada 
pela maioria dos membros deste Pleno, pelo conhecimento do Recurso da fazenda, não 
havendo que se falar em ofensa à Lei nº 16.469/09 e ao Regimento interno do CAT, tendo 
em vista que a norma supostamente infringida deve ser analisada em harmonia com as 
demais normas e princípios que compõem o ordenamento e que no presente caso não 
conhecer do recurso da Fazenda Pública seria atribuir ao processo administrativo tributário 
rigor formal excessivo em detrimento da verdade material e da primazia do julgamento do 
mérito, situação que não se amolda nem mesmo no processo civil, historicamente de 
formalidade muito superior ao processo administrativo tributário. 

Partindo para a questão de mérito. 

A defesa demonstra irresignação quanto ao percentual de perda 
considerado pela fiscalização em função do processo industrial que sofre o produto sebo, 
após sua entrada no estabelecimento. Alega que teriam que ser considerados percentuais 
de perdas maiores que o que fora considerado em trabalho de revisão. Traz então às fls. 
558 tais percentuais de perdas, que seriam 5,1% em 2008, 22,1% em 2009, 13,9% em 
2010.  Considerando a tese da defesa pela perda maior do produto no processo de 
industrialização, supondo que os percentuais de perda apresentados estivessem corretos, 
foram identificados os seguintes resultados: omissão de saídas no exercício de 2008, 
omissão de entradas no exercício de 2009 e, omissão de saídas no exercício de 2010. 

Por esta linha de raciocínio, sob a suposição de que a empresa teria 
razão quanto aos percentuais de perdas ocorridos no processo de industrialização, 
identificam-se como resultados possíveis procedência parcial dos lançamentos em relação 
a todos os exercícios auditados e autuados. 

Ocorre, que a própria empresa, ainda na origem da apresentação do 
contraditório, em primeira instância, evidencia dados importantes sobre o processo pelo 
qual passa o produto sebo em seu estabelecimento, que não poderia passar ao largo das 
discussões.   

Dados trazidos pela defesa em impugnação à primeira  instância, 
contidos às fls. 230 do processo de n° 4011203009000, quando alega que essas 
operações de saídas teriam sido para industrialização de sebo, e que portanto, estariam 
ao abrigo da isenção prevista em legislação para tais operações, dão conta de que o 
sebo bovino é um produto que só pode ser manipulado na forma líquida e que para tanto, 
a empresa mantém uma caldeira acoplada aos depósitos de sebo, que é constantemente 
utilizada para transformar o estado pastoso do produto em estado líquido. Aduz que 
utiliza o próprio produto sebo na alimentação de sua caldeira que consome em média 450 
quilos de sebo bovino ao dia, o que resultaria em mais ou menos 135.000 quilos de sebo 
ao ano para queima em sua caldeira, enumera que ao preço unitário de R$ 1,57 o quilo, 
teria consumido nestas caldeiras em um ano em reais, o valor de R$211.950,00. 

Então, já nessa explanação da defesa, identifica-se que o sebo é 
utilizado como subproduto na queima das caldeiras em processo industrial, inclusive com 
todos os cálculos mencionados pela defesa relativamente ao valor de mercado desse 
produto utilizado nas queimas.    



 

Apresenta, em segunda instância, documento elaborado por 
funcionário químico da empresa, em que alega que existiriam alguns percentuais 
considerados como perdas no processo de industrialização, fls. 558, onde se observa a 
menção à utilização desse subproduto na queima das caldeiras, …”foi gerado um 
subproduto para queima nas caldeiras da primeira recorrente…” e ainda, “Tais 
percentuais correspondentes à perda ou subproduto gerado na queima das caldeiras da 
primeira recorrente nos anos de 2008, 2009 e 2010…”. (grifos oportunos) 

 O que se observa portanto é que não se trata de perda –ao menos 
no total- o percentual apresentado pela defesa, o que há é a geração de subproduto 
utilizado para queima nas caldeiras. Essa informação se faz presente nos autos durante 
todas as fases em que a defesa apresenta o contraditório e, posteriormente, trazido 
pessoalmente durante a exposição sobre o processo de industrialização do produto, pelo 
próprio técnico da empresa, onde vem confirmar a utilização do subproduto na queima das 
caldeiras e aduzir que o subproduto sebo é utilizado ainda por indústrias cerâmicas no 
processo de fabricação de tijolos e outros artefatos. Nessas situações, a previsão legal é 
de emissão de documento fiscal para acobertar essas operações equiparadas a saídas do 
estabelecimento, e para acobertar, logicamente, as saídas físicas para as indústrias 
cerâmicas que utilizam o subproduto, adquirido da autuada, em seu processo industrial.  

A emissão de documentos deveria ser feita com destaque do ICMS, 
visto que para tais subprodutos não há previsão de desoneração do imposto por meio de 
benefícios fiscais. E essa situação - a emissão dos documentos fiscais que acobertassem 
essas operações - não fora comprovada nos autos em nenhuma das fases processuais, 
fato que acabou por caracterizar as saídas tributadas sem emissão dos obrigatórios 
documentos fiscais, e de consequência, sem o destaque do imposto devido, comprovando 
assim a omissão sob acusação. Omissão, como já sabido, identificada por meio de 
auditoria específica de mercadorias. 

Pode-se verificar nos dispositivos do RCTE e CTE abaixo quanto a 
obrigatoriedade da emissão dos documentos, bem como da ocorrência do fato gerador. 

CTE: 

Art. 11. O imposto incide sobre: 

[…] 

§ 2º Equipara-se: 

[…] 

II - à saída, o uso ou consumo final de mercadoria adquirida 
inicialmente para comercialização ou industrialização; 

§ 3º A caracterização do fato gerador independe da natureza jurídica 
da operação ou da prestação que o constitua. 

[…] 

Art. 14. Considera-se, também, ocorrido o fato gerador do imposto, no 
momento: 

[…] 

II - do uso, consumo ou integração ao ativo imobilizado, relativamente 
à mercadoria produzida pelo próprio estabelecimento ou adquirida 
para comercialização ou industrialização; 

[…] 

 

RCTE: 



 

Art. 162. A emissão da Nota Fiscal, modelos 1 ou 1-A, deve ocorrer: 

[…] 

V - no momento da destinação ao uso, consumo final ou integração ao 
ativo fixo do estabelecimento, de mercadoria adquirida ou produzida 
para comercialização; 

[…] 

 

Nesse diapasão, à guisa de elementos capazes de infirmar a 
acusação fiscal, e estando o lançamento, sobre o aspecto formal e material, respaldado 
pela legislação tributária estadual, entendo pela reforma da decisão cameral para 
considerar a parcial procedência do lançamento, no valor do ICMS de R$ 177.808,82. 

Relativamente ao pedido da Fazenda Pública pela reinclusão dos 
solidários arrolados como coobrigados, voto acompanhada da maioria dos membros 
integrantes deste Pleno, pelo atendimento do pedido da Fazenda.  

Exponho minhas razões. 

Foram arrolados como solidários o sócio administrador, Benedito 
Soares de Castro Neto, conforme constava nos dados cadastrais à época do fato 
gerador. E ainda Pedro Daniel Bittar, Baltazar Soares de Castro Junior e Ieso Stival 
Bueno, Ivone da Silva Azevedo, Elza Stival de Castro e Sônia Gonçalves Pereira. Por 
meio de nota explicativa elaborada pelas autoridades fiscais autoras dos procedimentos, 
consta que o arrolamento dos últimos solidários se deu com base em ofício expedido por 
juiz federal da décima vara da justiça federal em Goiás, que identificou, por meio da 
ferramenta CSS do Banco Central, após oficio encaminhado àquele órgão, que esses 
solidários arrolados são os responsáveis pelas movimentações financeiras das contas 
desta empresa, no período de referência do fato gerador.  

Como comprovante foram anexadas cópias de planilhas do Banco 
Central, com os nomes dos responsáveis pelas movimentações financeiras das contas 
das empresas, fls. 398/402, o ofício do juiz federal que determina a indisponibilidade das 
ações pertencentes aos referidos solidários arrolados, fls. 405, bem como Memorando 
expedido pela JUCEG determinando ao setor de automação e informática do órgão que 
cumpra a determinação judicial, de anotação de indisponibilidade do requeridos 
relacionados. 

A nota explicativa acostada pela fiscalização anuncia que os 
solidários arrolados faziam parte do Grupo Econômico de fato “SABÃO GEO”, grupo este 
que, segundo nota constante dos autos, com destaque para a empresa Goiás Produtos 
de Higiene e Limpeza Ltda como componente do grupo, com autos já julgados neste 
egrégio Conselho, utilizava-se de meios ilícitos para lesar as fazendas públicas, valendo-
se de “laranjas” nos quadros societários destas empresas, que na verdade se alternavam 
sucessivamente com mais de uma inscrição estadual, e CNPJ, mas que na verdade se 
tratavam de um mesmo grupo econômico, inclusive, podendo se verificar pelo cadastro 
da autuada que se encontra estabelecida no mesmo parque industrial da referida Goiás 
Produtos de Higiene e Limpeza Ltda, alterando unicamente quanto ao Galpão I (Goiás) e 
Galpão II (EBPL).  

Outra situação que facilita a identificação da relação entre os sócios 
da Goiás Produtos de Higiene e Limpeza Ltda e da presente autuada é a notificação 
fiscal, anexada às fls. 175 do processo de n° 4011203009000, onde se verifica a 
aposição da assinatura do Sr. Ieso Stival Bueno, um dos representantes da empresa que 
fora identificado no documento do Banco do Brasil como representante/procurador que 
movimentava as contas correntes da empresa.  



 

E ainda uma terceira, seria observando o documento de fls. 403 dos 
autos, onde podemos identificar que no atendimento ao ofício do juiz federal quanto à 
anotação da indisponibilidade dos sócios, mencionados no ofício, a JUCEG faz a 
seguinte observação.: “Arquivar a determinação nos prontuários das empresas 
relacionadas abaixo: 1) EBPL – EMPRESA BRASILEIRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA 
LTDA – NIRE 5220230740-1”. 

Identifico, com todos esses dados, que a indicação dos 
responsáveis solidários pela fiscalização, respalda-se em trabalho minucioso de 
diligências realizadas e detalhadas em nota explicativa, bem como nos documentos 
acostados aos autos como comprovantes das irregularidades apresentadas, onde se 
caracterizou, sem obscuridade, a existência do Grupo Econômico de fato “SABÃO GEO”.  

Portanto, entendo pelo acolhimento do pedido da Fazenda Pública 
para reincluir na lide os solidários arrolados, excluídos por maioria de votos em fase 
cameral, com respaldo no art. 45, caput e inciso XII da lei 11.651/91, e nos dados 
constantes dos autos, em que se identifica o Grupo Econômico de fato SABÃO GEO. 

Ressalto que, relativamente aos solidários IESO STIVAL BUENO e 
SÔNIA GONÇALVES PEREIRA, tive o voto vencido por entendimento majoritário do 
Pleno, que manteve a exclusão declarada na decisão cameral e não acolheu o pedido da 
Fazenda Pública pela reinclusão destes solidários na lide. 

Com essas considerações, conheço do Recurso da Fazenda 
Estadual, acolhendo o pedido de reinclusão na lide dos solidários BALTAZAR SOARES 
DE CASTRO JUNIOR, BENEDITO SOARES DE CASTRO NETO, ELZA STIVAL DE 
CASTRO, IVONE DA SILVA AZEVEDO, PEDRO DANIEL BITTAR e, no mérito, dou-lhe 
provimento para reformar a decisão cameral e considerar o auto procedente parcial no 
valor do ICMS de R$ 177.808,82. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 20 de setembro de 2016. 
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Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01493/16 
 
Relatora: Conselheira Nislene Alves Borges 
 

 
EMENTA: Preliminar. Pedido de Inadmissibilidade do Recurso 
da Fazenda, sob o fundamento de que a peça recursal não 
expressa os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, 
nos termos do art. 27, inciso II da lei 16.469/09 e do Art. 12, 
inciso VII e parágrafo único do decreto 6.930/09. Não Acolhido. 
Decisão não unânime. ICMS. Omissão de saídas. Levantamento 
específico de mercadorias. Procedência parcial. Decisão não 
unânime. Reinclusão de solidários no polo passivo. 
Solidariedade dos sócios-administradores.  Acolhido em parte. 
Decisão não unânime. 
 
 1. Não conhecer do recurso da Fazenda Pública seria atribuir ao 
processo administrativo tributário rigor formal excessivo em 
detrimento da verdade material e da primazia do julgamento do 
mérito, situação que não se amolda nem mesmo no processo 
civil, historicamente de formalidade muito superior ao processo 
administrativo tributário; 
 
2. Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada 
não registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, 
correspondente à diferença apurada mediante o controle 
quantitativo das entradas e saídas de mercadorias tributadas 
num determinado período, levando em consideração os 
estoques inicial e final; 
 
3.  Há subsunção do interesse comum descrito no art. 45 do CTE 
a qualidade de administrador, detentor psíquico dos rumos a 
serem tomados pela empresa. Responderá, portanto, pelo ICMS 
decorrente do lançamento e a multa pecuniária que lhe for 
correspondente 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 30 
de agosto de 2016, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a arguição de inadmissibilidade 
do recurso da Fazenda Pública para o Conselho Pleno, feita pelo sujeito passivo, sob o 
fundamento de que a peça recursal não expressa os motivos de fato e de direito em que 
se fundamenta, nos termos do art. 27, inciso II, da Lei 16.496/2009 e do art. 12, inciso VIII 
e Parágrafo Único do Decreto 6.930/2009. Foram vencedores os Conselheiros Nislene 
Alves Borges, Gilmar Rodrigues de Almeida, Elias Alves dos Santos, Mário de Oliveira 
Andrade, Lidilone Polizeli Bento, Heli José da Silva, Luis Antônio da Silva Costa, Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira, Washington Luis Freire de Oliveira, Marlene Maria da Silva 
Ruguê Bernardes e o Sr. Presidente, Conselheiro Aldeci de Souza Flor, que proferiu voto 
de desempate. Vencidos os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, Masayuki Missao, 
Edson Abrão da Silva, Nivaldo José Mendes, Rickardo de Souza Santos Mariano, Valdir 
Mendonça Alves, José Luiz Rosa, Rodolfo Ramos Caiado, José Pereira D'abadia e João 
Divino de Brito. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda 
Pública para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para reformar a decisão cameral e 



 

julgar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 14.995,53 
(quatorze mil, novecentos e noventa e cinco reais e cinqüenta e três centavos). Foram 
vencedores os Conselheiros Nislene Alves Borges, Gilmar Rodrigues de Almeida, 
Masayuki Missao, Elias Alves dos Santos, Mário de Oliveira Andrade, Lidilone Polizeli 
Bento, Heli José da Silva, Luis Antônio da Silva Costa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, 
Washington Luis Freire de Oliveira e Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes. Vencidos 
os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, Edson Abrão da Silva, Nivaldo José Mendes, 
Rickardo de Souza Santos Mariano, Valdir Mendonça Alves, José Luiz Rosa, Rodolfo 
Ramos Caiado, José Pereira D'abadia e João Divino de Brito que votaram, conhecendo do 
recurso da Fazenda Pública para o Conselho Pleno, negando-lhe provimento para manter 
a decisão cameral que considerou improcedente o auto de infração. E, por maioria de 
votos, acolher o pedido de reinclusão dos solidários: BALTAZAR S. DE CASTRO JUNIOR, 
BENEDITO S. DE CASTRO NETO, ELZA S. DE CASTRO, IVONE DA S. AZEVEDO, 
PEDRO DANIEL BITTAR, arguida pela Fazenda Pública. Foram vencedores os 
Conselheiros Nislene Alves Borges, Gilmar Rodrigues de Almeida, Elias Alves dos Santos, 
Mário de Oliveira Andrade, Lidilone Polizeli Bento, Heli José da Silva, Luis Antônio da Silva 
Costa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Washington Luis Freire de Oliveira, Marlene Maria 
da Silva Ruguê Bernardes e o Sr. Presidente, Conselheiro Aldeci de Souza Flor, que 
proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, 
Masayuki Missao, Edson Abrão da Silva, Nivaldo José Mendes, Rickardo de Souza Santos 
Mariano, Valdir Mendonça Alves, José Luiz Rosa, Rodolfo Ramos Caiado, José Pereira 
D'abadia e João Divino de Brito. E, por maioria de votos, rejeitar o pedido de reinclusão 
dos solidários: IESO S. BUENO e SONIA G. PEREIRA. Foram vencedores os 
Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, Masayuki Missao, Edson Abrão da Silva, Nivaldo 
José Mendes, Rickardo de Souza Santos Mariano, Valdir Mendonça Alves, José Luiz 
Rosa, Rodolfo Ramos Caiado, José Pereira D'abadia, João Divino de Brito e o Sr. 
Presidente, Conselheiro Aldeci de Souza Flor, que proferiu voto de desempate. Vencidos 
os Conselheiros Nislene Alves Borges, Gilmar Rodrigues de Almeida, Elias Alves dos 
Santos, Mário de Oliveira Andrade, Lidilone Polizeli Bento, Heli José da Silva, Luis Antônio 
da Silva Costa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Washington Luis Freire de Oliveira e 
Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo realizou saída de 
Sebo Bovino sem emissão de documentação fiscal, no valor de R$ 191.699,80, no 
período de 01/01/2008 a 31/12/2008, conforme Auditoria Específica de Mercadorias. 
Cobra-se o ICMS no valor de R$32.588,97. 

Foram arrolados como solidários o sócio-administrador da empresa, 
Benedito Soares de Castro Neto, conforme constava nos dados cadastrais da autuada à 
época do fato gerador. E ainda, Pedro Daniel Bittar, Baltazar Soares de Castro Junior e 
Ieso Stival Bueno, Ivone da Silva Azevedo, Elza Stival de Castro e Sônia Gonçalves 
Pereira. Por meio de nota explicativa elaborada pelas autoridades fiscais autoras do 
procedimento, consta que o arrolamento dos últimos solidários se deu com base em 
ofício expedido por juiz federal da décima vara da justiça federal em Goiás, que 
identificou, por meio da ferramenta CSS do Banco Central, após ofício encaminhado 
àquele órgão, que esses solidários arrolados são os responsáveis pelas movimentações 
financeiras das contas desta empresa, no período de referência do fato gerador.  

Nos autos foram anexadas planilhas do Banco Central, com os 
nomes dos responsáveis pelas movimentações financeiras das contas das empresas, fls. 
177/183, o ofício do juiz federal que determina a indisponibilidade das ações 



 

pertencentes aos referidos solidários arrolados, fls. 186, bem como Memorando expedido 
pela JUCEG determinando ao setor de automação e informática do órgão que cumpra a 
determinação judicial, de anotação de indisponibilidade do requeridos relacionados, fls. 
184. 

Além dos documentos citados acima, o auto de infração é instruído 
com os seguintes documentos: notas explicativas, registro de inventário – inicial, registro 
de inventário – final, auditoria específica de mercadorias, entradas de sebo bovino, cópia 
notas fiscais, cópias DANFEs, cópia portal da nota fiscal eletrônica, cópia livro fiscal, 
consulta resumida do contribuinte de pessoa jurídica, notificação fiscal, 2° notificação 
fiscal, ofício, cadastro de clientes do sistema financeiro nacional, documento JUCEG, 
cópia ação cautelar fiscal, resultado do julgamento e termo de devolução de objetos e 
documentos – TDOD, fls. 11 a 203. 

Em impugnação à primeira instância deste Conselho, fls. 223/231, o 
sujeito passivo vem alegar que não há no ordenamento jurídico presunção que 
transforme operações isentas em tributadas. Alega que essas operações de saídas 
teriam sido para industrialização de sebo, e que, portanto, estariam ao abrigo da isenção 
prevista em legislação para tais operações.  

Na impugnação às fls. 230, complementa que o sebo bovino é um 
produto que só pode ser manipulado na forma líquida e que para tanto, a empresa 
mantém uma caldeira acoplada aos depósitos de sebo, que é constantemente utilizada 
para transformar o estado pastoso do produto em estado líquido. Aduz que utiliza o 
próprio produto sebo na alimentação de sua caldeira que consome em média 450 quilos 
de sebo bovino ao dia, o que resultaria em mais ou menos 135.000 quilos de sebo ao ano 
para queima em sua caldeira, enumera que ao preço unitário de R$ 1,57 o quilo, teria 
consumido nestas caldeiras em um ano em reais, o valor de R$ 211.950,00. 

Defende que "não participaram da sociedade, nem de sua 
administração, os srs. Pedro Daniel Bittar, Baltazar Soares de Castro Junior, Ivone Silva 
Azevedo, Ieso Stival Bueno e Elsa Stival de Castro, não podendo assim, serem 
alcançados pelos efeitos do auto de infração, ora impugnado". Ao final, requer a 
procedência da impugnação e a determinação da anulação do auto de infração.  

Pela sentença nº 161/2013 - JULP, fls. 240 a 243, o julgador singular 
decide pela procedência do auto de infração. Em sua fundamentação afirma que "não se 
verifica qualquer das hipóteses de nulidade previstas no artigo 20 da Lei n° 16.469/09". 
Sustenta que "não há o que se falar em presunção, o fato é que para usufruir da isenção 
o produto deveria ter a destinação legal, o que não restou comprovado pela defesa". 
Informa que "quanto à requisição de provas periciais, a autuada fez apenas alegação de 
direito e não trouxe nenhum fato concreto que justificasse a conversão dos autos em 
diligência para a apuração alegada, nesse sentido considera que há nos autos os 
elementos suficientes para o julgamento nesta instância. Rejeita, portanto, o pedido de 
diligência". Pelo disposto na Legislação Tributária, especialmente no inciso XII do artigo 
45 do CTE e tendo em vista o interesse comum do administrador Benedito Soares de 
Castro Neto que poderia evitar, com a sua intervenção, a infração, deixa de acolher os 
argumentos da defesa e mantém o mesmo como sujeito passivo solidário na lide. 
Ressalta que não consta instrumento de procuração constituindo o representante da 
empresa para defender os sujeitos passivos coobrigados, motivo pelo qual deixa de 
acatar as ponderações da defesa em relação a essa questão e mantém a revelia lavrada 
em termo às fls. 238/239. Aduz que como não há outro argumento ou documento 
patrocinado pela defesa capaz de refutar a acusação e por entender que o lançamento 
cumpriu o disposto no artigo 160 do CTE, decide pela manutenção da exigência fiscal. 

Os sujeitos passivos apresentam Recurso Voluntário, fls. 269 a 290, 
alegando a exclusão dos solidários por entender que "não está configurado o dolo do 



 

sócio administrador Benedito Soares de Castro Neto, segundo recorrente, vale dizer, não 
está provada a sua ação ou omissão norteada pela vontade dirigida a não pagar o tributo 
devido ou pagar menos que o devido". Informam que "o Fisco não produziu elementos de 
prova pertinentes à pretensa infração imputada aos recorrentes na inicial”. Sustentam 
que "a soma dos valores correspondentes às penalidades cominadas à primeira 
defendente corresponde ao percentual de 207,06% aplicado sobre o valor do ICMS 
lançado, o que configura, de forma cristalina, o caráter confiscatório de ambas as multas".  

Ao final, requerem a reforma da sentença n° 161/2013 – JULP para: 
declarar a inexistência da corresponsabilidade do segundo recorrente, Benedito Soares 
de Castro Neto; declarar a nulidade do lançamento consubstanciado no auto de infração, 
por insegurança na determinação da infração; na eventualidade de não dar provimento 
ao pedido anterior, declarar improcedente o auto de infração.  

Os sujeitos passivos solidários apresentam Recurso Voluntário, em 
conjunto, fls. 308 a 318, alegando que "o fato de deterem poderes específicos para 
movimentação bancária da pessoa jurídica contribuinte, todavia, não implica a 
representação legal da pessoa jurídica relativamente às suas atividades empresariais". 
Defendem que "não detêm e nunca detiveram poderes para administrar a 'EBPL', 
tampouco para praticar atos que pudessem resultar no fato gerador ensejador da 
obrigação tributária de recolher ICMS, como de fato nunca praticaram". Sustentam que 
"não subsiste a pretensão de co-responsabilização dos impugnantes pelo cumprimento 
da obrigação tributária sob a alegação de que seriam procuradores/representantes legais 
responsáveis pela movimentação bancária da empresa, por não se enquadrar na 
hipótese do inciso XII, do artigo 45 do CTE". Ao final, requerem o provimento da 
impugnação para declarar a inexistência da corresponsabilidade dos impugnantes pelo 
crédito tributário lançado e, via de consequência, determinar as suas exclusões das 
relações jurídicas tributárias material e processual.  

Pela Resolução nº 126/2013, fls. 333 e 334, a Primeira Câmara do 
Conselho Administrativo Tributário determina encaminhar, para análise conjunta, todos os 
processos mencionados no primeiro "Considerando" à Delegacia Fiscal de Origem, para 
que seu titular, determine que Auditor Fiscal, preferencialmente estranho à lide, tome 
conhecimento de documento apresentado pela empresa, às fls. 263/266, procedendo as 
verificações e análises técnicas necessárias junto ao estabelecimento da autuada para 
confirmar se a empresa opera nos moldes descritos no documento apresentado por 
técnicos da empresa. Caso fiquem confirmadas as alegações recursais de perdas de 
sebo durante o procedimento operacional da empresa, elaborar manifestação conclusiva, 
considerando os percentuais de perdas comprovados, refazendo o levantamento que 
instrui a inicial, juntando aos autos os novos demonstrativos.  

Em diligência, fls. 335 a 337, o fiscal revisor informa que "para 
confirmar se a empresa opera nos moldes do laudo apresentado, foi feita uma visita ao 
estabelecimento no dia 13/02/2014. Foi demonstrado que a transformação do sebo, é 
composta basicamente pelos processos de decantação, clarificação e filtragem". 
Manifesta por concordar que haja uma perda de até 3% no processo, considerando que o 
sebo adquirido segue o padrão de 3,5% de acidez e 1% entre impurezas e umidade, 
conforme informam os fornecedores do produto sebo da autuada e nos termos do que 
informa o documento do profissional técnico, acostado às fls. 263/266, relativamente aos 
percentuais de perdas para os casos de sebo recebidos nessas circunstâncias, 3,5% de 
acidez e 1% de impurezas e umidade. Com o trabalho revisional elaborado pela 
fiscalização, em que se considerou percentual de perda no processo industrial em 3%, 
houve redução da exigência do tributo para o valor de R$ 14.995,53, relativos à omissão 
de saídas de mercadorias do estabelecimento. 



 

Intimado, conforme fls. 338 e 339, o sujeito passivo manifesta-se 
acerca da diligência realizada, fls. 342 a 249, discordando da autoridade fiscal revisora, 
alegando que os percentuais de perdas seriam maiores que os considerados pela 
autoridade. Indica às fls. 348 os percentuais de perdas que entende seriam os reais para 
cada exercício autuado, e reitera a informação de que …”foi gerado um subproduto para 
queima nas caldeiras da primeira recorrente…” e ainda, “Tais percentuais 
correspondentes à perda ou subproduto gerado na queima das caldeiras da primeira 
recorrente nos anos de 2008, 2009 e 2010…”.  

Mediante Acórdão da I CJUL n° 1777/2015, fls. 363 a 374, a Primeira 
Câmara do Conselho Administrativo Tributário decide acolher a preliminar de exclusão 
dos solidários da lide, arguida pela autuada. Rejeitar, por unanimidade a preliminar de 
nulidade por insegurança na determinação da infração e quanto ao mérito, conhecer do 
recurso e dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar 
improcedente o auto de infração.  

A Fazenda Pública Estadual apresenta recurso ao Conselho Pleno, 
fls. 376 a 378, afirmando que "no que se refere às exclusões dos solidários, a decisão 
cameral, exarada no Acórdão n° 1777/2015 da I CJUL, necessita ser reformada, posto 
que é notoriamente contrária à disposição expressa das legislações tributárias, estadual e 
federal, por ofensa literal ao disposto no inciso XII do artigo 45, da Lei n° 11.651/91 e 
inciso I do artigo 124 do Código Tributário Nacional". Quanto ao mérito, solicita a reforma 
da decisão cameral para julgar o presente lançamento procedente em parte, no valor de 
R$ 14.995,53, de acordo com o voto vencido do Conselheiro Gilmar Rodrigues de 
Almeida.  

Ao final, requer o acolhimento do recurso, reformando a decisão 
cameral para reincluírem na lide os solidários Pedro Daniel Bittar, Benedito Soares de 
Castro Neto, Baltazar Soares de Castro Junior, Ivone da Silva Azevedo, Ieso Stival 
Bueno, Elza Stival de Castro e Sônia Gonçalves Pereira. No mérito para julgar 
procedente em parte o lançamento do crédito tributário, no valor de R$ 14.995,53, nos 
termos do voto vencido.  

O sujeito passivo apresenta contrarrazões ao recurso da Fazenda ao 
Conselho Pleno, fls. 406/431, alegando que o Recurso n° 242/2015 – GERF não merece 
ser conhecido por entender que neste faltaram os motivos de fato e de direito, nos termos 
do art. 27, inciso II da lei processual goiana e no art. 12 inciso VIII do Regimento Interno 
do CAT.  

Defende que "o Fisco não relatou, tampouco comprovou, qualquer 
fato que pudesse se traduzir em que o sócio administrador da primeira recorrente tenha 
agido dolosamente com excesso de poderes, ou infração de contrato social ou estatutos, 
seguindo-se que não há que se cogitar em sua responsabilidade pessoal pela exigência 
fiscal consubstanciada na inicial". Reitera as questões de mérito, relativas aos 
percentuais de perdas do produto no processo industrial.  

E, ao fim, pede que na hipótese de conhecimento do recurso da 
Fazenda por este Conselho Pleno, lhe seja negado provimento para manter a decisão 
cameral.  

É esse o relatório. 

 

                       V O T O  

 



 

Em prelúdio, mister analisar e manifestar a respeito da preliminar 
suscitada pela defesa quanto à inadmissibilidade do Recurso da Fazenda Pública para 
este Conselho Pleno, sob o fundamento de que a peça recursal não expressa os motivos 
de fato e de direito em que se fundamenta, nos termos do art. 27, inciso II da lei 
16.469/09 e do Art. 12, inciso VII e parágrafo único do decreto 6.930/09.  

A preliminar não fora acolhida em decisão majoritária deste Pleno, 
sob os fundamentos que passo a explanar. 

Historicamente o processo administrativo tributário prima pela busca 
da verdade material e o processo civil pela verdade formal. Sem a pretensão de esgotar o 
riquíssimo tema, a diferença básica reside no fato de que o processo administrativo 
tributário deve perseguir incansavelmente a busca da verdade, a realidade dos fatos, não 
se resumindo às provas constantes dos autos, enquanto que ao processo civil bastaria a 
verdade dos fatos constantes dos autos.    

Com o advento do novo código de processo civil, são inseridos no 
ordenamento jurídico brasileiro novas diretrizes, princípios, podendo ser citados como 
exemplos o princípio da autonomia da vontade das partes, da fundamentação analítica 
e/ou, convencimento motivado, princípio da primazia do julgamento do mérito e a nova 
perspectiva do processo que deve ser visto como uma comunidade de trabalho em que as 
partes devem cooperar entre si e observarem o princípio da boa-fé objetiva. 

Existe dispositivo expresso no NCPC, art. 15, que determina a sua 
aplicação de forma subsidiária e supletiva aos processos administrativos, daí a nossa 
incursão em suas novas diretrizes e princípios.      

O NCPC sinaliza de forma clara e expressa que não basta mais ao 
processo civil apenas a verdade formal. Tal afirmativa encontra respaldo no princípio da 
primazia do julgamento do mérito que norteia o processo homenageando o fim em 
detrimento ao meio, respaldado pelo Art. 4o, que assim dispõe: ‘As partes têm o direito de 
obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.’ 

No CPC/73 petições e recursos que não preenchiam formalidades 
legais eram simplesmente indeferidas ou não conhecidos, com a chegada do Novo CPC o 
julgador deve insistir no julgamento do mérito, determinando quando possível seja sanada 
a irregularidade, podendo ser citados como exemplos o disposto nos artigos 321 e 932, 
parágrafo único abaixo transcritos: 

Art. 321.  O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 
requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e 
irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, 
determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou 
a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou 
completado. 

Parágrafo único.  Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá 
a petição inicial. 

Art. 932 (….) 

Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o 
relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que 
seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art319


 

A mudança de comportamento do NCPC, privilegiando o julgamento 
do mérito, quando possível o saneamento de peças com irregularidades formais, 
relaciona-se diretamente com a verdade material, com a primazia do fim sobre o meio. 

No presente caso, o sujeito passivo requer o não conhecimento do 
recurso da Fazenda, tendo em vista que não se teria observado o princípio da 
dialeticidade dos recursos, segundo o qual a parte deve deduzir os motivos de fato e de 
direito pelos quais impugna a decisão, tal princípio encontra-se reproduzido tanto na Lei nº 
16.469/09, no Regimento Interno do CAT, quanto no novo CPC, quando prevê a 
possibilidade de negativa de seguimento de recurso que não impugna especificadamente 
a sentença recorrida.   

Não impugnar de forma específica a petição inicial ou a sentença 
importa em clara ofensa à norma legal e ao princípio da dialeticidade dos recursos, 
segundo o qual não basta ao impugnante/recorrente discordar, deve apontar os motivos 
de fato e de direito pelos quais discorda, possibilitando a parte contrária o exercício do 
contraditório e da ampla defesa.  

Ocorre que de outro lado devemos estar atentos para o mandamento 
que norteia o processo administrativo tributário qual seja, o princípio da verdade material e 
que doravante podemos arriscar afirmar também, direciona o processo civil, de forma que 
devemos ponderar no caso concreto qual o princípio deve preponderar, o da verdade 
material ou o da dialeticidade dos recursos. 

Da mesma forma que existe conflito entre leis e atos normativos 
também existem situações em que dois princípios aparentemente são contraditórios. Ao 
contrário das normas legais e infra legais que em caso de contradição se revogam, os 
princípios devem ser interpretados de forma ponderada, balanceada, não ocorrendo 
revogação ou contradição, mas cessão de espaço um para o outro, dependendo do caso 
concreto que se analisa.  

Cotidianamente no julgamento de processos administrativos 
tributários nos deparamos com esse dilema, qual princípio deve preponderar a norma dura 
e fria da lei ou ato normativo que determinam prazos e procedimentos a serem seguidos, 
princípio da legalidade, ou a realidade dos fatos, consagrada pelo princípio da verdade 
material, quando estes procedimentos e prazos não são cumpridos pelo sujeito passivo, 
mas existem indícios que autorizam a continuidade da busca pela verdade. Como 
exemplo, a juntada de documentos no momento do julgamento. 

A resposta para esse dilema no Conselho Administrativo de Goiás 
tem na maioria das vezes privilegiado a verdade material em detrimento de formas, tendo 
sido aceito algumas vezes documentos fora do prazo e concedidos prazos ao sujeito 
passivo, mesmo após esses terem se esgotado, além do que incontáveis vezes o sujeito 
passivo não ataca a situação de fato que deve ser atacada e o julgador na busca da 
VERDADE MATERIAL converte os autos em diligência ou determina algum saneamento 
do processo, sempre na busca da verdade e na perseguição do justo. No mesmo sentido, 
são inúmeros casos em que o sujeito passivo simplesmente repete os argumentos da 
impugnação em primeira instância sem sequer tocar em nenhum ponto da sentença 
recorrida e que o recurso é conhecido normalmente na Câmara Julgadora ou no Conselho 
Pleno.  

Ressalto que a VERDADE MATERIAL no presente lançamento salta 
aos olhos. E justifico. 

A defesa, a partir do Recurso Voluntário, apresentou documento em 
que afirma que houve perda do produto em seu processo industrial e que não fora 
considerado tal percentual pela fiscalização na elaboração da auditoria. Em nenhuma das 



 

fases processuais nega a existência de diferença favorável ao fisco, apenas apresentou 
percentuais que seriam referentes às perdas. 

Portanto, percebe-se que a verdade material está caracterizada e 
demonstrada quanto à existência de diferença favorável ao erário, ainda que menor que a 
exigida, inclusive apontada pelo próprio sujeito passivo.  

Da mesma forma, e por incontáveis vezes, encaminhamos autos, 
inclusive nesta fase de julgamento, à fiscalização em busca da verdade material favorável 
ao sujeito passivo. Portanto, não podemos aqui dar tratamento diferenciado às partes, o 
que seria uma clara inobservância ao princípio da isonomia entre as partes.  

Ante o exposto, invocando o princípio da verdade material, da 
isonomia entre as partes, da primazia do julgamento do mérito, entendo, acompanhada 
pela maioria dos membros deste Pleno, pelo conhecimento do Recurso da fazenda, 
não havendo que se falar em ofensa à Lei nº 16.469/09 e ao Regimento interno do CAT, 
tendo em vista que a norma supostamente infringida deve ser analisada em harmonia com 
as demais normas e princípios que compõem o ordenamento e que no presente caso não 
conhecer do recurso da Fazenda Pública seria atribuir ao processo administrativo tributário 
rigor formal excessivo em detrimento da verdade material e da primazia do julgamento do 
mérito, situação que não se amolda nem mesmo no processo civil, historicamente de 
formalidade muito superior ao processo administrativo tributário. 

Partindo para a questão de mérito. 

A defesa demonstra irresignação quanto ao percentual de perda 
considerado pela fiscalização em função do processo industrial que sofre o produto sebo, 
após sua entrada no estabelecimento. Alega que teriam que ser considerados percentuais 
de perdas maiores que o que fora considerado em trabalho de revisão. Traz então às fls. 
348 tais percentuais de perdas, que seriam 5,1% em 2008, 22,1% em 2009, 13,9% em 
2010.  Considerando a tese da defesa pela perda maior do produto no processo de 
industrialização, supondo que os percentuais de perda apresentados estivessem corretos, 
foram identificados os seguintes resultados: omissão de saídas no exercício de 2008, 
omissão de entradas no exercício de 2009 e, omissão de saídas no exercício de 2010. 

Por esta linha de raciocínio, sob a suposição de que a empresa teria 
razão quanto aos percentuais de perdas ocorridos no processo de industrialização, 
identificam-se como resultados possíveis procedência parcial dos lançamentos em relação 
a todos os exercícios auditados e autuados. 

Ocorre, que a própria empresa, ainda na origem da apresentação do 
contraditório, em primeira instância, evidencia dados importantes sobre o processo pelo 
qual passa o produto sebo em seu estabelecimento, que não poderia passar ao largo das 
discussões.   

Dados trazidos pela defesa em impugnação à primeira instância, 
contidos às fls. 230, quando alega que essas operações de saídas teriam sido para 
industrialização de sebo, e que, portanto, estariam ao abrigo da isenção prevista em 
legislação para tais operações, dão conta de que o sebo bovino é um produto que só 
pode ser manipulado na forma líquida e que para tanto, a empresa mantém uma caldeira 
acoplada aos depósitos de sebo, que é constantemente utilizada para transformar o 
estado pastoso do produto em estado líquido. Aduz que utiliza o próprio produto sebo na 
alimentação de sua caldeira que consome em média 450 quilos de sebo bovino ao dia, o 
que resultaria em mais ou menos 135.000 quilos de sebo ao ano para queima em sua 
caldeira, enumera que ao preço unitário de R$ 1,57 o quilo, teria consumido nestas 
caldeiras em um ano em reais, o valor de R$ 211.950,00. 



 

Então, já nessa explanação da defesa, identifica-se que o sebo é 
utilizado como subproduto na queima das caldeiras em processo industrial, inclusive 
com todos os cálculos mencionados pela defesa relativamente ao valor de mercado desse 
produto utilizado nas queimas.    

Apresenta, em segunda instância, documento elaborado por 
funcionário químico da empresa, em que alega que existiriam alguns percentuais 
considerados como perdas no processo de industrialização, fls. 348, onde se observa a 
menção à utilização desse subproduto na queima das caldeiras, …”foi gerado um 
subproduto para queima nas caldeiras da primeira recorrente…” e ainda, “Tais 
percentuais correspondentes à perda ou subproduto gerado na queima das caldeiras da 
primeira recorrente nos anos de 2008, 2009 e 2010…”. (grifos oportunos) 

 O que se observa portanto é que não se trata de perda –ao menos 
no total- o percentual apresentado pela defesa, o que há é a geração de subproduto 
utilizado para queima nas caldeiras. Essa informação se faz presente nos autos durante 
todas as fases em que a defesa apresenta o contraditório e, posteriormente, trazido 
pessoalmente durante a exposição sobre o processo de industrialização do produto, pelo 
próprio técnico da empresa, onde vem confirmar a utilização do subproduto na queima das 
caldeiras e aduzir que o subproduto sebo é utilizado ainda por indústrias cerâmicas no 
processo de fabricação de tijolos e outros artefatos. Nessas situações, a previsão legal é 
de emissão de documento fiscal para acobertar essas operações equiparadas a saídas do 
estabelecimento, e para acobertar, logicamente, as saídas físicas para as indústrias 
cerâmicas que utilizam o subproduto, adquirido da autuada, em seu processo industrial.  

A emissão de documentos deveria ser feita com destaque do ICMS, 
visto que para tais subprodutos não há previsão de desoneração do imposto por meio de 
benefícios fiscais. E essa situação - a emissão dos documentos fiscais que acobertassem 
essas operações - não fora comprovada nos autos em nenhuma das fases processuais, 
fato que acabou por caracterizar as saídas tributadas sem emissão dos obrigatórios 
documentos fiscais, e de consequência, sem o destaque do imposto devido, comprovando 
assim a omissão sob acusação. Omissão, como já sabido, identificada por meio de 
auditoria específica de mercadorias. 

Pode-se verificar nos dispositivos do RCTE e CTE abaixo quanto a 
obrigatoriedade da emissão dos documentos, bem como da ocorrência do fato gerador. 

CTE: 

Art. 11. O imposto incide sobre: 

[…] 

§ 2º Equipara-se: 

[…] 

II - à saída, o uso ou consumo final de mercadoria adquirida 
inicialmente para comercialização ou industrialização; 

§ 3º A caracterização do fato gerador independe da natureza jurídica 
da operação ou da prestação que o constitua. 

[…] 

Art. 14. Considera-se, também, ocorrido o fato gerador do imposto, no 
momento: 

[…] 

II - do uso, consumo ou integração ao ativo imobilizado, relativamente 
à mercadoria produzida pelo próprio estabelecimento ou adquirida 
para comercialização ou industrialização; 



 

[…] 

 

RCTE: 

Art. 162. A emissão da Nota Fiscal, modelos 1 ou 1-A, deve ocorrer: 

[…] 

V - no momento da destinação ao uso, consumo final ou integração ao 
ativo fixo do estabelecimento, de mercadoria adquirida ou produzida 
para comercialização; 

[…] 

 

Nesse diapasão, à guisa de elementos capazes de infirmar a 
acusação fiscal, e estando o lançamento, sobre o aspecto formal e material, respaldado 
pela legislação tributária estadual, entendo pela reforma da decisão cameral para 
considerar a parcial procedência do lançamento, no valor do ICMS de R$ 14.995, 53. 

Relativamente ao pedido da Fazenda Pública pela reinclusão dos 
solidários arrolados como coobrigados, voto acompanhada da maioria dos membros 
integrantes deste Pleno, pelo atendimento do pedido da Fazenda.  

Exponho minhas razões. 

Foram arrolados como solidários o sócio-administrador, Benedito 
Soares de Castro Neto, conforme constava nos dados cadastrais à época do fato 
gerador. E ainda Pedro Daniel Bittar, Baltazar Soares de Castro Junior e Ieso Stival 
Bueno, Ivone da Silva Azevedo, Elza Stival de Castro e Sônia Gonçalves Pereira. Por 
meio de nota explicativa elaborada pelas autoridades fiscais autoras dos procedimentos, 
consta que o arrolamento dos últimos solidários se deu com base em ofício expedido por 
juiz federal da décima vara da justiça federal em Goiás, que identificou, por meio da 
ferramenta CSS do Banco Central, após oficio encaminhado àquele órgão, que esses 
solidários arrolados são os responsáveis pelas movimentações financeiras das contas 
desta empresa, no período de referência do fato gerador.  

Como comprovante foram anexadas cópias de planilhas do Banco 
Central, com os nomes dos responsáveis pelas movimentações financeiras das contas 
das empresas, fls. 177/183, o ofício do juiz federal que determina a indisponibilidade das 
ações pertencentes aos referidos solidários arrolados, fls. 186, bem como Memorando 
expedido pela JUCEG determinando ao setor de automação e informática do órgão que 
cumpra a determinação judicial, de anotação de indisponibilidade do requeridos 
relacionados, fls. 184. 

A nota explicativa acostada pela fiscalização anuncia que os 
solidários arrolados faziam parte do Grupo Econômico de fato “SABÃO GEO”, grupo este 
que, segundo nota constante dos autos, com destaque para a empresa Goiás Produtos 
de Higiene e Limpeza Ltda como componente do grupo, com autos já julgados neste 
egrégio Conselho, utilizava-se de meios ilícitos para lesar as fazendas públicas, valendo-
se de “laranjas” nos quadros societários destas empresas, que na verdade se alternavam 
sucessivamente com mais de uma inscrição estadual, e CNPJ, mas que na verdade se 
tratavam de um mesmo grupo econômico, inclusive, podendo se verificar pelo cadastro 
da autuada que se encontra estabelecida no mesmo parque industrial da referida Goiás 
Produtos de Higiene e Limpeza Ltda, alterando unicamente quanto ao Galpão I (Goiás) e 
Galpão II (EBPL).  

Outra situação que facilita a identificação da relação entre os sócios 
da Goiás Produtos de Higiene e Limpeza Ltda e da presente autuada é a notificação 



 

fiscal, anexada às fls. 175, onde se verifica a aposição da assinatura do solidário arrolado 
Ieso Stival Bueno, um dos representantes da empresa que fora identificado no 
documento do Banco do Brasil como representante/procurador que movimentava as 
contas correntes da empresa.  

E ainda uma terceira, seria observando o documento de fls. 186 dos 
autos, onde podemos identificar que no atendimento ao ofício do juiz federal quanto à 
anotação da indisponibilidade dos sócios, mencionados no ofício, a JUCEG faz a 
seguinte observação.: “Arquivar a determinação nos prontuários das empresas 
relacionadas abaixo: 1) EBPL – EMPRESA BRASILEIRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA 
LTDA – NIRE 5220230740-1”. 

Identifico, com todos esses dados, que a indicação dos 
responsáveis solidários pela fiscalização, respalda-se em trabalho minucioso de 
diligências realizadas e detalhadas em nota explicativa, bem como nos documentos 
acostados aos autos como comprovantes das irregularidades apresentadas, onde se 
caracterizou, sem obscuridade, a existência do Grupo Econômico de fato “SABÃO GEO”.  

Portanto, entendo pelo acolhimento do pedido da Fazenda Pública 
para reincluir na lide os solidários arrolados, excluídos por maioria de votos em fase 
cameral, com respaldo no art. 45, caput e inciso XII da lei 11.651/91, e nos dados 
constantes dos autos, em que se identifica o Grupo Econômico de fato SABÃO GEO. 

Ressalto que, relativamente aos solidários IESO STIVAL BUENO e 
SÔNIA GONÇALVES PEREIRA, tive o voto vencido por entendimento majoritário do 
Pleno, que manteve a exclusão declarada na decisão cameral e não acolheu o pedido 
da Fazenda Pública pela reinclusão destes solidários na lide. 

Com essas considerações, conheço do Recurso da Fazenda 
Estadual, acolhendo o pedido de reinclusão na lide dos solidários BALTAZAR SOARES 
DE CASTRO JUNIOR, BENEDITO SOARES DE CASTRO NETO, ELZA STIVAL DE 
CASTRO, IVONE DA SILVA AZEVEDO, PEDRO DANIEL BITTAR e, no mérito, dou-lhe 
provimento para reformar a decisão cameral e considerar o auto procedente parcial no 
valor do ICMS de R$ 14.995,53. 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 20 de setembro de 2016. 
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Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01535/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 
Autor do Voto Vencido: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: RECURSO DO SUJEITO PASSIVO PARA O 
CONSELHO PLENO. PROCESSUAL. PRELIMINARES DE 
INSEGURANÇA NA DETERMINAÇÃO DA INFRAÇÃO E 
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. NÃO 
CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS 
PROCESSUAIS DE ADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE 
AFRONTA A NORMA EXPRESSA DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL 
OU A PROVA EXISTENTE NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. 
VÍCIO POR OCORRÊNCIA DE ERRO DE DIREITO. NÃO-
OCORRÊNCIA. ICMS. OMISSÃO DE SAÍDAS. LEVANTAMENTO 
ESPECÍFICO DE MERCADORIAS. PROCEDÊNCIA.  
 
1. O recurso consubstancia medida da parte que se viu 
prejudicada em decisão administrativa/ judicial, com vistas ao 
reexame das questões que ali foram apreciadas.  Entretanto, 
existem condições de admissibilidade que necessitam estar 
presentes para que o mérito seja conhecido. 
2.  O art. 41, II, "b" 1 da Lei nº 16469/09 tem suas razões 
emprestadas das regras acerca da ação rescisória, com 
bastante semelhança de interpretação.O critério de admissão se 
assenta na "razoável interpretação" que, como pedra angular, 
discerniria as decisões passíveis de rescisão daquelas que, 
ainda que não se filiem à jurisprudência dominante, não podem 
ser enquadradas como violação literal de lei. A violação 
necessita, pois, ser explícita e patente, sem margem para 
interpretações outras. 
3. ainda que omissa ou imprecisa a capitulação legal da 
infração - o que, mutatis mutandis, não é o caso deste 
lançamento - o sujeito passivo se defende dos fatos a ele 
atribuídos e não da capitulação jurídica informada pelo fisco. 
4. As movimentações de entrada e de saídas são extraídas 
dos documentos fiscais referentes às aquisições e vendas de 
mercadorias. Os estoques inicial e final, por sua vez, devem ser 
mera reprodução do que é declarado nos Livros de Registro de 
Inventário do sujeito passivo e/ ou trancamento de estoques. É 
provável que tal auditoria seja, no contexto de trabalho fiscal, a 
que seja dotada de maior objetividade e precisão, posto que o 
que se aufere advém de pura matemática, oriunda da equação 
"estoque inicial + entradas de mercadorias – saídas de 
mercadorias = estoque final." 
5. As apreciações acerca do que configure efeito 
confiscatório somente são feitas, pelo STF, sob a ótica abstrata, 
ou seja, mediante estrita análise do dispositivo legal infringido, 
sem se considerar questões individuais, particulares, alusivas 



 

ao patrimônio do sujeito passivo ou mesmo à gravidade da 
infração por ele praticada, das quais se poderia inferir ou não a 
ocorrência de confisco. Isso devido à proibição de se revolver 
questões fáticas do processo (súmula 279). 
6. Não obstante a autonomia e independência sejam 
prerrogativas inerentes a qualquer autoridade investida do 
poder de julgar, encerrando princípio que lhe é indissociável, 
optou o legislador goiano em positivar a independência da 
função judicante do CAT e a liberdade de convencimento do 
julgador nos arts. 6º, par. 5º e 54, par. 2º, ambos da Lei n. 
16469/09. 
7. Há que se observar, dentre uma gama de princípios, o da 
legalidade, prescrito no caput do art. 37 da Magna Carta, e o do 
livre convencimento motivado, ou persuasão racional, este 
último como corolário da atividade de julgar. Com efeito, a 
melhor interpretação para se conferir o sentido e alcance do art. 
32 do CDC será aquela que irá se harmonizar com o restante do 
ordenamento jurídico-constitucional afeto à matéria tributária, 
sejam princípios, sejam direitos positivados. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 27 
de outubro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade 
genérica de direito, arguida pelo sujeito passivo. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Nivaldo José Mendes, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, 
Carlos Andrade Silveira, Washington Luis Freire de Oliveira, Aguinaldo Fernandes de 
Melo, Antônio Martins da Silva, Edson Abrão da Silva, Elias Alves dos Santos, José 
Pereira D'abadia, Gilmar Rodrigues de Almeida, Lidilone Polizeli Bento, Nivaldo Carvelo 
Carvalho, Nislene Alves Borges, Paulo Diniz e Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes. 
Também por votação unânime, acolher a arguição de inadmissibilidade, feita pelo 
Conselheiro Relator, em relação à preliminar de nulidade da peça básica por insegurança 
na determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa, arguidas pelo sujeito 
passivo, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo José 
Mendes, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Carlos Andrade Silveira, 
Washington Luis Freire de Oliveira, Aguinaldo Fernandes de Melo, Antônio Martins da 
Silva, Edson Abrão da Silva, Elias Alves dos Santos, José Pereira D'abadia, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Lidilone Polizeli Bento, Nivaldo Carvelo Carvalho, Nislene Alves 
Borges, Paulo Diniz e Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes. Quanto ao mérito, por 
unanimidade de votos, conhecer do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, 
negar-lhe provimento para manter a decisão cameral que considerou procedente o auto de 
infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo José Mendes, Masayuki 
Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Carlos Andrade Silveira, Washington Luis Freire 
de Oliveira, Aguinaldo Fernandes de Melo, Antônio Martins da Silva, Edson Abrão da 
Silva, Elias Alves dos Santos, José Pereira D'abadia, Gilmar Rodrigues de Almeida, 
Lidilone Polizeli Bento, Nivaldo Carvelo Carvalho, Nislene Alves Borges, Paulo Diniz e 
Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes. E, por maioria de votos, rejeitar o pedido de 
exclusão da aplicação do § 9º, do art. 71, do CTE, formulado pelo Conselheiro Relator. 
Foram vencedores os Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato, Washington Luis 
Freire de Oliveira, Antônio Martins da Silva, Elias Alves dos Santos, Gilmar Rodrigues de 
Almeida, Lidilone Polizeli Bento, Nislene Alves Borges, Marlene Maria da Silva Ruguê 
Bernardes e o Sr. Presidente, Conselheiro Domingos Caruso Neto, que proferiu voto de 
desempate. Vencidos os Conselheiros Nivaldo José Mendes, Masayuki Missao, Carlos 



 

Andrade Silveira, Aguinaldo Fernandes de Melo, Edson Abrão da Silva, José Pereira 
D'abadia, Nivaldo Carvelo Carvalho e Paulo Diniz. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de exigência de ICMS na importância de R$ 23.667,39 
(vinte e três mil, seiscentos e sessenta e sete reais e trinta e nove centavos) em razão do 
sujeito passivo ter realizado saída de mercadoria tributada, sem emissão de 
documentação fiscal, no período de 01/01/2006 a 31/12/2006, conforme apurado por meio 
de Auditoria Específica de Mercadorias. 

 
A infração foi capitulada nos artigos 63 e 64, da Lei 11.651/91, 

combinados com o artigo 141 do Decreto 4.852/97, sendo proposta a penalidade prevista 
na Lei 11.651/91, artigo 71, VII, "l", §9°I, redação na Lei n° 13.446/99. 

 
O auto de infração foi instruído com documentos às "fls. 3 a 201". 
 
O sujeito passivo foi intimado, conforme documentos às "fls. 202". 
 
Apresentou impugnação, "fls. 204 a 208", alegando que o 

demonstrativo utilizado para constituição do presente lançamento não se coaduna com os 
eventos jurídicos praticados pela impugnante. Desse modo, em momento oportuno, fará a 
apresentação do levantamento contraditório que aprimorará o conhecimento real dos fatos 
tendentes ao julgamento favorável à impugnante. 

 
Requereu o recebimento desta petição, assim como do adendo que 

seguiria a posteriori. 
 
Anexou aos autos, documentos às "fls. 209 a 215" 
 
Inconformado com a Sentença nº 5098/08 - COJP, "fls. 217 a 218", 

que decidiu pela procedência do auto de infração, o sujeito passivo, por meio de seus 
advogados, apresentou recurso voluntário, "fls. 222 a 232", no qual pede a nulidade do 
feito por insegurança na determinação da infração e cerceamento ao direito de defesa. 
Alega que a penalidade aplicada tem caráter confiscatório e pede a redução para 30% do 
valor do imposto. No mérito, pede a improcedência do lançamento. 

 
O sujeito passivo foi intimado, conforme documentos às "fls. 219". 
 
Requereu preliminarmente: 
 
Nulidade do lançamento por erro de direito, já que que o PAT não 

possui nenhuma correlação entre a capitulação legal e o que se pretendeu com a 
autuação. 

Nulidade pelo cerceamento do direito de defesa; 
Redução da penalidade para 30% do valor do imposto, por 

caracterizar-se nítido caráter confiscatório; 
 
Improcedência do lançamento. 
 
Juntou-se ao autos documentos às "fls. 235 a 453". 
 



 

Pela Resolução n° 131/2009, "fls. 454 a 455", a Terceira Câmara do 
Conselho Administrativo Tributário determinou que um auditor fiscal estranho à lide 
refizesse o trabalho fiscal.    

 
Em atendimento à Resolução 131/2009, a autoridade fiscal 

designada elaborou os demonstrativos e relatório no qual esclarece que foi constatado o 
registro incorreto de diversas notas fiscais de entradas nos arquivos magnéticos da 
empresa autuada de forma que, após a conclusão dos trabalhos revisionais, o valor da 
omissão de saída passou a ser de R$ 305.211,28 e o ICMS correspondente de R$ 
51.573,42. 

Anexou documentos às "fls. 458 a 610". 
 
O sujeito passivo foi intimado, conforme documentos às "fls. 612". 
 
Cientificado do resultado da revisão, o sujeito passivo reitera o 

pedido de nulidade do lançamento por insegurança na determinação da infração em razão 
da divergência entre a exigência inicial e o trabalho revisional, "fls. 615". 

 
Pelo Acórdão n° 521/2013, "fls. 616 a 621", a Terceira Câmara do 

conselho Administrativo Tributário, decidiu rejeitar as preliminares de nulidade da peça 
básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por insegurança na determinação da 
infração, e a segunda por cerceamento do direito de defesa. Fundamentou que não 
acolheu as preliminares de nulidade da peça básica por cerceamento do direito de defesa 
e insegurança na determinação da infração porque verificou que o lançamento de oficio 
indicou os dispositivos infringidos corretamente, bem como descreveu a irregularidade 
praticada pelo autuado de forma clara e precisa, de modo a assegurar ao polo passivo o 
contraditório e a ampla defesa. 

 
Também restaram rejeitadas as preliminares de nulidade por 

cerceamento do direito de defesa e insegurança na determinação da infração, arguidas 
pelo sujeito passivo, e no mérito, conheceu do recurso voluntário, negou-lhe provimento 
para manter a decisão singular que considerou procedente o auto de infração. 

 
O sujeito passivo foi intimado, conforme documentos às "fls. 622". 
 
Apresentou recurso voluntário, "fls. 625 a 643", alegando que 

comprovou os equívocos cometidos pela fiscalização na determinação quantitativa das 
espécies de mercadorias, cujo registro de saída teria sido omitido. No levantamento 
especifico elaborado pela fiscalização, este apontou omissão de saída de produtos que, 
após detida análise, restou indubitável não corresponderem com a realidade. 

 
Aduziu que restou amplamente comprovado nos autos, que ao 

contrário do exposto pelo relator, o lançamento de oficio não expressa a realidade e nem 
verdade dos fatos, posto que os indispensáveis documentos fiscais que comprovariam as 
aquisições das mercadorias em questão não foram apensados aos autos, impossibilitando 
assim, que a recorrente alcançasse a plenitude do seu direito ao contraditório e ampla 
defesa. 

 
Argumentou que com base na jurisprudência sedimentada e nos 

critérios de conveniência e oportunidade, requer que a administração, no caso, a presente 
Corte Julgadora, reduza a penalidade em no máximo 30% do valor imposto. 

 
Requereu: 



 

 
O reexame das preliminares, nos moldes do disposto no art. 41, 

inciso II, "b" da Lei n° 16.469/09; 
 
Nulidade do lançamento por erro de direito, já que o PAT não possui 

nenhuma correlação lógica entre a capitulação legal e o que se pretendeu com a 
autuação; 

Nulidade por cerceamento do direito de defesa; 
 
Subsidiariamente, na hipótese de prevalecer a decisão recorrida, 

seja reduzida a penalidade para 30% do valor do imposto, por caracterizar-se nítido 
caráter confiscatório.  

 
 
É o relatório. 
 

V O T O 

 

É sabido que o recurso consubstancia medida da parte que se viu 
prejudicada em decisão administrativa/ judicial, com vistas ao reexame das questões que 
ali foram apreciadas.  Entretanto, existem condições de admissibilidade que necessitam 
estar presentes para que o mérito seja conhecido. 

 

Em nosso contexto de trabalho, estas condições vêm expressas no 
art. 41 da Lei 16.469/09, in verbis: 

 

“Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão 
cameral: 

I - não unânime; 

II - unânime: 

a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão 
plenária, que tenha tratado de matéria idêntica; 

b) inequivocamente contrária a: 

1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento 
cameral, que implique reforma parcial ou total da decisão; 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava 
na ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo.” 

 

Na hipótese sob análise, a decisão recorrida foi unânime, o que nos 
leva ao juízo de admissibilidade da peça recursal sob a égide do inciso II do dispositivo 
retrocitado, em especial, a alínea “b”, itens 1 e 2, suscitada pelo sujeito passivo. 

 



 

A recorrente não aponta, objetivamente, qual dispositivo expresso da 
legislação tributária teria sido violado, tampouco demonstra quais provas inequívocas, ao 
tempo do julgamento cameral, teriam sido desconsideradas.   

 

Não há, de tudo isso, sequer a pretendida violação a dispositivo de 
lei. 

 

Também é sabido que o pressuposto previsto no art. 41, II, “b” 1 da norma 

Estadual tem suas razões emprestadas das regras acerca da ação rescisória, com bastante 

semelhança de interpretação. 

O núcleo de tal critério assenta-se na "razoável interpretação" que, 
como pedra angular, discerniria as decisões passíveis de rescisão daquelas que, ainda 
que não se filiem à jurisprudência dominante, não podem ser enquadradas como violação 
literal de lei. A violação necessita, pois, ser explícita e patente, sem margem para 
interpretações outras. 

Com efeito, conforme assento sumular do STF: 
 
"Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a 

decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”. 
(Súmula 343) 

 

Conforme já dito alhures, sequer entendemos que houve afronta à 
disposição expressa da legislação tributária estadual. E mesmo que houvesse, a violação 
deveria ser literal e patente, unânime ao juízo comum. De igual forma, a prova inequívoca, 
capaz de subsidiar nova apreciação plenária, inexiste nos autos. 

 

Deixo de conhecer, portanto, as preliminares arguidas.  

 

De outra monta, alega-se a ocorrência de nulidade por erro de 
direito, uma vez que teria faltado o critério material para o cumprimento da regra-matriz 
da incidência, qual seja, a capitulação do dispositivo legal pertinente à ocorrência do fato 
gerador.  

A recorrente reclama a ausência de subsunção do fato imponível – 
no presente caso, a falta de emissão de documentos fiscais pela saída de mercadorias – 
com a hipótese, em abstrato, definida em lei, denominada hipótese de incidência.  

Ora, a situação fática não fora erroneamente interpretada pelo Fisco. 
No erro de fato, há uma falsa interpretação da realidade ao passo que no erro de direito há 
uma errônea interpretação do direito. Com efeito, o fato jurídico – falta de emissão de 
notas fiscais e consequente omissão de pagamento de imposto – fora analisado e 
subsumido à lei de forma correta pelo Fisco, uma vez que, conforme descreveu a 
capitulação inicial, “O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do 
imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou negativas, estabelecidas 
na legislação tributária” (art. 64 do CTE). Traduzindo em miúdos, enquanto no erro de 
direito ocorre juízo equivocado na interpretação da norma legal, no erro de fato, o 
intérprete formula seu juízo equivocadamente ao valorar as provas e os fatos, eventos 
estes que não ocorrem nestes autos.  

 



 

Importa ressaltar que, ainda que omissa ou imprecisa a capitulação 
legal da infração – o que, mutatis mutandis, não é o caso deste lançamento - o sujeito 
passivo se defende dos fatos a ele atribuídos e não da capitulação jurídica informada pelo 
fisco. 

A acusação materializada nos autos é de solar clareza: o sujeito 
passivo promoveu saídas de mercadorias sem, entretanto, emitir o correspondente 
documento fiscal. Se, de outro lado, a capitulação legal tivesse o condão de trazer algum 
prejuízo à defesa, o tratamento conferido haveria de ser logicamente outro.  

 
Com efeito, discorre o §1º do art. 249 do CPC que: 
 

“Art. 249. O juiz, ao pronunciar a nulidade, declarará que atos são 
atingidos, ordenando as providências necessárias, a fim de que sejam 
repetidos, ou retificados. 

§ 1o O ato não se repetirá nem se Ihe suprirá a falta quando não 
prejudicar a parte.” 

 
Toda decisão deve ser encarada como fruto da atividade do julgador 

e, pari passu, como fruto do trabalho das partes, cujo fim último é a solução do processo. 
Nessa linha de entendimento, discorre a doutrina que “deixar de considerar o caráter 
eminentemente instrumental das formas e erigi-las ao status de fim, implicaria renegar a 
própria natureza do processo, com prejuízo do direito e da justiça.  (...) O espírito da lei, 
não será demais repetir, sugere sempre o caminho que salva o processo”.32 

 
Há que se reconhecer que o maior prejuízo advindo das nulidades 

inúteis que protelam a dicção do direito e que emperram o andamento dos processos 
termina por ser imposto à sociedade, destinatária e beneficiária última da atividade 
financeira do Estado, que tem como uma de suas ferramentas mediatas a atividade de 
fiscalizar e arrecadar tributos, desenvolvida pelo Fisco. Tal conduta implica franco 
atentado ao princípio constitucional da duração razoável do processo administrativo (art. 

5º, LXXVIII da CF/88). 

 
Disso tudo, o único prejuízo que se vislumbra nestes autos se deve à 

demora em se conferir solução final ao presente litígio, uma vez que o processo segue seu 
trâmite de contencioso há quase oito anos. 

Rejeito, portanto, a ocorrência de qualquer vício por erro de direito.  

 

Passo ao mérito.  
 
 
 
No que tange à matéria fática propriamente dita, tem-se que o 

trabalho fiscal segue os ditames do Manual de Auditoria e Procedimentos Fiscais, 
Roteiro nº 9. Referida auditoria, nos termos da conceituação ali discriminada, “analisa de 
forma quantitativa o fluxo de entradas e saídas de mercadorias num determinado período, 
levando-se em consideração os estoques inicial e final”. Informa o roteiro que seu objetivo 

                                            
32 COMENTÁRIOS  AO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  Autores  diversos. Revista dos Tribunais. 2006. 
Art. 243 a 250.  Antonio carlos marcato. 



 

é “verificar se as entradas e saídas de mercadorias foram realizadas com a regular 
emissão de documentos fiscais e, se for o caso, cobrar o imposto subtraído”. 

 
As movimentações de entrada e de saídas são extraídas dos 

documentos fiscais referentes às aquisições e vendas de mercadorias. Os estoques inicial 
e final, por sua vez, devem ser mera reprodução do que é declarado nos Livros de 
Registro de Inventário do sujeito passivo e/ ou trancamento de estoques.  

 
É provável que tal auditoria seja, no contexto de trabalho fiscal, a que 

seja dotada de maior objetividade e precisão, posto que o que se aufere advém de pura 
matemática, oriunda da equação “estoque inicial + entradas de mercadorias – saídas de 
mercadorias = estoque final.” 

 
Tal auditoria tem por escopo verificar se as entradas e saídas de 

mercadorias do estabelecimento do sujeito passivo foram realizadas com emissão e 
registro regular de notas fiscais, em cumprimento à obrigação acessória descrita no art. 66 
do CTE, in verbis: 

 
“Art. 66. As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar 
sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos”. 

 

Verificada a ocorrência de omissão, aplica-se o que dispõe o § 1º do 
art. 25 do CTE, cuja redação é a seguinte: 

 

“Art. 25.......................................................................................................... 

§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 

....................................................................................................................... 

V - à diferença apurada mediante o controle quantitativo das entradas 
e saídas de mercadorias tributadas num determinado período, levando 
em consideração os estoques inicial e final;” 

 
Finalmente, quanto à existência de multa confiscatória ou desproporcional, 

pondera-se o que se segue. 

 

Obtempera a recorrente que o STF, em processos a que se 
concedeu repercussão geral, definiu que o valor da multa cominada não pode ser superior 
à do tributo, conforme excertos de jurisprudência colacionados às fls. 755/ 756 dos autos, 
em especial o RE 833106, em que o Estado de Goiás figurou como parte. Referido 
recurso, em sua ementa, faz expressa remissão à ADI 551/RJ como causa de decidir.  

 

De forma análoga, a recorrente transcreve os termos do RE 882461, 
em recente decisão, datada de 21/05/15, do Ministro Luiz Fux.  

 

No transcorrer de seu voto, o Relator pondera que: 

“Impende considerar que a aferição da existência de efeito 
confiscatório na aplicação de multas fiscais demanda, em regra, o 
exame de matéria de fato, o que atrai o óbice da Súmula nº 279/STF, 



 

que dispõe, verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso 
extraordinário. Nada obstante, esta Corte, em algumas oportunidades, 
considerou confiscatórias, sob uma ótica abstrata, multas fiscais 
fixadas em montantes desproporcionais à conduta do contribuinte, 
mormente quando ultrapassam o valor do tributo devido. Nesse 
sentido: 

TRIBUTÁRIO MULTA VALOR SUPERIOR AO DO TRIBUTO 
CONFISCO ARTIGO 150, INCISO IV, DA CARTA DA REPÚBLICA. Surge 
inconstitucional multa cujo valor é superior ao do tributo devido. 
Precedentes: Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 551/RJ Pleno, 
relator ministro Ilmar Galvão e Recurso Extraordinário nº 582.461/SP 
Pleno, relator ministro Gilmar Mendes, Repercussão Geral. (RE 
833.106, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 12/12/2014 
(...)” (grifamos) 

 

Com fundamento nestes arestos é que fora arguida, pelo Conselheiro 
Relator, a exclusão da forma qualificada descrita no parágrafo 9º do art. 71 do CTE, 
agregada à penalidade descrita na inicial, que se soma à penalidade descrita no inciso VII, 
alínea “l” do mesmo dispositivo legal.  

 

O dispositivo tem a seguinte redação: 

 

“Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 

.................................................................................................................... 

VII - de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da operação ou da 
prestação: 

..................................................................................................................... 

l)  pela falta de emissão de documentos fiscais exigidos, ressalvado o 
disposto no inciso X, “b”, ou pelo recebimento de mercadoria ou de 
serviço sem documentação fiscal, cujo valor tenha sido apurado por 
meio de levantamento fiscal realizado em estabelecimento cadastrado; 

.................................................................................................................... 

§ 9º Se da prática das irregularidades descritas nos incisos V e 
seguintes do caput deste artigo resultar diretamente omissão de 
pagamento do imposto, a multa neles prevista será aumentada do 
valor correspondente à aplicação dos percentuais abaixo, sobre o 
valor do imposto não pago: 

I - 60% (sessenta por cento), observado o disposto no inciso seguinte; 

..............................................................................................................” 

 

 

Se dessume do trecho dos arestos transcritos que as apreciações 
acerca do que configure efeito confiscatório somente são feitas, pelo STF, sob a ótica 
abstrata, ou seja, mediante estrita análise do dispositivo legal infringido, sem se 
considerar questões individuais, particulares, alusivas ao patrimônio do sujeito passivo ou 
mesmo à gravidade da infração por ele praticada, das quais se poderia inferir ou não a 
ocorrência de confisco. Isso devido à proibição de se revolver questões fáticas do 
processo (súmula 279). 



 

 

É consabido que a garantia constitucional do não-confisco, conforme 
interpretação de Luciano Amaro, almeja “evitar que, por meio do tributo, o Estado anule a 
riqueza privada” (AMARO, Luciano. Curso de Direito Tributário Brasileiro, 16ª ed., São 
Paulo: Saraiva, 2010, p. 168). 

 

Configuraria, da parte de qualquer exegeta, imprudência jurídica se 
estabelecer tratamento isonômico – sob pretenso espeque em repercussão geral – a 
situações fáticas que se apresentam diferentes.  

 

Forçoso lembrar que o PAT que deu origem ao RE 833106, do qual o 
Estado de Goiás fora parte e a que fez referência a recorrente, se refere ao processo 
nº 201292470640, originário do TJ-GO, conforme informação constante no próprio sítio do 
STF.33 

Naqueles autos, a multa aplicada era a do art. 71, III, “d”, e tratava de 
imposto regularmente registrado em livro próprio e omitido, total ou parcialmente, em 
documento de informação e apuração do imposto. Há que se convir que, do rol de 
penalidades previstas no art. 71 do CTE, esta é merecedora de dosimetria menos 
gravosa, o que justificaria, em tese, a sua limitação pelo STF, adequando-a ao princípio da 
proporcionalidade. Assevero que a própria administração tratou de alterar o dispositivo de 
lei sob comento, reduzindo o valor da multa para 100% do valor do tributo devido. 

 

Percebe-se que em momento algum fora submetido ao STF a 
apreciação da inconstitucionalidade do art. 71, VII do CTE, ou mesmo sua forma 
qualificada. Nos dizeres do STF, a análise “sob a ótica abstrata, mediante estrita análise 
do dispositivo legal infringido”, fora feita exclusivamente quanto ao art. 71, III do CTE, cuja 
penalidade é totalmente diversa da que trata estes autos e, conforme já dito, merecedora 
de cominação penal menos gravosa.  

 

Com efeito, em momento algum se questiona, por meio de recurso a 
que se tenha dado repercussão geral, o teor do art. 71, VII do CTE e seu parágrafo 9º.  

 

Tão-somente porque a gravidade do caso concreto impõe soluções 
diversas de tratamento. 

 

Ao tratar sobre o assunto, o Professor Hugo de Brito Machado34 tece 
severas críticas à tese do caráter confiscatório das multas que superem o imposto, quando 
se tratar de situações que evidenciem sonegação de impostos: 

 
“A multa de 300% do valor da mercadoria vendida sem nota 

fiscal é, sem dúvida, um excelente instrumento de combate à 
sonegação de tributos. 

Muito melhor do que a ameaça de cadeia resultante da 
criminalização da conduta evasiva, ilícita, do contribuinte. Nenhum 
comerciante pode alegar que não sabe ser obrigatória a emissão da 

                                            
33 http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoDetalhe.asp?incidente=4623266# 
34 No site: www.agu.gov.br/page/download/index/id/892481  



 

nota fiscal, e não é razoável lhes seja permitida a prática dessa 
infração tão evidente e tão significativa no controle da arrecadação 
tributária. 

Pretender-se que a multa legalmente cominada para a venda de 
mercadoria sem nota fiscal não seja confiscatória, mas suportável, de 
sorte que os comerciantes possam incluí-las nos seus custos 
operacionais, é pretender inteiramente ineficaz a sanção que restará 
assim convertida num verdadeiro tributo de exigência eventual.” 

 

Cerramos fileira com o Ilustre tributarista. A multa com graduação 
módica ou irrelevante, em muitos casos, não irá coibir as condutas que atentem contra a 
norma tributária, podendo, inclusive, produzir efeito contrário ao que se pretendeu produzir 
se dosada níveis irrisórios.  

 

Nessa linha de entendimento, cite-se a seguinte jurisprudência 
oriunda do E. STF: 

 

“MULTA FISCAL – NÃO PAGAMENTO DO DÉBITO – PRINCÍPIO DA 
VEDAÇÃO DE CONFISCO – INAPLICABILIDADE. 1. A imposição da 
multa pelo Fisco visa à punição da infração cometida pelo 
contribuinte, sendo a graduação da penalidade determinada pela 
gravidade da conduta praticada. Desse modo, afigura-se possível em 
razão da intensidade da violação, a imposição da multa em valor 
superior ao da obrigação principal. 2. Na ausência de critérios legais 
objetivos para fixação da pena de multa, a aplicação desta no patamar 
máximo deverá necessariamente vir acompanhada dos fundamentos e 
da motivação que a justifique. 7. Agravo regimental desprovido”. (AI 
830300 AgR-segundo / SC - SANTA CATARINA. SEGUNDO AG.REG. 
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Relator(a):Min. LUIZ FUX. 
Julgamento:  06/12/2011.   Órgão Julgador:  Primeira Turma) 

 
“(...) MULTA FISCAL – NÃO PAGAMENTO DO DÉBITO – 
PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DE CONFISCO – INAPLICABILIDADE – 

1. A imposição da multa pelo Fisco visa à punição da infração 
cometida pelo contribuinte, sendo a graduação da penalidade 
determinada pela gravidade da conduta praticada. Desse modo, 
afigura-se possível em razão da intensidade da violação, a imposição 
da multa em valor superior ao da obrigação principal”. (STF, 1ª T., AI 
n. 830300 AgR-segundo/SC, Rel. Min. Luiz Fux, DJ-e de 22/02/2012, g.)” 

 

Não é por outro motivo que o STF irá apreciar o RE 736090/SC, cujo 
objeto fora a confirmação, pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, da aplicação de 
multa de 150% do valor do imposto, ante a ocorrência de sonegação, fraude ou conluio. 
Em recentíssimo informativo35, de 13/11/15, o sítio do STF dispôs que: 

 

“O Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a repercussão geral 
da matéria tratada no Recurso Extraordinário (RE) 736090, no qual se 
discute se a multa de 150% aplicada pela Receita Federal em razão de 
sonegação, fraude ou conluio tem caráter confiscatório. No caso 

                                            
35 No site: www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=303990 



 

concreto, trata-se da aplicação da multa em um caso de separação de 
empresas de um mesmo grupo econômico, com finalidade de não 
pagar impostos, entendida como sonegação pela Receita Federal. 

O recurso questiona decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª 
Região (TRF-4) que entendeu válida a multa no percentual de 150%, 
prevista na Lei 9.430/1996, em sua redação original. Sustenta que o 
acórdão violou o artigo 150, IV, da Constituição Federal, que veda a 
utilização de tributo com efeito de confisco. 

‘Cabe a esta Corte, portanto, em atenção ao princípio da 
segurança jurídica e tendo em vista a necessidade de concretização 
da norma constitucional que veda o confisco na seara tributária, fixar, 
no regime da repercussão geral, as balizas para a aferição da 
existência de efeito confiscatório na aplicação de multas fiscais 
qualificadas”, afirmou o relator do recurso, ministro Luiz Fux. Em sua 
manifestação, entendeu que a questão tem natureza constitucional 
relevante dos pontos de vista econômico e jurídico que transcende os 
interesses das partes envolvidas, “pois alcança potencialmente todos 
os entes federativos e contribuintes’. 

O ministro mencionou precedentes em que o próprio STF 
considerou confiscatórias, “sob uma ótica abstrata”, multas fiscais 
fixadas em montantes desproporcionais à conduta do contribuinte, 
especialmente quando ultrapassam o valor do tributo devido. Ele 
também ressaltou que o tema não se confunde com o apreciado no RE 
640452, também com repercussão geral reconhecida, no qual se 
discute a multa por descumprimento de obrigação acessória. 

‘Discute-se, na espécie, a razoabilidade da multa fiscal 
qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio, no percentual 
de 150% sobre a totalidade ou diferença do imposto ou contribuição 
não paga, não recolhida, não declarada ou declarada de forma 
inexata’, afirmou o relator ao se manifestar pelo reconhecimento de 
repercussão geral. Seu entendimento foi seguido, por maioria, em 
deliberação no Plenário Virtual da Corte.” 

Diante dos argumentos que justificam uma dosimetria mais severa da 
penalidade aplicável às hipóteses de infrações graves à legislação tributária – muitas 
delas tipificadas penalmente na Lei nº 8137/90 - é de se esperar que o STF promova a 
“revisão da tese” ou, melhor dizendo, sua adequação a tais situações específicas, 
conforme expressamente previsto no corpo do §5º do art. 543-A do CPC.  

 

Outra questão não menos importante, e que tramita em paralelo 
com o assunto discorrido alhures, é acerca da distorcida interpretação conferida ao art. 32 
da Lei Complementar estadual nº 104/13, que instituiu o Código de Defesa do 
Contribuinte, no sentido de que o referido artigo tivesse o condão de encarcerar o 
convencimento da autoridade julgadora, cerceando a independência que sói nortear a 
função judicante.  

 

Assevero que não há notícia de precedentes no país (e nesse ponto 
reputamos que o motivo está mais afeto ao campo da teratologia do que propriamente da 
hermenêutica) acerca de qualquer interpretação de lei que almeje cooptar o espírito do 
julgador, usurpando-lhe o próprio poder de juízo que lhe é inerente, obrigando-o a julgar 



 

de uníssono modo. Ressalte-se que os recursos repetitivos e a repercussão geral somente 
tiveram o escopo de tornar céleres os processos julgados sobre matéria idêntica, obstando 
nada mais que o juízo de admissibilidade – no STJ e STF -  dos autos que ficam 
represados, à espera do julgamento do “leading case”; em momento algum se arvoraram 
tais institutos em invadir o juízo de convencimento das autoridades que julgam.  

 

Não obstante tal autonomia e independência sejam prerrogativas 
inerentes a qualquer autoridade investida do poder de julgar, encerrando princípio que lhe 
é indissociável, optou o legislador goiano em positivar a independência da função 
judicante do CAT e a liberdade de convencimento do julgador nos seguintes dispositivos, 
ambos da Lei nº 16469/09, in verbis: 

“Art. 6º.......................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

§ 5º É pertinente acatar, em julgamento, a jurisprudência consolidada 
dos tribunais superiores, em suas composições unificadas, 
obedecidos aos critérios de convencimento da autoridade julgadora.” 
(grifamos) 
“Art. 54......................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

§ 2º O CAT, órgão julgador, independente em sua função judicante e 
vinculado administrativamente ao Gabinete do Secretário da Fazenda, 
é regido pelas normas constantes desta Lei e de seu regimento 
interno.” (grifamos) 

Reitero que em momento algum o art. 32 do CDC pode ser 
interpretado com vistas a tolher a independência do Conselho Administrativo Tributário ou 
o convencimento do julgador.  

 

Assevere-se que a vigência do art. 32 da Lei Complementar n. 
104/13 se deu a partir de 09/01/14, conforme art. 38 do mesmo diploma.  

 

Foi conferida a seguinte redação ao referido normativo: 

 

“Art. 32. Nos processos administrativos, a Administração Pública 
deverá observar, dentre outras regras e princípios: 

I – .................................................................................................................. 

II – a jurisprudência firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal 
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, neste último caso em 
sede de recurso repetitivo: 

a) por “jurisprudência firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal 
Federal” deve-se entender as decisões proferidas em sede de controle 
concentrado de constitucionalidade, em recurso extraordinário 
submetido à repercussão geral ou mesmo em recursos 
extraordinários processados normalmente, quando se tratar de 
entendimento reiterado; 

....................................................................................................” 

 



 

Algumas ponderações são imprescindíveis ao estudo do alcance do 
referido artigo.  

 
A ciência do Direito, em um de seus brocardos, informa que “não se 

presume, na lei, palavras inúteis". Literalmente, significa dizer que se deve compreender 
as palavras como tendo alguma eficácia normativa. Em primeiro plano, assevera o caput 
do dispositivo que seus incisos devem ser interpretados em harmonia com as “regras e 
princípios” impostos à Administração.  

 
Há, obviamente, que se observar, dentre uma gama de princípios, o 

da legalidade, prescrito no caput do art. 37 da Magna Carta, e o do livre convencimento 
motivado, ou persuasão racional, este último já mencionado como corolário da atividade 
de julgar. Com efeito, a melhor interpretação para se conferir o sentido e alcance do art. 
32 do CDC será aquela que irá se harmonizar com o restante do ordenamento jurídico-
constitucional afeto à matéria tributária, sejam princípios, sejam direitos positivados.  

 
A presunção de constitucionalidade das leis impede que os 

Conselhos Administrativos lhes declarem a inconstitucionalidade, sob pena de usurpação 
de competência privativa do judiciário. Afinal de contas, se declarada a 
inconstitucionalidade de determinada norma estadual pelo próprio administrador, a 
questão jurídica se consolidaria, a uma porque tal decisão restaria irreformável no 
judiciário, conforme art. 156, IX do CTN36; a duas, porque faleceria ao sujeito passivo 
interesse de agir para questioná-la judicialmente. Tal proceder configuraria flagrante 
interferência de um Poder em outro, subvertendo a separação de Poderes.  

 
Tal fator tolheria irremediavelmente, a possibilidade de “revisão 

da tese” pelo STF, dantes manifestada em repercussão geral, conforme o texto 
expresso no corpo do §5º do art. 543-A do CPC. Nada mais absurdo. 

 
Para evidenciar o grau de perplexidade que interpretação contrária 

poderia conferir, basta se imaginar a produção de súmula pelos Conselhos e Tribunais 
Administrativos, cujos efeitos são erga omnes para o Órgão Tributante. Acaso o seu 
conteúdo fosse o de se negar vigência a norma não declarada inconstitucional em controle 
abstrato, o Órgão de julgamento administrativo estaria fazendo as vezes do STF, em 
legítima súmula vinculante. 

 
Dessarte, qualquer interpretação do art. 32 do CDC, a ser conferida 

pela Administração, que leve à negativa de vigência de determinada norma legal ou ao 
tolhimento da independência do CAT em sua atividade de julgar, deve ser descartada, 
salvo nos casos de controle concentrado de constitucionalidade realizado pelo STF ou, no 
caso de controle difuso, se a norma houver sido suspensa, por resolução do Senado 
Federal, nos termos do art. 52, X da CF/88. 37 

 
Portanto, a melhor exegese do art. 32 é a de se impor à 

Administração, dentre duas ou mais interpretações possíveis a um determinado 
dispositivo legal, somente aquela que fora conferida pelo STJ ou pelo STF, neste 
último caso, em sede de controle difuso. Trocando em miúdos, as interpretações 
possíveis serão somente as pro legem (conforme a norma) e praeter legem (na ausência 
de norma), inadmitida a interpretação contra legem (contra a norma). 

                                            
36 Art. 156. Extinguem o crédito tributário: IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a 
definitiva na órbita administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória; 
37  Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal:  X - suspender a execução, no todo ou em parte, de 
lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal; 



 

 
Por óbvio, essa assertiva não se aplica, repita-se, quando há 

declaração de nulidade da norma, em sede de controle concentrado ou, ainda, quando a 
inconstitucionalidade declarada em controle difuso for objeto de resolução do Senado (ou, 
por simetria, da Assembleia Legislativa quanto às normas estaduais e municipais), 
suspendendo a norma impugnada, o que não é o caso dos autos.  

 

Mantida, portanto, a decisão Cameral em sua integralidade, pela 
procedência do lançamento.  

 
 

V O T O  V E N C I D O 
 
 

Ao requerer a exclusão da aplicação da penalidade prevista no § 9º 
do artigo 71 do Código Tributário Estadual ao caso em comento, meu pleito foi rejeitado 
pela maioria de meus pares. Considero que tal decisão, embora tenha sido tomada pelo 
colegiado desta Casa, deixou de observar o que está disposto no § 5º, do artigo 6º, da Lei 
Estadual nº 16.469/09 em combinação com o artigo 32, inciso II, alínea “a”, da Lei 
Complementar nº 104/13, os quais transcrevo abaixo, “in verbis”.  

 
Art. 6º Compete ao Conselho Administrativo Tributário -CAT- apreciar: 
 
[..] 
 
§ 5º É pertinente acatar, em julgamento, a jurisprudência consolidada dos 
tribunais superiores, em suas composições unificadas, obedecidos aos 
critérios de convencimento da autoridade julgadora.(grifo nosso) 
 
 [...] 
 
Art. 32. Nos processos administrativos, a Administração Pública deverá 
observar, dentre outras regras e princípios: 
 
[..] 
 
II – a jurisprudência firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal e 
pelo Superior Tribunal de Justiça, neste último caso em se de recurso 
repetitivo: 
 
a) Por “jurisprudência firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal 
Federal” deve-se entender as decisões proferidas em sede de controle 
concentrado de constitucionalidade, em recurso extraordinário submetido à 
repercussão geral ou mesmo em recursos extraordinários processados 
normalmente, quando se tratar de entendimento reiterado;  

 

 
No mesmo sentido, transcrevo abaixo cópia do Recurso 

Extraordinário nº 833106AgR/GO – GOIÁS. 
 
RE 833106 AgR/GO – GOIÁS 
AG.REG.NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO 
Julgamento: 25/11/2014 Órgão Julgador: Primeira Turma 
PROCESSO ELETRÔNICO 
Publicação DJe – 244 DIVULG 11-12-2014  PUBLIC 12-12-2014 
 



 

Parte(s) 
AGTE.(S) : ESTADO DE GOIÁS 
PROC. (A/S) (ES); PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE GOIÁS 
AGDO.(A/S): AKAEMBU TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA 
ADV. (A/S): KEYLANE TELES SILVA BORGES E OUTRO (A/S). 
 
Emente 
 
TRIBUTÁRIO – MULTA – VALOR SUPERIOR AO DO TRIBUTO – CONFISCO – 
ARTIGO 150, INCISO IV, DA CARTA DA REPÚBLICA. Surge inconstitucional 
multa cujo valor é superior ao do tributo devido. Precedentes: Ação Direta de 
Inconstitucionalidade nº 551/RJ – Pleno, relator ministro Ilmar Galvão – e 
Recurso Extraordinário nº 582.461/SP – Pleno, relator ministro Ilmar Galvão – 
e Recurso Extraordinário nº 582.461/SP – Pleno, relator ministro Gilmar 
Mendes, Repercussão Geral. 

 
Decisão  
 
A turma negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto 

do relator. Unânime. Ausente, justificadamente, o Senhor Ministro Dias Toffoli. Presidência 
do Senhor Ministro Marco Aurélio. Primeira Turma, 25.11.2014. 

 
Dessarte, considero que o pedido de exclusão da agravante 

estatuída pelo § 9º do artigo 71, do CTE é plausível e deve ser aplicada pois vai ao 
encontro do ordenamento jurídico nacional. 

 
É como voto. 
 

 
Sala das sessões plenárias, em 27 de setembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01536/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 
Autor do Voto Vencido: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: RECURSO DO SUJEITO PASSIVO PARA O 
CONSELHO PLENO. PROCESSUAL. PRELIMINARES DE 
INSEGURANÇA NA DETERMINAÇÃO DA INFRAÇÃO E 
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. NÃO 
CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS 
PROCESSUAIS DE ADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE 
AFRONTA A NORMA EXPRESSA DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL 
OU A PROVA EXISTENTE NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. 
VÍCIO POR OCORRÊNCIA DE ERRO DE DIREITO. NÃO-
OCORRÊNCIA. ICMS. OMISSÃO DE SAÍDAS. LEVANTAMENTO 
ESPECÍFICO DE MERCADORIAS. PROCEDÊNCIA.  
 
1. O recurso consubstancia medida da parte que se viu 
prejudicada em decisão administrativa/ judicial, com vistas ao 
reexame das questões que ali foram apreciadas.  Entretanto, 
existem condições de admissibilidade que necessitam estar 
presentes para que o mérito seja conhecido. 
2.  O art. 41, II, "b" 1 da Lei nº 16469/09 tem suas razões 
emprestadas das regras acerca da ação rescisória, com 
bastante semelhança de interpretação.O critério de admissão se 
assenta na "razoável interpretação" que, como pedra angular, 
discerniria as decisões passíveis de rescisão daquelas que, 
ainda que não se filiem à jurisprudência dominante, não podem 
ser enquadradas como violação literal de lei. A violação 
necessita, pois, ser explícita e patente, sem margem para 
interpretações outras. 
3. ainda que omissa ou imprecisa a capitulação legal da 
infração - o que, mutatis mutandis, não é o caso deste 
lançamento - o sujeito passivo se defende dos fatos a ele 
atribuídos e não da capitulação jurídica informada pelo fisco. 
4. As movimentações de entrada e de saídas são extraídas 
dos documentos fiscais referentes às aquisições e vendas de 
mercadorias. Os estoques inicial e final, por sua vez, devem ser 
mera reprodução do que é declarado nos Livros de Registro de 
Inventário do sujeito passivo e/ ou trancamento de estoques. É 
provável que tal auditoria seja, no contexto de trabalho fiscal, a 
que seja dotada de maior objetividade e precisão, posto que o 
que se aufere advém de pura matemática, oriunda da equação 
"estoque inicial + entradas de mercadorias – saídas de 
mercadorias = estoque final." 
5. As apreciações acerca do que configure efeito 
confiscatório somente são feitas, pelo STF, sob a ótica abstrata, 
ou seja, mediante estrita análise do dispositivo legal infringido, 
sem se considerar questões individuais, particulares, alusivas 



 

ao patrimônio do sujeito passivo ou mesmo à gravidade da 
infração por ele praticada, das quais se poderia inferir ou não a 
ocorrência de confisco. Isso devido à proibição de se revolver 
questões fáticas do processo (súmula 279). 
6. Não obstante a autonomia e independência sejam 
prerrogativas inerentes a qualquer autoridade investida do 
poder de julgar, encerrando princípio que lhe é indissociável, 
optou o legislador goiano em positivar a independência da 
função judicante do CAT e a liberdade de convencimento do 
julgador nos arts. 6º, par. 5º e 54, par. 2º, ambos da Lei n. 
16469/09. 
7. Há que se observar, dentre uma gama de princípios, o da 
legalidade, prescrito no caput do art. 37 da Magna Carta, e o do 
livre convencimento motivado, ou persuasão racional, este 
último como corolário da atividade de julgar. Com efeito, a 
melhor interpretação para se conferir o sentido e alcance do art. 
32 do CDC será aquela que irá se harmonizar com o restante do 
ordenamento jurídico-constitucional afeto à matéria tributária, 
sejam princípios, sejam direitos positivados. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 27 
de outubro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade 
genérica de direito, arguida pelo sujeito passivo. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Nivaldo José Mendes, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, 
Carlos Andrade Silveira, Washington Luis Freire de Oliveira, Aguinaldo Fernandes de 
Melo, Antônio Martins da Silva, Edson Abrão da Silva, Elias Alves dos Santos, José 
Pereira D'abadia, Gilmar Rodrigues de Almeida, Lidilone Polizeli Bento, Nivaldo Carvelo 
Carvalho, Nislene Alves Borges, Paulo Diniz e Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes. 
Também por votação unânime, acolher a arguição de inadmissibilidade, feita pelo 
Conselheiro Relator, em relação à preliminar de nulidade da peça básica por insegurança 
na determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa, arguidas pelo sujeito 
passivo, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo José 
Mendes, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Carlos Andrade Silveira, 
Washington Luis Freire de Oliveira, Aguinaldo Fernandes de Melo, Antônio Martins da 
Silva, Edson Abrão da Silva, Elias Alves dos Santos, José Pereira D'abadia, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Lidilone Polizeli Bento, Nivaldo Carvelo Carvalho, Nislene Alves 
Borges, Paulo Diniz e Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes. Quanto ao mérito, por 
unanimidade de votos, conhecer do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, 
negar-lhe provimento para manter a decisão cameral que considerou procedente o auto de 
infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo José Mendes, Masayuki 
Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Carlos Andrade Silveira, Washington Luis Freire 
de Oliveira, Aguinaldo Fernandes de Melo, Antônio Martins da Silva, Edson Abrão da 
Silva, Elias Alves dos Santos, José Pereira D'abadia, Gilmar Rodrigues de Almeida, 
Lidilone Polizeli Bento, Nivaldo Carvelo Carvalho, Nislene Alves Borges, Paulo Diniz e 
Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes. E, por maioria de votos, rejeitar o pedido de 
exclusão da aplicação do § 9º, do art. 71, do CTE, formulado pelo Conselheiro Relator. 
Foram vencedores os Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato, Washington Luis 
Freire de Oliveira, Antônio Martins da Silva, Elias Alves dos Santos, Gilmar Rodrigues de 
Almeida, Lidilone Polizeli Bento, Nislene Alves Borges, Marlene Maria da Silva Ruguê 
Bernardes e o Sr. Presidente, Conselheiro Domingos Caruso Neto, que proferiu voto de 
desempate. Vencidos os Conselheiros Nivaldo José Mendes, Masayuki Missao, Carlos 



 

Andrade Silveira, Aguinaldo Fernandes de Melo, Edson Abrão da Silva, José Pereira 
D'abadia, Nivaldo Carvelo Carvalho e Paulo Diniz. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de exigência de ICMS na importância de R$ 27.546,88 
(vinte e três mil, seiscentos e sessenta e sete reais e trinta e nove centavos), na qual o 
Fisco acusa o sujeito passivo haver realizado saída de mercadoria tributada, sem emissão 
de documentação fiscal, no período de 01/01/2006 a 31/12/2006, conforme o apurado por 
meio de Auditoria Específica de Mercadorias. 

 
A infração foi capitulada nos artigos 63 e 64, da Lei 11.651/91, 

combinados com o artigo 141 do Decreto 4.852/97, sendo proposta a penalidade prevista 
na Lei 11.651/91,artigo 71, VII, "l", §9°I, redação na Lei n° 13.446/99. 

 
O auto de infração foi instruído com documentos às fls. 3 a 226. 
 
O sujeito passivo foi intimado, conforme documentos fls. 227. 
 
Houve apresentação de impugnação, fls. 229 a 233, na qual se 

alegou que o demonstrativo utilizado para constituição do presente lançamento não se 
coaduna com os eventos jurídicos praticados pela impugnante. Desse modo, em momento 
oportuno, apresentaria levantamento contraditório que aprimorará o conhecimento real dos 
fatos tendentes ao julgamento favorável à impugnante. 

 
Requereu o recebimento desta petição, assim como do adendo que 

seguirá a posteriori. 
 
Anexou aos autos documentos às fls. 234 a 240. 
 
Inconformado com a Sentença nº 6003/08 - COJP, fls. 242 a 243, 

que decidiu pela procedência do auto de infração, o sujeito passivo, por meio de seus 
advogados, apresentou recurso voluntário, fls. 222 a 232, no qual pede a nulidade do feito 
por insegurança na determinação da infração e cerceamento ao direito de defesa, alega 
que a penalidade aplicada tem caráter confiscatório e pede a redução para 30% do valor 
do imposto. No mérito, pede a improcedência do lançamento. 

 
O sujeito passivo foi intimado, conforme documentos às fls. 244. 
 
Apresentou recurso, fls. 246 a 257, no qual assevera que o fisco 

estadual aplicou uma penalidade de 25% sobre o valor das operações omitidas, mais uma 
qualificadora, agora aplicada sobre o imposto, supostamente omitido, ultrapassando 
assim, valor superior à 200% do que está sendo exigido a título de tributo. 

 
Aduziu que, com base em jurisprudência sedimentada, e com base 

nos critérios de conveniência e oportunidade, requer que a administração, no caso, a 
presente Corte Julgadora, reduza a penalidade em no máximo 30% do valor imposto. 

 
Requereu, preliminarmente, o deferimento da juntada de documentos 

e produção de provas por todos os meio, o acolhimento da preliminar de nulidade 
absoluta, por motivo de insegurança na determinação da infração e cerceamento do direito 
de defesa; 

 



 

No mérito, solicita, nos termos do §3°, do artigo 71 do Regimento, a 
reforma da decisão recorrida, com a declaração da improcedência do auto de infração, em 
face da total incompatibilidade da penalidade pecuniária aplicada com característica de 
confisco. 

 
 
Juntou aos autos documentos às fls. 260 a 317. 
 
 
Pela Resolução n° 239/2009, "fls. 318 a 319", a Terceira Câmara do 

Conselho Administrativo Tributário determinou que um auditor fiscal estranho à lide 
refizesse o trabalho fiscal.    

 
Em atendimento à Resolução 239/2009, a autoridade fiscal 

designada elaborou os demonstrativos e relatório no qual esclarece que foi constatado o 
registro incorreto de diversas notas fiscais de entradas nos arquivos magnéticos da 
empresa autuada, de forma que, após a conclusão dos trabalhos revisionais, o valor da 
omissão de saída passou a ser de R$ 494.485,50 e o ICMS correspondente de R$ 
27.546,88. 

 
Anexou documentos às fls. 322 a 713. 
 
O sujeito passivo foi intimado, conforme documentos às fls. 715. 
 
Cientificado do resultado da revisão, o sujeito passivo reitera o 

pedido de nulidade do lançamento por insegurança na determinação da infração em razão 
da divergência entre a exigência inicial e o trabalho revisional, fls. 717 a 718. 

 
Pela Resolução n° 157/2010, fls. 720, a Segunda Câmara do 

Conselho Administrativo Tributário resolveu retirar de pauta o presente a fim de que seja 
repautado para apreciação conjunta com o PAT de número 3032124839481. 

 
Pelo Acórdão n° 522/2013, fls. 722 a 727, a Terceira Câmara do 

Conselho Administrativo Tributário decidiu rejeitar as preliminares de nulidade da peça 
básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira por insegurança na determinação da 
infração e a segunda por cerceamento do direito de defesa. Fundamentou que não 
acolheu as preliminares de nulidade da peça básica por cerceamento do direito de defesa 
e insegurança na determinação da infração porque o lançamento de oficio indicou os 
dispositivos infringidos corretamente, bem como descreveu a irregularidade praticada pelo 
autuado de forma clara e precisa, de modo a assegurar ao polo passivo o contraditório e a 
ampla defesa. 

 
Aduziu que rejeitou as preliminares de nulidade por cerceamento do 

direito de defesa e insegurança na determinação da infração, arguidas pelo sujeito 
passivo, e no mérito, conheceu do recurso voluntário, negou-lhe provimento para manter a 
decisão singular que considerou procedente o auto de infração. 

 
O sujeito passivo foi intimado, conforme documentos às fls. 728. 
 
Apresentou recurso à presente sede plenária, fls. 731 a 749, 

alegando que comprovou os equívocos cometidos pela fiscalização na determinação 
quantitativa das espécies de mercadorias, cujo registro de saída teria sido omitido. No 
levantamento especifico elaborado pela fiscalização, este apontou omissão de saída de 



 

produtos que, após detida análise, restou indubitável não corresponderem com a 
realidade. 

Aduziu que restou amplamente comprovado nos autos, e ao contrário 
do exposto pelo relator, que o lançamento de oficio não exprime a realidade dos fatos, 
porquanto os documentos fiscais que comprovariam as aquisições das mercadorias em 
questão não foram apensados no caderno processual, impossibilitando assim, que a 
recorrente alcançasse a plenitude do seu direito ao contraditório e ampla defesa. 

 
Argumentou que com base na jurisprudência sedimentada, e nos 

critérios de conveniência e oportunidade, impõe-se à administração, no caso, a presente 
Corte Julgadora, que se reduza a penalidade em no máximo 30% do valor imposto, isso 
por força de julgados do STJ em sede de repercussão geral e pela aplicação do art. 32 da 
Lei Complementar Estadual n. 104/13 – Código de Defesa do Contribuinte. 

 
Requereu o reexame das preliminares, nos moldes do disposto no 

art. 41, inciso II, "b" da Lei n° 16.469/09; nulidade do lançamento por erro de direito, já que 
o PAT não possui nenhuma correlação lógica entre a capitulação legal e o que se 
pretendeu com a autuação; nulidade pelo cerceamento do direito de defesa. 

 
Subsidiariamente, na hipótese de prevalecer a decisão recorrida, 

seja reduzida a penalidade para 30% do valor do imposto, por caracterizar-se nítido 
caráter confiscatório.  

 
É o relatório. 
 
 

V O T O 

 

É sabido que o recurso consubstancia medida da parte que se viu 
prejudicada em decisão administrativa/ judicial, com vistas ao reexame das questões que 
ali foram apreciadas.  Entretanto, existem condições de admissibilidade que necessitam 
estar presentes para que o mérito seja conhecido. 

Em nosso contexto de trabalho, estas condições vêm expressas no 
art. 41 da Lei 16.469/09, in verbis: 

 

Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão 
cameral: 

I - não unânime; 

II - unânime: 

a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão 
plenária, que tenha tratado de matéria idêntica; 

b) inequivocamente contrária a: 

1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento 
cameral, que implique reforma parcial ou total da decisão; 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava 
na ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 



 

 

Na hipótese sob análise, a decisão recorrida foi unânime, o que nos 
leva ao juízo de admissibilidade da peça recursal sob a égide do inciso II do dispositivo 
retrocitado, em especial, a alínea “b”, itens 1 e 2, suscitada pelo sujeito passivo. 

A recorrente não aponta, objetivamente, qual dispositivo expresso da 
legislação tributária teria sido violado, tampouco demonstra quais provas inequívocas, ao 
tempo do julgamento cameral, teriam sido desconsideradas.   

 

Não há, de tudo isso, sequer a pretendida violação a dispositivo de 
lei. 

 

Também é sabido que o pressuposto previsto no art. 41, II, “b” 1 da norma 

Estadual tem suas razões emprestadas das regras acerca da ação rescisória, com bastante 

semelhança de interpretação. 

O núcleo de tal critério assenta-se na "razoável interpretação" que, 
como pedra angular, discerniria as decisões passíveis de rescisão daquelas que, ainda 
que não se filiem à jurisprudência dominante, não podem ser enquadradas como violação 
literal de lei. A violação necessita, pois, ser explícita e patente, sem margem para 
interpretações outras. 

Com efeito, conforme assento sumular do STF: 
 

Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando 

a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais. 

(Súmula 343) 

 

Conforme já dito alhures, sequer entendemos que houve afronta à 

disposição expressa da legislação tributária estadual. E mesmo que houvesse, a violação deveria 

ser literal e patente, unânime ao juízo comum. De igual forma, a prova inequívoca, capaz de 

subsidiar nova apreciação plenária, inexiste nos autos. 

 

Deixo de conhecer, portanto, as preliminares arguidas.  

De outra monta, alega-se a ocorrência de nulidade por erro de 
direito, uma vez que teria faltado o critério material para o cumprimento da regra-matriz 
da incidência, qual seja, a capitulação do dispositivo legal pertinente à ocorrência do fato 
gerador.  

A recorrente reclama a ausência de subsunção do fato imponível – 
no presente caso, a falta de emissão de documentos fiscais pela saída de mercadorias – 
com a hipótese, em abstrato, definida em lei, denominada hipótese de incidência.  

Ora, a situação fática não fora erroneamente interpretada pelo Fisco. 
No erro de fato, há uma falsa interpretação da realidade ao passo que no erro de direito há 
uma errônea interpretação do direito. Com efeito, o fato jurídico – falta de emissão de 
notas fiscais e consequente omissão de pagamento de imposto – fora analisado e 
subsumido à lei de forma correta pelo Fisco, uma vez que, conforme descreveu a 
capitulação inicial, “O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do 
imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou negativas, estabelecidas 
na legislação tributária” (art. 64 do CTE). Traduzindo em miúdos, enquanto no erro de 
direito ocorre juízo equivocado na interpretação da norma legal, no erro de fato, o 



 

intérprete formula seu juízo equivocadamente ao valorar as provas e os fatos, eventos 
estes que não ocorrem nestes autos.  

 

Importa ressaltar que, ainda que omissa ou imprecisa a capitulação 
legal da infração – o que, mutatis mutandis, não é o caso deste lançamento - o sujeito 
passivo se defende dos fatos a ele atribuídos e não da capitulação jurídica informada pelo 
fisco. 

 

A acusação materializada nos autos é de solar clareza: o sujeito 
passivo promoveu saídas de mercadorias sem, entretanto, emitir o correspondente 
documento fiscal. Se, de outro lado, a capitulação legal tivesse o condão de trazer algum 
prejuízo à defesa, o tratamento conferido haveria de ser logicamente outro.  

 
Com efeito, discorre o §1º do art. 249 do CPC que: 
 

Art. 249. O juiz, ao pronunciar a nulidade, declarará que atos são 
atingidos, ordenando as providências necessárias, a fim de que sejam 
repetidos, ou retificados. 

§ 1o O ato não se repetirá nem se Ihe suprirá a falta quando não 
prejudicar a parte. 

 
Toda decisão deve ser encarada como fruto da atividade do julgador 

e, pari passu, como fruto do trabalho das partes, cujo fim último é a solução do processo. 
Nessa linha de entendimento, discorre a doutrina que “deixar de considerar o caráter 
eminentemente instrumental das formas e erigi-las ao status de fim, implicaria renegar a 
própria natureza do processo, com prejuízo do direito e da justiça.  (...) O espírito da lei, 
não será demais repetir, sugere sempre o caminho que salva o processo”.38 

 
Há que se reconhecer que o maior prejuízo advindo das nulidades 

inúteis que protelam a dicção do direito e que emperram o andamento dos processos 
termina por ser imposto à sociedade, destinatária e beneficiária última da atividade 
financeira do Estado, que tem como uma de suas ferramentas mediatas a atividade de 
fiscalizar e arrecadar tributos, desenvolvida pelo Fisco. Tal conduta implica franco 
atentado ao princípio constitucional da duração razoável do processo administrativo (art. 

5º, LXXVIII da CF/88). 

 
Disso tudo, o único prejuízo que se vislumbra nestes autos se deve à 

demora em se conferir solução final ao presente litígio, uma vez que o processo segue seu 
trâmite de contencioso há quase oito anos. 

 

Rejeito, portanto, a ocorrência de qualquer vício por erro de direito.  

 

Passo ao mérito.  

                                            
38 COMENTÁRIOS  AO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  Autores  diversos. Revista dos Tribunais. 2006. 
Art. 243 a 250.  Antonio carlos marcato. 



 

 
No que tange à matéria fática propriamente dita, tem-se que o 

trabalho fiscal segue os ditames do Manual de Auditoria e Procedimentos Fiscais, 
Roteiro nº 9. Referida auditoria, nos termos da conceituação ali discriminada, “analisa de 
forma quantitativa o fluxo de entradas e saídas de mercadorias num determinado período, 
levando-se em consideração os estoques inicial e final”. Informa o roteiro que seu objetivo 
é “verificar se as entradas e saídas de mercadorias foram realizadas com a regular 
emissão de documentos fiscais e, se for o caso, cobrar o imposto subtraído”. 

 
As movimentações de entrada e de saídas são extraídas dos 

documentos fiscais referentes às aquisições e vendas de mercadorias. Os estoques inicial 
e final, por sua vez, devem ser mera reprodução do que é declarado nos Livros de 
Registro de Inventário do sujeito passivo e/ ou trancamento de estoques.  

 
É provável que tal auditoria seja, no contexto de trabalho fiscal, a que 

seja dotada de maior objetividade e precisão, posto que o que se aufere advém de pura 
matemática, oriunda da equação “estoque inicial + entradas de mercadorias – saídas de 
mercadorias = estoque final.” 

 
Tal auditoria tem por escopo verificar se as entradas e saídas de 

mercadorias do estabelecimento do sujeito passivo foram realizadas com emissão e 
registro regular de notas fiscais, em cumprimento à obrigação acessória descrita no art. 66 
do CTE, in verbis: 

 
“Art. 66. As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar 
sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos”. 

 

Verificada a ocorrência de omissão, aplica-se o que dispõe o § 1º do 
art. 25 do CTE, cuja redação é a seguinte: 

 

“Art. 
25........................................................................................ 

§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 

..................................................................................................... 

V - à diferença apurada mediante o controle quantitativo das entradas 
e saídas de mercadorias tributadas num determinado período, levando 
em consideração os estoques inicial e final;” 

 
Finalmente, quanto à existência de multa confiscatória ou 

desproporcional, pondera-se o que se segue. 

Obtempera a recorrente que o STF, em processos a que se 
concedeu repercussão geral, definiu que o valor da multa cominada não pode ser superior 
à do tributo, conforme excertos de jurisprudência colacionados às fls. 755/ 756 dos autos, 
em especial o RE 833106, em que o Estado de Goiás figurou como parte. Referido 
recurso, em sua ementa, faz expressa remissão à ADI 551/RJ como causa de decidir.  

De forma análoga, a recorrente transcreve os termos do RE 882461, 
em recente decisão, datada de 21/05/15, do Ministro Luiz Fux.  

No transcorrer de seu voto, o Relator pondera que: 



 

“Impende considerar que a aferição da 
existência de efeito confiscatório na aplicação de multas fiscais 
demanda, em regra, o exame de matéria de fato, o que atrai o 
óbice da Súmula nº 279/STF, que dispõe, verbis: Para simples 
reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Nada 
obstante, esta Corte, em algumas oportunidades, considerou 
confiscatórias, sob uma ótica abstrata, multas fiscais fixadas em 
montantes desproporcionais à conduta do contribuinte, 
mormente quando ultrapassam o valor do tributo devido. Nesse 
sentido: 

TRIBUTÁRIO  MULTA  VALOR SUPERIOR 
AO DO TRIBUTO CONFISCO  ARTIGO 150, INCISO IV, DA 
CARTA DA REPÚBLICA. Surge inconstitucional multa cujo valor 
é superior ao do tributo devido. Precedentes: Ação Direta de 
Inconstitucionalidade nº 551/RJ Pleno, relator ministro Ilmar 
Galvão e Recurso Extraordinário nº 582.461/SP Pleno, relator 
ministro Gilmar Mendes, Repercussão Geral. (RE 833.106, Rel. 
Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 12/12/2014 (...)” 
(grifamos) 

 

Com fundamento nestes arestos é que fora arguida, pelo Conselheiro 
Relator, a exclusão da forma qualificada descrita no parágrafo 9º do art. 71 do CTE, 
agregada à penalidade descrita na inicial, que se soma à penalidade descrita no inciso VII, 
alínea “l” do mesmo dispositivo legal.  

 

O dispositivo tem a seguinte redação: 

 

“Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 

...................................................................................................... 

VII - de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da operação ou da 
prestação: 

..................................................................................................... 

l)  pela falta de emissão de documentos fiscais exigidos, ressalvado o 
disposto no inciso X, “b”, ou pelo recebimento de mercadoria ou de 
serviço sem documentação fiscal, cujo valor tenha sido apurado por 
meio de levantamento fiscal realizado em estabelecimento cadastrado; 

.................................................................................................... 

§ 9º Se da prática das irregularidades descritas nos incisos V e 
seguintes do caput deste artigo resultar diretamente omissão de 
pagamento do imposto, a multa neles prevista será aumentada do 
valor correspondente à aplicação dos percentuais abaixo, sobre o 
valor do imposto não pago: 

I - 60% (sessenta por cento), observado o disposto no inciso seguinte; 

....................................................................................................” 

 

 



 

Se dessume do trecho dos arestos transcritos que as apreciações 
acerca do que configure efeito confiscatório somente são feitas, pelo STF, sob a ótica 
abstrata, ou seja, mediante estrita análise do dispositivo legal infringido, sem se 
considerar questões individuais, particulares, alusivas ao patrimônio do sujeito passivo ou 
mesmo à gravidade da infração por ele praticada, das quais se poderia inferir ou não a 
ocorrência de confisco. Isso devido à proibição de se revolver questões fáticas do 
processo (súmula 279). 

 

É consabido que a garantia constitucional do não-confisco, conforme 
interpretação de Luciano Amaro, almeja “evitar que, por meio do tributo, o Estado anule a 
riqueza privada” (AMARO, Luciano. Curso de Direito Tributário Brasileiro, 16ª ed., São 
Paulo: Saraiva, 2010, p. 168). 

 

Configuraria, da parte de qualquer exegeta, imprudência jurídica se 
estabelecer tratamento isonômico – sob pretenso espeque em repercussão geral – a 
situações fáticas que se apresentam diferentes.  

 

Forçoso lembrar que o PAT que deu origem ao RE 833106, do qual o 
Estado de Goiás fora parte e a que fez referência a recorrente, se refere ao processo 
nº 201292470640, originário do TJ-GO, conforme informação constante no próprio sítio do 
STF.39 

 

Naqueles autos, a multa aplicada era a do art. 71, III, “d”, e tratava de 
imposto regularmente registrado em livro próprio e omitido, total ou parcialmente, em 
documento de informação e apuração do imposto. Há que se convir que, do rol de 
penalidades previstas no art. 71 do CTE, esta é merecedora de dosimetria menos 
gravosa, o que justificaria, em tese, a sua limitação pelo STF, adequando-a ao princípio da 
proporcionalidade. Assevero que a própria administração tratou de alterar o dispositivo de 
lei sob comento, reduzindo o valor da multa para 100% do valor do tributo devido. 

 

Percebe-se que em momento algum fora submetido ao STF a 
apreciação da inconstitucionalidade do art. 71, VII do CTE, ou mesmo sua forma 
qualificada. Nos dizeres do STF, a análise “sob a ótica abstrata, mediante estrita análise 
do dispositivo legal infringido”, fora feita exclusivamente quanto ao art. 71, III do CTE, cuja 
penalidade é totalmente diversa da que trata estes autos e, conforme já dito, merecedora 
de cominação penal menos gravosa.  

 

Com efeito, em momento algum se questiona, por meio de recurso a 
que se tenha dado repercussão geral, o teor do art. 71, VII do CTE e seu parágrafo 9º.  

 

Tão-somente porque a gravidade do caso concreto impõe soluções 
diversas de tratamento. 

 

                                            
39 http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoDetalhe.asp?incidente=4623266# 



 

Ao tratar sobre o assunto, o Professor Hugo de Brito Machado40 tece 
severas críticas à tese do caráter confiscatório das multas que superem o imposto, quando 
se tratar de situações que evidenciem sonegação de impostos: 

 

“A multa de 300% do valor da mercadoria vendida sem nota 
fiscal é, sem dúvida, um excelente instrumento de combate à 
sonegação de tributos. 
          
       Muito melhor do que a ameaça de cadeia resultante da 
criminalização da conduta evasiva, ilícita, do contribuinte. 
Nenhum comerciante pode alegar que não sabe ser obrigatória a 
emissão da nota fiscal, e não é razoável lhes seja permitida a 
prática dessa infração tão evidente e tão significativa no 
controle da arrecadação tributária. 

 
Pretender-se que a multa legalmente cominada para a 

venda de mercadoria sem nota fiscal não seja confiscatória, mas 
suportável, de sorte que os comerciantes possam incluí-las nos 
seus custos operacionais, é pretender inteiramente ineficaz a 
sanção que restará assim convertida num verdadeiro tributo de 
exigência eventual. 

 

Cerramos fileira com o Ilustre tributarista. A multa com graduação 
módica ou irrelevante, em muitos casos, não irá coibir as condutas que atentem contra a 
norma tributária, podendo, inclusive, produzir efeito contrário ao que se pretendeu produzir 
se dosada níveis irrisórios.  

 

Nessa linha de entendimento, cite-se a seguinte jurisprudência 
oriunda do E. STF: 

 

“MULTA FISCAL – NÃO PAGAMENTO DO DÉBITO – PRINCÍPIO DA 
VEDAÇÃO DE CONFISCO – INAPLICABILIDADE. 1. A imposição da 
multa pelo Fisco visa à punição da infração cometida pelo 
contribuinte, sendo a graduação da penalidade determinada pela 
gravidade da conduta praticada. Desse modo, afigura-se possível em 
razão da intensidade da violação, a imposição da multa em valor 
superior ao da obrigação principal. 2. Na ausência de critérios legais 
objetivos para fixação da pena de multa, a aplicação desta no patamar 
máximo deverá necessariamente vir acompanhada dos fundamentos e 
da motivação que a justifique. 7. Agravo regimental desprovido”. (AI 
830300 AgR-segundo / SC - SANTA CATARINA. SEGUNDO AG.REG. 
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Relator(a):Min. LUIZ FUX. 
Julgamento:  06/12/2011.   Órgão Julgador:  Primeira Turma) 

 

“(...) MULTA FISCAL – NÃO PAGAMENTO DO DÉBITO – 
PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DE CONFISCO – INAPLICABILIDADE – 
1. A imposição da multa pelo Fisco visa à punição da infração 
cometida pelo contribuinte, sendo a graduação da penalidade 
determinada pela gravidade da conduta praticada. Desse modo, 
afigura-se possível em razão da intensidade da violação, a 
                                            

40 No site: www.agu.gov.br/page/download/index/id/892481  



 

imposição da multa em valor superior ao da obrigação 
principal”. (STF, 1ª T., AI n. 830300 AgR-segundo/SC, Rel. Min. 
Luiz Fux, DJ-e de 22/02/2012, g.) 

 

Não é por outro motivo que o STF irá apreciar o RE 736090/SC, cujo 
objeto fora a confirmação, pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, da aplicação de 
multa de 150% do valor do imposto, ante a ocorrência de sonegação, fraude ou conluio. 
Em recentíssimo informativo41, de 13/11/15, o sítio do STF dispôs que: 

 

“O Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a repercussão geral 
da matéria tratada no Recurso Extraordinário (RE) 736090, no qual se 
discute se a multa de 150% aplicada pela Receita Federal em razão de 
sonegação, fraude ou conluio tem caráter confiscatório. No caso 
concreto, trata-se da aplicação da multa em um caso de separação de 
empresas de um mesmo grupo econômico, com finalidade de não 
pagar impostos, entendida como sonegação pela Receita Federal. 

O recurso questiona decisão do Tribunal 
Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) que entendeu válida a 
multa no percentual de 150%, prevista na Lei 9.430/1996, em sua 
redação original. Sustenta que o acórdão violou o artigo 150, IV, 
da Constituição Federal, que veda a utilização de tributo com 
efeito de confisco. 

‘Cabe a esta Corte, portanto, em atenção ao 
princípio da segurança jurídica e tendo em vista a necessidade 
de concretização da norma constitucional que veda o confisco 
na seara tributária, fixar, no regime da repercussão geral, as 
balizas para a aferição da existência de efeito confiscatório na 
aplicação de multas fiscais qualificadas”, afirmou o relator do 
recurso, ministro Luiz Fux. Em sua manifestação, entendeu que 
a questão tem natureza constitucional relevante dos pontos de 
vista econômico e jurídico que transcende os interesses das 
partes envolvidas, “pois alcança potencialmente todos os entes 
federativos e contribuintes’. 

O ministro mencionou precedentes em que o 
próprio STF considerou confiscatórias, “sob uma ótica 
abstrata”, multas fiscais fixadas em montantes 
desproporcionais à conduta do contribuinte, especialmente 
quando ultrapassam o valor do tributo devido. Ele também 
ressaltou que o tema não se confunde com o apreciado no RE 
640452, também com repercussão geral reconhecida, no qual se 
discute a multa por descumprimento de obrigação acessória. 

‘Discute-se, na espécie, a razoabilidade da 
multa fiscal qualificada em razão de sonegação, fraude ou 
conluio, no percentual de 150% sobre a totalidade ou diferença 
do imposto ou contribuição não paga, não recolhida, não 
declarada ou declarada de forma inexata’, afirmou o relator ao 

                                            
41 No site: www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=303990 



 

se manifestar pelo reconhecimento de repercussão geral. Seu 
entendimento foi seguido, por maioria, em deliberação no 
Plenário Virtual da Corte.” 

 

Diante dos argumentos que justificam uma dosimetria mais severa da 
penalidade aplicável às hipóteses de infrações graves à legislação tributária – muitas 
delas tipificadas penalmente na Lei nº 8137/90 - é de se esperar que o STF promova a 
“revisão da tese” ou, melhor dizendo, sua adequação a tais situações específicas, 
conforme expressamente previsto no corpo do §5º do art. 543-A do CPC.  

 

Outra questão não menos importante, e que tramita em paralelo 
com o assunto discorrido alhures, é acerca da distorcida interpretação conferida ao art. 32 
da Lei Complementar estadual nº 104/13, que instituiu o Código de Defesa do 
Contribuinte, no sentido de que o referido artigo tivesse o condão de encarcerar o 
convencimento da autoridade julgadora, cerceando a independência que sói nortear a 
função judicante.  

 

Assevero que não há notícia de precedentes no país (e nesse ponto 
reputamos que o motivo está mais afeto ao campo da teratologia do que propriamente da 
hermenêutica) acerca de qualquer interpretação de lei que almeje cooptar o espírito do 
julgador, usurpando-lhe o próprio poder de juízo que lhe é inerente, obrigando-o a julgar 
de uníssono modo. Ressalte-se que os recursos repetitivos e a repercussão geral somente 
tiveram o escopo de tornar céleres os processos julgados sobre matéria idêntica, obstando 
nada mais que o juízo de admissibilidade – no STJ e STF -  dos autos que ficam 
represados, à espera do julgamento do “leading case”; em momento algum se arvoraram 
tais institutos em invadir o juízo de convencimento das autoridades que julgam.  

 

Não obstante tal autonomia e independência sejam prerrogativas 
inerentes a qualquer autoridade investida do poder de julgar, encerrando princípio que lhe 
é indissociável, optou o legislador goiano em positivar a independência da função 
judicante do CAT e a liberdade de convencimento do julgador nos seguintes dispositivos, 
ambos da Lei nº 16469/09, in verbis: 

“Art. 6º........................................................................................ 

..................................................................................................... 

§ 5º É pertinente acatar, em julgamento, a jurisprudência 
consolidada dos tribunais superiores, em suas composições 
unificadas, obedecidos aos critérios de convencimento da 
autoridade julgadora.” (grifamos) 
“Art. 54........................................................................................ 

..................................................................................................... 

§ 2º O CAT, órgão julgador, independente em sua função judicante e 
vinculado administrativamente ao Gabinete do Secretário da Fazenda, 
é regido pelas normas constantes desta Lei e de seu regimento 
interno.” (grifamos) 

 

 



 

Reitero que em momento algum o art. 32 do CDC pode ser 
interpretado com vistas a tolher a independência do Conselho Administrativo Tributário ou 
o convencimento do julgador.  

 

Assevere-se que a vigência do art. 32 da Lei Complementar n. 
104/13 se deu a partir de 09/01/14, conforme art. 38 do mesmo diploma.  

 

Foi conferida a seguinte redação ao referido normativo: 

 

“Art. 32. Nos processos administrativos, a Administração 
Pública deverá observar, dentre outras regras e princípios: 

I – ................................................................................................ 

II – a jurisprudência firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal 
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, neste último caso 
em sede de recurso repetitivo: 

a) por “jurisprudência firmada pelo Plenário do Supremo 
Tribunal Federal” deve-se entender as decisões proferidas em 
sede de controle concentrado de constitucionalidade, em 
recurso extraordinário submetido à repercussão geral ou 
mesmo em recursos extraordinários processados normalmente, 
quando se tratar de entendimento reiterado; 

....................................................................................................” 

 
Algumas ponderações são imprescindíveis ao estudo do alcance do 

referido artigo.  
 
A ciência do Direito, em um de seus brocardos, informa que “não se 

presume, na lei,  palavras inúteis". Literalmente, significa dizer que se deve compreender 
as palavras como tendo alguma eficácia normativa. Em primeiro plano, assevera o caput 
do dispositivo que seus incisos devem ser interpretados em harmonia com  as “regras e 
princípios” impostos à Administração.  

 
Há, obviamente, que se observar, dentre uma gama de princípios, o 

da legalidade, prescrito no caput do art. 37 da Magna Carta, e o do livre convencimento 
motivado, ou persuasão racional, este último já mencionado como corolário da atividade 
de julgar. Com efeito, a melhor interpretação para se conferir o sentido e alcance do art. 
32 do CDC será aquela que irá se harmonizar com o restante do ordenamento jurídico-
constitucional afeto à matéria tributária, sejam princípios, sejam direitos positivados.  

 
A presunção de constitucionalidade das leis impede que os 

Conselhos Administrativos lhes declarem a inconstitucionalidade, sob pena de usurpação 
de competência privativa do judiciário. Afinal de contas, se declarada a 
inconstitucionalidade de determinada norma estadual pelo próprio administrador, a 
questão jurídica se consolidaria, a uma porque tal decisão restaria irreformável no 
judiciário, conforme art. 156, IX do CTN42; a duas, porque faleceria ao sujeito passivo 

                                            
42 Art. 156. Extinguem o crédito tributário: IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a 
definitiva na órbita administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória; 



 

interesse de agir para questioná-la judicialmente. Tal proceder configuraria flagrante 
interferência de um Poder em outro, subvertendo a separação de Poderes.  

 
Tal fator tolheria irremediavelmente, a possibilidade de “revisão 

da tese” pelo STF, dantes manifestada em repercussão geral, conforme o texto 
expresso no corpo do §5º do art. 543-A do CPC. Nada mais absurdo. 

 
Para evidenciar o grau de perplexidade que interpretação contrária 

poderia conferir, basta se imaginar a produção de súmula pelos Conselhos e Tribunais 
Administrativos, cujos efeitos são erga omnes para o Órgão Tributante. Acaso o seu 
conteúdo fosse o de se negar vigência a norma não declarada inconstitucional em controle 
abstrato, o Órgão de julgamento administrativo estaria fazendo as vezes do STF, em 
legítima súmula vinculante. 

 
Dessarte, qualquer interpretação do art. 32 do CDC, a ser conferida 

pela Administração, que leve à negativa de vigência de determinada norma legal ou ao 
tolhimento da independência do CAT em sua atividade de julgar, deve ser descartada, 
salvo nos casos de controle concentrado de constitucionalidade realizado pelo STF ou, no 
caso de controle difuso, se a norma houver sido suspensa, por resolução do Senado 
Federal, nos termos do art. 52, X da CF/88. 43 

 
Portanto, a melhor exegese do art. 32 é a de se impor à 

Administração, dentre duas ou mais interpretações possíveis a um determinado 
dispositivo legal, somente aquela que fora conferida pelo STJ ou pelo STF, neste 
último caso, em sede de controle difuso. Trocando em miúdos, as interpretações 
possíveis serão somente as pro legem (conforme a norma) e praeter legem (na ausência 
de norma), inadmitida a interpretação contra legem (contra a norma). 

 
Por óbvio, essa assertiva não se aplica, repita-se, quando há 

declaração de nulidade da norma, em sede de controle concentrado ou, ainda, quando a 
inconstitucionalidade declarada em controle difuso for objeto de resolução do Senado, 
suspendendo a norma impugnada, o que não é o caso dos autos.  

 
Mantida, portanto, a decisão Cameral em sua integralidade, pela 

procedência parcial do lançamento. 
 
 

V O T O  V E N C I D O 
 
 

Ao requerer a exclusão da aplicação da penalidade prevista no § 9º 
do artigo 71 do Código Tributário Estadual ao caso em comento, meu pleito foi rejeitado 
pela maioria de meus pares. Considero que tal decisão, embora tenha sido tomada pelo 
colegiado desta Casa, deixou de observar o que está disposto no § 5º, do artigo 6º, da Lei 
Estadual nº 16.469/09 em combinação com o artigo 32, inciso II, alínea “a”, da Lei 
Complementar nº 104/13, os quais transcrevo abaixo, “in verbis”.  

 
Art. 6º Compete ao Conselho Administrativo Tributário -CAT- apreciar: 
 
[..] 
 

                                            
43  Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal:  X - suspender a execução, no todo ou em parte, de 
lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal; 



 

§ 5º É pertinente acatar, em julgamento, a jurisprudência consolidada dos 
tribunais superiores, em suas composições unificadas, obedecidos aos 
critérios de convencimento da autoridade julgadora.(grifo nosso) 
 
 [...] 
 
Art. 32. Nos processos administrativos, a Administração Pública deverá 
observar, dentre outras regras e princípios: 
 
[..] 
 
II – a jurisprudência firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal e 
pelo Superior Tribunal de Justiça, neste último caso em se de recurso 
repetitivo: 
 
b) Por “jurisprudência firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal 
Federal” deve-se entender as decisões proferidas em sede de controle 
concentrado de constitucionalidade, em recurso extraordinário submetido à 
repercussão geral ou mesmo em recursos extraordinários processados 
normalmente, quando se tratar de entendimento reiterado;  

 

 
No mesmo sentido, transcrevo abaixo cópia do Recurso 

Extraordinário nº 833106AgR/GO – GOIÁS. 
 
RE 833106 AgR/GO – GOIÁS 
AG.REG.NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO 
Julgamento: 25/11/2014 Órgão Julgador: Primeira Turma 
PROCESSO ELETRÔNICO 
Publicação DJe – 244 DIVULG 11-12-2014  PUBLIC 12-12-2014 
 
Parte(s) 
AGTE.(S) : ESTADO DE GOIÁS 
PROC. (A/S) (ES); PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE GOIÁS 
AGDO.(A/S): AKAEMBU TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA 
ADV. (A/S): KEYLANE TELES SILVA BORGES E OUTRO (A/S). 
 
Emente 
 
TRIBUTÁRIO – MULTA – VALOR SUPERIOR AO DO TRIBUTO – CONFISCO – 
ARTIGO 150, INCISO IV, DA CARTA DA REPÚBLICA. Surge inconstitucional 
multa cujo valor é superior ao do tributo devido. Precedentes: Ação Direta de 
Inconstitucionalidade nº 551/RJ – Pleno, relator ministro Ilmar Galvão – e 
Recurso Extraordinário nº 582.461/SP – Pleno, relator ministro Ilmar Galvão – 
e Recurso Extraordinário nº 582.461/SP – Pleno, relator ministro Gilmar 
Mendes, Repercussão Geral. 

 
Decisão  
 
A turma negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto 

do relator. Unânime. Ausente, justificadamente, o Senhor Ministro Dias Toffoli. Presidência 
do Senhor Ministro Marco Aurélio. Primeira Turma, 25.11.2014. 

 
Dessarte, considero que o pedido de exclusão da agravante 

estatuída pelo § 9º do artigo 71, do CTE é plausível e deve ser aplicada, pois vai ao 
encontro do ordenamento jurídico nacional. 

 
É como voto. 
 



 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 27 de setembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01551/16 
 
Relator: Conselheiro Renato Moraes Lima 
 

 
EMENTA: Processual. Pedido de exclusão dos solidários da lide. 
Parcial provimento. ICMS. Parcial procedência. 
 
1. Saídas sem emissão de documentação fiscal visivelmente não 
são ilicitudes cometidas de próprio punho pelos dirigentes da 
entidade, mas é inimaginável que os funcionários responsáveis 
por essa tarefa assim procederiam por uma deliberalidade 
própria. Uma vez que seja ilicitude visivelmente cometida a 
mando dos gestores, fica tendo perfeita subsunção desse fato à 
norma prevista no CTN, Art. 124, e no CTE, Art. 45, justificando a 
manutenção dos solidários na lide, entretanto, retira-se somente 
HIDELBRANDO JOSÉ MARQUES JÚNIOR, por ser apenas 
secretário nas reuniões de assembleia. 
 
2. Pedida a parcial procedência; negado pedido de consideração 
da nota fiscal de saída n.º 270 de fibrilha de algodão por se tratar 
de outro produto; negado pedido de alteração do levantamento 
por erro da quantidade da nota fiscal de saída n.º 294 uma vez 
que o erro foi apenas nas fls. 83, mas na relação de saídas, fls. 
45, ficou correto; acatado o pedido de alteração do peso médio 
por fardo de 196,27 kg, obtida entre 22/02 e 21/12/2011, uma vez 
que o levantamento é de 2012, passando para 198,62 kg, o que 
implicou a parcial procedência em R$ 51.540,53. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 17 
de maio de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a preliminar de exclusão da 
lide do solidário Sr. HIDELBRANDO JOSÉ MARQUES JÚNIOR, arguida pelo sujeito 
passivo. Participaram do julgamento os Conselheiros Renato Moraes Lima, José Luiz 
Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de 
Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de 
Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, 
Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira 
Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos 
Mariano, Heli José da Silva e Alcedino Gomes Barbosa. Por maioria de votos, rejeitar a 
exclusão dos demais solidários da lide, arguida pelo polo passivo. Foram vencedores os 
Conselheiros Renato Moraes Lima, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Washington Luis 
Freire de Oliveira, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Nislene Alves Borges, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Victor Augusto de Faria Morato, Mário de Oliveira Andrade, 
Lidilone Polizeli Bento, Heli José da Silva e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur 
Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros José 
Luiz Rosa, Talita Pimenta Félix, José Pereira D'abadia, João Divino de Brito, Nivaldo 
Carvelo Carvalho, Masayuki Missao, Edson Abrão da Silva, Nivaldo José Mendes, 
Rickardo de Souza Santos Mariano e Alcedino Gomes Barbosa. Quanto ao mérito, por 
maioria de votos, conhecer do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, dar-lhe 
parcial provimento para reformar em parte a decisão cameral e considerar parcialmente 
procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 51.540,53 (cinquenta e um mil, 



 

quinhentos e quarenta reais e cinquenta e três centavos). Foram vencedores os 
Conselheiros Renato Moraes Lima, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Talita Pimenta Félix, 
Washington Luis Freire de Oliveira, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Nislene 
Alves Borges, Gilmar Rodrigues de Almeida, Victor Augusto de Faria Morato, Mário de 
Oliveira Andrade, Lidilone Polizeli Bento e Heli José da Silva. Vencidos os Conselheiros 
José Luiz Rosa, José Pereira D'abadia, João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho, 
Masayuki Missao, Edson Abrão da Silva, Nivaldo José Mendes, Rickardo de Souza Santos 
Mariano e Alcedino Gomes Barbosa que votaram conhecendo do recurso, dando-lhe 
parcial provimento para reformar em parte a decisão cameral e considerar parcialmente 
procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 40.861,20 (quarenta mil, oitocentos 
e sessenta e um reais e vinte centavos). 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A reclamação fiscal nos presentes autos é de falta de pagamento de 
R$ 52.943,95 no período fechado de 1.º/01 a 30/03/2012 (trancamento de estoque, fls. 66) 
em virtude de ter efetuado no período saída de mercadoria sujeita à tributação normal 
(algodão em pluma) sem emissão de documentação fiscal, no valor de R$ 311.435,00, 
conforme detectado em levantamento específico de mercadorias. 

 
São citados como infringidos o CTE, Arts. 63 e 64, e o RCTE, Art. 

141. É proposta a penalidade prevista no art. 71, VII, “L”, agravada pelo § 9°, I, do mesmo 
artigo. 

 
Foram arrolados como solidários ELIANE SOARES NOVAIS, 

HILDEBRANDO JOSÉ MARQUES JÚNIOR e OSVALDO JESUS DE NOVAIS, todos 
administradores da cooperativa, conforme consta do espelho cadastral fls. 09. 

 
Instruem os autos, entre outros, o Detalhamento do Crédito 

Tributário, fls. 03; e o levantamento específico, fls. 41 a 85. 
 
Intimados todos os ocupantes do polo passivo, fls. 86 a 98, 

comparecem os mesmos aos autos com a peça de impugnação conjunta, fls. 104 a 109. 
 
NOTE-SE QUE FOI INDEVIDAMENTE JUNTADA AOS AUTOS AS 

FLS. DE NÚMERO 155, QUE É CERTIDÃO DE JULGAMENTO DE OUTRO AUTO DE 
INFRAÇÃO CONTRA A MESMA EMPRESA. 

 
O julgado singular, fls. 156 a 163, é de rejeição das nulidades 

arguídas e de procedência do feito. 
 
Intimados desse resultado monocrático, fls. 164 a 164-C, apresentam 

peça recursal, também conjunta, fls. 167 a 177, sendo o julgado cameral, por maioria, de 
rejeição do pedido de exclusão dos solidários e, no mérito, procedente, pelo mesmo 
quórum, o auto de infração, fls. 184 a 190. 

 
Agora, intimados, fls. 191 a 194, comparecem aos autos todos os 

ocupantes do polo passivo, mais uma vez com peça defensória conjunta, desta vez 
endereçada ao Conselho Pleno, fls. 197 a 203, com as alegações que se seguem. 

 
1. Exclusão dos solidários com base no CTN, Art. 135, de 

responsabilidade pessoal do agente, posto inocorrer a ação dolosa lá prevista; alega-se 
inclusive que solidariedade não se confunde com subsidiariedade, para o que cita o CTN, 



 

Art. 134, de responsabilidade de terceiro, cujo texto é bem semelhante ao do CTE, Art. 45, 
XII. 

 
2. No mérito, pede-se parcial procedência em R$ 40.861,20, para o 

que alega-se que: 
 
2.1. faltou no levantamento fiscal a NF 270 de 16.402 kg de fibrilha 

de algodão (algo na ordem de 82 fds de 200 kg), fls. 181; 
 
2.2. sua nota fiscal 294 de saída constou indevidamente no 

levantamento fiscal com o montante de 25.809 kg de algodão em pluma conforme consta 
nas fls. 83, quando efetivamente a quantidade saída foi 28.842 kg, conforme consta, aliás, 
contraditoriamente nas fls. 45 do mesmo levantamento; 

 
2.3. o peso médio adotado pela fiscalização para os fardos de 

algodão foi 196,27 kg, quando o valor correto deveria ser 198,62 kg, valor este disposto no 
levantamento contraditório, fls. 178 e 179; mais a diante foi alegado que a planilha de fls. 
68 a 72 foi feita com base em operações realizadas entre 08/04 e 21/12/2011, sendo o 
período auditado 2012; alega, assim, que o peso médio dos fardos veio, com o tempo, a 
aumentar, sendo, entretanto, utilizado pela fiscalização peso médio antigo. 

 
É o relatório. 
 

VOTO. 
 
Quanto às alegações da peça recursal apresentada, seguem-se as 

considerações de voto. 
 
1. É realmente verdadeiro que não se confundem solidariedade e 

subsidiariedade, que respectivamente não comporta e comporta benefício de ordem, 
entretanto, as figuras de sujeição passiva aludidas pela defesa são a Responsabilidade de 
Terceiros, CTN, Art. 134, e, a Responsabilidade Pessoal do Agente, fls. 135, o que afasta 
a responsabilidade da própria empresa recorrente. 

 
No caso presente, saídas sem emissão de documentação fiscal 

visivelmente não são ilicitudes cometidas de próprio punho pelos dirigentes da entidade, 
mas é inimaginável que os funcionários responsáveis por essa tarefa assim procederiam 
por uma deliberalidade própria. Uma vez que seja ilicitude visivelmente cometida a mando 
dos gestores, fica tendo perfeita subsunção desse fato à norma prevista no CTN, Art. 124, 
e no CTE, Art. 45, o que motiva a rejeição desse pedido. 

 
Retira-se da lide, entretanto, o solidário HIDELBRANDO JOSÉ 

MARQUES JÚNIOR posto que, em que pese constar no Cadastro de Contribuintes do 
Estado como administrador da cooperativa, juntamente com os outros dois solidários, 
conf. fls. 09, apresenta-se nos documentos constitutivos da cooperativa apenas como 
secretário nas reuniões de assembleia, fls. 37 e 152. Assim, mantém-se os outros dois 
solidários, OSVALDO JESUS NOVAIS e ELIANE SOARES NOVAIS, respectivamente 
presidente e vice desde 16/08/2010, com base na ata de assembleia de fls. 152. 

 
2.1. Sobre não constar no levantamento fiscal a nota fiscal de sua 

emissão n.º 270 de 16.402 kg de fibrilha de algodão, está correto, pois o levantamento é 
de algodão em pluma, sendo a fibrilha um subproduto deste, ou seja, outra mercadoria, 
que, portanto deveria estar num levantamento específico de fibrilha de algodão, exceto se 



 

a atividade da recorrente fosse industrial, o que implicaria contar como entrada todo 
algodão em caroço, e como saída o algodão em pluma, o caroço, a fibrilha e os restos 
comercial e economicamente inservíveis. Rejeita-se este pedido. 

 
2.2. Quanto à alegação de quantidade errada, no levantamento 

fiscal, referente à nota fiscal de saída n.º 294, uma vez que a quantidade efetivamente 
saída seja 28.842 kg, e nas fls. 83 esteja atribuído a ela apenas 25.809 kg, nota-se que 
realmente apesar desse erro, na relação de saídas de fls. 45, que é o que serviu de base 
para os cálculos do levantamento específico, consta corretamente o peso 28.842 kg, o que 
significa que, apesar do erro nas fls. 83, a quantidade atribuída a essa nota fiscal ficou 
correta no levantamento. Rejeita-se este pedido. 

 
2.3. Sobre a alegação de que o peso médio adotado no 

levantamento fiscal para os fardos de algodão foi 196,27 kg, a partir de operações 
efetivamente realizadas entre 22/02 e 21/12/2011, o que de fato ocorreu, quando o valor 
correto para o período auditado, 2012, seria 198,62 kg, conforme consta no levantamento 
contraditório, fls. 178 e 179, e tomando-se por base esse valor médio, citado pela defesa, 
como mais correto, e aplicando-o na planilha de conclusão de fls. 48, passa o estoque 
final, campo 7, de 184.109,05 kg para 186.302,99 kg; o campo 9, Total II, passa de 
2.580.708,1 kg para 2.582.902,04 kg; a saída, campo 11, passa de 81.353,11 kg para 
79.159,17 kg; esse valor multiplicado pelo valor de R$ 3,83 por quilo, passa de R$ 
311.435,00 para R$ 303.179,62 de base de cálculo, e o ICMS, a 17%, passa de R$ 
52.943,95 para R$ 51.540,53. Acata-se este pedido. 

 
Assim, ainda que peça, no mérito, a parcial procedência em R$ 

40.861,20, uma vez que não acatados os pedidos contidos nos itens 2.1. e 2.2., mas tão 
somente acatado o pedido do item 2.3., cabe realmente a parcial procedência, mas em R$ 
51.540,53, termos em que é dado parcial provimento. Dentre os solidários, é excluído 
apenas HIDELBRANDO JOSÉ MARQUES JÚNIOR, sendo também neste aspecto dado 
parcial provimento. 

 
É o voto. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 29 de setembro de 2016. 
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Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01603/16 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. Auditoria Específica de Mercadoria. Saída de 
mercadoria tributada sem emissão de documentação fiscal. 
Omissão de recolhimento do imposto. Procedente em parte. 
Decisão unânime.  
 
O trabalho revisional respalda o entendimento de que o feito 
deve ser julgador parcialmente procedente. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de setembro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos,  conhecer da 
impugnação, dar-lhe parcial provimento para considerar parcialmente procedente o auto 
de infração sobre o valor do ICMS de  R$ 5.809,31 (cinco mil, oitocentos e nove reais e 
trinta e um centavos), nos termos da revisão realizada.  Participaram do julgamento os 
Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira, Nivaldo Carvelo Carvalho e Lidilone Polizeli 
Bento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo realizou saída de 
mercadoria tributada sem emissão de documentação fiscal, no período do ano 2014. 

 
O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: 

auditoria específica de mercadoria, mídia digital – CD, "fls. 03 a 20". 
 
 O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de "fls. 21 e 22", 
tendo sido lavrado termo de revelia às "fls. 23". 

 
 O sujeito passivo apresentou impugnação em Segunda Instância em 

"fls. 28 a 51", e anexou documentos de "fls. 52 a 283". 
 
Pela resolução 032/2016, "fls. 286 a 287", a Primeira Câmara do 

CAT, resolve por converter o julgamento em diligência. 
 
Em atendimento a resolução supracitada, o Fiscal Revisor em "fls. 

305 a 307", alega que ao realizar as verificações diversas pertinentes aos trabalhos de 
revisão, constatou que o motivo que levou a não considerar na ocasião a totalidade dos 
cupons emitidos, foi por um equívoco cometido pelo próprio contribuinte ao gerar seus 
arquivos magnéticos referentes aos meses de "janeiro e fevereiro" de 2014. 

  
Afirma que após a devida retificação dos arquivos, foram realizadas 

novas Auditorias Específicas, onde se constatou uma "Omissão de Saídas de Mercadorias 
Tributadas" no valor de 48.719,58 e uma diferença de ICMS a recolher no valor de R$ 
5.809,31 (cinco mil, oitocentos e nove reais e trinta e um centavos). Anexou documentos 
"fls. 290 a 304". 

 



 

O sujeito passivo após ser devidamente intimado, apresenta 
manifestação à diligência, "fls. 317 a 319", alegando estar em concordância com os 
termos da diligência fiscal, de forma que a nova diferença de ICMS apurada foi de apenas 
R$ 5.809,31 (cinco mil, oitocentos e nove reais e trinta e um centavos). 

 
Vem reiterar os pedidos realizados em sua impugnação, para que, 

antes de ser exigido o referido débito em definitivo, seja realizada a revisão da sua conta 
gráfica, para avaliação se, de fato, ainda há valores a serem recolhidos; que seja 
cancelado o valor da multa aplicada, tendo em vista o seu caráter confiscatório e bem 
como na remota hipótese de ser mantida a multa, que não lhe sejam aplicados os juros 
moratórios, tendo em vista o que prevê o art. 161 do CTN. 

 
Afirma que quanto a eventuais repercussões geradas pela retificação 

do SPED, relativas a "omissão de entradas – tributação normal", "omissões de entradas – 
substituição tributária" e "omissões de saídas – substituição tributária", a impugnante 
entende que a exigência desses débitos, no presente auto de infração, representa clara 
alteração do critério jurídico do lançamento original, o que encontra vedação no art. 146 do 
CTN. 

 
Ao final, aduz que não foi intimada para apresentar Impugnação 

sobre outros autos de infração citados em sua manifestação, de modo que eventual 
apresentação de defesa, no prazo de apenas 15 (quinze) dias concedido para 
manifestação à presente diligência, representaria violação ao seu direito de ampla defesa. 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Reporto-me ao trabalho revisional, sempre merecedor de fé, onde a 
autoridade revisora após detalhar a metodologia de trabalho que desenvolveu, aponta que 
o polo passivo ao gerar os arquivos magnéticos das EFDs referentes aos meses de 
janeiro de fevereiro de 2014, de forma equivocada cancelou todos os itens dos cupons 
fiscais emitidos, ou seja, no campo 04 – Qtd Canc, utilizou a mesma quantidade do item 
03 – Qtd do item, cancelando assim, todos os itens de todos os cupons dos referidos 
meses; que, não obstante o recibo de envio dos arquivos constarem os registros de 
cupons 1063 e 997, respectivamente, os mesmos foram indevidamente cancelados a 
posteriori.     

 
Afirma que uma vez detectado o verdadeiro motivo de tais 

inconsistências, notificou o contribuinte em 01/06/2013 para que enviasse novamente tais 
arquivos, devidamente retificados.  

 
E continua informando que após a devida retificação dos arquivos, 

foram realizadas novas Auditorias Específicas, onde se constatou uma "Omissão de 
Saídas de Mercadorias Tributadas" no valor de 48.719,58 e uma diferença de ICMS a 
recolher no valor de R$ 5.809,31 (cinco mil, oitocentos e nove reais e trinta e um 
centavos), conforme pode ser conferido pela leitura dos documentos "fls. 290 a 304". 

 
Em face das assertivas supra registradas o polo passivo não trouxe 

aos autos nenhum elemento de prova capaz de ilidi-la o que me leva a julgar parcialmente 
o lançamento, nos termos apontadas pela revisional.  

 



 

Assim, voto conhecendo da impugnação, dando-lhe parcial 
provimento para considerar parcialmente procedente o auto de infração sobre o valor do 
ICMS de  R$ 5.809,31 (cinco mil, oitocentos e nove reais e trinta e um centavos), nos 
termos da revisão realizada.   

 
 
 

Sala das sessões, em 05 de outubro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01683/16 
 
Autora do Voto Vencedor: Conselheira Nislene Alves Borges 
 

 
EMENTA: Preliminar. Diligência. Não Acolhimento. Decisão não 
unânime. Nulidade da peça básica por cerceamento do direito de 
defesa. Rejeição. Decisão unânime. Obrigação Principal. ICMS. 
Auditoria Específica de Mercadorias. Omissão de entradas 
mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária. 
Procedente. Decisão Unânime. Preliminar de exclusão do 
solidário da lide. Rejeitada. Decisão não unânime. 
 
I - Não há de se acolher pedido de diligência nas situações em o 
sujeito passivo apresente apenas alegações gerais, sem 
apresentação de provas e evidências por meio de documentos 
probatórios ou levantamentos contraditórios que justifique o 
encaminhamento para possível saneamento do lançamento; 
 
II - Não se acolhe a arguição de nulidade da peça decisória por 
cerceamento do direito de defesa, quando se fizer demonstrado 
nos autos que o sujeito passivo se utilizou do pleno exercício do 
contraditório, bem como da ampla defesa, princípios primordiais 
do processo administrativo tributário; 
 
III – Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada 
não registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, 
correspondente à diferença apurada mediante o controle 
quantitativo das entradas e saídas de mercadorias tributadas 
num determinado período, levando em consideração os 
estoques inicial e final; 
 
IV - Há subsunção do interesse comum descrito no art. 45 do 
CTE a qualidade de administrador, detentor psíquico dos rumos 
a serem tomados pela empresa. Responderá, portanto, pelo 
ICMS decorrente do lançamento e a multa pecuniária que lhe for 
correspondente. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 08 de agosto de 2016, decidiu, por maioria de votos, rejeitar o pedido de 
diligência, solicitado pelo sujeito passivo. Foram vencedores os Conselheiros Nislene 
Alves Borges e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. Vencido o Conselheiro Mauricio Ribeiro de 
Paiva. Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão do solidário da lide, arguida 
pelo Relator. Foram vencedores os Conselheiros Nislene Alves Borges e Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira. Vencido o Conselheiro Mauricio Ribeiro de Paiva. E, por unanimidade de 
votos, rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por 
cerceamento do direito de defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Mauricio 
Ribeiro de Paiva, Nislene Alves Borges e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. Quanto ao 
mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Participaram 



 

do julgamento os Conselheiros Mauricio Ribeiro de Paiva, Nislene Alves Borges e Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo, omitiu registro de 
entrada de mercadorias sujeita ao regime de substituição tributária pelas operações 
posteriores, no valor comercial de R$ 82.237,00, já acrescidos do respectivo índice de 
Valor Agregado-IVA-, no período de 01/01/2012 a 31/12/2012, apurado conforme 
demonstrativo da Auditoria Específica de Mercadorias. Em consequência, deverá pagar o 
imposto na importância de R$ 13.980,32, mais as cominações legais.  

A autoridade lançadora indica como infringidas as disposições dos 
Arts. 45, XIII, 51 e 64, Lei 11.651/91, c/c art. 35, anexo VIII, e art.145, Decreto 4.852/97. 
Proposta a aplicação da penalidade prevista no art. 71, VII, "I", §9°, II, da Lei 11.651/1991 
c/ redação da Lei 16241/2008. 

Fora arrolado como sujeito passivo solidário o sócio administrador 
Sérgio Marchio, nos termos do artigo 45, inciso XII, da Lei 11.651/1991.  

O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: 
Detalhamento do Credito Tributário, fls. 03; Recibo de Entrega de Relatórios Digitais, fls. 
06; Mídia do Auto de Infração, fls. 07; Consulta Por Auto, fls. 08 e 09; Consulta Detalhada 
do Contribuinte Pessoa Jurídica, fls. 10 e 11; Recibo de Entrega de Relatórios Digitais, fls. 
16.  

Os sujeitos passivos foram intimados a pagar a quantia exigida ou 
apresentar impugnação a primeira instância, conforme documentos de fls. 12 a 15.  

Em impugnação, fls. 19 a 21, o sujeito passivo alega preliminarmente 
nulidade ab initio do auto de infração por cerceamento ao direito de defesa em razão da 
existência de falhas insanáveis, nos termos do artigo 20, inciso III, da Lei 16.469/09, 
porque a peça que lhe dá sustentação encontra-se eivada de vícios insanáveis que 
impossibilitam o pleno conhecimento da irregularidade apontada na inicial. No mérito, 
pedem a improcedência do auto de infração por entenderem indevido o crédito tributário. 

Por meio da sentença n° 1145/2016-JULP, fls. 36 a 38, o julgador 
singular decide pela procedência do auto de infração. Em sua fundamentação afirma que 
o impugnante comparecendo ao processo apenas alega de forma genérica a existência de 
nulidade porque haveria vícios insanáveis no levantamento fiscal. Entretanto, não aponta 
objetivamente quais seriam esses vícios insanáveis. Compulsando os autos e verificando 
os arquivos magnéticos da mídia presente ao processo, não foi constatada existência de 
irregularidades, assim não acolhe a alegação de nulidade por cerceamento do direito de 
defesa.   

Os sujeitos passivos, após regularmente intimados, comparecem aos 
autos apresentando Recurso Voluntário, fls. 46 a 51, alegando, além do que já fora 
apresentado anteriormente em impugnação em primeira instância, que em obediência ao 
princípio, da eventualidade, no improvável caso de subsistência da autuação, vale dizer 
que a multa aplicada no auto de infração guerreado possui caráter confiscatório.  E ainda 
que seria inconstitucional o dispositivo do artigo 71, inciso VII, do CTE com base em 
julgado do STF, trazendo dizeres de que o acolhimento da tese é perfeitamente cabível, 
ao teor do dispositivo no artigo 6°, §§ 4° e 5°, da Lei n°. 16.469/2009. 

Diante do exposto em sede de preliminar, o impugnante requer: A 
nulidade do auto de infração com fulcro no artigo 20, inciso III, da Lei 16.469/09; que seja 
deferida a juntada de provas, alegações finais e memoriais, inclusive levantamento 



 

contraditório, e; no mérito, pede a improcedência do auto de infração por entender que o 
crédito tributário exigido é indevido. 

Requer-se desde seja, ultrapassado os tópicos anteriores, afastada a 
multa aplicada em face do contribuinte, ante a declaração de inconstitucionalidade 
declarada pelo Supremo Tribunal Federal em relação ao artigo 71, VII, do CTE, pois 
presente efeito notoriamente confiscatório, vedado pelo texto maior.  

É esse o Relatório. 
 
 

                         V O T O 
 

Em preliminar, a autuada argui a nulidade do presente procedimento 
sob o argumento de que se encontra eivada de vícios insanáveis. 

Rejeito essa preliminar, por entender que a defesa se utilizou de 
alegações gerais, desprovidas de apontamentos objetivos quanto às falhas insanáveis, 
presentes no lançamento alegadas. Percebe-se, ao contrário, que o sujeito passivo 
identifica com precisão, tanto que apresenta defesa em todas as instâncias de julgamento, 
defendendo-se com precisão. Portanto, em meu entendimento, não há como considerar 
cerceado seu direito e de consequência não há se falar em nulidade da peça recorrida. 

Voto, com essas considerações, pelo afastamento da questão 
preliminar erigida pela defesa, entendendo que não houve nos autos cerceamento ao seu 
direito de defesa. 

Ainda em preliminar, analisa-se a proposta de diligência arguida pela 
defesa para apresentação de provas, alegações, memoriais e levantamento contraditório.  

Rejeito também este pedido pelo fato de serem alegações gerais, 
sem comprovantes que justificassem a conversão dos autos em diligência e, apresento 
ainda como razão de voto, o fato de que a defesa fora intimada onde se estabeleceram os 
prazos legais previstos para apresentação de todas as provas que julgar como 
contraditórias à acusação que lhe fora imputada.  

As alegações da defesa empresa quanto ao prazo solicitado no 
intuito de se comprovar que houve pagamento do imposto exigido no presente 
lançamento, não justifica o encaminhamento a órgão diverso, conforme propõe a relatora, 
visto que não acosta aos autos documentação comprobatório quanto ao alegado. 
Constitui-se, portanto, em meras alegações, desprovidas de evidências.  

Nesse sentido, entendo, acompanhada da maioria deste colegiado, 
pelo não acolhimento da proposta da relatora, no sentido de encaminhar os autos em 
diligência para averiguações. 

No mérito, a fiscalização, após realização de auditoria específica de 
mercadorias, encontrou entradas de produtos sujeitos ao regime de substituição tributária, 
sem o devido registro dessas operações em livro próprio. Aduz que o sujeito passivo 
responde pelo imposto devido por substituição tributária na condição de solidário, nos 
termos do art. 35 do Anexo VIII do RCTE. 

Há de ser observado que a auditoria em que se embasou o trabalho 
fiscal diz respeito a um levantamento de comprovada eficiência, de simples elaboração e 
que consiste no cotejo das quantidades de entradas e saídas, de cada espécie de 
mercadoria comercializada no período fiscalizado, tomando-se em consideração os 
estoques inicial e final, de tal sorte que a soma do estoque inicial mais as entradas deve 
ser igual à soma do estoque final mais as saídas (EI + E = EF + S), permitindo, dessa 



 

forma, conferir, com exatidão o fluxo de mercadorias no estabelecimento, possibilitando 
apontar com segurança a entrada ou saída de mercadorias sem documentação fiscal no 
período analisado, ou mesmo a existência de estoque, na data da sua contagem, em 
situação irregular, levantamento este apropriado para o caso em análise, nos termos dos 
artigos 25, § 1º, inciso V e 148, § 1º, inciso I do Código Tributário Estadual, abaixo 
transcritos: 

  
 
Art. 25. A base de cálculo do imposto será arbitrada pela autoridade fiscal, 
podendo o sujeito passivo contraditá-la no correspondente processo 
administrativo tributário, sempre que, alternativa ou cumulativamente: 
 
[...] 
 
§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 
 
[...] 
 
V - à diferença apurada mediante o controle quantitativo das entradas e 
saídas de mercadorias tributadas num determinado período, levando em 
consideração os estoques inicial e final; 
 
 [...] 

 
Art. 148. O movimento real tributável, realizado pelo sujeito passivo em 
determinado período, pode ser apurado por meio de levantamento fiscal, 
conforme dispuser o regulamento. 
 
§ 1º O levantamento fiscal poderá considerar: 
 
I - os valores e quantidades das entradas e das saídas de mercadorias e 
dos respectivos estoques, inicial e final; 
 
[...] 

 
 
No presente caso, a fiscalização apurou entradas dos produtos sem 

emissão do documento fiscal respectivo, em operação cujas mercadorias se sujeitam ao 
regime de tributação de substituição tributária pelas operações posteriores, após utilização 
de metodologia consonante com as regras contidas no manual de auditoria. Além disso, a 
empresa não se defende e nem acosta aos comprovantes para contestar a infração sob 
acusação. Portanto, entendo que o lançamento deve prevalecer, não merecendo reparos. 

Aprecia-se ainda o pedido do sujeito passivo pela exclusão do 
solidário arrolado SÉRGIO MARCHIO do polo passivo da lide. 

Relativamente à matéria apresentada, com votação por maioria pela 
rejeição neste colegiado, observa-se que se trata de sócio majoritário responsável pela 
administração da empresa, conforme demonstrado no contrato social, assim como em 
outros julgados, rejeito o pedido de exclusão do solidário e afirmo que minha decisão 
encontra respaldo legal na disposição contida no art. 45, inciso XII do CTE, segundo o 
qual será solidária a pessoa que por seus atos ou omissões concorra para a prática de 
infração à legislação, conforme se observa da transcrição do mencionado dispositivo legal: 

  
Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 



 

situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 
[...] 
XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à 
operação ou prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis; 
[...] 

Dessa forma, rejeito as preliminares de diligência e de nulidade por 
cerceamento ao direito de defesa, no mérito, conheço do Recurso Voluntário, nego-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que julgou pela procedência, e quanto à 
preliminar de exclusão do solidário SÉRGIO MARCHIO na lide, rejeito o pedido, 
mantendo-o como coobrigado no polo passivo do lançamento. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Sala das sessões, em 21 de outubro de 2016. 
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Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01712/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Aldeci de Souza Flor 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Pedido de exclusão de 
sujeito passivo solidário. Acolhimento parcial. Auditoria 
Específica de Mercadorias. Omissão de entrada. Procedência.  
 
1. Os diretores, gerentes, administradores ou representantes da 
pessoa jurídica são solidariamente obrigados ao pagamento do 
imposto, relativamente à operação ou prestação decorrente dos 
atos que praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem 
responsáveis (CTE, art. 45, XII). 
 
2. O recebimento de mercadoria ou de serviço sem 
documentação fiscal, cujo valor tenha sido apurado por meio de 
levantamento fiscal realizado em estabelecimento cadastrado 
está sujeito à penalidade de 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor da operação ou da prestação (CTE, art. 71, inciso VII, 
alínea "l", c/c § 9º, II). 
  
3. Comprovado que o sujeito passivo praticou a irregularidade 
constante da acusação fiscal, o auto de infração deve ser 
julgado procedente. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 19 
de julho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a preliminar de exclusão do 
solidário SÉRGIO ROBERTO WEYNE FERREIRA DA COSTA da lide, arguida pelo sujeito 
passivo. Participaram do julgamento os Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes, 
Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli 
Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, Valdir Mendonça Alves, 
Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, Renato Moraes Lima, Talita Pimenta Félix, 
Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê 
Bernardes, João Divino de Brito, Márcio Nogueira Pedra, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar 
Rodrigues de Almeida e Masayuki Missao. Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de 
exclusão do solidário LEOCÁDIO DE ALMEIDA ANTUNES FILHO da lide, arguida pelo 
sujeito passivo. Foram vencedores os Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes, Mário 
de Oliveira Andrade, Lidilone Polizeli Bento, Heli José da Silva, Aldeci de Souza Flor, 
Renato Moraes Lima, Washington Luis Freire de Oliveira, Marlene Maria da Silva Ruguê 
Bernardes, Márcio Nogueira Pedra, Gilmar Rodrigues de Almeida e Masayuki Missao. 
Vencidos os Conselheiros Edson Abrão da Silva, Nivaldo José Mendes, Rickardo de 
Souza Santos Mariano, Valdir Mendonça Alves, José Luiz Rosa, Talita Pimenta Félix, José 
Pereira D'abadia, João Divino de Brito e Nivaldo Carvelo Carvalho. Por maioria de votos, 
acolher a preliminar de exclusão dos solidários RICARDO CARVALHO MAIA, JOSÉ 
AUGUSTO DUTRA NOGUEIRA e JOSÉ MANUEL ALVES BORGES da lide, arguida pelos 
solidários. Foram vencedores os Conselheiros Edson Abrão da Silva, Nivaldo José 
Mendes, Rickardo de Souza Santos Mariano, Valdir Mendonça Alves, Aldeci de Souza 
Flor, José Luiz Rosa, Talita Pimenta Félix, José Pereira D'abadia, João Divino de Brito, 
Nivaldo Carvelo Carvalho e Masayuki Missao. Vencidos os Conselheiros José Paixão de 
Oliveira Gomes, Mário de Oliveira Andrade, Lidilone Polizeli Bento, Heli José da Silva, 



 

Renato Moraes Lima, Washington Luis Freire de Oliveira, Marlene Maria da Silva Ruguê 
Bernardes, Márcio Nogueira Pedra e Gilmar Rodrigues de Almeida. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta da autuação que o sujeito passivo omitiu registros de entrada de 
mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária pelas operações posteriores, 
sendo 533.113 l de óleo diesel e 146.885 l de gasolina “A”, no valor comercial de R$ 
1.248.604,30, já acrescido do índice de valor agregado (IVA), no período de 01.01.2008 a 
31.05.2008, apurado conforme demonstrativo de Auditoria Específica de Mercadorias. Em 
consequência, é exigido ICMS na importância de R$ 267.291,48 mais as cominações 
legais. 

 
O auto de infração é instruído com descrição complementar da ocorrência 

(fls. 3), formulários de identificação de sujeitos passivos coobrigados (fls. 4 a 7), planilhas 
da Auditoria Específica de Combustíveis (fls. 8 a 137), informações relativas a 
trancamento de estoques (fls. 138 a 151), e cópia de ata de reunião do conselho de 
administração (fls. 152 a 155). 

 
Regularmente intimado, o contribuinte apresentou impugnação à primeira 

instância (fls. 179 a 226), alegando que por imposição da legislação federal as refinarias 
são obrigadas a efetuar suas vendas considerando o volume à temperatura de 20º C, ao 
passo que as distribuidoras comercializam seus produtos à temperatura ambiente; os 
estoques de combustíveis das distribuidoras estão sujeitos a variações volumétricas 
decorrentes de variação de temperatura, dentre outras causas, o que resulta em diferença 
a maior ou a menor; em função dessas variações, os órgãos competentes para a 
regulação das atividades do setor de combustíveis admitem como razoáveis os 
percentuais de variação dos estoques de 0,4% a 0,72% sobre o total da movimentação, 
conforme o combustível; o percentual de variação apurado no levantamento é de 0,2438% 
para a gasolina “A” e 0,22% para o óleo diesel, portanto dentro do padrão de normalidade; 
não foi considerado o volume de 62.000 l para a gasolina “A” e 81.383 para óleo diesel, 
que foram oferecidos como garantia em juízo; existem perdas normais de armazenamento 
próprias da atividade da empresa; a substituição tributária é definitiva, não comportando a 
possibilidade de ressarcimento e nem de complementação do imposto. Acrescenta que a 
multa aplicada é ilegal.  

 
Os solidários Leocádio de Almeida Antunes Filho (fls. 228 a 275), José 

Augusto Dutra Nogueira (fls. 277 a 324), Ricardo Carvalho Maia (fls. 326 a 372), José 
Manuel Alves Borges (fls. 374 a 419) apresentam impugnação. Requerem sua exclusão 
da lide ou, alternativamente, o afastamento de sua responsabilidade quanto ao pagamento 
de multa formal. José Augusto Dutra Nogueira requer, ainda, a declaração de nulidade do 
procedimento fiscal, em decorrência do recebimento de intimação destituída do auto de 
infração. Sergio Roberto Weyne Ferreira da Costa apresenta impugnação (fls. 421 a 431) 
requerendo a sua exclusão da lide ou, alternativamente, o cancelamento da penalidade 
aplicada, dado que extrapola o que foi capitulado no auto de infração. 

 
O julgador singular, por meio da Sentença nº 6279/09-COJP (fls. 439 a 

447), afirma não ter ocorrido no processo qualquer uma das hipóteses de nulidade 
previstas pelo art. 20 da Lei nº 16.469/09, estando determinados com segurança a 
infração e o infrator, havendo sido dado ao sujeito passivo todas as condições para o 
pleno exercício de seu direito de defesa, devendo ser esclarecido que a infração cometida 
pelo sujeito passivo está perfeitamente descrita na inicial, que inexiste obrigatoriedade 
legal para que os demonstrativos fiscais que fundamentam a autuação sejam remetidos 



 

aos sujeitos passivos por ocasião da intimação, mas apenas que acompanhem o auto de 
infração na formação do processo no NUPRE, onde os sujeitos passivos podem ter vista 
do processo, e que não pode haver decisões no processo administrativo tributário que 
impliquem apreciação ou declaração de inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato 
normativo expedido pela Administração Tributária, como disposto no § 4º do art. 6º da Lei 
nº 16.469/09, ficando prejudicadas as alegações que versem sobre possível 
inconstitucionalidade da legislação tributária estadual, inclusive da que dispõe sobre 
penalidades, tarefa reservada ao Poder Judiciário. 

 
A respeito da responsabilidade solidária, esclarece que a vontade da 

pessoa jurídica manifesta-se por intermédio das pessoas físicas que a dirigem e como 
consequência, infrações ocorridas na empresa são necessariamente de responsabilidade 
dos dirigentes, haja vista que são decorrentes de ações ou omissões dos administradores, 
que devem ser mantidos na lide, conforme previsto no inciso XII do art. 45 do CTE e em 
razão do não registro de entradas de mercadorias no estabelecimento, ocorreu também 
falta de recolhimento do imposto devido. 

 
Não quer o art. 45 do CTE, ao declarar expressamente a responsabilidade 

solidária dos administradores pelo recolhimento do imposto que deixou de ser recolhido 
em razão de infração por eles praticada, dispensá-los da responsabilidade pelo 
recolhimento da penalidade pela prática da infração da qual resultou a falta de 
recolhimento do imposto, pois essa responsabilidade é natural e está implícita no 
comando legal que atribui expressamente a responsabilidade dos administradores pelo 
recolhimento do imposto, desde que a falta de recolhimento do imposto tenha decorrido de 
sua ação ou omissão.  

 
Acrescenta que causa e efeito não pode ter tratamento diferenciado: se os 

administradores são responsáveis solidários pelo recolhimento do imposto devido em 
razão da infração praticada, devem obrigatoriamente também o ser pelo recolhimento da 
penalidade aplicada em razão da infração ocorrida, penalidade que difere da multa formal 
isolada, por se constituir de duas partes, uma por descumprimento de uma obrigação 
acessória, obrigação de fazer, e outra pelo descumprimento de uma obrigação principal, 
obrigação de dar, ou seja, pela falta de recolhimento do imposto.  

 
Adverte que caso diverso ocorre na hipótese de multa isolada, em que os 

administradores não são responsabilizados solidariamente pelo recolhimento da 
penalidade aplicada, por não haver resultado da infração praticada falta de recolhimento 
do imposto. 

 
Afirma que as alegações de que a Companhia Brasileira de Petróleo 

Ipiranga é fiel depositária de parte do estoque das mercadorias e que também ocorrem 
variações volumétricas por evaporação no transporte do combustível em oleoduto, além 
de não comprovadas nos autos, apenas aumentariam as diferenças de entrada 
encontradas pela fiscalização. 

 
Cita também a Ementa do Acórdão nº 560/97 da 3ª Câmara Julgadora: “O 

levantamento específico, pelas suas características, só pode ser contraditado por outro 
levantamento da mesma espécie e com o mesmo rigor técnico. ” 

 
Conclui que, considerando que não foi acostado aos autos outro 

levantamento de natureza igual à do levantamento fiscal, ou qualquer outro elemento 
capaz de demonstrar de forma inequívoca qualquer equívoco cometido no trabalho fiscal, 



 

ratifica-se o lançamento do crédito tributário reclamado na inicial, que preencheu todas as 
condições previstas pelo art. 142 do CTN. 

 
Em recurso voluntário de fls. 457 a 477, o contribuinte repete em geral as 

argumentações e os pedidos, acrescentando requerimento de diligência, para comprovar 
que as diferenças encontradas se originam de variação de temperatura, dentro de limites 
estabelecidos pelo órgão federal regulador de combustíveis. 

 
Os sujeitos passivos solidários Sergio Roberto Weyne Ferreira da Costa 

(fls. 481 a 489), Leocádio de Almeida Antunes Filho (fls. 491 a 506), José Manuel Alves 
Borges (fls. 507 a 522), José Augusto Dutra Nogueira (fls. 523 a 541), Ricardo Carvalho 
Maia (fls. 542 a 557) apresentam recursos voluntários, requerendo novamente sua 
exclusão da lide ou, alternativamente, o afastamento de sua responsabilidade quanto ao 
pagamento de multa formal.  

 
Os sujeitos passivos solidários apresentam memoriais (fls. 560 a 586). 
 
A Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga e os sujeitos passivos 

solidários Sérgio Roberto Weyne Ferreira da Costa, Ricardo Carvalho Maia, José Augusto 
Dutra Nogueira, José Manoel Alves Borges e Leocádio de Almeida Antunes Filho 
apresentam recurso ao Conselho Pleno, em síntese, com os seguintes fundamentos (fls. 
703/714):  

 
a) alegam que o fiscal autuante sem qualquer motivação atribui 

responsabilidade solidárias a diversos diretores e ex-diretores da companhia, dentre os 
quais se encontra o Recorrente José Manoel Alves Borges, incluindo-os como parte na 
presente relação processual tributária;  

 
b) afirmam que a responsabilização de terceiros encontra-se disciplinada, 

sobretudo, nos artigos 134 e 135 do Código Tributário Nacional (CTN), que tratam, 
respectivamente de responsabilidade solidária de administradores de bens de terceiros e 
dos sócios e da responsabilização pessoal de sócios, diretores, gerentes e representantes 
de pessoa jurídica; 

 
c) defende que o aplicador da norma deve aplicá-la de acordo com as 

exigências do sistema jurídico em que se insere a lei que se pretende aplicar, sendo que o 
aludido dispositivo legal estadual só pode ser aplicado se observadas as disposições do 
CTN;  

 
d) sustenta que a responsabilidade imputada pelo CTN no artigo 134 é 

subjetiva, decorrente de culpa do agente. Tal dispositivo exige não apenas o nexo causal 
entre o crédito tributário e a conduta do agente, mas também ação ou omissão culposa; 

 
e) afirmam que o artigo 45, incisos XII e XIII do CTE se interpretados sem 

a aplicação dos requisitos previstos nos arts. 134 e 135 do CTN estatuem hipóteses de 
responsabilidade solidária objetiva, mas tal interpretação não pode ser feita isoladamente, 
sob pena de flagrante inconstitucionalidade, pois a ordem jurídica nacional não aceita a 
responsabilização pelo pagamento de tributo sem culpa subjetiva, o que equivale dizer 
que normas gerais de direito tributário repele a responsabilização sem culpa ou dolo. 

 
Cita jurisprudência e pede a exclusão dos sujeitos passivos solidários, 

sendo declarada a extinção do referido débito em relação a eles.  
 



 

É o relatório.   
 

V O T O 
 

Cuida a autuação de omissão de registros de entrada de mercadorias 
sujeitas ao regime de substituição tributária pelas operações posteriores, referente ao 
período de 01/01/2008 a 31/05/2008, apurado por meio da Auditoria Especifica de 
Mercadorias, conforme demonstrativo em anexo.  

 
No recurso apresentado, a pessoa jurídica e os sujeitos passivos 

solidários se insurgem quanto à atribuição de responsabilidade solidária às pessoas 
físicas. Nesse sentido cabe analisar quais as funções exercidas por esses diretores a fim 
de aferir o grau de responsabilidade de cada diretor pela prática da infração tributária em 
comento.  

 
Na reunião extraordinária do Conselho de Administração da Companhia 

Brasileira de Petróleo Ipiranga, realizada em 18/04/07, ata às fls. 154/155, foi eleito os 
diretores com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2010. Foram 
os seguintes diretores: Diretor Superintendente: Leocádio de Almeida Antunes Filho; 
Diretor de Relações com Investidores: Sérgio Roberto Weyne  Ferreira da Costa; Diretor 
sem designação especifica: José Manuel Alves Borges e Ricardo Carvalho Maia.  

 
Na ata de fls. 152/153, reunião extraordinária do Conselho de 

Administração da Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga, realizada em 24/07/07, 
consta também como Diretor sem designação especifica o senhor José Augusto Dutra 
Nogueira. 

 
Em relação à solidariedade, o Código Tributário Estadual (CTE), no artigo 

45, inciso XII do CTE estabelece o seguinte: Art. 45. São solidariamente obrigadas ao 
pagamento do imposto devido na operação ou prestação as pessoas que tenham 
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: (...) XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, 
gerentes, administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação 
ou prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão de que 
forem responsáveis;". (Destaque nosso). 

 
Nesse mesmo sentido preceitua o art. 135, III, do CTN: os diretores, 

gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de Direito Privado são pessoalmente 
responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultante de 
atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou 
estatutos.  

 
Fica claro, pelos dispositivos acima citados, que há necessidade de aferir 

o grau de participação de cada diretor no ilícito tributário para efeito atribui-lo 
responsabilidade solidaria juntamente com o contribuinte.   

 
No tocante ao Diretor Superintendente Leocádio de Almeida Antunes 

Filho, é imperioso mantê-lo no polo passivo, pois atende perfeitamente as disposições do 
artigo 45, inciso XII do CTE, bem como do art. 135, III, do CTN. Trata-se de Diretor 
possuidor de poderes de administração à época em que o fato gerador ocorreu. 

 
Em relação aos demais solidários, cabe registrar que normalmente 

empresas do porte como a Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga possuem várias 



 

diretorias em áreas de atividades meio, área de atuação restrita (Marketing, Recursos 
Humanos, Relações com Investidores, área Internacional etc.). No meu sentir, ao diretor 
de qualquer dessas áreas não se pode atribuir responsabilidade solidária, por não se 
enquadrarem na responsabilidade atribuída nos termos do art. 45, XII do CTE e art. 135, 
III, do CTN.   

 
Assim, em relação ao solidário Sérgio Roberto Weyne Ferreira da Costa, 

como ele exercia a função de Diretor de Relações com Investidores, deve-se excluí-lo da 
lide, tendo em vista que essa diretoria possui autuação sobre área restrita da empresa, 
não podendo, portanto, atribuir a esse diretor responsabilidade pela irregularidade fiscal 
apurada na pessoa jurídica.  

 
No tocante aos sujeitos passivos solidários José Manuel Alves Borges, 

Ricardo Carvalho Maia e José Augusto Dutra Nogueira, por exercerem o cargo de 
Diretores Sem Designação Especifica, conforme atas relativas à reunião extraordinária, 
acima mencionada, também devem ser excluídos do polo passivo, porquanto não há como 
aferir o grau de responsabilidade desses diretores em relação à infração apurada no 
presente lançamento tributário. Não se sabe qual o grau de responsabilidade desses 
diretores. É possível que eles estivessem autuando em áreas de atuação restrita, sem 
nenhuma responsabilidade com a infração tributária apurada nesta autuação. O fisco 
deixou de indicar com clareza esse grau de responsabilidade.  

 
A jurisprudência e a doutrina são no sentido de que não basta ser sócio da 

empresa, se torna imprescindível participar com a prática de atos típicos de administração 
para, só então, responder com seu patrimônio particular. Ressalte-se, por fim, que a 
pessoa física para ser eleita responsável deve ser detentora de poderes de administração 
à época em que o fato gerador ocorreu. A pessoa física ou sócio não gerente não pode 
arcar com a responsabilidade tributária, visto que não tem poder para praticar atos 
geradores de responsabilidade. 

 
Também nesse sentido é o posicionamento de Hugo de Brito Machado:  

 
"É importante notar-se que a responsabilidade dos sócios-gerentes, 
diretores e administradores de sociedades, nos termos do art. 135, III do 
CTN, é por obrigações resultantes de atos praticados com excesso de 
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. Poder-se-ia, 
assim, sustentar que a obrigação, pela qual respondem, há de ser 
resultante de atos irregularmente praticados. O próprio nascimento da 
obrigação tributária já teria de ser em decorrência de atos irregulares." 
(Curso de Direito Tributário, 26º ed., Ed. Malheiros, 2005, pg. 168). 

 
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, dou-lhe parcial 

provimento para excluir do polo passivo Sérgio Roberto Weyne Ferreira, José Manuel 
Alves Borges, Ricardo Carvalho Maia e José Augusto Dutra Nogueira, ficando mantido na 
lide o solidário Leocádio de Almeida Antunes Filho e, quanto ao mérito da acusação fiscal, 
fica mantida a decisão cameral que julgou procedente o auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 01 de novembro de 2016. 
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Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01715/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: Preliminar. Exclusão dos solidários da lide. Arguida 
pelo Relator. Rejeitada. Decisão não unânime. 
 
Deve ser mantido na lide as pessoas que por seus atos ou 
omissões concorreram para a prática de infração à legislação 
tributária, nos termos do artigo 45, XII, do CTE. 
 
ICMS - Obrigação Tributária Principal. Auditoria Específica de 
Mercadorias. Saída de mercadorias tributadas sem emissão de 
documentação fiscal. Procedência parcial. Decisão não 
unânime. 
 
Deve ser considerado procedente o lançamento decorrente de 
presunção de omissão de saídas de mercadorias tributadas, 
apurada em auditoria específica de mercadorias. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 03 
de março de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do recurso da Fazenda 
Pública para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para reformar a decisão cameral e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 26.612,71 
(vinte e seis mil, seiscentos e doze reais e setenta e um centavos). Participaram do 
julgamento os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, 
Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, David 
Fernandes de Carvalho, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Paulo Diniz, Heli 
José da Silva, Alcedino Gomes Barbosa, Domingos Caruso Neto, Rickardo de Souza 
Santos Mariano, Antônio Martins da Silva, Rodolfo Ramos Caiado, Washington Luis Freire 
de Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino 
de Brito e José Paixão de Oliveira Gomes. E, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de 
exclusão dos solidários da lide, arguida pelo Conselheiro Relator. Foram vencedores os 
Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria 
Morato, David Fernandes de Carvalho, Lidilone Polizeli Bento, Heli José da Silva, 
Domingos Caruso Neto, Antônio Martins da Silva, Rodolfo Ramos Caiado, Washington 
Luis Freire de Oliveira, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes e José Paixão de Oliveira 
Gomes. Vencidos os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, Edson Abrão da Silva, 
Nivaldo José Mendes, Paulo Diniz, Alcedino Gomes Barbosa, Rickardo de Souza Santos 
Mariano, José Pereira D'abadia e João Divino de Brito, que votaram acolhendo a 
preliminar de exclusão dos solidários da lide. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Descreve o lançamento que o sujeito passivo omitiu saídas de 
mercadorias tributadas no valor comercial de R$ 380.181,66 (trezentos e oitenta mil cento 
e oitenta e um reais e sessenta e seis centavos), no período de setembro a dezembro de 
2007, apurado de acordo com a Auditoria Específica de Mercadorias anexa. Em 
consequência, deverá pagar o imposto na importância de R$ 45.621,80 (quarenta e cinco 
mil seiscentos e vinte e um reais e oitenta centavos), mais as cominações legais. 



 

 
Foram identificados como sujeitos passivos coobrigados os Srs. João 

Batista Rodrigues, na condição de acionista controlador, e João Lopes Rabelo como 
procurador, administrador e proprietário da empresa, conforme procuração e declaração 
juntadas às fls. 07/09. 

 
Embora intimados, apenas o sujeito passivo principal e o solidário 

João Lopes Rabelo impugnaram o feito em Primeira Instância, sendo declarado revel o 
coobrigado João Batista Rodrigues.  

 
Nesta impugnação alegaram nulidade da eleição do solidário João 

Lopes Rabelo, pois não há nos autos nenhuma prova de que este agiu com excesso de 
poderes ou infração a lei, contrato social ou estatutos, não descumprindo o artigo 135 do 
CTN, pedindo sua exclusão da lide. 

 
Quanto ao mérito, aduziram que algumas notas fiscais de saídas não 

foram consideradas na auditoria ora contestada, por inobservância do autuante ou por 
constarem no arquivo magnético com divergências. 

 
Suas alegações foram consideradas insuficientes para invalidar a 

autuação e o lançamento foi julgado procedente na Sentença n.º 2263/09-JULP (fls. 
167/172).  

 
Novamente intimados, o coobrigado João Batista Rodrigues não 

impugnou a exordial e foi declarado perempto (fls. 177). 
 
Nas razões de impugnação em segunda Instância, a autuada e o 

solidário João Lopes Rabelo, por intermédio de sua advogada, reiteraram as arguições 
apreciadas em Primeira Instância, inovando apenas na afirmação de que estariam 
juntando fotocópias das notas fiscais que alegam não terem sido consideradas no 
levantamento, porém não as colaciona, pleiteando, ao final, a exclusão do solidário acima 
citado, a procedência parcial da autuação e revisão no feito por fiscal estranho à lide.   

 
Pelo ACÓRDÃO N.º 3111/2010 (fls.188/192), a III CJUL decide, por 

maioria, rejeitar o pedido de diligência formulado pela autuada. Também por maioria de 
votos a Câmara rejeita a preliminar de exclusão dos solidários da lide. Quanto ao mérito, 
por maioria de votos, o lançamento fora declarado improcedente. 

 
A Fazenda Pública (Recurso ao Pleno n.º 340/10 – CRF – SAT, de 

fls.194/195) solicita a reforma da decisão cameral no sentido de declarar a procedência do 
lançamento. 

 
Contraditando (fls.203/205) o recurso da Fazenda, o sujeito passivo e 

o solidário JOÃO LOPES RABELO pugnam pela manutenção da improcedência do auto 
de infração. 

 
Relatados, passo ao voto. 
 
 

V O T O 
 

Quanto ao mérito, é cediço que a Auditoria Específica de 
Mercadorias tem por escopo verificar se as entradas e saídas de mercadorias foram 



 

realizadas com a regular emissão de documentos fiscais,  pois a nossa legislação prevê 
que toda mercadoria deve estar acompanhada de nota fiscal, conforme está disposto no 
artigo 66 da lei n.º 11.651/91, verbis: 

 

Art. 66. As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar 
sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. 

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal 
irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos 
fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea. 

  
 
Com efeito, o sujeito passivo não logrou êxito em apontar erro no 

levantamento que justifique seu pedido de improcedência do lançamento. Ademais, a 
exigência de tributo sobre a omissão de saídas apurada na Auditoria Específica encontra 
respaldo na nossa legislação, de acordo com o inciso V do § 2.º, do artigo 25 do CTE, 
verbis: 

 

Art. 25. A base de cálculo do imposto será arbitrada pela autoridade fiscal, 
podendo o sujeito passivo contraditá-la no correspondente processo 
administrativo tributário, sempre que, alternativa ou cumulativamente: 

§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 

V - à diferença apurada mediante o controle quantitativo das entradas e 
saídas de mercadorias tributadas num determinado período, levando em 
consideração os estoques inicial e final; 

 

Ressalte-se que a empresa autuada, nas operações internas com 
óleo de soja, goza do benefício fiscal da redução da base de cálculo, previsto no artigo 8.º, 
inciso XXXII, do Anexo IX, do Decreto n.º 4.852/97, de tal forma que resulte a aplicação 
sobre o valor da operação da alíquota de 7% (sete por cento). 

Referido benefício fiscal foi concedido por meio do Convênio ICMS 
n.º 128/94, não estando, portanto, a sua fruição sujeita a nenhuma condição. 

Assim, entendo que o autor do procedimento deveria ter observado o 
referido benefício quando da lavratura do auto de infração, motivo pelo qual, entendo que 
o valor original do lançamento deve ser calculado por meio da aplicação sobre o valor da 
omissão de saída constatada do percentual de 7% (sete por cento). 

 
Desta forma, exceto quanto à alíquota aplicada, o procedimento 

efetuado pela fiscalização está em harmonia com a legislação vigente, estando 
demonstrada a ocorrência do fato gerador do tributo exigido. Entretanto, há que se 
reconhecer a adequação da alíquota aplicável, que, em vez de 12% deve ser de 7%, com 
valor originário do imposto no importe de R$ 26.612,71 (vinte seis mil seiscentos e 
doze reais e setenta e um centavos), mantendo-se a base de cálculo de R$ 380.181,66. 

 
Quanto aos solidários, vê-se que a indicação do solidário João Lopes 

Rabelo decorreu da sua condição de administrador, constituído por meio de procuração 
pública registrada no livro 285, página 182, do 1º Tabelionato de Notas da Comarca de 
Anápolis, Goiás, cuja cópia está às fls. 7, dos autos, na qual, inarredavelmente, lhe 
confere poderes amplos, gerais e ilimitados para gerir, administrar e representar a 
outorgante autuada Luzi Óleos Vegetais Ltda, segundo termos dela constantes. 

 



 

João Batista Rodrigues também foi incluído na lide na condição de 
acionista controlador.   

 
Nessas condições, de acordo com o disposto no art. 45, inciso XII, da 

Lei 11.651/91, de que não resta dúvida que realmente os solidários respondem pelo 
crédito tributário, senão vejamos: 

 
Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação 
que constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente: 
                                  (...) 

XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 

administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação 

ou prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão de 

que forem responsáveis; 

 
O fundamento de validade do art. 45 é o art. 124 do Código Tributário 

Nacional, único que dispõe sobre solidariedade, nos seguintes termos: 
 
CAPÍTULO IV 
 
Sujeito Passivo 
                       (...] 
SEÇÃO II 
 
Solidariedade 
 
Art. 124. São solidariamente obrigadas: 
 
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato 
gerador da obrigação principal; 
 
II - as pessoas expressamente designadas por lei. 
 
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício 
de ordem. 

 
Não pairam dúvidas que a redação do caput do art. 45 do Código 

Tributário Estadual ao expressar "pessoas que tenham interesse comum na situação que 
constitua o fato gerador da obrigação principal", tenha uma ligação inequívoca com o 
disposto no inciso I do art. 124 da Lei 5.172/66. 

 
Portanto, quanto à preliminar de exclusão dos solidários Senhores 

JOÃO BATISTA RODRIGUES e JOÃO LOPES RABELO, arguida pelo reator, não há 
como acatá-la, conforme argumentos acima expendidos. 

 
Diante do exposto, conheço do Recurso da Fazenda, dou-lhe parcial 

provimento, no sentido de reformar a decisão cameral e considerar parcialmente 
procedente o lançamento no valor originário de ICMS de R$ 26.612,71 (vinte seis mil 
seiscentos e doze reais e setenta e um centavos), aplicando-se sobre a base de 
cálculo de R$ 380.181,66 a alíquota de 7%.  Quanto aos coobrigados solidários, cuja 
exclusão fora arguida pelo Conselheiro Relator, voto com a maioria no sentido de manter 
no polo passivo da lide os Senhores JOÃO BATISTA RODRIGUES e JOÃO LOPES 
RABELO. 

 
 



 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 01 de novembro de 2016. 
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Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01775/16 
 
Relatora: Conselheira Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Auditoria específica de 
mercadoria. Aquisição de mercadoria sem nota fiscal. 
 
 
Há descumprimento de obrigação acessória quando o sujeito 
passivo não emite a nota fiscal de entrada da mercadoria, 
conforme apurado em auditoria específica de mercadoria 
(controle quantitativo das entradas e saídas de mercadorias 
tributadas num determinado período, levando em consideração 
os estoques inicial e final). 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 11 
de outubro de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda 
Pública para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para reformar a decisão cameral e 
considerar procedente o auto de infração, com a aplicação do § 8º art. 71  do CTE. Foram 
vencedores os Conselheiros Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Nislene Alves 
Borges, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, 
Mário de Oliveira Andrade, Lidilone Polizeli Bento, Heli José da Silva, Aldeci de Souza 
Flor, Elias Alves dos Santos e Washington Luis Freire de Oliveira. Vencidos os 
Conselheiros João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho, Edson Abrão da Silva, 
Nivaldo José Mendes, Rickardo de Souza Santos Mariano, Valdir Mendonça Alves, José 
Luiz Rosa, Talita Pimenta Félix e José Pereira D'abadia, que votaram conhecendo do 
recurso, dando-lhe provimento para reformar a decisão cameral e considerar 
improcedente o auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

 
Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu registro 

de entrada de mercadoria no valor comercial de R$ 148.544,79, referente ao período de 
01/01 a 28/02/2011, conforme auditoria especifica de mercadorias, documentos anexos. 
Em consequência, fica sujeito à multa formal de 25 % sobre a omissão apurada.  

 
Pela sentença nº 1847/2015-JULP, o julgador singular decidiu 

pela procedência do auto de infração.  
 
Por meio do acórdão n° 825/2016, "fls. 208 a 214", a Quarta 

Câmara do CAT, decide por rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, por 
cerceamento do direito de defesa. Quanto ao mérito, dar-lhe provimento para reformar a 
sentença singular e considerar improcedente o auto de infração, pois acréscimo de 
mercadoria diz respeito a variação de temperatura e não compras, sobre as quais já foi 
efetivado o pagamento do ICMS/ST. Invoca Parecer 02/05 – SAT. Não há previsão legal 
de que ganho de volume seja fato gerado do ICMS.  

 
A Fazenda Pública Estadual apresenta Recurso ao Conselho 

Pleno n° 255/16 – CRF –SAT, em "fls. 216 a 218", alegando que no caso vertente, não 



 

existe nenhuma referência por parte do fisco à questão relativa a aumento de volume em 
razão da variação da temperatura e a empresa também não trouxe qualquer prova no 
sentido de que tal fato ocorreu.  

 
Conclui que caso a empresa remetente das mercadorias tenha 

emitido nota fiscal indicando quantidade de combustível menor do que a constante no 
veículo transportador, cabe à empresa destinatária, no caso a autuada, quando do 
recebimento da mercadoria emitir nota fiscal de entrada da diferença. 

 
Cumpre ressaltar que por meio do Ofício n° 1.262/2005 o 

CONFAZ formulou consulta a Agência Nacional do Petróleo – ANP e a resposta foi no 
sentido de que não existe mais regramento sobre a questão da variação da temperatura e, 
tampouco da obrigatoriedade de emissão de documentos fiscais obedecendo essas 
orientações que, inclusive, não se encontram mais em vigor.  

 
O sujeito passivo após ser devidamente intimado, apresenta 

Contradita de "fls.225 a 240", alegando que, os fundamentos de fato e de direito 
apresentados pela Fazenda Pública não são suficientes para reforma do acordão 
recorrido, ou seja, esclarece que não haverá tributo sem prévia determinação legal. 

 
Sustenta que, não há fundamento para a cobrança do ICMS 

sobre eventual aumento de volume de combustível decorrente da variação da 
temperatura, já que, o fato gerador presumido no regime de substituição tributária é 
definitivo, efetivando-se no momento em que a lei atribuiu a ocorrência do fato gerador, ou 
seja, quando da aquisição dos produtos junta a refinaria. Ficou demonstrado que as 
variações volumétricas se encontram dentro dos limites aceitos como razoáveis pelos 
órgãos técnicos, não há embasamento jurídico que comporte a cobrança de ICMS e multa 
formal pelo Fisco Estadual. 

 
 

V O T O 
 
 
Atente-se que o trabalho da fiscalização ocorreu valendo-se da 

equação algébrica de que a soma do estoque inicial mais as entradas deve ser igual à 
soma do estoque final mais as saídas. Desse modo, conforme provas anexas, foi 
permitido ao autor do procedimento assinalar a inexatidão representada pela omissão do 
registro de entrada de mercadoria tributada, ou seja, o resultado é de que a quantidade de 
saída realizada foi superior a quantidade de mercadoria adquirida, por isso concluído que 
houve a omissão de registro de entrada de mercadoria. 

 
Da forma que se apresenta a auditoria, realmente confirmada a 

autuação com respaldo claro em desequilíbrio da equação, pois do total vendido não se 
encontra a correspondente documentação de aquisição, o que caracteriza 
descumprimento de obrigação acessória com previsão da multa, o que é a fundamentação 
da pretensão inicial. 

 
Destaca-se, ainda, que o lançamento decorreu de auditoria, 

cuja realização respaldou em dados oferecidos pelo sujeito passivo constantes de livros e 
notas fiscais do estabelecimento. 

 



 

A fundamentação legal, no aspecto meritório, encontra-se no § 
1º, inciso V, do art. 25 da Lei 11.651/91 c/c com art. 145 do Decreto 4.852/97, senão 
vejamos: 

 

Art.25. [...] 

[...] 

§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 

[...] 

V - à diferença apurada mediante o controle quantitativo das entradas 
e saídas de mercadorias tributadas num determinado período, 
levando em consideração os estoques inicial e final; 

 
.... 
 

Art. 145. O destinatário da mercadoria ou do serviço é obrigado 
a exigir documento fiscal, com todo requisito legal, de quem o 
deva emitir, sempre que obrigatória a emissão (Convênio 
SINIEF SN/70, art. 14). 
 

Ainda que tenha sido apurada a diferença como decorrência do 
fenômeno da dilatação volumétrica em nada altera o lançamento, haja vista que o 
aumento de volume dos produtos comercializados, pela empresa, decorre de saída maior 
que a entrada, fato que impõe a exigência da nota fiscal. 

 
Não resta dúvida quanto à reiteração de julgamento idêntico em 

relação ao mérito tratado nos presentes autos, de maneira a firmar jurisprudência pacífica 
no âmbito desta Casa, no sentido de para cada entrada de mercadoria deve estar 
acobertada por nota fiscal, o que confirma a auditoria específica de mercadoria, 
instrumento preciso de utilização matemática. 

 
Por último, traz a luz fundamentação dada pelo V. Acórdão 

1.129/2014, de lavra do Ilustre Conselheiro Washington Luís Freire de Oliveira, assim: 
 
“No que concerne à assertiva do 

recorrente de que a fiscalização deixou de considerar os 
parâmetros legais fixados pelos órgãos reguladores para 
justificar a dilação de volume, resultando, em virtude desse fato, 
na omissão de entrada apurada pelo Fisco e, de consequência, 
na impropriedade do lançamento em análise, o meu 
convencimento é o mesmo sustentado pelo subscritor da 
decisão recorrida. 

 
Em que pese a CF/88 manter o Governo 

Federal como responsável pelo abastecimento nacional e pela 
fixação de preços dos produtos, atualmente, objetivando 
estimular a concorrência e os mecanismos de mercado, não 
existe ingerência do Estado neste controle.  

 
A respeito desta questão várias normas 

foram editadas, em especial, a Lei n.º 9.487/97 que liberou os 
preços e a Lei 9.990/00 que cessou a obrigatoriedade de 

http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/SINIEF/CVSN_70.htm#A14


 

observância, pelos agentes econômicos responsáveis pelo 
abastecimento, de normas do extinto Conselho Nacional de 
Petróleo – CNP, relativamente a obrigatoriedade para fins de 

comercialização da temperatura de 20 C para derivados de 
petróleo, que passaram a ser regidos pela liberdade de 
mercado. Desta maneira, não há porque estabelecer regras 
sobre comercialização de referidos produtos, uma vez que a 
própria Agência Nacional de Petróleo – ANP não exerce mais 
esse controle comportando às empresas que operam neste 
ramo de atividade estabelecerem suas normas para o negócio. 

 
O pleito normativo do recurso não 

comporta mais aplicação tendo em vista a entrada em vigor da 
Lei n.º 9.990/00, não sendo obrigatório observar a temperatura 
de 20ºC, conforme entende a recorrente.” 
 
Nesse sentir, confirma-se a multa aplicada, dada a específica à 

infração perpetrada, art. 71, inciso VII, alínea “l”, da Lei 11.651/91, senão vejamos: 
 

Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
 
................ 
 

VII - de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da operação ou 
da prestação: 

 

..................... 

l)  pela falta de emissão de documentos fiscais exigidos, 
ressalvado o disposto no inciso X, “b”, ou pelo recebimento de 
mercadoria ou de serviço sem documentação fiscal, cujo valor 
tenha sido apurado por meio de levantamento fiscal realizado 
em estabelecimento cadastrado; 
 
Ainda, no caso, possível a forma atenuante da penalidade 

prevista no § 8º do mencionado art. 71: 
 

§ 8º Quando da prática das irregularidades descritas nos incisos 
V ao XII deste artigo não resultar, ainda que indiretamente, falta 
de pagamento de imposto, a multa aplicável corresponderá a 
50% (cinqüenta por cento) do valor fixado para a respectiva 
infração. 
 
Ante o exposto, conheço do recurso da Fazenda Pública ao 

Conselho Pleno, dando-lhe provimento, para reformar o acórdão cameral, considerando 
procedente o crédito tributário, aplicando o § 8º do art. 71 da Lei 11.651/91. 

 
 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 08 de novembro de 2016. 
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Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01805/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: Preliminar de exclusão do solidário JOÃO GERALDO 
PEREIRA. Arguida pelos sujeitos passivos. Negada. Decisão por 
maioria. 
ICMS. Obrigação Principal. Saída de mercadorias sem 
documentação fiscal. Procedência parcial. Decisão unânime.  
 
São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido 
na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse 
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação 
principal, especialmente: com o contribuinte, os acionistas 
controladores, os diretores, gerentes, administradores ou 
representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou 
prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis. (artigo 45, inciso XII, 
CTE);    
 
Deve ser declarado parcialmente procedente o Auto de Infração 
que exigir ICMS, quando ficar provado que o critério de 
apuração (Auditoria Específica de Mercadorias) adotado pelo 
Fisco resultou na exigência de valor devidamente apurado em 
levantamento fiscal revisado. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 18 
de agosto de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a arguição de 
inadmissibilidade, em relação as preliminares de nulidade por incompetência funcional da 
autoridade lançadora, por cerceamento do direito de defesa e pela adequação da 
penalidade, arguida pelo sujeito passivo, tendo em vista não estar a peça recursal em 
consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09. Participaram do julgamento 
os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki 
Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Mauricio Ribeiro de Paiva, Luis Antônio da Silva 
Costa, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, 
Heli José da Silva, Valdir Mendonça Alves, Aldeci de Souza Flor, Aguinaldo Fernandes de 
Melo, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de 
Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de 
Brito e José Paixão de Oliveira Gomes. Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de 
exclusão do solidário da lide, arguida pela autuada. Foram vencedores os Conselheiros 
Gilmar Rodrigues de Almeida, Victor Augusto de Faria Morato, Luis Antônio da Silva 
Costa, Lidilone Polizeli Bento, Heli José da Silva, Aldeci de Souza Flor, Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira, Washington Luis Freire de Oliveira, Marlene Maria da Silva Ruguê 
Bernardes e José Paixão de Oliveira Gomes. Vencidos os Conselheiros Nivaldo Carvelo 
Carvalho, Masayuki Missao, Mauricio Ribeiro de Paiva, Nivaldo José Mendes, Rickardo de 
Souza Santos Mariano, Valdir Mendonça Alves, Aguinaldo Fernandes de Melo, Talita 
Pimenta Félix, José Pereira D'abadia e João Divino de Brito. Quanto ao mérito, por 
unanimidade de votos, conhecer do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, dar-
lhe parcial provimento para reformar em parte a decisão cameral e considerar 
parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 68.890,84 (sessenta 



 

e oito mil, oitocentos e noventa reais e oitenta e quatro centavos). Participaram do 
julgamento os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, 
Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Mauricio Ribeiro de Paiva, Luis Antônio 
da Silva Costa, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos 
Mariano, Heli José da Silva, Valdir Mendonça Alves, Aldeci de Souza Flor, Aguinaldo 
Fernandes de Melo, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Talita Pimenta Félix, Washington Luis 
Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João 
Divino de Brito e José Paixão de Oliveira Gomes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O presente Auto de Infração, lavrado em 06/01/2010, reclama 
ICMS no valor original de R$ 81.993,94 (oitenta e um mil novecentos e noventa e três 
reais e noventa e quatro centavos), em virtude de omissão de registro de saída de 
mercadorias, no período de 01/01/2007 a 31/12/2007, conforme demonstra Auditoria 
Específica de Mercadorias, em anexo.  

 
Constam como infringidos os artigos 63 e 64 da Lei nº 

11.651/91 – CTE; c/c o artigo 141 do Decreto 4.852 - RCTE, sendo proposta a penalidade 
do artigo 71, inciso VII, alínea “l”, § 9º, inciso I, da Lei nº 11.651/91, com redação da Lei nº 
13.446/1999. 

 
Foram arrolados como solidários as pessoas físicas Marco 

Antonio Matheus Pereira e João Geraldo Pereira, o primeiro na condição de sócio da 
empresa autuada e o segundo na condição de sócio administrador, ambos com base no 
inciso XII, do artigo 45 do CTE (fls. 04-05). 

 
Para instrução processual, a fiscalização juntou aos autos: 

formulários de identificação do sujeito passivo solidário, formulários que compõem a 
Auditoria Específica de Mercadoria - Conclusão, Custo das Espécies Vendidas, Cadastro 
de Produtos, Registro de Inventários inicial e final, Relação das Entradas, Relação das 
Saídas, cópias dos Livros Registro de Inventário referente aos exercícios de 2006 e 2007 
(fls. 04-25). 

 
Em 18/01/2010, a pessoa jurídica autuada e os solidários foram 

regularmente intimados, para tomar conhecimento do lançamento (fls. 26-32) e 
instauraram o contencioso fiscal por meio da apresentação de impugnação em Primeira 
Instância (fls. 34-43), anexando aos autos: documentos pessoais e Procurações (fls. 44-
45, 52-55), Contrato Social (fls. 46-51).   

 
Em defesa apresentada por advogado legalmente constituído, os 

sujeitos passivos requerem nulidade do auto de infração alegando: 
 
a) ilegitimidade passiva dos sócios solidários, pois não houve 

comprovação de que sejam responsáveis, por não terem 
praticado condutas eivadas de dolo ou culpa subjetiva, que 
configurem abuso de poder ou infração de contrato social ou 
estatutos da sociedade, nos termos do art. 134 e 135 do CTN;  

 
b) que nunca deixou de emitir documento fiscal quando da saída de 

mercadoria que comercializa; 
 



 

c) que recebe produtos misturados a impurezas e os beneficia para 
atender a demanda, ou seja, recebe 100 kg de produto que 
depois de beneficiado equivale a 60 kg de semente pura e 40kg 
de subproduto que é descartado para a venda; 

 
d) que os produtos foram tributados na entrada e saída;  

 
e) a necessidade de haver diligência. 

 
Em termo aditivo apresentado pela defesa (fls. 57-62) o sujeito 

passivo informa que o Sr. Marco Antônio Matheus Pereira  não é  sócio gestor, gerente ou 
mesmo administrador, conforme Cláusula Sétima da Décima Terceira Alteração 
Contratual. Menciona que à época da ocorrência do fato gerador do tributo a legislação 
que vigorava não atribuía responsabilidade solidária a obrigação relativa a penalidade 
pecuniária, nos termos do art. 45 da Lei 11.651/91 no período compreendido entre 
01/01/97 a 30/04/98. Anexa documentos (fls. 64-69).  

 
O julgador monocrático, mediante a Sentença nº 3.376/10-JULP, de 

folhas 70 a 73, decidiu pela procedência do Auto de Infração nos termos da sua 
fundamentação, requerendo a exclusão da lide dos solidários, no que diz respeito a 
exigência de multa formal. 

 
A Representação Fazendária apresentou razões de sua 

inconformidade com a decisão singular (fl. 74), onde requer a reinclusão dos solidários 
Marco Antonio Matheus Pereira e João Geraldo Pereira pela responsabilidade no que 
concerne à penalidade pecuniária, dado que a infração relaciona-se a descumprimento de 
obrigação tributária principal e não acessória como se reportou a autuada, tendo sido 
aplicada inclusive a forma qualificada prevista no § 9º do art. 71 do CTE.     

 
Regularmente intimados (fls. 75-77), as partes passivas apresentam 

contradita (fls. 80-86, 90-106), momento em que expendem as mesmas razões já 
apresentas e requerem seja mantida apenas à parte da sentença recorrida que reconhece 
a ilegitimidade passiva dos sócios quanto à multa formal aplicada. 

 
São anexados os documentos de fls. 142-146, a pedido da 

conselheira relatora. 
 
Mediante o ACÓRDÃO N.º 646/2013, a II CJUL rejeita o pedido de 

diligência, reinclui na lide o solidário JOÃO GERALDO PEREIRA, exclui por unanimidade 
o solidário MARCO ANTÔNIO MATHEUS PEREIRA, e, no mérito, confirma a decisão 
singular de procedência do lançamento. 

 
O sujeito passivo recorre ao Pleno pedindo a exclusão do solidário e 

a nulidade ou improcedência do lançamento (fls.163/180). 
 
Resolução do PLENO determina (fls.208) a intimação do sujeito 

passivo para apresentar levantamento detalhado. 
 
O recorrente presta algumas informações (fls.214/216). 
 
Instado pela RESOLUÇÃO de fls.218, o Fisco realiza levantamento 

definitivo e conclusivo no valor originário de ICMS devido de R$ 68.890,84 (sessenta e oito 
mil oitocentos e noventa reais e oitenta e quatro centavos). 



 

 
O recorrente concorda apenas parcialmente com o trabalho de 

revisão, afirmando que o fisco exasperou a base de cálculo de um determinado item da 
auditoria (fls.242). 

 
Relatados, passo ao voto, 
 
 

                     V O T O  
 
Cuida-se de julgamento de recurso de sujeitos passivos ao PLENO 

com o escopo de anular o lançamento por incompetência funcional, cerceamento do 
direito de defesa e inadequação da penalidade, exclusão do solidário da lide e 
improcedência do lançamento, em auto de infração no qual o Fisco reclama ICMS no valor 
original de R$ 81.993,94 (oitenta e um mil novecentos e noventa e três reais e noventa e 
quatro centavos), em virtude de omissão de registro de saída de mercadorias, no período 
de 01/01/2007 a 31/12/2007, conforme demonstra Auditoria Específica de Mercadorias, 
em anexo. 

 
Inicialmente, cabe ressaltar que o recurso não fora admitido, pela 

unanimidade dos conselheiros, em relação às preliminares de incompetência funcional da 
autoridade lançadora, por cerceamento do direito de defesa e pela adequação da 
penalidade, arguidos pelo sujeito passivo, tendo em vista não estar a peça recursal em 
consonância com o disposto no artigo 41, II, da lei n.° 16.469/09. 

 
Conheço do recurso dos sujeitos passivos no sentido de excluir o 

solidário JOÃO GERALDO PEREIRA do polo passivo da lide. 
 

Entretanto, não o excluo da coobrigação solidária, considerando que 
o sócio Sr. JOÃO GERALDO PEREIRA era o administrador da empresa desde 
03/03/2005, conforme demonstra a Cláusula Sétima da  Décima Alteração Contratual (fl. 
130), sendo que essa condição permaneceu inalterada nas alterações contratuais 
posteriores (Décima Primeira e Décima Segunda Alterações Contratuais, fls. 132-133). E a 
sua condição de administrador é novamente reafirmada na Cláusula Sétima da Décima 
Terceira Alteração Contratual (fl. 135), não havendo nenhuma alteração nesse quesito na 
alteração posterior, ocorrida em 17/06/2008 (Décima Quarta Alteração Contratual, fls. 138-
139).     

 
No presente caso, entendo que o solidário administrador da firma  

autuada, Sr. João Geraldo Pereira, concorreu para a prática da infração tributária, ao 
permitir o descumprimento da obrigação acessória de emitir documentos fiscais exigidos, 
resultando diretamente na falta de pagamento do imposto, ficando nos termos do inciso 
XII, do art. 45, do CTE, solidariamente obrigado ao pagamento do ICMS devido e demais 
acréscimos legais.    

 
Desse modo, rejeito o pedido de exclusão, mantendo na lide o 

solidário JOÃO GERALDO PEREIRA, nos termos do artigo 45, XII, do CTE, no que tange 
a todo o crédito tributário, incluindo multa formal, acrescido do imposto obviamente, 
conforme decisão cameral, que acrescentou a responsabilidade quanto à multa formal, 
tendo em vista que o julgador singular manteve a solidariedade somente em relação ao 
imposto. Em suma, acompanho a decisão cameral no sentido de que o solidário em 
comento passa a responder pelo valor total do crédito tributário. 

 



 

Quanto ao mérito, a acusação é de que a pessoa jurídica autuada 
realizou saídas de mercadorias tributadas, sem a emissão de documentação fiscal, no 
exercício de 2.007, apuradas por meio de Auditoria Específica de Mercadorias, estando 
devidamente instruído com as provas pertinentes. 

 
Conceitualmente, a Auditoria Específica de Mercadorias “consiste na 

análise quantitativa do fluxo de entradas e saídas de mercadorias de um determinado 
período, levando-se em consideração os estoques inicial e final, a fim de identificar 
possível sonegação do ICMS”. 

 
A equação algébrica, soma do estoque inicial mais entradas, igual a 

soma do estoque final mais as saídas, permite conferir em termos documentais, a exatidão 
ou não, do fluxo de mercadorias, podendo ser constatado omissões de registro de saída 
de mercadorias, ou de registro de aquisição de mercadorias. 

 
Analisando o caso em tela, antes da revisão (fls.235/236) efetuada, 

verifica-se na planilha CONCLUSÃO, fls. 06, que os valores apurados da soma dos 
estoques iniciais mais as entradas ocorreram em volume maior do que as saídas 
acrescidas dos estoques finais, apurando-se omissões de registros de saídas de 
mercadorias diversas, no valor comercial de R$ 482.317,29 (quatrocentos e oitenta e dois 
mil trezentos e dezessete reais e vinte e nove centavos), resultando no ICMS a recolher 
no valor de R$ 81.993,94 (oitenta e um mil novecentos e noventa e três reais e noventa e 
quatro centavos). 

 
A omissão apurada pelo Fisco está embasada na presunção 

estabelecida no art. 25, § 1°, V, do CTE: 
 

Art. 25. 
 
§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não    
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 

 
                             (...) 
 
V - à diferença apurada mediante o controle quantitativo das entradas 
e saídas de mercadorias tributadas num determinado período, levando 
em consideração os estoques inicial e final; 
 

 

Assim, a polaridade passiva ao deixar de emitir a documentação 
fiscal pertinente incorreu em infração delimitada pelo § 2º, art. 64 do Código Tributário 
Nacional – CTE, sendo esse entendimento corroborado pelo RCTE, em seu art. 141, 
abaixo transcritos:  

 
“Art. 64. (...) 
  
§ 2º Os contribuintes do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 
cumprimento de obrigações tributárias, relacionadas com o ICMS, são 
obrigados a manter e escriturar os livros exigidos e a emitir 
documentos fiscais.” 
 

“Art. 141. O contribuinte do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 
cumprimento de obrigação tributária, relacionadas com o ICMS, 
devem emitir documento fiscal, em conformidade com a operação ou 
prestação que realizarem”. 



 

 
Muito embora a defesa tenha tentado ilidir a acusação fiscal sob a 

alegação de que nunca deixou de emitir documento fiscal quando da saída de mercadorias que 
comercializa e que a diferença apurada decorre do procedimento de que recebe produtos com 
impureza e os beneficia em quantitativo bem inferior à quantidade adquirida, nas ocasiões em que 
teve oportunidade não conseguiu demonstrar tal assertiva de modo contundente, com a 
apresentação de contraprovas para os quantitativos inicialmente apurados. 

 
Por fim, à vista da última revisão efetuada e da análise comparativa 

da planilha de fls. 06 com a de fls.235, verifica-se ter havido mudança e exclusão da 
movimentação (entradas e saídas) de alguns tipos de sementes, ora aumentando, ora diminuindo, 
e, até, excluindo itens (tipos de sementes). O fato é que, com as exclusões e remanejamentos, 
houve aumento de omissão de saídas em alguns itens, mas, em outros, a omissão fora reduzida e 
até zerada em alguns casos. Em suma, após as correções, a revisão efetuada na Auditoria 
Específica de Mercadorias demonstrou que a omissão de saídas, que era da ordem de R$ 
81.993,94, fora reduzida para o montante de R$ 68.890,84 (sessenta e oito mil oitocentos e 
noventa reais e oitenta e quatro centavos). 

 

Diante do exposto, rejeito o pedido exclusão de exclusão do solidário 
JOÃO GERALDO PEREIRA do polo passivo da lide, no que sou acompanhado pela 
maioria dos membros da Corte. Quanto ao mérito, conheço do recurso da parte passiva, 
dou-lhe parcial provimento, no sentido de reformar em parte a decisão cameral e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor originário de ICMS de R$ 
68.890,84 (sessenta e oito mil oitocentos e noventa reais e oitenta e quatro centavos), no 
que sou acompanhado pela unanimidade dos meus pares. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 17 de novembro de 2016. 
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Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01808/16 
 
Relator: Conselheiro Luis Antônio da Silva Costa 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Exigência de imposto em 
razão de omissão de saída tributada apurada através de 
Auditoria Específica de Mercadorias. Procedência. Decisão não 
unânime.  
 
ICMS. Questão processual. Inadmissibilidade de reapreciação de 
preliminar de insegurança na determinação da infração em razão 
de anterior apreciação dessa matéria pelo Conselho Pleno. 
Decisão não unânime.  
 
Responde pela empresa solidário que tenha poderes de 
administração, conforme previsão do artigo 45, XII do CTE. 
Pedido de reinclusão feito pela Fazenda Pública acolhido. 
Decisão não unânime. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 08 
de novembro de 2016, decidiu, por maioria de votos, acolher a inadmissibilidade da  
preliminar de insegurança na determinação da infração, posta pelo sujeito passivo, e feita 
pelo relator, em razão de que tal matéria foi rejeitada pelo Conselho Pleno em decisão 
anterior. Foram vencedores os Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, Nivaldo Carvelo 
Carvalho, Elias Alves dos Santos, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, 
Renato Moraes Lima, Lidilone Polizeli Bento, Heli José da Silva, Valdir Mendonça Alves, 
Aldeci de Souza Flor, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Antônio Martins da Silva, Marlene 
Maria da Silva Ruguê Bernardes e João Divino de Brito. Vencidos os Conselheiros Edson 
Abrão da Silva, Nivaldo José Mendes, Rickardo de Souza Santos Mariano, José Luiz 
Rosa, Cláudio Henrique de Oliveira e José Pereira D'abadia. E, também, por maioria de 
votos, conhecer do recurso da Fazenda Pública para o Conselho Pleno, dar-lhe 
provimento para reincluir na lide o solidário OSMAR LUIZ SALVALAGGIO. Foram 
vencedores os Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, Elias Alves dos Santos, Victor 
Augusto de Faria Morato, Renato Moraes Lima, Lidilone Polizeli Bento, Heli José da Silva, 
Aldeci de Souza Flor, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Antônio Martins da Silva, Marlene 
Maria da Silva Ruguê Bernardes e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas 
da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros Nivaldo Carvelo 
Carvalho, Masayuki Missao, Edson Abrão da Silva, Nivaldo José Mendes, Rickardo de 
Souza Santos Mariano, Valdir Mendonça Alves, José Luiz Rosa, Cláudio Henrique de 
Oliveira, José Pereira D'abadia e João Divino de Brito. Quanto ao mérito, por maioria de 
votos, conhecer do recurso do contribuinte para o Conselho Pleno, negar-lhe provimento, 
para manter a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. Foram 
vencedores os Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, Nivaldo Carvelo Carvalho, Elias 
Alves dos Santos, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Renato Moraes 
Lima, Lidilone Polizeli Bento, Heli José da Silva, Valdir Mendonça Alves, Aldeci de Souza 
Flor, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Antônio Martins da Silva, Marlene Maria da Silva 
Ruguê Bernardes e João Divino de Brito. Vencidos os Conselheiros Edson Abrão da Silva, 
Nivaldo José Mendes, Rickardo de Souza Santos Mariano, José Luiz Rosa, Cláudio 
Henrique de Oliveira e José Pereira D'abadia, que votaram conhecendo do recurso, 



 

dando-lhe provimento para reformar a decisão cameral e considerar improcedente o auto 
de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal é de que o sujeito passivo em epígrafe realizou 

saída de mercadoria tributada sem emissão de documentação fiscal, no período de 

01/01/2001 a 31/12/2001, conforme Demonstrativo Auditoria Específica de Mercadorias 

em anexo. Em consequência, deverá pagar o ICMS na importância de R$ 252.563,00, 

mais as cominações legais, incidentes sobre a omissão de saída apurada.   

Os agentes da fiscalização entenderam que o fato verificado se 

constituiu em infração às disposições dos artigos 63 e 64 da Lei n° 11.651/91, combinado 

com o artigo 141 do Decreto n° 4.852/97. Foi proposta a aplicação da penalidade prevista 

no artigo 71, inciso VII, alínea "l", conjugado com o §9°, inciso I, da Lei n° 11.651/91 com 

redação da Lei n° 13.446/1999.  

Foi identificado como sujeito passivo solidário OSMAR LUIZ 

SALVALAGGIO (fl. 03), na condição de diretor da cooperativa, nos termos do artigo 45, 

inciso XII, da Lei n° 11.651/91  

O Auto de Infração veio instruído com os seguintes documentos: 

Espelho Cadastral (fl. 04), cópia da ordem de serviço n° 0267/2005 (fl. 05), notificações 

fiscais (fls. 06/07), cópia do Estatuto Social (fls. 08/33), cópia do estatuto da empresa (fls. 

34/60), Auditoria Específica de Mercadorias e Registro de Inventário (fls. 61/125).    

Os sujeitos passivos foram intimados em primeira instância, 

conforme documentos (fls. 126/128).   

A autuada compareceu ao feito (fls. 129/143) pedindo a sua anulação 

por insegurança na determinação da infração, tendo em vista que entre os vários erros 

encontrados na realização da auditoria pode-se apontar que o mais grave foi o de não 

considerar o estoque anterior ao período apurado nem tão pouco o estoque de terceiros 

que ali se encontrava, onde desconsideraram que a Impugnante exerce a atividade de 

armazéns gerais. Colaciona jurisprudência que entende aplicável ao caso (fls. 132/133).  

No mérito, sustenta que inexiste qualquer irregularidade fiscal, 

cometida pela Impugnante, mas sim, o cometimento de graves erros na Auditoria 

Específica de Mercadorias, pois os agentes fiscais não levaram em consideração os 

estoques anteriores dos grãos, possuídos antes do marco inicial da auditoria realizada. Ao 

final, pede a improcedência do auto de infração.     

Foram anexados os seguintes documentos à peça impugnatória: 

Procuração (fl. 144), cópia do Estatuto da Cooperativa Agropecuária do Cerrado (fls. 

145/171), cópia da Ata da 83ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração (fls. 

172/173), cópia da Ata da 10ª Assembleia Geral Ordinária (fls. 174/177), cópia da Lei n° 

5764/1971 (fls. 178/179), cópia da Instrução Normativa n° 002/91 (fls. 180/181), notas 

fiscais (fls. 182/202) e Relatório (fl. 203).  

O Julgador Singular considerou procedente o lançamento tributário, 

conforme Sentença de fls. 206/208 no qual afirma que as alegações preliminares relativas 

a Trancamento de Estoque não são pertinentes porque o levantamento Auditoria 



 

Específica de Mercadorias, que embasou a exigência fiscal, refere-se a exercício fechado, 

sendo os estoques iniciais e final extraídos dos livros da firma fiscalizada. 

Ademais, com relação às alegações sobre registros incorretos de 

entradas e saídas de mercadorias no levantamento fiscal, esclarece que, com exceção da 

nota fiscal n° 33286, de transferência de arroz comercial, de emissão do estabelecimento 

de inscrição n° 102653631, os demais documentos foram emitidos ou destinados ao 

estabelecimento de inscrição n° 102700630 e que a nota fiscal n° 332186 refere-se à 

saída de mercadorias, e não entrada, como se alega na impugnação.  

Houve a devida intimação dos autuados quanto à decisão singular 

(fls. 209/212). Foi lavrado o Termo de Perempção (fl. 213) quanto ao solidário.  

Inconformada com a decisão singular, que julgou procedente a 

pretensão fiscal, a autuada interpõe Recurso Voluntário em que pede a reforma da 

decisão recorrida, argumentando que os auditores, ao elaborarem o levantamento, 

consumiram 05 (cinco) meses de trabalho, de maio a outubro de 2005. 

Acrescenta que a empresa não tem pessoal com formação 

específica e que seus computadores são programados de outra forma, e que, portanto, 

não teve tempo suficiente para elaborar a contestação, sendo que tal levantamento está 

passando por uma revisão, razão pela qual protesta por sua juntada "a posteriori", após o 

que, o processo estará em condições para julgamento. Ao fim, requer que seja declarada 

a improcedência do auto de infração.   

Posteriormente, a autuada apresenta um levantamento específico 

contraditório, em razão da arguição de falta de anotação de estoque inicial e final e por 

não ter considerado o estoque de terceiros em seu poder. As notas fiscais de entrada e 

saída teriam sido colocadas com erros de informação e valor, e não consideradas no 

levantamento fiscal. Ao final, fez a juntada dos documentos referentes à saída de soja (fls. 

222/223) e notas fiscais (fls. 224/907).   Cabe ressaltar que a omissão se deu em relação 

ao item café em coco. 

A Segunda Câmara Julgadora, por intermédio do Acórdão n° 

0092/2007 (fls. 908/910) decidiu, por unanimidade de votos, acolher a preliminar de 

nulidade do termo de encaminhamento de fl. 205 e todos os atos subsequentes, por 

cerceamento do direito de defesa, arguida pela Relatora, em razão da falta de intimação 

do solidário, devendo, portanto, ser encaminhado ao NUPRE para intimação do solidário, 

identificado em folhas 04, para que o mesmo apresente sua impugnação na fase singular.    

 O sujeito passivo solidário foi intimado para apresentar Impugnação 

à Primeira Instância, conforme documento (fls. 911) não tendo oferecido suas razões, 

sendo então lavrado o Termo de Revelia (fl. 913) em relação à empresa autuada.  

  Novamente intimado, o solidário ingressa com impugnação às "fls. 

914/915" reiterando os mesmos argumentos apresentados pela empresa autuada em sua 

peça recursal.    

 Por meio da Sentença n° 4414/07 (fls. 921/924), o julgador ratificou 

a sentença anterior, ou seja, considerou procedente o lançamento tributário.  

Intimados quanto à decisão singular (fls. 925/926), a autuada e o 

responsável solidário apresentam conjuntamente Recurso Voluntário (fls. 928/929) 

requerendo que se faça diligência, através de fiscal estranho a lide, realizando um 

comparativo entre os dois levantamentos, o do fiscal e o da empresa, ou o julgamento de 



 

improcedência total do auto de infração.  Foram anexados os seguintes documentos à 

peça recursal: Procuração (fl. 930) e Substabelecimento (fl. 931).  

   A Primeira Câmara deste Conselho, através da Resolução n° 

052/2008 (fls. 933/934) resolve, por unanimidade de votos, converter o julgamento em 

diligência, para que auditor fiscal estranho à lide, proceda à revisão dos trabalhos 

realizados, devendo, para tanto, fazê-la em conjunto para os seguintes processos: do 

estabelecimento matriz: números: 3.0150691.922.56 - 3.0150719.258.77 - e 

3.0150836.980.99 e do estabelecimento filial: números: 3.0150900.483.71 - 

3.0150899.744.70 - 3.0150909.804.46 - e 3.0150902.044.97.  

Em resposta, foi elaborado o Relatório Diligencial (fls. 935/936), 

através do qual a autoridade fiscal esclarece que o sujeito passivo foi notificado a 

apresentar as notas de pesagens dos produtos, sendo informado que tais notas não 

existiam, pois o produto não havia sido entregue pelo produtor bem como as notas fiscais 

de transporte dos produtos, anteriormente entreguem a ele teriam sido extraviadas, sem 

contudo apresentarem providências tomadas quanto ao extravio, concluindo assim, que 

realmente houve a circulação de mercadoria.  

Acrescenta que a diferença encontrada que, inicialmente era de 

ICMS de R$ 252.563,00 passa a ser de R$ 286.420,43.  

Anexou juntamente com o Relatório cópia da planilha - Auditoria 

Específica de Mercadorias (fls. 937/938), descrição dos ajustes (fls. 939/946), inventário 

(fl. 947), planilha de custo (fls. 948/951), Registro de Inventário (fls. 952/959), relação de 

notas de transporte referentes às notas de depósito que devem ser entregues (fls. 

960/963) e notas fiscais (fls. 964/965).    

 Os sujeitos passivos foram notificados para tomarem conhecimento 

do processo revisional da presente autuação, conforme documentos de fls. 967 e 972.   

A autuada apresenta manifestação (fls. 974/980), alegando que a 

autuação decorreu de equivocada presunção e que na diligência o fiscal revisor deveria ter 

pedido não só a apresentação das notas fiscais, como o fez, como também deveria ter 

fiscalizado os registros contábeis e bancários da Recorrente de forma a verificar se houve 

omissão de registro de numerário, vale depósito sem comprovante ou pagamento sem 

causa, o que, todavia, não fez.  

Destaca, outrossim, que jamais deu entrada ou saída de produto em 

seu estabelecimento sem a consequente emissão do documento fiscal ou sem os 

respectivos registros, o que ocorreu foi um erro acessório por parte de alguns produtores, 

o qual será sanado com a juntada da nova planilha e dos documentos que a instruem. 

Requer a reforma da sentença de Primeira Instância e a improcedência da exordial, quer 

em razão da inexistência da infração, quer em face da insegurança jurídica na sua 

determinação. Caso em contrário, pugna por nova diligência.   

Acosta cópia da Procuração (fls. 981/983), cópias dos documentos 

pessoais do Vice-Presidente da empresa e de seu secretário (fls. 984/985). 

 Posteriormente, foram anexadas aos autos cópias dos documentos 

pessoais do advogado (fl. 990), cópia da Procuração (fl. 991), cópia da Ata da 13ª 

Assembleia Geral Ordinária (fls. 992/996), cópia da 115ª Reunião Extraordinária (fl. 997) e 

cópia do documento pessoal do secretário (fl. 998) e cópia do documento pessoal do 

representante da empresa (fl. 999). 



 

Apresenta, outrossim, Memoriais (fls. 1001/1008), alegando que a 

autuação se deu por presunção, já que sabidamente as notas fiscais de transporte não 

têm o condão de substituir as notas fiscais de entrada, mesmo porque não raras vezes, o 

produtor deixou de enviar o produto a COACER, quer em razão do não transporte dos 

créditos, que ainda, em algumas vezes, ter lhes dado destinação diversa àquela constante 

da nota fiscal de transporte. 

Reitera a preliminar de nulidade do lançamento "ab initio", por 

insegurança na determinação da infração. Requer, ainda, caso não se julgue o processo 

nulo ou improcedente que sejam os autos convertidos em nova diligência, para que se 

determine seja realizada a intimação de cada produtor rural identificado no relatório de 

notas fiscais a apresentarem os reais documentos de vendas dos produtos COACER, ou 

que justifiquem o porquê da não realização das mesmas, em respeito ao princípio da 

verdade material.  

Posteriormente, os advogados constituídos promoveram a juntada do 

expediente (fls. 1101/1102), informando quanto à renúncia dos mandatos que lhes foram 

outorgados.  Juntaram a notificação extrajudicial de (fls. 1103/1141).     

A Terceira Câmara Julgadora, por intermédio do Acórdão n° 

1633/2009 (fls. 1142/1149) decidiu, por maioria de votos, acolher a preliminar de nulidade 

da peça básica, arguida pelo representante legal da autuada, por insegurança na 

determinação da infração, declarando de consequência, nulo "ab initio" o processo. 

Entendeu o acórdão cameral que a insegurança na determinação da 

infração restou caracterizada em razão de que a Lei n° 16.469/09 preconiza que toda a 

matéria relativa a erro processual/formal deverá ser julgada nula pela respectiva 

autoridade apreciadora com o intuito de garantir a correta aplicação da regra tributária. 

Além da relevância desse fato, a fiscalização utilizou notas fiscais de 

transporte para a realização de auditoria específica, circunstância que culminou em um 

resultado que não representa a realidade da empresa, assim como, não se considerou a 

quebra, ou seja, aquele quantitativo que é perdido quando ainda do processo de secagem 

e limpeza.  

Portanto, realizado o levantamento sem que o percentual de quebra 

seja retirado, não está correta o montante questionado no auto de infração e por 

consequência não está certa a suposta infração cometida pelo sujeito passivo.  

A Fazenda Pública Estadual foi intimada da decisão cameral, e optou 

por apresentar Recurso ao Conselho Pleno (fls. 1151/1154), no qual solicita a sua reforma, 

por entender que os auditores fiscais não realizaram a contagem do estoque de 

mercadorias contribuinte, assim como consideraram no levantamento notas fiscais 

emitidas para o transporte das mercadorias de origem agrícola.  

Acrescenta que inexiste insegurança na determinação da infração, 

visto que a fiscalização trabalhou com a documentação apresentada pelo contribuinte.  

Com relação à falta de contagem de mercadorias, esclarece que não 

há obrigatoriedade da fiscalização realizar a contagem de mercadorias, pois os dados 

foram retirados dos livros fiscais do contribuinte.  

No que tange a falta de consideração da quebra na secagem e na 

limpeza, ilustra que tal argumento não procede, pois é uma questão de mérito considerar 

as perdas ou não, tendo em vista, que não há comprovação nos autos de perdas no 



 

processo de beneficiamento que os produtos agrícolas são submetidos, estando 

evidenciado nos autos que o sujeito passivo não demonstrou a ocorrência de quebra e 

nem emitiu as notas fiscais correspondentes ao quantitativo perdido durante o referido 

beneficiamento.  

Pede, ao final, a reforma da decisão cameral para afastar a nulidade 

de insegurança na determinação da infração e que os autos retornem à Câmara para 

julgar o mérito da presente lide.   

Os sujeitos passivos foram intimados para se manifestarem sobre o 

Recurso Fazendário (fls.1155/1157).  

A autuada, por meio de seus representes legalmente instituídos, 

apresenta Contradita (fls. 1159/1170), no qual arguiu as mesmas razões expendidas nas 

fases anteriores. Requere seja improvido o recurso da Representação Fazendária, e 

mantido o Acórdão recorrido, eis que o lançamento foi efetuado com insegurança na 

determinação da infração, bem como pelo fato de que a Recorrida não adquiriu e nem 

vende qualquer produto sem a correspondente emissão de nota fiscal, como está 

sobejamente provado com os documentos carreados num total de 19 volumes.  

Em seguida, apresenta Memoriais (fls. 1173/1179), no qual relata 

que a empresa foi autuada por omissão de registro de entrada no período de 2001 a 2004. 

Superada a fase impugnatória, foi posto o processo em diligência a 

fim de sanar dúvidas suscitadas e após sua realização foram constatados, pelos fiscais 

revisores, erros que reduziu o valor do imposto exigido. Acrescenta que foram adotados 

pelos fiscais autuantes, as notas fiscais de transportes, servindo as mesmas apenas para 

demonstrar que apenas ocorreu o transporte, não definindo outro tipo de operação, senão 

a regularização do serviço de transportes.  

Destaca, outrossim, que emitia notas fiscais de mero transporte de 

grãos, as quais não servem para provar a efetiva operação de compra e/ou depósito dos 

produtos transportados. Ressalta que toda mercadoria grãos destinados a armazenagem 

sofre um processo de limpeza antes de efetiva entrada no estoque do armazém e que esta 

quebra está estimada em 4%, o que também não foi considerado no auto de infração.  

Requer ao final, a nulidade do auto de infração por insegurança na 

determinação da infração, imposta pela Lei n° 16.469/09, por não seguir o formalismo 

necessário para consistência da acusação, por não existir as supostas omissões de 

entrada ou saída.  Assim não persistindo, requer que sejam intimados os produtores 

rurais, constantes das notas fiscais de transportes, a fim de apresentarem esclarecimentos 

sobre as supostas armazenagens de seus produtos nos armazéns da autuada, com 

provas que tenha feito.   

A autuada apresenta, novamente Memoriais (fls. 1183/1190) 

aduzindo as razões postas anteriormente.   

  O Conselho Administrativo Tributário, através do Acórdão n° 

824/2010 (fls. 1191/1205) decidiu, por maioria de votos conhecer do Recurso da Fazenda 

Pública ao Conselho Pleno, para dar provimento e afastar a nulidade do auto de infração, 

por insegurança na determinação da infração, devendo o processo retornar à Câmara 

Julgadora para que toda a matéria seja apreciada.  

Entendeu a decisão plenária que a insegurança na determinação da 

infração não restou caracterizada visto que a matéria se encontra legalmente identificada 



 

nos autos, tendo os autuantes descrito com clareza a infração cometida. Ademais, o 

levantamento realizado adequa-se perfeitamente ao estatuído no artigo 8° da Lei n° 

16.469/09.  

Devidamente intimados de tal decisão (fls. 1206/1207), somente a 

autuada comparece ao processo oportunidade em que apresenta sua manifestação (fls. 

1210/1213) ao argumento de que pela transcrição do voto do Relator, tem-se que ele 

juntamente com seus pares tem plena ciência de que não houve aquisição e nem venda 

de grãos sem emissão de nota fiscal, mas sim mera irregularidade formal pelo não 

cancelamento das notas fiscais de transportes ou sua comunicação a repartição fiscal.  

Acrescenta que a autuação se deu por suposta omissão de registro 

de entrada ou saída de grãos, o que definitivamente não aconteceu, não sendo demais 

lembrar, que num procedimento administrativo, o que se busca é a verdade real, tendo a 

fiscalização todo o instrumento para comprová-la. Poderia ter intimado, por amostragem, 

os produtores rurais cujas notas fiscais não tiveram ingresso no estabelecimento da 

autuada, para sua manifestação. Ao fim, requer a nulidade do auto de infração.  

A Primeira Câmara deste Conselho, por intermédio da Resolução n° 

168/2010 (fls. 1216/1217), resolve, por maioria de votos, converter o julgamento em 

diligência junto ao Setor de Apoio a Segunda Instância, para que seja intimado, cada um 

dos produtores rurais, identificados em cada auto de infração individualmente, a fim de: 1) 

comprovar a venda dos produtos, através de comprovante de recebimento (cheques, TED 

ou depósito bancário); e 2) as notas fiscais emitidas e destinadas à entrada nos armazéns, 

devendo ser identificado o comprador. Sendo necessário ouvir as pessoas identificadas 

como vendedoras, pelo fato da autuada sempre ter negado de não comprou e nem 

vendeu produtos sem emissão do documento fiscal correspondente.  

Despacho n° 236/2010-GEPRO (fl. 1218) tendo em vista a 

dificuldade de identificação e endereço dos produtores rurais a serem intimados, e com 

fundamento na Instrução de Serviço n° 02/2008-CAT, retorne à Segunda Câmara para 

que sejam identificados individualmente cada produtor a ser intimado. 

Resolução n° 214/2010-IV CJUL (fl. 1219) resolve, por maioria de 

votos converter o julgamento em diligência junto a SEPRE para a fim de ser intimado o 

sujeito passivo, para que no prazo de 30 dias, junte aos autos, a relação individual dos 

produtores e seus endereços completos, para serem intimados, dando atendimento a 

Resolução 168/10 (fls. 1216/1217), Despacho n° 236/2010-GEPR-CAT (fl. 1218).   

Devidamente intimados (fls. 1220/1221), a autuada comparece ao 

processo demonstrando surpresa com a decisão exarada, pois em assentamento anterior 

na 2ª Câmara havia convertido o processo em diligência, transcrevendo textualmente a 

decisão, não havendo porque o processo ser submetido a novo julgamento Cameral, 

agora pela 4ª Câmara (fls. 1224/1225). Requer prazo de 15 dias para carrear aos autos a 

relação dos produtores quanto a unidade de Cristalina.  

Juntou aos autos cópia da relação das notas fiscais relativas aos 

Exercícios de 2001, 2002, 2003 e 2004 (fls. 1226/1242).  

Posteriormente, junta cópia da relação dos produtores cuja as notas 

fiscais de transportes não tiveram entrada em seu estabelecimento - Matriz Cristalina (fls. 

1246/1261).   



 

A Resolução n° 076/2011-I CJUL (fls. 1262/1263), por proposição do 

Relator, à unanimidade de votos, decide converter o julgamento em diligência dando prazo 

para a autuada de 90 (noventa) dias para atender aos termos da Resolução. 

Intimada a autuada para dar cumprimento ao disposto na Resolução 

n° 077/2011-I CJUL, conforme documento de fl. 1264.  

A autuada retorna ao processo (fls. 1267/1269) onde reitera que não 

vendeu grãos sem a emissão de documento fiscal, mas que na verdade, o que ocorreu foi 

mero descuido fiscal, concernente em não requisitar do produtor a devolução das notas 

fiscais que não tiveram o correspondente transporte. 

Acrescenta que os agentes fiscais sequer verificaram os livros 

contábeis e demais registros da COACER. 

Alega, ainda, que não possui o poder de polícia junto aos produtores, 

ficando assim, prejudicada a diligência, pois no máximo eles declararam que não 

venderam grãos para a autuada como está provado pelas declarações, superior a cem 

produtores, juntadas no processo 30150909980446. Requerendo prazo maior para buscar, 

as declarações, junto aos demais produtores, caso havendo necessidade.   

Em Despacho nº 1728/2011 - III CJUL (fl. 1271), é concedido vista do 

processo, ficando o retorno a julgamento marcado para dia 07/12/2011.  

Ciente da nova data para julgamento, o sujeito passivo entra com 

pedido (fl. 1274) para adiantar o referido julgamento, em razão da substituição de seu 

procurador.  

Em Despacho nº 2063/2011 - III CJUL (fl. 1276), determina-se o 

adiantamento do presente julgamento, ficando marcado para o dia 21/12/2011, às 9 horas.   

Nova Resolução (fls. 1277/1278) converte o julgamento em diligência 

e determina o encaminhamento do processo para SEPRO - Setor de Preparo Processual, 

para a intimação da empresa para adotar as seguintes providências: Juntar ao processo a 

original das cópias do livro Registro de Mercadorias em Depósito os das fichas que o 

substitua, bem como dos Demonstrativos das Entradas, Saídas e Estoques de Cereais e 

Oleaginosos, relativos ao período fiscalizado. Prestar quaisquer outras informações que 

entender úteis para a solução da lide. 

Intimadas as partes (fl. 1279), foi apresentada manifestação (fls. 

1282), alegando à impossibilidade de cumprir integralmente a Resolução nº 231/2011. 

Requer a dilação do prazo por mais 30 dias.   

A autuada afirma que verificou que tais livros não foram entregues, 

por não serem exigidos pela repartição, com relação à Repartição Fiscal de Cristalina, 

sendo que a mesma aceitava a entrega do Demonstrativo e do relatório de estoque 

mensal, cujas cópias estão anexas nos processos 3015069192256, 3015071925877 e 

3015083698099.  

Alega, também, que a negativa de exigência dos referidos 

livros/demonstrativos pode ser comprovada através de expediente dirigido à repartição 

fiscal de Campo Alegre de Goiás.  

A Segunda Câmara Julgadora, através do Acórdão n° 640/2013 de 

"fls. 1289/1305" decidiu, por maioria de votos, rejeitar o pedido de diligência formulado 

pelo sujeito passivo. 



 

Quanto ao mérito, também por maioria de votos, conhecer do 

recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 

procedente o auto de infração. E, por maioria, rejeitar a preliminar de exclusão da lide do 

sujeito passivo solidário, arguida pelo Conselheiro Relator.  

Entendeu o acórdão cameral que as diligências anteriores se 

constituíram em ferramentas primordiais para solucionar o deslinde da questão, não tendo 

a defesa trazido elementos novos que justificassem o acolhimento de seu pedido para a 

realização de nova diligência.  

Com relação à preliminar de exclusão do solidário, entende que o 

mesmo deve permanecer no polo passivo da lide, pelo fato de ser o administrador da 

empresa no período da ocorrência do fato gerador.  

No tocante à questão meritória, esclarece que não foram emitidas as 

notas fiscais de entradas, e nem canceladas as notas fiscais de trânsito, pressupondo que 

surtiram os seus efeitos, portanto, os autuantes e os revisores agiram corretamente em 

incluí-las na relação de entrada da Auditoria Específica de Mercadorias.  Ademais, a 

legislação tributária estadual não prevê nenhum índice para a "quebra técnica" durante o 

período de armazenagem de grãos.  Cabe ao armazém geral, por meio de laudo técnico 

emitido à época da armazenagem, comprovar perante a fiscalização estadual, a "quebra 

técnica" efetivamente ocorrida. Ilustra que o disposto nos incisos XXV, LXXVIII e CVII do 

artigo 6º, do Anexo IX do RCTE, preveem isenção para milho em grãos, sementes e trigo, 

no entanto, instituem condições para a fruição do benefício, como origem e destino dos 

produtos, mas, em contrapartida, a auditoria apurou saída de mercadorias sem notas 

fiscais, sendo o destino dos produtos insertos, não se cogitando, portanto, aplicação da 

isenção.    Cientes os autuados quanto à decisão cameral às fls. 1306/1308. 

Em Recurso ao Conselho Pleno (fls. 1312/1331), a autuada alega 

que, como sociedade cooperativa, está permitida a emitir notas fiscais de transportes de 

grãos dos produtores rurais estabelecidos no Município de Campo Alegre com destino a 

seus armazéns, conforme prescreve o artigo 5°, inciso II, §1°, inciso III, alínea "a", do 

Anexo VIII, do Regulamento do Código Tributário Estadual. 

Ressalta que a nota fiscal de transporte serve apenas para 

transportar o produto, pois a operação nela materializada não é fato jurídico tributário a 

ensejar o dever de recolher o ICMS.  

Reitera que jamais deu entrada ou saída de produto em seu 

estabelecimento sem a consequente emissão do documento fiscal ou sem os respectivos 

registros. 

Sustenta que inexiste qualquer irregularidade fiscal, cometida pela 

Recorrente, mas sim, o cometimento de graves erros na Auditoria Específica de 

Mercadorias. 

Acrescenta que os agentes fiscais sequer verificaram os livros 

contábeis e demais registros da COACER. Colaciona jurisprudências (fls. 1322/1323).  

Questiona, o caráter, ao seu ver, confiscatório da multa aplicada, em 

ofensa ao artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal de 1988. Pede, ao final, a 

improcedência do auto de infração. Caso isso não ocorra, que seja o julgamento 

convertido em diligência para se determinar a intimação dos produtores rurais constantes 

nas notas fiscais de transporte que não foram canceladas e que alicerçaram o 



 

lançamento, para que expliquem o destino dos produtos, ou, ainda que se entende de 

modo diverso, que se dê parcial provimento ao presente recurso para reformar 

parcialmente o acórdão recorrido e retirar do auto de infração as penalidades impostas.  

Igualmente, o solidário comparece ao processo pedindo a sua 

exclusão do polo passivo da lide, sob a alegação de que não existem nos autos provas de 

que tenha praticado atos com excesso de poderes ou infração à lei, conforme preconiza o 

artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional.  

A recorrente atravessa petição pedindo o adiamento do julgamento 

(fls. 1341/1346). 

Em Julgamento pelo Conselho Pleno, por unanimidade de votos, 

acolheu a preliminar de nulidade do lançamento por cerceamento ao direito ao direito de 

defesa, arguida pelo sujeito passivo, com base no Termo de Encaminhamento de "fls. 

1270", devendo ser intimado o solidário da Resolução de fls. 1277 a 1278, bem como do 

resultado Diligencial de fls. 1286 a 1287, conforme se vê do Acórdão nº 1426/2014, de "fls. 

1352/1363". 

Os autuados foram intimados da decisão Plenária supra (fls. 1365), 

para manifestarem da decisão que anulou o lançamento por cerceamento ao direito de 

defesa. O prazo transcorreu sem a manifestação dos mesmos.  

Em Julgamento pela Primeira Câmara Temporária, por proposição do 

Conselheiro Relator, resolve converter o julgamento em diligência junto à Gerência 

Especial de Auditoria a fim de que se proceda a revisão nos presentes autos levando-se 

em consideração as sugestões constantes nos itens 01 a 03 da Resolução 114/2017 de 

(fls. 1367/1368). 

O Revisor atendendo determinação constante da Resolução nº 

114/2014, manifesta que foi realizada a revisão somente da mercadoria CAFE EM COCO, 

por ser a única que apresentou omissão de saída, onde conclui que a autuada ficou no 

campo das alegações sem fazer provas das alegações, conforme se vê do Parecer de 

fls.1370 e 1371. 

Acompanham o parecer os seguintes documentos (fls.1372 a 1398): 

auditoria especifica de mercadorias, registro de inventario - inicial e final, ordens de 

serviço, protocolo com as ordens de serviço do período de 2001 a 2004, analise vertical do 

verso da DPI. 

Os componentes do polo passivo foram devidamente intimados (fls. 

1400 a 1401), a tomar conhecimento da resolução do resultado da diligencia e querendo 

manifestar-se. A Cooperativa Agropecuária do Cerrado, vem por meio de documento (fls. 

1406), requerer a juntada do substabelecimento em anexo visando regularizar a 

representação processual do advogado subscritor. 

Pede deferimento. 

Anexou substabelecimento (fls. 1407). 

Pelo Acórdão da IV CJUL n° 984/2016 (fls. 1408/1422), a IV Câmara 

do Conselho Administrativo Tributário, decidiu, por maioria de votos, confirmar a sentença 

singular que considerou procedente o auto de infração, e acolher a preliminar de exclusão 

da lide do Solidário Osmar Luiz Salvalaggio.  



 

Fundamentou que, de acordo com o informado no relatório, que é 

parte integrante deste "decisium", a autoridade lançadora, ao lavrar o auto de infração, o 

fez amparando-se em Auditoria Especifica de Mercadoria que é a mais completa das 

auditorias e um dos mais eficientes meios de se determinar a regularidade da escrituração 

fiscal e/ou contábil do contribuinte.  

Para contestar a citada auditoria, basta que a defesa realize outro 

levantamento, com base nos mesmos elementos utilizados pelo fisco e demonstre as 

incorreções por acaso existentes no trabalho que dá vida à ação, cuidado este que o polo 

passivo não teve. 

Quanto a indicação do sócio no polo passivo, esta deve vir 

acompanhada da comprovação de que ele tenha agido com excesso de poderes ou de 

forma fraudulenta ou prejudicial à sociedade ou, ainda ao arrepio da lei comercial. 

A Representação Fazendária foi devidamente intimada de tal decisão 

(fls. 1423). 

A Fazenda Pública trouxe sua manifestação (fls. 1424/1426), 

alegando que a reinclusão do solidário – presidente da cooperativa - se amolda 

perfeitamente à previsão contida no artigo 45, inciso XII da Lei 11651/97. 

E que no caso em questão não se trata de simples inadimplemento 

da obrigação, mas de infração a legislação tributária goiana por realizar a venda de 

mercadoria tributária sem emissão de documento fiscal. 

Aduz que a Terceira Reforma Estatutária aprovada pela Assembleia 

Geral Extraordinária realizada em 27/11/98, anexado aos autos (fls. 08/33) prescreve no 

artigo 35 as atribuições que cabem ao presidente, de forma especial as alíneas "r", "s", "t", 

"u" estabelecem como sendo de sua responsabilidade organizar, orientar e fazer escriturar 

o movimento financeiro e os registros de contabilidade geral. 

Logo, ao permitir a venda de mercadorias sem emissão de 

documentos físicas, infringiu o estatuto social devendo, portanto, permanecer no polo 

passivo da lide na condição de solidário. 

Ao final requer, que o sujeito passivo solidário Sr. Osmar Luiz seja 

reincluído na lide. 

Houve correta intimação do sujeito passivo em relação ao recurso da 

Fazenda Pública e em relação à decisão cameral (fls. 1429/1430). 

Houve apresentação de peça por parte da Cooperativa (fls. 

1432/1450). Foi posto que o levantamento especifico era o mais consistente dos 

levantamentos, eis que alicerçado em simples equação matemática, não comportando, 

pois, duvida, ou representa a realidade, ou não. Entretanto, no lançamento ora combatido, 

surge um novo fator, a presunção, a qual não é admissível no levantamento denominado 

especifico, o qual tem como pano de fundo exatamente a certeza. 

Defende que, se não é crível supor, de lançamento especifico não se 

trata, vez que como dito, tal modalidade de lançamento não comporta duvidas ou 

suposições. Para o lançamento duvidoso existe o arbitramento, quando então se transfere 

a responsabilidade da prova ao contribuinte. Mas, para tal mister é necessário que a 

contabilidade do contribuinte seja analisada e desconstituída, o que não ocorreu no 

presente caso e nos demais autos de infração lançados sob o mesmo argumento.  



 

Assevera que, ao Fisco compete provar e ao contribuinte resta a 

obrigação de desconstituir a prova efetuada pelo Fisco. Do mesmo modo, a contabilidade 

da COACER ou mesmo sua movimentação bancaria também jamais foi verificada. 

Afirma que sequer as revisões determinadas pelo CAT foram 

acatadas pelo Acórdão recorrido, o que bem demonstra a existência de um Juízo já 

formado. Ao final, reitera todas as manifestações anteriores e requer a rejeição do recurso 

pela Fazenda Pública e a manutenção da retirada da lide do solidário.  

 

O sujeito passivo solidário também apresentou suas razões suas 

razões (fls. 1452/1458), requerendo que o acórdão recorrido, na parte que exclui o 

solidário, seja mantido, colaciona jurisprudências, alegando assim que, a decisão recorrida 

deve ser mantida na parte que exclui o solidário, vez que espelha o entendimento pacifico 

dos Tribunais Superiores. 

Requer que seja improvido o recurso do Representante Fazendário. 

No momento do julgamento o sujeito passivo principal, através de 

seu representante, argui a insegurança na determinação da infração e pede a 

improcedência do auto.  

É o relatório. 

Em relação à arguição da insegurança na determinação da infração, 

inadmito tal arguição, vez que essa nulidade foi afastada anteriormente por decisão 

conselho pleno que a rejeitou e remeteu o processo novamente para apreciação pelas 

câmaras.  

Em relação ao mérito, peço vênia para transcrever parcialmente a 

decisão do Conselheiro Heli José da Silva, no acórdão CONP nº 824/2.010, em fase 

anterior do processo, que em relação ao mérito, espelha de forma absolutamente idêntica, 

minha opinião sobre o caso, vejamos a sua redação:  

“O trabalho realizado, Auditoria Específica de Mercadorias, é um dos 
mais eficientes meios de se determinar a regularidade da escrituração 
fiscal e/ou contábil do contribuinte. É de natureza bastante simples, 
pois consiste no balanceamento das entradas e saídas de 
mercadorias, ocorridas em determinado período e executado através 
da análise de documentos fiscais do próprio contribuinte. Para 
contestá-lo, basta que o sujeito passivo realize outro levantamento, 
com base nos mesmos elementos utilizados pelo fisco e demonstre as 
incorreções porventura existentes, providências estas, que, 
suscitadas pela autuada, ensejaram a realização de trabalho 
revisional, levado a termo por dois auditores fiscais, estranhos à lide, 
cujo o resultado já foi destacado em linhas volvidas, e que abarcaram 
todos os pontos questionados pela autuada. 
O Acórdão vergastado escorou-se em quatro diretrizes básicas para 
fundamentar a nulidade por insegurança na determinação da infração, 
trabalhando, e aqui cabe o merecido crédito ao seu relator, com 
esmerado brilhantismo os argumentos, que, no seu entender, 
definiram a acolhida da nulidade pelo voto da maioria cameral.  
Entretanto, pela solidez da auditoria realizada, mormente em função 
da escorreita revisão realizada, que, conjugados com a farta 
documentação carreada aos autos pela fiscalização, hei por bem em 
discordar da tese formulada pelo Conselheiro prolator do Acórdão que 



 

ora se reforma neste Conselho Pleno, e que, resumidamente, se 
classificam em quatro tópicos, a saber: 
(i) o de que na auditoria realizada não se procedeu à contagem física 
das mercadorias, consoante determinação contida no Manual de 
Procedimento Fiscal editado pela SEFAZ, haja vista que o momento 
autuado antecedia em muito o momento da lavratura do auto de 
infração. A assertiva em questão, tratando-se de auditoria realizada 
em exercício corrente é de uma inquestionável verdade. Entretanto, há 
que se considerar que o trabalho realizado nestes autos contemplou 
período completo, já fechado, no qual os dados dos estoques – inicial 
e final, foram retirados dos próprios livros da autuada. 
A verdade que se tem no processo é a de que eventual falha contida 
no levantamento original, que não ostentava em seus relatórios a 
existência de estoques, foi devidamente sanada na revisão, após um 
denodado esforço dos revisores no sentido de quantificar os 
estoques, haja vista que os controles da autuada falharam em tal 
desiderato. 
Tal quesito, portanto, não qualifica a nulidade por insegurança na 
determinação da infração, acatada pela maioria cameral. 
(ii) a afirmação de que a utilização de Notas Fiscais de transporte pela 
fiscalização, para a realização da auditoria específica, não poderia 
ocorrer, em razão de que tais documentos têm destinação diversa da 
Nota Fiscal de Entrada, culminando em um resultado que não 
representa a realidade da empresa. O argumento, “a priori” é 
convincente, no entanto, há que se verificar todo o histórico do 
trabalho realizado. Dúvidas não restam que, para a correta definição 
do quantitativo entregue no estabelecimento armazenador, o 
documento fiscal indicado é a Nota Fiscal de Entrada, emitida após a 
efetiva pesagem dos produtos. Vê-se, entretanto, no processo que a 
autuada foi devidamente intimada a apresentar as referidas Notas 
Fiscais de Entrada e não o fez, com a simples declaração de que as 
mercadorias não foram por ela recebidas.  
Há que se destacar, por oportuno, que a situação em foco não se 
refere a uma, duas, ou mesmo três Notas Fiscais, de um, dois ou 
mesmo três produtores rurais. A situação fática contida no processo 
engloba centenas de documentos fiscais nessa situação, envolvendo, 
também, centenas de produtores rurais. A autuada, anteriormente ao 
trabalho da fiscalização não se dignou em regularizar referida 
situação, quer seja cancelando os documentos fiscais que emitiu para 
promover o trânsito das mercadorias, de forma direta, ou mesmo 
contatando a repartição fiscal para tal regularização.  
Ora, assim vista a situação, opção outra não restaria à fiscalização 
senão em considerar que os quantitativos de mercadorias contidos 
nas Notas Fiscais de trânsito, endereçados ao armazém da autuada, 
desacompanhados da Nota Fiscal de Entrada, foram efetivamente por 
ela recebidos, à mingua de explicações convincentemente claras, 
razão pela qual as mesmas foram consideradas na auditoria. 
O argumento de que referidas mercadorias não adentraram o seu 
depósito armazenador é, a meu ver, matéria a ser apreciada no mérito, 
mas não suficiente para desqualificar o trabalho realizado com a 
insegurança que foi acolhida na Câmara. 
As afirmações, enfáticas, apresentadas pela autuada de que não 
recebeu as mercadorias, quando da análise meritória, merecem ser 
consideradas, e, caso a Câmara entender necessário, que promova as 
diligências que julgar pertinentes.   
(iii) no que pertine a não consideração de eventuais quebras, 
corriqueiramente existentes na atividade da autuada, é uma questão 
que, a meu ver, também, não possui, por si só, o condão de invalidar o 



 

trabalho feito. A realização de diligência com o fito de determinar a 
sua existência e o percentual factível de ser aceito pode ser definida 
pela Câmara, caso ainda entenda.” 
 
Tal acórdão rejeitou a tese de insegurança na determinação da infração e 

sinalizou claramente os parâmetros para que houvesse tomada de decisão quanto ao mérito. 
Após, sempre houve oportunização de comprovação dos argumentos defensórios, e eles nunca 
foram corroborados por provas consistentes.  

Portanto, fica clara a situação onde o sujeito passivo perdeu a oportunidade 
de mostrar que havia equívoco em relação à acusação fiscal, mas em todas houve o seu 
desperdício. Não foi apresentado nada que pudesse, ainda que de forma parcial, oferecer dúvida 
em relação à precisão do trabalho acusatório. Diante de todo o conjunto probatório anexado, não 
tenho dúvidas que o trabalho deve ser julgado procedente, sem ressalva alguma.  

Sobre a questão da retirada do solidário da lide, para mim resta muito clara 
a situação de absoluta falta de credibilidade de algumas informações trazidas pela empresa. Ela 
alega que houveram operações em que houve emissão de documento fiscal a ela destinada, mas 
que eram mera ficção, algo estranho que enseja profundo e preocupante descontrole, deixando 
seus cooperados em situação muito complicada. Portanto, jamais poderia ser retirado da lide. 
Seus poderes de administração contribuíram de forma bastante clara para a ocorrência da 
omissão apontada na exordial.   

Houve, portanto, de forma inequívoca, transgressão ao próprio estatuto da 
Cooperativa por parte do seu Presidente, restando clara situação que enseja sua inclusão na lide, 
conforme fundamentação do artigo 45, XII do Código Tributário Estadual.  

Em resumo, diante de tudo o que foi exposto, inadmito a arguição de 
nulidade por insegurança na determinação da infração, por ter ocorrido apreciação anterior, com 
decisão pela sua rejeição por parte do próprio Conselho Pleno, retornando o processo à câmara 
para nova apreciação, através do Acórdão nº 824/10, que afastou essa tese.  

Quanto ao mérito, conheço de ambos os recursos, nego provimento ao do 
autuado e solidário, dou provimento ao da Fazenda Pública, para manter a decisão cameral que 
julgou pela procedência do auto de infração e reincluir na lide o solidário Osmar Luiz Salvalaggio. 

 

 
Sala das sessões plenárias, em 17 de novembro de 2016. 
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Matéria: Base de cálculo de ICMS (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00100/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Antônio Martins da Silva 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Preliminar. Decadência do crédito 
tributário relativo ao período de abril a outubro de 2004. 
Acolhida. ICMS. Omissão de pagamento de imposto. Utilização 
de base de cálculo em valor inferior ao custo da mercadoria 
produzida na transferência interestadual. Débito de ofício. 
Procedência parcial.  
 
1. No lançamento por homologação, que ocorre quanto aos 
tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de 
antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade 
administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, 
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo 
obrigado, expressamente a homologa. Se a lei não fixar prazo a 
homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do 
fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se 
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e 
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a 
ocorrência de dolo, fraude ou simulação (CTN, art. 150, § 4º); 
 
2. O custo da mercadoria produzida para efeito da transferência 
interestadual é a soma de todos os custos, diretos e indiretos, 
que incidam sobre a produção até a obtenção do produto final 
(Parecer nº 1.382/2009-GPT, em interpretação extensiva do art. 
13, § 4º, II, da Lei Complementar nº 87/96 e art. 17, inciso II, da 
Lei nº 11.651/91);  
 
3. Deve ser declarado parcialmente procedente o lançamento no 
valor da revisão elaborada pelos autores do procedimento e não 
contestada pela empresa autuada;  
 
4. Em homenagem ao princípio da retroatividade benigna da lei 
previsto no art. 106, inciso II, alínea "c" do CTN, deve ser 
aplicada ao presente caso a penalidade prevista no novel inciso 
IV-A, do art. 71, da Lei nº 11.651/91 em substituição à prevista no 
art. 71, inciso VIII, alínea "a", sugerida pelos autores do 
procedimento. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 12 de novembro de 2015, decidiu, por maioria de votos, admitir a 
preliminar de decadência parcial, arguida pelo sujeito passivo, referente ao período de 
abril a outubro,  no valor de R$120.656,67 (cento e vinte mil, seiscentos e cinqüenta e seis 
reais e sessenta e sete centavos). Foram vencedores os Conselheiros Antônio Martins da 
Silva, Talita Pimenta Félix e Mário de Oliveira Andrade. Vencidos os Conselheiros Álvaro 
Falanque e Elias Alves dos Santos, que reconheceram a decadência no período de abril a 
novembro, no valor de R$179.525,99 (cento e setenta e nove mil, quinhentos e vinte e 
cinco reais e noventa e nove centavos). Quanto ao mérito, também, por maioria de votos, 



 

conhecer do recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença 
singular e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 
239.645,04 (duzentos e trinta e nove mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e quatro 
centavos). Foram vencedores os Conselheiros Antônio Martins da Silva, Talita Pimenta 
Félix e Mário de Oliveira Andrade. Vencidos os Conselheiros Álvaro Falanque e Elias 
Alves dos Santos valor, que votaram no valor do ICMS de R$180.774,72 (cento e oitenta 
mil, setecentos e setenta e quatro reais e setenta e dois centavos). 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada pelo fisco no presente processo é no sentido 

de que a autuada realizou transferência interestadual de CARBONATO DE NÍQUEL de 

sua própria produção no período de 01/04/04 a 31/03/05, utilizando  base de cálculo do 

ICMS em valor inferior ao custo de produção em afronta à legislação tributária vigente e ao 

Termo de Acordo de Regime Especial - TARE nº 041/89-GSF, celebrado com a Secretaria 

da Fazenda do Estado de Goiás, reduzindo, dessa forma, o ICMS a pagar na importância 

de R$ 3.641.448,89 (três milhões, seiscentos e quarenta e um mil, quatrocentos e 

quarenta e oito reais e oitenta e nove centavos).  

Foram mencionados como infringidos o artigo 17, inciso II e art. 64 

da Lei nº 11.651/91 e proposta a penalidade prevista no art. 71, inciso VIII, alínea "a", c/c o 

§ 9º, inciso I, do art. 71, da Lei nº 11.651/91. 

O lançamento foi instruído com os demonstrativos de apuração do 

custo do Carbonato de Níquel e da Auditoria Básica do ICMS, bem como com a Nota 

Explicativa elaborada pelos autores do procedimento detalhando a metodologia utilizada 

na realização da auditoria. 

Devidamente intimada para pagamento da quantia exigida ou 

apresentação de impugnação a autuada compareceu ao processo por meio da peça de fls. 

6.674 a 6.806, alegando o seguinte: 

1 - Decadência do crédito tributário relativo ao período de 01/04/04 a 

23/11/04, nos termos do art. 150, § 4º, do Código Tributário Nacional - CTN; 

2 - Improcedência do lançamento em razão da inobservância, pelo 

autor do procedimento, da regra prevista no art. 13, § 4º, inciso II, da Lei Complementar nº 

87/96 e no art. 17, inciso II, da Lei nº 11.651/91 que determina que o custo de produção é 

composto apenas pelo valor da matéria-prima, material secundário, mão-de-obra e 

acondicionamento; 

3 - Nulidade do lançamento por cerceamento ao direito de defesa, 

tendo em vista a dificuldade de entender os critérios utilizados pelos autores do 

procedimento; 

4 - Que os autores do procedimento desconsideraram o saldo credor 

existente na escrituração fiscal à época da ocorrência dos fatos. 

A Representação Fazendária pediu a juntada do Parecer nº 

1.382/2009-GPT, de fls. 6.914 a 6.918. 

Os autores do procedimento solicitaram a juntada do Termo Aditivo 

de fls. 6.920, reduzindo o valor originário do crédito tributário para R$ 3.097.588,11 (três 

milhões, noventa e sete mil, quinhentos e oitenta e oito reais e onze centavos). 



 

Novamente intimada a empresa autuada promoveu a juntada das 

alegações de fls. 6.962 a 6.972nada a   

Por meio da Sentença nº 1211/11, de fls. 6.995 a 7.003, a 2770, a 

julgadora singular rejeitou as questões preliminares e considerou procedente o 

lançamento afirmando que o custo de produção foi fixado corretamente pelos autores do 

procedimento. 

Inconformada a empresa autuada interpôs o recurso voluntário de fls. 

7.005 a 7.020, pleiteando a reforma da decisão singular, reafirmando o seu pedido de 

decadência parcial do lançamento nos termos do art. 150, § 4º, do Código Tributário 

Nacional – CTN. 

Assevera que nos lançamentos por homologação o prazo 

decadencial é contado a partir do fato gerador. 

Em relação ao mérito afirma que em contraposição ao disposto no 

art. 13, § 4º, inciso II, da Lei Complementar nº 87/96 e no art. 17, inciso II, da Lei nº 

11.651/91 que definem como custo da mercadoria produzida a soma do custo da matéria-

prima, material secundário, mão-de-obra e acondicionamento, os autores do procedimento 

consideram como custo de produção no presente lançamento os seguintes itens: 

1 - Matéria-prima e Insumos de Produção; 

2 - Energia Elétrica Consumida; 

3 - Manutenção, Reparos, Adaptações e Equipamentos, Instalações 

e Área Industrial - Peças de Reposição; 

4 - Manutenção, Reparos, Adaptações e Equipamentos, Instalações 

e Área Industrial - Serviços Aplicados; 

5 - Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos; 

6 - Consultoria e Serviços Técnicos Especializados; 

7 - Outros Serviços Apropriáveis ao Custo; 

8 - Folha de Pagamento de Pessoal do Setor de Produção; 

9 - Encargos Sociais devidos pelo Empregador (28% sobre a folha 

bruta); 

10 - Depreciação, Exaustão e Amortização - apropriação mensal, 

baseada em valores anuais contabilizados pela empresa; 

11 - Serviços de Transportes (fretes); 

12 - Serviços de Comunicação; 

13 - Exclusão de Notas Fiscais incluídas nos itens 3,4, 6 e 7 relativas 

a Projetos de Expansão/Modernização e/ou Serviços Agregados e Ativos; 

14 - Ajuste Aditivo - O Valor das Entradas das Matérias-primas e 

insumos lançados no item 1 é menor que o consumo registrado no RCPE; 

15 - Total do Custo de Produção do mês; 

Afirma, ainda, que o art. 290 do Regulamento do Imposto de Renda 

não pode ser utilizado como fundamento para manter o auto de infração, como entendeu a 



 

julgadora singular, tendo em vista que o ICMS possui legislação própria fixando as normas 

relativas ao custo de produção. 

Aduz que o Termo de Acordo de Regime Especial - TARE nº 041/89-

GSF, celebrado com a Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás, cujo Parágrafo 

Primeiro da Cláusula Primeira assevera "Para efeito desta cláusula entende-se por 'custo 

do produto" a soma de todos os custos, diretos e indiretos, que incidam sobre a produção 

mensal do carbonato de níquel, desde a extração da matéria-prima até a obtenção do 

produto final colocado na plataforma de embarque em condições de ser transferido para 

outra unidade da Federação", não tem mais aplicabilidade, tendo em vista que foi 

celebrado antes da vigência da Lei nº 11.651/91. 

Assevera que para fixar o seu custo de produção ficou entre o Termo 

de Acordo de Regime Especial - TARE nº 041/89-GSF e a Lei Complementar nº 87/96 e a 

Lei nº 11.651/91, tendo em vista que considerou como custo os seguintes itens: 

1 - Material secundário; 

2 - Óleo combustível; 

3 - Subprodutos; 

4 - Taxa de Mão-de-obra; 

5 - Taxa de Máquinas; 

6 - Taxa Over Heads; 

7 - Sobretaxa energia elétrica; 

8 - Sobretaxa Serviços; 

9 - Sobretaxa depreciação; 

10 - Sobretaxa frete minério; 

11 - Material de consumo; 

Assim, entende que o seu custo atendeu mais ao Termo de Acordo 

de Regime Especial que a legislação tributária que rege a matéria, em benefício da 

arrecadação. 

Afirma, finalmente, que o saldo credor existente na sua escrita fiscal 

à época da ocorrência dos fatos, foi ignorado pelos autores do procedimento que deveriam 

ter elaborado o cálculo da repercussão dos valores omitidos com os referidos créditos, 

situação que redundaria na aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º, do art. 71, da 

Lei nº 11.651/91 em lugar da qualificadora prevista no § 9º do referido dispositivo legal. 

Posteriormente a empresa autuada promoveu a juntada dos 

memoriais de fls. 7.081 a 7.086, reafirmando os argumentos anteriormente expendidos.  

Na sessão realizada no dia 25 de maio de 2011 a Primeira Câmara 

Julgadora, por unanimidade de votos, converteu o julgamento em diligência, 

encaminhando o processo ao setor próprio para intimar a sujeito passivo para esclarecer 

quais foram os equívocos praticados pelos autores do procedimento na apuração dos 

custos, bem como, esclarecer se nos meses em que ocorreu a omissão de pagamento de 

imposto havia saldo credor na escrita fiscal. 



 

Determinou, ainda, que posteriormente os autos fossem 

encaminhados aos autores do procedimento para revisão. 

Por intermédio do relatório de revisão de fls. 7.096 a 7118, os 

autores do procedimento reduziram o valor originário do crédito tributário para R$ 

2.755.355,33 (dois milhões, setecentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e 

cinco reais e trinta e três centavos). 

Promoveram a juntada dos demonstrativos de fls. 7152 a 7421. 

Na manifestação de fls. 7426 a 7435 a empresa autuada manifestou 

a sua discordância com os valores apresentados pelos revisores e solicitou a realização 

de nova revisão.  

Por intermédio da Resolução nº 128/2013, de fls. 7438 a 7439 a 

Quarta Câmara Julgadora, determinou o encaminhamento dos autos aos autores do 

procedimento para manifestar em relação as alegações feitas pela defesa às fls. 7426 a 

7435. 

Na manifestação de fls. 7442 a 7454, os autores do procedimento 

reduziram o valor originário do crédito tributário para R$ 360.300.71 (trezentos e sessenta 

mil, trezentos reais e setenta e um centavo), conforme demonstrativo de fls. 7468. 

Intimada do resultado da revisão a autuada não se manifestou.  

É o relatório. 

 

V O T O  

 

1. DA DECADÊNCIA: 

 Na sessão de julgamento por maioria de votos foi admitida a 

preliminar de decadência do crédito tributário no valor de R$ 120.656,67 (cento e vinte mil, 

seiscentos e cinquenta e seis reais e sessenta e sete centavos) relativamente ao período 

de abril a outubro de 2004, nos termos do art. 150, § 4º, do Código Tributário Nacional. 

2. DO MÉRITO:         

 Em relação a base de cálculo na saída de mercadoria de produção 

própria para estabelecimento localizado em outro Estado, pertencente ao mesmo titular, a 

Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, que dispõe o imposto dos Estados e 

do Distrito Federal sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre 

prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, 

estabelece o seguinte: 

"Art. 13. A base de cálculo do imposto é: 

[...] 

§ 4º Na saída de mercadoria para estabelecimento localizado em outro 
Estado, pertencente ao mesmo titular, a base de cálculo do imposto é: 

I - o valor correspondente à entrada mais recente da mercadoria; 



 

 II - o custo da mercadoria produzida, assim entendida a soma do custo da 
matéria-prima, material secundário, mão-de-obra e acondicionamento; 

 III - tratando-se de mercadorias não industrializadas, o seu preço corrente no 
mercado atacadista do estabelecimento remetente." 

A Lei nº 11.651, de 26 de dezembro de 1991 que institui o Código 
Tributário do Estado de Goiás, adotou a mesma regra. Vejamos:  

 

"Art. 17. Na saída de mercadoria para estabelecimento localizado neste ou em 
outro Estado, pertencente à mesma pessoa natural ou jurídica, a base de cálculo 
do imposto é: 

I - o valor correspondente à entrada mais recente da mercadoria; 

II - o custo da mercadoria produzida, assim entendida a soma do custo da 
matéria-prima, material secundário, mão-de-obra e acondicionamento; 

III - tratando-se de mercadorias não industrializadas, o seu preço corrente no 
mercado atacadista do estabelecimento remetente." 

No caso vertente, o fisco constatou a utilização de base de cálculo 

inferior ao custo de produção na transferência de CARBONATO DE NÍQUEL para outro 

estabelecimento pertencente a mesma empresa situado em outra unidade da Federação. 

Diante da constatação, elaborou os demonstrativos de auditoria que 

dão sustentação ao auto de infração, considerando como custo de produção os gastos 

abaixo relacionados: 

1 - Matéria-prima e Insumos de Produção; 

2 - Energia Elétrica Consumida; 

3 - Manutenção, Reparos, Adaptações e Equipamentos, Instalações 

e Área Industrial - Peças de Reposição; 

4 - Manutenção, Reparos, Adaptações e Equipamentos, Instalações 

e Área Industrial - Serviços Aplicados; 

5 - Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos; 

6 - Consultoria e Serviços Técnicos Especializados; 

7 - Outros Serviços Apropriáveis ao Custo; 

8 - Folha de Pagamento de Pessoal do Setor de Produção; 

9 - Encargos Sociais devidos pelo Empregador (28% sobre a folha 

bruta); 

10 - Depreciação, Exaustão e Amortização - apropriação mensal, 

baseada em valores anuais contabilizados pela empresa; 

11 - Serviços de Transportes (fretes); 

12 - Serviços de Comunicação; 

13 - Exclusão de Notas Fiscais incluídas nos itens 3,4, 6 e 7 relativas 

a Projetos de Expansão/Modernização e/ou Serviços Agregados e Ativos; 

14 - Ajuste Aditivo - O Valor das Entradas das Matérias-primas e 

insumos lançados no item 1 é menor que o consumo registrado no RCPE; 



 

15 - Total do Custo de Produção do mês; 

A empresa autuada se insurge contra o lançamento do crédito 

tributário argumentando que não observou a regra prevista nos dispositivos legais acima 

transcritos que entende como custo da mercadoria produzida a soma do custo da matéria-

prima, material secundário, mão-de-obra e acondicionamento. 

Nesse ponto cumpre ressaltar que a Secretaria da Fazenda do 

Estado de Goiás, por meio do Parecer nº 1.382/2009-GPT, solucionou consulta formulada 

pela Gerência Especial de Auditoria da Superintendência de Administração Tributária 

sobre a interpretação da regra contida no art. 13, § 4º, inciso II, da Lei Complementar nº 

87/96 e art. 17, inciso II, da Lei nº 11.651/91, concluindo da seguinte forma: 

"Gerência Especial de Auditoria - GEAT, vinculada à 

Superintendência de Administração Tributária, formula consulta sobre a interpretação e 

aplicação que se deve conferir ao art. 13, § 4º, inciso da Lei Complementar nº 87/96, 

especialmente sobre a expressão "custo da mercadoria produzida", sendo tal dispositivo 

reproduzido na legislação tributária estadual no art. 17, inciso II, do CTE. 

Aduz que os dispositivos em análise definem a base de cálculo do 

ICMS das transferências interestaduais, realizadas por estabelecimentos industriais, como 

sendo a coma do custo da matéria-prima, material secundário, mão-de-obra a 

acondicionamento, a qual deve ser entendida como custo da mercadoria produzida. 

Ressalva que não encontrou de forma explícita nos textos legais 

componentes de custos inerentes à atividade industrial ou produtiva, com, por exemplo o 

insumo energético, bem como não estão claramente incluídos itens relacionados ao custo 

de transformação de matérias-primas, e que a inclusão obrigatória do item 

acondicionamento como custo da mercadoria produzida pode acarretar incorreções em 

algumas situações, citando autores da área contábil que entendem o acondicionamento 

como custo ou despesas. 

Expõe que sobre a matéria objeto da presente consulta existem 

vários entendimentos, citando as interpretações dos Estados de São Paulo e Minas 

Gerais, bem como o entendimento do fisco federal.  

O Estado de São Paulo, por meio da Decisão Normativa CAT-5, de 

15/06/05, em resposta à Consulta nº 90/2001, a qual trata da inteligência da expressão 

"custo da mercadoria produzida", empregada no art. 13, § 4º, inciso II, da Lei 

Complementar nº 87/96, firmou entendimento de que o referido dispositivo legal, ao 

discriminar os elementos que, somados, comporiam o custo da mercadoria produzida - 

base de cálculo nas transferências interestaduais, fê-lo de modo exemplificativo, não 

taxativo. 

"9. Concluímos, portanto, que o disposto no artigo 13, § 4º, II, da Lei 

Complementar nº 87/96 não deve ser interpretado como a discriminação taxativa dos itens 

que integram o custo da mercadoria produzida (custo da produção industrial), 

objetivamente definido como a base de cálculo das transferências interestaduais de 

mercadorias fabricadas pelo contribuinte, entre estabelecimentos de sua titularidade, 

cabendo ao próprio contribuinte apurá-lo, em conformidade com os princípios e a 

metodologia da Contabilidade de Custos, e à fiscalização verificar a sua correção." 

Por outro lado, o Estado de minas Gerais, por meio de resposta à 

Consulta nº 124/98, firmou entendimento de que "nas transferências interestaduais 



 

realizadas pelos estabelecimentos industriais, tendo observado todos os elementos do 

custo da matéria-prima, material secundário, mão-de-obra e acondicionamento, de acordo 

com as normas contábeis vigentes estará correta a base de cálculo". 

Para referido Estado os elementos que integram os componentes do 

custo da mercadoria produzida dispõem-se da seguinte forma: 

- Matéria-prima: custo da matéria-prima consumida na produção, 

nele incluídos os encargos de exaustão dos recursos naturais utilizados na produção; 

- Material secundário: o custo de todos os materiais e insumos 

consumidos direta e indiretamente na produção, inclusive energia elétrica; 

- Mão-de-obra: humana e tecnológica; 

- Acondicionamento: todos os custos diretos e indiretos necessários 

ao acondicionamento de produtos, inclusive mão-de-obra, pessoal e tecnológica. 

Neste sentido, desde 1998, entende o fisco mineiro que o dispositivo 

em análise é taxativo quando aos grupos que compõem o custo da mercadoria produzida, 

quais sejam "matéria prima", "material secundário", "mão-de-obra" e "acondicionamento", 

entretanto, interpreta-o de forma extensiva quanto aos elementos que integram cada um 

destes grupo, discriminando-os, conforme transcrito anteriormente. Este entendimento 

está consubstanciado no § 2º, inciso IV, do art., 43 do RICMS/MG - Decreto nº 

43.080/2002. 

Para a Secretaria da Receita Federal do Brasil o conceito de custo 

de produção está estampado no art. 290 do Regulamento do Imposto de Renda, sendo 

entendido no âmbito da fiscalização federal, como sendo o apurado contabilmente 

discriminando todos os gastos diretos e indiretos relacionados à produção.  

Apresenta no item VII da consulta os critérios adotados em auditorias 

que envolvem a apuração da base de cálculo, conforme preconiza o art. 13, § 4º, inciso II 

da Lei Complementar nº 87/96. 

Para apuração do custo da mercadoria produzida considera os 

seguintes componentes: Matéria-prima, insumos de produção/materiais secundários, mão-

de-obra, custo de transformação relacionado a equipamentos e instalações, 

acondicionamento, encargos de amortização relacionados diretamente com a produção, 

bem como os de exaustão dos recursos naturais, consultorias e serviços técnicos 

especializados, excluindo-se os impostos recuperáveis, como o ICMS e o IPI. 

Feitas essas considerações faz as seguintes indagações: 

1º Qual deve ser o entendimento do art. 13, § 4º, inciso II da Lei 

Complementar nº 87/96, ou seja, quais os itens de custo que devem integrar o "custo da 

mercadoria produzida", assim entendida a coma do custo da matéria-prima, material 

secundário, mão-de-obra e acondicionamento" a ser utilizado como base de cálculo do 

ICMS nas transferências interestaduais de mercadoria. 

2º Tendo em vista a resposta dada ao item anterior, solicitamos um 

posicionamento acerca da correção ou da incorreção dos critérios de que tem sido dotado 

pela consulente nas auditorias que envolvem a apuração da base de cálculo do ICMS nas 

transferências interestaduais, conforme detalhado no item 7 desta consulta. 



 

O assunto objeto da presente consulta passa pela análise dos 

seguintes dispositivos legais da legislação tributária, baixo transcritos: 

 Lei Complementar nº 87/96: 

  "Art. 13. A base de cálculo do imposto é: 

(...) 

§ 4º Na saída de mercadoria para estabelecimento localizado em outro 
Estado, pertencente ao mesmo titular, a base de cálculo do imposto é: 

(...)  

 II - o custo da mercadoria produzida, assim entendida a soma do custo da 
matéria-prima, material secundário, mão-de-obra e acondicionamento; 

Código Tributário Estadual - CTE, instituído pela Lei nº 11.651/91:   

Art. 17. Na saída de mercadoria para estabelecimento localizado neste ou em outro 
Estado, pertencente à mesma pessoa natural ou jurídica, a base de cálculo do 
imposto é: 

(...)  

II - o custo da mercadoria produzida, assim entendida a soma do custo da 
matéria-prima, material secundário, mão-de-obra e acondicionamento; 

A presente consulta cinge-se em desvendarmos o real significado na expressão 
"custo da mercadoria produzida" constantes dos dispositivos legais retro citados. 
Tanto a Lei Complementar quanto o Código Tributário Estadual foram categóricos 
ao afirmar que consideram-se como custo de produção da mercadoria a soma do 
custo da matéria-prima, material secundário, mão-de-obra e acondicionamento.  

Consoante o art. 146, inciso III, da Constituição Federal, cabe à Lei Complementar 
estabelecer normas gerais em matéria tributária, especialmente sobre a definição 
de fatos geradores e base de cálculo. 

O Código Tributário Nacional, em seu art. 110, dispõe de forma expressa que "a lei 
tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, 
conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa ou implicitamente pela 
Constituição Federal, pelas Constituições Estaduais, ou pelas Leis Orgânicas do 
Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou limitar competências tributárias". 

Significa dizer que o direito tributário não pode modificar a definição, conteúdo e o 
alcance de institutos, conceitos e formas de institutos de direito privado, para fins 
de tributação, isto porque, o direito tributário é norma cogente de superposição e se 
vale de conceitos já existentes para definir e regulamentar os tributos que incidem 
sobre as atividades econômicas já disciplinadas pelo direito privado. 

Neste sentido, verifica-se que o conceito de custo de produção decorre diretamente 
do direito privado, mais especificamente das técnicas, princípios e metodologia da 
contabilidade de custos. 

Observa-se que os itens 08 e 11 da Norma de Procedimento Contábil do Ibracon 
definem claramente o que é custo e custo de produção, vejamos: 

 "8. Custo é a soma dos gastos incorridos e necessários para a aquisição, 
conversão e outros procedimentos necessários para trazer os estoques à sua 
condição e localização atuais, e compreende todos os gastos incorridos na sua 
aquisição ou produção, de modo a colocá-los em condições de serem vendidos, 
transformados, utilizados na elaboração de produtos ou na prestação de serviços 
que faça parte do objeto social da entidade, ou realizados de qualquer forma. 

(...) 



 

11. O conceito de custo, conforme aplicado a estoques produzidos na entidade, é 
entendido como sendo o somatório dos gastos com matéria--prima, mão-de-obra 
direta e outros gastos fabris (mão-de-obra indireta, energia, depreciação, etc.), 
excluídos aqueles atribuíveis à ocorrência de fatores não previsíveis, tais como 
efeitos de ociosidade e de perdas anormais. Gastos Gerais e administrativos, 
quando não claramente relacionados com a produção, não são incorporados ao 
custo dos estoques". 

Assim, enquadram-se no conceito de custo de produção: os incorridos e 
necessários na produção de determinado bem até a etapa em que ele estiver em 
condições de ser comercializado; em relação aos bens em estoque produzidos 
pela própria empresa, considera-se "custo de produção" a soma dos gastos com 
matéria-prima, mão-de-obra direta e quaisquer outros gastos fabris (como mão-de-
obra indireta, energia, depreciação, etc.), excluídos tão somente aqueles cuja 
ocorrência é imprevisível.  

Os estudiosos da Contabilidade caminham neste sentido, conforme ensina Eliseu 
Martins, "custos de produção" são: 

"(...) os gastos incorridos no processo de obtenção de bens e serviços destinados à 
venda, e somente eles. Não se incluem nesse grupo as despesas financeiras, as 
de administração e as de venda; e á bastante difícil em algumas situações a 
perfeita distinção entre elas. Não são incluídos também os fatores de produção 
eventualmente utilizados para outras finalidades que não a de fabricação de bens 
(serviços) destinados à venda". 

Segundo o autor, "é bastante fácil a visualização de onde começam os custos de 
produção, mas nem sempre é da mesma maneira simples a verificação de onde 
eles terminam", razão pela qual propõe a seguinte regra: os gastos realizados na 
produção, antes de o bem estar pronto para a venda serão "custos de produção", 
os gastos realizados após a industrialização do bem (ou seja, quando estiver 
pronto à venda), não serão "custos de produção", mas sim "despesas de venda". 

Cumpre destacar o entendimento exarado no item 5 da Decisão Normativa CAT-5, 
de 15 de junho de 2005, segundo o qual "a despeito da existência de metodologia 
para apuração do custo de produção industrial, desenvolvida no âmbito da 
Contabilidade de Custos, segundo terminologia e princípios contábeis próprios, não 
nos parecer possível cogitar de fórmula exata de custo de produção industrial, 
válida para identificar universalmente os componentes do custo de produção de 
todo e qualquer produto. A cada organização cabe desenvolver sistema de custos 
que melhor reflita as peculiaridades do processo de produção de cada um de seus 
produtos, individualmente considerados, cabendo ao fisco verificar o atendimento 
aos princípios e metodologia da Contabilidade de Custos na elaboração de tal 
sistema". 

Destarte, considerando o disposto no art. 110 do Código Tributário 

Nacional, segundo o qual é vedado à lei tributária alterar conceitos e institutos de direito 

privado para fins de tributação, que custo de produção é conceito decorrente do direito 

privado, especificamente da contabilidade de custos, em interpretação sistemática das 

disposições do referido artigo e do conceito de custos de produção decorrente da 

contabilidade de custos, conclui-se que os componentes constantes do art. 13, § 4º, inciso 

II, da Lei Complementar nº 87/96 e dos dispositivos correspondentes da legislação 

tributária estadual, para definição do custo de produção, não são taxativos, mas 

meramente exemplificativos.  

No que tange aos critérios utilizados pela consulente para apuração 

da base de cálculo em auditorias, nas transferências interestaduais, entendemos que 

devem ser pautados nos conceitos, metodologia e princípios da contabilidade de custos, 

devendo ser analisado caso a caso."    

Cumpre observar que a empresa autuada é signatária do Termo de 

Acordo de Regime Especial - TARE nº 041/89-GSF, celebrado com a Secretaria da 



 

Fazenda do Estado de Goiás, cujo Parágrafo Primeiro da Cláusula Primeira assevera o 

seguinte: 

 "Para efeito desta cláusula entende-se por 'custo do produto" a 

soma de todos os custos, diretos e indiretos, que incidam sobre a produção mensal do 

carbonato de níquel, desde a extração da matéria-prima até a obtenção do produto final 

colocado na plataforma de embarque em condições de ser transferido para outra unidade 

da Federação", 

Com essas considerações, entendo que o procedimento adotado 

pelos autuantes no sentido de considerar para apuração do custo da mercadoria 

produzida para efeito da base de cálculo do ICMS na transferência interestadual do 

CARBONATO DE NÍQUEL, todos os gastos realizados pela empresa até a obtenção do 

produto final colocado na plataforma de embarque em condições de ser transferido para 

outra unidade da Federação, está escorreito. 

As questões suscitadas pela autuada relativamente à metodologia 

utilizada pelos autores do procedimento fiscal para apuração do custo da mercadoria 

produzida (custo de produção) foram amplamente debatidas nas 3 (três) revisões 

determinadas pela Câmara Julgadora, onde foram feitas exclusões e ajustes, solicitados 

pela defesa e por iniciativa dos autores de procedimento,  que redundaram em reduções 

sucessivas do valor original do crédito tributário de R$ 3.641.448,89 (três milhões, 

seiscentos e quarenta e um mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e oitenta e nove 

centavos), para R$ 3.097.588,11 (três milhões, noventa e sete mil, quinhentos e oitenta e 

oito reais e onze centavos),  posteriormente para R$ 2.755.355,33 (dois milhões, 

setecentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e trinta e três 

centavos) e, finalmente, para R$ 360.300,71 (trezentos e sessenta mil, trezentos reais e 

setenta e um centavos), conforme revisão de fls. 7441 a 7468, em relação a qual a 

autuada foi devidamente intimada e não se manifestou sobre o seu resultado. 

Entendo prudente não acatar a alegação da empresa autuada no 

sentido de que não ocorre a incidência do ICMS de transferência de mercadoria por força 

da Súmula nº 166 do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que encontra-se em 

plena vigência o inciso I, do art. 13, da Lei nº 11.651/91, asseverando que ocorre o fato 

gerador do imposto, no momento da saída de mercadoria de estabelecimento de 

contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular.  

Acrescentando, ainda, que o fato de a Lei Complementar nº 87/96 e 

a Lei nº 11.651/91 fixarem a base de cálculo nas transferências interestaduais, questão 

que constitui o objeto do presente lançamento, não deixa qualquer dúvida em relação a 

incidência do imposto na operação.   

A alegação da empresa autuada no sentido de que possuía saldo 

credor de ICMS em sua escrita fiscal no período fiscalizado, situação que foi ignorada 

pelos autores do procedimento, que deveria ter exigido somente eventuais diferenças, não 

merece guarida. 

O lançamento em questão é relativo a utilização de base de cálculo 

inferior à prevista na legislação tributária quando da omissão do documento fiscal, questão 

que é tratada na auditoria como "débito de ofício", não sendo próprio, portanto, falar em 

compensação com o saldo credor existente para verificar a repercussão no pagamento do 

imposto, situação possível de ocorrer somente nos casos de ajustes na escrituração fiscal. 



 

Por fim, observo que a penalidade de 15% (quinze por cento) do 

valor equivalente à redução da base de cálculo do imposto utilizada indevidamente na 

operação, prevista no inciso VIII, alínea "a", do art. 71, da Lei n 11.651/91, foi revogada a 

partir de 29/12/11 pela Lei nº 17.519/11 e deslocada para o inciso IV-A acrescido ao art. 

71 a partir de 29/1211. 

Assim, em homenagem ao princípio da retroatividade benigna da Lei 

prevista no art. 106, inciso II, alínea "c" do Código Tributário Nacional - CTN, que 

estabelece que o novel dispositivo legal cominando  penalidade menos severa que a 

prevista na lei vigente ao tempo da prática da infração, aplica-se ao fato pretérito, 

tratando-se de ato não definitivamente julgado, entendo que a penalidade proposta pelos 

autores do procedimento deve ser adequada para a prevista no art. 71, inciso IV-A, da Lei 

nº 11.651/91. 

À conta do exposto, conheço do recurso voluntário, dou-lhe parcial 

provimento, para reformar em parte a decisão singular e considerar parcialmente 

procedente o lançamento no valor de R$ 239.645,04 (duzentos e trinta e nove mil, 

seiscentos e quarenta e cinco reais e quatro centavos), relativamente ao período de 

novembro de 2004 a março de 2005, conforme discriminado no demonstrativo de fls. 

7468. 

 
Sala das sessões plenárias, em 16 de fevereiro de 2016. 
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ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00130/16 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. Auditoria Comparativa da Situação Tributária e 
da Base de Cálculo. Saídas de mercadoria, por meio de emissão 
das Notas Fiscais Eletrônicas, utilizando carga tributária inferior 
a estabelecida pela legislação tributária. Procedente em parte.   
 
O trabalho revisional respalda o entendimento de que o feito 
deve ser julgado parcialmente procedente. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 18 de dezembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 13.515,10, 
conforme documento de fls. 2100, devendo ser considerado o pagamento de fls. 2110 
para fins de extinção do crédito tributário. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Cláudio Henrique de Oliveira, Nivaldo José Mendes e Victor Augusto de Faria Morato. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal é de que o sujeito passivo realizou saída de 
mercadoria, no período de 01/01/2008 a 30/06/2011, por meio de emissão das Notas 
Fiscais Eletrônicas , utilizando carga tributária inferior a estabelecida pela legislação 
tributária, ocasionando uma diferença de R$ 300.988,26 no ICMS a recolher, apurada em 
Auditoria Comparativa da Situação Tributária e da Base de Cálculo, planilhas das 
"Divergências de Carga Tributária Informada e Calculada- Nota Fiscal (tipo 54) e demais 
documentos anexos. Em consequência, deverá pagar o ICMS omitido, mais as 
cominações legais.  

   
A autoridade lançadora indicou como infringida as disposições dos 

artigos 11, I; 27; 40 e 60, da Lei 11.651/91. Proposta a aplicação da penalidade prevista 
no artigo 71,IV, "a", da Lei 11.651/91 com redação da Lei 17.519/11.  

 
Foi nomeado como sujeito passivo coobrigado  ANTONIO CARLOS 

PICOLOTTO, nos termos do artigo 45, XII, da Lei 11.651/91 "fl.5".  
  
O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: 

Detalhamento do Crédito Tributário "fls.2 a 4", Consulta Detalhada do Contribuinte Pessoa 
Jurídica "fls.6 e 7", Arquivos Magnéticos Importados para o ArqMag "fls.8 e 9", 
Monitoramento do Contribuinte "fls.10 a 13", Diferença ICMS por Produto "fls.14 e 15", 
Divergência de Carga Tributária Informada e Calculada- NF Tipo 54 "fls.16 a 51".  

 
  
As partes foram intimadas para pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação ao auto de infração "fls.52 a 55".  
  
O sujeito passivo ingressa com impugnação ao auto de infração às 

"fls.53 a 55", para alegar em preliminar, nulidade por insegurança na determinação da 



 

infração sob a alegação de que alguns fatos não mantêm coerência com os 
demonstrativos anexados pelo autuante, como: a) o fato da autuação ser por carga 
tributária inferior a prevista e o autuante não informar que se trata de substituição 
tributária; b) divergência de valores entre os levantamentos integrantes principalmente 
com relação à discriminação das mercadorias e a insegurança quanto a denominação do 
produto, e, c) inclusão de mercadorias sujeitas a substituição tributária, destinadas ao 
Estado de Goiás, quando já retida o ICMS-ST, não estando sujeito a nenhuma outra 
cobrança nos termos do artigo 54 do RCTE.   

 
No mérito, apresenta as seguintes alegações:   
 
1), reconhece ter errado ao remeter para fora do estado, mercadorias 

sujeitas a substituição tributária sem destaque do ICMS previsto no RCTE e afirma que 
isto foi uma falha no movimento da programação da nota fiscal eletrônica, mas que não 
trouxe prejuízo ao Estado Porque deixou a empresa também de se creditar do ICMS 
anteriormente retido de acordo com o artigo 45, do Anexo VIII, para isso, apresenta 
planilhas corrigida, destacando o ICMS que está sendo cobrado, mas fazendo a 
compensação do crédito previsto na legislação tributária;   

 
2), que vários itens foram englobados em uma única rubrica- peça e 

acessórios- quando na verdade são produtos sujeitos a substituição tributária, como 
pneus, matéria-prima para pinturas, implementos rodoviários com redução na base de 
cálculo;   

 
3) que parte dessas mercadorias foram destinadas à saída interna no 

próprio território goiano não tendo razão cobrança de ICMS por carga tributária inferior 
conforme disposto no artigo 54, do Anexo VIII do RCTE. Anexa diversas planilhas para 
demonstrar erros nos levantamentos fiscais que originaram a autuação.   

 
Ao final, requer que seja declarada a nulidade do lançamento por 

insegurança na determinação da infração e, não sendo o caso, que seja considerado o 
aproveitamento do crédito retido anteriormente para dedução do imposto suprimido, alfim 
afirma que reconhece como devido a importância de R$ 13.559,87 e que efetuou o 
recolhimento com o aproveitamento da redução da multa.  

  
O sujeito passivo anexou os seguintes documentos: Cópia de 

Documentos Pessoais "fl.65", Contrato de Sociedade Limitada "fls.66 a 68", Cópia do 
Detalhamento do Crédito Tributário "fls.69 a 71", Demonstrativo do Crédito Tributário 
Reconhecido pelo Sujeito Passivo "fl.72", Registro de Apuração do ICMS e Resumo da 
Apuração do Imposto "fls.73 a 86", Cópia da Divergência de Carga Tributária Informada e 
Calculada- NF (Tipo 54) "fls.87 a 121", Cálculo de Crédito ICMS Retido para 
Aproveitamento de Acordo com art.45-II-C e Notas Fiscais de Saídas "fls.122 a 162", Livro 
Registro de Apuração do ICMS 2008 a 2010 "fls.163 a 239", Notas Fiscais  de saídas "fls. 
241 a 499- Volume 1, 502 a 999-  Volume 2, 1002 a 1394- Volume 3", Cópia de Artigos 
"fl.1395 a 1398", Cópia do DARE "fls.1399", Comprovante de Pagamento do DARE 
"fl.1400", Cópia de Proposta de Parcelamento- Reemissão "fls.1400 a 1403", 
Demonstrativo do Crédito Tributário Reconhecido pelo Sujeito Passivo "fl.1404", Cópia de 
Proposta de Parcelamento- Reemissão "fls.1405 a 1407", Histórico de Pagamento Doc. de 
Origem "fl.1408".  

  
Pelo Despacho nº 953/2012-JULP, às "fls.1410 e 1411", o Julgador 

singular determina a realização de diligência para rever o lançamento com a exclusão das 
operações internas cujo regime de tributação na época do fato gerador era sujeito à 



 

substituição tributária pelas operações posteriores, efetuando correção das alíquotas 
interestadual para 12% e, no caso de agrupamento de mercadorias em categoria ser 
apresentado demonstrativo relacionando as mercadorias que compõem o respectivo item 
agrupados.  

  
Em atendimento foi elaborado o relatório Diligêncial às "fls.1601", 

onde o fiscal revisor informa que foram retificados os arquivos magnéticos SINTEGRA 
apresentados pelo sujeito passivo e refeito o lançamento com as informações corrigidas 
pelo sujeito passivo onde se agrupou o montante devido de ICMS suprimido na quantia de 
R$ 140.242,09, conforme demonstrado nos papéis da auditoria revisional de folhas 1458 a 
1597 e na Minuta do Anexo Estruturado- Detalhamento do Crédito Tributário de folhas 
1598 a 1600.   

 
Anexa ao relatório os seguintes documentos: SINTEGRA "fls.1416 a 

1457", Diferença ICMS por Produto "fls.1458 a 1483", Divergência de Carga Tributária 
Informada e Calculada- NF "fls.1484 a 1597", Minuta do Anexo Estruturado- Detalhamento 
do Crédito Tributário "fls.1598 a 1600".  

  
Intimado às "fls. 1602 e 1603" a tomar conhecimento da diligência, o 

sujeito passivo se manifesta às "fls.1606 e 1607", no qual discorda com a diligência pelo 
fato de não ter sido considerados os créditos dos saldos existentes no final do mês, alega 
que não tinha conhecimento do saldo credor apurado em levantamento fiscal e, por isso, a 
autoridade fiscal deveria considerar o saldo credor por ele mesmo apurado no 
levantamento.    

 
Anexa à manifestação: 1ª Alteração Contratual e Consolidação 

Contratual de Sociedade Limitada "fls.1608 a 1611", Cópia de Documentos Pessoais 
"fl.1612", Formulário de Atualização Cadastral- FAC "fl.1613".  

  
Pela sentença nº1552/2014- JULP às "fls.1615 a 1620", o julgador 

singular decide pela procedência parcial do auto de infração.    
 
Em sua fundamentação afirma que não se verifica nos autos 

nenhuma hipótese de nulidade arguida pela impugnante, visto que os equívocos ocorridos 
no lançamento não trouxeram nenhum prejuízo à parte. Portanto, não acolhe o pedido de 
nulidade, por insegurança na determinação da infração e por cerceamento ao direito de 
defesa.   

 
No mérito, acata na sua totalidade a revisão de folhas 1458 a 1600 

realizada pelo autuante que conclui pela retificação do lançamento do crédito tributário que 
apurou o ICMS suprimido no montante de R$ 140.242,09, conforme demonstrativos na 
Minuta de Anexo Estruturado- Detalhamento do Crédito Tributário às folhas 1598/1600.   

 
Quanto à discordância manifestada pela impugnante em relação a 

falta de dedução de suposto saldo de créditos de ICMS existentes no final do mês pelo 
revisor fiscal, não merece maiores considerações visto não existir na legislação tributária 
estadual autorização para referida dedução quando de lançamento de ofício.   

 
Declara ainda a revelia do solidário ANTÔNIO CARLOS PICOLOTTO 

por não ter apresentado, no prazo legal, impugnação em primeira instância.   
 
Ao final, conhece da impugnação, dar-lhe parcial provimento para 

declarar procedente em parte do lançamento, nos termos da revisão, condenando o 



 

sujeito passivo ao pagamento do imposto na quantia de R$ 140.242,09, mais multa e 
demais acréscimos legais.  

  
A Representação Fazendária manifesta às "fls.1621", na qual 

concorda com o teor da decisão singular, que julgou parcialmente procedente o 
lançamento.   O sujeito passivo foi intimado para pagar a quantia exigida ou apresentar 
Recurso Voluntário "fls.1622 a 1626".  

  
O sujeito passivo e solidário interpõem Recurso Voluntário, 

separadamente, às "fls.1629 a 1634 e 1643 a 1648 ", ambos com o mesmos argumentos, 
onde  insistem na anulação ab initio do presente processo por insegurança na 
determinação da infração, tendo em vista alguns fatos não manter coerência com os 
demonstrativos anexados pelo autuante, como o fato de estar autuando por carga 
tributária inferior à prevista e não houve a informação de se tratar de substituição 
tributária; que houve divergência de valores entre os levantamentos integrantes 
principalmente com relação à discriminação das mercadorias e a insegurança quanto à 
denominação do produto.   

 
No mérito, reitera os mesmos argumentos da fase impugnatória:  
 
 1), reconhece ter errado ao remeter para fora do estado, 

mercadorias sujeitas a substituição tributária sem destaque do ICMS previsto no RCTE e 
afirma que isto foi uma falha no movimento da programação da nota fiscal eletrônica, mas 
que não trouxe prejuízo ao Estado Porque deixou a empresa também de se creditar do 
ICMS anteriormente retido de acordo com o artigo 45, do Anexo VIII, para isso, apresenta 
planilhas corrigida, destacando o ICMS que está sendo cobrado, mas fazendo a 
compensação do crédito previsto na legislação tributária;   

 
2), que vários itens foram englobados em uma única rubrica- peça e 

acessórios- quando na verdade são produtos sujeitos a substituição tributária, como 
pneus, matéria-prima para pinturas, implementos rodoviários com redução na base de 
cálculo;  

 
3) que parte dessas mercadorias foram destinadas à saída interna no 

próprio território goiano não tendo razão cobrança de ICMS por carga tributária inferior 
conforme disposto no artigo 54, do Anexo VIII do RCTE.   

 
Sustentam que a exigência tributária do presente auto de infração 

que era R$300.988,26 deve passar a ser de R$ 12.657,72.   
 
Ao final, requerem que seja reconhecida a importância R$ 12.657,72 

como sendo devida e já efetuou o recolhimento com aproveitamento da redução da multa.
  

O sujeito passivo anexa ao recurso os seguintes documentos: 1ª 
Alteração e Consolidação Contratual de Sociedade Limitada "fls.1635 a 1638", Cópia da 
Carteira Nacional de Habilitação "fls.1639", Cópia do Registro Geral "fl.1640".  O sujeito 
passivo solidário anexa ao recurso os seguintes documentos: Cópia da Carteira Nacional 
de Habilitação "fl.1649", 1ª Alteração e Consolidação Contratual de Sociedade Limitada 
"fls.1650 a 1653".  

 
Mediante Resolução n° 001/2015, "fls.1656 a 1657", a Primeira 

Câmara Temporária Administrativa, resolve converter o julgamento em diligência à 
Delegacia de Circunscrição do sujeito passivo para que o fiscal autuante proceda o 



 

levantamento de possíveis saldos de créditos normais e/ou retidos ao longo do período 
auditado, valendo-se de toda a documentação necessária e pertinente, em especial os 
dados contidos na Planilha de fl.0072 e, se possível, diante da confirmação de saldos 
credores, realize o cotejamento com o trabalho revisional de fls.1.598 a 1.601, para fim de 
identificação do alegado e análise do mesmo. 

 
Em atendimento à Resolução, a autoridade revisora apresenta 

Relatório Diligencial às "fls.2100 a 2101", informando que juntou aos autos os documentos 
solicitados para que fosse realizado o cotejamento com os valores autuados e já 
analisados neste processo. Quanto aos dados presentes na Planilha de fls.72, 
apresentados pelo autuado, que se referem ao resultado da Auditoria da Carga Tributária 
antes da primeira revisão, que sofreu uma extrema modificação após Diligência realizada, 
no qual impossibilitou o aproveitamento, em virtude de não ter apresentado novos cálculos 
de acordo com o novo resultado apresentado após Diligência, sendo inservíveis tais 
cálculo do contribuinte em vista da nova Conclusão da Auditoria da Carga Tributária. Ao 
final, apresenta o resultado efetivo dos débitos devidos pelo sujeito passivo. 

 
A autoridade revisora instrui o relatório com os seguintes 

documentos: Recibo de Mensagem "fls.1659", Notificação Fiscal "fls.1660", Planilha 
"fls.1661 a 1713", Resposta à Notificação n°25/2015 "fls.1715", Planilha – Entradas 
"fls.1716 a 1722", Notas Fiscais "fls.1723 a 1996", Arquivo Sintegra "fls.1997 a 2038", 
Registro de Notas "fls.2039 a 2097", Compensações Entre Auditorias da Carga Tributária 
com a do Ressarcimento do ICMS Substituição "fls.2098 a 2099". 

 
Intimados às "fls.2102", os sujeitos passivos se manifestam quanto 

ao resultado da diligência, concordando com o montante exigido desde que se reconheça 
seja utilizado o valor já reconhecido e recolhido pela autuada no início do processo. 

 
Anexa os seguintes documentos aos autos: Comprovante DARE 

"fls.2110", Contrato Social "fls.2111 a 2114", Cópia do Documento Pessoal "fls.2115 a 
2116". 

 
É o Relatório. 
 
 

VOTO 
 

Reconheço que o sujeito passivo se equivocou ao remeter para fora 
do Estado, sem o devido destaque do ICMS das mercadorias sujeitas à substituição 
tributária, conforme disposto no RCTE e ainda aponta que tal falha ocorreu no momento 
da programação da nota fiscal eletrônica, deixando ainda como alegado de se creditar do 
ICMS retido, nos termos do artigo 45 do Anexo VIII da norma legal supracitada.  

 
Para corroborar com sua defesa o sujeito passivo apresentou 

“planilha corrigindo’, apurando o imposto devido sem a compensação a que tem direito, tal 
apuração se consolidou à fl. 72. E ainda juntou vasta documentação de forma a provar o 
que foi apresentado.  

 
Diante dos argumentos trazidos aos autos, a egrégia Primeira 

Câmara Julgadora, por meio da Resolução nº. 001/2015, fls. 1656/1657, com fito de 
verificar o alegado às fls. 1606/1607, em especial a discordância de não ter sido 
considerados os saldos existentes no final, de cada mês do período analisado em 
consonância com a IN 1159/13.  



 

 
O resultado do trabalho revisional consta à fl. 2100, sendo este 

conclusivo em seu último parágrafo apurando um débito a título de ICMS na ordem de R$ 
13.515,10 (treze mil, quinhentos e quinze reais e dez centavos), cuja anuência do sujeito 
passivo se deu às 2108 e 2110, com recolhimentos realizados em 08 de maio de 2012, 
devendo este ser considerado para fins de extinção do crédito tributário diante da 
parcialidade do presente auto.        

 
Assim voto, unanimemente, conhecendo do recurso voluntário, 

dando-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e considerar 
parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 13.515,10 (treze mil, 
quinhentos e quinze reais e dez centavos), conforme documento de fls. 2100, devendo ser 
considerado o pagamento de fls. 2110 para fins de extinção do crédito tributário. 

 
 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 18 de fevereiro de 2016. 
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Matéria: Base de cálculo de ICMS (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00164/16 
 
Relator: Conselheiro Heli José da Silva 
 

 
EMENTA: I - ICMS. Obrigação tributária principal. Redução 
indevida da base de cálculo. Benefício condicionado. Condição 
atendida. Inexistência de débito inscrito em Dívida Ativa. 
Improcedência. Decisão unânime. 
 
1. Para usufruir de benefício fiscal – redução da base de cálculo 
– o contribuinte deve atender e cumprir, rigorosamente, as 
condições estabelecidas pela legislação tributária pertinente;  
 
2. Comprovando-se, no curso processual, que a causa indicada, 
Débito inscrito em Dívida Ativa, para excluir de ofício o benefício 
apropriado pelo sujeito passivo, não se confirma, exsurge, 
naturalmente, a impossibilidade de se corroborar o lançamento 
que formaliza a exigência tributária respectiva, devendo o 
mesmo ser declarado improcedente. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 03 de fevereiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente 
o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Heli José da Silva, Nivaldo 
Carvelo Carvalho e Lidilone Polizeli Bento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Da análise do presente processo, depreende-se que a acusação 
tipificada na sua peça exordial versa sobre o fato de que o autuado, na condição de 
contribuinte, omitiu o pagamento de ICMS no valor de R$ 7.950,14 (sete mil, novecentos 
e cinquenta reais e quatorze centavos), em razão de ter realizado saídas das 
mercadorias constantes das Notas Fiscais relacionados no Termo Aditivo deste auto de 
infração, utilizando-se indevidamente da redução de base de cálculo prevista no artigo 8º, 
inciso VIII, do Anexo IX, do Decreto nº 4.852/97, pois possuía débito inscrito na Dívida 
Ativa, situação que veda o usufruto do benefício fiscal em questão, conforme preceitua o 
artigo 1º, do anexo IX, do Decreto retro indicado. Em consequência, deverá pagar o 
imposto acrescido das cominações legais cabíveis. 

Foram Indicados como infringidos os artigos 15, inciso I, e 64, ambos 
da Lei nº 11.651/91 - CTE; combinados com o artigo 1.º, do Anexo IX; e, ainda, o artigo 
163, inciso V, alínea “b”, ambos do Decreto nº 4.852/97. Outrossim, a penalidade prevista 
no artigo 71, inciso VIII, alínea “a”, e § 9º, inciso I, do CTE, alterado de forma benigna 
para o inciso IV-A, do mesmo artigo do CTE, pela Lei nº 17.519/11. 

O auto de infração contendo a tipificação da infração foi embasado e 
instruído com os documentos de fls. 04/164, a saber: cópias das Notas Fiscais acima 
relacionadas; Termo Aditivo; extrato contendo as informações a respeito dos autos de 
infração, em nome do sujeito passivo, que se encontram inscritos na Dívida Ativa; e, 
também, a Ordem de Serviço. 



 

Devidamente intimado, fls. 165/166, o sujeito passivo apresenta 
Impugnação junto à Primeira Instância, fls. 168/175, na qual, após historiar os fatos, 
argui, preliminarmente, nulidade do auto de infração, por falta de motivação. Indica que 
não foram juntados aos autos os anexos relacionados, de forma que não se pode 
conhecer exatamente as razões da autuação. Destaca jurisprudência e doutrina. 

No mérito, alega que após uma análise detida há que se concluir que 
o auto de infração é absolutamente improcedente, posto inexistir débito inscrito na Dívida 
Ativa vinculado ao estabelecimento autuado. Menciona a existência de débitos inscritos 
na Dívida Ativa em relação a outro estabelecimento, o qual impetrou ações judiciais para 
garantir e questionar os débitos constantes dos autos de infração inscritos na Dívida 
Ativa. Indica que as ações são a Cautelar de Caução nº 200501351471 e a Ação 
Anulatória nº 200600680961, tendo havido deferimento de liminar na primeira para 
caucionar os débitos, como comprova o despacho de folhas, os respectivos Termos de 
Caução e a Certidão Narratória, todos anexados ao processo.  

Destaca, assim, a inexistência de qualquer débito inscrito na Dívida 
Ativa. Promove a juntada das cópias dos documentos de fls. 176/190. 

Pugna, ao final, pela improcedência do lançamento. 

O Julgador Singular prolata a Sentença n° 8.783/06 – COJP, fls. 
192/194, e julga procedente o lançamento, devendo o sujeito passivo efetuar o 
recolhimento do ICMS no valor originário constante da inicial, mais cominações legais. 
Destaca: “Demonstrado que à data da fruição do benefício fiscal o sujeito passivo 
apresentava débitos de ICMS inscritos em dívida ativa (o débito relativo ao AI nº 
3.0066516.945.10 não foi alcançado pela decisão judicial) e que os efeitos da inscrição 
não foram suspensos por medida judicial, verifico que a utilização do benefício fiscal pelo 
sujeito passivo ocorreu de forma não autorizada pela legislação tributária”. 

O autuado foi intimado da decisão singular, conforme se vê às fls. 
195/196.   

Mediante peça recursal de fls. 198/207, o autuado repete as mesmas 
alegações feitas na instância singular, inclusive, a preliminar de nulidade do auto de 
infração, por falta de motivação. Quanto à decisão singular destaca que na verdade o 
Julgador laborou em engano, pois conforme se comprova com a cópia do despacho que 
deferiu a tutela antecipada na referida ação cautelar, o AI nº 3.0066516.945.10 está sim 
inserido no contexto da ação e no seu pedido – sendo o primeiro nº da relação, estando 
abrangido pelos efeitos da antecipação da tutela. Anexa, assim, cópia da ação cautelar, 
para afastar dúvida a respeito. 

Conclui: “Portanto, sendo este o único aspecto a sustentar o 
lançamento, como afirmou o Julgador ‘a quo’, e esclarecendo que o débito está sim com 
a exigibilidade suspensa, há que se dar provimento ao presente recurso para cancelar o 
lançamento”. 

Reitera, ao final, o pleito de improcedência do auto de infração. 

Exara-se a Resolução de fls. 211/212, visando obter informações 
junto à Procuradoria Geral do Estado a respeito dos efeitos da liminar concedida ao 
sujeito passivo, em relação à suspensão da exigibilidade dos créditos tributário contidos 
nos autos de infração relacionados na Cautelar. 

A Presidência deste Conselho reiterou, debalde, o pedido junto à 
Procuradoria Geral do Estado, fls. 215. 

Exara-se, posteriormente, a Resolução nº 190/2015, fls. 232/233, 
com o seguinte teor: 



 

“A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em 
sessão realizada no dia 02/12/2015, acatando proposição do Conselheiro Relator,   

CONSIDERANDO o contido na Resolução de fls. 211/212, cuja a 
resposta da douta Procuradoria Fiscal da PGE não se logrou juntar aos autos;    

CONSIDERANDO que os autos de infração considerados como 
inscritos na Dívida Ativa, e que motivaram a lavratura do presente auto, encontram-se 
arquivados sendo: (i) 3.0066516.945.10 e 3.0065344.601.81 NULOS por decisão judicial; 
(ii) 3.0065330.660.48, 3.0065147.865.29 e 3.0065123.010.21 IMPROCEDENTES por 
decisão plenária deste Conselho; 

CONSIDERANDO, entretanto, que a inexistência da manifestação da 
Procuradoria Fiscal da PGE, pode, S.M.J., ser substituída pela análise da decisão judicial 
contida nos processos considerados nulos pelo Judiciário,  

RESOLVE, por unanimidade de votos encaminhar o processo à 
Secretaria Geral - SEGE deste Conselho, para que a mesma solicite o desarquivamento 
e promova a juntada ao presente dos PROCESSOS n.ºs 3.0066516.945.10 e 
3.0065344.601.81. 

Retorne-se, posteriormente, para julgamento em conjunto, os 
processos n.ºs 3.0188725.450.15 - 3.0195624.817.85 - 3.0198608.294.70 - 
3.0204403.083.30 - 3.0187288.544.56 - 3.0191604.196.86. 

As partes concordaram com a Resolução”. 

Os autos são novamente repautados para a presente data. 

Este é o relatório.  
 

V O T O  

  

Adentrando no mérito do lançamento, em proêmio, torna-se 
pertinente e imprescindível, para fundamentação do voto a ser prolatado, que sejam 
transcritos os artigos 41, inciso II, e 64, da Lei nº 11.651/91 - CTE. Também os artigos 1º, 
parágrafos 1º e 2º, e 8º, inciso VIII, do Anexo IX, do Decreto 4.852/97 – RCTE: 

 

“Art. 41. São os benefícios fiscais: 

[...] 

II – A redução da base de cálculo do imposto; 

[...] 

Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do 
imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou 
negativas, estabelecidas na legislação tributária. 

Art. 1º Os benefícios fiscais, a que se referem os arts. 83 e 84 deste 

regulamento, são disciplinados pelas normas contidas neste anexo. 

ACRESCIDO O § 1º AO ART. 1º PELO ART. 2º DO DECRETO N.º 5.067, DE 25.06.99 - VIGÊNCIA: 
01.05.99.  

§ 1º A utilização dos benefícios fiscais contidos neste anexo, decorrentes 
de leis estaduais que, sob condições, autorizem suas concessões, é 
condicionada a que o contribuinte e o substituto tributário estejam em dia 
com suas obrigações tributárias, assim entendido, a inexistência de crédito 
tributário inscrito em dívida ativa ou, existindo, esteja com sua exigibilidade 
suspensa, inclusive em razão de parcelamento. 



 

ACRESCIDO O § 2º AO ART. 1º PELO ART. 2º DO DECRETO N.º 5.067, DE 25.06.99 - VIGÊNCIA: 
01.05.99.  

§ 2º O impedimento de utilização do benefício fiscal em decorrência do 
disposto no parágrafo anterior, fica excluído, automaticamente, a partir do 
período de apuração ou mês seguinte em que o sujeito passivo sanar a 
irregularidade. 

Art. 8.º. A base de cálculo do ICMS é reduzida: 

[...] 

VIII – de forma que resulte a aplicação sobre o valor da operação do 
equivalente ao percentual de 10% (dez por cento), na saída interna 
realizada por contribuinte industrial ou comerciante atacadista que destine 
mercadoria para comercialização, produção ou industrialização, ficando 
mantido o crédito, observado o disposto no § 2º e, ainda, o seguinte (Lei nº 
12.462/94, art. 1º)” 

 

É cristalino o diretivo insculpido no parágrafo primeiro do artigo 1º, do 
Anexo IX, do RCTE, retro transcrito, que veda a utilização do benefício fiscal, na 
eventualidade de existir débito tributário inscrito em Dívida Ativa, e que não esteja, nos 
termos artigo 151, do CTN, com sua exigibilidade suspensa: 

No presente caso, no entanto, após as devidas verificações, tem-se 
como pacífico a inexistência de débito inscrito na Dívida Ativa em relação ao sujeito 
passivo, nos períodos constantes do auto de infração. 

Conforme destacado na diligência cujo teor foi transcrito em linhas 
pretéritas, os autos de infração considerados como inscritos na Dívida Ativa, e que 
motivaram a lavratura do presente auto, encontram-se arquivados sendo: (i) 
3.0066516.945.10 e 3.0065344.601.81 NULOS por decisão judicial; (ii) 
3.0065330.660.48, 3.0065147.865.29 e 3.0065123.010.21 IMPROCEDENTES por 
decisão plenária deste Conselho. 

Destaco, por pertinente, que a Resolução acima destacada solicitou 
a juntada dos dois processos arquivados por decisão judicial, nºs 3.0066516.945.10 e 
3.0065344.601.81, e, analisando-os verifica-se a aquiescência da douta Procuradoria 
Tributária da Procuradoria Geral do Estado com a decisão judicial: “Analisando 
detidamente o presente constata-se que não há elementos para subsidiar a interposição 
de recurso contra o acórdão de fls. 3543/3532, seja por ausência de interesse recursal ou 
dos requisitos específicos dos recursos extremos”. 

Por intermédio do Memorando nº 448/2011 – SUPEX, de 16 de 
agosto de 2011, encaminhado à Superintendência da Receita, o Superintendente 
Executivo desta Secretaria destacou: “Encaminho-lhe, para conhecimento e providências 
pertinentes, o Ofício nº 627/2011-PRT/CCON/OCD, de 02/08;2011, Despacho nº 
627/2011-PTR/CCON/OCD, de 02/08/2011, procedente da Procuradoria Tributária/PGE, 
referente à Ação Anulatória nº 68096-28.2006.8.09.0100 (200690680961) (autos 
paralelos nº 2006000003015556), em curso na Comarca de Luziânia-GO, Requerente: 
Bunge Alimentos S/A, Requerido: Estado de Goiás, o qual orienta ‘no sentido de 
promover o cancelamento dos créditos tributários decorrentes dos processos 
administrativos tributários de nºs 3006534460181 e 3006651694510, bem como a baixa 
das respectivas restrições na dívida ativa e, se for o caso, na SERASA’”. 

Inexistindo, portanto, o motivo limitador do gozo do benefício fiscal 
utilizado pelo sujeito passivo, há que se declarar improcedente o presente lançamento. 



 

 Pelo exposto, no mérito, voto, em consenso unânime, para conhecer 
do Recurso Voluntário, dar-lhe provimento, para reformar a decisão singular, e considerar 
improcedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões, em 26 de fevereiro de 2016. 
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Matéria: Base de cálculo de ICMS (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00165/16 
 
Relator: Conselheiro Heli José da Silva 
 

 
EMENTA: I - ICMS. Obrigação tributária principal. Redução 
indevida da base de cálculo. Benefício condicionado. Condição 
atendida. Inexistência de débito inscrito em Dívida Ativa. 
Improcedência. Decisão unânime. 
 
1. Para usufruir de benefício fiscal – redução da base de cálculo 
– o contribuinte deve atender e cumprir, rigorosamente, as 
condições estabelecidas pela legislação tributária pertinente;  
 
2. Comprovando-se, no curso processual, que a causa indicada, 
Débito inscrito em Dívida Ativa, para excluir de ofício o benefício 
apropriado pelo sujeito passivo, não se confirma, exsurge, 
naturalmente, a impossibilidade de se corroborar o lançamento 
que formaliza a exigência tributária respectiva, devendo o 
mesmo ser declarado improcedente. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 03 de fevereiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente 
o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Heli José da Silva, Nivaldo 
Carvelo Carvalho e Lidilone Polizeli Bento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Da análise do presente processo, depreende-se que a acusação 
tipificada na sua peça exordial versa sobre o fato de que o autuado, na condição de 
contribuinte, omitiu o pagamento de ICMS no valor de R$ 7.413,48 (sete mil, 
quatrocentos e treze reais e quarenta e oito centavos), em razão de ter realizado saídas 
das mercadorias constantes das Notas Fiscais relacionados no Termo Aditivo deste auto 
de infração, utilizando-se indevidamente da redução de base de cálculo prevista no artigo 
8º, inciso VIII, do Anexo IX, do Decreto nº 4.852/97, pois possuía débito inscrito na Dívida 
Ativa, situação que veda o usufruto do benefício fiscal em questão, conforme preceitua o 
artigo 1º, do anexo IX, do Decreto retro indicado. Em consequência, deverá pagar o 
imposto acrescido das cominações legais cabíveis. 

Foram Indicados como infringidos os artigos 15, inciso I, e 64, ambos 
da Lei nº 11.651/91 - CTE; combinados com o artigo 1.º, do Anexo IX; e, ainda, o artigo 
163, inciso V, alínea “b”, ambos do Decreto nº 4.852/97. Outrossim, a penalidade prevista 
no artigo 71, inciso VIII, alínea “a”, e § 9º, inciso I, do CTE, alterado de forma benigna 
para o inciso IV-A, do mesmo artigo do CTE, pela Lei nº 17.519/11. 

O auto de infração contendo a tipificação da infração foi embasado e 
instruído com os documentos de fls. 04/203, a saber: cópias das Notas Fiscais acima 
relacionadas; Termo Aditivo; extrato contendo as informações a respeito dos autos de 
infração, em nome do sujeito passivo, que se encontram inscritos na Dívida Ativa; e, 
também, a Ordem de Serviço. 



 

Devidamente intimado, fls. 204, o sujeito passivo apresenta 
Impugnação junto à Primeira Instância, fls. 206/214, na qual, após historiar os fatos, 
argui, preliminarmente, nulidade do auto de infração, por falta de motivação. Indica que 
não foram juntados aos autos os anexos relacionados, de forma que não se pode 
conhecer exatamente as razões da autuação. Destaca jurisprudência e doutrina. 

No mérito, alega que após uma análise detida há que se concluir que 
o auto de infração é absolutamente improcedente, posto inexistir débito inscrito na Dívida 
Ativa vinculado ao estabelecimento autuado. Menciona a existência de débitos inscritos 
na Dívida Ativa em relação a outro estabelecimento, o qual impetrou ações judiciais para 
garantir e questionar os débitos constantes dos autos de infração inscritos na Dívida 
Ativa. Indica que as ações são a Cautelar de Caução nº 200501351471 e a Ação 
Anulatória nº 200600680961, tendo havido deferimento de liminar na primeira para 
caucionar os débitos, como comprova o despacho de folhas, os respectivos Termos de 
Caução e a Certidão Narratória, todos anexados ao processo.  

Destaca, assim, a inexistência de qualquer débito inscrito na Dívida 
Ativa. Promove a juntada das cópias dos documentos de fls. 215/254. 

Pugna, ao final, pela improcedência do lançamento. 

O Julgador Singular prolata a Sentença n° 8.781/06 – COJP, fls. 
256/258, e julga procedente o lançamento, devendo o sujeito passivo efetuar o 
recolhimento do ICMS no valor originário constante da inicial, mais cominações legais. 
Destaca: “Demonstrado que à data da fruição do benefício fiscal o sujeito passivo 
apresentava débitos de ICMS inscritos em dívida ativa (o débito relativo ao AI nº 
3.0066516.945.10 não foi alcançado pela decisão judicial) e que os efeitos da inscrição 
não foram suspensos por medida judicial, verifico que a utilização do benefício fiscal pelo 
sujeito passivo ocorreu de forma não autorizada pela legislação tributária”. 

O autuado foi intimado da decisão singular, conforme se vê às fls. 
259/260.   

Mediante peça recursal de fls. 262/271, o autuado repete as mesmas 
alegações feitas na instância singular, inclusive, a preliminar de nulidade do auto de 
infração, por falta de motivação. Quanto à decisão singular destaca que na verdade o 
Julgador laborou em engano, pois conforme se comprova com a cópia do despacho que 
deferiu a tutela antecipada na referida ação cautelar, o AI nº 3.0066516.945.10 está sim 
inserido no contexto da ação e no seu pedido – sendo o primeiro nº da relação, estando 
abrangido pelos efeitos da antecipação da tutela. Anexa, assim, cópia da ação cautelar, 
para afastar dúvida a respeito. 

Conclui: “Portanto, sendo este o único aspecto a sustentar o 
lançamento, como afirmou o Julgador ‘a quo’, e esclarecendo que o débito está sim com 
a exigibilidade suspensa, há que se dar provimento ao presente recurso para cancelar o 
lançamento”. 

Reitera, ao final, o pleito de improcedência do auto de infração. 

Exara-se a Resolução de fls. 275/276, visando obter informações 
junto à Procuradoria Geral do Estado a respeito dos efeitos da liminar concedida ao 
sujeito passivo, em relação à suspensão da exigibilidade dos créditos tributário contidos 
nos autos de infração relacionados na Cautelar. 

A Presidência deste Conselho reiterou, debalde, o pedido junto à 
Procuradoria Geral do Estado, fls. 279. 

Exara-se, posteriormente, a Resolução nº 192/2015, fls. 295/296, 
com o seguinte teor: 



 

“A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em 
sessão realizada no dia 02/12/2015, acatando proposição do Conselheiro Relator,   

CONSIDERANDO o contido na Resolução de fls. 275/276, cuja a 
resposta da douta Procuradoria Fiscal da PGE não se logrou juntar aos autos;    

CONSIDERANDO que os autos de infração considerados como 
inscritos na Dívida Ativa, e que motivaram a lavratura do presente auto, encontram-se 
arquivados sendo: (i) 3.0066516.945.10 e 3.0065344.601.81 NULOS por decisão judicial; 
(ii) 3.0065330.660.48, 3.0065147.865.29 e 3.0065123.010.21 IMPROCEDENTES por 
decisão plenária deste Conselho; 

CONSIDERANDO, entretanto, que a inexistência da manifestação da 
Procuradoria Fiscal da PGE, pode, S.M.J., ser substituída pela análise da decisão judicial 
contida nos processos considerados nulos pelo Judiciário,  

RESOLVE, por unanimidade de votos encaminhar o processo à 
Secretaria Geral - SEGE deste Conselho, para que a mesma solicite o desarquivamento 
e promova a juntada ao presente dos PROCESSOS n.ºs 3.0066516.945.10 e 
3.0065344.601.81. 

Retorne-se, posteriormente, para julgamento em conjunto, os 
processos n.ºs 3.0188725.450.15 - 3.0195624.817.85 - 3.0198608.294.70 - 
3.0204403.083.30 - 3.0187288.544.56 - 3.0191604.196.86. 

As partes concordaram com a Resolução”. 

Os autos são novamente repautados para a presente data. 

Este é o relatório.  
 

               V O T O  
  

Adentrando no mérito do lançamento, em proêmio, torna-se 
pertinente e imprescindível, para fundamentação do voto a ser prolatado, que sejam 
transcritos os artigos 41, inciso II, e 64, da Lei nº 11.651/91 - CTE. Também os artigos 1º, 
parágrafos 1º e 2º, e 8º, inciso VIII, do Anexo IX, do Decreto 4.852/97 – RCTE: 

 

“Art. 41. São os benefícios fiscais: 

[...] 

II – A redução da base de cálculo do imposto; 

[...] 

Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do 
imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou 
negativas, estabelecidas na legislação tributária. 

Art. 1º Os benefícios fiscais, a que se referem os arts. 83 e 84 deste 

regulamento, são disciplinados pelas normas contidas neste anexo. 

ACRESCIDO O § 1º AO ART. 1º PELO ART. 2º DO DECRETO N.º 5.067, DE 25.06.99 - VIGÊNCIA: 
01.05.99.  

§ 1º A utilização dos benefícios fiscais contidos neste anexo, decorrentes 
de leis estaduais que, sob condições, autorizem suas concessões, é 
condicionada a que o contribuinte e o substituto tributário estejam em dia 
com suas obrigações tributárias, assim entendido, a inexistência de crédito 
tributário inscrito em dívida ativa ou, existindo, esteja com sua exigibilidade 
suspensa, inclusive em razão de parcelamento. 



 

ACRESCIDO O § 2º AO ART. 1º PELO ART. 2º DO DECRETO N.º 5.067, DE 25.06.99 - VIGÊNCIA: 
01.05.99.  

§ 2º O impedimento de utilização do benefício fiscal em decorrência do 
disposto no parágrafo anterior, fica excluído, automaticamente, a partir do 
período de apuração ou mês seguinte em que o sujeito passivo sanar a 
irregularidade. 

Art. 8.º. A base de cálculo do ICMS é reduzida: 

[...] 

VIII – de forma que resulte a aplicação sobre o valor da operação do 
equivalente ao percentual de 10% (dez por cento), na saída interna 
realizada por contribuinte industrial ou comerciante atacadista que destine 
mercadoria para comercialização, produção ou industrialização, ficando 
mantido o crédito, observado o disposto no § 2º e, ainda, o seguinte (Lei nº 
12.462/94, art. 1º)” 

 

É cristalino o diretivo insculpido no parágrafo primeiro do artigo 1º, do 
Anexo IX, do RCTE, retro transcrito, que veda a utilização do benefício fiscal, na 
eventualidade de existir débito tributário inscrito em Dívida Ativa, e que não esteja, nos 
termos artigo 151, do CTN, com sua exigibilidade suspensa: 

No presente caso, no entanto, após as devidas verificações, tem-se 
como pacífico a inexistência de débito inscrito na Dívida Ativa em relação ao sujeito 
passivo, nos períodos constantes do auto de infração. 

Conforme destacado na diligência cujo teor foi transcrito em linhas 
pretéritas, os autos de infração considerados como inscritos na Dívida Ativa, e que 
motivaram a lavratura do presente auto, encontram-se arquivados sendo: (i) 
3.0066516.945.10 e 3.0065344.601.81 NULOS por decisão judicial; (ii) 
3.0065330.660.48, 3.0065147.865.29 e 3.0065123.010.21 IMPROCEDENTES por 
decisão plenária deste Conselho. 

Destaco, por pertinente, que a Resolução acima destacada solicitou 
a juntada dos dois processos arquivados por decisão judicial, nºs 3.0066516.945.10 e 
3.0065344.601.81, e, analisando-os verifica-se a aquiescência da douta Procuradoria 
Tributária da Procuradoria Geral do Estado com a decisão judicial: “Analisando 
detidamente o presente constata-se que não há elementos para subsidiar a interposição 
de recurso contra o acórdão de fls. 3543/3532, seja por ausência de interesse recursal ou 
dos requisitos específicos dos recursos extremos”. 

Por intermédio do Memorando nº 448/2011 – SUPEX, de 16 de 
agosto de 2011, encaminhado à Superintendência da Receita, o Superintendente 
Executivo desta Secretaria destacou: “Encaminho-lhe, para conhecimento e providências 
pertinentes, o Ofício nº 627/2011-PRT/CCON/OCD, de 02/08;2011, Despacho nº 
627/2011-PTR/CCON/OCD, de 02/08/2011, procedente da Procuradoria Tributária/PGE, 
referente à Ação Anulatória nº 68096-28.2006.8.09.0100 (200690680961) (autos 
paralelos nº 2006000003015556), em curso na Comarca de Luziânia-GO, Requerente: 
Bunge Alimentos S/A, Requerido: Estado de Goiás, o qual orienta ‘no sentido de 
promover o cancelamento dos créditos tributários decorrentes dos processos 
administrativos tributários de nºs 3006534460181 e 3006651694510, bem como a baixa 
das respectivas restrições na dívida ativa e, se for o caso, na SERASA’”. 

Inexistindo, portanto, o motivo limitador do gozo do benefício fiscal 
utilizado pelo sujeito passivo, há que se declarar improcedente o presente lançamento. 



 

 Pelo exposto, no mérito, voto, em consenso unânime, para conhecer 
do Recurso Voluntário, dar-lhe provimento, para reformar a decisão singular, e considerar 
improcedente o auto de infração. 

 

 
 

Sala das sessões, em 26 de fevereiro de 2016. 
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Matéria: Base de cálculo de ICMS (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00166/16 
 
Relator: Conselheiro Heli José da Silva 
 

 
EMENTA: I - ICMS. Obrigação tributária principal. Redução 
indevida da base de cálculo. Benefício condicionado. Condição 
atendida. Inexistência de débito inscrito em Dívida Ativa. 
Improcedência. Decisão unânime. 
 
1. Para usufruir de benefício fiscal – redução da base de cálculo 
– o contribuinte deve atender e cumprir, rigorosamente, as 
condições estabelecidas pela legislação tributária pertinente;  
 
2. Comprovando-se, no curso processual, que a causa indicada, 
Débito inscrito em Dívida Ativa, para excluir de ofício o benefício 
apropriado pelo sujeito passivo, não se confirma, exsurge, 
naturalmente, a impossibilidade de se corroborar o lançamento 
que formaliza a exigência tributária respectiva, devendo o 
mesmo ser declarado improcedente. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 03 de fevereiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso de ofício, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
improcedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Heli José da 
Silva, Nivaldo Carvelo Carvalho e Lidilone Polizeli Bento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Da análise do presente processo, depreende-se que a acusação 
tipificada na sua peça exordial versa sobre o fato de que o autuado, na condição de 
contribuinte, omitiu o pagamento de ICMS no valor de R$ 7.436,74 (sete mil, 
quatrocentos e trinta e seis reais e setenta e quatro centavos), em razão de ter realizado 
saídas das mercadorias constantes das Notas Fiscais relacionados no Termo Aditivo 
deste auto de infração, utilizando-se indevidamente da redução de base de cálculo 
prevista no artigo 8º, inciso VIII, do Anexo IX, do Decreto nº 4.852/97, pois possuía débito 
inscrito na Dívida Ativa, situação que veda o usufruto do benefício fiscal em questão, 
conforme preceitua o artigo 1º, do anexo IX, do Decreto retro indicado. Em consequência, 
deverá pagar o imposto acrescido das cominações legais cabíveis. 

Foram Indicados como infringidos os artigos 15, inciso I, e 64, ambos 
da Lei nº 11.651/91 - CTE; combinados com o artigo 1.º, do Anexo IX; e, ainda, o artigo 
163, inciso V, alínea “b”, ambos do Decreto nº 4.852/97. Outrossim, a penalidade prevista 
no artigo 71, inciso VIII, alínea “a”, e § 9º, inciso I, do CTE, alterado de forma benigna 
para o inciso IV-A, do mesmo artigo do CTE, pela Lei nº 17.519/11. 

O auto de infração contendo a tipificação da infração foi embasado e 
instruído com os documentos de fls. 03/81, a saber: cópias das Notas Fiscais acima 
relacionadas; Levantamento Fiscal; extrato contendo as informações a respeito do auto 
de infração, em nome do sujeito passivo, que se encontra inscrito na Dívida Ativa; e, 
também, a Ordem de Serviço. 



 

Devidamente intimado, fls. 82/83, o sujeito passivo apresenta 
Impugnação junto à Primeira Instância, fls. 85/93, na qual, após historiar os fatos, argui, 
preliminarmente, nulidade do auto de infração, por falta de motivação. Indica que não 
foram juntados aos autos os anexos relacionados, de forma que não se pode conhecer 
exatamente as razões da autuação. Destaca jurisprudência e doutrina. 

No mérito, alega que após uma análise detida há que se concluir que 
o auto de infração é absolutamente improcedente, posto inexistir débito inscrito na Dívida 
Ativa vinculado ao estabelecimento autuado. Menciona a existência de débitos inscritos 
na Dívida Ativa em relação a outro estabelecimento, o qual impetrou ações judiciais para 
garantir e questionar os débitos constantes dos autos de infração inscritos na Dívida 
Ativa. Indica que as ações são a Cautelar de Caução nº 200501351471 e a Ação 
Anulatória nº 200600680961, tendo havido deferimento de liminar na primeira para 
caucionar os débitos, como comprova o despacho de folhas, os respectivos Termos de 
Caução e a Certidão Narratória, todos anexados ao processo.  

Destaca, assim, a inexistência de qualquer débito inscrito na Dívida 
Ativa. Promove a juntada das cópias dos documentos de fls. 94/113. 

Pugna, ao final, pela improcedência do lançamento. 

O Julgador Singular prolata a Sentença n° 763/07 – COJP, fls. 
115/117, e julga improcedente o lançamento. Destaca: “A exigência fiscal em comento foi 
efetivada sem que os agentes do fisco tivessem realizado auditoria do ICMS junto ao 
estabelecimento da impugnante e, se realizada, a mesma não apontaria valor de imposto 
a pagar, porque o saldo credor do imposto no mês de julho de 2006 é notoriamente 
superior ao valor da diferença gerada pela alegada redução indevida da base de cálculo 
no mesmo período. Após as análises das circunstâncias envolvidas nos presentes autos, 
estou convencido de que as exigências fiscais que tenham como causa a utilização 
irregular de benefícios fiscais devem estar assentadas em auditorias que evidenciem a 
dinâmica da conta gráfica do ICMS do contribuinte”. 

A Representação Fazendária interpõe o Recurso de fls. 118/122, no 
qual pugna pela reforma da decisão singular. Após discorrer a respeito da questão 
vinculada às ações judiciais e sobre os efeitos da liminar concedida ao sujeito passivo, e, 
também, da sistemática escritural estabelecida pela legislação tributária estadual, em 
especial a relacionada com a apuração do imposto, entende que o presente caso se trata 
de falta de pagamento de ICMS em decorrência de utilização indevida do benefício fiscal 
da redução da base de cálculo, fato que não tem nenhuma correlação com a atividade de 
apuração do imposto.  

Assim, conclui: “Com essas considerações, a Representação 
fazendária entende que a sentença recorrida que considerou improcedente o lançamento 
em decorrência da falta da realização da auditoria Básica do ICMS para comprovar a 
repercussão da utilização indevida do benefício fiscal da redução da base de cálculo nos 
pagamentos de ICMS do sujeito passivo é completamente desarrazoada, merecendo, 
portanto, ser reformada”. 

 O sujeito passivo apresenta a contradita de fls. 126/129, na qual 
argumenta que o recurso da Fazenda Pública não merece prosperar em face aos 
próprios fundamentos da decisão recorrida. Promove a juntada das cópias dos 
documentos de fls. 130/138. 

Exara-se a Resolução de fls. 140/141, visando obter informações 
junto à Procuradoria Geral do Estado a respeito dos efeitos da liminar concedida ao 
sujeito passivo, em relação à suspensão da exigibilidade dos créditos tributário contidos 
nos autos de infração relacionados na Cautelar. 



 

A Presidência deste Conselho reiterou, debalde, o pedido junto à 
Procuradoria Geral do Estado, fls. 144. 

Exara-se, posteriormente, a Resolução nº 191/2015, fls. 165/166, 
com o seguinte teor: 

“A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em 
sessão realizada no dia 02/12/2015, acatando proposição do Conselheiro Relator,   

CONSIDERANDO o contido na Resolução de fls. 140/141, cuja a 
resposta da douta Procuradoria Fiscal da PGE não se logrou juntar aos autos;    

CONSIDERANDO que os autos de infração considerados como 
inscritos na Dívida Ativa, e que motivaram a lavratura do presente auto, encontram-se 
arquivados sendo: (i) 3.0066516.945.10 e 3.0065344.601.81 NULOS por decisão judicial; 
(ii) 3.0065330.660.48, 3.0065147.865.29 e 3.0065123.010.21 IMPROCEDENTES por 
decisão plenária deste Conselho; 

CONSIDERANDO, entretanto, que a inexistência da manifestação da 
Procuradoria Fiscal da PGE, pode, S.M.J., ser substituída pela análise da decisão judicial 
contida nos processos considerados nulos pelo Judiciário,  

RESOLVE, por unanimidade de votos encaminhar o processo à 
Secretaria Geral - SEGE deste Conselho, para que a mesma solicite o desarquivamento 
e promova a juntada ao presente dos PROCESSOS n.ºs 3.0066516.945.10 e 
3.0065344.601.81. 

Retorne-se, posteriormente, para julgamento em conjunto, os 
processos n.ºs 3.0188725.450.15 - 3.0195624.817.85 - 3.0198608.294.70 - 
3.0204403.083.30 - 3.0187288.544.56 - 3.0191604.196.86. 

As partes concordaram com a Resolução”. 

Os autos são novamente repautados para a presente data. 

Este é o relatório.  
 

               V O T O  
  

Adentrando no mérito do lançamento, em proêmio, torna-se 
pertinente e imprescindível, para fundamentação do voto a ser prolatado, que sejam 
transcritos os artigos 41, inciso II, e 64, da Lei nº 11.651/91 - CTE. Também os artigos 1º, 
parágrafos 1º e 2º, e 8º, inciso VIII, do Anexo IX, do Decreto 4.852/97 – RCTE: 

 

“Art. 41. São os benefícios fiscais: 

[...] 

II – A redução da base de cálculo do imposto; 

[...] 

Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do 
imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou 
negativas, estabelecidas na legislação tributária. 

Art. 1º Os benefícios fiscais, a que se referem os arts. 83 e 84 deste 

regulamento, são disciplinados pelas normas contidas neste anexo. 

ACRESCIDO O § 1º AO ART. 1º PELO ART. 2º DO DECRETO N.º 5.067, DE 25.06.99 - VIGÊNCIA: 
01.05.99.  

§ 1º A utilização dos benefícios fiscais contidos neste anexo, decorrentes 
de leis estaduais que, sob condições, autorizem suas concessões, é 



 

condicionada a que o contribuinte e o substituto tributário estejam em dia 
com suas obrigações tributárias, assim entendido, a inexistência de crédito 
tributário inscrito em dívida ativa ou, existindo, esteja com sua exigibilidade 
suspensa, inclusive em razão de parcelamento. 

ACRESCIDO O § 2º AO ART. 1º PELO ART. 2º DO DECRETO N.º 5.067, DE 25.06.99 - VIGÊNCIA: 
01.05.99.  

§ 2º O impedimento de utilização do benefício fiscal em decorrência do 
disposto no parágrafo anterior, fica excluído, automaticamente, a partir do 
período de apuração ou mês seguinte em que o sujeito passivo sanar a 
irregularidade. 

Art. 8.º. A base de cálculo do ICMS é reduzida: 

[...] 

VIII – de forma que resulte a aplicação sobre o valor da operação do 
equivalente ao percentual de 10% (dez por cento), na saída interna 
realizada por contribuinte industrial ou comerciante atacadista que destine 
mercadoria para comercialização, produção ou industrialização, ficando 
mantido o crédito, observado o disposto no § 2º e, ainda, o seguinte (Lei nº 
12.462/94, art. 1º)” 

 

É cristalino o diretivo insculpido no parágrafo primeiro do artigo 1º, do 
Anexo IX, do RCTE, retro transcrito, que veda a utilização do benefício fiscal, na 
eventualidade de existir débito tributário inscrito em Dívida Ativa, e que não esteja, nos 
termos artigo 151, do CTN, com sua exigibilidade suspensa: 

No presente caso, no entanto, após as devidas verificações, tem-se 
como pacífico a inexistência de débito inscrito na Dívida Ativa em relação ao sujeito 
passivo, nos períodos constantes do auto de infração. 

Conforme destacado na diligência cujo teor foi transcrito em linhas 
pretéritas, os autos de infração considerados como inscritos na Dívida Ativa, e que 
motivaram a lavratura do presente auto, encontram-se arquivados sendo: (i) 
3.0066516.945.10 e 3.0065344.601.81 NULOS por decisão judicial; (ii) 
3.0065330.660.48, 3.0065147.865.29 e 3.0065123.010.21 IMPROCEDENTES por 
decisão plenária deste Conselho. 

Destaco, por pertinente, que a Resolução acima destacada solicitou 
a juntada dos dois processos arquivados por decisão judicial, nºs 3.0066516.945.10 e 
3.0065344.601.81, e, analisando-os verifica-se a aquiescência da douta Procuradoria 
Tributária da Procuradoria Geral do Estado com a decisão judicial: “Analisando 
detidamente o presente constata-se que não há elementos para subsidiar a interposição 
de recurso contra o acórdão de fls. 3543/3532, seja por ausência de interesse recursal ou 
dos requisitos específicos dos recursos extremos”. 

Por intermédio do Memorando nº 448/2011 – SUPEX, de 16 de 
agosto de 2011, encaminhado à Superintendência da Receita, o Superintendente 
Executivo desta Secretaria destacou: “Encaminho-lhe, para conhecimento e providências 
pertinentes, o Ofício nº 627/2011-PRT/CCON/OCD, de 02/08;2011, Despacho nº 
627/2011-PTR/CCON/OCD, de 02/08/2011, procedente da Procuradoria Tributária/PGE, 
referente à Ação Anulatória nº 68096-28.2006.8.09.0100 (200690680961) (autos 
paralelos nº 2006000003015556), em curso na Comarca de Luziânia-GO, Requerente: 
Bunge Alimentos S/A, Requerido: Estado de Goiás, o qual orienta ‘no sentido de 
promover o cancelamento dos créditos tributários decorrentes dos processos 
administrativos tributários de nºs 3006534460181 e 3006651694510, bem como a baixa 
das respectivas restrições na dívida ativa e, se for o caso, na SERASA’”. 



 

Inexistindo, portanto, o motivo limitador do gozo do benefício fiscal 
utilizado pelo sujeito passivo, o que fundamenta a presente decisão, e não as razões 
apresentadas pelo julgador singular, torna-se imperativo declarar e manter a 
improcedência do presente lançamento. 

 Pelo exposto, com as razões acima delineadas, voto, no mérito, em 
consenso unânime, para conhecer do Recurso de Ofício, negar-lhe provimento, para 
confirmar a decisão singular que considerou improcedente o auto de infração. 

 

 
 

Sala das sessões, em 26 de fevereiro de 2016. 
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Matéria: Base de cálculo de ICMS (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00167/16 
 
Relator: Conselheiro Heli José da Silva 
 

 
EMENTA: I - ICMS. Obrigação tributária principal. Redução 
indevida da base de cálculo. Benefício condicionado. Condição 
atendida. Inexistência de débito inscrito em Dívida Ativa. 
Improcedência. Decisão unânime. 
 
1. Para usufruir de benefício fiscal – redução da base de cálculo 
– o contribuinte deve atender e cumprir, rigorosamente, as 
condições estabelecidas pela legislação tributária pertinente;  
 
2. Comprovando-se, no curso processual, que a causa indicada, 
Débito inscrito em Dívida Ativa, para excluir de ofício o benefício 
apropriado pelo sujeito passivo, não se confirma, exsurge, 
naturalmente, a impossibilidade de se corroborar o lançamento 
que formaliza a exigência tributária respectiva, devendo o 
mesmo ser declarado improcedente. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 03 de fevereiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso de ofício, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
improcedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Heli José da 
Silva, Nivaldo Carvelo Carvalho e Lidilone Polizeli Bento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Da análise do presente processo, depreende-se que a acusação 
tipificada na sua peça exordial versa sobre o fato de que o autuado, na condição de 
contribuinte, omitiu o pagamento de ICMS no valor de R$ 10.083,75 (dez mil, oitenta e 
três reais e setenta e cinco centavos), em razão de ter realizado saídas das mercadorias 
constantes das Notas Fiscais relacionados no Termo Aditivo deste auto de infração, 
utilizando-se indevidamente da redução de base de cálculo prevista no artigo 8º, inciso 
VIII, do Anexo IX, do Decreto nº 4.852/97, pois possuía débito inscrito na Dívida Ativa, 
situação que veda o usufruto do benefício fiscal em questão, conforme preceitua o artigo 
1º, do anexo IX, do Decreto retro indicado. Em consequência, deverá pagar o imposto 
acrescido das cominações legais cabíveis. 

Foram Indicados como infringidos os artigos 15, inciso I, e 64, ambos 
da Lei nº 11.651/91 - CTE; combinados com o artigo 1.º, do Anexo IX; e, ainda, o artigo 
163, inciso V, alínea “b”, ambos do Decreto nº 4.852/97. Outrossim, a penalidade prevista 
no artigo 71, inciso VIII, alínea “a”, e § 9º, inciso I, do CTE, alterado de forma benigna 
para o inciso IV-A, do mesmo artigo do CTE, pela Lei nº 17.519/11. 

O auto de infração contendo a tipificação da infração foi embasado e 
instruído com os documentos de fls. 03/117, a saber: cópias das Notas Fiscais acima 
relacionadas; Levantamento Fiscal; extrato contendo as informações a respeito do auto 
de infração, em nome do sujeito passivo, que se encontra inscrito na Dívida Ativa; e, 
também, a Ordem de Serviço. 



 

Devidamente intimado, fls. 118/119 o sujeito passivo apresenta 
Impugnação junto à Primeira Instância, fls. 121/127, na qual, após historiar os fatos, 
argui, preliminarmente, nulidade do auto de infração, por falta de motivação. Indica que 
não foram juntados aos autos os anexos relacionados, de forma que não se pode 
conhecer exatamente as razões da autuação. Destaca jurisprudência e doutrina. 

No mérito, alega que após uma análise detida há que se concluir que 
o auto de infração é absolutamente improcedente, posto inexistir débito inscrito na Dívida 
Ativa vinculado ao estabelecimento autuado. Menciona a existência de débitos inscritos 
na Dívida Ativa em relação a outro estabelecimento, o qual impetrou ações judiciais para 
garantir e questionar os débitos constantes dos autos de infração inscritos na Dívida 
Ativa. Indica que as ações são a Cautelar de Caução nº 200501351471 e a Ação 
Anulatória nº 200600680961, tendo havido deferimento de liminar na primeira para 
caucionar os débitos, como comprova o despacho de folhas, os respectivos Termos de 
Caução e a Certidão Narratória, todos anexados ao processo.  

Destaca, assim, a inexistência de qualquer débito inscrito na Dívida 
Ativa. Promove a juntada das cópias dos documentos de fls. 128/139. 

Pugna, ao final, pela improcedência do lançamento. 

O Julgador Singular prolata a Sentença n° 769/07 – COJP, fls. 
141/143, e julga improcedente o lançamento. Destaca: “A exigência fiscal em comento foi 
efetivada sem que os agentes do fisco tivessem realizado auditoria do ICMS junto ao 
estabelecimento da impugnante e, se realizada, a mesma não apontaria valor de imposto 
a pagar, porque o saldo credor do imposto no período é notoriamente superior ao valor 
da diferença gerada pela alegada redução indevida da base de cálculo no mesmo 
período. Após as análises das circunstâncias envolvidas nos presentes autos, estou 
convencido de que as exigências fiscais que tenham como causa a utilização irregular de 
benefícios fiscais devem estar assentadas em auditorias que evidenciem a dinâmica da 
conta gráfica do ICMS do contribuinte. Afinal não tem o menor sentido exigir pagamento 
de imposto quando, no mesmo período, o contribuinte demonstre a existência de saldo 
credor”. 

A Representação Fazendária interpõe o Recurso de fls. 144/148, no 
qual pugna pela reforma da decisão singular. Após discorrer a respeito da questão 
vinculada às ações judiciais e sobre os efeitos da liminar concedida ao sujeito passivo, e, 
também, da sistemática escritural estabelecida pela legislação tributária estadual, em 
especial a relacionada com a apuração do imposto, entende que o presente caso se trata 
de falta de pagamento de ICMS em decorrência de utilização indevida do benefício fiscal 
da redução da base de cálculo, fato que não tem nenhuma correlação com a atividade de 
apuração do imposto.  

Assim, conclui: “Com essas considerações, a Representação 
fazendária entende que a sentença recorrida que considerou improcedente o lançamento 
em decorrência da falta da realização da auditoria Básica do ICMS para comprovar a 
repercussão da utilização indevida do benefício fiscal da redução da base de cálculo nos 
pagamentos de ICMS do sujeito passivo é completamente desarrazoada, merecendo, 
portanto, ser reformada”. 

 O sujeito passivo apresenta a contradita de fls. 152/155, na qual 
argumenta que o recurso da Fazenda Pública não merece prosperar em face aos 
próprios fundamentos da decisão recorrida. Promove a juntada das cópias dos 
documentos de fls. 156/164. 

Exara-se a Resolução de fls. 166/167, visando obter informações 
junto à Procuradoria Geral do Estado a respeito dos efeitos da liminar concedida ao 



 

sujeito passivo, em relação à suspensão da exigibilidade dos créditos tributário contidos 
nos autos de infração relacionados na Cautelar. 

A Presidência deste Conselho reiterou, debalde, o pedido junto à 
Procuradoria Geral do Estado, fls. 170. 

Exara-se, posteriormente, a Resolução nº 189/2015, fls. 183/184, 
com o seguinte teor: 

“A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em 
sessão realizada no dia 02/12/2015, acatando proposição do Conselheiro Relator,   

CONSIDERANDO o contido na Resolução de fls. 166/167, cuja a 
resposta da douta Procuradoria Fiscal da PGE não se logrou juntar aos autos;    

CONSIDERANDO que os autos de infração considerados como 
inscritos na Dívida Ativa, e que motivaram a lavratura do presente auto, encontram-se 
arquivados sendo: (i) 3.0066516.945.10 e 3.0065344.601.81 NULOS por decisão judicial; 
(ii) 3.0065330.660.48, 3.0065147.865.29 e 3.0065123.010.21 IMPROCEDENTES por 
decisão plenária deste Conselho; 

CONSIDERANDO, entretanto, que a inexistência da manifestação da 
Procuradoria Fiscal da PGE, pode, S.M.J., ser substituída pela análise da decisão judicial 
contida nos processos considerados nulos pelo Judiciário,  

RESOLVE, por unanimidade de votos encaminhar o processo à 
Secretaria Geral - SEGE deste Conselho, para que a mesma solicite o desarquivamento 
e promova a juntada ao presente dos PROCESSOS n.ºs 3.0066516.945.10 e 
3.0065344.601.81. 

Retorne-se, posteriormente, para julgamento em conjunto, os 
processos n.ºs 3.0188725.450.15 - 3.0195624.817.85 - 3.0198608.294.70 - 
3.0204403.083.30 - 3.0187288.544.56 - 3.0191604.196.86. 

As partes concordaram com a Resolução”. 

Os autos são novamente repautados para a presente data. 

Este é o relatório.  
 

               V O T O  
  

Adentrando no mérito do lançamento, em proêmio, torna-se 
pertinente e imprescindível, para fundamentação do voto a ser prolatado, que sejam 
transcritos os artigos 41, inciso II, e 64, da Lei nº 11.651/91 - CTE. Também os artigos 1º, 
parágrafos 1º e 2º, e 8º, inciso VIII, do Anexo IX, do Decreto 4.852/97 – RCTE: 

 

“Art. 41. São os benefícios fiscais: 

[...] 

II – A redução da base de cálculo do imposto; 

[...] 

Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do 
imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou 
negativas, estabelecidas na legislação tributária. 

Art. 1º Os benefícios fiscais, a que se referem os arts. 83 e 84 deste 

regulamento, são disciplinados pelas normas contidas neste anexo. 

ACRESCIDO O § 1º AO ART. 1º PELO ART. 2º DO DECRETO N.º 5.067, DE 25.06.99 - VIGÊNCIA: 
01.05.99.  



 

§ 1º A utilização dos benefícios fiscais contidos neste anexo, decorrentes 
de leis estaduais que, sob condições, autorizem suas concessões, é 
condicionada a que o contribuinte e o substituto tributário estejam em dia 
com suas obrigações tributárias, assim entendido, a inexistência de crédito 
tributário inscrito em dívida ativa ou, existindo, esteja com sua exigibilidade 
suspensa, inclusive em razão de parcelamento. 

ACRESCIDO O § 2º AO ART. 1º PELO ART. 2º DO DECRETO N.º 5.067, DE 25.06.99 - VIGÊNCIA: 
01.05.99.  

§ 2º O impedimento de utilização do benefício fiscal em decorrência do 
disposto no parágrafo anterior, fica excluído, automaticamente, a partir do 
período de apuração ou mês seguinte em que o sujeito passivo sanar a 
irregularidade. 

Art. 8.º. A base de cálculo do ICMS é reduzida: 

[...] 

VIII – de forma que resulte a aplicação sobre o valor da operação do 
equivalente ao percentual de 10% (dez por cento), na saída interna 
realizada por contribuinte industrial ou comerciante atacadista que destine 
mercadoria para comercialização, produção ou industrialização, ficando 
mantido o crédito, observado o disposto no § 2º e, ainda, o seguinte (Lei nº 
12.462/94, art. 1º)” 

 

É cristalino o diretivo insculpido no parágrafo primeiro do artigo 1º, do 
Anexo IX, do RCTE, retro transcrito, que veda a utilização do benefício fiscal, na 
eventualidade de existir débito tributário inscrito em Dívida Ativa, e que não esteja, nos 
termos artigo 151, do CTN, com sua exigibilidade suspensa: 

No presente caso, no entanto, após as devidas verificações, tem-se 
como pacífico a inexistência de débito inscrito na Dívida Ativa em relação ao sujeito 
passivo, nos períodos constantes do auto de infração. 

Conforme destacado na diligência cujo teor foi transcrito em linhas 
pretéritas, os autos de infração considerados como inscritos na Dívida Ativa, e que 
motivaram a lavratura do presente auto, encontram-se arquivados sendo: (i) 
3.0066516.945.10 e 3.0065344.601.81 NULOS por decisão judicial; (ii) 
3.0065330.660.48, 3.0065147.865.29 e 3.0065123.010.21 IMPROCEDENTES por 
decisão plenária deste Conselho. 

Destaco, por pertinente, que a Resolução acima destacada solicitou 
a juntada dos dois processos arquivados por decisão judicial, nºs 3.0066516.945.10 e 
3.0065344.601.81, e, analisando-os verifica-se a aquiescência da douta Procuradoria 
Tributária da Procuradoria Geral do Estado com a decisão judicial: “Analisando 
detidamente o presente constata-se que não há elementos para subsidiar a interposição 
de recurso contra o acórdão de fls. 3543/3532, seja por ausência de interesse recursal ou 
dos requisitos específicos dos recursos extremos”. 

Por intermédio do Memorando nº 448/2011 – SUPEX, de 16 de 
agosto de 2011, encaminhado à Superintendência da Receita, o Superintendente 
Executivo desta Secretaria destacou: “Encaminho-lhe, para conhecimento e providências 
pertinentes, o Ofício nº 627/2011-PRT/CCON/OCD, de 02/08;2011, Despacho nº 
627/2011-PTR/CCON/OCD, de 02/08/2011, procedente da Procuradoria Tributária/PGE, 
referente à Ação Anulatória nº 68096-28.2006.8.09.0100 (200690680961) (autos 
paralelos nº 2006000003015556), em curso na Comarca de Luziânia-GO, Requerente: 
Bunge Alimentos S/A, Requerido: Estado de Goiás, o qual orienta ‘no sentido de 
promover o cancelamento dos créditos tributários decorrentes dos processos 



 

administrativos tributários de nºs 3006534460181 e 3006651694510, bem como a baixa 
das respectivas restrições na dívida ativa e, se for o caso, na SERASA’”. 

Inexistindo, portanto, o motivo limitador do gozo do benefício fiscal 
utilizado pelo sujeito passivo, o que fundamenta a presente decisão, e não as razões 
apresentadas pelo julgador singular, torna-se imperativo declarar e manter a 
improcedência do presente lançamento. 

 Pelo exposto, com as razões acima delineadas, voto, no mérito, em 
consenso unânime, para conhecer do Recurso de Ofício, negar-lhe provimento, para 
confirmar a decisão singular que considerou improcedente o auto de infração. 

 
Sala das sessões, em 26 de fevereiro de 2016. 
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Matéria: Base de cálculo de ICMS (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00168/16 
 
Relator: Conselheiro Heli José da Silva 
 

 
EMENTA: I - ICMS. Obrigação tributária principal. Redução 
indevida da base de cálculo. Benefício condicionado. Condição 
atendida. Inexistência de débito inscrito em Dívida Ativa. 
Improcedência. Decisão unânime. 
 
1. Para usufruir de benefício fiscal – redução da base de cálculo 
– o contribuinte deve atender e cumprir, rigorosamente, as 
condições estabelecidas pela legislação tributária pertinente;  
 
2. Comprovando-se, no curso processual, que a causa indicada, 
Débito inscrito em Dívida Ativa, para excluir de ofício o benefício 
apropriado pelo sujeito passivo, não se confirma, exsurge, 
naturalmente, a impossibilidade de se corroborar o lançamento 
que formaliza a exigência tributária respectiva, devendo o 
mesmo ser declarado improcedente. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 03 de fevereiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente 
o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Heli José da Silva, Nivaldo 
Carvelo Carvalho e Lidilone Polizeli Bento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Da análise do presente processo, depreende-se que a acusação 
tipificada na sua peça exordial versa sobre o fato de que o autuado, na condição de 
contribuinte, omitiu o pagamento de ICMS no valor de R$ 9.923,45 (nove mil, novecentos 
e vinte e três reais e quarenta e cinco centavos), em razão de ter realizado saídas das 
mercadorias constantes das Notas Fiscais relacionados no Termo Aditivo deste auto de 
infração, utilizando-se indevidamente da redução de base de cálculo prevista no artigo 8º, 
inciso VIII, do Anexo IX, do Decreto nº 4.852/97, pois possuía débito inscrito na Dívida 
Ativa, situação que veda o usufruto do benefício fiscal em questão, conforme preceitua o 
artigo 1º, do anexo IX, do Decreto retro indicado. Em consequência, deverá pagar o 
imposto acrescido das cominações legais cabíveis. 

Foram indicados como infringidos os artigos 11, 13, 16, 27, 41, 43, e 
64, todos da Lei nº 11.651/91 - CTE; combinados com o artigo 1.º, do Anexo IX, do 
Decreto nº 4.852/97. Outrossim, a penalidade prevista no artigo 71, inciso VIII, alínea “c”, 
e § 9º, inciso I, do CTE, alterado de forma benigna para o inciso IV-A, do mesmo artigo 
do CTE, pela Lei nº 17.519/11. 

O auto de infração contendo a tipificação da infração foi embasado e 
instruído com os documentos de fls. 04/414, a saber: cópias das Notas Fiscais acima 
relacionadas; e, Termo Aditivo. 

Devidamente intimado, fls. 414/415, o sujeito passivo apresenta 
Impugnação junto à Primeira Instância, fls. 417/424, na qual, após historiar os fatos, 



 

argui, preliminarmente, nulidade do auto de infração, por falta de motivação. Indica que 
não foram juntados aos autos os anexos relacionados, de forma que não se pode 
conhecer exatamente as razões da autuação. Destaca jurisprudência e doutrina. 

No mérito, alega que após uma análise detida há que se concluir que 
o auto de infração é absolutamente improcedente, posto inexistir débito inscrito na Dívida 
Ativa vinculado ao estabelecimento autuado. Menciona a existência de débitos inscritos 
na Dívida Ativa em relação a outro estabelecimento, o qual impetrou ações judiciais para 
garantir e questionar os débitos constantes dos autos de infração inscritos na Dívida 
Ativa. Indica que as ações são a Cautelar de Caução nº 200501351471 e a Ação 
Anulatória nº 200600680961, tendo havido deferimento de liminar na primeira para 
caucionar os débitos, como comprova o despacho de folhas, os respectivos Termos de 
Caução e a Certidão Narratória, todos anexados ao processo.  

Destaca, assim, a inexistência de qualquer débito inscrito na Dívida 
Ativa. Promove a juntada das cópias dos documentos de fls. 425/439. 

Pugna, ao final, pela improcedência do lançamento. 

O Julgador Singular prolata a Sentença n° 8.784/06 – COJP, fls. 
441/443, e julga procedente o lançamento, devendo o sujeito passivo efetuar o 
recolhimento do ICMS no valor originário constante da inicial, mais cominações legais. 
Destaca: “Demonstrado que à data da fruição do benefício fiscal o sujeito passivo 
apresentava débitos de ICMS inscritos em dívida ativa (o débito relativo ao AI nº 
3.0066516.945.10 não foi alcançado pela decisão judicial) e que os efeitos da inscrição 
não foram suspensos por medida judicial, verifico que a utilização do benefício fiscal pelo 
sujeito passivo ocorreu de forma não autorizada pela legislação tributária”. 

O autuado foi intimado da decisão singular, conforme se vê às fls. 
444/445.   

Mediante peça recursal de fls. 447/456, o autuado repete as mesmas 
alegações feitas na instância singular, inclusive, a preliminar de nulidade do auto de 
infração, por falta de motivação. Quanto à decisão singular destaca que na verdade o 
Julgador laborou em engano, pois conforme se comprova com a cópia do despacho que 
deferiu a tutela antecipada na referida ação cautelar, o AI nº 3.0066516.945.10 está sim 
inserido no contexto da ação e no seu pedido – sendo o primeiro nº da relação, estando 
abrangido pelos efeitos da antecipação da tutela. Anexa, assim, cópia da ação cautelar, 
para afastar dúvida a respeito. 

Conclui: “Portanto, sendo este o único aspecto a sustentar o 
lançamento, como afirmou o Julgador ‘a quo’, e esclarecendo que o débito está sim com 
a exigibilidade suspensa, há que se dar provimento ao presente recurso para cancelar o 
lançamento”. 

Reitera, ao final, o pleito de improcedência do auto de infração. 

Exara-se a Resolução de fls. 460/461, visando obter informações 
junto à Procuradoria Geral do Estado a respeito dos efeitos da liminar concedida ao 
sujeito passivo, em relação à suspensão da exigibilidade dos créditos tributário contidos 
nos autos de infração relacionados na Cautelar. 

A Presidência deste Conselho reiterou, debalde, o pedido junto à 
Procuradoria Geral do Estado, fls. 464. 

Exara-se, posteriormente, a Resolução nº 188/2015, fls. 481/482, 
com o seguinte teor: 

“A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em 
sessão realizada no dia 02/12/2015, acatando proposição do Conselheiro Relator,   



 

CONSIDERANDO o contido na Resolução de fls. 460/461, cuja a 
resposta da douta Procuradoria Fiscal da PGE não se logrou juntar aos autos;    

CONSIDERANDO que os autos de infração considerados como 
inscritos na Dívida Ativa, e que motivaram a lavratura do presente auto, encontram-se 
arquivados sendo: (i) 3.0066516.945.10 e 3.0065344.601.81 NULOS por decisão judicial; 
(ii) 3.0065330.660.48, 3.0065147.865.29 e 3.0065123.010.21 IMPROCEDENTES por 
decisão plenária deste Conselho; 

CONSIDERANDO, entretanto, que a inexistência da manifestação da 
Procuradoria Fiscal da PGE, pode, S.M.J., ser substituída pela análise da decisão judicial 
contida nos processos considerados nulos pelo Judiciário,  

RESOLVE, por unanimidade de votos encaminhar o processo à 
Secretaria Geral - SEGE deste Conselho, para que a mesma solicite o desarquivamento 
e promova a juntada ao presente dos PROCESSOS n.ºs 3.0066516.945.10 e 
3.0065344.601.81. 

Retorne-se, posteriormente, para julgamento em conjunto, os 
processos n.ºs 3.0188725.450.15 - 3.0195624.817.85 - 3.0198608.294.70 - 
3.0204403.083.30 - 3.0187288.544.56 - 3.0191604.196.86. 

As partes concordaram com a Resolução”. 

Os autos são novamente repautados para a presente data. 

Este é o relatório.  
 

               V O T O  
  

Adentrando no mérito do lançamento, em proêmio, torna-se 
pertinente e imprescindível, para fundamentação do voto a ser prolatado, que sejam 
transcritos os artigos 41, inciso II, e 64, da Lei nº 11.651/91 - CTE. Também os artigos 1º, 
parágrafos 1º e 2º, e 8º, inciso VIII, do Anexo IX, do Decreto 4.852/97 – RCTE: 

 

“Art. 41. São os benefícios fiscais: 

[...] 

II – A redução da base de cálculo do imposto; 

[...] 

Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do 
imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou 
negativas, estabelecidas na legislação tributária. 

Art. 1º Os benefícios fiscais, a que se referem os arts. 83 e 84 deste 

regulamento, são disciplinados pelas normas contidas neste anexo. 

ACRESCIDO O § 1º AO ART. 1º PELO ART. 2º DO DECRETO N.º 5.067, DE 25.06.99 - VIGÊNCIA: 
01.05.99.  

§ 1º A utilização dos benefícios fiscais contidos neste anexo, decorrentes 
de leis estaduais que, sob condições, autorizem suas concessões, é 
condicionada a que o contribuinte e o substituto tributário estejam em dia 
com suas obrigações tributárias, assim entendido, a inexistência de crédito 
tributário inscrito em dívida ativa ou, existindo, esteja com sua exigibilidade 
suspensa, inclusive em razão de parcelamento. 

ACRESCIDO O § 2º AO ART. 1º PELO ART. 2º DO DECRETO N.º 5.067, DE 25.06.99 - VIGÊNCIA: 
01.05.99.  

§ 2º O impedimento de utilização do benefício fiscal em decorrência do 
disposto no parágrafo anterior, fica excluído, automaticamente, a partir do 



 

período de apuração ou mês seguinte em que o sujeito passivo sanar a 
irregularidade. 

Art. 8.º. A base de cálculo do ICMS é reduzida: 

[...] 

VIII – de forma que resulte a aplicação sobre o valor da operação do 
equivalente ao percentual de 10% (dez por cento), na saída interna 
realizada por contribuinte industrial ou comerciante atacadista que destine 
mercadoria para comercialização, produção ou industrialização, ficando 
mantido o crédito, observado o disposto no § 2º e, ainda, o seguinte (Lei nº 
12.462/94, art. 1º)” 

 

É cristalino o diretivo insculpido no parágrafo primeiro do artigo 1º, do 
Anexo IX, do RCTE, retro transcrito, que veda a utilização do benefício fiscal, na 
eventualidade de existir débito tributário inscrito em Dívida Ativa, e que não esteja, nos 
termos artigo 151, do CTN, com sua exigibilidade suspensa: 

No presente caso, no entanto, após as devidas verificações, tem-se 
como pacífico a inexistência de débito inscrito na Dívida Ativa em relação ao sujeito 
passivo, nos períodos constantes do auto de infração. 

Conforme destacado na diligência cujo teor foi transcrito em linhas 
pretéritas, os autos de infração considerados como inscritos na Dívida Ativa, e que 
motivaram a lavratura do presente auto, encontram-se arquivados sendo: (i) 
3.0066516.945.10 e 3.0065344.601.81 NULOS por decisão judicial; (ii) 
3.0065330.660.48, 3.0065147.865.29 e 3.0065123.010.21 IMPROCEDENTES por 
decisão plenária deste Conselho. 

Destaco, por pertinente, que a Resolução acima destacada solicitou 
a juntada dos dois processos arquivados por decisão judicial, nºs 3.0066516.945.10 e 
3.0065344.601.81, e, analisando-os verifica-se a aquiescência da douta Procuradoria 
Tributária da Procuradoria Geral do Estado com a decisão judicial: “Analisando 
detidamente o presente constata-se que não há elementos para subsidiar a interposição 
de recurso contra o acórdão de fls. 3543/3532, seja por ausência de interesse recursal ou 
dos requisitos específicos dos recursos extremos”. 

Por intermédio do Memorando nº 448/2011 – SUPEX, de 16 de 
agosto de 2011, encaminhado à Superintendência da Receita, o Superintendente 
Executivo desta Secretaria destacou: “Encaminho-lhe, para conhecimento e providências 
pertinentes, o Ofício nº 627/2011-PRT/CCON/OCD, de 02/08;2011, Despacho nº 
627/2011-PTR/CCON/OCD, de 02/08/2011, procedente da Procuradoria Tributária/PGE, 
referente à Ação Anulatória nº 68096-28.2006.8.09.0100 (200690680961) (autos 
paralelos nº 2006000003015556), em curso na Comarca de Luziânia-GO, Requerente: 
Bunge Alimentos S/A, Requerido: Estado de Goiás, o qual orienta ‘no sentido de 
promover o cancelamento dos créditos tributários decorrentes dos processos 
administrativos tributários de nºs 3006534460181 e 3006651694510, bem como a baixa 
das respectivas restrições na dívida ativa e, se for o caso, na SERASA’”. 

Inexistindo, portanto, o motivo limitador do gozo do benefício fiscal 
utilizado pelo sujeito passivo, há que se declarar improcedente o presente lançamento. 

 Pelo exposto, no mérito, voto, em consenso unânime, para conhecer 
do Recurso Voluntário, dar-lhe provimento, para reformar a decisão singular, e considerar 
improcedente o auto de infração. 

 

 



 

 
Sala das sessões, em 26 de fevereiro de 2016. 
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Matéria: Base de cálculo de ICMS (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00169/16 
 
Relator: Conselheiro Heli José da Silva 
 

 
EMENTA: I - ICMS. Obrigação tributária principal. Redução 
indevida da base de cálculo. Benefício condicionado. Condição 
atendida. Inexistência de débito inscrito em Dívida Ativa. 
Improcedência. Decisão unânime. 
 
1. Para usufruir de benefício fiscal – redução da base de cálculo 
– o contribuinte deve atender e cumprir, rigorosamente, as 
condições estabelecidas pela legislação tributária pertinente;  
 
2. Comprovando-se, no curso processual, que a causa indicada, 
Débito inscrito em Dívida Ativa, para excluir de ofício o benefício 
apropriado pelo sujeito passivo, não se confirma, exsurge, 
naturalmente, a impossibilidade de se corroborar o lançamento 
que formaliza a exigência tributária respectiva, devendo o 
mesmo ser declarado improcedente. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 03 de fevereiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso de ofício, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
improcedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Heli José da 
Silva, Nivaldo Carvelo Carvalho e Lidilone Polizeli Bento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Da análise do presente processo, depreende-se que a acusação 
tipificada na sua peça exordial versa sobre o fato de que o autuado, na condição de 
contribuinte, omitiu o pagamento de ICMS no valor de R$ 11.713,01 (onze mil, setecentos 
e treze reais e um centavo), em razão de ter realizado saídas das mercadorias 
constantes das Notas Fiscais relacionados no Termo Aditivo deste auto de infração, 
utilizando-se indevidamente da redução de base de cálculo prevista no artigo 8º, inciso 
VIII, do Anexo IX, do Decreto nº 4.852/97, pois possuía débito inscrito na Dívida Ativa, 
situação que veda o usufruto do benefício fiscal em questão, conforme preceitua o artigo 
1º, do anexo IX, do Decreto retro indicado. Em consequência, deverá pagar o imposto 
acrescido das cominações legais cabíveis. 

Foram indicados como infringidos os artigos 11, 13, 16, 27, 41, 46, e 
64, todos da Lei nº 11.651/91 - CTE; combinados com o artigo 1.º, do Anexo IX, do 
Decreto nº 4.852/97. Outrossim, a penalidade prevista no artigo 71, inciso VIII, alínea “c”, 
e § 9º, inciso I, do CTE, alterado de forma benigna para o inciso IV-A, do mesmo artigo 
do CTE, pela Lei nº 17.519/11. 

O auto de infração contendo a tipificação da infração foi embasado e 
instruído com os documentos de fls. 04/176, a saber: cópias das Notas Fiscais acima 
relacionadas; Termo Aditivo; extratos contendo as informações a respeito dos autos de 
infração, em nome do sujeito passivo, que se encontram inscritos na Dívida Ativa; e, 
também, a Ordem de Serviço. 



 

Devidamente intimado, fls. 177/178 o sujeito passivo apresenta 
Impugnação junto à Primeira Instância, fls. 180/188, na qual, após historiar os fatos, 
argui, preliminarmente, nulidade do auto de infração, por falta de motivação. Indica que 
não foram juntados aos autos os anexos relacionados, de forma que não se pode 
conhecer exatamente as razões da autuação. Destaca jurisprudência e doutrina. 

No mérito, alega que após uma análise detida há que se concluir que 
o auto de infração é absolutamente improcedente, posto inexistir débito inscrito na Dívida 
Ativa vinculado ao estabelecimento autuado. Menciona a existência de débitos inscritos 
na Dívida Ativa em relação a outro estabelecimento, o qual impetrou ações judiciais para 
garantir e questionar os débitos constantes dos autos de infração inscritos na Dívida 
Ativa. Indica que as ações são a Cautelar de Caução nº 200501351471 e a Ação 
Anulatória nº 200600680961, tendo havido deferimento de liminar na primeira para 
caucionar os débitos, como comprova o despacho de folhas, os respectivos Termos de 
Caução e a Certidão Narratória, todos anexados ao processo.  

Destaca, assim, a inexistência de qualquer débito inscrito na Dívida 
Ativa. Promove a juntada das cópias dos documentos de fls. 189/208. 

Pugna, ao final, pela improcedência do lançamento. 

O Julgador Singular prolata a Sentença n° 767/07 – COJP, fls. 
210/212, e julga improcedente o lançamento. Destaca: “A exigência fiscal em comento foi 
efetivada sem que os agentes do fisco tivessem realizado auditoria do ICMS junto ao 
estabelecimento da impugnante e, se realizada, a mesma não apontaria valor de imposto 
a pagar, porque o saldo credor do imposto no período é notoriamente superior ao valor 
da diferença gerada pela alegada redução indevida da base de cálculo no mesmo 
período. Após as análises das circunstâncias envolvidas nos presentes autos, estou 
convencido de que as exigências fiscais que tenham como causa a utilização irregular de 
benefícios fiscais devem estar assentadas em auditorias que evidenciem a dinâmica da 
conta gráfica do ICMS do contribuinte. Afinal não tem o menor sentido exigir pagamento 
de imposto quando, no mesmo período, o contribuinte demonstre a existência de saldo 
credor”. 

A Representação Fazendária interpõe o Recurso de fls. 213/217, no 
qual pugna pela reforma da decisão singular. Após discorrer a respeito da questão 
vinculada às ações judiciais e sobre os efeitos da liminar concedida ao sujeito passivo, e, 
também, da sistemática escritural estabelecida pela legislação tributária estadual, em 
especial a relacionada com a apuração do imposto, entende que o presente caso se trata 
de falta de pagamento de ICMS em decorrência de utilização indevida do benefício fiscal 
da redução da base de cálculo, fato que não tem nenhuma correlação com a atividade de 
apuração do imposto.  

Assim, conclui: “Com essas considerações, a Representação 
fazendária entende que a sentença recorrida que considerou improcedente o lançamento 
em decorrência da falta da realização da auditoria Básica do ICMS para comprovar a 
repercussão da utilização indevida do benefício fiscal da redução da base de cálculo nos 
pagamentos de ICMS do sujeito passivo é completamente desarrazoada, merecendo, 
portanto, ser reformada”. 

 O sujeito passivo apresenta a contradita de fls. 221/224, na qual 
argumenta que o recurso da Fazenda Pública não merece prosperar em face aos 
próprios fundamentos da decisão recorrida. Promove a juntada das cópias dos 
documentos de fls. 225/233. 

Exara-se a Resolução de fls. 235/236, visando obter informações 
junto à Procuradoria Geral do Estado a respeito dos efeitos da liminar concedida ao 



 

sujeito passivo, em relação à suspensão da exigibilidade dos créditos tributário contidos 
nos autos de infração relacionados na Cautelar. 

A Presidência deste Conselho reiterou, debalde, o pedido junto à 
Procuradoria Geral do Estado, fls. 239. 

Exara-se, posteriormente, a Resolução nº 187/2015, fls. 254/255, 
com o seguinte teor: 

“A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em 
sessão realizada no dia 02/12/2015, acatando proposição do Conselheiro Relator,   

CONSIDERANDO o contido na Resolução de fls. 235/236, cuja a 
resposta da douta Procuradoria Fiscal da PGE não se logrou juntar aos autos;    

CONSIDERANDO que os autos de infração considerados como 
inscritos na Dívida Ativa, e que motivaram a lavratura do presente auto, encontram-se 
arquivados sendo: (i) 3.0066516.945.10 e 3.0065344.601.81 NULOS por decisão judicial; 
(ii) 3.0065330.660.48, 3.0065147.865.29 e 3.0065123.010.21 IMPROCEDENTES por 
decisão plenária deste Conselho; 

CONSIDERANDO, entretanto, que a inexistência da manifestação da 
Procuradoria Fiscal da PGE, pode, S.M.J., ser substituída pela análise da decisão judicial 
contida nos processos considerados nulos pelo Judiciário,  

RESOLVE, por unanimidade de votos encaminhar o processo à 
Secretaria Geral - SEGE deste Conselho, para que a mesma solicite o desarquivamento 
e promova a juntada ao presente dos PROCESSOS n.ºs 3.0066516.945.10 e 
3.0065344.601.81. 

Retorne-se, posteriormente, para julgamento em conjunto, os 
processos n.ºs 3.0188725.450.15 - 3.0195624.817.85 - 3.0198608.294.70 - 
3.0204403.083.30 - 3.0187288.544.56 - 3.0191604.196.86. 

As partes concordaram com a Resolução”. 

Os autos são novamente repautados para a presente data. 

Este é o relatório.  
 

V O T O  
  

Adentrando no mérito do lançamento, em proêmio, torna-se 
pertinente e imprescindível, para fundamentação do voto a ser prolatado, que sejam 
transcritos os artigos 41, inciso II, e 64, da Lei nº 11.651/91 - CTE. Também os artigos 1º, 
parágrafos 1º e 2º, e 8º, inciso VIII, do Anexo IX, do Decreto 4.852/97 – RCTE: 

 

“Art. 41. São os benefícios fiscais: 

[...] 

II – A redução da base de cálculo do imposto; 

[...] 

Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do 
imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou 
negativas, estabelecidas na legislação tributária. 

Art. 1º Os benefícios fiscais, a que se referem os arts. 83 e 84 deste 

regulamento, são disciplinados pelas normas contidas neste anexo. 

ACRESCIDO O § 1º AO ART. 1º PELO ART. 2º DO DECRETO N.º 5.067, DE 25.06.99 - VIGÊNCIA: 
01.05.99.  



 

§ 1º A utilização dos benefícios fiscais contidos neste anexo, decorrentes 
de leis estaduais que, sob condições, autorizem suas concessões, é 
condicionada a que o contribuinte e o substituto tributário estejam em dia 
com suas obrigações tributárias, assim entendido, a inexistência de crédito 
tributário inscrito em dívida ativa ou, existindo, esteja com sua exigibilidade 
suspensa, inclusive em razão de parcelamento. 

ACRESCIDO O § 2º AO ART. 1º PELO ART. 2º DO DECRETO N.º 5.067, DE 25.06.99 - VIGÊNCIA: 
01.05.99.  

§ 2º O impedimento de utilização do benefício fiscal em decorrência do 
disposto no parágrafo anterior, fica excluído, automaticamente, a partir do 
período de apuração ou mês seguinte em que o sujeito passivo sanar a 
irregularidade. 

Art. 8.º. A base de cálculo do ICMS é reduzida: 

[...] 

VIII – de forma que resulte a aplicação sobre o valor da operação do 
equivalente ao percentual de 10% (dez por cento), na saída interna 
realizada por contribuinte industrial ou comerciante atacadista que destine 
mercadoria para comercialização, produção ou industrialização, ficando 
mantido o crédito, observado o disposto no § 2º e, ainda, o seguinte (Lei nº 
12.462/94, art. 1º)” 

 

É cristalino o diretivo insculpido no parágrafo primeiro do artigo 1º, do 
Anexo IX, do RCTE, retro transcrito, que veda a utilização do benefício fiscal, na 
eventualidade de existir débito tributário inscrito em Dívida Ativa, e que não esteja, nos 
termos artigo 151, do CTN, com sua exigibilidade suspensa: 

No presente caso, no entanto, após as devidas verificações, tem-se 
como pacífico a inexistência de débito inscrito na Dívida Ativa em relação ao sujeito 
passivo, nos períodos constantes do auto de infração. 

Conforme destacado na diligência cujo teor foi transcrito em linhas 
pretéritas, os autos de infração considerados como inscritos na Dívida Ativa, e que 
motivaram a lavratura do presente auto, encontram-se arquivados sendo: (i) 
3.0066516.945.10 e 3.0065344.601.81 NULOS por decisão judicial; (ii) 
3.0065330.660.48, 3.0065147.865.29 e 3.0065123.010.21 IMPROCEDENTES por 
decisão plenária deste Conselho. 

Destaco, por pertinente, que a Resolução acima destacada solicitou 
a juntada dos dois processos arquivados por decisão judicial, nºs 3.0066516.945.10 e 
3.0065344.601.81, e, analisando-os verifica-se a aquiescência da douta Procuradoria 
Tributária da Procuradoria Geral do Estado com a decisão judicial: “Analisando 
detidamente o presente constata-se que não há elementos para subsidiar a interposição 
de recurso contra o acórdão de fls. 3543/3532, seja por ausência de interesse recursal ou 
dos requisitos específicos dos recursos extremos”. 

Por intermédio do Memorando nº 448/2011 – SUPEX, de 16 de 
agosto de 2011, encaminhado à Superintendência da Receita, o Superintendente 
Executivo desta Secretaria destacou: “Encaminho-lhe, para conhecimento e providências 
pertinentes, o Ofício nº 627/2011-PRT/CCON/OCD, de 02/08;2011, Despacho nº 
627/2011-PTR/CCON/OCD, de 02/08/2011, procedente da Procuradoria Tributária/PGE, 
referente à Ação Anulatória nº 68096-28.2006.8.09.0100 (200690680961) (autos 
paralelos nº 2006000003015556), em curso na Comarca de Luziânia-GO, Requerente: 
Bunge Alimentos S/A, Requerido: Estado de Goiás, o qual orienta ‘no sentido de 
promover o cancelamento dos créditos tributários decorrentes dos processos 



 

administrativos tributários de nºs 3006534460181 e 3006651694510, bem como a baixa 
das respectivas restrições na dívida ativa e, se for o caso, na SERASA’”. 

Inexistindo, portanto, o motivo limitador do gozo do benefício fiscal 
utilizado pelo sujeito passivo, o que fundamenta a presente decisão, e não as razões 
apresentadas pelo julgador singular, torna-se imperativo declarar e manter a 
improcedência do presente lançamento. 

 Pelo exposto, com as razões acima delineadas, voto, no mérito, em 
consenso unânime, para conhecer do Recurso de Ofício, negar-lhe provimento, para 
confirmar a decisão singular que considerou improcedente o auto de infração. 

 

 
Sala das sessões, em 26 de fevereiro de 2016. 
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Matéria: Base de cálculo de ICMS (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00292/16 
 
Relator: Conselheiro Renato Moraes Lima 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica. 
Insegurança na determinação da infração. Rejeitada. Preliminar 
de nulidade parcial da peça básica. Incompetência funcional da 
autoridade lançadora. Acatada. Preliminar de exclusão da lide da 
empresa de software. Rejeitada. Mérito. ICMS. Obrigação 
principal. Omissão de pagamento de ICMS. Comparativo fiscal. 
Presunção de vendas não escrituradas. Proporcionalidade de 
entradas tributadas. Procedência em parte. 
 
1. Rejeita-se a arguição de insegurança na determinação da 
infração, estando a ocorrência relatada na peça básica em 
conformidade com a legislação tributária estadual, havendo 
subsunção do fato à norma tributária; 
 
2. Não estando a autoridade lançadora legalmente atribuída a 
constituir o crédito tributário, relativamente a parte do período 
fiscalizado, anula-se a peça básica na parte atingida pela 
incompetência funcional; 
 
3. A empresa fornecedora de programa aplicativo que permite ao 
contribuinte suprimir o tributo responde solidariamente com o 
contribuinte pelo pagamento do imposto omitido; 
 
4. Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada 
não registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, 
correspondente ao valor constante de quaisquer meios de 
controles de vendas de mercadorias ou prestação de serviços, 
sem a respectiva emissão dos documentos fiscais, ou o 
montante da diferença quando emitidos com valores inferiores 
ao real. (CTE, art. 25, § 1°, VI); 
 
5. Na hipótese de o contribuinte comercializar também 
mercadorias isentas ou não tributadas no período fiscalizado, a 
base de cálculo deve ser obtida por meio da multiplicação do 
valor apurado em procedimento fiscal pela fração obtida da 
divisão do valor das entradas tributadas, exceto aquelas sujeitas 
à substituição tributária pelas operações posteriores, pelo valor 
correspondente ao total das entradas de mercadorias 
destinadas à comercialização ou industrialização. (CTE, art. 25, § 
2°); 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de agosto de 2014, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguída pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Renato Moraes 
Lima, Antônio Martins da Silva e Allen Anderson Viana. Por unanimidade de votos, acolher 



 

a preliminar de nulidade parcial da peça básica, referente a todos os meses de 2008, por 
incompetência funcional da autoridade lançadora, arguída pelo Conselheiro Relator. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Renato Moraes Lima, Antônio Martins da 
Silva e Allen Anderson Viana. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer 
do recurso, mas, negando-lhe provimento, considerar o auto de infração procedente no 
período remanescente, ou seja, todos os meses de janeiro/2009 a maio/2011, bem como 
julho, agosto e novemvro/2011, janeiro, março e maio a setembro/2012, passando o valor 
total da base de cálculo de R$ 2.282.483,95 (dois milhões, duzentos e oitenta e dois mil, 
quatrocentos e oitenta e três reais e noventa e cinco centavos) para R$ 1.657.354,11 (um 
milhão, seiscentos e cinqüenta e sete mil, trezentos e cinqüenta e quatro reais e onze 
centavos), com ICMS a recolher passando de R$ 373.849,95 (trezentos e setenta e três 
mil, oitocentos e quarenta e nove reais e noventa e cinco centavos) para R$ 269.764,63 
(duzentos e sessenta e nove mil, setecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e três 
centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros Renato Moraes Lima, Antônio 
Martins da Silva e Allen Anderson Viana. Finalmente, por maioria de votos, foi rejeitada a 
preliminar de exclusão da lide da empresa de software arrolada como solidária, arguída 
pela mesma. Foram vencedores os Conselheiros Renato Moraes Lima e Antônio Martins 
da Silva. Vencido o Conselheiro Allen Anderson Viana. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação é de falta de pagamento total de R$ 373.849,95 de ICMS 
ao longo dos meses de jan/2008 a maio/2011, bem como jul, ago e nov/2011, e jan, mar e 
maio a set/2012 em virtude da presunção de vendas não registradas no montante total de 
R$ 4.446.072,41, decorrente da comparação das saídas escrituradas e das saídas 
constantes em banco de dados de armazenamento de suas operações (Caixa Dois 
eletrônico), nos termos do Código Tributário Estadual (CTE), Art. 25, II e § 1.º, VI, das 
quais fica arbitrado, nos termos do § 2.º do mesmo artigo, uma Base de Cálculo relativa a 
saída de mercadorias sujeitas à tributação normal no montante de R$ 2.282.483,95, com 
base na proporcionalidade de entradas tributadas, tendo as saídas não registradas de 
mercadorias isentas e não tributadas sido reclamadas no Auto de Infração n° 4 0113021 
363 60. 

 
Citados como infringidos os arts. 25, § 1°, VI, 64, § 2° e 66, da Lei n° 

11.651/91, CTE; proposta a penalidade prevista no art. 71, VII, “L”, § 9.º, I, do mesmo 
diploma legal. 

 
Identificadas como solidários a pessoa natural Adalberto Bento da 

Silva, sócio administrador conforme extrato cadastral, fls. 09, e a pessoa jurídica Santri 
Sistemas Ltda., “software-house” fornecedora do programa de controle de vendas sem 
emissão de documentação fiscal, fls. 08. 

 
Instruem os autos Detalhamento do Crédito Tributário; ficha de 

identificação de solidário (proprietário administrador e “software house”), fls. 07 e 08; notas 
explicativas sobre o procedimento fiscal adotado, fls. 16 a 20; termos de cópia e 
autenticação de arquivos eletrônicos, fls. 21 e 22; demonstrativos de vendas realizadas e 
registradas, fls. 23 a 27; planilha de proporção de mercadorias tributadas, fls. 28 a 32; 
planilhas de cálculo de alíquota média, fls. 33 a 37; livro Registro de Apuração do ICMS 
(LRAICMS), fls. 38 a 152; planilhas dos registros de saída do LRAICMS da EFD, 153 a 
240; CD com os dados extraídos com o software “Authenticator” dos computadores da 
empesa autuada e do levantamento efetuado, fls. 241 e recibo de entrega de cópia do 
arquivo, fls. 242. 

 



 

Conforme as notas explicativas, fls. 18, a partir da tabela 
“Orçamento”, campos “Data_Fechamento”, Pedido_Fechamento”, “Recebido”, 
“Data_Recebimento”, “quantid entregue”, “preço de venda do pedido” e “Vr do desconto”, 
foi formada a tabela de vendas realizadas de fls. 19 e 20. Com esses dados e os dados da 
escrituração fiscal foram formadas as planilhas de “Demonstrativo de Vendas Realizadas 
e Registradas” em que foi indicado até o ICMS devido a cada mês, campo “k”, e a multa 
formal, campo “M”, fls. 23 a 27. 
 

 
 

Revéis todos os ocupantes do polo passivo, fls. 250, comparecem 
aos autos com impugnação a autuada e o solidário, seu proprietário, fls. 258 a 267; 
adicionalmente juntam, nas fls. 279, pendrive cujo envelope cita que contém “os 
balancetes mensais de jan/2008 a out/2012 e comprovantes de entrega de IRPJ calculado 
pelo Lucro Real, por se tratar de empresa de grande porte”, cópia de assentamentos 
contábeis, fls. 280 a 524; pendrive, fls. 525, cujo envelope cita que contém “relatórios que 
comprovam que a cada pedido / orçamento há as notas fiscais correspondentes”; relatório 
impresso dos pedidos e notas fiscais relacionadas, fls. 526 a 553; relatório com a síntese 
das notas fiscais, fls. 554 a 673. Comparece também aos autos com peça de impugnação 
apartada a empresa solidária, fls. 675 a 685. Essas peças defensórias serão analisadas 
no VOTO deste Acórdão. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 

 
Antes da análise das peças defensórias, necessário se faz analisar a 

competência funcional. 
 
Nas fls. 13, há portaria de designação para Auditores Fiscais da 

Receita Estadual I - AFREs I executarem auditorias em empresas de médio porte; essa 
portaria é do Superintendente da Receita, em virtude de delegação de competência do 
Secretário da Fazenda por intermédio de citada portaria 466/2011-GSF, de 29/04/2011; 
em 2008 a empresa era de grande porte, conforme consta no sistema de processamento 
de dados da SEFAZ; o agente autuante era, ao tempo da autuação AFRE I; os Autos de 
Infrações foram lavrados em 05/06/13. 

 
 
 

ESTADO DE GOIAS - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA              DATA: 04/02/2014 

CONSELHO ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO                             HORA: 16:45:45   

HISTORICO DOS PORTES - ANUAL         CONSULTOR: RENATO MORAES LIMA              

=============================================================================== 

RAZAO SOCIAL: CONSTRULAR COMERCIAL LTDA                                         



 

CNPJ .......: 01917194/0001-57 STATUS: ATIVO        REGIME......:               

INSCRICAO...: 10.078.228-0     CNAEF.: 4744099      INICIO ATIV.: 01/11/1975    

=============================================================================== 

                            DPI  QTDE                               DPI  QTDE   

EXER     PORTE        EXER  ENV. ESTAB. EXER     PORTE        EXER  ENV. ESTAB. 

------------------------------------------------------------------------------- 

1995                                     2005   GRANDE PORTE    2004   12    5  

1996                                     2006   GRANDE PORTE    2005   12    5  

1997   MEDIO PORTE     1996   12    5    2007   GRANDE PORTE    2006   12    5  

1998   MEDIO PORTE     1997   12    5    2008   GRANDE PORTE    2007   12    5  

1999   MEDIO PORTE     1998   12    5    2009   MEDIO PORTE     2008   12    5  

2000   MEDIO PORTE     1999   12    5    2010   MEDIO PORTE     2009   12    1  

2001   GRANDE PORTE    2000   12    5    2011   MEDIO PORTE     2010   12    1  

2002   MEDIO PORTE     2001   12    5    2012   MEDIO PORTE     2011   12    5  

2003   GRANDE PORTE    2002   12    5    2013   MEDIO PORTE     2012         5  

2004   GRANDE PORTE    2003   12    5                                           

                                                                                

PF1 PARA RETORNAR ==================================================== FGINMN30 

 
As atribuições do AFRE I estão previstas na Lei n° 13.266/98, Art. 4°, 

I: 
 

Lei 13.266/98, Art. 4º As atribuições conferidas, privativamente, aos 
funcionários fiscais, integrantes do Quadro de Pessoal do Fisco da 
Secretaria da Fazenda, são as seguintes: 
 
I - ao Auditor-Fiscal da Receita Estadual I - AFRE I: 
 
b) constituir o crédito tributário decorrente do exercício das 
correspondentes tarefas de fiscalização referentes a: 
 
7. auditoria nos contribuintes estaduais a seguir enumerados, com 
verificação de seus livros e documentos fiscais: 
7.1. microempresa; 
7.2. empresa de pequeno porte; 
7.3. estabelecimentos que mantenham somente escrita fiscal ao tempo do 
fato objeto do lançamento, independentemente de seu porte; 
7.4. empresa de médio porte, inclusive com escrituração contábil, mediante 
ato do Secretário da Fazenda; 

 
Como as demonstrações financeiras e patrimoniais juntadas pela 

impugnante (DRE, balanços e balancetes), de todos os anos autuados, inclusive 2008, fls. 
280 a 524, não apresentam homologação com o devido registro de assentamento na 
JUCEG, não ficou assegurada a legitimidade desses documentos para os fins que lhes 
são próprios. Assim, os autos saíram em diligência por intermédio da Resolução n.º 
012/2014-IV CJUL, fls. 709 e 710, para verificação sobre se demonstrações financeiras e 
patrimoniais (idênticas) de mesmo teor às juntadas aos presentes autos, relativas 
especificamente ao exercício 2008 dentre as fls. 280 a 524 anteriormente citadas, tiveram 
homologação com o devido registro de assentamento na JUCEG (seja digital, seja por 
etiqueta auto-adesiva) efetuado ainda antes da data de lavratura da presente autuação, 
05/06/13. 

 
Como resposta da fiscalização houve o entendimento de que o feito 

teria que ser anulado e refeito por agente competente, fls. 711 e 713, com o que 
concordou a empresa, fls. 720, e o sócio administrador solidário, fls. 722, mas este 
aspecto está equivocado, podendo, com base no Princípio Constitucional da Eficiência na 



 

Administração Pública (as atitudes funcionais devem buscar a maior celeridade e o melhor 
e mais completo resultado), CF, 37, “caput”, e na Lei 16.469/2009, Art. 20, I e § 1.º, e, em 
vista do Art. 6.º, § 1.º, até mesmo com base no CPC, Arts. 248 e 249, ser apreciados os 
anos não anulados por incompetência funcional. Desse aspecto resulta nulidade desde o 
início por incompetência funcional relativa aos lançamentos do exercício de 2008 e 
apreciação de toda a matéria quanto aos demais aspectos. 
 

CF, Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
 
Lei 16.469/2009, Art. 6.º, § 1º Aplicam-se subsidiariamente aos processos 
previstos neste artigo as disposições da Lei nº 13.800, de 18 de janeiro de 
2001, e as normas da legislação processual civil. 
 
Lei 16.469/2009, Art. 20. São nulos os atos praticados: 
I - por autoridade incompetente ou impedida; 
§ 1º A autoridade que declarar nulidade mencionará os atos por ela 
alcançados e determinará as providências necessárias ao prosseguimento 
do feito. 
 
CPC, Art. 248. Anulado o ato, reputam-se de nenhum efeito todos os 
subseqüentes, que dele dependam; todavia, a nulidade de uma parte do 
ato não prejudicará as outras, que dela sejam independentes. 
 
CPC, Art. 249. O juiz, ao pronunciar a nulidade, declarará que atos são 
atingidos, ordenando as providências necessárias, a fim de que sejam 
repetidos, ou retificados. 

 
Assim, argui e foi acatada por unanimidade, com concordância do 

Representante Fazendário, a nulidade parcial processual de todos os meses de 2008 por 
incompetência funcional. 

 
Passo agora à análise das peças defensórias, nas quais foram feitas 

as alegações que se seguem. 
 
Foi arguída nulidade da peça básica, por insegurança na 

determinação da infração, citando e reproduzindo o CTE, Art. 25 e § 1.º, VI, bem como o 
CTE, Art. 148, caput, §§ 1.º e 3.º, com todos os seus incisos; alega que a empresa não 
estaria enquadrada em nenhum dos incisos citados e que, do § 4.º, citado, mas não 
reproduzido, deveriam ter sido consideradas todas as diferenças favoráveis ao sujeito 
passivo; alega que para serem consideradas as diferenças favoráveis ter-se-ia que adotar 
a auditoria comparativa Contábil-Fiscal uma vez que a empresa tenha escrituração 
contábil. Rejeito essa arguição, posto que não é verdade quando afirma que não estaria 
enquadrada em nenhum dos incisos, pois está enquadrada em todos os dispositivos dos 
textos da Legislação Tributária Estadual (LTE) que se seguem, dentre os por ela citados. 
 

CTE, Art. 25. A base de cálculo do imposto será arbitrada pela autoridade 
fiscal, podendo o sujeito passivo contraditá-la no correspondente processo 
administrativo tributário, sempre que, alternativa ou cumulativamente: 
 
- não mereçam fé as declarações, os esclarecimentos prestados ou os 
documentos expedidos pelo sujeito passivo ou terceiro legalmente 

obrigado. 



 

 
§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 
 
VI - ao valor constante de quaisquer meios de controles de vendas de 
mercadorias ou prestação de serviços, sem a respectiva emissão dos 
documentos fiscais, ou o montante da diferença quando emitidos com 
valores inferiores ao real; 
 
§ 2º Na hipótese de o contribuinte comercializar também mercadorias 
isentas ou não tributadas no período fiscalizado, a base de cálculo deve ser 
obtida por meio da multiplicação do valor apurado em procedimento fiscal 
pela fração obtida da divisão do valor das entradas tributadas, exceto 
aquelas sujeitas à substituição tributária pelas operações posteriores, pelo 
valor correspondente ao total das entradas de mercadorias destinadas à 
comercialização ou industrialização. 
 
§ 4º As demais normas, quanto aos procedimentos relativos ao 
arbitramento, serão fixadas na legislação tributária.  
 
 
CTE, Art. 148. O movimento real tributável, realizado pelo sujeito passivo 
em determinado período, pode ser apurado por meio de levantamento 
fiscal, conforme dispuser o regulamento. 
 
§ 1º O levantamento fiscal poderá considerar: 
 
III - as receitas e as despesas reconhecíveis; 
 
V - outras informações, obtidas em instituições financeiras ou bancárias, 

cartórios, juntas comerciais ou outros órgãos, que evidenciem a existência 
de receita omitida pelo sujeito passivo. 
 
§ 2º O valor da base de cálculo do imposto correspondente à receita 
omitida, calculada nos termos do § 2º do art. 25 e apurada em 
levantamento fiscal é considerado decorrente de operação ou prestação 
tributada. 
 
§ 3º Para efeito de arbitramento, o Fisco poderá se utilizar de métodos ou 
processos que o leve à maior proximidade possível da avaliação real dos 
fatos, cujo valor ou preço obtido presume-se correspondente a operação ou 
prestação tributada, especialmente na ocorrência das seguintes 
circunstâncias: 

 
III - quando a operação ou prestação tiver sido realizada sem 
documentação fiscal. 
 
XII - na falta de escrituração de quaisquer pagamentos ou recebimentos, 
tais como vendas, prestações de serviços, compras, títulos e movimento 
bancário da empresa, de modo a tirar ou comprometer a credibilidade de 
toda a escrituração; 
 
XVIII - na comprovação de saídas de mercadorias ou prestações de 
serviços sem a correspondente emissão de documentos fiscais, mesmo 
que as operações ou prestações estejam registradas no livro diário do 
estabelecimento; 
 
ACRESCIDO O § 4º AO ART. 148 pelo art. 1º da Lei nº 16.848, de 28.12.09 - VIGÊNCIA: 
30.12.09. 



 

§ 4º Observado o disposto no art. 174, na apuração do imposto devido, 
devem ser consideradas diferenças favoráveis ao sujeito passivo, conforme 
definido em ato do Secretário da Fazenda.  
 
 

A solidária, “software house”, pede, em preliminar, sua exclusão da 
lide por falta de comprovação de que tenha concorrido para a prática fraudulenta, 
conforme previsto no CTE, Art. 45, XIII. Ocorre, porém, que com base no RCTE, Anexo XI, 
Art. 100 e § Único o programador é solidário neste caso. O ordenamento jurídico 
hierárquico de suporte ao arrolamento da solidária é: 

 
 
CTN, Art. 124. São solidariamente obrigadas: 
 
II - as pessoas expressamente designadas por lei. 
 
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta 
benefício de ordem. 
 
 
CTE, Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum 
na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 
 
XIII - com o contribuinte ou o substituto tributário, a pessoa que por seus 
atos ou omissões concorra para a prática de infração à legislação tributária. 

 
 

RCTE, Anexo XI (ECF), Art. 100. É de responsabilidade do responsável 
técnico por programa aplicativo qualquer alteração indevida no aplicativo, 
devendo este providenciar a manutenção e as proteções que se fizerem 
necessárias para impedir qualquer manipulação ou alteração do programa 
por terceiros. 
 
Parágrafo único. O responsável técnico por programa aplicativo é 
considerado solidário com o contribuinte, nos termos dos arts. 45,  
XIII do CTE e 252 deste anexo, no caso de utilização indevida de programa 
aplicativo. 

 
 

Art. 252. São responsáveis solidários, sempre que contribuírem para o uso 
indevido de ECF (Convênio ICMS 85/01, cláusula centésima segunda): 
 
I - o fabricante ou o importador do ECF, a empresa credenciada a intervir 
em ECF e o responsável técnico por programa aplicativo, em relação ao 
contribuinte usuário do equipamento; 

 

 
Mantenho, então, a “software house” na lide. 
 
No mérito, a impugnante alega que não ocorreu qualquer venda sem 

emissão e registro da respectiva nota fiscal, citando adicionalmente que em alguns casos 
o orçamento implicou em venda no mês subsequente; em outros casos o orçamento foi 
superior ao valor da venda efetiva, ou, ainda, que após à concretização da venda tenha 
havido devolução de parte dos materiais por posterior percepção de inadequação à obra. 



 

 
Note-se, porém, que, conforme consta das notas explicativas foi feita 

consulta de VENDAS_REALIZADAS dentro da tabela ORCAMENTOS com os parâmetros 
indicados na tabela das fls. 18, dentre os quais o campo RECEBIDO é “S” e o campo 
CANCELADO é “N”, havendo ainda a exata data da venda como DATA_FECHAMENTO. 
Com a adoção desses critérios e os demais critérios dispostos naquele quadro chegou-se 
aos montantes de vendas realizadas que foram comparados com as vendas escriturais, 
sendo cobrado o imposto proporcional às vendas presumivelmente tributadas. 

 
Diante do resultado do trabalho descrito pelo agente fiscal há que se 

concluir necessariamente que a empresa falta com a verdade ao afirmar que “não ocorreu 
qualquer venda sem emissão e registro da respectiva nota fiscal”. 

 
Sobre a afirmação de que em alguns casos o orçamento tenha 

resultado em venda em algum mês seguinte, também não afasta a acusação uma vez que 
o levantamento tenha se baseado a cada mês, dentre outros, na data indicada da variável 
DATA_FECHAMENTO, independendo, portanto, da data em que se realizou o orçamento. 

 
No intento de tentar desconstituir o levantamento fiscal, foi também 

alegado casos em que o valor do orçamento tenha superado o valor da venda efetivada, o 
que também em nada macula o levantamento acusatório, pois este utilizou apenas os 
casos em que o campo RECEBIDO tinha o valor “S”. Ademais, retornando-se às 
explicações do citado quadro das fls. 18, percebe-se que em sua última linha está descrita 
a variável TOTAL_ITEM, cuja explicação é “campo criado por esta fiscalização para apurar 
o valor líquido do item”, que é obtido pela multiplicação entre a quantidade e o valor 
unitário, subtraindo-se desse produto algum desconto, se houver. Assim, foram 
considerados os exatos valores vendidos, independentemente do que antes tenha sido 
orçado. 

 
Chega-se, na peça defensória a alegar que em alguns casos após à 

venda ocorreram devoluções parciais que teriam gerado tais diferenças entre orçamentos 
e vendas, no entanto devoluções são eventos posteriores e apartados dos eventos vendas 
de que se originaram, cabendo a emissão de nota fiscal própria pela entrada a cada 
evento, que é circunstância totalmente alheia ao orçamento. 

 
Cabe ainda citar que a existência de peça contábil em nada muda a 

veracidade da escrituração do controle paralelo de vendas. 
 
Não houve qualquer questionamento a cerca da presença na lide do 

sócio administrador, Sr. Adalberto Bento da Silva, arrolado como solidário. 
 
Ante o exposto, acolhida a preliminar de nulidade parcial da peça 

básica, referente a todos os meses de 2008, por incompetência funcional da autoridade 
lançadora, por mim arguida, rejeito a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela 
autuada, por insegurança na determinação da infração. Quanto ao mérito, conheço da 
impugnação, mas, negando-lhe provimento, considero o auto de infração procedente no 
período remanescente, ou seja, todos os meses de janeiro/2009 a maio/2011, bem como 
julho, agosto e novembro/2011, janeiro, março e maio a setembro/2012, passando o valor 
total da base de cálculo de R$ 2.282.483,95 (dois milhões, duzentos e oitenta e dois mil, 
quatrocentos e oitenta e três reais e noventa e cinco centavos) para R$ 1.657.354,11 (um 
milhão, seiscentos e cinquenta e sete mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e onze 
centavos), com ICMS a recolher passando de R$ 373.849,95 (trezentos e setenta e três 
mil, oitocentos e quarenta e nove reais e noventa e cinco centavos) para R$ 269.764,63 



 

(duzentos e sessenta e nove mil, setecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e três 
centavos). Finalmente, rejeito a preliminar de exclusão da lide da empresa de software 
arrolada como solidária, arguida pela mesma. 

 
É O VOTO. 

 
 

Sala das sessões, em 08 de março de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Base de cálculo de ICMS (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00300/16 
 
Relator: Conselheiro José Pereira D'abadia 
 

 
EMENTA: ICMS. Escrituração a maior de valores a título de 
crédito do ICMS, feita extemporaneamente. Omissão de 
recolhimento do imposto. Procedente em parte. 
 
O trabalho revisional respalda o entendimento de que o feito 
deve ser julgado parcialmente procedente. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 05 de fevereiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS a recolher de R$ 
96,96 (noventa e seis reais e noventa e seis centavos) conforme revisão de fls. 72/74. 
Participaram do julgamento os Conselheiros José Pereira D'abadia, Márcio Nogueira 
Pedra, Washington Luis Freire de Oliveira, Alcedino Gomes Barbosa e Marlene Maria da 
Silva Ruguê Bernardes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu o pagamento 
do ICMS, na importância de R$ 1.293.554,14 em razão da escrituração feita a maior de 
valores a título de crédito do ICMS feita extemporaneamente em setembro de 2012, 
ampara pela Lei 17.758/2012, referente à redução de Base de Cálculo que deixou de ser 
procedida à época da omissão dos Cupons Fiscais, no período de dezembro de 2009 a 
dezembro de 2010.  

 
A autoridade lançadora indica como infringida as disposições dos 

artigos 40 e 64 do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) combinado com os 
artigos 82 e artigo 8°, inciso XIII do Anexo IX do Decreto 4852/97 e artigo 3°-A da Lei 
17.758/2012. Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, IV, "a" do CTE, 
com redação da Lei nº 17.917/2012.  

 
O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: resumo 

redução da BC da Informática Apropriação Extemporânea, cálculo do complemento 
redução de base de cálculo informática cupom fiscal, demonstrativo sintético de 
recuperação administrativa de crédito ICMS sobre redução de base cálculo não utilizada, 
relatório sintético de estorno de crédito, cálculo do protege devido e recolhido de 
dezembro de 2009 a dezembro de 2010 e resumos de entrega de escrituração fiscal digital 
"fls. 5 a 28".  

 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em Primeira Instância, conforme documentos de "fls. 29". 
 
Em sua impugnação, "fls. 32 a 35", o sujeito passivo alega que "o 

interessante da presente autuação é que não existe em nenhum local nos autos, qualquer 
documento ou informação que sustente as alegações da autoridade fiscal, qual 
fundamento a fez concluir que o crédito ao qual a Impugnante teria direito seria de R$ 



 

1.145.891,00". Afirma que "sem essa memória de cálculo a autuação torna-se precária e 
temerária". Ao final, requer o presente processo seja julgado nulo por insegurança na 
determinação da infração, combinada com cerceamento ao direito de defesa; e que seja 
julgado improcedente por absoluta falta de suporte legal. 

 
O sujeito passivo anexa os seguintes documentos: procuração, 

documentos de identificação dos advogados e 341ª alteração contratual "fls. 36 a 46". 
 
Pela sentença nº 1316/2014 JULP, "fls. 48 e 49", o julgador singular 

decide pela procedência do auto de infração. Em sua fundamentação afirma que "a 
impugnante poderia se valer desde a presente Instância, para atacar o mérito da 
autuação; assim, se limitando a asseverar que está realizando levantamento para fins da 
necessária demonstração de seu inconformismo, faz com que fique prevalecendo os 
números da auditoria originária".  

 
 O sujeito passivo é intimado a pagar a quantia exigida ou apresentar 

Recurso Voluntário, conforme documentos de "fls. 50 a 52".  
 
O sujeito passivo apresenta Recurso Voluntário, "fls. 55 a 62", 

alegando que "no presente caso, a peça inicial possui vício que compromete todo o 
prosseguimento do feito, caracterizando: a) insegurança da autoridade fiscal quando da 
lavratura do auto de infração; b) cerceamento do direito de defesa".  Sustenta que "vício 
insanável no trabalho da autoridade lançadora é a falta da juntada da memória de cálculo 
que embasou o lançamento". Argumenta que "a autoridade fiscal laborou em erro pois a 
Recorrente efetivamente deixou de utilizar R$ 2.439.455,15 de créditos provenientes de 
Redução de Base de Cálculo, para tanto junta anexo mídia magnética com a memória de 
cálculo que resultou no referido valor. A planilha anexa traz o totalizador mês a mês de 
todas as saídas da Recorrente sujeitas a redução de base de cálculo, demonstrando de 
forma clara o direito do contribuinte ao crédito". Afirma que "resta comprovado que as 
utilizações de créditos efetuados pela Recorrente estão de acordo com o estabelecido 
pela Lei 17.758/2012".  

 
O sujeito passivo anexa ao recurso os seguintes documentos: mídia 

magnética "fls. 63". 
 
Pela Resolução nº 090/2014, "fls. 64 e 65, a Segunda Câmara do 

Conselho Administrativo Tributário determinar encaminhar os autos à Gerência Especial 
de Auditoria – GEAT para que um Auditor Fiscal, preferencialmente estanho à lide, 
proceda à revisão do presente lançamento, apurando o valor que o contribuinte tinha 
direito de se creditar e se houve crédito escriturado indevidamente pelo contribuinte. 
Intimar o sujeito passivo do resultado da diligência e retornar os autos para julgamento.  

 
Despacho n° 0194/15-GEAT, "fls. 66", para encaminhar o presente 

contencioso para o Auditor Fiscal da Receita Estadual III – AFRE III desta Gerência, Jânio 
Lúcio Lamounier Borges, para fins de análise e ulterior cumprimento de requisição contida 
na Resolução n° 090/2014.  

 
O processo é encaminhado à Secretaria da GEAT para as devidas 

providências, conforme "fls. 67". 
 
Mediante Despacho n° 0894/15 GEAT, "fls. 69", tendo em vista que a 

interessada em epígrafe nesta data não pertence à circunscrição desta Gerência (vide o 
doc. de fls. 68), nos termos do item 2.2.1 do Memorando Circular n° 004/14 – GEAF, 



 

encaminhar o presente para a Coordenação de Varejo II – Gerência de Arrecadação e 
Fiscalização para fins de atendimento da requisição cameral em epígrafe.  

 
Mediante Despacho n° 1529/2015 GEAF, "fls. 70", é defendido que 

ninguém para se manifestar sobre a impugnação do contribuinte que o próprio autuante. 
Em relação ao trabalho realizado pela Auditoria, encaminhar o presente à Autuante, na 
Gerência de Auditoria de Empresas via PROSET, para atendimento do pleito.  

 
Em diligência, "fls. 72 a 74", o fiscal revisor chega às seguintes 

conclusões:  
 
No período de 29 de dezembro de 2009 a 31 de dezembro de 2010, 

o contribuinte deixou de se beneficiar da redução de base de cálculo para os produtos de 
informática incluídos ao Apêndice IV, do RCTE pelo artigo 2° do Decreto n° 7.043/2009, 
com vigência a partir d 29/12/2009; 

 
Em setembro de 2012, com base na Lei n° 17.758/2012, o 

contribuinte escriturou o valor de R$ 22.439.445,15 a título de crédito extemporâneo, em 
razão dos valores não aproveitados nas vendas a consumidor fiscal (somente as vendas 
realizadas por cupom fiscal), conforme descrito no item 1 deste relatório;  

 
Embora tenha deixado de se beneficiar da redução para 7% em 

operações realizadas com outros contribuintes, o autuado buscou o crédito extemporâneo 
relativo somente às vendas realizadas com consumidores finais, via cupons fiscais, onde 
não houve a transferência de crédito; 

O fato de a autuante não ter anexado aos autos as planilhas com o 
detalhamento de como chegou aos resultados informados no auto de infração, dificultou 
um pouco o entendimento da ação fiscal, embora não tenha o impossibilitado.  

 
A autuante, ao que tudo indica, utilizou-se da Auditoria "5-Estorno-

Crédito pelas Entradas" da ferramenta de fiscalização Arqmag" para a realização do 
levantamento do crédito extemporâneo aproveitado pelo contribuinte e do estorno a ser 
realizado pelas entradas.  

 
O revisor, ao se utilizar da mesma ferramenta, chegou a valores bem 

próximos dos apurados pelo autuante, tanto no cálculo do estorno quanto do crédito 
extemporâneo a que o contribuinte teria direito. 

 
O revisor percebeu a inaplicabilidade da referida auditoria na 

apuração do valor do crédito extemporâneo ao qual o contribuinte tem direito na forma da 
Lei n° 17.758/2012. 

 
O revisor optou por verificar o valor do crédito extemporâneo a que o 

contribuinte tem direito, trabalhando diretamente com os dados da tabela 601 (que 
relaciona todas as operações realizadas por cupom fiscal), separando as operações que 
foram realizadas com produtos relacionadas no Apêndice IV do Anexo IX do RCTE 
(categoria 74), no período de 20 de dezembro de 2009 a 31 de dezembro de 2010, 
chegando a resultados bem próximos aos apresentados em "DVD" pela defesa (às fls. 63), 
em sua memória de cálculo. 

 
Para o cálculo dos valores das vendas, com cupom fiscal, para as 

quais o contribuinte poderia buscar o crédito do benefício não utilizado, o revisor: 
 



 

9.1). Buscou todas as operações realizadas em cupom fiscal com 
produtos de informática, em planilha excell, no período de 29 de dezembro de 2009 a 31 
de dezembro de 2010; 

 
9.2) acrescentou, na planilha, uma coluna para o cálculo da alíquota 

utilizada em cada operação; 
 
9.3) A partir desta informação, separou todas as operações 

realizadas com alíquota de 17%, totalizando mês a mês; 
 
9.4) Para o cálculo do crédito extemporâneo ao qual o contribuinte 

teria direito, aplicou-se o percentual de 10%, referente à diferente a alíquota aplicada pelo 
contribuinte (17%) e a alíquota ao qual ele teria direito (7%), sobre do total das vendas a 
17%; 

 
 10)  Desta forma, o revisor apurou que o contribuinte teria o direito 

de se creditar do valor de R$ 2.439.348,19, como houve o aproveitamento do valor de R$ 
2.439.445,15, ficou assim uma diferença de R$ 96,96 a ser paga pelo contribuinte, em 
razão de aproveitamento a maior de crédito extemporâneo, na forma da Lei n° 
17.758/2012, conforme demonstrado nas planilhas em anexo (em DVD); 

 
Em razão do tamanho das planilhas, foi anexado ao processo, em 

papel, apenas o "Resumo de vendas em cupom fiscal no período de 29 de dezembro de 
2009 a 31 de dezembro de 2010", e a primeira e última página de cada levantamento 
mensal. 

 
São anexados os seguintes documentos: ordem de serviço, DVD, 

planilha com vendas em cupom fiscal mês de dezembro de 2009, planilhas com vendas 
em cupom fiscal do ano de 2012 com os meses de janeiro, fevereiro, abril, maio, junho, 
julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro "fls. 75 a 102". 

 
O sujeito passivo é intimado conforme "fls. 104". 
 
Intimado, o sujeito passivo manifesta acerca da diligência, "fls. 106 a 

108", destacando "o primoroso trabalho do revisor que identificou que o lançamento se 
baseou em erro, que ocasionariam divergência em relação aos valores detectados no auto 
de infração". Ratifica a valorosa contribuição das ferramentas utilizadas pela fiscalização e 
reafirma os elogios ao trabalho apresentado pelo Revisor. Ao final, diante do pagamento 
do saldo da revisão fiscal, requer que seja ordenado o arquivamento do presente feito.  

 
É o Relatório. 
 

VOTO 
 

Reporto-me à tarefa revisional, sempre merecedora de fé, onde a 
autoridade revisora, após discorrer sobre a metodologia que utilizou para refazer o 
trabalho exordial, conforme detalhado no relatório que é parte integrante deste “decisum”, 
informa que o contribuinte tem o direito de se creditar do valor de R$ 2.439.348,19 (dois 
milhões, quatrocentos e trinta e nove mil, trezentos e quarenta e oito reais e dezenove 
centavos); que como houve o aproveitamento do valor de R$ 2.439.445,15 (dois milhões, 
quatrocentos e trinta e nove mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e quinze centavos), 
restou assim uma diferença de R$ 96,96 (noventa e seis reais e noventa e seis centavos) 
a ser paga pelo contribuinte, em razão de aproveitamento a maior de crédito 



 

extemporâneo, na forma da Lei n° 17.758/2012, conforme demonstrado nas planilhas em 
anexo (em DVD); 

   
 
Assim, voto conhecendo do recurso voluntário, dando-lhe parcial 

provimento para reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente 
procedente o auto de infração no valor do ICMS a recolher de R$ 96,96 (noventa e seis 
reais e noventa e seis centavos) conforme revisão de fls. 72/74. 

 
 

Sala das sessões, em 09 de março de 2016. 
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Matéria: Base de cálculo de ICMS (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00324/16 
 
Relator: Conselheiro Álvaro Falanque 
 

 
EMENTA: Processual. Nulidade do auto de infração. 
Cerceamento do direito de defesa. Rejeição. ICMS. Obrigação 
principal. Omissão do imposto. Utilização indevida da redução 
da base de cálculo nas saídas internas de mercadorias 
destinadas à comercialização, produção ou industrialização. 
Inadimplência em relação ao pagamento do imposto. 
Procedência parcial. 
 
1. Inexiste cerceamento do direito de defesa quando o sujeito 
passivo é legalmente cientificado para a prática de todos os atos 
processuais necessários ao bom andamento do feito, ou, 
quando de maneira espontânea e tempestiva, neles comparece 
para o exercício de suas prerrogativas, aí incluída a sustentação 
oral, que não necessita de intimação específica ou rito próprio 
para sua consecução; 
 
 2. Provado nos autos que o sujeito passivo omitiu em parte o 
pagamento do imposto em razão da utilização indevida da 
redução da base de cálculo do imposto quando da saída interna 
de mercadorias destinadas à comercialização, produção ou 
ainda industrialização conforme vedação legal expressa por 
encontrar-se inadimplente como pagamento do ICMS e dessa 
forma impedido de usufruir do benefício fiscal. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 05 
de janeiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade do 
auto de infração, por cerceamento do direito de defesa, arguida pela autuada. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Álvaro Falanque, José Paixão de Oliveira 
Gomes, Carlos Andrade Silveira, Elias Alves dos Santos, Alcedino Gomes Barbosa, José 
Luiz Rosa, Talita Pimenta Félix, Renato Moraes Lima, José Pereira D'abadia, David 
Fernandes de Carvalho, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva e Mário de 
Oliveira Andrade. Quanto ao mérito, por votação unânime, conhecer do recurso para o 
Conselho Pleno, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a decisão cameral e 
considerar  parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS a recolher de R$ 
1.072.642,09 (um milhão, setenta e dois mil, seiscentos e quarenta e dois reais e nove 
centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros Álvaro Falanque, José Paixão de 
Oliveira Gomes, Carlos Andrade Silveira, Elias Alves dos Santos, Alcedino Gomes 
Barbosa, José Luiz Rosa, Talita Pimenta Félix, Renato Moraes Lima, José Pereira 
D'abadia, David Fernandes de Carvalho, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, 
Gilmar Rodrigues de Almeida, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva e 
Mário de Oliveira Andrade. 
 



 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo omitiu o pagamento 
do ICMS na importância de R$1.989.272,99 no período de 01/04/2009 a 31/07/2010, em 
razão da utilização indevida da redução da base de cálculo do ICMS quando da saída 
interna de mercadorias destinadas à comercialização, produção ou industrialização, 
conforme vedação expressa contida no artigo 1º, §1º, inciso I do anexo IX do Decreto 
4.852/97, combinado com o §1ºB do mesmo artigo, pois se encontrava inadimplente com o 
pagamento do ICMS e dessa forma estava impedido de usufruir do benefício fiscal.  

 
Em decorrência, deverá pagar o ICMS na importância acima 

mencionada, juntamente com os acréscimos legais, conforme auditoria básica do ICMS e 
documentos anexos.  

 
A autoridade lançadora indicou como infringida as disposições dos 

artigos 15, 27 e 64, todos do Código Tributário Estadual - CTE (Lei nº 11.651/91) 
combinado com o artigo 1º, §1º, I e §1º, B do anexo IX e artigo 86 do Regulamento do 
Código Tributário Estadual - RCTE (Decreto nº 4.852/97). Proposta a aplicação da 
penalidade prevista no artigo 71, VIII, "a", §9º, I do CTE, com redação da Lei n° 
14634/20003. 

 
O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: 

detalhamento do credito tributário, anexo estruturado, procuração, portaria 883/2010, 
notificação, auditoria básica do ICMS, cópia de livros fiscais, histórico dos pagamentos e 
termo de devolução de objetos e documentos (fls.03/91). 

 
A parte passiva foi intimada a pagar a quantia exigida ou apresentar 

impugnação em primeira instância, conforme documentos de "fls.92 a 93".  
 
O sujeito passivo apresenta impugnação em primeira instancia 

conforme documentos de "fls.96 a 107". 
 
Ciente, busca o sujeito passivo através da peça defensória, 

provimento administrativo que reconheça a improcedência do crédito tributário constituído 
pelo fisco via lançamento feito através do presente auto de infração. Argumenta que as 
respectivas obrigações tributárias que o fisco aponta como inadimplentes e que teriam 
motivado a presente autuação, encontram-se em fase recursal ou parcelas, o que 
suspende a exigibilidade dos créditos tributários estampados, nos termos do artigo 151 do 
CTN e instrui a defesa apresentada com os documentos de fls.108/201.  

 
Pela sentença nº 744/11-JULP, o julgador singular decide pela 

procedência do auto de infração. De "fls.126 a 129". 
 
O sujeito passivo é intimado a pagar a quantia exigida ou apresentar 

Recurso Voluntário, conforme documentos de "fls. 129 a 130".  
 
Cientificado, o sujeito passivo comparece aos autos para interpor 

recurso (fls.133/144). De proêmio argumenta que as obrigações tributárias referentes ao 
ICMS dos meses em que a autuada aproveitou o benefício fiscal estando supostamente 
inadimplente junto à SEFAZ/GO somente foram constituídas em momento posterior, com 
a lavratura do auto de infração. Acrescenta que, conforme demonstrado, a obrigação 
tributária, como relação jurídica que é, surge somente do ato do lançamento, que é 
privativo da autoridade administrativa. 



 

 
Em seguida, pondera que as obrigações tributárias apontadas como 

inadimplidas pelo Fisco e que teriam motivado a presente autuação encontrava-se em 
fase recursal ou, como hoje se encontram, todas em parcelamento, portanto suspensa a 
exigibilidade dos respectivos créditos tributários, nos termos do artigo 151 do Código 
Tributário Nacional – CTN, transcrito no corpo do recurso. 

 
Obtempera que não há que se falar em inadimplemento da obrigação 

tributária até que se finde o prazo de 30 dias da ciência do lançamento de ofício sem que 
o autuado tenha apresentado sua impugnação. 

 
Verbera inexistir o afirmado inadimplemento da obrigação tributária 

dos meses em que o sujeito passivo utilizou o benefício fiscal supostamente de maneira 
indevida.  

Requer a reforma da decisão anterior, para considerar improcedente 
o auto de infração. 

 
A Primeira Câmara Temporária do Conselho Administrativo 

Tributário, em sessão realizada no dia 06/05/2011, resolveu sobrestar o julgamento, 
concedendo oportunamente ao sujeito passivo de regularizar a infração tratada no auto de 
infração, nos termos da lei que cuidará da convalidação, devendo o presente processo 
retornar para apreciação na Terceira Câmara no dia 08/06/2011 

 
Através da Resolução n° 160/2011 de "fl.152". 
 
A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 

realizada no dia 25/08/2011, resolveu sobrestar o julgamento do presente processo para o 
dia 07/10/2011 para aguardar a apreciação pela Assembleia Legislativa do Estado de 
Goiás do anteprojeto de lei encaminhado pela Secretaria da Fazenda ao Governador do 
Estado de Goiás, propondo alterações na Lei n° 16.150/07 estabelecendo novos prazos 
para os contribuintes em relação a utilização de benefício fiscal sem o cumprimento de 
condicionantes estabelecidas na legislação tributária, entre elas a adimplência com o 
ICMS relativo às obrigações tributárias vencidas, próprias e aquelas em que for 
responsável ou substituto tributário. 

 
Mediante ao Acordão de n °475/2012, de "fls.153 a 158" a Terceira 

Câmara Julgadora ratifica a decisão singular que considerou procedente o auto de 
infração. Argumenta o douto Conselheiro Relator que quando a concessão de benefício 
fiscal for concedida sob condição e esta não for atendida, o contribuinte perde o direito ao 
benefício e fica obrigado ao pagamento do imposto acrescido das cominações legais 
cabíveis, desde a data da ocorrência do fato gerador em que tenha havido a utilização do 
benefício, ressalvada a disposição em contrário (RCTE, art. 86). 

 
Cientificado, o sujeito passivo interpõe recurso ao Conselho Pleno 

(fls. 162/174) para arguir a preliminar de nulidade da peça básica por cerceamento do 
direito de defesa. Argumenta não ter sido intimado para a sessão de julgamento e por isso 
ficou impedido de realizar sua sustentação oral. 

 
No mérito, argumenta não ter praticado a infração estampada na 

basilar. Após longa preleção sobre questões de direito administrativo e tributário material, 
aliado a referências a doutrinadores pátrios, argumenta que a obrigação tributária somente 
tem início com o lançamento.  

 



 

Que em virtude disso, as obrigações tributárias referentes ao ICMS 
dos meses em que a autuada aproveitou o benefício, estando supostamente inadimplente 
junto à SEFAZ/GO, somente foram constituídas em momento posterior, ou seja, com a 
lavratura dos autos de infração mencionados na descrição complementar do feito que se 
pretende ilidir.  

Pondera que a aplicação das sanções administrativas estampadas 
na presente autuação, assim como a exigência de pagamento do ICMS relativo ao 
diferencial surgido da utilização supostamente indevida dos benefícios fiscais em comento, 
somente poderia ocorrer no momento em que fosse verificada a inadimplência da autuada 
aos valores estampados nos autos de infração que constituíram a obrigação tributária dos 
meses apontados. 

 
Verbera que as obrigações tributárias que o fisco aponta como 

inadimplentes e que teriam motivado a presente autuação, encontravam-se em fase 
recursal ou como hoje se encontra, todas em parcelamento, o que suspende a 
exigibilidade dos créditos tributários ali estampados, nos termos do artigo 151 do CTN. 

 
Que tratando-se de processos administrativos como o que ora 

aprecia-se, não há que falar em inadimplemento da obrigação tributária até que se finde o 
prazo de 30 dias da ciência do lançamento de ofício sem que o autuado tenha 
apresentado sua impugnação. Que, sendo apresentada tal impugnação, o que suspende a 
exigibilidade do crédito, o prazo para o adimplemento em dia da obrigação tributária seria 
de 15 dias contados da ciência da decisão irreformável em sede administrativa, posto que 
é este o prazo que o contribuinte tem para sanar a obrigação tributária junto à fazenda 
pública. 

 
Aduz que tratando-se de parcelamento, tem-se que a inadimplência 

da obrigação tributária se verificaria nos casos em que o parcelamento fora realizado fora 
dos prazos supramencionados; que realizando-se o parcelamento dentro dos prazos 
supramencionados percebe-se a suspensão da exigibilidade do mencionado crédito 
tributário e em consequência da obrigação tributária posto que o crédito é um de seus 
elementos constitutivos, até que se finde tal parcelamento com a quitação total do crédito 
ali estampado. Conclui que inexiste o afirmado inadimplemento da obrigação tributária dos 
meses em que a autuada utilizou o benefício fiscal supostamente de maneira indevida. 

 
Repisa o argumento de que tal utilização não pode ser considerada 

indevida posto que, como demonstrado, no período em que fora autuado as obrigações 
tributárias que o fisco sustenta estarem inadimplentes, encontravam-se na verdade ou 
quitadas e parcelas ou com a exigibilidade suspensa, inexistindo portanto quaisquer 
desrespeito às condições previstas no Anexo IX do Decreto nº 4.852/97 para a fruição de 
benefícios fiscais. 

Insurge-se contra a fazenda pública, com o argumento de que a 
interpretação dada pelo fisco mitigaria seu direito ao contraditório e ampla defesa; que 
desse modo as empresas deveriam pagar valores a título de ICMS, mesmo os 
considerados indevidos, para poder usufruir do benefício fiscal concedido para o mês em 
questão, ou então teriam que cessar o gozo do benefício para poder discutir 
administrativamente a procedência ou não de dado valor.  

 
Em seguida argumenta que em relação aos valores em questão nos 

quais em que os agentes autuantes entendem existir aproveitamento indevido de benefício 
fiscal, informa haver situações em que o recolhimento foi realizado antecipadamente ou 
seja antes da obrigação tributária; que a empresa não incorreu em inadimplência, posto 



 

que tais obrigações encontravam-se suspensas pela apresentação de defesa 
administrativa ou pelo parcelamento dos créditos.   

 
Por último, o sujeito passivo informa no interregno dos meses de 

março de 2009 a julho de 2010, os valores autuados bem como os respectivos autos de 
infração que lhe deram origem, assim como os que foram parcelados e quitados para 
argumentar que nos casos em que percebeu-se a ocorrência de lançamento de ofício, os 
valores não estão em atraso, posta a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários ali 
estampados. 

Requer a nulidade do feito, ou na impossibilidade, a reforma da 
decisão anterior para julgá-lo improcedente.   

 
Resolução do Conselho Pleno desta Casa (fls.181/182) determina a 

retirada de pauta do presente feito, para que, após o decurso de prazo previsto para a 
apresentação do pedido de convalidação de utilização de benefício fiscal previsto na 
legislação, por parte do contribuinte à Superintendência de Administração Tributária – 
SAT, comprovando o cumprimento dos requisitos legais para tal, seja repautado para novo 
julgamento.    

Pelo despacho de nº 1294 (fls.185), o ínclito Superintendente da 
Receita indefere o pleito passivo retromencionado, por considerá-lo intempestivo. 
Argumenta que o requerimento para extinção do crédito tributário constituído por meio dos 
autos de infração nº 4011003525063 e 40110035224504 foram protocolizados  em 07 de 
janeiro de 2013 quando a data final era de 20 de dezembro de 2012, considerando-se a 
revogação tácita do inciso II, do artigo 3º da Lei nº 16.469/09 pelo artigo 3º da Lei nº 
17.758 de 16 de julho de 2012, por mostrar-se incompatível com as disposições da nova 
lei, nos termos do artigo 2º, § 1º do Decreto Lei nº 4.657/42 (LINDB). 

 
Resolução do Conselho Pleno de nº 111/2014 (fls.186), após 

considerar que a Lei nº 18.657/14 permite a convalidação da utilização do benefício fiscal 
previsto na legislação tributária estadual, desde que tal fique condicionada à apresentação 
de requerimento ao Superintendente da receita, em tempo hábil, comprovando o 
cumprimento das condições, e considerando-se que o feito em questão tem como objeto a 
exigência de pagamento do imposto em razão da utilização de benefício fiscal sem o 
cumprimento da condição, retira o presente processo de pauta para encaminhá-lo ao 
órgão de direito, com o intuito de aguardar o decurso do prazo previsto para a 
apresentação do pedido de convalidação a ser formulado pelo contribuinte à 
Superintendência da Receita e após, repautar para novo julgamento. 

 
Sobrevem o despacho de nº 1279/15-GCOM (fls.188/191), pelo qual 

a Gerência de Combustíveis informa que ao analisar as razões do sujeito passivo relativas 
à convalidação dos créditos tributários lançados nos autos de infração de nºs 
4011003525063 e 4011003524504, verificou-se a efetividade do recolhimento do 
PROTEGE que estava em aberto e de consequência, concluiu-se pela possível 
convalidação da utilização dos benefícios fiscais de redução de base de cálculo e de 
apropriação de crédito outorgado em operações de saída de massa asfáltica relativas aos 
meses de junho, julho, setembro e outubro, todos de 2009 e janeiro e junho, ambos de 
2010, o que perfaz  crédito tributário remanescente no valor de R$ 1.072.642,09 (um 
milhão e setenta e dois mil e seiscentos e quarenta e dois reais e nove centavos) para o 
lançamento em tela. 

 
Quanto ao auto de infração de nº 4011003524504, a obrigação ficou 

retificada para R$ 26.408,19 (vinte e seis mil e quatrocentos e oito reais e dezenove 
centavos) e nos demais, os de nºs 4011301814322 e 4011301813431, ficou mantida a 



 

obrigação tributária na íntegra. Que em relação ao ICMS cuja inadimplência os citados 
autos fazem referência, excluídos os períodos mencionados como passíveis de 
convalidação, verificou-se sem exceção, apesar de autuados, não foram pagos. Que o 
débito foi objeto de parcelamento sob os de nºs 215330-0, 206655-6 e 206659-9, contudo 
foram denunciados estando inativos. 

Considera ao final que o sujeito passivo faz jus à convalidação da 
utilização dos benefícios fiscais de redução da base de cálculo e apropriação de crédito 
outorgado em operações de saídas de emulsão/massa asfáltica referentes aos meses 06, 
07, 09 e 10/2009 e 01 e 06/2010, e em consequência a extinção dos créditos tributários. 

 
Ao final manifesta-se pela procedência parcial relativa à extinção do 

crédito tributário constituído por meio dos autos de infração de nº 4011003525063 e 
4011003524504 e desfavorável quanto aos autos de infração de nºs 4011301814322 e 
4011301813431.  

Em seguida, através do despacho de nº 4475/15-SER (fls.193/194), a 
Superintendência da Receita Estadual –SER, ratifica o despacho anterior, para homologar 
a extinção do crédito tributário constituído por meio deste auto de infração, na qual o 
crédito tributário fica limitado ao valor de R$ 916.630,90 (novecentos e dezesseis mil e 
seiscentos e trinta reais e noventa centavos), remanescendo ainda R$ 1.072.642,09 (um 
milhão e setenta e dois mil e seiscentos e quarenta e dois reais e nove centavos) do valor 
original.  

 
Na sequência, com relação ao auto de infração de nº 

4011003524504, convalida o valor original do crédito tributário em R$ 21.850,83 (vinte e 
um mil e oitocentos e cinquenta reais e oitenta e três centavos), remanescendo ainda R$ 
26.408,19 (vinte e seis mil e quatrocentos e oito reais e dezenove centavos).  

 
É o relatório. 
 

 
V O T O 

 
 

Passo a decidir e de plano devo rejeitar a preliminar de nulidade do 
auto de infração por cerceamento do direito de defesa, arguida pela parte. De fato, não 
obstante o sujeito passivo tenha argumentado que: “Sem adentrar ao mérito das 
alegações, verifica-se a inexistência de intimação ao sujeito passivo dessa sessão de 
julgamento, impossibilitando-o de realizar sua sustenção oral na III CJUL”, devo ponderar 
que tal argumento não encontra sustentação face a documentação colacionada aos autos. 
Senão vejamos. 

 
Verifica-se às fls. 129, cópia do Aviso de Recebimento dos correios, 

provando que o sujeito passivo foi corretamente intimado na pessoa de seu representante 
legal, Dr. Vítor Ribeiro Loureiro, nomeado para tal mister, conforme o substabelecimento 
de fls. 110, para que apresentasse recurso voluntário. Ademais, na hipótese de que a 
citada outorga não mais vigorasse, onde estaria então o novo documento que ratificaria a 
nomeação de outro causídico em substituição ao primeiro, ou que atestasse eventual 
renúncia do mesmo em relação a esses poderes ou mesmo sua dispensa pelo outorgante 
? .Procurei-os, porém não os encontrei. Outra demonstração cabal de que inexiste o 
aludido prejuízo é o comparecimento espontâneo e tempestivo do sujeito passivo aos 
autos através do recurso voluntário de fls. 96/107, para opor-se à pretensão fiscal, o que 
ilide qualquer prejuízo relativo ao cerceamento do direito de defesa.  

 



 

Ademais, uma vez promovida a juntada da peça defensória, leia-se 
recurso voluntário, compete aos representantes legais da empresa acompanharem 
através de meios eletrônicos ou através de seu comparecimento a esta repartição, para 
informarem-se acerca da data de julgamento de seu feito, exposta em quadro mural, 
instalado no segundo andar do edifício que abriga as instalações desta corte. Melhor teria 
feito a parte passiva ou quem a representa, se tivesse se informado acerca da data da 
apreciação do feito em tela e nela comparecido, para no julgamento colegiado, expor sua 
tese através da sustentação oral. Outrossim, vez que inexiste previsão legal para no que 
processo administrativo tributário goiano seja realizada nova intimação específica com 
cientificação quanto à  data de julgamento dos feitos, não pode o sujeito passivo alegar 
prejuízo em sua defesa, qual seja a impossibilidade de sustentação oral, motivo pelo qual 
devo rejeitar de plano o aludido vício.    

 
Quanto ao mérito, considero que o feito deve prosperar em parte. De 

fato, após a detida análise de todo o feito, deparo-me com as manifestações contidas no 
Despacho de nºs 4475/15-SER (fls.193/194), as quais devo acolhê-las como razão de 
voto. No citado texto, a Fazenda Pública Estadual homologou a convalidação do crédito 
tributário no valor de R$ 916.630,90 (novecentos e dezesseis mil e seiscentos e trinta 
reais e noventa centavos) valor esse decorrente dos somatórios de valores pagos 
integralmente e relativos aos fatos geradores ocorridos em junho, julho, setembro e 
dezembro de 2009 e de janeiro e junho, ambos de 2010. (R$ 232.834,09 + 228.496,22 + 
84.778,35 + 88.382,26 + 99.726,88 + 182.413,49 = R$ 916.630,90) ( c.q.d.). 

 
Na sequência, ao subtrair-se do valor total da pretensão fiscal 

estampada às fls.02 dos autos, qual seja R$ 1.989.272,99 (um milhão e novecentos e 
oitenta e nove mil e duzentos e setenta e dois reais e noventa e nove centavos), o 
montante do crédito tributário convalidado, é forçoso conclui-se que a obrigação tributária 
fica mitigada em parte, pois o valor do crédito tributário é diminuído para R$ 1.072.642,09 
(um milhão e setenta e dois mil e seiscentos e quarenta e dois reais e nove centavos) (R$ 
1.989.272,99 – R$ 916.630,90 = R$ 1.072.642,09), valor este equivalente ao crédito 
tributário remanescente.  

 
Ante o exposto, e sem que tenha havido qualquer manifestação em 

sentido contrário por parte do sujeito passivo, devo retificar o valor da pretensão fiscal de 
R$ 1.989.272,99 (um milhão e novecentos e oitenta e nove mil e duzentos e setenta e dois 
reais e noventa e nove centavos) para R$ 1.072.642,09 (um milhão, setenta e dois mil, 
seiscentos e quarenta e dois reais e nove centavos). 

 
Dessarte, nada mais devo acrescentar, motivo pelo qual rejeito a 

preliminar de nulidade da peça básica por cerceamento do direito de defesa, arguida pela 
parte, e no mérito, pelo mesmo quórum, conheço do recurso para o Conselho Pleno, dou-
lhe parcial provimento para reformar em parte a decisão cameral e considerar 
parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS a recolher de R$ 
1.072.642,09 (um milhão, setenta e dois mil, seiscentos e quarenta e dois reais e nove 
centavos). 

 
 
 
 
 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 10 de março de 2016. 
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Matéria: Base de cálculo de ICMS (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00360/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Masayuki Missao 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de exclusão do sujeito passivo 
solidário da lide. Acolhida. Nulidade da peça básica. 
Cerceamento do direito de defesa e insegurança na 
determinação da infração. Rejeitada. ICMS. Obrigação principal. 
Saída de mercadorias com utilização indevida da redução da 
base de cálculo. Impossibilidade de usufruto de benefício fiscal 
em função de valores inscritos em dívida ativa. Procedência. 
 
1.Os sócios, os gerentes, os administradores, os presidentes, 
etc que não tenham agido com excesso de poderes, ou infração 
de contrato social ou estatutos, ou concorrido pela prática de 
ilícito tributário, nos termos da Súmula do Superior Tribunal 
Justiça, não poder ser sujeitos passivos solidários da lide; 
 
2. Inocorrendo nos autos quaisquer das hipóteses de nulidade 
previstas no artigo 20 da Lei nº 16.464/09, mister se faz rejeitar 
as preliminares de nulidade argüidas pelo sujeito passivo; 
 
3. Provado nos autos que o sujeito passivo realizou saídas de 
mercadorias tributadas com utilização indevida de base de 
cálculo por encontrar-se impedido de usufruir benefício fiscal 
em razão de possuir débitos fiscais inscritos em dívida ativa, 
procedente é o auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 04 de janeiro de 2016, decidiu, por maioria de votos, acolher a preliminar 
de exclusão do solidário da lide, arguida pelo sujeito passivo. Foram vencedores os 
Conselheiros Masayuki Missao, Edson Abrão da Silva e Carlos Andrade Silveira. Vencidos 
os Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato e Márcio Nogueira Pedra. Por 
unanimidade de votos, rejeitar as preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela 
autuada, sendo a primeira, por  cerceamento do direito de defesa, a segunda, por 
insegurança na determinação da infração. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Victor Augusto de Faria Morato, Masayuki Missao, Edson Abrão da Silva, Márcio Nogueira 
Pedra e Carlos Andrade Silveira. Quanto ao mérito, também por votação unânime, 
conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Victor Augusto de Faria Morato, Masayuki Missao, Edson Abrão da Silva, Márcio Nogueira 
Pedra e Carlos Andrade Silveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Nestes autos, o Fisco acusa o sujeito passivo de haver realizado 
saídas de mercadorias, relacionadas nas notas fiscais de sua emissão, com utilização 
indevida de redução de base de cálculo prevista no art. 8º, VIII do Anexo IX do RCTE, pois 
se encontrava impedido de usufruir qualquer benefício fiscal em virtude de possuir débito 
inscrito em dívida ativa. 



 

A infração foi capitulada nos arts. 15 e 64, ambos do CTE, 
combinados com o art. 86 do RCTE. A penalidade, por seu turno, é a que consta do art. 
71, IV-A do CTE.  

Aufere-se ICMS no valor originário de R$ 17.260,74, referente a fatos 
geradores ocorridos entre maio e setembro de 2012. O auto de infração foi lavrado em 
23/04/13. 

Na qualidade de solidários, foram nomeados SÉRGIO LUIZ DE 
AQUINO e MAURO MARTINS, ambos com fundamento no art. 45, XII do CTE.  

A instrução processual fazendária é composta dos seguintes 
elementos: Demonstrativo de notas fiscais de saídas emitidas com redução de base de 
cálculo; Extratos de notas fiscais eletrônicas; Registros dos documentos nos livros fiscais; 
Extrato do auto de infração nº 4010901012717, inscrito em dívida ativa desde 13/02/12. 

Intimados regularmente, o sujeito passivo principal e solidários, 
comparecem tempestivamente aos autos, por intermédio de advogado devidamente 
constituído e apresentam impugnações em peças distintas, porém com alegações 
idênticas. 

De proêmio, discorrem nas preliminares com fundamento no artigo 
41, inciso II, b1, da Lei nº 16.469/09, sobre a convalidação da utilização de benefício fiscal, 
independentemente do cumprimento das condições previstas na legislação tributária, 
conforme artigo 18 da Lei nº 17.817/2012, que dispõe sobre renegociação de créditos 
tributários, motivo pelo qual requer a extinção do processo. 

Argúem as preliminares de nulidade da peça básica por insegurança 
na determinação da infração e cerceamento do direito de defesa, alegando que não se 
sabe qual a base de cálculo praticada e até quando foram atualizadas a multa, juros e 
atualização monetária e que a empresa foi notificada a providenciar e explicar acerca da 
diferença apurada. E, para sustentar suas teses, invoca julgados desta e de outras Cortes, 
bem como dispositivos de lei.  

Em seguida, requerem a exclusão dos solidários do polo passivo da 
lide, em virtude da inexistência de provas de que tenham afrontado a lei ou de que tenham 
pautado sua conduta nos termos do artigo 135 do CTN.   

A sentença singular deu pela procedência do lançamento (fls. 106). 
Assevera que, ao contrário do afirmado em impugnação, não houve pagamento ou 
parcelamento do crédito tributário inscrito na dívida ativa.  

O julgador singular manifesta-se nos autos e de plano rejeita as 
preliminares de nulidade da peça básica arguidas pelo sujeito passivo. Argumenta que o 
feito encontra-se em perfeita sintonia com os ditames legais e que as provas colacionadas 
aos autos atestam a prática da infração estampada na basilar; que o sujeito passivo foi 
conclamado a defender-se e apresentou suas contrarrazões dotadas de argumentos que 
demonstram que compreendeu a natureza jurídica da imputação que lhe fora feita e por 
isso rejeitadas as preliminares de nulidade da peça básica por insegurança na 
determinação da infração e cerceamento do direito de defesa. 

No mesmo diapasão rejeita a preliminar de exclusão dos solidários 
do polo passivo da lide, por considerar que a solidariedade prevista no art. 45 do CTE e 
seus incisos, independe de culpa e basta o liame entre a conduta comissiva ou omissiva e 
o dano, comprovado nos autos.  

No mérito, argumenta que a defesa nada traz aos autos que possa 
infirmar a pretensão fiscal inicial; que no mesmo diapasão não traz aos autos provas de 
que houve pagamento ou pedido de parcelamento do auto de infração inscrito em dívida 
ativa. Pondera que tanto a multa quanto as atualizações monetárias estão em sintonia 
com o ordenamento jurídico para tal invoca dispositivos de lei. 

Ao final, conhece da impugnação, nega-lhe provimento para 
considerar procedente o auto de infração. 



 

Cientificadas acerca da decisão anterior as partes interpõem recurso 
em conjunto. Argumentam que todas as operações de saída de mercadorias tributadas 
com o benefício do uso de base de cálculo reduzida, realizadas no período de ocorrência 
do fato gerador, estão em plena sintonia com o ordenamento jurídico; que o art. 18, da Lei 
nº 17.817/2012, autoriza a convalidação relativa a uso de benefício fiscal sem o 
cumprimento das condicionantes previstas na legislação tributária. 

Em seguida, argúem a preliminar de nulidade da peça básica por 
insegurança na determinação da infração. Argumentam que o auto de infração é nulo, pois 
não se sabe quais foram os critérios usados para a apuração da base de cálculo bem 
como os critérios de atualização da correção monetária e os juros. 

Pondera ainda que a empresa não foi notificada a providenciar ou 
explicar a diferença apurada e em seguida aponta outros erros e omissões tais como a 
não observância das compras a prazo, cuja quitação se efetivou via cheque pré-datado, 
empréstimos a curto prazo obtidos nos bancos de movimentação da empresa, 
comercialização de mercadorias isentas, não tributadas ou sob o regime de substituição 
tributária, diferencial de alíquotas para determinados tipos de mercadorias e outros tópicos 
e para sustentar sua tese invocam julgados desta e de outras Cortes. 

Noutro aspecto, apontam erros e omissões quanto metodologia de 
cálculo dos juros cobrados; que a autoridade fiscal apenas indica o valor dos juros, sem 
contudo demonstrá-los. Que não aceitam tais encargos apenas porque o Estado impõe; 
que é direito do contribuinte saber como encontrar tais cominações, qual a taxa de juros 
empregada e a respectiva base de cálculo; que tal caracteriza cerceamento do direito de 
defesa e por isso necessária a caracterização da não contenciosidade.   

Argúem a preliminar de exclusão do sujeito passivo por considerar 
que inexistem provas de que tenha agido com excesso de poderes, infração à lei, contrato 
social ou estatutos, nos termos do artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional e, 
neste sentido, invocam julgados de corte superiora. 

 
V O T O 

  
O presente auto de infração decorre da falta de pagamento de ICMS 

nas operações de saídas de mercadorias com utilização indevida do benefício da redução 
da base de cálculo, como descrito a seguir: 

Realizou saídas das mercadorias relacionadas nas 
notas fiscais de sua emissão, modelo 55, n° 40, 44, 49, 55, 56, 58, 59, 61 e 64, 
com utilização indevida da redução de base de cálculo prevista no artigo 8° 
inciso VIII do anexo IX do Decreto 4.852/97, pois encontrava - se impedido de 
usufruir qualquer beneficio fiscal em razão de possuir débitos fiscais 
inscritos em dívida ativa. A utilização indevida da redução na base de cálculo 
correspondeu a uma tributação final inferior à prevista na legislação e 
resultou em falta de recolhimento de ICMS no valor de R$ 17.260,74, 
correspondente a 7% do valor da operação. Em consequência, deverá pagar 
o ICMS na importância anteriormente citada, juntamente com penalidade e 
acréscimos legais, conforme cópias das notas fiscais, cópias dos registros 
fiscais de saídas da EFD apresentada, demonstrativo e demais documentos 
anexos. 

 
Integram a exordial os seguintes documentos: o Demonstrativo de 

Notas fiscais de Saídas Emitidas com Redução de Base de Cálculo - Ano Base 2012; 
cópias dos DANFE contendo os dados das Notas Fiscais Eletrônicas emitidas; cópia dos 
livros Registro de Saídas; cópia dos Livros Registro de Apuração do ICMS e cópia do 
espelho do auto de infração inscrito em dívida ativa como provas do ilícito. 

 
Foram indicados como infringidos os artigos. 15 e 64, ambos da Lei 

n° 11.651/91 em combinação com o art. 86 do Decreto n° 4.852/97. Proposta a aplicação 



 

da penalidade prevista no art. 71, IV, do CTE, com a nova redação dada pela Lei n° 
14.634/03.  

 
SÉRGIO LUIZ DE AQUINO e MAURO MARTINS foram nomeados 

solidários na condição de sócios e administradores da empresa à época da ocorrência do 
fato gerador por ter concorrido para a prática da infração nos termos do art. 45, XII, do 
CTE.  

 
Intimados, o Sujeito Passivo e os solidários comparecem aos autos 

para impugnar em separado impugnações ao auto de infração. A decisão monocrática que 
conheceu das impugnações, negou-lhes provimento, para ratificar o lançamento do crédito 
tributário em julgamento. 

 
Novamente intimadas, as partes interpõem em conjunto recurso 

cameral para reiterar as alegações anteriores.  
 

Argumentam em juízo de prefação, com fulcro no art. 41, II, B1, da 
Lei 16.469/09, que trata da convalidação da utilização de benefício fiscal, independente do 
cumprimento das condições previstas na legislação tributária e sobre renegociação de 
créditos tributários, previsto no art. 18 da Lei 17.817/2012, que não praticaram a infração 
estampada na basilar, motivo pelo qual o presente feito deve ser extinto.  

 
Quanto às nulidades por insegurança na determinação da infração e  

cerceamento ao direito de defesa, alegam que o auto de infração não pode se sustentar, 
pois não se sabe quais foram os critérios utilizados para a estipulação da base de cálculo 
e até quando deu-se a atualização da multa, dos juros e da correção monetária; que a 
empresa sequer foi notificada a providenciar e explicar acerca da diferença apurada. Cita 
julgados desta Corte e invoca dispositivos do Código Civil e do Código Tributário Nacional 
acerca da matéria para sustentar sua tese; que entende serem indevidos os números 
apresentados.  

No que diz respeito aos solidários, pugnam por sua exclusão do polo 
passivo da lide por não terem concorrido para a prática da infração imputada ao sujeito 
passivo bem como não incorrido na conduta prevista no Art. 135 do CTN. 

 
Por fim requerem que o Auto de Infração seja declarado nulo, ou na 

impossibilidade, a reforma da decisão singular para considera-lo improcedente.  
 
Passo a decidir, e acompanhado da maioria do voto de meus pares, 

devo excluir do polo passivo da lide, os solidários SÉRGIO LUIZ DE AQUINO E MAURO 
MARTINS, por considerar inexistirem nestes autos provas materiais de que tenham 
concorrido para a prática da infração estampada na basilar. De fato, não há um só 
documento hábil que ateste que os mesmos tenham agido com dolo, má fé, simulação ou 
mesmo fraude. Tampouco não se comprova que tenham agido "com excesso de poderes 
ou infração de lei, contrato social ou estatutos", tal como previsto no artigo 135, inciso III 
do CTN, o qual, por oportuno, transcrevo abaixo “in verbis”: 

 
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos 

créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes d e atos 
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou 
estatutos: 

 
I - as pessoas referidas no artigo anterior; 
 
II - os mandatários, prepostos e empregados; 
 



 

III - os diretores, gerentes ou representantes de 
pessoas jurídicas de direito privado. 

 
 

Ante o exposto, e não tendo os solidários praticado quaisquer tipos 
de conduta que redundassem em fraude ao fisco, mister se faz excluí-los do polo passivo. 
Aliás, acerca desta questão, o próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ firmou 
entendimento neste sentido, ratificado demais cortes deste país. Transcrevo-o abaixo, 
“verbatim”: 

 
1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento ao recurso especial da 

agravante. 

2. Os bens do sócio de uma pessoa jurídica comercial não respondem, em caráter 

solidário, por dívidas fiscais assumidas pela sociedade. A responsabilidade tributária 

imposta por sócio-gerente, administrador, diretor ou equivalente só se caracteriza 

quando há dissolução irregular da sociedade ou se comprova infração à lei praticada 

pelo dirigente. 

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido 

de que o simples inadimplemento não caracteriza infração legal. Inexistindo prova de 

que se tenha agido com excesso de poderes, ou infração de contrato social ou estatutos, 

não há falar-se em responsabilidade tributária de ex-sócio a esse título ou a título de 

infração legal, por meio de redirecionamento da execução fiscal. (STJ, 1ª T, AgRg no 

Resp 834404/RS, rel. Ministro José Delgado, DJ 31.08.2006,p.260). 

 
No caso em discussão, a Súmula do STJ resguarda a pessoa do sócio 

e somente nas situações aventadas é que estes poderão ser responsabilizados. Em face 
ao procedimento dos sócios, é pacífico que a sociedade não sofreu abalos de nenhuma 
ordem, tanto que a atividade mercantil continua operando de acordo com as regras da 
legislação tributária em vigor e por injustificável a manutenção dos solidários no polo 
passivo da lide.  

No mesmo diapasão e acompanhado pela unanimidade do voto de 
meus pares, devo rejeitar as preliminares de nulidade da peça básica por cerceamento do 
direito de defesa e insegurança na determinação da infração, ambas arguidas pelas 
partes.  

Com efeito, estou convencido de que não existe qualquer ato 
praticado neste procedimento administrativo fiscal que lhe pudesse ameaçar de anulação, 
pois a constituição de crédito foi efetuada por autoridade fiscal competente para tal, 
segura está a determinação da infração, corretamente identificado o fato gerador, com 
plena e inequívoca sustentação legal, corretamente também encontra-se identificado o 
sujeito passivo, assim como a base de cálculo e a alíquota  aplicada, e finalmente, nos 
autos encontra-se toda a documentação que lhes deu origem à disposição do sujeito 
passivo, para que pudesse ele exercer seu amplo direito constitucional de defesa. Em 
contrapartida, a isso tudo, nada trouxe o sujeito passivo ao feito para contestar o trabalho 
fiscal ou para se opor a acusação que a ela foi dirigida. 

Assim, quanto ao argumento relativo a uso indevido do benefício 
fiscal, a acusação é clara, e objetiva a demonstração de que o sujeito passivo utilizou 
indevidamente o benefício fiscal da redução da base de cálculo, previsto no art. 8°, inciso 
VIII, do Anexo IX, do RCTE pois possuía débitos fiscais inscritos em dívida ativa. As 
disposições do mesmo diploma legal condicionam a utilização do benefício pelo sujeito 
passivo desde que não possua crédito tributário inscrito em dívida ativa e por conseguinte  
legal é a exigência do crédito tributário, o que deita por terra o vício relativo à insegurança 
na determinação da infração.  

 
No tocante à nulidade por cerceamento ao direito de defesa, devo 

argumentar que, além de legalmente intimados a comparecer a todos os atos do processo, 
os sujeitos passivos apresentaram defesa patrocinada por advogado especializado, que 



 

demonstrou de maneira cabal total compreensão acerca dos fatos e da infração imputada 
a seus contratantes exercitando sua defesa de maneira assertiva, sem quaisquer tipo de 
dúvidas ou óbices, motivos pelos quais devo igualmente rejeitar a aludida preliminar. 

 
E, por fim, não tendo o sujeito passivo, ao arguir os aludidos vícios, 

demonstrado o efetivo prejuízos deles decorrentes, há que se rejeitá-los, e em 
concomitância, devo argumentar não estarem presentes os requisitos essenciais previstos 
no Manual de Defesa Fiscal Mínima no Processo Administrativo Tributário deste Estado e 
que ensejariam a nulidade deste feito. Transcrevo-os abaixo, “ipsis litteris”: 

 
8.4.3. – NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA 

Esta  nulidade  evidencia-se  no  processo  pela  
existência  de  atos  ou  omissões  ou procedimentos  defeituosos,  que  
prejudicam  ou  impedem  o  exercício  do  amplo  direito  de defesa, como, 
por exemplo, as argüições seguintes: 

a)   a  apreensão  e  retenção  pela  autoridade  
administrativa  dos  documentos necessários à defesa do Contribuinte, ou a 
devolução dos documentos ao mesmo, após a intimação, suprimindo seu 
prazo processual para defesa, 

b)   os documentos do Contribuinte  foram 
apossados pela autoridade administrativa sem emissão do competente 
Termo de Apreensão, configurando posse ilícita, 

c)   a ausência na instrução processual de 
documento fiscal citado pelo autuante e que não consta dos arquivos do 
Contribuinte, 

d)   o  trancamento  de  estoques  sem  o  devido  
acompanhamento  e  assinatura  do Contribuinte, 

e)   o  arbitramento  de  lucro  sem  a  
desclassificação  formal  da  escrita  contábil,  se possuir, 

f)    informações divergentes de quebra técnica ou 
utilização de índice impreciso em levantamento específico, 

g)   falha na eleição do domicílio fiscal do 
Contribuinte no lançamento, inocorrendo a regular intimação, para pagar o 
débito ou defender-se, 

h)   falha na intimação postal, quando a 
correspondência for remetida para endereço incorreto, ou não servido pelos 
Correios, caso da zona rural, e devolvida sem a cientificação do destinatário, 

i)    falha na intimação por edital, se ocorreu anterior 
falha na intimação postal,  

j)    nulidade  do auto de infração, por estar 
destituído de demonstrativo que lhe deu origem, 

k)   a juntada aos autos, por parte da fiscalização, de 
novos documentos, aditivos ou revisão, sem que o Contribuinte tenha sido 
intimado para manifestar-se.” 
[...] 
 

“8.4.4. – NULIDADE POR INSEGURANÇA NA 
DETERMINAÇÃO DA INFRAÇÃO 

Se for o caso, o Contribuinte poderá argüir a 
preliminar de nulidade por insegurança na determinação da infração, se 
constatar que: 

a)   a descrição do fato no lançamento não mantém 
coerência com os demonstrativos ou documentos anexados pelo autuante, 

b)   a descrição do fato no lançamento não mantém 
coerência com a fundamentação legal da suposta infração, 

c)   ocorreram  divergências  de  valores  entre  os  
levantamentos  integrantes  do lançamento, ou destes com o auto de 
infração, 

d)   o  lançamento  foi  instruído  com  levantamento  
incompleto,  que  não  confirma  a suposta infração objeto da autuação, 



 

e)   há insegurança quanto à denominação do 
produto, ou quanto ao agrupamento de produtos diversos, no levantamento 
específico,” 

Encerradas as questões preliminares, passo ao 
mérito. 

 
Ao compulsar os autos, verifico que a defesa nada traz que possa 

ilidir a acusação fiscal na íntegra. Restringe-se apenas a requerer a aplicação do art. 18 
da Lei nº 17.817/2012, que instituiu o Programa de Recuperação de Créditos da Fazenda 
Pública Estadual II – RECUPERAR II e que alterou as Leis de nºs 16.462/08, 16.846/09 e 
17.758/12. No mesmo diapasão, não trouxe provas do pagamento ou do parcelamento do 
auto de infração inscrito em dívida ativa. 

Impende salientar que em relação à utilização de benefícios fiscais o 
Regulamento do ICMS estabelece como regra objetiva em seu Anexo IX, art. 1º § 1º, 
inciso II, como condição para sua fruição, a inexistência de crédito tributário inscrito em 
dívida ativa. Por oportuno, transcrevo-o abaixo, “in totum”: 

 
Art. 1° Os benefícios fiscais, a que se referem os arts. 

83 e 84 deste regulamento, são disciplinados pelas normas contidas neste 
anexo.  

 
[...]  
 
§ 1° A utilização dos benefícios fiscais previstos 

neste anexo, cuja concessão tenha sido autorizada por lei estadual, fica 
condicionada a que o sujeito passivo:  

 
l - não possua crédito tributário inscrito em dívida 

ativa.  

 
 

No que se refere à multa é a prevista no art. 71 IV "a" do CTE, cuja 
correção monetária é calculada nos termos dos artigos 63 § 4°, 167, 168 e 170, do mesmo 
Codex, considero não haver ocorrido erro na aplicação da cominação ou de sua 
atualização.  

 
Na eventualidade da oposição com relação à multa e sua correção 

constitua declaração de inconstitucionalidade, deparamos com a restrição encontrada nas 
disposições do art. 6°, §4°, da Lei n. 16.469/09, que veda decisão que implique na 
apreciação ou declaração de inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato administrativo, “in 
verbis”: 

 
Art. 6º Compete ao Conselho Administrativo 

Tributário -CAT- apreciar: 
 
[...] 
 
§ 4º Não pode haver decisões que impliquem 

apreciação ou declaração de inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato 
normativo expedido pela Administração Tributária. 

 
 

Dessarte conheço do recurso, nego-lhe provimento para confirmar a 
decisão singular que considerou procedente o auto de infração.  

 



 

 
 

Sala das sessões, em 18 de março de 2016. 
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Matéria: Base de cálculo de ICMS (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00365/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica. 
Insegurança na determinação da infração. Rejeitada. Preliminar 
de decadência parcial do crédito tributário. Rejeitada. Mérito. 
ICMS. Obrigação principal. Utilização indevida do benefício da 
redução da base de cálculo em saída de mercadoria. 
Procedência. 
 
1. Rejeita-se a arguição insegurança na determinação da 
infração, estando o auto de infração  devidamente 
fundamentado e correta a capitulação da infração nele 
denunciada; 
 
2. Não se acolhe a arguição de decadência parcial do crédito 
tributário, tendo este sido constituído antes de esgotado o prazo 
previsto no art. 173, I, do CTN, não possibilitada a aplicação da 
extinção do crédito por homologação (CTN, art. 150, § 4°); 
 
3. Declara-se procedente o auto de infração que exige diferença 
de ICMS decorrente do cancelamento de benefício fiscal 
utilizado indevidamente pelo sujeito passivo em operações por 
ele realizadas; 
 
4. Quando o benefício fiscal for concedido sob condição e esta 
não for atendida, o contribuinte perde o direito ao benefício e 
fica obrigado ao pagamento do imposto acrescido das 
cominações legais cabíveis, desde a data da ocorrência do fato 
gerador em que tenha havido a utilização do benefício, 
ressalvada a disposição em contrário (RCTE, art. 86). 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 04 de janeiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo Carvelo 
Carvalho, José Paixão de Oliveira Gomes e Elias Alves dos Santos. Por maioria de votos, 
rejeitar a preliminar de decadência parcial do crédito tributário, arguida pela autuada, 
referente aos meses de janeiro a maio de 2010. Foram vencedores os Conselheiros José 
Paixão de Oliveira Gomes e Elias Alves dos Santos. Vencido o Conselheiro Nivaldo 
Carvelo Carvalho. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer do recurso, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, 
José Paixão de Oliveira Gomes e Elias Alves dos Santos. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Em 15 de junho de 2015, o Fisco exige o ICMS no valor de R$ 
505.656, 89 (quinhentos e cinco mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e oitenta e nove 



 

centavos), multa e acréscimos legais da autuada, na condição de contribuinte, em razão 
desta ter realizado, no período de 01/01/2010 a 31/12/2014, saída de mercadorias com 
utilização indevida do benefício da redução da base de cálculo prevista no Art. 8°, VIII, 
Anexo IX, do Decreto 4.852/97. 

 
Citados como infringidos os arts. 15, I e 64 da Lei 11651/ 1991, c/c o 

art. 8°, VIII, do Anexo IX do Decreto 4852/97 e art. 86 deste, proposta a penalidade 
prevista no art. 71, IV-A, da Lei 11651/1991 com redação da Lei 17519/2011. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, 

demonstrativo do cálculo da diferença do ICMS (fls. 09 a 09), Relação de Saídas com 
Redução Indevida da Base de Cálculo (fls. 10 a 15), Recibo de Entradas de Relatórios 
Digitais (fls. 16) e CD (fls. 17), dentre outros documentos. 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação (fls. 21 a 42), após 

relatar os fatos, formula em preliminar arguição de decadência do direito de a Fazenda 
Pública constituir o crédito tributário anterior a junho de 2010, nos termos do art. 150, § 4° 
do CTN (fls. 24 a 27). Ainda em preliminar formula arguição de nulidade da peça básica, 
relacionando a hipótese de insegurança na determinação da infração (fls. 27 a 34). 

 
No mérito, pede a improcedência do lançamento, no que tange às 

saídas com destino a empresas de construção civil, aproximadamente 70% (setenta por 
cento) das saídas autuadas, alegando ser regular o uso do benefício relativamente a 
essas operações, porque o § 2°, I, do artigo 8°, do Anexo IX do RCTE estende, de forma 
inequívoca, o benefício do inciso VIII às saídas destinadas a empresa de construção civil. 

 
Cita os Pareceres n°s 1282/2010-GEPT 1266/2010-GEPT, 

reproduzindo-os no corpo da defesa (fls. 35 a 39). 
 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar o processo, 

apreciando as razões da defesa, rejeita as arguições preliminares e, no mérito, decide 
pela procedência do lançamento, consoante a Sentença n° 2706/2015 (fls. 55 a 58). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 63 a 83), 

após relatar os fatos, formula em preliminar arguição de decadência do direito de a 
Fazenda Pública constituir o crédito tributário anterior a junho de 2010, nos termos do art. 
150, § 4° do CTN (fls. 65 a 69). Ainda em preliminar formula arguição de nulidade da peça 
básica, relacionando a hipótese de insegurança na determinação da infração (fls.69 a 75). 

 
No mérito, pede a reforma da sentença e a improcedência do 

lançamento, no que tange às saídas com destino a empresas de construção civil, 
aproximadamente 70% (setenta por cento) das saídas autuadas, alegando ser regular o 
uso do benefício relativamente a essas operações, porque o § 2°, I, do artigo 8°, do Anexo 
IX do RCTE estende, de forma inequívoca, o benefício do inciso VIII às saídas destinadas 
a empresa de construção civil. 

 
Cita os Pareceres n°s 1282/2010-GEPT 1266/2010-GEPT, 

reproduzindo-os no corpo da defesa (fls. 76 a 81). 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 



 

PRELIMINARES 
 
O sujeito passivo arguiu a nulidade da peça básica, por insegurança 

na determinação da infração, alegando vício de motivação (fundamentação) do auto de 
infração e erro na capitulação da infração.  

 
Apreciando essa arguição, manifesto-me pela sua rejeição, porque 

não houve insegurança na determinação da infração, sendo que o auto de infração está 
devidamente fundamentado (os demonstrativos fiscais, fls. 08 a 15, e o CD, fls. 17, 
contendo os arquivos da Relação de Saídas com Redução Indevida da Base de Cálculo – 
2010 a 2014; Resumo das Saídas com Redução Indevida da Base de Cálculo – 2010 a 
2014; e HashCode dos Hash), bem como está correta a capitulação da infração (CTE, art. 
15, I c/c o Anexo IX do RCTE, art. 8°, VIII, e art. 86 do RCTE). 

 
A recorrente formula arguição de decadência parcial do crédito 

tributário, referente aos meses de janeiro a maio de 2010, com base no art. 150, § 4° do 
CTN: 

 
Art. 150. [...] 
 
§ 4° Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 (cinco) anos, a 
contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a 
Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o 
lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a 
ocorrência de dolo, fraude ou simulação. 

 
A extinção definitiva do crédito pela homologação do lançamento 
prevista no art. 150, § 4° do CTN, aplica-se em caso em que exista 
pagamento de imposto a se homologar, mas essa não é a situação 
apresentada neste processo, pois, o imposto  ora exigido decorreu 
de procedimento fiscal (apurado em levantamento fiscal), sendo 
cabível a análise da decadência prevista no art. 173, I, do mesmo 
CTN: 
 
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário 
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: 
 
I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento 
poderia ter sido efetuado; 
[...] 

 
Pela regra do art. 173, I, do CTN, para fatos geradores ocorridos no 

ano 2010, o prazo para contagem da decadência se inicia em 01/01/2011 e se encerra em 
31/12/2015, tendo a Fazenda Pública constituído o respectivo crédito em 15/06/2015 (data 
de lavratura do auto de infração), portanto dentro do prazo de constituição do crédito 
tributário. Rejeito a arguição. 

 
MÉRITO 

 
Dirigindo-me ao mérito, incialmente transcrevo o art. 8°, VIII, § 2°, I, 

do Anexo IX do Regulamento do Código Tributário Estadual (RCTE): 
 
Art. 8º A base de cálculo do ICMS é reduzida: 

[...] 



 

VIII - de tal forma que resulte aplicação sobre o valor da operação do 
equivalente ao percentual de 10% (dez por cento), na saída interna 
realizada por contribuinte industrial ou comerciante atacadista que destine 
mercadoria para comercialização, produção ou industrialização, 
ficando mantido o crédito, observado o disposto no § 2º e, ainda, o seguinte 
(Lei nº 12.462/94, art. 1º): 

[...] 
§ 2º A redução de base de cálculo prevista no inciso VIII deste artigo, 
observadas as exigências ali estabelecidas, aplica-se, também, à operação 
interna com mercadorias destinadas (Lei nº 12.462/94, art. 1º, III. “a” e “b”): 
 
I - à utilização em obras de construção civil, realizadas diretamente 
por empresa de construção civil, regularmente inscrita no Cadastro 
Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ - do Ministério da Fazenda; 
[...] destaques oportunos 

 
A Fujioka Eletro Imagem S. A. realizou, no período de 01/01/2010 a 

31/12/2014, saída de mercadorias com utilização indevida do benefício da redução da 
base de cálculo prevista no Art. 8°, VIII, Anexo IX, do Decreto 4.852/97, sendo-lhe 
imputada a exigência de ICMS, multa e acréscimos legais. 

 
O cancelamento do benefício, relativamente a essas operações, 

segundo a acusação, decorreu do fato de não se atender ao requisito de as mercadorias 
se destinarem à comercialização, produção ou industrialização no estabelecimento 
destinatário. 

 
Condenado em Primeira Instância, o sujeito passivo recorreu da 

respectiva sentença, pedindo a sua reforma e a improcedência do lançamento, no que 
tange às saídas com destino a empresas de construção civil, aproximadamente 70% 
(setenta por cento) das saídas autuadas, alegando ser regular o uso do benefício 
relativamente a essas operações, porque o § 2°, I, do artigo 8°, do Anexo IX do RCTE 
estende, de forma inequívoca, o benefício do inciso VIII às saídas destinadas a empresa 
de construção civil. 

 
Pela leitura dos dispositivos legais reproduzidos anteriormente e 

verificando a Relação de Saídas com Redução Indevida da Base de Cálculo (fls. 10 a 15), 
podemos concluir que aparelho de ar condicionado e câmera digital, adquiridos por 
empresa de construção civil, não são utilizados diretamente em obras de construção civil, 
não gozando, portanto, do benefício da redução da base de cálculo, como equivocamente 
entendeu a recorrente. 

 
Consequentemente, os Pareceres n°s 1282/2010-GEPT 1266/2010-

GEPT, citados pela recorrente, não respaldam seu pleito. 
 
Por oportuno, transcrevo o art. 86 do RCTE: 
 
Art. 86. Quando o benefício fiscal for concedido sob condição e esta não 
for atendida, o contribuinte perde o direito ao benefício e fica obrigado ao 
pagamento do imposto acrescido das cominações legais cabíveis, desde a 
data da ocorrência do fato gerador em que tenha havido a utilização do 
benefício, ressalvada a disposição em contrário. 

 
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade da peça básica, 

arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração. Rejeito a preliminar 
de decadência parcial do crédito tributário, arguida pela autuada, referente aos meses de 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_12462.htm#A1
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_12462.htm#A1
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Rcte/RCTE.htm#A34


 

janeiro a maio de 2010. Quanto ao mérito, conheço do recurso, nego-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões, em 04 de março de 2016. 
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Matéria: Base de cálculo de ICMS (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00448/16 
 
Redator do Voto: Conselheiro Masayuki Missao 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica. 
Cerceamento do direito de defesa. Rejeitada. Preliminar de 
decadência parcial. Acolhida. Pedido de diligência. Rejeitado. 
Mérito. ICMS. Obrigação principal. Omissão de imposto. 
Transferência de mercadoria com valor inferior ao da última 
entrada. Improcedência. 
 
1. Rejeita-se a arguição de cerceamento do direito de defesa, 
tendo os fatos sido devidamente descritos no auto de infração, 
permitindo ao sujeito passivo apresentar defesa bastante 
fundamentada; 
 
2. Acolhe-se a arguição de decadência parcial, tendo parte do 
crédito tributário reclamado sido extinta pela homologação 
prevista no § 4º do art. 150 do CTN; 
 
3.  Indefere-se pedido de diligência, sendo desnecessário esse 
procedimento, estando clara a acusação do Fisco e amplamente 
demonstrada nos documentos juntados aos autos; 
 
4. Na saída de mercadoria para estabelecimento localizado neste 
ou em outro Estado, pertencente à mesma pessoa natural ou 
jurídica, a base de cálculo do imposto é o valor correspondente 
à entrada mais recente da mercadoria; (CTE, art. 17, I); 
 
5. Declara-se improcedente o auto de infração, tendo a defesa 
apresentado razões que afastam a acusação nele formulada. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 15 de fevereiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Mário de Oliveira Andrade, Edson Abrão da Silva, Carlos Andrade Silveira, 
Victor Augusto de Faria Morato e Masayuki Missao. E, por maioria de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito 
de defesa. Foram vencedores os Conselheiros Mário de Oliveira Andrade, Carlos Andrade 
Silveira, Victor Augusto de Faria Morato e Masayuki Missao. Vencido o Conselheiro Edson 
Abrão da Silva. Decidiu, também, por maioria de votos, acolher a preliminar de 
decadência, arguida pelo sujeito passivo. Foram vencedores os Conselheiros Edson 
Abrão da Silva, Carlos Andrade Silveira, e Masayuki Missao. Vencidos os Conselheiros 
Mário de Oliveira Andrade e Victor Augusto de Faria Morato que votaram pela rejeição da 
preliminar de decadência. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, 
dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente o auto de 
infração. Foram vencedores os Conselheiros Edson Abrão da Silva, Carlos Andrade 
Silveira e Masayuki Missao. Vencidos os Conselheiros Mário de Oliveira Andrade e Victor 
Augusto de Faria Morato, que votaram pela procedência do auto de infração, sem 
adequação da penalidade. 
 



 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração, lavrado em 29/04/2015, é 
de que o sujeito passivo realizou, nos exercícios de 2010 a 2014, operação de saída de 
mercadoria tributada em transferência, utilizando base de cálculo do ICMS em valor 
inferior ao previsto na legislação, omitindo o ICMS no valor de R$ 39.631.443,20 (trinta e 
nove milhões, seiscentos e trinta e um mil, quatrocentos e quarenta e três reais e vinte 
centavos), exigido no auto de infração juntamente com multa e acréscimos legais. 
 

Citados como infringidos os arts. 17, I e 64 da Lei n° 11.651/91, 
proposta a penalidade prevista no art. 71, IV-A, da Lei n° 11.651/91. 
 

Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, 
demonstrativos de Auditoria Básica do ICMS (fls. 07 a 26), Recibo de Entrega de 
Relatórios Digitais (fls. 27) e mídia CD (fls. 28) contendo auditorias transferência a menor. 
 

Intimado em 01/06/2015 (fls. 30), o sujeito passivo apresenta 
impugnação (fls. 33 a 51), formulando em preliminar arguição de nulidade da peça básica, 
relacionando a hipótese de cerceamento do direito de defesa. Ainda em preliminar formula 
arguição de decadência dos valores de ICMS relativos às operações ocorridas no período 
de janeiro a maio de 2010, nos termos do art. 150, § 4° do CTN. 

 
No mérito, pede a improcedência do lançamento, alegando que a 

fiscalização deveria ter observado o valor da entrada mais recente para aferição da base 
de cálculo do ICMS nas transferências interestaduais de mercadorias para outras filiais da 
requerente, nos termos do art. 17, I, do CTE. No caso, deveria ter sido considerado o valor 
da nota fiscal com exclusão dos tributos recuperáveis (ICMS, PIS e COFINS), sendo este 
o valor registrado contabilmente e que é declarado no livro Registro de Inventário. 

 
Caso não sejam acolhidos esses argumentos, deve-se aplicar à 

presente situação a Súmula n° 166 do STJ que prevê que não deve incidir o ICMS sobre 
transferências de mercadorias entre filiais da mesma empresa, hipótese em que não há 
circulação de mercadoria, que é fato gerador do ICMS. 
 

Considera abusiva e confiscatória a multa aplicada, motivo pelo que 
deve ser cancelada, caso seja mantida, deve-se aplicar a multa prevista no art. 71, I, do 
CTE, mais benéfica. 
 

Caso não sejam acolhidos os pedidos anteriores, pede a conversão 
do julgamento em diligência, para que se comprove que a diferença da base de cálculo 
verificada na presente autuação refere-se à exclusão dos tributos recuperáveis do valor 
constante na nota fiscal. 

 
Junta cópia do livro Registro de apuração do ICMS (fls. 81 a 100), do 

Pronunciamento Técnico CPC 16 (R 1), fls. 101 a 110, extratos de notas fiscais (fls. 111 a 
153) e cópia do Acórdão JJF n° 0243-03/14 (fls. 154 a 167) e Resposta à Consulta 
Tributária 2585/2014 9fls. 168), dentre outros documentos. 

 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, rejeita as 

arguições preliminares e, no mérito decide pela procedência do lançamento, consoante a 
Sentença n° 3617/2015 (fls. 170 a 172). 
 



 

Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 177 a 
199), após tratar da tempestividade do recurso, da autuação fiscal e da decisão singular, 
formula em preliminar arguição de nulidade da peça básica, relacionando a hipótese de 
cerceamento do direito de defesa, bem como arguição de decadência dos valores 
referentes aos fatos geradores de janeiro a maio de 2010, nos termos do art. 150, § 4° do 
CTN (fls. 182 a 185). 

 
No mérito, pede a reforma da sentença singular e a improcedência 

do lançamento, alegando que a acusação é de que a recorrente teria realizado 
transferência de mercadorias em operação de saída para estabelecimento localizado fora 
do Estado de Goiás utilizando base de cálculo com valor inferior ao determinado em lei. 
No entanto, o que a recorrente demonstrará é que considerou o valor da entrada mais 
recente, tal como exigido pela legislação tributária, sendo que a Autoridade Fiscal não 
observou os critérios previsto na legislação para a apuração da base de cálculo do ICMS. 

 
Verifica-se do auto de infração que a fiscalização presumiu que a 

recorrente não teria considerado o valor das entradas mais recentes, sem, contudo, tentar 
entender o motivo da base de cálculo apurada pelo Fisco ser diferente da base de cálculo 
apurada pela recorrente. No caso, a recorrente considerou como base de cálculo o valor 
da entrada mais recente devidamente registrada em seus documentos contábeis e fiscais, 
ou seja, o valor com a exclusão dos tributos recuperáveis, conforme se vê à fl. 189. 

 
Cita e reproduz dispositivos da Lei n° 11.651/91 (art. 17, incisos I a III 

e da Lei Complementar n° 87/96 (art. 13, § 4°, inciso I a III), para dizer que a autuação 
fiscal está fundamentada as regras prevista no art. 17, I, da lei n° 11.651/91 e, tanto a Lei 
Complementar n° 87/96 quanto a Lei n° 11.651/91 preveem expressamente três critérios 
para apuração da base de cálculo do ICMS em operações interestaduais envolvendo o 
mesmo contribuinte: (i) o valor correspondente à entrada mais recente da mercadoria; (ii) o 
custo atualizado da mercadoria produzida; e (iii) o preço corrente no mercado atacadista.  

 
Considerando que a recorrente é empresa comercial, aplica-se o 

valor correspondente à entrada mais recente da mercadoria para fins de transferência de 
mercadorias entre filiais. No entanto, ao contrário do que fez o Fisco, deve-se considerar o 
valor de aquisição registrado pela recorrente no seu estoque nos termos das normas 
contábeis. 

 
Em outras palavras, a base de cálculo na transferência interestadual 

deve considera o valor da entrada mais recente, que corresponde ao valor da nota fiscal 
com exclusão dos tributos recuperáveis, quais sejam as contribuições sobre receitas (PIS 
e COFINS) e o ICMS. 

 
Esses tributos incidem na operação de aquisição e, em razão do 

princípio da não-cumulatividade aplicável a eles, são recuperáveis. Por esse motivo, o 
valor da entrada mais recente da operação registrado pela recorrente em seu estoque é o 
valor da nota fiscal com a exclusão dos tributos recuperáveis, pois é justamente este o 
custo de aquisição da mercadoria. 

 
Caso não sejam acolhidos esses argumentos, deve-se aplicar à 

presente situação a Súmula n° 166 do STJ que prevê que não deve incidir o ICMS sobre 
transferências de mercadorias entre filiais da mesma empresa, hipótese em que não há 
circulação de mercadoria, que é fato gerador do ICMS 
 



 

Considera abusiva e confiscatória a multa aplicada, motivo pelo que 
deve ser cancelada, caso seja mantida, deve-se aplicar a multa prevista no art. 71, I, do 
CTE, mais benéfica. 
 

Caso não sejam acolhidos os pedidos anteriores, pede a conversão 
do julgamento em diligência, para que se comprove que a diferença da base de cálculo 
verificada na presente autuação refere-se à exclusão dos tributos recuperáveis do valor 
constante na nota fiscal. 

 
Posteriormente, apresenta memorial (fls. 207 a 209) acompanhado 

de Anexo I (fls. 210). 
 
É o relatório. 

V O T O 
 

PRELIMINARES 
 

Apreciando o pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo, 
manifesto-me pelo seu indeferimento, por não ser necessário esse procedimento, está 
clara a acusação do Fisco e amplamente demonstrada nos documentos juntados aos 
autos pelo autuante.  

 
Examinando a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela 

autuada, por cerceamento do direito de defesa, manifesto-me pela sua rejeição, por 
entender que os fatos foram devidamente descritos pelo autuante no auto de infração, a 
ponto de permitir à autuada apresentar defesa bastante fundamentada. 

 
Apreciando a preliminar de decadência dos valores referentes aos 

fatos geradores de janeiro a maio de 2010, arguida pelo sujeito passivo, manifesto-me 
pelo seu acolhimento, por considerar que o ICMS é tributo sujeito ao lançamento por 
homologação, que houve pagamento antecipado e, portanto, nos termos do art. 150, § 4° 
do CTN, vez que a ciência do auto de infração ocorreu em 01/06/2015. Tal posição 
encontra respaldo em decisões do STJ, como é o caso: STJ, 1ª Sessão, AgRg nos EREsp 
1.192.262-MG, relator: Min. Benedito Gonçalves – 07/11/2011. 
 

MÉRITO 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 
realizou, nos exercícios de 2010 a 2014, operação de saída de mercadoria tributada em 
transferência, utilizando base de cálculo do ICMS em valor inferior ao previsto na 
legislação, pois não calculou o seu valor com base nas entradas mais recentes, omitindo o 
ICMS no valor de R$ 39.631.443,20 (trinta e nove milhões, seiscentos e trinta e um mil 
quatrocentos e quarenta e três reais e vinte centavos), exigido no auto de infração. 

 
O sujeito passivo, condenado em Primeira Instância, apresentou 

recurso voluntário, formulando longo arrazoado e, posteriormente, em memorial (fls. 207 a 
210) resumiu a defesa, cabendo o destaque dos itens 3 a 6 desse memorial: 
 

1. A recorrente demonstrou em seu recurso que observou a 
legislação aplicável às operações de transferência de mercadoria (artigo 13, § 4°, inciso I, 
da Lei Complementar n° 87/96 e artigo 17, inciso I, da Lei n° 11.651/91) e, portanto, 
utilizou o valor da entrada mais recente. 

 



 

2. Ocorre que o valor da entrada mais recente corresponde ao 
valor da nota fiscal com exclusão dos tributos recuperáveis, quais sejam, as contribuições 
sobre receitas (PIS e COFINS) e o imposto estadual sobre circulação de mercadoria 
(ICMS). Estes tributos (PIS, COFINS e ICMS) incidem na operação de aquisição e, em 
razão do princípio da não-cumulatividade aplicável a eles, são recuperáveis. 

 
3. Por esse motivo, o valor da entrada mais recente da operação 

registrado pela recorrente em seu estoque é o valor da nota fiscal com a exclusão dos 
tributos recuperáveis, pois é justamente este o custo de aquisição da mercadoria. É esse o 
tratamento contábil dado ao estoque pelo Pronunciamento Técnico Contábil (CPC) n° 16 
(fls. 101 a 110) e pelo artigo 289 do Regulamento Interno do Imposto de Renda (Decreto 
n° 3000/99 – RIR/99). 

 
4. Caso se considere a base de cálculo imposta pelo Fisco 

Estadual será tributado pelo imposto estadual valores que serão recuperados pelo 
remetente das mercadorias, ou seja, que não fazem parte do custo da mercadoria, 
ocorrendo um aumento do custo de aquisição, conforme ilustrado nos itens 42 e 45 do 
recurso (fls. 190 e 191) e no Anexo I (fls. 210). Ademais, a Lei Complementar n° 87/96 e a 
Lei n° 11.651/91 não preveem a inclusão dos tributos recuperáveis na base de cálculo do 
ICMS em operações de transferências de mercadorias entre filiais da mesma empresa, 
como é o caso da recorrente. 
 

Adoto os argumentos apresentados pela defesa nos itens 3 a 6 do 
memorial de fls. 207 a 210 dos autos, anteriormente reproduzidos, por considerá-los 
válidos e eficazes para afastar a acusação formalizada no auto de infração e a respectiva 
exigência fiscal. 
 

Ante o exposto, rejeito o pedido de diligência formulado pelo sujeito 
passivo. Rejeito a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por 
cerceamento do direito de defesa. Acolho a preliminar de decadência, arguida pelo sujeito 
passivo. Quanto ao mérito, conheço do recurso, dou-lhe provimento para reformar a 
sentença singular e considerar improcedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões, em 08 de abril de 2016. 
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Matéria: Base de cálculo de ICMS (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00455/16 
 
Relator: Conselheiro José Pereira D'abadia 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade da peça básica, 
por insegurança na determinação da infração e por cerceamento 
do direito de defesa, arguida pela autuada. Rejeitadas. ICMS.  
Utilização indevida da redução da base de cálculo do imposto. 
Procedente.   
 
1. Tornam-se inócuos os questionamentos sobre nulidade da 
lide, quando tais inquirições forem desprovidas de amparo 
legal; 
 
2. Reafirma-se a decisão singular que julgou procedente o 
lançamento, quando a instrução processual apontar que o polo 
passivo agiu ao arrepio da norma legal que orienta sobre os 
critérios para se utilizar a redução da base de cálculo do 
imposto. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 03 de fevereiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação da 
infração e por cerceamento do direito de defesa, arguida pela autuada. Participaram do 
julgamento os Conselheiros José Pereira D'abadia, Gilmar Rodrigues de Almeida, 
Washington Luis Freire de Oliveira, Alcedino Gomes Barbosa e Marlene Maria da Silva 
Ruguê Bernardes. Quanto ao mérito, por votação unânime, conhecer do recurso, negar-
lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Pereira D'abadia, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Washington Luis Freire de Oliveira, Alcedino Gomes Barbosa e 
Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de lançamento com exigência de crédito tributário pela 
utilização indevida da redução da base de cálculo, por ter deixado de atender ao requisito 
de as mercadorias se destinarem à comercialização, produção ou industrialização no 
estabelecimento destinatário, razão pela qual perdeu o direito a utilizar a redução de base 
de cálculo em discussão. [Período do fato gerador: agosto/2013 a dezembro/2014]. Em 
consequência, deverá pagar o ICMS, juntamente com a penalidade e acréscimos legais. 

 
Foram indicados como infringidos os artigos 15, I e 64 do CTE, c/c o 

artigo 71, IV, "a" do CTE, com a nova redação da Lei 17.519/2011. 
 
Os autos foram instruídos com demonstrativo sintético da diferença 

de ICMS devida e demonstrativo analítico com informações das notas fiscais, itens 
comercializados e respectivos adquirentes das mercadorias, conforme se vê às fls. 
06/014. Os demonstrativos mencionados acima foram gravados em mídia digital, com 
cópia entregue ao sujeito passivo [fl. 13] 

 



 

A autuada foi devidamente intimada para pagar e/ou apresentar 
impugnação, fl.16. 

 
A impugnante, argui nulidade do lançamento por vulneração do artigo 

20, IV da Lei 16.469/2009, ao argumento de que não foi declinado, claramente, qual (is) 
dispositivo(s) foi (ram) violado(s); que como se não bastasse, a autoridade fiscal não 
motivou o ato tido como infringido, aplicando, aleatoriamente, dispositivos legais sem 
nenhuma correlação lógica, dificultado a impugnante a plena defesa. Colaciona doutrina e 
jurisprudência como paradigma. 

 
No mérito, alega que suas operações não menos que 70%, 

correspondem a saídas com destino a empresas de construção civil, ou seja, com 
respaldo na norma prevista no artigo 8º, VIII do Anexo IX do RCTE, que reduz a alíquota 
de 17% para 10% da carga tributária nas vendas internas, com destino à industrialização 
ou comercialização; que este benefício se estende às saídas destinadas a empresa de 
Construção Civil, que é o forte de suas operações. Para subsidiar sua argumentação diz 
ser relevante citar o Parecer nº 1282/2010 da Gerência Especial de Política Tributária. 
Finaliza, requerendo a nulidade do lançamento pela preliminar arguida. Caso não seja 
este o entendimento, no mérito, pede seja declarado improcedente o auto de infração [fls. 
22/39]. 

 
Acompanham a impugnação os documentos de fls.40/50. 
 
Sobreveio a Sentença singular nº 2703/2015 [fls.52/55], pela qual o 

Julgador analisando a arguição de nulidade do lançamento, rejeitou-a, ao argumento de 
não estar em sintonia em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 20 da Lei 16.469/09, 
já que o lançamento está de acordo com os requisitos formais previstos no artigo 142 do 
CTN. 

 
No mérito, afirma que, ao contrário do que afirma a impugnante, para 

usufruir do benefício fiscal, objeto deste lançamento, "o contribuinte deve exercer a 
atividade econômica de industrial ou atacadista e as mercadorias devem ser destinadas à 
industrialização, produção ou comercialização"; que pelos demonstrativos de fls. 07/15, 
demonstra o contrário do que afirma a impugnante, não foram operações para a 
Construção Civil. Finaliza, julgando procedente o auto de infração. 

 
Da decisão supra a impugnante foi intimada para pagar e/ou 

apresentar recurso voluntário fls.56/58. 
 
Inconformada a autuada interpõe recurso voluntário utilizando os 

mesmos argumentos utilizados na impugnação.  Não apresenta prova material para 
contrapor a acusação fiscal. [fls. 60/76] 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 
Sobre as preliminares de nulidade da peça básica, por insegurança 

na determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa, arguidas pela 
autuada, as rejeito por não haver nos elementos constitutivos da lide qualquer afronta ao 
capítulo que trata da nulidade dos atos processuais, insertos nos incisos III e IV do artigo 
20 da lei nº. 16.469/09. A infração e a correspondente penalidade foram corretamente 
aplicadas, a instrução processual em sede cognitiva efetivada com clareza, os prazos 



 

processuais respeitados, inclusive com vista dos autos à parte litigante nos momentos 
processuais que por “ex legis” lhe são próprios. Assim, rejeitadas estão as preliminares em 
comento.  

 
Com as questões incidentais solucionadas, volvo-me à razão de 

direito desta demanda, onde, de pronto, reafirmo o juízo exarado pelo nobre sentenciador 
“a quo” que julgou procedente a peça vestibular, pelas razões que passo a expor:  

 
Conforme informado no relatório que é parte integrante deste 

“decisum”, a exigência preambular deve-se ao fato do polo passivo ter realizado saída de 
mercadoria, com utilização indevida da redução da base de cálculo, prevista no artigo 8º, 
inciso VIII do Anexo IX do Decreto nº.4852/97, que será transcrito na sequência, pois, 
deixou de atender ao requisito de que as mercadorias se destinariam à comercialização, 
produção ou industrialização no estabelecimento destinatário, razão pela qual perdeu o 
direito a utilizar a redução de base de cálculo, lecionada pela norma legal supra aduzida.  

 
Art. 8º A base de cálculo do ICMS é reduzida: 
 
[...] 
 
VIII - de tal forma que resulte aplicação sobre o valor da operação do 
equivalente ao percentual de 10% (dez por cento), na saída interna 
realizada por contribuinte industrial ou comerciante atacadista que destine 
mercadoria para comercialização, produção ou industrialização, ficando 
mantido o crédito, observado o disposto no § 2º e, ainda, o seguinte (Lei nº 
12.462/94, art. 1º): 
 
[...] 

 
1 - no exercício anterior à utilização do benefício, tratando-se de empresa 
que tenha exercido suas atividades por período igual ou superior a 6 (seis) 
meses naquele ano; 
 
[...] 
 
2. nos 3 (três) últimos meses anteriores ao início da utilização do benefício, 
tratando-se de início de atividade ou de empresa que tenha exercido suas 
atividades por período inferior a 6 (seis) meses no exercício anterior; 
 

 
 
A orientação contida em lei, especificada no artigo 86 do RCTE, que 

será transcrito na sequência, é de que o contribuinte para ter direito ao benefício, 
mencionado em linhas anteriores, deve exercer a atividade econômica de industrial ou 
atacadista e as mercadorias devem ser destinadas à industrialização, produção ou 
comercialização. 

 
Art. 86. Quando o benefício fiscal for concedido sob condição e esta não for 

atendida, o contribuinte perde o direito ao benefício e fica obrigado ao 

pagamento do imposto acrescido das cominações legais cabíveis, desde a 
data da ocorrência do fato gerador em que tenha havido a utilização do 
benefício, ressalvada a disposição em contrário. 

 
Entretanto, os demonstrativos acostados ao processo, pela 

autoridade lançadora, fls. 07/15, apontam direção contrária à que afirma a impugnante, o 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_12462.htm#A1
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_12462.htm#A1
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Rcte/RCTE.htm#A34


 

que equivale não foram operações para a Construção Civil, vez que se trata, tão somente 
a título de exemplificação de produtos tais como panela de arroz, sanduicheira, secador de 
cabelo, etc. o que me leva a julgar procedente o lançamento.  

 
Assim, voto rejeitando as preliminares de nulidade da peça básica, 

por insegurança na determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa, 
arguida pela autuada. Quanto ao mérito, conheço do recurso voluntário, nego-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração.   

 
 

Sala das sessões, em 08 de abril de 2016. 
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Matéria: Base de cálculo de ICMS (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00456/16 
 
Relator: Conselheiro José Pereira D'abadia 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade da peça básica, 
por insegurança na determinação da infração e por cerceamento 
do direito de defesa, arguida pela autuada. Rejeitadas. ICMS.  
Utilização indevida da redução da base de cálculo do imposto. 
Procedente.   
 
1. Tornam-se inócuos os questionamentos sobre nulidade da 
lide, quando tais inquirições forem desprovidas de amparo 
legal; 
 
2. Reafirma-se a decisão singular que julgou procedente o 
lançamento, quando a instrução processual apontar que o polo 
passivo agiu ao arrepio da norma legal que orienta sobre os 
critérios para se utilizar a redução da base de cálculo do 
imposto. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 03 de fevereiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação da 
infração e por cerceamento do direito de defesa, arguida pela autuada. Participaram do 
julgamento os Conselheiros José Pereira D'abadia, Gilmar Rodrigues de Almeida, 
Washington Luis Freire de Oliveira, Alcedino Gomes Barbosa e Marlene Maria da Silva 
Ruguê Bernardes. Quanto ao mérito, por votação unânime, conhecer do recurso, negar-
lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Pereira D'abadia, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Washington Luis Freire de Oliveira, Alcedino Gomes Barbosa e 
Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de lançamento com exigência de crédito tributário pela 
utilização indevida da redução da base de cálculo, por ter deixado de atender ao requisito 
de as mercadorias se destinarem à comercialização, produção ou industrialização no 
estabelecimento destinatário, razão pela qual perdeu o direito a utilizar a redução de base 
de cálculo em discussão. [Período do fato gerador: agosto/2013 a dezembro/2014]. Em 
consequência, deverá pagar o ICMS, juntamente com a penalidade e acréscimos legais. 

 
Foram indicados como infringidos os artigos 15, I e 64 do CTE, c/c o 

artigo 71, IV, "a" do CTE, com a nova redação da Lei 17.519/2011. 
 
Os autos foram instruídos com demonstrativo sintético da diferença 

de ICMS devida e demonstrativo analítico com informações das notas fiscais, itens 
comercializados e respectivos adquirentes das mercadorias, conforme se vê às fls. 
06/014. Os demonstrativos mencionados acima foram gravados em mídia digital, com 
cópia entregue ao sujeito passivo [fl. 13] 

 



 

A autuada foi devidamente intimada para pagar e/ou apresentar 
impugnação, fl.16. 

 
A impugnante, argui nulidade do lançamento por vulneração do artigo 

20, IV da Lei 16.469/2009, ao argumento de que não foi declinado, claramente, qual (is) 
dispositivo(s) foi(ram) violado(s); que como se não bastasse, a autoridade fiscal não 
motivou o ato tido como infringido, aplicando, aleatoriamente, dispositivos legais sem 
nenhuma correlação lógica, dificultado a impugnante a plena defesa. Colaciona doutrina e 
jurisprudência como paradigma. 

 
No mérito, alega que suas operações não menos que 70%, 

correspondem a saídas com destino a empresas de construção civil, ou seja, com 
respaldo na norma prevista no artigo 8º, VIII do Anexo IX do RCTE, que reduz a alíquota 
de 17% para 10% da carga tributária nas vendas internas, com destino à industrialização 
ou comercialização; que este benefício se estende às saídas destinadas a empresa de 
Construção Civil, que é o forte de suas operações. Para subsidiar sua argumentação diz 
ser relevante citar o Parecer nº 1282/2010 da Gerência Especial de Política Tributária. 
Finaliza, requerendo a nulidade do lançamento pela preliminar arguida. Caso não seja 
este o entendimento, no mérito, pede seja declarado improcedente o auto de infração. 
[fls.19/36] 

 
Acompanham a impugnação os documentos de fls.37/47. 
 
Sobreveio a Sentença singular nº 2703/2015 [fls.49/52], pela qual o 

Julgador analisando a arguição de nulidade do lançamento, rejeitou-a, ao argumento de 
não estar em sintonia em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 20 da Lei 16.469/09, 
já que o lançamento está de acordo com os requisitos formais previstos no artigo 142 do 
CTN. 

 
No mérito, afirma que, ao contrário do que afirma a impugnante, para 

usufruir do benefício fiscal, objeto deste lançamento, "o contribuinte deve exercer a 
atividade econômica de industrial ou atacadista e as mercadorias devem ser destinadas à 
industrialização, produção ou comercialização"; que pelos demonstrativos de fls. 07/12, 
demonstra o contrário do que afirma a impugnante, não foram operações para a 
Construção Civil. Finaliza, julgando procedente o auto de infração. 

 
Da decisão supra a impugnante foi intimada para pagar e/ou 

apresentar recurso voluntário, fls.53/55. 
 
Inconformada a autuada interpõe recurso voluntário utilizando os 

mesmos argumentos utilizados na impugnação. Não apresenta prova material para 
contrapor a acusação fiscal. [fls. 57/73] 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 
Sobre as preliminares de nulidade da peça básica, por insegurança 

na determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa, arguidas pela 
autuada, as rejeito por não haver nos elementos constitutivos da lide qualquer afronta ao 
capítulo que trata da nulidade dos atos processuais, insertos nos incisos III e IV do artigo 
20 da lei nº. 16.469/09. A infração e a correspondente penalidade foram corretamente 
aplicadas, a instrução processual em sede cognitiva efetivada com clareza, os prazos 



 

processuais respeitados, inclusive com vista dos autos à parte litigante nos momentos 
processuais que por “ex legis” lhe são próprios. Assim, rejeitadas estão as preliminares em 
comento.  

 
Com as questões incidentais solucionadas, volvo-me à razão de 

direito desta demanda, onde, de pronto, reafirmo o juízo exarado pelo nobre sentenciador 
“a quo” que julgou procedente a peça vestibular, pelas razões que passo a expor:  

 
Conforme informado no relatório que é parte integrante deste 

“decisum”, a exigência preambular deve-se ao fato do polo passivo ter realizado saída de 
mercadoria, com utilização indevida da redução da base de cálculo, prevista no artigo 8º, 
inciso VIII do Anexo IX do Decreto nº.4852/97, que será transcrito na sequência, pois, 
deixou de atender ao requisito de que as mercadorias se destinariam à comercialização, 
produção ou industrialização no estabelecimento destinatário, razão pela qual perdeu o 
direito a utilizar a redução de base de cálculo, lecionada pela norma legal supra aduzida.  

 
Art. 8º A base de cálculo do ICMS é reduzida: 
 
[...] 
 
VIII - de tal forma que resulte aplicação sobre o valor da operação do 
equivalente ao percentual de 10% (dez por cento), na saída interna 
realizada por contribuinte industrial ou comerciante atacadista que destine 
mercadoria para comercialização, produção ou industrialização, ficando 
mantido o crédito, observado o disposto no § 2º e, ainda, o seguinte (Lei nº 
12.462/94, art. 1º): 
 
[...] 

 
1 - no exercício anterior à utilização do benefício, tratando-se de empresa 
que tenha exercido suas atividades por período igual ou superior a 6 (seis) 
meses naquele ano; 
 
[...] 
 
2. nos 3 (três) últimos meses anteriores ao início da utilização do benefício, 
tratando-se de início de atividade ou de empresa que tenha exercido suas 
atividades por período inferior a 6 (seis) meses no exercício anterior; 
 

 
 
A orientação contida em lei, especificada no artigo 86 do RCTE, que 

será transcrito na sequência, é de que o contribuinte para ter direito ao benefício, 
mencionado em linhas anteriores, deve exercer a atividade econômica de industrial ou 
atacadista e as mercadorias devem ser destinadas à industrialização, produção ou 
comercialização. 

 
Art. 86. Quando o benefício fiscal for concedido sob condição e esta não for 

atendida, o contribuinte perde o direito ao benefício e fica obrigado ao 

pagamento do imposto acrescido das cominações legais cabíveis, desde a 
data da ocorrência do fato gerador em que tenha havido a utilização do 
benefício, ressalvada a disposição em contrário. 

 
Entretanto, os demonstrativos acostados ao processo, pela 

autoridade lançadora, fls. 07/12, apontam direção contrária à que afirma a impugnante, o 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_12462.htm#A1
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_12462.htm#A1
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Rcte/RCTE.htm#A34


 

que equivale não foram operações para a Construção Civil, vez que se trata, tão somente 
a título de exemplificação de produtos tais como microondas, depilador Philips, aparador 
wahl micro grossman a pilha, etc. o que me leva a julgar procedente o lançamento.  

 
Assim, voto rejeitando as preliminares de nulidade da peça básica, 

por insegurança na determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa, 
arguida pela autuada. Quanto ao mérito, conheço do recurso voluntário, nego-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração.   

 
 

Sala das sessões, em 08 de abril de 2016. 
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Matéria: Base de cálculo de ICMS (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00459/16 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: Processual. Exclusão de solidário da lide. 
Acolhimento. ICMS. Obrigação principal. Omissão de pagamento 
de imposto. Venda em consignação de veículos usados. 
Improcedência.  
 
1. Os sócios, os gerentes, os administradores, os presidentes, 
etc que não tenham agido com excesso de poderes, ou infração 
de contrato social ou estatutos, ou concorrido para prática de 
ilícito tributário não podem ser sujeitos passivos solidários da 
lide; 
 
2. Pelo contrato estimatório, o consignante entrega bens móveis 
ao consignatário, que fica autorizado a vende-lo, pagando 
àquele o preço ajustado, salvo se preferir, no prazo 
estabelecido, restituir-lhe a coisa consignada. (CC, art. 543); 
 
3.  As operações de vendas de veículos usados, realizados por 
força de Contrato Estimatório ou Contrato em Comissão, 
configuram mera intermediação de negócio, não estão sujeitas à 
incidência do ICMS. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 14 de janeiro de 2016, decidiu, por maioria de votos, acolher a preliminar 
de exclusão do solidário da lide, arguida pelo Conselheiro Relator. Foram vencedores os 
Conselheiros Paulo Diniz, Edson Abrão da Silva e Carlos Andrade Silveira. Vencidos os 
Conselheiros Márcio Nogueira Pedra e Victor Augusto de Faria Morato. Quanto ao mérito, 
por maioria de votos, conhecer do recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença 
singular e considerar improcedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros 
Paulo Diniz, Edson Abrão da Silva e Carlos Andrade Silveira. Vencidos os Conselheiros 
Márcio Nogueira Pedra e Victor Augusto de Faria Morato, que votaram pela procedência 
parcial do auto de infração no valor do ICMS R$ 65.053,13 (sessenta e cinco mil e 
cinqüenta e três reais e treze centavos), nos termos da sentença singular. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 
omitiu saída de mercadoria no valor comercial de R$ 546.829,40 (quinhentos e quarenta e 
seis mil, oitocentos e vinte e nove reais e quarenta centavos), já aplicada a redução de 
base de cálculo de 95% de veículos usados, apurada em comparativo entre as vendas 
realizadas e os documentos fiscais emitidos relativos a essas vendas, no período de 
01/01/2006 a 05/04/2011, sendo-lhe imputada a exigência do ICMS no valor de R$ 
65.619,53 (sessenta e cinco mil, seiscentos e dezenove reais e cinquenta e três centavos), 
multa e acréscimos legais. 

 



 

Citados como infringidos os arts. 25, §1°, VI, 64, § 2° e 66, da Lei nº 
11.651/91, proposta a penalidade prevista no art. 71, VI, "I", §9°I, da Lei n° 11.651/91, 
agravada pelo § 9°, I, do mesmo artigo e diploma legal. 

 
Identificada como sujeito passivo solidário a pessoa física OMAR 

RIBEIRO DE VASCONCELOS, na condição de sócio e administrador da firma autuada 
(fls. 05). 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, relação de 

veículos usados comercializados em consignação, 1ª via do Termo de Apreensão n° 
1100117832-0, relatório de entradas/saídas/indicadores fiscais utilizando valor contábil, 
cópia do livro Registro de Apuração do ICMS, contratos de consignação, planilha fiscal, 
comparativo fiscal e relação de operações (fls. 06 a 513), dentre outros documentos. 

 
Intimados (fls. 937 a 938), o sujeito passivo e o solidário 

apresentaram conjuntamente impugnação (fls. 941 a 956), formulando em preliminar 
arguição de exclusão do solidário (fls. 943 a 947). 

 
No mérito, pediram a improcedência do lançamento, alegando que a 

operação entre o dono do veículo novo ou usado e a empresa revendedora (intermediaria) 
não está dentro do campo de incidência do ICMS. O proprietário do bem é quem tem a 
intenção de vender o veículo ao entregá-lo em consignação à empresa impugnante.  

 
No caso vertente, os veículos novos ou usados não são mercadoria 

para quem vende, mas sim, um bem que está sendo vendido, pois, nessa operação, 
faltam os elementos habitualidade, bem como o objeto mercancia por parte de quem 
vendeu (ou entregou) o veículo para a empresa revendedora de automóveis. 

 
Aduziram que o Fisco exigiu o ICMS em situação onde não há a 

incidência do referido imposto, uma vez que não configura fato gerador de ICMS nas 
vendas de bens novos ou usados realizados por empresas intermediárias mediante 
contrato estimatório ou em comissão. 

 
O julgador singular, por meio do Despacho nº 224/2012 (fls. 964), 

após considerandos, encaminha o feito à Delegacia Fiscal de origem onde seu titular 
deverá determinar a fiscal estranho à lide que compareça à autuada, verifique os 
documentos e informe de maneira conclusiva se as vendas de veículos feitas via contrato 
em comissão foram relacionadas neste processo. 

 
Os diligencidores, cumprindo o Despacho n° 224/2012, revisaram o 

trabalho fiscal, juntando-o ao processo (fls. 971 a 983), em relatório (fls. 966 a 970), 
informaram os procedimentos por eles adotados, afirmando que no novo demonstrativo de 
cálculo foi efetuado levando em consideração a redução da base de cálculo de 95% 
prevista no art. 8°, I, “a”, do Anexo IX do Decreto n° 4.852/97, devendo a base de cálculo e 
o valor do ICMS lançados no auto de infração serem alterados para R$ 542.109,40 e R$ 
65.053,13, respectivamente, conforme tabela anexa (fls. 971). 

 
Intimados (fls. 988 a 989), o sujeito passivo e o solidário não se 

manifestaram acerca do resultado dessa diligência. 
 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, rejeita a 

arguição preliminar e, no mérito, decide pela procedência parcial do lançamento, 
reduzindo o ICMS exigido na inicial para R$ 65.053,13 (sessenta e cinco mil, cinquenta e 



 

três reais e treze centavos), apurado na revisão, mantendo na lide o solidário arrolado nos 
autos (fls. 05), consoante a Sentença nº 228/2014 (fls. 991 a 995). 

 
Intimados, o sujeito passivo e o solidário apresentaram 

conjuntamente recurso voluntário (fls. 1002 a 1014), formulando em preliminar arguição de 
exclusão do solidário, citando doutrina e jurisprudência de tribunais superiores. 

 
No mérito, pediram a reforma da sentença singular e a 

improcedência do auto de infração, reafirmando que não houve venda de veículos e os 
que estavam em seu estabelecimento foram deixados em consignação, sendo que no 
caso de venda, esta é tratada diretamente entre o proprietário do veículo e o comprador. 

 
O Fisco não trouxe aos autos nenhuma prova de que ocorreu a 

venda desses veículos, quando apreendeu os Contratos de Consignação. 
 
A Secretaria da Fazenda colheu junto ao Departamento de Trânsito 

(DETRAN) todas as informações onde constam que quem vendeu e comprou os veículos 
são pessoas distintas da autuada. 

 
Dizem que a Consignação é modalidade de contrato comercial 

prevista no Código Civil em seu art. 534, dispondo; “Pelo contrato estimatório, o 
consignante entrega bens móveis ao consignatário, que fica autorizado a vende-lo, 
pagando àquele o preço ajustado, salvo se preferir, no prazo estabelecido, restituir-lhe a 
coisa consignada.” 

 
Portanto, a Consignação ou contrato Estimatório é um tipo de 

contrato onde o consignatário recebe um bem móvel, que será posta a venda pelo valor 
estipulado pelo consignante no respectivo contrato, tendo o consignatário o direito a uma 
porcentagem sobre o valor da venda como forma de pagamento pelo serviço prestado. 

 
Reproduzem o Parecer Normativo n° 007/09-SAT de 24 de abril de 

2009 (fls. 1007 a 1011), que trata de matéria semelhante a matéria autuada. 
 
Transcrevem também excertos dos Acórdãos n°s 1608/08 e 3544/10, 

que tratam de questão idêntica. 
 
Posteriormente, por meio de termo, o sujeito passivo junta os 

documentos de fls. 1019 a 1243. 
 
A Primeira Câmara Temporária deste Conselho, CONSIDERANDO a 

juntada de grande quantidade de documentos e não sendo possível sua apreciação, por 
meio da Resolução n° 026/2015 (fls. 1245), converte o julgamento em diligência, 
encaminhando o processo à Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia para que o 
seu titular, por obséquio, determine a auditor fiscal que promova análise da referida 
documentação, produzindo relatório que venha a demonstrar a natureza das operações 
efetivamente ocorridas na comercialização dos veículos e efeitos sobre a exigência 
constante na peça inicial do presente processo. 

 
A Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia, no Despacho n° 

1657/15-DRFGNA (fls. 1246 a 1248), delibera sobre a diligência requeria, citando os arts. 
1°, IV, parágrafo único e 2°, da Instrução de Serviço n° 002/2008-CAT e, com fundamento 
no citado art. 2° do mesmo diploma, devolve o processo à Câmara requisitante para que, 
caso entenda imprescindível a diligência, fundamentar as razões que tornam sem efeito a 



 

diligência anterior e da necessidade de refazimento do levantamento original, justificando, 
identificando as falhas verificadas no processo, precisando os pontos que necessitem de 
elucidação, indicando os números das folhas do processo e demais itens que facilitem o 
trabalho do diligenciador. 

 
Intimados (fls. 1249 a 1250), o sujeito passivo e o solidário não se 

manifestaram acerca do resultado dessa diligência. 
 
A Primeira Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio 

da Resolução 113/2015 (fls. 1258 a 1259), converte os autos em diligência para que o 
sujeito passivo seja intimado a apresentar levantamento contraditório, com base na 
documentação juntada ao processo, fls. 1019 a 1244, ao levantamento fiscal constante da 
revisão fiscal, fls. 966 a 986, impugnando de forma específica e detalhada, ponto a ponto 
o levantamento, indicando todos erros ou falhas que entenda existentes, com observância 
do princípio da eventualidade, do art. 300 do CPC e dos artigos 19 e 27 da Lei nº 
16.469/09, sob pena dos fatos afirmados pela acusação fiscal serem considerados 
verdadeiros, nos termos do art. 19, §3º, inciso I da Lei nº 16.469/09. 

 
Intimado (fls. 1260 a 1261), o sujeito passivo não cumpre a 

solicitação formulada na Resolução 113/2015. 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

PRELIMINAR 
 
Formulo arguição de exclusão do solidário da lide, acolhida por 

maioria de votos, no entendimento de que a indicação do sócio, Senhor Omar Ribeiro de 
Vasconcelos (fls. 05), para responder pelo crédito fazendário, deve vir acompanhada da 
comprovação de que ele tenha agido com excesso de poderes ou de forma fraudulenta ou 
prejudicial à sociedade, ou, ainda ao arrepio da lei comercial. 

 
A minha decisão tem como fundamento o entendimento dominante 

no Superior Tribunal de Justiça é que “o não recolhimento do tributo, por si só, não 
constitui infração à lei suficiente a ensejar a responsabilidade solidária dos sócios, ainda 
que exerçam gerência, sendo necessário provar que agiram os mesmos dolosamente, 
com fraude ou excesso de poderes.” (REsp 898168/SP, Recurso Especial 2006/0238668-
1, julgado em 21/02/2008 e publicado no DJ 05/03/2008 p.1).  

 
Os entendimentos firmados no STJ em processos que discutem esta 

questão geraram a Súmula 430: 
 

Súmula 430: “O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a 
responsabilidade solidária do sócio-gerente”. 

 
Portanto, os bens do sócio de uma pessoa jurídica comercial não 

respondem, em caráter solidário, por dívidas fiscais assumidas pela sociedade. A 
responsabilidade tributária imposta por sócio-gerente, administrador, diretor ou equivalente 
só se caracteriza quando há dissolução irregular da sociedade ou se comprovar a prática 
de infração à lei pelo dirigente, e não apenas quando ele simplesmente exercia a gerência 
da empresa na época da ocorrência do fato gerador.  

 



 

Não existindo prova de que se tenha agido com excesso de poderes, 
ou infração de contrato social ou estatutos, não há falar-se em responsabilidade tributária 
do sócio a título de infração legal.  

 
MÉRITO 

 
O Fisco efetuou a apreensão de Contratos de Consignação de 

veículos vendidos/comercializados (fls. 53), exigindo no auto de infração ICMS sobre 
venda desses veículos. 

 
Condenado em Primeira Instância, o sujeito passivo apresentou 

recurso voluntário, onde reafirma que não houve venda de veículos e os que estavam em 
seu estabelecimento foram deixados em consignação, sendo que no caso de venda, esta 
é tratada diretamente entre o proprietário do veículo e o comprador. 

 
O Fisco não trouxe aos autos nenhuma prova de que ocorreu a 

venda desses veículos, quando apreendeu os Contratos de Consignação. 
 
A Secretaria da Fazenda colheu junto ao Departamento de Trânsito 

(DETRAN) todas as informações onde constam que quem vendeu e comprou os veículos 
são pessoas distintas da autuada. 

 
Diz a recorrente que a Consignação é modalidade de contrato 

comercial prevista no Código Civil em seu art. 534, dispondo: “Pelo contrato estimatório, o 
consignante entrega bens móveis ao consignatário, que fica autorizado a vende-lo, 
pagando àquele o preço ajustado, salvo se preferir, no prazo estabelecido, restituir-lhe a 
coisa consignada.” 

 
Portanto, a Consignação ou contrato Estimatório é um tipo de 

contrato onde o consignatário recebe um bem móvel, que será posta a venda pelo valor 
estipulado pelo consignante no respectivo contrato, tendo o consignatário o direito a uma 
porcentagem sobre o valor da venda como forma de pagamento pelo serviço prestado. 

 
Reproduz o Parecer Normativo n° 007/09-SAT de 24 de abril de 2009 

(fls. 1007 a 1011), que trata de matéria semelhante a matéria autuada. 
 
A autuada transcreve também excertos dos Acórdãos n°s 1608/08 e 

3544/10, que tratam de questão idêntica. 
 
Posteriormente, o sujeito passivo juntou os documentos de fls. 1019 

a 1243. 
 
A Primeira Câmara Temporária deste Conselho, CONSIDERANDO a 

juntada de grande quantidade de documentos e não sendo possível sua apreciação, por 
meio da Resolução n° 026/2015 (fls. 1245), converteu o julgamento em diligência, 
encaminhando o processo à Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia para que o 
seu titular, por obséquio, determine a auditor fiscal que promova análise da referida 
documentação, produzindo relatório que venha a demonstrar a natureza das operações 
efetivamente ocorridas na comercialização dos veículos e efeitos sobre a exigência 
constante na peça inicial do presente processo. 

 
A Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia, no Despacho n° 

1657/15-DRFGNA (fls. 1246 a 1248), delibera sobre a diligência requeria, citando os arts. 



 

1°, IV, parágrafo único e 2°, da Instrução de Serviço n° 002/2008-CAT e, com fundamento 
no citado art. 2° do mesmo diploma, devolve o processo à Câmara requisitante para que, 
caso entenda imprescindível a diligência, fundamentar as razões que tornam sem efeito a 
diligência anterior e da necessidade de refazimento do levantamento original, justificando, 
identificando as falhas verificadas no processo, precisando os pontos que necessitem de 
elucidação, indicando os números das folhas do processo e demais itens que facilitem o 
trabalho do diligenciador. 

 
Considerando que não foi cumprida a diligência determinada pela 

Resolução n° 026/2015 (fls. 1245) carece de comprovação que todas as operações 
tenham sido de compra e venda efetivada pela autuada e não em consignação; o 
benefício da dúvida milita em favor do contribuinte que apresentou a documentação às fls. 
1019 a 1244, razão pela qual adoto os fundamentos apresentados pela defesa às fls. 1002 
a 1014, expostos em linhas anteriores, e que justificam o meu voto de improcedência do 
feito. 

 
Ante o exposto, acolho a preliminar de exclusão do solidário da lide, 

por mim arguida. Quanto ao mérito, conheço do recurso, dou-lhe provimento para reformar 
a sentença singular e considerar improcedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões, em 11 de abril de 2016. 
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Matéria: Base de cálculo de ICMS (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00500/16 
 
Relator: Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Uso indevido de redução 
de base de cálculo. Procedência. 
 
Estando a determinação do imposto e a aplicação da multa em 
conformidade com a legislação tributária, há que ser mantido o 
auto de infração, não cabendo ao CAT, nos termos dos arts. 3º, I 
e 6º, § 4º da Lei 16.649/09, adentrar o âmbito da verificação da 
validade das normas às quais o lançamento de ofício se 
conforma. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 05 
de janeiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do recurso para o 
Conselho Pleno, negar-lhe provimento para manter a decisão cameral que considerou 
procedente o auto de infração, adequando a penalidade à prevista no art. 71, IV - A, do 
CTE. Participaram do julgamento os Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes, Álvaro 
Falanque, Elias Alves dos Santos, Alcedino Gomes Barbosa, Márcio Nogueira Pedra, José 
Luiz Rosa, Aguinaldo Fernandes de Melo, Renato Moraes Lima, José Pereira D'abadia, 
David Fernandes de Carvalho, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da 
Silva, Mário de Oliveira Andrade e Nivaldo José Mendes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A peça de sustentação deste volume descreve que o sujeito passivo 
apurou e recolheu a menor o ICMS-ST devido, na condição de substituto tributário, relativo 
ao período de 01/05/2006 a 31/12/2006, nos termos dos Convênios 03/99 e 110/07 e do 
artigo 51, § 3°, da Lei 11.651/91, por creditar-se a uma alíquota de 12% na operação 
anterior, com Álcool Etílico Carburante, em desacordo com o artigo 9°, inciso XXVI, alínea 
"b", item II, do Anexo IX, do Decreto 4.852/97, alterado pelo Decreto 6.446/2006 que 
estabelece que benefício fiscal da alíquota interna de 15%, condicionada a utilização da 
alíquota de crédito máxima de 7%, ocasionando com isso a apuração e o recolhimento 
menor que o devido. Ficando, assim, o Remetente, como substituto tributário, obrigado ao 
recolhimento da diferença do tributo no valor de R$ 159.876,43, calculado sobre o valor 
tributário de R$ 1.065.842,87, conforme demonstrativos e documentos anexos, ao qual 
deverão ser acrescidas às respectivas cominações legais.  

  
Foram indicados como infringidos os artigos 26, inciso II, 51, §§1° e 

3° e 64 da Lei 11.651/91, combinado com os artigos 66 e 67, do Anexo VIII, do Decreto 
4.852/97, combinado com o artigo 9°, inciso XXVI, alínea "b", item II, do Anexo IX do 
Decreto 4.852/97 alterado pelo Decreto 6.446/06, tendo sido proposta à penalidade 
prevista no artigo 71, inciso VIII, alínea "a", § 9°, inciso II, da Lei 11.651/91 com redação 
da Lei 14.634/03.  

  
O Auto de Infração veio instruído com o Detalhamento do Crédito 

Tributário, cópia da Ordem de Serviço n° 0104/09, cópia da Portaria n° 883/10, espelho 



 

cadastral, substituição tributária do ICMS, resultado da operação, cópia dos Atos 
COTEPE, notas explicativas e cópia dos GNRE’s, de "fls.03 a 171". 

 
A autuada foi intimada em Primeira Instância, conforme documento 

de "fls. 172". 
 
A parte passiva apresenta Impugnação à Primeira Instância de 

"fls.177 a 206". 
 
O sujeito passivo, requer a improcedência do lançamento, alegando 

que a pretensão do Estado de Goiás de limitar os créditos a serem por ela utilizados, 
disposta no Decreto n° 4.852/97 vai de encontro ao preceituado pelo artigo 155, §2°, 
incisos IV e V, da Constituição Federal da República, em flagrante usurpação de 
competência do Senado Federal. Acrescenta que todos os créditos de ICMS tomadas por 
ela estão abalizados pelo princípio da não-cumulatividade, disposto no artigo 155, §2°, do 
Código Tributário Nacional. 

 
Ademais, diz a impugnante, o tratamento conferido pela legislação 

tributária do Estado do Goiás pretendendo limitar o direito ao crédito em 7% vai de 
encontro ao princípio da isonomia tributária, previsto no artigo 150, inciso II, da 
Constituição Federal de 1988, já que acaba por conferir tratamento desigual entre 
contribuintes sob situação jurídica equivalente.  

 
Informa a defendente que vendeu AEHC a contribuintes localizados 

no Estado de Goiás, para o qual emitiu as notas fiscais de saídas de mercadorias (objeto 
do auto de infração), destacando o valor do ICMS incidente na operação, à alíquota de 
12%, sobre o valor total da nota, sendo que como essas operações de venda realizadas 
se submetem ao regime de substituição tributária, a Impugnante destacou também nessas 
mesmas notas fiscais o ICMS-ST incidente na operação subsequente. Traz à baila um 
exemplo de como procedeu o fiscal autuante. 

 
Ressalta que a limitação de crédito imposta pela Fiscalização 

Estadual não procede, na medida em que a legislação estadual não pode limitar a 
utilização de créditos do ICMS que efetivamente incidiram na operação precedente, 
mormente se tratando de operações interestaduais. Cita julgado do Supremo Tribunal 
Federal. 

 
Sustenta a parte acusada que a própria Suprema Corte repudia a 

limitação ao creditamento do ICMS recolhido nas operações anteriores, por afronta ao 
princípio da não-cumulatividade. Sugere que a multa está em desacordo com a legislação 
tributária, visto que a autoridade fiscal ao lavrar o auto de infração não observou a 
disposição do artigo 71, inciso VIII, alínea "a", da Lei 11.651/91.  

A impugnante instrui a peça defensória: substabelecimento, cópia do 
documento de ordem dos advogados do Brasil, cópia da Certidão de Procuração, cópia do 
Diário Oficial do Rio de Janeiro, cópia da Nota Fiscal, cópia da Intimação e cópia do auto 
de infração n° 4011004144713 e seus anexos. Em sequência, foram anexados aos autos 
Termo Aditivo, Detalhamento do Crédito Tributário, cópia do Auto de Infração n° 
4011004144713 e cópia do Detalhamento do Crédito Tributário, de "fls.207 a 236". 
  

   
Conforme Despacho n° 230/11 de "fls. 237", exarado pelo Julgador 

Singular, diante do fato de que houve modificação no crédito tributário lançado com o 
Termo Aditivo lavrado pelos fiscais autuantes e com base no que dispõe o artigo 19, § 3°, 



 

inciso II, da Lei 16.469/09, foi determinado o encaminhamento dos autos ao NUPRE de 
Goiânia para que o seu titular proceda, nos termos do artigo 1°, inciso VII da Instrução de 
Serviço n° 002/08-CAT a intimação do sujeito passivo para se manifestar, no prazo legal, 
acerca de novos valores apurados de multa após o mencionado Termo Aditivo. 

 
A autuada foi intimada para tomar conhecimento do Despacho n° 

230/2011, conforme se vê a "fl. 238".  
 
A parte passiva apresenta manifestação de "fls.240 a 269" reiterando 

os mesmos argumentos da impugnação passada. 
 
Por meio do Despacho n° 0473/11, de "fls. 271 a 272", o Julgador 

Singular determina o encaminhamento os autos à Delegacia Fiscal de Goiânia, com base 
no artigo 19, §3°, inciso II, da Lei 11.651/91, para que o seu titular solicite aos auditores 
fiscais autuantes manifestação em relação ao período consignado no Termo Aditivo e 
esclarecer outros questionamentos da defesa, caso haja algum fato que possa influenciar 
na decisão a diligência deve também apreciar.  

 
Determinou-se ainda no despacho, nos termos do artigo 1° e seus 

incisos, da Instrução de Serviço n° 002/08-CAT, que seja intimado o sujeito passivo de 
qualquer alteração no lançamento que possa resultar desta diligência. 

 
Em atendimento ao despacho apresentado, a autoridade fiscal 

informa que os demonstrativos foram revisados e adequados a não aplicação do benefício 
fiscal e calculado o ICMS-ST nas operações com AEHC utilizando-se da alíquota prevista 
no CTE, em seu artigo 27, inciso IX de 29%, com redução na sua base de cálculo de 
10,3446% equivalente à aplicação de alíquota de 26% com crédito apropriado de 12%. 

 
Junta a autoridade fiscal cópia da Ordem de Serviço n° 0084/2011, 

Termo Aditivo, Detalhamento do Crédito Tributário - Retificação, Auditoria Fiscal - 
Substituição Tributário do ICMS e cópia da legislação tributária, de "fls.278 a 297". 

 
A autuada foi intimada para tomar conhecimento do Despacho n° 

0473/2011, conforme documento de ""fls. 299 a 300" e reiterando seus argumentos da 
impugnação passada, de "fls.302 a 331". 

 
O Julgador Singular prolata a Sentença n° 550/2012, de "fls. 333 a 

335", decidindo pela procedência do auto de infração, com o reenquadramento da 
penalidade para o artigo 71, inciso IV-A do Código Tributário Estadual. 

 
A autoridade julgadora fundamenta sua decisão aduzindo que as 

autoridades fiscais autuantes são competentes para a realização do procedimento e para 
o lançamento do crédito tributário, bem como, foi regularmente notificado e intimado o 
sujeito passivo e a infração está perfeitamente identificada, demonstrada e comprovada.  

 
Ademais, frisa o julgador monocrático, a motivação de direito para a 

lavratura do auto de infração está fundamentada na interpretação da legislação tributária, 
segundo a qual, caso a autuada tivesse optado pelo crédito superior a 7% nas operações 
recebidas de outros Estados, deveria aplicar a alíquota de 26% no período autuado ao 
invés do benefício condicionado da alíquota de 15%.  

 
Informa o julgador singular que está bem demonstrado nos autos, 

seja pela fiscalização no trabalho da revisão de fls. 274/297, bem como pela própria 



 

impugnante às fls. 310/311 que corrobora de forma clara a fundamentação fática e o 
trabalho do fisco onde restou caracterizado que a autuada creditou-se a maior, ou seja, 
dos 12% destacados nas operações interestaduais ao invés dos 7% estabelecidos na 
legislação e mesmo assim usufruiu o benefício da alíquota reduzida de 15%. Em relação 
ao aspecto legal o lançamento coaduna-se com a legislação tributária em vigor.  

 
No que tange a aplicação da multa prevista no artigo 71, inciso VIII, 

alínea "a", da Lei 11.651/91, entende o Julgador de Primeira instância que razão assiste a 
defesa, motivo pelo qual, decide, tendo em vista ao princípio a retroatividade mais 
benigna, pelo enquadramento no artigo 71, inciso IV-A do CTE, com redação dada pela 
Lei n° 17.519/2011. 

  
A autuada foi intimada da decisão singular, conforme se vê à "fl. 336" 

e interpõe recurso voluntário de "fls.339 a 370" reiterando as mesmas alegações feitas na 
instância singular. 

 
A parte passiva anexa memorial de "fls. 374 a 380" no qual repete 

algumas alegações anteriormente produzidas, aduzindo que, em primeiro lugar, ao 
restringir o crédito da recorrente em até 7%, o Estado de Goiás acaba por, na verdade, 
fixar a alíquota do ICMS nas operações interestaduais, usurpando a competência 
constitucionalmente atribuída ao senado federal (art. 155, §2º, IV e V da CF/88), em 
evidente inconstitucionalidade formal. 

 
Alega o polo passivo que, diferentemente do afirmado na sentença 

recorrida, a recorrente não entende que se creditou a maior, mas sim no constitucional 
(CF/88) e legal (CTE) percentual de 12%, já que os 7% estabelecidos em meros decretos 
estaduais estão em desacordo com o previsto em normas hierarquicamente superiores.  

 
Acrescenta, que em segunda lugar, além de apresentar vício de 

forma, o disposto no inciso XXVI, do artigo 9º, do Anexo IX, do Decreto nº 4.852/97 
também padece de vício na matéria, visto que, ao pretender impor limites ao creditamento, 
vai de encontro ao preceituado pelo princípio constitucional da não-cumulatividade.  

 
Alega, ainda, que em terceiro lugar, tem-se que o tratamento 

conferido pela legislação do Estado de Goiás - pretendendo limitar o direito de crédito da 
Recorrente em 7% (sete por cento) - vai de encontro ao Princípio da Isonomia Tributária, 
prescrito no art. 150, inciso II da CF/88, já que instituiu tratamento desigual entre 
contribuintes que se encontram em situação equivalente.  

 
Ao final, entendendo a recorrente que faz jus à utilização do crédito 

do imposto efetivamente destacado em seus documentos fiscais (12%) e que corresponde 
ao valor do ICMS efetivamente pago ao Distrito Federal, enquanto o Estado de Goiás 
entende que a utilização desse crédito deveria ter sido limitada a 7%.  

 
Requer seja julgado totalmente improcedente o lançamento e seja 

reformada a Sentença nº 550/2012.   
 
A Primeira Câmara Julgadora por meio da resolução nº 157/2012 de 

"fls. 381 a 382" resolve retirar o processo de pauta e encaminhá-lo à Secretaria Geral 
(SEGE) para ser repautado, se for o caso, após o decurso do prazo previsto para a 
apresentação do pedido de convalidação a ser formulado pelo contribuinte a 
Superintendência de Administração Tributária - SAT. 

 



 

Foi juntado aos autos o seguinte documento: Histórico pela SEPNET 
de "fl. 385. " 

 
A Secretaria Geral emite o Despacho nº 480/2013 de "fl. 386", no 

qual informa que o processo foi retornado a julgamento, haja vista que, nos termos da 
Resolução que determinou o seu sobrestamento, o mesmo deve ser novamente pautado 
após o decurso do prazo previsto para a apresentação do pedido de convalidação, que se 
encerrou no dia 20 de dezembro de 2012, conforme prescreve o art. 3º da Lei nº 
17.758/12, não havendo, até presente data, pedido formulado pelo sujeito passivo à 
Superintendência de Administração Tributária - SAT, conforme se denota da tela impressa 
de consulta ao Sistema de Gestão de Processos do Governo de Goiás - SEPNET. 

 
O sujeito passivo, requereu o sobrestamento do julgamento marcado 

para o dia 06/02/2014, tendo em vista a retirada da pauta do processo n° 4011302674184, 
cujo relator não poderá comparecer no julgamento. 

 
A Quarta Câmara Julgadora, por maioria de votos, confirmar a 

sentença singular que considerou procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 
590.772,51 (quinhentos e noventa mil, setecentos e setenta e dois reais e cinquenta e um 
centavos), conforme termo aditivo de fls. 279/297 dos autos, e adequou a penalidade para 
a prevista no art. 71, IV - A, do CTE. 

 
Em uma de suas fundamentações o auto do voto vencedor afirma 

que desta maneira, por considerar que não só o trabalho fiscal, mas também a decisão 
emanada da primeira instância estão legalmente tutelados e demonstraram de forma clara 
a infração que deu causa ao lançamento instaurado por este fiscal, conhece também do 
recurso voluntário, negar provimento para confirmar a decisão recorrida que considerou 
procedente, "fls.391 a 399". 

 
Intima-se à Coordenação Fazendária de "fl.400" para recorrer, sendo 

que esta parte manifesta sua concordância com a decisão cameral (fls. 401). 
 
Intima-se o sujeito passivo a interpor recurso ao Conselho Pleno de 

"fls. 402 a 404". 
 
Recorrendo, o sujeito passivo, em "fls. 407 a 425", reitera a mesma 

fundamentação trazida nas fases processuais anteriores e requer que seja julgado 
totalmente improcedente o lançamento, bem como canceladas as exigências fiscais dele 
decorrentes, reformando-se o acórdão n° 01132/14.  

 
Mediante a Resolução 132/2014, de "fls.431 a 432", o Conselho 

Pleno resolve retirar o presente processo de pauta e encaminhá-lo a SEGE, com intuito de 
aguardar o decurso do prazo previsto para a apresentação do pedido de convalidação a 
ser formulado pelo contribuinte da Superintendência da Receita e, após, repautar. 

 
É o relatório. 

QUESTÃO MERITÓRIA 

Dirigindo-me ao mérito, não acolho as razões trazidas pela 
recorrente, pois as mesmas não buscam evidenciar a existência de falhas lançamento de 
ofício como procedimento administrativo em si, seja quanto à sua base fática ou à sua 



 

fundamentação em normas da legislação tributária. O que faz a recorrente, em sua 
alegação de inobservância da não cumulatividade do ICMS e de caráter confiscatório da 
multa, é questionar a própria validade de normas tributária que moldam a exigência fiscal. 

Todavia, as atribuições deste Conselho, nos termos dos arts. 3º, I e 
6º, § 4º da Lei 16.649/09, não abrangem a atividade de verificação da validade das 
normas que regem o credito tributário. Ao CAT compete, ao contrário, guiar-se por tais 
normas e exercer o controle de legalidade do lançamento, verificando a conformidade 
desse procedimento com aqueles diplomas. Segue o texto dos dispositivos sobreditos: 

 

“Art. 3º O Processo Administrativo Tributário compreende: 

I - o Processo Contencioso Fiscal, para o controle da legalidade do 
lançamento; 

[...] 

Art. 6º Compete ao Conselho Administrativo Tributário -CAT- apreciar: 

I - o Processo Contencioso Fiscal; 

§ 4º Não pode haver decisões que impliquem apreciação ou declaração 
de inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato normativo expedido pela 
Administração Tributária. [...]” [Grifo Oportuno] 

Por outro lado, a questão da inobservância da não cumulatividade do ICMS perdeu relevância 
perante a lavratura de termo aditivo, antes da decisão de Primeira Instância e do fim do prazo 
decadencial (fls. 03, 279, 295 e 300), nos termos do art. 149 do CTN, por meio do qual a 
autoridade lançadora, à vista da não aplicabilidade da redução de base de cálculo prevista no art. 

9 º, XXVI do Anexo IX de Decreto 4.852/97, em face do creditamento superior a 7%, revisou o 

lançamento de ofício, aplicando a redução para 26% e mantendo crédito de 12%, nos termos do 

art. 8º, XXXIX do mesmo Anexo IX, já referido. 

 
Assim, estando a mensuração da exigência fiscal e a aplicação da 

multa em conformidade com a legislação tributária, há que ser mantido o auto de infração, 
não cabendo ao CAT adentrar o âmbito da verificação da validade das normas às quais o 
lançamento de ofício se conforma. Para maior clareza, transcrevo os arts. 8º, XXXIX do 
Anexo IX do Decreto 4.857/97 e 71, IV-A da Lei 11.651/91: 

 

“Art. 8º A base de cálculo do ICMS é reduzida: 

[...] 

ACRESCIDO O INCISO XXXIX AO ART. 8º PELO ART. 1º DO DECRETO Nº 6.113, DE 3103.05 - 
VIGÊNCIA: 01.04.05. 

XXXIX - de tal forma que resulte aplicação sobre o valor da operação do 
percentual equivalente a 26% (vinte e seis por cento) na saída interna de 
gasolina e de álcool carburante, ficando mantido o crédito (Lei nº 
13.194/97, art. 2º, I, “e”); 

NOTA: REDAÇÃO COM VIGÊNCIA DE 01.04.05 A 28.02.11.[...]” 

 

“Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 

ACRESCIDO O INCISO IV-A AO ART. 71 PELO ART. 1º DA LEI Nº 17.519, DE 29.12.11 - VIGÊNCIA: 
29.12.11. 

IV-A - de 80% (oitenta por cento) do valor do imposto omitido em 
decorrência da utilização de carga tributário inferior à aplicável à operação 
ou prestação; [...]” 
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Pelo exposto, conheço do recurso do contribuinte para o Conselho 
Pleno, nego-lhe provimento, para manter a decisão cameral que considerou procedente o 
auto de infração, adequando a penalidade à prevista no art. 71, IV - A, do CTE. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 19 de abril de 2016. 
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Matéria: Base de cálculo de ICMS (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00564/16 
 
Redator do Voto: Conselheiro João Divino de Brito 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade do auto de 
infração, por cerceamento do direito de defesa, arguida pela 
autuada. Rejeitada. ICMS. Redução indevida da base de cálculo.  
Omissão de recolhimento do imposto. Procedente.  
 
1. Torna-se inócuo o questionamento sobre nulidade da lide, 
quando tal inquirição for desprovida de amparo legal; 
 
2. Reafirma-se a decisão monocrática que julgou procedente o 
lançamento, quando a instrução processual apontar que o polo 
passivo não trouxe aos autos nenhum elemento de prova capaz 
de ilidir a exordial. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 22 de fevereiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade do auto de infração, por cerceamento do direito de defesa, arguida 
pela autuada. Participaram do julgamento os Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo, 
Elias Alves dos Santos e João Divino de Brito. Quanto ao mérito, também, por votação 
unânime, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular 
que considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo, Elias Alves dos Santos e João Divino de 
Brito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo em 
epigrafe, realizou saídas de mercadorias relacionadas nos documentos fiscais constantes 
em relatórios, acostados aos autos, com utilização indevida da redução da base de cálculo 
prevista no artigo 1º, §3º, II, Anexo IX do Decreto 4852/97 e da IN 899/08, devido ao 
pagamento parcial do PROTEGE, conforme artigo 1º, § 4º, II, anexo IX do Decreto 
4852/97, correspondendo a uma tributação final inferior à prevista na legislação. Em 
consequência, deverá pagar o imposto, juntamente com os acréscimos legais.   

 
A base legal dada por infringida foi assim descrita: artigos 15 e 64 da 

Lei nº. 11.651/91, c/c art. 86 do Decreto nº. 4852/97. E a penalidade aplicada: artigo 71, IV 
“a” do CTE.  

 
Instruindo o feito em sua fase cognitiva a autoridade lançadora 

acostou aos autos os documentos de fl. 03 a 07.  
 
Intimado, nos termos da lei, o polo passivo comparece ao processo, 

com impugnação à Primeira Instância, onde, em preliminar, suscita a nulidade da lide, por 
cerceamento ao direito de defesa, aduzindo para tanto que ocorreram falhas processuais 
insanáveis que dificultaram o seu conhecimento da irregularidade apontada na inicial.  No 
mérito, pede a improcedência do lançamento, fls. 19/21. Junta documentos, fls. 22/29.  

 



 

O ilustre sentenciador “a quo” refuta o questionamento preliminar e 
no mérito, julga procedente o trabalho exordial, fls. 31/33. 

 
Inconformado com a decisão singular, o polo passivo retorna ao 

processo, com recurso voluntário e repete as alegações pronunciadas na fase 
impugnatória, fls. 38/ 40.  

 
O julgamento que havia sido marcado para 22 de janeiro de 2016 foi 

adiado a pedido da recorrente, fls. 45/47. 
 
É o relatório.  

 
VOTO  

 
Sobre a preliminar de nulidade do auto de infração, por cerceamento 

do direito de defesa, arguida pela autuada, a rejeito por não haver nos elementos 
constitutivos da lide qualquer afronta ao capítulo que trata da nulidade dos atos 
processuais, inserto no inciso III do artigo 20 da Lei nº. 16.469/09. A infração e a 
correspondente penalidade forma corretamente aplicadas, a instrução processual em sede 
cognitiva efetivada com clareza, os prazos processuais respeitados, inclusive com vista do 
feito à parte litigante nos momentos processuais que por “ex legis” lhe são próprios. Assim 
rejeitada está a preliminar em comento.  

 
Com a questão incidental solucionada, volvo-me à razão de direito 

desta ação e, de pronto, afirmo que melhor sorte não tem o pleito da defesa que pugna 
pela insubsistência do lançamento. 

 
A assertiva supra deve-se ao fato de que o polo passivo não trouxe 

aos autos nenhum elemento de prova capaz de contrapor o trabalho que dá vida a esta 
demanda. Limitando-se a alegar que não praticou a ilicitude fiscal denunciada na folha de 
rosto deste volume, se esquecendo de que, conforme lecionado nos bancos acadêmicos, 
“alegar, sem comprovar o alegado é o mesmo que não alegar”.   

 
Portanto, reafirmo o juízo exarado pela ilustre autoridade fiscal, em 

sede de instância singular, que julgou procedente o lançamento.  
 
Assim, voto rejeitando a preliminar de nulidade do auto de infração, 

por cerceamento do direito de defesa, arguida pela autuada. Quanto ao mérito, conheço 
do recurso voluntário, nego-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. 
 

 
 

Sala das sessões, em 27 de abril de 2016. 
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Matéria: Base de cálculo de ICMS (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00586/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Mário de Oliveira Andrade 
 

 
EMENTA: Pedido de Diligência. Não acolhido. Preliminares. 
Nulidade por insegurança na determinação da infração e por 
cerceamento ao direito de defesa. Rejeitadas. Pedido de 
exclusão dos sócios-administradores. Indeferido. ICMS. 
Obrigação tributária principal. Omissão de pagamento de 
imposto em razão de utilização indevida da redução da base de 
cálculo. Procedência. 
 
1. Deve ser indeferido o pedido de diligência quando o 
levantamento fiscal elaborado pelo fisco estiver de acordo com 
os dados declarados pelo contribuinte e a defesa não trouxer 
elementos de prova para descaracterizar esses dados; 
 
2. O pedido de nulidade do lançamento, por insegurança na 
determinação da infração e por cerceamento ao direito de 
defesa, deve ser rejeitado quando o fisco demonstrar com 
clareza a infração cometida pelo sujeito passivo e nos autos 
constarem demonstrativos que comprovam de forma inequívoca 
a ocorrência do fato gerador do ICMS; 
 
3. Os sócios devem ser mantidos na lide como solidários 
obrigados ao pagamento do imposto devido pela autuada, 
quando restar comprovado que eles exerceram a administração 
da empresa no período da ocorrência do fato gerador do ICMS, 
com fundamento no Inciso XII do Artigo 45 do CTE combinado 
com o Artigo 124 do CTN; 
 
4.  É correta a exigência de imposto relativa a redução da base 
de cálculo quando esta for condicionada e não houver o 
cumprimento da condição estabelecida no dispositivo que prevê 
o benefício fiscal;  
 
5. O impresso gráfico quando destinado a produto integrante de 
processo de comercialização ou industrialização subsequente 
tributa-se pelo ICMS. Porém, se o impresso gráfico for 
personalizado e destinado a uso exclusivo do encomendante, 
sem etapa posterior de circulação, haverá incidência apenas de 
ISS, por força do item 13.05 da Lei Complementar n.º 116/03. 
Observa-se que no caso em apreciação, há a entrega em larga 
escala de embalagens para serem utilizadas na etapa de 
comercialização e industrialização, caracterizando, assim a 
incidência do ICMS. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 04 
de fevereiro de 2016, decidiu, por maioria de votos, rejeitar o pedido de diligência 
formulado pelo sujeito passivo. Foram vencedores os Conselheiros Mário de Oliveira 



 

Andrade, Lidilone Polizeli Bento, Renato Moraes Lima, Domingos Caruso Neto, Antônio 
Martins da Silva, Washington Luis Freire de Oliveira, Marlene Maria da Silva Ruguê 
Bernardes, Nislene Alves Borges, Gilmar Rodrigues de Almeida, Victor Augusto de Faria 
Morato e o Sr. Presidente, Conselheiro Heli José da Silva, que proferiu voto de 
desempate. Vencidos os Conselheiros Edson Abrão da Silva, Nivaldo José Mendes, Paulo 
Diniz, Alcedino Gomes Barbosa, José Luiz Rosa, Rodolfo Ramos Caiado, José Pereira 
D'abadia, João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho e Masayuki Missao. Por maioria 
de votos, rejeitar as preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, por 
insegurança na determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa. Foram 
vencedores os Conselheiros Mário de Oliveira Andrade, Lidilone Polizeli Bento, Renato 
Moraes Lima, Domingos Caruso Neto, Antônio Martins da Silva, Washington Luis Freire de 
Oliveira, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Nislene Alves Borges, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Victor Augusto de Faria Morato e o Sr. Presidente, Conselheiro 
Heli José da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros Edson 
Abrão da Silva, Nivaldo José Mendes, Paulo Diniz, Alcedino Gomes Barbosa, José Luiz 
Rosa, Rodolfo Ramos Caiado, José Pereira D'abadia, João Divino de Brito, Nivaldo 
Carvelo Carvalho e Masayuki Missao. E, também, por maioria de votos, rejeitar a 
preliminar de exclusão dos solidários da lide, arguida pelo sujeito passivo. Foram 
vencedores os Conselheiros Mário de Oliveira Andrade, Lidilone Polizeli Bento, Renato 
Moraes Lima, Domingos Caruso Neto, Antônio Martins da Silva, Washington Luis Freire de 
Oliveira, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Nislene Alves Borges, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Victor Augusto de Faria Morato e o Sr. Presidente, Conselheiro 
Heli José da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros Edson 
Abrão da Silva, Nivaldo José Mendes, Paulo Diniz, Alcedino Gomes Barbosa, José Luiz 
Rosa, Rodolfo Ramos Caiado, José Pereira D'abadia, João Divino de Brito, Nivaldo 
Carvelo Carvalho e Masayuki Missao. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer 
do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, negar-lhe provimento para manter a 
decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. Foram vencedores os 
Conselheiros Mário de Oliveira Andrade, Lidilone Polizeli Bento, Renato Moraes Lima, 
Domingos Caruso Neto, Antônio Martins da Silva, Washington Luis Freire de Oliveira, 
Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Nislene Alves Borges, Gilmar Rodrigues de 
Almeida, Victor Augusto de Faria Morato e o Sr. Presidente, Conselheiro Heli José da 
Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros Edson Abrão da Silva, 
Nivaldo José Mendes, Paulo Diniz, Alcedino Gomes Barbosa, José Luiz Rosa, Rodolfo 
Ramos Caiado, José Pereira D'abadia, João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho e 
Masayuki Missao, que votaram conhecendo do recurso, dando-lhe provimento para 
reformar a decisão cameral e considerar improcedente o auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

De acordo com o histórico do auto de infração, datado de 
03/07/2014, o sujeito passivo omitiu o pagamento do ICMS na importância de R$ 
4.558.640,84 (quatro milhões, quinhentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e quarenta 
reais e oitenta e quatro centavos), no período de Maio/2012 a Janeiro/2014, em razão da 
utilização indevida da redução da base de cálculo do ICMS prevista no artigo 8º, inciso 
VIII, Anexo IX do Decreto 4.852/97, pois deixou de cumprir as condições para a utilização 
regular, dessa forma, o sujeito passivo estava impedido de usufruir do benefício fiscal. Em 
virtude disso, ele deverá pagar o ICMS no valor acima mencionado, juntamente com os 
acréscimos legais, conforme demonstrativo e documentos anexos.  

 
O valor originário de ICMS exigido é de R$ 4.558.640,84 (quatro 

milhões, quinhentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e quarenta reais e oitenta e quatro 
centavos), sendo o total do crédito tributário na importância de R$ 8.205.553,48 (oito 



 

milhões, duzentos e cinco mil, quinhentos e cinquenta e três reais e quarenta e oito 
centavos), conforme consta no campo do crédito tributário da peça básica. 

 
No campo próprio do auto de infração foram apontados como 

infringidos os artigos 15 e 64 da Lei 11.651/91 combinados aos artigos 1º, § 1º, I e II, § 3º, 
II e 8º, VIII do Anexo IX do Decreto 4.852/97. Foi proposta a aplicação da penalidade do 
artigo 71, Inciso IV, A da Lei 11.651/91, com a redação da Lei 17.519/2011. 

 
Foram indicados como sujeitos passivos coobrigados os Srs. Nabil 

Gibrail Hanna, Gibrail Elias Mikhail Hanna e Nadim Gibrail Hanna.  
 
Os autores do lançamento juntaram ao processo uma descrição 

complementar da ocorrência, folha 05 dos autos, na qual esclarecem que a exigência 
fiscal tem como causa a utilização indevida do benefício fiscal, previsto no artigo 8º, inciso 
VIII, Anexo IX do Decreto 4.852/97. Alegam que o artigo 1º do Anexo IX estabelece 
algumas condições para a utilização do benefício que são as seguintes:  

 
1) Esteja adimplente com o ICMS relativo à obrigação tributária cujo 

o pagamento deva ocorrer no mês correspondente à referida 
utilização; 

2) Não possua crédito tributário inscrito em dívida ativa; 
3) Contribua com o valor correspondente ao percentual de 5%( cinco 

por cento) aplicado sobre o montante da diferença entre o valor 
do imposto calculado com aplicação da tributação integral e o 
calculado com a utilização do benefício do fiscal, para o Fundo de 
Proteção Social do Estado de Goiás - PROTEGE GOIÁS.  

  
 Continuando, os autores do lançamento explicam que quanto à 

contribuição PROTEGE, no período entre 01/05/2012 a 31/12/2013, o valor contribuído foi 
parcial, assim o valor da contribuição foi imputado de forma diretamente proporcional aos 
valores dos benefícios fiscais utilizados. 

 
Acrescentam, ainda, que em relação à condição de adimplência, o 

contribuinte estava inadimplente relativo a obrigação tributária cujo o pagamento deveria 
ocorrer nos meses de maio/2012, agosto a novembro de 2012 e janeiro/2014, conforme 
relatório EFD X SARE em anexo.  

 
No que diz respeito a condição de não possuir débitos na dívida ativa 

para usufruir do benefício fiscal, a fiscalização informa que há dois registros de inscrição 
de débito em dívida ativa, relativos aos termos de inscrição 491969 e 491965, conforme 
consta no histórico de processos anexados aos autos, sendo que os débitos foram 
inscritos na dívida ativa em 27/05/2013 e a partir de 04/20/2014 os débitos tiveram a sua 
exigibilidade suspensa nos termos do artigo 503 do RCTE.  

 
Para instruir os autos a fiscalização juntou aos autos os seguintes 

documentos: CD com os levantamentos fiscais, Relatórios Sintéticos dos Benefícios 
Condicionados, folhas 19 a 21,  Relatório Analítico dos Benefícios Condicionados, folhas 
22 a 30, Relatório Geral do Protege, folhas 31 a 33, Comparativo EFD X SARE, folhas 34 
a 37, Histórico de Processos, 38 a 45,  e Histórico de Pagamentos, folhas 46 a 51, 
documentação que comprova a qualidade de administradores dos solidários, folhas 52  a 
110. 

 



 

Regulamente notificados os sujeitos passivos ingressam 
conjuntamente com uma impugnação em Primeira Instância, requerendo a exclusão dos 
sujeitos passivos coobrigados. Argumentam que em relação à inadimplência parcial do 
Protege não houve intimação do fisco para o sujeito passivo se defender ou justificar a 
diferença, de forma que a empresa acredita que o seu recolhimento estava regular. 

 
Alega a defesa ser inaplicável à cobrança do ICMS para as 

operações realizadas pela empresa, pois ela é contribuinte do ISS, conforme dispõe a Lei 
Complementar 116/03. 

 
Aduz que o Auditor Fiscal não separou na Auditoria as operações 

internas das interestaduais, e, por consequência, deixou de conceder o crédito outorgado 
de 2% relativo às operações interestaduais. 

 
O julgador monocrático, por intermédio de despacho, converteu o 

julgamento dos autos em diligência para o autor do lançamento se manifestar sobre a real 
natureza das atividades do sujeito passivo. 

 
Em resposta, o Auditor Fiscal informou que o STF se pronunciou que 

as operações de vendas de embalagens, personalizadas ou não, são hipóteses de 
incidência do ICMS. 

 
O julgador singular em sentença pronunciou pela procedência do 

auto de infração e pela manutenção dos sujeitos passivos coobrigados na lide. 
 
Notificados dos termos da sentença prolatada, os sujeitos passivos, 

apresentaram Recurso Voluntário em conjunto, folhas 211 a 258, alegando que é inválida 
a exigência de ICMS sobre as operações da empresa autuada, visto que as operações 
realizadas estão sujeitas à tributação do ISSQN, conforme regulamenta a Lei 
Complementar 116/03 e a jurisprudência pacífica do STJ e STF. 

 
A recorrente reclama da penalidade proposta pela fiscalização, pois 

ela representa um verdadeiro confisco e requer a redução a patamares razoáveis e 
proporcionais ou o cancelamento da mesma. 

 
Em seguida, aduz que a fiscalização foi omissa ao não separar as 

operações interestaduais e as operações internas, pois dessa forma, deixou de conceder 
o crédito outorgado de 2% relativo às operações interestaduais, fato que ocasionou em 
prejuízo para o contribuinte. 

 
Continuando a sua defesa, os sujeitos passivos requerem a nulidade 

do auto de infração por cerceamento ao direito de defesa e insegurança na determinação 
da infração. 

 
Por fim, solicitam a exclusão dos sujeitos passivos coobrigados da 

lide.  
 
Houve o julgamento cameral, por maioria de votos, pela rejeição das 

preliminares de nulidade da peça basilar, por cerceamento ao direito de defesa e 
insegurança na determinação da infração, pela manutenção dos sujeitos passivos 
solidários na lide, e, quanto ao mérito, o auto de infração foi considerado procedente 

 



 

Os sujeitos passivos ingressaram conjuntamente com recurso ao 
Conselho Pleno alegando que as atividades desenvolvidas pela recorrente sofrem 
incidência de ICMS e de ISSQN. Aduz que a atividade desenvolvida pela empresa é na 
prestação de serviços de fabricação de embalagens em material plástico, com impressão 
de invólucros personalizados e fornecimento de mercadoria acabada, serviço 
compreendido na Lista Anexa da LC 116/03, no item 13.05, configurando verdadeira 
prestação de serviço de composição gráfica personalizada, sob encomenda, e com 
entrega de mercadorias. Argumenta que o STJ tem jurisprudência no sentido de que a 
operação gráfica personalizada, ainda que envolva o fornecimento de mercadorias está 
sujeita apenas ao ISSQN. 

 
Alega, ainda, que é irrelevante ter ocorrido o registro de ICMS por 

parte da empresa, visto que o erro não pode se tornar em hipótese de incidência tributária. 
 
Argui insegurança na determinação da infração da peça basilar, pois 

houve a imputação generalizada de incidência de ICMS para todas as operações 
realizadas pela empresa. 

 
Requer uma perícia para determinar quais operações da empresa 

que constam no auto de infração estão sujeitas a incidência do ICMS. Argumenta que as 
negativas do fisco em separar quais operações estão sujeitas ao ICMS e ao ISSQN 
constituem cerceamento ao direito de defesa e insegurança na determinação da infração. 

 
Continuando a sua defesa, a recorrente reclama da multa por ser 

confiscatória e requer a redução para valores razoáveis de até 20% do valor do tributo 
exigido ou a exclusão total da penalidade. 

 
Questiona a inclusão dos sujeitos passivos coobrigados no polo 

passivo e requer a exclusão deles da lide. 
 
Na sequência, a defesa aduz que a fiscalização foi omissa ao não 

separar as operações interestaduais e as operações internas, pois dessa forma, deixou de 
conceder o crédito outorgado de 2% relativo as operações interestaduais, fato que 
ocasionou em prejuízo para o contribuinte.     

  
Este é o relatório. 
 

VOTO 
 

Analiso inicialmente o requerimento de perícia formulado pela defesa 
para se verificar quais operações realizadas pela empresa autuada estão sujeitas ao ICMS 
e ao ISSQN. Não acolho o requerimento do polo passivo porque está sendo exigido o 
tributo apenas das operações em que o sujeito passivo declarou ser incidente o ICMS e 
utilizou de forma indevida o benefício da redução da base de cálculo. Assim, o tributo 
exigido na inicial é relativo a operações em que o próprio sujeito passivo declarou que 
eram hipóteses de incidência de ICMS. Desse modo, a empresa deve trazer elementos de 
provas para descaracterizar as próprias declarações que efetuou nos documentos fiscais e 
não simplesmente solicitar uma perícia para separar as operações com incidência de 
ICMS e ISSQN. Por essa razão indefiro o pedido de diligência. 

  
Quanto as preliminares de nulidade da peça basilar, por insegurança 

na determinação da infração e cerceamento ao direito de defesa, com a argumentação de 
que a autoridade fazendária não observou que nem todas as operações não estão sujeitas 



 

à incidência do ICMS, percebo que essa questão é a mesma a ser apreciada no mérito da 
lide, mas se há equivoco esse foi cometido pela própria empresa recorrente, pois foram 
objeto de autuação somente as operações em que o sujeito passivo emitiu notas fiscais 
com a incidência de ICMS e utilização da redução da base de cálculo, a qual foi 
considerada indevida pela fiscalização por ter cumprido as condições necessárias para 
usufruir do benefício fiscal.  

 
Portanto, não percebo falha no auto de infração, pois ele está 

acompanhado de um CD que contém os levantamentos fiscais que demonstram com 
clareza em quais operações não foi recolhido o tributo exigido na inicial. Ficando 
evidenciado que a infração cometida pelo sujeito passivo foi demonstrada nos autos, e 
que qualquer erro que por ventura houvesse o sujeito passivo poderia contestar, estando 
caracterizado o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Por essas razões, 
entendo que não há nulidade nem por cerceamento ao direito de defesa e nem por 
insegurança na determinação da infração. 

 
Passo a analisar ao mérito, e percebo que toda a tese da defesa é de 

que as operações realizadas pela empresa recorrente estão sujeitas ao ISSQN e não ao 
ICMS, sobre essa questão adoto as razões do Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
que se manifestou no acórdão recorrido com muita propriedade nos seguintes termos: 

 
A questão de direito que remanesce nos autos para decisão, trata do âmbito de 

competência do ICMS e do ISS.  Alega a recorrente que promove confecção e 

fornecimento de materiais de embalagem, consistente no corte, recorte, 

encadernação e pintura que resultam produto de uso exclusivo dos encomendantes. 

Primeira ponderação que se faz é que o campo “natureza da operação”, constante 

das notas fiscais discriminadas em arquivo digital é de venda, com incidência de 

ICMS. 

A matéria de direito controvertida também é objeto de apreciação pelo Supremo 

Tribunal Federal, por meio da ADI nº 4389, interposta pela Associação Brasileira 

de embalagem – ABRE -, a qual já conta com apreciação em sede cautelar, deferida 

à unanimidade pelo Pleno do STF, cujos excertos permitimo-nos transcrever: 

 

REQTE.(S): ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EMBALAGEM - ABRE 

ADV.(A/S): LUIZ ALBERTO BETTIOL E OUTRO(A/S) 

INTDO.(A/S): PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

ADV.(A/S): ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 

INTDO.(A/S): CONGRESSO NACIONAL 

AM. CURIAE: MUNICIPIO DE SAO PAULO 

ADV.(A/S): HOLDON JOSÉ JUAÇABA 

AM. CURIAE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS SECRETARIAS DE 

FINANÇAS DAS CAPITAIS BRASILEIRAS - ABRASF 

ADV.(A/S): RICARDO ALMEIDA RIBEIRO DA SILVA 

AM. CURIAE: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS 

ADV.(A/S): PAULO ANTÔNIO CALIENDO VELLOSO DA SILVEIRA E 

OUTRO(A/S) 

 

EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONFLITO ENTRE 

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA E IMPOSTO 

SOBRE OPERAÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E DE 

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E 

INTERESTADUAL. PRODUÇÃO DE EMBALAGENS SOB ENCOMENDA 

PARA POSTERIOR INDUSTRIALIZAÇÃO (SERVIÇOS GRÁFICOS). AÇÃO 

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE AJUIZADA PARA DAR 

INTERPRETAÇÃO CONFORME AO O ART. 1º, CAPUT E § 2º, DA LEI 

COMPLEMENTAR 116/2003 E O SUBITEM 13.05 DA LISTA DE SERVIÇOS 



 

ANEXA. FIXAÇÃO DA INCIDÊNCIA DO ICMS E NÃO DO ISS. MEDIDA 

CAUTELAR DEFERIDA. Até o julgamento final e com eficácia apenas para o 

futuro (ex nunc), concede-se medida cautelar para interpretar o art. 1º, caput e § 

2º, da Lei Complementar 116/2003 e o subitem 13.05 da lista de serviços anexa, 

para reconhecer que o ISS não incide sobre operações de industrialização por 

encomenda de embalagens, destinadas à integração ou utilização direta em 

processo subseqüente de industrialização ou de circulação de mercadoria. 

Presentes os requisitos constitucionais e legais, incidirá o ICMS. 

Relatório: 

(...) 

Narram as autoras que diversos municípios interpretam o texto controvertido de 

modo a considerar permitida a tributação dos serviços de composição gráfica a 

título de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS, ainda que a 

atividade represente mera  etapa intermediária de processo produtivo de 

embalagens. 

Segundo dizem, diversas empresas contratam a produção de embalagens 

personalizadas para acondicionamento de mercadorias. (...) 

Ocorre que os municípios cindem a composição gráfica do processo de 

industrialização e comercialização para fazer incidir, de modo autônomo, o ISS.  

Para as autoras, quaisquer atividades relativas à composição gráfica são 

absorvidas pelo objeto final da operação, que é a venda das embalagens.  (...) 

Pedem, portanto, a concessão de medida liminar para que se dê interpretação 

conforme a Constituição ao texto impugnado, de forma a fixar a incidência do 

ICMS sobre a atividade econômica de fabricação e circulação de embalagens e, 

em conseqüência, exclua-se a incidência do ISS. 

No mérito, pede-se a confirmação da medida liminar. (...) 

Voto. Ministro Joaquim Barbosa (...) 

Para o aparente conflito entre o ISS e o ICMS nos serviços gráficos, nenhuma 

qualidade intrínseca da produção de embalagens resolverá o impasse.  A solução 

está no papel que essa atividade  tem  no  ciclo produtivo. (...) 

Neste momento de juízo inicial, tenho como densamente plausível a 

caracterização desse tipo de atividade como circulação de mercadorias (‘venda’), 

ainda que fabricadas as embalagens de acordo com especificações do cliente, e 

não como a contratação de serviço. Aliás, a ênfase na encomenda da 

industrialização parece-me insuficiente para contrariar a tese oposta.  Diante da 

sempre crescente complexidade técnica das atividades econômicas e da legislação 

regulatória, não é razoável esperar que todos os tipos de invólucro sejam 

produzidos de antemão e postos, indistintamente, à disposição das partes 

interessadas para eventual aquisição. Nem é adequado pretender que as 

atividades econômicas passem a ser verticalizadas, de modo a levar os agentes de 

mercado a absorver todas as etapas do ciclo produtivo. 

Assim, não há como equiparar a produção gráfica personalizada e encomendada 

para uso pontual, pessoal ou empresarial, e a produção personalizada e 

encomendada para fazer parte de complexo processo produtivo destinado a por 

bens em comércio. 

(...) A medida liminar ora concedida perdurará até o julgamento final destas 

ações diretas de inconstitucionalidade e se aplicará tão-somente aos fatos 

geradores ocorridos após esta sessão (ex nunc).” (grifamos) 

 
Acompanhando o voto do Relator, a Ministra Ellen Gracie, em voto-vista, ponderou 

o seguinte: 

(...) O Ministro Teori Albino Zavascki, do Superior Tribunal de Justiça, em 

acórdão que relatou, bem sintetizou a questão: 

(...)sobre operações mistas, assim entendidas as que agregam mercadorias e 

serviços, incide o ISSQN sempre que o serviço agregado estiver compreendido na 

lista de que trata a LC 116/03 e incide ICMS sempre que o serviço agregado não 

estiver previsto na referida lista.’ (STJ, Primeira Seção, REsp 1092206/SP, Rel. 

Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, mar/2009) 



 

É preciso, efetivamente, buscar na própria Constituição mais elementos para a 

identificação da extensão da competência tributária de cada ente político, 

identificando o que pode ou não ser considerado como uma operação mista para 

fins de aplicação do art. 1º, § 2º, da LC 116/03, sem ofensa, contudo, ao art. 156, 

III, da Constituição. (...) 

Conforme a lição de Aires Barreto, em sua obra ‘ISS na Constituição e na 

Lei’ (Dialética, 3ª ed., 2009, p. 64), o serviço, para os fins do art. 156, III, da 

Constituição, ‘é o esforço de pessoas desenvolvido em favor de outrem, com 

conteúdo econômico, sob regime de direito privado, em caráter negocial, tendente 

a produzir uma utilidade material ou imaterial’. E mais, na p. 109: ‘... alvo de 

tributação pelo ISS é ao serviço-fim, isto é, o esforço humano prestado a terceiros 

como fim ou objeto. Não as suas etapas, passos ou tarefas intermediárias 

promovidas, realizadas ‘para’ o próprio prestador e não ‘para terceiros’, ainda 

que este os aproveitem (já que, aproveitando-se do resultado final, beneficiam-se 

das condições que o tornaram possível). 

Sendo objeto do contrato a prestação de serviços como atividade-fim e estando o 

serviço arrolado na lista anexa à LC 116, incidirá ISS sobre o total da operação, 

ainda que a prestação de serviços envolva o emprego ou fornecimento de  

mercadorias  necessárias  à prestação  dos  serviços.  Essas as operações mistas 

capazes de atrair incidência do ISS sobre o valor total da operação, afastando a 

do ICMS. 

Quando o objeto do contrato não for um fazer, mas um dar, não caberá a 

incidência do ISS, ainda que, como costuma acontecer, haja trabalho humano 

envolvido na atividade industrial e na comercial destinada a colocar o bem 

pretendido à disposição do comprador e ainda que o bem tenha sido 

encomendado ao vendedor. 

Não sendo objeto do contrato a prestação de serviços, não se estará em face 

sequer de uma operação mista, de modo que não haverá espaço para a incidência 

do ISS. 

A operação mista pressupõe duplo objeto negocial, visando a prestações diversas 

embora conexas e complementares uma da outra, envolvendo tanto a prestação 

de serviços como a circulação de mercadorias. Alcança, portanto, o contrato que 

tenha por objeto um dar e um fazer, mas não aquele em que alguém se 

compromete a fazer para dar, em que o fazer constitui apenas meio para a 

produção e colocação do bem à disposição do comprador. 

(...) No caso dos autos, o objeto principal do contrato é a produção e a entrega de 

embalagens. Este o fim colimado. Por certo que as embalagens devem ter tais ou 

quais características e que sua produção seja feita sob encomenda, para 

acondicionamento dos produtos do contratante, contendo a impressão da marca e 

demais informações necessárias ou úteis. Mas o objetivo final é a produção e a 

circulação das embalagens como um todo, em grande número,  para  utilização  

pela contratante em seu próprio processo produtivo.  

(...) A atividade de impressão de marca e informações na embalagem não 

constitui senão uma das etapas do processo produtivo e sequer  pode  ser  

considerada  como  das  mais  importantes.  sequer  pode  ser  considerada  como  

das  mais  importantes.  De nada adianta à indústria compradora das embalagens 

que delas constem as inscrições necessárias, se forem entregues em dimensões 

inadequadas ao produto que nelas será acondicionado, se o material não for 

apropriado à sua proteção ou conservação, se não tiver a resistência necessária 

para o empilhamento e transporte pretendidos. 

Aliás, conforme bem destacado no parecer  de  Marco Aurélio  Greco:  ‘O  cerne  

da  contratação  não  é  o  ‘imprimir  papel  (ou plástico)  em  branco  com  certos  

dizeres’,  mas  fornecer  embalagens  de papel  (ou  plástico)  com  certas  

características  de  tamanho,  forma, resistência, qualidades físico químicas etc. e 

nas quais estejam impressos certos dizeres, desenhos etc.’ 

Conclui-se, pois, que a compra de embalagens, ainda que mediante encomenda, 

não constitui sequer operação mista, não  se sujeitando à incidência do ISS.” 

 



 

O que resta paradoxal nas argumentações da recorrente é sua expressa incoerência 

com as razões expendidas pela autora da ADI, associação brasileira de embalagens, 

entidade que representa o mesmo ramo de atividade entabulada pela recorrente.  

Com argumento no subitem 13.05 da Lei Complementar nº 116/03, alguns 

municípios têm almejado a cobrança do ISS na parcela correspondente à impressão 

gráfica nos materiais de embalagem. Pretende, pois, a ABRE que os municípios 

deixem de cindir a operação de industrialização, sob o argumento de existência de 

operação mista, passível de cobrança do ICMS e do ISS, uma vez que somente o 

ICMS seria devido em tais situações. 

 Para a autora da ADI, quaisquer atividades de composição gráfica restariam, neste 

particular, absorvidas pelo objeto final da operação, que é a venda das embalagens, 

incidindo exclusivamente o ICMS. 

Cerramos fileira com essa mesma conclusão. 

O argumento, entretanto, se mostra diametralmente oposto ao que 
apresenta a recorrente, no sentido de que a venda de embalagens 
personalizadas é tributada pelo ISS. 
 
Insta lembrar o tratamento tributário que a Receita Federal vem dando à 
hipótese sob comento, no que tange ao IPI. Com efeito, as soluções que 
aquele órgão tem conferido às consultas tributárias são no sentido de que 
se o impresso integra uma etapa subsequente de industrialização ou 
comercialização, a saída correspondente é tida como fato gerador do IPI. 
Vide, para tanto, as seguintes referências: 
 
 
SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 250 DE 19/09/2008 

DOU de 03/10/2008 

(...) A atividade de composição gráfica será considerada atividade industrial 

quando resultar em produtos de prateleira, assim considerados a produção de 

bens em série, de forma padronizada, vendidos em larga escala, sem distinção 

quanto ao usuário. De igual modo, a industrialização por encomenda efetuada 

pelas pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional que tenham por atividade 

a composição gráfica será considerada atividade industrial sempre que constituir 

etapa relativa à industrialização ou comercialização. As atividades industriais 

serão tributadas na forma do Anexo II, da Lei Complementar nº 123, de 2006.  

A atividade de composição gráfica, para as pessoas jurídicas optantes do Simples 

Nacional, será considerada prestação de serviços quando resultar em impressos 

personalizados, tais como notas fiscais e cartões de visitas, elaborados mediante 

encomenda e destinados ao uso ou consumo do próprio encomendante. Nessa 

hipótese, os tributos devidos deverão ser recolhidos na forma do Anexo III, da Lei 

Complementar nº 123, de 2006.  

Dispositivos Legais: Lei Complementar nº 123, de 2006, art. 13, art. 18, § 4º, II e 

III; § 5º, I e VII. (grifamos) 

 

SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 97, DE 12/08/2008 

DOU de 26/09/2008 

ASSUNTO: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das 

Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples  

EMENTA: A industrialização por encomenda efetuada pelas pessoas jurídicas 

optantes pelo Simples Nacional que tenham por atividade a composição gráfica 

será considerada atividade industrial sempre que constituir etapa relativa à 

industrialização ou comercialização, sujeitando-se, em conseqüência, à 

incidência do IPI. Nessa hipótese, os tributos devidos deverão ser recolhidos na 

forma do Anexo II (Indústria), da Lei Complementar nº 123, de 2006.  

A atividade de composição gráfica, para as pessoas jurídicas optantes do Simples 

Nacional, será considerada prestação de serviços quando resultar em impressos 



 

personalizados, tais como folders, notas fiscais, cartões de visitas, e folhas e 

envelopes timbrados, elaborados mediante encomenda e destinados ao uso ou 

consumo do próprio encomendante. Nessa hipótese, os tributos devidos deverão 

ser recolhidos na forma do Anexo III (Prestação de Serviços), da Lei 

Complementar nº 123, de 2006.  

DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 

art. 13, art. 18, § 4º, incisos II e III; § 5º, incisos I e VII.” (grifamos) 

 
Perfilha o mesmo entendimento o Estado do Paraná, em reiteradas 
soluções de consulta, no seguinte sentido: 

 
Consulta nº 104, de 02 de setembro de 2004 

SÚMULA: ICMS. IMPRESSOS GRÁFICOS PERSONALIZADOS QUE 

PARTICIPEM DE ETAPA SEGUINTE DE CIRCULAÇÃO, 

COMERCIALIZAÇÃO OU INDUSTRIALIZAÇÃO. INCIDÊNCIA.  

A Consulente exerce a atividade de edição e impressão de produtos gráficos. 

Afirma que a maioria de seus produtos não são tributados pelo ICMS, pois se 

amoldam ao previsto no art. 4º, inc. X, do Regulamento do ICMS, podendo o 

valor do faturamento de tais produtos ser excluído de sua base de cálculo para 

fins de enquadramento no sistema diferenciado de tributação da Microempresa. 

Arrola vários produtos que fabrica, tais como: bloco de notas fiscais, catálogos, 

folhetos, banners, etiqueta "botom gota", etiquetas shampoo, folhas "caro 

colaborador". Indaga se os produtos arrolados são tributados pelo ISS ou ICMS. 

RESPOSTA  

Inicialmente é importante ressaltar a legislação aplicada ao caso. Como se trata 

de produtos gráficos em geral, a questão gira em torno do que prevê o art. 4º, inc. 

X, do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto 5.141/2001, cujo texto 

transcreve-se:  

Art. 4º O imposto não incide sobre: .... X - saídas de impressos de produção de 

estabelecimento gráfico - desde que não participem de alguma forma de etapas 

seguintes de circulação, comercialização ou industrialização - mesmo que 

contenham a indicação do nome ou marca do encomendante, ainda que como 

etiquetas, bulas, materiais de embalagens, manuais de instrução e assemelhados; 

Como se vê, pela leitura do dispositivo acima, a opção do legislador, para 

classificar o que incide ou não ICMS no âmbito da indústria gráfica, foi pelo 

critério subjetivo. Ou seja, não levou em consideração o produto em si, que seria 

um critério objetivo, mas a destinação dada ao mesmo. Por outras palavras, o rol 

de produtos fornecido pela consulente não é suficiente para darmos uma resposta 

taxativa se incide ou não o ICMS, pois isso dependerá, essencialmente, da 

destinação que se dará a tais produtos, pois foi esta a opção que se deduz da 

legislação pertinente, no caso o art. 4º, inc. X, do Regulamento do ICMS, já 

citado. Portanto, em resposta ao questionamento da Consulente, para saber da 

incidência do ICMS, nas operações com os produtos arrolados, deverá ter em 

conta qual a destinação dos mesmos. Se participarem de alguma forma de etapas 

seguintes de circulação, comercialização ou industrialização, então estarão 

sujeitos à incidência do ICMS, do contrário, não estarão sujeitos ao imposto 

estadual. Conclui-se, portanto, que um mesmo produto poderá ser tributado ora 

pelo ICMS, ora pelo ISS, dependendo da destinação do mesmo. Por exemplo, os 

banners (adesivos), se encomendado e adquirido por usuário final, para serem 

usados como cartaz de propaganda em um outdoor (painel de propaganda), não 

serão tributados pelo ICMS, pois não estão participando de uma etapa seguinte 

de comercialização. Entretanto, se o mesmo adesivo for utilizado na embalagem 

de shampoo, estará sujeito ao ICMS, pois se amolda ao que dispõe a legislação 

pertinente, ou seja, estará participando de uma nova etapa de circulação. Assim, 

para fins de enquadramento no regime diferenciado da Microempresa (Receita 

Bruta), a Consulente deverá englobar todas as operações em que há incidência do 

ICMS. Ressaltamos que o tema em questão já foi objeto de análise pelo Setor 

Consultivo, nas respostas as consultas de números 072/98 e 157/02, entre outras.” 



 

 

Alguns municípios também têm se orientado sob essa mesma linha, a exemplo de 

Curitiba, cuja Portaria nº 15/88 dispôs o seguinte: 

(...) 

2. Não se sujeitam ao ISS nas saídas de impressos, mesmo que contenham o 

nome do encomendante, que devam integrar produtos destinados à 

industrialização ou comercialização, tais como: rótulos, etiquetas, bulas, 

embalagens, manuais de instrução e assemelhados, expositores, mapas e demais 

obras cartográficas, cartões postais e assemelhados, calendários em geral.  

 

A ação fiscal, nestes autos, se limitou a comparar o débito lançado nas 
notas fiscais de saídas, emitidas pela recorrente com redução de base de 
cálculo do imposto, com o cumprimento das condições que vinculam o 
aproveitamento do benefício fiscal. Verificou-se que o sujeito passivo não 
recolheu a contribuição ao PROTEGE, e ao mesmo tempo, possuía débitos 
inscritos em dívida ativa em 27/05/13, cuja exigibilidade fora suspensa a 
partir de 04/02/14. 

Conforme já expusemos, quanto à matéria de direito, verifica-se que a ótica sob a 

qual vem amparada a melhor jurisprudência acerca do assunto leva em consideração 

os seguintes elementos: 

1) Se o impresso gráfico é destinado a produto integrante de processo de 

comercialização ou industrialização subsequente, tributa-se pelo ICMS; ao 

contrário, se os impressos personalizados destinam-se ao uso exclusivo de seu 

encomendante, sem etapa posterior de circulação, incidirá unicamente o ISS, por 

força do item 13.05 da Lei complementar nº 116/03. 

2) Se o fim colimado na negociação é a produção e entrega, em larga escala, de 

embalagens, constituindo a atividade de personalização das embalagens mera etapa 

secundária e acessória da produção do bem, integrando-lhe o custo, incidirá o 

ICMS. 

 

Ainda que haja divergência quanto à matéria no âmbito do STJ, a qual fora 

inclusive citada pelo Ministro Luiz Fux na oportunidade de julgamento da cautelar 

no STF, a unanimidade de entendimento no STF, quanto à incidência do ICMS, 

aliada às ponderações já transcritas e expendidas alhures, nos fazem crer que tal 

matéria se estabilizará sob as argumentações expostas pelo Pleno do STF.  

O próprio Ministro Fux, egresso do STJ, reconheceu a procedência das ponderações 

realizadas pelo Ministro Joaquim Barbosa, muito embora houvesse, naquela Casa, 

recurso em sede de repetitivo tratando da referida matéria. Fora por tal razão que se 

conferiu efeitos modulados – ex nunc – à citada cautelar.  

A razão de ser da modulação dos efeitos da decisão não é outra se não evitar que se 

onerem sobremaneira os Municípios que de certa forma lograram êxito em receber 

receitas de ISS advindas de tais operações. Com efeito, os contribuintes que 

porventura houvessem recolhido tais receitas aos municípios teriam direito à sua 

restituição caso não houvesse a modulação dos efeitos da cautelar.  

Há que se ressaltar, quanto à ADI mencionada, que os efeitos da cautelar 
têm aplicação vinculante quanto aos fatos geradores ocorridos depois da 
publicação de seu acórdão, que ocorreu em 25/05/11, efeito que abarca a 
totalidade dos fatos geradores nos presentes autos, cujo termo inicial é 
01/05/12. 

 
 
 
Não obstante essas razões do voto do Conselheiro Vítor Augusto de 

Faria Morato, esclareço que não tem cabimento a alegação da recorrente de que deveria 
ter sido considerado o crédito outorgado das remessas interestaduais, pois o presente 
crédito é relativo a débito de ofício, não cabendo ao fisco conceder crédito outorgado ao 
sujeito passivo para abatimento na conta gráfica do ICMS, sendo relevante que para se ter 



 

direito ao crédito outorgado também devem ser observadas as condicionantes para fruição 
do benefício, situação em que impediria a utilização do crédito outorgado, face a 
inadimplência e a falta de recolhimento do Fundo Protege. Portanto, tal requerimento não 
tem como ser acolhido. 

 
Com relação ao pedido de exclusão dos sujeitos passivos 

coobrigados, percebo que está comprovado nos autos que os Srs. Nabil Gibrail Hanna, 
Gibrail Elias Mikhail Hanna e Nadim Gibrail Hanna eram administradores da empresa no 
período da ocorrência do fato gerador. Tenho um entendimento de que a 
responsabilidade solidária do administrador é definida no art. 124, I da Lei 5.172, de 25 
de Outubro de 1966, que instituiu o Código Tributário Nacional (CTN) c/c art. 45, XII da 
Lei 11.651/91, como se segue: 

 
CTN: 
Art. 124. São solidariamente obrigadas: 
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o 
fato gerador da obrigação principal (...). 
 
CTE: 
Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 
(...) 
XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à 
operação ou prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis (...). 
 

O administrador da pessoa jurídica tem o dever de geri-la cumprindo 
todas as obrigações, inclusive as tributárias. A norma é clara sobre essa questão, e, no 
caso em apreço, o sócio administrador é a pessoa que mais tem interesse na situação 
que constituiu o fato gerador do ICMS, pois ao ser utilizado o benefício da redução da 
base de cálculo sem o cumprimento das condições necessárias para a fruição do 
benefício fiscal, portanto, de forma indevida, quem levou vantagem por ter deixado de 
recolher tributo ao erário foi a pessoa jurídica e os sócios que usufruem da vantagem 
financeira da empresa autuada. Sendo assim, conforme a norma prescreve, o sócio-
administrador é responsabilizado, solidariamente, pelo tributo não recolhido. Isso, no meu 
modo de ver, é uma responsabilidade inerente a ele, visto que os fatos que levaram ao 
não pagamento do tributo ocorreram com o gerenciamento do sócio-administrador. Desta 
forma, entendo que os sócios Nabil Gibrail Hanna, Gibrail Elias Mikhail Hanna e Nadim 
Gibrail Hanna devem permanecer no polo passivo do presente lançamento.  

 
Outra reclamação do sujeito passivo é relativo a penalidade 

aplicada pela fiscalização, a constante no artigo 71, Inciso IV, A da Lei 11.651/91, com a 
redação da Lei 17.519/2011, aduz o contribuinte ser uma sanção desproporcional e 
confiscatória. No que diz respeito a propositura realizada pela fiscalização, entendo que 
foi citada a penalidade mais específica para a infração narrada no histórico da peça 
basilar, de acordo com a legislação estadual do ICMS, não cabendo reparo na aplicação 
da multa. Relativamente ao fato de ser uma sanção confiscatória e o requerimento de 
uma multa menor, deixo de apreciar esta questão porque não compete a este Conselho 
avaliar a legalidade ou constitucionalidade da norma que estabelece a penalidade, 
conforme dispõe o § 4º, do Artigo 6º da Lei 16.469/2.009. 

 



 

Com as considerações apresentadas, conheço do recurso ao 
Conselho Pleno, nego-lhe provimento para indeferir o pedido de diligência, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça basilar por cerceamento ao direito de defesa e 
insegurança na determinação da infração, manter na lide os sujeitos passivos coobrigados 
e confirmar a decisão cameral que julgou procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 28 de abril de 2016. 
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Matéria: Base de cálculo de ICMS (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00610/16 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: Processuais. Pedido de conversão do julgamento em 
diligência. Rejeitado. Preliminares de nulidade do processo, por 
cerceamento ao direito de defesa e por insegurança na 
determinação da infração. Rejeitadas. Preliminar de nulidade da 
sentença singular. Rejeitada. ICMS. Auditoria Básica do ICMS. 
Redução indevida de base de cálculo do tributo. Omissão no 
recolhimento do imposto. Confirma a decisão singular. 
Procedência. 
 
1. O resultado apresentado no procedimento de revisão do 
trabalho inicial prevalece sobre o lançamento de ofício, 
principalmente se houver confirmação da sua exatidão, o que 
elimina a faculdade de conversão do julgamento dos autos em 
nova diligência;  
 
2. O auto de infração expedido de acordo com os ensinamentos 
legais e a ausência de afronta à prescrição do art. 20 da Lei nº 
16.469/2009 impõe a rejeição das preliminares arguidas pelas 
partes que se sentirem prejudicadas e enseja a continuidade do 
processo para que o mérito da ação seja apreciado e julgado 
pela autoridade competente; 
 
3. Não se anula a decisão anterior que tiver o alicerce da lei do 
processo administrativo tributário e do art. 458 do Código de 
Processo Civil; 
 
4. O processo administrativo tributário que for submetido a 
procedimento revisional no trabalho da fiscalização e que 
acusar exatidão no valor do imposto exigido no lançamento de 
ofício, prevalece para efeito de julgamento do mérito da ação. 
Esta confirmação é insuperável e, por si só, ratifica a decisão 
proferida pela Primeira Instância que sentenciou pela 
procedência do auto de infração 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 04 de novembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência formulado pela autuada. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Nivaldo Carvelo Carvalho, Washington Luis Freire de Oliveira, Edson Abrão da Silva e 
José Pereira D'abadia. Também por votação unânime, rejeitar as preliminares de nulidade 
da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por cerceamento do direito de 
defesa e, a segunda, por insegurança na determinação da infração. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, Washington Luis Freire de Oliveira, 
Edson Abrão da Silva e José Pereira D'abadia. E, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da sentença singular, arguida pela autuada, por cerceamento ao 
direito de defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, 
Washington Luis Freire de Oliveira, Edson Abrão da Silva e José Pereira D'abadia. Quanto 



 

ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração, sendo 
mantida a penalidade proposta na inicial. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Nivaldo Carvelo Carvalho, Washington Luis Freire de Oliveira, Edson Abrão da Silva e 
José Pereira D'abadia.  A sessão foi realizada por maioria simples, nos termos do § 6º, II 
do art. 51 do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto nº 6.930, de 9 de junho 
de 2009. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A descrição da ocorrência do fato gerador do tributo, formulada pela 
fiscalização, redige: 

 
Realizou saídas das mercadorias relacionadas nos documentos 

fiscais emitidos no ano de 2010, com utilização indevida da redução de base de cálculo 
prevista no artigo 8, inciso VII, Anexo IX do Decreto nº 4.852/97, pois estava inadimplente 
com o ICMS do mês, correspondendo a uma tributação final inferior à prevista na 
legislação. Em consequência, o sujeito passivo deve recolher o ICMS na importância de 
R$ 31.132,67 (trinta e um mil, cento e trinta e dois reais e sessenta e sete centavos), junto 
com a penalidade e os acréscimos legais, conforme demonstrativo e documentos anexos.   

 
A autoridade lançadora indica a infração de acordo com as 

disposições dos artigos 15 e 64 do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) 
combinados com o artigo 86 do Decreto nº 4.852/97-RCTE. A penalidade proposta atende 
à prescrição do artigo 71, inciso IV, alínea “a” do CTE.  

 
O auto de infração está instruído com os documentos: Anexo 

Estruturado - Detalhamento do Credito Tributário; Auditoria Básica do ICMS; Cálculo do 
Valor Destacado a Menor nas Notas Fiscais 2010; Comparativo DPI/DPA com o SARE; e 
Mídia em CD, fls. 03 a 09.  

 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em Primeira Instância, fls.10 e 11.  
 
O autuado impugna o lançamento tributário, fls.14 a 35, com o 

suporte do art. 20, inciso IV da Lei nº 16.469/2009, argui a preliminar de nulidade da peça 
básica, por insegurança na determinação da infração, com o argumento de que falta de 
descrição do fato e indicação do período de sua ocorrência, consoante redação do art. 8º, 
inciso III da lei já citada. Afirma que a fiscalização não esclarece qual condição não foi 
cumprida, quais foram as irregularidades encontradas nos livros e qual é o artigo que 
prevê a perda do seu benefício. Com base nessas questões defende que houve 
descumprimento dos incisos III e V do artigo 8.º da Lei supramencionada. Fundamenta, 
ainda, que vários princípios constitucionais foram violados, tais como o da isonomia, da 
reserva legal, da capacidade contributiva e econômica do contribuinte. 

  
O sujeito passivo colaciona doutrina e jurisprudência como 

paradigma para o alcance do seu objetivo.  
 
No mérito, acresce que a ausência de irregularidade pela suposta 

divergência entre a infração descrita nos autos e sua fundamentação legal e que o autor 
do procedimento fiscal não menciona qual artigo que prevê a perda do citado benefício 
fiscal e, ainda, pleiteia a conversão do feito em diligência, cujo objetivo é verificar se os 
referidos créditos, estavam com sua exigibilidade suspensa, em decorrência de 



 

parcelamento, conforme documentos juntados nos autos para comprovação do alegado e, 
ainda, pretende a redução da multa para o patamar de 20% (vinte por cento) dado o seu 
caráter confiscatório. 

 
 Ao final, requer o acolhimento da preliminar de nulidade da peça 

básica, caso a decisão seja contrária, requer a improcedência do auto de infração ou, 
ainda, a realização de diligência e, por último, a redução da multa para 20% (vinte por 
centos), por lhe ser benéfica.  

 
A instrução da peça de defesa se fez com os documentos: cópias do 

Contrato Social; da Procuração; da Carteira da OAB, do Auto de Infração e do trabalho de 
auditagem, Comprovante Entrega dos Correios; dos DARE's relativos ao parcelamento e 
de Comprovante de Pagamento -Tributos Estaduais com Código de Barras fls. 37 a 202. 

 
O julgador singular decide pela procedência do auto de infração e 

conclui “que o lançamento tributário, sob o aspecto formal, ao contrário do que alega a 
parte passiva, atendeu a todos os requisitos, tanto do artigo 8.º da Lei 16.469/09, quanto 
do artigo 142 do Código Tributário Nacional - CTN, isto é, foi identificado e cientificado 
corretamente o sujeito passivo da obrigação tributária, aplicada a norma legalmente 
vigente no período de ocorrência do fato gerador que, se subsumiu a descrição fática da 
infração fiscal, tendo sido proposta a penalidade específica ao caso. Em seguida, foi 
assegurado à recorrente, de forma plena, o exercício do seu direito de defesa, em face ao 
princípio jurídico do contraditório, consequência lógica do devido processo legal, 
garantindo, portanto, às partes litigantes o amplo direito de defesa”, fl. 208. 

 
Alega também que, não houve, por parte do polo passivo, a 

demonstração, objetiva e cabal, da existência de erro nos cálculos do levantamento da 
Auditoria Básica do ICMS demonstrado na lide, o que o faz concluir pelo não acolhimento 
do pedido de diligência, pois entende que nos autos constam farta documentação 
probatória suficiente para o julgamento do feito, sem a necessidade de convertê-lo em 
diligencia. 

 
O julgador afirma também que, não houve nenhum excesso, 

contradição ou ilegalidade no lançamento tributário. 
 
O julgador singular rejeita todas as questões da parte passiva 

relacionadas a sua pretensão de ver declarada, na fase administrativa, a 
inconstitucionalidade ou ilegalidade de norma ou do próprio procedimento administrativo 
de lançamento. 

 
Fundamenta, ainda, sobre a rejeição da pretensão da parte passiva 

de redução da multa por entender que não há previsão legal para que a penalidade 
especifica definida pelo legislador é a do artigo 71, inciso IV, alínea “a” do CTE. 

 
O julgador alega que, a fiscalização, por meio dos documentos 

juntados ao feito, demonstra de forma irrefutável, que houve redução indevida de base de 
cálculo no período, dado a sua inadimplência, conforme comparativo DPI/SARE. Nos 
termos dos dispositivos legais citados, a empresa não poderia utilizar da redução e ao 
utilizar o benefício fiscal, acabou por gerar falta de pagamento do imposto, conforme 
conclui a Auditoria Básica do ICMS com omissão no recolhimento do imposto, que, ao ser 
exigido, se fez acompanhado da penalidade proposta pela fiscalização na peça vestibular. 

 



 

Ainda que a impugnante não tenha se defendido de forma concreta e 
efetiva no mérito da causa em si, uma vez que deveria ter contestado de forma objetiva a 
Auditoria Básica do ICMS, que explicitou a infração tributaria, vejo que o procedimento 
fiscal e demais elementos de prova conseguiram caracterizar o descumprimento de um 
requisito necessário e suficiente a não utilização do benéfico fiscal na data do seu fato 
gerador, sendo assim, o julgador entende perfeitamente constituído o credito tributário no 
caso em questão. 

 
Sustenta ainda que, o sujeito passivo não conseguiu descaracterizar 

a infração tributaria descrita nos autos e ainda tem contra si o fato de que levou clara e 
nítida vantagem no negócio, ou seja, deixou de pagar o imposto no limite dos créditos 
indevidamente apropriados, fls.204 a 215. 

 
O sujeito passivo após ser intimado, fl. 216 recorre da decisão 

proferia pelo julgador de Primeira Instância, fls.219 a 250, para reiterar os argumentos 
impugnatórios com a insistência de nulidade do lançamento por insegurança na 
determinação da infração, bem como por cerceamento ao direito de defesa por negativa 
de conversão do julgamento em diligência para averiguar que o crédito tributário estava 
com sua exigibilidade suspensa por força de parcelamento. Reitera os mesmos pedidos. 

 
A Câmara Julgadora do Conselho Administrativo Tributário, em 

sessão realizada no dia 27/2/2015, acata a “proposição do Conselheiro Relator,  
 
CONSIDERANDO que a acusação fiscal é de que o sujeito passivo 

utilizou indevidamente beneficio fiscal condicionado (art. 8º, VIII, do Anexo IX do RCTE), 
pois estava inadimplente com o ICMS relativo à obrigação tributária cujo pagamento deve 
ocorrer no mês correspondente à referida utilização (condição estabelecida pelo art. 1º, § 
1º, I, do Anexo IX do RCTE). 

 
CONSIDERANDO que o pagamento em atraso do imposto devido, 

implica perda definitiva, exclusivamente no mês da ocorrência do atraso, do direito de o 
contribuinte utilizar o benefício fiscal (art. 1º, § 1º-B, do Anexo IX do RCTE) 

 
CONSIDERANDO que o sujeito passivo pede a realização de 

diligência, entre outras razões, com o propósito de comprovar que em alguns meses não 
havia inadimplência do ICMS. 

 
 CONSIDERANDO que, muito embora, a autoridade fiscal tenha 

instruído os autos com o comparativo DPI X SARE que evidencia os valores de ICMS 
mensais declarados pelo contribuinte e os valores efetivamente recolhidos, a análise do 
inadimplemento deve ser realizada com base no mês de vencimento da obrigação e não 
com base no mês de referência, já que a perda do benefício em determinado mês só 
ocorre se o ICMS de referência do mês anterior não tiver sido recolhido na data do 
vencimento (que é sempre no mês seguinte).  

 
RESOLVE, por unanimidade de votos, converter o julgamento em 

diligência e encaminhar o processo à delegacia fiscal de origem a fim de que seu ilustre 
titular determine que autoridade fiscal designada (preferencialmente o próprio autuante) 
verifique se, de fato, o sujeito passivo estava inadimplente com o ICMS cujo vencimento 
ocorreu no mês correspondente à utilização do benefício e apresente demonstrativo 
analítico, promovendo as correções necessárias, caso haja, destacando que o mês de 
janeiro (utilização do benefício) tem como condição à adimplência do ICMS que vence em 
janeiro (mês de referência dezembro do ano anterior). 



 

 
Após a conclusão, a GEPRO deverá cientificar o sujeito passivo, por 

meio de seu advogado, para, caso queira, se manifestar a respeito do resultado da 
diligência no prazo de até 30 (trinta) dias, nos termos do art. 34, I, "c", da Lei 16.469/09. 

 
OBS: O representante fazendário concordou com a realização da 

diligência. 
 
 Participaram da decisão os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, 

Washington Luis Freire de Oliveira, Edson Abrão da Silva, Heli José da Silva e Nislene 
Alves Borges”, fls. 252 e 253. 

 
O atendimento das determinações da Resolução 022/2015, 

supratranscrita, o revisor conclui, fl. 255, que procedeu à adequação dos “critérios 
adotados por este Eminente Conselho, ou seja, a inadimplência de um mês desautorizará 
a utilização do benefício do mês seguinte. 

 
Verificamos que o contribuinte deixou de recolher o ICMS por todo o 

período autuado, conforme demonstrativo EFD X SARE anexo.  
 
Portanto mantemos o Auto nos valores da inicial.” 
 
O revisor anexa os seguintes documentos: Monitoramento 

Contribuintes/Comparativo DPI e DPA com SARE, fls. 256 e 257. 
 
Intimado, o sujeito passivo manifesta acerca da diligência, fl. 259, ele 

retorna ao processo, fls. 262 a 264, para alegar que a Delegacia Fiscal concordou com 
sua tese, reconhecendo o erro no trabalho de auditagem, e diante da mudança do crédito, 
reduziu em parte o ICMS a pagar do contribuinte, depois de reconhecido o direito de 
utilizar o benéfico fiscal. 

 
Sustenta ainda que, se os créditos tributários estavam com sua 

exigibilidade suspensa, por força de parcelamento, ou seja, se o ICMS fora parcelado 
dentro do período aquisitivo da utilização do benefício fiscal, deixou o AFRE de manifestar 
sobre este questionamento. 

 
Ao final, assim requer: “para evitarmos o Cerceamento do Direito de 

Defesa, e a consequente nulidade do processo, requer o retorno do Processo a Delegacia 
Fiscal de origem para que a mesma possa se manifestar sobre a matéria”, fl. 264. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Inicio a redação deste voto com a rejeição do requerido diligencial do 

processo formulado pelo sujeito passivo, com o entendimento de que a base da lavratura 
do auto de infração é a redução indevida da base de cálculo do imposto, “de tal forma que 
resulte aplicação sobre o valor da operação do equivalente ao percentual de 10% (dez por 
cento), na saída interna realizada por contribuinte industrial ou comerciante atacadista que 
destine mercadoria para comercialização, produção ou industrialização, ficando mantido o 
crédito”, fato que causou a omissão no registro de saída de mercadorias tributadas do 
estabelecimento comercial.  

 



 

A diferença apurada pela fiscalização se fez com o balanceamento 
da Conta Básica do ICMS, o que me motiva a considerar que, neste momento, torna-se 
desnecessário o deferido do requerimento da recorrente, pois ele não instruiu a sua 
defesa com a comprovação de que as escriturações contábeis se fizeram sem afronta a 
letra da legislação tributária em vigor na data da efetivação dos registros contábeis. 

  
A ausência de outra instrução motivou a rejeição de conversão do 

julgamento em diligência, que, ao ser reavaliado, formei o entendimento, junto com os 
demais pares presentes na sessão de julgamento, de que o processo subiu com as 
instruções essenciais para ser julgado nessa fase cameral. 

 
Quanto ao questionamento preliminar de nulidade da peça básica, 

arguidas pela parte de direito, vejo que a falta de ocorrência do cerceamento ao direito de 
defesa e da insegurança na determinação da infração, ou outro incidente de nulidade, 
previsto na legislação processual, me motiva a rejeitar as preliminares de nulidade da 
peça básica, arguidas pela autuada.  Esta conclusão eu a obtive no estudo que realizei na 
formalização do crédito fazendário, ora em discussão. Considero correto o lançamento e 
sou pela sua confirmação, visto que a autoridade lançadora o propôs no auto de infração 
sem violar os princípios estabelecidos no art. 20 da Lei nº 16.469/2009.  A autoridade 
administrativa executou a sua tarefa funcional sem violar a regra do artigo 142 do CTN, 
descreveu o erro cometido pelo sujeito passivo com clareza, apontou a norma legal 
infringida e indicou a penalidade aplicável de acordo com a letra da legislação tributária 
em vigor na data da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária. Diante do 
procedimento da fiscalização, as preliminares de nulidade da peça basilar, arguidas pela 
autuada, por cerceamento ao direito de defesa e por insegurança na determinação da 
infração não foram acolhidas na sessão de julgamento cameral deste volume. 

  
Com estes esclarecimentos, não acolho as referidas preliminares, as 

quais foram arguidas pela parte de direito. 
 
Na sequência, não colho a preliminar de nulidade da sentença 

proferida pelo Julgador de Primeira Instância, pois vejo que ela se acha redigida com os 
requisitos essenciais do art. 458 do Código de Processo Civil singular, quais sejam: 
relatório, fundamentos de fato e de direito, dispositivos legais em que a fiscalização 
identificou a infração e o infrator e conclusão. 

 
Além do que, na segunda fase e antes do julgamento do processo 

pela Câmara Julgadora, os autos foram convertidos em diligência, cujo resultado motivou 
o sujeito passivo a requer nova diligência e a remessa à Delegacia Regional de 
Fiscalização para que ele se manifeste sobre a matéria. 

 
Esses esclarecimentos me motivam a rejeitar o requerido de nulidade 

da sentença proferida pela Primeira Instância, formulado pela autuada. 
 
Vencida a fase decisória dos questionamentos iniciais da defesa, 

dirijo ao mérito da autuação com os fundamentos que exponho: 
 
A afirmação de que o resultado diligencial sobrepõe a qualquer outro 

existente no procedimento da fiscalização que resultou a lavratura do auto de infração 
contraditado pela parte de direito, se confirma neste julgamento cameral, visto que o 
revisor refez o trabalho inicial e expôs a sua conclusão, fl. 255 com a seguinte conclusão: 

 



 

Em atendimento à resolução aprovada pela Segunda Câmara do 
Conselho Administrativo Tributário, “adequamos o levantamento aos critérios adotados por 
este Eminente Conselho, ou seja, a inadimplência de um mês desautorizará a utilização 
do benefício do mês seguinte. 

 
Verificamos que o contribuinte deixou de recolher o ICMS por todo o 

período autuado, conforme demonstrativo EFD X SARE anexo.  
 
Portanto mantemos o Auto nos valores da inicial.” 
A conclusão do julgamento deste processo, portanto, não muda, visto 

os esclarecimentos efetivados pela autoridade administrativa que revisou o trabalho inicial 
e concluiu com as afirmações de que o auto de infração fica mantido. 

 
Em face do exposto, decido esta autuação para rejeitar o pedido de 

diligência formulado pela autuada. Rejeitar as preliminares de nulidade da peça básica, 
arguidas pela autuada, por cerceamento do direito de defesa e por insegurança na 
determinação da infração. Rejeitar a preliminar de nulidade da sentença singular, arguida 
pela autuada, por cerceamento ao direito de defesa. Quanto ao mérito, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração, e também, manter a penalidade proposta na inicial.  

 
 

Sala das sessões plenárias, em 03 de maio de 2016. 
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Matéria: Base de cálculo de ICMS (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00618/16 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica. 
Insegurança na determinação da infração. Rejeitada. Preliminar 
de nulidade da peça básica. Cerceamento ao direito de defesa. 
Rejeitada. Pedido de diligência. Indeferido. Mérito. ICMS. 
Obrigação principal. Omissão de ICMS pela utilização de carga 
tributária inferior à aplicável à operação. Procedência. 
 
1. Rejeita-se a arguição de insegurança na determinação da 
infração, estando a irregularidade claramente relatada e o auto 
de infração devidamente instruído; 
 
2. Não se acolhe a arguição de cerceamento do direito de 
defesa, não havendo no processo nenhum óbice ao pleno 
exercício do direito de defesa, tendo sido assegurado ao 
contribuinte o contraditório e a ampla defesa; 
 
3.  Indefere-se pedido de diligência, estando o processo pronto 
para julgamento, podendo-se decidir as questões nele tratadas; 
 
4. Declara-se procedente o auto de infração que exige imposto 
omitido em decorrência da utilização de carga tributária inferior 
à aplicável à operação, apurado em Auditoria Comparativa da 
Situação Tributária e da Base de Cálculo, não contestada 
eficazmente pela defesa. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de abril de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por 
insegurança na determinação da infração e, a segunda, por cerceamento ao direito de 
defesa. E, por unanimidade de votos,  rejeitar o pedido de diligência formulado pelo sujeito 
passivo . Participaram do julgamento os Conselheiros Paulo Diniz, Heli José da Silva e 
Lidilone Polizeli Bento.  Quanto ao mérto, por unanimidade de votos, conhecer do recurso, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Paulo Diniz, Heli José da 
Silva e Lidilone Polizeli Bento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o contribuinte realizou saída de 
mercadorias, no período de 01/07/2011 a 31/12/2014, utilizando carga tributária inferior à 
estabelecida pela legislação tributária, ocasionado uma diferença no ICMS a recolher, 
sendo-lhe imputada a exigência do ICMS omitido no valor de R$ 344.425,85 (trezentos e 
quarenta e quatro mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e oitenta e cinco centavos), multa 
e acréscimos legais. 

 



 

Citados como infringidos os arts. 11, I, 27, 40 e 64, da Lei n° 
11.651/91, proposta a penalidade prevista no art. 71, VI-A, da Lei 11.651/1991 com 
redação da Lei n° 17.519/11. 

 
Identificada como sujeito passivo coobrigado a pessoa física Tarcísio 

Alcântara, na condição de administrador da firma autuada (fls. 07). 
 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, Nota 

Explicativa (fls. 09 a 21), planilhas de diferenças de ICMS encontradas (fls. 22 a 28), CD 
(fls. 30) e Recibo de Entrega de Relatórios Digitais (fls. 31 e 32), dentre outros 
documentos.  

 
Intimados o contribuinte e o solidário, apenas aquele comparece ao 

processo apresentando impugnação (fls. 38 a 42), declarado revel o solidário (fls. 46). 
 
A impugnante formula em preliminar arguição de nulidade da peça 

básica, relacionando as hipóteses de insegurança na determinação da infração e de 
cerceamento do direito de defesa. 

 
Não sendo esse o entendimento do julgador, no mérito, alega que 

haveria erros no levantamento, tendo o Fisco tributado até produtos isentos, pedindo 
realização de revisão de todo o trabalho de auditoria, para que possa sanar os equívocos 
cometidos pelas autoridades fiscais. Solicita também a compensação com valores 
tributados a maior pelo contribuinte. 

 
O julgador singular, após ler conferir e analisar os autos, rejeita as 

arguições preliminares e, no mérito, não acolhe os pedidos de revisão e de compensação, 
declarando procedente o auto de infração, consoante a Sentença nº 70/2016 – JULP (fls. 
48 a 54). 

 
Intimados o contribuinte e o solidário, apenas aquele apresenta 

recurso voluntário (fls. 62 a 65), o solidário teve contra si lavrado o Termo de Perempção 
de fls. 60. 

 
A recorrente formula em preliminar arguição de nulidade da peça 

básica, relacionando as hipóteses de insegurança na determinação da infração e de 
cerceamento ao direito de defesa (fls. 62 a 63).  

 
Não sendo esse o entendimento do órgão julgador, no mérito, alega 

que haveria erros no levantamento, tendo o Fisco tributado até produtos isentos, pedindo 
realização de revisão de todo o trabalho de auditoria, para que possa sanar os equívocos 
cometidos pelas autoridades fiscais. Solicita também a compensação com valores 
tributados a maior pelo contribuinte. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
 

PRELIMINARES 
 
 



 

O sujeito passivo afirma que haveria insegurança na determinação 
da infração pois o Fisco teria levado em consideração apenas as alíquotas que ocorreram 
em desfavor da empresa e não levando em conta as alíquotas a favor da empresa. Rejeito 
essa preliminar, pois na auditoria fiscal os produtos foram enquadrados em grupos para 
efeito de aplicação de carga tributária efetiva, tendo sido utilizadas as alíquotas próprias 
paras os produtos previstas no Código Tributário Estadual, inclusive arrolados os produtos 
por grupos, conforme se vê na Nota Explicativa (fls. 09 a 21). 

 
Destaque-se a irregularidade está claramente relatada e o auto de 

infração devidamente instruído. 
 
Na arguição de cerceamento do direito de defesa, o sujeito passivo 

alegou como motivo que o prazo de 30 (trinta) dias seria exíguo para a apresentação de 
sua defesa. Rejeito essa preliminar, por não existir no processo nenhum óbice ao pleno 
exercício do direito de defesa, tendo sido assegurado ao contribuinte o contraditório e a 
ampla defesa, observando que o prazo de 30 (trinta) dias é o legalmente previsto para a 
apresentação de impugnação em Primeira Instância. 

 
 

MÉRITO 
 
 
No processo em julgamento, adoto, como meu voto, a Sentença n° 

70/2016-JULP (fls. 48 a 54), por concordar com a sua fundamentação, inclusive 
reconhecendo como primoroso o levantamento apresentado pelas autuantes, dando a 
este Conselheiro tranquilidade para o julgamento do processo, sendo excelente a Nota 
Explicativa (fls. 09 a 21) que faz parte da instrução da autuação. Transcrevo a seguir os 
termos da fundamentação da sentença singular: 

 
“Em relação à solicitação de revisão do feito para que possa sanar os 

equívocos cometidos pelas autoridades fiscais, temos: 
 
A Lei n° 16.469/09, em vigor, define, pelo artigo 34, de forma clara e 

objetiva, o prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação do auto de infração ou do 
termo de revelia para apresentação de impugnação pelo sujeito passivo; pelo artigo 27, 
determina que a defesa deve ser instruída com os documentos que a fundamente, 
inclusive os motivos que justifiquem as solicitações de diligências (inciso IV). 

 
No mesmo sentido, o livre convencimento do julgador é princípio 

fundamental de qualquer decisão soberana e, desta forma, jamais poderá sofrer qualquer 
influência das partes em litígio, razão porque qualquer solicitação das partes deve vir, 
obrigatoriamente, acompanhada de uma demonstração cabal da sua necessidade sem o 
que não se monstra um meio válido para conversão do feito em diligência, a menos que o 
julgador tenha dúvidas a esclarecer nos autos, o que, também, não é o caso em questão. 

 
Nesse diapasão, qualquer revisão em procedimentos fiscais, bem 

fundamentado e instruídos com todos os demonstrativos e demais provas necessárias a 
comprovar a infração tributária, em que a fiscalização notificou o sujeito passivo da própria 
autuação, e para se concretizar deveria, obrigatoriamente, vir acompanhada, de forma 
clara e objetiva, de provas robustas e cabais apontando as supostas falhas, 
incongruências e contradições na autuação, uma vez que o contribuinte não apresentou 
sequer um documento de que a auditoria estivesse errada, ou mesmo outro levantamento, 
de igual teor. 



 

 
Por outro lado, entendo que não cabe a solicitação de diligência no 

único objetivo de apenas comprovar as alegações e dificuldades da parte passiva em 
reunir provas que confirme suas argumentações, pois no Processo Administrativo 
Tributário (PAT), como um processo de conhecimento, rege-se pelo Princípio da Verdade 
Material, impondo ao sujeito passivo, diante de autuação baseada em provas juntadas aos 
autos, o ônus de provar, concretamente, as supostas irregularidades cometidas pela 
fiscalização, em seu trabalho de apuração da infração apontada e que deve ser 
devidamente fundamentada e motivada. 

 
Então, pelo princípio da Verdade Material e pelo que consta do artigo 

396 do novo CPC, entendo que houve uma contestação, com solicitação de uma 
diligência, assim, sem qualquer outra prova material concreta objetivando contestar o 
trabalho fiscal, como por exemplo, a juntada de documentos provando a sua tese, ou 
qualquer fato que contraditasse a auditoria realizada, ou mesmo fatos que foram 
ignorados e/ou utilizados de forma errada pela fiscalização, não podendo, portanto, ser 
aceito neste julgamento, posto que não há na legislação processual, em vigor, qualquer 
previsão que obrigue, nessa situação específica, o julgador a converter o feito em 
diligência, apenas e tão somente, no objetivo de provar o que foi meramente alegado pela 
defesa. 

 
Com base nas fundamentações anteriores, entendo que não houve, 

por parte do polo passivo, a demonstração segura, objetiva e cabal, de que a Auditoria 
estivesse errada ou falha, logo, não acolho o pedido de diligência formulado pela parte 
passiva por entender que dos autos constam farta documentação probatória e suficiente 
para o julgamento do feito, sem a necessidade de convertê-lo em diligência, nos termos do 
artigo 19 da Lei n° 16.469/09. 

 
No mérito, primeiramente, temos que o lançamento fiscal é simples, 

seguro e claro, não se encontrando nenhum vício que pudesse causar a anulação do feito, 
ou seja, o autor do procedimento individualizou as mercadorias, o grupo a que pertencem 
e situação tributária, base de cálculo e diferença, e, ainda, em Notas Explicativas se 
apontam as infrações e os dispositivos infringidos das situações tributárias originárias do 
litígio, assim como, se esclarece a metodologia utilizadas nas planilhas. 

 
Embora a defesa alegue que haveria erros no levantamento, tendo o 

Fisco tributado até produtos isentos, não anexa ao processo nenhum demonstrativo de 
modo que faça provas aos autos de que a Auditoria esteja errada. 

 
Nesse aspecto, então a Auditoria Comparativa da Situação Tributária 

e da Base de Cálculo realizada se presta apenas para completar o trabalho do Fisco, que 
considero seguro e sem qualquer indício de cerceamento do direito de defesa do polo 
passivo. 

 
Na forma, então, não merece reparos o procedimento, pois os 

dispositivos legais foram corretamente apontados e as mercadorias, base de cálculo, 
alíquotas e diferenças suficientemente demonstradas. 

 
Entendo que a tese defensória não atendeu aos pressupostos 

necessários e suficientes para ilidir a pretensão inicial do Fisco, não se prestando, para 
tanto, meras alegações para ilidir o lançamento, que tem sustentação na Auditoria 
realizada pelo Fisco, a qual não foi suficientemente contestada pelo polo passivo e que foi 
baseada exclusivamente nas informações prestadas pelo próprio contribuinte. 



 

 
Assim, a defesa comparece ao processo, mas não apresenta provas 

de que o feito esteja incorreto, restando provado no PAT que houve a infração que o 
originou. 

 
A formalização do lançamento cumpre as exigências legais 

necessárias, estando juntada aos autos provas materiais bastantes para comprovar a 
infração apontada e verificamos que a defesa não trouxe nenhum argumento consistente 
que justifique declarar improcedente o feito. 

 
E, considerando o fato de que antecipadamente foi oferecida a 

oportunidade ao polo passivo para que apresentasse a documentação necessária que se 
opusesse o trabalho do Fisco, assim, com arrimo no prescrito no § 1° do art. 19 da Lei n° 
16.469/09, e, em consequência, declaro constituído o crédito constante da inicial e 
verdadeiros os fatos relatados pelo Fisco. 

 
Dessa forma, concluo que a exigência fiscal deve ser mantida, tendo 

em vista que o lançamento do crédito tributário cumpriu as exigências do artigo 160 do 
CTE. A defesa não apresentou argumentos ou provas que pudessem ilidir a acusação 
durante o contraditório. 

 
Em relação ao pedido de compensação dos valores tributados a 

maior pelo contribuinte com os tributados a menor, indefiro-o, pois o contribuinte não 
trouxe ao processo a discriminação dos créditos tributados a maior e nenhum 
demonstrativo de sua existência.” 

 
Ante o exposto, rejeito as preliminares de nulidade da peça básica, 

arguidas pela autuada, sendo a primeira, por insegurança na determinação da infração e, 
a segunda, por cerceamento ao direito de defesa. Rejeito o pedido de diligência formulado 
pelo sujeito passivo. Quanto ao mérito, conheço do recurso, nego-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões, em 05 de maio de 2016. 
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Matéria: Base de cálculo de ICMS (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00627/16 
 
Relatora: Conselheira Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Carga tributária inferior.  
 
 
 
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA 
 
 
Não ocorreu cerceamento ao direito de defesa, pois ausente 
limitação ou obstáculo que impedisse a parte de se defender da 
forma legalmente permitida, afastado prejuízo em relação ao seu 
objetivo processual. 
 
 
INSEGURANÇA NA DETERMINAÇÃO DA INFRAÇÃO 
 
 
Não há nulidade do auto de infração por insegurança na 
determinação da infração, pois expostos com precisão os 
fundamentos do lançamento fiscal. 
 
 
EXCLUSÃO DE SOLIDÁRIO 
 
 
O sócio administrador é solidariamente responsável com o 
contribuinte pelo pagamento do imposto devido, nos termos do 
art. 45, inciso XII, da Lei 11.651/91. 
 
 
MÉRITO  
 
 
A base de cálculo do imposto a ser retido obedece ao que 
dispõe o art. 40, inciso II, observando, ainda, os §§ 1º e 11, do 
Anexo VIII do Decreto 4.852/97. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 04 de abril de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por 
cerceamento do direito de defesa e, a segunda, por insegurança na determinação da 
infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Marlene Maria da Silva Ruguê 
Bernardes, José Pereira D'abadia, Márcio Nogueira Pedra, José Luiz Rosa e Washington 
Luis Freire de Oliveira. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer da 
impugnação, negar-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração.  
Participaram do julgamento os Conselheiros Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, 
José Pereira D'abadia, Márcio Nogueira Pedra, José Luiz Rosa e Washington Luis Freire 



 

de Oliveira. E, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão da lide do sujeito 
passivo solidário ROMILDO ONOFRE SOARES, arguida pelo Conselheiro José Luiz 
Rosa. Foram vencedores os Conselheiros Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, 
Márcio Nogueira Pedra e Washington Luis Freire de Oliveira. Vencidos os Conselheiros 
José Pereira D'abadia e José Luiz Rosa 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A descrição do fato é de que o sujeito passivo utilizou base de 
cálculo de retenção inferior a exigida na legislação, resultando em omissão de ICMS 
substituição tributária pelas operações posteriores, referente à saída de refrigerante e 
energético, em operação interna, nos exercícios de 2012 a 2014, conforme demonstrativo 
e documentos anexos. 

 
Os sujeitos passivos foram intimados, mas não se 

manifestaram, por isso lavrado o termo de revelia. 
 
Na impugnação em Segunda Instância o sujeito passivo 

argumenta insegurança na determinação da infração e cerceamento ao direito de defesa 
em razão da ausência de demonstrativo que comprova o lançamento. 

 
 
No mérito, pede a improcedência, ao menos, parcialmente. 

Além disso, pugna para juntada de prova para refutar a acusação. 
 
 

V O T O 
 
 
Inicialmente, destaca-se que há cerceamento ao direito de 

defesa quando ocorre limitação ou obstáculo que impeça a parte de se defender da forma 
legalmente permitida, causando-lhe prejuízo em relação ao seu objetivo processual. 

 
Enquanto, insegurança na determinação da infração só fica 

caracterizada quando não são expostos com precisão os fundamentos do lançamento 
fiscal. 

 
Vejamos que nenhuma das situações se verifica nestes autos. 
 
A instrução processual, feita pela autoridade fiscal lançadora, 

trouxe a mídia com a indicação do cálculo correto do imposto devido por substituição 
tributária, nota a nota fiscal, constando, ainda, às fls. 10 a 12 a conclusão da auditoria do 
ICMS na remessa de bebidas em operação interna, referente a cada exercício, com a 
observação da exigência do ICMS também quanto às notas fiscais não registradas na 
EFD. 

 
Pelo Anexo Estruturado- descritivo complementar da 

ocorrência, fls. 6, vê-se, pormenorizadamente, a fundamentação legal do cálculo, ou seja, 
de 01/01/2012 a 31/10/13, a base de cálculo utilizada pela fiscalização foi a prevista no 
inciso II do art. 40 do Anexo VIII do Decreto 4;852/97, assim: 

 



 

Art. 40. Na falta do preço de que trata o artigo anterior, a base 
de cálculo do imposto a ser retido é: 
 
............................... 

II - em relação à mercadoria do Apêndice II, obtida pelo 
somatório das seguintes parcelas correspondentes ao: 

a) valor da operação própria realizada pelo substituto tributário 
ou pelo substituído intermediário; 

b) montante dos valores de seguro, frete, embalagem ou 
acondicionamento, IPI e demais tributos, custo de 
financiamento e outros encargos cobrados ou transferíveis ao 
adquirente da mercadoria; 

c) a margem de valor agregado, inclusive lucro, relativa à 
operação subseqüente, assim considerado, o valor encontrado 
mediante a aplicação do Índice de Valor Agregado-IVA-, por 
espécie de mercadoria, previsto no próprio Apêndice II, sobre a 
soma das parcelas previstas nas alíneas anteriores. 

 
A partir de 01/11/13, a auditoria levou em consideração para 

efeito da base de cálculo o que dispõe o § 1º do citado art. 40 do Anexo VIII do referido 
decreto, observado o disposto no § 11 do mesmo artigo, isto é: 

 

§ 1º A média ponderada dos preços a consumidor final 
usualmente praticados no mercado varejista goiano, observado 
o disposto no § 11 deste artigo, prevalece como base de cálculo 
para efeito de retenção do ICMS, em substituição à base de 
cálculo definida de acordo com os incisos I ou II do caput, para 
as seguintes mercadorias (Lei nº 11.651/91, art. 26, § 3º): 

I - bebida relacionada no inciso I do Apêndice II deste anexo 
(Protocolo ICMS 11/91); 

 

I - bebida relacionada nos incisos I e XV do Apêndice II deste 
anexo (Protocolo ICMS 11/91, 14/06 e 14/07); 
 
.................................................. 
 

§ 11.  A média ponderada dos preços a consumidor final 
usualmente praticados no mercado varejista goiano e o preço a 
consumidor final usualmente praticado pelo varejista 
relativamente à mercadoria ou sua similar, ou pelo prestador de 
serviço relativamente ao serviço, para efeito de substituição 
tributária, somente podem ser utilizados se o valor da base de 
cálculo para a retenção do ICMS superar o valor da operação 
própria em percentual que corresponda a, no mínimo, 70% 
(setenta por cento) do Índice de Valor Agregado - IVA - por 
espécie de mercadoria, previsto no Apêndice II. 
 

../../Cte/CTE.DOC#a26p3
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Portanto, devidamente demonstrada a fundamentação e a 
metodologia do cálculo da base de incidência do imposto, comprovando que o sujeito 
passivo deixou de recolhê-lo, na integralidade. 

 
Rejeitadas as preliminares de insegurança na determinação da 

infração e cerceamento ao direito de defesa. 
 
No tocante à exclusão do solidário da sujeição passiva, Sr. 

Romildo Onofre Soares, melhor sorte não assiste ao impugnante, pois como administrador 
da empresa, na forma da cláusula segunda do contrato social, fls. 15, responde 
solidariamente com o contribuinte pela obrigação tributária, na forma do art. 45, XII, da Lei 
11.651/91, senão vejamos: 

 

Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do 
imposto devido na operação ou prestação as pessoas que 
tenham interesse comum na situação que constitua o fato 
gerador da obrigação principal, especialmente: 

[...] 
 

XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os 
diretores, gerentes, administradores ou representantes da 
pessoa jurídica, relativamente à operação ou prestação 
decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão 
de que forem responsáveis; 
 
Vê tratar-se de uma sujeição passiva solidária decorrente de lei 

específica aplicável ao caso concreto. 
 
Ao constatar a infração fiscal o administrador é por ela 

responsável, pois a pessoa jurídica pensa e age por meio dele, haja vista tratar-se de um 
ente destituído de vontade própria, havendo a personificação na pessoa do sócio 
administrador. 

 
A jurisprudência dos Tribunais Superiores, afastando a 

responsabilidade solidário do sócio administrador, até o presente momento está 
consolidada apenas, quanto a esse assunto, na situação em que há simples 
inadimplemento por parte do contribuinte, não caracterizado por infração legal. 

 
Quanto ao mérito, muito embora, nenhuma argumentação 

oferecida por parte do impugnante, basta agregar em fundamentação da presente 
decisão, em relação à correta aplicação do disposto no § 11 do art. 40 do Decreto 
4.852/97, o que foi objeto de matéria de consulta por parte da Gerência de Substituição 
Tributária à Gerência de Orientação Tributária, dado por meio do Parecer 1901/2012-
GEOT: 

 
“As normas gerais relativas à substituição tributária pelas 
operações posteriores encontram-se previstas no inciso II do 
art. 8º, alíneas “a”, “b” e “c” da LC nº 97/96, estando 
reproduzidas no art. 40, inciso II, do Anexo VIII, do Decreto nº 
4.852/97, RCTE. Segundo disposto nestas regras, não havendo 
preço final a consumidor fixado por órgão competente 
(tabelamento) ou sugerido pelo fabricante ou importador, a base 



 

de cálculo para a substituição tributária do ICMS é formada pelo 
somatório do valor da operação, do valor do seguro, do frete e 
outros encargos cobrados ou transferidos ao adquirente da 
mercadoria, e da margem de valor agregado. Esta é a regra 
geral para o cálculo do ICMS-st. 
 
Todavia, pelo disposto no art. 8º, § 6º, da LC nº 7/96, a regra 
geral para a obtenção da base de cálculo do ICMS-st, pelas 
operações posteriores (regra do IVA), pode ser substituída pela 
utilização do valor da pauta fiscal. Trata-se de situação de 
exceção à regra geral posta à disposição da Administração 
Tributária Estadual, a qual tem a faculdade de permitir ou 
restringir a sua utilização (art. 8º, § 6º, da LC nº 087/96 c/c art. 
40, § 11, do Anexo, RCTE). 
 
Em harmonia com o disposto no art. 8º, § 6º, da LC 087/96, o 
parágrafo 11 do art. 40, do Anexo VIII, RCTE, estabelece 
restrição no sentido de que a utilização do valor da pauta fiscal 
poderá ser autorizado quando “superar o valor da operação 
própria em percentual que corresponda a, no mínimo 70% 
(setenta por cento) do índice de Valor Agregado – IVA – por 
espécie de mercadoria, previsto no Apêndice II”. Portanto, 
verifica-se que a legislação tributária estadual permite a 
utilização do valor da pauta fiscal como base de cálculo do 
ICMS substituição tributária pelas operações posteriores, em 
substituição à regra geral, desde que atendida a condição do 
referido parágrafo 11. 
 
........... 
 
Como o valor da pauta fiscal para a mercadoria é inferior ao 
valor da operação própria, acrescido de 70% do IVA previsto no 
Apêndice II, do Anexo VIII, RCTE, tem-se que, neste exemplo e 
por força do disposto no parágrafo 11, a base de cálculo do 
ICMS-st é o valor..., o qual resulta da regra geral, consignada 
no art. 40,. Inciso II, alíneas “a”, “b” e “c”, do Anexo VIII, do 
RCTE.  ..... 
 
Isso posto, concluímos que, na forma do parágrafo 11, o valor 
da mercadoria, constante da pauta fiscal, somente poderá ser 
utilizado como base de cálculo do ICMS-st, pelas operações 
posteriores, nas hipóteses em que resultar base de cálculo do 
ICMS-st em valor igual ou maior que o da operação própria, 
acrescido de 70% (setenta por cento) do IVA relacionado no 
Apêndice II do Anexo VIII, do RCTE.” 
 
Desse modo, não resta dúvida que o sujeito passivo não 

processou o cálculo do ICMS-st de acordo com o estabelecimento pela legislação, 
segundo auditoria anexa e demonstrativo em mídia. 

 
Ademais, firma-se a exigência pelo disposto nos arts. 26, II, 51, 

§ 1º e 3º e 64 da Lei 11.651/91, senão vejamos: 
 



 

Art. 26. A base de cálculo, para fim de substituição tributária, 
será: 

.............. 

II - em relação às operações ou prestações subseqüentes, e na 
seguinte ordem: 

a) o preço final a consumidor, único ou máximo, estabelecido 
por órgão público competente; 

b) o preço final a consumidor, sugerido pelo fabricante ou 
importador; 

c) obtida pelo somatório das parcelas seguintes: 
 
...................... 

 
Art. 51. Fica atribuída ao estabelecimento industrial, na 
condição de substituto tributário, a responsabilidade pelo 
pagamento do imposto devido nas operações internas 
subseqüentes, observadas as disposições estabelecidas na 
legislação tributária, em relação às operações com as 
mercadorias constantes do Anexo VI desta lei. 

§ 1º Para os efeitos deste artigo, equipara-se a industrial: 

I - o produtor rural e a distribuidora de combustíveis e de 
lubrificantes, assim definidos pela legislação específica, 
estabelecidos neste Estado; 

II - o comerciante distribuidor ou atacadista estabelecido em 
outro Estado. 

......................... 

§ 3º É exigido o pagamento antecipado do imposto devido pelas 
futuras operações internas, inclusive quanto à operação a ser 
realizada pelo próprio adquirente, na hipótese de entrada de 
mercadoria proveniente de outro Estado ou do exterior e sujeita 
a substituição tributária. 

 
................... 
 

Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do 
pagamento do imposto, é obrigado ao cumprimento das 
prestações, positivas ou negativas, estabelecidas na legislação 
tributária. 

 
Assim caracterizada a infração, a penalidade específica está 

determinada pelo 71, inciso IV-A, da Lei 11.651/91, e alterações posteriores, senão 
vejamos: 

 

Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
 
[...] 
 

http://anexos/ANEXO_06_Substituicao_Posterior.doc


 

IV-A - de 80% (oitenta por cento) do valor do imposto omitido 
em decorrência da utilização de carga tributário inferior à 
aplicável à operação ou prestação; 

 
Posto isso, conheço da impugnação em segunda instância, 

nego-lhe provimento, para considerar procedente o crédito tributário, antes rejeitando as 
preliminares de insegurança na determinação da infração, cerceamento ao direito de 
defesa e exclusão do solidário. 
 

 
 

Sala das sessões, em 05 de maio de 2016. 
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Matéria: Base de cálculo de ICMS (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00628/16 
 
Relatora: Conselheira Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Operação de saída de 
mercadoria com utilização de carga tributária inferior a prevista 
na legislação.  
 
PRELIMINARES 
 
 
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA 
 
 
Não ocorreu cerceamento ao direito de defesa, pois ausente 
limitação ou obstáculo que impedisse a parte de se defender da 
forma legalmente permitida, afastado prejuízo em relação ao seu 
objetivo processual. 
 
 
 
INSEGURANÇA NA DETERMINAÇÃO DA INFRAÇÃO 
 
 
Não há nulidade do auto de infração por insegurança na 
determinação da infração, pois expostos com precisão os 
fundamentos do lançamento fiscal. 
 
 
EXCLUSÃO DE SOLIDÁRIO 
 
 
O sócio administrador é solidariamente responsável com o 
contribuinte pelo pagamento do imposto devido, nos termos do 
art. 45, inciso XII, da Lei 11.651/91. 
 
 
MÉRITO  
 
O ICMS incide sobre a operação relativa à circulação de 
mercadoria, calculado com a alíquota de consumidor final. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 04 de abril de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por 
cerceamento do direito de defesa e, a segunda, por insegurança na determinação da 
infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Marlene Maria da Silva Ruguê 
Bernardes, José Pereira D'abadia, Márcio Nogueira Pedra, José Luiz Rosa e Washington 
Luis Freire de Oliveira. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer da 
impugnação, negar-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração.  



 

Participaram do julgamento os Conselheiros Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, 
José Pereira D'abadia, Márcio Nogueira Pedra, José Luiz Rosa e Washington Luis Freire 
de Oliveira. E, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão da lide do sujeito 
passivo solidário ROMILDO ONOFRE SOARES, arguida pelo Conselheiro José Luiz 
Rosa. Foram vencedores os Conselheiros Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, 
Márcio Nogueira Pedra e Washington Luis Freire de Oliveira. Vencidos os Conselheiros 
José Pereira D'abadia e José Luiz Rosa 
 

R E L A T Ó R I O 
 

 
A descrição do fato é de que o sujeito passivo realizou a saída 

de mercadorias, no período de janeiro de 2012 a outubro de 2014, por meio de nota fiscal 
eletrônica, utilizando base de cálculo inferior à estabelecida pela legislação tributária, 
conforme apurada em auditoria comparativa da situação tributária e da base de cálculo, 
planilhas e documentação anexa. 

 
Os sujeitos passivos foram intimados, mas não se 

manifestaram, por isso lavrado o termo de revelia. 
 
Na impugnação em Segunda Instância o sujeito passivo 

argumenta insegurança na determinação da infração e cerceamento ao direito de defesa 
em razão da ausência de demonstrativo que comprova o lançamento. 

 
No mérito, pede a improcedência, ao menos, parcialmente. 

Além disso, pugna para juntada de prova para refutar a acusação. 
 
 

V O T O 
 
 
Inicialmente, destaca-se que somente há cerceamento ao 

direito de defesa quando ocorre limitação ou obstáculo que impeça a parte de se defender 
da forma legalmente permitida, causando-lhe prejuízo em relação ao seu objetivo 
processual. 

 
Enquanto, insegurança na determinação da infração só fica 

caracterizada quando não são expostos com precisão os fundamentos do lançamento 
fiscal. 

 
Vejamos que nenhuma das situações se verifica nestes autos. 
 
A instrução processual, feita pela autoridade fiscal lançadora, 

trouxe a mídia com a indicação do cálculo correto do imposto, nota a nota fiscal, 
constando, ainda, às fls. 09 em diante dos autos, a conclusão da auditoria que apurou a 
diferença a recolher referente à saída interestadual a não contribuinte e ainda ICMS 
destacado em NFe de saída não registrada ou registrada a menor na EFD. 

 
Ao analisar a mídia verifica-se que os destinatários das 

mercadorias são pessoas físicas, portanto não podendo beneficiar da alíquota de 
contribuinte do imposto, tratando-se de matéria simples e de fácil deslinde, senão vejamos 
o que dispõe o art. 27, § 2º, incisos I e II: 

 



 

Art. 27. As alíquotas do imposto são: 
........................................... 
 

§ 2º Nas operações e prestações que destinem bens e 
serviços a consumidor final localizado em outro Estado, 
adotar-se-á: 

I - a alíquota interestadual, quando o destinatário for 
contribuinte do imposto; 

II - a alíquota interna, quando o destinatário não o for. 
 
Portanto, devidamente demonstrada a fundamentação e a 

metodologia do cálculo da base de incidência do imposto, comprovando que o sujeito 
passivo deixou de recolhê-lo, na integralidade. 

 
Rejeitadas as preliminares de insegurança na determinação da 

infração e cerceamento ao direito de defesa. 
 
No tocante à exclusão do solidário da sujeição passiva, Sr. 

Romildo Onofre Soares, melhor sorte não assiste ao impugnante, pois como administrador 
da empresa, na forma da cláusula quarta do contrato social, fls. 63, responde 
solidariamente com o contribuinte pela obrigação tributária, na forma do art. 45, XII, da Lei 
11.651/91, senão vejamos: 

 

Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do 
imposto devido na operação ou prestação as pessoas que 
tenham interesse comum na situação que constitua o fato 
gerador da obrigação principal, especialmente: 

[...] 
 

XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os 
diretores, gerentes, administradores ou representantes da 
pessoa jurídica, relativamente à operação ou prestação 
decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão 
de que forem responsáveis; 
 
Vê tratar-se de uma sujeição passiva solidária decorrente de lei 

específica aplicável ao caso concreto. 
 
Ao constatar a infração fiscal o administrador é por ela 

responsável, pois a pessoa jurídica pensa e age por meio dele, haja vista tratar-se de um 
ente destituído de vontade própria, havendo a personificação na pessoa do sócio 
administrador. 

 
A jurisprudência dos Tribunais Superiores, afastando a 

responsabilidade solidário do sócio administrador, até o presente momento está 
consolidada apenas, quanto a esse assunto, na situação em que há simples 
inadimplemento por parte do contribuinte, não caracterizado por infração legal. 

 
Não resta dúvida quanto à exigência do ICMS, na forma do art. 

11, inciso I, da Lei 11.651/91: 
 



 

Art. 11. O imposto incide sobre: 

I - operações relativas à circulação de mercadorias; 
 
Seguindo direcionamento capitulado no auto de infração 

referente à infração e à penalidade, tem-se que o sujeito passivo além do pagamento do 
tributo deve cumprir as obrigações acessórias de controle, de acordo com o art. 64 da Lei 
11.651/91, assim: 

 
Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do 
pagamento do imposto, é obrigado ao cumprimento das 
prestações, positivas ou negativas, estabelecidas na legislação 
tributária. 
 
Assim, permanece a penalidade da seguinte forma: art. 71, 

inciso IV-A, da Lei 11.651/91: 
 

Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 

..... 
 

IV-A - de 80% (oitenta por cento) do valor do imposto omitido 
em decorrência da utilização de carga tributário inferior à 
aplicável à operação ou prestação; 
 
Posto isso, voto conhecendo da impugnação em segunda 

instância, negando-lhe provimento, para considerar procedente o crédito tributário, antes 
afastando as preliminares de cerceamento ao direito de defesa, de insegurança na 
determinação da infração e exclusão do solidário. 

 
 

 
 

Sala das sessões, em 05 de maio de 2016. 
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Matéria: Base de cálculo de ICMS (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00634/16 
 
Relatora: Conselheira Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Aproveitamento de crédito. 
Redução indevida da base de cálculo. 
 
INSEGURANÇA NA DETERMINAÇÃO DA INFRAÇÃO. 
 
 
Não há nulidade do ato administrativo por insegurança na 
determinação da infração, pois são expostos, com precisão, os 
fundamentos do lançamento fiscal. 
 
 
EXCLUSÃO DOS SOLIDÁRIOS. 
 
O sócio administrador da pessoa jurídica é solidariamente 
obrigado ao pagamento imposto devido com o contribuinte. 
 
MÉRITO.  
 
 
Quando o benefício fiscal for concedido sob condição e esta 
não for atendida, o contribuinte perde o direito ao benefício e 
fica obrigado ao pagamento do imposto acrescido das 
cominações legais cabíveis. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 02 de maio de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Marlene Maria da 
Silva Ruguê Bernardes, Gilmar Rodrigues de Almeida, José Luiz Rosa, Washington Luis 
Freire de Oliveira e Alcedino Gomes Barbosa. Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de 
exclusão dos solidários da lide, arguida pelo sujeito passivo, mantendo a responsabilidade 
quanto ao solidário ADELÍCIO DA SILVA PINTO no período de 01/2012 a 11/2013 e 
quanto ao solidário AMILTON DA SILVA PINTO no período de 12/2013 a 12/2014. Foram 
vencedores os Conselheiros Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Gilmar Rodrigues 
de Almeida e Washington Luis Freire de Oliveira. Vencidos os Conselheiros José Luiz 
Rosa e Alcedino Gomes Barbosa, que votaram pela exclusão dos solidários da lide. 
Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento 
para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, 
Gilmar Rodrigues de Almeida, José Luiz Rosa, Washington Luis Freire de Oliveira e 
Alcedino Gomes Barbosa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta deste lançamento que o sujeito em epígrafe realizou 
saídas das mercadorias relacionadas em mídia anexa, com utilização indevida da redução 



 

da base de cálculo no art.8º, inciso VIII, Anexo IX do Decreto nº4.852/97, visto que não 
contribuiu para o Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás - Protege Goiás, porém 
não permitido o usufruir do benefício se não cumprir a condicionante. Em consequência, 
exige-se o pagamento de ICMS, penalidade e acréscimos legais.  

  
Foram cadastrados como coobrigados os sócios 

administradores AMILTON DA SILVA PINTO e ADELÍCIO DA SILVA PINTO, com base no 
arts. 45, XII do CTE.  

 
Os sujeitos passivos foram intimados em primeira instância, 

apresentando impugnação, porém considerado procedente o crédito tributário com 
manutenção dos solidários em sujeição passiva. 

 
Os autuados foram intimados para pagar o crédito tributário 

e/ou apresentarem recurso voluntário, optando por interpor recurso, alegando, 
insegurança na determinação da infração, pois não há prova da acusação – falta cópias 
das notas fiscais, logo não demonstra de forma clara e precisa. Igualmente sustenta a 
nulidade porque a penalidade não corresponde à infração. 

 
Requer a exclusão dos solidários da sujeição passiva com 

respaldo no art.135 do Código Tributário Nacional, pois não se configurou as condutas 
previstas no referido artigo ou orientação ou omissão quanto à supressão do tributo. 

 
Quanto ao mérito, em si, não há basicamente nenhuma 

resistência, restringindo a pedir improcedência do crédito tributário. 
 
 

V O T O 
 
 
No relatório (Rel_286) constante da mídia, a qual foi entregue 

ao sujeito passivo, conforme se vê às fls. 45, além da constante às fls. 44 dos autos, está 
comprovado o recolhimento da contribuição ao PROTEGE a menor e/ou não recolhido, 
mostrando a glosa do benefício proporcional ou integral, nota a nota. A nota fiscal é 
documento em poder do sujeito passivo, sobre ele tendo livre acesso, por isso 
desnecessária a sua juntada aos autos. 

 
A simplicidade e clareza da acusação, acompanhada das vias 

anexadas aos autos, a partir de fls. 36, elementos de instrução processual, não há 
possibilidade de se reconhecer que o lançamento está desprovido da demonstração de 
toda a acusação. 

 
Assim, não há nulidade do ato administrativo por insegurança 

na determinação da infração, pois expostos, com precisão, os fundamentos do lançamento 
fiscal. 

 
Desse modo, rejeitada a preliminar arguida. 
 
Os responsáveis solidários foram arrolados na sujeição passiva 

com respaldo ao disposto no art. 45, inciso XII da Lei 11.651/91, conforme transcrito 
abaixo, pois sendo sócios administradores da pessoa jurídica, fls. 11/13, conforme 
ajustado no contrato social e Consulta Resumida Contribuinte Pessoa Jurídica, por ela 
responde: 



 

 
Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham 
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal, especialmente: 
 
............................................. 
 
XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os 
diretores, gerentes, administradores ou representantes da 
pessoa jurídica, relativamente à operação ou prestação 
decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão 
de que forem responsáveis; 
 
Há que se destacar, que a pessoa jurídica manifesta sua 

vontade por meio de seus dirigentes, por isso, se ocorreu omissão de pagamento do 
ICMS, segundo apurado na auditoria, tal fato somente pode ser atribuído à decisão ou 
determinação de seus administradores, por ação ou omissão. 

 
Nesse sentir, devem ser mantidos em sujeição passiva todos os 

solidários, contudo adequando o período em que cada um responde pela obrigação, 
conforme extrai da Consulta Resumida Contribuinte Pessoa Jurídica, considerando o 
exercício da administração da sociedade, ou seja, Adelício da Silva Pinto, responde de 
01/12 a 11/13 e Amilton da Silva Pinto, de 12/13 a 12/14 . 

 
Quanto ao mérito, é importante salientar que o crédito tributário 

decorre da utilização indevida da redução da base de cálculo prevista no art. 8º, inciso VIII, 
do Anexo IX, do Decreto 4.852/97, pela falta de recolhimento da contribuição ou 
contribuição menor ao PROTEGE GOIÁS, condicionante indispensável para fruição do 
benefício. 

 
Portanto, a defesa eficiente e eficaz seria trazer à lide o 

comprovante do recolhimento do PROTEGE, o que não se tem nestes autos. 
 
Daí restar apenas indicar a fundamentação legal do 

lançamento, inicialmente se dá pelo disposto no art. 8º, inciso VIII, Anexo IX, do Decreto 
4.852/97: 

 

Art. 8º A base de cálculo do ICMS é reduzida: 

.......................... 
 

VIII - de tal forma que resulte aplicação sobre o valor da 
operação do equivalente ao percentual de 10% (dez por cento), 
na saída interna realizada por contribuinte industrial ou 
comerciante atacadista que destine mercadoria para 
comercialização, produção ou industrialização, ficando mantido 
o crédito, observado o disposto no § 2º e, ainda, o seguinte (Lei 
nº 12.462/94, art. 1º): 
 
Além disso, do mesmo decreto o que dispõe o art. 1º, § 3º, 

inciso II: 
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Art. 1º Os benefícios fiscais, a que se referem os arts. 83 e 84 
deste regulamento, são disciplinados pelas normas contidas 
neste anexo. 

........................ 

§ 3º A utilização dos benefícios fiscais contidos nos seguintes 
dispositivos deste Anexo é condicionada a que o contribuinte 
contribua com o valor correspondente ao percentual de 5% 
(cinco por cento) aplicado sobre o montante da diferença entre 
o valor do imposto calculado com aplicação da tributação 
integral e o calculado com utilização de benefício fiscal, para o 
Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás - PROTEGE 
GOIÁS (Lei nº 14.469/03, art. 9º, II e § 4º): 

...................... 

II - incisos VIII, XII, XIII, XXIII, XXVII e XXIX, todos do art. 8º; 

 

Acresce-se, ainda, por pertinência o disposto o § 4º, incisos II e 
III: 

.......................... 

§ 4º Na utilização dos benefícios mencionados no § 3º deve ser 
observado o seguinte: 

................................. 

 

II - havendo pagamento parcial da contribuição ao PROTEGE é 
permitida a utilização proporcional do benefício fiscal. 

 

III - o atraso no pagamento da contribuição ao PROTEGE 
GOIÁS implica perda definitiva, exclusivamente no mês de 
ocorrência do atraso, do direito de utilizar o benefício fiscal para 
o qual seja exigida a referida contribuição, observado o disposto 
no inciso II. 

 
E por último o art. 86 do Decreto 4.852/97, assim: 
 

Art. 86. Quando o benefício fiscal for concedido sob condição e 
esta não for atendida, o contribuinte perde o direito ao benefício 
e fica obrigado ao pagamento do imposto acrescido das 
cominações legais cabíveis, desde a data da ocorrência do fato 
gerador em que tenha havido a utilização do benefício, 
ressalvada a disposição em contrário. 
 
A penalidade aplicada é a capitulada na inicial da seguinte 

forma: 
 

Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
 
[...] 

../RCTE.doc#A83
../../Leis/L_14469.doc#A9
../../Leis/L_14469.doc#A9P4


 

IV-A - de 80% (oitenta por cento) do valor do imposto omitido 
em decorrência da utilização de carga tributário inferior à 
aplicável à operação ou prestação; 
 
Posto isso, voto conhecendo do recurso Voluntário, negando 

provimento para considerar procedente o crédito tributário, antes rejeitando a preliminar de 
insegurança na determinação da infração e mantendo na lide os solidários ADELÍCIO DA 
SILVA PINTO, no período de janeiro de 2012 a novembro de 2013 e AMILTON DA SILVA 
PINTO, de dezembro de 2013 a dezembro de 2014. 
 

 
 

Sala das sessões, em 06 de maio de 2016. 
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Matéria: Base de cálculo de ICMS (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00660/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro João Divino de Brito 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação tributária principal. Falta de 
recolhimento do imposto. Redução indevida da base de cálculo 
nas operações de saída. Improcedência. 
 
A decisão singular deve ser reformada, quando a formalização 
do processo demonstrar a inexistência do ilícito fiscal, suporte 
do lançamento, situação que ampara a improcedência do auto 
de infração. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 03 
de novembro de 2015, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda 
Pública para o Conselho Pleno, negar-lhe provimento para manter a decisão cameral que 
considerou improcedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros João 
Divino de Brito, Rickardo de Souza Santos Mariano, Nivaldo José Mendes, Masayuki 
Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Cláudio Henrique de Oliveira, Alcedino Gomes 
Barbosa, Antônio Martins da Silva e Talita Pimenta Félix. Vencidos os Conselheiros 
Lidilone Polizeli Bento, Heli José da Silva, José Paixão de Oliveira Gomes, Marlene Maria 
da Silva Ruguê Bernardes e Gilmar Rodrigues de Almeida, que votaram conhecendo do 
recurso, dando-lhe provimento para reformar a decisão cameral e considerar procedente o 
auto de infração, com a aplicação do art. 166-A, do CTE. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal é de que o sujeito passivo realizou saídas de 
mercadorias constantes do apêndice II, anexo VIII, acobertadas pelos documentos fiscais 
relacionados em planilha anexa, com redução indevida de base de cálculo do ICMS, pois 
o benefício fiscal concedido aos estabelecimentos industriais não se aplica na saída 
dessas mercadorias CONF. IN. 326/98- GSF. Em consequência, deverá pagar o imposto 
na importância de R$ 16.165,96, juntamente com penalidade e acréscimos legais, 
incidente sobre a diferença apurada, conforme auditoria básica do ICMS de 2002 e 
documentos anexos. 

 
Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 15 e 

64 da Lei nº 11.651/91, combinado com os artigos 8º, inciso VIII, do Anexo IX e 82 do 
Decreto nº 4.852/97 e Instrução Normativa nº 326/98. Proposta a aplicação da penalidade 
prevista no artigo 71, inciso VIII, alínea “a”, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida 
pela Lei nº 12.806/95. 

   
Foram nomeados como sujeitos passivos solidários: EDNO 

ANTONIO CHAGAS e CLAÚDIA ELIAS EL JALISS SCHUH, nos termos do artigo 45, 
inciso XII da Lei nº 11.651/91 (fls.4 e 5).  

 
O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 09/937. 
 



 

Os sujeitos passivos foram intimados em Primeira Instância, 
conforme documento de fls. 938/942, tendo sido lavrado o Termo de Revelia de fls. 
943/944 em relação aos solidários. 

 
Tempestivamente, a autuada ingressa com Impugnação às fls. 

946/947, no qual alega que a redução da base de cálculo para encontrar o valor do ICMS 
normal foi compensado com o valor pago a maior no ICMS-ST não havendo prejuízo para 
o Estado de Goiás. Finaliza, requerendo que seja declarada a improcedência do auto de 
infração.   

 
Sobreveio a sentença singular nº 1099/08 de fls. 952/955, pelo qual o 

julgador singular decidiu pela procedência do auto de infração. Em sua fundamentação 
afirma que a autoridade fiscal promoveu a relação detalhada dos valores omitidos por 
notas fiscais, bem como, anexou ao feito cópias das notas fiscais, cuja a conclusão 
evidencia-se que a autuada utilizou-se indevidamente da redução da base de cálculo do 
imposto. Destaca, ainda, que o sujeito passivo não obedeceu à regra imposta pela 
legislação tributária, procedendo indevidamente à redução da base de cálculo na saída 
das mercadorias de forma que resultou em carga tributária efetiva de 10%, incidindo na 
penalidade proposta pelas autoridades autuantes.  

 
Da decisão supra foram intimados os sujeitos passivos às fls. 

956/962 para pagar a quantia exigida ou apresentar Recurso Voluntário. 
 
Irresignada, a autuada interpõe Recurso Voluntário às fls. 964/967, 

onde alega que a IN nº 326/98, foi editada com suporte jurídico no artigo 520, do Decreto 
nº 4.852/97, que não dá poder ao Secretário da Fazenda para restringir ou ampliar base 
de cálculo do imposto, que somente poderá ser feita por lei, conforme prescrição do artigo 
97 do CTN. Sustenta, também, que a redução da base de cálculo não ocasionou qualquer 
omissão de pagamento do imposto, já que o valor que eventualmente não foi pago a título 
de ICMS normal é recolhido como ICMS-ST.  

 
Em seguida, o sujeito passivo propõe nova peça recursal às fls. 

973/977 com os mesmos fundamentos da peça anterior. Acrescenta que efetuou a 
redução da base de cálculo fundamentada no artigo 8º, inciso VII, do Anexo IX, do Decreto 
nº 4.852/97, norma hierarquicamente superior a Instrução Normativa nº 326/98. Assevera 
que a edição da referida Instrução Normativa ampliou a sua base de cálculo, retirando-lhe 
o poder de concorrer no mercado de produção de tintas com outros Estados da 
Federação. Desta feita, a aplicação da IN nº 326/98, equivale à majoração do tributo, ou 
fixação da base de cálculo da saída interestadual, não encontrando abrigo no artigo 97 do 
CTN, nem mesmo no Decreto nº 4.852/97. Requer, assim, a improcedência do presente 
auto de infração. 

 
Posteriormente, o sujeito passivo apresenta Memorial às fls. 

991/1002, onde salienta que a qualquer contribuinte industrial é cabível o direito de 
usufruir do benefício fiscal, independentemente de sua mercadoria, no entanto, há uma 
previsão no item 2, alínea "b", inciso VIII, do artigo 8º, do Anexo IX, do RCTE, que o 
benefício não se aplica nas operações indicadas no ato do Secretário da Fazenda, e esse 
ato disciplinador, foi pela edição da IN nº 326/98, que condicionava o uso do benefício da 
redução da base de cálculo, em algumas operações e mercadorias, à celebração de termo 
de acordo. Conclui, com a alegação de que é substituto tributário pelas operações 
posteriores e que ao comercializar seus produtos, faz o destaque, nas notas fiscais, do 
ICMS normal e retido, e que são lançados na sua escrita fiscal e pagos, razão pela qual 



 

não houve prejuízo ao erário.  Requer, assim, que seja declarada a improcedência do 
presente auto de infração. 

 
A Quarta Câmara deste Conselho, por meio da Resolução de fls. 

1007/1008 determinou o encaminhamento dos autos ao SEPRE para proceder a lavratura 
do Termo de Perempção dos sujeitos passivos solidários, em seguida, intimar o sujeito 
passivo INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS JAVAÉ LTDA a prestar informação, no 
prazo de 20 dias, no sentido de esclarecer quem o representa no presente contencioso 
fiscal.  

Em atendimento a resolução, foi lavrado o Termo de Perempção 
quanto ao solidários (fl.1009).   

 
Devidamente intimado (1010/1011), o sujeito passivo principal 

comparece ao feito para informar que a profissional que irá representa-la será a Dra. 
Eliane de Fátima Rodrigues. 

 
Nos termos da Resolução n° 33/2011 de fls. 1016, a Segunda 

Câmara deste Conselho determinou o encaminhamento dos autos ao SEPRE para que o 
advogado, que assina a peça recursal, seja intimado para apresentar a procuração que o 
nomeia representante legal dos sujeitos passivos solidários. 

 
Por meio do Despacho de fls. 1017, o SEPRE esclarece que o não 

comparecimento dos solidários nos autos e os Termo de Perempção de fls. 1009, não se 
justifica intimar o advogado a apresentar a procuração solicitada na Resolução supra, visto 
que, não possui nos autos peça recursal para os solidários.  

 
Em julgamento, a Segunda Câmara deste Conselho decidiu, por 

unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela 
autuada, por insegurança na determinação da infração. E, por maioria de votos, acatar a 
preliminar de exclusão da lide dos solidários, arguida pelo Conselheiro Delcides de Souza 
Fonseca. No mérito, também por maioria de votos, conhecer do recurso, dar-lhe 
provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente o auto de 
infração. 

 
Devidamente intimada (fls. 1026), a Representação Fazendária 

interpõe Recurso ao Conselho Pleno às fls. 1027/1030, onde alega que a autuada não 
atendeu o disposto nos artigos 8º, inciso VIII, alínea “b”, item 2 e 1º, inciso I, alínea “c”, da 
Instrução Normativa nº 326/98. Assevera, ainda, que não há possibilidade legal de 
compensação na escrituração fiscal entre o ICMS normal e o ICMS de STOP, sendo que a 
compensação é apenas cabível na circunstância em que o devedor da Fazenda Pública 
seja também credor, conforme disposto no artigo 494 do RCTE. Requer, assim, que seja 
declarada a improcedência do presente auto de infração. 

 
O sujeito passivo e solidários, devidamente intimados às fls. 

1034/1042, apresentam Contradita ao Recurso da Fazenda Pública às fls. 1045/1047, no 
qual alega que é substituto tributário pelas operações posteriores e que ao comercializar 
seus produtos, faz o destaque, nas notas fiscais, do ICMS normal e retido, e que são 
lançados na sua escrita fiscal e pagos, razão pela qual não houve prejuízo ao erário.  
Sustenta, ainda, que após realizada a diligência no PAT nº 3028438541967, que trata da 
mesma exigência fiscal, diferenciando apenas o período, o revisor realizou levantamento e 
informou que "Da pratica adotada pelo contribuinte não ocorre prejuízo ao erário estadual, 
conforme pode ser observado na planilha, onde os valores apontados como diferença do 
ICMS normal a recolher, no levantamento original, são compensados pelos valores de 



 

ICMS-ST destacados a maior, no levantamento revisor”. Requer, assim a manutenção da 
decisão cameral pela improcedência do feito. 

 
O Conselho Administrativo Tributário, por meio da Resolução de fls. 

1060/1061, resolve encaminhar os autos à GEPRO, no escopo de intimar o sujeito passivo 
a juntar cópias dos documentos que constam às fls. 680/682 dos autos do PAT nº 
3028488131959, além da resposta conferida pela Delegacia Regional de Fiscalização de 
Anápolis quanto ao processo nº 1425/99. Em seguida, à Delegacia Regional de 
Fiscalização de Anápolis para que seu titular, designe auditor fiscal para se manifestar, 
conclusivamente, sobre os documentos a serem juntados pelo sujeito passivo, bem como 
sobre as supostas respostas dadas aos pedidos da autuada no sentido de que não era 
necessário a celebração do Termo de Acordo de Regime Especial para fruição dos 
benefícios fiscais previstos nos artigos 8º, VIII, e 11, III, Anexo IX do RCTE, em 
observância ao disposto no artigo 1º, §1º, II, da IN nº 326/98-GSF.   

 
Intimado às fls. 1063/1065, o sujeito passivo queda-se silente.  
  
O Conselho Administrativo Tributário, por meio da Resolução de fls. 

1067, resolve conceder o prazo de 15 dias, contados da presente sessão, para que o 
sujeito passivo apresente os documentos solicitados na alínea "a" da Resolução anterior, 
ficando intimado o representante do sujeito passivo na presente sessão de julgamento e 
encaminhar os autos à Delegacia Regional de Fiscalização de Anápolis para que seja 
cumprida a determinação contida na alínea "b" da Resolução n°90/2014 às "fls.1060 a 
1062". 

 
Os sujeitos passivos se manifestam às "fls.1073", esclarecendo que 

não possui em seus arquivos os documentos solicitados, visto que podem ser obtidos 
naquela Delegacia regional no processo original, e o requer. 

 
Em resposta à Resolução n° 90/2014 a autoridade revisora 

apresenta Relatório Diligencial às fls. 1114/1115, informando que teve como resposta do 
Núcleo Processual, por meio de seu memorando, no qual constava que em relação ao 
processo n°1425/99, foi localizado e encaminhado a esta Delegacia e o processo n°102/01 
não foi localizado no SEP e no novo SEPNET. Aduz que nos despachos n°s 435/99 e 
102/01 assinados pela mesma autoridade fiscal, foi verificado estes se divergem, uma vez 
que o primeiro encaminha o processo à Assessoria Tributária da Superintendência da 
Receita Estadual para a apreciação e deliberação do pedido de Regime Especial (TARE) 
e o segundo informa que não é necessária a celebração do termo de acordo, contrariando 
a norma legal vigente à época. Prossegue alegando que houve o Pedido de Diligência 
n°167/2000-AST, que solicitava que o mesmo retornasse à Delegacia de Anápolis, a fim 
de providenciar junto ao contribuinte a juntada dos documentos que estavam faltando para 
a apreciação do pedido de regime especial. Quanto ao processo n°102/01, anexado aos 
autos pela contribuinte, a autoridade revisora não pôde expressar qualquer posição, pois 
não foi encontrado pelo setor onde deveria estar arquivado, tampouco foram encontrados 
dados do mesmo no sistema. 

 
Intimados às fls. 1116/1118, os sujeitos passivos não se 

manifestaram quanto a diligência realizada.  
 
 
 
 
 



 

VOTO 

 
Tendo em vista que a discussão constante do presente recurso é tão 

somente de direito, valho-me dos fundamentos constantes do Acórdão nº 1999/2011 para 
decidir a presente lide, motivo pelo qual entendo conveniente a sua transcrição, vejamos: 

 
“(...) Quanto ao mérito, tal qual o douto Conselheiro Relator Aldeci 

Souza Flor, manifesto-me pela improcedência dos autos. Com efeito, a mesma questão foi 
objeto de análise pelo citado julgador que, no Acórdão nº 791/09, relativo ao julgamento do 
auto de infração nº 3028438541967 pela IV CJUL em 21/01/2011, convenceu-se de que 
provas colacionadas aos autos ilidiam a pretensão fiscal inicial. Ante o exposto e pelos 
mesmos argumentos e razões, acolho na íntegra o voto do ilustre colega, o qual 
reproduzo-o abaixo, ipsis litteris: 

  
Conforme acusação fiscal, o sujeito passivo realizou saídas de mercadorias 
constantes do apêndice II, anexo VIII, acobertadas pelos documentos com 
redução indevida de base de cálculo do ICMS (utilização de alíquota de 
10%), pois o benefício fiscal concedido aos estabelecimentos industriais 
(art. 8, VIII, Anexo IX) não se aplica na saída dessas mercadorias, 
conforme IN 326/98-GSF. 
 
As cópias das notas fiscais juntadas aos autos informam que a autuada é 
substituta tributária pelas operações posteriores em relação às mercadorias 
que comercializa. Assim, o documento fiscal emitido relativo à saída dessas 
mercadorias contém o destaque do ICMS normal e do ICMS substituição 
tributária pelas posteriores.  
 
Entendo que assiste razão à autuada quando afirma que a redução da base 
de cálculo não ocasionou qualquer omissão de pagamento do imposto, pois 
o valor que eventualmente não foi pago a título de ICMS normal foi pago 
como ICMS substituição tributária.  
 
Visando melhor esclarecer o processo, foi determinada a realização de 
diligência (fls. 1009/1010), a fim de que fiscal estranho à lide informasse se 
da prática da acusação fiscal pelo sujeito passivo ocorreu prejuízo ao erário 
estadual. O revisor realizou levantamento, conforme demonstrativos de fls. 
1012/1028 e informou (fl. 1011):  
 
Da pratica adotada pelo contribuinte não ocorre prejuízo ao erário estadual, 
conforme pode ser observado na planilha, onde os valores apontados como 
diferença de ICMS normal a recolher, no levantamento original, são 
compensados pelos valores do ICMS-ST destacados a maior, no 
levantamento revisor. 
 
As provas existentes nos autos esclarecem que o procedimento adotado 
pelo sujeito passivo não ocasionou em falta de pagamento do imposto, 
portanto a exigência de ICMS no presente auto de infração ficou 
prejudicada”. 
 
Diante do exposto e, com a maioria dos votos de meus pares, voto 
conhecendo do recurso, dando-lhe provimento para reformar a decisão 
singular e considerar improcedente o auto de infração. 

 
Pelo exposto, considerando que o caso tratado no presente processo 

identifica-se perfeitamente ao decidido no julgamento supratranscrito, utilizando-me de 
seus fundamentos, conheço do recurso da Fazenda Pública para o Conselho Pleno, nego-



 

lhe provimento para manter a decisão cameral que considerou improcedente o auto de 
infração. 

 
- 
 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 12 de maio de 2016. 
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Matéria: Base de cálculo de ICMS (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00661/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro João Divino de Brito 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de inadmissibilidade do 
recurso da Fazenda Pública para o Conselho Pleno. Rejeitada. 
ICMS. Obrigação tributária principal. Falta de recolhimento de 
imposto. Saídas de mercadorias com redução indevida de base 
de cálculo do ICMS. Improcedência. 
 
A decisão singular deve ser reformada quando a formalização 
do processo demonstrar a inexistência do ilícito fiscal, suporte 
do lançamento, situação que ampara a improcedência do auto 
de infração. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 03 
de novembro de 2015, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a arguição de 
inadmissibilidade do recurso da Fazenda Pública para o Conselho Pleno, feita pelo 
Conselheiro João Divino de Brito, sob o fundamento de que a peça recursal não estaria 
em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09. Foram vencedores os 
Conselheiros Lidilone Polizeli Bento, Heli José da Silva, José Paixão de Oliveira Gomes, 
Rickardo de Souza Santos Mariano, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Nivaldo 
José Mendes, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Cláudio Henrique de 
Oliveira, Alcedino Gomes Barbosa, Antônio Martins da Silva, Gilmar Rodrigues de Almeida 
e Talita Pimenta Félix. Vencido o Conselheiro João Divino de Brito. Quanto ao mérito, por 
maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda Pública para o Conselho Pleno, negar-
lhe provimento para manter a decisão cameral que considerou improcedente o auto de 
infração. Foram vencedores os Conselheiros João Divino de Brito, Rickardo de Souza 
Santos Mariano, Nivaldo José Mendes, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, 
Cláudio Henrique de Oliveira, Alcedino Gomes Barbosa, Antônio Martins da Silva e Talita 
Pimenta Félix. Vencidos os Conselheiros Lidilone Polizeli Bento, Heli José da Silva, José 
Paixão de Oliveira Gomes, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes e Gilmar Rodrigues 
de Almeida, que votaram conhecendo do recurso, dando-lhe provimento para reformar a 
decisão cameral e considerar procedente o auto de infração, com a aplicação do art. 166-
A, do CTE. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal é de que o sujeito passivo realizou saídas de 
mercadorias constantes do apêndice II, do Anexo VIII, acobertadas pelos documentos 
fiscais relacionados em planilha anexa, com redução indevida de base de cálculo do 
ICMS, pois o benefício fiscal concedido aos estabelecimentos industriais não se aplicam 
na saída dessas mercadorias conforme Instrução Normativa nº 326/98- GSF. Em 
consequência deverá pagar o imposto na importância de R$ 31.076,14, juntamente com 
penalidade e acréscimos legais, incidente sobre a diferença apurada, conforme auditoria 
básica do ICMS de 2003 e documentos anexos.  

 
Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 15 e 

64 da Lei nº 11.651/91, combinado com o artigo 8º, inciso VIII, do Anexo IX e artigo 82 do 
Decreto nº 4.852/97 e Instrução Normativa nº 326/98, tendo sido proposta a penalidade 



 

prevista no artigo 71, inciso VIII, alínea “a”, item 1, conjugado com o § 9º, inciso I, da Lei nº 
11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 12.806/95.  

  
Foram nomeados como sujeitos passivos solidários: EDNO 

ANTONIO CHAGAS e CLAÚDIA ELIAS EL JALISS SCHUH, na condição de sócio-
administradores, nos termos do artigo 45, inciso XII da Lei nº 11.651/91, (fls. 4 e 5).  

  
O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 06/963.  
 
Os sujeitos passivos foram intimados para se manifestarem em 

Primeira Instância, conforme documentos de fls. 971/972.  
  
Tempestivamente, a autuada ingressa com Impugnação às fls. 

974/975, onde alega que mesmo utilizando a alíquota de 10% o erário público não sofreu 
prejuízo. Finaliza, requerendo que seja declarada a improcedência do presente auto de 
infração. 

 
Sobreveio a sentença singular nº 1100/08 de fls. 980/982, pela qual o 

julgador singular decidiu pela procedência do auto de infração. Em sua fundamentação 
afirma que a autoridade fiscal valeu-se de consistentes informações, promoveu relação 
detalhada dos valores omitidos por notas fiscais, bem como anexou ao feito cópias das 
notas fiscais, cuja conclusão evidencia-se que a autuada utilizou-se indevidamente da 
redução da base de cálculo do imposto. Destaca que o sujeito passivo não obedeceu à 
regra imposta pela legislação tributária, mais especificamente no que tange ao artigo 8º, 
inciso VIII, do Anexo IX, do RCTE, e que as mercadorias comercializadas pelo sujeito 
passivo e referenciadas no auto de infração constam no referido dispositivo, e este veda a 
utilização do benefício fiscal pleiteado pela defesa. Esclarece, também, que devido a 
utilização indevida da redução da base de cálculo do ICMS, houve omissão de pagamento 
de parte do imposto, portanto, é evidente o prejuízo à receita pública. 

 
Devidamente intimados da decisão singular (fls. 983/987), os sujeitos 

passivos interpõem Recurso Voluntário às fls. 989/992 reiterando os argumentos 
expendidos anteriormente.  

 
A Terceira Câmara deste Conselho, por meio da Resolução de fls. 

1008/1009 determinou o encaminhamento dos autos à Delegacia Regional de Fiscalização 
de Anápolis para que fiscal estranho à lide informar se da prática da acusação fiscal pelo 
sujeito passivo ocorreu prejuízo ao erário estadual. Caso isso tenha ocorrido, prestar 
esclarecimentos e informar o valor.  

 
Em atendimento a Resolução supra, a autoridade fiscal revisora 

esclarece que a prática adotada pelo contribuinte não ocasionou prejuízo ao erário 
estadual, conforme planilha anexa à revisão, no qual os valores apontados como diferença 
de ICMS normal a recolher no levantamento original foram compensados pelos valores do 
ICMS-ST destacados a maior. 

 
Intimados do resultado da diligência (fls. 1028/1032), os sujeitos 

passivos quedaram-se inertes. 
 
Em julgamento, a Quarta Câmara deste Conselho, decidiu, por 

unanimidade de votos, conhecer do recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença 
singular e considerar improcedente o auto de infração. Consta do acórdão cameral que as 
cópias das notas fiscais juntadas aos autos informam que a autuada é substituta tributária 



 

pelas operações posteriores em relação às mercadorias que comercializa, portanto, 
assiste razão à autuada quando afirma que a redução da base de cálculo não ocasionou 
qualquer omissão de pagamento do imposto, pois o valor que eventualmente não foi pago 
a título de ICMS normal foi pago como ICMS substituição tributária.  

 
Intimada às fls. 1040, a Representação Fazendária interpõe Recurso 

(fls. 1041/1043), alegando que os presentes autos tratam de débito de ofício, para o que é 
irrelevante haver ou não crédito posterior para cálculo da STOP. Assevera que não há 
possibilidade legal de compensação na escrituração fiscal entre ICMS normal e ICMS de 
STOP, sendo que a compensação é apenas cabível na circunstância em que o devedor da 
Fazenda Pública seja também credor, conforme prevê o artigo 494 do RCTE. Requer, 
assim, a reforma da decisão cameral, retornando-se o feito à situação de procedência.  

 
Intimados da decisão cameral (fls. 1052/1055), os sujeitos passivos 

não se manifestaram. 
 
Nova Resolução de fls. 1061/1062 determina o encaminhamento dos 

autos à GEPRO, para que proceda a intimação do sujeito passivo para que este junte aos 
autos cópias dos documentos que constam às fls. 680, 681 e 682 dos autos do PAT nº 
3028488131959, além da resposta conferida pela Delegacia Regional de Fiscalização de 
Anápolis quanto ao processo nº 1425/99. Em seguida, à Delegacia Regional de 
Fiscalização de Anápolis que auditor fiscal se manifeste sobre os documentos a serem 
juntados pelo sujeito passivo, vem como, sobre as supostas respostas dadas aos pedidos 
da autuada no sentido de que não era necessário a celebração de Termo de Acordo de 
Regime Especial para fruição dos benefícios fiscais. 

 
Mediante Resolução de fls. 1068/1069, o Conselho Administrativo 

Tributário resolve conceder o prazo de 15 dias, contados da presente sessão, para que o 
sujeito passivo apresente os documentos solicitados na alínea "a" da Resolução anterior, 
ficando intimado o representante do sujeito passivo na presente sessão de julgamento e 
encaminhar os autos à Delegacia Regional de Fiscalização de Anápolis para que seja 
cumprida a determinação contida na alínea "b" da Resolução n° 90/2014 às "fls.1061 a 
1063". 

 
Os sujeitos passivos se manifestam às fls. 1076, esclarecendo que 

não possui em seus arquivos os documentos solicitados, visto que podem ser obtidos 
naquela Delegacia regional no processo original, e o requer. 

 
Acosta aos autos documentos de fls. 1077/1116.  
 
Em resposta à Resolução supra, a autoridade revisora apresenta 

Relatório Diligencial às fls. 1117/1118, informando que nos Despachos n°s 435/99 e 
102/01, verifica-se que estes divergem, uma vez que o primeiro encaminha o processo à 
Assessoria Tributária da Superintendência da Receita Estadual para a apreciação e 
deliberação do pedido de Regime Especial (TARE) e o segundo informa que não é 
necessária celebração do termo de acordo, contrariando a norma legal vigente à época. 
Prossegue alegando que houve o Pedido de Diligência n°167/2000-AST, que solicitava 
que o mesmo retornasse à Delegacia de Anápolis, a fim de providenciar junto ao 
contribuinte a juntada dos documentos que estavam faltando para a apreciação do pedido 
de regime especial. Já o despacho n°069/03-SAT propõe o arquivamento do mesmo pela 
carência de interesse do sujeito passivo com o prosseguimento do processo de TARE. 
Quanto ao processo n°102/01, anexado aos autos pela contribuinte, a autoridade revisora 



 

não pôde expressar qualquer posição, pois não foi encontrado pelo setor onde deveria 
estar arquivado, tampouco foram encontrados dados do mesmo no sistema. 

 
Devidamente intimados do teor da diligência às fls. 1121/1123, os 

sujeitos passivos quedaram-se silentes.  
 
É o Relatório.  
 
 
 
 

VOTO 
 

Antes de iniciar este voto, informo que fui voto vencido em relação à 
preliminar de inadmissibilidade do recurso da Fazenda Pública para o Conselho Pleno. 
Portanto, reservo-me no direito de silenciar quanto a esta primeira questão. 

 

No tocante ao mérito, acompanho o douto Conselheiro Relator Aldeci 
de Souza Flor, que na lapidar decisão de fls. 1036/1039, considerou que o feito não deve 
seguir adiante, visto que as provas acostadas aos autos esclarecem que o procedimento 
adotado pelo sujeito passivo não ocasionou falta de pagamento do imposto. Transcrevo 
abaixo, in verbis, a argumentação na qual fundamentou-se o douto colega para expressar 
sua decisão:  

Conforme acusação fiscal, o sujeito passivo realizou saídas de mercadorias 
constantes do apêndice II, anexo VIII, acobertadas pelos documentos com 
redução indevida de base de cálculo do ICMS (utilização de alíquota de 
10%), pois o benefício fiscal concedido aos estabelecimentos industriais 
(art. 8, VIII, Anexo IX) não se aplica na saída dessas mercadorias, 
conforme IN 326/98-GSF. 
 
As cópias das notas fiscais juntadas aos autos informam que a autuada é 
substituta tributária pelas operações posteriores em relação às mercadorias 
que comercializa. Assim, o documento fiscal emitido relativo à saída dessas 
mercadorias contém o destaque do ICMS normal e do ICMS substituição 
tributária pelas posteriores.  
 
Entendo que assiste razão à autuada quando afirma que a redução da base 
de cálculo não ocasionou qualquer omissão de pagamento do imposto, pois 
o valor que eventualmente não foi pago a título de ICMS normal foi pago 
como ICMS substituição tributária.  
 
Visando melhor esclarecer o processo, foi determinada a realização de 
diligência (fls. 1009/1010), a fim de que fiscal estranho à lide informasse se 
da prática da acusação fiscal pelo sujeito passivo ocorreu prejuízo ao erário 
estadual. O revisor realizou levantamento, conforme demonstrativos de fls. 
1012/1028 e informou (fl. 1011):  
 
Da pratica adotada pelo contribuinte não ocorre prejuízo ao erário estadual, 
conforme pode ser observado na planilha, onde os valores apontados como 
diferença de ICMS normal a recolher, no levantamento original, são 
compensados pelos valores do ICMS-ST destacados a maior, no 
levantamento revisor." 
 
As provas existentes nos autos esclarecem que o procedimento adotado 
pelo sujeito passivo não ocasionou em falta de pagamento do imposto, 



 

portanto a exigência de ICMS no presente auto de infração ficou 
prejudicada. 
 
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, dou-lhe provimento para 
considerar improcedente o auto de infração. 
 
 

Isto posto, sem mais delongas, conheço do recurso da Fazenda 
Pública para o Conselho Pleno, nego-lhe provimento para manter a decisão cameral que 
considerou improcedente o auto de infração.  

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 12 de maio de 2016. 
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Matéria: Base de cálculo de ICMS (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00698/16 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: Processual. Pedido de conversão do julgamento em 
diligência. Rejeitado. Preliminares de nulidade do processo, por 
cerceamento ao direito de defesa e por insegurança na 
determinação da infração. Rejeitadas. Preliminar de nulidade da 
sentença singular. Rejeitada. ICMS. Auditoria Básica do ICMS. 
Redução indevida de base de cálculo do tributo. Omissão no 
recolhimento do imposto. Procedimento fiscal revisado. Parcial 
procedência. 
 
1. O resultado apresentado no procedimento de revisão do 
trabalho inicial prevalece sobre o valor lançamento de ofício e a 
ausência de contraprovas na defesa elimina a faculdade de 
conversão do julgamento dos autos em nova diligência;  
 
2. O auto de infração expedido de acordo com os ensinamentos 
legais e a ausência de afronta à prescrição do art. 20 da Lei nº 
16.469/2009 impõe a rejeição das preliminares arguidas pelas 
partes que se sentirem prejudicadas e enseja a continuidade do 
processo para que o mérito da ação seja apreciado e julgado 
pela autoridade competente; 
 
3. Não se anula a decisão anterior que tiver o alicerce da lei do 
processo administrativo tributário e do art. 458 do Código de 
Processo Civil; 
 
4. Sempre que o processo administrativo tributário passar pelo 
procedimento de revisão do trabalho da fiscalização e gerador 
da exigência tributária, o resultado revisional prevalece sobre os 
demais, condição que impõe a reforma da decisão proferida pela 
Primeira Instância e a declaração parcial da procedência do auto 
de infração sobre a parte litigiosa do lançamento de ofício. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 04 de novembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência formulado pela autuada. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Nivaldo Carvelo Carvalho, Washington Luis Freire de Oliveira, Edson Abrão da Silva e 
José Pereira D'abadia. Também por votação unânime, rejeitar as preliminares de nulidade 
da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por cerceamento do direito de 
defesa e, a segunda, por insegurança na determinação da infração. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, Washington Luis Freire de Oliveira, 
Edson Abrão da Silva e José Pereira D'abadia. E, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da sentença singular, arguida pela autuada, por cerceamento ao 
direito de defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, 
Washington Luis Freire de Oliveira, Edson Abrão da Silva e José Pereira D'abadia. Quanto 
ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer do recurso, dar-lhe parcial provimento para 
reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto de 



 

infração no valor do ICMS de R$ 94.680,32 (noventa e quatro mil, seiscentos e oitenta 
reais e trinta e dois centavos), sendo mantida a penalidade proposta na inicial. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, Washington Luis 
Freire de Oliveira, Edson Abrão da Silva e José Pereira D'abadia.  A sessão foi realizada 
por maioria simples, nos termos do § 6º, II do art. 51 do Regimento Interno do CAT, 
aprovado pelo Decreto nº 6.930, de 9 de junho de 2009. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A descrição da ocorrência do fato gerador do tributo, formulada pela 
fiscalização, redige: 

 
Realizou saídas das mercadorias relacionadas nos documentos 

fiscais emitidos no ano de 2009, com utilização indevida da redução de base de cálculo 
prevista no artigo 8, inciso VII, Anexo IX do Decreto nº 4.852/97, pois estava inadimplente 
com o ICMS do mês, correspondendo a uma tributação final inferior à prevista na 
legislação. Em consequência, o sujeito passivo deve recolher o ICMS na importância de 
R$ 103.869,75 (cento e três mil, oitocentos e sessenta e nove reais e setenta e cinco 
centavos), junto com a penalidade e os acréscimos legais, conforme demonstrativo e 
documentos anexos.   

 
A autoridade lançadora indica a infração de acordo com as 

disposições dos artigos 15 e 64 do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) 
combinados com o artigo 86 do Decreto nº 4.852/97. A penalidade proposta atende à 
prescrição do artigo 71, inciso IV, alínea “a” do CTE.  

 
O auto de infração está instruído com os documentos: Anexo 

Estruturado - Detalhamento do Credito Tributário; Auditoria Básica do ICMS; Comparativo 
DPI/DPA com o SARE; Cálculo do Valor Destacado a Menor nas Notas Fiscais 2009; e 
Mídia em CD, fls. 03 a 10.  

 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em Primeira Instância, fls.11 e 12.  
 
O autuado impugna o lançamento tributário, fls.15 a 36, com o 

suporte do art. 20, inciso IV da Lei nº 16.469/2009, argui a preliminar de nulidade da peça 
básica, por insegurança na determinação da infração, com o argumento de que falta de 
descrição do fato e indicação do período de sua ocorrência, consoante redação do art. 8º, 
inciso III da lei já citada. Afirma que a fiscalização não esclarece qual condição não foi 
cumprida, quais foram as irregularidades encontradas nos livros e qual é o artigo que 
prevê a perda do seu benefício. Com base nessas questões defende que houve 
descumprimento dos incisos III e V do artigo 8.º da Lei supramencionada. Fundamenta, 
ainda, que vários princípios constitucionais foram violados foram violados, tais como o da 
isonomia, da reserva legal, da capacidade contributiva e econômica do contribuinte. 

  
O sujeito passivo colaciona doutrina e jurisprudência como 

paradigma para o alcance do seu objetivo.  
 
No mérito, acresce que a ausência de irregularidade pela suposta 

divergência entre a infração descrita nos autos e sua fundamentação legal e que o autor 
do procedimento fiscal não menciona qual artigo que prevê a perda do citado benefício 
fiscal e, ainda, pleiteia a conversão do feito em diligência, cujo objetivo é verificar se os 
referidos créditos, estavam com sua exigibilidade suspensa, em decorrência de 



 

parcelamento, conforme documentos juntados nos autos para comprovação do alegado e, 
ainda, pretende a redução da multa para o patamar de 20% (vinte por cento) dado o seu 
caráter confiscatório. 

 
 Ao final, requer o acolhimento da preliminar de nulidade da peça 

básica, caso a decisão seja contrária, requer a improcedência do auto de infração ou, 
ainda, a realização de diligência e, por último, a redução da multa para 20% (vinte por 
centos), por lhe ser benéfica.  

 
A instrução da peça de defesa se fez com os documentos: Contrato 

Social; Procuração; e cópias da Carteira da OAB, do Auto de Infração, Comprovante 
Entrega dos Correios dos DARE's de parcelamento, fls. 37 a 158. 

 
O julgador singular decide pela procedência do auto de infração e 

conclui “que o lançamento tributário, sob o aspecto formal, ao contrário do que alega a 
parte passiva, atendeu a todos os requisitos, tanto do artigo 8.º da Lei 16.469/09, quanto 
do artigo 142 do Código Tributário Nacional - CTN, isto é, foi identificado e cientificado 
corretamente o sujeito passivo da obrigação tributária, aplicada a norma legalmente 
vigente no período de ocorrência do fato gerador que, se subsumiu a descrição fática da 
infração fiscal, tendo sido proposta a penalidade específica ao caso. Em seguida, foi 
assegurado à recorrente, de forma plena, o exercício do seu direito de defesa, em face ao 
princípio jurídico do contraditório, consequência lógica do devido processo legal, 
garantindo, portanto, às partes litigantes o amplo direito de defesa”, fl. 164. 

 
Alega também que, não houve, por parte do polo passivo, a 

demonstração, objetiva e cabal, da existência de erro nos cálculos do levantamento da 
Auditoria Básica do ICMS demonstrado na lide, o que o faz concluir pelo não acolhimento 
do pedido de diligência, pois entende que nos autos constam farta documentação 
probatória suficiente para o julgamento do feito, sem a necessidade de convertê-lo em 
diligencia. 

 
O julgador afirma também que, não houve nenhum excesso, 

contradição ou ilegalidade no lançamento tributário. 
 
O julgador singular rejeita todas as questões da parte passiva 

relacionadas a sua pretensão de ver declarada, na fase administrativa, a 
inconstitucionalidade ou ilegalidade de norma ou do próprio procedimento administrativo 
de lançamento. 

 
Fundamenta, ainda, sobre a rejeição da pretensão da parte passiva 

de redução da multa por entender que não há previsão legal para que a penalidade 
especifica definida pelo legislador é a do artigo 71, inciso IV, alínea “a” do CTE. 

 
O julgador alega que, a fiscalização, por meio dos documentos 

juntados ao feito, demonstra de forma irrefutável, que houve redução indevida de base de 
cálculo no período, dado a sua inadimplência, conforme comparativo DPI/SARE. Nos 
termos dos dispositivos legais citados, a empresa não poderia utilizar da redução e ao 
utilizar o benefício fiscal, acabou por gerar falta de pagamento do imposto, conforme 
conclui a Auditoria Básica do ICMS com omissão no recolhimento do imposto, que, ao ser 
exigido, se fez acompanhado da penalidade proposta pela fiscalização na peça vestibular. 

 
Ainda que a impugnante não tenha se defendido de forma concreta e 

efetiva no mérito da causa em si, uma vez que deveria ter contestado de forma objetiva a 



 

Auditoria Básica do ICMS, que explicitou a infração tributaria, vejo que o procedimento 
fiscal e demais elementos de prova conseguiram caracterizar o descumprimento de um 
requisito necessário e suficiente a não utilização do benéfico fiscal na data do seu fato 
gerador, sendo assim, o julgador entende perfeitamente constituído o credito tributário no 
caso em questão. 

 
Sustenta ainda que, o sujeito passivo não conseguiu descaracterizar 

a infração tributaria descrita nos autos e ainda tem contra si o fato de que levou clara e 
nítida vantagem no negócio, ou seja, deixou de pagar o imposto no limite dos créditos 
indevidamente apropriados, fls.160 a 171. 

  
O sujeito passivo após ser intimado, fl.172 recorre da decisão 

proferia pelo julgador de Primeira Instância, fls.175 a 206, para reiterar os argumentos 
impugnatórios com a insistência de nulidade do lançamento por insegurança na 
determinação da infração, bem como por cerceamento ao direito de defesa por negativa 
de conversão do julgamento em diligência para averiguar que o crédito tributário estava 
com sua exigibilidade suspensa por força de parcelamento. Reitera os mesmos pedidos. 

 
A Câmara Julgadora do Conselho Administrativo Tributário, em 

sessão realizada no dia 27/2/2015, acata a “proposição do Conselheiro Relator,  
 
CONSIDERANDO que a acusação fiscal é de que o sujeito passivo 

utilizou indevidamente beneficio fiscal condicionado (art. 8º, VIII, do Anexo IX do RCTE), 
pois estava inadimplente com o ICMS relativo à obrigação tributária cujo pagamento deve 
ocorrer no mês correspondente à referida utilização (condição estabelecida pelo art. 1º, § 
1º, I, do Anexo IX do RCTE). 

 
CONSIDERANDO que o pagamento em atraso do imposto devido, 

implica perda definitiva, exclusivamente no mês da ocorrência do atraso, do direito de o 
contribuinte utilizar o benefício fiscal (art. 1º, § 1º-B, do Anexo IX do RCTE) 

 
CONSIDERANDO que o sujeito passivo pede a realização de 

diligência, entre outras razões, com o propósito de comprovar que em alguns meses não 
havia inadimplência do ICMS. 

 
 CONSIDERANDO que, muito embora, a autoridade fiscal tenha 

instruído os autos com o comparativo DPI X SARE que evidencia os valores de ICMS 
mensais declarados pelo contribuinte e os valores efetivamente recolhidos, a análise do 
inadimplemento deve ser realizada com base no mês de vencimento da obrigação e não 
com base no mês de referência, já que a perda do benefício em determinado mês só 
ocorre se o ICMS de referência do mês anterior não tiver sido recolhido na data do 
vencimento (que é sempre no mês seguinte).  

 
RESOLVE, por unanimidade de votos, converter o julgamento em 

diligência e encaminhar o processo à delegacia fiscal de origem a fim de que seu ilustre 
titular determine que autoridade fiscal designada (preferencialmente o próprio autuante) 
verifique se, de fato, o sujeito passivo estava inadimplente com o ICMS cujo vencimento 
ocorreu no mês correspondente à utilização do benefício e apresente demonstrativo 
analítico, promovendo as correções necessárias, caso haja, destacando que o mês de 
janeiro (utilização do benefício) tem como condição à adimplência do ICMS que vence em 
janeiro (mês de referência dezembro do ano anterior) e que no mês de referência janeiro 
(utilização do benefício em fevereiro) a empresa apresentou saldo credor . 

 



 

Após a conclusão, a GEPRO deverá cientificar o sujeito passivo, por 
meio de seu advogado, para, caso queira, se manifestar a respeito do resultado da 
diligência no prazo de até 30 (trinta) dias, nos termos do art. 34, I, "c", da Lei 16.469/09. 

 
OBS: O representante fazendário concordou com a realização da 

diligência. 
 
 Participaram da decisão os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, 

Washington Luis Freire de Oliveira, Edson Abrão da Silva, Heli José da Silva e Nislene 
Alves Borges”, fls.208 e 209. 

 
O atendimento das determinações da Resolução 023/2015, 

supratranscrita, o revisor conclui, fl. 211, que procedeu à adequação dos “critérios 
adotados por este Eminente Conselho, ou seja, a inadimplência de um mês desautorizará 
a utilização do benefício do mês seguinte. 

 
Diante desta mudança de critério deixamos de autuar o mês de 

fevereiro por estar adimplente o contribuinte no mês de janeiro de 2009.  
 
Reduzindo o referido ICMS a pagar a R$ 94.680,32, depois de 

reconhecido o direito a utilizar o benéfico no mês de fevereiro de 2009, conforme foram 
anexadas algumas planilhas. 

 
O revisor anexa os seguintes documentos: Monitoramento 

Contribuintes/Comparativo DPI e DPA com SARE; Auditoria Básica do ICMS e Cálculo do 
Valor Destacado a Menor nas Notas Fiscais 2009, para instrução do seu trabalho 
revisional, fls. 212 a 217. 

 
O sujeito passivo foi notificado, fl.219, e, ao retornar ao processo, 

afirma que, a Delegacia Fiscal concordou com sua tese, reconhecendo o erro no trabalho 
de auditagem e, diante da mudança do credito, reduziu, em parte, o ICMS a pagar do 
contribuinte, depois de reconhecer o seu direito de utilizar o benéfico fiscal. 

 
Sustenta ainda que, se os créditos tributários estavam com sua 

exigibilidade suspensa, por força de parcelamento, ou seja, se o ICMS fora parcelado 
dentro do período aquisitivo da utilização do benefício fiscal, a fiscalização deixou de se 
manifestar sobre este questionamento. 

 
Ao final, requer que seja julgado improcedente o auto de infração em 

face do vicio formal, caso não seja esse o entendimento, que seja refeito o lançamento 
para que seja reduzido o valor a ser pago nos termos do parecer conclusivo da autoridade 
fiscal que realizou a diligencia. Requer ainda o retorno do processo a delegacia fiscal de 
origem para que ela possa se manifestar sobre a matéria. 

 
É o relatório 
 

V O T O 
 
Inicio a redação deste voto com a rejeição do requerido diligencial do 

processo formulado pelo sujeito passivo, com o entendimento de que a base da lavratura 
do auto de infração é a redução indevida da base de cálculo do imposto, “de tal forma que 
resulte aplicação sobre o valor da operação do equivalente ao percentual de 10% (dez por 
cento), na saída interna realizada por contribuinte industrial ou comerciante atacadista que 



 

destine mercadoria para comercialização, produção ou industrialização, ficando mantido o 
crédito”, fato que causou a omissão no registro de saída de mercadorias tributadas do 
estabelecimento comercial.  

 
A diferença apurada pela fiscalização se fez com o balanceamento 

da Conta Básica do ICMS, o que me motiva a considerar que, neste momento, torna-se 
desnecessário o deferido do requerimento da recorrente, pois ele não instruiu a sua 
defesa com a comprovação de que as escriturações contábeis se fizeram sem afronta a 
letra da legislação tributária em vigor na data da efetivação dos registros contábeis. 

  
A ausência de outra instrução motivou a rejeição de conversão do 

julgamento em diligência, que, ao ser reavaliado, formei o entendimento, junto com os 
demais pares presentes na sessão de julgamento, de que o processo subiu com as 
instruções essenciais para ser julgado nessa fase cameral. 

 
Quanto ao questionamento preliminar de nulidade da peça básica, 

arguidas pela parte de direito, vejo que a falta de ocorrência do cerceamento ao direito de 
defesa e da insegurança na determinação da infração, ou outro incidente de nulidade, 
previsto na legislação processual, me motiva a rejeitar as preliminares de nulidade da 
peça básica, arguidas pela autuada.  Esta conclusão eu a obtive no estudo que realizei na 
formalização do crédito fazendário, ora em discussão. Considero correto o lançamento e 
sou pela sua confirmação, visto que a autoridade lançadora o propôs no auto de infração 
sem violar os princípios estabelecidos no art. 20 da Lei nº 16.469/2009.  A autoridade 
administrativa executou a sua tarefa funcional sem violar a regra do artigo 142 do CTN, 
descreveu o erro cometido pelo sujeito passivo com clareza, apontou a norma legal 
infringida e indicou a penalidade aplicável de acordo com a letra da legislação tributária 
em vigor na data da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária. Diante do 
procedimento da fiscalização, as preliminares de nulidade da peça basilar, arguidas pela 
autuada, por cerceamento ao direito de defesa e por insegurança na determinação da 
infração não foram acolhidas na sessão de julgamento cameral deste volume. 

  
Com estes esclarecimentos, não acolho as referidas preliminares, as 

quais foram arguidas pela parte de direito. 
 
Na sequência, não colho a preliminar de nulidade da sentença 

proferida pelo Julgador de Primeira Instância, pois vejo que ela se acha redigida com os 
requisitos essenciais do art. 458 do Código de Processo Civil singular, quais sejam: 
relatório, fundamentos de fato e de direito, dispositivos legais em que a fiscalização 
identificou a infração e o infrator e conclusão. 

 
Além do que, na segunda fase e antes do julgamento do processo 

pela Câmara Julgadora, os autos foram convertidos em diligência, cujo resultado 
favoreceu o sujeito passivo, visto a redução do valor exigido no lançamento do crédito 
tributário, conforme sinaliza o documento de fl. 211. 

 
Esses esclarecimentos me motivam a rejeitar o requerido de nulidade 

da sentença proferida pela Primeira Instância, formulado pela autuada. 
 
Vencida a fase decisória dos questionamentos iniciais da defesa, 

dirijo ao mérito da autuação com os fundamentos que exponho: 
 
A afirmação de que o resultado diligencial sobrepõe a qualquer outro 

existente no procedimento da fiscalização que resultou a lavratura do auto de infração 



 

contraditado pela parte de direito, se confirma neste julgamento cameral, visto que o 
revisor refez o trabalho inicial e expôs a sua conclusão, fl. 211 com a seguinte conclusão: 

 
Em atendimento à resolução aprovada pela Segunda Câmara do 

Conselho Administrativo Tributário, “adequamos o levantamento aos critérios adotados por 
este Eminente Conselho, ou seja, a inadimplência de um mês desautorizará a utilização 
do benefício do mês seguinte. 

 
Diante desta mudança de critério deixamos de autuar o mês de 

fevereiro por esta adimplente o contribuinte no mês de janeiro de 2009. 
 
Reduzindo o referido ICMS a pagar a R$ 94.680,32, depois de 

reconhecido o direito a utilizar o benefício no mês de fevereiro de 2009, conforme 
planilhas anexas.” 

 
A conclusão do julgamento deste processo, portanto, muda com os 

esclarecimentos efetivados pela autoridade administrativa que revisou o trabalho inicial e 
concluiu com as afirmações que transcrevi no parágrafo anterior e motiva a reforma da 
decisão recorrida para adequação do crédito tributário ao real valor do tributo devido.  

 
Em face ao exposto, decido esta autuação para rejeitar o pedido de 

diligência formulado pela autuada. Rejeitar as preliminares de nulidade da peça básica, 
arguidas pela autuada, por cerceamento do direito de defesa e por insegurança na 
determinação da infração. Rejeitar a preliminar de nulidade da sentença singular, arguida 
pela autuada, por cerceamento ao direito de defesa. Quanto ao mérito, conhecer do 
recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 94.680,32 
(noventa e quatro mil, seiscentos e oitenta reais e trinta e dois centavos), sendo mantida a 
penalidade proposta na inicial.  
 
 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 17 de maio de 2016. 
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Matéria: Base de cálculo de ICMS (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00773/16 
 
Relator: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: ICMS. Auditoria Comparativa da Situação Tributária e 
da Base de Cálculo. Diferença de imposto não recolhido. 
Levantamento fiscal por produto que considerou benefícios e 
alíquotas previstos para cada operação. Procedente.  
 
Cabe à defesa, em levantamento onde o fisco indica a aplicação 
de carga tributária menor que a devida, contraditá-lo por meio 
de levantamento contraditório ou indicar falhas na auditoria 
ainda que por amostragem. Não demonstradas as situações de 
incorreção de carga tributária no âmbito do levantamento fiscal, 
de acordo com o que alegou a defesa, a procedência do 
lançamento é medida que se impõe. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 14 de abril de 2016, decidiu, por unanimidade de votos,  conhecer da 
impugnação, negar-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, Victor 
Augusto de Faria Morato, Masayuki Missao, Mário de Oliveira Andrade e Edson Abrão da 
Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo realizou saída de 
mercadorias, no período de 01/01/2011 a 31/12/2011, por meio de cupom fiscal, utilizando 
carga tributária inferior à estabelecida pela legislação tributária, ocasionando diferença no 
ICMS a recolher, apurada em auditoria comparativa da situação tributária e da base de 
cálculo, planilhas e documentação em anexo.  

 
A autoridade lançadora indica como infringidas as disposições dos 

artigos 11, I, 27, 40 e 64 do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91). Proposta 
a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, IV A do CTE, com redação da Lei 
nº17519/2011. 

 
O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: 

detalhamento do crédito tributário, recibo de entrega de relatórios digitais, mídia-CD, termo 
de copiagem e autenticação de arquivos magnéticos, "fls. 3 a 8". 

 
 O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de "fls. 9". Tendo 
sido lavrado termo de revelia às "fls. 10". 

 
Após ser novamente intimado o sujeito passivo apresenta 

impugnação em segunda instância, "fls. 16 a 17". 
 
Alegando que vários produtos levantados pela autoridade fiscal estão 

tributados corretamente. 



 

 
Afirma também que a autoridade fiscal considerou produtos que 

estão sujeitos a substituição tributária. 
 
Ao final pede pela improcedência do auto de infração. 
 
Resolução 145/2015, de "fls.22 a 23". 
 
A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, resolve, 

converter o julgamento em diligência e encaminhar o processo a SEPRE, tanto para que o 
sujeito passivo seja intimado, sob as divergências acima, a indicar de modo especifico e 
claro, por meio de levantamento contraditório ou planilhas, item por item do levantamento 
fiscal que esteja sob a égide das alegações por ele formuladas, ou seja, quais são os 
produtos que entende não existir a diferença de carga tributária aventada pelo fisco em 
razão de benefícios legais, substituição tributária, ou os casos em que, embora inseridos 
no levantamento fiscal não há ofensa a lei quanto a carga tributária utilizada. 

 
Documentos anexados: procuração, cópia de documento pessoal, 

"fls.25 a 26". 
 
O sujeito passivo foi intimado a tomar conhecimento da Resolução 

145 de "fl.27". 
 
O sujeito passivo apresenta manifestação acerca da diligência da 

Resolução 145, de fl.29. 
 
Onde alega que, diante da grande quantidade de dados a serem 

levantados para apresentar a fiscalização e ainda de recursos de informática necessários 
para elaborar novos relatórios, solicita-se o prazo para apresentação até dia 29/01/2016. 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Impugnação em Segunda Instância que preenche seus pressupostos 
legais e merece ser conhecida.  

 
Inexistindo preliminares a serem apreciadas, arguidas pela defesa do 

autuado ou detectadas pelos julgadores, passo ao exame de mérito.  
 
Cuida-se de lançamento fiscal com vistas a cobrança de ICMS mais 

consectários legais sob a acusação de que teria o sujeito Passivo realizado operação de 
saída de mercadorias de seu estabelecimento aplicando à alguns produtos, carga 
tributária menor que a prevista na Legislação Goiana.  

 
A referida omissão de pagamento de imposto, segundo o fiscal 

autuante, fora detectada por meio de auditoria comparativa da situação tributária e base 
de cálculo adota pelo sujeito passivo.  

 
Pois bem.  
 
Extrai-se dos autos que o fisco realizou a copiagem dos arquivos 

magnéticos do Sujeito Passivo e realizou levantamento pormenorizado, onde relaciona a 



 

situação tributária de cada produto aplicando a alíquota e a base de cálculo que entende 
correta, apontado o fundamento legal para tanto e apurando, em seguida, a diferença 
tributária a ser recolhida pelo autuado. 

  
O presente lançamento não pode ser validamente contraditado, 

atenuado ou ser julgado improcedente se o sujeito não trouxer ao feito levantamento 
contraditório apontado as incorreções daquele confeccionado pela Fazenda Pública, ou 
pelo menos, não indicar por amostragem, produtos que aos quais o fisco atribuiu alíquota 
incorreta ou maior que a realmente devida.  

 
Ao julgador não compete refazer o levantamento fiscal para detectar 

eventual lapso por parte do autuante, isto porque cabe à defesa apontá-los. Ainda assim, 
panoramicamente este relator, nem mesmo os demais julgadores, não puderam detectar 
qualquer atribuição errônea de carga tributária no âmbito do levantamento inicial.  

 
O contraditório processual foi amplo, tanto que à fl. 22/23 o 

julgamento foi convertido em diligência para fins de oportunizar ao sujeito passivo a 
apresentação do referido levantamento contraditório ao do Fisco ou ainda, indicar, mesmo 
que por amostragem, algumas operações em relação as quais a Fazenda estaria 
aplicando carga tributária incorreta. Entretanto, mesmo tendo o autuado sido intimado para 
tal desiderato, o mesmo quedou-se inerte.  

 
No âmbito de sua peça defensiva, alegou o sujeito passivo que 

“diversos produtos levantados pela autoridade fiscal estão tributados corretamente e a 
autoridade fiscal não considerou benefícios previstos na legislação aplicável ao caso.” E 
ainda que “considerou produtos que são sujeitos a Substituição Tributária para aplicação 
dos valores a recolher...”  

 
Malgrado o sujeito passivo não aponte tais situações, nem mesmo 

indique em relação a qual produto isto teria ocorrido, vale ressaltar que tais situações não 
foram detectadas pelos julgadores. Noutro giro, não é essa a realidade que ressai da 
mídia anexada ao auto de infração, onde o fiscal demonstra que considerou a existência 
de produtos da cesta básica, dentre outras situações peculiares em relação as quais a 
legislação atribui carga tributária específica e excepcional.   

 
Com azo nas normas processuais que distribuem o ônus da prova, 

entendo que o sujeito passivo, apesar das tantas oportunidades que teve não contestou 
pontualmente o auto de infração, nem mesmo conseguir se desincumbir de seu ônus de 
provar fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito da autora reclamado na 
inicial. Esta, no entanto, demonstrou de forma clara e com lastro em prova documental a 
constituição de seu direito.  

  
Ante o exposto, conheço da impugnação em segunda instância, 

nego-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração.  
 
 

 
 

Sala das sessões, em 01 de junho de 2016. 
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Matéria: Base de cálculo de ICMS (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00774/16 
 
Relator: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: ICMS. Auditoria Comparativa da Situação Tributária e 
da Base de Cálculo. Diferença de imposto não recolhido. 
Levantamento fiscal por produto que considerou benefícios e 
alíquotas previstos para cada operação. Procedente.  
 
Cabe à defesa, em levantamento onde o fisco indica a aplicação 
de carga tributária menor que a devida, contraditá-lo por meio 
de levantamento contraditório ou indicar falhas na auditoria 
ainda que por amostragem. Não demonstradas as situações de 
incorreção de carga tributária no âmbito do levantamento fiscal, 
de acordo com o que alegou a defesa, a procedência do 
lançamento é medida que se impõe. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 14 de abril de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, negar-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, Victor 
Augusto de Faria Morato, Masayuki Missao, Mário de Oliveira Andrade e Edson Abrão da 
Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo realizou saída de 
mercadorias, no período de 01/06/2010 a 31/12/2010, por meio de cupom fiscal, utilizando 
carga tributária inferior à estabelecida pela legislação tributária, ocasionando diferença no 
ICMS a recolher, apurada em auditoria comparativa da situação tributária e da base de 
cálculo, planilhas e documentação em anexo.  

 
A autoridade lançadora indica como infringida as disposições dos 

artigos 11, I, 27, 40 e 64 do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91). Proposta 
a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, IV A do CTE, com redação da Lei 
nº17519/2011. 

 
O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: 

detalhamento do crédito tributário, recibo de entrega de relatórios digitais, mídia-CD, termo 
de copiagem e autenticação de arquivos magnéticos, "fls. 3 a 7". 

 
 O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de "fls. 8". Tendo 
sido lavrado termo de revelia às "fls. 9". 

 
Após ser novamente intimado o sujeito passivo apresenta 

impugnação em segunda instância, "fls. 15 a 16". 
 
Alegando que vários produtos levantados pela autoridade fiscal estão 

tributados corretamente. 



 

 
Afirma também que a autoridade fiscal considerou produtos que 

estão sujeitos a substituição tributária. 
 
Ao final pede pela improcedência do auto de infração. 
 
Resolução 146/2015, de "fls.21 a 22". 
 
A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, resolve, 

converter o julgamento em diligência e encaminhar o processo a SEPRE, tanto para que o 
sujeito passivo seja intimado, sob as divergências acima, a indicar de modo especifico e 
claro, por meio de levantamento contraditório ou planilhas, item por item do levantamento 
fiscal que esteja sob a égide das alegações por ele formuladas, ou seja, quais são os 
produtos que entende não existir a diferença de carga tributária aventada pelo fisco em 
razão de benefícios legais, substituição tributária, ou os casos em que, embora inseridos 
no levantamento fiscal não há ofensa a lei quanto a carga tributária utilizada. 

 
Documentos anexados: procuração, cópia de documento pessoal,  

"fls.24 a 25". 
 
O sujeito passivo foi intimado a tomar conhecimento da resolução 

146 de "fl.26". 
 
O sujeito passivo apresenta manifestação acerca da diligência da 

Resolução 146, de "fl.28". 
 
Onde alega que, diante da grande quantidade de dados a serem 

levantados para apresentar a fiscalização e ainda de recursos de informática necessários 
para elaborar novos relatórios, solicita-se o prazo para apresentação até dia 29/01/2016. 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Impugnação em Segunda Instância que preenche seus pressupostos 
legais e merece ser conhecida.  

 
Inexistindo preliminares a serem apreciadas, arguidas pela defesa do 

autuado ou detectadas pelos julgadores, passo ao exame de mérito.  
 
Cuida-se de lançamento fiscal com vistas a cobrança de ICMS mais 

consectários legais sob a acusação de que teria o Sujeito Passivo realizado operação de 
saída de mercadorias de seu estabelecimento aplicando à alguns produtos, carga 
tributária menor que a prevista na Legislação Goiana.  

 
A referida omissão de pagamento de imposto, segundo o fiscal 

autuante, fora detectada por meio de auditoria comparativa da situação tributária e base 
de cálculo adota pelo sujeito passivo.  

 
Pois bem.  
 
Extrai-se dos autos que o fisco realizou a copiagem dos arquivos 

magnéticos do Sujeito Passivo e realizou levantamento pormenorizado, onde relaciona a 



 

situação tributária de cada produto aplicando a alíquota e a base de cálculo que entende 
correta, apontado o fundamento legal para tanto e apurando, em seguida, a diferença 
tributária a ser recolhida pelo autuado. 

  
O presente lançamento não pode ser validamente contraditado, 

atenuado ou ser julgado improcedente se o sujeito não trouxer ao feito levantamento 
contraditório apontado as incorreções daquele confeccionado pela Fazenda Pública, ou 
pelo menos, não indicar por amostragem, produtos que aos quais o fisco atribuiu alíquota 
incorreta ou maior que a realmente devida.  

 
Ao julgador não compete refazer o levantamento fiscal para detectar 

eventual lapso por parte do autuante, isto porque cabe à defesa apontá-los. Ainda assim, 
panoramicamente este relator, nem mesmo os demais julgadores, não puderam detectar 
qualquer atribuição errônea de carga tributária no âmbito do levantamento inicial.  

 
O contraditório processual foi amplo, tanto que à fl. 22/23 o 

julgamento foi convertido em diligência para fins de oportunizar ao sujeito passivo a 
apresentação do referido levantamento contraditório ao do Fisco ou ainda, indicar, mesmo 
que por amostragem, algumas operações em relação as quais a Fazenda estaria 
aplicando carga tributária incorreta. Entretanto, mesmo tendo o autuado sido intimado para 
tal desiderato, o mesmo quedou-se inerte.  

 
No âmbito de sua peça defensiva, alegou o sujeito passivo que 

“diversos produtos levantados pela autoridade fiscal estão tributados corretamente e a 
autoridade fiscal não considerou benefícios previstos na legislação aplicável ao caso.” E 
ainda que “considerou produtos que são sujeitos a Substituição Tributária para aplicação 
dos valores a recolher...”  

 
Malgrado o sujeito passivo não aponte tais situações, nem mesmo 

indique em relação a qual produto isto teria ocorrido, vale ressaltar que tais situações não 
foram detectadas pelos julgadores. Noutro giro, não é essa a realidade que ressai da 
mídia anexada ao auto de infração, onde o fiscal demonstra que considerou a existência 
de produtos da cesta básica, dentre outras situações peculiares em relação as quais a 
legislação atribui carga tributária específica e excepcional.   

 
Com azo nas normas processuais que distribuem o ônus da prova, 

entendo que o sujeito passivo, apesar das tantas oportunidades que teve não contestou 
pontualmente o auto de infração, nem mesmo conseguir se desincumbir de seu ônus de 
provar fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito da autora reclamado na 
inicial. Esta, no entanto, demonstrou de forma clara e com lastro em prova documental a 
constituição de seu direito.  

  
Ante o exposto, conheço da impugnação em segunda instância, 

nego-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração.  
 
 

Sala das sessões, em 01 de junho de 2016. 
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Matéria: Base de cálculo de ICMS (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00839/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Heli José da Silva 
 

 
EMENTA: I – NULIDADES. Preliminares de nulidade do 
lançamento, arguidas pelo sujeito passivo, por insegurança 
jurídica na determinação da infração, e por cerceamento do 
direito de defesa. Rejeitadas por unanimidade de votos. 
 
1. Não é passível de nulidade o lançamento que contenha os 
elementos indispensáveis para determinar com segurança a 
infração denunciada e identificar corretamente o infrator. (Artigo 
20, § 3.º, da Lei n.º 16.469/09); 
 
2. Rejeita-se a preliminar de cerceamento do direito de defesa, 
por falha na instrução processual, quando os elementos 
anexados para comprovação da acusação fiscal, forem 
suficientes para o pleno conhecimento do objeto da exigência 
fiscal. 
 
II – DECADÊNCIA. Preliminar de decadência suscitada pela 
polaridade passiva. Rejeita por maioria de votos. 
 
1. O direito de a Fazenda Pública Estadual constituir o crédito 
tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: (ii) da data 
em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por 
vício formal, o lançamento anteriormente efetuado (CTN, artigo 
173, inciso II, e CTE, artigo 182, inciso II). 
 
III - ICMS. Obrigação tributária principal. Saídas de mercadorias 
contempladas com benefício da redução da base de cálculo. 
Créditos do ICMS aproveitados. Inexistência de legislação 
mantenedora dos créditos na integralidade. Estornos realizados 
de ofício.  Procedência parcial. Decisão majoritária. 
 
1. É procedente o lançamento que acusa o aproveitamento 
indevido de crédito do ICMS, em razão do não estorno 
proporcional em face às saídas contempladas com o benefício 
da redução da base de cálculo, sendo lícita a anulação do 
crédito do imposto apropriado a maior pelo contribuinte; 
 
2. Operação ou prestação subsequente contemplada com 
redução da base de cálculo, inexistindo dispositivo legal 
mantenedor do crédito apropriado na sua integralidade, implica 
na efetivação do estorno proporcional do imposto de que se 
tiver creditado o contribuinte. (Artigo 61, da Lei n.º 11.651/91 – 
CTE). 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 15 de abril de 2016, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de 



 

decadência, arguida pelo sujeito passivo, Foram vencedores os Conselheiros Heli José da 
Silva e Lidilone Polizeli Bento. Vencido o Conselheiro Paulo Diniz. Por unanimidade de 
votos, rejeitar as preliminares de nulidade arguidas pelo sujeito passivo, sendo a primeira 
por insegurança na determinação da infração e a segunda, por cerceamento do direito de 
defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Paulo Diniz, Heli José da Silva e 
Lidilone Polizeli Bento. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, 
negar-lhe provimento para manter a decisão singular, que considerou procedente em parte 
o  auto de  infração no valor do ICMS de R$ 29.349,70 (vinte e nove mil, trezentos e 
quarenta e nove reais e setenta centavos). Foram vencedores os Conselheiros Heli José 
da Silva e Lidilone Polizeli Bento. Vencido o Conselheiro Paulo Diniz. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Da análise do presente processo, depreende-se que a acusação 
tipificada na sua peça exordial versa sobre o fato de que, em 07 de maio de 2.012, o Fisco 
exige ICMS, multa e demais acréscimos do autuado, em virtude da omissão do 
pagamento do imposto, no período de janeiro a dezembro de 2.003, referente a registros 
indevidos de créditos na importância original de R$ 77.398,62 (setenta e sete mil, 
trezentos e noventa e oito reais e sessenta e dois centavos), em face a não efetivação, 
pelo contribuinte, do estorno determinado na legislação, proporcional às saídas com 
redução da base de cálculo (produtos de informática e telecomunicação) não 
contempladas com manutenção do crédito integral, conforme demonstrado na Auditoria de 
fls. 06/12, e constante da mídia – CD, fls. 44. 

Indicou, a título de observação, que o lançamento se refere a 
reautuação do auto de infração nº 3.0138638.766.23, anulado por vício formal.  

Foram indicados como infringidos os artigos 61, § 3º, e 64, da Lei n.º 
11.651/91, combinados com o artigo 58, inciso I, alínea “b”, do Decreto n.º 4.852/97, 
propondo-se a penalidade prevista no artigo 71, inciso IV, alínea “a”, do Código Tributário 
Estadual – CTE, com redação das Leis n.ºs 12.806/95 e 14.634/03. 

Com as anuências previstas em lei, estabeleceu-se o contraditório e 
a ampla defesa, tendo sido intimado o autuado na data de 04 de junho de 2.012, fls. 46.  

Tempestivamente, por intermédio de procurador legalmente 
habilitado, o autuado comparece ao feito com suas alegações de defesa, fls. 57/106, no 
qual após detalhar o histórico do lançamento, bem como a legislação de regência, argui a 
preliminar de decadência, por entender que no caso não se trata efetivamente de 
reautuação, mas sim de nova autuação fiscal. Destaca: “Não se torna possível atribuir 
paridade entre os autos de infrações, seja aquele que a Fazenda tenta atribuir como 
reautuação, e que ora se impugna, face da ausência de vínculo da nova autuação com 
aquela anterior, inexiste nexo dos dispositivos normativos elencados como fundamento 
legais dos mesmos”. 

Preleciona, ainda: “Os fatos enumerados nos autos de infrações são 
diferentes como demonstrado acima, ou seja, no primeiro ‘realizou saídas internas de 
produtos de informática, já no segundo omitiu pagamento.... em razão da falta de estorno 
de crédito relativo a entradas. Sequentemente, como enumera fatos diferentes imputa 
infrações diferentes, ou seja, o fundamento normativo encontra-se divergente, calcado em 
normas desiguais, não podemos assim considerar que seja reautuação, mas, sim nova 
autuação em face da nova causa de pedir e novo pedido do auto de infração”. (Grifos no 
original). Destaca artigos doutrinários e jurisprudência a respeito. 

No mérito, informa que em planilha anexa (Produtos de 
Telecomunicações Saídas com Alíquota de 10% - Amostragem), há que se observar: 

Os produtos de telecomunicações foram tributados com alíquota 
cheia, ou seja, não fora aplicado o benefício fiscal dos produtos de informática, mas sim a 



 

redução da base de cálculo do artigo 8º, inciso VIII, do anexo IX, do RCTE, que resultou 
na aplicação do percentual de 10% (dez por cento) na saída interna; 

As imputações não levaram em consideração as mercadorias 
destinadas a saídas externas do Estado, onde efetivamente não se aplica norma relativa 
ao estorno de crédito;  

As imputações não consideraram as saídas de mercadorias 
destinadas a consumidores finais, onde efetivamente foram tributadas a 17% (dezessete 
por cento). 

Teoriza, na oportunidade, a respeito da razão da existência do 
Processo Administrativo, da Moralidade Administrativa, e do Princípio da Não 
Cumulatividade do ICMS. 

Indica, respaldado por precedentes do STJ, que a redução da base 
de cálculo não se confunde com isenção, razão pela qual entende que não poderá ocorrer 
a anulação, ainda que parcial, do crédito relativo às operações anteriores. 

Questiona, outrossim, a multa aplicada, alcunhando-a de 
confiscatória. 

Argui, também, nulidade por cerceamento do direito de defesa, pela 
ausência de repasse dos arquivos de dados passíveis de comunicação, abertura e 
vinculação com os dados efetivos. E, insegurança na determinação da infração pelas 
imputações equivocadas ocorridas. 

Pugna, por derradeiro, pela improcedência do lançamento. 
Promove a juntada das cópias dos documentos de fls. 107/142. 
O Julgador Singular exara o Despacho nº 136/2013 – JULP, fls. 

144/145, para fins diligencial com o propósito de verificar e comprovar qual o benefício 
fiscal efetivamente foi utilizado pelo sujeito passivo, e sendo o caso de comprovada 
utilização do benefício previsto no artigo 8º, inciso XIII, do Anexo IX, do RCTE, reveja o 
lançamento para excluir do estorno as mercadorias cuja operação de saída tenha sido 
interestadual, bem como as realizadas à consumidor final tributadas sem a redução de 
base de cálculo prevista no dispositivo referido, devendo, nesse caso, ser apresentado no 
detalhamento do crédito tributário na forma do Anexo Estruturado – Detalhamento do 
Crédito Tributário. 

O resultado da diligência requerida encontra-se consolidado na 
manifestação às fls. 147/149 e demonstrativos às fls. 150/196, indicando, após as 
adequações que se fizeram necessários, o valor remanescente do ICMS de R$ 42.865,79 
(quarenta e dois mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e setenta e nove centavos). 

O sujeito passivo se manifesta a respeito do resultado da diligência, 
fls. 203/204, ratificando os termos e pedidos constantes da Impugnação. 

Exara-se nova Resolução, fls. 208, visando nova revisão, haja vista o 
entendimento do Julgador quanto a existência de equívoco em relação à apuração do 
ICMS a ser estornado pelo sujeito passivo, tomando como base o texto legal em vigor no 
período compreendido entre 01/01/98 a 31/08/06. 

A nova revisão encontra-se consolidada no documento às fls. 
210/211, conjugado com os demonstrativos às fls. 212/247, definindo-se o imposto 
restante, após os acertos necessários, para o valor de R$ 29.349,70 (vinte e nove mil, 
trezentos e quarenta e nove reais e setenta centavos). 

Intimado, o sujeito passivo apresenta o documento às fls. 252/253, 
por intermédio do qual reitera os argumentos expendidos na sua Impugnação. 

O ilustre julgador monocrático, ao proceder a sua análise, atento às 
razões apresentadas pelo autuado, entende que o lançamento de ofício está coerente e 
conforme aos ditames legais. Exara, assim, a Sentença n.º 2534/2015 - JULP, fls. 
256/258, na qual rejeita as preliminares arguidas, inclusive a decadência, e, por considerar 
que os trabalhos revisionais equacionaram eventuais inconsistências do lançamento, no 



 

mérito, julga procedente em parte o auto de infração, no valor original do ICMS de R$ 
29.349,70 (vinte e nove mil, trezentos e quarenta e nove reais e setenta centavos). 

A Representação Fazendária se manifesta concorde com a decisão 
singular, fls. 259. 

Irresignado com o “decisum” monocrático, o autuado interpõe 
Recurso Voluntário, fls. 264/312, no qual, após destacar o histórico do processo, assim 
como os fundamentos da decisão singular, renova a preliminar de nulidade do 
lançamento, por decadência, asseverando que o presente auto de infração não se trata 
efetivamente de reautuação, mas sim de nova autuação fiscal. Destacou: “Há um tempo 
efetivou-se a lavratura com critério material referente às saídas das mercadorias, a outro 
momento buscou-se elaborar novo auto de infração sob novo critério jurídico, agora em 
pertinência com as entradas das mercadorias, e necessidade de estornos dos respectivos 
créditos”. Destaca doutrina e jurisprudência. 

Complementa: “Sequentemente, como enumera fatos diferente 
imputa infrações diferente, ou seja, o fundamento normativo encontra-se divergente, 
calcado em normas desiguais, não podemos assim considerar que seja reautuação, mas, 
sim nova autuação em face da nova causa de pedir e novo pedido do auto de infração”. 
(Destaque no original). 

No mérito, reafirma as razões apresentadas anteriormente, 
destacando que o levantamento fiscal efetivou os estornos em todas as Notas Fiscais de 
entrada, não observando que a obrigatoriedade do estorno somente ocorreria acaso a 
mercadoria fosse objeto de saída interna. 

Volta a teorizar, na oportunidade, a respeito da razão da existência 
do Processo Administrativo, da Moralidade Administrativa, e do Princípio da Não 
Cumulatividade do ICMS. 

Indica, respaldado por precedentes do STJ, que a redução da base 
de cálculo não se confunde com isenção, razão pela qual entende que não poderá ocorrer 
a anulação, ainda que parcial, do crédito relativo às operações anteriores. 

Reitera que a multa aplicada possui caráter confiscatório. 
Argui, também, nulidade por cerceamento do direito de defesa, pela 

ausência de repasse dos arquivos de dados passíveis de comunicação, abertura e 
vinculação com os dados efetivos. E, insegurança na determinação da infração pelas 
imputações equivocadas ocorridas. 

Pugna, por derradeiro, pela improcedência do auto de infração. 
Este é o relatório. 
 

D E C I S Ã O 

 

QUESTÕES PRELIMINARES 

 
Em proêmio, mister analisar a nulidade da peça básica, suscitada 

pelo recorrente, por insegurança na determinação da infração, e por cerceamento do 
direito de defesa, com o argumento de ausência de repasse dos arquivos de dados, assim 
como imputações equivocadas ocorridas. 

Rejeito-as, em consenso unânime com meus pares. 
A motivação para o lançamento foi devidamente exposta nos 

demonstrativos e mídia CD juntados aos autos, pelo autuante, e, também, pelos revisores, 
bem como pelos dados obtidos dos próprios livros fiscais do sujeito passivo. A indicação 
do dispositivo legal contido no § 3º, do artigo 61, do Regulamento do Código Tributário 
Estadual – RCTE, combinado com o não estorno do crédito relativo às entradas de 
mercadorias, cujas saídas foram contempladas com o benefício da redução de base 
cálculo, são suficientemente motivadores do lançamento. 



 

Portanto, inexiste a alegada ausência de repasse dos arquivos de 
dados. Vê-se, que a mídia CD, juntada aos autos pelo autuante, assim como os relatórios 
apresentados pelos revisores, indicam, com clareza, todos os documentos fiscais, os 
quais ensejaram o estorno de ofício.  

Confirma-se, pois, que o cálculo do valor do tributo a estornar está 
demonstrado de forma cristalina, para cada Nota Fiscal de saída dos produtos 
relacionados com a auditoria realizada. E, a última revisão, fls. 210/247, equaciona toda e 
qualquer divergência ocorrida no trabalho original. 

Por outro lado, o recorrente compreendeu de forma clara a acusação 
que lhe é imputada, e sobre a mesma se defendeu plenamente, com enfoque direto na 
matéria, indicando legislação e decisões a respeito. 

Portanto, entendo que há absoluta clareza quanto ao tipo de 
acusação que está sendo feita, e houve perfeita assimilação da mesma por parte do 
sujeito passivo. Além disso, o conjunto probatório anexado aos autos guarda perfeita 
sintonia com a acusação feita. 

Quanto à suscitada insegurança jurídica, questão incidental 
apresentada pelo sujeito passivo, relacionada com pretensa violação de vários princípios, 
em especial o da legalidade e da não-cumulatividade, não vislumbrei, assim como os 
demais Conselheiros, nenhuma irregularidade no procedimento fiscal, e nas definições 
dos fatos que se subsumiram às hipóteses definidas na Lei, para definição da infração e 
do infrator no caso em questão. 

Quanto ao aventado cerceamento do direito de defesa, entendo não 
ocorrido, haja vista que o sujeito passivo teve pleno e atempado conhecimento de todos 
os elementos constantes dos autos, a saber, a mídia digital e os demonstrativos 
revisionais, contendo os relatórios analíticos dos estornos de créditos, por produtos e 
valores, pelas diferentes saídas com redução da base de cálculo, tendo sido, ainda, 
anexados aos autos os resumos da auditoria revisional realizada, fls. 212/247.  

Portanto, consta do processo, de forma detalhada a infração e o 
infrator, assim como todos os elementos necessários à execução de sua defesa, o que, no 
meu entender, são suficientes para afastar a tese de defesa de ocorrência de vícios na 
parte formal da autuação, que pudessem inquinar o auto de infração de írrito.  

Necessário relatar que consta em vários pontos da defesa, 
indicativos de arguição de inconstitucionalidade ou, ainda, a ilegalidade de determinados 
artigos do Código Tributário Estadual, como do seu Regulamento – RCTE, situação cuja 
apreciação esbarra na competência deste Conselho, haja vista que a Lei Processual n.º 
16.469/09, preceitua em seu artigo 6.º, parágrafo 4º, que: “Não pode haver decisões que 
impliquem apreciação ou declaração de inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato 
normativo expedido pela Administração Tributária.” 

Assim, concluo que o lançamento tributário, sob o aspecto formal, 
diferentemente do que alega a parte passiva, atendeu a todos os requisitos, tanto do artigo 
8.º, da Lei n.º 16.469/09, quanto do artigo 142, do Código Tributário Nacional – CTN, isto 
é, foi identificado e cientificado corretamente o sujeito passivo da obrigação tributária, 
aplicada a norma legalmente vigente no período de ocorrência do fato gerador que, se 
subsumiu à descrição fática da infração fiscal, tendo sido proposta a penalidade específica 
ao caso.   

Outrossim, foi assegurado ao sujeito passivo, de forma plena, o 
exercício do seu direito de defesa, em face ao princípio jurídico do contraditório e da 
ampla defesa. 

Rejeita-se, portanto, as preliminares de nulidade arguidas pelo 
recorrente. 

 

QUESTÃO MERITÓRIA 



 

 
Quanto ao mérito, entendo que, inicialmente, há que se manifestar a 

respeito da preliminar meritória, decadencial, suscitada pelo recorrente. 
O argumento apresentado vincula-se, resumidamente, na afirmação 

de que o presente auto de infração não se trata de reautuação, mas sim de nova 
autuação, o que ensejaria o acolhimento da decadência, nos termos do artigo 150, § 4º, do 
Código Tributário Nacional – CTN. 

Alega, assim, nova causa de pedir e novo pedido neste auto de 
infração. 

Por conseguinte, o recorrente entende inaplicável o dispositivo 
inserto no artigo 173, inciso II, do CTN, a seguir transcrito, o qual alicerçou o lançamento. 

 

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário 
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: 

[...] 

II – Da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por 
vício formal, o lançamento anteriormente efetuado 

[...]” 

 
Verificando a descrição do fato contido no auto de infração nº 

3.0138638.766.23, anulado anteriormente por vício formal, e que deu causa à reautuação 
constante deste processo, encontra-se: “realizou saídas internas de produtos de 
informática e telecomunicação, por meio de notas fiscais relacionadas em anexo, com 
utilização indevida de redução da base de cálculo do ICMS, pois aproveitou crédito em 
percentual superior a 58,33% do imposto destacado nas notas fiscais de aquisição”. O 
fundamento para o estorno do crédito em questão encontra-se no artigo 86, do 
Regulamento do Código Tributário Estadual – RCTE. 

O benefício – crédito outorgado – estornado no referido auto de 
infração importava em R$ 106.574,38 (cento e seis mil, quinhentos e setenta e quatro 
reais e trinta e oito centavos). 

O presente lançamento, após as revisões que se fizeram 
necessárias, indica o valor de crédito aproveitado a maior em R$ 29.349,70 (vinte e nove 
mil, trezentos e quarenta e nove reais e setenta centavos. 

Portanto, no auto de infração anulado o motivo fático fora benefício 
fiscal indevido, em face de aproveitamento a maior de créditos, ao passo que no presente 
lançamento estorna-se, por indevido, o aproveitamento a maior dos créditos relacionados 
com as mesmas operações de saídas de produtos de informática. 

Assim, entendo que o presente auto de infração não inova em 
relação ao auto de infração anterior, apenas corrige erro formal que acarretou a anulação 
do primeiro e, oportunamente, promove a correção do lançamento, efetivando o estorno 
do crédito aproveitado a maior, e mantendo, por conseguinte, o benefício da redução da 
base de cálculo relacionado com as saídas realizadas. 

Neste sentido, cumpre ressaltar que, conforme entendimento do 
ilustre mestre Hugo de Brito Carvalho, em sua obra Curso de Direito Tributário, 29ª 
Edição, Editora Malheiros, página 219: “a rigor, na hipótese prevista no artigo 173, inciso 
II, do CTN, não se deve falar de interrupção do prazo de decadência. O que a referida 
norma estabelece é um novo prazo, desta feita para que a Fazenda Pública proceda ao 
mesmo lançamento tributário, sem incorrer no vício formal que ensejou o anulamento de 
seu procedimento anterior. O lançamento será outro apenas formalmente, mas há de 
albergar os mesmos elementos substanciais que se encontravam no anterior. O valor do 
crédito correspondente, portanto, não poderá ser maior, a não ser que no procedimento 



 

anterior tenha havido algum erro de cálculo. Elemento substancial novo não pode ser 
incluído”. 

 Feitas essas considerações, entendo que o presente lançamento 
não alberga elemento substancial novo, haja vista que a acusação fiscal é de que o sujeito 
passivo omitiu pagamento de imposto, em razão de ter aproveitado crédito em montante 
superior ao permitido pela legislação tributária, por não proceder ao estorno proporcional, 
relativo às aquisições de produtos de informática, cujas as saídas ocorreram com a 
redução da base de cálculo do ICMS, olvidando, assim, o diretivo contido no artigo 61, § 
3º, do CTE. 

O lançamento em julgamento, repise-se, refere-se à mesma massa 
fática objeto do lançamento anulado, tendo, inclusive, diminuído o valor do imposto 
cobrado. 

Rejeito, portanto, em consenso majoritário, a preliminar de mérito, 
decadencial, apresentada pelo recorrente. 

Isto posto, e examinando o mérito do processo, propriamente 
considerado, convenço-me que a manutenção da exigência inicial do Fisco, com as 
correções apresentadas nos trabalhos revisionais, deve prevalecer. 

Há que se considerar que, quanto ao crédito do ICMS vige o princípio 
da não cumulatividade, insculpido no artigo 155, § 2.º, item 1, da Constituição Federal, nos 
seguintes termos: 

 

“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos 
sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional n.º 3, de 1993) 

[...] 

II - Operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de 
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, 
ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior (Redação 
dada pela Emenda Constitucional n.º 3, de 1993) 

[...] 

§ 2.º. o imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: (Redação dada 
pela Emenda Constitucional n.º 3, de 1993) 

I – Será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada 
operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços 
com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou 
pelo distrito Federal. 

 

A oferta dessa segurança constitucional fez o Estado incorporar esse 
princípio em sua legislação desde o nascimento do antigo ICM, prevalecendo como regra 
no artigo 55, da atual Lei n.º 11.651/91, com alterações posteriores, na seguinte ordem: 

 

“Art. 55. O imposto é não-cumulativo, compensando-se o que for devido em 
cada operação ou prestação com o montante cobrado nas anteriores por 
este ou por outro Estado, observando-se, ainda, o seguinte: 

 

Importante observar que com o surgimento de uma obrigação 
tributária, exsurge o direito de compensação com o que se pagou na etapa anterior com a 
geração do débito na etapa posterior. A utilização correta desta forma é que torna possível 
a apropriação do crédito pelo sujeito passivo e garante o seu direito de compensar com o 
débito para apurar o montante do imposto devido.  

A respeito dessa questão, o Julgador Luís Fernando Corrêa Rigo, na 
Sentença prolatada no processo n.º 4.0112033.049.40, assim se posicionou:  



 

“A regra de estruturação do ICMS, partindo-se do Princípio 
constitucional da Não Cumulatividade, trabalha com o método de subtração na variante do 
imposto sobre imposto. Essa sistemática é de consequência lógica, vez que pela regra 
constitucional o imposto, obrigatoriamente, terá que ser não cumulativo, e, portanto, deve 
ser sempre abatido, nos termos de lei complementar, do imposto cobrado nas operações 
anteriores e nos casos de reduções totais ou parciais posteriores, de forma que seja 
mantida a neutralidade em termos de carga tributária estabelecida quando existirem 
reduções em uma das pontas. Mesmo que por imposto cobrado possa ser interpretado, 
como alguns tributaristas preferem, como imposto devido ou imposto que incidiu na 
operação anterior, ainda assim, há de ser, em princípio, igual a obrigação tributária 
anterior (débito), isto é, tratando-se de isenção total ou parcial nas saídas tem que haver 
estorno na mesma proporção de forma a manter a carga tributária constante, sob pena de 
desrespeitar essa regra fundamental do ICMS retratada pelo Princípio constitucional da 
Não Cumulatividade. 

Neste contexto, a apropriação pelo sujeito passivo de créditos nas 
entradas tem que respeitar todas as reduções ocorridas nas saídas de forma a equilibrar a 
carga tributária e tornar entre os entes federados a neutralidade do ICMS, logo não há 
fundamento em que existindo redução de base de cálculo na saída (isenção parcial), 
isenções totais, não incidência e/ou produtos com substituição tributária pelas operações 
posteriores não exista estorno proporcional nas entradas, na mesma proporção, de forma 
a manter a carga tributária equilibrada para Goiás.”  

Na situação contida neste contencioso, a diferença reclamada surgiu 
com o aproveitamento indevido do crédito de ICMS, face à sua escrituração sem o 
correspondente estorno proporcional, em relação às saídas de mercadorias contempladas 
com o benefício da redução da base de cálculo, cuja a legislação de regência não prevê a 
manutenção do crédito na sua integralidade, procedimento este que reduziu a carga 
tributária a ser cumprida pelo polo passivo e causou a ocorrência de ilícito fiscal, cuja 
punição se acha tipificada na peça básica. 

Por ser pertinente e para melhor clareza do meu voto, transcrevo o 
disposto no artigo 61, § 3º, da Lei n.º 11.651/91 – CTE: 

 

“Art. 61. O sujeito passivo deverá efetuar o estorno do imposto de que se 
tiver creditado, sempre que o serviço tomado, a mercadoria ou bem 
entrados no estabelecimento, quando: 

I – Imprevisível a ocorrência das circunstâncias seguintes, na data da 
entrada da mercadoria ou da utilização do serviço que: 

a) for objeto de saída ou prestação de serviço correspondente isenta ou 
não tributada; 

[...] 

§ 3º. O disposto neste artigo, também se aplica à operação ou prestação 
subsequente contemplada com redução de base de cálculo, hipótese em 
que o estorno será proporcional a essa redução”. 

 

Conclui-se, inevitavelmente, que não tendo o contribuinte laborado 
de forma adequada, ensejou-se a ação corretiva da autoridade fiscal, pois consoante o 
contido no artigo 8.º, inciso XIII, do Anexo IX, do Regulamento do Código Tributário 
Estadual – RCTE, abaixo transcrito, com redação vigente à época do fato gerador, o 
benefício da redução da base de cálculo, para os produtos nele relacionados, não é 
contemplado com a manutenção integral dos créditos, devendo-se, portanto, aplicar o 
estatuído no artigo 61, § 3º, do CTE, acima destacado. 

 

“Art. 8º. A base de cálculo do ICMS é reduzida: 



 

[...] 

XIII – Na saída interna com produto de informática, telecomunicação ou 
automação relacionado no Apêndice IV deste anexo, de tal forma que 
resulte a aplicação sobre o valor da operação do equivalente ao percentual 
de 7% (sete por cento), ficando mantido o crédito correspondente à 
aplicação do percentual de 58,33% (cinquenta e oito inteiros e trinta e três 
centésimos por cento) sobre o valor do imposto relativo à entrada, devendo 
ser observado o seguinte (Lei nº 13.194/97, art. 2º, I, “a”, 3): 

[...] 

NOTA:  Redação com vigência de 01.01.98 a 31.08.06” 

 

Assim, da análise do dispositivo legal em referência, depreende-se 
que o legislador goiano não albergou a hipótese de manutenção integral dos créditos 
anteriormente apropriados.  

Portanto, não constando do dispositivo que trata da redução da base 
de cálculo, a permissão para manutenção integral do crédito, há que se aplicar o disposto 
no artigo 61, do Código Tributário Estadual – CTE, consoante se conclui da análise do 
artigo 2º, do anexo IX, do RCTE, “in verbis”: 

 

“Art. 2º. O benefício fiscal da manutenção do crédito quando concedido 
deve constar do mesmo dispositivo do regulamento que dispuser sobre a 
não incidência, isenção ou redução da base de cálculo”. 

 

Assim sendo, e considerando que as disposições do Código 
Tributário Estadual – CTE, contidas no artigo 61, § 3º, encontram-se em plena vigência, e 
autorizam o estorno em questão, desconsiderá-las, implicaria insurgir-se contra a própria 
norma, o que é desaconselhado pelo artigo 6º, § 4º, da Lei n.º 16.469/09. 

Nesse contexto, não resta qualquer dúvida sobre a obrigatoriedade 
do estorno proporcional, quando ocorrer redução na base de cálculo, em relação aos 
produtos de informática constantes do artigo 8.º, inciso XIII, acima destacado, para que 
seja respeitada a carga tributária correta. 

Portanto, meu entendimento, comum com a maioria dos meus 
pares, é pela manutenção da decisão singular, haja vista a inexistência de legislação 
mantenedora dos créditos estornados, ou seja, não há previsão legal para a manutenção 
integral dos créditos apropriados. 

Relativamente ao inconformismo relacionado com a multa aplicada, 
deixo de apreciar, haja vista que a mesma se encontra legalmente inserida na legislação 
tributária estadual, e, nos termos do § 4º, do artigo 6º, da Lei n.º 16.469/09, neste 
Conselho “não pode haver decisões que impliquem apreciação ou declaração de 
inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato normativo expedido pela Administração 
Tributária”.  

Diante do exposto, voto, de forma unânime, para rejeitar as 
preliminares de nulidade do auto de infração, arguidas pelo recorrente, por insegurança 
jurídica na determinação da infração, e por cerceamento do direito de defesa. 

Rejeito, em consenso majoritário, a preliminar de decadência, 
suscitada pela polaridade passiva. 

No mérito, voto, em consenso majoritário, para conhecer do Recurso 
Voluntário, negar-lhe provimento, para confirmar a decisão singular que considerou 



 

procedente em parte o auto de infração no valor original do ICMS de R$ 29.349,70 (vinte e 
nove mil, trezentos e quarenta e nove reais e setenta centavos). 

 
Sala das sessões, em 09 de junho de 2016. 
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Matéria: Base de cálculo de ICMS (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00845/16 
 
Relatora: Conselheira Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Redução indevida da base 
de cálculo. 
 
EXCLUSÃO DOS SOLIDÁRIOS. 
 
 
Os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica são 
solidariamente obrigados ao pagamento do imposto devido pelo 
contribuinte. 
 
 
MÉRITO.  
 
 
Quando o benefício fiscal for concedido sob condição e esta 
não for atendida, o contribuinte perde o direito ao benefício e 
fica obrigado ao pagamento do imposto acrescido das 
cominações legais cabíveis. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de junho de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Marlene Maria da Silva Ruguê 
Bernardes, Gilmar Rodrigues de Almeida, Washington Luis Freire de Oliveira e Alcedino 
Gomes Barbosa. Vencido o Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo que votou pela 
improcedência da inicial. Também por maioria de votos, manter na lide os solidários, 
sendo que o sujeito passivo MARCOS ZAGLUL DAHER somente a partir de 01 de 
dezembro de 2013. Foram vencedores os Conselheiros Marlene Maria da Silva Ruguê 
Bernardes, Gilmar Rodrigues de Almeida e Washington Luis Freire de Oliveira. Vencidos 
os Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo e Alcedino Gomes Barbosa 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta deste lançamento que o sujeito passivo realizou saídas 
das mercadorias relacionadas nos documentos fiscais constantes nas planilhas da 
Auditoria Básica do ICMS, com utilização indevida da redução da base de cálculo no 
art.8º, inciso VIII, Anexo IX do Decreto nº4.852/97, pois o contribuinte possuía crédito 
tributário inscrito em dívida ativa, por isso não permitido usufruir do benefício. Em 
consequência, exige-se o pagamento de ICMS, penalidade e acréscimos legais.  

  
Foram cadastrados como coobrigados o presidente Álvaro 

Castro Morais e o administrador Marcos Zaglul Daher, com base no art. 45, XII do CTE.
  



 

Os sujeitos passivos foram intimados em primeira instância, 
apresentando impugnação, porém considerado procedente o crédito tributário com 
manutenção dos solidários em sujeição passiva. 

 
Os autuados foram intimados para pagar o crédito tributário 

e/ou apresentarem recurso voluntário, optando por interpor recurso, alegando ilegalidade 
da condição imposta para fruição do benefício, via decreto, quando apenas lei obriga o 
sujeito passivo a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Situação diferente é a fixação do 
benefício, o qual atendeu ao princípio da legalidade, Lei 12.462/94. Requer a exclusão dos 
solidários da sujeição passiva com respaldo no art.135 do Código Tributário Nacional, pois 
não se configurou as condutas previstas no referido artigo ou orientação ou omissão 
quanto à supressão do tributo. 

 
 

V O T O 
 
 
Os responsáveis solidários foram arrolados na sujeição passiva 

com respaldo ao disposto no art. 45, inciso XII da Lei 11.651/91, conforme transcrito 
abaixo, pois um sendo presidente e o outro administrador da pessoa jurídica, fls. 6/7, 
conforme consulta detalhada do contribuinte Pessoa Jurídica, por ela responde: 

 
Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham 
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal, especialmente: 
 
............................................. 
 
XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os 
diretores, gerentes, administradores ou representantes da 
pessoa jurídica, relativamente à operação ou prestação 
decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão 
de que forem responsáveis; 
 
Há que se destacar, que a pessoa jurídica manifesta sua 

vontade por meio de seus dirigentes, por isso, se ocorreu omissão de pagamento do 
ICMS, segundo apurado na auditoria, tal fato somente pode ser atribuído à decisão ou 
determinação de seus administradores, por ação ou omissão. 

 
Nesse sentir, devem ser mantidos em sujeição passiva todos os 

solidários, porém o Sr. Marcos Zaglul Daher, a partir de 1º de dezembro de 2013, apenas, 
considerando a informação do documento às fls. 11/12, Consulta Detalhada do 
Contribuinte Pessoa Jurídica, no sentido de que sua participação na sociedade, como 
administrador, teve início nessa data. 

 
Quanto ao mérito, é importante salientar que o crédito tributário 

decorre da utilização indevida da redução da base de cálculo prevista no art. 8º, inciso VIII, 
do Anexo IX, do Decreto 4.852/97, haja vista a inscrição de débito em dívida ativa. 

 
Portanto, a defesa eficiente e eficaz seria trazer à lide 

comprovação de que não há débito inscrito em dívida ativa, refutando o que está às fls. 
145 em diante, o que não se tem nestes autos. 



 

 
Daí restar apenas indicação da fundamentação legal do 

lançamento, inicialmente se dá pelo disposto no art. 8º, inciso VIII, Anexo IX, do Decreto 
4.852/97: 

Art. 8º A base de cálculo do ICMS é reduzida: 

.......................... 
 

VIII - de tal forma que resulte aplicação sobre o valor da 
operação do equivalente ao percentual de 10% (dez por cento), 
na saída interna realizada por contribuinte industrial ou 
comerciante atacadista que destine mercadoria para 
comercialização, produção ou industrialização, ficando mantido 
o crédito, observado o disposto no § 2º e, ainda, o seguinte (Lei 
nº 12.462/94, art. 1º): 
 
Além disso, do mesmo decreto o que dispõe o art. 1º, § 1º, 

inciso II: 
 

§ 1º A utilização dos benefícios fiscais previstos neste anexo, 
cuja concessão tenha sido autorizada por lei estadual, fica 
condicionada a que o sujeito passivo: 

...................... 

II - não possua crédito tributário inscrito em dívida ativa. 

 
E por último o art. 86 do Decreto 4.852/97, assim: 
 

Art. 86. Quando o benefício fiscal for concedido sob condição e 
esta não for atendida, o contribuinte perde o direito ao benefício 
e fica obrigado ao pagamento do imposto acrescido das 
cominações legais cabíveis, desde a data da ocorrência do fato 
gerador em que tenha havido a utilização do benefício, 
ressalvada a disposição em contrário. 
 
A penalidade aplicada é a capitulada na inicial da seguinte 

forma: 
 

Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
 
[...] 

IV-A - de 80% (oitenta por cento) do valor do imposto omitido 
em decorrência da utilização de carga tributário inferior à 
aplicável à operação ou prestação; 
 
Por último, como vê, tanto o benefício quanto à condição para 

fruição consta da lei e do decreto regulamentar, respectivamente, destacando que a 
própria Lei 12.462/94, concessiva da redução da base de cálculo do ICMS, autoriza o 
Chefe do Poder Executivo estabelecer forma, limite e demais condições à fruição do 
benefício, conforme art. 1º, senão vejamos: 
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LEI Nº 12.462, DE 08 DE NOVEMBRO DE 1994. 
(PUBLICADA NO DOE DE 21.11.94) 

 

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado, na forma, 
limite e demais condições que estabelecer, a reduzir a base de 
cálculo do ICMS, nas operações internas realizadas por 
contribuintes industriais e comerciantes atacadistas, que 
destinem mercadorias para fins de comercialização, produção 
ou industrialização, de tal forma que a carga tributária resulte 
na aplicação de uma alíquota efetiva mínima de 10% (dez por 
cento), observado, ainda, o seguinte: 

 
Portanto, condição estabelecida obedecendo o princípio da 

hierarquia das leis. 
 
Ademais, ressalta-se, ainda, o disposto no § 4º do art. 6º da Lei 

16.469/09, para efeito de corroborar o afastamento da única argumentação do recorrente, 
no tocante ao mérito, assim: 

 

Art. 6º Compete ao Conselho Administrativo Tributário -CAT- 
apreciar: 

....................... 

§ 4º Não pode haver decisões que impliquem apreciação ou 
declaração de inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato normativo 
expedido pela Administração Tributária. 

 
Posto isso, voto conhecendo do recurso Voluntário, negando 

provimento para considerar procedente o crédito tributário, mantendo em sujeição passiva 
os solidários arrolados, destacando que Marcos Zaglul Daher responde a partir de 
01/12/2013 em diante, quando tornou-se administrador da sociedade. 
 

 
 

Sala das sessões, em 10 de junho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Base de cálculo de ICMS (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00864/16 
 
Relator: Conselheiro Rodolfo Ramos Caiado 
 

 
EMENTA: ICMS. Auditoria Comparativa da Situação Tributária e 
da Base de Cálculo.  Equipamento Emissor Cupom Fiscal, 
utilizando carga tributária inferior à estabelecida pela legislação 
tributária, ocasionando diferença no ICMS a recolher. 
Procedente. 
 
Reafirma-se a decisão singular que julgou procedente o 
lançamento, quando o polo passivo não trouxer aos autos 
elementos de prova capazes de contrapor a exigência primeira. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 15 de dezembro de 2015, decidiu, por maioria de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Rodolfo Ramos Caiado 
e Victor Augusto de Faria Morato. Vencido o Conselheiro Nivaldo José Mendes, que votou 
pela improcedência do auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo realizou saída de 
mercadorias, no período de 01/2012 a 12/2012, por meio de Equipamento Emissor Cupom 
Fiscal, utilizando carga tributária inferior à estabelecida pela legislação tributária, 
ocasionando diferença no ICMS a recolher, apurada em Auditoria Comparativa da 
Situação Tributária e da Base de Cálculo, conforme planilhas e documentação em anexo. 
Em consequência, deverá pagar o ICMS omitido, mais as cominações legais. 

 
Tem-se como infringidos os dispositivos dos artigos 11, I; 27, 40 e 64 

da Lei 11.651/91. Propõe-se a penalidade prevista no artigo 71, IV, "a", da Lei 11.651/91 
com redação da Lei 11.651/91. 

 
A autoridade fiscal instrui a peça inicial com os seguintes 

documentos: Anexo Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário "fls.02", Recibo de 
Entrega de Relatório Digitais "fls.03", Portaria n°063/2014 – SRE "fls. "fls.04", Ordem de 
Serviço n°6589 "fls.05", Notificação Fiscal n°013/2014 "fls.05 – A, CD Mídia – integrante 
do Auto de Infração "fls.06", Comprovante de Alteração de Uso de Sistema Informatizado 
para Emissão de Documentos Fiscais "fls.07 a 08", Demonstrativo Resumo do Relatório 
das Divergências de Carga Tributária "fls.09 a 10", Diferença ICMS por Produto "fls.11 a 
77". 

 
O sujeito passivo é intimado, às "fls.78", a pagar a quantia exigida ou 

apresentar Impugnação à Primeira Instância. 
 
A autuada comparece aos autos e apresenta Impugnação à Primeira 

Instância às "fls.82 a 83", na qual alega que ocorreram equívocos no cálculo realizado 
pela Fiscalização. Informa que não conseguiu apresentar o relatório contestatório em vista 
do volume de itens analisados. 



 

 
Ante o exposto, e sem mais argumentos feitos, requer a 

improcedência do presente auto de Infração. 
 
À peça impugnatória, o sujeito passivo colaciona os seguintes 

documentos: Documentação OAB "fls.84", Procuração "fls.85", Contrato Social "fls.86 a 
89" e Divergência de Carga Tributária Informada e Calculada "fls.91". 

 
Por meio da Sentença n°2324/2015, às "fls.92 a 93", o Julgador 

Singular decide pela procedência do auto de infração, pelas razões abaixo expostas. 
 
Em primeiro lugar, quanto ao aspecto formal do lançamento 

tributário, o Julgador Singular considera que este foi realizado conforme dos ditames tanto 
do art.8°, da Lei 16.469/09, quanto o art.142 do Código Tributário Nacional, contendo as 
informações exigidas e obedecendo aos princípios da legalidade e o contraditório e ampla 
defesa. 

 
No mérito, obtempera que o trabalho fiscal foi devidamente instruído 

com base nos documentos apresentados pelo próprio sujeito passivo. Em contrapartida, a 
autuada não colacionou aos autos provas que corroborem as suas alegações feitas em 
sua peça impugnatória. 

 
Às "fls.96", o sujeito passivo intimado a pagar a quantia exigida ou 

interpor Recurso Voluntário. 
 
Novamente, a autuada comparece aos autos e apresenta 

tempestivamente peça recursal às "fls.100 a 102", na qual reafirma que por motivos 
alheios à sua vontade, não pôde apresentar provas do alegado, mas que apresentará no 
julgamento cameral. Assim sendo, conclui que o trabalho fiscal foi equivocado e eivado de 
vícios substanciados. 

 
Isto posto, sem mais argumentos feitos, requer a improcedência do 

auto de infração. 
 
 
É o Relatório. 
 

VOTO 
 

Ao compulsar e analisar as peças constitutivas desta lide verifiquei 
que a decisão exarada em sede monocrática e que julgou procedente o lançamento deve 
ser mantida, tendo em vista que o sujeito passivo, embora tenha alegado, em ambas as 
fases processuais em que se manifestou que iria trazer aos autos elementos de prova 
capazes de ilidir a exigência vestibular, assim não fez.  

 
Mediante a ausência de elementos probantes capazes de contrapor 

o trabalho da autoridade lançadora, reafirmo o juízo proferido na decisão monocrática, que 
em conclusão, aduziu: 

 
“Então, provado como está nos autos que a empresa não obedeceu 

a carga tributária, estabelecida pelo legislador e, em consequência desse fato, recolheu 
imposto em montante menor que o devido, não restou alternativa a fiscalização a não ser 
complementar a diferença devida por meio desse lançamento tributário de ofício e que, 



 

portanto, declarou um crédito tributário efetivamente devido, consubstanciado numa 
obrigação tributária baseada num fato gerador concreto e numa lei em abstrato.       

 
Assim, voto conhecendo do recurso voluntário, negando-lhe 

provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 14 de junho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Base de cálculo de ICMS (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00903/16 
 
Relatora: Conselheira Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Redução de base de 
cálculo.  
 
 
Considerando que o revisor conclui pela apuração regular do 
crédito outorgado, por parte do sujeito passivo, tem-se a 
improcedência do crédito tributário. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de junho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, não pronunciar, 
nos termos do art. 18 §1º do Regimento Interno do CAT, as preliminares arguidas, e no 
mérito, conhecer do recurso, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de 
infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Marlene Maria da Silva Ruguê 
Bernardes, Gilmar Rodrigues de Almeida, José Luiz Rosa, Washington Luis Freire de 
Oliveira e Alcedino Gomes Barbosa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

 
A descrição do fato é de que o sujeito passivo omitiu o 

pagamento do ICMS, em razão da escrituração indevida de valores a título de crédito 
outorgado, referente ao programa COMEXPRODUZIR, em valor superior ao permitido, 
conforme demonstrado em auditoria básica e demonstrativo, anexos. Período de março e 
dezembro de 2007. 

 
O crédito tributário foi considerado procedente em primeira 

instância. 
 
A Segunda Câmara anulou a decisão singular por cerceamento 

ao direito de defesa, haja ausência de intimação de um dos solidários. 
 
Corrigida a falha, o julgador singular julga pela procedência do 

crédito tributário. 
 
Os autos são convertidos em diligência para analisando a 

argumentação interposta em recurso, se fosse o caso, revisasse o lançamento. 
 
A diligência foi cumprida e intimados os sujeitos passivos não 

manifestaram. 
 
 

V O T O 
 

 
As preliminares argüidas deixam de ser apreciadas em virtude 

do que dispõe o § 1º, do art. 18, do Decreto 6.930/09,7 assim: 



 

 
Art. 18 
...... 

§ 1º Quando puder decidir sobre o mérito a favor da parte a 
quem aproveitaria o acatamento da preliminar, o órgão julgador 
não deve pronunciá-la.  
 
No mérito, o recorrente especifica equívoco na realização da 

auditoria, considerando a atividade desenvolvida pela empresa, conforme se vê às fls. 
91/92, de maneira que suscitou a determinação de revisão, via resolução, a qual foi 
cumprida, cuja conclusão foi a seguinte, fls. 187: 

 
“Em atendimento ao disposto na resolução 133/2014 do 
Conselho Administrativo Tributário, revisamos o Demonstrativo 
do Crédito Outorgado do Comexproduzir e verificamos que 
houve erro de interpretação quanto ao tratamento de algumas 
operações de entradas ou saídas de mercadorias relativamente 
ao cálculo do crédito outorgado, fazendo que parte do benefício 
aproveitado pelo contribuinte fosse em alguns meses 
considerado indevido. 
 
Na auditoria que embasou o lançamento, foram detectados 
aproveitamentos indevidos de crédito nos meses de março e 
dezembro do exercício de 2007. Na revisão do Demonstrativo 
fica evidente que o contribuinte apurou corretamente o crédito 
outorgado do Comexproduzir, portanto, as diferenças 
anteriormente encontradas são inexistentes.” (grifo 
oportuno) 
 
Nesse sentir, não há mais lide. 
 
Posto isso, conheço do recurso voluntário, dou-lhe provimento, 

para considerar improcedente o crédito tributário, reformando a decisão singular. 
 

 
 

Sala das sessões, em 22 de junho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Base de cálculo de ICMS (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00904/16 
 
Relatora: Conselheira Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Redução de base de 
cálculo.  
 
 
Considerando que o revisor conclui pela apuração regular do 
crédito outorgado, por parte do sujeito passivo, tem-se a 
improcedência do crédito tributário. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de junho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, não pronunciar, 
nos termos do art. 18 §1º do Regimento Interno do CAT, as preliminares arguidas, e no 
mérito, conhecer do recurso, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de 
infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Marlene Maria da Silva Ruguê 
Bernardes, Gilmar Rodrigues de Almeida, José Luiz Rosa, Washington Luis Freire de 
Oliveira e Alcedino Gomes Barbosa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

 
A descrição do fato é de que o sujeito passivo omitiu o 

pagamento do ICMS, em razão da escrituração indevida de valores a título de crédito 
outorgado, referente ao programa COMEXPRODUZIR, em valor superior ao permitido, 
conforme demonstrado em auditoria básica e demonstrativo, anexos. Período de janeiro a 
março de 2009. 

 
O crédito tributário foi considerado procedente em primeira 

instância. 
 
A Segunda Câmara anulou a decisão singular por cerceamento 

ao direito de defesa, haja ausência de intimação de um dos solidários. 
 
Corrigida a falha, o julgador singular julga pela procedência do 

crédito tributário. 
 
Os autos são convertidos em diligência para analisando a 

argumentação interposta em recurso, se fosse o caso, revisasse o lançamento. 
 
A diligência foi cumprida e intimados os sujeitos passivos não 

manifestaram. 
 

 
V O T O 

 
 
As preliminares argüidas deixam de ser apreciadas em virtude 

do que dispõe o § 1º, do art. 18, do Decreto 6.930/09,7 assim: 



 

 
Art. 18 
...... 

§ 1º Quando puder decidir sobre o mérito a favor da parte a 
quem aproveitaria o acatamento da preliminar, o órgão julgador 
não deve pronunciá-la.  
 
No mérito, o recorrente especifica equívoco na realização da 

auditoria, considerando a atividade desenvolvida pela empresa, conforme se vê às fls. 
92/97, de maneira que suscitou a determinação de revisão, via resolução, a qual foi 
cumprida, cuja conclusão foi a seguinte, fls. 191: 

 
“Em atendimento ao disposto na resolução 134/2014 do 
Conselho Administrativo Tributário, revisamos o Demonstrativo 
do Crédito Outorgado do Comexproduzir e verificamos que 
houve erro de interpretação quanto ao tratamento de algumas 
operações de entradas ou saídas de mercadorias relativamente 
ao cálculo do crédito outorgado, fazendo que parte do benefício 
aproveitado pelo contribuinte fosse em alguns meses 
considerado indevido. 
 
Na auditoria que embasou o lançamento, foram detectados 
aproveitamentos indevidos de crédito nos meses de março e 
dezembro do exercício de 2007. Na revisão do Demonstrativo 
fica evidente que o contribuinte apurou corretamente o crédito 
outorgado do Comexproduzir, portanto, as diferenças 
anteriormente encontradas são inexistentes.” (grifo 
oportuno) 
 
Nesse sentir, não há mais lide. 
 
Posto isso, conheço do recurso voluntário, dou-lhe provimento, 

para considerar improcedente o crédito tributário, reformando a decisão singular. 
 

 
 

Sala das sessões, em 22 de junho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Base de cálculo de ICMS (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00905/16 
 
Relatora: Conselheira Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Redução de base de 
cálculo.  
 
 
Considerando que o revisor conclui pela apuração regular do 
crédito outorgado, por parte do sujeito passivo, tem-se a 
improcedência do crédito tributário. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de junho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, não pronunciar, 
nos termos do art. 18 §1º do Regimento Interno do CAT, as preliminares arguidas, e no 
mérito, conhecer do recurso, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de 
infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Marlene Maria da Silva Ruguê 
Bernardes, Gilmar Rodrigues de Almeida, José Luiz Rosa, Washington Luis Freire de 
Oliveira e Alcedino Gomes Barbosa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

 
A descrição do fato é de que o sujeito passivo omitiu o 

pagamento do ICMS, em razão da escrituração indevida de valores a título de crédito 
outorgado, referente ao programa COMEXPRODUZIR, em valor superior ao permitido, 
conforme demonstrado em auditoria básica e demonstrativo, anexos. Período de janeiro, 
fevereiro e novembro de 2008. 

 
O crédito tributário foi considerado procedente em primeira 

instância. 
 
A Segunda Câmara anulou a decisão singular por cerceamento 

ao direito de defesa, haja ausência de intimação de um dos solidários. 
 
Corrigida a falha, o julgador singular julga pela procedência do 

crédito tributário. 
 
Os autos são convertidos em diligência para analisando a 

argumentação interposta em recurso, se fosse o caso, revisasse o lançamento. 
 
A diligência foi cumprida e intimados os sujeitos passivos não 

manifestaram. 
 
 

V O T O 
 

 
As preliminares argüidas deixam de ser apreciadas em virtude 

do que dispõe o § 1º, do art. 18, do Decreto 6.930/09,7 assim: 



 

 
Art. 18 
...... 

§ 1º Quando puder decidir sobre o mérito a favor da parte a 
quem aproveitaria o acatamento da preliminar, o órgão julgador 
não deve pronunciá-la.  
 
No mérito, o recorrente especifica equívoco na realização da 

auditoria, considerando a atividade desenvolvida pela empresa, conforme se vê às fls. 
118/123, de maneira que suscitou a determinação de revisão, via resolução, a qual foi 
cumprida, cuja conclusão foi a seguinte, fls. 218/219: 

 
“Em atendimento ao disposto na resolução 135/2014 do 
Conselho Administrativo Tributário, revisamos o Demonstrativo 
do Crédito Outorgado do Comexproduzir e verificamos que 
houve erro de interpretação quanto ao tratamento de algumas 
operações de entradas ou saídas de mercadorias relativamente 
ao cálculo do crédito outorgado, fazendo que parte do benefício 
aproveitado pelo contribuinte fosse em alguns meses 
considerado indevido. 
 
Na auditoria que embasou o lançamento, foram detectados 
aproveitamentos indevidos de crédito nos meses de março e 
dezembro do exercício de 2008. Na revisão do Demonstrativo, 
com exceção do mês de novembro no qual encontramos ainda 
o valor de R$ 551,36 de crédito aproveitado indevidamente, nos 
demais meses o contribuinte apurou corretamente o crédito 
outorgado do Comexproduzir. 
 
Esta diferença apurada na revisão, pode ser compensada com 
o recolhimento de ICMS normal efetuado pelo contribuinte, 
também no mês de novembro, em valor superior ao devido, 
conforme demonstrativo (folha 23 do processo). 
 
Desta forma, as diferenças anteriormente lançadas por meio do 
auto de infração 4 0111009 208 69 são inexistentes.” (grifo 
oportuno) 
 
Nesse sentir, não há mais lide, ressaltando que à época do 

lançamento já foi compensado, pelo autuante, o valor do imposto de R$ 4,037,56, 
recolhido maior em novembro/2008, por isso tido como cumprido o requisito formal para 
efeito do procedimento de compensação. 

 
Posto isso, conheço do recurso voluntário, dou-lhe provimento, 

para considerar improcedente o crédito tributário, reformando a decisão singular. 
 

 
 

Sala das sessões, em 22 de junho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Base de cálculo de ICMS (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00949/16 
 
Relator: Conselheiro Elias Alves dos Santos 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação tributária principal. Omissão de 
recolhimento do ICMS por substituição tributária. Imposto 
calculado sobre base de cálculo inferior à definida pela 
legislação. Procedência. Decisão não unânime. 
 
- o procedimento fiscal corretamente elaborado, que reclama o 
pagamento de ICMS insuficiente, não contraditado eficazmente 
pelo polo passivo, corrobora o lançamento que formaliza a 
exigência tributária. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 17 
de maio de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda Pública 
para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para reformar a decisão cameral e considerar 
procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Elias Alves dos Santos, 
Heli José da Silva, Aldeci de Souza Flor, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Talita Pimenta 
Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, 
Nislene Alves Borges, Gilmar Rodrigues de Almeida, Victor Augusto de Faria Morato e 
Mário de Oliveira Andrade. Vencidos os Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, 
Alcedino Gomes Barbosa, Cláudio Henrique de Oliveira, José Pereira D'abadia, João 
Divino de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho, Masayuki Missao, Edson Abrão da Silva e 
Nivaldo José Mendes que votaram conhecendo do recurso, negando-lhe provimento para 
manter a decisão cameral que considerou improcedente o auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O auto de infração descreve a ocorrência do fato gerador com a seguinte 
redação: 

 
“Na condição de substituto tributário, Convênio ICMS 126/98 e 135/2006, 

realizou saídas de aparelhos de telefonia móvel com destino ao Estado de Goiás, 
referente ao período de 01/01/2010 a 28/06/2013, utilizando base de cálculo de retenção 
inferior a exigida na apuração do ICMS substituição tributária pelas operações posteriores, 
conforme demonstrativo e documentos anexos. Em consequência, deverá pagar o imposto 
na importância de R$ 1.431.370,08 (um milhão, quatrocentos e trinta e um mil, trezentos e 
setenta e reais e oito centavos), mais as cominações legais.” 

 
Os arts. 26, inciso II; 51, §§ 1º e 3º e 64 da Lei nº 11.651/91 - CTE, c/com 

os arts. 34, II, 39 e 40 do Anexo VIII do Decreto nº 4.852/97 - RCTE e Convênios ICMS 
nºs 126/98 e 135/06 abrigam a infração descrita no auto de infração, enquanto que a 
proposição da penalidade se enquadra na determinação do art. 71, inciso IV-A do CTE. 

 
Os documentos de fls. 03 a 69 instruem o trabalho fiscal. 
 
O julgamento “a quo” apreciou as alegações defensórias e externou sua 

decisão nos seguintes termos: 
 



 

“Processo nº: 4011403364393 Sujeito Passivo: VIVO S/A SENTENÇA Nº 

1148/2015–JULP  RELATÓRIO Trata-se de lançamento com exigência de ICMS 
e multa mais acréscimos legais, em virtude do sujeito passivo, na condição de 
Substituto Tributário, realizar saída de aparelhos de telefonia móvel com destino 
ao Estado de Goiás, referente ao período de 01/01/2010 a 28/06/2013, utilizando 
base de cálculo de retenção inferior a exigida na apuração do ICMS substituição 
tributária pelas operações posteriores. Foram indicados como dispositivos legais 
infringidos os artigos 26, inciso II, 51, §§ 1º e 3º e 64 da Lei nº 11.651/91 c/c 
artigos 34, II, 39 e 40 do Anexo VIII do Decreto nº 4.852/97 e Convênios ICMS 
126/98 e 135/06. A penalidade proposta é a tipificada no artigo 71, inciso IV A da 
Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 17.519/2011. Para 
instrução processual, a autoridade fiscal autuante juntou ao feito: Anexos 
Estruturados: Detalhamento do Crédito Tributário e Descritivo, Resumo 2010 a 
2013 da auditoria realizada, 01 (uma) mídia DVD-R (fls. 09) contendo planilha 
denominada “AUDITORIA DA SUBSTUTUIÇÃO TRIBUTÁRIA RELATIVA ÀS 
REMESSAS DE APAEWLHOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA O ESTADO DE 
GOIÁS”, totalizada mês a mês, na qual relaciona as notas fiscais emitidas pela 
impugnante e que destinam mercadorias sujeitas ao regime de substituição 
tributária a Goiás, identificadas por número e data de emissão, descrição do 
produto, unidade, quantidade, valor total, valor do desconto, base de cálculo do 
ICMS, e valor do ICMS operações próprias, valor do ICMS ST, BC do ICMS ST, 
declarados pelo contribuinte e informa, para cálculo do imposto retido da 
auditoria: o valor do IVA, a base de cálculo da substituição adicionada do IVA e o 
ICMS retido calculado. A auditoria tem a finalidade de demonstrar o valor do 
imposto que deveria ter sido retido para Goiás. Juntou-se aos autos, ainda, 
RESP nº 715.255-MG (2009/01677859-6) do Superior Tribunal de Justiça, 
documento de fls. 16 a 69 dos autos. O sujeito passivo recebeu cópia de mídia 
com entrega de relatórios digitais, confirmados por meio de Dte, conforme fls. 11 
dos autos. Regularmente intimado o sujeito passivo comparece ao processo e 
impugna a ação fiscal alegando: a) que o auto de infração deve ser decretado 
nulo, dada a precariedade da fundamentação e tipificação adotadas, tendo em 
vista a utilização de natureza genérica, a qual impede a devida defesa por parte 
da Empresa impugnante e ainda baseou-se em presunções, em clara ofensa ao 
princípio da verdade material da infração; b) seja reconhecida a insubsistência do 
Auto de Infração no que concerne aos descontos incondicionais e bonificações 
excluídos da base de cálculo da substituição tributária, sendo esta a razão para 
que os valores da retenção do ICMS ST utilizados fossem menores do que o 
calculado na Auditoria; c) seja anulada a cobrança da multa concernente aos 
fatos geradores ocorridos entre 1° de janeiro de 2010 e 28 de dezembro de 
2011,haja vista a infração foi instituída por lei que entrou em vigor apenas em 29 
de dezembro de 2011; d) caráter confiscatório da multa. É o relatório. 
FUNDAMENTAÇÃO A presente autuação tem por fundamento o fato de o sujeito 
passivo estabelecido no Distrito Federal, inscrito como substituto tributário em 
Goiás, remeter mercadorias, no decorrer de 2010 a 2013, para contribuintes 
localizados no Estado de Goiás, com o pagamento do ICMS retido a menor que o 
devido, tendo em vista não ter incluído na base de cálculo do ICMS substituição 
tributária os descontos incondicionais concedidos. A fiscalização relaciona, na 
planilha que compõe a mídia eletrônica – DVD - de fls. 09 dos autos, uma por 
uma as notas fiscais de saídas de mercadorias do estabelecimento do sujeito 
passivo com destino ao território goiano, procedendo o cálculo do ICMS 
substituição tributária pelas operações posteriores, de acordo com cada produto 
sujeito à retenção do ICMS que ingressou no Estado de Goiás. Analisando os 
autos e as alegações do impugnante por item temos: a)não há que se falar em 
nulidade por precariedade da fundamentação e tipificação adotadas, em vista da 
utilização de natureza genérica, uma vez que o § 3.º artigo 20 da Lei 16.469/09, 
nos assegura que não acarreta nulidade se temos elementos suficientes para 
determinar com segurança a infração e o infrator , que é o caso, pois a infração é 
descrita de maneira clara na descrição do fato na inicial e complementada pela 



 

descrição complementar da ocorrência fl.06. E ainda fundamentada na legislação 
apontada, que não pode ser considerada genérica, pois temos o fato claro e a lei 
e o artigo infringido, em todos os casos, que ao serem lidos, buscando-se o texto 
do artigo, na íntegra, quando o inciso ou a alínea do artigo não foi citado, 
percebe-se claramente o enquadramento, exemplificando temos o artigo 26, 
inciso II citado na impugnação, as alíneas se relacionam, por esta razão não 
devem ser citadas isoladamente, pois ficaria incompleto, como fez o impugnante 
que colocou somente o texto do inciso II do artigo 26 da Lei 11651/91, sem as 
alíneas, se lido na íntegra temos a compreensão da infração e da definição de 
base de cálculo utilizada, pois as alíneas se relacionam e algumas se 
complementam. Lei 11.651/91 Art. 26. A base de cálculo, para fim de substituição 
tributária, será : II - em relação às operações ou prestações subseqüentes, e na 
seguinte ordem: a) o preço final a consumidor, único ou máximo, estabelecido 
por órgão público competente; b) o preço final a consumidor, sugerido pelo 
fabricante ou importador; c) obtida pelo somatório das parcelas seguintes: 1. o 
valor da operação ou prestação própria realizada pelo substituto tributário ou pelo 
substituído intermediário; 2. o montante dos valores de seguro, frete, tributos e 
outros encargos cobrados ou transferíveis aos adquirentes ou tomadores de 
serviço; 3. a margem de valor agregado, inclusive lucro, relativa às operações ou 
prestações subsequentes. § 1º A margem agregada, inclusive lucro bruto 
corresponderá ao valor encontrado mediante a aplicação do Índice de Valor 
Agregado - IVA -, obtido na forma do parágrafo seguinte , sobre a soma das 
parcelas previstas nos itens 1 e 2, da alínea “c”, do inciso II, do caput deste 
artigo; § 2º O IVA será estabelecido, tendo por base os preços usualmente 
praticados pela indústria, pelo comércio atacadista, pelo varejista e pelo 
prestador de serviços, aferidos mediante a utilização dos seguintes critérios, 
conforme dispuser a legislação tributária: I - levantamento estatístico-econômico 
realizado pelo sistema de amostragem nesses setores; II - informações 
fornecidas por entidades representativas dos respectivos setores; III - coleta de 
preços à vista, sem desconto, em determinado período, incluindo-se eventuais 
parcelas relativas a valores cobrados pelo contribuinte a título de financiamento 
direto; IV - ponderação dos preços coletados, levando-se em consideração a 
representatividade dos pesquisados na amostra considerada. ACRESCIDO O § 
3º AO ART. 26 PELO ART. 1º DA LEI Nº 14.382, DE 30.12.02 - vigência: 
01.01.03. § 3º Em substituição ao disposto na alínea “c” do inciso II do caput 
deste artigo, a base de cálculo, em relação às operações ou prestações 
subseqüentes, poderá ser o preço a consumidor final usualmente praticado pelo 
varejista relativamente à mercadoria ou sua similar, ou pelo prestador de serviço 
relativamente ao serviço, em condições de livre concorrência, observando-se 
para apuração do preço os critérios previstos no § 2º. b) O fato em questão neste 
item é o desconto incondicionado integrar a base de cálculo do ICMS ST, uma 
vez que o sujeito passivo utiliza o desconto incondicionado na operação em que 
ele é substituto, assim como fez na operação própria, ou seja, o desconto 
incondicionado não integrou na base de cálculo do ICMS ST na apuração do 
sujeito passivo, o que gerou uma retenção a menor questionada pela autoridade 
fiscal autuante, que tem o entendimento contrário sobre este fato, como descreve 
na nota explicativa do auto de infração, que baseou-se na decisão do STJ, 
proferida nos Embargos de Divergência em RESP n° 715.255-
MG92009/0167859-6) em 23 de junho de 2010, onde a referida decisão pacifica 
a matéria e firma o entendimento de que embora os descontos incondicionados 
não integrem a base do tributo em operação própria, é devido o ICMS quando se 
trata de substituição tributária em operações interestaduais, já que não se pode 
presumir a perpetuação dos descontos incondicionais na cadeia de circulação de 
mercadoria. O impugnante também questiona a utilização do parecer no art. 40, 
inciso II do anexo VIII do RCTE, que fala do valor da operação própria do 
substituto como parcela da soma para obtenção do valor da BC do ICMS ST, 
mas conforme citação da fl.51 da referida decisão temos que “o valor 
agregado(base de cálculo do ICMS ST) não deve ser calculado sobre o valor da 



 

operação anterior praticado no caso concreto, mas sim sobre o valor da operação 
anterior usualmente praticado no mercado”. Sendo assim analisando todos os 
aspectos deste fato, acolho o entendimento da autoridade fiscal autuante, que é 
reafirmado pelo § 3°do inciso II art. 26, que diz que alínea c do inciso II pode ser 
substituído inclusão do pelo § 3°(preço de mercado). c) Com relação a solicitação 
de que seja anulada a cobrança da multa concernente aos fatos geradores 
ocorridos entre 1° de janeiro de 2010 e 28 de dezembro de 2011, haja vista a 
infração foi instituída por lei que entrou em vigor apenas em 29 de dezembro de 
2011; tenho a dizer que conforme o § 3.º artigo 20 da Lei 16.469/09, isto não 
constitui motivo de nulidade, podendo até ser corrigido, mas optamos por manter 
a multa atual, uma vez que a legislação vigente na época era o art. 71 III, g, com 
o percentual de 100% a ser aplicado, e de acordo com o art.106, II, C do CTN, a 
lei pode ser aplicada a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos 
severa, que é o caso, portanto prevalece a multa aplicada descrita na inicial que 
é de 80% do valor do imposto. CTN Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato 
pretérito: I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, 
excluída a aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados; II - 
tratando-se de ato não definitivamente julgado: a) quando deixe de defini-lo como 
infração; b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação 
ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em 
falta de pagamento de tributo; c) quando lhe comine penalidade menos severa 
que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática. Lei 16.469/09 Art. 20. São 
nulos os atos praticados: § 3º As incorreções ou omissões do lançamento, 
inclusive aquelas decorrentes de cálculo ou de proposição de penalidade, não 
acarretam a sua nulidade, quando do processo constarem elementos suficientes 
para determinar com segurança a infração e o infrator. d) Quanto ao caráter 
confiscatório da multa aplicada, com a pretensão da parte passiva de questionar 
a legalidade do artigo 71 do Código Tributário Estadual aplicado, esbarra na 
competência do Conselho Administrativo Tributário – CAT, nos termos do artigo 
6.º § 4.º da Lei Processual 16.469/09. Sendo assim rejeito a pretensão da parte 
passiva. Art. 6º Compete ao Conselho Administrativo Tributário -CAT- apreciar: § 
4º Não pode haver decisões que impliquem apreciação ou declaração de 
inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato normativo expedido pela 
Administração Tributária. Como não há outro argumento ou documento, 
patrocinado pela defesa, capaz de refutar a acusação, mantenho a exigência 
fiscal, pois o lançamento preenche os requisitos do art. 160 do CTE. Art. 160 . 
Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário 
pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a 
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a 
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito 
passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível. O 
impugnante requer que as publicações/intimações sejam feitas exclusivamente 
em nome do advogado LUIZ GISTAVO A. S. BICHARA. Posto isso, conheço da 
impugnação, nego-lhe provimento e JULGO PROCEDENTE o lançamento, 
condenando o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário constante da 
inicial, com os acréscimos legais. Intime-se. CONSELHO ADMINISTRATIVO 
TRIBUTÁRIO, Julgadores de Primeira Instância, 23 de abril de 2015.  

 
O sujeito passivo recorreu desta decisão singular e argumentou que a 

mesma merece reforma em função do disposto no § 5º do art. 6º da Lei nº 16.469/09 e no 
art. 32 da Lei Complementar nº 104/2013. 

 
Com suporte no art. 20 da Lei nº 16.469/2009, o autuado arguiu as 

preliminares de nulidade da peça básica, por cerceamento ao direito de defesa e por 
insegurança na determinação da infração, visto que para o ato administrativo se revestir 
da validade ele deve preencher os requisitos da competência, finalidade, forma, motivo e 
objeto. Para respaldo da sua pretensão, transcreveu o artigo citado. 



 

 
Quanto ao mérito, o recorrente arguiu a legalidade do procedimento 

adotado pela impugnante ao excluir os descontos incondicionais da base de cálculo da 
substituição tributária, sendo este lançamento pautado em meras presunções e sem a 
necessária observância ao princípio da verdade material. 

Em relação à multa calcada no inciso IV-A do artigo 71 da Lei nº 
11.651/91, alegou ser a mesma indevida, pois houve notório desrespeito aos princípios 
tributários e, por fim, pediu: 

 
a) o acolhimento das preliminares de nulidade da peça básica, por 

cerceamento ao direito de defesa e por insegurança na determinação da infração, ante a 
precariedade da fundamentação e tipificação genérica, o que impediria sua defesa, pois o 
lançamento baseou-se em meras presunções; 

b) insubsistência do auto de infração no que concerne aos descontos 
incondicionais e bonificações excluídos da base de cálculo da substituição tributária, 
sendo esta a razão do ICMS-ST retido ser menor do que o calculado na auditoria fiscal;  

c) nulidade da cobrança da multa concernentes aos fatos geradores 
ocorridos entre 01/01/2010 a 28/12/2011, haja vista que a penalidade proposta foi 
instituída por lei que entrou em vigor em 29 de dezembro de 2011 e; 

d) adequação da penalidade nos moldes sentenciados pelo E. Superior 
Tribunal Federal, ante o caráter confiscatório da multa proposta. 

 
Posteriormente retornou aos autos com o memorial de fls. 294/299, 

reafirmando seus argumentos anteriores e afirmando que a conclusão firmada pelo STJ no 
EREsp nº 715.255/MG não se aplica ao seu caso, pois o próprio Decreto 4.852/97 – RCTE 
dispõe no seu artigo 40, II que quando o preço final a consumidor da mercadoria não for 
estabelecido por órgão competente, pelo fabricante ou quando não seja destinada ao ativo 
imobilizado, uso ou consumo do adquirente, a base de cálculo da substituição tributária 
será a soma do valor da operação própria, acrescido do montante dos valores de seguro, 
frete, embalagem ou acondicionamento, IPI e demais tributos, custo de financiamento e 
outros encargos cobrados ou transferíveis ao adquirente da mercadoria, sendo aplicada 
sobre o total destes valores o índice de Valor Agregado, inclusive lucro, incidente sobre a 
operação posterior de venda ao consumidor final, apresentando cálculos deste regime de 
tributação em que, no caso da mercadoria doada em bonificação, o seu valor de venda 
será igual a zero e, consequentemente, o ICMS normal será também zero. No entanto, no 
seu caso, que pratica na realidade a venda de mais mercadorias pelo preço de menor 
quantidade, o que ocorre é que o ICMS-ST sobre cada item da referida mercadoria será 
também menor e não que a tributação seja menor, reiterando o pedido de improcedência 
do feito. 

 
Pelo Acórdão 1786/2015 (fls. 301/308), por maioria de votos, a Segunda 

Câmara deste Conselho Administrativo Tributário, considerou o auto de infração 
improcedente, onde o autor do voto vencedor informou que como foi vencido na 
apreciação das questões preliminares, deixaria de pronunciar sobre as mesmas, vez que 
quanto ao mérito seu convencimento é de que o auto de infração é improcedente, pois 
compulsando o processo, concluiu que na mera transferência de mercadoria para outro 
estabelecimento da autuada não há incidência do ICMS, por não existir a transferência de 
titularidade que configure circulação de mercadoria. 

Argumentou também que “Por outro lado, o STJ firmou entendimento 
divergente entre a 1ª e 2ª turmas de julgadores dos processos que tratam dos descontos 
incondicionados concedidos pelo substituto tributário, sendo uma firmou o seu 
convencimento de voto de que os valores dos descontos incorporam o valor do produto 
para efeito de retenção do imposto substituído a outra é que os descontos incondicionais 



 

concedidos pelo substituto tributário ao substituído, embora reduzisse a base de cálculo 
do ICMS próprio do primeiro, seriam irrelevantes para a apuração do imposto por 
substituição tributária. A 1ª Turma tinha entendimento unânime em favor dos contribuintes, 
cuja ementa transcrevo: 

 
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535, II, 

DO CPC. INOCORRÊNCIA. ICMS. BASE DE CÁLCULO. VALOR OPERAÇÃO 
MERCANTIL. INCLUSÃO DE MERCADORIAS DADAS EM BONIFICAÇÃO. DESCONTOS 
INCONDICIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. LC Nº 87/96. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. 
RECURSO ESPECIAL. INCLUSÃO DE MERCADORIAS DADAS EM BONIFICAÇAO. 
DESCONTOS INCONDICIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. LC Nº 87/96. SUBSTITUIÇÃO 
TRIBUTÁRIA. 

1. O valor das mercadorias dadas a título de bonificação não integram a 
base de cálculo do ICMS (REsp 715.255/MG, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, 
julgado em 28.03.2006, DJ de 10.04.02). 

 
No julgamento desse recurso e na sentença recorrida, a 1ª Seção decidiu, 

por maioria de votos, o recurso interposto foi provido com o fundamento de inexistir 
garantia de que o desconto incondicional dado ao substituído seria por esse repassado ao 
consumidor. 

 
Ainda sobre a definição jurídica desse recurso especial o Ministro Castro 

Meira, ao proferir o seu voto, concluiu: 
 
Qualquer que seja a opção, portanto bonificação ou redução do valor 

unitário da mercadoria (desconto incondicional), o resultado é o mesmo, devendo sobre 
esse valor, e não outro, incidir o ICMS-Substituição, após, é claro, a incidência da margem 
de agregação. A base de cálculo legalmente prevista não toma como referência o número 
de cervejas ou lâmpadas que forem destinadas ao comprador, o substituto tributário, mas 
o valor da operação, no caso, a venda. 

 
Com isso, conclui que não se fala em impossibilidade de exclusão dos 

descontos incondicionais e bonificações do valor da operação para fins de cálculo e 
retenção do ICMS - substituição tributária, visto que o reflexo no recolhimento do tributo é 
garantido visto que os descontos são deduzidos do preço real praticado pelo substituto. 

 
Na sequência dessa tese de voto, tem-se que grande parte dos Estados 

brasileiros tem entendimento de que as bonificações configuram como descontos 
condicionais. Divergem, portanto, o Superior Tribunal de Justiça que pacificou ser a 
bonificação um desconto incondicionado e, neste caso, o ICMS não incide. 

 
A definição do art. 13 da Lei Complementar n. 87/96 me garante afirmar 

que a base de cálculo do ICMS nas operações comerciais é aquela efetivamente realizada 
e que, descontos concedidos incondicionais não são incluídos para efeito de apuração do 
valor base de cálculo do ICMS. 

 
Art. 13. A base de cálculo do imposto é: 
 
A base desse julgamento processual assenta-se no art. 13, § 1º, inciso II, 

alínea "a" da Lei Complementar define que: 
  
 § 1º Integra a base de cálculo do imposto, inclusive na hipótese do inciso 

V do caput deste artigo: (Redação dada pela Lcp 114, de 16.12.2002) 



 

  
 II - o valor correspondente a: 
  
 a) seguros, juros e demais importâncias pagas, recebidas ou debitadas, 

bem como descontos concedidos sob condição. 
 
Por conseguinte, a exigência do imposto por substituição tributária, no 

entendimento da fiscalização se fez necessária porque o sujeito passivo utilizou base de 
cálculo inferior à exigida para a apuração da base de cálculo do ICMS - substituição 
tributária pelas operações posteriores, quando se sabe que a operação seguinte se fará 
com o consumidor. Portanto, trata-se de transferência de um estabelecimento para outro 
do mesmo sujeito passivo, operação de circulação de mercadorias que tem tratamento 
tributário diferenciado, vez que o imposto não incide. 

 
Nesse sentido, o STF, no sentenciado no recurso do AI nº 618.947 AgR, 

relatado pelo Min. Celso de Melo, Segunda Turma, ao julgar o referido recurso, no dia 
02/03/2010, ementou: 

 
ICMS. MERO DESLOCAMENTO FÍSICO DO BEM PARA OUTRO 

ESTABELECIMENTO DO MESMO CONTRIBUINTE - INOCORRÊNCIA DE 
CIRCULAÇÃO JURÍDICA, EIS QUE AUSENTE QUALQUER TRANSFERÊNCIA 
DOMINIAL - NÃO-INCIDÊNCIA DE REFERIDO TRIBUTO ESTADUAL. 

 
Vejo que o STJ é adepto a essa sentença, tanto que sumulou em recurso 

especial representativo da controvérsia - REsp nº 1.125.133/SP, julgado conforme art. 
543-C do CPC, a qual transcrevo: 

 
Súmula nº 166: não constitui fato gerador do ICMS o simples 

deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte. 
 
No seguimento da tese de voto, transcrevo a ementa: 
 
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. ICMS. 
TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DE UMA MESMA 
EMPRESA. INOCORRÊNCIA DE FATO GERADOR PELA INEXISTÊNCIA DE ATO DE 
MERCADORIA. SÚMULA 166/STJ. 

 
DESLOCAMENTO DE BENS DO ATIVO FIXO. UBI EADEM RATIO, IBI 

EADEM LEGIS DISPOSITIVO, VIOLAÇAO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.”  
 
1. O deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimento de uma 

mesma empresa, por si, não se subsume à hipótese de incidência do ICMS, porquanto, 
para a ocorrência do fato imponível é imprescindível a circulação jurídica das mercadorias 
com a transferência da propriedade. 

 
2. Não constitui fato gerador de ICMS o simples deslocamento de 

mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte. (Súmula 166 do 
STJ). 

 
É bom esclarecer, desde logo, que tal circulação só pode ser jurídica (e 

não meramente física). A circulação jurídica pressupõe a transferência (de uma pessoa 
para outra) da posse ou da propriedade da mercadoria. Sem mudança de titularidade da 



 

mercadoria, não há falar em tributação por meio de ICMS. (REsp nº 1.125.133/SP, Rel. 
Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25.08.2010, DJ de 10.09.2010." 

 
As Cortes Superiores sentenciaram, em definitivo, que para haver a 

tributação por meio de ICMS há de existir a circulação jurídica da mercadoria e não a 
meramente física. 

 
Com este entendimento, afirma que devem ser extirpadas do presente 

auto todas as operações de remessa de mercadoria efetuadas entre estabelecimentos das 
próprias empresas recorrentes. 

 
Diante desse contexto, cumpre-me observar a vigência do art. 32 da Lei 

Complementar Estadual nº 104/2013, que determina: 
 
Art. 32. Nos processos administrativos, a Administração Pública deverá 
observar, dentre outras regras e princípios: 
 
[...] 
II - a jurisprudência firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal e 
pelo Superior Tribunal de Justiça, neste último caso em sede de recurso 
repetitivo: 
 
a) por "jurisprudência firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal" 
deve-se entender as decisões proferidas em sede de controle concentrado 
de constitucionalidade, em recurso extraordinário submetido à 
repercussão geral ou mesmo em recursos extraordinários processados 
normalmente, quando se tratar de entendimento reiterado. 
 
Em face ao comando legal transcrito no parágrafo anterior, não vejo 

empecilho em aplicar as sentenças transitadas em julgado pelos Tribunais - STJ e STF, 
bem como a Súmula 166 e definir essa questão pela improcedência do auto de infração, 
visto que as circulações de mercadorias de um estabelecimento para outro do mesmo 
titular o ICMS não incide. 

 
Outra questão que me convenceu da declarar a improcedência do auto de 

infração é que as transferências de aparelhos de telefonia móvel de um estabelecimento 
remetente para outro destino do mesmo contribuinte não incide o imposto por substituição 
tributária pelas operações posteriores porque essas operações de vendas posteriores são 
destinadas a consumidores, cujas saídas opera-se por unidades, em vendas diretas nos 
balcões da empresa recebedora dos aparelhos de telefonia móvel - aparelho celular. 

 
Pelo exposto, a decisão se fez por rejeitar as preliminares de nulidade da 

peça básica, arguidas pela autuada, por insegurança na determinação da infração e por 
cerceamento ao direito de defesa.  

 
Quanto ao mérito, decido conhecer do recurso, dar-lhe provimento para 

reformar a sentença proferida pela Primeira Instância e considerar improcedente o auto de 
infração.” (Sic) 

 
A Gerência de Representação Fazendária - GERF, apresentou Recurso 

ao Conselho Pleno (fls. 309/310) alegando que, como se observa, os fatos ora discutidos 
se enquadram perfeitamente nos moldes da situação da decisão citada no Resp nº 



 

715.255/MG, pois não se tem a garantia de que esses descontos serão repassados aos 
consumidores finais dos produtos transferidos. 

 
Afirmou que “Cumpre observar ainda que a cobrança versa sobre a 

inclusão dos descontos incondicionais para a formação da base de cálculo do ICMS/ST e 
não sobre o teor da decisão da Súmula 166, pois embora a autuada tenha mencionado 
superficialmente tal fundamento, a cobrança é referente à utilização de base de cálculo 
inferior à exigida na norma tributária e não sobre eventual inocorrência de fato gerador do 
imposto, posto que a recorrida promoveu destaque do ICMS/ST, embora a menor, no 
entendimento da Representação Fazendária. Nessa linha de raciocínio conclui-se que se 
trata de decisão extra petita. 

 
Nos termos acima expostos, a Representação Fazendária requer a 

reforma do acórdão recorrido, com a reversão da decisão cameral para julgar procedente 
o auto de infração. ” (Sic) 

 
O sujeito passivo apresentou contradita ao Recurso Fazendário ao 

Conselho Pleno (fls. 316/328), alegando que não há que se falar em impossibilidade de 
exclusão dos descontos incondicionais e bonificações da base para fins de cálculo e 
retenção do ICMS/ST, haja vista que tal entendimento parte da premissa equivocada de 
que não haveria a garantia de que os descontos efetivamente seriam refletidos na base de 
cálculo da operação futura a ser desde logo tributada por antecipação, quando, na 
verdade, tal reflexo é claramente garantido, pois os descontos são deduzidos do preço 
real praticado pelo substituto. 

 
Afirmou que com base nesse entendimento acerca dos descontos 

incondicionais é que o Julgador de Segunda Instância concluiu que não há que se falar em 
base de cálculo inferior do ICMS, haja vista que se tem conhecimento de que a operação 
seguinte se fará com o consumidor final, ou seja, "trata-se de transferência de um 
estabelecimento para outro do mesmo sujeito passivo, operação de circulação de 
mercadorias que tem tratamento tributário diferenciado, vez que o imposto não incide. ", 
de modo que não há que se discutir acerca do acerto do acórdão recorrido. 

 
Arguiu que ainda que a Representação Fazendária tivesse razão em sua 

alegação de que o acórdão recorrido é extra petita, o que se admite apenas a título de 
argumentação, o Recurso Voluntário da ora Recorrida ainda teria sido julgado procedente, 
haja vista que, conforme já aduzido, os i. julgadores reconheceram que "...não se fala em 
impossibilidade de exclusão dos descontos incondicionais e bonificações do valor da 
operação para fins de cálculo e retenção do ICMS - substituição tributária, visto que o 
reflexo no recolhimento do tributo é garantido visto que os descontos visto que os 
descontos são deduzidos do preço real praticado pelo substituto." (Sic)  

 
Ao final, pleiteou que seja negado provimento ao Recurso interposto pela 

Representação Fazendária, a fim de que seja mantida, in totum, a decisão exarada pela 
Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário ou que os atos praticados até o 
momento sejam anulados e os autos remetidos à primeira instância para novo julgamento. 

 
A autuada compareceu novamente aos autos e apresentou Memoriais às 

fls. 333/336, reiterando os argumentos e pedidos feitos na contradita. 
 
Em Resolução n° 30/2016 (fl. 337), o Pleno deste Conselho Administrativo 

Tributário, por proposição do Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho, aprovou o 
encaminhamento destes autos à GEPRO para que informe se houve intimação da 



 

Fazenda Pública para recorrer da decisão cameral e a data em que foi efetivada, devendo 
ser juntada a devida comprovação.  

 
Em Despacho n° 26/2016 – GEPRO/CAT, houve a informação que não 

houve a intimação da Representação Fazendária do Acórdão 1186/2015 – II CJUL, em 
razão de que o representante fazendário apresentou o recurso ao Conselho Pleno antes 
da emissão da intimação ao mesmo, de acordo com o inciso IV do artigo 15 da Lei 
16.469/2009, que dispõe que “considera-se feito a intimação na data que a parte se 
manifesta no processo. ” (Sic) 

 
A autuada, via de seu patrono, apresentou novo memorial com o objetivo 

de esclarecer a este Conselheiro que este lançamento não exige ICMS-ST sobre 
diferencial de alíquotas e sim sobre a exclusão da base de cálculo deste tributo dos 
produtos doados em bonificação, reiterando, ao final, a manutenção do Acórdão recorrido. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

Exige-se no auto de infração ICMS, multa e acréscimos legais da autuada, 
na condição de contribuinte, em razão desta ter efetuado saída de mercadorias, no 
período de 2010 a 28/06/2013, com utilização de base de cálculo da substituição tributária 
em valor inferior ao previsto para a operação, por ter deixado de incluir na base de cálculo 
valores decorrentes de descontos incondicionais na forma de bonificação em aparelhos 
celulares doados aos adquirentes.  

 
A julgadora singular, entendendo que os valores objeto da presente 

autuação integram a base de cálculo do ICMS devido por substituição tributária, haja vista 
que não restou provado que os aparelhos celulares recebidos em bonificação não foram 
revendidos, julgou procedente a inicial, consoante Sentença nº 1148/15 (fls. 244/249). 

 
Já a Segunda Câmara Julgadora deste Conselho, por maioria de votos de 

seus membros à época do julgamento, rejeitou as preliminares de nulidade do feito por 
insegurança na determinação da infração e por cerceamento ao direito de defesa, ambas 
arguidas pela autuada, julgando improcedente a exigência fiscal sob o fundamento de que 
a mera transferência de mercadoria de um para outro estabelecimento da mesma 
empresa não incide imposto, por não existir transferência de titularidade da mercadoria 
transferida, transcrevendo excertos de decisões de tribunais superiores à guisa de 
amparar este entendimento. 

 
Esta decisão cameral, por revelar-se contrária à disposição legal (CTE, art. 

20, II) e aos elementos de instrução da acusação, sendo fruto de análise equivocada do 
conjunto probatório, deve ser reformada. 

Realmente, o procedimento fiscal em análise versa sobre a constatação 
de recolhimento a menor de ICMS devido pela autuada, na sua condição de substituta 
tributária, em virtude da não inclusão na base de cálculo do imposto devido por este 
regime de arrecadação, de valores relativos a bonificações em aparelhos celulares doados 
a seus clientes quando da venda destas mercadorias. 

 
Examinando os elementos de instrução da acusação, podemos observar 

que houve recolhimento a menor de ICMS incidente sobre a futura venda da mercadoria 
bonificada e não sobre a operação própria da autuada, em razão da não inclusão na base 



 

de cálculo do imposto por substituição tributária incidente sobre as vendas dos aparelhos 
celulares doados em bonificação aos clientes da empresa autuada. 

 
Destaque-se que o valor da bonificação, à vista do inequívoco acréscimo 

monetário do bonificado, relacionado à venda do produto ao consumidor final, deve 
compor a base de cálculo do ICMS devido por substituição tributária, pois o comerciante 
pode doar sua mercadoria, porém não pode dispor do tributo pertencente ao erário 
estadual. 

 
Fundamento minha decisão no Convênio ICMS nº 135//06, a seguir 

reproduzido: 
 
“CONVÊNIO ICMS 135/06  

·    Publicado no DOU de 20.12.06, pelo Despacho 18/06 .  
·    Adesão da PB e RN pelo Conv. ICMS 04/07 , efeitos a partir de 08.02.07.  
·    Alterado pelo Conv. ICMS 30 / 07 , 84/07 , 93/09 , 186/13 .  
·    Vide Despachos 09 / 07 , 26/07 e 39/07 , quanto à aplicação em SE.  
·    Vide Despacho 3 4 / 0 7 , quanto à aplicação em GO.  
·    Vide Despacho 3 5 / 07 , quanto à aplicação no PA.  
·    Vide Conv. ICMS 84/07 , quanto à aplicação no AP, ES, MA e RR.  
·    Adesão do PR e RS pelo Conv. ICMS 104/07 , efeitos a partir de 01.09.07.  
·    Adesão do AP pelo Conv. ICMS 122/07 , efeitos a partir de 01.11.07.  
·    Vide Despacho 71/07 , quanto à aplicação no AP.  
·    Adesão de SC pelo Conv. ICMS 43/09 , efeitos a partir de 01.09.09.  
·    Vide cláusula segunda do Conv. ICMS 93/09 , quanto à não aplicação de 

suas disposições para AC, CE, ES, MG, RS, RO, SC e DF.  
·    Excluído RR, a partir de 18.10.13, da não aplicação das disposições 

previstas no Conv. ICMS 93/09 .  

Dispõe sobre a substituição tributária nas operações com aparelhos 
celulares.  

O Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, na sua 124ª reunião 
ordinária, realizada em Macapá, AP, no dia 15 de dezembro de 2006, tendo em vista o disposto no 
art. 199 do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966), resolve celebrar o 
seguinte  

C O N V Ê N I O  

Nova redação dada ao caput da cláusula primeira pelo Conv. ICMS 30/07, efeitos 
a partir de 01.05.07.  

Cláusula primeira Ficam os Estados do Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito 
Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Piauí, Rio de 
Janeiro, Rondônia, Roraima, Sergipe e Tocantins e o Distrito Federal autorizados, nas operações 
interestaduais com aparelhos celulares e cartões inteligentes (Smart Cards e SimCard), a 
atribuírem ao estabelecimento industrial ou importador, na qualidade de sujeito passivo por 
substituição, nos termos e condições deste convênio, a responsabilidade pela retenção e 
recolhimento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias   e sobre 
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS 
devido pelas subseqüentes saídas, realizadas por estabelecimento atacadista, varejista ou 
prestador de serviços de telefonia móvel.  

Redação original, efeitos até 30.04.07.  

Cláusula primeira Ficam os Estados do Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito 
Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Piauí, Rio de 

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/despachos-do-secretario-executivo/2006/dp018_06
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/icms/2007/cv004_07
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/icms/2007/cv030_07
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/icms/2007/cv084_07
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/icms/2009/cv093_09
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/icms/2013/cv186_13
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/despachos-do-secretario-executivo/2007/dp009_07
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/despachos-do-secretario-executivo/2007/dp026_07
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/despachos-do-secretario-executivo/2007/dp039_07
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/despachos-do-secretario-executivo/2007/dp034_07
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/despachos-do-secretario-executivo/2007/dp035_07
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/icms/2007/cv084_07
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/icms/2007/cv104_07
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/icms/2007/cv122_07
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/despachos-do-secretario-executivo/2007/dp071_07
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/icms/2009/cv043_09
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/icms/2009/cv093_09
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/icms/2009/cv093_09


 

Janeiro, Rondônia, Sergipe e Tocantins e o Distrito Federal autorizados, nas operações 
interestaduais com aparelhos celulares, a atribuírem ao estabelecimento industrial ou importador, 
na qualidade de sujeito passivo por substituição, nos termos e condições deste convênio, a 
responsabilidade pela retenção e recolhimento do Imposto sobre Operações Relativas à 
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS devido pelas subseqüentes saídas, realizadas por 
estabelecimento atacadista, varejista ou prestador de serviços de telefonia móvel.  

Renumerado o parágrafo único para o § 1º pelo Conv. ICMS 186/13, efeitos a 
partir de 01.01.14.  

Nova redação dada ao parágrafo único da cláusula primeira pelo Conv. ICMS 
84/07, efeitos a partir de 12.07.07.  

   

§ 1º O disposto nesta cláusula aplica-se a:  

I - terminais portáteis de telefonia celular, classificados na posição 8517.12.31 da 
NCM;  

II - terminais móveis de telefonia celular para veículos automóveis, classificados 
na posição 8517.12.13 da NCM;  

III - outros aparelhos transmissores, com aparelho receptor incorporado, de 
telefonia celular, classificados na posição 8517.12.19 da NCM;  

IV - cartões inteligentes (smart cards e sim card), classificados na posição 
8523.52.00 da NCM.  

Redação original, efeitos até 11.07.07.  

Parágrafo único. O disposto nesta cláusula aplica-se:  

I - terminais portáteis de telefonia celular, classificados na posição 8525.20.22 da 
NCM;  

II - terminais móveis de telefonia celular para veículos automóveis, classificados 
na posição 8525.20.24 da NCM;  

III - outros aparelhos transmissores, com aparelho receptor incorporado, de 
telefonia celular, classificados na posição 8525.20.29 da NCM.  

Acrescido o inciso IV a cláusula primeira pelo Conv. ICMS 30/07, efeitos a partir 
de 01.05.07.  

IV - cartões inteligentes (Smart Cards e SimCard), classificados nas posições 
8523.52.00 e 8542.10.00 da NCM, respectivamente.  

Acrescido o § 2º à cláusula primeira pelo Convênio ICMS 186/13, efeitos a partir 
de 01.01.14.  

§ 2º O disposto nesta cláusula não se aplica às operações interestaduais que 
destinem mercadorias a estabelecimento comercial atacadista localizado no Estado de Goiás, ao 
qual é atribuída a condição de substituto tributário em relação ao ICMS devido na operação 
interna.  

Acrescido o § 3º à cláusula primeira pelo Convênio ICMS 186/13, efeitos a partir 
de 01.01.14.  

§ 3º O disposto no § 2º somente se aplica após a disponibilização, no sítio 
eletrônico da Secretaria de Fazenda do Estado de Goiás, do rol de contribuintes aos quais tenha 
sido atribuída a condição de substituto tributário a que se refere o dispositivo mencionado.  

Cláusula segunda O imposto a ser retido pelo sujeito passivo por substituição 
será calculado mediante a aplicação da alíquota vigente para as operações internas, no Estado de 
destinação da mercadoria, sobre o preço máximo ou único de venda a ser praticado pelo 
contribuinte substituído, fixado por autoridade competente ou de preço final a consumidor sugerido 
pelo fabricante ou importador, deduzindo-se o imposto devido pelas suas próprias operações.  

Renumerado, com nova redação, o parágrafo único para § 1º da cláusula 
segunda pelo Convênio ICMS 93/09, efeitos a partir de 01.01.10.  



 

§ 1º Na hipótese de não haver preço fixado ou sugerido nos termos do caput , a 
base de cálculo para a retenção será o montante formado pelo preço praticado pelo remetente, 
incluídos o frete ou carreto, IPI e demais despesas debitadas ao estabelecimento destinatário, 
adicionado da parcela resultante da aplicação, sobre o referido montante, do percentual de 
margem de valor agregado ajustada (“MVA ajustada”), calculada segundo a fórmula “MVA 
ajustada = [(1+ MVA-ST original) x (1 - ALQ inter) / (1- ALQ intra)] -1”, em que:  

I -   “MVA-ST original” é a margem de valor agregado para operação interna, 
prevista no § 2º;  

II - “ALQ inter” é o coeficiente correspondente à alíquota interestadual aplicável à 
operação;  

III - “ALQ intra” é o coeficiente correspondente à alíquota prevista para as 
operações substituídas, na unidade federada de destino.  

Redação original, efeitos até 31.12.09.  

Parágrafo único. Na hipótese de não haver preço fixado ou sugerido nos termos 
do caput, a base de cálculo para a retenção será o montante formado pelo preço praticado pelo 
remetente, incluídos o frete ou carreto, IPI e demais despesas debitadas ao estabelecimento 
destinatário, adicionado da parcela resultante da aplicação, sobre o referido montante, do 
percentual de margem de valor agregado definido na legislação da unidade da Federação de 
destino das mercadorias.  

Acrescido o § 2º à cláusula segunda pelo Convênio ICMS 93/09, efeitos a partir 
de 01.01.10.  

§ 2º A MVA-ST original é 9% (nove por cento).  

Acrescido o § 3º à cláusula segunda pelo Convênio ICMS 93/09, efeitos a partir 
de 01.01.10.  

§ 3º Da combinação dos §§ 1º e 2º, o remetente deve adotar as seguintes MVAs 
ajustadas nas operações interestaduais:  

I -   com relação ao § 2º:  

   

Alíquota interna na unidade federada de 
destino  

17%  18%  19%  

Alíquota interestadual de 7%  22,13%  23,62%  25,15%  

Alíquota interestadual de 12%  15,57%  16,98%  18,42%  

   

II - nas demais hipóteses, o remetente deverá calcular a correspondente MVA 
ajustada, na forma do § 1º.  

Acrescido o § 4º à cláusula segunda pelo Convênio ICMS 93/09, efeitos a partir 
de 01.01.10.  

§ 4º Na impossibilidade de inclusão do valor do frete na composição da base de 
cálculo, o recolhimento do imposto correspondente será efetuado pelo estabelecimento 
destinatário, acrescido dos percentuais de que trata o § 1º  

Cláusula terceira Sem prejuízo do disposto no Convênio ICMS 81/93 , de 10 de 
setembro de 1993, o imposto retido pelo sujeito passivo por substituição será recolhido até o dia 
nove do mês subseqüente ao da remessa da mercadoria, mediante a Guia Nacional de 
Recolhimento de Tributos Estaduais.  

Cláusula quarta As unidades federadas signatárias darão às operações internas 
o mesmo tratamento previsto neste convênio.  

Cláusula quinta Este convênio entra em vigor na data de sua publicação no 
Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir de 1º de março de 2007.  

Macapá-AP, 15 de dezembro de 2006.”  

 

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/icms/1993/cv081_93


 

Como se infere do acima transcrito, em nenhum dos seus dispositivos 
vigentes no período fiscalizado, o referido Convênio autorizou a substituta tributária reduzir 
a zero a base de cálculo da substituição tributária.  

Ao contrário, dispôs que em qualquer situação em que se der a remessa 
do telefone celular, a base de cálculo da substituição tributária será formada pelo preço 
praticado pelo remetente, acrescido das despesas e da margem de lucro a ser auferido 
pelo revendedor. 

 
Respaldo-me também em jurisprudência, sobretudo no REsp n° 715.255-

MG, conforme decisão exarada pela Ministra Eliana Calmon em 23/06/2010 no Superior 
Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte 

 
“STJ - RECURSO ESPECIAL REsp 1196296 MG 2010/0078104-3 

(STJ)  

Data de publicação: 13/10/2010  

Ementa: TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. BONIFICAÇÕES. BASE 

DECÁLCULO SOBRE O VALOR INTEGRAL DAS MERCADORIAS, INCLUSIVE SOBRE BENSDADOS EM 

BONIFICAÇÃO. 1. Inexiste violação do art. 535 do CPC quando prestação jurisdicional é dada na medida da 

pretensão deduzida, com fundamentos suficientes para embasar a decisão judicial. 2. Os honorários 

advocatícios são passíveis de modificação na instância especial, tão somente, quando se mostrarem 

irrisórios ou exorbitantes, e "somente se abstraída a situação fática na análise realizada pelo Tribunal de 

origem". (AgRg no Ag 1.198.911/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 20.4.2010, 

DJe3.5.2010). 3. "In casu", o Tribunal de origem afirmou que a "fixação dos honorários advocatícios, não 

merece reparos a sentença, uma vez que foi observado o disposto no artigo 20, § 3º do Código de Processo 

Civil" (fl. 395-e), situação que impede a revisão no Superior Tribunal de Justiça, em razão do óbice previsto 

na Súmula 7 /STJ. 4. Inexistindo a garantia de que a bonificação concedida pelo substituto tributário ao 

substituído não vai ser transferida ao consumidor final, o recolhimento do ICMS sobre o regime de 

substituição tributária deve ser realizado integralmente. Precedente da Primeira Seção do STJ nos EREsp 

715.255/MG. Recurso especial improvido. “ (g. n) 

 

Ante o exposto, conheço do recurso fazendário, dou-lhe provimento para 
reformar o Acórdão recorrido e considerar procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 28 de junho de 2016. 

http://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/19134847/recurso-especial-resp-1196296-mg-2010-0078104-3
http://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/19134847/recurso-especial-resp-1196296-mg-2010-0078104-3
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Matéria: Base de cálculo de ICMS (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00971/16 
 
Relator: Conselheiro Rodolfo Ramos Caiado 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pela autuada, por erro na identificação do sujeito 
passivo. Rejeitada. ICMS. Saída interna de mercadoria sem 
destacar no documento fiscal o ICMS. Procedente.  
 
1. Torna-se inócuo o questionamento sobre nulidade da lide, 
quando tal inquirição for desprovida de amparo legal; 
 
2. Julga-se procedente o auto de infração não contraditado de 
forma convincente. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de maio de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por erro na identificação do 
sujeito passivo. Participaram do julgamento os Conselheiros Rodolfo Ramos Caiado, 
Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Gilmar Rodrigues de Almeida, José Luiz Rosa e 
Washington Luis Freire de Oliveira. Quanto ao mérito, também por votação unânime, 
conhecer da impugnação, negar-lhe provimento para considerar procedente o auto de 
infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Rodolfo Ramos Caiado, Marlene 
Maria da Silva Ruguê Bernardes, Gilmar Rodrigues de Almeida, José Luiz Rosa e 
Washington Luis Freire de Oliveira 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo realizou saída de 
mercadoria sem destacar no documento fiscal o ICMS referente à operação e sem efetuar 
o débito correspondente no Livro Registro de Saídas no período de 01 janeiro a 31 de 
março de 2013, correspondendo a uma tributação final inferior à prevista na legislação.  

 
A autoridade lançadora indica como infringida as disposições dos 

artigos 11, 27 e 64 do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) combinado 
com os artigos 149, I do Decreto 4852/97. Proposta a aplicação da penalidade prevista no 
artigo 71, IV A do CTE, com redação da Lei nº 17519/2011. 

 
O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: anexo 

estruturado – detalhamento do crédito tributário, ordem de serviço, consulta histórico da 
empresa no simples nacional, auditoria comparativa da situação tributária e da base de 
cálculo, livro registro de apuração do ICMS e livro registro de entradas e saídas EFD 
(analítico) "fls. 3 a 31".  

 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de "fls. 32 e 33", 
tendo sido lavrado termo de revelia às "fls. 34". 

 
O sujeito passivo é intimado a pagar a quantia exigida ou apresentar 

impugnação em segunda instância, conforme documentos de "fls. 36 a 39".  



 

 
O sujeito passivo apresenta Impugnação, "fls. 42 e 43", informando 

que "é firma estabelecida no ramo de frigorífico para abate e comercialização de bovinos, 
mas tendo em vista haver recebido uma proposta favorável, alugou o imóvel com todas as 
instalações, ao senhor Anailton Rodrigues dos Santos e, permitiu, "tacitamente", que o 
referido senhor Anailton Rodrigues dos Santos realizasse seu movimento comercial, 
usando a nossa Inscrição Estadual de n° 104106972 e nosso CNPJ de n° 2.130.391/0001-
94 até que o mesmo senhor registrasse firma em seu nome; acontecesse que o senhor 
Anailton não efetuou o recolhimento dos tributos gerados pelo movimento de compra e 
venda de mercadorias, no período de 01/01/2013 a 30/04/2013, conforme planilha juntada 
ao Auto de Infração, ambos anexos". Sustenta que "o Sr. Anailton ficou responsável pelos 
débitos fiscais gerados durante o tempo em que esteve dirigindo aquele Frigorífico, assim 
provado, caracterizado está à sucessão tributária". Ao final, requer que o auto de infração 
seja declarado improcedente por erro na identificação do sujeito passivo.  

 
O sujeito passivo anexa ao recurso os seguintes documentos: 

procuração, quarta alteração contratual, certidão simplificada, cópia intimação, cópia auto 
de infração, contrato de locação de imóvel comercial, requerimento de empresário, 
cadastro nacional da pessoa jurídica e termo de distrato comercial "fls. 44 a  60". 

 
É o relatório.  
 
 

VOTO 
 

Sobre a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, 
por erro na identificação do sujeito passivo, a rejeito por não haver nos elementos 
constitutivos da lide qualquer afronta ao capítulo que trata da nulidade dos atos 
processuais, inserto no inciso II do artigo 20 da Lei nº. 16.469. Mesmo porque, toda a 
instrução processual aponta que correta está a identificação da polaridade passiva. 
Identificação essa, que embora tenha sido contestada pela defesa, não há nos autos 
nenhum elemento de prova capaz de ilidir a exigência primeira em sede de preliminar.  
Portanto, rejeitada está a preliminar em comento.   

 
Com a questão incidental solucionada, volvo-me à razão de direito 

desta demanda e, de pronto, afirmo que melhor sorte não tem o pleito do defendente, ao 
pugnar pela insubsistência da exordial.  

 
O trabalho a autoridade lançadora é instruído com provas irrefutáveis 

de que houve de fato a omissão detalhada nos documentos acostados ao processo, fls. 03 
“usque” 31, sendo eles:  anexo estruturado – detalhamento do crédito tributário, consulta 
histórico da empresa no simples nacional, auditoria comparativa da situação tributária e da 
base de cálculo, livro registro de apuração do ICMS e livro registro de entradas e saídas 
EFD (analítico) "fls. 3 a 31".  

 
Bastaria ao sujeito passivo ilidir a exigência estampada na folha de 

rosto deste volume com provas irrefutáveis de que não cometeu o ilícito fiscal, ora em 
discussão. Entretanto, esse cuidado o polo passivo não teve, o que me leva a julgar 
procedente o lançamento, como base na orientação contida no “caput” do artigo 64 do 
CTE, “verbis”   

 
Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do 
imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou 
negativas, estabelecidas na legislação tributária. 



 

 
Assim, voto rejeitando a preliminar de nulidade da peça básica, 

arguida pela autuada, por erro na identificação do sujeito passivo. Quanto ao mérito, 
também por votação unânime, conheço da impugnação, nego-lhe provimento para 
considerar procedente o auto de infração.  

 
 

Sala das sessões, em 04 de julho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Base de cálculo de ICMS (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01013/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro João Divino de Brito 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de exclusão do solidário da 
lide. Acolhida. ICMS. Obrigação principal. Saídas de 
mercadorias com utilização indevida da redução de base de 
cálculo. Procedência. 
 
1. Só é admissível atribuir responsabilidade tributária aos sócios 
da sociedade, nos termos do artigo 135, inciso III, do CTN, 
quando se demonstrar que operaram com excesso de poderes 
ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos;  
 
2. Procede o lançamento que exige o cumprimento da 
obrigação principal, comprovadamente não recolhido ao erário 
estadual. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 04 de abril de 2016, decidiu, por maioria de votos, acolher a preliminar de 
exclusão do solidário da lide, arguida pela autuada. Foram vencedores os Conselheiros 
João Divino de Brito e Cláudio Henrique de Oliveira. Vencida a Conselheira Nislene Alves 
Borges. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer do recurso, negar-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Nislene Alves Borges, João Divino 
de Brito e Cláudio Henrique de Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo realizou saída das 
mercadorias descritas nas notas fiscais eletrônicas constantes do demonstrativo anexo 
com utilização indevida da redução de base de cálculo previsto no inciso III do artigo 11 do 
Anexo IX do Decreto nº 4.852/97, pois as mercadorias foram destinadas a consumidores 
finais e o benefício fiscal utilizado aplica-se somente às saídas destinadas à 
comercialização, industrialização ou produção. A redução na base de cálculo 
correspondeu a uma tributação final inferior à prevista na legislação e resultou em omissão 
de recolhimento de imposto. Em consequência, deverá pagar o imposto omitido, 
juntamente com penalidade e acréscimos legais.  

 
Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 15 e 

64 da Lei nº 11.651/91, combinado com o artigo 86 do Decreto nº 4.852/97, tendo sido 
proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso IV-A, da Lei nº 11.651/91 com a 
redação conferida pela Lei nº 17.519/2011. 

 
Foi identificado como sujeito passivo solidário: Glória Aparecida Dias 

de Matos (fls. 04), na condição de sócia administradora, nos termos do artigo 45, inciso 
XII, da Lei nº 11.651/91 

 
O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 05/26. 
 



 

Os sujeitos passivos foram intimados em Primeira Instância, 
conforme documentos de fls. 27/29. Foi lavrado o Termo de Revelia de fls. 34 em relação 
a solidária. 

 
Tempestivamente, a autuada ingressa com Impugnação às fls. 37/50 

na pede a exclusão da solidária do polo passivo da lide, tendo em vista que não existem 
nos autos provas de tenha agido com excesso de poderes ou infração à lei, conforme 
preceitua a legislação tributária estadual. Colaciona jurisprudência que entende aplicável 
ao caso. No mérito, argui ser indevida a autuação. Discorre sobre a redução prevista para 
a farinha de trigo e sobre o suposto recolhimento a maior de ICMS. Finaliza, requerendo 
que seja declarada a improcedência do presente auto de infração.  

 
Juntamente com a peça defensória foram colacionados aos autos 

documentos de fls. 51/70. 
 
O julgador singular, por meio do Despacho nº 1166/2014 de fls. 72 

determinou o encaminhamento dos autos à Delegacia Regional de Fiscalização de 
Goiânia, a fim de que seja feita uma análise da documentação juntada pelo polo passivo a 
ser realizada preferencialmente pelo autor do procedimento, procedente em seguida uma 
revisão dos trabalhos. 

 
Em atendimento ao Despacho supra, a autoridade fiscal revisora 

informa que diferentemente do alegado pela defesa, em todos os documentos fiscais  
relacionados na planilha demonstrativa juntada às fls. 13/26, o produto comercializado 
neles descrito não se denomina “farinha de trigo”. Conclui, afirmando que, no caso em 
comento, o auto de infração deve ser mantido na íntegra.  

 
Devidamente intimados (fls. 74/79), a autuada apresenta 

Manifestação de fls. 82/91 no qual reitera os argumentos expendidos anteriormente.  
 
Acosta aos autos documentos de fls. 92/99. 
 
Sobreveio a sentença singular nº 3487/2015 de fls. 101/103, pelo 

qual o julgador singular decidiu pela procedência do auto de infração. Inicialmente afirma 
que o lançamento fiscal está desprovido de quaisquer das hipóteses de nulidades 
normatizadas pelo artigo 20 da Lei n° 16.469/09. Destaca, também, que o diligenciador já 
se manifestou sobre a farinha de trigo não fazer parte do litígio, e, em consequência, se 
sobre as operações com ela acarretou em recolhimento a maior do ICMS deverá a 
empresa requerer essa diferença à autoridade administrativa competente para expedir a 
autorização, entretanto, não se poderá compensar, pois compensação depende de lei 
específica.  

 
Da decisão supra foram intimados os sujeitos passivos às fls. 

104/109. 
 
Em grau de Recurso Voluntário (fls. 111/122), o sujeito passivo 

reitera os argumentos expendidos nas peças defensórias anteriores. Pede a exclusão da 
solidária do polo passivo da lide, tendo em vista que não existem nos autos provas de 
tenha agido com excesso de poderes ou infração à lei, conforme preceitua a legislação 
tributária estadual. Colaciona jurisprudência que entende aplicável ao caso. No mérito, 
argui ser indevida a autuação. Discorre sobre a redução prevista para a farinha de trigo e 
sobre o suposto recolhimento a maior de ICMS. Finaliza, requerendo que seja declarada a 
improcedência do presente auto de infração.  



 

 
É o Relatório. 
 

VOTO 
 

 
Apreciando a preliminar de exclusão da solidária do polo passivo da 

lide, manifesto-me pelo seu acolhimento, tendo em vista que não existem nos autos 
provas de que tenha agido com excesso de poderes ou infração à lei, conforme preconiza 
o artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional.  

 
O entendimento dominante no Superior Tribunal de Justiça é que “o 

não recolhimento do tributo, por si só, não constitui infração à lei suficiente a ensejar a 
responsabilidade solidária dos sócios, ainda que exerçam gerência, sendo necessário 
provar que agiram os mesmos dolosamente, com fraude ou excesso de poderes”, senão 
vejamos:  

Súmula 430: “O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por 
si só, a responsabilidade solidária do sócio gerente”.  

Ademais, o mero inadimplemento do tributo não caracteriza infração 
legal. Inexistindo prova de que se tenha agido com excesso de poderes, ou infração de 
contrato social ou estatutos, não há que se falar em responsabilidade tributária do sócio à 
título de infração legal.  

No mérito, considero que razão assiste à Fazenda Pública quanto à 
constituição do presente crédito tributário. De fato, a revisão efetuada pela autoridade 
fiscal às fls. 73, conforme determinação do julgador singular (fls. 72), traz elementos 
bastante elucidativos quanto aos pontos controversos. Face a sua importância, devo 
acolhê-la de plano e por esclarecedora, transcrevo abaixo o trecho relativo à sua 
conclusão, no qual o insigne revisor Emivaldo Jacinto Cardozo manifestou-se pela 
procedência do feito. Senão vejamos: 

 (...) Para efeito de utilização do benefício fiscal previsto no inciso VIII 
do artigo 8º do Anexo IX do RCTE, o levantamento que resultou na 
constituição do crédito tributário objeto do auto de infração em 
análise, levou em consideração além do destinatário, se comércio ou 
indústria, as mercadorias vendidas as quais poderiam ser alcançadas 
por benefício fiscal que resultasse em carga tributária efetiva menor 
que a ora exigida, o que é o caso da farinha de trigo que no 
levantamento foi excluída. 

Diferentemente do alegado pela Recorrente, em todos os documentos 
fiscais relacionados na planilha demonstrativa juntada às fls. 13 a 26, 
o produto comercializado neles descrito não se denomina “farinha de 
trigo”. 

(...) 

Assim considerando todo o acima exposto, concluímos que razão não 
assiste à recorrente e entendemos que o auto de infração deve 
prosperar em sua integralidade. 

Desse modo, manifesto o meu entendimento pela procedência do 
lançamento em harmonia com o disposto no levantamento revisional.  



 

Ante o exposto, voto acolhendo as preliminares de exclusão do 
solidário da lide, arguidas pela autuada. Quanto ao mérito, conheço do recurso, nego-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. 

 
 

Sala das sessões, em 07 de julho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Base de cálculo de ICMS (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01062/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: Preliminares. Pedido de diligência formulado pelo 
sujeito passivo. Rejeitado por unanimidade. Pedidos de nulidade 
da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração e por cerceamento do direito de 
defesa. Rejeitadas por unanimidade. Pedido de nulidade da 
sentença, arguida pela autuada, por cerceamento do direito de 
defesa. Rejeitada por maioria. Mudança de ofício da penalidade 
para a do artigo 71, IV, "b", do CTE. Decisão unânime. 
 
ICMS. Obrigação principal. Falta de estorno proporcional às 
saídas beneficiadas com redução da base de cálculo do imposto 
creditado nas entradas de mercadorias. 
 
 
I - Rejeita-se a diligência requerida pelo sujeito passivo quando 
não se vislumbrar a possibilidade da mesma (diligência) 
acrescentar informações úteis ao deslinde da causa.  
 
II - Seguro é o lançamento no qual autoridade fiscal competente 
verifica a ocorrência do fator gerador da obrigação, determina a 
matéria tributável, calcula o montante do tributo devido, 
identifica o sujeito passivo e aplica a penalidade cabível. 
 
III – Não há cerceamento do direito de defesa se o sujeito 
passivo ou seu representante, corretamente intimado, entende a 
acusação fiscal, tem a possibilidade do exercício do 
contraditório e da ampla defesa.  
 
IV – Não há cerceamento do direito de defesa quando a sentença 
analisa as questões relevantes para o julgamento da causa. 
 
V - Deve ser pago o ICMS omitido em decorrência da falta de 
estorno proporcional às saídas beneficiadas com redução da 
base de cálculo do imposto creditado nas entradas de 
mercadorias. 
 
VI – O julgador pode mudar a penalidade para outra mais 
adequada, contanto que a sanção seja igual ou menor que 
aquela inicialmente aplicada. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de outubro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Alcedino Gomes Barbosa, Gilmar Rodrigues de Almeida e Márcio Nogueira 
Pedra. Por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares de nulidade da peça básica, 
arguidas pela autuada, por insegurança na determinação da infração e por cerceamento 



 

do direito de defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Alcedino Gomes 
Barbosa, Gilmar Rodrigues de Almeida e Márcio Nogueira Pedra. Por maioria de votos, 
rejeitar a preliminar de nulidade da sentença singular, arguida pela autuada, por 
cerceamento ao direito de defesa. Foram vencedores os Conselheiros Gilmar Rodrigues 
de Almeida e Márcio Nogueira Pedra. Vencido o Conselheiro Alcedino Gomes Barbosa. 
Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento 
para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Alcedino Gomes Barbosa, Gilmar Rodrigues 
de Almeida e Márcio Nogueira Pedra. E, por unanimidade de votos, rejeitar a adequação 
da penalidade para a prevista no art. 71, inciso IV, alínea "b", da Lei 11.651/91. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Alcedino Gomes Barbosa, Gilmar Rodrigues 
de Almeida e Márcio Nogueira Pedra. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu o 
recolhimento do ICMS, nos valores e períodos lançados nos campos próprios e apurados 
nas auditorias em anexo, pelo fato de não ter realizado o estorno proporcional do imposto 
creditado, quando das saídas das mercadorias beneficiadas com redução de base de 
cálculo.  

 
A autoridade lançadora indica como infringida as disposições dos 

artigos 61, § 3° e 64 do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91). Proposta a 
aplicação da penalidade prevista no artigo 71, IV, "a", do CTE, com redação da Lei nº 
17.917/2012. 

 
O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: 

Detalhamento do crédito tributário "fls. 3", descrição complementar da ocorrência "fls. 4", 
intimação "fls. 5", recibo de entrega de relatórios digitais "fls. 6", resumo dos valores do 
ICMS omitidos "fls. 7", procuração "fls. 8 a 10", cópia de documentos pessoais "fls. 11", 
CD – relatórios em PDF "fls. 12". 

 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de "fls. 5". 
 
Em sua impugnação as "fls. 15 a 35" sujeito passivo alega no mérito, 

que é indevida a exigência de estorno proporcional de créditos de ICMS em face dos 
princípios da não cumulatividade, da ilegalidade e inconstitucionalidade. Sustenta que há 
incorreção no trabalho fiscal, e apenas pelos anexos que integram o procedimento não se 
permitiria apurar e nem concluir sobre a regularidade do cálculo do estorno de créditos de 
ICMS. Informa que devido à complexidade da análise das planilhas e dos relatórios 
disponibilizados contratou serviço de perito contábil, anexando a peça o laudo pericial 
produzido por ele. Alega que o trabalho de conferencia desenvolvido revela importantes 
conclusões que já denotam a insubsistência do pretenso crédito tributário lançado, e 
diante desta comprovação, resta inequívoca a nulidade do trabalho fiscal por comprovada 
insegurança na determinação da infração, já que a mesma utilizou-se da presunção para 
efetuar o lançamento. Alega também que a multa tem caráter confiscatório, e que ausente 
a infração, é descabida a aplicação de penalidade. Ao final, pede pelo julgamento 
improcedente e que a multa seja reduzida. 

 
O sujeito passivo anexa os seguintes documentos: Cópia OAB 

advogado "fls. 36", substabelecimento "fls. 37", procuração "fls. 38 e 39", 55° alteração 



 

contratual "fls. 40 a 47", protocolo e justificação de incorporação de sociedade "fls. 48 a 
56", cópia do laudo de avaliação "fls. 57 e 58", laudo pericial "fls. 59 a 69". 

 
O julgador singular expede o Despacho nº 1294/2014, de "fls. 72", 

mediante o qual determina que o sujeito passivo seja intimado para apresentar todos os 
demonstrativos de levantamento e os outros meios de prova nesta última oportunidade, 
para que possam sofrer análise do fisco, após, encaminhar os autos ao fiscal autuante 
para essa nova análise e apreciação. 

 
Intimada do teor da diligência, a impugnante comparece ao processo, 

com a manifestação de "fls. 77 a 79" na qual apresenta em anexo, laudo pericial 
complementar "fls. 81 a 89" com a demonstração do levantamento definitivo dos erros 
encontrados no lançamento. Requer que o auto de infração seja anulado em face da 
conclusão obtida através dos laudos periciais. 

 
Pelo Despacho 3/2015 "fls. 92" o julgador determina o 

encaminhamento dos autos a Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia, para que 
seu titular encaminhe os autos a um dos autuantes para análise da documentação 
apresentada pelo polo passivo com o intuito de realizar revisão fiscal, consignando em 
termo qualquer alteração a ser proposta. 

 
Em resposta ao despacho foi realizado relatório do resultado 

diligencial as "fls. 94 a 96" no qual o revisor afirma que o simples fato dos produtos 
apresentarem carga tributária de ICMS nas entradas inferior ás saídas não é, por si só, 
motivo bastante para deixar de exigir o estorno. Sustenta que nos exemplos apresentados 
pelo contribuinte isto ocorreu pois são operações de aquisição tributadas á alíquota de 7% 
(alíquota interestadual) e sua tributação de saída se deu a uma carga tributária de 12% 
(redução de base de cálculo), consequentemente estão sujeitas ao estorno. Ao final, 
afirma que as alegações apresentadas pelo sujeito passivo tentam confundir o julgador ou 
são meramente protelatórias, sendo assim, solicitam a manutenção integral da peça 
básica. 

 
Intimada do teor da diligência, a impugnante comparece ao processo, 

com a manifestação de "fls. 102 a 105" na qual alega não concordar com o resultado da 
diligencia visto que a própria legislação traz a exigência de que estornos de créditos em 
situações em que a alíquota de entrada é menor que a alíquota de saída só é possível nas 
situações em que a alíquota de saída for menor que a alíquota de entrada. Sustenta que 
resta demonstrado que a fiscalização utilizou da presunção para efetuar o lançamento. Ao 
final, pede que o presente auto de infração seja anulado e, face da conclusão obtida pelos 
laudos periciais. 

 
Pela sentença nº 2066/2015 JULP, "fls. 108 a 113" o julgador 

singular decide pela procedência do auto de infração. Em sua fundamentação afirma que 
se observar nos relatórios analítico de estorno de créditos, identificará as demonstrações 
das alíquotas médias e os percentuais de redução de base de cálculo que foram utilizados 
individualmente, e que não invalidam, como dito pelos diligenciadores, a necessidade de 
estorno proporcional no total exato do que foi apurado pelo fisco, sendo a eventual 
apresentação de carga tributária de ICMS inferior na entrada da que consta na saída 
irrelevante se forem observados os dispositivos legais que serão a seguir transcritos (art. 
61 do CTE, artigos 59 e 60 do Decreto 4.852/97) cabendo ao polo passivo demonstrar que 
eles foram desrespeitados.  

 



 

Intimado a apresentar recurso voluntário as "fls. 114 a 116" o sujeito 
passivo apresenta o recurso ás "fls. 119 a 139", alegando ausência de fundamentação e 
ofensa ao princípio da motivação e omissão quanto a análise de erros apontados na 
defesa e no laudo pericial. Sustenta que a decisão recorrida simplesmente decidiu pela 
procedência do lançamento sem analisar os erros apontados e demonstrados pela 
recorrente. Alega que não houve arguição de preliminar de decadência, tal como aduzido 
na sentença recorrida, o que reforça a nulidade da decisão. Defende que o auto de 
infração não possui todos os elementos essenciais para a formalização do crédito 
tributário. Sustenta que a recorrente demonstrou que o estorno de créditos de ICMS não 
era devido porque a alíquota de entrada das mercadorias é inferior à da saída promovida 
pela recorrente, não havendo que se falar em estorno proporcional de créditos de ICMS. 
Alega que é indevida a exigência de estorno proporcional de créditos de ICMS em face do 
princípio da não cumulatividade. Sustenta que a decisão recorrida nada discorreu sobre a 
alegada inexigibilidade da multa aplicada. Ao final, pede que o auto de infração seja 
julgado improcedente em face dos erros apresentados. 

 
Relatados, passo ao voto. 
 
 

V O T O 
 

Trata-se de julgamento de recurso contra Sentença de procedência 
de lançamento de exigência de ICMS e consectários, decorrente da omissão do 
pagamento do tributo omitido pela falta de estorno proporcional às saídas beneficiadas 
com redução da base de cálculo do imposto creditado nas entradas de mercadorias. 

 
 
DAS QUESTÕES PRELIMINARES 
 
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. 
 
Rejeita-se a diligência requerida pelo sujeito passivo quando não se 

vislumbrar a possibilidade da mesma (diligência) acrescentar informações úteis ao 
deslinde da causa.  

 
 
PEDIDO DE NULIDADE POR INSEGURANÇA NA DETERMINAÇÃO 

DA INFRAÇÃO. 
 Verifica-se dos autos que o sujeito passivo deixou de estornar 

proporcionalmente às saídas com redução de base de cálculo os valores de ICMS 
creditados quando das entradas das mercadorias no estabelecimento. 

 
Desse modo, deixo de acolher o pedido de nulidade por insegurança 

na determinação da infração, tendo em vista que é seguro o lançamento no qual 
autoridade fiscal competente verifica a ocorrência do fator gerador da obrigação, 
determina a matéria tributável, calcula o montante do tributo devido, identifica o sujeito 
passivo e aplica a penalidade cabível. 

 
 
PEDIDO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE 

DEFESA.  



 

Considerando-se que o sujeito passivo fora corretamente intimado, 
entendeu a acusação fiscal, teve possibilidade e exerceu plenamente sua defesa e o 
contraditório, afasto a nulidade por cerceamento do seu direito de defesa. 

 
 
PEDIDO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DO 

DIREITO DE DEFESA. 
  
Não há cerceamento do direito de defesa quando a sentença analisa 

as questões relevantes para o julgamento da causa. 
 
 
MÉRITO. 
Dessume-se dos autos que a diferença reclamada surgiu com o 

aproveitamento indevido do crédito de ICMS, face à sua escrituração sem o 
correspondente estorno proporcional, em relação às saídas de mercadorias contempladas 
com o benefício da redução da base de cálculo, cuja a legislação de regência não prevê a 
manutenção do crédito na sua integralidade, procedimento este que reduziu a carga 
tributária a ser cumprida pelo polo passivo e causou a ocorrência de ilícito fiscal, cuja 
punição se acha tipificada na peça básica. 

Por ser pertinente e para melhor clareza do meu voto, transcrevo o 
disposto no artigo 61, § 3º, da Lei n.º 11.651/91 – CTE: 

 

Art. 61. O sujeito passivo deverá efetuar o estorno do imposto de que 
se tiver creditado, sempre que o serviço tomado, a mercadoria ou bem 
entrados no estabelecimento, quando: 

I – Imprevisível a ocorrência das circunstâncias seguintes, na data da 
entrada da mercadoria ou da utilização do serviço que: 

a) for objeto de saída ou prestação de serviço correspondente isenta 
ou não tributada; 

                                        (...) 

§ 3º. O disposto neste artigo, também se aplica à operação ou 
prestação subsequente contemplada com redução de base de cálculo, 
hipótese em que o estorno será proporcional a essa redução. 

 
Por fim, a Câmara modifica de ofício a penalidade aplicada para a do 

artigo 71, IV, “b”, do CTE, por ser aquela que melhor se subsume ao caso concreto e não 
representar maior ônus ao sujeito passivo. 

 
Diante do exposto, quanto ao mérito da causa, conheço do recurso 

do sujeito passivo, nego-lhe provimento, no sentido de confirmar a sentença que 
considerou procedente o lançamento. 

 
 

Sala das sessões, em 12 de julho de 2016. 
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Matéria: Base de cálculo de ICMS (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01063/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: Preliminares. Pedido de diligência formulado pelo 
sujeito passivo. Rejeitado por unanimidade. Pedidos de nulidade 
da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração e por cerceamento do direito de 
defesa. Rejeitadas por unanimidade. Pedido de nulidade da 
sentença, arguida pela autuada, por cerceamento do direito de 
defesa. Rejeitada por maioria. Preliminar de decadência 
suscitada pelo sujeito passivo. Rejeitada por maioria. 
 
ICMS. Obrigação principal. Falta de estorno proporcional às 
saídas beneficiadas com redução da base de cálculo do imposto 
creditado nas entradas de mercadorias. 
 
 
I - Rejeita-se a diligência requerida pelo sujeito passivo quando 
não se vislumbrar a possibilidade da mesma (diligência) 
acrescentar informações úteis ao deslinde da causa.  
 
II - Seguro é o lançamento no qual autoridade fiscal competente 
verifica a ocorrência do fator gerador da obrigação, determina a 
matéria tributável, calcula o montante do tributo devido, 
identifica o sujeito passivo e aplica a penalidade cabível. 
 
III – Não há cerceamento do direito de defesa se o sujeito 
passivo ou seu representante, corretamente intimado, entende a 
acusação fiscal, tem a possibilidade do exercício do 
contraditório e da ampla defesa.  
 
IV – Não há cerceamento do direito de defesa quando a sentença 
analisa as questões relevantes para o julgamento da causa. 
 
V - O termo inicial do prazo de decadência do direito de lançar 
conta-se, nos lançamentos e apurações de ofício, do primeiro 
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia 
ter sido efetuado, tendo como termo final o último dia do 
quinquênio subsequente (artigo 182, inciso I, do CTE). 
 
VI - Deve ser pago o ICMS omitido em decorrência da falta de 
estorno proporcional às saídas beneficiadas com redução da 
base de cálculo do imposto creditado nas entradas de 
mercadorias. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de outubro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Alcedino Gomes Barbosa, Gilmar Rodrigues de Almeida e Márcio Nogueira 



 

Pedra. Por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares de nulidade da peça básica, 
arguidas pela autuada, por insegurança na determinação da infração e por cerceamento 
do direito de defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Alcedino Gomes 
Barbosa, Gilmar Rodrigues de Almeida e Márcio Nogueira Pedra. Por maioria de votos, 
rejeitar a preliminar de nulidade da sentença singular, arguida pela autuada, por 
cerceamento do direito de defesa. Foram vencedores os Conselheiros Gilmar Rodrigues 
de Almeida e Márcio Nogueira Pedra. Vencido o Conselheiro Alcedino Gomes Barbosa. 
Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de decadência. Foram vencedores os 
Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida e Márcio Nogueira Pedra. Vencido o 
Conselheiro Alcedino Gomes Barbosa. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer 
do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Gilmar Rodrigues de 
Almeida e Márcio Nogueira Pedra. Vencido o Conselheiro Alcedino Gomes Barbosa que 
votou pela parcial procedência do valor de R$ 482,11 (quatrocentos e oitenta e dois reais 
e onze centavos), referente ao mês de dezembro 2008. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu o 
recolhimento do ICMS, nos valores e períodos lançados nos campos próprios e apurados 
nas auditorias em anexo, pelo fato de não ter realizado o estorno proporcional do imposto 
creditado, quando das saídas das mercadorias beneficiadas com redução de base de 
cálculo.  

 
A autoridade lançadora indica como infringida as disposições dos 

artigos 61, § 3° e 64 do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91). Proposta a 
aplicação da penalidade prevista no artigo 71, IV, "a", do CTE, com redação da Lei nº 
17.917/2012. 

 
O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: 

Detalhamento do crédito tributário "fls. 3", descrição complementar da ocorrência "fls. 4", 
intimação "fls. 5", recibo de entrega de relatórios digitais "fls. 6", resumo dos valores do 
ICMS omitidos "fls. 7", procuração "fls. 8 a 10", cópia de documentos pessoais "fls. 11", 
CD – relatórios em PDF "fls. 12". 

 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de "fls. 5". 
 
Em sua impugnação as "fls. 15 a 41" sujeito passivo alega em 

preliminar decadência no período de 01/01/2008 a 08/12/2008. Sustenta que o caso deve 
ser regrado pelo art. 150, § 4° do CTN, já que o ICMS é sujeito ao lançamento por 
homologação e o fisco não reclama a falta de recolhimento, mais sim o recolhimento a 
menor, em face da alegada falta de estorno proporcional do ICMS creditado quando as 
saídas internas sejam beneficiadas com redução da base de cálculo. No mérito, alega que 
é indevida a exigência de estorno proporcional de créditos de ICMS em face dos princípios 
da não cumulatividade, da ilegalidade e inconstitucionalidade. Sustenta que há incorreção 
no trabalho fiscal, e apenas pelos anexos que integram o procedimento não se permitiria 
apurar e nem concluir sobre a regularidade do cálculo do estorno de créditos de ICMS. 
Informa que devido à complexidade da análise das planilhas e dos relatórios 
disponibilizados contratou serviço de perito contábil, anexando a peça o laudo pericial 
produzido por ele. Alega que o trabalho de conferencia desenvolvido revela importantes 
conclusões que já denotam a insubsistência do pretenso crédito tributário lançado, e 
diante desta comprovação, resta inequívoca a nulidade do trabalho fiscal por comprovada 



 

insegurança na determinação da infração, já que a mesma utilizou-se da presunção para 
efetuar o lançamento. Alega também que a multa tem caráter confiscatório, e que ausente 
a infração, é descabida a aplicação de penalidade. Ao final, pede pelo julgamento 
improcedente e que a multa seja reduzida. 

 
O sujeito passivo anexa os seguintes documentos: Cópia OAB 

advogado "fls. 42", substabelecimento "fls. 43", procuração "fls. 44 e 45", 55° alteração 
contratual "fls. 46 a 53", protocolo e justificação de incorporação de sociedade "fls. 54 a 
62", cópia do laudo de avaliação "fls. 63 e 64", laudo pericial contábil "fls. 65 a 75". 

 
O julgador singular expede o Despacho nº 1293/2014, de "fls. 78", 

mediante o qual determina que o sujeito passivo seja intimado para apresentar todos os 
demonstrativos de levantamento e os outros meios de prova nesta última oportunidade, 
para que possam sofrer análise do fisco, após, encaminhar os autos ao fiscal autuante 
para essa nova análise e apreciação. 

 
Intimada do teor da diligência, a impugnante comparece ao processo, 

com a manifestação de "fls. 83 a 85" na qual apresenta em anexo, laudo pericial 
complementar "fls. 87 a 95" com a demonstração do levantamento definitivo dos erros 
encontrados no lançamento. Requer que o auto de infração seja anulado em face da 
conclusão obtida através dos laudos periciais. 

 
Pelo Despacho 2/2015 "fls. 98" o julgador determina o 

encaminhamento dos autos a Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia, para que 
seu titular encaminhe os autos a um dos autuantes para análise da documentação 
apresentada pelo polo passivo com o intuito de realizar revisão fiscal, consignando em 
termo qualquer alteração a ser proposta. 

 
Em resposta ao despacho foi realizado relatório do resultado 

diligencial as "fls. 100 a 102" no qual o revisor afirma que o simples fato dos produtos 
apresentarem carga tributária de ICMS nas entradas inferior ás saídas não é, por si só, 
motivo bastante para deixar de exigir o estorno. Sustenta que nos exemplos apresentados 
pelo contribuinte isto ocorreu pois são operações de aquisição tributadas a alíquota de 7% 
(alíquota interestadual) e sua tributação de saída se deu a uma carga tributária de 12% 
(redução de base de cálculo), consequentemente estão sujeitas ao estorno. Ao final, 
afirma que as alegações apresentadas pelo sujeito passivo tentam confundir o julgador ou 
são meramente protelatórias, sendo assim, solicitam a manutenção integral da peça 
básica. 

 
Intimada do teor da diligência, a impugnante comparece ao processo, 

com a manifestação de "fls. 108 a 112" na qual alega não concordar com o resultado da 
diligencia visto que a própria legislação traz a exigência de que estornos de créditos em 
situações em que a alíquota de entrada é menor que a alíquota de saída só é possível nas 
situações em que a alíquota de saída for menor que a alíquota de entrada. Sustenta que 
resta demonstrado que a fiscalização utilizou da presunção para efetuar o lançamento. Ao 
final, pede que, em face da ocorrência do instituto jurídico da decadência, que seja julgado 
improcedente o lançamento referente aos fatos geradores ocorridos no período de 
01/01/2008 a 08/12/2008, e não prevalecendo o pedido, que o presente auto de infração 
seja anulado e, face da conclusão obtida pelos laudos periciais. 

 
Foi juntado aos autos as "fls. 115 a 119" Relatório Analítico de 

Estorno de Créditos. 
 



 

Pela sentença nº 2063/2015 JULP, "fls. 120 a 125" o julgador 
singular decide pela procedência do auto de infração. Em sua fundamentação afirma que 
se observar nos relatórios analítico de estorno de créditos, identificará as demonstrações 
das alíquotas médias e os percentuais de redução de base de cálculo que foram utilizados 
individualmente, e que não invalidam, como dito pelos diligenciadores, a necessidade de 
estorno proporcional no total exato do que foi apurado pelo fisco, sendo a eventual 
apresentação de carga tributária de ICMS inferior na entrada da que consta na saída 
irrelevante se forem observados os dispositivos legais que serão a seguir transcritos (art. 
61 do CTE, artigos 59 e 60 do Decreto 4.852/97) cabendo ao polo passivo demonstrar que 
eles foram desrespeitados.  

 
Intimado a apresentar recurso voluntário as "fls. 126 a 128" o sujeito 

passivo apresenta o recurso ás "fls. 131 a 155", alegando preliminarmente decadência no 
período de 01/01/2008 a 08/12/2008. Sustenta que o caso deve ser regrado pelo art. 150, 
§ 4° do CTN, já que o ICMS é sujeito ao lançamento por homologação e o fisco não 
reclama a falta de recolhimento, mais sim o recolhimento a menor, em face da alegada 
falta de estorno proporcional do ICMS creditado quando as saídas internas sejam 
beneficiadas com redução da base de cálculo. Sustenta ausência de fundamentação e 
ofensa ao princípio da motivação e omissão quanto a análise de erros apontados na 
defesa e no laudo pericial. Sustenta que a decisão recorrida simplesmente decidiu pela 
procedência do lançamento sem analisar os erros apontados e demonstrados pela 
recorrente. Defende que o auto de infração não possui todos os elementos essenciais 
para a formalização do crédito tributário. Sustenta que a recorrente demonstrou que o 
estorno de créditos de ICMS não era devido porque a alíquota de entrada das mercadorias 
é inferior à da saída promovida pela recorrente, não havendo que se falar em estorno 
proporcional de créditos de ICMS. Alega que é indevida a exigência de estorno 
proporcional de créditos de ICMS em face do princípio da não cumulatividade. Sustenta 
que a decisão recorrida nada discorreu sobre a alegada inexigibilidade da multa aplicada. 
Ao final, pede que o auto de infração seja julgado improcedente em face dos erros 
apresentados. 

 
Relatados, passo ao voto. 
 
 

V O T O 
 

Trata-se de julgamento de recurso contra Sentença de procedência 
de lançamento de exigência de ICMS e consectários, decorrente da omissão do 
pagamento do tributo omitido pela falta de estorno proporcional às saídas beneficiadas 
com redução da base de cálculo do imposto creditado nas entradas de mercadorias. 

 
 
DAS QUESTÕES PRELIMINARES 
 
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. 
 
Rejeita-se a diligência requerida pelo sujeito passivo quando não se 

vislumbrar a possibilidade da mesma (diligência) acrescentar informações úteis ao 
deslinde da causa.  

 
 
PEDIDO DE NULIDADE POR INSEGURANÇA NA DETERMINAÇÃO 

DA INFRAÇÃO. 



 

 Verifica-se dos autos que o sujeito passivo deixou de estornar 
proporcionalmente às saídas com redução de base de cálculo os valores de ICMS 
creditados quando das entradas das mercadorias no estabelecimento. 

 
Desse modo, deixo de acolher o pedido de nulidade por insegurança 

na determinação da infração, tendo em vista que é seguro o lançamento no qual 
autoridade fiscal competente verifica a ocorrência do fator gerador da obrigação, 
determina a matéria tributável, calcula o montante do tributo devido, identifica o sujeito 
passivo e aplica a penalidade cabível. 

 
 
PEDIDO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE 

DEFESA.  
Considerando-se que o sujeito passivo fora corretamente intimado, 

entendeu a acusação fiscal, teve possibilidade e exerceu plenamente sua defesa e o 
contraditório, afasto a nulidade por cerceamento do seu direito de defesa. 

 
 
PEDIDO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DO 

DIREITO DE DEFESA. 
  
Não há cerceamento do direito de defesa quando a sentença analisa 

as questões relevantes para o julgamento da causa. 
 
DA DECADÊNCIA. 
 
Considerando a inexistência de autolançamento, ou seja, o sujeito 

passivo não apurou e pagou imposto à espera de homologação, tendo o fisco apurado de 
ofício os valores de créditos de ICMS apropriados nas entradas de mercadorias e não 
estornados proporcionalmente às saídas com redução de base cálculo, o prazo 
quinquenal da caducidade do direito de lançar conta-se a partir do primeiro dia do 
exercício seguinte àquele em o lançamento poderia ter sido efetuados, nos termos do 
artigo 182, I, do CTE-GO (norma repetida do artigo 173, I, do CTN). 

 
Não se aplica à espécie a regra do artigo 150, § 4.º, do CTN, que 

conta o quinquênio decadencial a partir da data do fato gerador da obrigação, nos casos 
em que se homologa apuração e pagamento efetuado pelo contribuinte. 

 
 
MÉRITO. 
Dessume-se dos autos que a diferença reclamada surgiu com o 

aproveitamento indevido do crédito de ICMS, face à sua escrituração sem o 
correspondente estorno proporcional, em relação às saídas de mercadorias contempladas 
com o benefício da redução da base de cálculo, cuja a legislação de regência não prevê a 
manutenção do crédito na sua integralidade, procedimento este que reduziu a carga 
tributária a ser cumprida pelo polo passivo e causou a ocorrência de ilícito fiscal, cuja 
punição se acha tipificada na peça básica. 

Por ser pertinente e para melhor clareza do meu voto, transcrevo o 
disposto no artigo 61, § 3º, da Lei n.º 11.651/91 – CTE: 

 

Art. 61. O sujeito passivo deverá efetuar o estorno do imposto de que se tiver 
creditado, sempre que o serviço tomado, a mercadoria ou bem entrados no 
estabelecimento, quando: 



 

I – Imprevisível a ocorrência das circunstâncias seguintes, na data da entrada 
da mercadoria ou da utilização do serviço que: 

a) for objeto de saída ou prestação de serviço correspondente isenta ou não 
tributada; 

                                        (...) 

§ 3º. O disposto neste artigo, também se aplica à operação ou prestação 
subsequente contemplada com redução de base de cálculo, hipótese em que 
o estorno será proporcional a essa redução. 

 
Diante do exposto, quanto ao mérito da causa, conheço do recurso 

do sujeito passivo, nego-lhe provimento, no sentido de confirmar a sentença que 
considerou procedente o lançamento. 

 
 
 

Sala das sessões, em 12 de julho de 2016. 
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Matéria: Base de cálculo de ICMS (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01106/16 
 
Relator: Conselheiro José Pereira D'abadia 
 

 
EMENTA: ICMS. Realizou saída interna de mercadoria com 
redução indevida de base de cálculo. Forneceu as informações 
em meio magnético, no exercício de 2005, em desacordo com o 
estabelecido na legislação. Procedente. 
 
Deve ser conhecido e provido o recurso da Fazenda, que pugna 
pela procedência da lide, quando a instrução processual apontar 
que tal requerimento guarda sintonia com previsão estabelecida 
em lei. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 28 
de junho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do recurso da Fazenda 
Pública para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para reformar a decisão cameral e 
considerar procedente o auto de infração, mantendo a penalidade aplicada. Participaram 
do julgamento os Conselheiros José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê 
Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, José Paixão de Oliveira Gomes, Edson Abrão da 
Silva, Luis Antônio da Silva Costa, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo 
de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, Alcedino Gomes Barbosa, Elias Alves dos 
Santos, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Paulo Diniz e Washington Luis 
Freire de Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A descrição do fato é de que o sujeito passiva realizou saída interna 
de mercadoria com redução indevida de base de cálculo, pois forneceu as informações em 
meio magnético, no exercício de 2005, em desacordo com o estabelecido na legislação, 
ou seja, os dados fornecidos referentes ao tipo 54, não retratam fielmente os dados dos 
documentos fiscais, pois vários documentos foram apresentados com alterações nas 
quantidades e também, algumas notas fiscais foram lançadas sem descrições e valores, 
conforme documentos anexos. Desta forma ficou impedido de utilizar o benefício fiscal 
concedido aos contribuintes industriais ou atacadistas. Em consequência, deverá pagar o 
imposto juntamente com penalidade e acréscimos legais.  

  
Foram dados como violados os arts. 15, 64 do CTE, c/c o art. 8º, VIII, 

"c", 1, do Anexo IX e art. 86 do RCTE. A penalidade aplicada foi a do art. 71, VIII, "a", § 9º, 
I do CTE com a nova redação da Lei 14.634/2003.  

  
Para comprovação do lançamento foram anexados os documentos 

de fls. 03/377.  
   
A autuada foi devidamente intimada para pagar e/ou apresentar 

impugnação fls. 378 e AR com data de recepção do dia 26.07.2010, fl. 379.  
   
A autuada apresenta defesa alegando preliminarmente, insegurança 

na determinação da infração por vício de motivação. No mérito, alega que a infração 



 

apontada como ilícita fora revogada desde 31.07.2008, pelo art. 2º do Decreto 6.769/2008, 
devendo ser aplicado retroativamente, nos termos do art. 106, II, "a" e "b" do CTN. 
Finaliza, requerendo a nulidade do auto de infração e caso seja superada a preliminar, no 
mérito, seja julgado improcedente o auto de infração. [fls.382/400].  

  
Acompanham a impugnação os documentos de fls. 401/414.  
  
Sobreveio a Sentença singular nªº 7176/2010 de fls. 416/419 pela 

qual o Julgador decidiu pela procedência do lançamento fiscal, oportunidade em que foi 
rechaçada a argüição de nulidade do auto de infração. Afirma o sentenciante que a 
irregularidade apontada pela fiscalização fora embasada no art. 11, VIII, "c", 1 do Decreto 
4.852/97, que vigia à época do fato gerador da obrigação tributária, ou seja, em 
01.01.2005 a 31.12.2005, comprovado às fls. 03, dos autos. Portanto, afirma o Julgador, a 
acusação fiscal está bem definida e fundamentada nos moldes do art. 8º da Lei 16.469/09.
  

Em face da decisão monocrática supra foi intimada a autuada para 
pagar e/ou apresentar Recurso Voluntário, fls. 420.   

 
Irresignado a autuada interpõe recurso voluntário de fls. 423/441, 

utilizando a mesma tese de defesa anteriormente deduzida, bem como reiterando os 
mesmos pedidos.    

  
Em julgamento pela Primeira Câmara Temporária, por proposição do 

relator, à unanimidade de votos, resolveu sobrestar o presente feito até o dia 02.05.2011, 
tendo em vista o encaminhamento de anteprojeto de lei à Assembléia Legislativa 
propondo alterações na Lei nº 16.150/07. Novas resoluções foram propostas de 
sobrestamento do feito até 14.08.2012, fls. 457, 459 e 465. Ato contínuo foi editado 
resolução para ser repautado o presente feito e submetido a pedido de convalidação junto 
ao SAT fls. 467/468.   

  
A autuada junta memoriais de fls. 478/485, insistindo na nulidade do 

feito por cerceamento ao direito de defesa em razão de que a autoridade fiscal não 
capitulou adequadamente os dispositivos legais e infralegais supostamente violados pela 
recorrente. Pede a improcedência do lançamento uma vez que a condição prevista no art. 
11, III, "c" do Anexo IX do RCTE encontrar-se revogada. Finaliza requerendo a 
Insegurança na determinação da infração.  

   
Em julgamento pela Terceira Câmara, à unanimidade de votos, 

rejeitou a preliminar de nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação de 
infração. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, dando-lhe 
provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente o auto de 
infração, conforme se vê do acórdão nº1762/2013 de fls. 491/496.  

   
Da decisão cameral supra foi intimada a representação fazendária 

para manifestação fls. 497. A autuada foi intimada para contraditar o recurso fazendário 
fls. 501.  

 
O representante fazendário interpõe recurso ao Conselho Pleno 

objetivando a reforma da decisão recorrida ao argumento de que a exigência fiscal é em 
função da utilização indevida do benefício de redução da base de cálculo no período de 
01.01.2005 a 31.12.2005, por falta de informações previstas na legislação estadual contida 
no art. 8º, VIII, "c", 1 do Anexo IX do RCTE. No entanto, o acórdão recorrido, entendeu 



 

que a exigência contida nos dispositivos supramencionada foi revogado em 2008, pelo 
Decreto 6.768/08.  

Assevera o representante que o fato gerador da obrigação tributária 
é de 2005, quando vigia o dispositivo que previa a condição para usufruir o benefício 
fiscal; que não se aplica a retroatividade neste caso, devendo ser interpretado com 
literalidade prevista no art. 111 do CTN. 

 
 Finaliza, pedindo a reforma do acórdão recorrido para julgar 

procedente o auto de infração nos termos do voto vencido. 
 
  A autuada apresenta contrarrazões ao recurso fazendário alegando 

não assistir razão à Representação Fazendária, tendo em vista que com a publicação do 
Decreto nº 6.769/2008, o Estado de Goiás externou, definitivamente, a desvinculação ao 
cumprimento da obrigação acessória, deixando, portanto, a obrigatoriedade da entrega 
dos arquivos/Sintegra para que os contribuintes posam usufruir dos benefícios e incentivos 
fiscais concedidos pelo Estado de Goiás. Finaliza, requerendo a manutenção da decisão 
cameral na integra.  

 
Por meio da Resolução n° 121/2014, "fls.536 a 537", o Conselho 

Administrativo Tributário resolve retirar o presente processo de pauta e encaminhá-lo à 
Secretaria Geral – SEGE, com intuito de aguardar o decurso do prazo previsto para a 
apresentação do pedido de convalidação a ser formulado pelo contribuinte à 
Superintendência da Receita e, após, se for o caso, repautar. 

 
Fabrizio Caldeira Landim, procurador da empresa Milênio 

Distribuidora de produtos farmacêuticos e hospitalares ltda., vem, respeitosamente, à 
presença deste Conselho. Requerer o adiamento do julgamento pautado para o dia 
07/01/2016. Às "fls. 540". 

 
ML operações logísticas ltda epp, requer que seja adiado o 

julgamento às "fls. 548 a 549" 
Pelo despacho n° 483/2016 – CONP, o Conselho Administrativo 

Tributário, tendo em vista o encerramento da sessão após quatro horas de duração, 
determinou o adiamento deste julgamento para o dia 22/03/2016. Às "fls. 557" 

 
Através do despacho n° 507/2016 – CONP, o Conselho 

Administrativo Tributário, determinou a retirada de pauta do presente processo, em razão 
do Conselheiro Relator ter renunciado ao mandato, devendo ser encaminhado os autos ao 
Setor de Apoio à Segunda Instância – SEASI, para ser redistribuído e incluído em nova 
pauta às "fls. 558". 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Ao compulsar e analisar as peças constitutivas deste tomo, verifiquei 
que razão assiste à nobre Representação Fazendária, quando requer a reforma da 
decisão cameral que, majoritariamente, julgou improcedente o lançamento, tendo em vista 
que configurado está nesta lide o ilícito fiscal denunciado na preambular, conforme passo 
a expor:  

 
Em proêmio destacado que a exigência descrita na folha de rosto 

deste volume, deve-se ao fato  de que o sujeita passivo realizou saída interna de 



 

mercadoria com redução indevida de base de cálculo, pois forneceu as informações em 
meio magnético, no exercício de 2005, em desacordo com o estabelecido na legislação, 
ou seja, os dados fornecidos referentes ao tipo 54, não retratam fielmente os dados dos 
documentos fiscais, pois vários documentos foram apresentados com alterações nas 
quantidades e também, algumas notas fiscais foram lançadas sem descrições e valores, 
conforme documentos que se encontram acostados ao processo com escopo de instrui-lo 
em sua fase cognitiva. Desta forma ficou impedido de utilizar o benefício fiscal concedido 
aos contribuintes industriais ou atacadistas. Em consequência, deverá pagar o imposto 
juntamente com penalidade e acréscimos legais.  

 
Entretanto, a decisão cameral, ora objeto de apreciação, considerou 

improcedente o lançamento, sob a fundamentação de o dispositivo legal que previa a 
obrigação do sujeito passivo de transmitir as informações por meio magnético foi revogado 
pelo Decreto nº.  6.768/08.  

 
Ocorre que, conforme informado em linhas anteriores, o fato gerador, 

objeto desta ação, é referente ao ano de 2005 e o artigo 8º, inciso VIII, alínea “c” do Anexo 
IX do RCTE, foi revogado em 2008. Portanto, o dispositivo que previa a condição para 
usufruir o benefício fiscal estava em vigor.   

 
Assim, demonstrado está que para usufruir da redução da base de 

cálculo o polo passivo tina que cumpri as condições previstas na legislação vigente à 
época do fato gerador, em apreciação.  

 
Portanto, em conclusão, não se aplica a retroatividade em situação 

que ora se discute, pois este é o comando do artigo 111 do CTN, que será transcrito na 
sequência, quando estiver evidenciado pela norma legal que para gozar do benefício da 
redução da base de cálculo no período autuado, deveria o sujeito passivo ter cumprido os 
pressupostos previsto em lei, que lhe concedia o benefício, fato não ocorrido.     

 

 Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha 
sobre: 

 I - suspensão ou exclusão do crédito tributário; 

II - outorga de isenção; 

III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias. 

 

Assim, voto conhecendo do recurso da Fazenda Pública para o 
Conselho Pleno, dando-lhe provimento para reformar a decisão cameral e considerar 
procedente o auto de infração, mantendo a penalidade aplicada. 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 19 de julho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Base de cálculo de ICMS (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01107/16 
 
Relator: Conselheiro José Pereira D'abadia 
 

 
EMENTA: ICMS. Realizou saída interna de mercadoria com 
redução indevida de base de cálculo. Forneceu as informações 
em meio magnético, no exercício de 2006, em desacordo com o 
estabelecido na legislação. Procedente. 
 
Deve ser conhecido e provido o recurso da Fazenda, que pugna 
pela procedência da lide, quando a instrução processual apontar 
que tal requerimento guarda sintonia com previsão estabelecida 
em lei. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 28 
de junho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do recurso da Fazenda 
Pública para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para reformar a decisão cameral e 
considerar procedente o auto de infração, mantendo a capitulação legal. Participaram do 
julgamento os Conselheiros José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê 
Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, José Paixão de Oliveira Gomes, Edson Abrão da 
Silva, Luis Antônio da Silva Costa, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo 
de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, Alcedino Gomes Barbosa, Elias Alves dos 
Santos, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Paulo Diniz e Washington Luis 
Freire de Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A descrição do fato é de que o sujeito passivo realizou saída interna 
de mercadoria com redução indevida de base de cálculo, pois forneceu as informações em 
meio magnético, no exercício de 2006, em desacordo com o estabelecido na legislação, 
ou seja, os dados fornecidos referentes ao tipo 54, não retratam fielmente os dados dos 
documentos fiscais, pois vários documentos foram apresentados com alterações nas 
quantidades e também, algumas notas fiscais foram lançadas sem descrições e valores, 
conforme documentos anexos. Desta forma ficou impedido de utilizar o benefício fiscal 
concedido aos contribuintes industriais ou atacadistas. Em consequência, deverá pagar o 
imposto juntamente com penalidade e acréscimos legais.  

Foram dados como violados os arts. 15, 64 do CTE, c/c o art. 8º, VIII, 
"c", 1, do Anexo IX e art. 86 do RCTE. A penalidade aplicada foi a do art. 71, VIII, "a", § 9º, 
I do CTE com a nova redação da Lei 14.634/2003.  

Para comprovação do lançamento foram anexados os documentos 
de fls. 03/143.  

A autuada foi devidamente intimada para pagar e/ou apresentar 
impugnação fls. 144 e AR com data de recepção do dia 26.07.2010 fl. 146.  

A autuada apresenta defesa alegando preliminarmente, insegurança 
na determinação da infração por vício de motivação. No mérito, alega que a infração 
apontada como ilícita fora revogada desde 31.07.2008, pelo art. 2º do Decreto 6.769/2008, 
devendo ser aplicado retroativamente, nos termos do art. 106, II, "a" e "b" do CTN. 
Finaliza, requerendo a nulidade do auto de infração e caso seja superada a preliminar, no 
mérito, seja julgado improcedente o auto de infração. [fls.148/166].  



 

   
Acompanham a impugnação os documentos de fls. 167/179.  
    
Sobreveio a Sentença singular nº 5907/2010 de fls. 182/184 pela 

qual o Julgador decidiu pela procedência do lançamento fiscal, oportunidade em que foi 
rechaçada a argüição de nulidade do auto de infração. Afirma o sentenciante que a 
irregularidade apontada pela fiscalização não é por falta de entrega de arquivo magnético. 
Os arquivos foram entregues, porém, com erros de quantidades, descrição e valores da 
mercadoria, fato que impossibilitou ao fisco exercer o controle das mercadorias 
adquiridas/vendidas pelo autuado. 

   
Em face da decisão monocrática supra foi intimada à autuada para 

pagar e/ou apresentar recurso voluntário fls. 185.   
  
Irresignado a autuada interpõe recurso voluntário de fls. 188/208, 

utilizando a mesma tese de defesa anteriormente deduzida, bem como reiterando os 
mesmos pedidos.   

  
Em julgamento pela Primeira Câmara Temporária, por proposição do 

relator, à unanimidade de votos, resolveu sobrestar o presente feito até o dia 02.05.2011, 
tendo em vista o encaminhamento de anteprojeto de lei à Assembleia Legislativa 
propondo alterações na Lei nº 16.150/07.  

 
Novas resoluções foram propostas de sobrestamento do feito até 

14.08.2012, fls. 215, 224, 226 e 232.  
 
Ato contínuo foi editado resolução para ser repautado o presente 

feito e submetido a pedido de convalidação junto ao SAT fls. 234/235.   
  
A autuada junta memoriais de fls. 246/253, insistindo na nulidade do 

feito por cerceamento ao direito de defesa em razão de que a autoridade fiscal não 
capitulou adequadamente os dispositivos legais e infralegais supostamente violados pela 
recorrente. Pede a improcedência do lançamento uma vez que a condição prevista no art. 
11, III, "c" do Anexo IX do RCTE encontrar-se revogada. Finaliza requerendo a 
Insegurança na determinação da infração.  

   
Em julgamento pela Terceira Câmara, à unanimidade de votos, 

rejeitou a preliminar de nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação de 
infração. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, dando-lhe 
provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente o auto de 
infração, conforme se vê do acórdão nº1761/2013 de fls. 255/260.  

   
Da decisão cameral supra foi intimada a representação fazendária 

para manifestação fls. 261.  
 
A autuada foi intimada para contraditar o recurso fazendário fls. 265.

  
 O representante fazendário interpõe recurso ao Conselho Pleno 

objetivando a reforma da decisão recorrida ao argumento de que a exigência fiscal é em 
função da utilização indevida do benefício de redução da base de cálculo no período de 
01.01.2006 a 31.12.2006, por falta de informações previstas na legislação estadual contida 
no art. 8º, VIII, "c", 1 do Anexo IX do RCTE. No entanto, o acórdão recorrido, entendeu 



 

que a exigência contida nos dispositivos supramencionada foi revogado em 2008, pelo 
Decreto 6.768/08.  

 
Assevera o representante que o fato gerador da obrigação tributária 

é de 2006, quando vigia o dispositivo que previa a condição para usufruir o benefício 
fiscal; que não se aplica a retroatividade neste caso, devendo ser interpretado com 
literalidade prevista no art. 111 do CTN. 

 
 Finaliza, pedido a reforma do acórdão recorrido para julgar 

procedente o auto de infração nos termos do voto vencido. 
 
  A autuada apresenta contrarrazões fls. 268/277, ao recurso 

fazendário alegando não assistir razão à Representação Fazendária, tendo em vista que 
com a publicação do Decreto nº 6.769/2008, o Estado de Goiás externou, definitivamente, 
a desvinculação ao cumprimento da obrigação acessória,deixando portanto, a 
obrigatoriedade da entrega dos arquivos/Sintegra para que os contribuintes posam usufruir 
dos benefícios e incentivos fiscais concedidos pelo Estado de Goiás. Finaliza, requerendo 
a manutenção da decisão cameral na integra.  

 
Por meio da Resolução n° 120/2014, "fls.300 a 301", o Conselho 

Administrativo Tributário resolve retirar o presente processo de pauta e encaminhá-lo à 
Secretaria Geral – SEGE, com intuito de aguardar o decurso do prazo previsto para a 
apresentação do pedido de convalidação a ser formulado pelo contribuinte à 
Superintendência da Receita e, após, se for o caso, repautar. 

 
Pelo despacho n°484/2016 ás "fls. 322", o Conselho Administrativo 

Tributário, tendo em vista o encerramento da sessão após quatro horas de duração, 
determinou o adiamento deste julgamento para o dia 22/03/2016. 

 
Através do despacho n° 508/2016 – CONP. o CAT determinou a 

retirada de pauta do presente processo, em razão do Conselheiro Relator ter renunciado 
ao mandato, devendo ser encaminhado os autos ao Setor de Apoio à Segunda Instância – 
SEASI, para ser redistribuído e incluído em nova pauta. Ás "fls. 323". 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Ao compulsar e analisar as peças constitutivas deste tomo, verifiquei 
que razão assiste à nobre Representação Fazendária, quando requer a reforma da 
decisão cameral que, majoritariamente, julgou improcedente o lançamento, tendo em vista 
que configurado está nesta lide o ilícito fiscal denunciado na preambular, conforme passo 
a expor:  

 
Em proêmio destacado que a exigência descrita na folha de rosto 

deste volume, deve-se ao fato  de que o sujeita passivo realizou saída interna de 
mercadoria com redução indevida de base de cálculo, pois forneceu as informações em 
meio magnético, no exercício de 2006, em desacordo com o estabelecido na legislação, 
ou seja, os dados fornecidos referentes ao tipo 54, não retratam fielmente os dados dos 
documentos fiscais, pois vários documentos foram apresentados com alterações nas 
quantidades e também, algumas notas fiscais foram lançadas sem descrições e valores, 
conforme documentos que se encontram acostados ao processo com escopo de instrui-lo 
em sua fase cognitiva. Desta forma ficou impedido de utilizar o benefício fiscal concedido 



 

aos contribuintes industriais ou atacadistas. Em consequência, deverá pagar o imposto 
juntamente com penalidade e acréscimos legais.  

 
Entretanto, a decisão cameral, ora objeto de apreciação, considerou 

improcedente o lançamento, sob a fundamentação de o dispositivo legal que previa a 
obrigação do sujeito passivo de transmitir as informações por meio magnético foi revogado 
pelo Decreto nº.  6.768/08.  

 
Ocorre que, conforme informado em linhas anteriores, o fato gerador, 

objeto desta ação, é referente ao ano de 2006 e o artigo 8º, inciso VIII, alínea “c” do Anexo 
IX do RCTE, foi revogado em 2008. Portanto, o dispositivo que previa a condição para 
usufruir o benefício fiscal estava em vigor.   

 
Assim, demonstrado está que para usufruir da redução da base de 

cálculo o polo passivo tina que cumpri as condições previstas na legislação vigente à 
época do fato gerador, em apreciação.  

 
Portanto, em conclusão, não se aplica a retroatividade em situação 

que ora se discute, pois este é o comando do artigo 111 do CTN, que será transcrito na 
sequência, quando estiver evidenciado pela norma legal que para gozar do benefício da 
redução da base de cálculo no período autuado, deveria o sujeito passivo ter cumprido os 
pressupostos previsto em lei, que lhe concedia o benefício, fato não ocorrido.     

 

 Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre: 

 I - suspensão ou exclusão do crédito tributário; 

II - outorga de isenção; 

III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias. 

Assim voto, unanimemente, conhecendo do recurso da Fazenda 
Pública para o Conselho Pleno, dando-lhe provimento para reformar a decisão cameral e 
considerar procedente o auto de infração, mantendo a penalidade aplicada. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 19 de julho de 2016. 
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Matéria: Base de cálculo de ICMS (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01121/16 
 
Relator: Conselheiro Renato Moraes Lima 
 

 
EMENTA: Processual. Nulidade por erro de identificação do 
sujeito passivo que dá saída de mercadorias com benefício 
fiscal indevido. Rejeitada. Nulidade por insegurança na 
determinação da infração por desatendimento de decreto 
federal. Rejeitada. É vedado o gozo de redução de base de 
cálculo nas saídas internas de gado para abate sem o 
pagamento de 5% do montante de renúncia fiscal ao Fundo 
PROTEGE GOIÁS. Parcialmente procedente. 
 
1 . Não há erro de identificação do sujeito passivo do ICMS que 
dá saída de mercadoria. 
 
2. O Dec. 70.235/72 rege o processo administrativo tributário da 
Receita Federal, não sendo aplicável ao processo análogo da 
Receita Estadual de Goiás; este último é regido pela Lei n.º 16. 
469/2009. 
 
3. É condição para gozo da Redução de Base de Cálculo para 
3% nas remessas internas de gado para abate o pagamento de 
5% do montante da renúncia fiscal ao Fundo PROTEGE GOIÁS, 
porém apenas desde 1.º/01/2006. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 23 de junho de 2014, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pelo autuado, por erro na identificação do 
sujeito passivo. Participaram do julgamento os Conselheiros Renato Moraes Lima, Álvaro 
Falanque e Victor Augusto de Faria Morato. Também por votação unânime, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pelo autuado, por insegurança na 
determinação da infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Renato Moraes 
Lima, Álvaro Falanque e Victor Augusto de Faria Morato. Quanto ao mérito, por 
unanimidade de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a 
sentença singular que  considerou parcialmente procedente o auto de infração no valor de 
ICMS de R$ 1.973,12 (um mil, novecentos e setenta e três reais e doze centavos), 
alterando a penalidade proposta para a prevista no art. 71, IV-A do CTE. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Renato Moraes Lima, Álvaro Falanque e Victor Augusto de 
Faria Morato. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

No presente auto de infração, recai sobre o contribuinte do ICMS, 
AMÉRICO NAVES DE AGUIAR, pessoa natural, pecuarista de bovinos de corte, a 
acusação de deixar de pagar o valor total de R$ 25.813,26 do imposto, ao longo de quase 
todos os meses havidos entre maio/2005 e abril/2006, por gozo da redução de base de 
cálculo equivalente à efetiva alíquota de 12% para 3%, nas remessas internas de gado 
para abate, nos termos do RCTE, An. IX, Art. 8.º, XIV, tido pela fiscalização como indevido 



 

em virtude da falta do exigível pagamento, no montante de 5% do valor da renúncia fiscal, 
em favor do Fundo PROTEGE GOIÁS. 

 
É arrolada como co-responsável solidária Ribamar & Vieira Ltda., 

atacadista de carnes. 
 
Foram indicados como infringidos o CTE, Arts. 15 e 64; e o RCTE, 

Art. 86, e An. IX, Art. 1.º, § 3.º, II. A penalidade proposta foi a prevista no CTE, 71, VIII, “a”, 
e § 9.º, I. 

 
Instruem os autos o detalhamento do crédito tributário, fls. 02 e 03; 

levantamento, fls. 06; relatório de notas fiscais avulsas emitidas, fls. 07 a 21; histórico de 
pagamentos do autuado, cujos todos com código de receita 108 (ICMS normal; apenas um 
DARE é código 329, “taxa de serviço”), código de apuração 040 (pagamento instantâneo), 
e documento de origem “nulo” (não há citação de referência a qualquer nota fiscal), fls. 22 
a 25. 

 
Tendo ciência do auto de infração em 24/04/2007, fls. 29 (AR), a 

empresa autuada apresenta impugnação, fls. 33 a 41. A empresa solidária apresenta peça 
de impugnação apartada, fls. 46 a 51. 

 
O julgado monocrático é de PARCIAL PROCEDÊNCIA, passando o 

ICMS cobrado de R$ 25.813,26 para apenas R$ 1.973,12 uma vez que a exigibilidade de 
pagamento de PROTEGE para gozo do benefício foi estabelecida em 1.º/01/2006, que 
equivale às três últimas linhas do levantamento de fls. 06, linhas “27” a “29” (1.973,12 = 
1.287,68 + 342,72 + 342,72), sendo improcedente tudo relativo a 2005, fls. 56 a 60, com o 
que concorda a Representação Fazendária, fls. 61. 

 
O autuado retorna agora aos autos com peça recursal, fls. 69 a 77; a 

empresa solidária é intimada, fls. 63, constando pela ECT como não procurada, uma vez 
que localizada na zona rural; é, então intimada por edital, fls. 65, sendo perempta, fls. 66. 

 
O julgado cameral é de nulidade desde o início, por maioria, fls. 79 a 

85. A Representação Fazendária recorre, fls. 87 e 88; tendo contradita do autuado de fls. 
95 a 100. O Pleno, por unanimidade, anula o julgado cameral, fls. 102 a 106, retornando 
agora os autos a nova apreciação cameral sobre toda a matéria daquele recurso 
voluntário de fls. 69 a 77. As alegações são as que se seguem. 

  
1. Nulidade por erro de identificação do sujeito passivo uma vez que 

a exigibilidade de PROTEGE esteja apontada para o frigorífico solidário. 
 
2. Ineficácia do procedimento fiscal posto que a lavratura do auto de 

infração tenha sido em 22/03/2007 e o período reclamado de 25/05/2005 a 06/04/2006, 
desatendendo o  Decreto Federal n.º 70.235, de 06/03/72, Art. 10, II. Alega, ainda, que o 
julgado singular foi equivocado ao não acatar a preponderância dessa norma de direito 
federal, que, por ser lei nacional, é hierarquicamente superior à Lei 13.882/2001, estadual. 
Cita a Constituição Federal, Art. 24, § 1.º, e alega não haver espaço para atos 
discricionários ou facultativos, conforme disposto no CTN, Art. 142, § Ún. 

 
Continuando, alega que o vício de desatendimento ao Dec. n.º 

70.235, de 06/03/72, contagia todo o processo, inclusive seus atos sequentes, isto é, 
inscrição em Dívida Ativa e a execução fiscal. Cita casos de nulidade previstas no CC, Art. 
166, II e IV e Art. 168 e § Ún. 



 

 
3. No mérito pede julgamento pela improcedência por falta de 

comprovação da ilicitude, pois alega faltar observância do CTN, Art. 148; para tanto, cita 
CPC Arts. 586 e 618, I; alega também que as provas seriam inidôneas. 

 
É o relatório. 
 

DECISÃO. 

 
1. Quanto à nulidade por erro de identificação do sujeito passivo, sob 

a alegação de que a exigibilidade de PROTEGE seja do frigorífico solidário, cabe citar, no 
entanto, que se fosse o caso, deveria apenas ser excluído sujeito passivo direto, seguindo 
o processo com o solidário, mas jamais poderia ocorrer nulidade desde o início. 

 
L. 13.882/2001, Art. 19, § 5º Na hipótese do inciso II do caput, quando ocorrer a 

identificação de mais de um sujeito passivo não será declarada a nulidade 
do ato, se pelo menos um deles estiver corretamente identificado, devendo 
ser excluídos da relação jurídica os demais. 

 
L. 16.469/2009, Art. 20, § 5º Na hipótese do inciso II do caput, quando ocorrer a 

identificação de mais de um sujeito passivo não deve ser declarada a 
nulidade do ato, se pelo menos um deles estiver corretamente identificado, 
devendo ser excluídos da relação jurídica os demais. 

 
Essa arguição de erro de identificação de sujeito passivo em relação 

ao sujeito passivo direto, entretanto, não se sustenta, pois sabidamente o fato gerador do 
ICMS é a saída da mercadoria do estabelecimento, ou seja, ocorre quando da saída do 
remetente para o destinatário, em perfeita consonância com as definições de local da 
operação e de momento de ocorrência do fato gerador. 

 
CTE, Art. 32. Local da operação é o do estabelecimento em que se encontrar a 

mercadoria ou bem no momento da ocorrência do fato gerador do imposto. 
 
CTE, Art. 13. Ocorre o fato gerador do imposto, no momento: 
I - da saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que para 

outro estabelecimento do mesmo contribuinte; 

 
Rejeita-se a nulidade por erro de identificação arguída pelo 

recorrente. 
 
 
2. Sobre a ineficácia do procedimento fiscal uma vez que em 

desatendimento ao Decreto Federal n.º 70.235, de 06/03/72, Art. 10, II, há que inicialmente 
se verificar o que diz o mesmo. 

 
Dec. 70.235/72, Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, 

no local da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente: 
I - a qualificação do autuado; 
II - o local, a data e a hora da lavratura; 
III - a descrição do fato; 
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável; 
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no 

prazo de trinta dias; 



 

VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de 
matrícula. 

 
Quanto ao inciso II, é alegado seu desatendimento uma vez que a 

lavratura do auto de infração tenha sido em 22/03/2007 e o período reclamado seja de 
25/05/2005 a 06/04/2006. A tomar por base tal alegação, não mais caberia a possibilidade 
de auditoria pelo prazo decadencial de até 5 (cinco) previsto na legislação tributária. Mas 
isso não é tudo. Diz o art. 1.º do decreto: 

 
Dec. 70.235/72, Art. 1.º Este Decreto rege o processo administrativo de 

determinação e exigência dos créditos tributários da União e o de consulta 
sobre a aplicação da legislação tributária federal. 

 
Em que pese o art. primeiro restringir a aplicabilidade dessa norma 

aos processos administrativo-tributários federais, o recorrente alega que essa norma de 
direito federal, que, por ser lei nacional, é hierarquicamente superior à Lei 13.882/2001, 
estadual. 

 
Há aqui alguns equívocos que devem ser esclarecidos. 
 
A. São correlatas e de mesma hierarquia as normas federais, 

estaduais, distritais e municipais de competência legislativa concorrente. 
 
B. As normas federais tratam de matérias estritas da pessoa jurídica 

de direito público interno União; analogamente, as outras tratam das matérias atinentes às 
respectivas pessoas jurídicas de direito público interno a que se referem. 

 
C. As normas nacionais têm validade em todo o território nacional, 

mas ao contrário das federais, não são restritas apenas ao âmbito da União. 
 
Assim, fica claro inexistir a alegada hierarquia do Decreto n.º 70.235, 

de 06/03/72, sobre a lei do Processo Administrativo Tributário, seja ela a 13.882/2001 ou a 
16.469/2009, tendo o auto de infração pleno atendimento às determinações destas. 

 
L. 13.882/2001, Art. 23. O crédito tributário decorrente de procedimento fiscal 

será lançado em Auto de Infração, que conterá, no mínimo: 
I - identificação do sujeito passivo; 
II - indicação do local, data e hora de sua lavratura; 
III - descrição do fato e indicação do período de sua ocorrência; 
IV - indicação da base de cálculo, da alíquota e do valor originário da obrigação; 
V - indicação da disposição legal infringida e da penalidade proposta; 
VI - nome e assinatura da autoridade lançadora. 

 
L. 16.469/2009, Art. 8º O crédito tributário decorrente de procedimento fiscal será 

objeto de lançamento que conterá, no mínimo: 
I - identificação do sujeito passivo; 
II - indicação do local, data e hora de sua lavratura; 
III - descrição do fato e indicação do período de sua ocorrência; 
IV - indicação do valor originário da obrigação e, quando for o caso, da base de 

cálculo, da alíquota e do valor da operação ou prestação; 
V - indicação da disposição legal infringida e da penalidade proposta; 
VI - indicação do prazo para pagamento ou apresentação de impugnação ou 

pedido de descaracterização; 



 

VII - nome e assinatura da autoridade lançadora, com a indicação do cargo ou 
função e número da matrícula funcional. 

 
Sobre o comprometimento que o vício apontado poderia trazer até 

mesmo na fase de inscrição em Dívida Ativa e execução fiscal, para o que cita o CC, Art. 
166, II e IV e Art. 168 e § Ún., cabe salientar que além de não haver, conforme já 
demonstrado o vício apontado quanto ao decreto federal citado, os artigos citados do CC 
estão na Parte Geral do mesmo, Livro III – Dos Fatos Jurídicos; Título I – Do Negócio 
Jurídico; Cap IV – da invalidade do negócio jurídico, que trata de relações de direito 
privado. 

 
CC, Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando: 
II - for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto; 
IV - não revestir a forma prescrita em lei; 
Art. 168. As nulidades dos artigos antecedentes podem ser alegadas por 

qualquer interessado, ou pelo Ministério Público, quando lhe couber 
intervir. 

Parágrafo único. As nulidades devem ser pronunciadas pelo juiz, quando 
conhecer do negócio jurídico ou dos seus efeitos e as encontrar provadas, 
não lhe sendo permitido supri-las, ainda que a requerimento das partes. 

 
Para o caso em tela, quaisquer nulidades a serem arguídas devem 

ser as previstas na Lei n.º 16.469/2009, Art. 20. Ainda que não se tenha caracterizado 
nenhuma delas, fica subliminarmente entendida nulidade por insegurança na 
determinação da infração, rejeitada uma vez que claramente inocorrida. 

 
 
3. Quanto ao mérito, pede o julgamento pela improcedência por falta 

de comprovação da ilicitude, bem como pelo fato de que as provas seriam inidôneas. 
 
A fiscalização junta aos autos um relatório sintético de dados de 

todas as notas fiscais avulsas emitidas em Agências Fazendárias em nome da empresa 
destinatária, fls. 07 a 21. Dessas notas fiscais avulsas verifica quais são de emissão do 
autuado, e elabora a planilha de fls. 06. Verifica também o histórico de pagamentos do 
recorrente e percebe inexistir qualquer pagamento no período de PROTEGE Goiás, 
sendo, entretanto, todas as saídas com a redução de base de cálculo. Pergunta-se: o que 
falta comprovar dessa ilicitude? O que há de inidôneo do relatório de notas fiscais avulsas 
entre o remetente e o destinatário? Dessa forma, percebe-se que o procedimento está 
perfeito. 

 
Há que se salientar, porém que: 
 
I. a exigibilidade de pagamento de PROTEGE para gozo do benefício 

foi estabelecida em 1.º/01/2006 que equivale às 3 últimas linhas do levantamento de fls. 
06, linhas “27” a “29” (= 1.287,68 + 342,72 + 342,72), sendo, com muita propriedade 
parcialmente procedente desde o julgado singular em R$ R$ 1.973,12; 

 
II. com base no Princípio da Retroatividade Benigna da norma, fica 

alterada a penalidade proposta de CTE, 71, VIII, “a” e § 9.º, I, para CTE, 71, IV-A. 
 

É o voto. 
 



 

 
 

Sala das sessões, em 19 de julho de 2016. 
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Matéria: Base de cálculo de ICMS (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01178/16 
 
Relator: Conselheiro Renato Moraes Lima 
 

 
EMENTA: Processual. Pedido de sobrestamento. Rejeitado. 
Preliminar de nulidade da peça básica. Cerceamento do direito 
de defesa. Rejeitada. Preliminar de exclusão de solidários da 
lide. Rejeitada. Mérito. ICMS. Obrigação principal. Falta de 
pagamento de imposto. Transferência de mercadoria com 
utilização de valor inferior ao da respectiva aquisição. 
Procedência do auto de infração. Mantida a decisão cameral. 
Adequação da penalidade. 
 
1. Indefere-se pedido de sobrestamento do julgamento quando 
passado tempo muito superior ao solicitado em absoluta inércia 
da parte. 
 
2. Rejeita-se a arguição de cerceamento do direito de defesa, 
não existindo no processo qualquer óbice ao pleno exercício do 
direito de defesa do contribuinte. 
 
3. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham 
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal, especialmente, entre outros, com o 
contribuinte, os administradores , relativamente à operação ou 
prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis (CTE, art. 45, XII). 
 
4. Na saída de mercadoria para estabelecimento localizado neste 
ou em outro Estado, pertencente à mesma pessoa natural ou 
jurídica, a base de cálculo do imposto é o valor correspondente 
à entrada mais recente da mercadoria (CTE, art. 17, I). 
 
5. Mantém-se a decisão cameral, não tendo a recorrente 
apresentado razões ou elementos que ensejassem sua reforma. 
 
6. Sobrevindo penalidade menos severa ao contribuinte, 
aplicável ao caso em apreciação, altera-se a penalidade 
proposta para a nova penalidade. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 15 
de julho de 2014, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido de sobrestamento 
formulado pelo sujeito passivo. Participaram do julgamento os Conselheiros Renato 
Moraes Lima, Allen Anderson Viana, Mário de Oliveira Andrade, Talita Pimenta Félix, 
Antônio Martins da Silva, Nivaldo José Mendes, Aguinaldo Fernandes de Melo, Heli José 
da Silva, José Pereira D'abadia, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, 
José Paixão de Oliveira Gomes, Alcedino Gomes Barbosa, Célia Reis Di Rezende, 
Lidilone Polizeli Bento e Rodolfo Ramos Caiado. Por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito 



 

de defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Renato Moraes Lima, Allen 
Anderson Viana, Mário de Oliveira Andrade, Talita Pimenta Félix, Antônio Martins da Silva, 
Nivaldo José Mendes, Aguinaldo Fernandes de Melo, Heli José da Silva, José Pereira 
D'abadia, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, José Paixão de Oliveira 
Gomes, Alcedino Gomes Barbosa, Célia Reis Di Rezende, Lidilone Polizeli Bento e 
Rodolfo Ramos Caiado. Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão dos 
solidários da lide, arguida pelo sujeito passivo. Foram vencedores os Conselheiros Renato 
Moraes Lima, Mário de Oliveira Andrade, Antônio Martins da Silva, Heli José da Silva, 
Victor Augusto de Faria Morato, José Paixão de Oliveira Gomes, Célia Reis Di Rezende, 
Lidilone Polizeli Bento e o Sr. Presidente, Conselheiro Domingos Caruso Neto, que 
proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros Allen Anderson Viana, Talita 
Pimenta Félix, Nivaldo José Mendes, Aguinaldo Fernandes de Melo, José Pereira 
D'abadia, Edson Abrão da Silva, Alcedino Gomes Barbosa e Rodolfo Ramos Caiado. 
Quanto ao mérito, por votação unânime, conhecer do recurso do Contribuinte para o 
Conselho Pleno, negar-lhe provimento para manter a decisão cameral que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Renato 
Moraes Lima, Allen Anderson Viana, Mário de Oliveira Andrade, Talita Pimenta Félix, 
Antônio Martins da Silva, Nivaldo José Mendes, Aguinaldo Fernandes de Melo, Heli José 
da Silva, José Pereira D'abadia, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, 
José Paixão de Oliveira Gomes, Alcedino Gomes Barbosa, Célia Reis Di Rezende, 
Lidilone Polizeli Bento e Rodolfo Ramos Caiado. E, ainda, por unanimidade de votos, 
acolher a adequação da penalidade para a prevista no art. 71, inciso IV-A, do CTE. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Renato Moraes Lima, Allen Anderson Viana, 
Mário de Oliveira Andrade, Talita Pimenta Félix, Antônio Martins da Silva, Nivaldo José 
Mendes, Aguinaldo Fernandes de Melo, Heli José da Silva, José Pereira D'abadia, Victor 
Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, José Paixão de Oliveira Gomes, Alcedino 
Gomes Barbosa, Célia Reis Di Rezende, Lidilone Polizeli Bento e Rodolfo Ramos Caiado. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que a empresa 
DARELLI DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA realizou, nos meses de fevereiro a abril, 
julho a outubro e dezembro/2004, e janeiro, março e abril/2005, transferências de 
mercadorias com utilização de valor inferior ao de aquisição dos respectivos produtos, 
sendo-lhe imputada a exigência do ICMS no valor de R$ 16.071,82 (dezesseis mil, setenta 
e um reais e oitenta e dois centavos) e acréscimos legais. 

 
Fundamentam a exigência fiscal o Código Tributário Estadual (CTE), 

art. 17, I, e o Regulamento do CTE (RCTE), art. 11, proposta a penalidade prevista no art. 
71, VIII, “a” do CTE, qualificada pelo § 9°, I, do mesmo artigo e diploma legal. 

 
Arrolados como solidários MARIA DARCY TEIXEIRA ALVES 

SIQUEIRA e FRANCISCO ALVES SIQUEIRA, na condição de administradores da 
empresa autuada, conforme contrato social, fls. 08, item VII. 

 
Instruem os autos Relação de Transferências com Valor Menor do 

que o de entrada, fls. 13 a 28, dentre outros documentos. 
 
Intimado, o contribuinte apresentou impugnação, fls. 35 a 46. 
 
A julgadora singular encaminhou os autos à autoridade lançadora 

para que verificasse a veracidade das informações constantes da peça de defesa, fls. 90. 



 

Foi efetuada a revisão fiscal, fls. 92 a 282. O julgado singular foi pela procedência do 
lançamento, fls. 285 a 287. 

 
A autuada recorreu. O julgado cameral foi de nulidade do julgado 

singular por falha de intimação dos solidários. Intimados, estes foram revéis, fls. 318 e 
319, mas, novo vício de intimação foi apontado. Os ocupantes do polo passivo 
apresentaram peça de impugnação conjunta, fls. 328 a 342. O julgado singular foi de 
procedência, fls. 351 a 354.  

 
Os ocupantes do polo passivo apresentaram peça recursal conjunta, 

fls. 356 a 370. 
 
O julgado cameral foi de rejeição, por maioria de votos, das 

preliminares de cerceamento do direito de defesa e de insegurança na determinação da 
infração, também por maioria, foi rejeitado o pedido de exclusão dos solidários e, no 
mérito, em decisão não unânime, confirmou-se a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração, fls. 372 a 379. 

 
O contribuinte e solidários recorrem agora ao Conselho Pleno, fls. 

385 a 400. 
 
Quando instada a recorrente a apresentar Termo de Ocorrência de 

adoção de controle permanente de estoque homologado pela repartição fiscal e prova de 
que o valor do custo médio ponderado de cada mercadoria remetida em transferência 
incluiu o montante de ICMS havido quando de sua aquisição, fls. 406 e 407, a mesma 
pediu dilação de prazo de 15 dias em 06/03/2014, fls. 413 e 414, e silenciou. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

PRELIMINARES 
 
Quanto ao pedido de sobrestamento, é indeferido em virtude do 

elevado lapso temporal, posto que julgado em 15/07/2014, mais de 04 meses, portanto, 
após o pedido de dilação de 15 dias, sem qualquer outra manifestação, mas, ao contrário, 
absoluto silêncio. 

 
É arguída na peça recursal nulidade por cerceamento ao direito de 

defesa uma vez que haveria erro de enquadramento legal da ilicitude que é objeto da 
acusação. Para tanto, além da citação do CTE, Art. 17, I (“na transferência interestadual, a 
base de cálculo é o valor da entrada mais recente”), teria que ter sido também citado o seu 
parágrafo 1.º (“tendo controle permanente de estoque, pode utilizar o custo médio 
ponderado”), ficando incompleto esse enquadramento. 

 
Ocorre, porém, que está equivocada essa alegação uma vez que a 

acusação seja de desatendimento da valoração da base de cálculo pela entrada mais 
recente, ou seja, o que determina o CTE, Art. 17, I, e não de desatendimento da valoração 
da base de cálculo pelo custo médio ponderado, que veio posteriormente a ser por ela 
alegado, já na peça de impugnação. Se a acusação fiscal é de não atendimento da 
exigibilidade padrão do CTE, Art. 17, I, e a defesa responde posteriormente explicando 
que utilizou a forma alternativa prevista no parágrafo 1.º, não caberia à fiscalização citar 



 

no campo das normas infringidas o § 1.º do CTE, Art. 17. Não há, portanto, o cerceamento 
ao direito de defesa arguído. 

 
É ainda arguído cerceamento ao direito de defesa em virtude da 

citação do CTE, Art. 64 (“além do pagamento do imposto, cumprir as prestações positivas 
e negativas”), uma vez que não teria deixado de cumprir qualquer obrigação tributária 
acessória. Não há neste aspecto qualquer falta de caracterização de infração, havendo, 
quando muito, excesso, o que também não traz qualquer cerceamento ao direito de 
defesa. 

 
Sobre o pedido de exclusão dos solidários da lide, o contrato social, 

fls. 08, item VII, deixa claro que ambos são os sócios administradores da empresa 
autuada, o que com base no CTN, Art. 124 e no CTE, Art. 45, XII, torna claro que devem 
ser mantidos na lide. 

 
MÉRITO 

 
Sobre o mérito é pedido o julgamento de improcedência sob a 

alegação de haver imprecisões no levantamento fiscal conforme se segue. 
 
1. Algumas mercadorias remetidas em transferência tiveram 

sua avaliação efetuada com base em aquisição posterior, como por exemplo: 
 
1.1. as mercadorias da nota fiscal de transferência 018, emitida 

em 08/03/2004 foram avaliadas no referido levantamento pela nota fiscal de aquisição 
2316, cuja entrada foi posterior, em 12/07/2004 (mais de 4 meses após) – cumpre 
salientar que estes casos decorreram de ausência de aquisição anterior, utilizando-se, por 
intermédio de arbitramento, o valor da aquisição imediatamente sequente, conforme citado 
na revisão fiscal, fls. 281, no item 1 da 2.ª obs. É o método disponível nesse caso que 
mais se aproxima do real. 

 
CTE, Art. 148. O movimento real tributável, realizado pelo sujeito passivo em 

determinado período, pode ser apurado por meio de levantamento fiscal, 
conforme dispuser o regulamento. 

§ 3º Para efeito de arbitramento, o Fisco poderá se utilizar de métodos ou 
processos que o leve à maior proximidade possível da avaliação real dos 
fatos, cujo valor ou preço obtido presume-se correspondente a operação ou 
prestação tributada, especialmente na ocorrência das seguintes 
circunstâncias: 

I - não exibição, ao agente do fisco, dos elementos necessários à comprovação 
do respectivo valor; 

§ 4º As demais normas, quanto aos procedimentos relativos ao arbitramento, 
serão fixadas na legislação tributária.  

 
CAPÍTULO V 

DO ARBITRAMENTO 
RCTE, Art. 458. Para efeito de arbitramento, o fisco pode se utilizar de métodos 

ou processos que o leve à maior proximidade possível da avaliação real 
dos fatos, cujo valor ou preço obtido presume-se correspondente a 
operação ou prestação tributada, especialmente na ocorrência das 
seguintes circunstâncias (Lei nº 11.651/91, art. 148, § 3º): 

I - não exibição, ao agente do fisco, dos elementos necessários à comprovação 



 

do respectivo valor; 
Art. 459. No arbitramento pode ser utilizado qualquer meio indiciário. 

 
1.2. as mercadorias da nota fiscal de transferência 171, emitida 

em 16/08/2004 foram avaliadas no referido levantamento pela nota fiscal de aquisição 
5202, cuja entrada foi posterior, em 20/08/2004 (4 dias após) – aqui cabe a mesma 
consideração anterior, porém, neste caso com uma segurança muito grande em virtude da 
proximidade; 

 
1.3. as mercadorias da nota fiscal de transferência 262, emitida 

em 25/10/2004 foram avaliadas no referido levantamento pela nota fiscal de aquisição 
833.215, cuja entrada foi anterior, em 28/02/2004 (8 meses antes) – neste caso, a 
metodologia prevista na norma foi corretamente aplicada. 

 
Assim, a avaliação efetuada pela fiscalização está correta. 
 
Foi citado que a fiscalização desconsiderou o método de 

valoração das mercadorias transferidas pelo custo médio ponderado, posto que tivesse 
controle permanente de estoque, conforme previsto no CTE e no RCTE – trazendo 
exemplo como as citadas nos itens 3.2.3.1. a 3.2.3.4., fls. 392 a 394: 
 

CTE, Art. 17. Na saída de mercadoria para estabelecimento localizado neste ou 
em outro Estado, pertencente à mesma pessoa natural ou jurídica, a base 
de cálculo do imposto é: 

I - o valor correspondente à entrada mais recente da mercadoria; 
§ 1º O estabelecimento que possuir controle permanente de estoque, poderá, 

opcionalmente, utilizar o valor do custo médio ponderado da mercadoria, 
para atender o disposto no inciso I deste artigo. 

 
RCTE, Art. 11. Na saída de mercadoria para estabelecimento localizado neste ou 

em outro Estado, pertencente à mesma pessoa natural ou jurídica, a base 
de cálculo do imposto é o (Lei nº 11.651/91, art. 17): 

I - valor correspondente à entrada mais recente da referida espécie da 
mercadoria; 

§ 1º O estabelecimento que possuir controle permanente de estoque, pode, em 
substituição ao valor correspondente à entrada mais recente da 
mercadoria, utilizar o valor do custo médio ponderado, com a reintrodução 
do valor do ICMS, quando este tiver sido excluído, calculado pela alíquota 
efetiva de entrada ou alíquota efetiva média das entradas. 

 
A fiscalização alegou nas fls. 281, primeira observação, “1.º 

erro”, que a autuada, ao elaborar seu controle permanente de estoque não teria 
reintroduzido o valor do ICMS creditado para determinação do custo médio ponderado de 
cada mercadoria. A defesa não faz qualquer menção contrária sobre essa afirmação da 
fiscalização. De qualquer forma o ICMS há que ser retirado do estoque e escriturado em 
separado em conta corrente do ICMS – é o procedimento de escrituração contábil. Para 
contribuinte com apenas escrituração fiscal, ocorre o contrário. 

 
No preenchimento da Declaração Periódica de Informações – 

DPI, sucessivamente as abas “Informações Iniciais” e “Demais Informações”, o código “1” 
é para escrita fiscal; “2” para escrita contábil. As DPIs de fev a abr/04 não tiveram 
preenchimento desse campo (está “zerado”); as de maio e julho tiveram preenchimento 
relativo a escrita fiscal (“1”). Torna-se claro que o ICMS foi mantido no estoque. 



 

 
Adicionalmente, o controle permanente de estoque prescinde 

de lavratura de Termo de Ocorrência próprio no RUDFTO, o que não foi provado. 
 

RCTE, Art. 325. O estabelecimento que possuir controle permanente de estoque, 
pode, opcionalmente, utiliza-lo em substituição ao livro ou ficha Registro de 
Controle da Produção e do Estoque, desde que faça lavratura dessa opção 
no livro Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de 
Ocorrências (Ajuste SINIEF 2/72, cláusula segunda). 

 
Por assim ser, é negado provimento à exclusão dos solidários e 

à nulidade por cerceamento ao direito de defesa por erro de enquadramento legal da 
infração. No mérito as mercadorias valoradas com saídas posteriores decorreram de 
arbitramento por falta de saída anterior, não demandando tal arbitramento de 
desclassificação de escrituração (só é exigível na auditoria do Valor Adicionado e do 
Movimento Financeiro). Posto que nenhuma prova tenha sido trazida no sentido de 
confirmar sua alegação de adoção de Controle de Estoque Permanente, são confirmados 
os julgados anteriores de procedência da feito, com base de cálculo de R$ 133.931,84 e 
ICMS (a 12%) de R$ 16.071,82. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 02 de agosto de 2016. 
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Matéria: Base de cálculo de ICMS (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01228/16 
 
Relator: Conselheiro João Divino de Brito 
 

 
EMENTA: ICMS. Transferências interestaduais por valor inferior 
ao determinado na legislação. Procedência parcial.  
 
1. Nas saídas decorrentes de transferência ocorre a incidência 
do imposto, consoante determinação do artigo 12, I, Lei 
Complementar nº 87/1996, bem como artigo 6º, inciso I, da Lei nº 
11.651/1991; 
 
2. Tendo em vista a Norma de Procedimento Contábil do 
Ibracon, os ensinamentos da doutrina e as determinações da 
legislação tributária, os elementos citados no art. 13, § 4º, inciso 
II, da Lei Complementar nº 87/96 e dispositivos correspondentes 
da legislação tributária estadual, para definição do custo de 
produção, não são taxativos, mas meramente exemplificativos. 
 
3. É desnecessária a realização de auditoria básica do ICMS, 
para compensar débitos com eventuais créditos do imposto que 
o contribuinte possua em sua escrita, quando a omissão de 
pagamento do imposto for decorrente do não registro ou 
registro a menor do imposto, tendo o Fisco, em observância às  
provas anexadas ao processo, caracterizado o lançamento 
como débito de ofício;  
 
4. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito, tratando-se de ato não 
definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos 
severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 17 
de novembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do recurso do 
Contribuinte para o Conselho Pleno, negar-lhe provimento para manter a decisão cameral 
que considerou  procedente em parte o auto de infração no valor do ICMS de R$ 
1.886.669,18 (um milhão, oitocentos e oitenta e seis mil, seiscentos e sessenta e nove 
reais e dezoito centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros João Divino de 
Brito, Heli José da Silva, Nivaldo Carvelo Carvalho, Marlene Maria da Silva Ruguê 
Bernardes, Nivaldo José Mendes, Mário de Oliveira Andrade, Rickardo de Souza Santos 
Mariano, Victor Augusto de Faria Morato, Washington Luis Freire de Oliveira, Alcedino 
Gomes Barbosa, Antônio Martins da Silva, Edson Abrão da Silva, Elias Alves dos Santos e 
Talita Pimenta Félix. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O Fisco acusa o contribuinte de realizar, no período de 01/04/2007 a 
31/03/2008, transferências interestaduais de CARBONATO DE NÍQUEL -  mercadoria de 
produção própria - utilizando base de cálculo do ICMS inferior ao custo de produção,,  
portanto, em desacordo com o previsto na legislação tributária e no Termo de Acordo de 



 

Regime Especial –TARE nº 041/89-GSF celebrado com a Secretaria da Fazenda do 
Estado de Goiás. Em decorrência, deve pagar o imposto acrescido das cominações legais. 

 
Foram infringidos os artigos 17, inciso II, e 64, ambos do CTE. A 

penalidade proposta é a do art. 71, inciso VIII, alínea "a", § 9º, inciso I, do CTE com a 
redação conferida pela Lei nº 14.634/03. 

 
Não foi cadastrado coobrigado para este lançamento. 
 
Para comprovação do lançamento e instrução processual, juntou-se 

ao feito cópia da Ata da de constituição do sujeito passivo registrado na JUCESP, Notas 
Explicativas, Parecer nº 1382/2009-GPT, Despacho nº 4834/2009-SAT, Termo de Acordo 
de Regime Especial nº 041/89-GSF (fls. 007/045), Comunicado da empresa informando 
referências fiscais iniciais (fls. 046/047), Anexo IX - Cálculo do item 10 do Comparativo 
entre o Custo de Produção e a Base de Cálculo das Transferências (fls. 049/068), Parecer 
Técnico (fl. 069/088), Comparativo entre Custo de Produção a Base de Cálculo das 
Transferências Interestaduais de Carbonato de Níquel – Conclusão Anual do ciclo 
Produtivo de Abril/2007 a Março/2008 (fls. 089/094), Anexo I : Valoração da Variação 
Quantitativa dos Estoques de Insumos de Produção (fls.095/109), Anexos de Cálculos 
Base de Cálculo das Transferências fotocópias de notas fiscais e Demonstrativo Custo de 
Produção do Carbonato de Níquel (fls. 117/4845), demonstrativo Correção das Quant. 
Trans. De Carbni (fls. 4846/5417), Anexo X – Cálculo do item 15 do Comparativo entre o 
Custo de Produção e a Base de Cálculo das Transferências (fls. 5418), demonstrativo 
Vendas do subproduto; Composto Misto de Cobre e Sulfeto Misto de Ni/Cu/Co (fls. 
5419/5425), Notificação Fiscal e confirmação de recebimento dos documentos solicitados 
(fl. 5426/5520). 

 
Intimado na forma legal, o sujeito passivo tempestivamente, 

apresenta defesa para argumentar o seguinte: a) que não existe fato gerador na 
transferência de mercadoria entre estabelecimentos da mesma empresa.; b) que cumpriu 
o TARE e que legal a ampliação da base de cálculo além dos estabelecidos na LC 87/96. 

 
Em seguida, aponta erros e omissões no levantamento tais como a 

inclusão do PIS/COFINS na base de cálculo apurada, a inclusão do minério bruto extraído 
e levado ao estoque (semielaborado), que segundo o impugnante, somente torna-se custo 
quando aplicado ao processo produtivo (doc. 7). Que não se deve agregarir gastos com 
manutenção da vila residencial e bem-estar de seus residentes (doc. 3), gastos com 
odontologia, serviços médicos, limpeza administrativa, (doc. 4), gastos com 
desenvolvimento de projetos específicos (doc. 6), gastos com aquisição de energia elétrica 
ainda não consumida no processo produtivo; c) existência de saldo credor em todo o 
período autuado, impossibilitando a exigência de imposto e equívoco na capitulação das 
penalidades impostas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
Acompanham a impugnação os documentos de (fls. 5541/5644). 
 
Os autos foram convertidos em diligência, conforme Despacho nº. 

590/2011-JULP (fls. 5646/5647). 
 
O Revisor, atendendo ao contido no Despacho supra, manifesta 

através de Parecer circunstanciados às fls. 5659 a 5928 dos autos, retificando o valor da 
obrigação tributária reclamada no auto de infração para R$4.724.354,07 (fl. 5674), fazendo 
acompanhar de Planilhas e Demonstrativos de (fls.5675/5928). 

 



 

Devidamente intimado o sujeito passivo para manifestar sobre o 
resultado da revisão fiscal (fl.5933, 5935 e 5937). 

 
O sujeito passivo alega que restou ainda proceder ajustes em 

relação aos itens "b", "c", "d", "e" e "f" do relatório dos procedimentos realizados pelo fiscal 
revisor e que a fiscalização não teria considerado mercadoria que foi adquirida pela 
autuada mas, posteriormente devolvida ao remetente, não podendo, desse modo, ser 
considerado como custo, além de outras ponderações apresentas nos itens 8, 9, 10 e 11. 
(fls.5940/5944). Acompanham documentos de fls. 5945/5994. 

 
Em face das alegações acima, os autos foram novamente 

convertidos em diligência (fls. 5996/5997). 
 
De conformidade com a revisão realizada às fls. 5999 a 6046 dos 

autos, o valor da obrigação tributária reclamada no auto de infração foi retificado para 
R$2.349.477,90 (fl. 6022). 

 
Intimado do resultado da revisão (fl. 6050), desta feita o sujeito 

passivo pede a realização de diligência para que seja efetivamente adotado os mesmos 
critérios utilizados na revisão do processo nº 4011000351013, quanto às variações do 
estoque do almoxarifado e dos materiais de consumo. Apresenta novas planilhas, 
questionando ainda quanto à provisão de energia, materiais de consumo, gastos a 
apropriar, projetos em estudo e a desconsideração e valores apurados a maior. 

 
Após a revisão (fls.6163/6271) o valor do crédito tributário é retificado 

para R$1.886.669,18 (um milhão e oitocentos e oitenta e seis mil e seiscentos e sessenta 
e nove reais e dezoito centavos) e base de cálculo para R$15.722.243,16 (quinze milhões 
e setecentos e vinte e dois mil e duzentos e quarenta e três reais e dezesseis centavos).  

 
Intimado para manifestar sobre o resultado da revisão, o sujeito 

passivo alega que alguns poucos equívocos continuam a ser cometidos, apontando os 
seguintes pontos: 

-Material de consumo – nesse item, alega que embora na última 
diligência tenha retirado da base de cálculo quase a totalidade dos valores, restaram 
mantidas 5 notas fiscais que entendem dever ser excluídas do cálculo da base de cálculo; 

 
-Notas fiscais de serviço administrativo – entende que apesar da 

revisão, algumas rubricas continuam sendo mantidas (administração de vacinas, avaliação 
psicológica, exames de leitura radiológica, entre outros), que pede para serem excluídas 
da base de cálculo. 

 
-Desconsideração de valores apurados a maior – argumenta que 

esse item já foi objeto de manifestação sobre diligência anterior, ponderando que nos 
termos da cláusula Segunda do TARE 41/87, a base de cálculo do ICMS leva em conta o 
custo do produto apurado dois meses antes, tendo em vista a impossibilidade de apuração 
conclusiva do custo no próprio mês de transferência, havendo de proceder os ajustes 
necessários, porém, segundo ele, não foi o que ocorreu nos levantamentos fiscais. 

 
Anexa novas planilhas e fotocópias de notas fiscais. 
 
Reclama da alteração da multa proposta pelo fiscal revisor (fl.6175), 

argumentando que a prevista no art. 71, VIII da lei 11651/91, apesar de revogado pela Lei 
17519/11, é de fato a correta, não aceitando a alteração da mesma pela prevista no inciso 



 

IV A, em função do princípio da retroatividade mais benigna prevista no art. 106, II, "a", do 
CTN. 

Ao final, requer seja acolhida a impugnação inicialmente 
apresentada. 

 
Sobreveio a Sentença singular nº 1969/2014 de fls.6301/6306, em 

que o Julgador, após análise das razões apresentadas pela defesa, decidiu não acolher a 
alegação de nulidade processual e considerou parcialmente procedente o auto de 
infração, condenando o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário exigido no valor 
de R$1.886.669,18 (um milhão, oitocentos e oitenta e seis mil, seiscentos e sessenta e 
nove reais e dezoito centavos), nos termos da 3a. Revisão (fls. 6175), com os acréscimos 
legais, porém, com alteração da penalidade proposta para o disposto no art. 71, inciso IV-
A do CTE. 

A Representação da Fazenda Pública, intimada, manifestou sua 
concordância com a parcial procedência.  

 
A autuada insurge-se e pela via recursal argumenta não haver base 

legal para o imposto nas transferências entre estabelecimentos da mesma empresa, tal 
como determinado pela Súmula 166 do STJ, os repetidos julgados desta Corte e 
jurisprudências de cortes superioras.  

 
Argumenta ser inaplicável à base de cálculo do tributo, os custos e 

gastos desvinculados do processo produtivo, pois estes devem englobar apenas as 
matérias primas, materiais secundários, mão de obra e acondicionamento. 

 
Que nos termos da cláusula Segunda do TARE 41/87, a base de 

cálculo do ICMS leva em conta o custo do produto apurado dois meses antes, tendo em 
vista a impossibilidade de apuração conclusiva do custo no próprio mês de transferência; 
que há períodos em que este custo apurado em caráter provisório é maior do que o custo 
real; que nestes casos, a fiscalização deveria considerar o valor apurado a maior para 
deduzir dos valores devidos nos outros meses. Caso contrário ocorreria enriquecimento 
sem causa por parte do erário.  

 
Pondera ainda que como havia saldo credor em todo o período 

abrangido pelo auto de infração, o Fisco deveria exigir apenas a diferença de obrigação 
principal eventualmente devida ou glosar o excesso de saldo credor. Não se poderia exigir 
o ICMS sem considerar os saldos credores do imposto. 

 
Ao final, requer o cancelamento do feito, ou alternativamente,  

realização de nova diligência, para que sejam incluídos na base de cálculo os itens 
previstos no artigo 13, § 4º, II, da LC 87/96, em concomitância com a exclusão das cinco 
notas fiscais anexadas em sua última manifestação, por tratar-se de documentação que 
não diz respeito a custos de produção, ou na impossibilidade, sua procedência com a 
redução da multa formal por seu caráter confiscatório.  

 
Decisão cameral, por maioria de votos, rejeita o pedido de diligência 

formulado pela recorrente, e no mérito, pelo mesmo quórum conhece do recurso, nega-lhe 
provimento para ratificar a decisão anterior que considerou parcialmente procedente o 
auto de infração no valor do ICMS de R$ 1.886.669,18 (um milhão e oitocentos e oitenta e 
seis mil e seiscentos e sessenta e nove reais e dezoito centavos). Acórdão nº 852/2015, 
de fls.6331/6344. 

 
Intimada, a fazenda pública ratifica a decisão (fls.6349). 



 

 
Cientificada, a parte passiva interpõe recurso ao Conselho Pleno 

para reiterar a argumentação inicial. Repisa o argumento de que na transferência entre 
estabelecimento da mesma empresa não há incidência do ICMS; que tal encontra 
supedâneo na Súmula 166 do STJ; que o agente fiscal adota base de cálculo ilegítima ao 
presumir que a Recorrente não atende as condicionantes  do TARE 41/89. 

 
No mesmo sentido, obtempera ser possuidor de saldo credor em 

todo o período autuado o que ilide a exigência do ICMS; que o acórdão deve ser 
reformado tendo em vista que a multa anteriormente aplicada nos termos do art. 71, VIII, 
"a" do CTE, fora revogado pela Lei 17.519/11.  

 
Ao final, requer a reforma da decisão cameral para considerar 

improcedente todo o feito, ou alternativamente, procedente com redução na base de 
cálculo e exclusão da multa nos termos já manifestado.  

 
É o relatório.  
 

V O T O 
 
Não obstante a argumentação passiva, ratifico a decisão cameral por 

considerá-la em perfeita sintonia com os dispositivos que regem a legislação tributária 
deste Estado. Visto não ser plausível reinventar a roda, transcrevo abaixo o inteiro teor do 
voto do douto Conselheiro Márcio Nogueira Pedra, que no citado lapidar Acórdão nº 
852/2015, manifestou-se pela procedência parcial do auto de infração. Por adotá-lo como 
razão de voto, transcrevo-o abaixo, “ipsis litteris”: 

 
 
A recorrente inicia seu recurso manifestando seu entendimento 
contra a incidência do ICMS nas transferências entre 
estabelecimentos da mesma empresa. Cita para sustentar seu 
argumento a Súmula 166 do STJ. Afirma ainda que, mesmo após o 
advento da Lei Complementar nº 087/1996, a Primeira Seção da 
mesma Corte decidiu, em recurso repetitivo, do mesmo modo. Cita 
ainda decisões do STF e do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. 
 
Por ser abrangente e esclarecedor, transcrevo abaixo trecho do 
brilhante  voto do ilustre Conselheiro LIDILONE POLIZELI BENTO, 
contido no Acórdão nº 1263/2014, proferido em julgamento do 
Conselho Pleno, no processo número 4010800782932. Na decisão, o 
assunto foi assim abordado :  
 
“Resolvida a questão meritória, pela manutenção da decisão 
cameral, entendo necessário, tendo em vista o disposto na Súmula 
nº 166 do STJ, consolidada também em sede de recurso especial 
repetitivo, bem como o disposto no art. 32, inciso II, alínea 'a', da Lei 
Complementar nº 104/13, a análise do alcance e conteúdo de tal 
dispositivo diante das decisões desse Conselho. 
 
Ao lado de outras tantas argumentações, defende o sujeito passivo 
que as operações de transferências interestaduais de mercadorias 
não estão sujeitas a incidência de ICMS, nos termos da Súmula nº 
166 do STJ e recurso repetitivo neste sentido. 



 

 
O debate que ora se propõe é eminentemente de direito. De um lado 
a Lei Complementar nº 87/96 é taxativa no sentido de que incide 
ICMS nas transferências interestaduais de mercadorias entre 
estabelecimentos da mesma empresa, conforme se verifica de seus 
artigos 12, inciso I e 13, § 4º, inciso II, sendo tais dispositivos 
reproduzidos de forma idêntica na Lei nº 11.651/91 que instituiu o 
Código Tributário Estadual- CTE. Por outro lado, a Súmula nº 166 do 
STJ, consagrada por meio de recurso especial repetitivo, estabelece 
que não incide ICMS nestas operações.  
 
Ressalto que esta discussão não é nova. Há muito tempo a referida 
Corte consignou o entendimento de que não incide ICMS nas 
operações interestaduais de transferências de mercadorias entre 
estabelecimentos da mesma empresa. As unidades da federação, 
inclusive Goiás, não tem aplicado este entendimento, por entender 
que é contrário a texto expresso da Lei Complementar 87/96, art. 12, 
inciso I e art. 13, §4º, inciso II, bem como a texto correspondente da 
Lei Estadual 11.651/91, não possuindo a referida Súmula efeito 
vinculante. 
 
Ocorre que com o advento do Código de Defesa do Contribuinte, 
instituído pela Lei Complementar nº 104/13, há quem defenda que o 
Estado de Goiás estaria obrigado, por força do disposto em seu art. 
32, inciso II, alínea 'a', da referida Lei a observar o entendimento 
consignado no recurso especial repetitivo que adotou o mesmo 
entendimento da Súmula em análise. Diante dessa celeuma, o 
Conselho Administrativo Tributário encaminhou, por meio de 
Resolução do Conselho Pleno, consulta à Procuradoria Geral do 
Estado, solicitando parecer sobre a correta aplicação e interpretação 
da regra trazida pelo Código de Defesa do Contribuinte, tendo em 
vista a sua missão precípua de controle da legalidade dos 
lançamentos tributários. 

 

Anteriormente à regra estabelecida pelo Código de Defesa do 
Contribuinte, o Conselho Administrativo Tributário, em relação à 
jurisprudência dos tribunais superiores, valia-se das regras previstas 
no art. 6º, §§ 4º e 5º da Lei nº 16.469/09, no sentido de que sempre que 
possível, aplicar-se-ia a jurisprudência consolidada dos tribunais 
superiores, desde que tal jurisprudência não fosse contrária a texto 
expresso de lei, sendo vedada ao CAT a declaração de 
inconstitucionalidade de leis ou atos normativos. Tais regras refletiam 
e reflete o papel do CAT na Administração Tributária, possuindo o 
órgão objetivo precípuo de controlar a legalidade do lançamento, não 
cabendo a ele realizar o controle de legalidade e/ ou 
constitucionalidade de leis e/ou atos normativos. 

 

Com a edição do art. 32, inciso II, alínea 'a' da Lei Complementar nº 
104/13, surge aparente conflito entre a norma estabelecida por este 
dispositivo e as regras dispostas no art. 6º, §§ 4º e 5º da Lei nº 
16.469/09. Neste contexto, foi formulada consulta incidental à 
Procuradoria Geral do Estado, por meio da Resolução nº 34/2014, 
solucionada por meio do Despacho AG nº 2729/2014 que adotou o 



 

Parecer nº 1579/2014-PTR, com ressalvas aos itens 27, 29, 30, 39, letra 
'b', e 40 e fez acréscimos que entendeu conveniente. 

 

O Parecer supracitado consignou entendimento de que o Conselho 
Administrativo Tributário deve observar em seus julgamentos os 
precedentes judiciais uniformizadores da jurisprudência, firmados no 
STJ ao julgar recursos especiais, sob o regime de recursos repetitivos 
e os enunciados da súmula de sua jurisprudência.  

 

Observa-se que o Procurador Tributário, responsável pela emissão do 
referido parecer, possui linha de entendimento sobre a matéria um 
pouco mais abrangente do que a linha adotada pelo Procurador Geral 
do Estado, que fundamentou resposta à consulta formulada pelo CAT. 
Na oportunidade, ao contrário do entendimento fixado pelo 
Procurador Tributário, consignou-se entendimento no sentido de que 
somente possuem efeitos vinculantes decisões proferidas em sede de 
controle concentrado (ADI, ADC e ADPF), bem como jurisprudência 
oriunda de súmulas vinculantes do STF, ou seja, prevaleceu o 
entendimento de que a Administração não está vinculada às decisões 
proferidas em sede de recurso repetitivo. 
 
Percebe-se da análise do parecer supracitado, de lavra do Procurador 
Tributário, que este adotou a tese que permite a objetivização ou 
abstrativização de decisão em sede de controle difuso ou incidental, 
em sentido amplo, tese esta que, segundo o Despacho do Procurador 
Geral do Estado é tormentosa, não sendo conveniente a sua adoção 
no presente momento pela Administração. 
 
Tal tese consiste em transformar os efeitos que seriam, a priori, pelas 
regras da CF/88 e do Código de Processo Civil intra partes em efeitos 
erga omnes, sob o argumento de que teria havido mutação 
constitucional da regra disposta no art. 52, X, da CF/88.  
 
Neste sentido, convém relembramos a disciplina constitucional que 
assim estabelece:  

 

Art. 52. Compete privativamente ao Senado 
Federal: 

X - suspender a execução, no todo ou em parte, 
de lei declarada inconstitucional por decisão 
definitiva do Supremo Tribunal Federal; 

 
Infere-se do dispositivo constitucional em análise que compete, 
privativamente, ao Senado Federal suspender a execução de lei 
declarada inconstitucional, por decisão definitiva do STF. Para 
aqueles que entendem que ocorreu mutação constitucional onde está 
escrito suspender leia-se publicar.  
 
Por meio do Despacho supracitado, a Procuradoria Geral do Estado 
esclarece que tal tese é objeto de muita controvérsia na doutrina e no 
âmbito do próprio Supremo Tribunal Federal, encontrando-se até 
mesmo os seus ministros divididos em relação a sua aplicação.  
 



 

Neste sentido, esclarece que a tese do ministro Gilmar Mendes, 
acompanhado do Ministro Eros Graus, seria no sentido de que houve 
mutação constitucional em relação ao disposto no art. 52, inciso X da 
CF, de modo que ao Senado Federal compete tão somente a 
publicação da decisão incidental do STF, estando a lei suspensa pela 
decisão do STF. Tal tese tem o objetivo de alargar o espectro de 
abrangência dos efeitos vinculantes previstos na CF/88 (ADI, ADC, 
ADPF e Súmula Vinculante) sob os argumentos de efetivação da 
celeridade processual e segurança jurídica. 
 
Não obstante tais posições, o Ministro Joaquim Barbosa, 
acompanhado dos ministros Ricardo Lewandowski e Sepúlveda 
Pertence entendem que não há que se falar em mutação 
constitucional e que não cabe ao STF consignar tal entendimento, 
visto que o STF dispõe de mecanismos próprios para suspender a 
aplicação de atos inconstitucionais, tais como o controle concentrado 
de constitucionalidade e súmulas vinculantes. Ademais, tal 
interpretação afronta diretamente a cláusula pétrea de separação dos 
poderes, prevista no art. 60 da CF, ao retirar competência privativa do 
Senado transferindo-a para o STF. 
 
Feitas essas considerações, conclui-se que razão assiste ao Parecer 
supracitado ao estabelecer entendimento no sentido de que o CAT 
deve observar os recursos repetitivos no âmbito do STJ, não obstante 
tal assertiva não implica em afirmar que tais recursos vinculam a 
Administração Tributária, visto que o Despacho que adotou o parecer 
o fez com ressalvas e deixou bastante claro que a Administração 
Tributária não está vinculada a cumprir decisões decorrentes de 
jurisprudências firmadas que não sejam as decorrentes do controle 
concentrado de constitucionalidade ou de súmulas vinculantes do 
STF.    

 
Oportuno ressaltar que matéria semelhante a que ora se discute neste 
lançamento já foi objeto de pronunciamento pela Procuradoria 
Tributária, por meio do Despacho 'OCD' nº 288/2014, proferido no bojo 
do processo nº 20140003001223, oportunidade em que a Procuradoria 
Tributária manifestou-se no sentido de que a decisão proferida em 
sede de recurso especial repetitivo gerará consequências nos 
processos judiciais em curso que discutem a mesma matéria, mas de 
forma alguma gerará efeito obrigatório na Administração. Acrescenta 
que, desse modo, o efeito do pronunciamento definitivo do STJ sobre 
a questão de direito objeto de recurso especial representativo da 
controvérsia alcança apenas e tão somente o órgão de jurisdição 
ordinária recorrido (Poder recorrido) que deve aplicá-lo aos recursos 
especiais repetitivos suspensos, exceto em relação às matérias 
diferenciadas às quais ficam resguardadas garantias ao devido 
processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. A ressalva que ora 
se faz, serve apenas para demonstrar que mesmo no âmbito da 
Procuradoria Tributária o entendimento consignado pelo Procurador 
Tributário no parecer supracitado não é pacífico, existem 
entendimentos divergentes e que coadunam com o entendimento 
fixado pelo Procurador Geral do Estado. 
 
Ademais, além das considerações realizadas no Despacho da 
Procuradoria Geral do Estado, observo que o Código de Defesa do 
Contribuinte estabelece que, dentre outras regras e princípios deverá 
ser observado pela Administração, a jurisprudência firmada pelo STF, 
em sede de recurso extraordinário, com repercussão geral, e pelo STJ, 



 

em sede de recurso especial. Não significa dizer que tal comando 
legal determina que a Administração observe a jurisprudência do STJ 
e STF a qualquer custo, independente de estar ou não contra lei 
expressa. De acordo com o próprio dispositivo, deverá ser observado 
entre outras regras e princípios a jurisprudência firmada por tribunais 
superiores, aí se insere, inclusive, o princípio da legalidade. 
 
Entrementes, entendo oportuno observar que os institutos 
repercussão geral e recurso repetitivo foram criados a partir da edição 
da Emenda Constitucional nº 45/04, sendo que tais institutos tem a 
intenção clara de objetivar a celeridade e uniformização da 
jurisprudência e que antes mesmo desses institutos já havia no 
ordenamento jurídico brasileiro mecanismos de uniformização de 
jurisprudência, previstos no Código de Processo Civil. 
 
No mesmo sentido, cabe também lembrar que para a doutrina e 
jurisprudência efeito vinculante não se confunde com efeito expansivo 
subjetivo que pode ser direto, quando interfere na seara do direito 
material, e que pode ser indireto, quando interfere apenas no plano 
processual, como no caso do recurso repetitivo. 
 
Ressalto que o efeito vinculante é próprio das decisões proferidas em 
sede de controle concentrado de constitucionalidade e de 
jurisprudência decorrente de súmula vinculante do STF, vincula os 
órgãos do Judiciário e do Executivo. Por outro lado,  efeito expansivo 
subjetivo não vincula sequer os órgãos do Judiciário, existe, em regra, 
uma expansão de um efeito que, a priori, seria intra partes para outros 
processos regidos pelo art. 543-C do CPC, mas não significa dizer que 
o órgão a quo está obrigado a decidir no mesmo sentido em que 
decidiu o órgão ad quem. 
 
Neste contexto, cumpre ressaltar que não é razoável, tampouco 
constitucional a interpretação de que a Lei Complementar nº104/13 
determina que a Administração Tributária descumpra disposição 
expressa da Legislação Tributária.  
 
Utilizo-me, neste momento, da técnica de hermenêutica segundo a 
qual se existem duas interpretações para uma norma, sendo uma 
constitucional e outra inconstitucional, devo escolher a que se 
coaduna com a Lei Maior. Assim, verifica-se que a única interpretação 
possível de se conferir à norma instituída pelo Código de Defesa do 
Contribuinte para que seja considerada constitucional é no sentido de 
que a Administração deve observar a jurisprudência firmada pelos 
tribunais superiores sempre, desde que não seja contrária a texto 
expresso de Lei, como no caso em análise, no qual o STJ fixa 
entendimento de que não incide ICMS sobre remessas de mercadorias 
em bonificação e a legislação tributária estabelece de forma cristalina 
que incide o imposto nesta situação. Neste caso o administrador, em 
homenagem ao princípio da legalidade e utilizando-se da técnica 
supracitada, deve optar pela legislação tributária pertinente em 
detrimento da jurisprudência fixada pelo STJ, sem que haja ofensa ao 
Código de Defesa do Contribuinte. 
 
Ademais, entendo que interpretação em sentido contrário ofenderia de 
forma expressa o Estado Democrático de Direito, segundo o qual o 
Estado deve obediência às suas próprias leis. No mesmo sentido, 
ofenderia ao princípio da legalidade, que deve ser interpretado sob 
dois enfoques distintos, o primeiro em relação ao particular, segundo 



 

o qual a este é permitido tudo o que a lei não proiba, o segundo sob o 
enfoque da Administração, esta somente pode agir nos termos 
expressamente autorizados por lei.  
 
Dessa forma, sem sombra de dúvida acolher jurisprudência, contra 
texto expresso de lei, que não possua efeito vinculante, 
consubstancia ofensa ao princípio da legalidade, bem como coloca 
em risco a efetividade do princípio da segurança jurídica, já que a 
Administração estaria autorizada a agir contra a lei nos casos em que 
o judiciário, em sede de controle difuso assim autorizasse, colocando 
em risco, dessa forma, os direitos do próprio contribuinte. 
 
Feitas essas considerações, considerando o entendimento 
consignado no Despacho da Procuradoria Geral do Estado 
supracitado, entendo que o art. 32, inciso II, alínea 'a' não trouxe regra 
nova em relação às regras constantes do art. 6º, §§ 4º e 5º da Lei nº 
16.469/09, vez que a Administração Tributária deve continuar agindo 
da forma como sempre agiu, adotar jurisprudência dos tribunais 
superiores sempre que possível e desde que não implique em 
negativa de vigência a texto expresso de lei, não sendo possível 
declarar a inconstitucionalidade de leis ou atos normativos, ou seja, 
em outras palavras, entendo que o novel dispositivo está em perfeita 
harmonia com os dispositivos já existentes à época de sua edição, 
não havendo que se falar em conflito ou revogação de normas. 
 
Assim, entendo que o recurso repetitivo que consolidou entendimento 
no sentido de que não incide ICMS nas transferências interestaduais 
de mercadorias não possui efeito vinculante em relação ao Poder 
Executivo, portanto, correto o presente lançamento, ao exigir ICMS 
nestas operações, visto que a legislação tributária pertinente é 
bastante clara no que tange à incidência do imposto no presente 
caso.” 

 
Sigo o entendimento acima exposto. A legislação estadual, 
acompanhando a regulamentação do imposto, prevê fato gerador, 
base de cálculo e alíquota para as transferências. Destarte, concluo 
que há fato gerador do ICMS nas transferências e mantenho o 
entendimento que tem sido aplicado por esta Corte. 
 
A recorrente argui ilegitimidade da base de cálculo adotada no auto 
de infração, por entender que a fiscalização fez interpretação 
equivocada do conceito de custo, incluindo como custo gastos 
desvinculados do processo produtivo. Afirma que o termo “custo” 
contido não artigo 13, § 4º, II, da LC 87/96 refere-se à matéria-prima, 
material secundário, mão-de-obra e acondicionamento. Pede o 
cancelamento do auto de infração ou a realização de nova diligência, 
a fim de que somente sejam incluídos na base de cálculo os itens 
previstos no artigo 13, § 4º, II, da LC 87/96. 
 
É salutar observar que o processo foi submetido a inúmeras 
diligências, tendo o Fisco se manifestado exaustivamente sobre 
todas as questões relativas aos custos considerados para o fim de 
determinação da base de cálculo do imposto. No presente recurso, a 
autuada não traz argumento capaz de demonstrar a necessidade de 
nova diligência. Por conseguinte, nego o pedido de diligência 
formulado pela defesa. Pela análise do processo, constato que o 



 

custo de produção foi apurado observados os conceitos, princípios e 
normas contábeis bem como a determinação legal.  
 
Sobre tal questão, assim manifestou-se a Gerência de Políticas 
Tributárias por meio do  PARECER 1382/2009- GPT, no qual se 
analisou a regra contida no artigo 13,  § 4º, inciso II, da Lei 
Complementar nº 087/96 e art. 17, inciso II, do CTE :  
 
“A presente consulta cinge-se em desvendarmos o real significado da 
expressão “custo da mercadoria produzida” constante dos 
dispositivos retrocitados. Tanto a Lei Complementar quanto o Código 
Tributário Estadual foram categóricos ao afirmar que consideram-se 
como custo de produção da mercadoria a soma do custo da matéria- 
prima, material secundário, mão-de-obra e acondicionamento.  
 
Consoante o art. 146, inciso III, da Constituição Federal, cabe à Lei 
Complementar estabelecer normas gerais em matéria tributária, 
especialmente sobre a definição de fatos geradores e base de cálculo.  
 
O Código Tributário Nacional, em seu art. 110, dispõe de forma 
expressa que “a lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo 
e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado, 
utilizados, expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal, 
pelas Constituições dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas do Distrito 
Federal ou dos Municípios, para definir ou limitar competências 
tributárias”. 
 
Significa dizer que o direito tributário não pode modificar a definição, 
conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de institutos de 
direito privado, para fins de tributação, isto porque, o direito tributário 
é norma cogente de superposição e se vale de conceitos já existentes 
para definir e regulamentar os tributos que incidem sobre as 
atividades econômicas já disciplinadas pelo direito privado.      
 
Neste sentido, verifica-se que o conceito de custo de produção 
decorre diretamente do direito privado, mais especificamente das 
técnicas, princípios e metodologia da contabilidade de custos. 
Observa-se que os itens 08 e 11 da Norma de Procedimento Contábil 
do Ibracon definem claramente  o que é custo e custo de produção, 
vejamos: 
 
“8. Custo é a soma dos gastos incorridos e necessários para a 
aquisição, conversão e outros procedimentos necessários para trazer 
os estoques à sua condição e localização atuais, e compreende todos 
os gastos incorridos na sua aquisição ou produção, de modo a 
colocá-los em condições de serem vendidos, transformados, 
utilizados na elaboração de produtos ou na prestação de serviços que 
façam parte do objeto social da entidade, ou realizados de qualquer 
forma. 
 
(....) 
 
11. O conceito de custo, conforme aplicado a estoques produzidos na 
entidade, é entendido como sendo o somatório dos gastos com 
matéria-prima, mão-de-obra direta e outros gastos fabris (mão-de-obra 
indireta, energia, depreciação, etc.), excluídos aqueles atribuíveis à 
ocorrência de fatores não previsíveis, tais como efeitos de ociosidade 



 

e de perdas anormais. Gastos gerais e administrativos, quando não 
claramente relacionados com a produção, não são incorporados ao 
custo dos estoques”.   
 
Assim, enquadram-se no conceito de custo de produção: os 
incorridos e necessários na produção de determinado bem até a etapa 
em que ele estiver em condições de ser comercializado; em relação 
aos bens em estoque produzidos pela própria empresa, considera-se 
“custo de produção” a soma dos gastos com matéria- prima, mão-de-
obra direta e quaisquer outros gastos fabris (como mão-de-obra 
indireta, energia, depreciação, etc.), excluídos tão somente aqueles 
cuja ocorrência é imprevisível. 
 
Os estudiosos da Contabilidade caminham neste sentido, conforme 
ensina Eliseu Martins, “custos de produção” são: 
 
“(.....) os gastos incorridos no processo de obtenção de bens e 
serviços destinados à venda, e somente eles. Não se incluem nesse 
grupo as despesas financeiras, as de administração e as de vendas; e 
é bastante difícil em algumas situações a perfeita distinção entre elas. 
Não são incluídos também os fatores de produção eventualmente 
utilizados para outras finalidades que não a de fabricação de bens 
(serviços) destinados á venda”. 
Segundo o autor, “é bastante fácil a visualização de onde começam os 
custos de produção, mas nem sempre é da mesma maneira simples a 
verificação de onde eles terminam”, razão pela qual, propõe a 
seguinte regra: os gastos realizados na produção, antes de o bem 
estar pronto para a venda serão “custos de produção”; 
 
os gastos realizados após a industrialização do bem (ou seja, quando 
estiver pronto à venda), não serão “custos de produção”, mas sim 
“despesas de venda”.  
 
Cumpre destacar o entendimento exarado no item 5 da Decisão 
Normativa CAT-5, de 15 de junho de 2005, segundo o qual “a despeito 
da existência de metodologia para apuração do custo de produção 
industrial, desenvolvida no âmbito da Contabilidade de Custos, 
segundo terminologia e princípios contábeis próprios, não nos parece 
possível cogitar de fórmula exata do custo de produção industrial, 
válida para identificar universalmente os componentes do custo de 
produção de todo e qualquer produto. A cada organização cabe 
desenvolver sistema de custos que melhor reflita as peculiariedades 
do processo de produção de cada um de seus produtos, 
individualmente considerados, cabendo ao fisco verificar o 
atendimento aos princípios e metodologia da Contabilidade de Custos 
na elaboração de tal sistema”.       
 
Destarte, considerando o disposto no art. 110 do Código Tributário 
Nacional, segundo o qual é vedado à lei tributária alterar conceitos e 
institutos de direito privado para fins de tributação, que custo de 
produção é conceito decorrente do direito privado, especificamente da 
contabilidade de custos, em interpretação sistemática das 
disposições do referido artigo e do conceito de custo de produção 
decorrente da contabilidade de custos, conclui-se que os 
componentes constantes do art. 13, § 4º, inciso II, da Lei 
Complementar nº 87/96 e dos dispositivos correspondentes da 
legislação tributária estadual, para definição do custo de produção, 
não são taxativos, mas meramente exemplificativos.      



 

No que tange aos critérios utilizados pela consulente para apuração 
da base de cálculo em auditorias, nas transferências interestaduais, 
entendemos que devem ser pautados nos conceitos, metodologia e 
princípios da contabilidade de custos, devendo ser analisado caso a 
caso.”    
 
A conclusão do Parecer é bem clara e está devidamente embasada. 
Quaisquer  gastos realizados na produção, antes de o bem estar 
pronto para a venda devem ser tidos como custos de produção. Os 
gastos incorridos após a produção do bem não são custos de 
produção, mas despesas de vendas. Assim, tendo em vista a Norma 
de Procedimento Contábil do Ibracon, os ensinamentos da doutrina e 
as determinações da legislação tributária, ficou devidamente 
demonstrado  que os elementos citados no art. 13, § 4º, inciso II, da 
Lei Complementar nº 87/96 e nos dispositivos correspondentes da 
legislação tributária estadual, para definição do custo de produção, 
não são taxativos, mas meramente exemplificativos. Vale informar 
que o Fisco do Estado de São Paulo adota este mesmo 
entendimento. Não há que se falar em irregularidade na apuração da 
base de cálculo do imposto.  
 
No seguimento do recurso, a autuada alega que o Fisco incluiu como 
custos meros materiais de consumo. Quer a exclusão de cinco notas 
fiscais, cuja cópia anexou em sua última manifestação, por entender 
que tais documentos não se referem a custos de produção. Tal 
argumento foi analisado de forma extenuante pelo Fisco(fls 
6164/6166). O auditores relatam que, para melhor conhecer a 
natureza dos diversos materiais(mais de 500 itens) que a recorrente 
indicou sob a denominação geral de “materiais de consumo”, estes 
foram analisados e classificados em diferentes grupos, de acordo 
com a natureza de sua utilização e levando em conta a classificação 
proposta pela literatura contábil que trata dos custos de produção. As 
notas fiscais que a autuada quer sejam excluídas do cômputo da 
base de cálculo se referem a gastos com combustíveis, material de 
limpeza e material de escritório. Sobre tais itens, a Fiscalização 
concluiu, a partir dos ensinamentos da doutrina, o seguinte :  
 
“É evidente que os gastos classificados nos Grupos 4, 5, 6 e 7 
enquadram-se como sendo de “serviços de apoio à produção” ou de 
“departamentos não produtivos ou auxiliares à produção”, por 
conseguinte, os valores a eles relativos devem ser mantidos no custo 
de produção” 

 
Isto posto, entendo que as referidas notas fiscais não devem ser 
excluídas, ficando pois mantidas na apuração do custo de produção.  
 
Em relação a “notas de serviço administrativas“, a recorrente afirma 
que, embora tenham ocorrido exclusões deste tipo de gasto, por 
ocasião das diligências, foram mantidos inúmeros outros gastos 
desta natureza. Pede a sua exclusão.  
 
Mais uma vez, o pedido da recorrente não tem como ser atendido. 
Como bem lembra a Fiscalização (fls 6168) gastos administrativos 
vinculados à manutenção e conservação da estrutura produtiva 



 

devem integrar o custo de produção. Vejamos a manifestação dos 
auditores sobre o assunto :  
 
“Claro está que o gasto em departamentos administrativos que se 
constituam em setores de apoio à produção integram o custo. O gasto 
administrativo que não integra o custo e deve ser considerado como 
despesa, são os vinculados às vendas (geração de receitas). O 
simples fato de o gasto ser administrativo não implica na sua 
exclusão do custo. Acontece que, no caso em tela, o estabelecimento 
fiscalizado é, todo ele, uma unidade de produção industrial. A 
comercialização dos produtos é efetuada pelo estabelecimento filial 
situado em São Paulo. Toda a administração ali implantada tem a 
finalidade precípua de tutelar a produção de carbonato de níquel. 

 
 
Abordo agora as questões postas pela defesa, relativas a 

pagamentos de imposto a maior, em determinados meses, por conta da apuração 
antecipada da base de cálculo da transferência, bem como a alegação de que a empresa 
tinha, no período da fiscalização, saldos credores em sua escrita que não foram 
considerados. Sobre o assunto, a Fiscalização se manifestou às fls 6171/6172. Consta da 
manifestação : 

 
1. “Portanto, a base de cálculo utilizada pela empresa foi baseada no 
custo de produção apurado por ela mesma de forma definitiva. Não há 
que se falar em custo provisório.” 
 
2. “Por outro lado a base de dados disponibilizada para a elaboração 
do levantamento fiscal foi muito mais restrita do que aquela disponível 
ao autuado, pois o fisco não teve acesso amplo às informações 
contábeis, vez que a matriz não se situa no Estado de Goiás. Ainda 
assim a fiscalização conseguiu demonstrar que, em diversos meses 
(seis), a base de cálculo utilizada nas transferências foi inferior ao 
custo de produção. O fato da auditoria de custos, em virtude das 
limitações legais de acesso a informações e dados, em alguns meses, 
chegar a uma base de cálculo inferior àquela utilizada pela empresa 
não autoriza a legalização da base de cálculo pelo menor valor.” 
 
3. ”Importa destacar também que o ICMS consignado (debitado) nas 
notas fiscais de transferências foi creditado por seu estabelecimento 
paulista, localizado em outra unidade da federação. Como então 
poderíamos compensar a favor da empresa um valor de imposto que 
já foi creditado por seu estabelecimento localizado em outro estado?” 
 
A justificativa constante do item 3 acima já é suficiente para afastar 
qualquer compensação a partir das razões apresentadas pela 
empresa. O imposto que a recorrente quer seja utilizado para 
compensar seus débitos já foi transferido para outro estabelecimento. 
A conclusão é inevitável, não há como proceder a qualquer 
compensação com a utilização deste imposto.  
 
Além disso, o motivo de não se efetuar auditoria básica do ICMS 
para consideração de eventuais créditos do imposto que o 
contribuinte detém em sua escrita, decorre do fato de que o presente 
caso refere-se a débitos de ofício. A compensação solicitada pelo 
contribuinte não tem como ser realizada. A expressão “de ofício” tem 
o significado de “por iniciativa e autoridade própria”. Ou seja, o 



 

contribuinte não efetuou o lançamento deste imposto em seus livros 
fiscais e, de consequência, a autoridade fiscal, no cumprimento de 
suas funções legais, está exigindo o imposto sonegado. Não se está 
diante de um caso de confronto de débitos com créditos do ICMS, 
situação que se apresenta na hipótese de o contribuinte efetuar o 
lançamento de todos os débitos do imposto, nos períodos 
determinados pela legislação. Aqui o que se constata é a omissão no 
registro destes débitos do imposto, ou o registro de débitos a menor. 
É, portanto, situação em que não se cogita da compensação de 
débitos com créditos, pois não se está diante de uma apuração  do 
imposto, mas sim do lançamento de débitos de ofício tendo em vista 
a omissão do contribuinte. A situação seria diferente caso 
estivéssemos diante de aproveitamento indevido de créditos do 
ICMS. Aí sim, seria cabível a realização de auditoria básica do 
imposto, com a consideração de eventual existência de saldo credor 
na escrita do contribuinte, após o estorno dos créditos irregulares. 
Tal, no entanto, não é a situação destes autos. Assim, com 
fundamento nas razões acima expostas, rejeito o pedido de 
compensação apresentado pela recorrente.  
 
Finalmente, a defesa contesta a multa aplicada que, segundo afirma, 
teria sido revogada pela Lei nº 17.519/2011. Requer a aplicação da 
retroatividade benigna (artigo 106, II, “c”, CTN) de modo a afastar 
integralmente a penalidade. Afirma que não se pode substituir a 
penalidade pela prevista no artigo 71, IV-A, CTE. O Julgador 
singular, segundo a defesa, aplicou nova penalidade em substituição 
à que foi revogada. 
 
O Julgador singular, de maneira técnica, correta e justa, promoveu a 
alteração da penalidade constante da exordial. Foi proposta a 
penalidade do artigo 71, VIII, “a”, combinada com a agravante do § 
9º, I, todos do CTE. Porém, o inciso VIII do artigo 71 foi revogado 
pelo art. 2º da Lei nº 17.519, de 29.12.11. Em seu lugar, e pela 
mesma Lei nº 17.519 de 29.12.11, foi instituída penalidade mais 
benéfica ao contribuinte, no inciso IV-A do mesmo artigo 71. Como a 
forma qualificada do  § 9º, que agrava a penalidade,  só é aplicável 
às irregularidades previstas nos incisos V e seguintes do artigo 71, 
esta agravante também deve ser afastada no cálculo da nova multa 
considerada. Em conclusão, é equivocada a interpretação de que a 
infração prevista no inciso VIII e suas alíneas, do artigo 71, CTE, foi 
sumariamente revogada, sem que se providenciasse a sua previsão 
na legislação tributária, ficando, por conseguinte, livre de qualquer 
ônus a prática de irregularidades antes legalmente prevista. É óbvio 
que o que ocorreu foi mero rearranjo da mesma penalidade no bojo 
do próprio CTE, por meio de uma mesma lei e, é salutar que se 
observe, com a previsão de multa menos onerosa do que a prevista 
no inciso VIII, tendo em vista a não utilização da agravante § 9º , 
todos do mesmo artigo. Não há pois qualquer desacerto na 
providência adotada pelo Julgador singular, alterando a penalidade 
proposta no auto de infração. Mantenho tal alteração e, destarte, 
aplico ao contribuinte a multa prevista no artigo 71, IV-A, CTE.  
 



 

Isto posto, rejeito o pedido de diligência formulado pelo sujeito 
passivo e, quanto ao mérito, conheço do recurso e nego-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de 
R$1.886.669,18 (um milhão, oitocentos e oitenta e seis mil, 
seiscentos e sessenta e nove reais e dezoito centavos) devendo ser 
observados os valores, por período de apuração, previstos na 
conclusão da 3ª revisão, às fls 6271.” 
 
Ante o exposto, nada mais devo acrescentar, motivo pelo qual voto 

conhecendo do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, negando-lhe provimento 
para manter a decisão cameral que considerou procedente em parte o auto de infração no 
valor de R$ 1.886.669,18 (um milhão, oitocentos e oitenta e seis mil, seiscentos e 
sessenta e nove reais e dezoito centavos). 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 16 de agosto de 2016. 
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Matéria: Base de cálculo de ICMS (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01235/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Lidilone Polizeli Bento 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Utilização de Redução 
indevida da base de cálculo. 
 
EXCLUSÃO DOS SOLIDÁRIOS. 
Os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica são 
solidariamente obrigados ao pagamento do imposto devido pelo 
contribuinte. 
 
MÉRITO.  
Quando o benefício fiscal for concedido sob condição e esta 
não for atendida, o contribuinte perde o direito ao benefício e 
fica obrigado ao pagamento do imposto acrescido das 
cominações legais cabíveis. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 09 
de agosto de 2016, decidiu, por maioria de votos, manter na lide os solidários, sendo que 
o sujeito passivo MARCOS ZAGLUL DAHER somente a partir de 01 de dezembro de 
2013. Foram vencedores os Conselheiros Lidilone Polizeli Bento, Heli José da Silva, 
Aldeci de Souza Flor, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Washington Luis Freire de Oliveira, 
José Paixão de Oliveira Gomes, Nislene Alves Borges, Gilmar Rodrigues de Almeida, 
Victor Augusto de Faria Morato e Mário de Oliveira Andrade e o Sr. Presidente, 
Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos 
os Conselheiros Nivaldo José Mendes, Rickardo de Souza Santos Mariano, Valdir 
Mendonça Alves, José Luiz Rosa, Rodolfo Ramos Caiado, José Pereira D'abadia, João 
Divino de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho, Mauricio Ribeiro de Paiva, Edson Abrão da 
Silva. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer do recurso do Contribuinte 
para o Conselho Pleno, negar-lhe provimento para manter a decisão cameral que 
considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli 
José da Silva, Valdir Mendonça Alves, Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira, Rodolfo Ramos Caiado, Washington Luis Freire de Oliveira, José 
Pereira D'abadia, José Paixão de Oliveira Gomes, João Divino de Brito, Nislene Alves 
Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Mauricio Ribeiro de 
Paiva, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva e Mário de Oliveira Andrade. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta deste lançamento que o sujeito passivo realizou saídas 
das mercadorias relacionadas nos documentos fiscais constantes nas planilhas da 
Auditoria Básica do ICMS, com utilização indevida da redução da base de cálculo no 
art.8º, inciso VIII, Anexo IX do Decreto nº4.852/97, pois o contribuinte possuía crédito 
tributário inscrito em dívida ativa, por isso não permitido usufruir do benefício. Em 
consequência, exige-se o pagamento de ICMS, penalidade e acréscimos legais.  

  



 

Foram cadastrados como coobrigados o presidente Álvaro 
Castro Morais e o administrador Marcos Zaglul Daher, com base no art. 45, XII do CTE.
  

Os sujeitos passivos foram intimados em primeira instância, 
apresentando impugnação, porém considerado procedente o crédito tributário com 
manutenção dos solidários em sujeição passiva. 

 
Os autuados foram intimados para pagar o crédito tributário 

e/ou apresentarem recurso voluntário, optando por interpor recurso, alegando ilegalidade 
da condição imposta para fruição do benefício, via decreto, quando apenas lei obriga o 
sujeito passivo a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Situação diferente é a fixação do 
benefício, o qual atendeu ao princípio da legalidade, Lei 12.462/94. Requer a exclusão dos 
solidários da sujeição passiva com respaldo no art.135 do Código Tributário Nacional, pois 
não se configurou as condutas previstas no referido artigo ou orientação ou omissão 
quanto à supressão do tributo. 

 
Vindo os autos a julgamento a Câmara Julgadora entendeu que 

os argumentos do sujeito passivo eram insuficientes para ilidir a acusação fiscal, motivo 
pelo qual julgou o lançamento procedente, mantendo os solidários na lide. 

 
Inconformados, os sujeitos passivos interpõem recurso ao 

Conselho Pleno trazendo os mesmos argumentos apresentados na impugnação em 
primeira instância e no recurso voluntário, alegando em síntese que os solidários devem 
ser excluídos da lide, tendo em vista que não preenchem as condições previstas no art. 
135, inciso III do CTN e no mérito que somente a lei pode estabelecer condições para 
fruição de benefício fiscal, sendo o auto de infração improcedente por basear-se em 
decreto ilegal que fixa condições para fruição de benefício não previstas em lei. 

 
É o Relatório.      
 
 

V O T O 
 

 
Preliminarmente, destaco que os responsáveis solidários foram 

arrolados na sujeição passiva com respaldo ao disposto no art. 45, inciso XII da Lei 
11.651/91, conforme transcrito abaixo, pois um sendo presidente e o outro administrador 
da pessoa jurídica, fls. 6/7, conforme consulta detalhada do contribuinte Pessoa Jurídica, 
por ela responde: 

 
Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham 
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal, especialmente: 
 
............................................. 
 
XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os 
diretores, gerentes, administradores ou representantes da 
pessoa jurídica, relativamente à operação ou prestação 
decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão 
de que forem responsáveis; 
 



 

Há que se destacar, que a pessoa jurídica manifesta sua 
vontade por meio de seus dirigentes, por isso, se ocorreu omissão de pagamento do 
ICMS, segundo apurado na auditoria, tal fato somente pode ser atribuído à decisão ou 
determinação de seus administradores, por ação ou omissão. 

 
Nesse sentir, devem ser mantidos todos os solidários, porém o 

Sr. Marcos Zaglul Daher, a partir de 1º de dezembro de 2013, apenas, considerando a 
informação do documento às fls. 11/12, Consulta Detalhada do Contribuinte Pessoa 
Jurídica, no sentido de que sua participação na sociedade, como administrador, teve início 
nessa data. 

 
Quanto ao mérito, é importante salientar que o crédito tributário 

decorre da utilização indevida da redução da base de cálculo prevista no art. 8º, inciso VIII, 
do Anexo IX, do Decreto 4.852/97, haja vista a inscrição de débito em dívida ativa. 

 
Portanto, a defesa eficiente e eficaz seria trazer à lide 

comprovação de que não há débito inscrito em dívida ativa, refutando o que está às fls. 
145 em diante, o que não se tem nestes autos. 

 
Daí restar apenas indicação da fundamentação legal do 

lançamento, inicialmente se dá pelo disposto no art. 8º, inciso VIII, Anexo IX, do Decreto 
4.852/97: 

 

Art. 8º A base de cálculo do ICMS é reduzida: 

.......................... 
 

VIII - de tal forma que resulte aplicação sobre o valor da 
operação do equivalente ao percentual de 10% (dez por cento), 
na saída interna realizada por contribuinte industrial ou 
comerciante atacadista que destine mercadoria para 
comercialização, produção ou industrialização, ficando mantido 
o crédito, observado o disposto no § 2º e, ainda, o seguinte (Lei 
nº 12.462/94, art. 1º): 
 
Além disso, do mesmo decreto o que dispõe o art. 1º, § 1º, 

inciso II: 
 

§ 1º A utilização dos benefícios fiscais previstos neste anexo, 
cuja concessão tenha sido autorizada por lei estadual, fica 
condicionada a que o sujeito passivo: 

...................... 

II - não possua crédito tributário inscrito em dívida ativa. 

 
E por último o art. 86 do Decreto 4.852/97, assim: 
 

Art. 86. Quando o benefício fiscal for concedido sob condição e 
esta não for atendida, o contribuinte perde o direito ao benefício 
e fica obrigado ao pagamento do imposto acrescido das 
cominações legais cabíveis, desde a data da ocorrência do fato 
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gerador em que tenha havido a utilização do benefício, 
ressalvada a disposição em contrário. 
 
A penalidade aplicada é a capitulada na inicial da seguinte 

forma: 
 

Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
 
[...] 

IV-A - de 80% (oitenta por cento) do valor do imposto omitido 
em decorrência da utilização de carga tributário inferior à 
aplicável à operação ou prestação; 
 
Por último, como se vê, tanto o benefício quanto à condição 

para fruição consta da lei e do decreto regulamentar, respectivamente, destacando que a 
própria Lei 12.462/94, concessiva da redução da base de cálculo do ICMS, autoriza o 
Chefe do Poder Executivo estabelecer forma, limite e demais condições à fruição do 
benefício, conforme art. 1º, senão vejamos: 

 
LEI Nº 12.462, DE 08 DE NOVEMBRO DE 1994. 

(PUBLICADA NO DOE DE 21.11.94) 
 

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado, na forma, 
limite e demais condições que estabelecer, a reduzir a base de 
cálculo do ICMS, nas operações internas realizadas por 
contribuintes industriais e comerciantes atacadistas, que 
destinem mercadorias para fins de comercialização, produção 
ou industrialização, de tal forma que a carga tributária resulte 
na aplicação de uma alíquota efetiva mínima de 10% (dez por 
cento), observado, ainda, o seguinte: 

 
Portanto, condição estabelecida obedecendo o princípio da 

hierarquia das leis. 
 
Ademais, ressalta-se, ainda, o disposto no § 4º do art. 6º da Lei 

16.469/09, para efeito de corroborar o afastamento da única argumentação do recorrente, 
no tocante ao mérito, assim: 

 

Art. 6º Compete ao Conselho Administrativo Tributário -CAT- 
apreciar: 

....................... 

§ 4º Não pode haver decisões que impliquem apreciação ou 
declaração de inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato 
normativo expedido pela Administração Tributária. 
 
Posto isso, voto conhecendo do recurso ao Conselho Pleno, 

negando provimento para considerar procedente o crédito tributário, mantendo na lide os 
solidários arrolados, destacando que Marcos Zaglul Daher responde a partir de 
01/12/2013, quando tornou-se administrador da sociedade. 



 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 16 de agosto de 2016. 
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Matéria: Base de cálculo de ICMS (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01246/16 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. Benefício PROTEGE. Saída de mercadoria com 
redução parcial indevida da base de cálculo. Improcedente.  
 
O trabalho revisional respalda o entendimento de que o feito é 
improcedente. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 22 de julho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente 
o auto de infração, nos  termos da revisão as fls 158/161. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira, Lidilone Polizeli Bento e Nivaldo José Mendes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo realizou saída de 
mercadorias relacionadas nos documentos fiscais descritos no relatório analítico das 
saídas com redução da base de cálculo, anexo, com a utilização parcial indevida da 
redução de base de cálculo prevista no artigo 8°, anexo IX do Decreto 4.852/97, pois 
deixou de contribuir com uma parte do PROTEGE relativo a este benefício, dessa forma 
estava impedido de usufruir da totalidade do mencionado benefício fiscal 

 
A autoridade lançadora indicou como infringida as disposições dos 

artigos 15 e 64 do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) combinado com os 
artigos 1°, §3°, II do Anexo IX e artigo 86 do Decreto 4852/97. Proposta a aplicação da 
penalidade prevista no artigo 71, IV, A, do CTE, com redação da Lei nº 17519/2011. 

 
O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: anexo 

estruturado; relação das operações com perda parcial do benefício da redução da base de 
cálculo do ICMS em razão da inadimplência parcial do protege relativamente aos meses 
de fevereiro, março, outubro e novembro de 2012; protege; auditoria básica do ICMS; 
ajustes ofício 6; resumo de entrega de escrituração fiscal digital; recibo de entrega de 
relatórios digitais; CD; recibo de entrega de relatórios digitais; documentação pessoal e 
OAB, conforme "fls. 03 a 28" "fls. 30 a 32". 

  
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de "fls. 29".  
 
Em sua impugnação, "fls. 35 a 42", o sujeito passivo alega que 

"quase a totalidade dos produtos comercializados pela impugnante são acobertados por 
isenção de impostos ou benefícios fiscais concedidos pelo governo". No mérito, argumenta 
que "podem ter ocorrido equívocos por parte da contabilidade no momento da aplicação 
do benefício fiscal concedido pelo PROTEGE e apuração do imposto, ensejando eventuais 
erros no cálculo do imposto, o que não importa para perda ou impedimento para utilização 
integral do referido benefício". Aduz que a "comprovação das argumentações da 
impugnante somente pode ser comprovada mediante revisão fiscal a ser realizada por 
fiscal estanho a lide. De forma que o fiscal revisor possa analisar as descrições dos 



 

produtos relacionados nas notas fiscais, observando eventuais equívocos ou divergências 
em quantidades e descrições de mercadorias que foram adquiridas e comercializadas". Ao 
final, requer que seja deferida a apresentação de nova auditoria contábil, com a finalidade 
de contrapor o trabalho fiscal, demonstrando, extreme de dúvidas, os erros e 
inconsistências que levaram a presente autuação totalmente equivocada; após, requer 
que seja convertido o presente julgamento em diligência; e que o lançamento seja julgado 
totalmente improcedente.  

.  
O sujeito passivo anexou os seguintes documentos: cópia da 

alteração contratual, cópia de procuração, cópia da carteira da ordem, cópia de termo de 
acordo de regime especial, requerimento de extinção de crédito tributário e consulta 
documentos pagos "fls. 43 a 68". 

 
Pela sentença nº 2125/2015-JULP, "fls. 70 a 73", o julgador singular 

decidiu pela procedência do auto de infração. Em sua fundamentação, entende que não 
cabe para o lançamento em tela as disposições da Lei 18.657/14. Entende que o 
lançamento não carece de revisão. Nega, portanto, a solicitação de conversão dos autos 
em diligência. Quanto à solicitação de apresentação, a posteriori, de memorial de defesa 
para amparar suas argumentações, o impugnante pode efetuá-lo a qualquer tempo, 
respeitando os prazos estabelecidos na lei processual. Por ter sido efetuado com total 
observância ao artigo 142, do CTN e de não ter sido apresentado pelo sujeito passivo 
nenhum fato, argumento ou demonstrativo capaz de ilidir a pretensão fiscal, entende que o 
lançamento deve prosperar.  

 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em segunda instância ou Recurso Voluntário, conforme 
documentos de "fls. 74 a 76". 

 
O sujeito passivo apresenta Recurso Voluntário, "fls. 79 a 86", 

alegando que "o que não foi observado pelo auditor fiscal autuante é que a empresa já 
havia recolhido débitos e protocolado requerimento de convalidação da utilização do 
PROTEGE com base na lei que permitiu o recolhimento extemporâneo e consequente 
convalidação do uso dos benefícios fiscais, invalidando assim, de forma incontestável, o 
lançamento proposto". Argumenta que "a conclusão óbvia é que por meio do instituto da 
convalidação, positividade, no caso da vertente, por meio do art. 1°, da lei n° 18.657/14 e 
despacho constante no processo n° 20140004063928, encerrada a discussão em torno da 
utilização do benefício relacionado ao protege, situação que impõe a declaração de 
improcedência do presente lançamento". Ao final, requer a improcedência do auto de 
infração.  

 
O sujeito passivo apresenta Memorial, "fls.  89 a 92". Após, anexa 

aos autos os seguintes documentos: relação do somatório de notas fiscais devolvidas em 
2012 e cópias notas fiscais "fls. 93 a 116". 

 
Pela Resolução n° 91/2015, "fls. 117 e 118", a Quarta Câmara do 

Conselho Administrativo Tributário determina encaminhar os autos à Gerência Especial de 
Auditoria para que Auditor fiscal promova, se for o caso, revisão nos presentes autos, 
mediante análise e ponderação das questões trazidas pela recorrente e consubstanciadas 
no levantamento e documentos apresentados às fls. 93 e seguintes dos autos. Após, que 
os autos sigam à GEPRO – Gerência de Controle Processual, para que o seu ilustre 
titular, determine a expedição de intimação ao ilustre Causídico, outorgado nos autos, no 
sentido de que o sujeito passivo se manifeste, no prazo de 30 dias, acerca do resultado da 
revisão.  



 

 
Em diligência, "fls. 120 a 161", o fiscal revisor informa que "ao final 

dos trabalhos, conclui-se que as diferenças lançadas originalmente nos meses de 
fevereiro, março, outubro, novembro foram zeradas enquanto o valor apurado pela revisão 
no mês de dezembro, R$ 5.083,65, foi lançado no auto de infração n° 4011600799708, 
cópia anexa de fls. 154 a 156. 

  
O sujeito passivo é intimado conforme "fls. 163". 
 
O sujeito passivo apresenta Manifestação acerca da diligência, "fls. 

168 e 169", alegando que "nota-se do resultado da revisão realizada pelo fiscal autuante 
(fls. 161) que o lançamento proposto foi significativamente reduzido, vez que após a 
conclusão da revisão fiscal houve meses em que foram "zerados" os valores autuados por 
suposta utilização de redução indevida na base de cálculo no uso o PROTEGE, logo, 
totalmente improcedente lançamento. Ao final, requer que seja reduzida a autuação nos 
termos e valores constante da revisão fiscal.  

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Reporto-me à tarefe revisional, sempre merecedor de fé, onde a 
autoridade fiscal revisora, após apresentar minucioso trabalho, elaborado com planilhas e 
mídia, informa o resultado da revisão realizada (fls. 161), aduzindo que o lançamento 
proposto foi significativamente reduzido, vez que após a conclusão da revisão fiscal houve 
meses em que foram "zerados" os valores autuados por suposta utilização de redução 
indevida na base de cálculo no uso o PROTEGE, logo, totalmente improcedente 
lançamento. 

 
Em sendo assim, só me resta proferir a minha decisão como se 

segue:  
 
Pelo exposto, voto conhecendo do recurso voluntário, dando-lhe 

provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente o auto de 
infração, nos termos da revisão às fls. 158/161. 

 
 
 

Sala das sessões, em 22 de agosto de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Base de cálculo de ICMS (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01299/16 
 
Relator: Conselheiro José Pereira D'abadia 
 

 
EMENTA: ICMS. Escrituração Fiscal Digital. Vendas realizadas 
por meio de cartões magnéticos (débito e/ou crédito). Omissão 
de saída de mercadoria. Procedente. 
 
O trabalho revisional respalda o entendimento de que o feito 
deve ser julgado improcedente. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 15 de julho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros José Pereira D'abadia, Gilmar Rodrigues de 
Almeida, José Luiz Rosa, Valdir Mendonça Alves e Marlene Maria da Silva Ruguê 
Bernardes. O representante do sujeito passivo retirou, em sustentação oral, as 
preliminares arguidas. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu saída de 
mercadoria, no valor comercial de R$ 258.014,45; Base de Cálculo do ICMS R$ 
243.687,95, no período descrito no campo detalhado dos débitos, conforme comparativo 
entre as vendas realizadas por meio de cartões magnéticos (débito e/ou crédito), extraídas 
de arquivos fornecidos pelas administradoras de cartões, e as vendas declaradas em 
EFD-Escrituração Fiscal Digital. 

 
A autoridade lançadora indica como infringida as disposições dos 

artigos 25, §1°, VI, 64, §2° e 66 do Código Tributário Estadual - CTE (Lei nº 11.651/91). 
Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, VII, "I", §9°I do CTE, com 
redação da Lei nº 16241/2008. 

 
Tem-se como sujeito passivo solidário, Rogério Garcia Bousas, nos 

termos do artigo 45, inciso XII da Lei 11.651/91. 
 
O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: 

Planilha de Cálculo da Proporcionalidade, Cálculo de Proporcionalidade, Vendas com 
cartão de Crédito/Débito por Administradora, Relatório de Saídas Declaradas em EFD, 
Percentual Compra com S.T, Consulta Simples Nacional, Respostas do Monitoramento, 
Consulta de Histórico Empresarial, Consulta Resumida do Contribuinte de Pessoa 
Jurídica, Procuração e Documento de identificação, "fls. 5 a 23". 

 
Os sujeitos passivos são intimados a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em Primeira Instância, "fls. 24 a 27". 
 
É lavrado Termo de Revelia aos sujeitos passivos, autuado e 

coobrigado, "fl. 28". 
 



 

Os sujeitos passivos são intimados a pagar a quantia exigida ou 
apresentar impugnação em Segunda Instância, "fls. 30 a 41". 

 
É lavrado Termo de Perempção em relação ao sujeito coobrigado, "fl. 

42". 
 
Em sua impugnação, "fls. 45 a 98", o sujeito passivo autuado alega 

que embora a Impugnante tenha registrado regularmente tais operações em seu Livro de 
Registro e Apuração do ICMS, LRAICMS, teve problemas sistêmicos para o envio deste 
livro via Escrituração Fiscal Digital (EFD), razão pela qual tais operações não constaram 
do EFD transmitido ao Fisco. Sustenta que a autuação é totalmente descabida por conta 
da nulidade absoluta por erro na indicação do corresponsável, já que não houve prova 
inequívoca pelo fisco do interesse comum na situação que caracteriza o fato gerador da 
obrigação, tampouco da conduta de infração a lei cometida pelo coobrigado; por 
cerceamento do direito de ampla defesa e contraditório do contribuinte, já que não houve 
qualquer ciência do contribuinte do início do processo de fiscalização tampouco de 
intimação para apresentação de documentos e esclarecimentos que, se existentes, 
impediriam o lançamento; do procedimento de arbitramento por ausência de constatação 
pelo fiscal das hipóteses de sua aplicação; por insegurança na determinação da infração, 
notadamente diante da análise simplista, tendenciosa e equivocada das informações 
fornecidas pelas administradoras dos cartões; por capitulação indevida da multa formal 
aplicada, que, ainda que admitida como cabível, deveria ser aquela prevista no inciso 
XXIII, "a", do art. 71 da Lei n° 11.651/91; pela comprovação inequívoca da escrituração no 
LRAICMS da integralidade das vendas autuadas com o pagamento do ICMS respectivo; 
pela necessidade de que eventual imposto a pagar fosse apurado apenas após 
recomposição da conta gráfica da Impugnante, em face da existência de saldos credores 
na escrita fiscal, não considerados pela fiscalização, implicando em negativa vigência do 
artigo 56, inciso I do Código Tributário Estadual (CTE) - Lei n° 11.651/91 e artigo 65 do 
Decreto Estadual n° 4.852/97; pela insubsistência da exigência da multa formal de 25% 
sobre o valor das operações autuadas, por conta da comprovação inequívoca da 
escrituração no livro impresso e do respectivo pagamento; pela insubsistência da 
exigência da multa qualificada de 60% do valor do tributo supostamente não recolhido, 
ante à comprovação de inexistência de imposto devido nas operações autuadas (não 
houve, portanto ausência de recolhimento de imposto), o que, em último caso, justificaria 
inclusive a redução de eventual multa aplicada em 50% do seu valor e do caráter  
confiscatório e falta de razoabilidade e proporcionalidade no valor da multa aplicada, que 
excede em 216 % o valor do suposto ICMS não recolhido nas operações autuadas.  

 
Requer que caso não seja cancelada integralmente a atuação, ao 

menos seja readequado o lançamento para cancelamento da exigência de principal de 
ICMS, com consequente aplicação da atenuante para redução da multa formal aplicada 
em 50% do seu valor, excluindo-se ainda a qualificadora da multa. Anexa documentos de 
"fls. 99 a 123". 

 
O sujeito passivo autuado comparece aos autos requerendo juntada 

de substabelecimento, "fl. 126". Anexa documento "fl. 127". 
 
A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, através 

da Resolução 027/2016, "fls. 130 e 131", resolve encaminhar os autos à DRF de Goiânia 
para que verifiquem os documentos apresentados pela defesa. 

 
Em atendimento a Resolução supra, o Relatório, "fl. 143", esclarece 

que a diferença mensal é decorrente da entrega de arquivos EFD considerados completos 



 

e, por isso, comparados com os faturamentos efetuados através de cartões de crédito e 
débito. Observa-se, nestes documentos, falta de apresentação de dados relativos ás 
saídas com cupons fiscais, com isso, localizaram os arquivos de ECF no banco de dados 
da SEFAZ e recalcularam, elaborando novo "Comparativo entre Vendas com Cartões e 
Saídas - Revisado". Com adição dos dados, os totais de saídas com emissão de 
documentos fiscais tornaram-se maiores do que faturamentos com cartões. Conclui que 
como não existe diferença, sugere que seja declarado improcedente o Auto de Infração. 
Anexa documentos de "fls. 133 a 142". 

 
É o Relatório. 
 

VOTO 
 

Reporto-me ao trabalho revisional, sempre merecedor de fé, onde a 
autoridade revisora, conforme já informado no relatório que é parte integrante deste 
“decisum”, informa que a diferença mensal encontrada é decorrente da entrega de 
arquivos EFD considerados completos e, por este motivo comparados diretamente com os 
faturamentos efetuados através de cartões de crédito e débito. 

 
Em face a tais documentos, continua descrevendo o revisor, 

verificou-se a falta de apresentação de dados relativos às saídas com cupons fiscais, com 
isso, localizaram os arquivos de ECF no banco de dados da SEFAZ e recalcularam, 
elaborando novo "Comparativo entre Vendas com Cartões e Saídas - Revisado". Com 
adição dos dados, os totais de saídas com emissão de documentos fiscais tornaram-se 
maiores do que faturamentos com cartões.  

 
Em conclusão aduz o diligenciador, pela não existência da diferença, 

apontada na vestibular. 
 
 As assertivas supra inferidas, demonstram que não houve o ilícito 

fiscal denunciado na folha de rosto deste volume, o que me leva a julgar improcedente o 
lançamento.  

 
Assim, voto conhecendo da impugnação, dando-lhe provimento para 

considerar improcedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões, em 22 de agosto de 2016. 
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Matéria: Base de cálculo de ICMS (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01300/16 
 
Relator: Conselheiro José Pereira D'abadia 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa. 
Rejeitada. ICMS. Falta de pagamento do PROTEGE - GO. Saída 
de mercadorias, por meio de notas fiscais diversas, utilizando 
indevidamente os benefícios da redução de base de cálculo. 
Procedente.  
 
1. Torna-se inócuo o questionamento sobre nulidade da lide, 
quando tal inquirição for desprovida de amparo legal; 
 
2. Julga-se procedente o auto de infração, quando a instrução 
processual apontar que o polo passivo não cumpriu a 
determinação legal referente às condições de utilização de 
benefício fiscal. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 20 de julho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito 
de defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros José Pereira D'abadia, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Rodolfo Ramos Caiado, Valdir Mendonça Alves e Marlene Maria 
da Silva Ruguê Bernardes. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Pereira 
D'abadia, Gilmar Rodrigues de Almeida, Rodolfo Ramos Caiado, Valdir Mendonça Alves e 
Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo realizou saída de 
mercadorias, entre 01/03/2013 e 30/06/2015, por meio de notas fiscais diversas, utilizando 
benefícios da redução de base de cálculo que resultou em carga tributária inferior à 
estabelecida pela legislação, a diferença no ICMS ocorreu em razão da falta de 
pagamento do Protege/GO. Em consequência, deverá pagar o ICMS omitido, mais 
cominações legais. 

 
A autoridade lançadora indica como infringidos os artigos 11, I, 27, 

40 e 64 da Lei 11.651/91 c/c artigo 1°, §3°, II, e artigo 8°, VIII, ambos do Anexo IX do 
RCTE/GO. Propondo a penalidade do artigo 71, IV A, da Lei 11.651/91 com redação da 
Lei 17.519/2011. 

 
Os documentos que instruem o Auto de Infração são: Anexo 

Estruturado – Detalhamento de Crédito Tributário, Auditoria Básica de ICMS, Ajustes 
Ofício 6 – Item 38, Relatório Sintético de Benefícios Condicionados, Protege, Auditoria 
Básica do ICMS, Protege, Auditoria Básica do ICMS, Ajustes Ofício 6 – Item 38, Relatório 
Sintético de Benefícios Condicionados, Protege, Recibo de Entrega de Relatórios Digitais, 
Anexo de CD, "fls. 03 a 28". 



 

 
O sujeito passivo é intimado a pagar quantia exigida ou apresentar 

impugnação em Primeira Instância, "fl.29 e 32". Anexa documentos "fls. 30 e 31". 
 
O sujeito passivo apresenta impugnação, "fls. 35 a 42", arguindo que 

o princípio da verdade material deve ser observado, o qual estabelece que o lançamento 
esteja de acordo com os fatos ocorridos. Aduz que o fato gerador da lide não ocorreu, pois 
houve um equívoco do contribuinte na prestação das informações a receita estadual, não 
existindo intenção de afastar o pagamento do imposto. Alega que ao se exigir tributo que 
não preencha os requisitos necessários para a ocorrência do fato gerador, não há o que 
se falar em obrigação tributária. 

 
Requer que seja julgado improcedente o Auto de Infração; 

determinada diligência para revisão do Auto de Infração n° 401503459299 ou 
improcedência e seu consequente arquivamento; pede, ainda, a juntada posterior de 
novos documentos no decorrer do processo para estabelecer a verdade material. Anexa 
documentos de "fls. 42 a 53" e "fls. 55 a 57". 

 
O julgador singular, através da Sentença n° 1256/2016, "fls. 58 a 60", 

decide pela procedência do Auto de Infração, fundamentando que um processo não influi 
no outro e a exigência não está suficientemente demonstrada, visto que o outro processo 
trata de omissão de pagamento por falta de estorno de créditos referente a entradas com 
alíquotas maiores que 7%, cujas saídas foram contempladas com redução de base de 
cálculo. Confirma o valor e a base legal estipulados pelo Fisco. Argumenta, também, que a 
acusação não tem relação com erro de informação prestada, e não poderá conceder 
benefício da forma privilegiada da multa, haja vista que a infração acarretou falta de 
pagamento do ICMS. Finalmente, diz ser incabível diferencial de alíquota e realização de 
diligência, pois não houve justificação de tais necessidades. 

 
O sujeito passivo é intimado a pagar quantia exigida ou interpor 

Recurso Voluntário, "fls. 61 a 63". 
 
O sujeito passivo interpõe Recurso Voluntário, "fls. 65 a 73" arguindo, 

preliminarmente, que há nulidade por cerceamento de defesa, já que o Auto de Infração 
não permite que o contribuinte identifique a origem do suposto crédito tributário. Argui, 
novamente, a respeito da ocorrência de erro material e do princípio da verdade material. 

 
Requer que seja reformada a decisão singular e declarado 

improcedente o lançamento, ou considerado nulo e, por isso, arquivado; pede a juntada 
posterior de novos documentos no decorrer do processo, devido ao princípio da verdade 
material. 

 
É o Relatório, 
 

VOTO 
 
 

Sobre a preliminar de nulidade da peça básica, suscitada pela 
defesa, por cerceamento ao direito de defesa, a rejeito, tendo em vista ausência de afronta 
ao capítulo que trata da nulidade dos atos processuais, inserto no inciso III do artigo 20 da 
Lei nº. 16,469/09. A infração e a correspondente penalidade foram corretamente 
aplicadas, a instrução processual, em sede cognitiva, efetivada com clareza, os prazos 



 

processuais respeitados, inclusive com vista dos autos à parte litigante. Assim, rejeitada 
está a preliminar em comento.  

 
Com a questão primeira solucionadas, volvo-me à razão de direito 

desta demandada, com os fundamentos que se seguem:  
 

Conforme informado no relatório que é parte integrante deste 
“decisum”, o sujeito passivo realizou saída de mercadorias, entre 01/03/2013 e 
30/06/2015, por meio de notas fiscais diversas, utilizando benefícios da redução de base 
de cálculo que resultou em carga tributária inferior à estabelecida pela legislação, a 
diferença no ICMS ocorreu em razão da falta de pagamento do Protege/GO.  

 
Ocorre que, o sujeito passivo, ao trazer aos autos o seu arrazoado 

defensório, não conseguiu provas que atendeu a exigência estampada na folha de rosto 
deste volume. 

 
Como a legislação que norteia o assunto, ora em discussão, é 

bastante clara, ao lecionar as condições para que o contribuinte possa usufruir de 
benefício fiscal, no caso especificado nesta ação, referente ao PROTEGE – GO, nos 
termos preceituados pelo artigo 1º, § 3º II do Anexo IX do RCTE, que serão descritos na 
sequência, e como o polo passivo não teve o cuidado de cumprir tais orientações, julgo 
procedente o trabalho vestibular.    

 
Art. 1º Os benefícios fiscais, a que se referem os arts. 83 e 84 deste 
regulamento, são disciplinados pelas normas contidas neste anexo. 
 
[...]   

 
§ 3º A utilização dos benefícios fiscais contidos nos seguintes dispositivos 
deste Anexo é condicionada a que o contribuinte contribua para o Fundo de 
Proteção Social do Estado de Goiás - PROTEGE GOIÁS, no valor 
correspondente ao percentual aplicado sobre o montante da diferença entre 
o valor do imposto calculado com aplicação da tributação integral e o 
calculado com utilização de benefício fiscal. 
 
[...] 
  

II - 10% (dez por cento), para os incisos VI, XII, XXIII, XXXI, XXXII, todos 

do art. 11; (Redação conferida pelo Decreto nº 8.631 - vigência: 01.03.16 a 

31.05.16 ) 
 
II - 10% (dez por cento) para: (Redação conferida pelo Decreto nº 8.665 - 
vigência: 01.06.16) 

 
Assim, voto rejeitando a preliminar de nulidade da peça básica, 

arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa. Quanto ao mérito, também 
por votação unânime, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento para confirmar 
a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões, em 22 de agosto de 2016. 
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Matéria: Base de cálculo de ICMS (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01319/16 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade da peça básica, 
arguidas pela autuada, sendo a primeira por insegurança na 
determinação da infração e a segunda por cerceamento ao 
direito de defesa. Rejeitadas. ICMS. Auditoria Básica do ICMS. 
Débito Inscrito em Dívida Ativa. Utilização indevida da redução 
da base de cálculo. Procedente.  
 
1. Tornam-se inócuas as arguições sobre a nulidade da lide, 
quando tais questionamentos forem desprovidos do respaldo da 
legislação que rege a matéria;  
 
2. Julga-se procedente o lançamento, reafirmando assim, a 
decisão singular, quando a instrução processual apontar que o 
polo passivo não cumpriu a exigência tributária, preceituada na 
legislação. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 07 de julho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por 
insegurança na determinação da infração e a segunda, por cerceamento do direito de 
defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, Lidilone 
Polizeli Bento e Nivaldo José Mendes.  Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer 
do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Nivaldo Carvelo 
Carvalho e Lidilone Polizeli Bento. Vencido o Conselheiro Nivaldo José Mendes, que votou 
pela improcedência do auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta o auto de infração que o sujeito passivo realizou saídas das 
mercadorias relacionadas nos documentos conforme anexo no período de 01/01/2013 a 
21/12/2013, com utilização indevida da redução de base de cálculo prevista no artigo 8, 
VIII, anexo IX do Decreto 4.852/97, pois estava com debito inscrito em dívida ativa, a partir 
de 08/08/2011 conforme relatório da inscrição da dívida ativa em anexo, contrariando o 
que dispões o artigo 1, §1°, II do anexo IX do RCTE, correspondendo a uma tributação 
final inferior a prevista na legislação. Com consequência deverá pagar o ICMS na 
importância de R$ 895.188,31 juntamente com a penalidade e acréscimos legais. 

 
A autoridade lançadora indica como infringida as disposições dos 

artigos 15 e 64 do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) combinado com os 
artigos 86 do Decreto 4852/97. Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, 
IV A do CTE, com redação da Lei nº 17519/2011. 

 
Foram anexados os documentos: detalhamento do credito tributário, 

recibo de entrega de relatórios digitais, mídia em CD, auditoria básica do ICMS, ajustes do 



 

contribuinte, ICMS pago, relatório sintético de benefícios condicionais, planilhas, consulta 
por inscrição. "fls.03 a 87". 

 
O sujeito passivo foi intimado a apresentar impugnação em primeira 

instancia, "fls.88 a 89". 
 
O sujeito passivo apresentou manifestação de "fls.92 a 109". 
 
Preliminarmente, do cerceamento de defesa e insegurança na 

determinação da infração, alega que, o dispositivo legal não traz quais as condições 
devem ser atendidas para a utilização de benefícios fiscais e sequer traz qual base de 
cálculo deveria ter sido supostamente utilizada, o que demonstraria qual seria o suposto 
valor do imposto. 

 
Portanto o auto de infração é inseguro e duvidoso sobre qual prisma 

legal não poderias utilizar a base de cálculo reduzida, e não indicado qual deveria ser a 
correta.  

 
Quanto ao mérito, alega que a penalidade é a prevista no CTE, artigo 

71, IV, "a", cuja multa é 100% do valor do imposto, sendo confiscatório montante que 
supre 20%. No mais, cita jurisprudência confirmando sua alegação. 

 
Ao final requer seja acolhida a preliminar e seja considerado nulo. 

Cópia de documentos de "fls.110 a 114". 
 
Pela Sentença de n°1096/2016-JULP, o julgador singular decide pela 

procedência, "fls.116 a 121". 
 
Quanto a nulidade por cerceamento ao direito de defesa e por 

insegurança na determinação da infração, entende que, realmente não é possível saber 
qual a condição para o uso do benefício fiscal, portanto, na própria descrição do fato 
consta a explicação em detalhe. O que não deixa qualquer dúvida sobre a condição 
desatendida. Sendo assim, não há qualquer cerceamento de direito de defesa ou 
insegurança na infração. 

 
Sobre faltar indicação de qual base de cálculo que deveria ser 

adotada nas operações, entende que a alegação não procede, uma vez que foi o mesmo 
efetuado com base nos dados das notas fiscais emitidas, obtidos pelo SINTEGRA. Anexa 
uma tabela de exemplo de dados das notas fiscais. 

 
Afirma ainda que, a penalidade do CTE, artigo 71, IV A, no montante 

é de 80% do valor do imposto. A forma penal privilegiada do mesmo artigo §8°, não se 
aplica ao presente caso. E diante as razoes expostas, não insegurança na determinação 
da infração. 

 
Quanto ao mérito, argui que, em nada muda a validade das 

argumentações pela defesa, posto que se torna confiscatório montante de multa que 
supere 20% do valor do imposto. Nestes termos, se a multa efetivamente não foi de 100%, 
mas de 80%. 

 
Por fim, não resta dúvida que o tipo penal descrito se coaduna 

perfeitamente com o objeto da reclamação fiscal, não demandado qualquer readequação 
da pena comida. 



 

 
O sujeito passivo foi intimado a apresentar Recurso Voluntario, 

"fls.122 a 124". 
 
O sujeito passivo apresenta manifestação de "fls.126 a 142". 
 
Onde reitera seus argumentos com base na impugnação passada. 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Sobre as preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela 
autuada, sendo a primeira, por insegurança na determinação da infração e a segunda, por 
cerceamento do direito de defesa, as rejeito por não haver nos elementos constitutivos da 
lide qualquer afronta ao capítulo que trata da nulidade dos atos processuais, insertos nos 
incisos III e IV do artigo 20 da Lei nº. 16.469/09. A infração e a correspondente penalidade 
foram corretamente aplicadas, a instrução processual, em sede cognitiva, efetivada com 
acerto, os prazos processuais respeitados, inclusive com vista dos autos à parte litigante, 
nos momentos processuais, por “ex legis” lhe são próprios. Assim, rejeitadas estão as 
preliminares em comento. 

 
Com as questões incidentais solucionadas, volvo-me à razão de 

direito desta demanda, onde, de pronto, reafirmo o juízo exarado em sede monocrática, 
que julgou procedente o lançamento, conforme passo a expor:   

 
Conforme informado no relatório que é parte integrante deste 

“decisum”, o que determinou a presente autuação foi o fato do sujeito passivo ter realizado 
saídas das mercadorias relacionadas nos documentos conforme anexo no período de 
01/01/2013 a 21/12/2013, com utilização indevida da redução de base de cálculo prevista 
no artigo 8, VIII, anexo IX do Decreto 4.852/97, pois estava com debito inscrito em dívida 
ativa, a partir de 08/08/2011. 

 
Em face da acusação supra, o polo passivo não trouxe aos autos 

nenhum elemento de prova para contrapor o reclamado.  
 
Considerando que a legislação tributária é bastante clara quando se 

trata de débito inscrito em dívida ativa, conforme pode ser conferido no lecionado pelo 
artigo 86 do Decreto nº. 4852/97, que será transcrito na sequência, só me resta ratificar a 
sentença singular que julgou procedente a exordial.     

 
Art. 86. Quando o benefício fiscal for concedido sob condição e esta não for 

atendida, o contribuinte perde o direito ao benefício e fica obrigado ao 
pagamento do imposto acrescido das cominações legais cabíveis, desde a 
data da ocorrência do fato gerador em que tenha havido a utilização do 
benefício, ressalvada a disposição em contrário. 

 
Assim, voto rejeitando as preliminares de nulidade da peça básica, 

arguidas pela autuada, sendo a primeira, por insegurança na determinação da infração e a 
segunda, por cerceamento do direito de defesa. Quanto ao mérito, por maioria de votos, 
conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento para confirmar a sentença singular 
que considerou procedente o auto de infração. 

 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Rcte/RCTE.htm#A34


 

 
 

Sala das sessões, em 26 de agosto de 2016. 
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Matéria: Base de cálculo de ICMS (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01324/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Omissão de imposto 
decorrente de apuração incorreta da base de cálculo. 
Parcelamento total do débito. Pedido de diligência. Indeferido. 
Preliminar de exclusão de solidários. Acolhida. 
 
1. Indefere-se pedido de diligência, por tratar-se de processo 
com parcelamento total do débito, sendo desnecessário esse 
procedimento; 
 
2. Os sócios, os gerentes, os administradores, os presidentes, 
etc que não tenham agido com excesso de poderes, ou infração 
de contrato social ou estatutos, ou concorrido para a prática de 
ilícito tributário, nos termos sentenciados pelo Superior Tribunal 
de Justiça, não podem ser sujeitos passivos solidários da lide. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de agosto de 2016, decidiu, por maioria de votos, rejeitar o pedido de 
diligência formulado pelo Conselheiro Relator. Foram vencedores os Conselheiros Nivaldo 
José Mendes e Nivaldo Carvelo Carvalho. Vencido o Conselheiro Lidilone Polizeli Bento. 
E, também, por maioria de votos,  acolher a preliminar de exclusão das solidárias da lide 
Roberta Alessandra Torres Roiz e Aline Baptista, arguida pelas mesmas. Foram 
vencedores os Conselheiros Nivaldo José Mendes e Nivaldo Carvelo Carvalho. Vencido o 
Conselheiro Lidilone Polizeli Bento, que votou mantendo as solidárias na lide. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata o auto de infração da exigência do ICMS importação no valor 
de R$ 167.242,91 (cento e sessenta e sete mil, duzentos e quarenta e dois reais e 
noventa e um centavos), multa e acréscimos legais, decorrente de apuração incorreta da 
base de cálculo do imposto devido na importação de bens e mercadorias do exterior, no 
período de 01.03.2007 a 31.12.2011. 

 
Citados como infringidos os arts. 13, V, 19, I, 63, § 3°, “c” e 64, da Lei 

n° 11.651/91, c/c a Cláusula terceira do TARE n° 301/06-GSF, proposta a penalidade 
prevista no art. 71, IV, “a”, da Lei n° 11.651/91 c/redação da Lei n° 17.519/11. 

 
Identificadas como coobrigado as pessoas físicas solidário ALINE 

BAPTISTA, ROBERTA ALESSANDRA TORREZ ROIZ e SÉRGIO MANSUR ANDALAFT, 
na condição de sócios e administradores da firma autuada (fls. 8 a 10). 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, Nota 

Explicativa (fls. 11 a 14), demonstrativos de Auditoria Básica do ICMS (fls. 23 a 65), cópias 
de livros Registro de Entradas (fls. 66 a 242), extratos de livros Registro de Entradas e 
Saídas EFD (fls. 243 a 247), cópias de documentos e de notas fiscais (fls. 248 a 2586), 
CD (fls. 2587) e Recibo de Entrega de Relatórios Digitais (fls. 2588 e 2589)  

 



 

Intimados, o sujeito passivo e os solidários ALINE BAPTISTA, 
ROBERTA ALESSANDRA TORREZ ROIZ e SÉRGIO MANSUR ANDALAFT apresentam 
conjuntamente impugnação (fls. 2619 a 2623), formulando em preliminar arguição de 
exclusão da lide dos solidários. 

 
No mérito, pedem a improcedência do lançamento, alegando que a 

condição para concessão do crédito outorgado, de que haja preponderância de 95% do 
total de entradas de mercadorias no período de apuração do incentivo, afirmada pelo 
Fisco, foi literalmente obedecida pela impugnante, visto que, ao computar os períodos 
apurados superam os percentuais ali estabelecidos, assim sendo não há que se falar em 
omissão de pagamento de ICMS por escrituração indevida de valores. 

 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, apreciando 

as razões da defesa, decide pela procedência do lançamento, inclusive mantendo na lide 
os solidários arrolados nos autos (fls. 8 a 10), consoante a Sentença n° 041/2013-JULP 
(fls. 2637 a 2639). 

 
Juntou-se ao processo Planilha de Baixa e Imputação de Processos 

(fls. 2640 a 2641) e Termo de Acordo de Parcelamento de Débito n° 190827-8 (fls. 2642 a 
2644). 

 
Os autos foram encaminhados à Gerência de Recuperação de 

Créditos - GERC, tendo em vista o parcelamento total do débito, para controle dos 
pagamentos. 

 
A Gerência de Recuperação de Créditos, com fundamento no art. 43, 

I, alínea “b”, da Lei n° 16.469/09, apresenta Pedido de Revisão Extraordinária (fls. 2651) 
para verificação de ineficácia de intimação, argumentando que, da análise dos autos, 
observa-se que houve parcelamento do crédito tributário, porém apenas um solidário, 
SÉRGIO MANSUR ANDALAFT, assinou o Termo de Parcelamento. Os outros solidários, 
ALINE BAPTISTA e ROBERTA ALESSANDRA TORREZ ROIZ, não se tornaram, por isso, 
confitentes da dívida, fazendo-se necessário que sejam intimados. 

 
O presidente do Conselho Administrativo Tributário, com fundamento 

no art. 43, § 4°, II, da Lei n° 16.469/09, por meio do Despacho n° 499/2016-PRES. (fls. 
2652), admite o pedido de revisão extraordinária e determina o encaminhamento dos 
autos ao SEPRE, para que se faça nova intimação aos sujeitos passivos solidários ALINE 
BAPTISTA e ROBERTA ALESSANDRA TORREZ ROIZ, para apresentar recurso 
voluntário em face da decisão singular que considerou procedente o auto de infração. 

 
Sendo apresentada peça defensória pelo sujeito passivo, 

encaminhem-se os autos ao SEASI da Secretaria Geral (SEGE), para que; 
 
1) Seja alterada a etapa para 8 e o ato para 60; e 

 
2) Sejam distribuídos a Câmara Julgadora para apreciação da 

peça defensória apresentada pelo sujeito passivo. 
 
Não sendo apresentada peça defensória, retornem-se os autos 

`GERC para seguimento na cobrança do crédito tributário. 
 
Intimadas, as solidárias ALINE BAPTISTA e ROBERTA 

ALESSANDRA TORREZ ROIZ apresentam conjuntamente recurso voluntário (fls. 2658 a 



 

2661), pedindo a exclusão de seus nomes da lide, argumentando que no processo não há 
qualquer indício de ato praticado por essas sócias, de modo que a conduta comissiva 
jamais poderia lhes ser imputada, somente se habilmente comprovado na instrução 
processual, fato que os agentes fiscais não diligenciaram. 

 
Ressaltam que as sócias ALINE BAPTISTA e ROBERTA 

ALESSANDRA TORREZ ROIZ não foram em nenhum momento investidas em cargo de 
gestão, o que as vincularia a um poder e dever de gerência, que, na sua falta, surgiria a 
suposta omissão prevista na norma tributária (CTE, art. 45, XIII). 

 
Deveras destacar que a sócia ALINE BAPTISTA somente ingressou 

na sociedade em março de 2008, por meio de alteração contratual, não podendo, em 
hipótese alguma, responder pelas imputações anteriores ao seu ingresso na sociedade. 

 
A pedido do Conselheiro Relator, juntou-se ao processo, extratos de 

Consulta Detalhada do Contribuinte Pessoa Jurídica (fls. 2673 a 2674) e de Espelho de 
Dados da JUCEG (fls. 2675). 

 
A Quarta Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio da 

Resolução n° 72/2016 (fls. 2676 a 2677), remete os autos em diligência para que os 
sujeitos passivos solidários ALINE BAPTISTA e ROBERTA ALESSANDRA TORREZ ROIZ 
sejam intimadas, na pessoa do advogado constituído nos autos, para juntarem ao 
processo certidão específica detalhada da Junta Comercial do Estado de Goiás- JUCEG, 
indicando passo a passo as alterações no quadro societário da autuada, de forma que 
fique demonstrado as entradas e saídas de cada sócio da sociedade, bem como suas 
respectivas funções, desde o nascimento da pessoa jurídica até o mês de dezembro de 
2011, visando sanar quaisquer dúvidas sobre quem eram os sócios administradores, à 
época da ocorrência do fato gerador do crédito tributário. 
 

Intimadas (fls. 2678 a 2679), as solidárias ALINE BAPTISTA e 
ROBERTA ALESSANDRA TORREZ ROIZ não atenderam a solicitação formulada na 
Resolução n° 72/2016. 
 

Na sessão de julgamento, o Conselheiro Relator formulou pedido de 
diligência. 
 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 

 
Apreciando o pedido de diligência formulado pelo Conselheiro 

Relator, manifesto-me pelo seu indeferimento, por tratar-se de processo com 
parcelamento total do débito, sendo desnecessário esse procedimento. 
 

Prosseguindo no voto, acolho a preliminar de exclusão das solidárias 
da lide ROBERTA ALESSANDRA TORRES ROIZ e ALINE BAPTISTA, arguida pelas 
mesmas, depois de formar o entendimento que segue: 

 
A indicação dos sócios, identificados nos documentos de fls. 08 e 09, 

para responderem pelo crédito tributário, deve vir acompanhada da comprovação de que 



 

eles tenham agido com excesso de poderes ou de forma fraudulenta ou prejudicial à 
sociedade, ou, ainda ao arrepio da lei comercial. 

 
O entendimento dominante no Superior Tribunal de Justiça é de que 

“o não-recolhimento do tributo, por si só, não constitui infração à lei suficiente a ensejar a 
responsabilidade solidária dos sócios, ainda que exerçam gerência, sendo necessário 
provar que agiram os mesmos dolosamente, com fraude ou excesso de poderes.” (REsp 
898168/SP, Recurso Especial 2006/0238668-1, julgado em 21/02/2008 e publicado no DJ 
05/03/2008 p.1).  

 
Portanto, os bens dos sócios de uma pessoa jurídica comercial não 

respondem, em caráter solidário, por dívidas fiscais assumidas pela sociedade. A 
responsabilidade tributária imposta por sócio-gerente, administrador, diretor ou equivalente 
só se caracteriza quando há dissolução irregular da sociedade ou se comprovar a prática 
de infração à lei pelo dirigente, e não apenas quando ele simplesmente exercia a gerência 
da empresa na época da ocorrência do fato gerador. 

 
Ademais, o simples inadimplemento não caracteriza infração legal. 

Não existindo prova de que se tenha agido com excesso de poderes, ou infração de 
contrato social ou estatutos, não há que se falar em responsabilidade tributária dos sócios 
a esse título ou a título de infração legal.  

 
Portanto, faço este voto com o entendimento firmado nesta Casa em 

processos que discutem esta questão e cuja razão do acolhimento da preliminar de 
exclusão dos sócios solidários da lide se conserva de acordo com o meu entendimento, 
que foi externado em outros julgados semelhantes.  
 

Ante o exposto, rejeito o pedido de diligência formulado pelo 
Conselheiro Relator. Acolho a preliminar de exclusão das solidárias da lide ROBERTA 
ALESSANDRA TORRES ROIZ e ALINE BAPTISTA, arguida pelas mesmas. 

 
 

Sala das sessões, em 26 de agosto de 2016. 
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Matéria: Base de cálculo de ICMS (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01355/16 
 
Relator: Conselheiro Heli José da Silva 
 

 
EMENTA: I – PROCESSUAL. Decadência parcial acolhida no 
julgamento cameral. Reforma. Decisão por maioria.  
 
1. O direito de a Fazenda Pública Estadual constituir o crédito 
tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro 
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia 
ter sido efetuado (CTN, artigo 173, inciso I, e CTE, artigo 182, 
inciso I); 
 
2. A utilização de base de cálculo em valor inferior ao 
determinado pela legislação, nas operações de transferências 
interestadual, implica em não declaração da parte do débito do 
imposto ocultado pela prática irregular de minimizar a base 
oponível do tributo, exsurgindo, por consequência, a aplicação 
da Súmula nº 555/STJ. 
 
II - ICMS. Obrigação tributária principal. Omissão de pagamento 
do imposto. Transferências interestadual. Base de cálculo 
incorreta. Valor inferior à entrada mais recente. Procedência. 
Decisão não unânime. 
 
1 – Na saída de mercadoria para estabelecimento localizado 
neste ou em outro Estado, pertencente à mesma pessoa natural 
ou jurídica, cuja atividade se enquadra como 
distribuidor/atacadista, a base de cálculo do imposto é o valor 
correspondente à entrada mais recente da mercadoria. (artigo 
17, inciso I, do CTE); 
 
2 – Não possuindo, o estabelecimento, controle permanente de 
estoque, situação que lhe permitiria a utilização do custo médio 
ponderado da mercadoria, a base de cálculo do imposto nas 
transferências, deve-se adstringir-se à regra do inciso I, do 
artigo 17, do CTE; 
 
3 - É procedente o lançamento que exige o ICMS, cuja a base de 
cálculo, constituída pelo contribuinte em desacordo com a 
legislação tributária estadual, implicou em recolhimento a menor 
do imposto. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 23 
de agosto de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda 
Pública para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para reformar a decisão cameral, para 
afastar a decadência parcial relativa ao período de janeiro a maio de 2010 e julgar 
procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Heli José da Silva, 
Aldeci de Souza Flor, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Washington Luis Freire de Oliveira, 
Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, José Paixão de Oliveira Gomes, Gilmar 



 

Rodrigues de Almeida, Victor Augusto de Faria Morato, Mário de Oliveira Andrade, 
Lidilone Polizeli Bento e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, 
que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros Valdir Mendonça Alves, José 
Luiz Rosa, Talita Pimenta Félix, Aguinaldo Fernandes de Melo, João Divino de Brito, 
Nivaldo Carvelo Carvalho, Masayuki Missao, Edson Abrão da Silva, Nivaldo José Mendes 
e Rickardo de Souza Santos Mariano que votaram, conhecendo do recurso da Fazenda 
Pública para o Conselho Pleno, negando-lhe provimento para manter a decisão cameral 
que acolheu a decadência parcial relativa ao período de janeiro a maio de 2010, e 
considerou improcedente o auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Da análise do presente processo, depreende-se que a acusação 
tipificada na sua peça exordial versa sobre o fato de que, em 29 de abril de 2.015, o Fisco 
efetuou o lançamento do crédito tributário de que trata este processo, cobrando do 
autuado ICMS, com a seguinte descrição: 

“Realizou transferência de mercadorias em operação de saída de 
mercadoria tributada, utilizando base de cálculo do ICMS em valor inferior ao 
previsto na legislação, pois não calculou o seu valor com base nas entradas mais 
recentes. Em consequência, deverá pagar o imposto na importância de R$ 
39.631.443,20 (trinta e nove milhões, seiscentos e trinta e um mil, quatrocentos e 
quarenta e três reais e vinte centavos), juntamente com penalidade e acréscimos 
legais, incidente sobre a diferença apurada, conforme demonstrativo e documentos 
anexos”. 

A autoridade lançadora indicou como infringidas as disposições dos 
artigos 17, inciso I, e 64, ambos do Código Tributário Estadual - CTE - Lei nº 11.651/91. 
Propôs-se, outrossim, a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, inciso IV-A, do 
CTE, com redação Lei nº 17.519/11. 

Foram juntados ao processo os documentos de fls. 03/28, 
relacionados com a auditoria realizada, a saber: Anexo Estruturado – Detalhamento do 
Crédito Tributário; Auditoria Básica do ICMS e seus Anexos; e, mídia CD.  

Devidamente intimado, fls. 29/30, o sujeito passivo comparece aos 
autos com Impugnação junto à Primeira Instância, defensório de fls. 33/51, na qual, após 
historiar os fatos, argui a preliminar de nulidade do lançamento, por ausência de 
descrição clara e precisa dos fatos, indicando que a fiscalização deixou de indicar, na 
maior parte das operações, o “código do produto”, que permitiria à impugnante identificar 
que mercadorias estão sendo tratadas no auto de infração. Aduz: Consequentemente, 
uma vez que o presente Auto de Infração descreve deficientemente as mercadorias 
autuadas, dificultando o exercício do direito de defesa da Requerente, não há outra 
alternativa senão reconhecer a NULIDADE da presente autuação fiscal, por ausência de 
descrição clara das mercadorias que deram origem ao presente Auto de Infração”. 

Argui, também, a preliminar de mérito – decadencial – relativamente 
ao período de janeiro a maio de 2.010, com espeque no § 4º, do artigo 150, e inciso V, do 
artigo 150, ambos do Código Tributário Nacional – CTN, por entender que os fatos 
geradores ocorreram há mais de 05 (cinco) anos da data de ciência da lavratura do auto 
de infração. Destaca: “De acordo com a legislação, o prazo decadencial para a 
constituição do crédito tributário é de 5 (cinco) anos contados da ocorrência do fato 
gerador do tributo, nos casos em que o lançamento é feito pelo próprio contribuinte, que 
antecipa seu pagamento (lançamento por homologação), sem qualquer manifestação 
anterior da Fazenda Pública quanto aos valores lançados, inclusive nas hipóteses em 



 

que o contribuinte apura saldo credor e não há tributo a ser recolhido”. Destaca 
jurisprudência a respeito. 

Quanto ao mérito, após transcrever os dispositivos legais atinentes à 
matéria, insertos na legislação tributária estadual goiana, assim como na Lei 
Complementar nº 87/96, o sujeito passivo esclarece que lhe são aplicáveis as regras 
insculpidas na Lei Complementar retro mencionada, assim como as da lei goiana, e, 
consequentemente, por se tratar de empresa comercial, nas transferências por ele 
efetuadas deve-se considerar o valor registrado no seu estoque nos termos das normas 
contábeis. Assim, sintetiza: “Em outras palavras, a base de cálculo na transferência 
interestadual deve considerar o valor da entrada mais recente, que corresponde ao valor 
da nota fiscal com a exclusão dos tributos recuperáveis, quais sejam, as contribuições 
sobre a receita (PIS E COFINS), e o imposto estadual sobre circulação de mercadoria 
(ICMS)”. 

  Complementa: “Estes tributos (PIS, COFINS e ICMS) incidem na 
operação de aquisição e, em razão do princípio da não-cumulatividade aplicável a eles, 
são recuperáveis. Por esse motivo, o valor de entrada da operação registrado pela 
Requerente em seu estoque é o valor da nota fiscal com a exclusão dos tributos 
recuperáveis, pois é justamente este o custo de aquisição de mercadoria. Ressalte-se 
que, conforme será demonstrado a seguir, a base de cálculo que deveria ter sido 
observada pela D. Fiscalização deve ser composta pelo custo da aquisição, com o 
acréscimo do ICMS calculado por dentro, nos termos do artigo 13, § 1º, da LC 87/96”. 

Respalda, outrossim, a sistemática adotada com o Pronunciamento 
Técnico Contábil (CPC) nº 16, o qual, ao definir o tratamento contábil do estoque, 
determina que o valor a ser registrado pela empresa é o preço da compra com exclusão 
dos tributos recuperáveis. 

Destaca, ainda, que a Lei Complementar e a legislação estadual não 
preveem a inclusão dos tributos recuperáveis na base de cálculo da operação de 
transferência de mercadoria. Continua: “Portanto, por não representar custo, é evidente 
que os tributos recuperáveis não podem compor a base de cálculo das operações de 
transferência interestadual, já que este montante não é considerado contabilmente como 
valor de aquisição. Verifica-se, portanto, que, de acordo com a legislação do Imposto de 
Renda e o CPC 16, o valor da aquisição deve excluir os tributos recuperáveis, razão pela 
qual o valor da entrada mais recente para fins de transferência de mercadoria também 
deve ser esse valor, sob pena de ocorrer acréscimo ao custo do estoque”. 

Apresenta, a título exemplificativo, planilha sintética demonstrando os 
cálculos que considera corretos, fls. 42/43, destacando que grande parte das 
transferências realizadas são endereçadas para os Estados da Bahia e de São Paulo, os 
quais possuem o mesmo entendimento. Transcreve decisão do Tribunal Administrativo 
da Bahia, fls. 44/45, assim como entendimento da Secretaria da Fazenda do Estado de 
São Paulo, fls. 45, firmado na resposta à Consulta Tributária nº 2585, de 13 de fevereiro 
de 2014. 

Postula, também, a aplicação da Súmula 166, do STJ, a qual 
expressamente reconhece: “não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento 
de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”. Indica, ainda, 
que o E. Superior Tribunal de Justiça – STJ, em decisões recentes, corrobora a 
aplicabilidade da Súmula 166. Destaca decisões a respeito. 

Questiona a multa aplicada, alcunhando-a de abusiva e confiscatória. 
Pugna que, caso o lançamento seja mantido, a multa seja adequada à situação prevista 
no inciso I, do artigo 71, do CTE. 



 

Requer a conversão do julgamento em diligência visando comprovar 
que a diferença da base de cálculo verificada na presente autuação, refere-se à exclusão 
dos tributos recuperáveis do valor constante da nota fiscal. 

Promove a juntada das cópias dos documentos às fls. 52/168. 

Por derradeiro, pugna pela improcedência do auto de infração. 

O julgador singular, por intermédio da Sentença nº 3.617/2015 – 
JULP, fls. 170/172, conhece da Impugnação, nega-lhe provimento para considerar 
procedente o auto de infração. Rejeita, outrossim a preliminar de decadência suscitada 
pelo sujeito passivo. Quanto ao mérito, preleciona: “Notemos que a lei não excepciona 
componentes da base de cálculo. Diz simplesmente que ela é o valor correspondente à 
entrada mais recente da mercadoria. Tal valor é constante do documento fiscal de 
entrada. A tese de exclusão dos tributos recuperáveis não é prevista pela legislação 
tributária, razão pela qual deixo de acolhê-la”. 

Intimado do “decisum” monocárpico, fls. 173/175, o sujeito passivo 
interpõe Recurso Voluntário, fls. 177/199, no qual, após detalhar os fatos e a decisão 
singular, reitera e ratifica toda a argumentação já apresentada, a saber: 

i) que a presente autuação é nula, em razão da ausência de 
descrição clara do “código de produto” indicado na “relação de transferências com 
valor menor que a entrada” da maior parte das mercadorias autuadas, o que 
dificultou o exercício do direito de defesa da Requerente, na medida que prejudicou 
a identificação das mercadorias que deram origem ao presente Auto de Infração; 

ii) ocorreu a decadência tributária dos valores de ICMS relativos 
operações ocorridas no período de janeiro a maio de 2010, nos exatos termos do 
artigo 150, § 4º, do CTN, aplicável ao presente caso; e, no mérito; 

iii) a D. Fiscalização deveria ter observado o valor da entrada 
mais recente para aferição da base de cálculo do ICMS nas transferências 
interestaduais de mercadorias para outras filiais da Requerente, nos termos do 
artigo 17, inciso I, da legislação estadual. No caso, deveria ter sido considerado o 
valor da nota fiscal com a exclusão dos tributos recuperáveis (ICMS, PIS E 
COFINS), sendo este o valor registrado contabilmente e que é declarado no Livro 
de Registro de Inventário – Modelo 7, em observância à legislação estadual, à Lei 
Complementar nº 87/96, às normas contábeis e ao regulamento do Imposto de 
Renda; 

iv) na hipótese de o argumento acima não ser considerado, o que 
se admite apenas para argumentar, deve-se aplicar a à presente situação a 
Súmula nº 166 do STJ, que prevê que não deve incidir o ICMS sobre transferências 
de mercadorias entre filiais da mesma empresa, hipótese em que não há circulação 
de mercadoria, que é o fato gerador do ICMS; 

v) a multa aplicada pelo Auto de Infração de 80% do valor do 
imposto supostamente devido, é abusiva e confiscatória, violando o artigo 150, 
inciso IV, da CF/88, motivo pelo qual deve ser cancelada. Ou, caso mantida, deve-
se aplicar a multa mais benéfica prevista no inciso I, do artigo 71, da legislação 
goiana, de 60%; 

vi) diante do exposto, a Recorrente pleiteia seja integralmente 
provido o presente Recurso Ordinário, para que seja reformada a r. decisão 
recorrida, reconhecendo-se a improcedência do Auto de Infração nº 
4.01.15.011364.50 e determinando-se, assim, o cancelamento integral do crédito 
tributário (incluindo principal, multas e juros), com o consequente arquivamento do 
processo administrativo. 



 

vii) em respeito ao princípio da verdade real, a Recorrente requer 
a conversão do julgamento em diligência (caso Vossas Senhorias entendam 
necessário), bem como a produção de provas por todos os meios em direito 
admitidos, em especial pela juntada de eventuais documentos que se fizerem 
necessários, para que se comprove que a diferença da base de cálculo verificada 
na presente autuação refere-se à exclusão dos tributos recuperáveis do valor 
constante da nota fiscal. 

Posteriormente, o sujeito passivo apresenta o Memorial às fls. 
207/209, no qual reitera a preliminar de nulidade do auto de infração, a decadência 
parcial, e, no mérito, a improcedência do lançamento, por entender que o valor de entrada 
mais recente da operação registrado em seu estoque, deve ser o valor da nota fiscal com 
a exclusão dos tributos recuperáveis, pois é justamente este o custo de aquisição da 
mercadoria. Assevera ser esse o tratamento contábil dado ao estoque pelo 
Pronunciamento Técnico Contábil (CPC) nº 16, e pelo artigo 289, do Regulamento do 
Imposto de Renda (Decreto nº 3000/99 – RIR/99).  

Promove a juntada da planilha às fls. 210, indicando, a título 
exemplificativo, os cálculos que considera corretos como base de cálculo nas 
transferências interestaduais. 

Conforme consta da Certidão às fls. 212, a Terceira Câmara deste 
Conselho Administrativo decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido de diligência 
formulado pelo sujeito passivo. E, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de nulidade 
da peça básica, arguida pelo autuado, por cerceamento do direito de defesa. Também, 
por maioria de votos, acolher a preliminar de decadência, arguida pelo sujeito passivo. 
Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do Recurso Voluntário, dar-lhe 
provimento para reformar a decisão singular e considerar improcedente o auto de 
infração. 

A decisão encontra-se consubstanciada no Acórdão nº 448/2016, fls. 
214/220. 

Intimada, fls. 221, a Representação Fazendária interpõe o Recurso 
ao Conselho Pleno nº 200/2016 – GRF, fls. 222/224, no qual requer a reforma da decisão 
cameral. Quanto à decadência argumenta que, com efeito, só poderia ser pensada a 
aplicação do artigo 150, § 4º, do CTN, se o débito do ICMS exigido tivesse sido 
regularmente declarado ao Fisco, mas como a utilização de base de cálculo inferior à 
prevista na legislação tributária goiana implica na exclusão de valores na apuração do 
imposto, ou seja, implica na exclusão de débito na apuração do imposto no valor 
correspondente ao crédito tributário exigido de ofício, que não foi declarado pelo sujeito 
passivo, não é aplicável esse parágrafo. Respalda-se, outrossim, no entendimento contido 
na Súmula 555, do STJ. 

Relativamente ao mérito, entende que o artigo 17, inciso I, do Código 
Tributário Estadual – CTE, é cristalino quando estabelece que a base de cálculo, no caso 
em análise, é o valor correspondente à entrada mais recente da mercadoria, no caso em 
que o contribuinte não possui controle permanente de estoque, situação em que poderia 
utilizar o preço médio ponderado. Destaca: “Portanto, a defesa não tem razão quando diz 
que o Pronunciamento Técnico Contábil (CPC) nº 16, que define o valor pelo qual a 
aquisição será registrada no estoque, é aplicável ao caso, na medida em que o texto da 
lei não se refere ao valor do estoque, mas ao valor da nota fiscal de aquisição, que 
corresponde à entrada mais recente da mercadoria. Esse pronunciamento, como se vê às 
fls. 187, trata de custo de estoque, ao passo que a norma trata do valor da entrada mais 
recente”.  



 

Clama, ao final, pela reforma do Acórdão recorrido para que seja 
afastada a decadência parcial do lançamento, e no mérito, declarado procedente no valor 
original. 

Instado a manifestar a respeito do Recurso Fazendário, o sujeito 
passivo apresenta contradita às fls. 229/249, na qual, após detalhar todos os fatos e os 
procedimentos processuais dos autos, argumenta que as razões apresentadas pela 
Representação Fazendária não merecem provimento. 

Posiciona-se pela manutenção da decisão cameral em relação à 
decadência parcial relativa ao período de janeiro a maio de 2.010, com o entendimento de 
que a mesma reflete a posição estampada no § 4º, do artigo 150, do CTN, cujo o 
entendimento é o mesmo externado pelo E. Superior Tribunal de Justiça, em sede de 
recurso representativo de controvérsia (Recurso Especial nº 973.733/SC, artigo 543-C do 
Código de Processo Civil – CPC). Destaca Acórdão a respeito. 

Complementa, afirmando que não merece prosperar a 
argumentação da Representação Fazendária de que o artigo 173, inciso I, do CTN, deve 
ser aplicado ao caso, haja vista que a Súmula nº 555, do STJ, é aplicável apenas nos 
casos em que não houver declaração do débito, o que evidentemente não ocorreu no 
presente caso, já que houve a apuração do saldo credor do ICMS nos meses de janeiro a 
maio de 2.010. 

Quanto ao mérito propriamente dito, mantém firme a convicção de 
que utilizou corretamente a base de cálculo nas transferências interestaduais, tal como 
exigido pela legislação tributária goiana, restando assentado que considerou o valor da 
entrada mais recente devidamente registrada em seus documentos contábeis e fiscais, ou 
seja, com a exclusão dos tributos recuperáveis. 

Destaca: “Considerando que a Recorrida é empresa comercial, 
aplica-se o valor correspondente à entrada mais recente da mercadoria para fins de 
transferência de mercadoria entre filiais. No entanto, ao contrário do que fez o Fisco, 
deve-se considerar o valor de aquisição registrado pela Recorrida no seu estoque nos 
termos das normas contábeis e fiscais, como bem reconheceu o V. Acórdão recorrido”. 

Volta a enfatizar que o Pronunciamento Técnico Contábil (CPC) nº 
16, ao definir o tratamento contábil do estoque, ou seja, no que interessa a presente, dos 
bens adquiridos pela empresa e que ingressam no estoque para futura revenda, 
expressamente determina que o valor a ser registrado pela empresa é o preço da compra 
com exclusão dos tributos recuperáveis. 

Reafirma que a Lei Complementar e a legislação estadual goiana 
não preveem a inclusão dos tributos recuperáveis na base de cálculo da operação de 
transferência de mercadoria. Ademais, a lei tributária reconhece que os tributos 
recuperáveis não representam custo, tal como se verifica no artigo 289 do Regulamento 
do Imposto de Renda (Decreto nº 3000/99 – RIR/99). Assim: “Portanto, por não 
representar custo, é evidente que os tributos recuperáveis não podem compor a base de 
cálculo das operações de transferência interestadual, já que este montante não é 
considerado contabilmente como valor de aquisição”. 

Reapresenta, novamente, planilha visando corroborar seus 
argumentos. 

Destaca, outrossim, entendimento do Tribunal Administrativo da 
Bahia, no sentido de que o valor da entrada mais recente é o valor do custo de aquisição, 
em que os tributos recuperáveis são excluídos. 

Informa ser, também, o entendimento da Secretaria da Fazenda de 
São Paulo, firmado na Resposta à Consulta Tributária nº 2585, de 13 de fevereiro de 



 

2.014, em que reconheceu que o valor da entrada mais recente de mercadoria deve 
excluir os impostos recuperáveis. 

Volta a questionar a multa por entender que a mesma é abusiva e 
confiscatória, devendo, na eventualidade de reforma da decisão cameral, ser cancelada 
ou reduzida. 

Promove a juntada das cópias dos documentos e decisões às fls. 
250/288. 

Pugna, por derradeiro, pela manutenção do Acórdão recorrido, 
negando, consequentemente, o Recurso Voluntário. 

Posteriormente, em adendo à contradita, o sujeito passivo promove 
a anexação aos autos do Memorial às fls. 299/301, juntamente com as cópias dos 
documentos – decisões judiciais – e planilha, fls. 302/326.  

No Memorial reitera a preliminar de mérito decadencial relacionada 
com os meses de janeiro a maio de 2.010, assim como a correção do procedimento 
referente à formatação da base de cálculo nas transferências interestaduais, qual seja, “o 
valor da entrada mais recente, corresponde ao valor da nota fiscal com a exclusão dos 
tributos recuperáveis (ICMS, PIS e COFINS), nos termos da legislação aplicável”. 

Requer, assim, que seja negado provimento ao recurso interposto 
pela Fazenda Estadual, para que seja mantido o Acórdão recorrido, o qual reconheceu a 
improcedência do auto de infração. 

Este é o relatório.  
 

V O T O  
 

D E C A D Ê N C I A  
 

Dirigindo-me ao pedido de reforma da decisão cameral, formulado 
pela Representação Fazendária, relativamente à decadência parcial acolhida pela 
Câmara, quanto ao crédito tributário relacionado com o período compreendido de janeiro 
a maio de 2.010, após compulsar os autos, meu entendimento é pelo seu acolhimento, 
por observar, à semelhança da referida Representação, que inexiste a decadência em 
questão. 

A Fazenda Pública destaca, com muito propriedade e acerto, que 
“como o débito exigido não foi declarado regularmente pelo sujeito passivo, a contagem 
do prazo decadencial deve ser iniciada nos termos do artigo 173, inciso I, do CTN, ou 
seja, a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o Fisco poderia ter 
exigido o imposto devido, o que, in casu, corresponde ao dia 1º de janeiro de 2011, de 
modo que o direito de a Fazenda Pública lançar o crédito se extingue cinco anos depois 
dessa data, no dia 31 de dezembro de 2015, como a intimação de fls. 30, ocorreu em 1º 
de março de 2015, o sujeito passivo tomou conhecimento do lançamento antes de 
transcorrido o prazo decadencial”. 

Com efeito, o entendimento de que se aplica a regra do artigo 173, 
inciso I, do CTN, na análise da decadência no ICMS, quando o sujeito passivo não houver 
declarado o débito do imposto, encontra-se sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça – 
STJ, conforme transcrição a seguir: 

 “Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial 
quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do 
art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de 



 

antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa. (Súmula 555, 
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2015, DJe 15/12/2015). 

A posição deste Conselho, contida em diversos Acórdãos, é firme e 
consolidada no sentido de adotar, em relação ao reconhecimento da decadência a 
contagem prevista no artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional – CTN, sendo que 
a aplicação do § 4º, do artigo 150, do citado diploma legal, é considerada como aplicável 
apenas para o caso do crédito tributário lançado, apurado e informado ao Fisco, porém 
não pago no prazo legal. 

No caso vertente, o Fisco reclama o imposto não pago em razão da 
utilização de base de cálculo em valor inferior ao determinado pela legislação nas 
operações de transferências interestadual, em clara ofensa ao artigo 17, inciso I, do CTE, 
o qual dispõe que “Na saída de mercadoria para estabelecimento localizado neste ou em 
outro Estado, pertencente à mesma pessoa natural ou jurídica, a base de cálculo do 
imposto é: I) o valor correspondente à entrada mais recente da mercadoria”, ditame 
olvidado pelo sujeito passivo, situação que se amolda, inequivocamente, à não declaração 
da parte do débito do imposto, a qual foi ocultada pela prática irregular de minimizar a 
base oponível do tributo, exsurgindo, por consequência, a aplicação da Súmula nº 
555/STJ, acima transcrita. 

Importante destacar que, com efeito, no lançamento por 
homologação, a declaração do débito refere-se à atividade do contribuinte que, sem prévio 
exame da autoridade administrativa, deverá calcular e declarar o quanto deve, 
antecipando o pagamento do imposto. Assim feito, cabe ao Fisco conferir se o valor pago 
foi correto e, caso tenha sido, fará a homologação desse pagamento. 

In casu, ao utilizar base de cálculo inferior a determinada pela 
legislação, e, consequentemente, minimizar a base oponível do tributo, ocultando parte do 
imposto devido, cuja a quantia omitida escapa à declaração do débito, impõe-se a regra 
de contagem do prazo decadencial previsto no artigo 173, inciso I, do CTN, consoante 
sumula o STJ.  

Entendo, portanto, que não estão presentes as condições que 
caracterizam a perda do direito de lançamento do crédito tributário relativamente ao 
período de janeiro a maio de 2.010. 

Conclui-se, portanto, que a decadência parcial não ocorreu. 

 

     M É R I T O 

 

Quanto ao mérito, conclui-se, da análise de todo o conteúdo do 
processo, que a exigência fiscal em questão, assenta-se no pressuposto de que a 
recorrida promoveu a transferência de mercadorias em operação interestadual, por meio 
da documentação fiscal informada nos autos, utilizando-se de base de cálculo do ICMS 
em valor inferior ao previsto na legislação tributária estadual.  

Depreende-se, outrossim, das afirmações contidas nas várias 
manifestadas apresentadas pelo sujeito passivo, que o mesmo confirma, a princípio, que a 
base de cálculo por ele utilizada nas transferências interestadual respalda-se no mesmo 
diretivo normativo indicado pela fiscalização como infringido, qual seja, o artigo 17, inciso I, 
do Código Tributário Estadual – CTE, cuja matriz é o artigo 13, da Lei Complementar nº 
87/96, diferindo, apenas, no fato de que o mesmo promove a exclusão dos tributos 
considerados recuperáveis, em especial, o PIS COFINS e o próprio ICMS, promovendo, 
no entanto, consoante determina a legislação, a reinclusão do ICMS na base de cálculo. 



 

Quanto a assertiva de que utiliza a mesma metodologia considerada 
pela fiscalização na auditoria realizada, com a diferenciação retro destacada, torna-se de 
bom alvitre transcrever o seguinte trecho da sua peça defensória constante às fls. 
240/241: “Destaque-se que não merece prosperar o entendimento da Representação 
Fazendária de que a Recorrida deveria se valer da alternativa prevista no § 1º, do artigo 
17, da Lei nº 11.651/91. A um porque se trata de uma opção e, dois, porque, além de ser 
uma liberalidade oferecida pelo legislador, apenas os contribuintes que possuírem o 
controle permanente de estoque é que poderão utilizá-lo para aferição do valor da entrada 
mais recente. No caso, a Recorrida já esclareceu que não possui tal controle permanente 
de estoque, sendo obrigada a utilizar o valor da entrada mais recente com a exclusão dos 
tributos recuperáveis (ICMS, PIS e COFINS) ”. Destaque no original. 

Assim, a discussão no processo não se refere à utilização ou não do 
custo médio ponderado. O mesmo não é praticado pela recorrida, que, peremptoriamente, 
afirma utilizar o estatuído no artigo 17, inciso I, do CTE, excluindo os tributos considerados 
como recuperáveis, salientando, outrossim, que o critério adotado se encontra de acordo 
com as normas contábeis, destacando, ainda, que a Lei Complementar e a legislação 
estadual goiana não preveem a inclusão dos tributos recuperáveis na base de cálculo da 
operação de transferência de mercadorias. 

Mister transcrevermos o disposto no artigo 17 e seus incisos, para 
fins de melhor fundamentação do voto. Assim: 

 

“Art. 17. Na saída de mercadoria para estabelecimento localizado neste ou 
em outro Estado, pertencente à mesma pessoa natural ou jurídica, a base 
de cálculo do imposto é: 

I – o valor correspondente à entrada mais recente da mercadoria; 

II – o custo da mercadoria produzida, assim entendida a soma do custo da 
matéria-prima, material secundário, mão-de-obra e acondicionamento; 

III- tratando-se de mercadorias não industrializadas, o seu preço corrente 
no mercado atacadista do estabelecimento remetente. 

§ 1º - o estabelecimento que possuir controle permanente de estoque, 
poderá, opcionalmente, utilizar o valor do custo médio ponderado da 
mercadoria, para atender o disposto no inciso I deste artigo. 

§ 2º - nas transferências internas de bem do ativo imobilizado, antes de 
decorrido o período de quatro anos, a base de cálculo será igual ao valor 
da aquisição, multiplicado pelo tempo que faltar para completar o 
quadriênio, na razão de 1/48 (um quarenta e oito avos) por mês ou fração”. 

 

Tem-se, pois, como inquestionável, que o suporte jurídico tributário 
utilizado pela recorrida para regulamentar as transferências interestaduais, é o mesmo 
utilizado pela fiscalização, qual seja, o artigo 17, inciso I, do CTE, acima transcrito, não 
restando qualquer dúvida a respeito, apenas diferindo, segundo a mesma, quanto às 
exclusões dos tributos considerados como recuperáveis, por entender que assim 
processando encontra-se albergada pelas normas contábeis, em especial a estabelecida 
pelo Pronunciamento Técnico Contábil (CPC) nº 16, além de não constar na Lei 
Complementar e na legislação tributária goiana norma indicando a necessidade de 
inclusão dos referidos tributos. 

Nesses quesitos, importante destacar que:  

Quanto ao Pronunciamento Técnico Contábil (CPC) nº 16, cujo 
preâmbulo estabelece: “O objetivo deste Pronunciamento é estabelecer o tratamento 
contábil para os estoques. A questão fundamental na contabilização dos estoques é 



 

quanto ao valor do custo a ser reconhecido como ativo e mantido nos registros até que as 
respectivas receitas sejam reconhecidas. Este Pronunciamento proporciona orientação 
sobre a determinação do valor de custo dos estoques e sobre o seu subsequente 
reconhecimento como despesa em resultado, incluindo qualquer redução ao valor 
realizável líquido. Também proporciona orientação sobre o método e os critérios usados 
para atribuir custos aos estoques”, impõe-se demonstrar que o mesmo se vincula à 
“determinação do valor de custo dos estoques”, o qual, inegavelmente, é diferente do valor 
correspondente à entrada mais recente da mercadoria, a ser utilizada nas transferências, 
por ser, na verdade, referido estoque determinante, como despesa, na apuração do 
resultado para fins de tributação pelo Imposto de Renda, não se vinculando, portanto, com 
a base de cálculo do ICMS a ser utilizada nas transferências interestadual. 

Existe, portanto, por parte da recorrida, uma nítida confusão quanto 
aos conceitos contábeis contidos no Pronunciamento sob estudo, e a base de cálculo 
imponível nas transferências interestadual. No Pronunciamento define-se “custo de 
estoques”, ao passo que o inciso I, do artigo 17, do CTE, indica “valor correspondente à 
entrada mais recente da mercadoria”, conceitos totalmente distintos. O primeiro visa, 
contabilmente, condicionar os custos dos estoques à apuração do Imposto de Renda, ao 
passo que o segundo, estabelecer a base de cálculo nas transferências interestadual do 
ICMS, tributos, também, distintos. 

Assim, não há que se considerar o “custo dos estoques”, nos termos 
definidos pelo Pronunciamento Técnico Contábil (CPC) nº 16, como a base correta para a 
tributação do ICMS nas operações de transferências interestadual. 

Ainda, quanto à afirmação de que a Lei Complementar nº 87/96, 
assim como a legislação tributária estadual goiana, não preveem a inclusão dos tributos 
recuperáveis na formação da base de cálculo nas operações sob análise, mister destacar 
que, ao contrário, o que referidos dispositivos legais não albergam é a exclusão de tais 
tributos, haja vista a inexistência nos mesmos de qualquer menção a tal situação. 

Destaque-se, por oportuno, que o legislador, quando entende 
necessário promover qualquer adequação na legislação visando atender eventual 
influência relacionada com os tributos recuperáveis, a exemplo do PIS e COFINS,  o faz 
de maneira expressa, consoante pode-se observar nas regras contidas no Convênio ICMS 
34/06, que dispõe sobre a dedução da parcela das contribuições para o PIS/PASEP e a 
COFINS, referente às operações subsequentes, da base de cálculo do ICMS nas 
operações com os produtos indicados na Lei Federal nº 10.147/00, de 21 de dezembro de 
2.000. 

No presente caso, inexiste qualquer deliberação legislativa a 
respeito. 

Portanto, a metodologia utilizada pela recorrida, no sentido de 
expurgar o valor dos impostos incidentes na operação de aquisição, ou seja, de adotar 
como base de cálculo o custo de aquisição da mercadoria, não encontra respaldo na 
legislação que rege a matéria. 

Há que se destacar, por necessário, qua a regra de transferência de 
mercadorias, em remessa de um para outro estabelecimento do mesmo titular, constitui 
matéria regulada por Convênio, com vigência em todo território nacional, nos termos do 
artigo 102, do Código Tributário Nacional, buscando neutralizar os efeitos de possíveis 
transferências de créditos ou suporte indevido deles pelos estados. 

Destacou a recorrida, outrossim, que legislações a administrações 
de outros Estados da Federação, a exemplo de São Paulo e da Bahia, se posicionaram 
em entendimento que corroboram os procedimentos por ela adotados, destacando, em 
especial, a Resposta à Consulta Tributária nº 2585/2014, de 13 de fevereiro de 2.014, da 



 

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, a qual, hei  por bem em contrapor que, 
revendo tal posicionamento, a SEFAZ paulista, em 26 de fevereiro de 2.016, modificou seu 
entendimento, ao expedir a “Resposta à Consulta Tributária 2585M1/2016”, por intermédio 
da qual, ementou: 

“ICMS – Empresa Paulista – Transferência de mercadorias de filial em 
São Paulo para matriz no Estado do Paraná – Base de cálculo – Valor 
de aquisição. 

I. A Base de cálculo a ser considerada, na transferência 
interestadual de mercadorias entre estabelecimentos de mesma 
titularidade, será o valor correspondente à entrada mais recente da 
mercadoria 

Indico, também, que no Estado de Santa Catarina, a Comissão 
Permanente de Assuntos Tributários da Secretaria da Fazenda, exarou resposta à 
Consulta nº 84/2014 (http://legislação.sef.sc.gov.br/html/consultas/2014/con), externando 
entendimento consonante com a legislação tributária goiana, com o seguinte teor: 

“a) a base de cálculo que deverá utilizar nas transferências de 
mercadorias para estabelecimento de sua titularidade situado em outro 
Estado da Federação, será aquela prevista no inciso I do artigo 10 do 
Regulamento do ICMS catarinense, desde que o remetente seja 
caracterizado como empresa comercial: 

b) o valor da entrada mais recente é aquele pelo qual mercadoria da 
mesma espécie e qualidade foi adquirida em data mais recente, sem 
expurgo do ICMS e dos demais tributos recuperáveis”. Destaque 
oportuno   

Ainda, o Conselho de Contribuintes do Estado de Minas Gerais, 
no Acórdão 20.642/15/2ª, 

(http://www.fazenda.mg.gov.br/secretaria/conselho_contribuintes/acordaos/2015/2/2064215
2.pdf), exarou o mesmo entendimento, qual seja, que o valor da entrada mais recente 

compreende o valor da mercadoria e os impostos incidentes. 

Apenas como mais um elemento elucidativo da irregularidade 
praticada pela recorrida, observo que, analisando a planilha inserta nos autos nas 
manifestações apresentadas, em especial às fls. 326, perfunctoriamente, salvo melhor 
demonstração, depreende-se que quanto à apropriação dos créditos nas entradas das 
mercadorias, a metodologia aplicada nas saídas em transferência não é utilizada, haja 
vista que os créditos são aproveitados sem a exclusão dos indicados tributos recuperáveis 
da base de cálculo da Nota Fiscal de aquisição. 

Relativamente ao inconformismo relacionado com a multa aplicada, 
apresentado pela recorrida, deixo de apreciar, haja vista que a mesma se encontra 
legalmente inserida na legislação tributária estadual, e, nos termos do § 4º, do artigo 6º, da 
Lei n.º 16.469/09, neste Conselho “não pode haver decisões que impliquem apreciação ou 
declaração de inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato normativo expedido pela 
Administração Tributária”.  

Diante do exposto, conheço do Recurso da Fazenda Pública para o 
Conselho Pleno, dou-lhe provimento, para reformar a decisão cameral, afastando, por 
consequência, a decadência parcial do lançamento tributário, referente ao período de 
janeiro a maio de 2.010, e, no mérito, julgar procedente o auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 30 de agosto de 2016. 

http://legislação.sef.sc.gov.br/html/consultas/2014/con
http://www.fazenda.mg.gov.br/secretaria/conselho_contribuintes/acordaos/2015/2/20642152.pdf
http://www.fazenda.mg.gov.br/secretaria/conselho_contribuintes/acordaos/2015/2/20642152.pdf
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Matéria: Base de cálculo de ICMS (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01463/16 
 
Relator: Conselheiro Washington Luis Freire de Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Comparativo entre as 
vendas realizadas e os relatórios fornecidos pelas 
administradoras de cartões magnéticos. Procedência. 
 
1. Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada 
não registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, 
correspondente a diferença a maior entre o valor informado pela 
administradora de cartão de crédito ou de débito e o informado 
pelo contribuinte; 
 
2. Deve ser confirmado o lançamento do crédito tributário no 
qual a irregularidade, eficazmente demonstrada pelo Fisco, não 
tenha sido afastada pela contestação do sujeito passivo. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 07 de julho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, negar-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Washington Luis Freire de Oliveira, Alcedino 
Gomes Barbosa, José Pereira D'abadia, Gilmar Rodrigues de Almeida e José Luiz Rosa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A descrição do fato constante do Auto de Infração noticia que o 
sujeito passivo: 

 
“Omitiu receita de mercadoria, correspondente a base de cálculo de ICMS 
no valor de R$ 274.920,67, conforme comprova o comparativo entre as 
vendas realizadas por meio de cartões magnéticos (debito/credito), 
extraídas de arquivos fornecidos pelas Administradoras de Cartões e as 
declaradas em DASN do Simples Nacional. Em consequência, deverá 
pagar o ICMS na importância de R$ 5.492,17, juntamente com penalidade 
e acréscimos legais, conforme demonstrativos e documentos anexos. 
OBS.: Fica o contribuinte acima qualificado ORIENTADO no sentido de 
RETIFICAR o PGDAS e marcar no campo relativo ao ICMS, como 
"EXIGIBILIDADE SUSPENSA", relativos aos períodos autuados, para evitar 
nova cobrança desse imposto pela Receita Federal do Brasil, quando da 
entrega da DASN (art. 3 da Recomendação CGSN n. 002/08).” 
 

São indicados como dispositivos infringidos os artigos 34, LC 123/06 
e artigos 25, § 1°, VI, e § 2°, 64 e 66 da Lei 11.651/91 combinado com os artigos 16, 25, I 
ao V e 57 da Resolução CGSN n° 94/11, com aplicação da penalidade do art. 44, I, 1°, da 
Lei 9.430/96 com redação da Lei 11.488/07. 

 
O auto de infração, lavrado em 18/12/2013, foi instruído com planilha 

comparativa entre as vendas a cartão e as declaradas em PGDAS/DASN, planilha de 
vendas com cartão de crédito/débito por administradora, Declaração Anual do Simples 
Nacional (DASN) e Extrato do Simples Nacional exercício de 2012. 



 

 
Revel em primeira instância, o sujeito passivo apresenta impugnação 

na qual pede a improcedência do auto de infração, alegando que já procedeu ao 
pagamento e retificação da Declaração Anual do Simples Nacional (DASN), conforme 
documentos anexados a sua peça defensória. 

 
Esclarece que tais medidas foram tomadas pela empresa em 

atendimento a notificação fiscal expedida pela Gerência de Arrecadação e Fiscalização 
para regularização espontânea do débito. 

 
É o relatório. 

 
V O T O 

 
 

O histórico do Auto de Infração as peças instrutórias do processo 
indicam claramente que o Fisco autuou os valores constantes dos comprovantes de 
vendas realizadas por meio eletrônico (REDECARD e HIPERCARD), que não foram 
declaradas pela empresa na DASN no exercício de 2012. 

 
O contribuinte ao realizar vendas sem a correspondente emissão de 

documentação fiscal não laborou de forma correta, em flagrante desrespeito ao que 
preconiza o § 2º do art. 64 da Lei 11.651/91, in verbis: 

  
Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do 
imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou 
negativas, estabelecidas na legislação tributária. 
[...] 
§ 2.º Os contribuintes do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 
cumprimento de obrigações tributárias, relacionadas com o ICMS, são 
obrigadas a manter e escriturar os livros exigidos e a emitir documentos 
fiscais. 

 
A exigência tem fundamento na disposição contida no art. 25, § 1º, VI 

e IX, “b”, do CTE na qual se presume decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente a diferença a maior 
entre o valor informado pela administradora de cartão de crédito ou de débito e o 
informado pelo contribuinte. 

 
Na sua peça de impugnação o sujeito passivo alegou que regularizou 

a situação ao realizar o pagamento e promover a retificação da sua DASN, contudo os 
documentos anexados pela autuada evidenciam que tanto a notificação expedida pela 
Gerência de Arrecadação e Fiscalização para regularização espontânea do débito com a 
correção promovida pela empresa são referentes ao exercício de 2011. Para o ano de 
2012, pode-se constatar, fls. 60 a 93, que empresa não promoveu qualquer retificação e 
nem efetuou recolhimento complementar de imposto. 

 

Ante o exposto, conheço da impugnação, nego-lhe provimento para 
julgar procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões, em 12 de setembro de 2016. 
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Matéria: Base de cálculo de ICMS (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01514/16 
 
Autora do Voto Vencedor: Conselheira Nislene Alves Borges 
 

 
EMENTA: Decadência. Não recolhimento parcial do imposto 
devido, relativamente aos fatos geradores objeto do lançamento.  
Não Acolhimento. Decisão não unânime. ICMS. Obrigação 
principal. Apuração irregular por apropriação total de créditos 
pelas entradas, em operação incentivada com redução na base 
de cálculo. Procedência. Decisão unânime. 
 
1. Aplica-se a regra do art. 173, I, do CTN para o cômputo da 
decadência, nos casos de ocorrência de dolo, fraude ou 
simulação, ou quando não houver pagamento parcial do 
imposto, relativamente aos fatos geradores objeto do 
lançamento; 
 
2. É procedente o lançamento que formaliza a exigência de ICMS 
não recolhido em razão de omissão de ICMS, em vista de 
utilização de créditos totais pelas entradas, em operações 
desoneradas do imposto por benefício de redução na base de 
cálculo. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de setembro de 2016, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a 
preliminar de decadência do crédito tributário, arguida pelo sujeito passivo. Foram 
vencedores os Conselheiros Nislene Alves Borges e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. 
Vencida a Conselheira Talita Pimenta Félix, que acolheu a decadência parcial referente 
aos meses de outubro e novembro de 2010. Quanto ao mérito, por maioria de votos, 
conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração.  Foram vencedores os Conselheiros Nislene 
Alves Borges e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. Vencida a Conselheira Talita Pimenta 
Félix, que votou pela procedência parcial relativamente aos meses não atingidos pela 
decadência. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu o pagamento 
do ICMS, na importância de R$ 35.826,72, em razão da falta de estorno de crédito 
relativo à entrada de produtos de informática, cuja entrada se deu com creditamento 
superior a 7%, e cujas saídas foram contempladas com redução de base de cálculo para 
o equivalente a 7% (41,18%).  

A autoridade lançadora indica como infringida as disposições dos 
artigos 61, §3° e 64 do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91); artigos 58, I, 
"b" c/c artigo 8°, inciso XIII do anexo 9, ambos do Decreto 4852/97. Proposta a aplicação 
da penalidade prevista no artigo 71, IV, "a" do CTE, com redação da Lei nº 17917/2012. 

Em impugnação, fls. 37 a 43, o sujeito passivo alega que "levando-se 
em conta que o período inicial reclamado pelo Fisco nesta autuação é 01/10/2010, e a 



 

intimação acerca deste procedimento administrativo deu-se em 10/12/2015, verifica-se o 
transcurso do prazo decadencial de cinco anos do direito fiscal em constituir o referido 
crédito". Cita doutrina e jurisprudência para argumentar que "o Fisco Estadual deveria ter 
lançado o crédito tributário autuado antes do atingimento do prazo quinquenal, ou seja, 
até 01/10/2015, antes de completar cinco anos da data da ocorrência fato gerador". 
Conclui então que todos os créditos tributários, supostamente devidos ao Fisco e não 
pagos pelo contribuinte elencadas na exordial fiscal foram alcançadas pelo manto da 
decadência, por força do artigo 150, §4° do CTN. Ao final, requer que o auto de infração 
seja declarado insubsistente por decadência do direito de efetuar o lançamento do 
período elencado na exordial fiscal. 

Por meio da sentença nº 1663/2016 - JULP, fls. 65 a 71, o julgador 
singular decide pela procedência do auto de infração. Em sua fundamentação afirma que 
não há que se falar em lançamento por homologação se não há antecipação do 
pagamento do tributo pelo sujeito passivo (artigo 150, caput) e desta forma o prazo legal 
para que o Fisco dê início à constituição do crédito tributário de ofício, verificando a 
inação, total ou parcial, do contribuinte no tocante ao pagamento do tributo apurado, 
encontra-se assinalado no artigo 173, I, do CTN, verificando assim situações de 
naturezas diversas, sujeitas ora a lançamento por homologação – quando houver 
pagamento – ora o lançamento de ofício – na hipótese de inexistência, total ou parcial, de 
recolhimento do tributo apurado. Conclui que este lançamento tributário quando foi 
cientificado ao polo passivo não havia decaído o direito da Fazenda Pública Estadual 
sobre nenhum dos créditos tributários constituídos, sendo assim, não acolhe a questão 
incidental pleiteada pela parte passiva por entender que não existe a consumação da 
decadência, com base no artigo 173, I, do CTN. No mérito, conclui que está 
perfeitamente caracterizada a infração pelo claro descumprimento de uma obrigação 
tributária, baseada numa lei em abstrato e num fato gerador concreto, fazendo gerar o 
crédito tributário reclamado pelo lançamento tributário. 

Irresignado, o sujeito passivo apresenta Recurso Voluntário, fls. 76 a 
84, em que reitera os argumentos apresentados em primeira instância, relativamente à 
decadência, alegando que todos os créditos tributários, supostamente devidos ao Fisco e 
não pagos pelo contribuinte elencadas na exordial fiscal foram alcançadas pelo manto da 
decadência, por força do artigo 150, §4° do CTN. Ao final, requer que o auto de infração 
seja declarado improcedente por decadência do direito de a Fazenda Pública efetuar o 
lançamento..  

É esse o relatório. 

 
V O T O  

 

Em preliminar de mérito, a defesa vem alegar a decadência total do 
direito de o Fisco constituir o presente crédito tributário. Afirmo que a decadência não se 
faz presente neste lançamento. Exponho as razões. 

Observa-se que a regra prevista no art. 150, § 4º, da Lei nº 5.172, de 
25 de outubro de 1966, denominada Código Tributário Nacional (CTN), somente se aplica 
nos casos de inocorrência de dolo, fraude ou simulação e na ocorrência de pagamento 
parcial, o que não se observa no caso, pois não ocorreu nenhum pagamento ao Estado de 
Goiás, no que se refere aos créditos tributários objeto do presente lançamento, quais 
sejam aqueles oriundos de apropriação total de créditos pela entrada, em operações com 
saídas desoneradas do imposto, com redução na base de cálculo. 

Verificada a não extinção da obrigação pelo pagamento, ainda que 
parcial, a regra aplicável é a do art. 173, I, do CTN, que se transcreve: 



 

 

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário 
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: 

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento 
poderia ter sido efetuado;(...) 

 

Assim, o direito de o fisco constituir o crédito tributário relativo ao 
exercício de 2010 extinguir-se-ia somente em 01.01.2016. Como o lançamento se 
aperfeiçoou em 20.12.2015 pela ciência do autuado, fls.34, não há que se falar em 
decadência, ainda que parcial. 

Quanto ao mérito, observa-se que a acusação se fundamenta no fato 
de que o sujeito passivo se apropriou de créditos totais pelas entradas de mercadorias 
em seu estabelecimento, cujas saídas foram beneficiadas com carga tributária reduzida, 
quando o diploma que concede o benefício fiscal limita o aproveitamento do crédito pelas 
entradas a apenas 7% (sete por cento), conforme determina o dispositivo transcrito 
abaixo do Anexo IX do RCTE.  

 

Art. 8º A base de cálculo do ICMS é reduzida: 

XIII - na saída interna com produto de informática, telecomunicação ou 
automação relacionado no Apêndice IV deste Anexo, de tal forma que 
resulte a aplicação sobre o valor da operação do equivalente ao percentual 
de 7% (sete por cento), ficando mantido o crédito do imposto até o limite de 
7% (sete por cento), devendo ser observado o seguinte (Lei nº 13.194/97, 
art. 2º, I, "a", 3): 

 

Fora devidamente comprovada a infração por meio de 
demonstrativos, papéis da auditoria básica do ICMS, dentre outros documentos que 
instruem o lançamento. Em sentido contrário, a defesa não apresentou argumentos, ou 
documentos que conseguissem contrapor a acusação, limitando-se a apresentar 
argumentos preliminares de mérito, relativos à decadência. Portanto, há de prevalecer a 
acusação que lhe fora imputada. 

Pelo exposto, decido por não acolher a preliminar de decadência 
arguida pelo sujeito passivo e, no mérito, acompanhada da unanimidade deste colegiado, 
por conhecer do Recurso Voluntário, negar-lhe provimento para confirmar a decisão 
singular pela procedência do lançamento.  

 
 

Sala das sessões, em 21 de setembro de 2016. 

../../Leis/L_13194.doc
../../Leis/L_13194.doc#A2
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Matéria: Base de cálculo de ICMS (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01515/16 
 
Autora do Voto Vencedor: Conselheira Nislene Alves Borges 
 

 
EMENTA: Preliminar. Diligência. Não Acolhimento. Decisão não 
unânime. ICMS. Obrigação principal. Apuração irregular por 
apropriação total de créditos pelas entradas, em operação 
incentivada pela saída com redução na base de cálculo. 
Procedência. Decisão unânime. 
 
1 . Não há de se acolher pedido de diligência sem que o sujeito 
passivo apresente evidências quanto à alegação de que houve 
pagamento efetuado, relativamente ao crédito exigido nos 
autos; 
 
2. É procedente o lançamento que formaliza a exigência de ICMS 
não recolhido em razão de omissão de ICMS, em razão de 
utilização de créditos totais pelas entradas, em operações 
desoneradas do imposto por benefício de redução na base de 
cálculo. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de setembro de 2016, decidiu, por maioria de votos, rejeitar o pedido 
de diligência, proposto pela Relatora. Foram vencedores os Conselheiros Nislene Alves 
Borges e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. Vencida a Conselheira Talita Pimenta Félix. 
Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento 
para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração.  
Participaram do julgamento os Conselheiros Talita Pimenta Félix, Nislene Alves Borges e 
Jorge Antônio Bezerra Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu o pagamento 
do ICMS, na importância de R$ 29.452,42, em razão da falta de estorno de crédito relativo 
à entrada de produtos de informática com creditamento superior a 7% cujas saídas foram 
contempladas com redução de base de cálculo.  

A autoridade lançadora indica como infringida as disposições dos 
artigos 61, §3/ e 64 do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) e artigos 58, I, 
"b" e inciso XIII do artigo 8°, anexo 9, ambos do Decreto 4852/97. Proposta a aplicação da 
penalidade prevista no artigo 71, IV, "a" do CTE, com redação da Lei nº 17917/2012. 

O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: ordem 
de serviço; 70ª alteração do contrato social; consulta detalhada do sujeito passivo; resumo 
de tributação do ICMS para o setor de supermercado em goiás, exceto substituição 
tributária OP. Posterior; auditoria básica do ICMS; relatório sintético de estorno de crédito 
pelas entradas; identificação de arquivo EFD auditado e CD "fls. 6 a 42". 

O sujeito passivo é intimado a pagar a quantia exigida ou apresentar 
impugnação em primeira instância, conforme documentos, fls. 43 e 44. 



 

Em sua impugnação, fls. 47 a 51, o sujeito passivo informa que "no 
final do ano de 2015, o impugnante recebeu forte fiscalização, tendo sofrido várias 
autuações. Juntamente com a intimação deste auto de infração, recebeu várias outras 
notificações, e mesmo com o prazo de 30 dias conferidos pelo artigo 34, I, alínea "a" da 
Lei n° 16.469/2009, a empresa não pode remeter toda a documentação necessária para a 
comprovação do total recolhimento do ICMS bem como do correto estorno do crédito em 
relação à entrada de produtos de informática, documentação esta que certamente haverá 
de demonstrar a regularidade das operações e ocasionara improcedência do presente 
auto de infração". Ao final, requer prazo de 60 dias para a juntada dos comprovantes de 
pagamento do ICMS com o correto estorno de crédito nas suas operações de entrada de 
mercadorias de informática e a improcedência do auto de infração.  

Por meio da sentença nº 2103/2016 - JULP, fls. 73 a 75, o julgador 
singular decide pela procedência do auto de infração. Em sua fundamentação conclui que 
o lançamento tributário, sob o aspecto formal, atendeu a todos os requisitos tanto do artigo 
8° da Lei n° 16.469/09, quanto do artigo 142 do Código Tributário Nacional – CTN, onde 
fora identificado e cientificado corretamente o sujeito passivo da obrigação tributária, 
aplicada a norma legalmente vigente no período de ocorrência do fato gerador que se 
subsumiu a descrição fática da infração fiscal, tendo sido proposta a penalidade específica 
para ao caso. Em seguida, foi assegurado à recorrente, de forma plena, o exercício do seu 
direito de defesa, em face ao princípio jurídico do contraditório, consequência lógica do 
devido processo legal, garantindo, portanto, às partes litigantes o amplo direito de defesa.  

Conclui como correto o lançamento, formalizado pela fiscalização, 
exigindo um crédito tributário, em razão da falta de estorno de crédito relativo à entrada de 
mercadorias de informática cujas entradas se deram com créditos superiores a 7% e cujas 
saídas foram contempladas com redução de base de cálculo, em consequência deverá 
recolher o imposto nos valores e períodos indicados, conforme demonstrativos, REL_227 
correspondente a infração II, notas explicativas, registros contidos na sua escrituração 
fiscal digital – EFD, e demais documentos juntados, em mídia digital, em formato PDF, 
para fundamentação da acusação. Entende que encontra-se perfeitamente caracterizada 
a infração pelo claro descumprimento de uma obrigação tributária, baseada numa lei em 
abstrato e num fato gerador concreto, fazendo gerar o crédito tributário reclamado pelo 
lançamento tributário. 

Irresignado, o sujeito passivo apresenta Recurso Voluntário, fls. 80 a 
88, alegando que "a análise dos documentos comprovará, de forma inequívoca, a 
realização do pagamento do tributo questionado na autuação, não havendo nenhum 
prejuízo aos cofres públicos e, de consequência, deverá ser declarada a extinção do 
crédito tributário e a improcedência do auto de infração, em consonância com o artigo 156, 
I, do Código Tributário Nacional". Defende que "é expressamente garantido ao 
Contribuinte a alegação extinção do crédito tributário pelo pagamento do tributo e a 
análise da documentação a ser juntada é dever do Fisco, sob pena de não o fazendo, 
incidir em bitributação e enriquecimento ilícito". Informa que "como no processo tributário 
prima-se pela verdade material dos fatos, o presente pedido deve ser recebido e 
analisado, não como um recurso, mas sim como um pedido de revisão de ato 
administrativo". Ao final, requer prazo de 60 dias para a juntada dos comprovantes de 
pagamento do ICMS com o correto estorno de crédito nas suas operações de entrada de 
mercadorias de informática e a improcedência do auto de infração.  

É esse o relatório. 

 

                       V O T O  



 

Em preliminar, analisa-se a proposta de diligência arguida pela 
relatora, no decorrer do julgamento cameral do presente processo. 

As alegações da empresa quanto ao prazo solicitado no intuito de se 
comprovar que houve pagamento do imposto exigido no presente lançamento, não 
justifica o encaminhamento a órgão diverso para verificação do alegado, nos termos 
propostos pela relatora, visto que a defesa não acosta aos autos documentação 
comprobatória de suas alegações. Constitui-se, portanto, de meras alegações desprovidas 
de evidências.  

Nesse sentido, entendo, acompanhada da maioria deste colegiado, 
pelo não acolhimento da proposta da relatora, no sentido de se encaminhar os autos em 
diligência para averiguações. 

Quanto ao mérito, observa-se que a acusação se fundamenta no fato 
de que o sujeito passivo se apropriou de créditos totais pelas entradas de mercadorias 
em seu estabelecimento, cujas saídas foram beneficiadas com carga tributária reduzida, 
quando o diploma que concede o benefício fiscal limita o aproveitamento do crédito pelas 
entradas a apenas 7% (sete por cento), conforme determina o dispositivo transcrito 
abaixo do Anexo IX do RCTE.  

 

Art. 8º A base de cálculo do ICMS é reduzida: 

XIII - na saída interna com produto de informática, telecomunicação ou 
automação relacionado no Apêndice IV deste Anexo, de tal forma que 
resulte a aplicação sobre o valor da operação do equivalente ao 
percentual de 7% (sete por cento), ficando mantido o crédito do 
imposto até o limite de 7% (sete por cento), devendo ser observado o 
seguinte (Lei nº 13.194/97, art. 2º, I, "a", 3): 

 

Fora devidamente comprovada a infração por meio de 
demonstrativos, papéis da auditoria básica do ICMS, dentre outros documentos que 
instruem o lançamento. Em sentido contrário, a defesa não apresentou argumentos, ou 
documentos que conseguissem contrapor a acusação. Portanto, há de prevalecer a 
acusação que lhe fora imputada. 

Pelo exposto, decido por não acolher o pedido de diligência arguido 
pela relatora e, no mérito, acompanhada da unanimidade deste colegiado, por conhecer 
do Recurso Voluntário, negar-lhe provimento para confirmar a decisão singular pela 
procedência do lançamento.  

 
 
 

 
 

Sala das sessões, em 21 de setembro de 2016. 
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Matéria: Base de cálculo de ICMS (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01546/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Renato Moraes Lima 
 

 
EMENTA: Processual. Nulidade por insegurança na 
determinação da infração. Rejeitada. ICMS. Imprestabilidade de 
provas obtidas com quebra de sigilo sem autorização judicial. 
Rejeitado. Alegação de cobrança de ICMS sobre mercadorias 
imunes e de substituição tributária pelas operações posteriores. 
Rejeitada. Alegação de confiscatoriedade da multa. Rejeitada. 
Pedido de Exclusão da lide de sócio administrador solidário. 
Rejeitado. Aplicação parcial da forma penal privilegiada. 
Acatada. Parcial procedência. 
 
1. Não é inseguro o auto de infração lavrado a partir de 
informações de movimentação prestadas por operadoras de 
cartões de crédito e de débito que superam a movimentação 
declarada, salvo se for comprovado erro daquelas informações; 
não são aceitas alegações não comprovadas por levantamentos 
de igual teor e contraditórios dos levantamentos fiscais 
apresentados; não é insegura a cobrança de imposto por 
presunção que seja legalmente respaldada em virtude de não 
confiabilidade dos assentamentos escriturais. 
 
2. Há auto-executoriedade do ato administrativo de 
circularização de informações com empresas de cartões de 
crédito e de débito, sem prévia demanda de autorização judicial, 
quando de procedimento fiscal em curso, nos termos da LC 
105/2001, Art. 6.º, sem caracterização de afronta aos Direitos 
Constitucionais Individuais ou Coletivos e Princípios de 
Separação dos Poderes, Reserva de Jurisdição e 
Indelegabilidade de Atribuições, para o que caracterizaria ofensa 
aos direitos individuais apenas o vazamento de informações 
para além da esfera fiscal. 
 
3. Nos termos da Lei n.º 16.469/2009, Art. 6.º, § 5.º, o acatamento 
de jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, embora 
pertinente, não é obrigatório, e há que ser aplicado de acordo 
com o pessoal convencimento dos julgadores. 
 
4. Ao processo administrativo não cabe, nos termos da Lei n.º 
16.469/2009, Art. 6.º, § 4º, a "apreciação de inconstitucionalidade 
de lei, decreto ou ato normativo expedido pela Administração 
Tributária", o que a análise de confiscatoriedade ou não da 
multa cominada, restando tão somente a averiguação da 
subsunção do fato à norma. 
 
5. Deve ser mantido na lide o sócio administrador solidário em 
face de ilicitude cujo cometimento somente pode ter partido de 
sua pessoal determinação, justificando-se com base no CTN, 



 

Art. 124, I e CTE, Art. 45, XII. Sendo do auto de infração sobre 
operações tributadas e não tributadas, a solidariedade deve 
restringir-se à parte tributada. 
 
6. Tal como cabe em auto de infração de operações tributadas e 
não tributadas a aplicação da qualificadora do CTE, Art. 71, § 9.º, 
nas operações tributadas, cabe a aplicação da forma 
privilegiada do § 8.º nas operações não tributadas – o resultado 
final total há que ser o mesmo que seria da soma dos dois autos 
de infração, se separadamente lavrados. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de janeiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação da infração, 
arguida pela autuada. Participaram do julgamento os Conselheiros Gilmar Rodrigues de 
Almeida, Renato Moraes Lima, Alcedino Gomes Barbosa, David Fernandes de Carvalho e 
José Pereira D'abadia. Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão do sujeito 
passivo solidário Fabian Mori Sperli da lide, arguida pelo Conselheiro Alcedino Gomes 
Barbosa. Foram vencedores os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, Renato 
Moraes Lima e David Fernandes de Carvalho. Vencidos os Conselheiros Alcedino Gomes 
Barbosa e José Pereira D'abadia. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer 
do recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor de ICMS a recolher de R$ 
16.001,63 (dezesseis mil e um reais e sessenta e três centavos).  Participaram do 
julgamento os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, Renato Moraes Lima, Alcedino 
Gomes Barbosa, David Fernandes de Carvalho e José Pereira D'abadia. Por maioria, foi 
aplicada a forma penal privilegiada prevista no CTE, art. 71, § 8º, sobre a base de cálculo 
de R$ 1.704.280,57 (um milhão, setecentos e quatro mil, duzentos e oitenta reais e 
cinqüenta e sete centavos), implicando a mesma em R$ 213.035,08 (duzentos e treze mil 
e trinta e cinco reais e oito centavos). Foram vencedores os Conselheiros Renato Moraes 
Lima, Alcedino Gomes Barbosa, David Fernandes de Carvalho e José Pereira D'abadia. 
Vencido o Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida. Quanto ao restante da base de 
cálculo, R$ 94.127,24 (noventa e quatro mil, cento e vinte e sete reais e vinte e quatro 
centavos) foi unânime, além da cobrança do ICMS citado, a manutenção qualificadora 
penal de R$ 9.600,98 (nove mil e seiscentos reais e noventa e oito centavos), acrescida a 
pena de R$ 23.531,80 (vinte e três mil, quinhentos e trinta e um reais e oitenta centavos), 
implicando aos solidários a responsabilidade sobre o ICMS, bem como sobre a multa total 
de R$ 33.132,79 (trinta e três mil, cento e trinta e dois reais e setenta e nove centavos). 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A reclamação fiscal nos presentes autos é de falta de pagamento de 
ICMS em cada um dos meses havidos entre maio/2011 e dezembro/2012, bem como 
também março e abril/2013, no valor total de R$ 266.991,66, em virtude de falta de 
registro de saída de mercadorias no valor comercial de R$ 1.798.407,81 (base de cálculo 
da multa de 25%), sendo R$ 1.570.539,23 de mercadorias sujeitas ao regime normal de 
tributação, (imposto calculado à alíquota de 17%). 

 

Esse valor detectado de saídas não registradas, R$ 1.798.407,81, foi 
obtido na comparação entre as vendas realizadas por meio de cartões magnéticos, de 
débito ou de crédito, e as vendas declaradas tanto na Declaração Periódica de 
Informações – DPI (de maio a setembro/2011), quanto na Escrituração Fiscal Digital – 



 

EFD (de outubro/2011 a abril/2013). O percentual de venda de mercadorias sujeitas à 
tributação normal foi arbitrado como sendo o mesmo percentual de entrada dessas 
mercadorias, que, por sua vez, são o complemento do percentual de aquisição de 
mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária pelas operações posteriores 
obtido pelos CFOPs destas em relação ao total de aquisições. 

 

São citados como infringidos o CTE, Arts. 25, § 1.º, VI, 64, § 2.º e 66. 
É proposta a penalidade da mesma lei, Art. 71, VII, “L” e § 9.º, I. 

 

Foi arrolado como solidário FABIAN MORI SPERLI, sócio 
administrador, conforme espelhos cadastrais de fls. 26, indicativo do início da participação 
em 22/04/1996, e fls. 28, indicativo do final da participação em 30/09/2013. 

 

Instruem os autos o Detalhamento do crédito tributário, fls. fls. 03 e 
04; ficha de identificação do sujeito passivo coobrigado, fls. 05; Planilha de cálculo de 
proporcionalidade entre operações sujeitas à tributação normal e ao regime de 
substituição tributária pelas operações posteriores, fls. 06; Planilha de comparação entre 
as vendas com cartão magnético e as declaradas na DPI e na EFD, fls. 07; Planilha de 
aplicação da proporcionalidade entre operações sujeitas à tributação normal e ao regime 
de substituição tributária pelas operações posteriores, fls. 08; Planilhas de vendas por 
cartão magnético de cada operadora, fls. 09 a 11. Planilhas das saídas declaradas em 
EFD, fls. 13 a 16; Planilha dos montantes mensais de aquisição com CFOP de ST, fls. 17 
a 21; Consulta de regularidade de entrega de EFD, fls. 22 a 24; espelhos cadastrais, fls. 
25 a 29. 

 

Regularmente intimados os ocupantes do polo passivo, fls. 30 e 32, 
torna-se revel o solidário, fls. 135, e comparece aos autos com peça de impugnação a 
empresa autuada, fls. 35 a 74. Junta planilha de sua movimentação de saída, fls. 106 a 
134. O julgado singular é de procedência, fls. 137 a 140. 

 

Intimados em segunda instância os ocupantes do polo passivo, fls. 
142 e 145, torna-se também perempto o solidário, fls. 147, comparecendo aos autos 
novamente a empresa autuada, com peça recursal, fls. 150 a 192, de mesmo teor da peça 
defensória inicial, cujas alegações são conforme se segue. 

 

1. Nulidade por deficiência de instrução probatória. 

 

Alega essa nulidade por entender inocorrida suficiente comprovação 
documental das supostas informações prestadas pelas operadoras de cartões, até por 
que, além da falta de efetiva comprovação dessas operações alegadas por essas 
empresas de cartões, os valores comercializados são em sua quase totalidade 
decorrentes de operações com imunidade (venda de livros, jornais e periódicos); do 
remanescente, há grande parte de mercadorias sujeitas ao regime de substituição 
tributária pelas operações posteriores – STOP (chocolates, balas, chicletes, cigarros, 
brinquedos). Entende que não se há que cobrar imposto por mera presunção, sem a 
devida comprovação. 

 



 

2. Ocorrência de ilicitude da prova por quebra do sigilo de dados sem 
a devida e prévia autorização judicial. 

 

Cita que o procedimento fiscal de verificação de operação junto às 
operadoras de cartões de débito e de crédito agride frontalmente a CF, Art. 5.º, X e XII, 
que está protegido por cláusula pétrea da mesma carta, Art. 60, § 4.º, não podendo, nem 
mesmo na investigação fiscal para aferição da capacidade contributiva dos contribuintes, 
ser descaracterizados esses direitos individuais, conforme assegurado pela mesma 
norma, Art. 145, § 1.º. 

 

Alega que esse procedimento fiscal também afronta outros princípios 
como o da Separação Orgânica dos Poderes, o da Indelegabilidade de Atribuições e o da 
Reserva de Jurisdição. 

 

Cita que o STF ainda em 15/12/2010 já tinha pacificado o 
entendimento de que o sigilo de dados bancários, ao contrário do permissivo da LC 
105/2001, somente pode ser quebrado mediante de expressa ordem judicial. Cita julgados 
sobre a matéria. 

 

Cita, ainda, que mesmo à luz do mandamento da LC 105/2001, a 
quebra de sigilo bancário há que ser precedida de processo administrativo devidamente 
instaurado, nos termos do seu Art. 6.º, o que não ocorreu. 

 

3. Impossibilidade de cobrança de ICMS sobre mercadorias imunes 
ou sujeitas ao regime de ST. 

 

Além de nulidade por deficiência de instrução probatória, alega que os 
valores comercializados, conforme anteriormente citado, são em sua quase totalidade 
decorrentes de operações com imunidade (venda de livros, jornais e periódicos). Do 
remanescente, há grande parte de mercadorias sujeitas ao regime de substituição 
tributária pelas operações posteriores – STOP (chocolates, balas, chicletes, cigarros, 
brinquedos). Acrescenta, porém, a título de exemplo, as vendas de maio/2013, cujo 
faturamento total de R$ 84.119,80 decorreu de, entre outros, de vendas imunes e de ST 
no montante R$ 81.925,43, e apenas a irrisória quantia de R$ 2.194,37 de vendas sujeitas 
à tributação normal pelo ICMS. Assim, mesmo que pudesse a administração utilizar como 
prova as operações indicadas pelas operadoras de cartão, quase nada seria base de 
cálculo do ICMS, posto que a maioria das vendas sejam de mercadorias imunes, nos 
termos da CF, Art. 150, VI, “d”. É visível que os valores fornecidos pelas operadoras de 
cartão não espelham a realidade tributária da recorrente. Cita julgados da matéria. 

 

Quanto às mercadorias sujeitas ao regime de ST, já são adquiridas 
com a tributação da cadeia econômica paga até o consumo final, o que significa que a 
vendas dessas mercadorias com cartão implicam faturamento, mas, não base de cálculo 
do ICMS. 

 

4. Alega, por fim, abusividade da multa cominada. 



 

 

Alega confiscatoriedade da multa, citando que ela é mais de 255% do 
valor do próprio imposto cobrado, para o que pede sua redução para até 20% do valor do 
imposto. 

 

A fase de julgamento cameral. 

 

O julgamento cameral é convertido em diligência para revisão fiscal, 
refazendo-se os cálculos de proporcionalidade de tributadas e não tributadas, nos termos 
do CTE, Art. 25, § 2.º, e também os cálculos da alíquota efetiva média, nos termos da 
mesa lei, Art. 148, VI, fls. 207 e 208. 

 

O resultado da diligência, fls. 249, passa o ICMS reclamado de R$ 
266.991,66 para R$ 16.001,63 e a multa de R$ 449.601,96 para R$ 426.070,14 (a base de 
cálculo da multa passa de R$ 1.798.407,81 para R$ 1.704.280,57). 

 

4.1. Abusividade da multa cominada. 

 

Instada a pronunciar sobre a revisão, a recorrente apresentou 
manifestação de fls. 254 a 257 em que reitera todas as suas alegações anteriores e 
reforça principalmente a alegação de confiscatoriedade da multa que após à revisão 
apresenta-se como sendo mais de 2.600% do imposto reclamado. Ressalta que o STF já 
se pronunciou em julgado com o entendimento de que há confiscatoriedade em pena que 
supere o valor do imposto (100%). 

 

Os autos são remetidos em nova diligência, fls. 260, em que se 
questionou a proporcionalidade de saídas tributadas e não tributadas em 2013, posto que 
só as proporcionalidades de 2011 e 2012 foram alteradas na primeira revisão. Além disso, 
foi solicitada também explicação sobre a multa de 25% do valor total e a incidente sobre o 
ICMS. 

 

A resposta à essa segunda diligência, fls. 262 e 263, foi no sentido de 
que a proporção de entradas não tributadas em relação ao total foi significativamente 
majorada pela inclusão das compras para comercialização de mercadorias recebidas em 
consignação, CFOP 1.113 e 2.113, cuja interpretação inicial não as incluía – são 
apresentadas tabelas, por ano, com os montantes resultantes do cálculo sem e com os 
CFOP citados. 

 

Em manifestação sobre essas explicações, a recorrente reitera as 
alegações anteriores, fls. 268 a 272. 

 

5. Pedido de exclusão da lide do sócio administrador solidário. 

 



 

Na sessão cameral de julgamento é arguída pelo Conselheiro 
ALCEDINO GOMES BARBOSA a exclusão da lide do sócio administrador solidário. 

 

É o relatório. 

 



 

VOTO 
 

Quanto às alegações recursais, seguem-se as considerações de voto. 

 

1. Nulidade por deficiência de instrução probatória. 

 

Trata-se subliminarmente de arguição de nulidade por insegurança na 
determinação da infração, a qual, entretanto, não procede, pois as informações prestadas 
pelas operadoras de cartões são suficientes para comprovação de operações de saída 
não escrituradas, salvo se a empresa acusada conseguir provar que os relatórios dessas 
operadoras estão errados, e que não efetuou o montante de vendas depreendidos desses 
relatórios. Nada provou em contrário até o momento, nos autos, sobre os dados desses 
relatórios. 

 

Quanto aos valores comercializados serem em sua quase totalidade 
decorrentes de operações com imunidade (venda de livros, jornais e periódicos), e do 
remanescente haver grande parte de mercadorias sujeitas ao regime de substituição 
tributária pelas operações posteriores – STOP (chocolates, balas, chicletes, cigarros, 
brinquedos), não basta a mera alegação, demandando também provar de forma 
inequívoca e concreta o que se afirma, com levantamentos contraditórios dos 
levantamentos fiscais apresentados (um levantamento somente pode ser contestado por 
outro levantamento de igual teor e contrário ao primeiro), o que não foi feito. 

 

Sobre a alegada impossibilidade de cobrança de imposto por 
presunção, há também equívoco, pois trata-se de presunção legal respaldada no CTE, Art. 
25, II, e § 1.º, IX, “b”. 

 
CTE, Art. 25. A base de cálculo do imposto será arbitrada pela autoridade fiscal, 

podendo o sujeito passivo contraditá-la no correspondente processo 
administrativo tributário, sempre que, alternativa ou cumulativamente: 

II - não mereçam fé as declarações, os esclarecimentos prestados ou os 
documentos expedidos pelo sujeito passivo ou terceiro legalmente 
obrigado. 

§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não registrada, o 
valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 

IX - à diferença a maior entre: 
b) o valor informado pela administradora de "shopping center", de centro 

comercial, de cartão de crédito ou de débito em conta-corrente ou por 
estabelecimento similar e o informado pelo contribuinte; 

 

O levantamento fiscal está inequivocamente correto, o que motiva a 
rejeição unânime da arguição dessa nulidade. 

 

2. Ocorrência de ilicitude da prova por quebra do sigilo de dados sem 
a devida e prévia autorização judicial. 

 



 

A verificação das vendas da recorrente a crédito e a débito junto às 
operadoras de cartões é procedimento de circularização, que é usual qualquer tipo de 
auditoria, o que, portanto, não significa nenhuma ofensa aos Direitos Constitucionais 
Individuais ou Coletivos. É claro que numa auditoria independente, necessário se faz a 
prévia autorização da empresa auditada, endereçada ao fornecedor dos dados para que 
os auditores possam executar tarefa. 

 

Na auditoria fiscal, por óbvio, isso jamais poderia existir, havendo 
autorização legal da LC  105/2001, Art. 6.º, vedando-se apenas a divulgação desses 
dados, o que já estava positivado desde o CTN, Art. 198, bem como na legislação 
estadual. Esses Direitos Constitucionais Individuais ou Coletivos somente seriam 
ofendidos em casos de vazamento de informação pela fiscalização. As normas que tratam 
da matéria são claras quanto a auto-executoriedade, não demandando prévia autorização 
judicial. 

 
LC 105, de 10/01/2001 (Dispõe sobre o sigilo das operações de instituições 

financeiras e dá outras providências) Art. 6º As autoridades e os 
agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de 
instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e 
aplicações financeiras, quando houver processo administrativo instaurado 
ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados 
indispensáveis pela autoridade administrativa competente. 

Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que 
se refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação 
tributária. 

 
CTN, Art. 198. Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a 

divulgação, por parte da Fazenda Pública ou de seus servidores, de 
informação obtida em razão do ofício sobre a situação econômica ou 
financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado 
de seus negócios ou atividades. (Redação dada pela Lcp nº 104, de 
10.1.2001) 

 
CTE, Art. 150. Iniciado o procedimento fiscal, as instituições financeiras ou 

bancárias são obrigadas a prestar informações sobre a movimentação 
financeira do sujeito passivo, a requerimento da autoridade fiscal. 

§ 1º A Secretaria da Fazenda, por intermédio da autoridade fiscal, somente pode 
requerer informações relativas a terceiros, constantes de documentos, 
livros e registros de instituições financeiras e entidades a elas equiparadas, 
inclusive as referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras, 
quando houver procedimento fiscal em curso e tais informações sejam 
consideradas indispensáveis pela autoridade administrativa competente. 

§ 2º O resultado do exame das informações e os documentos a que se refere este 
artigo devem ser conservados em sigilo, observada a legislação tributária.  

 

Tal como intocados os Direitos Constitucionais Individuais ou 
Coletivos nesse procedimento fiscal, também se dá com os demais princípios citados: 
Separação Orgânica dos Poderes, Indelegabilidade de Atribuições, e Reserva de 
Jurisdição. 

 



 

Primeiramente cumpre citar que os três poderes constituídos do 
Estado apresentam, cada um, aquela que se caracteriza como sua tarefa típica, ou seja, 
executar, legislar e julgar, entretanto é notório que no funcionamento deles compete a 
cada um desempenhar as três tarefas. O que ora se faz, por exemplo, é julgamento, mas 
pelo Poder Executivo. Dessa forma, a auto-executoriedade disposta na LC 105/2001 não 
cria qualquer ofensa à “Separação dos Poderes”, bem como à “Reserva de Jurisdição”, 
até por que, quanto a esta última, inegavelmente a última palavra é, e sempre será, do 
Poder Judiciário, sendo o processo administrativo, neste caso, mero rito para consecução 
de ato administrativo complexo, qual seja, o lançamento do crédito tributário. 

 

Sobre a “Indelegabilidade de Atribuições”, somente seria tocada caso 
ficasse vedada a possibilidade de reclamação judicial, a qual, entretanto, pode ser 
efetuada a qualquer tempo. 

 

Fica, portanto, demonstrado o respeito aos princípios citados. 

 

Sobre o entendimento pacificado do STF em relação a essa matéria 
ainda em 15/12/2010, chamo a atenção para o fato de que, nos termos da Lei n.º 
16.469/2009, Art. 6.º, § 5.º, o acatamento de jurisprudência consolidada dos tribunais 
superiores, embora pertinente, não é obrigatório, e mesmo assim, somente quando 
decidido em suas composições unificadas, e DE ACORDO COM O PESSOAL 
CONVENCIMENTO DOS JULGADORES. Acresce-se a isso o aspecto de que nos termos 
do parágrafo imediatamente anterior “não pode haver decisões que impliquem apreciação 
ou declaração de inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato normativo expedido pela 
Administração Tributária”. Assim, em que pese o citado entendimento do STF, é rejeitado, 
por unanimidade, o mesmo. 

 
Faço nesse momento um breve parêntese no presente julgamento, 

em respeito aos ocupantes do polo passivo dos presentes autos, para apenas 
COMENTAR que em 24/02/2016, PORTANTO APÓS  O PRESENTE JULGAMENTO, E, 
NATURALMENTE, SEM QUALQUER INFLUÊNCIA SOBRE O MESMO (repiso que a 
rejeição ao entendimento do STF decorreu tão somente do fato de que a LC 105/2001, 
Art. 6.º, é clara quanto à auto-executoriedade, não sendo adotado o mesmo), o STJ 
concluiu por maioria de votos – 9 a 2 – o julgamento do conjunto de cinco Ações Diretas 
de Inconstitucionalidade (ADI) de relatoria do Ministro Dias Toffoli, sendo a primeira delas 
de número 2386, que questionavam essa matéria, tendo prevalecido o entendimento de 
que a norma não resulta em quebra de sigilo bancário, mas sim em transferência de sigilo 
da órbita bancária para a fiscal, ambas protegidas contra o acesso de terceiros, não 
havendo ofensa à Constituição Federal, e, assim, sendo negado provimento às Ações. 

 
Quanto ao aspecto de que, mesmo desconsiderando-se o 

entendimento do STF de 15/12/2010, a LC 105/2001, Art. 6.º, determina que a quebra de 
sigilo bancário seja precedida de processo administrativo devidamente instaurado, há um 
pequeno equívoco, pois essa é uma das formas citadas, havendo também uma outra em 
que claramente consta “procedimento fiscal em curso” que é o presente caso, motivando a 
rejeição unâmime também desta alegação. 

 
3. Impossibilidade de cobrança de ICMS sobre mercadorias imunes 

ou sujeitas ao regime de ST. 
 



 

Conforme consta do levantamento fiscal original, foram mensurados, 
por intermédio dos CFOPs, os percentuais de aquisições de mercadorias de ST e as 
demais, fls. 17 a 21, arbitrando-se os percentuais de saídas de ST e normais, os quais 
foram aplicados aos valores de vendas por cartões de débito e crédito que suplantaram os 
montantes escriturais. 

 
É importante aqui salientar uma falha desse tipo de levantamento 

que vem em prejuízo do Estado e em benefício dos contribuintes. Esse levantamento 
apenas considera cobrar multa e imposto do contribuinte auditado a partir dos valores de 
vendas efetuadas com cartões de débito e de crédito que superam os montantes 
escriturados, entretanto só haveria fidedignidade dos valores autuados caso o contribuinte 
efetuasse 100% de suas vendas com cartões, ou seja, nada em dinheiro e nada em 
cheques. 

 
Para o perfil específico da recorrente nos presentes autos, livraria 

localizada no Aeroporto Santa Genoveva, a quantidade de vendas com cheques deve ser 
bastante reduzida, entretanto as vendas em dinheiro devem ser bem significativas, e sobre 
essas o levantamento passa ao largo. Eis que assim não fosse, O RESULTADO DOS 
VALORES COBRADOS SERIAM INVARIAVELMENTE MAIOR DO QUE O 
ENCONTRADO. 

 
Ainda que seja falho o levantamento, é sobre ele que se efetua o 

presente julgamento. A primeira revisão fiscal revelou erro do levantamento por CFOPs, 
sendo substituídos os dados das fls. 17 a 21 pelos dados das fls. 242 a 245, o que reduziu 
sobremaneira o valor do ICMS cobrado, pois significativo montante antes considerado 
como vendas tributadas, passou, para vendas não tributadas, o que veio a ser esclarecido 
na segunda diligência, fls. 262 e 263. 

 
Pelo levantamento efetuado, principalmente após à primeira saída 

em diligência, fica claro que não houve cobrança de ICMS sobre mercadorias 
contempladas com imunidade e sujeitas ao regime de ST, incidindo sobre essas apenas a 
pena pecuniária decorrente da falta de registro de saída. 

 
Conforme já citado neste voto, no item 1, Nulidade por deficiência de 

instrução probatória, “não basta a mera alegação, demandando também provar de forma 
inequívoca e concreta o que se afirma, com levantamentos contraditórios dos 
levantamentos fiscais apresentados, o que não foi feito”, afinal “um levantamento somente 
pode ser contestado por outro levantamento de igual teor e contrário ao primeiro”. Sobre 
esse aspecto, não serve de paradigma o levantamento apresentado de fls. 106 a 134, que 
está fora do período autuado – ele se reporta a maio/2013, sendo que os meses autuados 
vão de maior/2011 a abril/2013. 

 
Pelo ora exposto, foi também rejeitada por unanimidade essa 

alegação meritória. 
 
4 e 4.1. Abusividade da multa cominada. 
 
A bem da verdade a multa não é de 255% do valor do imposto, e 

muito menos 2600% do valor do imposto. Conforme se verá a diante o valor da base de 
cálculo é R$ 93.528,60 e do imposto, a 17%, R$ 15.899,86. A multa é 25% da mesma 
base de cálculo, ou seja, R$ 23.382,15. Uma vez que pela ilicitude cometida tenha sido 
subtraído esse valor de imposto, surge também uma qualificadora de multa que não incide 



 

sobre a base de cálculo, mas sobre o valor do próprio imposto que deixou de ser pago, 
sendo 60% deste, ou seja, R$ 9.539,92. 

 
Uma vez que tenha sido lavrado apenas um auto de infração 

incluindo saídas sujeitas à tributação normal e saídas não tributadas, o resultado final total 
há que ser o mesmo que seria da soma dos dois autos de infração, se separadamente 
lavrados. Assim, quanto à parte não tributada a base de cálculo é R$ 1.667.228,59, e a 
multa de 25% R$ 416.807,15. 

 
Independentemente desses aspectos numéricos, ao processo 

administrativo não cabe, nos termos da Lei n.º 16.469/2009, Art. 6.º, § 4º, a “apreciação de 
inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato normativo expedido pela Administração 
Tributária”. Resta apenas a verificação de subsunção do fato à norma, e realmente a 
acusação é de “falta de emissão de documentos fiscais exigidos, ... cujo valor tenha sido 
apurado por meio de levantamento fiscal realizado em estabelecimento cadastrado”, 
conforme previsto no CTE, Art. 71, VII, “L”. 

 
Em face do exposto, foi também unanimemente rejeitado este 

aspecto meritório. 
 
5. Pedido de exclusão da lide do sócio administrador solidário. 
 
Quanto à exclusão da lide do sócio administrador solidário, arguída 

na sessão cameral, é a mesma rejeitada por maioria uma vez que o tipo de ilicitude 
apontada, venda sem emissão de documentos fiscais, ainda que não efetuada pelo 
próprio sócio administrador solidário, nenhum dos funcionários executantes da fraude 
praticariam a mesma por seu livre-arbítrio, sendo necessariamente determinado pelo 
solidário arrolado, o que justifica sua manutenção da lide, com base no CTN, Art. 124, I, e 
CTE, Art. 45, XII, salientando inclusive que se trata de ilicitude que está também tipificada 
na Lei n.º 8.137/90 – Dos Crimes Contra a Ordem Tributária, Art. 1.º, II, o que implicaria 
reclusão de 2 a 5 anos e multa. 

 
Cabe acrescentar, contudo, que a responsabilidade solidária 

somente incide sobre a parte tributada do levantamento fiscal. 
 
Aplicação parcial da forma penal privilegiada. 
 
Na sessão cameral é observado que quanto à parte tributada foi 

aplicada a forma qualificadora da pena, do CTE, Art. 71, § 9.º, entretanto na parte não 
tributada faltou a aplicação da forma penal privilegiada do CTE, Art. 71, § 8.º, o que motiva 
na própria sessão de julgamento mais uma alteração dos cálculos, acrescentando-se à 
alteração que já havia sido efetuada na primeira remessa dos autos em diligência. Essa 
última alteração, com aplicação do citado parágrafo 8.º, foi acatada por maioria, sendo 
vencido o conselheiro relator. 

 
Conforme já citado, o resultado final total há que ser o mesmo que 

seria da soma dos dois autos de infração, se separadamente lavrados, ainda que a 
responsabilidade solidária do sócio administrador recaia somente sobre a parte relativa às 
operações sujeitas à tributação normal (essas operações estão no quadro que se segue 
com seus valores em itálico e separados por moldura enegritada). 

 



 

Obs.: As letras maiúsculas entre aspas citadas na linha das fórmulas 
de recorrência da memória de cálculo se reportam às mesmas letras das colunas do 
quadro de fls. 03 dos autos com os valores finais que os mesmos devem ter. 

 
TOTAL Parte Tributada Parte Não Tributada TOTAL 

ANO BC TOTAL BC ICMS 
Alíq 

ICMS 
ICMS 

Alíq 
MULTA 

MULTA 

Qualificadora 
da Multa 

(CTE, Art. 71, 
§ 9.º, I) 

Multa total da 
parte tributada 

(multa + 
qualificadora) 

Crédito 
Tributário 
da Parte 
Tributada 

BC PENA 
PECUNIÁRIA 

PENA 
PECUNIÁRIA 

FORMA PENAL 
PRIVILEGIADA 
(CTE, Art. 71, § 

8.º; Crédito 
tributário da 
parte não 
tributada) 

Crédito 
Tributário 

Total 

(memória de 
cálculo) 

(a) (b = "E") 
(d = 

"F") 

(e = b x d = 

"G") 
(f = "I") (g = b x f) 

(h = e x 60% 
= "S") 

(i = g + h) (j = e + i) (c = a - b) (k = c x 25%) (l = k x 50%) 
(m = j + l = 

"T") 

2011 

maio 6.253,27 99,43 17% 16,90 25% 24,86 10,14 35,00 51,90 6.153,84 1.538,46 769,23 821,13 

junho 31.397,35 499,22 17% 84,87 25% 124,81 50,92 175,73 260,59 30.898,13 7.724,53 3.862,27 4.122,86 

julho 45.997,65 731,36 17% 124,33 25% 182,84 74,60 257,44 381,77 45.266,29 11.316,57 5.658,29 6.040,06 

agosto 59.461,54 945,44 17% 160,72 25% 236,36 96,43 332,79 493,52 58.516,10 14.629,03 7.314,51 7.808,03 

setembro 58.096,95 923,74 17% 157,04 25% 230,94 94,22 325,16 482,19 57.173,21 14.293,30 7.146,65 7.628,84 

outubro 82.613,69 1.313,56 17% 223,31 25% 328,39 133,98 462,37 685,68 81.300,13 20.325,03 10.162,52 10.848,19 

novembro 116.273,00 1.848,74 17% 314,29 25% 462,19 188,57 650,76 965,04 114.424,26 28.606,07 14.303,03 15.268,07 

dezembro 128.747,54 2.047,09 17% 348,01 25% 511,77 208,80 720,58 1.068,58 126.700,45 31.675,11 15.837,56 16.906,14 

Sub-total 528.840,99 8.408,58  1.429,46  2.102,15 857,68 2.959,82 4.389,28 520.432,41 130.108,10 65.054,05 69.443,33 

               

2012 

janeiro 99.713,21 2.991,40 17% 508,54 25% 747,85 305,12 1.052,97 1.561,51 96.721,81 24.180,45 12.090,23 13.651,74 

fevereiro 90.454,38 2.713,63 17% 461,32 25% 678,41 276,79 955,20 1.416,51 87.740,75 21.935,19 10.967,59 12.384,11 

março 97.903,11 2.937,09 17% 499,31 25% 734,27 299,58 1.033,86 1.533,16 94.966,02 23.741,51 11.870,75 13.403,91 

abril 93.056,63 2.791,70 17% 474,59 25% 697,93 284,75 982,68 1.457,27 90.264,93 22.566,23 11.283,12 12.740,38 

maio 104.068,73 3.122,06 17% 530,75 25% 780,52 318,45 1.098,97 1.629,72 100.946,67 25.236,67 12.618,33 14.248,05 

junho 108.110,77 3.243,32 17% 551,36 25% 810,83 330,82 1.141,65 1.693,01 104.867,45 26.216,86 13.108,43 14.801,44 

julho 130.091,66 3.902,75 17% 663,47 25% 975,69 398,08 1.373,77 2.037,24 126.188,91 31.547,23 15.773,61 17.810,85 

agosto 120.802,99 3.624,09 17% 616,10 25% 906,02 369,66 1.275,68 1.891,77 117.178,90 29.294,73 14.647,36 16.539,14 

setembro 60.243,23 1.807,30 17% 307,24 25% 451,83 184,34 636,17 943,41 58.435,93 14.608,98 7.304,49 8.247,90 

outubro 101.222,44 3.036,67 17% 516,23 25% 759,17 309,74 1.068,91 1.585,14 98.185,77 24.546,44 12.273,22 13.858,36 

novembro 117.896,00 3.536,88 17% 601,27 25% 884,22 360,76 1.244,98 1.846,25 114.359,12 28.589,78 14.294,89 16.141,14 

dezembro 91.254,63 2.737,64 17% 465,40 25% 684,41 279,24 963,65 1.429,05 88.516,99 22.129,25 11.064,62 12.493,67 

Sub-total 1.214.817,78 36.444,53  6.195,57  9.111,13 3.717,34 12.828,47 19.024,04 1.178.373,25 294.593,31 147.296,66 166.320,70 

               

2013 
março 43.942,35 39.548,12 17% 6.723,18 25% 9.887,03 4.033,91 13.920,94 20.644,12 4.394,23 1.098,56 549,28 21.193,40 

abril 10.806,69 9.726,02 17% 1.653,42 25% 2.431,51 992,05 3.423,56 5.076,98 1.080,67 270,17 135,08 5.212,07 

Sub-total 54.749,04 49.274,14  8.376,60  12.318,54 5.025,96 17.344,50 25.721,10 5.474,90 1.368,73 684,36 26.405,46 

Total 1.798.407,81 94.127,25  16.001,63  23.531,81 9.600,98 33.132,79 49.134,42 1.704.280,56 426.070,14 213.035,07 262.169,49 

 
Em síntese, é rejeitada por unanimidade a nulidade por insegurança 

na determinação da infração; por maioria é mantido na lide o sócio administrador solidário; 
por unanimidade de votos é dado parcial provimento para reformar o julgado singular, 
tornando o feito parcialmente procedente em R$ 16.001,63 de ICMS, R$ 23.531,81 de 
pena pecuniária, acrescida da qualificadora de R$ 9.600,98, sendo atribuído ao sócio 
administrador a responsabilidade solidária relativa ao valor do imposto citado e das duas 
multas, totalizando R$ 33.132,79; e por maioria, aplicada a forma penal privilegiada à 
parte da pena pecuniária relativa às operações não tributadas, com base de cálculo de R$ 
1.704.280,56 e multa no valor final de R$ 213.035,07. 

 
É o voto. 
 



 

 
 

Sala das sessões, em 26 de setembro de 2016. 
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Matéria: Base de cálculo de ICMS (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01558/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Washington Luis Freire de Oliveira 
 
Autora do Voto Vencido: Conselheira Talita Pimenta Félix 
 

 
EMENTA: Processual. Nulidades. Insegurança na determinação 
da infração. ICMS. Obrigação principal. Omissão de 
recolhimento de imposto em razão de utilização indevida, por 
estabelecimento atacadista, de benefício fiscal que prevê 
redução do PIS/PASEP e da COFINS da sua base de cálculo, em 
transferência interestadual de medicamentos. Procedência.  
 
De acordo com a legislação tributária goiana, que internalizou 
os Convênios ICMS 24/01 e 34/2006, somente os industriais e 
importadores podem gozar do benefício previsto no artigo 8º, 
inciso XXV do Anexo IX do Regulamento do Código Tributário 
Estadual. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 19 
de abril de 2016, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da peça 
básica, arguida pela Relatora, por insegurança na determinação da infração. Foram 
vencedores os Conselheiros Washington Luis Freire de Oliveira, Marlene Maria da Silva 
Ruguê Bernardes, Nislene Alves Borges, Márcio Nogueira Pedra, Victor Augusto de Faria 
Morato, Mário de Oliveira Andrade, Lidilone Polizeli Bento, Heli José da Silva, Aldeci de 
Souza Flor, Jorge Antônio Bezerra Oliveira e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur 
Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros Talita 
Pimenta Félix, José Pereira D'abadia, João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho, 
Masayuki Missao, Paulo Diniz, Nivaldo José Mendes, Rickardo de Souza Santos Mariano, 
Alcedino Gomes Barbosa e José Luiz Rosa, que votaram acolhendo a preliminar de 
nulidade arguida. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso do 
Contribuinte para o Conselho Pleno, negar-lhe provimento para manter a decisão cameral 
que considerou parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 
3.797.021,72 (três milhões, setecentos e noventa e sete mil e vinte e um reais e setenta e 
dois centavos). Foram vencedores os Conselheiros Washington Luis Freire de Oliveira, 
Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Nislene Alves Borges, Márcio Nogueira Pedra, 
Victor Augusto de Faria Morato, Mário de Oliveira Andrade, Lidilone Polizeli Bento, Heli 
José da Silva, Aldeci de Souza Flor, Jorge Antônio Bezerra Oliveira e o Sr. Presidente, 
Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos 
os Conselheiros Talita Pimenta Félix, José Pereira D'abadia, João Divino de Brito, Nivaldo 
Carvelo Carvalho, Masayuki Missao, Paulo Diniz, Nivaldo José Mendes, Rickardo de 
Souza Santos Mariano, Alcedino Gomes Barbosa e José Luiz Rosa, que votaram 
conhecendo do recurso, dando-lhe provimento para reformar a decisão cameral e 
considerar improcedente o auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de recurso do contribuinte ao Conselho Pleno interposto 
contra decisão cameral que por maioria de votos julgou o auto de infração parcialmente 
procedente no valor de ICMS de R$ 3.797.021,72. 



 

 
A acusação fiscal é de que o sujeito passivo realizou transferências 

de mercadorias em operações interestaduais, CFOP (Código Fiscal de Operações e 
Prestações) 6.152 - transferência de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, no 
período de 01/01/2010 31/12/2010, com utilização indevida da redução de base de cálculo 
do imposto, correspondendo a uma tributação final inferior a prevista na legislação. Em 
consequência, deverá pagar o ICMS na importância de R$ 3.797.273,05 juntamente com a 
penalidade e acréscimos legais. 

 
A autoridade lançadora indica como infringida as disposições dos 

artigos 64 do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) combinado com o artigo 
86 do Decreto 4852/97, sendo proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, 
IV-A do CTE, com redação da Lei nº 17.519/2011- Retroatividade Benigna. 

 
O auto de infração, lavrado em 29/06/2012, foi instruído com os 

seguintes documentos: detalhamento do credito tributário, descritivo complementar da 
ocorrência, Auditoria Básica do ICMS, resumo de transferências interestaduais com 
redução indevida na base de cálculo do imposto, recibo de entrega de relatórios digitais, 
mídia em CD, base da consulta, consulta detalhada da contribuinte pessoa jurídica. 

 
O sujeito passivo apresenta impugnação dirigida à primeira instância 

na qual pede a improcedência do lançamento, sob argumento de que a multa aplicada é 
inconstitucional por seu caráter confiscatório e que as transferências se realizaram pelo 
valor do custo médio ponderado, pois a empresa possui controle permanente de estoques, 
fls. 22/43.  

 
O julgador singular converteu o julgamento em diligência para que 

autoridade fiscal designada confirmasse se, de fato, o sujeito passivo adotava o controle 
permanente de estoque, fls. 55/56. 

 
Em resposta, a autoridade autuante informou que o lançamento não 

foi decorrente da diferença entre o custo de aquisição e o valor da transferência, 
circunstância na qual seria relevante o critério utilizado na apuração do custo da 
mercadoria, mas foi lavrado porque as notas fiscais de transferência foram tributadas com 
redução inexistente de base de cálculo, fls. 63/65. 

 
Novamente convertido em diligência pelo julgador singular, fls. 79/80, 

o processo retorna com nova manifestação da autuante com o esclarecimento de que o 
sujeito passivo utilizou o valor da base de cálculo menor que o valor total da nota fiscal, 
conforme comprovam as cópias anexadas por amostragem, fls.82/166.   

 
Em contradita a diligência realizada, o sujeito passivo alega que a 

autoridade fiscal não obedeceu a forma correta de apuração do custo médio ponderado, 
uma vez que não foram consideradas as exclusões dos tributos não cumulativos. 

 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, apreciando 

as razões da defesa, decide pela procedência do lançamento, consoante a Sentença nº 
3314/2014 – JULP, fls. 180/189. 

 
Inconformado o sujeito passivo apresenta recurso voluntário no qual 

reitera os argumentos anteriores. 
 



 

Em atendimento a nova diligência determinada Primeira Câmara, o 
auditor fiscal designado sugere alteração do valor para o montante de R$ 3.797.021,72 
(redução de R$ 251,33 em relação ao valor original), esclarecendo que a exigência é 
relativa a redução indevida da base de cálculo do imposto nas transferências 
interestaduais, fls. 218/227. 

 
A Câmara Julgadora julga, por maioria de votos, procedente em 

parte o auto de infração nos termos da revisão fiscal.  
 
 O sujeito passivo apresenta recurso ao Conselho Pleno, justificando 

que o valor encontrado pela auditoria fiscal é decorrente da aplicação do Convênio ICMS 
34/2006 que autoriza a dedução do PIS/PASEP e da COFINS na base de cálculo do 
ICMS, nas operações com alíquota de 12%, nos percentuais de 9,9% e 10,49% quando se 
trata respectivamente de produto farmacêutico relacionado na alínea “a” do inciso I do 
“caput” do art. 1º da Lei n. 10.147/00 e de produto de perfumaria, de toucador ou de 
higiene pessoal relacionado na alínea “b” do inciso I do “caput” do art. 1º da Lei n. 
10.147/00.  

 
Assevera que esse procedimento é avalizado pela Interpretação 

Técnica 01/04, do IBRACON – Instituto Brasileiro de Auditores Independentes do Brasil. 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Na sessão de julgamento, durante os debates que antecedem a 

votação, foi arguida pela Conselheira Relatora a preliminar de insegurança na 
determinação da infração.  

 
Como o devido respeito ao entendimento esposado pela ilustre 

Conselheira, entendo que essa preliminar não deve ser acolhida porque verifico que o 
lançamento de ofício indicou os dispositivos infringidos corretamente, bem como 
descreveu a irregularidade praticada pelo autuado de forma clara e precisa, tendo sido 
anexados os documentos necessários à comprovação da irregularidade denunciada.  

 
Verifico que a autuação se reveste de toda legalidade necessária, 

contendo todos requisitos formais necessários para validade do lançamento e para o pleno 
conhecimento da exigência fiscal, não incorrendo nos erros ou falhas apontadas pela 
eminente Conselheira Relatora. 

 
É de se destacar que a própria recorrente não vislumbrou qualquer 

nulidade no trabalho fiscal, tanto é assim que em nenhum momento foi trazida pela defesa 
razões de nulidade do lançamento, já que a irregularidade apontada na inicial foi 
perfeitamente compreendida pela autuada. 

 
A acusação fiscal inicial é de o sujeito passivo realizou transferências 

de mercadorias em operações interestaduais, CFOP (Código Fiscal de Operações e 
Prestações) 6.152 - transferência de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros com 
utilização indevida da redução de base de cálculo do imposto, correspondendo a uma 
tributação final inferior a prevista na legislação. 

 
O sujeito passivo alega que faz uso de controle permanente de 

estoque e, por isso, tem o direito de se valer da regra prevista no §1º do artigo 17 do CTE, 



 

que permite a adoção do valor do custo médio ponderado da mercadoria para a 
determinação da base de cálculo nas operações de transferências.  

 
Sustenta que a diferença de base de cálculo apontada pela 

fiscalização refere-se à exclusão, da base de cálculo do ICMS, do valor das contribuições 
para o PIS/PASEP e a COFINS, consoante disposição da Cláusula segunda do Convênio 
ICMS 34/06. 

 
Em resposta as diligências determinadas pelo Conselho 

Administrativo Tributário, os auditores fiscais designados esclareceram que os valores 
apontados nos relatórios foram extraídos das notas fiscais de transferências emitidas pelo 
contribuinte e que é irrelevante se a empresa possui ou não controle permanente de 
estoque, pois a autuante não comparou os preços das transferências de mercadorias com 
os das respectivas aquisições, destacou-se apenas que ocorreu a redução da base de 
cálculo injustificadamente. 

 
Essa matéria já foi objeto de apreciação neste Conselho 

Administrativo Tributário por este Conselho Pleno, destaco o Acórdão nº 13622/14, de 
autoria do ilustre Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato, relativo a auto de infração 
lavrado em desfavor do mesmo sujeito passivo, do qual transcrevo parte para compor as 
minhas razões de voto: 

 
“A interpretação conferida pela recorrente padece de equívoco, na medida em que 

não analisa o âmbito de limitação da Lei Federal nº 10147/00. Com efeito, sua 

ementa informa que a mesma “Dispõe sobre a incidência da contribuição para os 

Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público 

– PIS/Pasep, e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – 

Cofins, nas operações de venda dos produtos que especifica”. 

 

O seu art. 1º informa justamente o limite subjetivo à aplicação da referida lei, 

dirigida somente às pessoas jurídicas que procedam à industrialização ou à 

importação de fármacos ou perfumaria, o que não é o caso da recorrente, que é 

comerciante atacadista.  

 

Dispõe o referido normativo, in verbis (redação em vigor até jul/13): 

 
“Art. 1º A contribuição para os Programas de Integração Social e de 
Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/Pasep e a Contribuição 
para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, devidas pelas 
pessoas jurídicas que procedam à industrialização ou à importação dos 
produtos classificados nas posições 30.01, 30.03, exceto no código 
3003.90.56, 30.04, exceto no código 3004.90.46 e 3303.00 a 33.07, nos 
itens 3002.10.1, 3002.10.2, 3002.10.3, 3002.20.1, 3002.20.2, 3006.30.1 e 
3006.30.2 e nos códigos 3002.90.20, 3002.90.92, 3002.90.99, 3005.10.10, 
3006.60.00, 3401.11.90, 3401.20.10 e 9603.21.00, todos da Tabela de 
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, aprovada pelo 
Decreto nº 4.070, de 28 de dezembro de 2001, serão calculadas, 
respectivamente, com base nas seguintes alíquotas: ( Redação dada pela 
Lei nº 10.548, de 13.11.2002 ) (Vide art.3º da MP nº 609, de 8 de março de 
2013)” (grifamos) 
 
O artigo seguinte da mesma lei reduz a zero as alíquotas dessas 
contribuições àqueles que não se enquadrem como importador ou 
industrial, nos seguintes moldes: 
 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/leis/2002/lei10548.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/leis/2002/lei10548.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/MPs/2013/mp609.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/MPs/2013/mp609.htm


 

“Art. 2o São reduzidas a zero as alíquotas da contribuição para o PIS/Pasep 
e da Cofins incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda dos 
produtos tributados na forma do inciso I do art. 1o, pelas pessoas jurídicas 
não enquadradas na condição de industrial ou de importador. 
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica às pessoas jurídicas 
optantes pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e 
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – 
Simples.” 
 
Análise sistemática entre o dispositivo retromencionado e a ementa do 
Convênio ICMS nº 34/06 já denota, de plano, que seus termos não 
poderiam ser aplicados à recorrente. Confira-se a sua redação: 
 
“Dispõe sobre a dedução da parcela das contribuições para o PIS/PASEP e 
a COFINS, referente às operações subseqüentes, da base de cálculo do 
ICMS nas operações com os produtos indicados na Lei Federal nº 
10.147/00, de 21 de dezembro de 2000.” (grifamos) 
 
Sua cláusula primeira, por seu turno, faz expressa remissão ao caput do 
art. 1º da mencionada lei federal, nos seguintes termos: 
 
“Cláusula primeira Nas operações interestaduais com os produtos 
indicados no ‘caput’ do art. 1º da Lei nº 10.147, de 21 de dezembro de 
2000, destinados a contribuintes, a base de cálculo do ICMS será deduzida 
do valor das contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS referente às 
operações subseqüentes cobradas, englobadamente na respectiva 
operação.” 
 
Ora, o recolhimento do PIS/ COFINS realizado pelos importadores e 
industriais é monofásico quanto a alguns produtos, conforme se depreende 
da leitura dos art. 1º e 2º da Lei Federal nº 10147/00, sob regime de 
substituição tributária, uma vez que é recolhido uma única vez sobre toda a 
cadeia subseqüente, conforme claramente estampado na cláusula primeira, 
já mencionada. 
 
Convencionou-se denominar os produtos discriminados no art. 1º, I da Lei 
nº 10147/00 de lista positiva, referente aos produtos cuja tributação ocorre 
de maneira monofásica, cujo custo não é repassado, no preço, para a 
cadeia posterior. Por sua vez, na lista Negativa, o PIS/COFINS é exigido de 
maneira monofásica, mas o seu custo integra o preço da mercadoria. A lista 
Neutra, por fim, tem tributação normal, polifásica, não ocorrendo a 
cobrança antecipada do PIS/COFINS. 
  
Para que a recorrente adote a tese de que se lhe aplica o benefício fiscal 
do Convênio ICMS 34/06, seria imprescindível que estivesse 
expressamente nominada como substituta tributária, nos termos da Lei 
Federal sob comento. Caso contrário, o que pretende a recorrente, na 
verdade, seria excluir o que já fora excluído em etapa anterior, quando 
houve a aquisição de fármacos e perfumaria da indústria ou importador, 
que são os responsáveis pelo pagamento da contribuição, nos termos da 
Lei Federal nº 10147/00. 
 
A tese, portanto, de que a redução da base de cálculo da transferência se 
deveu à extração dos valores do PIS/ COFINS não se sustenta, uma vez 
que não se pode excluir rubrica que já fora excluída em etapa anterior de 
circulação da mercadoria, em decorrência do mecanismo da substituição 
tributária.  
 



 

Traduzindo em miúdos, a empresa recorrente é substituída tributária quanto 
ao PIS/ COFINS sobre fármacos arrolados na Lei 10147/00; não é 
contribuinte de direito do referido tributo; já recebe tais produtos sem a 
inclusão de tais contribuições, estando, portanto, fora da relação jurídica 
Fisco-Contribuinte quanto ao PIS/ COFINS. 
 
Não há, dessarte, fundamento de validade, inscrito no Convênio ICMS nº 
34/06, que justifique a redução de base de cálculo promovida pela 
recorrente.” 

 

Ante o exposto, não acolho a preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pela Relatora, por insegurança na determinação da infração e, no mérito, conheço 
do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, nego-lhe provimento para manter a 
decisão cameral que considerou parcialmente procedente o auto de infração no valor do 
ICMS de R$ 3.797.021,72 (três milhões, setecentos e noventa e sete mil e vinte e um reais 
e setenta e dois centavos).  

 

 

VOTO-VENCIDO 
 

 

O auto de infração imputa à contribuinte a utilização de carga tributária 
inferior à devida nas transferências de mercadorias em operações interestaduais, 
ocasionando pagamento a menor que o devido a título de ICMS-Mercadorias. Como 
dispositivo legal infringido, a fiscalização indicou os art. 14 e 64 do CTE/GO (Lei n. 
11.651/91) cominado com o art. 86 do RCTE (Decreto n. 4.852/97). Em relação à 
penalidade, prescreve o art. 71, inciso IV-A do CTE/GO. 

 
Três premissas podem ser construídas no que toca aos dados presentes 

nestes autos:  
 
(i) a descrição do fato diz que a contribuinte, ao realizar transferências 
interestaduais de mercadorias, se valeu de redução de base de cálculo 
considerada indevida, ocasionando pagando de ICMS menor do que o 
devido, CFOP 6152;  

 
(ii) a imputação da penalidade foi aplicada em razão de a contribuinte 
haver utilizado carga tributária inferior à devida, por haver descumprido 
condições para fruição de benefício fiscal, omitindo pagamento de 
imposto, com multa de ofício de 80% sobre o valor do tributo não 
recolhido; e, 

 
(iii) a documentação acostada aos autos, em suas notas fiscais, revela 
descompasso entre a “base de cálculo do ICMS” e o “valor total da NFe”. 
 
Em toda sua defesa, a contribuinte se defende alegando que (i) por 

possuir controle permanente de estoque, lhe é possibilitado utilizar o “custo médio 
ponderado” para as saídas interestaduais, bem como, (ii) argumenta que não foram 
considerados na base de cálculo do “custo médio ponderado”, realizados pela fiscalização, 
não excluir o PIS/COFINS. 

 
Ante o exposto em linhas pretéritas arguo, preliminarmente, a nulidade do 

AIIM por vício material, por insegurança na determinação da infração, em razão de esta 
conselheira não ter sido capaz de compreender com a clareza mínima necessária – à 



 

atividade de julgamento – qual a real imputação atribuída ao contribuinte, uma vez que os 
três dados acima referenciados, cada qual, apontam para uma direção diferente.  

 
Neste sentido, entendo haver sido inviável ao contribuinte saber do que, 

exatamente, se defender. Fato este que pode ser facilmente aferível no curso do 
processo, uma vez que 03 (três) diligências44 foram realizadas para se apurar o alegado 
pela parte, porém, em julgamento plenário a tese vencedora alegou que a defesa do 
contribuinte em nada se adequou à “real imputação”. Para estes, a fundamentação dos 
autos se lastreou na premissa (acima registrada) quanto à documentação acostada aos 
autos, ou seja, que a imputação se deveu ao fato de o contribuinte haver utilizado a “base 
de cálculo do ICMS” destacado na nota fiscal, e não o “valor total da NFe”. Fato este 
relevantíssimo para fundamentar tal nulidade. 

 
E mais, a alta abstração dos dispositivos legais imputados à contribuinte, 

lhe confere sim o direito de se defender da forma que melhor compreender. Este tipo de 
situação conduz a discussão do AIIM a um caminho imprevisível, já que seu ponto de 
partida (a autuação) é falha e muito abstrata. 

 
Entendo inexistir critério jurídico-tributário seguro a imputar à contribuinte 

penalidade tão gravosa, principalmente, porque o critério primeiro, motivador e legítimo 
deste ato administrativo não cumpriu sua função, qual seja, de esclarecer – exatamente – 
o direito desobedecido.  

 
Por não me ser possível compreender, com a clareza necessária exigida 

dos atos administrativos, especialmente àqueles que, com elevado poder coercitivo, 
imputam altíssimas penalidades ao contribuinte, como é o caso do presente PAT 
(processo administrativo tributário), questiono: como posso eu votar pelo reconhecimento 
de um débito imputado à contribuinte, em que não foi possível ao responsável pela análise 
e julgamento destes autos, compreender os dados? 

 
Enfim, uma vez que a descrição legal dos fatos, a imputação da 

penalidade de ofício e as provas não apontam para a mesma direção, com a mínima 
diligência possível à subsunção dos fatos às normas, voto no sentido de declarar a 
nulidade material deste AIIM, por segurança na determinação da infração, nos termos do 
art. 20, inciso IV, e parágrafo 1o do PAT/GO. 

 
É como voto. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 29 de setembro de 2016. 

                                            
44 Despacho n. 133/2013–JULP (fls. 55/56), Despacho n. 795/2013-JULP e, por fim, 

Resolução n. 002/2015-Primeira Câmara. Em resposta à diligência solicitada pelo Julgador de Primeira Instância (fls. 

64/65), observa-se que a Sra. Fiscal, em determinado momento, diz que outro inciso conteria melhor a descrição da 

infração apontada, porém, como a nova penalidade é mais benéfica, optou por esta substituição. Dois problemas surgem 

aqui: (i) não há adequação do fato à norma, regra imprescindível ao permissivo de o ente público abarcar parte 

substancial do patrimônio do contribuinte, principalmente, ao aplicar alta penalidade (80%), e, (ii) não compreendi o 

raciocínio matemático eleito. 
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Matéria: Base de cálculo de ICMS (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01568/16 
 
Relator: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: ICMS. Escrituração Fiscal Digital. Omissão de saída de 
mercadoria. Improcedente. Decisão unânime. 
 
O trabalho revisional respalda o entendimento de que o feito 
deve ser julgado improcedente. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 29 de agosto de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação de Segunda Instância, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Rickardo de Souza Santos 
Mariano, Victor Augusto de Faria Morato, Masayuki Missao, Mário de Oliveira Andrade e 
Aldeci de Souza Flor. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo omitiu saída de mercadoria, 
no valor de R$1.104.046,24, correspondente aos períodos de 01/03/2012 a 30/04/2012 e 
01/10/2012 a 30/11/2012, resultando em base de cálculo no valor de R$995.960,11, de 
acordo com a proporcionalidade de comercialização de mercadorias tributadas. Em 
consequência, deverá pagar o ICMS de R$130.371,18, juntamente com penalidade e 
acréscimos legais. 

 
A autoridade lançadora indica como infringido o artigo 25, §1°, IX, 

"b", 64, § 2°, 66, Lei 11.651/91 c/c artigo 356-C e 356-F, Decreto 4.852/97. Propondo 
penalidade do artigo 71, VII, "l", §9°I, da Lei 11.651/91 com redação da Lei 16.241/2008. 

 
O Auto de Infração é instruído com os documentos: Anexo 

Estruturado – Detalhamento de Crédito Tributário, Comparativo de Vendas da EFD, 
Proporção de Mercadorias Tributadas, Cálculo da Alíquota Média, "fls. 02 a 05". 

 
O sujeito passivo é intimado a pagar quantia exigida ou apresentar 

Impugnação em Primeira Instância, "fls. 06 e 07". 
 
É lavrado Termo de Revelia ao sujeito passivo, "fl. 08". 
 
O sujeito passivo é intimado a apresentar Impugnação em Segunda 

Instância, "fls. 10 e 11". 
 
O sujeito passivo apresenta Impugnação, "fls. 14 a 16", arguindo que 

o imposto devido foi recolhido devidamente, com base na venda de fato realizada. 
Esclarece que ocorreram erros no envio dos arquivos digitais quanto ao valor do ICMS, 
reconhecido o equívoco requereu a retificação dos arquivos que foram corrigidos, tendo a 
Secretaria da Fazenda não se manifestado, mas estão prontos para serem enviados. 
Salienta que o erro não causou prejuízo ao erário público, nem descumprimento da 
obrigação principal. Ademais, argui que a auditoria não constitui base segura para o 
lançamento, devendo ser nulo por insegurança na determinação da infração. 



 

 
Requer que seja julgado improcedente o Auto de Infração; a nulidade 

do lançamento; protesta pela juntada posterior do arquivo retificador; e pede a realização 
de diligência para verificar o não cometimento da infração. Anexa documentos "fls. 17 a 
24". 

 
A Primeira Câmara do Concelho Administrativo Tributário, através da 

Resolução 053/2015, "fls. 26 e 27", resolve converter o julgamento em diligência e 
encaminhar os autos à Delegacia Fiscal de Cristalina, a fim de que verifique a existência 
de pedido de retificação e faça o devido cotejo dos comprovantes de pagamento 
anexados.  

 
O Relatório Diligencia, "fl. 29", esclarece que foram constatados dois 

pedidos de retificação, um após o Auto de Infração e outro quando o contribuinte não era 
subordinado a Delegacia, o segundo foi autorizado e retificado. Concomitantemente, 
verificou-se que o autuado recolheu ICMS referente ao período autuado nas datas 
corretas e com o valor correto informado nas EFD. Anexa documentos "fls. 30 a 41". 

 
É o Relatório. 
 

VOTO 
 

Reporto-me ao trabalho revisional, sempre merecedor de fé, que se 
encontra acostado a este volume, fls. 29 a 41, onde a autoridade revisora informa, em 
conclusão, que “...o contribuinte recolheu o ICMS referente ao período autuado nas datas 
corretas (pags.36 e 37) e correspondente ao valor informado pela SFD retificada (pags.38 
a 41). 

 
Mediante a assertiva supra aduzida, demonstrado está que o polo 

passivo não cometeu o ilícito fiscal denunciado na folha deste volume, o que me leva a 
julgar improcedente o lançamento.  

 
Assim, voto conhecendo da impugnação em Segunda Instância, 

dando-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões, em 05 de outubro de 2016. 
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Matéria: Base de cálculo de ICMS (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01576/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 

 
EMENTA: RECURSO VOLUNTÁRIO. PROCESSUAL. NULIDADE 
POR INSEGURANÇA NA DETERMINAÇÃO DA INFRAÇÃO E 
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. NÃO-OCORRÊNCIA. 
PEDIDO DE DILIGÊNCIA REJEITADO. ICMS. FALTA DE 
INCLUSÃO DO VALOR DO IMPOSTO EM SUA PRÓPRIA BASE 
DE CÁLCULO. AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. 
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PELA OPERAÇÃO ANTERIOR. 
ART. 20, I DO CTE. PROCEDÊNCIA. ALTERAÇÃO DA 
CAPITULAÇÃO DA PENA. 
 
1. A sentença singular não prescindiu de nenhum dos elementos 
essenciais que lhe são impostos. Art. 489 do CPC. Possui, pois, 
fundamento, ainda que conciso. 
2. Restou provado, pelas duas manifestações fiscais, que a 
conduta levada a efeito pelo sujeito passivo resultara em 
prejuízo de ICMS, conforme análise amostral realizada em 
diligência fiscal. Deve-se ressaltar que a tese do não-prejuízo 
não teria o condão de alterar o curso dos autos. O argumento do 
não-prejuízo, além de inverídico, negaria vigência ao regime de 
substituição tributária pelas operações anteriores, ao TARE do 
qual o sujeito passivo é signatário e aos dispositivos já citados 
do CTE e do CTN. Ao adotar tal procedimento, o Conselho 
Administrativo Tributário arvora-se-ia a exercer função que não 
lhe compete, pois o que se lhe atribui é verificar se a atuação 
fiscal está ou não conforme a lei. 
3. Integra a base de cálculo do imposto o valor correspondente 
ao montante do próprio imposto, constituindo o respectivo 
destaque mera indicação para fim de controle. Art. 20, I do CTE. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 26 de agosto de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência formulado pela autuada.  Participaram do julgamento os Conselheiros 
Rickardo de Souza Santos Mariano, Victor Augusto de Faria Morato, José Eduardo 
Firmino Mauro, Mário de Oliveira Andrade e Aldeci de Souza Flor. Por votação unânime, 
rejeitar as preliminares de nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação 
da infração e por cerceamento do direito de defesa, arguidas pela autuada.  Participaram 
do julgamento os Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, Victor Augusto de 
Faria Morato, José Eduardo Firmino Mauro, Mário de Oliveira Andrade e Aldeci de Souza 
Flor. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento 
para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração, com 
adequação da penalidade à prevista no art. 71, IV A do CTE. Foram vencedores os 
Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato, Mário de Oliveira Andrade e Aldeci de 
Souza Flor. Vencidos os Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano e José Eduardo 
Firmino Mauro que votaram pela improcedência do lançamento fiscal. 
 



 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo deixou de incluir na Base de 
Cálculo do ICMS devido pela aquisição de energia elétrica, o valor correspondente ao 
montante do próprio imposto. Em consequência deverá pagar o imposto não debitado, na 
importância de R$ 3.513.805,50, juntamente com penalidade e acréscimos legais. 

 
A autoridade lançadora indica como infringidas as disposições dos 

artigos 19, XIII, "b", art.20, I do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) 
combinados com os artigos 12, V, art.13, I, "c", 2 do Decreto 4852/97 e TARE n°122/2007-
GSF.Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, III, "a" do CTE, com 
redação da Lei nº17917/2012. 

 
Os documentos que instruem o Auto de Infração são: Anexo 

Estruturado - Detalhamento do Crédito Tributário; Contrato Social; Atas da Assembleia 
Geral Ordinária de 12/5/2010 e 10/5/2012; Portaria, Notificação Fiscal; TARE; Auditoria, 
Registros de Apuração de ICMS, Notas Fiscais Eletrônicas, "fls. 3 a 113". 

 
 O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar Impugnação em Primeira Instância, conforme documentos de "fls.114 a 115".  
 
O sujeito passivo apresenta Impugnação, "fls. 118 a 141", alegando 

que o órgão fiscal discrimina o período referente à autuação e afirma ter os agentes fiscais 
infringido diversos dispositivos legais diretamente ligados aos elementos cuja existência é 
essencial para a lavratura do Auto de Infração. Esclarece que deixou de incluir o ICMS em 
sua própria base de cálculo, mas posteriormente, apurou a menor em sua escrituração 
fiscal os créditos, em nada afetando os cofres públicos. Sustenta ainda a hipótese de 
nulidade processual prevista no art.20, III e IV da Lei.16469/09. Salienta que não houve a 
observância do Princípio da Não-cumulatividade, observando que se estipula uma multa 
de 100% na exigência de estorno de ICMS, mais juros moratórios e atualização monetária, 
vindo mais uma vez cientificar que não houve prejuízo ao erário público. No mais, 
colaciona diversos julgados para corroborar sua tese defensória. 

Requer, ao final, a nulidade absoluta do Auto de Infração, combinada 
com a total insubsistência da cobrança perpetrada pelo A.I. Subsidiariamente, que a multa 
venha a ser reduzida a um patamar inferior a 25%, do montante exigido a título de imposto 
principal, descaracterizando assim seu presumido efeito confiscatório.   

Anexa documentos "fls. 142 a 284". 
 
O Julgador Singular, mediante Sentença n° 3648/2014-JULP, "fls.286 

a 288", decide pela procedência do auto de infração, fundamentando que o sujeito passivo 
não apresenta prova incontestável e documental de que os valores constantes no 
lançamento realizado pela autoridade fiscal, e documentos anexos, não estariam corretos. 
Pondera também que houve observância, pelas Autoridades fiscais, do que dispõem os 
incisos III e V do artigo 8° da lei n 16.469/2009; é correta a inclusão do ICMS na sua 
própria base de cálculo; não é pertinente qualquer redução da multa alegando caráter 
confiscatório, pois a autoridade fiscal fez exatamente o que determina a legislação 
tributária. 

 
O sujeito passivo é intimado a interpor Recurso Voluntário ou 

promover o devido pagamento do valor estipulado no Auto de Infração, "fls. 290 a 292."
   

 



 

O sujeito passivo interpõe Recurso Voluntário, "fls. 295 a 321", no 
qual salienta que a sentença proferida não logrou informar com exatidão, através de 
fundamentos legais e decisões dos egrégios tribunais, o motivo do indeferimento da peça 
em 1ª Instância, tampouco enumerou qualquer fundamentação sobre a ausência de danos 
ao Erário e a respeito da não-cumulatividade do imposto.  

Sustenta novamente que não houve a observância do Princípio da 
não-cumulatividade, estabelecendo requisitos taxativos para a incidência de ICMS sobre a 
energia elétrica, e que não houve prejuízo aos cofres públicos. Com base em todo o 
exposto, diz que não faz sentido a fiscalização exigir que a recorrente recolha o montante 
de ICMS por não ter observado a inserção do imposto em sua própria base de cálculo. 
Afirma que não há sentido na tese proferida pela Fiscalização no que tange à energia 
elétrica utilizada em seu processo produtivo, já que a autuada apura os débitos de ICMS 
que são hábeis a serem tomados como crédito na conta gráfica, compensando-se 
mutuamente. 

Requer a nulidade absoluta do Auto de Infração e que a multa venha 
a ser reduzida a um patamar inferior a 25% do montante exigido a título de imposto 
principal, descaracterizando assim seu efeito confiscatório. Ademais, pede que seja 
convertido o julgamento do presente feito em diligência. 

 
O sujeito passivo apresenta Memorial, "fls.325 a 330", reiterando 

seus argumentos. 
 
A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, através da 

Resolução n °049/2015, "fls.332 a 333", resolve converter o julgamento em diligência e 
remeter o feito à delegacia de circunscrição do sujeito passivo para que seu titular 
determine fiscal estranho a lide que faça a revisão do presente trabalho fiscal. Lavrou-se, 
na oportunidade, a seguinte resolução: 

 
“A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06/04/2015, acatando proposição do Conselheiro Relator, 
CONSIDERANDO que a acusação é de que o sujeito passivo deixou de 
incluir na base de cálculo do ICMS devido sobre a aquisição de energia 
elétrica o montante do próprio imposto, e que o auto de infração reclama o 
respectivo imposto não-debitado; 
CONSIDERANDO que o sujeito passivo argumenta que apesar de ter 
deixado de incluir o ICMS na base de cálculo do imposto devido por 
Substituição tributária na aquisição de energia elétrica (TARE 122/07-GSF, 
doc. fls. 74/77), isto teria efeito meramente escritural não gerando nenhum 
prejuízo aos cofres públicos; 
CONSIDERANDO ainda o argumento de que o embora o ICMS tenha sido 
calculado "por fora", o contribuinte creditou-se tão somente do valor 
debitado na etapa anterior, portanto, se o debito fora feito sem inclusão do 
ICMS na base de cálculo do imposto igualmente o credito apropriado se 
deu sem tal inclusão; 
CONSIDERANDO que à fl.308 do Recurso Voluntário o sujeito passivo 
demonstra por meio de planilha os seus argumentos, ou seja, que o crédito 
apropriado foi feito na exata equivalência do débito escriturado e que por 
isso, na sistemática da não cumulatividade, que não trouxe prejuízo ao 
fisco; 
CONSIDERANDO que a irresignação do sujeito passivo se cinge a esse 
questionamento, ou seja, de que há exata equivalência entre os débitos e 
créditos, e que a sistemática do cálculo do imposto sobre imposto não 
geraria diferenças favoráveis ao fisco tendo em vista que a imposto que 
deixou de compor o montante lançado a título de débito igualmente não 
fora creditado pelo sujeito passivo (o direito a apropriação do credito sob 
energia elétrica é ponto incontroverso na lide); 



 

RESOLVE, por maioria de votos, converter o julgamento em diligência e 
remeter o feito à Delegacia de circunscrição do sujeito passivo para que 
seu titular determine  fiscal estranho à lide que faça a REVISÃO do 
presente trabalho fiscal, considerando os argumentos do sujeito passivo 
expendidos em sua peça recursal e acima resumidos, demonstrando, caso 
entenda pela manutenção do trabalho inicial, que a forma de forma 
escrituração adotada pelo sujeito passivo, malgrado imprópria (ponto 
incontroverso), gerou omissão de pagamento de imposto, isto à luz dos 
livros e documentos fiscais vindos ao processo com a peça impugnatória; 
 
 Foram vencedores os Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano e 
Alcedino Gomes Barbosa. Vencido o Conselheiro Renato Moraes Lima.   
 
 OBS: A Representação Fazendária discorda da diligência.” 

 
 
A título de resposta, fora anexado Relatório Diligencial n°44/2015-

GEST, de "fls.334 a 335", esclarecendo que para poder determinar com a necessária 
segurança que o valor do debito lançado a menor pelo sujeito passivo em sua escrita fiscal 
não gerou omissão de pagamento de tributo, se faz necessária uma minuciosa 
averiguação dos registros lançados em suas escritas fiscal e contábil a fim de se constatar 
se os demais registros e a forma de apuração do valor do imposto estão corretos. Pondera 
que, pelo art. 61 do CTE, o sujeito passivo deve efetuar o estorno do imposto de que se 
tiver creditado quando a saída resultante for isenta ou não tributada ou, ainda, apresentar 
prejuízo na conta mercadoria. Argui que a recorrente realiza operações de exportação, 
que não exigem o estorno do credito, porém, possui no período considerado, valores 
lançados em sua EFD a título de operações não tributadas, não possuindo em sua 
apuração lançamentos a título de estorno de créditos desta natureza. Analisando os 
motivos, a autoridade revisora entende pela necessidade de se realizar uma fiscalização 
que analise detalhadamente as operações, lançamentos e forma de apuração do imposto 
realizada pela recorrente. Afirma que a análise apenas dos documentos constantes dos 
autos não é suficiente para demonstrar com a devida segurança que da conduta do sujeito 
passivo, geradora do presente lançamento, não tenha decorrido prejuízo. Reitera pela 
manutenção dos valores exigidos na peça inicial sugerindo a remessa do presente 
processo ao setor competente para proceder a devida fiscalização. 

 
O sujeito passivo apresenta manifestação, "fls.340 a 347", reiterando 

suas ideias conforme Impugnações passadas.  
Anexa documentos de "fls.347 a 411". 
 
O sujeito passivo comparece aos autos, "fls. 417 a 422", trazendo 

memorial, no qual reitera as premissas anteriormente volvidas em impugnação e recurso. 
 
Submetidos os autos à 1ª CJUL, lavrou-se a seguinte resolução: 
 
“A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 08/01/2016, acatando proposição do Conselheiro Relator,   
 
CONSIDERANDO que o parecer de fls. 334/336 foi não conclusivo, bem 
como não logrou êxito na análise dos argumentos do Sujeito Passivo, 
notadamente quanto à demonstração de que apesar da forma diversa de 
escrituração adotada pelo autuado, isto gerou prejuízo tributário aos cofres 
do estado de Goiás;  
 
CONSIDERANDO que a resolução foi encaminhada a fiscal estranho a lide;  



 

 
CONSIDERANDO a documentação já constante dos autos, alegada pela 
defesa como suficiente para análise;  
 
RESOLVE, por unanimidade de votos, encaminhar os autos ao fiscal 
autuante, para o mesmo cumpra a Resolução 049/2015, fls. 332/334, em 
todos os seus termos, realizando a revisão do presente trabalho fiscal, se 
for o caso;  
 
Colhido o parecer revisional intime-se o sujeito passivo, volvam os autos a 
julgamento cameral; 
 
Participaram da decisão os Conselheiros Rickardo de Souza Santos 
Mariano, Talita Pimenta Félix e Nislene Alves Borges que acompanhou o 
voto do Relator, nos termos do art. 25 e 51, § 6º, inc. II do Decreto 
6.930/09.  
 
OBS: A Representação Fazendária concorda com a diligência.” 

 
 
Em atendimento, é elaborado Relatório Diligencial, "fls. 425 a 427", o 

qual esclarece que foram apurados valores de ICMS devidos pela recorrente na aquisição 
de energia elétrica, sendo improcedente a alegação de não prejuízo aos cofres públicos, 
uma vez que a recorrente não promovia os estornos exigidos na legislação. Confirma, 
ainda, o valor original do imposto. 

 
O sujeito passivo comparece aos autos, "fls. 431 a 437", reiterando 

os argumentos das peças anteriores. Acrescenta crítica ao Relatório Diligencial, arguindo 
que não comprovou a presença de prejuízo tributário aos cofres do Estado de Goiás. 

 
A recorrente anexa novo memorial, tecendo as mesmas 

considerações dantes expostas.  
 
É o Relatório. 
 

V O T O 
 

 
Em primeira análise, insta apreciar a possibilidade de ocorrência de 

cerceamento ao direito de defesa. Na verdade, pela leitura das razões que amparam tal 
preliminar, percebe-se que a questão ali volvida às fls. 211 trata de ausência de 
apreciação, pelo julgador singular, de questões trazidas em sede de impugnação. Não 
teriam sido apreciados, v.g., o argumento de ausência de dano ao erário e o respeito à 
não-cumulatividade. 

 A objetividade na qual se ampara a decisão recorrida é de meridiana 
clareza. Não se pode confundir ausência de motivação da decisão com motivação 
concisa, sucinta, de breve fundamentação.  

Há, dessarte, fundamentação no referido aresto, em cumprimento ao 
princípio da motivação dos atos decisórios. 

 
Dispõe, com efeito, o novo CPC que: 
 
" Art. 489.  São elementos essenciais da sentença: 



 

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do 
caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das 
principais ocorrências havidas no andamento do processo; 
II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de 
direito; 
III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que 
as partes lhe submeterem. 
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja 
ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: 
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato 
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão 
decidida; 
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o 
motivo concreto de sua incidência no caso; 
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra 
decisão; 
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo 
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; 
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem 
identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o 
caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; 
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou 
precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de 
distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. 
§ 2o No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e 
os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que 
autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas 
que fundamentam a conclusão. 
§ 3o A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de 
todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-
fé.” 

 

Com efeito, conforme o exposto em sentença (fls. 287), a Autoridade 
fiscal se limitou, corretamente, à aplicação da literalidade do art. 20, I do CTE, o qual 
assevera, expressamente, que o montante do tributo deve integrar sua própria base de 
cálculo. Considerações de violação à não-cumulatividade não compõem o núcleo do 
dispositivo e, se aceitas, implicariam sua negativa de vigência, por via de declaração 
incidente de inconstitucionalidade de lei, conduta vedada ao julgador administrativo (art. 
6º, §4º da Lei nº 16469/09), detalhe que fora mencionado no decisum. De igual forma, o 
art. 20, I do CTE não condiciona sua aplicação à existência ou não de prejuízo ao erário. A 
inserção de tal requisito à aplicação da norma também equivaleria, nesse particular, à 
negativa de sua vigência.   

Percebe-se -repita-se - que a sentença singular não prescindiu de 
nenhuma das fases mencionadas. Possui, pois, fundamento, ainda que conciso. Sobre o 
assunto, discorre a Constituição Federal ao tratar dos princípios que regem a atividade 
jurisdicional: 

 

"Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, 
disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes 
princípios: 

......................................................................................................................... 

 IX- todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão 
públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de 
nulidade(...)". (grifamos) 



 

 

Na mesma linha de convicção também segue a jurisprudência Pátria, 
a exemplo do seguinte Aresto do TRF da 1a Região: 

 

 
Processo:  EINACR 2001.37.00.007102-4/MA; 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE 
NULIDADE NA ACR 

Relator:  JUIZ TOURINHO NETO   

Órgão Julgador:  SEGUNDA SEÇÃO   

Publicação:    e-DJF1 p.103 de 16/11/2009 

Data da Decisão:    14/10/2009  

Decisão:   A Seção, por unanimidade, deu provimento 
aos embargos infringentes interpostos por 
Unimar Industrial S.A.  

 
"Ementa: PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS INFRINGENTES. 

SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA. 

"Fundamentação fraca, deficiente, concisa não implica nulidade. Nula 
é a decisão prolatada sem qualquer fundamentação. Concisão e 
brevidade não levam à conclusão que a sentença não esteja 
fundamentada. Às vezes se escreve muito e não se diz nada". 

 
 
Linhas gerais, um lançamento seguro corresponde àquele que: a) 

materializa, por meio de provas documentais, a existência do fato ilícito apurado e sua 
relação com a norma tributária; b) verifica a ocorrência do fato gerador da obrigação 
correspondente, determina a matéria tributável, calcula o montante do tributo devido, 
identifica o sujeito passivo e propõe a aplicação da penalidade cabível; c) valoriza a 
utilização das “notas explicativas” e “informações complementares”. Ademais, mera 
análise perfunctória em toda estrutura do lançamento nos revela facilmente que todos os 
quesitos questionados encontram-se claramente dispostos pela Autoridade Fiscal 
Autuante: 1) Clara descrição do fato; 2) Indicação dos elementos que compuseram a base 
de cálculo do imposto; 3) Descrição das capitulações infracionais e de penalidade. 

 
Bom alvitre lembrar que há revisão processual nos autos, em 

atendimento à solicitação formal do sujeito passivo e à vista dos argumentos por ele 
expendidos, cujo resultado confirma o trabalho inicial. Não vislumbro, dessarte, motivo 
para novo envio dos autos em revisão. Em primeiro lugar, porque restou provado, pelas 
duas manifestações fiscais, que a conduta levada a efeito pelo sujeito passivo resultara 
em prejuízo de ICMS, conforme análise amostral realizada em diligência fiscal. Em 
segundo lugar, o pedido de revisão fiscal para quantificar o valor do prejuízo resultará em 
nova fiscalização e, à vista das informações amostrais já constantes dos autos, em novo 
lançamento tributário, sem prejuízo do que ora se julga, o que inclusive vai de encontro às 
próprias pretensões defensórias do contribuinte.  

Ressalto que a tese do não-prejuízo não teria o condão de alterar o 
curso dos autos, conforme se exporá a seguir.  

 
Reputo indevida nova remessa dos autos à revisão. 
 
Passo ao mérito.  



 

 
A nosso ver, o ICMS-ST auferido nestes autos permanece devido 

porque as sistemáticas da antecipação de pagamento e da substituição tributária não 
admitem compensações sem amparo legal. Lembremos, por exemplo, do regime de 
antecipação do imposto, outrora vigente para a farinha de trigo por intermédio do Decreto 
5510/01. O recolhimento se fazia obrigatório, ainda que o contribuinte possuísse saldo 
credor. Traduzindo em miúdos, o sujeito passivo deixou efetivamente de recolher valores, 
sob o código 116, em DARE distinto. Nessa qualidade, a análise de eventual crédito 
aproveitado nos seus livros fiscais, para tal mister, se faz irrelevante. 

A violação da cláusula primeira do TARE n. 122/07-GSF é patente: 

 

“Cláusula primeira. Com fundamento no que dispõe o art. 2º da Lei 15.719, de 19 

de junho de 2006, fica a ACORDANTE nomeada substituta tributária nas 

operações ou prestações abaixo relacionadas, assumindo a responsabilidade pelo 

pagamento do ICMS devido: 

...................................................................................................................... 

III- na aquisição de energia elétrica destinada ao consumo do estabelecimento da 

ACORDANTE, observados os § 1º e 2º desta cláusula. 

§1º O imposto sujeito à substituição tributária de que trata o inciso III do caput 

desta cláusula deve ser calculado sobre a base de cálculo correspondente aos 

percentuais abaixo, do valor da operação de aquisição do produto da 

concessionária de energia elétrica, ficando a parcela restante sujeita ao regime 

normal de tributação no estabelecimento remetente: 

...................................................................................................................” 

 
Com efeito, referido dispositivo estipula regra de pagamento de 

imposto, apurado e pago via lançamento por homologação, ou seja, forma de extinção do 
crédito tributário, disciplinado nos arts. 480 a 485 do RCTE, Livro Terceiro, em seu 
capítulo III – “Modalidades de extinção, exclusão e suspensão do crédito tributário”, ao 
passo que as regras sobre aproveitamento de crédito do imposto encontram-se no 
capítulo II, Título III do Livro primeiro do RCTE. 

O entendimento pela possibilidade de compensação entre o imposto 
devido por substituição pelas entradas e o correspondente crédito que deixara de ser 
apropriado, produziria afronta direta ao inciso III do art. 480 do RCTE, in verbis, na medida 
em pressupôs outra forma de extinção integral do crédito tributário que não a 
complementação do pagamento: 

Art. 480. O sujeito passivo pode efetuar, independentemente de 
autorização fiscal, o pagamento, integral ou parcial do débito, observado o 
seguinte (Lei nº 11.651/91, art. 166): 

III - no pagamento parcial, a extinção integral do crédito tributário somente é 

efetivada mediante a sua regular complementação. (grifamos) 

 
De igual forma, também se passaria ao largo da literalidade do art. 

20, I do CTE, in verbis: 
 

“Art. 20. Integra a base de cálculo do imposto, inclusive nas hipóteses 
previstas nos incisos I, II e XV do art. 19, o valor correspondente: 

I - ao montante do próprio imposto, constituindo o respectivo destaque 
mera indicação para fim de controle;” 
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Mesmo a considerar verdadeiro o juízo de valor produzido pela parte, 
no sentido de que, matematicamente, não teria havido prejuízo, no que toca ao controle de 
legalidade, teria sido preferível errar sob o literal amparo da norma a buscar um provável 
acerto sem ela. A referida compensação negligencia, por via oblíqua, o regime de 
pagamento devido por substituição tributária.  

Ressalte-se a literalidade do Código Tributário Nacional, art. 108, ao 
asseverar que: 

“§ 2º O emprego da equidade não poderá resultar na dispensa do 
pagamento de tributo devido.” 

O princípio da presunção da constitucionalidade/ legalidade das 

normas impõe que as mesmas sejam observadas desde sua publicação até sua retirada do mundo 

jurídico, por eventual inconstitucionalidade ou ilegalidade declarada pelo Judiciário. Como já 

evidenciado alhures, o argumento do não-prejuízo, além de inverídico, negaria vigência ao regime 

de substituição tributária pelas operações anteriores, ao TARE do qual o sujeito passivo é signatário 

e aos dispositivos já citados do CTE e do CTN. Ao adotar tal procedimento, o Conselho 

Administrativo Tributário arvora-se-ia a exercer função que não lhe compete, pois o que se lhe 

atribui é verificar se a atuação fiscal está ou não conforme a lei. 

Sob tais fundamentos, conheço do presente recurso, mas lhe nego 

provimento para confirmar o teor da sentença singular, pela procedência do lançamento. Altero de 

ofício, entretanto, a penalidade discriminada na inicial, capitulando-a no inciso VI-A daquele 

mesmo dispositivo, por ser mais específica e benéfica ao sujeito passivo.  

 
 

 
 

Sala das sessões, em 30 de setembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Base de cálculo de ICMS (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01602/16 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade da peça básica, 
arguidas pela autuada, por incompetência funcional da 
autoridade lançadora e insegurança na determinação da 
infração. Rejeitadas. Decisão unânime. ICMS. Auditoria 
Comparativa da Situação Tributária e da Base de Cálculo. 
Omissão de recolhimento do imposto. Procedente. Decisão 
unânime. 
 
1. Tornam-se inócuos os questionamentos sobre nulidade da 
lide quando tais inquirições forem desprovidas de amparo legal; 
 
2. Reafirma-se a decisão exarada em sede monocrática, que 
julgou procedente o lançamento, quando a polaridade passiva 
não trouxer aos autos defesa consistente. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 02 de setembro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por incompetência funcional 
da autoridade lançadora. Participaram do julgamento os Conselheiros Cláudio Henrique de 
Oliveira, Nivaldo Carvelo Carvalho e Lidilone Polizeli Bento.  E, também, por unanimidade 
de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por 
insegurança na determinação da infração.  Participaram do julgamento os Conselheiros 
Cláudio Henrique de Oliveira, Nivaldo Carvelo Carvalho e Lidilone Polizeli Bento. Quanto 
ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Participaram 
do julgamento os Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira, Nivaldo Carvelo Carvalho e 
Lidilone Polizeli Bento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O feito, rito processual contencioso em duplo grau, refere-se à 
cobrança do ICMS, originária por realizar saídas de mercadorias, período de 01/01/2010 a 
30/06/2013, com carga tributária inferior à estabelecida na legislação. 

 
O auto de infração foi instruído com documentos de "fls. 03 a 18". 
 
Foi identificado como sujeito passivo coobrigado Elisvania Teodora 

da Silva, autuada com base no artigo 45, inciso XIII, do CTE, que concorreu para a prática 
na qualidade de empresária individual, única responsável da empresa, contribuiu para a 
prática das infrações demonstradas no levantamento fiscal.  

 
Os sujeitos passivos foram intimados a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de "fls. 19 a 20". 
 
O sujeito passivo principal apresenta Impugnação em Primeira 

Instância em "fls. 23 a 30" e anexou documentos de "fls. 31 a 38". 



 

 
Tendo sido lavrado termo de revelia em "fls. 40" para o sujeito 

passivo coobrigado.  
 
Pela sentença n° 1418/2016 – JULP, "fls. 42 a 44", o julgador 

singular decide pela procedência do auto de infração.  
 
Os sujeitos passivos foram intimados a pagar a quantia exigida em 

virtude de condenação ou apresentar Recurso Voluntário em "fls. 45 a 50", tendo sido 
lavrado termo de Perempção ao sujeito passivo coobrigado em "fls. 51". 

 
O sujeito passivo principal, após ser devidamente intimado, 

apresenta Recurso Voluntário, "fls. 53 a 65", alegando em preliminar nulidade por 
incapacidade funcional do Autor do procedimento inicial, pois a empresa autuada é de 
médio porte, com escrita contábil regular, portanto, para o presente lançamento 
necessitaria de ato do Secretário da Fazenda. 

 
Contesta o levantamento instrumental, pois considerando ser o ICMS 

sujeito ao lançamento por homologação, deveriam ter sido contempladas as diferenças de 
alíquotas utilizadas a maior. 

 
Ao final, aduz que caso não seja reconhecida a nulidade por 

incompetência funcional, que seja declarada a nulidade por insegurança jurídica. Anexou 
documento em "fl. 66". 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Sobre a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, 
por incompetência funcional da autoridade lançadora a rejeito, vez que a tarefa exordial se 
ampara na orientação contida na alínea “b” do inciso I do artigo 4º da Lei nº. 13.266/98, 
que será transcrita na sequência, vez que conforme informação do sistema SEFAZ-GO é 
de que o contribuinte, em epígrafe, é do porte de micro/pequeno porte, portanto, em assim 
sendo o autor do lançamento é funcionalmente competente para desempenha trabalho 
motivados desta ação. 

 

Art. 4º As atribuições conferidas, privativamente, aos funcionários fiscais, 
integrantes do Quadro de Pessoal do Fisco da Secretaria da Fazenda, 
são as seguintes: 

[...] 

I - ao Auditor-Fiscal da Receita Estadual I - AFRE I: 

[...] 

b) constituir o crédito tributário decorrente do exercício das 
correspondentes tarefas de fiscalização referentes a: 

 
Também rejeito a preliminar de nulidade da peça básica, arguida 

pela autuada, por insegurança na determinação da infração, por não haver nos elementos 
constitutivos desta lide qualquer afronta ao capítulo que trata da nulidade dos atos 
processuais, inserto no inciso IV do artigo 20 da Lei nº. 16.469/09. A infração e a 
correspondente penalidade foram corretamente aplicadas, a instrução processual, em 
sede cognitiva efetuada com clareza, inclusive com vista dos autos às partes litigantes nos 



 

momentos processuais que por “ex legis” lhe são próprios. Assim, rejeitada está a 
preliminar em comento. 

 
Com as questões incidentais solucionadas, volvo-me à razão de 

direito desta demanda, onde, melhor sorte não tem o pleito da defesa de que o peça 
básica seja julgada improcedente, tendo em vista, não haver o polo passivo trazido aos 
autos provas capazes de contrapor a exigência descrita na folha de rosto deste volume.   

 
Considerando que a autuação se refere a utilização de carga 

tributária inferior à estabelecida em lei para a mercadoria objeto desta ação, conforme 
claramente detalhado pelo autuante, bastaria ao polo passivo trazer aos autos elementos 
de prova capaz de ilidir a exigência preambular, entretanto, esse cuidado ele não teve, 
situação que me leva a repostar ao brocardo latino: “dormientibus non sucurrit jus”, na 
tradução: a justiça não socorre aos que dormem. Assim, ratifico o juízo exarado em sede 
monocrática que julgou procedente o lançamento.    

 
Pelo exposto, voto rejeitando a preliminar de nulidade da peça 

básica, arguida pela autuada, por incompetência funcional da autoridade lançadora. E, 
também, por unanimidade de votos, rejeito a preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração. Quanto ao mérito, por 
unanimidade de votos, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento para confirmar 
a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões, em 05 de outubro de 2016. 
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Matéria: Base de cálculo de ICMS (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01626/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: Preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela 
autuada, por insegurança na determinação da infração. 
Rejeitada por unanimidade. 
Seguro é o lançamento no qual autoridade fiscal competente 
verifica a ocorrência do fator gerador da obrigação, determina a 
matéria tributável, calcula o montante do tributo devido, 
identifica o sujeito passivo e aplica a penalidade cabível. 
 
Pedido de exclusão de coobrigados solidários. Rejeitado por 
maioria.  
Os administradores e gestores que concorrerem para a prática 
de infração tributária ficam, nos termos do inciso XII do artigo 45 
da lei n.º 11.651/91, solidariamente obrigados ao pagamento do 
ICMS devido e demais acréscimos legais. 
 
 
ICMS. Obrigação principal. Omissão de saídas. Utilização 
irregular da redução da base de cálculo. Débito inscrito em 
dívida ativa. Procedência. Decisão unânime. 
 
 
I -  O benefício fiscal da redução da base de cálculo, previsto no 
artigo 8.º, VIII, do Anexo IX do Decreto n.º 4.852/97 (RCTE), 
somente pode ser fruído pelo contribuinte que cumpre 
literalmente todos os requisitos materiais e legais das normas 
de regência, inclusive aquele de não possuir crédito tributário 
inscrito em dívida ativa. 
 
 
 
II - Quando o benefício fiscal for concedido sob condição e esta 
não for atendida, o contribuinte perde o direito ao benefício e 
fica obrigado ao pagamento do imposto acrescido das 
cominações legais cabíveis, desde a data da ocorrência do fato 
gerador em que tenha havido a utilização do benefício. (Artigo 
86, do RCTE). 
 
 
 
III - Comprovado nos autos que o sujeito passivo utilizou 
benefício da redução da base de cálculo em desacordo com a 
previsão legal, tal como possuir débito inscrito em dívida ativa, 
a exigência fiscal deve ser mantida. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de fevereiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 



 

preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Pereira 
D'abadia, Gilmar Rodrigues de Almeida, Washington Luis Freire de Oliveira, Alcedino 
Gomes Barbosa e David Fernandes de Carvalho. E, por maioria de votos, rejeitar a 
preliminar de exclusão da lide dos sujeitos passivos solidários IVENE TIEMI WADA 
NARUMIYA e KENJI SÉRGIO NARUMIYA. Foram vencedores os Conselheiros Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Washington Luis Freire de Oliveira e David Fernandes de 
Carvalho. Vencidos os Conselheiros José Pereira D'abadia e Alcedino Gomes Barbosa. 
Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer da impugnação, negar-lhe 
provimento para considerar procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os 
Conselheiros José Pereira D'abadia, Gilmar Rodrigues de Almeida, Washington Luis Freire 
de Oliveira, Alcedino Gomes Barbosa e David Fernandes de Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo realizou saídas das 
mercadorias relacionadas nos documentos fiscais descritos no demonstrativo em anexo, 
no período de junho a novembro de 2014, com utilização irregular da redução de base de 
cálculo prevista no inciso VIII do artigo 8.° do Anexo IX do Decreto n.º 4.852/97, pois 
possuía débitos inscritos na dívida ativa e desta forma estava impedido de usufruir do 
benefício fiscal. A utilização de redução na base de cálculo correspondeu a uma tributação 
final inferior à prevista na legislação, e resultou na falta de recolhimento de ICMS, 
equivalente à diferença entre o valor do imposto calculado à alíquota estabelecida para os 
produtos comercializados e a efetivamente utilizada que correspondeu a 10% do valor da 
operação. Em consequência deverá pagar o ICMS, juntamente com penalidade e 
acréscimos legais, conforme demonstrativo em anexo. 

 
Tem-se como infringidas as disposições dos seguintes artigos: 15 e 

64 da Lei 11.651/91, combinados com o artigo 86 do Decreto n ° 4.852/97. Propõe-se a 
penalidade contida no art.71, IV, "a", da Lei 11.651/91, com redação da Lei 17.519/11. 

 
São identificados como sujeitos passivos solidários IVENE TIEMI 

WADA NARUMIYA e KENJI SÉRGIO NARUMIYA, nos termos do art.45, XII, da Lei 
11.651/91. 

 
A autoridade lançadora instrui o auto de infração com os seguintes 

documentos (fls.03/143): Anexo Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário, Anexo 
Estruturado – Descritivo Complementar da Ocorrência, Anexo Estruturado – Identificação 
do Sujeito Passivo Coobrigado, Recibo de Mensagem, Notificação Fiscal, Certidão de 
Inscrição de  Débito em Dívida Ativa, Histórico da Dívida Ativa, Demonstrativo de Notas 
Fiscais de Saídas Emitidas, Registros Fiscais dos Documentos de Saídas de Mercadorias 
e Prestação de Serviços, Registros Fiscais da Apuração do ICMS – Operações Próprias. 

 
Os sujeitos passivos são intimados a pagar a quantia exigida ou 

apresentar Impugnação em Primeira Instância (fls.144 a 151). 
 
O polo passivo comparece aos autos e apresenta Impugnação em 

Primeira Instância (fls.154 a 178), para alegar que a convalidação teria validade até o fim 
do mês de julho do ano de 2012, e, além disso, o auto de infração n ° 4 0115001 728 00 
fora lavrado com a exigência de ICMS sobre o mesmo período, caracterizando a 
duplicidade de lançamentos. Afirma que a impugnante teria pago o imposto devido à 
época. 

 



 

Argúi que a fiscalização teria utilizado como base de cálculo "Pauta 
Fiscal”, inobservando o disposto no art.148 do Código Tributário Nacional – CTN, como 
também teria violado o Princípio da Não Cumulatividade, por atribuição genérica de 
alíquota às saídas. Argúi o caráter confiscatório da multa aplicada, pois esta superaria o 
valor principal do tributo. 

 
Quanto aos sujeitos passivos solidários, assevera que estes não 

agiram conforme as hipóteses presentes no art. 135, do CTN. 
 
Alfim, requer a nulidade do auto de infração. 
 
Os sujeitos passivos instruem a peça impugnatória com os seguintes 

documentos: Cópia do Documento da OAB, Contrato Social, Alterações Contratuais, 
Cópia do Documento de Identificação, Intimação relativa ao AI n 4 0115001 728 00 e 
Procuração (fls.179 a 194). 

 
Sobrevém a Sentença n ° 3017/2015 – JULP (fls.196 a 199), na qual 

o Julgador Singular decide pela Procedência do auto de infração. Fundamenta sua 
decisão, obtemperando que o sujeito passivo descumpriu o disposto no art.19, §1°, da Lei 
n°16.469/09, haja vista nada haver trazido aos autos como defesa, devendo prosperar o 
procedimento fiscal. 

 
Com relação à suposta convalidação e o pagamento dos débitos 

alegados pela autuada, assevera que nos autos há a comprovação de Inscrição da Dívida 
Ativa, consubstanciada na Certidão Positiva, ao passo que a impugnante não trouxe aos 
autos os comprovantes dos supostos pagamentos referentes ao inadimplemento que deu 
origem ao presente auto de infração. 

 
Com relação à solidariedade dos sócios, transcreve o disposto no 

inciso XII do art.45 do Código Tributário Estadual, que está em harmonia com o disposto 
no inciso I do art.124 do Código Tributário Nacional. Diz ainda: tendo em vista que a 
empresa possuía débito inscrito na Dívida Ativa e, ainda, vários outros lançamentos já 
apreciados nesta instância, não há como acolher que se trataria de simples 
inadimplemento neste caso, e, assim, não há motivos para se retirar os solidários polo 
passivo da lide. 

 
Aduz que não há qualquer nulidade do procedimento fiscal, assim 

como não há duplicidade de lançamento, visto que a infração estampada na inicial difere 
de um auto para o outro. 

 
Quanto as arguições de inconstitucionalidade, se limita a esclarecer 

que está vedado a apreciar esta matéria, conforme art.6°, §4° da Lei 16.469/09. 
 
Por fim, no que se refere a atualização do valor, mencionados em 

outros lançamentos, aduz que os cálculos são realizados no dia da emissão da intimação, 
com a utilização do índice baseados nos arts. 167, 168 e 170, todos do CTE-GO. 

 
O polo passivo é intimado a pagar a quantia exigida ou interpor 

Recurso Voluntário. 
 
Os sujeitos passivos comparecem aos autos e interpõem Recurso 

Voluntário (fls. 210 a 234), trazendo os mesmos argumentos feitos na peça impugnatória. 
Por fim, requerem a improcedência do auto de infração. 



 

 
Relatados, passo ao voto. 
 
 

V O T O   
 

 
De pleno, rejeito a preliminar de nulidade da peça básica por 

insegurança na determinação da infração tendo em vista que é seguro o lançamento no 
qual autoridade fiscal competente verifica a ocorrência do fator gerador da obrigação, 
determina a matéria tributável, calcula o montante do tributo devido, identifica o sujeito 
passivo e aplica a penalidade cabível. 

 
Nestes autos, exsurge de forma induvidosa que o sujeito passivo 

reduziu a base cálculo, não obstante possuir débitos inscritos em dívida ativa, estando, 
desta forma, impedido de fruir o benefício fiscal. 

 
Verifica-se que a conduta narrada na inicial somente pode ser 

atribuída à decisão ou determinação dos seus administradores, por ação ou omissão, pois 
é pela vontade desses que a pessoa jurídica realiza as operações e deve cumprir as 
obrigações tributárias, nos termos do que dispõe o artigo 45, XII, do CTE, in verbis: 

 
Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na operação ou prestação as 
pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação 
principal, especialmente: 
                                    (...) 
 XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, administradores ou 
representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis; 

 
É correta, portanto, a indicação dos administradores para 

responderem pelo imposto devido em razão da utilização indevida de benefícios fiscais. 

 
Relativamente ao mérito do lançamento, torna-se pertinente e 

imprescindível, para fundamentação do voto a ser prolatado, que sejam transcritos os 
artigos 41, inciso II, e 64, da Lei nº 11.651/91 - CTE. Também o artigo 8º, inciso VIII, do 
Anexo IX, do Decreto 4.852/97 – RCTE: 

 

Art. 41. São os benefícios fiscais: 

                        (...) 

II – A redução da base de cálculo do imposto; 

                        (...) 

Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do 
imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou 
negativas, estabelecidas na legislação tributária. 

 

                         (...) 

 

Art. 8.º. A base de cálculo do ICMS é reduzida: 

                         (...) 

VIII – de forma que resulte a aplicação sobre o valor da operação do equivalente ao percentual de 
10% (dez por cento), na saída interna realizada por contribuinte industrial ou comerciante atacadista 



 

que destine mercadoria para comercialização, produção ou industrialização, ficando mantido o 
crédito, observado o disposto no § 2º e, ainda, o seguinte: (Lei nº 12.462/94, art. 1º) 

 

 
É cristalino os diretivos insculpidos nas normas acima transcritas, em 

especial o artigo 8º, inciso VIII, que vincula o benefício da redução da base de cálculo de 
tal forma que resulta a aplicação sobre o valor da operação do equivalente ao percentual 
de 10% (dez por cento), somente na saída interna realizada por contribuinte industrial ou 
comerciante atacadista que destine mercadoria para comercialização, produção ou 
industrialização. 

 
O trabalho fiscal comprovou que o sujeito passivo promoveu saídas 

com redução indevida da base de cálculo, em decorrência de possuir débitos inscritos em 
dívida ativa. 

Não vejo, portanto, como acatar os argumentos apresentados pelo 
sujeito passivo. 

 
Destaque-se a utilização de benefício condicionado, sem 

adimplemento da condicionante, implica na perda do benefício e impõe ao contribuinte a 
obrigação de pagamento do imposto acrescido das cominações legais cabíveis, desde a 
data da ocorrência do fato gerador em que tenha havido a utilização do benefício, nos 
termos do art. 86 do RCTE. Verbis:  

 

Art. 86. Quando o benefício fiscal for concedido sob condição e esta não for 
atendida, o contribuinte perde o direito ao benefício e fica obrigado ao 
pagamento do imposto acrescido das cominações legais cabíveis, desde a 
data da ocorrência do fato gerador em que tenha havido a utilização do 
benefício, ressalvada a disposição em contrário”. 

 
Observo que o dispositivo retro, inserto na legislação tributária 

estadual, comumente do conhecimento do contribuinte, determina claramente que todo 
benefício fiscal é condicionado ao cumprimento de obrigações acessórias, e estas não 
sendo cumpridas, o contribuinte não fará jus ao benefício.  

 
Abaixo transcrevo o dispositivo legal que prescreve no inciso II do § 

1.º do artigo 1.º do Anexo IX do RCTE uma das condições, qual seja, não possuir crédito 
tributário inscrito em dívida ativa, para fruir determinados benefícios fiscais, dentre os 
quais se inclui a redução da base de cálculo inserto no inciso VIII do artigo 8.º do ANEXO 
IX do RCTE. Verbis: 

 

           Do Artigo 1.º do Anexo IX DO RCTE: 
 

Art. 1º Os benefícios fiscais, a que se referem os arts. 83 e 84 deste regulamento, 
são disciplinados pelas normas contidas neste anexo.  
                                      (...) 
§ 1º A utilização dos benefícios fiscais previstos neste anexo, cuja concessão 
tenha sido autorizada por lei estadual, fica condicionada a que o sujeito 
passivo:  
                                     (...) 
II - não possua crédito tributário inscrito em dívida ativa. 

 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Rcte/RCTE.htm#A83


 

§ 3º A utilização dos benefícios fiscais contidos nos seguintes dispositivos 

deste Anexo é condicionada a que o contribuinte contribua para o Fundo 

de Proteção Social do Estado de Goiás - PROTEGE GOIÁS, no valor 

correspondente ao percentual aplicado sobre o montante da diferença 

entre o valor do imposto calculado com aplicação da tributação integral e 

o calculado com utilização de benefício fiscal (Lei nº 14.469/03, art. 9º, II e 

§ 4º): (Redação conferida pelo Decreto nº 8.631 - vigência: 01.03.16) 

Nota: Lei 19.280, convalidação PROTEGE - vigência: 06.05.16; 

I - 15% (quinze por cento), na situação prevista: (Redação conferida pelo Decreto nº 

8.631 - vigência: 01.03.16) 

Nota:  Por força do art. 2º do Decreto 8.665, de 15.06.16, o percentual 

previsto neste inciso passará a ser de 5% (cinco por cento) a partir de 

01.01.17.  

a) no inciso LXXI do art. 6º; (Redação acrescida pelo Decreto nº 8.631 - vigência: 01.03.16) 

b) nos incisos VIII, XII, XIII, XXIII, XXVII e XXIX, todos do art. 8º;  

 

A utilização do benefício da redução da base de cálculo (RCTE, art. 
83, II; e Anexo IX, art. 8°, VIII) está condicionada a que o sujeito passivo não possua 
crédito tributário inscrito em dívida ativa, bem como efetue contribuição ao Fundo de 
Proteção Social do Estado de Goiás - PROTEGE GOIÁS, conforme determina o 
Regulamento do Código Tributário Estadual (RCTE), em seu Anexo IX (art. 1°, § 1°, II e § 
3°, II): 

 
Em suma, o benefício da redução da base de cálculo é condicionado, 

cujo descumprimento da condição ou das condições, tal qual neste lançamento, v.g., não 
possuir débito inscrito na dívida ativa, resultará na exigência de estorno do benefício 
indevidamente utilizado, acrescido das cominações legais. 
 

Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar arguida 
pelos sujeitos passivos de nulidade por insegurança na determinação da infração, no que 
sou acompanhado pela unanimidade dos meus pares. Quanto ao pedido de exclusão dos 
coobrigados solidários, rejeito também a preliminar, mantendo-nos, portanto, no polo 
passivo da lide. Quanto ao mérito, voto, conhecendo do Recurso Voluntário, negando-lhe 
provimento, para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Neste quesito, sou acompanhado por todos os conselheiros da Câmara. 

 
 

 
 

Sala das sessões, em 07 de outubro de 2016. 
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Matéria: Base de cálculo de ICMS (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01709/16 
 
Relator: Conselheiro Heli José da Silva 
 

 
EMENTA: I – NULIDADE. Preliminar de nulidade do lançamento, 
arguida pelo sujeito passivo, por insegurança na determinação 
da infração. Rejeitada por unanimidade de votos. 
 
1. Não é passível de nulidade o lançamento que contenha os 
elementos indispensáveis para determinar com segurança a 
infração denunciada e identificar corretamente o infrator. (Artigo 
20, § 3.º, da Lei n.º 16.469/09). 
 
II - ICMS. Obrigação tributária principal. Saídas de mercadorias 
contempladas com benefício da redução da base de cálculo. 
Créditos do ICMS aproveitados. Inexistência de legislação 
mantenedora dos créditos na integralidade. Estornos realizados 
de ofício.  Procedência. Decisão unânime. 
 
1. É procedente o lançamento que acusa o aproveitamento 
indevido de crédito do ICMS, em razão do não estorno 
proporcional em face às saídas contempladas com o benefício 
da redução da base de cálculo, sendo lícita a anulação do 
crédito do imposto apropriado a maior pelo contribuinte; 
 
2. Operação ou prestação subsequente contemplada com 
redução da base de cálculo, inexistindo dispositivo legal 
mantenedor do crédito apropriado na sua integralidade, implica 
na efetivação do estorno proporcional do imposto de que se 
tiver creditado o contribuinte. (Artigo 61, da Lei n.º 11.651/91 – 
CTE). 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de julho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pelo sujeito passivo, por insegurança na 
determinação da infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Heli José da Silva, 
Nivaldo Carvelo Carvalho e Nivaldo José Mendes. Quanto ao mérito, por unanimidade de 
votos, conhecer do recurso voluntário, negar-lhe provimento, para confirmar a decisão 
singular que considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Heli José da Silva, Nivaldo Carvelo Carvalho e Nivaldo José Mendes 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Da análise do presente processo, depreende-se que a acusação 
tipificada na sua peça exordial versa sobre o fato de que, em 29 de  outubro de 2.012, o 
Fisco exige ICMS, multa e demais acréscimos do autuado, em virtude da omissão do 
pagamento do imposto, no período de janeiro a março de 2.012, referente a registros 
indevidos de créditos na importância original de R$ 24.878,46 (vinte e quatro mil, 
oitocentos e setenta e oito reais e quarenta e seis centavos), em face a não efetivação, 
pelo contribuinte, do estorno determinado na legislação, proporcional às saídas com 



 

redução da base de cálculo não contempladas com manutenção do crédito integral, 
conforme demonstrado na Auditoria às fls. 05/07, e constante da mídia – CD, fls. 09.  

Foram indicados como infringidos os artigos 61, § 3º, e 64, da Lei n.º 
11.651/91, combinados com os artigos 58, inciso I, alínea “b”, e 8º, do Anexo IX, ambos do 
Decreto n.º 4.852/97, propondo-se a penalidade prevista no artigo 71, inciso IV, alínea “a”, 
do Código Tributário Estadual – CTE, com redação da Lei n.º 14.634/03. 

Com as anuências previstas em lei, estabeleceu-se o contraditório e 
a ampla defesa, tendo sido intimado o autuado na data de 07 de janeiro de 2.013, fls. 11.  

Tempestivamente, por intermédio de procurador legalmente 
habilitado, o autuado comparece ao feito com a impugnação às fls. 14/33, na qual, após 
detalhar o histórico do lançamento, bem como a legislação de regência, argumenta quanto 
à desnecessidade de estorno proporcional dos créditos tomados quando a saída de 
mercadorias se der com redução da base de cálculo. Respalda-se no Princípio da Não 
Cumulatividade do ICMS. Destaca jurisprudência e doutrina a respeito. Indica, a seu ver, 
sólida jurisprudência do STF acerca da impossibilidade de restrição à não cumulatividade 
por atos infraconstitucionais. Asseverou: “O STF sempre entendeu que as únicas 
restrições possíveis ao princípio da não cumulatividade são exclusivamente aquelas 
constantes do Texto da Carta, sendo, de igual forma, vedado ao legislador inferior, 
restringir ou atenuar o alcance e a eficácia da norma constitucional”. 

Questiona a multa aplicada, alcunhando-a de confiscatória. Quanto 
aos juros e correção monetária indica que, na hipótese de procedência do lançamento, 
devem ser limitados ao percentual estabelecido para os tributos federais, no caso a Selic.  

Promove a juntada das cópias dos documentos às fls. 34/57. 
Pugna, ao final, pela improcedência do auto de infração. 
O ilustre julgador monocrático, ao proceder a sua análise, atento às 

razões apresentadas pelo autuado, entende que o lançamento de ofício está coerente e 
conforme aos ditames legais. Exara, assim, a Sentença n.º 43/15 - JULP, fls. 59/60, 
mantendo o lançamento.  

Intimado quanto à decisão singular, que considerou procedente o 
auto de infração, o autuado interpõe Recurso Voluntário, fls. 64/79, no qual, após destacar 
o histórico do processo, argui a preliminar de nulidade da decisão singular, por ausência 
de análise dos fundamentos da Impugnação apresentada. Reitera, outrossim, todos os 
argumentos apresentados na fase singular, em especial a desnecessidade de estorno 
proporcional dos créditos tomados quando a saída de mercadoria se der com redução da 
base de cálculo, respaldando-se, para tanto, no Princípio da Não Cumulatividade. 

A Terceira Câmara deste Conselho decidiu, por maioria de votos, 
acolher a preliminar de nulidade parcial dos autos, por cerceamento do direito de defesa, 
arguida pelo sujeito passivo, a partir da sentença singular, devendo os autos retornarem à 
Primeira Instância para apreciação de toda a matéria. 

A decisão encontra-se consubstanciada no Acórdão nº 2145/2015, 
fls. 82/87. 

A Representação Fazendária se manifesta concorde com a decisão, 
fls. 88. 

Exara-se nova Sentença de nº 1131/2016 - JULP, fls. 91/93, por 
intermédio da qual o Julgador singular aprecia todos os questionamentos apresentados 
pelo sujeito passivo, e, por convicção quanto à regularidade dos trabalhos fiscais, julga 
procedente o auto de infração. 

Intimado do “decisum” monocrático, fls. 94/96, o sujeito passivo 
interpõe Recurso Voluntário, fls. 98/117, no qual, após uma síntese fática, argui, em 
preliminar, a nulidade da autuação por ausência de requisito formal, qual seja: 
fundamentação legal dos juros e da correção monetária, destacando jurisprudência a 
respeito.  



 

Quanto ao mérito propriamente dito, reitera o argumento quanto a 
desnecessidade de estorno proporcional dos créditos tomados quando a saída de 
mercadoria se der com redução da base de cálculo, respaldando-se, para tanto, no 
Princípio da Não-Cumulatividade. Destaca doutrina e jurisprudência. Pontua: “No caso, 
sem sombra de dúvidas, a restrição ao aproveitamento dos créditos faz com que o ICMS 
não seja um tributo não-cumulativo, mas parcialmente cumulativo”. 

Desta, em tópico, “O STF e a jurisprudência acerca da 
impossibilidade de restrição à não cumulatividade por atos infraconstitucionais”, 
alinhavando que são incontáveis os julgados do STF que, de forma uníssona, sempre 
taxaram de inconstitucionais quaisquer pretensões de modificar, contornar, suprimir ou 
abalar de qualquer forma a amplitude do princípio da não-cumulatividade. 

Volta a questionar a multa aplicada, alcunhando-a de confiscatória. 
Manifesta quanto a retroatividade da lei mais benéfica, em especial a 

Lei nº 17.917/13, a qual mitigou a penalidade aplicada neste lançamento.  
Questiona, também, os juros e a correção monetária aplicados, 

assegurando que os mesmos devem ser limitados ao percentual estabelecido para os 
tributos federais, no caso a Selic. 

Pugna, por derradeiro, pela improcedência do lançamento. 
Este é o relatório. 
 

D E C I S Ã O 

 

   QUESTÕES PRELIMINARES 

 
Em proêmio, mister analisar a nulidade da peça básica, suscitada 

pelo recorrente, por insegurança na determinação da infração, por ausência de requisito 
formal, qual seja: fundamentação legal dos juros e da correção monetária. Rejeito-a, em 
consenso unânime com meus pares. 

Relativamente à pretensa nulidade, relacionada com a correção 
monetária e os juros aplicados, apresentada pelo recorrente, além de rejeitá-la, destaco 
que não se insere, nas atribuições deste Conselho, competência para apreciação de 
eventual ilegalidade ou inconstitucionalidade da correção monetária e dos juros 
questionados, haja vista que a sistemática de aplicação dos mesmos, assim como quanto 
à multa indicada na exordial, se encontram legalmente inseridos na legislação tributária 
estadual, e, nos termos do § 4º, do artigo 6º, da Lei n.º 16.469/09, neste Conselho “não 
pode haver decisões que impliquem apreciação ou declaração de inconstitucionalidade de 
lei, decreto ou ato normativo expedido pela Administração Tributária”.  

Importante destacar, ainda, nesta seara de apreciação, que a 
motivação para o lançamento foi devidamente exposta nos demonstrativos juntados aos 
autos, bem como pelos dados obtidos dos próprios livros fiscais do sujeito passivo. A 
indicação do dispositivo legal contido no § 3º, do artigo 61, do Regulamento do Código 
Tributário Estadual – RCTE, combinado com o não estorno do crédito relativo às entradas 
de mercadorias, cujas saídas foram contempladas com o benefício da redução de base 
cálculo, são suficientemente motivadores do lançamento, ensejando, por consequência, a 
aplicação da penalidade indicada pelo autuante. 

Outrossim, da análise dos dados contidos nas planilhas insertas na 
mídia – CD, fls. 09, verifica-se com bastante precisão a sistemática adotada pela 
fiscalização para determinar o valor a ser estornado. 

Como se vê, o cálculo do valor do tributo a estornar está 
demonstrado de forma cristalina, para cada documento fiscal de saída dos produtos que 
tiveram o benefício da redução da base de cálculo. 



 

Por outro lado, o recorrente compreendeu de forma clara a acusação 
que lhe é imputada, e sobre a mesma se defendeu plenamente, com enfoque direto na 
matéria, indicando legislação e decisões a respeito. 

Portanto, entendo que há absoluta clareza quanto ao tipo de 
acusação que está sendo feita, e houve perfeita assimilação da mesma por parte do 
sujeito passivo. Além disso, o conjunto probatório anexado aos autos guarda perfeita 
sintonia com a acusação feita. 

Quanto à suscitada insegurança jurídica, questão incidental 
apresentada pelo sujeito passivo, relacionada com violação de vários princípios, em 
especial o da não-cumulatividade, não vislumbrei, assim como os demais Conselheiros, 
nenhuma irregularidade no procedimento fiscal, e nas definições dos fatos que se 
subsumiram às hipóteses definidas na Lei, para definição da infração e do infrator no caso 
em questão. 

Transcrevo, como complemento das minhas razões, a manifestação 
exarada pelo digno Julgador singular, a respeito: “Mas, por respeito ao direito do 
contribuinte de contraditar e ser contraditado, entendo que, no caso de saída de 
mercadorias com redução na base de cálculo, a falta de restrição ao creditamento implica 
em desoneração de outra saída, agora de mercadoria tributada, diversa da operação 
beneficiada, haja vista que o crédito a esta inerente (que deveria ser estornado e não o 
foi), transfere-se àquela. Neste caso, além de não se acumular a tributação, concedeu-se, 
por via oblíqua, benefício indevido”. 

Ainda: “O princípio da não cumulatividade não pode ferir a aritmética 
em nome da retórica. [...] A convicção me diz que a lei estadual preserva o princípio da 
não cumulatividade em seu estado mais puro: o aritmético”.   

Portanto, consta do processo, de forma detalhada a infração e o 
infrator, assim como todos os elementos necessários à execução de sua defesa, o que, no 
meu entender, são suficientes para afastar a tese de defesa de ocorrência de vícios na 
parte formal da autuação, que pudessem inquinar o auto de infração de írrito.  

Assim, concluo que o lançamento tributário, sob o aspecto formal, 
diferentemente do que alega a parte passiva, atendeu a todos os requisitos, tanto do artigo 
8.º, da Lei n.º 16.469/09, quanto do artigo 142, do Código Tributário Nacional – CTN, isto 
é, foi identificado e cientificado corretamente o sujeito passivo da obrigação tributária, 
aplicada a norma legalmente vigente no período de ocorrência do fato gerador que, se 
subsumiu à descrição fática da infração fiscal, tendo sido proposta a penalidade específica 
ao caso.   

Outrossim, foi assegurado ao sujeito passivo, de forma plena, o 
exercício do seu direito de defesa, em face ao princípio jurídico do contraditório e da 
ampla defesa. 

Rejeita-se, portanto, a preliminar de nulidade arguida pelo recorrente. 

 

     QUESTÃO MERITÓRIA 

 
Examinando o mérito do processo, convenço-me que a manutenção 

da exigência inicial do Fisco deve prevalecer, considerando-se que, quanto ao crédito do 
ICMS vige o princípio da não cumulatividade, insculpido no artigo 155, § 2.º, item 1, da 
Constituição Federal, nos seguintes termos: 

 

“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos 
sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional n.º 3, de 1993) 

omissis. 



 

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de 
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, 
ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior (Redação 
dada pela Emenda Constitucional n.º 3, de 1993) 

[...] 

§ 2.º. o imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: (Redação dada 
pela Emenda Constitucional n.º 3, de 1993) 

I – será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada 
operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços 
com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou 
pelo distrito Federal. 

 

A oferta dessa segurança constitucional fez o Estado incorporar esse 
princípio em sua legislação desde o nascimento do antigo ICM, prevalecendo como regra 
no artigo 55, da atual Lei n.º 11.651/91, com alterações posteriores, na seguinte ordem: 

 

“Art. 55. O imposto é não-cumulativo, compensando-se o que for devido em 
cada operação ou prestação com o montante cobrado nas anteriores por 
este ou por outro Estado, observando-se, ainda, o seguinte: 

 

 Importante observar que com o surgimento de uma obrigação 
tributária, exsurge o direito de compensação com o que se pagou na etapa anterior com a 
geração do débito na etapa posterior. A utilização correta desta forma é que torna possível 
a apropriação do crédito pelo sujeito passivo e garante o seu direito de compensar com o 
débito para apurar o montante do imposto devido.  

A respeito dessa questão, o Julgador Luís Fernando Corrêa Rigo, na 
Sentença prolatada no processo n.º 4.0112033.049.40, assim se posicionou:  

“A regra de estruturação do ICMS, partindo-se do Princípio 
constitucional da Não Cumulatividade, trabalha com o método de subtração na variante do 
imposto sobre imposto. Essa sistemática é de consequência lógica, vez que pela regra 
constitucional o imposto, obrigatoriamente, terá que ser não cumulativo, e, portanto, deve 
ser sempre abatido, nos termos de lei complementar, do imposto cobrado nas operações 
anteriores e nos casos de reduções totais ou parciais posteriores, de forma que seja 
mantida a neutralidade em termos de carga tributária estabelecida quando existirem 
reduções em uma das pontas. Mesmo que por imposto cobrado possa ser interpretado, 
como alguns tributaristas preferem, como imposto devido ou imposto que incidiu na 
operação anterior, ainda assim, há de ser, em princípio, igual a obrigação tributária 
anterior (débito), isto é, tratando-se de isenção total ou parcial nas saídas tem que haver 
estorno na mesma proporção de forma a manter a carga tributária constante, sob pena de 
desrespeitar essa regra fundamental do ICMS retratada pelo Princípio constitucional da 
Não Cumulatividade. 

Neste contexto, a apropriação pelo sujeito passivo de créditos nas 
entradas tem que respeitar todas as reduções ocorridas nas saídas de forma a equilibrar a 
carga tributária e tornar entre os entes federados a neutralidade do ICMS, logo não há 
fundamento em que existindo redução de base de cálculo na saída (isenção parcial), 
isenções totais, não incidência e/ou produtos com substituição tributária pelas operações 
posteriores não exista estorno proporcional nas entradas, na mesma proporção, de forma 
a manter a carga tributária equilibrada para Goiás.”  

Na situação contida neste contencioso, a diferença reclamada surgiu 
com o aproveitamento indevido do crédito de ICMS, face à sua escrituração sem o 
correspondente estorno proporcional, em relação às saídas de mercadorias contempladas 
com o benefício da redução da base de cálculo, cuja a legislação de regência não prevê a 



 

manutenção do crédito na sua integralidade, procedimento este que reduziu a carga 
tributária a ser cumprida pelo polo passivo e causou a ocorrência de ilícito fiscal, cuja 
punição se acha tipificada na peça básica. 

Por ser pertinente e para melhor clareza do meu voto, transcrevo o 
disposto no artigo 61, § 3º, da Lei n.º 11.651/91 – CTE: 

 

“Art. 61. O sujeito passivo deverá efetuar o estorno do imposto de que se 
tiver creditado, sempre que o serviço tomado, a mercadoria ou bem 
entrados no estabelecimento, quando: 

I – imprevisível a ocorrência das circunstâncias seguintes, na data da 
entrada da mercadoria ou da utilização do serviço que: 

a) for objeto de saída ou prestação de serviço correspondente isenta ou 
não tributada; 

[...] 

§ 3º. O disposto neste artigo, também se aplica à operação ou prestação 
subsequente contemplada com redução de base de cálculo, hipótese em 
que o estorno será proporcional a essa redução”. 

 

Conclui-se, inevitavelmente, que não tendo o contribuinte laborado 
de forma adequada, ensejou-se a ação corretiva da autoridade fiscal, pois quanto às 
mercadorias relacionadas na auditoria realizada e constantes da mídia - CD às fls. 09, o 
benefício da redução da base de cálculo não é contemplado com a manutenção integral 
dos créditos, devendo-se, portanto, aplicar o estatuído no artigo 61, § 3º, do CTE, acima 
destacado. 

Nesse contexto, não resta qualquer dúvida sobre a obrigatoriedade 
do estorno proporcional, quando ocorrer redução na base de cálculo, e não haja previsão 
legal quanto a manutenção integral dos créditos, para que seja respeitada a carga 
tributária correta. 

Portanto, meu entendimento, comum com a unanimidade dos meus 
pares, é pela manutenção da decisão singular, haja vista a inexistência de legislação 
mantenedora dos créditos estornados, ou seja, não há previsão legal para a manutenção 
dos créditos apropriados. 

Diante do exposto, voto, de forma unânime, para rejeitar a preliminar 
de nulidade do auto de infração, arguida pelo recorrente, por insegurança na determinação 
da infração.  

No mérito, voto, em consenso unânime, para conhecer do Recurso 
Voluntário, negar-lhe provimento, para confirmar a decisão singular que considerou 
procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões, em 31 de outubro de 2016. 
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Matéria: Base de cálculo de ICMS (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01749/16 
 
Relator: Conselheiro Luis Antônio da Silva Costa 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Exigência de imposto por 
falta de estorno de crédito em operações em que ocorreram 
redução de base de cálculo nas saídas de mercadorias. 
Procedência. Decisão não unânime.  
 
O princípio da não-cumulatividade exige mecanismos de ajuste 
para sua preservação quando haja qualquer tipo de situação 
onde a tributação seja mitigada quando da saída da mercadoria. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 03 de novembro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da decisão singular, arguida pela autuada, por cerceamento do 
direito de defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Luís Antônio da Silva 
Costa, Edson Abrão da Silva, Aldeci de Souza Flor, Rickardo de Souza Santos Mariano e 
Victor Augusto de Faria Morato.  Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Luís Antônio da Silva 
Costa, Edson Abrão da Silva, Aldeci de Souza Flor e Victor Augusto de Faria Morato. 
Vencido o Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano, que votou pela improcedência 
do lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Acusação é de omissão de pagamento do ICMS no valor narrado na 

exordial, em razão da falta de estorno proporcional de crédito relativo à entrada de 

mercadorias, cujas saídas foram contempladas com redução de base de cálculo. Em 

consequência fica sujeito à obrigação de recolhimento do imposto omitido, juntamente 

com penalidade e demais acréscimos legais, conforme demonstrativos e documentos que 

foram anexados. Também consta observação de que nos períodos do auto a empresa 

autuada apresenta saldo de ICMS a recolher.  

O período abarcado pela auditoria foi de março a maio de 2.013. 

Foram anexados aos autos, dentre outros, os seguintes documentos:  

= anexo estruturado – descritivo complementar da ocorrência (fls. 4); 

= cópia de ordem de serviço exarada para que os auditores 

realizassem o trabalho (fls. 5); 

= relatório sintético de estorno de crédito (fls. 6/20); 

= recibo de entrega de relatórios fiscais (fls. 21); 

= mídia contendo o detalhamento do trabalho (fls. 22); 



 

Houve correta intimação do sujeito passivo para a fase singular (fls. 

24). 

Após, houve a apresentação de peça defensória (fls. 29/36).  

Em síntese, inicialmente traz resumo do trabalho fiscal, invocando a 

legislação utilizada pelo fisco para embasar a acusação.  

Quanto aos aspectos de direito, entende que o direito ao crédito seria 

claro e inequívoco. Nessa forma de analisar os fatos, a lógica do trabalho seria ilegal. Não 

haveria amparo legal para esse tipo de restrição ao crédito.  

É feita referência à uma decisão do Supremo Tribunal Federal que 

trataria da matéria, que seria o Recurso Extraordinário nº 239.632-1, julgado em 

25/10/2.005. E ela seria uma confirmação do princípio da não-cumulatividade. 

Foi feito arrazoado sobre esse princípio. Também foi feita ilação no 

sentido de que somente nos casos de não incidência ou isenção seria obrigatório o 

estorno. Fora desses dois casos não seria possível exigi-lo.  

Fez-se também referência a outras decisões do Supremo Tribunal 

Federal sobre a matéria. Encerra a peça pedindo a improcedência do auto.  

Outra peça foi anexada (fls. 52/59). Tem teor extremamente 

semelhante ao da outra. Tem o mesmo enfoque.  

Decisão singular foi pela confirmação do trabalho (fls. 73/80). 

Após correta intimação da decisão singular (fls. 81), sujeito passivo 

oferece recurso voluntário (fls. 84/96). 

Inicialmente se faz a identificação do sujeito passivo. Após, se 

apresentam as razões do oferecimento de recurso. Questiona a fundamentação da 

decisão singular.  Assevera que deixou de apreciar de forma satisfatória tópicos elencados 

de forma explícita. Portanto, caracteriza-se a arguição de nulidade da decisão singular por 

falta de apreciação de argumentos relevantes postos pela defesa.  

Repete argumento de que o princípio da não-cumulatividade não 

admite exceções. Também acusa a tal decisão singular de se utilizar de itens da 

legislação que não tratam da matéria ora discutida. Faz referência à decisão em Mandado 

de Segurança Nº 73766-46, em que a impetrante foi a empresa Comercial de Produtos 

Alimentícios RW Ltda. A discussão gira em torno da aplicação do Convênio ICMS nº 

128/94 à legislação goiana. Essa seria no sentido da obrigatoriedade da adoção da 

manutenção de crédito no caso de comercialização de produtos da cesta básica.  

 Não haveria diferença entre os Convênios de forma a considerá-los 

impositivos e autorizativos. Sendo dessa forma, a escolha do Estado de Goiás em não 

adotá-lo não seria admissível. Traz-se extenso arrazoado sobre a matéria.  



 

Repete que óleo composto deve ter o direito à manutenção do 

crédito, pois haveria Parecer nesse sentido.  

Encerra sua peça pedindo a reforma da decisão singular. Faz 

anexação de decisão que foi por ele referida (fls. 117/133).  

É o relatório.  

Inicialmente se faz necessário apreciar a arguição de nulidade parcial 

do processo por cerceamento ao direito de defesa por suposta omissão da sentença 

singular em relação a aspectos fundamentais apresentados pela defesa.  

Rejeito tal postulação. Entendo que tudo o que é relevante foi 

devidamente tratado pelo julgador singular, ele traz a descrição da natureza jurídica da 

não-cumulatividade de forma precisa. Com isso, esgota o assunto e se manifesta sobre 

todos os pontos relevantes do processo, inclusive trazendo sua manifestação sobre o 

pedido de retirada de óleo composto do total do auto de infração, onde se explica que a 

motivação do estorno é o benefício fiscal na saída da mercadoria.   

Em relação ao mérito, não há dúvida da perfeição do trabalho. A 

preservação do princípio da não-cumulatividade exige que nas situações onde haja 

qualquer tipo de situação que produza uma redução na tributação quando da saída das 

mercadorias, tal fato resulta obrigatoriamente no estorno dos créditos na entrada. Tal 

regra só pode ser excepcionalizada quando houve expressa previsão da legislação 

tributária nesse sentido, e essa é a realidade que cerca essa discussão. O Estado de 

Goiás não quis que houvesse a manutenção dos créditos quando das saídas, mesmo que 

se trate hipoteticamente de mercadorias incluídas na cesta básica.  

Isso, por ter escolhido não aderir ao Convênio ICMS nº 126/98, que 

permitia essa escolha. Não há fundamento jurídico na tese esposada pela defesa de que 

inexiste diferenciação entre convênios autorizativos e impositivos, pois essa é a essência 

da própria existência do Confaz, permitir que haja uniformidade sem absoluta igualdade.  

A postura da fiscalização tem como fundamento a preservação do 

princípio da não-cumulatividade, independentemente do tipo de mercadoria alcançada 

pelo trabalho fiscal e da sua classificação posta pela doutrina. 

Portanto, diante de tudo o que foi exposto, conheço do recurso 

voluntário, nego-lhe provimento, para manter o auto de infração nos moldes em que foi 

elaborado. Rejeito a arguição de preliminar de nulidade parcial do processo por omissão 

na decisão singular.  

 



 

 
 

Sala das sessões, em 07 de novembro de 2016. 
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Matéria: Base de cálculo de ICMS (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01750/16 
 
Relator: Conselheiro Luis Antônio da Silva Costa 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Exigência de imposto por 
falta de estorno de crédito em operações em que ocorreram 
redução de base de cálculo nas saídas de mercadorias. 
Procedência. Decisão não unânime.  
 
Pedido de retirada da lide de solidário. Pedido Negado. Decisão 
não unânime. O fundamento da solidariedade no caso do artigo 
45, XII do CTE é o poder de administração do sujeito passivo, 
independentemente de fazer parte do quadro societário da 
empresa.  
 
O princípio da não-cumulatividade exige mecanismos de ajuste 
para sua preservação quando haja qualquer tipo de situação 
onde a tributação seja mitigada quando da saída da mercadoria. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 03 de novembro de 2016, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a 
preliminar de decadência parcial, arguida pela autuada. Foram vencedores os 
Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, Aldeci de Souza Flor e Victor Augusto de Faria 
Morato. Vencidos os Conselheiros Edson Abrão da Silva e Rickardo de Souza Santos 
Mariano. E, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão do solidário  LUIZ 
ANTÔNIO FAZZIO da lide, arguida pelo  sujeito passivo. Foram vencedores os 
Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, Aldeci de Souza Flor e Victor Augusto de Faria 
Morato. Vencidos os Conselheiros Edson Abrão da Silva e Rickardo de Souza Santos 
Mariano. Quanto ao mérito,  por maioria de votos, conhecer do recurso, negar-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Foram vencedores os Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, Edson Abrão da 
Silva, Aldeci de Souza Flor e Victor Augusto de Faria Morato. Vencido o Conselheiro 
Rickardo de Souza Santos Mariano, que votou pela improcedência do lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo omitiu pagamento 

do ICMS entre 01/09/2010 e 31/05/2011, na importância de R$ 622.253,41 (seiscentose 

vinte e dois mil duzentos e cinquenta e três reais e quarenta e um centavos), em razão da 

falta de estorno de credito proporcional relativo à entrada de mercadorias cujas saídas 

estão relacionadas, saídas que foram contempladas com redução de base de cálculo do 

ICMS para o equivalente a 3%, 7% e 12%. Em consequência, deverá pagar o imposto no 

valor acima mencionado, juntamente com os acréscimos legais, conforme demonstrativo e 

documentos anexos. 



 

Foram indicados como infringidos as disposições dos artigos 61, §3º 

e e 64, todos da Lei 11651/91, combinado com o artigo 58, I, "b", Decreto 4.852/97. Com 

penalidade proposta do artigo 71, IV, "a", da Lei 11651/891 com redação da Lei 

17917/2012 – retroatividade benigna. 

Foi indicado como sujeito passivo solidário: Luiz Antônio Fazzio, com 

base no artigo 45, inciso XII da Lei 11651/91. 

Foram anexados aos autos os seguintes documentos (fls. 3/45): 

descritivo complementar da ocorrência, mídia (CD), identificação do sujeito passivo 

coobrigado, ordem de serviço, consulta detalhada do contribuinte (pessoa jurídica), 

alteração contratual, auditoria básica do ICMS (apuração do contribuinte, omissão de 

estorno de créditos), relatório analítico de estorno do credito pelas entradas, identificação 

de arquivo EFD auditado.  

Os sujeitos passivos foram devidamente intimados (fls. 50/51). 

O sujeito passivo principal se manifesta (fls. 54/71). Inicialmente faz 

descrição da acusação em todos os seus aspectos de sustentação pela legislação 

invocada. 

Após, argui preliminar de decadência parcial do auto de infração em 

relação aos débitos apurados referentes aos meses de setembro e outubro de 2.010. O 

fundamento de tal arguição é a aplicação do artigo 150, § 4º do Código Tributário Nacional 

para esses casos.  

Em relação ao mérito do auto de infração, entende que seu direito ao 

crédito é líquido e certo, descabendo qualquer limitação dessa sua prerrogativa.   

Defende que houve ofensa ao artigo 155, §2°, inciso I, da 

Constituição Federal, que trata do princípio da não-cumulatividade e a existência de 

legislação que determina a manutenção integral do credito – o Convênio ICMS 128/94. 

Argui que há seletividade do ICMS por itens da cesta básica, bem 

como a existência de norma especifica que exige a aplicação do benefício e permite o 

credito integral, que seria o Convenio ICMS 128/94 – embasado pelo artigo 155, §2°, 

inciso II, alíneas "a" e "b", da Constituição Federal. 

Alega que há ferimento do princípio que proíbe a diferenciação 

tributária entre bens, em razão de sua origem e destino.  

Alega ainda a abusividade das multas aplicadas, pois o requerente 

não teria cometido nenhuma infração que justifique a imposição de multa de oficio de 

100%. Assim, já que não há motivo para a manutenção da obrigação principal 

supostamente descumprida, por consequência, deve ser afastada também a referida 

multa.  



 

Aduz ainda a impossibilidade de aplicação de atualização monetária 

sobre a multa, pois a essa atualização possui natureza indenizatória, tanto que, 

diferentemente da multa, como forma de retratar o prejuízo arcado pelo credor em virtude 

da privação de seu capital, sua taxa varia em função do decurso do tempo e não em 

decorrência do valor principal do débito, assim resta evidente a improcedência de se 

aplicar a atualização monetária sobre a multa de oficio, na medida em que, se os valores 

de atualização remunerarão o credor que foi privado de seu patrimônio, estes somente 

deverão incidir sobre o que deveria ter sido recolhido no prazo legal, mas, supostamente, 

não foi.  

  Através de peça defensória, solidário Luiz Antônio Fazzio apresenta 

suas razões (fls. 118/142).  

Esclarece não ter vinculação com os fatos geradores analisados 

nesse processo. Faz referência à exigência fiscal impugnada.  

Pede sua retirada da lide, entendendo ser ilegítima a postura 

adotada pela fiscalização ao fazer a sua inclusão no polo passivo da lide. Inexistiria 

qualquer interesse comum. Haveria a impossibilidade de responsabilização de 

administrador por mera acusação de inadimplemento.   

Reforça arguição de decadência parcial do auto em relação aos 

meses de setembro e outubro de 2.010.  

Defende que houve ofensa ao artigo 155, §2°, inciso I, da 

Constituição Federal, que trata do princípio da não-cumulatividade e a existência de 

legislação que determina a manutenção integral do credito – o Convênio ICMS 128/94. 

Argui que há seletividade do ICMS por itens da cesta básica, bem 

como a existência de norma especifica que exige a aplicação do benefício e permite o 

credito integral, que seria o Convenio ICMS 128/94 – embasado pelo artigo 155, §2°, 

inciso II, alíneas "a" e "b", da Constituição Federal. 

Alega que há ferimento do princípio que proíbe a diferenciação 

tributária entre bens, em razão de sua origem e destino.  

Alega ainda a abusividade das multas aplicadas, pois o requerente 

não teria cometido nenhuma infração que justifique a imposição de multa de oficio de 

100%. Assim, já que não há motivo para a manutenção da obrigação principal 

supostamente descumprida, por consequência, deve ser afastada também a referida 

multa.  

Aduz ainda a impossibilidade de aplicação de atualização monetária 

sobre a multa, pois a essa atualização possui natureza indenizatória, tanto que, 

diferentemente da multa, como forma de retratar o prejuízo arcado pelo credor em virtude 



 

da privação de seu capital, sua taxa varia em função do decurso do tempo e não em 

decorrência do valor principal do débito, assim resta evidente a improcedência de se 

aplicar a atualização monetária sobre a multa de oficio, na medida em que, se os valores 

de atualização remunerarão o credor que foi privado de seu patrimônio, estes somente 

deverão incidir sobre o que deveria ter sido recolhido no prazo legal, mas, supostamente, 

não foi.  

Pela Sentença n° 2898/2016-JULP (fls. 198/210), o julgador singular 

decidiu pela procedência do auto de infração.  

Fundamentou que verificou que as notas explicativas e os 

demonstrativos auxiliares da auditoria são bem detalhados e autoexplicativos em relação 

as infrações praticadas pelo sujeito passivo, não gerando dúvidas a respeito da infração 

cometida. Portanto, não haveria nulidade do feito. 

Verificou-se que o período do fato gerador é de 2010 e 2011 e a 

autuação ocorreu em 30/12/2015, e as intimações forma efetuadas no ano de 2015, sendo 

que a decadência, se utilizando o artigo 173, I do CTN como referência, aponta que a 

decadência para os débitos de 2.010 se operariam somente em 31/12/2.015. 

Portanto, deixa de acatar a preliminar de mérito, entendendo que não 

há decadência parcial no feito. 

Observa ainda que a autoridade fiscal fundamentou a autuação em 

prova material, demonstrando de forma cabal que o sujeito passivo apropriou de créditos 

indevidos em sua escrituração fiscal, devido a sua falta de estorno, causando falta de 

pagamento do imposto, conforme se observa pelos demonstrativos que integram a 

instrução processual. 

Assim conclui que a apropriação do credito do ICMS, pelo sujeito 

passivo não encontra respaldo legal, pois não cumpriu as condições estabelecidas na 

legislação tributária. 

Quanto a exclusão do solidário, a solidariedade passiva no Direito 

Tributário foi definida pelo fato da autoridade administrativa ficar livre para dirigir-se a 

qualquer das pessoas obrigadas à prestação tributária, podendo o Estado, portanto, exigir 

o tributo, simultaneamente, de vários sujeitos passivos, portanto, entende, que é correta a 

inclusão de todos os solidários na lide, razão porque não colhe nenhum dos pedidos para 

sua exclusão. 

Destarte, em julgamento administrativo é vedada a apreciação da 

constitucionalidade ou não de norma veiculada pela legislação tributária, que fica restrita a 

decisões judiciais. Nesse sentido, não prospera a pretensão do impugnante de que acolha 

o pedido em relação à multa, caracterizando-a como de caráter confiscatório em 



 

julgamento administrativo, na medida em que há vedação relativa a tal possibilidade 

imposta pela norma (artigo 6°, §4° da Lei 16.469/09). 

Os sujeitos passivos foram devidamente intimados da decisão 

singular (fls. 211/213), sendo chamados a pagar a quantia exigida no processo ou 

apresentar Recurso Voluntário em segunda instância.  

O sujeito passivo principal e o solidário compareceram aos autos 

apresentando Recurso Voluntário (fls. 215/237), reiterando as alegações da impugnação 

anterior em relação à ilegitimidade passiva do Sr. Luiz Antônio Fazzio, por ausência de 

interesse comum, gerando a impossibilidade de responsabilização de administrador por 

mera acusação de inadimplemento.  

Repete arguição da decadência parcial do direito do Fisco à 

constituição dos créditos tributários, que teria direito a se creditar do imposto quando da 

aquisição de produtos com redução da carga tributária (itens de cesta básica). Expressa 

seu entendimento de que houve desrespeito ao princípio da não cumulatividade. Teria 

também ocorrido abusividade da multa aplicada e a impossibilidade de aplicação de 

atualização monetária sobre o valor da multa. 

Ao final requer, que seja reformada a sentença, declarando a 

ocorrência de decadência parcial e a improcedência do auto de infração. Anexou 

documentos para embasar sua tese (fls. 238/290). 

É o relatório.  

A primeira questão a ser abordada é a que trata da decadência 

parcial do auto de infração. Rejeito tal arguição vez que o período abarcado pela autuação 

é de setembro de 2.010 a maio de 2.011, e a intimação do sujeito passivo e do solidário se 

efetivou em 10 e 11/11/2.011, não tendo decorrido prazo da forma como prescreve o 

artigo 173, I do CTN, que diz que a contagem do prazo se inicia no primeiro dia do 

exercício seguinte ao daquele que o lançamento poderia ter sido efetuado.  

Como o período de referência vai de setembro de 2.010 a maio de 

2.011, e a data da intimação das partes se deu em 10 e 11/12/2.015 (fls. 50/51), entendo 

que o prazo final para constituição do crédito se daria em 31/12/2.015. Rejeito, portanto, 

tal arguição.  

 Quanto ao pedido de retirada da lide do solidário Luiz Antônio 

Fazzio, rejeito tal postulação, pois a fundamentação dessa postura do fisco se embasa no 

artigo 45, XII do Código Tributário Estadual, que expõe que havendo poder de 

administração por parte de qualquer um, a pessoa deve figurar no polo passivo da lide. E 

esse foi justamente o fato ocorrido no presente processo. Luiz Antônio Fazzio tem poderes 

de administração na empresa autuada e por isso faz parte da lide.  



 

Em relação ao mérito, não há dúvida da perfeição do trabalho. A 

preservação do princípio da não-cumulatividade exige que nas situações onde haja 

qualquer tipo de situação que produza uma redução na tributação quando da saída das 

mercadorias, tal fato resulta obrigatoriamente no estorno dos créditos na entrada. Tal 

regra só pode ser excepcionalizada quando houve expressa previsão da legislação 

tributária nesse sentido, e essa é a realidade que cerca essa discussão. O Estado de 

Goiás não quis que houvesse a manutenção dos créditos quando das saídas, mesmo que 

se trate hipoteticamente de mercadorias incluídas na cesta básica.  

Isso, por ter escolhido não aderir ao Convênio ICMS nº 126/98, que 

permitia essa escolha. Não há fundamento jurídico na tese esposada pela defesa de que 

inexiste diferenciação entre convênios autorizativos e impositivos, pois essa é a essência 

da própria existência do Confaz, permitir que haja uniformidade sem absoluta igualdade.  

A postura da fiscalização tem como fundamento a preservação do 

princípio da não-cumulatividade, independentemente do tipo de mercadoria alcançada 

pelo trabalho fiscal e da sua classificação posta pela doutrina. 

Discussões sobre a multa imputada não pertencem ao leque de 

atribuições desse conselho, que tem natureza administrativa, nem discussões sobre a 

correção monetária da multa, que são matérias reservadas à lei estadual em vigor, não 

restando ao julgador administrativo outra opção que não seja aplicá-la da forma como foi 

aprovada pela respectiva casa legislativa. O valor exigido está em absoluta sintonia com a 

previsão da lei. Qualquer desejo do sujeito passivo de discutir a lei em seu conteúdo deve 

ser posto para o poder judiciário, que é quem tem competência para fazê-lo.  

Diante de tudo o que foi exposto, conheço do recurso voluntário 

nego-lhe provimento, para manter a decisão singular nos moldes em que foi elaborada. 

Rejeito também os pedidos do sujeito passivo que dizem respeito à retirada da lide do 

solidário Luiz Antônio Fazzio, os que apontam a existência abusividade da multa aplicada 

bem como o questionamento da incidência de correção monetária sobre ela.  

   

 
 

Sala das sessões, em 07 de novembro de 2016. 
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Matéria: Base de cálculo de ICMS (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01751/16 
 
Relator: Conselheiro Luis Antônio da Silva Costa 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Exigência de imposto por 
falta de estorno de crédito em operações em que ocorreram 
redução de base de cálculo nas saídas de mercadorias. 
Procedência. Decisão não unânime.  
 
O princípio da não-cumulatividade exige mecanismos de ajuste 
para sua preservação quando haja qualquer tipo de situação 
onde a tributação seja mitigada quando da saída da mercadoria. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 03 de novembro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da decisão singular, arguida pela autuada, por cerceamento do 
direito de defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, 
Edson Abrão da Silva, Aldeci de Souza Flor, Rickardo de Souza Santos Mariano e Victor 
Augusto de Faria Morato. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, Edson 
Abrão da Silva, Aldeci de Souza Flor e Victor Augusto de Faria Morato. Vencido o 
Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano, que votou pela improcedência do 
lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Acusação é de omissão de pagamento do ICMS no valor narrado na 

exordial, em razão da falta de estorno proporcional de crédito relativo à entrada de 

mercadorias, cujas saídas foram contempladas com redução de base de cálculo. Em 

consequência fica sujeito à obrigação de recolhimento do imposto omitido, juntamente 

com penalidade e demais acréscimos legais, conforme demonstrativos e documentos que 

foram anexados. Também consta observação de que nos períodos do auto a empresa 

autuada apresenta saldo de ICMS a recolher.  

O período abarcado pela auditoria foi de março e abril de 2.013. 

Foram anexados aos autos, dentre outros, os seguintes documentos:  

= anexo estruturado – descritivo complementar da ocorrência (fls. 4); 

= cópia de ordem de serviço exarada para que os auditores 

realizassem o trabalho (fls. 5); 

= relatório sintético de estorno de crédito (fls. 6/20); 

= recibo de entrega de relatórios fiscais (fls. 20); 

= mídia contendo o detalhamento do trabalho (fls. 21); 



 

Após, houve a apresentação de peça defensória (fls. 34/41).  

Em síntese, inicialmente traz resumo do trabalho fiscal, invocando a 

legislação utilizada pelo fisco para embasar a acusação.  

Quanto aos aspectos de direito, entende que o direito ao crédito seria 

claro e inequívoco. Nessa forma de analisar os fatos, a lógica do trabalho seria ilegal. Não 

haveria amparo legal para esse tipo de restrição ao crédito.  

É feita referência à uma decisão do Supremo Tribunal Federal que 

trataria da matéria, que seria o Recurso Extraordinário nº 239.632-1, julgado em 

25/10/2.005. E ela seria uma confirmação do princípio da não-cumulatividade. 

Foi feito arrazoado sobre esse princípio. Também foi feita ilação no 

sentido de que somente nos casos de não incidência ou isenção seria obrigatório o 

estorno. Fora desses dois casos não seria possível exigi-lo.  

Fez-se também referência a outras decisões do Supremo Tribunal 

Federal sobre a matéria. Encerra a peça pedindo a improcedência do auto.  

Decisão singular foi pela confirmação do trabalho (fls. 55/62). 

Após correta intimação da decisão singular (fls. 63/64), sujeito 

passivo oferece recurso voluntário (fls. 67/79). 

Inicialmente se faz a identificação do sujeito passivo. Após, se 

apresentam as razões do oferecimento de recurso. Questiona a fundamentação da 

decisão singular.  Assevera que deixou de apreciar de forma satisfatória tópicos elencados 

de forma explícita. Portanto, caracteriza-se a arguição de nulidade da decisão singular por 

falta de apreciação de argumentos relevantes postos pela defesa.  

Repete argumento de que o princípio da não-cumulatividade não 

admite exceções. Também acusa a tal decisão singular de se utilizar de itens da 

legislação que não tratam da matéria ora discutida. Faz referência à decisão em Mandado 

de Segurança Nº 73766-46, em que a impetrante foi a empresa Comercial de Produtos 

Alimentícios RW Ltda. A discussão gira em torno da aplicação do Convênio ICMS nº 

128/94 à legislação goiana. Essa seria no sentido da obrigatoriedade da adoção da 

manutenção de crédito no caso de comercialização de produtos da cesta básica.  

 Não haveria diferença entre os Convênios de forma a considerá-los 

impositivos e autorizativos. Sendo dessa forma, a escolha do Estado de Goiás em não 

adotá-lo não seria admissível. Traz-se extenso arrazoado sobre a matéria.  

Repete que óleo composto deve ter o direito à manutenção do 

crédito, pois haveria Parecer nesse sentido.  

Encerra sua peça pedindo a reforma da decisão singular. Faz 

anexação de decisão que foi por ele referida.  



 

É o relatório.  

Inicialmente se faz necessário apreciar a arguição de nulidade parcial 

do processo por cerceamento ao direito de defesa por suposta omissão da sentença 

singular em relação a aspectos fundamentais apresentados pela defesa.  

Rejeito tal postulação. Entendo que tudo o que é relevante foi 

devidamente tratado pelo julgador singular, ele traz a descrição da natureza jurídica da 

não-cumulatividade de forma precisa. Com isso, esgota o assunto e se manifesta sobre 

todos os pontos relevantes do processo, inclusive trazendo sua manifestação sobre o 

pedido de retirada de óleo composto do total do auto de infração, onde se explica que a 

motivação do estorno é o benefício fiscal na saída da mercadoria.   

Em relação ao mérito, não há dúvida da perfeição do trabalho. A 

preservação do princípio da não-cumulatividade exige que nas situações onde haja 

qualquer tipo de situação que produza uma redução na tributação quando da saída das 

mercadorias, tal fato resulta obrigatoriamente no estorno dos créditos na entrada. Tal 

regra só pode ser excepcionalizada quando houve expressa previsão da legislação 

tributária nesse sentido, e essa é a realidade que cerca essa discussão. O Estado de 

Goiás não quis que houvesse a manutenção dos créditos quando das saídas, mesmo que 

se trate hipoteticamente de mercadorias incluídas na cesta básica.  

Isso, por ter escolhido não aderir ao Convênio ICMS nº 126/98, que 

permitia essa escolha. Não há fundamento jurídico na tese esposada pela defesa de que 

inexiste diferenciação entre convênios autorizativos e impositivos, pois essa é a essência 

da própria existência do Confaz, permitir que haja uniformidade sem absoluta igualdade.  

A postura da fiscalização tem como fundamento a preservação do 

princípio da não-cumulatividade, independentemente do tipo de mercadoria alcançada 

pelo trabalho fiscal e da sua classificação posta pela doutrina. 

Portanto, diante de tudo o que foi exposto, conheço do recurso 

voluntário, nego-lhe provimento, para manter o auto de infração nos moldes em que foi 

elaborado. Rejeito a arguição de preliminar de nulidade parcial do processo por omissão 

na decisão singular.  

 
 

Sala das sessões, em 07 de novembro de 2016. 
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Matéria: Base de cálculo de ICMS (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01752/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Luis Antônio da Silva Costa 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Exigência de imposto por 
falta de estorno de crédito em operações em que ocorreram 
redução de base de cálculo nas saídas de mercadorias. 
Procedência. Decisão não unânime.  
 
Pedido de retirada da lide de solidário. Pedido Negado. Decisão 
não unânime. O fundamento da solidariedade no caso do artigo 
45, XII do CTE é o poder de administração do sujeito passivo, 
independentemente de fazer parte do quadro societário da 
empresa.  
 
O princípio da não-cumulatividade exige mecanismos de ajuste 
para sua preservação quando haja qualquer tipo de situação 
onde a tributação seja mitigada quando da saída da mercadoria.  
 
A adesão a convênio ICMS obedece à doutrina que entende 
clara diferença entre os autorizativos e imperativos. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 03 de novembro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de decadência total, arguida pela autuada. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Masayuki Missao, Luis Antônio da Silva Costa, Aldeci de Souza Flor, 
Rickardo de Souza Santos Mariano e Victor Augusto de Faria Morato. E, por maioria de 
votos, rejeitar a preliminar de exclusão do solidário  LUIZ ANTÔNIO FAZZIO da lide, 
arguida pelo Conselheiro Relator. Foram vencedores os Conselheiros Luis Antônio da 
Silva Costa, Aldeci de Souza Flor e Victor Augusto de Faria Morato. Vencidos os 
Conselheiros Masayuki Missao e Rickardo de Souza Santos Mariano. Quanto ao mérito,  
por maioria de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a 
sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Foram vencedores os 
Conselheiros Masayuki Missao, Luis Antônio da Silva Costa, Aldeci de Souza Flor e Victor 
Augusto de Faria Morato. Vencido o Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano, que 
votou pela improcedência do lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo omitiu pagamento 

do ICMS entre 01/01/2011 e 30/06/2011, na importância de R$ 816.120,22 (oitocentos e 

dezesseis mil cento e vinte reais e vinte e dois centavos), em razão da falta de estorno de 

credito proporcional relativo à entrada de mercadorias cujas saídas estão relacionadas, 

saídas que foram contempladas com redução de base de cálculo do ICMS para o 

equivalente a 3%, 7% e 12%. Em consequência, deverá pagar o imposto no valor acima 



 

mencionado, juntamente com os acréscimos legais, conforme demonstrativo e 

documentos anexos. 

Foram indicados como infringidos as disposições dos artigos 61, §3º 

e e 64, todos da Lei 11651/91, combinado com o artigo 58, I, "b", Decreto 4.852/97. Com 

penalidade proposta do artigo 71, IV, "a", da Lei 11651/891 com redação da Lei 

17917/2012 – retroatividade benigna. 

Foi indicado como sujeito passivo solidário: Luiz Antônio Fazzio, com 

base no artigo 45, inciso XII da Lei 11651/91. 

Foram anexados aos autos os seguintes documentos (fls. 3/34): 

descritivo complementar da ocorrência, mídia (CD), identificação do sujeito passivo 

coobrigado, ordem de serviço, consulta detalhada do contribuinte (pessoa jurídica), 

alteração contratual, auditoria básica do ICMS (apuração do contribuinte, omissão de 

estorno de créditos), relatório analítico de estorno do credito pelas entradas, identificação 

de arquivo EFD auditado.  

Os sujeitos passivos foram devidamente intimados (fls. 35/37). 

O sujeito passivo principal se manifesta (fls. 40/59), alegando que  há 

ilegitimidade passiva do Sr. Luiz Antônio Fazzio para figurar no polo passivo da lide, pois 

haveria impossibilidade de responsabilização de administrador por mera acusação de 

inadimplemento, sendo que no presente caso, a fiscalização não demonstrou e comprovou 

qualquer nexo de causalidade entre o eventual ato e/ou omissão do Sr. Luiz Antônio 

Fazzio e a obrigação supostamente inadimplida; o único fato que demonstraria 

concorrência para pratica da suposta infração seria o exercício da administração do 

atacadão, o que seria um absurdo na forma de ver os fatos da defesa. 

Aduz também a ocorrência da decadência do direito de a Fazenda 

Estadual cobrar valores referentes ao período anterior a 14/01/2011, pois, conforme se 

verifica pela análise do auto de infração, os fatos geradores que deram origem a autuação 

ora impugnada ocorreram entre 01/01/2011 e 30/06/2011, ou seja, uma parcela do credito 

tributário exigido nestes autos, por decorrer de fatos geradores ocorridos há mais de 5 

anos da data da ciência do auto de infração, estria extinta pela decadência, nos termos do 

artigo 150, §4° do CTN. 

Assevera inequívoco direito à manutenção integral dos créditos de 

ICMS na aquisição de produtos da cesta básica. 

Defende que houve ofensa ao artigo 155, §2°, inciso I, da 

Constituição Federal, que trata do princípio da não-cumulatividade e a existência de 

legislação que determina a manutenção integral do credito – o Convênio ICMS 128/94. 



 

Argui que há seletividade do ICMS por itens da cesta básica, bem 

como a existência de norma especifica que exige a aplicação do benefício e permite o 

credito integral, que seria o Convenio ICMS 128/94 – embasado pelo artigo 155, §2°, 

inciso II, alíneas "a" e "b", da Constituição Federal. 

Alega ainda a abusividade das multas aplicadas, pois o requerente 

não teria cometido nenhuma infração que justifique a imposição de multa de oficio de 

100%. Assim, já que não há motivo para a manutenção da obrigação principal 

supostamente descumprida, por consequência, deve ser afastada também a referida 

multa.  

Aduz ainda a impossibilidade de aplicação de atualização monetária 

sobre a multa, pois a essa atualização possui natureza indenizatória, tanto que, 

diferentemente da multa, como forma de retratar o prejuízo arcado pelo credor em virtude 

da privação de seu capital, sua taxa varia em função do decurso do tempo e não em 

decorrência do valor principal do débito, assim resta evidente a improcedência de se 

aplicar a atualização monetária sobre a multa de oficio, na medida em que, se os valores 

de atualização remunerarão o credor que foi privado de seu patrimônio, estes somente 

deverão incidir sobre o que deveria ter sido recolhido no prazo legal, mas, supostamente, 

não foi.  

Ao final requer a improcedência do auto de infração, que seja 

declarada a ilegitimidade passiva do Sr. Luiz Antônio, e que seja concedida a redução da 

multa aplicada. Anexou documentos (fls. 60/141). 

Foi lavrado Termo de Revelia do solidário do Sr. Luiz Antonio Fazzio 

(fls. 142). 

Pela Sentença n° 2896/2016-JULP (fls. 144/156), o julgador singular 

decidiu pela procedência do auto de infração.  

Fundamentou que verificou que as notas explicativas e os 

demonstrativos auxiliares da auditoria são bem detalhados e autoexplicativos em relação 

as infrações praticadas pelo sujeito passivo, não gerando dúvidas a respeito da infração 

cometida. Portanto, não haveria nulidade do feito. 

Verificou-se que o período do fato gerador é de 2011 e a autuação 

ocorreu em 30/12/2015, e as intimações forma efetuadas no ano de 2016, sendo que a 

decadência se operaria somente em 01/01/2017. 

Portanto, deixa de acatar a preliminar de mérito, entendendo que não 

há decadência em virtude no feito. 

Observa ainda que a autoridade fiscal fundamentou a autuação em 

prova material, demonstrando de forma cabal que o sujeito passivo apropriou de créditos 



 

indevidos em sua escrituração fiscal, devido a sua falta de estorno, causando falta de 

pagamento do imposto, conforme se observa pelos demonstrativos que integram a 

instrução processual. 

Assim conclui que a apropriação do credito do ICMS, pelo sujeito 

passivo não encontra respaldo legal, pois não cumpriu as condições estabelecidas na 

legislação tributária. 

Quanto a exclusão do solidário, a solidariedade passiva no Direito 

Tributário foi definida pelo fato da autoridade administrativa ficar livre para dirigir-se a 

qualquer das pessoas obrigadas à prestação tributária, podendo o Estado, portanto, exigir 

o tributo, simultaneamente, de vários sujeitos passivos, portanto, entende, que é correta a 

inclusão de todos os solidários na lide, razão porque não colhe nenhum dos pedidos para 

sua exclusão. 

Destarte, em julgamento administrativo é vedada a apreciação da 

constitucionalidade ou não de norma veiculada pela legislação tributária, que fica restrita a 

decisões judiciais. Nesse sentido, não prospera a pretensão do impugnante de que acolha 

o pedido em relação à multa, caracterizando-a como de caráter confiscatório em 

julgamento administrativo, na medida em que há vedação relativa a tal possibilidade 

imposta pela norma (artigo 6°, §4° da Lei 16.469/09). 

Os sujeitos passivos foram devidamente intimados da decisão 

singular (fls. 156/ 158), sendo chamados a pagar a quantia exigida no processo ou 

apresentar Recurso Voluntário em segunda instância. Sendo lavrado Termo de 

Perempção em relação ao solidário Luiz Antônio Fazzio, pela sua inércia em oferecer 

razões defensórias (fls. 159). 

O sujeito passivo principal comparece aos autos apresentando 

Recurso Voluntário (fls. 161/182), reiterando as alegações da impugnação anterior em 

relação à ilegitimidade passiva do Sr. Luiz Antônio Fazzio, por ausência de interesse 

comum, gerando a impossibilidade de responsabilização de administrador por mera 

acusação de inadimplemento.  

No momento do julgamento cameral, o conselheiro Massuyki Missao 

arguiu a retirada da lide do solidário Luiz Antônio Fazzio, motivado pelo entendimento de 

que faltaria ao autuado principal poder de representação em relação ao solidário Luiz 

Antônio Fazzio, sendo então necessária arguição de ofício de sua parte. 

Repete arguição da decadência parcial do direito do Fisco à 

constituição dos créditos tributários, que teria direito a se creditar do imposto quando da 

aquisição de produtos com redução da carga tributária (itens de cesta básica). Expressa 

seu entendimento de que houve desrespeito ao princípio da não cumulatividade. Teria 



 

também ocorrido abusividade da multa aplicada e a impossibilidade de aplicação de 

atualização monetária sobre o valor da multa. 

Ao final requer, que seja reformada a sentença, declarando a 

decadência parcial e a improcedência do auto de infração. Anexou documentos para 

embasar sua tese (fls. 183/201). 

É o relatório.  

A primeira questão a ser abordada é a que trata da decadência 

parcial do auto de infração. Rejeito tal arguição vez que o período abarcado pela autuação 

é de janeiro a junho de 2.011, e cada intimação, tanto a do sujeito passivo como do 

solidário, se efetivou em 18/01/2.016, não tendo decorrido prazo de mais de 5 (cinco) anos 

entre a ocorrência do fato gerador e a intimação em relação ao auto de infração.  

Quanto ao pedido de retirada da lide do solidário Luiz Antônio Fazzio, 

rejeito tal postulação, pois a fundamentação dessa postura do fisco se embasa no artigo 

45, XII do Código Tributário Estadual, que expõe que havendo poder de administração por 

parte de qualquer um, a pessoa deve figurar no polo passivo da lide. E esse foi justamente 

o fato ocorrido no presente processo. Luiz Antônio Fazzio tem poderes de administração 

na empresa autuada e por isso faz parte da lide.  

Em relação ao mérito, não há dúvida da perfeição do trabalho. A 

preservação do princípio da não-cumulatividade exige que nas situações onde haja 

qualquer tipo de situação que produza uma redução na tributação quando da saída das 

mercadorias, tal fato resulta obrigatoriamente no estorno dos créditos na entrada. Tal 

regra só pode ser excepcionalizada quando houve expressa previsão da legislação 

tributária nesse sentido, e essa é a realidade que cerca essa discussão. O Estado de 

Goiás não quis que houvesse a manutenção dos créditos quando das saídas, mesmo que 

se trate hipoteticamente de mercadorias incluídas na cesta básica.  

Isso, por ter escolhido não aderir ao Convênio ICMS nº 126/98, que 

permitia essa escolha. Não há fundamento jurídico na tese esposada pela defesa de que 

inexiste diferenciação entre convênios autorizativos e impositivos, pois essa é a essência 

da própria existência do Confaz, permitir que haja uniformidade sem absoluta igualdade.  

A postura da fiscalização tem como fundamento a preservação do 

princípio da não-cumulatividade, independentemente do tipo de mercadoria alcançada 

pelo trabalho fiscal e da sua classificação posta pela doutrina. 

Discussões sobre a multa imputada não pertencem ao leque de 

atribuições desse conselho, que tem natureza administrativa, nem discussões sobre a 

correção monetária da multa, que são matérias reservadas à lei estadual em vigor, não 

restando ao julgador administrativo outra opção que não seja aplicá-la da forma como foi 



 

aprovada pela respectiva casa legislativa. O valor exigido está em absoluta sintonia com a 

previsão da lei. Qualquer desejo do sujeito passivo de discutir a lei em seu conteúdo deve 

ser posto para o poder judiciário, que é quem tem competência para fazê-lo.  

Diante de tudo o que foi exposto, conheço do recurso voluntário 

nego-lhe provimento, para manter a decisão singular nos moldes em que foi elaborada. 

Rejeito também os pedidos do sujeito passivo que dizem respeito à retirada da lide do 

solidário Luiz Antônio Fazzio, os que apontam a existência abusividade da multa aplicada 

bem como o questionamento da incidência de correção monetária sobre ela.  

 
 

Sala das sessões, em 07 de novembro de 2016. 
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Matéria: Base de cálculo de ICMS (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01828/16 
 
Relator: Conselheiro Heli José da Silva 
 

 
EMENTA: I - ICMS. Obrigação tributária principal. Saídas de 
mercadorias contempladas com benefício da redução da base 
de cálculo. Créditos do ICMS aproveitados. Inexistência de 
legislação mantenedora dos créditos na integralidade. Estornos 
realizados de ofício.  Procedência. Decisão unânime. 
 
1. É procedente o lançamento que acusa o aproveitamento 
indevido de crédito do ICMS, em razão do não estorno 
proporcional em face às saídas contempladas com o benefício 
da redução da base de cálculo, sendo lícita a anulação do 
crédito do imposto apropriado a maior pelo contribuinte; 
 
2. Operação ou prestação subsequente contemplada com 
redução da base de cálculo, inexistindo dispositivo legal 
mantenedor do crédito apropriado na sua integralidade, implica 
na efetivação do estorno proporcional do imposto de que se 
tiver creditado o contribuinte. (Artigo 61, da Lei n.º 11.651/91 – 
CTE). 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 17 de outubro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Heli José da 
Silva, Nivaldo Carvelo Carvalho e Nivaldo José Mendes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Da análise do presente processo, depreende-se que a acusação 

tipificada na sua peça exordial versa sobre o fato de que, em 30 de  novembro de 2.015, o 

Fisco exige ICMS, multa e demais acréscimos do autuado, em virtude da omissão do 

pagamento do imposto, no período de março a dezembro de 2.013, referente a registros 

indevidos de créditos na importância original de R$ 1.145,90 (um mil, cento e quarenta e 

cinco reais e noventa centavos), em face a não efetivação, pelo contribuinte, do estorno 

determinado na legislação, proporcional às saídas com redução da base de cálculo não 

contempladas com manutenção do crédito integral, conforme demonstrado na Auditoria 

constante da mídia – CD, fls. 04.  

Foram indicados como infringidos os artigos 61, § 3º, e 64, da Lei n.º 

11.651/91, combinados com o artigo 58, inciso I, alínea “b”, do Decreto n.º 4.852/97, 

propondo-se a penalidade prevista no artigo 71, inciso IV, alínea “a”, do Código Tributário 

Estadual – CTE, com redação da Lei n.º 17.917/12. 



 

Com as anuências previstas em lei, estabeleceu-se o contraditório e 

a ampla defesa, tendo sido intimado o autuado na data de 11 de janeiro de 2.016, fls. 06.  

Tempestivamente, por intermédio de procurador legalmente 

habilitado, o autuado comparece ao feito com a impugnação às fls. 09/12, na qual, após 

detalhar o histórico do lançamento, bem como a legislação de regência, argui a nulidade 

do auto de infração por insegurança na determinação da infração, e por cerceamento do 

direito de defesa, respaldando-se no diretivo do artigo 147-A, do CTE, por entender que a 

empresa deveria ter sido notificada a realizar o estorno do crédito em questão. Quanto ao 

mérito, propriamente dito, não se manifesta. 

O ilustre julgador monocrático, ao proceder a sua análise, atento às 

razões apresentadas pelo autuado, entende que o lançamento de ofício está coerente e 

conforme aos ditames legais. Exara, assim, a Sentença n.º 2.318/16 - JULP, fls. 34/36, 

mantendo o lançamento.  

Intimado quanto à decisão singular, que considerou procedente o 

auto de infração, o autuado interpõe Recurso Voluntário, fls. 39/41, no qual, após destacar 

o conteúdo da sentença exarada, reitera os mesmos argumentos expendidos na fase 

impugnatória, em especial, que a empresa deveria ter sido notificada a realizar o estorno 

do crédito autuado. 

Este é o relatório. 

 

V O T O  

 

     QUESTÃO MERITÓRIA 

 
Não havendo preliminares a serem examinadas, estando presentes 

os pressupostos processuais, passo a análise do mérito. 

Examinando o mérito do processo, convenço-me que a manutenção 

da exigência inicial do Fisco deve prevalecer, considerando-se que, quanto ao crédito do 

ICMS vige o princípio da não cumulatividade, insculpido no artigo 155, § 2.º, item 1, da 

Constituição Federal, nos seguintes termos: 

 

“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos 
sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional n.º 3, de 1993) 

omissis. 

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de 
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, 
ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior (Redação 
dada pela Emenda Constitucional n.º 3, de 1993) 



 

[...] 

§ 2.º. o imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: (Redação dada 
pela Emenda Constitucional n.º 3, de 1993) 

I – será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada 
operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços 
com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou 
pelo distrito Federal. 

 

A oferta dessa segurança constitucional fez o Estado incorporar esse 

princípio em sua legislação desde o nascimento do antigo ICM, prevalecendo como regra 

no artigo 55, da atual Lei n.º 11.651/91, com alterações posteriores, na seguinte ordem: 

 

“Art. 55. O imposto é não-cumulativo, compensando-se o que for devido em 
cada operação ou prestação com o montante cobrado nas anteriores por 
este ou por outro Estado, observando-se, ainda, o seguinte: 

 

 Importante observar que com o surgimento de uma obrigação 

tributária, exsurge o direito de compensação com o que se pagou na etapa anterior com a 

geração do débito na etapa posterior. A utilização correta desta forma é que torna possível 

a apropriação do crédito pelo sujeito passivo e garante o seu direito de compensar com o 

débito para apurar o montante do imposto devido.  

A respeito dessa questão, o Julgador Luís Fernando Corrêa Rigo, na 

Sentença prolatada no processo n.º 4.0112033.049.40, assim se posicionou:  

“A regra de estruturação do ICMS, partindo-se do Princípio 

constitucional da Não Cumulatividade, trabalha com o método de subtração na variante do 

imposto sobre imposto. Essa sistemática é de consequência lógica, vez que pela regra 

constitucional o imposto, obrigatoriamente, terá que ser não cumulativo, e, portanto, deve 

ser sempre abatido, nos termos de lei complementar, do imposto cobrado nas operações 

anteriores e nos casos de reduções totais ou parciais posteriores, de forma que seja 

mantida a neutralidade em termos de carga tributária estabelecida quando existirem 

reduções em uma das pontas. Mesmo que por imposto cobrado possa ser interpretado, 

como alguns tributaristas preferem, como imposto devido ou imposto que incidiu na 

operação anterior, ainda assim, há de ser, em princípio, igual a obrigação tributária 

anterior (débito), isto é, tratando-se de isenção total ou parcial nas saídas tem que haver 

estorno na mesma proporção de forma a manter a carga tributária constante, sob pena de 

desrespeitar essa regra fundamental do ICMS retratada pelo Princípio constitucional da 

Não Cumulatividade. 

Neste contexto, a apropriação pelo sujeito passivo de créditos nas 

entradas tem que respeitar todas as reduções ocorridas nas saídas de forma a equilibrar a 



 

carga tributária e tornar entre os entes federados a neutralidade do ICMS, logo não há 

fundamento em que existindo redução de base de cálculo na saída (isenção parcial), 

isenções totais, não incidência e/ou produtos com substituição tributária pelas operações 

posteriores não exista estorno proporcional nas entradas, na mesma proporção, de forma 

a manter a carga tributária equilibrada para Goiás.”  

Na situação contida neste contencioso, a diferença reclamada surgiu 

com o aproveitamento indevido do crédito de ICMS, face à sua escrituração sem o 

correspondente estorno proporcional, em relação às saídas de mercadorias contempladas 

com o benefício da redução da base de cálculo, cuja a legislação de regência não prevê a 

manutenção do crédito na sua integralidade, procedimento este que reduziu a carga 

tributária a ser cumprida pelo polo passivo e causou a ocorrência de ilícito fiscal, cuja 

punição se acha tipificada na peça básica. 

Por ser pertinente e para melhor clareza do meu voto, transcrevo o 

disposto no artigo 61, § 3º, da Lei n.º 11.651/91 – CTE: 

 

“Art. 61. O sujeito passivo deverá efetuar o estorno do imposto de que se 
tiver creditado, sempre que o serviço tomado, a mercadoria ou bem 
entrados no estabelecimento, quando: 

I – imprevisível a ocorrência das circunstâncias seguintes, na data da 
entrada da mercadoria ou da utilização do serviço que: 

a) for objeto de saída ou prestação de serviço correspondente isenta ou 
não tributada; 

[...] 

§ 3º. O disposto neste artigo, também se aplica à operação ou prestação 
subsequente contemplada com redução de base de cálculo, hipótese em 
que o estorno será proporcional a essa redução”. 

 

Conclui-se, inevitavelmente, que não tendo o contribuinte laborado 

de forma adequada, ensejou-se a ação corretiva da autoridade fiscal, pois quanto às 

mercadorias relacionadas na auditoria realizada e constantes da mídia, o benefício da 

redução da base de cálculo não é contemplado com a manutenção integral dos créditos, 

devendo-se, portanto, aplicar o estatuído no artigo 61, § 3º, do CTE, acima destacado. 

Nesse contexto, não resta qualquer dúvida sobre a obrigatoriedade 
do estorno proporcional, quando ocorrer redução na base de cálculo, e não haja previsão 
legal quanto a manutenção integral dos créditos, para que seja respeitada a carga 
tributária correta. 

Quanto à argumentação do sujeito passivo relacionada com a 
aplicação do artigo 147-A, do CTE, a mesma se apresenta vazia, haja vista a não 
comprovação, pelo mesmo, da existência de saldos credores nos períodos autuados. 



 

 
 

Sala das sessões, em 23 de novembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Base de cálculo de ICMS (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01865/16 
 
Relator: Conselheiro Edson Abrão da Silva 
 

 
EMENTA: ICMS. Contribuição a menor para o PROTEGE.  
Utilização indevida de redução de base de cálculo prevista. 
Procedente em parte. Decisão unânime.  
 
O trabalho revisional respalda o entendimento de que o feito 
deve ser julgado procedente em parte. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 29 de agosto de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação de Segunda Instância, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente 
em parte o auto de infração no valor do ICMS de R$ 3.044,42 (três mil e quarenta e quatro 
reais e quarenta e dois centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros Edson 
Abrão da Silva, Aldeci de Souza Flor, Victor Augusto de Faria Morato, José Eduardo 
Firmino Mauro e Mário de Oliveira Andrade. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo realizou saídas de 
refeições no período de janeiro de 2009 a junho de 2011, conforme demonstrativos 
anexos, com utilização indevida de redução de base de cálculo prevista no artigo 8°, XII, 
do anexo IX do Decreto n° 4.852/97 – RCTE, pois deixou de contribuir a menor para o 
PROTEGE (artigo 1°, §3°, II e §4° do RCTE), desta forma estava impedido de usufruir do 
benefício fiscal integralmente. 

 
A autoridade lançadora indica como infringida as disposições dos 

artigos 15 e 64 do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) combinado com os 
artigos 86 do Decreto 4852/97. Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, 
IV A do CTE, com redação da Lei nº 17519/2011 – Retroatividade Benigna.  

 
O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: 

levantamento dos valores pagos a título de PROTEGE e respectivas diferenças, relatórios 
de documentos e arrecadação e cópia livro fiscal "fls. 3 a 78". 

 
O sujeito passivo é intimado a pagar a quantia exigida ou apresentar 

impugnação em primeira instância, conforme documentos de "fls. 79 a 80", tendo sido 
lavrado termo de revelia às "fls. 81". 

 
Novamente intimado, o polo passivo, desta feita em sede de segunda 

instância "fls. 83 e 84", o sujeito passivo apresenta impugnação, "fls. 87", alegando que "o 
presente auto expedido pela DRF em Luziânia-GO que teve o valor das receitas 
registradas pelo auditor os quais não condizem com os faturamentos reais apresentados 
pela empresa declarados em livro fiscal e em DPI "houve um equívoco ou não atenção 
nos valores ou confusão com outros anos" sendo assim os meses cobrados no diferencial 
do PROTEGE estão invertidos; por exemplo: o faturamento referente ao mês de junho de 
2011 na notificação na verdade é o mês de junho de 2010, ou seja, ele inverteu os anos e 
valores, portanto ocorreu um engano parcial da verificação fiscal deste auto". Ao final, 



 

requer a nulidade ou passível retificação ou revisão do auto de infração bem como a 
suspensão dos débitos referentes a este processo até que seja revisão e retificado. 

 
A defesa acosta aos autos os seguintes documentos: cópia 

intimação, resumo da apuração do imposto, resumo da apuração do ICMS, DARE, resumo 
de apuração do PROTEGE, 48ª alteração contratual, comprovante de inscrição e de 
situação cadastral, requerimento para regularização de DARE preenchido incorretamente 
e cópia documentação pessoal "fls. 88 a 125". 

 
Pela Resolução nº 081/2015, "fls. 127 e 128", a Segunda Câmara do 

Conselho Administrativo determina converter o julgamento em diligência e, por intermédio 
do Setor de Controle de Processos (SECON), encaminhar os autos à Delegacia Regional 
de Fiscalização de Luziânia para que seu titular designe agente fiscal, preferencialmente o 
próprio agente autuante, IVONALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA, para que efetue 
procedimento revisional em que: 

 
1) Junte aos autos fotocopia da página do LRAICMS que indica os 

valores de entradas e de saídas de setembro de 2009; 
 

2) Reapresente as planilhas dos levantamentos fiscais de 2009 e 
2010, semelhante às das fls. 3 e 4, porem com os dados corretos à luz do que consta nos 
LRAICMS; 

3) Refaça os cálculos e apresente novo quadro, semelhante ao 
detalhamento do crédito tributário de fls. 2, porem com os valores corretos advindos das 
planilhas corrigidas citadas nos itens anteriores.  

 
Em diligência, "fls. 130 a 138", o fiscal revisor informa que: Nos 

levantamentos apresentados às fls. 3 a 5, foi considerado somente o CFOP 5102 – Venda 
de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros. Os demais CFOPs constantes do LRA 
ICMS não se referem a venda de mercadorias, portanto não estão englobadas pelo 
benefício previsto no artigo 8°, XII do anexo IX do RCTE. As planilhas de fls. 4 e 5, que se 
referem aos anos de 2010 e 2011, apresentaram valores trocados na coluna "Saídas 
Registradas". A fim de sanar as dúvidas relativas as planilhas das fls. 3 a 5, apresenta 
novas planilhas com a correção dos valores e dos respectivos períodos de referência. 
Quando à ausência da cópia do LRA ICMS relativo ao mês de setembro de 2009, o 
contribuinte fez anexar à fl. 121 a cópia do respectivo documento, sanando as dúvidas. 
Para corrigir os valores, anexa novo Anexo Estruturado. Consultando o Terminal SEFAZ 
(documento anexo) verifica que fora feita correção solicitada, porém não consta a 
informação do momento em que foi efetuada esta correção, se antes ou depois da 
notificação deste Auto de infração. Esta correção, porém não foi suficiente para suprir o 
pagamento devido referente ao fundo PROTEGE, pois não alterou o código da receita de 
108 (ICMS Norma) para 4014 (Doações e Transferências ao PROTEGE). 

 
O sujeito passivo é intimado conforme "fls. 139 a 142". 
 
São anexados aos autos o seguinte documento: consulta detalhada 

do contribuinte de pessoa jurídica "fls. 143 e 144". 
 
O sujeito passivo é intimado conforme "fls. 145 e 146". 
 
Intimado, o sujeito passivo manifesta acerca da diligência, "fls. 149", 

requerendo primeiramente a juntada aos autos do protocolo do pedido de retificação do 
DARE do mês de competência 09/2009 (anexo), em que solicitou o apostilamento do 



 

imposto devido, com a correção do campo 2, para o código de receita correta 4014, já que 
se trata de recolhimento referente ao PROTEGE do mês de 09/2009. Defende que "no 
pedido de retificação anterior, somente foi alterada a competência do imposto e por esta 
razão, não constava nos sistemas da Receita Fazendária o pagamento do tributo por erro 
no campo 2 – código da receita". Sustenta que "por esse motivo, se faz necessária a 
anulação da cobrança do crédito tributário referente ao mês de 01/09/2009 no valor de R$ 
2.153,64 e a emissão de novas planilhas de revisão do AI com a cobrança referente 
apenas dos créditos tributários dos meses 01/03/2009 e 01/03/2011". Ao final, requer a 
realização de uma nova diligência junto a Fazenda Pública Estadual, solicitando a 
confirmação do recolhimento do tributo – competência 01/09/2009, com base no pedido de 
retificação do DARE; e posteriormente seja realizado novo encaminhado ao agente fiscal, 
para manifestar-se sobre a informação prestada pela Fazenda Pública.  

 
São anexados aos autos os seguintes documentos: DARE, 

levantamento dos valores pagos título de protege e respectivas diferenças, anexo 
estruturado, procuração e documentação pessoal "fls. 150 a 160". 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Ao compulsar e analisar as peças constitutivas desta lide, verifiquei 
que o polo passivo acostou aos autos pedido de alteração de DARE, referente à Inscrição 
Estadual de nº. 10393557-6, conforme pode ser conferido pela leitura do documento de fl. 
151. Entretanto, o autuado neste feito, é o estabelecimento cuja inscrição é de nº. 
10393554 -1, o que torna evidente o equívoco referente à solicitação do polo passivo.     

 
Com a assertiva supra, passo a me reportar ao trabalho revisional, 

onde a autoridade fiscal revisora aponta um crédito tributário na importância do ICMS de 
R$ 3.044,42 (três mil, quarenta e quatro reais e quarenta e dois centavos), que deverá ser 
recolhido aos cofres do erário estadual, vez que em face de tal valor o polo passivo não 
trouxe aos autos nenhum elemento de prova capaz de contrapor a tarefa revisional, ora 
em apreciação.  

 
Assim, voto conhecendo da impugnação em Segunda Instância, 

dando-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de infração no 
valor do ICMS de R$ 3.044,42 (três mil, quarenta e quatro reais e quarenta e dois 
centavos). 

 
 
 

Sala das sessões, em 02 de dezembro de 2016. 
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Matéria: Base de cálculo de ICMS (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01900/16 
 
Relator: Conselheiro Elias Alves dos Santos 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Serviço componente da 
comunicação. Devido o tributo, o qual, inclusive, integra sua 
própria base de cálculo. 
 
"Art. 13. Integra a base de cálculo do imposto o valor 
correspondente (Decreto 4.852/97): 
.............................................................................................. 
VI - ao valor dos seguintes serviços que compõem a prestação 
do serviço de comunicação, cobrados a título de (Convênio 
ICMS 69/98): 
a) assinatura; 
b) acesso; 
c) adesão; 
d) ativação; 
e) habilitação; 
f) disponibilidade; 
g) utilização; 
h) serviço suplementar ou facilidade adicional, 
independentemente da denominação que lhes seja dada, que 
otimize ou agilize o processo de comunicação, tais como: 
1. salto; 
2. atendimento simultâneo; 
3 siga-me; 
4. telefone virtual. 
Parágrafo único. É obrigatória a reintrodução do valor do 
imposto, para efeito de determinação da base de cálculo do 
ICMS, inclusive para aplicação do Índice de Valor Agregado - 
IVA - correspondente à mercadoria, quando configurada, por 
qualquer motivo, a exclusão do valor do ICMS para efeito de 
apuração do custo de aquisição de mercadoria." 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 17 
de novembro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do recurso do 
Contribuinte para o Conselho Pleno, negar-lhe provimento para manter a decisão cameral 
que julgou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Elias Alves dos Santos, Valdir Mendonça Alves, Aldeci de Souza Flor, Paulo Diniz, Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira, Talita Pimenta Félix, Antônio Martins da Silva, José Pereira 
D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves 
Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor 
Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José 
Mendes, Lidilone Polizeli Bento e Rickardo de Souza Santos Mariano. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo omitiu pagamento de ICMS, 
entre janeiro e dezembro de 2010, por ter realizado prestação onerosa de serviço de 



 

telecomunicação e emitido documento fiscal sem o devido destaque do ICMS, lançando o 
valor da prestação como "isenta ou não tributada" no Livro Registro de Saídas e na 
Escrituração Fiscal Digital. Em consequência, deverá pagar o imposto de R$ 88.547,75 
(oitenta e oito mil, quinhentos e quarenta e sete reais e setenta e cinco centavos), 
juntamente com penalidades e acréscimos legais, conforme documentos anexos. 

 
A autoridade lançadora indicou como infringidos os artigos 11; 27; e 

64 da Lei 11.651/91 c/com artigo 149, I do Decreto 4.852/97, propondo a penalidade do 
artigo 71, IV A, da Lei 11.651/91 com redação da Lei 17.519/2011 – retroatividade 
benigna. 

 
O Auto de Infração foi instruído com os documentos: Anexo 

Estruturado – Detalhamento de Crédito Tributário; Portaria n° 109/2012-SRE; Nota 
Explicativa; Serviços Autuados Por Falta da Tributação Devida; Demonstrativo do Cálculo 
do Valor Original do ICMS Devido dos Serviços Irregularmente não Tributados; Relatório 
de Notas Fiscais Por Serviço; Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica; Cópia de Livros 
Registro de Saídas; Notas Fiscais de Serviço de Telecomunicação; CD-R; Recibo de 
Entrega de Arquivos Digitais (fls. 03 a 67). 

 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar Impugnação em Primeira Instância (fls. 68/69). 
 
O sujeito passivo apresentou Impugnação e Primeira Instância (fls. 

72/96), alegando que a alíquota aplicável para os serviços de telecomunicações no Estado 
de Goiás é de 27% e não 29%, por entender que os serviços adicionais não se enquadram 
no campo de incidência do ICMS - Comunicação. Afirma que diversos dos serviços 
apontados pelo fisco como tributados não configurariam fatos geradores do ICMS de 
comunicação, e sim, seriam relativos às atividades preparativas para esse tipo de 
prestação de serviço, ou seja, são acessórias. Argui que não se pode aplicar o Convênio 
n° 69/98, já que este visa incidir ICMS também sobre serviços adicionais, mas o STJ já 
consolidou o entendimento de que esta ampliação é indevida. Argumentou que o 
lançamento não pode prevalecer quanto à exigência de ICMS sobre serviços às 
Secretarias de Estado, já que integram a Administração Pública Direta, nos termos do 
artigo 3°, I, "c", da Lei 17.257/2011, c/com artigo 6°, LXIII, Anexo IX - RCTE/GO. 
Questiona o suposto caráter confiscatório presente na multa exigida. 

Pediu a realização de diligência, a improcedência do auto de 
infração, e consequentemente anulação do crédito tributário e, caso seja mantida a 
autuação, que seja realizado novo cálculo para a apuração do ICMS, aplicando-se a 
alíquota de 27%, bem como minorada a multa aplicada.  

Colacionou aos autos: Documento da OAB; Substabelecimento; 
Procuração; Ata de Assembleia Geral Extraordinária; Intimação; Auto de Infração; Anexo 
Estruturado – Detalhamento de Crédito Tributário; Nota Explicativa; Serviços Autuados por 
Falta de Tributação Devida; Demonstrativo do Cálculo do Valor Original do ICMS Devido 
dos Serviços Irregularmente não Tributados; Relatório de Notas Fiscais por Serviço; 
SEDEX, às fls. 97/153. 

 
O Julgador Singular, através da Sentença n° 1048/13 – JULP (fls. 

155/158), decidiu pela procedência do lançamento, fundamentando que não há previsão 
para benefícios fiscais para os serviços de telecomunicação em tela, apenas quando o 
tomador de serviço é órgão da administração pública estadual ou empresa de serviço 
público de telecomunicação relacionada no Ato Cotepe 10/08. Observou que o Fisco 
demonstrou o Auto de Infração de forma inequívoca, ao contrário do autuado e, deste 
modo, argumentações genéricas não bastam para converter os autos em diligência. 



 

Declara-se vedado a julgar arguições de inconstitucionalidade. Esclarece que o 
lançamento está em conformidade com o artigo 142 do CTN e artigo 8° da Lei 16.469; não 
havendo que se falar em nulidade. 

 
O sujeito passivo foi novamente intimado a pagar a quantia exigida 

ou interpor Recurso Voluntário à Segunda Instância (fls. 159/160). 
 
O polo passivo interpôs o Recurso Voluntário de fls. 163/185, 

reiterando os mesmos argumentos de sua Impugnação anterior, pedindo a anulação da 
decisão singular, anulando-se o crédito tributário e arquivando o processo, ou 
subsidiariamente, que sejam excluídos da planilha "Serviços Autuados por Falta da 
Tributação Devida" os valores referentes ao "Serviços Adicionais"; ainda subsidiariamente, 
pediu a revisão dos cálculos pertinentes à alíquota do imposto e que as intimações e 
publicações sejam feitas em nome do advogado. 

Anexou novamente aos autos: Documento OAB; Substabelecimento; 
Procuração; Ata da Assembleia Geral Extraordinária; Estatuto Social às fls. 186/208. 

 
O sujeito passivo retornou aos autos às fls. 212/213, para informar a 

incorporação da VIVO S.A e, deste modo, a Telefônica Brasil S.A e a Telefônica Data S.A 
requerem a retificação do polo passivo para constarem como integrantes da lide. 

Pediu também a juntada de documentos e que as intimações sejam 
feitas em nome do advogado. 

Anexou aos autos: Documento OAB; Substabelecimento; 
Procuração; Ata da 15ª Assembleia Geral Ordinária e 37ª Assembleia Geral 
Extraordinária; Proposta da Administração para Destinação do Lucro Líquido do Exercício 
Social de 2012; Estatuto Social; Ata da 230ª Reunião do Conselho de Administração da 
Telefônica Brasil S.A; Ata da 41ª Assembleia Geral Extraordinária da Telefônica Data S.A; 
Estatuto Social da Telefônica Data S.A; Ata da 41ª Assembleia Geral Extraordinária da 
Telefônica Data S.A; Ata da 42ª Assembleia Geral Extraordinária; Protocolo e Instrumento 
de Justificação de Cisão Parcial da Telefônica Data S.A; Avaliação do Acervo Líquido 
Contábil Apurado por Meio dos Livros Contábeis; Protocolo e Instrumento de Justificação 
de Cisão Parcial da Vivo S.A; Avaliação do Acervo Líquido Contábil Apurado por Meio dos 
Livros Contábeis; Protocolo e Instrumento de Justificação de Cisão Parcial da A. Telecom 
S.A; Avaliação do Acervo Líquido Contábil Apurado por Meio dos Livros Contábeis; 
Estatuto Social da Telefônica Data S.A e  às fls. 186/325. 

 
A pedido de um Conselheiro fiscal, foram juntados extratos de Notas 

Fiscais de Serviço de Telecomunicações; às fls. 127/128. 
 
A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, através do 

Acórdão n° 1394/2015 (fls. 329/335), decidiu pela procedência do Auto de Infração, 
fundamentando no fato de que toda a questão foi apreciada pelo Julgador Singular na 
Sentença recorrida e, por isto, revela sua concordância com a decisão ora apreciada. 

 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou interpor 

Recurso ao Conselho Pleno (fls. 336/338). 
 
O sujeito passivo interpôs Recurso ao Conselho Pleno (fls. 340/363), 

trazendo os mesmos argumentos de suas Impugnações anteriormente julgadas, quais 
sejam, a anulação da decisão singular, anulando-se o crédito tributário e arquivando o 
processo; subsidiariamente, que sejam excluídos da planilha "Serviços Autuados por Falta 
da Tributação Devida" os valores referentes ao "Serviços Adicionais"; ainda 



 

subsidiariamente, pediu a revisão dos cálculos pertinentes à alíquota do imposto e que as 
intimações e publicações sejam feitas em nome do advogado. 

 
É o relatório. 
 

 
V O T O 

 
O lançamento do crédito tributário está, sob o aspecto formal, 

respaldado pela legislação tributária estadual reguladora da matéria, identificado e 
cientificado corretamente o sujeito passivo da obrigação tributária, aplicada a norma legal 
vigente no período fiscalizado, descrita com clareza a infração fiscal praticada, proposta a 
penalidade cabível e assegurado à autuada, de forma plena, o exercício do seu direito de 
defesa, face ao princípio jurídico do contraditório, que assegura às partes litigantes amplo 
direito de defesa, o que afasta qualquer arguição, mesmo que implícita, de prejudicial. 

 
O crédito de ICMS reclamado nestes autos está amparado 

legalmente, pois as prestações de serviço de comunicação realizadas pelo sujeito passivo, 
objetos desta autuação, subsume-se à hipótese legal de cobrança do imposto insculpida 
nos artigos 11, V, 13, XII, 40 e 64 da Lei 11.651/91 - CTE, combinados com os artigos 4º, 
III, 6º, XIV do Decreto 4.852/97 - RCTE, que dispõem, “verbis”: 

  
Lei 11.651/91 - CTE: 

 
“Art. 11. O imposto incide sobre: 
..................................................................................................................................... 
V - prestações onerosas de serviços de comunicação, por qualquer meio, inclusive 

a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão, a repetição e a ampliação de 
comunicação de qualquer natureza. 

..................................................................................................................................... 
Art. 13. Ocorre o fato gerador do imposto, no momento: 
..................................................................................................................................... 
XII - das prestações onerosas de serviços de comunicação, feitas por qualquer 

meio, tais como a geração, emissão, transmissão, retransmissão, repetição, ampliação ou recepção de 
comunicação de qualquer natureza, ainda que iniciadas ou prestadas no exterior. 

..................................................................................................................................... 
Art. 40. Os benefícios fiscais, com base no ICMS, são exclusivamente os previstos 

nesta Seção e são concedidos ou revogados mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, nos 
termos do art. 155, § 2º, XII, “g”, da Constituição da República. 

Parágrafo único. A deliberação a que se refere este artigo será objeto de ratificação 
pelo Chefe do Poder Executivo observado o disposto em lei complementar federal e no art. 11, inciso IX, da 
Constituição Estadual. 

..................................................................................................................................... 
Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do imposto, é 

obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou negativas, estabelecidas na legislação tributária. 
....................................................................................................................................” 
 

Decreto 4.852/97 – RCTE: 
 
“Art. 4º O ICMS tem como fato gerador a (Lei nº 11.651/91, art. 11 e 12): 
..................................................................................................................................... 
III - prestação onerosa de serviço de comunicação, por qualquer meio, inclusive a 

geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão, a repetição e a ampliação de comunicação 
de qualquer natureza, ainda que iniciada ou prestada no exterior. 

..................................................................................................................................... 
Art. 6º Ocorre o fato gerador do ICMS, no momento (Lei nº 11.651/91, art. 13): 
..................................................................................................................................... 
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XIV - da prestação onerosa de serviço de comunicação, por qualquer meio, 
inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão, a repetição e a ampliação de 
comunicação de qualquer natureza, ainda que iniciada ou prestada no exterior. 

..................................................................................................................................... 

 
Ademais, o inciso VI do artigo 13 do Decreto 4.852/97 – RCTE, 

dispõe que: 
“Art. 13. Integra a base de cálculo do imposto o valor correspondente (Lei nº 

11.651/91, art. 20): 
..................................................................................................................................... 
VI - ao valor dos seguintes serviços que compõem a prestação do serviço de 

comunicação, cobrados a título de (Convênio ICMS 69/98): 
a) assinatura; 
b) acesso; 
c) adesão; 
d) ativação; 
e) habilitação; 
f) disponibilidade; 
g) utilização; 
h) serviço suplementar ou facilidade adicional, independentemente da 

denominação que lhes seja dada, que otimize ou agilize o processo de comunicação, tais como: 
1. salto; 
2. atendimento simultâneo; 
3 siga-me; 
4. telefone virtual. 
Parágrafo único. É obrigatória a reintrodução do valor do imposto, para efeito de 

determinação da base de cálculo do ICMS, inclusive para aplicação do Índice de Valor Agregado - IVA - 
correspondente à mercadoria, quando configurada, por qualquer motivo, a exclusão do valor do ICMS para 
efeito de apuração do custo de aquisição de mercadoria.” 

 
Portanto, conclui-se, indubitavelmente, que não procede a arguição 

de que tais serviços e o ICMS a eles inerentes não integram a base de cálculo do serviço 
de telecomunicação efetuado pela recorrente. 

 
Assim, em razão da não descaracterização da infração fiscal, 

entendo devida a cobrança do ICMS exigido nesta autuação. 
 
Com estas fundamentações, voto conhecendo do recurso voluntário, 

negando-lhe provimento para manter a decisão cameral que julgou procedente a exordial.  
 
 

Sala das sessões plenárias, em 06 de dezembro de 2016. 
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Matéria: Base de cálculo de ICMS (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01969/16 
 
Relator: Conselheiro Mário de Oliveira Andrade 
 

 
EMENTA: Obrigação Principal.  ICMS. Acusação de recolhimento 
de imposto a menor em virtude de utilização de base de cálculo 
menor do que está previsto na legislação tributária. Relatório 
diligencial com parecer pela improcedência do lançamento. 
Improcedência. 
 
Acolhe-se o pedido de improcedência do lançamento quando 
fica demonstrado, no decorrer da tramitação processual, que a 
acusação de omissão de pagamento de imposto, em virtude da 
utilização de base de cálculo inferior à prevista na legislação, 
não se efetivou, conforme relatório diligencial apresentado pelo 
próprio autor do lançamento. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de novembro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. Participaram 
do julgamento os Conselheiros Mário de Oliveira Andrade, Edson Abrão da Silva, Márcio 
Nogueira Pedra, Rickardo de Souza Santos Mariano e Luis Antônio da Silva Costa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

De acordo com o histórico do auto de infração, datado de 
26/11/2014, o sujeito passivo importou mercadorias com a utilização de base de cálculo 
inferior ao previsto para a operação, em virtude de ter deixado de incluir parcelas 
correspondentes ao ICMS, PIS, CONFINS e outras previstas por lei, conforme está 
demonstrado nos Relatórios da Composição da Base de Cálculo das Importações de Bens 
para o Ativo Imobilizado e pelas Auditorias Básicas do ICMS, exercícios de 2012 e 2013. 
Em razão desse fato, o contribuinte deverá pagar o imposto na importância de R$ 
654.579,37 (seiscentos e cinquenta e quatro mil, quinhentos e setenta e nove reais e trinta 
e sete centavos), juntamente com a penalidade e demais acréscimos legais. 

 
O valor originário de ICMS exigido é de R$ 654.579,37 (seiscentos e 

cinquenta e quatro mil, quinhentos e setenta e nove reais e trinta e sete centavos), sendo 
o total do crédito tributário corrigido até a data lavratura do auto de infração, a importância 
de R$ 1.178.242,83 (um milhão, cento e setenta e oito reais, duzentos e quarenta e dois 
reais e oitenta e três centavos), conforme consta no item 3.2 da peça básica. 

 
No campo próprio do auto de infração foram apontados como 

infringidos os artigos 19, I, 20, I, 63, §3º e 64 da Lei 11.651/91 e foi proposta a aplicação 
da penalidade do artigo 71, Inciso IV, alínea "A" da Lei 11.651/91, com a redação da Lei 
17.519/2011. 

 
A fiscalização anexou aos autos notas explicativas, folha 05, 

informando que o imposto omitido foi decorrente de utilização de base de cálculo inferior 
de aquisição de matérias –primas, mercadorias para uso/consumo e para Ativo 
Imobilizado, discriminando os valores de imposto devido. 



 

 
Para a instrução processual, o Auditor Fiscal anexou aos autos, 

Anexo Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário, folhas 03 e 04, Notas 
Explicativas, folha 05, Pedido de Apensamento, folha 06, Ordens de Serviço Números 
5077 e 6408, folhas 07 e 08, Notificações Fiscais, folhas 09 a 12, Auditoria Básica do 
ICMS de 2012, folhas 13 a 23, Relatórios da Composição da Base de Cálculo das 
Importações de Bens para o Ativo Imobilizado Importado em 2012, folhas 24 a 27, Livro 
Registro de Entradas e Saídas, folhas 28 a 36, fotocópias de Danfes, folhas 37 a 54, 
Auditoria Básica do ICMS de 2013, folhas 54 a 62, Relatórios da Composição da Base de 
Cálculo das Importações de Bens para o Ativo Imobilizado Importado em 2013, folhas 63 a 
67, Livro Registro de Entradas e Saídas, folhas 68 a 79, fotocópias de Danfes, folhas 80 a 
101. 

 
Intimado para pagamento da quantia exigida ou apresentar 

impugnação, o sujeito passivo ingressa com defesa, constante às folhas 106 a 113 dos 
autos, na qual alega que a penalidade é excessiva e que a multa tem caráter confiscatório. 
Quanto ao mérito, a impugnante argumenta que a base de cálculo foi utilizada 
corretamente, conforme determina a legislação, cita como exemplo a nota fiscal eletrônica 
de número 0067652. 

 
Desse modo, o sujeito passivo requer a improcedência do auto de 

infração. 
 
Para instruir a sua impugnação, o sujeito passivo junta aos autos os 

documentos de folhas 114 a 149. 
 
O julgador monocrático, por intermédio da Sentença de Número 

2.798/2015- JULP, folhas 150 a 153, refuta os argumentos apresentados pela defesa e 
julga procedente o auto de infração.  

 
Notificada dos termos da sentença prolatada, a empresa autuada 

recorre da decisão monocrática solicitando a improcedência do auto de infração alegando 
que houve a apuração correta da base de cálculo do tributo devido. 

 
Para ilustrar a sua argumentação demonstra, por intermédio de 

exemplo de notas fiscais, que o ICMS, IPI, CONFINS e despesas acessórias foram 
incluídos na base de cálculo com a denominação de outras despesas no campo de 
informações complementares da nota fiscal.  

 
Em seguida, o sujeito passivo reclama do caráter confiscatório da 

multa aplicada. 
 
Por fim, o recorrente requer a improcedência do auto de infração ou 

a realização de diligência para se apurar se é devido ou não o imposto exigido na inicial. 
 
O contribuinte junta ao recurso alguns Danfes e os cálculos da 

apuração da base de cálculo com o objetivo de comprovar que não houve tributação com 
valor inferior ao previsto na legislação, conforme consta às folhas 176 a 222 dos autos. 

 
Os autos foram pautados para julgamento na Terceira Câmara 

Julgadora, e naquela ocasião, foi decidido, por intermédio da Resolução 02/2016, folhas 
225 e 226, encaminhar os autos à Gerencia Especial de Auditoria para que um Auditor 
Fiscal manifestasse sobre as alegações do contribuinte acerca da metodologia utilizada na 



 

determinação da base de cálculo utilizada pelo sujeito passivo, e se fosse o caso, que se 
efetuasse uma revisão do procedimento fiscal em apreciação. 

 
O autor do lançamento procedeu uma revisão no lançamento, 

conforme relatório de folhas 229 a 235, e informou que realizou diligência junto à Receita 
Federal, por intermédio dos relatórios do B. O. (Business Objects), e que, por 
amostragem, conferiu os dados de algumas Declarações de Importação informadas pelo 
contribuinte estando os mesmos corretos. 

 
Acrescentou que devido as informações fornecidas de forma 

incorreta foi lavrado o auto de infração de número 4011602212542, por embaraço a 
fiscalização. 

 
Continuando a sua explanação, o Auditor Fiscal, esclareceu que a 

metodologia aplicada pelo contribuinte na determinação da base de cálculo do ICMS não 
observou as normas e procedimentos legais, conforme determina o manual de orientação 
do contribuinte, Ato COTEPE/ ICMS n. 72 de 20.12.2005, porém o valor do ICMS ficou 
correto. 

 
Finalizando, o revisor concluiu que é legítimo o pedido do 

contribuinte, que as notas fiscais eletrônicas contém erros, mas o ICMS destacados estão 
corretos, e por, essa razão, não há motivo para se manter a peça basilar. 

 
O Auditor Fiscal revisor apensou ao processo, três volumes contendo 

Parecer Técnico apresentado pelo contribuinte. 
 
Notificado do resultado final da revisão, o sujeito passivo se solicitou 

a extinção do auto de infração, pois ficou comprovado que não houve falta de pagamento 
de ICMS, conforme ficou constatado no relatório diligencial. 

 
É um breve relatório. 
 
 

VOTO 
 

 
A exigência contida nesse contencioso é relativa a omissão de 

pagamento de ICMS, em virtude do sujeito passivo ter utilizado uma base de cálculo de 
ICMS na importação de mercadorias inferior a prevista na legislação tributária. De acordo 
com a acusação do fisco goiano, o contribuinte deixou de incluir na base de cálculo do 
imposto para as operações de importação o próprio ICMS, PIS, COFINS e outras parcelas 
de despesas. 

 
O sujeito passivo inconformado com essa acusação, argumentou que 

todas as parcelas relacionadas pela fiscalização foram incluídas na composição da base 
de cálculo do tributo. Para demonstrar a sua argumentação, o sujeito passivo anexou em 
sua peça recursal levantamento demonstrando que na determinação da base de cálculo 
das operações realizadas pelo contribuinte estavam incluídas as parcelas relativas ao 
próprio imposto(ICMS), IPI, CONFINS e demais despesas acessórias. 

  
Assim, em virtude da coerência do argumentos do sujeito passivo, foi 

determinada a realização de uma diligência para que fosse verificado os argumentos do 



 

sujeito passivo e se procedesse um levantamento revisional, caso os argumentos do 
contribuinte fossem acolhidos pelo Auditor Fiscal. 

 
O relatório diligencial foi efetuado pelo autor do lançamento, e ele 

chegou à conclusão de que os argumentos apresentados pelo sujeito passivo estavam 
corretos, pois não havia ICMS a recolher, e, por essa razão, o presente lançamento não 
devia prosperar. Contudo, ele explicou que a forma que foi discriminada a base de cálculo 
pelo sujeito passivo foi incorreta, fato que resultou na lavratura de outro auto de infração, 
por embaraço a fiscalização, entretanto, tal procedimento não ocasionou a omissão de 
recolhimento de ICMS. Assim, o revisor deu a seguinte resposta à indagação realizada 
pela Câmara Julgadora: 

 
 
Resposta à Resolução n. 02/2016 – Cam CAT 
 
1 – Conforme acima, exposto, a metodologia aplicada pelo contribuinte na 
determinação da base de cálculo do ICMS das importações, não observou as 
normas e procedimentos legais, conforme determina o manual de orientação do 
contribuinte, Ato COTEPE/ICMS n. 72 de 20.12.2005, porém o valor do ICMS ficou 
correto. 
 
2 – Mesmo entendendo que o levantamento fiscal merece reparos, deixamos de 
refazê-los pelos seguintes motivos: 
 
a)   No presente momento o Centro de Informática da SEFAZ, não está 
disponibilizando Software leitor de arquivos PDF capazes de analisar e localizar 
palavras ou números inteiros, portanto não tem como fazer a análise das 
declarações de importação enviadas pelo contribuinte que estão em PDF, podendo 
apenas fazer a leitura visual das mesmas. 
 
b)   Após corrigir o valor dos produtos e de outras despesas, reduzindo-os para 
o valor correto (valor dos produtos menos o imposto de importação e outras 
despesas menos o PIS, COFINS e ICMS), a omissão desaparece. 
 
3 -  Quanto a intimação do resultado da revisão deixamos de fazê-lo por ser tarefa 
exclusiva do NUPRE. 
 
                        Conclusão 
 
Entendemos ser legítimo o pedido do contribuinte, que apesar das emissões das 
Notas Fiscais Eletrônicas conter erros, os ICMS destacados estão corretos, não 
havendo motivo para a sustentação da peça basilar. 

 
Desta forma, remeto o presente a considerações superiores. 
 

 

Portanto, conforme foi transcrito acima, o próprio autor do 
lançamento reconhece que não houve recolhimento de imposto a menor e que presente 
auto de infração deve ser considerado improcedente. 

 
Desse modo, estando comprovado nos autos que o sujeito passivo 

não cometeu a infração apontada na peça basilar, entendo que o presente auto de 
infração deve ser julgado improcedente. Ficando, assim prejudicado a apreciação do 
caráter confiscatório da multa aplicada. 

 
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e dou-lhe provimento 

para considerar improcedente o auto de infração em análise.  
 



 

 
 

Sala das sessões, em 13 de dezembro de 2016. 
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Matéria: Base de cálculo de ICMS (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01970/16 
 
Relator: Conselheiro Mário de Oliveira Andrade 
 

 
EMENTA: Obrigação Principal.  ICMS. Acusação de recolhimento 
de imposto a menor em virtude de utilização de base de cálculo 
menor do que está previsto na legislação tributária. Relatório 
diligencial com parecer pela improcedência do lançamento. 
Improcedência. 
 
Acolhe-se o pedido de improcedência do lançamento quando 
fica demonstrado, no decorrer da tramitação processual, que a 
acusação de omissão de pagamento de imposto, em virtude da 
utilização de base de cálculo inferior à prevista na legislação, 
não se efetivou, conforme relatório diligencial apresentado pelo 
próprio autor do lançamento. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de novembro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. Participaram 
do julgamento os Conselheiros Mário de Oliveira Andrade, Edson Abrão da Silva, Márcio 
Nogueira Pedra, Rickardo de Souza Santos Mariano e Luis Antônio da Silva Costa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

De acordo com o histórico do auto de infração, datado de 
26/11/2014, o sujeito passivo importou mercadorias com a utilização de base de cálculo 
inferior ao previsto para a operação, em virtude de ter deixado de incluir parcelas 
correspondentes ao ICMS, PIS, CONFINS e outras previstas por lei, conforme está 
demonstrado nos Relatórios da Composição da Base de Cálculo das Importações para 
uso/consumo e pelas Auditorias Básicas do ICMS, exercícios de 2012 e 2013. Em razão 
desse fato, o contribuinte deverá pagar o imposto na importância de R$ 203.943,62 
(duzentos e três mil, novecentos e quarenta e três reais e sessenta e dois centavos), 
juntamente com a penalidade e demais acréscimos legais. 

 
O valor originário de ICMS exigido é de R$ 203.943,62 (duzentos e 

três mil, novecentos e quarenta e três reais e sessenta e dois centavos), sendo o total do 
crédito tributário, corrigido até a data lavratura do auto de infração, a importância de R$ 
367.098,51 (trezentos e sessenta e sete mil, noventa e oito reais e cinquenta e um 
centavos), conforme consta no item 3.2 da peça básica. 

 
No campo próprio do auto de infração foram apontados como 

infringidos os artigos 19, I, 20, I, 63, §3º e 64 da Lei 11.651/91 e foi proposta a aplicação 
da penalidade do artigo 71, Inciso IV, alínea "A" da Lei 11.651/91, com a redação da Lei 
17.519/2011. 

 
A fiscalização anexou aos autos notas explicativas, folha 05, 

informando que o imposto omitido foi decorrente de utilização de base de cálculo inferior 
de aquisição de matérias –primas, mercadorias para uso/consumo e para Ativo 
Imobilizado, discriminando os valores de imposto devido. 



 

 
Para a instrução processual, o Auditor Fiscal anexou aos autos, 

Anexo Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário, folhas 03 e 04, Notas 
Explicativas, folha 05, Pedido de Apensamento, folha 06, Ordens de Serviço Números 
5077 e 6408, folhas 07 e 08, Notificações Fiscais, folhas 09 a 12, Auditoria Básica do 
ICMS de 2012, folhas 13 a 23, Relatórios da Composição da Base de Cálculo das 
Importações de Materiais de Uso/Consumo em 2012, folhas 24 a 27, Livro Registro de 
Entradas e Saídas, folhas 28 a 34, fotocópias de Danfes, folhas 35 a 47, Auditoria Básica 
do ICMS de 2013, folhas 48 a 56, Relatórios da Composição da Base de Cálculo das 
Importações de Materiais de Uso/Consumo em 2013, folhas 57 a 59, Livro Registro de 
Entradas e Saídas, folhas 60 a 70, fotocópias de Danfes, folhas 71 a 77. 

 
Intimado para pagamento da quantia exigida ou apresentar 

impugnação, o sujeito passivo ingressa com defesa, constante às folhas 82 a 89 dos 
autos, na qual alega que a penalidade é excessiva e que a multa tem caráter confiscatório. 
Quanto ao mérito, a impugnante argumenta que a base de cálculo foi utilizada 
corretamente, conforme determina a legislação, cita como exemplo a nota fiscal eletrônica 
de número 0084079. 

 
Desse modo, o sujeito passivo requer a improcedência do auto de 

infração. 
 
Para instruir a sua impugnação, o sujeito passivo junta aos autos os 

documentos de folhas 90 a 135. 
 
O julgador monocrático, por intermédio da Sentença de Número 

2.797/2015- JULP, folhas 136 a 139, refuta os argumentos apresentados pela defesa e 
julga procedente o auto de infração.  

 
Notificada dos termos da sentença prolatada, a empresa autuada 

recorre da decisão monocrática solicitando a improcedência do auto de infração alegando 
que houve a apuração correta da base de cálculo do tributo devido. 

 
Para ilustrar a sua argumentação demonstra, por intermédio de 

exemplo de notas fiscais, que o ICMS, IPI, CONFINS e despesas acessórias foram 
incluídos na base de cálculo com a denominação de outras despesas no campo de 
informações complementares da nota fiscal.  

 
Em seguida, o sujeito passivo reclama do caráter confiscatório da 

multa aplicada. 
 
Por fim, o recorrente requer a improcedência do auto de infração ou 

a realização de diligência para se apurar se é devido ou não o imposto exigido na inicial. 
 
O contribuinte junta ao recurso alguns Danfes e os cálculos da 

apuração da base de cálculo com o objetivo de comprovar que não houve tributação com 
valor inferior ao previsto na legislação, conforme consta às folhas 162 a 249 dos autos. 

 
Os autos foram pautados para julgamento na Terceira Câmara 

Julgadora, e naquela ocasião, foi decidido, por intermédio da Resolução 02/2016, folhas 
252 e 253, encaminhar os autos à Gerencia Especial de Auditoria para que um Auditor 
Fiscal manifestasse sobre as alegações do contribuinte acerca da metodologia utilizada na 



 

determinação da base de cálculo utilizada pelo sujeito passivo, e se fosse o caso, que se 
efetuasse uma revisão do procedimento fiscal em apreciação. 

 
O autor do lançamento procedeu uma revisão no lançamento, 

conforme relatório de folhas 256 a 262, e informou que realizou diligência junto à Receita 
Federal, por intermédio dos relatórios do B. O. (Business Objects), e que, por 
amostragem, conferiu os dados de algumas Declarações de Importação informadas pelo 
contribuinte estando os mesmos corretos. 

 
Acrescentou que devido as informações fornecidas de forma 

incorreta foi lavrado o auto de infração de número 4011602212542, por embaraço a 
fiscalização. 

 
Continuando a sua explanação, o Auditor Fiscal, esclareceu que a 

metodologia aplicada pelo contribuinte na determinação da base de cálculo do ICMS não 
observou as normas e procedimentos legais, conforme determina o manual de orientação 
do contribuinte, Ato COTEPE/ ICMS n. 72 de 20.12.2005, porém o valor do ICMS ficou 
correto. 

 
Finalizando, o revisor concluiu que é legítimo o pedido do 

contribuinte, que as notas fiscais eletrônicas contém erros, mas o ICMS destacados estão 
corretos, e por, essa razão, não há motivo para se manter a peça basilar. 

 
O Auditor Fiscal revisor apensou ao processo, três volumes contendo 

Parecer Técnico apresentado pelo contribuinte. 
 
Notificado do resultado final da revisão, o sujeito passivo se solicitou 

a extinção do auto de infração, pois ficou comprovado que não houve falta de pagamento 
de ICMS, conforme ficou constatado no relatório diligencial. 

 
É um breve relatório. 
 
 

VOTO 
 

 
A exigência contida nesse contencioso é relativa a omissão de 

pagamento de ICMS, em virtude do sujeito passivo ter utilizado uma base de cálculo de 
ICMS na importação de mercadorias inferior a prevista na legislação tributária. De acordo 
com a acusação do fisco goiano, o contribuinte deixou de incluir na base de cálculo do 
imposto para as operações de importação o próprio ICMS, PIS, COFINS e outras parcelas 
de despesas. 

 
O sujeito passivo inconformado com essa acusação, argumentou que 

todas as parcelas relacionadas pela fiscalização foram incluídas na composição da base 
de cálculo do tributo. Para demonstrar a sua argumentação, o sujeito passivo anexou em 
sua peça recursal levantamento demonstrando que na determinação da base de cálculo 
das operações realizadas pelo contribuinte estavam incluídas as parcelas relativas ao 
próprio imposto(ICMS), IPI, CONFINS e demais despesas acessórias. 

  
Assim, em virtude da coerência do argumentos do sujeito passivo, foi 

determinada a realização de uma diligência para que fosse verificado os argumentos do 



 

sujeito passivo e se procedesse um levantamento revisional, caso os argumentos do 
contribuinte fossem acolhidos pelo Auditor Fiscal. 

 
O relatório diligencial foi efetuado pelo autor do lançamento, e ele 

chegou à conclusão de que os argumentos apresentados pelo sujeito passivo estavam 
corretos, pois não havia ICMS a recolher, e, por essa razão, o presente lançamento não 
devia prosperar. Contudo, ele explicou que a forma que foi discriminada a base de cálculo 
pelo sujeito passivo foi incorreta, fato que resultou na lavratura de outro auto de infração, 
por embaraço a fiscalização, entretanto, tal procedimento não ocasionou a omissão de 
recolhimento de ICMS. Assim, o revisor deu a seguinte resposta à indagação realizada 
pela Câmara Julgadora nos seguintes termos: 

 
 
Resposta à Resolução n. 02/2016 – Cam CAT 
 
1 – Conforme acima, exposto, a metodologia aplicada pelo contribuinte na 
determinação da base de cálculo do ICMS das importações, não observou as 
normas e procedimentos legais, conforme determina o manual de orientação do 
contribuinte, Ato COTEPE/ICMS n. 72 de 20.12.2005, porém o valor do ICMS ficou 
correto. 
 
2 – Mesmo entendendo que o levantamento fiscal merece reparos, deixamos de 
refazê-los pelos seguintes motivos: 
 
c)   No presente momento o Centro de Informática da SEFAZ, não está 
disponibilizando Software leitor de arquivos PDF capazes de analisar e localizar 
palavras ou números inteiros, portanto não tem como fazer a análise das 
declarações de importação enviadas pelo contribuinte que estão em PDF, podendo 
apenas fazer a leitura visual das mesmas. 
 
d)   Após corrigir o valor dos produtos e de outras despesas, reduzindo-os para 
o valor correto (valor dos produtos menos o imposto de importação e outras 
despesas menos o PIS, COFINS e ICMS), a omissão desaparece. 
 
3 -  Quanto a intimação do resultado da revisão deixamos de fazê-lo por ser tarefa 
exclusiva do NUPRE. 
 
                        Conclusão 
 
Entendemos ser legítimo o pedido do contribuinte, que apesar das emissões das 
Notas Fiscais Eletrônicas conter erros, os ICMS destacados estão corretos, não 
havendo motivo para a sustentação da peça basilar. 

 
Desta forma, remeto o presente a considerações superiores. 
 

 

Portanto, conforme foi transcrito acima, o próprio autor do 
lançamento reconhece que não houve recolhimento de imposto a menor e que presente 
auto de infração deve ser considerado improcedente. 

 
Desse modo, estando comprovado nos autos que o sujeito passivo 

não cometeu a infração apontada na peça basilar, entendo que o presente auto de 
infração deve ser julgado improcedente. Ficando, assim prejudicado a apreciação do 
caráter confiscatório da multa aplicada. 

 
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e dou-lhe provimento 

para considerar improcedente o auto de infração em análise.  
 



 

 
 

Sala das sessões, em 13 de dezembro de 2016. 
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Matéria: Calçamento de documento fiscal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01249/16 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica. 
Insegurança na determinação da infração. Rejeitada. Preliminar 
de nulidade da peça básica. Cerceamento do direito de defesa. 
Rejeitada. Mérito. ICMS. Obrigação principal. Omissão de 
pagamento de imposto decorrente de calçamento de documento 
fiscal. Procedência. 
 
1. Não se acolhe a arguição de insegurança na determinação da 
infração, estando a irregularidade fiscal claramente relatada e o 
auto de infração devidamente instruído; 
 
2. Rejeita-se a arguição de cerceamento do direito de defesa, 
não existindo no processo nenhum óbice ao pleno exercício do 
direito de defesa, tendo sido assegurado ao contribuinte o 
contraditório e a ampla defesa; 
 
3. Considera-se inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o 
documento que resulte na consignação de valor, quantidade, 
qualidade, espécie, origem ou destino diferentes nas suas vias; 
(CTE, art. 67, VII); 
 
4. Deve-se declarar procedente o lançamento de ofício relativo a 
infração devidamente comprovada pelo Fisco, cuja ocorrência 
não tenha sido afastada pelo sujeito passivo. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de julho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por 
insegurança na determinação da infração e a segunda, por cerceamento do direito de 
defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Paulo Diniz, Lidilone Polizeli Bento e 
Nivaldo José Mendes. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer do recurso, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Paulo Diniz, Lidilone Polizeli 
Bento e Nivaldo José Mendes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 
consignou nas primeiras vias de Conhecimentos de Transporte Rodoviários de Carga 
(CTRC), modelo 8, valores diferentes dos constates das respectivas vias fixas, omitindo 
receita de prestação de serviço de transporte no valor de R$ 643.975,87 (seiscentos e 
quarenta e três mil, novecentos e setenta e cinco reais e oitenta e sete centavos), sendo-
lhe imputada a exigência do ICMS no valor de R$ 15.934,11 (quinze mil, novecentos e 
trinta e quatro reais e onze centavos), calculando sobre a diferença constatada com base 
na alíquota devida pelo regime do Simples Nacional, mais as cominações legais. 

 



 

Citados como infringidos o art. 34, da Lei Complementar n° 123/06 e 
arts. 64 e 67, VII, da Lei n° 11.651/91 c/c o art. 147, §3°, do Decreto n° 4852/97 e arts. 16 
e 25, incs. I ao V e 63 da Resolução CGSN n° 94/11, proposta a penalidade prevista no 
art. 44, I, § 1°, da Lei n° 9430/96 com redação da Lei nº 11.488/07. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, planilha 

“Demonstrativo da Omissão de Receita, Definição da Alíquota e ICMS Devido no Regime 
do Simples Nacional” (fls. 04), planilha “Demonstrativo de CTRCs com Valores 
Divergentes” (fls. 05 a 07), cópia do livro Registro de Saídas (fls. 16 a 30), cópia de 
Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional – PGDAS (fls. 31 
a 40) e cópias de CTRCs (fls. 41 a 276), dentre outros documentos. 

 
Intimado (fls. 278), o sujeito passivo apresenta impugnação (fls. 281 

a 289), alegando que vem sofrendo com o fato de falsificação de seus conhecimentos de 
transporte, conforme é notificado no boletim de ocorrência da polícia do Estado de Goiás, 
pedindo, em consequência disso, que se declare nulo desde o início o procedimento fiscal 
por insegurança na determinação da infração (transcreve ementas deste Conselho). 

 
Quanto ao mérito, aduz que a multa é confiscatória. 
 
Finaliza, pedido a nulidade do auto de infração, não sendo esse o 

entendimento, pede que a multa seja extirpada, por ser desproporcional. 
 
Junta cópia de Boletim de Ocorrência (fls. 303), cópia de Concessão 

de Autorização de Impressão de Documentos Fiscais (fls. 304 a 305), cópia de protocolo 
de devolução de CTRCs (fls. 306 a 307), copias de termos de apreensão e de notificação 
fiscal (fls. 308 a 310) e copias de CTRCs e de DAS (fls. 311 a 323), dentre outros 
documentos. 

 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, apreciando 

as razões da defesa, rejeita a arguição preliminar e, no mérito, decide pela procedência do 
lançamento, consoante a Sentença n°1247/2016-JULP (fls. 325 a 328). 

 
Intimado (fls. 330), o sujeito passivo apresenta recurso voluntario (fls. 

333 a 346), formulando em arguição de nulidade da peça básica, relacionando as 
hipóteses de insegurança na determinação da infração e de cerceamento do direito de 
defesa. 

 
Quanto ao mérito, aduz que a multa é confiscatória, pedido a 

improcedência do auto de infração, não sendo esse o entendimento, pede que a multa 
seja extirpada, por ser desproporcional. Reitera as razões formuladas na impugnação, 
expostas anteriormente. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

PRELIMINARES 
 
Apreciando a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela 

autuada, por insegurança na determinação da infração, manifesto-me pela sua rejeição, 
por estar a irregularidade fiscal claramente relatada e o auto de infração devidamente 
instruído. 



 

 
Apreciando a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela 

autuada, por cerceamento do direito de defesa, manifesto-me pela sua rejeição, por não 
existir no processo nenhum óbice ao pleno exercício do direito de defesa, tendo sido 
assegurado ao contribuinte o contraditório e a ampla defesa. 

 
MÉRITO 

 
A exigência fiscal decorre de divergência entre os valores dos 

CTRCs emitidos pelo sujeito passivo e os mesmos lançados em seus livros Registro de 
Saídas, evidenciado “calçamento” de documentos, uma vez que são também diferentes os 
valores entre as 1ªs vias e as vias fixas dos documentos. 

 
Embora haja alegação de falsificação por terceiros dos seus 

documentos, os ditos falsificados não foram objetos dos levantamentos do Fisco e 
qualquer comparação, mesmo aleatória, nos CTRCs, mostram claramente a suspeição do 
“calçamento” dos documentos, acusação da qual o sujeito passivo não logrou êxito em 
contestá-la. 

 
Prosseguindo, tendo entendimento idêntico ao do julgador singular, 

relativamente a questão posta em julgamento, adoto a fundamentação de sua Sentença n° 
1247/2016-JULP (fls. 325 a 328), transcrevendo-a a seguir: 

 
“Tratam os presentes autos de exigência de ICMS, multa e 

acréscimos legais, decorrente de omissão de pagamento de imposto, causada por 
calçamento de documentos fiscais. 

 
Sobre a infração, o Código Tributário Estadual (CTE), em seu art. 67, 

VII, prescreve: 
 
Art. 67. Considera-se inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o documento 
que: 
[...] 
VII - resulte na consignação de valor, quantidade, qualidade, espécie, 
origem ou destino diferentes nas suas vias; 

[...] 

 
Logo, verifica-se que o fato de “calçar” o documento fiscal, 

procedimento que consiste em consignar em uma via do documento, notadamente a 1ª, 
valor, quantidade, espécie, origem ou destino diferentes dos que se consigna em outra via 
do documento, implica na inidoneidade do documento e, portanto, a mercadoria ou serviço 
é tido como em situação fiscal irregular, nos termos do Parágrafo único do art. 66 do 
mesmo CTE: 

 
Art. 66. As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar 
sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. 
 
Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal 
irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos 
fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea. 

 
No presente caso, o “calçamento” do documento fiscal está bem 

evidenciado nos autos, porque a autoridade fiscal juntou ao processo cópias da 1ª via e da 
via fixa de cada documento CTRC, comprovando que há diferença entre ambas no que se 



 

refere a “destinatário, “mercadoria transportada” e “composição do frete”, com valor 
diferente especialmente quanto ao “total da prestação”, fator de cálculo do ICMS pelo 
contribuinte. 

 
A fiscalização teve o cuidado, ainda, de juntar ao processo cópia do 

livro Registro de Saídas do contribuinte, alusivo aos meses de julho a dezembro de 2012, 
comprovando que o registro no livro fiscal ocorreu pelo valor menor consignado na via fixa 
dos CTRCs. 

 
Por fim, houve o planilhamento desses CTRCs, por número, e 

valores da 1ª via e via fixa, com cálculo da diferença, que foi lançado em outra planilha de 
cálculo do ICMS devido pelo Simples Nacional (alíquota). 

 
O Boletim de Ocorrência (fls. 303), por sua vez, não tem o condão de 

afastar a acusação fiscal. Ali se noticia falsificação de 1 bloco de CTRC do sujeito passivo 
na cidade de Goianésia/GO, além de 1 (um) CTRC falsificado. A notícia desses crimes 
deve ser apurada pela polícia. 

 
Porém, no presente caso, a cópia do livro Registro de Saídas do 

contribuinte contém dados das vias fixas dos CTRCs planilhados pelo Fisco, cujos valores 
conferem no livro com as suas vias fixas, demonstrando que não se trata de falsificação 
por terceiros, mas em “calçamento” do documento fiscal realizado pelo próprio sujeito 
passivo. 

 
Finalmente, ressalte-se que a impugnante não traz ao processo 

comprovação de que a irregularidade não tenha resultado em falta de pagamento do 
imposto, conforme prevê o art. 68 do CTE: 

 
Art. 68. A inidoneidade de que trata o artigo anterior poderá ser afastada, 
mediante processo administrativo tributário, em que o sujeito passivo 
comprove, de forma inequívoca, que a irregularidade não importou em falta 
de pagamento, total ou parcial do imposto. 

 
Observo que os CTRCs foram elaborados a partir de AIDF em nome 

do sujeito passivo, da gráfica que consta no rodapé dos mesmos, estando ali anotados 
corretamente o n° da concessão pela SEFAZ. 

 
Quanto à penalidade aplicada, é a constante da legislação tributária, 

e este órgão de julgamento administrativo não tem competência para manifestação sobre 
sua constitucionalidade ou não (art. 6°, § 4°, da Lei n° 16.469/09), sequer reduzi-la, visto 
que não há essa faculdade posta na legislação à disposição do julgador administrativo.” 

 
Ante o exposto, rejeito as preliminares de nulidade da peça básica, 

arguidas pela autuada, sendo a primeira, por insegurança na determinação da infração e a 
segunda, por cerceamento do direito de defesa. Quanto ao mérito, conheço do recurso, 
nego-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto 
de infração. 

 
 

Sala das sessões, em 24 de agosto de 2016. 
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Matéria: Calçamento de documento fiscal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01445/16 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica. 
Insegurança na determinação da infração. Rejeitada. Preliminar 
de nulidade da peça básica. Cerceamento do direito de defesa. 
Rejeitada. Mérito. ICMS. Obrigação principal. Omissão de 
pagamento de imposto decorrente de calçamento de documento 
fiscal. Procedência. 
 
1. Não se acolhe a arguição de insegurança na determinação da 
infração, estando a irregularidade fiscal claramente relatada e o 
auto de infração devidamente instruído; 
 
2. Rejeita-se a arguição de cerceamento do direito de defesa, 
não existindo no processo nenhum óbice ao pleno exercício do 
direito de defesa, tendo sido assegurado ao contribuinte o 
contraditório e a ampla defesa; 
 
3. Considera-se inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o 
documento que resulte na consignação de valor, quantidade, 
qualidade, espécie, origem ou destino diferentes nas suas vias; 
(CTE, art. 67, VII); 
 
4. Deve-se declarar procedente o lançamento de ofício relativo a 
infração devidamente comprovada pelo Fisco, cuja ocorrência 
não tenha sido afastada pelo sujeito passivo. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de julho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por 
insegurança na determinação da infração e a segunda, por cerceamento do direito de 
defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Paulo Diniz, Lidilone Polizeli Bento e 
Nivaldo José Mendes. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer do recurso, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Paulo Diniz, Lidilone Polizeli 
Bento e Nivaldo José Mendes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 
consignou nas primeiras vias de Conhecimentos de Transporte Rodoviários de Carga 
(CTRC), modelo 8, valores diferentes dos constates das respectivas vias fixas, omitindo 
receita de prestação de serviço de transporte no valor de R$ 1.783.331,78 (um milhão, 
setecentos e oitenta e três mil, trezentos e trinta e um reais e setenta e oito centavos), 
sendo-lhe imputada a exigência do ICMS no valor de R$ 60.224,91 (sessenta mil duzentos 
e vinte e quatro reais e noventa e um centavos), calculando sobre a diferença constatada 
com base na alíquota devida pelo regime do Simples Nacional, mais as cominações 
legais. 



 

 
Citados como infringidos o art. 34, da Lei Complementar n° 123/06 e 

arts. 64 e 67, VII, da Lei n° 11.651/91 c/c o art. 147, § 3°, do Decreto n° 4852/97 e arts. 16 
e 25, incs. I ao V e 63 da Resolução CGSN n° 94/11, proposta a penalidade prevista no 
art. 44, I, § 1°, da Lei n° 9.430/96 com redação da Lei nº 11.488/07. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, planilha 

“Demonstrativo da Omissão de Receita, Definição da Alíquota e ICMS Devido no Regime 
do Simples Nacional” (fls. 04), planilha “Demonstrativo de CTRCs com Valores 
Divergentes” (fls. 05 a 13), cópia de Programa Gerador do Documento de Arrecadação do 
Simples Nacional – PGDAS (fls. 23 a 38), cópia do livro Registro de Saídas (fls. 39 a 58) e 
cópias de CTRCs (fls. 59 a 840), dentre outros documentos. 

 
Intimado (fls. 842), o sujeito passivo apresenta impugnação (fls. 845 

a 854), alegando que vem sofrendo com o fato de falsificação de seus conhecimentos de 
transporte, conforme é notificado no boletim de ocorrência da polícia do Estado de Goiás, 
pedindo, em consequência disso, que se declare nulo desde o início o procedimento fiscal 
por insegurança na determinação da infração (transcreve ementas deste Conselho). 

 
Quanto ao mérito, aduz que a multa é confiscatória. 
 
Finaliza, pedido a nulidade do auto de infração, não sendo esse o 

entendimento, pede que a multa seja extirpada, por ser desproporcional. 
 
Junta cópia de Boletim de Ocorrência (fls. 867 a 868), cópia de 

Concessão de Autorização de Impressão de Documentos Fiscais (fls. 869 a 870), cópia de 
protocolo de devolução de CTRCs (fls. 871 a 872), copias de termos de apreensão e de 
notificação fiscal (fls. 873 a 875) e copias de CTRCs e de DAS (fls. 876 a 881), dentre 
outros documentos. 

 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, apreciando 

as razões da defesa, rejeita a arguição preliminar e, no mérito, decide pela procedência do 
lançamento, consoante a Sentença n°1103/2016-JULP (fls. 883 a 886). 

 
Intimado (fls. 888), o sujeito passivo apresenta recurso voluntario (fls. 

891 a 905), formulando em preliminar arguição de nulidade da peça básica, relacionando 
as hipóteses de insegurança na determinação da infração e de cerceamento do direito de 
defesa. 

 
Quanto ao mérito, aduz que a multa é confiscatória, pedido a 

improcedência do auto de infração, não sendo esse o entendimento, pede que a multa 
seja extirpada, por ser desproporcional. Reitera as razões formuladas na impugnação, 
expostas anteriormente. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

PRELIMINARES 
 
Apreciando a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela 

autuada, por insegurança na determinação da infração, manifesto-me pela sua rejeição, 



 

por estar a irregularidade fiscal claramente relatada e o auto de infração devidamente 
instruído. 

 
Apreciando a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela 

autuada, por cerceamento do direito de defesa, manifesto-me pela sua rejeição, por não 
existir no processo nenhum óbice ao pleno exercício do direito de defesa, tendo sido 
assegurado ao contribuinte o contraditório e a ampla defesa. 

 
MÉRITO 

 
A exigência fiscal decorre de divergência entre os valores dos 

CTRCs emitidos pelo sujeito passivo e os mesmos lançados em seus livros Registro de 
Saídas, evidenciado “calçamento” de documentos, uma vez que são também diferentes os 
valores entre as 1ªs vias e as vias fixas dos documentos. 

 
Embora haja alegação de falsificação por terceiros dos seus 

documentos, os ditos falsificados não foram objetos dos levantamentos do Fisco e 
qualquer comparação, mesmo aleatória, na farta documentação (CTRCs) juntada ao 
processo, evidencia realmente que os valores lançados são divergentes entre as vias ( 1ª 
e fixa) do documento fiscal modelo 8 (CRTC), sugerindo “calçamento” dos documentos, 
acusação da qual o sujeito passivo não logrou êxito em contestá-la. 

 
Prosseguindo, tendo entendimento idêntico ao do julgador singular, 

relativamente a questão posta em julgamento, adoto a fundamentação de sua Sentença n° 
1103/2016-JULP (fls. 883 a 886), transcrevendo-a a seguir: 

 
“Tratam os presentes autos de exigência de ICMS, multa e 

acréscimos legais, decorrente de omissão de pagamento de imposto, causada por 
calçamento de documentos fiscais. 

 
Sobre a infração, o Código Tributário Estadual (CTE), em seu art. 67, 

VII, prescreve: 
 
Art. 67. Considera-se inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o documento 
que: 
[...] 
VII - resulte na consignação de valor, quantidade, qualidade, espécie, 
origem ou destino diferentes nas suas vias; 

[...] 

 
Logo, verifica-se que o fato de “calçar” o documento fiscal, 

procedimento que consiste em consignar em uma via do documento, notadamente a 1ª, 
valor, quantidade, espécie, origem ou destino diferentes dos que se consigna em outra via 
do documento, implica na inidoneidade do documento e, portanto, a mercadoria ou serviço 
é tido como em situação fiscal irregular, nos termos do Parágrafo único do art. 66 do 
mesmo CTE: 

 
Art. 66. As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar 
sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. 
 
Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal 
irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos 
fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea. 

 



 

No presente caso, o “calçamento” do documento fiscal está bem 
evidenciado nos autos, porque a autoridade fiscal juntou ao processo cópias da 1ª via e da 
via fixa de cada documento CTRC, comprovando que há diferença entre ambas no que se 
refere a “destinatário, “mercadoria transportada” e “composição do frete”, com valor 
diferente especialmente quanto ao “total da prestação”, fator de cálculo do ICMS pelo 
contribuinte. 

 
A fiscalização teve o cuidado, ainda, de juntar ao processo cópia do 

livro Registro de Saídas do contribuinte, alusivo aos meses de janeiro a agosto de 2013, 
comprovando que o registro no livro fiscal ocorreu pelo valor menor consignado na via fixa 
dos CTRCs. 

 
Por fim, houve o planilhamento desses CTRCs, por número, e 

valores da 1ª via e via fixa, com cálculo da diferença, que foi lançado em outra planilha de 
cálculo do ICMS devido pelo Simples Nacional (alíquota). 

 
O Boletim de Ocorrência (fls. 867), por sua vez, não tem o condão de 

afastar a acusação fiscal. Ali se noticia falsificação de 1 bloco de CTRC do sujeito passivo 
na cidade de Goianésia/GO, além de 1 (um) CTRC falsificado. A notícia desses crimes 
deve ser apurada pela polícia. 

 
Porém, no presente caso, a cópia do livro Registro de Saídas do 

contribuinte contém dados das vias fixas dos CTRCs planilhados pelo Fisco, cujos valores 
conferem no livro com as suas vias fixas, demonstrando que não se trata de falsificação 
por terceiros, mas em “calçamento” do documento fiscal realizado pelo próprio sujeito 
passivo. 

 
Finalmente, ressalte-se que a impugnante não traz ao processo 

comprovação de que a irregularidade não tenha resultado em falta de pagamento do 
imposto, conforme prevê o art. 68 do CTE: 

 
Art. 68. A inidoneidade de que trata o artigo anterior poderá ser afastada, 
mediante processo administrativo tributário, em que o sujeito passivo 
comprove, de forma inequívoca, que a irregularidade não importou em falta 
de pagamento, total ou parcial do imposto. 

 
Observo que os CTRCs foram elaborados a partir de AIDF em nome 

do sujeito passivo, da gráfica que consta no rodapé dos mesmos, estando ali anotados 
corretamente o n° da concessão pela SEFAZ. 

 
Quanto à penalidade aplicada, é a constante da legislação tributária, 

e este órgão de julgamento administrativo não tem competência para manifestação sobre 
sua constitucionalidade ou não (art. 6°, § 4°, da Lei n° 16.469/09), sequer reduzi-la, visto 
que não há essa faculdade posta na legislação à disposição do julgador administrativo.” 

 
Ante o exposto, rejeito as preliminares de nulidade da peça básica, 

arguidas pela autuada, sendo a primeira, por insegurança na determinação da infração e a 
segunda, por cerceamento do direito de defesa. Quanto ao mérito, conheço do recurso, 
nego-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto 
de infração. 

 
 

Sala das sessões, em 12 de setembro de 2016. 
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Matéria: Carga tributária inferior (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00345/16 
 
Relatora: Conselheira Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Operação de saída de 
mercadoria com utilização de carga tributária inferior a prevista 
na legislação.  
 
 
 
1. PRELIMINARES 
 
1.1 - Insegurança na determinação da infração.  
 
Matéria já analisada pelo Conselho Pleno. 
 
1.2- Cerceamento ao direito de defesa.  
 
Não houve limitação ou obstáculo impedindo a parte de se 
defender da forma legalmente permitida, afastado prejuízo em 
relação ao seu objetivo processual. 
 
2. PEDIDO DE DILIGÊNCIA 
 
Não há pendência de natureza material e nem dúvida a ser 
esclarecida, de maneira a ensejar a realização de diligência. 
 
3. MÉRITO.  
 
A carga tributária deve ser observada pelo sujeito passivo no 
momento da realização da operação de saída de mercadoria, 
segundo previsto na legislação. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 03 de fevereiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência formulado pela autuada. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, José Pereira D'abadia, Gilmar Rodrigues de 
Almeida, Washington Luis Freire de Oliveira e Alcedino Gomes Barbosa. Por unanimidade 
de votos, rejeitar a preliminar de nulidade do auto de infração, por cerceamento do direito 
de defesa, arguida pela autuada.  Participaram do julgamento os Conselheiros Marlene 
Maria da Silva Ruguê Bernardes, José Pereira D'abadia, Gilmar Rodrigues de Almeida, 
Washington Luis Freire de Oliveira e Alcedino Gomes Barbosa. Quanto ao mérito, por 
votação unânime, conhecer do recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte 
a sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do 
ICMS a recolher de R$ 1.754.640,53 (um milhão, setecentos e cinqüenta e quatro mil, 
seiscentos e quarenta reais e cinqüenta e três centavos), conforme fls. 273/275, dos 
autos.  Participaram do julgamento os Conselheiros Marlene Maria da Silva Ruguê 
Bernardes, José Pereira D'abadia, Gilmar Rodrigues de Almeida, Washington Luis Freire 
de Oliveira e Alcedino Gomes Barbosa. 
 



 

R E L A T Ó R I O 
 

 
A descrição do fato é de que o sujeito passivo realizou saídas 

de mercadorias, no período de setembro de 2007 a dezembro de 2011, por meio de nota 
fiscal ou de cupom fiscal, utilizando carga tributária inferior a prevista na legislação, 
correspondendo a uma tributação final inferior à estabelecida para a mercadoria, 
ocasionando ICMS a recolher, conforme apurado em auditoria comparativa da carga 
tributária informada e a calculada, relatórios analíticos e sintéticos anexos. 

 
O crédito tributário foi considerado procedente em primeira 

instância. 
 
Não se conformando com essa decisão o sujeito passivo 

interpõe recurso à câmara julgadora, alegando nulidade do auto de infração por 
cerceamento ao direito de defesa em virtude do indeferimento da diligência requerida em 
primeira instância, sustentando a nulidade da decisão proferida. Requer seja determinada 
diligência “para elucidação de questões fáticas em objeto”, entendendo pela necessidade 
de prova pericial com intuito de demostrar a correta apuração do ICMS e uso da redução 
da carga tributária. Além disso, argumenta a nulidade do auto de infração em decorrência 
da ausência de indicação clara, precisa e fundamentada da infração. No mérito, há erro de 
interpretação dos fatos e dados examinados quanto à classificação da mercadoria (erro na 
aplicação de redução da carga tributária). 

 
Às fls. 183 foi determinada uma diligência com o fito de o fiscal 

intimar o sujeito passivo, requerendo relacionar todas as mercadorias com redução da 
base de cálculo e, com base nesse relatório analisar e excluir as que de fato não devem 
compor a auditoria. De todo jeito excluir macarrão e água sanitária. 

 
Foi intimada a empresa e não providenciou o relatório, por isso 

excluído da exigência o macarrão e alvejante, fazendo correção da categorização, com 
isso o ICMS reduziu para R$ 1.790.121,58, conforme mídia. 

 
Após a revisão a empresa exibe o relatório. 
 
Em manifestação ao resultado da diligência, o recorrente 

ressaltou que não foi apreciado o relatório, embora pediu prazo adicional para entrega, 
conforme memorial. Assim alega que o relatório foi produzi e pleiteia a realização da 
diligência, sob pena de cerceamento, demonstração a existência de outras mercadorias 
que fazem jus à redução da base de cálculo. 

 
Determinada uma segunda diligência para analisar o relatório 

apresentado pelo recorrente, o que foi realizado. 
 
Assim o ICMS foi mais uma vez reduzido para R$ 1.770.986,91. 
 
Mais uma vez, o recorrente ao manifestar sobre o resultado da 

diligência processa três categorias de anexos, sendo o I, com a mercadoria que tem 
alíquota de 7%; o II, com a mercadoria com alíquota de 12% e o III com as mercadorias 
sujeitas à substituição tributária. 

 
Diante disso, determinada uma terceira revisão, requerendo 

verificar a interpretação e enquadramento da mercadoria e assim foi o resultado, no 



 

sentido de analisar item por item dos anexos, anuindo com alguns, excluindo-os da 
exigência e justificando outros de maneira que o ICMS remanescente é da ordem de R$ 
1.754.640,53, fls. 273/275. 

 
Em manifestação o recorrente quer nova revisão para toda a 

auditoria, assim exibe em doc. 2 relatório completo com descrição das mercadorias, 
classificação fiscal, alíquota aplicável e base legal que utilizou em suas operações. E aqui 
o sujeito passivo reforça mais uma vez que não se deve fazer efeito discriminatório, 
fugindo ao dispõe a norma mas observando o princípio da essencialidade que busca 
diminuir a carga tributária. 

 
Em quarta diligência é requerido analisar de forma conclusiva 

todos os itens alegados pela defesa e, o revisor autuante indica que a revisão conclusiva 
já foi realizada quando analisado item por item às fls. 267 a 290 e 2620 a 2621 dos autos. 

 
Em manifestação o recorrente sustenta que dada a recusa de 

cumprimento do determinado em diligência espera a nulidade do auto de infração. Com a 
alegação apresenta a tributação para cada mercadoria fiscalizada diferente daquela às fls. 
267 a 290. 

 
A quinta revisão foi no sentido de o sujeito passivo especificar 

qual a mercadoria deveria ser excluída da exigência, o qual manifesta que já foram 
entregues em petição de 11.03.13, observando que esta diligência foi determinada após a 
reforma, pelo Conselho Pleno, da decisão cameral de nulidade do auto de infração por 
insegurança na determinação, com fundamento de que o trabalho fiscal especificou 
claramente e com devida precisão os fatos que motivaram o lançamento. 

 
 

V O T O 
 

 
Nesse contexto, certifica-se que a preliminar de insegurança na 

determinação da infração já foi devidamente analisada pela última instância administrativa, 
sendo afastada. 

 
Quanto ao cerceamento ao direito de defesa por negativa da 

realização da diligência, dada pelo julgador singular, com consequente nulidade da 
sentença, não se sustenta, haja vista o entendimento daquele de que a lide já poderia ser 
solucionada, sendo, portanto, dispensada. 

 
É verdade que a impugnação exibiu divergência em relação a 

dois itens da autuação, o que por ocasião do julgamento singular foi analisada, sendo o 
fundamento da rejeição da diligência o seguinte, em especial: “o produto tem que 
obedecer ao critério da excepcionalidade sem interpretação extensiva e o critério da 
finalidade ou teleológico que perquire acerca de seu fim visado pela norma, aos quais o 
produto em questão não preenche”. 

 
Nesse contexto, a questão foi apreciada na instância a quo 

atendendo, com isso, a boa técnica de julgamento. O julgador não está obrigado a 
responder a cada um dos argumentos expostos nas razões de impugnação, se bastantes 
os argumentos jurídicos a embasar seu conhecimento. 

 



 

Ele enfrentou a questão controvertida e fundamentou a decisão, 
não estando obrigado a determinar diligência quando não há necessidade. 

 
Por isso, não ocorreu cerceamento ao direito de defesa, pois 

não houve limitação ou obstáculo que impediu a parte de se defender da forma legalmente 
permitida, afastado qualquer prejuízo em relação ao seu objetivo processual. 

 
A mais, reclamar de qualquer situação de cerceamento ao 

direito de defesa numa causa em que, embora esmiuçada a exibição do contraditório, em 
nenhum deles o sujeito passivo deixou de ser atendido, parece despropositado. 

 
Não acolhida a preliminar arguida, prevalecendo a sentença 

singular. 
 
Quanto ao pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo, 

após a decisão singular e mesmo após o afastamento da preliminar de insegurança na 
determinação da infração, pelo Conselho Pleno, é importante ressaltar, como pode 
constatar pelo relatório acima, sempre foi acolhido até que fossem dirimidas todas as 
dúvidas. Por último, via Resolução 104/2015, fls. 2090/2091, quando requerido do sujeito 
passivo que analisasse e apontasse, especificadamente, via planilha, qual a mercadoria 
que ainda entendia devesse ser excluída da base de cálculo, sua resposta foi de que 
juntou diversas planilhas em planilha, mídia digital, anteriormente, em 11.6.2013. 

 
Como todas as argumentações contrárias e especificadas já 

foram analisadas pela fiscalização vê-se exaurida a necessidade de nova revisão, nesta 
oportunidade, o que, por isso mesmo, foi rejeitada por votação unânime. 

 
No tocante ao mérito, não resta dúvida diante das diversas 

revisões realizadas que pode ser depurado o valor do crédito tributário. 
 
Não é demais orientar que desde a primeira diligência foi 

requerido, via resolução, ao sujeito passivo relacionar todas as mercadorias que, no seu 
entendimento, deveriam ser excluídas ou corrigidas a carga tributária na auditoria 
consignada. Conquanto relacionadas pouco a pouco, conquanto com relativo atraso no 
andamento dos autos, sempre convertido o feito em diligência até sua quinta edição. 

 
Na primeira revisão foram corrigidos apenas os itens 

consignados no recurso voluntário interposto, haja vista a ausência do relatório por parte 
do sujeito passivo, muito embora intimado para tanto. 

 
Porém, com a chegada da mídia, a revisão, agora já a segunda, 

pode ser realizada analisando cada produto, sendo extenso o relatório fiscal, por isso 
mesmo. 

 
A terceira revisão restringiu mais à análise e interpretação dos 

itens do levantamento, conforme os anexos (I a III) exibidos pelo recorrente em 
manifestação do resultado da segunda diligência. Mais uma vez a fiscalização analisou 
item a item do alegado. 

 
A quarta revisão ratifica as revisões anteriores, pois não seria o 

caso de revisão de toda a auditoria sem indicação específica da discordância do sujeito 
passivo. 

 



 

Realmente revisa-se matéria devidamente contraditada. 
 
Na quinta, foi a vez do recorrente também entender que a prova 

já fora exibida, reiterando-a. 
 
Vejamos abaixo as correções realizadas, pela fiscalização, no 

trabalho fiscal, assim pontuados em segunda revisão: 
 
- redução da base de cálculo não se aplica a outros pães, 

somente ao pão francês; 
 
- hortifrutícola indicado na auditoria não é em estado natural; 
 
- a categorização da água sanitária e macarrão já foi corrigida 

em primeira diligência; 
 
- O produto “limp veja x 14 t limo ap” não é desinfetante, mas 

detergente (NCM 3402.20.00), observando que por ordem da ANVISA para ser 
considerado desinfetante deve conter no rótulo essa informação; 

 
- pela NCM o produto tem o adicional de 2%; 
 
- papel para fumo não insere na substituição tributária, 

observando que em revisão anterior já foi excluído todo produto submetido a esse regime. 
 
Ademais disso, foi analisado, ainda, pela fiscalização, demais 

produtos, em revisão seguinte, assim: 
 
- pré mistura é diferente de farinha constante da cesta básica; 
- o papel de fumo não está submetido ao regime de 

substituição; 
- ameixa/banana passa/coco seco/ervilha congelada/uva 

passa/milho verde em bandeja – nenhum em estado natural; 
- alvejante/limpador veja/multi uso clean/vanish – não é 

desinfetante; 
- requeipizza/requeicream/queijo creamchesse correção no 

levantamento; 
- refeição já considerado com redução da base de cálculo, 

porém foi considerado pelo sujeito passivo como não tributado; 
- bebida láctea não é yogurt; 
- ração animal corrigido, pois stop a partir de 09/11; 
- cappuccino não é café;  
- refrigerante excluído; 
- fécula de mandioca não é farinha; 
- limpador harpic excluído, assim como chuveiro e outros; 
- brinquedos não tem substituição; 
 
E, assim, analisados demais itens processando a correção 

diante do disposto em legislação, de maneira a culminar com valor de ICMS R$ 
1.754.640,53. 

 



 

Vê-se, desse modo, que não subsiste qualquer argumentação 
no sentido de possível alguma outra irregularidade do lançamento, após analisados os 
itens específicos indicados pela defesa.  

 
No caso, a planilha de fls. 11 em diante é autoexplicativa, 

deixando explícito que o contribuinte utilizou carga tributária efetiva menor que a prevista 
na legislação tributária, considerando a situação tributária e o tratamento dispensado para 
cada mercadoria. 

 
Seguindo direcionamento capitulado no auto de infração 

referente à infração e à penalidade, tem-se que o sujeito passivo além do pagamento do 
tributo deve cumprir as obrigações acessórias de controle, de acordo com o art. 64 da Lei 
11.651/91, assim: 

 
Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do 
pagamento do imposto, é obrigado ao cumprimento das 
prestações, positivas ou negativas, estabelecidas na legislação 
tributária. 
 
A multa aplicada é prevista no Código Tributário Estadual 

Goiano, Lei 11.651/91 com redação da Lei 17.519/2011 e a mais específica, inclusive 
ressaltando que recentemente teve alteração legislativa no sentido de menor índice, o que 
de certa forma, contempla o pretendido pelo recorrente, observando a retroatividade 
benigna. 

 
Mais que isso não compete a esta esfera administrativa de 

julgamento, incumbida do controle da legalidade do ato administrativo, ficando ao critério 
do sujeito passivo buscar o judiciário para eventual melhor resultado.  

 
Assim, permanece a penalidade permanece, da seguinte forma: 

art. 71, inciso IV-A, da Lei 11.651/91: 
 

Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 

..... 
 

IV-A - de 80% (oitenta por cento) do valor do imposto omitido 
em decorrência da utilização de carga tributário inferior à 
aplicável à operação ou prestação; 
 
Posto isso, voto conhecendo do recurso voluntário, dando-lhe 

parcial provimento, para considerar procedente em parte o crédito tributário, no valor de 
R$ 1.754.640,53, conforme fls. 273/275, reformando parcialmente a decisão singular, 
afastando a preliminar de cerceamento ao direito de defesa além do pedido de diligência. 

 
 

 
 

Sala das sessões, em 14 de março de 2016. 
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Matéria: Carga tributária inferior (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01253/16 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. "Auditoria Comparativa da Carga Tributária 
informada x calculada". Saída de mercadorias, por meio de Nota 
Fiscal Eletrônica, utilizando carga tributária inferior à 
estabelecida pela legislação tributária. Procedência. 
 
Reafirma-se a decisão monocrática que julgou procedente o 
lançamento, quando a polo passivo não trouxer aos autos 
nenhum elemento de prova capaz de ilidir a exigência exordial. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 20 de julho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Cláudio 
Henrique de Oliveira, Lidilone Polizeli Bento e Nivaldo José Mendes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo realizou saída de 
mercadorias, no período de 01/07/2011 a 31/07/2013 por meio de Nota Fiscal Eletrônica, 
utilizando carga tributária inferior à estabelecida pela legislação tributária, ocasionando 
diferença de ICMS a recolher, apurada em "Auditoria Comparativa da Carga Tributária 
informada x calculada", em anexo.  

 
A autoridade lançadora indica como infringidas as disposições dos 

artigos 11, I, 27, 40 e 64 do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91). Proposta 
a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, IV A, do CTE, com redação da Lei nº 
17.519/2011 – Retroatividade Benigna.  

 
O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: 

auditoria comparativa da carga tributária informada x calculada e consulta situação atual 
arquivos "fls. 5 a 154". 

 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de "fls. 155".  
 
Em sua impugnação, "fls. 158 e 159" o sujeito passivo informa que 

"no trabalho fiscal verifica-se que autor da lide apresentou um relatório "Detalhamento do 
Crédito Tributário" onde o mesmo relaciona supostas diferenças mês a mês. Os valores 
mensais estão apresentados de forma sintética. Não foi feito nenhum demonstrativo de 
forma analítica – produto por produto com a respectiva alíquota praticada pelo sujeito 
passivo e o devido pela legislação pertinente. O trabalho fisco não mensurou de forma 
correta o que foi feito. Portanto, o sujeito passivo não tem como identificar onde o autuante 
se baseou para encontrar as supostas diferenças". Discordam frontalmente do feito fiscal 
em razão de que não têm como apresentar provas evidentes à contestação do feito fiscal. 
Afirma que "é preciso que sejam identificados os produtos em que o sujeito passivo aplica 
alíquota divergente da legislação, a fim de se apurar se há ou não erros no período 



 

fiscalizado". Ao final, requer que seja feito novo trabalho fiscal, a fim de se apurar o valor 
devido do imposto.  

 
O sujeito passivo anexa os seguintes documentos: 2ª alteração 

contratual e DAREs "fls. 160 a 180". 
 
Pela sentença nº 1147/2016 - JULP, "fls. 182 a 185"o julgador 

singular decide pela procedência do auto de infração. Em sua fundamentação afirma que 
"a contestação do sujeito passivo não procede". Informa que "esse levantamento fiscal 
atende às exigências para fundamentar o lançamento do crédito tributário, e, parece, não 
foi objeto de conhecimento pelo impugnante". Registra que o sujeito passivo foi 
regularmente intimado "fls. 155" mediante o instrumento próprio (intimação – auto de 
infração n°...), do qual consta a seguinte observação: "4. Os levantamentos que 
embasaram a exigência do Crédito Tributário estão disponíveis no órgão emitente da 
intimação", qual seja, o Núcleo de Preparo Processual de Goiânia, constando o respectivo 
endereço. Dessa forma, não há de que se falar em ser realizado "novo trabalho fiscal", 
porquanto o processo encontra-se devidamente instruído com o levantamento próprio para 
a acusação de omissão de pagamento de imposto. Dentre as irregularidades constatadas, 
na análise feita pelo julgador verificam-se, dentre outras: carga tributária de 10% na saída 
de mercadorias para contribuinte localizado em outra unidade federativa, quando no caso 
a carga tributária é de 12% (alíquota); carga tributária de 0% na saída de mercadorias em 
operações internas, quando a carga tributária com benefício de redução é de 10% 
(mercadorias não sujeitas à retenção do ICMS na fonte – categoria – geral); carga 
tributária de 12% na saída interestadual de mercadoria destinada a não contribuinte (sem 
inscrição estadual), quando a carga tributária prevista na legislação é de 17%; e carga 
tributária de 0% na saída de mercadorias em operações interestaduais, não sujeitas à 
retenção do ICMS na fonte, quando a carga tributária da legislação é de 12%. 
Considerando que não houve defesa de mérito, nem de preliminares de nulidade ou 
decadência, e que compulsando os autos não verificou nenhuma dessas ocorrências que 
prejudicassem o processo ou seu conteúdo, não prospera a pretensão do sujeito passivo.  

 
O sujeito passivo é intimado a pagar a quantia exigida ou apresentar 

Recurso Voluntário, conforme documentos de "fls. 186 e 187".  
 
O sujeito passivo apresenta Recurso Voluntário, "fls. 189 e 190", 

alegando que que requer a dilação do prazo para a apresentação do recurso e vista dos 
autos a fim de tomar ciência dos fatos; uma vez que o mesmo está impossibilitado de 
fazer qualquer análise. Caso não seja deferido o pedido, passa-se à impugnação genérica 
do auto de infração, pois discordam totalmente do trabalho fiscal: que o sujeito passivo 
analisou as notas fiscais das operações de saída e constatou que não houve diminuição 
da carga tributária em momento alguém. Ao final, requer vista dos autos e dilação do 
prazo do recurso para análise do feito fiscal.  

 
O sujeito passivo anexa ao recurso os seguintes documentos: cópia 

intimação e 2ª alteração contratual "fls. 191 a 196". 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Trata-se de levantamento tributário baseado em Auditoria 
Comparativa de Carga Tributária informada x calculada, conforme se verifica, fls. 05/154. 
Em colunas específicas estão apresentadas as alíquotas certas e as utilizadas pelo 



 

contribuinte, por fim, apurou-se a diferença em moeda da época (R$), apurado sobre a 
base de cálculo o preço do produto. Esta diferença é que está sendo cobrada.  

 
A sentença singular, em especial à fl. 184 traz de forma 

exemplificativa e descritiva as irregularidades encontradas e não enfrentadas pela defesa, 
fls. 158/159, o que se repetiu às fls. 189/190, ou seja, as defesas apresentadas não 
demonstraram irregularidades no levantamento feito, nem tampouco enfrentou o mérito.  

 
Desta feita, o feito é procedente nos termos da sentença singular.      
 
Assim, voto conhecendo do recurso voluntário, negando-lhe 

provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. 

 
 

Sala das sessões, em 22 de agosto de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Carga tributária inferior (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01731/16 
 
Autora do Voto Vencedor: Conselheira Nislene Alves Borges 
 

 
EMENTA: Preliminar. Nulidade da peça básica por cerceamento 
do direito de defesa e por insegurança na determinação da 
infração. Rejeição. Decisão unânime. Obrigação Principal. ICMS. 
Omissão de ICMS por utilização de carga tributária  inferior à 
prevista em legislação. Procedente. Decisão Unânime. 
Preliminar de exclusão do solidário da lide. Rejeitada. Decisão 
não unânime. 
 
I - Não se acolhe a arguição de nulidade da peça básica por 
cerceamento do direito de defesa, quando se fizer demonstrado 
nos autos que o sujeito passivo se utilizou do pleno exercício do 
contraditório, bem como da ampla defesa, princípios primordiais 
do processo administrativo tributário; 
 
II - Rejeita-se a arguição de insegurança na determinação da 
infração, estando a irregularidade fiscal claramente relatada e o 
auto de infração devidamente instruído; 
 
III – Há de se exigir imposto da diferença apurada, em 
procedimento fiscal, correspondente ao comparativo entre a 
carga trutária utilizada pelo sujeito passivo e a prevista em 
legislação pera os produtos comercializados por este; 
 
IV - Há subsunção do interesse comum descrito no art. 45 do 
CTE a qualidade de administrador, detentor psíquico dos rumos 
a serem tomados pela empresa. Responderá, portanto, pelo 
ICMS decorrente do lançamento e a multa pecuniária que lhe for 
correspondente. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 07 de julho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Mauricio Ribeiro de Paiva, Nislene Alves Borges e Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Mauricio 
Ribeiro de Paiva, Nislene Alves Borges e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. E, por maioria de 
votos, rejeitar a preliminar de exclusão do solidário da lide, arguida pela autuada. Foram 
vencedores os Conselheiros Nislene Alves Borges e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. 
Vencido o Conselheiro Mauricio Ribeiro de Paiva. 
 



 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo realizou saídas 
internas de mercadorias com débitos a menor do ICMS, pois utilizou alíquotas inferiores à 
devida e/ou reduzindo indevidamente a base de cálculo do imposto, correspondendo a 
uma tributação final inferior à prevista na legislação, conforme demonstrativos da 
Auditoria Básica do ICMS do exercício de 2008, planilhas explicativas de resumo de 
imposto, registrado a menor, Informações das operações fiscais em arquivos magnéticos, 
tipo 54, em PDF e documentos anexos. Em consequência, deverá pagar o imposto, 
correspondente à diferença, na importância de R$ 29.166,91, juntamente com 
penalidades e acréscimos legais.  

A autoridade lançadora indica como infringidas as disposições dos 
artigos 11, 27 e 64, da Lei 11.651/91, c/c Art. 1°, do anexo IX, do Decreto 4.852/97. 
Proposta a aplicação de penalidade prevista no Artigo. 71, IV-A, da Lei 11651/1991 c/ 
redação da Lei 17519/2011 – Retroatividade Benigna.  

Fora arrolado como sujeito passivo solidário, Nilson Alves de Assis, 
nos termos do artigo 45, inciso XII, da Lei 11.651/1991. 

O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: 
Detalhamento do Crédito Tributário, fls. 03 a 05; Auditória Básica do ICMS, fls. 08 a 11, 
Termo de Copiagem e Autenticação de Arquivo Eletrônico, fls.12, Saídas com 
Lançamentos de Impostos a Menor, fls. 17 a 18, Mídia Digital, fls.19.  

Os sujeitos passivos, após regularmente intimados, comparecem aos 
autos apresentando impugnação em primeira instância, fls. 26 a 35, alegando que a 
referida autuação não pode prosperar, posto que a impugnante teria agido dentro da 
legalidade e que não teria realizado saídas internas de mercadorias com o débito a menor 
ICMS; traz também dizeres de que houve uma insegurança na determinação da infração, 
por conter o lançamento análises superficiais e com frágeis elementos absolutamente 
desprovidos de guarida legal.  

Alega que o Agente Fiscal realizou auditoria, mas não demonstrou 
as notas fiscais onde essas supostas irregularidades foram verificadas, caracterizando 
cerceamento ao direito de defesa do contribuinte. Aduz que, no intuito de dar legitimidade 
à auditoria, a autoridade fiscal optou por dizer: que em razão da grande quantidade de 
notas fiscais e folhas de registro de saídas, anexou cópias das primeiras e últimas folhas, 
por período mensal do livro de Registro de Saídas e uma Planilha Explicativa, a qual 
seria impossível relacionar com as atividades mercantis realizadas pelo contribuinte.  

Argumenta ainda ser ilegal a inclusão do sócio administrator no polo 
passivo da autuação, uma vez que não é caracterizada nenhuma das circunstâncias 
previstas no art.135 do CTN, pois entende que não houve prática de atos com excesso 
de poderes ou infração da lei, contrato social ou estatutos. 

Por fim, a impugnante requer que seja declarada a nulidade do 
presente Auto de Infração, consubstanciado nas razões ventiladas na presente 
impugnação e por estar o mesmo eivado de vícios insanáveis (insegurança na 
determinação da infração, cerceamento do direito de defesa e ilegitimidade passiva 
solidária do sócio administrador), não restando outra alternativa senão a declaração de 
sua absoluta improcedência.  

O julgador singular expede o Despacho n° 640/2015-JULP, fls:61 e 
62, mediante o qual determina o encaminhamento desses autos à Delegacia Regional de 
Fiscalização de Goiás para que seu ilustre titular designe um Agente do Fisco, 
preferencialmente ao autor do procedimento, para que possa analisar as questões 



 

levantadas na impugnação do sujeito passivo, em especial, o cerceamento de direito de 
defesa, devendo fazer a juntada aos autos dos arquivos citados no histórico da autuação 
e na nota explicativa (arquivos magnéticos, tipo 54, em PDF), ou a cópia das notas fiscais 
que fundamentaram a ação fiscal, sendo que tais informações devem ser gravadas em 
mídia digital CD-RW. 

Em atendimento ao Despacho de n° 640/2015-JULP, inclui-se cópia 
em mídia digital das informações-SINTEGRA, referente às operações fiscais de saídas 
do estabelecimento autuado, nas quais foram inclusos cálculos das alíquotas e redução 
de base de cálculos corretas, por meio de planilha explicativa, inclusas anteriormente em 
PDF a este processo; para livre consulta em instrução processual.  

Os sujeitos passivos comparecem aos autos, fls. 73 a 76, 
apresentando resposta ao resultado da diligência determinada pelo Despacho n° 
640/2015-JULP, alegando que o Fiscal autuante deixou de observar a condição de 
empresa atacadista da Impugnante o que lhe permite utilizar a base cálculo reduzida em 
suas operações mercantis, conforme orienta o Regulamento do Código Tributário 
Estadual-RCTE-Decreto n° 4.852/97, em seu art.8°, inciso VIII, Anexo IX do RCTE, e que 
este teria cometido outro equívoco quando faz de ofício o lançamento de tributos em 
produtos comercializados pela Impugnante, que à época se encontravam incluídos no 
regime de substituição tributária, sendo, portanto, o imposto devido "retido na fonte", nos 
termos do Regulamento do Código Tributário Estadual-RCTE-Decreto n°4.852/97, em seu 
Anexo VIII. 

Os Impugnantes requerem que seja declarada a nulidade do 
presente Auto de Infração, consubstanciando nas razões ventiladas na impugnação em 
Primeira Instância e na resposta à diligência determinada pelo Despacho n° 640/2015-
JULP e por estar o mesmo eivado de vícios insanáveis, não restando outra alternativa 
senão a declaração de sua absoluta improcedência. 

Por meio da sentença n° 1058/2016-JULP, fls. 77 a 80, o julgador 
singular decide pela procedência do auto de infração e em sua fundamentação afirma que, 
analisando o lançamento tributário, sob o aspecto formal, foi identificado e cientificado 
corretamente o sujeito passivo da obrigação tributária, aplicada a norma legalmente 
vigente no período de ocorrência do fato gerador que se subsumiu à descrição fática de 
infração fiscal, tendo sido proposta a penalidade específica ao caso, e assegurado aos 
recorrentes, de forma plena, o exercício do seu direito de defesa, face ao princípio jurídico 
do contraditório, consequência lógica do devido processo legal. Colocados os autos em 
diligência foram sanadas as irregularidades apresentadas pela impugnante, que poderiam 
cercear o seu direito à ampla defesa, não se verificando, portanto, nenhuma das hipóteses 
de nulidade estampada no art.20, da Lei 16.469/09. 

Em relação a preliminar de ilegitimidade passiva e pedido de 
exclusão da lide do sujeito passivo solidário, não se acolhe, haja vista, que na condição 
de administrador, participou diretamente da gestão da empresa a época da ocorrência do 
fato gerado, e por conseguinte, da decisão gerencial de que decorreu a prática da 
infração à Lei Estadual n° 11.651/1991, capitulada neste contencioso fiscal no campo 
"Dispositivo Legal Infringido" da peça basilar, conduta que se subsume ao artigo 45, 
inciso XII, do mesmo diploma legal.  

Em análise à defesa apresentada, o julgador entende que esta não 
prospera, pois em sua peça defensória o sujeito passivo alega que por possuir 
estabelecimento atacadista teria direito ao benefício da redução da base de cálculo, mas 
não aponta quais são as operações de saída que teve o seu direito glosado pelo fisco, ao 
mesmo tempo que afirma que no levantamento fiscal foram considerados produtos por 
ela comercializados que estariam sujeitos ao regime da substituição tributária, porém, 



 

mais uma vez não identifica quais são esses produtos e nem quais são as notas fiscais 
consideradas no levantamento fiscal.  

Diante dos fatos, como o sujeito passivo não trouxe aos autos 
argumentos ou prova capaz de ilidir a pretensão fiscal e por ter lançamento obedecido às 
disposições do art.160 do CTE, entende que o crédito tributário em questão deve 
prosseguir o seu curso.  

Os sujeitos passivos, após intimados da decisão de primeira 
instância, comparecem aos autos, fls. 88 a 98, apresentando Recurso Voluntário 
trazendo os mesmos dizeres de sua impugnação à primeira instância, reiterando, em 
especial a alegação de que é possível extrair das mídias digitais disponibilizadas que a 
realização da auditória fiscal desconsiderou a condição de Atacadista do contribuinte na 
aplicação de redução da base de cálculo e aplicação de alíquota a menor, que 
supostamente justificasse o lançamento de ofício e que a condição de empresa 
atacadista permite a utilização da base de cálculo reduzida em suas operações 
mercantis. Aduz ainda que a fiscalização teria cometido outro equívoco, posto que não 
teria observado a tributação pela Substituição Tributária dos produtos autuados. 

Ao fim, requerem os impugnantes que seja declarada a nulidade do 
presente Auto de Infração, consubstanciado nas preliminares arguidas (insegurança na 
determinação da infração, cerceamento do direito de defesa e ilegitimidade passiva do 
sócio administrador), ou que o lançamento seja considerado improcedente pelas razões 
de mérito devidamente ventiladas. 

É esse o Relatório. 

 
V O T O  

Em preliminar, a autuada argui a nulidade do presente procedimento 
por considerar que houve cerceamento ao seu direito de defesa, e ainda que o 
lançamento estaria inseguro, portanto alega a nulidade por insegurança na determinação 
da infração. 

Relativamente à alegação de que o lançamento encontra-se 
inseguro, em vista de lançamento ter se fundamentado em análises superficiais, onde a 
fiscalização não teria informado sequer as notas fiscais onde as irregularidades teriam 
sido identificadas, verifica-se no autos que, em despacho expedido ainda em primeira 
instância pelo julgador singular, fora determinado que a fiscalização acostasse aos autos 
todos os dados que entendia estarem ausentes para seu perfeito entendimento e para 
que pudesse o sujeito passivo se defender sem que tivesse seu direito cerceado, 
portanto, foram devidamente sanadas as irregularidades que pudessem cercear o direito 
do sujeito passivo a ampla defesa. 

Além do mais, um lançamento seguro se reveste de clara descrição 
do fato; de indicação dos elementos que compuseram a base de cálculo do imposto; de 
descrição das capitulações infracionais e de penalidade.  

Percebe-se que foram cumpridos no presente procedimento fiscal 
todos esses requisitos, que o sujeito passivo identifica com precisão a acusação que lhe é 
imputada, tanto que trouxe clara defesa em todas as fases processuais. Portanto, 
claramente, não estamos diante de um lançamento inseguro e também não há como 
considerar cerceado seu direito e de consequência não há se falar em nulidade da peça 
recorrida. 

Voto, com essas considerações, pelo afastamento das questões 
preliminares erigidas pela defesa, entendendo que não houve nos autos cerceamento ao 



 

seu direito de defesa nem ao menos nulidade por insegurança na determinação da 
infração. 

No mérito, observa-se que a acusação se embasa na Auditoria 
Básica do ICMS onde se identificou diferença a menor na utilização das alíquotas efetivas 
aplicadas pelo sujeito passivo na emissão de documentos fiscais em comparação com as 
alíquotas previstas em legislação, bem como utilização indevida do benefício da redução 
na base de cálculo. 

Em análise às alegações do sujeito passivo de que a acusação não 
deve prosperar, percebe-se que não fora realizado levantamento contraditório em que se 
evidenciassem as alegações trazidas em sua defesa, como no caso de se tratarem de 
operações com mercadorias sujeitas à substituição tributária e outras em que se poderia 
usufruir dos benefícios fiscais concedidos às empresas atacadistas. Não se identifica 
quais seriam essas operações ou produtos. Os levantamentos realizados pela fiscalização 
foram trazidos aos autos e disponibilizados ao sujeito passivo. Caso houvesse lastro as 
alegações despendidas pela defesa, seria possível contestar com facilidade a acusação 
que lhe fora imputada, portanto não ocorreu como seria o esperado para a comprovação 
do alegado. 

Diante disso, e por se encontrar o lançamento em sintonia com o 
disposto no art. 160 do CTE, entendo que o lançamento deve prosperar em sua 
integralidade, sem reparos. 

Aprecia-se ainda o pedido do sujeito passivo pela exclusão do 
solidário arrolado NILSON ALVES DE ASSIS do polo passivo da lide. 

Relativamente à matéria apresentada, com votação por maioria pela 
rejeição neste colegiado, observa-se que se trata de sócio majoritário responsável pela 
administração da empresa, conforme demonstrado no contrato social, assim como em 
outros julgados, rejeito o pedido de exclusão do solidário e afirmo que minha decisão 
encontra respaldo legal na disposição contida no art. 45, inciso XII do CTE, segundo o 
qual será solidária a pessoa que por seus atos ou omissões concorra para a prática de 
infração à legislação, conforme se observa da transcrição do mencionado dispositivo legal: 

  
Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 
[...] 
XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à 
operação ou prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis; 

[...] 

 

Dessa forma, rejeito as preliminares de nulidade por cerceamento ao 
direito de defesa, no mérito, conheço do Recurso Voluntário, nego-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que julgou pela procedência, e quanto à preliminar de 
exclusão do solidário NILSON ALVES DE ASSIS na lide, rejeito o pedido, mantendo-o 
como coobrigado no polo passivo do lançamento. 

 
 

Sala das sessões, em 03 de novembro de 2016. 
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Matéria: Carga tributária inferior (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01838/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Valdir Mendonça Alves 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica. 
Insegurança na determinação da infração. Rejeitada. Preliminar 
de nulidade da sentença singular. Cerceamento do direito de 
defesa. Rejeitada. Preliminar de decadência parcial do crédito 
tributário. Acolhida. Pedido de diligência. Indeferido.  Mérito. 
ICMS. Obrigação principal. Omissão de ICMS pela utilização de 
carga tributária inferior à estabelecida pela legislação tributária 
na saída de mercadorias. Procedência em parte. 
 
1. Rejeita-se a arguição de insegurança na determinação da 
infração, estando a irregularidade fiscal claramente relatada e o 
auto de infração devidamente instruído; 
 
2. Tendo o julgador apreciado as razões oferecidas pela defesa e 
proferida a sentença na forma da lei, não há cerceamento do 
direito de defesa, rejeitando-se a arguição de nulidade da 
sentença singular; 
 
3. Acolhe-se a arguição de decadência parcial do crédito 
tributário, tendo uma parcela do ICMS exigido no auto de 
infração sido definitivamente extinta pela homologação, nos 
termos do § 4° do art. 150 do CTN; 
 
4. Indefere-se pedido de diligência,  tendo diligência realizada 
anteriormente nestes autos considerado as falhas apontadas 
pela defesa no processo; 
 
5. Declara-se procedente em parte o auto de infração, tendo 
parte do ICMS nele exigido sido extinta pela homologação. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 04 de agosto de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da sentença singular, arguida pela autuada, por cerceamento do 
direito de defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Washington Luis Freire de 
Oliveira, Valdir Mendonça Alves, José Pereira D'abadia e José Luiz Rosa. Por 
unanimidade de votos, rejeitar o pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Washington Luis Freire de Oliveira, Valdir 
Mendonça Alves, José Pereira D'abadia e José Luiz Rosa. Por unanimidade de votos, 
rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Washington Luis 
Freire de Oliveira, Valdir Mendonça Alves, José Pereira D'abadia e José Luiz Rosa. Por 
maioria de votos, acolher a preliminar de decadência parcial do crédito tributário, arguida 
pelo Conselheiro Valdir Mendonça Alves, referente ao período de 01/09/2007 a 
18/10/2007, relativamente ao valor do ICMS de R$ 17.623,77 (dezessete mil, seiscentos e 
vinte e três reais e setenta e sete centavos). Foram vencedores os Conselheiros Valdir 
Mendonça Alves, José Pereira D'abadia e José Luiz Rosa. Vencido o Conselheiro 



 

Washington Luis Freire de Oliveira. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 26.682,37 
(vinte e seis mil, seiscentos e oitenta e dois reais e trinta e sete centavos), relativo ao 
remanescente. Foram vencedores os Conselheiros Valdir Mendonça Alves, José Pereira 
D'abadia e José Luiz Rosa. Vencido o Conselheiro Washington Luis Freire de Oliveira que 
votou conhecendo do recurso, negando-lhe provimento para confirmar a sentença singular 
que considerou parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 
44.306,14 (quarenta e quatro mil, trezentos e seis reais e quatorze centavos). Nos termos 
do § 2º, do art. 25 do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto nº 6.930, de 9 de 
Junho de 2009, a votação foi realizada com a composição incompleta da Câmara, em 
razão do Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida ter declarado impedimento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 
utilizou carga tributária inferior à estabelecida pela legislação tributária na saída de 
mercadorias, nos meses de setembro a dezembro de 2007, omitindo o ICMS no valor de 
R$ 44.359,73 (quarenta e quatro mil, trezentos e cinquenta e nove reais e setenta e três 
centavos), exigido no auto de infração, mais as cominações legais. 

 
Citados como infringidos os arts. 11, I, 27, 40 e 64, da Lei n° 

11.651/91, proposta a penalidade prevista no art. 71, IV-A, da Lei n° 11.651/91 com 
redação da Lei n° 17.519/11. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, 

Detalhamento do Crédito Tributário (fls. 03), Descritivo Complementar da Ocorrência (fls. 
04), demonstrativos da Auditoria Básica do ICMS (fls. 05 a 07), CD (fls. 08) e Recibo e 
Entrega de Relatórios Digitais (fls. 09).  

 
Intimado (fls. 10), o sujeito passivo apresenta impugnação (fls. 22 a 

45), pedindo num primeiro momento a anulação do feito, por insegurança na determinação 
da infração e cerceamento do direito e defesa, anexando, para tanto, um laudo pericial (fls. 
71 a 82), fazendo ainda alguns questionamentos a respeito do trabalho fiscal e quanto a 
ele apontou supostos equívocos cometidos pelos autores, com relação a notas fiscais de 
devolução. 

 
Formula também arguição de decadência no período de 01.09.2007 

a 18.10.2007, pela aplicação do § 4° do art. 150 do CTN. 
 
Questiona ainda a suposta exorbitância da multa proposta e a 

classificação de alguns produtos, pedindo, em seguida, a dilatação de prazo para 
apresentar análise final e complementar, diante da complexidade de análise. 

 
O julgador singular, após considerandos, por meio do Despacho n° 

72/14-JULP (fls. 120), determina o encaminhamento dos autos ao NUPRE de Jataí, para 
que seja intimado o sujeito passivo para apresentar todos os demonstrativos de 
levantamento e os outros meios de prova, para que possa sofre análise e, após isso, 
encaminhe-se o procedimento aos autuantes para nova apreciação. 

 
Intimado, o sujeito passivo junta CD (fls. 134) e laudo pericial contábil 

complementar (fls. 135 a 142). 
 



 

O julgador singular, considerando que o Despacho n° 072/2014-
JULP, não foi inteiramente atendido, e outros considerandos, por meio do Despacho n° 
1232/2014-JULP (fls.144), determina o encaminhamento dos autos à Delegacia Regional 
de Fiscalização de Goiânia, para que, por gentileza, o seu ilustre titular determine 
preferencialmente a um dos autuantes, para que analise as defesas apresentadas, 
revisando os trabalhos nos pontos objetos da contestação do sujeito passivo, consignando 
em termos as alterações a serem propostas. 

 
Os diligenciadores, cumprindo o Despacho n° 1232-JULP, em 

relatório (fls. 146 a 147), informam que o perito aponta às. 139 um quadro resumido 
apontando possíveis falhas em nossa auditoria relativa a 06 itens de mercadorias, falhas 
que estariam acarretando um acréscimo indevido no lançamento do crédito tributário no 
valor originário de R$ 53,59 (cinquenta e três reais e cinquenta e nove centavos). 

 
Reconhecem os revisores as falhas na classificação dos produtos 

apontadas pelo contribuinte, pedindo a manutenção da peça básica com a redução de R$ 
53,59 (cinquenta e três reais e cinquenta e nove centavos), como pleiteia a autuada, no 
ICMS lançado. 

 
Intimado, o sujeito passivo manifesta-se acerca do resultado dessa 

diligência, consoante fls. 154 a 156. 
 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, rejeita as 

arguições preliminares e, no mérito, acatando o resultado da revisão (fls. 146 a 147), 
decide pela procedência em parte do lançamento, reduzindo o ICMS a ser exigido para a 
importância de R$ 44.306,14 (quarenta e quatro mil, trezentos e seis reais e quatorze 
centavos), consoante a Sentença nº 74/2015 – JULP (fls. 159 a 161). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 168 a 

181), formulando arguição nulidade da sentença singular por falta de apreciação de todas 
as alegações da defesa. 

 
Não sendo acolhida a arguição anterior, formula ainda em preliminar 

arguição de nulidade da peça básica, relacionando as hipóteses de insegurança na 
determinação da infração e de cerceamento ao direito de defesa. 

 
Superadas as arguições anteriores, no mérito, pede a baixa dos 

autos em diligência para nova revisão, devendo serem excluídos os erros demonstrados 
na impugnação, no laudo pericial contábil. Sobre o valor remanescente, pede a redução 
da multa aplicada a um valor condizente com os princípios da razoabilidade e 
proporcionalidade. 

 
A Segunda Câmara deste Conselho, em decisão unânime, 

materializada no Acórdão n° 1939/2015 (fls. 185 a 188), acolhe a preliminar de nulidade da 
sentença singular, arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa, 
declarando, de consequência nulo o processo a partir de fls. 159, inclusive, devendo os 
autos retornarem à Primeira Instância para realização de novo julgamento. 

 
O julgador singular efetua novo julgamento, consoante a Sentença n° 

702/2016-JULP (fls. 194 a 196), apreciando nela a preliminar de mérito (de decadência de 
parte do crédito tributário), mantidas as decisões dadas na Sentença nº 74/2015 – JULP 
(fls. 159 a 161) anterior. 

 



 

Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 202 a 
214), formulando arguição nulidade da sentença singular por ausência de fundamentação 
suficiente, ofensa ao princípio da motivação. 

 
Não sendo acolhida a arguição anterior, formula ainda em preliminar 

arguição de nulidade da peça básica, relacionando a hipótese de insegurança na 
determinação da infração. 

 
Superadas as arguições anteriores, no mérito, pede a baixa dos 

autos em diligência para nova revisão, para saneamento das irregularidades apontadas 
em relação a todos os produtos apontados no laudo pericial contábil complementar. Sobre 
o valor remanescente, pede a redução da multa aplicada a um valor condizente com os 
princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 

 
É o relatório. 

 
V O T O 

 
PRELIMINARES 

 
Apreciando a arguição de nulidade da sentença singular, por 

cerceamento do direito de defesa, manifesto-me pela sua rejeição, por ter o julgador 
apreciado as razões oferecidas pela autuada e proferida a sentença em conformidade com 
o art. 38 da Lei n° 16.469, de 19 de janeiro de 2009: 

 
Art. 38. A sentença e o acórdão, redigidos com simplicidade e clareza, 
conterão: 
 
I - referência ao número do processo e ao nome do sujeito passivo; 
 
II - relatório com o histórico e fundamento do lançamento e as razões das 
impugnações, recursos e contraditas; 
 
III - a decisão com os fundamentos de fato e de direito. 

 
Apreciando a arguição de nulidade da peça básica, por insegurança 

na determinação da infração, manifesto-me pela sua rejeição, pelo fato da irregularidade 
fiscal estar claramente relatada e o auto de infração devidamente instruído. 

 
Formulo arguição de decadência parcial do crédito tributário, acolhida 

pela maioria dos meus pares, referente ao período de 01.09.2007 a 18.10.2007, 
relativamente ao valor do ICMS de R$ 17.623,77 (dezessete mil, seiscentos e vinte e três 
reais e setenta e sete centavos), nos termos do § 4° do art. 150 do CTN: 

 
Art. 150. [...] 
 
§ 4° Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 (cinco) anos, a 
contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a 
Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o 
lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a 
ocorrência de dolo, fraude ou simulação. 

 
O lançamento exige o ICMS, referente aos meses de setembro a 

dezembro de 2007, tendo o sujeito passivo sido intimado do lançamento na data de 
19.10.2012 (fls. 10), logo, em conformidade com o art. 150, § 4° do CTN, os créditos 



 

tributários que tenham fatos geradores ocorridos antes de 18.10.2007, com lapso temporal 
superior a 5 (cinco) anos, foram definitivamente extintos pela homologação. Ocorrida 
portanto a decadência do ICMS no valor de R$ 17.623,77 (dezessete mil, seiscentos e 
vinte e três reais e setenta e sete centavos), alusivo ao período de 01.09.2007 a 
18.10.2007. 

 
MÉRITO 

 
Exige-se no auto de infração o ICMS omitido no valor de R$ 

44.359,73 (quarenta e quatro mil trezentos e cinquenta e nove reais e setenta e três 
centavos), referente aos meses de setembro a dezembro de 2007. 

 
Realizou-se diligência nos autos (fls. 146 a 147) que impôs a redução 

do ICMS no valor de R$ 53,59 (cinquenta e três reais e cinquenta e nove centavos), tendo 
o contribuinte sido condenado em Primeira Instância ao pagamento do ICMS no valor de 
R$ 44.306,14 (quarenta e quatro mil, trezentos e seis reais e quatorze centavos), 
consoante a Sentença nº 702/2016 – JULP (fls. 194 a 196), em razão do acatamento 
dessa diligência. 

 
Em virtude da decadência do ICMS no valor de R$ 17.623,77 

(dezessete mil, seiscentos e vinte e três reais e setenta e sete centavos), referente ao 
período de 01.09.2007 a 18.10.2007, remanesce exigível o ICMS no valor de R$ 
26.682,37 (vinte e seis mil, seiscentos e oitenta e dois reais e trinta e sete centavos), para 
o qual deve ser alterado o lançamento. 

 
Rejeito o pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo, por ter 

diligencia realizada anteriormente considerado as falhas apontadas pela defesa nestes 
autos. 

 
A penalidade aplicada (CTE, art. 71, IV-A) é a apropriada para a 

infração denunciada, sendo impossível reduzi-la, como pleiteou a recorrente.  
 
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade da sentença singular, 

arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa. Rejeito o pedido de diligência 
formulado pelo sujeito passivo. Rejeito a preliminar de nulidade da peça básica, arguida 
pela autuada, por insegurança na determinação da infração. Acolho a preliminar de 
decadência parcial do crédito tributário, por mim arguida, referente ao período de 
01/09/2007 a 18/10/2007, relativamente ao valor do ICMS de R$ 17.623,77 (dezessete mil, 
seiscentos e vinte e três reais e setenta e sete centavos). Quanto ao mérito, conheço do 
recurso, dou-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 26.682,37 
(vinte e seis mil, seiscentos e oitenta e dois reais e trinta e sete centavos), relativo ao 
remanescente. 

 
 

Sala das sessões, em 24 de novembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Carga tributária inferior (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01853/16 
 
Relator: Conselheiro Elias Alves dos Santos 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Divergência de carga 
tributária efetiva. Procedência parcial.  
 
Tendo a revisão realizada pelo fisco atendido as solicitações 
formuladas pelo órgão julgador, analisado as razões e 
elementos de defesa e efetuado os ajustes necessários no 
procedimento fiscal, conforma-se o valor inicial da exigência 
àquele apurado no trabalho revisional. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de setembro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 
339.289,27 (trezentos e trinta e nove mil, duzentos e oitenta e nove reais e vinte e sete 
centavos), conforme revisão às fls. 269 e 278. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Elias Alves dos Santos, João Divino de Brito e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo “realizou saída de mercadorias, 
no período de 01/01/2011 a 31/12/2011, por meio de notas fiscais eletrônicas, utilizando 
carga tributária inferior à estabelecida pela legislação tributária, ocasionando uma 
diferença de R$ 376.515,79 (trezentos e setenta e seis mil, quinhentos e quinze reais e 
setenta e nove centavos) no ICMS a recolher, apurada em Auditoria da Carga Tributária, 
planilhas e documentação em anexo. Em consequência, deverá pagar o ICMS omitido, 
mais as cominações legais. ” (Sic)  

 
A autoridade lançadora indicou como infringida as disposições dos artigos 11, I, 27, 

40 e 64 da Lei nº 11.651/91 – CTE e propôs a aplicação da penalidade prevista no artigo 
71, IV A, da Lei nº 11.651/91 - CTE, com redação da Lei nº 17519/2011 – Retroatividade 
benigna. 

 
O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: anexo estruturado 

"fls. 03", divergência de carga tributária "fls. 04 a 06", auditoria básica "fls. 07 e 10", 
ajustes oficio 6 – item 38 "fls. 11", SINTEGRA "fls. 12 a 17", resumos de entrega de 
escrituração fiscal digital "fls.18 a 24", mídia "fls. 25", intimação "fls. 26", recibo de 
entregas de relatórios digitais "fls. 27", cópia de documentação pessoal "fls. 28" e cópia 
de procuração "fls. 29". 

 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou apresentar impugnação 

em primeira instância, conforme documentos de fls. 26.  
 
Em sua impugnação às fls. 32 a 40, o sujeito passivo, representado por advogadas 

legalmente constituídas (m.j fl. 46) alega, em síntese, que quase a totalidade dos 
produtos comercializados pela impugnante são acobertados por isenção de impostos ou 



 

benefícios fiscais concedidos pelo governo, conforme Termo de Acordo nº 1168/2013-
GSF, que juntou às fls. 49/51. 

Argumenta no que tange às operações realizadas com clinicas veterinárias, que 
estas empresas são contribuintes de impostos, mas foram consideradas pela fiscalização 
como consumidor final, o que não pode prosperar.  

Aduz que as empresas destinatárias eram, na sua maioria, sujeitas unicamente ao 
regime de tributação por lucro presumido, passando posteriormente ao Simples Nacional. 

Alegou ainda, quanto às operações interestaduais que estas eram realizadas com 
hospitais, clínicas, associações beneficentes ligadas à área de saúde e a empresas 
atacadistas dos produtos por ela vendidos. 

Argumentou que em razão destes fatos, haveria necessidade de Revisão fiscal por 
auditor estranho a esta lide.  

Pede, ao final, que seja deferida posterior apresentação de nova auditoria contábil 
demonstrando os equívocos ocorridos neste lançamento, revisão fiscal ou o julgamento 
pela improcedência deste feito.  

 
O sujeito passivo anexou os seguintes documentos: cópia da alteração contratual 

"fls. 41 a 45", cópia de procuração "fls. 46", cópia da carteira da OAB "fls. 47 e 48", cópia 
do Termo de Acordo de Regime Especial "fls. 4 a 51", consulta do cadastro SINTEGRA 
"fls. 52", CNPJ "fls. 53 a 58". 

 
Pela sentença nº 2118/2015-JULP, o julgador singular decidiu pela procedência do 

auto de infração. Em sua fundamentação afirmou que o lançamento observou o disposto 
no art. 142 do CTN e não foi apresentado pelo sujeito passivo nenhum fato, argumento 
ou demonstrativo capaz de ilidir a pretensão fiscal, entendendo que por isto, o 
lançamento deve prosperar.  

 
O sujeito passivo foi novamente intimado a pagar a quantia exigida ou apresentar 

Recurso Voluntário, conforme documentos de fls. 63 a 65. 
 
Recorrendo, o sujeito passivo representado pelas mesmas advogadas, reitera suas 

alegações apreciadas em Primeira Instância, quais sejam: 
 
a) Que quase a totalidade dos produtos comercializados por ele são acobertados 

por isenção de impostos ou benefícios fiscais concedidos pelo governo; 
 
b) Argumenta no que tange às operações realizadas com clinicas veterinárias, 

que estas empresas são contribuintes de impostos, mas foram consideradas pela 
fiscalização como consumidoras final, o que não pode prosperar; 

 
c) Aduz que as destinatárias, em sua maioria, eram empresas sujeitas 

unicamente ao regime de tributação por lucro presumido, passando posteriormente ao 
Simples Nacional; 

 
d) Que haveria necessidade de Revisão fiscal de forma a excluir do lançamento 

as notas fiscais onde deve ser realizada a redução da base de cálculo prevista na 
legislação tributária goiana; 

 
e) Pediu, ao final, a improcedência da inicial. 
 
Posteriormente, colacionou Memorial de Defesa acompanhado pelos 

demonstrativos de fls. 79/204, à guisa de provar sua argumentação defensória de que 
haveria equívocos na auditoria que ampara este lançamento, reafirmando seu pedido de 



 

revisão, com a devida redução do valor reclamado na exordial e o julgamento pela parcial 
procedência. 

 
Motivado pelas alegações defensórias e pelos demonstrativos de fls. 79/204, o 

julgamento destes autos foi convertido em diligência, a qual resultou em redução do 
ICMS para R$ 339.289,27 (trezentos e trinta e nove mil, duzentos e oitenta e nove reais e 
vinte e sete centavos), consoante demonstrativos de fls. 208/280. 

 
O polo passivo foi intimado do resultado desta revisão e anuiu com o mesmo 

conforme fls. 286/287. 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

O lançamento do crédito tributário está, sob o aspecto formal, 
respaldado pela legislação tributária estadual reguladora da matéria, identificado e 
cientificado corretamente os sujeitos passivos da obrigação tributária, aplicada a norma 
legal vigente no período fiscalizado, descrita com clareza a infração fiscal praticada, 
proposta a penalidade cabível e assegurado aos autuados, de forma plena, o exercício do 
seus direitos de defesa, face ao princípio jurídico do contraditório, que assegura às partes 
litigantes amplo direito de defesa. 

 
Desta forma, inexiste qualquer fator de nulidade da exordial  

Quanto ao mérito, considero que o feito deve prosperar parcialmente. 
A temática em tela foi apreciada com a devida propriedade pelo douto julgador singular e 
merece reparo apenas em seu valor, considerando que as referidas diferenças de carga 
tributária efetiva decorrem da legislação tributária goiana e a autuada não cumpriu as 
disposições específicas para a sua atividade econômica, resultando este descumprimento 
em carga tributária inferior à exigida para cada mercadoria em questão, redundando em 
prejuízo tributário ao erário estadual.  

Destarte, como os erros demonstrados em tempo hábil pela autuada 
foram considerados na revisão efetuada neste feito, redundando em redução no valor 
inicialmente exigido de ICMS, julgo que este lançamento deve ser mantido no valor de R$ 
339.289,27 (trezentos e trinta e nove mil, duzentos e oitenta e nove reais e vinte e sete 
centavos), consoante demonstrativos de fls. 208/280 deste tributo, a ser acrescido das 
cominações legais. 

Desta forma, visto que o assunto foi analisado em toda sua 
completude, nada mais tenho a acrescentar, motivo pelo qual, conheço do recurso, dou-
lhe parcial provimento para reformar a decisão singular e julgar parcialmente procedente o 
auto de infração, reduzindo seu valor para o acima descrito. 

 
 

Sala das sessões, em 30 de novembro de 2016. 
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Matéria: Carga tributária inferior (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01858/16 
 
Relator: Conselheiro João Divino de Brito 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade da peça básica. 
Insegurança na determinação da infração e cerceamento do 
direito de defesa. Rejeitadas. ICMS. Obrigação principal. 
Utilização de carga tributária inferior à estabelecida pela 
legislação tributária. Omissão de recolhimento do imposto. 
Trabalho fazendário revisto. Procedente em parte. 
 
1. Não se acolhem as preliminares de nulidade da peça básica, 
arguidas pela parte de direito, quando ficar evidenciado que o 
artigo 20 da Lei nº 16.469/2009 não foi afrontado em nenhuma 
fase da elaboração do trabalho funcional ou na formalização do 
processo administrativo tributário; 
 
2. Deve ser considerado procedente, em parte, o auto de 
infração, quando o trabalho diligencial indicar que a exigência 
preambular é parcialmente procedente. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de novembro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa. Participaram do 
julgamento os Conselheiros João Divino de Brito, Jorge Antônio Bezerra Oliveira e Nislene 
Alves Borges. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso, dar-
lhe provimento para considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do 
ICMS de R$ 193.394,93 (cento e noventa e três mil, trezentos e noventa e quatro reais e 
noventa e três centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros João Divino de 
Brito, Jorge Antônio Bezerra Oliveira e Nislene Alves Borges. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra o histórico do auto de infração que o sujeito passivo realizou 
saída de mercadorias, por meio de notas fiscais, utilizando carga tributária inferior à 
estabelecida pela legislação tributária, ocasionando uma diferença de R$ 760.860,32 no 
ICMS a recolher, apurada em Auditoria Comparativa da situação tributária e da base de 
cálculo. Em consequência, deverá pagar o imposto, mais as cominações legais. 

 
Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 11, 

inciso I, 27, 40 e 64 da Lei nº 11.651/91, tendo sido proposta a penalidade prevista no 
artigo 71, inciso IV-A, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 
17.519/2011. 

 
O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 03/10. 
 
Devidamente intimado em Primeira Instância, o sujeito passivo 

ingressa com Impugnação às fls. 17/32, arguindo, em sede de preliminar, nulidade do auto 
de infração, por cerceamento do direito de defesa, em razão da falta de intimação quando 



 

do início do procedimento fiscal. Argui, também, preliminar de insegurança na 
determinação da infração, tendo em vista que o histórico elaborado no auto de infração 
não condiz com a omissão declarada na peça fundamental do presente processo. No 
mérito, argui ser indevida a autuação. Afirma que os meios utilizados para concretizar o 
lançamento são absolutamente inidôneos, porque a apuração de aproveitamento de 
créditos, não prova a sua circularidade, em caso de substituição tributária. Em seguida, 
questiona a multa aplicada, que violaria os princípios do não confisco, da razoabilidade e 
da proporcionalidade. Ao final, requer que seja declarada a improcedência do presente 
auto de infração. 

 
O julgador singular, por meio do Despacho de fls. 53/54 determinou o 

encaminhamento dos autos a Gerência Especial de Auditoria para que um dos autores do 
procedimento fiscal faça uma notificação ao sujeito passivo a fim de que exiba 
levantamento contraditando todos os itens que discorda do levantamento fiscal. 

 
Intimado (fls. 56), o sujeito passivo peticiona às fls. 59/64 

apresentando todos os itens em discordância com o levantamento fiscal. Pede, ao final, a 
improcedência do auto de infração. 

 
Em atendimento ao Despacho supra, a autoridade fiscal revisora 

elaborou novo levantamento fiscal onde foram aplicados os ajustes necessários com a 
exclusão dos produtos para os quais foi identificada a aplicação de alíquota indevida. 
Acosta aos autos documentos de fls. 212/1266. 

 
Sobreveio a sentença singular de fls. 1272/1276, pelo qual o julgador 

decidiu pela procedência parcial do lançamento, devendo o sujeito passivo recolher o valor 
de R$ 193.394,93. Inicialmente afirma que o lançamento fiscal está desprovido de 
quaisquer hipóteses de nulidades normatizadas pelo artigo 20 da Lei nº 16.469/09. 
Destaca, ainda, que a infração foi colocada de forma clara pela autoridade lançadora que 
se valeu de dados e informações prestadas pelo contribuinte para a realização da 
auditoria e que foram colocados à disposição da impugnante, lhe permitindo estabelecer o 
contraditório e a ampla defesa. Assevera, também, que o resultado apresentado decorre 
da diferença de ICMS apurada pelo fisco, com base nas alíquotas utilizadas pelo sujeito 
passivo nas notas fiscais, constante de sua base de dados, sendo realizados os ajustes 
necessários e as compensações devidas. 

 
Em seu Despacho nº 823/2016 de fls. 1277, o Representante 

Fazendário manifesta-se pela manutenção da decisão monocrática.  
 
Intimado da decisão singular (fls. 1278/1279), o sujeito passivo 

interpõe Recurso Voluntário às fls. 1282/1297 reiterando os argumentos expostos 
anteriormente. 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

De proêmio, declino a seguir os motivos norteadores do meu voto 
quanto ao não acatamento da preliminar de nulidade arguida, pelo sujeito passivo, por 
insegurança na determinação da infração, pois entendo que tipificação legal que respalda 
o lançamento encontra-se coerentemente enumerada, assim como a penalidade aplicada, 
tendo o autor do lançamento laborado na confecção de demonstrativos e anexação da 
documentação pertinente, de forma clara e objetiva. Ademais, o histórico da ocorrência 



 

descrito no auto de infração está redigido de forma a não suscitar nenhuma dúvida quanto 
à infração fiscal. 

Já com relação à preliminar de nulidade do auto de infração por 
cerceamento do direito de defesa, arguida pela autuada, manifesto-me também pela sua 
rejeição, tendo em vista que o sujeito passivo foi legalmente comunicado e compareceu a 
todas as fases do processo para exercer sua oposição, o que significa que teve a exata 
compreensão da acusação que lhe fora imputada e tentou elidi-la tanto na peça 
impugnatória quanto na recursal. Vale então considerar que a aludida preliminar é 
exercício de retórica jurídica que não dá azo para a nulidade do trabalho fiscal e por isso 
deve ser rejeitada. 

Dirigindo-me ao mérito do lançamento, considero que o feito em 
questão deve prosperar em parte. De fato, a revisão realizada pela autoridade fiscal às 
fls.208/211, determinada pelo Despacho nº 1038/2014 de fls. 53/54, traz elementos 
bastante elucidativos quanto aos pontos controversos. Face a sua importância, devo 
acolhê-la de plano e por esclarecedora, transcrevo abaixo o trecho relativo à sua 
conclusão, exarada pelo insigne revisor, que manifestou-se pela procedência parcial, “ in 
verbis”: 

(...) Analisando as remessas para brindes verificou-se que a empresa deixa 
de cumprir obrigações formais de vincular a nota de origem com as notas de 
simples remessa, o que ocasionou a cobrança na conclusão do sistema de 
auditoria. Destarte esse problema de ordem formal, verificou-se que 
realmente tratava-se de remessas para brindes e que não houve omissão do 
pagamento do imposto em relação às mercadorias reclamadas e, assim, as 
mesmas foram retiradas da auditoria. 

Com referência ao produto milho, são duas situações. Quanto ao milho de 
pipoca, realmente  houve equívoco na categorização do produto e, 
consequentemente, na alíquota aplicável. Sobre o milho em conserva, 
situação pouco clara prevista no CTE em seu artigo 27, II, a, acabou por 
favorecer o entendimento da empresa.  

Sobre as saídas interestaduais de produtos sujeitos à substituição tributária 
em outras unidades federadas, esclarecemos que isso em nada muda a forma 
de tributação dos impostos devidos ao Estado de Goiás, razão pela qual a 
argumentação não foi levada em consideração. 

Com relação à alíquota de 4%, quando da execução do levantamento, em 
período próximo ao que o Senado Federal editou a Resolução 013/2012, as 
informações contidas na EFD ainda não contemplavam a origem das 
mercadorias relativamente ao inventário do exercício fiscal imediatamente 
anterior. Diante disso, as mercadorias em estoque se confundiram com as 
mercadorias importadas em 2013, ficando a ação fiscal prejudicada e acatada 
a alíquota de 4% nas operações interestaduais assim declaradas. 

Procedida a revisão com enfoque nas alegações da autuada e aplicados os 
ajustes necessários com a exclusão dos produtos para os quais foi 
identificada a aplicação de alíquota indevida, manifestamo-nos pela revisão 
dos valores constantes da peça inicial para o valor originário de R$ 
193.394,93. 

 

Assim, o auto de infração deve ser mantido nos termos da revisão, 
em face das irregularidades remanescentes confirmadas no procedimento revisional. 

Ante o exposto, voto em uníssono com meus pares, para rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa. Quanto ao mérito, 
conheço do recurso, dou-lhe provimento para considerar parcialmente procedente o auto 



 

de infração no valor do ICMS de R$ 193.394,93 (cento e noventa e três mil, trezentos e 
noventa e quatro reais e noventa e três centavos). 

 
 

Sala das sessões, em 02 de dezembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Carga tributária inferior (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01944/16 
 
Relator: Conselheiro José Eduardo Firmino Mauro 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Saídas de mercadorias 
com utilização de carga tributária inferior à estabelecida pela 
legislação tributária. Mantida a decisão singular. Procedência.  
 
Frente a ausência de provas para afastar a exigência fiscal, 
deve-se manter inalterado o lançamento fiscal. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 03 de agosto de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Eduardo 
Firmino Mauro, Victor Augusto de Faria Morato, Masayuki Missao, Mário de Oliveira 
Andrade e Aldeci de Souza Flor. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Descreve o histórico do auto de infração que o sujeito passivo 
realizou saída de mercadorias, no período de 01/01/2013 a 30/06/2015, por meio de nota 
fiscal eletrônica, utilizando carga tributária inferior à estabelecida pela legislação tributária, 
ocasionando uma diferença de R$ 112.928,22, no ICMS a recolher, apurada em Auditoria 
Comparativa da situação tributária e da base de cálculo, planilhas e documentação em 
anexo. Em consequência, deverá pagar o ICMS omitido, mais as cominações legais. 

A infração relatada abriga-se na disposição dos artigos 11, inciso I, 
27, 40 e 64 da Lei nº 11.651/91. A penalidade proposta para o ilícito fiscal descrito é do 
artigo 71, inciso IV-A, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 
17.519/2011. 

O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 03/17. 

Devidamente intimado em Primeira Instância (fls. 18/19), o sujeito 
passivo ingressa com Impugnação às fls. 22/23, requerendo a improcedência do presente 
auto de infração alegando, em síntese, que ao verificar o procedimento fiscal observou 
vários equívocos, pois foram elaborados relatórios utilizando produtos que estavam no 
regime de substituição tributária, com redução na alíquota do ICMS. Alega, ainda, que 
procedeu adotando todos os preceitos legais para elaboração dos seus documentos 
fiscais.  

Sobreveio a sentença singular de fls. 32/34, pelo qual o julgador 
decidiu pela procedência do lançamento. Fundamenta sua decisão aduzindo que os 
argumentos apresentados pela impugnante são vagas, sem direcionamento para invalidar 
o trabalho realizado. Destaca, ainda, que no demonstrativo “Divergências de carga 
tributária informada e calculada – nota fiscal”, constante na mídia de fls. 17 está explicita a 
carga tributária considerada pelo contribuinte na emissão de seus documentos fiscais e a 
carga tributária considerada correta pelo fisco que está prevista na legislação tributária, 



 

assim, na emissão do documento fiscal deveria ter observado a base de cálculo, alíquota 
prevista nesta. 

Intimado da decisão singular (fls. 35/36), o sujeito passivo comparece 
ao processo reiterando os argumentos expostos anteriormente.  

É o relatório. 

 

VOTO 
 

O presente auto de infração que originou este contencioso fiscal 
refere-se à cobrança do ICMS mais cominações legais, originária das saídas de 
mercadorias do estabelecimento do sujeito passivo, por meio de nota fiscal eletrônica, com 
utilização de carga tributária inferior à estabelecida pela legislação tributária. 

Inicialmente, destaco que não há questões preliminares, de cunho 
terminativo, para serem analisadas. 

Dirigindo-me ao mérito do lançamento, e após compulsar os autos, 
meu entendimento é pela manutenção da exigência inicial do Fisco, haja vista que o 
procedimento fiscal adotado encontra-se correto.  

O sujeito passivo apresentou em sua peça defensória apenas 
alegações vagas, sem quaisquer pressupostos fáticos ou jurídicos que pudessem 
embasar um entendimento distinto que não fosse pela procedência do pedido em 
comento.  

Nesse sentido, é oportuno transcrever parte da decisão prolatada 
pelo douto julgador singular acerca do mérito desta questão:  

 (...) Quanto ao mérito, no demonstrativo 
“Divergências de carga tributária informada e calculada – nota 
fiscal”, constante do CD de fls. 17 está explícita a carga 
tributária considerada pelo contribuinte autuado na emissão de 
seus documentos fiscais e a carga tributária considerada 
correta pelo fisco que está prevista na legislação tributária, 
assim, na emissão do documento fiscal deveria ter observado a 
base de cálculo, alíquota prevista nesta.  

Diante do exposto, estando presente nos 
autos todos os requisitos e pressupostos necessários a 
produzir os efeitos que lhe são próprios e por não trazer a 
impugnante argumento ou fato que acarretasse a modificação 
ou correções, conclui-se pela procedência da acusação inicial.  

Com isso, conheço da impugnação, nego-
lhe total provimento e decido pela procedência da acusação 
inicial, nos termos de sua fundamentação legal. 

Ante o exposto, é imperioso concluir que o histórico contido no auto 
de infração se coaduna com a fundamentação jurídica, ou seja, com os artigos 
supostamente infringidos. Posto isso, entendo que o presente lançamento preenche as 
condições estabelecidas no artigo 160 da Lei nº 11.651/91, motivo pelo qual a pretensão 
fazendária deve prosperar.  



 

Deste modo, conheço do recurso apresentado, nego-lhe provimento 
para confirmar a sentença singular que julgou pela procedência do auto de infração. 

 
 

Sala das sessões, em 09 de dezembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Carga tributária inferior (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 02041/16 
 
Relatora: Conselheira Talita Pimenta Félix 
 

 
EMENTA: SAIDA DE MERCADORIAS COM CARGA TRIBUTÁRIA 
INFERIOR À ESTABELECIDA NA LEGISLAÇÃO.PARCIAL 
PROCEDÊNCIA. 
 
Constando dos autos revisão fiscal e posterior informação fiscal 
de que houve cobrança a maior de tributos, deve-se dar parcial 
provimento ao Recurso Voluntário para julgar procedente o AIIM 
apenas no que tange à parte incontroversa. 
 
Período de 10/05/2008 a 31/10/2001 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 27 de janeiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor de R$ 12.181,89 (doze mil, 
cento e oitenta e um reais e oitenta e nove centavos), considerando o pagamento de fls. 
305 para fins de possível extinção do crédito tributário. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Talita Pimenta Félix, Nislene Alves Borges e João Divino de Brito. OBS: O 
Advogado retirou o pedido de diligência. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

1.Fundamentação do Lançamento Tributário. 
 
]O AIIM (auto de infração e imposição de multa) versa sobre a cobrança 

de tributo e multa formal em razão de o sujeito passivo, supostamente, ter realizado saída 
de mercadorias no período de 10/05/2008 a 31/01/2001, utilizando situação tributária 
diferente da prevista na legislação (utilização de carga tributária inferior à estabelecida 
para a mercadoria), conforme planilhas "Divergências de Carga Tributária Informada e 
Calculada" anexas. 

 
Em conseqüência, deverá pagar o imposto omitido na importância de R$ 

45.402,25 (quarenta e cinco mil, quatrocentos e dois reais e vinte e cinco centavos), 
juntamente com os acréscimos legais. 

 
O lançamento tributário registra como infringidos os arts. 64, Lei n. 

11.651/91, c/c 224, VIII, “i” e 226, Anexo XI e arts. 313 e 316, Decreto n. 4.852/97, 
concomitantemente com a aplicação da penalidade proposta prevista nos arts. 71, inciso 
X,  alínea “a”, § 9 da Lei n. 11.651/1991, com redação da Lei n. 11.750/1992. 

 
2 Pagamento Parcial 

 
Documento anexado pela Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás, à 

fls. 305 dispõe que a autuada pagou R$ 33.234,42 (trinta e três mil, duzentos e trinta e 
quatro reais e quarenta e dois centavos), tocante ao presente AIIM. 

 



 

3 Sentença 2762/14 - JULP 
 

Em decisão singular fls. 301/310, o julgador, decidiu pela procedência do 
auto de infração afirmando que o lançamento tributária obedeceu os requisitos do art. 8º 
da Lei n. 16.469/09 e art. 142 do CTN. 

 
Rejeitou a pretensão da parte passiva de ver declarada, na fase 

administrativa, a inconstitucionalidade da norma que define a penalidade a ser aplicada ou 
ainda a sua redução por absoluta falta de previsão. 

 
Quanto ao mérito, entende que o sujeito passivo confessou que era 

devedor de R$ 33.220,33, inclusive realizou o recolhimento referente a tal valor, 
caracterizando parte não litigiosa. 

. 
Desse modo entendeu que houve concordância entre as partes finalizada 

pelo pagamento acima, razão pela qual decidiu pela manutenção do crédito tributário no 
valor originário de R$ 33.234,42 (trinta e três mil, duzentos e trinta e quatro reais e 
quarenta e dois centavos), devendo verificar o recolhimento para efeito de extinção do 
referido crédito tributário, às fls. 305. 

 
 

3 Do Recurso Voluntário 
 
O sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário de fls. 318/328, insurgindo-

se: 
 
a) contra a decisão que equivocadamente entendeu que haveria R$ 

33.234,42 (trinta e três mil, duzentos e trinta e quatro reais e quarenta e dois centavos)  a 
serem cobrados na autuação. 

 
Na verdade, esse percentual estaria incorreto, por dois motivos: (i) as 

saídas interestaduais praticadas pelo estabelecimento autuado da Recorrente para seus 
clientes são tributadas à alíquota de 19% e; (ii) as saídas internas de sabonetes, produto 
que compõe a cesta básica, é beneficiada, aplicando--se alíquota de 7%. Assim os 
cálculos do fisco estariam errados. 

 
Fez menção ao parecer de fls. 281/282 o qual reconhece que houve 

cobrança a maior do ICMS, parecer esse que foi desconsiderado pelo julgador de primeiro 
grau. 

 
Ao final (fls. 331) apresenta quadro esquemático no qual aduz que o valor 

principal exigido era de R$ 45.402,85, que os valores discutidos na defesa representam 
R$ 33.224,42, sendo que o valor devido corresponderia a R$ 12.178,43 (doze mil, cento e 
setenta e oito reais e quarenta e três centavos). 

 
b) abusividade da multa aplicada que corresponde a 120% do ICMS tido 

como devido. Aduz preliminarmente insegurança jurídica na determinação da infração, eis 
que não determina a matéria tributável, como conseqüência o montante do tributo devido. 

 
Ao final, requer a reforma da decisão recorrida de modo que seja julgado 

improcedente o AIIM e integralmente extinto o crédito tributário. 
 



 

Subsidiariamente, caso se entenda necessário requer a conversão do 
julgamento em diligência. 

 
4 Da Resolução nº 080/2015 e Parecer em resposta 
 
O julgamento foi convertido em diligência (fls. 332/333) para que o titular 

da Gerência Especial de Auditoria determine sobre possível divergência em relação ao 
crédito tributário cobrado nos presentes autos. 

 
Em resposta, o órgão fazendária afirmou que houve redução do crédito 

em R$ 33.234,42 (trinta e três mil, duzentos e trinta e quatro reais e quarenta e dois 
centavos),  

 
 

VOTO 
 

 
 
1 PRELIMINARMENTE 
1.1 . Da Tempestividade e da Capacidade Postulatória  
 
Tendo em vista que o sujeito passivo fora intimado da sentença, em 

06/03/2015, e que protocolizou sua defesa em 20/03/2015 tempestiva, é sua 
manifestação, nos termos do art. 34, II, “b”, da Lei n. 16.469/09. 

 
Quanto à capacidade postulatória, de acordo com o art. 11 da Lei n. 

16.468/09, o sujeito passivo poderá postular em causa própria ou representado por 
advogado, este  o caso dos autos, conforme se depreende das fls. 23/26 suprido encontra-
se tal requisito legal. 

 
 
2. DO MÉRITO 
 
Cinge-se a controvérsia relacionada à saída de mercadorias com 

utilização inferior da Carga Tributária. 
 
O auto de infração foi lavrado no valor originário de R$ 45.402,25 

(quarenta e cinco mil, quatrocentos e dois reais e vinte e cinco centavos) 
 
A real verdade dos fatos é que tanto o parecer de fls. 281/282, quanto a 

sentença recorrida45, entendem que houve cobrança a maior de ICMS no valor referente a 
R$ 33.234,42 (trinta e três mil, duzentos e trinta e quatro reais e quarenta e dois 
centavos). 

 
Para solucionar de vez a questão, esta Câmara editou a Resolução 

080/2015 determinando nova revisão fiscal (fls. 339 e 340) a qual também reconheceu que 
houve cobrança a maior no valor supracitado, ou seja, R$ 33.234,42 (trinta e três mil, 
duzentos e trinta e quatro reais e quarenta e dois centavos). 

 

                                            
45 Apesar da sentença reconhecer que houve cobrança a maior, o julgador confundiu-se e 

no dispositivo constou que a recorrente seria devedora de R$ 33.234,42, situação que conflita com a fundamentação do 
julgado. 



 

Dessa forma, não trazendo a Contribuinte nenhum tipo de impugnação ou 
documento que infirme a autuação fiscal sobre a diferença, deve-se julgar procedente o 
AIIM para condená-la ao pagamento de R$ 12.178,43 (doze mil, cento e setenta e oito 
reais e quarenta e três centavos). 

 
 
3. DO CARÁTER CONFISCATÓRIO DA PENALIDADE 

 
Aduz, a Contribuinte, o caráter confiscatório da multa, em razão de sua 

excessiva onerosidade, se considerado o valor do tributo devido. Note-se a redação do art. 
2º, II do Código de Defesa do Contribuinte (Lei Complementar 104/13), segue: 

 
São objetivos deste Código: 
II - proteger o contribuinte contra o exercício abusivo do poder 
de fiscalizar, de lançar e de cobrar tributo e/ou multa, que 
deverão ser prévia e integralmente instituídos por lei. 

 
Assim, tem-se como função da Fazenda Pública Estadual e, por 

conseguinte, de todos os seus servidores zelar pela proteção ao contribuinte, inclusive 
sobre o lançamento e cobrança de penalidades, as quais deverão respeitar a legislação 
vigente, como procedeu o fisco no caso dos autos, em se tratando da quantificação da 
multa. 

 
Ressalte-se ainda, que segundo o dispositivo citado, a proteção ocorrerá 

em se tratando do abuso na aplicação das multas que não encontrem amparo legal, nem 
observância ao princípio da irretroatividade. Tanto o é, que aduz o § 1º do art. 6º do 
supracitado diploma legal: 

 
§ 1º A legalidade da instituição do tributo e/ou multa pressupõe a 
estipulação expressa de todos os elementos indispensáveis à sua 
incidência, quais sejam a descrição objetiva de seu critério material, 
espacial, temporal, a indicação do sujeito passivo, na qualidade de 
contribuinte e/ou responsável, bem como dos aspectos temporal e espacial 
da obrigação tributária.(grifou-se) 

 
Dessa forma, considerando que a multa em razão do descumprimento de 

dever instrumental respeitou o procedimento legislativo competente com a devida atenção 
a todas as peculiaridades atinentes ao regramento do tema, não pode o servidor, assim 
compreendido como aquele que encontra-se investido na função administrativa, agir de 
forma contrária, haja vista estar ele adstrito ao princípio da legalidade estrita. 

 
Da mesma sorte, encontra-se este juízo administrativo à mercê da 

expressa previsão legal para a solução da lide, com as devidas ressalvas, razão que atua 
no presente caso a fim de confirmá-la, conforme art. 1°, § 4° da Lei n. 11.198 e art. 16, § 
4° da Lei n. 16.469/09, os quais possuem a mesma redação, que segue: 

 
Não pode haver decisões que impliquem 

apreciação ou declaração de inconstitucionalidade de lei, decreto ou 
ato normativo expedido pela Administração Tributária. 

 
Diante do exposto, rejeito tal pleito em face à minha incompetência para 

proceder a tal análise. 
 
 



 

4. CONCLUSÃO 
 

Considerando as razões de fato e de direito acima delineadas, conheço do 
recurso e dou-lhe parcial provimento, com base na revisão de fls. 339 e 340, julgando 
parcialmente procedente o AIIM no valor de R$ 12.178,43 (doze mil, cento e setenta e oito 
reais e quarenta e três centavos), considerando o pagamento de fls. 305 para fins de 
possível extinção do crédito tributário. 

 
É como voto. 

 
 

Sala das sessões, em 21 de dezembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Comparativo EFD x SARE (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01365/16 
 
Relator: Conselheiro Edson Abrão da Silva 
 

 
EMENTA: ICMS. Omissão de pagamento do ICMS regularmente 
registrado e apurado na Escrituração Fiscal Digital – EFD, 
relativo a EFD/SARE. Improcedente.  
 
Julga-se improcedente o lançamento, quando a polaridade 
passiva comprovar que não causou prejuízo ao erário estadual. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 31 
de maio de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira 
Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos 
Mariano, Heli José da Silva, Alcedino Gomes Barbosa, Aldeci de Souza Flor, José Luiz 
Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de 
Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de 
Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, 
Paulo Diniz e Victor Augusto de Faria Morato. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo, em 
epígrafe, omitiu pagamento do ICMS regularmente registrado e apurado na Escrituração 
Fiscal Digital – EFD, relativo a EFD/SARE no valor constante de anexo estruturado 
detalhamento do crédito tributário em apenso, fls.2/3. Em consequência, deverá recolher o 
imposto omitido, com penalidade e acréscimos legais.  

 
A base legal dada por infringida foi assim descrita: artigo 63 da Lei 

nº. 11651/91, c/c artigos 75, 356 – C e 356 –M, §2º do RCTE e artigo 2º da IN 155/94 – 
GSF. 

 
Impugnando o lançamento o sujeito passivo comparece ao feito, 

trazendo a alegação de que pagou o ICMS reclamado no auto de infração, anexando 
os DARE's que seriam referentes aos respectivos recolhimentos (fls. 13/20). 

 

Despacho nº 970/12 – JULP considera que nos DARE's anexados 
constam como código de receita “159 – Diferencial de Alíquota”, o que estaria fazendo 
com que apresentasse as diferenças apontadas no relatório Comparativo EFD com o 
SARE. Encaminha o processo para a AFA de Aparecida de Goiânia para que seu titular 
determine a notificação do sujeito passivo para que requeira junto a essa AFA a 
retificação dos DAREs, fl. 45.  

 

Em resposta ao despacho supra a autoridade fazendária notícia 
que o polo passivo informa que não seria possível a alteração do referido código por se 
tratar de recolhimento referente a diferencial de alíquota, fl. 52.  



 

 

O ilustre sentenciador “a quo” julga procedente o lançamento, fls. 
75/76.  

 

Com pedido de revisão extraordinária o polo passivo, dirigindo-se 
ao presidente deste Conselho Administrativo Tributário alega que efetuou o pagamento 
apurado na inicial, tendo alterado os códigos de receita de 159 para 108. Pede 
deferimento, fls.  83 a 87. 

 

Despacho nº. 684/2016 – PRES. O presidente desta Casa 
Julgadora considera que de fato o contribuinte alterou as guias de recolhimento dos 
meses em referência, inexistindo valor do ICMS a recolher, conforme demonstra 
relatório comparativo EFD com a SARE, implicando alteração no lançamento, uma vez 
que as correções procedidas nas guias de arrecadação implicaram em correção do 
relatório comparativo EFD com a SARE. Determina, entre outras providências, o 
encaminhamento dos autos ao Conselho Pleno para julgamento, fl. 126.  

 

É o relatório. 

 

VOTO 
 

Conforme informado no relatório que é parte integrante deste 
“decisum”, o polo passivo comprovou que atendeu a exigência vestibular, quando, 
instado a alterar as guias de recolhimento dos meses reclamados na vestibular, assim 
o fez.  

 

Portanto, deixa de existir valor do ICMS a recolher, conforme 
demonstra relatório comparativo EFD com a SARE, implicando alteração no 
lançamento, uma vez que as correções procedidas nas guias de arrecadação 
implicaram em correção do relatório comparativo EFD com a SARE, situação essa 
reconhecida pela presidente desta Casa, de conformidade com o descrito em linhas 
anteriores.   

 

Assim, voto conhecendo do Pedido de Revisão Extraordinária, 
dando-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 06 de setembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Comparativo EFD x SARE (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01879/16 
 
Relator: Conselheiro Elias Alves dos Santos 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Pedido de Revisão 
Extraordinária. Omissão de imposto registrado em EFD 
posteriormente retificada. Descaracterização total. 
Improcedência.  
 
Deve ser declarado improcedente o lançamento fiscal, cuja 
omissão apontada em Escrituração Fiscal Digital (EFD) ficar 
descaracterizada pela retificação de seus valores, 
comprovando-se, ao final, a inexistência da falta de 
recolhimento do ICMS exigido. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 27 
de outubro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Elias Alves dos Santos, Nivaldo Carvelo 
Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria 
Morato, Edson Abrão da Silva, Luis Antônio da Silva Costa, Nivaldo José Mendes, Lidilone 
Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, Valdir Mendonça 
Alves, José Paixão de Oliveira Gomes, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, 
Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene 
Maria da Silva Ruguê Bernardes e João Divino de Brito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Estes autos tratam de Pedido de Revisão Extraordinária apresentado 
com fundamento no item 1, alínea "a", inciso II, art. 43 da Lei nº 16.469/09, pelo qual o 
sujeito passivo solicita a desconstituição do crédito tributário formalizado por meio do Auto 
de Infração em epígrafe, referente à exigência de ICMS declarado na EFD, cuja omissão 
de pagamento foi detectada via confronto com o relatório do Sistema de Arrecadação de 
Receita Estadual - SARE. 

 
Após sentença condenatória em Instância única, por se tratar de 

débito confessado, o sujeito passivo ingressou com este Pedido de Revisão 
Extraordinária, onde alega que a autuação é indevida, uma vez que o ICMS ora reclamado 
pelo fisco advém de erro no preenchimento da EFD retificadora anteriormente enviada, na 
qual não foi informado o saldo credor apurado no período anterior de R$ 198.382,98 
(cento e noventa e oito mil, trezentos e oitenta e dois reais e noventa e oito centavos), 
posto que no arquivo retificado constava este valor no seu campo 10 do Registro E110, 
sendo que a correção deste erro fortuito está dependendo apenas de ser autorizada a 
proceder à retificação da EFD retificadora contendo este erro de fato na transcrição deste 
referido valor, pugnando, ao final, pela admissão e conversão do julgamento deste Pedido 
de Revisão Extraordinária em diligência a fim de que seja autorizada a retificar a EFD de 
janeiro/2012, quando ficará demonstrada a inexistência de valor de ICMS a recolher 
naquele período de apuração deste tributo. 

Em seguida à verificação efetuada pela sua assessoria do erro 
alegado pela autuada, o Presidente deste Conselho a orientou a proceder à devida 



 

retificação da EFD no período em questão, para que pudesse admitir este Pedido de 
Revisão Extraordinária, determinando sua intimação com este objetivo. 

A contribuinte retificou sua EFD no período autuado, quando restou 
demonstrado não haver a diferença de ICMS a recolher exigida nestes autos, conforme se 
verifica nos extratos de fls. 96/97 e 100/103. 

Em decorrência destes fatos, a Presidência deste Conselho admitiu 
este Pedido de Revisão Extraordinária e o encaminhou a julgamento plenário. 

Indo a julgamento, estes autos foram diligenciados a fim de que 
auditoria fiscal verificasse se as alterações promovidas na EFD do contribuinte 
representam as informações necessárias a atestar a inexistência do valor de ICMS 
reclamado neste lançamento. 

Procedida a referida auditoria, seu resultado foi de que não haveria a 
diferença de ICMS a recolher constante destes autos, consoante demonstrativos de fls. 
112/114 e o relatório de seus autores à fl. 115. 

Novamente o Presidente deste Conselho admitiu este Pedido de 
Revisão Extraordinária, determinando seu encaminhamento a julgamento plenário. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

O lançamento do crédito tributário está, sob o aspecto formal, 
respaldado pela legislação tributária estadual, reguladora da matéria, identificado e 
cientificado corretamente o sujeito passivo da obrigação tributária, aplicada a norma legal 
vigente no período fiscalizado, descrita com clareza a infração fiscal praticada, proposta a 
penalidade cabível e assegurado à autuada, de forma plena, o exercício do seu direito de 
defesa, face ao princípio jurídico do contraditório, que assegura às partes litigantes amplo 
direito de defesa. 

 
Contudo, em relação ao mérito, a autuada conseguiu 

descaracterizar o feito ao lograr provar que ocorreu erro na informação constante da EFD 
relativa ao mês constante deste lançamento, providenciando sua retificação legalmente e 
demonstrando que não há valor de ICMS a ser recolhido, consoante os extratos de fls. 
96/97 e 100/103, comprovado pela auditoria fiscal de fls. 112/114. 

 
Diante do exposto, conheço do Pedido de Revisão Extraordinária, 

dou-lhe provimento para considerar improcedente este auto de infração. 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 06 de dezembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Comparativo EFD x SARE (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01953/16 
 
Relator: Conselheiro José Eduardo Firmino Mauro 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Pedido de Revisão 
Extraordinária. Omissão de recolhimento do imposto. Revisão 
do trabalho fiscal. Improcedência.  
 
Prevalece o resultado revisional do lançamento, quando em 
diligência, apura-se que o auto de infração é improcedente. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 27 
de outubro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração.  
Participaram do julgamento os Conselheiros José Eduardo Firmino Mauro, Marlene Maria 
da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Elias Alves dos Santos, Aguinaldo 
Fernandes de Melo, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto de 
Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Luis Antônio da Silva Costa, Nivaldo José Mendes, 
Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, Valdir 
Mendonça Alves, José Paixão de Oliveira Gomes, Paulo Diniz, Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira, Talita Pimenta Félix e Washington Luis Freire de Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Revisão Extraordinária interposto pelo sujeito 
passivo, por meio do qual se argui a ocorrência de erro de fato substancial no lançamento 
e se requer a desconstituição do crédito tributário relativo à omissão de pagamento de 
ICMS regularmente registrado e apurado na Escrituração Fiscal Digital – EFD, conforme 
relatório comparativo EFD com o SARE, relativo ao período de novembro de 2011, no 
valor de R$ 11.031,00. 

 
Em suas alegações (fls. 29/31), o autuado afirma que o erro em 

momento algum influenciou o recolhimento da quantia efetivamente devida, sendo que a 
mesma foi recolhida no dia 12/12/2011. Alega, ainda, que conforme provas trazidas aos 
autos a diferença de pagamento cobrado pelo presente processo não subsistiu. Ao final, 
requer que seja declarada a improcedência do presente auto de infração. 

 
Em seguida, foi determinado por intermédio do Despacho nº 

109/2016 de fls. 87/88 a complementação da instrução processual para que os autos 
sejam encaminhados ao Setor de Preparo Processual para que intime o sujeito passivo a 
apresentar a documentação pertinente.  

 
Em atendimento ao Despacho supra, o sujeito passivo peticiona às 

fls. 92/93 colacionando aos autos documentos de fls. 94/103. 
 
Novo Despacho de fls. 106 exarado pelo Presidente deste Conselho 

determinou o encaminhamento dos autos ao Setor de Controle e Acompanhamento 
Processual (SECON), para que seja remetido à Agência de Aparecida de Goiânia a fim de 
que o autuante emita parecer conclusivo sobre a matéria. 

 



 

Em atenção ao solicitado, a autoridade fiscal revisora entende haver 
procedência nas alegações do sujeito passivo, e que, portanto, o presente auto de 
infração deve ser declarado improcedente. 

 
Mediante Despacho nº 2233/2016-PRES de fls. 117/118 expedido 

pela Presidência deste Conselho o Pedido de Revisão Extraordinária foi admitido, tendo 
assinalado o Presidente que “pelo exame dos autos constata-se que restou demonstrado 
erro de fato, requisito exigido no artigo 43, II, a, 1, da Lei nº 16.469/09 para a 
admissibilidade do pedido de revisão extraordinária, implicando em alteração do 
lançamento, uma vez que de acordo com o relatório fiscal, após as alterações procedidas 
houve o entendimento de que há procedência nas alegações do sujeito passivo e, por 
consequência, deve ser decretada a improcedência do auto de infração”. 

 
É o relatório. 

 
VOTO 

 
Passo a decidir e de plano acolho a manifestação do preclaro 

Presidente do Conselho Administrativo Tributário deste Estado, que no Despacho nº 
2233/2016-PRES de fls. 117/118 admitiu do pedido de revisão extraordinária, pelo qual o 
sujeito passivo KIMAX PRODUTOS DE LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA solicitou a 
desconstituição do crédito tributário formalizado pelo presente auto de infração, relativo à 
omissão de pagamento de ICMS regularmente registrado e apurado na Escrituração Fiscal 
Digital – EFD, referente ao período de novembro de 2011, no valor de R$ 11.031,00. 

Com a devida vênia, transcrevo, neste particular, parte do citado 
manifesto, a qual adoto como razão deste voto, “in verbis”: 

(...) Em pedido de revisão extraordinária a polaridade passiva alega 
que a retificação na DPI do período corrigiu o erro detectado na inicial, 
considerando que o valor apurado foi recolhido em tempo hábil (dia 
12/12/2011), não podendo subsistir a cobrança do crédito tributário. 
Anexa aos autos os seguintes documentos a título de prova: Relatório 
Comparativo DPI/DPA com o SARE (fls. 47), guia de recolhimento (fls. 
48, 56 a 58) e cópias do Livro Registro de Apuração do ICMS (fls. 54 a 
55). 

A autuação reporta-se a omissão de recolhimento de ICMS apurado 
em comparativo EFD com o SARE e não em DPI. No resumo da 
Escrituração Fiscal Digital (fls. 76), o contribuinte declarou que o ICMS 
a recolher é de R$ 51.268,43, sendo recolhido o valor de R$ 13.706,00, 
antes da autuação (fls. 74), restando, portanto, a diferença a recolher 
de R$ 37.562,00, conforme demonstra o Relatório Comparativo EFD 
com o SARE (fls. 72). 

(...) 

Pelo exame dos autos constata-se que restou demonstrado erro de 
fato, requisito exigido no artigo 43, II, a, 1, da Lei nº 16.469/09 para a 
admissibilidade do pedido de revisão extraordinária, implicando em 
alteração do lançamento, uma vez que de acordo com o relatório 
fiscal, após as alterações procedidas houve o entendimento de que há 
procedência nas alegações do sujeito passivo e, por consequência, 
deve ser decretada a improcedência do auto de infração. 

Posto isso, com fundamento no art. 43, § 4º, II, da Lei nº 16.469/09, 
ADMITO o pedido de revisão extraordinária ... 



 

 
 
Portanto, pelo que constam nos autos e pelo que fora apurado em 

diligência, não existe qualquer valor a ser pago pelo sujeito passivo no presente feito. De 
posse destas considerações, e não comportando a matéria, em epígrafe, maiores 
indagações, a este relator não resta alternativa, senão decidir pela improcedência do auto 
de infração.  

Diante do exposto, voto em uníssono com meus pares, conhecendo 
do Pedido de Revisão Extraordinária, dando-lhe provimento para considerar improcedente 
o auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 14 de dezembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Controle paralelo (caixa 2) (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00020/16 
 
Relator: Conselheiro Antônio Martins da Silva 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Pedido de realização de diligência. 
Rejeitado. Nulidades. Cerceamento do direito de defesa, 
insegurança na determinação da infração e incompetência 
funcional. Rejeitadas. Pedidos de exclusão da solidária da lide e 
aplicação do § 8º, do art. 71, da Lei nº 11.651/91. Rejeitados. 
ICMS. Obrigação principal. Omissão de saída de mercadoria 
tributada. Confronto entre o controle paralelo de venda com os 
documentos emitidos. Procedência. 
 
1. Deve ser indeferido o pedido de realização de diligência 
quando formulado sem a indicação objetiva dos pontos 
obscuros a serem esclarecidos; 
 
2. Não causa a nulidade do ato, a participação de autoridade 
incompetente ou impedida, desde que esta participe de forma 
auxiliar e que a autoridade competente pratique o ato e esteja 
em exercício de suas funções (Lei nº 16.469/09, art. 20, § 4º); 
 
3. Não há falar em cerceamento do direito de defesa quando os 
sujeitos passivos forem corretamente intimados em todas as 
fases do processo e tiverem amplo acesso a todas as provas 
constantes dos autos; 
 
4. A declaração de nulidade do lançamento por insegurança na 
determinação da infração está condicionada à comprovação 
pelos sujeitos passivos da ocorrência de vício formal na 
elaboração dos trabalhos de fiscalização e lavratura do auto de 
infração; 
 
5. Deve ser mantida na lide como solidária a pessoa natural que, 
comprovadamente, exercia função de administradora na 
empresa autuada à época da ocorrência dos fatos, nos termos 
do art. 45, inciso XII, da Lei nº 11.651/91;    
 
6. Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada 
não registrada o valor apurado, em procedimento fiscal, 
correspondente ao valor constante de quaisquer meios de 
controles de vendas de mercadorias ou prestação de serviços, 
sem a respectiva emissão dos documentos fiscais, ou o 
montante da diferença quando emitidos com valores inferiores 
ao real (Lei nº 11.651/91, art. 25, § 1º, VI); 
 
7. Estando comprovado nos autos por meio de relatório de 
vendas extraído de arquivo residente em computador da 
empresa em valores superiores aos registrados nos livros e 
documentos fiscais, deve ser declarado procedente o 



 

lançamento, com as devidas adequações e reduções feitas em 
sede de revisão. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de novembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Antônio Martins da Silva, Talita Pimenta Félix, Mário de Oliveira Andrade, 
Aguinaldo Fernandes de Melo e Elias Alves dos Santos.  E, por unanimidade de votos, 
rejeitar as preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a 
primeira, por incompetência funcional, a segunda, por insegurança na determinação da 
infração e, a terceira, por cerceamento do direito de defesa. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Antônio Martins da Silva, Talita Pimenta Félix, Mário de Oliveira Andrade, 
Aguinaldo Fernandes de Melo e Elias Alves dos Santos. Quanto ao mérito, também, por 
votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença 
singular que considerou procedente o auto de infração. E, por unanimidade de votos, 
rejeitar a aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º do artigo 71 da Lei 11.651/91, 
com a nova redação dada pela Lei 13.194/97. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Antônio Martins da Silva, Talita Pimenta Félix, Mário de Oliveira Andrade, Aguinaldo 
Fernandes de Melo e Elias Alves dos Santos. E, por maioria de votos, rejeitar a preliminar 
de exclusão da lide, do sujeito passivo solidário SANDRA DELL MARCHIO,  arguida pela 
autuada. Foram vencedores os Conselheiros Antônio Martins da Silva, Talita Pimenta 
Félix, Mário de Oliveira Andrade e Elias Alves dos Santos. Vencido o Conselheiro 
Aguinaldo Fernandes de Melo 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada pelo fisco no presente processo é no sentido 
de que a empresa omitiu saídas de mercadorias no valor de R$ 5.125.348,58 (cinco 
milhões, cento e vinte e cinco mil, trezentos e quarenta e oito reais e cinquenta e oito 
centavos), correspondente à base de cálculo no valor de R$ 2.432.473,73 (dois milhões, 
quatrocentos e trinta e dois mil, quatrocentos e setenta e três reais e setenta e três 
centavos), de acordo com a proporcionalidade de mercadorias que implicam em 
recolhimento do ICMS pelo Simples Nacional, ficando, em consequência, sujeita ao 
pagamento do ICMS no valor de R$ 115.299,25 (cento e quinze mil, duzdntos e noventa e 
nove reais e vinte e cinco centavos), mais as cominações legais. 

Foram indicados como infringidos o art. 34 da Lei Complementar nº 
123/06 e o artigo 25, § 1º, inciso VI e § 2º; art. 64 § 2º e art. 66 da Lei nº 11.651/91 c/c os   
artigos 2º e 3º, incisos I e VI, da Resolução CGSN n. 05/07 e art. 2º, da Resolução CGSN 
n. 10/07 e proposta a penalidade prevista no art. 44, inciso I, da Lei n. 9.430/96. 

O lançamento foi instruído com o relatório fiscal e demais anexos 
relacionados às fls. 08 e 09, bem com a mídia eletrônica de fls. 878. 

Foi indicada como solidária a sócia-administradora SANDRA DELL 
EUGÊNIO MARCHIO, nos termos do art. 45, inciso XII, da Lei nº 11.651/91. 

Intimados para pagamento da quantia exigida ou apresentação de 
impugnação os sujeitos passivos compareceram ao processo por meio da peça de fls. 902 
a 904, arguindo a nulidade do lançamento por insegurança na determinação da infração. 

Quanto ao mérito, pediram a improcedência do lançamento, porém, 
sem apresentar nenhum argumento convicente. 

Reclamaram da exiguidade do prazo para a defesa. 
Por meio da Sentença nº 2488/2011, de fls. 909 e 910 o julgador 

singuilar rejeito a preliminar de nulidade e considerou procedente o lançamento. 
Inconformados os sujeitos passivos interpuseram o recurso 

voluntário de fls. 923 a 927, repetindo a preliminar de nulidade do lançamento por 



 

insegurança na determinação da infração, tendo em vista que, no seu entendimento, o 
levantamento realizado pelo fisco não comprova a omissão de saída, servindo, apenas, 
como peça indiciária para a realização de uma auditoria do movimento financeiro ou 
específica. 

Por intermédio da Resolução nº 266/2011, de fls. 944 e 945 a 
Primeira Câmara Julgadora, converteu o julgamento em diligência, determinando a 
intimação dos sujeitos passivos na pessoa do seu procuradora legalmente constituído no 
processo. 

Realizadas as intimações os sujeitos passivos compareceram 
novamente ao processo por meio da peça de fls. 951 a 969, alegando, resumidamente, o 
seguinte: 

1 – Exclusão da lide da sócia-administradora, tendo em vista que não 
há prova nos autos no sentido de que a mesma praticou atos com excesso de poderes ou 
infração de lei, contrato social ou estatutos, conforme prvisão do art. 135, do Código 
Tributário Nacional – CTN; 

2 – Nulidade do lançamento por incompetência funcional dos autores 
do procedimento, tendo em vista que dois deles são Auditores Fiscais da Receita Estadual 
– AFRE-I, cuja competência não alcança a apreensão de banco de dados de empresas 
classificadas como de médio porte; 

3 – Nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa, 
tendo em vista o não fornecimento dos dados contidos nas mídias digitais e, ainda, em 
razão do confuso histórico do auto de infração; 

4 – Nulidade do lançamento por insegurança na determinação da 
infração em razão da imprecisão dos levantamentos que lhe dão sustentação; 

5 – Necessidade da realização de diligência para esclarecimentos de 
alguns pontos dos levantamentos; 

6 – Improcedência do lançamento em razão da ausência de provas 
da omissão de saída de mercadorias; 

7 – Aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º, do art. 71, da Lei 
nº 11.651/91; 

Posteriormente foi apresentada a peça de fls. 984 a 988, reafirmando 
os pedidos feitos no recurso voluntário. 

Por meio da Resolução nº 997/2012, de fls. 997 e 998, a Primeira 
Câmara Julgadora converteu o julgamento em diligência e encaminhou os autos ao setor 
competente para intimar os sujeitos passivos a apresentarem as razões específicas para a 
realização da diligência. 

Intimados os sujeitos passivos compareceram ao processo por meio 
da peça de fls. 1003 a 1008 detalhando alguns pontos sobre os quais necessitam 
melhores esclarecimentos. 

Em sessão realizada no dia 27 de fevereiro de 2013 a Segunda 
Câmara Julgadora rejeitou a realização da diligência, bem como as questões preliminares 
e, quanto ao mérito, considerou procedente o lançamento. 

Inconformados os sujeitos passivos interpusram o recurso ao 
Conselho Pleno de fls. 1034 a 1044, arguindo a nulidade da decisão cameral por 
cerceamento do direito de defesa em razão da não apreciação de algumas arguições 
feitas naquala fase. 

Em sessão plenária realizada no dia 23 de setembro de 2014 o 
Conselho Pleno, por unanimidade de votos, acolheu a preliminar de nulidade da decisão 
cameral por cerceamento do direito defesa e devolveu ao processo para novo julgamento.  

No dia 08 de junho de 2015 foi juntada ao processo o Ofício nº 
04/2015, da Procuradoria Regional de Rio Verde da Procuradora Geral do Estado de 
Goiás, comunicando a concessão de medida judicial suspendendo a exigibilidade do 
crédito tributário exigido no presente processo. 



 

Intimados do resultado da decisão plenária os sujeitos passivos não 
se manifestaram. 

É o relatório. 
   
  

V O T O  
 
 
1. DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA: 
 
O pedido de realização de diligência veio inicialmente de forma 

genérica sem mencionar quais os pontos obscuros necessitavam de esclarecimetos. 
Por intermédio da Resolução nº 046/2012, de fls. 997 e 998 a 

Primeira Câmara Julgadora, determinou a intimação dos sujeitos passivos para detalhar 
os pontos que necessitvam de esclarecimentos por meio da diligência solicitada. 

É fato que na peça de fls. 1005 a 1007 os sujeitos passivos 
indicaram alguns pontos que, no seu entendimento, necessitavam serem esclarecidos, 
porém, referidas questões já haviam sido sobejamente esclarecidas no relaltório fiscal e 
demais anexos juntados pelos autores do procedimento, situação que redundou na 
rejeição do pedido de diligência por unanimidade de votos, pela Segunda Câmara 
Julgadora, conforme ACÓRDÃO Nº 383/2013, de fls. 1020 a 1029. 

Com essas considerações, também rejeito o pedido de diligência. 
 
2. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO LANÇAMENTO POR 

INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL: 
 
A nulidade do lançamento está prevista no art. 20, inciso I, da Lei nº 

16.469, de 19 de janeiro de 2009 que regula o Processo Administrativo Tribuitário. 
Vejamos: 

  

Art. 20. São nulos os atos praticados: 

I - por autoridade incompetente ou impedida; 

[...] 

§ 4º Não causa a nulidade do ato, a participação de autoridade 
incompetente ou impedida, desde que esta participe de forma auxiliar e que 
a autoridade competente pratique o ato e esteja em exercício de suas 
funções. 

 
Ora, no caso vertente, observa-se que os trabalhos de auditoria 

foram realizados por 3 (três) funcionárias pertencentes ao Quadro Especial de 
Funcionários do Fisco, sendo 2 (duas) Auditoras Fiscal da Receita Estadual – AFRE I e 1 
(uma) Auditora Fiscal da Receita Estadual – AFRE III. 

Como é sabido de todos a Lei nº 13.266/98, confere ao Auditor Fiscal 
da Receita Estadual – AFRE III, competência para promover a auditoria de empresas de 
qualquer porte.  

Assim, nos termos do § 4º, do art. 20, da Lei nº 16.469/09, acima 
transcrito, ainda que as 2 (duas) Aditoras Fiscal da Receita Estadual – AFRE I, não 
fossem competentes para a fiscalização da empresa autuada, as suas participações nos 
trabalhos de fiscalização não causariam a nulidade do lançamento por incompetência 
funcional, eis que havia a presença e a participação efetiva nos trabalhos de 1 (uma) 
Auditora Fiscal da Receita Estadual – AFRE III, detentora de competência plena para a 
realização de auditoria em empresas de qualquer porte.   



 

  Rejeito a preliminar. 
 
3. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO LANÇAMENTO POR 

INSEGURANÇA NA DETERMINAÇÃO DA INFRAÇÃO:     
 
A insegurança na determinação da infração é cacacterizada por 

algum vício na elaboração do lançamento, situação que não ocorreu no caso vertente, 
tendo em vista que os infratores foram identificados e a infração foi corretamente descrita, 
inclusive com indicação dos dispositivos legais infringidos. 

Com essas considerações, rejeito a preliminar. 
 
4. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO LANÇAMENTO POR 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA: 
 

Os sujeitos passivos tiveram amplo acesso às provas juntadas aos 
autos e foram corretamente intimados em todas as fases de processo, assim, não há falar 
em cerceamento do direito de defesa. 

Rejeito a preliminar. 
 
5. DA PRELIMINAR DE EXCLUSÃO DA SOLIDÁRIA DA LIDE: 
 

A fundamentação fática para a inclusão da solidária na lide foi o fato 
de a mesma exercer função de administração na empresa autuada à época da ocorrência 
dos fatos geradores, na qualidade sócia-administradora.  

A fundamentação legal mencionada pelos autores do procedimento 
foi o art. 45, inciso XII, da Lei nº 11.6551/91, que assevera o seguinte:  

"Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 

[...] 

XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à 
operação ou prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis;" 

É cediço que a pessoa jurídica é fruto de uma ficção legal, embora 
possuindo personalidade jurídica, não tem vontade própria, sendo representada em todos 
os seus atos pelos administradores que são os verdadeiros protagonistas das relações 
jurídicas, inclusive aquelas decorrentes do cumprimento das obrigações tributárias, razão 
pela qual são eleitas como solidárias com empresa a qual representam e administram, 
pelo pagamento do imposto devido na operação ou prestação que constitua o fato gerador 
da obrigação principal, nos exatos termos do art. 124, do Código Tributário Nacional - CTN 
e do art. 45, inciso XII, da Lei nº 11.651/91. 

Assim, as decisões majoritárias do Conselho Administrativo 
Tributário tem sido no sentido de manter na lide os administradores da empresa autuada. 
Nesse sentido, podemos citar como paradigma o Acórdão nº 00545/12, brilhantemente 
relatado pelo Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato, cuja ementa ficou assim 
redigida: 

"ICMS. FALTA DE REGISTRO DE NOTAS FISCAIS DE AQUISIÇÃO. 
MERCADORIAS DESTINADAS AO USO E CONSUMO DO 
ESTABELECIMENTO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS NÃO RECOLHIDO. 



 

PRELIMINAR DE EXCLUSÃO DE SOLIDÁRIOS REJEITADA. NÃO-
UNÂNIME. PROCEDÊNCIA. DECISÃO UNÂNIME. I - As decisões da 
empresa - ente destituído de vontade própria - se personificam na pessoa 
do sócio-administrador. As reiteradas decisões do STJ não são no sentido 
de se excluir irrefletidamente todos os sócios-administradores e em 
quaisquer hipóteses. Com efeito, se houver violação de lei a 
responsabilidade será do sócio com poderes de administração. Há, 
dessarte, interesse da Fazenda em tal inclusão, visto que havendo 
necessidade de redirecionamento da ação executiva por ausência ou 
insuficiência de bens da pessoa jurídica, a presunção de liquidez e certeza 
de que goza a certidão de dívida ativa abarcará o nome de todos quantos 
nela forem arrolados." 

Referida decisão, conforme afirmação do relator no voto condutor do 
mencionado acórdão, teve como fundamento o art. 45, inciso XII, da Lei nº 11.651/91, bem 
como a decisão do Superior Tribunal de Justiça consubstanciada no AgRg no Ag 
677730/RJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2005/0072325-5. 
Vejamos: 

"TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - REDIRECIONAMENTO - 
RESPONSABILIDADE DO SÓCIO-GERENTE - ART. 135 DO CTN - CDA - 
PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE LIQUIDEZ E CERTEZA - ÔNUS DA 
PROVA - SÚMULA 83/STJ. 

1. Depreende-se do artigo 135 do CTN, que a responsabilidade fiscal dos 
sócios restringe-se à prática de atos que configurem abuso de poder ou 
infração de lei, contrato social ou estatutos da sociedade. 

2. A Primeira Seção, no julgamento do EREsp 702.232/RS, de relatoria do 
Ministro Castro Meira, assentou entendimento segundo o qual: 1) se a 
execução fiscal foi promovida apenas contra a pessoa jurídica e, 
posteriormente, foi redirecionada contra sócio-gerente cujo nome não 
consta da Certidão de Dívida Ativa, cabe ao Fisco comprovar que o sócio 
agiu com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto, 
nos termos do art. 135 do CTN; 2) se a execução fiscal foi promovida 
contra a pessoa jurídica e o sócio-gerente, cabe a este o ônus probatório 
de demonstrar que não incorreu em nenhuma das hipóteses previstas no 
mencionado art. 135; 3) se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa 
jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, o ônus da prova também, 
compete ao sócio, em virtude da presunção juris tantum de liquidez e 
certeza da referida certidão. 

3. Na hipótese dos autos a Certidão de Dívida Ativa não incluiu o sócio-
gerente como co-responsável tributário, cabendo ao recorrente comprovar 
a presença dos requisitos do art. 135 do CTN. 

4. Qualquer conclusão no sentido de afirmar ter ou não o sócio agido com 
abuso de poder dependeria de reexame de aspectos fáticos e probatórios, 
o que é inviável pela vai eleito do especial, a teor da Súmula 7 do STJ."      

Assim, diante da previsão legal acima mencionada no sentido de que 
os acionistas controladores, os diretores, gerentes, administradores ou representantes da 
pessoa jurídica, são solidariamente obrigados com o contribuinte, ao pagamento do 
imposto devido relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis, bem como a 
orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça - STJ, rejeito a prelimionar de 
exclusão da lide da sócia-administradora SANDRA DELL EUGÊNIO MARCHIÓ. 

  

6. DO MÉRITO: 
 



 

O procedimento que deu origem à lavratura do auto de infração teve 
início com uma vistoria feita pelo fisco ao estabelecimento da empresa autuada no dia 
23/03/10, onde foi feita a clonagem e autenticação do Harde Disk (HD) do servidor de 
dados ali existente, com a finalidade de assegurar a integridade dos arquivos copiados, 
para tanto, foi utilizado, segundo afirma os autuantes, o Autenticador Ferret 0.9.2-2, 
desenvolvido pelo Estado de Goiás. 

Os dados encontratos no servidor da empresa estão descritos com 
riqueza de detalhes no Relatório Fiscal e demais Anexos de fls. 10 a 645. 

O comparativo entre as saídas de mercadorias constadas na análise 
dos dados encontrados no servidor com as saídas registradas nos livros fiscais cujas 
cópias foram juntadas às fls. 692 a 877, resultou em omissão de saída de mercadorias no 
valor de R$ 5.125.348,58 (cinco milhões, cento e vinte e cinco mil, trezentos e quarenta e 
oito reais e cinquenta e oito centavos), com base na presunção prevista no inciso IV, do § 
1º, do art. 25, da Lei nº 11.651/91, que assevera que presume-se decorrente de operação 
ou prestação tributada não registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, 
correspondente ao valor constante de quaisquer meios de controles de vendas de 
mercadorias ou prestação de serviços, sem a respectiva emissão dos documentos fiscais, 
ou o montante da diferença quando emitidos com valores inferiores ao real. 

A apuração do imposto devido foi feita seguindo as regras previstas 
nas Resoluções CGSN nº 05/07 e 010/07. 

Tanto na fase singular quanto na fase cameral os sujeitos passivos 
concentraram os seus esforços nas alegações de nulidades, bem como no pedido de 
conversão do processo em diligência para revisão dos trabalhos sem, no entanto, indicar 
objetivamente os pontos obscuros que necessitvam de esclarecimentos, embora tenham 
sido intimados para tanto, conforme Resolução nº 046/2012, de fls. 997 a 998. 

Em relação ao pedido de aplicação da forma privilegiada prevista no 
§ 8º, do art. 71, da Lei nº 11.651/91, entendo não ser possível, tendo em vista que a 
penalidade indicada pelos autores do procedimento não foi a prevista no dispositivo legal 
acima mencionado, mas sim, a prevista no art. 44, inciso I, da Lei Federal nº 9.430/96. 

Com essas considerações, concluo que o procedimento fiscal está 
escorreito, não merecendo, portanto, nenhum reparo.  

À conta do exposto, conheço do recurso voluntário, nego-lhe 
provimento, para confirmar a decisão singular que considerou procedente o lançamento. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 05 de janeiro de 2016. 
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Matéria: Controle paralelo (caixa 2) (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00122/16 
 
Relator: Conselheiro Lidilone Polizeli Bento 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Preliminar de diligência. Rejeitada. 
Preliminar de nulidade do lançamento por insegurança na 
determinação da infração e por cerceamento de direito de 
defesa. Rejeitadas. Preliminar de exclusão dos solidários. 
Rejeitada. 
 
Deve ser indeferido o pedido de diligência, quando o processo 
já houver sido submetido a revisão fiscal e não existam 
elementos novos capazes de justificar nova diligência. 
 
Não há que se falar em nulidade do lançamento por insegurança 
na determinação da infração ou por cerceamento de direito de 
defesa, quando houver nos autos elementos suficientes que 
permitam a correta tipificação da infração e a devida 
identificação do sujeito passivo, tendo este compreendido o 
alcance e conteúdo da acusação fiscal e exercido o 
contraditório e ampla defesa nos termos da lei. 
 
Devem ser mantidos na lide os sócios que exerceram função de 
direção na sociedade empresária, à época da ocorrência do fato 
gerador, nos termos do art. 45, inciso XII do CTE, combinado 
com art. 124 do CTN.  
 
ICMS. Obrigação Principal. Omissão de saída de mercadoria 
tributada, apurada mediante confronto entre saídas registradas 
e as informações fornecidas por administradoras de cartões 
magnéticos (débito/crédito). Procedência Parcial. 
 
Correto o lançamento que exige imposto e acréscimos legais, 
decorrente de omissão de saída de mercadoria tributada, 
apurada do confronto entre saídas registradas nos livros 
próprios e as informações obtidas das administradoras de 
cartões magnéticos(débito/crédito), quando no decorrer do 
processo administrativo o sujeito passivo não ilide a acusação 
fiscal, devendo permanecer o crédito tributário apurado, após o 
saneamento do processo por meio de revisão fiscal. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 22 de janeiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de conversão do julgamento em diligência, formulado pelo sujeito passivo. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Lidilone Polizeli Bento, Heli José da Silva e 
Nivaldo Carvelo Carvalho. Por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares de nulidade 
da peça básica, arguidas pelo sujeito passivo, por cerceamento do direito de defesa e 
insegurança na determinação da infração. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Lidilone Polizeli Bento, Heli José da Silva e Nivaldo Carvelo Carvalho.  Por maioria de 
votos, rejeitar a preliminar de exclusão da lide dos Solidários, arguida pelos próprios. 



 

Foram vencedores os Conselheiros Lidilone Polizeli Bento e Heli José da Silva. Vencido o 
Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, 
conhecer da impugnação, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente o 
lançamento sobre o valor do ICMS de R$ 6.771,10 (seis mil, setecentos e setenta e um 
reais e dez centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros Lidilone Polizeli Bento, 
Heli José da Silva e Nivaldo Carvelo Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata o presente processo sobre exigência de ICMS e consectários 
legais, decorrente de omissão de saída de mercadoria tributada, apurada mediante 
comparativo entre as vendas realizadas por meio de cartões magnéticos(débito/crédito) 
comprovadas nos extratos fornecidos pelas administradoras de cartões e os documentos 
fiscais emitidos relativos a vendas, informadas pelos dados das EFD’s- Escrituração Fiscal 
Digital (cópias anexas), de acordo com a proporcionalidade da comercialização de 
mercadorias tributadas. 

 
Indicam-se como solidários Marta Regina Moraes de Oliveira e 

Ferreira e Sônia Maria Rodrigues Batista, nos termos do art. 45, inciso XII do CTE. 
 
São apontados como infringidos os artigos 25, § 1º, inciso VI, 64, §2º 

e 66 da Lei nº 11.651/91. Propõe-se a aplicação da penalidade prevista no art. 71, inciso 
VII, alínea ‘l’, § 9º, I, da Lei nº 11.651/91, com redação da Lei nº 16.241/08. 

 
Instruem o auto de infração Anexo Estruturado- Detalhamento do 

Crédito Tributário, Identificação dos Sujeitos Passivos Coobrigados, Planilha Comparativa 
entre as vendas a cartão e as declaradas em DPI/EFD, Relação de Vendas com cartão de 
crédito/débito, Relatório de saídas declaradas em EFD, Relatório Comparativo EFD/SARE, 
Extrato cadastral do sujeito passivo. 

 
Intimados para apresentarem impugnação em primeira instância, os 

sujeitos passivos permaneceram inertes, motivo pelo qual foram declarados revéis. 
 
Novamente intimados, os sujeitos passivos apresentam impugnação 

em segunda instância, em peça conjunta, na qual alegam em suma nulidade do 
lançamento por insegurança na determinação da infração, por não ter a autoridade fiscal 
observado que o tributo já havia sido recolhido, antes de qualquer ação fiscal, 
cerceamento de direito de defesa tendo em vista que o auto não especifica as 
mercadorias e datas, afronta ao devido processo legal, impossibilidade de impingir 
solidariedade às sócias, nos termos do art. 135 do CTN, efeito confiscatório da multa, 
motivo pelo qual requer a declaração de nulidade do lançamento por insegurança na 
determinação da infração, por cerceamento de direito de defesa, ou seja julgado 
improcedente, e, se assim não for que sejam  os autos convertidos em diligência para 
apuração do alegado na peça recursal. 

 
Por meio da resolução de fl.132, os autos são convertidos em 

diligência para que a autoridade fiscal autora do procedimento promova a juntada dos 
extratos detalhados fornecidos/obtidos junto às operadoras de cartões de débito e crédito 
alusivos aos presentes autos, bem como para que seja procedida verificações dos livros 
fiscais escriturados pelo sujeito passivo, confrontando-se com as informações transmitidas 
à SEFAZ e, se for o caso, faça as devidas repercussões comparativas com os valores das 
transações registradas nos cartões de débito e crédito correspondente, inclusive levando 



 

em conta, a proporcionalidade de saídas tributadas, isentas ou com retenção, se 
houverem. 

 
Realizada a revisão fiscal, por meio do relatório de fl.135, a 

autoridade fiscal informa que até o mês de março de 2012 não houve diferença de cartão, 
já que as vendas foram superiores; que o sujeito passivo não informou nem recolheu o 
ICMS devido, o que motivou a apuração de ofício, bem como a lavratura do auto de 
infração nº 4011501311120. Quanto às diferenças de cartão, remanescentes (04, 05 e 
06/12) do presente processo, informa que solicitou em 10/03/15 (cópia anexa), junto às 
operadoras de cartão, os extratos detalhados exigidos na fl. 132, contudo preocupado com 
a demora do retorno das informações, optou por despachar o presente processo, 
considerando que quase a totalidade deste auto de infração foi excluída. Junta aos autos 
os documentos de fls.136/143 que compõe a revisão fiscal. 

 
Em contradita, o sujeito passivo discorda da revisão fiscal e solicita 

seja o auto de infração julgado improcedente. 
 
É o Relatório. 
 
 
                                V O T O     
 
Preliminarmente, rejeito o pedido de diligência formulado pelo sujeito 

passivo, tendo em vista que o lançamento já foi submetido a revisão fiscal e que não 
foram apresentados elementos novos que pudessem justificar nova diligência.    

 
Rejeito a preliminar de nulidade do lançamento por insegurança na 

determinação da infração, visto que o sujeito passivo encontra-se devidamente 
identificado e a infração corretamente tipificada. Trata-se de comparativo entre as vendas 
registradas nos livros fiscais e as informações obtidas junto às administradoras de cartões 
magnéticos (débito/crédito) no qual se apurou omissão de saída de mercadorias 
tributadas, nos termos do art. 25, §1º, inciso VI da Lei nº 11.651/91, dessa forma não há 
que se falar em insegurança na determinação da infração. 

 
No mesmo sentido, rejeito a preliminar de nulidade do lançamento 

por cerceamento de direito de defesa, tendo em vista que aos sujeitos passivos foi 
garantido o contraditório e ampla defesa até o presente momento, tendo este 
compreendido perfeitamente o conteúdo da acusação fiscal e se defendido da forma que 
entendeu conveniente. 

 
Com relação à preliminar de exclusão dos solidários, arguida pelos 

próprios sujeitos passivos, também a rejeito, tendo em vista restar provado nos autos que 
as sócias exerciam função de direção da sociedade empresária, à época da ocorrência do 
fato gerador, situação que se subsume perfeitamente ao disposto no art. 45, inciso XII, do 
CTE, combinado com art. 124 do CTN, de acordo com posição majoritária desta Casa. 

 
Com relação ao mérito, verifica-se que após a revisão fiscal, relatório 

diligencial aponta para a exclusão dos meses de janeiro a março de 2012, tendo em vista 
que restou provado que nesses meses o valor informado nos livros do sujeito passivo foi 
superior aos valores informados pelas administradoras de cartões magnéticos, conforme 
documento de fl.135. Já o documento de fl.141- Planilha de Apuração de ICMS conforme 
Livros de Entrada e Saída demonstra que nos meses de janeiro a abril de 2012 o sujeito 
passivo registrou saídas em seus livros fiscais. Tendo a revisão fiscal excluído do presente 



 

auto de infração os meses de janeiro a março e o relatório apontado saídas registradas no 
mês de abril na importância de R$ 3.425,00, faz-se necessário abater do resultado da 
revisão fiscal o valor das saídas do mês de abril supracitado. Dessa forma, após a revisão 
fiscal, conclui-se que há de permanecer a exigência em relação aos meses de abril-
parcialmente, maio e junho de 2012, somando a importância de R$ 39.830,00 a título de 
base de cálculo e de R$ 6.771,10 a título de ICMS.   

 
Considerando que o lançamento encontra-se devidamente instruído 

com papéis de trabalho que fundamentam a acusação fiscal, que o sujeito passivo não 
traz elementos suficientes para ilidir a acusação fiscal, que após ser submetido a revisão 
fiscal, o lançamento encontra-se devidamente saneado, entendo que preenche os 
requisitos previstos no art. 142 do CTN e art. 160 do CTE, motivo pelo qual deve prosperar 
parcialmente, nos termos da revisão fiscal.  

 
Ante o exposto, rejeito as preliminares de diligência, de nulidade do 

lançamento por insegurança na determinação da infração e por cerceamento de direito de 
defesa, a de exclusão dos solidários, conheço da impugnação em segunda instância, dou-
lhe provimento parcial para declarar o lançamento procedente parcialmente no valor de R$ 
6.771,10 a título de ICMS, considerando a revisão fiscal de fls.135 e seguintes, bem como 
excluindo o valor de R$ 3.425,00 da base de cálculo do mês de abril de 2012, tendo em 
vista constar dos livros fiscais do sujeito passivo informação de saídas neste valor. 

 
 

Sala das sessões, em 15 de fevereiro de 2016. 
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Matéria: Controle paralelo (caixa 2) (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00209/16 
 
Relator: Conselheiro Alcedino Gomes Barbosa 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Controle paralelo de 
vendas. Procedência. 
 
Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, 
correspondente ao valor constante de quaisquer meios de 
controle de vendas de mercadorias sem a respectiva emissão 
dos documentos fiscais. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 03 
de dezembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do recurso do 
Contribuinte para o Conselho Pleno, negar-lhe provimento para manter a decisão cameral 
que considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Alcedino Gomes Barbosa, Edson Abrão da Silva, José Pereira D'abadia, 
Elias Alves dos Santos, Talita Pimenta Félix, Lidilone Polizeli Bento, João Divino de Brito, 
Heli José da Silva, Nivaldo Carvelo Carvalho, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, 
Márcio Nogueira Pedra e Washington Luis Freire de Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a exordial que o polo passivo promoveu saída de diversas 
mercadorias mediante a emissão de documentos denominados de “Extrato para 
Conferência de Fatura”, documentos esses apreendidos e anexados a este auto 
totalizando o valor comercial de R$ R$ 268.668,46 (duzentos e sessenta e oito mil,  
seiscentos e sessenta e oito reais e quarenta e seis centavos). 

 
Os documentos referem-se a fato gerador relativos ao período de 

01.07.07 a 31.07.07 e não tiveram a respectiva emissão de notas fiscais no período, 
quando confrontados com as notas fiscais emitidas pelo contribuinte. Fica sujeito ao 
imposto acrescido das cominações legais. 

 
Foram infringidos os artigos 64 e 66, ambos da Lei 11.651/91, c/c art. 

25, § 6º do Anexo X do Decreto 4.852/97. A penalidade aplicada foi a do artigo 71, inciso 
VII, alínea "l", § 9º, I do CTE, com nova redação da Lei 13.446/99. 

 
Para instrução do feito foram juntados os documentos de "fls. 03 a 

415". 
 
Regularmente intimada a autuada AR "fls. 417"  
 
Impugnando o lançamento o polo passivo comparece ao processo 

"fls. 419 a 439", trazendo as seguintes alegações: a ação fiscal está embasada em 
presunção de venda; que mero extrato para conferência de fatura não implica a realização 
dos negócios; que são documentos precedentes às notas fiscais; que o  autuante somente 
realizou a soma dos documentos apreendidos, autuando os valores sem contudo 
considerar os  registrados no livro fiscal, no mesmo período; que essas importâncias  



 

encontram-se naquelas regularmente registradas, uma vez que tais vendas aproximam-se 
do valor dos documentos alvos do lançamento. Infere existir orientação legal que 
determina o confronto dos valores considerados nos documentos apreendidos, com os 
valores das vendas registradas. Junta documentos a este volume, para ao final requerer o 
indeferimento do auto de infração por sua total improcedência. 

 
Sobreveio a Sentença "fls. 441 a 442", onde o Julgador "a quo" 

ratifica o trabalho da autoria do lançamento e julga procedente a exordial. 
 
 Em grau de recurso voluntário e ainda com apresentação de 

memorial o sujeito passivo ratifica os termos da impugnação, "fls. 445 a 450" e "453 a 
455", respectivamente. 

 
A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 

realizada no dia 24/11/2010, converte o julgamento em diligência junto à Delegacia 
Regional de Fiscalização de Goiânia, a fim de que indique Auditor estranho à lide e 
proceda a revisão no trabalho original, objetivando o seguinte:   

 
1 - ao cotejo de cada documento do controle de vendas apreendido 

com as notas fiscais emitidas no período fiscalizado, com elaboração de demonstrativo 
desse procedimento; 2 - à elaboração de relatório do trabalho revisional indicando 
conclusivamente o seu resultado;3 - ao fornecimento de outras entender úteis à solução 
da presente lide. Após, intimar o advogado do sujeito passivo para que se manifeste sobre 
o resultado da Revisão. 

 
O revisor noticia que embora notificado a apresentar os documentos 

contidos na notificação fiscal de fls. 460, o contribuinte quedou-se silente. 
 
Às "fls. 466", a Representação Fazendária, solicita, à Secretaria do 

CAT, a juntada, do espelho do processamento do Termo de Apreensão nº 11.00.095.763-
8, atendida às "fls. 467". 

 
A Quarta Câmara converte o julgamento em diligência a fim de que a 

autuada proceda a juntada aos autos do Termo de Apreensão dos documentos 
apresentados. 

Às "fls. 473", noticia a juntada dos respectivos documentos 
solicitados pela Resolução Nº 121/2011. 

 
Decisão cameral rejeita a preliminar de nulidade por cerceamento do 

direito de defesa, e no mérito ratifica a decisão singular que considerou procedente o auto 
de infração. Em sua fundamentação destacou que: 

 
a) que a julgadora enfrentou todas as questões postas pela defesa. 
 
b) no mérito, todas as questões colocadas pela defesa foram 

enfrentadas pela julgadora singular. 
 
O sujeito passivo insurge-se contra a decisão anterior e interpõe 

recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno (fls. 493 a 494). Argumenta vender papéis 
para serem utilizados por gráficas na confecção de livros, jornais e periódicos; que tal não 
foi observado pelo fisco; que o sujeito passivo goza de imunidade constitucional em 
virtude seu negócio; que os agentes fiscais não atentaram para o fato de que todas as 



 

suas notas fiscais não trazem alíquota de ICMS, porém a indicação de imunidade do 
produto. 

 
Acrescenta que em uma prova eloquente e incontestável da situação 

da empresa, juntou-se o ato declaratório da Delegacia da Receita Federal em Goiânia, 
que autoriza a empresa a gozar da imunidade prevista na Constituição Federal; que tal 
concessão está publicada no Diário Oficial da União e por isso requer a reforma da 
decisão anterior para considerar improcedente o auto de infração. 

 
 

V O T O 
 
 
Passo a decidir e de plano considero que o auto de infração deve 

prosperar. De fato, visto que a questão fora apreciada com as cautelas de praxe pelo 
douto Conselheiro Relator Washington Luís Freire de Oliveira, que no lapidar Acórdão de 
nº 01153/13-CONP, relativo à apreciação do auto de infração de nº  3 0323360 086 64, 
manifestou-se pela procedência do feito, devo acolhê-lo como razão de voto por tratar-se 
do mesmo tema, dos mesmos fatos e razões direito. Transcrevo-o abaixo, por oportuno, 
com as devidas adaptações “in verbis”: 

 

No mérito, a acusação inicial é de omissão de saída de mercadorias tributadas 
mediante emissão de documentos denominados “Extrato para Conferência de 
Fatura”, apreendidos e juntados ao processo, para os quais não foram emitidos os 
correspondentes documentos fiscais. 

 

Não há dúvidas de que os “Extratos para Conferência de Fatura” espelham vendas 
efetivamente realizadas, pois eles informam: nome, endereço e outros dados do 
comprador, quantidade, descrição do produto, valor unitário e total da mercadoria 
vendida, identificação do vendedor, forma de pagamento (cheque, cheque pré-
datado, duplicata), além de possuírem carimbo da empresa atestando o 
recebimento do valor correspondente à venda e a respectiva data do pagamento 
efetuado pelo adquirente. 
 

Quanto à questão da não-incidência do ICMS na comercialização de 
papeis, o CTE, em estrita obediência ao texto constitucional, assim dispõe 
em seu art. 37, I, “d”: 
 
Art. 37. O imposto não incide sobre: 
 
I - operações: 
 
[...] 
 
d) com livros, jornais e periódicos e o papel destinado a sua impressão” (destaque 
acrescentado nesta transcrição); 

 
Com relação ao papel, trata-se, sem dúvida, de uma imunidade objetiva 
que alcança o papel destinado a impressão de livros, jornais e periódicos. 
Por isso, o ICMS deve incidir normalmente sobre as saídas de papel, cuja 
comercialização não tenha a utilização ou destinação definida.  
 
Não é a empresa, que comercializa papeis, que está amparada pela 
imunidade, mas sim a operação de saída do papel com o fim específico já 
mencionado. 
 
A legislação tributária autoriza a presunção de que as vendas realizadas 



 

por meio de controles paralelos, sem a emissão de documento fiscal, 
constituem-se em omissão de saídas de mercadorias tributadas, conforme 
estabelecido no § 1º, VI, art. 25, do Código Tributário Estadual, a seguir 
transcrito: 
 

Art. 25. 

 

[...] 

 

§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não registrada, o 
valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 

 

[...] 

 

VI - ao valor constante de quaisquer meios de controles de vendas de mercadorias 
ou prestação de serviços, sem a respectiva emissão dos documentos fiscais, ou o 
montante da diferença quando emitidos com valores inferiores ao real. 

 
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento 

para confirmar a decisão cameral que julgou procedente o lançamento. 
 
Dessarte, nada mais devo acrescentar, motivo pelo qual conheço do 

recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, nego-lhe provimento para ratificar a 
decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 01 de março de 2016. 
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Matéria: Controle paralelo (caixa 2) (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00268/16 
 
Autora do Voto Vencedor: Conselheira Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Controle paralelo.  
 
 
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. 
 
Não há motivação para realização da diligência, pois não há 
mais dúvida e nem exigência de prova. 
 
 
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. 
 
O cerceamento ao direito de defesa ocorre quando há limitação 
ou obstáculo que impeça a parte de se defender da forma 
legalmente permitida, causando-lhe prejuízo em relação ao seu 
objetivo processual, o que não se verifica nestes autos. 
 
 
 
 
PRELIMINAR DE INSEGURANÇA NA DETERMINAÇÃO DA 
INFRAÇÃO. 
 
Não há nulidade do auto de infração por insegurança na 
determinação da infração, pois expostos com precisão os 
fundamentos do lançamento fiscal. 
 
 
 
EXCLUSÃO DO SOLIDÁRIO DA SUJEIÇÃO PASSIVA. 
 
A pessoa expressamente designada por lei é mantida na 
sujeição passiva, na condição de responsável solidário com o 
contribuinte. 
 
 
MÉRITO. 
 
Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, 
correspondente ao valor constante de quaisquer meios de 
controles de vendas de mercadorias, sem a respectiva emissão 
dos documentos fiscais. (art. 25, § 1º, VI da Lei n.° 11.651/91). 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de fevereiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência formulado pela advogada da autuada, em sua manifestação oral. 



 

Participaram do julgamento os Conselheiros Alcedino Gomes Barbosa, Marlene Maria da 
Silva Ruguê Bernardes, José Pereira D'abadia, Gilmar Rodrigues de Almeida e 
Washington Luis Freire de Oliveira. Por votação unânime, rejeitar as preliminares de 
nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação da infração e por 
cerceamento do direito de defesa, arguidas pela autuada. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Alcedino Gomes Barbosa, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, José 
Pereira D'abadia, Gilmar Rodrigues de Almeida e Washington Luis Freire de Oliveira. Por 
unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de exclusão do sujeito passivo Maxuel 
Resende Naves da lide, arguida pela autuada. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Alcedino Gomes Barbosa, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, José 
Pereira D'abadia, Gilmar Rodrigues de Almeida e Washington Luis Freire de Oliveira, E, 
por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão do sujeito passivo Soft-Data 
Softwares Administrativos Ltda da lide, arguida pela autuada. Foram vencedores os 
Conselheiros Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Gilmar Rodrigues de Almeida e 
Washington Luis Freire de Oliveira. Vencidos os Conselheiros Alcedino Gomes Barbosa e 
José Pereira D'abadia. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, dar-
lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e considerar 
parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS a recolher de R$ 873.561,66 
(oitocentos e setenta e três mil, quinhentos e sessenta e um reais e sessenta e seis 
centavos). Foram vencedores os Conselheiros Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, 
Gilmar Rodrigues de Almeida e Washington Luis Freire de Oliveira. Vencidos os 
Conselheiros Alcedino Gomes Barbosa e José Pereira D'abadia que votaram pela 
procedência parcial do lançamento fiscal no valor do ICMS a recolher de R$ 451.099,60 
(quatrocentos e cinqüenta e um mil e noventa e nove reais e sessenta centavos). 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração, que o sujeito passivo omitiu saída 
de mercadoria, no valor comercial de R$9.716.485,79, conforme comparativo de vendas 
realizadas e os documentos fiscais emitidos relativos a essas vendas, correspondente a 
base de cálculo de R$6.167.231,60, de acordo com a proporcionalidade da 
comercialização de mercadorias tributadas. Em consequência deverá pagar o ICMS na 
importância de R$1042.800,03, juntamente com penalidade e acréscimos legais, conforme 
demonstrativos em documentos anexos.   

  
Foram identificados como sujeitos passivos solidários: SOFT 

DATA Softwares Administrativos LTDA e Maxuel Resende Naves. Com fulcro no art.45, 
XII, do CTE.   

  
Os sujeitos passivos foram intimados em Primeira Instância, 

conforme documentos de fls. "464 a 468".   
  
O sujeito passivo através de impugnação em 1ª Instância nas 

fls. "486 a 495", declara abertamente que houve a insegurança na determinação da 
Infração, conjuntamente com a devida redução do valor lançado pelo contribuinte em seus 
livros fiscais, todas sendo hipóteses constantes no art. 20, IV da Lei 16.469/09, que versa 
sobre as hipóteses de nulidade. De forma subsidiária, requer a declaração de exclusão 
dos solidários com fulcro no art. 135 do CTN. 

 
Em despacho de n°0838/2011-JULP de fl. "508", determina nos 

autos dos processos a realização de diligências, para esclarecimento de alguns pontos 
controversos, por agente fiscal.  

 



 

Em atendimento ao despacho n°0838/2011-JULP fls. "509", 
venho a esclarecer os seguintes pontos: 1) não existem informações acerca de nenhuma 
outra empresa além da Casa Utilar Materiais de Construção LTDA, que vale ressaltar 
solicitou do fisco a autorização de uso do sistema, conforme documentos de fls. "389 a 
397", sem nenhuma ressalva quanto a possível uso para controle de outras empresas do 
mesmo grupo. 2) não, as informações iniciam-se no status de orçamento e mesmo depois 
de realizado o comando para a emissão doe documento fiscal as operações registradas 
na tabela orçamento permanecem na mesma. 3) não, nem todas as operações realizadas 
com emissão de documentos fiscal estão na tabela denominada Saídas. Ressaltamos que 
os bancos de dados faltam os correspondentes lançamentos dos dias 1, 2 e parte do dia 
3/12/2007. 

 
No Despacho de n°707/2012-JULP fls. "594 e 595", reitera-se o 

pedido de novas diligências, com fundamento no art.19, parágrafo 3, inciso I e II da Lei. 
16469/09 encaminham-se os autos à Delegacia Regional de Fiscalização de Jataí, para 
que seu titular designe auditor fiscal estranho à lide. 

 
Em cumprimento ao Despacho de n°707/2012-JULP a SEFAZ, 

anexa notas explicativas e documentação complementar da Segunda Revisão em fls. "597 
a 628". Vindo a prestar alguns esclarecimentos: 1) o mesmo trabalho de auditoria de 
origem a dois autos de infração, uma para a parte tributada e a outra para a parte não 
tributada (AI 4011102070021), da omissão apurada e considerando ainda que a defesa 
peça que os autos sejam julgados juntamente, vindo a informar que o trabalho de revisão 
realizado é comum aos dois. 2) O contribuinte foi notificado a apresentar documentação 
fiscal e orçamentos, nos termos do Despacho 707 e também a preencher uma planilha 
indicando em cada orçamento o número da nota fiscal correspondente. 

 
Tendo o mesmo agido de maneira correspondente ao decreto, 

preenchendo de maneira parcial as linhas e apresentado, tal documentação, foi feito a 
análise das apresentadas em relação aos orçamentos existentes no banco de dados e nos 
casos onde houve consistência, o valor foi considerado, como sendo a subtrair da omissão 
apontada pelo fisco no auto de infração.   

  
O pólo passivo foi intimado a se manifestar perante relatório 

diligencial de fls. "629 a 634”, vindo a criticar certos pontos das notas explicativas 
correspondentes aos relatórios diligenciais.  

 
O revisor vem a afirmar que, dos 55.624 orçamentos, e que 

apenas 2034 orçamentos foram preenchidos. A autuada preencheu a tabela fornecida, 
pelo revisor e entregou 14 caixas de notas fiscais a repartição fazendária, para comprovar 
que não houve omissão de receita de mercadorias. Com isso a comprovação de que 
inúmeros orçamentos são de outras, empresas do grupo econômico. 

 
Contudo o revisor só aceita parte desses orçamentos, com 

sendo dessas empresas, o restante não informa porque não os aceitou, como por 
exemplo: os orçamentos 2406, 2456 e 2346, dentre outros, conforme se verifica do 
levantamento revisional anexo aos autos. 

 
O fisco arguiu, que no auto infração, em epígrafe, somente 

certos orçamentos foram aceitos, ou seja, somente nos casos em que houve consistência, 
mas em nenhum momento deixa explicitado qual o critério, utilizado para considerar que 
aquelas operações são consistentes, ou porque estavam desconsiderando as demais 
operações, tendo em vista referirem-se a operações da empresa Gyelison Barbosa/ Élson 



 

Soares Silva e não da Casa Utilar. Assim vem a desconsiderar preceito legal previsto no 
art. 5, XLV da CF, que prevê que a pena não passara da pessoa do condenado. 

 
No mais, exalta que na implementação da coluna H, houve a 

consideração de certos itens, que vieram a promover a subtração no valor do 
correspondente lançamento. Sendo que para se chegar, aos valores da coluna H, acaba 
vindo por se utilizar de critérios que não condizem com a realidade dos fatos, pois 
segundo ele "em alguns casos as notas continham, mais itens em relação à nota fiscal 
original e ficando limitada a correspondente". 

 
De forma ulterior, o polo passivo solidário, vem a apresentar 

defesa prévia com força de comunicado fls. "648", afirmando que a defesa aproveitada 
pelo autuado, não é de seu conhecimento, fazendo com que qualquer posicionamento em 
relação ao despacho acima identificado, considera-se desnecessário. 

 
Obtempera-se que a SOFTDATA, tem observado a Instrução 

Normativa, a RCTE e todas as leis determinadas pela SEFAZ, e que sempre se preocupou 
em desenvolver rotinas para impedir os usuários de nossos softwares venham a efetuar 
controle paralelo, conhecendo a responsabilidade técnica do fornecedor de aplicativo, 
dizendo, porém que é impossível que a SOFTDATA se responsabilize caso o usuário 
venha a fazer uso indevido de algum recurso de software. O sujeito passivo foi intimado a 
se manifestar perante o relatório diligencial, lavradas fls. "562 a 568". 

 
O sujeito passivo manifesta-se perante diligências nas fls. "572 

a 578". 
 
Quanto ao quesito suscitados em relatos de diligências, 

determina-se que quanto ao primeiro quesito, havia sim a utilização do banco de dados, 
para o controle de dois polos empresarias a primeira dedicava-se a venda, de materiais, 
de uso básico e outra de acabamento. 

 
No período de dezembro de 2007 a dezembro de 2008, havia o 

controle para o autuado e a empresa Élson Soares Silva e, no período subsequente para a 
empresa Gyelison Barbosa Naves. 

 
Arguiu que os orçamentos e o controle financeiro, são 

diferentes do registro fiscais da autuada, porque a emissão das Notas Fiscais e a entregas 
de materiais foram feitas em lojas diferentes.  

 
Prática bastante comum, nas lojas que trabalham com materiais 

de construção, com Leroy Merlin, Irmão Soares e São Jorge materiais de Construção, 
onde é feito um orçamento único, para o cliente, com itens que nem sempre estão 
disponíveis no estabelecimento em que ele está sendo atendido.  

 
Outra prática é a venda antecipada com entrega futura: onde 

ocorre o pagamento, mas a mercadoria escolhida se faz a posteriori, considerando que 
uma empresa não possua em seu estoque todo, o mostruário que se tem na loja. 

 
No que corresponde, ao segundo questionamento levantado, a 

empresa utilizava o sistema da seguinte maneira, fazia-se orçamento e se a venda (saída) 
fosse concretizada gerava-se um novo cadastro com os produtos agora na tabela de 
vendas. Sendo que o orçamento anteriormente feito continuava no sistema na tabela 



 

orçamento, porque o mesmo seguia sua função precípua, não havendo a necessidade de 
excluí-la da tabela. 

 
O cliente Jair João Rezende, realizou em 01/07/2008 dois 

orçamentos na Casa Utilar, o mesmo encontrava-se destacado na cor verde no sistema de 
orçamento da empresa, razão pela qual foi criada no registro agora na tabela de vendas, 
ou seja, dois registros, para um mesmo grupo de mercadorias do mesmo cliente, sendo 
um em orçamento e o outro em vendas.  

 
Faz mister, salientar, que ao conferir, no sistema de vendas 

verifica-se ali o registro de uma venda no nome supramencionado, na data supracitada 
através de Nota Fiscal n°16482. Já o outro orçamento, foi convertido na mesma data em 
várias vendas na empresa Gyelison Barbosa através dos cupons fiscais n°4738, 4742, 
4743 e 4744.  

 
No que tange ao terceiro ponto, as tabelas apresentadas, 

nestes autos, não existiam originariamente no Sistema do contribuinte; sendo as mesmas 
criadas pela autuante, com dados extraídos dele, mas segundo critério dela. 

 
Em Sentença de n°1656/2014-JULP fls. "654 a 665", em 

preliminares, rejeita toda e qualquer hipótese de nulidade prevista no art.20 da Lei 
16469/09, subsidiariamente no que tange a questão de identificação dos solidários, por 
haver clara confusão do polo passivo ao suscitar o art. 124 em conjuntura com o 135 do 
CTN, tratando-se de assuntos diferentes, não possibilitando assim uma defesa plena. 

 
Não houve nenhum erro quanto à identificação, estipulada pela 

SOFT-DATA, devida à mesma ser enquadrada de acordo com o art.45, inciso XII, da Lei 
n°11651/91, devido à mesma ter fornecido o aplicativo com possibilidades de controle 
paralelo de vendas e, com isso, incorre neste preceito legal. 

 
Decreta Procedência Parcial, ao lançamento do crédito 

tributário em julgamento, condenando o sujeito passivo ao pagamento de ICMS no valor 
originário de R$941.255,33, mais multa e acréscimos legais. Rejeita o pedido de exclusão 
dos solidários, conjuntamente, com as preliminares de nulidade, por insegurança na 
determinação da infração e o pedido de nova revisão no ITEM 3.2- Outros Erros da 
Primeira Revisão, por não haver no lançamento revisto, qualquer macula que justifique 
sua revisão. 

 
O pólo passivo autuado e solidário foram cientificados em 

intimação, para pagamento da quantia devida ou caso, não aceite o correspondente valor, 
apresentar Recurso Voluntário no prazo de 30 dias. Fls. "668 a 674"   

  
O Sujeito Passivo veio ao processo em fls. "677 a 685" argüir 

que: inicialmente é imperioso, que restou confirmado que no banco de dados apreendido 
há o controle de outras empresas do mesmo grupo econômico. 

 
O revisor vem a afirmar que, dos 55.624 orçamentos, e que 

apenas 2034 orçamentos foram preenchidos. A autuada preencheu a tabela fornecida, 
pelo revisor e entregou 14 caixas de notas fiscais a repartição fazendária, para comprovar 
que não houve omissão de receita de mercadorias. Com isso a comprovação de que 
inúmeros orçamentos são de outras, empresas do grupo econômico. 

 



 

Contudo o revisor só aceita parte desses orçamentos, com 
sendo dessas empresas, o restante não informa porque não os aceitou, como por 
exemplo: os orçamentos 2406, 2456 e 2346, dentre outros, conforme se verifica do 
levantamento revisional anexo aos autos. 

 
O fisco arguiu, que no auto infração, em epígrafe, somente 

certos orçamentos foram aceitos, ou seja, somente nos casos em que houve consistência, 
mas em nenhum momento deixa explicitado qual o critério, utilizado para considerar que 
aquelas operações são consistentes, ou porque estavam desconsiderando as demais 
operações, tendo em vista referirem-se a operações da empresa Gyelison Barbosa/ Élson 
Soares Silva e não da Casa Utilar. Assim vem a desconsiderar preceito legal previsto no 
art. 5, XLV da CF, que prevê que a pena não passara da pessoa do condenado. 

 
Todavia, o próprio Julgador Singular em sua manifestação, 

alega que o controle paralelo de vendas foi encontrado no banco de dados do sujeito 
passivo, não havendo assim nenhuma violação quanto à garantia constitucional. 

 
No mais, exalta que na implementação da coluna H, houve a 

consideração de certos itens, que vieram a promover a subtração no valor do 
correspondente lançamento. Sendo que para se chegar, aos valores da coluna H (notas 
fiscais emitidas pelas empresas do grupo), acaba vindo por se utilizar de critérios que não 
condizem com a realidade dos fatos, pois segundo ele "em alguns casos as notas 
continham, mais itens em relação à nota fiscal original e ficando limitada a 
correspondente". 

 
A este respeito, o julgador entendeu que a autoridade fiscal, 

revisora agiu com prudência e razoabilidade ao deduzir dos valores encontrados no banco 
de dados do sujeito passivo, como omissão de saídas de mercadorias, somente o valor do 
respectivo orçamento, nos casos em que as notas fiscais continham mais itens que o 
orçamento original, assim também quando considerou somente o valor da respectiva, nota 
fiscal, optando por interpretar os fatos em favor do sujeito passivo. 

 
Esse critério utilizado para seleção do valor a ser reduzido é um 

tanto equivocado, pois é a Nota Fiscal é maior o orçamento é menor, ele utiliza o valor do 
orçamento, mais se o contrário se apresenta ele opta por utilizar o valor da nota fiscal. 
Revela que tal fato é contrário ao senso comum, pois o esperável é que o contribuinte 
emita Nota Fiscal somente para mercadorias vendidas. 

 
Tal fato se verdadeiro, viria a significar que o contribuinte, teria 

que arranjar dinheiro no mercado para pagar imposto sobre as Notas Fiscais, graciosas, 
referentes às mercadorias inexistentes. Sendo assim há a confirmação de que o agente 
fiscal não agiu com a imparcialidade, nem buscou a verdade dos fatos. Reiterando-se nos 
valores menores ele acaba beneficiando o fisco, pois assim o valor a ser reduzido fica 
menor do que deveria ser. 

 
A atitude correta, era o agente fiscal, ter considerado a Nota 

Fiscal independentemente do valor agregado a ela. Visto, que a mesma somente vem a 
comprovar a saída de mercadorias. Vindo o fisco a utilizar o maior a ser abatido do 
levantamento revisional e não do menor em caso de dúvida. O artigo 112 do CTN prevê 
hipótese em vigor quanto a este tema.  

 
No que corresponde, ao segundo questionamento levantado, a 

empresa utilizava o sistema da seguinte maneira, fazia-se orçamento e se a venda (saída) 



 

fosse concretizada gerava-se um novo cadastro com os produtos agora na tabela de 
vendas. Sendo que o orçamento anteriormente feito continuava no sistema na tabela 
orçamento, porque o mesmo seguia sua função precípua, não havendo a necessidade de 
excluí-la da tabela. 

 
O cliente Jair João Rezende, realizou em 01/07/2008 dois 

orçamentos na Casa Utilar, o mesmo encontrava-se destacado na cor verde no sistema de 
orçamento da empresa, razão pela qual foi criada no registro agora na tabela de vendas, 
ou seja, dois registros, para um mesmo grupo de mercadorias do mesmo cliente, sendo 
um em orçamento e o outro em vendas.  

 
Faz mister, salientar, que ao conferir, no sistema de vendas 

verifica-se ali o registro de uma venda no nome supramencionado, na data supracitada 
através de Nota Fiscal n°16482. Já o outro orçamento, foi convertido na mesma data em 
várias vendas na empresa Gyelison Barbosa através dos cupons fiscais n°4738, 4742, 
4743 e 4744.  

 
Desta forma o orçamento continua como orçamento no sistema 

da Casa Utilar, somente o que efetivamente converteu-se em venda vai para a Tabela 
Venda, quer seja da Casa Utilar, ou quer seja da Geyilson Barbosa/Élson Soares a Silva. 

 
Portanto, a acusação de que todo orçamento é venda mais uma 

vez cai, visto que as operações são todas registradas no sistema corretamente, o que é 
orçamento como orçamento e o que é venda com venda. 

 
O Julgador Singular salienta que não há necessidade de refutar 

todos os dados apresentados pela recorrente. Diante disso viemos a ressaltar a 
importância de que, após a nossa primeira contradita que trouxe fatos relevantes, 
demonstrando incongruência no lançamento, a revisora autuante mudou o critério de 
análise dos lançamentos do contribuinte, primando anteriormente pelo orçamento e 
posteriormente, pelo banco de dados. 

 
Reitera-se a insatisfação quanto, a criação da tabela criada, 

pelo revisor, aproveitando-se de dados de diversas tabelas já existentes, onde segundo o 
mesmo conteria informações pertinentes. Há partir disso montou novas tabelas, que ele 
refere, quanto ao Orçamento_Forma_de_PGTO_E_BANCO_LANCTOS-2 E 
SAIDAS_FORMA_ DE_PAGAMENTO_E_CONTAS_RECEBER_1, para encontrar a tabela 
diferença entre a tabela saídas e livro fiscal. 

 
Contudo a revisão Fiscal em questão, sequer fez alguma 

consideração, quanto a este ponto, copiando-se as "ipsis literis", e se restringindo ao 
exame apenas de outras tabelas.  

 
No diapasão ao terceiro ponto, as tabelas apresentadas, nestes 

autos, não existiam originariamente no Sistema do contribuinte; sendo as mesmas criadas 
pela autuante, com dados extraídos dele, mas segundo critério dela. Forçando a autuada, 
segundo este critério de avaliação, contraria o esperado, pois é óbvio que o contribuinte 
venda, mas deixe de registrar parte dessas vendas, e não o contrário, como apontou a 
autuante, qual seja registro de vendas "reais", menos do que a emissão de Notas Fiscais. 
Significando assim, que o contribuinte teria que novamente arrumar dinheiro no mercado 
para pagar imposto sobre Notas Fiscais graciosas, referentes às mercadorias inexistentes! 

 



 

É importante fazer ressalvas quanto a outros equívocos, 
proferidos na seguinte afirmação: As notas fiscais de números 169391 de 20/03/2008; 
17037; 17014 e 16844, não constam da Tabela de saídas do Banco de Dados, mas 
constaria do livro de Saídas. Sendo esta afirmação inverídica. 

 
Informa-se, que a questão seria facilmente dirimida, por um 

levantamento específico que comprovariam que as mercadorias vendidas são aquelas que 
adentrarem em casa um dos estabelecimentos citados. 

 
Ao final pede pela Improcedência do feito, conjuntamente, com 

a exclusão do sujeito passivo solidário Maxuel Resende Naves da lide. 
 
Ulteriormente a SOFT-DATA, também apresenta Recuso 

Voluntário de fls. "688 a 689", afirmando que: a devida empresa observa a Instrução 
Normativa, a RCTE e todas as leis determinadas pela Sefaz, e que sempre se preocupou 
em desenvolver rotinas para impedir o usuário de nossos softwares venham a efetuar 
controle paralelo, conhecendo a responsabilidade técnica do fornecedor de aplicativo, 
pronunciando, porém que a SOFT-DATA se responsabilize, por mau uso dos recursos de 
softwares. Sem mais a observar espera-se a observância dos argumentos. 

 
A Primeira Câmara Temporária do CAT em Resolução de 

n°143/2014, requerer diligências, definitivas, trazendo assim todas as provas finais, de que 
não foram abatidos os valores considerados existentes nos banco de dados, conforme 
item 2.1 de sua última defesa, no prazo de trinta dias apartir da data de intimação.    

  
O Pólo passivo foi cientificado de intimação, para ulterior 

manifestação quanto ao exigido na Resolução 143/2014. Fls. "697 a 699". 
 
Houve posteriormente o aditamento de documentos. "Anexo I 

ao Anexo III". Fls. "704 a 876". 
 
Através da Resolução n° 039/2015 "fls. 877 e 878", por 

unanimidade dos votos, resolve converter o julgamento em diligência. Em suma, afirma 
que como dito anteriormente no item 2 da Resolução n° 143/2014, ficou decidido que após 
a apresentação pormenorizada dos erros alegados pelo sujeito passivo, estes autos 
seriam encaminhados para revisão. Visto que, havendo a apresentação por parte da 
autuada, conforme planilhas de fls. 706 a 876 de itens concernentes a erros de 
escrituração que a autuada entende não terem sido corretamente considerados na 
auditoria original.  

 
Em atendimento a Resolução n° 039/2015, a revisão fiscal "fls. 

882 a 890", alega que, todos estes orçamentos que possuem a coluna 
COD_BANCARIO_CONTAS em branco na tabela BANCARIO_LANCTOS apresentam, na 
coluna CODIGO_FORMAS_PAGTO da planilha 
"Orçamentos_Forma_Pg_e_Banco_Lanctos_1", os valores 23, 24 e 27 que, conforme 
tabela FORMAS_PAGTO (fls. 27 e 448), correspondem às vendas para entrega futura. 
Afirma que os orçamentos aqui analisados, embora constem da planilha do levantamento 
correspondente às "VENDAS À VISTA SEM EMISSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS", 
apresentam na coluna "AVISTA_APRAZO" da tabela ORÇAMENTOS, o valor 1 que 
conforme dicionário de dados apresentados pelo programador, correspondente a vendas 
A PRAZO. Ficou decidido então, pela exclusão, do levantamento de todos os orçamentos 
constantes da planilha apresentada pela impugnante em seu ANEXO II por não 
apresentarem informações relativas ao controle bancário do sujeito passivo e pela 



 

inconsistência relatada no parágrafo anterior. Constata que alguns desses lançamentos já 
haviam sidos excluídos do levantamento. Criaram cópias na mídia DVD anexa, a planilha 
"valores a compensar VENDAS ENTREGA FUTURA SEM 
CODIGO_BANCARIO_CONTAS" que, com a dedução dos valores já compensados como 
notas fiscais de outras empresas (segunda revisão), totalizou R$ 547.831,48. O 
demonstrativo de apuração da omissão (fls. 604) será refeito, sendo acrescentada a 
coluna "I" (VENDAS ENTREGA FUTURA SEM CÓDIGO_BANCARIO_CONTAS), o que 
irá reduzir o valor da saída omitida. Nas demais folhas, faz análise de todos os anexos 
detalhadamente e finaliza afirmando que, em decorrência das compensações realizadas, 
foram refeitos o demonstrativo para apuração das saídas omitidas, o demonstrativo para 
cálculo do imposto devido, a Auditoria Básica do ICMS e o termo aditivo do auto de 
infração.  

 
Os Sujeitos Passivos comparem aos autos "fls. 920 a 929" 

inconformados com a autuação. Requer preliminarmente a nulidade por insegurança na 
determinação da infração e, no mérito, a improcedência do feito em virtude da fragilidade 
do levantamento confeccionado pelo autuante, que presumiu que todo o orçamento 
corresponderia a uma venda de mercadorias sem emissão de documento fiscal própria. 
Assevera que pós diligencia realizada, o trabalho fiscal não pode prevalecer, notadamente 
por cercear o direito de defesa do contribuinte, devendo ser reformado senão por esta, 
mas também por outras razões expostas. Alega que a primeira revisão ainda existe 
equívocos e que não foram corrigidos e afirma que a multa tem caráter confiscatório.  

 
Ao final, requer a nulidade por cerceamento do direito de 

defesa. Reitera o pedido de procedência parcial do ICMS sobre o valor de R$ 451.099,60. 
Requer ainda a exclusão do sujeito passivo solidário Sr. Maxuel Resende Naves, porque 
entende que o seu chamamento à lide vai de encontro a jurisprudência dominante do STJ 
sob o tema.  

 
 

V O T O 
 
 
Em sustentação oral a procuradora argui nulidade do auto de 

infração por insegurança na sua determinação, haja vista a revisora mudar o critério de 
análise dos lançamentos, baseando em tabela de vendas do banco de dados, o que antes 
referia-se apenas aos orçamentos. 

 
Este fato não se insere no contexto de nulidade do auto de 

infração por insegurança na sua determinação, haja vista que o banco de dados utilizado 
pela revisora é o mesmo que serviu aos autuantes. Certifica-se que não há limitação à 
fiscalização em procedimento de revisão, haja vista ter ocorrido antes da sentença em 
primeira instância, portanto devidamente consignada e dela sendo intimado o sujeito 
passivo, procedimento que atende ao que dispõe o § 3º do art. 8º da Lei 16.469/09, assim: 

 
Art. 8º .... 
 
......... 
 
§ 3º Verificado pela autoridade lançadora, após o início do processo e 
antes da sentença em primeira instância ou em instância única, fato 
que resulte em alteração do valor do crédito tributário, essa situação 
deve ser consignada em termo por essa autoridade, intimando-se o 
sujeito passivo sobre a consignação procedida. 



 

 

O respectivo termo aditivo e intimação do sujeito passivo 
encontram-se às fls. 558 em diante. 

 
Diante disso, verifica-se que foram expostos com precisão os 

fundamentos do lançamento fiscal, ficando arredada a preliminar arguida. 
 
Na oportunidade da sustentação oral igualmente foi requerida 

pela procuradora a realização de diligência com intuito de verificar que nem todos os 
orçamentos consistiu em venda, porém desnecessária, pois considerando a metodologia 
aplicada pela fiscalização, a exigência do ICMS decorreu do seguinte fato e apuração, 
conforme consta às fls. 26: 

 
“ .... 
2 – Vendas sem nota fiscal: aquelas que estão na tabela 
ORÇAMENTO_FORMAS_PAGTO e não estão na tabela vendas mas 
que geraram um título para pagamento ( a prazo ) e estão na tabela 
CONTAS_RECEBER com a coluna CÓDIGO-ORÇAMENTO-
FORMAS-PAGAMENTO preenchidas; 
 
3 – Vendas sem nota fiscal: aquelas que estão na tabela 
ORÇAMENTOS_FORMAS_PAGAMENTO e com lançamento na 
tabela BANCÁRIO_LANCTOS, com a coluna 
CÓDIGO_ORÇAMENTO_FORMAS_PAGAMENTO preenchidas ( a 
vista)” 

 
Observa-se, ainda, que foi corrigido, em primeira revisão, o 

caso de tabela de saída sem a correspondência nas contas a receber ou a vista. 
 
Assim, sem dúvida ou necessidade de complementação de 

prova à formação da convicção do julgamento, rejeita-se o pedido de conversão do feito 
em diligência, mais uma vez. 

 
Como sustentar cerceamento ao direito de defesa numa lide em 

que efetivamente não há prejuízo ao sujeito passivo em relação ao objetivo processual, 
dado, inclusive o teor de uma das diligências para exibição de prova que ainda, 
porventura, poderia alterar o lançamento. Em todas as fases processuais foi devidamente 
concedido prazo para manifestação. 

 
A dificuldade em depuração do crédito, carecendo de algumas 

revisões, não traduz limitação ou obstáculo de se defender, senão maior tempo e estudo 
para sua obtenção. 

 
Rejeitada a preliminar de cerceamento ao direito de defesa. 
 
Ainda remanesce nos autos a questão da responsabilidade 

solidária de Maxuel Resende Naves.  
 
Segundo Cláusula Nona da alteração contratual tem-se que 

Maxuel Resende Naves como sócio administrador da empresa. Nessa condição de 
administrador da pessoa jurídica, por força do art. 45, inciso XII, da Lei 11.651/91 - CTE, é 
confirmada sua responsabilidade, por solidariedade com o contribuinte, senão vejamos: 

 
Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse 



 

comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação 
principal, especialmente: 
[...] 
 
XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, 
gerentes, administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis; 

 
Vê tratar-se de uma sujeição passiva solidária decorrente de lei 

específica aplicável ao caso concreto, observando que constatando infração fiscal é o 
administrador por ela responsável, pois a pessoa jurídica pensa e age por meio dele. As 
decisões da empresa, pessoa destituída de vontade própria, se personificam na pessoa do 
administrador. 

 
As decisões dos Tribunais Superiores até o presente momento 

estão consolidadas apenas, quanto à exclusão do solidário, nas situações em que há 
simples inadimplemento por parte do contribuinte, não caracterizado por infração legal. 

 
Em relação à solidariedade do responsável técnico pelo 

programa aplicativo, no caso SOFT-DATA Softwares Administrativos Ltda., melhor sorte 
não lhe assiste, considerado o disposto no art. 100, § único do Anexo XI do Decreto 
4.852/97: 

 
Art. 100. É de responsabilidade do responsável técnico por programa 
aplicativo qualquer alteração indevida no aplicativo, devendo este 
providenciar a manutenção e as proteções que se fizerem 
necessárias para impedir qualquer manipulação ou alteração do 
programa por terceiros. 
 
Parágrafo único. O responsável técnico por programa aplicativo é 
considerado solidário com o contribuinte, nos termos dos arts. 45, XIII 
do CTE e 252 deste anexo, no caso de utilização indevida de 
programa aplicativo. 

 
Conforme certifica-se nos autos, o procedimento de lançamento 

do presente crédito tributário, aconteceu na forma do relatório fiscal, a partir de fls. 10 em 
diante, cuja participação da empresa fornecedora do programa possibilitou o recebimento 
de venda de mercadoria por meio de cheque, duplicata ou dinheiro sem a emissão da 
respectiva nota fiscal. 

 
Vê-se que o presente procedimento de fiscalização chamado de 

controle paralelo de vendas em estabelecimento usuário de SEPD, aconteceu utilizando 
de um programa que envolve toda a atividade operacional, o que fica inviável sua 
operacionalização apenas por parte da empresa. Se o programa fornecido pela SOFT-
DATA deixou campo que permitiu gerar a venda sem nota fiscal, mas sem perder o 
controle financeiro insere no contexto legal como responsável solidário, devendo 
permanecer na sujeição passiva. 

 
Quanto ao mérito, com as várias revisões realizadas, inclusive 

após a decisão singular quando foi solicitado ao sujeito passivo, de forma conclusiva e 
definitiva, apresentar prova, a qual foi providenciada e, em seguida requerida uma nova 
revisão, pela fiscalização, de todo o lançamento de maneira, igualmente, conclusiva 
levando em consideração toda alegação do sujeito passivo, sendo então realizada de 
maneira minudente, aconteceu a estabilização da lide, restando nesta oportunidade a 



 

apreciação da argumentação relativa à última manifestação da revisão, muito como verá, 
ficou resolvido também com a realização da diligência .  

 
Toma-se a essa altura o que consta do relatório às fls. 882 em 

diante, pois foram corrigidas as últimas irregularidades do lançamento, restando o crédito 
tributário da ordem de R$873.561,66, destacando o seguinte, conforme extrai do teor do 
relatório da derradeira revisão. 

 
Quanto ao fato alegado de que nem todos orçamentos 

consistiram em venda, vejamos que diz o revisor:  
 
“Ademais, os orçamentos aqui analisados, embora constem da 
planilha do levantamento correspondente às “VENDAS À VISTA SEM 
EMISSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS”, apresentam, na coluna 
“AVISTA_APRAZO” da tabela ORÇAMENTOS (fl. 448), o valor 1 que, 
conforme dicionário de dados apresentado pelo programador, 
corresponde às vendas A PRAZO. 
 
Decidimos, então, pela exclusão, do levantamento, de todos os 
orçamentos constantes da planilha apresentada pela impugnante em 
seu “ANEXO II”, por não apresentarem informações relativas ao 
controle bancário do sujeito passivo e pela inconsistência relatada no 
parágrafo anterior. 
 
Constatamos, entretanto, que alguns destes orçamentos já haviam 
sido excluídos do levantamento, quando da realização da segunda 
revisão, e constam da planilha “Valores a compensar NFS OUTRAS 
EMPRESAS” (fl. 620) e da coluna “H” do demonstrativo anexado à 
folha 604.” 

 
E assim em diante o revisor analisou item a item dos 

orçamentos indicados pelo recorrente. 
 
No que tange aos orçamentos destinados a pessoa jurídica que 

segundo a defesa deveriam ser desconsiderados para o levantamento o revisor ponderou 
e manifestou a respeito de cada grupo de maneira a acertar o que realmente consistiu em 
venda sem emissão da correspondente nota fiscal, fls. 887 em diante. 

 
Foi observado na segunda revisão o ajuste de orçamento de 

empresa integrante do mesmo grupo econômico, conforme o seguinte, fls. 598, assim: “7 – 
Tomando-se por base o demonstrativo de apuração da omissão da página 542, foi 
elaborado um novo demonstrativo onde foi acrescida a coluna H (NOTAS FISCAIS 
EMITIAS POR EMPRESAS INTEGRANTES DO GRUPO). Os valores desta coluna foram 
subtraídos da saída omitida, reduzindo assim o valor do auto de infração.” 

 
O revisor servindo da demonstração relativamente à existência 

de emissão da nota fiscal com consequente registro no livro fiscal, referente a dois 
orçamentos na mesma data para o mesmo cliente, conclui que a alegada existência de 
dois orçamentos considerados na auditoria, conforme item D do relatório de revisão, fls. 
885/886, efetivamente resultou em duas vendas, não havendo, portanto, duplicidade. 

 
Assim, todas as questões salientadas pela defesa foram objeto 

de revisão, restando depurado o crédito tributário, o que deve prevalecer. 
 



 

A base legal que sustenta o auto de infração consta do art. 25, 
§ 1º, inciso VI, da Lei 11.651/91, ou seja: 

  
Art. 25. A base de cálculo do imposto será arbitrada pela autoridade 
fiscal, podendo o sujeito passivo contraditá-la no correspondente 
processo administrativo tributário, sempre que, alternativa ou 
cumulativamente: 
[...] 
§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 
[...] 
VI - ao valor constante de quaisquer meios de controles de vendas de 
mercadorias ou prestação de serviços, sem a respectiva emissão dos 
documentos fiscais, ou o montante da diferença quando emitidos com 
valores inferiores ao real; 

 
E mais, sabe-se que a forma própria de realizar vendas é por 

meio da emissão do documento fiscal, com seu registro no livro e apuração do imposto, o 
que não ocorreu em relação às mercadorias constantes do chamado controle paralelo, o 
que está comprovado nestes autos. Por força do § 2º do art. 64 da Lei 11.651/91 o 
contribuinte é obrigado, no caso, a emitir cupom fiscal, assim: 

 
Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento 
do imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou 
negativas, estabelecidas na legislação tributária. 
 
[...] 
 
§ 2º Os contribuintes do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 
cumprimento de obrigações tributárias, relacionadas com o ICMS, são 
obrigados a manter e escriturar os livros exigidos e a emitir 
documentos fiscais. 
 
Acresce-se, ainda, art. 66 do citado diploma legal acima: 
 
Art. 66. As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão 
estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. 

 
Por último, resta salientar que a matéria relativa à multa 

confiscatória não é matéria afeita a esta instância administrativa, cujo desiderato é apenas 
o controle da legalidade do lançamento, observando o que dispõe o § 4º do art. 6º da Lei 
16.469/09: 

 
Art. 6º Compete ao Conselho Administrativo Tributário -CAT- apreciar: 
.................. 
§ 4º Não pode haver decisões que impliquem apreciação ou 
declaração de inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato normativo 
expedido pela Administração Tributária. 
 

Posto isso, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento, 
para manter a fundamentação da sentença atacada tal como lançada, porém reformando 
o valor da procedência parcial do crédito tributário para R$ 873.561,66, segundo anexo 
estruturado – detalhamento do crédito tributário, fls. 906, com manutenção dos solidários 
na sujeição passiva e rejeição de todas as preliminares arguidas e do pedido de diligência. 

 



 

 
 

Sala das sessões, em 04 de março de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Controle paralelo (caixa 2) (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00424/16 
 
Relator: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Omissão de registro de 
saída de mercadoria tributada. Comparativo entre as vendas 
realizadas por meio de cartão de crédito, informadas pelas 
administradoras de cartões e as vendas declaradas na DPI. 
Improcedência. 
 
Declara-se improcedente o auto de infração tendo a defesa 
ilidido a acusação fiscal nele formulada. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 24 de abril de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente 
o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Rickardo de Souza Santos 
Mariano, Masayuki Missao e David Fernandes de Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo, no período de 
01/01/2009 a 31/07/2009, omitiu registro de saída de mercadoria tributada, na importância 
de R$ 56.724,19, conforme comparativo entre as vendas realizadas por meio de cartão de 
crédito, informadas pelas administradoras de cartões, e as vendas declaradas na DPI. Em 
consequência, deverá pagar o ICMS, juntamente com penalidade e acréscimos legais, 
consoante demonstrativo de recebimentos através de cartões de créditos (VISANET) e 
consultas impressas da DPI.    

  
A autoridade lançadora considerou que o procedimento do 

contribuinte resultou em infração aos artigos 25, §1°, inciso IV e §2° e 64 da Lei n° 
11.651/91, combinado com o artigo 141, do Decreto n° 4.852/97. Foi proposta a aplicação 
da penalidade prevista no artigo 71, inciso VII, alínea "l", conjugado com o §9°, inciso I, da 
Lei n° 11.651/91 com redação da Lei n° 16.241/2008.   

  
Foi identificado como sujeito passivo solidário: WERICSON 

LAVAGNOLI FILHO (fl. 04), na condição de sócio administrador, nos termos do artigo 45, 
inciso XII, da Lei n° 11.651/91.   

  
O Auto de Infração veio instruído com os seguintes documentos: 

Detalhamento do crédito tributário "fl. 03", consulta contribuinte - JUCEG "fl. 05", cópias 
das Declarações Periódicas de Informações - DPIs "fls. 06 a 12", planilha com a diferença 
entre vendas de cartões e vendas declaradas "fl. 13", planilha com a proporção entre 
mercadorias tributadas e isentas "fl. 14", Análise horizontal do verso da DPI "fl. 15", 
solicitação de esclarecimento "fl. 16" e relatório de movimentações financeiras "fls. 17 a 
27".   

  
Os sujeitos passivos foram intimados em Primeira Instância, 

conforme documentos de "fls. 28 a 32".   
  



 

Em sua Impugnação às "fls. 35 a 38", a autuada pede a 
improcedência do auto de infração, sob a justificativa de que não omitiu qualquer receita 
auferida nos meses de janeiro a julho de 2009. Acrescenta que na verdade o que ocorreu 
foi um erro material da VisaNet, empresa que implantou o sistema de vendas através de 
cartões de crédito, uma vez que a matriz da autuada, estabelecida no Município de 
Aparecida de Goiânia, não realiza vendas com cartões de crédito ou de débito, concluindo 
que somente a filial, estabelecida no Município de Goiânia, realiza vendas com 
pagamentos através de cartões de crédito. Destaca, outrossim, que todos os impostos 
referentes às referidas vendas foram devidamente e antecipadamente recolhidos aos 
cofres públicos, não restando débitos pendentes.    

  
Foram anexados os seguintes documentos à peça impugnatória: 

Procuração "fl. 39", comprovante de inscrição e de situação cadastral "fl. 40", cópia do 
contrato social "fls. 41 a 43", cópias de alterações contratuais "fls. 44 a 52", cópia da 
identidade profissional do advogado "fls. 53 a 54" e comprovantes de crédito ou débito "fls. 
55 a 305".   

 
Foi lavrado o Termo de Revelia de "fls. 306" em relação ao solidário. 

  
A Sentença foi proferida às "fls. 308 a 309", tendo sido julgado 

procedente o auto de infração. 
 
O Julgador Singular fundamenta sua decisão aduzindo que o artigo 

25, inciso VI, do Código Tributário Estadual permite presumir decorrente de operação ou 
prestação tributada não registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, 
correspondente ao valor constante de quaisquer meios de controles de vendas de 
mercadorias ou prestação de serviços, sem a respectiva emissão de documentos fiscais, 
ou o montante da diferença quando emitidos com valores inferiores ao real. Portanto, é 
possível o lançamento do crédito sem que haja identificação de qualquer mercadoria, mas 
apenas de que houve receita de vendas não declaradas ao Fisco. Acrescenta que o 
documento de fl. 13 demonstra que o sujeito passivo declarou uma receita de R$ 
121.335,21 inferior à declarada nos meses autuados, que resultou com aplicação da 
proporcionalidade, no valor de R$ 56.724,19 que serviu de base de cálculo para a 
autuação em julgamento.   

  
Intimações dos autuados quanto à decisão singular às "fls. 310 a 

312". Foi lavrado o Termo de Perempção de "fl. 313" quanto ao solidário.   
  
Irresignada com a decisão singular, a empresa autuada interpõe 

Recurso Voluntário às "fls. 316 a 320", ratificando as razões expostas na peça 
impugnatória. Alega que não omitiu qualquer receita auferida nos meses de janeiro a julho 
de 2009 e que na verdade o que ocorreu foi um erro material da VisaNet, empresa que 
implantou o sistema de vendas através de cartões de crédito, uma vez que a matriz da 
autuada, estabelecida no Município de Aparecida de Goiânia, não realiza vendas com 
cartões de crédito ou de débito, concluindo que somente a filial, estabelecida no Município 
de Goiânia, realiza vendas com pagamentos através de cartões de crédito. Destaca, 
outrossim, que todos os impostos referentes às referidas vendas foram devidamente e 
antecipadamente recolhidos aos cofres públicos, não restando débitos pendentes.    

  
Posteriormente, foram anexadas aos autos cópias dos Processos 

Administrativos Tributários n°s 4011101649581 e 4011102921668, que versam sobre a 
mesma matéria (fls. 324/812).  

 



 

Pela Resolução n° 119/2013 "fls. 813 a 814", a Segunda Câmara do 
Conselho Administrativo Tributário, em sessão realizada no dia 19/09/2013, resolveu 
converter o julgamento em diligência à Delegacia Fiscal de Origem, para que seu titular, 
por gentileza, remeta os autos preferencialmente ao autuante para que o mesmo proceda 
ao seguinte: 

 
1- Notifique a VisaNet para esclarecer qual o Endereço, a 

inscrição Estadual do estabelecimento por eles cadastrado sob o n° 1011283678; e se 
houve erro por ela na hora de realizar o cadastramento do estabelecimento, uma vez que 
a autuada atesta que as vendas constantes nos Extratos são realizada pela filial e não 
pela matriz como constas nos extratos.  

2- Promova revisão dos autos, verificando se os valores 
apresentados nas leituras Z são condizentes com os valores demonstrados nos extratos, 
elaborando demonstrativos conclusivo. 

 
Em resposta, foi elaborado o Relatório Diligencial de "fls. 816 a 817", 

por meio do qual a autoridade fiscal revisora alega que quanto a sugestão do Sr. 
Laurismar, de notificar o contribuinte para corrigir o problema, entendeu desnecessário, 
porque aquela altura ele já havia transferido a empresa para Goiânia, e diante das 
autuações recebidas, com certeza já teria sanado o problema.  

 
Assevera que os comprovantes de crédito e débito anexados ao 

processo consta no cabeçalho os dados da filial e no corpo do documento os dados da 
matriz com nome de fantasia, endereço de Aparecida de Goiânia e n° do estabelecimento 
0001011283678 que conforme resposta da Cielo, está vinculado ao CNPJ.  

 
Pondera que em 19/09/2014, receberam da empresa, através de 

seus advogados, um requerimento, solicitando, dilação do prazo para atendimento da 
notificação n° 97/2014, por mais 15 dias, sendo que foi concedido até 30/09/2014. 

 
Conclui que até a presente data, não houve atendimento da 

notificação por parte do contribuinte, e considerando as questões levantadas pela 
empresa Cielo, de que possa ter havido equívoco pelas sofware house, na hora de 
configurar o CNPJ, continuo entendendo que não há nada a revisar, devendo prevalecer o 
auto de infração original.   

 
Juntou aos autos documentos de "fls. 818 a 821". 
 
A pedido do representante legal juntou aos autos documentos de "fls. 

822 a 823". 
 
 
As partes são intimadas às "fls. 825", para tomar conhecimento da 

Resolução n° 119/2014, mas não se manifestaram.  
 
É o Relatório. 
 
 

VOTO 
 

O auto de infração exige o ICMS, na importância de R$ 56.724,19 
(cinquenta e seis mil, setecentos e vinte quatro reais e dezenove centavos) decorrente da 
acusação de que o sujeito passivo, no período de 01/01/2009 a 31/07/2009, omitiu registro 



 

de saída de mercadoria tributada, conforme comparativo entre as vendas realizadas por 
meio de cartão de crédito, informadas pelas administradoras de cartões, e as vendas 
declaradas na DPI.  

 
No entanto, restou comprovado que a autuação teve origem em 

lapso cometido pela empresa que instalou sistema informatizado na filial, fazendo constar 
nos comprovantes de vendas a crédito e débitos os dados da matriz. 

 
Ademais, existem 2 equipamentos da Cielo cadastrados apenas 

para a filial, informação que pode ser confirmada às fls. 693 (e-mail da Cielo). 
 
A DPI da filial referente a 01 a 07/2009 demonstra vendas no total 

de R$ 6.561.457,00 (seis milhões, quinhentos e sessenta e um mil, quatrocentos e 
cinquenta e sete reais) (ECF e mod. 1 e vendas de ECF de R$ 327.547,34 (trezentos e 
vinte sete mil, quinhentos e quarenta e sete reais e trinta e quatro centavos) e relatório 
Cielo venda de R$ 157.893,35 (cento e cinquenta e sete mil, oitocentos e noventa e três 
reais e trinta e cinco centavos).  

 
Assim, resta claro que as vendas registradas na autuada, no período 

objeto da acusação fiscal, superam as vendas realizadas via cartão de crédito/débito, não 
havendo que se falar na omissão de saída aventada na inicial. 

 
Ante o exposto, conheço do recurso, dou-lhe provimento para 

reformar a sentença singular e considerar improcedente o auto de infração.  
 
 

Sala das sessões plenárias, em 29 de março de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Controle paralelo (caixa 2) (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00472/16 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pela autuada, por insegurança na determinação da 
infração. Rejeitada. Preliminar de exclusão do sujeito passivo 
solidário da lide. Acolhida. ICMS. Falta de recolhimento do 
imposto. Ausência de prova instrutória da defesa. Procedência. 
 
1. A falta de sintonia do questionamento preliminar com o art. 20 
da Lei nº 16.469/2009 impede o seu acolhimento no julgamento 
primeiro do processo contencioso administrativo tributário; 
 
2. A indicação de sócios da pessoa jurídica na sujeição passiva 
solidária só se confirma se houver prova da sua concorrência 
para a prática de omissão à letra da lei. Portanto, a inexistência 
de provas de que estas pessoas físicas tenham agido, 
gerenciado, administrado de forma excessiva a empresa ou com 
afronta às regras do estatuto ou do contrato social, impede a 
sua indicação no polo passivo solidário; e 
 
3. As evidências dos autos mostram que o sujeito passivo 
afrontou o estabelecido na legislação tributária ao deixar de 
cumprir a sua obrigação tributária principal. Portanto, o auto de 
infração, que reclama o recolhimento do imposto, apurado na 
conclusão do trabalho de auditagem, deve ser considerado 
procedente. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de outubro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração.  Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo Carvelo 
Carvalho, Edson Abrão da Silva, Heli José da Silva, Aguinaldo Fernandes de Melo e 
Nislene Alves Borges. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer da 
impugnação, negar-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração.  
Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, Edson Abrão da 
Silva, Heli José da Silva, Aguinaldo Fernandes de Melo e Nislene Alves Borges. E, por 
maioria de votos, acatar a preliminar de exclusão da lide do sujeito passivo solidário 
ANITA NERCESSIAN, arguida pela Relator. Foram vencedores os Conselheiros Nivaldo 
Carvelo Carvalho, Edson Abrão da Silva e Aguinaldo Fernandes de Melo. Vencidos os 
Conselheiros Heli José da Silva e Nislene Alves Borges. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Omitiu saída de mercadoria, no valor comercial de R$ 46.835,99, no 
período descrito no campo detalhamento dos débitos, conforme comparativo entre as 
vendas realizadas por meio de cartões magnéticos comprovados nos extratos fornecidos 
pelas administradoras de cartões e os documentos emitidos relativos a essas vendas, 
informadas pelos dados das DPIs e de acordo com a proporcionalidade da 



 

comercialização de mercadorias tributadas, o sujeito passivo deve recolher o ICMS na 
importância de R$ 7.962,12, junto com a penalidade e acréscimos legais, conforme 
demonstrativos e documentos anexos.  

 
A autoridade lançadora indica como infringida as disposições dos 

artigos 25, § 1°, inciso VI, 64, § 2° e 66, Lei nº 11.651/91. A proposição da penalidade 
atende à prescrição do artigo 71, inciso VII, alínea "I" (L), agravada com a aplicação do  § 
9°, inciso I d o CTE. 

 
Um dos sócios da pessoa jurídica figura no processo no polo passivo 

solidário da lide, conforme previsão do artigo 45 da Lei nº 11.651/1991. 
 
O auto de infração está instruído com os documentos: Anexo 

Estruturado- Detalhamento do Credito Tributário; Anexo Estruturado-Identificação do 
Sujeito Passivo Coobrigado; Cálculo da Proporcionalidade, Vendas com Cartão de 
Credito; Vendas com Cartão de Credito/Débito por Administradora, Relatório de 
Entradas/Saídas; Sistema de Controle Especial; e Consulta Detalhada do Contribuinte 
Pessoa Jurídica, fls. 03 a 14. 

 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de fls.15 a 18.  
 
A ausência do autuado se fez com a lavratura do Termo de Revelia, 

fl. 18-A. 
 
As partes identificadas no lançamento do crédito tributário foram 

intimadas, fls.20 a 25, oportunidade em que o sujeito passivo impugna o trabalho fiscal a 
uma das Câmaras Julgadoras do Conselho Administrativo Tributário, fls. 29 a 34, 
momento em que argui a preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na 
determinação da infração, visto que, no caso, ela se confunde com o mérito, razão pela 
qual, em defesa da verdade e do direito, requer observância à falta de elementos 
indispensáveis à comprovação da alegada infração, ao teor da peça básica. (fl. 30).  

 
À fl. 31, afirma que o procedimento realizado pela fiscalização está 

incorreto e não comprova que a empresa autuada deixou de recolher tributo a este 
Estado. Acresce, ainda, que a exigência tributária, pela sua característica, deve ser líquida 
e certa e que, o lançamento originário deste processo, tem, por respaldo, documento 
falho, impreciso e baseado em arbitramento. 

 
Assevera que não há prova da infração que sustenta a constituição 

do crédito fiscal, ao contrário, ela está baseada em suposição com o objetivo de transferir-
lhe o ônus da prova. 

 
Por fim requer: o acolhimento da preliminar de nulidade do ato 

administrativo de lançamento tributário e, no mérito, a improcedência do auto de infração 
por falta de ocorrência do fato gerador da obrigação tributária.  

O impugnante instrui a sua peça de defesa com os documentos: 
Procuração; Documento da Ordem dos Advogados do Brasil; Quinta Alteração Contratual; 
e copias dos Documentos utilizados para o lançamento fiscal, fls. 36 a 44. 

 
A Câmara Julgadora do Conselho Administrativo Tributário, em 

sessão realizada no dia 26/06/2015, acata a “proposição do Conselheiro Relator,   
  



 

CONSIDERANDO que a empresa encontra-se com seu cadastro 
suspenso por desaparecimento do seu endereço declarado, não tendo apresentado os 
livros e documentos fiscais que possibilitassem ao Fisco verificar a real movimentação da 
empresa no período fiscalizado. 

 
CONSIDERANDO que não foram apresentadas sequer as 

Declarações Periódicas de Informação (DPI) e nem houve recolhimento de imposto no 
período analisado. 

 
CONSIDERANDO a alegação da impugnante de que comercializava, 

entre outros, livros didáticos alcançados pela imunidade tributária prevista no art 150, VI, 
da CF. 

 
CONSIDERANDO que a defesa não apresenta qualquer documento 

que confirme suas alegações no sentido de que adquiriu produtos e sujeitos a imunidade 
tributária e de que não incorreu na infração denunciada na inicial. 

 
RESOLVE, por unanimidade de votos, converte o julgamento em 

diligência e encaminhar os autos a GEPRO (Gerência de Preparo Processual) a fim de 
que o sujeito passivo seja intimado, por meio de seu advogado constituído nos autos, fls. 
36, a apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias da data da intimação os seguintes 
documentos: cópias dos livros Registro de Entradas, Saídas e Apuração do ICMS com as 
respectivas autenticações eletrônicas por parte da repartição fiscal (autenticação 
eletrônica ver art. 302 do RCTE) do período fiscalizado (janeiro/2009 a fevereiro/2010). 

 
Destaque-se que a apresentação dos documentos solicitados tem 

com objetivo confirmar as alegações da defesa e instruir uma possível revisão do trabalho 
inicial, sendo que a não apresentação dos documentos solicitados resultará na 
confirmação a acusação inicial nos termos do art. 19, § 3º, I, da Lei 16.469/09. 

 
Após, retorne para julgamento. 
 
 Participaram da decisão os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, 

Washington Luis Freire de Oliveira, Heli José da Silva, José Pereira D'abadia e David 
Fernandes de Carvalho”, fls.  

 
As pessoas identificadas no lançamento fiscal não foram 

encontradas pelo encarregado de efetivar a notificação das partes, o que gerou a 
informação de que a empresa se acha fechada, com o seu cadastro estadual suspenso e 
que não foi possível localizar os documentos requisitados com a aprovação da resolução 
supra. 

 
Ao final requer a declaração de nulidade do ato administrativo de 

lançamento e a improcedência do auto de infração. 
 
É o relatório.  
 

V O T O 
 
Rejeito a preliminar da nulidade da peça básica, arguida pela 

autuada, por insegurança na determinação de infração com o entendimento de que as 
autoridades lançadoras agiram de acordo com as normas processuais, instruíram 
corretamente o seu trabalho e, no momento do cumprimento da sua tarefa funcional, 



 

nenhum outro incidente de nulidade foi apontado no curso do trabalho de auditagem. 
Considero que o resultado apresentado para a instrução do lançamento de ofício está 
correto, foi elaborado de acordo com as regras procedimentais vigentes, de forma que o 
julgamento do mérito da autuação tem seguimento normal para a decisão da tese contida 
no contraditório do autuado. 

 
Diante desta evidência, a preliminar de nulidade da peça básica, por 

insegurança na determinação da infração, por votação unânime, foi rejeitada. 
 
Outrossim, acolho a preliminar de exclusão do sujeito passivo 

solidário da lide, sócio da pessoa jurídica de direito privado, com o objetivo de manter o 
meu posicionamento quanto a esse questionamento, vez que o tenho externado em 
processos semelhantes e de acordo com a unanimidade de votos da representação 
classista, da qual faço parte, exponho as minhas razões de convencimento que tem a tese 
seguinte: 

   
Mantenho o entendimento proferido em processos semelhantes, nos 

quais, com o suporte nas sentenças transitadas em julgado no Superior Tribunal de 
Justiça-STJ e na legislação específica, direcionei meu voto pela exclusão das pessoas 
indicadas para responderem solidariamente pelo crédito tributário lançado de ofício, pela 
sua simples condição de sócio da pessoa jurídica. 

 
Entendo que a indicação de qualquer pessoa, em especial, de 

qualquer dos sócios da pessoa jurídica, para responder pelo crédito fazendário, deve vir 
acompanhada da comprovação de que ele tenha agido com excesso de poderes ou de 
forma fraudulenta ou prejudicial à sociedade, ou, ainda, ao arrepio da lei comercial, 
conforme sentencia o Superior Tribunal de Justiça. 

 
Na ordem sentenciada, vejo que o entendimento dominante no 

Superior Tribunal de Justiça é que “o não-recolhimento do tributo, por si só, não constitui 
infração à lei suficiente a ensejar a responsabilidade solidária dos sócios, ainda que 
exerçam gerência, sendo necessário provar que agiram os mesmos dolosamente, com 
fraude ou excesso de poderes.” (REsp 898168/SP, Recurso Especial 2006/0238668-1, 
julgado em 21/02/2008 e publicado no DJ 05/03/2008 p.1).  

 
Por isso, me curvo à esta sentença com a convicção de que os bens 

do sócio de uma pessoa jurídica comercial não respondem, em caráter solidário, por 
dívidas fiscais assumidas pela sociedade. A responsabilidade tributária imposta a sócio-
gerente, administrador, diretor ou equivalente só se caracteriza quando há dissolução 
irregular da sociedade ou se comprovar a prática de infração à lei pelo dirigente, e não 
apenas quando ele simplesmente exercia a gerência da empresa na época da ocorrência 
do fato gerador. 

 
Ademais, o simples inadimplemento não caracteriza infração legal e 

ante a inexistência de prova de que a gestão se fez com excesso de poderes, ou infração 
de contrato social ou estatutos, não há falar-se em responsabilidade tributária do sócio a 
esse título ou a título de infração legal.  

 
Com esta jurisprudência, faço este voto com o julgamento firmado 

nesta Casa em processos que discutem esta questão e cuja razão do acolhimento da 
preliminar de exclusão de sócio solidário da lide se conserva de acordo com o meu 
convencimento, que foi manifestado em outros julgados semelhantes.  

 



 

Outrossim, para suporte deste voto, aduzo que não prospera a 
indicação de qualquer dos sócios para responderem pelo crédito tributário, lançado de 
ofício, pois eles não causaram prejuízo a este Estado e nem concorreram para a prática 
do ato fiscal ilícito e causador do lançamento tributário ora em discussão.  

 
Noto, ainda, que o artigo 45 do Código Tributário Estadual não abriga 

a indicação de qualquer dos sócios para responder pelo crédito tributário constituído por 
meio do lançamento de ofício, o que motiva a sua exclusão da relação processual, 
conforme arguição contida na defesa. 

 
Vencida esta primeira parte da decisão, dirijo-me ao mérito com a 

fundamentação que exponho: 
 
De acordo com as normas legais vigentes, o contribuinte escritura os 

livros fiscais, apura o imposto e se houver saldo credor o valor é transferido para o período 
seguinte e se devedor ele recolhe o tributo nos prazos regulamentares. 

 
No caso de comercialização de mercadoria sob pagamento com 

cartão de crédito, operação com débito ou crédito, não é diferente, visto que ela não exclui 
a responsabilidade do contribuinte de quitar o imposto devido nas saídas de mercadoria 
do estabelecimento comercial.  

 
Ocorre que, no momento da ação fiscal, o polo passivo não 

comprovou o pagamento da parcela do imposto devido e é considerado pela fiscalização 
como incurso no descumprimento da sua obrigação tributária, a qual se achava vinculado.  

 
A busca da receita omissa, portanto, é direito que a fiscalização não 

despreza, motivo pelo qual o lançamento de ofício é a forma legal para a exigência do 
crédito fazendário pendente e este não nasce isolado da penalidade pecuniária prescrita 
em lei. 

 
À míngua de provas favoráveis a qualquer alteração do processo, 

este segue o seu curso normal à fase de cobrança do “quantum” reclamado pela 
autoridade fazendária na peça de sustentação deste volume. 

 
Da análise das peças que compõem o processo, infere-se que a 

exigência fiscal está amparada pela legislação que rege a matéria. O contribuinte está 
perfeitamente identificado nos autos e em consonância com os ditames da lei processual.  

 
Ante o exposto e ao votar esta questão, rejeito a preliminar de 

nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na determinação da 
infração.  Quanto ao mérito, conheço da impugnação, nego-lhe provimento para 
considerar procedente o auto de infração. Acato a preliminar de exclusão da lide do sujeito 
passivo solidário ANITA NERCESSIAN, arguida pelo Relator.  

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 12 de abril de 2016. 
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Matéria: Controle paralelo (caixa 2) (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00585/16 
 
Relator: Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes 
 

 
EMENTA: Processual. Nulidade da peça básica por 
incompetência funcional da autoridade lançadora e insegurança 
na determinação da infração. Rejeição. ICMS. Obrigação 
principal. Omissão de registro de saída tributada. Controle 
paralelo de vendas. Procedência. 
 
I - Não que se falar nulidade por incompetência funcional se, na 
época do lançamento de ofício, os Auditores Fiscais da Receita 
Estadual (AFRE I e II) autuantes, estavam legalmente 
autorizados a constituir crédito tributário relativo a 
estabelecimento de microempresa, nos termos do art. 4º, I, "b", 
7, II, 'a", § 2º, V da Lei 13.266/98; 
 
II - Descrita com clareza a situação apontada como ilícito 
tributário, não há imprecisão estrutural que importe em nulidade 
por insegurança na determinação da infração; 
 
III - Presume-se decorrente de tributada não registrada, o valor 
apurado, em procedimento fiscal, correspondente- ao valor 
constante de quaisquer meios de controles de vendas de 
mercadorias, sem a respectiva emissão dos documentos fiscais 
(art. 25, § 1º, VI da Lei 11.651/91). 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 04 
de fevereiro de 2016, decidiu, por maioria de votos, rejeitar as preliminares de nulidade da 
peça básica, arguidas pela autuada, por incompetência funcional da autoridade lançadora 
e por insegurança na determinação da infração. Foram vencedores os Conselheiros José 
Paixão de Oliveira Gomes, Renato Moraes Lima, Domingos Caruso Neto, Antônio Martins 
da Silva, Washington Luis Freire de Oliveira, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, 
Nislene Alves Borges, Gilmar Rodrigues de Almeida, Victor Augusto de Faria Morato, 
David Fernandes de Carvalho e o Sr. Presidente, Conselheiro Heli José da Silva, que 
proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros Paulo Diniz, Alcedino Gomes 
Barbosa, Aguinaldo Fernandes de Melo, Rodolfo Ramos Caiado, José Pereira D'abadia, 
João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho, Álvaro Falanque, Edson Abrão da Silva e 
Nivaldo José Mendes. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso do 
Contribuinte para o Conselho Pleno, negar-lhe provimento para manter a decisão cameral 
que considerou procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros José 
Paixão de Oliveira Gomes, Renato Moraes Lima, Domingos Caruso Neto, Antônio Martins 
da Silva, Washington Luis Freire de Oliveira, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, 
Nislene Alves Borges, Gilmar Rodrigues de Almeida, Victor Augusto de Faria Morato, 
David Fernandes de Carvalho e o Sr. Presidente, Conselheiro Heli José da Silva, que 
proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros Paulo Diniz, Alcedino Gomes 
Barbosa, Aguinaldo Fernandes de Melo, Rodolfo Ramos Caiado, José Pereira D'abadia, 
João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho, Álvaro Falanque, Edson Abrão da Silva e 
Nivaldo José Mendes, que votaram conhecendo do recurso, dando-lhe provimento para 
reformar a decisão cameral e considerar improcedente o auto de infração. 



 

 
R E L A T Ó R I O 

 
A acusação fiscal é de que o sujeito passivo realizou saída de 

mercadorias tributadas sem documentação fiscal, conforme demonstrativos, Termo de 
Apreensão n.º 1100086097-0, Declaração de Funcionário de Cargo de Gerente, Relatório 
de Movimentação de Vendas no período de 01/01/2006 a 28/06/2006 (Movimentação de 
Vendas Sintético), extraído de computador instalado na Empresa, cópia do livro registro de 
empregado, anexos. Em consequência, o Fisco exige o pagamento do ICMS na 
importância de R$ 37.144,87 (Trinta e sete mil, cento e quarenta e quatro reais e oitenta e 
sete centavos), mais acréscimos e cominações legais. 

 
São dados como infringidos os artigos 64 e 66 do Código Tributário 

Estadual (CTE) combinados com o art. 179, § 1º do Anexo XI do RCTE, tendo sido 
proposta a penalidade prevista no art.71, inciso VII, Alínea "L", Parágrafo 9, I, com 
redação da Lei 13.446/1999. 

 
O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: cópia 

Ordem de Serviço (fls. 04), cópia exordial PAT n.º 30221538 102 43 (fls. 05), cópia 
Acórdão n.º 670/2008-III CJUL (fls. 06 a 09), Termo de Apreensão n.º 1100086097-0 (fls. 
10), extrato do Termo de Apreensão citado (fls. 11), Termo de Liberação e Doação 
Homologado (fls. 12), cópia Movimentação de Vendas Sintético (fls. 13), cópia 
Demonstrativo saídas e omissão de saídas (fls. 14), registros de saídas (fls. 15), cópia 
Livro de Registro de Empregados (fls. 16 a 18), cópia de Declaração Clélia Pereira de 
Lima (fls. 19), cópia Livro Registro de Saídas (fls. 20 a 40), relatório Análise Verso da DPI 
(fls. 41/42), espelho cadastral (fls. 43), relatório dos sócios (fls. 44). 

 
O autuado foi intimado de fls. 45 e 46, lavrado termo de revelia de fls. 

48, em nome de Wesley Lima de Souza, que, após, foi chamado para apresentar 
impugnação à Segunda Instância de fls. 50 e 51. 

 
O autuado, apresenta impugnação em Segunda Instância de fls. 53 e 

54, alegando que não houve omissão de documentação fiscal de saída, nem ausência de 
recolhimento de ICMS. O autuado entende que houve novamente embaraço da 
fiscalização, conforme anexa cópia da defesa do auto de infração n.º 3022153810243 e 
acórdão da II CJUL n.º 670/2008. Conclui aduzindo que comprovou que os "valores foram 
erroneamente informados pelos agentes fiscais e novamente não foram reavaliados". 

 
Foram trazidos ao feito, juntamente com a impugnação apresentada, 

dentre outros, o seguinte documento a título de prova: cópia de acórdão cameral (fls. 55 a 
58). 

 
A Segunda Câmara (fls. 62 a 69) decidiu, por maioria de votos, 

rejeitar preliminares, arguidas pelo sujeito passivo, de nulidade da peça básica, por 
incompetência funcional e por insegurança na determinação da infração. Quanto ao 
mérito, também por maioria, considerou procedente o auto de infração. 

 
Entendeu o órgão cameral, no tocante às preliminares de 

Incompetência funcional, que "as atribuições conferidas aos funcionários fiscais estão 
previstas na Lei 13.266/98, cabendo registrar que, pelo item 1, alínea "a", inciso II do art. 
4º, o auditor fiscal II, pode constituir o crédito tributário relativo aos tributos estaduais, no 
exercício da fiscalização realizada por meio de exame de livros fiscais e documentos de 
estabelecimento considerado microempresa e empresas de pequeno porte e médio porte". 



 

 
Relativamente à insegurança na determinação da infração, entendeu 

a câmara julgadora que "uma forma de superar a nulidade de qualquer ato praticado é 
fazer com que o vício seja sanado, o que ocorre com a repetição do ato realizado de forma 
inválida. Para que isso aconteça, necessariamente, no caso, é necessário buscar as 
provas sobre as quais não houve pronunciamento no primeiro processo, pois servirão para 
demonstrar a veracidade ou não dos fatos alegados pela fiscalização.  

 
No mérito, menciona o acórdão cameral que "presume-se decorrente 

de operação tributada não registrada, o valor apurado em procedimento fiscal, 
correspondente a importância apurada por qualquer meio de controle de venda de 
mercadoria, sem a respectiva emissão a nota fiscal." 

 
O autuado foi intimado para apresentar recurso para o Conselho 

Pleno (fls. 70 e 71) 
 
O autuado, por meio de sua procuradora advogada legalmente 

constituída, apresenta recurso para o Conselho Pleno, de fls. 74 a 80, alegando, em suas 
preliminares, a insegurança na determinação da infração, explicando que houve 
"arbitrariedade de reautuação", sendo que para uma nova autuação são necessárias 
novas provas e não "simplesmente autuar sem fiscalizar a empresa". 

No que tange ao mérito, o defendente sustenta que a autuação 
baseada em uma simples declaração de uma funcionária é ilegal. Aduz que o "relatório 
apresentado consta todos os pedidos de orçamentos, o que não quer dizer que todos 
foram efetivados, ou seja, vendidos. Que a funcionária se equivocou ao responder tal 
assertiva". Tece comentário sobre a questão de a farmácia ser controvertida e cita 
julgados. 

 
Conclui o recorrente que na defesa inicial foram acostados todos os 

documentos fiscais que comprovam a não omissão de receita, assim como extrato 
bancário que comprova a movimentação financeira da empresa. Pugna pela 
improcedência do lançamento ou a sua nulidade "ab initio". 

 
Não foram trazidas novas peças com o recurso apresentado, a título 

de prova inconteste.   
 
O CAT, em sessão plenária remete os autos à SEGE para 

procedência de pautar novamente o processo para o julgamento plenário, "fls. 96 e 97". 
 
É o relatório. 
 

QUESTÕES PRELIMINARES 

Apreciando a preliminar de nulidade do auto de infração por 
incompetência funcional, arguida pelo recorrente, manifesto-me por sua rejeição, já que, 
como destacou-se no acordão recorrido (fls. 62, 64), o sujeito passivo estava enquadrado 
como microempresário, como também se vê pelo relatório cadastral à fl. 134. 

 
Assim, os dois Auditores Fiscais da Receita Estadual (AFRE) 

autuantes, das classes I e II (fl. 02), tinham na época do lançamento de oficio – ano de 



 

2008 – competência para realizar o procedimento fiscal em exame, nos termos do art. 4º, 
I, “b”, 7, II, ‘a”, § 2º, V da Lei 13.266/98: 

 

“Art. 4º As atribuições conferidas, privativamente, aos funcionários fiscais, 

integrantes do Quadro de Pessoal do Fisco da Secretaria da Fazenda, são 
as seguintes: 

[...] 

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO I DO ART. 4º PELO ART. 1º DA LEI Nº 14.663, DE 
01.08.04 - VIGÊNCIA: 01.01.04. 

I - ao Auditor-Fiscal da Receita Estadual I - AFRE I: 

[...] 

b) constituir o crédito tributário decorrente do exercício das 
correspondentes tarefas de fiscalização referentes a: 

[...] 

7. contribuintes estaduais considerados como microempresa; 

REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 14.663/04 - VIGÊNCIA: 01.01.04. 

II - ao Auditor-Fiscal da Receita Estadual II - AFRE II: 

REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 15.729/06 - VIGÊNCIA: 29.06.06. 

a) constituir o crédito tributário relativo aos tributos estaduais, decorrente 
do exercício de quaisquer tarefas de controle ou fiscalização, observado o 
disposto na alínea “c”, especialmente procedimento de auditorias: 

1. realizadas por meio de exame de livros fiscais e contábeis, 
documentos ou mercadorias referentes a estabelecimentos considerados 
microempresa, empresa de pequeno porte e empresa de médio porte; 

NOTA: REDAÇÃO COM VIGÊNCIA DE 29.06.06 A 31.05.10. 

§ 2º O funcionário integrante da carreira fiscal, respeitadas as 
atribuições definidas nesta Lei, fica autorizado ainda a: 

[...] 

V - apreender mercadoria, livro, documento, programa, arquivo 
magnético e outros objetos, com a finalidade de comprovar infração à 
legislação tributária ou para instruir processo administrativo tributário, ainda 
que não pertencentes ao infrator; [...]” [Grifo oportuno] 

 

Apreciando a preliminar de nulidade da peça básica por 
insegurança da determinação a infração, em razão de os auditores fiscais que realizaram 
a reautuação, terem se utilizado dos mesmos elementos constitutivos do lançamento de 
oficio anteriormente anulado e sem uma nova fiscalização da empresa, manifesto-me 
também por sua rejeição. 

 
Sobre essa questão, percebo que a recorrente, sustentando-se 

nas razões contidas no voto vencido no julgamento cameral, alega haver insegurança na 
determinação da infração provocada pela utilização de elementos constitutivos do 
lançamento anterior, situação que entendo não se configurar, pois a chamada insegurança 
na determinação da infração se caracteriza por imprecisão ou contradição estrutural que 
impede a normal compreensão do teor da acusação fiscal. 

 
Vê-se que o lançamento de ofício resultante da reautuação 

possui clareza descritiva que permite, como de fato permitiu, a normal percepção de seu 
teor e a desembaraçada atuação dos sujeitos do processo, sejam partes, sejam 
julgadores. 

 



 

Assim, descrita com clareza a situação apontada como ilícito 
tributário, não há imprecisão estrutural que importe em nulidade por insegurança na 
determinação da infração. 

 
No mais, a incompetência funcional, que que foi a espécie de 

falha da qual resultou a declaração de nulidade do lançamento de ofício anterior, é 
elemento totalmente desvinculado da falta de clareza que caracteriza a insegurança na 
determinação da infração. 

 
Evidentemente, um auto de infração anulado por incompetência 

funcional não deixa de ser claro - ou confuso - em razão de tal incompetência. 
 
No mais, dos elementos que fundamentam o auto de infração 

em foco (fls. 13 e 16 a 40), grande parte foram produzidos por agentes não estatais 
(movimento de vendas, registros de empregados, livros fiscais, declaração de gerente) e 
sua natureza que não os permite conter a falha de incompetência funcional, vinculada a 
agente públicos, no caso fiscais. 

 
A parte dos elementos que constituem o auto de infração atual, 

produzida por agentes do Fisco e que já integrava o lançamento anterior, são 
demonstrativos simples que contém indicação ou somatórios de valores já constantes dos 
elementos de provas produzidos por agentes não estatais, não sendo elementos 
estruturais da acusação fiscal, de modo que há que se especular sobre permanência 
relevante de efeitos da nulidade do lançamento anterior sobre o auto de infração que ora 
se examina. 

QUESTÃO MERITÓRIA 

Analisando o mérito do processo, não acolho as razões trazidas pela 
autuada, já que o documento “Movimentação de Vendas – Sintético”, aprendido pelo Fisco 
(fl. 10 e 11) e onde consta montante de vendas superior ao registrado, comprova 
ocorrência da infração noticiada na peça inicial. 

 
Comprovada a situação descrita na inicial, a exigência tributária dela 

decorrente se fundamenta nos arts. 13, I; 25, § 1º, § 1º; 66 e 71, VII, “l” da Lei11.651/91, 
abaixo transcritos: 

 

“Art. 13. Ocorre o fato gerador do imposto, no momento: 

I - da saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que 
para outro estabelecimento do mesmo contribuinte; 

[...] 

Art. 25 [...] 

[...] 

§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 

VI - ao valor constante de quaisquer meios de controles de vendas de 
mercadorias ou prestação de serviços, sem a respectiva emissão dos 
documentos fiscais, ou o montante da diferença quando emitidos com 
valores inferiores ao real; 

[...] 



 

Art. 66. As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar 
sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. 

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal 
irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos 
fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea. 

[...] 

Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 

[...] 

VII - de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da operação ou da 
prestação: 

[...] 

l) pela falta de emissão de documentos fiscais exigidos, ressalvado o 
disposto no inciso X, “b”; 

[...] 

FORMA QUALIFICADA 

§ 9º Se da prática das irregularidades descritas nos incisos V e seguintes 
do caput deste artigo resultar diretamente omissão de pagamento do 
imposto, a multa neles prevista será aumentada do valor correspondente à 
aplicação dos percentuais abaixo, sobre o valor do imposto não pago: 

I - 60% (sessenta por cento), observado o disposto no inciso seguinte; [...]” 

 

Pelo exposto, REJEITO as preliminares de nulidade da peça básica, 
arguidas pela autuada, por incompetência funcional da autoridade lançadora e por 
insegurança na determinação da infração e, no mérito, conheço do recurso do contribuinte 
para o Conselho Pleno, nego-lhe provimento, para manter a decisão cameral que 
considerou PROCEDENTE o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 28 de abril de 2016. 
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Matéria: Controle paralelo (caixa 2) (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00824/16 
 
Relator: Conselheiro Rodolfo Ramos Caiado 
 

 
EMENTA: Processual. Nulidade do auto de infração. 
Cerceamento do direito de defesa e insegurança na 
determinação da infração. Preliminares arguidas pelo sujeito 
passivo e rejeitadas. ICMS. Obrigação principal. Omissão de 
saída de mercadorias tributadas. Comparativo entre as vendas 
realizadas por meio de cartões de crédito débito. 
 
1 .Inocorrendo nos autos quaisquer das hipóteses de nulidade 
previstas no ordenamento jurídico, mister se faz rejeitar a 
preliminar de nulidade argüida pelo sujeito passivo; 
 
2. Provado nos autos que o sujeito passivo promoveu a omissão 
de saída de mercadorias tributadas apurada mediante 
comparativo entre as vendas realizadas por meio de cartões de 
crédito ou débito, informadas pelas administradoras de cartões 
de crédito ou débito e o total das vendas declaradas na 
Declaração Periódica de Informações, procedente é o auto de 
infração. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 23 de setembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pelo sujeito passivo, por cerceamento 
do direito de defesa e insegurança na determinação da infração. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Rodolfo Ramos Caiado, Carlos Andrade Silveira e Marlene 
Maria da Silva Ruguê Bernardes. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer 
da impugnação, negar-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Rodolfo Ramos Caiado, Carlos Andrade 
Silveira e Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de lançamento fiscal em face de GUILHERME 
FRANCISCHINI-ME, lavrado em 08.10.2012, por omissão de saída de mercadoria 
tributada, constatado em comparativo entre as vendas realizadas por meio de cartões de 
crédito e/ou débito, no período constantes do Detalhamento do Crédito Tributário. Em 
consequência, deverá pagar o ICMS, juntamente com penalidade e acréscimos legais. 

 
Foram indicados como infringidos os artigos 25, § 1º, VI, 64, § 2º e 

66 do CTE. A penalidade aplicada foi a do artigo 71, VII, "l", § 9º, I do CTE, com a nova 
redação da Lei 16.241/2008. 

 
Para comprovar o lançamento foram anexados os documentos de fls. 

03/07. 
Após a decretação da revelia, o sujeito passivo comparece aos autos 

para impugnar o auto de infração em Segunda Instância (fls.16/31). Argui a preliminar de 
nulidade da peça básica por insegurança na determinação da infração. Argumenta que o 



 

auto de infração foi lavrado posteriormente à verificação da suposta infração; que não foi 
oportunizada à recorrente o acompanhamento através de seu contador ou advogado, o 
que fere o Princípio do Contraditório e vulnera o art. 10, inciso II, do Decreto Federal nº 
70.235/72; que as nulidades do processo administrativo tributário não estão vinculadas tão 
somente às hipóteses do artigo 20  da Lei nº 16.469/09. 

 
Aduz ainda que o auto de infração foi constituído por informações 

unilaterais da Administradora de cartões para chegar-se ao valor do lançamento. E, que tal 
informação não tem fé pública, não podendo ser considerada como provas válidas 
juridicamente. 

 
No mérito, alega falta de notificação para apresentação da 

declaração periódica de informações e da insubsistência do auto de infração, já que não 
ficou comprovado que houvesse ocorrido saída de mercadorias, sem o pagamento do 
ICMS; que há como presumir a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária; e, que 
não há embasamento fático para o lançamento não guardando conformidade com 
previsões legais dos artigos 114, 141, 142 e Parágrafo Único e 144 do CTN e art. 1º, II do 
Decreto Lei 406/68. Colaciona jurisprudência do CAT como paradigma.  

 
Finaliza, requerendo seja declarado nulo o auto de infração pelas 

preliminares suscitadas. E, caso sejam superadas, no mérito, seja julgado improcedente o 
auto de infração. É, em síntese, o relatório. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Passo a decidir e acompanhado da unanimidade do voto de meus 

pares, devo rejeitar as preliminares de nulidade da peça básica por cerceamento do direito 
de defesa e insegurança na determinação da infração, arguidas pelo sujeito passivo. 

 
De proêmio, invoco a Súmula nº 06 do Conselho Administrativo de 

Recursos Federais – CARF, a qual transcrevo abaixo, in verbis: 
 
É legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi 
constatada a infração, ainda que fora do estabelecimento do 
contribuinte. 

 
De acordo com o ordenamento jurídico brasileiro, o local da 

verificação da falta tem a ver com a jurisdição, e consequentemente, com a competência. 
Vez que o auto de infração fora lavrado por auditor ou agente do fisco que está dentro de 
sua jurisdição e de sua competência, o feito é legítimo.  Nestes termos, devo argumentar 
que o local físico da confecção do auto de infração é irrelevante e por isso não implica na 
nulidade do feito de sua lavratura fora do estabelecimento do contribuinte. 
 

Ademais, o “local da verificação da falta” (art. 10, caput, e II, do 
Decreto Federal nº 70.235/72), citada pelo próprio sujeito passivo, não pressupõe, 
literalmente, o espaço físico onde se encontra o estabelecimento da empresa. De outra 
forma, inviável seria a fiscalização de empresa matriz com filiais em todo o país quando a 
infração à legislação tributária estivesse adstrita aos estabelecimentos conexos. A sua 
concreção no âmbito da Delegacia jurisdicionante não traz quaisquer prejuízos ao sujeito 
passivo. 

O lançamento pode ser realizado no estabelecimento do sujeito 
passivo, na repartição fiscal, ou, em qualquer outro local, desde que a autoridade 



 

disponha dos elementos necessários e suficientes para a caracterização da infração e 
formalização do ato administrativo, tal como ocorre no caso em comento. (grifo nosso) 

 
Importa levar em conta que o ato (qualquer local que seja realizado) 

deve conter os elementos necessários para a sua validade e eficácia: a) forma (requisitos 
legais); b) finalidade (fim público); c) motivo (descumprimento da obrigação tributária e des 
crição dos fatos); e d) objeto: certificar situação jurídica (infração e fatos que concorreram). 
No caso em comento, o trabalho fiscal encontra-se em perfeita sintonia com o artigo 142 
do CTN, artigo 8º da Lei nº 16.469/09 e até mesmo o artigo 10, caput e inciso II, do 
Decreto Federal.  

 
Não ocorrendo nenhum vício (formal ou material), e não causando 

dano ou dificuldade à defesa, é despiciendo o local da emissão do ato administrativo. 
 
Ademais, dada a evolução tecnológica ocorrida em nosso país, os 

órgãos arrecadadores prescindem da presença física do agente autuante para a 
realização de seu trabalho. É o que se conhece por trabalho remoto ou à distância. Basta 
ver que a própria Secretaria da Receita Federal faz o controle das declarações de ajuste 
do imposto de renda por meios digitais.  

 
O agente fiscal não se desloca até a residência de contribuintes para 

incluí-los ou liberá-los da “malha fina”. Não há mais a necessidade de comparecer-se 
àquela repartição para entregar declarações preenchidas à mão ou sequer por meios de 
mídias digitais. No mesmo diapasão, a Escrituração Fiscal Digital (EFD) e o Sistema 
Público de Escrituração Digital (SPED) foram desenvolvidos com o intuito de maximizar o 
uso de meios digitais ganhando-se com isso agilidade, precisão e rapidez.  

 
No próprio fisco estadual, a automação permite que o agente fiscal 

tenha controle remoto sobre a movimentação financeira e mercantil dos contribuintes. Hoje 
a maioria das transações (compras/vendas) passam por meios eletrônicos o que dificulta a 
prática do controle paralelo de vendas, ou compras ou vendas sem a devida escrituração. 
O fisco estadual obriga o sujeito passivo a informar toda a movimentação empresarial 
através das Declarações Periódicas de Inventário-DPI e do Sistema de Arrecadação 
Estadual – SARE, que são sistemas eletrônicos. Dentro de breve horizonte, vislumbra-se a  
que a operacionalização deste e de outros impostos tornar-se-ão digitais ou eletrônicas.  

 
E, por fim, embora o sujeito passivo argumente existir doutrina e farta 

jurisprudência que obrigue o fiscal a lavrar auto de infração no local da ocorrência do fato 
gerador, este não a colaciona ao seu texto.  

 
O argumento passivo de que os autos são lavrados “por 

correspondência” não se sustenta, pois a situação fática é a mesma. Não importa se o 
fiscal foi ou vá até lá. Basta ver que as informações lhe chegam via sistemas. A diferença 
é que os meios eletrônicos permitem fazê-lo à distância e com bastante precisão. Melhor 
faria o sujeito passivo se apresentasse provas robustas que pudessem ilidir a infração 
estampada na basilar. Ao compulsar os autos, verifico que a descrição do fato gerador 
está em perfeita consonância com o artigo 8º da Lei Estadual nº 16.469/09 e o artigo 142 
do CTN bem como com as provas colacionadas aos autos e que lhe dão sustentação. 

 
A exceção ficaria apenas nos casos em que há trancamento físico de 

estoques que deve ser feito pelo agente estatal acompanhado do representante legal da 
empresa. Nos outros casos, as provas colhidas junto às administradoras de cartões são 
válidas.  



 

 
No que tange à possível hierarquia das leis, com especial 

prevalência do Decreto Federal nº 70.235 sobre o ordenamento jurídico deste Estado, à 
luz da interpretação do sujeito passivo, devo argumentar que a Constituição Federal traz 
insculpida em seu bojo determinação que confere aos Estados e aos Municípios, poderes 
para legislar sobre os tributos que são de sua competência, portanto o que vale para a 
tributação federal, que é o caso do citado dispositivo, nem sempre se aplica à tributação 
dos Estados e Municípios.  

 
No caso específico do citado decreto, ao compulsá-lo com a 

legislação tributária goiana vigente, não se observa quaisquer tipo de conflito ou antinomia 
entre eles. Como as leis que regem a administração pública tributária de nosso Estado 
estão em consonância com os dispositivos constitucionais, a simples invocação de decreto 
federal a título de tutelar o direito tributário estadual, se só daria na ausência de 
dispositivos legais locais ou de comprovadas inconstitucionalidades da legislação tributária 
Estadual ou Municipal, o que não é o caso. Ante o exposto, não devo acolher os 
argumentos relativos à nulidade do auto de infração fundados na obrigatoriedade do 
agente autuante lavrar auto de infração nas dependências físicas ou no local de 
funcionamento da empresa e da prevalência do retrocitado Decreto Federal sobre as leis 
tributárias estaduais.  

    
Quanto à preliminar de nulidade da peça básica por insegurança na 

determinação da infração, com supedâneo na inexistência de sintonia entre a redação do 
auto de infração e o conjunto probatório juntado, devo argumentar que as provas 
colacionadas aos autos, bem como os dispositivos legais que a amparam, têm força 
jurídica para dar sustentação à acusação estampada na basilar. 

 
Com efeito, não obstante o sujeito passivo alegue que as 

informações fornecidas por administradoras de cartões de créditos não tenham fé pública 
e por isso não podem ser consideradas como provas válidas juridicamente, porquanto 
inidôneas e apócritas, devo argumentar que tal não corresponde à realidade. A legislação 
tributária estadual nos termos do artigo 4º da Instrução Normativa nº 890/07-GSF, de 20 
de dezembro de 2007, bem como o artigo 5º da Instrução Normativa nº 507/01-GSF de 16 
de outubro de 2001 e o artigo 151, inciso IV-B, dizem o contrário. Basta rápida leitura para 
compreender-que a obtenção deste tipo de dados junto a tais instituições financeiras é 
legal e pode e deve embasar o auto de infração. Para que não remanesçam dúvidas, 
transcrevo abaixo os citados dispositivos, ”in verbis”: 

 

Art. 4º As administradoras de cartão de crédito ou débito em conta corrente 
ou similar devem entregar até o último dia útil do mês seguinte de ocorrência, 
arquivo eletrônico contendo as informações relativas a todas as operações e 
prestações realizadas no mês imediatamente anterior pelos estabelecimentos 
de contribuintes do ICMS cujos pagamentos sejam efetuados por meio de 
seus sistemas de crédito, débito ou similares, com ou sem transferência 
eletrônica de fundos. 

§ 1º São também obrigados a prestar as informações previstas no caput as 
empresas processadoras que prestam serviços operacionais relacionados à 
administração de cartão de crédito ou de débito em conta corrente. 

§ 2º O arquivo eletrônico deve ser gerado de acordo com o Manual de 
Orientação próprio disponível nos endereços eletrônicos 
www.sintegra.gov.br ou www.sefaz.go.gov.br e deve ser transmitido por meio 
do sistema de Transmissão Eletrônica de Documentos - TED -, após ter sido 
validado pelo programa integrante do validador TEF, também disponíveis 
nesses endereços 

 

http://www.sintegra.gov.br/


 

[...] 
 

Art. 5º As administradoras de cartão de crédito ou de débito devem entregar, 
até o 10º (décimo) dia de cada mês, na Gerência de Automação do 
Departamento de Fiscalização - DFIS -, os arquivos eletrônicos contendo as 
informações relativas a todas as operações de crédito ou de débito previstas 
no art. 1º, com ou sem transferência eletrônica de fundos, realizadas no mês 
anterior, de acordo com o “Manual de Orientação”, modelo constante do 
anexo II desta instrução. 

§ 1º As administradoras de cartão de crédito ou de débito devem fornecer as 
informações com, no mínimo, os seguintes requisitos: 

I - identificação completa do estabelecimento, contendo: 

a) firma ou razão social; 

b) endereço; 

c) inscrição estadual; 

d) CNPJ; 

II - data e valor de cada operação ou prestação; 

III - valor total das operações ou prestações realizadas no período. 

§ 2º As administradoras de cartão de crédito ou de débito devem fornecer as 
informações mencionadas neste artigo ainda que os usuários de POS / 
Máquina Manual não tenham realizado transações financeiras. 

 

[...] 

 

Art. 151. São, também, obrigados a prestar à autoridade fiscal, mediante 
notificação escrita, todas as informações de que disponham com relação a 
bens, negócios ou atividades de terceiros: 

NOTA: A Instrução Normativa nº 890/07-GSF, de 20.12.07 (DOE de 28.12.07), 
com vigência a partir de 28.12.07, dispõe sobre a prestação de informações à 
Administração Tributária Estadual pelas administradoras de “shopping 
center” e de centro comercial e pelas administradoras de cartão de crédito ou 
de débito em conta corrente. 

 

[...] 

ACRESCIDO O INCISO VI-B AO ART. 151 PELO ART. 1º DA LEI Nº 16.170, DE 11.12.07 - 
VIGÊNCIA: 14.12.07. 

[...] 

VI-B - as administradoras de cartões de crédito ou de débito em conta-
corrente e os demais estabelecimentos similares; 

 

Ademais, impende salientar que o auto de infração foi lavrado de 
acordo com os requisitos do artigo 142 do CTN e 8º da Lei Estadual nº 16.469/09 pois a 
constituição de crédito foi efetuada por autoridade fiscal competente para tal, segura está 
a determinação da infração, corretamente identificado o fato gerador, com plena e 
inequívoca sustentação legal, corretamente também encontra-se identificado o sujeito 
passivo, assim como a base de cálculo e alíquota aplicada, e finalmente, nos autos 
encontra-se toda a documentação que lhes deu origem à disposição do sujeito passivo, 
para que pudesse ele exercer seu amplo direito constitucional de defesa 

E, por último mas não menos importante, ausentes os requisitos 
previstos no Manual de Defesa Fiscal Mínima e que ensejariam a nulidade do feito em 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Secretario/IN/IN_0890_2007.htm


 

virtude de vício por insegurança na determinação da infração e cerceamento do direito de 
defesa. Novamente, transcrevo-os abaixo, “ipsis litteris”: 

 
8.4.4. – NULIDADE POR INSEGURANÇA NA DETERMINAÇÃO DA INFRAÇÃO 
Se for o caso, o Contribuinte poderá argüir a preliminar de nulidade por 
insegurança na determinação da infração, se constatar que: 
a)   a descrição do fato no lançamento não mantém coerência com os 
demonstrativos ou documentos anexados pelo autuante, 
b)   a descrição do fato no lançamento não mantém coerência com a 
fundamentação legal da suposta infração, 
c)   ocorreram  divergências  de  valores  entre  os  levantamentos  
integrantes  do lançamento, ou destes com o auto de infração, 
d)   o  lançamento  foi  instruído  com  levantamento  incompleto,  que  não  
confirma  a suposta infração objeto da autuação, 
e)   há insegurança quanto à denominação do produto, ou quanto ao 
agrupamento de produtos diversos, no levantamento específico,” 
 
[...] 
 
8.4.3. – NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA 

Esta  nulidade  evidencia-se  no  processo  pela  existência  de  atos  ou  
omissões  ou procedimentos  defeituosos,  que  prejudicam  ou  impedem  o  
exercício  do  amplo  direito  de defesa, como, por exemplo, as argüições 
seguintes: 
a)   a  apreensão  e  retenção  pela  autoridade  administrativa  dos  
documentos necessários à defesa do Contribuinte, ou a devolução dos 
documentos ao mesmo, após a intimação, suprimindo seu prazo processual 
para defesa, 
b)   os documentos do Contribuinte  foram apossados pela autoridade 
administrativa sem emissão do competente Termo de Apreensão, 
configurando posse ilícita, 
c)   a ausência na instrução processual de documento fiscal citado pelo 
autuante e que não consta dos arquivos do Contribuinte, 
d)   o  trancamento  de  estoques  sem  o  devido  acompanhamento  e  
assinatura  do Contribuinte, 
e)   o  arbitramento  de  lucro  sem  a  desclassificação  formal  da  escrita  
contábil,  se possuir, 
f)    informações divergentes de quebra técnica ou utilização de índice 
impreciso em levantamento específico, 
g)   falha na eleição do domicílio fiscal do Contribuinte no lançamento, 
inocorrendo a regular intimação, para pagar o débito ou defender-se, 
h)   falha na intimação postal, quando a correspondência for remetida para 
endereço incorreto, ou não servido pelos Correios, caso da zona rural, e 
devolvida sem a cientificação do destinatário, 
i)    falha na intimação por edital, se ocorreu anterior falha na intimação 
postal,  
j)    nulidade  do auto de infração, por estar destituído de demonstrativo que 
lhe deu origem, 
k)   a juntada aos autos, por parte da fiscalização, de novos documentos, 
aditivos ou revisão, sem que o Contribuinte tenha sido intimado para 
manifestar-se. 
 

 Como se vê acima, o auto de infração foi lavrado com precisão e 
clareza, nos termos exigidos em lei, o que deita por terra as aludidas preliminar de 
nulidade da peça básica por insegurança na determinação da infração e cerceamento do 
direito de defesa.  

No que tange ao caráter confiscatório da penalidade aplicada, deixo 
de me manifestar, pois a legislação tributária processual, plasmada pelo § 4º do artigo 6º 
da Lei Estadual nº 16.469/09 não me permite. A título de esclarecimento, transcrevo-a 
abaixo, “verbatim”: 

Art.6º. Compete ao Conselho Administrativo Tributário – CAT, apreciar: 



 

[...] 
§ 4º Não pode haver decisões que impliquem apreciação ou declaração de 
inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato normativo expedido pela 

Administração Tributária. 
 
Quanto ao mérito, cabem as clássicas questões. Onde estão as 

provas que poderiam ilidir a pretensão fiscal em parte ou na íntegra, ou onde estão os 
levantamentos contábeis de sua própria lavra para contradizer as razões da Fazenda 
Pública Estadual?. A resposta é, não se encontram nos autos. De fato, ao compulsá-los 
verifico que o sujeito passivo pugna pela desconstituição do crédito tributário apenas com 
base em perspicaz argumentação. Visto que o processo administrativo tributário está 
supedaneado  pelo Princípio da Verdade Material, não há como prosperar o pleito em tela 
se este não estiver municiado de documentos ou provas que ponham em dúvida o 
lançamento tributário objurgado. E sendo assim, procedente é o auto de infração. 

 Vale dizer que, ao volver a discussão para questões processuais 
que já se encontram resolvidas, tais como a inidoneidade das provas; que se trata de fato 
gerador presumido; que não se comprovou ter ocorrido a saída de mercadorias ou que o 
feito carece de embasamento fático, não se consegue ilidir o crédito tributário inicial. 

Na sequência, o ilustre representante legal argumenta que o auto de 
infração não merece prosperar por não ter sido notificado para apresentação das  
Declarações Períódicas de Informações. Ora, doutos Colegas Conselheiros, o 
cumprimento das obrigações tributárias não depende de aviso prévio do poder estatal. 
Aquele que exerce a atividade empresarial que é obrigado a informar à autoridade fiscal 
toda a sua movimentação porque está na lei.  

Em apertada analogia, a Secretaria da Receita Federal notifica todos 
os contribuintes para que façam suas declarações anuais de ajuste do imposto de renda?. 
Por certo que não, pois a legislação deste imposto determina que todos ficam sujeitos a tal 
obrigação. Assim, alegar ignorância quanto em relação a uma suposta omissão da 
Fazenda Pública para ilidir o crédito tributário não prospera. 

Dessarte, ante o exposto, nada mais devo acrescentar, motivo pelo 
qual, conheço da impugnação, nego-lhe provimento para considerar procedente o auto de 
infração. 

 
 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 07 de junho de 2016. 
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Matéria: Controle paralelo (caixa 2) (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00861/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
 
Autor do Voto Vencido: Conselheiro Edson Abrão da Silva 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Nulidade por insegurança na 
determinação da infração. Rejeitada. O MD5Summer é programa 
de informática adequado para realização da copiagem e 
autenticação de arquivos magnéticos em banco de dados do 
sujeito passivo, mormente, quando todo o procedimento é 
acompanhado por representante da empresa. 
 
PROCESSUAL. Nulidade por cerceamento do direito de defesa. 
Falta de notificação prévia. Ausência de termo de apreensão. 
Rejeitada. Não há que se falar em notificação prévia para 
realização de copiagem e autenticação de arquivos magnéticos 
em banco de dados do sujeito passivo, pois tratando-se de 
fiscalização de impacto, sua finalidade é surpreender o sujeito 
passivo na prática da infração. Também, não há que se falar em 
cerceamento do direito de defesa no presente caso, por falta de 
termo de apreensão, uma vez que todo o procedimento de 
copiagem e autenticação fora realizada dentro do 
estabelecimento da empresa autuada. 
 
 SOLIDARIEDADE. Pedido de exclusão da lide. Rejeitado. O 
sócio-administrador responde solidariamente com a pessoa 
jurídica, em especial, quando concorra para a prática da 
infração, com infração de lei e estatutos da empresa (art. 45, XII, 
do CTE, e art. 124, I, e art. 135 do CTN) 
 
ICMS. Obrigação principal. Omissão de saída de mercadoria 
tributada. Caixa dois eletrônico. Procedência. Verificando-se que 
no servidor da empresa há controle paralelo onde são 
registradas as vendas de mercadorias tributadas sem notas 
fiscais, é procedente a exigência de ICMS, multa formal, mais 
acréscimos legais (art. 25, § 1º VI, do CTE). 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 10 
de novembro de 2015, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da 
peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração, pela 
falta de Termo de Apreensão, pela falha na copiagem e pela falta de integralidade das 
provas. Foram vencedores os Conselheiros David Fernandes de Carvalho, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Lidilone Polizeli Bento, Elias Alves dos Santos, Marlene Maria da 
Silva Ruguê Bernardes, Mário de Oliveira Andrade, Victor Augusto de Faria Morato, 
Antônio Martins da Silva e o Sr. Presidente, Conselheiro Heli José da Silva, que proferiu 
voto de desempate. Vencidos os Conselheiros Edson Abrão da Silva, José Pereira 
D'abadia, Talita Pimenta Félix, João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho, José Luiz 
Rosa, Masayuki Missao e Alcedino Gomes Barbosa. Por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito 



 

de defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Edson Abrão da Silva, David 
Fernandes de Carvalho, José Pereira D'abadia, Gilmar Rodrigues de Almeida, Talita 
Pimenta Félix, Lidilone Polizeli Bento, João Divino de Brito, Elias Alves dos Santos, 
Nivaldo Carvelo Carvalho, José Luiz Rosa, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, 
Mário de Oliveira Andrade, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Alcedino 
Gomes Barbosa e Antônio Martins da Silva. Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de 
exclusão do solidário MURILO RODRIGUES DA CUNHA da lide, arguida pelo sujeito 
passivo. Foram vencedores os Conselheiros David Fernandes de Carvalho, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Lidilone Polizeli Bento, Elias Alves dos Santos, Marlene Maria da 
Silva Ruguê Bernardes, Mário de Oliveira Andrade, Victor Augusto de Faria Morato, 
Antônio Martins da Silva e o Sr. Presidente, Conselheiro Heli José da Silva, que proferiu 
voto de desempate. Vencidos os Conselheiros Edson Abrão da Silva, José Pereira 
D'abadia, Talita Pimenta Félix, João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho, José Luiz 
Rosa, Masayuki Missao e Alcedino Gomes Barbosa. Quanto ao mérito, por maioria de 
votos, conhecer do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, negar-lhe provimento 
para manter a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. Foram 
vencedores os Conselheiros David Fernandes de Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, 
Lidilone Polizeli Bento, Elias Alves dos Santos, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, 
Mário de Oliveira Andrade, Victor Augusto de Faria Morato, Antônio Martins da Silva e o 
Sr. Presidente, Conselheiro Heli José da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos 
os Conselheiros Edson Abrão da Silva, José Pereira D'abadia, Talita Pimenta Félix, João 
Divino de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho, José Luiz Rosa, Masayuki Missao e Alcedino 
Gomes Barbosa, que votaram conhecendo do recurso, dando-lhe provimento para 
reformar a decisão cameral e considerar improcedente o auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta destes autos que o sujeito passivo “omitiu saídas de 
mercadorias tributadas, no valor comercial de R$ 11.649.651,82, apurada pelo confronto 
entre os valores declarados nos livros fiscais próprios e os valores das saídas reais de 
mercadorias encontrados no banco de dados que o contribuinte utilizava para registrar 
suas operações de saída, copiado e autenticado, conforme Termo de Copiagem e 
Autenticação de Arquivos Magnéticos, demonstrativos e documentos anexos. Em 
consequência, deverá pagar o ICMS na importância de R$ 817.917,66, juntamente com a 
penalidade e acréscimos legais.” 

 
Citados como infringidos os arts 25, § 1º, VI, 64, § 2º e 66 da Lei nº 

1.651/91 – CTE. 
 
A penalidade proposta é a tipificada no art. 71, VII, “l”, § 9º, I, do CTE 

com redação das Leis nºs 13.446/99 e 16.241/08. 
 
Nomeado sujeito passivo solidário MURILO RODRIGUES DA 

CUNHA, na qualidade de sócio administrador, com fundamento no art. 45, XII, do CTE. 
 
Para instrução processual a autoridade fiscal autuante anexou ao 

feito a cópia do Termo de Copiagem e Autenticação de Arquivos Magnéticos e Digitais (fls. 
27), cópia de Notificação Fiscal (fls. 28), cópia do livro Registro de Utilização de 
Documentos Fiscais e Termos de Ocorrências, a Auditoria Básica do ICMS do exercício 
de 2008 (fls. 30/33), a planilha Cálculo da Alíquota Média para o exercício de 2008 (Fls. 
34), a planilha Demonstrativo de Omissão de Saídas de Mercadorias exercício de 2008 
(fls. 35), a Auditoria Básica do ICMS do exercício de 2009 (fls. 36/38), a planilha Cálculo 
da Alíquota Média exercício de 2009 (Fls. 39), a planilha Demonstrativo de Omissão de 



 

Saídas de Mercadorias exercício 2009 (fls. 41), o Relatório da Análise do Banco de Dados 
(fls. 42/78), cópia de notificações fiscais (fls. 79/84), o extrato “Comprovante de Alteração 
de Uso de Sistema Informatizado para Emissão de Documentos Fiscais” (fls. 85/86), a 
cópia do livro Registro de Apuração do ICMS da empresa autuada nos exercícios de 2008 
(fls. 89/115) e 2009 (fls. 116/134), mídia DVD-R contendo arquivos copiados. 

 
Intimado, o sujeito passivo autuado comparece em primeira instância 

(fls. 1144/156) e faz suas alegações sobre ilegitimidade passiva do solidário, nulidade da 
autuação por presunção de saídas não tributadas, e pede a exclusão do solidário da lide e 
a determinação de diligências para a revisão do lançamento, e improcedência do 
lançamento do crédito tributário.  

 
Comparece também o sujeito passivo solidário (fls. 190/202) e aduz 

as mesmas razões já expostas pelo sujeito passivo autuado. 
 
Em sentença de fls. 207/208, o julgador singular rejeita a alegação 

de nulidade, indefere o pedido de diligência, não acolhe o pedido de exclusão do solidário 
e julga procedente o auto de infração. 

 
Os sujeitos passivos interpõem recurso voluntário em peça única de 

defesa (fls. 214/250) em que fazem as seguintes alegações: ilegitimidade passiva do 
nominado solidário, nulidade da autuação por insegurança na determinação da infração 
por vício na autenticação dos arquivos, por vício no procedimento de copiagem, por 
presunções na formação da convicção da autuação, nulidade por cerceamento do direito 
de defesa por ausência de notificação prévia para apresentação de documentos 
eletrônicos, no mérito, alegam que as informações extraídas do banco de dados não 
retratam de forma fidedigna as operações de saídas realizadas pela empresa. 

 
Pedem exclusão do solidário, declaração de nulidade, e julgamento 

pela improcedência da autuação. 
 
Anexam manifestação denominada Revisão de Análise de Banco de 

Dados elaborada pelo Especialista em informática Pericial e Bel em Direito Leandro 
Augusto Aleixo (Fls. 251/263). 
 
       Em julgamento pela Primeira Câmara Julgadora do CAT, decidiu-se, 
por maioria de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica por insegurança na 
determinação da infração; por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão do 
solidário da lide; e, também por maioria de votos, conhecer do recurso, negar-lhe 
provimento e julgar procedente o auto de infração. 
 

Em recurso ao Conselho Pleno, os sujeitos passivos autuado e 
solidário fazem as seguintes alegações: 
 

1) Pedem exclusão do solidário da lide,  
 

2) Alegam NULIDADE POR INSEGURANÇA NA 
DETERMINAÇÃO DA INFRAÇÃO (e cerceamento do direito de defesa) 

 
2.1) por vicio na autenticação dos arquivos – afirmam os 

impugnantes que “não há como afirmar com absoluta segurança que todos os dados 
coletados e utilizados como subsídio para a autuação são originais e que não foram de 
qualquer modo alterados posteriormente” 



 

 
2.2) vicio no procedimento de copilagem – afirmam os impugnantes 

que “analisando o ‘Termo de Copiagem” (fls. 27) presente nos autos é possível afirmar 
que em momento algum os agentes atestaram que foi procedida a indispensável 
esterilização da mídia receptora dos arquivos coletados”. 

 
Transcrevendo trechos do laudo pericial Revisão de Análise de 

Banco de Dados, realizado pelo perito Leandro Augusto Aleixo (fls. 251 e seguintes), 
afirma a defesa que: “as autoridades fiscais alegam que utilizaram única e exclusivamente 
o software MD5summer. Essa ferramenta não tem como funcionalidade efetuar cópia de 
dados, restringindo-se tão somente à autenticação. Um ponto não esclarecido pela 
fiscalização é de que forma e qual software foi utilizado na cópia dos arquivos.” Ainda, 
mais, alegam que “entre o início do procedimento de seleção dos arquivos até a efetiva 
cópia não é possível garantir a integridade dos arquivos, uma vez que conforme descrito 
anteriormente, essa etapa não foi relatada pela fiscalização”. 

 
2.3) presunções na formação da convicção da autuação – asseveram 

que a amostragem utilizada (recebimento de duplicata e correspondentes pagamentos por 
cheques, conforme demonstrados pela fiscalização) é muito reduzida (0,0043% do valor 
total das vendas), não sendo possível afirmar que todos os valores encontrados pela 
fiscalização correspondem à saída real da empresa 

 
2.4) CERCEAMENTO NO DIREITO DE DEFESA - por ausência da 

notificação prévia para apresentação dos documentos eletrônicos -  que a presente 
autuação foi fundada em documentação apreendida de forma ilegal (art. 36, II, Lei 
Complementar 104/13) 

 
3) MÉRITO – alegam que “não é possível aferir, com segurança, 

que esteja relacionado a movimentação paralela à margem da contabilidade, senão por 
causa de duas razões: a primeira, porque da totalidade do crédito tributário, referente a 
supostos RECEBTOS DUPLICATA ATRAVÉS LOTE DE CHQUES Nº apenas teriam 
configuração probatória, do montante supostamente emitido de R$3.168.087, 30, l um 
percentual de 0,0043%;”  

 
Segundo, da situação mais representativa, qual seja, (BAIXA REF. 

AO PEDIDO Nº), não existe qualquer tipo de situação que possa sugerir que houve um 
pagamento, para tais casos também não é possível presumir que tais operações 
correspondam a saídas efetivas”. 

 
Pedem: improcedência ou nulidade por insegurança na determinação 

da infração ou cerceamento do direito de defesa. 
 

 
 
     

V   O   T   O 
 

 
 
Trata-se de exigência de ICMS, multa formal, mais acréscimos 

legais, decorrente da constatação de saída de mercadorias tributadas sem emissão de 
documentação fiscal, por presunção legal, tendo em vista a existência de caixa dois 
eletrônico. 



 

 
Sua previsão legal consta doo art. 25, § 1º, VI, do CTE, que para 

clareza da decisão transcrevo abaixo: 
 

Art. 25..................................................................................................... 

............................................................................................................... 

§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 

......................................................................................................................... 

VI - ao valor constante de quaisquer meios de controles de vendas de 
mercadorias ou prestação de serviços, sem a respectiva emissão dos 
documentos fiscais, ou o montante da diferença quando emitidos com 
valores inferiores ao real; 

 

No presente caso, a fiscalização fez a copiagem e autenticação de 
arquivos do banco de dados presente no servidor do sujeito passivo, e, por análise e do 
mesmo, desvendou a existência de caixa dois no sistema eletrônica, uma vez que, além 
das saídas com emissão de documentos fiscais, verificou-se, também, a existência de 
mecanismos de registro de informações de saídas de mercadorias sem a emissão de 
documentos fiscais. 

 
Inicialmente, ressalto que o procedimento operacional padronizado 

da Secretaria da Fazenda de copiagem e autenticação de arquivos eletrônicos, não 
causou qualquer cerceamento do direito de defesa ou insegurança na determinação da 
infração, porque: 
 

1º) todo o procedimento é feito de maneira transparente com a 
observância do representante do contribuinte, que acompanha todas as fases da 
copiagem e autenticação; 

 
2º) o arquivo eletrônico copiado é autenticado com hash criptográfico 

que garante a integridade da informação, gerado na presença do representante do sujeito 
passivo, que ao final, dá ciência em Termo de Copiagem e Autenticação de Arquivos 
Eletrônico que descreve o procedimento realizado e contém o hash criptográfico gerado, 
nos seguintes termos: 

 
 “DECLARO haver acompanhado os procedimentos de copiagem e 

autenticação dos arquivos eletrônicos, ao longo dos quais não observei qualquer 
intervenção do fisco no conteúdo desses arquivos ou no disco rígido, e que, após esse 
procedimento, recebi o computador em perfeita condição de funcionamento. Declaro ainda 
que foi gerada mídia com a gravação dos arquivos acima, cuja cópia recebi nesta data, 
juntamente com uma cópia deste termo.”, com o ciente do sócio-administrador Murilo 
Rodrigues da Cunha. 

 
3º) Além de tudo isso, deve-se observar que o banco de dados 

copiado é gerenciado por um programa (software) adquirido pelo contribuinte que segue 
lógica, estruturas e particularidades implementadas pela empresa desenvolvedora do 
mesmo a fim de atender à necessidade do comprador. Nessa situação, IMPLANTAR uma 
informação ou forjar uma alteração não é uma coisa fácil assim. Num ambiente 
computacional, exige-se até senhas com status de “administrador”; exige-se, também, 
conhecimento operacional avançado do sistema e ambiente do contribuinte; costuma, 
existir, ainda, a habilitação de camada de segurança quanto à alteração, reforçada em 



 

relação a níveis de alteração que não sejam controladas pelo próprio programa do banco 
de dados. 

 
Em conclusão: é impossível a autoridade fiscal adquirir conhecimento 

prévio de centenas de sistemas desenvolvidos por responsáveis técnicos diferentes, ou 
seja, conhecimento operacional avançado de cada sistema existente, para fraudar o 
programa (software), produzindo no ato da copiagem, ali na presença do representante do 
contribuinte, alterações de informações contábeis e fiscais no banco de dados do 
contribuinte compatíveis com a realidade de cada caso, ou seja, com correlação com a 
escritura fiscal contábil do contribuinte, seja em relação a dados de notas fiscais, 
fornecedores, relação com registros de entrada, saída, financeira, etc., com a finalidade de 
adulterar o banco de dados em prejuízo do contribuinte para favorecer o erário.  

 
Portanto, totalmente descabida a alegação da defesa. 
 
Finalmente, registre-se que a defesa não trouxe ao processo 

qualquer informação de dados que tenham sido comprovadamente alterados no 
procedimento de copiagem e autenticação realizado pelos auditores fiscais da receita 
estadual que a promoveram, tratando-se apenas de alegações teóricas e vagas sem prova 
nenhuma na realidade dos fatos.  
 

Ressalte-se que não há presunção na formação da convicção da 
autuação. Com efeito, as tabelas demonstradas pelo fisco, conforme dados extraídos do 
computador em que foi realizada a copiagem e autenticação, comprovam, por presunção 
legal, que admite prova em contrário neste processo administrativo tributário, a saída de 
mercadorias sem a correspondente emissão de documentos fiscais, conforme verifica-se 
às tabelas de nº 04 (de fls. 45) e 08 (de fls. 050). 

 
Naturalmente que as duplicatas pagas com cheques com copias 

anexadas aos autos são apenas para demonstrar a procedência da acusação fiscal, por 
amostragem. Sendo que, apesar de representarem pequeno percentual, indicam 
objetivamente que aquela tabela tem a finalidade de controlar as vendas da empresa na 
situação de vendas sem emissão de documentos fiscais. 

 
Observe-se que a defesa em nenhum momento apresenta 

argumentos sobre a existência e finalidade da tabela de nº 08, ou seja, não explica para 
que se registravam valores de pedidos naquela tabela, inclusive com dados de 
pagamentos efetuados, porém, sem constar números de notas fiscais. 
 

Igualmente, ao contrário do afirmado pelos recorrentes, não há 
cerceamento do direito de defesa, sendo que o próprio julgador singular transcreveu os 
arts. 145, 146, caput e parágrafo único, 147, caput e incisos III e IV e 155, caput e inciso I, 
alínea “h”, todos do CTE, que versam sobre o assunto, afirmando que a ação fiscal 
ocorreu no estabelecimento autuado e que “a legislação acima transcrita demonstra a 
legalidade da operação fiscal realizada, não havendo qualquer vício nas provas dessa 
forma obtidas e que fundamentam o presente lançamento do crédito tributário”, concluindo 
que não pode haver resistência à fiscalização no estabelecimento comercial, pois isso 
motiva até mesmo a suspensão de ofício da inscrição estadual. 
 

Portanto, não há que se falar em notificação prévia, uma vez que se 
trata de fiscalização de impacto, com vistas a surpreender o sujeito passivo na prática da 
infração. Nem há que se falar em termo de apreensão, uma vez que não houve remoção 
do computador servidor, mas apenas se realizou a copiagem e autenticação no 



 

estabelecimento do sujeito passivo, à vista do sócio administrador, conforme consta do 
termo próprio (fls. 27). 

 
O solidário foi assim nomeado em virtude de sua condição de sócio 

administrador (art. 45, XII, do CTE c/c art. 124, I, do CTN). Com efeito, a pessoa jurídica é 
uma ficção legal, e nesse sentido, não tem vontade própria, sendo que, se houve saída de 
mercadorias sem emissão de documentação fiscal, tal fato somente pode ser atribuído ao 
sócio administrador, porquanto é ele que determinação as ações dentro da empresa. No 
caso em análise, tratando-se de caixa dois eletrônico, não há qualquer dúvida de que a 
responsabilidade por tal ação é do administrador, sendo que inclusive seu comportamento 
subsume-se ao previsto no art. 135 do CTN. 

 
Nesses termos, mantenho o solidário na lide. 
 
No mérito, a tabela 08 de fls. 50 deixa evidente a infração perpetrada 

pelo sujeito passivo, de criação do controle paralelo eletrônico dentro da empresa. 
 
Nessa tabela, além do número da duplicata emitida para cada venda, 

há igualmente a emissão de pedido, com condições de pagamento (a vista, 20 dias, 15 
dias, 30 dias), totalizando-se como valor total do pedido e por fim, constando 
expressamente (valor recebido), o que não deixa dúvidas sobre a conclusão da venda. 
Porém, na coluna de nº de nota fiscal, nada consta com referência a esta, ficando a coluna 
com os espaços em branco, demonstrando claramente que não fora emitida a nota fiscal. 

 
Tal tabela pode ser cotejada com a tabela de fls. 45 (tabela 04), em 

que o campo referente à nota fiscal encontra-se devidamente preenchida, com número e 
data de emissão. Dessa forma, essa tabela faz o controle das vendas com notas fiscais, 
porém, a outra tabela 08 de fls. 50, representa justamente o controle das vendas sem 
notas fiscais. 

 
Ressalte-se que a fiscalização procedeu à separação das vendas 

sem notas fiscais, em tributadas e não tributadas (farelo de trigo), realizando dois autos de 
infração que seguem juntos. Calculou a alíquota média, e diminuiu os valores encontrados 
dos valores do livro Registro de Saídas, apurando o valor final com convicção da infração 
cometida pelo sujeito passivo. 

 
Repito que: “as duplicatas pagas com cheques com copias anexadas 

aos autos são apenas para demonstrar a procedência da acusação fiscal, por 
amostragem. Sendo que, apesar de representarem pequeno percentual, indicam 
objetivamente que aquela tabela tem a finalidade de controlar as vendas da empresa na 
situação de vendas sem emissão de documentos fiscais.” 

 
E que “a defesa em nenhum momento apresenta argumentos sobre 

a existência e finalidade da tabela de nº 08, ou seja, não explica para que se registravam 
valores de pedidos naquela tabela, inclusive com dados de pagamentos efetuados, porém, 
sem constar números de notas fiscais.” 

 
Posto isso, contando com a maioria de votos de meus pares, rejeito a 

alegação de nulidade processual por insegurança na determinação da infração; por 
unanimidade de votos, rejeito a alegação de nulidade processual por cerceamento do 
direito de defesa; também, por maioria de votos, mantenho o solidário na lide; por fim, 
contando com a maioria de votos de meus pares, conheço do recurso para o Conselho 



 

Pleno, nego-lhe provimento para manter a decisão cameral que julgou procedente o auto 
de infração. 

 
 

V O T O  V E N C I D O 
 
A descrição da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária 

está redigida no auto de infração com a seguinte sequência: 
 
“Omitiu saídas de mercadorias tributadas, no valor comercial de 

R$11.649.651,82, apurada pelo confronto entre os valores declarados nos livros fiscais 
próprios e os valores das saídas reais de mercadorias encontrados no banco de dados 
que o contribuinte utilizava para registrar suas operações de saída, copiado e autenticado, 
conforme Termo de Copiagem e Autenticação de Arquivos Magnéticos, demonstrativos e 
documentos anexos. Em consequência, deverá pagar o ICMS na importância de 
R$817.917,66, juntamente com a penalidade e acréscimos legais.” 

 
O suporte do lançamento tributário está nos arts. 25, § 1, inciso VI; 

64, § 2º; e 66 da Lei nº 11.651/91-CTE. 
 
Solicitei a elaboração deste voto vencido porque na sessão de 

julgamento plenário do processo, no estudo da constituição do crédito tributário e na 
conferência das fundamentações e das contraprovas do recurso do contribuinte, a minha 
conclusão de voto divergiu da tese direcionada pelo Conselheiro Relator. 

 
Externo o meu voto com a certeza de que o registro da opinião 

divergente provoca discussões sobre a aplicação da legislação tributária e sobre a forma 
do cumprimento da tarefa funcional da autoridade administrativa competente que a 
executa para buscar das possíveis receitas tributárias pendentes. 

 
Entretanto, a minha divergência reflete as questões preliminares e a 

tese do mérito, que passo a fundamentar: 
 
Das preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela parte 

ofendida, por insegurança na determinação da infração, que, majoritariamente, acolhi, por 
cerceamento ao direito de defesa, rejeitei em votação unânime e por exclusão do sujeito 
passivo solidário da lide, que acolhi em votação majoritária, inicio este voto para 
fundamentar: 

 
A insegurança na determinação da infração vejo que ocorreu falha na 

execução do trabalho fiscal que prejudicou o objetivo do lançamento tributário, visto que a 
empresa efetivou a copiagem e autenticação dos arquivos baseados na autenticação dos 
arquivos de interesse da fiscalização, enquanto que o procedimento fiscal adotou os 
dados autenticados em arquivos magnéticos, cujo relatório foi imprimido sem intervenção 
fiscal.  

 
De acordo com o trabalho de auditagem, foram encontrados: 

registros de pedido de vendas com e sem a emissão de notas fiscais e também vendas 
com notas fiscais, porém, sem os pedidos. A afirmação fiscal registra que todas as 
supostas vendas possuem pedidos, mas não houve a confirmação com a demonstração 
segura da exigência do crédito tributário. Esta conclusão demonstra que o lançamento não 
oferece guarida para a cobrança do imposto exigido com os acréscimos legais. 

 



 

Esta conclusão me motiva a acolher a preliminar de nulidade da peça 
básica, por insegurança na determinação da infração junto com os demais Conselheiros 
Classistas presentes na sessão plenária de julgamento do processo. 

 
Quanto à preliminar de nulidade do processo, por cerceamento ao 

direito de defesa, arguida pela autuada, a votação foi unânime e, por isso, esta parte da 
defesa consta do voto do autor do voto vencedor.  

 
Entretanto, acrescento que não houve ofensa ao direito de defesa da 

parte ofendida, visto que o trabalho de auditagem foi realizado junto com a polaridade 
passiva, foi executado por autoridade administrativa competente e de acordo com a regra 
do art. 142 do Código Tributário Nacional. Esse vício de nulidade processual, portanto, 
não ocorreu na execução do trabalho fiscal e nem no curso do processo, motivo pelo qual 
não acolhi a referida preliminar. 

 
Outrossim, acolho a preliminar de exclusão do sujeito passivo 

solidário da lide, sócio da pessoa jurídica de direito privado, com o objetivo de manter o 
meu posicionamento quanto a esse questionamento, vez que o tenho externado em 
processos semelhantes e de acordo com a unanimidade de votos da representação 
classista, da qual faço parte, exponho as minhas razões de acordo com o convencimento 
seguinte: 

   
O entendimento proferido em processos semelhantes, o qual 

mantenho, é que a sua indicação para responder pelo crédito tributário de forma solidária 
contraria as reiteradas decisões do STJ, e por isso ela conta com o suporte nas sentenças 
transitadas em julgado no Superior Tribunal de Justiça-STJ e na legislação específica, que 
sempre me motivou a votar pela exclusão das pessoas que compõem o quadro societário 
da empresa e que são indicadas para responderem, solidariamente, pelo crédito tributário 
lançado de ofício, pela sua simples condição de sócio da pessoa jurídica. 

 
Entendo que a indicação de qualquer pessoa, em especial, de 

qualquer dos sócios da pessoa jurídica, para responder pelo crédito fazendário, deve vir 
acompanhada da comprovação de que ele tenha agido com excesso de poderes ou de 
forma fraudulenta ou prejudicial à sociedade, ou, ainda, ao arrepio da lei comercial, 
conforme sentencia o Superior Tribunal de Justiça. 

 
Na ordem sentenciada, vejo que o entendimento dominante no 

Superior Tribunal de Justiça é que “o não-recolhimento do tributo, por si só, não constitui 
infração à lei suficiente a ensejar a responsabilidade solidária dos sócios, ainda que 
exerçam gerência, sendo necessário provar que agiram os mesmos dolosamente, com 
fraude ou excesso de poderes.” (REsp 898168/SP, Recurso Especial 2006/0238668-1, 
julgado em 21/02/2008 e publicado no DJ 05/03/2008 p.1).  

 
Por isso, me curvo à esta sentença com a convicção de que os bens 

do sócio de uma pessoa jurídica comercial não respondem, em caráter solidário, por 
dívidas fiscais assumidas pela sociedade. A responsabilidade tributária imposta a sócio-
gerente, administrador, diretor ou equivalente só se caracteriza quando há dissolução 
irregular da sociedade ou se comprovar a prática de infração à lei pelo dirigente, e não 
apenas quando ele simplesmente exercia a gerência da empresa na época da ocorrência 
do fato gerador. 

 
Ademais, o simples inadimplemento não caracteriza infração legal e 

ante a inexistência de prova de que a gestão se fez com excesso de poderes, ou infração 



 

de contrato social ou estatutos, não há falar-se em responsabilidade tributária do sócio a 
esse título ou a título de infração legal.  

 
Com esta jurisprudência, faço este voto com respeito a julgamento 

anteriormente firmado nesta Casa em processos semelhantes, que discutem esta questão 
e cuja razão majoritária do acolhimento da preliminar de exclusão de sócio solidário da lide 
se conserva de acordo com o meu convencimento, que foi manifestado em outros julgados 
semelhantes.  

 
Outrossim, para suporte deste voto, aduzo que não prospera a 

indicação de quaisquer dos sócios para responderem pelo crédito tributário, lançado de 
ofício, pois eles não causaram prejuízo a este Estado e nem concorreram para a prática 
do ato fiscal ilícito e causador do lançamento tributário ora em discussão.  

 
Noto, ainda, que o artigo 45 do Código Tributário Estadual não abriga 

a indicação de qualquer dos sócios para responder pelo crédito tributário constituído por 
meio do lançamento de ofício, o que motiva a sua exclusão da relação processual, 
conforme arguição contida na defesa. 

 
Vencida esta primeira parte da decisão, dirijo-me ao mérito com a 

fundamentação que exponho: 
 
Entretanto, no curso dos exames da formalização deste processo e 

da minha conclusão divergente, tanto dos questionamentos preliminares quanto do mérito 
da autuação, se fez com o apoio dos Conselheiros que me acompanharam na votação, 
visto que o entendimento é que não ficou devidamente compreendido que o autuado não é 
devedor do crédito exigido na peça basilar deste feito, visto que os dados examinados 
pela autoria do lançamento tributário de ofício não corresponde com a realidade comercial 
da empresa autuada. 

 
As avaliações fiscais se efetivaram após análise comparativa dos 

somatórios dos valores declarados nos livros fiscais próprios e os valores das saídas reais 
de mercadorias encontrados no banco de dados que o sujeito passivo utilizava para 
registrar as suas operações de vendas de mercadorias. Os valores foram copiados, 
autenticados e constaram do Termo de Copiagem e Autenticação de Arquivos Magnéticos. 

 
Ocorre que a fiscalização não demonstrou que as supostas vendas 

com pedidos se efetivaram sem a emissão da nota fiscal e nem houve a confirmação da 
existência de omissão no cumprimento da obrigação tributária principal e ou a 
demonstração segura da exigência do crédito tributário.  

 
Por assim ser, vejo que o lançamento do crédito tributário, ora 

discutido e decidido, não oferece respaldo para a cobrança do imposto exigido com os 
acréscimos legais. 

 
 Diante das divergências apontadas nos parágrafos anteriores, vejo 

que a empresa autuada não deve o imposto que lhe foi exigido no lançamento de ofício, 
motivo pelo qual, além de entender que o lançamento pecou quando lavrou o auto de 
infração com insegurança na determinação da infração. 

 
Entretanto, essa matéria foi analisada e discutida com os 

Conselheiros presentes na sessão de julgamento, que, por maioria de votos, definiu a 
ação com voto vencedor da representação fiscal. 



 

 
Em face ao registro deste discurso, voto para conhecer das razões 

do recurso, dar-lhes provimento para reformar a decisão cameral e considerar 
improcedente o auto de infração.  

 
 

Sala das sessões plenárias, em 14 de junho de 2016. 
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Matéria: Controle paralelo (caixa 2) (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00862/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
 
Autor do Voto Vencido: Conselheiro Edson Abrão da Silva 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Nulidade por insegurança na 
determinação da infração. Rejeitada. O MD5Summer é programa 
de informática adequado para realização da copiagem e 
autenticação de arquivos magnéticos em banco de dados do 
sujeito passivo, mormente, quando todo o procedimento é 
acompanhado por representante da empresa. 
 
PROCESSUAL. Nulidade por cerceamento do direito de defesa. 
Falta de notificação prévia. Ausência de termo de apreensão. 
Rejeitada. Não há que se falar em notificação prévia para 
realização de copiagem e autenticação de arquivos magnéticos 
em banco de dados do sujeito passivo, pois tratando-se de 
fiscalização de impacto, sua finalidade é surpreender o sujeito 
passivo na prática da infração. Também, não há que se falar em 
cerceamento do direito de defesa no presente caso, por falta de 
termo de apreensão, uma vez que todo o procedimento de 
copiagem e autenticação fora realizada dentro do 
estabelecimento da empresa autuada. 
  
ICMS. Obrigação acessória. Omissão de saída de mercadoria 
não tributada. Caixa dois eletrônico. Procedência. Verificando-se 
que no servidor da empresa há controle paralelo onde são 
registradas as vendas de mercadorias não tributadas sem notas 
fiscais, é procedente a exigência de multa formal, mais 
acréscimos legais (art. 25, § 1º VI, do CTE), com aplicação do § 
8º do art. 71 do CTE. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 10 
de novembro de 2015, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da 
peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração, pela 
falta de Termo de Apreensão, pela falha na copiagem e pela falta de integralidade das 
provas. Foram vencedores os Conselheiros David Fernandes de Carvalho, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Lidilone Polizeli Bento, Elias Alves dos Santos, Marlene Maria da 
Silva Ruguê Bernardes, Mário de Oliveira Andrade, Victor Augusto de Faria Morato, 
Antônio Martins da Silva e o Sr. Presidente, Conselheiro Heli José da Silva, que proferiu 
voto de desempate. Vencidos os Conselheiros Edson Abrão da Silva, José Pereira 
D'abadia, Talita Pimenta Félix, João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho, José Luiz 
Rosa, Masayuki Missao e Alcedino Gomes Barbosa. Por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito 
de defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Edson Abrão da Silva, David 
Fernandes de Carvalho, José Pereira D'abadia, Gilmar Rodrigues de Almeida, Talita 
Pimenta Félix, Lidilone Polizeli Bento, João Divino de Brito, Elias Alves dos Santos, 
Nivaldo Carvelo Carvalho, José Luiz Rosa, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, 
Mário de Oliveira Andrade, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Alcedino 



 

Gomes Barbosa e Antônio Martins da Silva. Quanto ao mérito, por maioria de votos, 
conhecer do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, negar-lhe provimento para 
manter a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração com a aplicação 
do § 8º, do art. 71, do CTE. Foram vencedores os Conselheiros David Fernandes de 
Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Lidilone Polizeli Bento, Elias Alves dos Santos, 
Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Mário de Oliveira Andrade, Victor Augusto de 
Faria Morato, Antônio Martins da Silva e o Sr. Presidente, Conselheiro Heli José da Silva, 
que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros Edson Abrão da Silva, José 
Pereira D'abadia, Talita Pimenta Félix, João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho, 
José Luiz Rosa, Masayuki Missao e Alcedino Gomes Barbosa, que votaram conhecendo 
do recurso, dando-lhe provimento para reformar a decisão cameral e considerar 
improcedente o auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta destes autos que o sujeito passivo “omitiu saídas de 
mercadorias isentas, na importância de R$ 789.688,93, apurada pelo confronto entre os 
valores declarados nos livros fiscais próprios e os valores das saídas reais de mercadorias 
encontrados no banco de dados que o contribuinte utilizava para registrar suas operações 
de saída, copiado e autenticado, conforme Termo de Copiagem e Autenticação de 
Arquivos Magnéticos, demonstrativos e documentos anexos. Em consequência, deverá 
pagar a multa formal de 25% sobre o valor da operação, juntamente com os acréscimos 
legais.” 

 
Citados como infringidos os arts 25, § 1º, VI, 64, § 2º e 66 da Lei nº 

1.651/91 – CTE. 
 
A penalidade proposta é a tipificada no art. 71, VII, “l”, do CTE com 

redação das Leis nºs 13.446/99 e 16.241/08. 
 
Para instrução processual a autoridade fiscal autuante anexou ao 

feito a cópia do Termo de Copiagem e Autenticação de Arquivos Magnéticos e Digitais (fls. 
26), cópia de Notificação Fiscal (fls. 27), cópia do livro Registro de Utilização de 
Documentos Fiscais e Termos de Ocorrências, a Auditoria Básica do ICMS do exercício 
de 2008 (fls. 29/32), a planilha Cálculo da Alíquota Média para o exercício de 2008 (Fls. 
33), a planilha Demonstrativo de Omissão de Saídas de Mercadorias exercício de 2008 
(fls. 34), a Auditoria Básica do ICMS do exercício de 2009 (fls. 35/38), a planilha Cálculo 
da Alíquota Média exercício de 2009 (Fls. 39), a planilha Demonstrativo de Omissão de 
Saídas de Mercadorias exercício 2009 (fls. 40), o Relatório da Análise do Banco de Dados 
(fls. 41/77), cópia de notificações fiscais (fls. 78/83), o extrato “Comprovante de Alteração 
de Uso de Sistema Informatizado para Emissão de Documentos Fiscais” (fls. 84/85), a 
cópia do livro Registro de Apuração do ICMS da empresa autuada nos exercícios de 2008 
(fls. 89/115) e 2009 (fls. 116/133), mídia DVD-R contendo arquivos copiados (Fls. 134). 

 
Intimado, o sujeito passivo autuado comparece em primeira instância 

(fls. 142/150) e faz suas alegações sobre nulidade da autuação por presunção de saídas 
não tributadas, pede aplicação da forma privilegiada da penalidade -§ 8º do art. 71 do 
CTE, pede diligências para a revisão do lançamento e improcedência do lançamento do 
crédito tributário.  

 
Em sentença de fls. 184/185, o julgador singular rejeita a alegação 

de nulidade, indefere o pedido de diligência, não acolhe o pedido de aplicação do § 8º do 
art. 71 do CTE e julga procedente o auto de infração. 



 

 
O sujeito passivo interpõe recurso voluntário (fls. 191/219) em que 

faz as seguintes alegações: nulidade da autuação por insegurança na determinação da 
infração por vício na autenticação dos arquivos, por vício no procedimento de copilagem, 
por presunções na formação da convicção da autuação, nulidade por cerceamento do 
direito de defesa por ausência de notificação prévia para apresentação de documentos 
eletrônicos, no mérito, alegam que as informações extraídas do banco de dados não 
retratam de forma fidedigna as operações de saídas realizadas pela empresa. 

 
Pede declaração de nulidade ou julgamento pela improcedência da 

autuação. 
 
Anexa manifestação denominada Revisão de Análise de Banco de 

Dados elaborada pelo Especialista em informática Pericial e Bel em Direito Leandro 
Augusto Aleixo (Fls. 220/232). 

 
       Em julgamento pela Primeira Câmara Julgadora do CAT, decidiu-se, 
por maioria de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica por insegurança na 
determinação da infração; por maioria de votos, conhecer do recurso, negar-lhe 
provimento e julgar procedente o auto de infração, com aplicação do § 8º do art. 71 do 
CTE – forma privilegiada da penalidade. 
 

Em recurso ao Conselho Pleno, o sujeito passivo autuado faz as 
seguintes alegações: 
 

1) Alega NULIDADE POR INSEGURANÇA NA DETERMINAÇÃO 
DA INFRAÇÃO (e cerceamento do direito de defesa) 

 
2.1) por vicio na autenticação dos arquivos – afirma o impugnante 

que “não há como afirmar com absoluta segurança que todos os dados coletados e 
utilizados como subsídio para a autuação são originais e que não foram de qualquer modo 
alterados posteriormente” 

 
2.2) vicio no procedimento de copilagem – afirma o impugnante que 

“analisando o ‘Termo de Copiagem” (fls. 27) presente nos autos é possível afirmar que em 
momento algum os agentes atestaram que foi procedida a indispensável esterilização da 
mídia receptora dos arquivos coletados”. 

 
Transcrevendo trechos do laudo pericial Revisão de Análise de 

Banco de Dados, realizado pelo perito Leandro Augusto Aleixo (fls. 251 e seguintes), 
afirma a defesa que: “as autoridades fiscais alegam que utilizaram única e exclusivamente 
o software MD5summer. Essa ferramenta não tem como funcionalidade efetuar cópia de 
dados, restringindo-se tão somente à autenticação. Um ponto não esclarecido pela 
fiscalização é de que forma e qual software foi utilizado na cópia dos arquivos.” Ainda, 
mais, alegam que “entre o início do procedimento de seleção dos arquivos até a efetiva 
cópia não é possível garantir a integridade dos arquivos, uma vez que conforme descrito 
anteriormente, essa etapa não foi relatada pela fiscalização”. 

 
2.3) presunções na formação da convicção da autuação – assevera 

que a amostragem utilizada (recebimento de duplicata e correspondentes pagamentos por 
cheques, conforme demonstrados pela fiscalização) é muito reduzida (0,0043% do valor 
total das vendas), não sendo possível afirmar que todos os valores encontrados pela 
fiscalização correspondem à saída real da empresa 



 

 
2.4) CERCEAMENTO NO DIREITO DE DEFESA - por ausência da 

notificação prévia para apresentação dos documentos eletrônicos -  que a presente 
autuação foi fundada em documentação apreendida de forma ilegal (art. 36, II, Lei 
Complementar 104/13) 

 
2) MÉRITO – alega que “não é possível aferir, com segurança, 

que esteja relacionado a movimentação paralela à margem da contabilidade, senão por 
causa de duas razões: a primeira, porque da totalidade do crédito tributário, referente a 
supostos RECEBTOS DUPLICATA ATRAVÉS LOTE DE CHQUES Nº apenas teriam 
configuração probatória, do montante supostamente emitido de R$3.168.087,30,l um 
percentual de 0,0043%;”  

 
Segundo, da situação mais representativa, qual seja, (BAIXA REF. 

AO PEDIDO Nº), não existe qualquer tipo de situação que possa sugerir que houve um 
pagamento, Para tais casos também não é possível presumir que tais operações 
correspondam a saídas efetivas”. 

 
Pede: improcedência ou nulidade por insegurança na determinação 

da infração ou cerceamento do direito de defesa. 
 

 
 
     

V   O   T   O 
 

 
 
Trata-se de exigência de multa formal, mais acréscimos legais, 

decorrente da constatação de saída de mercadorias isentas sem emissão de 
documentação fiscal, por presunção legal, tendo em vista a existência de caixa dois 
eletrônico. 

 
Sua previsão legal consta doo art. 25, § 1º, VI, do CTE, que para 

clareza da decisão transcrevo abaixo: 
 

Art. 25..................................................................................................... 

............................................................................................................... 

§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 

......................................................................................................................... 

VI - ao valor constante de quaisquer meios de controles de vendas de 
mercadorias ou prestação de serviços, sem a respectiva emissão dos 
documentos fiscais, ou o montante da diferença quando emitidos com 
valores inferiores ao real; 

 

No presente caso, a fiscalização fez a copiagem e autenticação de 
arquivos do banco de dados presente no servidor do sujeito passivo, e, por análise do 
mesmo, desvendou a existência de caixa dois no sistema eletrônica, uma vez que, além 
das saídas com emissão de documentos fiscais, verificou-se, também, a existência de 
mecanismos de registro de informações de saídas de mercadorias isentas sem a emissão 
de documentos fiscais. 



 

 
Inicialmente, ressalto que o procedimento operacional padronizado 

da Secretaria da Fazenda de copiagem e autenticação de arquivos eletrônicos, não 
causou qualquer cerceamento do direito de defesa ou insegurança na determinação da 
infração, porque: 
 

1º) todo o procedimento é feito de maneira transparente com a 
observância do representante do contribuinte, que acompanha todas as fases da 
copiagem e autenticação; 

 
2º) o arquivo eletrônico copiado é autenticado com hash criptográfico 

que garante a integridade da informação, gerado na presença do representante do sujeito 
passivo, que ao final, dá ciência em Termo de Copiagem e Autenticação de Arquivos 
Eletrônico que descreve o procedimento realizado e contém o hash criptográfico gerado, 
nos seguintes termos: 

 
 “DECLARO haver acompanhado os procedimentos de copiagem e 

autenticação dos arquivos eletrônicos, ao longo dos quais não observei qualquer 
intervenção do fisco no conteúdo desses arquivos ou no disco rígido, e que, após esse 
procedimento, recebi o computador em perfeita condição de funcionamento. Declaro ainda 
que foi gerada mídia com a gravação dos arquivos acima, cuja cópia recebi nesta data, 
juntamente com uma cópia deste termo.”, com o ciente do sócio-administrador Murilo 
Rodrigues da Cunha. 

 
3º) Além de tudo isso, deve-se observar que o banco de dados 

copiado é gerenciado por um programa (software) adquirido pelo contribuinte que segue 
lógica, estruturas e particularidades implementadas pela empresa desenvolvedora do 
mesmo a fim de atender à necessidade do comprador. Nessa situação, IMPLANTAR uma 
informação ou forjar uma alteração não é uma coisa fácil assim. Num ambiente 
computacional, exige-se até senhas com status de “administrador”; exige-se, também, 
conhecimento operacional avançado do sistema e ambiente do contribuinte; costuma, 
existir, ainda, a habilitação de camada de segurança quanto à alteração, reforçada em 
relação a níveis de alteração que não sejam controladas pelo próprio programa do banco 
de dados. 

 
Em conclusão: é impossível a autoridade fiscal adquirir conhecimento 

prévio de centenas de sistemas desenvolvidos por responsáveis técnicos diferentes, ou 
seja, conhecimento operacional avançado de cada sistema existente, para fraudar o 
programa (software), produzindo no ato da copiagem, ali na presença do representante do 
contribuinte, alterações de informações contábeis e fiscais no banco de dados do 
contribuinte compatíveis com a realidade de cada caso, ou seja, com correlação com a 
escritura fiscal contábil do contribuinte, seja em relação a dados de notas fiscais, 
fornecedores, relação com registros de entrada, saída, financeira, etc., com a finalidade de 
adulterar o banco de dados em prejuízo do contribuinte para favorecer o erário.  

 
Portanto, totalmente descabida a alegação da defesa. 
 
Finalmente, registre-se que a defesa não trouxe ao processo 

qualquer informação de dados que tenham sido comprovadamente alterados no 
procedimento de copiagem e autenticação realizado pelos auditores fiscais da receita 
estadual que a promoveram, tratando-se apenas de alegações teóricas e vagas sem prova 
nenhuma na realidade dos fatos.  
 



 

Ressalte-se que não há presunção na formação da convicção da 
autuação. Com efeito, as tabelas demonstradas pelo fisco, conforme dados extraídos do 
computador em que foi realizada a copiagem e autenticação, comprovam, por presunção 
legal, que admite prova em contrário neste processo administrativo tributário, a saída de 
mercadorias isentas sem a correspondente emissão de documentos fiscais, conforme 
verifica-se às tabelas de nº 04 (de fls. 44) e 08 (de fls. 049). 

 
Naturalmente que as duplicatas pagas com cheques com copias 

anexadas aos autos são apenas para demonstrar a procedência da acusação fiscal, por 
amostragem. Sendo que, apesar de representarem pequeno percentual, indicam 
objetivamente que aquela tabela tem a finalidade de controlar as vendas da empresa na 
situação de vendas sem emissão de documentos fiscais. 

 
Observe-se que a defesa em nenhum momento apresenta 

argumentos sobre a existência e finalidade da tabela de nº 08, ou seja, não explica para 
que se registravam valores de pedidos naquela tabela, inclusive com dados de 
pagamentos efetuados, porém, sem constar números de notas fiscais. 
 

Igualmente, ao contrário do afirmado pelo recorrente, não há 
cerceamento do direito de defesa, sendo que o próprio julgador singular transcreveu os 
arts. 145, 146, caput e parágrafo único, 147, caput e incisos III e IV e 155, caput e inciso I, 
alínea “h”, todos do CTE, que versam sobre o assunto, afirmando que a ação fiscal 
ocorreu no estabelecimento autuado e que “a legislação acima transcrita demonstra a 
legalidade da operação fiscal realizada, não havendo qualquer vício nas provas dessa 
forma obtidas e que fundamentam o presente lançamento do crédito tributário”, concluindo 
que não pode haver resistência à fiscalização no estabelecimento comercial, pois isso 
motiva até mesmo a suspensão de ofício da inscrição estadual. 
 

Portanto, não há que se falar em notificação prévia, uma vez que se 
trata de fiscalização de impacto, com vistas a surpreender o sujeito passivo na prática da 
infração. Nem há que se falar em termo de apreensão, uma vez que não houve remoção 
do computador servidor, mas apenas se realizou a copiagem e autenticação no 
estabelecimento do sujeito passivo, à vista do sócio-administrador, conforme consta do 
termo próprio (fls. 27). 

 
No mérito, a tabela 08 de fls. 49 deixa evidente a infração perpetrada 

pelo sujeito passivo, de criação do controle paralelo eletrônico dentro da empresa. 
 
Nessa tabela, além do número da duplicata emitida para cada venda, 

há igualmente a emissão de pedido, com condições de pagamento (a vista, 20 dias, 15 
dias, 30 dias), totalizando-se como valor total do pedido e por fim, constando 
expressamente (valor recebido), o que não deixa dúvidas sobre a conclusão da venda. 
Porém, na coluna de nº de nota fiscal, nada consta com referência a esta, ficando a coluna 
com os espaços em branco, demonstrando claramente que não fora emitida a nota fiscal. 

 
Tal tabela pode ser cotejada com a tabela de fls. 44 (tabela 04), em 

que o campo referente à nota fiscal encontra-se devidamente preenchida, com número e 
data de emissão. Dessa forma, essa tabela faz o controle das vendas com notas fiscais, 
porém, a outra tabela 08 de fls. 49, representa justamente o controle das vendas sem 
notas fiscais. 

 
Ressalte-se que a fiscalização procedeu à separação das vendas 

sem notas fiscais, em tributadas e não tributadas (farelo de trigo), realizando dois autos de 



 

infração que seguem juntos. Calculou a alíquota média, e diminuiu os valores encontrados 
dos valores do livro Registro de Saídas, apurando o valor final com convicção da infração 
cometida pelo sujeito passivo. 

 
Repito que: “as duplicatas pagas com cheques com copias anexadas 

aos autos são apenas para demonstrar a procedência da acusação fiscal, por 
amostragem. Sendo que, apesar de representarem pequeno percentual, indicam 
objetivamente que aquela tabela tem a finalidade de controlar as vendas da empresa na 
situação de vendas sem emissão de documentos fiscais.” 

 
E que “a defesa em nenhum momento apresenta argumentos sobre 

a existência e finalidade da tabela de nº 08, ou seja, não explica para que se registravam 
valores de pedidos naquela tabela, inclusive com dados de pagamentos efetuados, porém, 
sem constar números de notas fiscais.” 

 
Posto isso, contando com a maioria de votos de meus pares, rejeito a 

alegação de nulidade processual por insegurança na determinação da infração; por 
unanimidade de votos, rejeito a alegação de nulidade processual por cerceamento do 
direito de defesa; por fim, contando com a maioria de votos de meus pares, conheço do 
recurso para o Conselho Pleno, nego-lhe provimento para manter a decisão cameral que 
julgou procedente o auto de infração, com aplicação do § 8º do art. 71 do CTE. 

 
 

 
V O T O  V E N C I D O 

 
A descrição da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária 

está redigida no auto de infração com a seguinte sequência: 
 
“Omitiu saídas de mercadorias tributadas, no valor comercial de 

R$789.688,93, apurada pelo confronto entre os valores declarados nos livros fiscais 
próprios e os valores das saídas reais de mercadorias encontrados no banco de dados 
que o contribuinte utilizava para registrar suas operações de saída, copiado e autenticado, 
conforme Termo de Copiagem e Autenticação de Arquivos Magnéticos, demonstrativos e 
documentos anexos. Em consequência, deverá pagar a multa formal de 25% sobre o valor 
da operação, juntamente com os acréscimos legais.” 

 
O suporte do lançamento tributário está nos arts. 25, § 1°, inciso VI; 

64, § 2º; e 66 da Lei nº 11.651/91-CTE. 
 
Solicitei a elaboração deste voto vencido porque na sessão de 

julgamento plenário do processo, no estudo da constituição do crédito tributário e na 
conferência das fundamentações e das contraprovas do recurso do contribuinte, a minha 
conclusão de voto divergiu da tese direcionada pelo Conselheiro Relator. 

 
Externo o meu voto com a certeza de que o registro da opinião 

divergente provoca discussões sobre a aplicação da legislação tributária e sobre a forma 
do cumprimento da tarefa funcional da autoridade administrativa competente que a 
executa para buscar das possíveis receitas tributárias pendentes. 

 
Entretanto, a minha divergência reflete as questões preliminares e a 

tese do mérito, que passo a fundamentar: 
 



 

Das preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela parte 
ofendida, por insegurança na determinação da infração, que, majoritariamente, acolhi, e 
por cerceamento ao direito de defesa, rejeitei em votação unânime, inicio este voto para 
fundamentar: 

 
A insegurança na determinação da infração vejo que ocorreu falha na 

execução do trabalho fiscal que prejudicou o objetivo do lançamento tributário, visto que a 
empresa efetivou a copiagem e autenticação dos arquivos baseados na autenticação dos 
arquivos de interesse da fiscalização, enquanto que o procedimento fiscal adotou os 
dados autenticados em arquivos magnéticos, cujo relatório foi imprimido sem intervenção 
fiscal.  

 
De acordo com o trabalho de auditagem, foram encontrados: 

registros de pedido de vendas com e sem a emissão de notas fiscais e também vendas 
com notas fiscais, porém, sem os pedidos. A afirmação fiscal registra que todas as 
supostas vendas possuem pedidos, mas não houve a confirmação com a demonstração 
segura da exigência do crédito tributário. Esta conclusão demonstra que o lançamento não 
oferece guarida para a cobrança do imposto exigido com os acréscimos legais. 

 
Esta conclusão me motiva a acolher a preliminar de nulidade da peça 

básica, por insegurança na determinação da infração junto com os demais Conselheiros 
Classistas presentes na sessão plenária de julgamento do processo. 

 
Quanto à preliminar de nulidade do processo, por cerceamento ao 

direito de defesa, arguida pela autuada, a votação foi unânime e, por isso, esta parte da 
defesa consta do voto do autor do voto vencedor.  

 
Entretanto, acrescento que não houve ofensa ao direito de defesa da 

parte ofendida, visto que o trabalho de auditagem foi realizado junto com a polaridade 
passiva, foi executado por autoridade administrativa competente e de acordo com a regra 
do art. 142 do Código Tributário Nacional. Esse vício de nulidade processual, portanto, 
não ocorreu na execução do trabalho fiscal e nem no curso do processo, motivo pelo qual 
não acolhi a referida preliminar. 

 
Vencida esta primeira parte da decisão, dirijo-me ao mérito com a 

fundamentação que exponho: 
 
Entretanto, no curso dos exames da formalização deste processo e 

da minha conclusão divergente, tanto dos questionamentos preliminares quanto do mérito 
da autuação, se fez com o apoio dos Conselheiros que me acompanharam na votação, 
visto que o entendimento é que não ficou devidamente compreendido que o autuado não é 
devedor do crédito exigido na peça basilar deste feito, visto que os dados examinados 
pela autoria do lançamento tributário de ofício não corresponde com a realidade comercial 
da empresa autuada. 

 
As avaliações fiscais se efetivaram após análise comparativa dos 

somatórios dos valores declarados nos livros fiscais próprios e os valores das saídas reais 
de mercadorias encontrados no banco de dados que o sujeito passivo utilizava para 
registrar as suas operações de vendas de mercadorias. Os valores foram copiados, 
autenticados e constaram do Termo de Copiagem e Autenticação de Arquivos Magnéticos. 

 
Ocorre que a fiscalização não demonstrou que as supostas vendas 

com pedidos se efetivaram sem a emissão da nota fiscal e nem houve a confirmação da 



 

existência de omissão no cumprimento da obrigação tributária principal e ou a 
demonstração segura da exigência do crédito tributário.  

 
Por assim ser, vejo que o lançamento do crédito tributário, ora 

discutido e decidido, não oferece respaldo para a cobrança da penalidade acessória 
exigida com os acréscimos legais. 

 
 Diante das divergências apontadas nos parágrafos anteriores, vejo 

que a empresa autuada não deve a multa formal que lhe foi exigida no lançamento de 
ofício, motivo pelo qual, além de entender que o lançamento pecou quando lavrou o auto 
de infração com insegurança na determinação da infração. 

 
Entretanto, essa matéria foi analisada e discutida com os 

Conselheiros presentes na sessão de julgamento, que, por maioria de votos, definiu a 
ação com voto vencedor da representação fiscal. 

 
Esclareço que neste processo a fiscalização reclama a multa 

acessória como consequência da existência do processo originário nº 4 0113026 297 15, 
que decidi pela improcedência do auto de infração, cuja causa da sua existência é igual a 
este lançamento tributário que, também, defino com a declaração da improcedência do 
auto de infração. 

 
Em face do registro deste discurso, voto para conhecer das razões 

do recurso, dar-lhes provimento para reformar a decisão cameral e considerar 
improcedente o auto de infração.  

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 14 de junho de 2016. 
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Matéria: Controle paralelo (caixa 2) (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00876/16 
 
Relator: Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Omissão de registro de 
saída tributada. Comparativo entre as vendas registradas no 
PGDAS-D e as informadas por Administradora de Cartão de 
Crédito/Débito. 
 
I - O ICMS devido na operação ou prestação desacobertada de 
documento fiscal não é abrangido pelo Simples Nacional e 
constitui um outro montante de imposto a ser recolhido, além 
aquele apurado pelo contribuinte na forma desse regime e 
relativo aos vários tributos abrangidos  (arts. 13, VII, § 1º, XIII, "f" 
da Lei Complementar 123/06 e 4º, VII e 5º, X, "f" da Resolução 
CGSN 94/11); 
 
II - Deve ser mantido o auto de infração fundamentado em 
procedimento fiscal tecnicamente correto e relativo a 
irregularidade consistentemente comprovada pelo Fisco. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 14 de abril de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, negar-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes, João Divino 
de Brito e Rodolfo Ramos Caiado. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Em 06 de novembro de 2015, o Fisco exige ICMS, multa e demais 
acréscimos da autuada, na condição de contribuinte, em razão de ter, no período de junho 
de 2014 a maio de 2015, omitido o registro de saídas tributadas mediante cartões 
magnéticos (débito e/ou crédito). 

 
Foi apontada como solidária Aldroir Luiz Mazaroski, pessoa física, 

sócio administrador da pessoa jurídica autuada (fl. 05). 
 
A ação fiscal foi dirigida ao estabelecimento da empresa autuada, 

tendo sido anexados à peça básica demonstrativos expondo a diferença entre a receita 
total apurada e a declarada no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do 
Simples Nacional - Declaratório (PGDAS-D), bem com o cálculo da proporcionalidade 
entre operações isentas e não tributadas. 

 
Foram também juntados extrato do Simples Nacional, termo de 

apreensão, auto de constatação, cópias de comprovante de venda por cartão de 
crédito/débito e de nota fiscal de venda a consumidor e, ainda, termo de exibição e 
preensão pela Delegacia de Crimes contra a Ordem Tributária – DOT e CD-ROM (fls. 06 a 
32). 

 



 

Intimados para impugnar o auto de infração em Primeira Instância 
(fls. 32 a 37), os sujeitos passivos não comparecem, sendo lavrado o termo de revelia 
respectivo (fl. 38). 

 
Instados a se defender em Segunda Instância (fls. 40 a 44), os 

sujeitos passivos, em peça conjunta, apresentam impugnação onde alegam que a alíquota 
a ser aplicada seria a 3,95% prevista no Simples Nacional e não a de 17% proposta pelo 
autuante, conforme arts. 34 e 39 § 2° da Lei Complementar n° 126/06 e jurisprudência que 
referencia. 

 
Quanto à utilização equivocada de Point of Sale (P.O.S.) em seu 

estabelecimento, argumenta que decorreu de demora na formalização da mudança de 
titularidade do estabelecimento. 

 
Alega também a recorrente que receitas objeto são referentes a 

prestação de serviço como autônomo e que a utilização de P.O.S. se encerrou quando 
transferência da empresa conforme contrato de compra e venda que faz anexar. 

 
Pede a improcedência do auto de infração. 
 
É o relatório. 

 

QUESTÃO MERITÓRIA 

 

Analisando o mérito, não vejo como acolher as razões trazidas pelos 
impugnantes, já que sua alegação de que as receitas autuadas decorreriam de prestação 
de serviço como autônomo se esvazia perante a apreensão, no estabelecimento autuado, 
de comprovantes de venda por cartão emitidos pelos equipamentos P.O.S. n° 78658640 e 
n° 78620845 (fls. 9 e 120, aos quais se referem os relatórios fornecidos por empresa 
administradora de cartão, onde constam vendas realizadas entre os períodos de 13 de 
junho de 2014 a 31 de maio de 2015 e de 12 de junho de14 a 31 de maio de 2015. 

 
Os relatórios constam do CD-ROM anexado pelo Fisco, como 

informado no recibo à fl. 31. 
 
Friso que, além de aprendidos em estabelecimento de restaurante, 

os comprovantes de venda por cartão trazidos pelo Fisco foram emitidos, todos, entre 11 e 
13 horas, horário típico de fornecimento de refeições nesse ramo de atividade. 

 
No que diz respeito à não aplicação da alíquota própria do Simples 

Nacional em vendas desacobertadas de documento fiscal, defendida pelos impugnantes, 
tenho entendimento diverso e já manifestado quando do julgamento cameral do processo 
n° 4 0114029 612 74, de cujo acórdão transcrevo os elementos pertinentes: 

 

“Por outro lado, não assiste razão aos recorrentes quando alegam que, 
sendo inscrita no Simples Nacional a empresa INNOVAR WEAR EIRELI 
ME, não poderia o Fisco arbitrar margem de lucro incompatível com a 
realidade de qualquer empresa do mesmo ramo de atividade e ainda, 
proceder à lavratura de auto de infração, questão essa relativa a não 
abrangência daquele regime diferenciado sobre as operações de circulação 
de mercadorias desacobertadas de documento fiscal realizadas por optante 
contribuinte do ICMS. 



 

 

Essa não abrangência está prevista no art. 13, VII, § 1º, XIII, “f” da Lei 
Complementar 123/06 e nos arts. 4º, VII e 5º, X, “f” da Resolução CGSN 
94/11, a seguir transcritos: 

 

“LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 

[...] 

CAPÍTULO IV 

DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES 

Seção I 

Da Instituição e Abrangência 

[...] 

Art. 13. O Simples Nacional implica o recolhimento mensal, mediante 
documento único de arrecadação, dos seguintes impostos e 
contribuições: 

[...] 

VII - Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e 
Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal 
e de Comunicação - ICMS; 

[...] 

§ 1º O recolhimento na forma deste artigo não exclui a incidência dos 
seguintes impostos ou contribuições, devidos na qualidade de 
contribuinte ou responsável, em relação aos quais será observada a 
legislação aplicável às demais pessoas jurídicas: 

[...] 

XIII - ICMS devido: 

[...] 

f) na operação ou prestação desacobertada de documento fiscal;[...]” 
[Grifo Oportuno]  

 

“RESOLUÇÃO CGSN N  94, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2011 

[...] 

TÍTULO I 

DA PARTE GERAL 

[...] 

CAPÍTULO II 

DO SIMPLES NACIONAL 

Seção I 

Da Abrangência do Regime 

Subseção I 

Dos Tributos Abrangidos 

Art. 4º A opção pelo Simples Nacional implica o recolhimento mensal, 
mediante documento único de arrecadação, no montante apurado na 
forma desta Resolução, em substituição aos valores devidos segundo 
a legislação específica de cada tributo, dos seguintes impostos e 
contribuições: (Lei Complementar nº 123, de 2006, Art. 13, incisos I a VIII) 

[...] 



 

VII - Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e 
sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal 
e de Comunicação (ICMS); 

[...] 

Dos Tributos não Abrangidos 

Art. 5º A ME ou EPP optante pelo Simples Nacional deverá recolher os 
seguintes tributos, devidos na qualidade de contribuinte ou responsável, 
nos termos da legislação aplicável às demais pessoas jurídicas, além 
daqueles relacionados no art. 4º: (Lei Complementar nº 123, de 2006, 
Art. 13, § 1º, incisos I a XV) 

[...] 

X - ICMS devido: 

[...] 

f) na operação ou prestação desacobertada de documento fiscal;[...]” 
[Grifo Oportuno] 

 

Pela leitura dos dispositivos vê-se, tanto na Lei Complementar 123/06 
quanto na Resolução CGSN 94/11, que eles estão contidos em 
capítulo/seção que define as linhas estruturais do regime do Simples 
Nacional, estabelecendo regras de direito tributário material referentes à 
abrangência do regime e ao aos montantes que devem ser recolhidos. 

 

Essas regras, tanto quanto à abrangência quanto aos montantes serem 
recolhidos, definem dois âmbitos relativos ao ICMS (e ao caso presente): o 
âmbito da abrangência onde o montante é o imposto “apurado na forma 
desta Resolução, em substituição aos valores devidos segundo a legislação 
específica de cada tributo" (art. nos arts. 4º, VII da Resolução CGSN 94/11) 
e o âmbito da não abrangência onde o montante é o “ICMS devido na 
operação ou prestação desacobertada de documento fiscal” que a “optante 
pelo Simples Nacional deverá recolher os seguintes tributos, devidos na 
qualidade de contribuinte ou responsável, nos termos da legislação 
aplicável às demais pessoas jurídicas, além daqueles relacionados no art. 
4º” (art. 5º, X, “f” da Resolução CGSN 94/11). 

 

Assim, o ICMS devido na operação desacobertada de documento fiscal não 
é abrangido pelo Simples Nacional e constituirá um outro montante de 
imposto a recolher, além daquele valor apurado na forma desse regime e a 
ser recolhido em documento único de arrecadação. 

 

Em harmonia com os arts. 13, VII, § 1º, XIII, “f” (já transcrito) e 34 da Lei 
Complementar 123/06 e com seus arts. 4º, VII e 5º, X, “f”, já referidos, a 
Resolução CGSN 94/11, prevê em seu art. 82, caput, § 2 º, a aplicação às 
optantes pelo Simples Nacional de todas as presunções de omissão de 
receita existentes nas legislações de regência dos tributos incluídos no 
Simples Nacional, bem como a exigência, mediante lançamento e segundo 
a legislação aplicável aos não optantes pelo regime, do ICMS devido por 
operações e prestações desacobertadas de documentação fiscal, conforme 
disposto nas alíneas "e" e "f" do inciso XIII do § 1º do Art. 13 da Lei 
Complementar nº 123/06. Segue transcrito esse art. 82: 

 

“Seção X 

Da Fiscalização e das Infrações e Penalidades do Simples Nacional 



 

[...] 

Subseção IV 

Da Omissão de Receita 

Art. 82. Aplicam-se à ME e à EPP optantes pelo Simples Nacional todas as 
presunções de omissão de receita existentes nas legislações de 
regência dos tributos incluídos no Simples Nacional. (Lei 
Complementar nº 123, de 2006, art. 34) 

Revogado o § 2º Resolução CGSN nº 122/15 

§ 2º Nas hipóteses em que o lançamento do ICMS decorra de constatação 
de aquisição, manutenção ou saídas de mercadorias ou de prestação de 
serviços sem documento fiscal ou com documento fiscal inidôneo, nas 
atividades que envolvam fiscalização de trânsito e similares, os tributos 
devidos serão exigidos observada a legislação aplicável às demais 
pessoas jurídicas não optantes pelo Simples Nacional, consoante 
disposto nas alíneas "e" e "f" do inciso XIII do § 1º do Art. 13 da Lei 
Complementar nº 123, de 2006. (Lei Complementar nº 123, de 2006, art. 
13, § 1º, inciso XIII, alíneas "e" e "f"; art. 33, § 4º) 

 

Um traço a frisar na redação no art. 82 supracitado é que as presunções de 
omissão de receita existentes no ICMS, aplicáveis as optantes do Simples 
Nacional nos termos do caput desse artigo, são requeridas e compatíveis 
com situações onde não há cobertura regular de documentação fiscal, em 
que os elementos omitidos ou que não mereçam fé devam ser supridos ou 
substituídos por aqueles legalmente presumíveis. 

 

Tais situações são justamente as não abrangidas pelo Simples Nacional e 
mencionadas nas alíneas "e" e "f" do inciso XIII do § 1º do Art. 13 da Lei 
Complementar nº 123/06. 

 

Outro ponto a destacar no mesmo art. 82 é a presença da expressão “nas 
atividades que envolvam fiscalização de trânsito e similares”, na qual a 
similaridade entre atividades deve ser definida pela característica comum 
de envolvimento de operação ou prestação “sem documento fiscal ou com 
documento fiscal inidôneo”, como próprio parágrafo exemplifica e aponta 
por meio de remissão expressa ao art. 13, § 1º, inciso XIII, alíneas "e" e "f" 
da Lei Complementar nº 123/06. 

 

O dito art. 82, contido na Subseção IV da Seção X e que, assim, cuida de 
elementos inerentes à atividade de fiscalização (omissão de receita e 
lançamento), pela natureza da matéria de que trata, é dispositivo que se 
ajusta aos artigos da resolução que definem os elementos estruturantes do 
Simples Nacional, como a abrangência e a não abrangência do regime, 
bem como os montantes do imposto a serem recolhidos, que são regulados 
pelos arts. 4º, VII e 5º, X, “f”, aqui já analisados. ” 

 
Concluindo, há no Simples Nacional, relativamente ao caso em 

questão, dois âmbitos distintos, sendo que no primeiro âmbito o contribuinte emite 
documento fiscal, apura, na forma do regime, os impostos e contribuições abrangidos e os 
recolhe por meio de documento único de arrecadação e que, segundo âmbito, o 
contribuinte realiza operação ou prestação desacobertada de documento fiscal e o Fisco 
estadual apura de ofício o ICMS, observando a legislação desse imposto, inclusive aquela 
referente a presunções de omissão de receita. 

 



 

Pelo exposto, conheço da impugnação em Segunda Instância, nego-
lhe provimento para considerar procedente o auto de infração. 

 
 
Sala das sessões, em 16 de junho de 2016. 
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Matéria: Controle paralelo (caixa 2) (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00890/16 
 
Relator: Conselheiro Washington Luis Freire de Oliveira 
 

 
EMENTA: Processual. Revisão Extraordinária. Omissão de saída 
de mercadoria. Improcedência.  
 
Deve ser afastada a acusação fiscal de omissão de saída de 
mercadoria quando o sujeito passivo demonstrar que foram 
regularmente emitidos os documentos fiscais relativos as 
operações da suposta omissão. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 28 
de abril de 2016, decidiu,  por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Washington Luis Freire de Oliveira, José 
Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene 
Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Márcio Nogueira Pedra, Masayuki Missao, Victor 
Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José 
Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, José Paixão de 
Oliveira Gomes, Alcedino Gomes Barbosa, Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira e Talita Pimenta Félix. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Revisão Extraordinária apresentado com 
fundamento no artigo 43, II, “a", 1, da Lei n° 16.469/09 pelo qual o sujeito passivo busca 
desconstituir o crédito tributário com base em prova inequívoca de erro de fato substancial 
que implica alteração total do lançamento. 

 
A acusação fiscal é de que o sujeito passivo omitiu saída de 

mercadoria tributada, conforme comparativo entre os extratos fornecidos pelas 
administradoras de cartões magnéticos (débito/crédito) e os documentos fiscais emitidos 
relativos as vendas informadas na Escrituração Fiscal Digital (EFD), relativo exercício de 
2012.  

 
A alegação do sujeito passivo é de que as saídas acobertadas por 

meio de emissão regular de documento fiscal superam as vendas declaradas pelas 
administradoras de cartões magnéticos, tendo sido apresentada EFD retificadora para 
correção dos valores referentes às saídas realizadas. 

 
Mediante Despacho n° 902/2015-CAT, expedido pela Presidência 

deste Conselho Administrativo Tributário, o Pedido de Revisão Extraordinária foi 
admitido. 

 
O Conselho Administrativo Tributário, considerando que as vendas 

declaradas pelas administradoras de cartões de crédito devem ter seus valores 
comparados com os documentos emitidos pela empresa de forma a apurar se ocorreu ou 
não omissão de saída de mercadoria, independentemente de haver ou não o registro dos 
documentos na EFD (infração distinta da que é indicada na inicial) e considerando a 



 

necessidade confirmar de forma inequívoca que as vendas realizadas por cartões 
magnéticos foram devidamente acobertadas por documentos fiscais (notas ficais/cupons 
fiscais) regularmente emitidos no momento da venda das mercadorias (antes do início da 
ação fiscal), encaminhou o processo à Assessoria Jurídica do Conselho Administrativo 
Tributário a fim de que autoridade fiscal designada confirmasse a regular emissão de 
documentos fiscais (NF-e e cupons fiscais) relativas as vendas realizadas por meio de 
cartões magnéticos. 

 
Em resposta, o Auditor Fiscal autuante informou que: “O resultado, 

restrito as saídas, independente das declarações e retificações feitas em EFD, 
demonstrou que os registros de saídas, realizadas através dos cupons fiscais superam os 
valores declarados em cartão de crédito descaracterizando a exigência fiscal por omissão 
de saída contida neste auto de infração. ” 

 
É o Relatório. 

 
V O T O 

 
A manifestação da autoridade fiscal autuante é conclusiva no sentido 

de que os cupons fiscais, regularmente emitidos à época dos fatos geradores, superam 
os valores indicados no relatório de vendas emitidos pelas administradoras de cartões 
magnéticos, razão pela qual entende que a omissão de saída apontada na inicial não 
deve prevalecer. 

 
Pelo exame dos autos verifica-se que o sujeito passivo emitiu 

documentos fiscais relativos as operações que realizou, devendo ser afastada a 
acusação fiscal de omissão de saída de mercadoria, pois foi inequivocamente 
comprovado a ocorrência de erro de fato substancial que implica alteração total do 
lançamento. 

 
Ante o exposto, conheço do Pedido de Revisão Extraordinária, dou-

lhe provimento para julgar improcedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 21 de junho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Controle paralelo (caixa 2) (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00931/16 
 
Relator: Conselheiro Alcedino Gomes Barbosa 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação tributária principal. Falta de 
recolhimento de imposto conforme comparativo entre as vendas 
realizadas por meio de cartões magnéticos e as vendas 
declaradas na EFD. Improcedência.  
 
A decisão singular deve ser reformada, quando a formalização 
do processo demonstrar a inexistência do ilícito fiscal, suporte 
do lançamento, situação que ampara a improcedência do auto 
de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 25 de abril de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente 
o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Alcedino Gomes Barbosa, 
Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, José Pereira D'abadia, Márcio Nogueira Pedra e 
Washington Luis Freire de Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração, que o sujeito passivo, omitiu saída de 
mercadoria, no valor comercial de R$ 66.932,42 no período descrito no campo detalhado 
dos débitos, conforme comparativo entre as vendas realizadas por meio de cartões 
magnéticos, extraídas de arquivos fornecidos pelas administradoras de cartões, e as 
vendas declaradas na Escrituração Fiscal Digital – EFD. Em consequência deverá pagar o 
imposto omitido, juntamente com os acréscimos legais. 

 
Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 25, § 

1º, inciso VI, 64, § 2º e 66 da Lei nº 11.651/91, tendo sido proposta a penalidade prevista 
no artigo 71, inciso VII, alínea “l”, conjugado com o § 9º, inciso I, da Lei nº 11.651/91 com 
a redação conferida pela Lei nº 16.241/2008. 

 
Foram identificados como sujeitos passivos solidários: NEURAIDES 

SOARES REIS VILA NOVA e RAIMUNDO LUDOVICO VILA NOVA, na condição de sócio 
administradores, nos termos do artigo 45, inciso XII, da Lei nº 11.651/91.  

 
O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 03/18. 
 
Os sujeitos passivos foram intimados em Primeira Instância, 

conforme documentos de fls. 19/22, tendo sido lavrado o Termo de Revelia de fls. 37 em 
relação aos solidários. 

 
Tempestivamente, o sujeito passivo principal ingressa com 

Impugnação às fls. 28, pedindo a improcedência do auto de infração, sob a alegação de 
que os valores das saídas referentes as vendas através de cartões de crédito ou débito 
nos meses de julho de 2011 e setembro de 2011 foram contabilizados e pagos no SPEED, 
conforme documentos anexos.  



 

 
Juntamente com a peça impugnatória foram colacionados aos autos 

documentos de fls. 29/35. 
 
Sobreveio a sentença singular nº 3800/2015 de fls. 44/46, pelo qual o 

julgador decidiu pela procedência do lançamento. Em sua fundamentação afirma que o 
trabalho desenvolvido pelo fisco não merece reparos, e que, portanto, o lançamento deve 
prosperar, pois as saídas de mercadorias devem ser sempre registradas a qualquer título 
e o imposto no período devidamente apurado e pago. Ressalta, ainda, que a autuada 
trouxe somente meras alegações, sem provas válidas, portanto, insuficientes para elidir a 
pretensão fiscal.  

 
 
Da decisão supra foram intimados os sujeitos passivos às fls. 47/52 

para pagar a quantia exigida ou apresentar Recurso Voluntário. Foi lavrado o Termo de 
Perempção de fls. 53 em relação aos solidários. 

 
Irresignado, o sujeito passivo principal interpõe Recurso Voluntário 

às fls. 55 reiterando os argumentos expendidos anteriormente.  
 
É o Relatório. 
 
 

VOTO 
 

Tratam os autos de crédito tributário constituído em desfavor do 
sujeito passivo por ter omitido saída de mercadoria tributada, conforme comparativo entre 
as vendas realizadas por meio de cartões de crédito, extraídas de arquivos fornecidos 
pelas administradoras de cartões e a vendas declaradas na Escrituração Fiscal Digital – 
EFD.  

 
Inicialmente destaco que não há no processo questões preliminares, 

prejudiciais, de caráter terminativo, a serem apreciadas.   
 
Adentrando no mérito, considero que não há razão para o feito fiscal 

prosperar, pois procede a alegação da defesa de que as vendas de julho de 2011 e 
setembro de 2011 declaradas pelo contribuinte superam as vendas realizadas por meio de 
cartões magnéticos (crédito e/ou débito), conforme comprovam os relatórios anexados aos 
autos pela Representação Fazendária extraídos do sistema da Secretaria da Fazenda. 

 
Ademais, é importante salientar que nos demonstrativos elaborados 

pelo fisco foram comparados os valores das vendas pelos cartões apenas com as 
EFD/DPI não entregues, e não com as vendas efetivas realizadas pelo sujeito passivo, 
provadas pelos citados relatórios anexos.  

Portanto, no caso em epígrafe, não vejo como prosperar a acusação 
fiscal, visto que a documentação acostada aos autos constitui prova irrefutável de que o 
sujeito passivo não praticou a infração estampada na basilar.  

 
Face ao exposto, voto conhecendo do recurso, dando-lhe provimento 

para reformar a sentença singular e considerar improcedente o auto de infração.  

 



 

 
 

Sala das sessões, em 27 de junho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Controle paralelo (caixa 2) (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01042/16 
 
Relator: Conselheiro Edson Abrão da Silva 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de inadmissibilidade do 
recurso do contribuinte, suscitada pelo Relator, em relação ao 
pedido de diligência, à preliminar de exclusão da solidária da 
lide e às preliminares de nulidade por insegurança na 
determinação da infração, por cerceamento do direito de defesa 
e por incompetência funcional da autoridade lançadora, 
arguidas pelo sujeito passivo. Acolhida. Decisão unânime. ICMS. 
Omissão de receita de mercadoria. Controle paralelo eletrônico 
de vendas, referente a operações não registradas no livro 
próprio do sujeito passivo. Procedente em parte.  
 
1. O recebimento de recurso está condicionado à previsão legal 
para seu acolhimento; 
 
2. O trabalho revisional ampara o entendimento, já esposado em 
decisão cameral, que o feito deve ser julgado procedente em 
parte. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 12 
de maio de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade, feita pelo Conselheiro Relator, em relação ao pedido de diligência, à 
preliminar de exclusão da solidária e às preliminares de nulidade por insegurança na 
determinação da infração, por cerceamento do direito de defesa e por incompetência 
funcional da autoridade lançadora, arguidas pelo sujeito passivo, tendo em vista não estar 
a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira 
Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos 
Mariano, Heli José da Silva, Alcedino Gomes Barbosa, Aldeci de Souza Flor, José Luiz 
Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de 
Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de 
Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, 
Masayuki Missao e Victor Augusto de Faria Morato. Quanto ao mérito, também por 
votação unânime, conhecer do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, negar-lhe 
provimento para manter a decisão cameral que considerou parcialmente procedente o 
auto de infração no valor do ICMS de R$ 420.235,83 (quatrocentos e vinte mil, duzentos e 
trinta e cinco reais e oitenta e três centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros 
Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli 
Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, Alcedino Gomes Barbosa, 
Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Talita Pimenta 
Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva 
Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, 
Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao e Victor Augusto de Faria Morato. 
 



 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu receita de 
mercadoria, conforme comparativo entre os comprovantes das vendas registradas e os 
valores de vendas verificados no Banco de Dados do sujeito passivo, e que, aplicando-se 
a proporcionalidade de mercadorias tributadas, de acordo com as entradas realizadas, 
chegou-se à base de cálculo de operações tributadas, devendo, assim, pagar o ICMS 
juntamente com penalidade e acréscimos legais, conforme demonstrativos e anexos. 

 
Teve como infringidos os artigos 25, § 1º, VI, 64, § 2º e 66, da Lei 

11.651/91. Foi proposta a penalidade do art. 71, VII, "l", § 9º, I, da Lei 11.651/91, com nova 
redação da Lei 16.241/2008. 

 
Tem-se como sujeito passivo solidário, Sandra Dell Eugênio Marchio, 

nos termos do artigo 45, XII da Lei 11.651/91. 
 
O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: Anexo 

Estruturado/Detalhamento do Crédito Tributário "fls.  4 e 5"; Anexo Estruturado/Descrição 
Complementar da Ocorrência "fls. 6"; Anexo Estruturado/Identificação do Sujeito Passivo 
Coobrigado "fls. 7"; Ordem de Serviço n° 0575/2011 "fls. 8"; Relatório Fiscal "fls. 10 a 40"; 
ANEXO I: Tabela Acompanhamento/Orçamentos "fls. 42 a 110"; ANEXO II: cópia da 
Notificação Fiscal "fls. 112"; ANEXO III: Tabelas de Financeiro, Orçamento, número de 
nota fiscal e nome dos Clientes Engefort Construtora Ltda, Abaco Construtora Ltda., 
Construtora Suprema Ltda., Sementes Paraiso Ltda., Delta Construções S/A, Galileia 
Veículos Ltda, Hdengenharia Civil Ltda, Algopar Algodoeira Parque Das Emas Ltda, CCB 
Construtora Central Do Brasil Ltda, Cosan Centroeste S/A Açúcar E Alcool, Conel 
Construtora Ltda, Engeblock Planejamento E Construção Ltda, Energetica Serranópolis, 
Louis Dreyfus Commodities Brasil S/A, Tescon Engenharia Ltda, Paulomaq Produtos 
Agropecuários Ltda E Ehs Construtora Ltda "fls. 114 a 229"; ANEXO IV: cópia de Notas 
Fiscais emitidas pela Marchió Madeiras - Sandra Dell Eugenio Marchió & Cia Ltda "fls. 231 
a 261"; ANEXO V: Operações com Cupom Fiscal "fls. 263 a 397"; ANEXO VI: ATO 
COTEPE/ICMS Nº 17/04, de 29/03/2004 "fls. 399 a 443"; ANEXO VII: Vendas Com Cartão 
Sem Emissão de Documento Fiscal "fls. 445 a 524"; VOLUME Nº 2 - ANEXO VIII: Todas 
as operações constantes da tabela "NOTAS FISCAIS" que estão com a coluna 
"DESDOBRAMENTO" preenchidos, não constam da tabela orçamentos e tiveram notas 
fiscais emitidas conforme comparativo com a leitura realizada no equipamento do 
contribuinte "fls. 526 a 615"; ANEXO IX: Planilha - Apuração Fisco de acordo com o Banco 
de Dados do Contribuinte "fls. 617 e 618"; ANEXO X: Proporção de Mercadorias 
Tributadas "fls. 620 e 621"; ANEXO XI: Cálculo da Alíquota Média/Demonstrativo Auxiliar 
Referente as Saídas - Período: 01/01/2009 a 31/12/2009 "fls. 623 e 624"; ANEXO XII: 
Termo de Copiagem e autenticação de Arquivo Eletrônico "fls. 626"; ANEXO XIII: Vistoria 
em ECF/TEF "fls. 628"; ANEXO XIV: Comprovante de Alteração de Uso de Sistema 
Informatizado para Emissão de Documentos Fiscais "fls. 630 e 631"; ANEXO XV: Consulta 
Detalhada do Contribuinte Pessoa Jurídica Espelho de Dados da JUCEG "fls. 633 a 637"; 
ANEXO XVI: cópias dos Livros de Registro de Apuração de ICMS de nºs 10-E e 11-E "fls. 
639 a 667 e 668 a 674"; ANEXO XVII: cópias dos Livros de Registro de Saídas de nºs 10-
E e 11-E "fls. 676 a 770 e 771 a 796"; ANEXO XVIII: cópias dos Livros de Registros de 
Entradas de nºs 10-E e 11-E "fls. 798 a 881 e 882 a 901"; ANEXO XIX: Auditoria Básica do 
ICMS e Demonstrativo Auxiliar - Período: 01/01/2009 a 31/12/2009 "fls. 903 a 906"; 
ANEXO XX: Auditoria Básica do ICMS e Demonstrativo Auxiliar - Período: 01/01/2010 a 
31/03/2010 "fls. 908 a 911"; ANEXO XXI: Mídia Eletrônica "fls. 913"; ANEXO XXII: Recibo 
de Entrega de Relatórios Digitais "fls. 915 e 916"; Consulta por Auto "fls. 917 e 918"; cópia 
de DARE 2.1 e comprovante emitido pela CEF - Caixa Econômica Federal "fls. 919". 



 

 
As partes foram intimadas a pagar a quantia exigida ou apresentar 

impugnação em Primeira Instância, conforme documentos de "fls. 920 a 923", tendo sido 
lavrado termo de revelia às "fls. 924". 

 
Conforme o Despacho n° 138/2011-GEPRO/CAT "fls. 926", 

procedeu-se a juntada da peça defensória e o encaminhamento do processo para 
julgamento, tendo em vista que o processo foi encaminhado indevidamente para o Setor 
de Preparo Processual - SEPRE para Impugnação à Segunda Instância, o sujeito passivo 
protocolou a Impugnação à Primeira Instância junto ao GEPRO. 

 
O sujeito passivo principal e a solidária ingressam com Impugnação 

à Primeira Instância "fls. 929 a 937", arguindo, em preliminar, ilegitimidade passiva da 
sócia, insegurança na determinação da infração e, no mérito, aduz que a exigência do 
crédito tributário é indevida, conforme demonstrará oportunamente. Alega, 
resumidamente, que o artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, dispõe que os 
diretores, gerentes ou representantes das pessoas jurídicas são pessoalmente 
responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos 
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, o que não é o caso dos autos, e 
não se encontrando também presentes os requisitos dispostos no artigo 50 da Lei Civil 
Brasileira. Acrescenta que houve intervenção fiscal no estabelecimento autuado, num dia 
regular de trabalho, sem abertura anterior de procedimento fiscal, porque a autuante, 
juntamente com meia dezena de técnicos de informática, sem ao menos se identificarem, 
literalmente violando todos os princípios que norteiam os atos administrativos em geral, 
copiaram o banco de dados dos computadores da empresa, jogando por terra o que se 
entende como Estado Democrático de Direito; não há qualquer demonstrativo no 
procedimento administrativo que possa comprovar a acusação fiscal. A impugnante, desde 
já pugna pelo direito de apresentar provas em qualquer fase do processo administrativo, 
conforme franquia que lhe é assegurada, o que é possível pelo exíguo prazo de 30 dias. 

 
O sujeito passivo anexa os seguintes documentos: cópia da 

Procuração "fls. 939"; cópia da Terceira Alteração Contratual Sociedade Empresária 
Sandra Dell Eugênio Marchió & Cia Ltda - EPP "fls. 940 e 941" e cópia da Identidade 
Profissional do Procurador da empresa autuada "fls. 942". 

 
O sujeito passivo direto e a solidária apresentam Manifestação "fls. 

945 a 947" afirmando que o seu procurador requereu verbalmente ao Sr. Elizeu, cópia do 
DVD/CD, onde contém todas as informações relativas ao auto de infração em questão, 
que foi devidamente entregue, porém somente no dia 15 de julho de 2011, 
impossibilitando, assim, a conclusão da defesa. Acrescenta que está sendo feita perícia 
contábil para se demonstrar que os dados lançados no auto de infração estão incorretos. 
Pede, ao final, para que seja deferido o prazo de 60 dias a contar do dia 15/07/2011, a 
data de entrega do CD's/DVD's, em observância ao direto do contraditório e ampla defesa 
e em conformidade, ainda, com o artigo 202 do Código Tributário Nacional.  

 
O Julgador Singular prolata a Sentença n° 2991/11 de "fls. 948 a 

953", e decide pela Procedência do lançamento de ofício de "fls. 2". Fundamenta sua 
decisão aduzindo que conforme AR(s) de "fls. 921 e 923", os sujeitos passivos foram 
intimados a comparecer ao NUPRE de JATAÍ para pagar a quantia exigida ou para 
apresentar Impugnação à Primeira Instância, no prazo de 30 dias, prazo que a legislação 
processual tributária entendeu suficiente para que o polo passivo da obrigação tributária 
possa exercer o seu direito de defesa. Tivessem os sujeitos passivos comparecido à 
Repartição Fiscal própria teriam tido a oportunidade de receber a mídia DVD no qual 



 

constam todos os elementos comprobatórios da infração denunciada pela fiscalização e 
necessários para exercerem o seu mais amplo direito de defesa. Além do mais, conforme 
declarado na própria impugnação, a ação fiscal ocorreu no estabelecimento autuado e 
referiu-se à apreensão de arquivos digitais de interesse da fiscalização encontrados no 
estabelecimento. Entende, assim, não ocorrida nos presentes autos qualquer uma das 
hipóteses de nulidade previstas pelo artigo 20 da Lei nº 16.469/09, estando determinados 
com segurança a infração e o infrator, havendo sido oferecidas ao sujeito passivo todas as 
condições para o pleno exercício de seu direito de defesa, e que não pode haver decisões 
que impliquem apreciação ou declaração de inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato 
normativo expedido pela Administração Tributária, como disposto no § 4º do artigo 6º da 
Lei nº 16.469/09, ficando prejudicadas as alegações que versem sobre possível 
inconstitucionalidade da legislação tributária estadual, inclusive da que dispõe sobre 
penalidades, tarefa reservada ao Poder Judiciário. Exige o inciso XII do artigo 45 do 
Código Tributário Estadual que a responsabilidade solidária dos administradores ocorre 
apenas em relação à operação decorrente dos atos que praticarem, intervierem ou pela 
omissão de que forem responsáveis, sendo que em razão da infração descrita na inicial, 
ocorreu também falta de recolhimento do imposto devido. Houve, assim, uma omissão ou 
omissão da sócia-administradora, que justificou a sua responsabilização, conforme 
expressamente declarado no artigo 45 do Código Tributário Estadual, pelo recolhimento 
do imposto que não foi recolhido em razão da infração praticada. No presente caso, não 
se trata de simples inadimplemento, mas de infração tributária da qual resultou falta de 
recolhimento do imposto. 

 
O sujeito passivo principal e solidária foram intimados a apresentar 

Recurso Voluntário em razão de ter sido condenados em decisão singular, conforme 
documentos de "fls. 954 e 955". 

 
O sujeito passivo principal interpõe Recurso Voluntário "fls. 959 a 

980", aduzindo em preliminar, ilegitimidade passiva da sócia, porque o artigo 135, inciso 
III, do Código Tributário Nacional, dispõe que os diretores, gerentes ou representantes das 
pessoas jurídicas são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a 
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração 
de lei, o que não é o caso dos autos, não se encontrando também presentes os requisitos 
dispostos no artigo 50 da Lei Civil Brasileira. Ainda em sede de preliminar, alega 
insegurança na determinação da infração, porque não há qualquer demonstrativo no 
procedimento administrativo que possa comprovar a acusação fiscal e que a cópia do 
DVD/CD, que contém todas as informações relativas ao auto de infração em questão, foi 
devidamente entregue, porém somente no dia 15 de julho de 2011, impossibilitando, 
assim, a conclusão da defesa até a presente data, sendo que também é requerido: (a) o 
direito de apresentar provas em qualquer fase do processo administrativo, o que não é 
possível pelo exíguo prazo de 30 dias. Além do mais, alega ausência de competência 
funcional do agente fiscal (AFRE I), em razão da empresa ser de médio porte, vedado pela 
Lei 13.266/98 e a falta de ordem de serviços para a realização dos trabalhos e ainda, 
cerceamento do direito de defesa, por negativa de fornecimento dos dados contidos nas 
mídias digitais, sendo que o histórico do auto de infração é confuso e impreciso, com 
demonstrativo de difícil entendimento, o que caracteriza insegurança na determinação da 
infração. Aduz que há ausência de quantificação de itens supostamente sonegados 
lastreados em levantamentos confusos, sintéticos e sem correspondência documental. 
Acrescenta que não restou comprovada a falta de pagamento de qualquer tipo de tributo. 
Pugna pela conversão do julgamento em diligência para que seja elaborada Revisão 
Fiscal, em razão de ter considerado no lançamento como vendas, todos os pedidos de 
orçamentos bem como presunção de vendas inexistentes e tabelas totalmente 
desconhecidas. Finalizam requerendo o benefício do parágrafo § 8º do artigo 71 do 



 

Código Tributário Estadual, a nulidade da decisão monocrática e que sejam acatadas as 
preliminares arguidas. 

 
Instruem a peça impugnatória os seguintes documentos: cópia de 

Planilha Apuração Fisco de Acordo com o Banco de Dados do Contribuinte "fls. 982"; 
cópia das entregas pendentes, entregas sem previsão, entregas pendentes e sem 
previsão no último mês "fls. 983 a 986"; Decisões proferidas pelo CAT tratando da matéria 
ora debatida e acolhendo a tese recorrida "fls. 988 a 991"; Decisão recente proferido pelo 
TJ/GO excluindo a responsabilidade solidária do sócio "fls. 993 a 1006". 

 
A autuada manifesta-se as "fls. 1009 e 1010", por meio de seu 

advogado legalmente constituído, requerer nova data de julgamento a partir do dia "21-11-
2011", posto que, ausente do País no período que compreende o dia "30-10-2011 a 07-11-
2011". O julgamento na data "04-11-2011", prejudicará o direito à ampla defesa, bem 
como o contraditório da Recorrente, pois haverá sustentação oral. 

 
Posteriormente, o sujeito passivo principal apresenta Memorial "fls. 

1014 a 1017", na qual traz ao processo "Auditoria Tributária Final" realizada comprovando 
a inexistência de sonegação fiscal. Acrescenta que as autuantes cometeram equívocos 
tais como: 1º) somaram todos os orçamentos como se fossem vendas efetivadas; e 2º) 
consideraram como vendas todas as propostas de vendas que tinha a "Duplicata 
Mercantil" como forma de pagamento, esquecendo-se que só há relação jurídica formada, 
neste caso, quando ocorre a figura do aceite comercial. Afirma que na coluna "Total de 
Propostas de Vendas/Duplicatas", mas que não tiverem aceite, no ano de 2009/2010, há 
R$ 2.990.722,04 (dois milhões, novecentos e noventa mil, setecentos e vinte e dois reais e 
quatro centavos) de orçamentos que foram equivocadamente tributados; nas colunas 
"Itens Pendentes e Sem Previsões", que são em verdade produtos em estoque e que 
serão remetidos para futuras vendas, foram tributados o valor de "R$ 3.422.237,21" (três 
milhões, quatrocentos e vinte e dois mil e duzentos e trinta e sete reais e vinte e um 
centavos). Esses valores evidenciam tributação equivocada de praticamente R$ 
6.412.959,61 (seis milhões e quatrocentos e doze mil reais, novecentos e cinquenta reais 
e um centavos). Ao final pede pela improcedência do lançamento ante os novos 
documentos juntados. 

 
Não foram trazidas novas peças com o recurso apresentado, 

conforme faz prova às "fls.1018" dos autos. 
 
As "fls. 1022" anexou CD mídia contendo "Auditoria Tributária" 

realizada no banco de dados do recorrente. 
 
A Primeira Câmara deste Conselho Administrativo Tributário, por 

meio da Resolução n° 267/2011 as "fls. 1023 e 1024", resolve converter o julgamento em 
diligência, e encaminhar os autos à SEPRE para que saneie os autos tomando as 
seguintes providências: 1) intimar o advogado em relação ao conteúdo da sentença 
singular, conforme ele pede; 2) intimar o advogado para que faça a juntada da procuração 
que lhe concede poderes para representar a solidária Sandra Dell Eugênio Marchio; 3) 
intimar a solidária Sandra Dell Eugênio Marchio da sentença singular. Caso haja 
comprovação de que o advogado lhe apresenta, a mesma deve ser endereçada a ele. 
Após, retorne os autos para julgamento. 

 
 



 

As "fls. 1027" o advogado anuncia a juntada dos seguintes 
documentos: cópia da procuração "fls. 1028" e cópia do contrato social da empresa "fls. 
1029 e 1030". 

 
A solidária foi intimada "fls. 1034 a 1036" para atender ao disposto na 

Resolução n° 267/2011 e apresentar Recurso Voluntário. 
 
A solidária interpõe Recurso Voluntário "fls. 1039 a 1042", aduzindo 

que não é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, visto que está 
sedimento no STJ que é impossível o direcionamento do procedimento fiscal contra sócio, 
mandatário, preposto, empregado, ou administrador, se o Fisco não demonstrar 
previamente, como condição, os pressupostos legais previstos no artigo 135, III, CTN. Cita 
artigo intitulado "Responsabilidade Tributária Objetiva" (Criação Judicial, in Revista de 
Estudos Tributários nº 1, mai/jun 98, Editora Síntese, Porto Alegre, p. 26/32), como 
também, decisão da lavra do Dr. Luis Gustavo Zanella Piccinin, Juiz de Direito da 1ª Vara 
da Comarca de Bento Gonçalves. No mérito, ratifica também todo o conteúdo de defesa 
apresentado em sede de Recurso Voluntário pela Empresa, também aqui Recorrente 
(grifou-se). Ao final, ratifica todo o conteúdo de defesa já apresentada e seus anexos e, de 
consequência seja acatada a preliminar levantada de exclusão da Sócia, pois ausentes as 
hipóteses do art. 135, III, do CTN. 

 
Foram anexados aos autos cópias das procurações da autuada e da 

solidária "fls. 1044 e 1045" e cópia do Contrato Social "fls. 1046 a 1051". 
 
A Quarta Câmara deste Conselho Administrativo Tributário, por meio 

da Resolução nº 69/2012 "fls. 1053 e 1054", resolve encaminhar os autos à GEPRE 
(Gerência de Preparo Processual) para que, "a priori", numere todas as folhas dos 
documentos colacionados e que se encontram em caixa avulsa, na forma de anexo. 
Encaminhar também, à Delegacia Fiscal de origem para que seja realizado trabalho 
revisional e oferecida manifestação expressa do revisor, estranho à lide e 
preferencialmente em conjunto com a revisão dos autos 4.0111011.757-76, sobre a 
auditoria tributária contida no arquivo de mídia "fls. 1022", juntado aos autos. Após, intime-
se o sujeito passivo em relação ao trabalho revisional para que, caso queira, se manifeste. 

 
O chefe do SEPRE, por meio do Despacho nº 003/2012-SEPRE/CAT 

"fls. 1055", informa que, em atendimento a Resolução nº 69/2012, procedeu "a numeração 
de todas as folhas dos documentos encontrados em caixa avulsa, perfazendo um total de 
03 (três) anexos de números 001 a 1502". 

 
O fiscal revisor anexou farta documentação "fls. 1078 a 1088", e ao 

final concluiu que resta devido, a título de ICMS, o valor de R$ 420.235,83 (quatrocentos e 
vinte mil, duzentos e trinta e cinco reais e oitenta e três centavos), conforme "Planilha 
DEMONSTRATIVO INICIAL CORRIGIDO".  

 
Em seu Despacho Revisional "fls. 1076", manifesta, resumidamente: 

1) ser impossível excluir os valores conforme apresentado pela impugnação; 2) a omissão 
de saída apurada R$ 7.042.812,43, resultando em ICMS devido de R$ 421.329,47 
(Planilha DEMONSTRATIVO REVISÃO), já considerada a proporcionalidade de 
mercadorias tributadas e a alíquota média de saída; 3) o levantamento inicial realizado 
pelo fiscal autuante (utilizando a Data Fechamento) o valor da omissão de saída apurada 
era de R$ 7.078.860,37, resultando em ICMS devido de R$ 421.026,77; 4) fazendo-se um 
ajuste no mês de Maio-2009, decorrente de erro de soma verificado na coluna 
"acumulativos", a omissão de saída apurada era de R$ 7.065.754,37, resultando em ICMS 



 

devido de R$ 420.235,83 (Planilha DEMONSTRATIVO INICIAL CORRIGIDO). Ao final 
alega que, "considerando o valor deste último ser mais favorável ao Sujeito Passivo, 
acataremos este último resultado. Vale ressaltar que a base da diferença entre os dois 
levantamentos decorre da data utilizada, ou seja, este revisor trabalhou com a "Data 
Recebimento" enquanto o fiscal autuante trabalhou com a "Data fechamento"". 

 
Instruem o trabalho revisional os documentos a seguir: Despacho 

Revisional "fls. 1056 a 1077"; Nota Explicativa - Trabalho Revisional "fls. 1078 a 1080"; 
Planilha - Apuração Fisco De Acordo Com O Banco De Dados Do Contribuinte "fls. 1081 a 
1084"; Termo Aditivo "fls. 1085 a 1087"; mídia eletrônica/DVD de Revisão "fls. 1088"; 
Recibo de Entrega de Relatórios Digitais e Procuração "fls. 1089 a 1090". 

 
O sujeito passivo principal e solidário foram intimados, conforme os 

documentos de "fls. 1093 a 1096" a tomar conhecimento da diligência, e querendo, 
manifestar-se, porém não houve manifestação das partes. 

 
O autuado vem requerer o adiamento da sessão de julgamento 

designada para o dia 14/02/2013, conforme documentos de fls. "1100 a 1103". 
 
Conforme o Despacho nº 291/2013, foi determinado o adiamento do 

presente julgamento, atendendo solicitação escrita da parte interessada, ficando o retorno 
a julgamento marcado para o dia 07/03/2011. 

 
Posteriormente, o sujeito passivo principal e o solidário apresentaram 

Memorial às "fls. 1107 a 1109" na qual arguem sobre nulidade, pois ao ser determinada a 
diligência em sessão realizada no dia 11/06/2012, não houve notificação do Advogado do 
Recorrente, que ora subscreve, para sobre ela manifestar, o que viola o direito de defesa. 
Requerem nova intimação ao Patrono do Contribuinte para manifestar do retorno da 
diligência. 

 
A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário por meio 

da Resolução nº 038/2013 "fls. 1110", resolve encaminhar o processo à GEPRO, para fins 
de intimação do sujeito passivo, na pessoa do advogado constituído, no endereço 
constante da procuração de "fls. 1028", para, no prazo de 15 (quinze dias), se manifestar, 
caso queira, a respeito do resultado da diligência realizada, constante às "fls. 1056 a 
1088". 

 
O sujeito passivo principal e o solidário foram intimados conforme os 

documentos de "fls. 1111 e 1112" a tomar conhecimento do despacho n° 69/2012 e 
resultado da diligência de "fls. 1056 a 1088", e querendo, manifestar-se. 

 
O autuado e o solidário interpuseram Impugnação sobre o resultado 

da diligência apresentada às "fls. 1115 a 1127", na qual alegam que o trabalho revisional 
não merece prosperar porque repete os mesmos argumentos tracejados pela fiscalização 
originária e, assim, comete clara violação à Resolução nº 69/2012. Aduz que houve 
confusão criada pela diligência e manutenção equivocada da conclusão originária do 
lançamento. Pedem que seja acatada a tese de cerceamento do direito de defesa, pois 
não apreciado o item defensivo intitulado de "NOTAS FISCAIS DE DESDOBRAMENTO", 
com tributação equivocada de R$ 1.247.236,88 e o item defensivo intitulado de 
"DUPLICATAS", com tributação equivocada de R$ 2.990.722,40. No mérito, pugnam pela 
exclusão de tributação dos seguintes itens, pois presente claro equívoco fiscal: a) "Itens 
Entregas Pendentes"; b) "Itens Entregas sem Previsão". Requerem ainda, a exclusão do 
valor referente as multas aplicadas, uma vez que presente o efeito confiscatório ditado 



 

pelo artigo 71 do CTE, declarado inconstitucional pelo Egrégio Tribunal de Justiça de 
Goiás, conforme se vê das decisões anexadas e caso não seja o entendimento favorável 
ao arquivamento do processo, requer-se seja aplicada a redução da multa a patamares 
que não excluam definitivamente o comércio das recorrentes, na forma do artigo 71, §8º, 
do CTE. 

 
Anexou aos autos: cópia de decisão do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Goiás, declarando a inconstitucionalidade do artigo 71 do CTE às "fls. 1129 
a 1157". 

 
O autuado apresentou pedido de adiamento do julgamento para o dia 

19/07/2013, conforme "fls. 1161 e 1162". 
 
Foi apresentado pelo sujeito passivo às "fls. 1167 a 1295", a juntada 

de planilha e notas fiscais, comprovando que não houve sonegação de tributo e, de 
consequência, pugna pela a exclusão da coluna "Notas Fiscais de Desdobramento". 

 
A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário por meio 

da Resolução nº 122/2013 "fls. 1296" resolve converter o julgamento em diligência para 
intimar o sujeito passivo, através de seu representante legal, para, caso queira, juntar aos 
autos as Notas Fiscais que corroborem com a tese defendida às "fls. 1167 à 1168". Após, 
encaminhe-se os autos à Delegacia Regional de Fiscalização de Jataí para que seu titular, 
solicite a um fiscal, estranho à lide, para que examine as novas provas trazidas aos autos 
e promova as adequações necessárias ao lançamento. 

 
As "fls. 1297 e 1298" as partes foram intimadas a atender o disposto 

na resolução n° 122/2013. 
 
As "fls. 1301" as partes se manifestam através do representante legal 

para informar que todas as notas fiscais se encontram juntadas nos autos, conforme 
documentos de "fls. 1170 a 1295". 

 
As "fls. 1032 a 1034" o revisor apresenta relatório da revisão fiscal. 

Preliminarmente foi apresentado o cabeçalho do demonstrativo utilizado na "fls. 617", que 
depois teve correções apresentadas na "fls. 1081" (no caso desta coluna não houve 
alteração de valores), pois isto facilitará o entendimento, já que as alegações da defesa 
recaem sobre a terceira coluna "NF DESDOBRAMENTO" OU "Notas Fiscais de 
Desdobramento" como relatado. Alega, que em relação ao declarado pela defesa na "fls. 
1168", pode-se afirmar com segurança que nenhuma das vendas utilizadas na totalização 
dos valores da coluna Notas Fiscais de Desdobramento tem seus valores repetidos nas 
colunas ORÇAMENTOS OU ACUMULATIVOS. Acrescenta, que em relação ao declarado 
pela defesa na "fls. 1167", "evidenciando que não houve sonegação na coluna "Notas 
Fiscais de Desdobramento", de fato esta coluna não é uma coluna com valores de 
sonegação e sim de documentos fiscais emitidos representativos de vendas realizadas 
pela empresa. Informa que a coluna NF DESDOBRAMENTO (Notas Fiscais de 
Desdobramento) apresenta valores de vendas para as quais foram emitidas notas fiscais 
ou cupons fiscais que não constam da coluna orçamentos e nem da coluna acumulativos. 
Alega, ainda, que em relação ao relatório apresentado nas "fls. 1170 a 1172" e as 
respectivas notas fiscais apresentadas nas "fls. 1173 a 1295", fica evidente que a 
informação coletada no banco de dados pela auditoria é o cupom fiscal e não a nota fiscal 
indicada pela defesa, que assim ocorre para as outras notas fiscais apresentadas. Ao final, 
conclui que nenhuma mudança deve ser feita no lançamento fiscal e que a coluna NF 
DESDOBRAMENTO deve sim ser somada para poder totalizar as vendas realizadas. 



 

 
Em seguida pela Resolução n° 024/2014, "fls. 1306", a Primeira 

Câmara do Conselho Administrativo Tributário resolve converter o julgamento em 
diligência a fim de que estes autos sejam encaminhados à SEPRE para intimar o sujeito 
passivo, na pessoa do seu advogado, tomar ciência do resultado da revisão e caso queira, 
manifestar-se. 

 
Conforme Resolução anterior, os sujeitos passivos foram intimados 

as "fls. 1307 e 1308". 
 
Posteriormente, os sujeitos passivos apresentaram Impugnação ao 

Trabalho Revisional, "fls. 1312 e 1314", alegando que há diversos equívocos praticados na 
presente autuação, evidenciando que não houve sonegação na coluna "Notas Fiscais de 
Desdobramento". Asseverou que o auditor que realizou a diligência não se preocupou em 
analisar a documentação trazida aos autos, quais sejam planilhas e notas fiscais, que 
comprova toda bitributação. Informou que as informações trazidas pela diligência e 
contidas na coluna acima mencionada além de divergentes com o banco de dados, isto é 
com as notas ora apresentadas, apontam a inexistência de sonegação fiscal, pois os 
valores omitidos estão praticamente com consonância com os valores recolhidos pelas 
recorrentes. Portanto, alegou que a coluna "Notas Fiscais de Desdobramento" não pode 
ser somada com a tabela "orçamento" e "acumulativos", conforme está sendo feito, o que 
gerará a bitributação. Ao final, pugnou pela exclusão da coluna "Notas Fiscais de 
Desdobramento". 

 
A Primeira Câmara do Conselho Administrativo tributário decide 

rejeitar o pedido de nulidade arguido pelo sujeito passivo em relação a incompetência 
funcional, por insegurança na determinação da infração e por cerceamento do direito de 
defesa. Quanto ao mérito, decidiram conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento 
para reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto 
de infração no valor de R$ 420.235,83 conforme revisão de "fls. 1085 a 1087". Decidiram 
também, rejeitar o pedido de aplicação da forma privilegiada prevista no artigo 71, § 8° da 
Lei 11.651/91, a adequação da penalidade e a exclusão do solidário da lide. 

 
No acórdão da I CJUL n° 439/2015 "fls. 1327 a 1339" o douto relator 

fundamenta que ao contrário do afirmado pelos recorrentes, o julgador singular abordou 
de forma abrangente a questão do pedido de exclusão do sujeito passivo solidário, 
inclusive citou jurisprudência do STJ para complementar a decisão. Diante disso, o douto 
relator mantém o solidário na lide. Fundamenta que não acolhe o pedido de nulidade por 
insegurança na determinação e por cerceamento do direito de defesa visto que a 
fiscalização agiu dentro da legalidade, não havendo qualquer vicio nas provas que 
fundamentam o lançamento do crédito tributário. Sustenta que não há nulidade por 
incompetência funcional do AFRE I, pois a auditoria do banco de dados e o cotejo com os 
livros fiscais teve a participação de AFRE III, e dessa forma não há que se falar em 
incompetência funcional no presente processo. O douto relator rechaça também o pedido 
de nulidade por cerceamento ao direito de defesa por suposta ausência de fornecimento 
dos dados contidos nas mídias digitais, porque o banco de dados encontra-se no próprio 
equipamento do sujeito passivo, que detém sua posse, portanto o livre acesso. No mérito 
sustenta que o trabalho de revisão foi desenvolvido de forma lógica e concatenada, 
resultando em explicações bem fundamentadas das quais decorrem a conclusão pela 
procedência parcial da ação fiscal, no montante de R$ 420.235,83. Quanto a aplicação da 
forma privilegiada da penalidade, ressaltou sua impossibilidade, tendo em vista que a 
mesma deve ser considerada quando não há omissão de pagamento de imposto, e no 
presente caso exige-se ICMS omitido pelo sujeito passivo. Sustenta que as diligências já 



 

foram providenciadas, e por isso, indefere o pedido de diligencia formulado pelo sujeito 
passivo, tendo em vista que os autos se encontram devidamente saneados para 
julgamento. 

 
A Fazenda Pública é intimada a apresentar Recurso ao Conselho 

Pleno, conforme documentos de "fls. 1340". 
 
A Fazenda Pública se manifesta favorável ao acórdão cameral 

através de seu representante fazendário as "fls. 1341". 
 
As partes são intimadas as "fls. 1342 a 1353" a apresentar Recurso 

ao Conselho Pleno. 
 
 
As partes interpõem recurso ao Conselho Pleno conforme 

documentos de "fls. 1356 a 1381", aduzindo em preliminar nulidade por ilegitimidade 
passiva da sócia. Sustenta que já está sedimentado no STJ que é impossível o 
direcionamento do procedimento fiscal contra sócio, se o fisco não demonstrar 
previamente, como condição, os pressupostos legais previstos no artigo 135, III, e diante 
disso pede a exclusão da sócia como solidária na lide. Alega ausência de competência 
funcional do agente fiscal AFRE I, para realizar cópia do banco de dados da empresa. 
Assevera que o artigo 4° da Lei 13.266/98 não confere ao auditor fiscal de classe um 
competência para realizar copiagem de banco de dados em empresa de médio porte, e 
que o fiscal agiu com abuso de poder, em desconformidade com a legislação pátria, e 
como consequência, todos seus atos devem ser anulados. Sustenta que o agente fiscal 
realizou o procedimento fiscal sem qualquer ordem de serviço anterior, o que também 
torna o procedimento nulo. Alega cerceamento ao direito de defesa devido à ausência de 
fornecimento dos dados contidos nas mídias digitais. Sustenta que não é possível exercer 
o direito de defesa quando ausente a própria base do auto de infração, ou seja, o banco 
de dados. Sustenta também que o histórico do auto de infração é confuso e impreciso e os 
demonstrativos sintético de difícil entendimento. Que os demonstrativos fiscais não 
possibilitam a perfeita identificação dos motivos pelos quais os fiscais autuantes 
consideram os orçamentos como vendas. Afirma que não se pode deduzir a partir de 
poucos exemplos de orçamentos que foram concluídos em vendas, que todos os demais 
se concretizaram em vendas. A recorrente alega que houve ausência de juntada do 
suposto banco de dados copiados no processo, e houve ausência também na notificação 
da autuada para participar do procedimento de abertura dos arquivos copiados. No mérito 
alega multiplicidade ao incluir orçamentos como vendas. Ao final, pede que seja acatada 
as preliminares de nulidade, a exclusão da solidária, e seja reconhecida a improcedência 
do auto de infração. 

 
A autuada faz juntada de documentos referente a uma ação cautelar, 

conforme documentos de "fls. 1385 a 1414".  
 
Em Resolução 81/2015, conforme fls. 1420 e 1421, resolve enviar os 

autos para a Delegacia Regional de Fiscalização de Jataí. 
 
Em atendimento a resolução do conselho pleno, esclareceram que 

não há fundamento o argumento da defesa de que os valores da " Tabela Acumulativa" 
estariam embutidos nos valores da " Tabela de orçamentos” provocando uma duplicidade 
de soma;  

 
Anexou documentação. 



 

 
Foi intimado, conforme fls. 1447. 
 
Anexos de I a III, com documentação do autuado.  
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Este feito se inicia com a exigência fiscal, em face ao contribuinte epigrafado, de 

recolhimento do imposto, de acordo com o descrito na folha de rosto deste volume e 

já informado no relatório que é parte integrante deste “decisum”. 

 

Atendendo aos trâmites legais a lide aporta neste preclaro Conselho Pleno, já trazendo 

em suas peças processuais as manifestações da polaridade passiva, em sede de 

primeira e segunda instâncias, sendo que, em ambas as fases, o juízo das autoridades 

sentenciadoras foi por reafirmar a exigência preambular.  

 

Destaco que a decisão cameral, ao apreciar pedido de diligência, à preliminar de 

exclusão da solidária e às preliminares de nulidade por insegurança na determinação 

da infração, por cerceamento do direito de defesa e por incompetência funcional da 

autoridade lançadora, arguidas pelo sujeito passivo, conforme já informado em 

parágrafos volvidos, foi unânime. Em sendo assim, e não havendo decisão deste 

colendo Conselho Administrativo Tributário, em sede das preliminares, ora em 

apreciação, que seja conflitante, à que ora é objeto de estudo, conclui-se que o recurso 

da defesa para esta instância e que é objeto de análise, é carecedor de amparo legal 

nos termos preconizados pelo inciso II do artigo 41 da Lei nº 16.469/09, “verbis”, 

motivo da minha arguição e acolhimento da inadmissibilidade do recurso  

 
Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral: 

 
[...] 
 
II - unânime: 
 
a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 

que tenha tratado de matéria idêntica; 
 
b) inequivocamente contrária a: 

 
1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 
 
2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 

que implique reforma parcial ou total da decisão; 
 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 
 
d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 

ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 
 

§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso 

deve ser liminarmente inadmitido: 



 

 

I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 

existência se ignorava na ocasião do julgamento; 

 

II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa 

da legislação tributária estadual ou à prova constante do processo, ou a falsidade da prova. 

 
Com as questões primeiras solucionadas, volvo-me à razão de 

mérito desta ação, onde melhor sorte não tem o pleito da defesa, motivo pelo qual 
mantenho a decisão cameral que julgou parcialmente procedente o lançamento, conforme 
passo a expor:  

 
A exigência exordial se ampara na constatação de controle 

paralelo eletrônico de vendas, referente a operações não registradas no livro próprio do 
sujeito passivo, causando omissão de pagamento de ICMS. 

 
Os atos processuais desta ação têm encaminhamento pautado pela 

observância à norma legal, onde, com escopo de dirimir dúvidas, diligências foram 
realizadas. 

 
Saliento a segunda diligência, que ratifica o resultado da revisão 

anterior, concluindo por meio de análise técnica do banco de dados, onde se pode 
observar que se trata de trabalho desenvolvido de forma lógica e concatenada, resultando 
em explicações bem fundamentadas das quais decorrem a conclusão pela procedência 
parcial da ação fiscal, no montante de R$ 420.235,83 (quatrocentos e vinte mil, duzentos e 
trinta e cinco reais e oitenta e três centavos).  

 
Sobre o trabalho diligencial e seus respectivos valores, a defesa não 

consegui ilidi-los.  
 
Assim, voto arguindo e acolhendo a inadmissibilidade, do recurso, 

em relação ao pedido de diligência, à preliminar de exclusão da solidária e às preliminares 
de nulidade por insegurança na determinação da infração, por cerceamento do direito de 
defesa e por incompetência funcional da autoridade lançadora, arguidas pelo sujeito 
passivo, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09. Quanto ao mérito, conheço do recurso do Contribuinte para o 
Conselho Pleno, nego-lhe provimento para manter a decisão cameral que considerou 
parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 420.235,83 
(quatrocentos e vinte mil, duzentos e trinta e cinco reais e oitenta e três centavos). 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 12 de julho de 2016. 
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Matéria: Controle paralelo (caixa 2) (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01140/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Heli José da Silva 
 

 
EMENTA: I NULIDADE: Preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pela autuada, em virtude da coleta ilegal das provas.  
Rejeitada por maioria de votos.  
 
1. O poder de fiscalização inserido no Texto Constitucional 
autoriza o Fisco a obter, junto às Administradoras de Cartões de 
Crédito, todas as informações de que disponham com relação a 
bens, negócios ou atividades de terceiros e, assim, aferir a 
correção do recolhimento tributário, sem que se possa reputar 
de ilegal a coleta das provas. (Art. 151, CTE). 
 
II. SOLIDARIEDADE: Preliminar de exclusão do coobrigado 
solidário da lide. Rejeitada. Decisão não unânime. 
 
1. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham 
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal, especialmente: com o contribuinte, os 
acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervierem ou pela omissão de que forem 
responsáveis. (Artigo 45, inciso XII, do CTE). 
 
III - ICMS. Obrigação tributária principal. Omissão do registro de 
saídas de mercadorias tributadas. Extratos de vendas 
fornecidos pelas Administradoras de Cartões de Crédito. Falta 
do recolhimento do ICMS. Procedência. Decisão majoritária. 
 
1. A legislação tributária preceitua que o contribuinte do ICMS é 
obrigado a manter e escriturar os livros fiscais exigidos, bem 
como a emitir documentos fiscais relativos às operações que 
promover. (Artigo 64, § 2.º da Lei n.º 11.651/91); 
 
2. A comercialização de mercadorias, sem a correta emissão das 
Notas Fiscais, bem como a falta dos registros das saídas 
efetuadas nos livros próprios, constitui-se em infração às 
normas legais, sujeitando-se o infrator ao lançamento de ofício 
do imposto correspondente apurado, acrescido da multa e 
demais cominações legais previstas para a falta praticada. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de maio de 2016, decidiu, por  maioria de votos,  rejeitar a preliminar 
de nulidade do lançamento, arguida pelo coobrigado solidário,  em virtude da coleta ilegal 
das provas. Foram vencedores os Conselheiros Heli José da Silva e Lidilone Polizeli 
Bento. Vencido o Conselheiro Nivaldo José Mendes. E, por maioria de votos, rejeitar a 



 

preliminar de exclusão do solidário da lide, arguida pelo próprio. Foram vencedores os 
Conselheiros Heli José da Silva e Lidilone Polizeli Bento. Vencido o Conselheiro Nivaldo 
José Mendes. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do Recurso Voluntário 
interposto pelo solidário, negar-lhe provimento, para manter a decisão singular que 
considerou procedente o lançamento. Foram vencedores os Conselheiros Heli José da 
Silva e Lidilone Polizeli Bento. Vencido o Conselheiro Nivaldo José Mendes que votou 
opela improcedência do auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Da análise do presente processo, depreende-se que a acusação 
tipificada na sua peça exordial versa sobre o fato de que, em 16 de setembro de 2.013, o 
Fisco cobra ICMS no valor original de R$ 53.130,13 (cinquenta e três mil, cento e trinta 
reais e treze centavos) da autuada, em razão da mesma ter omitido o registro de saídas 
de mercadorias no valor da diferença apurada em planilha anexa, na importância de R$ 
312.530,15 (trezentos e doze mil, quinhentos e trinta reais e quinze centavos), 
demonstrada pelos Extratos de Vendas fornecidos pelas Administradoras de Cartões de 
Crédito, cotejados com as vendas declaradas na DPI – Declaração Periódica de 
Informações e/ou EFD – Escrituração Fiscal Digital. O período auditado compreende maio 
de 2.011 a fevereiro de 2.012. Em consequência, cobra-se o imposto omitido, acrescido 
das cominações legais. 

Foram juntados ao processo os documentos relacionados com a 
auditoria realizada, fls. 05/16, a saber: Planilha Comparativa Entre as Vendas a Cartão e 
as Declaradas em DPI/EFD; Vendas com Cartão de Crédito/Débito por Administradora; 
Cartão X DPI / EFD / PGDAS; Relatório de Entradas / Saídas; Consulta Regularidade da 
EFD; e, Espelho de Dados da JUCEG. 

Indicou-se, outrossim, como coobrigado solidário o Senhor Edenir 
Borges Lima, nos termos do artigo 45, inciso XII, do Código Tributário Estadual – CTE. 

Foi indicado infração aos artigos 25, § 1º, inciso VI, 64, § 2º, e 66, da 
Lei nº 11.651/91 – Código Tributário Estadual - CTE, sendo proposta a penalidade do 
artigo 71, inciso VII, alínea “l”, e parágrafo 9.º, inciso I, da Lei nº 11.651/91, com redação 
da Lei nº 16.241/08.  

Com as anuências previstas em lei, estabeleceu-se o contraditório e 
a ampla defesa, tendo sido notificados os autuados para impugnarem o lançamento, fls. 
17/25, que não compareceram ao processo, propiciando, assim, a lavratura do Termo de 
Revelia às fls. 26 e do Termo de Perempção às fls. 29. 

O auto de infração é inscrito em Dívida Ativa, fls. 30/31. 
Os autuados apresentam o Recurso Extraordinário às fls. 34/36, no 

qual alegam que as vendas tiveram emissão de cupom fiscal na empresa Supermercado 
Paulistão Ltda., utilizando a máquina de cartões da empresa Esmeraldo Produtos 
Alimentícios Ltda. 

Por intermédio do Despacho nº 2650/2014 – PRES, fls. 162/163, é 
inadmitido o Pedido de Revisão Extraordinária. 

O coobrigado Edenir Borges Lima apresenta novo Pedido de Revisão 
Extraordinária, fls. 70/91, fundamentado em prova inequívoca de erro que importou em 
ineficácia de intimação ao sujeito passivo. Pede, ainda, a sua exclusão da polaridade 
passiva, destacando doutrina e jurisprudência a respeito. 

Quanto ao mérito, alega quebra de sigilo bancário, argumentando 
que as Administradoras de Cartão de Crédito são instituições financeiras, consoante 
dispõe o artigo 17, da Lei Ordinária Federal nº 4.951/64, razão pela qual pugna pela 
nulidade do lançamento. Enumera decisões judiciais a respeito.  

Alega que no período objeto da autuação, a empresa estava em 
processo de baixa junto à SEFAZ – GO, e em virtude desse fato não foram realizadas 



 

operações de circulação de mercadorias, tampouco emissões de documentos fiscais. 
Destaca: “Ocorre que durante o período em que a empresa autuada encontrava-se em 
situação de ‘baixa’ as maquinetas de crédito foram cedidas a outro estabelecimento 
comercial denominado Supermercado Paulistão Ltda. – ME, CNPJ nº 13.051.243/0001-09. 
E, em virtude desta cessão de uso das maquinetas, as operações registradas pelas 
operadoras de cartões de crédito, na verdade, corresponderam a saídas realizadas no 
estabelecimento acima citado”. 

Complementa, ainda: “O requerente ressalta que está trabalhando 
em conjunto com a empresa Supermercado Paulistão Ltda. – ME, no intuito de elaborar e 
apresentar a este Órgão Julgador os demonstrativos das saídas citadas no período 
autuado e tão logo o mesmo esteja pronto será apresentado a esta instância para 
comprovação dos pagamentos”. 

Promove a juntada das cópias dos documentos às fls. 92/99. 
A Presidência deste Conselho exara o Despacho nº 575/2015 – 

PRES, fls. 102, admitindo o Pedido de Revisão Extraordinária, razão pela qual solicita o 
cancelamento do ato de inscrição em Dívida Ativa, assim como determina que o processo 
seja distribuído a um dos Julgadores de Primeira Instância – JULP, para apreciação da 
impugnação apresentada pelo sujeito passivo. 

Exara-se a Sentença nº 614/2016 – JULP, fls. 109/113, por 
intermédio da qual o Julgador Singular mantém na lide o coobrigado solidário, rejeita a 
preliminar de nulidade do lançamento apresentada com o fundamento de obtenção ilegal 
das provas, e, no mérito considera procedente o auto de infração. 

Intimados do “decisum” monocrático, fls. 114/120, o sujeito passivo 
principal não comparece aos autos, dando azo à lavratura do Termo de Perempção às fls. 
121. 

O coobrigado solidário Edenir Borges Lima interpõe o Recurso 
Voluntário às fls. 123/140, no qual, após descrever os fatos, pugna pela sua exclusão da 
polaridade passiva, por entender que não se enquadra na hipótese elencada pelo 
autuante, qual seja, o artigo 45, inciso XII, do CTE. Destaca que não se enquadra, 
também, nas hipóteses dos artigos 134 e 135, do CTN. Enumera jurisprudência a respeito. 

Relativamente ao mérito, reitera os argumentos expendidos na fase 
anterior, em especial, a irregular coleta das provas, o que implica, no seu entendimento, 
em quebra do sigilo bancário, razão pela qual pugna pela nulidade do auto de infração. 
Destaca, também, jurisprudência a respeito. 

Quanto ao cumprimento da obrigação principal, ratifica os mesmos 
argumentos anteriormente apresentados, em especial, o fato de que no período autuado a 
empresa encontrava-se em procedimento de “baixa”, e uma nova empresa foi constituída 
no mesmo endereço, a saber: Supermercado Paulistão Ltda. – ME, tendo sido cedido à 
mesma as maquinetas do cartão de crédito que estavam em nome da autuada. Assim, em 
virtude dessa cessão de uso, todas as vendas debitadas nas maquinetas da empresa 
ESMPERALDA e registradas pelas operadoras de cartões de crédito, corresponderam a 
saídas (vendas) realizadas no estabelecimento SUPERMERCADO PAULISTÃO. 

Complementa: “Diante desta situação, as vendas realizadas nos 
cartões de crédito e ora autuadas, de fato corresponderam a saídas de mercadorias, 
entretanto, estas foram registradas com a emissão dos correspondentes documentos 
fiscais e com pagamento do tributo no estabelecimento ‘Supermercado Paulistão Ltda. – 
ME”.  

Pugna, por derradeiro, pela improcedência do auto de infração. 
Este é o relatório. 

 

      V O T O  

 



 

QUESTÕES PRELIMINARES 

 

N U L I D A D E      

 
Relativamente à nulidade suscitada pelo coobrigado solidário, 

fundamentada na pretensa ilegalidade da obtenção das provas junto às Administradoras 
de Cartões de Crédito, configurando quebra do sigilo bancário, hei por bem em rejeitar, 
haja vista que referida obtenção ateve-se, estritamente, ao estatuído na legislação 
tributária estadual, a saber: o artigo 151, inciso VI-B, do CTE; e, o artigo 1º, da Instrução 
Normativa nº 890/07 – GSF, transcritos a seguir: 

 

“Art. 151. São, também, obrigados a prestar à autoridade fiscal, mediante 
notificação escrita, todas as informações de que disponha com relação a 
bens, negócios ou atividades de terceiros:  

[...] 

VI-B – As administradoras de cartões de crédito ou de débito em conta 
corrente e os demais estabelecimentos similares; 

[...] 

Art. 1º. As administradoras de ‘shopping center’ e de centro comercial ou as 
administradoras de cartão de crédito ou de débito em conta corrente e os 
demais empreendimentos similares devem prestar informações a respeito 
de contribuintes do ICMS estabelecidos em seus empreendimentos, e 
sobre operações e prestações realizadas, à Administração Tributária da 
Secretaria da Fazenda, nos termos previstos nesta Instrução”. 

 
A questão, portanto, se resume à legalidade da obtenção das provas, 

quais sejam, os extratos fornecidos pelas Administradoras de Cartões de Crédito. 
Inobstante a clareza e legalidade dos dispositivos legais acima 

transcritos, por considerar que o argumento apresentado pelo coobrigado solidário se 
circunscreve a eventual quebra de sigilo bancário, respaldando-se para tanto em decisões 
judiciais a respeito, hei por bem, para bem melhor elucidar a questão, destacar que, 
recentemente, no mês de fevereiro do corrente ano, o Supremo Tribunal Federal decidiu, 
por 09 (nove) votos a 02 (dois), ser constitucional a Lei Complementar nº 105/2001, que 
permite aos órgãos da Administração Tributária quebrar o sigilo fiscal de contribuintes sem 
autorização judicial. Saiu vencedor o entendimento de que a norma não configura quebra 
de sigilo bancário, mas sim transferência de informações entre bancos e o Fisco, ambos 
protegidos contra o acesso de terceiros. 

Segundo o STF, como bancos e Fisco têm o dever de preservar o 
sigilo dos dados, não há ofensa à Constituição. 

A discussão foi fomentada por cinco ações, um recurso 
extraordinário com repercussão geral reconhecida e quatro ações diretas de 
inconstitucionalidade. Os processos discutem o artigo 6º, da Lei Complementar nº 
105/2001. 

O STF entendeu que o poder de fiscalização inserido no Texto 
Constitucional autoriza o Fisco a obter os dados bancários dos contribuintes a fim de 
buscar elementos indicadores da sua capacidade contributiva e, assim, aferir a correção 
do recolhimento tributário, sem que se possa reputar contrariado o direito do cidadão à 
intimidade e à privacidade. 

Destarte, estou convencido de que se encontram no processo todos 
os elementos suficientes para a apuração do montante devido, possibilitando, assim, 
determinar com segurança a infração.  



 

 
Vejo, portanto, que não ocorreu nos presentes autos qualquer uma 

das hipóteses de nulidade previstas no artigo 20, da Lei n.º 16.469/09. O levantamento 
realizado adequa-se perfeitamente ao estatuído no artigo 8.º, da Lei retro citada.  

Assim, o sujeito passivo não logrou indicar qualquer falha no 
lançamento capaz de declará-lo írrito, razão pela qual rejeito a nulidade apresentada. 

 

EXCLUSÃO DO SOLIDÁRIO 

 
Apreciando o pedido de exclusão da lide do solidário, manifesto-me 

pela sua rejeição, por entender que o mesmo, na condição de Administrador, consoante 
Contrato Social, é responsável por fixar a orientação geral dos negócios da sociedade. 

Portanto, por entender que o qualificado como solidário possui 
interesse comum na situação que tributariamente desonere, e, por consequência, 
beneficie a empresa que dirige, situação que, exatamente por ser dirigente, ocorre no 
âmbito de sua área de controle e decisão, razão pela qual sua conduta se subsume ao 
artigo 45, inciso XII, da Lei n.º 11.651/91, a seguir transcrito: 

 
“Art. 45. São solidariamente obrigadas ao 

pagamento do imposto devido na operação ou prestação as pessoas que 
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal, especialmente: 

[...] 

XII – com o contribuinte, os acionistas 
controladores, os diretores, gerentes, administradores ou representantes 
da pessoa jurídica, relativamente à operação ou prestação decorrente dos 
atos que praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem 
responsáveis; 

[...]” 
 

Há que se destacar ainda, que a pessoa jurídica manifesta sua 
vontade por meio de seus dirigentes, consequentemente, se ocorreu omissão de 
pagamento do ICMS na situação referida no auto de infração, tal fato somente pode ser 
atribuído à decisão ou determinação de seus administradores, por ação ou omissão, pois 
é pela vontade destes que a pessoa jurídica realiza suas operações e deve cumprir as 
suas obrigações tributárias. 

Com as razões acima delineadas, entendo que não há como excluir 
da lide o solidário identificado, razão pela qual deve ser mantido na polaridade passiva. 

 
 

     QUESTÃO MERITÓRIA 
 
Quanto ao mérito, entendo que a infração está perfeitamente 

demonstrada no processo, não vislumbrando, assim, razões para alterar o mérito do 
lançamento objurgado.  Não vejo, portanto, como acolher as razões trazidas pelo sujeito 
passivo, pois há no processo provas inequívocas, colocadas pelos autuantes, obtidas 
junto às Administradoras de Cartões de Créditos, detalhando as vendas efetuadas pelo 
estabelecimento do recorrente. 

É do conhecimento de todo e qualquer contribuinte que a forma legal 
de realizar vendas, se concretiza, tributariamente, através da emissão de Nota Fiscal ou 
Cupom Fiscal, com controle fazendário, registro no livro fiscal próprio e a devida apuração 



 

do imposto. Os valores contidos no lançamento de ofício realizado pelo Fisco, neste 
processo, surgiram em consequência de procedimentos realizados pelo autuado, que não 
laborou de forma correta na emissão das Notas Fiscais ou Cupons Fiscais em vendas 
efetuadas, detectadas em razão das informações coligidas junto às Administradoras de 
Cartões de Créditos, e juntadas aos autos pelos autuantes. 

Por ser pertinente, transcrevo o disposto no artigo 64, § 2.º da Lei nº 
11.651/91: 

  

“Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do 
imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou 
negativas, estabelecidas na legislação tributária. 

[...] 

§ 2.º Os contribuintes do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 
cumprimento de obrigações tributárias, relacionadas com o ICMS, são 
obrigadas a manter e escriturar os livros exigidos e a emitir documentos 
fiscais”. 

 

O sujeito passivo, na questão meritória, argumenta que as vendas 
foram realizadas por outra empresa localizada no mesmo endereço anteriormente 
ocupado pela autuada, em razão da cessão das maquinetas de cartão de créditos à 
mesma, e que as vendas realizadas foram registradas nos livros fiscais da empresa em 
questão, juntando aos autos como provas as páginas dos referidos livros fiscais. 

Destacou, ainda: “O requerente ressalta que está trabalhando em 
conjunto com a empresa Supermercado Paulistão Ltda. – ME, no intuito de elaborar e 
apresentar a este Órgão Julgador os demonstrativos das saídas citadas no período 
autuado e tão logo o mesmo esteja pronto será apresentado a esta instância para 
comprovação dos pagamentos”. 

Entretanto, os demonstrativos em questão, os quais, a priori, 
destinavam a comprovar os argumentos apresentados, ou seja, que todas as vendas 
realizadas e informadas pelas Administradoras de Cartões de Crédito em nome da 
autuada, foram registradas e o imposto correspondente pago pela empresa Supermercado 
Paulistão Ltda. – ME, não foram apresentados, situação inviabilizadora de qualquer 
conferência revisional a respeito. 

 Inexiste, portanto, qualquer comprovação, venda a venda, da 
perfeita correlação entre as vendas informadas pelas Administradoras de Cartões de 
Crédito, com os documentos fiscais emitidos pela empresa Supermercado Paulistão Ltda. 
- ME.   

Acresça-se, ainda, o fato de que não encontra respaldo na legislação 
tributária, o argumento apresentado pelo coobrigado solidário, de que fora utilizado o ECF 
de outro estabelecimento (outro contribuinte) para registrar as saídas. O Anexo XI, do 
RCTE, preceitua expressamente que os referidos equipamentos devem ser autorizados 
para cada estabelecimento e para seu uso exclusivo, exsurgindo, nitidamente, que a 
sistemática contida no argumento do sujeito passivo não encontra albergue na legislação 
tributária estadual. 

Diante do exposto, voto, em consenso majoritário com meus pares, 
para rejeitar a preliminar de nulidade do auto de infração, arguida pelo coobrigado 
solidário, em virtude da coleta ilegal das provas. 

Rejeito, de forma majoritária, a preliminar de exclusão da lide do 
coobrigado solidário Edenir Borges Lima, suscitada pelo próprio. 

Quanto ao mérito, em sintonia com a maioria dos meus pares, voto, 
conhecendo do Recurso Voluntário, negando-lhe provimento, para confirmar a decisão 
singular que considerou procedente o auto de infração. 



 

 
 
 

Sala das sessões, em 20 de julho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Controle paralelo (caixa 2) (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01385/16 
 
Relator: Conselheiro Renato Moraes Lima 
 

 
EMENTA: ICMS. Falta de pagamento de ICMS por verificação de 
falta de registros escriturais de saída da EFD na comparação 
com as vendas realizadas por meio de cartão de crédito e 
vendas. Improcedente. 
 
A constatação, por um dos próprios autores do lançamento, em 
revisão fiscal, de inocorrência da acusação, impõe o julgado de 
improcedência do lançamento do crédito tributário. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 10 de agosto de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Renato Moraes Lima, Nivaldo José Mendes e 
Carlos Andrade Silveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal nos presentes autos é de falta de pagamento total 
de R$ 519.262,11 de ICMS em vários meses havidos entre fev./2012 e dez./2013, em 
virtude de ter efetuado saída de mercadorias, excedendo em R$ 3.054.482,98 o montante 
de vendas apresentado na Escrituração Fiscal Digital – EFD, conforme detectado na 
comparação com o montante obtido pelas declarações das operadoras de cartões de 
crédito e de débito. 

 
São citados como infringidos o CTE, Arts. 25, § 1°, VI, 64, § 2° e 66. 

É proposta a penalidade prevista na mesma lei, Art. 71, VII, “L”, § 9.º, I. 
 
Foram arroladas como solidárias as sócias administradoras 

VALDÊNIA DUARTE NOGUEIRA e VIVIANE SEABRA ANASTÁCIO, conforme disposto 
nas fls. 04 e 05. 

 
Instruem os autos planilha das informações das operadoras de 

cartões, fls. 07 e 08; comparativo dessas informações com os valores declarados, fls. 06; 
detalhamento do crédito tributário, fls. 03; identificação dos solidários, fls. 04 e 05; planilha 
de pagamentos efetuados, fls. 11 a 13; Relatórios sintéticos de operações registrados nas 
EFDs, fls. 14 a 26. 

 
Revéis e peremptas, a empresa autuada e as solidárias, 

respectivamente fls. 43 e fls. 53, veio a empresa a apresentar impugnação em 2.ª 
instância após o prazo, fls. 56 a 58, que foi acatada na ocasião pelo então conselheiro 
relator, sendo alegado nessa peça defensória que os dados das EFDs estavam errados, 
tendo sido toda a movimentação corretamente efetivada mediante a emissão de notas 
fiscais eletrônicas e cupons fiscais, para o que pediu a improcedência, limitando-se a 
juntar aos autos notas fiscais eletrônicas (fotocópias de DANFEs), fls. 67 a 499 (Vol. 1). 

 



 

Foi exarada resolução de remessa dos autos em diligência de 
revisão fiscal, proposta pelo conselheiro relator, fls. 501 e 502 (Vol. 2), que foi efetuada 
por um dos próprios agentes fiscais autuantes, apresentando documentos de fls. 507 (Vol. 
2) a 1097 (Vol. 3), papéis de trabalho, de fls. 1098 a 1115 (Vol. 3), e CD, fls. 1118. Em 
virtude dessa revisão fiscal, o agente executante do trabalho concluiu que a diferença 
originariamente encontrada foi extinta, conforme seu ofício n.º056/2014-SRE, de fls. 1120, 
item “2”, e seu relatório, fls. 1123, penúltimo parágrafo do item II – Dos Levantamentos, e 
item III – Conclusão. 

 
A empresa naturalmente se manifesta de forma favorável a esse 

resultado, fls. 1128. 

 

É o relatório. 

 
V O T O 

 
Uma vez que o agente fiscal revisor, sendo um dos próprios agentes 

autuantes, tenha constatado inexistir a diferença de saídas inicialmente observada, é 
conhecido da impugnação, dando-se-lhe provimento para julgar o presente auto de 
infração improcedente. 

 

É o voto. 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 06 de setembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Controle paralelo (caixa 2) (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01394/16 
 
Relator: Conselheiro Washington Luis Freire de Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. Omissão de saída de mercadoria tributada. 
Improcedência.  
 
Deve ser afastada a acusação fiscal de omissão de saída de 
mercadoria quando o sujeito passivo demonstrar que foram 
regularmente emitidos os documentos fiscais relativos as 
operações da suposta omissão. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 25 de agosto de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente 
o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Washington Luis Freire de 
Oliveira, Valdir Mendonça Alves, José Pereira D'abadia, Gilmar Rodrigues de Almeida e 
José Luiz Rosa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal é de que o sujeito passivo omitiu saída de 
mercadoria tributada, conforme comparativo entre os extratos fornecidos pelas 
administradoras de cartões magnéticos (débito/crédito) e o total das vendas declaradas na 
DPI (Declarações Periódicas de Informações) relativa ao mês de agosto de 2011.  

 
Inconformado com a decisão singular desfavorável, o sujeito passivo 

apresenta impugnação na qual alega que as saídas foram acobertadas por meio de 
emissão regular de documentos fiscais que superam as vendas declaradas pelas 
administradoras de cartões magnéticos. 

 
Informa que foi apresentada Escrituração Fiscal Digital (EFD) 

retificadora para correção dos valores referentes às saídas realizadas. 
 
A Câmara julgadora, considerando que as vendas declaradas pelas 

administradoras de cartões de crédito devem ter seus valores comparados com os 
documentos emitidos pela empresa de forma a apurar se ocorreu ou não omissão de 
saída de mercadoria, independentemente de haver ou não o registro dos documentos nos 
livros fiscais ou as saídas declaradas na DPI (infrações distintas da que é indicada na 
inicial) e considerando, ainda, que a acusação fiscal inicial somente pode deixar de 
prevalecer se ficar comprovado que as vendas realizadas por meio de cartões magnéticos 
foram devidamente acobertadas por documentos fiscais (notas ficais/cupons fiscais) 
regularmente emitidos no momento da venda das mercadorias (antes do início da ação 
fiscal), por unanimidade de votos, converteu o julgamento em diligência e encaminhou os 
autos para a Delegacia Fiscal de circunscrição do sujeito passivo a fim de que a 
autoridade fiscal designada (preferencialmente o próprio autuante) verificasse se, de fato, 
houve a emissão regular dos documentos fiscais relativos as vendas realizadas por meio 
de cartões magnéticos. 

 



 

Em atendimento, o Auditor Fiscal autuante informou que efetuou as 
conferências dos documentos emitidos de saídas e cotejou com os registros de saídas do 
mês de agosto de 2011 e que o total de saídas documentadas excede o total das vendas 
declaradas pelas administradoras de cartões magnéticos, “não restando qualquer 
diferença a ser autuada em relação às vendas de cartões de crédito/débito no período em 
questão comprando com as vendas registradas. ” 

 
 
É o Relatório. 

 
V O T O 

 
A manifestação da autoridade fiscal autuante é conclusiva no sentido 

de que os documentos fiscais, regularmente emitidos à época dos fatos geradores, 
superam os valores indicados no relatório de vendas emitidos pelas administradoras de 
cartões magnéticos, razão pela qual entende que a omissão de saída apontada na inicial 
não deve prevalecer. 

 
Pelo exame dos autos verifica-se que o sujeito passivo emitiu 

documentos fiscais relativos as operações que realizou, devendo ser afastada a acusação 
fiscal de omissão de saída de mercadoria, pois foi inequivocamente comprovado a 
ocorrência de erro de fato substancial que implica alteração total do lançamento. 

 
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, dou-lhe provimento 

para reformar a decisão singular e julgar improcedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões, em 02 de setembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Controle paralelo (caixa 2) (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01505/16 
 
Relator: Conselheiro José Luiz Rosa 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade da peça básica, 
arguidas pela autuada, por insegurança na determinação da 
infração e por cerceamento do direito de defesa. Rejeitadas. 
ICMS. Controle paralelo apreendido no termo de apreensão. 
Saída de mercadoria tributada, sem emissão de documentação 
fiscal. Procedente.  
 
1. Tornam-se inócuos os questionamentos sobre nulidade da 
lide, quando tais inquirições forem desprovidas de amparo 
legal; 
 
2. Reafirma-se a decisão monocrática, que julgou procedente o 
lançamento, quando polo passivo não trouxer aos autos 
elementos de prova capazes de ilidir a exigência fiscal. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 19 
de julho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares de nulidade 
da peça básica, arguidas pela autuada, por  insegurança na determinação da infração e 
por cerceamento do direito de defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros José 
Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de 
Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de 
Brito, Márcio Nogueira Pedra, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, 
Paulo Diniz, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira 
Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos 
Mariano, Heli José da Silva, Valdir Mendonça Alves e Aldeci de Souza Flor.  Quanto ao 
mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso do Contribuinte para o 
Conselho Pleno, negar-lhe provimento para manter a decisão cameral que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Luiz 
Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de 
Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de 
Brito, Márcio Nogueira Pedra, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, 
Paulo Diniz, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira 
Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos 
Mariano, Heli José da Silva, Valdir Mendonça Alves e Aldeci de Souza Flor. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo, realizou saídas de 
mercadorias tributada sem emissão de documentação fiscal, no período de 12/12/2007 a 
16/02/2008, no valor comercial de R$ 203.875,56, conforme controle paralelo aprendido 
no termo de apreensão n° 110010264-3 e demonstrativos anexos, em consequência 
deverá pagar o ICMS devido mais as cominações legais.  

 
A autoridade lançadora indica como infringida as disposições dos 

artigos. 63 e 64, Lei 11.651/91, c/c art. 141, Decreto 4.852/97. Proposta a aplicação da 



 

penalidade prevista no artigo. 71, VII, "I", § 9°II, da Lei 11.651/1991 c/ redação da Lei 
13446/1999. 

 
O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: Anexo 

Estruturado - Detalhamento do Crédito Tributário, "fl:03"; Anexo de Auto de Infração, "fls: 
04 e 05"; Termo de Apreensão, "fl:06"; Livro de Registro, "fls: 07 a 16"; Termo de 
Autenticação de Formulários do Livro RAICMS, "fl:17", Registro de Saídas, "fls: 18 a 25", 
Movimento do Caixa, "fls: 25-a A 79-a".  

 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar Impugnação em Primeira Instância, conforme documento de "fls: 80 e 81". 
Tendo sido lavrado termo de revelia na "fl:82".  

 
O sujeito passivo comparece aos autos do processo nas "fls: 86 a 

91" fazendo a juntada de documentos de representação e pedindo que doravante o 
procurador que esta subscreve seja intimado para os autos do processo. 

 
Pela Resolução n° 006/2011, presente na "fl:93", resolve, por 

unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência, encaminhando os autos ao 
Setor de Preparo Processual (SEPRO) a fim de intimado o contribuinte, na pessoa do seu 
advogado, a pagar o crédito exigido ou apresentar Impugnação em Segunda Instância. 

 
O sujeito passivo é intimado nas "fls: 94 e 95" a pagar a quantia 

exigida ou apresentar Impugnação em Segunda Instância. 
 
O sujeito passivo comparece aos autos do processo nas "fls: 98 a 

109" apresentando sua Impugnação em Segunda Instância, alegando que: não há no 
processo nenhum documento hábil que comprove a obrigação tributária em face do 
impugnante fazendo crer que desta forma, não há nenhuma ligação entre a impugnante e 
o fato gerador declarado pelo fisco.  

 
Diz que o que se vê na acusação dos autos é apenas a vontade dos 

agentes autuantes de maneira arbitraria, desejar cobrar tributo indevido da impugnante, 
visto que, além de desobedecer a legislação em vigor, que rege as relações entre o 
contribuinte e o estado, deve eximir-se de utilizar a presunção para elaborar seus 
procedimentos fiscais, pois a que está decorre de elaboração mental e pessoal do agente, 
não podendo ser fato gerador de tributo e diante disso se torna indevida a cobrança do 
tributo, não existindo ICMS a pagar. 

 
Alega que após observar a inicial, não encontrou nenhuma prova de 

que tenha ocorrido os fatos geradores ou quaisquer outros, que pudesse permitir a 
Fazenda Pública Estadual de cobrar o ICMS da autuada, aduzindo que os supostos 
indícios de práticas de irregularidades fiscais devem ser provados por meios idôneos 
perante a vigente ordem constitucional e legal, fato não realizado pelo Fisco, nota-se 
assim, que os autuantes não poderiam ter transferido o presente lançamento tributário à 
autuada sem antes ter apurado e provado corretamente a responsabilidade da mesma, no 
caso de infração à legislação tributária.  

 
Pondera que a impugnante adquire somente mercadorias sujeitas à 

retenção do ICMS na fonte, não sendo o caso de se exigir o imposto, face a determinação 
do § 2° do art.25 do CTE. Assim, pelo princípio da eventualidade a exigência fiscal deve-
se limitar a cobrança de multa formal constante do item I, incido VII, cumulado com o §8° 



 

do art. 71 do CTE: 25% do valor da operação pela falta de emissão de documentos fiscais 
exigidos com desconto de 50% do § 8°. 

 
Por fim em face de todo exposto, a Autuada vem à presença desta 

ilustre Câmara Julgadora de Segunda Instância do CAT para requerer seja declarada a 
nulidade ab initio do presente auto de infração ou então, sua total improcedência, haja 
vista as lídimas alegações apresentadas e diante do serviço fiscal presunçoso e realizado 
sob emoção de denúncia vazia, ou sua adequação à cobrança de multa formal, conforme 
exposto.  

 
O sujeito passivo anexa documentos de "fls:110 a 115". 
 
O julgador singular pelo Acordão n° 474/2012, presente nas "fls:117 

a 121", decide pela procedência do auto de infração. Em sua fundamentação afirma que: o 
auto de infração está devidamente instruído, a infração foi revelada de forma objetiva, foi 
demonstrado, mediante o comparativo entre as vendas consignadas no livro Movimento 
de Caixa e as operações registradas no livro de saídas, que o sujeito passivo promoveu 
saída de mercadorias sem a emissão de documentação fiscal. As provas trazidas aos 
autos permitem perfeitamente analisar o mérito da acusação fiscal. Assim, fica rejeitada 
essa preliminar de nulidade de peça básica.  

 
Na situação em análise, está devidamente comprovada que as 

operações objeto da autuação foram realizadas sem a emissão de documentação fiscal, 
portanto totalmente fora do controle da fiscalização. 

 
 A saída de mercadoria tributada do estabelecimento fez nascer a 

obrigação de pagar o ICMS, em face da ocorrência do fato gerador, por força da previsão 
estampada no inciso I do artigo 11 do CTE.  Por outro lado, a falta de emissão de 
documentação fiscal configurou também o descumprimento da obrigação acessória, 
conforme estabelece o artigo 64 e §2° da Lei n° 11.651/91 do CTE. 

 
Por fim afirma que o valor do crédito tributário que se exige no 

presente lançamento tributário é relativo ao imposto omitido, juntamente com a 
importância correspondente À penalidade estabelecida no artigo 71, inciso VII, alínea "L" e 
§ 9°, inciso I, da Lei n° 11.651/91, e demais acréscimos, em decorrência das saídas 
realizadas sem a emissão de documentação fiscal.  

 
O sujeito passivo é intimado a pagar a quantia exigida ou apresentar 

Recurso ao Conselho Pleno, conforme documentos de "fl:122".  
 
O sujeito passivo comparece aos autos nas "fls:125 a 137", 

apresentando seu Recurso ao Conselho Pleno, trazendo as mesmas alegações 
apresentadas em sua Impugnação em Segunda Instância inovando apenas nos dizeres de 
que: se verifica a inexistência de intimação ao sujeito passivo de sessão de julgamento 
ocorrida no dia 19/07/2011 a qual proferiu o acordão n ° 474/2012, impossibilitando-o de 
realizar sua sustentação oral. 

Diz que uma vez que ocorrida a falha da intimação ao sujeito passivo 
para que comparecesse ao julgamento, desdobrasse a nulidade em cerceado do direito de 
defesa do contribuinte. Alegando que a lei n° 16.469/2009 que regula o processo 
administrativo tributário, declara serem nulos os atos praticados com cerceamento do 
direito de defesa. 

  



 

A nulidade de intimação do sujeito passivo para o julgamento 
cameral, afeta, portanto, o acordão n° 474/2012 proferido na sessão de 19/07/2011, 
devendo o processo retornar para um novo julgamento cameral, com a devida intimação 
do sujeito passivo.  

 
Por fim, ex positis, seja dado deferimento à postulação defensória 

para declarar a nulidade ou improcedência da acusação contida no auto de infração, tendo 
em vista as lídimas alegações esposadas e diante do serviço fiscal presunçoso e 
realizando sob emoção de denúncia vazia. 

  
Nestes termos, pede deferimento.  
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Sobre as preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela 
autuada, por insegurança na determinação da infração e por cerceamento do direito de 
defesa, as rejeito por não haver nos elementos constitutivos da lide qualquer afronta ao 
capítulo que trata da nulidade dos atos processuais, insertos nos incisos III e IV do artigo 
20 da Lei nº. 16.469/09.A infração e a correspondente penalidade foram corretamente 
aplicadas, a instrução processual, se sede cognitiva efetivada com clareza, os prazos 
processuais respeitados, inclusive com vista dos autos à parte litigante, nos momentos 
processuais, que por “ex legis” lhe são próprios, inclusive, por meio de Resolução de nº. 
006/2011, conforme pode ser conferido pela leitura desta à folha 93 deste tomo. 

 
Com as questões incidentais solucionadas, volvo-me à razão de 

direito desta demanda, onde melhor sorte não tem o pleito da defesa, o que me leva a 
reafirmar a decisão exarada em sede monocrática, que julgou procedente o lançamento, 
conforme passo a expor:   

 
A exigência estampada na folha de rosto deste volume, deve-se ao 

fato do sujeito passivo, ter realizado saída de mercadoria tributada, sem emissão de 
documentação fiscal, no período de 12/12/2007 a 16/02/2008, no valor comercial de R$ 
203.875,56, conforme controle paralelo aprendido no termo de apreensão n° 110010264-3 
e demonstrativos que se encontram acostados aos autos. 

 
A autoridade lançadora ao elaborar o seu trabalho, o fez de forma 

objetiva, demonstrando, mediante o comparativo entre as vendas consignadas no livro 
Movimento de Caixa e as operações registradas no livro Registro de Saída de Mercadoria, 
que o sujeito passivo promoveu saída de mercadorias sem a emissão de documentação 
fiscal, situação que a defesa não conseguiu ilidir com provas cabais, capazes de contrapor 
a inicial.  

 
Portanto, demonstrado está que o sujeito passivo agiu ao arrepio da 

orientação tributária, contida nos artigos 64, §2º do CTE e 141 do RCTE, que serão 
transcritos na sequência, situação que deve ser reparada, com o recolhimento do imposto, 
nos termos aduzidos na preambular:  

 
Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do 
imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou 
negativas, estabelecidas na legislação tributária. 
 
[...] 



 

 
§ 2º Os contribuintes do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 
cumprimento de obrigações tributárias, relacionadas com o ICMS, são 
obrigados a manter e escriturar os livros exigidos e a emitir documentos 
fiscais. 
 
[...] 
 
Art. 141. O contribuinte do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 
cumprimento de obrigação tributária, relacionadas com o ICMS, devem 
emitir documento fiscal, em conformidade com a operação ou prestação 
que realizarem. 
 

Assim, voto rejeitando as preliminares de nulidade da peça básica, 
arguidas pela autuada, por insegurança na determinação da infração e por cerceamento 
do direito de defesa. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conheço do recurso 
do Contribuinte para o Conselho Pleno, nego-lhe provimento para manter a decisão 
cameral que considerou procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 20 de setembro de 2016. 
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Matéria: Controle paralelo (caixa 2) (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01542/16 
 
Relator: Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes 
 

 
EMENTA: Processual. Nulidade da peça básica. Insegurança na 
determinação da infração. Rejeição. Exclusão de solidário da 
lide. Rejeição. ICMS. Obrigação principal. Omissão de registro 
de saída tributada. Comparativo entre as vendas declaradas em 
DPI/EFD e as informadas por Administradora de Cartão de 
Crédito/Débito. Procedência parcial. 
 
I - Descrita com clareza a situação apontada como ilícito 
tributário, não há imprecisão estrutural que importe em nulidade 
por insegurança na determinação da infração; 
 
II - Sócios administradores possuem interesse comum em 
situação que tributariamente desonere a empresa que dirigem e 
da qual patrimonialmente participam, situação que, exatamente 
por serem dirigentes, ocorre no âmbito de sua área de controle e 
decisão, razão por que as suas condutas subsumem-se ao 
inciso XII do art. 45 da Lei n° 11.651/91; 
 
III - Constatada, em diligência procedida pelo Fisco, a não 
ocorrência de parte da irregularidade apontada no auto de 
infração, deve ser este declarado parcialmente procedente. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 02 de setembro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos,  rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Paixão de 
Oliveira Gomes, Nivaldo José Mendes e Nivaldo Carvelo Carvalho. E, também,  por 
unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de exclusão dos solidários da lide, por eles 
arguida. Participaram do julgamento os Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes, 
Nivaldo José Mendes e Nivaldo Carvelo Carvalho. Quanto ao mérito, por unanimidade de 
votos, conhecer do recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença 
singular e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 
288.007,46 (duzentos e oitenta e oito mil e sete reais e quarenta e seis centavos), nos 
termos da revisão às fls.112. Participaram do julgamento os Conselheiros José Paixão de 
Oliveira Gomes, Nivaldo José Mendes e Nivaldo Carvelo Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Em 06 de novembro de 2015, o Fisco exige ICMS, multa e demais 
acréscimos da autuada, na condição de contribuinte, em razão de ter, nos períodos de 
junho e julho de 2011 e janeiro a dezembro de 2012, omitido o registro de saídas 
tributadas em vendas realizadas mediante cartões débito/crédito). 

 
Foram apontados como solidários maria de lourdes, DIVINO 

APARECIDO DE LIMA e cristina cardoso de lima, pessoas físicas e sócios 
administradores da pessoa jurídica autuada (fls. 04 e 05 e 20). 



 

 
A ação fiscal foi dirigida ao estabelecimento da empresa autuada, 

tendo sido anexados à peça básica demonstrativos expondo a diferença entre as vendas 
declaradas em DPI/EFD e as informadas por administradora de cartão de crédito/débito 
(fls. 6 a 13). 

 
Intimados os sujeitos passivos para se defenderem em Primeira 

Instância (fls. 21 a 38), estes impugnam o auto de infração (fls. 29 a 61) e indo o processo 
a julgamento, o julgador monocrático, após rejeitar preliminares arguidas, conhece da 
impugnação, nega-lhe provimento e considera procedente o auto de infração (fls. 62 a 64). 

 
Instados a recorrer (fls. 65 a 68), os sujeitos passivos apresentam 

recurso voluntário em conjunto, pedindo os solidários sua exclusão da lide, em razão do 
disposto no art. 135, III do Código Tributário Nacional (CTN) e do entendimento firmado 
sobre a matéria pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme jurisprudência que 
referenciam (fls. 72 a 74). 

 
A empresa e solidários autuados ainda se defendem arguindo a 

preliminar de nulidade da peça básica por insegurança na determinação da infração, em 
razão do procedimento fiscal não ser capaz de evidenciar as operações realizadas pelo 
contribuinte. Essa incapacidade de o procedimento do Fisco de evidenciar às operações 
realizadas adviria do fato de ter sido lavrado o auto de infração 4 0113022 732 79 também 
a exigir imposto no mês de janeiro de 2012, mês abrangido pelo auto de infração em 
exame e em relação ao qual teria sido recolhido normalmente o ICMS (fls. 74 a 75). 

 
No mérito, o contribuinte autuado pede a improcedência do auto de 

infração, afirmando ser inconsistente a exigência tributária estampada na peça, situação 
essa que atestariam os recolhimentos de ICMS efetuados em janeiro e fevereiro de 2012, 
a qual poderia ser eventualmente confirmada por verificação realizada mediante 
conversão do julgamento em diligência (fls. 75 a 77). 

 
Vindo o processo a julgamento cameral (fl. 86), foi determinada 

diligência para que auditor fiscal verificasse os efeitos da exigência de imposto por NFE´S 
de saída não escrituradas, constante do auto de infração 4 0113022 732 79, sobre a 
omissão de imposto apontada no presente processo, quanto ao mês de janeiro de 2012. 

 
Procedida a revisão pela autoridade fiscal autuante, esta informa que 

as diferenças a serem mantidas são as referentes aos meses de março a dezembro de 
2012 (fl. 113), acostando demonstrativo análogo ao acostado à peça inicial, no qual não 
constam as omissões de imposto referentes aos meses de junho e julho de 2011 e janeiro 
a fevereiro de 2012 (fls. 07 e 1112). 

 
Intimados a se manifestar sobre o resultado da diligência (fls. 116 a 

119), os sujeitos passivos não comparecem (fl. 120). 
 
É o relatório. 

 

QUESTÕES PRELIMINARES 

 

Apreciando a preliminar de nulidade da peça básica por insegurança 
da determinação a infração, arguida às fls. 74 a 75 pelos recorrentes, em razão do 



 

procedimento fiscal não ser capaz de evidenciar as operações realizadas pelo 
contribuinte, manifesto-me por sua rejeição. 

 
Sobre essa questão, percebo que os demonstrativos acostados ao 

auto de infração expõem a comparação, feita mês a mês, entre as saídas declaradas em 
DPI/EFD e as vendas realizadas mediante cartão de débito/crédito, o que ´possibilita ao 
sujeito de passivo, como de fato possibilitou, a normal compreensão do teor da acusação 
fiscal e a desembaraçada defesa ao longo do processo, não havendo no lançamento de 
ofício imprecisão ou contradição estrutural que caracterize insegurança na determinação 
da infração. 

 
Analisando a preliminar de exclusão dos sócios administradores da 

lide (fls. 72 a 74) manifesto-me também por sua rejeição, visto que na condição de 
administrador, o sócio possui interesse comum em situação que tributariamente desonere 
e, por consequência, beneficie a empresa que dirige e da qual participa, situação que, 
exatamente por ser dirigente, ocorre no âmbito de sua área de controle e decisão, razão 
por que a sua conduta que se subsume à hipótese do art. 45, XII da Lei n° 11.651/91, a 
seguir transcrito: 

 

“Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 

Redação com vigência de 01.01.97 a 30.04.08. 

[...] 

XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, 
gerentes, administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis; [...]” 
[Grifo Oportuno] 

 

QUESTÃO MERITÓRIA 

 

Analisando o mérito, acolho apenas em parte as razões trazidas 
pelos recorrentes, já que estas somente afetam a exigência fiscal quanto às omissões de 
imposto referentes aos meses de junho e julho de 2011 e janeiro e fevereiro de 2012 (fls. 
07 e 1112), como informa o próprio autuante em relatório diligencial (fls. 112 e 113). 

 
Assim, como se vê à fl. 112, permanecem intactas as omissões 

relativas aos meses de março a dezembro de 2012, o que resulta em um valor de base de 
cálculo de R$ 1.684.161,54 (um milhão, seiscentos e oitenta e quatro mil e cento e 
sessenta e um reais e cinquenta e quatro centavos) cujo valor de ICMS a recolher de R$ 
288.007,46 (duzentos e oitenta e oito mil e sete reais e quarenta e seis centavos). 

 
Pelo exposto, REJEITO a preliminar de nulidade da peça básica, arguida 

pela autuada, por insegurança na determinação da infração, bem como a preliminar de 
exclusão dos solidários da lide, por eles arguida e, no mérito, conheço do recurso, dou-
lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e considerar 
PARCIALMENTE PROCEDENTE o auto de infração no valor do ICMS de R$ 288.007,46 
(duzentos e oitenta e oito mil e sete reais e quarenta e seis centavos), nos termos da 
revisão às fls.112.  



 

 
 

Sala das sessões, em 26 de setembro de 2016. 
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Matéria: Controle paralelo (caixa 2) (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01585/16 
 
Relator: Conselheiro José Eduardo Firmino Mauro 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade do auto de 
infração por insegurança na determinação da infração. 
Rejeitada. Exclusão de solidário da lide. Rejeitada. ICMS. 
Obrigação tributária principal. Omissão de saída de mercadoria. 
Procedência. 
 
1. Não é passível de nulidade o lançamento que contenha os 
elementos indispensáveis para determinar com segurança a 
infração denunciada e identificar corretamente o infrator; 
 
2. Atendido os pressupostos do artigo 45, inciso XII, do Código 
Tributário Estadual - CTE, o administrador indicado como 
solidário deve permanecer na lide, preservando o seu amplo 
direito de defesa; 
 
3. Prospera o crédito tributário lançado no auto de infração 
quando o sujeito passivo não apresentar argumentos nem 
provas capazes de elidir os fundamentos da respectiva 
acusação fiscal. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 24 de agosto de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Quanto ao mérito,decidiu,  por votação unânime,  conhecer do 
recurso voluntário, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. E, também, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de exclusão do solidário da lide,  OSWALDO BRUMASSIO, arguida pela 
defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros José Eduardo Firmino Mauro, Mário 
de Oliveira Andrade, Aldeci de Souza Flor, Rickardo de Souza Santos Mariano e Victor 
Augusto de Faria Morato. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

 
 
Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu saída de 

receita de mercadoria, no período de 01/01/2009 a 30/08/2009, conforme comparativo 
entre as vendas realizadas e registradas no bando de dados do contribuinte, denominado 
Sage 6_1 e os valores declarados pelo sujeito passivo, conforme cópias de livros fiscais 
anexos. Em consequência, deverá pagar o imposto omitido na importância de R$ 
134.446,97, juntamente com penalidade e acréscimos legais, conforme demonstrativos 
anexos.  

 
Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 25, 

§1º, inciso VI, 64, §2º e 66 da Lei nº 11.651/91, tendo sido proposta a penalidade prevista 



 

no artigo 71, inciso VII, alínea “l”, conjugado com o §9º, inciso I, da Lei nº 11.651/91 com a 
redação conferida pela Lei nº 16.241/2008. 

 
Foi identificado como sujeito passivo solidário: OSWALDO 

BRUMASSIO (fls. 04), na condição de sócio administrador, nos termos do artigo 45, inciso 
XII, da Lei nº 11.651/91. 

 
A peça inicial foi instruída com os documentos de fls. 03/31. 
 
Devidamente intimados em Primeira Instância (fls. 32/32-A), a 

empresa autuada e o responsável solidário ingressam com Impugnação às fls. 48/75, 
alegando, ilegitimidade passiva do coobrigado, haja vista que o fisco não estabeleceu 
relação entre sua conduta enquanto sócio e a infração praticada. Colaciona 
jurisprudências que entende aplicáveis ao caso. No mérito, argui ser indevida a autuação. 
Alega, também, violação ao artigo 146 do mesmo Diploma Legal, haja vista que foi 
introduzida modificação de ofício nos critérios jurídicos do lançamento anterior, 
correspondente ao mesmo período. Em seguida, alega ilegalidade da multa aplicada, 
incorrendo em ofensa ao princípio do non bis in idem e no princípio do não confisco. 
Apresenta alguns julgados sobre a matéria. Finaliza, requerendo que seja declarada a 
improcedência do presente auto de infração.  

 
O julgador singular, por meio do Despacho de fls. 95 determinou o 

encaminhamento dos autos à Delegacia Regional de Fiscalização de Jataí a fim de que 
auditor fiscal estranho à lide se pronuncie a respeito das alegações apresentadas pelo 
sujeito passivo e especialmente reveja o procedimento de forma a considerar os créditos a 
que o contribuinte faz jus. 

 
Em atendimento ao Despacho supra, a autoridade fiscal esclarece 

que os créditos relativos ao ICMS recolhido espontaneamente através da guia do Simples 
Nacional, no valor de R$ 36.274,04 foram compensados no auto de infração nº 
4011304942364. Destaca, ainda, que foram analisadas as notas fiscais de entradas do 
período, sendo que o crédito apurado foi de R$ 56.273,04, e que tal valor foi compensado 
no auto de infração nº 4011304942364. Traz à baila quadro demonstrativo com os devidos 
valores. Acosta aos autos documentos de fls. 103/120. 

 
Devidamente intimados do resultado da revisão fiscal, os sujeitos 

passivos quedaram-se inertes.  
 
Sobreveio a sentença singular de fls. 126/128, pelo qual o julgador 

decidiu pela procedência do auto de infração. Inicialmente afirma que o coobrigado deve 
sim figurar no polo passivo da lide, haja vista que o fato ocorrido é infração de lei, 
havendo, pois, subsunção ao que dispõe o artigo 135 do Código Tributário Nacional. 
Destaca, ainda, que diante da prática de vendas sem emissão de documentos fiscais, o 
que foi apurado mediante o trabalho descrito nos documentos de fls. 5-B a 26 destes 
autos, verificou-se, fundadamente, que o contribuinte não deveria estar enquadrado no 
Simples Nacional no período fiscalizado. Quanto aos créditos computados, entende 
pertinentes as compensações com o que já fora recolhido, o que foi feito pelo agente 
autuante.  

 
Intimados da decisão singular (fls. 129/133), os sujeitos passivos 

comparecem ao processo reiterando os argumentos expendidos anteriormente. 
 
É o relatório. 



 

 
VOTO 

 

Inicio o voto desta decisão com a apreciação da preliminar de nulidade da peça básica, 

por insegurança na determinação da infração, arguida pela autuada, a qual rejeito 

pelos fundamentos que transcrevo:  

De fato, verifico que além de estarem presentes todos os requisitos 
do artigo 8º da Lei Estadual nº 16.469 e do artigo 142 do Código Tributário Nacional, a 
descrição do fato coaduna-se com os demonstrativos e documentos anexados pelo agente 
autuante, bem como, com a fundamentação legal da infração. Também não há 
divergências de valores entre os levantamentos integrantes do lançamento e destes com o 
auto de infração. E por último, o lançamento foi instruído com levantamento completo, o 
que confirma a infração. Ante tais evidências e com a unanimidade do voto de meus 
pares, é de se entender que a aludida preliminar relativa à insegurança na determinação 
da infração deve ser rejeitada. 

Já com relação à preliminar de exclusão da lide do sujeito passivo 
solidário, manifesto-me pelo seu não acolhimento, pois entendo que a sua indicação está 
dentro dos limites definidos na legislação estadual, senão vejamos: o instituto da 
solidariedade está previsto no Código Tributário Nacional - CTN em seu artigo 124, 
podendo se manifestar de duas formas, a primeira definida no inciso I é a que define a 
solidariedade pelo interesse comum no fato entre os envolvidos e a segunda é a definida 
pelo inciso II, que prevê a solidariedade quando esta for expressamente definida em lei. 

 
No Código Tributário Estadual estão inseridas as hipóteses de 

solidariedade definidas pelo legislador, e especialmente ao abrigo do artigo 124, inciso II 
do Código Tributário Nacional - CTN que está acolhida no artigo 45, inciso XII, da Lei nº 
11.651/91 a hipótese ocorrida neste caso.  

 
Portanto, no caso em comento, como o solidário indicado exercia a 

função de administrador na empresa autuada na época da ocorrência do fato gerador da 
obrigação tributária reclamada, conforme documento de fls. 83/91 a sua indicação está 
correta à luz da legislação tributária estadual acima mencionada, devendo então o mesmo 
permanecer no polo passivo da presente lide. 

No mérito, entendo que o feito em questão deve seguir adiante. 
Considerando que no presente recurso a autuada apenas reitera as alegações apreciadas 
em Primeira Instância, peço vênia ao prolator da sentença “a quo”, julgador Idelmar de 
Paiva Neto, que ora transcrevo, para utilizá-la como fundamentação de meu voto, vez que, 
a meu ver, a referida decisão exauriu a questão em tela, senão vejamos: 

 
 (...) Quanto à alegada extinção de punibilidade, ela não ocorre, pois cada 
lançamento se refere a um regime jurídico ao qual se submetia o contribuinte. 

A multa aplicada não implica em bi in idem, vez que, embora haja outras 
multas sob formato diferente em outras autuações, aquelas se referem a 
condições diferentes vividas pelo mesmo contribuinte. No presente caso, é 
consequência legal da falha procedimental cometida por ele, o que implicou 
em falta de recolhimento do ICMS, apurado em auditoria.  

Diante da prática de vendas sem emissão de documentos fiscais, o que foi 
apurado mediante o trabalho descrito nos documentos de fls. 5-B a 26 autos, 
verificou-se, fundadamente, que o contribuinte não deveria estar enquadrado 
no Simples Nacional no período fiscalizado. Não se trata de impositiva 



 

exclusão retroativa e sim, em descumprimento, desde aquele período, pelo 
contribuinte, aos ditames da lei. Além do mais, ainda transcorria o quinquídio 
legal.  

Quanto aos créditos computados, entendo pertinentes as compensações 
com o que já foi feito pelo agente autuante, em obediência inclusive à 
orientação dada através do documento de fls. 100, cujo seguinte trecho é 
digno de destaque: Com o objetivo de dar conhecimento a todos os 
servidores desta pasta e com especial atenção àqueles que trabalham 
diretamente com auditoria de empresas optantes  pelo simples nacional, e 
ratificando o alcance, a repercussão e harmonização do Parecer 492/20111-
GEOT, com ulterior interpretação da IN 1159/13-GSF, ressaltamos que quando 
da ocorrência de auditoria em EMPRESA EXCLUÍDA DE OFÍCIO 
RETROATIVAMENTE DO SIMPLES NACIONAL, deverá o auditor EFETIVAR A 
COMPENSAÇÃO DO ICMS, apurado na auditoria com o pago, dentro do 
regime diferenciado, reconhecido no sistema SEFAZ nos meses em que 
ocorreu o regular recolhimento na sistemática unificada, assim como dar 
ciência ao contribuinte desta compensação. 

 

Assim sendo, entendo que o lançamento do crédito tributário cumpriu 
as exigências do artigo 160 do Código Tributário Estadual - CTE, decido, portanto, pela 
manutenção da exigência fiscal. 

Face ao exposto, voto para rejeitar a preliminar de nulidade da peça 
básica, arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração. No mérito, 
conheço do recurso, nego-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. E, também, por unanimidade de votos, rejeito a 
preliminar de exclusão do solidário da lide, OSWALDO BRUMASSIO, arguida pela defesa. 

 
 

Sala das sessões, em 30 de setembro de 2016. 
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Matéria: Controle paralelo (caixa 2) (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01586/16 
 
Relator: Conselheiro José Eduardo Firmino Mauro 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade do auto de 
infração por insegurança na determinação da infração. 
Rejeitada. Decadência do direito do Fisco constituir o crédito 
tributário. Rejeitada. Exclusão de solidário da lide. Rejeitada. 
ICMS. Obrigação tributária principal. Omissão de saída de 
mercadoria. Procedente em parte.  
 
1. Não é passível de nulidade o lançamento que contenha os 
elementos indispensáveis para determinar com segurança a 
infração denunciada e identificar corretamente o infrator; 
 
2. Segundo o disposto no artigo 173, inciso I do Código 
Tributário Nacional, o prazo decadencial conta-se a partir do 
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento 
poderia ter sido efetuado. Adotando-se esta regra ao caso dos 
autos, não se encontra decaído o direito da Fazenda Pública 
Estadual de constituir o crédito tributário; 
 
3. Atendido os pressupostos do artigo 45, inciso XII, do Código 
Tributário Estadual - CTE, o administrador indicado como 
solidário deve permanecer na lide, preservando o seu amplo 
direito de defesa; 
 
4. Quando o sujeito passivo não conseguir, de forma integral, 
carrear para os autos provas que descaracterizem o fato 
determinante da formalização do lançamento, o mesmo deverá 
ser parcialmente mantido. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 24 de agosto de 2016, decidiu, por unanimidade votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. E, também por votação unânime, rejeitar a preliminar de 
decadência do crédito tributário, arguida pelo sujeito passivo. Quanto ao mérito, decidiu,  
por votação unânime, conhecer do recurso voluntário, negar-lhe  provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou parcialmente procedente o auto de infração, 
no valor do ICMS de R$ 157.394,10 (cento e cinqüenta e sete mil, trezentos e noventa e 
quatro reais e dez centavos), na forma do detalhamento de fls.102 dos autos. E, também, 
por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de exclusão do solidário da lide,  
OSWALDO BRUMASSIO, arguida pela defesa. Participaram do julgamento os 
Conselheiros José Eduardo Firmino Mauro, Mário de Oliveira Andrade, Aldeci de Souza 
Flor, Rickardo de Souza Santos Mariano e Victor Augusto de Faria Morato. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

 
 



 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu saída de 
receita de mercadoria, no período de 01/01/2008 a 31/12/2008, conforme comparativo 
entre as vendas realizadas e registradas no banco de dados do contribuinte, denominado 
Sage 6_1 e os valores declarados pelo sujeito passivo, conforme cópias de livros fiscais 
anexos. Em consequência, deverá pagar o ICMS na importância de R$ 173.447,97, 
juntamente com penalidade e acréscimos legais, conforme demonstrativos anexos.  

 
Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 25, 

§1º, inciso VI, 64, §2º e 66 da Lei nº 11.651/91, tendo sido proposta a penalidade prevista 
no artigo 71, inciso VII, alínea “l”, conjugado com o §9º, inciso I, da Lei nº 11.651/91 com 
as redações conferidas pelas Leis nºs 13.446/1999 e 16.241/2008. 

 
Foi identificado como sujeito passivo solidário: OSWALDO 

BRUMASSIO (fls. 04), na condição de sócio administrador, nos termos do artigo 45, inciso 
XII, da Lei nº 11.651/91. 

 
O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 03/32. 
 
Devidamente intimados em Primeira Instância (fls. 33/34), a empresa 

autuada e o responsável solidário ingressam com Impugnação às fls. 48/79, alegando, 
ilegitimidade passiva do coobrigado, haja vista que o fisco não estabeleceu relação entre 
sua conduta enquanto sócio e a infração praticada. Colaciona jurisprudências que entende 
aplicáveis ao caso. No mérito, argui ser indevida a autuação. Alega que os créditos 
tributários relativos ao período de janeiro a novembro de 2008 encontram-se decaídos, por 
força do disposto no artigo 150, §4º, do Código Tributário Nacional. Alega, também, 
violação ao artigo 146 do mesmo Diploma Legal, haja vista que foi introduzida modificação 
de ofício nos critérios jurídicos do lançamento anterior, correspondente ao mesmo período. 
Em seguida, alega ilegalidade da multa aplicada, incorrendo em ofensa ao princípio do 
non bis in idem e no princípio do não confisco. Apresenta alguns julgados sobre a matéria. 
Finaliza, requerendo que seja declarada a improcedência do presente auto de infração.  

 
O julgador singular, por meio do Despacho de fls. 99 determinou o 

encaminhamento dos autos à Delegacia Regional de Fiscalização de Jataí a fim de que 
auditor fiscal estranho à lide se pronuncie a respeito das alegações apresentadas pelo 
sujeito passivo e especialmente reveja o procedimento de forma a considerar os créditos a 
que o contribuinte faz jus. 

 
Em atendimento ao Despacho supra, a autoridade fiscal esclarece 

que os créditos relativos ao ICMS recolhido espontaneamente foram compensados no 
auto de infração nº 4011304872560. Destaca, ainda, que após as devidas compensações, 
o ICMS devido neste auto de infração é de R$ 157.394,10, conforme planilha anexa aos 
autos. Colaciona aos autos documentos de fls. 103/150. 

 
Devidamente intimados do resultado da revisão fiscal, os sujeitos 

passivos quedaram-se inertes.  
 
Sobreveio a sentença singular de fls. 156/158, o julgador decidiu pela 

procedência parcial do auto de infração, condenando o sujeito passivo ao recolhimento do 
ICMS, do valor originário de R$ 157.394,10, na forma do detalhamento de fls. 102 dos 
autos. Inicialmente afirma que o coobrigado deve sim figurar no polo passivo da lide, haja 
vista que o fato ocorrido é infração de lei, havendo, pois, subsunção ao que dispõe o artigo 
135 do Código Tributário Nacional. Ressalta, ainda, que não houve decadência do direito 
da Fazenda Pública constituir o crédito tributário, em face do disposto no artigo 173, inciso 



 

I, do Código Tributário Nacional. Quanto ao mérito, destaca que da prática de vendas sem 
emissão de documentos fiscais, o que foi apurado mediante o trabalho descrito nos 
documentos de fls. 5-B a 27 destes autos, verificou-se, fundadamente, que o contribuinte 
não deveria estar enquadrado no Simples Nacional desde janeiro de 2008. Ademais, 
quanto aos créditos computados, entendo-os pertinentes assim como foram admitidos, na 
medida necessária a complementar as autuações anteriores.  

 
Em seu Despacho n° 649/2016 de fls. 159, o Representante 

Fazendário manifesta-se pela manutenção da decisão monocrática. 
 
Intimados da decisão singular (fls. 160/164), os sujeitos passivos 

comparecem ao processo reiterando os argumentos expendidos anteriormente.  
 
É o relatório. 
 

 
VOTO 

 

Inicio o voto desta decisão com a apreciação da preliminar de nulidade da peça básica, 

por insegurança na determinação da infração, arguida pela autuada, a qual rejeito 

pelos fundamentos que transcrevo:  

De fato, verifico que além de estarem presentes todos os requisitos 
do artigo 8º da Lei Estadual nº 16.469 e do artigo 142 do Código Tributário Nacional, a 
descrição do fato coaduna-se com os demonstrativos e documentos anexados pelo agente 
autuante, bem como, com a fundamentação legal da infração. Também não há 
divergências de valores entre os levantamentos integrantes do lançamento e destes com o 
auto de infração. E por último, o lançamento foi instruído com levantamento completo, o 
que confirma a infração. Ante tais evidências e com a unanimidade do voto de meus 
pares, é de se entender que a aludida preliminar relativa à insegurança na determinação 
da infração deve ser rejeitada. 

No que tange à preliminar de decadência arguida pela autuada, 
manifesto-me pela sua rejeição, pois o auto de infração, objeto deste julgamento, foi 
lavrado em 18/12/2013, relacionando a ocorrência dos fatos geradores atinentes ao 
Exercício de 2008, conforme demonstra documento de fls. 03 dos autos e, sendo assim, 
entendo que, diante da regra geral prevista no artigo 173, inciso I, do Código Tributário 
Nacional, o referido crédito não foi alcançado pelo prazo decadencial, cuja contagem se 
inicia em 01 de janeiro de 2009 para o lançamento que deveria ter sido efetuado no 
Exercício de 2008 e que consequentemente somente se esgotaria, pela regra dos 5 cincos 
anos do exercício seguinte, em 31 de dezembro de 2013. Dito isto, concluo que este 
lançamento tributário quando foi cientificado ao polo passivo não havia decaído o direito 
da Fazenda Pública Estadual sobre o referido crédito tributário em questão, sendo assim, 
não acolho a questão incidental pleiteada pela autuada. 

 
Já com relação a preliminar de exclusão da lide do sujeito passivo 

solidário, manifesto-me pelo seu não acolhimento, pois entendo que a sua indicação está 
dentro dos limites definidos na legislação estadual, senão vejamos: o instituto da 
solidariedade está previsto no Código Tributário Nacional - CTN em seu artigo 124, 
podendo se manifestar de duas formas, a primeira definida no inciso I é a que define a 
solidariedade pelo interesse comum no fato entre os envolvidos e a segunda é a definida 
pelo inciso II, que prevê a solidariedade quando esta for expressamente definida em lei. 

 



 

No Código Tributário Estadual estão inseridas as hipóteses de 
solidariedade definidas pelo legislador, e especialmente ao abrigo do artigo 124, inciso II 
do Código Tributário Nacional - CTN que está acolhida no artigo 45, inciso XII, da Lei nº 
11.651/91 a hipótese ocorrida neste caso.  

 
Portanto, no caso em comento, como o solidário indicado exercia a 

função de administrador na empresa autuada na época da ocorrência do fato gerador da 
obrigação tributária reclamada, conforme documento de fls. 87/95, a sua indicação está 
correta à luz da legislação tributária estadual acima mencionada, devendo então o mesmo 
permanecer no polo passivo da presente lide. 

 

No mérito, considero que o feito deve prosperar em parte. De fato, 
visto que a matéria fora apreciada com a devida propriedade pelo douto julgador singular, 
que na lapidar decisão de fls. 156/158, manifestou-se pela procedência parcial do 
lançamento, transcrevo abaixo, ipsis litteris, parte da referida decisão acerca do mérito, a 
qual adoto como razão de decidir:  

(...) Diante da prática de vendas sem emissão de documentos fiscais, o que 
foi apurado mediante trabalho descrito nos documentos de fls. 5-B a 27 
destes autos, verificou-se, fundadamente, que o contribuinte não deveria 
estar enquadrado no Simples Nacional desde janeiro de 2008. Não se trata de 
impositiva exclusão retroativa e sim, em descumprimento, desde aquele 
período, pelo contribuinte, aos ditames da lei. Além do mais, ainda 
transcorria o quinquídio legal. 

Quanto aos créditos computados, entendo-os pertinentes assim como foram 
admitidos, na medida necessária a complementar as autuações anteriores. 
Ao Estado, cabe receber o que lhe é efetivamente devido. Nada mais. Assim, 
considero pertinente a revisão que resultou nas planilhas de fls. 101 a 103. 

Isto posto, conheço da impugnação, dou-lhe parcial provimento, para decidir 
em seguida, pela PROCEDÊNCIA EM PARTE da pretensão inicial do fisco, 
condenando o sujeito passivo ao recolhimento, à título de ICMS, do valor 
originário de R$ 157.394,10, na forma do detalhamento de fls. 102 destes 
autos. 

 

Diante do exposto, voto para rejeitar as preliminares de nulidade da 
peça básica, por insegurança na determinação da infração e de decadência do crédito 
tributário, ambas arguidas pelo sujeito passivo. Quanto ao mérito, conheço do recurso, 
nego-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou parcialmente 
procedente o auto de infração, no valor do ICMS de R$ 157.394,10 (cento e cinquenta e 
sete mil, trezentos e noventa e quatro reais e dez centavos), na forma do detalhamento de 
fls. 102 dos autos. E, por unanimidade de votos, rejeito a preliminar de exclusão do 
solidário da lide, Oswaldo Brumassio, arguida pela defesa. 

 
 
 

Sala das sessões, em 30 de setembro de 2016. 
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Matéria: Controle paralelo (caixa 2) (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01632/16 
 
Relator: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de inadmissibilidade do 
recurso do contribuinte, suscitada pelo Relator, em  face da 
preliminar de nulidade por cerceamento ao direito de defesa, 
arguida pela defesa. Acolhida. Processual. Preliminares de 
nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a 
primeira por insegurança na determinação da infração, e a 
segunda por erro na identificação da infração. Rejeitadas. ICMS. 
Comparativo entre as vendas realizadas e os documentos 
fiscais emitidos relativos. Deixou de registrar saída de 
mercadoria. Omissão de recolhimento do imposto. Procedência. 
 
1. O recebimento de recurso está condicionado à previsão legal 
para seu acolhimento; 
 
2. Tornam-se inócuos os questionamentos sobre nulidade da 
lide, quando tais inquirições forem desprovidas de amparo 
legal; 
 
3. Reafirma-se a decisão cameral que julgou procedente o 
lançamento, quando a instrução processual apontar que o polo 
passivo não trouxe aos autos elementos de prova capazes de 
contrapor a exigência estampada na folha de rosto do feito. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 09 
de agosto de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade, feita pelo Conselheiro Relator, em relação a preliminar de nulidade por 
cerceamento do direito de defesa, arguida pelo sujeito passivo, tendo em vista não estar a 
peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José 
da Silva, Valdir Mendonça Alves, Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira, Rodolfo Ramos Caiado, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira 
D'abadia, José Paixão de Oliveira Gomes, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, 
Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto 
de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes e 
Lidilone Polizeli Bento. Por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares de nulidade da 
peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por insegurança na determinação 
da infração e, a segunda, por erro na identificação da infração. Participaram do julgamento 
os Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, Valdir Mendonça 
Alves, Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Rodolfo 
Ramos Caiado, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, José Paixão de 
Oliveira Gomes, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, 
Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Edson 
Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes e Lidilone Polizeli Bento. 
Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso do Contribuinte 
para o Conselho Pleno, negar-lhe provimento para confirmar a decisão cameral que julgou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Rickardo de 



 

Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, Valdir Mendonça Alves, Aldeci de Souza Flor, 
José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Rodolfo Ramos Caiado, Washington Luis 
Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, José Paixão de Oliveira Gomes, João Divino de 
Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, 
Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira 
Andrade, Nivaldo José Mendes e Lidilone Polizeli Bento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo deixou de registrar 
saída de mercadoria, no valor comercial de R$ 1.057.7 41,65, conforme comparativo entre 
as vendas realizadas e os documentos fiscais emitidos relativos a essas vendas, 
correspondente a base de calculo de mesmo valor, de acordo com a proporcionalidade da 
comercialização de mercadorias tributadas. Em consequência, deverá pagar o ICMS na 
importância de R$ 126.928,99, juntamente com penalidade e acréscimos legais, conforme 
demonstrativos e Termo de Apreensão 1100110683-1 e 1100110684-2 anexos. 

 
No polo passivo, na condição de sujeito passivo solidário, foram 

relacionados os senhores Francisco Carlos Francioso e Alexandre Trintinalia Francioso, 
com fundamento no artigo 45, inciso XII, da Lei nº 11.651/91.  

 
Foi indicado como infringido os artigos arts. 25, § 1º, VI; 64, § 2º e 

66, Lei 11.651/91 e foi proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso VII, alínea "l", c/c 
§ 9º, inciso I, da Lei nº 11.651/91. 

 
Com a inicial foram acostados os documentos de fls. 8/69. 
 
Intimados da autuação, o contribuinte apresenta a peça impugnatória 

de fls. 77 a 87 e os solidários interpõem a impugnação de fls. 102 a 106, por meio das 
quais apresentam seus argumentos de defesa. 

 
O julgador singular, por meio da Sentença nº 7412/09-JULP (fls. 

120/124), afastou preliminares suscitadas, rejeitou os argumentos apresentados pelos 
sujeitos passivos e julgou procedente o lançamento tributário, com a exclusão da lide do 
solidário Alexandre Trintinalia Francisco, sob o argumento de que esse sócio se retirou da 
sociedade em 10/02/2005.  

 
A Representação Fazendária concordou com a decisão singular (fls. 

125). 
 
O sujeito passivo Francisco Carlos Francioso não apresentou recurso 

voluntário, conforme termo de perempção de fls. 129. 
  
O contribuinte, em face da decisão de primeira instância, interpõe o 

recurso voluntário de fls. 131 a 139, com os seguintes fundamentos: (a) alega que o 
trabalho fiscal está eivado de inconstitucionalidade e ilegalidade, por afrontar direito líquido 
e certo do contribuinte, protegido em nossa Carta Magna, não estando amparado por 
autorização judicial, tampouco tais apreensões estavam acompanhadas de Mandado 
Judicial. (b) afirma que a instrução processual restou inusitadamente falha, por cercear o 
direito de defesa, porquanto não dá acesso ao contribuinte aos dados constantes na mídia 
digital (CD), onde em tese estariam as informações primordiais para a confirmação da 
infração intentada, tampouco contém outros elementos nos autos que não sejam os 
confeccionados pelo fisco; (c) destaca que lhe fora entregue apenas um disquete 



 

contendo um catálogo dos arquivos extraídos dos computadores, entretanto, não tendo o 
contribuinte acesso a tais arquivos, (d) sustenta que o procedimento de copiagem e 
autenticação dos arquivos eletrônicos, por terem sido efetuados na presença de pessoa 
estranha e/ou não autorizada para tanto, afrontou à norma regulamentadora, bem como os 
pressupostos legais contidos na IN nº 916/08-GSF, tais como o número do processo 
administrativo correspondente; (e) defende que ocorreu erro na tipificação da infração e da 
pena; (f) afirma que a autuada possui autorização para uso de sistema de processamento 
de dados, microcomputador e ECF, desde 30/01/2006, conforme documentos juntados 
aos autos, sendo que os equipamentos apreendidos foram adquiridos já usados, com 
informações presentes no disco rígido, não tendo sido formatado para o uso, não a 
autuada responsável por informações antigas constantes no HD da máquina, que não tem 
ligação alguma com esta empresa; (h) ventila outros pontos que entende controverso no 
lançamento: apreensão dos equipamentos sem ordem judicial, os frágeis elementos 
extraídos dos computadores. Pede, ao final, a nulidade por cerceamento ao direito de 
defesa e insegurança na determinação da infração ou a improcedência do auto de 
infração. 

 
Pelo Acórdão de n° 1403/2012 da III CJUL, "fls. 142 a 149", afirma 

que diante do exposto, conhece do recurso voluntário e nega provimento, para rejeitar as 
preliminares de nulidade do auto de infração por cerceamento ao direito de defesa e 
insegurança na determinação da infração. No mérito, para confirmar a decisão singular 
que julgou procedente o auto de infração, com manutenção do sujeito passivo solidário 
Francisco Carlos Francioso.  

 
O Sujeito Passivo é intimado "fls. 150", a pagar quantia exigida ou 

apresentar Recurso ao Conselho Pleno.  
 
O Sujeito Passivo comparece aos autos "fls. 153 a 162", e em 

preliminar alega cerceamento do direito de defesa e nulidade, afirma também erro na 
tipificação da infração e da pena e insegurança na determinação da infração. No mérito 
alega que padece de atenção, para uma completa compreensão da realidade fática 
presente, não podendo tão arrazoada empresa ser lesada em seus direitos, tentando e 
modo deturpado caracteriza-la como inidônea para a imputação indevida de penalidades à 
mesma. A empresa, durante toda a sua existência, pautou-se pelo adimplemento, 
mantendo sempre em boa guarda sua regularidade, sendo que ilegalmente, foi autuada, 
devido a improbidade e inconsistência, tamanha a insegurança na determinação da 
infração arguida em preliminar.  

 
Ao final, requer que sejam acolhidas as preliminares arguidas, para 

declarar a nulidade do auto de infração, por não guardarem a necessária consonância 
fática e jurídica com a realidade dos fatos apurados ou por não conter nos autos, provas 
suficientes para comprovar de forma efetiva o ilícito fiscal. Requer ainda a procedência 
total do presente recurso, para que ao final seja declarada a nulidade do Auto de Infração 
com a sua consequente extinção e arquivamento tornando-se sem efeito as obrigações 
por ele exigidas.  

 
O Sujeito Passivo foi intimado "fls. 164 e 165" a pagar quantia 

exigida ou apresentar Recurso ao Conselho Pleno.  
 
É o relatório. 
 



 

VOTO 
 

Este feito se inicia com a exigência fiscal, em face ao contribuinte 
epigrafado, de recolhimento do imposto, de acordo com o descrito na folha de rosto deste 
volume e já informado no relatório que é parte integrante deste “decisum”. 

 
Atendendo aos trâmites legais a lide aporta neste preclaro Conselho 

Pleno, já trazendo em suas peças processuais as manifestações da polaridade passiva, 
em sede de primeira e segunda instâncias, sendo que, em ambas as fases, o juízo das 
autoridades sentenciadoras fase à preliminar de nulidade da peça básica, por 
cerceamento ao direito de defesa, foi pelo seu não acolhimento.  

 
Destaco que a decisão cameral, sobre a preliminar em comento, 

conforme já informado em parágrafos volvidos, foi unânime. Em sendo assim, e não 
havendo decisão deste colendo Conselho Administrativo Tributário, em sede de incidental, 
que seja conflitante, à que ora é objeto de estudo, conclui-se que o recurso da defesa para 
esta instância que pugna pela nulidade da lide, desde seu início, por cerceamento ao 
direito de defesa e que ora é objeto de análise, é carecedor de amparo legal nos termos 
preconizados pelo inciso II do artigo 41 da Lei nº 16.469/09, “verbis”: 

 
Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão 

cameral: 
 
[...] 
 
II - unânime: 
 
a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 

que tenha tratado de matéria idêntica; 
 
b) inequivocamente contrária a: 

 
1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 
 
2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 

que implique reforma parcial ou total da decisão; 
 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 
 
d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 

 
§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso 
deve ser liminarmente inadmitido: 

 
I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento; 

 
II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa 
da legislação tributária estadual ou à prova constante do processo, ou a 
falsidade da prova. 

 
Assim arguo e acolho a preliminar de inadmissibilidade do recurso 

para o Conselho Pleno, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o 
disposto no inciso II do artigo 41 da Lei nº 16.469/09. 

 



 

Também rejeito por unanimidade de votos, as preliminares de 
nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por insegurança na 
determinação da infração e, a segunda, por erro na identificação da infração, tendo em 
vista que não há nos elementos constitutivos da lide qualquer afronta ao capítulo que trata 
da nulidade dos atos processuais, insertos nos incisos II e IV do artigo 20 da Lei nº. 
16.469/09. A infração e a correspondente penalidade foram corretamente aplicadas, a 
instrução processual em sede cognitiva efetivada com acerto e a polaridade passiva 
identificada corretamente. Assim, rejeitas estão as preliminares em apreciação. 

 
Com as questões primeiras solucionadas, volvo-me à razão de direito 

desta demanda, onde reafirmo a decisão cameral que julgou procedente o lançamento, 
como passo a expor;   

 
Conforme já mencionado em linhas anteriores, a exigência vestibular 

deve-se ao fato do sujeito passivo ter deixado de registrar saída de mercadoria, conforme 
comparativo entre as vendas realizadas e os documentos fiscais emitidos relativos a essas 
vendas, correspondente à base de cálculo de mesmo valor, de acordo com a 
proporcionalidade da comercialização de mercadorias tributadas. 

 
Para amparar a reclamação preambular a fiscalização copiou do 

computador da autuada, arquivos digitais, nos quais estavam registradas operações de 
saídas de mercadorias do estabelecimento, comparou essas operações com as saídas 
registradas nos livros próprios e exigiu o ICMS relativo à diferença contatada, conforme 
CD, relatórios de arquivos mensais e relatórios conclusão.  

 
A omissão de saída objeto do lançamento tributário está 

fundamentada no disposto no artigo 25, parágrafo 1º, inciso VI, do CTE, “verbis”: 
 
Art. 25. (...) 
 
§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 
 
(...) 
 
VI - ao valor constante de quaisquer meios de controles de vendas de 
mercadorias ou prestação de serviços, sem a respectiva emissão dos 
documentos fiscais, ou o montante da diferença quando emitidos com 
valores inferiores ao real; 

 
O trabalho da autoridade lançadora revelou a existência de controle 

paralelo de vendas, incidindo o sujeito passivo em infração à legislação tributária ao deixar 
de emitir os documentos fiscais correspondentes às operações que realizou, vez que este 
é o comando do art. 66 da Lei nº 11.651/91. “verbis”: 

 
Art. 66. As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar 
sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. 
 
Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal 
irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos 
fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea. 

 
Considerando que as operações estavam registradas no computador 

da autuada, aprendido no estabelecimento do sujeito passivo, conforme Termo de 



 

Apreensão, o que demonstra que tais operações só poderiam ter sido realizadas pela 
recorrente.   

 
A consequência da saída de mercadoria tributada do 

estabelecimento fez nascer a obrigação de pagar o ICMS, em face da ocorrência do fato 
gerador, por força da previsão estampada no inciso I do artigo 11 do CTE, “verbis”: 

 
 
Art. 11. O imposto incide sobre:  

 
I - operações relativas à circulação de mercadorias. 
 
A ausência de emissão de documentação fiscal configura também o 

descumprimento de obrigação acessória, conforme estabelece o artigo 64 e § 2º da Lei n.º 
11.651/91 (CTE): 

 
Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do 
imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou 
negativas, estabelecidas na legislação tributária. 
 
(...) 
 
§ 2º Os contribuintes do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 
cumprimento de obrigações tributárias, relacionadas com o ICMS, são 
obrigados a manter e escriturar os livros exigidos e a emitir documentos 
fiscais. 
 

Também, nesse mesmo sentido, em relação à obrigação de emissão 
de documentação fiscal, assim estabelece o artigo 141, do Decreto 4.852/91- RCTE: 

 
Art. 141. O contribuinte do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 
cumprimento de obrigação tributária, relacionadas com o ICMS, devem 
emitir documento fiscal, em conformidade com a operação ou prestação 
que realizarem. 

 
Em decorrência das saídas realizadas sem a emissão de 

documentação fiscal, exige-se o imposto omitido, juntamente com a importância referente 
à penalidade estabelecida no artigo 71, inciso VII, alínea "L", c/c § 9º, inciso I, da Lei nº 
11.651/91, e demais acréscimos legais.  

 
Mediante as assertivas supra, só me resta pronunciar a minha 

decisão e o faço conforme se segue:    
 
Voto suscitando e acolhendo a inadmissibilidade, em relação à 

preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa, arguida pelo sujeito passivo, 
tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da 
Lei nº 16.469/09. Por unanimidade de votos, rejeito as preliminares de nulidade da peça 
básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por insegurança na determinação da 
infração e, a segunda, por erro na identificação da infração. Quanto ao mérito, também por 
votação unânime, conheço do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, nego-lhe 
provimento para confirmar a decisão cameral que julgou procedente o auto de infração.  

 
 

Sala das sessões plenárias, em 11 de outubro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Controle paralelo (caixa 2) (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01643/16 
 
Relator: Conselheiro Rodolfo Ramos Caiado 
 

 
EMENTA: ICMS.  Omissão de saída de mercadorias tributadas. 
Comparativo entre as vendas realizadas e documentos fiscais 
emitidos. Improcedência. 
 
Julga-se improcedente o auto de infração, quando a instrução 
processual apontar que as provas trazidas aos autos pelo 
autuante são frágeis. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 18 de novembro de 2015, decidiu, por maioria de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente 
o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Rodolfo Ramos Caiado e Carlos 
Andrade Silveira. Vencido o Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato que votou pela 
procedência do feito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Noticia a inicial que o sujeito passivo omitiu saída de mercadoria, 
conforme comparativo entre as vendas realizadas e os documentos fiscais emitidos 
relativos a essas vendas, de acordo com a proporcionalidade da comercialização de 
mercadorias tributadas. Em decorrência, fica sujeito ao pagamento do imposto acrescido 
das cominações legais.  

 
A autoridade lançadora indicou como infringidas as disposições dos 

artigos 25, §1º, VI; 64, §2º e 66, todos do Código Tributário Estadual - CTE (Lei nº 
11.651/91). Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, VII, "I", §9º I da Lei 
11.651/91 com redação da Lei 13.446/99 e com redação da Lei 16.241/2008. 

 
O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: anexo 

estruturado - detalhamento do crédito tributário, cópia termo de apreensão nº 1100127033-
5, notificação, planilha com comparativo das saídas do relatório e registradas no livro e 
cálculo percentuais das entradas tributadas e outras, faturamento e cópia de livros fiscais 
(fls. 03-92). 

O sujeito passivo foi intimado, conforme documentos de fls. 93-94. 
 
Regularmente intimado (fls.94), o polo passivo apresenta 

impugnação ao auto de infração (fls. 97/100), para arguir a preliminar nulidade da peça 
básica por insegurança na determinação da infração com o argumento de que a 
fiscalização enquadrou em um único lançamento infrações de espécies diferentes, 
obrigações acessórias e principal o que caracteriza cerceamento do direito de defesa.  

 
No mérito, aduziu que o auto de infração está lastreado, apenas, em 

um caderno que pertence ao gerente da empresa, no qual constam, inclusive, números de 
telefones, ou seja, não se presta a esse papel, pois são documentos pessoais que não 
pertencem à empresa.  

 



 

A autuada não apresentou comprovante ou demonstrativo que possa 
sustentar suas alegações. Pediu a improcedência do lançamento. 

 
Juntamente com as razões de impugnação foram trazidos aos autos 

cópia do documento de identificação do advogado e da procuração (fls. 101-102).  
 
Decisão singular (fls.104/105) rejeita a aludida preliminar de nulidade 

ao argumentar que a autoridade fiscal é competente para a realização do procedimento e 
lançamento do crédito; que foi regularmente identificado e intimado o sujeito passivo, e 
que a infração está perfeitamente tipificada. Que a acusação é clara pois a documentação 
colacionada aos autos atesta a prática da infração estampada na basilar. A omissão de 
saída de mercadorias tributadas acarretou a cobrança do ICMS, que é a obrigação 
principal, já a falta da emissão de notas fiscais caracteriza descumprimento de obrigação 
acessória.  

 
No mérito julgou o lançamento procedente, pois a fiscalização 

detalhou o cálculo do valor da omissão por meio de demonstrativo, fls. 06/08 onde 
discriminou com precisão e acerto a diferença constatada.  

 
Declarou ainda que a defesa não apresentou argumentos ou outro 

levantamento que pudesse rechaçar a acusação; que o fato de conter números de 
telefones não ilide acusação de que o caderno apreendido no estabelecimento da autuada 
é de fato um controle paralelo de vendas de mercadorias; que a exigência fiscal deve 
prosperar já que o lançamento cumpriu o disposto no artigo 160 do CTE (142 do CTN).  

 
A autuada foi devidamente intimada para pagar e/ou interpor recurso 

voluntário [fl.106] 
 
O sujeito passivo interpõe recurso (fls. 109-115) para reiterar a 

preliminar de nulidade da peça básica por insegurança na determinação da infração sob 
os mesmos fundamentos, e de nulidade da decisão singular, por cerceamento do direito 
de defesa. Argumenta ter havido questão não analisada pelo julgador singular, pois o 
julgamento ocorre ao arrepio da lei, pois não existe previsão legal para o lançamento do 
crédito tributário de duas infrações de espécies diferentes.  

 
No mérito demonstra sua contrariedade, não concorda com o 

lançamento, em decorrência da não caracterização das irregularidades apontadas que 
serviram de suporte para a reclamação do crédito; que a multa substancial é aplicada pela 
falta de pagamento de imposto, portanto, não pode aplicar o artigo 71, inciso VII, alínea I 
do CTE, pois este dispositivo trata-se na realidade de multa de natureza formal; que o auto 
de infração está embasado em um caderno do gerente que não tem nada a ver com a 
empresa; que o gerente foi transferido de estabelecimento, portanto, não guarda 
quaisquer relações deste caderno com a movimentação mercantil da empresa autuada; e, 
e) se o caderno tivesse qualquer relação com a empresa, o estabelecimento seria a da Av. 
Rio Verde, acusando uma diferença a favor do Estado, segundo planilhas apresentada no 
corpo da defesa.  

 
Ao final, requer seja decretada a insubsistência do aludido auto de 

infração, desobrigando-se o sujeito passivo das cominações que lhes foram imputadas. 
 
A Segunda Câmara deste Conselho, por maioria de votos, acolhe a 

preliminar de nulidade arguida pela autuada, por insegurança na determinação da 
infração, declarado, em consequência, nulo "ab initio" o processo. 



 

 
Entende o douto Conselheiro Relator do acórdão que o conjunto 

probatório trazido à lume não se coaduna com os fatos que lhe foram imputados, 
conforme se vê do Acórdão n° 2160/2012, fls. 119/123. 

 
Intimada, a Fazenda Pública Estadual interpõe recurso ao Conselho 

Pleno (fls. 125) para alegar que os valores constantes do mencionado caderno não foram 
utilizados para fim da autuação, tendo sua apreensão apenas o condão de reforçar o que 
consta da relação de faturamento, ou seja, que de fato a empresa deixou de emitir notas 
fiscais de venda em suas operações mercantis. A final, requer a reforma da decisão 
objurgada para que seja afastada a nulidade em concomitância como retorno do feito á 
instância cameral para a apreciação de toda a matéria.  

 
Legalmente cientificado, o sujeito passivo contradita as razões da 

Fazenda Pública Estadual (fls. 130/131) para requerer a manutenção da decisão atacada 
pela fazenda pública e que seja permitido ao contribuinte reservar-se o direito de utilizar 
todos os meios de provas admitidos pela Lei. 

 
Anexou aos autos o seguinte documento: cópia de faturamentos (fls. 

132/134). 
 
Em Julgamento pelo Conselho Pleno, por maioria de votos, conhecer 

do recurso da Fazenda Pública Estadual, dá-lhe provimento para, afastando a nulidade 
por insegurança na determinação da infração, retornar os autos a Câmara Julgadora para 
apreciação de toda matéria, conforme se vê do acórdão nº 1276/2015 de fls.137/141. 

 
Da decisão Plenária supra foi intimada a autuada, na pessoa de seu 

representante para manifestação, caso queira [fl. 142]. 
 
A autuada interpõe recurso voluntário reiterando os mesmos 

argumentos antes aduzidos. Requer o mesmo tratamento deste Conselho dado ao 
processo 4011104166980, julgado em 22.05.2015, por tratar-se da mesma matéria, em 
que foi julgado improcedente. Requer também, a anexação, por parte da SEGE, do 
acórdão do processo acima mencionado, caso já tenha sido elaborado. Pede a 
improcedência do lançamento. Acompanham o recurso as planilhas que serviram de base 
para o presente auto de infração de fls. 149/185.  

 
É o relatório. 
 

 V O T O 
 

Ao compulsar e analisar as peças instrutórias deste volume, observei 
que razão assiste à defesa, quando pugna pela improcedência da lide, sob a alegação da 
fragilidade das provas trazidas aos autos pela autoridade lançadora, vez que tais provas 
se ancoram tão somente em relatório de faturamento e caderno de anotações. 

 
Mediante a assertiva supra não se pode impor ao sujeito passivo as 

sanções descritas na folha de rosto deste tomo, vez que ausentes de amparo legal.  
 
Assim, voto conhecendo do recurso voluntário, dando-lhe provimento 

para reformar a sentença singular e considerar improcedente o auto de infração. 



 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 11 de outubro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Controle paralelo (caixa 2) (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01670/16 
 
Relator: Conselheiro Renato Moraes Lima 
 

 
EMENTA: ICMS. Não cabe a comparação de vendas fornecidas 
por operadoras de cartão de débito e de crédito com dados de 
DPI de empresa obrigada à apresentação da EFD. Improcedente. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 05 de agosto de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Renato Moraes Lima, Nivaldo José Mendes e 
Carlos Andrade Silveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A reclamação fiscal no presente auto de infração é a falta de 
pagamento de R$ 21.941,87 de ICMS no período de 1.º e 30/09/2011, em virtude de ter 
efetuado saída de mercadorias sujeitas à tributação normal, excedendo em R$ 129.069,83 
o montante de vendas apresentado na Declaração Periódica de Informações, DPI, 
conforme detectado na comparação entre o montante declarado e o montante obtido pelas 
declarações das operadoras de cartões de débito e de crédito. 

 
São citados como infringidos o CTE, Arts. 25, § 1.º, VI, 64, § 2.º e 66. 

É proposta a penalidade prevista na mesma lei, Art. 71, VII, “L”, agravada pelo § 9.º, I. 
 
Instruem os autos a planilha das informações das operadoras de 

cartões, fls. 04; o comparativo com os valores declarados, fls. 03; e o detalhamento do CT, 
fls. 02. 

 
Revel, fls. 07, apresenta a autuada impugnação em 2.ª instância, 

alegando que houve erro de geração do seu arquivo de Escrituração Fiscal Digital – EFD 
ainda na fase de implantação, e que, por isso, efetuou o pagamento por estimativa. 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Independentemente da alegação impugnatória, verifica-se, conforme 
relatório do Sistema de EFD, fls. 19, que a recorrente estava obrigada à entrega do 
arquivo pelo Sistema de Processamento Eletrônico de Dados – SPED, da Receita Federal, 
desde 1.º/07/2011, portanto dispensada da entrega dos arquivos de emissão e 
escrituração por Sistema Eletrônico de Processamento de Dados – SEPD e da Declaração 
Periódica de Informações – DPI. Assim, ainda que a mesma tenha entregue DPI zerada, 
somente tornar-se-ía possível essa reclamação fiscal apenas se em comparação com a 
EFD, que é o próprio livro, e não uma réplica do mesmo (DPI), conferindo maior 
fidedignidade à reclamação. 

 
Em virtude do relatório do Sistema EFD de fls. 20, verifica-se que a 

EFD original para o período, set/2011, foi entregue entre 14 e 15/10/2011; a retificadora foi 



 

entregue em 20/12/2012, confirmando o que foi citado na peça de impugnação, e que 
ocorreu ainda à luz da espontaneidade, posto que a ciência da presente autuação ocorreu 
somente em 24/04/2013, conforme cartão de AR, fls. 06. 

 
Por intermédio do relatório comparativo EFD x SARE, fls. 21, 

observou-se que foi declarado ICMS no período. 
 
Consultando o arquivo EFD na base de dados (últimos dados, da 

retificadora), verificou-se o Valor Contábil de Saídas Registradas de R$ 254.425,36 e uma 
base de cálculo de R$ 231.406,41, fls. 22, o que supera sobremaneira as vendas que 
teriam sido omitidas conforme o levantamento fiscal, de R$ 129.069,83, constante do 
levantamento fiscal comparativo de fls. 03. 

 
Pelo exposto, foi dado provimento, por unanimidade, à impugnação 

em 2.ª instância para julgar o feito improcedente. 
 
É o voto. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 18 de outubro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Controle paralelo (caixa 2) (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01707/16 
 
Relator: Conselheiro Renato Moraes Lima 
 

 
EMENTA: Processual. Exclusão da solidária da lide. Rejeitada. 
ICMS. Presumem-se ocorridas operações de "Caixa Dois" em 
virtude de pedidos ou anotações sem a emissão do correlato 
documento fiscal. Procedente. 
 
1. O instituto da solidariedade tributária consta do CTN, Art. 124, 
e, na LTE de Goiás, também no CTE, Art. 45. O CTN, Art. 135, 
trata de responsabilidade pessoal do agente, matéria outra em 
que fica afastada a responsabilidade do contribuinte, não 
havendo interesse comum na situação que constitua o fato 
gerador da obrigação, mas, ao contrário, interesse exclusivo do 
agente, em prejuízo não apenas do poder público, mas também 
do próprio contribuinte. Em que pese a decisão de efetuar 
operações de "Caixa Dois" ser dolosa, exclusiva do 
administrador, e contrária aos atos constitutivos da empresa 
contribuinte, tem como beneficiário, além desse administrador, 
a empresa contribuinte administrada, o que implica a 
solidariedade tributária. 
 
2. Presume-se decorrente de operação tributada não registrada, 
o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente ao 
valor constante de quaisquer meios de controles de vendas de 
mercadorias, sem a respectiva emissão dos documentos fiscais 
(CTE, Art. 45, § 1.º, VI). 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 30 de março de 2016, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar 
de exclusão do solidário da lide Gilnete Dezan Wandermurem, arguida pelo sujeito 
passivo. Foram vencedores os Conselheiros Renato Moraes Lima e Heli José da Silva. 
Vencido o Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho. Quanto ao mérito, por unanimidade de 
votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Renato Moraes Lima, Heli José da Silva e Nivaldo Carvelo Carvalho.   O Advogado retirou, 
oralmente, a arguiçao de nulidade do lançamento por insegurança na determinação da 
infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A reclamação fiscal nos presentes autos é de falta de pagamento de 
ICMS no período de fevereiro a dezembro/2012, no valor total R$ 41.605,41, em virtude de 
ter, presumivelmente, efetuado vendas sem registro, conforme detectado por intermédio 
de documentos de controle paralelo de vendas, sob a denominação de “pedidos”, 
apreendidos em 19/03/2013, o que se configura popularmente como “caixa 2”. 

 
São citados como infringidos o CTE, Arts. 25, § 1.º, VI, 64, § 2.º e 66. 

É proposta a penalidade prevista na mesma lei, Art. 71, VII, “L”, § 9.º, I. 



 

 
Foi arrolada como solidária a Sr.ª GILNETE DEZAN 

WANDERMUREM, sócia administradora, conforme cláusulas 1.ª e 2.ª do contrato social 
da empresa autuada, fls. 855 e 856 dos autos. 

 
Instruem os autos o detalhamento do crédito tributário, fls. 03; 

descritivo complementar de ocorrência, fls. 04 a 08; Termos de Apreensão, Lacração, 
Deslacração e liberação de documentos apreendidos, fls. 10 a 20; Totalizações dos 
valores dos pedidos, fls. 21 a 23; receita mensal declarada ao sistema do Simples 
Nacional, fls. 24; Tabelas Analíticas dos pedidos, fls. 25 a 36; pedidos e fotocópias de 
cheques de quitação, fls. 40 a 755; Autorizações de compra e cheques, fls. 756 a 764; 
fotocópia de agenda de anotações, fls. 765 a 816; fichas, fotocópias de cheques, controles 
de vendas e outros papéis, fls. 817 a 829. 

 
Intimados os ocupantes do polo passivo, fls. 830 a 837, comparecem 

aos autos com peça conjunta de impugnação, fls. 845 a 850. O julgado singular é de 
procedência, com manutenção da solidária na lide, fls. 863 a 865. 

 
Agora retornam aos autos com peça recursal também conjunta, fls. 

869 a 873, com três alegações: 
 
1. pedido de exclusão da solidária, alegando-se não ficar 

comprovada a prática de atos de gestão conforme previsto no CTN, Art. 135; além disso, 
alega ser matéria pacificada no STF em favor da solidária; 

 
2. argui nulidade por insegurança na determinação da infração em 

virtude de mera presunção de vendas posto que não haja levantamento financeiro que o 
sustente; adicionalmente, diante das vendas, caberia o correlato crédito pelas entradas, o 
que não foi feito; 

 
3. em termos de mérito, pede a improcedência por falta de provas de 

realização das vendas alegadas, até por que não se creditou pelas entradas, o que é um 
contrassenso. 

 
É o relatório. 
 

VOTO 

 
1. Quanto ao pedido de exclusão da lide da solidária, Sr.ª GILNETE 

DEZAN WANDERMUREM, sócia administradora nos termos das cláusulas 1.ª e 2.ª do 
contrato social da empresa autuada, fls. 855 e 856 dos autos, sob a alegação não ficar 
comprovada a prática de atos de gestão conforme previsto no CTN, Art. 135, cabe 
inicialmente salientar que o instituto da solidariedade está detalhado, em termos 
tributários, nos artigos 124 e 125 do CTN. A solidariedade, no caso em tela, decorre do 
CTN, Art. 124, e do CTE, Art. 45, XII. 

 
O CTN, Art. 135, não trata de solidariedade, mas de 

responsabilidade pessoal do agente, em que fica afastada a responsabilidade da empresa, 
descaracterizando-se, portanto, a solidariedade. Essa responsabilidade pessoal do agente 
é unicamente apontada a este e aplicável aos casos em que não haja interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação, mas, ao contrário, interesse pessoal 
do agente, em prejuízo não apenas do poder público, mas também do contribuinte, ou 
seja, a empresa. 



 

 
A responsabilidade neste caso recai sobre a empresa e a solidária 

uma vez que atos de gestão de caixa dois são efetivados necessariamente sob mando 
expresso do gestor, mas não apenas em benefício pessoal deste, como também em 
benefício da própria empresa contribuinte. É inequívoco que as operações de caixa dois 
são invariavelmente dolosas e contrárias aos atos constitutivos da empresa contribuinte. A 
manutenção da solidária neste caso não encontra apenas sustentação nos já citados CTN, 
Art. 124, e CTE, Art. 45, XII, mas até mesmo na LC 104/2013 (Cód. de Defesa do 
Contribuinte), Art. 19, CTN, Art. 135, III, e Lei 8.137/90 (Dos Crimes Contra a Ordem 
Tributária), Art. 1.º, IV e V. 

 
Sobre se tratar de matéria pacificada no STF, cabe citar que há 

julgados de tribunais e tribunais superiores favoráveis à manutenção de solidários na lide, 
em situação idêntica à dos presentes autos, inclusive do TJ-GO, o que significa não ser 
matéria pacificada, como afirmado. Além disso, no julgado administrativo, o acatamento de 
jurisprudência consolidada dos tribunais superiores é possível, quando de suas 
composições unificadas, mas não obrigatório, sendo dependente do convencimento do 
agente julgador, conforme disposto na Lei n.º 16.469/2009, Art. 6.º, § 5.º. 

 
Assim, o pedido foi negado e, por maioria, mantida a solidária na lide. 
 
2. Quanto à arguição da preliminar de nulidade por insegurança na 

determinação da infração, foi a mesma retirada pelo advogado da parte, durante sua 
sustentação oral, na sessão de julgamento. Nunca é demais, entretanto, frisar que se trata 
realmente de uma presunção, conforme originariamente alegado na peça escrita, porém, 
não demandando, conforme afirmado na mesma peça, a produção de concomitante 
levantamento financeiro, se bastando apenas a apreensão e a totalização efetuada dos 
pedidos para comprovação da ilicitude, uma vez que assim determine o CTE, Art. 25, § 
1.º, VI. 

 
3. Sobre a questão de mérito, a alegação de inocorrência dos fatos 

acusados pela falta de provas dos mesmos, e pela falta de lógica de ser efetuar tais 
operações sem o devido creditamento do imposto pelas entradas precedentes, cabem 
duas argumentações em contrário. Primeiramente, caso houvesse falta de prova dos fatos 
acusados, não significa que os mesmos não teriam acontecido, o que motivaria nulidade 
do feito, mas jamais sua improcedência. Mas não é o caso, posto que se trate, conforme já 
exposto, de uma presunção legalmente constituída. 

Por outro lado, não há qualquer falta de lógica em se adquirir 
mercadorias sem nota fiscal, e, consequentemente sem o ICMS embutido, e 
posteriormente dar saída da mesma mercadoria também sem nota fiscal e sem o débito e 
pagamento do ICMS. 

 
Assim, o pedido de improcedência foi negado e, por unanimidade, 

confirmado o julgado singular de procedência. 
 
É o voto. 
 

 
 

Sala das sessões, em 31 de outubro de 2016. 
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Matéria: Controle paralelo (caixa 2) (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01801/16 
 
Relator: Conselheiro Elias Alves dos Santos 
 

 
EMENTA: Processual. Pedido de diligência dos autos. Rejeitado. 
Preliminar de exclusão da lide dos sujeitos passivos solidários. 
Rejeitada. Preliminares de nulidade por cerceamento e por 
insegurança na determinação da infração. Rejeitadas. ICMS. 
Obrigação principal. Omissão de registro de operações de saída 
de mercadorias. Procedência. 
 
- Ficam as preliminares de nulidade por cerceamento e por 
insegurança na determinação da infração afastadas, quando 
configurado que estas hipóteses de nulidade do lançamento de 
ofício não se confirmaram nos termos do art. 20 da Lei 
16.469/09.  
 
- Não devem ser excluídos da lide os sujeitos passivos 
solidários quando ficar configurado interesse comum destes na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. 
 
- Quando o sujeito passivo não apresentar provas capazes de 
ilidir a pretensão fiscal, o auto de infração deverá ser julgado 
procedente. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 02 de junho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido 
de diligência formulado pelo sujeito passivo. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Elias Alves dos Santos, João Divino de Brito e Talita Pimenta Félix.  Por maioria de votos, 
rejeitar as preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, por 
insegurança na determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa. Foram 
vencedores os Conselheiros Elias Alves dos Santos e Talita Pimenta Félix. Vencido o 
Conselheiro João Divino de Brito. E, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão 
dos solidários da lide, arguida por eles mesmos. Foram vencedores os Conselheiros Elias 
Alves dos Santos e Talita Pimenta Félix. Vencido o Conselheiro João Divino de Brito. 
Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Foram 
vencedores os Conselheiros Elias Alves dos Santos e Talita Pimenta Félix. Vencido o 
Conselheiro João Divino de Brito que votou pela improcedência do lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de lançamento tributário exigindo imposto e multa formal, 
acrescidos das demais cominações legais, pela detecção de omissão de registro de 
operações de saídas de mercadorias tributadas, conforme apurado no banco de dados 
armazenado em um notebook que estava em rede e fora apreendido no estabelecimento 
do contribuinte e que não constava na autorização expedida pela Secretaria da Fazenda. 
Em consequência, deverá pagar o ICMS na importância de R$ 62.852,11 (sessenta e dois 
mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e onze centavos), juntamente com penalidade e 
acréscimos legais, conforme demonstrativo e Termo de Apreensão anexos. 



 

 
O auto de infração está instruído com: Anexo estruturado – 

detalhamento do crédito tributário (fl. 3); Anexo estruturado – descritivo complementar da 
ocorrência (fl. 4); Anexos estruturados – identificação do sujeito passivo coobrigado dos 
três sócios administradores (fls. 5/7); Índice dos Anexos deste auto de infração (fls. 7-A e 
7-A-1); DVD-R contendo os Anexos (fl. 7-B); Notas Explicativas (fls. 8/9); Planilha 
apuração das vendas (fl. 10); Planilha Cálculo do imposto aplicando a alíquota média (fl. 
11); Demonstrativo das vendas armazenadas no banco de dados do servidor cadastrado 
na SEFAZ após categorização feita pelo fisco (utilizadas no cálculo da alíquota média) dos 
períodos de 2009 e 2010 (fls. 12/13); demonstrativo auxiliar da proporção de mercadorias 
tributadas dos períodos 2009 a 2011 (fls. 14/16); Demonstrativo auxiliar do cálculo da 
alíquota média dos períodos 2009 a 2011 (fls. 17/19); relatório do início desta ação fiscal, 
contendo o procedimento realizado, os dados do banco de dados do contribuinte, as 
planilhas de apuração das vendas, da base de cálculo do imposto pelo SAFI, da 
categorização pelo fisco nos períodos de 2009 e 2011, notas fiscais registradas pelo 
autuado (fls. 20/146); Termo de apreensão (fl. 147); Termo de deslacração de 
equipamento (fl. 148); Termo de copiagem e autenticação de arquivo eletrônico (fl. 149); 
Consulta resumida do contribuinte pessoa jurídica (fl. 150); Ordem de serviço nº 
0102/2012 (fl. 151); Portaria nº 097/2012 designando a autuante a executar procedimentos 
de auditoria em contribuinte considerado empresa de médio porte de 1º de julho a 31 de 
dezembro de 2012 (fl. 152); fotocópias das páginas dos Livros Registro de Saídas e 
Apuração do ICMS (fls. 153/292); Protocolo de devolução de documentos fiscais (fl. 293) e 
Comprovante de alteração de uso de sistema informatizado para emissão de documentos 
fiscais (fls. 294/295). 

 
O sujeito passivo principal, em conjunto com os sujeitos passivos 

apontados pelo fisco como solidários, compareceram ao feito, tempestivamente, 
representados por causídico legalmente constituído (m.j), questionando: 

a) Que as devoluções não foram consideradas na sua totalidade 
para apuração das vendas líquidas, juntando relatório destas ás 
fls. 330/342; 

b) Que a proporcionalidade das mercadorias tributas apurada pela 
fiscalização está superavaliada, juntando demonstrativo 
contraditório às fls. 315/316 e, 

c)  Que o cálculo das alíquotas médias ficou superavaliado, pois a 
autuante tributou integralmente, mercadoria com redução na base 
de cálculo, conforme tese defendida na impugnação ao auto de 
infração nº 4011204383924. 

 
Considerando estas alegações e outras análises destes autos, o 

julgador singular expediu o Despacho nº 779/2015 – JULP (fls. 429/430), determinando 
que a autuante se manifestasse acerca das alegações defensórias e outros itens por ele 
indicados, revisando o lançamento, se necessário. 

 
A autuante/revisora analisou todas as alegações do sujeito passivo e 

os itens indicados pelo julgador “a quo”, concluindo pela manutenção integral do feito e 
juntando demonstrativos da razão desta manutenção (fls. 431/445). 

 
Os sujeitos passivos foram intimados por intermédio de seu patrono, 

a se manifestarem acerca do resultado desta diligência, quedando-se inertes (fls.454/461). 
 



 

Retornando a julgamento, o feito foi declarado procedente pelo 
julgador “a quo”, sob o fundamento de que as arguições defensórias não se confirmaram, 
consoante a revisão de fls. 431/445. 

 
Inconformados, os sujeitos passivos, representados pelo mesmo 

causídico anterior, arguiram cerceamento ao direito de defesa e insegurança na 
determinação da infração, porque não foram juntadas aos autos planilhas específicas dos 
produtos com tributação integral, com redução na base de cálculo e não tributados, sendo 
juntados apenas demonstrativo resumidos e uma mídia CDR com os registros utilizados 
para o levantamento fiscal e que para a ampla defesa deveria ter sido oportunizados 
demonstrativo claros para se buscar a verdade material que sustentou a autuação. 

Que neste lançamento faltam informações imprescindíveis à sua 
manutenção, visto que se a empresa comercializa produtos com tributação a 17% e com 
base de cálculo reduzida, de forma que o ICMS seja equivalente a 5,6% e, portanto, a 
autuante deveria ter calculado a proporcionalidade considerando tais alíquotas e não 
tributar toda a omissão detectada a 17%, transcrevendo o artigo 9º, I, “b”, itens 1 e 2 do 
Anexo IX do Decreto 4.852/97 – RCTE, bem como seu Apêndice V, concessivos do 
benefício acima citado, reforçando, ao final, seus pedidos de nulidade do feito por 
cerceamento a direito de defesa e por insegurança na determinação da infração, revisão 
por auditor estranho a esta lide, exclusão do solidários e improcedência, juntando 
fotocópias das procurações dos autuados, dos documentos de identificação dos 
outorgante e da Décima Segunda Alteração Contratual da empresa. 

 
É o relatório. 

 
V O T O 

 
De início, entendo que não há que se falar na realização de diligência 

neste momento no presente processo, pois não há qualquer questão controversa a ser 
esclarecida, estando os autos prontos para o julgamento. 

 
Quanto às preliminares arguidas pelo pólo passivo, de cerceamento 

e insegurança na determinação da infração, rejeito ambas ante o fato de que os 
demonstrativos, a nota explicativa e a revisão de fls. 431/445 esclarecem a acusação 
fiscal, tornando plenamente possível a ampla defesa e segura a determinação da infração. 

 
No tocante ao mérito, o pólo passivo não apresenta qualquer 

elemento de prova capaz de ilidir a pretensão fiscal determinada na peça vestibular, 
limitando-se a reiterar, em sua peça recursal, argumentação já apresentada em peça 
defensória anterior, a qual foi analisada e refutada integralmente pelo julgador da instância 
inferior. Sendo assim, o presente lançamento deve ser julgado procedente. 

Ademais, a redução na base de cálculo pretendida pela autuada se 
aplica apenas aos produtos constantes do Apêndice V e não para o Apêndice VI do artigo 
9º, I, “b”, itens 1 e 2 do Anexo IX do Decreto 4.852/97 – RCTE. Portanto, esta arguição da 
recorrente não está amparada na legislação tributária goiana. 

 
Quanto à exclusão dos sujeitos passivos solidários desta lide, 

arguida pelos mesmos, sou pela sua rejeição, haja vista serem os mesmos os 
administradores da autuada, conforme documento de fls. 298/299, devendo responderem 
com esta pela infração tributária, nos termos do artigo 45 da Lei 11.651/91. 

 



 

Ante todo o exposto, rejeito as preliminares de nova diligência, de 
nulidade da exordial por cerceamento, por insegurança na determinação da infração e de 
exclusão dos solidários desta lide. 

Quanto ao mérito, voto conhecendo do recurso voluntário, negando-
lhe provimento para julgar procedente o auto de infração, mantendo a sentença recorrida.  

 
 

Sala das sessões, em 16 de novembro de 2016. 
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Matéria: Controle paralelo (caixa 2) (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01817/16 
 
Relator: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: ICMS. Comparativo entre os valores registrados e 
aquelas constantes dos relatórios fornecidos pelas 
administradoras de cartão de crédito/débito. Compartilhamento 
entre estabelecimentos do mesmo sujeito passivo de máquinas 
registradoras de operação de vendas via cartão. Presunção de 
omissão de vendas não desfeita. Procedência. Decisão não 
unânime. Acolhida a preliminar de reinclusão do sujeito passivo 
solidário na lide, arguida pela Representação da Fazenda 
Pública. Decisão não unânime.  
 
1. A diferença apurada pelo fisco entre as vendas realizadas por 
meio de cartão de crédito/débito e aquelas registradas pelo 
Sujeito Passivo impõem a este o ônus de desfazer a presunção 
daí advinda de vendas sem emissão de documento fiscal. 
 
2. A autonomia fiscal dos estabelecimentos comerciais 
inviabiliza a utilização dos registros de cupons fiscais de 
estabelecimento diverso do autuado para ilidir a acusação de 
omissão de saídas. Deste modo, imprestáveis as provas trazidas 
pelo sujeito passivo com o desiderato de demonstrar que a 
atuada, no âmbito do estabelecimento considerado pelo 
autuante, não realizou vendas sem o pagamento do imposto 
devido. Diante da ausência de contraprovas válidas vindas com 
as defesas do contribuinte, legítima é a manutenção do 
lançamento de ofício.  
 
3. O compartilhamento de máquinas de cartão de crédito/débito 
entre estabelecimentos do mesmo sujeito passivo é fato que 
gera confusão entre os registros de venda dos estabelecimentos 
e que atribui ao autuado o fardo de demonstrar a inexistência de 
diferenças entre o que foi efetivamente vendido e registrado, 
além de tornar imprescindível a prova da origem da venda 
realizada por meio da referida máquina de cartão de 
crédito/débito. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 11 
de outubro de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda 
Pública para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para reformar a decisão cameral e 
considerar procedente o auto de infração, com reinclusão na lide da solidária ÂNGELA 
PEREIRA LIMA OLIVEIRA. Foram vencedores os Conselheiros Rickardo de Souza Santos 
Mariano, Heli José da Silva, Valdir Mendonça Alves, Aldeci de Souza Flor, Elias Alves dos 
Santos, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, 
Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, 
Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto 
de Faria Morato, Renato Moraes Lima e Lidilone Polizeli Bento. Vencidos os Conselheiros 
José Luiz Rosa, Edson Abrão da Silva e Nivaldo José Mendes, que votaram conhecendo 



 

do recurso, negando-lhe provimento para manter a decisão cameral que considerou 
improcedente o auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Noticia a inicial que o sujeito passivo omitiu registro de saída de 
mercadoria no valor da diferença apurada na planilha anexa, na importância de R$ 
345.302,92, demonstrada pelos extratos de vendas fornecidos pelas administradoras de 
cartões de crédito, cópias dos LRA ICMS, planilha de cálculo das diferenças de vendas e 
documentos em anexo. Em consequência, de acordo com a base de cálculo apurada em 
função da proporcionalidade de comercialização das mercadorias tributadas, conforme 
demonstrativo anexo, deverá pagar o ICMS, na importância de R$ 58.701,50, juntamente 
com penalidade e acréscimos legais. 

 
A autoridade lançadora indicou como infringida as disposições dos 

artigos 25, §1º, IV e §2º; 64 do Código Tributário Estadual - CTE (Lei nº 11.651/91) 
combinado com o artigo 141 do Decreto nº 4.852/97. Proposta a aplicação da penalidade 
prevista no artigo 71, VII, "I", §9º, I do CTE, com redação da Lei 13.446/99. 

 
Foi indicado como sujeito passivo solidário: Ângela Pereira Lima 

Oliveira, na condição de sócio administrador, nos termos do artigo 45, XII do CTE. 
 
O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: anexo 

estruturado - detalhamento do crédito tributário, anexo estruturado - identificação do 
sujeito passivo coobrigado, cálculo da proporcionalidade, planilha com vendas com cartão 
de crédito, extratos de cartões de crédito, cópia de livros fiscais e relatório dos sócios "fls. 
03-41". 

 
Os sujeitos passivos foram intimados para apresentação de 

impugnação em primeira instância, conforme documentos anexados às fls. 42-49, tendo 
sido lavrado termo de revelia às "fls. 51". 

 
Novamente intimados, "fls. 67-71", agora para apresentação de 

impugnação em segunda instância. 
 
Os sujeitos passivos apresentaram impugnação em segunda 

instância, "fls. 73-78", alegando, preliminarmente, nulidade do auto de infração, por 
insegurança na determinação da infração, tendo em vista que a legislação indicada como 
infringida não se adequou aos fatos efetivamente ocorridos. Questionou a inclusão do 
solidário. No mérito, defendeu que: 1) existem fatos que não foram considerados ou 
investigados pelo autuante; 2) em 2005 a autuada não mais funcionava; 3) a propriedade 
foi transferida de um membro da família para outro; 4) a nova empresa utilizou do 
maquinário para realização de compras de cartão de crédito da empresa antiga, mas 
registrou tais operações nos livros fiscais da nova empresa, portanto, não houve 
sonegação no pagamento do imposto. Ao final, requereu: a retirada do sócio da lide; 
declaração de nulidade do auto de infração; exclusão da penalidade do artigo 9º, I do CTE 
e a improcedência do lançamento. Juntamente com as razões de impugnação foram 
trazidos aos autos os seguintes documentos: procuração, documentos pessoais do 
solidário, contrato social e alterações, planilhas cartões crédito, cópia de livros fiscais. 

 
Às "fls. 403 e 404", apresentou petição de juntada igual à 

impugnação em segunda instância e anexou cópias de comprovantes fiscais de "fls. 405 a 
617". 



 

 
Foram anexados aos autos documentos de "fls. 619 a 625": espelho 

cadastral, histórico do contribuinte e cópias de notas fiscais "fls. 627 a 677". 
 
Pelo Acórdão da III CJUL n ° 142/2014 "fls. 679 a 684", a Terceira 

Câmara do Conselho Administrativo Tributário, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, acolher a preliminar de exclusão do solidário da 
lide, arguida por ele mesmo. Quanto ao mérito, por conhecer da impugnação, dar-lhe 
provimento para considerar improcedente o auto de infração. 

 
Fundamentaram que, sobre a preliminar de nulidade da peça básica, 

arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração, a rejeita, por não 
haver nas peças constitutivas desta lide afronta ao capitulo da lei que trata da nulidade 
dos atos processuais, inserta no artigo IV do artigo 20 da Lei 16.469/09.  

 
Acolhem a preliminar de exclusão do polo passivo coobrigado, por 

ele arguida, por entender que a indicação do sócio, identificado no documento de fl. 04, 
para responder pelo credito fazendário, deve vir acompanhada de comprovação de que 
ele tenha agido com excesso de poderes ou de forma fraudulenta ou prejudicial à 
sociedade, ou ainda ao arrepio da lei comercial. 

 
O simples inadimplemento não caracteriza infração legal, inexistindo 

prova de que se tenha agido com excesso de poderes, ou infração de contrato social ou 
estatutos, não há que se falar em responsabilidade tributária do sócio e esse título ou a 
título de infração legal. 

 
Decidiu que, razão assiste ao polo passivo, quando pugna pela 

improcedência desta ação, tendo em vista que, está devidamente comprovado nos autos a 
regularidade dos negócios realizados pela empresa, não tendo havido sonegação no 
pagamento do imposto, devendo ser observado que alguns fatos não foram considerados 
elo autor do lançamento, tais como, em 2005, a autuada não mais funcionava; que a 
propriedade foi transferida de um membro da família para outro; que a nova empresa 
utilizou do maquinário para a realização de compras de cartão de credito da empresa 
antiga, mas registrou tais operações nos livros fiscais da nova empresa, situação essas 
que não configuram ato ilícito tributário, motivo pelo qual julga improcedente a basilar. 

 
A Fazenda Pública apresenta Recurso ao Conselho Pleno "fls. 685 e 

686", alegando que, nada foi trazido aos autos que pudesse desfazer essa lógica que se 
apresenta inquestionável e consistente. A peça defensoria apresentada pela empresa "fls. 
73/78", apenas alega, incialmente, que poderia ter ocorrido um erro na verificação das 
administradoras de cartões de credito e das autoridades que efetuaram o trabalho, 
argumento frágil e absolutamente incapaz de fragilizar as provas anexadas aos autos. 

 
Além disso, de forma contraditória ao que tinha sido posto 

inicialmente, também foi dito que essas operações que foram apontadas pelo fisco como 
realizadas sem a devida emissão de documento fiscal, se referem de fato à movimentação 
de outra empresa, a CARMEM LÚCIA DO PRADO MAFRA. Essa teria utilizado o 
maquinário da autuada, gerando, a omissão ora em discussão. Portanto, houve expressa 
confissão de fato ocorreu, apenas se tenta justifica-la. 

 
Arguem que, diante da inconsistência jurídica do argumento 

defensório, pois não se admite que uma empresa utilize o maquinário de cartões de outra, 
pois isso geraria um total descontrole das operações por parte do fisco, não há como 



 

deixar de protestar pela reforma do acórdão cameral, e que seja considerado procedente o 
trabalho sob análise. 

 
A justificativa apresentada não é admissível sob o ponto de vista 

tributário sendo necessário restabelecer a ordem jurídica, e que seja reparado o prejuízo 
causado ao erário pela pratica da irregularidade apontada e comprovada. 

 
Defendem que, em relação à reinclusão dos solidários na lide, deve 

ser ressaltado que de matéria devidamente amadurecida pelo Conselho. E, embora as 
decisões não sejam unanimes, o entendimento vencedor te, sido o de que uma vez 
comprovada a capacidade de administração da pessoa, ela deve fazer parte do polo 
passivo da lide, conforme artigo 45, XII do Código Tributário Estadual. 

 
Os sujeitos passivos foram intimados "fls. 688 e 689", à apresentar 

Contradita ao Recurso formulado pelo Representante Fazendário. 
 
O sujeito passivo se manifesta "fls. 692 a 694", alegando que, não 

houve a falta de registro ou de documentação em nenhum dos negócios realizados pela 
empresa autuada ora recorrente. 

 
Tanto assim que o Fisco rem o conhecimento sobre tais negócios 

mediante documentos emitidos nas vendas, inclusive com a comprovação de 
financiamento das compras através de cartões de créditos. 

 
Arguem que, um dado de suma importância apontado na defesa 

inicial não foi considerado: é o fato de que a mesma empresa passou por dois titulares, 
naquele período fiscalizado, e essa negociação consta devidamente documentada. 

 
Defendem que, em setembro de 2004 a empresa ora autuada foi 

vendida à CARMEM LUCIA PADRO MAFRA e que durante o período de acertos quanto a 
regularidade da empresa esta manteve o uso do maquinário de negociação através de 
cartão de credito e que todos os documentos relativos aos negócios por ela realizados, 
com ou sem cartão de credito com certeza estão documentados e registrados. 

 
Ao final requer, a improcedência da autuação, pelo que há de se 

negar provimento ao recurso ora analisado. 
 

VOTO 
 

Compulsando os autos verifiquei que razão assiste à Representação 
Fazendária quando pugna pela reforma da decisão cameral que, majoritariamente, decidiu 
pela procedência da exordial e pela exclusão da solidária Ângela Pereira Lima Oliveira 
incluída no polo passivo da acusação fiscal à fl.04 deste feito, conforme passo a expor. 

 
Sem preliminares a serem apreciadas, passo ao mérito.  
] 
Cumpre destacar que a exigência inicial refere-se à omissão de 

registro de saída de mercadoria no valor da diferença apurada em planilha que se 
encontra nos autos, na importância de R$ 345.302,92 (trezentos e quarenta e cinco mil, 
trezentos e dois reais e noventa e dois centavos), demonstrada pelos extratos de vendas 
fornecidos pelas administradoras de cartões de crédito, cópias dos LRA ICMS. Imputou-se 
aos autuados a obrigatoriedade recolher o imposto na importância de R$ 58.701,50 



 

(cinquenta e oito mil, setecentos e um reais e cinquenta centavos), juntamente com 
penalidade e acréscimos legais. 

 
O autuante verificou que houve irregularidade no procedimento 

tributário efetuado pela autuada e assim procedeu o lançamento, comparando as vendas 
promovidas pela empresa, através de cartões de crédito e/ou débito e a movimentação 
informada em seus registros fiscais. Deste cotejo, concluiu o autuante que as operações 
com cartões de crédito suplantaram os valores registrados, demonstrando deste modo, de 
forma clara, que houve venda de mercadorias sem a devida emissão de nota fiscal, fato 
este que afronta a norma legal inserida nos artigos 25, §§ 1º, IV e 2º do artigo 64. 
 

Pois bem. A alegação do sujeito passivo em suas defesas, foi no 
sentido que, tendo havido sucessão empresarial (a empresa O. D comércio de Joias 
deixou de funcionar dando lugar a empresa Carmem Lúcia do Prado Mafra, enquanto 
dava-se o procedimento de extinção de uma empresa e constituição da sucessora, a 
atuada teria utilizado, nesse período, o maquinário de cartão de crédito/débito da empresa 
O.D comércio de joias. 

 
Neste sentido, ponderou ainda que a novel empresa, Carmem Lúcia 

do Prado Mafra, registrou todas as operações de vendas (em que fora utilizada a máquina 
de cartão da O.D. comércio de Joias) em seus livros fiscais. Para comprovar o alegado 
trouxe mapa resumo do ECF, livros fiscais, dentre outros documentos relativos a vendas 
efetuadas pela empresa Carmem Lúcia do Prado Mafra situada no Shopping Flamboyant. 

 
Ocorre que a empresa autuada é O.D. comércio de joias localizada 

na avenida Alberto Miguel, no setor campinas nesta cidade de Goiânia-GO, razão pela 
qual, inadmissível, notadamente à luz do princípio da autonomia dos 
estabelecimentos, positivado no art. 11, § 3º, inciso II, da Lei Complementar 87/96, que 
um estabelecimento, ainda que da mesma pessoa jurídica ou do mesmo grupo 
empresarial, valha-se de operações e registros de vendas de outro para fazer prova de 
operações por ela praticadas. 

 
Ora, cada estabelecimento deve ter sua própria contabilidade, seus 

próprios livros fiscais, e seu própria e autônomo ECF, pena se chegar ao raciocínio de 
que, quando autuada, uma empresa poderia amealhar documentos fiscais de outras 
pertencentes ao mesmo grupo empresarial para tentar suprir a acusação de não registro 
de saídas que lhe fora direcionada. Fosse assim, dificilmente seriam procedentes as 
acusações desta estirpe. 

 
 
Destarte, os documentos relativos a vendas da empresa Carmem 

Lúcia do Prado não servem para fazer provas quanto a operações praticadas por 
estabelecimento diverso. A própria autuada em sua defesa confessa que empresa 
Carmem Lúcia do Padro situa-se no Shopping Flamboyant e que esta sucedeu a O.D 
comércio de joias, tendo ambas como estabelecimento aquele situado no shopping 
Flamboyant. 

 
Portanto, a justificativa de uso da máquina de cartão vinculado à O.D 

comércio por parte da Carmem Lúcia do Prado só seria plausível se a acusação de 
omissão de vendas pesasse sobre o mesmo estabelecimento, isto é, o do Shopping 
Flamboyant. Neste caso, os documentos de vendas anexados a peça defensiva prestar-
se-iam a ilidir a acusação fiscal de omissão de vendas. Este não é o caso: aqui os 



 

documentos do estabelecimento de campinas vieram aos autos para suprir a falta de 
registro de saídas do estabelecimento localizado no Shopping Flamboyant.  

 
Deste modo, porque as provas trazidas aos autos não se prestam a 

ilidir a acusação fiscal de omissão de saída de operações praticadas pelo estabelecimento 
situado em campinas, forçosa a conclusão, diante do conjunto probatório aqui apreciado, 
que o sujeito passivo não conseguiu validamente desdizer a acusação fiscal.   
 

Passo a análise do pedido da Fazenda Pública de reinclusão da 
solidária Ângela Pereira Lima Oliveira tanto para acolhê-lo. 

 
É que tendo a autuada praticado operações por meio de máquina de 

cartão de crédito sem o consequente registro de muitas delas, não emitiu notas, apurou 
e/ou pagou o imposto. Destarte, tem-se que não o caso não é de mera inadimplência. 
Nota-se, portanto, o explícito intuito de se mascarar as vendas do controle fiscal para fins 
de não pagamento do imposto devido, razão pela qual acham-se presentes in casu as 
situações do art. 135, III do CTN autorizadoras da inclusão da solidária na lide. Logo, 
sendo ela sócia com poderes de administração, deveria cuidar da regularidade da 
tributação relativa às operações praticadas na seara do estabelecimento sob sua batuta.   

 
Ante o exposto, por maioria de votos, conheço do recurso da 

Fazenda Pública para o Conselho Pleno, dou-lhe provimento, para reformar a decisão 
cameral e considerar procedente o auto de infração, reincluindo na lide a solidária Ângela 
Pereira Lima Oliveira. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 17 de novembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Controle paralelo (caixa 2) (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01833/16 
 
Relator: Conselheiro Valdir Mendonça Alves 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica. 
Insegurança na determinação da infração. Rejeitada. Preliminar 
de nulidade da sentença singular. Cerceamento do direito de 
defesa. Rejeitada. Mérito. ICMS. Obrigação principal. Operação 
tributada não registrada. Controle paralelo de vendas. 
Procedência. 
 
1. Rejeita-se a arguição de insegurança na determinação da 
infração, estando a irregularidade fiscal claramente relatada e o 
auto de infração devidamente instruído; 
 
2. Tendo o julgador apreciado toda a matéria posta em 
julgamento, não há cerceamento do direito de defesa, 
rejeitando-se a arguição de nulidade da sentença singular; 
 
3. Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada 
não registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, 
correspondente ao valor constante de quaisquer meios de 
controles de vendas de mercadorias ou prestação de serviços, 
sem a respectiva emissão dos documentos fiscais, ou o 
montante da diferença quando emitidos com valores inferiores 
ao real (CTE, art. 25, § 1°, VI); 
 
4. É lícito ao Fisco exigir crédito tributário relativo a vendas 
efetuadas pelo contribuinte e registradas apenas em controles 
paralelos. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 08 de agosto de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da sentença singular, arguida pela autuada, por cerceamento do 
direito de defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Valdir Mendonça Alves, 
José Paixão de Oliveira Gomes, José Pereira D'abadia, Gilmar Rodrigues de Almeida e 
José Luiz Rosa. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da peça 
básica, arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração. Participaram 
do julgamento os Conselheiros Valdir Mendonça Alves, José Paixão de Oliveira Gomes, 
José Pereira D'abadia, Gilmar Rodrigues de Almeida e José Luiz Rosa. Quanto ao mérito, 
também por votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar 
a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Valdir Mendonça Alves, José Paixão de Oliveira Gomes, José 
Pereira D'abadia, Gilmar Rodrigues de Almeida e José Luiz Rosa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo, 
GILNETE DEZAN WANDERMUREM, realizou vendas de mercadorias no valor comercial 
de R$ 2.027.499,70 (dois milhões, vinte e sete mil, quatrocentos e noventa e nove reais e 



 

setenta centavos), período de 01/08/2010 a 31/03/2011, sem emissão da respectiva 
documentação fiscal, sendo-lhe imputada a exigência do ICMS no valor de R$ 344.674,95 
(trezentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e setenta e quatro reais e noventa e cinco 
centavos), multa e acréscimos legais. 

 
Citados como infringidos os arts. 25, § 1º, VI, 64, § 2º e 66, todos da 

Lei n° 11.651/91, proposta a penalidade prevista no art. 71, VII, "l", da Lei n° 11.651/91, 
agravada pelo § 9º, I desse mesmo artigo e diploma legal. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, Nota 

Explicativa (fls. 04 a 07), Resumo Mensal Romaneio (fls. 12), Relatório Romaneios (fls. 13 
a 14), Termos de Apreensão (fls. 15 a 20), Fichas Controle de Clientes (fls. 21 a 57) e 
Romaneios e Orçamentos (fls. 62 a 642), dentre outros documentos. 

 
Intimado (fls. 644), o sujeito passivo apresenta impugnação (fls. 658 

a 662), formulando em preliminar arguição de nulidade da peça básica, relacionando a 
hipótese de insegurança na determinação da infração. 

 
Caso seja ultrapassada a preliminar arguida, no mérito, pede a 

improcedência do lançamento, porque se baseia em simples presunção, tendo em vista 
que as saídas de mercadorias não foram materialmente comprovadas, seja por 
documentação das aquisições ou mesmo por registros financeiros do sujeito passivo. 

 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, apreciando 

as razões da defesa, decide pela procedência do lançamento, consoante a Sentença nº 
2365/2015 – JULP (fls. 665 a 666). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 670 a 

672), formulando arguição de nulidade da sentença singular, alegando que o julgador não 
apreciou a questão preliminar arguida na impugnação. Reitera a arguição de nulidade por 
insegurança na determinação da infração. 

 
Superada a arguição preliminar, no mérito, pede a improcedência do 

lançamento, porque se baseia em simples presunção, tendo em vista que as saídas de 
mercadorias não foram materialmente comprovadas, seja por documentação das 
aquisições ou mesmo por registros financeiros do sujeito passivo. 

 
A Terceira Câmara deste Conselho, em decisão unânime, 

materializada no Acordão de n° 2827/2015 (fls.676 a 678), acolhe a preliminar e nulidade 
parcial dos autos, por cerceamento do direito de defesa, arguida pelo sujeito passivo, 
anulando-se, por consequência, o processo a partir de fl. 65, remetendo os autos a 
Primeira Instancia para apreciação de toda matéria. 

 
O julgador singular profere a Sentença nº 1168/2016 – JULP (fls. 682 

a 683), em que aprecia toda matéria, rejeita a arguição preliminar e, no mérito, decide pela 
procedência do lançamento. 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 686 a 

689), formulando arguição de nulidade da sentença singular, alegando que o julgador 
apenas comentou o que constava do lançamento na defesa anterior, no entanto, o pedido 
preliminar de nulidade da peça básica não foi, mais uma vez, apreciado e decidido como 
deve ser. Reitera a arguição de nulidade por insegurança na determinação da infração. 

 



 

No mérito, pede a improcedência do lançamento, alegando que o 
procedimento fiscal é incompleto, falho, resultando em lançamento com suporte na 
presunção de que os documentos apreendidos fossem efetivamente transações 
comerciais, o que efetivamente não restou provado. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

PRELIMINARES 
 
Apreciando a arguição de insegurança na determinação da infração, 

manifesto-me pela sua rejeição, tendo em vista que a irregularidade fiscal está claramente 
relatada e o auto de infração devidamente instruído. 

 
Apreciando a arguição de nulidade da sentença singular, por 

cerceamento do direito de defesa, manifesto-me pela sua rejeição, por ter a sentença 
recorrida apreciado toda matéria.  

 
MÉRITO 

 
A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo, 

GILNETE DEZAN WANDERMUREM, realizou vendas de mercadorias no valor comercial 
de R$ 2.027.499,70 (dois milhões vinte e sete mil quatrocentos e noventa e nove reais e 
setenta centavos), período de 01/08/2010 a 31/03/2011, sem emissão da respectiva 
documentação fiscal, sendo-lhe imputada a exigência do ICMS no valor de R$ 344.674,95 
(trezentos e quarenta e quatro mil seiscentos e setenta e quatro reais e noventa e cinco 
centavos), multa e acréscimos legais. 

 
Respalda a exigência fiscal o art. 25, § 1°, VI, do Código Tributário 

Estadual (CTE): 
 

Art. 25. [...] 
 

§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 
[...] 
 
VI - ao valor constante de quaisquer meios de controles de vendas de 
mercadorias ou prestação de serviços, sem a respectiva emissão dos 
documentos fiscais, ou o montante da diferença quando emitidos com 
valores inferiores ao real; 

[...] 

 
Condenado em Primeira Instância, o sujeito passivo recorreu da 

respectiva sentença, alegando que o procedimento fiscal é incompleto, falho, resultando 
em lançamento com suporte na presunção de que os documentos apreendidos fossem 
efetivamente transações comerciais, o que efetivamente não restou provado, devendo o 
auto de infração ser declarado improcedente, pela não caracterização do fato gerador do 
imposto cobrado. 

 
Diferentemente do alegado pela recorrente, os documentos 

apreendidos (orçamentos, fichas de controle de clientes e romaneios) comprovam a 
ocorrência do fato gerador do ICMS exigido no auto de infração. Nos orçamentos 



 

apreendidos, juntados aos autos, constam dados dos clientes, datas das vendas, 
discriminação das mercadorias, quantidade, preços unitário e total. 

 
Com base nos documentos apreendidos, os agentes do Fisco 

elaboraram Relatório Romaneios (fls. 13 a 14) e Resumo Mensal Romaneio (fls. 12), 
apurando o montante das operações realizadas sem documentação fiscal e o valor do 
ICMS exigido. 

 
Embora alegue a defesa ser incompleto e falho o levantamento fiscal, 

vejo que os elementos de instrução da acusação asseguram a constituição do crédito 
tributário discutido nestes autos. 

 
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade da sentença singular, 

arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa. Rejeito a preliminar de 
nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na determinação da 
infração. Quanto ao mérito, conheço do recurso, nego-lhe provimento para confirmar a 
sentença singular que considerou procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões, em 24 de novembro de 2016. 
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Matéria: Controle paralelo (caixa 2) (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01845/16 
 
Relator: Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes 
 

 
EMENTA: Processual. Inadmissão parcial do recurso do 
contribuinte. Arguição pelo relator. Exclusão do solidário em 
relação à multa formal. Rejeição. Exclusão do solidário da lide. 
Rejeição. Mérito. ICMS. Obrigação principal. Omissão de registro 
de saída tributada. Comparativo entre vendas registradas e 
ingressos em conta bancária. Procedência Parcial. 
 
I - Sendo unânime a decisão cameral e não cumprido, em 
relação a questão assim decidida, algum dos requisitos exigidos 
pelo art. 41, II, § 1º da Lei n° 16.469/09, impõe-se a inadmissão 
liminar do recurso, na parte em que o cumprimento do requisito 
não se deu; 
 
II - A solidariedade prevista no art. 45 da Lei n° 11.651/91, 
ressalvada hipótese de seu inciso VIII, tem como traço estrutural 
o concurso dos solidários para ocorrência de situação 
infracional, razão porque todos eles devem se sujeitar à multa 
punitiva decorrente da ilicitude para qual concorrem; 
 
III - O sócio administrador possui interesse comum em situação 
que tributariamente desonere a empresa que dirige e da qual 
patrimonialmente participa, situação que, exatamente por ser 
dirigente, ocorre em sua área de controle e decisão, 
subsumindo-se sua conduta ao inciso XII do art. 45 da Lei 
11.651/91, sobretudo quando a natureza da ilicitude tributária 
implica participação e comando do dirigente empresarial; 
 
IV - A indispensabilidade de que art. 6º da Lei Complementar 
105/2001, se caracteriza pela efetiva necessidade funcional da 
autoridade lançadora de completar o seu trabalho de 
fiscalização, o que requer acesso a elementos relativos à 
movimentação financeira da empresa que, por regra, são 
controlados via conta bancária; 
 
V - O art. 25, II, § 1º, XII da Lei 11651/1991 impõe o arbitramento 
da base cálculo do imposto quando não mereçam fé as 
declarações do sujeito passivo, não merecimento que se 
caracteriza por não justificada disparidade entre vendas 
registradas e ingressos de receita em conta bancária. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 18 
de agosto de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade, feita pelo Conselheiro Relator, em relação a preliminar de nulidade da 
peça básica por cerceamento do direito de defesa, tendo em vista não estar a peça 
recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09. Participaram 
do julgamento os Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes, João Divino de Brito, 



 

Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto 
de Faria Morato, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Renato Moraes Lima, 
Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, Valdir Mendonça Alves, Aldeci de 
Souza Flor, Aguinaldo Fernandes de Melo, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Talita Pimenta 
Félix, Washington Luis Freire de Oliveira e José Pereira D'abadia. Por unanimidade de 
votos, não acolher a preliminar de exclusão do solidário, em relação à multa formal, 
arguida pelo sujeito passivo. Participaram do julgamento os Conselheiros José Paixão de 
Oliveira Gomes, João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de 
Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Mário de Oliveira Andrade, 
Nivaldo José Mendes, Renato Moraes Lima, Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José 
da Silva, Valdir Mendonça Alves, Aldeci de Souza Flor, Aguinaldo Fernandes de Melo, 
Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira e 
José Pereira D'abadia. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer do recurso 
do Contribuinte para o Conselho Pleno, negar-lhe provimento para manter a decisão 
cameral que considerou parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de 
R$ 280.638,23 (duzentos e oitenta mil, seiscentos e trinta e oito reais e vinte e três 
centavos).Participaram do julgamento os Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes, 
João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki 
Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, 
Renato Moraes Lima, Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, Valdir 
Mendonça Alves, Aldeci de Souza Flor, Aguinaldo Fernandes de Melo, Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira e José Pereira 
D'abadia. E, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão do solidário da lide, 
arguida pela autuada. Foram vencedores os Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes, 
Gilmar Rodrigues de Almeida, Victor Augusto de Faria Morato, Mário de Oliveira Andrade, 
Renato Moraes Lima, Heli José da Silva, Aldeci de Souza Flor, Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira, Washington Luis Freire de Oliveira e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur 
Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros João 
Divino de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho, Masayuki Missao, Nivaldo José Mendes, 
Rickardo de Souza Santos Mariano, Valdir Mendonça Alves, Aguinaldo Fernandes de 
Melo, Talita Pimenta Félix e José Pereira D'abadia. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta dos presentes autos que o sujeito passivo realizou saídas de 
mercadorias tributadas sem emissão de documentação fiscal, no período de 01/01/2007 a 
31/12/2007, nos valores apurados por meio do comparativo entre as vendas registradas e 
os ingressos de recursos em sua conta bancária do Banco do Brasil, Agência 3482-7, 
Conta Corrente 4053-3, conforme documentos e demonstrativo em anexo.  

 
A autoridade lançadora indica como infringida as disposições dos 

artigos 63 e 64 do Código Tributário Estadual - CTE (Lei nº 11.651/91) combinado com os 
artigos 141 do Decreto 4852/97. Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, 
VII, "I", §9°I do CTE, com redação da Lei nº 13.446/1999. 

 
Tem-se como sujeito passivo solidário, JOÃO GERALDO PEREIRA e 

MARCO ANTÔNIO MATHEUS PEREIRA, nos termos do artigo 45, inciso XII, da Lei 
11.651/91. 

 
Para instrução processual, a autoridade fiscal juntou aos autos: 

“Demonstrativo da Omissão de Vendas Através do Comparativo Entre Vendas 
Registradas e Ingressos de Recursos em Conta Bancária”; cópia da ordem de serviço; 
cópia do auto de infração de nº 4010903203994; demonstrativos da Auditoria Específica 



 

de Mercadorias; Notificação Fiscal seguida de Esclarecimentos; Certificado de Inscrição e 
Credenciamento no Registro Nacional de Sementes e Mudas. 

 
Foram juntados também Notificação Fiscal seguida de 

Considerações; Anexo da 4ª Notificação Fiscal e as Considerações; cópia de lançamentos 
bancários do Banco Brasil; solicitação efetuada pela Delegacia Regional de Goiânia de 
expedição de extratos bancários; cópia do Despacho nº 2138/09-DRFGNA; cópia de 
requerimento; cópia do livro Registro de Apuração do ICMS e cópia de extratos conta 
corrente de "fls. 6 a 202".  

 
Os sujeitos passivos são intimados a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em Primeira Instância, conforme documentos de "fls. 203 a 209". 
 
Em sua impugnação, "fls. 212 a 247", os sujeitos passivos alegam: a) 

que há ilegitimidade passiva dos sócios tidos como solidários, pois os seus patrimônios 
não se confundem com os da pessoa jurídica, e ainda porque não se verificou a 
ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas nos arts. 134 e 135 do CTN, 
especialmente em relação à pessoa de Marco Antônio Matheus Pereira, que não é sócio 
gerente. 

 
Argumenta ainda os integrantes do polo passivo que os que na 

época da ocorrência do fato gerador a legislação em vigor não atribuía ao solidariamente 
responsável a obrigação pela penalidade pecuniária e que há ilegalidade na obtenção de 
prova, por ausência de previsão legal para quebra de sigilo bancário pela via 
administrativa; que não há regulamentação da Lei Complementar nº 105/2001 para 
aplicação no âmbito estadual e essa lei complementar prevê a solicitação de informações 
bancárias somente quando comprovadamente indispensável tal procedimento, o que não 
é o caso, na medida em que o sujeito passivo apresentou seus livros contábeis. 

 
Alegam ainda os recorrentes que a Lei Complementar nº 105/01 está 

pendente de julgamento de sua constitucionalidade junto ao STF e que há nulidade por 
cerceamento do direito de defesa, uma vez que o presente auto de infração se refere ao 
exercício de 2007, enquanto as provas juntadas ao processo reportam-se ao período de 
17/03/2006 a 31/12/2006 (extratos bancários e livro Registro de Apuração do ICMS, e 
demonstrativo). Argumentam que "em relação ao mesmo período a impugnante, já havia 
sido fiscalizada e autuada, conforme infração n° 4011000056798 (doc. II), tendo por base 
suposta omissão de saída sem a devida emissão de nota fiscal, no valor de R$ 
482.317,29". 

 
Defendem que "a constatação de depósitos bancários, por si só, não 

é elemento suficiente para determinar o nascimento de obrigação tributária, especialmente 
em se tratando de ICMS, cujo fato gerador é a operação de circulação de mercadoria".  

 
Ao final, requerem a exclusão dos sócios da lide, ou em relação à 

penalidade pecuniária; que se decrete a nulidade processual por ilegalidade na obtenção 
das provas e por cerceamento do direito de defesa; ou que se julgue improcedente, 
considerando a alegada duplicidade de lançamentos, ou a presunção ilegal da ocorrência 
do fato gerador.  

  
Os sujeitos passivos anexam os seguintes documentos: Procuração; 

Alteração Contratual; cópia de documentos pessoais e cópia do auto de infração de nº 
4011000056798 "fls. 248 a 264". 

 



 

Pela sentença nº 4202/10 - JULP, "fls. 266 a 271", o julgador singular 
decide pela procedência em parte do auto de infração. Em sua fundamentação descarta a 
ocorrência das nulidades processuais pelos motivos aventados pelos impugnantes. Aduz 
que "não há que se falar em cerceamento do direito de defesa, uma vez que os sujeitos 
passivos foram intimados conjuntamente para apresentar defesa em relação a este auto 
de infração e do processo n 4011000408732, podendo apreciar as provas em sua 
totalidade, ainda que por equívoco, quando da juntada das provas, houvesse a falada 
inversão". Nesse sentido, o julgador monocrático afasta a preliminar de nulidade 
processual.  

Exclui da lide o sujeito passivo solidário MARCO ANTÔNIO 
MATHEUS PEREIRA, por restar comprovado que não respondia pelos atos da 
administração, porquanto não detinha poderes para tanto, não sendo nomeado no 
contrato social sócio-gerente. 

 
No mérito, o Julgador de Primeira Instância verifica que "os 

impugnantes não trouxeram ao processo quaisquer elementos relevantes capazes de 
provocar a modificação do procedimento fiscal, em especial, informações ou documentos 
sobre os créditos em sua conta corrente bancária, a despeito de suas vendas não serem 
bastantes para alcançar o montante dos ingressos de numerário ali registrados e 
informados pelo Banco do Brasil S/A".  

 
Em relação à alegação de duplicidade de lançamentos relativamente 

ao auto de infração nº 4011000056798 entende que o argumento é procedente e, 
mediante auditoria específica de mercadorias constatou-se omissão de saídas no 
montante de R$482.317,28, valor este que deve ser deduzido da omissão de saídas 
constatada no presente processo.  Desta feita, o valor tributário real é no montante de 
R$8.331.252,11, que com a aplicação da alíquota média de 3,3685%, resulta em ICMS 
exigível na importância de R$280.638,23. 

 
A Fazenda Pública Estadual apresenta recurso à câmara julgadora 

n° 189/2010 - SAT/CRF, "fls. 272 e 273", discordando da decisão singular "por entender 
que as referidas autuações tratam de matérias de naturezas distintas, não havendo a 
possibilidade de se proceder a mencionada dedução, até porque não se faz presente nos 
autos, a comprovação de que todas as mercadorias adquiridas pelo sujeito passivo, no 
período correspondente às autuações, adentraram seu estabelecimento devidamente 
acobertadas por documentação fiscal idônea".  

 
Diante do exposto, a Fazenda Pública concorda com a exclusão do 

referido solidário, bem como, com o entendimento o Julgador Singular, de que a presente 
matéria deve ser apreciada conjuntamente com a relativa ao processo n° 4011000408732, 
porém, requer a reforma da sentença recorrida, em que o presente lançamento seja 
julgado procedente, em sua totalidade, nos termos da exordial.  

 
Os sujeitos passivos são intimados a pagar a quantia exigida ou 

apresentar Recurso Voluntário, conforme documentos de "fls. 277 e 278". 
 
Os sujeitos passivos apresentam Recurso Voluntário, "fls. 281 a 

312", alegando que "não sendo acolhida a tese de ilegitimidade passiva do 2° recorrente, 
espera-se que seja determinado a exclusão da responsabilidade do sócio quanto à pena 
de multa formam em razão da ausência de previsão legal à época de ocorrência do fato 
gerador". Ressaltam a ilegitimidade na obtenção das provas anexadas aos autos, vez que 
foram obtidas através de quebra de sigilo bancário sem o devido processo judicial. O que 
faz com que o presente auto de infração seja nulo "ab initio".  



 

 
Afirmam os recorrentes que "o Fisco Estadual mesmo que admitida à 

constitucionalidade da LC 105/2001 não pode aplica-la por falta de norma 
regulamentadora". Defendem que "o simples fato de determinar que o presente processo 
ande junto com o de n° 4011000408732, por conta de erro, por parte do agente 
fiscalizador, na juntada da documentação que embasa a autuação, não tem o condão de 
afastas a nulidade apontada".  

 
Ao final, requerem a exclusão dos sócios da lide, ou em relação à 

penalidade pecuniária; que se decrete a nulidade processual por ilegalidade na obtenção 
das provas e por cerceamento do direito de defesa; ou que se julgue improcedente, 
considerando a alegada duplicidade de lançamentos, ou a presunção ilegal da ocorrência 
do fato gerador. 

 
Os sujeitos passivos apresentam contradita ao Recurso n° 189/2010 

- SAT/CRF, "fls. 315 a 321", informando que "em se tratando de lançamento levado a 
efeito com base em presunção, especialmente no caso de diferenças fiscais apuradas 
com base em levantamento específico em estoque, os depósitos bancários jamais 
poderiam ser tributados separadamente, como omissão autônoma, pois ainda que 
admitissem como verdadeiros, tais depósitos poderiam apenas recordar a primeira 
autuação, como aplicação dos recursos advindos das 'vendas sem emissão de notas', 
determinada no lançamento anterior, autuado sob o n° 4011000056798".  

 
Do exposto, infere-se que a segunda autuação se constitui em "bis in 

idem", prática vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, razão pela qual, neste posto, não 
merece reparo a decisão ora recorrida. Ao final, requerem que o recurso interposto pela 
Fazenda Pública seja integralmente improvido, de sorte que seja mantida apenas a parte 
da sentença recorrida que conhece a ilegitimidade passiva dos sócios quanto à multa 
aplicada.  

 
O sujeito passivo principal manifesta, "fls. 325 a 330", alegando que 

"existem provas nos autos ora apensados (doc. 1) que dão conta que a SEMEARA foi 
constituída com utilização ilegal de documentos pessoais de uma terceira pessoa que, 
segundo o Termo de Declaração contida no AI em anexo (doc. 1, fls. 118/120), haviam 
sido 'perdidos'".  

 
Informa que que "essa pessoa, cuja documentação teria sido usada 

para a criação de uma empresa fraudulenta, não era qualquer pessoa; era a Sra. Maria da 
Paz Teodoro de Andrade, sogra do ilustríssimo Senhor José César Gondim, auditor fiscal 
da SEFAZ/GOA, que por isso, passou a atua no processo na defesa da honra maculada 
da sua parente afim em primeiro grau (a sogra).  

 
Afirma que este fato também está devidamente comprovado no 

Termo de Depoimento do auditor fiscal José César Gondim (fls. 110/116 - DOC. 1). Assim, 
requer a nulidade, "ab initio", do presente processo, bem como a reunião dos demais para 
que lhes sejam dado idêntico destino. Sustenta que "no caso em questão, muito embora a 
legislação tributária determine que o imposto deva ser apurado e tributado mensalmente, o 
nobre autuante, fazendo tábula rasa do precitado comando legal (artigo 57, inciso I, 
CTE/GO), efetuou o lançamento considerando o período de apuração anual, o que tisna 
de irremediável nulidade, por vicio material, todo o feito fiscal.  

 
Tal determinação legal, todavia, diz o recorrente, foi desatendida, 

posto que o fiscal, de forma absolutamente equivocada, efetuou o lançamento como se o 



 

período de apuração, na presente situação, fosse anual e não mensal (vide fls. 6/7). Tal 
equívoco (considerar ocorridos todos os fatos geradores em 31 de dezembro de 2008) 
afigura-se um grave erro material na constituição do crédito tributário, o que, por 
consequência, implica no cancelamento da exigência. Desta feita, por esse motivo 
também imperioso se faz o cancelamento da exigência por vicio insanável (erro material), 
que atinge não a forma, mas a própria substancia do ato do lançamento.  

 
O sujeito passivo anexa os seguintes documentos: cópia auto de 

infração n° 4010903146400 "fls. 331 a 346". 
 
Mediante Acórdão da II CJUL n° 2324/2012, "fls. 349 a 354", a 

Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário determina acolher a preliminar de 
nulidade da peça básica, arguida pelo autuado, por impedimento da autoridade lançadora, 
nos termos do artigo 20 da Lei n° 16.469/09, declarando nulo "ab initio" o processo. 
Analisando o que consta dos autos, entende que razão assiste ao sujeito passivo em seus 
argumentos contidos na peça aditiva fls. 325/330.  

 
Diante dos fatos que antecederam ao procedimento fiscal e, 

considerando, especialmente, a condição de testemunha compromissada, no inquérito 
policial, assumida pela autoridade lançadora, entende o órgão cameral que resta 
configurado o impedimento a que alude o artigo 18 da Lei n° 13.800/2001 e que, nos 
termos do artigo 20, I, da Lei n° 16.469/09, são nulos os atos praticados por autoridade 
considerada impedida. Destarte, acolhe a preliminar de nulidade da peça básica, arguida 
pelo autuado, por impedimento da autoridade lançadora, nos termos do artigo 20 da Lei n° 
16.469/09, declarando nulo "ab initio" o processo. 

 
A Fazenda Pública é intima a apresentar Recurso ao Conselho 

Pleno, conforme documentos de "fls. 355". E os sujeitos passivos intimados a apresentar 
contradita ao recurso da fazenda "fls. 360 e 361". 

 
A Fazenda Pública Estadual apresenta Recurso ao Pleno n° 

497/2012, "fls.356 a 358", informando que "todas as questões relacionadas com o 
impedimento do autuante, citadas no acórdão, dizem respeito à empresa SEMEARA - 
SEMENTES AGROPASTORIL LTDA.  

 
Sendo assim, diz a Fazenda Pública, a competência da autoridade 

que executou os trabalhos de fiscalização está de acordo com as notas que disciplinam o 
assunto. Não há, pois, que se falar em impedimento da autoridade lançadora. Admitir que, 
no presente caso, a autoridade fiscal está impedida de realizar os trabalhos é abrir 
perigoso precedente, bem como estender irregularmente a vedação prevista na norma. 
Afirma que "definitivamente, o impedimento mencionado na lei não tem a extensão 
propalada no recorrido acórdão". Ao final, requer que o recurso seja recebido e provido 
para, reformando o Acórdão Cameral, retornar o processo à segunda instancia para 
julgamento do mérito.  

 
Os sujeitos passivos apresentam contradita ao Recurso n° 497/2012, 

"fls. 364 a 373", alegando que "a autuação foi fruto de um desempenho de um adutor fiscal 
que usou a máquina administrativa para retirar a carga de suspeição por atos ilícitos que 
pesava contra sua sogra, estando evidente que o acórdão em apreço deve ser mantido 
incólume. Ao final, requer que o recurso interposto pela Fazenda Pública seja 
integralmente improvido, de sorte que seja mantido o acórdão recorrido, o qual declarou, 
em sede preliminar, o impedimento da autoridade lançadora, com base no artigo 18 da Lei 



 

n° 13.800/2001 e a coerente nulidade do presente processo, "ab initio", nos termos do 
artigo 20 da Lei n° 16.469/09. 

 
Mediante Acórdão do CONP n° 2319/2013, "fls. 377 a 388", o 

Conselho Administrativo Tributário determina conhecer do recurso da Fazenda Pública 
para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para reformar a decisão cameral que 
considerou nulo o auto de infração, devendo os autos retornarem à Câmara Julgadora 
para apreciação de toda matéria. Afirma que "no presente caso, para que fosse 
caracterizada a participação como perito, essa teria que expressar opinião objetiva sobre 
alguma dúvida que existiria no processo. Haveria solicitação por autoridade incumbidas de 
tomar a decisão final, o que não se traduz no presente caso". 

 
Sustenta que "o agente também não participou como testemunha, 

pois essa se pauta por uma narrativa de fatos ocorridos e vistos por alguém totalmente 
externo ao processo. Quanto à situação que trata de representação, não há a mínima 
dúvida quanto ao fato de que isso não ocorreu". Não se nega o fato de que o auditor que 
realizou o trabalho seja parente de pessoa que foi prejudicada por suposta fraude 
cometida pela empresa autuada, mas entende que tal impedimento não encontra 
sustentação em nosso ordenamento jurídico. 

 
Os sujeitos passivos são intimados conforme "fls. 389 e 390". 
 
Mediante Acórdão da IV CJUL n° 1909/2014, "fls. 396 a 407", a 

Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário determina rejeitar as preliminares de 
nulidade da peça básica, arguidas pelo sujeito passivo, sendo a primeira por cerceamento 
do direito de defesa e, a segunda, por insegurança na determinação da infração. Rejeita a 
preliminar de exclusão da lide do solidário, arguida pelo sujeito passivo. Rejeita a 
preliminar de exclusão da lide do solidário, em relação à multa formal, arguida pelo 
próprio. Quanto ao mérito, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a 
sentença singular que considerou procedente em parte o auto de infração no valor original 
de ICMS de R$ 280.638,23. 

 
O Representante Fazendário retirou, oralmente, o recurso 

apresentado em relação à decisão singular.  
 
A preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa, com o 

argumento de ilegalidade na obtenção das provas, e, também pelo fato de que o presente 
auto de infração se refere a 2007, enquanto as provas juntadas reportam-se ao exercício 
de 2006, foram rejeitadas, por unanimidade de votos.  

 
Por entender que o lançamento contém, a priori, todos os elementos 

indispensáveis para determinar com segurança a infração denunciada e identificar 
corretamente o infrator, não o acolhe. Portanto, as colocações visando a nulificação do 
lançamento, a seu ver, não se apresentam próprias à admissibilidade, pois os autuantes 
anexaram ao processo todos os elementos indispensáveis para determinar com 
segurança a infração denunciada e identificar corretamente o infrator, condições 
imprescindíveis para validade formal do lançamento.  

 
Assim, o sujeito passivo não logrou indicar qualquer falha no 

lançamento capaz de declará-lo írrito. Quanto ao pedido de exclusão da lide do 
coobrigado solidário, não acolhe, visto que, por exercer a função administrador da 
empresa, participou diretamente da situação de que decorreu a omissão objeto da ação 
fiscal, conduta que se subsume ao artigo 45, inciso XII, da Lei n° 11.651/91.  



 

 
Entende ainda o órgão cameral que o coobrigado solidário deve 

responder pela totalidade do crédito tributário, pois a penalidade e demais acréscimos 
contidos no presente crédito tributário é decorrente do descumprimento de obrigação 
tributária principal, devendo, assim, o solidário arcar, também, com a penalidade prevista 
para a infração apontada no presente lançamento. Com efeito, a penalidade formal é aqui 
aplicada em decorrência da omissão de pagamento do imposto. Isto é, a penalidade 
pecuniária está vinculada ao descumprimento de obrigação principal. 

 
Tanto é assim, que foi aplicada a forma qualificada prevista no inciso 

I, do § 9°, do artigo 71, do CTE, que aumenta o valor da multa em razão da irregularidade 
resultar diretamente na omissão de pagamento do imposto. Entende que não há como 
excluir da lide o coobrigado solidário acima identificado, devendo o mesmo ser mantido na 
polaridade passiva em relação à totalidade do crédito tributário.  

 
Em relação ao mérito, a câmara julgadora não vê como acolher as 

razões trazidas pelos recorrentes, pois não há no processo provas inequívocas, colocadas 
pelos autuantes, quanto à real movimentação mercantil do estabelecimento, obtida de 
forma legal. Os recorrentes não trouxeram ao processo quaisquer elementos relevantes 
capazes de provocar a modificação do procedimento fiscal, em especial, informações ou 
documentos sobre os créditos em sua conta corrente bancária, a despeito de suas vendas 
não serem bastantes para alcançar o montante dos ingressos de numerário ali registrados 
e informados pelo Banco do Brasil S/A.  

 
Assim, entende que a infração está perfeitamente demonstrada no 

processo, não vislumbrando razoes para alterar o mérito do lançamento.  
 
A Fazenda Pública é intimada a apresentar Recurso ao Conselho 

Pleno, conforme documentos de "fls. 408". Mediante Despacho n° 198/2015-GERF, "fls. 
409", o Representante Fazendário é cientificado e concorda com o Acórdão da IV CJUL n° 
1909/2014.  

 
Os sujeitos passivos são intimados a apresentar recurso ao 

Conselho Pleno conforme "fls. 410 a 415". 
 
Os sujeitos passivos apresentam recurso ao Conselho Pleno, "fls. 

418 a 447", alegando que "diferente do entendimento do Julgador de primeira instancia, 
importa rememorar que no Código Tributário Nacional (CTN) não há dispositivo legal que 
atribua aos sócios a responsabilidade pela simples falta de recolhimento de tributo da 
pessoa jurídica ou mesmo pelo descumprimento de obrigação acessória".  

 
Ressaltam que "a responsabilidade dos sócios somente poderia ser 

cogitada em caso de prática de ato que configurasse abuso de poder ou infração de lei, 
contrato social ou estatutos da sociedade, conforme estabelece os artigos 134 e 135 do 
CTN, o que nem de longe restou provado no presente caso". Defendem que "não existe 
motivo que enseje a atribuição ao 2° recorrente de solidário quanto à multa aplicada". 
Argumentam a ilegalidade na obtenção de provas, vez que foram obtidas através de 
quebra de sigilo bancário sem o devido processo judicial. 

 
Sustentam que não há regulamentação da Lei Complementar nº 

105/2001 para aplicação no âmbito estadual, que essa lei complementar prevê a 
solicitação de informações bancárias somente quando comprovadamente indispensável tal 



 

procedimento, o que não é o caso, na medida em que o sujeito passivo apresentou seus 
livros contábeis e está pendente de julgamento de sua constitucionalidade junto ao STF.  

 
Ao final, requerem que seja jugada improcedente a sujeição passiva 

do 2° recorrente pelo crédito tributário constituído; caso não seja entendido o pedido 
anterior, que seja afastada a penalidade pecuniária em relação aos sócios solidários; e 
que o auto de infração seja julgado totalmente improcedente.  

 
Mediante Requerimento S/N-GERF, "fls. 450", a Gerência de 

Representação Fazendária requer ao Conselho Pleno o sobrestamento do processo n° 
4011000409380.  

 
Pela Resolução n° 50/2015, "fls. 451 e 452", o Conselho 

Administrativo Tributário determina remeter os presentes autos à Secretaria Geral (SEGE), 
a fim de que esta providencie o seguinte: 

 
1) Apensamento dos mesmos autos do processo n° 4011000056798; 
2) Remessa dos autos pensados ao órgão incumbido da análise 

quanto determinada pelo Conselho Pleno quanto ao processo mencionado no item 1, para 
que o dito órgão, realizada a referida analise, os encaminhe ao Setor de Preparo 
Processual (SEPRE), deste Conselho, a fim de que este intime o advogado da empresa 
autuada, identificado às fls. 411 e 447, para, no prazo de 30 dias, se manifestar sobre a 
situação resultante da presente determinação plenária; 

 
3) Após, pautamento plenário em conjunto dos dois processos em 

referência.  
 
Mediante Requerimento S/N-GERF, "fls. 455", a Gerência de 

Representação Fazendária requer ao Conselho Pleno o sobrestamento do processo n° 
4011000409380. 

 
Mediante Termo de Apensamento n° 5/2016 - SEGE, "fls. 456", o 

processo n° 4011000056798 é apensado.  
 
Os sujeitos passivos são intimados conforme "fls. 458 e 459". 
 
O sujeito passivo, "fls. 461", informa que não se opõe ao 

apensamento dos presentes autos ao processo n° 4011000056798, conforme "itens 1 e 2" 
da Resolução n° 50/2015. 

 
É o relatório. 

 

QUESTÕES PRELIMINARES 

No tocante à preliminar de nulidade da peça básica por cerceamento 
do direito de defesa, arguida pela autuada (fl. 440), arguo sua inadmissão, pois vejo que 
essa questão foi decidida na fase cameral por votação unânime (fl. 396), devendo o 
recurso, nessa parte, ser inadmitido, já que, não cumprido algum dos requisitos exigidos 
pelo art. 41, II, § 1º da Lei 16.469/09, é incabível a interposição de recurso para o 
Conselho: 



 

 

“Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral: 

[...] 

II - unânime: 

a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 
que tenha tratado de matéria idêntica; 

b) inequivocamente contrária a: 

1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 
que implique reforma parcial ou total da decisão; 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 

§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso 
deve ser liminarmente inadmitido: 

I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento; 

II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa 
da legislação tributária estadual ou à prova constante do processo, ou a 
falsidade da prova. [...]” [Grifo Oportuno] 

 

Apreciando o pedido de exclusão do solidário em relação à multa, 
apresentado pelos recorrentes, manifesto-me por sua rejeição, pois um dos traços 
estruturais da solidariedade prevista no art. 45 da Lei n° 11.651/91 é, ressalvada a 
hipótese de seu incisso VIII, a participação do solidário em situações infracionais. 

 

Ora, se a multa é aplicável pelo cometimento de infração, todas as 
pessoas que concorreram para sua prática devem se sujeitar à multa aplicável. 

 

Para maior clareza, transcrevo a íntegra do mencionado art. 45: 

 

“Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido 
na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 

I - o transportador: 

a) com o remetente ou o destinatário, em relação às mercadorias ou bens 
que transportar sem documentação fiscal; 

b) com quem as receba, em relação às mercadorias ou bens entregues a 
pessoa diversa da indicada na documentação fiscal; 

II - o possuidor das mercadorias ou bens, com aquele que as tenha 
fornecido, quando encontrados em situação fiscal irregular; 

III - o emitente de documento fiscal gracioso, com aquele que o tenha 
utilizado, relativamente ao aproveitamento de crédito destacado em 
documento que não corresponda a uma efetiva operação ou prestação; 

IV - o remetente, com os operadores subseqüentes, relativamente às 
operações promovidas por estes, com as mercadorias ou bens saídos de 
seu estabelecimento sem documentação fiscal; 



 

V - o armazenador ou o depositário a qualquer título, com o depositante, 
relativamente às mercadorias ou bens saídos de seu estabelecimento sem 
documentação fiscal; 

VI - o exportador, o a ele equiparado ou outra pessoa, com o remetente, em 
relação à: 

a) mercadoria não exportada e para esse fim recebida, inclusive ao serviço 
de transporte a ela vinculada; 

b) saída de mercadoria para o exterior, sem documentação fiscal; 

VII - o entreposto aduaneiro ou outra pessoa: 

a) com o remetente, em relação à: 

1. mercadoria não exportada e para esse fim recebida; 

2. saída de mercadoria para o exterior, sem documentação fiscal; 

b) com o destinatário, em relação à entrega de mercadoria ou bem 
importado do exterior sem comprovação de sua regularidade fiscal; 

c) com quem a receber, em relação à mercadoria ou bem entregues a 
estabelecimento diverso daquele que a tenha importado; 

VIII - a pessoa jurídica que resultar de cisão, com a pessoa jurídica cindida, 
relativamente ao imposto devido até a data do ato; 

IX - o representante, o mandatário e o comissário, com o representado, o 
mandante e o comitente, respectivamente, em relação à operação ou 
prestação decorrente dos atos em que intervirem ou pela omissão de que 
forem responsáveis; 

X - o sócio que se retira da sociedade, com esta, em relação aos atos que 
praticar ou pelas omissões de que for responsável, até o momento de sua 
retirada; 

XI - o leiloeiro: 

a) com o arrematante, em relação à mercadoria ou bem importados e 
apreendidos ou abandonados, objetos de licitação promovida pelo Poder 
Público; 

b) com o remetente, relativamente à mercadoria ou bem que receber para 
serem vendidos em leilão, cuja saída do local do evento se der sem 
documentação fiscal idônea; 

XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à 
operação ou prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis; 

ACRESCIDO O INCISO XII-A AO ART. 45 PELO ART. 1º DA LEI Nº 17.519, DE 29.12.11 - VIGÊNCIA: 
29.12.11. 

XII-A - com o contribuinte ou com o substituto tributário, o contabilista que, 
por seus atos e omissões, concorra para a prática de infração à legislação 
tributária; 

ACRESCIDO O INCISO XIII AO ART. 45 PELO ART. 1º, DA LEI Nº 13.194, DE 26.12.97 - VIGÊNCIA: 
01.01.98. 

XIII - com o contribuinte ou o substituto tributário, a pessoa que por seus 
atos ou omissões concorra para a prática de infração à legislação tributária. 

O § 1º VIGOROU COMO PARÁGRAFO ÚNICO DE 01.01.97 À 28.12.11, QUANDO FOI 
RENUMERADO TACITAMENTE PELO ART. 1º DA LEI Nº 17.518, DE 29.12.11. 

§ 1º. Considera-se, também, ter interesse comum na situação que constitua 
fato gerador de obrigação principal: 

I - o alienante ou remetente, com o adquirente ou o destinatário, de 
mercadorias ou bens, em operações realizadas sem documentação fiscal; 



 

II - o prestador, com o tomador de serviço, na mesma situação do inciso 
anterior. 

ACRESCIDO O § 2º AO ART. 45 PELO ART. 1º DA LEI Nº 17.519, DE 29.12.11 - VIGÊNCIA: 29.12.11. 

§ 2º A responsabilização do contabilista de que trata o inciso XII-A somente 
se dará no caso de dolo ou fraude, apurada mediante o devido processo 
legal.” 

 

Uma questão que se apresenta na situação em análise é a alteração 
inserida no caput do transcrito art. 45 pela Lei n° 16.241/08, vigente de 01 de maio a 03 de 
dezembro de 2008, sobre a qual concluo que teve por finalidade exclusiva a criação da 
possibilidade jurídica de se exigir do solidário penalidade pecuniária não vinculada a 
omissão de pagamento de imposto, pelo cumprimento puro e simples de obrigação 
acessória, que não é o que se tem no caso presente que, friso, refere ao exercício de 
2007 (fl.03). 

 

Também visando mais clareza, vejo como pertinente a transcrição 
das redações original e alterada do dispositivo supracitado: 

 

 “Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido 
na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 

NOTA: REDAÇÃO COM VIGÊNCIA DE 01.01.97 A 30.04.08. 

Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto ou da 
penalidade pecuniária as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: [Grifo Oportuno} 

NOTA: REDAÇÃO COM VIGÊNCIA DE 01.05.08 A 03.12.08.” 

 

Analisando a preliminar de exclusão dos sócios administradores da 
lide (fls. 72 a 74) manifesto-me também por sua rejeição, visto que na condição de 
administrador, o sócio possui interesse comum em situação que tributariamente desonere 
e, por consequência, beneficie a empresa que dirige e da qual participa, situação que, 
exatamente por ser dirigente, ocorre no âmbito de sua área de controle e decisão, razão 
por que a sua conduta que se subsume à hipótese do art. 45, XII da Lei n° 11.651/91, a 
seguir transcrito: 

 

“Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 

Redação com vigência de 01.01.97 a 30.04.08. 

[...] 

XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, 
gerentes, administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis; [...]” 
[Grifo Oportuno] 

 
Destaco que a omissão de vendas apurada no caso em exame é R$. 

6.999.216,60 (seis milhões, novecentos e noventa e nove mil e duzentos e dezesseis reais 



 

sessenta centavos), mais de três vezes superior ao faturamento declarado para o 
estabelecimento fiscalizado, como se vê à fl. 06.  

 
Em tal situação fica evidente o interesse comum e a concorrência do 

sócio administrador em relação à infração praticada, pois a natureza desse tipo de ilicitude 
tributária implica participação e comando do dirigente empresarial. 

QUESTÃO MERITÓRIA 

Analisando o mérito do processo, não acolho as razões trazidas pela 
autuada e confirmo a decisão cameral que considerou procedente em parte o auto de 
infração, pois a questão da constitucionalidade ou não da Lei Complementar nº 105/2001 
encontra-se atualmente superada com o julgamento conjunto das Ações Diretas de 
Inconstitucionalidade (ADI) nº 2.386, 2.390, 2397 e 2.859, julgadas pelo Supremo Tribunal 
Federal (STF) em 24 de fevereiro do corrente ano, nas quais a referida lei complementar 
foi declarada constitucional, sendo consideradas improcedentes as quatros ADI. 

 
Transcrevo aqui certidão desse julgamento conjunto, que foi 

anteriormente suspenso no dia 18 de fevereiro do ano em curso e teve reajuste de voto 
pelo Ministro Roberto Barroso, que acompanhou integralmente o relator: 

 

“Decisão: Após o voto do Ministro Dias Toffoli (Relator), que conhecia da 
ação e a julgava improcedente, no que foi acompanhado pelos Ministros 
Edson Fachin, Teori Zavascki, Rosa Weber e Cármen Lúcia; o voto do 
Ministro Roberto Barroso, que acompanhava em parte o Relator, conferindo 
interpretação conforme ao art. 6º da Lei Complementar nº 105/2001, para 
estabelecer que a obtenção de informações nele prevista depende de 
processo administrativo devidamente regulamentado por cada ente da 
federação, em que  se assegure, tal como se dá com a União, por força da 
Lei nº 9.784/99 e do Decreto nº 3.724/2001, no mínimo as seguintes 
garantias: a) notificação do contribuinte quanto à instauração do processo e 
a todos os demais atos; b) sujeição do pedido de acesso a um superior 
hierárquico do requerente; c) existência de sistemas eletrônicos de 
segurança que sejam certificados e com registro de acesso, d) 
estabelecimento de mecanismos efetivos de apuração e correção de 
desvios; e o voto do Ministro Marco Aurélio, que dava interpretação 
conforme aos dispositivos impugnados de modo a afastar a possibilidade 
de acesso direto aos dados bancários pelos órgãos públicos, o julgamento 
foi suspenso. Impedido o Ministro Gilmar Mendes. Ausente, 
justificadamente, o Ministro Luiz Fux. Presidência do Ministro Ricardo 
Lewandowski. Plenário, 18.02.2016. 

 

“Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, julgou 
improcedente o pedido formulado na ação direta, vencidos os Ministros 
Marco Aurélio e Celso de Mello. Reajustou o voto o Ministro Roberto 
Barroso para acompanhar integralmente o Relator. Impedido o Ministro 
Gilmar Mendes. Ausente, justificadamente, a Ministra Cármen Lúcia. 
Presidiu o julgamento o Ministro Ricardo Lewandowski. Plenário, 
24.02.2016.” [Grifo Oportuno] 

 

Esclareço que a ata do julgamento das ADI acima mencionadas foi 
publicada em 26 de ferreiro de 2016, produzindo efeitos essa decisão a partir de tal data, 



 

conforme entendimento plenário do STF, firmado em 17 de outubro de 2013, no AG.REG. 
NA RECLAMAÇÃO 6.999 – MG: 

 

“EMENTA : CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ISSQN. INCIDÊNCIA 
SOBRE SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. 
CONSTITUCIONALIDADE. DECISÕES PROFERIDAS EM SEDE DE 
CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. 
PRODUÇÃO DOS EFEITOS A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE 
JULGAMENTO. PRECEDENTES DA CORTE. RECLAMAÇÃO JULGADA 
PARCIALMENTE PROCEDENTE.  

1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar improcedente a ADI 3.089 (DJe 
de 01/08/2008), decidiu, com eficácia vinculante e efeitos retroativos, serem 
constitucionais os itens 21 e 21.1 da Lista Anexa à Lei Complementar 
116/2003, que tratam da tributação dos serviços de registros públicos, 
cartorários e notariais.  

2. As decisões proferidas em sede de controle concentrado de 
constitucionalidade, em regra, passam produzir efeitos a partir da 
publicação, no veículo oficial, da ata de julgamento.  

3. Agravo regimental desprovido. (Grifo Oportuno) 

 

Sobre a alegação dos recorrentes que não houve a comprovação da 
indispensabilidade da prova a ser obtida mediante quebra do sigilo 
bancário, prevista no art. 6º da Lei Complementar 105/2001, entendo que 
essa indispensabilidade se caracterizou quando, após a apuração de 
omissão de vendas em auditoria específica (fls. 10) e encerrada a 
verificação do fluxo físico de mercadorias, necessitava a autoridade 
lançadora, por imposição funcional, completar o seu trabalho de 
fiscalização, o que requeria acesso a elementos relativos a outros aspectos 
da atividade mercantil do contribuinte, inclusive aqueles ligados à 
movimentação financeira da empresa e que, por regra, são controlados via 
conta bancária. 

 

No diz respeito ao suporte fático-jurídico da presente exigência tributária, 
questionado pelos recorrentes, que argumentam haver no caso presente 
presunção de ocorrência dia fato gerador, percebo que o Fisco, após 
excluir do extrato bancário transações não vinculadas a ingresso de receita, 
constou grande disparidade entre o valor total da entrada de numerário no 
conta bancária e valor total de vendas registradas pelo contribuinte, 
constituindo essa situação base fática suficiente para a acusação de 
omissão de vendas. 

 

No tocante ao suporte normativo da presente exigência tributária, vejo que 
o art. 25, II, § 1º, XII do da Lei 11651/1991 permite o arbitramento da base 
cálculo do imposto quando não mereçam fé as declarações do sujeito 
passivo, não merecimento esse caracterizado no quadro em foco perante a 
enorme e não justificada disparidade entre vendas registradas e os 
ingressos na conta bancária da empresa. 

 

O citado dispositivo faculta ao contribuinte contraditar a base de cálculo 
arbitrada e afastar a presunção legal, surgida em razão da situação 
constatada pelo Fisco, de que o valor apurado decorre de operação 
tributada não registrada. 

 



 

“Art. 25. A base de cálculo do imposto será arbitrada pela autoridade fiscal, 
podendo o sujeito passivo contraditá-la no correspondente processo 
administrativo tributário, sempre que, alternativa ou cumulativamente: 

[...] 

II - não mereçam fé as declarações, os esclarecimentos prestados ou os 
documentos expedidos pelo sujeito passivo ou terceiro legalmente 
obrigado. 

§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 

[...] 

XII - ao valor que mais se aproximar com os estabelecidos com base nos 
incisos anteriores, na impossibilidade de aplicação de qualquer deles.” 

 

Pelo exposto, INADMITO PARCIALMENTE o recurso do contribuinte, 
quanto à preliminar de nulidade da peça básica por cerceamento do direito de defesa, bem 
como não acolho a preliminar de exclusão do solidário, em relação à multa formal, arguida 
pelo sujeito passivo e, quanto ao mérito, conheço do recurso do contribuinte para o 
Conselho Pleno, nego-lhe provimento para manter a decisão cameral que considerou 
parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 280.638,23 (duzentos 
e oitenta mil, seiscentos e trinta e oito reais e vinte e três centavos). Por fim, REJEITO a 
preliminar de exclusão do solidário da lide, arguida pela autuada. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 29 de novembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Controle paralelo (caixa 2) (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01856/16 
 
Relator: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: ICMS.  DPI - Declaração Periódica de Informações e/ou 
EFD- Escrituração Fiscal Digital. Vendas realizadas por meio de 
cartões magnéticos, extraídas de arquivos pelas 
administradoras de cartões, e as vendas declaradas. Omissão 
saída de mercadoria. Procedente em parte. Decisão unânime.   
 
Julga-se parcialmente procedente o lançamento quando a 
instrução processual, apresentada pela defesa, apontar que a 
exigência exordial é procedente em parte. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 31 de outubro de 2016, decidiu, conhecer da impugnação, dar-lhe parcial 
provimento para considerar procedente em parte o auto de infração sobre o valor de R$ 
606,05 (seiscentos e seis reais e cinco centavos) a título de ICMS a recolher, base de 
cálculo R$ 3.565,0 - três mil, quinhentos e sessenta e cinco reais. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, Victor Augusto de Faria 
Morato, Masayuki Missao, Luis Antônio da Silva Costa e Aldeci de Souza Flor. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu saídas de 
mercadorias, conforme comparativo entre as vendas realizadas por meio de cartões 
magnéticos, extraídas de arquivos pelas administradoras de cartões, e as vendas 
declaradas na DPI- Declaração Periódica de Informações e/ou EFD- Escrituração Fiscal 
Digital. 

 
A autoridade lançadora indicou como infringida as disposições dos 

artigos 25, § 1°, VI, 64, §2° e 66 do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) 
combinado com os artigos 71, VII, "I", §9° I do Decreto 4852/97. Proposta a aplicação da 
penalidade prevista no artigo do CTE, com redação da Lei n° 16241/2008. 

 
O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: anexo 

estruturado – detalhamento do crédito tributário, identificação do sujeito passivo 
coobrigado; planilha comparativo entre as vendas a cartão e as declaradas em DPI/EFD; 
monitoramento de contribuintes; consulta simples nacional; consulta resumida do 
contribuinte pessoa jurídica. "fls. 03 a 11". 

 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de "fls. 12 a 30", 
tendo sido lavrado termo de perempção em "fls. 31". 

 
O sujeito passivo apresenta Impugnação em Segunda Instância em 

"fls. 34 a 35", alegando que o fator para base de cálculo do ICMS e multa formal sobre a 
diferença apontada no Auto de infração, o fiscal não levou em consideração os valores 
das prestações de serviços, conforme documentos anexados. 

 



 

Afirma se tratar de um equívoco e informação que não constavam e 
nem foi solicitado à empresa por se tratar de atividade mista, sendo comércio varejista e 
prestação de serviços, dessa forma entende-se improcedente o auto de infração. Anexou 
documentação em "fls. 36 a 61" 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Ao compulsar e analisar as peças constitutivas desta lide, verifiquei 
que o polo passivo epigrafado demonstrou de forma clara que a empresa ora autuada tem 
atividade mista, sendo comércio varejista e prestação de serviço. 

 
Como prestador de serviço, não se lhe pode imputar as exigências 

de recolhimento do imposto estadual, ICMS, mas o ISS, imposto este referente ao 
município.  

 
Assim, excluindo a parte referente ao mencionado ISS e que foram 

consideradas pelo autor do lançamento como devidas ao erário estadual, torna-se fácil o 
entendimento quanto aos valores próprios e devidos pelo polo passivo aos cofres da 
Fazenda, conforme aduziu com muita a propriedade a defesa à fl. 35, inclusive com  
elaboração de planilha e que, por ser pertinente, passo a transcrever: 

 
“Os valores que constam informado pelo Cartão de Crédito/Débito a 

Secretaria da Fazenda Estadual são R$ 26.464,00 (vinte seis mil, quatrocentos e sessenta 
e quatro reais) e os valores referentes à Receita são de R$ 23.779,00 (vinte e três mil, 
setenta e nove reais). Porém, nos meses de Julho/2011 e Setembro/2011 e 
Novembro/2011 e Dezembro/2011, ocorreram diferença somando os meses citados no 
valor de R$ 3.565,00 (três mil, e quinhentos e sessenta e cinco reais). 

 
“Desta forma a Base de Cálculo para o ICMS não é R$ 26.464,00 

como está no Auto de infração e sim o valor de R$ 3.565,00...” 
 
Estando plenamente demonstrado que o “quantum” da base de 

cálculo do imposto é na importância de R$ 3.565,00 (três mil, quinhentos e sessenta e 
cinco reais), o imposto, por “ex legis”, passa a ser de R$ 606,05 (seiscentos e seis reais e 
cinco centavos), o que torna procedente em parte o lançamento.        

 
Pelo exposto, voto conhecendo da impugnação, dando-lhe parcial 

provimento para considerar procedente em parte o auto de infração sobre o valor de R$ 
606,05 (seiscentos e seis reais e cinco centavos) a título de ICMS a recolher, base de 
cálculo R$ 3.565,0 - três mil, quinhentos e sessenta e cinco reais. 

 
 
 

Sala das sessões, em 02 de dezembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Controle paralelo (caixa 2) (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01998/16 
 
Relator: Conselheiro Lidilone Polizeli Bento 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Omissão de saída de 
mercadoria tributada, apurada mediante comparativo entre 
informações prestadas nas DPI'S e por administradoras de 
cartões de crédito e/ou débito. Comprovada inexistência de 
omissão, por meio de revisão fiscal. Improcedente. 
 
Deve ser declarado improcedente o lançamento que exige ICMS 
e acréscimos legais, decorrente de omissão de saídas de 
mercadorias tributadas, apurada mediante informações 
constantes das DPI's, quando estas são retificadas e 
demonstram que foram apresentadas originariamente com 
erros, fazendo com que as diferenças justificadoras do auto de 
infração desapareçam. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 26 de outubro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos,  conhecer do 
recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente 
o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Lidilone Polizeli Bento, 
Nivaldo Carvelo Carvalho e Nivaldo José Mendes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata o presente processo sobre omissão de saída de mercadorias 
tributadas no valor comercial de R$ 598.226,08, conforme comparativo entre as vendas 
realizadas por meio de cartões de crédito e/ou débito, no período autuado, informadas 
pelas administradoras de cartões de crédito e/ou débito e o total das vendas declaradas 
na DPI, em consequência exige-se ICMS e acréscimos legais. 

 
São apontados como infringidos o art. 25, §1º, inciso VI, 64, §2º e 66 

da Lei nº 11.651/91. Propõe-se a aplicação da penalidade prevista no art. 71, inciso VII, ‘l’, 
§ 9º, inciso I da Lei nº 11.651/91, com redação da Lei nº 16.241/08. 

 
Intimado para pagar ou apresentar defesa em 1ª instância , o sujeito 

passivo comparece aos autos e alega nulidade do auto de infração, por insegurança na 
determinação da infração, tendo em vista que havia erro de preenchimento das DPI’s e 
que não há qualquer tipo de omissão de saída de mercadorias. 

 
Tendo em vista as informações constantes da impugnação, os autos 

são convertidos em diligência para realização de revisão fiscal, mas retornam com a 
informação de que embora intimado o sujeito passivo, os livros de saída não foram 
apresentados. Novamente intimado, o sujeito passivo comparece aos autos afirmando que 
seus livros são válidos, que estão autenticados e devidamente registrados e que não há 
diferenças. 

Submetido a julgamento, o ilustre julgador singular não acolheu a 
preliminar de nulidade do lançamento, negou provimento a impugnação e declarou 
procedente o lançamento. 



 

 
Inconformado, o sujeito passivo interpõe recurso voluntário alegando 

em suma que não há qualquer omissão de saída de mercadoria, conforme faz prova as 
DPI’s retificadoras e livros fiscais de saída do período correspondente a autuação. 

 
Tendo em vista os argumentos e documentos juntados pela defesa 

por ocasião do recurso voluntário, os autos são convertidos em diligência para que 
autoridade fiscal realize revisão, indicando os reais valores a serem exigidos, após análise 
da real saída do sujeito passivo no período autuado. 

 
Realizada a revisão fiscal, autoridade revisora informa que após 

retificações das DPI’s, adequando as informações no livro registro de apuração do ICMS, 
não foi mais constatada omissão de saída, conforme documento de fl. 136. 

 
É o Relatório. 
 

V O T O 
 

Conforme dito alhures trata o presente processo de omissão de 
saída de mercadoria tributada, apurada mediante comparativo entre vendas realizadas por 
meio de cartões de crédito e/ou débito e as vendas declaradas nas DPI’s. 

 
Realizada revisão fiscal, documento de fl. 136, autoridade revisora 

constatou que após análise das DPI’s retificadas e dos Livros Fiscais do sujeito passivo 
apresentados, a suposta diferença que apontava para omissão de saídas desapareceu. 
Dessa forma, faz-se necessário o reconhecimento da improcedência do lançamento.  

 
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário, dou-lhe provimento 

para reformar a sentença singular e julgar improcedente o lançamento. 
 
 

Sala das sessões, em 19 de dezembro de 2016. 
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Matéria: Decadência (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00200/16 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: Pedido de Revisão Extraordinária. Preliminar de 
decadência, suscitada pelo Conselheiro Relator. Acolhida. 
 
Declara-se a preliminar de decadência do direito de a Fazenda 
constituir o crédito tributário, quando a instrução processual 
apontar que tal direito foi constituído fora do prazo estabelecido 
em lei. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 08 
de dezembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a preliminar de 
decadência do crédito tributário, arguida pelo Conselheiro Relator. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, Nislene Alves Borges, José Luiz 
Rosa, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Nivaldo José Mendes, Márcio Nogueira 
Pedra, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Carlos Andrade Silveira, 
Washington Luis Freire de Oliveira, Alcedino Gomes Barbosa, Renato Moraes Lima, 
Edson Abrão da Silva, José Pereira D'abadia, Elias Alves dos Santos, Lidilone Polizeli 
Bento, João Divino de Brito e Heli José da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Revisão Extraordinária apresentado com 
fundamento na alínea "a", inciso I, art. 43 da Lei nº 16.469/09, pelo qual a Gerência de 
Recuperação de Créditos – GERC apontou a ocorrência de vício de legalidade em razão 
de erro na identificação do sujeito passivo, em cumprimento à orientação encaminhada 
pela Procuradoria Geral do Estado. 

 
Em suas alegações (fls. 41/43) a GERC afirma que por meio do 

ofício n°0158/2014 i PTR/OCD (fls.23/25), a Procuradoria Tributária informa que a 
Execução Fiscal n°200902952409, que tratava da cobrança do crédito tributário insculpido 
no presente PAT foi extinta sem a resolução do mérito em razão de o sujeito passivo ter 
falecido anteriormente à constituição definitiva do crédito. 

 
Pelo Despacho nº 853/2015, o Presidente determinou o 

encaminhamento dos autos ao SEASI para que sejam pautados a julgamento pelo 
Conselho Pleno (CONP), a quem compete a confirmação da extinção de crédito. 

 
Aduz que ao compulsar os autos constata-se que objeto do presente 

processo é a exigência da multa formal em virtude da não adoção de livros fiscais 
obrigatórios. Ocorre que por meio do Despacho n°0158/2014 – PTr/OCD informou que a 
execução foi ajuizada no mês de agosto de 2009, relacionado a uma dívida inscrita no 
mesmo ano. Entretanto, o executado faleceu antes da inscrição em dívida ativa. No 
mesmo diapasão, esclareceu que a sentença prolatada extinguiu o feito, sem resolução do 
mérito, tendo em vista a ilegitimidade do polo passivo, e a carência de ação. Concluiu pela 
impossibilidade de alterar o polo passivo das CDAs, nos termos da Súmula 392 do STJ. 

 



 

A GERC advogou que houve erro na identificação do sujeito passivo, 
relativo ao período compreendido entre agosto de 2005 e maio de 2006, uma vez que 
estas deveriam ter sido dirigidas aos herdeiros, inventariantes presumidos. 

  
Obtempera que mesmo que se presuma a continuação da atividade 

empresarial pelos herdeiros, que deixaram de comunicar ao Fisco a alteração contratual, 
observa-se a extinção da totalidade do crédito tributário exigido em dezembro de 2011, em 
razão da fluência do prazo decadencial, conforme o art. 173, I, do CTN. 

 
É o relatório. 
 
 

VOTO 
 

Ao compulsar e analisar as peças instrutórias deste volume, 
verifiquei que a exigência fiscal de ordem acessória é referente ao período de 01/01/2005 
a 31/05/2006 e que a intimação exordial foi ineficaz, vez que remetida a sujeito passivo já 
falecido.  

 
O empresário, ora autuado, faleceu em 01/08/2005 e o presente auto 

de infração foi lavrado em 08/05/2007, o que equivale dizer que o auto de infração foi 
lavrado após o óbito do ora consignado polo passivo. 

 
Porém, mesmo que o polo passivo ainda estivesse vivo, ainda assim 

este feito não poderia prosperar, tendo em vista a fluência do prazo decadencial previsto 
no inciso I do artigo 173 do CTN”, vez que, conforme pode ser conferido ao se observar as 
datas supramencionas, que estabelecidos estão os cinco anos lecionados pela norma 
legal em destaque e que segue transcrita:  

 
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário 

extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: 
 
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento 
poderia ter sido efetuado; 

    
Assim, voto suscitando e acolhendo a preliminar de decadência do 

crédito tributário. 
 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 01 de março de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Decadência (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00201/16 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: Pedido de Revisão Extraordinária. Preliminar de 
decadência, suscitada pelo Conselheiro Relator. Acolhida. 
 
Declara-se a preliminar de decadência do direito de a Fazenda 
constituir o crédito tributário, quando a instrução processual 
apontar que tal direito foi constituído fora do prazo estabelecido 
em lei. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 08 
de dezembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a preliminar de 
decadência do crédito tributário, arguida pelo Conselheiro Relator. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, Nislene Alves Borges, José Luiz 
Rosa, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Nivaldo José Mendes, Márcio Nogueira 
Pedra, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Carlos Andrade Silveira, 
Washington Luis Freire de Oliveira, Alcedino Gomes Barbosa, Renato Moraes Lima, 
Edson Abrão da Silva, José Pereira D'abadia, Elias Alves dos Santos, Lidilone Polizeli 
Bento, João Divino de Brito e Heli José da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Revisão Extraordinária apresentado com 
fundamento na alínea "a", inciso I, art. 43 da Lei nº 16.469/09, pelo qual a Gerência de 
Recuperação de Créditos – GERC apontou a ocorrência de vício de legalidade em razão 
de erro na identificação do sujeito passivo, em cumprimento à orientação encaminhada 
pela Procuradoria Geral do Estado. 

 
Em suas alegações (fls. 42/44) a GERC afirma que por meio do 

ofício n°0158/2014 i PTR/OCD (fls.24/26), a Procuradoria Tributária informa que a 
Execução Fiscal n°200902952409, que tratava da cobrança do crédito tributário insculpido 
no presente PAT foi extinta sem a resolução do mérito em razão de o sujeito passivo ter 
falecido anteriormente à constituição definitiva do crédito. 

 
Pelo Despacho nº 854/2015, o Presidente determinou o 

encaminhamento dos autos ao SEASI (SEGE), para que sejam pautados a julgamento 
pelo Conselho Pleno (CONP), a quem compete a confirmação da extinção de crédito. 

 
Aduz que ao compulsar os autos constata-se que objeto no presente 

processo é a exigência da multa formal em virtude da não adoção de livros fiscais 
obrigatórios. Ocorre que por meio do Despacho n°0158/2014 – PTr/OCD informou que a 
execução foi ajuizada no mês de agosto de 2009, relacionado a uma dívida inscrita no 
mesmo ano. Entretanto, o executado faleceu antes da inscrição em dívida ativa. No 
mesmo diapasão, esclareceu que a sentença prolatada extinguiu o feito, sem resolução do 
mérito, tendo em vista a ilegitimidade do polo passivo, e a carência de ação. Concluiu pela 
impossibilidade de alterar o polo passivo das CDAs, nos termos da Súmula 392 do STJ. 

 



 

A GERC advogou que houve erro na identificação do sujeito passivo, 
relativo ao período compreendido entre novembro de 2005 e maio de 2006, uma vez que 
estas deveriam ter sido dirigidas aos herdeiros, inventariantes presumidos, ou terceiros 
solidários. 

  
Obtempera que mesmo que se presuma a continuação da atividade 

empresarial pelos herdeiros, que deixaram de comunicar ao Fisco a alteração contratual, 
observa-se a extinção da totalidade do crédito tributário exigido em dezembro de 2011, em 
razão da fluência do prazo decadencial, conforme o art. 173, I, do CTN. 

 
É o Relatório.  
 
 

VOTO 
 

Ao compulsar e analisar as peças instrutórias deste volume, 
verifiquei que a exigência fiscal de ordem acessória é referente aos meses de novembro e 
dezembro de 2005, janeiro, fevereiro, março, abril e maio de 2006 e que a intimação 
exordial foi ineficaz, vez que remetida a sujeito passivo já falecido.  

 
O empresário, ora autuado, faleceu em 01/08/2005 e o presente auto 

de infração foi lavrado em 07/05/2007, o que equivale dizer que o auto de infração foi 
lavrado após o óbito do ora consignado polo passivo. 

 
Porém, mesmo que o polo passivo ainda estivesse vivo, ainda assim 

este feito não poderia prosperar, tendo em vista a fluência do prazo decadencial previsto 
no inciso I do artigo 173 do CTN, vez que, conforme pode ser conferido ao se observar as 
datas supramencionas, que estabelecidos estão os cinco anos lecionados pela norma 
legal em destaque e que segue transcrita:  

 
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário 

extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: 
 
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento 
poderia ter sido efetuado; 

    
Assim, voto suscitando e acolhendo a preliminar de decadência do 

crédito tributário. 
 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 01 de março de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Decadência (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00277/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Renato Moraes Lima 
 

 
EMENTA: Processual. Afastamento de decadência declarada em 
julgado cameral. Retorno dos autos à Câmara Julgadora para 
apreciação das demais matérias. 
 
1. Não se pode confundir prazo para prática de ato processual, 
conforme prescreve o art. 5°, § 1° da Lei n° 16.469/09, com prazo 
para que se considere intimado o sujeito passivo por edital, 
conforme o artigo 15, V dessa mesma lei; 
 
2. Afasta-se a decadência declarada em julgado cameral, sendo 
equivocada essa decisão, retorna-se os autos à Câmara 
Julgadora para apreciação das demais matérias. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 14 
de agosto de 2014, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda 
Pública para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para afastar a preliminar de 
decadência e retornar os autos à Câmara Julgadora para apreciação das demais matérias. 
Foram vencedores os Conselheiros Renato Moraes Lima, Washington Luis Freire de 
Oliveira, Nislene Alves Borges, David Fernandes de Carvalho, José Paixão de Oliveira 
Gomes, Heli José da Silva, Victor Augusto de Faria Morato e o Sr. Presidente, Conselheiro 
Domingos Caruso Neto, que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros Álvaro 
Falanque, Alcedino Gomes Barbosa, Paulo Diniz, Rickardo de Souza Santos Mariano, 
Nivaldo José Mendes, Nivaldo Carvelo Carvalho e José Pereira D'abadia, que votaram 
conhecendo do recurso, negando-lhe provimento para manter a decisão cameral que 
acolheu a preliminar de decadência. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação é de falta de registro de saída de mercadorias 
sujeitas à tributação normal, no valor comercial de R$ 1.300.000,00, no exercício 
fechado de 2007, presumida em virtude de ser verificado, por intermédio de Auditoria 
das Contas do Patrimônio Líquido, saldo credor superior neste mesmo montante ao 
escriturado na Conta Lucros e Prejuízos daquele ano em virtude de receita de juros 
não comprovada de duplicatas de sua emissão com quitação em atraso, 
principalmente de fornecimentos a órgãos públicos, os quais não pagam juros, mas 
tão somente o que for empenhado. Assim, cobra-se neste feito o ICMS a 17% de 
221.000,00, com multa e demais acréscimos legais. 

 
Citados como infringidos os arts. 25, § 1º, II e 64 da Lei n° 

11.651/91, CTE c/c o art. 141 do Decreto n° 4.852/97, RCTE, proposta a penalidade 
prevista no art. 71, VII, "l", do CTE, agravada pelo § 9º, I do mesmo artigo e diploma 
legal. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, 

detalhamento do crédito tributário, demonstrativo da Auditoria de Conta do Patrimônio 



 

Líquido, fls. 4, cópias de páginas dos livros Diário e Razão, fls. 5 a 19, dentre outros 
documentos. 

 
Intimado por edital publicado em 21/12/2012, o sujeito passivo 

não comparece ao processo, sendo declarado revel, fls. 77. Apresenta impugnação 
em Segunda Instância, fls. 83 a 96, e, após relatar os fatos, formula, em preliminar, 
arguição de nulidade da peça básica, relacionando a hipótese de insegurança na 
determinação da infração, fls. 86 a 93. No mérito, pede a improcedência do 
lançamento, alegando inexistência de fato gerador do ICMS sobre saldo credor na 
Conta Lucros e Prejuízos do Exercício. 

 
A Terceira Câmara, em decisão não unânime, materializada no 

Acórdão n° 1647/2013, fls. 109 a 112, acata a preliminar de decadência, argüida pelo 
Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo. Esse julgado foi com base no Código 
Tributário Nacional (CTN), art. 173, I, sob o entendimento de que o sujeito passivo 
somente foi notificado em 02/01/2013. 

 
Intimada, a Representação Fazendária apresenta recurso ao 

Conselho Pleno, fls. 119 a 121, pedindo a reforma da decisão cameral, argumentando 
que, no caso, o sujeito passivo foi efetivamente notificado em 28/12/2012, conforme 
arts. 14, V, “a” e 15, V, da Lei n° 16.469, em razão da notificação ter sido feita por 
edital estando lançamento dentro do prazo previsto no CTN, art. 173, I, não ocorrida a 
decadência. 

 
Intimado, o sujeito passivo apresentou Contradita, fls. 126 a 136, 

pedindo a manutenção do julgado cameral de decadência com base no CTN, art. 150, 
§ 4.º. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
A empresa foi intimada por carta com aviso de recebimento (AR) 

em que constou, em 26/12/2012, pela Empresa de Correios e Telégrafos (ECT) 
“ausente” (a empresa talvez estivesse em férias coletivas de fim de ano); diante de 
perigo de não tomar ciência atempadamente, foi intimada por edital publicado no 
Diário Oficial do Estado (DOE) ainda na sexta-feira, dia 21/12/2012, fls.76; passando-
se o final de semana e os feriados natalinos, dias 22, 23, 24 e 25, iniciou-se a 
contagem para ciência do edital na quarta-feira, dia 26/12/2012; o dia do termo foi 
sexta-feira, 28/12/2012, inocorrendo, por esta razão a decadência, nos termos do art. 
173, I, do CTN; cabe, ainda citar o fato de que na Lei 16.469/2009, art. 14, V, “a”, está 
prevista a intimação por edital caso o sujeito passivo não seja localizado no 
endereço declarado; pergunta-se: “ausente” é uma das modalidades de sujeito 
passivo não localizado no endereço declarado? Sim, é uma forma de não 
localização do sujeito passivo, e por razão dada por ele próprio; assim, não ocorreu a 
decadência. 

 
Na Contradita, o sujeito passivo pede a adoção da contagem do 

prazo decadencial com base no CTN, art. 150, § 4.º, entretanto esse entendimento 
está equivocado posto que não se trate de imposto antecipada e espontaneamente 
apurado pelo contribuinte em que tão somente se aguarde ulterior homologação da 
fiscalização (lançamento), mas de imposto apurado mediante levantamento fiscal, 
excedente ao montante de operações constantes da escrituração fiscal no mesmo 



 

período, sendo, portanto, lançamento de ofício, nos termos do CTN, art. 148, cujo 
prazo decadencial é contado pela forma determinada no art. 173, I, da mesma lei. 

 
Ante o exposto, conheço do recurso da Fazenda Pública para o 

Conselho Pleno, dou-lhe provimento para afastar a preliminar de decadência e 
retornar os autos à Câmara Julgadora para apreciação das demais matérias. 

 
É o voto. 
 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 08 de março de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Decadência (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00278/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Renato Moraes Lima 
 

 
EMENTA: Processual. Afastamento de decadência declarada em 
julgado cameral. Retorno dos autos à Câmara Julgadora para 
apreciação das demais matérias. 
 
1. A omissão de saída de mercadorias tributadas, presumida em 
virtude de constatação de prejuízo constante na auditoria fiscal 
muito superior ao prejuízo constante na escrituração contábil, 
não comporta a extinção do crédito por homologação a que 
alude o CTN, Art. 150, § 4°, comporta apenas o exame da 
decadência prevista no CTN, Art. 173, I; 
 
2. Afasta-se a decadência declarada em julgado cameral, sendo 
equivocada essa decisão, retorna-se os autos à Câmara 
Julgadora para apreciação das demais matérias. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 14 
de agosto de 2014, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda 
Pública para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para afastar a preliminar de 
decadência e retornar os autos à Câmara Julgadora para apreciação das demais matérias. 
Foram vencedores os Conselheiros Renato Moraes Lima, Washington Luis Freire de 
Oliveira, Nislene Alves Borges, David Fernandes de Carvalho, José Paixão de Oliveira 
Gomes, Heli José da Silva, Victor Augusto de Faria Morato e o Sr. Presidente, Conselheiro 
Domingos Caruso Neto, que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros Álvaro 
Falanque, Alcedino Gomes Barbosa, Paulo Diniz, Rickardo de Souza Santos Mariano, 
Nivaldo José Mendes, Nivaldo Carvelo Carvalho e José Pereira D'abadia, que votaram 
conhecendo do recurso, negando-lhe provimento para manter a decisão cameral que 
acolheu a preliminar de decadência. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação é de falta de registro de saída de mercadorias 
sujeitas à tributação normal, no valor comercial de R$ 1.837.638,56, no exercício 
fechado de 2007, presumida em virtude de ser verificado na Auditoria Comparativa 
Fiscal-Contábil montante de saídas no Livro Diário superior ao montante de saídas 
constante da escrituração fiscal, caracterizando-se como suprimento indevido de 
caixa, implicando a cobrança do ICMS devido, no valor R$ 312.398,56 (entrou no 
caixa, sem registro fiscal), com multa e demais acréscimos legais. 

 
Citados como infringidos os arts. 25, § 1º, III e 64 da Lei n° 

11.651/91, CTE c/c o art. 141 do Decreto n° 4.852/97, RCTE, proposta a penalidade 
prevista no art. 71, VII, "l", do CTE, agravada pelo § 9º, I do mesmo artigo e diploma 
legal. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, 

detalhamento do crédito tributário, demonstrativos de auditoria comparativa contábil 



 

fiscal, fls. 4 a 14, cópias de páginas dos livros Diário e Razão, fls. 15 a 24, livro 
Registro de Apuração do ICMS, fls. 25 a 103, dentre outros documentos. 

 
Intimado por edital publicado em 21/12/2012, o sujeito passivo 

não comparece ao processo, sendo declarado revel, fls. 155. Assim, apresenta 
impugnação em Segunda Instância, fls. 160 a 175. Após relatar os fatos, formula, em 
preliminar, arguição de nulidade da peça básica, relacionando a hipótese de 
insegurança na determinação da infração, fls. 163 a 170. No mérito, pede a 
improcedência do lançamento, alegando inexistência de suprimento indevido de 
caixa. Diz que da diferença encontrada pelo fisco de R$ 2.889.814,63 deve ser 
deduzido R$ 2.886.843,41, a título de benefício fiscal FILIAL 1 (Brasília), conforme 
planilha inclusa, fls. 174. 

 
A Terceira Câmara, em decisão não unânime, materializada no 

Acórdão n° 1648/2013, fls. 201 a 203, acata, com base no CTN, art. 150, § 4.º, a 
preliminar de decadência, argüida pelo Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo. 

 
Intimada, a Representação Fazendária apresenta recurso ao 

Conselho Pleno, fls. 210 a 212, pedindo a reforma da decisão cameral, argumentando 
que, no caso, deve a decadência ser analisada à luz do CTN, art. 173, I. Intimado, o 
sujeito passivo apresentou Contradita, fls. 217 a 227, pedindo a manutenção do 
julgado cameral de decadência. 

 
É o relatório. 
 

V O T O. 
 
O julgado cameral de decadência com base no CTN, art. 150, § 

4.º, está equivocado posto que não se trate de imposto antecipada e 
espontaneamente apurado pelo contribuinte em que tão somente se aguarde ulterior 
homologação da fiscalização (lançamento), mas de imposto apurado mediante 
levantamento fiscal, excedente ao montante de operações constantes da escrituração 
fiscal no mesmo período, sendo, portanto, lançamento de ofício, nos termos do CTN, 
art. 148, cujo prazo decadencial é contado pela forma determinada no art. 173, I, da 
mesma lei. 

 
Adicionalmente cabe citar que a empresa foi intimada por carta 

com aviso de recebimento (AR) em que constou, em 26/12/2012, pela Empresa de 
Correios e Telégrafos (ECT) “ausente” (a empresa talvez estivesse em férias coletivas 
de fim de ano); diante de perigo de não tomar ciência atempadamente, foi intimada 
por edital publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) ainda na sexta-feira, dia 
21/12/2012, fls.76; passando-se o final de semana e os feriados natalinos, dias 22, 
23, 24 e 25, iniciou-se a contagem para ciência do edital na quarta-feira, dia 
26/12/2012; o dia do termo foi sexta-feira, 28/12/2012, inocorrendo, por esta razão a 
decadência, nos termos do art. 173, I, do CTN; cabe, ainda citar o fato de que na Lei 
16.469/2009, art. 14, V, “a”, está prevista a intimação por edital caso o sujeito 
passivo não seja localizado no endereço declarado; pergunta-se: “ausente” é uma 
das modalidades de sujeito passivo não localizado no endereço declarado? Sim, 
é uma forma de não localização do sujeito passivo, e por razão dada por ele próprio; 
assim, não ocorreu a decadência. 

 



 

Ante o exposto, conheço do recurso da Fazenda Pública para o 
Conselho Pleno, dou-lhe provimento para afastar a preliminar de decadência e 
retornar os autos à Câmara Julgadora para apreciação das demais matérias. 

 
É o voto. 
 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 08 de março de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Decadência (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00319/16 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: Processual. Recurso de ofício. Improvido. Manutenção 
da decisão singular que julgou decadente o crédito tributário.  
 
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário 
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do 
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido 
efetuado (CTN, art. 173, I). 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 14 de dezembro de 2015, decidiu, por maioria de votos de votos, 
conhecer do recurso de ofício, negar-lhe provimento para manter a sentença singular que 
acolheu a preliminar de decadência, arguida pelo sujeito passivo. Foram vencedores os 
Conselheiros Paulo Diniz e Elias Alves dos Santos. Vencido o Conselheiro Lidilone Polizeli 
Bento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo deixou de recolher 
o ITCD na importância de R$ 14.409,40 referente a doação recebida em moeda corrente 
no valor de R$ 360.235,00 conforme sua declaração do imposto de renda pessoa física de 
2007 referente ao ano calendário 2006, no quadro dos recebimentos isentos e não 
tributáveis, no campo das doações. Em consequência deverá pagar o imposto devido, 
acrescido das cominações legais.  

 
Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 72 e 

77 da Lei nº 11.651/91, combinado com os artigos 372 e 373, inciso II, do Decreto nº 
4.852/97, tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 89, inciso II, da Lei nº 
11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 13.772/2000. 

 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de fls. 12. 
 
Em sua impugnação (fls. 16/18), o sujeito passivo alega a existência 

de erro na referida DIRPF que só não foi retificada por decurso de prazo junto à Receita 
Federal. Assevera ainda que em 08/07/2004 recebera em doação de seus genitores, uma 
gleba de terras no valor de R$ 75.000,00. Submetido à diligência, o processo volta 
acrescido das informações que confirmam o argumento da impugnante. Finaliza, 
requerendo que seja declarada a improcedência do auto de infração.  

 
Juntamente com a peça impugnatória foram colacionados aos autos 

documentos de fls. 19/31. 
 
O julgador singular expediu o Despacho nº 121/2014, de fls. 33 

determinando o encaminhamento dos autos à Delegacia Regional de Fiscalização de 
Goiás a fim de que seja designado agente do fisco estranho à lide para proceder à revisão 
do trabalho fiscal, considerando o demonstrativo contraditório apresentado. 



 

 
Sobreveio a sentença singular de fls. 44/45, pelo qual o julgador 

singular decidiu pela improcedência do auto de infração.  
 
Discordando da decisão singular, a Representação Fazendária 

interpõe Recurso de fls. 45/46 alegando que em que a donatária somente informou ao 
fisco federal, mediante entrega da DIRPF de 2007, as informações atinentes a doação 
recebida em 2004 na data de 04/12/2004. Portanto, ocorrido o fato gerador no exercício de 
2004, e considerando que o fisco estadual somente poderia ter acesso às informações 
constantes da DIRPF após a apresentação do referido documento à Receita Federal, o 
prazo decadencial tem início em 01/01/2008, possuindo o fisco o poder-dever de constituir 
o crédito tributário através do lançamento até a data limite de 31/12/2012. Requer, assim, 
que seja afastada a decadência do lançamento e que seja o presente processo retornado 
àquela instância para a apreciação de toda matéria. 

 
O sujeito passivo foi intimado para apresentar Contradita às fls. 

56/59, porém não se manifestou a respeito. 
 
A Primeira Câmara deste Conselho, em Resolução n° 095/2015, de 

fls. 61, determina o encaminhamento dos autos ao setor próprio para que o sujeito passivo 
seja intimado para, se desejar, contraditar o recurso da Fazenda Pública.  

 
Em seguida, a autuada comparece ao processo alegando que não 

houve doação e nem transferência patrimonial nos anos de 2004 e 2006, portanto, o auto 
de infração se torna sem efeito, uma vez que não existe fato gerador de ITCD. Finaliza, 
requerendo que seja declarada a improcedência do presente auto de infração. 

 
É o Relatório. 
 

VOTO 
 

Da análise do presente processo, depreende-se que a acusação 
tipificada na sua peça exordial versa sobre o fato de que o sujeito passivo deixou de 
recolher o ITCD na importância original de R$ 14.409,40, referente a doação recebida em 
moeda corrente no valor de R$ 360.235,00, conforme Declaração do Imposto de Renda 
Pessoa Física de 2007. 

Com referência ao Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e 
Doação de Quaisquer Bens ou Direitos - ITCD, o artigo 372, § 2º do Decreto nº 4.852/97 
tem por definição: 

Art. 372. O Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de 
Quaisquer Bens ou Direitos - ITCD - incide sobre a transmissão causa 
mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos. 

[...] 

§ 2º Doação é qualquer ato ou fato em que o doador, por liberalidade, 
transmite bem, vantagem ou direito de seu patrimônio ao donatário 
que o aceita expressa, tácita ou presumidamente. 

§ 3º Entende-se como qualquer bem ou direito o bem imóvel e o 
direito a ele relativo, o bem móvel, compreendendo o semovente, a 
mercadoria e qualquer parcela do patrimônio que for passível de 
mercancia ou de transmissão, mesmo que representado por título, 



 

ação, quota, certificado, registro ou qualquer outro bem ou 
documento. 

 
O artigo 72 da Lei nº 11.651/91 estabelece como fato gerador do 

ITCD a transmissão de quaisquer bens ou direitos por doação.  

 
Art. 72. O ITCD incide sobre a transmissão de quaisquer bens ou direitos 
por: 
II - doação, inclusive com encargos ou ônus. 
§ 3º Entende-se como qualquer bem ou direito, o: 
d) dinheiro, em moeda nacional ou estrangeira, depósito bancário, em 
conta corrente, em caderneta de poupança e a prazo fixo, quota ou 
participação em fundo mútuo de ações, de renda fixa, de curto prazo, e 
qualquer outra aplicação financeira e de risco, seja qual for o prazo e a 
forma de garantia. 

 

Ainda, o § 3º, alínea “d”, do mesmo dispositivo legal, considera como 
bem ou direito o dinheiro transmitido por doação. 

No caso em comento, o agente fiscal autuante, através da 
Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física do sujeito passivo, constatou o 
recebimento da quantia de R$ 360.235,00, por meio de doação, no ano de 2006. 

Importante frisar que a declaração de IRPF é enviada pelo próprio 
contribuinte, que nela insere todas as informações relativas à obrigação tributária, nos 
termos do artigo 150 do Código Tributário Nacional – CTN. 

Assim, levando-se em conta as informações presentes na DIRPF, o 
fiscal autuante lavrou o presente auto de infração, uma vez que constatada a ocorrência 
do fato gerador do ITCD, determinando a matéria tributável, calculando o montante do 
tributo devido, identificando o sujeito passivo e propondo a penalidade cabível, conforme 
preconiza o artigo 142 do Código Tributário Nacional – CTN. 

Inconformada com o lançamento, a Recorrente comparece aos autos 
alegando a existência de erro na referida DIRPF que só não foi retificada por decurso de 
prazo junto à Receita Federal. Assevera, ainda, que em 08/07/2004 recebera em doação 
de seus genitores, uma gleba de terras no valor de R$ 75.000,00. Destaca, também, que o 
próprio revisor aborda questão de direito, no sentido de decadência do direito do Fisco de 
exigir o tributo, com base nos artigos 156, inciso V e 173, inciso I, do Código Tributário 
Nacional.  

Considerando que o assunto fora apreciado com a devida 
propriedade pelo douto julgador singular, que às fls. 44/45 manifestou-se pela 
improcedência do feito, transcrevo abaixo trecho da referida decisão, adotando-o como 
razão de decidir: 

A inteligência dos artigos 156, inciso V e 173, do Código Tributário Nacional 
e 165, inciso VI, 182 e 74, inciso II da Lei nº 11.651/91, deixam clara a 
interpretação de que, no caso concreto, houve sim decadência alegada. Se 
a doação se deu em 08/07/2004, a decadência se deu em 31/12/2009. Em 
homenagem ao princípio da segurança jurídica, entendo não caber a 
exigência do crédito tributário no momento em que foi constituído. 

DISPOSITIVO 



 

Isto posto, conheço da impugnação, dou-lhe provimento, para decidir em 
seguida, pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão inicial do fisco. 

Diante do exposto, voto em consonância com a maioria de meus 
pares, conhecendo do recurso de ofício, negando-lhe provimento para confirmar a 
sentença singular que acolheu a preliminar de decadência, arguida pelo sujeito passivo. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 10 de março de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Decadência (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00399/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Domingos Caruso Neto 
 

 
EMENTA: Vício formal. Aplicação do art. 173, II, do CTN. 
Intimação da reautuação antes do prazo de cinco anos a contar 
da decisão. Decadência. Inocorrência. 
Não ocorre a decadência quando a intimação da reautuação se 
der antes de transcorrido o prazo de de cinco anos contados da 
intimação da data em que se tornar definitiva a decisão que 
houver anulado a autuação original por vício formal. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 03 
de março de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda Pública 
para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para, afastando a preliminar de decadência do 
crédito tributário, retornar os autos à Câmara Julgadora para apreciação de toda matéria. 
Foram vencedores os Conselheiros Domingos Caruso Neto, Antônio Martins da Silva, 
Washington Luis Freire de Oliveira, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Nislene 
Alves Borges, Gilmar Rodrigues de Almeida, Victor Augusto de Faria Morato, Mário de 
Oliveira Andrade, Lidilone Polizeli Bento, Heli José da Silva e o Sr. Presidente, 
Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos 
os Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira, Aguinaldo Fernandes de Melo, Rodolfo 
Ramos Caiado, José Pereira D'abadia, João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho, 
Masayuki Missao, Edson Abrão da Silva, Nivaldo José Mendes e Carlos Andrade Silveira, 
que votaram conhecendo do recurso, negando-lhe provimento para manter a decisão 
cameral que acolheu a preliminar de decadência do crédito tributário. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Costa da descrição do Lançamento que o sujeito passivo omitiu o 

pagamento de ICMS na importância de R$11.413,53 em razão da escrituração indevida de 

valores a título de crédito de ICMS relativo à saída de algodão em pluma em quantidade 

maior ao efetivamente produzido/classificado. 

Instruem a acusação fiscal descrição complementar da ocorrência 

(fls. 5 a 9), anexo estruturado de identificação do sujeito passivo coobrigado (fls. 10), 

relatório fiscal anexo ao auto de infração (fls. 11 a 16), cópias de termos de apreensão (fls. 

24 a 30), resumo da produção / classificação de algodão em pluma, resumo das saídas de 

algodão em pluma por fibra e valor médio das saídas, inventários, conclusão da auditoria 

específica de mercadorias, demonstrativo do crédito outorgado a apropriar, demonstrativo 

de estorno de ofício de crédito, conclusão da auditoria básica do ICMS, e cópias de livros 

registro de apuração do ICMS, dentre outros. 

O sujeito passivo apresentou impugnação (fls. 399 a 499), à qual foi 

dada provimento pela julgadora singular (fls. 501 a 504), que decide pela procedência do 

lançamento. 



 

A fazenda pública apresenta recurso a Câmara julgadora (fls. 505 e 

506) e o sujeito passivo apresenta contradita ao pedido de reforma (fls. 512 a 536). 

Mediante o despacho nº 569/13-SRE (fls. 540), o Superintendente da 

Receita informa que não foi identificado nenhum processo referente a requerimento de 

extinção de crédito nos termos da Lei nº 16.150/07. 

A Primeira Câmara Temporária (fls. 541 a 551) decidiu, por maioria 

de votos, pelo reconhecimento de decadência em razão de os vícios que levaram à 

nulidade do lançamento original serem materiais ou substanciais. 

V O T O 

Os lançamentos podem conter duas espécies de imprecisão, quais 

sejam as de natureza formal e material. 

Os vícios formais, em regra, podem ser sanáveis, e neste caso não 

determinam a nulidade do lançamento. 

Em situações excepcionais, contudo, os vícios formais determinam a 

nulidade de todo o procedimento fiscal. Nestes casos, a imprecisão impede o 

conhecimento do mérito, de tal forma que dificulte ou impeça a defesa do contribuinte, e o 

julgamento do mérito pelos julgadores. Trata-se de vício formal insanável, que não permite 

conhecer com segurança da infração supostamente cometida pelo contribuinte. 

Determina-se a nulidade formal do lançamento e incide o prazo decadencial previsto no 

art. 173, II, do Código Tributário Nacional (CTN). 

Analisado o mérito da matéria, podem ser identificados vícios 

materiais no lançamento, que determinam a sua nulidade total ou parcial. Na judicância 

administrativa estadual, a nulidade material recebe a denominação de improcedência. 

Esta investigação teórica se faz necessária para fins de verificação 

da regra decadencial aplicável ao caso, se a do inciso I ou do inciso II do art. 173, do CTN. 

O autor do voto, no julgamento plenário do lançamento original 

anulado, por insegurança na determinação da infração, deixa bem claro que se deixou de 

considerar do mérito da causa, para arguir a preliminar de insegurança na determinação 

da infração, em razão do trabalho fiscal conter incorreções que comprometem 

estruturalmente a consistência e manutenção da acusação do Fisco, como se segue: 

De plano, deixo de considerar do mérito da causa alegado pelo sujeito 
passivo, para argüir da preliminar de insegurança na determinação da 
infração, em razão do trabalho fiscal conter incorreções que comprometem 
estruturalmente a consistência e manutenção da acusação do Fisco(...). 

Dessa forma, o vício do lançamento original é formal e o prazo 

decadencial aplicável é o regrado no art. 173, II, do CTN. Nessa senda, o acórdão nº 

1374/2007, referente ao processo nº 3003145288650, determinaria a extinção do crédito 



 

tributário por decadência em 01.01.2013. Todavia, a intimação da reautuação  se deu em 

24.11.2008, evitando a ocorrência da decadência. 

Posto isso, voto conhecendo do recurso da fazenda pública e dou-lhe 

provimento para, afastando a preliminar de mérito de decadência, determinar o retorno 

dos autos a câmara para a apreciação da matéria remanescente. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 22 de março de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Decadência (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00488/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Márcio Nogueira Pedra 
 

 
EMENTA: Decadência parcial. Lançamento de ofício. Regra do 
art. 173, I, do CTN. Decisão por maioria. ICMS. Obrigação 
tributária principal. Procedência.  1. Nos lançamentos de ofício, 
constatada apuração do imposto devido em desacordo com a 
legislação tributária, a regra aplicável à extinção do crédito 
tributário por decadência é a prevista no art. 173, I, do Código 
Tributário Nacional (CTN). 2. A não apresentação, pelo 
contribuinte, de elementos  capazes de modificar os valores 
encontrados em procedimento fiscal que motivou a formalização 
do lançamento, implica na confirmação do auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 05 
de abril de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda Pública 
para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para reformar a decisão cameral e afastar a 
decadência parcial do crédito tributário, referente a julho/2003 até outubro/2003, e 
considerar procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Márcio 
Nogueira Pedra, Victor Augusto de Faria Morato, Elias Alves dos Santos, Lidilone Polizeli 
Bento, Heli José da Silva, Aldeci de Souza Flor, Antônio Martins da Silva, Washington Luis 
Freire de Oliveira, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Nislene Alves Borges e o Sr. 
Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de 
desempate. Vencidos os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, Masayuki Missao, Edson 
Abrão da Silva, Nivaldo José Mendes, Rickardo de Souza Santos Mariano, Alcedino 
Gomes Barbosa, José Luiz Rosa, Cláudio Henrique de Oliveira, José Pereira D'abadia e 
João Divino de Brito, que votaram conhecendo do recurso, negando-lhe provimento para 
manter a decisão cameral que acolheu a decadência parcial do crédito tributário, referente 
a julho/2003 até outubro/2003, e considerou parcialmente procedente o auto de infração 
no valor de ICMS de R$ 3.707,91 (três mil, setecentos e sete reais e noventa e um 
centavos). 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Neste processo o Fisco afirma que  o contribuinte  adquiriu, de 
produtores rurais goianos, durante o período de 01/07/2003 a 31/12/2003, 664,80 
(Seiscentos sessenta e quatro inteiros e oitenta centésimos)  de metros cúbicos de carvão 
vegetal, no valor total de R$ 49.436,00 (Quarenta e nove mil, quatrocentos e trinta e seis 
reais), desacobertados de documentação fiscal, conforme prova o RELATÓRIO DE 
CONTROLE DO CONSUMO E UTILIZACAO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS 
FLORESTAIS, de emissão do próprio destinatário da mercadoria. Por conta disto, 
conforme estabelece o Art. 45, § único  da Lei 11.651/91, está sendo cobrado o imposto 
do citado sujeito passivo, na condição de contribuinte solidário. Para todos os fins legais e 
com fulcro no § 2º, do artigo 19, Decreto nº 6.930, de 09 de junho de 2009, adoto o 
relatório constante do Acórdão da I CJUL nº 2410/2010,  de fls 40/41 ,  que abaixo 
transcrevo : 

 



 

“Descreve o auto de infração que o sujeito passivo adquiriu de 
produtores rurais goianos, durante o período de 01/07/2003 a 31/12/2003, 664,80 
(seiscentos e sessenta e quatro inteiros e oitenta centésimos) de metros cúbicos de 
carvão vegetal no valor de R$ 49.436,00 (quarenta e nove mil, quatrocentos e trinta e seis 
reais), desacobertados de documentação fiscal, conforme prova o Relatório de Controle 
do Consumo e Utilização de Produtos e Subprodutos florestais, de emissão do próprio 
destinatário da mercadoria, anexo a este, e demonstrado nos documentos, também 
anexos. Em decorrência, na condição de contribuinte solidário, fica sujeito ao pagamento 
do imposto acrescido das cominações legais nos termos do artigo 71, inciso VII, "I", § 9º, 
“I”, da Lei nº 11.651/91. 

O feito está embasado nos artigos 66, da Lei nº 11.651/91 e 145 do 
Decreto nº 4.852/97. 

Após a decretação da revelia às fls. 37, comparece o sujeito passivo 
aos autos para impugnar o auto de infração. Argui as preliminares de decadência parcial 
do crédito tributário e de nulidade da peça básica por erro de identificação do sujeito 
passivo. Entende que há decadência do direito de a Fazenda constituir o crédito tributário 
pois o fato gerador ocorreu entre 01/07/2003 e 01/12/2003 e invoca os dispositivos do 
inciso I, do artigo 173 e §4º, do artigo 155, todos do Código Tributário Nacional; que é 
adquirente de carvão vegetal e não vendedor do produto; que o ICMS relativo à saída de 
carvão vegetal é devido tão-somente pelo produtor remetente da mercadoria e contribuinte 
do Estado de Goiás e não pela impugnante; que não pode ser responsabilizado pelo 
pagamento do imposto por possuir documentação fiscal legal relativas à entrada das 
aquisições de carvão no Estado de Goiás, carimbadas pelos Postos Fiscais e 
acompanhadas das guias de recolhimento do ICMS da mercadoria e do frete; que tais 
mercadorias passaram por posto fiscal e foram fiscalizadas; que por possuir 
documentação idônea não pode figurar no polo passivo da lide. 

No mérito, argumenta que constatadas a existência de quaisquer 
diferenças, a empresa adquirente emite Nota Fiscal de entrada correspondente à efetiva 
aquisição, o que acoberta distorções geradas pela ausência de fiscalização; que faz este 
processo amiúde e que se existe diferença alguma irregularidade, esta decorre do 
fornecedor; que não praticou a infração estampada na basilar e requer a decadência 
parcial do crédito tributário em concomitância com a nulidade do feito ou, na 
impossibilidade, sua improcedência.” 

 
Neste julgamento,  a Primeira Câmara do Conselho Administrativo 

Tributário decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da peça 
básica, arguida pela autuada, por erro na identificação do sujeito passivo. Quanto ao 
mérito, por maioria de votos, a Câmara conheceu da impugnação, deu-lhe parcial 
provimento para considerar procedente em parte o auto de infração sobre R$ 30.899,25 
(trinta mil, oitocentos e noventa e nove reais e vinte e cinco centavos), cujo ICMS a 
recolher é de R$ 3.707,91 (três mil, setecentos e sete reais e noventa e um centavos), 
acolhendo a decadência parcial relacionada com os fatos geradores até outubro/03. O 
voto vencido foi pela procedência integral do lançamento.  

 
Inconformada com a decisão de procedência parcial, que acolheu a 

decadência parcial do crédito tributário com fundamento no § 4º do artigo 150 do CTN, a 
Fazenda Pública interpôs recurso ao Pleno. Argumenta a Fazenda Pública que o caso é 
de aplicação do inciso I, do artigo 173, CTN. Assim, como o fato gerador é de 2003, o 
prazo decadencial começou a ser contado a partir de 01/01/2004. Por conseguinte, a 
decadência ocorreria a partir de 2009. Como o lançamento se consolidou em 05/12/2008 
(fls 16), então não há que se falar em decadência.  

 



 

O processo veio a julgamento no Conselho Pleno, ocasião em que o 
Relator detectou falha na intimação da autuada para recorrer. Feita nova intimação, o 
sujeito passivo não compareceu ao processo, seja para recorrer, seja para contraditar o 
recurso da Fazenda Pública.  

 
É o relatório.  
 

VOTO 
 
Afasto a decadência parcial decretada no julgamento cameral, 

relativa aos fatos geradores até outubro de 2003. O presente caso refere-se a lançamento 
realizado de ofício pela Fazenda Pública e não de mero caso de lançamento por 
homologação. Esta Corte tem adotado, já há algum tempo,  por maioria de votos, a 
opinião de que, no lançamento de ofício, situação do presente processo,  em que o sujeito 
passivo realiza a apuração do imposto devido em desacordo com a legislação, deve-se 
adotar o prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN, que é de 05 (cinco) anos 
contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento 
poderia ter sido efetuado. Os fatos geradores ocorreram no ano de 2003 e , como a 
intimação do sujeito passivo se deu em 05/12/2008 (fls. 16) não há que se falar em 
decadência. A decadência teria se concretizado se a intimação houvesse ocorrido apenas 
em 2009.  

 
Isto posto, conheço do recurso da Fazenda Pública  para o Conselho 

Pleno e dou-lhe provimento para afastar a preliminar de decadência parcial, referente aos 
fatos geradores ocorridos até outubro de 2003, e considerar totalmente procedente o auto 
de infração.  

 
 

Sala das sessões plenárias, em 12 de abril de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Decadência (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00596/16 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: Preliminar de mérito. Decadência. Acolhida. 
 
Acolhe-se a arguição de decadência, tendo o crédito tributário 
sido sido formalizado após o prazo estabelecido no art. 173, I, 
do CTN. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 25 de janeiro de 2016, decidiu, por maioria de votos, acolher a preliminar 
de decadência. Foram vencedores os Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira e Talita 
Pimenta Félix. Vencida a Conselheira Nislene Alves Borges. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração, lavrado em 28/03/2014, é 
de que o sujeito passivo persistiu por mais de 10 (dez) dias contados da data de ciência 
do segundo auto de infração, em não apresentar à repartição fiscal o arquivo magnético, 
relativo a 01/2004 a 12/2007, com a correção relativa à falta do(s), registro(s) tipo(s) 54 e 
75, sendo-lhe imputada a exigência da multa formal no valor de R$ 748.404,98 
(setecentos e quarenta e oito mil quatrocentos e quatro reais e noventa e oito centavos) e 
acréscimos legais. 

 
Citados como infringidos os arts. 55, II e 64, da Lei n° 11.651/91, c/c 

os arts. 1°, § 5 e 7°, do Anexo X do Decreto 4852/97 e arts. 1° e 5°, § 3°, da Instrução 
Normativa n° 932/08 – GSF, proposta a penalidade prevista no art.71, XXIII, "c", 1, da Lei 
n° 11.651/91, com redação da Lei n° 16.241/08. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, 

Detalhamento do Crédito Tributário (fls. 03 a 05), Notificação Fiscal (fls. 07), demonstrativo 
da Soma dos Valores Contábeis das Entradas e Saídas do Período de 2006 e 2007, 
Utilizados como Base de Cálculo do Auto de Infração (fls. 08), Relatório de 
Entradas/Saídas/Indicadores Fiscais Utilizando Valor Contábil (fls. 09 a 10) e cópia do 
Auto de Infração n°4.01.13.036908.33 (fls. 11), dentre outros documentos. 

 
Intimado em 25/04/2014 (fls. 13), o sujeito passivo apresenta 

impugnação (fls.17 a 21), após relatar os fatos, formula em preliminar arguição de 
decadência (fls. 18 a 19). 

 
Quanto ao mérito, pede a improcedência do lançamento, afirmando 

ser impossível o atendimento à notificação, haja vista que os erros estão relacionados à 
emissão de notas fiscais. 

 
Junta cópias de notas fiscais (fls. 32 a 37), dentre outros 

documentos. 
 



 

O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, rejeita a 
arguição preliminar e, no mérito, decide pela procedência do auto de infração, consoante a 
Sentença n°2710/2015 (fls. 48 a 50). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 54 a 59), 

após relatar os fatos, formula em preliminar arguição de decadência (fls. 55 a 56), 
argumentando que o presente auto de infração é oriundo de uma notificação enviada no 
início de 2014 pelo Fisco ao contribuinte para que o mesmo promovesse a 
apresentação/correção de arquivos enviados à SEFAZ/GO relativos aos períodos de 
01/2004 a 122007. 

 
Acontece que a pretensão da autoridade fiscal encontra-se atingida 

pela decadência, tendo em vista que se passaram 5 (cinco) anos da apresentação dos 
arquivos solicitados, não cabendo agora, solicitar nova apresentação ou correção dos 
mesmos. 

 
A solicitação desses arquivos deveria ter sido feita durante a 

realização do procedimento de autuação fiscal, o que, sem explicação plausível, não foi 
feito. 

 
Exigir a apresentação/correção destes arquivos, após 5 (cinco) anos 

de seu envio, e mais, ainda aplicar multa formal sob o não cumprimento da notificação, 
não tem absolutamente nenhum respaldo da legislação tributária. 

 
Portanto, resta evidente que a pretensão da autoridade fiscal ao 

enviar a notificação para o sujeito passivo exigindo que o mesmo corrigisse seus arquivos 
do SINTEGRA se encontra caduca. 

 
Quanto ao mérito, pede a improcedência do lançamento, afirmando 

ser impossível o atendimento à notificação, haja vista que os erros estão relacionados à 
emissão de notas fiscais. 

 
Em quadro incluso (fls. 57) constam números de algumas notas 

fiscais, código de produtos e descrição de produtos, que alega ser exemplificativo de erros 
na emissão das notas fiscais. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Apreciando a arguição de decadência, formulada pelo sujeito 

passivo, manifesto-me pelo seu acolhimento, pelo que exponho: 
 
O auto de infração, lavrado em 28/03/2014, acusa o contribuinte de 

persistir por mais de 10 (dez) dias contados da data de ciência do segundo auto de 
infração, em não apresentar à repartição fiscal o arquivo magnético, relativo a 01/2004 a 
12/2007, com a correção relativa à falta do(s), registro(s) tipo(s) 54 e 75. 

 
Trata-se da terceira autuação em relação ao mesmo fato, sendo que 

antes foi lavrado o Auto de Infração n° 4011303375130, em 12/08/13 (fls. 43), bem como o 
de n° 4011303690833, em 04/09/13 (fls. 46), registre-se ambos quitados. 

 



 

O objeto das autuações é a não apresentação à repartição fiscal de 
arquivo magnético, relativo a 01/2004 a 12/2007, com a correção relativa à falta do(s), 
registro(s) tipo(s) 54 e 75. 

 
Cobrar multa formal em 28/03/14 em relação a fato gerador do 

período 01/2004 a 12/2007, nos parece, contraria o que disposto está no art. 173, I, do 
CTN, ainda mais quando a empresa quitou os demais autos relativos ao mesmo fato, 
mesmo após ter cumprido o solicitado, retificar os arquivos. 

 
Ante o exposto, acolho a preliminar de decadência. 

 
 

Sala das sessões, em 02 de maio de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Decadência (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00605/16 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: Pedido de Revisão Extraordinária - GERC. Ocorrência 
da decadência do crédito tributário. Acolhida.  
 
Acolhe-se o suscitado pela Gerência de Recuperação de 
Créditos face à decadência da Fazenda em constituir o crédito 
tributário, quando a instrução processual apontar que a norma 
legal descrita no inciso I do artigo 173 do CTN foi afrontada. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 31 
de março de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para reconhecer a ocorrência da decadência do crédito 
tributário. Participaram do julgamento os Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira, 
Antônio Martins da Silva, Aguinaldo Fernandes de Melo, Washington Luis Freire de 
Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de 
Brito, Márcio Nogueira Pedra, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, 
Paulo Diniz, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira 
Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos 
Mariano, David Fernandes de Carvalho, Alcedino Gomes Barbosa e Aldeci de Souza Flor. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo, em 
epígrafe, omitiu o recolhimento do imposto, referente ao diferencial de alíquota, da nota 
fiscal, não localizada, por desaparecimento da empresa a qual está sendo autuada por 
falta de lançamento em livros fiscais, também desaparecidos, incidente na aquisição de 
um caminhão, destinado ao ativo imobilizado do estabelecimento. Por esse motivo o polo 
passivo deverá recolher o imposto. 

 
A base legal dada por infringida foi assim descrita: artigos 63, VI e 64 

da Lei nº. 11651/91, c/c artigo 308, §1º, I do RCTE. E a penalidade aplicada: artigo 71, 
inciso VII, alínea “c’, §9º do CTE.  

 
O feito, em sua fase cognitiva, é instruído com os documentos de fls. 

03/13.  
 
Intimado nos termos da lei, o polo passivo mantém-se inerte e motiva 

os respectivos termos de revelia, fl. 15, de perempção, fl. 23 e de inscrição na dívida ativa, 
fl. 25.  

 
Por meio do termo de juntada de fl. 26, foi acostado ao auto, cópia do 

processo nº 200800004005201, fls. 28/48, onde a Gerência de Cobrança e Programas 
Especiais solicita abertura de processo referente a análise de possível decadência do 
crédito tributário referente a este auto.  

 
Na sequência dos atos processuais, destaco: 
 



 

Por meio do Despacho nº 1324/2015 – PRES. O ilustre presidente 
deste Conselho Administrativo Tributário considera que ao analisar este auto constatou 
que ficou demonstrado erro de direito apontado no pedido de revisão extraordinária, 
implicando em alteração total no lançamento, porque em relação ao crédito tributário 
originado de fato gerador ocorrido em 2000 (fl, 2), a ciência do sujeito passivo, que 
ocorreu em 06/03/2007, fls. 14, teria que ser procedida até 31/12/2005, nos termos 
prescritos pelo artigo 173, inciso I do CTN. Determina, entre outras providências, que o 
feito seja pautado para julgamento pelo Conselho Pleno, fls. 50/51.   

 
É o relatório. 
 
                           VOTO 
 
De fato, ao analisar as peças constitutivas desta lide, verifiquei que 

razão assiste ao presidente desta Casa Julgadora, quando acolhe pedido de revisão 
extraordinária e explicita equivoco cometido nos autos que culminou com a decadência do 
direito da Fazenda constituir o crédito tributário, ora em discussão, tendo em vista que, 
conforme já informado no relatório que é parte integrante deste “decisum” o fato gerador, 
motivador desta demanda, ocorreu em 2000 (fl, 2). Entretanto, a ciência do sujeito 
passivo, ocorreu em 06/03/2007, fls. 14, portanto, fora do prazo estabelecido em lei que 
orienta que tal notificação deveria ter sido efetivada até 31/12/2005, nos termos prescritos 
pelo artigo 173, inciso I do CTN, “verbis”, situação não observada pela fiscalização, o que 
implica dizer que decaído está o direito a SEFAZ em constituir o crédito tributário, objeto 
desta ação.   

 

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário 
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: 

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento 
poderia ter sido efetuado; 

Assim, voto conhecendo do Pedido de Revisão Extraordinária, 
dando-lhe provimento para reconhecer a ocorrência da decadência do crédito tributário.       

 
 

Sala das sessões plenárias, em 03 de maio de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Decadência (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00619/16 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: Reautuação de lançamento anulado por vício material. 
Inaplicabilidade do art. 173, II, do CTN. Extinção do crédito 
tributário pela decadência prevista no art. 173, I, do CTN. 
 
Tendo o lançamento anterior sido anulado por vício material, 
não cabe novo lançamento com base no art. 173, II, do CTN, mas 
com fundamento no art. 173, I, do CTN, tendo o novo auto de 
infração sido efetuado após esgotado o prazo previsto no inciso 
I do artigo 173, do CTN, extinto está o crédito tributário nele 
reclamado, pela ocorrência de decadência. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de março de 2016, decidiu,   por maioria de votos, conhecer do recurso 
de ofício, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que extinguiu o 
lançamento pela ocorrência de decadência. Foram vencedores os Conselheiros Paulo 
Diniz, Masayuki Missao e Edson Abrão da Silva. Vencidos os Conselheiros David 
Fernandes de Carvalho e Márcio Nogueira Pedra, que votaram pelo provimento do 
recurso, para reformar  a decisão singular e afastar a decadência do crédito tributário. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 
omitiu registro de entrada de mercadorias no valor comercial de R$ 91.134,76 (noventa e 
um mil, cento e trinta e quatro reais e setenta e seis centavos), no período de 01/01/2005 
a 31/12/2005, omissão apurada em Auditoria Específica de Mercadorias, sendo-lhe 
imputada a exigência de multa formal no valor de R$ 22.783,69 (vinte e dois mil, 
setecentos e oitenta e três reais e sessenta e nove centavos). 

 
Consta na descrição da ocorrência a observação de que trata-se de 

reautuação do PAT n° 4 0109019 992 10, sugerida pelo Ofício n° 132/2012-GERF/SR, 
tendo o procedimento sido anulado por insegurança na determinação da infração. 

 
Citados como infringidos o art. 64 da Lei nº 11.651/91, c/c o art. 145 

do Decreto 4852/97, proposta a penalidade prevista no art. 71, VII, "I", da Lei n° 11.651/91 
com redação da Lei n° 16.241/08. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, Descritivo 

Complementar da Ocorrência (fls. 04), cópia do Ofício n° 132/2012-GERF-SR (fls. 05), 
cópia do Acórdão n° 1426/2012 (fls. 07 a 12), extratos de protocolos Sintegra (fls. 13 a 16), 
Auto de Infração n° 4010901999210 (fls. 17), Auditoria Específica de Mercadoria – 
Conclusão (fls. 18 a 30-A), cópia do livro Registro de Inventário (fls. 31 a 111) e CD (fls. 
112). 

 
Intimado em 20/03/2013 (fls. 114), o sujeito passivo apresenta 

impugnação (fls. 117 a 127), formulando em preliminar arguição de nulidade da peça 



 

básica, relacionando a hipótese de insegurança na determinação da Infração (fls. 118 a 
121). 

 
Ainda em preliminar formula arguição de mérito de decadência (fls. 

121 a 123), dada a inaplicabilidade da regra de interrupção do prazo decadencial do art. 
173, II, do CTN, haja vista que a nulidade do lançamento anterior se deu por vício material. 

 
Contudo, caso entende o julgador de forma diversa, posicionando-se 

pela procedência do auto de infração, pede a aplicação da forma privilegiada prevista no § 
8° do art. 71 do CTE. 

 
Pede ainda o julgamento conjunto deste processo com o de n° 

4011300548807. 
 
Posteriormente, o sujeito passivo junta documentos, inclusive 

decisão judicial (liminar), fls. 141 a 147, Memorando 378/13-GESEG, Ofício 0892/2013-
PTr/OCD, Despacho n° 0892/2013-PTr/OCD e decisão judicial (liminar), fls. 150 a 157, 
Ofício 0347/2015-PTr/OCD, Despacho n° 0347/2015-PTr/OCD, Ofício n° 21/2015-CAT, 
Despacho n° 278/2015-JULP, decisão judicial (liminar), Ofício n° 0297/2015-PTr/OCD, fls. 
166 a 187. 

 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, não acolhe 

nenhuma nulidade arguida, mas, no mérito, decide pela improcedência da pretensão do 
Fisco pela ocorrência da decadência, consoante a Sentença n° 2625/2015 (fls. 190 a 197). 

 
A Representação Fazendária apresenta recurso à Câmara Julgadora 

(fls. 198 a 199), onde pede a reforma da sentença singular, para que seja afastada e que 
todos os outros aspectos do trabalho fiscal sejam apreciados na fase cameral. 

 
A recorrente ressalta, inicialmente, que o presente trabalho teve 

como origem a anulação do Auto de Infração n° 4 0109019 992 10, por insegurança na 
determinação da infração, sendo que no auto anulado exigiu-se multa formal incidente 
sobre omissão de registro de entradas de mercadorias sujeitas ao regime de substituição 
tributária, no período de janeiro a dezembro de 2005. 

 
Diz que o acórdão cameral do auto anulado apontou a existência de 

vícios formais e materiais, e como não foram detalhados, não se pode nesse momento 
fazer a separação dos dois tipos de irregularidades. 

 
Anota que após a decisão de nulidade, por provocação da Fazenda 

Pública, houve a reautuação que ora se analisa. Pondera que os defeitos do trabalho 
original teriam sido, pelo menos em tese, corrigidos, devendo a reautuação ser analisada 
normalmente, já que houve clara obediência ao art. 173, II, do CTN, que concede o prazo 
de 5 (cinco) para que haja a reautuação, contados da data da decisão definitiva que 
anulou o processo for vício formal. 

 
Porém ignorando esse mandamento, o julgador singular entendeu 

presente a situação de decadência do direito do Fisco realizar novo lançamento, e para 
justificar seu posicionamento, fez arrazoado onde desconsidera o fato de que a 
reautuação é plenamente cabível no presente caso. 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta Contradita ao recurso da 

Fazenda Pública (fls. 206 a 208). 



 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Trata-se de reautuação sugerida pela Representação Fazendária 

(Ofício n° 132/2012-GERF/SR), fls. 05, uma vez que o Auto de Infração n° 
4.01.09.019992.19, anterior, foi considerado “nulo” pela Primeira Câmara Julgadora deste 
Conselho (Acórdão n° 1426/2012), fls. 07 a 12. 

 
A Primeira Instância declarou extinto o crédito tributário formalizado 

no presente auto de infração, pela ocorrência de decadência, consoante a Sentença n° n° 
2625/2015 (fls. 190 a 197). 

 
Essa decisão da Primeira Instância deve ser confirmada, porque 

acertadamente declarou extinto o crédito tributário pela ocorrência da decadência, pelo 
que exponho: 

 
Analisando profundamente a decisão de nulidade do Processo n° 

4.01.09.019992.19, anterior, que deu origem a esta nova autuação, não resta dívida de 
que no próprio corpo da Ementa está de forma clara que o vício seria de natureza material 
(de mérito, isto é, substancial), pois a EMENTA respectivo Acórdão n° 1426/2012, fls. 07 a 
12, foi redigida assim: 

 
ICMS. Obrigação acessória. Exigência de multa formal por omissão 
de saída de mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária 
por operações posteriores. Nulidade por insegurança na 
determinação da infração. Decisão unânime. 
 
Restando provada a impossibilidade técnica de realização de 
auditoria, bem como a existência de erros materiais, cabe reconhecer 
a insegurança na determinação da infração. 
 
No mesmo sentido, no final da fundamentada da decisão, o Relator 

do acórdão assim se manifesta: “Houve por parte da própria autoridade que realizou o 
trabalho, reconhecimento da existência, tanto de vício formal como do material, que 
compromente a sua eficácia.” 

 
Não há dúvida, tanto pela defesa, quanto pela própria acusação que 

o vício que deu origem à nulidade do auto de infração anterior não era só o formal, mas, 
também, o material e, dessa forma, não existe como se falar em reautuação (exclusiva de 
falhas formais) e sim de uma nova autuação, porque ficou claro existir vício material e 
substancial de mérito. 

 
Observe-se que no caso da nova autuação, por força de nulidade, 

por vício material, do processo anterior, o legislador, obriga realmente a respeitar o prazo 
decadencial previsto no art. 173, I, do CTN, isto é, dentro do prazo de 5 (cinco) anos a 
partir do primeiro dia do exercício seguinte, como a autuação é relativa ao exercício de 
2005, o Fisco teria até 31/12/2010 para constituição desse novo crédito tributário; se 
apenas houvesse vício de natureza formal, o legislador concedeu também cinco anos, 
agora, contados da data em que se tornou definitiva a decisão que houvera anulado, por 
vício exclusivamente formal, o lançamento anterior (CTN, art. 173, II), sendo que no 



 

presente caso, a nova autuação fica restrita ao primeiro quinquênio legal da decadência 
previsto no art. 173, I, do CTN: 

 
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário 
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: 
 
I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento 
poderia ter sido efetuado; 
 
II – da data em que se tornar definitiva a decisão que houve anulado, por 
vício formal, o lançamento anteriormente efetuado. 

 
Dito isso, conforme os argumentos expostos, pode-se resumir os 

seguintes prazos ocorridos: 
 
1°) Período de referência do lançamento tributário: ANO 2005; 
 
2°) Termo inicial da contagem decadencial: 1° dia de 2006; 
 
3°) Termo final da contagem decadencial: 31/12/2010; 
 
4°) Data da lavratura do auto de infração anterior: 01/06/2009; 
 
5°) Data da lavratura do novo auto de infração: 19/02/2013; 
 
6°) Data da ciência deste novo auto de infração: 19/03/2013. 
 
CONCLUSÃO: o novo lançamento tributário não foi feito dentro 

do prazo decadêncial previsto no art. 173, I, do CTN. 
 
Ante o exposto, diante dos fatos e fundamentos jurídicos e com base 

nas provas juntadas ao feito, conheço do recurso de ofício, nego-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que extinguiu o lançamento pela ocorrência de decadência. 

 
 

Sala das sessões, em 05 de maio de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Decadência (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00620/16 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: Reautuação de lançamento anulado por vício material. 
Inaplicabilidade do art. 173, II, do CTN. Extinção do crédito 
tributário pela decadência prevista no art. 173, I, do CTN. 
 
Tendo o lançamento anterior sido anulado por vício material, 
não cabe novo lançamento com base no art. 173, II, do CTN, mas 
com fundamento no art. 173, I, do CTN, tendo o novo auto de 
infração sido efetuado após esgotado o prazo previsto no inciso 
I do artigo 173, do CTN, extinto está o crédito tributário nele 
reclamado, pela ocorrência de decadência. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de março de 2016, decidiu,   por maioria de votos, conhecer do recurso 
de ofício, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que extinguiu o 
lançamento pela ocorrência de decadência. Foram vencedores os Conselheiros Paulo 
Diniz, Masayuki Missao e Edson Abrão da Silva. Vencidos os Conselheiros David 
Fernandes de Carvalho e Márcio Nogueira Pedra, que votaram pelo provimento do 
recurso,  para reformar  a decisão singular e afastar a decadência do crédito tributário. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 
omitiu registro de entrada de mercadorias no valor comercial de R$ 98.644,19 (noventa e 
oito mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e dezenove centavos), no período de 
01/01/2006 a 31/12/2006, omissão apurada em Auditoria Específica de Mercadorias, 
sendo-lhe imputada a exigência de multa formal no valor de R$ 24.661,05 (vinte e quatro 
mil, seiscentos e sessenta e um reais e cinco centavos). 

 
Consta na descrição da ocorrência a observação de que trata-se de 

reautuação do PAT n° 4 01090200 007 55, sugerida pelo Ofício n° 132/2012-GERF/SR, 
tendo o procedimento sido anulado por insegurança na determinação da infração. 

 
Citados como infringidos o art. 64 da Lei nº 11.651/91, c/c o art. 145 

do Decreto 4852/97, proposta a penalidade prevista no art. 71, VII, "I", da Lei n° 11.651/91 
com redação da Lei n° 16.241/08. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, Descritivo 

Complementar da Ocorrência (fls. 04), Auditoria Específica de Mercadoria – Conclusão 
(fls. 05 a 18), cópia do Ofício n° 132/2012-GERF-SR (fls. 19 a 20), cópia do Acórdão n° 
1428/2012 (fls. 21 a 27), extratos de protocolos Sintegra (fls. 28 a 31), cópia do livro 
Registro de Inventário (fls. 31 a 101), CD (fls. 103) e Recibo de Entrega de Relatórios 
Digitais (fls. 104). 

 
Intimado em 27/02/2013 (fls. 116), o sujeito passivo apresenta 

impugnação (fls. 109 a 118), formulando em preliminar arguição de nulidade da peça 



 

básica, relacionando a hipótese de insegurança na determinação da Infração (fls. 110 a 
112). 

 
Ainda em preliminar formula arguição de mérito de decadência (fls. 

112 a 115), dada a inaplicabilidade da regra de interrupção do prazo decadencial do art. 
173, II, do CTN, haja vista que a nulidade do lançamento anterior se deu por vício material. 

 
Contudo, caso entende o julgador de forma diversa, posicionando-se 

pela procedência do auto de infração, pede a aplicação da forma privilegiada prevista no § 
8° do art. 71 do CTE. 

 
Pede ainda o julgamento conjunto deste processo com o de n° 

4011204537409. 
 
Posteriormente, o sujeito passivo junta documentos, inclusive 

decisão judicial (liminar), fls. 143 a 146, Memorando 378/13-GESEG, Ofício 0892/2013-
PTr/OCD, Despacho n° 0892/2013-PTr/OCD e decisão judicial (liminar), fls. 149 a 156, 
Ofício 0347/2015-PTr/OCD, Despacho n° 0347/2015-PTr/OCD, Ofício n° 21/2015-CAT, 
Despacho n° 278/2015-JULP, decisão judicial (liminar), Ofício n° 0297/2015-PTr/OCD, fls. 
165 a 186. 

 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, não acolhe 

nenhuma nulidade arguida, mas, no mérito, decide pela improcedência da pretensão do 
Fisco pela ocorrência da decadência, consoante a Sentença n° 2628/2015 (fls. 189 a 196). 

 
A Representação Fazendária apresenta recurso à Câmara Julgadora 

(fls. 197 a 198), onde pede a reforma da sentença singular, para que seja afastada e que 
todos os outros aspectos do trabalho fiscal sejam apreciados na fase cameral. 

 
A recorrente ressalta, inicialmente, que o presente trabalho teve 

como origem a anulação do Auto de Infração n° 4 0109020 007 55, por insegurança na 
determinação da infração, sendo que no auto anulado exigiu-se multa formal incidente 
sobre omissão de registro de entradas de mercadorias sujeitas ao regime de substituição 
tributária, no período de janeiro a dezembro de 2006. 

 
Diz que o acórdão cameral do auto anulado apontou a existência de 

vícios formais e materiais, e como não foram detalhados, não se pode nesse momento 
fazer a separação dos dois tipos de irregularidades. 

 
Anota que após a decisão de nulidade, por provocação da Fazenda 

Pública, houve a reautuação que ora se analisa. Pondera que os defeitos do trabalho 
original teriam sido, pelo menos em tese, corrigidos, devendo a reautuação ser analisada 
normalmente, já que houve clara obediência ao art. 173, II, do CTN, que concede o prazo 
de 5 (cinco) para que haja a reautuação, contados da data da decisão definitiva que 
anulou o processo for vício formal. 

 
Porém ignorando esse mandamento, o julgador singular entendeu 

presente a situação de decadência do direito do Fisco realizar novo lançamento, e para 
justificar seu posicionamento, fez arrazoado onde desconsidera o fato de que a 
reautuação é plenamente cabível no presente caso. 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta Contradita ao recurso da 

Fazenda Pública (fls. 203 a 205). 



 

 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
Trata-se de reautuação sugerida pela Representação Fazendária 

(Ofício n° 132/2012-GERF/SR), fls. 20, uma vez que o Auto de Infração n° 
4.01.09.020007.55, anterior, foi considerado “nulo” pela Primeira Câmara Julgadora deste 
Conselho (Acórdão n° 1428/2012), fls. 21 a 27. 

 
A Primeira Instância declarou extinto o crédito tributário formalizado 

no presente auto de infração, pela ocorrência de decadência, consoante a Sentença n° 
2628/2015 (fls. 189 a 196). 

 
Essa decisão da Primeira Instância deve ser confirmada, porque 

acertadamente declarou extinto o crédito tributário pela ocorrência da decadência, pelo 
que exponho: 

 
Analisando profundamente a decisão de nulidade do Processo n° 

4.01.09.019992.19, anterior, que deu origem a esta nova autuação, não resta dívida de 
que no próprio corpo da Ementa está de forma clara que o vício seria de natureza material 
(de mérito, isto é, substancial), pois a EMENTA respectivo Acórdão n° 1428/2012, fls. 21 a 
27, foi redigida assim: 

 
ICMS. Obrigação acessória. Exigência de multa formal por omissão 
de saída de mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária 
por operações posteriores. Nulidade por insegurança na 
determinação da infração. Decisão unânime. 
 
Restando provada a impossibilidade técnica de realização de 
auditoria, bem como a existência de erros materiais, cabe 
reconhecer a insegurança na determinação da infração. 
 
No mesmo sentido, no final da fundamentada da decisão, o Relator 

do acórdão assim se manifesta: “Houve por parte da própria autoridade que realizou o 
trabalho, reconhecimento da existência, tanto de vício formal como do material, que 
compromente a sua eficácia.” 

 
Não há dúvida, tanto pela defesa, quanto pela própria acusação que 

o vício que deu origem à nulidade do auto de infração anterior não era só o formal, mas, 
também, o material e, dessa forma, não existe como se falar em reautuação (exclusiva de 
falhas formais) e sim de uma nova autuação, porque ficou claro existir vício material e 
substancial de mérito. 

 
Observe-se que no caso da nova autuação, por força de nulidade, 

por vício material, do processo anterior, o legislador, obriga realmente a respeitar o prazo 
decadencial previsto no art. 173, I, do CTN, isto é, dentro do prazo de 5 (cinco) anos a 
partir do primeiro dia do exercício seguinte, como a autuação é relativa ao exercício de 
2006, o Fisco teria até 31/12/2011 para constituição desse novo crédito tributário; se 
apenas houvesse vício de natureza formal, o legislador concedeu também cinco anos, 
agora, contados da data em que se tornou definitiva a decisão que houvera anulado, por 



 

vício exclusivamente formal, o lançamento anterior (CTN ,art. 173, II), sendo que no 
presente caso, a nova autuação fica restrita ao primeiro quinquênio legal da decadência 
previsto no art. 173, I, do CTN: 

 
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário 
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: 
 
I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento 
poderia ter sido efetuado; 
 
II – da data em que se tornar definitiva a decisão que houve anulado, por 
vício formal, o lançamento anteriormente efetuado. 

 
Dito isso, conforme os argumentos expostos, pode-se resumir os 

seguintes prazos ocorridos: 
 
1°) Período de referência do lançamento tributário: ANO 2006; 
 
2°) Termo inicial da contagem decadencial: 1° dia de 2007; 
 
3°) Termo final da contagem decadencial: 31/12/2011; 
 
4°) Data da lavratura do novo auto de infração: 01/02/2013; 
 
5°) Data da ciência deste novo auto de infração: 27/02/2013. 
 
CONCLUSÃO: o novo lançamento tributário não foi feito dentro 

do prazo decadêncial previsto no art. 173, I, do CTN. 
 
Ante o exposto, diante dos fatos e fundamentos jurídicos e com base 

nas provas juntadas ao feito, conheço do recurso de ofício, nego-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que extinguiu o lançamento pela ocorrência de decadência. 

 
 

Sala das sessões, em 05 de maio de 2016. 
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ACÓRDÃO DO CONP N.º 00652/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Márcio Nogueira Pedra 
 

 
EMENTA: Recurso da Fazenda Pública para o Conselho Pleno. 
Decadência decretada no julgamento cameral. Lançamento de 
ofício. Regra do art. 173, I, do CTN. Recurso provido. Decisão 
por maioria. Nos lançamentos de ofício, constatada apuração do 
imposto devido em desacordo com a legislação tributária, a 
regra aplicável à extinção do crédito tributário por decadência é 
a prevista no art. 173, I, do Código Tributário Nacional (CTN). 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 28 
de abril de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda Pública, 
dar-lhe provimento para, afastando a decadência do crédito tributário, retornar os autos à 
Câmara Julgadora para apreciação de toda matéria. Foram vencedores os Conselheiros 
Márcio Nogueira Pedra, Lidilone Polizeli Bento, José Paixão de Oliveira Gomes, Aldeci de 
Souza Flor, Elias Alves dos Santos, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de 
Oliveira, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Nislene Alves Borges, David 
Fernandes de Carvalho, Masayuki Missao e Victor Augusto de Faria Morato. Vencidos os 
Conselheiros Edson Abrão da Silva, Nivaldo José Mendes, Rickardo de Souza Santos 
Mariano, Alcedino Gomes Barbosa, José Luiz Rosa, José Pereira D'abadia, João Divino 
de Brito e Nivaldo Carvelo Carvalho que votaram conhecendo do recurso, negando-lhe 
provimento para manter a decisão cameral que acolheu a decadência do crédito tributário. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Neste processo o Fisco afirma que o contribuinte  adquiriu, de 
produtores rurais goianos, durante o período de 01/01/2004 a 31/07/2004, 202,50 
(duzentos e dois inteiros e cinquenta centésimos)  de metros cúbicos de carvão vegetal, 
no valor total de R$ 15.693,75 (quinze mil seiscentos noventa três reais e setenta cinco 
centavos), desacobertados de documentação fiscal, conforme prova o RELATÓRIO DE 
CONTROLE DO CONSUMO E UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS 
FLORESTAIS, de emissão do próprio destinatário da mercadoria. Por conta disto, 
conforme estabelece o Art. 45, Paragrafo Unico da Lei 11.651/91, está sendo cobrado o 
imposto do citado sujeito passivo, na condição de contribuinte solidário. Para todos os fins 
legais e com fulcro no § 2º, do artigo 19, Decreto nº 6.930, de 09 de junho de 2009, adoto 
o relatório constante do Acórdão da II CJUL nº 733/2012,  de fls 54/56,  que abaixo 
transcrevo : 

 

“Descreve o histórico do auto de infração que o sujeito passivo 
adquiriu de produtores rurais goianos, durante o período de 01/01/2004 a 31/07/2004, 
duzentos e dois inteiros e cinquenta centésimos de metros cúbicos de carvão vegetal, no 
valor de R$ 15.693,75 (quinze mil, seiscentos e noventa e três reais e setenta e cinco 
centavos), desacobertados de documentação fiscal, conforme prova o RELATÓRIO DE 
CONSUMO E UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS FLORESTAIS, de 
emissão do próprio destinatário da mercadoria, a este anexo e demonstrado nos 
documentos também anexos. Em decorrência como estabelece o art. 45, parágrafo único, 
da Lei nº 11.651/97, na condição de contribuinte solidário, deve pagar o ICMS no valor de 



 

R$ 1.883,25 (mil, oitocentos e oitenta e três reais e vinte e cinco reais) juntamente com as 
penalidades e acréscimos legais. 

Foram infringidos os artigos 66 da Lei nº 11.651/91 em combinação 
com o art. 145 do Decreto nº 4.852/97, tendo sido proposta a penalidade do art. 71, inciso 
VII, alínea “I”, §9º, da Lei 11.651/97.  

Em decorrência como estabelece o art. 45, parágrafo único, da Lei nº 
11.651/97, na condição de contribuinte solidário, deve pagar o ICMS no valor de R$ 
1.883,25 (mil, oitocentos e oitenta e três reais e vinte e cinco reais) juntamente com as 
penalidades e acréscimos legais. 

O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: 
Demonstrativo de cálculo do ICMS sobre a saída de carvão vegetal desacobertado de 
documento fiscal (fl.04), relatório das Quantidades informadas nas notas fiscais do 
produtos (fls 05 e 06) bem como cópias dos Relatórios de Controle e Utilização de 
Produtos e Subprodutos Florestais emitidos pelas empresas consumidoras de carvão 
vegetal (fls 07 a 13). 

O sujeito passivo foi regularmente intimado (fl.14). 

A empresa ingressa com impugnação em Primeira Instância (fls.17 a 
24) arguindo as preliminares de decadência do direito de a Fazenda Pública constituir o 
crédito tributário, de nulidade do auto de infração por insegurança na determinação da 
infração e inexistência de solidariedade, responsabilidade subsidiária ou qualquer outra 
forma de transferência do ônus tributário. No mérito, argumenta não ter praticado a 
infração estampada na basilar pois toda a carga foi devidamente acompanhada da 
respectiva documentação fiscal; que a empresa adquirente não dispõe de qualquer 
controle relativo à emissão de documentos fiscais que são realizados pelos 
vendedores/produtores; que não entende como a carga passou por diversos postos fiscais 
de fronteira sem que em nenhum destes situados ao longo do caminho, houve a retenção 
da carga por ausência de nota fiscal; que sua obrigação é a de emitir a nota fiscal e que 
deveria ser responsabilizado se e somente se nas operações operações realizadas sem 
documentação fiscal. Requer a nulidade do feito ou, subsidiariamente, sua improcedência. 

O julgador singular prolata a sentença nº 3682/2010, de fls.35/38 e 
decide não acolher as preliminares arguidas anteriormente com fulcro no art. 173, inciso I, 
e 124, ambos do Código Tributário Nacional bem como entende estarem presentes todos 
os elementos do art. 8º da Lei nº 16.469/09 e o art. 45, inciso XII do Código Tributário 
Estadual–CTE. No mérito, considera procedente o feito por entender que as mercadorias 
autuadas adentraram ao estabelecimento da destinatária sem a necessária cobertura de 
documentação fiscal; que apenas parte destas possuía notas fiscais; que ao destinatário 
caberia a exigência da documentação complementar do remetente ou comprovante do 
pagamento do ICMS devido com relação à diferença à maior auferida na entrada e por 
isso procedente o feito. 

Intimações dos autuados quanto à decisão singular às fls. 39/40. 

O sujeito passivo interpõe recurso voluntário às fls.43/49 para arguir 
as preliminares de nulidade da decisão recorrida e reiterar a insegurança na determinação 
da infração e a decadência do crédito tributário. Entende que a argumentação monocrática 
é omissa quanto aos argumentos expressamente formulados pelo autuante; que não 
entende como pode o julgador singular manter a pretensão fiscal se a carga foi fiscalizada 
por todos os postos fiscais até chegar ao seu destinatário; que se houvesse 
irregularidades, o remetente é quem deveria ser penalizado em virtude das mercadorias 
estarem desacobertadas de notas fiscais, o que não ocorreu. Que o auto de infração é 
nulo pois o valor do ICMS referente ao valor efetivamente transportado e sobre o preço da 
mercadoria já foi pago e por isso é insegura a acusação. 



 

Invoca o § 4º do art. 150 do CTN para arguir a decadência do crédito 
tributário. Argumenta que  a notificação do auto de infração somente chegou às mãos da 
recorrente no mês de dezembro de 2009; que os fatos geradores ocorridos antes de 
dezembro de 2004, não poderão ser exigidos da empresa em razão do decurso do prazo 
decadencial; que já se operou a decadência do crédito tributário. 

No mérito, argumenta que não deu entrada nas mercadorias sem o 
devido acobertamento de nota fiscal e por isso inexiste a qualquer infração a dispositivo 
legal. Argumenta que a mercadoria é de responsabilidade do remetente e que passou por 
diversos postos fiscais sem ter sido retida em razão de transporte sem documento fiscal; 
que se não houvesse a respectiva nota fiscal, a mercadoria nunca chegaria ao destino 
pois ficaria retida em alguma barreira fiscal; que sobre o preço contratado foi pago o ICMS 
e que não tem controle algum sobre os procedimentos dos remetentes; que emitiu o 
documento fiscal de entrada após a pesagem; a diferença apurada entre a medição do 
vendedor e a medição ou pesagem pelo comprador do carvão não prova o transporte e a 
entrega sem emissão de nota fiscal e por isso requer a nulidade do feito ou, 
subsidiariamente, a reforma da decisão singular para considerá-lo improcedente.” 

 
Dando seguimento ao relatório, informo que a Segunda Câmara do 

Conselho Administrativo Tributário decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de 
nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por erro na identificação do sujeito 
passivo. Por unanimidade de votos, foi rejeitada a preliminar de nulidade da sentença 
singular, por cerceamento ao direito de defesa, arguida pela autuada, e, por maioria de 
votos, foi acolhida a preliminar de decadência do crédito tributário, arguida pela autuada. 

 
A Fazenda Pública, inconformada com a decisão de improcedência  

do lançamento que acolheu a preliminar de decadência do crédito tributário, interpôs 
recurso ao Conselho Pleno. Alega que o Fisco efetuou lançamento de ofício, o que implica 
em adotar o prazo decadencial previsto no artigo 173, I, CTN, que é de cinco anos 
contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter 
sido efetuado. Assim, como os fatos geradores são de 2004, o prazo se iniciou em 
01/01/2005 e se encerrou em 31/12/2009. Como o lançamento se aperfeiçoou, com a 
regular intimação do sujeito passivo, em 20/11/2009, não há que se falar em decadência. 
Encerra seu recurso pedindo o afastamento da decadência e retorno dos autos à Câmara 
para julgamento de toda a matéria.  

 
Também a autuada interpôs recurso ao Conselho Pleno. Solicita a 

nulidade do auto de infração por insegurança da descrição dos fatos e indicação 
equivocada e incompleta dos sujeitos passivos. Afirma que os emitentes dos documentos 
fiscais, isto é, os produtores rurais que efetivaram a venda do carvão, devem integrar o 
polo passivo do lançamento, para que se permita o direito amplo de defesa, mesmo 
porque a recorrente não dispõe de informações sobre o procedimento da rotina fiscal e 
contábil de cada um daqueles produtores rurais. Entende que, como o caso é de 
responsabilidade solidária, então a regularidade formal da autuação dependia da inclusão 
dos produtores rurais, vendedores do carvão vegetal. Pede, por conta disto,  a nulidade do 
lançamento.  

 
No mérito, pede a improcedência do lançamento, em razão da não 

ocorrência dos fatos narrados na acusação fiscal, bem como da responsabilidade dos 
produtores rurais. Afirma que, se as mercadorias estivessem desacobertadas de 
documentos fiscais, então certamente a carga ficaria retida em alguma barreira fiscal, 
dentre as várias existentes ao longo do percurso. Afirma, ainda, que quem apura a 
quantidade de carvão e emite os documentos fiscais são os vendedores, os quais se 



 

responsabilizam também pelo transporte. Volta a afirmar que é indispensável a inclusão 
dos produtores rurais no polo passivo do presente processo, tendo em vista a existência 
de solidariedade. Finalmente, alega que, como se trata de operação interestadual, é 
necessário considerar o interesse do Estado de Minas Gerais no que se refere à 
arrecadação deste imposto. Cita decisão deste Conselho,  acórdão nº 2555/2011 da 
Primeira Câmara Temporária, no qual ficou reconhecida a ilegitimidade ativa do Estado de 
Goiás para reclamar o imposto. Conclui seu recurso pedindo a nulidade ou improcedência 
do lançamento.  

 
O sujeito passivo também apresenta contradita ao recurso da 

Fazenda Pública. Alega que o lançamento tributário foi confessadamente complementar, o 
que implica na incidência do artigo 150, § 4º, CTN. Afirma que o prazo de cinco anos deve 
ser contado a partir da ocorrência do fato gerador , pois a partir daquele momento a 
Fazenda Pública já detinha informações necessárias para se proceder ao lançamento.  

 
É o relatório.  
 
 
 

VOTO 
 
 
O julgamento se iniciou pela análise do recurso da Fazenda Pública, 

pois o seu provimento implica no retorno do processo à fase anterior para nova 
apreciação.  Neste sentido, amparado pelo entendimento da maioria de meus pares, 
afasto a decadência  do crédito tributário decretada no julgamento cameral. O presente 
caso refere-se a lançamento realizado de ofício pela Fazenda Pública e não de mera 
hipótese de lançamento por homologação. Esta Corte tem adotado, já há algum tempo,  
por maioria de votos, a opinião de que, no lançamento de ofício, situação do presente 
processo,  em que o sujeito passivo realiza a apuração do imposto devido em desacordo 
com a legislação, deve-se adotar o prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN, que 
é de 05 (cinco) anos contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que 
o lançamento poderia ter sido efetuado.  

 
Os fatos geradores ocorreram no ano de 2004 e , como a intimação 

do sujeito passivo se deu em 20/11/2009 (vide aviso de recebimento às fls. 15) não há que 
se falar em decadência. A decadência teria se concretizado se a intimação houvesse 
ocorrido apenas em 2010.  

 
Aliás, no presente caso, não há nem mesmo que se falar em 

apuração do imposto realizada pelo sujeito passivo, situação que caracteriza o lançamento 
por homologação. Na verdade, o que ocorreu foi que o contribuinte adquiriu, de produtores 
rurais goianos, durante o período de 01/01/2004 a 31/07/2004, 202,50 (duzentos e dois 
inteiros e cinquenta centésimos)  de metros cúbicos de carvão vegetal, no valor total de 
R$ 15.693,75 (quinze mil seiscentos noventa três reais e setenta cinco centavos), 
desacobertados de documentação fiscal, conforme prova o RELATÓRIO DE CONTROLE 
DO CONSUMO E UTILIZACAO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS FLORESTAIS, de 
emissão do próprio destinatário da mercadoria. Isto é, as mercadorias estavam sem nota 
fiscal e o Fisco só tomou conhecimento da irregularidade porque o contribuinte informou, à 
Fundação Estadual do Meio Ambiente de Goiás,  a entrada, em seu estabelecimento, do 
carvão vegetal, oriundo do Estado de Goiás, sem documentação fiscal. A partir desta 
informação, fornecida ao Fisco, não pelo contribuinte, mas sim pela Agência Ambiental de 
Goiás, via ofício dirigido ao Superintendente de Administração Tributária da Secretaria de 



 

Estado da Fazenda de Goiás, é que se efetivou o lançamento tributário. Trata-se de 
situação característica de lançamento de ofício. Daí a aplicação da regra prevista no artigo 
173, I, do Código Tributário Nacional – CTN.  

 
Isto posto, conheço do recurso da Fazenda Pública para o Conselho 

Pleno e dou-lhe provimento para, afastando a decadência do crédito tributário, retornar os 
autos à Câmara Julgadora para apreciação de toda a matéria. 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 10 de maio de 2016. 
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Matéria: Decadência (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00663/16 
 
Relator: Conselheiro Rodolfo Ramos Caiado 
 

 
EMENTA: IPVA. Obrigação principal. Omissão de pagamento do 
imposto. Reconhecimento da decadência de crédito tributário. 
Extinção do direito do lançamento.  
 
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário 
decai em cinco anos, nos termos do artigo 173, inciso I, do 
Código Tributário Nacional. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 03 
de março de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para reconhecer a ocorrência da decadência e 
considerar improcedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Rodolfo Ramos Caiado, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, 
José Paixão de Oliveira Gomes, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, 
Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira 
Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Paulo Diniz, Heli José da Silva, 
Alcedino Gomes Barbosa, Renato Moraes Lima, Aguinaldo Fernandes de Melo, Antônio 
Martins da Silva, Rickardo de Souza Santos Mariano e Washington Luis Freire de Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Versam os autos acerca de crédito tributário oriundo de IPVA, 
referente ao Exercício de 2002, relativo ao veículo de placa KEF – 8042, lançado em 
desfavor de Mãe Benta B. Caseiro Ltda, expedida notificação nº 2006072400005, em 
23/03/2007, mantendo-se o vencimento original fixado para 06/03/2002, cujo cópia está 
colacionada aos autos às fls. 05, encaminhada por AR ao devendo, quando então retornou 
ao órgão fazendário por não ter sido encontrado o destinatário, conforme infere-se de 
informações apontadas pelo agente postal no verso do documento.  

 
Na mesma data da notificação de lançamento supramencionada, no 

intuito de promover a inscrição do crédito em dívida ativa, a Secretaria da Fazenda 
expediu auto de infração identificado pelo mesmo número da notificação, apontando como 
ocorrência a falta de pagamento de IPVA incidente sobre o veículo FIAT PALIO 
WEEKEND, RENAVAM 751914169 (fls. 04). 

 
No ofício que inaugura os autos, nº 1000/2008 – GECOPE, o órgão 

fazendário noticia que foi o sujeito passivo do tributo notificado da lavratura do auto de 
infração, em 30/01/2008, por edital publicado na data 25/01/2008, que veio retificar edital 
anterior de 2007, onde se fixou prazo equivocado à manifestação do contribuinte. 

 
Ainda, conforme informação prestada pela Secretaria da Fazenda, a 

inscrição em dívida ativa ocorreu 10/04/2008, onde foi assentado estar o crédito em tela 
sob a análise de possível perecimento do direito de lançar.  

 
Mediante Despacho nº 1022/2015, expedido pela Presidência deste 

Conselho Administrativo Tributário o Pedido de Revisão Extraordinária foi admitido, tendo 



 

assinalado o Presidente que “Pelo exame dos autos constata-se que restou demonstrado 
o erro de direito apontado no pedido de revisão extraordinária, implicando em alteração 
total no lançamento. Isto porque, em relação ao crédito tributário originado de fato gerador 
ocorrido em 2002, a ciência do sujeito passivo, que ocorreu em 22/01/2008, teria que ser 
procedida até 31/12/2007, nos termos prescritos pelo artigo 173, inciso I, do Código 
Tributário Nacional, segundo o qual o direito de a Fazenda Pública Estadual constituir o 
crédito tributário extingue-se após 5 anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte 
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado”. Em seguida, os autos foram 
encaminhados à Gerência de Recuperação de Créditos – GERC para que se faça o 
cancelamento do ato de inscrição em dívida ativa. 

 
Em atendimento ao Despacho supra, a GERC informa que procedeu 

ao cancelamento da inscrição em dívida ativa correspondente e oficiou à Procuradoria 
Geral do Estado solicitando a extinção da execução, uma vez que o crédito ora discutido 
já se encontrava ajuizado.  

 
É o Relatório.  
 

 
 

VOTO 
 

Como se percebe, decadência é a perda do direito de formalização 
do crédito tributário, em razão do decurso de um período de tempo fixado que é de cinco 
anos. Se a Fazenda Pública deixar de efetivar a constituição do crédito tributário, por meio 
do lançamento, não mais poderá fazê-lo, ocorrendo a decadência (ou caducidade) do 
direito. Para Vittorio Cassone “decadência é a perda de um direito em consequência de 
seu titular não tê-lo exercido durante determinado período. O prazo corre sem solução de 
continuidade: inexiste interrupção ou suspensão”. 

A acusação fiscal é de falta de recolhimento de Imposto sobre 
Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) ao Estado de Goiás, no Exercício de 2002, 
referente ao veículo de placa KEF 8042, conforme especificação constante do auto de 
infração (fls. 02).  

 
Como já dito, para que ocorra a decadência, deve haver a fluência do 

lapso temporal, normalmente de 5 anos, sem que o sujeito passivo da obrigação constitua 
o crédito tributário. Assim, é de fundamental importância definir o momento a partir do qual 
tem início a contagem do prazo decadencial.  

 
O artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional – CTN 

determina:  

 
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário 
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: 

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento 
poderia ter sido efetuado; 
 
[...]. 

 

Os fatos condicionantes da decadência, então, são a inércia do 
poder tributante e o prazo de 5 (cinco) anos.  

 



 

No caso em análise, a autuação refere-se a crédito tributário 
originário de fato gerador ocorrido no Exercício de 2002, deveria ser o sujeito passivo 
notificado da exigência até 07 de março de 2007, mas foi notificado apenas em 
30/01/2008, estando, portanto, decaído o direito de constituição do crédito tributário, nos 
termos do dispositivo legal reproduzido em linhas anteriores, motivando o reconhecimento 
da decadência anotada e a consequente extinção do crédito tributário, nos termos do 
artigo 156, inciso V, do Código Tributário Nacional: 

 
Art. 156. Extinguem o crédito tributário: 

[...] 

V – a prescrição e a decadência; 

[...] 

Em face do exposto, voto conhecendo do Peido de Revisão 
Extraordinária, dando-lhe provimento para reconhecer a ocorrência da decadência e 
considerar improcedente o auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 12 de maio de 2016. 
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Matéria: Decadência (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00716/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Washington Luis Freire de Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. Inocorrência de decadência do crédito 
tributário. Registro de crédito indevido. Procedência.   
 
1. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário 
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do 
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido 
efetuado (art. 173, I, CTN); 
 
2. O marco inicial para contagem do prazo decadencial é o 
primeiro dia do exercício seguinte ao momento em que surge a 
oportunidade para a realização do lançamento de ofício;  
 
3. É procedente o auto de infração que exige imposto decorrente 
da utilização indevida de crédito, após o cálculo do esgotamento 
do valor do crédito registrado pelo contribuinte. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 18 de abril de 2016, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de 
decadência, arguida pela autuada.  Foram vencedores os Conselheiros Washington Luis 
Freire de Oliveira, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes e Márcio Nogueira Pedra. 
Vencidos os Conselheiros José Luiz Rosa e José Pereira D'abadia. Quanto ao mérito, por 
maioria de votos, conhecer de ambos os recursos, negar provimento ao voluntário, prover 
o de ofício, para reformar a sentença singular e considerar procedente o auto de infração 
em sua totalidade. Foram vencedores os Conselheiros Washington Luis Freire de Oliveira, 
Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes e Márcio Nogueira Pedra. Vencidos os 
Conselheiros José Luiz Rosa e José Pereira D'abadia que votaram pela improcedência do 
auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal é de que o sujeito passivo omitiu o pagamento do 
ICMS em razão da escrituração indevida de ICMS, efetuada em janeiro de 2007 no campo 
"outros créditos" de Livro de Apuração de ICMS, referente aos valores correspondentes a 
redução de base de cálculo especificada no artigo 8º, XIX, do Anexo IX, do RCTE, em 
operações de saídas internas de mercadorias nas quais o contribuinte abdicou de utilizar o 
respectivo benefício, notas fiscais emitidas no período de fevereiro de 2005 a janeiro de 
2007. 

 
A autoridade autuante esclarece que não há processo administrativo 

autorizando o lançamento do crédito no livro Registro de Apuração do ICMS e que o 
imposto omitido em decorrência desse lançamento foi de R$ 32.320,12 com reflexo nos 
meses de janeiro, fevereiro e dezembro do ano de 2007 e nos meses de janeiro, fevereiro 
e março de 2008 em razão da existência de saldo credor em parte do período. 

 



 

A autoridade lançadora capitulou a infração nos artigos 58, § 3°, II e 
64 da Lei 11.651/91 c/c artigo 47, Decreto 4.852/97, sendo proposta a aplicação da 
penalidade prevista no artigo 71, VII, "a", da Lei 11.651/91 c/ redação da Lei 14.634/2003. 

 
O auto de infração, lavrado em 30/09/2011, foi instruído, entre outros 

documentos, com os demonstrativos próprios da Auditoria Básica do ICMS e com o livro 
Registro de Apuração do ICMS. 

 
O sujeito passivo apresenta impugnação em Primeira Instância na 

qual pede a improcedência do auto de infração sob o argumento de que o imposto fora 
escriturado normal e atempadamente, porém com a base de cálculo integral, em 
detrimento da redução da base de cálculo a que tinha direito e que o contribuinte, quando 
percebeu o erro, providenciou a correção através do credito, objeto desta contenda, no 
Livro Registro de Apuração do ICMS. 

 
A defesa destaca que o crédito referente às notas fiscais, emitidas no 

exercício de 2006 e 2007, foi realizado nos termos do 47, III, do RCTE, que permite ao 
contribuinte creditar no livro Registro de Apuração do ICMS, independentemente de 
qualquer pedido prévio ao Fisco, até a data da apuração do mês de fevereiro do exercício 
seguinte ao do pagamento realizado a maior.  

 
Em relação notas fiscais emitidas em 2005, sustenta que, muito 

embora o crédito pela não utilização do benefício de redução da base de cálculo não 
tenham sido objeto de pedido prévio formalizado ao Fisco, o crédito é legítimo e, por essa 
razão, a exigência fiscal deve ser julgada improcedente. 

 
O julgador singular determinou a realização de diligência para 

exclusão dos créditos correspondentes as notas fiscais emitidas a partir de janeiro de 
2006, no entendimento de que para essas notas não haveria necessidade de formalização 
de pedido por parte do contribuinte. 

 
Foi pedido também que a autoridade fiscal designada demonstrasse 

as correspondentes repercussões dos créditos aproveitados indevidamente (mantendo 
apenas os créditos indevidos relativos ao exercício de 2005) no total dos débitos apurados 
na Auditoria Básica do ICMS. 

 
Por meio da Sentença nº 2070/2015-JULP, o auto de infração foi 

julgado procedente em parte no montante de ICMS de R$ 8.022,79, conforme apurado no 
resultado da diligência. 

 
Inconformada, a Representação Fazendária apresenta recuso no 

qual pede a reforma da decisão singular e o julgamento pela total procedência do auto de 
infração, justificando que “descabe o aproveitamento extemporâneo do benefício fiscal não 
utilizado no momento devido em função da sistemática do ICMS e da repercussão 
econômica inquestionável ocorrida no presente caso”. 

 
O sujeito passivo, por sua vez, apresenta recurso voluntário no qual 

pede a improcedência do auto de infração, sob o argumento de que o crédito tributário é 
legítimo e, além disso, teria ocorrido a decadência do direito de a Fazenda Pública exigir o 
crédito tributário, já que a empresa somente foi intimada do auto de infração após o prazo 
quinquenal previsto no art. 173, I, do CTN. 

 
É o relatório. 



 

 
V O T O 

 
 

Inicialmente no tocante a preliminar de mérito de decadência, arguida 
pelo sujeito passivo, cumpre esclarecer que o inicio da contagem do prazo decadencial 
previsto no art. 173, I, do CTN não deve ser o da emissão das notas fiscais, como quer a 
defesa, mas o da prática da irregularidade que, no caso em análise, foi a escrituração 
indevida do crédito no livro Registro de Apuração do ICMS. 

 
A emissão das notas fiscais foi regular e nelas não há qualquer 

defeito que justifique a exigência fiscal, é somente com a escrituração de crédito no mês 
de janeiro de 2007 sem qualquer respaldo na legislação tributária que a irregularidade se 
configurou. 

 
O início da contagem do prazo decadencial (o primeiro dia do 

exercício seguinte aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado) não pode ser 
anterior a irregularidade praticada, visto que a possibilidade do lançamento de ofício 
surge, por óbvio, somente após a ocorrência da infração. 

 
Como o lançamento, ora questionado, refere-se à irregularidade 

ocorrida no mês de janeiro de 2007, data do aproveitamento indevido de crédito, a 
Fazenda Pública poderia constituir o crédito tributário até a data limite de 31 de dezembro 
de 2012, segundo a regra do art. 173, I, do CTN. A intimação foi realizada em 19 de 
outubro de 2011, fls. 96, e, por isso, não se confirma a decadência arguida pelo sujeito 
passivo. 

 
No mérito, propriamente dito, é importante destacar que os créditos 

escriturados indevidamente e ainda não aproveitados, em razão da existência de saldo 
credor na escrituração fiscal, somente podem ser objeto de lançamento de ofício para 
exigência de imposto no mês ou meses em que ocorrer o esgotamento de parte ou da 
totalidade do crédito indevido, é a chamada repercussão do crédito indevido na apuração 
do imposto que normalmente é constatada por meio de elaboração da Auditoria Básica do 
ICMS ao levar em conta todos os registros de créditos e débitos realizados pelo 
contribuinte em sua escrituração fiscal.  

 
No caso em análise, o crédito indevido foi registrado em janeiro de 

2007, mas a irregularidade somente resultou omissão de pagamento de imposto nos 
meses de janeiro, fevereiro e dezembro de 2007 e janeiro, fevereiro e março de 2008 em 
razão da existência de saldo credor em parte do período analisado. 

 
A questão controversa que se discute no lançamento diz respeito à 

possibilidade de o contribuinte resgatar o valor do benefício fiscal de redução da base de 
cálculo não utilizado à época da emissão das notas fiscais de saídas por meio do registro 
no campo “outros créditos” do livro Registro de Apuração do ICMS do valor 
correspondente ao benefício que deixou de ser utilizado nos exercícios de 2005 e 2006. 

 
O julgador singular acolheu em parte o procedimento adotado pela 

empresa, com fulcro na disposição contida no art. 47, III, “a” do RCTE, excluindo os 
valores correspondentes ao exercício de 2006, no entendimento de que o contribuinte 
poderia espontaneamente realizar o credito dos valores até a data da apuração do mês de 
fevereiro do exercício seguinte ao do pagamento. 

 



 

Após o cálculo do esgotamento do crédito indevido registrado pelo 
contribuinte (repercussão do crédito na escrituração fiscal), apurou-se a ocorrência de 
saldo devedor no mês de janeiro de 2008, no valor de R$ 7.224,02, e no mês de fevereiro 
de 2008, no valor de R$ 798,77, totalizando uma omissão de pagamento de ICMS no valor 
total R$ 8.022,79, em razão do aproveitamento indevido de crédito, valor da procedência 
do auto de infração da sentença recorrida. 

 
Entendo, entretanto, de forma diversa daquela manifestada pelo 

julgador singular, alinhando meu entendimento com o da Fazenda Pública e do autuante 
(manifestação na revisão de fls. 133) pelas seguintes razões: primeiro, o art. 47, III, “a”, do 
RCTE, somente possibilita o crédito do imposto pago indevidamente em virtude de erro de 
fato ocorrido na escrituração dos livros fiscais ou em virtude de erro na preparação de 
documento de arrecadação, situação diversa daquela apresentada pelo contribuinte que 
deixou de usufruir um benefício fiscal; segundo, a redução da base de cálculo não 
utilizada pelo contribuinte, prevista no art. 8º, XIX, do Anexo IX, do RCTE é um benefício 
fiscal condicionado ao atendimento de determinadas condições impostas pela legislação 
tributária e por essa característica deve ser entendido como benefício fiscal de utilização 
facultativa; e, finalmente, porque o ônus econômico do tributo já foi passado ao 
consumidor final, contribuinte de fato.  

 
O art. 47, III, “a” do RCTE é claro ao permitir o crédito para efeito de 

compensação com o débito do imposto apenas do valor pago, in verbis: 
 
Art. 47. Constitui, também, crédito para efeito de compensação com o 
débito do imposto, o valor: 
[...] 
III - pago indevidamente, em virtude de erro de fato ocorrido na escrituração 
dos livros fiscais ou no preparo do documento de arrecadação, mediante 
escrituração, no período de sua constatação, desde que: 
a) seja realizada no livro Registro de Apuração do ICMS, no quadro Crédito 
do Imposto - Outros Créditos, até a data da apuração do mês de fevereiro 
do exercício seguinte ao do pagamento, especificando a natureza do erro; 
NOTA: Redação com vigência de 01.01.98 a 25.11.07. 
 

O presente processo não trata de pagamento indevido em virtude de 
erro na escrituração ou preparo de documento de arrecadação. A escrituração dos livros 
fiscais dos exercícios de 2005 e de 2006 foi realizada em conformidade com o valor dos 
débitos destacados nos documentos fiscais, assim como o documento de arrecadação foi 
preenchido com base nesses valores. Não há prova de pagamento indevido de ICMS. 

 
Há também que se destacar que o benefício fiscal, cujo valor o 

contribuinte pretende aproveitar de forma extemporânea, foi instituído por lei estadual (Lei 
nº 13.453/99, art. 1º, II, “b”) que condiciona a sua utilização ao atendimento de diversas 
condições. Entre elas, a adimplência com o ICMS devido, a inexistência de débito inscrito 
em dívida ativa (art. 1º, § 1º do Anexo IX do RCTE), a não utilização cumulativa com outro 
benefício e a não industrialização fora do Estado de Goiás, conforme se depreende da 
redação do art. 8º, XIX, do Anexo IX, do RCTE, abaixo transcrito: 

 
Art. 8º A base de cálculo do ICMS é reduzida: 
[...] 
CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO CAPUT  DO INCISO XIX DO ART. 8º 
PELO ART. 1º DO DECRETO Nº 6.090, DE 25.02.05 - VIGÊNCIA: 
28.02.05. 



 

XIX - de tal forma que resulte a aplicação sobre o valor da operação do 
percentual equivalente a 3% (três por cento), na saída interna de arroz e 
feijão, observado o seguinte (Lei nº 13.453/99, art. 1º, II, “b”): 
CONFERIDA NOVA REDAÇÃO À ALÍNEA "A" DO INCISO XIX DO ART. 8º 
PELO ART. 1º DO DECRETO Nº 6.090, DE 25.02.05 - VIGÊNCIA: 
28.02.05. 
a) o remetente deve estar adimplente com o ICMS relativo à obrigação 
tributária vencida a partir de 1º de fevereiro de 2005, exceto aquela 
com exigibilidade suspensa, correspondente a operação ou, se for o 
caso, a período de apuração anterior à operação de saída; 
NOTA: Redação com vigência de 28.02.05 a 31.07.08. 
REVOGADA A ALÍNEA “A” DO INCISO XIX DO ART. 8º PELO ART. 2º DO 
DECRETO Nº 6.769, DE 30.07.08 - VIGÊNCIA: 01.08.08. 
a) revogada; 
b) o benefício não alcança operação contemplada com outra redução da 
base de cálculo ou concessão de crédito outorgado, sendo facultada a 
opção pelo benefício mais favorável; 
NOTA: Redação com vigência de 01.08.00 a 31.07.08. 
REVOGADA A ALÍNEA “B” DO INCISO XIX DO ART. 8º PELO ART. 2º DO 
DECRETO Nº 6.769, DE 30.07.08 - VIGÊNCIA: 01.08.08. 
b) revogada; 
ACRESCIDA A ALÍNEA "C" AO INCISO XIX DO ART. 8º PELO ART. 1º DO 
DECRETO Nº 6.090, DE 25.02.05 - VIGÊNCIA: 28.02.05. 
c) o benefício não se aplica ao produto que tenha sido submetido, fora 
do Estado de Goiás, a qualquer processo de industrialização; (sem 
grifo no original) 

 
O atendimento dessas condições para utilização do benefício à 

época da emissão das notas fiscais não está comprovado nos autos, assim como também 
não foi demonstrado que a empresa promoveu regularmente o estorno dos créditos das 
entradas na proporção da redução da base de cálculo que deixou de ser utilizado nas 
saídas, fato que apoiaria que a intenção do contribuinte era de usufruir o benefício fiscal 
na saída. 

 
De qualquer forma, por ser condicionado, o benefício fiscal é 

facultativo, devendo ser mantida a opção do contribuinte exercida no momento da emissão 
dos documentos fiscais. 

 
No tocante a possibilidade de resgate do valor do imposto destacado 

nos documentos fiscais, esclareça-se que o ônus pelo encargo tributário das notas fiscais 
emitidas com a tributação cheia (sem redução da base de cálculo) é, em última análise, 
dos adquirentes das mercadorias que pagaram o valor do imposto sem qualquer benefício, 
senda a autuada uma mera repassadora do imposto pago pelos consumidores. 

 
Ante o exposto, afasto a decadência arguida pelo sujeito passivo, e 

no mérito conheço de ambos os recursos, nego provimento ao voluntário e dou provimento 
ao recurso de ofício para reformar a decisão singular e julgar procedente o auto de 
infração no valor original. 

 
 

Sala das sessões, em 18 de maio de 2016. 
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Matéria: Decadência (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00743/16 
 
Relator: Conselheiro Heli José da Silva 
 

 
EMENTA: I - SOLIDARIEDADE. Preliminar de reinclusão na lide 
dos coobrigados solidários, arguida pela Representação 
Fazendária. Acatada. Decisão por maioria. 
 
1 - São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham 
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal, especialmente: com o contribuinte, os 
acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem 
responsáveis. (Artigo 45, inciso XII, CTE). 
 
II – ICMS. Processual. Decadência acolhida no julgamento 
cameral. Reforma. Retorno dos autos à fase anterior de 
julgamento. Decisão por maioria.  
 
1. O direito de a Fazenda Pública Estadual constituir o crédito 
tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro 
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia 
ter sido efetuado (CTN, artigo 173, inciso I, e CTE, artigo 182, 
inciso I); 
 
2. Afastando-se a preliminar de decadência do lançamento 
tributário, pelo Conselho Pleno, os autos devem ser 
encaminhados para uma das Câmaras Julgadoras, para 
apreciação das questões meritórias relativas ao crédito 
tributário, bem como de outras questões tratadas no Recurso 
Voluntário, e eventualmente ainda não apreciadas. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 22 
de março de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda Pública 
para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para, afastando a preliminar de decadência do 
crédito tributário, retornar os autos à Câmara Julgadora para apreciação de toda matéria. 
Foram vencedores os Conselheiros Heli José da Silva, Domingos Caruso Neto, Antônio 
Martins da Silva, Washington Luis Freire de Oliveira, Elias Alves dos Santos, Márcio 
Nogueira Pedra, Gilmar Rodrigues de Almeida, Victor Augusto de Faria Morato, José 
Paixão de Oliveira Gomes, Lidilone Polizeli Bento e o Sr. Presidente, Conselheiro José 
Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros 
Alcedino Gomes Barbosa, José Luiz Rosa, Talita Pimenta Félix, José Pereira D'abadia, 
João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho, Masayuki Missao, Edson Abrão da Silva, 
Nivaldo José Mendes e Paulo Diniz, que votaram conhecendo do recurso, negando-lhe 
provimento para manter a decisão cameral que acolheu a preliminar de decadência do 
crédito tributário. E, por maioria de votos, acolher a preliminar de reinclusão na lide dos 
solidários MAURO DOS REIS OLIVEIRA e ELIETE GRELLET DIP OLIVEIRA, arguida 



 

pela Fazenda Pública. Foram vencedores os Conselheiros Heli José da Silva, Domingos 
Caruso Neto, Antônio Martins da Silva, Washington Luis Freire de Oliveira, Elias Alves dos 
Santos, Márcio Nogueira Pedra, Gilmar Rodrigues de Almeida, Victor Augusto de Faria 
Morato, José Paixão de Oliveira Gomes, Lidilone Polizeli Bento e o Sr. Presidente, 
Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos 
os Conselheiros Alcedino Gomes Barbosa, José Luiz Rosa, Talita Pimenta Félix, José 
Pereira D'abadia, João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho, Masayuki Missao, 
Edson Abrão da Silva, Nivaldo José Mendes e Paulo Diniz, que votaram rejeitando a 
reinclusão dos solidários na lide. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal é de que o sujeito passivo promoveu saída de 
106.198 litros de álcool anidro, na condição de Substituto Tributário do ICMS pelas 
Operações Posteriores, sem a emissão das respectivas Notas Fiscais no exercício de 
2.004, conforme demonstrativos da Auditoria Específica de Mercadorias anexos. Em 
consequência, como solidário, deverá pagar o imposto no valor original de R$ 37.799,94 
(trinta e sete mil, setecentos e noventa e nove reais e noventa e quatro centavos), 
acrescido das cominações legais. 

Foram indicados como infringidos os artigos 51, inciso I, 63 e 64, 
todos do Código Tributário Estadual – CTE, combinados com os artigos 34, inciso II, 
Anexo VIII, e 141 do Regulamento do Código Tributário Estadual – RCTE, sendo 
proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso VII, alínea "I", e § 9º, inciso II, do CTE, 
c/ redação da Lei nº 16.241/08.  

Foram identificados como sujeitos passivos solidários:  Mauro dos 
Réis Oliveira, e   Eliete Grellet Dip Oliveira, fls. 05/06.   

O auto de infração foi instruído com os demonstrativos da auditoria 
realizada, e com as cópias dos documentos constantes às fls. 04/171. 

Devidamente intimados, fls. 172/177, os autuados, todavia, não 
comparecem aos autos, propiciando a lavratura do Termo de Revelia, fls. 178. 

Novamente intimados, fls. 180/184, os autuados apresentam, em 
conjunto, o Recurso Voluntário às fls. 187/200, por intermédio do qual alegam, 
preliminarmente, que a empresa autuada é Substituta Tributária do álcool anidro, porém, 
não vende álcool anidro, mas utiliza o produto na mistura da gasolina.  Assim sendo, não 
há que se falar em saída de álcool sem Notas Fiscais, o que torna improcedente o auto 
de infração. 

Arguem, ainda, a preliminar de decadência do lançamento, com 
fundamento no artigo 150, § 4º, do CTN.  

Apontam vícios de formalidades e da nulidade do auto de infração e 
ausência do Termo de Início de Fiscalização, conforme prescreve o artigo 196, do 
Código Tributário Nacional - CTN, e IS nº 004/06 - CAT; que desta forma, está 
caracterizado vício de formalidade no procedimento da fiscalização. 

Ainda, que os sócios são ilegítimos para figurarem como 
responsáveis tributários, por inexistência de ilícitos por eles praticados. 

Destaca, no mérito, que a Substituição Tributária é da 
responsabilidade da distribuidora pelo recolhimento do tributo relativo ao álcool anidro; 
que cumpriu com todos os recolhimentos em guia próprias, tanto principal quanto 
acessórias, devendo assim, ser reconhecida a improcedência da autuação pretendida 
pelos autuantes.    



 

Questionam a penalidade, alcunhando-a de confiscatória.  

Pugna, ao final, pela improcedência do auto de infração. 

A Quarta Câmara deste Conselho, por intermédio da Resolução nº 
219/2011, fls. 210, converte o julgamento em diligência revisional. 

Em resposta, foi elaborado o relatório diligencial, fls. 222/227, por 
meio do qual a autoridade fiscal revisora mantém integralmente a Auditoria Específica de 
Mercadorias originalmente realizada. 

Intimados para se manifestarem a respeito do resultado da diligência 
realizada, fls. 229/232, os autuados quedaram-se silentes. 

A Quarta Câmara deste Conselho, decidiu, por unanimidade de 
votos, rejeitar as preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pelo sujeito passivo, 
sendo, a primeira, por cerceamento do direito de defesa e, a segunda, por insegurança 
na determinação da infração. E, por maioria de votos, acolher a preliminar de exclusão 
dos solidários da lide. Também, por maioria de votos, acolher a preliminar de decadência 
do lançamento, nos termos do artigo 150, § 4º, do CTN. 

A decisão encontra-se consubstanciada no Acórdão nº 2338/2012, 
fls. 236/241. 

Inconformada com a decisão cameral, a Fazenda Pública apresenta 
Recurso ao Conselho Pleno, fls. 243/245, por intermédio do qual alega a impossibilidade 
de aplicação do artigo 150, § 4°, do CTN, para o presente caso, razão pela qual pugna 
pela reforma do decisum cameral. 

Requer, também, a reinclusão dos coobrigados solidários na lide. 

Devidamente intimados, fls. 247/250, os autuados apresentam a 
contradita às fls. 253/259, e pugnam pela manutenção da decisão cameral, nos precisos 
termos contidos no Acórdão vergastado. Assim, requerem que o Recurso Fazendário 
seja improvido. 

Este é o relatório. 
 

V O T O 

 

De proêmio, mister destacar que a apreciação por este Conselho 
Pleno, cinge-se, exclusivamente, ao Recurso da Fazenda Pública, que pugna pela 
reinclusão na lide dos coobrigados solidários, Mauro dos Réis Oliveira e   Eliete Grellet 
Dip Oliveira, assim como, pela reforma da decisão cameral que acolheu a preliminar de 
decadência do crédito tributário, arguida pelos recorrentes. 

Assim, hei por bem, acompanhado pela maioria dos meus pares 
neste Conselho Pleno, em acolher o pedido da Representação Fazendária e, por 
consequência, promover a reinclusão na lide dos coobrigados solidários retro nominado. 

Entendo, destarte, que os coobrigados solidários, Mauro dos Réis 
Oliveira e   Eliete Grellet Dip Oliveira, na condição de administradores, participaram 
diretamente da situação de que decorreu a omissão objeto da ação fiscal, conduta que se 
subsume ao artigo 45, inciso XII, da Lei n° 11.651/91, com redação à época do fato 
gerador, a seguir transcrito: 

 

“Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 



 

situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 

[...] 

XII – com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à 
operação ou prestação decorrente dos atos que praticarem intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis 

[...] “ (grifos oportunos). 

 

Há que se destacar ainda, que a pessoa jurídica manifesta sua 
vontade por meio de seus dirigentes, consequentemente, se ocorreu omissão de 
pagamento do ICMS na situação referida no auto de infração, tal fato somente pode ser 
atribuído à decisão ou determinação de seus administradores, por ação ou omissão, pois 
é pela vontade destes que a pessoa jurídica realiza suas operações e deve cumprir as 
suas obrigações tributárias. 

Com as razões acima delineadas, entendo que assiste razão à 
Representação Fazendária, motivo pelo qual os coobrigados solidários devem ser 
reincluídos na lide. 

Dirigindo-me ao pedido de reforma da decisão cameral, formulado 
pela Representação Fazendária, relativamente à decadência acolhida pela Câmara, 
quanto ao crédito tributário autuado, após compulsar os autos, meu entendimento é pelo 
seu acolhimento, por observar, à semelhança da referida Representação, que inexiste a 
decadência em questão. 

A Fazenda Pública fundamentou seu pedido transcrevendo diversos 
Acórdãos deste Conselho, os quais concluíram pela inexistência de decadência, nos 
processos analisados, com o entendimento de que se deve aplicar aos casos, e, 
consequentemente, também para o presente, a regra insculpida no artigo 173, inciso I, do 
CTN, replicado no artigo 182, inciso I, do CTE. 

Cabe, portanto, analisar o disposto no artigo 173, inciso I, do Código 
Tributário Nacional - CTN, o qual dispõe que o Fisco tem cinco anos, a contar do primeiro 
dia do exercício seguinte àquele em que poderia fazer o lançamento, para formalizar o 
crédito tributário respectivo, no todo ou em parte, sob pena de caducidade do direito ao 
crédito pelo não exercício. 

No caso vertente, o Fisco reclama o imposto não pago apurado por 
intermédio da Auditoria Específica de Mercadorias, na qual foram detectados valores do 
imposto não pagos pelo sujeito passivo. 

Nessa situação, o direito da Fazenda Pública obedece à regra 
estabelecida no artigo 173, inciso I, do CTN, pois não há que se falar em homologação em 
relação ao tributo não pago nos termos da legislação.  

Da análise da auditoria realizada depreende-se, claramente, que a 
omissão de pagamento do imposto ocorreu no exercício de 2.004. Conclui-se, portanto, 
consoante preconizado pelo artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional – CTN, que 
o Fisco poderia promover o lançamento tributário relativo ao imposto omitido no exercício 
de 2.004, até o dia 31 de dezembro de 2.009. 

Observa-se, outrossim, que os autuados foram devidamente 
intimados nas datas de 20 e 23 de novembro de 2.009, documentos de fls. 172/177, não 
apresentando, entretanto, Impugnação em Primeira Instância. Razão pela qual foi lavrado 
o Termo de Revelia às fls. 178. 

Conclui-se, portanto, que a decadência não ocorreu. 



 

Diante do exposto, conheço do Recurso da Fazenda Pública para o 
Conselho Pleno, dou-lhe provimento, para reincluir na lide os coobrigados solidários, 
Mauro dos Réis Oliveira, e   Eliete Grellet Dip Oliveira, assim como afastar a decadência 
do lançamento tributário, devendo o processo retornar a uma das Câmaras Julgadoras, 
para apreciação das questões meritórias, bem como de outras questões tratadas no 
Recurso Voluntário, e eventualmente ainda não apreciadas pela decisão cameral de fls. 
235. 

Quanto às preliminares, rejeitadas por unanimidade de votos na fase 
cameral, não há recurso, razão pela qual fica mantida a decisão cameral em relação às 
mesmas. 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 31 de maio de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Decadência (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00748/16 
 
Relator: Conselheiro Elias Alves dos Santos 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Omissão de recolhimento. 
Decadência. Decisão unânime. 
 
1. O direito de a Fazenda Pública Estadual constituir o crédito 
tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro 
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia 
ter sido efetuado (CTN, art. 173, I e CTE, art. 182, I); 
 
2. Deve ser acatada a alegação de decadência quando estiver 
provado nos autos que o sujeito passivo não poderia mais ser 
intimado do lançamento, pois já havia decorrido o prazo 
decadencial. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 26 
de abril de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para reconhecer a ocorrência da decadência. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Elias Alves dos Santos, João Divino de Brito, 
Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Márcio Nogueira Pedra, Masayuki 
Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, 
Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli 
José da Silva, Alcedino Gomes Barbosa, Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira e José 
Pereira D'abadia. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A inicial descreve o fato de que o autuado transportava mercadoria 
desacobertada de nota fiscal em 26/03/2008, em veículo de sua propriedade, conforme 
descrito no Termo de Apreensão nº 1100094868-4 (fl. 03) 

 

O autuante imputa como infringido o art. 45, I, A da Lei 11.651/91 e propõe 
a penalidade prevista no art. 71, inciso XII, alínea "a", item 3, acrescido do § 9, inciso I, da 
mesma Lei, com redação da 14.058/2001. 

 

Revel e Perempto, em decorrência de inércia do autuado, este débito 
tributário foi inscrito em dívida ativa, via do processo 201300003017865 (fls. 18/35), 
quando a Procuradoria Tributária oficiou à Gerencia Especial de Recuperação de Créditos 
– GERC, acerca da possível nulidade deste crédito, pois o fato gerador ocorreu em 
26/03/2008, o auto de infração foi lavrado em 08/05/2008, a inscrição em dívida ativa foi 
efetuada em 06/10/2009, enquanto o autuado já havia falecido em 27/11/2004 conforme 
Certidão de óbito de fl. 24. 

 



 

Em resposta a tal informação da Procuradoria Tributária, a Gerencia 
Especial de Recuperação de Créditos – GERC, via do Despacho nº 1403/2014-GERC 
(fls.49/52), opinou pela possível nulidade do lançamento, por erro na identificação do 
transportador, ou ineficácia da intimação por ter sido enviada a endereço cuja informação 
concreta não consta dos autos, apresentando, por estes motivos, Pedido de Revisão 
Extraordinária deste processo, nos termos do artigo 43, inciso I, alínea “a.1” ou, 
alternativamente, alínea “b”, da Lei 16.469/2009 – PAT.  

Mediante o Despacho nº 105/2016-PRES, o Presidente deste Conselho 
Administrativo Tributário admitiu o Pedido de Revisão Extraordinária, acolhendo a tese da 
ineficácia da intimação, o que resultaria na necessidade de intimação ao espólio do 
autuado. Todavia, como o fato gerador ocorreu em 2008, o prazo final para esta intimação, 
nos termos do artigo 182, inciso i do CTE, seria 31/12/2013, ocorrendo nesta data a 
caducidade do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário. 

Por isto, com fundamento nos artigos 43, §§ 4º, II e 5º, e 45 da Lei 
16.469/09 – PAT, admitiu este Pedido de Revisão Extraordinária e determinou o 
encaminhamento dos autos ao Setor de Apoio à Segunda Instância para que fossem 
pautados para julgamento pelo Conselho Pleno (CONP). 

 
V O T O 

 
No presente processo, razão assiste ao Presidente deste Conselho em 

ressaltar a caducidade do direito de a Fazenda Pública constituir novo crédito tributário, 
face ao instituto da decadência, que está previsto em nosso direito positivo brasileiro na 
norma contida no art. 173 do Código Tributário Nacional - CTN, sendo que tal norma geral 
de direito tributário está incorporada à legislação tributária estadual do Estado de Goiás, 
no art. 182 do Código Tributário Estadual – Lei nº 11.651/91, que prescreve: 

 
“Art. 182. O direito de a Fazenda Pública Estadual constituir o crédito tributário extingue-

se após 5 (cinco) anos, contados: 
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido 

efetuado; 
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o 

lançamento anteriormente efetuado. 
 
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o 

decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito 
tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.” 

 
A Fazenda Pública, como sujeito ativo na relação tributária, tem o direito 

de constituir o crédito tributário dentro do prazo estipulado no inciso I do artigo 173 do 
CTN. Da interpretação desse dispositivo legal, e da própria doutrina da decadência, não 
constituído o crédito no prazo fixado ocorre a caducidade do direito ao lançamento por 
absoluta inércia do ente tributante. 

 
O prazo decadencial encontra-se regido pelo lapso de tempo quinquenal, 

razão pela qual deve ser declarada nos casos em que a Fazenda Pública quedar-se 
inerte, não cientificando, tempestivamente, ao sujeito passivo a ocorrência do lançamento 
do crédito tributário, dentro do período prescrito legalmente. 

 
O fato gerador do ICMS, no presente processo, refere-se ao exercício de 

2008, portanto, a contagem do prazo para a decadência começa a partir de 1° de janeiro 
de 2009, por ser ele o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento 
poderia ter sido efetuado, sendo eficaz o lançamento efetuado até 31 de dezembro de 
2013. 



 

 
Compulsando os autos, verifico que o possível sujeito passivo, que seria o 

espólio do autuado constante do auto de infração, não foi notificado do presente 
lançamento tributário. Portanto, intimar o espólio neste momento seria incabível, por ter 
ocorrido a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir novo crédito tributário. 

 
Destarte, neste limite de análise, a conclusão torna-se pacífica. Para os 

fatos geradores ocorridos no exercício de 2008, a Fazenda Pública teria até o dia 31 de 
dezembro de 2013 para formalizar a constituição do crédito tributário, que se completa 
com a notificação do lançamento e como esta não se efetivou corretamente naquela data, 
está materializada a decadência. 

 
Com estas fundamentações, voto conhecendo do Pedido de Revisão 

Extraordinária, dando-lhe provimento para reconhecer a ocorrência da decadência 
informada pela Gerência Especial de Recuperação de Créditos.  

 
 

Sala das sessões plenárias, em 31 de maio de 2016. 
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Matéria: Decadência (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00751/16 
 
Relator: Conselheiro Elias Alves dos Santos 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Omissão de recolhimento. 
Decadência. Decisão unânime. 
 
1. O direito de a Fazenda Pública Estadual constituir o crédito 
tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro 
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia 
ter sido efetuado (CTN, art. 173, I e CTE, art. 182, I); 
 
2. Deve ser acatada a alegação de decadência quando estiver 
provado nos autos que o sujeito passivo foi intimado do 
lançamento após decorrido o prazo decadencial. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 28 
de abril de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para acolher a preliminar de decadência do crédito 
tributário e  considerar improcedente o auto de infração. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Elias Alves dos Santos, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, 
Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli 
Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, José Paixão de Oliveira Gomes, Alcedino 
Gomes Barbosa, Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, 
Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene 
Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges e Nivaldo 
Carvelo Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A inicial descreve o fato que o autuado realizou saída de mercadoria para 
prestação de serviços, com isenção condicionada, conforme nota fiscal avulsa nº 
15018239840, emitida em 06/07/2001, via em anexo, no valor comercial de R$ 265.000,00 
(duzentos e sessenta e cinco mil reais), sem comprovar o retorno no prazo legal, em 
consequência deverá pagar o imposto devido na importância de R$ 45.050,00 (quarenta e 
cinco mil e cinquenta reais), mais as cominações legais. 

Tal exigência é relativa a quatro colheitadeiras de algodão marca CASE, 
modelo 2555RN, série JJCO157124, destinadas a outro proprietário rural do situado no 
município de Campo Verde – Mato Grosso. 

O autuante imputa como infringidos os arts. 42 e 43 da Lei 11.651/91, c/c 
art. 6º, inciso XXXII, do Anexo IX, e art. 86 do Dec. 4.852/97 e propõe a penalidade 
prevista no art. 71, inciso IX, alínea "a", acrescido do § 9, inciso I, da Lei 11.651/91. 

 

Revel e Perempto, em decorrência de inércia do autuado, este débito 
tributário foi inscrito em dívida ativa, quando Gerência de Cobrança e Programas 
Especiais – GECOPE solicitou parecer da Procuradoria Tributária acerca da caducidade 
deste crédito, pois o fato gerador ocorreu em 06/07/2001, o auto de infração foi lavrado em 



 

25/10/2006, o autuado foi intimado em 16/02/2007 e a inscrição em dívida ativa foi 
efetuada em 27/03/2008. 

 

Em resposta a tal solicitação, a Procuradoria Tributária, via do Parecer nº 
003159/2008-PTR (fls.35/37), aprovado pelo Despacho “AG” nº 004677/2008, opinou pela 
caducidade do direito da Fazenda Pública de cobrar este crédito, pugnando pelo 
cancelamento da dívida ativa  

 

O referido Parecer foi acatado pela GECOPE que, via do Despacho nº 
4004/2008-GCOP, encaminhou estes autos à assessoria jurídica deste Conselho 
Administrativo Tributária para análise sobre possível decadência do crédito em questão. 

 

Mediante o Despacho nº 1325/2015-PRES, o Presidente deste Conselho 
Administrativo Tributário admite o pedido de revisão extraordinária e determina o 
encaminhamento dos autos ao Setor de Apoio à Segunda Instância para que fossem 
pautados para julgamento pelo Conselho Pleno (CONP). 

 
V O T O 

 
No presente processo, razão assiste a Gerência de Cobrança e 

Programas Especiais para solicitar a extinção do crédito tributário, face ao instituto da 
decadência, que está previsto em nosso direito positivo brasileiro na norma contida no art. 
173 do Código Tributário Nacional - CTN, sendo que tal norma geral de direito tributário 
está incorporada à legislação tributária estadual do Estado de Goiás, no art. 182 do 
Código Tributário Estadual – Lei nº 11.651/91, que prescreve: 

 
“Art. 182. O direito de a Fazenda Pública Estadual constituir o crédito tributário extingue-

se após 5 (cinco) anos, contados: 
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido 

efetuado; 
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o 

lançamento anteriormente efetuado. 
 
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o 

decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito 
tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.” 

 
A Fazenda Pública, como sujeito ativo na relação tributária, tem o direito 

de constituir o crédito tributário dentro do prazo estipulado no inciso I do artigo 173 do 
CTN. Da interpretação desse dispositivo legal, e da própria doutrina da decadência, não 
constituído o crédito no prazo fixado ocorre a caducidade do direito ao lançamento por 
absoluta inércia do ente tributante. 

 
O prazo decadencial encontra-se regido pelo lapso de tempo quinquenal, 

razão pela qual deve ser declarada nos casos em que a Fazenda Pública quedar-se 
inerte, não cientificando, tempestivamente, ao sujeito passivo a ocorrência do lançamento 
do crédito tributário, dentro do período prescrito legalmente. 

 
O fato gerador do ICMS, no presente processo, refere-se ao exercício de 

2001, portanto, a contagem do prazo para a decadência começa a partir de 1° de janeiro 
de 2002, por ser ele o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento 



 

poderia ter sido efetuado, sendo eficaz o lançamento efetuado até 31 de dezembro de 
2006. 

 
Compulsando os autos, verifico que o sujeito passivo foi notificado do 

presente lançamento tributário somente em 16/02/2007, conforme Aviso de Recebimento 
– AR de fls. 13. Portanto, após ter ocorrido a decadência. 

 
Destarte, neste limite de análise, a conclusão torna-se pacífica. Para os 

fatos geradores ocorridos no exercício de 2001, a Fazenda Pública teria até o dia 31 de 
dezembro de 2006 para formalizar a constituição do crédito tributário, que se completa 
com a notificação do lançamento e como esta só se efetivou em 16/02/2007, está 
materializada a decadência. 

 
Com estas fundamentações, voto conhecendo do Pedido de Revisão 

Extraordinária, dando-lhe provimento para reconhecer a ocorrência da decadência 
informada pela Gerência de Cobrança e Programas Especiais. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 31 de maio de 2016. 
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Matéria: Decadência (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00808/16 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Diferencial de Alíquotas. 
Pedido de Revisão Extraordinária. Decadência. Acolhida. 
 
1. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário 
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do 
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido 
efetuado (CTN, art. 173, I); 
 
2. Acolhe-se a arguição de decadência, tendo o lançamento sido 
efetuado após extinto o direito de a Fazenda Pública constituir o 
crédito tributário nele descrito. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 23 
de fevereiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para reconhecer a ocorrência da decadência. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Paulo Diniz, Washington Luis Freire de 
Oliveira, José Pereira D'abadia, David Fernandes de Carvalho, João Divino de Brito, José 
Paixão de Oliveira Gomes, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, 
Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Rodolfo Ramos Caiado, Mário de 
Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Aguinaldo Fernandes de 
Melo, Renato Moraes Lima, Alcedino Gomes Barbosa, Domingos Caruso Neto, José Luiz 
Rosa e Antônio Martins da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Por meio do Despacho n° 0120/2009-GCOP (fls. 69) proferido nos 
autos de protocolo n° 200800004014590 (fls. 37 a 69), a Gerência de Recuperação de 
Créditos, acolhendo orientação do Parecer n° 08396/2008-Ptr (fls. 64 a 66), aprovado pelo 
Despacho “AG” n° 0149/2009 (fls. 67 a 68) da Procuradoria Geral do Estado, encaminhou 
aqueles autos a este Conselho Administrativo Tributário para apreciação quanto à possível 
decadência do crédito tributário constituído por meio do presente Auto de Infração n° 
3020187995851, em desfavor de Valdivino de Sousa - Branco. 

 
Tendo em vista que a análise do pleito deverá ocorrer no curso do 

processo administrativo tributário (PAT) respectivo, foram trasladadas cópias dos 
documentos constantes daquele protocolo e anexadas ao presente PAT para apreciação 
(fls. 37 a 69). Em razão dos Princípios da Fungibilidade, da Celeridade Processual, da 
Eficiência e do Informalismo que regem o Processo Administrativo Tributário, o Despacho 
n° 0120/2009-GCOP (fls. 69) será apreciado como Pedido de Revisão Extraordinária, nos 
termos do art. 43, I, da Lei nº 16.469/09. 

 
O Presidente do Conselho Administrativo Tributário, por meio do 

Despacho n° 1179/2015-PRES (fls. 71 a 72), com fundamento no art. 43, §§ 4°, II, e 5°, e 
art. 45, da Lei n° 16.469/09, admite o pedido de Revisão Extraordinária e determina o 
encaminhamento dos autos à GERC para que se faça o cancelamento do ato de inscrição 
em dívida ativa. Em seguida, encaminhem os autos ao Setor de Apoio à Segunda 



 

Instância (SEASI) da Secretaria Geral (SEGE), para que sejam pautados a julgamento 
pelo Conselho Pleno. 

 
A Gerência de Recuperação de Créditos, por meio do Despacho n° 

4983/2015-GERC (fls. 74), informa que não houve cancelamento da inscrição em Dívida 
Ativa do PAT N° 3020187995851, pois a execução fiscal do crédito tributário foi ajuizada 
em 19/11/2008, conforme extrato do Terminal de Grande Porte da SEFAZ (fls. 73). 
Encaminha os autos ao Setor de Apoio à Segunda Instância (SEASI) da Secretaria Geral 
(SEGE), para que sejam pautados a julgamento pelo Conselho Pleno, conforme 
orientação do Despacho n° 1179/2015-PRES. 

 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
Inicialmente, destaco que a Lei n° 16.469, de 19 de janeiro de 2009, 

em seu art. 43, I, “a”, estabelece o fundamento do pedido de Revisão Extraordinária 
apresentado pelo titular da GECOPE: 

 
Art. 43. Compete ao Presidente do CAT o juízo de admissibilidade de pedido de Revisão 
Extraordinária apresentado fora do último prazo para defesa previsto nesta Lei, relativo a crédito 
tributário ajuizado ou não: 
 

I - pelo titular da GECOPE, referente a: 
 
a) lançamento eivado de vício de legalidade, não impugnado em instância 

única ou em segunda instância ou sem a apresentação de pedido de 
descaracterização de não contenciosidade; 

 
NOTA: Redação com vigência de 01.03.09 a 05.08.12. 

 
Prosseguindo na análise dos autos, vejo que a acusação formulada 

no presente auto de infração, lavrado em 16/08/2006, é de omissão de pagamento de 
ICMS diferencial de alíquotas referente à aquisição de veículo (caminhonete Ford/F250 
XLT L, Placa KEM 9103) realizada em 12/03/2001. 

 
A arguida decadência deve ser analisada à luz do art. 173, I, do 

Código Tributário Nacional - CTN: 
 
Art. 173. o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) 
anos, contados: 
 
I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado; 
[...] 

 
Para fato gerador ocorrido no exercício de 2001, em conformidade 

com o art. 173, I, do CTN, o prazo decadencial tem início em 01/01/2002 e se esgota em 
01/01/2007, para que o Fisco constitua validamente o crédito tributário, inclusive com a 
imprescindível notificação ao sujeito passivo. 
 

No caso em análise, o fato gerador ocorreu em 12/03/2001 (dia da 
aquisição do bem) e o Fisco apenas intimou o contribuinte do auto de infração em 



 

05/03/2007 (fls. 18), ou seja, quando já escoado o quinquênio decadencial, consumada 
portanto a decadência. 
 

Destaque-se que no Parecer n° 08396/2008 (fls. 64 a 66), bem como 
no Despacho 0149/2009 (fls. 31 a 32), tanto a PGE quanto a GCOP fizeram análise 
decadencial, concluindo pela existência da decadência do direito de cobrar o crédito 
tributário do presente PAT. Comungo com o entendimento destas instituições nos atos 
(parecer e despacho) por elas emitidos. 
 

Ante o exposto, conheço do Pedido de Revisão Extraordinária, dou-
lhe provimento para reconhecer a ocorrência da decadência. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 07 de junho de 2016. 
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Matéria: Decadência (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00832/16 
 
Relator: Conselheiro Washington Luis Freire de Oliveira 
 

 
EMENTA: Recurso da Fazenda Pública para o Conselho Pleno. 
Inocorrência de decadência total do crédito tributário acolhida 
em decisão cameral. Retorno dos autos à Câmara Julgadora. 
Provimento.    
 
1. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário 
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do 
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido 
efetuado (art. 173, I, CTN); 
 
2. Quando não houver declaração do débito, o prazo 
decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito 
tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do 
CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o 
dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da 
autoridade administrativa (Súmula 555 - STJ); 
 
3. A reforma de decisão que tenha acolhido a preliminar de 
decadência total do crédito tributário impõe o retorno dos autos 
à fase anterior para apreciação das demais alegações de mérito. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 19 
de abril de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda Pública 
para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para, afastando a decadência do crédito 
tributário, retornar os autos à Câmara Julgadora para apreciação de toda matéria. Foram 
vencedores os Conselheiros Washington Luis Freire de Oliveira, Marlene Maria da Silva 
Ruguê Bernardes, Nislene Alves Borges, Márcio Nogueira Pedra, Victor Augusto de Faria 
Morato, Elias Alves dos Santos, Lidilone Polizeli Bento, Heli José da Silva, Aldeci de 
Souza Flor, Jorge Antônio Bezerra Oliveira e Talita Pimenta Félix. Vencidos os 
Conselheiros José Pereira D'abadia, João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho, 
Masayuki Missao, Paulo Diniz, Nivaldo José Mendes, Rickardo de Souza Santos Mariano, 
Alcedino Gomes Barbosa e José Luiz Rosa, que votaram conhecendo do recurso, 
negando-lhe provimento para manter a decisão cameral que acolheu a decadência do 
crédito tributário. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de recurso da Fazenda Pública para o Conselho Pleno 
interposto contra decisão cameral que, por maioria de votos, acolheu a preliminar de 
decadência, arguida pela autuada 

 
A acusação fiscal é de que o sujeito passivo adquiriu de produtores 

rurais goianos, durante o período de 01/06/2003 a 21/12/2003, 2.827,90 metros cúbicos de 
carvão vegetal, no valor total de R$ 209.824,25 desacobertados de documento fiscal, 
conforme comprova o relatório de controle do consumo e utilização de produtos e 
subprodutos florestais, de emissão do próprio destinatário da mercadoria, anexo a este, e 



 

demonstrado nos documentos também anexos. Em consequência, deverá pagar o ICMS 
no valor de R$ 25.178,91. 

 
A autoridade lançadora indicou como infringidas as disposições do 

art. 66 da Lei 11.651/91, CTE, e art. 145 do Decreto 4.856/97, RCTE, sendo proposta a 
penalidade prevista no artigo 71, inciso VII, “l”, § 9°, I, da Lei 11.651/1991, CTE, com 
redação da Lei 13.446/1999. 

 
O auto de infração, lavrado em 01/12/2008, foi instruído, entre 

outros, com os seguintes documentos: demonstrativo de cálculo do ICMS sobre saída de 
carvão vegetal, quantidades de carvão informadas nas notas fiscais de produtor e 
relatório de controle do consumo e utilização de produtos e subprodutos florestais. 

 
Inconformado com a decisão singular desfavorável, Sentença n° 

112/2010 – JULP, fls. 89 a 91, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário no qual pede 
a nulidade do lançamento por insegurança na determinação da infração, argui a nulidade 
da decisão singular, por cerceamento ao direito de defesa, e, no mérito, pede a 
improcedência do auto de infração. 

 
A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário decidiu, por 

unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade por insegurança na determinação 
da infração e de nulidade da decisão singular, por cerceamento ao direito de defesa, e, por 
maioria de votos, acolher a preliminar de mérito de decadência. 

 
A Representação Fazendária apresenta recurso ao Conselho Pleno 

no entendimento de que a regra contida no acórdão recorrido (§ 4º do art. 150 do CTN) 
não se aplica para o lançamento em tela, visto que a hipótese descrita na inicial se 
enquadraria no disposto no artigo 173, I, do CTN.  

 
Por último, pede a reforma do acórdão cameral, com afastamento da 

decadência do lançamento e o consequente retorno a câmara para julgamento do mérito. 
 
O sujeito passivo apresenta a contradita ao recurso fazendário no 

qual pede a manutenção da decisão cameral quanto a decadência argumentando que os 
fatos geradores são referentes ao período de junho a dezembro de 2003 e a ciência do 
auto de infração ocorreu somente em 05 de dezembro de 2008, após o prazo de 5 anos 
previsto no art. 150, § 4º do CTN. 

 
É o relatório. 

 
D E C I S Ã O 

 
 
A decisão recorrida acolheu a preliminar de decadência do direito de 

a Fazenda Pública constituir o crédito tributário no entendimento de que já teria ocorrido a 
sua extinção, por homologação, nos termos do parágrafo 4º do artigo 150 do Código 
Tributário Nacional (CTN), abaixo transcrito: 

 
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos 
cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento 
sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que 
a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida 
pelo obrigado, expressamente a homologa. 
[...] 



 

§ 4º Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a 
contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a 
Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o 
lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a 
ocorrência de dolo, fraude ou simulação.  

 
Entretanto, por se tratar de autuação referente a aquisição de 

mercadoria desacobertada de documento fiscal, a análise da extinção do crédito tributário, 
no meu entendimento, deve ser feita à luz do que prescreve o artigo 173, inciso I, do 
Código Tributário Nacional (CTN):  

 
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário 
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: 
I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento 
poderia ter sido efetuado; 

 
A irregularidade praticada não se refere a operação regularmente 

acompanhada de documentação fiscal, cujo valor do debito do imposto foi declarado ao 
Fisco, mas diz respeito a operação de circulação de mercadoria originária do território 
goiano em quantidade superior àquela que estava descrita na nota fiscal que acobertou a 
circulação do carvão adquirido. 

 
Nesse sentido, necessário se faz mencionar o teor da súmula 555 do 

Superior Tribunal de Justiça (STJ): 

 
Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal 
para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma 
do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito 
passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade 
administrativa.  

 
O lançamento, ora questionado, refere-se a fatos geradores 

ocorridos nos meses de junho a dezembro de 2003, sendo que, segundo a regra do 
dispositivo acima mencionado, a Fazenda Pública poderia constituir o crédito tributário até 
a data limite de 31 de dezembro de 2008. 

 
A intimação foi realizada em 05 de dezembro de 2008, fls. 66, e, por 

isso, não se confirma a decadência acolhida na fase cameral, razão pela qual conheço do 
recurso da Fazenda Pública para reformar a decisão cameral, afastando a decadência, 
devendo o processo retornar à Câmara Julgadora para apreciação de todo o mérito. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 07 de junho de 2016. 
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Matéria: Decadência (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00880/16 
 
Relatora: Conselheira Nislene Alves Borges 
 

 
EMENTA: Processual. Revisão extraordinária. Vício de 
legalidade. Decadência parcial. Acolhimento. Decisão unânime. 
 
Ocorrendo vício de legalidade do lançamento por decadência 
Parcial verificada no documento de intimação, realizada por 
edital, mister se faz acolher o pedido de revisão extraordinária e 
declarar a caducidade de parte do crédito tributário. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 31 
de maio de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de 
infração no valor do IPVA de  R$ 333,22 (trezentos e trinta e três reais e vinte e dois 
centavos), reconhecendo a decadência relativa ao exercício de 2007. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Paulo Diniz, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, 
Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de 
Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, Alcedino Gomes Barbosa, Aldeci de Souza 
Flor, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Talita Pimenta Félix, Washington 
Luis Freire de Oliveira, Cláudio Henrique de Oliveira, Marlene Maria da Silva Ruguê 
Bernardes e João Divino de Brito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a acusação fiscal que o sujeito passivo deixou de efetuar 
pagamento de IPVA relativo veículo Honda/CB500, Chassi 9C2PC3200XR001617, 
Renavam: 716868270, Placa: KDV6054, relativamente aos exercícios de 2007 e 2008. 

Intimado o sujeito passivo, e não tendo efetuado o pagamento do 
crédito tributário exigido, os autos foram encaminhados à Gerência de Dívida Ativa para 
providências. 

Por meio do Despacho nº 2189/2015-GERC, a Gerência de 
Recuperação de Crédito da Superintendência da Receita encaminhou Pedido de Revisão 
Extraordinária a este Conselho Administrativo Tributário, fls. 07, alegando vício de 
legalidade no lançamento de parte do crédito tributário, tendo em vista a regra de 
contagem do lapso decadencial prevista no art. 182, inciso I do CTE, segundo o qual o 
direito de a Fazenda Pública constituir o crédito extinguiria após cinco anos, contados do 
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetivado. 

Solicita, ao final, pronunciamento deste Conselho Administrativo 
Tributário, por meio de pedido de revisão extraordinária, acerca da ocorrência da 
caducidade de parte do crédito em epígrafe. 

A Presidência, por meio do Despacho nº 902/2016 - PRES, fls. 09, 
mediante constatação de que ficou demonstrado o erro de direito apontado no pedido, 
implicando alteração parcial no lançamento, uma vez que transcorreu mais de cinco anos 



 

entre a data do fato gerador e a data da publicação do edital para a notificação do 
lançamento em relação tão somente ao fato gerador relativo ao exercício de 2007. 

É esse o relatório. 
 

V O T O 
 

Entendo que razão assiste à Gerência de Recuperação de Crédito 
quanto ao vício de legalidade relacionado ao lançamento realizado pela administração 
tributária, fato que fora reconhecido em Despacho pela Presidência deste Conselho e, 
seguidamente, identificada a decadência do direito de a Fazenda constituir o crédito 
tributário, relativamente ao exercício de 2007. 

A Lei nº 11.651, de 26 de dezembro de 1991, que instituiu o Código 
Tributário do Estado de Goiás (CTE), repetindo o Código Tributário Nacional, disciplina a 
decadência no que se refere aos tributos estaduais, nestas palavras: 

 
“Art. 182. O direito de a Fazenda Pública Estadual constituir o crédito 
tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: 
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento 
poderia ter sido efetuado[...]”. 

 
A interpretação majoritária na jurisprudência e externada pela 

Procuradoria Geral do Estado, é no sentido de que, para fatos geradores ocorridos em 
2007 a intimação válida ao sujeito passivo deveria ter sido feita até 31/12/2012, fato que 
não ocorreu neste processo. 

Por toda a exposição e em consonância com a unanimidade dos 
membros deste Conselho, voto conhecendo do pedido de Revisão Extraordinária e dando-
lhe provimento para declarar a decadência parcial da notificação de lançamento, 
relativamente ao exercício de 2007, restando portanto o crédito relativo ao exercício de 
2008 no valor de R$ 333,22 (trezentos e trinta e três reais e vinte e dois centavos) a ser 
exigido do sujeito passivo identificado no presente procedimento fiscal. 
 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 21 de junho de 2016. 
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Matéria: Decadência (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00881/16 
 
Relatora: Conselheira Nislene Alves Borges 
 

 
EMENTA: Processual. Revisão extraordinária. Vício de 
legalidade. Decadência parcial. Acolhimento. Decisão unânime. 
 
Ocorrendo vício de legalidade do lançamento por decadência 
Parcial verificada no documento de intimação, realizada por 
edital, mister se faz acolher o pedido de revisão extraordinária e 
declarar a caducidade de parte do crédito tributário. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 31 
de maio de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de 
infração no valor do IPVA de R$ 353,11 (trezentos e cinquenta e três reais e onze 
centavos),  reconhecendo a decadência relativa ao exercício de 2007. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Paulo Diniz, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, 
Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de 
Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, Alcedino Gomes Barbosa, Aldeci de Souza 
Flor, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Talita Pimenta Félix, Washington 
Luis Freire de Oliveira, Cláudio Henrique de Oliveira, Marlene Maria da Silva Ruguê 
Bernardes e João Divino de Brito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a acusação fiscal que o sujeito passivo deixou de efetuar 
pagamento de IPVA relativo veículo Honda/CG 125 Titan KSE, Chassi 
9C2JC30213R656126, Renavam: 807671967, Placa: KFA3236, relativamente aos 
exercícios de 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011. 

Intimado o sujeito passivo, e não tendo efetuado o pagamento do 
crédito tributário exigido, os autos foram encaminhados à Gerência de Dívida Ativa para 
providências. 

Por meio do Despacho nº 2228/2015-GERC, a Gerência de 
Recuperação de Crédito da Superintendência da Receita encaminhou Pedido de Revisão 
Extraordinária a este Conselho Administrativo Tributário, fls. 06, alegando vício de 
legalidade no lançamento de parte do crédito tributário, tendo em vista a regra de 
contagem do lapso decadencial prevista no art. 182, inciso I do CTE, segundo o qual o 
direito de a Fazenda Pública constituir o crédito extinguiria após cinco anos, contados do 
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetivado. 

Solicita, ao final, pronunciamento deste Conselho Administrativo 
Tributário, por meio de pedido de revisão extraordinária, acerca da ocorrência da 
caducidade de parte do crédito em epígrafe. 

A Presidência, por meio do Despacho nº 912/2016 - PRES, fls. 08, 
mediante constatação de que ficou demonstrado o erro de direito apontado no pedido, 
implicando alteração parcial no lançamento, uma vez que transcorreu mais de cinco anos 



 

entre a data do fato gerador e a data da publicação do edital para a notificação do 
lançamento em relação tão somente ao fato gerador relativo ao exercício de 2007. 

É esse o relatório. 
 

V O T O 

 

Entendo que razão assiste à Gerência de Recuperação de Crédito 
quanto ao vício de legalidade relacionado ao lançamento realizado pela administração 
tributária, fato que fora reconhecido em Despacho pela Presidência deste Conselho e, 
seguidamente, identificada a decadência do direito de a Fazenda constituir o crédito 
tributário, relativamente ao exercício de 2007. 

A Lei nº 11.651, de 26 de dezembro de 1991, que instituiu o Código 
Tributário do Estado de Goiás (CTE), repetindo o Código Tributário Nacional, disciplina a 
decadência no que se refere aos tributos estaduais, nestas palavras: 

 
“Art. 182. O direito de a Fazenda Pública Estadual constituir o crédito 
tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: 
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento 
poderia ter sido efetuado[...]”. 

 
A interpretação majoritária na jurisprudência e externada pela 

Procuradoria Geral do Estado, é no sentido de que, para fatos geradores ocorridos em 
2007 a intimação válida ao sujeito passivo deveria ter sido feita até 31/12/2012, fato que 
não ocorreu neste processo. 

Por toda a exposição e em consonância com a unanimidade dos 
membros deste Conselho Pleno, voto conhecendo do pedido de Revisão Extraordinária e 
dando-lhe provimento para declarar a decadência parcial da notificação de lançamento, 
relativamente ao exercício de 2007, restando portanto o crédito relativo aos exercícios de 
2008, 2009, 2010 e 2011 no valor de R$ 353,11 (trezentos e cinquenta e três reais e onze 
centavos) a ser exigido do sujeito passivo identificado no presente procedimento fiscal. 
 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 21 de junho de 2016. 
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Matéria: Decadência (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00882/16 
 
Relatora: Conselheira Nislene Alves Borges 
 

 
EMENTA: Processual. Revisão extraordinária. Vício de 
legalidade. Decadência parcial. Acolhimento. Decisão unânime. 
 
Ocorrendo vício de legalidade do lançamento por decadência 
parcial verificada, mister se faz acolher o pedido de revisão 
extraordinária e declarar a caducidade de parte do crédito 
tributário. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 31 
de maio de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de 
infração no valor do IPVA de R$ 249,82 (duzentos e quarenta e nove reais e oitenta e dois 
centavos), reconhecendo a decadência relativa ao exercício de 2007. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Paulo Diniz, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, 
Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de 
Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, Alcedino Gomes Barbosa, Aldeci de Souza 
Flor, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Talita Pimenta Félix, Washington 
Luis Freire de Oliveira, Cláudio Henrique de Oliveira, Marlene Maria da Silva Ruguê 
Bernardes e João Divino de Brito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a acusação fiscal que o sujeito passivo deixou de efetuar 
pagamento de IPVA relativo veículo Fiat Uno Mille EX, Chassi 9BD158068Y4097504, 
Renavam: 728878291, Placa: KDT0709, relativamente aos exercícios de 2007 e 2008. 

Intimado o sujeito passivo, e não tendo efetuado o pagamento do 
crédito tributário exigido, os autos foram encaminhados à Gerência de Dívida Ativa para 
providências. 

Por meio do Despacho nº 4138/2015-GERC, a Gerência de 
Recuperação de Crédito da Superintendência da Receita encaminhou Pedido de Revisão 
Extraordinária a este Conselho Administrativo Tributário, fls. 8, alegando vício de 
legalidade no lançamento de parte do crédito tributário, tendo em vista a regra de 
contagem do lapso decadencial prevista no art. 182, inciso I do CTE, segundo o qual o 
direito de a Fazenda Pública constituir o crédito extinguiria após cinco anos, contados do 
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetivado. 

Solicita, ao final, pronunciamento deste Conselho Administrativo 
Tributário, por meio de pedido de revisão extraordinária, acerca da ocorrência da 
caducidade de parte do crédito em epígrafe. 

A Presidência, por meio do Despacho nº 786/2016 - PRES, fls. 10, 
mediante constatação de que ficou demonstrado o erro de direito apontado no pedido, 
implicando alteração parcial no lançamento, uma vez que transcorreu mais de cinco anos 



 

entre a data do fato gerador e a data da publicação do edital para a notificação do 
lançamento em relação tão somente ao fato gerador relativo ao exercício de 2007. 

É esse o relatório. 
 

V O T O 

 

Entendo que razão assiste à Gerência de Recuperação de Crédito 
quanto ao vício de legalidade relacionado ao lançamento realizado pela administração 
tributária, fato que fora reconhecido em Despacho pela Presidência deste Conselho e, 
seguidamente, identificada a decadência do direito de a Fazenda constituir o crédito 
tributário, relativamente ao exercício de 2007. 

A Lei nº 11.651, de 26 de dezembro de 1991, que instituiu o Código 
Tributário do Estado de Goiás (CTE), repetindo o Código Tributário Nacional, disciplina a 
decadência no que se refere aos tributos estaduais, nestas palavras: 

 
“Art. 182. O direito de a Fazenda Pública Estadual constituir o crédito 
tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: 
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento 
poderia ter sido efetuado[...]”. 

 
A interpretação majoritária na jurisprudência e externada pela 

Procuradoria Geral do Estado, é no sentido de que, para fatos geradores ocorridos em 
2007 a intimação válida ao sujeito passivo deveria ter sido feita até 31/12/2012, fato que 
não ocorreu neste processo. 

Por toda a exposição e em consonância com a unanimidade dos 
membros deste Conselho, voto conhecendo do pedido de Revisão Extraordinária e dando-
lhe provimento para declarar a decadência parcial da notificação de lançamento, 
relativamente ao exercício de 2007, restando portanto o crédito relativo ao exercício de 
2008 no valor de R$ 249,82 (duzentos e quarenta e nove reais e oitenta e dois centavos) a 
ser exigido do sujeito passivo identificado no presente procedimento fiscal. 
 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 21 de junho de 2016. 
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Matéria: Decadência (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00884/16 
 
Autora do Voto Vencedor: Conselheira Nislene Alves Borges 
 

 
EMENTA: Decadência. Não recolhimento parcial do imposto 
devido, relativamente aos fatos geradores objeto do lançamento. 
Aplicação do art. 173, I, do CTN. Acolhimento de Recurso da 
Fazenda Pública. Decisão não unânime. ICMS. Obrigação 
principal. Procedência.  
 
1. Aplica-se a regra do art. 173, I, do CTN para o cômputo da 
decadência, nos casos de ocorrência de dolo, fraude ou 
simulação, ou quando não houver pagamento parcial do 
imposto, relativamente aos fatos geradores objeto do 
lançamento; 
 
2. É procedente o lançamento que formaliza a exigência de ICMS 
não recolhido em razão de diferença favorável ao Erário na 
utilização de carga tributária inferior à determinada pela 
legislação. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 31 
de maio de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda Pública 
para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para afastar a decadência parcial do crédito 
tributário, relativa ao período de 19/09/2009 a 31/12/2009, e considerar procedente o auto 
de infração. Foram vencedores os Conselheiros Nislene Alves Borges, Gilmar Rodrigues 
de Almeida, Victor Augusto de Faria Morato, Mário de Oliveira Andrade, Lidilone Polizeli 
Bento, Heli José da Silva, Aldeci de Souza Flor, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, 
Washington Luis Freire de Oliveira, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes e o Sr. 
Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de 
desempate. Vencidos os Conselheiros João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho, 
Paulo Diniz, Edson Abrão da Silva, Nivaldo José Mendes, Rickardo de Souza Santos 
Mariano, Alcedino Gomes Barbosa, José Luiz Rosa, Talita Pimenta Félix e José Pereira 
D'abadia, que votaram conhecendo do recurso, negando-lhe provimento para manter a 
decisão cameral que acolheu a decadência parcial do crédito tributário, relativa ao período 
de 19/09/2009 a 31/12/2009, e considerou parcialmente procedente o auto de infração no 
valor do ICMS de R$ 22.592,83 (vinte e dois mil, quinhentos e noventa e dois reais e 
oitenta e três centavos). 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo realizou saída de 
mercadorias, no período de 01/01/2009 a 31/12/2009, por meio de Cupom Fiscal, 
utilizando carga tributária inferior à estabelecida pela legislação tributária, ocasionando 
uma diferença de R$ 71.198,85 no ICMS a recolher, apurada em Auditoria Comparativa 
da Situação Tributária e da Base de Cálculo, planilhas e documentação em anexo. Em 
consequência, deverá pagar omitido, mais as cominações legais. 



 

Tem-se como infringidos os dispositivos dos arts. 11, "I"; 27; 40 e 64. 
Com penalidade proposta nos termos do art.71, IV, "A" da Lei 11.651/91 com redação 
17.519/2011. 

A autoridade lançadora instrui o auto de infração com os seguintes 
documentos: Recibo de Entrega de Relatórios Digitais, Divergência de Carga Tributária 
Informada e Calculada – Cupom Fiscal, CD – Mídia, fls. 4 a 9. 

O sujeito passivo, regularmente intimado, fls.08, apresenta 
Impugnação à Primeira Instância, fls.12 a 18, alegando, preliminarmente, cerceamento do 
direito de defesa. Segundo seu entendimento, a autoridade lançadora não especificou a 
obrigação tributária não cumprida, impossibilitando-o de ter a exata compreensão da 
infração. Aduz que a autoridade fiscal não apresentou as razões que o levaram a realizar 
o lançamento, não observando o disposto no art. 8° da Lei 16.469/09. Assevera que a 
exigência de ICMS apontada no auto de infração refere-se ao período de 01 de janeiro a 
17 de setembro de 2009, sendo que a notificação do sujeito passivo foi efetivada apenas 
em 18/09/2014, ensejando decadência, conforme os ditames do art. 150, §4°, do CTN. 
Faz prolongadas considerações sobre o assunto, trazendo jurisprudências dos Tribunais 
Superiores acerca da matéria. No mérito, argui o caráter confiscatório da multa, 
advogando que esta deve ser aplicada em percentual compatível com a infração, atendo-
se aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e do não confisco. Pede para 
que seja acolhida a arguição de nulidade ou reconhecida a decadência do lançamento.  

Ante o exposto, e sem mais argumentos feitos, requer que seja 
declarado a nulidade do auto do auto de infração por cerceamento ao direito de defesa, 
ou que seja reconhecida decadência parcial do lançamento; ou que converta o feito em 
diligência e que seja declarada a improcedência do auto de infração. 

A autuada instrui a peça impugnatória com as cópias dos seguintes 
documentos: Procuração, Contrato Social, Substabelecimento, Auto de Infração 
n°4011402152406, Intimação e Documentação Pessoal, fls. 19 a 37. 

Por meio da Sentença n°3808/2014 – JULP, fls. 39 a 43, o Julgador 
Singular decide pela procedência do auto de infração. Em sua fundamentação alega que 
o a infração foi caracterizada de forma cristalina, sendo esta fundamentada em 
documentos apresentados pela autuada para a realização da auditoria, nos quais foram 
colocados à disposição da empresa, possibilitando estabelecer o contraditório e a ampla 
defesa. Obtempera que o levantamento efetuado constituiu-se na confrontação entre as 
alíquotas que o sujeito passivo cadastrou em seu sistema para os produtos que 
comercializa com as alíquotas definidas na legislação tributária estadual para tais 
produtos. Enfatiza que a responsabilidade quanto ao cadastramento das informações dos 
produtos comercializados é de responsabilidade da impugnante. Assevera que quanto à 
decadência do direito de o Fisco constituir o crédito tributário, a data do fato gerador 
estabelece termo inicial impróprio, bem como é incompatível para o prazo decadencial do 
direito de lançar de ofício tributo sujeito a lançamento por homologação, haja vista que 
nessa forma de tributo não há, na data do fato gerador, a possibilidade jurídica do 
exercício deste direito pelo Fisco, pois ainda não teria ocorrido o vencimento e tampouco, 
descumprimento de obrigação principal. Assim, não acolhe a preliminar de decadência. 
Ante o exposto, entende o Julgador que a parte não teceu nenhum argumento ou 
apresentou prova capaz de descaracterizar a infração, tendo esta seguido os preceitos 
do art. 160 do CTE. 

O sujeito passivo, irresignado, comparece aos autos, e interpõe 
Recurso Voluntário, fls.49 a 56, reiterando os argumentos feitos na peça impugnatória, 
reforçando os pedidos feitos na mesma. 



 

Por meio da Resolução n° 62/2015, fls.60, a Quarta Câmara do 
Conselho Administrativo Tributário, resolve converter o feito em diligência a fim de 
encaminhar os autos à GEPRO para intimar o sujeito passivo, para que esse se 
pronuncie quanto às fls.54 (verso), especificando quais produtos que gozam de 
benefícios fiscais. 

Intimado às fls. 61 a 63 a atender à solicitação da Resolução 
anterior, o sujeito passivo esclarece, fls. 65, que não há nenhuma prova a ser produzida e 
reitera os argumentos e pedidos já feitos nos autos.  

Mediante Acórdão da IV CJUL N° 2806/2015, fls. 72 a 76, a Quarta 
Câmara do Conselho Administrativo Tributário decidiu rejeitar a preliminar de nulidade da 
peça básica, arguida pelo sujeito passivo, por cerceamento do direito de defesa. Acolhe a 
preliminar de decadência parcial, até 17/09/2009, arguida pelo sujeito passivo. Quanto ao 
mérito, conhece do recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a 
sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do 
ICMS de R$ 22.592,83, referente ao período de 18/09/2009 a 31/12/2009.  

A Fazenda Pública Estadual apresenta Recurso ao Conselho Pleno 
n° 64/2016, fls. 84 e 85, afirmando que se trata de exigência de ICMS mediante 
lançamento de ofício. Ao final, requer que seja afastada a decadência parcial do 
lançamento proclamada no aresto cameral, e consequentemente seja mantida a decisão 
singular nos termos do voto vencido. 

O sujeito passivo apresenta contradita ao Recurso da Fazenda 
Pública, fls. 95 a 99, alegando que este não merece ser acolhido, por inviabilizar a própria 
aplicação do artigo 150, §4° do CTN. Defende que "o mero inadimplemento tributário não 
é razão suficiente a embasar a acusação de fraude à legislação a ensejar a aplicação 
automática do artigo 173, inciso I, do CTN em situações de lançamentos de ofício 
promovido pela autoridade fiscal". Sustenta que "houve o efetivo recolhimento do tributo, 
ainda que considerado equivocadamente a menor pela fiscalização; e que foram 
apresentadas todas as informações necessárias à fiscalização, não havendo que se 
cogitar que o lançamento de ofício do ICMS decorre de fraude, mas sim de mera 
divergência quanto a tema de direito entre a contribuinte e o fisco". Ao final, requer que 
seja negado provimento ao Recurso ao Pleno. 

É esse o relatório. 

 
V O T O  

 

Quanto à decadência, observa-se que a regra prevista no art. 150, § 
4º, da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código Tributário Nacional 
(CTN), somente se aplica nos casos de inocorrência de dolo, fraude ou simulação e na 
ocorrência de pagamento parcial, o que não se observa no caso, pois não ocorreu 
nenhum pagamento ao Estado de Goiás, no que se refere aos créditos tributários objeto 
do presente lançamento, quais seja aqueles em que a fiscalização identificou diferenças 
favoráveis ao erário relativas à utilização de cargas tributárias dos produtos 
comercializados pela recorrente inferiores às previstas em legislação. 

Verificada a não extinção da obrigação pelo pagamento, nem 
mesmo parcial, a regra aplicável é a do art. 173, I, do CTN, que se transcreve: 

 

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário 
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: 



 

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento 
poderia ter sido efetuado;(...) 

 

Como já dito, não ocorreu nenhum pagamento ao Estado de Goiás, 
relativo às diferenças de cargas tributárias identificadas. 

Assim, o direito de o fisco constituir o crédito tributário relativo ao 
exercício de 2009 extinguir-se-ia somente em 01.01.2015. Como o lançamento se 
aperfeiçoou em 18.09.2014 pela ciência do autuado (fls. 05), não há que se falar em 
decadência. 

Quanto ao mérito, a defesa traz alegações gerais de que a 
fiscalização deixou de considerar algumas cargas tributárias reduzidas, em razão de 
benefícios fiscais aplicáveis a determinados produtos. Alega que passará a demonstrar, 
mas nada traz aos autos quanto às alegações apresentadas.  

Ainda assim, encaminhou-se em diligência o processo ao sujeito 
passivo, no intuito de que esse demonstrasse o alegado quanto à utilização equivocada 
das cargas tributárias comparadas pela fiscalização. A recorrente nada trouxe aos autos. 

Em análise aos autos, identifica-se que, ao contrário do que vem a 
defesa alegar e não demonstrar, o trabalho realizado pela fiscalização fora técnico e 
criterioso, levando-se em consideração todos os benefícios fiscais com carga do imposto 
reduzida ou ausente, o regime de substituição tributária, bem como outras saídas não 
tributadas ou com cargas tributárias reduzidas.  

Com essa explanação, entendo, acompanhada da maioria dos 
membros deste Conselho Pleno, não assistir razão às alegações do sujeito passivo. 

Ao teor do exposto, acompanhada da maioria dos membros que 
compõem este Conselho Pleno, voto conhecendo do recurso da Fazenda Pública, dando-
lhe provimento para afastar a decadência parcial declarada em decisão cameral e 
considerar procedente o auto de infração em sua integralidade. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 21 de junho de 2016. 
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Matéria: Decadência (Extinção) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00896/16 
 
Relator: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: Pedido de Revisão Extraordinária - GERC. Ocorrência 
da decadência do crédito tributário. Acolhida.  
 
Acolhe-se a ocorrência da decadência do direito da SEFAZ-GO 
constituir o crédito tributário quando estiver demonstrado na 
lide que o lançamento foi efetivado ao arrepio da orientação 
contida na norma legal tributária. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 28 
de abril de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para reconhecer  a ocorrência da decadência do crédito 
tributário. Participaram do julgamento os Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, 
José Paixão de Oliveira Gomes, Alcedino Gomes Barbosa, Aldeci de Souza Flor, José 
Luiz Rosa, Elias Alves dos Santos, Rodolfo Ramos Caiado, Washington Luis Freire de 
Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de 
Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Márcio Nogueira Pedra, Masayuki 
Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, 
Nivaldo José Mendes e Lidilone Polizeli Bento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo, em 
epígrafe, omitiu registro de saída de mercadoria tributada, no período de 01/01/2005 a 
31/12/2005, referente ao saldo credor apurado na verificação da regularidade das contas 
representativas, conforme Auditoria das Disponibilidades e documentos que se encontram 
acostados ao processo, com escopo de instrui-lo em sua fase cognitiva. Em 
consequência, deverá recolher o imposto devido, acrescido das cominações legais.    

 
A base legal dada por infringida foi assim descrita: artigo 25, §1º, I e 

64 da Lei nº 11.651/91. c/c artigo 141 do Decreto nº. 4.852/97. E a penalidade aplicada: 
artigo 71, VII, §9º, I do CTE.  

 
O autuante acosta aos autos os documentos de fls. 03 “usque” 745. 
 
Impugnando o lançamento o polo passivo argui a nulidade do auto de 

infração, por decadência de prazo, conforme prescreve o artigo 173, inciso I do CTN, que 
determina o prazo de 5 (cinco) anos, a partir do 1º dia do exercício seguinte àquele em 
que o lançamento poderia ter sido efetuado. Suscita ainda a nulidade da peça básica, por 
incompetência funcional da autoridade lançadora. Quanto ao mérito pede que o feito seja 
julgador improcedente, fls. 756/758. Junta documentos, fls. 759/760.  

 
O ilustre sentenciador “a quo” argumenta que verificou no Sistema 

Fazendário que o polo passivo solicitou o parcelamento integral do auto de infração, 
consolidando-o com o pagamento da primeira parcela. Assim, de acordo com a legislação, 
pagamentos integrais, parciais e parcelamento, como é o caso, pressupõem confissão da 



 

obrigação tributária e renúncia tácita do direito de defesa, tornando incontroversa a 
exigência tributária. Julga procedente a exordial, fls. 767/768.  

 
O polo passivo é intimado da decisão supra e queda-se silente, 

motivando o termo de perempção de fl. 771.  
 
Despacho nº. 4748/2015 - GERC – Com pedido de revisão 

extraordinária, a Gerência de Recuperação de Crédito da SEFAZ-GO, dirigindo-se ao 
presidente desta Casa Julgadora, aduz que o fato gerador dos presentes autos ocorreu 
em 2005 e a intimação do lançamento se deu em 2013, portanto, transcorrido um 
interstício superior a cinco anos entre a data do fato gerador e a intimação para notificação 
do lançamento. Cita a orientação contida no inciso I do artigo 182 do CTE, para externar o 
entendimento de que houve a decadência do direito da Fazenda constituir o crédito 
tributário em apreciação. Solicitar o pronunciamento final do presidente deste CAT, fls. 
772/773. 

 
Despacho nº. 525/2016 – PRES. Considera que demonstrado está 

neste auto o erro de direito apontado no pedido de revisão extraordinária e que implica 
alteração total no lançamento, uma vez que conforme se depreende da peça basilar o 
crédito tributário se refere a fatos geradores ocorridos em 2005, enquanto que a lavratura 
do referido lançamento somente ocorreu em 27/12/2012, portanto, bem após o interstício 
de tempo previsto no inciso I do artigo 182 do CTE. Determina, entre outras providências, 
o encaminhamento do feito ao Conselho Pleno para julgamento, fls. 774/775.  

 
É o relatório. 
 
 

VOTO 
 

De conformidade com o informado no relatório que é parte integrante 
deste “decisum”, demonstrado está neste auto que a exigência primeira não pode 
prosperar, tendo em vista a decadência do direito da Fazenda constituir o crédito tributário, 
ora em discussão.    

 
Os fatos geradores descritos na vestibular são pertinentes ao período 

de 2005, sendo que lançamento somente ocorreu em 27/12/2012, portanto fora do prazo 
lecionado pelo I do artigo 182 do CTE, “verbis”:  

 
 

Art. 182. O direito de a Fazenda Pública Estadual constituir o crédito 
tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: 

(...) 

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento 
poderia ter sido efetuado; 

 
 
A assertiva que firmei no parágrafo imediatamente volvido, se 

espelha na instrução processual e é compartilhada com o entendimento trazido a lume, 
por meio dos Despachos nº 4748/2015 – GERC e 525/2016 – PRES.  

 
Assim, voto conhecendo do Pedido de Revisão Extraordinária, 

dando-lhe provimento para reconhecer a ocorrência da decadência do crédito tributário. 



 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 21 de junho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Decadência (Extinção) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00897/16 
 
Relator: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: Pedido de Revisão Extraordinária - GERC. Ocorrência 
da decadência do crédito tributário. Acolhida.  
 
Acolhe-se a ocorrência da decadência do direito da SEFAZ-GO 
constituir o crédito tributário quando estiver demonstrado na 
lide que o lançamento foi efetivado ao arrepio da orientação 
contida na norma legal tributária. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 28 
de abril de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para reconhecer  a ocorrência da decadência do crédito 
tributário. Participaram do julgamento os Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, 
José Paixão de Oliveira Gomes, Alcedino Gomes Barbosa, Aldeci de Souza Flor, José 
Luiz Rosa, Elias Alves dos Santos, Rodolfo Ramos Caiado, Washington Luis Freire de 
Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de 
Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Márcio Nogueira Pedra, Masayuki 
Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, 
Nivaldo José Mendes e Lidilone Polizeli Bento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo, em 
epígrafe, omitiu registro de saída de mercadoria tributada, no período de 01/01/2005 a 
31/12/2005, referente ao suprimento indevido nas contas representativas do disponível, 
conforme relatório de suprimentos indevidos, que se encontra acostado ao processo, com 
escopo de instrui-lo em sua fase cognitiva, de caixa, de conformidade com Auditoria das 
Disponibilidades. Em consequência, deverá recolher o imposto devido, acrescido das 
cominações legais.    

 
A base legal dada por infringida foi assim descrita: artigo 25, §1º, III e 

64 da Lei nº 11.651/91. c/c artigo 141 do Decreto nº. 4.852/97. E a penalidade aplicada: 
artigo 71, VII, §9º, I do CTE.  

 
O autuante acostado aos autos os documentos de fls. 03 “usque” 

737. 
 
Impugnando o lançamento o polo passivo argui a nulidade do auto de 

infração, por decadência de prazo, conforme prescreve o artigo 173, inciso I do CTN, que 
determina o prazo de 5 (cinco) anos, a partir do 1º dia do exercício seguinte àquele em 
que o lançamento poderia ter sido efetuado. Suscita ainda a nulidade da peça básica, por 
incompetência funcional da autoridade lançadora. Quanto ao mérito pede que o feito seja 
julgador improcedente, fls. 748/750. Junta documentos, fls. 751/752.  

 
O ilustre sentenciador “a quo” argumenta que verificou no Sistema 

Fazendário que o polo passivo solicitou o parcelamento integral do auto de infração, 
consolidando-o com o pagamento da primeira parcela. Assim, de acordo com a legislação, 



 

pagamentos integrais, parciais e parcelamento, como é o caso, pressupõem confissão da 
obrigação tributária e renúncia tácita do direito de defesa, tornando incontroversa a 
exigência tributária. Julga procedente a exordial, fls. 759/760.  

 
O polo passivo é intimado da decisão supra e queda-se silente, 

motivando o termo de perempção de fl. 763.  
 
Despacho nº. 4749/2015 - GERC – Com pedido de revisão 

extraordinária, a Gerência de Recuperação de Crédito da SEFAZ-GO, dirigindo-se ao 
presidente desta Casa Julgadora, aduz que o fato gerador dos presentes autos ocorreu 
em 2005 e a intimação do lançamento se deu em 2013, portanto, transcorrido um 
interstício superior a cinco anos entre a data do fato gerador e a intimação para notificação 
do lançamento. Cita a orientação contida no inciso I do artigo 182 do CTE, para externar o 
entendimento de que houve a decadência do direito da Fazenda constituir o crédito 
tributário em apreciação. Solicitar o pronunciamento final do presidente deste CAT, fls. 
764/765. 

 
Despacho nº. 526/2016 – PRES. Considera que demonstrado está 

neste auto o erro de direito apontado no pedido de revisão extraordinária e que implica 
alteração total no lançamento, uma vez que conforme se depreende da peça basilar o 
crédito tributário se refere a fatos geradores ocorridos em 2005, enquanto que a lavratura 
do referido lançamento somente ocorreu em 27/12/2012, portanto, bem após o interstício 
de tempo previsto no inciso I do artigo 182 do CTE. Determina, entre outras providências, 
o encaminhamento do feito ao Conselho Pleno para julgamento, fls. 766/767.  

 
É o relatório. 
 
 

VOTO 
 

De conformidade com o informado no relatório que é parte integrante 
deste “decisum”, demonstrado está neste auto que a exigência primeira não pode 
prosperar, tendo em vista a decadência do direito da Fazenda constituir o crédito tributário, 
ora em discussão.    

 
Os fatos geradores descritos na vestibular são pertinentes ao período 

de 2005, sendo que lançamento somente ocorreu em 27/12/2012, portanto fora do prazo 
lecionado pelo I do artigo 182 do CTE, “verbis”:  

 

Art. 182. O direito de a Fazenda Pública Estadual constituir o crédito 
tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: 

 

(...) 

 

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento 
poderia ter sido efetuado; 

 
A assertiva que firmei no parágrafo imediatamente volvido, se 

espelha na instrução processual e é compartilhada com o entendimento trazido a lume, 
por meio dos Despachos nº 4749/2015 – GERC e 526/2016 – PRES.  

 



 

  Assim, voto conhecendo do Pedido de Revisão Extraordinária, 
dando-lhe provimento para reconhecer a ocorrência da decadência do crédito tributário. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 21 de junho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Decadência (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00898/16 
 
Relatora: Conselheira Nislene Alves Borges 
 

 
EMENTA: Decadência. Não recolhimento, ainda que parcial, do 
imposto devido, relativamente aos fatos geradores objeto do 
lançamento. Aplicação do art. 173, I, do CTN. Acolhimento de 
Recurso da Fazenda Pública. Decisão não unânime.  
 
Aplica-se a regra do art. 173, I, do CTN para o cômputo da 
decadência, nos casos de ocorrência de dolo, fraude ou 
simulação, ou quando não houver pagamento parcial do 
imposto, relativamente aos fatos geradores objeto do 
lançamento; 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 08 
de março de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a arguição de 
inadmissibilidade do recurso da Fazenda Pública para o Conselho Pleno, feita pelo sujeito 
passivo, sob o fundamento de que a peça recursal teria sido apresentada 
intempestivamente. Participaram do julgamento os Conselheiros Nislene Alves Borges, 
Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto 
de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, 
Lidilone Polizeli Bento, Paulo Diniz, Heli José da Silva, Alcedino Gomes Barbosa, 
Domingos Caruso Neto, José Luiz Rosa, Antônio Martins da Silva, Talita Pimenta Félix, 
Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê 
Bernardes e João Divino de Brito. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do 
recurso da Fazenda Pública para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para, afastando a 
decadência, retornar os autos à Câmara Julgadora para apreciação de toda matéria. 
Foram vencedores os Conselheiros Nislene Alves Borges, Gilmar Rodrigues de Almeida, 
Victor Augusto de Faria Morato, Mário de Oliveira Andrade, Lidilone Polizeli Bento, Heli 
José da Silva, Domingos Caruso Neto, Antônio Martins da Silva, Talita Pimenta Félix, 
Washington Luis Freire de Oliveira e Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes. Vencidos 
os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, Masayuki Missao, Edson Abrão da Silva, 
Nivaldo José Mendes, Paulo Diniz, Alcedino Gomes Barbosa, José Luiz Rosa, José 
Pereira D'abadia e João Divino de Brito, que votaram conhecendo do recurso, negando-
lhe provimento para manter a decisão cameral que acolheu a decadência do crédito 
tributário. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo adquiriu de 
produtores rurais goianos, durante o período de 01/02/2003 a 31/12/2003, 8.693,60 de 
metros cúbicos de Carvão Vegetal, no valor total de R$ 617.230,40, desacobertados de 
documentação fiscal, conforme prova o Relatório de Controle do Consumo e Utilização de 
Produtos e Subprodutos Florestais, de emissão do próprio destinatário da mercadoria, 
anexo a este, e demonstrado nos documentos também anexos. Em consequência, 
conforme estabelece o art. 45, parágrafo único da Lei 11.651/91, na condição de 
contribuinte solidário, deve pagar o ICMS no valor de R$ 74.067,65, juntamente com as 
penalidades e acréscimos legais. 



 

A autoridade lançadora indicou como infringida as disposições do 
artigo 66 da Lei 11.651/91 c/c artigos 145 do Decreto 4.852/97. Proposta a aplicação da 
penalidade prevista no artigo 71, VII, "I", da Lei 11.651/91 c/ redação da Lei 13.446/1999. 

O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: 
Detalhamento do crédito tributário, fls. 3, demonstrativo da diferença mensal apurada entre 
a quantidade destacada nas notas fiscais de produtor e a registrada nas notas fiscais de 
entrada, fls. 4 a 12, ofício da Agência Ambiental de Goiás, fls. 13, planilhas, fls. 14 a 37. 

O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 
apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de fls. 38 e 39, 
apresenta impugnação, fls. 41 a 47, e alega em preliminar cerceamento do direito de 
defesa, aduzindo que as cópias dos relatórios que foram enviados à empresa autuada 
estariam ilegíveis. Alega também decadência em relação aos fatos geradores ocorridos 
anteriormente a 09/12/2003. No mérito, pede o cancelamento do auto de infração 
alegando que no mesmo faltam elementos de prova incontestáveis. Contesta a validade 
dos relatórios enviados à empresa, alegando não conter assinaturas, datas ou carimbos 
que lhe dessem a mínima validade ou necessária certeza, não possuindo também a 
identificação de qualquer representante da impugnante, o que se caracterizaria vício 
formal. Ao final, pugna pela improcedência do lançamento.  

Pela sentença nº 426/10 JULP, às fls. 98 a 101, o julgador singular 
decide pela procedência do auto de infração. Em sua fundamentação afirma que não 
caberia ao NUPRE encaminhar a documentação contida nos autos, e tão somente a 
intimação e a peça basilar, portanto estando ilegíveis ou não, a cópia enviada ao sujeito 
passivo não tem qualquer relevância, pois o processo estava a sua disposição no NUPRE. 
Ao final, conclui que conhece da defesa enviada via correios e nega-lhe total provimento, 
tanto na forma quanto no mérito, recusando o pedido de anulação do feito por inexistir o 
vício material apontado e com isso decide pela procedência da pretensão inicial do fisco 
nos termos de sua fundamentação, não acatando também o argumento relativo a 
decadência. 

O sujeito passivo, inconformado com a decisão singular, interpõe 
Recurso Voluntário, fls. 106 a 114, onde reproduz as alegações já apresentadas em fase 
anterior, no que diz respeito à decadência do lançamento e ao cerceamento do direito de 
defesa. Ao final, requer a improcedência do auto de infração. 

Por meio da peça decisória, o Acórdão n° 020/2012, a Segunda 
Câmara do Conselho Administrativo Tributário decide, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de cerceamento do direito de defesa arguida pela autuada. Rejeita também o 
pedido de diligência solicitado pela autuada, e acata preliminar de decadência, julgando 
improcedente o auto de infração. Defende que, verificada a exigência inicial, nota-se que é 
referente ao período de 01/02/2003 a 31/12/2003, cuja notificação fiscal foi postada em 
08/12/2008, e o contribuinte intimado em 09/12/2008, sendo esse o marco para a 
contagem do prazo decadencial de cinco anos, estando o lançamento alcançado pelo 
prazo decadencial fixado no CTN, o que impõe a improcedência do auto de infração. 

A Fazenda manifesta-se, por meio de recurso ao Conselho Pleno, fls. 
122, alegando que é entendimento majoritário deste conselho que a presente situação 
deve ser analisada à luz do artigo 173, I do CTN, que permite que o lançamento do crédito 
tributário fosse realizado até o dia 31 de dezembro de 2008, motivo pelo qual requer a 
reforma do acórdão recorrido, para que o auto de infração seja julgado totalmente 
procedente na forma da proposta inicial. 

O sujeito passivo é intimado a apresentar contradita ao Conselho 
Pleno conforme documentos de fls. 124 e 125, no que se manifesta, fls. 128 a 135, 
alegando preliminarmente a intempestividade do Recurso Fazendário. No mérito, alega 



 

que a decisão ora recorrida foi proferida em consonância com a melhor doutrina e 
jurisprudência, não merecendo qualquer reparo. Defende que não merece reforma a 
decisão proferida, pois a imputação fiscal já estaria alcançada pela decadência. Ao final, 
pede que seja mantida a decisão proferida. 

É esse o relatório. 
 

V O T O 
 

Quanto à decadência, observa-se que a regra prevista no art. 150, § 
4º, da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código Tributário Nacional 
(CTN), somente se aplica nos casos de inocorrência de dolo, fraude ou simulação e na 
ocorrência de pagamento parcial, o que não se observa no presente caso, pois não 
ocorreu nenhum pagamento ao Estado de Goiás, no que se refere ao crédito tributário 
objeto do presente lançamento, qual seja aquele em que a fiscalização identificou 
diferenças favoráveis ao erário relativas às mercadorias que adentraram o 
estabelecimento autuado, desacompanhadas de documentação fiscal. 

Verificada a não extinção da obrigação pelo pagamento, nem 
mesmo parcial, a regra aplicável é a do art. 173, I, do CTN, que se transcreve: 

 

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário 
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: 

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento 
poderia ter sido efetuado;(...) 

 

Como já dito, não ocorreu nenhum pagamento ao Estado de Goiás, 
relativo às diferenças de imposto identificadas, sem que houvesse declaração ao Fisco por 
parte do sujeito passivo. 

Assim, o direito de o fisco constituir o crédito tributário relativo ao 
exercício de 2003 extinguir-se-ia somente em 01.01.2009. Como o lançamento se 
aperfeiçoou em 09.12.2008, pela ciência do autuado, não há que se falar em decadência. 

Ao teor do exposto, acompanhada da maioria dos membros que 
compõem este Conselho Pleno, voto conhecendo do recurso da Fazenda Pública, dando-
lhe provimento para afastar a decadência declarada em decisão cameral, retornando os 
autos às Câmaras de Julgamento deste Conselho para análise de toda a matéria 
esposada no recurso voluntário do sujeito passivo. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 21 de junho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Decadência (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00899/16 
 
Relatora: Conselheira Nislene Alves Borges 
 

 
EMENTA: Decadência. Não recolhimento, ainda que parcial, do 
imposto devido, relativamente aos fatos geradores objeto do 
lançamento. Aplicação do art. 173, I, do CTN. Acolhimento de 
Recurso da Fazenda Pública. Decisão não unânime. ICMS. 
Obrigação principal. Procedência.  
 
1. Aplica-se a regra do art. 173, I, do CTN para o cômputo da 
decadência, nos casos de ocorrência de dolo, fraude ou 
simulação, ou quando não houver pagamento parcial do 
imposto, relativamente aos fatos geradores objeto do 
lançamento; 
 
2. É procedente o lançamento que formaliza a exigência de ICMS 
não recolhido em razão de diferença favorável ao Erário 
Estadual. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 08 
de março de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda Pública 
para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para afastar a decadência parcial do crédito 
tributário e considerar procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros 
Nislene Alves Borges, Gilmar Rodrigues de Almeida, Victor Augusto de Faria Morato, 
Mário de Oliveira Andrade, Lidilone Polizeli Bento, Heli José da Silva, Domingos Caruso 
Neto, Antônio Martins da Silva, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira e 
Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes. Vencidos os Conselheiros Nivaldo Carvelo 
Carvalho, Masayuki Missao, Edson Abrão da Silva, Nivaldo José Mendes, Paulo Diniz, 
Alcedino Gomes Barbosa, José Luiz Rosa, José Pereira D'abadia e João Divino de Brito, 
que votaram conhecendo do recurso, negando-lhe provimento para manter a decisão 
cameral que acolheu a decadência parcial do crédito tributário e considerou parcialmente 
procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 38.987,46 (trinta e oito mil, 
novecentos e oitenta e sete reais e quarenta e seis centavos). 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo adquiriu de 
produtores rurais goianos, durante o período de 01/04/2005 a 31/12/2005, 8.727.10 de 
metros cúbicos de Carvão Vegetal, no valor total de R$ 676.350,25, desacompanhados de 
documentação fiscal, conforme prova o Relatório de Controle do Consumo e Utilização de 
Produtos e Subprodutos Florestais, de emissão do próprio destinatário da mercadoria, 
anexo a este, e demonstrado nos documentos também anexos. Em consequência, 
conforme estabelece o art. 45, parágrafo único da Lei 11.651/91, na condição de 
contribuinte solidário, deve pagar o ICMS no valor de R$ 81.162,03, juntamente com as 
penalidades e acréscimos legais.  

A autoridade lançadora indicou como infringida as disposições do 
artigo 66 da Lei 11.651/91 c/c artigos 145 do Decreto 4.852/97. Proposta a aplicação da 



 

penalidade prevista no artigo 71, VII, "I", § 9°, I, da Lei 11.651/91 c/ redação da Lei 
13.446/1999. 

O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: 
Detalhamento do crédito tributário, fls. 03, demonstrativo de cálculo do ICMS sobre saída 
de carvão vegetal desacobertado de documento fiscal, fls. 04, quantidades informadas nas 
notas fiscais do produtor e demais planilhas da Agência Ambiental de Goiás, fls. 05 a 50, 
documento da Gerência de Arrecadação e Fiscalização, fls. 52, cópia de ofício da 
Secretaria do Meio Ambiente de Goiás, fls. 51. 

Em impugnação, fls. 57 a 63, o sujeito passivo alega em preliminar 
que o seu direito de defesa foi cerceado porque apenas parte dos documentos foi 
remetida a impugnante juntamente com a intimação, pois, estando estabelecida em outro 
Estado não estava ao seu alcance ir à repartição fiscal para copiar o processo em seu 
inteiro teor. Alega ainda, incompetência territorial para que o Estado de Goiás exija ICMS 
de contribuinte estabelecido em Minas Gerais, e que o contribuinte goiano, o vendedor, é 
quem deveria responder pela exigência do imposto. Defende que ainda que 
solidariamente, a impugnante não se sujeita ao fisco goiano em face da limitação territorial 
imposta ao ICMS. Aduz que a obrigação do pagamento do imposto é do vendedor, 
nominado "contribuinte", e que, somente na hipótese de não conseguir o Estado êxito 
nesta cobrança é que poderá redirecioná-la a terceiros, eleitos solidários, pois, a 
solidariedade no caso é evidentemente subsidiária, comportando benefício de ordem, e 
não há qualquer comprovação de que o contribuinte foi exigido anteriormente. Apresenta 
jurisprudências a respeito do tema. Alega que a aplicação de multas moratórias com 
caráter confiscatório viola frontalmente o disposto no art. 150, IV, da Constituição Federal, 
devendo o valor da multa aplicado ser afastado ou reduzido ao percentual adequado. 

Ao final, requer a improcedência do auto de infração por cerceamento 
do direito de defesa, por incompetência territorial em relação ao ICMS, ou por violar o 
benefício de ordem, e por cobrar multa com caráter confiscatório. 

Pela sentença nº 1238/2011 JULP, 77 a 80, o julgador singular afasta 
as preliminares suscitas por cerceamento ao direito de defesa e decadência parcial do 
lançamento, e quanto ao mérito decide pela procedência do auto de infração.  

A empresa, inconformada com a decisão singular, interpõe recurso 
voluntário às Câmaras, fls. 86 a 92, em que reitera as argumentações esposadas em 
instância a quo. 

A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, pelo 
Acórdão n° 1747/2011, fls. 95 a 99, por decisão unânime, julgou pela rejeição da 
preliminar de nulidade por cerceamento ao direito de defesa, bem como do pedido de 
diligência formulado pela recorrente. E, por maioria de votos, acatou a preliminar de mérito 
pela decadência parcial do lançamento, nos termos do art. 150, §4º do CTN, mantendo 
parte do auto de infração, a parte não decadente, no valor de R$ 38.987,46. 

A Fazenda Pública Estadual manifesta-se às fls. 101 a 103, por meio 
do Recurso ao Conselho Pleno n° 289/11 alegando que o entendimento da III CJUL está 
equivocado quanto à decadência parcial declarada em decisão cameral, posto que não 
houve decadência em vista do que disciplina o art. 182, inciso I do CTE, de que o prazo 
decadencial é de cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em 
que o lançamento poderia ter sido efetuado. 

Pede, ao fim pela reforma do julgado cameral, para afastar a 
decadência declarada e considerar o lançamento procedente em sua totalidade. 



 

A defesa apresenta contradita ao recurso da Fazenda, fls. 109 a 114, 
em que pede pela manutenção da decisão cameral pela decadência parcial do 
lançamento. 

É esse o relatório. 

 
 
 

                                           V O T O  
 

Quanto à decadência, observa-se que a regra prevista no art. 150, § 
4º, da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código Tributário Nacional 
(CTN), somente se aplica nos casos de inocorrência de dolo, fraude ou simulação e na 
ocorrência de pagamento parcial, o que não se observa no presente caso, pois não 
ocorreu nenhum pagamento ao Estado de Goiás, no que se refere aos créditos tributários 
objeto do presente lançamento, quais seja aqueles em que a fiscalização identificou 
diferenças favoráveis ao erário relativas ao excesso de mercadorias que adentraram o 
estabelecimento autuado. 

Verificada a não extinção da obrigação pelo pagamento, nem 
mesmo parcial, a regra aplicável é a do art. 173, I, do CTN, que se transcreve: 

 

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário 
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: 

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento 
poderia ter sido efetuado;(...) 

 

Como já dito, não ocorreu nenhum pagamento ao Estado de Goiás, 
relativo às diferenças de imposto identificadas, sem que houvesse declaração ao Fisco por 
parte do sujeito passivo, destas diferenças. 

Assim, o direito de o fisco constituir o crédito tributário relativo ao 
exercício de 2005 extinguir-se-ia somente em 01.01.2011. Como o lançamento se 
aperfeiçoou em 08.09.2010 pela ciência do autuado, não há que se falar em decadência. 

Quanto ao mérito, utilizo-me das sábias palavras do Conselheiro 
Víctor Augusto de Faria Morato, que de maneira brilhante expôs seu entendimento em 
matéria idêntica por meio da peça decisória, ACÓRDÃO N.º 01462/14. 
 

“O presente trabalho fiscal, originário da Coordenação de Agropecuária, 
jungida à Gerência de Arrecadação e Fiscalização da Secretaria de Estado 
da Fazenda, foi deflagrado por meio de trocas de informações entre a 
Agência Ambiental do Estado de Goiás e aquele órgão Fazendário. Na 
oportunidade, verificou-se que siderúrgicas estabelecidas no Estado de 
Minas Gerais adquiriam de produtores rurais Goianos carvão vegetal para 
utilização em seus fornos industriais e, mediante levantamento 
comparativo, fora detectado que os volumes de carvão recebidos pelas 
siderúrgicas e descritos nas notas fiscais de entradas por elas emitidas, 
após aferição, informavam quantidades superiores que as descritas nas 
notas fiscais de produtor, emitidas no Estado de Goiás.  

 



 

Disso decorreu a lavratura de diversos lançamentos, que atualmente 
seguem em várias fases de tramitação neste Conselho e outros já em 
dívida ativa, todos com a mesma gênese de acusação: venda, por 
produtores Goianos, e aquisição, pelas siderúrgicas Mineiras, de 
mercadoria sem documentação fiscal. 
 

O assunto não é novo nesta Casa. Podemos citar, v.g., os acórdãos nº 
1925/11 da IV CJUL, 816/11 da ICJUL e 1415/10 do CONP. 

 

A peça recursal assevera que há ilegitimidade ativa do Estado de Goiás 
para aferir tal tributo, haja vista que a mercadoria supostamente sem 
documentação fiscal se encontrava no Estado de Minas Gerais.  

 

Obtempero, quanto a isso, que o Convênio s/n de 15 de dezembro 1970, 
ainda em vigor e cuja aplicação alcança todo o território nacional, dispõe 
que: 

 
“Art. 14. Sempre que for obrigatória a emissão de documentos fiscais, 
aqueles a quem se destinarem as mercadorias são obrigados a exigir 
tais documentos dos que devam emiti-los, contendo todos os 
requisitos legais”. 

 

Tal norma encontra-se reproduzida no art. 145 do RCTE-GO. 

 

A tese da ilegitimidade ativa, suscitada em defesa, termina por se imiscuir 
às questões já debatidas acerca da ilegitimidade passiva, e ao interesse 
comum, imputável à destinatária, quanto à consecução do ilícito.  

 

O interesse da empresa destinatária - recorrente é ínsito ao negócio jurídico 
avençado, no qual o volume de carvão e, por conseqüência, o valor que foi 
oferecido à tributação pelo Estado de Goiás foi inferior ao que deveria ter 
sido. Em outras palavras, as notas fiscais que seguiram com a mercadoria 
acobertavam volume inferior ao declarado e, nessa qualidade, remetente e 
destinatário se beneficiam da operação, mediante a formação de um custo 
de mercadoria desonerado do ICMS que lhe corresponda. A co-autoria e o 
interesse comum são, portanto, condição sine qua non para que o 
desiderato da sonegação tributária fosse alcançado. 

 

Disso decorre o arrolamento da autuada na condição de solidária com o 
fato gerador, que é o que dispõe o art. 45, parágrafo único do CTE, in 
verbis: 

 

Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse 
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação 
principal, especialmente: 

......................................................................................................................... 

Parágrafo único. Considera-se, também, ter interesse comum na 
situação que constitua fato gerador de obrigação principal: 



 

I - o alienante ou remetente, com o adquirente ou o destinatário, de 
mercadorias ou bens, em operações realizadas sem documentação 
fiscal; 

 

Reitero o posicionamento exposto por esta Casa, em processos 
semelhantes, no sentido de que a não-inclusão dos demais co-autores, 
quais sejam, os produtores rurais, configurou decisão do Fisco no escopo 
de não fragmentar o presente lançamento em um sem número de outros 
lançamentos, considerando que cada siderúrgica opera com centenas ou 
milhares de produtores rurais. Optou-se por centralizar os lançamentos na 
figura dos solidários-destinatários, o que de forma alguma o macula de 
nulidade, ex vi da inteligência do art. 20 da lei nº 16469/09, ao dispor que 
“quando ocorrer a identificação de mais de um sujeito passivo não deve ser 
declarada a nulidade do ato, se pelo menos um deles estiver corretamente 
identificado, devendo ser excluídos da relação jurídica os demais.” 

 

Há, portanto, plena legitimidade do Estado de Goiás para a fiscalização e 
cobrança do presente lançamento.  

 
Finalmente, quanto à possibilidade de exclusão da multa pecuniária, o 
“interesse comum”, que constitui condição sine qua non para que se 
configure a responsabilidade insculpida no art. 45 do CTE, não dá azo à 
dissociação entre multa e imposto.  
 
Com efeito, o interesse comum pressupõe conjunção de objetivos entre 
duas ou mais pessoas. Nesse sentido, considerando que o CTN autoriza, 
na ausência de disposição expressa, a extração de princípios insertos no 
direito público46, podemos tecer um paralelismo com a teoria geral da pena, 
em sua parte que trata do concurso de pessoas.  
 
Nesse sentido, o Código Penal Brasileiro não define expressamente 
o concurso de pessoas, mas afirma no caput do art. 29 que "quem, de 
qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, 
na medida de sua culpabilidade." Fica patente, nos autos, que o ilícito não 
existiria não fosse o assentimento, concorrência e participação do 
destinatário-autuado, que se beneficiou da operação, na forma como 
realizada, na qual houve desoneração do imposto.  
 
Posto isso, não vejo possibilidade de excluir a penalidade agregada ao 
imposto aqui cominado.  
 
Todos esses elementos levam à conclusão de que o ilícito capitulado na 
inicial de fato ocorreu, na forma como discriminado, com venda e aquisição 
de mercadorias sem nota fiscal, em descompasso com dispositivos da 
legislação tributária, citados alhures, com prejuízo para o Estado de Goiás.” 

 

Ao teor do exposto, e acompanhada da maioria dos membros que 
compõem este Conselho Pleno, voto conhecendo do recurso da Fazenda Pública, dando-
lhe provimento para afastar a decadência parcial declarada em decisão cameral e 
considerar procedente o auto de infração em sua integralidade. 

                                            

46 Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação tributária utilizará sucessivamente, 

na ordem indicada: III - os princípios gerais de direito público; 



 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 21 de junho de 2016. 
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Matéria: Decadência (Extinção) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00934/16 
 
Relator: Conselheiro João Divino de Brito 
 

 
EMENTA: Preliminar de mérito. Decadência. Acolhida. 
 
Acolhe-se a arguição de decadência, tendo o crédito tributário 
sido extinto por homologação a que se refere o art. 150, § 4°, do 
CTN. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 04 de maio de 2016, decidiu, por maioria de votos, acolher a preliminar de 
decadência, arguida pela autuada. Foram vencedores os Conselheiros João Divino de 
Brito e Cláudio Henrique de Oliveira. Vencida a Conselheira Nislene Alves Borges. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

 
Em 31 de outubro de 2013, o Fisco exige o ICMS no valor de R$ 

401.888,40 (quatrocentos e um mil oitocentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos), 
multa e acréscimos legais da autuada, na condição de contribuinte, em razão desta ter 
omitido registro de saída de mercadorias tributadas, no valor de R$ 2.364.049,41 (dois 
milhões trezentos e sessenta e quatro mil quarenta e nove reais e quarenta e um 
centavos), nos meses de janeiro a dezembro de 2003, apurado em Auditoria das 
Disponibilidades. 

 
Consta no histórico do presente auto a de que infração que trata-se 

de reautuação do Auto de Infração n° 3 0253520 390 45, datado de 29/05/2007, julgado 
nulo pelo Acórdão CONP nº 2716/2010.  

 
Citados como infringidos os arts 25, § 1º, III e 64 da Lei n° 11.651/91, 

CTE, c/c o artigo 141 do Decreto n° 4.852/97, RCTE, proposta a penalidade prevista no 
art. 71, VII, "l", do CTE, agravada pelo § 9°, I, do mesmo artigo e diploma legal. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, Nota 

Explicativa (fls.04 a 37) em que o autuante apresenta uma extensa e detalhada análise do 
Auto de Infração n° 3 0253520 390 45, análise sobre a viabilidade da reautuação, 
apresentado fatos, provas e argumentos e notas explicativas exclusivas ao lançamento em 
tela, papéis da Auditoria das Disponibilidades (fls.38 a 98) contendo os demonstrativos 
Auditoria das Disponibilidades – Conclusão, Auditoria das Disponibilidades Reconstituição, 
Suprimentos Indevidos ou Sem Comprovação de Origem/Entrega, Levantamento dos 
Suprimentos Indevidos de Caixa Relacionados à Conta Banco, Relação dos Suprimentos 
da Conta Caixa Originados de Desembolsos da Conta-Corrente Bancária nas Datas 
Discriminadas, Relação de Todos os Pagamentos Creditados na Conta Caixa nas Datas 
Discriminadas, Saldo do Disponível X Suprimentos de Caixa, Ofício n° 009/2011-SAT/CRF 
(fls. 219 a 220) e peças do processo julgado nulo (fls. 221 a 1981), contendo cópias dos 
livros Diário e Razão (fls. 401 a 1938) e extratos bancários (fls. 1815 a 1981), dentre 
outros documentos. 

 



 

Intimado em 05/02/2014 (fls. 1982), o sujeito passivo apresenta 
impugnação (fls.1985 a 2031), arguindo, preliminarmente, decadência do direito de a 
Fazenda Pública Estadual constituir o crédito tributário, nos termos do artigo 156, V e 173, 
I, ambos do CTN. Alega que a decisão proferida pelo CAT, tanto pela Primeira Câmara 
quanto pelo Conselho Pleno, que proclama a nulidade do lançamento anterior pelo vício 
de insegurança na determinação da infração, nos termos do inciso IV, do artigo 20 da Lei 
16.469/09, não se refere a vício formal, afastando, portanto, a incidência da norma inserta 
no inciso II, do artigo 173, do CTN; diz que o prazo decadencial para a Fazenda Pública 
constituir o crédito se inicia em 01/01/2004 e termina no dia 31/12/2008, nos termos 
estabelecido pelo artigo 173 do CTN; entende que caberia a reautuação somente se a 
decisão de nulidade por vício formal do lançamento anterior fosse proferida dentro do 
prazo decadencial do primeiro lançamento; aduz que a reautuação trouxe novos fatos 
indiciários. Solicita que seja cancelado o crédito tributário relativo a estes novos valores.  

 
No mérito, pede a improcedência da exigência fiscal, alegando que 

os lançamentos considerados pela fiscalização como suprimentos indevidos de caixa, 
oriundos do lançamento a débito da conta "Caixa" e a crédito da conta "Bancos", são 
meramente fatos contábeis permutativos entre duas contas do ativo circulante, sem 
qualquer alteração no saldo das disponibilidades. 

 
Considera que o lançamento em tela atenta contra os efeitos da 

coisa julgada, bem como contra o entendimento consolidado pelo CAT, citando acórdãos 
como paradigma. 

 
Afirma que os empréstimos e aumentos de capital lançados a débito 

da conta caixa não existiram materialmente.  
 
Alega que, de acordo com a Instrução de Serviço n° 07/2004-SGAF, 

seria obrigatória a desconsideração de sua escrita contábil e a aplicação do arbitramento 
do valor das saídas tributadas mediante a realização das Auditorias do Movimento 
Financeiro ou do Valor Adicionado. 

 
Junta cópia de Alteração do Contrato Social (fls. 2035 a 2045) e 

planilhas (fls. 2047 a 2051), dentre outros documentos. 
 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, apreciando 

as razões da defesa, rejeita as arguições preliminares e, no mérito, decide pala 
procedência do lançamento, consoante a Sentença nº 2778/2015 (fls. 2053 a 2058). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 2063 a 

2102), formulando em preliminar arguição de decadência total do crédito tributário (fls. 
2065 a 2088). 

 
Não sendo acolhida a arguição anterior, no mérito, pede a 

improcedência do lançamento, alegando a inexistência de suprimentos indevidos de Caixa 
a que se refere o Anexo 1.3 – Levantamento dos Suprimentos Indevidos de Caixa 
Relacionados à Conta Banco da Auditoria das Disponibilidades (fls. 47 a 49). 

 
Afirma que os empréstimos e aumentos de capital lançados a débito 

da conta caixa não existiram materialmente.  
 



 

Considera que o lançamento em tela atenta contra os efeitos da 
coisa julgada, bem como contra o entendimento consolidado pelo CAT, citando acórdãos 
como paradigma. 

 
Alega que, de acordo com a Instrução de Serviço n° 07/2004-SGAF, 

seria obrigatória a desconsideração de sua escrita contábil e a aplicação do arbitramento 
do valor das saídas tributadas mediante a realização das Auditorias do Movimento 
Financeiro ou do Valor Adicionado. 

 
Não sendo acolhidos os pedidos anteriores, pede que declarado 

extinto pela decadência o ICMS no valor de R$ 135.679,65 (cento e trinta e cinco mil 
seiscentos e setenta e nove reais e sessenta e cinco centavos). 

 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
Trata-se de reautuação formalizada em 31/10/2013, relativa a 

processo anteriormente anulado por vício material, sendo a exigência fiscal referente a 
ICMS sobre fato gerador ocorrido no ano 2003. 

 
Condenado em Primeira Instância, o sujeito passivo apresentou 

Recurso Voluntário, formulando em preliminar arguição de decadência do direito de a 
Fazenda Pública constituir o crédito tributário. 

 
Analisando o processo, considero extinto o crédito tributário pela 

homologação a que se refere o art. 150, § 4°, do Código Tributário Nacional (CTN): 
 

Art. 150. [...] 
 
§ 4° Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 (cinco) anos, a contar da ocorrência do 
fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se 
homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito tributário, salvo se comprovada a 
ocorrência de dolo, fraude ou simulação. 

 
Com fulcro no art. 150, § 4°, do CTN, anteriormente transcrito, acolho 

a arguição de decadência total do crédito tributário, sem adentrar ao mérito da causa. 
 
Ante o exposto, acolho a preliminar de decadência, arguida pela 

autuada. 
 
 

Sala das sessões, em 27 de junho de 2016. 
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Matéria: Decadência (Extinção) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01023/16 
 
Relator: Conselheiro Edson Abrão da Silva 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade do auto de 
infração por cerceamento do direito de defesa e de nulidade da 
sentença singular. Rejeitadas. Preliminar de decadência do 
direito do Fisco constituir de ofício o crédito tributário. Acolhida.  
 
1. Inocorrendo nos autos quaisquer das hipóteses de nulidade 
previstas no artigo 20 da Lei nº 16.464/09, mister se faz rejeitar a 
preliminar de nulidade arguida pelo sujeito passivo; 
 
2. A sentença singular não é passível de nulidade, por 
cerceamento ao direito de defesa, quando constar nela todos os 
requisitos essenciais previstos no artigo 489 do CPC, contendo, 
inclusive, a análise de todos os itens questionados pelo sujeito 
passivo; 
 
3. O prazo decadencial quinquenal para que a Fazenda 
Pública proceda ao lançamento do crédito tributário inicia-se na 
data me que se tornar definitiva eventual decisão anulatória em 
processo administrativo fiscal relativo ao respectivo 
lançamento, em virtude da ocorrência de vício formal, na forma 
do artigo 173, inciso II, do Código Tributário Nacional. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 08 de abril de 2016, decidiu,   por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito 
de defesa, e também, a nulidade da sentença singular, por cerceamento do direito de 
defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Edson Abrão da Silva, Rickardo de 
Souza Santos Mariano, Victor Augusto de Faria Morato, Masayuki Missao e Mário de 
Oliveira Andrade. E, por maioria de votos,  acolher a preliminar de decadência do crédito 
tributário, arguida pelo sujeito passivo, considerando extinto o crédito tributário. Foram 
vencedores os Conselheiros Edson Abrão da Silva, Rickardo de Souza Santos Mariano e 
Masayuki Missao. Vencidos os Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato e Mário de 
Oliveira Andrade, que votaram contra a decadência do crédito tributário. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu registro de 
saída de mercadorias tributarias, na importância de R$ 329.675,17, no período de 
01/01/2006 a 31/12/2006, caracterizados pela diferença a maior entre o saldo das 
disponibilidades escriturado e o saldo reconstituído pelo fisco, nos termos do acordão 
n°2.686/12 ao final do período analisado, conforme notas explicativas e levantamento 
demonstrativo da auditoria das disponibilidades e documentos anexos. Em consequência 
deverá pagar o imposto omitido, juntamente com penalidade e acréscimos legais. 

 
Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 25, § 

1º, inciso I e 64 da Lei nº 11.651/91, combinado com o artigo 144 do Decreto nº 4.852/97, 



 

tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso VII, alínea “l”, conjugado 
com o § 9º, inciso I, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 13.446/1999. 

 
Foi identificado como sujeito passivo solidário: VILMAR CAMARGO 

ROSA, nos termos do artigo 45, inciso XIII, da Lei nº 11.651/91 e ARNALDO SOARES DE 
SIQUEIRA, nos termos do artigo 45, inciso XII, da Lei nº 11.651/91.  

 
O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 04/460. 
 
Devidamente intimados em Primeira Instância (fls. 461/466), os 

sujeitos passivos ingressam com Impugnação às fls. 469/491, e em conjunto ao feito 
discorrem sobre a surpresa quanto à notificação, apontando, em seguida, os motivos que 
supostamente deveriam acarretar na anulação do lançamento, como o erro na menção do 
número do procedimento anterior que fora anulado e, também, os supostos erros formais 
que lhes teriam cerceado os respectivos direitos de defesa. Mencionam, também, existir 
provas viciadas ou fraudulentas e questionam as notas explicativas produzidas pelo fiscal, 
discorrendo sobre a diferenciação de vício material e formal, e ainda, sobre a suposta 
ilegalidade da reautuação. No mérito, arguiram o instituto da espontaneidade nos termos 
do inciso I do artigo 169 do CTE, pois teria sido refeito o livro contábil entre o lapso 
temporal compreendido entre a data da anulação do lançamento anterior e a da lavratura 
do novo, ora em análise. Colaciona jurisprudências que entende aplicáveis ao caso. 
Requer, assim, que seja declarada a improcedência do presente auto de infração.  

 
Juntamente com a peça impugnatória foram colacionados aos autos 

documentos de fls. 492/717. 
 
Sobreveio a sentença singular de fls. 719/721, pelo qual o julgador 

decidiu pela procedência do auto de infração. Em sua fundamentação afirma que o fato é 
de simples solução, já que o levantamento e as provas apresentadas pela fiscalização não 
foram contrapostas por outras que a contradissessem e nem apresentados levantamentos 
baseados na escrita contábil considerada pelo sujeito passivo como correta. Destaca, 
ainda, que independentemente de o auto de infração ter sido lavrado em 30/08/2013, 
depois da efetivação da autenticação, não foi alcançada a espontaneidade prevista no 
artigo 169, inciso I, do CTE, pois inexiste nos autos a comprovação de recolhimento do 
imposto apurado no período como devido.  

 
Intimados da decisão singular (fls. 722/731), os sujeitos passivos 

comparecem ao processo reiterando os argumentos expendidos anteriormente.  
 
É o Relatório. 
 

VOTO 

 
A acusação formulada pelo fisco é no sentido de que o contribuinte 

omitiu registro de saída de mercadorias tributarias, na importância de R$ 329.675,17, no 
período de 01/01/2006 a 31/12/2006, caracterizados pela diferença a maior entre o saldo 
das disponibilidades escriturado e o saldo reconstituído pelo fisco, nos termos do acordão 
n° 2.686/12 ao final do período analisado, conforme notas explicativas e levantamento 
demonstrativo da auditoria das disponibilidades e documentos anexos. Sendo assim, 
exige-se o imposto omitido, juntamente com penalidade e acréscimos legais.  

 
No primeiro momento, analiso a preliminar de nulidade do auto de 

infração por cerceamento ao direito de defesa, arguida pela autuada. Não acolho tal 



 

preliminar, tendo em vista que nos autos encontra-se toda a documentação que deu 
origem à infração cometida e a penalidade aplicada à disposição do sujeito passivo, para 
que pudesse ele exercer seu amplo direito constitucional de defesa. Ademais, 
considerando que o sujeito passivo foi legalmente intimado e compareceu a todas as fases 
processuais para defender-se, entendo que razão não lhe assiste, o que deita por terra a 
aludida preliminar, argumentos esses acolhidos em uníssono pelos meus pares.  

 
Já com relação a preliminar por cerceamento ao direito de defesa 

do contribuinte em virtude da sentença singular não ter motivação para proceder o auto de 
infração, manifesto-me também pelo seu não acolhimento, pois percebo que a referida 
decisão apesar de simples e objetiva abrange todos os pontos questionados pela defesa 
em sua impugnação, conforme dispõe o artigo 489 do Código de Processo Civil, sendo 
que a sua fundamentação cumpriu de forma adequada o princípio da motivação dos atos 
decisórios.  

 
E, por último, mas não menos importante, acolho a preliminar relativa 

a decadência do crédito tributário, arguida pela autuada. Com efeito, é de se ver que o 
auto de infração trata, de fato, de reautuação, nos termos preconizados pelo artigo 173, 
inciso II do Código Tributário Nacional, o qual estabelece que "O direito de a Fazenda 
Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados da data em 
que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento 
anteriormente efetuado". 

No caso em análise, o exercício fiscalizado e autuado refere-se a 
crédito tributário originário de fatos geradores ocorridos no período de janeiro a dezembro 
de 2006, ao passo que o novo auto de infração foi lavrado em 30/08/2013, motivando 
assim o reconhecimento da decadência anotada, nos termos do dispositivo acima 
mencionado e a consequente extinção do presente crédito tributário, conforme dispõe o 
artigo 156, inciso V, do mesmo Diploma Legal: 

 
Art. 156. Extinguem o crédito tributário: 

[...] 

V – a prescrição e a decadência;  

[...] 

 
Diante do exposto, voto para rejeitar a preliminar de nulidade da peça 

básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa, e também, a nulidade 
da sentença singular, por cerceamento do direito de defesa. E, por maioria de votos, 
acolho a preliminar de decadência do crédito tributário, arguida pelo sujeito passivo, 
considerando extinto o crédito tributário.  

 
 
 

Sala das sessões, em 07 de julho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Decadência (Extinção) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01024/16 
 
Relator: Conselheiro Edson Abrão da Silva 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade do auto de 
infração por cerceamento do direito de defesa e de nulidade da 
sentença singular. Rejeitadas. Preliminar de decadência do 
direito do Fisco constituir de ofício o crédito tributário. Acolhida.  
 
1. Inocorrendo nos autos quaisquer das hipóteses de nulidade 
previstas no artigo 20 da Lei nº 16.464/09, mister se faz rejeitar a 
preliminar de nulidade arguida pelo sujeito passivo; 
 
2. A sentença singular não é passível de nulidade, por 
cerceamento ao direito de defesa, quando constar nela todos os 
requisitos essenciais previstos no artigo 489 do CPC, contendo, 
inclusive, a análise de todos os itens questionados pelo sujeito 
passivo; 
 
3. O prazo decadencial quinquenal para que a Fazenda 
Pública proceda ao lançamento do crédito tributário inicia-se na 
data que se tornar definitiva eventual decisão anulatória em 
processo administrativo fiscal relativo ao respectivo 
lançamento, em virtude da ocorrência de vício formal, na forma 
do artigo 173, inciso II, do Código Tributário Nacional. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 08 de abril de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito 
de defesa, e também, a nulidade da sentença singular, por cerceamento do direito de 
defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Edson Abrão da Silva, Rickardo de 
Souza Santos Mariano, Victor Augusto de Faria Morato, Masayuki Missao e Mário de 
Oliveira Andrade. E, por maioria de votos,  acolher a preliminar de decadência do crédito 
tributário, arguida pelo sujeito passivo, considerando extinto o crédito tributário. Foram 
vencedores os Conselheiros Edson Abrão da Silva, Rickardo de Souza Santos Mariano e 
Masayuki Missao. Vencidos os Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato e Mário de 
Oliveira Andrade, que votaram contra a decadência do crédito tributário. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu registro de 
saída de mercadorias tributarias, na importância de R$ 76.546,96, no período de 
01/01/2006 a 31/12/2006, caracterizados pelo desembolso não contabilizado, nos termos 
do acordão 2.686/12 conforme notas explicativas e levantamento demonstrativo da 
auditoria das disponibilidades e documentos anexos. Em consequência, deverá pagar o 
ICMS juntamente com penalidade e acréscimos legais. 

 
Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 25, § 

1º, inciso I e 64 da Lei nº 11.651/91, combinado com o artigo 141 do Decreto nº 4.852/97, 



 

tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso VII, alínea “l’, conjugado 
com o § 9º, inciso I, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 13.446/1999. 

 
Foi identificado como sujeito passivo solidário: VILMAR CAMARGO 

ROSA, nos termos do artigo 45, inciso XIII, da Lei nº 11.651/91 e ARNALDO SOARES DE 
SIQUEIRA, nos termos do artigo 45, inciso XII, da Lei nº 11.651/91. 

 
O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 03/469.  
 
Devidamente intimados em Primeira Instância (fls. 470/475), os 

sujeitos passivos ingressam com Impugnação às fls. 478/504, e em conjunto ao feito 
discorrem sobre a surpresa quanto à notificação, apontando, em seguida, os motivos que 
supostamente deveriam acarretar na anulação do lançamento, como o erro na menção do 
número do procedimento anterior que fora anulado e, também, os supostos erros formais 
que lhes teriam cerceado os respectivos direitos de defesa. Mencionam, também, existir 
provas viciadas ou fraudulentas e questionam as notas explicativas produzidas pelo fiscal, 
discorrendo sobre a diferenciação de vício material e formal, e ainda, sobre a suposta 
ilegalidade da reautuação. No mérito, arguiram o instituto da espontaneidade nos termos 
do inciso I do artigo 169 do CTE, pois teria sido refeito o livro contábil entre o lapso 
temporal compreendido entre a data da anulação do lançamento anterior e a da lavratura 
do novo, ora em análise. Colaciona jurisprudências que entende aplicáveis ao caso. 
Requer, assim, que seja declarada a improcedência do presente auto de infração.  

 
Juntamente com a peça defensória foram colacionados aos autos 

documentos de fls. 505/730. 
 
Sobreveio a sentença singular de fls. 732/734, pelo qual o julgador 

decidiu pela procedência do auto de infração. Em sua fundamentação afirma que o fato é 
de simples solução, já que o levantamento e as provas apresentadas pela fiscalização não 
foram contrapostas por outras que a contradissessem e nem apresentados levantamentos 
baseados na escrita contábil considerada pelo sujeito passivo como correta. Destaca, 
ainda, que independentemente de o auto de infração ter sido lavrado em 30/08/2013, 
depois da efetivação da autenticação, não foi alcançada a espontaneidade prevista no 
artigo 169, inciso I, do CTE, pois inexiste nos autos a comprovação de recolhimento do 
imposto apurado no período como devido.  

 
Intimados da decisão singular (fls.735/742), os sujeitos passivos 

comparecem ao feito reiterando os argumentos expendidos anteriormente.  
 
É o Relatório. 
 

VOTO 
 

A acusação formulada pelo fisco é no sentido de que o contribuinte 
omitiu registro de saída de mercadorias tributarias, na importância de R$ 76.546,96, no 
período de 01/01/2006 a 31/12/2006, caracterizados pelo desembolso não contabilizado, 
nos termos do Acórdão nº 2686/2012, conforme notas explicativas e demonstrativo da 
auditoria das disponibilidades e documentos anexos. Sendo assim, exige-se o imposto 
omitido, juntamente com penalidade e acréscimos legais.  

 
No primeiro momento, analiso a preliminar de nulidade do auto de 

infração por cerceamento ao direito de defesa, arguida pela autuada. Não acolho tal 
preliminar, tendo em vista que nos autos encontra-se toda a documentação que deu 



 

origem à infração cometida e a penalidade aplicada à disposição do sujeito passivo, para 
que pudesse ele exercer seu amplo direito constitucional de defesa. Ademais, 
considerando que o sujeito passivo foi legalmente intimado e compareceu a todas as fases 
processuais para defender-se, entendo que razão não lhe assiste, o que deita por terra a 
aludida preliminar, argumentos esses acolhidos em uníssono pelos meus pares.  

 
Já com relação à preliminar por cerceamento ao direito de defesa 

do contribuinte em virtude da sentença singular não ter motivação para proceder o auto de 
infração, manifesto-me também pelo seu não acolhimento, pois percebo que a referida 
decisão apesar de simples e objetiva abrange todos os pontos questionados pela defesa 
em sua impugnação, conforme dispõe o artigo 489 do Código de Processo Civil, sendo 
que a sua fundamentação cumpriu de forma adequada o princípio da motivação dos atos 
decisórios.  

 
E, por último, mas não menos importante, acolho a preliminar relativa 

a decadência do crédito tributário, arguida pela autuada. Com efeito, é de se ver que o 
auto de infração trata, de fato, de reautuação, nos termos preconizados pelo artigo 173, 
inciso II do Código Tributário Nacional, o qual estabelece que "O direito de a Fazenda 
Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados da data em 
que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento 
anteriormente efetuado". 

No caso em análise, o exercício fiscalizado e autuado refere-se a 
crédito tributário originário de fatos geradores ocorridos no período de janeiro a dezembro 
de 2006, ao passo que o novo auto de infração foi lavrado em 30/08/2013, motivando 
assim o reconhecimento da decadência anotada, nos termos do dispositivo acima 
mencionado e a consequente extinção do presente crédito tributário, conforme dispõe o 
artigo 156, inciso V, do mesmo Diploma Legal: 

 
Art. 156. Extinguem o crédito tributário: 

[...] 

V – a prescrição e a decadência;  

[...] 

 
Diante do exposto, voto para rejeitar a preliminar de nulidade da peça 

básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa, e também, a nulidade 
da sentença singular, por cerceamento do direito de defesa. E, por maioria de votos, 
acolho a preliminar de decadência do crédito tributário, arguida pelo sujeito passivo, 
considerando extinto o crédito tributário.  

 
 

Sala das sessões, em 07 de julho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Decadência (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01043/16 
 
Relator: Conselheiro Heli José da Silva 
 

 
EMENTA: I - ICMS. Processual. Decadência acolhida no 
julgamento cameral. Reforma. Retorno dos autos à fase anterior 
de julgamento. Decisão por maioria.  
 
1. O direito de a Fazenda Pública Estadual constituir o crédito 
tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro 
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia 
ter sido efetuado (CTN, artigo 173, inciso I, e CTE, artigo 182, 
inciso I); 
 
2. Afastando-se a preliminar de decadência do lançamento 
tributário, pelo Conselho Pleno, os autos devem ser 
encaminhados para uma das Câmaras Julgadoras, para 
apreciação das questões meritórias relativas ao crédito 
tributário, bem como de outras questões tratadas no Recurso 
Voluntário, e eventualmente ainda não apreciadas. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 30 
de junho de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda Pública 
para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para afastar a preliminar de decadência do 
crédito tributário e retornar os autos à Câmara para apreciação de toda a matéria. Foram 
vencedores os Conselheiros Heli José da Silva, Elias Alves dos Santos, David Fernandes 
de Carvalho, Luis Antônio da Silva Costa, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, 
Nislene Alves Borges, Gilmar Rodrigues de Almeida, José Paixão de Oliveira Gomes, 
Mário de Oliveira Andrade, Lidilone Polizeli Bento e o Sr. Presidente, Conselheiro 
Washington Luis Freire de Oliveira, que proferiu voto de desempate. Vencidos os 
Conselheiros Alcedino Gomes Barbosa, José Luiz Rosa, Paulo Diniz, José Pereira 
D'abadia, João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho, Masayuki Missao, Edson Abrão 
da Silva, Nivaldo José Mendes e Rickardo de Souza Santos Mariano que votaram 
conhecendo do recurso, negando-lhe provimento para manter a decisão cameral que 
acolheu a decadência do crédito tributário. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O presente lançamento exige o pagamento de tributo e multa formal, 
em razão da escrituração indevida de valores a título de crédito do ICMS, conforme 
especificado na descrição do fato, no valor originário de R$ 83.278,88 (oitenta e três mil, 
duzentos e setenta e oito reais e oitenta e oito centavos). Em consequência, deverá pagar 
o imposto omitido, juntamente com a penalidade e acréscimos legais.  

Foram indicados como infringidos os artigos 58, § 3º, incisos I e II, e 
146, ambos da Lei nº 11.651/91, combinado com o artigo 57, inciso VII, do Decreto nº 
4.852/97, e, ainda, o artigo 11, inciso III, do Anexo IX, do RCTE, sendo proposta a 
penalidade prevista no artigo 71, inciso IV, da Lei nº 11.651/91, com a redação dada pela 
Lei nº 12.806/95. 

O auto de infração foi instruído com os documentos e levantamentos 
às fls. 03/33. 



 

Devidamente intimado, fls. 34, o sujeito passivo apresenta a 
Impugnação às fls. 36/48, na qual, após historiar os fatos, argui a preliminar de 
decadência do lançamento, com espeque no § 4º, do artigo 150, do Código Tributário 
Nacional – CTN. 

No mérito, apresenta tabela de crédito extemporâneo contendo 
números de Notas Fiscais, e indica que deixou de aproveitar o crédito destacado nas 
mesmas no período correto. Assim, de forma legal efetuou o crédito extemporâneo no mês 
de julho de 2.003, conforme previsão legal estatuída pela Lei nº 11.651/91, artigo 58. 
Assim, destaca: “Inobstante a escrituração de forma incorreta, em vista da operação 
realizada, a caracterização de simples erro material não tem o condão de sustentar a 
aplicação de qualquer penalidade em vias da impugnante, mormente com a apresentação 
dos documentos que ratificam o direito ao crédito, e a comprovação da inexistência de 
qualquer lesão ao Fisco, tudo, nos termos da legislação vigente”. 

Promove a juntada das cópias dos documentos às fls. 49/78. 
Pugna, ao final, pela improcedência do auto de infração.  
Exara-se a Sentença nº 6.852/09 – JULP, fls. 80/82, pela qual o 

Julgador declara a revelia do sujeito passivo. 
Intimado, fls. 83/84, o sujeito passivo interpõe Impugnação em 

Segunda Instância, fls. 86/99, na qual, após descrever os procedimentos contidos nos 
autos, volta a arguir a preliminar de decadência do lançamento com respaldo no § 4º, do 
artigo 150, do CTN. Quanto ao mérito, ratifica, também, os argumentos expendidos na 
peça impugnatória apresentada na Primeira Instância. 

Requer, por derradeiro, a improcedência do auto de infração. 
A Quarta Câmara deste Conselho exarou a Resolução nº 54/2010, 

fls. 108/109, convertendo o julgamento em diligência revisional junto à Delegacia Especial 
de Auditoria. 

O resultado da revisão encontra-se consolidado na manifestação às 
fls. 111/112, e nos documentos e planilhas às fls. 113/210, sendo que o sujeito passivo se 
manifestou a respeito às fls. 218, juntando, outrossim, as cópias dos documentos às fls. 
219/236. 

A Primeira Câmara Temporária deste Conselho decidiu, por maioria 
de votos, acolher a preliminar de decadência, arguida pelo sujeito passivo, conforme 
Certidão às fls. 236. 

A decisão encontra-se consubstanciada no Acórdão nº 2.130/2011, 
fls. 237/240. 

A Representação Fazendária interpõe o Recurso ao Conselho Pleno 
n° 019/12, fls. 242/244, no qual pede a reforma da decisão cameral em relação à 
decadência acolhida, com substrato no contido nas prescrições dos artigos 173, inciso I, 
do CTN, e 182, inciso I, do CTE, tendo em vista que a constituição do crédito tributário por 
meio do lançamento é ato privativo do Fisco. Complementa que o prazo decadencial a ser 
observado pela Administração Tributária, para efeito de lançamento de crédito tributário, 
relativo a ICMS, não recolhido no momento oportuno é de cinco anos, contados a partir do 
primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. 
Destaca Jurisprudência da Segunda Turma do STJ. 

O sujeito passivo apresenta contradita ao Recurso Fazendário, fls. 
250/255, na qual assevera que a Fazenda Pública deve constituir o crédito no prazo de 
cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador, nos termos do parágrafo 4°, do artigo 
150, do CTN, tendo em vista que houve antecipação de pagamento. Destaca 
jurisprudência e doutrina a respeito da matéria. 

Pugna, por derradeiro, pelo não acolhimento do Recurso Fazendário.  
Este é o relatório. 

 

V O T O 



 

 
De proêmio, mister destacar que a apreciação por este Conselho 

Pleno, cinge-se, exclusivamente, ao Recurso da Fazenda Pública, que pugna pela reforma 
da decisão cameral que acolheu a preliminar de decadência do crédito tributário, arguida 
pelo sujeito passivo. 

Assim, hei por bem, acompanhado pela maioria dos meus pares 
neste Conselho Pleno, em acolher o pedido da Representação Fazendária e, por 
consequência, reformar a decisão cameral no que pertine ao acolhimento da preliminar de 
decadência.   

Após compulsar os autos, meu entendimento, à semelhança das 
razões expostas pela Representação Fazendária, é de que inexiste a decadência em 
questão. 

A Fazenda Pública destacou:  
“A Representação Fazendária discorda da decisão recorrida, pois em 

que pese tratar-se de ICMS, o lançamento no caso é de ofício, uma vez que foi cometida 
uma infração fiscal e, nos termos das decisões dos tribunais superiores, aplica-se o 
disposto no artigo 173, inciso I, do CTN, que foi repetido no art. 182 da Lei nº 11.651/91”. 

Após transcrever o disposto no artigo 182, inciso I, do CTN, explicita:  
“Vejamos a decisão da Segunda Turma do STJ, que é uma entre 

tantas outras prolatadas: 
EMENTA: TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ICMS. 

LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA. ARTS. 150, § 4º, E 173, I, DO 
CTN. 

1. Na hipótese em que o recolhimento dos tributos sujeitos a 
lançamento por homologação ocorre em desconformidade com a 
legislação aplicável e, por conseguinte, procede-se ao 
lançamento de ofício (CTN, art. 149), o prazo decadencial de 5 
(cinco) anos, nos termos do art. 173, I, do CTN, tem início no 
primeiro dia do exercício seguinte aquele em que esse 
lançamento (de ofício), poderia haver sido realizado. 

2. Recurso Especial provido. Resp. 448416/SP, Relator: Ministro 
João Otávio de Noronha. Publicação. DJ 12.06.2006, pag. 462. 

Cabe, portanto, analisar o disposto no artigo 173, inciso I, do Código 
Tributário Nacional - CTN, o qual dispõe que o Fisco tem cinco anos, a contar do primeiro 
dia do exercício seguinte àquele em que poderia fazer o lançamento, para formalizar o 
crédito tributário respectivo, no todo ou em parte, sob pena de caducidade do direito ao 
crédito pelo não exercício. 

No caso vertente, o Fisco reclama o ICMS não pago em razão do 
aproveitamento indevido de créditos do imposto. 

Nessa situação, o direito da Fazenda Pública obedece à regra 
estabelecida no artigo 173, inciso I, do CTN, pois não há que se falar em homologação em 
relação ao tributo não pago nos termos da legislação.  

Da análise da auditoria realizada depreende-se, claramente, que a 
omissão de pagamento do imposto ocorreu no mês de julho de 2.003. Conclui-se, 
portanto, consoante preconizado pelo artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional – 
CTN, que o Fisco poderia promover o lançamento tributário relativo ao imposto omitido no 
exercício de 2.003, até o dia 31 de dezembro de 2.008. 

Observa-se, outrossim, que o autuado foi devidamente intimado na 
data de 28 de dezembro de 2.008, documento às fls. 34. 

Conclui-se, portanto, que a decadência não ocorreu. 



 

Diante do exposto, conheço do Recurso da Fazenda Pública para o 
Conselho Pleno, dou-lhe provimento, para afastar a decadência do lançamento tributário 
acolhida na decisão cameral, devendo o processo retornar a uma das Câmaras 
Julgadoras, para apreciação das questões meritórias, bem como de outras questões 
tratadas no Recurso Voluntário, e eventualmente ainda não apreciadas pela decisão 
cameral de fls. 236. 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 12 de julho de 2016. 
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Matéria: Decadência (Extinção) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01048/16 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: IPVA. Obrigação principal. Omissão de pagamento de 
IPVA. Revisão Extraordinária. Decadência do direito de 
constituir o crédito tributário. 
 
1. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário 
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do 
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido 
efetuado;(CTN, art. 173, I); 
 
2. Tendo o lançamento sido efetuado após o prazo previsto no 
art. 173, I, do CTN, reconhece-se a decadência de a Fazenda 
Pública constituir o crédito tributário reclamado. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 02 
de maio de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para reconhecer  a ocorrência da decadência do crédito 
tributário. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo José Mendes, Lidilone 
Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, Alcedino Gomes 
Barbosa, Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Cláudio 
Henrique de Oliveira, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene 
Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo 
Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto de 
Faria Morato, Edson Abrão da Silva e Mário de Oliveira Andrade. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A Gerência de Recuperação de Créditos, com fundamento na alínea 
"a", inciso I, do artigo 43 da Lei n° 16.469/09, por meio do Despacho n° 0505/2009- GCOP 
(fls. 38 a 39) proferido nos autos de protocolo n° 200800004014590 (fls. 15 a 37), 
acolhendo orientação do Parecer n° 00835/2009-Ptr, aprovado pelo Despacho “AG” n° 
0001264/2009 da Procuradoria Geral do Estado, apresenta Pedido de Revisão 
Extraordinária (fls. 38 a 39) ante a constatação de possível decadência do crédito tributário 
formalizado por meio do presente lançamento, referente a omissão de pagamento de IPVA 
relativo ao veículo placa KBP 0571. 

 
Tendo em vista que a análise do pleito deverá ocorrer no curso do 

processo administrativo respectivo, foram trasladadas cópias dos documentos constantes 
daquele protocolo e anexadas ao presente PAT para apreciação. 

 
O Presidente do Conselho Administrativo Tributário, fundamentado 

no art. 43, §§ 4°, II e 5°, e art. 45, da Lei n° 16.469/09, por meio do Despacho n° 
1328/2015-PRES (fls. 41 a 42), admite o Pedido de Revisão Extraordinária e determina o 
encaminhamento dos autos: 1) à GERC para que se faça o cancelamento do ato de 
inscrição em dívida ativa; 2) ao Setor de Apoio à Segunda Instância (SEASI) da Secretaria 
Geral (SEGE), para que sejam pautados a julgamento pelo Conselho Pleno (CONP). 

 



 

A Gerência de Recuperação de Créditos, cumprindo o Despacho n° 
13228/2015-TRES, por meio do Despacho n° 0019/2016-GERC (fls. 44), informa ter 
efetuado o cancelamento da inscrição em dívida ativa. Encaminha os autos Setor de Apoio 
à Segunda Instância (SEASI) da Secretaria Geral (SEGE), para que sejam pautados a 
julgamento pelo Conselho Pleno (CONP). 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Trata-se o presente lançamento de omissão de pagamento de IPVA, 

exercício de 2002, do veículo placa KBP 0571, conforme especificação constante do auto 
de infração (fls. 02). 

 
A intimação do sujeito passivo realizou-se conforme as regras do art. 

14, V, “a”, da Lei n° 16.469/09, ocorrida a intimação em 24 de fevereiro de 2008 (fls. 10), 
nos termos do art 15, V, da mesma da Lei n° 16.469/09: 

 
Art. 14. A intimação é feita por meio de: 
[...] 
V - edital, no caso do sujeito passivo: 
a) não ser localizado no endereço declarado; 
[...] 
 
Art. 15. Considera-se feita a intimação: 
[...] 
V - se por edital, 3 (três) dias após a data de sua publicação ou afixação. 

 
O Código Tributário Nacional – CTN (art. 713, I), estabelece que o 

direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, 
contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter 
sido efetuado: 

 
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário 
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: 
 
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento 
poderia ter sido efetuado; 

[...]. 

 
No caso em análise, a autuação refere-se a crédito tributário 

originário de fato gerador ocorrido em 2002, deveria ser o sujeito notificado da exigência 
até 31 de dezembro de 2007, mas foi notificado apenas em 24 de fevereiro de 2008 (fls. 
10), estando, portanto, decaído o direito de constituição do crédito tributário, nos termos 
do art. 173, I, do CTN, reproduzido em linhas anteriores. 

 
Destaque-se que a Procuradoria Geral do Estado (PGE), já havia 

reconhecido a caducidade do crédito tributário formalizado neste PAT, conforme o Parecer 
n° 00835/2009 - PT (fls. 28 a 31) e o Despacho AG n° 001264/2009 (fls. 32 a 37), sendo 
que o reconhecimento da decadência impõe a consequente extinção do crédito tributário, 
nos termos do art. 156, V, do CTN: 

 
Art. 156. Extinguem o crédito tributário: 
[...] 
V – a prescrição e a decadência; 



 

[...] 

 
Ante o exposto, conheço do Pedido de Revisão Extraordinária, dou-

lhe provimento para reconhecer a ocorrência da decadência do crédito tributário. 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 12 de julho de 2016. 
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Matéria: Decadência (Extinção) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01076/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade, da peça básica, 
arguidas pela autuada, sendo a primeira, por insegurança na 
determinação da infração e a segunda, por cerceamento do 
direito de defesa. Rejeitadas. Processual. Preliminar de 
decadência, arguida pelo sujeito passivo. Acolhida. 
 
1. Tornam-se inócuos os questionamentos sobre nulidade da 
lide, quando tais inquirições forem desprovidas de amparo 
legal; 
 
2. Reforma-se a decisão singular para declarar extinto o crédito 
tributário, quando estiver evidenciado nos autos afronta à 
orientação contida no inciso II do artigo 173 do CTN. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 16 de maio de 2016, decidiu, por maioria de votos,  rejeitar as 
preliminares de nulidade, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por insegurança na 
determinação da infração e a segunda, por cerceamento do direito de defesa. Foram 
vencedores os Conselheiros Aldeci de Souza Flor, Rickardo de Souza Santos Mariano, 
Masayuki Missao e Elias Alves dos Santos. Vencido o Conselheiro Edson Abrão da Silva. 
E, também, por maioria de votos,  conhecer do recurso voluntário, dar-lhe provimento, 
para acolher a preliminar de decadência arguida pelo sujeito passivo, reformando a 
decisão singular e declarando extinto o crédito tributário. Foram vencedores os 
Conselheiros Edson Abrão da Silva, Rickardo de Souza Santos Mariano e Masayuki 
Missao. Vencidos os Conselheiros Aldeci de Souza Flor e Elias Alves dos Santos, que 
rejeitaram a preliminar de decadência. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Omitiu o pagamento do ICMS, na importância de R$ 131.067,05, em 
razão da escrituração indevida de valores a título de crédito do ICMS, correspondente as 
notas fiscais de combustível em desacordo com a legislação vigente, pois não possuem 
identificação do veículo e englobam mais de um abastecimento. Em consequência deverá 
pagar o ICMS omitido, juntamente com penalidades e acréscimos legais, conforme 
demonstrativos e documentos anexos.  

  
A autoridade lançadora indicou como infringida as disposições dos 

artigos 58, §3° e 64, Lei nº 11.651/91 combinado com o artigo 46, §6°, Decreto nº 
4.852/97. Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, IV, "a" da Lei nº 
11.651/91 c/ redação da Lei n° 17.917/2012 - Retroatividade Benigna.  

  
Foram identificados como sujeitos passivos solidários: ALINE 

MARTINS DO CARMO REZENDE e HEBERT MARTINS DO CARMO na condição de 
administradores da empresa autuada, nos termos do art. 45 do CTE.  

  



 

O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: 
detalhamento do crédito tributário, descritivo complementar da ocorrência, identificação do 
sujeito passivo coobrigado, consulta detalhada do contribuinte, oficio n° 117/2012, acórdão 
n° 1526/2012, auditoria básica do ICMS, planilhas, notas fiscais, livro registro de Entradas 
"fls. 3 a 426".  

  
A autuada e solidários foram intimados, conforme documentos de 

"fls. 427 a 435".  
  
Em sua impugnação "fls. 438 a 439" o sujeito passivo alegou que a 

restauração em apreço fere de morte a "coisa julgada administrativa", extraída do artigo 
156, inciso IX, do CTN. Requereu a total improcedência deste novo processo por não 
possuir fundamentação legal.  

 
Juntamente com as razões de impugnação foram trazidas aos autos: 

procuração, vigésima terceira alteração contratual, cópia de documentos "fls. 440 a 453".
  

Pela sentença nº 1416/2014-JULP, "fls. 455 a 457", o julgador 
singular decidiu pela procedência do auto de infração. Em sua fundamentação afirmou que 
a decisão meritória irreformável é a decisão definitiva que não mais comporta qualquer 
tipo de recurso e que foi emitida após a análise de toda a matéria que envolveu a questão, 
põe fim ao crédito tributário e não pode sofrer modificação no mesmo processo ou em 
qualquer outro, posto que visa coibir que se discuta eternamente questões que já foram 
suficientemente analisadas. Aduziu que a decisão administrativa formal irreformável 
extingue o crédito tributário tão somente do processo em relação ao qual foi declarada, 
como consequência da preclusão dos recursos, mas não impede que a matéria seja 
discutida em outra relação processual, visto que, por uma questão prejudicial que foi 
decidida incidentemente no processo no processo, não se analisou o mérito.  

  
Os sujeitos passivos foram intimados, conforme documentos de "fls. 

458 a 466".  
  
O sujeito passivo apresentou recurso voluntário, "fls. 469 a 475", 

alegou duplicidade parcial de lançamento. Arguiu decadência, pois o PAT anterior foi 
declarado nulo por interpretação equivocada dos fatos apurados, sendo os fatos autuados 
do ano de 2006, só poderia haver reautuação regular até o ano de 2012, sendo que não 
ocorreu, visto que o presente lançamento é de 2013. 

Aduzem que cabe ao fisco provar que nos cupons fiscais 
relacionados nas notas fiscais modelo 1, que estão em poder do estabelecimento 
emitente, conforme previsão legal, não consta a identificação da empresa destinatária, 
CNPJ e placa do veículo abastecido. Somente com a prova de que nestes cupons não há 
estas informações é que o procedimento seria seguro, pois cabe à acusação a prova da 
infração, nos termos do artigo 156 do CPP.  

 
Ao final requer, o acolhimento da decadência, em razão da 

duplicidade parcial de lançamento; o acolhimento da preliminar de cerceamento ao direito 
de defesa para declarar nulo o processo, em razão de existir impeditivo legal para 
obtenção da prova requisitada; o acolhimento da preliminar de insegurança na 
determinação da infração para declarar nulo; ao final, declarar a improcedência do 
lançamento e arquivar o mesmo. Pede deferimento. 

 
O sujeito passivo apresenta pedido de Sobrestamento do julgamento 

do processo, até que seja julgado o PAT n° 3031740697540, por alegar que o objeto é fato 



 

semelhante e matéria análoga, e a decisão proferia nele poderá vir a repercutir no 
persente processo. "Fls. 483". 

 
O Coordenador da Segunda Câmara Julgadora do CAT, pelo 

Despacho n° 267/2015-II CJUL, determina o retorno do julgamento, deste processo 
sobrestado, por decisão unanime dos conselheiros. "fls. 484". 

 
Conforme Resolução n° 055/2014, a Segunda Câmara do Conselho 

Administrativo Tributário, decidi por converter o julgamento em diligência, e encaminhar os 
autos à Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia, para que seu titular determine que 
auditor fiscal promova as verificações necessárias junto aos estabelecimentos emitentes 
das Notas Fiscais relacionada às fls. 35/43, cópias às fls. 25/297, todos sediados neste 
Estado, no intuito de confirmar se as mesmas, nas quais constam os números de cupons 
fiscal emitidos em cada estabelecimento, contém os requisitos necessários ao 
atendimento do disposto no §6°, incisos I e II, do artigo 46, do Regulamento do Código 
Tributário Estadual – RCTE. "Fls. 487 e 488". 

 
Em atenção a Resolução n° 055/2014, a Delegacia Regional de 

Fiscalização de Goiânia, informam que: Notificaram as empresas emitentes das notas 
fiscais relacionadas 35/43, por meio de notificações eletrônicas. 

 
Em resposta a estas notificações, receberam uma declaração de 

cada notificado (Auto Posto Pica Pau Ltda., Posto Pio XII Ltda. E Posto Tabocão IV Ltda.), 
informando-os de que as notas fiscais solicitadas, emitidas no caso deste processo, nos 
anos de 2006, foram incineradas.  

 
Declarações anexas. Impossibilitando-os de verificar se nos cupons 

fiscais relativos as mesmas haveria identificação do veículo abastecido. 
 
Tendo em vista que o artigo 46, parágrafo 6°, inciso II do RCTE, não 

fala em documentação fiscal, no qual se incluiria o cupom fiscal, é bem claro ao dizer nota 
fiscal e que no artigo 171 do RCTE disciplina que o cupom fiscal deve ser emitido quando 
o destinatário for pessoa natural ou jurídica não contribuinte do ICMS. Fica evidente que 
não é o cupom fiscal que deveria identificar o veículo e nem é ele o documento fiscal que 
possibilita o aproveitamento do crédito tributário do ICMS pela empresa autuada. 

 
Caberia à empresas Transportadora Lagoinha Ltda., interessada no 

aproveitamento do crédito do ICMS, zelar para que os documentos fiscais relativos ao 
mesmo estivessem corretos. Conhecedora da legislação tributária, à época da emissão 
das primeiras notas fiscais em descordo com o artigo 46, deveria ter solicitado aos 
emitentes a correta emissão, senão, deixado de aproveitar o crédito do ICMS. 

 
Não fez nem uma coisa nem outra. Agora, inexistindo a obrigação 

das empresas emitentes das notas fiscais em apresenta-las com seus cupons fiscais, 
utiliza-se do argumento de que talvez, apesar de não ser o correto, neles poderia ter a 
identificação dos veículos, tirando de si a responsabilidade. 

 
Concluem, portanto, que, as notas fiscais emitidas para a empresa 

Transportadora Lagoinha Ltda., relacionadas as folhas 35/43 englobando vários cupons 
fiscais, ou seja, vários abastecimentos estão em desacordo com o artigo 46, parágrafo 6°, 
inciso II, não dando direito ao crédito do ICMS à empresa destinatária Transportadora 
Lagoinha Ltda. Sendo o presente auto de infração procedente. "fls. 503 e 504". 

 



 

Anexaram os seguintes documentos "fls. 493 a 502", notificação 
fiscal e ordem de serviço, seguidas de procuração das empresas Auto Posto Pica Pau, 
Posto Pio XII, Ltda., Posto Tabocão IV Ltda. 

 
Os sujeitos passivos foram devidamente intimados "fls. 506 a 508", à 

tomarem conhecimento da diligência e querendo manifestar-se.  
 
Os sujeitos passivos se manifestaram "fls. 510 a 512', alegando que, 

há nulidade por cerceamento ao direito de defesa, cerceamento este que foi confirmado 
pelo resultado da diligencia, pois, a prova que o sujeito passivo precisa para se defender 
da presente acusação está em poder do emitente do cupom fiscal, conforme previsão do 
artigo 8°, inciso I, e parágrafo único, inciso III, do Anexo XI, do RCTE, e conforme atestou 
o resultado da diligência. 

 
O cerceamento decorre do fato do sujeito passivo não ter acesso a 

tais documentos e que não é possível a recorrente obrigar o vendedor/emitente a 
disponibilizá-los. 

 
Aduzem que, a acusação fiscal deve ser basear em prova 

inequívoca, o que não ocorreu no presente caso já que a fiscal que procedeu a diligência 
tenta imputar ao contribuinte dever que cabe ao fisco na constituição do crédito tributário. 
A correta verificação do fato gerador, com todas suas peculiaridades cabe ao agente do 
fisco e no presente caso faltou ao atuante verificar e demonstrar nos autos, se os cupons 
indicados nas notas fiscais preenchiam ou não os requisitos da lei para o creditamento. 
Como não o fez, o ato é nulo. 

 
Ao final requer, o acolhimento dos pedidos, em especial declaração 

de nulidade por cerceamento ao direito de defesa e/ou insegurança na determinação da 
infração. Pede deferimento. 

 
 
É o relatório. 

 
VOTO 

 
Sobre as preliminares de nulidade, arguidas pela autuada, sendo a 

primeira, por insegurança na determinação da infração e a segunda, por cerceamento do 
direito de defesa, as rejeito por não haver nos elementos constitutivos da lide qualquer 
afronta ao capítulo que trata da nulidade processual, insertos nos incisos III e IV do artigo 
20 da Lei nº. 16.469/09. A infração e a correspondente penalidade foram corretamente 
aplicadas, a instrução processual, em sede cognitiva, efetivada com acerto, os prazos 
processuais respeitados, inclusive com vista dos autos às partes litigantes, nos momentos 
processuais que por “ex legis” lhe são próprios. A propalada ausência de acesso a 
documentos fiscais, suscitada pela defesa, não corresponde à realidade, haja vista que a 
polaridade passiva se manifesta nos autos, conforme informado no relatório que é parte 
integrante deste ‘decisum”   Assim, rejeitadas as preliminares em comento.    

 
Entretanto, acolho a preliminar de decadência arguida pelo sujeito 

passivo, reformando a decisão singular e declarando extinto o crédito tributário, pelas 
razões que passo a expor: . 

 
Este auto é reautuação do processo 3031731605418, que foi 

majoritariamente julgado nulo, por meio do Acordão nº 1526/2012 – CONP, por 



 

insegurança na determinação da infração. Portanto, não se trata de vício formal que 
permite a reautuação dentro de cinco anos da decisão que reconhece o vício em questão.  

 
Portanto, sendo os fatos autuados referentes ao ano de 2006, só 

poderia haver autuação regular, ou seja, não alcançada pela decadência, nos termos do 
artigo 173, II do CTN, que será transcrito na sequência, desde que ocorrida até 2012, o 
que não foi o caso, vez que o presente lançamento foi efetivado em 12 de abril de 2013.  

 

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se 
após 5 (cinco) anos, contados: 

[...] 

II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício 
formal, o lançamento anteriormente efetuado. 

    
Assim, rejeito as preliminares de nulidade, arguidas pela autuada, 

sendo a primeira, por insegurança na determinação da infração e a segunda, por 
cerceamento do direito de defesa. Conheço do recurso voluntário, dou-lhe provimento, 
para acolher a preliminar de decadência arguida pelo sujeito passivo, reformando a 
decisão singular e declarando extinto o crédito tributário. 

 
 
 

Sala das sessões, em 15 de julho de 2016. 
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Matéria: Decadência (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01135/16 
 
Relatora: Conselheira Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Reforma da decisão 
cameral.  
 
 
Reformada a decisão cameral no tocante ao afastamento da 
preliminar de decadência, os autos devem retornar à câmara 
julgadora para apreciação das questões de mérito, bem como de 
outras, objeto do recurso interposto e não apreciadas. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 30 
de junho de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda Pública 
para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para afastar a preliminar de decadência do 
crédito tributário e retornar os autos à Câmara para apreciação de toda a matéria. Foram 
vencedores os Conselheiros Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Nislene Alves 
Borges, Gilmar Rodrigues de Almeida, José Paixão de Oliveira Gomes, Mário de Oliveira 
Andrade, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, 
Elias Alves dos Santos, David Fernandes de Carvalho e Luis Antônio da Silva Costa. 
Vencidos os Conselheiros João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho, Masayuki 
Missao, Edson Abrão da Silva, Nivaldo José Mendes, Alcedino Gomes Barbosa, José Luiz 
Rosa, Paulo Diniz e José Pereira D'abadia que votaram conhecendo do recurso, negando-
lhe provimento para manter a decisão cameral que acolheu a decadência do crédito 
tributário. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo realizou saída de 
mercadoria tributada sem emissão de documento fiscal, no período de 01/01/2003 a 
31/12/2003. Em consequência, deverá pagar o ICMS, juntamente com penalidades e 
acréscimos legais. 

 
O Julgador Singular, através do Despacho n° 742/09 – JULP, 

"fl. 72", determina o encaminhamento dos autos à Gerência Especial de Auditoria – 
GEAUD, da SAT, a fim de que seja revisto o trabalho inicial do fisco pelo próprio autuante, 
o que foi cumprido. Em retorno julga procedente o crédito tributário. 

 
A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, 

através do Acórdão n° 393/2014, "fls. 214 a 219", acolhe a preliminar de nulidade parcial 
dos autos, por cerceamento do direito de defesa, pois o julgador não apreciou a preliminar 
de decadência suscitada pela defesa. 

 
A Fazenda Pública, através do Despacho n° 238/2014 – 

GERF/SR, "fl. 221", declara-se ciente do inteiro teor do Acórdão supra, encaminhando os 
autos à Primeira Instância, para ser apreciada toda a matéria. 

 
O sujeito passivo é intimado para tomar conhecimento do 

Acórdão supra e, querendo manifestar-se, "fls. 222 a 226". 



 

 
Assim, em novo julgamento singular, por meio de sentença é 

considerado procedente o crédito tributário. 
 
O sujeito passivo interpõe Recurso Voluntário, "fls. 238 a 253, 

sustentando os mesmos argumentos apontados na anterior peça recursal para Segunda 
Instância. 

Requer que seja reformada a decisão singular, reconhecida a 
decadência, que seja julgado improcedente o lançamento, e que as intimações sejam 
realizadas em nome do advogado João Felipe Dinamarco Lemos. 

 
A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, "fls. 

256 a 264", acolhe a preliminar de decadência, nos termos do art. 150, § 4º do CTN, 
fundamentando que o lançamento ficou prejudicado pelo decurso do prazo decadencial, 
haja vista que após o recolhimento do tributo, a Secretaria da Fazenda Estadual tem cinco 
anos de prazo para homologar ou não aquele pagamento e o decurso conta da data da 
ocorrência do fato gerador da obrigação, assim, não houve exercício funcional da 
fiscalização, sendo a homologação tácita e extinto o crédito. 

 
A Fazenda Pública interpõe Recurso ao Concelho Pleno n° 

001/16 – CRF - SAT, "fls. 266 a 271", arguindo que não há lugar para a aceitação da tese 
de decadência, pois existe contradição no Acórdão que invoca art. 182, parágrafo único, 
do CTE e art. 150, §4°, do CTN, sendo as duas situações excludentes uma da outra. 
Ademais, aduz que não há referência à suposta prova do ato administrativo que 
caracteriza o início da constituição do crédito tributário pela notificação ao sujeito passivo. 

 
Requer a reforma da decisão cameral. 
 
O sujeito passivo é intimado para apresentar Contradita, "fls. 

274 a 278", o qual argui o mesmo interposto em recurso, requerendo a manutenção do 
acórdão recorrido. 

 
 

V O T O 

 
 
Vejamos o que diz o § 4º do art. 150 do Código tributário 

Nacional: 
 
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto 
aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de 
antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade 
administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, 
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo 
obrigado, expressamente a homologa. 
 
............ 
 
§ 4.º Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de cinco 
anos a contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse 
prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, 
considera-se homologado o lançamento e definitivamente 



 

extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, 
fraude ou simulação.  
 
Na parte do crédito tributário em que o sujeito passivo não 

antecipou o pagamento, portanto não ocorrendo o lançamento por homologação, surgindo 
a necessidade do lançamento de ofício, a contagem do prazo decadencial se dá pelo 
disposto no art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, assim: 

 
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito 
tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: 
 
I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o 
lançamento poderia ter sido efetuado; 
 
Esse entendimento se amolda a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça, pois para a parcela do ICMS apurada em desacordo com a legislação 
tributária prevalece a contagem do prazo previsto no art. 173, inciso I, do Código Tributário 
Nacional, como salientou no recurso interposto pela Fazenda Pública, fls. 270 - STJ – 
Resp 973.189/MG, julgado em 04/09/2007 e AgRg no AREsp 76977/RS, julgado em 
12/04/2012: 

 
“Em tributo sujeito a lançamento por homologação, quando 
ocorre o recolhimento em desconformidade com a legislação 
aplicável, deve a autoridade fiscal proceder ao lançamento de 
ofício 9CTN, ART. 149), iniciando-se o prazo decadencial de 
cinco anos no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que 
o lançamento poderia ter sido feito (art. 173, I, do CTN).” 
 
Nesse sentir, pode-se concluir que não ocorreu decadência do 

crédito, aplicando o art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, considerando que o 
sujeito passivo foi cientificado do auto de infração antes do findar de 2008, tratando-se de 
crédito tributário de 2003. 

 
E aqui é importante orientar-se pelo que dispõe a Lei 16.469/09, 

art. 14, incisos de I a IV, sobre as formas de intimação, estando definido pelo § 1º a 
validade por qualquer delas, senão vejamos: 

 

Art. 14. A intimação é feita por meio de: 

I - carta registrada, com aviso de recepção; 

II - telefax ou via eletrônica, com prova de expedição; 

III - ciência direta à parte: 

a) provada com sua assinatura; 

b) no caso de recusa em assinar, certificada pelo funcionário 
responsável, na presença de duas testemunhas; 

IV - tomada de conhecimento no processo, comprovada pelo 
termo de vista ou pela posterior manifestação da parte; 

...... 

§ 1º As formas de intimação previstas nos incisos I a IV do 
caput não comportam benefício de ordem. 



 

 
Assim considerado, devidamente intimado o sujeito passivo.  
 
Ao mais, ressalte-se que esta Casa vem acompanhando o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado apenas no sentido de aplicar a 
regra de homologação do § 4º do art. 150 do Código Tributário Nacional na situação em 
que o contribuinte apura o ICMS, informa à administração fazendária e não paga, simples 
inadimplemento. 

 
O que não é o caso dos autos, observando que a fiscalização 

ao recusar a homologação do acertamento realizado pelo contribuinte precisou lançar de 
ofício, por isso não restar dúvida que a contagem do prazo decadencial se dá pelo art. 
173, inciso I do diploma tributário (Resp 979.228 – RS). 

 
Ante o exposto, conheço do recurso da Fazenda Pública para o 

Conselho Pleno, dou-lhe provimento, para afastar a preliminar de decadência do crédito 
tributário, devendo os autos retornarem à uma das Câmaras Julgadoras desta Casa para 
apreciação das questões meritórias, bem como de outras, objeto do recurso interposto e 
não apreciadas. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 19 de julho de 2016. 
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Matéria: Decadência (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01161/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Washington Luis Freire de Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Decadência. Não 
confirmada. Benefício fiscal condicionado. Garantia real. Crédito 
especial para investimento. Procedência. 
 
1. Quando não houver declaração do débito, o prazo 
decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito 
tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do 
CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o 
dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da 
autoridade administrativa (Súmula 555-STJ); 
 
2. Quando o benefício fiscal for concedido sob condição e esta 
não for atendida, o contribuinte perde o direito ao benefício e 
fica obrigado ao pagamento do imposto acrescido das 
cominações legais cabíveis, desde a data da ocorrência do fato 
gerador em que tenha havido a utilização do benefício, 
ressalvada a disposição em contrário (art. 86, RCTE); 
 
3. Deve-se declarar procedente o lançamento de ofício relativo a 
infração devidamente comprovada pelo Fisco, cuja ocorrência 
não tenha sido afastada pelo sujeito passivo. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 21 
de junho de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda Pública 
para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para reformar a decisão cameral e, afastando 
a decadência parcial do crédito tributário, referente ao período de janeiro a novembro de 
2003, considerar procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros 
Washington Luis Freire de Oliveira, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Nislene 
Alves Borges, Luis Antônio da Silva Costa, José Paixão de Oliveira Gomes, David 
Fernandes de Carvalho, Lidilone Polizeli Bento, Heli José da Silva, Elias Alves dos Santos, 
Jorge Antônio Bezerra Oliveira e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da 
Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros Talita Pimenta Félix, 
José Pereira D'abadia, João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho, Masayuki Missao, 
Edson Abrão da Silva, Nivaldo José Mendes, Rickardo de Souza Santos Mariano, 
Alcedino Gomes Barbosa e José Luiz Rosa que votaram conhecendo do recurso , 
negando-lhe provimento para manter a decisão cameral que acolheu a decadência  parcial 
do crédito tributário, referente ao período de janeiro a novembro de 2003, e considerou 
improcedente o auto de infração, referente ao período de dezembro de 2003. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de recurso da Fazenda Pública ao Conselho Pleno 
interposto contra decisão da Primeira Câmara que, por maioria de votos, acolheu a 
preliminar de decadência referente ao período de janeiro a novembro de 2003 e 
considerou improcedente o crédito tributário referente ao mês de dezembro de 2003. 

 



 

A acusação fiscal é de que o sujeito passivo omitiu o pagamento do 
ICMS na importância de R$ 4.355.010,04 (quatro milhões, trezentos e cinquenta e cinco 
mil, dez reais e quatro centavos), no período de 01/01/2003 a 31/12/2003, em razão da 
escrituração indevida de valores, a título de crédito, referente à utilização irregular de 
crédito especial para investimento, previsto na Cláusula Terceira do TARE (Termo de 
Acordo de Regime Especial) nº 018/01 - GSF, tendo em vista que não efetivou a garantia 
real. 

 
A autoridade lançadora esclareceu no campo destinado a descrição 

complementar da ocorrência que a empresa não promoveu a efetivação da garantia real 
exigida na Cláusula Terceira do TARE nº 018/01-GSF, sendo que a referida Cláusula 
determina o imediato cancelamento do credito especial de investimento no caso de não 
ser cumprida a condição no prazo de 90 (noventa) dias da data da assinatura do TARE.  

 
O auditor fiscal menciona ainda que a empresa não efetivou a 

garantia real, e, por isso, não poderia utilizar o crédito especial de investimento, devendo 
recolher ao erário estadual o ICMS devido. 

 
Foram considerados como infringidas as disposições dos artigos: 58, 

§3°, II, e 64 da Lei n° 11.651/91 (Código Tributário Estadual – CTE); 2°, V, da Lei n° 
13.194/97 e 86 do Decreto n° 4.852/97 (Regulamento do Código Tributário Estadual – 
RCTE), sendo proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, IV, "a", do CTE, 
com redação dada pelas Leis n°s 12.806/1995 e 14.634/2003. 

 
O Auto de Infração, lavrado em 28/11/2008, encontra-se instruído 

com: Anexo Estruturado - Detalhamento do Crédito Tributário, fls. 04, demonstrativo 
aproveitamento Crédito Especial para Investimento Pré-operacional - CEPO, fls. 05, cópia 
de páginas do livro Registro de Apuração do ICMS, fls. 06/19, cópia de documento da 
empresa Braspelco, fls. 20, cópia da notificação fiscal, fls. 21, certidões de matrícula, fls. 
22/36 e 49/75, cópia do TARE n° 1136/03, fls. 37/45, cópia do Despacho n° 006/05, fls. 
46e Despacho n° 0407/08-DEAUD (Delegacia Especial de Auditoria), fls. 47.  

 
Inconformado com a decisão singular desfavorável, Sentença nº 

1471/09-JULP, fls. 144/146, o sujeito passivo volta a arguir a preliminar de decadência da 
obrigação tributária reclamada em relação ao período de janeiro a novembro de 2003, sob 
o argumento de que o auto de infração se refere ao período de janeiro a dezembro de 
2003 e que a ciência do auto de infração se deu no mês de dezembro de 2008. Alega 
também a nulidade do procedimento fiscal em virtude do fato de ser de 2006 a lei que 
estabeleceu a exigência da oferta de bens em garantia, portanto ela não poderia retroagir 
para alcançar os fatos geradores em questão. 

 
No mérito, aduz que os TAREs firmados com a Secretaria da 

Fazenda não seriam suficientes para sustentar a pretensão fiscal; que o crédito de 
investimento não tem natureza tributária; que teria faltado a notificação para o 
cancelamento do TARE; que a multa reclamada tem caráter confiscatório, em ofensa ao 
artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal de 1988; que o Fisco não pode exigir 
garantia real após cinco anos da aceitação tácita de situação fática-jurídica de dispensa da 
aludida garantia. Por fim, pugna pela a improcedência do auto de infração ou, em caso 
contrário, pede que seja reduzida a multa imposta, fls. 79/105. 

 
Após manifestação da Gerência Especial de Auditoria - GEAT - da 

Superintendência de Administração Tributária - SAT, em resposta à solicitação feita pela 
Câmara Julgadora, informando não há qualquer registro de dação em hipoteca ou 



 

averbação de cédula hipotecária a favor da Fazenda Estadual, os autos são novamente 
encaminhados em diligência, por meio da Resolução n° 162/2010, fls. 335, para que fosse 
verificado se foram atendidas as condições para convalidação dos benefícios fiscais, nos 
termos da Lei n° 17.154/2010.  

 
Em resposta à solicitação feita, a Superintendência de Administração 

Tributária informa que a autuada não efetivou o resgate do crédito especial de 
investimento, no prazo previsto no parágrafo único do artigo 3° da Lei n° 17.154/2010, não 
fazendo jus à convalidação.  

 
No julgamento do processo, a Terceira Câmara deste Conselho, 

decidiu, por maioria de votos, acolher a preliminar de nulidade da peça básica, por 
insegurança na determinação da infração, arguida pelo sujeito passivo, declarando, de 
consequência, nulo "ab initio" o processo.  

 
Intimada da decisão cameral, fls. 444, a Representação Fazendária 

apresenta recurso ao Conselho Pleno aduzindo que o contribuinte só poderia utilizar o 
benefício com a efetivação da garantia real prevista no TARE, conforme Cláusula sétima, 
§ 2º, pois se trata de condição resolutória prevista na Cláusula terceira. Acrescenta que o 
sujeito passivo não juntou provas capazes de ilidir a acusação fiscal. Pede, ao final, a 
reforma da decisão cameral, com o retorno do processo àquela instância para apreciação 
de toda a matéria. 

 
Ao contraditar o recurso da Representação Fazendária, o sujeito 

passivo alega que não foi notificado para apresentar garantias e que cumpriu com todas 
as suas obrigações, pois, conforme redação da Cláusula primeira, inciso II, dos TAREs n°s 
018/01 e 1136/03, cabia ao sujeito passivo o mero oferecimento da garantia real em 
segundo grau. Também alega que não há qualquer manifestação tanto da 
Superintendência do Patrimônio Estadual quanto da Secretaria da Receita Estadual a 
respeito da providência de realização da avaliação ou averbação da garantia real na 
matricula do imóvel. Requer a manutenção da decisão cameral. 

 
O Conselho Pleno afastou a nulidade declarada e retornou os autos 

à instância anterior para apreciação de toda a matéria, manifestando o entendimento de 
que era o sujeito passivo que deveria ter tomado a providência de oferecer a garantia real 
exigida nos TARES e não o fez dentro do prazo estabelecido.  

 
Em retorno a fase cameral, a Primeira Câmara do Conselho 

Administrativo Tributário decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de 
nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na determinação da 
infração e, por maioria de votos, acolheu a preliminar de decadência parcial, referente ao 
período de janeiro a novembro de 2003 e, quanto ao mérito, por maioria de votos, 
considerou improcedente o crédito tributário referente ao mês de dezembro de 2003, o 
voto vencido julgou pela procedência total do auto de infração. 

 
A Representação Fazendária apresenta recurso ao Conselho Pleno 

para reversão da decisão cameral e julgamento pela procedência total do auto de infração, 
justificando não ser possível a aplicação da regra prevista no § 4º do art. 150 do CTN, 
porque trata-se de credito especial para investimento indevidamente escriturado e o 
sujeito passivo não efetivou a garantia real que lhe permitiria escriturar valores a título de 
crédito, conforme Cláusula terceira do TARE n° 018/01-GSF. 

 



 

Em contradita, o sujeito passivo pede a manutenção da decisão 
recorrida que acolheu preliminar de decadência do crédito tributário e, no mérito, a 
improcedência do feito, sob o argumento de houve o oferecimento dos imóveis que seriam 
objeto de garantia real à administração, a qual não levou a efeito os tramites necessários 
para efetivação da dita garantia real. 

 
Justifica que, por conta da lavratura dos autos de infração 

4010800388444 e 4010800530453, os quais anteciparam os valores a serem pagos, a 
empresa não teve como realizar o pagamento das primeiras parcelas. 

 
Menciona que o crédito especial para investimento teria natureza 

financeira e não tributária, sendo legitimo os créditos apurados e aproveitados pelo 
contribuinte a título de ICMS. 

 
Por meio da Resolução nº057/2015, o Conselho Pleno encaminhou 

os autos para a GETRE (Gerência de Tributação e Regimes Especiais) para 
esclarecimentos. 

 
É o Relatório. 
 

V O T O 
 
 
Inicialmente apreciando a questão da decadência, destaco que o 

Código Tributário Nacional estabelece que o direito de a Fazenda Pública constituir o 
Crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício 
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado: 

 
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário 
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: 
 
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento 
poderia ter sido efetuado; 
 

Não constituído o crédito no prazo fixado ocorre a caducidade do 
direito ao lançamento por absoluta inércia do ente tributante que tem o direito de constituir 
o crédito tributário apenas dentro prazo estipulado no CTN.  

 
O crédito tributário exigido no auto de infração resulta do 

inadimplemento de condição estipulada em TARE para a fruição do crédito especial pré-
operacional pelo contribuinte autuado. 

 
Os valores correspondentes ao benefício foram incluídos no livro de 

Registro e Apuração do ICMS no campo deduções, acarretando redução indevida do 
imposto a recolher no próprio mês. Portanto, o débito não foi declarado pela empresa 
sendo perfeitamente aplicável o entendimento manifestado pelo STJ na súmula 555: 

 
Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal 
para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na 
forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao 
sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da 
autoridade administrativa.  
 



 

A omissão do pagamento do ICMS em decorrência da utilização 
irregular de crédito especial para investimento ocorreu no período compreendido entre 
janeiro de 2003 e dezembro de 2003, por essa razão para o exercício do direito de 
constituição do crédito tributário o lançamento deveria ter sido concluído, inclusive com o 
sujeito passivo dele notificado, até o dia 31 de dezembro de 2008. 

  
O sujeito passivo foi cientificado do auto de infração em dezembro 

de 2008, dentro do prazo previsto para a constituição do crédito tributário, não se 
confirmando, portanto, a suposta decadência alegada pela defesa. 

 
No mérito, propriamente dito, é importante mencionar que a 

empresa BRASPELCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA celebrou com a Secretaria da 
Fazenda do Estado de Goiás o Termo de Acordo de Regime Especial – TARE n° 018/01 e 
1136/03-GSF para implementar e ampliar, respectivamente, o crédito especial para 
investimento, sendo a conta provida exclusivamente com depósitos mensais, no valor 
correspondente a, no máximo, 70% (setenta por cento) do valor do ICMS normal devido 
pelos estabelecimentos da ACORDANTE situados neste Estado. 

 
O valor dos depósitos efetuados na conta corrente especial é 

deduzido no quadro APURAÇÃO DOS SALDOS - campo 14 - "Deduções" do livro Registro 
de Apuração do ICMS, no mesmo mês de apuração do imposto. 

 
A Cláusula terceira (tanto do TARE n° 018/01 como do TARE nº 

1136/03-GSF) estipula o imediato cancelamento do crédito especial de investimento 
previsto na cláusula primeira, com a antecipação do vencimento do prazo previsto no 
inciso III da referida cláusula, relativamente aos valores já investidos e a sua reversão ao 
Erário Estadual dentro do prazo de até 20 (vinte) dias, sem prejuízo das cominações 
legais, quando ocorrer as seguintes situações: 

 
I – infração às disposições deste Termo de Acordo; 
 
II – falta de pagamento do crédito tributário decorrente de infração a 
legislação tributária, apurado mediante processo administrativo tributário, 
30 (trinta) dias após esgotado o prazo para recurso ou pagamento; 
 
III – não-efetivação da garantia real, quanto aos terrenos e imóveis a 
serem edificados, a que se refere o § 2° da cláusula sétima deste 
termo de acordo no prazo de 90 (noventa) dias contados da data da 
assinatura deste regime especial. (Sem grifo no original). 

 
A Cláusula sétima determina que para usufruir o benefício do 

Crédito Especial de Investimento de que trata a Cláusula primeira do regime especial, será 
oferecida, pela ACORDANTE, garantia real em segundo grau, fundada no investimento 
objeto do contrato, atualizável periodicamente de acordo com o valor investido em 
instalações e equipamentos, englobando as duas etapas do complexo industrial, conforme 
item 1.1 e 1.2 da Cláusula primeira do Protocolo de Intenções firmado entre a acordante e 
a SEFAZ. 

 
Portanto, o ICMS exigido no auto de infração decorreu do fato do 

sujeito passivo, detentor do Termo de Acordo de Regime Especial (TARE) n° 018/01 e 
1136/03-GSF, ter escriturado indevidamente valores, a título de crédito, no período de 
01/03/2004 a 31/05/2005, referente à utilização irregular de crédito especial para 
investimento previsto na Cláusula terceira desse regime especial, por não ter efetivado a 
garantia real exigida no termo de acordo. 



 

 
O objeto da garantia, conforme cláusulas constantes dos TAREs, era 

o imóvel a ser edificado bem como as edificações, que devem ser acrescidas à garantia 
inicialmente oferecida, na medida em que forem sendo realizadas. 

 
O TARE nº 18/01-GSF foi firmado em fevereiro de 2001, com o prazo 

para o oferecimento da garantia real de 90 dias a partir da data da assinatura do TARE, ou 
seja, até maio de 2001 a garantia deveria ser oferecida, e, posteriormente, em maio de 
2005, portanto, 4 (quatro) anos após o prazo máximo concedido pelo TARE, o Fisco 
notifica a empresa a comprovar o atendimento a condição imposta pelo TARE e verifica 
que o sujeito passivo ainda não havia fornecido a garantia exigida.  

 
Até a presente data não há nos autos prova de que a empresa tenha 

tomado a providência no sentido de fazer constar na certidão de registro do imóvel o 
gravame em favor da SEFAZ.  

 
Esclareça-se, por oportuno, que a abertura de processo para 

manifestação da Superintendência do Patrimônio Estadual a respeito do valor do imóvel é 
medida desnecessária em nada interferindo na obrigação da empresa de realizar a 
garantia real na matricula do imóvel indicado no TARE. 

 
No tocante ao questionamento da autuada quanto à natureza jurídica 

do crédito especial para investimento, divergindo da recorrente, entendo que a exigência 
inicial é de natureza tributária, pois o crédito especial para investimento é formado a partir 
de recursos oriundos do ICMS devido em fase pré-operacional, sendo a conta corrente 
especial provida exclusivamente com depósitos mensais, no valor correspondente a, no 
máximo, 70% (setenta por cento) do valor do ICMS normal devido.  

 
Como o contribuinte não efetivou a garantia real exigida no Termo de 

Acordo (TARE), a utilização do crédito especial para investimento tornou-se irregular, 
implicando sua reversão ao Erário Estadual, ou seja, a autuada não pode justificar que a 
omissão no recolhimento imposto foi para a formação do crédito especial, porque não 
havia suporte para a constituição desse crédito sem o cumprimento da condição 
estipulada no TARE. 

 
É importante trazer à baila que o Estado de Goiás, por meio da Lei 

nº 17.154, de 16.09.10, art. 3º, possibilitou a convalidação dos depósitos destinados à 
formação do crédito especial para investimento efetuados sem a prestação da garantia 
exigida nos termos art. 2º da Lei nº 13.194/97, desde que o contribuinte promovesse o 
resgate (pagamento) do correspondente crédito especial para investimento constituído, in 
litteris: 

 
Art. 3º Ficam convalidados os depósitos destinados à formação do crédito 
especial para investimento efetuados até a data de publicação desta Lei, 
sem a prestação da garantia exigida nos termos do art. 2º da Lei nº 
13.194/97, com a redação anterior à conferida por esta Lei. 
Parágrafo único. A convalidação de que trata o caput deste artigo alcança, 
inclusive, os depósitos para os quais já tenha havido liberação dos 
respectivos recursos, desde que a empresa beneficiária promova, no 
prazo de até 60 (sessenta) dias contados da data de publicação desta Lei, 
o resgate do correspondente crédito especial para investimento 
constituído. 

 

L_13194.doc
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Diligência realizada nestes autos apurou que o sujeito passivo não 
utilizou a prerrogativa concedida pela lei, deixando de atender as condições para 
convalidação do crédito especial para investimento, fls. 253. 

 
O crédito especial para investimento é equiparado a benefício fiscal, 

se sujeitando as mesmas exigências requeridas para os benefícios fiscais, por força do 
que dispõe o art. 42 do CTE: 

 
Art. 42. Para os efeitos da legislação tributária, equipara-se a benefício 
fiscal e sujeita-se às exigências para este requeridas, a concessão, sob 
qualquer forma, condição ou denominação, de quaisquer outros incentivos, 
benefícios ou favores, dos quais resulte, direta ou indiretamente, dilação do 
prazo para pagamento do ICMS ou exoneração, dispensa, redução, 
eliminação, total ou parcial, do ônus do imposto devido na respectiva 
operação ou prestação, mesmo que o cumprimento da obrigação vincule-se 
à realização de operação ou prestação posterior ou, ainda, a qualquer outro 
evento futuro. 

 
Os TARES, que autorizavam a formação de crédito especial para 

investimento, estabeleciam como condição o oferecimento de garantia real ao empréstimo 
concedido pela Secretaria da Fazenda e fixavam o prazo de 90 dias para a efetivação da 
garantia. 

 
Uma vez configurado o não atendimento da condição legal exigida o 

contribuinte perde o direito ao benefício e fica obrigado ao pagamento do imposto 
acrescido das cominações legais cabíveis, desde a data da ocorrência do fato gerador em 
que tenha havido a utilização do benefício, consoante dispõe o art. 86 do RCTE: 

 
Art. 86. Quando o benefício fiscal for concedido sob condição e esta não for 
atendida, o contribuinte perde o direito ao benefício e fica obrigado ao 
pagamento do imposto acrescido das cominações legais cabíveis, desde a 
data da ocorrência do fato gerador em que tenha havido a utilização do 
benefício, ressalvada a disposição em contrário.  

 
Ante o exposto, conheço do recurso da Fazenda Pública, dou-lhe 

provimento para reformar a decisão cameral e, afastando a decadência parcial do crédito 
tributário, referente ao período de janeiro a novembro de 2003, confirmar a decisão 
singular que julgou procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 21 de julho de 2016. 
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Matéria: Decadência (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01190/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Aldeci de Souza Flor 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Preliminar de decadência 
do lançamento tributário. Rejeição. 
 
1. O direito de a Fazenda Pública Estadual constituir o crédito 
tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro 
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia 
ter sido efetuado (CTN, art. 173, I e CTE, art. 182, I). 
 
2. Com a rejeição da preliminar de decadência do lançamento 
tributário pelo Conselho Pleno, o processo deve ser 
encaminhado para uma das Câmaras Julgadoras a fim de ser 
submetido a novo julgamento. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 12 
de maio de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda Pública 
para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para, afastando a decadência do crédito 
tributário, retornar os autos à Câmara Julgadora para apreciação de toda matéria. Foram 
vencedores os Conselheiros Aldeci de Souza Flor, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Talita 
Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, Marlene Maria da Silva Ruguê 
Bernardes, Nislene Alves Borges, Gilmar Rodrigues de Almeida, Victor Augusto de Faria 
Morato, Mário de Oliveira Andrade, Lidilone Polizeli Bento e Heli José da Silva. Vencidos 
os Conselheiros Alcedino Gomes Barbosa, José Luiz Rosa, José Pereira D'abadia, João 
Divino de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho, Masayuki Missao, Edson Abrão da Silva, 
Nivaldo José Mendes e Rickardo de Souza Santos Mariano, que votaram conhecendo do 
recurso, negando-lhe provimento para manter a decisão cameral que acolheu a 
decadência do crédito tributário. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta o auto de infração que o sujeito passivo adquiriu de produtores 
rurais goianos, durante o período de 01/02/2003 a 31/12/2003, 8.434,70 metros cúbicos de 
carvão vegetal desacobertados de documentação fiscal, no valor R$ 619.635,65, conforme 
provam os relatórios de controle do consumo e utilização de produtos e subprodutos 
florestais, de emissão do próprio destinatário da mercadoria, e demonstração nos 
documentos, em anexo. Em consequência, na condição de contribuinte solidário, deve 
pagar o ICMS no valor de R$ 74.356,28, juntamente com as penalidades e acréscimos 
legais. 

 
Foram dados como infringidos o art. 66 da Lei nº 11.651/91, c/c o art. 145 

do Decreto nº 4.852/97 e proposta a penalidade prevista no art. 71, inciso VII, alínea "l", 
c/c § 9º, inciso I, do CTE, com redação na Lei 13446/1999. 

 
Os autos estão instruídos com detalhamento do credito tributário, 

demonstrativo da diferença mensal apurada entre a quantidade destacada nas notas 
fiscais de produtor e a registrada nas notas fiscais de entrada, relatório Quantidades 



 

Informadas Nas Notas Fiscais dos Produtos, ofício, tabelas, fichas de controle mensal (fls. 
03 a 40). 

 
Devidamente intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação ao 

lançamento (fls. 44/50). Alega a decadência do direito da Fazenda Pública constituir o 
crédito tributário, tendo em vista ser o ICMS sujeito ao lançamento por homologação, 
situação em que o contribuinte deve calcular e recolher o imposto, tendo o fisco o prazo de 
cinco anos para promover ou não a respectiva homologação.  

 
No mérito, alega que faltam elementos de prova da infração; que a 

fiscalização se fundamenta basicamente no formulário Relatório de Controle do Consumo 
e Utilização de Produtos e Subprodutos Florestais, de própria emissão do destinatário das 
mercadorias; não podendo o referido documento e ficha de controle mensal produzir 
provas.  

 
Requer a improcedência do lançamento e, alternativamente, que sejam os 

autos convertidos em diligência para que sejam encaminhados à autuada os documentos 
emanados da Secretaria de Estado do Meio Ambiente que contenham de forma clara a 
identificação ou assinatura das pessoas que intervieram na elaboração dos mesmos.  

 
O julgador singular decide pela procedência da autuação, conforme 

Sentença de n° 890/10-JULP (fls.109 a 118). 
 
O sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls.118 a 126), no qual 

alega a decadência do crédito tributário, pede que seja julgada improcedente a autuação 
e, alternativamente, em atenção ao princípio da eventualidade, sejam os autos baixados 
em diligência para se encaminhar a impugnante os documentos emanados da Secretaria 
de Estado do Meio Ambiente que contenham, de forma clara, a identificação ou assinatura 
de pessoas que intervieram na elaboração dos documentos.  

 
A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, acolheu a 

preliminar de mérito de decadência, conforme Acórdão n° 502/2012 – IV CJUL (fls. 129 a 
132). 

 
A Fazenda Pública apresenta Recurso ao Conselho Pleno n° 212/2012 – 

GERF/SR (fls. 134 a 136). Defende que o § 4º do artigo 150 do CTN não se aplica ao 
presente caso, vez que a homologação tácita não foi recepcionada pelo código tributário 
estadual, pois o legislador estadual, de forma proposital, trasladou para o artigo 164 do 
CTE parte do § 1º do artigo 150 CTN, relativo à homologação por autoridade fiscal e 
excluiu toda a parte relativa à homologação tácita, em especial o § 4°. 

 
Afirma, ainda, que os únicos prazos decadenciais admitidos são os 

previstos nos artigos 173 do CTN e 182 do CTE. 
 
Defende a não ocorrência da decadência do credito tributário, cujo prazo 

decadencial exposto no artigo 182 CTE é de cinco anos, contados do primeiro dia do 
exercício seguinte àquele em o lançamento poderia ter sido efetuado. 

 
Requer a reforma do acordão para ser afastada a preliminar de 

decadência, restabelecendo por inteiro, a sentença e procedência do lançamento. 
 



 

O Sujeito Passivo apresenta Contradita ao Recurso Fazendário (fls. 142 a 
145). Defende que a decadência deve ser analisada nos termos do artigo 150, § 4º do 
CTN, portanto, deve ser mantida a decisão que acolheu a decadência.  

 
É o relatório.  
  

 
VOTO 

 
Neste julgamento não se analisou qualquer questão relativa ao mérito da 

acusação fiscal, tendo em vista que a Câmara Julgadora acolheu a decadência integral do 
lançamento tributário em análise.   

 
No tocante à preliminar de decadência do lançamento tributário, é de se 

ressaltar que o Fisco reclama imposto não declarado no livro fiscal nem pago, pois relativo 
à aquisição de mercadoria sem nota fiscal, conforme apurado na auditoria que 
fundamentou a autuação.  O sujeito passivo deixou de cumprir a obrigação de exigir a nota 
fiscal do remetente (art. 145 do RCTE). Ocorreu a falta de emissão de nota fiscal e do 
recolhimento do ICMS, diante disso, o Fisco realizou o lançamento de ofício.  

 
O imposto exigido na autuação é referente à operação realizada sem 

documentação fiscal, assim, incabível falar em homologação de pagamento de tributo, 
pois inexistente a declaração do imposto devido e muito menos o pagamento antecipado. 
Inaplicável a regra estabelecida no artigo 150 do Código Tributário Nacional (CTN) que 
assim dispõe: “Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos 
cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio 
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, 
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a 
homologa.” (Destaque nosso). O sujeito passivo deixou de exerceu qualquer atividade no 
tocante a apurar e declarar o imposto. 

 
Nessa situação, o direito da Fazenda Pública obedece à regra 

estabelecida no artigo 173, I, do Código Tributário Nacional (CTN), segundo a qual o Fisco 
dispõe de cinco anos, a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que 
poderia fazer o lançamento, para formalizar o crédito tributário respectivo, no todo ou em 
parte, sob pena de caducidade do direito ao crédito pelo não exercício. 

 
No caso em tela, a omissão de pagamento de imposto ocorreu no período 

de janeiro/2003 a dezembro/2003, conforme demonstrativos de fls. 3/4. Assim, forçoso 
concluir, nos termos do disposto no artigo 173, I do CTN, que o Fisco poderia fazer o 
lançamento tributário em discussão até 31/12/08. Como a intimação do lançamento 
tributário foi realizada em 09/12/08, conforme documentos de fls. 42, inocorreu a 
decadência do lançamento tributário em questão.  

 
Diante do exposto, conheço do recurso da Fazenda Pública para o 

Conselho Pleno, dou-lhe provimento para reformar a decisão cameral e afastar a 
preliminar de decadência do lançamento tributário, devendo os autos retornar a uma das 
Câmaras Julgadoras para ser submetido a novo julgamento.  

 
 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 02 de agosto de 2016. 
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Matéria: Decadência (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01296/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Lidilone Polizeli Bento 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Preliminar de inadmissibilidade do 
recurso, arguida pelo Relator. Rejeitada.  
 
Deve ser rejeitada a preliminar de inadmissibilidade do recurso, 
quando a peça recursal preenche os requisitos legais para sua 
admissibilidade, nos termos do art. 41, inciso II da Lei nº 
16.469/09.    
 
ICMS. Obrigação Principal. Preliminar de mérito de decadência. 
Rejeitada. 
 
Ao valor do débito não declarado pelo sujeito passivo ao fisco, 
objeto de lançamento de ofício, aplica-se a contagem do prazo 
decadencial, prevista no art. 173, inciso I do CTN, inteligência da 
Súmula nº 555 do STJ. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 16 
de agosto de 2016, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de inadmissibilidade 
do recurso da Fazenda Pública para o Conselho Pleno, arguida pelo Relator, tendo em 
vista estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 
16.469/09. Foram vencedores os Conselheiros Lidilone Polizeli Bento, Heli José da Silva, 
Aldeci de Souza Flor, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Washington Luis Freire de Oliveira, 
Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, José Paixão de Oliveira Gomes, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Luis Antônio da Silva Costa, Mário de Oliveira Andrade e o Sr. 
Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de 
desempate. Vencidos os Conselheiros José Eduardo Firmino Mauro, Rickardo de Souza 
Santos Mariano, Valdir Mendonça Alves, José Luiz Rosa, Talita Pimenta Félix, José 
Pereira D'abadia, João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho, Masayuki Missao e 
Edson Abrão da Silva. Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de decadência parcial do 
crédito tributário e julgar parcialmente procedente o auto de infração no valor de R$ 
360.300,71 (trezentos e sessenta mil e trezentos reais e setenta e um centavos). Foram 
vencedores os Conselheiros Lidilone Polizeli Bento, Heli José da Silva, Aldeci de Souza 
Flor, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Washington Luis Freire de Oliveira, Marlene Maria da 
Silva Ruguê Bernardes, José Paixão de Oliveira Gomes, Gilmar Rodrigues de Almeida, 
Luis Antônio da Silva Costa, Mário de Oliveira Andrade e o Sr. Presidente, Conselheiro 
José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos os 
Conselheiros José Eduardo Firmino Mauro, Rickardo de Souza Santos Mariano, Valdir 
Mendonça Alves, José Luiz Rosa, Talita Pimenta Félix, José Pereira D'abadia, João Divino 
de Brito, Nivaldo José Mendes, Masayuki Missao e Edson Abrão da Silva que votaram 
conhecendo do recurso, negando-lhe provimento para manter a decisão cameral que 
considerou parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 
239.645,04 (duzentos e trinta e nove mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e quatro 
centavos). 
 



 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada pelo fisco no presente processo é no sentido de 
que a autuada realizou transferência interestadual de CARBONATO DE NÍQUEL de sua 
própria produção no período de 01/04/04 a 31/03/05, utilizando  base de cálculo do ICMS 
em valor inferior ao custo de produção em afronta à legislação tributária vigente e ao 
Termo de Acordo de Regime Especial - TARE nº 041/89-GSF, celebrado com a Secretaria 
da Fazenda do Estado de Goiás, reduzindo, dessa forma, o ICMS a pagar na importância 
de R$ 3.641.448,89 (três milhões, seiscentos e quarenta e um mil, quatrocentos e 
quarenta e oito reais e oitenta e nove centavos).  

Foram mencionados como infringidos o artigo 17, inciso II e art. 64 da Lei 
nº 11.651/91 e proposta a penalidade prevista no art. 71, inciso VIII, alínea "a", c/c o § 9º, 
inciso I, do art. 71, da Lei nº 11.651/91. 

O lançamento foi instruído com os demonstrativos de apuração do custo 
do Carbonato de Níquel e da Auditoria Básica do ICMS, bem como com a Nota Explicativa 
elaborada pelos autores do procedimento detalhando a metodologia utilizada na 
realização da auditoria. 

Devidamente intimada para pagamento da quantia exigida ou 
apresentação de impugnação a autuada compareceu ao processo por meio da peça de fls. 
6.674 a 6.806, alegando o seguinte: 

1 - Decadência do crédito tributário relativo ao período de 01/04/04 a 
23/11/04, nos termos do art. 150, § 4º, do Código Tributário Nacional - CTN; 

2 - Improcedência do lançamento em razão da inobservância, pelo autor 
do procedimento, da regra prevista no art. 13, § 4º, inciso II, da Lei Complementar nº 87/96 
e no art. 17, inciso II, da Lei nº 11.651/91 que determina que o custo de produção é 
composto apenas pelo valor da matéria-prima, material secundário, mão-de-obra e 
acondicionamento; 

3 - Nulidade do lançamento por cerceamento ao direito de defesa, tendo 
em vista a dificuldade de entender os critérios utilizados pelos autores do procedimento; 

4 - Que os autores do procedimento desconsideraram o saldo credor 
existente na escrituração fiscal à época da ocorrência dos fatos. 

A Representação Fazendária pediu a juntada do Parecer nº 1.382/2009-
GPT, de fls. 6.914 a 6.918. 

Os autores do procedimento solicitaram a juntada do Termo Aditivo de fls. 
6.920, reduzindo o valor originário do crédito tributário para R$ 3.097.588,11 (três milhões, 
noventa e sete mil, quinhentos e oitenta e oito reais e onze centavos). 

Novamente intimada a empresa autuada promoveu a juntada das 
alegações de fls. 6.962 a 6.972nada a   

Por meio da Sentença nº 1211/11, de fls. 6.995 a 7.003, a 2770, a 
julgadora singular rejeitou as questões preliminares e considerou procedente o 
lançamento afirmando que o custo de produção foi fixado corretamente pelos autores do 
procedimento. 

Inconformada a empresa autuada interpôs o recurso voluntário de fls. 
7.005 a 7.020, pleiteando a reforma da decisão singular, reafirmando o seu pedido de 
decadência parcial do lançamento nos termos do art. 150, § 4º, do Código Tributário 
Nacional – CTN. 

Assevera que nos lançamentos por homologação o prazo decadencial é 
contado a partir do fato gerador. 

Em relação ao mérito afirma que em contraposição ao disposto no art. 13, 
§ 4º, inciso II, da Lei Complementar nº 87/96 e no art. 17, inciso II, da Lei nº 11.651/91 que 
definem como custo da mercadoria produzida a soma do custo da matéria-prima, material 
secundário, mão-de-obra e acondicionamento, os autores do procedimento consideram 
como custo de produção no presente lançamento os seguintes itens: 



 

1 - Matéria-prima e Insumos de Produção; 
2 - Energia Elétrica Consumida; 
3 - Manutenção, Reparos, Adaptações e Equipamentos, 
Instalações e Área Industrial - Peças de Reposição; 
4 - Manutenção, Reparos, Adaptações e Equipamentos, 
Instalações e Área Industrial - Serviços Aplicados; 
5 - Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos; 
6 - Consultoria e Serviços Técnicos Especializados; 
7 - Outros Serviços Apropriáveis ao Custo; 
8 - Folha de Pagamento de Pessoal do Setor de Produção; 
9 - Encargos Sociais devidos pelo Empregador (28% sobre a 
folha bruta); 
10 - Depreciação, Exaustão e Amortização - apropriação mensal, 
baseada em valores anuais contabilizados pela empresa; 
11 - Serviços de Transportes (fretes); 
12 - Serviços de Comunicação; 
13 - Exclusão de Notas Fiscais incluídas nos itens 3,4, 6 e 7 
relativas a Projetos de Expansão/Modernização e/ou Serviços 
Agregados e Ativos; 
14 - Ajuste Aditivo - O Valor das Entradas das Matérias-primas e 
insumos lançados no item 1 é menor que o consumo registrado 
no RCPE; 
15 - Total do Custo de Produção do mês; 
Afirma, ainda, que o art. 290 do Regulamento do Imposto de 
Renda não pode ser utilizado como fundamento para manter o 
auto de infração, como entendeu a julgadora singular, tendo em 
vista que o ICMS possui legislação própria fixando as normas 
relativas ao custo de produção. 
Aduz que o Termo de Acordo de Regime Especial - TARE nº 
041/89-GSF, celebrado com a Secretaria da Fazenda do Estado 
de Goiás, cujo Parágrafo Primeiro da Cláusula Primeira assevera 
"Para efeito desta cláusula entende-se por 'custo do produto" a 
soma de todos os custos, diretos e indiretos, que incidam sobre 
a produção mensal do carbonato de níquel, desde a extração da 
matéria-prima até a obtenção do produto final colocado na 
plataforma de embarque em condições de ser transferido para 
outra unidade da Federação", não tem mais aplicabilidade, tendo 
em vista que foi celebrado antes da vigência da Lei nº 11.651/91. 
Assevera que para fixar o seu custo de produção ficou entre o 
Termo de Acordo de Regime Especial - TARE nº 041/89-GSF e a 
Lei Complementar nº 87/96 e a Lei nº 11.651/91, tendo em vista 
que considerou como custo os seguintes itens: 
1 - Material secundário; 
2 - Óleo combustível; 
3 - Subprodutos; 
4 - Taxa de Mão-de-obra; 
5 - Taxa de Máquinas; 
6 - Taxa Over Heads; 
7 - Sobretaxa energia elétrica; 
8 - Sobretaxa Serviços; 
9 - Sobretaxa depreciação; 
10 - Sobretaxa frete minério; 
11 - Material de consumo; 



 

Assim, entende que o seu custo atendeu mais ao Termo de Acordo de 
Regime Especial que a legislação tributária que rege a matéria, em benefício da 
arrecadação. 

Afirma, finalmente, que o saldo credor existente na sua escrita fiscal à 
época da ocorrência dos fatos, foi ignorado pelos autores do procedimento que deveriam 
ter elaborado o cálculo da repercussão dos valores omitidos com os referidos créditos, 
situação que redundaria na aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º, do art. 71, da 
Lei nº 11.651/91 em lugar da qualificadora prevista no § 9º do referido dispositivo legal. 

Posteriormente a empresa autuada promoveu a juntada dos memoriais de 
fls. 7.081 a 7.086, reafirmando os argumentos anteriormente expendidos.  

Na sessão realizada no dia 25 de maio de 2011 a Primeira Câmara 
Julgadora, por unanimidade de votos, converteu o julgamento em diligência, 
encaminhando o processo ao setor próprio para intimar a sujeito passivo para esclarecer 
quais foram os equívocos praticados pelos autores do procedimento na apuração dos 
custos, bem como, esclarecer se nos meses em que ocorreu a omissão de pagamento de 
imposto havia saldo credor na escrita fiscal. 

Determinou, ainda, que posteriormente os autos fossem encaminhados 
aos autores do procedimento para revisão. 

Por intermédio do relatório de revisão de fls. 7.096 a 7118, os autores do 
procedimento reduziram o valor originário do crédito tributário para R$ 2.755.355,33 (dois 
milhões, setecentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e trinta e 
três centavos). 

Promoveram a juntada dos demonstrativos de fls. 7152 a 7421. 
Na manifestação de fls. 7426 a 7435 a empresa autuada manifestou a sua 

discordância com os valores apresentados pelos revisores e solicitou a realização de nova 
revisão.  

Por intermédio da Resolução nº 128/2013, de fls. 7438 a 7439 a Quarta 
Câmara Julgadora, determinou o encaminhamento dos autos aos autores do 
procedimento para manifestar em relação as alegações feitas pela defesa às fls. 7426 a 
7435. 

Na manifestação de fls. 7442 a 7454, os autores do procedimento 
reduziram o valor originário do crédito tributário para R$ 360.300.71 (trezentos e sessenta 
mil, trezentos reais e setenta e um centavo), conforme demonstrativo de fls. 7468. 

Intimada do resultado da revisão a autuada não se manifestou.  
 
Vindo os autos a julgamento a Câmara Julgadora, por maioria de votos, 

acolheu a preliminar de decadência relativa ao período de 04/04 a 10/04, declarando o 
lançamento parcialmente procedente no valor de R$ 239.645,04, nos termos do art. 150, 
§4º do CTN, entendendo que o sujeito passivo não trouxe aos autos elementos suficientes 
para ilidir por completo a acusação fiscal.  

Inconformada, a Fazenda Pública interpõe Recurso ao Conselho Pleno no 
qual solicita a reforma da decisão cameral para considerar o lançamento procedente em 
parte no valor de R$ 360.300,71, nos termos da revisão fiscal, de fls. 7468, por entender 
que ao caso em julgamento não se aplica a contagem de prazo decandecial prevista no 
art. 150, §4º do CTN, mas sim a prevista no art. 173, inciso I do mesmo diploma legal. 
Para demonstrar o cumprimento dos requisitos de admissibilidade junta aos autos Acórdão 
paradigma do Conselho Pleno em que adota a contagem do prazo decandencial nos 
moldes pretendidos em situação análoga. 

Em contradita, o sujeito passivo sustenta que a contagem do prazo se faz 
pelo art.150, § 4º do CTN, portanto, entende correta a decisão cameral, motivo pelo qual 
solicita a sua manutenção. 

É o Relatório. 

 



 

V O T O  
 

Preliminarmente, rejeito a preliminar de inadmissibilidade do recurso 
arguida pelo Relator, por entender que a peça processual preenche os requisitos do art. 
41, inciso II da Lei nº 16.469/09.  

 
Embora exista unanimidade em relação à procedência parcial no valor de 

R$ 180.774,72, a Fazenda Pública junta aos autos Acórdão do Conselho Pleno 
demonstrando que em caso análogo de utilização de redução de base de cálculo de forma 
indevida, em face de utilização de benefício fiscal irregular, o Conselho Pleno entendeu 
que ao caso aplica-se a contagem prevista no art. 173, inciso I do CTN. 

 
No presente caso, embora a redução de base de cálculo não tenha 

ocorrido por utilização irregular de benefício fiscal, o lançamento também trata de redução 
indevida de base de cálculo, em face de não aplicação do disposto na legislação tributária, 
tendo em vista realizar transferências por preços abaixo do custo das mercadorias.     

 
Dessa forma, entendo preenchidos os requisitos legais de admissibilidade 

do recurso, motivo pelo qual rejeito a preliminar de inadmissibilidade arguida pelo relator. 
 
No que tange ao pedido da Fazenda Pública de reversão do Acórdão 

Cameral, afastando a decadência para declarar a procedência parcial, nos termos da 
revisão fiscal, entendo que lhe assiste razão pelos motivos que passo a expor. 

 
É notório o conhecimento da Jurisprudência majoritária desta Casa no 

sentido de que ao lançamento de ofício aplica-se o disposto no art. 173, inciso I e não o 
art. 150, § 4º, ambos do CTN. 

 
Corroborando o entendimento que já vinha sendo aplicado nesta Corte 

Administrativa, a Súmula nº 555 do STJ, publicada em dezembro de 2015, dispõe de 
forma expressa que não cabe a aplicação do art. 150, §4º do CTN quando o lançamento 
tratar de valores não declarados pelo sujeito passivo. 

 
No caso em análise o sujeito passivo utilizou base de cálculo em 

transferências entre estabelecimentos do mesmo sujeito passivo em valor menor do que 
determina a legislação tributária, dessa forma, em relação ao valor autuado, diferença a 
menor de base de cálculo, não há que se falar que houve a declaração do sujeito passivo 
para o fisco ou a antecipação do pagamento, trata-se de valor não declarado e não 
antecipado, portanto, sujeito a regra do art. 173, inciso I do CTN. 

 
 No presente caso, os fatos geradores mais antigos são referentes ao 

exercício de 2004, portanto, aplicando-se o disposto no art. 173, inciso I do CTN, o fisco 
teria até 31.12.2009 para efetuar o lançamento com respectiva intimação do sujeito 
passivo, sendo que, no caso em julgamento, a intimação do sujeito passivo ocorreu em 
24/11/2009, conforme documento de fl. 6772. Assim, entendo que a decadência 
reconhecida pela Câmara não ocorreu, motivo pelo qual deve ser afastada. 

 
Considerando que a questão objeto de recurso da Fazenda Pública e 

contradita do sujeito passivo cinge-se unicamente à contagem do prazo decadencial, 
entendo que a questão meritória encontra-se resolvida e pacificada por meio da revisão 
fiscal constante dos autos que reduziu o valor do crédito tributário para R$ 360.300,71, 
documento de fl. 7468, visto que tanto o sujeito passivo como a Fazenda Pública 
concordaram com a conclusão da revisão fiscal, divergindo apenas em relação a 



 

incidência de decadência em relação a parte do período autuado, estando pendente de 
solução apenas esta última questão. 

 
Ante o exposto, conheço do Recurso da Fazenda Pública, dou-lhe 

provimento para afastar a preliminar de decadência reconhecida pela Câmara Julgadora, 
declarando o lançamento parcialmente procedente no valor de R$ 360.300,71, nos termos 
da revisão fiscal supracitada.        

 
 

Sala das sessões plenárias, em 23 de agosto de 2016. 
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Matéria: Decadência (Extinção) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01474/16 
 
Redator do Voto: Conselheiro José Pereira D'abadia 

 
EMENTA: Processual. Pedido de diligência. Requerimento de 
autoria do sujeito passivo. Preliminares de nulidade. 
Insegurança na determinação da infração e cerceamento do 
direito de defesa. Rejeitadas. Decadência do direito de o Fisco 
constituir o crédito tributário. Ocorrência do artigo 173, inciso I, 
do C.T.N Acolhida. 
 
1. A não apresentação, pelo contribuinte, de elementos com 
consistente relevância capazes de provocarem a modificação do 
procedimento fiscal que motivou a formalização do lançamento 
é impeditiva da alteração da pretensão fazendária; 
 
2. Inocorrendo nos autos quaisquer das hipóteses de nulidade 
previstas no artigo 20 da Lei nº 16.464/09, mister se faz rejeitar a 
preliminar de nulidade arguida pelo sujeito passivo; 
 
3. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário 
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do 
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido 
efetuado. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de julho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido 
de diligência formulado pelo advogado da autuada. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, José Pereira D'abadia, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, José Luiz Rosa e Alcedino Gomes Barbosa. E, por maioria de 
votos, rejeitar as preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a 
primeira, por insegurança na determinação da infração e a segunda, por cerceamento do 
direito de defesa. Foram vencedores os Conselheiros Marlene Maria da Silva Ruguê 
Bernardes, Gilmar Rodrigues de Almeida e Alcedino Gomes Barbosa. Vencidos os 
Conselheiros José Pereira D'abadia e José Luiz Rosa. E, também por maioria de votos, 
conhecer da impugnação, dar-lhe provimento para acolher a preliminar de decadência 
arguida pelo sujeito passivo e declarar extinto o crédito tributário. Foram vencedores os 
Conselheiros José Pereira D'abadia, José Luiz Rosa e Alcedino Gomes Barbosa. 
Vencidos os Conselheiros Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes e Gilmar Rodrigues 
de Almeida que rejeitaram a preliminar de decadência. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a exordial que o sujeito passivo omitiu o pagamento do ICMS 
em razão da apropriação indevida de crédito de imposto, correspondente a notas fiscais 
de aquisição de combustíveis em desacordo com a legislação tributária estadual. Tais 
notas não possuem identificação do veículo abastecido e englobam mais de um 
abastecimento. Em decorrência, fica sujeito ao pagamento do imposto acrescido das 
cominações legais. 

 
Trata-se de reautuação do auto de infração nº 3031740697540 



 

 
Foram infringidos os seguintes dispositivos: art. 58, § 3º; 60, I e 64, 

todos do Código Tributário Estadual em combinação com o artigo 46, § 6º do Decreto 
Estadual nº 4.852/97. Proposta a aplicação da penalidade do artigo 71, IV, “a”, do Código 
Tributário Estadual.  

 
Fundamentam a acusação, os seguintes documentos: Detalhamento 

do crédito tributário; Auditoria Básica do ICMS (Conclusão – Apuração de Ofício – 
Demonstrativos Auxiliares); Relação de documentos fiscais cujos créditos foram 
aproveitados indevidamente; Planilha de Cálculos. (fls. 03/33). 
 

ALINE MARTINS DO CARMO REZENDE e HEBERT MARTINS DO 
CARMO, são nomeados solidários nos termos do artigo 45, inciso XII, do Código Tributário 
Estadual.  

Após a decretação da revelia, as partes comparecem conjuntamente 
para impugnar o auto de infração (fls.58/64). 

 
De proêmio, arguem as preliminares de nulidade da peça básica por 

cerceamento do direito de defesa, insegurança na determinação da infração e da 
decadência do direito de a Fazenda Pública Estadual constituir o presente crédito 
tributário.  

 
Com relação à decadência, argumentam que a aplicação de tal 

instituto decorre do fato de que o PAT anterior fora declarado nulo por interpretação 
equivocada dos fatos apurados. Obtemperam não se tratar de nulidade por vício formal, o 
que permitiria a reautuação dentro de cinco anos da decisão que reconhece o vício. 

 
Que, sendo os fatos autuados no ano de 2007, só poderia haver 

autuação regular, ou seja, não alcançada pela decadência (artigo 173, II, CTN, desde que 
ocorrida até 2013; que o presente lançamento data de 02/02/2016. 

 
No que tange ao cerceamento do direito defesa, aduzem que a prova 

de que precisa para defender-se está em poder do emitente do cupom fiscal conforme 
dispositivo legal. Asseveram que é de responsabilidade do vendedor do combustível 
guardar o cupom fiscal, em obediência à lei. Questiona o fisco neste sentido: “Como então 
exigir da transportadora adquirente o mesmo documento, como no presente caso, e não 
reconhecer isto como óbice ao exercício do direito de defesa”. 

 
Obtemperam que o cerceamento decorre do fato de o sujeito passivo 

não ter acesso a tais documentos e que não é possível à recorrente obrigar o 
vendedor/emitente a disponibilizá-los; tal é o motivo pelo qual não consegue apresentá-
los. Que não se pode exigir do adquirente de combustível documento que a lei obriga ficar 
sob a guarda do vendedor/emitente; que não pode o adquirente de combustível obrigar o 
vendedor/emitente a fornecer os mesmos documentos para fins de defesa fiscal.  

 
Na sequência, aduzem estar o lançamento eivado de vício 

processual por insegurança na determinação da infração. Sustentam que o agente fiscal 
não conseguiu determinar o crédito tributário de maneira inquestionável, nos termos do 
artigo 142 do CTN, na parte que estatui que compete à autoridade administrativa verificar 
a infração e encontrar a base de cálculo. Que compete ao fisco comprovar que nos 
cupons fiscais relacionados nas notas fiscais modelo 1, que estão em poder do 
estabelecimento emitente, conforme previsão legal, não consta a identificação da empresa 
destinatária, CNPJ e placa do veículo abastecido. Que somente com tal prova de que 



 

nestes cupons não existem tais informações é que o procedimento seria seguro, pois cabe 
à acusação a prova da infração. 

 
Ponderam que a insegurança neste processo decorre de que seu 

autor não conseguiu provar que o sujeito passivo deixou de cumprir a regra do artigo 46, § 
6º, inciso II, do RCTE; que o crédito não foi qualificado, pois a autoridade deixou de 
observar o § 6º, inciso II, do artigo 46, do RCTE, quanto aos cupons relacionados nas 
notas fiscais modelo 1, pois nestes constam as informações exigidas pela regra legal; que 
inexistiu a quantificação da base de cálculo do crédito tributário; que o fisco não localizou 
os cupons, os quais de acordo com o § único do art. 8º do Anexo XI do RCTE, devem ser 
guardados pelo emitente /vendedor; que o agente não individualizou quais os cupons 
relacionados nas notas fiscais modelo 1 não atendem a regra do art. 46, § 6º, inciso II, do 
RCTE, sem verificar se nos cupons ficais referidos estão identificados os veículos 
abastecidos. 

 
Que, para a segurança do procedimento, a administração tributária 

deve provar que nos cupons relacionados na cota citada como exemplo, não estão 
descritas as identificações dos veículos; que até não comprovar a prática da infração, não 
deve o fisco estornar o crédito tributário lançado pelo sujeito passivo, devidamente 
registrado nos livros fiscais. 

 
Asseveram que as condições previstas em lei foram cumpridas pois 

o sujeito passivo realizou abastecimento em estabelecimento devidamente inscrito no 
cadastro de contribuintes do Estado de Goiás, tendo sido identificadas as placas dos 
veículos em cada cupom emitido; que o nobre auditor não realizou a interpretação 
sistemática das normas ao não observar o disposto no inciso I, alínea “a”, caput, do artigo 
8º e inciso I e III do seu parágrafo. 

 
No mérito, argumentam que não praticaram a infração estampada na 

basilar. Que, a cada abastecimento nos postos revendedores varejistas solicitou o cupom 
fiscal individualizado para cada abastecimento, os quais estão referenciados nas notas 
fiscais modelo 1; que o cupom também é documento fiscal; que a forma para emitir o 
cupom fiscal é disciplinada pela regra do artigo 8º do Anexo XI do RCTE e este é 
destinado ao cumprimento pelo estabelecimento emitente do cupom fiscal, no qual exige-
se que seja anexado à via fixa do estabelecimento emitente.  

 
Assinalam que a nota fiscal modelo 1 é emitida somente para efeito 

de faturamento do posto emitente; que como estas não podem ser emitidas em 
duplicidade, referencia-se no corpo do citado documento o número do cupom fiscal e o 
valor, que é entregue ao destinatário, ficando o cupom fiscal em poder do estabelecimento 
emitente, nos termos da lei. 

 
Ao final requer a decadência do crédito tributário, ou na 

impossibilidade a nulidade do feito, ou alternativamente, sua improcedência. 
 
É o relatório. 
 

 
 

V O T O 
 



 

Passo a decidir e de plano, acompanhado da unanimidade do voto 
de meus pares, devo rejeitar o pedido de diligência formulado pelo douto representante 
legal da atuada. 

 
Com efeito, ao compulsar os autos considero que o feito encontra-se 

em perfeitas condições para ser julgado. A questão relativa às diligências, cinge-se à 
apresentação de fatos novos, ou provas ou levantamentos, por parte do sujeito passivo 
que possam contrapor-se às razões da fazenda pública. No caso em comento, o sujeito 
passivo manifesta o desejo de ver realizada diligência fiscal para sustentar sua própria 
defesa, o que não se admite.  

 
Este Conselho Administrativo Tributário já se pronunciou por diversas 

vezes quanto a esta questão e nada obsta quando as partes comparecem aos autos 
munidas de provas materiais para contrarrazoar outrem. Ao simplesmente pedir sem 
contradizer, é de se entender que tais demandas apresentem ou venham travestidas de 
caráter protelatório, o que não é aceito por esta Casa. Em resumo, a realização de 
diligências só é plausível quando: a) o pedido vier precedido de fundadas razões ou fatos 
controversos, materialmente comprováveis; b) não apresentarem caráter meramente 
protelatório ou quando tratar-se de produção antecipada de provas. Visto que o pedido do 
sujeito passivo não se fundamenta em nenhuma dessas premissas, devo rejeitá-lo de 
plano. 

 
No mesmo diapasão e por maioria de votos, não dou guarida às 

preliminares de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da infração e 
cerceamento do direito de defesa, arguidas pela parte, por considerar que todo o 
procedimento encontra-se em perfeita sintonia com o ordenamento jurídico brasileiro.  

 
De proêmio, ao compulsar os autos, verifico não estarem presentes 

os requisitos essenciais à configuração de vício por insegurança na determinação da 
infração. Tanto as provas colacionadas aos autos, quanto a descrição do fato gerador na 
exordial bem como a fundamentação jurídica coadunam-se entre si. Cotejando-se a 
arquitetura do lançamento com os requisitos estatuídos pelo Manual de Defesa Fiscal 
Mínima no Processo Administrativo Tributário, necessários à arguição de tal nulidade, não 
os encontro. Senão vejamos. 

8.4.4. – NULIDADE POR INSEGURANÇA NA DETERMINAÇÃO DA INFRAÇÃO 
Se for o caso, o Contribuinte poderá argüir a preliminar de nulidade por 
insegurança na determinação da infração, se constatar que: 
a)   a descrição do fato no lançamento não mantém coerência com os 
demonstrativos ou documentos anexados pelo autuante, 
b)   a descrição do fato no lançamento não mantém coerência com a 
fundamentação legal da suposta infração, 
c)   ocorreram divergências  de  valores  entre  os  levantamentos  integrantes  
do lançamento, ou destes com o auto de infração, 
d)   o  lançamento  foi  instruído  com  levantamento  incompleto,  que  não  
confirma  a suposta infração objeto da autuação, 
e)   há insegurança quanto à denominação do produto, ou quanto ao 
agrupamento de produtos diversos, no levantamento específico, 
 

Ante o exposto, não se sustentam os argumentos do sujeito passivo 
de que “o agente não conseguiu determinar o crédito tributário de maneira inquestionável”; 
ou que “cabe ao fisco provar que nos cupons fiscais relacionados nas notas fiscais modelo 
1 em poder do estabelecimento emitente, não consta a identificação da empresa 
destinatária, CNPJ e placa do veículo abastecido”. Assim, impende salientar que as 
provas colacionadas pelo fisco atestam a prática da infração estampada na basilar, tal 
como prevista na legislação tributária. Melhor teria feito o sujeito passivo se tivesse 
emitido a documentação fiscal totalizando os cupons dos dias em que abasteceu seus 



 

veículos. Tal é o que determina o artigo 46, § 6º, inciso II, do Regulamento do Código 
Tributário Estadual –RCTE, o qual reproduzo abaixo, “in verbis”: 

 
Art. 46. É assegurado ao sujeito passivo, nos termos do disposto neste 
regulamento, o direito de creditar-se do imposto anteriormente cobrado em 
operações ou prestações resultantes (Lei nº 11.651/91, art. 58): 
[...] 

§ 6º Na apropriação do crédito decorrente de aquisição de combustível por 
estabelecimento prestador de serviço de transporte interestadual e 
intermunicipal deve ser observado o seguinte:  

[...] 

II - no caso de aquisição de combustível para abastecimento do 
veículo durante a prestação de serviço, a cada abastecimento deve 
corresponder uma única nota fiscal que deve conter a identificação do 
veículo abastecido, vedada sua emissão de forma a englobar mais de 
uma aquisição no período; 

 

É de se concluir, portanto, que o auto de infração encontra-se hígido, 
ou seja dentro das normas do artigo 8º da Lei Estadual nº 16.469/09 e artigo 142 do CTN, 
o que deita por terra a aludida preliminar. 

 
No mesmo sentido, não prospera o argumento de que seu direito de 

defesa está cerceado em virtude de que “não tem poder de polícia para exigir do vendedor 
os cupons fiscais relativos aos abastecimentos, que em virtude lei, devem ser guardados 
porte este”; que dada essa condição não consegue apresentá-los para fundamentar sua 
defesa; que não pode obrigar o vendedor/emitente a fornecer os mesmos documentos 
para fins de defesa fiscal”. De fato, este poder concerne apenas às autoridades 
administrativas das fazendas públicas. Porém, impende salientar que o direito de defesa 
jamais lhe foi cerceado pois poderia ter apresentado as provas exigidas pelo artigo 46, § 
6º, inciso II, do RCTE ou qualquer outra prova cuja força probante fosse capaz de ilidir a 
pretensão fiscal. Aliás, este um dos motivos pelos quais deneguei o pedido de diligência 
passivo formulado pelo sujeito passivo, cujo escopo era enviar equipe fiscal para requerer 
do vendedor de combustíveis, os cupons fiscais, o que considerei desnecessário e 
protelatório. 

 
Devo acrescentar que sobre tal nulidade, igualmente ausentes os 

requisitos que ensejariam sua arguição. Tal é o que está no bojo do retrocitado Manual de 
Defesa Fiscal Mínima no Processo Administrativo Tributário, cujo texto transcrevo abaixo: 

 
8.4.3. – NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA 

Esta  nulidade  evidencia-se  no  processo  pela  existência  de  atos  ou  
omissões  ou procedimentos  defeituosos,  que  prejudicam  ou  impedem  o  
exercício  do  amplo  direito  de defesa, como, por exemplo, as argüições 
seguintes: 
a)   a  apreensão  e  retenção  pela  autoridade  administrativa  dos  
documentos necessários à defesa do Contribuinte, ou a devolução dos 
documentos ao mesmo, após a intimação, suprimindo seu prazo processual 
para defesa, 
b)   os documentos do Contribuinte  foram apossados pela autoridade 
administrativa sem emissão do competente Termo de Apreensão, 
configurando posse ilícita, 
c)   a ausência na instrução processual de documento fiscal citado pelo 
autuante e que não consta dos arquivos do Contribuinte, 
d)   o  trancamento  de  estoques  sem  o  devido  acompanhamento  e  
assinatura  do Contribuinte, 
e)   o  arbitramento  de  lucro  sem  a  desclassificação  formal  da  escrita  
contábil,  se possuir, 
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f)    informações divergentes de quebra técnica ou utilização de índice 
impreciso em levantamento específico, 
g)   falha na eleição do domicílio fiscal do Contribuinte no lançamento, 
inocorrendo a regular intimação, para pagar o débito ou defender-se, 
h)   falha na intimação postal, quando a correspondência for remetida para 
endereço incorreto, ou não servido pelos Correios, caso da zona rural, e 
devolvida sem a cientificação do destinatário, 
i)    falha na intimação por edital, se ocorreu anterior falha na intimação 
postal,  
j)    nulidade  do auto de infração, por estar destituído de demonstrativo que 
lhe deu origem, 
k)   a juntada aos autos, por parte da fiscalização, de novos documentos, 
aditivos ou revisão, sem que o Contribuinte tenha sido intimado para 
manifestar-se. 

 
Ante todo o exposto e não tendo o sujeito passivo comprovado de 

maneira efetiva o prejuízo que alega ter sofrido, em ambos os casos, mister se faz rejeitar 
a preliminar de nulidade da peça básica por cerceamento do direito de defesa, arguida 
pela Recorrente. 

 
E, por último, acompanhado da maioria do voto de meus pares, 

acolho a preliminar de decadência do direito de a Fazenda Pública constituir o presente 
crédito tributário. Neste sentido, presentes os requisitos do artigo 173, inciso I, do Código 
Tributário Nacional-CTN. De fato, visto não se tratar de nulidade por vício formal, que 
permitiria a reautuação dentro de cinco anos da decisão, o presente caso, reveste-se da 
perda do direito em função do transcurso quinquenal do prazo estipulado em lei. Não há 
como a Fazenda Pública invocar o mesmo diapositivo acima com fulcro no inciso II do 
CTN. 

 
Senão vejamos, o presente feito é uma reautuação do auto de 

infração nº 3031740697540, anulado em 07/04/2015 por insegurança na determinação da 
infração. Na sequência, o agente fiscal lavrou o auto de infração em tela no dia 02/02/2016   
e relativo ao mesmo fato gerador de seu antecessor, ocorrido no período de janeiro a abril 
do exercício fiscal de 2007. A Recorrente, entretanto, só veio a tomar ciência das infrações 
que lhe foram imputadas no dia 18/02/2016, o que extrapola o prazo quinquenal 
estabelecido em lei pelo artigo 173, inciso I, do CTN. Assim, para que o crédito fosse 
válido, a Fazenda Pública Estadual –FPE, teria até o dia 31/12/2012 para cientificar a 
Recorrente, já que o auto anterior fora anulado por vício não formal. Como não o fez, 
considero que o feito foi abatido pelo instituto da decadência, e por isso não pode mais 
prosperar. 
 

Dessarte, conheço da impugnação, dou-lhe provimento para acolher 
a preliminar de decadência arguida pelo sujeito passivo e declarar extinto o crédito 
tributário. 

 
 
 

Sala das sessões, em 14 de setembro de 2016. 
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Matéria: Decadência (Extinção) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01502/16 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: Processual. Pedido de diligência formulado pelo 
sujeito passivo. Indeferido. Preliminares de nulidade do auto de 
infração por insegurança na determinação da infração e por 
cerceamento do direito de defesa. Rejeitadas. Preliminar de 
decadência do crédito tributário. Acolhida.  
 
1. Não havendo nas peças constitutivas da lide, dúvidas a serem 
dirimidas, despiciendo se torna o pedido de diligência 
formulado pela parte; 
 
2. Inocorrendo nos autos quaisquer das hipóteses de 
nulidade previstas no artigo 20 da Lei nº 16.464/09, mister se faz 
rejeitar a preliminar de nulidade arguida pelo sujeito passivo; 
 
3. Segundo o disposto no artigo 173, inciso I do Código 
Tributário Nacional, o prazo decadencial conta-se a partir do 
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento 
poderia ter sido efetuado. Adotando-se esta regra ao caso dos 
autos, encontra-se decaído o direito da Fazenda Pública 
Estadual de constituir o crédito tributário. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 26 de agosto de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de conversão do julgamento em diligência, formulado pelo sujeito passivo. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo José Mendes, Carlos Andrade 
Silveira e José Paixão de Oliveira Gomes. Por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pelo sujeito passivo, por cerceamento 
do direito de defesa e insegurança na determinação da infração. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Nivaldo José Mendes, Carlos Andrade Silveira e José Paixão 
de Oliveira Gomes. Por maioria de votos, acolher a preliminar de mérito de decadência, 
arguida pelo sujeito passivo.  Foram vencedores os Conselheiros Nivaldo José Mendes e 
Carlos Andrade Silveira. Vencido o Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo deixou de escriturar 
no Livro Registro de Entradas, as notas fiscais constantes de levantamento, no valor de 
R$ 514.343,33, conforme demonstrativos e documentos anexos. Em consequência, fica 
sujeito à multa formal de 25% do valor da operação, juntamente com os acréscimos legais.  

 
Como dispositivo legal infringido foi apontado o artigo 64 da Lei nº 

11.651/91, combinado com o artigo 308 do Decreto nº 4.852/97, tendo sido proposta a 
penalidade prevista no artigo 71, inciso VII, alínea “c”, da Lei nº 11.651/91 com a redação 
conferida pela Lei nº 13.446/1999. 

 
O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 03/191. 



 

 
Intimado às fls. 192/194, o sujeito passivo quedou-se inerte, dando 

azo à lavratura do Termo de Revelia de fls. 195. Novamente intimado às fls. 197 para se 
manifestar em Segunda Instância, conforme documentos de fls. 197. 

 
Ciente, o sujeito passivo comparece ao processo arguindo, nulidade 

do auto de infração, por insegurança na determinação da infração e por cerceamento do 
direito de defesa, tendo em vista que após a reautuação, a autoridade fiscal deixou de 
apreciar algumas notas fiscais, sendo que as mesmas foram devidamente registradas em 
livro fiscal próprio. Traz à baila quadro demonstrativo com as respectivas notas fiscais. No 
mérito, argui ser indevida a autuação. Argui em preliminar de mérito, a decadência do 
direito do fisco de constituir o crédito tributário, conforme preceitua o artigo 173, inciso I, 
do Código Tributário Nacional. Colaciona jurisprudências que entende aplicáveis ao caso. 
Em seguida, questiona a multa aplicada, que violaria os princípios do não confisco, da 
razoabilidade e da proporcionalidade. Finaliza, requerendo que seja declarada a 
improcedência do presente auto de infração.  

 
A Terceira Câmara deste Conselho, por meio da Resolução de fls. 

255/256, determinou o encaminhamento dos autos à Delegacia de circunscrição do sujeito 
passivo para que auditor fiscal se manifeste sobre as alegações do sujeito passivo, bem 
como para efetuar revisão no trabalho original. 

 
Em atendimento a Resolução supra, a autoridade fiscal revisora 

esclarece que o fato de as mercadorias estarem, quase em sua totalidade, enquadradas 
no regime de substituição tributária pelas operações posteriores, o ICMS é devido na 
entrada das mercadorias no estabelecimento. Destaca, também, que o contribuinte 
apresentou em seu recurso, algumas notas fiscais que, após a devida verificação, chegou-
se a constatação dos seus efetivos registros, sendo que tais documentos fiscais foram 
excluídos dos cálculos, tendo sido apresentado o resultado corrigido da base de cálculo no 
valor de R$ 493.105,25 e da multa correspondente, no valor de R$ 123.276,31, conforme 
documentos de fls. 268 a 272. 

 
Intimada do resultado da revisão fiscal (fls.280), o sujeito passivo 

comparece ao processo alegando, em síntese, que durante o período em que permaneceu 
funcionando, em mais de um regime tributário diferenciado aplicável à microempresa e à 
empresa de pequeno porte, não houve a separação adequada dos exercícios quando da 
reautuação que gerou os autos de infração de nºs 4011201926870 e 4011201927680, 
situação, portanto, prejudicial à sua defesa. Reitera, ainda, a preliminar de decadência do 
direito do fisco constituir o presente crédito tributário, nos termos do artigo 173, inciso I, do 
Código Tributário Nacional, bem como, reitera as preliminares de nulidade do auto de 
infração, por insegurança na determinação da infração e por cerceamento do direito de 
defesa. Finaliza, requerendo que seja declarada a nulidade do presente auto de infração.  

 
É o Relatório.  
 

 
 

VOTO 

 

Relativamente ao pleito do sujeito passivo de conversão do 
julgamento em nova diligência, hei por bem em rejeitar, pois entendo que, estando o 
processo corretamente instruído, inclusive com manifestação ocorrida em diligência 



 

revisional realizada anteriormente, com parecer conclusivo da Delegacia Regional de 
Fiscalização de Morrinhos, após verificação dos documentos anexados pela defesa, a 
autoridade fiscal revisora elaborou novo levantamento fiscal excluindo as notas fiscais 
mencionadas pelo contribuinte em sua peça defensória, constante no relatório de fls. 
257/258. Portanto, no caso em comento, despiciendo se torna a realização de nova 
diligência. 
 

Quanto as questões preliminares relativas à nulidade do auto de 
infração por insegurança na determinação da infração e cerceamento do direito de defesa, 
deixo de acolhê-las.  

De fato, verifico que além de estarem presentes todos os requisitos 
do artigo 8º da Lei Estadual nº 16.469 e do artigo 142 do Código Tributário Nacional, a 
descrição do fato coaduna-se com os demonstrativos e documentos anexados pelo agente 
autuante, bem como, com a fundamentação legal da infração. Também não há 
divergências de valores entre os levantamentos integrantes do lançamento e destes com o 
auto de infração. E por último, o lançamento foi instruído com levantamento completo, o 
que confirma a infração. Ante tais evidências e com a unanimidade do voto de meus 
pares, é de se entender que a aludida preliminar relativa à insegurança na determinação 
da infração deve ser rejeitada. 

Já com relação à preliminar de nulidade do auto de infração por 
cerceamento do direito de defesa, arguida pela autuada, manifesto-me também pela sua 
rejeição, tendo em vista que o sujeito passivo foi legalmente comunicado em todas as 
fases do processo para exercer sua oposição, o que significa que teve a exata 
compreensão da acusação que lhe fora imputada e tentou elidi-la na peça impugnatória. 
Vale então considerar que a aludida preliminar é exercício de retórica jurídica que não dá 
azo para a nulidade do trabalho fiscal e por isso deve ser rejeitada.  

 
Encerradas as questões anteriores nas quais estou acompanhado 

pela unanimidade dos votos dos meus pares, passo à questão meritória. 

No mérito, devo acolher a preliminar de decadência do direito de a 
Fazenda Pública Estadual constituir o presente crédito, com fulcro no inciso I, do artigo 
173 do Código Tributário Nacional - CTN por considerar decorrido o prazo quinquenal 
estabelecido em lei para tal. De fato, o presente auto de infração é a reautuação do auto 
de infração nº 3021741624310, julgado conforme decisão singular de nº 1864/2009-JULP, 
proferida em 26/03/2009. Tomando-se por base o referido auto de infração, cujo período 
de ocorrência do fato gerador é o mesmo, devo argumentar que o crédito constituído no 
presente auto de infração já encontra-se decaído. Basta observar que o período de 
ocorrência do fato gerador deu-se entre 01/01/2002 a 30/03/2006 e como tal não se 
suspende e nem se interrompe, e tendo o presente auto de infração sido lavrado em 
03/05/2012, com a intimação do sujeito passivo ocorrida em 04/06/2012 (fls. 194), via 
Edital, é forçoso concluir que o prazo para que a Fazenda Pública pudesse constituir o 
crédito tributário em questão esgotou-se em 31/12/2007, motivo pelo qual devo acolher a 
aludida preliminar. 

Em de todo o exposto, voto em uníssono com meus pares, para 
rejeitar o pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo. Também por unanimidade de 
votos, rejeito as preliminares de nulidade da peça básica, arguida pelo sujeito passivo, por 
cerceamento do direito de defesa e insegurança na determinação da infração. E, por 
maioria de votos, acolho a preliminar de mérito de decadência, arguida pelo sujeito 
passivo.  

 



 

 
 
 

Sala das sessões, em 20 de setembro de 2016. 
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Matéria: Decadência (Extinção) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01508/16 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Extravio de documento 
fiscal. Pedido de Revisão Extraordinária. Decadência. Acolhida. 
 
1. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário 
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do 
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido 
efetuado (CTN, art. 173, I); 
 
2. Acolhe-se a arguição de decadência, tendo o lançamento sido 
efetuado após extinto o direito de a Fazenda Pública constituir o 
crédito tributário nele descrito. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 03 
de maio de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para reconhecer  a ocorrência da decadência do crédito 
tributário. Participaram do julgamento os Conselheiros Paulo Diniz, Aldeci de Souza Flor, 
José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Cláudio Henrique de Oliveira, Washington 
Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, 
João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues 
de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, 
Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de 
Souza Santos Mariano e Heli José da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Por meio do Despacho n° 0094/2009-GCOP (fls. 45) proferido nos 
autos de protocolo n° 200800004014591 (fls. 23 a 45), a Gerência de Recuperação de 
Créditos, acolhendo orientação do Parecer n° 006943/2008-Ptr (fls. 38 a 41), aprovado 
pelo Despacho “AG” n° 010070/2008 (fls. 42 a 44) da Procuradoria Geral do Estado, 
encaminhou aqueles autos a este Conselho Administrativo Tributário para apreciação 
quanto à possível decadência do crédito tributário constituído por meio do presente 
lançamento, em desfavor de Doralicia Maria Jorge e Silva. 

 
Tendo em vista que a análise do pleito deverá ocorrer no curso do 

processo administrativo tributário (PAT) respectivo, foram trasladadas cópias dos 
documentos constantes daquele protocolo e anexadas ao presente PAT para apreciação 
(fls. 23 a 45). Em razão dos Princípios da Fungibilidade, da Celeridade Processual, da 
Eficiência e do Informalismo que regem o Processo Administrativo Tributário, o Despacho 
n° 0094/2009-GCOP (fls. 45) será apreciado como Pedido de Revisão Extraordinária, nos 
termos do art. 43, I, da Lei nº 16.469/09. 

 
O Presidente do Conselho Administrativo Tributário, por meio do 

Despacho n° 1322/2015-PRES (fls. 47 a 48), com fundamento no art. 43, §§ 4°, II, e 5°, e 
art. 45, da Lei n° 16.469/09, admite o pedido de Revisão Extraordinária e determina o 
encaminhamento dos autos à GERC para que se faça o cancelamento do ato de inscrição 
em dívida ativa. Em seguida, encaminhem os autos ao Setor de Apoio à Segunda 



 

Instância (SEASI) da Secretaria Geral (SEGE), para que sejam pautados a julgamento 
pelo Conselho Pleno. 

 
A Gerência de Recuperação de Créditos, por meio do Despacho n° 

0014/2016-GERC (fls. 50), informa que efetuou o cancelamento da inscrição em Dívida 
Ativa do presente PAT, tendo oficiado à Procuradoria Tributária a respeito do 
cancelamento, uma vez que o crédito tributário ora discutido já se encontra ajuizado (fls. 
49). Encaminha os autos ao Setor de Apoio à Segunda Instância (SEASI) da Secretaria 
Geral (SEGE), para que sejam pautados a julgamento pelo Conselho Pleno, conforme 
orientação do Despacho n° 1322/2015-PRES. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Inicialmente, destaco que a Lei n° 16.469, de 19 de janeiro de 2009, 

em seu art. 43, I, “a”, estabelece o fundamento do pedido de Revisão Extraordinária 
apresentado pelo titular da GECOPE: 

 
Art. 43. Compete ao Presidente do CAT o juízo de admissibilidade de pedido de Revisão 
Extraordinária apresentado fora do último prazo para defesa previsto nesta Lei, relativo a crédito 
tributário ajuizado ou não: 
 

I - pelo titular da GECOPE, referente a: 
 
a) lançamento eivado de vício de legalidade, não impugnado em instância 

única ou em segunda instância ou sem a apresentação de pedido de 
descaracterização de não contenciosidade; 

 
NOTA: Redação com vigência de 01.03.09 a 05.08.12. 

 
Prosseguindo na análise dos autos, vejo que a acusação formulada 

no presente auto de infração, lavrado em 15/08/2006, é de extravio de documento fiscal 
ocorrido em agosto de 2001. 

 
A arguida decadência deve ser analisada à luz do art. 173, I, do 

Código Tributário Nacional - CTN: 
 

Art. 173. o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário 
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: 
 
I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento 
poderia ter sido efetuado; 
[...] 

 
Para fato gerador ocorrido no exercício de 2001, em conformidade 

com o art. 173, I, do CTN, o prazo decadencial tem início em 01/01/2002 e se esgota em 
01/01/2007, para que o Fisco constitua validamente o crédito tributário, inclusive com a 
imprescindível notificação ao sujeito passivo. 
 

No caso em análise, o fato gerador ocorreu em 07/08/2001 (dia da 
presunção legal de extravio dos documentos fiscais) e o Fisco apenas intimou o 
contribuinte do auto de infração em 05/03/2007 (fls. 7), ou seja, quando já escoado o 
quinquênio decadencial, consumada portanto a decadência. 
 



 

Destaque-se que no Parecer n° 006943/2008 (fls. 38 a 41), bem 
como no Despacho 010070/2008 (fls. 42 a 44), tanto a PGE quanto a Procuradoria 
Tributária fizeram análise decadencial, concluindo pela existência da decadência do direito 
de cobrar o crédito tributário do presente PAT. Comungo com o entendimento destas 
instituições nos atos (parecer e despacho) por elas emitidos. 
 

Ante o exposto, conheço do Pedido de Revisão Extraordinária, dou-
lhe provimento para reconhecer a ocorrência da decadência do crédito tributário. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 20 de setembro de 2016. 
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Matéria: Decadência (Extinção) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01706/16 
 
Relator: Conselheiro Elias Alves dos Santos 
 
Autor do Voto Vencido: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: ITCD. Processual. Decadência. Rejeitada. Maioria. 
 
1. O direito de a Fazenda Pública Estadual constituir o crédito 
tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro 
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia 
ter sido efetuado (CTN, art. 173, I e CTE, art. 182, I); 
 
2. Não deve ser acatada a alegação de decadência quando 
estiver provado nos autos que o lançamento foi efetuado antes 
de decorrido o prazo decadencial. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 29 de fevereiro de 2016, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar 
de decadência, arguida pela autuada. Foram vencedores os Conselheiros Elias Alves dos 
Santos e Heli José da Silva. Vencido o Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho. Quanto ao 
mérito não há recurso. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

a acusação fiscal que “após notificado (notificação fiscal n. 0868-2010) o 
donatário Ricardo Fontoura de Siqueira deixou de pagar o ITCD ao erário dentro do prazo 
legal, oriundo de doação de ações da holding Planagri S/A, ocorrida pela consolidação da 
propriedade plena destas na pessoa do nu proprietário, quando da extinção do usufruto 
vitalício da pessoa de Otávio Lage de Siqueira e Marilda Fontoura de Siqueira, em 
14/07/2006, data do óbito do patriarca, de acordo com as provas documentais e notas 
explicativas em anexo.” (Sic). 

 
Foi identificada como solidária Marilda Fontoura de Siqueira, conforme art. 

82, I da Lei 11.651/91 – CTE. 
 
Foram indicados como infringidos os artigos 72, §§ 2º e 3º, 74, II, "b", 77, 

§1°, 78, III, 81, II e 84, § 1º, II da Lei 11.651/91, tendo sido proposta a penalidade prevista 
no artigo 89, II, "i", da Lei 11.651/91, com redação da Lei 13.772/2000.  

 
O Auto de Infração veio instruído com o Requerimento (fl. 2c), cópia da 

Ordem de Serviço n° 0127/2010 (fl. 2d), cópia da Ordem de Serviço n° 0124/2010 (fl. 2e), 
nota explicativa Fato Gerador do ITCD (fls. 03/08), Extrato do RESP 140655 acerca desta 
matéria (fls. 08a/8b), cópia dos Instrumentos Particular de doação por Antecipação de 
Legítima feitos em 2005 (fls. 09/16) e em 1997 (fls. 17/23), Notas Explicativas sobre a 
Holding Planagri S/A como base de cálculo ITCD (fls. 24/33c); Balanço Especial Holding 
Planagri S/A ajustado na data de 14/07/2006 (fl. 33d); Equivalência 1997 (fl. 34); 
Investimento da Vera Cruz (fl. 25); Valor da Jalles (f. 36); Venda Goiás Carne (fl. 37); 
Equivalência 07 2006-2 (fl. 38); Quotas 1997 (fl.39); Vera Cruz Adm. 1997 (fl. 40); Holding 
2005 (fl. 41); Ofício nº 94/2010-PGE-PTR encaminhando restante do Processo 



 

200602102400 à Coordenação do ITCD (fl. 41a); manifestação sobre avaliação de bens 
(fl. 42); Notas Explicativas base de cálculo Vera Cruz Agropecuária Ltda. (fls. 43/47); Nota 
Explicativa da base de cálculo da Jalles Machado S/A (fls. 48/52c); Notas Explicativas 
sobre a Cooperativa Goiás Carne Ltda. (fls. 53/56); Balancete Contábil Analítico de janeiro 
a julho/2006 (fls. 57/80); Demonstração das mutações do patrimônio líquido (fl. 80a); 
Boletim de subscrição de ações da Planagri S/A (fl. 80b); Demonstração do Resultado de 
2005 e 2006 (fl. 80c); Contrato de compra e venda de ações e outras avenças (fls. 
81/105); extratos bancários constando pagamentos de ações pela Independência 
Participações S/A (fls. 106/135); Diário Geral da empresa Independência Alimentos Ltda. 
(fls. 136/151); cópia da Ata de Constituição da empresa Vera Cruz Administração e 
Participação S/A (fls. 152/165); Boletim de Subscrição de ações da Vera Cruz 
Administração e Participação S/A (fl. 166); Notas Explicativas da Administração às 
Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 1999 e 1998 da Vera Cruz 
Administração e Participação S/A (fls. 167/168); Balanço Patrimonial em 31 de dezembro 
de 1999 e 1998 da Vera Cruz Administração e Participação S/A (fl. 169); Demonstração do 
Resultado em 31 de dezembro de 1999 e 1998 da Vera Cruz Administração e Participação 
S/A (fl. 170); Demonstração das mutações do patrimônio líquido da Vera Cruz 
Administração e Participação S/A (fl. 171); 15ª e 16ª Alteração Contratual da Vera Cruz 
Administração e Participação S/A (fls. 172/177); cópias do Livro Registro de Ações 
Nominativas da Planagri S/A (fls. 178/191); Boletim de Subscrição e Integralização do 
Capital Social da Planagri S/A em 30/04/2007 (fl. 192); Boletim de Subscrição de ações da 
Vera Cruz agropecuária Ltda. pela Planagri S/A em 01/10/1997 (fl. 193); Boletim de 
Subscrição e Integralização do Capital Social da Planagri S/A em 30/11/2006 (fl. 194); 
Notas Explicativas base de cálculo da Vera Cruz Administração e Participação S/A (fl. 
175/196); Balancete Contábil Analítico de julho/2006 da Planagri S/A (fls. 197/200); 
Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2005 e 31/12/2004 (fl. 201); Demonstração do 
Resultado em 31/12/2005 e 31/12/2004 da Vera Cruz Administração e Participação S/A (fl. 
202); Mapa de Índices Financeiros da Vera Cruz Administração e Participação S/A (fl. 
203); Demonstração das mutações do patrimônio líquido da Vera Cruz Agropecuária Ltda. 
(fl. 204); Relatório da Administração da Vera Cruz agropecuária Ltda. (fl. 205/211); Notas 
Explicativas das demonstrações contábeis em 31/12/2005 e 31/12/2004 da Vera Cruz 
Agropecuária Ltda. (fls 212/213); cópia do Processo de Arrolamento de número 
200602102400 (fls. 214/227); Balancete Contábil Analítico de julho/2006 da Planagri S/A 
(fls. 228/231); Quadro Societário da Jalles Machado S/A (fl. 232); Demonstração das 
mutações do patrimônio líquido da Jalles Machado S/A (fl. 233); Demonstrativo de 
participação societária da Cooperativa Industrial de Carnes e Derivados de Goiás Ltda. (fl. 
234); Alteração de contrato social da Vera Cruz Agropecuária Ltda. (fls. 235/238); Notas 
Explicativas das Demonstrações Contábeis da Vera Cruz Agropecuária Ltda. (fls. 
240/244); Alterações contratuais da Vera Cruz Agropecuária Ltda. (fls. 245/259); Laudo de 
avaliação parte dos bens do ativo imobilizado da Planagri S/A em 30/11/2005 (fls. 
260/284); Nota Explicativa da base de cálculo da Jalles Machado S/A (fls. 285/287); Ofício 
nº 94/2010-PGE-PTR encaminhando restante do Processo 200602102400 à Coordenação 
do ITCD (fl. 287a); manifestação dos herdeiros acerca dos valores atribuídos aos bens 
inventariados (fl. 288); outra cópia do Processo de Arrolamento de número 200602102400 
(fls. 289/302); outra cópia do Balancete Contábil Analítico de julho/2006 da Planagri S/A 
(fls. 303/306); outra cópia do Quadro Societário da Jalles Machado S/A (fl. 307); cópia do 
Livro Registro de Ações Nominativas da Goianésia Álcool S/A (fls. 308/342); Atas da 324ª, 
326ª e 328ª reuniões do Conselho de Administração da Jalles machado S/A (fls. 343/345); 
carta proposta de prestação de serviço pela Mensure Avaliação e Consultoria empresarial 
Ltda. (fls. 346/347); Laudo de avaliação técnica de determinados bens do ativo imobilizado 
da Jalles Machado S/A (fls.348/572); outra Notas Explicativas sobre a Cooperativa Goiás 
Carne Ltda. (fls. 573/576); outra manifestação acerca da divergência de avaliação da 
Goiás Carnes S/A (fl. 577); outra cópia do Ofício nº 94/2010-PGE-PTR encaminhando 



 

restante do Processo 200602102400 à Coordenação do ITCD (fl. 578); outra manifestação 
acerca da divergência de avaliação da Goiás Carnes S/A (fl. 579); Quadro Societário da 
Cooperativa Industrial de Carnes e Derivados de Goiás Ltda. (fl. 580); Cálculo do valor 
patrimonial das quotas de Otávio Lage de Siqueira (fl. 581); Demonstrativo de participação 
societária da Cooperativa Industrial de Carnes e Derivados de Goiás Ltda. (fl. 582); 
Balanço patrimonial encerrado em 31/12/2006 da Goiás Carne (fl. 583); Balanço 
patrimonial encerrado em 31/12/2005 da Goiás Carne (fl. 584); Ofício encaminhando cópia 
do livro Registro de Transferência de Ações Nominativas da Goiás Carne Alimentos S/A 
(fls. 585/595); Ofício empresa Independência S/A encaminhando contrato de compra das 
ações da Goiás Carne Alimentos S/A (fls. 596/621); extratos bancários constando 
pagamentos das referidas ações (fls.623/645); cópia do livro Diário Geral da empresa 
Independência Alimentos Ltda. (fls. 646/667); outra cópia de parte do Processo de 
Arrolamento de número 200602102400 (fls. 668/669); Demonstrativo do percentual de 
avaliação estimado comparado com o valor de venda efetivo da Goiás Carne Ltda. (fl. 
670); cópia da Resolução CFC nº 1.013/05 (fls. 671/677); cópias de notícias jornalísticas 
sobre a venda da Goiás Carne S/A para o Independência Alimentos Ltda. (fls. 678/683); 
Ofício do inventariante informando método de avaliação de investimentos em cooperativa 
(fls. 684/685); notificação fiscal para apresentar documentação contábil da Cooperativa 
Industrial de Carnes e Derivados de Goiás Ltda. (fls. 686/687); Instrumento particular de 
constituição da Goiás Carne Alimentos Ltda. (688/716); Ata da AGE da Cooperativa 
Industrial de Carnes e Derivados de Goiás Ltda. (fls. 717/721); Demonstrativo da 
integralização de capital da Goiás Carne Alimentos Ltda. (fls. 722/744); Resumo do laudo 
de avaliação para acompanhar os atos para arquivamento na junta comercial do Estado 
de Goiás - JUCEG (fl. 745); relação de imóveis vertidos (fl. 746); Listagem do cadastro 
patrimonial por conta (fl. 747); Empréstimos e financiamentos (fls. 748/749); Boletim de 
subscrição e integralização do capital social da Goiás Carne Alimentos S/A (fl. 750); Lista 
de presença (fl. 751); Ata das AGE’s ordinária e extraordinária da Cooperativa Industrial 
de Carnes e Derivados de Goiás Ltda. em 31/03/2007 (fls. 752/754); Alteração do contrato 
social da Vera Cruz Agropecuária Ltda. (fls. 755/759); Ata da AGE da Planagri S/A em 
28/05/2007 (fls. 760/766); Atas das AGE’s da Cooperativa Industrial de Carnes e 
Derivados de Goiás Ltda. (fls. 767/795; Estatuto social da Cooperativa Industrial de 
Carnes e Derivados de Goiás Ltda. (fls. 796/822); Atas das AGE’s da Cooperativa 
Industrial de Carnes e Derivados de Goiás Ltda. de 14/06/1978 e de14/06/1983 (fls. 
823/840); Estatuto social da Cooperativa Industrial de Carnes e Derivados de Goiás Ltda. 
(fls. 841/874); Ata da reunião do Conselho de Administração da Cooperativa Industrial de 
Carnes e Derivados de Goiás Ltda. de 16/12/91 (fls. 875/876); Atas das AGE’s da 
Cooperativa Industrial de Carnes e Derivados de Goiás Ltda. (fls. 877/934); Estatuto social 
da Cooperativa Industrial de Carnes e Derivados de Goiás Ltda. (fls. 935/957); Atas das 
AGE’s da Cooperativa Industrial de Carnes e Derivados de Goiás Ltda. de 30/03/99, 
09/04/00, 29/07/06 e de 30/11/06(fls. 958/968), Estatuto social da Cooperativa Industrial 
de Carnes e Derivados de Goiás Ltda. (fls. 969/990); outra cópia da Ata das AGE’s 
ordinária e extraordinária da Cooperativa Industrial de Carnes e Derivados de Goiás Ltda. 
em 31/03/2007 (fls. 991/993); extrato do RESP 140655 acerca desta matéria (fls. 
994/995); manifestação jurídica sobre esta matéria (fls. 996/997); Ata da AGE da 
Cooperativa Industrial de Carnes e Derivados de Goiás Ltda. de 29/07/2006 (fls. 
998/1000); Ata da AGE da Planagri S/A de 17/07/2006 (fls. 1001/1005); Ata da AGE da 
Jalles Machado S/A de 17/07/2006 (fls. 1005/1006); notificações fiscais a várias pessoas 
físicas e jurídicas a apresentar dados sobre bens inventariados (fls. 1008/1087); extratos 
de notícias jornalísticas sobre a morte do inventariado (fls.1088/1095); notificações para os 
herdeiros recolherem o ITCD espontaneamente (fls. 1096/1100); Avisos de recebimento 
destas notificações (fls. 1101/1103). 

 



 

O autuado e a solidária foram intimados a pagar ou apresentar 
impugnação à Primeira Instância (fls. 1104/1107).  

 
Tempestivamente, os sujeitos passivos apresentaram Impugnação à 

Primeira Instância (fls. 1112/1134), representados por causídicos legalmente constituídos 

(procurações às fls. 1135 e 1136), alegando, em síntese, que não procede este 

lançamento, visto que teria ocorrido decadência do direito da exigência tributária, 

considerando que a doação das ações ocorrera em 24/12/1997 e não em 14/07/06, data 

da morte do inventariado, além de que o fisco cometeu vários equívocos, entre eles 

considerar que a antecipação de legítima só se consolidou com a cessação do usufruto, 

quando tais ações já pertenciam aos herdeiros desde 1997, haja vista que naquela data os 

doadores ficaram com apenas uma ação cada, correspondendo a 0,0002% do capital 

social da holding e cada donatário com 25% dos 19,33% da participação societária objeto 

desta doação.  

O segundo equívoco ocorreu quando a fiscalização desconsiderou a 

eficácia jurídica da doação ocorrida em 1997, sob o argumento de que esta só se 

consolidou quando da morte do usufrutuário, o que não corresponde à realidade dos fatos, 

pois a reserva de usufruto vitalício não interfere no efeito jurídico de transmissão da 

propriedade do bem doado ao donatário. 

Portanto, a ocorrência do fato gerador se deu em 1997, conforme dispõe o 

artigo 74, II, “c” da Lei 11.651/91 – CTE, não sendo possível ao fisco mudar este conceito 

jurídico a seu bel prazer, segundo o artigo 110 do CTN. 

Assim como a doação por antecipação de legítima ocorreu em 1997, é 

indubitável a ocorrência da decadência em 01/01/2003, pois o fisco não pode sequer 

alegar desconhecimento deste fato, considerando que a referida doação foi registrada em 

cartório, conforme Instrumento Particular de Doação por Antecipação de Legítima de fls. 

1139/1145). 

Argumentou ainda, que caso não seja reconhecida a decadência, a base 

de cálculo desta exigência tributária deve ser substancialmente reduzida ante os fatos de 

que não houve a extinção do usufruto das ações doadas pela solidária, que permanece 

vigente, que o total das ações doadas corresponde a apenas 19,33% do patrimônio da 

Planagri S/A e não 100% considerado pela fiscalização, além de que o valor venal da 

holding Planagri S/A foi arbitrado pelos autuantes na quantia exorbitante de R$ 

637.069.628,00 quando deveria ter sido avaliado apreço de mercado, o qual seria bem 

inferior ao arbitrado pelo fisco, considerando que em maio de 2007 um dos herdeiros 

vendeu sua participação de 8,5% das ações por R$ 14.830.000,00 correspondendo, 

portanto o valor total da holding em R$ 174.470.588,20. 



 

Dois outros fatos indicativos de que o valor arbitrado pelo fisco está 

superavaliado, foi a venda em setembro de 2008 de 12,5% de participação de outro 

herdeiro por R$ 23.000.000,00 correspondendo ao valor total da Planagri S/A em R$ 

184.000.000,00 e o balanço patrimonial desta empresa em 31/07/2006, avalizado por 

auditores independentes inscritos na CVM, que importou em R$ 260.639.860,54. 

Desta forma, o valor arbitrado pelo fisco se mostra desarrazoado, devendo 

ser revisto por perícia, que solicitou. 

Ao final, reforçou seus pedidos de julgamento pela improcedência ante a 

decadência ocorrida, exclusão da meação da solidária por estar vigente o seu usufruto, 

considerar o fato de que a participação societária do autuado é de apenas 25% dos 

19,33% das ações da Planagri S/A e redução do valor desta a preço de mercado, que 

deve ser avaliado mediante prova pericial, pugnando ainda pela produção de provas, 

inclusive pericial, a ser juntadas posteriormente.  

 
Instruiu a peça defensória com: Procurações (fl. 1135/1136), cópia da 

Identidade Profissional do Procurador (fl. 1137), Instrumento Particular de Doação por 
Antecipação de Legítima (fls. 1139/1145), extrato de Certidão de julgamento cameral 
acolhendo arguição de decadência semelhante à arguida (fl.1147), de parte do Acórdão 
desta decisão cameral (fls. 1148/1149), Demonstrativo de participação societária na 
Planagri S/A e na Vera Cruz antes e após a doação de 1997 (fl. 1151), Demonstrativo da 
composição do capital social da Planagri S/A de 1991, 1995, e 1997 (fl. 1152), fotocópia 
do livro Registro de Ações Nominativas da Planagri S/A (fls. 1154/1168), Decisão judicial 
homologando a avaliação dos bens e determinando o recolhimento do ITCD (fls. 
1169/1170), requerimento e juntada do pagamento do ITCD (fls. 1171/1173), Certidão de 
publicação do arrolamento (fls.1174/1175), Escritura pública de compra e venda das ações 
de Jalles Fontoura de Siqueira à Planagri S/A (fls. 177/1196) e de Antonio Carlos Lage de 
Siqueira também à Planagri S/A (fls. 1198/1200), Balancete contábil do passivo e 
patrimônio líquido da Planagri S/A em 31/07/2006 (fl. 1202) e Demonstração do Resultado 
em 31/07/2006. 

 
O Julgador Singular prolatou a Sentença n° 1847/2011-JULP (fls. 

1205/1212), rechaçando a decadência ante o artigo 182, I do CTE e declarando de ofício, 
ao final, a nulidade do auto de infração por insegurança na determinação da infração e por 
cerceamento do direito de defesa.  

Fundamentou sua decisão aduzindo que ao examinar os documentos 
acostados aos autos verificou que constam do espólio participações societárias em 
diversas empresas, compostas de ações de empresa constituída sob a forma de 
sociedade anônima de capital fechado e também de quota de participação de empresa 
constituída sob a forma de responsabilidade limitada e nestes casos, o Código Tributário 
Estadual estabelece no caput do artigo 77 que a base de cálculo do ITCD é o valor venal 
do bem e do direito a ele relativo, do título ou do crédito transmitido ou doado. 

Portanto, na transmissão de ações de empresa, negociáveis em bolsa de 
valores, o valor venal do ITCD deve corresponder ao da cotação oficial do dia da 
avaliação, conforme artigo 377, § 6º, do RCTE.  

Ao passo que na transmissão de ações de empresa constituída sob a 
forma de sociedade anônima de capital fechado ou quota de participação de empresa 
constituída sob a forma de responsabilidade limitada, o valor venal deve ser apurado com 



 

base no valor de mercado dos bens e direitos que constituem o patrimônio, segundo 
determinação do referido artigo 377, §§ 6º e 7º do RCTE.  

Sendo assim, para a apuração da base de cálculo do ITCD, nos casos de 
transmissão de ações de empresa constituída sob a forma de sociedade anônima de 
capital fechado ou sob a forma de quota por participação, o valor patrimonial contábil em 
momento algum pode substituir o valor de mercado dos bens e direitos que constituem o 
patrimônio para definição do valor venal para determinação da base de cálculo, embora 
seja a forma mais cômoda e célere, não apenas por ausência de razoabilidade, como por 
falta de previsão legal. E é o que determina o artigo 377, §§ 6º e 7º, do RCTE.  

Pela leitura dos autos observou que as avaliações dos bens e direitos 
realizadas pelas autoridades fiscais, especialmente quanto à participação societária nas 
empresas, foram com base em valores patrimoniais constantes dos livros contábeis e 
declarados pelo sujeito passivo, em detrimento ao valor de mercado.  

Portanto, admitir como valor venal, para determinar a base de cálculo do 
ITCD, os valores registrados nos livros contábeis, ou outro que não seja o valor de 
mercado dos bens e direitos que constituem o patrimônio da empresa, não apenas 
contraria a norma legal, como afronta o princípio da verdade real que norteia o processo 
administrativo tributário.  

 
Discordando da decisão singular, a Representação Fazendária interpôs 

Recurso (fls. 1213/1218), afirmando que está sobejamente comprovado neste feito que o 
objeto das doações são ações de empresas constituídas sob a forma de sociedades 
anônimas de capital fechado e quotas de participação de empresas constituídas sob a 
forma de responsabilidade limitada. Acrescenta que a fiscalização não inovou quanto à 
fundamentação jurídica da base de cálculo, visto que ambos os preceitos normativos em 
destaque estão mencionados na nota explicativa que complementa o histórico da infração, 
tendo em vista que os métodos e critérios utilizados, com acerto ou desacerto, pela 
fiscalização na avaliação dos bens não conduzem à nulidade do lançamento e isto por que 
não se está cuidando de critérios jurídicos que informam a base de cálculo, mas de 
critérios materiais que exteriorizam valores utilizados na quantificação do montante 
tributável. Invoca a Súmula 113 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual, o ITCD é 
calculado sobre os valores dos bens na data da avaliação.  

Ademais, ainda que prevaleça o entendimento externado na referida 
decisão singular no sentido de que o ITCD deveria ter sido apurado pela fiscalização 
levando em consideração o valor de mercado dos bens e direitos que constituíam o 
patrimônio do “de cujus”, consoante o disposto no artigo 377, §§ 7° e 10° do RCTE, isso 
não constitui fundamento de nulidade do lançamento. Portanto, deveria o julgador ter 
determinado a conversão dos autos em diligência para o fim de que fosse aplicado o 
critério que ele entende correto para a avaliação dos bens.  

Assevera que resta evidenciado que não há nos autos que se falar em 
insegurança na determinação da infração, visto que tanto a infração, quanto a penalidade 
aplicada encontram tipificação legal adequada.  

Pediu, ao final, a reforma da decisão singular e o retorno destes autos à 
instância singular para apreciação do mérito da exigência fiscal.  

 
O sujeito passivo foi intimado para apresentar contradita ao pedido de 

reforma formulado pelo Representante Fazendário, conforme se vê às fls. 1220/1221, 
sendo que o mesmo se manifestou dentro do prazo legal, pugnando pela manutenção da 
decisão singular sob o argumento reiterado de que a exigência fiscal não deve prosperar, 
pois cobra ITCD sobre doação de ações ocorrida em 1997, enquanto este lançamento é 
de 2010, quando já havia transcorrido mais de 05 anos do fato gerador.  

Que não houve redistribuição destas ações em 2005 em razão do 
aparecimento do quinto filho do doador varão, pois a doação de 1997 não foi revogada e 



 

sim ratificada pelos doadores, tendo ocorrido apenas a doação de ações novas no 
percentual de 8,98% do patrimônio da Planagri S/A, adquiridas pelo doador Otavio Lage 
de Siqueira após a antecipação da legítima de 1997, a seu filho Antonio Carlos Lage de 
Siqueira. 

Que, ao contrário do afirmado na sentença singular, não houve ocultação 
dos dois atos de doação de ações por antecipação de legítima, conforme provam as 
certidões do Cartório de Registro de títulos e documentos de fls.1311/1313, as quais 
atestam que a primeira doação foi registrada em 29/12/1997 e a segunda em 04/02/2005, 
reiterando todas suas argumentações anteriores, transcrevendo vários excertos de 
decisões judiciais de tribunais superiores, de jurisprudências e de manifestações de 
juristas acerca desta matéria e favoráveis às suas teses defensórias, pugnando, ao final, 
pela manutenção da sentença recorrida, que julgou nulo este feito por decadência do 
direito da fazenda pública em lançar em 2010, tributo devido em 1997. 

Colacionou os expedientes de fls. 1252/1314, à guisa de provar suas 
alegações de defesa. 

 
Após dois adiamentos do julgamento, a Quarta Câmara Julgadora do CAT 

decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso de ofício, negar-lhe provimento, para 
manter a decisão singular que julgou nulo o processo por insegurança na determinação da 
infração e por cerceamento ao direito de defesa. 

Em sua fundamentação afirmou que o objeto das doações são ações de 
empresas constituídas na forma de sociedades anônimas de capital fechado e quotas de 
participações em empresas de responsabilidade limitada e, portanto, devem ser avaliadas 
conforme o disposto nos artigos 77 do CTE e 377 do RCTE, que dispõem que nestes 
casos a avaliação será pelo valor de mercado. 

Portanto, ao avaliarem o acervo patrimonial de forma diferente, os 
autuantes incorreram em insegurança na determinação da infração e cercearam o direito 
de defesa do autuado, o qual não pôde se defender de forma efetiva sobre a valoração 
dos seus bens. 

 
A Representação Fazendária interpôs Recurso ao Conselho Pleno (fls. 

1327/1333), reafirmando que está sobejamente comprovado neste feito que o objeto das 
doações são ações de empresas constituídas sob a forma de sociedades anônimas de 
capital fechado e quotas de participação de empresas constituídas sob a forma de 
responsabilidade limitada. Acrescenta que a fiscalização não inovou quanto à 
fundamentação jurídica da base de cálculo, visto que ambos os preceitos normativos em 
destaque estão mencionados na nota explicativa que complementa o histórico da infração, 
tendo em vista que os métodos e critérios utilizados, com acerto ou desacerto, pela 
fiscalização na avaliação dos bens não conduzem à nulidade do lançamento e isto por que 
não se está cuidando de critérios jurídicos que informam a base de cálculo, mas de 
critérios materiais que exteriorizam valores utilizados na quantificação do montante 
tributável. Invoca a Súmula 113 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual, o ITCD é 
calculado sobre os valores dos bens na data da avaliação.  

Ademais, ainda que prevaleça o entendimento externado na referida 
decisão cameral no sentido de que o ITCD deveria ter sido apurado pela fiscalização 
levando em consideração o valor de mercado dos bens e direitos que constituíam o 
patrimônio do “de cujus”, consoante o disposto no artigo 377, §§ 7° e 10° do RCTE, isso 
não constitui fundamento de nulidade do lançamento. Portanto, deveria o julgador ter 
determinado a conversão dos autos em diligência para o fim de que fosse aplicado o 
critério que ele entende correto para a avaliação dos bens.  

Assevera que resta evidenciado que não há nos autos que se falar em 
insegurança na determinação da infração, visto que tanto a infração, quanto a penalidade 
aplicada encontram tipificação legal adequada.  



 

Ao final, após transcrever os artigos 1.188 do novo Código Civil Brasileiro, 
176, inciso I e 183 da Lei 6.404/76 acerca da validade do Balanço Patrimonial de uma 
empresa para externar seu valor, pediu a reforma da decisão recorrida e o retorno destes 
autos à primeira instância para apreciação do mérito da exigência fiscal.  

 
O sujeito passivo contraditou o pedido de reforma formulado pelo 

Representante Fazendário, conforme se vê às fls. 1339/1365, pugnando pela manutenção 
da decisão cameral sob o argumento de que a exigência fiscal não deve prosperar, pois o 
lançamento está confuso, tanto quanto à sua motivação fática, quanto à sua 
fundamentação legal, estando evidentes a insegurança na determinação da infração e o 
cerceamento ao direito de defesa ao se utilizar critério diferente do previsto no artigo 377, 
§ 7º do RCTE, incorrendo no motivo de nulidade previsto no final do § 3º do artigo 20 da 
Lei 16.469/09 – PAT, transcrevendo excertos de juristas e de jurisprudência à guisa de 
amparo a seus argumentos, pedindo a manutenção da sentença “a quo” e do Acórdão ora 
recorrido. 

 
O Conselho Pleno, através do Acórdão Plenário nº 878/2013, em sessão 

realizada em 20/11/2012 decidiu por maioria de votos, acolher o pedido fazendário de 
reforma da decisão cameral confirmatória da sentença singular que julgou nulo “ab initio” 
este processo por insegurança na determinação da infração e por cerceamento ao direito 
de defesa, devendo os autos retornarem à primeira instância para apreciação de toda a 
matéria.  

 
O sujeito passivo foi intimado a tomar conhecimento da Decisão Plenária, 

conforme fl. 1384 e não se manifestou.  
  
O julgador singular através do despacho Nº 813/2013-JULP, encaminhou 

os autos à Coordenação do ITCD para proceder a devida revisão fiscal, visando atender 
ao previsto no artigo 377 do Decreto 4.852/97 – RCTE , vigente à época do fato gerador, 
bem como verificar se há duplicidade de lançamento, conforme alegado pelo autuado, 
excluindo as ações pertencentes a terceiros e aquelas que já eram do domínio do sujeito 
passivo antes do óbito do doador, mantendo somente as ações ou quotas que tiveram seu 
usufruto extinto com o referido óbito, ocorrendo a consolidação da propriedade na pessoa 
do nu-proprietário. 

 
Em resposta foi apresentado o relatório diligencial de fls. 1392/1398, 

através do qual o revisor ratifica a base de cálculo original do ITCD ora reclamado, 
afirmando que ao atenderem às notificações para apresentação de documentos para a 
revisão solicitada pelo julgador singular, o patrono do autuado concordou com valor do 
balanço Patrimonial Ajustado feito pelos autuantes, conforme trecho desta manifestação 
transcrita à fl. 1405; que não houve inclusão de valores a título de aviamento, pois no valor 
de cada ação da Planagri S/A. já está incluso o valor patrimonial das demais empresas do 
grupo Lage; que foi obedecido o disposto no artigo 377 do RCTE, pois o Balanço 
Patrimonial Ajustado, aceito pelo patrono do autuado, foi elaborado em seguida à 
Declaração do ITCD de 18/07/2006; quanto à exclusão das ações/quotas doadas desde 
1997 até a morte de Otavio Lage de Siqueira, afirmou ter excluído as mesmas, pois já 
eram de domínio pleno do donatário; retificou, ao final, a base de cálculo do tributo 
reclamado nestes autos para R$ 123.370.012,99 (cento e vinte e três milhões, trezentos e 
setenta mil, doze reais e noventa e nove centavos) para os quatro herdeiros iniciais, sob o 
argumento técnico de que o Balanço Patrimonial Ajustado foi elaborado com a 
observância dos princípios contábeis da Legislação Contábil Brasileira, da legislação 
Tributária Estadual, da Lei das Sociedades por Ações, do Código Civil Brasileiro, da 
doutrina e da jurisprudência, perfazendo, individualmente, para cada donatário, a base de 



 

cálculo de R$ 30.842.503,25 (trinta milhões, oitocentos e quarenta e dois mil, quinhentos e 
três reais e vinte e cinco centavos), ficando o ITCD reclamado nestes autos retificado para 
R$ 1.233.700,13 (um milhão, duzentos e trinta e três mil, setecentos reais e treze 
centavos), sendo que tais valores estão condizentes com o fator de correção monetária 
sugerido pelo patrono do autuado de 4,3634% às fls. 1404/1405 destes autos. 

 
O sujeito passivo, após ser devidamente intimado, concordou com os 

valores encontrados na revisão (fls. 1410/1411). 
 
Retornando a julgamento, o mesmo julgador anterior, discordou da 

revisão, determinando a realização de outra com a avaliação dos bens a preço de 
mercado, conforme artigo 377, § 7º - RCTE, nos termos do Despacho nº 12972/2014 – 
JULP (fls. 1413/1414). 

 
O revisor anterior informou que a holding Planagri S/A tem por objeto 

social controlar a participação social de suas controladas no mercado, significando que ao 
realizar o ajuste patrimonial da holding, estaria ajustando também o patrimônio das suas 
controladas, consoante Laudos de Avaliação efetuado pela empresa Mensure Consultoria 
Empresarial em novembro de 2005, referente ao ativo imobilizado da Planagri S/A (fls. 
260/284) e do Laudo Técnico de avaliação do ativo imobilizado da Jalles Machado S/A, 
realizado em 30/04/2002 pela empresa Valora Engenharia Ltda. (fls. 348/567). 

Em razão dos Laudos especificarem cada bem da Planagri S/A e estarem 
em conformidade com o artigo 14 da Instrução Normativa nº 1.191/2014-GSF, encaminhou 
estes autos ao Setor de Avaliação de bens da Coordenação do ITCD, a fim de expedição 
de parecer técnico acerca dos valores em questão, discorrendo sobre a razoabilidade 
destes quanto ao valor de mercado de 14/07/2006, época do fato gerador e, caso algum 
estivesse abaixo deste valor, que fosse reavaliado. 

Informou ainda que o Parecer Técnico nº 001 – CITCD / 2015 (fls. 
1418/1419), ao analisar os Laudos de Avaliação Patrimonial acima citados, chegou à 
conclusão de que os mesmos estão condizentes com os valores de mercado dos bens na 
época em foram realizados. 

 
Intimados a manifestar acerca do resultado desta última revisão, os 

patronos dos autuados, após discorrerem sobre os fatos ocorridos, concordaram também 
com este resultado diligencial. 

 
Outro julgador singular, ao reapreciar o feito, através da sentença Nº 

2683/2015-JULP, decidiu pela procedência parcial do auto de infração sobre a base de 
cálculo de R$ 30.842.503,25 (trinta milhões, oitocentos e quarenta e dois mil, quinhentos e 
três reais e vinte e cinco centavos) e o ITCD reclamado nestes autos reduzido para R$ 
1.233.700,13 (um milhão, duzentos e trinta e três mil, setecentos reais e treze centavos).  

Em sua fundamentação afirmou quanto às nulidades por insegurança na 
determinação da infração e por cerceamento ao direito de defesa, que o Conselho Pleno 
deste Conselho Administrativo Tributário já as havia apreciado e entendido que as 
mesmas não existiam neste feito, razão pela qual não as apreciaria por despiciendo. 

Rechaçou a arguição de decadência nos termos da sentença anterior, 
anulada pelo Conselho Pleno deste Conselho Administrativo tributário quanto à nulidade.  

Quanto ao mérito, argumentou que conforme se observa pelos 
documentos acostados e a legislação tributária aplicável ao caso, a base de cálculo 
correta é a encontrada nesta última revisão. 

 
A Representação Fazendária anuiu com esta sentença. 
 



 

O sujeito passivo, devidamente intimado, via de um dos seus patronos, 
apresentou recurso voluntário (fls. 1465/1480) onde, após historiar novamente todo o 
ocorrido nestes autos, reiterou os argumentos anteriores e pediu novamente o 
acolhimento de sua arguição de decadência deste lançamento, julgando improcedente 
esta exordial. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

Analisando o processo, comungo com o entendimento de que deve 
prevalecer parcialmente a exigência feita pela Fazenda Pública, ante os seguintes fatos:  

 
a) A autuação fiscal deveu-se pela falta de recolhimento do Imposto 

sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCD, 
incidente sobre o quinhão recebido por herança no valor inicial de R$ 145.729.677,40 
(cento e quarenta e cinco milhões, setecentos e vinte e nove mil, seiscentos e setenta e 
sete reais e quarenta centavos), cujo ITCD importou em R$ 5.829.187,10 (cinco milhões, 
oitocentos e vinte e nove mil, cento e oitenta e sete reais e dez centavos), com a reversão 
aos doadores e redistribuição em 03/01/2005 aos cinco herdeiros do cônjuge varão, das 
ações da holding Planagri S/A doadas pelo casal em 1997, cessando o usufruto destas em 
decorrência do falecimento em 14/07/2006 do referido varão, segundo apurado pela 
Fazenda Pública Estadual; 

b) Ao valor total de tais ações, foram incorporados outros bens e outras 
ações adquiridas pelos doadores desde 1997 até a data de 14/07/2006, quando houve o 
óbito do patriarca Otavio Lage de Siqueira, importando nos valores totais acima citados;  

c) Dos fatos narrados pelo fisco e contestados pelo patrono do autuado, 
temos que a motivação da lide se cinge às avaliações perpetradas pelos herdeiros e pela 
Fazenda Pública Estadual; 

d) Para sanear o processo e dirimir as dúvidas suscitadas pela defesa, 
os autos foram diligenciados por duas vezes pela Fazenda Pública, tendo o valor 
patrimonial resultado da última revisão sido aceito pelo patrono do autuado conforme fls. 
1410/1411; 

 
Portanto, quanto ao mérito propriamente dito, resta analisar tão-somente a 

arguição reiterada de que a sentença recorrida deveria ser reformada ante a decadência 
ocorrida nos termos do artigo 173, I do CTN, haja vista que as partes anuíram com o 
resultado da revisão de fls. 1392/1398, a qual informou: 

1º) não haver valor referente a aviamento; 
2º) que o fato gerador se reportou à data do óbito, em 14/06/2006; 
3º) que foi considerado apenas a cessação do usufruto das ações doadas 

aos cinco herdeiros em 03/01/2005; 
4º) que o autuado concordou com o Balanço Patrimonial Ajustado 

elaborado pelos autuantes, com o índice 4,3634 de atualização pleiteado pelos patronos 
da autuado, retificando a base de cálculo individual de cada herdeiro para R$ 
30.842.503,25 (trinta milhões, oitocentos e quarenta e dois mil, quinhentos e três reais e 
vinte e cinco centavos) e o ITCD reclamado nestes autos reduzido para R$ 1.233.700,13 
(um milhão, duzentos e trinta e três mil, setecentos reais e treze centavos). 

 
Desta forma, quanto ao mérito não há mais o que contestar, considerando 

que o direito de constituir o crédito tributário é da Fazenda Pública Estadual e a 
competência para constituir o crédito pelo lançamento é privativa da autoridade 
administrativa, a qual deve verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação 



 

correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, 
identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível, 
conforme disposto no art. 160, do CTE, cujo texto transcrevo abaixo. 

 
“Art. 160. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o 
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento 
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da 
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o 
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, 
propor a aplicação da penalidade cabível. 

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e 
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. ” 
 

A autoridade administrativa a que a lei se refere é aquela pertencente ao 
Quadro do Fisco Estadual, regido pela Lei nº 13.266/98. Assim, somente esta autoridade 
administrativa está legalmente investida da competência para constituir o crédito tributário 
do ITCD, no caso em comento. 

 

O recorrente insurge diretamente contra o valor da base de cálculo do 
ITCD apurado pela acusação. No entanto, o Código Tributário Estadual dispõe no art. 77 
que a base de cálculo do ITCD é o valor venal do bem e do direito a ele relativo, do título 
ou do crédito transmitido ou doado e diz que ele será apurado mediante avaliação judicial 
ou avaliação procedida pela Fazenda Pública Estadual, conforme texto abaixo: 

“Art. 77. A base de cálculo do ITCD é o valor venal do bem e do direito a 
ele relativo, do título ou do crédito transmitido ou doado. 

§ 1º O valor venal será apurado mediante avaliação judicial ou avaliação 
procedida pela Fazenda Pública Estadual e expresso em moeda nacional. 

§ 2º omissis. 

§ 3º Havendo discordância quanto ao valor da avaliação para fim de base 
de cálculo o sujeito passivo pode apresentar reclamação ao órgão 
competente. 

§ 4º omissis. ” 

 

Outrossim, não há que se falar em base de cálculo reduzida em 50%, 
posto que não houve pagamento deste mesmo percentual do ITCD incidente na instituição 
do usufruto convencional quando da doação das ações em questão, segundo se infere da 
parte final do artigo 74 do CTE, que dispõe: 

 

“Art. 74. Ocorre o fato gerador do ITCD: (Redação conferida pela Lei nº 
13.772 - vigência: 01.01.01.) 

I - na transmissão causa mortis, na data da: (Redação conferida pela Lei 
nº 13.772 - vigência: 01.01.01.) 

a) abertura da sucessão legítima ou testamentária, mesmo no caso de 
sucessão provisória, e na instituição de fideicomisso e de usufruto; 
(Redação conferida pela Lei nº 13.772 - vigência: 01.01.01 a 02.08.13.)” 
. 



 

O valor venal apurado inicialmente pela Fazenda Pública Estadual foi 
revisto pela diligência de fls. 1392/1398 e anuído pelos patronos do autuado às fls. 
1410/1411, o que nos leva à conclusão lógica de que a base de cálculo original estava 
incorreta, devendo prevalecer a ajustada pela referida revisão. 

 
Ademais, o direito tributário rege pelo princípio da verdade material e é o 

que ficou confirmado com a diligência supracitada. Portanto, as razões contidas na 
diligência (fls. 1392/1398), conjugadas com os documentos juntados aos autos pelos 
autuantes e pelo revisor, demonstram claramente a ocorrência do fato gerador, estando 
corretamente definida a base de cálculo do tributo, segundo os dispositivos legais que 
regem esta matéria. 

 
Com efeito, o ITCD tem por fato gerador a transmissão causa mortis e 

doação de qualquer natureza, de qualquer bem ou direito segundo o art. 72 do CTE. 
Vejamos sua transcrição: 

 
“Art. 72. O ITCD incide sobre a transmissão causa mortis e doação, de 
qualquer bem ou direito. 
[...].”  
 
O Decreto nº 4.852/97 - RCTE, regulamentando a matéria, também, 

estatui: 
 

“Art. 372. O Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de 
Quaisquer Bens ou Direitos - ITCD incide sobre a transmissão causa 
mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos. (art. 72, Lei nº 11.651/91). 

§ 1º. Ocorrem tantos fatos geradores distintos quantos forem os herdeiros, 
legatários, donatários ou usufrutuários, ainda que o bem ou direito seja 
indivisível. 

....................................................................................................................... 

§ 3º. Entende-se como qualquer bem ou direito o bem imóvel e o direito a 
ele relativo, o bem móvel, compreendendo o semovente, a mercadoria e 
qualquer parcela do patrimônio que for passível de mercancia ou de 
transmissão, mesmo que representado por título, ação, quota, certificado, 
registro ou qualquer outro bem ou documento. ” 

 
“Art. 373. A incidência do imposto alcança (Lei nº 11.651/91, art. 73): 
....................................................................................................................... 

II – a doação, cujo doador tenha domicílio neste Estado, ou quando nele 
se processar o inventário relativo a bem móvel, direito, título e crédito. 
(Redação conferida pelo Decreto nº 5.753 - vigência: 01.01.01) 
......................................................................................................................” 
 

“Art. 376. Ocorre o fato gerador do ITCD (Lei nº 11.651/91, art. 74):  

I - na transmissão causa mortis, na data da:  

a) abertura da sucessão legítima ou testamentária, mesmo no caso de 
sucessão provisória, e na instituição de fideicomisso e de usufruto; 
(Redação conferida pelo Decreto nº 5.753 - vigência: 01.01.01 a 29.12.13) 
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......................................................................................................................” 

 

“Art. 377. A base de cálculo do ITCD é o valor venal do bem e do direito a 
ele relativo, do título ou do crédito transmitido ou doado (Lei nº 11.651/91, 
art. 77) (Redação conferida pelo Decreto nº 5.753 - vigência: 01.01.01 a 
29.12.13) 

§ 1º O valor venal é apurado mediante avaliação judicial ou avaliação 
procedida pela Fazenda Pública Estadual e expresso em moeda nacional 
na data da avaliação. (Redação conferida pelo Decreto nº 5.753 - vigência: 
01.01.01 a 29.12.13) 

...................................................................................................................... 

§ 7º Na transmissão de acervo patrimonial de firma individual, de ações de 
empresa constituída sob a forma de sociedade anônima de capital fechado 
ou quota de participação de empresa constituída sob a forma de 
responsabilidade limitada, o valor venal deve ser apurado com base no 
valor de mercado dos bens e direitos que constituem o patrimônio, 
observado o disposto no § 10 deste artigo. (Redação conferida pelo 
Decreto nº 5.753 - vigência: 01.01.01 a 29.12.13) ” 

......................................................................................................................” 
 
Da mesma forma que o julgador singular, também entendo descabida a 

arguição de decadência, ante a não fundamentação jurídica ou fática desta alegação 
nesta fase processual pelos patronos dos sujeitos passivos, haja vista que a data em que 
o donatário recebeu a referida doação foi em 03/01/2005, razão pela qual não acolho esta 
arguição, nos termos dos artigos 173, I – CTN e 182, I – CTE, considerando que tais 
dispositivos legais estipulam que este lançamento poderia ser efetuado em até cinco anos 
a contar do primeiro dia do exercício seguinte a 2005. Portanto, venceria tal prazo em 
dezembro de 2010, tendo ocorrido a autuação em 21/10/2010. Portanto, antes do 
transcurso quinquenal.  

 
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento 

para considerar procedente em parte o auto de infração no valor base de cálculo de R$ 
30.842.503,25 (trinta milhões, oitocentos e quarenta e dois mil, quinhentos e três reais e 
vinte e cinco centavos) e o ITCD incidente de R$ 1.233.700,13 (um milhão, duzentos e 
trinta e três mil, setecentos reais e treze centavos), a ser acrescido das cominações legais, 
rejeitando, em consequência, a arguição de decadência requerida ás fls. 1479, mantendo 
a sentença recorrida. 

 
 

Sala das sessões, em 31 de outubro de 2016. 
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Matéria: Decadência (Extinção) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01708/16 
 
Relator: Conselheiro Elias Alves dos Santos 
 
Autor do Voto Vencido: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: ITCD. Processual. Decadência. Rejeitada. Maioria. 
 
1. O direito de a Fazenda Pública Estadual constituir o crédito 
tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro 
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia 
ter sido efetuado (CTN, art. 173, I e CTE, art. 182, I); 
 
2. Não deve ser acatada a alegação de decadência quando 
estiver provado nos autos que o lançamento foi efetuado antes 
de decorrido o prazo decadencial. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 29 de fevereiro de 2016, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar 
de decadência, arguida pela autuada. Foram vencedores os Conselheiros Elias Alves dos 
Santos e Heli José da Silva. Vencido o Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho. Quanto ao 
mérito não há recurso. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

a acusação fiscal que “após notificado (notificação fiscal n. 0870-2010) a 
donatária Silvia Regina Fontoura de Siqueira deixou de pagar o ITCD ao erário dentro do 
prazo legal, oriundo de doação de ações da holding Planagri S/A, ocorrida pela 
consolidação da propriedade plena destas na pessoa do nu proprietário, quando da 
extinção do usufruto vitalício da pessoa de Otávio Lage de Siqueira e Marilda Fontoura de 
Siqueira, em 14/07/2006, data do óbito do patriarca, de acordo com as provas 
documentais e notas explicativas em anexo. 

Obs.: as provas documentais encontram-se anexas ao auto de infração 
número 30035095244440” (Sic). 

 
Foi identificada como solidária Marilda Fontoura de Siqueira, conforme art. 

82, I da Lei 11.651/91 – CTE. 
 
Foram indicados como infringidos os artigos 72, §§ 2º e 3º; 74, II, "b"; 77, 

§1°; 78, III, 81, II e 84, § 1º, II da Lei 11.651/91, tendo sido proposta a penalidade prevista 
no artigo 89, II, "i", da Lei 11.651/91, com redação da Lei 13.772/2000.  

 
O Auto de Infração veio instruído com o Requerimento (fl. 5), cópia da 

Ordem de Serviço n° 0127/2010 (fl. 6), cópia da Ordem de Serviço n° 0124/2010 (fl. 7), 
nota explicativa Fato Gerador do ITCD (fls. 08/13), Notas Explicativas sobre a Holding 
Planagri S/A como base de cálculo ITCD (fls. 14/26); Balanço Especial Holding Planagri 
S/A ajustado na data de 14/07/2006 (fl. 27); Desenho da equivalência patrimonial na 
ocasião da doação da nua propriedade das quotas e ações em 1997 (fl. 28); Balanço 
Especial Holding Planagri S/A ajustado na data de 14/07/2006 (fl. 29); Demonstrativo do 
Investimento da Vera Cruz na Jalles Machado S/A – Processo de Inventário fls. 470/471 



 

(fl. 30); Demonstrativo do valor da ação da empresa Jalles Machado S/A informado no 
Processo de Inventário fls. 470/471 (fl. 31); Demonstrativo do valor de venda da 
Cooperativa Goiás Carne Ltda. (fl. 32); Desenho da equivalência patrimonial de acordo 
com a extinção do usufruto em 14/07/2006 (fl. 33); Demonstrativo da décima terceira 
alteração contratual das participações dos sócios da Vera Cruz em 24/12/1997 (fl. 34); 
Demonstrativo da participação dos sócios na empresa Vera Cruz Adm. e Part. S/A em 
24/12/1997 (fl. 35); Demonstrativo das participações societárias da holding Planagri S/A 
07/2006 (fl. 36); Notas Explicativas base de cálculo Vera Cruz Agropecuária Ltda. (fls. 
37/38); Nota Explicativa da base de cálculo da Jalles Machado S/A (fls. 39/41) e Notas 
Explicativas sobre a Cooperativa Goiás Carne Ltda. (fls. 42/45). 

 
O autuado e a solidária foram intimados a pagar ou apresentar 

impugnação à Primeira Instância (fls. 49/52).  
 
Tempestivamente, os sujeitos passivos apresentaram Impugnação à 

Primeira Instância (fls. 55/77), representados por causídicos legalmente constituídos (fls. 
78/79), alegando, em síntese, que não procede este lançamento, visto que teria ocorrido 
decadência do direito da exigência tributária, considerando que a doação das ações 
ocorrera em 24/12/1997 e não em 14/07/06, data da morte do inventariado, além de que o 
fisco cometeu vários equívocos, entre eles considerar que a antecipação de legítima só se 
consolidou com a cessação do usufruto, quando tais ações já pertenciam aos herdeiros 
desde 1997, haja vista que naquela data os doadores ficaram com apenas uma ação 
cada, correspondendo a 0,0002% do capital social da holding e cada donatário com 25% 
dos 19,33% da participação societária objeto desta doação.  

O segundo equívoco ocorreu quando a fiscalização desconsiderou a 
eficácia jurídica da doação ocorrida em 1997, sob o argumento de que esta só se 
consolidou quando da morte do usufrutuário, o que não corresponde à realidade dos fatos, 
pois a reserva de usufruto vitalício não interfere no efeito jurídico de transmissão da 
propriedade do bem doado ao donatário. 

Portanto, a ocorrência do fato gerador se deu em 1997, conforme dispõe o 
artigo 74, II, “c” da Lei 11.651/91 – CTE, não sendo possível ao fisco mudar este conceito 
jurídico a seu bel prazer, segundo o artigo 110 do CTN. 

Assim como a doação por antecipação de legítima ocorreu em 1997, é 
indubitável a ocorrência da decadência em 01/01/2003, pois o fisco não pode sequer 
alegar desconhecimento deste fato, considerando que a referida doação foi registrada em 
cartório, conforme Instrumento Particular de Doação por Antecipação de Legítima ora 
juntado às fls. 82/88. 

Argumentou ainda, que caso não seja reconhecida a decadência, a base 
de cálculo desta exigência tributária deve ser substancialmente reduzida ante os fatos de 
que não houve a extinção do usufruto das ações doadas pela solidária, que permanece 
vigente; que o total das ações doadas corresponde a apenas 19,33% do patrimônio da 
Planagri S/A e não 100% considerado pela fiscalização, além de que o valor venal da 
holding Planagri S/A foi arbitrado pelos autuantes na quantia exorbitante de R$ 
637.069.628,00 quando deveria ter sido avaliado a preço de mercado, o qual seria bem 
inferior ao arbitrado pelo fisco, considerando que em maio de 2007 um dos herdeiros 
vendeu sua participação de 8,5% das ações por R$ 14.830.000,00 correspondendo, 
portanto, o valor total da holding em R$ 174.470.588,20. 

Dois outros fatos indicativos de que o valor arbitrado pelo fisco está 
superavaliado, foram a venda em setembro de 2008 de 12,5% de participação de outro 
herdeiro por R$ 23.000.000,00 correspondendo ao valor total da Planagri S/A em R$ 
184.000.000,00 e o balanço patrimonial desta empresa em 31/07/2006, avalizado por 
auditores independentes inscritos na CVM, que importou em R$ 260.639.860,54. 



 

Desta forma, o valor arbitrado pelo fisco se mostra desarrazoado, devendo 
ser revisto por perícia, a qual solicitou. 

Ao final, reforçou seus pedidos de julgamento pela improcedência ante a 
decadência ocorrida, exclusão da meação da solidária por estar vigente o seu usufruto, 
considerar o fato de que a participação societária do autuado é de apenas 25% dos 
19,33% das ações da Planagri S/A e redução do valor desta a preço de mercado, que 
deve ser avaliado mediante prova pericial, pugnando ainda pela produção de provas, 
inclusive pericial, a ser juntadas posteriormente.  

 
Instruiu a peça defensória com: Procurações (fls. 78/79), cópia da 

Identidade Profissional do Procurador (fl. 80), Instrumento Particular de Doação por 
Antecipação de Legítima (fls. 82/88), extratos de Certidão de julgamento cameral 
acolhendo arguição de decadência semelhante à arguida (fl. 90) e de parte do Acórdão 
desta decisão cameral (fls. 91/92), Demonstrativo de participação societária na Planagri 
S/A antes e após a doação de 1997 (fl. 94), Demonstrativo da composição do capital 
social da Planagri S/A de 1991, 1995 e 1997 (fl. 95), fotocópia do livro Registro de Ações 
Nominativas da Planagri S/A (fls. 97/110), Decisão judicial homologando a avaliação dos 
bens e determinando o recolhimento do ITCD (fls. 112/113), requerimento e juntada do 
pagamento do ITCD (fls. 114/115), Certidão de publicação do arrolamento (fls.117/118), 
Escritura pública de compra e venda das ações de Jalles Fontoura de Siqueira à Planagri 
S/A (fls. 120/139) e de Antonio Carlos Lage de Siqueira também à Planagri S/A (fls. 
141/143), Balancete contábil do ativo, passivo e patrimônio líquido da Planagri S/A em 
31/07/2006 (fl. 145) e Demonstração do Resultado em 31/07/2006 (fl. 146). 

 
O Julgador Singular prolatou a Sentença n° 1802/2011-JULP (fls. 

148/155), rechaçando a decadência ante o artigo 182, I do CTE e declarando de ofício, ao 
final, a nulidade do auto de infração por insegurança na determinação da infração e por 
cerceamento do direito de defesa.  

Fundamentou sua decisão aduzindo que ao examinar os documentos 
acostados aos autos verificou que constam do espólio participações societárias em 
diversas empresas, compostas de ações de empresa constituída sob a forma de 
sociedade anônima de capital fechado e também de quota de participação de empresa 
constituída sob a forma de responsabilidade limitada e nestes casos, o Código Tributário 
Estadual estabelece no caput do artigo 77 que a base de cálculo do ITCD é o valor venal 
do bem e do direito a ele relativo, do título ou do crédito transmitido ou doado. 

Portanto, na transmissão de ações de empresa, negociáveis em bolsa de 
valores, o valor venal do ITCD deve corresponder ao da cotação oficial do dia da 
avaliação, conforme artigo 377, § 6º, do RCTE.  

Ao passo que na transmissão de ações de empresa constituída sob a 
forma de sociedade anônima de capital fechado ou quota de participação de empresa 
constituída sob a forma de responsabilidade limitada, o valor venal deve ser apurado com 
base no valor de mercado dos bens e direitos que constituem o patrimônio, segundo 
determinação do referido artigo 377, §§ 6º e 7º do RCTE.  

Sendo assim, para a apuração da base de cálculo do ITCD, nos casos de 
transmissão de ações de empresa constituída sob a forma de sociedade anônima de 
capital fechado ou sob a forma de quota por participação, o valor patrimonial contábil em 
momento algum pode substituir o valor de mercado dos bens e direitos que constituem o 
patrimônio para definição do valor venal para determinação da base de cálculo, embora 
seja a forma mais cômoda e célere, não apenas por ausência de razoabilidade, como por 
falta de previsão legal. E é o que determina o artigo 377, §§ 6º e 7º, do RCTE.  

Pela leitura dos autos observou que as avaliações dos bens e direitos 
realizadas pelas autoridades fiscais, especialmente quanto à participação societária nas 



 

empresas, foram com base em valores patrimoniais constantes dos livros contábeis e 
declarados pelo sujeito passivo, em detrimento ao valor de mercado.  

Portanto, admitir como valor venal, para determinar a base de cálculo do 
ITCD, os valores registrados nos livros contábeis, ou outro que não seja o valor de 
mercado dos bens e direitos que constituem o patrimônio da empresa, não apenas 
contraria a norma legal, como afronta o princípio da verdade real que norteia o processo 
administrativo tributário.  

 
Discordando da decisão singular, a Representação Fazendária interpôs 

Recurso (fls. 156/161), afirmando que está sobejamente comprovado neste feito que o 
objeto das doações são ações de empresas constituídas sob a forma de sociedades 
anônimas de capital fechado e quotas de participação de empresas constituídas sob a 
forma de responsabilidade limitada. Acrescenta que a fiscalização não inovou quanto à 
fundamentação jurídica da base de cálculo, visto que ambos os preceitos normativos em 
destaque estão mencionados na nota explicativa que complementa o histórico da infração, 
tendo em vista que os métodos e critérios utilizados, com acerto ou desacerto, pela 
fiscalização na avaliação dos bens não conduzem à nulidade do lançamento e isto por que 
não se está cuidando de critérios jurídicos que informam a base de cálculo, mas de 
critérios materiais que exteriorizam valores utilizados na quantificação do montante 
tributável. Invoca a Súmula 113 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual, o ITCD é 
calculado sobre os valores dos bens na data da avaliação.  

Ademais, ainda que prevaleça o entendimento externado na referida 
decisão singular no sentido de que o ITCD deveria ter sido apurado pela fiscalização 
levando em consideração o valor de mercado dos bens e direitos que constituíam o 
patrimônio do “de cujus”, consoante o disposto no artigo 377, §§ 7° e 10° do RCTE, isso 
não constitui fundamento de nulidade do lançamento. Portanto, deveria o julgador ter 
determinado a conversão dos autos em diligência para o fim de que fosse aplicado o 
critério que ele entende correto para a avaliação dos bens.  

Assevera que resta evidenciado que não há nos autos que se falar em 
insegurança na determinação da infração, visto que tanto a infração, quanto a penalidade 
aplicada encontram tipificação legal adequada.  

Pediu, ao final, a reforma da decisão singular e o retorno destes autos à 
instância singular para apreciação do mérito da exigência fiscal.  

 
O sujeito passivo foi intimado para apresentar contradita ao pedido de 

reforma formulado pelo Representante Fazendário, conforme se vê às fls. 163/164, sendo 
que o mesmo se manifestou dentro do prazo legal, pugnando pela manutenção da decisão 
singular sob o argumento reiterado de que a exigência fiscal não deve prosperar, pois 
cobra ITCD sobre doação de ações ocorrida em 1997, enquanto este lançamento é de 
2010, quando já havia transcorrido mais de 05 anos do fato gerador.  

Que não houve redistribuição destas ações em 2005 em razão do 
aparecimento do quinto filho do doador varão, pois a doação de 1997 não foi revogada e 
sim ratificada pelos doadores, tendo ocorrido apenas a doação de ações novas no 
percentual de 8,98% do patrimônio da Planagri S/A a seu filho Antonio Carlos Lage de 
Siqueira, adquiridas pelo doador Otavio Lage de Siqueira após a antecipação da legítima 
de 1997. 

Que ao contrário do afirmado na sentença singular, não houve ocultação 
dos dois atos de doação de ações por antecipação de legítima, conforme provam as 
certidões do Cartório de Registro de títulos e documentos de fls. 254/255, as quais 
atestam que a primeira doação foi registrada em 29/12/1997 e a segunda em 04/02/2005, 
reiterando todas suas argumentações anteriores, transcrevendo vários excertos de 
decisões judiciais de tribunais superiores, de jurisprudências e de manifestações de 
juristas acerca desta matéria e favoráveis às suas teses defensórias, pugnando, ao final, 



 

pela manutenção da sentença recorrida, que julgou nulo este feito ou reconhecer a 
decadência do direito da fazenda pública em lançar em 2010, tributo devido em 1997. 

Colacionou os expedientes de fls. 196/257, à guisa de provar suas 
alegações de defesa. 

 
Após um adiamento do julgamento a pedido do advogado, a Quarta 

Câmara Julgadora do CAT decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso de ofício, 
negar-lhe provimento, para manter a decisão singular que julgou nulo o processo por 
insegurança na determinação da infração e por cerceamento ao direito de defesa. 

Em sua fundamentação afirmou que o objeto das doações são ações de 
empresas constituídas na forma de sociedades anônimas de capital fechado e quotas de 
participações em empresas de responsabilidade limitada e, portanto, devem ser avaliadas 
conforme o disposto nos artigos 77 do CTE e 377 do RCTE, que dispõem que nestes 
casos a avaliação será pelo valor de mercado. 

Portanto, ao avaliarem o acervo patrimonial de forma diferente, os 
autuantes incorreram em insegurança na determinação da infração e cercearam o direito 
de defesa do autuado, o qual não pôde se defender de forma efetiva sobre a valoração 
dos seus bens. 

 
A Representação Fazendária interpôs Recurso ao Conselho Pleno (fls. 

268/2374), reafirmando que está sobejamente comprovado neste feito que o objeto das 
doações são ações de empresas constituídas sob a forma de sociedades anônimas de 
capital fechado e quotas de participação de empresas constituídas sob a forma de 
responsabilidade limitada. Acrescenta que a fiscalização não inovou quanto à 
fundamentação jurídica da base de cálculo, visto que ambos os preceitos normativos em 
destaque estão mencionados na nota explicativa que complementa o histórico da infração, 
tendo em vista que os métodos e critérios utilizados, com acerto ou desacerto, pela 
fiscalização na avaliação dos bens não conduzem à nulidade do lançamento e isto por que 
não se está cuidando de critérios jurídicos que informam a base de cálculo, mas de 
critérios materiais que exteriorizam valores utilizados na quantificação do montante 
tributável. Invoca a Súmula 113 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual, o ITCD é 
calculado sobre os valores dos bens na data da avaliação.  

Ademais, ainda que prevaleça o entendimento externado na referida 
decisão cameral no sentido de que o ITCD deveria ter sido apurado pela fiscalização 
levando em consideração o valor de mercado dos bens e direitos que constituíam o 
patrimônio do “de cujus”, consoante o disposto no artigo 377, §§ 7° e 10° do RCTE, isso 
não constitui fundamento de nulidade do lançamento. Portanto, deveria o julgador ter 
determinado a conversão dos autos em diligência para o fim de que fosse aplicado o 
critério que ele entende correto para a avaliação dos bens.  

Assevera que resta evidenciado que não há nos autos que se falar em 
insegurança na determinação da infração, visto que tanto a infração, quanto a penalidade 
aplicada encontram tipificação legal adequada.  

Ao final, após transcrever os artigos 1.188 do novo Código Civil Brasileiro, 
176, inciso I e 183 da Lei 6.404/76 acerca da validade do Balanço Patrimonial de uma 
empresa para externar seu valor, pediu a reforma da decisão recorrida e o retorno destes 
autos à primeira instância para apreciação do mérito da exigência fiscal.  

 
O sujeito passivo contraditou o pedido de reforma formulado pelo 

Representante Fazendário, conforme se vê às fls. 280/306, pugnando pela manutenção da 
decisão cameral sob o argumento de que a exigência fiscal não deve prosperar, pois o 
lançamento está confuso, tanto quanto à sua motivação fática, quanto à sua 
fundamentação legal, estando evidentes a insegurança na determinação da infração e o 
cerceamento ao direito de defesa ao se utilizar critério diferente do previsto no artigo 377, 



 

§ 7º do RCTE, incorrendo no motivo de nulidade previsto no final do § 3º do artigo 20 da 
Lei 16.469/09 – PAT, transcrevendo excertos de juristas e de jurisprudência à guisa de 
amparo a seus argumentos, pedindo a manutenção da sentença “a quo” e do Acórdão ora 
recorrido. 

 
O Conselho Pleno, através do Acórdão Plenário nº 1386/2013, em sessão 

realizada em 06/11/2012 decidiu por maioria de votos, acolher o pedido fazendário de 
reforma da decisão cameral confirmatória da sentença singular que julgou nulo “ab initio” 
este processo por insegurança na determinação da infração e por cerceamento ao direito 
de defesa, devendo os autos retornarem à primeira instância para apreciação de toda a 
matéria.  

 
Os sujeitos passivos foram intimados a tomar conhecimento da Decisão 

Plenária, conforme fl. 320 e não se manifestaram. 
 
O julgador singular através do despacho Nº 821/2013-JULP, encaminhou 

os autos à Coordenação do ITCD para proceder a devida revisão fiscal, visando atender 
ao previsto no artigo 377 do Decreto 4.852/97 – RCTE, vigente à época do fato gerador, 
bem como verificar se há duplicidade de lançamento, conforme alegado pelo autuado, 
excluindo as ações pertencentes a terceiros e aquelas que já eram do domínio do sujeito 
passivo antes do óbito do doador, mantendo somente as ações ou quotas que tiveram seu 
usufruto extinto com o referido óbito, ocorrendo a consolidação da propriedade na pessoa 
do nu-proprietário. 

 
Em resposta foi apresentado o relatório diligencial de fls. 329/335, através 

do qual o revisor retifica a base de cálculo original do ITCD ora reclamado, afirmando que 
ao atenderem às notificações para apresentação de documentos para a revisão solicitada 
pelo julgador singular, o patrono do autuado concordou com valor do balanço Patrimonial 
Ajustado feito pelos autuantes, conforme trecho desta manifestação transcrita à fl. 342; 
que não houve inclusão de valores a título de aviamento, pois no valor de cada ação da 
Planagri S/A. já está incluso o valor patrimonial das demais empresas do grupo Lage; que 
foi obedecido o disposto no artigo 377 do RCTE, pois o Balanço Patrimonial Ajustado, 
aceito pelo patrono do autuado, foi elaborado em seguida à Declaração do ITCD de 
18/07/2006; quanto à exclusão das ações/quotas doadas desde 1997 até a morte de 
Otavio Lage de Siqueira, afirmou ter excluído as mesmas, pois já eram de domínio pleno 
do donatário; retificou, ao final, a base de cálculo do tributo reclamado nestes autos para 
R$ 123.370.012,99 (cento e vinte e três milhões, trezentos e setenta mil, doze reais e 
noventa e nove centavos) para os quatro herdeiros iniciais, sob o argumento técnico de 
que o Balanço Patrimonial Ajustado foi elaborado com a observância dos princípios 
contábeis da Legislação Contábil Brasileira, da legislação Tributária Estadual, da Lei das 
Sociedades por Ações, do Código Civil Brasileiro, da doutrina e da jurisprudência, 
perfazendo, individualmente, para cada donatário, a base de cálculo de R$ 30.842.503,25 
(trinta milhões, oitocentos e quarenta e dois mil, quinhentos e três reais e vinte e cinco 
centavos), ficando o ITCD reclamado nestes autos retificado para R$ 1.233.700,13 (um 
milhão, duzentos e trinta e três mil, setecentos reais e treze centavos), sendo que tais 
valores estão condizentes com o fator de correção monetária sugerido pelo patrono do 
autuado de 4,3634% às fls. 341/342 destes autos. 

 
O sujeito passivo, após ser devidamente intimado, concordou com os 

valores encontrados na revisão (fls. 348/349). 
 
Retornando a julgamento, o mesmo julgador anterior, discordou da 

revisão, determinando a realização de outra com a avaliação dos bens a preço de 



 

mercado, conforme artigo 377, § 7º - RCTE, nos termos do Despacho nº 1969/2014 – 
JULP (fls. 351/352). 

 
O revisor anterior informou que a holding Planagri S/A tem por objeto 

social controlar a participação social de suas controladas no mercado, significando que ao 
realizar o ajuste patrimonial da holding, estaria ajustando também o patrimônio das suas 
controladas, consoante Laudos de Avaliação efetuado pela empresa Mensure Consultoria 
Empresarial em novembro de 2005, referente ao ativo imobilizado da Planagri S/A (fls. 
260/284 do PAT 30035095244440) e do Laudo Técnico de avaliação do ativo imobilizado 
da Jalles Machado S/A, realizado em 30/04/2002 pela empresa Valora Engenharia Ltda. 
(fls. 348/567 do PAT 30035095244440). 

Em razão dos Laudos especificarem cada bem da Planagri S/A e estarem 
em conformidade com o artigo 14 da Instrução Normativa nº 1.191/2014-GSF, encaminhou 
estes autos ao Setor de Avaliação de bens da Coordenação do ITCD, a fim de expedição 
de parecer técnico acerca dos valores em questão, discorrendo sobre a razoabilidade 
destes quanto ao valor de mercado de 14/07/2006, época deste fato gerador e, caso 
algum estivesse abaixo do referido valor, que fosse reavaliado. 

Informou ainda que o Parecer Técnico nº 001 – CITCD / 2015 (fls. 
354/355), ao analisar os Laudos de Avaliação Patrimonial acima citados, chegou à 
conclusão de que os mesmos estão condizentes com os valores de mercado dos bens na 
época em foram realizados. 

 
Intimados a manifestar acerca do resultado desta última revisão, os 

patronos dos autuados, após discorrerem sobre os fatos ocorridos, concordaram também 
com este resultado diligencial. 

 
Outro julgador singular, ao reapreciar o feito, através da sentença Nº 

2685/2015-JULP, decidiu pela procedência parcial do auto de infração sobre a base de 
cálculo de R$ 30.842.503,25 (trinta milhões, oitocentos e quarenta e dois mil, quinhentos e 
três reais e vinte e cinco centavos) e o ITCD reclamado nestes autos reduzido para R$ 
1.233.700,13 (um milhão, duzentos e trinta e três mil, setecentos reais e treze centavos).  

Em sua fundamentação afirmou quanto às nulidades por insegurança na 
determinação da infração e por cerceamento ao direito de defesa, que o Conselho Pleno 
deste Conselho Administrativo Tributário já as havia apreciado e entendido que as 
mesmas não existiam neste feito, razão pela qual não as apreciaria por despiciendo. 

Rechaçou a arguição de decadência nos termos da sentença anterior, 
anulada pelo Conselho Pleno deste Conselho Administrativo tributário quanto à nulidade.  

Quanto ao mérito, argumentou que conforme se observa pelos 
documentos acostados e a legislação tributária aplicável ao caso, a base de cálculo 
correta é a encontrada nesta última revisão. 

 
A Representação Fazendária anuiu com esta sentença. 
 
O sujeito passivo, devidamente intimado, via de um dos seus patronos, 

apresentou recurso voluntário (fls. 409/424) onde, após historiar novamente todo o 
ocorrido nestes autos, reiterou os argumentos anteriores e pediu novamente o 
acolhimento de sua arguição de decadência deste lançamento ante o fato de que doação 
original ocorreu em 1997, devendo ser julgada decadente esta exordial. 

 
É o relatório. 
 



 

V O T O 
 

Analisando o processo, comungo com o entendimento de que deve 
prevalecer parcialmente a exigência feita pela Fazenda Pública, ante os seguintes fatos:  

 
e) A autuação fiscal deveu-se pela falta de recolhimento do Imposto 

sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCD, 
incidente sobre o quinhão recebido por herança no valor inicial de R$ 145.729.677,40 
(cento e quarenta e cinco milhões, setecentos e vinte e nove mil, seiscentos e setenta e 
sete reais e quarenta centavos), cujo ITCD importou em R$ 5.829.187,10 (cinco milhões, 
oitocentos e vinte e nove mil, cento e oitenta e sete reais e dez centavos), com a reversão 
aos doadores e redistribuição em 03/01/2005 aos cinco herdeiros do cônjuge varão, das 
ações da holding Planagri S/A doadas pelo casal em 1997, quando cessou o usufruto 
destas em decorrência do falecimento em 14/07/2006 do doador Otavio Lage de Siqueira, 
sendo estes valores apurados pela Fazenda Pública Estadual; 

f) Ao valor total de tais ações, foram incorporados outros bens e outras 
ações adquiridas pelos doadores desde 1997 até a data de 14/07/2006, quando houve o 
óbito do patriarca Otavio Lage de Siqueira, importando nos valores totais acima citados;  

g) Dos fatos narrados pelo fisco e contestados pelo patrono do autuado, 
temos que a motivação da lide se cinge às avaliações perpetradas pelos herdeiros e pela 
Fazenda Pública Estadual; 

h) Para sanear o processo e dirimir as dúvidas suscitadas pela defesa, 
os autos foram diligenciados por duas vezes pela Fazenda Pública, tendo o valor 
patrimonial resultado da última revisão sido aceito pelo patrono do autuado (fl. 369). 

 
Portanto, quanto ao mérito propriamente dito, resta analisar tão-somente a 

arguição reiterada de que a sentença recorrida deveria ser reformada ante a decadência 
ocorrida nos termos do artigo 173, I do CTN, haja vista que as partes passivas anuíram 
com o resultado da revisão de fls. 353/357, a qual informou: 

1º) não haver valor referente a aviamento; 
2º) que o fato gerador se reportou à data do óbito, em 14/06/2006; 
3º) que foi considerado apenas a cessação do usufruto das ações doadas 

aos cinco herdeiros em 03/01/2005; 
4º) que o autuado concordou com o Balanço Patrimonial Ajustado 

elaborado pelos autuantes, com o índice 4,3634 de atualização pleiteado pelos patronos 
da autuado, retificando a base de cálculo individual de cada herdeiro para R$ 
30.842.503,25 (trinta milhões, oitocentos e quarenta e dois mil, quinhentos e três reais e 
vinte e cinco centavos) e o ITCD reclamado nestes autos reduzido para R$ 1.233.700,13 
(um milhão, duzentos e trinta e três mil, setecentos reais e treze centavos). 

 
Desta forma, quanto ao mérito não há mais o que contestar, considerando 

que o direito de constituir o crédito tributário é da Fazenda Pública Estadual e a 
competência para constituir o crédito pelo lançamento é privativa da autoridade 
administrativa, a qual deve verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação 
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, 
identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível, 
conforme disposto no art. 160, do CTE, cujo texto transcrevo abaixo. 

 
“Art. 160. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o 

crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo 
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar 
a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, 
sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível. 



 

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e 
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. ” 

 

A autoridade administrativa a que a lei se refere é aquela pertencente ao 
Quadro do Fisco Estadual, regido pela Lei nº 13.266/98. Assim, somente esta autoridade 
administrativa está legalmente investida da competência para constituir o crédito tributário 
do ITCD, no caso em comento. 

 

O recorrente insurgiu inicialmente contra o valor da base de cálculo do 
ITCD apurado pela acusação. No entanto, o Código Tributário Estadual dispõe no art. 77 
que a base de cálculo do ITCD é o valor venal do bem e do direito a ele relativo, do título 
ou do crédito transmitido ou doado e diz que ele será apurado mediante avaliação judicial 
ou avaliação procedida pela Fazenda Pública Estadual, conforme texto abaixo: 

“Art. 77. A base de cálculo do ITCD é o valor venal do bem e do direito a 
ele relativo, do título ou do crédito transmitido ou doado. 

§ 1º O valor venal será apurado mediante avaliação judicial ou avaliação 
procedida pela Fazenda Pública Estadual e expresso em moeda nacional. 

§ 2º omissis. 

§ 3º Havendo discordância quanto ao valor da avaliação para fim de base 
de cálculo o sujeito passivo pode apresentar reclamação ao órgão 
competente. 

§ 4º omissis. ” 

 

Outrossim, não há que se falar em base de cálculo reduzida em 50%, 
posto que não houve pagamento deste mesmo percentual do ITCD incidente na instituição 
do usufruto convencional quando da doação das ações em questão, segundo se infere da 
parte final do artigo 74 do CTE, que dispõe: 

 

“Art. 74. Ocorre o fato gerador do ITCD: (Redação conferida pela Lei nº 
13.772 - vigência: 01.01.01.) 

I - na transmissão causa mortis, na data da: (Redação conferida pela Lei 
nº 13.772 - vigência: 01.01.01.) 

a) abertura da sucessão legítima ou testamentária, mesmo no caso de 
sucessão provisória, e na instituição de fideicomisso e de usufruto; 
(Redação conferida pela Lei nº 13.772 - vigência: 01.01.01 a 02.08.13.)” 
 

O valor venal apurado inicialmente pela Fazenda Pública Estadual foi 
revisto pela diligência de fls. 353/357 e anuído pelos patronos do autuado à fl. 369, o que 
nos leva à conclusão lógica de que a base de cálculo original estava incorreta, devendo 
prevalecer a ajustada pela referida revisão. 

 
Ademais, o direito tributário rege pelo princípio da verdade material e é o 

que ficou confirmado com a diligência supracitada. Portanto, as razões contidas na 
diligência (fls. 353/357), conjugadas com os documentos juntados aos autos pelos 
autuantes e pelo revisor, demonstram claramente a ocorrência do fato gerador, estando 
corretamente definida a base de cálculo do tributo, segundo os dispositivos legais que 
regem esta matéria. 



 

 
Com efeito, o ITCD tem por fato gerador a transmissão causa mortis e 

doação de qualquer natureza, de qualquer bem ou direito, segundo o art. 72 do CTE. 
Vejamos sua transcrição: 

 
“Art. 72. O ITCD incide sobre a transmissão causa mortis e doação, de 
qualquer bem ou direito. 
[...].”  
 
O Decreto nº 4.852/97 - RCTE, regulamentando a matéria, também, 
estatui: 
 

“Art. 372. O Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de 
Quaisquer Bens ou Direitos - ITCD incide sobre a transmissão causa 
mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos. (art. 72, Lei nº 11.651/91). 

§ 1º. Ocorrem tantos fatos geradores distintos quantos forem os herdeiros, 
legatários, donatários ou usufrutuários, ainda que o bem ou direito seja 
indivisível. 

....................................................................................................................... 

§ 3º. Entende-se como qualquer bem ou direito o bem imóvel e o direito a 
ele relativo, o bem móvel, compreendendo o semovente, a mercadoria e 
qualquer parcela do patrimônio que for passível de mercancia ou de 
transmissão, mesmo que representado por título, ação, quota, certificado, 
registro ou qualquer outro bem ou documento. ” 

 
“Art. 373. A incidência do imposto alcança (Lei nº 11.651/91, art. 73): 
....................................................................................................................... 

II – a doação, cujo doador tenha domicílio neste Estado, ou quando nele 
se processar o inventário relativo a bem móvel, direito, título e crédito. 
(Redação conferida pelo Decreto nº 5.753 - vigência: 01.01.01) 
......................................................................................................................” 
 

“Art. 376. Ocorre o fato gerador do ITCD (Lei nº 11.651/91, art. 74):  

I - na transmissão causa mortis, na data da:  

b) abertura da sucessão legítima ou testamentária, mesmo no caso de 
sucessão provisória, e na instituição de fideicomisso e de usufruto; 
(Redação conferida pelo Decreto nº 5.753 - vigência: 01.01.01 a 29.12.13) 

......................................................................................................................” 

 

“Art. 377. A base de cálculo do ITCD é o valor venal do bem e do direito a 
ele relativo, do título ou do crédito transmitido ou doado (Lei nº 11.651/91, 
art. 77) (Redação conferida pelo Decreto nº 5.753 - vigência: 01.01.01 a 
29.12.13) 

§ 1º O valor venal é apurado mediante avaliação judicial ou avaliação 
procedida pela Fazenda Pública Estadual e expresso em moeda nacional 

file://///sefazarquivos/SAT/GTRE/lte_consolidação/Lte_atualizada/Decretos/D_05753.htm
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na data da avaliação. (Redação conferida pelo Decreto nº 5.753 - vigência: 
01.01.01 a 29.12.13) 

...................................................................................................................... 

§ 7º Na transmissão de acervo patrimonial de firma individual, de ações de 
empresa constituída sob a forma de sociedade anônima de capital fechado 
ou quota de participação de empresa constituída sob a forma de 
responsabilidade limitada, o valor venal deve ser apurado com base no 
valor de mercado dos bens e direitos que constituem o patrimônio, 
observado o disposto no § 10 deste artigo. (Redação conferida pelo 
Decreto nº 5.753 - vigência: 01.01.01 a 29.12.13) ” 

......................................................................................................................” 
 
Da mesma forma que o julgador singular, também entendo descabida a 

arguição de decadência, ante o fato de que a data em que a donatária recebeu a doação 
objeto deste lançamento foi em 03/01/2005, oriunda da reversão e redistribuição das 
ações da Planagri S/A aos cinco herdeiros do Sr. Otavio Lage de Siqueira, razão pela qual 
não acolho esta arguição, nos termos dos artigos 173, I – CTN e 182, I – CTE, 
considerando que tais dispositivos legais estipulam que este lançamento poderia ser 
efetuado em até cinco anos a contar do primeiro dia do exercício seguinte a 2005.  

Portanto, venceria tal prazo em dezembro de 2010, tendo ocorrido a 
autuação em 21/10/2010, antes do transcurso quinquenal.  

 
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento 

para considerar procedente em parte o auto de infração no valor base de cálculo de R$ 
30.842.503,25 (trinta milhões, oitocentos e quarenta e dois mil, quinhentos e três reais e 
vinte e cinco centavos) e o ITCD incidente de R$ 1.233.700,13 (um milhão, duzentos e 
trinta e três mil, setecentos reais e treze centavos), a ser acrescido das cominações legais, 
rejeitando, em consequência, a arguição de decadência e mantendo a sentença recorrida. 

 
 

Sala das sessões, em 31 de outubro de 2016. 
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Matéria: Decadência (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01713/16 
 
Relatora: Conselheira Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Reforma da decisão 
cameral.  
 
 
Reformada a decisão cameral no tocante ao afastamento da 
decadência, os autos devem retornar à câmara julgadora para 
apreciação das questões de mérito, bem como de outras, objeto 
do recurso interposto e não apreciadas. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 11 
de outubro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do recurso da Fazenda 
Pública para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para afastar a decadência, devendo os 
autos retornarem à Câmara Julgadora para apreciação do mérito. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de 
Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, 
Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Mauricio Ribeiro de Paiva, Mário de 
Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos 
Mariano, Heli José da Silva, Valdir Mendonça Alves, Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, 
Elias Alves dos Santos, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira e José 
Pereira D'abadia. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O auto de infração em julgamento exige do sujeito passivo, na 
condição de solidário, o ICMS-ST não recolhido em função de omissão de registro de 
entradas de mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária pelas operações 
posteriores no exercício de 2002, apurado conforme Auditoria Específica de Mercadorias. 
Em consequência, fica o sujeito passivo a multa formal de 25% sobre a omissão de 
entrada apurada.  

  
O crédito tributário foi considerado procedente em primeira 

instância.  
  
A autuada interpõe recurso voluntário, "fls. 663/694", alegando 

nulidade por cerceamento ao direito de defesa, por insegurança na determinação da 
infração e por falta de motivação para lavratura do auto de infração; que o auto de 
infração foi atingido pelo instituto da decadência do período compreendido entre 
1º.01.2002 a 20.12.2002, objeto do auto de infração nº 3028826047587, lavrado em 
13.12.2007, por ter passado mais de cinco anos da ocorrência do fato gerador, que a 
multa aplicada tem caráter confiscatório.  

 
Mediante ao Acórdão n°2395/2015, a Segunda Câmara do 

Conselho Administrativo Tributário decide por rejeitar as preliminares de nulidade da peça 
básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por insegurança na determinação da 
infração e, a segunda, por cerceamento ao direito de defesa, acolhendo a decadência do 
crédito tributário. 



 

 
A Fazenda Pública apresenta Recurso ao Conselho Pleno, 

conforme documentos de "fls.704 a 705", requerendo a reversão da decadência e retorno 
dos autos à câmara para julgamento do mérito, pois o Fisco teria até o final de dezembro 
de 2016 e aconteceu em 29/11/2012, considerando o art. 173, II, CTN. 

 
O sujeito passivo apresenta contradita ao Conselho Pleno, 

"fls.712 a 722", onde alega que da leitura do relato fático constata-se que a Recorrente 
está sendo acusada de ter omitido a entrada de mercadorias em seu estabelecimento, 
conclusão esta que a d. Fiscalização Estadual chegou após constatar a existência de 
diferenças, a maior, no estoque de AEAC – álcool anidro, AEHC – álcool hidratado, ursa 
super TD 15W-40 e OC-2ª, durante o período de 01.01.2002 a 31.12.2002. 

 
Afirma que pesem os relevantes argumentos de fato e de 

direito deduzidos pela recorrente, a autuação foi julgada procedente pelo Corpo de 
Julgadores de Primeira Instância da Secretaria de Estado da Fazenda de Goiás. 

 
Aduz que como é sabido, o ICMS é um tributo sujeito ao 

lançamento por homologação, o que significa dizer que à Administração Pública, cabe 
averiguar a regularidade do procedimento adotado pelo Contribuinte, quando do cálculo e 
pagamento do referido imposto. 

 
Assevera que dessa forma, evidente é que o Autuante Não 

poderia cobrar débitos cujos fatos geradores tenham ocorrido até 20/12/2002, posto que 
estes foram alcançados pelo instituto da decadência. 

 
Argui que como o período cobrado pelo fisco estadual é de 

janeiro a dezembro de 2002, sendo que a Lavratura do Auto de Infração só ocorreu no 
dia 13 de dezembro de 2007 e a ciência do mesmo só ocorreu em 21/12/2007, ou seja, 
passados mais de cinco anos após a ocorrência do fato gerador, caracteriza, portanto, a 
hipótese de extinção do crédito tributário pelo instituto da decadência, conforme previsão 
no art. 156, V do CTN. 

 
Conclui-se, portanto, que se operou a extinção das obrigações 

principais e acessórias referentes ao período objeto da autuação fiscal, referente aos 
períodos de janeiro a 20 de dezembro de 2002, uma vez que a ciência do lançamento ao 
sujeito passivo foi efetuada mais de cinco anos após a ocorrência do fato gerador da 
obrigação tributária principal e acessória. 

 
Ao final, requer que seja julgado improcedente o auto de 

infração.  
 

 
V O T O 

 
 
Importante destacar que o presente auto de infração trata-se de 

reautuação relativa ao auto de infração 3 0288260 475 87 considerado nulo. E a 
contrarrazão ofertada pelo recorrente ao recurso interposto pela Fazenda Pública, 
considera a contagem do prazo no tocante a esse mencionado auto de infração, o que de 
pronto está equivocado. 

 



 

A questão a ser apreciada deve ser relativa ao presente auto de 
infração e, para tanto, servindo-se do disposto no art. 173, inciso II do Código Tributário 
Nacional, segundo o qual “o direito de a Fazenda Pública Estadual constituir o crédito 
tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados da data em que se tornar definitiva a 
decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado”. 

 
Vejamos o que diz o § 4º do art. 150 do Código tributário 

Nacional: 
 
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto 
aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de 
antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade 
administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, 
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo 
obrigado, expressamente a homologa. 
 
............ 
 
§ 4.º Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de cinco 
anos a contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse 
prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, 
considera-se homologado o lançamento e definitivamente 
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, 
fraude ou simulação.  
 
Na parte do crédito tributário em que o sujeito passivo não 

antecipou o pagamento, portanto não ocorrendo o lançamento por homologação, surgindo 
a necessidade do lançamento de ofício, a contagem do prazo decadencial se dá pelo 
disposto no art. 173, no caso o inciso II, do Código Tributário Nacional, já destacado. 

 
Esse entendimento se amolda a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça, pois para a parcela do ICMS apurada em desacordo com a legislação 
tributária prevalece a contagem do prazo previsto no art. 173, inciso I, do Código Tributário 
Nacional, como salientou no recurso interposto pela Fazenda Pública, fls. 270 - STJ – 
Resp 973.189/MG, julgado em 04/09/2007 e AgRg no AREsp 76977/RS, julgado em 
12/04/2012: 

 
“Em tributo sujeito a lançamento por homologação, quando 
ocorre o recolhimento em desconformidade com a legislação 
aplicável, deve a autoridade fiscal proceder ao lançamento de 
ofício 9CTN, ART. 149), iniciando-se o prazo decadencial de 
cinco anos no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que 
o lançamento poderia ter sido feito (art. 173, I, do CTN).” 
 
Nesse sentir, pode-se concluir que não ocorreu decadência do 

crédito, aplicando o art. 173, inciso II, do Código Tributário Nacional, considerando que o 
acórdão que tornou definitiva a decisão de nulidade por vício formal o auto de infração 
anteriormente anulado, aconteceu em agosto de 2012, portanto, podendo o Fisco lançar 
novamente até final de 2017. Conquanto, o lançamento foi concluído em 29/11/12, fls. 
485. 

 
Ante o exposto, conheço do recurso da Fazenda Pública para o 

Conselho Pleno, dou-lhe provimento, para afastar a decadência do crédito tributário, 



 

devendo os autos retornarem à uma das Câmaras Julgadoras desta Casa para apreciação 
das questões meritórias, bem como de outras, objeto do recurso interposto e não 
apreciadas. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 01 de novembro de 2016. 
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Matéria: Decadência (Extinção) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01714/16 
 
Relator: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: Preliminar de decadência do crédito tributário. 
Arguição pela GECOPE. ACATADA. Decisão unânime.  
 
Deve ser acolhida a preliminar de decadência do crédito 
tributário, quando o lançamento de constituição do crédito 
tributário for efetuado depois de esgotado o prazo previsto no 
artigo 173, I, do Código Tributário Nacional (CTN). 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 15 
de março de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para reconhecer a ocorrência da decadência. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki 
Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, 
Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Paulo Diniz, David Fernandes de Carvalho, 
Alcedino Gomes Barbosa, Domingos Caruso Neto, José Luiz Rosa, Antônio Martins da 
Silva, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, 
Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Márcio Nogueira Pedra e 
Nivaldo Carvelo Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta da peça de lançamento que o sujeito passivo 
TRANSPALMEIRAS TRANSP. DE CARGAS EM GERAL LTDA. omitiu o pagamento do 
ICMS referente ao diferencial de alíquota da nota fiscal não localizada, por 
desaparecimento da empresa. A empresa também foi autuada por falta de lançamento nos 
livros fiscais (também desaparecidos) do imposto incidente na aquisição de veículo tipo 
caminhão, RENAVAM 754947327, destinado ao ativo imobilizado do estabelecimento. 

 
A fiscalização citou como infringidos os artigos 63, VI, e 64, da lei n.º 

11.651/91, c/c o artigo 308, § 1.º, I, do Decreto n.º 4.852/97. Foi proposta a penalidade do 
artigo 71, VII, "c", § 9.º, I, da lei n.º 11.651/91, com a redação da lei n.º 13.446/1999. 

 
O lançamento foi instruído, dentre outros documentos, com cópias de 

processo de averiguação (fls.08/10) e de diligência realizada (fls.11/12). 
 
Regularmente intimado, o sujeito passivo não se manifestou, sendo 

decretada a REVELIA (fls.23) e a PEREMPÇÃO (fls.26).  
 
O crédito tributário fora inscrito em Dívida Ativa (fls.28). 
 
A GECOPE (fls.102/103) indaga à Procuradoria Tributária da 

Procuradoria Geral do Estado – PGE acerca de eventual caducidade do direito de o Fisco 
constituir o presente lançamento tributário. 

 
Em resposta à GECOPE, a PROCURADORIA TRIBUTÁRIA da 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO (fls.104/117) reconhece (fls.117) ter havido a 



 

decadência do direito de constituição do crédito tributário encartado no PAT n.º 3 0201298 
742 57 e devolve os autos a fim de se declarem extintos os créditos tributários na forma do 
artigo 156, V, do CTN, para que se promova o cancelamento da inscrição na dívida ativa. 

 
Mediante o DESPACHO N.º 1320/2015 – PRES (fls.120/121), o 

presidente deste CONSELHO admite o pedido de revisão extraordinária e encaminha os 
autos para julgamento plenário. 

 
Relatados, passo ao voto. 
 

                                V O T O 
 
Cuida-se de julgamento plenário de pedido de revisão extraordinária, 

cujo escopo é a decretação da decadência do direito de efetuar o presente lançamento, no 
qual se exige ICMS omitido referente ao diferencial de alíquota da nota fiscal não 
localizada, por desaparecimento da empresa. A empresa também foi autuada por falta de 
lançamento nos livros fiscais (também desaparecidos) do imposto incidente na aquisição 
de veículo tipo caminhão, RENAVAM 754947327, destinado ao ativo imobilizado do 
estabelecimento. 

 
Verifica-se que o fato gerador da presente obrigação tributária 

ocorreu no exercício de 2001, cuja ciência ao sujeito passivo deveria ter ocorrido até o dia 
31/12/2006, conforme o inciso I do artigo 173 do CTN, verbis:  

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário 
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: 

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento 
poderia ter sido efetuado; 

No entanto, o sujeito passivo tomou ciência do lançamento no dia 
09/03/2007 (fls.18), após esgotado o lapso temporal de 05 (cinco) anos (termo ad quem 
ocorrido no dia 31/12/2006), contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que 
o lançamento poderia ter sido efetuado. 

 
Portanto, forçoso é reconhecer a decadência do direito de constituir o 

presente crédito tributário. 
 
Assim, voto, no que sou acompanhado pela unanimidade dos meus 

pares, reconhecendo a caducidade do direito de o Fisco constituir, mediante lançamento, 
o crédito tributário consubstanciado neste PAT. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 01 de novembro de 2016. 
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Matéria: Decadência (Extinção) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01738/16 
 
Relator: Conselheiro Elias Alves dos Santos 
 
Autor do Voto Vencido: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: ITCD. Processual. Decadência. Rejeitada. Maioria. 
 
1. O direito de a Fazenda Pública Estadual constituir o crédito 
tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro 
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia 
ter sido efetuado (CTN, art. 173, I e CTE, art. 182, I); 
 
2. Não deve ser acatada a alegação de decadência quando 
estiver provado nos autos que o lançamento foi efetuado antes 
de decorrido o prazo decadencial. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 29 de fevereiro de 2016, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar 
de decadência, arguida pela autuada. Foram vencedores os Conselheiros Elias Alves dos 
Santos e Heli José da Silva. Vencido o Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho. Quanto ao 
mérito não há recurso. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal diz que “após notificado (notificação fiscal n. 0869-2010) 
o donatário Otavio Lage de Siqueira Filho deixou de pagar o ITCD ao erário dentro do 
prazo legal, oriundo de doação de ações da holding Planagri S/A, ocorrida pela 
consolidação da propriedade plena destas na pessoa do nu proprietário, quando da 
extinção do usufruto vitalício da pessoa de Otávio Lage de Siqueira e Marilda Fontoura de 
Siqueira, em 14/07/2006, data do óbito do patriarca, de acordo com as provas 
documentais e notas explicativas em anexo. 

Obs.: as provas documentais encontram-se anexas ao auto de infração 
número 30035095244440” (Sic). 

 
Foi identificada como solidária Marilda Fontoura de Siqueira, conforme art. 

82, I da Lei 11.651/91 – CTE. 
 
Foram indicados como infringidos os artigos 72, §§ 2º e 3º; 74, II, "b"; 77, 

§1°; 78, III, 81, II e 84, § 1º, II da Lei 11.651/91, tendo sido proposta a penalidade prevista 
no artigo 89, II, "i", da Lei 11.651/91, com redação da Lei 13.772/2000.  

 
O Auto de Infração veio instruído com o Requerimento (fl. 5), cópia da 

Ordem de Serviço n° 0127/2010 (fl. 6), cópia da Ordem de Serviço n° 0124/2010 (fl. 7), 
nota explicativa Fato Gerador do ITCD (fls. 08/13), Notas Explicativas sobre a Holding 
Planagri S/A como base de cálculo ITCD (fls. 14/26); Desenho da equivalência patrimonial 
na ocasião da doação da nua propriedade das quotas e ações em 1997 (fl. 27); Balanço 
Especial Holding Planagri S/A ajustado na data de 14/07/2006 (fl. 28); Demonstrativo do 
Investimento da Vera Cruz na Jalles Machado S/A – Processo de Inventário fls. 470/471 
(fl. 29); Demonstrativo do valor da ação da empresa Jalles Machado S/A informado no 



 

Processo de Inventário fls. 470/471 (fl. 30); Demonstrativo do valor de venda da 
Cooperativa Goiás Carne Ltda. (fl. 31); Desenho da equivalência patrimonial de acordo 
com a extinção do usufruto em 14/07/2006 (fl. 32); Demonstrativo da décima terceira 
alteração contratual das participações dos sócios da Vera Cruz em 24/12/1997 (fl. 33); 
Demonstrativo da participação dos sócios na empresa Vera Cruz Adm. e Part. S/A em 
24/12/1997 (fl. 34); Notas Explicativas base de cálculo Vera Cruz Agropecuária Ltda. (fls. 
36/37) e Notas Explicativas sobre a Cooperativa Goiás Carne Ltda. (fls. 38/41).  

 
O autuado e a solidária foram intimados a pagar ou apresentar 

impugnação à Primeira Instância (fls. 42/45).  
 
Tempestivamente, os sujeitos passivos apresentaram Impugnação à 

Primeira Instância (fls. 49/71), representados por causídicos legalmente constituídos (fls. 
72/73), alegando, em síntese, que não procede este lançamento, visto que teria ocorrido 
decadência do direito da exigência tributária, considerando que a doação das ações 
ocorrera em 24/12/1997 e não em 14/07/06, data da morte do inventariado, além de que o 
fisco cometeu vários equívocos, entre eles considerar que a antecipação de legítima só se 
consolidou com a cessação do usufruto, quando tais ações já pertenciam aos herdeiros 
desde 1997, haja vista que naquela data os doadores ficaram com apenas uma ação cada 
um, correspondendo a 0,0002% do capital social da holding e cada donatário com 25% 
dos 19,33% da participação societária objeto desta doação.  

O segundo equívoco ocorreu quando a fiscalização desconsiderou a 
eficácia jurídica da doação ocorrida em 1997, sob o argumento de que esta só se 
consolidou quando da morte do usufrutuário, o que não corresponde à realidade dos fatos, 
pois a reserva de usufruto vitalício não interfere no efeito jurídico de transmissão da 
propriedade do bem doado ao donatário. 

Portanto, a ocorrência do fato gerador se deu em 1997, conforme dispõe o 
artigo 74, II, “c” da Lei 11.651/91 – CTE, não sendo possível ao fisco mudar este conceito 
jurídico a seu bel prazer, segundo o artigo 110 do CTN. 

Assim como a doação por antecipação de legítima ocorreu em 1997, é 
indubitável a ocorrência da decadência em 01/01/2003, pois o fisco não pode sequer 
alegar desconhecimento deste fato, considerando que a referida doação foi registrada em 
cartório, conforme Instrumento Particular de Doação por Antecipação de Legítima ora 
juntado às fls. 76/82. 

Argumentou ainda, que caso não seja reconhecida a decadência, a base 
de cálculo desta exigência tributária deve ser substancialmente reduzida ante os fatos de 
que não houve a extinção do usufruto das ações doadas pela solidária, que permanece 
vigente; que o total das ações doadas corresponde a apenas 19,33% do patrimônio da 
Planagri S/A e não 100% considerado pela fiscalização, além de que o valor venal da 
holding Planagri S/A foi arbitrado pelos autuantes na quantia exorbitante de R$ 
637.069.628,00 quando deveria ter sido avaliado a preço de mercado, o qual seria bem 
inferior ao arbitrado pelo fisco, considerando que em maio de 2007 um dos herdeiros 
vendeu sua participação de 8,5% das ações por R$ 14.830.000,00 correspondendo, 
portanto, o valor total da holding em R$ 174.470.588,20. 

Dois outros fatos indicativos de que o valor arbitrado pelo fisco está 
superavaliado, foram a venda em setembro de 2008 de 12,5% de participação de outro 
herdeiro por R$ 23.000.000,00 correspondendo ao valor total da Planagri S/A em R$ 
184.000.000,00 e o balanço patrimonial desta empresa em 31/07/2006, avalizado por 
auditores independentes inscritos na CVM, que importou em R$ 260.639.860,54. 

Desta forma, o valor arbitrado pelo fisco se mostra desarrazoado, devendo 
ser revisto por perícia, a qual solicitou. 

Ao final, reforçou seus pedidos de julgamento pela improcedência ante a 
decadência ocorrida, exclusão da meação da solidária por estar vigente o seu usufruto, 



 

considerar o fato de que a participação societária do autuado é de apenas 25% dos 
19,33% das ações da Planagri S/A e redução do valor desta a preço de mercado, que 
deve ser avaliado mediante prova pericial, pugnando ainda pela produção de provas, 
inclusive pericial, a ser juntadas posteriormente.  

 
Instruiu a peça defensória com: Procurações (fls. 72/73), cópia da 

Identidade Profissional do Procurador (fl. 74), Instrumento Particular de Doação por 
Antecipação de Legítima (fls. 76/82), extratos de Certidão de julgamento cameral 
acolhendo arguição de decadência semelhante à arguida (fl. 84) e de parte do Acórdão 
desta decisão cameral (fls. 85/86), Demonstrativo de participação societária na Planagri 
S/A antes e após a doação de 1997 (fl. 88), Demonstrativo da composição do capital 
social da Planagri S/A de 1991, 1995 e 1997 (fl. 89), fotocópia do livro Registro de Ações 
Nominativas da Planagri S/A (fls. 91/105), Decisão judicial homologando a avaliação dos 
bens e determinando o recolhimento do ITCD (fls. 106/107), requerimento e juntada do 
pagamento do ITCD (fls. 108/109), Certidão de publicação do arrolamento (fls.110/112), 
Escritura pública de compra e venda das ações de Jalles Fontoura de Siqueira à Planagri 
S/A (fls. 114/133) e de Antonio Carlos Lage de Siqueira também à Planagri S/A (fls. 
135/137), Balancete contábil do ativo, passivo e patrimônio líquido da Planagri S/A em 
31/07/2006 (fl. 139) e Demonstração do Resultado em 31/07/2006 (fl. 140). 

 
O Julgador Singular prolatou a Sentença n° 1803/2011-JULP (fls. 

142/149), rechaçando a decadência ante o artigo 182, I do CTE e declarando de ofício, ao 
final, a nulidade do auto de infração por insegurança na determinação da infração e por 
cerceamento do direito de defesa.  

Fundamentou sua decisão aduzindo que ao examinar os documentos 
acostados aos autos verificou que constam do espólio participações societárias em 
diversas empresas, compostas de ações de empresa constituída sob a forma de 
sociedade anônima de capital fechado e também de quota de participação de empresa 
constituída sob a forma de responsabilidade limitada e nestes casos, o Código Tributário 
Estadual estabelece no caput do artigo 77 que a base de cálculo do ITCD é o valor venal 
do bem e do direito a ele relativo, do título ou do crédito transmitido ou doado. 

Portanto, na transmissão de ações de empresa, negociáveis em bolsa de 
valores, o valor venal do ITCD deve corresponder ao da cotação oficial do dia da 
avaliação, conforme artigo 377, § 6º, do RCTE.  

Ao passo que na transmissão de ações de empresa constituída sob a 
forma de sociedade anônima de capital fechado ou quota de participação de empresa 
constituída sob a forma de responsabilidade limitada, o valor venal deve ser apurado com 
base no valor de mercado dos bens e direitos que constituem o patrimônio, segundo 
determinação do referido artigo 377, §§ 6º e 7º do RCTE.  

Sendo assim, para a apuração da base de cálculo do ITCD, nos casos de 
transmissão de ações de empresa constituída sob a forma de sociedade anônima de 
capital fechado ou sob a forma de quota por participação, o valor patrimonial contábil em 
momento algum pode substituir o valor de mercado dos bens e direitos que constituem o 
patrimônio para definição do valor venal para determinação da base de cálculo, embora 
seja a forma mais cômoda e célere, não apenas por ausência de razoabilidade, como por 
falta de previsão legal. E é o que determina o artigo 377, §§ 6º e 7º, do RCTE.  

Pela leitura dos autos observou que as avaliações dos bens e direitos 
realizadas pelas autoridades fiscais, especialmente quanto à participação societária nas 
empresas, foram com base em valores patrimoniais constantes dos livros contábeis e 
declarados pelo sujeito passivo, em detrimento ao valor de mercado.  

Portanto, admitir como valor venal, para determinar a base de cálculo do 
ITCD, os valores registrados nos livros contábeis, ou outro que não seja o valor de 
mercado dos bens e direitos que constituem o patrimônio da empresa, não apenas 



 

contraria a norma legal, como afronta o princípio da verdade real que norteia o processo 
administrativo tributário.  

 
Discordando da decisão singular, a Representação Fazendária interpôs 

Recurso (fls. 150/155), afirmando que está sobejamente comprovado neste feito que o 
objeto das doações são ações de empresas constituídas sob a forma de sociedades 
anônimas de capital fechado e quotas de participação de empresas constituídas sob a 
forma de responsabilidade limitada. Acrescenta que a fiscalização não inovou quanto à 
fundamentação jurídica da base de cálculo, visto que ambos os preceitos normativos em 
destaque estão mencionados na nota explicativa que complementa o histórico da infração, 
tendo em vista que os métodos e critérios utilizados, com acerto ou desacerto, pela 
fiscalização na avaliação dos bens não conduzem à nulidade do lançamento e isto por que 
não se está cuidando de critérios jurídicos que informam a base de cálculo, mas de 
critérios materiais que exteriorizam valores utilizados na quantificação do montante 
tributável. Invoca a Súmula 113 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual, o ITCD é 
calculado sobre os valores dos bens na data da avaliação.  

Ademais, ainda que prevaleça o entendimento externado na referida 
decisão singular no sentido de que o ITCD deveria ter sido apurado pela fiscalização 
levando em consideração o valor de mercado dos bens e direitos que constituíam o 
patrimônio do “de cujus”, consoante o disposto no artigo 377, §§ 7° e 10° do RCTE, isso 
não constitui fundamento de nulidade do lançamento. Portanto, deveria o julgador ter 
determinado a conversão dos autos em diligência para o fim de que fosse aplicado o 
critério que ele entende correto para a avaliação dos bens.  

Assevera que resta evidenciado que não há nos autos que se falar em 
insegurança na determinação da infração, visto que tanto a infração, quanto a penalidade 
aplicada encontram tipificação legal adequada.  

Pediu, ao final, a reforma da decisão singular e o retorno destes autos à 
instância singular para apreciação do mérito da exigência fiscal.  

 
O sujeito passivo foi intimado para apresentar contradita ao pedido de 

reforma formulado pelo Representante Fazendário, conforme se vê às fls. 157/158, sendo 
que o mesmo se manifestou dentro do prazo legal, pugnando pela manutenção da decisão 
singular sob o argumento reiterado de que a exigência fiscal não deve prosperar, pois 
cobra ITCD sobre doação de ações ocorrida em 1997, enquanto este lançamento é de 
2010, quando já havia transcorrido mais de 05 anos do fato gerador.  

Que não houve redistribuição destas ações em 2005 em razão do 
aparecimento do quinto filho do doador varão, pois a doação de 1997 não foi revogada e 
sim ratificada pelos doadores, tendo ocorrido apenas a doação de ações novas no 
percentual de 8,98% do patrimônio da Planagri S/A ao novo herdeiro Antonio Carlos Lage 
de Siqueira, adquiridas pelo doador Otavio Lage de Siqueira após a antecipação da 
legítima de 1997. 

Que ao contrário do afirmado na sentença singular, não houve ocultação 
dos dois atos de doação de ações por antecipação de legítima, conforme provam as 
certidões do Cartório de Registro de títulos e documentos de fls. 250/253, as quais 
atestam que a primeira doação foi registrada em 29/12/1997 e a segunda em 04/02/2005, 
reiterando todas suas argumentações anteriores, transcrevendo vários excertos de 
decisões judiciais de tribunais superiores, de jurisprudências e de manifestações de 
juristas acerca desta matéria favoráveis às suas teses defensórias, pugnando, ao final, 
pela manutenção da sentença recorrida, que julgou nulo este feito ou reconhecer a 
decadência do direito da fazenda pública em lançar em 2010, tributo devido em 1997. 

Colacionou os expedientes de fls. 188/248, à guisa de provar suas 
alegações de defesa. 

 



 

Após um adiamento do julgamento a pedido do advogado, a Quarta 
Câmara Julgadora do CAT decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso de ofício, 
negar-lhe provimento, para manter a decisão singular que julgou nulo o processo por 
insegurança na determinação da infração e por cerceamento ao direito de defesa (fls. 
260/266). 

Em sua fundamentação afirmou que o objeto das doações são ações de 
empresas constituídas na forma de sociedades anônimas de capital fechado e quotas de 
participações em empresas de responsabilidade limitada e, portanto, devem ser avaliadas 
conforme o disposto nos artigos 77 do CTE e 377 do RCTE, que dispõem que nestes 
casos a avaliação será pelo valor de mercado. 

Portanto, ao avaliarem o acervo patrimonial de forma diferente, os 
autuantes incorreram em insegurança na determinação da infração e cercearam o direito 
de defesa do autuado, o qual não pôde se defender de forma efetiva sobre a valoração 
dos seus bens. 

 
A Representação Fazendária interpôs Recurso ao Conselho Pleno (fls. 

268/274), reafirmando que está sobejamente comprovado neste feito que o objeto das 
doações são ações de empresas constituídas sob a forma de sociedades anônimas de 
capital fechado e quotas de participação de empresas constituídas sob a forma de 
responsabilidade limitada. Acrescenta que a fiscalização não inovou quanto à 
fundamentação jurídica da base de cálculo, visto que ambos os preceitos normativos em 
destaque estão mencionados na nota explicativa que complementa o histórico da infração, 
tendo em vista que os métodos e critérios utilizados, com acerto ou desacerto, pela 
fiscalização na avaliação dos bens não conduzem à nulidade do lançamento e isto por que 
não se está cuidando de critérios jurídicos que informam a base de cálculo, mas de 
critérios materiais que exteriorizam valores utilizados na quantificação do montante 
tributável. Invoca a Súmula 113 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual, o ITCD é 
calculado sobre os valores dos bens na data da avaliação.  

Ademais, ainda que prevaleça o entendimento externado na referida 
decisão cameral no sentido de que o ITCD deveria ter sido apurado pela fiscalização 
levando em consideração o valor de mercado dos bens e direitos que constituíam o 
patrimônio do “de cujus”, consoante o disposto no artigo 377, §§ 7° e 10° do RCTE, isso 
não constitui fundamento de nulidade do lançamento. Portanto, deveria o julgador ter 
determinado a conversão dos autos em diligência para o fim de que fosse aplicado o 
critério que ele entende correto para a avaliação dos bens.  

Assevera que resta evidenciado que não há nos autos que se falar em 
insegurança na determinação da infração, visto que tanto a infração, quanto a penalidade 
aplicada encontram tipificação legal adequada.  

Ao final, após transcrever os artigos 1.188 do novo Código Civil Brasileiro, 
176, inciso I e 183 da Lei 6.404/76 acerca da validade do Balanço Patrimonial de uma 
empresa para externar seu valor, pediu a reforma da decisão recorrida e o retorno destes 
autos à primeira instância para apreciação do mérito da exigência fiscal.  

 
O sujeito passivo contraditou o pedido de reforma formulado pelo 

Representante Fazendário, conforme se vê às fls. 280/306, pugnando pela manutenção da 
decisão cameral sob o argumento de que a exigência fiscal não deve prosperar, pois o 
lançamento está confuso, tanto quanto à sua motivação fática, quanto à sua 
fundamentação legal, estando evidentes a insegurança na determinação da infração e o 
cerceamento ao direito de defesa ao se utilizar critério diferente do previsto no artigo 377, 
§ 7º do RCTE, incorrendo no motivo de nulidade previsto no final do § 3º do artigo 20 da 
Lei 16.469/09 – PAT, transcrevendo excertos de juristas e de jurisprudência à guisa de 
amparo a seus argumentos, pedindo a manutenção da sentença “a quo” e do Acórdão ora 
recorrido. 



 

 
O Conselho Pleno, através do Acórdão Plenário nº 164/2013, decorrente 

da sessão realizada em 20/11/2012 decidiu por maioria de votos, acolher o pedido 
fazendário de reforma da decisão cameral confirmatória da sentença singular que julgou 
nulo “ab initio” este processo por insegurança na determinação da infração e por 
cerceamento ao direito de defesa, devendo os autos retornarem à primeira instância para 
apreciação de toda a matéria.  

 
Os sujeitos passivos foram intimados a tomar conhecimento da Decisão 

Plenária, conforme fls. 325/326 e não se manifestaram. 
 
O julgador singular através do despacho Nº 814/2013-JULP, encaminhou 

os autos à Coordenação do ITCD para proceder à devida revisão fiscal, visando atender 
ao previsto no artigo 377 do Decreto 4.852/97 – RCTE, vigente à época do fato gerador, 
bem como verificar se há duplicidade de lançamento, conforme alegado pelo autuado, 
excluindo as ações pertencentes a terceiros e aquelas que já eram do domínio do sujeito 
passivo antes do óbito do doador, mantendo somente as ações ou quotas que tiveram seu 
usufruto extinto com o referido óbito, ocorrendo a consolidação da propriedade na pessoa 
do nu-proprietário. 

 
Em resposta foi apresentado o relatório diligencial de fls. 333/339, através 

do qual o revisor retifica a base de cálculo original do ITCD ora reclamado, afirmando que 
ao atenderem às notificações para apresentação de documentos para a revisão solicitada 
pelo julgador singular, o patrono do autuado concordou com valor do balanço Patrimonial 
Ajustado feito pelos autuantes, conforme trecho desta manifestação transcrita à fl. 346; 
que não houve inclusão de valores a título de aviamento, pois no valor de cada ação da 
Planagri S/A. já está incluso o valor patrimonial das demais empresas do grupo Lage; que 
foi obedecido o disposto no artigo 377 do RCTE, pois o Balanço Patrimonial Ajustado, 
aceito pelo patrono do autuado, foi elaborado em seguida à Declaração do ITCD de 
18/07/2006; quanto à exclusão das ações/quotas doadas desde 1997 até a morte de 
Otavio Lage de Siqueira, afirmou ter excluído as mesmas, pois já eram de domínio pleno 
do donatário; retificou, ao final, a base de cálculo do tributo reclamado nestes autos para 
R$ 123.370.012,99 (cento e vinte e três milhões, trezentos e setenta mil, doze reais e 
noventa e nove centavos) para os quatro herdeiros iniciais, sob o argumento técnico de 
que o Balanço Patrimonial Ajustado foi elaborado com a observância dos princípios 
contábeis da Legislação Contábil Brasileira, da legislação Tributária Estadual, da Lei das 
Sociedades por Ações, do Código Civil Brasileiro, da doutrina e da jurisprudência, 
perfazendo, individualmente, para cada donatário, a base de cálculo de R$ 30.842.503,25 
(trinta milhões, oitocentos e quarenta e dois mil, quinhentos e três reais e vinte e cinco 
centavos), ficando o ITCD reclamado nestes autos retificado para R$ 1.233.700,13 (um 
milhão, duzentos e trinta e três mil, setecentos reais e treze centavos), sendo que tais 
valores estão condizentes com o fator de correção monetária sugerido pelo patrono do 
autuado de 4,3634% às fls. 345/346 destes autos. 

 
O sujeito passivo, após ser devidamente intimado, concordou com os 

valores encontrados na revisão (fls. 352/353). 
 
Retornando a julgamento, o mesmo julgador anterior, discordou da 

revisão, determinando a realização de outra com a avaliação dos bens a preço de 
mercado, conforme artigo 377, § 7º - RCTE, nos termos do Despacho nº 1970/2014 – 
JULP (fls. 355/356). 

 



 

O revisor anterior informou que a holding Planagri S/A tem por objeto 
social controlar a participação social de suas controladas no mercado, significando que ao 
realizar o ajuste patrimonial da holding, estaria ajustando também o patrimônio das suas 
controladas, consoante Laudos de Avaliação efetuado pela empresa Mensure Consultoria 
Empresarial em novembro de 2005, referente ao ativo imobilizado da Planagri S/A (fls. 
260/284 do PAT 30035095244440) e do Laudo Técnico de avaliação do ativo imobilizado 
da Jalles Machado S/A, realizado em 30/04/2002 pela empresa Valora Engenharia Ltda. 
(fls. 348/567 do PAT 30035095244440). 

Em razão dos Laudos especificarem cada bem da Planagri S/A e estarem 
em conformidade com o artigo 14 da Instrução Normativa nº 1.191/2014-GSF, encaminhou 
estes autos ao Setor de Avaliação de bens da Coordenação do ITCD, a fim de expedição 
de parecer técnico acerca dos valores em questão, discorrendo sobre a razoabilidade 
destes quanto ao valor de mercado de 14/07/2006, época deste fato gerador e, caso 
algum estivesse abaixo do referido valor, que fosse reavaliado. 

Informou ainda que o Parecer Técnico nº 001 – CITCD / 2015 (fls. 
358/359), ao analisar os Laudos de Avaliação Patrimonial acima citados, chegou à 
conclusão de que os mesmos estão condizentes com os valores de mercado dos bens na 
época em foram realizados. 

 
Intimados a manifestar acerca do resultado desta última revisão, os 

patronos dos autuados, após discorrerem sobre os fatos ocorridos, concordaram também 
com este resultado diligencial. 

 
Outro julgador singular, ao reapreciar o feito, através da sentença Nº 

2684/2015-JULP, decidiu pela procedência parcial do auto de infração sobre a base de 
cálculo de R$ 30.842.503,25 (trinta milhões, oitocentos e quarenta e dois mil, quinhentos e 
três reais e vinte e cinco centavos) e o ITCD reclamado nestes autos reduzido para R$ 
1.233.700,13 (um milhão, duzentos e trinta e três mil, setecentos reais e treze centavos).  

Em sua fundamentação afirmou quanto às nulidades por insegurança na 
determinação da infração e por cerceamento ao direito de defesa, que o Conselho Pleno 
deste Conselho Administrativo Tributário já as havia apreciado e entendido que as 
mesmas não existiam neste feito, razão pela qual não as apreciaria por despiciendo. 

Rechaçou a arguição de decadência nos termos da sentença anterior, 
anulada pelo Conselho Pleno deste Conselho Administrativo tributário quanto à nulidade.  

Quanto ao mérito, argumentou que conforme se observa pelos 
documentos acostados e a legislação tributária aplicável ao caso, a base de cálculo 
correta é a encontrada nesta última revisão. 

 
A Representação Fazendária anuiu com esta sentença. 
 
O sujeito passivo, devidamente intimado, via de um dos seus patronos, 

apresentou recurso voluntário (fls. 416/432) onde, após historiar novamente todo o 
ocorrido nestes autos, reiterou os argumentos anteriores e pediu novamente o 
acolhimento de sua arguição de decadência deste lançamento ante o fato de que doação 
original ocorreu em 1997, devendo ser julgada decadente esta exordial. 

 
É o relatório. 

 
V O T O 

 
Analisando o processo, comungo com o entendimento de que deve 

prevalecer parcialmente a exigência feita pela Fazenda Pública, ante os seguintes fatos:  
 



 

i) A autuação fiscal deveu-se pela falta de recolhimento do Imposto 
sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCD, 
incidente sobre o quinhão recebido por herança no valor inicial de R$ 145.729.677,40 
(cento e quarenta e cinco milhões, setecentos e vinte e nove mil, seiscentos e setenta e 
sete reais e quarenta centavos), cujo ITCD importou em R$ 5.829.187,10 (cinco milhões, 
oitocentos e vinte e nove mil, cento e oitenta e sete reais e dez centavos), com a reversão 
aos doadores e redistribuição em 03/01/2005 aos cinco herdeiros do cônjuge varão, das 
ações da holding Planagri S/A doadas pelo casal em 1997, quando cessou o usufruto 
destas em decorrência do falecimento em 14/07/2006 do doador Otavio Lage de Siqueira, 
sendo estes valores apurados pela Fazenda Pública Estadual; 

j) Ao valor total de tais ações, foram incorporados outros bens e outras 
ações adquiridas pelos doadores desde 1997 até a data de 14/07/2006, quando houve o 
óbito do patriarca Otavio Lage de Siqueira, importando nos valores totais acima citados;  

k) Dos fatos narrados pelo fisco e contestados pelo patrono do autuado, 
temos que a motivação da lide se cinge às avaliações perpetradas pelos herdeiros e pela 
Fazenda Pública Estadual; 

l) Para sanear o processo e dirimir as dúvidas suscitadas pela defesa, 
os autos foram diligenciados por duas vezes pela Fazenda Pública, tendo o valor 
patrimonial resultado da última revisão sido aceito pelo patrono do autuado (fl. 373). 

 
Portanto, quanto ao mérito propriamente dito, resta analisar tão-somente a 

arguição reiterada de que a sentença recorrida deveria ser reformada ante a decadência 
ocorrida nos termos do artigo 173, I do CTN, haja vista que as partes passivas anuíram 
com o resultado da revisão de fls. 333/339, a qual informou: 

1º) não haver valor referente a aviamento; 
2º) que o fato gerador se reportou à data do óbito, em 14/06/2006; 
3º) que foi considerado apenas a cessação do usufruto das ações doadas 

aos cinco herdeiros em 03/01/2005; 
4º) que o autuado concordou com o Balanço Patrimonial Ajustado 

elaborado pelos autuantes, com o índice 4,3634 de atualização pleiteado pelos patronos 
da autuado, retificando a base de cálculo individual de cada herdeiro para R$ 
30.842.503,25 (trinta milhões, oitocentos e quarenta e dois mil, quinhentos e três reais e 
vinte e cinco centavos) e o ITCD reclamado nestes autos reduzido para R$ 1.233.700,13 
(um milhão, duzentos e trinta e três mil, setecentos reais e treze centavos). 

 
Desta forma, quanto ao mérito não há mais o que contestar, considerando 

que o direito de constituir o crédito tributário é da Fazenda Pública Estadual e a 
competência para constituir o crédito pelo lançamento é privativa da autoridade 
administrativa, a qual deve verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação 
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, 
identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível, 
conforme disposto no art. 160, do CTE, cujo texto transcrevo abaixo. 

 
“Art. 160. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o 

crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo 
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar 
a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, 
sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível. 

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e 
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. ” 

 



 

A autoridade administrativa a que a lei se refere é aquela pertencente ao 
Quadro do Fisco Estadual, regido pela Lei nº 13.266/98. Assim, somente esta autoridade 
administrativa está legalmente investida da competência para constituir o crédito tributário 
do ITCD, no caso em comento. 

 

O recorrente insurgiu inicialmente contra o valor da base de cálculo do 
ITCD apurado pela acusação. No entanto, o Código Tributário Estadual dispõe no art. 77 
que a base de cálculo do ITCD é o valor venal do bem e do direito a ele relativo, do título 
ou do crédito transmitido ou doado e diz que ele será apurado mediante avaliação judicial 
ou avaliação procedida pela Fazenda Pública Estadual, conforme texto abaixo: 

“Art. 77. A base de cálculo do ITCD é o valor venal do bem e do direito a 
ele relativo, do título ou do crédito transmitido ou doado. 

§ 1º O valor venal será apurado mediante avaliação judicial ou avaliação 
procedida pela Fazenda Pública Estadual e expresso em moeda nacional. 

§ 2º omissis. 

§ 3º Havendo discordância quanto ao valor da avaliação para fim de base 
de cálculo o sujeito passivo pode apresentar reclamação ao órgão competente. 

§ 4º omissis. ” 

 

Outrossim, não há que se falar em base de cálculo reduzida em 50%, 
posto que não houve pagamento deste mesmo percentual do ITCD incidente na instituição 
do usufruto convencional quando da doação das ações em questão, segundo se infere da 
parte final do artigo 74 do CTE, que dispõe: 

 

“Art. 74. Ocorre o fato gerador do ITCD: (Redação conferida pela Lei nº 
13.772 - vigência: 01.01.01.) 

I - na transmissão causa mortis, na data da: (Redação conferida pela Lei 
nº 13.772 - vigência: 01.01.01.) 

a) abertura da sucessão legítima ou testamentária, mesmo no caso de 
sucessão provisória, e na instituição de fideicomisso e de usufruto; 
(Redação conferida pela Lei nº 13.772 - vigência: 01.01.01 a 02.08.13.)” 
. 

O valor venal apurado inicialmente pela Fazenda Pública Estadual foi 
revisto pela diligência de fls. 333/339 e anuído pelos patronos do autuado à fl. 353, o que 
nos leva à conclusão lógica de que a base de cálculo original estava incorreta, devendo 
prevalecer a ajustada pela referida revisão. 

 
Ademais, o direito tributário rege pelo princípio da verdade material e é o 

que ficou confirmado com a diligência supracitada. Portanto, as razões contidas na 
diligência (fls. 333/339), conjugadas com os documentos juntados aos autos pelos 
autuantes e pelo revisor, demonstram claramente a ocorrência do fato gerador, estando 
corretamente definida a base de cálculo do tributo, segundo os dispositivos legais que 
regem esta matéria. 

 
Com efeito, o ITCD tem por fato gerador a transmissão causa mortis e 

doação de qualquer natureza, de qualquer bem ou direito, segundo o art. 72 do CTE. 
Vejamos sua transcrição: 



 

 
“Art. 72. O ITCD incide sobre a transmissão causa mortis e doação, de 

qualquer bem ou direito. 
[...].”  
 
O Decreto nº 4.852/97 - RCTE, regulamentando a matéria, também, 

estatui: 
 

“Art. 372. O Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de 
Quaisquer Bens ou Direitos - ITCD incide sobre a transmissão causa 
mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos. (art. 72, Lei nº 11.651/91). 

§ 1º. Ocorrem tantos fatos geradores distintos quantos forem os herdeiros, 
legatários, donatários ou usufrutuários, ainda que o bem ou direito seja 
indivisível. 

....................................................................................................................... 

§ 3º. Entende-se como qualquer bem ou direito o bem imóvel e o direito a 
ele relativo, o bem móvel, compreendendo o semovente, a mercadoria e 
qualquer parcela do patrimônio que for passível de mercancia ou de 
transmissão, mesmo que representado por título, ação, quota, certificado, 
registro ou qualquer outro bem ou documento. ” 

 
“Art. 373. A incidência do imposto alcança (Lei nº 11.651/91, art. 73): 
....................................................................................................................... 

II – a doação, cujo doador tenha domicílio neste Estado, ou quando nele 
se processar o inventário relativo a bem móvel, direito, título e crédito. 
(Redação conferida pelo Decreto nº 5.753 - vigência: 01.01.01) 
......................................................................................................................” 
 

“Art. 376. Ocorre o fato gerador do ITCD (Lei nº 11.651/91, art. 74):  

I - na transmissão causa mortis, na data da:  

a) abertura da sucessão legítima ou testamentária, mesmo no caso de 
sucessão provisória, e na instituição de fideicomisso e de usufruto; 
(Redação conferida pelo Decreto nº 5.753 - vigência: 01.01.01 a 29.12.13) 

......................................................................................................................” 

 

“Art. 377. A base de cálculo do ITCD é o valor venal do bem e do direito a 
ele relativo, do título ou do crédito transmitido ou doado (Lei nº 11.651/91, 
art. 77) (Redação conferida pelo Decreto nº 5.753 - vigência: 01.01.01 a 
29.12.13) 

§ 1º O valor venal é apurado mediante avaliação judicial ou avaliação 
procedida pela Fazenda Pública Estadual e expresso em moeda nacional 
na data da avaliação. (Redação conferida pelo Decreto nº 5.753 - vigência: 
01.01.01 a 29.12.13) 

...................................................................................................................... 
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§ 7º Na transmissão de acervo patrimonial de firma individual, de ações de 
empresa constituída sob a forma de sociedade anônima de capital fechado 
ou quota de participação de empresa constituída sob a forma de 
responsabilidade limitada, o valor venal deve ser apurado com base no 
valor de mercado dos bens e direitos que constituem o patrimônio, 
observado o disposto no § 10 deste artigo. (Redação conferida pelo 
Decreto nº 5.753 - vigência: 01.01.01 a 29.12.13) ” 

......................................................................................................................” 
 
Da mesma forma que o julgador singular, também entendo descabida a 

arguição de decadência, ante o fato de que a data em que o donatário recebeu a doação 
objeto deste lançamento foi em 03/01/2005, oriunda da reversão e redistribuição das 
ações da Planagri S/A aos cinco herdeiros do Sr. Otavio Lage de Siqueira, razão pela qual 
não acolho esta arguição, nos termos dos artigos 173, I – CTN e 182, I – CTE, 
considerando que tais dispositivos legais estipulam que este lançamento poderia ser 
efetuado em até cinco anos a contar do primeiro dia do exercício seguinte a 2005.  

Portanto, venceria tal prazo em dezembro de 2010, tendo ocorrido a 
autuação em 21/10/2010, antes do transcurso quinquenal.  

 
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento 

para considerar procedente em parte o auto de infração no valor base de cálculo de R$ 
30.842.503,25 (trinta milhões, oitocentos e quarenta e dois mil, quinhentos e três reais e 
vinte e cinco centavos) e o ITCD incidente de R$ 1.233.700,13 (um milhão, duzentos e 
trinta e três mil, setecentos reais e treze centavos), a ser acrescido das cominações legais, 
rejeitando, em consequência, a arguição de decadência e mantendo a sentença recorrida. 

 
 

Sala das sessões, em 04 de novembro de 2016. 
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Matéria: Decadência (Extinção) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01740/16 
 
Relatora: Conselheira Nislene Alves Borges 
 

 
EMENTA: ICMS. Decadência. Perda do direito de a Fazenda 
Pública constituir o crédito tributário, pela falta de seu exercício 
no prazo determinado na lei. Acolhimento. Decisão unânime. 
 
1. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário, 
pelo lançamento de ofício, extingue-se após cinco anos 
contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o 
lançamento deveria ter sido efetuado. Aplicando-se, nesses 
casos, a regra do art. 173, I, do CTN; 
  
2. Declarar-se-á a decadência quando o prazo para constituição 
do crédito tributário não tenha sido observado pela Fazenda 
Pública. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 05 de setembro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
preliminar de decadência do crédito tributário, arguida pela Relatora. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Nislene Alves Borges, Jorge Antônio Bezerra Oliveira e 
Rodolfo Ramos Caiado. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O presente auto de infração exige do sujeito passivo ICMS não pago pela 
utilização indevida de crédito outorgado do ICMS previsto no art. 11, inciso V e XXI do 
anexo IX do decreto 4.852/97 – RCTE, em razão de ter se apropriado do crédito em 
proporção superior à entrada interna de gado para abate. Informa o autuante que este 
lançamento é complementar ao realizado no auto de n° 3018426098330. 

Na instrução processual acosta demonstrativos auxiliares, bem como 
papéis da auditoria básica de ICMS. Indica como infringidos os arts. 58, §3º, 63 e 64 do 
CTE, combinado com o art. 82 do RCTE e com o art. 11, incisos V e XXI do Anexo IX do 
RCTE. Propõe a penalidade prevista no art. 71, inciso IV do CTE, com redação da lei 
12.806/95 e com a inclusão da alínea “a” pela lei n° 14.634/03. 

Foram arrolados como sujeitos passivos coobrigados Mauro Suaiden e 
Geraldo Antônio Prearo, nos termos do art. 45, inciso XII do CTE. 

Regularmente intimados, os sujeitos passivos apresentam impugnação à 
primeira instância e pedem, em preliminar, a exclusão dos sócios solidários da lide com 
base nos requisitos do art. 135 do CTN e em doutrinas e jurisprudências. 

Ainda em preliminar, alegam que este procedimento fiscal somente poderá 
ser julgado em conjunto com o de n° 3018426098330, por guardarem inteira dependência 
entre si. 

No mérito, alegam que houve equívoco na utilização do índice para apurar 
o aproveitamento indevido de crédito outorgado, pois o índice calculado é o de 89,55% e o 
utilizado pela fiscalização teria sido inferior a este. Alega ainda que o autuante não teria 
utilizado como paradigma o montante das exportações líquidas, mas as declaradas pelo 
contribuinte, fls. 41, o que traria prejuízo aos impugnantes, além de se configurar uma 



 

mudança de critério relativamente ao utilizado para se calcular o crédito outorgado correto. 
Ao final, pede pela improcedência do presente lançamento. 

Por meio da sentença de n° 1444/2010-JULP, o julgador singular rejeita o 
pedido de exclusão dos solidários, entende que os processos podem ser julgados em 
separado, não havendo a prolatada interdependência, visto que este se refere ao mês de 
janeiro de 2003, ao passo que o outro refere-se a fato gerador de fevereiro a dezembro do 
mesmo ano, concluindo que o resultado do julgamento de um não interfere no resultado 
do outro, rejeitando também, o pedido da defesa. No mérito, entende que os argumentos 
da autuada não se constituíram suficientes para ilidir a acusação, e mantém o lançamento 
nos termos da inicial, julgando pela procedência do auto de infração.  

Inconformados com a decisão singular, os sujeito passivos interpõem 
recurso às Câmaras em que reiteram na íntegra os argumentos esposados na instância a 
quo. 

É esse o relatório. 
 
 

V O T O  
 
 

Em estudo à formalização deste volume, entendo que a decisão da análise preliminar 

de mérito deve ser pela declaração de decadência total do lançamento, pelos 

fundamentos que passo a relatar.  

O autor do procedimento efetuou o lançamento totalmente em 
consonância com as regras contidas no art. 160 do CTE, pela utilização indevida de 
crédito outorgado do ICMS previsto no art. 11, inciso V e XXI do anexo IX do decreto 
4.852/97 – RCTE, em razão de ter se apropriado em proporção superior à entrada interna 
de gado para abate. O período autuado abrange o mês de janeiro de 2003, e a peça 
básica foi lavrada na data de 01/06/2009 e o sujeito passivo notificado por meio de AR, na 
data de 13/07/2009, conforme comprovantes presentes às fls. 88/90 dos autos. 

No que se refere ao prazo decadencial do direito de a Fazenda 
Pública constituir o crédito tributário, transcrevo o art. 173, I do Código Tributário Nacional 
– CTN. 

 
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário 
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: 
 
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento 
poderia ter sido efetuado; 
 
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por 
vício formal, o lançamento anteriormente efetuado. 
 
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se 
definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em 
que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, 
ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao 
lançamento. 

 

Transcrevo ainda o inciso I do art. 7º, da lei 16.469/2009 (lei do 
PAT): 

 



 

Art. 7º O procedimento fiscal tem início com: 

I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, 
cientificando o sujeito passivo ou seu preposto de qualquer exigência; 

  

A regra do artigo citado é clara quando preceitua que o direito de a 
Fazenda Pública constituir o crédito tributário, pelo lançamento de ofício, extingue-se após 
cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento 
deveria ter sido efetuado.  

A notificação de qualquer medida preparatória indispensável ao 
lançamento, datada, recebida e assinada pelo sujeito passivo, antes de o crédito ser 
extinto pelo prazo decadencial, é o procedimento fiscal que marca o início da ação da 
autoridade administrativa competente para efetuar o lançamento e é o meio legal que a 
fiscalização tem para garantir o direito de a Fazenda Pública apurar as possíveis omissões 
de receita e proceder ao lançamento do crédito.  

Temos então que, o prazo decadencial, que já havia iniciado em 01 
de janeiro de 2004, nos termos do inciso já referido, se esgotou em 31 de dezembro de 
2008. E o início do procedimento fiscal, relativamente ao fato gerador de janeiro de 2003, 
só se realizou em 13/07/2009, com a intimação por AR ao polo passivo do lançamento. 

Assim sendo, a decadência representa a perda do próprio direito de 
a Fazenda Pública constituir o crédito tributário, pela falta do seu exercício no prazo 
determinado na lei.  

Em aplicação do art. 156, inciso V do Código Tributário Nacional - 
CTN, posiciono-me na afirmativa de que o crédito tributário alcançado pelo instituto 
decadencial extingue-se, pondo fim à pretensão fazendária.  

Desse modo, deixo de analisar o mérito do procedimento fiscal para 
declarar a decadência do direito ao Fisco de constituir o crédito tributário. Nesses termos, 
entendo que a exigência fiscal não deve prosperar. 

 
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e declaro a decadência 

total do direito à Administração Fazendária de constituir o crédito tributário exigido no 

presente lançamento. 

 
 

 
 
 

Sala das sessões, em 04 de novembro de 2016. 
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Matéria: Decadência (Extinção) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01756/16 
 
Relator: Conselheiro Elias Alves dos Santos 
 
Autor do Voto Vencido: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: ITCD. Processual. Decadência. Rejeitada. Maioria. 
 
1. O direito de a Fazenda Pública Estadual constituir o crédito 
tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro 
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia 
ter sido efetuado (CTN, art. 173, I e CTE, art. 182, I); 
 
2. Não deve ser acatada a alegação de decadência quando 
estiver provado nos autos que o lançamento foi efetuado antes 
de decorrido o prazo decadencial. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 29 de fevereiro de 2016, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar 
de decadência, arguida pela autuada. Foram vencedores os Conselheiros Elias Alves dos 
Santos e Heli José da Silva. Vencido o Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho. Quanto ao 
mérito não há recurso. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal diz que “após notificado (notificação fiscal n. 0867-2010) 
o donatário Jalles Fontoura de Siqueira deixou de pagar o ITCD ao erário dentro do prazo 
legal, oriundo de doação de ações da holding Planagri S/A, ocorrida pela consolidação da 
propriedade plena destas na pessoa do nu proprietário, quando da extinção do usufruto 
vitalício da pessoa de Otávio Lage de Siqueira e Marilda Fontoura de Siqueira, em 
14/07/2006, data do óbito do patriarca, de acordo com as provas documentais e notas 
explicativas em anexo. 

Obs.: as provas documentais encontram-se anexas ao auto de infração 
número 30035095244440” (Sic). 

 
Foi identificada como solidária Marilda Fontoura de Siqueira, conforme art. 

82, I da Lei 11.651/91 – CTE. 
 
Foram indicados como infringidos os artigos 72, §§ 2º e 3º; 74, II, "b"; 77, 

§1°; 78, III, 81, II e 84, § 1º, II da Lei 11.651/91, tendo sido proposta a penalidade prevista 
no artigo 89, II, "i", da Lei 11.651/91, com redação da Lei 13.772/2000.  

 
O Auto de Infração veio instruído com o Requerimento (fl. 5), cópia da 

Ordem de Serviço n° 0127/2010 (fl. 6), cópia da Ordem de Serviço n° 0124/2010 (fl. 7), 
nota explicativa Fato Gerador do ITCD (fls. 08/13), Notas Explicativas sobre a Holding 
Planagri S/A como base de cálculo ITCD (fls. 14/26); Desenho da equivalência patrimonial 
na ocasião da doação da nua propriedade das quotas e ações em 1997 (fl. 27); Balanço 
Especial Holding Planagri S/A ajustado na data de 14/07/2006 (fl. 28); Demonstrativo do 
Investimento da Vera Cruz na Jalles Machado S/A – Processo de Inventário fls. 470/471 
(fl. 29); Demonstrativo do valor da ação da empresa Jalles Machado S/A informado no 



 

Processo de Inventário fls. 470/471 (fl. 30); Demonstrativo do valor de venda da 
Cooperativa Goiás Carne Ltda. (fl. 31); Desenho da equivalência patrimonial de acordo 
com a extinção do usufruto em 14/07/2006 (fl. 32); Demonstrativo da décima terceira 
alteração contratual das participações dos sócios da Vera Cruz em 24/12/1997 (fl. 33); 
Demonstrativo da participação dos sócios na empresa Vera Cruz Adm. e Part. S/A em 
24/12/1997 (fl. 34); Demonstrativo das participações societárias da holding Planagri S/A 
em 07/2006 (fl. 35); Notas Explicativas base de cálculo Vera Cruz Agropecuária Ltda. (fls. 
36/37) e Notas Explicativas sobre a Cooperativa Goiás Carne Ltda. (fls. 38/41).  

 
O autuado e a solidária foram intimados a pagar ou apresentar 

impugnação à Primeira Instância (fls. 42/45).  
 
Tempestivamente, os sujeitos passivos apresentaram Impugnação à 

Primeira Instância (fls. 50/72), representados por causídicos legalmente constituídos (fls. 
73/74), alegando, em síntese, que não procede este lançamento, visto que teria ocorrido 
decadência do direito da exigência tributária, considerando que a doação das ações 
ocorrera em 24/12/1997 e não em 14/07/06, data da morte do inventariado, além de que o 
fisco cometeu três equívocos, entre eles considerar que a antecipação de legítima só se 
consolidou com a cessação do usufruto, quando tais ações já pertenciam aos herdeiros 
desde 1997, haja vista que naquela data os doadores ficaram com apenas uma ação cada 
um, correspondendo a 0,0002% do capital social da holding e cada donatário com 25% 
dos 19,33% da participação societária objeto desta doação.  

O segundo equívoco ocorreu quando a fiscalização desconsiderou a 
eficácia jurídica da doação ocorrida em 1997, sob o argumento de que esta só se 
consolidou quando da morte do usufrutuário, o que não corresponde à realidade dos fatos, 
pois a reserva de usufruto vitalício não interfere no efeito jurídico de transmissão da 
propriedade do bem doado ao donatário. 

Portanto, a ocorrência do fato gerador se deu em 1997, conforme dispõe o 
artigo 74, II, “c” da Lei 11.651/91 – CTE, não sendo possível ao fisco mudar este conceito 
jurídico a seu bel prazer, segundo o artigo 110 do CTN. 

Assim como a doação por antecipação de legítima ocorreu em 1997, é 
indubitável a ocorrência da decadência em 01/01/2003, pois o fisco não pode sequer 
alegar desconhecimento deste fato, considerando que a referida doação foi registrada em 
cartório, conforme Instrumento Particular de Doação por Antecipação de Legítima ora 
juntado às fls. 76/82. 

Argumentou ainda, que caso não seja reconhecida a decadência, a base 
de cálculo desta exigência tributária deve ser substancialmente reduzida ante os fatos de 
que não houve a extinção do usufruto das ações doadas pela solidária, que permanece 
vigente; que o total das ações doadas corresponde a apenas 19,33% do patrimônio da 
Planagri S/A e não 100% considerado pela fiscalização, além de que o valor venal da 
holding Planagri S/A foi arbitrado pelos autuantes na quantia exorbitante de R$ 
637.069.628,00 quando deveria ter sido avaliado a preço de mercado, o qual seria bem 
inferior ao arbitrado pelo fisco, considerando que em maio de 2007 um dos herdeiros 
vendeu sua participação de 8,5% das ações por R$ 14.830.000,00 correspondendo, 
portanto, o valor total da holding em R$ 174.470.588,20. 

Dois outros fatos indicativos de que o valor arbitrado pelo fisco está 
superavaliado, foram a venda em setembro de 2008 de 12,5% de participação de outro 
herdeiro por R$ 23.000.000,00 correspondendo ao valor total da Planagri S/A em R$ 
184.000.000,00 e o balanço patrimonial desta empresa em 31/07/2006, avalizado por 
auditores independentes inscritos na CVM, que importou em R$ 260.639.860,54. 

Desta forma, o valor arbitrado pelo fisco se mostra desarrazoado, devendo 
ser revisto por perícia, a qual solicitou. Sendo este o terceiro equívoco dos autuantes. 



 

Ao final, reforçou seus pedidos de julgamento pela improcedência ante a 
decadência ocorrida, exclusão da meação da solidária por estar vigente o seu usufruto, 
considerar o fato de que a participação societária do autuado é de apenas 25% dos 
19,33% das ações da Planagri S/A e redução do valor desta a preço de mercado, que 
deve ser avaliado mediante prova pericial, pugnando ainda pela produção de provas, 
inclusive pericial, a ser juntadas posteriormente.  

 
Instruiu a peça defensória com: Procurações (fls. 73/74), cópia da 

Identidade Profissional do Procurador (fl. 75), Instrumento Particular de Doação por 
Antecipação de Legítima (fls. 77/83), extratos de Certidão de julgamento cameral 
acolhendo arguição de decadência semelhante à arguida (fl. 85) e de parte do Acórdão 
desta decisão cameral (fls. 86/87), Demonstrativo de participação societária na Planagri 
S/A antes e após a doação de 1997 (fl. 89), Demonstrativo da composição do capital 
social da Planagri S/A de 1991, 1995 e 1997 (fl. 90), fotocópia do livro Registro de Ações 
Nominativas da Planagri S/A (fls. 92/106), Decisão judicial homologando a avaliação dos 
bens e determinando o recolhimento do ITCD (fls. 107/108), requerimento e juntada do 
pagamento do ITCD (fls. 109/110), Certidão de publicação do arrolamento (fls.111/113), 
Escritura pública de compra e venda das ações de Jalles Fontoura de Siqueira à Planagri 
S/A (fls. 115/134) e de Antonio Carlos Lage de Siqueira também à Planagri S/A (fls. 
136/138), Balancete contábil do ativo, passivo e patrimônio líquido da Planagri S/A em 
31/07/2006 (fl. 140) e Demonstração do Resultado em 31/07/2006 (fl. 141). 

 
O Julgador Singular prolatou a Sentença n° 1809/2011-JULP (fls. 

143/150), rechaçando a decadência ante o artigo 182, I do CTE e declarando de ofício, ao 
final, a nulidade do auto de infração por insegurança na determinação da infração e por 
cerceamento do direito de defesa.  

Fundamentou sua decisão aduzindo que ao examinar os documentos 
acostados aos autos verificou que constam do espólio participações societárias em 
diversas empresas, compostas de ações de empresa constituída sob a forma de 
sociedade anônima de capital fechado e também de quota de participação de empresa 
constituída sob a forma de responsabilidade limitada e nestes casos, o Código Tributário 
Estadual estabelece no caput do artigo 77 que a base de cálculo do ITCD é o valor venal 
do bem e do direito a ele relativo, do título ou do crédito transmitido ou doado. 

Portanto, na transmissão de ações de empresa, negociáveis em bolsa de 
valores, o valor venal do ITCD deve corresponder ao da cotação oficial do dia da 
avaliação, conforme artigo 377, § 6º, do RCTE.  

Ao passo que na transmissão de ações de empresa constituída sob a 
forma de sociedade anônima de capital fechado ou quota de participação de empresa 
constituída sob a forma de responsabilidade limitada, o valor venal deve ser apurado com 
base no valor de mercado dos bens e direitos que constituem o patrimônio, segundo 
determinação do referido artigo 377, §§ 6º e 7º do RCTE.  

Sendo assim, para a apuração da base de cálculo do ITCD, nos casos de 
transmissão de ações de empresa constituída sob a forma de sociedade anônima de 
capital fechado ou sob a forma de quota por participação, o valor patrimonial contábil em 
momento algum pode substituir o valor de mercado dos bens e direitos que constituem o 
patrimônio para definição do valor venal para determinação da base de cálculo, embora 
seja a forma mais cômoda e célere, não apenas por ausência de razoabilidade, como por 
falta de previsão legal. E é o que determina o artigo 377, §§ 6º e 7º, do RCTE.  

Pela leitura dos autos observou que as avaliações dos bens e direitos 
realizadas pelas autoridades fiscais, especialmente quanto à participação societária nas 
empresas, foram com base em valores patrimoniais constantes dos livros contábeis e 
declarados pelo sujeito passivo, em detrimento ao valor de mercado.  



 

Portanto, admitir como valor venal, para determinar a base de cálculo do 
ITCD, os valores registrados nos livros contábeis, ou outro que não seja o valor de 
mercado dos bens e direitos que constituem o patrimônio da empresa, não apenas 
contraria a norma legal, como afronta o princípio da verdade real que norteia o processo 
administrativo tributário.  

 
Discordando da decisão singular, a Representação Fazendária interpôs 

Recurso (fls. 151/156) afirmando, em resumo, que está sobejamente comprovado neste 
feito que o objeto das doações são ações de empresas constituídas sob a forma de 
sociedades anônimas de capital fechado e quotas de participação de empresas 
constituídas sob a forma de responsabilidade limitada. Acrescenta que a fiscalização não 
inovou quanto à fundamentação jurídica da base de cálculo, visto que ambos os preceitos 
normativos em destaque estão mencionados na nota explicativa que complementa o 
histórico da infração, tendo em vista que os métodos e critérios utilizados, com acerto ou 
desacerto, pela fiscalização na avaliação dos bens não conduzem à nulidade do 
lançamento e isto por que não se está cuidando de critérios jurídicos que informam a base 
de cálculo, mas de critérios materiais que exteriorizam valores utilizados na quantificação 
do montante tributável. Invoca a Súmula 113 do Supremo Tribunal Federal, segundo a 
qual, o ITCD é calculado sobre os valores dos bens na data da avaliação.  

Ademais, ainda que prevaleça o entendimento externado na referida 
decisão singular no sentido de que o ITCD deveria ter sido apurado pela fiscalização 
levando em consideração o valor de mercado dos bens e direitos que constituíam o 
patrimônio do “de cujus”, consoante o disposto no artigo 377, §§ 7° e 10° do RCTE, isso 
não constitui fundamento de nulidade do lançamento. Portanto, deveria o julgador ter 
determinado a conversão dos autos em diligência para o fim de que fosse aplicado o 
critério que ele entende correto para a avaliação dos bens.  

Assevera que resta evidenciado que não há nos autos que se falar em 
insegurança na determinação da infração, visto que tanto a infração, quanto a penalidade 
aplicada encontram tipificação legal adequada.  

Pediu, ao final, a reforma da decisão singular e o retorno destes autos à 
instância singular para apreciação do mérito da exigência fiscal.  

 
O sujeito passivo foi intimado para apresentar contradita ao pedido de 

reforma formulado pelo Representante Fazendário, conforme se vê às fls. 158/159, sendo 
que o mesmo se manifestou dentro do prazo legal, pugnando pela manutenção da decisão 
singular sob o argumento reiterado de que a exigência fiscal não deve prosperar, pois 
cobra ITCD sobre doação de ações ocorrida em 1997, enquanto este lançamento é de 
2010, quando já havia transcorrido mais de 05 anos do fato gerador.  

Que não houve redistribuição destas ações em 2005 em razão do 
aparecimento do quinto filho do doador varão, pois a doação de 1997 não foi revogada e 
sim ratificada pelos doadores, tendo ocorrido apenas a doação de ações novas no 
percentual de 8,98% do patrimônio da Planagri S/A ao novo herdeiro Antonio Carlos Lage 
de Siqueira, adquiridas pelo doador Otavio Lage de Siqueira após a antecipação da 
legítima de 1997. 

Que ao contrário do afirmado na sentença singular, não houve ocultação 
dos dois atos de doação de ações por antecipação de legítima, conforme provam as 
certidões do Cartório de Registro de títulos e documentos de fls. 250/253, as quais 
atestam que a primeira doação foi registrada em 29/12/1997 e a segunda em 04/02/2005, 
reiterando todas suas argumentações anteriores, transcrevendo vários excertos de 
decisões judiciais de tribunais superiores, de jurisprudências e de manifestações de 
juristas acerca desta matéria favoráveis às suas teses defensórias, pugnando, ao final, 
pela manutenção da sentença recorrida, que julgou nulo este feito ou reconhecer a 
decadência do direito da fazenda pública em lançar em 2010, tributo devido em 1997. 



 

Colacionou os expedientes de fls. 191/253, à guisa de provar suas 
alegações de defesa. 

 
Após um adiamento do julgamento a pedido do advogado, a Quarta 

Câmara Julgadora do CAT decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso de ofício, 
negar-lhe provimento, para manter a decisão singular que julgou nulo o processo por 
insegurança na determinação da infração e por cerceamento ao direito de defesa (fls. 
260/266). 

Em sua fundamentação afirmou que o objeto das doações são ações de 
empresas constituídas na forma de sociedades anônimas de capital fechado e quotas de 
participações em empresas de responsabilidade limitada e, portanto, devem ser avaliadas 
conforme o disposto nos artigos 77 do CTE e 377 do RCTE, que dispõem que nestes 
casos a avaliação será pelo valor de mercado. 

Portanto, ao avaliarem o acervo patrimonial de forma diferente, os 
autuantes incorreram em insegurança na determinação da infração e cercearam o direito 
de defesa do autuado, o qual não pôde se defender de forma efetiva sobre a valoração 
dos seus bens. 

 
A Representação Fazendária interpôs Recurso ao Conselho Pleno (fls. 

268/274), reafirmando que está sobejamente comprovado neste feito que o objeto das 
doações são ações de empresas constituídas sob a forma de sociedades anônimas de 
capital fechado e quotas de participação de empresas constituídas sob a forma de 
responsabilidade limitada. Acrescenta que a fiscalização não inovou quanto à 
fundamentação jurídica da base de cálculo, visto que ambos os preceitos normativos em 
destaque estão mencionados na nota explicativa que complementa o histórico da infração, 
tendo em vista que os métodos e critérios utilizados, com acerto ou desacerto, pela 
fiscalização na avaliação dos bens não conduzem à nulidade do lançamento e isto por que 
não se está cuidando de critérios jurídicos que informam a base de cálculo, mas de 
critérios materiais que exteriorizam valores utilizados na quantificação do montante 
tributável. Invoca a Súmula 113 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual, o ITCD é 
calculado sobre os valores dos bens na data da avaliação.  

Ademais, ainda que prevaleça o entendimento externado na referida 
decisão cameral no sentido de que o ITCD deveria ter sido apurado pela fiscalização 
levando em consideração o valor de mercado dos bens e direitos que constituíam o 
patrimônio do “de cujus”, consoante o disposto no artigo 377, §§ 7° e 10° do RCTE, isso 
não constitui fundamento de nulidade do lançamento. Portanto, deveria o julgador ter 
determinado a conversão dos autos em diligência para o fim de que fosse aplicado o 
critério que ele entende correto para a avaliação dos bens.  

Assevera que resta evidenciado que não há nos autos que se falar em 
insegurança na determinação da infração, visto que tanto a infração, quanto a penalidade 
aplicada encontram tipificação legal adequada.  

Ao final, após transcrever os artigos 1.188 do novo Código Civil Brasileiro, 
176, inciso I e 183 da Lei 6.404/76 acerca da validade do Balanço Patrimonial de uma 
empresa para externar seu valor, pediu a reforma da decisão recorrida e o retorno destes 
autos à primeira instância para apreciação do mérito da exigência fiscal.  

 
O sujeito passivo contraditou o pedido de reforma formulado pelo 

Representante Fazendário, conforme se vê às fls. 280/306, pugnando pela manutenção da 
decisão cameral sob o argumento de que a exigência fiscal não deve prosperar, pois o 
lançamento está confuso, tanto quanto à sua motivação fática, quanto à sua 
fundamentação legal, estando evidentes a insegurança na determinação da infração e o 
cerceamento ao direito de defesa ao se utilizar critério diferente do previsto no artigo 377, 
§ 7º do RCTE, incorrendo no motivo de nulidade previsto no final do § 3º do artigo 20 da 



 

Lei 16.469/09 – PAT, transcrevendo excertos de juristas e de jurisprudência à guisa de 
amparo a seus argumentos, pedindo a manutenção da sentença “a quo” e do Acórdão ora 
recorrido. 

 
O Conselho Pleno, através do Acórdão Plenário nº 007/2013, decorrente 

da sessão realizada em 20/11/2012 decidiu por maioria de votos, acolher o pedido 
fazendário de reforma da decisão cameral confirmatória da sentença singular que julgou 
nulo “ab initio” este processo por insegurança na determinação da infração e por 
cerceamento ao direito de defesa, devendo os autos retornarem à primeira instância para 
apreciação de toda a matéria.  

 
Os sujeitos passivos foram intimados a tomar conhecimento da Decisão 

Plenária, conforme fls. 325/330 e não se manifestaram. 
 
O julgador singular através do despacho Nº 822/2013-JULP, encaminhou 

os autos à Coordenação do ITCD para proceder à devida revisão fiscal, visando atender 
ao previsto no artigo 377 do Decreto 4.852/97 – RCTE, vigente à época do fato gerador, 
bem como verificar se há duplicidade de lançamento, conforme alegado pelo autuado, 
excluindo as ações pertencentes a terceiros e aquelas que já eram do domínio do sujeito 
passivo antes do óbito do doador, mantendo somente as ações ou quotas que tiveram seu 
usufruto extinto com o referido óbito, ocorrendo a consolidação da propriedade na pessoa 
do nu-proprietário. 

 
Em resposta foi apresentado o relatório diligencial de fls. 338/344, através 

do qual o revisor retifica a base de cálculo original do ITCD ora reclamado, afirmando que 
ao atenderem às notificações para apresentação de documentos para a revisão solicitada 
pelo julgador singular, o patrono do autuado concordou com valor do balanço Patrimonial 
Ajustado feito pelos autuantes, conforme trecho desta manifestação transcrita à fl. 351; 
que não houve inclusão de valores a título de aviamento, pois no valor de cada ação da 
Planagri S/A. já está incluso o valor patrimonial das demais empresas do grupo Lage; que 
foi obedecido o disposto no artigo 377 do RCTE, pois o Balanço Patrimonial Ajustado, 
aceito pelo patrono do autuado, foi elaborado em seguida à Declaração do ITCD de 
18/07/2006; quanto à exclusão das ações/quotas doadas desde 1997 até a morte de 
Otavio Lage de Siqueira, afirmou ter excluído as mesmas, pois já eram de domínio pleno 
do donatário; retificou, ao final, a base de cálculo do tributo reclamado nestes autos para 
R$ 123.370.012,99 (cento e vinte e três milhões, trezentos e setenta mil, doze reais e 
noventa e nove centavos) para os quatro herdeiros iniciais, sob o argumento técnico de 
que o Balanço Patrimonial Ajustado foi elaborado com a observância dos princípios 
contábeis da Legislação Contábil Brasileira, da legislação Tributária Estadual, da Lei das 
Sociedades por Ações, do Código Civil Brasileiro, da doutrina e da jurisprudência, 
perfazendo, individualmente, para cada donatário, a base de cálculo de R$ 30.842.503,25 
(trinta milhões, oitocentos e quarenta e dois mil, quinhentos e três reais e vinte e cinco 
centavos), ficando o ITCD reclamado nestes autos retificado para R$ 1.233.700,13 (um 
milhão, duzentos e trinta e três mil, setecentos reais e treze centavos), sendo que tais 
valores estão condizentes com o fator de correção monetária sugerido pelo patrono do 
autuado de 4,3634% às fls. 350/351 destes autos. 

 
O sujeito passivo, após ser devidamente intimado, concordou com os 

valores encontrados na revisão (fls. 357/358). 
 
Retornando a julgamento, o mesmo julgador anterior, discordou da 

revisão, determinando a realização de outra com a avaliação dos bens a preço de 



 

mercado, conforme artigo 377, § 7º - RCTE, nos termos do Despacho nº 1971/2014 – 
JULP (fls. 360/361). 

 
O revisor anterior informou que a holding Planagri S/A tem por objeto 

social controlar a participação social de suas controladas no mercado, significando que ao 
realizar o ajuste patrimonial da holding, estaria ajustando também o patrimônio das suas 
controladas, consoante Laudos de Avaliação efetuado pela empresa Mensure Consultoria 
Empresarial em novembro de 2005, referente ao ativo imobilizado da Planagri S/A (fls. 
260/284 do PAT 30035095244440) e do Laudo Técnico de avaliação do ativo imobilizado 
da Jalles Machado S/A, realizado em 30/04/2002 pela empresa Valora Engenharia Ltda. 
(fls. 348/567 do PAT 30035095244440). 

Em razão dos Laudos especificarem cada bem da Planagri S/A e estarem 
em conformidade com o artigo 14 da Instrução Normativa nº 1.191/2014-GSF, encaminhou 
estes autos ao Setor de Avaliação de bens da Coordenação do ITCD, a fim de expedição 
de parecer técnico acerca dos valores em questão, discorrendo sobre a razoabilidade 
destes quanto ao valor de mercado de 14/07/2006, época deste fato gerador e, caso 
algum estivesse abaixo do referido valor, que fosse reavaliado. 

Informou ainda que o Parecer Técnico nº 001 – CITCD / 2015 (fls. 
358/359), ao analisar os Laudos de Avaliação Patrimonial acima citados, chegou à 
conclusão de que os mesmos estão condizentes com os valores de mercado dos bens na 
época em foram realizados. 

 
Intimados a manifestar acerca do resultado desta última revisão, os 

patronos dos autuados, após discorrerem sobre os fatos ocorridos, concordaram também 
com este resultado diligencial (fls. 374/378). 

 
Outro julgador singular, ao reapreciar o feito, através da sentença Nº 

2682/2015-JULP, decidiu pela procedência parcial do auto de infração sobre a base de 
cálculo de R$ 30.842.503,25 (trinta milhões, oitocentos e quarenta e dois mil, quinhentos e 
três reais e vinte e cinco centavos) e o ITCD reclamado nestes autos reduzido para R$ 
1.233.700,13 (um milhão, duzentos e trinta e três mil, setecentos reais e treze centavos).  

Em sua fundamentação afirmou quanto às nulidades por insegurança na 
determinação da infração e por cerceamento ao direito de defesa, que o Conselho Pleno 
deste Conselho Administrativo Tributário já as havia apreciado e entendido que as 
mesmas não existiam neste feito, razão pela qual não as apreciaria por despiciendo. 

Rechaçou a arguição de decadência nos termos da sentença anterior, 
anulada pelo Conselho Pleno deste Conselho Administrativo tributário quanto à nulidade.  

Quanto ao mérito, argumentou que conforme se observa pelos 
documentos acostados e a legislação tributária aplicável ao caso, a base de cálculo 
correta é a encontrada nesta última revisão. 

 
A Representação Fazendária anuiu com esta sentença. 
 
O sujeito passivo, devidamente intimado, via de um dos seus patronos, 

apresentou recurso voluntário (fls. 419/434) onde, após historiar novamente todo o 
ocorrido nestes autos, reiterou os argumentos anteriores e pediu novamente o 
acolhimento de sua arguição de decadência deste lançamento ante o fato de que doação 
original ocorreu em 1997, devendo ser julgada decadente esta exordial. 

 
É o relatório. 
 



 

V O T O 
 

Analisando o processo, comungo com o entendimento de que deve 
prevalecer parcialmente a exigência feita pela Fazenda Pública, ante os seguintes fatos:  

 
m) A autuação fiscal deveu-se pela falta de recolhimento do Imposto 

sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCD, 
incidente sobre o quinhão recebido por herança no valor inicial de R$ 145.729.677,40 
(cento e quarenta e cinco milhões, setecentos e vinte e nove mil, seiscentos e setenta e 
sete reais e quarenta centavos), cujo ITCD importou em R$ 5.829.187,10 (cinco milhões, 
oitocentos e vinte e nove mil, cento e oitenta e sete reais e dez centavos), com a reversão 
aos doadores e redistribuição em 03/01/2005 aos cinco herdeiros do cônjuge varão, das 
ações da holding Planagri S/A doadas pelo casal em 1997, quando cessou o usufruto 
destas em decorrência do falecimento em 14/07/2006 do doador Otavio Lage de Siqueira, 
sendo estes valores apurados pela Fazenda Pública Estadual; 

n) Ao valor total de tais ações, foram incorporados outros bens e outras 
ações adquiridas pelos doadores desde 1997 até a data de 14/07/2006, quando houve o 
óbito do patriarca Otavio Lage de Siqueira, importando nos valores totais acima escritos;  

o) Dos fatos narrados pelo fisco e contestados pelo patrono do autuado, 
temos que a motivação da lide se cinge às avaliações perpetradas pelos herdeiros e pela 
Fazenda Pública Estadual; 

p) Para sanear o processo e dirimir as dúvidas suscitadas pela defesa, 
os autos foram diligenciados por duas vezes pela Fazenda Pública, tendo o valor 
patrimonial resultado da última revisão sido aceito pelo patrono do autuado (fl. 378). 

 
Portanto, quanto ao mérito propriamente dito, resta analisar tão-somente a 

arguição reiterada de que a sentença recorrida deveria ser reformada ante a decadência 
ocorrida nos termos do artigo 173, I do CTN, haja vista que as partes passivas anuíram 
com o resultado da revisão de fls. 338/344, a qual informou: 

1º) não haver valor referente a aviamento; 
2º) que o fato gerador se reportou à data do óbito, em 14/06/2006; 
3º) que foi considerado apenas a cessação do usufruto das ações doadas 

aos cinco herdeiros em 03/01/2005; 
4º) que o autuado concordou com o Balanço Patrimonial Ajustado 

elaborado pelos autuantes, com o índice 4,3634 de atualização pleiteado pelos patronos 
da autuado, retificando a base de cálculo individual de cada herdeiro para R$ 
30.842.503,25 (trinta milhões, oitocentos e quarenta e dois mil, quinhentos e três reais e 
vinte e cinco centavos) e o ITCD reclamado nestes autos reduzido para R$ 1.233.700,13 
(um milhão, duzentos e trinta e três mil, setecentos reais e treze centavos). 

 
Desta forma, quanto ao mérito não há mais o que contestar, considerando 

que o direito de constituir o crédito tributário é da Fazenda Pública Estadual e a 
competência para constituir o crédito pelo lançamento é privativa da autoridade 
administrativa, a qual deve verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação 
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, 
identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível, 
conforme disposto no art. 160, do CTE, cujo texto transcrevo abaixo. 

 
“Art. 160. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito 
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo 
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, 
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o 
sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível. 



 

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e 
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. ” 

 

A autoridade administrativa a que a lei se refere é aquela pertencente ao 
Quadro do Fisco Estadual, regido pela Lei nº 13.266/98. Assim, somente esta autoridade 
administrativa está legalmente investida da competência para constituir o crédito tributário 
do ITCD, no caso em comento. 

 

O recorrente insurgiu inicialmente contra o valor da base de cálculo do 
ITCD apurado pela acusação. No entanto, o Código Tributário Estadual dispõe no art. 77 
que a base de cálculo do ITCD é o valor venal do bem e do direito a ele relativo, do título 
ou do crédito transmitido ou doado e diz que ele será apurado mediante avaliação judicial 
ou avaliação procedida pela Fazenda Pública Estadual, conforme texto abaixo: 

“Art. 77. A base de cálculo do ITCD é o valor venal do bem e do direito a ele 
relativo, do título ou do crédito transmitido ou doado. 

§ 1º O valor venal será apurado mediante avaliação judicial ou avaliação 
procedida pela Fazenda Pública Estadual e expresso em moeda nacional. 

§ 2º omissis. 

§ 3º Havendo discordância quanto ao valor da avaliação para fim de base de 
cálculo o sujeito passivo pode apresentar reclamação ao órgão competente. 

§ 4º omissis. ” 

 

Outrossim, não há que se falar em base de cálculo reduzida em 50%, 
posto que não houve pagamento deste mesmo percentual do ITCD incidente na instituição 
do usufruto convencional quando da doação das ações em questão, segundo se infere da 
parte final do artigo 74 do CTE, que dispõe: 

 

“Art. 74. Ocorre o fato gerador do ITCD: (Redação conferida pela Lei nº 13.772 - 
vigência: 01.01.01.) 

I - na transmissão causa mortis, na data da: (Redação conferida pela Lei nº 
13.772 - vigência: 01.01.01.) 

a) abertura da sucessão legítima ou testamentária, mesmo no caso de sucessão 
provisória, e na instituição de fideicomisso e de usufruto; (Redação conferida pela 
Lei nº 13.772 - vigência: 01.01.01 a 02.08.13.)” 
. 

O valor venal apurado inicialmente pela Fazenda Pública Estadual foi 
revisto pela diligência de fls. 338/344 e anuído pelos patronos do autuado à fl. 378, o que 
nos leva à conclusão lógica de que a base de cálculo original estava incorreta, devendo 
prevalecer a ajustada pela referida revisão. 

 
Ademais, o direito tributário rege pelo princípio da verdade material e é o 

que ficou confirmado com a diligência supracitada. Portanto, as razões contidas na 
diligência (fls. 338/344), conjugadas com os documentos juntados aos autos pelos 
autuantes e pelo revisor, demonstram claramente a ocorrência do fato gerador, estando 
corretamente definida a base de cálculo do tributo, segundo os dispositivos legais que 
regem esta matéria. 

 



 

Com efeito, o ITCD tem por fato gerador a transmissão causa mortis e 
doação de qualquer natureza, de qualquer bem ou direito, segundo o art. 72 do CTE. 
Vejamos sua transcrição: 

 
“Art. 72. O ITCD incide sobre a transmissão causa mortis e doação, de qualquer 
bem ou direito. 
[...].”  

 
O Decreto nº 4.852/97 - RCTE, regulamentando a matéria, também, 

estatui: 
 

“Art. 372. O Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de 
Quaisquer Bens ou Direitos - ITCD incide sobre a transmissão causa 
mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos. (art. 72, Lei nº 11.651/91). 

§ 1º. Ocorrem tantos fatos geradores distintos quantos forem os herdeiros, 
legatários, donatários ou usufrutuários, ainda que o bem ou direito seja 
indivisível. 

....................................................................................................................... 

§ 3º. Entende-se como qualquer bem ou direito o bem imóvel e o direito a 
ele relativo, o bem móvel, compreendendo o semovente, a mercadoria e 
qualquer parcela do patrimônio que for passível de mercancia ou de 
transmissão, mesmo que representado por título, ação, quota, certificado, 
registro ou qualquer outro bem ou documento. ” 

 
“Art. 373. A incidência do imposto alcança (Lei nº 11.651/91, art. 73): 
....................................................................................................................... 

II – a doação, cujo doador tenha domicílio neste Estado, ou quando nele 
se processar o inventário relativo a bem móvel, direito, título e crédito. 
(Redação conferida pelo Decreto nº 5.753 - vigência: 01.01.01) 
......................................................................................................................” 
 

“Art. 376. Ocorre o fato gerador do ITCD (Lei nº 11.651/91, art. 74):  

I - na transmissão causa mortis, na data da:  

a) abertura da sucessão legítima ou testamentária, mesmo no caso de 
sucessão provisória, e na instituição de fideicomisso e de usufruto; 
(Redação conferida pelo Decreto nº 5.753 - vigência: 01.01.01 a 29.12.13) 

......................................................................................................................” 

 

“Art. 377. A base de cálculo do ITCD é o valor venal do bem e do direito a 
ele relativo, do título ou do crédito transmitido ou doado (Lei nº 11.651/91, 
art. 77) (Redação conferida pelo Decreto nº 5.753 - vigência: 01.01.01 a 
29.12.13) 

§ 1º O valor venal é apurado mediante avaliação judicial ou avaliação 
procedida pela Fazenda Pública Estadual e expresso em moeda nacional 
na data da avaliação. (Redação conferida pelo Decreto nº 5.753 - vigência: 
01.01.01 a 29.12.13) 
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...................................................................................................................... 

§ 7º Na transmissão de acervo patrimonial de firma individual, de ações de 
empresa constituída sob a forma de sociedade anônima de capital fechado 
ou quota de participação de empresa constituída sob a forma de 
responsabilidade limitada, o valor venal deve ser apurado com base no 
valor de mercado dos bens e direitos que constituem o patrimônio, 
observado o disposto no § 10 deste artigo. (Redação conferida pelo 
Decreto nº 5.753 - vigência: 01.01.01 a 29.12.13) ” 

......................................................................................................................” 
 
Da mesma forma que o julgador singular, também entendo descabida a 

arguição de decadência, ante o fato de que a data em que o donatário recebeu a doação 
objeto deste lançamento foi em 03/01/2005, oriunda da reversão e redistribuição das 
ações da Planagri S/A aos cinco herdeiros do Sr. Otavio Lage de Siqueira, razão pela qual 
não acolho esta arguição, nos termos dos artigos 173, I – CTN e 182, I – CTE, 
considerando que tais dispositivos legais estipulam que este lançamento poderia ser 
efetuado em até cinco anos a contar do primeiro dia do exercício seguinte a 2005.  

Portanto, venceria tal prazo em dezembro de 2010, tendo ocorrido a 
autuação em 21/10/2010, antes do transcurso quinquenal.  

 
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento 

para considerar procedente em parte o auto de infração no valor base de cálculo de R$ 
30.842.503,25 (trinta milhões, oitocentos e quarenta e dois mil, quinhentos e três reais e 
vinte e cinco centavos) e o ITCD incidente de R$ 1.233.700,13 (um milhão, duzentos e 
trinta e três mil, setecentos reais e treze centavos), a ser acrescido das cominações legais, 
rejeitando, em consequência, a arguição de decadência e mantendo a sentença recorrida. 

 
 

Sala das sessões, em 07 de novembro de 2016. 
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Matéria: Decadência (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01818/16 
 
Relator: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 

 
EMENTA: IPVA. FALTA DE PAGAMENTO. EXERCÍCIOS DE 2007 
A 2011. INTIMAÇÃO DO LANÇAMENTO OCORRIDA APÓS O 
LAPSO DE 5 (CINCO) ANOS, CONTADOS DO EXERCÍCIO 
SEGUINTE AO QUE O LANÇAMENTO PODERIA TER SIDO 
EFETUADO. DECADÊNCIA PARCIAL. ARTS. 156, V E 173, I DO 
CTN. EXTINÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 22 
de setembro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para acolher a preliminar de decadência parcial e julgar 
parcialmente extinto o crédito tributário, excluindo o período de 2007, remanescendo o 
valor do IPVA de R$ 291,16 (duzentos e noventa e um reais e dezesseis centavos). 
Participaram do julgamento os Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão 
da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, 
Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, Valdir Mendonça Alves, Aldeci de 
Souza Flor, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Rodolfo Ramos Caiado, 
Washington Luis Freire de Oliveira, Aguinaldo Fernandes de Melo, Marlene Maria da Silva 
Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, 
Gilmar Rodrigues de Almeida e Masayuki Missao. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Tratam os presentes autos de falta de pagamento de IPVA, referente 
ao veículo de placas KEV-5021, conforme discriminado na inicial, referente aos exercícios 
de 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011. 

A infração foi capitulada no art. 100 do CTE combinado com o art. 
408 do RCTE. A penalidade, por seu turno, é a que consta do art. 106, I do CTE.  

Aufere-se IPVA no valor originário de R$ 379,66. O lançamento fora 
realizado em 03/10/12. 

 
Houve intimação por via editalícia, em virtude de ausência do 

endereço declarado, por parte do sujeito passivo.  
Em pedido de revisão extraordinária, a GERC solicita a declaração 

de decadência do lançamento, no período de referência de 2007, uma vez que a intimação 
do lançamento se dera em 2013, havendo interstício superior a 5 (cinco) anos entre 
ambos.  

O pedido restara admitido pela Presidência deste Conselho, 
seguindo a julgamento plenário. 

 
É o breve relatório. 
 

V O T O 
 

 



 

Os fatos geradores discriminados na inicial – a propriedade de 
veículo automotor - ocorreram nos exercícios de 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011. 
Considerada a exegese do art. 173, I do CTN, no sentido de que o termo inicial da 
decadência é contado do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento 
poderia ter sido efetuado, o termo ad quem do direito ao crédito referente ao exercício de 
2007 descrito nestes autos foi o dia 31/12/12. 

 

Conforme exposto em relatório, o lançamento fora realizado em 
03/10/12 e o sujeito passivo intimado por meio de Edital, publicado em 07/01/13, ou seja, 
em data  posterior à que autorizava a presente imputação fiscal.  

 

Discorre o Código Tributário Nacional que: 

  

“Art. 156. Extinguem o crédito tributário: 

....................................................................................................................... 

V - a prescrição e a decadência;” 

 
Sob tais fundamentos, declaro parcialmente extinto o presente 

crédito tributário, apenas no que tange ao exercício de 2007, pela superveniência da 
decadência, nos termos dos arts. 156, V e 173, I, ambos do CTN, remanescendo apto à 
cobrança o crédito tributário no valor originário de R$ 291,16 (duzentos e noventa e um 
reais e dezesseis centavos), correspondente aos exercícios de 2008 a 2011. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 17 de novembro de 2016. 
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Matéria: Decadência (Extinção) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01819/16 
 
Relator: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 

 
EMENTA: IPVA. FALTA DE PAGAMENTO. INTIMAÇÃO DO 
LANÇAMENTO OCORRIDA APÓS O LAPSO DE 5 (CINCO) ANOS, 
CONTADOS DO EXERCÍCIO SEGUINTE AO QUE O 
LANÇAMENTO PODERIA TER SIDO EFETUADO. DECADÊNCIA. 
ART. 156, V E 173, I DO CTN. EXTINÇÃO DO CRÉDITO 
TRIBUTÁRIO. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 29 
de setembro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para acolher a preliminar de decadência e julgar extinto 
o crédito tributário. Participaram do julgamento os Conselheiros Victor Augusto de Faria 
Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone 
Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, Valdir Mendonça 
Alves, Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Rodolfo 
Ramos Caiado, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria 
da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo 
Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida e Masayuki Missao. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Tratam os presentes autos de falta de pagamento de IPVA, referente 
ao veículo de placas KDL-4599, conforme discriminado na inicial, referente ao exercício de 
2007. 

A infração foi capitulada no art. 100 do CTE combinado com o art. 
408 do RCTE. A penalidade, por seu turno, é a que consta do art. 106, I do CTE.  

Aufere-se IPVA no valor originário de R$ 304,77. O lançamento fora 
realizado em 13/09/12. 

 
Houve intimação por via editalícia, em virtude de insuficiência de 

dados de endereço, por parte do sujeito passivo.  
 
Em pedido de revisão extraordinária, a GERC solicita a declaração 

de decadência do lançamento, uma vez que a intimação do lançamento se dera em 2013 
ao passo que o período de referência se reporta a 2007, havendo interstício superior a 5 
(cinco) anos entre ambos.  

O pedido restara admitido pela Presidência deste Conselho, 
seguindo a julgamento plenário. 

 
É o breve relatório. 
 
 



 

V O T O 
 
 

O fato gerador discriminado na inicial – a propriedade de veículo 
automotor - ocorreu no exercício de 2007. Considerada a exegese do art. 173, I do CTN, 
no sentido de que o termo inicial da decadência é contado do primeiro dia do exercício 
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, o termo ad quem do 
direito ao crédito descrito nestes autos foi o dia 31/12/12. 

 

Conforme exposto em relatório, o lançamento fora realizado em 
13/09/12 e o sujeito passivo intimado por meio de Edital, publicado em 07/06/13, ou seja, 
em data bem posterior à que autorizava a presente imputação fiscal.  

 

Discorre o Código Tributário Nacional que: 

  

“Art. 156. Extinguem o crédito tributário: 

....................................................................................................................... 

V - a prescrição e a decadência;” 

 

Sob tais fundamentos, declaro extinto o presente crédito tributário, 
pela superveniência da decadência, nos termos dos arts. 156, V e 173, I, ambos do CTN. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 17 de novembro de 2016. 
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Matéria: Decadência (Extinção) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01820/16 
 
Relator: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 

 
EMENTA: IPVA. FALTA DE PAGAMENTO. INTIMAÇÃO DO 
LANÇAMENTO OCORRIDA APÓS O LAPSO DE 5 (CINCO) ANOS, 
CONTADOS DO EXERCÍCIO SEGUINTE AO QUE O 
LANÇAMENTO PODERIA TER SIDO EFETUADO. DECADÊNCIA. 
ARTS. 156, V E 173, I DO CTN. EXTINÇÃO DO CRÉDITO 
TRIBUTÁRIO. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 29 
de setembro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para acolher a preliminar de decadência e julgar extinto 
o crédito tributário. Participaram do julgamento os Conselheiros Victor Augusto de Faria 
Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone 
Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, Valdir Mendonça 
Alves, Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Rodolfo 
Ramos Caiado, Washington Luis Freire de Oliveira, Aguinaldo Fernandes de Melo, 
Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, 
Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida e Masayuki Missao. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Tratam os presentes autos de falta de pagamento de IPVA, referente 
ao veículo de placas KDO-0601, conforme discriminado na inicial, referente ao exercício 
de 2007. 

 
A infração foi capitulada no art. 100 do CTE combinado com o art. 

408 do RCTE. A penalidade, por seu turno, é a que consta do art. 106, I do CTE.  
 
Aufere-se IPVA no valor originário de R$ 279,22. O lançamento fora 

realizado em 29/09/12. 
 
Houve intimação por via editalícia, em virtude de mudança de 

endereço, por parte do sujeito passivo.  
 
Em pedido de revisão extraordinária, a GERC solicita a declaração 

de decadência do lançamento, uma vez que a intimação do lançamento se dera em 2013 
ao passo que o período de referência se reporta a 2007, havendo interstício superior a 5 
(cinco) anos entre ambos. 

  
O pedido restara admitido pela Presidência deste Conselho, 

seguindo a julgamento plenário. 
 
 
É o breve relatório. 
 
 

V O T O 



 

 
 

O fato gerador discriminado na inicial – a propriedade de veículo 
automotor - ocorreu no exercício de 2007. Considerada a exegese do art. 173, I do CTN, 
no sentido de que o termo inicial da decadência é contado do primeiro dia do exercício 
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, o termo ad quem do 
direito ao crédito descrito nestes autos foi o dia 31/12/12. 

 

Conforme exposto em relatório, o lançamento fora realizado em 
29/09/12 e o sujeito passivo intimado por meio de Edital, publicado em 13/05/13, ou seja, 
em data bem posterior à que autorizava a presente imputação fiscal.  

 

Discorre o Código Tributário Nacional que: 

  

“Art. 156. Extinguem o crédito tributário: 

....................................................................................................................... 

V - a prescrição e a decadência;” 

 
Sob tais fundamentos, declaro extinto o presente crédito tributário, 

pela superveniência da decadência, nos termos dos arts. 156, V e 173, I, ambos do CTN. 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 17 de novembro de 2016. 
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Matéria: Decadência (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01827/16 
 
Autora do Voto Vencedor: Conselheira Nislene Alves Borges 
 

 
EMENTA: ICMS. Recurso da Fazenda Pública. Afastamento de 
Decadência. Aplicação do art. 173, I, do CTN. Acolhimento. 
 
Aplica-se a regra do art. 173, I, do CTN para o cômputo da 
decadência, nos casos de ocorrência de dolo, fraude ou 
simulação, ou quando não houver pagamento parcial do 
imposto, relativamente aos fatos geradores objeto do 
lançamento; 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 17 
de novembro de 2016, decidiu, por maioria de votos,  conhecer do recurso da Fazenda 
Pública para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para reformar a decisão cameral, 
afastando a decadência e retornando os autos à Câmara Julgadora, para apreciação de 
toda matéria. Foram vencedores os Conselheiros Nislene Alves Borges, Gilmar Rodrigues 
de Almeida, Victor Augusto de Faria Morato, Mário de Oliveira Andrade, Lidilone Polizeli 
Bento, Heli José da Silva, Aldeci de Souza Flor, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Antônio 
Martins da Silva, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes e o Sr. Presidente, Conselheiro 
José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos os 
Conselheiros João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho, Masayuki Missao, Edson 
Abrão da Silva, Nivaldo José Mendes, Rickardo de Souza Santos Mariano, Valdir 
Mendonça Alves, Paulo Diniz, Talita Pimenta Félix e José Pereira D'abadia, que votaram 
pela manutenção da decisão cameral. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo omitiu o pagamento do 
ICMS, no valor de R$ 31.698,20, em razão da apropriação antecipada de crédito do 
ICMS referente à aquisição de ativo imobilizado para o estabelecimento no mês de março 
de 2006. Em consequência, deverá pagar o imposto omitido, juntamente com penalidade 
e acréscimos legais. 

A autoridade lançadora indica como infringidos os artigos 58, §§ 3° 
e 6°; e 64, Lei 11.651/91. Propondo penalidade do artigo 71, IV, "a", da Lei 11.651/91 
com redação da Lei 14.634/2003. 

O Auto de Infração é instruído pelos documentos: Anexo 
Estruturado – Detalhamento de Crédito Tributário; Portaria n° 057/11-GSF; Demonstrativo 
de proveitamento Indevido de Crédito do Ativo Imobilizado; Cópia de Livro fiscal, fls. 03 a 
12. 

O sujeito passivo, devidamente intimado, apresenta Impugnação, 
fls. 17 a 31, argumentando que houve decadência da integralidade do crédito tributário, 
tendo em vista que as condições postas pelo STJ para a contagem do prazo decadencial 
pelo artigo 150, §4° do CTN foram atendidas, sendo elas: o tributo sujeito a lançamento 
por homologação, recolhimento antecipado inferior ao devido, e a não ocorrência de 
fraude, dolo ou simulação; deste modo, sendo o autuado cientificado do lançamento dia 
25/05/2011, todos os créditos em tese existentes até dia 25/05/2006 encontram-se 



 

extintos. Argui pela natureza confiscatória da multa, pois exige-se um percentual de 
140% do crédito supostamente tomado como indevido. 

Requer a declaração de insubsistência do Auto de Infração, com a 
consequente extinção do crédito tributário e arquivamento do processo; caso subsista 
valor a ser cobrado, que este seja reduzido a patamar compatível com o ato praticado.  

Anexa aos autos: Procuração; Termo de Substabelecimento; 
Documento OAB; Estatuto Social; Ata de Assembleia Geral Extraordinária; Ata de 
Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária; Ata de Assembleia Geral Extraordinária; 
Documentos OAB; Cópia dos Documentos do Auto de Infração; DAREs, fls.32 a 85. 

O Juiz Singular, por meio da Sentença de n° 3139/2011 – JULP, fls. 
87 e 88, decide pela procedência do Auto de Infração. Fundamenta que não deve ser 
aplicado o artigo 150, §4° do CTN, pois o lançamento encontra-se fundamentado nos 
moldes do artigo 142 do CTN e tem como marco o primeiro dia do exercício seguinte, 
01/01/2007, com prazo final dia 31/12/2011, conforme artigo 173, I do CTN. Esclarece 
que o mérito do lançamento não foi contestado pela autuada. 

O sujeito passivo é intimado a pagar quantia exigida ou interpor 
Recurso Voluntário, fls. 89. Apresenta Recurso Voluntario às Câmaras Julgadoras, fls. 92 
a 103, em que reitera os argumentos apresentados em instância singular. 

Requer a declaração de insubsistência do Auto de Infração, com a 
consequente extinção do crédito tributário e arquivamento do processo; caso subsista 
valor a ser cobrado, que este seja reduzido a patamar compatível com o ato praticado.  

A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, por meio 
do Acórdão n° 003/2012, fls. 119 a 122, decide pela anulação do lançamento por 
insegurança na determinação da infração. Fundamenta que a acusação está desprovida 
de provas para sustentá-la, como o livro de Controle de Registro de Entrada do Ativo 
Imobilizado CIAP e o livro de Registro de Entradas. 

A Fazenda Pública é intimada a interpor Recurso ao Conselho 
Pleno, fls. 123. Interpõe Recurso ao Conselho Pleno n° 141/2012, fls. 124 e 125, 
arguindo que a cópia do Livro Registro de Apuração é suficiente para comprovar a 
infração, pois os registros são realizados pelos códigos 2551 e 2552, que significam, 
respectivamente, Compra de Bem para o Ativo Imobilizado e Transferência de Bem do 
Ativo Imobilizado. Além disso, ressalva que o autuado não contestou a acusação, 
limitando-se a alegar decadência. Ao fim, requer a reforma da decisão cameral. 

O sujeito passivo contradita o recurso da Fazenda, fls. 130 a 140, 
argumentando, preliminarmente, pela nulidade por insegurança na determinação da 
infração, reiterando a fundamentação da decisão cameral e, ainda, acrescenta que se o 
Livro de Registo de Apuração do ICMS demonstrasse o creditamento do tributo nas 
aquisições de ativo imobilizado, não seria necessária a existência do CIAP. Ademais, traz 
os mesmos argumentos da Impugnação. Requer que seja mantida a decisão cameral. 

O Conselho Pleno, por meio do Acórdão n° 170/2014, fls. 204 a 208, 
decide pelo afastamento da decisão cameral. Fundamenta que a documentação anexada 
demonstra que o autuado registrou o crédito do imposto no livro Registro de Apuração do 
ICMS, sendo que este deveria ser escriturado no CIAP e apropriado à razão de 1/48 por 
mês na proporção das saídas tributadas, por isso, a apresentação daquele livro é 
suficiente. Retorna às Câmaras Julgadoras para apreciação de toda a matéria 
apresentada no recurso voluntário do sujeito passivo. 

A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, por meio 
do Acórdão n° 2212/2015, fls. 218 a 223, acolhe a argumentação da autuada sobre 



 

decadência, nos termos do artigo 150, §4°, CTN, declarando a decadência total do 
lançamento. 

A Fazenda Pública interpõe Recurso ao Conselho Pleno n° 
184/2015, fls. 225 e 226, sustentando que, segundo a jurisprudência majoritária, o início 
da contagem da decadência é dia 01/01/2007, extinguindo-se dia 31/12/2011. Requer, 
portanto, a reforma da decisão cameral. 

O sujeito passivo apresenta contradita, fls. 233 a 236, 
argumentando novamente sobre a decadência integral do crédito tributário. Requer a 
manutenção da decisão cameral. 

É esse o relatório. 
 

                                                        V O T O 
 

Quanto à decadência, observa-se que a regra prevista no art. 150, § 
4º, da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código Tributário Nacional 
(CTN), somente se aplica nos casos de inocorrência de dolo, fraude ou simulação e na 
ocorrência de pagamento parcial, o que não se observa no caso, pois não ocorreu 
nenhum pagamento ao Estado de Goiás, no que se refere aos créditos tributários objeto 
do presente lançamento, quais seja aqueles oriundos de apuração irregular por 
apropriação indevida de créditos do ICMS referente à aquisição de ativo imobilizado no 
livro registro de apuração do ICMS. 

Verificada a não extinção da obrigação pelo pagamento, nem 
mesmo parcial, a regra aplicável é a do art. 173, I, do CTN, que se transcreve: 

 

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário 
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: 

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento 
poderia ter sido efetuado;(...) 

 

Assim, o direito de o fisco constituir o crédito tributário relativo ao 
exercício de 2006 extinguir-se-ia somente em 31.12.2011. Como o lançamento se 
aperfeiçoou em 25.05.2011 pela ciência do autuado, não há que se falar em decadência. 

Sendo assim, voto pelo conhecimento do recurso da fazenda 
Pública, para dar-lhe provimento, afastando a decadência declarada na fase cameral, e 
retornando os autos às Câmaras de julgamento para apreciação da  matéria 
remanescente. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 22 de novembro de 2016. 
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Matéria: Decadência (Extinção) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01839/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Valdir Mendonça Alves 
 

 
EMENTA: ICMS. Substituição tributária. Omissão de entrada de 
mercadoria. Decadência do crédito tributário. Confirmada a 
sentença singular que acolheu a decadência. 
 
Não tendo o novo lançamento tributário sido feito dentro do 
prazo decadencial, previsto no art. 173, I, do CTN, ocorre a 
decadência do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito 
tributário, confimando-se a sentença que acolheu a decadência. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 20 de julho de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso 
de ofício, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que acolheu a 
decadência do crédito tributário. Foram vencedores os Conselheiros Valdir Mendonça 
Alves, José Pereira D'abadia e José Luiz Rosa. Vencidos os Conselheiros Washington 
Luis Freire de Oliveira e Gilmar Rodrigues de Almeida, que votaram afastando a 
decadência do crédito tributário, devendo retornar os autos à fase singular para a 
apreciação do mérito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Em 30 de janeiro de 2013, o Fisco exige a multa formal no valor de 
R$ 9.992,16 (nove mil, novecentos e noventa e dois reais e dezesseis centavos) da 
autuada, na condição de contribuinte, em razão desta ter omitido registro de entrada de 
mercadorias no valor comercial de R$ 39.968,62 (trinta e nove mil, novecentos e sessenta 
e oito reais e sessenta e dois centavos), nos meses de janeiro a dezembro de 2007, 
apurado em Auditoria Específica de Mercadorias. 
 

Consta a observação de que trata-se de reautuação sugerida pelo 
Ofício n° 130/2012-GERF-SR. 
 

Citados como infringidos o art. 64 da Lei n 11.651/91, c/c o art. 145 
do Decreto n° 4.852/97, proposta a penalidade prevista no art. 71, VII, “l”, da Lei n° 
11.651/91 c/redação da Lei n° 16.241/08. 
 

Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação Nota 
Explicativa (fls. 04), demonstrativo da Auditoria Específica de Mercadorias – Conclusão 
(fls. 05 a 12), Ofício n° 130/2012-GERF-SR (fls. 13 a 14), cópia do Acórdão da Iª CJUL n° 
1427/2012 (fls. 15 a 21), Protocolos Sintegra (fls .22 a 25), cópias dos livros fiscais 
Registro de Inventário (fls. 26 a 126), mídia CD (fls. 128) e Recibo de Entrega de 
Relatórios Digitais (fls. 129). 

 
Intimado em 20.02.2013 (fls. 130), o sujeito passivo apresenta 

impugnação (fls. 134 a 143), formulando em preliminar arguição de nulidade da peça 
básica, relacionando a hipótese de insegurança na determinação (fls. 135 a 137). 
 



 

No mérito, alega a ocorrência da decadência do crédito tributário, 
dada a inaplicabilidade da regra de interrupção do prazo decadência do art. 173, II, do 
CTN, haja vista que a nulidade do lançamento anterior se deu por vício material. 
 

Caso não seja acolhida a arguição anterior, pede a aplicação da 
forma privilegiada prevista no § 8° do art. 71 do CTE. 
 

Com base no art. 105 do CPC, pede o apensamento deste processo 
ao de n° 4011204545096, que trata de autuação dessa empresa em razão da não 
emissão de notas fiscais na saída de mercadorias. 
 

Junta cópia do Acórdão 01427/12, alusivo a julgamento do Processo 
n° 4010902003185 realizado pela Primeira Câmara deste Conselho (fls. 165 a 170), dentre 
outros documentos. 
 

Por meio de termo de juntada, junta liminar judicial proferida nos 
autos de Protocolo n° 201302263000 (fls. 176 a 179), Memorando n° 378/2013-GESEG 
(fls. 182), Ofício n° 0892/2013-PTr/OCD (fls. 183) e Despacho n° 0892/2013-PTr/OCD (fls. 
184 a 185).  

 
Posteriormente, juntou-se ao processo a documentação de fls. 197 a 

221. 
 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, apreciando 

as razões da defesa, rejeita a arguição preliminar e, no mérito, decide pela improcedência 
da pretensão inicial do Fisco pela ocorrência da decadência, consoante a Sentença n° 
2626/2015-JULP (fls. 222 a 229). 

 
O representante da Fazenda Pública apresenta recurso à Câmara 

Julgadora (fls. 241 a 252), fundamentado em decisão reproduzida no corpo do recurso e, 
também em decisão que junta ao processo (fls. 230 a 236), pede a reforma da sentença 
singular, para que seja afastada a decadência e declarada a procedência do lançamento. 
 

Intimado, o sujeito passivo apresenta Contradita (fls. 262 a 268), 
acompanhada do documento de fls. 270 a 272. 
 
Posteriormente, junta os documentos de fls. 278 a 312. 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

Nestes autos, ao elaborar sua defesa, o representante legal do 
sujeito passivo apresenta como questão principal, de natureza prejudicial, para 
fundamentar seu pedido de decadência, a informação de que o vício que teria levando à 
nulidade do auto de infração anterior seria o material e não formal, nesse sentido, não 
haveria possibilidade da fiscalização proceder a reatuação no caso em questão, utilizando-
se da hipótese prevista no inciso II do artigo 173 do CTN, que é exclusiva para os casos 
de vício formal e que ocorre uma reautuação no mesmo procedimento anterior uma vez 
que o mérito ficou intocado e dessa forma fica autorizado o fisco a corrigir a falha de 
natureza meramente formal e repetir a autuação, nos termos do artigo 173, II, do CTN. 
 



 

Analisando a decisão de nulidade do processo anterior que deu 
origem a esta nova autuação, não resta dúvida de que no próprio corpo da Ementa está 
de forma clara que o vício seria de natureza material (de mérito, isto é, substancial), pois 
assim foi redigida a EMENTA: 
 
ICMS. Obrigação acessória. Exigência de multa formal por omissão de saída de 
mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária por operações posteriores. 
Nulidade por insegurança na determinação da infração. Decisão unânime. 
 
Restando provada a impossibilidade técnica de realização de auditoria, bem como a 
existência de erros materiais, cabe reconhecer a insegurança na determinação da 
infração. 
 

No mesmo sentido, ao final de sua fundamentação, o Relator assim 
se manifesta: “Houve por parte da própria autoridade que realizou o trabalho, 
reconhecimento da existência, tanto de vício formal como do material, que 
compromete a sua eficácia.” 
 

Portanto, não há nenhuma dúvida, tanto pela defesa, quanto pela 
própria acusação, que o vício que deu origem à nulidade do auto de infração anterior não 
seria somente o formal, mas, também, o material e, dessa forma, não existe como se falar 
em reautuação (exclusiva de falhas formais) e sim de uma nova autuação, pois ficou claro 
existir vício material e substancial de mérito. 
 

Observe-se que no caso de nova autuação, por força da decisão de 
nulidade, tanto por vício formal como material, do processo anterior, a legislação obriga 
realmente respeitar o prazo decadencial, com base no art. 173, inciso I, do CTN, isto é, a 
constituição do crédito tributário deve ser dentro do prazo de 5 (cinco) anos a partir do 
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado; 
com base no art. 173, II do CTN, a legislação também concedeu 5 (cinco) anos, para 
constituição do crédito tributário, contados da data em que se tornou definitiva a decisão 
que anulou o processo anterior, por vício exclusivamente formal, sendo que no caso em 
julgamento, a nova autuação fica restrita à hipótese do art. 173, I, do CTN. Como a 
autuação é de 2007, o Fisco teria até 31.12.2012 para constituir o crédito tributário (novo 
lançamento), nos termos do art. 173, I, do CTN. 
 

Dito isso, de acordo com os argumentos anteriormente expostos, 
pode-se resumir os seguintes prazo ocorridos: 
 
1°) Período de referência do lançamento tributário: ANO DE 2007; 
 
2°) Termo inicial da contagem decadencial: 1° dia de 2008; 
 
3°) Termo final da contagem decadencial: 31.12.2012; 
 
4°) Data da lavratura do novo auto de infração: 30.01.2013; 
 
5°) Data da ciência deste novo auto de infração: 20.02.2013. 
 

Conclui-se então que o novo lançamento tributário não foi feito dentro 
do prazo decadencial, ocorrida, portanto, a decadência do direito de a Fazenda Pública 
constituir o crédito tributário. 

 



 

Ante o exposto, conheço do recurso de ofício, nego-lhe provimento 
para confirmar a sentença singular que acolheu a decadência do crédito tributário. 

 
 

Sala das sessões, em 24 de novembro de 2016. 
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Matéria: Decadência (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01850/16 
 
Relatora: Conselheira Nislene Alves Borges 
 

 
EMENTA: ICMS. Recurso da Fazenda Pública. Afastamento de 
Decadência. Aplicação do art. 173, II, do CTN. Acolhimento. 
Decisão Unânime. 
 
Aplica-se a regra do art. 173, II, do CTN para o cômputo da 
decadência, da data em que se tornar definitiva a decisão que 
houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente 
efetuado. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 04 
de outubro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do recurso da Fazenda 
Pública para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para afastar a preliminar de 
decadência, devendo os autos retornarem a Câmara Julgadora para apreciação de toda 
matéria. Participaram do julgamento os Conselheiros Nislene Alves Borges, Nivaldo 
Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto de 
Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, 
Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, Valdir 
Mendonça Alves, Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, 
Paulo Diniz, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da 
Silva Ruguê Bernardes e João Divino de Brito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Constam nos autos que o sujeito passivo realizou saída de 74670 
litros de álcool etílico no valor de R$ 83.054,72, já acrescido do índice de valor agregado 
– IVA de 21,41%. As saídas foram realizadas mediante notas fiscais emitidas em 
11/09/2006 (n° 029352) e 17/01/2007 (n° 030444), canceladas indevidamente após haver 
surtido os efeitos fiscais. Em consequência deverá pagar o ICMS de R$ 24.085,87, mais 
acréscimos legais. 

A autoridade lançadora indica como infringidos os artigos 12, II, d.2; 
45, XIII; 64; 66 e 67, IV; da Lei 11.651/91 c/ c artigos 134, III e 166, I, a, Dec. 4852/97. 
Propondo as penalidades do artigo 71, VII, "d", §9°II, da Lei 11.651/91 com redação da 
Lei n° 14634/2003. 

Foram arrolados como sujeitos passivos solidários, Miguel Pereira 
Barbosa e Armando Pereira Barbosa, com base no artigo 45, XII, da Lei 11.651/91.  

O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: Anexo 
Estruturado – Detalhamento de Crédito Tributário, Anexo Estruturado – Identificação do 
Sujeito Passivo Coobrigado, Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 
Realizada em 17 de abril de 2006, Ordem de Serviço n ° 0005/2013, Ata de Assembleia 
Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 01 de abril de 2002, Portaria n° 198/2013-
SRE, Ofício n° 101/2012 – SR/GERF, Documento de Autorização – Liberação de Uso, 
Termo de Ciência e Recibo de Documentos, Documento de Autorização – Liberação de 
Uso, Termo de Ciência e Recibo de Documentos, Procuração, Documento de 



 

Identificação, Cópia do Processo n° 3029320328028, Cópia do Processo n° 
200700004003777, Cópia do Processo n° 200600004024715, fls. 03 a 149. 

O sujeito passivo, após devidamente intimado, apresenta 
impugnação, fls. 159 a 170, arguindo, preliminarmente, pela nulidade por cerceamento do 
direito de defesa, o qual acarreta a nulidade absoluta do auto de infração, pois é relativo 
aos processos de n° 200600004024715 e 200700004003777, reautuados no auto de 
infração 3029320328028, que por sua vez foi considerado nulo por insegurança na 
determinação da infração. Argumenta sobre a impossibilidade de julgamento do mérito 
devido a prescrição, visto que o lançamento ocorreu em 2006 e 2007, sendo notificado o 
sujeito passivo dia 03/02/2014; verificou que ocorreu a preclusão do Fisco em efetuar a 
cobrança do crédito tributário. 

Quanto ao mérito, esclarece que a impugnante cancelou dentro do 
prazo as notas fiscais, não tendo o que se falar em inidoneidade, já que em janeiro de 
2012 nova norma passou a viger, mudando o prazo de sete dias para vinte e quatro 
horas, seguindo ele a que estava em vigor no tempo da ação; apontou ainda o erro do 
fiscal autuante, pois não houve circulação de mercadorias. Alega ser exorbitante o valor 
apontado no auto de infração, não refletindo valor correspondente a hipótese na 
legislação, ferindo a razoabilidade e a proporcionalidade. Subsidiariamente, argui ser de 
caráter confiscatório a multa e os juros presentes no lançamento, os quais não possuem 
amparo legal, tendo em vista que a impugnante não deu causa para que não houvesse o 
pagamento, ou seja, não há ilegalidade, configurando bis in idem a multa e os juros 
moratórios já que são considerados penalidades. Requer, por fim, que seja reconhecida a 
nulidade absoluta, a extinção por prescrição, sendo assim improcedente o auto de 
infração. Anexa documentos de fls. 171 a 300. 

Mediante a Sentença de n° 2435/2014 – JULP, fls. 308 a 311, o 
julgador monocrático decide pela procedência do auto de infração, fundamentando que 
deixa de acolher a preliminar de nulidade processual, tendo em vista que há descrição 
adequada do fato, não havendo que se falar em cerceamento de direito de defesa. 
Quanto à alegação de prescrição pela impugnante, esclarece que, segundo os 
dispositivos apresentados na impugnação, o termo correto seria decadência e que o 
lançamento não fora alcançado pela decadência, visto que a contagem de prazo 
decadencial no que tange à reautuação se inicia na data em que se torna definitiva a 
decisão que houver anulado o lançamento anterior, o que ocorreu em 25/09/2012, nos 
termos previstos no art. 171, inciso II do CTN. A respeito do mérito, afirma que nos 
processos anteriores o fisco esclarece a ligação entre as notas fiscais e as operações de 
circulação de mercadoria. Por fim, deixa de julgar a matéria sobre o valor confiscatório da 
multa por vedação legal. 

Os sujeitos passivos, devidamente intimados, autuado e coobrigado, 
em conjunto, interpõem Recurso Voluntário, fls. 327 a 340, reiterando os argumentos 
esposados na impugnação à Primeira Instância. Requer, por fim, a nulidade absoluta do 
auto de infração, extinção do feito pela prescrição, ou improcedência do auto de infração. 

A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, por meio 
do Acórdão n° 2812/2015, decide pela rejeição das preliminares de nulidade, todavia, 
acata o pedido de decadência, fundamentando que a infração e a penalidade foram 
corretamente identificadas pelo trabalho fiscal. A respeito da decadência, argumenta que 
o auto de infração foi lavrado no dia 03/12/2013, o sujeito passivo foi notificado dia 
31/01/2014, além disso, tratando-se de reautuação a decadência não fica prejudicada, 
pois o processo originário n° 3029320328028 foi julgado nulo, consequentemente, não 
produz efeito no mundo jurídico, assim, se a lei não fixar prazo para homologação este 
será de cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador, expirado esse prazo sem que 



 

a Fazenda Pública tenha se pronunciado, considera-se homologado o lançamento e 
extinto o crédito. 

A Fazenda Pública, intimada da decisão, interpõe recurso ao 
Conselho Pleno, fls. 350 e 351, arguindo que as falhas do processo anulado foram 
sanadas. Argumenta que a afirmativa de faltar documentos que provem o desfecho dos 
processos administrativo é equivocado, posto que o contribuinte teve ciência de seus 
resultados, tratando de procedimento adotado para sanear a falha que levou a nulidade 
anterior. Assim, se esse processo possui o mesmo vício daquele, diz que deveria o 
anterior ser decadente e não nulo. 

Requer, por fim, que seja afastada a preliminar de decadência. 

Os sujeitos passivos apresentam conjuntamente Contradita, fls. 364 
a 368, confirmando os argumentos apresentados na impugnação e no recurso voluntário, 
relativamente ao período decadencial. Alega que atinge o fato gerador na sua origem, 
impedindo que o lançamento prossiga, já que o direito precluído não pode ser retomado e 
não se torna capaz de ser cobrado por ter perecido no tempo. Requer que se negue 
provimento ao recurso interposto, mantendo a decisão cameral. 

É esse o Relatório. 

 
 

V O T O 
 
 

Aprecia-se neste julgamento Recurso da Fazenda Pública em que 
pugna pelo afastamento da decadência declarada em fase cameral. 

Ocorre que se tratam os presentes autos de reautuação relativa a 
lançamento declarado nulo por impedimento funcional da Autoridade lançadora em razão 
de ausência de ciência acerca do desfecho de processos administrativos “capas brancas” 
em que se requereu a correção do passe fiscal pelo cancelamento de nota fiscal emitida.  

Após sanadas as irregularidades apontadas no lançamento anterior, 
fls. 19, lavrou-se o presente auto de infração.  

A maioria do colegiado cameral entendeu por declarar a decadência 
total do lançamento sob o argumento de que, tendo sido declarado nulo o lançamento 
anterior, este não teria surtido efeito no mundo jurídico.  

Ocorre que a regra que dispõe sobre o prazo decadencial quanto ao 
direito de a Fazenda constituir o lançamento possui uma singularidade nestas situações, 
conforme verificamos na leitura do art. 173, II, do CTN: 

 

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário 
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: 

[…] 

II – da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por 
vício formal, o lançamento anteriormente efetuado 

 



 

Pois bem, o julgamento fora realizado em 2012 e o novo lançamento 
constituído em 2013, portanto dentro do prazo previsto no referido dispositivo do Código 
Tributário Nacional para que a Fazenda pudesse constituir o crédito tributário. 

Questão controversa enfrentada por este Conselho, por vezes, diz 
respeito ao que poderia se configurar em vício formal, já que o prazo descrito no 
dispositivo é retomado caso seja esse o vício demonstrado no lançamento anterior. 

Sobre o assunto, a doutrina encontrada no Curso Básico de Direito 
Tributário, de Anselmo Souza nos ensina: 

 

“O vício formal corresponde a um defeito no processo de 
formação do lançamento…Já o vício material diz respeito à existência 
da dívida…No vício formal a dívida tributária não é declarada 
inexistente, mas sim tem declarada viciada a sua formalização 
(lançamento). No vício material a dívida que a Fazenda Pública alega 
existir, na verdade, não existe…” 

 

Em breve análise, observa-se claramente ser esse o caso apontado 
nos autos, houve um defeito no processo de formação do lançamento, pela falta de 
notificação ao sujeito passivo do resultado do requerimento feito à repartição fazendária. 
Perfeitamente sanável.  

Em outro sentido, o vício material diz respeito à existência ou não da 
dívida, fato que não se questiona nos presentes lançamentos, até pelo fato de não se ter 
até o momento, apreciado a questão de mérito.  

Afirmo, portanto, que o presente procedimento não fora alcançado 
pela decadência, visto estar demonstrado tratar-se de reautuação dentro do prazo previsto 
no CTN para a Fazenda Pública constituir o crédito tributário. 

Com essas considerações, conheço do recurso da Fazenda Pública, 
dou-lhe provimento para afastar a decadência declarada na decisão cameral e retornar os 
autos às Câmaras Julgadoras para análise da questão material. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 29 de novembro de 2016. 
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Matéria: Decadência (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 02022/16 
 
Autora do Voto Vencedor: Conselheira Talita Pimenta Félix 
 

 
EMENTA: RECURSO DO CONTRIBUINTE PARA O CONSELHO 
PLENO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO 
DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. 
 
1.Para conhecimento do Recurso do Contribuinte ao Conselho 
Pleno, fundamentado no art. 41, II, "a", e § 1º, I, da Lei nº 
16.469/02009, faze necessária a juntada de (i) Cópia do acórdão 
objeto da divergência e (ii) tratando-se de Acórdão Cameral, da 
prova de que ese não foi reformado. 
 
2. Ausente algum dos pressupostos de admissibilidade do 
recurso, não há que falar em seu conhecimento. 
 
DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. 
 
1.Tratando-se de tributos em que houver lançamento sem o 
consequente pagamento de imposto, ou quando o contribuinte 
não efetuar o lançamento que lhe competia, a decadência 
regula-se nos termos do art. 173, I, do CTN, razão pela qual não 
ocorreu a decadência nos presentes autos. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 12 
de janeiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, feita pelo Conselheiro 
Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto 
de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Paulo Diniz, Talita Pimenta Félix, 
Renato Moraes Lima, José Pereira D'abadia, David Fernandes de Carvalho, Nislene Alves 
Borges, Rickardo de Souza Santos Mariano, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki 
Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, 
Nivaldo José Mendes, José Paixão de Oliveira Gomes, Carlos Andrade Silveira e Elias 
Alves dos Santos. E, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de decadência do crédito 
tributário, arguida pelo Conselheiro Relator, com fundamento no art. 150, § 4º, do CTN. 
Foram vencedores os Conselheiros Talita Pimenta Félix, Renato Moraes Lima, David 
Fernandes de Carvalho, Nislene Alves Borges, Rickardo de Souza Santos Mariano, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Mário de 
Oliveira Andrade, José Paixão de Oliveira Gomes, Carlos Andrade Silveira e Elias Alves 
dos Santos. Vencidos os Conselheiros Paulo Diniz, José Pereira D'abadia, Edson Abrão 
da Silva e Nivaldo José Mendes, que votaram acolhendo a preliminar de decadência. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

1. Fundamentação do Lançamento Tributário 
 
O AIIM (auto de infração e imposição de multa) versa sobre a 

cobrança em razão de o sujeito passivo, supostamente, ter deixado de informar/apresentar 



 

à Petrobras o relatório anexo III (resumo de operações interestaduais de combustíveis e 
derivados do Petróleo), referente às suas operações com gasolina e diesel, ocorridas no 
mês de fevereiro de 2003 de fevereiro, na proporção fornecida para as empresas 
solidarias, que de suas partes informaram em seus relatórios estas operações. 

 
O lançamento tributário registra como infringidos os artigos 45, XIII, § 

1º da Lei 11.651/91, c/c ars 60, 61, 62 e 67 do anexo VIII Decreto 4852/97 e 
Convênio.ICMS 03/99, concomitantemente com a aplicação da penalidade proposta 
prevista nos artigos 71, inciso III, alínea “A” com redação da Lei 11.750/1992. 

 
 
2 Do julgamento do Recurso Voluntário - Acórdão da IICJUL nº 

0262/13 
 
À unanimidade a II Câmara Julgadora negou provimento ao Recurso 

Voluntário da contribuinte, tanto nas questões preliminares quanto nas de mérito, senão 
vejamos a ementa do julgamento: 

 
EMENTA: ICMS. Exclusão de solidário. Falta de previsão legal para a 
responsabilização ao tempo da ocorrência do fato gerador. Acolhimento. 
Obrigação principal. Falta de entrega do Relatório de Operações 
Interestaduais com combustíveis derivados de petróleo. Causa de 
recolhimento a menor de imposto devido ao Estado de Goiás. Procedência. 
Decisão unânime. 
 
1 – A redação conferida ao art.60-A ao anexo VIII do RCTE pelo art.2º do 
Decreto n.º 5.884, de 30 de Dezembro de 2003 a 30 de junho de 2008, não 
sendo possível, fora desse período, responsabilizar o contribuinte 
substituído que realizou operação interestadual com combustível derivado do 
petróleo destinada ao Estado de Goiás, e que prestou as informações 
relativas a tais operações, pela falta de retenção e recolhimento do imposto 
em razão de omissão praticada por seu fornecedor; 
 
2 – A falta de entrega do Relatório de Operações de Interestaduais com 
combustíveis derivados de petróleo pelo Distribuidor de Combustíveis que 
enseje recolhimento a menor de imposto devido ao Estado de Goiás, 
constitui infração tributária que autoriza o Fisco Goiano a exigir a respectiva 
diferença tributária; 
 
3- É procedente o auto de infração relativo à exigência de recolhimento a 
menor de imposto em razão de falta atribuída a autuada. 

 
3 Do recurso para o conselho pleno 
 
A recorrente apresentou Recurso ao Conselho Pleno com base no 

artigo 41, II, “a” e §1º, I, da Lei nº 16.469/2009 trazendo como paradigmas os acórdãos 
00911/13, que reconhece a decadência parcial do direito do Fisco constituir o crédito 
tributário em conformidade com o artigo 150, § 4º, do CTN, bem como o acórdão n.º 
00782/11, que anula parcialmente o processo por reconhecer o cerceamento de defesa 
pela falta de entrega de elemento de instrução do auto de infração aos sujeitos passivos. 

 
Ao final, pleiteia que o AIIM seja cancelado ante a existência de 

nulidades, ou no mérito, seja julgado improcedente. 
 

 
VOTO 

 



 

 
1  PRELIMINARMENTE 
 
1.1 Da Tempestividade e da Capacidade Postulatória  
 
Tendo em vista que o sujeito passivo fora intimado do julgamento do 

Recurso Voluntário, em 04/06/2013, e que protocolizou sua defesa em 14/06/2013 
tempestiva, é a manifestação do sujeito passivo, nos termos do art. 34, II, “e”, item 2, da 
Lei 16.469/09. 

 
Quanto à capacidade postulatória, de acordo com o art. 11 da Lei n. 

16.468/09, o sujeito passivo poderá postular em causa própria ou representado por 
advogado, este o caso dos autos, conforme se depreende das fls. 75 e 83, suprido 
encontra-se tal requisito legal. 

 
1.2    Dos pressupostos de admissibilidade do recurso 
 
Consoante relatado, a recorrente interpôs o presente recurso par ao 

conselho pleno com fundamento no artigo 41, II, “a” e §1º, I, da Lei nº 16.469/2009: 
 
Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral: 
 
I - não unânime; 
 
II - unânime: 
 
a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, que 
tenha tratado de matéria idêntica; 
 
(...) 
 
§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso 
deve ser liminarmente inadmitido: 
 
I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento; (grifou-se) 

 
No presente caso, o acórdão recorrido, prolatado pela II Câmara 

Julgadora negou provimento ao Recurso Voluntário da contribuinte, tanto nas questões 
preliminares quanto nas de mérito, à unanimidade dos votos. 

 
Assim, para que haja o conhecimento desse recurso, a recorrente 

deveria anexar ao recurso cópia do acórdão objeto da divergência e, em se tratando de 
decisão cameral, o comprovante de que essa não foi reformada. 

 
Os acórdão paradigmas anexados pela recorrente são Acórdão nº 

0911/13 (fls. 135/142) e Acórdão nº 00782/11 (fls. 143/146). Ambos referem-se a 
julgamentos de Recursos Camerais. Nos termos do dispositivo legal transcrito, faz-se 
necessária a prova de que esses não foram reformados. 

 
Verifica-se que a contribuinte não se desincumbe do ônus de anexar 

aos autos comprovante de que os paradigmas não foram reformados. Dessa forma, 
ausentes os pressupostos legais indispensáveis, deixo e conhecer do Recurso do 
Contribuinte para o Conselho Pleno. 

 
1.3 Decadência - não ocorrência 



 

 
Tratando-se de matéria de ordem pública a decadência pode ser 

conhecida ex officio a qualquer tempo e grau de jurisdição. Ademais, deve-se levar em 
consideração a incidência do princípio da verdade material nos processos administrativos. 

 
Dessa forma, passo a apreciar a alegação da recorrente quanto à 

ocorrência da decadência. Afirma em sua peça recursal, que o fato gerador ocorreu em 
02/20013 e que o auto de infração foi lavrado apenas em 08/10/2008, ou seja, após o 
prazo de 5 (cinco) anos, devendo incidir a norma do art. 150, § 4º do CTN, pois trata-se de 
lançamento por homologação. 

 
De fato o ICMS é tributo sujeito ao chamado lançamento por 

homologação, caracterizado como aquele em que o contribuinte promove o lançamento 
(autolançamento), sujeitando tal ato à fiscalização do fisco, o qual pode promover o 
lançamento de ofício no prazo de 5 (cinco) anos a contar da ocorrência do fato gerador 
(art. 150, § 4º do CTN). 

 
Nada obstante, nos casos em que houver lançamento sem o 

consequente pagamento de imposto, ou quando o contribuinte não efetuar o lançamento, 
isto é, deixar de cumprir com a obrigação que lhe cabe (caso dos presentes autos), a 
termo inicial para contagem da decadência regula-se pelo disposto no art. 173, I do CTN, 
ou seja, conta-se a partir do primeiro dia ao exercício seguinte àquele em que o 
lançamento poderia ter sido efetuado. 

 
Na situação dos presentes autos, o termo inicial para contagem da 

decadência deu-se em 01/2004 e o lançamento aperfeiçoou-se em 08/10/2008, ou seja, 
dentro do quinquênio previsto para sua realização. 

 
Assim, não ocorreu a decadência. 
 
2. CONCLUSÃO 
 
Considerando as razões de fato e de direito acima aventas, deixo de 

conhecer o Recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno. Em relação à decadência, 
rejeito tal preliminar, pois trata-se de hipótese regulamentada pelo art. 173, I do CTN. 

 
É como voto. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 20 de dezembro de 2016. 
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Matéria: Decadência (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 02026/16 
 
Relatora: Conselheira Talita Pimenta Félix 
 

 
EMENTA: ICMS. DECADÊNCIA  
 
Nos termos do art. 173, I do CTN, a Fazenda Pública dispõe do 
prazo de 5 (cinco) anos a partir do primeiro dia do exercício 
seguinte àquele em que poderia ter sido realizado o lançamento 
poderia ter sido efetuado para realizar o chamado lançamento 
de ofício.  
 
No presente caso, entre a materialidade e o lançamento, 
transcorreu prazo superior a 6 (seis) anos e (seis) meses. 
Portanto, reconhecida a decadência.   
 
ANO-CALENDÁRIO: 2013 (todo o exercício). 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 16 
de fevereiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária apresentado pela Gerência de Recuperação de Crédito - GERC, dar-lhe 
provimento para acolher a decadência do crédito tributário. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira 
D'abadia, David Fernandes de Carvalho, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, 
Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto 
de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, 
Lidilone Polizeli Bento, Paulo Diniz, Renato Moraes Lima, Alcedino Gomes Barbosa, 
Domingos Caruso Neto, José Luiz Rosa e Antônio Martins da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

1 Fundamentação do Lançamento Tributário  

O AIIM (auto de infração e imposição de multa) versa sobre a 
cobrança de ICMS, juntamente com as penalidades e acréscimos legais, em razão de o 
sujeito passivo, supostamente, haver omitido o pagamento de ICMS referente ao 
diferencial de alíquota da nota fiscal não localizada, por desaparecimento por parte da 
empresa. A mercadoria adquirida é um caminhão Mercedes Benz, e a operação ocorreu 
em 19/01/2000.  

A contribuinte também foi autuada por falta de lançamento nos livros 
fiscais, também desaparecidos.  

O lançamento tributário registra como infringidos os arts. 63, VI e 64 
do CTE/GO (Lei n. 11.651/1991), c/c art. 308, § 1º, I do Decreto n. 4.852/97 (RCTE) donde 
lhe foi imposta a penalidade prescrita no art. 71, inciso VII, alínea "c" c/c § 9º I, do 
CTE/GO, com redação da Lei 13.446/1999 e da Lei 13.446/1999.  

2 Notificação do Lançamento e Termo de Revelia  



 

O AIIM foi lavrado em 14/07/2006, sendo o sujeito passivo 
devidamente intimado na forma legal, optando por manter-se inerte, tendo sido lavrado o 
competente Termo de Revelia.  

3 Notificação em Segunda Instância, Termo de Perempção e 
Constituição Definitiva do Crédito  

Intimado para apresentar impugnação em segunda instância, 
novamente o sujeito passivo quedou-se inerte, tendo sido lavrado o competente Termo de 
Perempção, em 29/06/2007.  

Assim, o crédito restou definitivamente constituído em 28/06/2007 e 
inscrito em Dívida Ativa em 27/03/2008.  

4. Parecer nº 005133/2008 - PTR-GEF  

Antes de propor a Execução Fiscal, o Procurador do Estado 
responsável elaborou parecer reconhecendo a ocorrência da prescrição, pois entre a data 
do fato gerador 19/01/2000 e a data do lançamento 14/07/2006, transcorreram mais de 6 
(seis) anos e (seis) meses, sendo que não houve nenhuma causa de interrupção do prazo 
decadencial.  

5 Despacho nº 07529 da Procuradoria Geral do Estado de Goiás  

No referido despacho, determinou-se a restituição dos autos à 
Gerência de Cobrança e Programas Especiais da SEFAZ, a fim de que "declarado extinto 
o crédito tributário na forma do art. 156, V do CTN, promova o cancelamento de sua 
inscrição na dívida ativa estadual"  

6 Despacho n. 1180 de 2015 – PRES.  

Através do Despacho n. 1180 de 2015 – PRES, o Presidente do 
Conselho Administrativo Tributário – CAT admitiu o pedido de Revisão Extraordinária, nos 
termos do inciso II, § 4º do art. 43 e art. 45 da Lei n. 16.469/2009, determinando o 
encaminhamento dos autos ao Setor de Apoio à Segunda Instância – SEASI – da 
Secretaria Geral – SEGE – para que sejam pautados a julgamento pelo Conselho Pleno – 
CONP.  

  É o relatório.  

VOTO 

 

1. Fundamentação  

Consoante exposto no relatório, a materialidade ocorreu em 
19/01/2000 e o lançamento tributário ocorreu em 14/07/2006.  

Evidencia-se o transcurso de prazo superior a 6 (seis) anos e (seis) 
meses. Assim, ultrapassado o prazo de 5 (cinco) anos a partir do primeiro dia posterior 
àquele em que poderia ter sido efetuado o lançamento, tem-se que o termo final para 
lançamento em questão deu-se em 01/01/2006.  



 

Considerando que o lançamento ocorreu em período superior ao 
acima exposto, evidencia-se a ocorrência da decadência do direito de lançar, prevista no 
art. 150, § 4º do CTN.  

2. Conclusão  

Ante o exposto, diante das circunstâncias e da fundamentação ora 
esposada, conheço do Pedido de Revisão Extraordinária apresentado e dou-lhe  
provimento para declarar a extinção do crédito tributário na forma do art. 156, V do CTN, 
bem como para promover o cancelamento da inscrição na dívida ativa estadual ocorrida 
nos presentes autos.  

É como voto.  

 
 

Sala das sessões plenárias, em 20 de dezembro de 2016. 
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Matéria: Diferencial de alíquotas (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00048/16 
 
Relator: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
 

 
EMENTA: Processual. Recurso ao Conselho Pleno. 
Inadmissibilidade. Decisão unânime. É inadmissível o recurso 
ao conselho pleno que não se fundamente em alguma das 
hipóteses previstas no art. 41, inciso II, da Lei nº 16.469/09. 
 
ICMS. Obrigação principal. Omissão de pagamento de ICMS 
diferencial de alíquotas. Erro na decisão cameral. Não 
interposição de recurso quanto ao erro esclarecido no acórdão 
cameral. Correção de Ofício. Deve ser corrigido de ofício o erro 
na decisão cameral, referido no acórdão, mas não objeto de 
recuurso, quando real, e que beneficia o sujeito passivo, face ao 
princípio da verdade material e dever da Administração Pública 
de correção de suas decisões quando contenha erro. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 07 
de janeiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, feita pelo Conselheiro 
Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto 
de infração, porém, acolhendo a proposta de adequação do valor do ICMS para R$ 
103.451,00 (cento e três mil, quatrocentos e cinqüenta e um reais), feita pelo Conselheiro 
Relator. Participaram do julgamento os Conselheiros David Fernandes de Carvalho, 
Rickardo de Souza Santos Mariano, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, 
Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Edson 
Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, José Paixão de Oliveira 
Gomes, Elias Alves dos Santos, Alcedino Gomes Barbosa, Márcio Nogueira Pedra, 
Aguinaldo Fernandes de Melo, Talita Pimenta Félix, Renato Moraes Lima e José Pereira 
D'abadia. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu o pagamento 
de ICMS, referente ao diferencial de alíquotas, não consignado no livro registro de 
apuração de ICMS, incidente na operação de aquisição de mercadorias destinadas ao 
ativo imobilizado do estabelecimento, constantes das notas fiscais abaixo relacionadas 
não registradas no livro próprio. Em consequência deve pagar o tributo na importância 
abaixo citada, mais as cominações legais. 

 
Base de cálculo 1.432.705,00 x 10% 
Valor do tributo R$ 148.270,50 
Notas fiscais NRS. conforme planilha anexa 
-cópias do livro registro de apuração do ICMS 
-cópia do livro registro de entradas, relação recolhimentos efetuados 
 
A autoridade lançadora indica como infringida as disposições dos 

artigos 63, §2º e 64 do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) combinado 



 

com os artigos 76, II, "a" e 308, §1º, I, do Decreto 4852/97. Proposta a aplicação da 
penalidade prevista no artigo 71, VII, "c", §9º, I do CTE, com redação da Lei nº 13446/99. 

 
Tem-se como sujeitos passivos solidários, Vinícius Augusto Costa, 

Elaine Consuelo Costa e Elizabete Antonia Costa de Oliveira, nos termos do artigo 45, XII 
da Lei 11.651/91. 

 
O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: anexo, 

"fls. 02 a 82": identificação da autoridade fiscal, identificação do sujeito passivo solidário 
ou responsável tributário, planilha cálculo do DIF. DE ALÍQ. REF. AQUIS. DE ATIVO 
IMOBIL. OUTRA U.F., ordem de serviço nº 3052/2008, espelho cadastral, inscrição não 
encontrada na microempresa, histórico dos pagamentos, nota fiscal, acompanhamento de 
processos, identificação do contribuinte notificado, histórico dos portes, registro de 
entradas, registro de apuração do ICMS, livro registro de apuração do ICMS. 

 
Os sujeitos passivos foram intimados a pagarem a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de "fls. 83 a 93".  
 
Em sua impugnação,"fls. 95 a 105", o sujeito passivo principal alega 

que o fato não foi encontrado na legislação, o que torna o auto nulo, por erro de 
tipificação. Afirma que a auditoria foi imprecisa e que, não estando discriminadas as NFs 
no AI, torna o mesmo impossível de defesa e de ser comprovado. Ademais esta 
comprovado pela cópia do Livro Registro de Entradas, toas as NFs referentes as 
aquisições do Ativo Imobilizado, os quais foram realizados extemporaneamente, em 
jan/2008, antes do AI, assim sendo, a penalidade não pode ser aplicada. 

 
Defende que a fiscalização arbitra a alíquota de 10% não respeitando 

a legalidade. O que houve foi um equívoco da auditora fiscal que não anexou a planilha e 
não identificou os tipos de veículos, e afirma que o ato é ineficaz, sendo então 
considerado inexistente. 

 
Ao final, requer a reformulação do lançamento, fazendo constar a 

planilha, o cancelamento da penalidade e subsidiariamente a adequação da penalidade ao 
citado na legislação. 

 
O sujeito passivo principal anexa os seguintes documentos: "fls. 106 

a 119", 18º alteração e consolidação do contrato social de VIC LOGÍSTICA LTDA, 2º ofício 
de notas, documentos pessoais, código de valores fiscais.  

 
O sujeito solidário, Vinícius Augustus Costa também apresenta 

impugnação, "fls. 121 a 133", alegando que só detém 25% das cotas, exercendo cargo 
administrativo na empresa, não podendo ser responsabilizado por ato que não praticou. 
Ademais, não há demonstração vinculando os atos do impugnante aos fatos narrados. 

 
Afirma não haver comprovação do AI, vez que, o anexo não foi 

encaminhado. Comprova pela cópia do livro de registro de entrada que registrou todas as 
NFs e que a falta da planilha impede a defesa. 

 
Reitera o alegado pelo sujeito passivo, e ao final, requer a exclusão 

do polo passivo, que seja nulo o AI, a reformulação do lançamento e o cancelamento da 
penalidade. 

 



 

A solidária, Elaine Consuelo Costa, reitera o alegado pelo solidário, 
"fls. 146 a 158", mas afirma que detém só um percentual de 12,5% da empresa e que 
nunca foi diretora, gerente ou administradora da empresa. 

 
A solidária Elizabete Antonia Costa de Oliveira, reitera o alegado pelo 

solidário, "fls. 175 a 187" mas afirma que na ocasião detinha 25% das cotas e que exerce 
cargos administrativo na empresa. 

 
Os solidários anexam cópias dos seguintes documentos:  18º 

alteração e consolidação do contrato social de VIC LOGÍSTICA LTDA, documentos 
pessoais, código de valores fiscais.  

 
Pela sentença nº 3677/2009-JULP,"fls. 205 a 207", o julgador 

singular decide pela procedência do auto de infração. Em sua fundamentação afirma que 
deixa de acolher a nulidade pelo fato da infração estar claramente descrita. Ademais, 
quanto aos sócios da empresa, a própria defesa descreve a disposição legal a qual se 
encontra em vigor é válida. Alega que o imposto calculado está devidamente 
regulamentado e que o objeto principal do lançamento diz respeito a cobrança de imposto 
devido em relação ao diferencial de alíquotas, e a multa é formal pela falta de registro das 
Nfs. 

 
Pelo Despacho Nº 2695/10-JULP, de "fls. 208", mediante o qual 

determina a procedência da pretensão fiscal, porém alterando a penalidade da inicial para 
multa prevista no inciso III, "f", do art. 71, do CTE, com confirmação da Fazenda Pública 
Estadual. 

 
Os sujeitos passivos são intimados a pagarem a quantia exigida ou 

apresentarem Recurso Voluntário, conforme documentos de "fls. 209 a 213". 
 
O sujeito passivo principal apresenta Recurso Voluntário, "fls. 216 a 

225", alegando que não foi demonstrada na lei vigente a hipótese de incidência que 
fundamente a lavratura do auto e que a base legal não se aplica aos fatos narrados. 
Afirma que não está demonstrado em qual situação de responsabilidade se enquadra 
cada um dos sócios. Acrescenta que a penalidade aplicada não se subssume a descrição 
do fato, pois fala na falta de registro enquanto o fato relata a omissão do pagamento. 
Alega que a sentença é nula, pois não enfrenta a tese de arbitramento da alíquota do 
diferencial de alíquota. Deve ser observada a fundamentação correta do ato 
administrativo, de forma a não deixar dúvidas e nem ser abusiva. 

Ao final, requer a procedência do auto, a exclusão de todos os 
sócios, o cancelamento da penalidade, o reconhecimento da isenção do recolhimento e 
subsidiariamente a adequação da penalidade. 

 
Os sujeitos solidários apresentam Recurso Voluntário, com cópias de 

documentos idênticos em anexo: 15º alteração do contrato social da empresa e 18º 
alteração, posteriormente a cada recurso apresentado, "fls. 244 a 324", reiterando o que 
foi alegado pelo sujeito passivo. 

 
Em Certidão, "fls. 327", a quarta câmara do CAT rejeitou a preliminar 

de exclusão da lide dos solidários Elizabete Antonia Costa de Oliveira e Vinícius Augusto 
Costa e acolheram a preliminar de exclusão da lide da solidária Elaine Consuelo Costa. 
Foi rejeitada a preliminar de nulidade e quanto ao mérito, foi considerado procedente o AI. 

 



 

Pelo Acórdão da IV CJUL nº 2796/2012, "fls. 329 a 339", alega que 
não há vício formal por insegurança na determinação da infração, também, no que tange o 
cerceamento do direito de defesa, nada é vislumbrado. A 15º alteração do contrato social 
da empresa "fls. 312", informa como sócios administradores Elizabete e Vinícius e a 18º 
ainda mantinha a mesma composição, razão pela qual a Sócia Elaine Consuelo Costa 
teve excluída sua responsabilidade. No exame dos autos, foi percebido que no rol das NFs 
que compuseram o trabalho, havia mercadorias cuja alíquota interna é de 12%, o que 
passou desapercebido. PORÉM, NO ACÓRDÃO, O relator VICTOR AUGUSTO (fisco) 
ALERTA PARA O ERRO COMETIDO, VISTO QUE TRÊS VEÍCULOS AUTOMOTORES 
CAMINHÃO-TRATOR tem o CÓDIGO NCM constante do anexo IV do CTE, que lista 
os veículos com alíquota interna de 12% e não de 17%, assim, a alíquota do difal 
para tais veículos seria de 5% e não de 10%, o que reduziria o valor devido para R$ 
103.451,00 E NÃO R$148.271,00, como foi decidido pela Câmara Julgadora. 

 
Assim sendo, foi conhecido do recurso interposto, mas negado 

provimento para confirmar, na íntegra, o teor da sentença singular. 
 
A Fazenda Pública Estadual foi intimada para interpor Recurso ao 

Conselho Pleno, "fls. 340".  
 
Pelo Despacho nº 056/13- GERF/SR, "fls. 341", é considerado 

procedente o auto de infração e a Fazenda Pública Estadual o confirma. 
 
Os sujeitos passivos foram intimados a pagarem a quantia exigida ou 

apresentar Recurso para o Conselho Pleno, conforme documentos de "fls. 342 a 345". 
 
Em "fls. 346", lavrou-se o Termo de Perempção em relação à 

Vinícius Augusto Costa e Elizabete Antonia Costa de Oliveira. 
 
O sujeito passivo apresenta Recurso Voluntário ao Conselho pleno, 

"fls. 349 a 353", alegando que o fato imputado é ofensivo, vez que o contribuinte recolheu 
o imposto devido em sua origem e o que ocorreu foi uma voracidade fiscal e obscuridade 
das turmas recursais, por deixarem de atentar que a autuação ocorreu após o lançamento 
em livro próprio. Afirma que não é direito líquido e certo a cobrança dos bens dos sócios 
antes da sociedade empresarial. Defende que não se pode incidir ICMS, quando a 
mercadoria não tem fim mercantil. 

 
Ao final, pede pela extinção do presente feito e que seja cancelada a 

multa aplicada, vez que a tipificação lançada não se subssume aos fatos. 
 
Em anexo, "fls. 354 a 358", documentos: 30º alteração contratual, 

documentos pessoais. 
 
 
                               V   O   T   O 
 
 
Tratam os presentes autos de exigência de ICMS, mais acréscimos 

legais, decorrente de aquisição de bens em operação interestadual para o ativo 
imobilizado sem que houvesse o pagamento do Diferencial de Alíquotas. 

 



 

O sujeito passivo, após regularmente intimado a pagar ou apresentar 
Recurso ao Conselho Pleno, comparece ao feito no prazo estipulado na intimação e faz 
manifestação e anexa documento. 

 
Deve-se ressaltar que a decisão cameral foi por unanimidade, seja 

para quanto ao mérito, seja para manter na lide os sujeitos passivos solidários não 
excluídos. 

 
Nesse sentido, o Recurso ao Conselho Pleno somente é admitido 

nas situações previstas no art. 41, inciso II, da Lei nº 16.469/09, que para clareza da 
decisão, transcrevo abaixo: 

 

“Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral: 

......................................................................................................................... 

II - unânime: 

a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 
que tenha tratado de matéria idêntica; 

b) inequivocamente contrária a: 

1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 
que implique reforma parcial ou total da decisão; 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo.” 

 
Compulsando os autos, especialmente após a intimação realizada 

depois do julgamento cameral, observa-se que comparecendo ao processo no prazo 
previsto na legislação para apresentação de Recurso ao Conselho Pleno, o sujeito passivo 
não trouxe ao feito quaisquer das fundamentações previstas no art. 41, II, da Lei nº 
16.469/09, que confira sustentação quanto à admissibilidade de sua peça de defesa, 
sequer argumentação nesse sentido. 

O impugnante não apresenta, sequer alega, que a decisão cameral 
foi divergente de outra decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, que tenha 
tratado de matéria idêntica. 

Também,  não alega que a decisão cameral foi inequivocamente 
contrária a disposição expressa da legislação tributária estadual, ou de prova inconteste, 
constante dos autos à época do julgamento cameral que implique reforma parcial ou total 
da decisão. 

Por fim, não fundamenta seu recurso ao pleno alegando ou 
apresentando prova cuja falsidade seja comprovada, e nem em prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 

 
Nesse sentido, o recurso apresentado pelo recorrente não deve ser 

conhecido, devido à situação clara de inadmissibilidade do mesmo, frente à legislação 
processual que rege a matéria, motivo pelo qual, contando com a unanimidade de votos 
de meus pares, voto pela inadmissibilidade do recurso para o Conselho Pleno, tendo em 
vista a peça recursal não estar em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 
16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. 

 



 

PORÉM, como fundamentado no Acórdão Cameral, os 
julgadores cometerem erro na decisão, visto que 3 (três) veículos automotores 
CAMINHÃO-TRATOR tem o CÓDIGO NCM constante do anexo IV do CTE, que lista 
os veículos com alíquota interna de 12% e não de 17%, assim, a alíquota do difal 
para tais veículos seria de 5% e não de 10%, o que reduz o valor devido para R$ 
103.451,00. 

 
Assim, voto, contando com a unanimidade de votos de meus pares, 

no sentido de corrigir de ofício a decisão cameral, face ao princípio da verdade material, e 
ao dever da Administração Pública de rever seus atos eivados de erro, para reduzir o valor 
devido pelo sujeito passivo a título de ICMS para o montante de R$ 103.451,00 (cento e 
três mil, quatrocentos e cinquenta e um reais), juntamente com multa e acréscimos legais.  

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 02 de fevereiro de 2016. 
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Matéria: Diferencial de alíquotas (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00050/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Márcio Nogueira Pedra 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de exclusão dos solidários na 
lide. Rejeitada. Decisão por maioria. ICMS. Obrigação principal. 
Exigência de diferencial de alíquotas na aquisição interestadual 
de mercadorias destinadas ao uso ou consumo do 
estabelecimento. Procedência parcial. Decisão por maioria. 1. 
Devem ser mantidas na lide as pessoas físicas que  exerciam o 
cargo de administrador da empresa autuada  à época da 
ocorrência dos fatos que deram ensejo à lavratura do auto de 
infração(artigo 45, XII, Lei nº 11.651/1991).  2. Ocorre o fato 
gerador do imposto, no momento da entrada, no território 
goiano, de mercadoria ou bem oriundos de outro Estado, 
adquiridos por contribuinte do imposto, destinados ao seu uso, 
consumo final (CTE, art. 13, III). 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 07 
de janeiro de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso do Contribuinte 
para o Conselho Pleno, negar-lhe provimento para manter a decisão cameral que 
considerou  procedente em parte o auto de infração no valor do ICMS de R$ 288.378,71 
(duzentos e oitenta e oito mil, trezentos e setenta e oito reais e setenta e um centavos). 
Foram vencedores os Conselheiros Márcio Nogueira Pedra, Nislene Alves Borges, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Victor Augusto de Faria Morato, Mário de Oliveira Andrade, José 
Paixão de Oliveira Gomes, Elias Alves dos Santos e o Sr. Presidente, Conselheiro Antônio 
Martins da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros Cláudio 
Henrique de Oliveira, José Luiz Rosa, Talita Pimenta Félix, José Pereira D'abadia, 
Rickardo de Souza Santos Mariano, Nivaldo Carvelo Carvalho e Masayuki Missao, que 
votaram conhecendo do recurso, dando-lhe provimento para reformar a decisão cameral e 
considerar improcedente o auto de infração. Também, por maioria de votos, conhecer do 
recurso da solidária Maria Inês Corbucci Coury, negar-lhe provimento para rejeitar a sua 
exclusão da lide e, ainda, rejeitar a preliminar de exclusão do solidário Roberto Faria 
Santos Filho, arguida pelo Conselheiro Relator. Foram vencedores os Conselheiros Márcio 
Nogueira Pedra, Nislene Alves Borges, Gilmar Rodrigues de Almeida, Victor Augusto de 
Faria Morato, Mário de Oliveira Andrade, José Paixão de Oliveira Gomes, Elias Alves dos 
Santos e o Sr. Presidente, Conselheiro Antônio Martins da Silva, que proferiu voto de 
desempate. Vencidos os Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira, José Luiz Rosa, 
Talita Pimenta Félix, José Pereira D'abadia, Rickardo de Souza Santos Mariano, Nivaldo 
Carvelo Carvalho e Masayuki Missao, que votaram acolhendo a exclusão da lide dos 
solidários Maria Inês Corbucci Coury e Roberto Faria Santos Filho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A inicial dos autos contém acusação fiscal de que o contribuinte 
deixou de debitar no livro Registro de Apuração do ICMS o valor correspondente ao 
diferencial de alíquotas, na importância de R$ 401.293,45 (quatrocentos e um mil 
duzentos e noventa e três reais e quarenta e cinco centavos),  incidente nas operações de 
aquisição das mercadorias destinadas ao uso/consumo ou ativo imobilizado do 
estabelecimento, conforme demonstrativo e documentos anexos. Está sendo cobrado o 



 

imposto não debitado, juntamente com penalidade e acréscimos legais. Para todos os fins 
legais e com fulcro no § 2º, do artigo 19, Decreto nº 6.930, de 09 de junho de 2009, adoto 
o relatório constante do Acórdão da II CJUL nº 1467/2014,  de fls 951 e seguintes,  que 
abaixo transcrevo : 

 
“1. DESCRIÇÃO DO FATO  
Descreve o histórico do auto de infração que o sujeito passivo deixou 

de debitar no Livro Registro de Apuração do ICMS o valor correspondente ao diferencial 
de alíquotas, na importância de R$ 401.293,45, incidente nas operações de aquisição das 
mercadorias destinadas ao uso/consumo ou ativo imobilizado do estabelecimento, 
conforme demonstrativos e documentos anexos. Em consequência, deverá pagar o 
imposto não debitado, juntamente com penalidade e acréscimos legais.   

  
2. TIPIFICAÇAO DA INFRAÇÃO E PENALIDADE PROPOSTA   
Como dispositivo legal infringido foi apontado o artigo 63, §2º, da Lei 

nº 11.651/91, combinado com o artigo 76, inciso II, alínea "a" do Decreto nº 4.852/97 e 
artigo 2º da Instrução Normativa nº 155/94, tendo sido proposta a penalidade prevista no 
artigo 71, inciso III, alínea "l", da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 
15.505/2005.   

  
3. COMPLEMENTAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO PÓLO PASSIVO

  
Foram identificados como sujeitos passivos solidários: ROBERTO 

FARIA SANTOS FILHO (fl. 04), na condição de diretor responsável pela administração da 
empresa, nos termos do artigo 45, inciso XII, da Lei nº 11.651/91 e MARIA INES 
CORBUCCI COURY (fl. 05), na condição de diretor da empresa, nos termos do artigo 45, 
inciso XII, da Lei nº 11.651/91.   

  
4. INSTRUÇÃO PROCESSUAL DO AUTO DE INFRAÇÃO  
O Auto de Infração veio instruído com os seguintes documentos: 

Anexo Estruturado - Detalhamento do crédito tributário (fl. 03), consulta CNPJ (fl. 06), 
consultas cadastrais (fls. 07/14), Ordem de Serviço nº 047/2008 (fl. 15), cópia de Portaria 
(fl. 16), relatório ICMS diferencial de alíquota (fls. 17 e 18), cópias de notas fiscais (fls. 
19/71), demonstrativo do ICMS diferencial de alíquotas - junho/2007 (fls. 72/73), cópias de 
notas fiscais (fls. 74/448), cópia de Livro Registro de Apuração do ICMS (fls. 450/502) e 
declaração da empresa autuada (fl. 503).      

  
5. INTIMAÇÕES / REFERÊNCIA À REVELIA  
Os sujeitos passivos foram intimados em Primeira Instância, 

conforme documentos de fls. 504/507, 509/510 e 512/513. Foram lavrados os Termos de 
Revelia de fls. 514/515 em relação aos solidários.   

  
6. ALEGAÇÕES DE IMPUGNAÇÃO  
Ciente, a empresa autuada ingressa com Impugnação às fls. 517/526 

alegando, em sede de preliminar, haver duplicidade de exigência do ICMS em relação a 
algumas notas fiscais incluídas em outros lançamentos anteriormente efetuados. Declara, 
também, que todas as mercadorias, sem exceção, as quais foram listadas e relacionadas 
no presente auto de infração, compõem o seu ativo imobilizado e, consequentemente, 
estão amparadas pela não incidência do ICMS reclamado. Transcreve o artigo 6º, inciso 
CXII, Anexo IX do RCTE. Ao final, pede a realização de diligência em seu parque 
industrial, bem como o julgamento de improcedência do presente feito fiscal.      

  
7. INSTRUÇÃO PROCESSUAL DA IMPUGNAÇÃO  



 

Instruem a peça impugnatória os seguintes documentos: espelho do 
auto de infração em questão (fls. 527 e 528), cópia de procuração (fl. 530), 
substabelecimento (fl. 531), cópias de documentos de advogados (fls. 532 e 533), cópia 
de ata de assembléia geral extraordinária (fls. 534/537), comprovante de inscrição e de 
situação cadastral (fl. 538), cópia de ata de assembléia geral de constituição (fls. 539/549), 
fotos (fls. 550/564), espelho do auto de infração em questão (fls. 565 e 566), cópias de 
notas fiscais (fls. 567 e 568), cópia de pedido de revisão extraordinária (fls. 569/576), 
espelho do auto de infração (fls. 577 e 578), cópia de nota fiscal (fl. 579), cópia de petição 
de impugnação (fls. 580/587), espelho do auto de infração (fls. 589 e 590), cópia de nota 
fiscal (fl. 591), cópia de petição de impugnação (fls. 592/595), cópia de petição de recurso 
voluntário (fls. 596/599), espelho do auto de infração (fls. 600 e 601), cópias de notas 
fiscais (fls. 603 e 604), cópia de petição de impugnação (fls. 605/609), cópia de petição de 
recurso voluntário (fls. 610/613), espelho do auto de infração (fls. 614 e 615), cópia de 
nota fiscal (fl. 616), cópia de pedido de revisão extraordinária (fls. 617/624), espelho do 
auto de infração (fls. 625 e 626), cópias de notas fiscais (fls. 627 e 628), cópias de 
impugnação e recurso voluntário (fls. 629/635), espelho do auto de infração (fls. 636 e 
637), cópias de notas fiscais (fls. 638 e 639), cópia de impugnação (fls. 640/645),  espelho 
do auto de infração (fls. 648 e 649), cópia de nota fiscal (fl. 650), cópia de impugnação (fls. 
651/654),  espelho do auto de infração (fls. 655 e 656), cópias de notas fiscais (fl. 
657/660), cópia de resolução (fl. 661), cópia de fotos (fl. 663) e cópia de documentos 
pessoais (fl. 664).                           

  
8. RELATO DE DESPACHOS DA PRIMEIRA INSTÂNCIA  
Através do Despacho n° 367/2009, de fl. 668, exarado pelo Julgador 

Singular, foi determinado o encaminhamento dos autos ao NUPRE de Formosa para que 
os solidários sejam intimados nos seus endereços residenciais declarados ao fisco goiano 
e, somente se não forem localizados nesses endereços, que sejam intimados por edital, 
conforme preceitua o artigo 14, incisos I, V, alínea "a", §§ 3º, 4º, 6º e 8º da Lei nº 
16.469/09.   

  
9. RELATO DE DILIGÊNCIAS REALIZADAS  
     
  
10. RELATO DA INTIMAÇÃO E MANIFESTAÇÃO DO(S) 

SUJEITO(S) PASSIVO(S) QUANTO À DILIGÊNCIA  
Os sujeitos passivos solidários foram devidamente intimados às fls. 

669/674, sendo que os mesmos deixaram transcorrer in albis o prazo para se 
manifestarem, tendo sido lavrados os Termos de Revelia de fls. 675/676.   

 
O Julgador Singular expediu Despacho nº 0033/2010 de fl. 678, onde 

os autos foram encaminhados para a Gerência de Combustíveis para que seu titular 
determine a realização de diligência com o propósito de excluir deste lançamento as notas 
fiscais que já sustentaram lançamentos anteriores, evitando a duplicidade de lançamento; 
incluir nas planilhas apropriadas as notas fiscais de fls. 102 e 366 e trazer aos autos 
demais notas fiscais planilhadas.    

 
Após a realização da diligência, a autoridade revisora lavra Termo 

Aditivo fixando novos valores para a base de cálculo e o ICMS, que passam a ser, 
respectivamente, R$ 3.007.493,19 e R$ 288.378,71.  (fl. 680)   

 
Juntou aos autos demonstrativos e cópias de notas fiscais (fls. 

682/705).   
 



 

Intimados do resultado da revisão fiscal (fls. 720/721), somente a 
empresa autuada comparece ao processo alegando que "O resultado da diligência 
comprovou satisfatoriamente o contágio da exigência de recolhimento do ICMS em 
duplicidade" e reitera sua posição de que "É indevida a cobrança de diferencial de alíquota 
do ICMS, em virtude de isenção fiscal, relativa a aquisição interestadual de mercadorias 
destinadas ao ativo imobilizado do sujeito passivo". (fls. 724/727)   

 
Acosta cópia de decisões camerais (fls. 728/752).   
 
Novo Despacho de fl. 753 exarado pelo Julgador Singular determina 

o envio dos autos ao NUPRE de Formosa para que sejam intimados os solidários.   
 
Devidamente intimados (fls. 756/759), a solidária Maria Inês Corbucci 

Coury apresenta Manifestação de fls. 762/770 onde elenca razões que entende 
demonstrar "ser ilegal a inclusão da requerente neste pleito na qualidade de devedora 
solidária em decorrência da condição de sócia da empresa Alda Participações S A ...". 
Alega, ainda, que não existem nos autos provas de que tenha agido com excesso de 
poderes ou infração à lei, conforme preconiza o artigo 135 do Código Tributário Nacional. 
Cita jurisprudências. Ao final, solicita a sua exclusão da relação processual.    

 
Junta cópia da Procuração (fl. 771) e cópias de documentos pessoais 

e de advogado (fls. 772/776).      
  
11. RELATO DA DECISÃO SINGULAR  
O Julgador Singular prolata a Sentença nº 4074/2011 de fls. 777/782, 

e decide pela Procedência do auto de infração, no valor estampado no termo aditivo às fls. 
680 dos autos.  

 
 Inicialmente, afirma que o lançamento fiscal está desprovido de 

quaisquer das hipóteses de nulidades normatizadas pelo artigo 20 da Lei nº 16.469/09. Já 
com relação ao pedido de exclusão da solidária Maria Inês Corbucci Coury do pólo 
passivo da lide, ilustra que na condição de diretora presidente participa diretamente da 
gestão da empresa, portanto, sua conduta se subsume ao artigo 45, inciso XII, da Lei nº 
11.651/91. No tocante à questão meritória, salienta que as mercadorias discriminadas nas 
notas fiscais anexadas aos autos são de fato bens destinados diretamente ao 
uso/consumo, partes e peças de reposição sujeitas a desgaste ou materiais de construção 
destinados à obras civis, portanto, não se caracterizam como bens destinados ao ativo 
imobilizado. Transcreve o Acórdão nº 2249/2005, bem como o Parecer nº 661/2005 da 
Gerência de Orientação Tributária - GOT.   

  
12. INTIMAÇÕES / REFERÊNCIA À PEREMPÇÃO   
Intimações dos autuados quanto à decisão singular às fls. 783/787. 

Foi lavrado o Termo de Perempção de fl. 788 quanto ao solidário Roberto Faria Santos 
Filho.    

  
13. ALEGAÇÕES DE RECURSO (VOLUNTÁRIO OU EX-OFFICIO) / 

MANIFESTAÇÃO DE CONCORDÂNCIA DA FPE / IMPUGNAÇÃO EM SEGUNDA 
INSTÂNCIA / CONTRADITA DO SUJEITO PASSIVO  

Em grau de Recurso Voluntário (fls. 791/800), a empresa autuada 
apresenta as mesmas argumentações da fase impugnatória.    

  
14. INSTRUÇÃO PROCESSUAL DO 

RECURSO/IMPUGNAÇÃO/CONTRADITA  



 

Juntamente com a peça recursal foram anexadas aos autos cópias 
de notas fiscais (fls. 801/827) e cópias de páginas do Livro Razão (fls. 828/855).   

 
Da mesma forma, a solidária Maria Inês Corbucci Coury comparece 

aos autos reiterando os argumentos apresentados anteriormente.    
  
15. RELATO DE RESOLUÇÕES DA CÂMARA JULGADORA  
A Terceira Câmara deste Conselho, por intermédio da Resolução nº 

34/2012 de fl. 861 resolve, por unanimidade de votos, converter o julgamento em 
diligência e encaminhar o processo ao SEPRO, para que o seu ilustre titular determine a 
intimação do sujeito passivo/solidários para pagamento da quantia exigida, conforme 
TERMO ADITIVO de fls. 680/681, importando na base de cálculo no valor de R$ 
3.007.493,19, cujo ICMS a recolher corresponde ao valor de R$ 288.378,71, ou apresentar 
recurso voluntário a segunda instância.    

  
16. RELATO DE DILIGÊNCIAS REALIZADAS  
Os sujeitos passivos foram intimados às fls. 862/866. Foi lavrado o 

Termo de Perempção de fl. 867 quanto ao sujeito passivo principal e ao solidário Roberto 
Faria Santos Filho.   

 
Em seguida, a solidária Maria Inês Carbucci Coury apresenta 

Manifestação de fls. 870/871 na qual pede a sua exclusão do pólo passivo da lide, 
alegando que não praticou nenhum ato ilícito capaz de justificar a pretensão do Fisco 
Estadual.  

 
 Nova Resolução de fls. 874/875 determina o envio dos autos à 

Delegacia Fiscal de origem, para que seu titular de preferência encaminhe os autos a 
autoridade autuante, para que o mesmo proceda o seguinte: 1 - relacione e demonstre 
separadamente as notas fiscais de mercadorias destinada a material de construção; 2 - as 
que são material de consumo; 3 - e as que são usadas na montagem da indústria.   

 
Em seu relatório, o revisor, designado para o cumprimento da 

diligência, esclarece que "os documentos fiscais de aquisição de mercadorias por parte da 
empresa autuada e anexados ao processo são provas inequívocas das irregularidades 
cometidas pelo sujeito passivo". Ademais, as mercadorias discriminadas nas notas fiscais 
anexadas aos autos são de fato bens destinados diretamente ao uso/consumo, partes e 
peças de reposição sujeitas a desgaste ou materiais de construção destinados à obras 
civis, portanto, não se caracterizam como bens destinados ao ativo imobilizado. (fls. 
877/879)   

  
17. RELATO DA INTIMAÇÃO E MANIFESTAÇÃO DO(S) 

SUJEITO(S) PASSIVO(S) QUANTO À DILIGÊNCIA  
Intimada do resultado da revisão fiscal (fls. 881/882), a solidária 

Maria Inês Corbucci Coury não se manifesta.   
  
18. RELATO DA DECISÃO CAMERAL  
Entendeu o acórdão cameral que o cerceamento do direito de defesa 

restou caracterizado visto que na sentença singular o julgador embora tenha relatado o ato 
revisional, não abordou, em sua decisão, o novo valor apurado no Termo Aditivo, 
concluindo pela manutenção da importância estampada na peça exordial, devendo, 
portanto, serem preservados os atos processuais anteriores que não dependam do ato 
nulo, nos termos da determinação contida na inteligência do caput do artigo 248 do Código 
de Processo Civil.   



 

 
A Fazenda Pública Estadual declinou de atuar no feito em apreço, 

como se infere da promoção acostada à fl. 891.   
 
Intimados da decisão cameral às fls. 892/896, os sujeitos passivos 

quedaram-se inertes.     
 
Sobreveio a Sentença Singular n° 449/14 de fls. 898/904, pela qual o 

Julgador decidiu pela procedência do lançamento fiscal. Inicialmente afirma que a 
acusação fiscal está bem definida e fundamentada, sendo certo que o auto de infração 
contém todos os elementos previstos no artigo 23, da Lei n.º 13.882/01, restando 
induvidoso que o lançamento tributário atendeu a todos os requisitos impostos pelo artigo 
142 do Código Tributário Nacional. Assevera que as mercadorias discriminadas nas notas 
fiscais anexadas aos autos são de fato bens destinados diretamente ao uso/consumo, 
partes e peças de reposição sujeitas a desgaste ou materiais de construção destinados à 
obras civis, portanto, não se caracterizam como bens destinados ao ativo imobilizado.    

 
Em seu Despacho nº 495/2014 de fl. 905, o Representante 

Fazendário manifesta-se pela manutenção da decisão monocrática.   
  
19. INTIMAÇÕES  
Os sujeitos passivos foram intimados da decisão singular, conforme 

documentos de fls. 906/914. Foi lavrado o Termo de Perempção de fl. 915 quanto ao 
solidário Roberto Faria Santos Filho.   

  
20. ALEGAÇÕES DE RECURSO (DO CONTRIBUINTE OU DA FPE) 

/ CONTRADITA DO(S) SUJEITO(S) PASSIVO(S)  
Tempestivamente, a empresa autuada interpõe Recurso Voluntário 

às fls. 918/932 na qual pede a improcedência do auto de infração, sob a alegação de que 
todas as mercadorias, sem exceção, as quais foram listadas e relacionadas no presente 
auto de infração, compõem o seu ativo imobilizado e, consequentemente, estão 
amparadas pela não incidência do ICMS reclamado, previsto no artigo 6º, inciso CXII, 
Anexo IX do RCTE.   Igualmente, a solidária Maria Inês Coury comparece ao processo, 
com sua peça recursal de fls. 935/945 na qual pede a sua exclusão do pólo passivo da 
lide, alegando que não praticou nenhum ato ilícito capaz de justificar a pretensão do Fisco 
Estadual.”  

 
 
Dando seguimento ao relatório, informo que a Segunda Câmara do 

Conselho Administrativo Tributário decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou parcialmente 
procedente o auto de infração no valor de ICMS de R$ 288.378,71 (duzentos e oitenta e 
oito mil, trezentos e setenta e oito reais e setenta e um centavos). Também por maioria de 
votos, foi rejeitada a preliminar de exclusão da lide dos sujeitos passivos solidários MARIA 
INÊS CORBUCCI COURY e ROBERTO FARIA SANTOS FILHO. 

 
Após condenação em segunda instância, a autuada interpôs recurso 

ao Conselho Pleno pedindo a improcedência do auto de infração. Alega, novamente, que 
todas as mercadorias listadas e relacionadas no presente auto de infração, compõem o 
seu ativo imobilizado e, consequentemente, estão amparadas pela não incidência do 
ICMS reclamado, previsto no artigo 6º, inciso CXII, Anexo IX do RCTE. Afirma que as 
mercadorias  foram adquiridas com o fim único e precípuo de construção de parque 
industrial, cujo início de edificação coincide com o final do ano de 2007, precisamente o 



 

período de apuração do presente lançamento tributário. Afirma que o auto de infração traz 
inúmeras notas fiscais em duplicata com outros autos de infração, ou seja, o mesmo 
tributo estaria sendo exigido em duplicidade. Afirma que o ICMS exigido nestes autos de 
infração já foi objeto de discussão na esfera administrativa, tendo sido concedida a 
isenção do pagamento, pois os lançamentos foram julgados improcedentes. As decisões 
proferidas reconheceram que as mercadorias foram destinadas ao imobilizado da 
recorrente. Afirma que as notas fiscais que embasaram os referidos autos de infração 
trazem no seu conteúdo mercadorias de idêntica natureza das inseridas no presente auto 
de infração. Pede a improcedência do lançamento. Igualmente, a solidária Maria Inês 
Coury comparece ao processo, com sua peça recursal,  na qual pede a sua exclusão do 
pólo passivo da lide, alegando que não praticou nenhum ato ilícito capaz de justificar a 
pretensão do Fisco Estadual.    

 
É o relatório.  
 
 

VOTO 
 
 
Durante a sessão de julgamento o Conselheiro relator arguiu a 

exclusão da lide do solidário ROBERTO FARIA SANTOS FILHO. A solidária MARIA INÊS 
CORBUCCI COURY solicita sua exclusão da lide por meio de recurso.  

 
Como se sabe, a pessoa jurídica é uma  ficção legal. Todos os seus 

atos se materializam pela ação dos seus administradores. Assim, é através de seus sócios 
gerentes e diretores que a empresa atua no mundo comercial, financeiro, jurídico e 
econômico. A legislação tributária, e no presente caso nos referimos ao Código Tributário 
Estadual (Lei nº 11.651/1991), através do  art. 45, inciso XII, estabelece a regra  de que 
são solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na operação ou prestação 
as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal, especialmente os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou 
prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem 
responsáveis.  

 
A recorrente alega que não praticou nenhum ato ilícito capaz de 

justificar a pretensão do Fisco Estadual. Ora, quem dirige a pessoa jurídica autuada é o 
seu administrador. A ação ou omissão atribuídas à pessoa jurídica decorrem , 
diretamente, da ação ou omissão de seus administradores. Assim, a falta de pagamento 
do imposto imputada à pessoa jurídica, em razão da prática de ato contrário ao estipulado 
na legislação tributária,  não só pode como deve também ser  imputada à pessoa de seu 
administrador. É o que determina o artigo 45 , inciso XII do Código Tributário Estadual (Lei 
nº 11.651/1991). E é o que fez a autoridade fiscal ao indicar ROBERTO FARIA SANTOS 
FILHO e  MARIA INÊS CORBUCCI COURY como sujeitos passivos coobrigados em 
relação ao crédito tributário exigido no presente processo.  

 
Com essas considerações, entendo que a indicação de ROBERTO 

FARIA SANTOS FILHO e  MARIA INÊS CORBUCCI COURY como solidários atende ao 
disposto na legislação tributária , situação que impõe a sua manutenção  na lide. 

 
Em seu recurso, a autuada alega que todas as mercadorias listadas 

e relacionadas no presente auto de infração, compõem o seu ativo imobilizado e, 
consequentemente, estão amparadas pela não incidência do ICMS reclamado, previsto no 



 

artigo 6º, inciso CXII, Anexo IX do RCTE. Afirma que as mercadorias  foram adquiridas 
com o fim único e precípuo de construção de parque industrial, cujo início de edificação 
coincide com o final do ano de 2007, precisamente o período de apuração do presente 
lançamento tributário. 

 
Acontece que o processo foi remetido em diligência, precisamente no 

sentido de averiguar a alegação de que as mercadorias foram usadas na montagem de 
indústria. Às fls 878, o auditor fiscal responsável pelos trabalhos relata o seguinte :  

 
“Ora, como bem pode atestar o espelho cadastral da empresa, a data 

do início de suas atividades é de 25 de junho de 1993, por quanto não a que se falar em 
montagem da indústria. Quando da lavratura da peça inaugural, já havia decorrido um 
lapso temporal considerável derrubando por terra essa alegação de “montagem”. A 
autuada anexou diversas fotografias tentando demonstrar que a empresa estaria em fase 
de montagem. Não se sabe, ao certo, qual data teria sido feitas tais fotografias. Verdade é 
que, fora construída a AÇUCAREIRA VILA BOA, inscrita no CCE nº 10. 93901-0, 
RODOVIA BR 020, Nº S/N, KM 160 A ESQUERDA 25 KM FAZENDA TABUA, ZONA 
RURAL, VILA BOA  – GO, ou seja, ao lado da empresa Usina Alda S. A. , essa sim, à 
época em fase de montagem.” 

 
Por conseguinte, as alegações da defesa, decididamente, não 

procedem.  
 
Outra afirmação da recorrente é no sentido de que  o auto de 

infração traz inúmeras notas fiscais em duplicata com outros autos de infração, ou seja, o 
mesmo tributo estaria sendo exigido em duplicidade. Afirma que o ICMS exigido nestes 
autos de infração já foi objeto de discussão na esfera administrativa, tendo sido concedida 
a isenção do pagamento, pois os lançamentos foram julgados improcedentes. As decisões 
proferidas reconheceram que as mercadorias foram destinadas ao imobilizado da 
recorrente. Afirma que as notas fiscais que embasaram os referidos autos de infração 
trazem no seu conteúdo mercadorias de idêntica natureza das inseridas no presente auto 
de infração. A partir de tal raciocínio, pede a improcedência do lançamento. 

 
Em primeiro lugar, é bem de ver que a situação mencionada pela 

recorrente também já foi elucidada, ainda quando o processo tramitava em primeira 
instância, por meio de diligência determinada pela autoridade julgadora. Através do 
Despacho nº 0033/2010 – JULP foi determinada diligência para excluir do lançamento as 
notas fiscais que já foram lançadas em autos de infração anteriores (fls 678). Às fls 716, o 
auditor fiscal responsável pelos trabalhos de revisão informa os números das notas fiscais 
excluídas do lançamento, por já terem sido objeto de autuação anterior pela falta de 
recolhimento do diferencial de alíquota do ICMS. Com isto, o valor do imposto exigido foi 
razoavelmente reduzido. Inicialmente estava sendo exigido ICMS no valor de R$ 
401.293,45 (quatrocentos e um mil duzentos e noventa e três reais e quarenta e cinco 
centavos) sendo este valor reduzido para R$ 288.378,71 (duzentos e oitenta e oito mil, 
trezentos e setenta e oito reais e setenta e um centavos).  

 
Em segundo lugar, o fato de os autos de infração, que continham as  

notas fiscais excluídas do presente lançamento, terem sido julgados improcedentes não 
vincula os julgamentos que eventualmente venham a ocorrer no futuro, envolvendo outros 
documentos fiscais, ainda que relativos a mercadorias de mesma natureza daquelas 
indicadas nas notas fiscais excluídas. Aliás, a jurisprudência desta Corte tem sido de julgar 
procedente este tipo de lançamento tributário, em que se exige o diferencial de alíquotas 



 

nas aquisições interestaduais de bens do mesmo tipo dos indicados nas notas fiscais 
relacionadas ao presente feito.   

 
Com efeito, o Parecer nº 661/2005 – GOT traz o entendimento da 

Fazenda Pública sobre o que deve ser considerado ativo permanente, bem como sobre os 
procedimentos que o contribuinte deve seguir, no sentido de assegurar que restará 
demonstrado, por meio da documentação relativa aos bens adquiridos, que os mesmos 
destinam-se ao seu ativo imobilizado. Transcrevemos, abaixo, excertos  do Parecer nº 
661/2005 – GOT, que bem demonstram isto :  

 

“1- As partes e peças ou mercadorias diversas adquiridas pela 
consulente, tais como parafusos, porcas, tijolos, quadros elétricos, 
tomadas elétricas, etc., destinadas a construção de galpões e suas 
bases de instalação, bem como as destinadas a montagem de 
tanques de armazenagem de álcool, em parque industrial são 
considerados materiais de uso e consumo e, portanto, estão sujeitas 
ao pagamento do ICMS diferencial de alíquotas, quando adquiridas 
em outras unidades da federação, não ensejando direito ao crédito, 
nos termos da Lei Complementar 87/96 que condiciona o 
aproveitamento de crédito de materiais destinados ao uso e consumo 
à data de 01.01.2007. 

2- As partes e peças destinadas a montagem de caldeiras, moendas 
e outros equipamentos e máquinas que integrarão o ativo imobilizado 
da consulente estarão isentas do pagamento do ICMS diferencial de 
alíquota, nos termos do art. 6º, XCII, Anexo IX, do RCTE, quando 
adquiridas em outras unidades da federação e for possível 
identificar nas notas fiscais de aquisição das mercadorias a 
finalidade das mesmas, ou seja, quando constar na nota fiscal, 
por exemplo, a seguinte expressão: "aquisição de uma moenda, 
de um tanque de armazenagem de álcool ou de uma caldeira, 
composta de tais e tais itens". Neste caso restará provado de plano 
que a aquisição em questão destina-se ao ativo imobilizado da 
consulente. 

3- Por outro lado, não sendo possível a comprovação de que as 
partes e peças adquiridas em outras unidades da federação 
destinam-se a montagem de máquinas ou equipamentos que 
integrarão o ativo imobilizado da consulente, será devido ICMS 
diferencial de alíquota, visto que as mercadorias serão consideradas 
como materiais destinados ao uso e consumo da empresa, não 
dando sequer direito ao crédito do ICMS.  

Entretanto, uma vez concluída a montagem dos equipamentos ou 
máquinas, poderá a consulente apresentar-se junto à Agência 
Fazendária de sua circunscrição, munida das notas fiscais de 
aquisição das referidas partes e peças e de documentos que 
comprovem a montagem do equipamento ou máquina e requerer 
autorização para apropriação integral do crédito do ICMS, inclusive 
do ICMS diferencial de alíquota, nos termos do art. 46, § 4º, do 
RCTE, visto que a entrada das mercadorias não foram contempladas 
com a isenção prevista no art. 6º, XCII, Anexo IX, RCTE.” 
 
 
 



 

Em processos desta natureza, primeiro é necessário analisar o item 
constante do documento fiscal. É  preciso verificar se não se trata de um bem pertencente 
ao imobilizado da empresa. Isto, por vezes, pode ser averiguado pelo simples exame do 
documento fiscal. Porém, o fato é que, geralmente, a situação não se apresenta com tanta 
simplicidade. E isto acontece porque, na maioria das vezes, o documento fiscal refere-se a 
um mero item, pertencente a um equipamento maior ou a uma determinada instalação. 
Como o item vem isolado, a sua análise precisa obedecer a alguns critérios, alguns dos 
quais se encontram firmados no Parecer nº 661/2005 – GOT. Trata-se, portanto, de 
critérios para averiguação. Ressalte-se que  a análise da situação de fato mereceu 
especial atenção dos órgão julgadores, tanto em primeira, quanto em segunda instância, 
tendo sido realizadas diligências. Entendo que as referidas diligências elucidaram todas as 
questões, devendo, em conclusão, ser decretada a procedência parcial do lançamento, 
nos termos da decisão singular. 

 
Isto posto, conheço do recurso do contribuinte para o Conselho 

Pleno e nego-lhe provimento para manter a decisão cameral que considerou procedente 
em parte o auto de infração no valor do ICMS de R$ 288.378,71 (duzentos e oitenta e oito 
mil, trezentos e setenta e oito reais e setenta e um centavos). Conheço do recurso da 
devedora solidária MARIA INÊS CORBUCCI COURY e nego-lhe provimento para rejeitar 
o seu pedido de exclusão da lide e, por fim, rejeito a preliminar de exclusão da lide do 
solidário ROBERTO FARIA SANTOS FILHO, arguida pelo Conselheiro relator.  

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 02 de fevereiro de 2016. 
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Matéria: Diferencial de alíquotas (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00091/16 
 
Relator: Conselheiro Mário de Oliveira Andrade 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de exclusão dos 
administradores da empresa. Rejeitada em relação a um sujeito 
passivo solidário e acolhida em relação aos outros devido à 
expiração do prazo decadencial. Obrigação Principal. ICMS-ST. 
Tributo devido ao relativo ao diferencial de alíquota que não foi 
recolhido pelo remetente. Procedência.  
 
1. O administrador da empresa deve ser mantido na lide como 
solidário obrigado ao pagamento do imposto devido pela 
autuada, quando restar comprovado que ele exerceu a 
administração da empresa no período da ocorrência do fato 
gerador do ICMS, com fundamento no Inciso XII do Artigo 45 do 
CTE combinado com o Artigo 124 do CTN. Todavia, se o sujeito 
passivo solidário foi notificado do lançamento após a expiração 
do prazo decadencial ele deve ser excluído da lide; 
 
2. Quando o imposto devido por substituição tributária não for 
pago pelo remetente das mercadorias, o destinatário delas fica 
solidariamente obrigado ao pagamento do referido imposto, nos 
termos do artigo 35 do Anexo VIII do RCTE. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 02 de outubro de 2015, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar 
de exclusão do solidário JOSÉ MÁRIO TOMAZINI, arguida pela defesa. Foram 
vencedores os Conselheiros Mário de Oliveira Andrade, Márcio Nogueira Pedra e Antônio 
Martins da Silva. Vencidos os Conselheiros Rodolfo Ramos Caiado e João Divino de Brito 
que votaram pela exclusão do solidário da lide. Por unanimidade de votos, acolher a 
preliminar de exclusão dos solidários da lide, NORBERTO TOMAZINI, SEBASTIÃO 
TOMAZINI e FRANCISCO ROBERTO TOMAZINI, arguidas pela defesa. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Mário de Oliveira Andrade, Rodolfo Ramos Caiado, Márcio 
Nogueira Pedra, João Divino de Brito e Antônio Martins da Silva. Quanto ao mérito, por 
maioria de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença 
singular que considerou procedente o auto de infração. Foram vencedores os 
Conselheiros Mário de Oliveira Andrade, Márcio Nogueira Pedra e Antônio Martins da 
Silva. Vencidos os Conselheiros Rodolfo Ramos Caiado e João Divino de Brito que 
votaram pela improcedência do auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

De acordo com o histórico do auto de infração em análise, datado de 
29/12/2014, o sujeito passivo adquiriu de outros estados diversas mercadorias para uso ou 
consumo do estabelecimento sem a retenção do ICMS diferencial de alíquota, por meio 
das notas fiscais que estão escrituradas no Livro Registro de Entradas e relacionadas no 
próprio histórico do auto de infração. Em consequência desse fato, na qualidade de 
solidário, o sujeito passivo deverá recolher o tributo na importância de R$ 52.262,74 



 

(cinquenta e dois mil, duzentos e sessenta e dois reais e setenta e quatro centavos), 
juntamente com os acréscimos legais, conforme documentos em anexos. 

 
No final da descrição do fato tem a observação de que o lançamento 

foi efetuado mediante a confissão espontânea de débito, nos termos da Instrução 
Normativa n.º 1118/2012, que a penalidade indicada no auto de infração fica substituída 
pela multa de mora prevista na legislação enquanto não for extinto o parcelamento. 

 
No campo próprio do auto de infração foram apontados como 

infringidos os artigos 45 e 51, §1º, II, § 3º da Lei 11.651/91 combinados com os artigos 32, 
§1º e 35 do Anexo VIII do Decreto 4.852/97. Foi proposta a aplicação da penalidade do 
Artigo 71, inciso III, alínea "a" da Lei 11.651/91, com a redação da Lei 17.917/2012. 

 
Foram indicados como sujeitos passivos coobrigados os diretores da 

empresa autuada, nos termos do artigo 45, inciso XII do CTE, os quais são os seguintes: 
Norberto Tomazini, Sebastião Tomazini, Francisco Roberto Tomazini e José Mário 
Tomazini.  

 
Os Auditores Fiscais, autores do lançamento, para completar a 

instrução processual do lançamento, anexaram aos autos a relação de notas fiscais com o 
valor dos produtos, folhas 10 a 16. 

 
Intimados para pagamento da quantia exigida ou apresentação de 

impugnação, os sujeitos passivos ingressaram com defesa, constante às folhas 40 a 48 
dos autos, na qual alegam que não há lei em sentido estrito atribuindo a responsabilidade 
solidária da empresa autuada pelo pagamento do tributo exigido na peça basilar, e, por 
essa razão requer a improcedência do auto de infração. Solicita, também, a exclusão dos 
sócios administradores da empresa da lide.  

 
O julgador monocrático julga procedente o lançamento e mantém na 

lide os sócios administradores.  
  
Os sujeitos passivos apresentam recurso voluntário solicitando a 

improcedência do lançamento aduzindo que não há lei específica atribuindo a 
responsabilidade à empresa recorrente pelo pagamento do diferencial de alíquota quando 
da aquisição de mercadorias para uso e consumo do estabelecimento. Argumenta que os 
dispositivos contidos na lei são relativos as mercadorias que são adquiridas para circular e 
não para aquisição de uso ou consumo do estabelecimento, com essa assertiva a defesa 
do polo passivo requer a desconstituição do auto de infração e a improcedência do 
lançamento. 

 
Continuando a sua defesa, os recorrentes requerem a exclusão dos 

diretores da lide, com fundamento no artigo 135, Inciso III do CTN, aduzindo que não 
houve atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei. 

 
É o relatório. 
 
                              VOTO 
 
 
Primeiramente, analiso a preliminar de exclusão da lide dos sujeitos 

passivos coobrigados, em relação aos administradores Noberto Tomazini, Sebastião 
Tomazini e Francisco Roberto Tomazini acolho o pedido de exclusão em virtude deles 



 

terem sido notificados do lançamento somente em 03/03/2015, e nessa data já havia 
ocorrido a decadência do crédito tributário em relação a eles, visto que o fato gerador do 
tributo exigido é do exercício de 2009 e pela regra contida no inciso I do artigo 173 do 
CTN, o prazo para constituir o crédito tributário extinguiu em 31/12/2014. Assim em 
relação aos sujeitos passivos solidários citados já havia decaído o direito da Fazenda 
Pública constituir o crédito quando eles receberam a notificação do lançamento em 
apreciação. 

 
Entretanto, em relação à empresa autuada e ao sujeito passivo 

solidário José Mário Tomazini percebo que eles foram notificados antes de expirar o prazo 
decadencial no próprio auto de infração, em 30/12/2014, conforme consta no Termo de 
Ciência do Lançamento, folha 09 dos autos, portanto, não ocorreu a extinção do crédito 
tributário pela decadência. 

 
Ainda sobre o pedido de exclusão do sócio-gerente José Mário 

Tomazini, com fundamento no inciso III do CTN, entendo que a responsabilidade solidária 
do administrador é definida no art. 124, I da Lei nº 5.172, de 25 de Outubro de 1966, que 
instituiu o Código Tributário Nacional (CTN) c/c art. 45, XII da Lei nº 11.651, de 26 de 
dezembro de 1991, como se segue: 

 
CTN: 
Art. 124. São solidariamente obrigadas: 
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o 
fato gerador da obrigação principal. 
 (...) 
 
CTE: 
Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 
(...) 
XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à 
operação ou prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis; (...) 

 
O administrador da pessoa jurídica tem o dever de geri-la cumprindo 

todas as obrigações, inclusive as tributárias. A norma é clara sobre essa questão, e, no 
caso em apreço, o sócio-administrador é a pessoa que mais tem interesse na situação 
que constituiu o fato gerador do ICMS, pois ao deixar de recolher o ICMS-ST relativo ao 
diferencial de alíquota a pessoa jurídica e os sócios que usufruem da vantagem 
financeira da empresa autuada. Sendo assim, conforme a norma prescreve, o sócio-
administrador é responsabilizado, solidariamente, pelo tributo não recolhido. 

 
 Não obstante, tal entendimento, também entendo que, nesse caso 

específico, também há responsabilidade do sujeito passivo solidário pelo Artigo 135 do 
CTN, o qual preconiza o seguinte: 

 

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a 
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de 
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos: 

I - as pessoas referidas no artigo anterior; 



 

II - os mandatários, prepostos e empregados; 

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito 
privado. 

 
  No caso em análise, o sócio-administrador é o representante da 

pessoa jurídica autuada, e percebemos, claramente, que ao não apurar e não recolher 
tributo devido houve a infração da norma tributária. Assim, vejo que, de acordo com o 
inciso III, do Artigo 135 do CTN, o sujeito passivo solidário, também, responde pela 
obrigação solidária de recolher o tributo exigido na exordial. Portanto, entendo que o 
sujeito passivo solidário, Sr. José Mário Tomazini, deve permanecer na relação 
processual, assim, rejeito o pedido de exclusão dele da lide.  

 
Passo a comentar o mérito da lide. A argumentação do sujeito 

passivo é de que não há lei específica atribuindo a responsabilidade da empresa 
recorrente pelo recolhimento do ICMS diferencial de alíquota.  

 
Com efeito, o artigo 51 do CTE prevê a responsabilidade pelo 

pagamento do imposto relativo às operações internas subsequentes. Ainda nesse sentido, 
o artigo 32 e 35 do Anexo VIII do Regulamento do CTE prescrevem a responsabilidade 
solidária do adquirente das mercadorias pelo recolhimento do ICMS-ST, inclusive quanto 
ao diferencial de alíquota. Assim, está clara na legislação a responsabilidade do 
adquirente das mercadorias pelo ICMS relativo ao diferencial de alíquota, quando esse 
não for recolhido pelo remetente das mercadorias. 

 

CTE:  
Art. 51. Fica atribuída ao estabelecimento industrial, na condição de 
substituto tributário, a responsabilidade pelo pagamento do imposto devido 
nas operações internas subseqüentes, observadas as disposições 
estabelecidas na legislação tributária, em relação às operações com as 
mercadorias constantes do Anexo VI desta lei. 
 
RCTE: 

Art. 32. O regime de substituição tributária pela operação posterior -
retenção na fonte- consiste na retenção, apuração e pagamento do imposto 
devido por operação interna subseqüente, inclusive quanto ao diferencial 
de alíquotas, se for o caso (Lei nº 11.651/91, art. 51).  

Art. 35. Fica solidariamente obrigado ao pagamento do imposto devido por 
substituição tributária o contribuinte estabelecido neste Estado que adquirir 
mercadoria cujo imposto não tenha sido retido, hipótese em que o 
adquirente obriga-se, ainda, ao pagamento da multa pelo mesmo devida, 
dos juros e demais acréscimos legais, calculados desde a data em que 
deveria ter sido efetuada a retenção. 

 
Desse modo, pela norma transcrita, está evidenciada a 

responsabilidade da empresa adquirente das mercadorias pelo recolhimento do diferencial 
de alíquota, ficando constatado que o imposto exigido na inicial é devido pela empresa 
recorrente. 

 
Com essas considerações apresentadas, retiro da lide os sujeitos 

passivos coobrigados, Srs. Noberto Tomazini, Sebastião Tomazini e Francisco Roberto 
Tomazini, mantenho na lide o sujeito passivo coobrigado, Sr. José Mário Tomazini, e julgo 
procedente o auto de infração. 

http://anexos/ANEXO_06_Substituicao_Posterior.doc
../../Cte/CTE.doc#A51


 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 16 de fevereiro de 2016. 
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Matéria: Diferencial de alíquotas (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00175/16 
 
Relatora: Conselheira Talita Pimenta Félix 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares. Exclusão do sujeito passivo 
e solidários da lide. Erro de identificação do sujeito passivo. 
Ilegitimidade ativa. Insegurança na determinação da infração. 
Cerceamento do direito de defesa. Rejeitadas. ICMS. Diferencial 
de Alíquota. Aquisição de veículo semirreboque para uso ou 
consumo final. Procedência.  
 
Provado nos autos que o sujeito passivo omitiu o pagamento do 
imposto em relação ao diferencial de alíquotas incidente na 
operação de aquisição de veículos semirreboque, para uso ou 
consumo final, acobertada por documentação fiscal hábil, 
procedente é o auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 14 de julho de 2014, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por erro na identificação do 
sujeito passivo EDVANDRO DA SILVA FERREIRA.  Participaram do julgamento os 
Conselheiros Talita Pimenta Félix, José Paixão de Oliveira Gomes, Lidilone Polizeli Bento, 
Nivaldo Carvelo Carvalho e Nislene Alves Borges. Por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de exclusão dos solidários, SOMAR INDÚSTRIA e MARCELO MÁRCIO DOS 
SANTOS JURADO, por eles arguidas. Participaram do julgamento os Conselheiros Talita 
Pimenta Félix, José Paixão de Oliveira Gomes, Lidilone Polizeli Bento, Nivaldo Carvelo 
Carvalho e Nislene Alves Borges. Por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares de 
nulidades da peça básica, arguidas pelas solidárias SOMAR INDÚSTRIA e MARCELO 
MÁRCIO DOS SANTOS JURADO, por ilegitimidade ativa, insegurança na determinação 
da infração e por cerceamento ao direito de defesa.  Participaram do julgamento os 
Conselheiros Talita Pimenta Félix, José Paixão de Oliveira Gomes, Lidilone Polizeli Bento, 
Nivaldo Carvelo Carvalho e Nislene Alves Borges. Quanto ao mérito, também por votação 
unânime, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular 
que considerou procedente o auto de infração, com a rejeição da adequação da 
penalidade para a prevista no art. 71, inciso VIII, alínea "c", da Lei 11.651/91. Participaram 
do julgamento os Conselheiros Talita Pimenta Félix, José Paixão de Oliveira Gomes, 
Lidilone Polizeli Bento, Nivaldo Carvelo Carvalho e Nislene Alves Borges. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O AIIM (auto de infração e imposição de multa) lavrado em face do sujeito 
passivo principal e coobrigados, versa sobre suposta omissão de pagamento de ICMS, 
referente ao diferencial de alíquotas incidente na operação de aquisição de um veículo 
semirreboque, para o uso ou consumo final, acobertado pela nota fiscal nº 17.487, cuja 
materialidade ocorreu em 16/11/2007.  

 

O lançamento tributário registra como infringidos os arts. 11, parágrafo 1o, 
inciso II, do CTE/GO (Lei n. 11.651/91) c/c art. 76, inciso II, alínea “b” do Dec. 4.852/97 
(RICMS/GO) e art. 3o, da IN n. 155/94 da GSF. A penalidade proposta foi tipificada no art. 
71, inciso III, alínea “a” do CTE/GO. 



 

 
Autuado como sujeito passivo principal, Edvandro da Silva Ferreira, na 

condição de adquirente originário do bem, nos termos dos dispositivos legais acima 
referenciados. E como sujeitos passivos coobrigados, foram identificados: 

 
(i) Marcelo Márcio dos Santos Jurado, na condição de sócio administrador 

da empresa Somar Indústria Comércio Importação e Exportação LTDA-ME, nos termos do 
artigo 45, inciso XII, da Lei n. 11.651/91; 

 

(ii) Somar Indústria Comércio Importação e Exportação LTDA-ME (na 
condição de representante da empresa Liberato Implementos Agrícolas e Rodoviários 
LTDA, que efetuou o pedido de aquisição do bem), nos termos do art. 46, inciso V, alínea 
“a”, § 2º, do CTE/GO e; 

 
(iii) João Carlos Ferreira de Souza (na condição de real adquirente do 

bem), nos termos do art. 46, inciso V, alínea “b”, § 2º, do CTE/GO. 
 
O processo foi instruído com os seguintes documentos: anexo 

esstruturado e identificação dos sujeitos passivos solidários (fls. 04/07); pedido da 
SOMAR, nº 450, em nome de João Carlos Ferreira de Souza (fls. 08); confirmação de 
pedido (fls. 09), nota fiscal nº 17.487 (fls. 10) e certificado de registro de veículo, em 
23/11/2007 e Autorização de Transferência para o Banco Itaúcard S.A, em 24/11/2007 (fls. 
11), estes últimos, todos, em nome de Edvandro da Silva Ferreira, e documentos 
referentes ao financiamento do bem, em nome de João Carlos Ferreira de Souza (fls. 
12/14). 

 
Bem como, documentos de que o sujeito passivo (Edvandro da Silva 

Ferreira) utilizou-se de seu cadastro de produtor rural (concessivo do benefícioxv da 
isenção do pagamento do diferencial de alíquotas) para adquirir um veículo semi-reboque 
da empresa Librelato Implementos Agrícolas e Rodoviários (empresa situada no Estado 
de Santa Catarina), através do sujeito passivo coobrigado (Somar Indústria Comércio 
Importação e Exportação LTDA-ME), empresa situada no Estado de Goiás e 
representante da empresa Librelato.  

 
Ocorre que, conforme constam dos autos, a encomenda do semirreboque 

foi realizada pela coobrigada Somar Indústria Comércio Importação e Exportação LTDA-
ME, porém, não em nome do produtor rural, mas sim, em nome de João Carlos Ferreira de 

Souza, tido como real adquirente do semirreboque e não contribuinte do ICMS. 
 

Devidamente intimados, apenas os sujeitos passivos coobrigados (Somar 
Indústria Comércio Importação e Exportação LTDA-ME e Marcelo Márcio dos Santos 
Jurado) compareceram aos autos e apresentaram Impugnação em Primeira Instância. De 
modo que foi lavrado Termo de Revelia em relação ao sujeito passivo principal (Edvandro 
da Silva Ferreira) e ao coobrigado (João Carlos Ferreira de Souza). 

 
Somar Indústria Comércio Importação e Exportação LTDA-ME, em 

preliminares e mérito (fls. 28/46), aponta:  
 
(i) nulidade por incompetência da autoridade fiscal, uma vez que em 

razão da aquisição ter se destinado a consumidor final localizado em outro Estado, a 
competência para requerer o diferencial de alíquotas seria do Estado de Santa Catarina; 

 



 

(ii) nulidade por erro na identificação do sujeito passivo coobrigado, 
alegando ser tão somente representante da indústria; 

 
(iii) nulidade do feito por insegurança na determinação da infração, por 

não ter havido, por parte da Recorrente, a aquisição de mercadoria que ensejasse o 
descumprimento da legislação fiscal, que não há na legislação vigente cominação para o 
ato de representação praticado; 

 
(iv) no mérito, que não ocorreu a materialidade descrita no AIIM, que não 

participou ou concorreu para a realização do fato jurídico tributário. Alegou 
responsabilidade pessoal do solidário Reginaldo Regis Benati, retirado da empresa por má 
administração, nos termos do art. 135 do CTN; 

 
(v) por fim, questiona a pena imposta, alegando que houve equívoco 

quanto ao enquadramento da penalidade, por não ter havido omissão do recolhimento do 
tributo. Mas, que a penalidade deveria ser enquadrada na hipótese prevista no artigo 71, 
inciso VIII, alínea "c", do CTE/GO. Requer ao final a exclusão da sua responsabilidade. 
Anexou documentos (fls. 47/54). 

 
O coobrigado, Marcelo Marcio dos Santos Jurado, apresentou impugnação 

(fls. 58/76), donde argumenta, em preliminares e mérito: 
  
(i) nulidade da intimação, em razão de ter sido emitida para o devedor 

principal, aos seus cuidados; 
 

(ii) nulidade por erro na identificação do sujeito passivo solidário, 
alegando ser tão somente representante da indústria e que não se verifica os requisitos 
previstos no artigo 135, inciso III, do CTN e Súmula 430 do STJ; 

 
(iii) nulidade por incompetência da autoridade fiscal, uma vez que a 

aquisição se destinou a consumidor final localizado em outro Estado, deste modo, a 
competência para requerer o diferencial de alíquotas seria do Estado de Santa Catarina; 

 
(iv) nulidade do feito por insegurança na determinação da infração, por 

não ter havido, por parte da Recorrente, a aquisição de mercadoria que ensejasse o 
descumprimento da legislação fiscal, que não há na legislação vigente cominação para o 
ato de representação praticado; 

 
(v) no mérito, repete os argumentos da Somar, anexa documentos. 
 
O processo foi submetido a julgamento em Primeira Instância, julgando 

procedente o AIIM, mantendo todos os autuados na lide, conforme sentença (fls. 85/91). 
 
Inconformados com a Decisão Singular, os sujeitos passivos coobrigados 

abaixo especificados, apresentam recurso voluntário, donde cada qual aponta os 
argumentos abaixo enumerados. Tendo sido lavrado Termo de Perempção em relação ao 
coobrigado, João Carlos Ferreira de Souza. 

 
Edvandro da Silva Ferreira, interpõe recurso (fls.101/106) valendo-se dos 

seguintes argumentos: 
 
(i) em preliminar, sua exclusão do polo passivo da lide, em razão de ter 

sido vítima de fraude realizada pelo coobrigado (Somar Indústria Comércio Importação e 



 

Exportação LTDA-ME) e pela empresa (Liberato Implementos Agrícolas e Rodoviários 
Ltda). Que não sabia do uso da sua inscrição de produtor rural, já baixada, por sua 
iniciativa, desde 03/01/2008, e que a mesma foi usada sem sua autorização e que não 
concorreu para a prática da infração; 

 
(ii) no mérito, que jamais autorizou qualquer pessoa a fazer uso de sua 

inscrição de produtor rural. 
 
O recurso apresentado pelo sujeito passivo coobrigado Somar Indústria 

Comércio Importação e Exportação LTDA-ME (fls. 118/135), também repete a defesa já 
apresentada em sua impugnação, acrescentando apenas a alegação de responsabilidade 
pessoal do sócio administrador à época dos fatos (Reginaldo Regis Benati), retirado 
inclusive por má administração, requerendo sua exclusão.  

 
Por fim, Marcelo Márcio dos Santos Jurado (fls. 137/154), repisando seus 

argumentos anteriores, acrescenta o mesmo que o coobrigado (Somar), no que toca à 
responsabilidade de Reginaldo Regis Benati. 

 
É o relatório. 
 
 

VOTO 
 

Nos presentes autos, a fiscalização promove a cobrança de imposto, multa 
e demais acréscimos legais, em relação à operação que daria ensejo ao pagamento do 
diferencial de alíquotas incidente na operação de aquisição de veículo semirreboque para 
uso ou consumo final.  

 
Tal cobrança se deve ao fato de que o referido veículo foi transferido de 

propriedade antes de cumprido o prazo previsto no benefício estadual que concede a 
isenção, confirmando a fraude e a consequente perda do privilégio fiscal. 

 
O levantamento efetuado pelo Fisco, que constatou a falta de pagamento 

do ICMS referente ao diferencial de alíquotas, tem previsão legal no art. 11, parágrafo 1o, 
inciso II, do CTE/GO (Lei n. 11.651/91) e art. 76, inciso II, alínea “b”, do RICMS/GO (Dec. 
4.852/97), abaixo transcritos: 

 
Artigo 11. O imposto incide sobre:  
(...) 
§ 1º O imposto incide, também, sobre:  
(...) 
II - a entrada, no território goiano, de mercadoria oriunda de outro Estado, 
adquirida por contribuinte e destinada ao seu uso, consumo final ou à integração 
ao seu ativo imobilizado.    
 
E,  
 
Art. 76. Nas situações especiais, adiante arroladas, o pagamento do ICMS devido 
é efetuado nos seguintes prazos:  
(...) 
II - relativamente ao diferencial de alíquotas:  
(...) 

b) por antecipação, quando a mercadoria 
adentrar o território goiano, para os demais casos; 



 

 

Pois bem, passo agora a proferir meu voto no que pertine às alegações 
trazidas pela coobrigada Somar Indústria Comércio Importação e Exportação LTDA-
ME, vejamos:  

 
Em relação à (i) preliminar de nulidade por erro na identificação do sujeito 

passivo coobrigado, por ser tão somente representante da indústria, não estando sujeita 
ao recolhimento do ICMS, sendo contribuinte do ISSQN nas relações de representação, 
além de ausência dos requisitos autorizados do art. 135, inciso III, do CTE/GO e Súmula 
430 do STJ, entendo que não assiste razão ao Recorrente. 

 
Conforme documentos constantes nos autos, embora o pedido do bem foi 

realizado em nome do coobrigado João Carlos Ferreira de Souza, a confirmação do 
pedido e a nota fiscal foram emitidas em nome de Edvandro da Silva Ferreira, que estava 
com inscrição de produtor rural baixada, além de vários outros documentos que 
comprovam a transação comercial, demonstrando que a operação foi efetuada visando a 
venda para aquele.  

 
Portanto, não se trata de mero inadimplemento de obrigação tributária, 

pois entendo que a matéria versada nos autos possui natureza de fraude e conluio entre 
os autuados para reduzir ilicitamente a tributação, conforme farta documentação trazida 
pela Autoridade Fiscal, que individualiza as condutas dos autuados indicando como os 
mesmos concorreram para a prática da infração tributária, não havendo que se falar em 
nulidade da peça básica por erro na identificação do sujeito passivo. 

 
Quanto à (ii) preliminar de nulidade por insegurança na determinação da 

infração, a Recorrente alega que a situação fática não se coaduna com a fundamentação 
legal imposta pela fiscalização, o que inviabilizaria por completo o seu direito de defesa, 
não descrevendo com clareza e precisão as infrações fiscais realizadas pela Recorrente.  

 
No entanto, não vejo como acolher tal preliminar, uma vez que a 

documentação colacionada aos autos comprova a ocorrência da infração praticada por 
este sujeito, estando devidamente capitulada nos termos do AIIM. Portanto, entendo que a 
infração e a penalidade proposta pela fiscalização determinam com segurança a infração e 
identifica corretamente o infrator, não sendo passível de nulidade, nos termos do artigo 20, 
§ 3º, da Lei nº 16.469/09. 

 
No que toca à (iii) preliminar de nulidade por incompetência da autoridade 

fiscal, sob a alegação de que o verdadeiro adquirente da mercadoria não é contribuinte do 
imposto, deixo para fazer tal análise no mérito, por entender que esta preliminar e mérito 
se confundem. 

No que tange ao mérito recursal, entendo que também não assiste razão a 
Recorrente, conforme passo a demonstrar. Alega a Recorrente que o Estado de Goiás 
seria incompetente para requerer o diferencial de alíquotas em razão de o verdadeiro 
adquirente da mercadoria não ser contribuinte do ICMS e que a autuado é contribuinte do 
ISSQN. 

Ocorre que a aquisição do bem inicialmente ocorreu mediante a utilização 
do cadastro de um produtor rural - contribuinte do ICMS - cuja inscrição estava baixada, 
conforme notas fiscais constantes dos autos, sendo que, logo após, foi revendida a sujeito 
passivo não contribuinte do tributo. 

 



 

A fraude se caracteriza quando se comprova que, além da inscrição do 
sujeito passivo (Edvandro da Silva Ferreira) estar baixada, houve a venda do bem ao 
sujeito passivo coobrigado (João Carlos Ferreira de Souza) antes do prazo de 24 meses, 
fato que infringiu o inciso XCII, art. 6º, do Anexo IX, do RCTE/GO, abaixo transcrito:  

 
XCII - relativamente à aplicação do diferencial de alíquotas na aquisição 
interestadual de bem, exceto veículo automotor de transporte de passageiro ou 
de carga e de passeio, inclusive motocicleta, destinado ao ativo imobilizado de 
estabelecimento industrial ou agropecuário, vedada sua utilização, dentro de 24 
(vinte e quatro) meses contados a partir da data de aquisição do bem, em 
atividades alheias à do estabelecimento, inclusive locação empréstimo, ou 
alienação, a qualquer título. 

 

Assim, entendo ser competente o Estado de Goiás para requerer a 
diferença de alíquotas em questão, razão pela qual rejeito a preliminar arguida. 

 
Com relação à alegação da Recorrente ser contribuinte do ISSQN em 

razão de sua condição de representante comercial, entendo que no presente caso, a 
responsabilidade solidária dos sujeitos passivos coobrigados existe em razão da 
comprovação da fraude e do conluio entre os mesmos, visando uma economia ilícita de 
tributos, mediante a utilização de um ardil artifício na qual os sujeitos passivos 
coobrigados utilizaram indevidamente um benefício fiscal para lesar o Fisco. 

 
No que toca à alegação da Recorrente de responsabilidade pessoal do 

agente, nos termos do art. 135 de CTN e a exclusão da pessoa jurídica, também, entendo 
inexistir razão. A expressão “pessoalmente responsáveis” contida neste artigo não pode 
ser lida como “somente responsáveis”, assim a responsabilidade não se limita aos 
administradores, com exclusão da pessoa jurídica, devendo permanecer a pessoa jurídica 
obrigada. Uma vez que restou demonstrada a participação na fraude de todos os 
autuados, não havendo que se falar em responsabilidade pessoal. 

 
Quanto ao pedido de alteração da penalidade não o acolho, por entender 

que a pena proposta subsume-se à infração que fora cometida. 
 
Passo a análise das razões do coobrigado Marcelo Márcio dos Santos 

Jurado, para proferir meu voto. Nesta tônica, por serem idênticas às razões ofertadas pelo 
coobrigado (Somar Indústria Comércio Importação e Exportação LTDA-ME), sendo feitas 
pela mesma assessoria jurídica, entendo que não assiste razão ao Recorrente e rejeito 
todos os pedidos formulados pelos mesmos fundamentos apontados.  

 
Por fim, passo a análise das razões do sujeito passivo Edvandro da Silva 

Ferreira, donde, não as acolho. Pois, o ora Recorrente não trouxe aos autos elementos 
suficientes para comprovar que sua inscrição foi usada sem sua autorização e que não 
concorreu para a prática da infração à legislação tributária, seja pelas provas constantes 
dos autos. 

 
Ressalta-se, ainda, a existência de outros processos que tramitam perante 

este Conselho, na qual houve o julgamento pela procedência do AIIM em razão da fraude 
perpetrada pelos autuados, apenas alterando-se o real adquirente do bem, conforme 
Recursos Voluntários, segue: nº 1948/14, nº 1947/14, nº 1949/14, nº 1955 e nº 1954/14. 

 
Entendo que foram carreados aos autos cópia de toda a documentação 

que comprova a aquisição do veículo e o envolvimento das pessoas que participaram da 
fraude na transação e sua consequente responsabilidade pelo pagamento do tributo. 



 

 
Ao meu ver, a fraude e o conluio são demonstrados pelo próprio ajuste 

entre os sujeitos passivos coobrigados, ao utilizarem procedimentos e artifícios almejando 
conscientemente a sonegação, como ocorreu no presente caso, sendo clara a 
responsabilidade tributária no pagamento de tributos por aqueles que agiram 
fraudulentamente. 

 
Ante o exposto, diante das circunstâncias e da fundamentação ora 

esposada, conheço dos recursos voluntários apresentados e nego provimento para 
confirmar a Sentença Singular, que considerou procedente o AIIM, com a rejeição da 
adequação da penalidade para a prevista no artigo 71, inciso VIII, alínea "c", da Lei 
11.651/91.  

 
 

Sala das sessões, em 01 de março de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Diferencial de alíquotas (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00203/16 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: Pedido de diligência formulado pela autuada. 
Rejeitado. Preliminar de nulidade da peça básica, por 
insegurança na determinação da infração. Rejeitada. ICMS. 
Diferencial de alíquota. Operação de aquisição interestadual de 
veículos para o ativo imobilizado da empresa, não debitada no 
livro Registro de Apuração do ICMS. Procedente.  
 
1. Não se acolhe pedido de diligência, quando não houver nos 
elementos constitutivos da lide dúvida a ser dirimida;  
 
2. Torna-se inócuo o questionamento sobre nulidade da lide, 
quando tal inquirição for desprovida de amparo legal;  
 
3. Reafirma-se a decisão monocrática que julgou procedente a 
inicial, quando a defesa não trouxer aos autos elementos de 
prova capazes de ilidir a preambular. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 15 de dezembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência formulado pela autuada. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Nivaldo Carvelo Carvalho, Washington Luis Freire de Oliveira, Edson Abrão da Silva, José 
Pereira D'abadia e Nislene Alves Borges. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar 
de nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação da infração, arguida 
pela autuada.  Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, 
Washington Luis Freire de Oliveira, Edson Abrão da Silva, José Pereira D'abadia e Nislene 
Alves Borges. Quanto ao mérito, por votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, 
Washington Luis Freire de Oliveira, Edson Abrão da Silva, José Pereira D'abadia e Nislene 
Alves Borges. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo deixou de debitar 
no livro Registro de Apuração do ICMS o valor correspondente ao diferencial de alíquotas, 
na importância de R$ 485.975,00 (quatrocentos e oitenta e cinco mil, novecentos e setenta 
e cinco reais) incidente na operação de aquisição interestadual de veículos adquiridos 
para o ativo imobilizado da empresa, no exercício de 2010; lançadas no livro LRE, mas 
não apurado no LRAICMS e não recolhido através de DARE´s.  

 
A autoridade lançadora indica como infringidos o Art. 63, §2°, Lei 

11.651/91 c/c Art. 76, II, "a", Decreto 4852/97 e Art. 2°, IN 155/94 - GSF. Com penalidades 
previstas no Art. 71, III, "f", da Lei 11651/91 com redação da Lei 17917/20112.  

 
O Auto de Infração é composto pelos seguintes documentos: Anexo 

Estruturado - Detalhamento do Crédito Tributário "fls. 02", Anexo Estruturado - Descritivo 



 

Complementar da Ocorrência "fls. 03", Recibo de Mensagem "fls. 04", Notificação Fiscal 
"fls. 05", Planilha Calc. Do Dif. De Alíq. Ref. Aquis. De Ativo Imobil. Outra U. F. "fls. 06 e 
07", Chave de Acesso "fls. 08 a 92", SpeedFiscal - Consulta Contribuinte "fls. 93", SARE - 
Histórico dos Pagamentos "fls. 94 e 95", DPI "fls. 96", Consulta DPI "fls. 97 a 121". 

 
O Sujeito Passivo foi intimado "fls. 122 a 127", a pagar quantia 

exigida ou apresentar impugnação em primeira instância.  
 
O Sujeito Passivo comparece aos autos "fls. 130 a 139", e 

inicialmente apresenta jurisprudências para poder dar início a sua peça de impugnação. 
Afirmar ser impróprio o lançamento sendo que os requisitos enumerados pela norma não 
podem estar faltantes ou estarem incompletos sob pena de nulidade do auto de infração. 
Assevera que não se demonstra qual a origem dos valores utilizados como base de 
cálculo do tributo, muito menos o critério de cálculo do crédito do contribuinte autuado ou a 
forma para se calcular a atualização monetária ou os juros. Apresenta jurisprudências de 
Cortes Superiores e diz ser vedada a cobrança de tributo em efeito de confisco pela 
Constituição Federal. Aduz que pelo claro efeito confiscatório da multa, efeito esse vedado 
pela Constituição Federal, deve ser declarado a nulidade da multa aplicada.  

 
Ao final requer, a nulidade do auto de infração ora impugnado por 

não enquadrar-se aos requisitos formais legais, não havendo provimento da nulidade do 
auto de infração, que seja declarada a improcedência do lançamento quanto à multa 
aplicada.  

 
O Sujeito Passivo anexa as cópias dos seguintes documentos aos 

autos: Intimação "fls. 140", 25ª Alteração Contratual "fls. 141 a 152", CIC "fls. 153", CNH 
"fls. 154", Identidade "fls. 155". 

 
Pela Sentença de n°2414/2015 - JULP "fls. 157 a 159", o Julgador 

Singular decide pela procedência do auto de infração. Em sua fundamentação, afirma que 
o auto de infração está totalmente de acordo com a lei. Assegurando aos recorrentes, de 
forma plena, o exercício do seu direito de defesa, em fase ao princípio jurídico do 
contraditório, consequência lógica do devido processo legal. Afirma que os documentos 
que compõe o auto de infração estão completamente de acordo com a lide e traz todos os 
elementos necessários para compreensão da acusação fiscal. Sendo assim, não verifica 
nenhum cerceamento ao direito de defesa, estando de forma clara e inteligível a forma, o 
cálculo da base de cálculo é o valor do imposto apresentado nos autos, e não vê 
necessidade de diligência. Assevera que não se verifica erro de aplicação de multa, ou 
mesmo da utilização do seu valor no tempo. Afirma que o argumento de que a multa 
propugnada tem efeito confiscatório, merece ser rechaçado, visto que o percentual 
estabelecido é compatível com o ilícito cometido, não se vislumbrando, portanto, nenhum 
cunho confiscatório pois, cabe ao legislador gruda-la de acordo com a natureza e a 
gravidade da infração cometida.  

 
O Sujeito Passivo foi intimado "fls. 162 e 163", a pagar quantia 

exigida ou apresentar Recurso Voluntário.  
 
O Sujeito Passivo comparece aos autos "fls. 165 a 176", alegando 

que a autuação fiscal imputa a Recorrente o pagamento de ICMS supostamente não pago 
e multa de 140% sobre o valor do ICMS supostamente inadimplido. Afirma que a 
descrição dos fatos contidas no auto de infração ora impugnado, não é minuciosa, muito 
menos clara, afirma que a Administração Pública peca em não deixar claro o motivo da 
autuação, e abusa de artifícios linguísticos descrevendo todas as situações possíveis de 



 

forma genérica sem especificar no caso concreto o que motivou a autuação. Sendo assim, 
requer que seja declarada a nulidade do auto de infração e se caso não for declarado nulo 
o auto de infração, requer a realização de uma perícia contábil que demonstre 
corretamente o valor devido, seja em relação ao debito a ser apurado, seja em relação ao 
crédito do contribuinte e o valor pago por ele ao Estado de Goiás. Apresenta 
jurisprudência de Cortes Superiores para finalizar seu recurso.  

 
Ao final, requer que seja declarada a nulidade do auto de infração 

ora recorrido pelo fato do mesmo não ter respeitado os requisitos legais pera sua 
formação. Requer ainda, que seja declarada a improcedência do lançamento quanto à 
multa aplicada.  

 
O Sujeito Passivo anexa aos autos as seguintes cópias dos 

documentos: Procuração "fls. 177", AR "FLS. 178".  
 
É o Relatório. 

 
VOTO 

 
Sobre o pedido de diligência, formulado pela autuada, o rejeito por 

não haver nos elementos constitutivos da lide qualquer dúvida a ser dirimida. Assim, 
rejeitado está o pedido em comento.  

 
Também rejeito a preliminar de nulidade da peça básica, por 

insegurança na determinação da infração, arguida pela defesa, tendo em vista ausência 
de afronta ao capítulo que trata da nulidade dos atos processuais, inserto no inciso IV do 
artigo 20 da Lei nº 16.469/09. A infração e a correspondente penalidade foram 
corretamente aplicadas e a instrução processual em sede cognitiva efetivada com clareza. 
Assim rejeitada está a preliminar em análise. 

 
Com as questões primeiras solucionadas, volvo-me à razão de direito 

desta ação e ratifico o juízo exarado pelo nobre sentenciador “a quo” que julgou 
procedente a vestibular, conforme passo a expor:  

 
Os demonstrativos acostados a este volume, fls. 06 e 07 contém a 

relação das notas fiscais, o valor das mercadorias e o valor devido pelo diferencial de 
alíquotas e está acompanhado das notas fiscais. Mediante esses fatos concretos o polo 
passivo não conseguiu contrapor a exigência primeira, pois, não apresentou provas 
capazes de ilidir a exordial, vez que traz ao processo uma defesa desprovida de 
elementos probatórios.    

 
Considerando a orientação contida na norma legal expressa no §2º 

do artigo 63 do CTE, que será transcrita na sequência, demonstrado está afronta ao citado 
texto de lei, o que implica na manutenção do “decisum” singular que julgou procedente a 
peça basilar.       

 

§ 2º Relativamente ao diferencial de alíquotas, o contribuinte obrigado a 
manter e escriturar livros fiscais deve calcular o montante do imposto 
correspondente à diferença de alíquotas, devido em cada operação ou 
prestação, totalizando-o ao final de cada período de apuração, devendo 
lançar o seu valor a débito no livro Registro de Apuração do ICMS. 

  



 

  Assim, voto rejeitando o pedido de diligência formulado pela 
autuada. Rejeito a preliminar de nulidade do auto de infração, por insegurança na 
determinação da infração, arguida pela defesa. Quanto ao mérito, conheço do recurso 
voluntário, nego-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 01 de março de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Diferencial de alíquotas (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00258/16 
 
Relator: Conselheiro João Divino de Brito 
 

 
EMENTA: Processual. Promoção de diligência nos autos. 
Rejeitado. ICMS. Obrigação tributária principal. Falta de 
recolhimento do diferencial de alíquotas incidente sobre 
aquisição de mercadorias destinadas ao ativo imobilizado da 
empresa. Procedência. 
 
1. Não havendo nas peças constitutivas da lide, dúvidas a serem 
dirimidas, despiciendo se torna o pedido de diligência; 
 
2. Prospera o crédito tributário lançado no auto de infração 
quando o sujeito passivo não apresentar argumentos nem 
provas capazes de elidir os fundamentos da respectiva 
acusação fiscal. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 09 de dezembro de 2015, decidiu, por maioria de votos, rejeitar o pedido 
de diligência proposta pelo  Relator. Foram vencedores os Conselheiros Renato Moraes 
Lima, Álvaro Falanque e Márcio Nogueira Pedra. Vencido o Conselheiro João Divino de 
Brito. Quanto ao mérito,  por unanimidade de votos, conhecer da impugnação, negar-lhe 
provimento para considerar procedente o auto de infração.  Participaram do julgamento os 
Conselheiros João Divino de Brito, Renato Moraes Lima, Álvaro Falanque e Márcio 
Nogueira Pedra. Nos termos do § 6º, II, do art. 51, do Regimento Interno do CAT, 
aprovado pelo Decreto nº 6.930, de 9 de Junho de 2009, a sessão foi realizada com 
ausência de um Conselheiro Representante do FISCO para compor esta Câmara 
Julgadora. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu o pagamento 
do ICMS referente ao diferencial de alíquotas incidente na operação de aquisição de 
mercadorias destinadas ao ativo imobilizado da empresa constantes das notas fiscais 
anexas, não registradas no livro próprio.  

 
Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 63, § 

2º e 64 da Lei nº 11.651/91, combinado com o artigo 308, § 1º, inciso I, do Decreto nº 
4.852/97, tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso VII, alínea “c”, 
conjugado com o § 9º, inciso I, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 
13.446/1999. 

 
O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 03/25. 
 
 O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de fls. 26/28, tendo 
sido lavrado o Termo de Revelia de fls. 34. 

 



 

Ciente, o sujeito passivo comparece ao processo alegando que a 
manutenção do referido auto, sem conferir o direito de emitir documentos fiscais, antes do 
julgamento da matéria é temerário, colocando-o na situação de mau pagador. Cita 
legislação para sustentar que “quando da autorização para impressão de documentos 
fiscais, a autoridade poderá exigir que o contribuinte preste garantia quando tenha sido 
autuado por falta de pagamento de impostos estaduais e deixado de apresentar 
impugnação no prazo legal ou esta tenha sido julgado improcedente, porém esta exigência 
não se constitui em limitação inconstitucional ao exercício da livre atividade econômica”. 
Pede, ao final, a improcedência do presente auto de infração. 

 
Juntamente com a peça impugnatória foram colacionados aos autos 

documentos de fls. 41/48. 
 
Por meio da Resolução de fls. 50, a Terceira Câmara deste Conselho 

determinou o encaminhamento dos autos à SEGE, para que sejam tomadas as medidas 
cabíveis junto à 20ª Delegacia Distrital de Polícia de Goiânia e informar sobre o 
andamento do inquérito decorrente do boletim de ocorrência de fls. 41 dos autos.  

 
É o Relatório. 
 

VOTO 
 

Relativamente a este processo a Terceira Câmara Julgadora deste 
Conselho decidiu, por maioria de votos, rejeitar o pedido de diligência formulado por este 
Conselheiro Relator, pois o entendimento que prevaleceu foi o de que os elementos que 
instruem o auto de infração possibilitam realizar o julgamento do processo, sem 
necessidade de esclarecimentos, sendo então desnecessário tal procedimento. 

 
No tocante ao mérito, considero que o feito deve seguir adiante. 

Exige-se no auto de infração o ICMS, multa e acréscimos legais, por ter o sujeito passivo 
omitido o pagamento do imposto referente ao diferencial de alíquotas incidente sobre a 
operação de aquisição de mercadorias destinadas ao ativo imobilizado da empresa 
constante das notas fiscais não registradas no livro fiscal próprio.  

 
A Fazenda Pública, à luz do que lhe permite a legislação tributária, 

cobra o valor exigido e notifica o sujeito passivo a recolher o imposto respectivo que 
entende ser devido em função dos valores apurados na exordial. 

 
O sujeito passivo nada trouxe aos autos que pudesse reverter o 

pleito. Este fato, na minha avaliação, compromete a tese defensória. 
 
Com isso a acusação permanece incólume, conforme descrita na 

inicial. Os valores que o Fisco entende como corretos não foram devidamente objetados 
pelo sujeito passivo. Também seria importante destacar que os valores colocados pelo 
Fisco, de fato, guardam absoluta sintonia com a realidade, trazendo mais força para 
acusação. 

 
Ante o exposto, é forçoso concluir que o histórico contido no auto de 

infração se coaduna com a fundamentação jurídica, ou seja, com os artigos supostamente 
infringidos. Posto isso, entendo que o presente lançamento preenche as condições 
estabelecidas no artigo 160 da Lei nº 11.651/91, motivo pelo qual a pretensão fazendária 
deve prosperar.  



 

Assim, conheço da impugnação, nego-lhe provimento para 
considerar procedente o auto de infração.  

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 03 de março de 2016. 
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Matéria: Diferencial de alíquotas (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00275/16 
 
Relator: Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Diferecial de alíquotas. 
Aquisição interestadual de mercadoria destinada ao consumo 
do estabelecimento. Procedência. Mantida a decisão cameral. 
 
1. O imposto incide, também, sobre a entrada, no território 
goiano, de mercadoria oriunda de outro Estado, adquirida por 
contribuinte e destinada ao seu uso, consumo final ou à 
integração ao seu ativo imobilizado; (CTE, art. 11, § 1°, II); 
 
2. A alíquota do imposto é equivalente à diferença entre a 
alíquota interna utilizada neste Estado e a interestadual aplicável 
no Estado de origem, relativamente à entrada, no 
estabelecimento de contribuinte, de mercadoria ou bem 
oriundos de outro Estado destinados a uso, consumo final ou a 
integração ao ativo imobilizado; (CTE, art. 27, V, a); 
 
3. Mantém-se a decisão cameral, não tendo a recorrente 
apresentado razões ou elementos que ensejassem sua reforma. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 26 
de janeiro de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso para o Conselho 
Pleno, negar-lhe provimento para manter a decisão cameral que considerou procedente o 
auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes, 
Washington Luis Freire de Oliveira, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Nislene 
Alves Borges, Gilmar Rodrigues de Almeida, Victor Augusto de Faria Morato, Mário de 
Oliveira Andrade, Lidilone Polizeli Bento, David Fernandes de Carvalho, Renato Moraes 
Lima e o Sr. Presidente, Conselheiro Heli José da Silva, que proferiu voto de desempate. 
Vencidos os Conselheiros Talita Pimenta Félix, José Pereira D'abadia, João Divino de 
Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho, Rickardo de Souza Santos Mariano, Edson Abrão da 
Silva, Nivaldo José Mendes, Aguinaldo Fernandes de Melo, Alcedino Gomes Barbosa e 
José Luiz Rosa que votaram pela improcedência do lançamento fiscal. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Em 24 de setembro de 2008, o Fisco exige o ICMS diferencial de 
alíquotas no valor de R$ 2.239,38 (dois mil, duzentos e trinta e nove reais e tinta e oito 
centavos) e acréscimos legais, imposto consignado em documento de arrecadação 
(DARE) emitido no Posto Fiscal de Fronteira, relativo à aquisição de mercadoria 
proveniente de outra unidade da Federação, destinada ao consumo do estabelecimento. 

 
Citados como infringidos os arts 51, § 3º e 63, ambos da Lei 

11.651/91, CTE, c/c os arts.s 32, § 1º do Anexo VIII do Decreto 4.852/97, RCTE, e art. 5º 
da Instrução Normativa n° 428/00-GSF, proposta a penalidade prevista no art. 71, III, "a" 
do CTE. 

 



 

Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, espelho 
cadastral (fls. 03) e formulário de consulta DARES com Diferencial de Alíquota com status 
vencido, referente a Nota Fiscal 289533 (fls.05 a 06). 

 
Intimado em 14/10/2008 (fls. 10), o sujeito passivo não comparece ao 

processo, sendo declarado revel (fls. 11). 
 
Revel, o sujeito passivo apresenta impugnação em Segunda 

Instância (fls. 16 a 20), formulando em preliminar arguição de nulidade da peça básica, 
relacionando as hipóteses de cerceamento do direito de defesa e de insegurança na 
determinação da infração. 

 
Caso sejam superadas as preliminares, no mérito, pede a 

improcedência do lançamento, alegando que a operação está alcançada pela isenção 
prevista no art. 6°, CV do Anexo IX do Decreto n° 4.74/98, RCTE, haja vista que o sujeito 
passivo apresenta contrato de parceria integrada com a ASA ALIMENTOS, projeto de 
construção, contrato firmado com Banco Oficial e termo de viabilidade técnica. 

 
Cita ainda a isenção prevista no art. 6°, XCII do Anexo IX do RCTE, e 

decisão deste Conselho. 
 
A pedido da Relatora, juntou-se ao processo extrato de Consulta 

DAREs Diferencial de Alíquotas (fls. 24). 
 
A Quarta Câmara, por meio da Resolução n° 140/2010 (fls. 25 a 26), 

converte o julgamento em diligência, a fim de que o sujeito passivo seja intimado a anexar 
aos autos os documentos que alega possuir, no tocante à isenção, contrato de parceria 
integrada com a ASA ALIMENTOS, projeto de construção, contrato firmado com Banco 
Oficial e termo de viabilidade técnica, concedendo-lhe o prazo de 20 (vinte) dias a partir da 
ciência desta. 

 
Caso não possua tal documentação, com relação à outra isenção 

alegada, igualmente carece de comprovação para sua fruição, o que poderá implementar, 
via documentação anexada aos autos, também nesse momento. 

 
Intimado (fls. 27 a 28), o sujeito passivo nada anexou ao processo, 

lavrando Termo de Encaminhamento (fls. 29). 
 
Posteriormente, o sujeito passivo junta os documentos de fls. 28 a 

40, objetivando cumprir a solicitação formulada na Resolução n° 140/2010. 
 
A Quarta Câmara deste Conselho, em decisão unânime, 

materializada no Acórdão n° 554/2011 (fls. 46 a 52), rejeita as preliminares arguidas pela 
autuada, por cerceamento ao direito de defesa e por insegurança na determinação da 
infração. Quanto ao mérito, em decisão não unânime, considera procedente o auto de 
infração. 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso para o Conselho Pleno 

(fls.56 a 58), pedindo a reforma da decisão cameral e a improcedência do lançamento, 
alegando que as mercadorias adquiridas foram utilizadas para construção de um galpão 
da granja, portanto, integrando o ativo imobilizado do estabelecimento industrial ou 
agropecuário, gozando da isenção prevista no artigo 6º, XCII, do Anexo IX do Decreto 
4.852/97, sendo que toda documentação que comprova que as mercadorias foram para a 



 

construção do estabelecimento estão anexadas aos autos, e nem de longe se confunde 
com material de uso ou consumo do estabelecimento. 

 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
Exige-se no auto de infração ICMS diferencial de alíquotas incidente 

na aquisição interestadual de mercadorias (chapa residencial e cumeeira, consoante Nota 
fiscal n° 289533, fls. 41), destinadas ao consumo do estabelecimento. 

 
Fundamentam a exigência fiscal o Código Tributário Estadual (CTE), 

arts. 11, § 1°, II, e 27, V, “a”: 
 

Art. 11. [...] 

§ 1º O imposto incide, também, sobre: 

[...] 

II - a entrada, no território goiano, de mercadoria oriunda de outro Estado, 
adquirida por contribuinte e destinada ao seu uso, consumo final ou à 
integração ao seu ativo imobilizado; 

 
Art. 27. As alíquotas do imposto são: 

[...] 

V - equivalente à diferença entre a alíquota interna utilizada neste Estado e 
a interestadual aplicável no Estado de origem, relativamente à: 

 

a) entrada, no estabelecimento de contribuinte, de mercadoria ou bem 
oriundos de outro Estado destinados a uso, consumo final ou a integração 
ao ativo imobilizado; 

[...] 

 
Condenado no julgamento cameral, o sujeito passivo apresentou 

recurso ao Conselho Pleno, alegando que as mercadorias estão amparadas pela isenção 
prevista no artigo 6º, XCII, do Anexo IX do Decreto 4.852/97, RCTE: 

 
Art. 6º São isentos do ICMS: 

[...] 
XCII - relativamente à aplicação do diferencial de alíquotas na aquisição 
interestadual de bem, exceto veículo automotor de transporte de 
passageiro ou de carga e de passeio, inclusive motocicleta, destinado ao 
ativo imobilizado de estabelecimento industrial ou agropecuário, vedada 
sua utilização, dentro de 24 (vinte e quatro) meses contados a partir da 
data de aquisição do bem, em atividades alheias à do estabelecimento, 
inclusive locação empréstimo, ou alienação, a qualquer título (Lei nº 
13.453/99, art. 2º, IV);  

[...] 
 
Da leitura desse dispositivo e da análise da Nota Fiscal n° 289533 

(fls. 41), nota-se que essa isenção não se aplica ao presente caso, porque as mercadorias 
(chapa residencial e cumeeira) discriminadas na Nota Fiscal n° 289533 não são bens 
destinados ao ativo imobilizado do estabelecimento. 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_13453.htm
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_13453.htm


 

 
A autuada ainda pretendeu a aplicação da isenção prevista no artigo 

6º, CV, do Anexo IX do RCTE: 
 
Art. 6º São isentos do ICMS: 

[...] 
CV - a operação que destine a contribuinte abrangido por projeto 
agroindustrial de avicultura ou de suinocultura, nos termos da Lei nº 12.955, 
de 19 de novembro de 1996, mercadorias para uso exclusivo na construção 
de granjas e aviários, observado o seguinte: 
[...] 

 
A Lei n° 12.955, de 19 de novembro de 1996, citada no dispositivo 
transcrito (RCTE, anexo IX, art. 6°, CV), em seu art. 8°, I, estabelece: 
 
Art. 8º Fica o Chefe do Poder Executivo, na forma e condições que 
estabelecer, autorizado a conceder isenção do ICMS: 
 
I - nas aquisições de mercadorias destinadas à construção de granjas 
e aviários vinculados a projeto agroindustrial em regime de parceria 
ou integração abrangido por esta Lei; 

[...] destaque oportuno 
 
O órgão julgador deu oportunidade ao sujeito passivo, por meio de 

diligência, para comprovação de que a operação tenha ocorrido sob o manto da Lei n° 
12.955/95 (art. 8°, I), mas não aproveitou a oportunidade que lhe fora concedida, porque 
não exibiu a documentação para a fruição da isenção: contrato de parceria integrada com 
a Asa Alimentos, projetos de construção, contrato firmado com banco oficial e termo de 
viabilidade técnica; trouxe ao processo apenas demonstrativo de remuneração da 
integração, em nome de Gabriel Mendonça Araújo, afirmado irmão, resumo do projeto de 
construção dos aviários para efeito de financiamento bancário e cédula rural pignoratícia e 
hipotecária, assinada pelo autuado e o referido irmão (fls. 33 a 40). Esses documentos 
não atendem à exigência, especialmente pela ausência do contrato de parceria integrada 
com a empresa Asa Alimentos. 

 
Destaque-se que nos dados cadastrais da empresa Paulo Márcio 

Mendonça Araújo, IE 112576605, no sistema SEFAZ não há prova da sociedade com o 
Senhor Gabriel Mendonça Araújo, o que seria sob forma de condomínio, dificultando 
sobremaneira a comprovação no que diz respeito à pareceria. 

 
Ante o exposto, conheço do recurso para o Conselho Pleno, nego-lhe 

provimento para manter a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 08 de março de 2016. 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_12955.htm
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Matéria: Diferencial de alíquotas (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00295/16 
 
Relator: Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Exigência de ICMS 
diferencial de alíquotas na aquisição interestadual de 
mercadoria destinada ao ativo fixo do estabelecimento. 
Procedência. Pedido de exclusão da multa e dos acréscimos 
legais. Rejeitado.  
 
1. O imposto incide, também, sobre a entrada, no território 
goiano, de mercadoria oriunda de outro Estado, adquirida por 
contribuinte e destinada ao seu uso, consumo final ou à 
integração ao seu ativo imobilizado; (CTE, art. 11, § 1°, II); 
 
2. A alíquota do imposto é equivalente à diferença entre a 
alíquota interna utilizada neste Estado e a interestadual aplicável 
no Estado de origem, relativamente à entrada, no 
estabelecimento de contribuinte, de mercadoria ou bem 
oriundos de outro Estado destinados a uso, consumo final ou a 
integração ao ativo imobilizado; (CTE, art. 27, V, "a"); 
 
3. Rejeita-se o pedido de exclusão da multa e dos acréscimos 
legais, sendo a multa aplicada (CTE, art. 71, III, "a") a apropriada 
para a infração denunciada, e os acréscimos legais (juros e 
correção monetária), além de legais, comporem o total do débito 
fiscal não pago no prazo legal. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 22 de janeiro de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer da 
impugnação, negar-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração. Foram 
vencedores os Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes, Carlos Andrade Silveira, 
Victor Augusto de Faria Morato e Masayuki Missao, vencido o Conselheiro Aguinaldo 
Fernandes de Melo que votou pela improcedência. Quanto ao pedido de exclusão da 
multa e dos acréscimos legais decidiu, por maioria de votos, não acatá-lo. Foram 
vencedores os Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes, Carlos Andrade Silveira, 
Victor Augusto de Faria Morato e Masayuki Missao. Vencido o Conselheiro Aguinaldo 
Fernandes de Melo que acolheu o pedido. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Em 18 de março de 2013, o Fisco exige o ICMS diferencial de 
alíquotas no valor de R$ 21.473,10 (vinte e um mil, quatrocentos e setenta e três reais e 
dez centavos), multa e acréscimos legais da autuada, na condição de contribuinte, em 
razão desta ter adquirido em operação interestadual mercadorias (semirreboques), nos 
meses de junho, julho, outubro e novembro de 2011, destinadas ao ativo do 
estabelecimento, sem efetuar a retenção do diferencial de alíquotas ora exigido. 
 



 

Citados como infringidos os arts. 45 e 51, § 1°, II e § 3°, da Lei n° 
11.651/91, c/c os arts. 32, § 1° e 35, Anexo VIII, do Decreto n° 4.852/97, proposta a 
penalidade prevista no art. 71, III, “a”, da Lei n° 11.651/91 na redação da Lei n° 17.917/12. 
 

Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, cópias de 
notas fiscais (fls. 3 a 5), Histórico de Pagamentos (fls. 6 a 8), Notificação Fiscal (fls. 9) e 
cópias de páginas dos livros fiscais Registro de Entradas (fls. 10 a 11) e do livro Registro 
de Apuração do ICMS (fls. 12 a 27). 
 

Intimado em 19/06/2013 (fls. 29), o sujeito passivo não comparece ao 
processo, sendo declarado revel (fls. 30). 
 

Revel, a autuada apresenta impugnação em Segunda Instância (fls. 
36 a 39), pedindo a improcedência do lançamento, alegando que a empresa é do ramo de 
transporte rodoviário de cargas intermunicipal, interestadual e internacional, exceto 
produtos perigosos e mudança, conforme Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral.  
 

Adquiriu a impugnante em operação interestadual 3 (três) semi-
reboques, pelas Notas Fiscais n°s 15493, 19575 e 19576, autuadas, para utilizá-los no 
transporte de cargas. 
 

Em razão da atividade da empresa é dos bens adquiridos (semi-
reboques), a operação realizada pela impugnante (aquisição interestadual dos semi-
reboques destinados a empresa prestadora de serviço de transporte rodoviário de cargas) 
está amparada pela isenção do diferencial de alíquotas prevista no art. 7° LVII, Anexo IX, 
do RCTE. 
 

Alternativamente, pede a exclusão da multa, juros e correção 
monetária, incidente sobre o valor original do débito. 
 

Junta Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral (fls. 42), 
cópias de notas fiscais (fls. 50 a 52) e excerto da legislação tributária estadual (fls. 53 a 
57), dentre outros documentos. 
 

A pedido da Representação Fazendária, juntou-se ao processo os 
documentos de fls. 60 a 69. 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

Exige-se no auto de infração o ICMS diferencial de alíquotas no valor 
de R$ 21.473,10 (vinte e um mil, quatrocentos e setenta e três reais e dez centavos), 
multa e acréscimos legais da autuada, na condição de contribuinte, em razão desta ter 
adquirido em operação interestadual mercadorias (semirreboques), nos meses de junho, 
julho, outubro e novembro de 2011, destinadas ao ativo do estabelecimento, sem efetuar a 
retenção do diferencial de alíquotas ora exigido. 
 

Fundamentam a exigência fiscal os arts. 11, § 1°, II, e 27, V, “a”, do 
Código Tributário Estadual (CTE): 
 

Art. 11. [...] 
 
§ 1º O imposto incide, também, sobre: 



 

[...] 
II - a entrada, no território goiano, de mercadoria oriunda de outro Estado, 
adquirida por contribuinte e destinada ao seu uso, consumo final ou à 
integração ao seu ativo imobilizado; (Redação conferida pela Lei nº 12.972/96 - 
Vigência: 01.01.97 a 31.12.15) 

 
Art. 27. As alíquotas do imposto são: 

[...] 
V - equivalente à diferença entre a alíquota interna utilizada neste Estado e 
a interestadual aplicável no Estado de origem, relativamente à: (Redação 

conferida pela Lei nº 12.972/96 - Vigência: 01.01.97 a 31.12.15) 

 
a) entrada, no estabelecimento de contribuinte, de mercadoria ou bem 
oriundos de outro Estado destinados a uso, consumo final ou a integração 
ao ativo imobilizado; (Redação conferida pela Lei nº 12.972/96 - Vigência: 
01.01.97 a 31.12.15) 

[...] 

 
O sujeito passivo, na impugnação apresentada, alegou que a 

operação realizada (aquisição interestadual dos semirreboques destinados a empresa 
prestadora de serviço de transporte rodoviário de cargas) está amparada pela isenção do 
diferencial de alíquotas prevista no art. 7° LVII, Anexo IX, do RCTE: 
 

Art. 7º São isentos de ICMS, observado o § 1º quanto ao término de 
vigência do benefício: 
[...] 
LVII - relativamente ao diferencial de alíquotas, a aquisição interestadual 
(Lei nº 16.271/08, art. 3º): (Redação acrescida pelo Decreto nº 6.755 - vigência: 
01.08.08 a 31.12.14) 
NOTA: Benefício concedido até 31.12.14. 

a) de reboque e de semi-reboque, classificados no Código 8716 da 
Nomenclatura Brasileira de Mercadorias - NBM/SH, destinados a empresa 
prestadora de serviços de transporte rodoviário de cargas; (Redação 

acrescida pelo Decreto nº 6.755 - vigência: 01.08.08 a 31.12.14) 
[...] destaque oportuno 

 
Analisando a Consulta Detalhada do Contribuinte Pessoa Jurídica 

(fls. 60 a 61), podemos observar que a atividade principal da empresa autuada é o 
comércio atacadista de combustíveis de origem vegetal, exceto álcool carburante, CNAE 
4681-8/03, no percentual de 90%. É a mesma atividade econômica principal declarada no 
Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral (fls. 42). Como atividade secundária, na 
Consulta Detalhada do Contribuinte Pessoa Jurídica, está informada o serviço de preparo 
de terreno, cultivo e colheita, CNAE 0161-0/03, no percentual de 10%. 
 

A autuada, embora não tenha enviado ao CNAE, exerce ainda a 
atividade de reflorestamento desde 30/09/2010 (fls. 65), efetuando a venda de lenha de 
eucalipto (produção própria), conforme DANFEs juntados ao processo (fls. 66 a 69). 
 

Claro está então que a empresa autuada não se dedica à prestação 
de serviços de transporte rodoviário de cargas, atividade essa que ensejaria o gozo da 
isenção do diferencial pela aquisição interestadual dos semirreboques, nos termos do art. 
7°, LVII, “a”, do Anexo IX do RCTE, anteriormente reproduzido. 

 
Logo, não tendo a defesa trazido ao processo elementos que 

afastassem a acusação fiscal formulada no auto de infração, este deve ser declarado 
procedente. 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_12972.htm
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_12972.htm
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_12972.htm
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Rcte/Anexos/ANEXO_09_Beneficio_Fiscal.htm#A7P1
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_16271.htm
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_16271.htm#A3
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/DECRETOS/D_06755.htm
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/DECRETOS/D_06755.htm


 

 
Quanto ao pedido de exclusão da multa e dos acréscimos legais 

(juros e correção monetária), não o acato, pois a multa aplicada (CTE, art. 71, III, “a”) é a 
apropriada para a infração denunciada, e os juros e a correção monetária (acréscimos 
legais), além de legais, compõem o total do débito, porque este não foi pago no prazo 
legal. 

 
Ante o exposto, conheço da impugnação, nego-lhe provimento para 

considerar procedente o auto de infração. Quanto ao pedido de exclusão da multa e dos 
acréscimos legais, não o acato. 

 
 

Sala das sessões, em 09 de março de 2016. 
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Matéria: Diferencial de alíquotas (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00427/16 
 
Relator: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pelo sujeito passivo, por insegurança na determinação 
da infração. Rejeitada. ICMS. Diferencial de alíquota. Aquisição 
em operação interestadual de bens destinados ao uso/consumo 
ou ativo imobilizado do estabelecimento. Omissão de registro 
no livro próprio das notas fiscais. Ordem de Conferência. 
Procedente.  
 
1. Torna-se inócuo o questionamento sobre nulidade da lide 
quando tal inquirição for desprovida de amparo legal;  
 
2. Reafirma-se a decisão singular que julgou procedente o 
lançamento, quando estiver demonstrado nos autos que o polo 
passivo não conseguiu ilidir a acusação que lhe foi imposta na 
vestibular. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 23 de outubro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Rickardo de Souza 
Santos Mariano, Gilmar Rodrigues de Almeida e Lidilone Polizeli Bento. Quanto ao mérito, 
também por votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar 
a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, Gilmar Rodrigues de 
Almeida e Lidilone Polizeli Bento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu o registro no 
livro próprio das notas fiscais, conforme Ordem de Conferência "Relação de NFEs não 
Registradas", referente à aquisição em operação interestadual de bens destinados ao 
uso/consumo ou ativo imobilizado do estabelecimento, bem como deixou de pagar o 
ICMS correspondente ao diferencial de alíquotas, conforme documentos anexos. Em 
consequência, deverá pagar o imposto e cominações legais.  

 
A autoridade lançadora indica como infringidas as disposições dos 

artigos 45 e 51, §1°, II e §3° do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) 
combinado com os artigos 32, §1° e 35, anexo VIII do Decreto 4852/97. Proposta a 
aplicação da penalidade prevista no artigo 71, VII, "c", §9º, I, do CTE, com redação da Lei 
nº 13446/1999. 

 
O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: cópia 

Relação de NFEs não Registradas "fls. 4 a 6", cópia termo de autenticação de livro fiscal 
"fls. 7", cópia livro fiscal "fls. 8 a 21", cópia DANFE "fls. 22 a 64".  

 



 

O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 
apresentar impugnação em Primeira Instância, conforme documentos de "fls. 65 e 66", 
"69 e 70".  

 
Em sua impugnação, "fls. 73", o sujeito passivo solicita a aplicação 

da forma privilegiada para pagamento com redução de 50% conforme prescreve o 
parágrafo 8° do artigo 71 da Lei 11.651/91 (CTE).  

 
O sujeito passivo anexa os seguintes documentos: cópia procuração 

"fls. 74", cópia documento de identificação do advogado "fls. 75", cópia de identificação 
do procurador "fls. 76", cópia primeira alteração contratual da sociedade empresaria 
limitada "fls. 77 e 78", cópia contrato social de sociedade empresaria limitada "fls. 79 a 
82", cópia intimação "fls. 83", cópia auto de infração "fls. 84", cópia identificação do 
sujeito passivo "fls. 85", cópia relação de NFEs não registradas "fls. 86 a 88", cópia chave 
de acesso "fls. 89 a 196". 

 
Pela sentença nº 2172/2015 – JULP, "fls. 198 a 205", o julgador 

singular decide pela procedência do auto de infração. Em sua fundamentação afirma que 
o dispositivo no artigo 52 do Decreto 7013/2009, permitiria registrar as notas fiscais não 
escrituradas até fevereiro do ano subsequente, independente de autorização, desde que 
não tenha se iniciado a ação fiscal; ressalvando que "a tese defensória não atendeu aos 
pressupostos necessários e suficientes para ilidir a pretensão inicial do fisco". E sustenta 
que "tendo em vista que a empresa não comprovou que não houve falta de pagamento 
de imposto e o fiscal autuante entendeu que no presente caso não caberia a aplicação do 
$ 8° do art. 71 do CTE, não acolheu o pedido para a aplicação do mesmo"; e conclui que 
"a exigência fiscal deve ser mantida tendo em vista que o lançamento do crédito tributário 
cumpriu as exigências do artigo 160 do CTE". 

 
O sujeito passivo é intimado a pagar a quantia exigida em virtude de 

ter sido condenado em Primeira Instância ou apresentar Recurso Voluntário, conforme 
documentos de "fls. 206". 

 
O sujeito passivo apresenta Recurso Voluntário, "fls. 209 a 210", 

alegando que "o total das notas não lançadas é de R$ 95.161,69, e que deste valor, há 
algumas notas ficais que são remessa em bonificação, doação ou brinde e outras que a 
alíquota do ICMS destacada é de 12% e não 7% conforme foi apurado no auto de 
infração".  Defende que o valor total do diferencial de alíquotas cobrado que era de R$ 
9.516,17 fica em R$ 9.021,90 e afirma que a solicitaram a forma privilegiada constante no 
§8° do artigo 71 do CTE por ser de direito  Ao final, requer: "que seja acolhido e provido o 
presente Recurso Voluntário, para reformar a Sentença de Primeira Instância e declarar 
improcedente o lançamento, ou considerar nulo ab initio o lançamento e determinar o seu 
arquivamento". 

 
O sujeito passivo anexa ao recurso os seguintes documentos: cópia 

intimação "fls. 211", cópia procuração "fls. 212", cópia identificação do procurador "fls. 
213" e cópia chave de acesso "fls. 214 a 322". 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Sobre a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pelo sujeito 
passivo, por insegurança na determinação da infração, a rejeito por não haver nos 



 

elementos constitutivos da lide qualquer afronta ao capítulo que trata da nulidade dos atos 
processuais, inserto no inciso IV do artigo 20 da Lei nº. 16.469/09. A infração e a 
correspondente penalidade foram corretamente aplicadas, a instrução processual em sede 
cognitiva efetivada com clareza. Assim, rejeitada está a preliminar em comento.  

 
Com a questão primeira solucionada, volvo-me à questão meritória 

desta ação, onde adoto como razões de decidir aquelas do julgador de Primeira Instância, 
que julgou procedente o lançamento, conforme registro em linhas seguintes:   

 
“Assim, a formalização do lançamento cumpre as exigências legais 

necessárias, estando juntada aos autos provas materiais bastantes para comprovar a 
infração apontada; verificamos que a defesa não trouxe nenhum argumento consistente 
que justifique o não registro das operações descritas nas notas fiscais objeto da lide e que 
aos olhos do fisco os documentos fiscais são idôneos e as operações comerciais, bem 
como a defesa não comprova que escriturou as mesmas no livro Registro de entradas. ”   

 
Assim, voto rejeitando a preliminar de nulidade da peça básica, 

arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração. Quanto ao mérito, 
conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento para confirmar a sentença singular 
que considerou procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 29 de março de 2016. 
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Matéria: Diferencial de alíquotas (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00432/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Antônio Martins da Silva 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Preliminar. Cerceamento do direito de 
defesa. Nulidade parcial do lançamento. Rejeitada. Decadência 
parcial do lançamento. Rejeitada. ICMS. Obrigação Principal. 
ICMS. Omissão de recolhimento de ICMS relativo ao diferencial 
de alíquota. Procedência.  
 
1. A intimação para pagamento da quantia exigida ou 
interposição de recurso é efetivada, também, por meio de telefax 
ou via eletrônica, com prova de expedição (Lei nº 16.469/09, art. 
14, inciso II); 
 
2. É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão 
judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir 
comentários sobre todos os argumentos levantados pelas 
partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando 
acerca do motivo, que por si só, achou suficiente para a 
composição do litígio (AG. Reg. Nº 169.073/SP, 1ª Turma, relator 
Ministro José Delgado)." 
   
3. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário 
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do 
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido 
efetuado (CTN, art. 173, I); 
 
4. O ICMS diferencial de alíquota incide sobre a entrada, no 
território goiano, de mercadoria oriunda de outro Estado, 
adquirida por contribuinte e destinada ao uso e consumo do 
estabelecimento, devendo ser calculado pela aplicação, sobre o 
valor das mercadorias, do valor da diferença entre à alíquota 
interna utilizada neste Estado e a interestadual aplicável no 
Estado de origem (Lei nº 11.651/91, art. 11, § 1º, II e art. 27, § 1º, 
V); 
 
5. Estando evidenciado nos autos que o sujeito passivo não 
efetuou o recolhimento do ICMS relativo ao diferencial de 
alíquota incidente sobre mercadorias adquiridas em outra 
unidade da Federação destinada ao uso e consumo do 
estabelecimento, o lançamento deve ser considerado 
procedente. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 17 
de março de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade 
parcial do processo, arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa, a partir 
da intimação de fls. 204. Participaram do julgamento os Conselheiros Rodolfo Ramos 
Caiado, Antônio Martins da Silva, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, 
José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, 



 

Elias Alves dos Santos, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, 
Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, David 
Fernandes de Carvalho, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Paulo Diniz, Heli 
José da Silva, Alcedino Gomes Barbosa e Domingos Caruso Neto. Por maioria de votos, 
rejeitar a preliminar de nulidade parcial do processo, arguida pela autuada, por 
cerceamento do direito de defesa, a partir do acórdão cameral. Foram vencedores os 
Conselheiros Antônio Martins da Silva, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de 
Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de 
Brito, Elias Alves dos Santos, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, 
Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, David Fernandes de Carvalho, Lidilone 
Polizeli Bento, Heli José da Silva, Alcedino Gomes Barbosa e Domingos Caruso Neto. 
Vencidos os Conselheiros Rodolfo Ramos Caiado, Edson Abrão da Silva, Nivaldo José 
Mendes e Paulo Diniz, que votaram acolhendo a nulidade parcial por cerceamento do 
direito de defesa, a partir do acórdão cameral. Quanto ao mérito, por maioria de votos, 
conhecer do recurso da Fazenda Pública para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para 
reformar a decisão cameral e rejeitar a preliminar de decadência, relativa ao crédito 
tributário no período de 01/04/2007 à 18/04/2007 e para considerar parcialmente 
procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 320.675,20 (trezentos e vinte mil, 
seiscentos e setenta e cinco reais e vinte centavos), considerando o pagamento de fls. 
584 para fins de possível extinção do crédito tributário. Foram vencedores os Conselheiros 
Antônio Martins da Silva, Washington Luis Freire de Oliveira, Marlene Maria da Silva 
Ruguê Bernardes, Elias Alves dos Santos, Gilmar Rodrigues de Almeida, Victor Augusto 
de Faria Morato, David Fernandes de Carvalho, Lidilone Polizeli Bento, Heli José da Silva, 
Domingos Caruso Neto e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, 
que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros Rodolfo Ramos Caiado, Talita 
Pimenta Félix, José Pereira D'abadia, João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho, 
Masayuki Missao, Edson Abrão da Silva, Nivaldo José Mendes, Paulo Diniz e Alcedino 
Gomes Barbosa, que votaram conhecendo do recurso, negando-lhe provimento para 
manter a decisão cameral que acolheu a preliminar de decadência, relativa ao crédito 
tributário no período de 01/04/2007 à 18/04/2007 e considerou parcialmente procedente o 
auto de infração no valor do ICMS de R$ 254.340,05 (duzentos e cinqüenta e quatro mil, 
trezentos e quarenta  e cinco centavos), considerando o pagamento de fls. 584 para fins 
de possível extinção do crédito tributário. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada pelo fisco no presente processo é no sentido 
de que a empresa autuada deixou de debitar no livro Registro de Apuração do ICMS o 
valor correspondente ao diferencial de alíquota nos períodos e valores indicados no Anexo 
Estruturado denominado DETALHAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO de fls. 04, 
ficando, em consequência, sujeita ao pagamento do imposto omitido acrescido das 
cominações legais.    

Foram indicados como infringidos o artigo 63 § 2º, da Lei nº 
11.651/91 c/c o art. 76, inciso II, alínea "a" do Decreto nº 4.852/97 e art. 2º da Instrução 
Normativa nº 155/94GSF e proposta a penalidade prevista no art. 71, inciso III, alínea “f”, 
da Lei nº 11.651/91. 

O lançamento foi instruído com os demonstrativos da Auditoria 
Básica do ICMS de fls. 37 a 46, bem como as cópias das notas fiscais e do livro registro 
de entrada onde as mesmas foram registradas, de fls. 47 a 372. 

Devidamente intimada para pagamento da quantia exigida ou 
apresentação de impugnação a empresa autuada compareceu ao processo por meio da 
peça impugnatória de fls. 386 a 419, alegando o seguinte: 



 

1 – Que o lançamento deveria ser declarado nulo por insegurança na 
determinação da infração em razão da falta de previsão legal na legislação tributária para 
a exigência de ICMS diferencial de alíquota na entrada do território goiano de mercadoria 
destinada ao ativo imobilizado ou ao uso e consumo do estabelecimento; 

2 – Decadência do crédito tributário anterior a 18/04/07 em razão do 
transcurso do prazo superior a 5 (cinco) anos entre a lavratura do auto de infração e a 
ocorrência dos fatos geradores; 

3 – Em relação ao mérito pediu a improcedência do lançamento em 
razão das notas fiscais haverem sido emitidas por contribuintes enquadrados como 
microempresa ou, quando nada, a realização de diligência. 

Por meio da Sentença nº 2229/2012, de fls. 470 a 476, o julgador 
singular rejeitou as questões preliminares, bem como o pedido de conversão do processo 
em diligência e, quanto ao mérito, considerou procedente o lançamento.   

Inconformada a empresa autuada interpôs o recurso voluntário de fls. 
483 a 525, informando, inicialmente, que por motivo de conveniência, utilizou-se dos 
benefícios da Lei nº 17.817/12 (RECUPERAR II), promoveu o pagamento de parte do 
valor originário do crédito tributário no valor de R$ 254.340,05 (duzentos e cinquenta e 
quatro mil, trezentos e quarenta reais e cinco centavos), relativamente ao diferencial de 
alíquota das notas fiscais relacionadas às fls. 488 a 490, restando, portanto, como questão 
controvertida apenas o valor de R$ 109.002,89 (cento e nove mil, dois reais e oitenta e 
nove centavos).  

Em relação ao crédito tributário remanescente repetiu os mesmos 
pedidos feitos na fase singular. 

Em sessão realizada no dia 05 de abril de 2013 a Terceira Câmara 
do Conselho Administrativo Tributário, por unanimidade de votos, converteu o julgamento 
em diligência por meio da Resolução nº 69/2013, de fls. 538 a 539 e encaminhou os autos 
à Gerência Especial de Auditoria para a verificar a existência entre as notas fiscais 
remanescentes de alguma mercadoria alcançada pelo benefício fiscal da redução da base 
de cálculo. 

Por meio do relatório de diligência de fls. 541 a 543 o autor do 
procedimento reduziu o valor originário do crédito tributário para R$ 320.675,20 (trezentos 
e vinte mil, seiscentos e setenta e cinco reais e vinte centavos). 

Em sessão realizada no dia 30 de maio de 2014 a Primeira Câmara 
do Conselho Administrativo Tributário por maioria de votos, rejeitou as questões 
preliminares e considerou parcialmente procedente o lançamento no valor de R$ 
254.340,05 (duzentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e quarenta reais e cinco 
centavos), com o vencido no valor de R$ 320.675,20 (trezentos e vinte mil, seiscentos e 
setenta e cinco reais e vinte centavos), ambos considerando o pagamento de fls. 584 para 
efeito de extinção do crédito tributário. 

Inconformada a Representação Fazendária interpôs o recurso de fls. 
800 a 802, objeto do presente julgamento, pleiteando a reforma a decisão cameral para 
considerar parcialmente procedente o lançamento no valor de R$ 320.675,25 (trezentos e 
vinte mil, seiscentos e setenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), nos termos do voto 
vencido. 

A empresa autuada, por seu turno, compareceu ao processo por 
meio do recurso de fls. 810 a 867, pleiteando o seguinte: 

1 – Nulidade parcial do processo por cerceamento do direito de 
defesa a partir da intimação de fls. 804, efetivada no domicílio tributário eletrônico quando 
o correto seria por meio de carta registrada conforme determina o art. 15, inciso I, da Lei 
nº 16.469/09; 

2 – Nulidade do processo por cerceamento do direito de defesa a 
partir da decisão cameral que não apreciou todas as questões suscitadas; 



 

3 – Decadência do crédito tributário relativo ao período de 01/04/07 a 
18/04/07, nos termos do art. 150, § 4º, do CTN; 

4 – Confirmação da decisão cameral que considerou parcialmente 
procedente o lançamento no valor do pagamento efetuado. 

 É o relatório. 

 

V O T O  

 
1. DA PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL DO PROCESSO POR 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA: 
A intimação de fls. 804 a 806, foi feita no Domicílio Tributário 

Eletrônico da empresa autuada e recebida no dia 23/12/14, concedendo um prazo de 15 
(quinze) dias para interposição de recurso ao Conselho Pleno, bem como a contradita ao 
recurso fazendário. 

Referida intimação foi efetivada com supedâneo no art. 14, da Lei nº 
16.469 que assevera o seguinte:  

“Art. 14. A intimação é feita por meio de: 

I - carta registrada, com aviso de recepção; 

II - telefax ou via eletrônica, com prova de expedição;” 

 
Assim, razão não assiste à empresa atuada quando afirma que teve 

o seu direito de defesa cerceado porque a intimação somente poderia ter sido feita por 
meio de carta registrada com aviso de recepção. 

 
Razão não assiste também à empresa autuada quando pleiteia a 

nulidade parcial do processo a partir do acórdão cameral de fls. 789 a 798, eis que o 
mesmo não abordou todas as questões suscitadas no recurso voluntário. 

 
Nesse sentido vejamos como pronunciou o Superior Tributnal de 

Justiça quando do julgamento pela 1ª Turma, no Ag.Reg. no AI nº 169.073/SP, sendo 
relator o Ministro José Delgado: 

 

“Sentença. Motivação. É entendimento assente de nossa jurisprudência 
que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir 
comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua 
fundamentação pode ser sucinta, pronunciando acerca do motivo, que por 
si só, achou suficiente para a composição do litígio.”   

 

Com essas considerações, rejeito ambos os pedidos de nulidade 
parcial do processo por cerceamento do direito de defesa. 

2. DA PRELIMINAR DE DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO 
RELATIVAMENTE AO PERÍODO DE 01/04/07 a 18/04/07: 

O lançamento em que não foi verificada a declaração do contribuinte 
bem como o pagamento, ainda que parcial, do crédito tributário, conforme ocorreu no caso 
vertente, é regido pelo prazo decadencial de 5 (cinco) anos contados a partir do primeiro 
dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido lançado, previsto no art. 
173, inciso I, do Código Tributário Nacional – CTN. 

No caso em análise, observa-se que o lançamento é relativo ao 
exercício de 2007, cujo prazo decadencial começou a fluir no dia 01/01/08 findando-se de 



 

pleno direito no dia 31/12/12, sendo de observar que a intimação de fls. 382 e 383, 
ocorreu no dia 18/04/12. 

Assim, não há falar em decadência. 

3. DO MÉRITO: 

Em relação ao mérito cumpre observar que quando da interposição do 
recurso voluntário de fls. 483 a 525 a empresa autuada promoveu o pagamento do ICMS na 
importância de R$ 254.340,05 (duzentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e quarenta reais e 
cinco centavos), relativamente ao diferencial de alíquota das mercadorias constantes das notas 
fiscais relacionadas às fls. 488 a 490.  

Diante das alegações da empresa autuada no sentido de que entre as 
notas fiscais remanescentes estão alcançadas pelo benefício fiscal da redução da base de cálculo 
previsto no art. 8º e 9º, do Anexo IX, do Decreto nº 4.852/97, mencionando como exemplo as notas 
fiscais de fls. 462 a 468, o julgamento foi convertido em diligência por meio da Resolução nº 
69/2013, de fls. 538 a 539, com remessa do processo ao autor do procedimento para averiguação 
das alegações. 

No relatório de diligência de fls. 541 a 543 o auditor fiscal informou que o 
benefício fiscal em questão foi concedido após a efetivação do lançamento e, consequentemente, 
do fato gerador, não havendo na norma concessiva previsão de retroatividade. 

Informou, ainda, o ilustre revisor que restou comprovado que as 
mercadorias constantes das Notas Fiscais nº 38349, de fls. 263 e 79023, de fls. 299, estavam 
amparadas pelo benefício fiscal da redução da base de cálculo, sendo que relativamente a 
primeira o benefício foi considerado na auditoria original, estando, a mesma entre aquelas em que 
a autuada concordou e promoveu o pagamento.  

Relativamente à segunda foi promovida a devida correção, situação que 
redundou na redução do valor original do crédito tributária na importância de R$ 1.274,00 (um mil e 
duzentos e setenta e quatro reais), restando um valor remanescente de R$ 362.068,94 (trezentos 
e sessenta e dois mil, sessenta e oito reais e noventa e quatro centavos). 

Diante da juntada do Laudo nº 20131105, de fls. 600 e seguintes elaborado 
pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, o julgamento foi novamente convertido em 
diligência por meio da Resolução nº 195/2013, de fls. 720 a 721. 

Por meio do relatório de diligência de fls. 724 a 736, elaborado in loco o 
autor do procedimento verificou mais algumas inconsistências que redundaram na redução do 
valor originário do lançamento para R$ 320.697,22 (trezentos e vinte mil, seiscentos e noventa e 
sete reais e vinte e dois centavos). 

Assim, verifica-se que a Câmara Julgadora teve o zelo e cuidado de 
converter o julgamento em diligência por duas vezes determinando a remessa dos autos à 
Gerência de Auditoria para averiguações em relação a argumentos apresentados pela defesa. 

Nos relatórios diligenciais a questão relativa ao benefício fiscal da redução 
da base de cálculo foi esclarecida pelo autor do procedimento que informou que o referido 
benefício foi concedido em data posterior a da ocorrência do fato gerador.  

Por outro lado, a questão relativa a destinação das mercadorias que 
segundo o laudo elaborado pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo foram 
classificadas como bens do ativo imobilizado, também foi devidamente esclarecida pelo autor do 
procedimento demonstrando que a classificação correta das referidas mercadorias nos termos da 
legislação tributária é como bens de uso e consumo do estabelecimento.  

Com essas considerações, entendo que o lançamento dever ser 
considerado procedente no valor remanescente apurado na última revisão. 

À conta do exposto, conheço de ambos os recursos, nego provimento ao 
do contribuinte e dou provimento ao interposto pela Fazenda Pública, para reformar a decisão 
cameral e considerar parcialmente procedente o lançamento no valor de R$ 320.675,20 (trezentos 
e vinte mil, seiscentos e setenta e cinco reais e vinte centavos), considerando o pagamento de fls. 
584, para efeito de extinção do crédito tributário.    



 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 31 de março de 2016. 
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Matéria: Diferencial de alíquotas (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00434/16 
 
Relatora: Conselheira Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Diferencial de alíquotas.  
 
 
DILIGÊNCIA 
 
Não há nos autos motivação para determinação de diligência 
estando o infrator e a infração devidamente comprovados. 
 
 
PRELIMINAR 
 
INSEGURANÇA NA DETERMINAÇÃO DA INFRAÇÃO  
 
 
Não há nulidade do auto de infração por insegurança na 
determinação da infração quando expostos com precisão os 
fundamentos do lançamento fiscal. 
 
 
 
MÉRITO 
 
O ICMS por diferencial de alíquotas é devido na entrada, no 
território goiano, de bem destinado à integração ao ativo 
imobilizado da empresa. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de março de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido 
de diligência formulado pela autuada. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, José Pereira D'abadia, Gilmar Rodrigues de 
Almeida, José Luiz Rosa e Washington Luis Freire de Oliveira. Por maioria de votos, 
rejeitar a preliminar de nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação da 
infração, arguida pela advogada da empresa, em sua manifestação oral. Foram 
vencedores os Conselheiros Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Gilmar Rodrigues 
de Almeida e Washington Luis Freire de Oliveira. Vencidos os Conselheiros José Pereira 
D'abadia e José Luiz Rosa. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Marlene Maria da Silva Ruguê 
Bernardes, Gilmar Rodrigues de Almeida e Washington Luis Freire de Oliveira. Vencidos 
os Conselheiros José Pereira D'abadia e José Luiz Rosa que votaram pela improcedência 
do lançamento fiscal. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Nestes autos, a acusação fiscal é de que o sujeito passivo 
adquiriu veículos caminhões por meio da sua filial estabelecida na cidade de Canoas – 



 

RS, da empresa NAN LATIM AMÉRICA IND. E COM. DE VEÍCULOS, estabelecida no Rio 
de Janeiro e QUALITAS IMP. RODOVIÁRIOS, sendo que os referidos veículos foram 
licenciados pelo DETRAN da cidade de Anápolis sem emissão da nota fiscal de 
transferência da filial Canoas para a matriz em Anápolis, devendo, por isso, recolher o 
diferencial de alíquota do ICMS, nos meses de maio de 2009, janeiro, setembro a 
novembro de 2010 e julho de 2012. 

 
O crédito tributário foi considerado procedente em primeira 

instância. 
 
No recurso interposto em segunda instância argumenta que a 

propriedade do veículo é a filial de Canoas, sustentando que a transferência do veículo da 
Canoas para Goiás ocorre sob o manto da não incidência; emplacamento de veículo não é 
fato gerador do ICMS, sendo relevante, para o caso, a escrituração fiscal, observando que 
há erro de cálculo, pedindo revisão para saneamento. Em sustentação oral a procuradora 
sustenta a nulidade do auto de infração, pois a fiscalização altera dados das notas fiscais 
para fazer o lançamento, o que caracteriza insegurança na determinação da infração. 

 
 

V O T O 
 
 
Na descrição complementar da ocorrência – anexo estruturada 

– fls. 4, muito bem explicitado o cálculo com indicação da alíquota aplicada, ou seja: 
 
“1 – No Estado do Rio Grande do Sul esta operação não está 
sujeita ao recolhimento do diferencial de alíquotas: 
a) Alíquota interestadual entre os estados das regiões sul e 
sudeste, exceto o Espírito Santo é 12%. 
b) No estado do Rio Grande do Sul alíquota interna de 
caminhões é 12%. 
2 – A alíquota interestadual dos estados das regiões sul, 
sudeste, exceto o Espírito Santo para as regiões norte, nordeste 
e centro oeste inclusive o estado do Espírito Santo é 7% 
3 – A Alíquota interna para caminhões no estado de Goiás tem 
sua base de cálculo reduzida para 9%” 
 
Na planilha de cálculo, fls. 13/15, foi utilizada a diferença de 

alíquota de 5% (12%-7%) sobre a base de cálculo reduzida, sendo apurado corretamente 
o ICMS a recolher a título de diferencial de alíquotas. 

 
E aqui toma-se, ainda, o teor do Parecer 1591-GPT, assim 

como indicado pelo autuante às fls. 4. 
 
Portanto, não há correção a ser realizada na auditoria e nem 

dúvida a ser esclarecida, o que leva à rejeição do pedido de diligência, observando que 
eventualmente no caso de erro do cálculo bastaria a correção nesta oportunidade de 
julgamento, ressaltando ainda o estatuído no § 3º do art. 20 da Lei 16.469/09, assim: 

 

Art. 20. São nulos os atos praticados: 

 

....................... 



 

 

§ 3º As incorreções ou omissões do lançamento, inclusive 
aquelas decorrentes de cálculo ou de proposição de 
penalidade, não acarretam a sua nulidade, quando do processo 
constarem elementos suficientes para determinar com 
segurança a infração e o infrator. 

 
A matéria de natureza preliminar, arguida em sustentação oral, 

diante das provas e do transcrito acima não se sustenta, observando que somente há 
nulidade do auto de infração por insegurança na determinação da infração, quando não 
são expostos com precisão os fundamentos do lançamento fiscal. 

 
Na verdade, das notas fiscais de compra do veículo do Rio de 

Janeiro para o Rio do Grande do Sul, para efeito do lançamento, a fiscalização utilizou-se 
apenas o valor do bem, haja vista a irregularidade consistir na aquisição de caminhão da 
filial do Rio Grande do Sul sem nota fiscal de transferência para a filial de Anápolis, 
portanto não ocorrendo alteração de dados de documentos para o lançamento. 

 
Rejeitada a preliminar de insegurança na determinação da 

infração. 
 
Meritoriamente, a lide resolve, basicamente, pelo que dispõe a 

Lei 9.503/97 – Código de Trânsito Brasileiro - CTB, art. 120, senão vejamos: 
 
Art. 120 – Todo veículo deve ser registrado perante o órgão 
executivo de trânsito do Estado, no município do domicílio 
de seu PROPRIETÁRIO (grifo oportuno); 
 
E mais, art. 123, inciso II: 
 
Art. 123.... 
 
...... 
 
II – se mudar de município expede-se novo Certificado de 
Registro de Veículo – CRV; 
 
E ainda, § 3º do referido art. 123 diz que a expedição de novo 

CRV será comunicada ao órgão executivo de trânsito que expediu o anterior e ao 
RENAVAN. 

 
Com essa disposição legal não resta dúvida que a proprietária 

de cada caminhão, cujo CRV foi expedido pelo DETRAN Goiás é a matriz em Anápolis. 
 
Muito bem, para o DETRAN a nota fiscal de aquisição por 

Canoas, tratando-se do mesmo grupo econômico, atendeu a exigência para expedição do 
CRV, conforme o inciso I do art. 122, ainda do CTB, conquanto para efeito do ICMS ficou 
patente a exigência da nota fiscal de transferência daquela localidade para Anápolis, nos 
termos anunciados no auto de infração, haja vista a entrada no território goiano de bem 
oriundo de outro Estado para integração ao ativo imobilizado do estabelecimento autuado. 

 



 

A exigência do ICMS devido por diferencial de alíquotas decorre 
de disposição expressa da Constituição Federal de 1988, art. 155, incisos VII, alínea a, e 
VIII, assim: 

 
Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir 
impostos sobre:  
 
[...] 
 
VII - em relação às operações e prestações que destinem bens 
e serviços a consumidor final localizado em outro Estado, 
adotar-se-á: 
a) a alíquota interestadual, quando o destinatário for 
contribuinte do imposto; 
 
[...] 
 
VIII - na hipótese da alínea "a" do inciso anterior, caberá ao 
Estado da localização do destinatário o imposto correspondente 
à diferença entre a alíquota interna e a interestadual; 
 
Seguindo as diretrizes constitucionais a nossa Lei 11.651/91 no 

art. 13, inciso III, assim dispõe: 
 
Art. 13. Ocorre o fato gerador do imposto, no momento: 
[...] 
 
III - da entrada, no território goiano, de mercadoria ou bem 
oriundos de outro Estado, adquiridos por contribuinte do 
imposto, destinados ao seu uso, consumo final ou à integração 
ao seu ativo imobilizado; 
 
Regulamentando a matéria tem-se, ainda, o inciso II do § 1º do 

art. 4º do Decreto 4.852/97: 

 

Art. 4º O ICMS tem como fato gerador a (Lei nº 11.651/91, art. 

11 e 12): 

[...] 

§ 1º É, também, fato gerador do ICMS: 

[...] 

II - a entrada, no território goiano, de mercadoria ou bem 
oriundos de outro Estado, adquiridos por contribuinte e 
destinados a uso, consumo final ou integração ao ativo 
imobilizado do estabelecimento, ainda que o imposto não tenha 
sido cobrado na origem; 
 
Ainda art. 27, inciso V, alínea “a”, da Lei 11.651/91: 
 
Art. 27. As alíquotas do imposto são: 

[...] 
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V - equivalente à diferença entre a alíquota interna utilizada 
neste Estado e a interestadual aplicável no Estado de origem, 
relativamente à: 

 
a) entrada, no estabelecimento de contribuinte, de mercadoria 
ou bem oriundos de outro Estado destinados a uso, consumo 
final ou a integração ao ativo imobilizado; 
 
Nesse mesmo decreto vê-se, ainda, todo o procedimento de 

registro, apuração e pagamento do mencionado imposto, conforme disposto no art. 63, § 
2º, senão vejamos: 

 

Art. 63. Ressalvadas as hipóteses expressamente 
contempladas com locais, formas ou prazos especiais, o 
pagamento do ICMS far-se-á nos locais, na forma e nos prazos 
fixados na legislação tributária. 

[...] 

§ 2º Relativamente ao diferencial de alíquotas, o contribuinte 
obrigado a manter e escriturar livros fiscais deve calcular o 
montante do imposto correspondente à diferença de alíquotas, 
devido em cada operação ou prestação, totalizando-o ao final 
de cada período de apuração, devendo lançar o seu valor a 
débito no livro Registro de Apuração do ICMS. 
 
Nesse contexto, a matéria alegada pelo sujeito passivo, em 

recurso, não ilide a pretensão fiscal, dada a simplicidade do fato e seu deslinde, 
consistente apenas na situação de comprovação do pagamento do chamado ICMS 
diferencial, o qual não ocorreu conforme exige a legislação.  

 
Posto isso, voto conhecendo do recurso voluntário, negando-lhe 

provimento para considerar procedente o crédito tributário, antes rejeitando o pedido de 
diligência e a preliminar de insegurança na determinação da infração. 

 
 

Sala das sessões, em 01 de abril de 2016. 
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Matéria: Diferencial de alíquotas (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00444/16 
 
Redator do Voto: Conselheiro Masayuki Missao 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Exigência de ICMS 
Diferencial de Alíquotas não debitado na Apuração do ICMS na 
Escrituração Fiscal Digital (EFD). Improcedência. 
 
Declara-se improcedente o auto de infração que exige ICMS 
Diferencial de Alíquotas, tendo o contribuinte efetuado 
recolhimento do tributo em valor superior ao reclamado pelo 
Fisco, abrangendo as notas fiscais autuadas. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 17 de fevereiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente 
o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Carlos Andrade Silveira, 
Victor Augusto de Faria Morato, Masayuki Missao, Edson Abrão da Silva e Domingos 
Caruso Neto. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo deixou de debitar 
nos Ajustes a Débito da Apuração do ICMS da Escrituração Fiscal Digital – EFD, referente 
ao mês de janeiro de 2011, o valor correspondente ao diferencial de alíquotas, incidente 
nas operações de aquisição de mercadoria/bens destinadas ao uso/consumo ou ativo 
imobilizado do estabelecimento, sendo-lhe imputada a exigência do ICMS no valor de R$ 
523.314,75 (quinhentos e vinte e três mil, trezentos e quatorze reais e setenta e cinco 
centavos), multa e acréscimos legais. 

 
Citados como infringidos o art. 63, § 2°, da Lei n° 11.651/91, c/c o art. 

76, II, “a”, do Decreto 4852/97 e o art. 2° da Instrução Normativa n° 155/94-GSF, proposta 
a penalidade prevista no art. 71, III, "f", da Lei n° 11.651/91 com redação da Lei nº 
17917/12. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, Nota 

Explicativa (fls. 26-A/26-C), Demonstrativo das Notas Fiscais Sujeitas ao Diferencial de 
Alíquotas (fls. 27), Demonstrativo do Cálculo do ICMS do Diferencial de Alíquotas (fls. 28), 
Resultado da Auditoria do Diferencial de Alíquotas (fls.29), cópias de notas fiscais (fls. 
30/47), Relatório da EFD (fls. 48/50) e extrato do Histórico dos Pagamentos (fls. 51), 
dentre outros documentos. 

 
Intimado, o sujeito passivo apresentou impugnação (fls. 56), pedindo 

a improcedência do lançamento, alegando que houve erro na escrituração do Diferencial 
de Alíquotas na EFD do mês de janeiro de 2011, consistente no lançamento equivocado 
do valor recolhido ou a recolher extra-apuração no campo dos Ajustes a Débito da 
Apuração do ICMS, com o Código GO 000019. 

 
Juntou copias de páginas do livro Registro de Entradas (fls. 57/60) e 

Recibo de Entrega de EFD (fls. 61), dentre outros documentos. 
 



 

A julgadora singular, após ler, conferir e analisar os autos, decide 
pela procedência do lançamento, consoante a Sentença nº 3079/2015 (fls. 86/88). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário (fls. 

92/102), pedindo a reforma da decisão singular e a improcedência do lançamento, 
alegando essencialmente que o tributo exigido foi recolhido com a informação de outra 
inscrição (CCE n° 10.413.102-0) e não a inscrição da filial autuada (CCE n° 10.442.360-9). 

 
Juntou Requerimento para Regularização de DARE Preenchido 

Incorretamente (fls. 109), Recibo de Entrega de EFD (fls. 110), copias de páginas do livro 
Registro de Entradas (fls. 111/114) e de DAREs 2.1 (fls. 115/121), dentre outros 
documentos. 

 
A meu pedido, juntou-se ao processo extratos de SARE – Histórico 

dos Pagamentos (fls. 151/152). 
 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
Exige-se no auto de infração o ICMS no valor de R$ 523.314,75 

(quinhentos e vinte e três mil, trezentos e quatorze reais e setenta e cinco centavos), 
alusivo ao diferencial de alíquotas incidente nas operações de aquisição de 
mercadoria/bens destinadas ao uso/consumo ou ativo imobilizado do estabelecimento, 
não debitado na Apuração do ICMS da Escrituração Fiscal Digital – EFD, referente ao mês 
de janeiro de 2011. 

 
Inconformado com a sentença condenatória de Primeira Instância, o 

sujeito passivo apresentou recurso voluntário, alegando que o tributo exigido foi recolhido 
com a informação de outra inscrição (CCE n° 10.413.102-0) e não a inscrição da filial 
autuada (CCE n° 10.442.360-9), tendo apresentado Requerimento para Regularização de 
DARE Preenchido Incorretamente (fls. 109) protocolado em 25/06/2014, originando o 
Processo n° 201400004029499 (fls. 108). 

 
Da análise do processo e da pesquisa juntada aos autos (fls. 

151/152), depreende-se que o contribuinte fez recolhimento de ICMS Diferencial de 
Alíquotas em valor superior ao reclamado pelo Fisco, abrangendo as notas fiscais 
autuadas, tornando improcedente a presente autuação. 

 
Ante o exposto, conheço do recurso, dou-lhe provimento para 

reformar a sentença singular e considerar improcedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões, em 08 de abril de 2016. 
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Matéria: Diferencial de alíquotas (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00475/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Antônio Martins da Silva 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. ICMS. Omissão de 
recolhimento de ICMS relativo ao diferencial de alíquota. 
Procedência parcial.   
 
1. O ICMS relativo ao diferencial de alíquota incide sobre a 
entrada, no território goiano, de mercadoria oriunda de outro 
Estado, adquirida por contribuinte e destinada à integração ao 
seu ativo imobilizado ou ao consumo do estabelecimento, 
devendo ser calculado pela aplicação, sobre o valor das 
mercadorias, do valor da diferença entre à alíquota interna 
utilizada neste Estado e a interestadual aplicável no Estado de 
origem (Lei nº 11.651/91, art. 11, § 1º, II e art. 27, § 1º, V); 
 
2. Estando evidenciado nos autos que o sujeito passivo não 
efetuou o recolhimento do ICMS relativo ao diferencial de 
alíquota incidente sobre mercadorias adquiridas em outra 
unidade da Federação destinada ativo imobilizado ou ao uso e 
consumo do estabelecimento, o lançamento deve ser 
considerado parcialmente procedente nos termos da revisão 
realizada que excluiu os produtos alcançados pelo benefício 
fiscal da isenção, bem como pela não-incidência do ICMS. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 29 
de março de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda Pública 
para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para reformar a decisão cameral e considerar 
parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 275.486,62 (duzentos 
e setenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e sessenta e dois centavos). 
Foram vencedores os Conselheiros Antônio Martins da Silva, Washington Luis Freire de 
Oliveira, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Nislene Alves Borges, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Victor Augusto de Faria Morato, Mário de Oliveira Andrade, 
Lidilone Polizeli Bento, Heli José da Silva, Aldeci de Souza Flor e o Sr. Presidente, 
Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos 
os Conselheiros José Luiz Rosa, Rickardo de Souza Santos Mariano, José Pereira 
D'abadia, João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho, Masayuki Missao, Edson Abrão 
da Silva, Nivaldo José Mendes, Rodolfo Ramos Caiado e Alcedino Gomes Barbosa, que 
votaram conhecendo do recurso, negando-lhe provimento para manter a decisão cameral 
que considerou improcedente o auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de recurso ao Conselho Pleno interposto pela Fazenda 
Pública Estadual por meio da Representação fazendária, em face de decisão da Primeira 
Câmara Julgadora Temporária, consubstanciada no ACÓRDÃO DA I CJUL T Nº 
1425/2014, de fls. 278 a 284, que por maioria de votos, reformou a decisão cameral para 
considerar improcedente o lançamento do crédito tributário efetivado pelo fisco estadual 
em razão da empresa haver omitido o pagamento do ICMS diferencial de alíquota de bens 



 

destinados ao ativo imobilizado e ao uso e consumo do estabelecimento, quando da sua 
entrada no território goiano.  

Afirma a Representação Fazendária que a Súmula 166 do Superior 
Tribunal de Justiça, utilizada como fundamento pelo ilustre relator do acórdão recorrido, 
não tem mais aplicabilidade em face do art. 12, inciso I, da Lei Complementar nº 87/96 que 
assevera que considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento da saída de 
mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do 
mesmo titular, portanto, a decisão recorrida deve ser reformada para declarar procedente 
o lançamento.  

Na contradita de fls. 300 a 311, a empresa autuada pede a 
manutenção da decisão cameral por entender que a Súmula 166 do Superior Tribunal de 
Justiça encontra-se em plena vigência. 

É o relatório.  

V O T O  

 
A Súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça foi publicada no dia 23 

de agosto de 1996, com o seguinte verbete: 
“Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de 

mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.” 
No dia 13 de setembro de 1996 foi publicada a Lei Complementar nº 

87/96, dispondo sobre o imposto dos Estados e do Distrito Federal sobre operações 
relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte 
interestadual e intermunicipal e de comunicação, e dá outras providências. (LEI KANDIR), 
que no seu art. 12, inciso I, estabelece o seguinte: 

 
“Art. 12. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento: 
I – da saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que        
para outro estabelecimento do mesmo titular.” 
 

Verifica-se, portanto, que a Súmula 166 do Superior Tribunal de 
Justiça teve vida curta, tendo em vista que foi publicada no dia 23 de agosto de 1996 e no 
dia 13 de setembro de1996, foi superada pela Lei Complementar nº 87/96. 

Porém, ainda que assim não fosse, o lançamento em questão seria 
plenamente procedente, tendo em vista que o fato gerador considerado para efeito da 
exigência do ICMS, não foi o ocorrido na saída dos bens do ativo imobilizado ou para 
consumo, do estabelecimento da empresa autuada situado em outra unidade da 
Federação que, em tese, não teria ocorrido por força da Súmula 166 do Superior Tribunal 
de Justiça, mas sim, a entrada das mercadorias no território goiano, conforme previsão do 
art. 11, § 1º, inciso II, da Lei nº 11.651/91. Vejamos: 

 
 “Art. 11. O imposto incide sobre: 
[...] 
§ 1º O imposto incide, também, sobre: 
[...] 
II - a entrada, no território goiano, de mercadoria oriunda de outro 
Estado, adquirida por contribuinte e destinada ao seu uso, consumo 
final ou à integração ao seu ativo imobilizado;” 
[...] 
Art. 19. Nas seguintes situações específicas, a base de cálculo do 
imposto é: 
[...] 
IV - o valor da operação de aquisição, acrescido do valor do Imposto 
sobre Produtos Industrializados, nas entradas de mercadorias 



 

destinadas ao uso, consumo final ou integração ao ativo imobilizado 
do estabelecimento, ainda que tenham sido adquiridas inicialmente 
para comercialização ou industrialização; 
[...] 
Art. 27. As alíquotas do imposto são: 
[...] 
V – O equivalente à diferença entre a alíquota interna utilizada neste 
Estado e a interestadual aplicável no Estado de origem, 
relativamente à: 
a) entrada, no estabelecimento de contribuinte, de mercadoria ou 
bem oriundos de outro Estado destinados a uso, consumo final ou a 
integração ao ativo imobilizado;” 
Essa situação está prevista no art. 155, § 2º, “a”, da Constituição 
Federal de 1988, que assevera o seguinte: 
 
“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir 
impostos sobre:  
[...] 
II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre 
prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e 
de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem 
no exterior;(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 
1993) 
[...} 
§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993) 
[...] 
VII - nas operações e prestações que destinem bens e serviços a 
consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro 
Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado de 
localização do destinatário o imposto correspondente à diferença 
entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota 
interestadual;” 
 
Em cumprimento à Resolução nº 136/2013, de fls. 219, foi realizada 

a revisão de fls. 22 a 223, que excluiu do lançamento as operações com produtos 
alcançados pelo benefício fiscal da isenção ou pela não-incidência, situação que reduziu o 
valor originário do lançamento para R$ 275.486,62 (duzentos e setenta e cinco mil, 
quatrocentos e oitenta e seis reais e sessenta e dois centavos), situação que não foi 
observada pela maioria dos componentes da Câmara Julgadora, que optaram por declarar 
a improcedência do lançamento com supedâneo na Súmula 166 do Superior Tribunal de 
Justiça que, como vimos, não tem aplicabilidade ao caso, seja em razão de ter sido 
superada pelo disposto no art. 12, inciso I, da Lei Complementar nº 87/96, seja em razão 
de não ser aplicável ao caso vertente, onde a exigência é relativa ao ICMS diferencial de 
alíquota previsto no art. 155, § 2º, inciso VI, da Constituição Federal e no art. 11, § 1º, 
inciso II, da Lei nº 11.651/91 e não o fato gerador ocorrido na saída das mercadorias do 
estabelecimento de origem. 

Com essas considerações, entendo que razão assiste à Fazenda 
Pública no seu pleito de reforma da decisão recorrida para considerar parcialmente 
procedente o lançamento nos termos do voto vencido cameral.   

À conta do exposto, conheço do recurso da Fazenda Pública, dou-lhe 
provimento, para reformar a decisão cameral e considerar parcialmente procedente o 
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lançamento no valor de R$ 275.486,62 (duzentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e 
oitenta e seis reais e sessenta e dois centavos) de ICMS.   

 
 
Sala das sessões plenárias, em 12 de abril de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Diferencial de alíquotas (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00476/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Antônio Martins da Silva 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. ICMS. Omissão de 
recolhimento de ICMS relativo ao diferencial de alíquota. 
Procedência parcial.   
 
1. O ICMS relativo ao diferencial de alíquota incide sobre a 
entrada, no território goiano, de mercadoria oriunda de outro 
Estado, adquirida por contribuinte e destinada à integração ao 
seu ativo imobilizado ou ao consumo do estabelecimento, 
devendo ser calculado pela aplicação, sobre o valor das 
mercadorias, do valor da diferença entre à alíquota interna 
utilizada neste Estado e a interestadual aplicável no Estado de 
origem (Lei nº 11.651/91, art. 11, § 1º, II e art. 27, § 1º, V); 
 
2. Estando evidenciado nos autos que o sujeito passivo não 
efetuou o recolhimento do ICMS relativo ao diferencial de 
alíquota incidente sobre mercadorias adquiridas em outra 
unidade da Federação destinada ativo imobilizado ou ao uso e 
consumo do estabelecimento, o lançamento deve ser 
considerado parcialmente procedente nos termos da revisão 
realizada que excluiu os produtos alcançados pelo benefício 
fiscal da isenção, bem como pela não-incidência do ICMS. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 29 
de março de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda Pública 
para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para reformar a decisão cameral e considerar 
parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 16.726,84 (dezesseis 
mil, setecentos e vinte e seis reais e oitenta e quatro centavos). Foram vencedores os 
Conselheiros Antônio Martins da Silva, Washington Luis Freire de Oliveira, Marlene Maria 
da Silva Ruguê Bernardes, Nislene Alves Borges, Gilmar Rodrigues de Almeida, Victor 
Augusto de Faria Morato, Mário de Oliveira Andrade, Lidilone Polizeli Bento, Heli José da 
Silva, Aldeci de Souza Flor e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da 
Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros José Luiz Rosa, 
Rickardo de Souza Santos Mariano, José Pereira D'abadia, João Divino de Brito, Nivaldo 
Carvelo Carvalho, Masayuki Missao, Edson Abrão da Silva, Nivaldo José Mendes, Rodolfo 
Ramos Caiado e Alcedino Gomes Barbosa, que votaram conhecendo do recurso, 
negando-lhe provimento para manter a decisão cameral que considerou improcedente o 
auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de recurso ao Conselho Pleno interposto pela Fazenda 
Pública Estadual por meio da Representação fazendária, em face de decisão da Primeira 
Câmara Julgadora Temporária, consubstanciada no ACÓRDÃO DA I CJUL T Nº 
1424/2014, de fls. 233 a 239, que por maioria de votos, reformou a decisão cameral para 
considerar improcedente o lançamento do crédito tributário efetivado pelo fisco estadual 
em razão da empresa haver omitido o pagamento do ICMS diferencial de alíquota de bens 



 

destinados ao ativo imobilizado e ao uso e consumo do estabelecimento, quando da sua 
entrada no território goiano.  

Afirma a Representação Fazendária que a Súmula 166 do Superior 
Tribunal de Justiça, utilizada como fundamento pelo ilustre relator do acórdão recorrido, 
não tem mais aplicabilidade em face do art. 12, inciso I, da Lei Complementar nº 87/96 que 
assevera que considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento da saída de 
mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do 
mesmo titular, portanto, a decisão recorrida deve ser reformada para declarar procedente 
o lançamento.  

Na contradita de fls. 255 a 266, a empresa autuada pede a 
manutenção da decisão cameral por entender que a Súmula 166 do Superior Tribunal de 
Justiça encontra-se em plena vigência. 

É o relatório.  

 

V O T O  

 
A Súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça foi publicada no dia 23 

de agosto de 1996, com o seguinte verbete: 
“Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de 

mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.” 
No dia 13 de setembro de 1996 foi publicada a Lei Complementar nº 

87/96, dispondo sobre o imposto dos Estados e do Distrito Federal sobre operações 
relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte 
interestadual e intermunicipal e de comunicação, e dá outras providências. (LEI KANDIR), 
que no seu art. 12, inciso I, estabelece o seguinte: 

“Art. 12. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no 
momento: 

I – da saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda 
que        para outro estabelecimento do mesmo titular.” 

Verifica-se, portanto, que a Súmula 166 do Superior Tribunal de 
Justiça teve vida curta, tendo em vista que foi publicada no dia 23 de agosto de 1996 e no 
dia 13 de setembro de1996, foi superada pela Lei Complementar nº 87/96. 

Porém, ainda que assim não fosse, o lançamento em questão seria 
plenamente procedente, tendo em vista que o fato gerador considerado para efeito da 
exigência do ICMS, não foi o ocorrido na saída dos bens do ativo imobilizado ou para 
consumo, do estabelecimento da empresa autuada situado em outra unidade da 
Federação que, em tese, não teria ocorrido por força da Súmula 166 do Superior Tribunal 
de Justiça, mas sim, a entrada das mercadorias no território goiano, conforme previsão do 
art. 11, § 1º, inciso II, da Lei nº 11.651/91. Vejamos: 

 
 “Art. 11. O imposto incide sobre: 
[...] 
§ 1º O imposto incide, também, sobre: 
[...] 
II - a entrada, no território goiano, de mercadoria oriunda de outro 
Estado, adquirida por contribuinte e destinada ao seu uso, consumo 
final ou à integração ao seu ativo imobilizado;” 
[...] 
Art. 19. Nas seguintes situações específicas, a base de cálculo do 
imposto é: 
[...] 



 

IV - o valor da operação de aquisição, acrescido do valor do Imposto 
sobre Produtos Industrializados, nas entradas de mercadorias 
destinadas ao uso, consumo final ou integração ao ativo imobilizado 
do estabelecimento, ainda que tenham sido adquiridas inicialmente 
para comercialização ou industrialização; 
[...] 
Art. 27. As alíquotas do imposto são: 
[...] 
V – O equivalente à diferença entre a alíquota interna utilizada neste 
Estado e a interestadual aplicável no Estado de origem, 
relativamente à: 
a) entrada, no estabelecimento de contribuinte, de mercadoria ou 
bem oriundos de outro Estado destinados a uso, consumo final ou a 
integração ao ativo imobilizado;” 
Essa situação está prevista no art. 155, § 2º, “a”, da Constituição 
Federal de 1988, que assevera o seguinte: 
 
“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir 
impostos sobre:  
[...] 
II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre 
prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e 
de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem 
no exterior;(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 
1993) 
[...} 
§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993) 
[...] 
VII - nas operações e prestações que destinem bens e serviços a 
consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro 
Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado de 
localização do destinatário o imposto correspondente à diferença 
entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota 
interestadual;” 
 
Em cumprimento à Resolução nº 137/2013, de fls. 174 a 175, foi 

realizada a revisão de fls. 177 a 178, que excluiu do lançamento as operações com 
produtos alcançados pelo benefício fiscal da isenção ou pela não-incidência, situação que 
reduziu o valor originário do lançamento para R$ 16.726,84 (dezesseis mil, setecentos e 
vinte e seis reais e oitenta e quatro centavos), situação que não foi observada pela maioria 
dos componentes da Câmara Julgadora, que optaram por declarar a improcedência do 
lançamento com supedâneo na Súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça que, como 
vimos, não tem aplicabilidade ao caso, seja em razão de ter sido superada pelo disposto 
no art. 12, inciso I, da Lei Complementar nº 87/96, seja em razão de não ser aplicável ao 
caso vertente, onde a exigência é relativa ao ICMS diferencial de alíquota previsto no art. 
155, § 2º, inciso VI, da Constituição Federal e no art. 11, § 1º, inciso II, da Lei nº 11.651/91 
e não o fato gerador ocorrido na saída das mercadorias do estabelecimento de origem. 

Com essas considerações, entendo que razão assiste à Fazenda 
Pública no seu pleito de reforma da decisão recorrida para considerar parcialmente 
procedente o lançamento nos termos do voto vencido cameral.   

À conta do exposto, conheço do recurso da Fazenda Pública, dou-lhe 
provimento, para reformar a decisão cameral e considerar parcialmente procedente o 
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lançamento no valor de R$ 16.726,84 (dezesseis mil, setecentos e vinte e seis reais e 
oitenta e quatro centavos) de ICMS.   

 
 

 
Sala das sessões plenárias, em 12 de abril de 2016. 
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Matéria: Diferencial de alíquotas (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00504/16 
 
Relatora: Conselheira Nislene Alves Borges 
 

 
EMENTA: Processual. ICMS. Preliminar de nulidade por 
incompetência funcional, em razão da ausência de ordem de 
serviço. Rejeitada. Nulidade do lançamento por cerceamento ao 
direito de defesa. Rejeitada. ICMS - Omissão do pagamento do 
imposto em razão de omissão de pagamento de ICMS diferencial 
de alíquota nas aquisições de bens de uso e consumo. 
Procedência Parcial. Decisão não unânime. 
 
 
I – Ordem de Serviço – trata-se de documento de controle 
interno, não se constituindo como necessário para validar o 
lançamento, não havendo, dessa forma, exigência legal para que 
seja acostado aos autos tal documento como necessário à 
instrução processual. 
 
II - Rejeita-se a arguição de nulidade por cerceamento ao direito 
de defesa, tendo sido cumpridos todos os requisitos com total 
observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório, 
fato notório no presente procedimento. 
 
III – Há de prevalecer o lançamento que exige diferencial de 
alíquotas de aquisições de bens de uso e consumo, quando esta 
obrigação principal relativa ao ICMS não tiver sido observada 
pelo sujeito passivo. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de março de 2015, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar 
de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por incompetência funcional da 
autoridade lançadora. Foram vencedores os Conselheiros Nislene Alves Borges, 
Washington Luis Freire de Oliveira e Heli José da Silva. Vencidos os Conselheiros Edson 
Abrão da Silva e José Pereira D'abadia. E, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de 
nulidade arguida pela autuada em sustentação oral, por cerceamento do direito de defesa.  
Foram vencedores os Conselheiros Nislene Alves Borges, Washington Luis Freire de 
Oliveira e Heli José da Silva. Vencidos os Conselheiros Edson Abrão da Silva e José 
Pereira D'abadia. Quanto ao mérito, também por maioria de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de 
infração sobre o valor do ICMS de R$ 259.363,07 (duzentos e cinqüenta e nove mil, 
trezentos e sessenta e três reais e sete centavos). Foram vencedores os Conselheiros 
Nislene Alves Borges, Washington Luis Freire de Oliveira e Heli José da Silva. Vencidos 
os Conselheiros Edson Abrão da Silva e José Pereira D'abadia que votaram pela 
improcedência da peça básica. 
 



 

R E L A T Ó R I O 
 

Noticia-se neste processo que a empresa em epígrafe omitira ICMS 
na importância de R$ 263.627,24, referente ao diferencial de alíquotas incidente em 
operações de aquisição de mercadorias durante o exercício de 2012, para uso e consumo 
final, acobertadas por notas fiscais eletrônicas. Em consequência deverá pagar o imposto 
mais as cominações legais correspondentes. 

A infração relatada abriga-se na disposição dos artigos 11, §1º, II da 
lei 11.651/91, c/c art. 76, II, “b” do Decreto 4.852/97 e art. 3º, IN 155/94-GSF. A penalidade 
proposta para o ilícito fiscal descrito é do artigo 71, inciso III, “a” da Lei n° 11.651/91 com a 
redação conferida pela Lei n° 17.917/2012.  

O Auto de Infração veio instruído com os seguintes documentos: 
Demonstrativo do resumo das notas fiscais sem registros no livro Registro de Entradas, 
fls. 04, e cópias de notas fiscais eletrônicas autuadas, fls. 15/396 (e verso). 

A autuada foi intimada para pagar o crédito tributário exigido ou para 
apresentar impugnação em Primeira Instância, conforme documentos de fls. 402 e 403, 
não tendo se manifestado, lavrou-se o termo de Revelia, fls. 404.   

Após intimação para apresentação de impugnação em segunda 
instância, o sujeito passivo apresenta defesa e alega preliminarmente nulidade da peça 
por incompetência funcional, em vista da falta de apresentação nos autos  da Ordem de 
Serviço, e no mérito, aduz que não haveria incidência de imposto nas operações em que 
se exige o pagamento do diferencial de alíquotas nestes autos, em razão de se tratarem 
de bens adquiridos para seu ativo imobilizado e, sendo assim, estariam abrangidos pelo 
benefício fiscal da isenção nos termos do art. 6º, inciso XCII do Anexo IX do RCTE, em 
vista de sua condição de empresa agropecuária. Pugna pela improcedência do 
lançamento.  

  A Terceira Câmara Julgadora, por meio da Resolução n° 139/2014, 
fls. 441, resolve, por unanimidade, converter os autos em diligência e encaminhar à 
autoridade lançadora para que se efetuasse verificações nos demonstrativos, visto que em 
alguns casos de notas fiscais exigia-se o diferencial de alíquotas de produtos adquiridos 
para bens para o ativo imobilizado da empresa. 

 Em resposta à diligência, a autoridade fiscal entendendo que em 
alguns casos teriam sido incluídos produtos adquiridos para o ativo fixo da empresa, não 
se tratando, portanto, de produtos adquiridos para seu uso e consumo, procede à 
exclusão de algumas notas fiscais do levantamento original. Após realizadas as 
retificações, sugere que o imposto a ser exigido seja reduzido para o montante R$ 
259.363,07, relativamente ao diferencial de alíquotas omitido pelo sujeito passivo. 

Intimado para se manifestar do resultado da diligência, o sujeito 
passivo não se manifesta no prazo previsto, e vem, posteriormente, apresentar memorial 
em que reitera as alegações já apresentadas na peça impugnatória. Pede pela nulidade 
do lançamento por ausência da ordem de serviço conferindo ao auditor autuante o 
comando para realização de auditoria na empresa e, no mérito, pugna pela 
improcedência. 

É esse o relatório. 

 

                     V O T O 

 



 

Inicio a redação deste voto pela abordagem acerca da preliminar de 
nulidade suscitada pelo sujeito passivo de incompetência funcional, pela ausência de 
Ordem de Serviço, a qual confere comando, pela administração fazendária, à autoridade 
lançadora para a realização de auditoria na empresa impugnante.  

Preliminarmente, para justificar o voto pela rejeição desta arguição 
de nulidade, venho afirmar que a Ordem de Serviço se trata de documento de controle 
interno, não se constituindo como necessário para validar o lançamento, não havendo, 
dessa forma, exigência legal para que seja acostado aos autos tal documento como 
necessário à instrução processual. 

Ainda que entendendo como desnecessário nos autos o referido 
documento, a Fazenda Pública buscou a Ordem de Serviço n° 253, e o anexou aos autos 
às fls. 476, afastando dessa forma, qualquer dúvida que pudesse pairar quanto à 
existência do documento solicitado pela impugnante. Em sustentação oral, a advogada, 
representante do sujeito passivo, dispensa prazo para ciência da juntada do documento 
pelo representante fazendário, considerando-se notificada na sessão de julgamento.   

 Fica, dessa forma, com voto da unanimidade dos membros desta 
câmara julgadora, afastada a preliminar suscitada pela impugnante. 

Ainda em preliminar, vem a defesa alegar em sustentação oral, 
nulidade do lançamento por cerceamento ao seu direito de defesa. 

Apreciando essa preliminar, percebe-se que foram cumpridos no 

presente procedimento fiscal todos os requisitos com total observância aos princípios da ampla 

defesa e do contraditório, o sujeito passivo fora devidamente intimado, optou por não apresentar 

impugnação em primeira instância, fazendo-o agora nesta fase processual, portanto, em nenhum 

momento teve cerceado seu direito de defesa, pois apresentou com clareza peça defensória e, 

evidentemente, com conhecimento da infração que se encontra sob acusação. Por essas razões, 

afasto também essa preliminar, e mais uma vez em uníssono com os membros desta colenda câmara 

de julgamento.   

Passando ao mérito, a defesa alega que não efetuou o pagamento 
do diferencial de alíquotas em acusação no presente procedimento fiscal, por entender 
que se tratariam de aquisições de bens para seu ativo imobilizado e que, sendo assim, 
estaria acobertada pelo benefício fiscal previsto no art. 6°, inciso XCII do Anexo IX do 
RCTE, por ser detentora de cadastro de empresa agropecuária. 

Ocorre que as aquisições de bens pela empresa sob acusação nos 
autos, referem-se a bens de uso e consumo, em sua maioria. Nas situações em que 
houve dúvida por este colegiado, foram encaminhados os autos à repartição fazendária, 
para que auditor realizasse novas verificações, e, se fosse o caso, que se excluíssem 
aqueles bens que se referiam de fato a aquisições de ativo imobilizado pela empresa 
agropecuária. Realizada a retificação fiscal, após excluídos os bens adquiridos para ativo 
fixo, o valor líquido do ICMS a ser exigido fora reduzido para o montante de R$ 
259.363,07. 

Dessa forma, não seria o caso de fruição do benefício fiscal 
apontado pela defesa, visto que a desoneração do imposto é interpretada de forma literal, 
e as operações alcançadas pelo benefício referem-se tão somente àquelas adquiridas 
para o ativo fixo da empresa. Dessa forma, entendo que o lançamento fora bem 
construído, não merecendo reparos. 

Com essas considerações, e acompanhada da maioria dos membros 
deste colegiado, conheço do recurso voluntário, dou-lhe parcial provimento para 
considerar procedente em parte o lançamento sobre o valor de ICMS de R$ 259.363,07. 



 

 
 

Sala das sessões, em 19 de abril de 2016. 
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Matéria: Diferencial de alíquotas (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00546/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Washington Luis Freire de Oliveira 
 
Autor do Voto Vencido: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Omissão de débito de 
diferencial de alíquotas no livro Registro de Apuração do ICMS. 
Reforma da decisão singular. Procedência. 
 
1.  Relativamente ao diferencial de alíquotas, o contribuinte 
obrigado a manter e escriturar livros fiscais deve calcular o 
montante do imposto correspondente à diferença de alíquotas, 
devido em cada operação ou prestação, totalizando-o ao final de 
cada período de apuração, devendo lançar o seu valor a débito 
no livro Registro de Apuração do ICMS (CTE, art. 63, § 2°); 
 
2. Declara-se procedente o auto de infração que exige  imposto 
não debitado no livro Registro de Apuração do ICMS 
correspondente a diferencial de alíquotas. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 26 de fevereiro de 2015, decidiu, por maioria de votos, conhecer do 
recurso de ofício, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar 
procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Washington Luis Freire 
de Oliveira, Heli José da Silva e Nislene Alves Borges. Vencidos os Conselheiros Nivaldo 
Carvelo Carvalho e Edson Abrão da Silva que votaram pela improcedência da inicial. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal é de que o sujeito passivo deixou de debitar no 
livro Registro de Apuração do ICMS o valor correspondente ao diferencial de alíquotas, 
incidente na operação de aquisição das mercadorias destinadas ao uso/consumo ou ativo 
imobilizado do estabelecimento, no período de janeiro a dezembro de 2012, sendo-lhe 
imputada a exigência do ICMS no valor de R$ 4.922.032,14 (quatro milhões, novecentos e 
vinte e dois mil, trinta e dois reais e quatorze centavos), multa e acréscimos legais. 

 
Citados como infringidos o art. 63, § 2º, da Lei n° 11.651/91, c/c o art. 

76, II, "a", do Decreto n° 4.852/97 e art. 2º, da Instrução Normativa n°155/94-GSF, tendo 
sido proposta a penalidade prevista no art. 71, III, "f", da Lei n° 11.651/91 com redação da 
Lei n° 17.917/12. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, Notificação 

Fiscal (fls. 64 a 67), Nota Explicativa (fls. 68 a 71), Termo de Acordo de Regime Especial - 
TARE nº 52/10-GSF (fls. 72 a 78), Auditoria Básica do ICMS (fls. 83 a 100), SARE- 
Histórico de Pagamentos (fl. 101), Resultado da Auditoria do Diferencia de Alíquotas (fls. 
102 e 103), Demonstrativo do Cálculo do ICMS do Diferencial de Alíquotas (fls. 104 a 
211), cópias dos livros fiscais Registro de Entradas (fls. 216 a 229 e 263 a 270), Registro 
de Saídas (fls. 230 a 232 e 271 a 273) e Registro de Apuração do ICMS (fls. 233 a 258 e 
274 a 287), Arquivos Escrituração Fiscal Digital - EFD (fls. 288 a 290), Rel. Registro Fiscal 



 

Docum. de Entradas - EFD (fls. 291 a 348), Registo Fiscal da Apuração do ICMS 
Operações Próprias (fls. 349 a 379), Notas Fiscais de Saídas (fls. 380 a 589), CD (fl. 590) 
e Recibo de Entrega de Relatórios Digitais (fl. 591), dentre outros documentos. 

 
Intimado (fls. 592 e 593), o sujeito passivo apresenta impugnação 

(fls. 596 a 601), pedindo a improcedência do lançamento, afirmando que é empresa 
produtora de energia elétrica a partir de queima de bagaço de cana. Anota que o país 
utiliza 95% da energia elétrica produzida por Usinas Hidrelétricas e que poucas chuvas e a 
falta de planejamento culminaram com a conhecida "Crise do Apagão" nos anos 2001 e 
2002, tendo o Governo Federal lançado mão de medidas de incentivos à expansão da 
oferta de geração de energia elétrica no Brasil por meio de fontes alternativas.   

 
Sustenta que uma das fontes de incentivo foi o Programa de 

Incentivo às Fontes Alternativas e Energia Elétrica (PROINFA). No campo tributário, o 
Governo Federal instituiu o Regime Especial de Incentivo para o Desenvolvimento da 
Infraestrutura-REIDI, através da Lei 11.488/07, pelo qual as empresas que tenham 
projetos aprovados para implantação de obras de infraestrutura no setor de energia 
elétrica podem adquirir maquinários novos e materiais de construção destinados ao ativo 
imobilizado com a suspensão das contribuições do PIS e COFINS.    

 
O Estado de Goiás deu a sua contribuição para incentivar a produção 

de energia elétrica através da biomassa. Possibilitou a empresas que quisessem investir 
na produção de energia elétrica através da queima do bagaço-de-cana, a aquisição de 
bem ou mercadoria destinada à construção e instalação de linha de transmissão e 
subestação de energia elétrica, com redução da base de cálculo para 70%, conforme 
prevê o inciso L, artigo 8º, Anexo IX, do Decreto nº 4.852/97.   

 
Argumenta que, atendendo a condição exigida em Lei, a impugnante 

é possuidora do Termo de Acordo de Regime Especial - TARE n° 52/10, que possibilita a 
aquisição destas mercadorias e bens com o incentivo fiscal estadual, para as aquisições 
adquiridas dentro do Estado de Goiás. Como os produtores de maquinas e equipamentos 
destinados a esta atividade encontram-se localizados no eixo sul-sudeste do país, o 
Governo do Estado estendeu o incentivo para o pagamento do diferencial de alíquotas 
ICMS, conforme prevê o §4º, artigo 12, do Decreto nº 4.852/97.   

 
Dessa forma, aduz que a empresa que possui o TARE na forma do 

inciso L, artigo 8º, Anexo IX, do Decreto nº 4.852/97, possibilitando a compra no mercado 
interno bens e mercadorias com redução da base de cálculo do ICMS para 70%, pode 
utilizar este benefício no cálculo e pagamento do diferencial de alíquotas do ICMS devido 
nas aquisições interestaduais destinadas ao seu ativo imobilizado. Esta possibilidade, 
além de estar prevista na legislação, também esteve presente no §1º da Cláusula Primeira 
do TARE assinado pela impugnante com a Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás.   

 
Sustenta que caso exista na legislação o ICMS do Estado de Goiás, 

benefício mais favorável, é direito do contribuinte optar pelo caminho menos oneroso. Por 
este motivo, preferiu utilizar o benefício previsto no inciso XXX, artigo 8º, do Anexo IX, do 
Decreto nº 4.852/97, que é mais favorável que aquele previsto no inciso L, artigo 8º, Anexo 
IX, do Decreto nº 4.852/97, haja vista que reduz a alíquota de ICMS para 7%.   

 
Conclui que não há o que falar em recolhimento do Diferencial de 

Alíquotas do ICMS, pois a impugnante utilizou o seu direito de escolha da operação 
menos onerosa e aplicou os benefícios constantes do inciso L, artigo 8º, Anexo IX, do 
Decreto nº 4.852/97, combinado com § 4º, artigo 12, do mesmo diploma legal.   



 

 
Junta cópia do TARE nº 52/10-GSF (fls. 669 a 674), dentre outros 

documentos. 
 
O julgador singular, por meio do Despacho nº 874/13 (fls. 683), 

determina o encaminhamento dos autos à Delegacia Regional Fiscal de Goianésia a fim 
de que seu titular determine, preferencialmente à autuante, para que, em primeiro lugar, 
venha a analisar a impugnação para, em seguida, se manifestar sobre ela nos pontos 
apontados e noutros que desejar, para, logo após, vir a propor a redução da exigência, se 
for o caso, lançando, para tanto, em termo, as alterações a serem propostas e, finalmente, 
devendo ser encaminhado ao NUPRE da circunscrição para a realização de uma nova 
impugnação.  

 
A diligenciadora, em relatório (fls. 685 a 690), afirma que o benefício 

pleiteado pela impugnante, disposto no inciso XXX do artigo 8º do RCTE, para fazer jus à 
utilização deste benefício, o contribuinte deve estar adimplente com o ICMS relativo às 
obrigações tributárias correspondentes ao período anterior ao da operação, conforme 
artigo 1º do Anexo IX do RCTE. E este não é o caso da impugnante, pois o auto de 
infração, em questão, trata-se de lançamento de ofício de débito não apurado e não 
recolhido pela autuada, referente ao diferencial de alíquotas.   

 
Argumenta ainda que a impugnante equivocou-se ao afirmar que não 

teve obrigação ao recolhimento do ICMS do diferencial de alíquotas, alegando que a 
alíquota prevista para a operação interna, com a utilização do benefício fiscal pleiteado, é 
igual ou menor às alíquotas incidentes nas operações interestaduais, sendo que reduz é a 
base de cálculo e não a alíquota a ser aplicada.  

 
A impugnante manifesta-se acerca do resultado da diligência, 

consoante fls. 698 a 715, afirmando que apesar de estar evidente que nas aquisições 
interestaduais de bens, a autuada não se enquadra nas exigências das condicionantes 
previstas no artigo 1º, Anexo IX, do Decreto nº 4.852/97. 

 
Sustenta que o crédito tributário somente estará definitivamente 

constituído após encerramento do processo administrativo tributário com a inscrição do 
débito na dívida ativa, conforme prescreve o artigo 174 do CTN.  Assim, fica claro que não 
existe nenhuma possibilidade de a Impugnante estar em atraso com o imposto lançado 
por três grandes motivos: 1- Inexistência de apontamento de qualquer outro débito anterior 
vencido e não pago, ou seja, inscrito em dívida ativa; 2- Ausência de constituição definitiva 
do presente crédito; 3- Recolhimento do imposto declarado, configurando a ausência de 
inadimplência. 

 
O julgador singular profere a Sentença nº 2188/14 (fls. 717 e 718), 

decidindo pela improcedência do auto de infração. 
 
Em sua fundamentação analisa o artigo 1º do Anexo IX do RCTE e 

afirma que não assiste razão à diligenciadora, pois inexista quanto da autuação o 
lançamento e como argumentou a impugnante o procedimento não se encontra julgado 
em definitivo também. Inexistindo a inadimplência prevista no referido artigo, não há como 
este procedimento sustentar a acusação fiscal.   

 
Com relação à redução da base de cálculo, desnecessário se torna 

aos dispositivos legais como fez a defendente, pois se a carga tributária interna fica 



 

reduzida para 7% não há que se falar em diferencial de alíquotas, sejam elas de 12 ou 
17%, aritmética simples.   

 
Diante disso, acolhe os argumentos defensórios como suficientes e 

válidos para ilidir o procedimento e, portanto, afirma que não há como manter este 
lançamento na forma em que se encontra. 

 
A Fazenda Pública apresenta recurso a Câmara Julgadora (fls. 719 a 

721), pedindo a reforma da sentença e a procedência do lançamento, afirmando que os 
argumentos da defesa e acolhidos integralmente pelo julgador singular estão equivocados.   

 
Argumenta, em primeiro lugar, que não é inequívoca a consideração 

de empresa geradora de energia elétrica como estabelecimento industrial. Antes, ocorre o 
contrário, ou seja, este Conselho tem reconhecido que o produtor de energia elétrica é 
contribuinte cadastrado como gerador e distribuidor de energia (CNAE-F 3514/00 e CNAE-
F 3511-5/01) e classificados distintamente da classificação das indústrias. Essa tese foi 
apresentada no Acórdão da III CJUL nº 1687/14.   

 
Com efeito, a III CJUL entendeu que somente o estabelecimento 

industrial teria o direito de se apropriar do crédito de energia elétrica consumida e, com 
base no artigo 34, §2º, do RCTE, demonstrou que o regulamento distingue (incisos III e IV 
desse artigo) o gerador e distribuidor de energia do estabelecimento industrial.   

 
Sustenta, em segundo lugar, que a interpretação do sujeito passivo 

e, consequentemente, do órgão julgador a quo falha na medida em que modifica o 
conceito de alíquota, ou seja, entenderam que carga tributária efetiva ou mesmo alíquota 
efetiva é o mesmo que alíquota nominal ou simplesmente alíquota. Isso está estampado 
no texto da sentença, pois o órgão julgador sustentou que "a carga tributária interna fica 
reduzida para 7%" sem se dar conta de que o imposto se refere a diferencial de alíquotas, 
conforme na Constituição da República. 

 
Assim, argumenta, que nenhum dos benefícios fiscais apresentados 

pelo sujeito passivo (inciso XXX e L do artigo 8º do Anexo IX do RCTE) altera a alíquota, 
pois eles tratam de redução de base de cálculo. Sendo assim, conforme §4º do artigo 12 
do RCTE, o diferencial de alíquotas 10% deveria ser aplicado sobre base de cálculo 
reduzida de acordo com o benefício fiscal. Esta interpretação já foi apresentada pela 
Administração Tributária no Parecer nº 20/2012-GEOT.   

 
Sustenta, além disso, que de acordo com o que foi mencionado no 

relatório de diligência (fls. 685 a 690), nem mesmo a isenção prevista no artigo 6º, XCII, do 
Anexo IX do RCTE se aplica ao caso, pois, o benefício exclui expressamente o 
estabelecimento gerador de energia elétrica (inciso L do artigo 8º, do Anexo IX do RCTE).   

 
Junta cópias dos Acórdãos n°s 01402/14 e 01687/14 (fls. 722 a 735) 

e do Parecer nº 80/12-GEOT (fls. 736 e 737). 
 
Intimado (fl. 739), o sujeito passivo apresenta Contradita (fls. 742 a 

751), pedindo a manutenção da decisão singular, afirmando que nos acórdãos citados 
pelo Representante Fazendário, a matéria que está sendo discutida é totalmente estranha 
a deste processo, devendo ser desconsiderado pelos nobres julgadores de Segunda 
Instância.   

 



 

Sustenta, quanto aos códigos CNAE, que a própria Secretaria da 
Fazenda do Estado de Goiás cadastrou a Impugnante no CNAE 3511501 (Geração de 
Energia Elétrica) no agrupamento de Indústria. Portanto, é indiscutível que as empresas 
Cogeradoras de Energia Elétrica são consideradas estabelecimentos industriais, e 
portanto, podem usufruir do benefício fiscal previsto no inciso XXX, artigo 8º, Anexo IX, do 
Decreto nº 4.852/97.    

 
Afirma ainda que o Representante Fazendário repete os mesmos 

argumentos formulados pela Agente Fiscal em seu Relatório Diligencial, dando a clara 
impressão de ausência de argumentos para rebater a sábia decisão do Julgador de 
Primeira Instância.   

 
Junta cópia da Resolução Normativa nº 367/2009/Manual de 

Controle Patrimonial do Setor Elétrico MCPSE (fls. 755 a 831), da Resolução Normativa n° 
482, de 17 de abril de 2101 da ANEEL (fls. 832 a 837) e decisão do STJ (fls. 839 a 852).  

 
A pedido do Conselheiro Relator, juntou-se ao processo decisão do 

TJG (fls. 860 a 875). 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
O Código Tributário Estadual (CTE), em seu art. 63, § 2°, determina 

que, relativamente ao diferencial de alíquotas, o contribuinte obrigado a manter e 
escriturar livros fiscais deve calcular o montante do imposto correspondente à diferença de 
alíquotas, devido em cada operação ou prestação, totalizando-o ao final de cada período 
de apuração, devendo lançar o seu valor a débito no livro Registro de Apuração do ICMS: 

 
Art. 63. [...] 
 
§ 2º Relativamente ao diferencial de alíquotas, o contribuinte obrigado a 
manter e escriturar livros fiscais deve calcular o montante do imposto 
correspondente à diferença de alíquotas, devido em cada operação ou 
prestação, totalizando-o ao final de cada período de apuração, devendo 
lançar o seu valor a débito no livro Registro de Apuração do ICMS. 

 
O crédito tributário exigido no auto de infração decorreu do fato de o 

sujeito passivo ter deixado de debitar no livro Registro de Apuração do ICMS o valor 
correspondente ao diferencial de alíquotas, incidente na operação de aquisição das 
mercadorias destinadas ao uso/consumo ou ativo imobilizado do estabelecimento, no 
período de janeiro a dezembro de 2012. 

 
O sujeito passivo resiste à pretensão do Fisco, argumentando que 

estão a seu favor os incisos XXX e L do art. 8° do Anexo IX do RCTE se analisado em 
conjunto com o § 4° do art. 12 do mesmo RCTE, a seguir reproduzidos: 

 
Art. 8º A base de cálculo do ICMS é reduzida: 
[...] 
XXX - de tal forma que resulte a aplicação sobre o valor da operação do 
percentual de 7% (sete por cento), na saída interna de bem, exceto veículo 
automotor de transporte de passageiro ou de carga e de passeio, inclusive 
motocicleta, destinados ao ativo imobilizado de estabelecimento industrial 
ou agropecuário, ficando mantido o crédito (Lei nº 13.453/99, art. 2º, III, 
“c”); 
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[...] 
L - para 70% (setenta por cento) na saída interna de mercadoria ou bem 
destinado à construção e instalação de linha de transmissão e subestação 
de energia elétrica produzida a partir do bagaço de cana-de-açúcar por 
usina localizada no Estado de Goiás, desde que a destinatária da 
mercadoria ou bem celebre termo de acordo de regime especial com a 
Secretaria da Fazenda, para tal fim (Lei 13.453/99, art. 2º, III, "d”). 

 
Art. 12. Nas seguintes situações específicas, a base de cálculo do imposto 
é (Lei nº 11.651/91, art. 19): 
[...] 
§ 4º Para efeito de pagamento do diferencial de alíquotas, são 
considerados os benefícios fiscais concedidos na forma e condições 
estabelecidas para a operação ou prestação interna. 

 
E como ele sustenta que pode decidir pelo benefício que lhe é mais 

favorável, optou pela aplicação do inciso L que implica na exigência de alíquota interna de 
7%, o que tornaria a alíquota interna igual à alíquota interestadual, anulando a diferença 
de alíquotas, com isso, o auto de infração seria improcedente. 

 
O julgador singular, acolhendo integralmente os argumentos do 

sujeito passivo, como se verifica na afirmação dele de que “com relação à redução da 
base de cálculo, desnecessário se torna recorrer aos dispositivos legais como fez a 
defendente, pois se a carga tributária interna fica reduzida para 7% não há que se falar em 
diferencia de alíquotas, decidiu pela improcedência do lançamento, consoante a Sentença 
nº 2188/14 (fls. 717 e 718). 

 
A sentença singular deve ser reformada, por serem equivocados os 

argumentos da defesa, acolhidos pelo julgador, porque, em primeiro lugar, não é 
inequívoca a consideração de empresa geradora de energia elétrica como 
estabelecimento industrial, tanto é que este Conselho tem reconhecido que o produtor de 
energia elétrica é contribuinte cadastrado como gerador e distribuidor de energia (CNAE-F 
3514/00 e CNAE-F 3511-5/01) e classificado distintamente da classificação das indústrias, 
tese essa apresentada no Acórdão da III CJUL nº 1687/14 (fls. 729 a 735).   

 
Na decisão constante do Acórdão nº 1687/14, a Terceira Câmara 

entendeu que somente o estabelecimento industrial teria o direito de se apropriar do 
crédito de energia elétrica consumida e, com base no artigo 34, § 2º, do RCTE, 
demonstrou que o regulamento distingue (incisos III e IV desse artigo) o gerador e 
distribuidor de energia do estabelecimento industrial.   

 
No sentido de exigir o diferencial de alíquotas não debitado em livro 

próprio e não recolhido, a Segunda Câmara, em situação idêntica a destes autos, decidiu 
pela procedência da exigência do diferencial de alíquotas na aquisição de bens para o 
ativo imobilizado e de materiais de uso e consumo para estabelecimento gerador de 
energia elétrica, consoante o Acórdão n° 1402/14 (fls. 722 a 728). 

 
Em segundo lugar, a interpretação do sujeito passivo e, 

consequentemente, do julgador singular falha na medida em que modifica o conceito de 
alíquota, ou seja, entenderam que carga tributária efetiva ou mesmo alíquota efetiva é o 
mesmo que alíquota nominal ou simplesmente alíquota. Isso está estampado no texto da 
sentença, pois o julgador sustentou que "a carga tributária interna fica reduzida para 7%" 
sem se dar conta de que o imposto se refere a diferencial de alíquotas, conforme consta 
na Constituição da República. 
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Assim, nenhum dos benefícios fiscais apresentados pelo sujeito 

passivo (incisos XXX e L do artigo 8º do Anexo IX do RCTE) altera a alíquota, pois eles 
tratam de redução de base de cálculo.  

 
Sendo assim, conforme § 4º do artigo 12 do RCTE, o diferencial de 

alíquotas (10%) deveria ser aplicado sobre base de cálculo reduzida de acordo com o 
benefício fiscal. Esta interpretação já foi apresentada pela Administração Tributária no 
Parecer nº 20/2012-GEOT (fls. 737).   

 
Além disso, de acordo com o que foi mencionado no relatório de 

diligência (fls. 685 a 690), nem mesmo a isenção prevista no artigo 6º, XCII, do Anexo IX 
do RCTE se aplica ao caso, pois o benefício exclui expressamente o estabelecimento 
gerador de energia elétrica. 

 
Se o Estado tivesse a intenção de isentar o gerador de energia 

elétrica do diferencial de alíquotas ou não faria a exceção no dispositivo da isenção (artigo 
6º, XCII, Anexo IX do RCTE) ou incluiria o gerador de energia no rol dos destinatários do 
inciso XXX do art. 8° do Anexo IX do RCTE, bem como não faria uma previsão de redução 
de base de cálculo própria para o estabelecimento gerador de energia elétrica (inciso L do 
artigo 8º, do Anexo IX do RCTE). 

 
Prosseguindo no voto, anoto que o benefício pleiteado pela defesa, 

disposto no inciso XXX do art. 8° do Anexo IX do RCTE, está sujeito às condicionantes do 
art. 1° do Anexo IX do RCTE: 

 
Art. 1º Os benefícios fiscais, a que se referem os arts. 83 e 84 deste 
regulamento, são disciplinados pelas normas contidas neste anexo. 
 

§ 1º A utilização dos benefícios fiscais previstos neste anexo, cuja 
concessão tenha sido autorizada por lei estadual, fica condicionada a que o sujeito 
passivo: 

 
I - esteja adimplente com o ICMS relativo à obrigação tributária cujo 
pagamento deva ocorrer no mês correspondente à referida utilização; 
[...] 
§ 1º-B Na hipótese prevista no inciso I do § 1º, o pagamento em atraso do 
imposto devido, inclusive o devido por substituição tributária, implica perda 
definitiva, exclusivamente no mês da ocorrência do atraso, do direito de o 
contribuinte utilizar o benefício fiscal. 

 
Da análise do dispositivo reproduzido, vê-se que para fazer jus à 

utilização do referido benefício, o contribuinte deve estar adimplente com o ICMS relativo 
às obrigações tributárias correspondentes ao período anterior ao da autuação, sendo que 
este não é o caso da autuada, pois trata o auto de infração de lançamento de ofício de 
débito não apurado e não recolhido pela impugnante, referente ao diferencial de alíquotas. 

 
Se o contribuinte inadimplente com o ICMS regularmente registrado 

e apurado em sua escrita fiscal fica impedido de utilizar o benefício fiscal, nos termos do 
inciso I do art. 1° do Anexo IX do RCTE, não seria justo que a impugnante, que não 
apurou, não lançou e não recolheu o débito do ICMS devido, pudesse usufruir de tal 
benefício. Nesse sentido, se torna evidente que a impugnante se encontrava inadimplente. 
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Ante o exposto, conheço do recurso de ofício, dou-lhe provimento 
para reformar a sentença singular e considerar procedente o auto de infração. 

 
 

V O T O  V E N C I D O 
 
Solicitei a elaboração do voto vencido com a expectativa de que o 

convencimento sobre a causa do lançamento do crédito tributário possa alterar a exigência 
de crédito tributária advindo de aquisição de mercadoria para uso, consumo ou integração 
do ativo imobilizado do estabelecimento, principalmente, se os bens adquiridos são para 
compor a construção e as instalações de linha de transmissão e subestações de energia 
elétrica produzidas a partir do bagaço de cana por usinas localizada no território goiano.  

 
Considero que o voto vencido, prolatado de acordo com a ocorrência 

do fato gerador da obrigação tributária principal ou acessória e com suporte na norma 
tributária em vigor à data da sua ocorrência, sirva de reflexão sobre possíveis mudanças 
na forma estabelecida para autuação sob o enfoque de diferencial de alíquota das 
mercadorias adquiridas para o fornecimento de energia elétrica pelo estabelecimento 
localizado no Estado de Goiás.  

 
O compulso dos autos e a análise da formalização do crédito 

mostram que não há inadimplência quanto ao cumprimento da obrigação tributária 
principal ou acessória por parte do sujeito passivo, como também não houve prova de que 
ele tinha débito tributário inscrito em Dívida Ativa do Estado. Não consta, como elemento 
de prova favorável à exigência do crédito tributário, lançado de ofício, que o autuado não 
observou as condicionantes previstas no art. 1º do Anexo IX do Decreto nº 4.852/97, que 
transcrevo: 

 

Art. 1º Os benefícios fiscais, a que se referem os arts. 83 e 84 deste 
regulamento, são disciplinados pelas normas contidas neste anexo. 

ACRESCIDO O § 1º AO ART. 1º PELO ART. 2º DO DECRETO Nº 5.067, 
DE 25.06.99 - vigência: 01.05.99.  

§ 1º A utilização dos benefícios fiscais contidos neste anexo, decorrentes 
de leis estaduais que, sob condições, autorizem suas concessões, é 
condicionada a que o contribuinte e o substituto tributário estejam em dia 
com suas obrigações tributárias, assim entendido, a inexistência de crédito 
tributário inscrito em dívida ativa ou, existindo, esteja com sua exigibilidade 
suspensa, inclusive em razão de parcelamento. 

NOTA: Redação com vigência de01.05.99 a 31.07.08. 

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO § 1º DO ART. 1º pelo ART. 1º DO 
DECRETO Nº 6.769, DE 30.07.08 – - vigência: 01.08.08. 

§ 1º A utilização dos benefícios fiscais previstos neste anexo, cuja 
concessão tenha sido autorizada por lei estadual, fica condicionada a que o 
sujeito passivo: 

I - esteja adimplente com o ICMS relativo à obrigação tributária cujo 
pagamento deva ocorrer no mês correspondente à referida utilização; 

II - não possua crédito tributário inscrito em dívida ativa. 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Rcte/RCTE.htm#A83


 

 
O ensinamento disposto no artigo supratranscrito evidencia que o 

lançamento tributário falta a base legal para a exigência do imposto com os agravos das 
cominações legais.  

 
Ademais, essa exigência de tributar o diferencial de alíquota sobre as 

aquisições interestaduais de mercadorias destinadas ao ativo imobilizado das empresas 
geradoras de energia elétrica se a carga tributária na operação interna tem a incidência da 
alíquota de 7%.  

 
Em face ao exposto, vejo que não há falar-se em omissão no 

recolhimento do diferencial de alíquota se a causa motivadora da exigência do ICMS não 
está comprovada conforme definição contida no dispositivo transcrito no parágrafo volvido. 

 
Para contrariar a exposição do Conselheiro autor do voto vencedor, 

entendo que a acusação fiscal, nascida sob o parâmetro da norma constitucional do art. 
155, inciso II, § 2º, em especial, na parte em que a fiscalização exige o ICMS com base de 
cobrança o diferencial de alíquota dos bens adquiridos no comércio interestadual dos bens 
destinados ao ativo imobilizado da empresa dedicada à atividade de produção e geração 
de energia elétrica no território goiano.  

 
Considero, ainda, que a aquisição de bens destinados ao consumo e 

à integração do ativo fixo do estabelecimento, além de alimentar o desenvolvimento da 
atividade comercial do contribuinte, ainda agrega o patrimônio da empresa, de forma que 
a causa motivadora da constituição do presente crédito deve ser desconsiderada pela falta 
de comprovação de que houve falta de atenção às condicionantes supramencionadas. 
Esta constatação me posicionam a asseverar que a exigência tributária registrada na peça 
basilar não deve ser mantida.  

 
Ademais, pelo que descreve os documentos fiscais, vê-se que os 

bens adquiridos no mercado interestadual são produtos destinados à integração do 
conjunto produtivo do estabelecimento goiano, que tem acordado Termo de Acordo de 
Regime Especial com a Secretaria da Fazenda e que para a formalização do crédito não 
houve falta de atendimento das condicionantes legais. Entendo, portanto, ser dispensada 
a exigência do diferencial de alíquota.  

 
Após estas considerações, dirijo-me ao voto desta ação para 

conhecer das razões do recurso voluntário, dar-lhes provimento para reformar a decisão 
proferida pelo julgador singular e considerar improcedente o auto de infração.  

 
 

Sala das sessões plenárias, em 26 de abril de 2016. 
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Matéria: Diferencial de alíquotas (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00711/16 
 
Relator: Conselheiro Washington Luis Freire de Oliveira 
 

 
EMENTA: Processual. Nulidade da decisão singular por 
cerceamento do direito de defesa. Rejeitada. Pedido de 
diligência. Rejeitado. ICMS. Diferencial de alíquotas. Material de 
uso ou consumo. Procedente. 
 
1. A preliminar de nulidade da decisão monocrática por 
cerceamento ao direito de defesa não deve ser acolhida quando 
a sentença, redigida com clareza, abordar os pontos indicados 
pela defesa, apresentando os fundamentos de fato e de direito 
da decisão proferida; 
 
2. Deve ser rejeitado o pedido de diligência para 
esclarecimentos de questões trazidas pela defesa quando 
constarem nos autos elementos suficientes para elucidação das 
dúvidas suscitadas; 
 
3. O auto de infração que exige o ICMS devido pelo diferencial 
de alíquotas nas aquisições interestaduais de material de uso e 
consumo deve ser declarado procedente. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de abril de 2016, decidiu, por maioria de votos, rejeitar o pedido de 
diligência proposto pelo advogado da autuada. Foram vencedores os Conselheiros 
Washington Luis Freire de Oliveira, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes e Márcio 
Nogueira Pedra. Vencidos os Conselheiros Rodolfo Ramos Caiado e José Luiz Rosa. E, 
por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da sentença singular, arguida 
pela autuada, por cerceamento  ao direito de defesa. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Washington Luis Freire de Oliveira, Rodolfo Ramos Caiado, Marlene Maria 
da Silva Ruguê Bernardes, José Pereira D'abadia e Márcio Nogueira Pedra. Quanto ao 
mérito, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Washington 
Luis Freire de Oliveira, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes e Márcio Nogueira Pedra. 
Vencidos os Conselheiros Rodolfo Ramos Caiado e José Pereira D'abadia que votaram 
pela improcedência da inicial. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de exigência de ICMS no valor de R$ 31.196,26 porque o 
sujeito passivo deixou de debitar no Livro Registro de Apuração do ICMS, no período de 
janeiro de 2011 a dezembro de 2014, do valor correspondente ao diferencial de alíquotas 
incidente na operação de aquisição das mercadorias destinadas ao uso/consumo (CFOP 
2556) do estabelecimento.  

 
Citados como dispositivos legais infringidos o artigo 63, § 2º, da Lei 

11.651/91, c/c o artigo 76, II, “a”, do Decreto 4.852/97 e o artigo 2º da IN 155/94-GSF, 



 

sendo proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, III, “f”, da Lei 11.651/91, 
com a redação da Lei 17.917/2012 – Retroatividade Benigna. 

 
O auto de infração, lavrado em 15/04/2015, foi instruído com 

notificação fiscal para apresentação de documentos fiscais, demonstrativo fiscal 
detalhando o número do documento de aquisição, descrição do produto e CFOP (Código 
Fiscal de Operações e Prestações) atribuído pela autuada para a aquisição, 
demonstrativos próprios da Auditoria Básica do ICMS e cópias do livro Registro de 
Apuração do ICMS. 

 
Inconformado com a decisão singular desfavorável, Sentença nº 

51/2016, fls. 223/224, o sujeito passivo, por seu advogado, apresenta recurso voluntário 
no qual pede, em preliminar, a nulidade da sentença singular por cerceamento ao direito 
de defesa por falta de apreciação de questões postas na peça de impugnação e, 
alternativamente, pede a improcedência da exigência fiscal ou a realização de diligência 
para que autoridade fiscal designada verifique que parte dos produtos, objeto do auto de 
infração, não são de uso ou consumo. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
 
Apreciando inicialmente a preliminar de nulidade da decisão singular, 

arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa, manifesto-me pela sua 
rejeição, tendo em vista que a sentença foi redigida com simplicidade e clareza, contendo 
os elementos previsto no art. 38 da Lei n° 16.469/09: 

 
Art. 38. A sentença e o acórdão, redigidos com simplicidade e clareza, 
conterão: 
I - referência ao número do processo e ao nome do sujeito passivo; 
II - relatório com o histórico e fundamento do lançamento e as razões das 
impugnações, recursos e contraditas; 
III - a decisão com os fundamentos de fato e de direito. 
 

Também se pode verificar na sentença proferida pelo julgador de 
primeira instância que a decisão apresenta devidamente os fundamentos de fato e de 
direito e, ainda, todos os pontos indicados pela defesa foram devidamente abordados não 
ocorrendo o alegado cerceamento ao direito de defesa da autuada. 

 
No tocante ao mérito, a acusação fiscal é de que o sujeito passivo 

deixou de recolher o diferencial de alíquotas nas aquisições interestaduais de material de 
uso ou consumo. 

 
O trabalho fiscal tem como fundamento os registros efetuados pelo 

sujeito passivo no seu livro Registro de Entradas e de Apuração do ICMS correspondentes 
as operações com o CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) 5202, indicação 
própria de compra de material para uso ou consumo (classificam-se neste código somente 
as compras de mercadorias destinadas ao uso ou consumo do estabelecimento). 

 
Não se trata, portanto, de reclassificação promovida pelos agentes 

autuantes no tocante ao indicativo dado pelo contribuinte para a natureza das suas 
aquisições. A declaração de que as aquisições seriam de produtos destinados ao uso ou 
consumo do estabelecimento está formalizada na própria escrituração fiscal da empresa. 



 

 
O pedido de diligência deve ser afastado porque não basta ao sujeito 

passivo, agora em defesa ao auto de infração, querer desconstituir seus livros fiscais com 
base em simples afirmação, desacompanhada de qualquer prova, de que seus registros 
estariam incorretos.    

 
Entendo que a defesa perdeu a oportunidade de trazer nessa fase 

processual as provas de que os seus registros fiscais estão incorretos e que, embora as 
operações tenham sido registradas como aquisições de material para uso ou consumo, na 
verdade, as operações seriam relativas a aquisições de insumos para industrialização do 
couro. 

 
A mera citação dos números de algumas notas fiscais com a 

afirmação de que os produtos nelas descritos são utilizados para industrialização não 
pode justificar o encaminhamento dos autos para a realização de diligência, há que se 
provar com documentação própria a existência de erro no levantamento fiscal. 

 
A instrução processual permite concluir com facilidade que o ICMS 

devido pelo diferencial de alíquotas das aquisições de materiais de uso e consumo das 
notas fiscais relacionadas no demonstrativo de fls. 06/08 não foi debitado no livro Registro 
de Apuração do ICMS. 

 
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento 

para confirmar a decisão singular que julgou o auto de infração procedente.  
 
 

Sala das sessões, em 18 de maio de 2016. 
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Matéria: Diferencial de alíquotas (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00723/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Lidilone Polizeli Bento 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Preliminar de exclusão do solidário da 
lide. Rejeitada. 
 
Não há que se falar em exclusão de solidário da lide, quando 
verificado que o sócio, à época da ocorrência do fato gerador, 
exercia a função de administrador da sociedade empresária, 
inteligência do art. 45, inciso XII do CTE, combinado com art. 
124 do CTN.   
 
ICMS. Obrigação Principal. Omissão de pagamento do imposto 
diferencial de alíquota, omissão de débito ou escrituração a  
menor de débito no Livro Registro de Apuração do imposto. 
Procedência. 
 
Correto o lançamento que exige ICMS diferencial de alíquotas, 
quando verificado omissão de lançamento de débito ou 
lançamento a menor no Livro Registro de Apuração do sujeito 
passivo, não podendo ser aplicado benefício fiscal de redução 
de base de cálculo para a operação interna no cálculo do 
diferencial de alíquota, quando o sujeito passivo não preenche 
os requisitos para fruição do benefício. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de maio de 2016, decidiu, por maioria de votos,  rejeitar a preliminar de 
exclusão do solidário da lide, arguida pela autuada. Foram vencedores os Conselheiros 
Lidilone Polizeli Bento e Heli José da Silva. Vencido o Conselheiro Rodolfo Ramos Caiado. 
Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Foram 
vencedores os Conselheiros Lidilone Polizeli Bento e Heli José da Silva. Vencido o 
Conselheiro Rodolfo Ramos Caiado  que votou pela parcial procedência no valor do ICMS 
de R$ 563.914,98. (quinhentos e sessenta e três mil, novecentos e quatorze reais e 
noventa e oito centavos) .  O advogado retirou, oralmente,  a preliminar de nulidade do 
lançamento, por insegurança na determinação da infração, e, também, o pedido de 
diligência. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata o presente processo de acusação no sentido de que o sujeito 
passivo debitou parcialmente, no Livro Registro de Apuração do ICMS, o valor 
correspondente ao diferencial de alíquotas, incidente na operação de aquisição de 
mercadorias destinadas ao ativo imobilizado do estabelecimento, conforme documentos 
anexos. Em consequência, exige-se o imposto e acréscimos legais. 

 
É indicado como sujeito passivo solidário OSVALDO ANTÔNIO 

PAGNUNSSAT ZILLI, nos termos do art. 45, inciso XII do CTE. 
 



 

São apontados como infringidos os artigos 11, §1º, inciso II, 63, §2º 
da Lei nº 11.651/91, combinado com art. 76, inciso II, alínea ‘a’, do Decreto nº 4.852/97 e 
art. 2º da IN 155/94-GSF. Propõe-se a aplicação da penalidade prevista no art. 71, inciso 
III, alínea ‘f’ da Lei nº 11.651/91, com redação da Lei nº 17.917/2012. 

 
Regularmente intimados, os sujeitos passivos direto e solidário 

comparecem ao feito solicitando a sua improcedência e alegando: a) que o diretor não 
poderia ser parte da lide, pois não teria agido com excesso de poderes, ou mesmo 
nenhuma das hipóteses previstas no artigo 135, inciso III do CTN e solicita a exclusão do 
mesmo do polo passivo solidário; b) que haveria nulidade por insegurança na 
determinação da infração, pois haveria erros substanciais e formais, tais como aplicação 
de alíquota indevida e utilização de base de cálculo errada; c) que o NCM das 
mercadorias relacionadas nos DANFEs anexados aos autos, estão inseridos no item 10, 
da alínea “a” do inciso II do §1º do artigo 20 do RCTE, que determina que nas operações 
internas com veículos automotores a alíquota aplicada é de 12%; d) que conforme a 
mercadoria, deve ainda ser observado o benefício fiscal previsto no inciso XXXV do artigo 
8º do Anexo IX do RCTE; e) solicita a realização de diligência. 

 
Vindo os autos a julgamento, o ilustre julgador singular, por meio do 

DESPACHO 1290/2014-JULP, solicitou à DRF de origem que fossem adotas as seguintes 
providências: a) manifestar sobre a desconsideração do benefício fiscal da redução da 
base de cálculo, tendo em vista que o mês de 05/2012 apresentou saldo credor, o mês de 
06/2012 foi recolhido com atraso e os meses de 08 e 10/2012 foram recolhidos na data 
determinada na IN 155/94-GSF, conforme demonstram documentos de fls. 191 a 195 
anexado aos autos; b) considerando o item acima, verificar se algumas das mercadorias 
relacionadas nos documentos de fls. 40 a 122 continuam abrangidas pelo benefício fiscal 
da redução da base de cálculo que resulta em carga tributária interna equivalente ao 
percentual de 9%, em caso positivo, aplicar o disposto no §4º do artigo 12 do RCTE; c) 
informar o valor do crédito tributário a ser exigido, no caso de alteração do valor exigido no 
lançamento inicial.  

 
Realizada a revisão fiscal, o feito retorna com a informação de que: 

a) a carroceria não está contemplada no item 10, alínea “a” do inciso II do §1º do artigo 20 
do RCTE e portanto a alíquota é de 17%; b) na aquisição de caminhões, foi observada a 
alíquota de 12%, conforme demonstrativo; c) o benefício fiscal, previsto no inciso XXXV do 
artigo 8º do Anexo IX do RCTE, não se aplica ao presente caso, pois não foi observado o 
artigo 1º do Anexo IX do RCTE; d) o feito deve permanecer inalterado.  

 
Novamente intimados, os sujeitos passivos direto e solidário 

comparecem ao feito solicitando a sua improcedência e alegando que não concordam com 
o trabalho revisional, pois a empresa não estaria inadimplente com o ICMS, pois teria 
efetuado o recolhimento de forma correta e reitera os pedidos da impugnação. 

 
Retornando os autos a julgamento, o ilustre julgador singular 

entendeu que os argumentos da defesa eram insuficientes para afastar a acusação fiscal, 
motivo pelo qual rejeitou a preliminar de nulidade do lançamento por insegurança na 
determinação da infração, a exclusão do solidário da lide e no mérito julgou o lançamento 
procedente. 

 
Inconformados, os sujeitos passivos apresentam recurso voluntário, 

em peça conjunta, alegando os mesmos argumentos constantes na impugnação inicial, 
podendo ser resumidos da seguinte forma: exclusão do solidário, por não preencher os 
requisitos do art. 135, inciso III do CTN; nulidade do lançamento por insegurança na 



 

determinação da infração, direito a utilização de benefício fiscal de redução de base de 
cálculo, previsto no art. 8º, inciso XXXV, Anexo IX do RCTE sobre o diferencial de 
alíquotas devido sobre as aquisições de caminhões; direito a utilização de alíquota de 12% 
para cálculo do diferencial de alíquotas devido sobre aquisições de carrocerias, NCM 
8704.3230, que não estava inadimplente, pois teria cumprido a obrigação principal pelo 
lançamento por homologação, não podendo ser considerado o presente auto de infração 
como motivo justificável à perda do benefício;  ao final requer a exclusão do solidário, a 
declaração de nulidade por insegurança na determinação da infração, a improcedência do 
lançamento ou se for o caso que sejam os autos convertidos em diligência. 

 
É o Relatório. 
 
                            V O T O   
 
Preliminarmente, deixo de analisar a preliminar de nulidade do 

lançamento por insegurança na determinação da infração e o pedido de diligência, tendo 
em vista que o representante do sujeito passivo, retirou os pedidos durante a sessão de 
julgamento, oralmente. 

 
Em relação ao pedido de exclusão do solidário, entendo que tendo 

participado da sociedade empresária na qualidade de sócio administrador à época da 
ocorrência do fato gerador sua conduta subsume-se perfeitamente ao disposto no art. 45, 
inciso XII do CTE, combinado com art. 124, do CTN, não sendo o caso se perquirir sobre o 
preenchimento dos requisitos do art. 135, inciso III do CTN, motivo pelo qual entendo deva 
ser adotada a posição majoritária desta Casa no sentido de que o solidário deve 
permanecer na lide, assim sendo, rejeito o pedido de exclusão, formulado pelos sujeitos 
passivos. 

 
Quanto ao mérito, o sujeito passivo entende que deveria ter sido 

aplicada a alíquota de 12% no cálculo do diferencial de alíquota, prevista no art. 20, inciso 
II, § 1º, item 10 do CTE, para as aquisições de carrocerias, bem como o benefício fiscal 
previsto no art. 8º, inciso XXXV do Anexo IX do RCTE para o diferencial de alíquotas 
devido sobre as aquisições de caminhões, o que resultaria na cobrança de diferencial de 
alíquotas de R$ 28.120,00 para as carrocerias e de R$ 535.794,98 para os caminhões, 
totalizando a importância de R$ 563.914,98 referente ao diferencial de alíquotas total 
devido, já considerado os valores pagos pelo sujeito passivo de forma espontânea.  

 
Não obstante o entendimento esposado pelos sujeitos passivos, 

entendo não ser cabível a aplicação da alíquota de 12% no cálculo do diferencial de 
alíquotas sobre as aquisições de carrocerias pelos seguintes motivos: o primeiro fato é 
que a referida alíquota é prevista no art. 20, inciso II, §1º, item 10 do CTE, para veículo 
automotor identificado pelo código da NBM/SH, atual NCM, nº 8704.3290, e a carroceria é 
codificada na NBM/SH sob o nº 8704.3230, ou seja, os códigos são distintos, o segundo 
ponto é que ainda que os códigos fossem iguais não seria o caso de aplicação da referida 
alíquota, pois carroceria nem de longe se confunde com o conceito de veículo automotor. 
Dessa forma, não resta dúvida que o cálculo do diferencial de alíquotas para a referida 
mercadoria deve considerar a alíquota genérica prevista para a operação interna, nos 
termos do CTE, qual seja, a alíquota de 17%. 

 
Em relação à aplicação do benefício fiscal de redução de base de 

cálculo, previsto no art. 8º, inciso XXXV, Anexo IX do RCTE, no cálculo do diferencial de 
alíquotas devido sobre a aquisição de caminhões, entendo que não pode ser aplicado, 
devido ao fato de o sujeito passivo não ter cumprido a condição prevista no art. 1º, §1º, 



 

inciso I, do Anexo IX do RCTE, qual seja, deveria estar adimplente com o pagamento do 
imposto devido e não tendo pago integralmente o imposto diferencial de alíquotas não há 
como se falar em adimplência, dessa forma, concluo pela impossibilidade aplicação do 
benefício pleiteado, conforme entendimento constante da revisão fiscal e da sentença 
singular.  

 
Ressalto que em virtude de erro de cálculo constante no 

levantamento fiscal fora cobrada a menor a importância de R$ 10.923,25, visto que ao 
considerar o percentual pago a título de diferencial de alíquota nas aquisições de 
caminhões, de 13,33%, a fiscalização o fez considerando a base de cálculo reduzida, no 
entanto deveria ter considerado a base de cálculo sem redução, tendo em vista que não 
considerou o benefício fiscal para efeito de exigência fiscal. 

  
A título de exemplo, no documento de fl. 09, verifica-se que o valor 

do tributo devido é igual ao valor do diferencial devido menos 13,33%, percentual 
recolhido, quando na verdade deveria ter sido diminuído de 10%, percentual pago em 
relação ao total do diferencial devido. Não obstante esta diferença não possa ser exigida 
no presente lançamento em virtude do estágio em que se encontra o processo, em 
homenagem ao princípio da verdade material, este fato deve ficar evidenciado. 

 
Ante o exposto, rejeito a preliminar de exclusão do solidário da lide, 

conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento e mantenho a sentença singular que 
julgou procedente o lançamento.   

 
 

Sala das sessões, em 19 de maio de 2016. 
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Matéria: Diferencial de alíquotas (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00766/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Diferencial de alíquotas 
incidente na aquisição interestadual de mercadorias para uso 
e/ou consumo. Procedência. Decisão por maioria. 
 
Preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por 
insegurança na determinação da infração. Rejeitada por 
unanimidade. Preliminar de nulidade por cerceamento do direito 
de defesa. Rejeitada por maioria. 
 
Coobrigado solidário AMILTON DA SILVA PINTO. Exclusão 
arguida pelos autuados. Acatada. Decisão unânime. 
Coobrigado solidário ADELÍCIO DA SILVA PINTO. Exclusão 
arguida pelos autuados. Rejeitada por maioria. 
   
 
I - Seguro é o lançamento no qual autoridade fiscal competente 
verifica a ocorrência do fator gerador da obrigação, determina a 
matéria tributável, calcula o montante do tributo devido, 
identifica o sujeito passivo e aplica a penalidade cabível. 
 
II – Não há cerceamento do direito de defesa se o sujeito 
passivo ou seu representante, corretamente intimado, entende a 
acusação fiscal, tem a possibilidade do exercício do 
contraditório e da ampla defesa.  
 
 
III – É lícita a coobrigação solidária com o contribuinte das 
pessoas que tenham interesse comum no fato gerador da 
obrigação tributária, especialmente os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem 
responsáveis. 
 
 
IV – É devido o diferencial de alíquota do ICMS na entrada, em 
território goiano, de mercadoria oriunda de outro Estado, 
adquirida por contribuinte e destinada ao seu uso, consumo 
final ou à integração ao seu ativo imobilizado. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 20 de maio de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Pereira 
D'abadia, Gilmar Rodrigues de Almeida, José Luiz Rosa, Washington Luis Freire de 
Oliveira e Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes. E, por maioria de votos, rejeitar a 



 

preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito 
de defesa. Foram vencedores os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, Washington 
Luis Freire de Oliveira e Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes. Vencidos os 
Conselheiros José Pereira D'abadia e José Luiz Rosa. E, por unanimidade de votos, 
acatar a preliminar de exclusão da lide do sujeito passivo solidário AMILTON DA SILVA 
PINTO, com a concordância da Fazenda Pública. Participaram do julgamento os 
Conselheiros José Pereira D'abadia, Gilmar Rodrigues de Almeida, José Luiz Rosa, 
Washington Luis Freire de Oliveira e Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes. E, por 
maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão da lide do sujeito passivo solidário 
ADELÍCIO DA SILVA PINTO. Foram vencedores os Conselheiros Gilmar Rodrigues de 
Almeida, Washington Luis Freire de Oliveira e Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes. 
Vencidos os Conselheiros José Pereira D'abadia e José Luiz Rosa. Quanto ao mérito, 
também por maioria de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a 
sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Foram vencedores os 
Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, Washington Luis Freire de Oliveira e Marlene 
Maria da Silva Ruguê Bernardes. Vencidos os Conselheiros José Pereira D'abadia e José 
Luiz Rosa que votaram pela improcedência da inicial. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo deixou de debitar 
no livro Registro de Apuração do ICMS o valor correspondente ao diferencial de alíquotas 
incidente na operação de aquisição das mercadorias, destinadas ao uso/consumo ou ativo 
imobilizado do estabelecimento. Em consequência, deverá pagar o imposto não debitado, 
juntamente com penalidades e acréscimos legais. 

 
A autoridade lançadora indica como infringida a disposição do artigo 

63, §2°, da lei n.º 11.651/91, c/c o artigo 76, II, "a", do Decreto n.º 4.852/97, e o artigo 2°, 
da IN n.º 155/94 – GSF. Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, III, "f", 
da lei n.º 11.651/91, com redação da lei n.º 17.917/12. 

 
Tem-se como sujeitos passivos solidários Adelicio da Silva Pinto e 

Amilton da Silva Pinto, autuados com base no artigo 45, inciso XII, da lei n.º 11.651/91. 
 
O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: Anexo 

Estruturado – Detalhamento de Crédito Tributário, Anexo Estruturado – Identificação do 
Sujeito Passivo Coobrigado, Recibo de Mensagem, Notificação Fiscal, Recibo de 
Mensagem, Notificação Fiscal, Consulta Resumida do Contribuinte Pessoa Jurídica, 
Consulta de Histórico Empresarial, Sexta Alteração Contratual e Consolidação do Contrato 
Social da Empresa Biopele Industrial Comercial de Cosméticos LTDA-ME, Sétima 
Alteração Contratual e Consolidação do Contrato Social da Empresa Biopele Industrial 
Comercial de Cosméticos LTDA, Auditoria Básica do ICMS, Ajustes de Ofício, Dados da 
NF-e, Auditoria Básica do ICMS, Ajustes de Ofício, Dados da NF-e, Recibo de Entrega de 
Relatórios Digitais e Mídia em CD (fls.03 a 136). 

 
São intimados os sujeitos passivos, autuado e coobrigados, a 

pagarem a quantia exigida ou apresentar impugnação a Primeira Instância (fls. 137 a 143). 
 
Os sujeitos passivos comparecem ao feito apresentando, em 

conjunto, atravessando impugnação em Primeira Instância (fls. 146 a 171), arguindo pela 
inconstitucionalidade da multa exigida, tendo em vista seu valor exorbitante, atenta contra 
os princípios do não-confisco, da capacidade contributiva, da razoabilidade e da 
proporcionalidade. Acrescentam que não há comprovação pelo Fisco das hipóteses 



 

previstas pelo artigo 135 do CTN, que, sem êxito ao comprovar as circunstâncias que 
permitam a extensão da relação jurídico-tributária, o fiscal teceu acusações genéricas e 
semelhantes à própria imputação emitida contra o sujeito passivo autuado, e, ainda, a lei 
apenas admite a responsabilização do sócio com poder de gestão. Requer, mediante tais 
argumentos, que os sujeitos passivos coobrigados sejam excluídos da lide, que seja 
declarada nula a autuação, e alternativamente se mantida a autuação, que seja afastada a 
multa em relação aos coobrigados e excluam a correção monetária no cálculo da multa 
aplicada. 

 
À impugnação anexam os seguintes documentos: Oitava Alteração 

Contratual e Consolidação do Contrato Social da Empresa Biopele Industrial Comercial de 
Cosméticos LTDA, Procuração, Documento de Identificação e Documento OAB (fls. 172 a 
186). 

 
O Julgador Singular, mediante a Sentença n.° 160/16 – JULP (fls. 

188 a 191), declarando a procedência total do lançamento, pois se encontra 
inequivocamente comprovada nos autos a infração identificada pelo fisco, a qual não foi 
suficientemente contestada pela impugnante. Por vedação legal, o julgador deixa de julgar 
a constitucionalidade da multa e seu caráter confiscatório. Por fim, como somente os 
sócios com poder de gerência poderiam determinar a prática da infração, decide mantê-los 
como sujeitos passivos coobrigados. 

 
Os sujeitos passivos, autuados e coobrigados, são intimados (fls. 192 

a 203), a pagar a quantia exigida ou apresentarem Recurso Voluntário. 
 
Os sujeitos passivos, coobrigados e autuado, comparecem aos autos 

apresentando Recurso Voluntário (fls. 205 a 214), arguindo os mesmos fundamentos e 
pedidos apresentados na impugnação à Primeira Instância, acrescendo o argumento de 
cerceamento de defesa, visto que há no DVD anexado nestes autos arquivos que não 
conseguiram abrir ou realizar leitura; já os legíveis, aparentam um amontoado de números 
sem conexão e comprovação relacionada ao presente lançamento, o que deveria 
ocasionar a nulidade do auto.  

 
Relatados, passo ao voto. 
 

                    V  O  T  O       
 
 
DAS QUESTÕES PRELIMINARES 
 
1. PEDIDO DE NULIDADE POR INSEGURANÇA NA 

DETERMINAÇÃO DA INFRAÇÃO.  
 
Considera-se não haver insegurança na determinação da infração, 

quando a infração estiver claramente determinada – acompanhada com a devida instrução 
dos autos - e o infrator ou infratores identificados   

 
Verifica-se no presente lançamento o fiel cumprimento do artigo 142 

do CTN, porquanto tenha verificado a ocorrência do fato gerador, determinado a matéria 
tributável, calculado o montante do tributo devido, identificado os sujeitos passivos, e 
proposto a aplicação da penalidade cabível. 

 



 

Desse modo, deixo de acolher o pedido de nulidade por insegurança 
na determinação da infração, tendo em vista que é seguro o lançamento no qual 
autoridade fiscal competente verifica a ocorrência do fator gerador da obrigação, 
determina a matéria tributável, calcula o montante do tributo devido, identifica o sujeito 
passivo e aplica a penalidade cabível. 

 
 
2. PEDIDO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE 

DEFESA.  
Quanto ao argumento acrescentado no recurso de que há 

cerceamento ao direito de defesa, visto que há no DVD anexado nestes autos arquivos 
que não conseguiram abrir ou realizar leitura; já os legíveis, aparentam um amontoado de 
números sem conexão e comprovação relacionada ao presente lançamento, o que deveria 
ocasionar a nulidade do auto. Foi possível a correta abertura e leitura da mídia, o que 
permitiu seu perfeito entendimento. 

 
Desse modo, considerando-se que o sujeito passivo fora 

corretamente intimado, entendeu a acusação fiscal, teve possibilidade e exerceu 
plenamente sua defesa e o contraditório, afasto a nulidade por cerceamento do seu direito 
de defesa. 

 
3. DA COOBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA.  
A fundamentação fática para a inclusão dos solidários ADELÍCIO DA 

SILVA PINTO na lide foi o fato de o mesmo exercer a função de administração na 
empresa autuada à época da ocorrência dos fatos geradores, conforme se observa da 
Cláusula Nona da Sexta Alteração do Contrato Social (fls.19), juntado aos autos. 

 
A fundamentação legal mencionada pelo autor do procedimento foi o 

artigo 45, inciso XII, da lei n.º 11.6551/91, que assevera o seguinte, verbis:  
 

Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação 
que constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente: 

                              (...) 

XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à 
operação ou prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis; 

 

É cediço que a pessoa jurídica é fruto de uma ficção legal. Assim, 
embora possuindo personalidade jurídica, não tem vontade própria, sendo representada 
em todos os seus atos pelos administradores que são os verdadeiros protagonistas das 
relações jurídicas, inclusive aquelas decorrentes do cumprimento das obrigações 
tributárias, razão pela qual são eleitas como solidárias com empresa a qual representam e 
administram, pelo pagamento do imposto devido na operação ou prestação que constitua 
o fato gerador da obrigação principal, nos exatos termos do artigo 124, do Código 
Tributário Nacional  (CTN), e do artigo 45, da lei n.º 11.651/91. 

Assim, diante da previsão legal acima mencionada no sentido de que 
os acionistas controladores, os diretores, gerentes, administradores ou representantes da 
pessoa jurídica, são solidariamente obrigados com o contribuinte, ao pagamento do 
imposto devido relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 



 

praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis, rejeito a preliminar de 
exclusão da lide do solidário ADELÍCIO DA SILVA PINTO. 

Quanto ao arrolado coobrigado solidário AMILTON DA SILVA PINTO, 
AFASTO, no que sou acompanhado pela unanimidade de meus pares, dada a inexistência de 
fatos geradores de obrigações tributárias contemporâneas à sua atuação como sócio-
administrador da empresa. 

 

4. DO MÉRITO. 
 
No tocante ao mérito da acusação fiscal, registre-se que a exigência 

do diferencial de alíquotas está respaldada no artigo 155, § 2.º, inciso VIII, da Constituição 
Federal. Esse dispositivo estabelece pertencer ao Estado de localização do destinatário o 
imposto correspondente à diferença entre as alíquotas interna e a interestadual 
relativamente às aquisições de bens e serviços para uso ou consumo ou ativo imobilizado 
do estabelecimento destinatário. Tal fato se verifica mesmo depois da modificação do 
inciso VII do supracitado § 2.º do artigo 155, da CF/88. Verbis:  

 

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993) 

                                                    (...) 

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de 
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, 
ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;(Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993) 

                                                   (...) 

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 3, de 1993) 

                                                  (...) 

VII - nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor 
final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á 
a alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização do destinatário o 
imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado 
destinatário e a alíquota interestadual;   (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 87, de 2015)    (Produção de efeito) 

a) (revogada);   (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 87, de 2015)    

b) (revogada);   (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 87, de 2015) 

VIII - a responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à 
diferença entre a alíquota interna e a interestadual de que trata o inciso VII 
será atribuída:   (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 87, de 2015)    
(Produção de efeito) 

a) ao destinatário, quando este for contribuinte do imposto;  (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 87, de 2015) 

b) ao remetente, quando o destinatário não for contribuinte do imposto; 
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A Constituição Federal estabelece as competências para a instituição 

de tributos e cada ente político deve instituir o tributo de sua competência. Assim, a lei n.º 
11.651/91, Código Tributário Estadual (CTE), instituiu e definiu os parâmetros para a 
exigência do diferencial de alíquotas.  

 
Nesse sentido, Código Tributário Estadual (CTE), no artigo 11, § 1º, 

II, estabelece a regra-matriz de incidência tributária em relação ao diferencial de alíquotas, 
verbis: 

 
Art. 11. O imposto incide sobre: 
 
                       (...) 
 
§ 1º O imposto incide, também, sobre: 
 
                       (...) 
 
II - a entrada, no território goiano, de mercadoria oriunda de outro Estado, 
adquirida por contribuinte e destinada ao seu uso, consumo final ou à 
integração ao seu ativo imobilizado;  

 
A alíquota aplicável para as operações ou prestações nas quais 

ocorre à incidência do diferencial de alíquotas está definida no artigo 27, V, alínea "a", do 
CTE, verbis:  

 
Art. 27. As alíquotas do imposto são: 
 
                     (...) 
 
V - equivalente à diferença entre a alíquota interna utilizada neste Estado e a 
interestadual aplicável no Estado de origem, relativamente à: 
 
a) entrada, no estabelecimento de contribuinte, de mercadoria ou bem 
oriundos de outro Estado destinados a uso, consumo final ou a integração ao 
ativo imobilizado;  

 
 

Diante de todo o exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe 
provimento, no sentido de afastar as preliminares de nulidade, arguidas pelos autuados, por 
insegurança na determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa, ressaltando que 
a primeira se dera por decisão unânime e a segunda por maioria de votos. Quanto aos solidários, 
a Câmara decide que fica mantida a coobrigação do solidário ADELÍCIO DA SILVA PINTO; 
excluída, por unanimidade a coobrigação solidária de AMILTON DA SILVA PINTO, porquanto 
inexistam fatos geradores de obrigações tributárias contemporâneas à sua atuação como sócio-
adminstrador da empresa. Quanto ao mérito, conheço do recurso, nego-lhe provimento, para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o lançamento.  

 .     
 

 
 

Sala das sessões, em 30 de maio de 2016. 
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Matéria: Diferencial de alíquotas (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00802/16 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade da peça básica, 
por insegurança na determinação da infração e por cerceamento 
do direito de defesa. Rejeitadas. Preliminar de decadência 
parcial. Rejeitada. ICMS. Auditoria Básica de ICMS. Diferencial 
de alíquotas do imposto devido nas importações. Imposto não 
debitado no livro Registro de Apuração do ICMS. Procedente. 
 
1. Tornam-se inócuos os questionamentos sobre nulidade da 
lide, quando tais inquirições forem desprovidas de amparo 
legal;  
 
2. Rejeita-se a preliminar de decadência quando esta não estiver 
amparada pela orientação contida em norma adotada por esta 
Casa Julgadora; 
 
3. A ausência de comprovação da inexistência do crédito 
tributário, confirma a decisão proferida pela primeira instância. 
Devendo ser observado o pagamento efetivado por meio do 
documento de fl. 471. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 15 de abril de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira, João Divino de Brito e Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de decadência 
parcial. Participaram do julgamento os Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira, João 
Divino de Brito e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. Quanto ao mérito, por maioria de votos, 
conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração, considerando o pagamento de fls. 471 e 505 
para fins de extinção do crédito tributário. Foram vencedores os Conselheiros Cláudio 
Henrique de Oliveira e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. Vencido o Conselheiro João Divino 
de Brito que votou pela parcial procedência no valor de R$ 110.282,44 (cento e dez mil, 
duzentos e oitenta e dois reais e quarenta e quatro centavos), fls. 471. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo deixou de debitar 
no livro registro de Apuração do ICMS o valor correspondente ao diferencial de alíquotas e 
ao imposto devido nas importações, na importância de R$110.114,36 incidente na 
operação de aquisição das mercadorias destinadas ao uso/consumo do estabelecimento e 
também das operações de importações autorizadas por TARE e apurado no Ajuste de 
Ofício 6 da Auditoria Básica de ICMS, nos demonstrativos e documentos anexos.  

 
Em consequência, deverá pagar o imposto não debitado juntamente 

com a penalidade e acréscimos legais.   



 

  
A autoridade lançadora indicou como infringidas as disposições dos 

artigos 63, parágrafo 2° do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) 
combinado com os artigos 76, II "a" do Decreto 4852/97 e art. 2°, IN 155/94-GSF. 
Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo71, III, "f" do CTE, com redação da 
Lei nº 17.917/2012.   

  
O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: Anexo 

Estruturado-Detalhamento do Crédito Tributário; Auditorias Básica de ICMS; ICMS Pago – 
Item 3; ICMS autuado – Item 33; Ajustes de Ofício 6 e 6-A – Item 38; ICMS Importação – 
Parte ½; Relações de Notas Fiscais de Entrada Interestadual de imobilizado e Consumo e 
Recibo de Entrega de Relatórios Digitais, fls. "2 a 198".   

  
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em Primeira Instância, conforme documentos de fls. "199".   
  
Em sua impugnação fls. "202 a 215" o sujeito passivo alega na fase 

de preliminares as hipóteses de cerceamento de defesa e insegurança na determinação 
da infração todas elas constantes do rol de nulidades processuais previsto pelo art.20 da 
Lei 16.469/09. 

 
Sustenta a afirmativa de decadência com fulcro no art. 142 e 150, 

parágrafo 4° do CTN. 
 
Já no que tange a correspondente fase de mérito, o devido Auto de 

Infração não merece prosperar, pelo fato da existência do débito tributário ser oriundo de 
duas operações: 1) Aquisição de mercadorias para uso e consumo e (CFOP 3526) e 2) 
Aquisição para industrialização (CFOP 3101) todas relacionadas à importação. 

 
Obtempera-se pela prevalência do princípio da verdade material, no 

processo administrativo fiscal, sendo que este consiste na busca da verdadeira realidade 
de fatos, utilizando-se de todos os meios legais necessários para tanto, onde traz o 
entendimento de diversos doutrinadores acerca do tema, com o intuito de corroborar sua 
tese defensória. 

 
Diante de todo o exposto, a impugnante espera, confia e requer: que 

sejam acolhidas as preliminares de cerceamento de defesa e insegurança na 
determinação da infração apresentadas, declarando-se nulo o auto de infração em 
epígrafe. 

 
Caso superadas as preliminares, o que se admite apenas a título de 

argumentação, seja reconhecida a decadência de todo o crédito tributário objeto da 
presente atuação, referente ao exercício de 2008, conforme argumentação supra. 

 
Quanto ao mérito, seja julgado totalmente improcedente o Auto de 

Infração em epígrafe, conforme argumentação supra. 
 
Por fim em homenagem ao princípio da verdade material, protesta a 

autora pela realização de diligências, perícias e juntada posterior de novos documentos, 
que venham a servir para esclarecimento da verdadeira realidade dos fatos. 

 
Por fim a impugnante informa que o nome de seu advogado Fábio 

Augusto Chilo, OAB/SP 221.616, requerendo que todas as intimações e publicações, 



 

inclusive para apreciar e se fazer presente no Julgamento, sejam efetuadas em seu nome, 
na Av. Marginal Direta do Tietê, n°500, Vila Jaguará CEP.05101-000, São Paulo.   

   
O sujeito passivo anexou os seguintes documentos constantes de fls. 

"216 a 435".   
   
Pelo Despacho de n°386/14-JULP, fls. 437, o julgador singular 

determina “o encaminhamento dos autos à Gerência Especial de Auditoria para que, por 
gentileza, o seu ilustre gerente determine a um auditor fiscal, preferencialmente o 
autuante, para que analise a defesa apresentada, esclarecendo em seguida as dúvidas 
suscitadas pela impugnante, decidindo, em seguida, sobre a separação das infrações em 
dois procedimentos, levando em consideração o fato da penalidade ter o mesmo inciso 
para ambas as infrações descritas na inicial”, da referida folha.    

  
Em resposta ao Despacho de n°386/14 em fls. "439 a 442", o agente 

fiscal chega à seguinte conclusão: 
 
“Por não ter encontrado e nem ter sido apontado erros de cálculos, 

não vejo a necessidade de rever e recalcular os valores levantados. 
 
Fico a disposição para separar os lançamentos, lavrando autos 

separados, se for o entendimento desse Conselho, apesar de discordar e ter a certeza de 
que será pior para o contribuinte, pois se forem retirados os débitos de ofício da Auditoria 
Básica do ICMS-ABI, e autuados em separado não poderemos proceder às 
compensações já feitas e que demonstramos em 2012”, fl. 442.   

  
Intimada do teor da diligência, a impugnante comparece ao processo, 

com a manifestação de fls. "449 a 454". Onde tem como pretensão: o reconhecimento da 
extinção do crédito parcial devidamente pago, como aqui demonstrado; complementação 
da diligência em relação a análise dos documentos acostados a Impugnação a fim de se 
aferir o que já foi pago a título de ICMS importação e pôr fim a anulação do auto 
n°4011305027350, pelos demais argumentos apresentados na Impugnação e aqui 
reiterados, mormente porque demonstrado a inexistência do ato infracional. 

 
Houve o aditamento de documentos ao processo constante nas fls. 

"455 a 472".   
  
Pela sentença nº 3745/2014-JULP, o julgador singular decidiu pela 

procedência do auto de infração. Em sua fundamentação afirmou que primeiramente, 
diante da realização da diligência e dos esclarecimentos prestados pelo diligenciador, 
considero afastado qualquer vício do lançamento que lhe pudesse causar a anulação 
pretendida pela impugnante, não havendo a necessidade de realização de outra diligência 
com base no preceito legal estipulado pelo art. 19, parágrafo 1° da Lei 16469/09. 

 
Com relação à decadência, também em respeito a esse controle, 

como já foi apontado em despacho, neste Conselho é utilizado o inciso I do art. 182 do 
CTE que equivale ao 173, I do CTN, como mencionado em nosso despacho, não há que 
se falar em homologação se inexiste pagamento a ser homologado. 

 
Sendo assim, o CAT, não desrespeita as normas ou a hierarquia 

delas, inclusive, segue o entendimento das atuais decisões do STJ que utilizam o inciso I 
do art. 173 do CTN na ausência de pagamento do imposto no período da exigência.   

  



 

O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 
apresentar impugnação em segunda instância ou Recurso Voluntário, conforme 
documentos de fls. "477 a 480".   

  
O sujeito passivo interpõe Recurso Voluntário constante nas fls. 483 

a 493", onde alega, nas preliminares, há necessidade de complementação da diligência, 
onde houve o indeferimento da mesma em razão dos documentos apresentados pela 
Recorrente quando de sua impugnação. 

 
No entanto, conforme expressa na manifestação da Recorrente 

sobre a primeira diligência realizada, ainda que fosse possível a aplicação do TARE para 
os materiais de uso e consumo, a contribuinte neste caso não está obrigada a utilizá-lo, já 
que este estipula mera faculdade. Assim sendo, se o contribuinte quisesse, puder pagar o 
ICMS no ato do desembaraço, mesmo que estes estivessem previstos no TARE. 

 
Daí porque faz-se imprescindível que o fiscal analise os documentos 

apresentados DIs, NFsetc para se aferir o que foi pago a título de ICMS importação, o que 
não foi feito pel, fiscal, o que resta claro nas Dis. Assim, se espera que seja 
complementada a diligência.  

 
Sustenta a hipótese de que houve um equívoco na análise da 

descrição da suposta infração praticada pela Recorrente, transcrita, e mesmo dos anexos 
que instruem a presente autuação, não se consegue aferir com precisão qual a conduta 
praticada pela contribuinte que gerou a pretensa infração.   

 
Isto porque a descrição da suposta infração aponta para prática de 

um ato ilegal, qual seja "Deixa de debitar no livro de Registro de Apuração do ICMS o 
valor correspondente ao diferencial de alíquota e ao imposto, devido nas importações, na 
importância de R$110.114,36 incidente na operação de aquisição das mercadorias 
destinadas ao uso/ consumo do estabelecimento e também das operações de importações 
autorizadas por TARE". 

 
Portanto da leitura desta descrição, conclui-se que o contribuinte 

deveria debitar no LRICMS o valor correspondente ao diferencial de alíquota e ao ICMS 
devido nas importações incidentes nas operações de aquisição de mercadorias destinadas 
ao uso/consumo e nas operações de importações autorizadas por TARE. Em outras 
palavras, infere-se que, para o fisco, a Recorrente praticou uma só infração que seria a 
ausência de débito no LRICMS das rubricas mencionadas acima. 

 
Da forma descrita, parece que a Recorrente deixou de atender a uma 

obrigação acessória. Porém ao final, da descrição, o fiscal determina o pagamento do 
imposto não debitado. O que leva a pensar que a autuação tem como objeto o 
descumprimento de uma obrigação principal, ou melhor, duas: não pagamento do 
diferencial da alíquota e do Imposto importação nos períodos fiscalizados. 

 
Ocorre que os documentos anexos ao AIIM fazem referência a duas 

operações: i) Aquisição de mercadorias para uso/consumo (CFOP 3556) e ii) Aquisição 
para industrialização (CFOP 3101). 

 
A legislação deste estado, dentre as operações listadas no item 

acima, exige que se registre no LRICMS apenas os débitos de ICMS referente ao CFOP 
3101, já que o correspondente ICMS devido fica suspenso. Portanto, o suposto dever de 



 

débito no Livro só seria exigível em relação às operações de aquisição para 
industrialização. 

 
Outro ponto que distância essas duas operações é que o ICMS 

devido em relação ao CFOP 3556 é pago no ato do desembaraço, já a que adota o CFOP 
3101, como dissemos tem o ICMS suspenso. 

 
Com essas divergências, vê-se que o fundamento legal mencionado 

no AIIM não se presta a regulamentar a conduta apontada como infração, assim como a 
penalidade indicada também se volta para apenas uma das supostas práticas da 
Recorrente. 

 
Todas essas peculiaridades não deixam dúvida quanto à 

necessidade de, no mínimo, se expedir dois autos de infrações distintos, já que tal como 
este foi formulado não há como a Recorrente defender-se plenamente, razão pela qual o 
auto ora impugnado deve ser considerado nulo. Sendo que toda a argumentação imposta 
tem como embasamento jurídico o princípio da ampla defesa, onde está expresso no Art. 
5, LV da CF/88, tendo os dispositivos legais mencionados com infringidos guardar 
minimamente relação de causalidade com a descrição dos fatos, o que não ocorre no 
presente caso.  

 
Subsidiariamente ainda na fase de preliminares, clama-se pela 

insegurança na determinação da infração, porque no momento da estipulação da multa o 
agente fiscal, pautou-se no art. 71, III "f" do CTE, o qual estabelece penalidade no valor de 
100%, sobre o valor do imposto não debitado. 

 
Ocorre que a referida penalidade não se coaduna com a descrição 

da infração inserta no Auto de Infração. 
 
Neste caso, considerando a inexistência de elementos 

caracterizadores da infração sujeita a penalidade descrita no art. 71, III, "f" da Lei 
11651/1191, restou devidamente demonstrada a nulidade do auto de infração pela 
insegurança na determinação da infração". 

 
No que tange a perspectiva da decadência, funda sua argumentação 

jurídica com base, no art. 142 e 150, parágrafo 4° do CTN, sendo que no caso em 
conteste os Fatos Geradores ocorreram de 7 a 11 de 2008, conforme descrito no campo 
"Descrição do Fato" do referido Auto de Infração, sendo assim o prazo decadencial, para a 
realização do lançamento pela Fazenda Pública foi atingido em 7/11/2013. 

 
Destarte considerando que a notificação da Recorrente da presente 

autuação, ocorreu apenas em 20/12/2013, não há dúvidas que o lançamento de que se 
trata este item da atuação se encontra fulminado pela decadência. 

 
Já na fase de Mérito, o devido Auto de Infração não merece 

prosperar, por que como dissemos o suposto débito tributário parece ser oriundo de duas 
operações, i) Aquisição de mercadorias para uso/consumo (CFOP 3556) e ii) Aquisição 
para industrialização (CFOP 3101) todas relacionadas à importação. 

 
Como se vê dos documentos aqui acostados (Notas Fiscais, 

comprovantes de pagamento do tributo, Declarações de Importação e Cópia de parte do 
Livro de Registro do ICMS-DOC.11 a 32) correspondente ao período fiscalizado, bem se 
vê que os valores aqui exigidos pelo fisco foram pagos.  



 

 
Por fim conclui sua tese defensória, reiterando a importância do 

princípio da verdade material no processo administrativo fiscal, que têm como premissa 
básica, a busca pela verdadeira realidade dos fatos, utilizando de todos os meios legais 
possíveis e necessários para tanto. Traz entendimento doutrinário do jurista Demetrius 
Macei, para vir a corroborar a sua argumentação defensória.  

 
O sujeito passivo requer ao final, que sejam acolhidas as 

preliminares de cerceamento de defesa e insegurança na determinação da infração 
apresentadas, declarando-se nulo o auto de infração em epígrafe. 

 
Caso superadas as preliminares, o que se admite apenas a título de 

argumentação, seja reconhecida a decadência de todo crédito tributário objeto da presente 
autuação, referente ao exercício de 2008, conforme argumentação supra.  

 
Quanto ao mérito, seja julgado totalmente improcedente o Auto de 

Infração em epígrafe, conforme argumentação supra. 
 
Por fim em homenagem ao princípio da verdade material, protesta a 

autora pela realização de diligenciais, perícias e juntada posterior de novos documentos, 
que venham a servir para esclarecimento da verdadeira realidade dos fatos. 

 
Por fim a impugnante informa que o nome de seu advogado Fábio 

Augusto Chilo, OAB/SP 221.616, requerendo que todas as intimações e publicações, 
inclusive para apreciar e se fazer presente no Julgamento, sejam efetuadas em seu nome, 
na Av. Marginal Direta do Tietê, n°500, Vila Jaguará CEP.05101-000, São Paulo. 

 
Pela Resolução 037/2015, fls. 498 e 499, a Primeira Câmara do 

Conselho Administrativo Tributário, acata a proposição do Conselheiro relator, registra os 
considerandos que entende corretos e resolve, por unanimidade de votos, “encaminhar os 
autos à Gerência Especial de Auditoria para que, seu ilustre designe autoridade fiscal para 
análise e manifestação conclusiva4011 a respeito das alegações, dos demonstrativos e 
documentos apresentados pelo sujeito passivo, promovendo, caso necessário a 
adequação da auditoria realizada. 

 
Após a conclusão da diligência, encaminhe-se o processo ao Setor 

de Preparo Processual da GEPRO, para fins de intimação do sujeito passivo a respeito do 
resultado, concedendo-lhe o prazo de 10 (dez) dias para, caso queira, se manifestar.” 

 
Em atendimento ao Despacho n°1445/15 – GEAT, o auditor fiscal da 

receita estadual III, concluiu em "fls. 501 a 504 que se considerando que a revisão feita, a 
luz dos documentos apresentados, não apresentou diferença em seus valores, favoráveis 
ao contribuinte, me coloco a disposição para elucidar quaisquer outras dúvidas que ainda 
possam ter ficado, e sugiro a manutenção do valor original do ICMS de importação, uma 
vez que o referente ao DIFAL se encontra pago. Anexou documentos de "fls. 505 a 506" 

 
O sujeito passivo, após ser devidamente intimado, apresentou 

manifestação sobre o despacho n° 1445/15, "fls. 510 a 511", alegando que o auto de 
infração não merece prosperar porque o suposto débito tributário parece ser oriundo de 
duas operações: aquisição de mercadorias para uso/consumo e aquisição para 
industrialização todas relacionadas à impugnação. 

 



 

Afirma que como se vê dos documentos acostados aos autos 
correspondentes ao período fiscalizado, bem se vê que os valores exigidos pelo fisco 
foram pagos. Ao final, requer a improcedência do auto de infração. 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Sobre as preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela 
autuada, por insegurança na determinação da infração e por cerceamento do direito de 
defesa, eu as rejeito por não haver nos elementos constitutivos da lide nenhuma afronta 
ao capítulo que trata da nulidade dos atos processuais, insertos nos incisos III e IV do 
artigo 20 da Lei nº. 16.469/09. A infração e a correspondente penalidade foram 
corretamente aplicadas, a instrução processual, em sede cognitiva, efetivada com clareza, 
os prazos processuais, respeitados, inclusive com vista dos autos à parte litigante, nos 
momentos que por “ex legis” lhe são próprios, dúvidas existentes foram dirimidas pela 
tarefa diligencial. Assim, rejeitadas estão as preliminares em comento.  

 
Também rejeito a preliminar de decadência parcial da exigência 

estampada na folha de rosto deste volume e o faço seguindo o aduzido pelo nobre 
sentenciador “a quo” em seu Despacho nº 386/14 - JULP, que ao não acolher o pedido de 
decadência textualmente assim se expressou: “... nesse Conselho se aplica o previsto no 
inciso I do art. 182 do CTE e não o prescrito no §4º do art. 150 do CTN, observado o fato 
da inexistência de pagamento sobre as operações delas constantes. ”    

 
Para maior clareza do inferido no parágrafo imediatamente volvido, 

transcrevo a orientação contida no inciso I do artigo 182 do CTE, demonstrando assim o 
motivo do não acolhimento da preliminar em destaque:      

 

Art. 182. O direito de a Fazenda Pública Estadual constituir o crédito 
tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: 

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento 
poderia ter sido efetuado; 

   
Com as questões primeiras solucionadas, volvo-me à razão de direito 

desta demanda, conforme passo a expor:  
 
Analisei a formalização do crédito, observei os documentos 

instrutórios do processo, comparei a causa do lançamento com as indicações das 
disposições legais correspondentes à infração e à penalidade, observei com rigor os 
resultados apesentados nas conclusões das diligências, o julgamento proferido pelo 
julgador de Primeira Instância e conclui que, nesta demanda, o direito é do sujeito ativo, 
visto que o sujeito passivo, embora tenha fundamentado o contraditório de acordo com a 
legalidade do lançamento do crédito tributário, a sua tese e as diligências realizadas não 
causou alteração no trabalho fiscal, e que o recorrente efetivou o recolhimento parcial do 
processo, conforme provam os documentos de fls. 471 e 505 dos autos. 

 
De conformidade com a instrução processual observo o recolhimento 

parcial do imposto, motivador desta ação e de acordo com a manifestação recursal, firmei 
o entendimento de que parte do crédito tributário exigido na peça basilar ainda persiste. 
Esta conclusão me motiva a julgar procedente em parte o lançamento, nos termos da 
decisão singular, porém com a consideração do pagamento de fls. 471 e 505 para fins de 
extinção do crédito tributário. 



 

 
Assim, voto rejeitando as preliminares de nulidade da peça básica, 

arguidas pela autuada, por insegurança na determinação da infração e por cerceamento 
do direito de defesa. Rejeito a preliminar de decadência parcial. Quanto ao mérito, 
conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento para confirmar a sentença singular 
que considerou procedente o auto de infração, considerando o pagamento de fls. 471 e 
505 para fins de extinção do crédito tributário. 

 
 
 

Sala das sessões, em 03 de junho de 2016. 
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Matéria: Diferencial de alíquotas (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00821/16 
 
Relator: Conselheiro Rodolfo Ramos Caiado 
 

 
EMENTA: ICMS. Aquisição de implementos agrícolas destinados 
ao ativo imobilizado do estabelecimento rural, de propriedade 
do autuado. Omissão de recolhimento do imposto. Procedente. 
 
Deve ser provido o recurso da Fazenda para o Conselho Pleno, 
reformando-se assim a decisão cameral, que julgou 
improcedente o lançamento, para manter a sentença singular 
que procedeu a peça básica, quando a instrução processual 
apontar que correta está a exigência vestibular. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 26 
de janeiro de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso para o Conselho 
Pleno, dar-lhe provimento para reformar a decisão cameral e considerar procedente o auto 
de infração. Foram vencedores os Conselheiros Rodolfo Ramos Caiado, Lidilone Polizeli 
Bento, David Fernandes de Carvalho, Alcedino Gomes Barbosa, Márcio Nogueira Pedra, 
José Luiz Rosa, Antônio Martins da Silva, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de 
Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de 
Brito, Nislene Alves Borges, Gilmar Rodrigues de Almeida, Rickardo de Souza Santos 
Mariano, Victor Augusto de Faria Morato e Elias Alves dos Santos. Vencidos os 
Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo, Nivaldo Carvelo Carvalho e Edson Abrão da 
Silva que votaram pela improcedência do lançamento fiscal. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O presente auto de infração refere-se a débito de imposto no valor de 
R$ 2.310,00 (dois mil, trezentos e dez reais), referente ao diferencial de alíquotas, 
consignado em documento de arrecadação emitido no posto fiscal de fronteira, incidente 
sobre operação de aquisição de implementos agrícolas destinados ao ativo imobilizado do 
estabelecimento rural, de propriedade do autuado, de acordo com o relatório dos 
documentos de arrecadação e fotocópias das notas fiscais, em anexo. 

 
Foram indicados como infringidos os artigos 51, §3º; 63 do CTE, c/c 

artigo 32, §1º, anexo 8 do decreto 4.852/97 e artigo 5º IN 428/00-GSF. 
 
 E a penalidade proposta no artigo 71, III, "a" com redação da lei 

11.750/92. 
 
Foram anexados aos autos os seguintes documentos: DARES, cópia 

de notas fiscais, espelho cadastral, relatório dos sócios, base da consulta, "fls. 3 a 10". 
 
Após ser devidamente intimado, o sujeito passivo compareceu ao 

feito, "fls. 16 a 30", representado por causídicos legalmente constituídos, apresentando 
impugnação, na qual alegam que não foi infringido os dispositivos legais da inicial, pois os 
equipamentos adquiridos são destinados a integrar o seu ativo imobilizado, isento do 
ICMS, nos termos do artigo 6º, inciso XCII, Anexo IX, RCTE, concebido nos moldes do 
Convênio ICMS 55/93, razão por que solicitaram a improcedência do presente feito. 



 

 
O julgador singular através da sentença Nº 2075/09-JULP, decidiu 

pela procedência do auto de infração. Em sua fundamentação afirmou que: 
 
No caso, o benefício não foi estendido a mercadoria adquirida para 

uso e consumo, que é distinta do bem do ativo imobilizado, e mantem a sua condição de 
mercadoria inclusive par ao registro da operação nos livros próprios. 

 
O sujeito passivo após ser devidamente intimado, apresenta recurso 

voluntário, "fls. 42 a 52", reiterando os argumentos anteriores. 
 
A Segunda Câmara do CAT, através do acórdão Nº 3728/2010, "fls. 

54 a 57", decidiu pela improcedência do auto de infração. Em sua fundamentação afirmou 
que: 

 
Observa que os produtos adquiridos não teriam operações mercantis 

posteriores, pois eles serão incorporados às mercadorias existentes no estabelecimento 
produtivo agropecuário da empresa. Portanto, não são incidentes do imposto por 
substituição tributária pelas operações posteriores. 

 
A Fazenda Pública Estadual apresenta recurso ao Conselho Pleno, 

"fls. 59 a 60", alegando que a substituição tributária em relação ao diferencial de alíquota 
está prevista em legislação pertinente. Portanto, o procedimento realizado pela 
fiscalização está correto, devendo o sujeito passivo recolher o diferencial de alíquota. 

 
Assevera ainda que no período da ocorrência do fato gerador não 

havia benefício de isenção para o diferencial de alíquota de mercadoria destinada ao ativo 
imobilizado de estabelecimento agropecuário. Ficando, assim, caracterizada a obrigação 
do sujeito passivo de recolher o ICMS relativo ao diferencial de alíquota. 

 
Ao final pede pela reforma da decisão cameral para julgar 

procedente o auto de infração. 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Conforme informado no relatório que é parte integrante deste 
“decisum”, tratam-se estes autos de mercadoria adquirida em outro Estado da Federação 
e se exige do polo passivo epigrafado o recolhimento do ICMS substituição tributária, 
pelas operações posteriores, que foi consignado em documento de arrecadação emitido 
em posto fiscal de fronteira.  

 
A alegação do sujeito passivo é de que não existe operação posterior 

e que a alíquota aplicada para o cálculo do imposto seria zero, por se tratar de mercadoria 
de aquisição de ativo imobilizado para produtor rural.   

 
No entanto, conforme instrução processual, percebo que não existe 

guarida para o polo passivo, sob aspectos que foram ressaltados pela julgadora singular, 
sendo eles de que, o benefício fiscal em questão é específico e alcança apenas o 
diferencial de alíquota relativo a bem adquirido para o ativo imobilizado de 
estabelecimento industrial ou agropecuário. No caso em tela, o benefício não foi estendido 
à mercadoria adquirida para uso e consumo, que é distinta do bem do ativo imobilizado e 



 

mantém a sal condição de mercadoria inclusive para o registro da operação nos livros 
próprios. Conforme extrato da consulta, anexado aos autos à fl. 04, as mercadorias são 
partes e peças de máquinas e implementos agrícolas.   

 
Mesmo que a alegação acima fosse superada, as operações com 

isenção do diferencial de alíquota, para aquisições realizadas por estabelecimento 
agropecuário, tiveram a sua vigência no período de 01/01/98 a 30/04/03, quando foi 
extinto por decurso de prazo, conforme previsto no artigo 6º, inciso XII do Anexo IX do 
Regulamento do Código Tributário e, posteriormente, a partir de 30/09/03, quando foi 
acrescido o inciso XCII ao artigo 6º pelo artigo 1º do Decreto nº. 5.836/03. 

 
No caso em tela, as operações acobertadas pelas Notas Fiscais nº 

222159 e 222160 foram realizadas em 15/09/03, quando não havia previsão legal 
concedendo isenção do diferencial de alíquota para a aquisição de bens do ativo 
imobilizado promovida pelo produtor rural.  

 
 Diante das razões expostas, conheço do recurso para o Conselho 

Pleno, dou-lhe provimento para reformar a decisão cameral e considerar procedente o 
auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 07 de junho de 2016. 
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Matéria: Diferencial de alíquotas (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00848/16 
 
Relator: Conselheiro Heli José da Silva 
 

 
EMENTA: I – Pedido de Revisão Extraordinária. ICMS. Obrigação 
tributária principal. Diferencial de Alíquotas. Duplicidade de 
lançamento. Improcedência. Decisão unânime. 
 
1. Existindo duplicidade de lançamento em relação ao mesmo 
fato gerador, e tendo ocorrido o pagamento do imposto por 
intermédio do auto de infração, o qual é mais abrangente, 
exsurge, por consequência, a improcedência do auto de menor 
amplitude. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 31 
de maio de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Heli José da Silva, Alcedino Gomes Barbosa, 
Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Talita Pimenta 
Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, Cláudio Henrique de Oliveira, Marlene Maria da 
Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo 
Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Paulo Diniz, Victor Augusto de Faria Morato, 
Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli 
Bento e Rickardo de Souza Santos Mariano. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de Pedido de Revisão Extraordinária, fls. 59, em que o sujeito passivo D.L. do Prado – M. 
Construção – ME, com fundamento na alínea "a", inciso II, do artigo 43, da Lei n° 16.469/09, solicita a 
desconstituição do crédito tributário formalizado por meio do auto de infração em epígrafe, referente à 
exigência de ICMS devido por omissão do recolhimento do Diferencial de Alíquotas, relacionado com a Nota 
Fiscal nº 13026, de 27 de fevereiro de 2.009, cujo o valor do imposto importa em R$ 9.460,00 (nove mil e 
quatrocentos e sessenta reais). 

Em suas alegações, o autuado afirma que o valor do ICMS cobrado 
constou, também, do auto de infração nº 4.0111034.491.30, lavrado em 14 de setembro 
de 2.011, o qual encontra-se devidamente quitado, e, inclusive, já arquivado. Indica, 
assim, a existência de duplicidade de lançamento referente ao mesmo fato gerador. 
Acosta aos autos, a título de prova, DARE usado no recolhimento do mencionado auto de 
infração. 

A Presidência deste Conselho, exara o Despacho de fls. 67, no qual 
destaca: “Pelo exame dos autos, constata-se que restou demonstrado erro de fato, 
requisito exigido no art. 43, II, a, 1, da Lei nº 16.469/09, para a admissibilidade do pedido 
de revisão extraordinária, implicando em alteração no lançamento, uma vez que, conforme 
se depreende do documento de fls. 62, o auto de infração n 4011103449130 trata do 
mesmo fato gerador apontado no presente lançamento, sendo que naquele foi cobrado 
além do tributo a multa formal pela falta de registro da operação no Livro Registro de 
Entradas”. 

Juntou-se aos autos o processo acima referenciado. 

Este é o relatório   



 

 
  V O T O  

 
Transpostas as etapas mencionadas em linhas pretéritas, os autos 

são apresentados a este Conselho Pleno, que ao formar seu juízo de admissibilidade, 
entende que o sujeito passivo logrou provar a duplicidade de lançamento, assim como o 
pagamento do tributo exigido neste auto quando da quitação do auto de infração nº 
4.0111034.491.30, o qual, inclusive, conforme bem demonstrado no Despacho da 
Presidência, abarcou, também, a falta de escrituração no livro Registro de Entradas do 
autuado, sendo, portanto, mais abrangente que o presente lançamento, o qual cobra tão 
somente o imposto Diferencial de Alíquotas.  

Assim sendo, as verificações e análises realizadas pela Assessoria 
Jurídica da Presidência, conforme constante do Despacho de fls. 67, corroboradas pelos 
documentos de fls. 61/64, assim como pela juntada do auto de infração em destaque, 
deixam patente que assiste razão ao sujeito passivo. 

Pelo exposto, em sintonia com a unanimidade dos meus pares, voto, 
conhecendo do Pedido de Revisão Extraordinária, dando-lhe provimento, para considerar 
improcedente o auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 14 de junho de 2016. 
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Matéria: Diferencial de alíquotas (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00941/16 
 
Autora do Voto Vencedor: Conselheira Nislene Alves Borges 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Diferencial de alíquotas. 
Não Unânime.  
Processual. Preliminar de nulidade parcial por cerceamento ao 
direito de defesa. Arguição do sujeito passivo. Afastada. ICMS. 
Obrigação principal. Omissão de pagamento de imposto 
decorrente de falta de pagamento de diferencial de alíquotas. 
Procedência em parte. Pedido para aplicação do art. 100 do CTN. 
Indeferido.  
 
I - Não se acolhe a arguição de nulidade da peça decisória por 
cerceamento do direito de defesa, quando se fizer demonstrado 
nos autos que o sujeito passivo utilizou-se do pleno exercício 
do contraditório, bem como da ampla defesa, princípios 
primordiais do processo administrativo tributário; 
 
II - Há de prevalecer o lançamento que exige diferencial de 
alíquotas de aquisições de bens de uso e consumo, quando esta 
obrigação principal relativa ao ICMS não tiver sido observada 
pelo sujeito passivo. 
 
III – Rejeita-se o pedido de aplicação do art. 100 do CTN quando 
não há estrita observância às normas complementares e quando 
a multa tiver caráter infracional. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 23 
de junho de 2016, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de nulidade parcial do 
processo a partir do Acórdão de fls. 6659, inclusive, arguida pelo sujeito passivo, por 
cerceamento do direito de defesa. Foram vencedores os Conselheiros Nislene Alves 
Borges, Gilmar Rodrigues de Almeida, José Paixão de Oliveira Gomes, Mário de Oliveira 
Andrade, Lidilone Polizeli Bento, Heli José da Silva, Elias Alves dos Santos, Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira, Washington Luis Freire de Oliveira, Marlene Maria da Silva Ruguê 
Bernardes e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu 
voto de desempate. Vencidos os Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira, Nivaldo 
Carvelo Carvalho, Masayuki Missao, Edson Abrão da Silva, Rodolfo Ramos Caiado, 
Rickardo de Souza Santos Mariano, Alcedino Gomes Barbosa, José Luiz Rosa, Talita 
Pimenta Félix e José Pereira D'abadia. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer 
do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, negar-lhe provimento para manter a 
decisão cameral que considerou parcialmente procedente o auto de infração no valor do 
ICMS de R$ 6.660.936,53 (seis milhões, seiscentos e sessenta mil, novecentos e trinta e 
seis reais e cinquenta e três centavos), considerando, no entanto, para efeito de extinção 
do crédito tributário o pagamento de fls. 6733, constantes dos autos.  Foram vencedores 
os Conselheiros Nislene Alves Borges, Gilmar Rodrigues de Almeida, José Paixão de 
Oliveira Gomes, Mário de Oliveira Andrade, Lidilone Polizeli Bento, Heli José da Silva, 
Elias Alves dos Santos, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Washington Luis Freire de 
Oliveira, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes e o Sr. Presidente, Conselheiro José 
Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros 



 

Cláudio Henrique de Oliveira, Nivaldo Carvelo Carvalho, Masayuki Missao, Edson Abrão 
da Silva, Rodolfo Ramos Caiado, Rickardo de Souza Santos Mariano, Alcedino Gomes 
Barbosa, José Luiz Rosa, Talita Pimenta Félix e José Pereira D'abadia, que votaram 
conhecendo do recurso, dando-lhe provimento para reformar a decisão cameral e 
considerar improcedente o auto de infração. Por maioria de votos, rejeitar a aplicação do 
art. 100 do CTN. Foram vencedores os Conselheiros Nislene Alves Borges, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, José Paixão de Oliveira Gomes, Mário de Oliveira Andrade, 
Lidilone Polizeli Bento, Heli José da Silva, Elias Alves dos Santos, Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira, Washington Luis Freire de Oliveira, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes e o 
Sr. Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de 
desempate. Vencidos os Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira, Nivaldo Carvelo 
Carvalho, Masayuki Missao, Edson Abrão da Silva, Rodolfo Ramos Caiado, Rickardo de 
Souza Santos Mariano, Alcedino Gomes Barbosa, José Luiz Rosa, Talita Pimenta Félix e 
José Pereira D'abadia que acolheram a aplicação do art. 100 do CTN. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Valendo-me da faculdade prevista no art. 19, § 2º do Decreto 
6.930/09, transcrevo o relatório exarado em decisão colegiada na I CJUL, por meio do 
Acórdão nº 00121/2016, de autoria do Conselheiro Elias Alves dos Santos, em sua 
integralidade. 

  

“Consta do auto de infração que o sujeito passivo deixou de debitar no livro 

Registro de Apuração do ICMS o valor correspondente ao diferencial de alíquotas, na importância 
de R$ 7.402.099,04 (sete milhões, quatrocentos e dois mil, noventa e nove reais e quatro 
centavos) incidente na operação de aquisição das mercadorias destinadas ao uso/consumo do 
estabelecimento, conforme demonstrativos em anexos. Em consequência, deverá pagar o imposto 
não debitado, juntamente com penalidade e acréscimos legais.  

A autoridade lançadora indica como infringida as disposições do artigo 63, § 2° 
do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91), combinado com o artigo 76, II, "a" do 
Decreto 4852/97 e artigo 2°, IN 155/94-GSF e propôs a aplicação da penalidade prevista no artigo 
71, III, "f" do CTE, com redação da Lei nº 15.505/2005. 

Instruem os autos o Anexo Estruturado - Detalhamento do Crédito Tributário, 
Auditoria Básica do ICMS, cópias das notas fiscais, relação das notas fiscais por mês e cópias dos 
livros fiscais, colacionados às fls. 4 a 2672. 

Regularmente intimado, o sujeito passivo comparece aos autos, representado por 
causídicos legalmente constituído, que apresentam impugnação em Primeira Instância (fls. 
2708/2736, volume 6), fazendo as seguintes alegações:  

Em sede de preliminares alega que o lançamento é nulo por insuficiência da 
capitulação legal, o que gerou cerceamento de direito de defesa e insegurança na determinação 
da infração, posto que não foram indicados os critérios para classificação das mercadorias como 
de uso/consumo.  

Em relação ao mérito aduziu que as mercadorias adquiridas são isentas do 
pagamento do diferencial de alíquotas, nos termos do TARE 104/07-GSF, da Lei nº15.719/06 e art. 
6º, XCII, Anexo IX, do RCTE, de forma subsidiária; quanto à natureza dos bens adquiridos, que se 
tratam de bens adquiridos para o ativo imobilizado da empresa, conforme lei nº 6.404/76 e 
entendimento consubstanciado pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis- CPC nº 27; que 
existe a comprovação de imobilização dos bens adquiridos; que no lançamento foram 
consideradas notas fiscais em duplicidade, notas fiscais inseridas na anistia e valores exigidos a 
maior por erro de cálculo quanto à alíquota, bem como se exigiu ICMS sobre produtos 
intermediários, tais como resina iônica e concretos refratários; que a multa é confiscatória e o 
procedimento utilizado pelo sujeito passivo é passível de aplicação do disposto no art. 100 do 
CTN; finaliza fazendo os pedidos de nulidade do lançamento ou improcedência.  



 

São anexados os seguintes documentos: procuração e atos societários, ciência 
do auto de infração, termo de acordo e regime especial, laudo técnico do projeto deep cone, laudo 
técnico do projeto caldeira coque, laudo técnico do projeto ferro níquel, ativação da nota fiscal, 
fotocópias das notas fiscais mais relevantes de fevereiro a dezembro/2008, do registro das notas 
fiscais do DOC. N° 9, das notas fiscais em duplicidade, das notas fiscais pagas na anistia, listagem 
das notas fiscais com exigência a maior com fotocópias para comprovação da majoração, 
fotocópia do cartão do CNPJ da empresa fornecedora demonstrando estar situada no PE, 
demonstrativo da aplicação da Resina Iônica e decisão proferida no exame do auto de infração n° 
4010905236997, que lhe favorece. 

Ante as alegações do sujeito passivo, o processo foi convertido em diligência, via 
do Despacho nº 0083/13-JULP, para que autoridade fiscal manifestasse sobre tais alegações e 
notificasse o sujeito passivo para comprovação dos demais projetos de expansão, oportunidade 
em que o lançamento foi revisado, corrigindo-se alguns erros apontados pelo sujeito passivo, 
sendo proposta alteração da exigência fiscal para R$7.110.454,42 (sete milhões, cento e dez mil, 
quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e dois centavos), decorrente da exclusão de 
notas fiscais lançadas em duplicidade e de notas fiscais relativas a resina iônica, mantendo-se o 
concreto refratário, bem como obteve manifestação contrária à notificação para apresentação de 
outros projetos, tendo em vista que a autuação refere-se a materiais adquiridos para uso e 
consumo.  

Manifestando-se sobre a revisão fiscal efetuada, o sujeito passivo pediu a sua 
nulidade, tendo em vista que foi realizada em desacordo com a determinação do julgador singular. 

Por intermédio da sentença nº 1540/13 (fls. 6017/6018, volume 12), o ilustre 
julgador monocrático considerou o lançamento procedente em parte, acolhendo a revisão fiscal de 
fl. 3761 (vol. 8), reduzindo o valor do crédito para R$7.110.454,42 (sete milhões, cento e dez mil, 
quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e dois centavos), tendo em vista a realização 
de outro levantamento sanando vícios apontados pela defesa. 

Regularmente intimado da decisão singular, o sujeito passivo comparece aos 
autos e por meio de Recurso Voluntário (fls. 6.025/6.057), pediu a nulidade da sentença por 
ausência de fundamentação, por falta de análise das provas e cerceamento de direito de defesa, 
deixando de analisar, por exemplo, a aplicação do art. 100 do CTN; alegando, ainda, insuficiência 
da capitulação legal, questionando sobre os critérios utilizados para classificação das mercadorias 
como de uso e consumo; reiterando nulidade do processo. 

No mérito, reiterou que as mercadorias adquiridas são isentas do pagamento do 
diferencial de alíquota, nos termos do Tare 104/07-GSF e art.6º, XCII, Anexo IX do RCTE; que as 
mercadorias adquiridas possuem natureza de bens para o ativo imobilizado; aduz que existem nos 
autos provas de que as mercadorias foram imobilizadas, sendo lançadas em contas intermediárias 
do ativo; argumenta que apesar da exclusão da resina iônica permanece o concreto refratário que 
também é bem intermediário; argui a improcedência da multa, com aplicação do art. 100, III, do 
CTN e, por fim, formula os seguintes pedidos: nulidade da sentença; nulidade do auto de infração 
e improcedência, ou aplicação do art. 100 CTN, se nenhum dos pedidos anteriores for acolhido, 
anexando os seguintes documentos: ciência do auto de infração e parecer técnico 100608 (fls. 
6.059/6.119).  

O sujeito passivo pediu a juntada aos autos (fls. 6.121) do incluso Instrumento de 
mandato, para que produza seus regulares efeitos, bem como solicita fotocópia integral dos autos.  

              

Em seguida, juntou os documentos: substabelecimento, 
autorização/substabelecimento e documentos de identificação dos advogados (fls. 6.122/6.125). 

Mediante Recurso Voluntário interposto contra a decisão de 1ª Instância, (fls. 
6.129/6.141), o sujeito passivo alega que "a decisão é absolutamente equivocada ao assumir que 
a totalidade das aquisições não foi empregada na construção". Além disso, sustenta que "o 
acórdão recorrido não explica como os conceitos de bens moveis e imóveis previsto no Novo 
Código Civil se prestariam a solucionar a lide em questão".  



 

Em relação ao mérito, argumenta que a decisão também não se sustenta, 
"porque manteve a incorreta premissa do trabalho fiscal de que os bens adquiridos pela 
Recorrente, destinados à sua integração ao Ativo Imobilizado, escriturados no CFOP 2.551, seriam 
na verdade materiais destinados ao uso e consumo do estabelecimento, por terem sidos aplicados 
em obras de construção civil, tomando por base somente as definições de bens imóveis ou móveis 
apresentados pelo Código Civil".  

Ressalta outro grave equívoco da decisão ao afirmar que os bens foram 
escriturados em contas intermediárias, sem, contudo, observar que a conta de imobilizado em 
andamento é integrante do grupo de contas contábeis de ativo imobilizado, havendo nos autos 
comprovação da imobilização final dos itens autuados. A Recorrente sustenta também a 
improcedência da multa com base na aplicação do artigo 100 do Código Tributário Nacional, que 
prevê a exclusão da imposição de penalidades pelo não recolhimento do imposto, quando o 
mesmo se der por conta do cumprimento de atos normativos expedido por autoridade 
administrativa, no caso, o próprio TARE n° 104/2007. 

Pugna, então, pela reformulação do credito tributário, de modo que o valor da 
multa aplicada seja reduzido de 120% para 100%, nos termos da Lei n° 17.917/12 que alterou o 
artigo 71, inciso III, alínea "f", da Lei 11.651/1991, com redação da Lei 15.505/2005. Ao final, pediu 
a total improcedência do lançamento tributário em questão.  

Colacionou fotocópias de acórdão e de recurso ordinário (fls. 6.142/6.201). 

Pela Resolução nº 248/2014, (fls. 6.202/6.206), a Terceira Câmara julgadora 
acolheu a preliminar de nulidade da sentença singular, por cerceamento de defesa, declarando, de 
consequência, nulo o processo a partir da fl. 6.017 inclusive, devendo os autos retornarem à 
Primeira Instância para apreciação de toda a matéria. 

O sujeito passivo é intimado desta decisão conforme fls. 6.207/6.210. 

Pela sentença nº 1501/2014 JULP, (fls. 6.211/6.213), o julgador singular decidiu 
pela procedência em parte do auto de infração. Em sua fundamentação afirma que os materiais 
não foram escriturados na conta do Ativo Imobilizado e sim em contas intermediarias e, com isso, 
desmoronam os argumentos defensórios, pois se não são destinados à conta do Ativo Imobilizado 
diretamente não se tem direito à isenção pleiteada, pois a legislação determina que em caso de 
isenção deve se utilizar a interpretação literal do dispositivo que a conceder. Considera "como 
destinado ao uso/consumo do estabelecimento os tijolos e o concreto refratário, assim como as 
estruturas metálicas, todos que foram destinados à construção civil e não diretamente à conta do 
Ativo Imobilizado do estabelecimento, observando finalmente o fato de que a isenção deve ser 
analisada literalmente e se as mercadorias não foram destinadas diretamente a conta do Ativo 
Imobilizado não deve ser utilizada a isenção pretendida, não sendo necessária análise do Parecer 
já que o CTN é claro quanto em seu artigo 111" (SIC).  

Não visualizada qualquer vicio quanto à fundamentação insuficiente.  

Quanto ao caráter confiscatório da penalidade proposta, deixou de existir com a 
retroatividade benigna da lei acolhida pelo julgador singular, que não apreciou a arguição de 
ilegalidade da mesma ante o previsto no § 4° do artigo 6º da Lei 16.469/09. 

Conclui que não se pode excluir a imposição de penalidades, a cobrança de juros 
de mora e a atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo diante da inobservância 
de normas pela autuada, julgando procedente no valor da revisão.  

O sujeito passivo é intimado conforme fls. 6.215/6.216. 

A parte passiva apresenta Recurso Voluntário (fls. 6.219/6.257), alegando que 
"mais uma vez a decisão é falha nas premissas fáticas, uma vez que há bens efetivamente 
empregados na construção, conforme demonstra o laudo técnico de fls. 2.774 a 2.781. Defende 
que "é totalmente improcedente o equivocado entendimento de que, como as mercadorias não 
teriam sido destinadas à conta do ativo imobilizado, não deve ser utilizada a isenção pretendida 
(artigo 111 do CTN), uma vez que as aquisições foram sim empregadas na construção". Ressalta 
que "a decisão recorrida não explica como os conceitos de bens moveis e imóveis insertos no 
Novo Código Civil (Lei n° 10.406/02) se prestariam a solucionar a lide em questão". Ao final, pediu 
que seja reconhecida a plena nulidade do auto de infração por capitulação legal insuficiente e 



 

deficiente instrução da ação fiscal, a qual não adentrou no exame do acervo fático probatório para 
exame preciso da natureza dos bens autuados. Caso não seja este entendimento, solicitou que 
seja reformulada a r. decisão recorrida, cancelando-se integralmente o auto de infração, na forma 
das razões de mérito, com a extinção do crédito tributário exigido através deste Auto de infração. 

São anexados os seguintes documentos: substabelecimento, documento de 
identificação dos advogados, documento 01, documento 02, documento 03 e documento 04 "fls. 
6.258 a 6.332". 

Em sequência foi juntado Memorial de Julgamento, com Anexo I contendo 
julgamento administrativos e Anexo II com extrato da contabilização da NF nº 41.082 (fls. 
6.336/6.413). 

Houve pedidos de adiamento do processo feito pela Representação fazendária 
(fl. 6.416), de juntada aos autos do substabelecimento da procuração ao novo patrono da autuada 
(fls. 6.420/6421) e do Parecer nº 661/2005 – GOT feito pela relatora (fl. 6.423/6.432). 

Pela Resolução nº 104/2014 (fls. 6.433/6.435), a Primeira Câmara Temporário do 
Conselho Administrativo Tributário converteu o julgamento em diligência e encaminhou os autos à 
Delegacia Fiscal de origem, a fim de que seja designado agente do Fisco estranho à lide para 
adotar os seguintes procedimentos: 

 
“1) intimar o sujeito passivo para apresentar os projetos de expansão, em 

execução no exercício de 2008, acompanhados dos memoriais descritivos das obras de 
construção civil e dos projetos de montagem de máquinas e equipamentos, realizados dentro do 
próprio parque industrial, para análise em conjunto com o Parecer Técnico n° 20130611 (fls. 
3868/3910), seu Anexo I (fls. 3911/3971) e com a relação de documentos fiscais cuja imobilização 
entende o contribuinte estar comprovada (fls. 3974/3980). 

 
2) À vista da documentação a ser apresentada pela recorrente e da que já se 

encontra juntada aos autos, e levando-se em conta a orientação contida no Parecer n° 661/2005-
GOT, especificamente nos diversos itens que compõem a sua conclusão, proceder revisão do 
trabalho fiscal com vistas à possível identificação, separação e totalização das notas fiscais 
relativas à: aquisição de mercadorias para uso e consumo direto do estabelecimento; aquisição 
para uso na reposição, conserto e reparo de máquinas e equipamentos; aquisição de mercadorias 
`para a execução de obras de construção civil; aquisição de peças e partes destinadas a uso na 
fabricação, instalação ou montagem de maquinas e equipamentos, os quais passarão a integrar o 
ativo imobilizado da empresa; e, por sim, aquisição de novas máquinas e equipamentos 
destinados ao ativo imobilizado, que, por óbvio, não se confundem com as aquisições destinadas a 
outros fins, se forem constatadas aquisições dessa natureza; 

 
3) se necessário, realizar diligência "in loco" para viabilização da revisão fiscal, 

oportunidade em que o sujeito passivo poderá, caso entenda conveniente, nomear engenheiro 
para auxiliar a autoridade fiscal em suas verificações; 

 
4) realizadas as devidas verificações, se for o caso, proceder à adequação do 

valor da exigência contida na inicial. ” 
 

O sujeito passivo em atendimento à notificação recebida via DTE (fls. 
6.439/6.449), apresentou novo memorial nos seguintes termos "de forma a atender a 
intimação expedida para tal finalidade, a Recorrente apresenta a anexa mídia contendo os 
memoriais descritivos dos seguintes projetos de expansão em execução no exercício de 
2008: Projetos Caldeira Coque (4120683 – DOC.1), "Deep Cone" (PI/7415.05/005- DOC. 
02) e Ferro Níquel (414071M – DOC. 03)". Conclui afirmando que o Parecer Técnico, os 
lançamentos contábeis e os Memoriais descritivos corroboram a inequívoca classificação 
dos bens adquiridos no Ativo Imobilizado da Recorrente, razão pela qual são confirmadas 
todas as razões aduzidas em sede de Recurso, devendo, assim, ser reconhecida a 
isenção do ICMS Diferencial de Alíquotas sobre as aquisições objeto da presente 
autuação, na exata forma estabelecida pelo TARE n° 104/2007”. Ao final, pediu a 



 

concessão de prazo suplementar de 10 dias para a apresentação dos memoriais 
descritivos atinentes ao demais projetos.  

Anexou os seguintes documentos: Disco 1, substabelecimento e 
documento de identificação do advogado (fls. 6.450/6.452). 

Em resposta à Resolução nº 104/2014 (fls. 6433/6435), foi elaborado o 
Relatório Diligencial de fls. 6.453/6.462, onde o revisor designado conclui novamente pela 
redução do ICMS exigido na inicial para R$ 6.660.936,53 (seis milhões, seiscentos e 
sessenta mil, novecentos e trinta e seis reais e cinquenta e três centavos) incidente sobre 
as aquisições de materiais destinados a obras civis, as peças de reposição e as que são 
consumidas nos ativos da empresa não são beneficiadas pelo disposto no artigo 6º, XCII 
do Anexo IX do RCTE. 

O sujeito passivo se manifestou em relação à esta revisão, conforme fls. 
6.464/6.468, alegando, em síntese, que "o Parecer Técnico em questão apresenta 
minuciosa descrição do processo produtivo do estabelecimento e, de acordo com a 
metodologia nele descrita, efetuou a análise técnica, item por item da autuação, 
demonstrando a vinculação dos itens individuais aos projetos nos quais foram aplicados, a 
natureza destes projetos (tipo de investimento), além de se manifestar 
fundamentadamente quanto à expressa classificação dos itens como ativo permanente 
industrial", reiterando que o Parecer Técnico, os lançamentos contábeis e os Memorais 
descritivos corroboram a inequívoca classificação dos bens adquiridos no Ativo 
Imobilizado da Recorrente, razão pela qual são confirmadas todas as razoes aduzidas em 
sede de Recurso, devendo, assim, ser reconhecida a isenção do ICMS Diferencial de 
Alíquotas sobre as aquisições objeto da presente autuação, na exata forma estabelecida 
pelo TARE n° 104/2007. Ao final, pediu de novo a concessão de prazo suplementar de 10 
dias para a apresentação dos memoriais descritivos atinentes ao demais projetos, 
anexando doc. 01-A, Disco 2, Disco 3, Notificação Fiscal e recibo de mensagem às fls. 
6469/6.475. 

Em atendimento à notificação de fls. 6473/6474, o sujeito passivo 
apresentou respostas aos questionamentos solicitados conforme fls. 6.475/6.486, 
informando, inclusive com fotografias, o estágio da construção da planta do Projeto Ferro-
Níquel, anexando os documentos Disco 4, relação de notas fiscais do mês de janeiro/2008 
e intimação (fls. 6.487/6.522). 

O contribuinte apresentou manifestação (fls. 6.524/6.544) ao relato fiscal 
acostado (fls. 6.453/6.462), argumentando que também esta nova revisão deve ser refeita, 
pois os documentos fiscais não são aptos a demonstrar a destinação específica de partes 
e peças, sendo esta destinação verificada nos registros contábeis e vinculações das 
aquisições aos projetos, o que deveria ter sido observado pelo revisor, pleiteando ao final, 
nova diligência para exclusão de partes e peças destinadas a projetos, conforme relação 
de notas fiscais de fls. 6547/6551, bem como das tubulações destinadas ao Projeto Ferro-
níquel, em complemento às reduções já verificadas neste trabalho de diligencia.    

São anexados os seguintes documentos: doc. 01 (relação de notas fiscais) 
e doc. 02 (laudos complementares) às fls. 6.545/6.576. 

Novamente colacionou memorial de julgamento, reiterando as 
argumentações anteriores e apresentando outras concernentes a reforçar seus pleitos de 
nulidade do feito por cerceamento ao seu direito de defesa ocasionado por insuficiente 
capitulação legal, além de que a acusação fiscal é genérica e decorre de avaliação 
subjetiva dos autuantes, de necessidade de nova revisão e de improcedência da multa 
com escopo no artigo 100 do CTN e do lançamento em razão de suas inconsistências 
fáticas, juntando relação das notas fiscais contendo os produtos que entende que devem 



 

ser excluídos e extratos de normas e decisões administrativas e judicial à guisa de reforçar 
tais pleitos.  

É o relatório.” 
 

Concluída a transcrição do relatório supra, passo a relatar os últimos 
trâmites processuais. 

Em julgamento cameral, decidiu-se, por votação unânime, por rejeitar 
o pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo, rejeitar ainda a preliminar de 
nulidade da peça básica por insegurança na determinação da infração e por maioria de 
votos de seus membros, a preliminar de nulidade da sentença singular, por cerceamento 
ao direito de defesa, no mérito, por maioria de votos pela reforma parcial da decisão 
singular, que julgou pela parcial procedência do lançamento, sem aplicação do art. 100 do 
Código Tributário Nacional-CTN. 

Irresignado, o sujeito passivo interpõe recurso ao Conselho Pleno 
desta Casa, onde reitera alguns dos argumentos esposados nas instâncias a quo, quanto 
ao entendimento contrário às decisões, relativamente ao conceito de ativo imobilizado e 
uso e consumo, para efeito da fruição do benefício da isenção de que teria direito a 
empresa. Apresenta argumentos preliminares no sentido de se anular a decisão cameral 
por entender que houve falhas na fundamentação das razões de voto do colegiado ao 
julgar pela parcial procedência nos termos da revisão fiscal, de fls. 6453/6462. Pede, ao 
final, para que sejam excluídas da exigência as mercadorias destinadas ao seu ativo 
imobilizado, ou, subsidiariamente, que seja apreciada a aplicação do art. 100 do CTN, com 
afastamento de juros e multas, no caso de esta Casa entender pela procedência do 
lançamento, ainda que parcial. 

É esse o relatório. 

 

                          V O T O  

 

Em preliminar, a autuada argui a nulidade da decisão recorrida por 
cerceamento ao seu direito de defesa, sob o argumento de que a peça decisória não 
fundamentou suas razões de voto. 

Percebe-se no referido acórdão que houve a apreciação dos 
argumentos trazidos pela defesa em preliminar, e quanto ao mérito o julgador relator optou 
por fazer remissão aos termos da revisão realizada pela fiscalização, onde entende que 
foram atendidas todas as solicitações formuladas por resolução para saneamento do 
processo. Inclusive com redução considerável quanto ao valor do crédito exigido. 

Sabemos que a fundamentação por remissão tem ampla aceitação 
na doutrina e jurisprudência, segundo a qual o julgador pode se valer dos fundamentos de 
fato e de direito de determinada peça para fundamentar sua peça decisória. O que 
verificamos foi exatamente o ocorrido no acórdão atacado. Utilizou-se dos fundamentos de 
fato e de direito constantes da revisão da fiscalização para fundamentar suas razões de 
voto.  

Percebe-se que o fato de o julgador ter-se utilizado de tal 
prerrogativa não causou confusão, menos ainda cerceamento da recorrente de se 
manifestar e exercer seu direito de defesa, fato facilmente verificado na ampla e bem 
explanada peça defensória que vem apresentar a este Pleno. Aponta com objetividade 
cada item fundamentado na revisão fiscal, e se defende com precisão. Portanto, em meu 



 

entendimento, não há como considerar cerceado seu direito e de consequência não há se 
falar em nulidade da peça recorrida. 

Voto, com essas considerações, pelo afastamento da questão 
preliminar erigida pela defesa, entendendo que não houve nos autos cerceamento ao seu 
direito de defesa. 

No mérito, inicio o voto tomando de empréstimo as palavras da 
própria defesa que, em peça recursal às fls. 6681, destaca que “com efeito, o ponto de 
partida para a decisão a ser tomada nos presentes autos deve ser a natureza ou não de 
ativo imobilizado dos bens em questão.” 

E ressalto que a questão de fato e de direito presente nos autos 
centra-se toda nesta afirmação da recorrente. 

O lançamento,  além de se basear em vasta legislação, fundamenta-
se em orientações pacificadas no âmbito da administração tributária goiana quanto à 
conceituação do material adquirido para compor o ativo imobilizado e material adquirido 
para uso ou consumo do estabelecimento, contidas em pareceres citados tanto pelo 
autuante como pela autoridade responsável pela revisão fiscal, em especial o parecer de 
n° 661/05-GOT, que diz respeito à aquisição de partes e peças de componentes de 
estrutura para o processo produtivo da extratora ou industrializadora. Já o parecer de n° 
726/2000-AST, diz respeito à conceituação relativa a aquisições de material de construção 
destinados à ampliação ou instalação da empresa, indicando que neste caso esses 
materiais se destinam a uso e consumo da empresa, e não ao seu ativo imobilizado. 

Transcrevendo excertos dos referidos pareceres, temos que: 

Parecer n° 661/05-GOT. 

 

“Isto posto, sugerimos ao Superintendente de Administração 
Tributária, solucionar a presente consulta nos termos deste Parecer, 
dando os seguintes entendimentos: 

1- As partes e peças ou mercadorias diversas adquiridas pela 
consulente, tais como parafusos, porcas, tijolos, quadros elétricos, 
tomadas elétricas, etc., destinadas a construção de galpões e suas 
bases de instalação, bem como as destinadas a montagem de tanques 
de armazenagem de álcool, em parque industrial são considerados 
materiais de uso e consumo e, portanto, estão sujeitas ao pagamento 
do ICMS diferencial de alíquotas, quando adquiridas em outras 
unidades da federação, não ensejando direito ao crédito, nos termos 
da Lei Complementar 87/96 que condiciona o aproveitamento de 
crédito de materiais destinados ao uso e consumo à data de 
01.01.2007.  

2- As partes e peças destinadas a montagem de caldeiras, moendas e 
outros equipamentos e máquinas que integrarão o ativo imobilizado 
da consulente estarão isentas do pagamento do ICMS diferencial de 
alíquota, nos termos do art. 6º, XCII, Anexo IX, do RCTE, quando 
adquiridas em outras unidades da federação e for possível identificar 
nas notas fiscais de aquisição das mercadorias a finalidade das 
mesmas, ou seja, quando constar na nota fiscal, por exemplo, a 
seguinte expressão: ‘aquisição de uma moenda, de um tanque de 
armazenagem de álcool ou de uma caldeira, composta de tais e tais 
itens’. Neste caso restará provado de plano que a aquisição em 
questão destina-se ao ativo imobilizado da consulente. 

3- Por outro lado, não sendo possível a comprovação de que as partes 
e peças adquiridas em outras unidades da federação destinam-se a 



 

montagem de máquinas ou equipamentos que integrarão o ativo 
imobilizado da consulente, será devido ICMS diferencial de alíquota, 
visto que as mercadorias serão consideradas como materiais 
destinados ao uso e consumo da empresa, não dando sequer direito 
ao crédito do ICMS. “  (grifos nossos) 

[…] 
 

Parecer 726/2000-AST. 

“Os materiais de construção adquiridos pelo estabelecimento não se 
destinam à revenda ou à industrialização, mas à incorporação à obra 
de construção civil, para uso próprio. Não são, também, mercadorias 
destinadas ao ativo imobilizado. Serão imobilizados mas na forma de 
imóvel, perdendo suas características originais. 

[…] os materiais de construção, antes de se agregarem às 
construções são mercadorias, mas não fazem parte do ativo 
imobilizado; uma vez incorporados aos prédios, farão parte do ativo 
imobilizado, mas deixarão de ser mercadorias para se tornarem 
imóveis.”  

 

Seguindo essas premissas, a autoridade revisora realizou amplo e 
detalhado trabalho, consubstanciado às fls. 6453/6520, onde reanalisou todas as notas 
fiscais autuadas neste procedimento, separando-as em três grandes grupos, sendo estes: 
“ATIVO”, “USO/CONSUMO”, “FeNi-USO/CONSUMO”. Com essa classificação, aquela 
mercadoria conceituada como bem para integrar o ativo imobilizado da empresa, fora 
excluída da exigência fiscal, em função de se tratar de material beneficiado por isenção 
relativamente ao diferencial de alíquotas, conforme dita a lei n° 15.719/06. As outras, 
classificadas como uso e consumo do estabelecimento extrator/industrial foram mantidas 
no levantamento, por não se beneficiarem da desoneração prevista em lei, portanto, 
sujeitas ao pagamento do diferencial de alíquotas, exigido no presente procedimento 
fiscal.  

A necessidade em se separar as mercadorias do projeto Ferro-
Níquel justifica-se em função de argumentação da autuada de que as mercadorias 
adquiridas para esse projeto, nova unidade em construção, teriam sido destinadas a 
compor a estrutura do processo produtivo dessa unidade, o que se mostrou irreal, após os 
quesitos formulados pela autoridade revisora, e respondidos pela empresa, com fotos 
ilustrativas que compõem os autos, realizadas no processo de revisão fiscal, fls. 
6475/6486.  O auditor verificou que foram utilizados tais materiais na construção de 
edifícios, prédios, galpões e suas respectivas fundações, não se constatando nesta 
unidade construção de equipamentos ou maquinários a serem utilizados no processo 
produtivo, portanto contrário ao conceito de bem para integrar o ativo da autuada. Faz 
ressalva de que o projeto Ferro-Níquel encontra-se paralisado desde 2008. 

Ressalte-se que o entendimento pacificado em Goiás, não caminha a 
sós, fazem par com esse entendimento pelo menos legislações/respostas a consultas de 
outras Unidades Federadas, como MG e SP. 

Como exemplo, a resposta de consulta formulada por contribuinte à 
administração fazendária em Minas Gerais, abaixo:  

 

“Consulta nº:   099/2010 



 

PTA nº:   16.000311350-52 

Consulente:   ADM do Brasil Ltda. 

Origem:   Uberlândia – MG 

 

(...) O § 3º do art. 70 do RICMS/02 define como alheios à atividade do 

estabelecimento, para fins de crédito do ICMS, todos os bens que não 

sejam utilizados direta ou indiretamente na comercialização, 

industrialização, produção, extração, geração e serviço de transporte 

interestadual e intermunicipal, e de comunicação. 

 As mercadorias ou os serviços recebidos que se destinem à 

construção, reforma ou ampliação do estabelecimento são 

consideradas alheias à atividade do estabelecimento, conforme o 

disposto no inciso III do art. 1º da Instrução Normativa 

DLT/SRE nº 01/98. Portanto, quaisquer materiais de construção 

aplicados nos estabelecimentos da Consulente não ensejam 

aproveitamento de crédito de ICMS.” 

 

No argumento da defesa, as peças decisórias, tanto assim, a revisão 
realizada, com relatório acostado às fls. 6453/6462, tratam de direito ao crédito do 
contribuinte, e que, em seu entender, não estariam aptas a resolver a questão posta nos 
autos quanto à exigência que lhe foi imputada, falta de pagamento de diferencial de 
alíquotas. 

 Ocorre que a legislação mencionada, bem como as orientações 
contidas nos pareceres trazem em seu bojo a conceituação de bens do ativo imobilizado e 
de uso e consumo do estabelecimento, e é exatamente a questão analisada nos autos, 
além de fazer menção à matéria propriamente dita constante dos autos, no caso do 
Parecer n° 661/05-GOT, que trata de maneira direta quanto à incidência ou não do 
diferencial de alíquotas. A desoneração do imposto se refere tão-somente ao diferencial 
de alíquota quando das aquisições interestaduais de bem para integrar o ativo 
imobilizado do estabelecimento. Pois bem, se não há bem destinado ao ativo, mas sim 
destinado ao uso e consumo do estabelecimento, não há que se utilizar do benefício fiscal, 
que conforme disposto no art. 111 do CTN, trata-se de interpretação literal quando se 
referir a outorga de isenção. 

Entendo que na última revisão realizada não restou dúvida quanto ao 
emprego do material adquirido, e que grande parte fora destinado ao uso e consumo da 
autuada, e que aquele que se entendeu como ativo imobilizado, fora excluído do 
lançamento, restando, portanto, crédito tributário no valor de R$ 6.660.936,53 a ser 
exigido do sujeito passivo. 

Relativamente à aplicação subsidiária do art. 100 do CTN, no sentido 
de se afastar as penalidades aplicadas, rejeito esse pedido com as justificativas que passo 
a apresentar. 

Inicialmente, transcrevendo o dispositivo do Código Tributário 
Nacional - CTN. 

 



 

Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções 
internacionais e dos decretos: 

        I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas; 

        II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição 
administrativa, a que a lei atribua eficácia normativa; 

        III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas; 

        IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios. 

        Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a 
imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor 
monetário da base de cálculo do tributo. 

 

A tese da defesa se fundamenta em entendimento de que, como 
houve observância às regras do Termo de Acordo de Regime Especial - TARE n° 
104/2007, celebrado com a Administração Fazendária no cumprimento a uma das 
condições especificadas na lei n° 15.719/06 para fruição do benefício da isenção, e como 
Termo de Acordo se insere dentre as normas complementares previstas no referido 
dispositivo do CTN, poder-se-ia excluir a imposição das penalidades aplicadas no 
procedimento fiscal. 

 

ACRESCIDO O INCISO CXIII AO ART. 6º PELO ART. 2º DO DECRETO Nº 6.634, DE 11.06.07 - 
VIGÊNCIA: 29.06.06. 

CXIII - relativamente ao diferencial de alíquotas, a aquisição 
interestadual de bem para integrar o ativo imobilizado de estabelecimento 
industrial de empresa que implantar, no Estado de Goiás, projeto 
industrial relacionado à extração, industrialização e circulação de minério 
de níquel, cobre e seus derivados, observado o seguinte (Lei nº 
15.719/06, art. 4º): 

a)  o benefício aplica-se, inclusive: 

1.  para empresa já instalada no Estado de Goiás que implementar 
projeto de expansão, desde que represente aumento de pelo menos 30% 
(trinta por cento) em sua capacidade de produção; 

2.  durante a fase pré-operacional da empresa; 

b)  a isenção está condicionada a celebração de termo de acordo de 
regime especial com a Secretaria da Fazenda para tal fim. (grifo nosso) 

 

Ora, a exigência no presente procedimento expõe exatamente a falta 
de observância às regras contidas no referido termo de acordo, quando a empresa se 
utiliza de isenção de bens destinados ao seu uso e consumo, e não apenas àqueles 
adquiridos para integrar seu ativo imobilizado.  

A isenção é concedida nos casos de diferencial de alíquotas na 
aquisição de bens para integrar o ativo imobilizado. E o que se pode observar é que, no 
entendimento pacificado na administração tributária goiana, os materiais autuados são de 
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uso e consumo da autuada, e não ativos imobilizados, em especial, material de construção 
de edifícios e galpões, ou partes e peças de reposição do maquinário industrial.  

Portanto, não seria uma opção nos termos da legislação tributária a 
aplicação do dispositivo referido, no sentido de se excluir a imposição de penalidades, 
visto se tratar de multa de caráter infracional onde se considera que não houve a 
observância das regras contidas em norma complementar (termo de acordo), 
relativamente à utilização do benefício fiscal da isenção, quanto aos bens adquiridos para 
uso e consumo do estabelecimento, quando a referida norma estabelece isenção nos 
casos de diferencial de alíquotas relativo a aquisição de bens que integrem o ativo 
imobilizado do estabelecimento. Rejeito, dessa forma, o pedido do sujeito passivo pelo 
afastamento das penalidades aplicadas ao caso. 

Com essas considerações, e acompanhada da maioria dos membros 
deste Conselho Pleno, conheço do recurso do sujeito passivo, para afastar a preliminar de 
nulidade parcial por cerceamento ao direito de defesa, e no mérito, nego-lhe provimento 
para manter a decisão cameral pela procedência parcial no valor de R$ 6.660.936,53, sem 
aplicação do art. 100 do CTN. 

     
 
 

Sala das sessões plenárias, em 28 de junho de 2016. 
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Matéria: Diferencial de alíquotas (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00969/16 
 
Relator: Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Omissão de pagamento do 
diferencial de alíquotas. Bem destinado ao ativo fixo. 
Improcedência. 
 
Constatada, em diligência procedida pelo Fisco, a não 
ocorrência da irregularidade apontada no auto de infração, deve 
ser este declarado improcedente. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 23 de maio de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes, João Divino 
de Brito e Talita Pimenta Félix. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Em 23 de fevereiro de 2012, o Fisco exige ICMS, multa e demais 
acréscimos da autuada, na condição de contribuinte, em razão de ter, nos meses de 
agosto a outubro de 2010, omitido o pagamento de imposto relativo a diferencial de 
alíquotas devido sobre suas aquisições interestaduais de caminhões destinados a seu 
ativo fixo. 

 
A ação fiscal foi dirigida ao estabelecimento da autuada, tendo sido 

anexadas à peça básica as notas fiscais objeto do lançamento de ofício. 
 
Juntou-se também relatório do sistema de dados da Secretaria da 

Fazenda com o histórico de pagamentos do contribuinte. 
 
Revel, a autuada apresenta impugnação em Segunda Instância 

afirmando que a Nota Fiscal Eletrônica 70.882, objeto da autuação, teve o caminhão a ela 
relativo devolvido por desacordo na modalidade de pagamento, pedindo com tal 
fundamento a improcedência do auto de infração. 

 
Vindo o processo a julgamento cameral (fl. 42), foi determinada 

diligência tendo em vista a afirmação do sujeito passivo que o veículo objeto da autuação 
foi devolvido por meio da nota fiscal nº 71.852 e o fato de que nessa nota fiscal há menção 
do cancelamento da nota fiscal autuada, para que o auditor fiscal autuante verificasse a 
efetividade da devolução do veículo. 

 
Procedida a revisão, por autoridade fiscal diligenciadora, o auditor 

fiscal autuante, após consulta no Sistema de Notas Fiscais Eletrônicas, confirma a 
devolução alegada pelo sujeito passivo e a emissão de nova NFE, como procedimento 
substitutivo do cancelamento, prática comum no ano de 2010 (fls. 45). 

 
Intimado a se manifestar sobre o resultado da diligência, o sujeito 

passivo não comparece (fl. fls. 49 e 50). 



 

 
É o relatório. 

QUESTÃO MERITÓRIA 

Dirigindo-me ao mérito, acolho as razões trazidas pelo impugnante, 
já que sua afirmação de devolução do veículo objeto da autuação foi confirmada em 
diligência realizada pelo próprio auditor fiscal autuante, após exame dos elementos 
documentais por ela trazidos. 

 
Assim, sendo constatada, em diligência procedida pelo Fisco, a não 

ocorrência da irregularidade apontada no auto de infração, deve ser este declarado 
improcedente. 

 
Pelo exposto, conheço da impugnação, dou-lhe provimento, para 

reformar a sentença singular e considerar IMPROCEDENTE o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões, em 01 de julho de 2016. 
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Matéria: Diferencial de alíquotas (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00976/16 
 
Relatora: Conselheira Talita Pimenta Félix 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Falta de recolhimento do 
ICMS diferencial de alíquota. Improcedência.  
 
Quando o sujeito passivo apresentar provas capazes de ilidir a 
pretensão fiscal, o auto de infração deverá ser julgado 
improcedente. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 03 
de julho de 2014, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Talita Pimenta Félix, Elias Alves dos Santos, 
Nivaldo José Mendes, Márcio Nogueira Pedra, Nivaldo Carvelo Carvalho, José Paixão de 
Oliveira Gomes, José Pereira D'abadia, Célia Reis Di Rezende, Rickardo de Souza Santos 
Mariano, Renato Moraes Lima, Alcedino Gomes Barbosa, Washington Luis Freire de 
Oliveira, José Luiz Rosa, Lidilone Polizeli Bento, Álvaro Falanque, Nislene Alves Borges, 
Paulo Diniz e Mário de Oliveira Andrade. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de Pedido de Revisão Extraordinária (fls. 49/51) em que o 
sujeito passivo GILBERTO DE ALMEIDA SOARES solicita a desconstituição do crédito 
tributário formalizado por meio do auto de infração em epígrafe, referente à exigência de 
ICMS diferencial de alíquotas. 

 
 Em suas alegações, o autuado afirma que a nota fiscal nº 27962, de 

emissão da empresa Plasson do Brasil Ltda, anexada aos autos comprova de forma 
irrefutável que as mercadorias foram destinadas à construção do conjunto de aviários, 
vinculado o Projeto Agroindustrial da Perdigão, no Município de Mineiros. Alega, ainda, 
que de acordo com a Lei nº 12955/96 e subsequente Decreto Regulamentador nº 6224/05, 
as mercadorias destinadas à construção de granjas avícolas vinculados a projeto 
agroindustrial são isentas da diferença de alíquota do ICMS.    

  
 

Instrui o seu pedido a cópia da nota fiscal nº 027962 (fl. 52).   
  
 

  Mediante Despacho nº 0514/2014-CAT de fl. 57 expedido pela 
Presidência deste Conselho Administrativo Tributário o Pedido de Revisão Extraordinária é 
admitido, tendo assinalado o Presidente que "pelo exame dos autos constata-se a 
existência de erro de fato substancial que implica alteração no lançamento procedido pelo 
Fisco, uma vez que ficou provada a inexigibilidade do recolhimento do diferencial de 
alíquota conforme se deduz, de forma inconteste, da análise dos documentos de fls. 22/24 
e 52, que indicam que o contribuinte adquiriu mercadoria destinada à construção de granja 
vinculada a projeto agroindustrial, operação isenta conforme estabelecido no artigo 6º, 
inciso CV, do Anexo IX do RCTE". Em seguida, os autos foram encaminhados ao Setor de 



 

Apoio à Segunda Instância, para que sejam pautados a julgamento pelo Conselho Pleno, 
para apreciação.   

 
 
É o Relatório. 
 

 

 
VOTO 

 
Passo a julgar e de plano acolho a manifestação do ínclito 

Presidente desta Casa, que no Despacho nº 0514/2014-CAT de fl. 57, admitiu o Pedido de 
Revisão Extraordinária pelo qual o sujeito passivo GILBERTO DE ALMEIDA SOARES, 
solicitou a desconstituição do crédito tributário formalizado por meio do auto de infração 
em epígrafe referente à exigência de ICMS diferencial de alíquotas. 

 
Por adotá-lo como razão de decidir, transcrevo-o abaixo, “in verbis”: 
 

Em suas alegações, o autuado afirma que a nota fiscal nº 27962, de 
emissão da empresa Plasson do Brasil Ltda, anexada aos autos 
comprova de forma irrefutável que as mercadorias foram destinadas à 
construção do conjunto de aviários, vinculado o Projeto 
Agroindustrial da Perdigão, no Município de Mineiros. Alega, ainda, 
que de acordo com a Lei nº 12955/96 e subseqüente Decreto 
Regulamentador nº 6224/05, as mercadorias destinadas à construção 
de granjas avícolas vinculados a projeto agroindustrial são isentas da 
diferença de alíquota do ICMS.    

 
De fato, examinando a documentação ora trazida ao processo, 
considera-se a existência de erro de fato substancial que implica 
alteração total no lançamento procedido pelo Fisco, uma vez que ficou 
provada a inexigibilidade do recolhimento do diferencial de alíquota 
conforme se deduz, de forma inconteste, da análise dos documentos 
de fls. 22/24 e 52, que indicam que o contribuinte adquiriu mercadoria 
destinada à construção de granja vinculada a projeto agroindustrial, 
operação isenta conforme estabelecido no artigo 6º, inciso CV, do 
Anexo IX do RCTE. 
 
Diante do exposto, e com amparo no inciso II, do §4º do artigo 43 da 
Lei nº 16.469/09, ADMITO o presente Pedido de Revisão Extraordinária 
... 
 
 

 

 

A lide em comento não enseja muitas delongas para o seu desfecho 
haja vista a robustez das evidências e provas apensadas aos autos. De fato, examinando 
os autos, verifico que as mercadorias adquiridas pelo sujeito passivo foram todas 
destinadas ao uso e consumo do estabelecimento, eis que foram utilizadas na construção 
de granja vinculada a projeto agroindustrial, portanto, operação isenta conforme 
estabelecido no artigo 6º, inciso CV, do Anexo IX do RCTE.  

 
Voto, então, conhecendo do Pedido de Revisão Extraordinária, 

dando-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração.  

 



 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 05 de julho de 2016. 
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Matéria: Diferencial de alíquotas (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00987/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Heli José da Silva 
 

 
EMENTA: I – SOLIDARIEDADE. Preliminar de exclusão do 
coobrigado solidário da lide. Rejeitada. Decisão majoritária. 
 
1. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham 
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal, especialmente: com o contribuinte, os 
acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervierem ou pela omissão de que forem 
responsáveis. (Artigo 45, inciso XII, do CTE). 
 
II -  ICMS. Obrigação tributária principal. Omissão de pagamento 
do diferencial de alíquotas. Bens destinados ao ativo 
imobilizado. Procedência. Decisão não unânime. 
 
1.  O imposto incide sobre a entrada, no território goiano, de 
mercadoria oriunda de outro Estado, adquirida por contribuinte 
e destinada ao seu uso, consumo final ou à integração ao seu 
ativo imobilizado (Artigo 11, § 1º, inciso II, do CTE); 
 
2. Ocorre o fato gerador de ICMS no momento da entrada, no 
território goiano, de bem oriundo de outro Estado, adquirido por 
contribuinte do imposto e destinado ao uso, consumo final ou à 
integração ao seu ativo imobilizado (Artigo 13, III, da Lei nº 
11.651/91- CTE). 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de maio de 2016, decidiu, por maioria de votos,  rejeitar a preliminar de 
exclusão do solidário da lide, arguida pela autuada. Foram vencedores os Conselheiros 
Heli José da Silva e Lidilone Polizeli Bento. Vencido o Conselheiro Paulo Diniz. Quanto ao 
mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a 
sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Foram vencedores os 
Conselheiros Heli José da Silva e Lidilone Polizeli Bento. Vencido o Conselheiro Paulo 
Diniz que votou pela parcial procedência no valor do ICMS de R$ 451.089,28. 
(quatrocentos e cinqüenta e um mil e oitenta e nove reais e vinte e oito centavos).  O 
advogado retirou, oralmente,  a preliminar de nulidade do lançamento, por insegurança na 
determinação da infração, e, também, o pedido de diligência. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Da análise do presente processo, depreende-se que o sujeito 
passivo foi autuado pelo Fisco goiano em 18 de novembro de 2.013, por ter omitido o 
pagamento do ICMS no valor original de R$ 669.919,05 (seiscentos e sessenta e nove mil, 
novecentos e dezenove reais e cinco centavos), correspondente ao diferencial de 



 

alíquotas, incidente na operação de aquisição das mercadorias destinadas ao ativo 
imobilizado do estabelecimento, em operação interestadual, conforme demonstrativo e 
documentos anexos.  

A base legal do auto de infração encontra respaldo no Código 
Tributário Estadual, em seus artigos 11, § 1º, inciso II, 13, inciso III, e 63, § 2º, 
combinados com o artigo 76, inciso II, alínea “a”, do RCTE, e, ainda, o artigo 2º, da 
Instrução Normativa nº 155/94 – GSF. A penalidade aplicada é a constante do artigo 71, 
inciso III, alínea "f", da Lei nº 11.651/1991, com redação da Lei nº 17.917/12.  

Foi indicado como coobrigado solidário, na condição de sócio 
administrador, o Senhor Osvaldo Antônio Pagnunssat Zilli, fls. 04. 

Os autos foram instruídos com: Anexos Estruturados - Detalhamento 
do Crédito Tributário e Identificação do Sujeito Passivo Coobrigado; Recibo de Entrega 
de Relatórios Digitais; Mídia CD; Ordem de Serviço; Relatórios Código Chave Acesso 
NFe; Procuração; e, Extratos DANFE, fls. 03/84.  

O autuado direto e o coobrigado solidário foram intimados da 
autuação, conforme fls. 87/90.     

Em conjunto, os autuados apresentam Impugnação às fls. 93/101, 
alegando, em preliminar, a exclusão do solidário da polaridade passiva, por entenderem 
que o mesmo não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 135, do 
CTN. 

Arguem, também a preliminar de nulidade do auto de infração por 
insegurança na determinação da infração, com o argumento de que o lançamento contém 
erros substanciais e formais. 

Indicam, como erro material, a aplicação de alíquota indevida: “Assim, 
observando-se que a mercadoria está codificada na NBM/SH sob o nº 8704.3230 e no 
item 10, do § 1º, II, do Art. 20, do Decreto 4.852/97, apresenta que os produtos com 
codificação de número 8704.3110 a 8704.3290, serão tributados internamente com a 
alíquota de 12%, e tendo a autoridade administrativa utilizado a alíquota indevida de 17% 
sobre uma base de cálculo também contestada, o que no caso concreto, torna o 
lançamento de ofício, inseguro por conter erros substanciais relevantes e aplicação 
indevida da legislação tributária estadual”. (Destaques no original).  

Destacam, ainda, que a base de cálculo para o lançamento, não 
compreende o mesmo valor da aquisição, por não ter sido reduzida nos termos do artigo 
8º, inciso XXXV, do Anexo IX, do RCTE. 

No mérito, reiteram os argumentos relacionados com erros 
substanciais na determinação da base de cálculo. 

Requerem a realização de diligência. 

Promovem a juntada das cópias dos documentos às fls. 102/115. 

Pugnam, ao final, pela improcedência do auto de infração. 

O julgador singular exara o Despacho nº 1288/2014 – JULP, fls. 
117/118, encaminhando os autos para revisão, especialmente em relação à aplicação de 
alíquota de 10%, quanto às mercadorias que estão sujeitas à alíquota interna de 12%, 
assim como em relação à eventual situação de redução de base de cálculo. 

O resultado da diligência encontra-se consolidado no expediente às 
fls. 120/121, por intermédio do qual o revisor informa que a mercadoria “carroceria” não 
está contemplada, internamente, com a alíquota de 12% (doze por cento), mas sim de 
17% (dezessete por cento), alíquota a qual foi considerada na auditoria original. Informa, 



 

outrossim, que em relação à aquisição de caminhões (veículos automotores), foi 
devidamente considerada a alíquota de 12% (doze por cento), conforme apresentado no 
demonstrativo às fls. 08/10 dos autos. 

Quanto ao benefício da redução da base de cálculo constante do 
artigo 8º, inciso XXXV, do anexo IX, do RCTE, informa que a concessão do mesmo é 
condicionada às determinações do artigo 1º, do mesmo Anexo. Assim, destaca: 
“Considerando que o ICMS Diferencial de Alíquota deve ser recolhido no mês da entrada 
da mercadoria, não ocorrendo o pagamento ou o débito correspondente na apuração do 
imposto, o contribuinte encontra-se inadimplente, perdendo o direito à utilização desse 
benefício fiscal”. 

Por último, destaca o entendimento quanto à correção do trabalho 
original. 

Devidamente cientificados do resultado da revisão, os autuados se 
manifestam a respeito, fls. 131/134, e apresentam discordância quanto ao mesmo. 
Destacam que o ICMS incidente sobre as mercadorias autuadas deve ser calculado 
sobre uma base de cálculo reduzida, na forma do artigo 8º, inciso XXXV, do Anexo IX, do 
RCTE. Relativamente à inadimplência indicada pelo revisor, entende que a mesma não 
deve ser acolhida, pois a empresa não se encontrava inadimplente com o ICMS. 
Argumenta: “Ela já fez o recolhimento da forma que entende como correta, e mesmo 
tendo havido o lançamento suplementar de ofício, que se acha em discussão nos 
presentes autos, não coloca a empresa na situação de inadimplemento, porque a 
impugnação suspende a exigência do crédito tributário, na forma determinada pelo CTN, 
art. 151, no seu inciso III”.   

O Julgador Singular, na Sentença nº 75/2016 - JULP, fls. 135/147, 
analisa os autos e decide pela procedência do auto de infração.  Não acolhe, outrossim, a 
preliminar de nulidade do lançamento suscitada pelos autuados, assim como o pedido de 
exclusão da lide do coobrigado solidário. 

A decisão destaca que restou correta a lavratura do auto de infração, 
que a autoridade fiscal é competente para o ato e que a multa aplicada é regular. Aponta, 
ainda, que não basta a impugnante discordar do procedimento fiscal, tem que mostrar 
erros e apresentar demonstrativos.  

O autuado principal e o sujeito passivo solidário foram intimados em 
Segunda Instância, conforme fls. 148/149.  

E, inconformados com a decisão monocrática, apresentam, em 
conjunto, o Recurso Voluntário às fls. 151/159, no qual, após transcreverem os fatos e a 
decisão recorrida, reiteram o pedido de exclusão da lide do coobrigado solidário, com os 
mesmos argumentos expendidos anteriormente.  

Nas razões de mérito, reiteram que não existem nos autos nenhuma 
prova de que o contribuinte estaria inadimplente com o Fisco Estadual, restando a 
discussão somente na tese de que o contribuinte “teria perdido o benefício por conta do 
presente lançamento”. 

Assim, manifesta no sentido de se aplicar a alíquota de 12% (doze por 
cento) para as aquisições de “carrocerias codificadas na NBM/SH sob o número 
8704.3230”, assim como a redução da base de cálculo prevista no artigo 8º, inciso XXXV, 
do Anexo IX, do RCTE, haja vista entender que não pode o presente auto de infração ser 
o motivo justificável à perda do benefício, pois o crédito estaria suspenso, nos termos do 
artigo 151, III, do CTN. 

Solicita que seja feita revisão para apurar se realmente a empresa é 
devedora neste procedimento. 



 

Pugna, por derradeiro, pela improcedência do lançamento. 

Este é o relatório.     

 

    V O T O  

 

  QUESTÃO PRELIMINAR - NULIDADE 

 

Destaque-se, por oportuno e necessário, que o advogado retirou, 
oralmente, a preliminar de nulidade do lançamento, por insegurança na determinação da 
infração, e, também, o pedido de diligência. 

 

         EXCLUSÃO DO COOBRIGADO SOLIDÁRIO 

 

Quanto ao pedido de exclusão da lide do coobrigado solidário, voto 
pela sua rejeição, por entender que na condição de administrador, o mesmo participou 
diretamente da situação de que decorreu a omissão objeto da ação fiscal, conduta que se 
subsume ao artigo 45, inciso XII, da Lei n° 11.651/91. 

 

“Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 

[...] 

XII – com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à 
operação ou prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis 

[...] “ (grifos oportunos). 

 

Há que se destacar ainda, que a pessoa jurídica manifesta sua 
vontade por meio de seus dirigentes, consequentemente, se ocorreu omissão de 
pagamento do ICMS na situação referida no auto de infração, tal fato somente pode ser 
atribuído à decisão ou determinação de seus administradores, por ação ou omissão, pois 
é pela vontade destes que a pessoa jurídica realiza suas operações e deve cumprir as 
suas obrigações tributárias. 

Com as razões acima delineadas, entendo que não há como excluir 
da lide o coobrigado solidário identificado, razão pela qual deve ser mantido na polaridade 
passiva. 

 

QUESTÃO MERITÓRIA 

 

Adentrando ao exame do mérito do processo, observo, em 
preâmbulo, que a descrição do fato contido na peça inicial, reporta-se à cobrança de ICMS 
– Diferencial de Alíquotas, incidente nas operações de aquisição de bens – caminhões e 
carrocerias, destinados ao ativo imobilizado do estabelecimento autuado. 



 

Mister observar que o diferencial de alíquotas sobre os bens do ativo 
imobilizado e mercadorias com destino ao uso e consumo foi criado pelo Poder 
Constituinte Originário com o intuito de equalizar a distribuição da receita tributária entre 
os Estados da Federação, beneficiando, assim, os Estados mais carentes de recursos, 
que são, via de regra, os consumidores das mercadorias produzidas nas unidades da 
Federação economicamente mais ricas. 

A exigência de complementação do imposto ao nível da alíquota 
interna está prevista na Constituição Federal, em seu artigo 155, § 2.º, incisos VII e VIII. 

A legislação tributária estadual dispõe nos artigos: 11, § 1º, inciso II; 
13, inciso III; 14, inciso II; e 27, inciso V, da Lei nº 11.651/91, que: 

 

“Art. 11. O imposto incide sobre: 

[...] 

§ 1º O imposto incide, também, sobre: 

[...] 

II - A entrada, no território goiano, de mercadoria oriunda de outro Estado, 
adquirida por contribuinte e destinada ao seu uso, consumo final ou à 
integração ao seu ativo imobilizado; 

[...] 

 

13. Ocorre o fato gerador do ICMS, no momento: 

[...] 

III – Da entrada, no território goiano, de mercadoria ou bem oriundos de 
outro Estado, adquiridos por contribuinte do imposto, destinados ao seu 
uso, consumo final ou à integração ao seu ativo imobilizado; 

  

Art. 14. Considera-se, também, ocorrido o fato gerador do imposto, no 
momento: 

[...] 

II – Do uso, consumo ou integração ao ativo imobilizado, relativamente à 
mercadoria produzida pelo próprio estabelecimento ou adquirida para 
comercialização ou industrialização. 

 

Art. 27. As alíquotas do imposto são: 

[...] 

V – Equivalente à diferença entre a alíquota interna utilizada neste Estado e 
a interestadual aplicável no Estado de origem, relativamente à: 

a) entrada, no estabelecimento de contribuinte, de mercadoria ou bem 
oriundos de outro Estado destinados a uso, consumo final ou a integração 
ao ativo imobilizado; 

[...].” 

 

No processo cuida-se, portanto, da cobrança do ICMS diferencial de 
alíquotas relativo à aquisição interestadual de mercadorias – veículos e carrocerias, para 
incorporação ao ativo imobilizado da recorrente. 

Uma vez materializada uma das hipóteses de incidência do imposto, 
no caso, correspondente à diferença entre as alíquotas interna e interestadual, decorrente 
da aquisição de mercadoria ou bem para compor o ativo imobilizado ou para consumo do 



 

estabelecimento, deve o contribuinte cumprir a obrigação tributária de efetuar o 
pagamento do imposto devido, nos termos previstos na legislação tributária. Nesse 
sentido, assim dispõe o artigo 63, § 2º, do Código Tributário Estadual – Lei n.º 11.651/91: 

 
“Art. 63. Ressalvadas as hipóteses expressamente contempladas com 
locais, formas ou prazos especiais, o pagamento do ICMS far-se-á nos 
locais, na forma e nos prazos fixados na legislação tributária. 

[...] 

§ 2º Relativamente ao diferencial de alíquotas, o contribuinte obrigado a 
manter e escriturar livros fiscais deve calcular o montante do imposto 
correspondente à diferença de alíquotas, devido em cada operação ou 
prestação, totalizando-o ao final de cada período de apuração, devendo 
lançar o seu valor a débito no livro Registro de Apuração do ICMS. 

[...].” 

 
A constatação de que a regra estabelecida na legislação tributária 

não foi cumprida, enseja a cobrança do imposto devido, agravado com os acréscimos 
legais, por não ter sido tempestiva e espontaneamente recolhido. 

Os argumentos expendidos pelo sujeito passivo buscam o 
acolhimento da aplicação da alíquota de 12% (doze por cento) para as aquisições de 
“carrocerias codificadas na NBM/SH sob o número 8704.3230”, assim como a redução da 
base de cálculo prevista no artigo 8º, inciso XXXV, do Anexo IX, do RCTE, para os 
caminhões. 

Relativamente às questões em apreço, o julgador singular 
encaminhou os autos para fins diligencial, tendo o agente revisor destacado as seguintes 
razões, as quais torno parte integrante do meu voto: 

“Com relação à alegação do contribuinte de que as mercadorias 
constantes das notas fiscais autuadas são tributadas internamente com alíquota de 
12%, verificamos que algumas notas fiscais relacionadas correspondem a 
carrocerias para caminhões. O Regulamento do Código Tributário Estadual – 
RCTE, em seu artigo 20, inciso II, relaciona as mercadorias que estão sujeitas à 
alíquota de ICMS de 12%. 

Art. 20. As alíquotas do imposto são (Lei nº 11.651/91, art. 27); 

[...] 

II – 12% (doze por cento): 

[...] 

§ 1º. Nas seguintes situações específicas, as alíquotas do imposto são:  

a) Na operação interna com os seguintes produtos: 

[...] 

10. veículo automotor identificado pelos seguintes códigos NBM/SH: 
8702, 8703, 8703.2100, 8703.22, 8703.23, 8703.24, 8703.32.10, 
8703.32.90, 8703.33, 8704.21, 8704.31, 8711, 8701.20.00, 8702.10.00, 
8704.21.10 a 8704.23.90, 8704.31.10 a 8704.32.90, 8706.00.10 e 
8706.00.90. 

Da leitura desse artigo depreende-se que, por não corresponder 
a um veículo automotor, a mercadoria “carroceira” não está contemplada no inciso 
II, alínea “a”, item 10, estando, portanto, sujeita à alíquota de 17%. 



 

Nas operações correspondentes à aquisição de caminhões 
(veículos automotores), foram devidamente consideradas as alíquotas de 12%, 
conforme apresentado no demonstrativo às fls. 8-10 dos autos. 

O benefício fiscal constante no inc. XXXV, do art. 8º, Anexo IX, 
RCTE, que determina redução da base de cálculo na saída interna de veículo 
automotor caminhão, com peso em carga máxima superior a 5 (cinco) toneladas, é 
concedido pela Lei Estadual nº 13.453/99, ficando condicionado às determinações 
do art. 1º, deste Anexo. 

Art. 1º. Os benefícios fiscais, a que se referem os arts. 83 e 84 deste 
regulamento, são disciplinados pelas normas contidas neste Anexo. 

§ 1º. A utilização dos benefícios fiscais previstos neste Anexo, cuja 
concessão tenha sido autorizada por lei estadual, fica condicionada a 
que o sujeito passivo: 

I – Esteja adimplente com o ICMS relativo à obrigação tributária cujo 
pagamento deva ocorrer no mês correspondente à referida utilização; 

II – Não possua crédito tributário inscrito em Dívida Ativa. 

Considerando que o ICMS diferencial de alíquotas deve ser 
recolhido no mês de entrada da mercadoria, não ocorrendo o pagamento ou o 
débito correspondente na apuração do ICMS, o contribuinte encontra-se 
inadimplente, perdendo o direito à utilização desse benefício fiscal. 

Dessa forma, entendemos que não há alteração no valor do 
crédito tributário exigido no lançamento inicial”. 

Assim, incorporando às razões do meu voto a manifestação exarada 
pelo revisor às fls. 120/121, cuja parte foi transcrita acima, hei por bem em confirmar a 
decisão monocrática que julgou procedente o auto de infração. 

Destaco, por oportuno, e para melhor compreensão que o valor 
acolhido pelo voto vencido, qual seja: R$ 451.089,28 (quatrocentos e cinquenta e um mil, 
oitenta e nove reais e vinte e oito centavos), contempla o pleito do sujeito passivo, a saber: 
aplicação da alíquota de 12% (doze por cento) para as aquisições de “carrocerias 
codificadas na NBM/SH sob o número 8704.3230”, assim como a redução da base de 
cálculo prevista no artigo 8º, inciso XXXV, do Anexo IX, do RCTE, para os caminhões. 

Em face do exposto, em consenso majoritário com meus pares, 
voto, rejeitando o pedido de exclusão do coobrigado solidário da lide. 

Quanto ao mérito, em respeito ao preconizado pela legislação 
tributária, voto, em sintonia com a maioria dos meus pares, para conhecer do Recurso 
Voluntário, negar-lhe provimento, para manter a decisão singular que considerou 
procedente o auto de infração. 

O advogado retirou, oralmente, a preliminar de nulidade do 
lançamento, por insegurança na determinação da infração, e, também, o pedido de 
diligência. 

 

 

 
Sala das sessões, em 06 de julho de 2016. 
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Matéria: Diferencial de alíquotas (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01019/16 
 
Relator: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: ICMS. Diferencial de alíquota. Mercadorias destinadas 
ao ativo imobilizado do estabelecimento. Recolhimento parcial 
do imposto. Improcedente.  
 
Estando comprovado nos autos que o polo passivo cumpriu em 
prazo hábil as exigências legais, em face do recolhimento do 
imposto sobre aquisição de bem para compor o seu ativo 
imobilizado, o auto de infração deve ser julgado improcedente. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 20 de junho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente 
o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Rickardo de Souza Santos 
Mariano, Luis Antonio da Silva Costa Masayuki Missao, Edson Abrão da Silva e Elias 
Alves dos Santos. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo recolheu 
parcialmente o valor devido do ICMS diferencial de alíquotas, incidente na operação de 
aquisição de mercadorias destinadas ao ativo imobilizado do estabelecimento. 

 
A autoridade lançadora indicou como infringida as disposições dos 

artigos 11, § 1°, II; art. 63, §2°do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) 
combinado com os artigos 76, II, "a" do Decreto 4852/97 e art. 2°, IN 155/94 – GSF. 
Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo do 71, III, "f" CTE, com redação da 
Lei n° 17.917/2012. 

 
Foi identificado como sujeito passivo coobrigado OZIVALDO LOBO 

SILVA e PEDRO SOARES LOBO, onde foram autuados com base no artigo 45, inciso XII 
do CTE, que concorreram para a prática da infração tributária como sócios gerentes, 
recolheram parcialmente o ICMS diferencial de alíquota incidente sobre as operações de 
aquisição de bens destinados ao ativo imobilizado do estabelecimento. 

 
O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: anexo 

estruturado – detalhamento do crédito tributário, dados extraídos do banco de dados da 
junta comercial do estado, DANFE, registros fiscais da apuração do ICMS. 

 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de "fls. 32 a 34". 
 
Em sua impugnação "fls. 37 a 45", o sujeito passivo alega que, o 

diferencial de alíquota foi apurado e pago regularmente, e que usufruiu do benefício fiscal 
na operação com veículo automotor, em seu art. 8°, inciso XXXV do Anexo IX, combinado 
com o art. 12, IV, §4°, do CTE- GO, que o auditor-fiscal aplicou a redução da Base de 
Cálculo de forma errada. 



 

 
Afirma que apurou e pagou o diferencial de alíquota corretamente, 

como manda a legislação, conforme quando explicativo "fls. 39", e que o valor foi pago 
conforme DARE anexo e lançamento a débito no Registro de Apuração do ICMS, 
perfazendo o total de 13.000,00 constantes nas "fls. 39". 

 
Assevera que não concorda com o cálculo do diferencial feito pelo 

auditor que demonstra  
 
Aduz que a multa tem caráter confiscatório, contrário ao princípio da 

razoabilidade. 
 
Ao final, requer a improcedência do auto de infração. 
 
Anexou documentos "fls. 46 a 79". 
 
Os sujeitos passivos solidários foram devidamente intimados, não 

apresentando resposta, fora lavrado termo de revelia "fls. 97" 
 
Pelo Despacho 1906/2014 – JULP, "fls. 100 a 101" o Julgador de 

Primeira Instância converteu o julgamento em diligência. 
 
Em atendimento ao Despacho n° 1906/2014 – JULP, "fls. 103 a 104", 

o fiscal alega que considerando ainda que o ICMS diferencial de alíquota deve ser 
recolhido no mês da entrada da mercadoria, não ocorrendo o pagamento do valor devido 
ou o débito correspondente na apuração do imposto, o contribuinte torna-se inadimplente, 
perdendo o direito à utilização desse benefício fiscal, devendo recolher a diferença sem a 
aplicação do referido benefício fiscal, conforme lançado nos autos. 

 
Devidamente intimado, o sujeito passivo apresenta Manifestação, 

"fls. 117 a 122", onde alega que o fisco não se atentou de que o diferencial de alíquota foi 
apurado, lançado no Livro de Apuração de ICMS, e pago corretamente, de acordo com a 
legislação vigente. 

 
Afirma que todas as Notas Fiscais lançadas no presente auto de 

infração, são de aquisição de veículos/caminhões destinados a compor o ativo 
imobilizado, e, foram emitidas com CFOP 6101 – venda de produção do estabelecimento, 
pelo fornecedor IVECO LATIN AMERICA LTDA no final do mês, e todas foram registradas 
pela Impugnante em seu Livro de Registro de Entrada no mês seguinte na data do 
recebimento do bem. 

 
Assevera que o valor do diferencial de alíquota a ser pago, será a 

diferença entre a alíquota da operação interestadual que foi de 7% para 9% que é a 
alíquota/carga tributária da interna para caminhões. Não sendo correto a redução 
proporcional, da diferença de alíquota na mesma proporção de 25% da carga tributária de 
12% para 9%, sendo errada a redução do diferencial de alíquota de 5% para 3,75%, como 
consta na resposta da diligência.  

 
Ao final, requer que o auto de infração seja declarado improcedente. 
 
Anexou documentos "fls. 124 a 138". 
 



 

Pela sentença n° 3254/2015 – JULP, "fls. 139 a 143", o julgador 
singular decidiu pela procedência do auto de infração. Em sua fundamentação alega que 
houve inadimplência, portanto, perda do benefício.  

 
Afirmou que o cálculo teria que ser sem o benefício, e neste cálculo 

não houve erro da fiscalização, e este foi utilizado no lançamento em questão, o cálculo 
com benefício foi calculado para demonstração apenas, portanto, o lançamento deve 
prosperar. 

 
Lavrado Termo de Perempção aos sujeitos passivos solidários às 

"fls. 151". 
 
Devidamente intimado, o sujeito passivo apresenta Recurso 

Voluntário, "fls. 153 a 161" onde reitera seus argumentos utilizados em Impugnação 
anterior e manifestação.  

 
Requer a improcedência do auto de infração, por ter sido 

devidamente apurado e recolhido/quitado o ICMS Diferencial de alíquota. 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Ao analisar as peças instrutórias desta lide verifiquei que as notas 
fiscais, objeto desta autuação, são notas fiscais de aquisição de caminhões destinados a 
compor o ativo imobilizado da empresa epigrafada e que tais notas fiscais foram 
devidamente registradas pelo contribuinte em seu livro Registro de Entrada de Mercadoria 
no mês subsequente, portanto, na data do recebimento do bem devidamente 
acompanhado do respectivo documento fiscal.   

 
Aferi ainda que as notas fiscais tiveram o valor do ICMS diferencial 

de alíquota apurado e recolhido ao erário estadual de forma espontânea, conforme 
lecionado pelo artigo 138 do CTN, “verbis”:  

 
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da 
infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e 
dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade 
administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração. 

    
A orientação contida no artigo 8º, XXXV do Anexo IX, combinado 

com artigo 12, IV, “a” §4º do RCTE, que serão transcritos na sequência, atribui o mesmo 
benefício do ICMS relativamente ao diferencial de alíquota em operações interestaduais 
quando à aquisição de bem destinado a compor a ativo imobilizado da empresa.   

 
Art. 8º A base de cálculo do ICMS é reduzida: 
 
[...] 
 
XXXV - de tal forma que resulte aplicação sobre o valor da operação do 
percentual equivalente a 9% (nove por cento) na saída interna de veículo 
automotor caminhão com peso em carga máxima superior a 5 (cinco) 
toneladas.  
 



 

Art. 12. Nas seguintes situações específicas, a base de cálculo do imposto 

é (Lei nº 11.651/91, art. 19): 

 
IV - o valor da operação de aquisição, acrescido do valor do Imposto sobre 
Produtos Industrializados, na entrada de mercadoria ou bem destinados:  
 
a) ao uso, consumo final ou integração ao ativo imobilizado do 
estabelecimento contribuinte do imposto; (Redação acrescida pelo Decreto 
nº 8.519 - vigência: 01.01.16) 

 
[...] 
 
§ 4º Para efeito de pagamento do diferencial de alíquotas, são 
considerados os benefícios fiscais concedidos na forma e condições 
estabelecidas para a operação ou prestação interna. 

 
Portanto, seguindo o prescrito em lei, o polo passivo apurou o valor 

correto do diferencial de alíquota que foi devidamente quitado, conforme demonstrado nos 
DAREs que se encontram acostados aos autos, o que implica dizer que não se pode 
imputar ao sujeito passivo as exigências descritas na folha de rosto deste volume, vez que 
foram cumpridas em prazo hábil e de forma correta.   

 
Assim, voto conhecendo do recurso voluntário, dando-lhe provimento 

para reformar a sentença singular e considerar improcedente o auto de infração. 
 

 
 

Sala das sessões, em 07 de julho de 2016. 
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Matéria: Diferencial de alíquotas (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01031/16 
 
Relator: Conselheiro Alcedino Gomes Barbosa 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação tributária principal. Omissão de 
pagamento de imposto em virtude de ter emitido notas fiscais de 
saídas interestaduais consignando como destinatárias 
empresas inexistentes. Procedência. 
 
Prospera o crédito tributário lançado no auto de infração 
quando o sujeito passivo não apresentar argumentos nem 
provas capazes de elidir os fundamentos da respectiva 
acusação fiscal. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 08 de junho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração.  Participaram do julgamento os Conselheiros Alcedino 
Gomes Barbosa, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Gilmar Rodrigues de Almeida, 
José Luiz Rosa e Washington Luis Freire de Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo, omitiu o 
pagamento do ICMS, apurado através da diferença entre a alíquota interna aplicável e a 
alíquota interestadual utilizada, em virtude de ter emitido notas fiscais de saídas 
interestaduais, no período de abril/2013 a maio/2015, consignando como destinatárias 
empresas inexistentes, dado terem sido constituídas em nome de pessoas falecidas ou 
recolhida ao sistema carcerário em momento anterior ao dos atos constitutivos, conforme 
atestam s relatórios da Receita Federal/Serpro e pesquisas na Internet (anexos), 
caracterizando simulação de vendas interestaduais a contribuintes. Em consequência, 
deverá pagar o imposto omitido, juntamente com os acréscimos legais. 

 
Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 15, 

incisos I e II, 63 e 64 da Lei nº 11.651/91, combinado com os artigos 4º, §3º, inciso I, 
alínea “b”, 6º, inciso I, 20, §3º, inciso II e 163, inciso II, do Decreto nº 4.852/97, tendo sido 
proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso XII, alínea “a”, item 4, conjugado com o 
§9º, inciso I, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 16.241/2008. 

 
O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 04/95.  
 
Devidamente intimado em Primeira Instância (fls. 96), o sujeito 

passivo ingressa com Impugnação às fls. 102/118 alegando que não lhe compete fiscalizar 
a validade do quadro social de seus adquirentes, atividade que é de competência da Junta 
Comercial. Alega, também, que consultou o sistema SINTEGRA para a emissão dos 
documentos fiscais, pelo que deve ser considerado o princípio da boa fé. Em seguida, 
questiona o caráter confiscatório da multa aplicada, em ofensa ao artigo 150, inciso IV, da 
Constituição Federal. Finaliza, requerendo que seja declarada a improcedência do auto de 
infração. 

 



 

Sobreveio a sentença singular de fls. 128/129, pelo qual o julgador 
decidiu pela procedência do auto de infração. Fundamenta sua decisão aduzindo que a 
defesa se limitou a arrazoar questões de direito, e que não faz parte do órgão de registro 
público de empresa mercantis e atividades afins fiscalizar a regularidade temporal de 
empresas. Afirma que o volume de operações destinadas aos virtuais adquirentes é 
incompatível com o que poderia ocorrer na realidade, assim, caberia ao sujeito passivo 
verificar quem seriam seus parceiros comerciais. Destaca, ainda, que há evidente ganhos 
financeiros com tal prática, quer pela diferença das alíquotas, quer pelo indevido usufruto 
do crédito outorgado, assim, pelo conjunto probatório, o auto de infração deve ser mantido 
na íntegra.  

 
Intimado da decisão singular (fls. 130), o sujeito passivo interpõe 

Recurso Voluntário às fls. 134/152, reiterando os argumentos expendidos anteriormente.  
 
Acosta aos autos documentos de fls. 158/3288.  
 
É o Relatório.  
 
 
 

VOTO 
 

Tratam os autos de crédito tributário constituído em desfavor do 
sujeito passivo por ter omitido o imposto em razão da escrituração indevida de valores à 
título de crédito outorgado do ICMS para atacadistas nas operações interestaduais, 
conforme atestam os relatórios da Receita Federal, caracterizando simulação de vendas 
interestaduais a contribuintes.  

 
Inicialmente destaco que não há no processo questões preliminares, 

prejudiciais, de caráter terminativo, a serem apreciadas.   

Quanto ao mérito, ao proceder à análise do conteúdo do presente 
processo, na condição de seu relator, entendo que razão assiste à Fazenda Pública 
quanto à constituição do presente crédito tributário.  

 
Considerando que o assunto fora apreciado com a devida 

propriedade pelo douto Julgador Singular, que na lapidar decisão de fls. 80/82, 
manifestou-se pela procedência do auto de infração, acolho “ipsis litteris” sua 
argumentação relativa à questão meritória, ao qual transcrevo abaixo, adotando-a como 
razão de decidir: 

 
Pelo que é mencionado no documento de fls. 06, a empresa autuada foi notificada e 
deixou de cumprir as comprovações necessárias de cheques de pagamento e 
demonstrativos contratuais de vendas que identificassem o preposto comprador e os 
cheques de pagamento. Em sua linha de defesa, a autuada nada menciona a respeito. 
Limita-se a arrazoar questões de direito, basicamente que a obrigação de verificar o 
quadro social dos adquirentes pertencente à Junta Comercial e que consultou o 
SINTEGRA para a emissão de documentos fiscais e que as inscrições estaduais 
estavam válidas ao tempo das emissões. 

Não faz parte do órgão registro público de empresas mercantis e atividades fins, a 
fiscalização a respeito da regularidade temporal das empresas, na forma do previsto 
na Lei nº 8934 de 1994.  

Entendo que o volume de operações destinadas aos virtuais adquirentes é 
incompatível com o que poderia ocorrer na realidade, haja vista que inclusive em três 
filiais da mesma empresa, verificou-se idêntica prática, gerando os autos de infração 
nº 4011503300508 e 4011503312948. Tal conduta pela reiteração, pela contumácia, 
desafia até o senso comum, o que dirá o senso técnico. Caberia ao sujeito passivo, 



 

através de seus colaboradores, verificar quem seriam seus parceiros comerciais, 
verificando minimamente sua compatibilidade com o razoável, assumindo, ao 
contrário, pelos menos os riscos inerentes “à culpa in elegendo”. Há evidentes 
ganhos financeiros com tal prática, quer pela diferença das alíquotas, quer pelo 
indevido usufruto do crédito outorgado, o que foi objeto do lançamento através dos 
autos de infração nº 4011503289431, 4011503300770 e 4011503313162. Assim, pelo 
conjunto probatório, não vejo como desconstituir o trabalho realizado pelos 
representantes do fisco. 

DISPOSITIVO 

Isto posto, conheço da impugnação, nego-lhe provimento, para decidir em seguida, 
pela PROCEDÊNCIA da pretensão inicial do fisco. 

 
 
Com isso a acusação permanece incólume, conforme descrita na 

inicial. O valor que o Fisco entende como correto não foi devidamente objetado pela parte 
passiva. Também seria importante destacar que o valor apresentado pelo Fisco, de fato, 
guarda absoluta sintonia com a realidade, trazendo mais força para acusação. 

 
Ante o exposto, é forçoso concluir que o histórico contido no auto de 

infração se coaduna com a fundamentação jurídica, ou seja, com os artigos supostamente 
infringidos. Posto isso, entendo que o presente lançamento preenche as condições 
estabelecidas no artigo 160 da Lei nº11.651/91, motivo pelo qual a pretensão fazendária 
deve prosperar. 

Assim, voto em uníssono com meus pares, conhecendo do recurso, 
negando-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração.  

 
 
 

Sala das sessões, em 07 de julho de 2016. 
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Matéria: Diferencial de alíquotas (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01065/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Diferencial de alíquotas 
incidente na aquisição interestadual de mercadorias para uso 
e/ou consumo. Procedência Parcial. Decisão por maioria. 
 
 
É devido o diferencial de alíquota do ICMS na entrada, em 
território goiano, de mercadoria oriunda de outro Estado, 
adquirida por contribuinte e destinada ao seu uso e/ou consumo 
final. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 09 de setembro de 2015, decidiu, por maioria de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe parcial provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
parcialmente procedente o auto de infração no valor da base de cálculo de R$ 243.809,81, 
cujo ICMS a recolher é de R$ 24.380,98 (vinte e quatro mil, trezentos e oitenta reais e 
noventa e oito centavos), referente as notas fiscais nºs 26.451, 3.896 e 3.897. Foram 
vencedores os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida e Lidilone Polizeli Bento. 
Vencido o Conselheiro Alcedino Gomes Barbosa que votou pela parcial procedência no 
valor da base de cálculo de R$ 58.809,91 (cinquenta e oito mil, oitocentos e nove reais e 
noventa e um centavos), cujo ICMS a recolher é de R$ 5.880,99 (cinco mil, oitocentos e 
oitenta reais e noventa e nove centavos), referente a nota fiscal nº 26.451. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo deixou de escriturar 
no Livro Registro de Entrada as notas fiscais n.°s 25281, 25282, 25286, 25287, 25290, 
25291, 26451, 3775, 3776, 92473, 92563, 3896 e 3897, referentes a aquisição em 
operação interestadual de mercadorias ou bens para uso ou consumo do estabelecimento, 
bem como deixou de pagar o ICMS correspondente ao diferencial de alíquotas, conforme 
demonstrativo e documentos anexos. Em conseqüência, fica sujeito a multa de 25% do 
valor da operação, sem prejuízo da obrigação de pagar o imposto, na importância de 
R$112.071,98, juntamente com os acréscimos legais.   

 
Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 63, 

§2º e 64 da Lei nº 11.651/91, combinado com o artigo 308, §1º, inciso I, do Decreto nº 
4.852/97, tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso VII, alínea "c", 
conjugado com o §9º, inciso I, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 
13.446/1999. 

O auto de infração veio instruído com o Detalhamento do crédito 
tributário, Histórico dos Portes; Portaria de n°098/2012; Consultas Avulsas; Registro de 
Entradas e Apuração de ICMS dos meses de julho a dezembro (fls. 03/80). 

 
A autuada foi intimada em Primeira Instância, conforme documentos 

de fls. 81. 
Em sua Impugnação (fls. 85/92), a autuada pede a nulidade do auto 

de infração, por insegurança na determinação da infração, sob a justificativa de que o 



 

agente fiscal não estipulou os meios que comprovam com clareza os valores lançados. No 
mérito, sustenta a improcedência da autuação, alegando que não praticou nenhum ato 
ilícito capaz de justificar a pretensão do fisco estadual. Traz à baila quadro esquematizado 
através de demonstrativos de movimentação de mercadoria (fls. 87/91). 

 
Juntamente com a peça defensória foram colacionados aos autos os 

seguintes documentos de fls. 93 a 166. 
 
Por meio do Despacho nº 901/12-JULP, fls. 168/196, o julgador 

determina a remessa dos autos à Delegacia Regional de Fiscalização de Luziânia a fim de 
que seu ilustre titular determine que auditores fiscais possam, de forma objetiva, averiguar 
se os registros efetuados em EFD e recolhimentos pelo sujeito passivo, ainda que em 
atraso no período seguinte, foram feitas, de forma espontânea. 

 
Em atendimento ao Despacho supracitado, o revisor informa que o 

ciente na notificação para apresentação dos livros fiscais foi dado pelo contribuinte no dia 
12/06/2012. Ademais, segundo informe relativo do Sistema Público de Escrituração Fiscal 
(SPED), houve três envios de arquivos EFD´s. Portanto, diante do exposto e de todo 
material anexo ao auto de infração, analisando criteriosamente as notas fiscais de 
números 25888, 25889, 25890, 25891, 25892 e 25893, de fls. 184 a 189, conclui que 
estas notas correspondem à devolução de venda, respectivamente, das notas n°s 25281, 
25282, 25286, 25287, 25290 e 25291, de fls. 190 a 191. 

 
Junta aos autos cópia da notificação fiscal (fls. 171), planilhas (fls. 

174/183) e notas fiscais (fls. 184/189). 
 
Intimada do resultado da revisão fiscal (fls. 192/193), a autuada 

queda-se silente.  
Sobreveio a Sentença Singular nº 2763/2014-JULP, fls. 195/199, pelo 

qual o Julgador decide pela procedência em parte da pretensão fiscal inicial nos valores 
apurados às fls. 2-A dos autos no período do fato gerador de junho a setembro de 2011, 
em cálculo do setor competente, considerando, ainda, os recolhimentos de fls. 161 e 165 
dos autos.  

Em sua fundamentação afirmou, em fase de preliminar, que 
nenhuma das hipóteses de nulidade elencadas pelo artigo 20 da lei n.º 16.469/09 se faz 
presente. No mérito, afirma que determinadas notas referentes a operações de devolução 
foram indevidamente autuadas e, portanto, devem ser excluídas, conforme fls. 190 dos 
autos; as demais devem ser mantidas, inclusive com a exigência do recolhimento do 
diferencial de alíquota, pois, ou foram registradas depois da ação fiscal ou sequer foram 
registradas nos livros fiscais próprios. 

 
Em seu Despacho n° 1127/2014 de fls. 200, o Representante 

Fazendário manifesta-se pela manutenção da decisão monocrática. 
 
Da decisão supra foi intimada a autuada às fls. 212/214 para pagar a 

quantia exigida ou apresentar Recurso Voluntário.  
 
Em grau de Recurso Voluntário (fls. 217/221), a autuada apresenta 

as mesmas argumentações da fase impugnatória. Alega que não praticou nenhum ato 
ilícito capaz de justificar a pretensão do fisco estadual. Traz à baila quadro esquematizado 
através de demonstrativos de movimentação de mercadoria (fls. 218/221). 

 



 

A Primeira Câmara deste Conselho Administrativo Tributário, em 
Resolução nº  047/2015, de folhas 223/224, após as devidas considerações, determina, 
por unanimidade de votos, a conversão do julgamento em diligência, encaminhando o 
processo ao setor próprio para que seja feito o saneamento do valor a ser exigido e 
consequentemente seja realizada nova intimação ao sujeito passivo da decisão de 
primeira instância, com exclusão apenas dos valores referentes a maio de 2011, 
considerando que o saneamento realizado e constante da intimação de fls. 212 está em 
desacordo com o artigo 166, §3º, do CTE, devendo o valor pago parcialmente (fls. 
201/202) ser considerado por ocasião da extinção do crédito tributário, de forma 
proporcional em cada um dos elementos que compõem o crédito tributário, após 
definitivamente julgado o lançamento.  

 
Devidamente intimada (fls. 225/226), a autuada comparece ao 

processo alegando que não praticou nenhum ato ilícito capaz de justificar a pretensão do 
fisco estadual. Traz à baila quadro esquematizado através de demonstrativos de 
movimentação de mercadoria (fls. 230/233). Finaliza, requerendo que seja mantida a 
autuação apenas em relação a nota fiscal de nº 26.451.  

 
Relatados, passo ao voto. 
 

                          V O T O  
 
Cuida-se de julgamento de recurso objetivando a reforma de 

sentença proferida em PAT no qual se exige o pagamento de diferencial de alíquota de 
ICMS referente a aquisição em operação interestadual de mercadorias ou bens para uso 
ou consumo do estabelecimento. 

 
No tocante ao mérito da acusação fiscal, registre-se que a exigência 

do diferencial de alíquotas está respaldada no artigo 155, § 2.º, inciso VIII, da Constituição 
Federal. Esse dispositivo estabelecia, na época dos fatos geradores destas obrigações 
tributárias, que pertencia ao Estado de localização do destinatário o imposto 
correspondente à diferença entre as alíquotas interna e a interestadual relativamente às 
aquisições de bens e serviços para uso ou consumo ou ativo imobilizado do 
estabelecimento destinatário. Tal fato se verifica mesmo depois da modificação do inciso 
VII do supracitado § 2.º do artigo 155, da CF/88. Verbis:  

 

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993) 

                                                    (...) 

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de 
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, 
ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;(Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993) 

                                                   (...) 

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 3, de 1993) 

                                                  (...) 
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VII - nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor 
final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á 
a alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização do destinatário o 
imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado 
destinatário e a alíquota interestadual;   (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 87, de 2015)    (Produção de efeito) 

a) (revogada);   (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 87, de 2015)    

b) (revogada);   (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 87, de 2015) 

VIII - a responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à 
diferença entre a alíquota interna e a interestadual de que trata o inciso VII 
será atribuída:   (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 87, de 2015)    
(Produção de efeito) 

a) ao destinatário, quando este for contribuinte do imposto;  (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 87, de 2015) 

b) ao remetente, quando o destinatário não for contribuinte do imposto; 

 
A Constituição Federal estabelece as competências para a instituição 

de tributos e cada ente político deve instituir o tributo de sua competência. Assim, a lei n.º 
11.651/91, Código Tributário Estadual (CTE), instituiu e definiu os parâmetros para a 
exigência do diferencial de alíquotas.  

 
Nesse sentido, Código Tributário Estadual (CTE), no artigo 11, § 1º, 

II, estabelece a regra-matriz de incidência tributária em relação ao diferencial de alíquotas, 
verbis: 

 
Art. 11. O imposto incide sobre: 
 
                       (...) 
 
§ 1º O imposto incide, também, sobre: 
 
                       (...) 
 
II - a entrada, no território goiano, de mercadoria oriunda de outro Estado, 
adquirida por contribuinte e destinada ao seu uso, consumo final ou à 
integração ao seu ativo imobilizado;  

 
A alíquota aplicável para as operações ou prestações nas quais 

ocorre à incidência do diferencial de alíquotas está definida no artigo 27, V, alínea "a", do 
CTE, verbis:  

 
Art. 27. As alíquotas do imposto são: 
 
                     (...) 
 
V - equivalente à diferença entre a alíquota interna utilizada neste Estado e a 
interestadual aplicável no Estado de origem, relativamente à: 
 
a) entrada, no estabelecimento de contribuinte, de mercadoria ou bem 
oriundos de outro Estado destinados a uso, consumo final ou a integração ao 
ativo imobilizado;  
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Diante de todo o exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe 
provimento, no sentido de confirmar a sentença singular que considerou parcialmente 
procedente o lançamento no valor de base de cálculo de R$ 243.809,81, cujo ICMS a 
recolher é de R$ 24.380,98 (vinte quatro mil trezentos e oitenta reais e noventa e oito 
centavos), referente às notas fiscais n.ºs 26.451, 3.896 e 3.897. 

 
 

Sala das sessões, em 12 de julho de 2016. 
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Matéria: Diferencial de alíquotas (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01078/16 
 
Relator: Conselheiro Edson Abrão da Silva 
 

 
EMENTA: ICMS. Diferencial de alíquota. Mercadorias destinadas 
ao ativo imobilizado do estabelecimento. Imposto não debitado 
no livro Registro de Apuração do ICMS. Procedente. Preliminar 
de exclusão do sujeito passivo solidários da lide, arguidas pela 
defesa. Acolhida  
 
1. Reafirma-se a decisão monocrática, que julgou procedente o 
auto de infração, quando a instrução processual apontar que o 
polo passivo não cumpriu a exigência tributária, relativa à 
exigência em questão;       
 
2. Os sócios, os gerentes, os administradores, os presidentes, 
etc. que não tenham agido com excesso de poder, ou infração 
de contrato social ou estatutos, ou concorrido pela prática de 
ilícito tributário, nos termos sentenciados pelo Superior Tribunal 
de Justiça, não podem ser sujeitos passivos solidários da lide. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 04 de abril de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração.  Participaram do julgamento os Conselheiros Edson Abrão 
da Silva, Rickardo de Souza Santos Mariano, Victor Augusto de Faria Morato, Masayuki 
Missao e Mário de Oliveira Andrade.  E, por maioria de votos, acolher a preliminar de 
exclusão do solidário da lide, MARLENE RODRIGUES BRAGA, arguida pela autuada. 
Foram vencedores os Conselheiros Edson Abrão da Silva, Rickardo de Souza Santos 
Mariano e Masayuki Missao. Vencidos os Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato e 
Mário de Oliveira Andrade, que votaram pela manutenção do solidário na lide. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo deixou de debitar 
no livro registro de apuração do ICMS o valor correspondente ao diferencial de alíquotas, 
na importância de R$ 165.000,00, incidente na operação de aquisição das mercadorias 
destinadas ao ativo imobilizados do estabelecimento, conforme notas fiscais emitidas em 
11/2009 e demais documentos anexos. Em consequência deverá pagar o imposto não 
debitado, juntamente com penalidade e acréscimos legais. 

 
A autoridade lançadora indica como infringida as disposições dos 

artigos 63, §2° do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) combinado com os 
artigos 76, II, "a" do Decreto 4852/97 e artigo 2°, IN 155/94-GSF. Proposta a aplicação da 
penalidade prevista no artigo 71, III, "f" do CTE, com redação da Lei nº 17917/2012. 

 
Tem-se como sujeito passivo solidário, MARLENE RODRIGUES 

BRAGA, nos termos do artigo 45, inciso XII da Lei 11.651/1991. 
 



 

O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: 
detalhamento do credito tributário, identificação sujeito coobrigado, termo de autenticação 
de livro fiscal, registro de entradas, lista de códigos de emitente, registro de apuração do 
ICMS, consulta detalhada da contribuinte pessoa jurídica, histórico dos portes. De "fls.03 a 
21". 

 O sujeito passivo coobrigado foi intimado a apresentar manifestação 
de "fls.22 a 23". 

 
Foi lavrado termo de revelia do sujeito coobrigado de "fl.24". 
 
O sujeito passivo principal apresenta impugnação de "fls.27 a 36". 
 
Onde alega que não recolheu o diferencial de alíquotas incidente na 

operação de aquisição das mercadorias destinadas ao ativo imobilizado do 
estabelecimento. Sendo então, não há o que se falar em cobrança do valor 
correspondente ao diferencial de alíquota na operação. 

 
Afirma que o auto de infração não prospera, pois, a exigência 

tributária e a referida vedação é concernente somente às mercadorias de uso ou 
consumo, o que exclui os insumos adquiridos pela empresa no desenvolvimento de suas 
atividades que efetivamente integram e viabilizam o objeto social da empresa. 

 
Entende ainda que não merece prosperar as multas fixadas nos 

termos do auto de infração, pois fere o princípio da razoabilidade e da vedação do 
confisco, além do princípio da vedação da aplicação da multa em patamar superior ao da 
obrigação original. 

 
Ao final, requer que seja julgado improcedente e requer a exclusão 

da multa aplicada ou sucessivamente seja aplicado multa no patamar máximo de 20% 
sobre o valor da obrigação principal. 

 
O sujeito passivo anexa os seguintes documentos: termo de 

autenticação, registro de entradas, notas fiscais, procuração, cópia de documento da 
ordem dos advogados do Brasil, alteração contratual, copias da JUCEG, "fls.37 a 73". 

 
Pela sentença nº 132/2016-JULP, o julgador singular decide pela 

procedência do auto de infração. De "fls.74 a 80". 
 
Conforme foi dito na defesa do sujeito passivo, que as notas fiscais 

teriam sido lançadas nos livros fiscais e o diferencial de alíquotas não foi recolhido, 
entende que, trata-se um bem que é destinado ao ativo imobilizado, e que a legislação 
não concede isenção para o diferencial de alíquotas para o presente caso, sendo que o 
diferencial de alíquotas, trata da não cumulatividade, citada pele defesa, exigindo apenas 
a diferença entre o que se pagou entre a alíquota interna e a interestadual. 

 
Entende ainda que, a defesa nada trouxe aos autos que contradisse 

o que foi efetuado pelo fisco, não apresentando documentos que tenha debitado o 
diferencial de alíquotas no livro próprio, o seu recolhimento ou mesmo provas. 

 
No entanto, a tese defensoria não atendeu aos pressupostos 

necessários e suficientes para ilidir a pretensão inicial do fisco, não prestando, as meras 
alegações para ilidir o lançamento, que tem sustentação na verificação realizada pelo 
fisco, a qual não foi suficientemente contestada pelo polo passivo. 



 

 
Afirma também que, não prospera a pretensão do impugnante de 

que acolha o pedido em relação a multa, caracterizando como de caráter confiscatório em 
julgamento administrativo, na medida em que há vedação relativa a possibilidade imposta 
pelo artigo 6° da lei 16.469/2009. 

 
Documentos anexados: cópia de documento pessoal, procuração. De 

"fls.81 a 83". 
 
Os sujeitos passivos foram intimados a apresentarem Recurso 

Voluntario de "fls.84 a 89". 
 
O sujeito passivo coobrigado apresenta manifestação de "fls.91 a 

100". 
 
 Alega que, para os sócios responderem pelo credito fazendário, a 

acusação fiscal deve vir acompanhada da comprovação de que estes tenham agido com 
excesso de poderes ou de forma fraudulenta ou prejudicial a sociedade, ou ainda, ao 
arrepio da lei comercial, o que não ocorreu no caso dos autos. 

 
No demais, reafirma suas ideias da impugnação passada. 
 
Portanto, inexistindo prova de que se tenha agido com excesso de 

poderes, ou infração de contrato social ou estatuto, não há falar-se em responsabilidade 
tributária do sócio a esse título ou a título de infração legal. 

 
Fundamentando seus argumentos anexa decisões de acórdãos. 
 
Ao final, requer que seja conhecido o presente recurso e provido 

para determinar a exclusão do solidário. 
 
Anexados documentos: cópia de documento pessoal, procuração, 

cópia da OAB, de "fls.101 a 104". 
 
O sujeito passivo principal apresenta Recurso Voluntario de " fls.105 

a 113". 
 
Na qual reafirma seus argumentos com base nas outras 

impugnações, porém, utilizando outras palavras, mas prevalecendo seu objetivo. 
 
Requer ainda que seja conhecido e provido para julgar improcedente. 
 
Ambos sujeitos passivos apresentam Recurso Voluntario de "fls.117 

a 128". 
 
Manifestando seus argumentos com base nas impugnações 

passadas. 
 
Anexados cópias de documentos, de "fls.129 a 152". 
 
O sujeito passivo coobrigado apresenta impugnação em Segunda 

Instancia de "fls.154 a 165" 
 



 

Fundamenta seus argumentos com base em artigos constitucionais e 
jurisprudências. 

 
Destaca que, a norma contida no artigo 45, inciso XII do CTE tem 

hipóteses de incidência mais ampla que aquela fixada no artigo 135, inciso III, do CTN, 
pois, na legislação estadual, a atribuição de responsabilidade aos sócios, diretores, 
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas prescinde de comprovação de que foi 
praticado ato com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. 

 
Entende ainda que, o fisco não aclarou os supostos ilícitos 

praticados, aquele, por conseguinte, não trouxe aos autos a discriminação dos atos 
praticados por cada sócio, ou seja, não se sabe ao certo se no cometimento do suposto 
ilícito, todos os sócios agiram em comunhão ou isoladamente, desse modo não se tem o 
animus, inclusive, de acobertar o ilícito a outro sócio. Sendo assim, requer a exclusão da 
coobrigada da presente lide. Anexou documentos: procuração, cópia de documento 
pessoal, de "fls.166 a 168". 

 
 É o relatório. 
 

VOTO 
 

Conforme informado no relatório que é parte integrante deste 
“decisum”, a reclamação estampada na folha de rosto deste volume, deve-se ao fato do 
polo passivo ter deixou de debitar no livro registro de apuração do ICMS o valor 
correspondente ao diferencial de alíquotas, na importância de R$ 165.000,00 (cento e 
sessenta e cinco mil reais) incidente na operação de aquisição das mercadorias 
destinadas ao ativo imobilizados do estabelecimento, conforme notas fiscais emitidas em 
11/2009 e demais documentos que foram acostados ao processo pela autoridade 
lançadora. Em consequência deverá pagar o imposto não debitado, juntamente com 
penalidade e acréscimos legais. 

 
A norma legal que estabelece a orientação sobre o diferencial de 

alíquota está expressa no §2º do artigo 63 do CTE, “verbis”:   
 

Art. 63. Ressalvadas as hipóteses expressamente contempladas com 
locais, formas ou prazos especiais, o pagamento do ICMS far-se-á nos 
locais, na forma e nos prazos fixados na legislação tributária. 

 

[...] 

 

§ 2º Relativamente ao diferencial de alíquotas, o contribuinte obrigado a 
manter e escriturar livros fiscais deve calcular o montante do imposto 
correspondente à diferença de alíquotas, devido em cada operação ou 
prestação, totalizando-o ao final de cada período de apuração, devendo 
lançar o seu valor a débito no livro Registro de Apuração do ICMS. 

 

E também, na letra “a” do inciso II do artigo 76 do RCTE, “verbis”: 

 

Art. 76. Nas situações especiais, adiante arroladas, o pagamento do ICMS 
devido é efetuado nos seguintes prazos: 

 



 

[...] 

 

II - relativamente ao diferencial de alíquotas: 

 

a) tratando-se de contribuinte obrigado a manter e escriturar livros fiscais, 
no mesmo prazo fixado para o pagamento do imposto devido pelas 
operações ou prestações que realizar; 

 

Face ao explicitado pelos textos de lei supratranscritos, o polo 
passivo não trouxe aos autos nenhum elemento de prova capaz de contrapor a exigência 
exordial, se limitando a alegar que não cometeu o ilícito fiscal, ora em discussão.  

 
Como nas raias dos princípios gerais do direito é lecionado que “não 

basta alegar, é necessário que se comprove o alegado”, cuidado que a defesa não teve, 
mantenho o juízo exarado pelo nobre sentenciado “a quo”, em sede de mérito que julgou 
procedente o lançamento.  

 
Entretanto, acolho a preliminar de exclusão do solidário da lide, 

Marlene Rodrigues Braga, arguida pela autuada, por entender que a indicação do sócio, 
identificado no documento de fl. 04, para responder pelo crédito fazendário, deve vir 
acompanhada da comprovação de que ele tenha agido com excesso de poderes ou de 
forma fraudulenta ou prejudicial à sociedade, ou, ainda ao arrepio da lei comercial. 

 
O entendimento dominante no Superior Tribunal de Justiça é que “o 

não-recolhimento do tributo, por si só, não constitui infração à lei suficiente a ensejar a 
responsabilidade solidária dos sócios, ainda que exerçam gerência, sendo necessário 
provar que agiram os mesmos dolosamente, com fraude ou excesso de poderes. ” (REsp 
898168/SP, Recurso Especial 2006/0238668-1, julgado em 21/02/2008 e publicado no DJ 
05/03/2008 p.1).  

 
Portanto, os bens do sócio de uma pessoa jurídica comercial não 

respondem, em caráter solidário, por dívidas fiscais assumidas pela sociedade. A 
responsabilidade tributária imposta por sócio-gerente, administrador, diretor ou equivalente 
só se caracteriza quando há dissolução irregular da sociedade ou se comprovar a prática 
de infração à lei pelo dirigente, e não apenas quando ele simplesmente exercia a gerência 
da empresa na época da ocorrência do fato gerador. 

 
Ademais, o simples inadimplemento não caracteriza infração legal. 

Inexistindo prova de que se tenha agido com excesso de poderes, ou infração de contrato 
social ou estatutos, não há falar-se em responsabilidade tributária do sócio e esse título ou 
a título de infração legal.  

 
Portanto, faço este voto com o entendimento firmado nesta Casa em 

processos que discutem esta questão e cuja razão do acolhimento da preliminar de 
exclusão do sócio solidário da lide se conserva de acordo com o meu entendimento, que 
foi externado em outros julgados semelhantes.  

 
Assim, voto conhecendo do recurso voluntário, negando-lhe 

provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração.  Acolho a preliminar de exclusão do solidário da lide, Marlene Rodrigues Braga, 
arguida pela autuada.   

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Rcte/RCTE.htm#A34


 

 
 

Sala das sessões, em 15 de julho de 2016. 
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Matéria: Diferencial de alíquotas (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01145/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: Preliminares. Pedido de Diligência. Rejeitado por 
unanimidade. 
Pedido de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por 
insegurança na determinação da infração. Rejeitada por 
unanimidade.  
Pedido de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por 
cerceamento do direito de defesa. Rejeitada por maioria. 
Pedido de nulidade da sentença, arguida pela autuada, por falta 
de fundamentação e de análise de circunstância relevante dos 
autos. Rejeitada por maioria.  
 
ICMS. Obrigação principal. Diferencial de alíquota. Aquisição 
interestadual de mercadorias destinadas a uso e consumo. 
Redução indevida de alíquota de 12% para 7% nas saídas 
interestaduais de subprodutos de abate de gado. Procedente. 
Decisão por maioria. 
 
 
I - Rejeita-se a diligência requerida pelo sujeito passivo quando 
não existir nos elementos constitutivos da lide nenhuma dúvida 
a ser dirimida.  
 
II - Seguro é o lançamento no qual autoridade fiscal competente 
verifica a ocorrência do fator gerador da obrigação, determina a 
matéria tributável, calcula o montante do tributo devido, 
identifica o sujeito passivo e aplica a penalidade cabível. 
 
III – Não há cerceamento do direito de defesa quando o sujeito 
passivo ou seu representante, corretamente intimado, entende a 
acusação fiscal, tem a possibilidade do exercício do 
contraditório e da ampla defesa.  
 
IV – Não se declara a nulidade da sentença, mesmo que sucinta, 
que esteja fundamentada e que analisa circunstância relevante 
dos autos. 
 
V – É devido o diferencial de alíquota do ICMS incidente nas 
aquisições interestaduais de mercadorias/bens destinadas ao 
uso e consumo do contribuinte adquirente. 
 
VI – É devido o ICMS omitido em decorrência da indevida 
redução da base de cálculo de 12% para 7% nas operações 
interestaduais com subprodutos do abate de gado, porquanto 
este benefício alcança apenas tais saídas (interestaduais) de 
carne e miúdos comestíveis. 
 



 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 30 de setembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Alcedino Gomes Barbosa, Gilmar Rodrigues de Almeida e José Paixão de 
Oliveira Gomes. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da peça 
básica, arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração. Participaram 
do julgamento os Conselheiros Alcedino Gomes Barbosa, Gilmar Rodrigues de Almeida e 
José Paixão de Oliveira Gomes. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de 
nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa. 
Foram vencedores os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida e José Paixão de 
Oliveira Gomes. Vencido o Conselheiro Alcedino Gomes Barbosa. E, Por maioria de votos, 
rejeitar a preliminar de nulidade da sentença singular, arguida pela autuada, por 
cerceamento do direito de defesa. Foram vencedores os Conselheiros Gilmar Rodrigues 
de Almeida e José Paixão de Oliveira Gomes. Vencido o Conselheiro Alcedino Gomes 
Barbosa. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, negar-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Foram vencedores os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida e José Paixão 
de Oliveira Gomes. Vencido o Conselheiro Alcedino Gomes Barbosa que votou pela 
improcedência do feito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo deixou de debitar 
no livro de RAICMS, no período de 04/2011 a 12/2013, a importância de R$ 132.321,28 
(cento e trinta e dois mil trezentos e vinte um reais e vinte centavos), correspondente às 
seguintes operações: a) diferencial de alíquotas incidente na operação de aquisição das 
mercadorias desatinadas ao uso/consumo, excluído ativo imobilizado por se tratar de 
estabelecimento industrial; b) redução indevida da base de cálculo de 12 para 7% nas 
operações interestaduais com subprodutos do abate de GADO, pois esse benefício só 
alcança a carne e os miúdos comestíveis, conforme demonstrativo e documentos anexos. 
Em consequência, deverá pagar o imposto não debitado, juntamente com penalidade e 
acréscimos legais. 

  
A autoridade lançadora indicou como infringida as disposições dos 

artigos 63, § 2 °, do Código Tributário Estadual – CTE (lei n.º 11.651/91), combinado com 
os artigos 76, II, do Decreto n.º 4.852/97. Proposta a aplicação da penalidade prevista no 
artigo 71, III, "f", do CTE, com redação da lei n.º 17.917/2012 – Retroatividade Benigna. 

 
O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: anexo 

estruturado (fls. 03 a 06), ajuste oficio (fls. 07 a 82), recibo de entrega de relatórios digitais 
(fls. 83), mídia em CD (fls. 84) e consulta resumida do contribuinte (fls. 85).  

 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de fls. 86 a 90. 
 
 Em sua impugnação (fls. 94 a 112), o sujeito passivo alegando que 

no processo administrativo impera o princípio da verdade material, protesta pela juntada 
posterior de novos documentos no decorrer do processo que possam vir a comprovar a 
exportação das mercadorias tratadas no auto de infração em epígrafe.  

 
Requer nulidade por insegurança na determinação da infração e por 

cerceamento ao seu direito de defesa. No mérito, sucessivamente, pede a improcedência 
do lançamento. Junta documentos de fls. 113 a 134. 



 

 
Mediante a SENTENÇA n.º 1460-JULP, o julgador singular afasta as 

preliminares de nulidade arguidas e decide pela procedência do auto de infração.  
  
O sujeito passivo fora intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar Recurso Voluntário, conforme documentos de fls. 139.  
 
No Recurso Voluntário, fls. 144 a 163, reitera as mesmas alegações 

da impugnação em primeira instância, pugnando pela realização de diligência, nulidade da 
sentença por falta de fundamentação e de análise de circunstância relevante dos autos, 
além de nulidade por insegurança na determinação da infração e por cerceamento ao seu 
direito de defesa. No mérito, sucessivamente, pede a improcedência do lançamento. 

 
Relatados, passo ao voto. 
 
 
                              V O T O   
 
Cuida-se de julgamento de recurso voluntário no qual o sujeito 

passivo pugna por realização de diligência, nulidade do auto de infração e da sentença, e 
pela reforma da decisão de procedência do lançamento, no qual o sujeito é acusado da 
omissão de pagamento de ICMS por haver deixado de debitar no livro de RAICMS, no 
período de 04/2011 a 12/2013, a importância de R$ 132.321,28 (cento e trinta e dois mil 
trezentos e vinte um reais e vinte centavos), correspondente às seguintes operações: a) 
diferencial de alíquotas incidente na operação de aquisição das mercadorias desatinadas 
ao uso/consumo, excluído ativo imobilizado por se tratar de estabelecimento industrial; b) 
redução indevida da base de cálculo de 12 para 7% nas operações interestaduais com 
subprodutos do abate de GADO, pois esse benefício só alcança a carne e os miúdos 
comestíveis. 

 
Não acolho o pedido de diligência formulado pela defesa por não 

haver nos elementos constitutivos da lide nenhuma dúvida a ser dirimida, vez que o 
lançamento fora completo neste sentido. 

 
Considera-se não haver insegurança na determinação da infração, 

quando esta (infração) estiver claramente determinada – acompanhada com a devida 
instrução dos autos - e o infrator identificado.   

 
Vê-se no presente lançamento o fiel cumprimento do artigo 142 do 

CTN, porquanto tenha verificado a ocorrência do fato gerador, determinado a matéria 
tributável, calculado o montante do tributo devido, identificado os sujeitos passivos, e 
proposto a aplicação da penalidade cabível. 

 
Desse modo, deixo de acolher o pedido de nulidade por insegurança 

na determinação da infração, tendo em vista que é seguro o lançamento no qual 
autoridade fiscal competente verifica a ocorrência do fator gerador da obrigação, 
determina a matéria tributável, calcula o montante do tributo devido, identifica o sujeito 
passivo e aplica a penalidade cabível. 

 
Quanto ao argumento de que há cerceamento ao direito de defesa, 

haja vista ser impossível, de forma clara e precisa, a devida compreensão dos fatos que 
motivaram o lançamento, não o acolho. 

 



 

Desse modo, considerando-se que o sujeito passivo fora 
corretamente intimado, entendeu a acusação fiscal, teve possibilidade e exerceu 
plenamente sua defesa e o contraditório, afasto a nulidade por cerceamento do seu direito 
de defesa. 

 
Não há tampouco cerceamento do direito de defesa, quando a 

sentença analisa as questões relevantes para o julgamento da causa, fundamentando-a, 
mesmo que sucintamente. 

 
No tocante ao mérito da acusação fiscal, registre-se que a exigência 

do diferencial de alíquotas está respaldada no artigo 155, § 2.º, inciso VIII, da Constituição 
Federal. Esse dispositivo estabelecia, na época dos fatos geradores destas obrigações 
tributárias, que pertencia ao Estado de localização do destinatário o imposto 
correspondente à diferença entre as alíquotas interna e a interestadual relativamente às 
aquisições de bens e serviços para uso ou consumo ou ativo imobilizado do 
estabelecimento destinatário. Tal fato se verifica mesmo depois da modificação do inciso 
VII do supracitado § 2.º do artigo 155, da CF/88. Verbis:  

 

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993) 

                                                    (...) 

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de 
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, 
ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;(Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993) 

                                                   (...) 

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 3, de 1993) 

                                                  (...) 

VII - nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor 
final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á 
a alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização do destinatário o 
imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado 
destinatário e a alíquota interestadual;   (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 87, de 2015)    (Produção de efeito) 

a) (revogada);   (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 87, de 2015)    

b) (revogada);   (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 87, de 2015) 

VIII - a responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à 
diferença entre a alíquota interna e a interestadual de que trata o inciso VII 
será atribuída:   (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 87, de 2015)    
(Produção de efeito) 

a) ao destinatário, quando este for contribuinte do imposto;  (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 87, de 2015) 

b) ao remetente, quando o destinatário não for contribuinte do imposto; 
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A Constituição Federal estabelece as competências para a instituição 

de tributos e cada ente político deve instituir o tributo de sua competência. Assim, a lei n.º 
11.651/91, Código Tributário Estadual (CTE), instituiu e definiu os parâmetros para a 
exigência do diferencial de alíquotas.  

 
Nesse sentido, Código Tributário Estadual (CTE), no artigo 11, § 1º, 

II, estabelece a regra-matriz de incidência tributária em relação ao diferencial de alíquotas, 
verbis: 

 
Art. 11. O imposto incide sobre: 
 
                       (...) 
 
§ 1º O imposto incide, também, sobre: 
 
                       (...) 
 
II - a entrada, no território goiano, de mercadoria oriunda de outro Estado, 
adquirida por contribuinte e destinada ao seu uso, consumo final ou à 
integração ao seu ativo imobilizado;  

 
A alíquota aplicável para as operações ou prestações nas quais 

ocorre a incidência do diferencial de alíquotas está definida no artigo 27, V, alínea "a", do 
CTE, verbis:  

 
Art. 27. As alíquotas do imposto são: 
 
                     (...) 
 
V - equivalente à diferença entre a alíquota interna utilizada neste Estado e a 
interestadual aplicável no Estado de origem, relativamente à: 
 
a) entrada, no estabelecimento de contribuinte, de mercadoria ou bem 
oriundos de outro Estado destinados a uso, consumo final ou a integração ao 
ativo imobilizado;  

 
 
Nos termos do § 2.º do artigo 63, também do CTE, vê-se o modo de 

apurar e recolher o ICMS – diferencial de alíquotas. Verbis: 
 
Art. 63... 
                          (...)    
§ 2º Relativamente ao diferencial de alíquotas, o contribuinte obrigado a 
manter e escriturar livros fiscais deve calcular o montante do imposto 
correspondente à diferença de alíquotas, devido em cada operação ou 
prestação, totalizando-o ao final de cada período de apuração, devendo 
lançar o seu valor a débito no livro Registro de Apuração do ICMS. 

 
 
E do RCTE, verbis: 
 
Art. 76.... 
                           (...) 

II - relativamente ao diferencial de alíquotas: 



 

a) tratando-se de contribuinte obrigado a manter e escriturar livros fiscais, no 
mesmo prazo fixado para o pagamento do imposto devido pelas operações 
ou prestações que realizar; 

Neste PAT também se exige o ICMS omitido em decorrência da 
redução da base de cálculo de 12 para 7% nas saídas interestaduais de subprodutos do 
abate de gado bovino. O que se verifica é que tal benefício só poderia ser fruído caso as 
saídas interestaduais fossem de carne e miúdos comestíveis oriundos do abate dos 
bovinos. Portanto, no caso dos autos, as saídas interestaduais dos subprodutos não há 
benefícios, sendo permitida a REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO, consubstanciada na 
redução da alíquota de 12 para 7% SOMENTE nas saídas interestaduais de carne e 
demais produtos comestíveis (artigo 8.º, inciso XLI, do Anexo IX, do RCTE). Verbis: 

 

Da Redução de Base de Cálculo Concedida por Prazo Indeterminado 

 Art. 8º A base de cálculo do ICMS é reduzida: 

                                   (...) 

XLI - de tal forma que resulte aplicação sobre o valor da operação do 
percentual equivalente a 7% (sete por cento) na saída interestadual de carne 
e demais produtos comestíveis frescos, resfriados, congelados, salgados, 
secos ou temperados, resultantes do abate de ave, leporídeo e de gado 
bovino, bufalino, caprino, ovino ou suíno, observado o seguinte (Convênio 
ICMS 89/05, cláusula primeira): 

NOTA: O art. 1º da Portaria nº 166/2006-GSF, com vigência a partir de 10.07.06, 
estabelece: 

  "Art. 1º Ao estabelecimento frigorífico ou abatedor signatário de Termo de 
Acordo de Regime Especial - TARE  para o fim de fruição do benefício fiscal do 
crédito outorgado previsto no art. 11, inciso V, do Anexo IX, do RCTE, aplica-se,  
também, a partir de 1º de janeiro de 2006, na operação de saída interestadual de 
carne e demais produtos comestíveis frescos, resfriados, congelados, salgados, 
secos ou temperados, resultantes do abate de leporídeo e de gado bovino, 
bufalino, caprino ou ovino, o benefício da redução da base de cálculo do ICMS 
prevista no art. 8º, inciso XLI, do Anexo IX, do RCTE, observado o seguinte: 

  a) fica mantido o crédito relativo à entrada do animal para abate; 

  b) o benefício previsto neste artigo aplica-se cumulativamente com o crédito 
outorgado previsto no referido inciso V do art. 11, do Anexo IX, do RCTE, hipótese 
em que o percentual de 9% (nove por cento) previsto naquele inciso deve ser 
reduzido para 4% (quatro por cento) sobre o valor da operação." 

a) fica mantido o crédito relativo à entrada do animal para abate; 

NOTA: Redação com vigência de 01.01.06 a 31.12.10. 

REVOGADa A ALÍNEA "a" DO INCISO XLI DO ART. 8º pelo art. 6º DO DECRETO 
Nº 7.184, de 12.11.10 - vigência: 01.01.11. 

a) revogada; 

b) o benefício previsto neste inciso aplica-se cumulativamente com os créditos 
outorgados previstos nos incisos V e VI do art. 11, hipótese em que o percentual de 
9% (nove por cento) previsto naqueles incisos deve ser reduzido para 4% (quatro 
por cento) sobre o valor da operação; 
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c) o contribuinte deve ser signatário de termo de acordo de regime especial com a 
Secretaria da Fazenda, para tal fim; 

NOTA: Redação com vigência de 01.01.06 a 05.07.09 

REVOGADA A ALÍNEA "C" DO INCISO XLI DO CAPUT DO ART. 8º PELO ART. 4º 
DO DECRETO Nº 6.938, DE 01.07.09 - vigência: 06.07.09 

c) REVOGADA 

d) o Secretário da Fazenda pode expedir ato que estabeleça o controle sobre a 
operação interestadual, com vistas a garantir o efetivo cumprimento das exigências 
para se fazer jus ao benefício fiscal. 

 

Diante do exposto, conheço do recurso do sujeito passivo, nego-lhe 
provimento, para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. 

 
 
 

Sala das sessões, em 21 de julho de 2016. 
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Matéria: Diferencial de alíquotas (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01167/16 
 
Relator: Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Omissão de pagamento do 
diferencial de alíquotas. Bens destinados ao ativo imobilizado. 
Procedência Parcial.  
 
I - Ocorre fato do ICMS na entrada, no território goiano, de 
mercadoria ou bem oriundos de outro Estado, adquiridos por 
contribuinte do imposto, destinados à integração ao seu ativo 
imobilizado (Art. 13, III, da Lei 11.651/91); 
 
II - No tocante ao caráter confiscatório da multa, estando a 
penalidade cominada na lei tributária, cabe ao CAT controlar 
legalidade do lançamento de ofício perante às normas que 
material e formalmente regem esse procedimento, não lhe 
competindo verificar a validade de tais normas em relação a 
outras que lhes sejam superiores. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 18 de março de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 13.855,00 
R$, acrescido das cominações legais. Participaram do julgamento  Heli José da Silva, 
José Paixão de Oliveira Gomes e Nivaldo Carvelo Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Em 03 abril de 2013, o Fisco exige ICMS, multa e demais acréscimos 
da autuada, na condição de contribuinte, em razão de esta ter, no mês de fevereiro de 
2011, omitido o pagamento de imposto relativo a diferencial de alíquotas devido sobre 
aquisição de bens destinados à integração do ativo imobilizado. 

 

A ação fiscal foi dirigida ao estabelecimento da autuada, tendo sido 
elaborado demonstrativo da apuração do imposto devido (fl. 02), com cálculo em separado 
para as duas notas fiscais autuadas, sendo que, para a nota fiscal n° 159266, relativa a 
um caminhão (fl. 04), foi aplicada a alíquota interna de 12% (doze por cento) e que para a 
nota fiscal n° 10378, referente a um semirreboque (fl. 03), foi aplicada a alíquota interna de 
17% (dezessete por cento). 

 

Vindo processo a julgamento de Primeira Instância, o julgador 
singular considera procedente em parte o auto de infração, excluindo da exigência fiscal a 
nota referente ao semirreboque (fl. 35), mas fazendo constar na parte dispositiva da 



 

decisão o valor de crédito tributário de R$ 27.710,00 (vinte sete mil e setecentos e dez 
reais), superior ao reclamado na inicial. 

 

Intimada, a Fazenda Pública manifesta sua concordância com a 
decisão monocrática (fl. 36). 

 

Instada a recorrer (fls. 37 a 40), a autuada apresenta recurso 
voluntário onde pede a improcedência do auto de infração, afirmando que o julgador 
singular informou incorretamente o valor do imposto no texto de sua decisão, pois o valor 
devido em relação à nota fiscal 159266 é R$ 13.855,00 (treze mil e oitocentos e cinquenta 
e cinco reais) e não de R$ 27.710,00 (vinte sete mil e setecentos e dez reais). 

 

Alega ainda a recorrente que a multa proposta no auto de infração 
teria caráter confiscatório, nos termos do art. 150, IV da Constituição Federal e de 
jurisprudência que referencia. 

 

É o relatório. 

 

QUESTÕES MERITÓRIAS 

Dirigindo-me ao mérito, acolho parcialmente as razões trazidas pela 
recorrente, no tocante à menção incorreta de valor do imposto na decisão monocrática, já 
que, mantida a exigência tributário somente em relação à nota fiscal 159266 (fl. 04), o 
valor correto do imposto remanescente é R$ 13.855,00 (treze mil e oitocentos e cinquenta 
e cinco reais) e não de R$ 27.710,00 (vinte sete mil e setecentos e dez reais), como vê às 
fls. 02 e 04. 

 

Quanto à alegação de caráter confiscatórias da multa proposta, 
manifesto-me por seu não acolhimento, pois estando a penalidade cominada na lei 
tributária, cabe ao CAT controlar legalidade do lançamento de ofício perante às normas 
que material e formalmente regem esse procedimento, não lhe competindo verificar a 
validade de tais normas em relação a outras que lhes sejam superiores. 

 

No mais, a exigência tributária mantida pelo julgador singular, com a 
correção de valor acima referenciada, está amparada no art. 13, III da Lei n.º 11.651/91, 
transcrito a seguir: 

 



 

“Art. 13. Ocorre o fato gerador do imposto, no momento: 

[...] 

III - da entrada, no território goiano, de mercadoria ou bem oriundos de 
outro Estado, adquiridos por contribuinte do imposto, destinados ao seu 
uso, consumo final ou à integração ao seu ativo imobilizado; [...]” 

 

Friso que a isenção de diferencial de alíquotas previsto no art. 3º. I, 
da Lei 16.271/08, cujo alcance foi debatido na fase singular (fls. 21 e 35), contempla 
apenas empresa prestadora de serviços de transporte rodoviário de cargas, não sendo 
esse o caso da recorrente, cuja atividade econômica principal - comércio atacadista e 
nome empresarial - Plante Sempre -, indicam não ser ela contratante de serviço de 
transporte (fl. 25). Veja-se o texto do mencionado dispositivo: 

 

“Art. 3º Fica isenta do ICMS, relativamente ao diferencial de alíquotas, a aquisição 
interestadual realizada até 31 de dezembro de 2011: 

NOTA: Redação do caput com vigência de 28.12.10 a 26.12.11. 

I - de reboque e de semi-reboque, classificados no Código 8716 da 
Nomenclatura Brasileira de Mercadorias - NBM/SH, destinados a empresa 
prestadora de serviços de transporte rodoviário de cargas;[...]” [Grifo 
Oportuno] 

 

Pelo exposto, conheço do recurso voluntário, dou-lhe parcial 
provimento, para reformar parcialmente a decisão singular e considerar procedente em 
parte o auto de infração no valor de ICMS de R$ 13.855,00 (treze mil e oitocentos e 
cinquenta e cinco reais) , acrescido das cominações legais. 

 

 
Sala das sessões, em 01 de setembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Diferencial de alíquotas (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01180/16 
 
Relator: Conselheiro Renato Moraes Lima 
 

 
EMENTA: Processual. Inadimissibilidade de preliminar de 
nulidade por insegurança na determinação da infração. Acatada.  
Mérito. Obrigação principal. ICMS diferencial de alíquotas. 
Aquisição interestadual de bens destinados ao uso ou consumo 
do estabelecimento. Procedência do auto de infração. Mantida a 
decisão cameral. 
 
1. Inadmite-se liminarmente a preliminar rejeitada unanimemente 
no julgado cameral, quando não cumpridas as condições 
previstas na Lei n° 16.469/09, art. 41, II. 
  
2. O imposto incide, também, sobre a entrada, no território 
goiano, de mercadoria oriunda de outro Estado, adquirida por 
contribuinte e destinada ao seu uso, consumo final ou à 
integração ao seu ativo imobilizado (CTE, art. 11, § 1°, II), mas a 
alíquota do imposto é equivalente à diferença entre a alíquota 
interna utilizada neste Estado e a interestadual aplicável no 
Estado de origem, relativamente à entrada, no estabelecimento 
de contribuinte, de mercadoria ou bem oriundos de outro Estado 
destinados a uso, consumo final ou a integração ao ativo 
imobilizado (CTE, art. 27, V, a). 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 21 
de agosto de 2014, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade, feita pelo Conselheiro Relator, em relação a preliminar de nulidade por 
insegurança na determinação da infração, arguida pelo sujeito passivo, tendo em vista não 
estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Renato Moraes Lima, Nivaldo José Mendes, 
José Paixão de Oliveira Gomes, Nivaldo Carvelo Carvalho, David Fernandes de Carvalho, 
José Pereira D'abadia, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Célia Reis 
Di Rezende, Álvaro Falanque, Washington Luis Freire de Oliveira, Paulo Diniz, Lidilone 
Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Nislene Alves Borges, Allen Anderson 
Viana, Elias Alves dos Santos e Talita Pimenta Félix. Quanto ao mérito, por maioria de 
votos, conhecer do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, negar-lhe provimento 
para manter a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. Foram 
vencedores os Conselheiros Renato Moraes Lima, José Paixão de Oliveira Gomes, David 
Fernandes de Carvalho, José Pereira D'abadia, Victor Augusto de Faria Morato, Célia Reis 
Di Rezende, Álvaro Falanque, Washington Luis Freire de Oliveira, Lidilone Polizeli Bento, 
Nislene Alves Borges e Elias Alves dos Santos. Vencidos os Conselheiros Nivaldo José 
Mendes, Nivaldo Carvelo Carvalho, Edson Abrão da Silva, Paulo Diniz, Rickardo de Souza 
Santos Mariano, Allen Anderson Viana e Talita Pimenta Félix, que votaram conhecendo do 
recurso, dando-lhe provimento para reformar a decisão cameral e considerar 
improcedente o auto de infração. 
 



 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de falta de pagamento 
do ICMS diferencial de alíquotas no valor de R$ 1.313,58 (um mil, trezentos e treze reais e 
cinquenta e oito centavos) pela aquisição interestadual de materiais destinados ao uso e 
consumo do estabelecimento. 

 
Fundamentam a exigência fiscal o Código Tributário Estadual (CTE), 

arts. 11, § 1°, II, 27, V, “a”, e o Regulamento do CTE (RCTE), art. 76, II, “b”. 
 

Instruem os autos a Auditoria Básica do ICMS, fls. 03 a 06; cópias de 
notas fiscais, fls. 08 a 11; do Livro Registro de Entradas, fls. 13 a 6, e Histórico de 
Pagamentos, fls. 17 a 21. 

 
Intimado, o sujeito passivo apresentou impugnação, fls. 26 a 32. O 

julgado singular foi de procedência do lançamento, fls. 38 a 39 
 
O sujeito passivo recorreu, fls. 43 a 51. O julgado cameral foi de 

rejeição unânime da preliminar de insegurança na determinação da infração e, no mérito, 
por maioria, foi confirmada a sentença singular de procedência, fls. 54 a 58. 

 
Agora, o contribuinte comparece aos autos com peça recursal ao 

Conselho Pleno, fls. 62 a 72. Repisa a preliminar de nulidade por insegurança na 
determinação da infração, e, no mérito, pede a reforma da decisão cameral, tornando o 
feito improcedente. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Arguída na sessão plenária de julgamento, é acatada por 

unanimidade a inadmissibilidade da peça recursal no tocante à nulidade por insegurança 
na determinação da infração, uma vez que não esteja em consonância com o disposto no 
art. 41, II, da Lei nº 16.469/09 – ela veio de julgado cameral com rejeição unânime. 

 
MÉRITO 

 
O acusado vem alegando, desde a primeira instância, que as 

operações estão amparadas pela isenção de pagamento do Diferencial de Alíquota nas 
aquisições de bens destinados ao Ativo Permanente Imobilizado de industrial ou produtor 
agropecuário (é no seu caso), conforme disposto no RCTE, Anexo IX, art. 6°, XCII: 

 
RCTE, Anexo IX, Art. 6º São isentos do ICMS: 
XCII - relativamente à aplicação do diferencial de alíquotas na 
aquisição interestadual de bem, exceto veículo automotor de 
transporte de passageiro ou de carga e de passeio, inclusive 
motocicleta, destinado ao ativo imobilizado de estabelecimento 
industrial ou agropecuário, vedada sua utilização, dentro de 24 (vinte 
e quatro) meses contados a partir da data de aquisição do bem, em 
atividades alheias à do estabelecimento, inclusive locação 
empréstimo, ou alienação, a qualquer título (Lei nº 13.453/99, art. 2º, 
IV);  
NOTA: Redação com vigência de 23.08.06 a 03.12.08. 
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CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO XCII DO ART. 6º PELO 
ART. 2º DO DECRETO Nº 6.938, DE 01.07.09 - VIGÊNCIA: 
04.12.08. 
XCII - relativamente à aplicação do diferencial de alíquotas na 
aquisição interestadual de bem, exceto veículo automotor de 
transporte de passageiro ou de carga e de passeio, inclusive 
motocicleta, destinado ao ativo imobilizado de estabelecimento 
industrial, exceto o gerador de energia elétrica, e agropecuário, 
vedada sua utilização, dentro de 24 (vinte e quatro) meses contados 
a partir da data de aquisição do bem, em atividades alheias à do 
estabelecimento, inclusive locação empréstimo, ou alienação, a 
qualquer título (Lei nº 13.453/99, art. 2º, IV); 

 
A isenção pleiteada pelo produtor rural não alcança as operações 

realizadas, posto que os bens constantes das notas fiscais, fls. 08 a 11, são constituídos 
de peças de reposição para reparo em máquinas pertencentes ao ativo imobilizado, 
conforme informações consignadas em relatório de assistência técnica e orçamentos 
juntados aos autos, fls. 34 a 36; portanto, referidos bens são destinados ao uso e 
consumo do estabelecimento do produtor rural, sujeitos ao diferencial de alíquotas. 

 
Do exame dos elementos juntados aos autos, cópias de notas fiscais 

relatório de assistência técnica e orçamentos, vê-se que os bens adquiridos pelo produtor 
rural são constituídos de peças de reposição para reparo em máquinas pertencentes ao 
ativo imobilizado, portanto, referidos bens são destinados ao uso e consumo do 
estabelecimento do produtor rural, sujeitos ao diferencial de alíquotas. 

 
Ante o exposto, acolho a arguição de inadmissibilidade, por mim 

formulada, em relação a preliminar de nulidade por insegurança na determinação da 
infração, arguida pelo sujeito passivo, tendo em vista não estar a peça recursal em 
consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09. Quanto ao mérito, conheço 
do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, nego-lhe provimento para manter a 
decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. 

 
 
É o voto. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 02 de agosto de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Diferencial de alíquotas (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01229/16 
 
Relator: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de inadmissibilidade do 
recurso do contribuinte, suscitada pelo Relator. Acolhida. ICMS. 
Diferencial de alíquota. Omissão de recolhimento do imposto. 
Manutenção da decisão Cameral. Procedente em parte. 
 
O recebimento de recurso está condicionado à previsão legal 
para seu acolhimento e em não sendo este acolhido, mantém -se 
a decisão cameral que julgou procedente em parte o 
lançamento, nos termos da revisional. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 30 
de junho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, colher a arguição de 
inadmissibilidade do recurso para o Conselho Pleno, feita pelo Conselheiro Relator, tendo 
em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 
16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou parcialmente procedente o auto 
de infração no valor de R$ 582.693,74 (quinhentos e oitenta e dois mil, seiscentos e 
noventa e três reais e setenta e quatro centavos), conforme revisão de fls. 4972. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José 
da Silva, Alcedino Gomes Barbosa, Elias Alves dos Santos, José Luiz Rosa, David 
Fernandes de Carvalho, Paulo Diniz, Renato Moraes Lima, José Pereira D'abadia, 
Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, 
Nivaldo José Mendes, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, José Paixão de 
Oliveira Gomes, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes e 
Lidilone Polizeli Bento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do processo o auto de infração sob a descrição de que o 
contribuinte deixou de debitar no Livro Registro de Apuração do ICMS o valor 
correspondente ao diferencial de alíquotas, na importância de R$ 984.787,78 (novecentos 
e oitenta e quatro mil, setecentos e oitenta e sete reais e setenta e oito centavos), 
incidente na operação de aquisição das mercadorias destinadas ao uso e consumo do 
estabelecimento. E, em consequência, deverá pagar o imposto não debitado, juntamente 
com penalidade e acréscimos legais. Na oportunidade foram nomeados dois sujeitos 
solidários. 

 
A base legal do auto de infração encontra respaldo no Código 

Tributário Estadual em seu art. 63, § 2º, c/c art. 76, inciso II, alínea "a", do Decreto n.º 
4.852/97, e art. 2º da IN 155/94 - GSF. Sendo a penalidade prevista no art. 71, III, alínea 
"a" e "f", do mesmo código. 

 
Os sujeitos solidários, devidamente intimados, não apresentaram 

impugnação, tornando-se revéis. 
 
De outro modo, a autuada apresenta peça impugnatória (fls. 1274 a 

1289) onde alega que o auto de infração foi remetido à impugnante via telefax, na tarde do 



 

dia 29 de dezembro de 2008, com fundamento no disposto no art. 15, item II e §2º, da Lei 
nº 13.882/01, quando os funcionários administrativos se encontravam em férias coletivas, 
e que no dia 05 de janeiro do corrente a Impugnante foi intimada pelo correio, com aviso 
de recebimento; que o auto de infração foi parcialmente transmitido por telefax para a 
sede da impugnante, o que não propiciou o pleno conhecimento da infração imputada e, 
por conseguinte, cerceou o direito de defesa do autuado; que ocorreu a decadência do 
direito de constituição de parte do crédito tributário exigido, relativamente ao período de 
janeiro até outubro/2003; que o auto de infração é inepto, em razão dos equívocos na 
descrição dos fatos geradores e na indicação do período de sua ocorrência; que a 
autoridade fiscal não aplicou os conceitos de ativo imobilizado estatuídos na legislação 
contábil e do imposto de renda; que a autoridade fiscal não deduziu na coluna ICMS 
recolhido da Relação de Operações com Diferencial de Alíquotas não Recolhido o 
montante dos recolhimentos efetuados diretamente pela impugnante através da DARE's; 
que a autoridade fiscal lançou várias notas fiscais em duplicidade na relação elaborada 
para fins de apuração do imposto; que diversas das notas fiscais que constituíram o objeto 
do auto de infração foram efetivamente classificadas nos livros de Registro de Entradas da 
Impugnante como aquisições de imobilizado ou operações ou prestações diversas 
daquelas que constituem o objeto da autuação, enquanto a descrição dos fatos que 
motivaram a autuação apenas faz referência a mercadorias de uso e consumo do 
estabelecimento; que a classificação das mercadorias adquiridas adotada pela 
impugnante levou em consideração os critérios estabelecidos pela Lei nº 6.404/76 e pela 
NPC nº 7, do IBRACON - Instituto Brasileiro dos Auditores Independentes, não se 
sustentando a reclassificação indiretamente proposta pela autoridade fiscal; que 
mercadorias e serviços aplicados na produção industrial da impugnante, de vida útil 
presumível igual ou superior a um ano, foram classificados no ativo permanente, inclusive 
aqueles relativos a construção de benfeitorias, reparos, manutenção ou conservação de 
bens, e ainda, os equipamentos inseridos em máquinas, adotando-se, assim, a 
jurisprudência administrativa dominante na órbita do Imposto de Renda; que as aquisições 
de ativo imobilizado do estabelecimento estão isentas do diferencial de alíquotas pelo art. 
6º, inciso XCII, anexo IX, do RCTE; que a relação de notas fiscais incluídas em 
duplicidade no trabalho fiscal não representa a totalidade das ocorrências, merecendo ser 
integralmente revisto o levantamento fiscal. 

 
O julgador singular (fls. 4241 a 4246) conheceu da impugnação, deu-

lhe provimento parcial e julgou procedente em parte o lançamento, devendo os sujeitos 
passivos efetuarem o recolhimento do ICMS no valor de R$ 926.112,32 (novecentos e 
vinte e seis mil cento e doze reais e trinta e dois centavos), acrescido das demais 
cominações legais. 

 
A Representação Fazendária se manifestou de acordo com a 

sentença singular (fl. 4247). 
 
Os sujeitos solidários mantiveram-se inertes em Segunda Instância, 

conforme Termo de Perempção da folha 4253. 
 
Inconformada, a autuada apresenta Recurso Voluntário (fls. 4255 a 

4268) momento que reitera os argumentos da peça impugnatória. 
 
A Câmara Julgadora do Conselho Administrativo Tributário, em 

sessão realizada no dia 16/10/2009, acatou a proposição do Conselheiro Relator e 
resolveu, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência e encaminhar os 
autos ao Núcleo de Preparo Processual - NUPRE de Rialma para que faça a juntada da 
prova do envio do FAX às fls. 1255/1256. 



 

 
 Participaram da decisão os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, 

Luis Antônio da Silva Costa e Eliene Mendes de Oliveira Feitosa. 
 
Em atendimento ao requisitado na resolução cameral o setor de 

preparo e formalização de jurisdição do estabelecimento comercial do autuado informou 
que os documentos de fls. 1255/1256, em anexo a cópia do extrato da Conta Telefônica 
da Unidade Fazendária de Rialma comprovam a realização de ligação ao TELEFAX da 
impugnante no dia 29/12/2008, embora o FAX não lhe forneceu o recibo. Caso sejam 
rastreadas as ligações telefônicas, as provas das notificações serão esclarecidas, pois a 
postagem ocorreu no dia 17/12/2009 e ficou a disposição da empresa a partir do dia 
22/12/2009 e, somente em 05/01/2009 a correspondência foi retirada da empresa de 
correios. Sugere a quebra de sigilo telefônico da empresa e junta o documento de fls. 140 
de emissão da BRASILTelecom - fixo com sinalização aposta no referido documento. 

 
A Primeira Câmara Julgadora resolveu, por unanimidade de votos, 

converter o julgamento em diligência à Delegacia Fiscal de origem para a realização de 
revisão do trabalho fiscal, expurgando do levantamento os valores indevidos, inclusive 
obtendo informações junto à autuada que permitam a adoção da solução proposta no item 
3 da Conclusão do Parecer nº 661/2005 - GOT, se for o caso, assinalando quais 
equipamentos e respectivas notas fiscais estaria nesta condição (fls. 4276/4277). 

 
O resultado da diligência aponta para que o presente feito seja 

procedente no valor de R$ 434.912,93 (quatrocentos e trinta e quatro mil, novecentos e 
vinte e um reais e noventa e três centavos), fls. 4279 a 4420. 

 
A autuada apresenta manifestação onde aduz que não entende a 

razão pela qual os valores dos diferenciais de alíquota lançados pela recorrente em seus 
livros fiscais foram objeto do lançamento, o que deveria acarretar a anulação do mesmo; 
que não foi dado cumprimento a Resolução nº 034/2010, vez que as notas fiscais dos 
bens comprovadamente destinados ao ativo imobilizado não foram expurgados do 
lançamento; e que o tempo decorrido entre o fato gerador e a diligência fiscal realizada 
também não é motivo para a providência adotada, vez que se ausente a possibilidade de 
uma adequada valoração subjetiva, ausente, da mesma forma, a possibilidade de 
efetivação do lançamento fiscal combatido (fls. 4426 a 4430). 

 
Através do Acórdão da I CJUL n° 1307/2012 "fls. 4436 a 4448" 

decide por acolher a preliminar de decadência parcial do crédito para exclusão da lide dos 
meses de janeiro a dezembro de 2003, sendo assim, parte do crédito foi atingido pela 
decadência e deve ser excluído da lide. Rejeita a preliminar da nulidade da peça básica, 
arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração porque entende que a 
autoridade agiu de acordo com as normas processuais. No mérito, vejo que o processo 
administrativo elaborado por autoridade fiscal competente, teve por base os apontamentos 
contábeis/fiscais escriturados no livro da empresa, cujos dados numéricos conclusivos se 
processaram de acordo com os atos e fatos contábeis acontecidos no curso no período 
observado. Na decisão singular, o julgador considerou os valores a serem expurgados do 
quantum reclamado na peça básica, valor de R$ 926.112,32. Desse valor, ainda, efetuou a 
redução da soma de R$ 39.061,35, relativos aos meses de janeiro a dezembro do ano de 
2003, foi atingido pelo período quinquenal de decadência, vez que o prazo começa a 
contar da data da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária e não do primeiro dia 
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Sendo 
assim, reconhece das razões recursais, concede parcial provimento, para reformar a 



 

decisão singular e considera procedente o auto de infração sobre o ICMS a recolher no 
valor de R$ 887.050,97.  

 
A Representação Fazendária é intimada "fls. 4449", para interpor 

Recurso ao Conselho Pleno.  
 
A Representação fazendária traz aos autos Recurso ao Conselho 

Pleno n° 271/12 – GERF-SR "fls. 4450 a 4453", e nele expõe as razões de sua 
inconformidade com a decisão consubstanciada no Acórdão da I CJUL n° 1307/2012. 
Afirma que a exclusão dos solidários em questão, a decisão cameral, precisa ser 
reformada, posto que notoriamente contrária à disposição expressa das legislações 
tributárias, estadual e federal. Os dois sujeitos passivos identificados são, 
respectivamente, diretor e presidente da autuada, portanto, todos têm responsabilidade 
pelo adimplemento do crédito tributário. Sobre prazos decadenciais, afirma que torna-se 
patente a não ocorrência da decadência de parte do presente crédito tributário. Cujo prazo 
decadencial, disciplinado no art. 182, do CTE, é de cinco anos, contados do primeiro dia 
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.  

 
Assim sendo, pede-se pela reforma de parte do acórdão, para afastar 

a preliminar de decadência e declarar parcialmente procedente o lançamento, porém, qual 
seja, ICMS a ser pago, pela autuada, no valor de R$ 926.112,32 e reincluir na lide os 
sujeitos passivos solidários.  

 
Os Sujeitos Passivos, autuado e solidário, foram intimados "fls. 4455 

a 4459” a pagar quantia exigida ou apresentar Recurso ao Conselho Pleno e Contradita ao 
Recurso interposto pela Representação Fazendária. 

 
A Autuada apresentou contradita "fls. 4463 a 4469" reafirmando seus 

argumentos, defendendo que houve a decadência acolhida e que a exclusão dos sujeitos 
passivos solidários deve ser mantida.  

 
Através do Acórdão do CONP n°206/2013 "fls. 4471 a 4478", afirma 

conhecer do recurso da Fazenda Pública para o Conselho Pleno, concede provimento 
parcial, para afastar a preliminar de decadência parcial do crédito tributário relativo ao 
exercício de 2003, devendo os autos retornarem a uma dessas câmaras julgadoras para 
apreciação das questões meritórias relativas à Parcela do crédito objeto da reforma, bem 
como de outras, objeto do recuso cameral e eventualmente não apreciadas.  

 
Os sujeitos passivos, principal e solidários foram intimados "fls. 4479 

a 4492", para tomar conhecimento do Acordão n° 206/2013 e, querendo manifesta-se.  
 
O sujeito passivo principal comparece aos autos "fls. 4495 a 4499" 

reafirmando que o sujeito passivo antecipou sim o pagamento do crédito tributário 
exequendo, sendo certo que o lançamento tributário em testilha a autoridade fiscal 
intentou constituir tributário em montante superior àquele confessado e antecipadamente 
pago pela recorrida. Usa jurisprudências do STF para dar ênfase a sua tese e aduz que se 
tratando de erro de fato, sustenta-se a possibilidade de revisão do quanto decidido. Assim 
se entende na medida que a recorrida também manejou recurso para este Egrégio 
Conselho Pleno em face da decisão cameral para as seguintes finalidades: 1) para afastar 
as exigências dos procedimentos referidos no Parecer n°661/2005 – GOT para que 
determinados bens possam ser enquadrados como ativo imobilizado; 2) para que as notas 
fiscais relativas aos bens adquiridos para integração ao ativo fixo da Recorrente sejam 
excluídas do lançamento.  



 

 
Através da Resolução 126/2013 "fls. 4502 a 4503" resolve converter 

o julgamento em diligência e remeter os autos a gerencia de Combustíveis para que seu 
titular, nomeie auditor fiscal a fim de: 1) notificar o sujeito passivo para apresentar, no 
prazo máximo de 30 dias, sob pena de não se realizar a revisão fiscal e os fatos narrados 
na inicial serem julgados verdadeiros, ou projetos e memoriais descritivos das obras de 
construção civil e dos bens destinados ao ativo imobilizado que compõe o parque 
industrial do sujeito passivo , objeto deste processo, bem como planilha descriminando as 
mercadorias utilizadas nas obras e na montagem dos referidos bens, vinculando-as com 
suas respectivas notas fiscais, de aquisição, visando subsidiar futura diligência in loco de 
autoridade fiscal para realização de revisão fiscal, oportunidade em que o sujeito passivo 
poderá, caso entenda conveniente, nomear engenheiro para auxiliar a autoridade fiscal em 
suas verificações; 2) manifestar-se conclusivamente, sobre as alegações de que não 
foram considerados todos os pagamentos realizados pelo sujeito passivo, referentes ao 
diferencial de alíquotas, sobre o fato de que foram lançadas notas fiscais em duplicidade, 
bem como sobre a destinação de algumas mercadorias ao ativo imobilizado do sujeito 
passivo, procedendo, se for o caso, a revisão fiscal, com elaboração de demonstrativo 
fiscal que explique a distinção das mercadorias por nota fiscal, considerando os 
documentos juntados pelo contribuinte por ocasião da notificação da alínea supra, bem 
como as informações constantes do recurso voluntário.  

 
Em relatório diligencial "fls. 4505 a 4508", afirma ter uma Notificação 

Fiscal para o Sujeito Passivo pelo DT-e, sendo que, a mesma não foi atendida. Sendo 
assim, esta revisão fica restrita somente aos documentos/provas já constantes no 
processo. Quanto à tormentosa questão da classificação de algumas mercadorias, a 
Gerência de Orientação Tributária através do Parecer n° 661/2005 trouxe o entendimento 
concernente a essa matéria: se nas notas fiscais de aquisição dos bens para o ativo 
imobilizado da indústria, constar expressamente a observação que o bem é composto por 
tais peças a parte, restará, provado de plano que a aquisição se destina ao ativo 
imobilizado do estabelecimento. Entretanto, se nas notas fiscais não tiver especificado que 
as partes/peças se destinam a montagem de equipamentos que integrarão o ativo, o 
contribuinte deverá socializar autorização ao titular da Delegacia Regional de sua 
circunscrição, mediante apresentação das notas fiscais e documentos que comprovem a 
referida montagem. Por isso, informa que o contribuinte não agiu em conformidade com as 
normas emanadas dos Pareceres que versam sob a matéria em questão e não cumpriu a 
notificação fiscal para apresentação dos projetos técnicos. Com alguns ajustes pela 
autoridade fiscal, conclui que a auditoria fica revisada, ficando o valor total alterado 
R$984.787,74 para R$ 949.293,59. Anexa documentos de "fls. 4509 a 4616". 

 
Os sujeitos passivos, autuado e solidários, foram intimados "fls. 4618 

a 4622", tomar conhecimento da Resolução 123/2013 e o resultado da Diligência.  
 
O sujeito passivo comparece aos autos "fls. 4626 a 464628" 

alegando que no que tange a manifestação de fls. 4505/4508 cumpre salientar que a 
autoridade fiscal invoca o Parecer n° 0726/2000 –AST e o Parecer n° 661/2005 para 
obstar a recorrente de registrar como ativo imobilizado bens que efetivamente se destinam 
a integração ao ativo imobilizado, e consequentemente, ao benefício fiscal previsto no art. 
6°, inciso XCII, do Anexo IX do RCTE, o que afronta o princípio constitucional da estrita 
legalidade expresso no art. 5°, inciso II da CF/88. Aduz que o trabalho de revisão se 
apresenta inconsistente vez que em diversos períodos fiscais o valor dos pagamentos 
considerado na auditoria original foi reduzido em sede de revisão sem nenhum motivo 
plausível. Se o agente fiscal que realizou a auditoria original deixou de considerar vários 
recolhimentos, fato confirmado em sede de revisão, não poderia, logicamente, ter efetuado 



 

deduções de recolhimento que efetivamente não existiam, o cotejo do resultado da revisão 
não pode ser validade integralmente, razão pela qual requer seja mais uma refeita a 
revisão ou, quando menos, seja determinada a autoridade fiscal revisora que justifique a 
razão pela qual determinados pagamentos considerados na auditoria original não o foram 
em sede de revisão. Em relação aos meses em que houve aumento do imposto lançado 
necessário gizar a impossibilidade de constituição de crédito tributário em sede de revisão 
do lançamento original. Anexa documentos "fls. 4629, 4631 e 4632".  

 
O sujeito passivo comparece aos autos novamente "fls. 4635 a 4637" 

trazendo os mesmos argumentos relatados acima, com novidade ao final, que pede por 
prazo de 120 dias para que a recorrente cumpra o determinado na alínea "a" da resolução 
em comento, considerando o volume de documentos e notas a serem cotejados, com o 
consequente adiamento do julgamento já designado para o dia 08 de agosto de 2014.  

 
Através da Resolução 122/2014 "fls. 4638 e 4639", resolveu, por 

unanimidade dos votos, converter o julgamento em diligência para que o sujeito passivo 
seja notificado para apresentar, no prazo máximo de 30 dias, sob pena de não se realizar 
a revisão fiscal e os fatos narrados na inicial serem julgados verdadeiro, os projetos e 
memoriais descritivos das obras de construção civil e dos bens destinados ao ativo 
imobilizado que compõe o parque industrial do sujeito passivo, objeto deste processo, bem 
como planilha descriminalizando as mercadorias utilizadas nas obras e na montagem dos 
referidos bens , vinculando-as com suas respectivas notas fiscais de aquisição visando 
subsidiar futura diligencia in loco de autoridade fiscal para realização de revisão fiscal, 
oportunidade em que o sujeito passivo poderá, caso entenda conveniente, nomear 
engenheiro para auxiliar a autoridade fiscal em suas verificações. 

 
Os sujeitos passivos, principal e solidários, foram intimados "fls. 4640 

a 4644" para tomar conhecimento da Resolução 112/2013.  
 
O Sujeito Passivo comparece aos autos "fls. 4648 a 4650", 

primeiramente, requerendo a juntada dos seguintes projetos e memoriais descritos das 
obras de construção civil e dos bens destinados ao ativo imobilizado integrante do seu 
parque industrial (apresenta tabela com a numeração e a descrição). Requer ainda a 
juntada dos relatórios de ordem de produção inclusos, demonstrativo dos custos incorridos 
na execução dos aludidos projetos. Por fim, reque a juntada do Anexo 1, no qual estão 
relacionadas as notas fiscais que integram o objeto do auto de infração em testilha, com a 
indicação das ordens de produção nas quais os materiais adquiridos através das referidas 
notas fiscais foram aplicados. Anexa documentos de "fls. 4651 a 4681".  

 
Através da Resolução n°162/2014 "fls. 4682 e 4683", fica decidido 

converter o julgamento em diligencia remetendo os autos à Gerencia de combustíveis para 
que seu titular, designe auditor fiscal para, à vista dos documentos juntados, manifesta-se, 
conclusivamente, realizando, se necessária visita ao estabelecimento da autuada, bem 
como revisão, no sentido de excluir do presente lançamento aquisição de mercadorias, 
comprovadamente destinadas ao ativo imobilizado do Sujeito Passivo. Anexa documentos 
de "fls. 4684 a 4964". 

 
Através do relatório Diligencial "fls. 4966 a 4971", afirma que houve 

uma certa incongruência por parte da defesa e dada a falta de objetividade na peça, 
reproduziram de forma sucinta o ocorrido. Afirma que nas duas últimas planilhas 
apresentadas pela defesa não estavam inclusas todas as notas fiscais/dares relacionados 
anteriormente por ela nos mencionados "Anexo II" e "Anexo III". Além disso, haviam notas 
fiscais que se quer haviam sido autuadas. Destacamos que na revisão fiscal foram 



 

analisadas somente as notas fiscais efetivamente autuadas pela falta de pagamento do 
ICMS diferente de alíquotas, ou seja, apenas aquelas que compõem a base de cálculo do 
Auto de Infração em questão. Afirma que a planilha de fls. 4651/4681 foram feitas de 
formas aleatórias e sem harmonia alguma com os projetos/memoriais trazidos pela 
defesa, vez que nelas constam inúmeras notas fiscais com ordem de produção que não se 
encontra em nenhum projeto apresentado. Sendo assim, não tem nenhum poder de 
comprovação se não tiverem acompanhados com projetos técnicos devidamente 
relacionados, com discriminação das mercadorias, quantidades empregadas, plantas e 
assinatura de engenheiros competente, visto que algumas mercadorias podem ser 
utilizadas em edificações de base/construção civil ou serem partes/peça a serem 
aplicadas em reposição, ambas consideradas de uso/consumo e sujeitas ao pagamento 
do diferencial de alíquotas. Quantos aos projetos/memoriais, os que tiveram que ser 
corrigidos, foram corrigidos e vale salientar que alguns projetos apresentados não têm 
correlação nenhuma com as notas fiscais autuadas, visto que neles relacionam notas 
fiscais de período posteriores ao discutido no processo. Sendo assim, considera revisado 
o presente processo ficando o crédito tributário alterado para o valor remanescente de 
R$582.693,74 conforme tabelas anexas detalhadas mensalmente. Anexa documentos de 
"fls. 4972 a 5051".  

 
Os sujeitos passivos, autuado e solidário, são intimados "fls. 5053 a 

5057", para tomar conhecimento da Resolução n° 162/2014.  
 
O Sujeito Passivo comparece aos autos "fls. 5061 a 5064", alegando 

que o trabalho da revisão deve ser desconsiderado ao menos parcialmente a fim de que 
excluam do valor do crédito tributário litigioso os valores relativos ao ano de 2003, que 
montaram, em valores revisados, em R$ 37.372,27 conforme demonstrativo encartado às 
fls. 4972. Sendo com esse desconto o montante do valor total fica mais alto do que o 
montante do credito tributário remanescente, fica comprovado que há necessidade de que 
o agente fiscal mais uma vez revise seu trabalho a fim de excluir da base inicial de análise 
os valores já suprimidos por decisão do CAT. Sendo assim, é evidente que o valor da 
autuação deve ser novamente revisto e sofrer uma alteração significativa em sua redução.  

 
Através do Acórdão da I CJUL n° 2763/2015 "fls. 5068 a 5075", fica 

rejeitado o pedido de nova diligencia, conhece do recurso voluntário, concede provimento 
parcial para com base nos fundamentos de fato e de direito constante da última revisão 
fiscal, na qual foram analisados os documentos e argumentos trazidos pelo sujeito passivo 
em suas peças defensórias, reforma a sentença singular, julgando o lançamento 
parcialmente procedente no valor originário de ICMS na importância de R$ 582.693,74.  

 
O Sujeito passivo é intimado "fls. 5077 a 5082" a pagar quantia 

exigida ou apresentar Recurso ao Conselho Pleno.  
 
Dirigindo-se ao Conselho Pleno o sujeito passivo reafirma as 

alegações pronunciadas em fases processuais defensórias anteriores, "fls. 5083 a 5086".  
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Este feito se inicia com a exigência fiscal, em face ao contribuinte 
epigrafado, de recolhimento do imposto, de acordo com o descrito na folha de rosto deste 
volume e já informado no relatório que é parte integrante deste “decisum”. 

 



 

Atendendo aos trâmites legais a lide aporta neste preclaro Conselho 
Pleno, já trazendo em suas peças processuais as manifestações da polaridade passiva, 
em sede de primeira e segunda instâncias, sendo que, em ambas as fases, o juízo das 
autoridades sentenciadoras foi por reafirmar parcialmente a exigência preambular.  

 
Destaco que a decisão cameral, conforme já informado em 

parágrafos volvidos, foi unânime, ao julgar parcialmente o lançamento, nos termos 
apontada pela tarefa diligencial que inferiu que o “quantum” devido pelo polo passivo ao 
erário estadual é na importância de R$ 582.693,74 (quinhentos e oitenta e dois mil, 
seiscentos e noventa e três reais e setenta e quatro centavos) 

 
Em sendo assim, e não havendo decisão deste colendo Conselho 

Administrativo Tributário, que seja conflitante, à que ora é objeto de estudo, conclui-se que 
o recurso da defesa para esta instância e que ora é objeto de análise, é carecedor de 
amparo legal nos termos preconizados pelo inciso II do artigo 41 da Lei nº 16.469/09, 
“verbis”: 

 
Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral: 
 
[...] 
 
II - unânime: 
 
a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 
que tenha tratado de matéria idêntica; 
 
b) inequivocamente contrária a: 
 
c) disposição expressa da legislação tributária estadual; 
 
d) prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento 
cameral, que implique reforma parcial ou total da decisão; 
 
e) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 
 
f) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 
 
§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso 
deve ser liminarmente inadmitido: 
 
I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento; 
 
II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa 
da legislação tributária estadual ou à prova constante do processo, ou a 
falsidade da prova. 

 
Assim arguo e acolho a preliminar de inadmissibilidade do recurso 

para o Conselho Pleno, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o 
disposto no inciso II do artigo 41 da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que 
considerou parcialmente procedente o auto de infração no valor de R$ 582.693,74 
(quinhentos e oitenta e dois mil, seiscentos e noventa e três reais e setenta e quatro 
centavos), conforme revisão de fls. 4972. 



 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 16 de agosto de 2016. 
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Matéria: Diferencial de alíquotas (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01291/16 
 
Relator: Conselheiro Lidilone Polizeli Bento 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Diferencial de Alíquotas. 
Procedência. 
 
Correto o lançamento que exige imposto e acréscimos legais, 
quando verificado que o sujeito passivo deixa de debitar no 
Livro Registro de Apuração do ICMS do valor correspondente ao 
diferencial de alíquotas incidente sobre aquisições de 
mercadorias destinadas ao uso/consumo ou ativo imobilizado 
do estabelecimento. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 10 de agosto de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Lidilone Polizeli Bento e Nivaldo 
José Mendes. Vencido o Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho, que votou pela 
improcedência do lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata o presente processo sobre exigência de ICMS no valor de R$ 
147.741,68 (cento e quarenta e sete mil, setecentos e quarenta e um reais e sessenta e 
oito centavos) e acréscimos legais, em razão de deixar de debitar no livro registro de 
apuração do ICMS, o valor correspondente ao diferencial de alíquotas, incidente na 
aquisição das mercadorias destinadas ao uso/consumo ou ativo imobilizado do 
estabelecimento, nos meses de fevereiro, junho, julho, agosto, outubro, novembro e 
dezembro de 2012. 

 
Foram descritos como infringidos o art. 63, § 2º, da Lei nº 11.651/91, 

combinado com o art. 76, II, “a”, do Decreto nº 4.852/97, e o art. 2º da Instrução Normativa 
nº 155/94 – GSF. Proposta a aplicação da penalidade prevista no art. 71, III, “f”, do CTE, 
com redação da Lei nº 17.917/2012.  

 
Para instrução processual foram anexados seguintes documentos: 

Anexo Estruturado - detalhamento do crédito tributário; Ata da Reunião do Conselho de 
Administração realizada em abril de 2010; certidão simplificada emitida Sistema Nacional 
de Registro de Empresas Mercantis – SINREM; cópia da Portaria nº 146/2014-SRE; cópia 
de notificação fiscal; demonstrativo da apuração do diferencial de alíquotas; resumo da 
apuração do diferencial de alíquotas; extrato do histórico dos pagamentos; cópias dos 
livros, registros fiscais de entradas de mercadorias e aquisição de serviços e registros 
fiscais da apuração do ICMS, relativo ao período de janeiro a dezembro de 2012; cópia de 
procuração; intimação e recibo de mensagem da ciência, via Domicílio Tributário 
Eletrônico – Dte.  

 
Regularmente notificado, o sujeito passivo comparece, por meio de 

seu representante legal, apresentando impugnação, na qual questiona mês a mês os 
débitos reclamados por falta de pagamento do diferencial de alíquota, dentre as principais 



 

ocorrências, questiona a legalidade da cobrança do ICMS – Diferencial de Alíquotas após 
a vigência da Lei Complementar nº 87/96; que no mês de junho cometeu erro de cálculo 
ao registrar débitos de DIFAL referentes a 35 notas fiscais, ao incluir desconto 
incondicional na composição da base de cálculo para cobrança do DIFAL; que nos meses 
de julho, outubro e novembro referem-se a cobrança do DIFAL, relativa a notas fiscais 
emitidas pela filial localizada em Minas Gerais para acobertar a operações de 
transferência de bens entre estabelecimentos da mesma empresa em Goiás, que são 
meras saídas físicas, sem transferência de titularidade e que por não se tratarem de 
compra e venda não estão sujeitas a incidência do imposto; que nos meses de fevereiro, 
agosto e dezembro está sendo exigido débito relativo a operações sujeitas ao regime da 
substituição tributária e tratam-se de vendas para entrega futura para as quais foram 
emitidos dois DANFES para acobertar cada uma das operações e que foi recolhido o 
DIFAL pelo remetente na condição de substituto.  

 
Ao final afirma que o auto de infração de nº 4011500109602, refere-

se aos mesmos períodos e notas fiscais, solicitando que seja julgado em conjunto com 
presente processo e que seja realizada diligência para comprovação de suas alegações e 
a produção de prova documental suplementar. 

 
Analisando os argumentos do sujeito passivo, o ilustre julgador 

resolveu encaminhar os autos em diligência a fim de que fosse verificada a veracidade das 
alegações apresentadas pela impugnante e que a autoridade fiscal manifestasse de forma 
conclusiva sobre as questões levantadas na peça defensória.  

 
Realizada a revisão, autoridade fiscal discorre contradizendo todos 

os questionamentos realizados pela impugnante, reconhecendo de maneira parcial as 
alegações apresentadas pela defesa, em especial que identificou o pagamento do imposto 
relativo ao documento fiscal nº 9.172 emitido com o CFOP 6116, pela empresa Eletro 
Luminar Indústria e Comércio Ltda e em relação aos documentos emitidos pela empresa 
Belgo Bekaert Arames Ltda não há destaque do ICMS-ST e nem houve recolhimento do 
imposto. Acrescenta que é improcedente o argumento defendido pela impugnante de que 
não é devida a cobrança do ICMS nas operações de transferência de bens recebidos de 
outras filiais localizados em outros Estados, haja vista, respaldo legal na própria Lei 
Complementar e no Código Tributário Estadual.  

 
Quanto as alegações de que não foram considerados descontos 

incondicionais, para identificação da correta base de cálculo e apuração do imposto, nos 
documentos emitidos pela Brascopper CBC Brasileira de Condutores Ltda, reconhece 
serem procedentes, apresentando novo demonstrativo com a revisão efetuada.  

 
Ao final, informa que ao término da auditoria verificou duas situações 

que motivaram a lavratura dos autos de infração de nºs 4011500109602 e 
4011500110287, relativos ao exercício de 2012, que referem-se a infrações distintas e que 
na revisão efetuada ao apurar os valores favoráveis ao sujeito passivo, foram abatidos no 
levantamento do outro auto de infração, motivo pelo qual manifesta pela manutenção do 
crédito tributário em julgamento, no termos originalmente propostos.  

 
Intimado os representantes legais do sujeito passivo para ciência do 

resultado da diligência, em nova manifestação, continuam a defender a tese de que é 
indevida a cobrança do auto de infração ao exigir o pagamento do ICMS sobre operações 
de transferência de bens entre estabelecimentos de titularidade da própria empresa, bem 
como a exigência do DIFAL sobre operações de entrada de mercadorias submetidos à 



 

sistemática da substituição tributária, a qual entende que deve ser exigida dos remetentes. 
Ao final reitera o cancelamento do auto de infração.  

 
Vindo os autos a julgamento, o julgador singular entendeu que todos 

os questionamentos do sujeito passivo foram analisados e que não lhe assiste razão, 
motivo pelo qual julgou o lançamento procedente. 

 
Regularmente intimado, o sujeito passivo apresenta Recurso 

Voluntário, apresentando os mesmos argumentos trazidos na impugnação em primeira 
instância e contradita a diligência, podendo ser resumidos na impossibilidade de cobrança 
de ICMS ST referente às NFS com CFOP 6116, meses de fevereiro, agosto e dezembro 
de 2012, impossibilidade de cobrança ST em transferências entre estabelecimentos da 
mesma empresa, nos termos da Súmula nº 166 do STJ, ofensa ao art. 32, inciso III, da Lei 
Complementar nº 104/13, inconstitucionalidade da multa, motivos pelos quais pede a 
improcedência do lançamento, ou, sucessivamente, que ao menos a multa seja reduzida a 
patamares condizentes com a Constituição. 

 
É o Relatório. 
 
                              V O T O 
 
Analisando os argumentos da acusação e da defesa o julgador 

proferiu julgamento, assim se manifestando:  
          
 
 
No aspecto formal, concluo que o lançamento tributário atendeu a 
todos os requisitos tanto do artigo 8.º da Lei 16.469/09, quanto do 
artigo 142 do Código Tributário Nacional – CTN, isto é, foi 
identificado e cientificado corretamente o sujeito passivo da 
obrigação tributária, aplicada a norma legalmente vigente no período 
de ocorrência do fato gerador que se subsumiu a descrição fática da 
infração fiscal, tendo sido proposta a penalidade específica ao caso. 
Em seguida, foi assegurado à recorrente, de forma plena, o exercício 
do seu direito de defesa, em face ao princípio jurídico do 
contraditório, consequência lógica do devido processo legal, 
garantindo, portanto, às partes litigantes o amplo direito de defesa. 
Trata-se de exigência de ICMS, multa, mais acréscimos legais, 
decorrente de omissão de pagamento pelo fato do ICMS Diferencial 
de Alíquotas não ter sido debitado no livro Registro de Apuração do 
ICMS. De fato, estabelece o art. 73, § 1º, I, do RCTE: “Art. 63 (...) § 
1º (...) § 2º Relativamente ao diferencial de alíquotas, o contribuinte 
obrigado a manter e escriturar livros fiscais deve calcular o montante 
do imposto correspondente à diferença de alíquotas, devido em cada 
operação ou prestação, totalizando-o ao final de cada período de 
apuração, devendo lançar o seu valor a débito no livro Registro de 
Apuração do ICMS.” A acusação fiscal é de que o sujeito passivo 
autuado não atendeu a essa determinação da legislação tributária 
estadual, deixando de cumprir, em consequência, o prescrito pelo art. 
76, II, “a”, do RCTE, que transcrevo abaixo: “Art. 76. Nas situações 
especiais, adiante arroladas, o pagamento do ICMS devido é 
efetuado nos seguintes prazos: 
…........................................................................................................ II 



 

- relativamente ao diferencial de alíquotas: a) tratando-se de 
contribuinte obrigado a manter e escriturar livros fiscais, no mesmo 
prazo fixado para o pagamento do imposto devido pelas operações 
ou prestações que realizar;” O trabalho da fiscalização contempla 
além do Demonstrativo com a Apuração do Cálculo do Diferencial de 
Alíquotas; o resumo da apuração do diferencial de alíquotas; extrato 
do histórico dos pagamentos; cópias dos livros, registros fiscais de 
entradas de mercadorias e aquisição de serviços e registros fiscais 
da apuração do ICMS, relativo ao período de janeiro a dezembro de 
2012 que permitem ao sujeito passivo verificar junto aos seus 
registros a procedência ou não da afirmativa do fisco.  
 
Em apertada síntese, o sujeito passivo compareceu aos autos 
fazendo indagações sobre questões de direito, discorre sobre 
recolhimentos efetuados pelo remetente na condição de substituto 
tributário, relativos a operações de aquisição de mercadorias e 
defende a tese de que não é devido o diferencial de alíquotas na 
transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma 
empresa. Colocados os autos em diligência vejo que a autoridade 
revisora abordou todos fatos questionados pela impugnante, 
conforme excertos de sua manifestação e análise que faço a seguir: - 
em relação ao questionamento da impossibilidade de cobrança do 
ICMS devido por diferencial de alíquotas após a vigência da Lei 
Complementar nº 87/96, o diligente afirma ser improcedente, que a 
ação fiscal encontra fundamentada tanto na Lei Complementar, 
quanto na Código Tributário Estadual.  
 
O entendimento neste Conselho está em conformidade com o do 
autor do procedimento fiscal, o qual acompanho, haja vista, que o 
mandamento legal estabelecido no art. 12, I, da LC e replicado na 
legislação estadual, no inciso I, do art. 13 do CTE, respaldam a ação 
fiscal, dispõem de forma clara sobre a ocorrência do fato gerador, 
descrevendo como fato típico, o momento “da saída de mercadoria 
de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro 
estabelecimento do mesmo titular”. - em relação a contestação da 
cobrança do ICMS-ST em operação de venda para entrega futura, 
sob o CFOP 6116, afirma que identificou o pagamento do imposto 
relativo ao documento fiscal nº 9.172 emitido com o CFOP 6116, pela 
empresa Eletro Luminar Indústria e Comércio Ltda, não ocorrendo o 
mesmo para o fornecedor Belgo Bekaert Arames Ltda, trazendo aos 
autos cópias das telas das pesquisas realizadas junto ao Sistema de 
Arrecadação; - quanto a alegação de que nos documentos emitidos 
pela Brascopper CBC Brasileira de Condutores Ltda, as notas fiscais 
foram lançadas com base de cálculo errada para cálculo do DIFAL, 
sem considerar o desconto incondicionado concedido nos 
documentos; o revisor reconhece serem procedentes as alegações e 
apresenta novo demonstrativo com a revisão efetuada. Vejo que a 
lide chega ao seu final, considerando que o diligente reconheceu que 
as argumentações apresentados pela defesa são parcialmente 
procedentes e que as diferenças encontradas favoráveis ao sujeito 
passivo foram deduzidas no auto de infração de nº 4011500109602, 
fato que confirmo tendo em vista que o referido processo foi também 
distribuído a minha pessoa para apreciação e julgamento. A 



 

incidência e o fato gerador do diferencial de alíquotas estão previstos 
no art. 11, § 1º, inc. II; art. 13, inc. III e art. 27, inc. V, “a” do CTE, e 
decorre da entrada de mercadoria em território goiano, oriunda de 
outro Estado, adquirida por contribuinte e destinada ao seu uso, 
consumo ou à integralização ao seu ativo imobilizado.  
 
Ante ao exposto, vejo que os questionamentos realizados pela 
impugnante foram esclarecidos e quanto a tese defendida de que 
não incide o diferencial de alíquotas em operações de transferência 
de bens de outros estabelecimentos da impugnante de outros 
Estados, não encontra amparo legal, cabendo a esta Instância 
Singular, nos termos do art. 2º e 3º, I, da Lei 16.469/09, zelar pela 
correta aplicação da legislação tributária, defender o interesse 
público, a legalidade do lançamento e a preservação da ordem 
pública, neste sentido, ao analisar os fatos e as provas constantes 
dos autos vejo que o trabalho da fiscalização foi realizado em 
consonância com as normas vigentes à época da ocorrência do fato 
gerador. 
 
 O lançamento está fundamentado nas disposições legais indicadas 
no campo próprio do auto de infração e na comprovação das 
aquisições das mercadorias destinadas ao uso, consumo ou ativo 
imobilizado do estabelecimento, conforme os fatos e documentos 
que fundamentaram a ação fiscal. O contribuinte, ao não fazer o 
registro no livro Registro de Apuração do ICMS, como outros débitos, 
dos valores mensais do ICMS DIFAL, para pagamento junto com o 
ICMS normal apurado no mês, incide em infração à legislação 
tributária, em especial a legislação retrotranscrita, que traz 
claramente as regras para débito e apuração do ICMS DIFAL. 
 
Em relação ao valor da multa, em face de seu correto 
enquadramento legal, pelo motivo de não poder ter decisão nesta 
instância que implique apreciação de ilegalidade consubstanciada no 
§ 4º do art. 6º da Lei n.º 16.469/09, deixo de acolher a todos os 
questionamentos de caráter confiscatório e desproporcional por não 
ser este o fórum adequado para tal, competindo a este conselho 
somente o controle da legalidade da legislação tributária em vigor.  
 
Em relação ao aspecto legal o lançamento coaduna-se com a 
legislação tributária em vigor, portanto, não há reparo a fazer. Diante 
do exposto, como a defesa trouxe aos autos os elementos e as 
provas necessários para provocar a revisão do trabalho fiscal; após 
as correções devidas, vejo que foram realizadas com base nos 
documentos do sujeito passivo e na comprovação dos recolhimentos 
efetuados. Considerando que as diferenças encontradas e favoráveis 
ao sujeito passivo, foi objeto de exclusão no auto de infração de nº 
4011500109602, o crédito tributário em julgamento deve ser mantido 
nos termos originalmente propostos. 
 
 Posto isto, conheço da impugnação, nego-lhe provimento, para 
declarar a PROCEDÊNCIA do auto de infração, devendo o sujeito 
passivo recolher o ICMS no valor proposto na inicial, com os 
respectivos acréscimos legais. 



 

 
Compulsando os autos, verifica-se do recurso voluntário que todos 

os argumentos ali trazidos já foram analisados e superados na instância singular, sendo a 
peça recursal repetição da impugnação em primeira instância. 

 
Do Relatório Diligencial de fls. 111/1117, observa-se quanto à 

matéria de fato que quanto às mercadorias referentes às notas fiscais com CFOP 6116 
não houve pagamento do Diferencial de Alíquotas, portanto correta a cobrança do ICMS, 
que as diferenças favoráveis ao sujeito passivo foram abatidas em outro auto de infração.    

 
No que diz respeito à não incidência do ICMS em operações de 

transferências de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa, conforme 
entendimento constante da Súmula nº 166 do STJ, aplico entendimento majoritário desta 
Casa no sentido de que tal Súmula não vincula a Administração Tributária que está 
vinculada à Lei que estabelece de forma expressa a incidência do imposto nas operações 
de transferências, não havendo que se falar em ofensa ao Código de Defesa do 
Contribuinte, visto que tal Súmula não possui efeito vinculante, conforme já decidido pelo 
Conselho Pleno em casos idênticos.      

 
Em relação ao caráter confiscatório da multa, arguido pelo sujeito 

passivo, entendo como o julgador singular que esta Casa não deve se manifestar sobre 
esta questão em observância ao disposto no art. 6º, § 4º da Lei n 16.469/09, não havendo 
dessa forma como atender o pedido de redução da multa apresentado no recurso 
voluntário. 

 
Ante o exposto, considerando o disposto no art. 19, §4º do Decreto 

nº 6.930/09, não existindo fatos novos a serem analisados, utilizo-me dos fundamentos de 
fato e de direito constantes da sentença singular nº 1860/2016, supracitada, bem como 
dos constantes da revisão fiscal, além daqueles aqui apresentados, para conhecer do 
recurso voluntário e negar-lhe provimento, mantendo a sentença singular que declarou o 
lançamento procedente.    

 
 

Sala das sessões, em 19 de agosto de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Diferencial de alíquotas (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01303/16 
 
Relator: Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Preliminar de nulidade 'ab 
initio' do processo por insegurança na determinação da 
infração. Rejeitada. Exigência de diferencial de alíquotas na 
aquisição interestadual de bem destinado à construção civil. 
Procedência.  
 
I - Não há que ser acolhida a preliminar de nulidade do processo 
por insegurança na determinação da infração quando estiver 
correta e instrução processual e a descrição do fato se 
apresentar clara e congruente com a documentação instrutória 
que serve de base à acusação fiscal. 
 
II - Consoante entendimento consolidado no Conselho 
Administrativo Tributário, a aquisição, em operação 
interestadual, por contribuinte de ICMS, de material destinado à 
construção civil é considerada aquisição para uso e consumo e, 
nesta condição, fica sujeita à cobrança do diferencial de 
alíquotas do ICMS. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de maio de 2016, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de 
nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na determinação da 
infração. Foram vencedores os Conselheiros Jorge Antônio Bezerra Oliveira e Cláudio 
Henrique de Oliveira. Vencido o Conselheiro João Divino de Brito. Quanto ao mérito, por 
maioria de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença 
singular que considerou procedente o auto de infração. Foram vencedores os 
Conselheiros Jorge Antônio Bezerra Oliveira e Cláudio Henrique de Oliveira. Vencido o 
Conselheiro João Divino de Brito que votou pela improcedência do lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de recurso voluntário interposto pelo produtor rural acima 
epigrafado, em face de decisão singular que julgara procedente auto de infração que exige 
do recorrente ICMS referente ao diferencial de alíquotas incidente na operação de 
aquisição de mercadorias destinadas para uso e consumo. 

Na peça de recurso apresentada,  o sujeito passivo autuado alega, 
 em preliminar,  a nulidade ab initio do processo por insegurança na determinação da 
infração,  caracterizada pela ausência de motivação,  pela  ausência de prova material 
contra o contribuinte e por falta de clareza do trabalho fiscal,  sendo impossível 
compreender como autoridade fiscal chegou ao valor do débito lançado. 

Entende o sujeito passivo autuado que o auto de infração foi Lavrado 
sem qualquer preocupação em se verificar a veracidade material das informações 
prestadas, denotando a carência da necessária motivação da decisão de primeira 
instância. 

Aduz ainda que no âmbito do procedimento administrativo a prova há 
de ser feita em toda sua extensão, de modo que apenas “supor” que um fato tenha 



 

acontecido ou que sua materialidade tenha sido efetivada não é o mesmo que exibir a 
concretude de sua existência, mediante prova diretas, conferindo-lhe segurança e certeza. 

Noutro ponto, acrescenta que não houve o efetivo detalhamento dos 
procedimentos utilizados para o cálculo do tributo objeto de lançamento pela autoridade 
administrativa. 

Por estes motivos, estaria configurada a insegurança na 
determinação da infração. 

Quanto ao mérito, alega que é impossível a exigência do diferencial 
de alíquotas,  visto que os bens objetos das notas fiscais autuadas, sobre os quais se 
exige o ICMS  lançado,  tratam-se de materiais destinados ao ativo permanente,  cuja 
aquisição interestadual feita por produtor rural é isenta do imposto consoante o artigo 6º, 
inciso XCII do Anexo IX do RCTE. 

Informa que adquiriu esses materiais para a construção de um 
galpão em sua propriedade, conforme comprovam a nota fiscal de compra da estrutura 
pré-moldada,  o laudo de sondagem do terreno,  o contrato e os recibos referente à mão 
de obra do construtor e,  ainda,  as fotos da obra. 

Argumenta também que a multa aplicada tem caráter confiscatório e 
que cabe ao órgão administrativo enfrentar a matéria,  evitando gastos necessários à 
fazenda pública e poupando-a de responder por ônus sucumbenciais.  

Nessa linha de raciocínio,  apresenta extensa citação jurisprudencial 
e doutrinária. 

Ao final,  requer seja dado provimento ao recurso,  para reforma da 
decisão atacada e para que seja julgado totalmente improcedente o auto de infração.  

É o relatório. Decido. 
 

VOTO 
 
De início,  analisando a documentação que instrui o presente 

processo,  vejo que não subsiste a alegação de nulidade do feito por insegurança na 
determinação da infração,  uma vez que o trabalho fiscal encontra-se muito bem instruído, 
com planilha de cálculo do imposto (fls. 04/05), cópias das Notas Fiscais (ou extrato das 
NFe’s bem como cópia do livro Registro de Apuração do ICMS do sujeito passivo. 

Assim, não a ausência de motivação nem ausência de provas 
materiais nos presentes autos. Ademais,  o cálculo do diferencial de alíquotas de 5% é 
feito de maneira direta,  conforme se vê na planilha de fls 04/05. 

Por outro lado, é de se ver que o sujeito passivo autuado se defende 
quanto á matéria de mérito, demonstrando absoluta compreensão do que lhe é exigido. 
 Não ha falta de clareza,  não há falhas, não há impropriedades nem inconsistências no 
trabalho elaborado pela fiscalização estadual. 

Com efeito, não há que ser acolhida a preliminar de nulidade do 
processo por insegurança na determinação da infração quando estiver correta e instrução 
processual e a descrição do fato se apresentar clara e congruente com a documentação 
instrutória que serve de base à acusação fiscal 

O que, de fato, subsiste é a controvérsia decorrente da irresignação 
do sujeito passivo quanto à cobrança do diferencial de alíquotas, que entende ser indevido 
em razão de supostamente se enquadrar em isenção prevista na legislação tributária 
estadual. 

Todavia,  consoante entendimento há tempos consolidado neste 
Conselho Administrativo Tributário, a aquisição por contribuinte de ICMS de material 
destinado à construção civil é considerada aquisição para uso e consumo do 
estabelecimento e não para o ativo imobilizado.  

Este entendimento se alinha ao contido no Parecer nº 0726/2000-
AST, do qual, por ilustrativo, extraímos o seguinte excerto, verbis: 



 

Rubens Requião, em seu Curso de Direito Comercial, citando GARRIGUES, 
indica os elementos caracterizadores das mercadorias. 

“a) corporalidade, que as distingue dos bens imateriais; b) mobilidade, que exclui 
os bens imóveis; c) aptidão para o tráfico; d) valor patrimonial próprio, intrínseco 
da própria coisa, excluindo-se os títulos de crédito; e) permanência atual no 
tráfico mercantil.” 

A definição de bens imóveis está retratada no Livro II, art. 43 do Código Civil: 

“Art. 43. São bens imóveis: 

................................................................................................. 

II – tudo quanto o homem incorporar permanentemente ao solo, como a semente 
lançada à terra, os edifícios e construções, de modo que se não possa retirar 
sem destruição, modificação, fratura, ou dano;” 

Os imóveis, portanto, não são considerados mercadorias e, além disso, não se 
incluem no campo de incidência do ICMS. A consulta refere-se a materiais de 
construção destinados à edificação de estabelecimentos comerciais ou 
industriais. Tais bens são mercadorias, enquanto não agregados à construção, 
quando, então, isso acontecer, passarão a ser considerados imóveis: 

Os materiais de construção adquiridos pelo estabelecimento não se destinam à 
revenda ou à industrialização, mas à incorporação à obra de construção civil, 
para uso próprio. Não são, também, mercadorias destinadas ao ativo imobilizado. 
Serão imobilizados mas na forma de imóvel, perdendo suas características 
originais. 

 
Destarte, faz-se correta a cobrança do diferencial de alíquotas do 

ICMS em relação às mercadorias adquiridas em operação interestadual para emprego em 
obra de construção civil, como é o caso da edificação de galpões por parte do sujeito 
passivo autuado. 

No que se refere ao alegado caráter confiscatório da multa, deixo de 
me manifestar por se tratar de matéria de índole constitucional cujo acolhimento, se aceito, 
implicaria negar validade à dispositivo da legislação tributária estadual. 

Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração e, quanto ao mérito, 
conheço do recurso, nego-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração 

 
 

Sala das sessões, em 24 de agosto de 2016. 
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Matéria: Diferencial de alíquotas (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01380/16 
 
Autora do Voto Vencedor: Conselheira Nislene Alves Borges 
 

 
EMENTA: ICMS. Preliminar de mérito. Decadência parcial. Não 
recolhimento do imposto devido, relativamente aos fatos 
geradores objeto do lançamento. Aplicação do art. 173, I, do 
CTN. Não acolhimento. Decisão não unânime.  ICMS. Obrigação 
principal. Omissão de pagamento de imposto decorrente de falta 
de pagamento de diferencial de alíquotas. Procedência. Decisão 
não unânime.  
 
1. Aplica-se a regra do art. 173, I, do CTN para o cômputo da 
decadência, nos casos de ocorrência de dolo, fraude ou 
simulação, ou quando não houver pagamento parcial do 
imposto, relativamente aos fatos geradores objeto do 
lançamento; 
 
2. Há de prevalecer o lançamento que exige diferencial de 
alíquotas de aquisições de bens de uso e consumo, quando esta 
obrigação principal relativa ao ICMS não tiver sido observada 
pelo sujeito passivo. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de julho de 2016, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de 
decadência. Foram vencedores os Conselheiros Nislene Alves Borges e Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira. Vencido o Conselheiro Mauricio Ribeiro de Paiva. Quanto ao mérito, por 
maioria de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença 
singular que considerou procedente o auto de infração. Foram vencedores os 
Conselheiros Nislene Alves Borges e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. Vencido o 
Conselheiro Mauricio Ribeiro de Paiva que votou pela improcedência do lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta da peça básica destes autos que o sujeito passivo deixou de 
debitar no livro Registro de Apuração do ICMS o valor correspondente ao diferencial de 
alíquotas incidente nas operações de aquisição de materiais de construção. Com isso teria 
deixado de recolher, no período de 01/01/2010 a 31/05/2014, a título de ICMS, a quantia 
originária de R$ 838.675,75. 

Citados como dispositivos legais infringidos o artigo 63, § 2º, da Lei 
11.651/91, c/c o artigo 76, II, “a”, do Decreto 4.852/97 e artigo 2º, da IN 155/94-GSF, 
levando à aplicação da penalidade prevista no artigo 71, III, “f”, da Lei 11.651/91, c/ a 
redação da Lei 17.917/2012. 

Foram anexados os seguintes documentos comprobatórios: 
“Diferencial de Alíquotas – Aquisição de Materiais de Construção – CONCLUSÃO” (fls. 7), 
e “Auditoria da Conta Corrente do ICMS – SÍNTESE”, relativos aos anos de 2010, 2011, 
2012, 2013 e 2014 (fls. 8 a 12). Planilha contendo todas as notas fiscais com os valores a 
recolher a título de ICMS diferencial de alíquotas encontram-se em mídia digital (fls. 16). 



 

Devidamente intimado, o sujeito passivo comparece aos autos para 
impugnar o lançamento, argumentando, preliminarmente que teria havido decadência do 
direito de a fazenda pública constituir os créditos tributários anteriores a 08/12/2010, com 
base na regra do artigo 150, § 4º do Código Tributário Nacional. No mérito, pede a 
improcedência por entender que não existiria dúvidas quanto ao fato de que aquisições 
para ativo imobilizado dão direito ao crédito e aquisições para uso e consumo não; que, na 
condição de industrial, seria beneficiário da isenção quanto ao ICMS diferencial de 
alíquotas, prevista no artigo 6º, CXII, do Anexo IX, do RCTE; que materiais de construção 
não podem ser considerados uso e consumo, haja vista a definição do Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis – CPC 27, inclusive escriturando materiais de construção 
como “ativo imobilizado”; por fim, enumera entendimentos, tanto do Tribunal de Justiça do 
Estado de Goiás quanto do Supremo Tribunal Federal quanto à natureza contábil dos 
materiais de construção. 

O julgador singular entendeu pelo afastamento da decadência 
arguida pelo sujeito passivo, com fundamento no art. 173, I do CTN e, quanto ao mérito, 
julgou pela procedência do lançamento sob a argumentação de que os bens autuados se 
constituem de materiais de construção que escapa ao conceito contábil de ativo 
imobilizado, posto que não possuem um tempo de vida útil mensurável autonomamente 
para que seu valor possa ser apropriado como custo fixo direto, mediante depreciação.  

Inconformado, o sujeito passivo interpõe recurso voluntário para 
contestar a decisão monocrática, onde apresenta exatamente os mesmos argumentos 
esposados em instância a quo. 

É esse o relatório. 

                             V O T O 

 

A priori, analisando a questão preliminar de mérito, quanto à 
decadência, observa-se que a regra prevista no art. 150, § 4º, da Lei nº 5.172, de 25 de 
outubro de 1966, denominada Código Tributário Nacional (CTN), somente se aplica nos 
casos de inocorrência de dolo, fraude ou simulação e na ocorrência de pagamento parcial, 
o que não se observa no caso, pois não ocorreu nenhum pagamento ao Estado de Goiás, 
no que se refere aos créditos tributários objeto do presente lançamento, quais seja 
aqueles em que a fiscalização identificou diferenças favoráveis ao erário relativas à 
omissão de pagamento de diferencial de alíquotas sobre o material de construção 
adquirido pela autuada em operações interestaduais. 

Verificada a não extinção da obrigação pelo pagamento, nem 
mesmo parcial, a regra aplicável é a do art. 173, I, do CTN, que se transcreve: 

 

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário 
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: 

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento 
poderia ter sido efetuado;(...) 

 

Como já dito, não ocorreu nenhum pagamento ao Estado de Goiás, 
relativo às diferenças identificadas. 

Assim, o direito de o fisco constituir o crédito tributário relativo ao 
exercício de 2010 extinguir-se-ia somente em 01.01.2016. Como o lançamento se 



 

aperfeiçoou em 18.09.2014 pela ciência do autuado, fls. 05, não há que se falar em 
decadência. Dessa forma, acompanhada da maioria dos membros desta câmara, afasto 
essa preliminar. 

No mérito, inicio o voto afirmando que com efeito, o ponto de partida 
para a decisão a ser tomada nos presentes autos deve ser a natureza ou não de ativo 
imobilizado dos bens em questão. 

O lançamento, além de se basear em vasta legislação, fundamenta-
se também em orientações pacificadas no âmbito da administração tributária goiana 
quanto à conceituação sobre material adquirido para compor o ativo imobilizado e material 
adquirido para uso ou consumo do estabelecimento.  

O parecer de n° 726/2000-AST, em resposta a consulta formulada no 
âmbito da administração tributária goiana diz respeito à conceituação relativa às 
aquisições de material de construção destinados à ampliação ou instalação da empresa, 
indicando que no caso esses materiais se destinam a uso e consumo da empresa, e não 
ao ativo imobilizado. 

Transcrevendo excertos do referido parecer, temos que: 
 

Parecer 726/2000-AST. 

“Os materiais de construção adquiridos pelo estabelecimento não se 
destinam à revenda ou à industrialização, mas à incorporação à obra 
de construção civil, para uso próprio. Não são, também, mercadorias 
destinadas ao ativo imobilizado. Serão imobilizados mas na forma de 
imóvel, perdendo suas características originais. 

[…] os materiais de construção, antes de se agregarem às 
construções são mercadorias, mas não fazem parte do ativo 
imobilizado; uma vez incorporados aos prédios, farão parte do ativo 
imobilizado, mas deixarão de ser mercadorias para se tornarem 
imóveis.”  

 

Ressalte-se que o entendimento pacificado em Goiás, na verdade 
não caminha solitário, legislações/respostas a consultas de MG e SP, fazem par com esse 
entendimento, como neste exemplo na resposta de consulta formulada por contribuinte à 
administração fazendária em Minas Gerais:  

 

“Consulta nº:   099/2010 

PTA nº:   16.000311350-52 

Consulente:   ADM do Brasil Ltda. 

Origem:   Uberlândia – MG 

 

(...) O § 3º do art. 70 do RICMS/02 define como alheios à atividade do 

estabelecimento, para fins de crédito do ICMS, todos os bens que não 

sejam utilizados direta ou indiretamente na comercialização, 



 

industrialização, produção, extração, geração e serviço de transporte 

interestadual e intermunicipal, e de comunicação. 

 As mercadorias ou os serviços recebidos que se destinem à 

construção, reforma ou ampliação do estabelecimento são 

consideradas alheias à atividade do estabelecimento, conforme o 

disposto no inciso III do art. 1º da Instrução Normativa 

DLT/SRE nº 01/98. Portanto, quaisquer materiais de construção 

aplicados nos estabelecimentos da Consulente não ensejam 

aproveitamento de crédito de ICMS.” 

 

Em complemento à fundamentação que me conduziu à manutenção 
do presente procedimento fiscal, utilizo-me das sábias palavras apresentadas nas razões 
de voto, na peça decisória, Acórdão 02247/05, da lavra do Conselheiro José Paixão de O. 
Gomes, que assim expôs. 

 

 “Examinando o campo “descrição do produto” dos demonstrativos 
analíticos juntados pelo Fisco, campo esse que traduz o conteúdo de campo idêntico das 
notas fiscais, vê-se que os bens autuados constituem material de reposição (peças 
mecânicas ou eletro-eletrônicas) ou de construção civil (areia, chapas, perfis). 

Esse tipo de material escapa ao conceito contábil de ativo 
imobilizado, pois não possui um tempo de vida útil mensurável autonomamente para que 
seu valor possa ser apropriado como custo fixo direto, mediante depreciação. 

Por outro lado, tais bens, embora adentrem o estabelecimento como 
coisa móvel, corpórea e de existência autônoma, perdem, em sua utilização, essa 
condição, seja por sua integração física a outro bem (peças ou material elétrico, por 
exemplo), seja por sua destruição ou transformação física irreversível (material de 
alvenaria). 

Quando se integra a outro bem ou é destruído, o bem se extingue 
como coisa autônoma e, interpretando sistematicamente a legislação tributária, é fácil 
perceber que o bem integrado ao ativo imobilizado de que trata as normas do ICMS é um 
bem que permanece existindo autonomamente – tal como adentrou o estabelecimento - 
durante e mesmo após essa integração e, em tal condição, pode ser objeto de saída ou 
transferência.  

Veja-se, nesse sentido, os seguintes dispositivos da Lei n.° 
11.651/91: 

 

“Art. 17....................................................................................................................... 

...................................................................................................................................  

REDAÇÃO DADA AO § 2º DO ART. 17 PELO ART. 1º DA LEI Nº 13.772/00 - 
VIGÊNCIA: 01.01.01. 

§ 2º Nas transferências internas de bem do ativo imobilizado, antes de 
decorrido o período de quatro anos, a base de cálculo será igual ao valor da 
aquisição, multiplicado pelo tempo que faltar para completar o quadriênio, na razão 
de 1/48 (um quarenta e oito avos) por mês ou fração. 

...................................................................................................................................  

Art. 37. O imposto não incide sobre: 

...................................................................................................................................  



 

m) de saídas decorrentes de alienação de mercadorias integradas ao ativo 
imobilizado do contribuinte; 

Continuando, digo ainda que, para o ICMS, o bem integrado ao 
ativo imobilizado é aquele que, conservando a mesma mobilidade e natureza física com 
que entrou no estabelecimento, pode ser objeto de restituição decorrente de arrendamento 
mercantil, furto ou roubo. 

Observe-se as seguintes disposições de Decreto n.° 4.852/97: 

Art. 46....................................................................................................................... 

ACRESCIDO O § 4º AO ART. 46 PELO ART. 1º DO DECRETO Nº 5.885/03 - 
VIGÊNCIA: 01.01.01. 

................................................................................................................................... 

§ 4º A apropriação do crédito decorrente da entrada de bem destinado ao ativo 
imobilizado é feita à razão de 1/48 (um quarenta e oito avos) por mês, 
proporcionalmente aumentada ou diminuída, pro rata die, se o período de 
apuração for superior ou inferior a um mês, devendo ser observado o seguinte: 

...................................................................................................................................  

III - o saldo remanescente do crédito passível de apropriação deve ser cancelado, 
quando: 

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO A ALÍNEA "B" DO INCISO III DO § 4º DO ART. 46 
PELO ART. 2º DO DECRETO Nº 5.998, DE 20.08.04 - VIGÊNCIA: 01.06.04. 

b) houver a alienação, transferência ou, na hipótese de arrendamento mercantil, 
restituição do bem antes de completado o quadragésimo oitavo mês. 

....................................................................................................................................  

Art.58. 
......................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

NOVA REDAÇÃO PELO ART. 1º DO DECRETO Nº 5.885/03 - VIGÊNCIA: 
01.01.01 

d) integrada, até 31 de dezembro de 2000, ao ativo imobilizado do 
estabelecimento, quando houver: 

...................................................................................................................................  

2. perecimento, sinistro, furto, roubo, ou qualquer outro motivo que implique a 
deterioração do bem; 

...................................................................................................................................  

No tocante a obrigações acessórias, a legislação do ICMS 
caracteriza de forma semelhante o bem integrado ao ativo imobilizado, deixando claro que 
esse bem é aquele que pode ser objeto de inventário ou de baixa quando do esgotamento 
de sua utilidade específica, isto é, bem que é destruído ou utilizado como componente de 
outro não é abrangido pelo conceito. 

Quanto a esse ponto, transcrevo, os arts. 333, caput, 351, caput e 
352, II, “d”, 2.2 do Decreto n.° 4852/97: 

 

“Art. 333. O livro Registro de Inventário destina-se a escriturar, pelo seu valor e 
com especificação que permita sua perfeita identificação, a mercadoria, a 
matéria-prima, o produto intermediário, o material de embalagem, o produto 
manufaturado, o material de uso e consumo próprio, o produto em fabricação e o 
bem do ativo imobilizado, existentes no estabelecimento à época do 
balanço (Convênio SINIEF SN/70, art. 76). 
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REDAÇÃO DADA AO ART. 351 PELO  DECRETO Nº 5.494/01 - VIGÊNCIA: 
01.10.01. 

Art. 351. O livro Registro de Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente 
deve ser utilizado por todo estabelecimento que, em razão de sua operação ou 
prestação, aproveite crédito de bem adquirido para integrar o ativo 
imobilizado. 

..................................................................................................................................

. 

REDAÇÃO DADA AO ART. 352 PELO DECRETO Nº 5.494/01 - VIGÊNCIA: 
01.10.01. 

Art. 352. A escrituração deve ser feita nas linhas, nos quadros e nas colunas 
próprias, da seguinte forma: 

..................................................................................................................................

. 

II – 
............................................................................................................................. 

d) 
............................................................................................................................... 

..................................................................................................................................

. 

2.2. coluna SAÍDA OU BAIXA - o valor correspondente ao imposto creditado 
relativo à aquisição do bem, anteriormente escriturado na coluna ENTRADA 
(CRÉDITO), quando ocorrer a alienação, a transferência, o perecimento, o 
extravio ou a deterioração do referido bem, ou, ainda, quando houver 
completado o qüinqüênio de sua utilização; 

..................................................................................................................................

.” 

Assim, fragilizados os argumentos da autuada de que os bens 
objeto da ação fiscal seriam destinados ao ativo imobilizado, afastada está a possibilidade 
de isenção do imposto por ela pretendida.” 

 

Ocorre que as aquisições de bens pela empresa sob acusação nos 
autos, referem-se a materiais de construção, ou seja, bens de uso e consumo. Dessa 
forma, não seria o caso de fruição do benefício fiscal apontado pela defesa, visto que a 
desoneração do imposto é interpretada de forma literal, e as operações alcançadas pelo 
benefício referem-se tão somente àquelas adquiridas para o ativo fixo da empresa. Dessa 
forma, entendo que o lançamento fora bem construído, não merecendo reparos. 

Com as considerações acima, e acompanhada da maioria dos 
membros desta Câmara Julgadora, afasto a preliminar de decadência alegada pela 
defesa, e no mérito, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento para manter a 
decisão singular pela procedência do lançamento. 

 
 

Sala das sessões, em 31 de agosto de 2016. 
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Matéria: Diferencial de alíquotas (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01381/16 
 
Relator: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Diferencial de alíquotas 
incidente na aquisição interestadual de mercadorias para uso 
e/ou consumo. Procedência. Decisão unânime. 
 
I - É devido o diferencial de alíquota do ICMS na entrada, em 
território goiano, de mercadoria oriunda de outro Estado, 
adquirida por contribuinte e destinada ao seu uso, consumo 
final ou à integração ao seu ativo imobilizado. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 22 de outubro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, negar-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki 
Missao e Lidilone Polizeli Bento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu o pagamento 
do ICMS na importância de R$ 4.387,50 (quatro mil trezentos e oitenta e sete reais e 
cinquenta centavos), correspondente ao diferencial de alíquotas incidente na operação de 
aquisição das mercadorias, destinadas ao uso/consumo ou ativo imobilizado do 
estabelecimento. Em consequência, deverá pagar o imposto não debitado, juntamente 
com penalidades e acréscimos legais. 

 
A autoridade lançadora indica como infringida a disposição do artigo 

11, § 1.º, II, da lei n.º 11.651/91, c/c o artigo 76, II, "b", do Decreto n.º 4.852/97, e o artigo 
3.°, da IN n.º 155/94 – GSF. Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, III, 
"a", da lei n.º 11.651/91, com redação da lei n.º 17.917/12 – Retroatividade Benigna. 

 
O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: Anexo 

Estruturado – Detalhamento de Crédito Tributário, Anexo Estruturado – Descritivo 
Complementar da Ocorrência e cópia do espelho da NF-e n.º 223822. 

 
Devidamente intimado, o sujeito passivo torna-se revel (fls.14). 
 
Novamente intimado, atravessa impugnação em segunda instância 

(fls.21/31), na qual pugna pelo cancelamento do auto de infração, em virtude da isenção 
que lhe conferida dada a sua condição de agropecuarista. 

 
Relatados, passo ao voto. 
 
                                  V O T O 
 
 
Cuida-se de julgamento de impugnação em segunda instância em 

PAT no qual o sujeito passivo é acusado de haver omitido o pagamento do ICMS na 



 

importância de R$ 4.387,50 (quatro mil trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta 
centavos), correspondente ao diferencial de alíquotas incidente na operação de aquisição 
das mercadorias, destinadas ao uso/consumo ou ativo imobilizado do estabelecimento. 

 
Quanto ao mérito da acusação fiscal, registre-se que a exigência do 

diferencial de alíquotas está respaldada no artigo 155, § 2.º, inciso VIII, da Constituição 
Federal. Esse dispositivo estabelece pertencer ao Estado de localização do destinatário o 
imposto correspondente à diferença entre as alíquotas interna e a interestadual 
relativamente às aquisições de bens e serviços para uso ou consumo ou ativo imobilizado 
do estabelecimento destinatário. Tal fato se verifica mesmo depois da modificação do 
inciso VII do supracitado § 2.º do artigo 155, da CF/88. Verbis:  

 

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993) 

                                                    (...) 

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de 
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, 
ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;(Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993) 

                                                   (...) 

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 3, de 1993) 

                                                  (...) 

VII - nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor 
final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á 
a alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização do destinatário o 
imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado 
destinatário e a alíquota interestadual;   (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 87, de 2015)    (Produção de efeito) 

a) (revogada);   (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 87, de 2015)    

b) (revogada);   (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 87, de 2015) 

VIII - a responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à 
diferença entre a alíquota interna e a interestadual de que trata o inciso VII 
será atribuída:   (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 87, de 2015)    
(Produção de efeito) 

a) ao destinatário, quando este for contribuinte do imposto;  (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 87, de 2015) 

b) ao remetente, quando o destinatário não for contribuinte do imposto; 

 
A Constituição Federal estabelece as competências para a instituição 

de tributos e cada ente político deve instituir o tributo de sua competência. Assim, a lei n.º 
11.651/91, Código Tributário Estadual (CTE), instituiu e definiu os parâmetros para a 
exigência do diferencial de alíquotas.  
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Nesse sentido, Código Tributário Estadual (CTE), no artigo 11, § 1º, 
II, estabelece a regra-matriz de incidência tributária em relação ao diferencial de alíquotas, 
verbis: 

 
Art. 11. O imposto incide sobre: 
 
                       (...) 
 
§ 1º O imposto incide, também, sobre: 
 
                       (...) 
 
II - a entrada, no território goiano, de mercadoria oriunda de outro Estado, 
adquirida por contribuinte e destinada ao seu uso, consumo final ou à 
integração ao seu ativo imobilizado;  

 
A alíquota aplicável para as operações ou prestações nas quais 

ocorre à incidência do diferencial de alíquotas está definida no artigo 27, V, alínea "a", do 
CTE, verbis:  

 
Art. 27. As alíquotas do imposto são: 
 
                     (...) 
 
V - equivalente à diferença entre a alíquota interna utilizada neste Estado e a 
interestadual aplicável no Estado de origem, relativamente à: 
 
a) entrada, no estabelecimento de contribuinte, de mercadoria ou bem 
oriundos de outro Estado destinados a uso, consumo final ou a integração ao 
ativo imobilizado;  

 
 

Diante de todo o exposto, conheço da impugnação e nego-lhe 
provimento, no que sou acompanhado pela unanimidade de meus pares, no sentido de 
considerar PROCEDENTE na íntegra o presente lançamento.  

 
 

 
 

Sala das sessões, em 06 de setembro de 2016. 
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Matéria: Diferencial de alíquotas (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01455/16 
 
Relator: Conselheiro José Luiz Rosa 
 

 
EMENTA: Pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo. 
Rejeitado. Decisão unânime. ICMS. Diferencial de alíquotas. 
Aquisição de mercadoria em operação interestadual, para o 
ativo imobilizado do estabelecimento, sem recolhimento do 
imposto.  Procedente em parte. Decisão unânime.  
 
1. Não se acolhe pedido de diligência, quando não houve nos 
autos dúvida a ser dirimida;  
 
2. Reafirma-se a decisão singular que julgou procedente em 
parte o lançamento, quando a instrução processual apontar que 
o feito é parcialmente procedente. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 22 de agosto de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo. Participaram do julgamento os 
Conselheiros José Luiz Rosa, Valdir Mendonça Alves, Marlene Maria da Silva Ruguê 
Bernardes, José Pereira D'abadia e Gilmar Rodrigues de Almeida. Quanto ao mérito, 
também por votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar 
a sentença singular que considerou parcialmente procedente o auto de infração no valor 
do ICMS de R$ 40.107,17 (quarenta mil, cento e sete reais e dezessete centavos). 
Participaram do julgamento os Conselheiros José Luiz Rosa, Valdir Mendonça Alves, 
Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, José Pereira D'abadia e Gilmar Rodrigues de 
Almeida. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo adquiriu em 
operação interestadual Caminhões, para o ativo imobilizado do estabelecimento, sem 
recolhimento do ICMS diferencial de alíquotas, por meio de notas fiscais conforme 
demonstrativo em anexo emitidas por MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO 
DE VEICULOS LTDA, lançadas no livro registro de entradas. Em consequência deverá 
pagar o tributo na importância de R$88.196,44, juntamente com as cominações legais, 
conforme documentos anexos. 

 
Foram indicados como infringidos as disposições dos artigos 45 e 51, 

§1°, II, e §3°, Lei 11651/91 combinado com os artigos 32, §1° e 35, anexo VIII, Decreto 
4.852/97. 

Com penalidade proposta do artigo 71, III, "a", da Lei 11651/1991 
com redação da Lei 17917/2012. 

 
Foram anexados aos autos os seguintes documentos "fls. 3 a 143": 

detalhamento do crédito tributário, descritivo complementar da ocorrência, notificação 
fiscal, cálculo do ICMS diferencial de alíquotas, DANFE, nota fiscal fatura, comprovantes 
de pagamento, registro de apuração do ICMS, resumo da apuração do imposto. 

  



 

O sujeito passivo foi intimado "fls. 144 e 145", a pagar a quantia 
exigida no processo ou apresentar impugnação em primeira instancia.  

 
O sujeito passivo apresenta Impugnação "fls. 149 a 152", alegando 

que, o contribuinte não deixou de recolher o imposto. 
 
O pagamento do diferencial da alíquota inclusive fora a maior, sendo 

cabível a restituição do indébito. Vê-se que quanto á nota fiscal n° 37875 está sendo 
exigido o pagamento do imposto na quantia de R$ 5.714,29 e efetuou o pagamento do 
imposto na quantia de R$ 7.619,04 (sete mil, seiscentos e dezenove reais e quatro 
centavos), isto é, 1.904,75 (um mi,l novecentos e quatro reais e setenta e cinco centavos) 
recolhido a maior. 

 
Não somente esta nota fiscal foi pago a maior, mas todas, e para 

comprovar a situação descrita no presente momento anexado apenas alguns DARE´s, 
tais, como nota fiscal 37876, 37876, 37877, 37878, 37318, 37919, 37967, 37968, 37696 e 
68060. 

Ao final requer, que seja julgado improcedente. Pede deferimento. 
Anexou documentos "fls. 153 a 189". 

 
Foram anexados aos autos os seguintes documentos "fls. 191 a 

193": histórico de pagamentos. 
 
Pela Sentença n° 292/2016-JULP, "fls. 194 a 196", o juiz singular 

decidiu pela Procedência Parcial do auto de infração.  
 
Fundamentou que, conforme consta nos autos o sujeito passivo 

estava enquadrado no Regime Tributário do Simples Nacional até 31/12/2009, portanto, 
não obrigado á escrituração do livro Registro de Apuração do ICMS. Neste caso deveria 
efetuar o recolhimento do ICMS diferencial de alíquotas por meio de guia distinta.  A partir 
de 2010, já enquadrado no regime normal de tributação, o contribuinte não efetuou o 
lançamento a débito do imposto devido em cada operação sujeita ao diferencial de 
alíquotas, conforme cópias do livro Registro de Apuração do ICMS, anexado aos autos as 
fls. 114/143. 

 
O levantamento fiscal foi efetuado mediante cotejo entre a nota fiscal 

e o respectivo DARE 2.1 de recolhimento do imposto. 
 
Em sua peça defensória o sujeito passivo apresenta os 

comprovantes de recolhimento do ICMS diferencial de alíquotas, relativos às notas fiscais 
n°s 37875, 37876, 37877, 37878, 37879, 37918, 37919, 37967, 37968, 37696 e 68060, fls. 
153/174, com pagamentos efetuados em momento anterior ao início dos procedimentos 
fiscais. 

 
A Representação Fazendária por meio do Despacho n° 641/2016-

GERF, "fls. 197", concorda com a sentença que considerou procedência parcial o auto de 
infração. 

 
O sujeito passivo foi intimado "fls. 198", a pagar a quantia exigida no 

processo ou apresentar Recurso Voluntário. 
 
O sujeito passivo apresenta Recurso Voluntário "fls. 202 a 205", 

alegando que, o julgador singular prolata a sentença relatando que o sujeito passivo 



 

realizou o pagamento de parte do diferencial de alíquota, e mencionando que falta ser 
pago a quantia de R$40.107,17. 

 
Mas, o auto de infração foi lavrado no valor de R$ 88.196,44 e que o 

autuado havia realizado a quitação do diferencial de alíquota em R$ 64.118,96. Isto quer 
dizer que, o contribuinte autuado não deve o valor de R$40.107,17. 

 
Conforme alguns cálculos, o valor restante da autuação se refere a 

R$24.077,47, bem inferior ao que foi expresso pelo julgador. 
 
Defendem que, há de ressaltar que, o sujeito passivo apenas 

realizou a operação referente às notas fiscais já citadas, desta forma, as demais notas 
fiscais devem ser retiradas do auto de infração. Nenhuma relação jurídica existe no 
presente caso, sendo indevida a cobrança do diferencial de alíquota. 

 
Ao final requer que a improcedência do auto de infração e 

alternativamente requer, que seja realizada diligencias mediante autoridade fiscal estranho 
a lide. Pede deferimento. 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Sobre o pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo, o rejeito, 
por não haver nos elementos constitutivos da lide qualquer dúvida ainda a ser dirimida. 
Mesmo porque o demonstrado pela defesa, foi devidamente acatado em sede de 
julgamento   

 
Com a questão primeira solucionada, volvo-me à razão de direito 

desta ação, onde, de pronto, reafirmo o entendimento trazido a lume, pelo nobre 
sentenciador “a quo” que julgou parcialmente procedente o lançamento, conforme passo a 
expor:  

 
De conformidade com o informado no relatório que é parte integrante 

deste “decisum”, o sujeito passivo estava enquadrado no Regime Tributário do Simples 
Nacional até 31/12/2009. Portanto, não estava obrigado à escrituração do livro Registro de 
Apuração do ICMS. Em tal situação, deveria efetuar o recolhimento do ICMS diferencial de 
alíquotas por meio de guia distinta.  

 
Entretanto, a partir de 2010, já enquadrado no regime normal de 

tributação, o contribuinte não efetuou o lançamento a débito do imposto devido em cada 
operação sujeita ao diferencial de alíquotas, conforme cópias do livro Registro de 
Apuração do ICMS, anexado aos autos às fls. 114/143. 

 
O levantamento fiscal foi efetuado mediante o cotejo entre a nota 

fiscal e o respectivo DARE 2.1 de recolhimento do imposto. 
 
Em seu arrazoado defensório o sujeito passivo apresenta os 

comprovantes de recolhimento do ICMS diferencial de alíquotas, relativos às notas fiscais 
nºs 37875, 37876, 37877, 37878, 37879, 37918, 37919, 37967, 37968, 37969 e 68060, fls.  
153/174, com pagamentos efetuados em momento anterior ao início dos procedimentos 
fiscais.  

 



 

Portanto, em face de tais notas fiscais, citadas no parágrafo anterior, 
concordo com o entendimento do julgador monocrático, de que essas devem ser excluídas 
do levantamento, o que equivale dizer que o feito é parcialmente procedente.  

 
Com a exclusão dos valores referentes às notas fiscais, 

mencionadas em linhas anteriores, restaram ainda as notas fiscais nºs; 68061; 68062; 
68063; 68064;68065;68066;70646;79050;79051;79052, cujo ICMS perfaz a importância de 
R$ 40.107,17 (quarenta mil, cento e sete reais e dezessete centavos), que não foram 
recolhidos.  

 
Assim voto rejeitando o pedido de diligência formulado pelo sujeito 

passivo. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conheço do recurso voluntário, 
nego-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou parcialmente 
procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 40.107,17 (quarenta mil, cento e 
sete reais e dezessete centavos). 

 
 
 

Sala das sessões, em 12 de setembro de 2016. 
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Matéria: Diferencial de alíquotas (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01549/16 
 
Relator: Conselheiro Heli José da Silva 
 

 
EMENTA: I - ICMS. Obrigação tributária principal. Omissão de 
pagamento do Diferencial de Alíquotas. Bens destinados ao uso 
e/ou consumo. Procedência, sem aplicação do artigo 100, do 
CTN. Decisão não unânime. 
 
1.  O imposto incide sobre a entrada, no território goiano, de 
mercadoria oriunda de outro Estado, adquirida por contribuinte 
e destinada ao seu uso, consumo final ou à integração ao seu 
ativo imobilizado (Artigo 11, § 1º, inciso II, do CTE); 
 
2. Ocorre o fato gerador de ICMS no momento da entrada, no 
território goiano, de bem oriundo de outro Estado, adquirido por 
contribuinte do imposto e destinado ao uso, consumo final ou à 
integração ao seu ativo imobilizado (Artigo 13, III, da Lei nº 
11.651/91- CTE); 
 
3. Inexistindo, nos autos, subsunção a qualquer um dos incisos 
do artigo 100, do CTN, não há que se falar na aplicação do seu 
parágrafo único. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 16 
de agosto de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda 
Pública para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para reformar a decisão cameral e 
julgar procedente o auto de infração, sem aplicação do art. 100 do CTN. Foram 
vencedores os Conselheiros Heli José da Silva, Aldeci de Souza Flor, Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira, Márcio Nogueira Pedra, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, José 
Paixão de Oliveira Gomes, Gilmar Rodrigues de Almeida, Victor Augusto de Faria Morato, 
Mário de Oliveira Andrade, Lidilone Polizeli Bento e o Sr. Presidente, Conselheiro José 
Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros 
Valdir Mendonça Alves, José Luiz Rosa, Talita Pimenta Félix, José Pereira D'abadia, João 
Divino de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho, Masayuki Missao, Edson Abrão da Silva, 
Nivaldo José Mendes e Rickardo de Souza Santos Mariano que votaram conhecendo do 
recurso, negando-lhe provimento para considerar parcialmente procedente do auto de 
infração no valor do ICMS de R$ 143.116,52 (cento e quarenta e três mil, cento e 
dezesseis reais e cinqüenta e dois centavos), com aplicação do art. 100 do CTN. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Da análise do presente processo, depreende-se que o sujeito passivo 
foi autuado pelo Fisco goiano em 12 de dezembro de 2.013, por ter omitido o pagamento 
do ICMS no valor original de R$ 1.878.702,40 (um milhão, oitocentos e setenta e oito mil, 
setecentos e dois reais e quarenta centavos), correspondente ao diferencial de alíquotas, 
incidente na operação de aquisição das mercadorias destinadas ao uso e/ou consumo do 
estabelecimento, em operação interestadual, conforme demonstrativo e documentos 
anexos.  



 

A base legal do auto de infração encontra respaldo no Código 
Tributário Estadual, em seus artigos 13, inciso III, 19, inciso IV, 27, inciso V, alínea “a”, e 
63, § 2º, combinados com o artigo 76, inciso II, alínea “a”, do RCTE, e, ainda, o artigo 2º, 
da Instrução Normativa nº 155/94 – GSF. A penalidade aplicada é a constante do artigo 
71, inciso III, alínea "f", da Lei nº 11.651/1991, com redação da Lei nº 17.917/12.  

Os autos foram instruídos com: Anexo Estruturado - Detalhamento do 
Crédito Tributário; Auditoria Básica do ICMS e Demonstrativos Auxiliares; Resumo 
Demonstrativo Mensal do Diferencial de Alíquotas Devido Exercício 2009; Relação de 
Notas Fiscais de Entrada de Materiais para Uso ou Consumo; e, cópias das Notas 
Fiscais, fls. 03/416.  

Devidamente intimado, fls. 417/418, o autuado apresenta Impugnação 
às fls. 421/450, na qual, após detalhar o lançamento, alega, em preliminar, a nulidade do 
auto de infração por cerceamento do direito de defesa, e por insegurança na 
determinação da infração. Menciona que a acusação é absolutamente genérica, 
decorrendo de avaliações subjetivas do fiscal autuante, o qual não examinou mais 
profundamente o acervo fático probatório subjacente à ação fiscal. Destaca, assim, que o 
Fisco estadual não cumpriu com o seu ônus de demonstrar de forma categórica, e 
especificar a característica dos bens adquiridos, assim como seu respectivo tratamento 
fiscal e contábil, de modo a conferir certeza acerca da sua qualificação como sendo de 
uso e consumo. 

No mérito, argumenta ser indevida a autuação. Alega ser detentor do 
TARE 104/2007, firmado com o Estado de Goiás, relativo aos investimentos efetuados 
para ampliação de sua capacidade de produção, tendo sido conferido tratamento 
tributário especial às suas operações, em especial a isenção do diferencial de alíquotas 
em relação às operações de aquisição interestadual de bem para integrar o ativo fixo. 
Assevera que as aquisições autuadas se enquadram na situação retro mencionada. 
Menciona decisões de Conselhos de Contribuintes de outros Estados que já se 
posicionaram favoravelmente à apropriação do crédito relativo às aquisições de 
estruturas metálicas utilizadas nas atividades do estabelecimento do contribuinte. 
Também, Acórdão deste Conselho que corroboraria suas alegações. 

Destaca, ainda, o enquadramento da presente situação à norma 
contida no artigo 6º, inciso XCII, do Anexo IX do RCTE. 

Questiona a multa aplicada, afirmando que tem caráter confiscatório.  

Promove a juntada aos autos das cópias dos documentos, 
demonstrativos e laudos às fls. 452/974, incluindo-se o TARE nº 104/07 – GSF. 

Ao final, requer a improcedência do auto de infração. 

O Julgador Singular, na Sentença nº 1997/2014 - JULP, fls. 976/981, 
analisa os autos e decide pela procedência do auto de infração.  Não acolhe, outrossim, 
as preliminares de nulidade do lançamento suscitadas pelo autuado. Destacou-se: “O 
lançamento está fundamentado nas disposições legais indicadas no campo próprio do 
auto de infração, e na comprovação das aquisições das mercadorias destinadas ao uso 
ou consumo do estabelecimento, conforme os papéis da auditoria do ICMS, e as cópias 
das respectivas notas fiscais de aquisição, coadunando, também, com o entendimento 
firmado pela Administração Tributária e adotado pela fiscalização, descrito alhures”. 

Intimado da decisão monocrática, fls. 982/984, e por não se conformar 
com a mesma, o sujeito passivo interpõe Recurso Voluntário, fls. 987/1027, por 
intermédio do qual reitera a nulidade do lançamento pela insuficiente capitulação legal da 
acusação fiscal, e por cerceamento do direito de defesa. Argui, novamente, a nulidade 
por insegurança na determinação da infração. 



 

No mérito, assevera serem equivocadas as premissas adotadas pelo 
julgador monocárpico, por errôneas e basicamente repisar os argumentos da fiscalização, 
sem refutar os argumentos aduzidos na impugnação. Destacou-se: “Tal decisão é falha 
em suas premissas fáticas, uma vez que há bens efetivamente empregados na 
construção, conforme demonstra o laudo técnico anexado pela Recorrente. Constam do 
referido laudo as fotos do edifício em estrutura metálica da britagem secundária de 
minério, do edifício de moagem de carvão, do edifício do forno elétrico de redução, do 
galpão de estocagem de carvão, dos galpões de estocagem de minério e da torre de 
alimentação do calcinador, todos construídos com as estruturas metálicas”. 

Ainda: “Outrossim, em seu mérito a decisão em questão também não 
se sustenta, pois manteve a incorreta premissa do trabalho fiscal de que os bens 
adquiridos pela Recorrente, destinados à sua integração ao Ativo Imobilizado, 
escriturados no CFOP 2.551, seriam, na verdade, materiais destinados ao uso e 
consumo do estabelecimento, por terem sido aplicados em obras de construção civil, sem 
qualquer consideração acerca de sua destinação e características que resultem em sua 
utilização por mais de um período, requisitos para a classificação contábil pertinente”. 

Volta a destacar a isenção prevista no TARE nº 104/2207 – GSF. 
Também, quanto à natureza das aquisições efetuadas, as quais se enquadram como 
bens destinados ao ativo imobilizado. Assinala: “A natureza de bem do ativo imobilizado 
de tais bens é notória, e vem sendo ratificada por tribunais administrativos deste e de 
outros Estados. Especificamente quanto às estruturas metálicas, cumpre à Recorrente 
pontuar o completo atraso do fisco goiano, que está a discutir se tais bens são ou não 
classificados como ativo imobilizado. Enquanto que nos demais Estados é pacífica sua 
óbvia classificação nesta conta contábil, havendo discussão apenas quanto ao direito ao 
crédito em suas aquisições, o que inclusive vem sendo reconhecido pelos tribunais 
administrativos, como se vê a partir das ementas a seguir transcritas”. 

Complementa: “Desta forma, a utilização das mercadorias autuadas 
em obras civis ou como instalações não desnatura a sua natureza como ativo 
imobilizado, conforme as definições do instituto pelo direito contábil. Assim, a Recorrente 
efetuou o correto lançamento contábil das notas fiscais relativas aos itens autuados, 
tendo demonstrado a contabilização de 327 notas fiscais em sistema SAP (que controla 
todas as contabilizações e vinculações dos ativos individuais aos respectivos projetos nos 
quais foram aplicados), cujos registros foram apresentados ao fisco estadual”. 

Indica, assim, a comprovação da imobilização dos bens autuados.  

Reitera, também, subsidiariamente, a isenção prevista no artigo 6º, 
inciso XCII, do Anexo IX, do RCTE. 

Questiona, novamente, a multa aplicada alcunhando-a de 
confiscatória. 

Pugna, por derradeiro, pela improcedência do lançamento. 

O sujeito passivo apresenta, posteriormente, o Memorial às fls. 
1034/1046, juntamente com as cópias dos documentos e decisões administrativas de 
outros Estados às fls.1048/1111, por intermédio do qual reitera todos os argumentos 
expendidos nas fases anteriores. 

A Primeira Câmara Temporária deste Conselho exarou a Resolução nº 
109/2014, fls. 1112/1114, convertendo o julgamento em diligência revisional, contendo a 
seguinte determinação: 

“1. Intimar o sujeito passivo para apresentar os projetos de 
expansão, em execução no exercício de 2009, acompanhados dos memoriais 
descritivos das obras de construção civil e dos projetos de montagem de máquinas 



 

e equipamentos, realizados dentro do próprio parque industrial, para análise em 
conjunto com o Parecer Técnico, seu Anexo I e com a relação de documentos 
fiscais cuja imobilização entende o contribuinte estar comprovada. 

2. À vista da documentação a ser apresentada pela recorrente e da 
que já se encontra juntada aos autos, e levando-se em conta a orientação contida 
no Parecer nº 196/2002 – AST e 726/2000 – AST, bem como decisões deste CAT, 
tais como o Acórdão da I CJUL nº 00312/08 02248/05 do CNP, e Parecer nº 
661/2005 – GOT, especificamente nos diversos itens que compõem a sua 
conclusão, proceder revisão do trabalho fiscal com vistas à possível identificação, 
separação e totalização das notas fiscais relativas à: aquisição de mercadorias 
para uso e consumo direto do estabelecimento; aquisição de mercadorias para uso 
na reposição, conserto e reparo de máquinas e equipamentos; aquisição de 
mercadorias para a execução de obras de construção civil; aquisição de peças e 
partes destinadas a uso na fabricação, instalação ou montagem de máquinas e 
equipamentos, os quais integrariam ou não o ativo imobilizado da empresa; 

3. Se necessário, realizar diligência ‘in loco’ para viabilização da 
revisão fiscal, oportunidade em que o sujeito passivo poderá, caso entenda 
conveniente, nomear engenheiro para auxiliar a autoridade fiscal em suas 
verificações; 

4. Realizadas as devidas verificações, se for o caso, proceder à 
adequação do valor da exigência contida na inicial”.  

O resultado do trabalho revisional se encontra consolidado no 
documento às fls. 1117/1130, no qual se esclarece que os materiais relacionados à 
exigência efetivamente destinaram-se à obra civil. Destacou-se: “A título de reforço é 
importante reafirmar que, no que tange ao ‘PROJETO FERRO NÍQUEL’, tanto nos autos 
como nas peças defensórias e também no material apresentado para atender à 
Notificação Fiscal nº 201503241506, está bastante evidente que 100% do material 
destinado a esse ‘PROJETO’, objeto da autuação, que representa 92,38% de todo o 
crédito tributário exigido neste processo, está devidamente caracterizado como sendo 
destinado à obra civil: construção de galpões, rede de transmissão de energia, sistema de 
drenagem de águas pluviais, fundações, etc., não tendo nenhuma relação com máquinas 
e/ou equipamentos, portanto, não comportando a classificação de ativo imobilizado 
atribuída pela recorrente”. 

Os revisores juntaram aos autos os demonstrativos e cópias de 
documentos às fls. 1130/1203. Pedem, ao final a manutenção da autuação na forma 
inicial. 

O sujeito passivo se manifesta a respeito do resultado da diligência às 
fls. 1211/1221, questionando os procedimentos revisionais. Alega que os revisores não 
atenderam a contento à determinação contida na Resolução cameral. Ainda, que não há 
norma jurídica que autorize os AFRE’s a emprestar as razões de defesa de outro auto de 
infração, restando, indubitável, o cerceamento do direito de defesa do recorrente. Afirma 
serem improcedentes as conclusões constantes da manifestação fiscal. 

Assim, requer o retorno dos autos para novo trabalho revisional, a ser 
realizado por auditor estranho à lide, ou, caso haja entendimento contrário, que se julgue 
improcedente o auto de infração. 

Posteriormente, o sujeito passivo apresenta o Memorial às fls. 
1234/1241, no qual recapitula todos os argumentos expendidos nas fases anteriores, 
incluindo-se as nulidades do lançamento, a improcedência, ou, se necessário a realização 
de nova diligência revisional.  



 

Promove, também, a juntada de decisões judiciais, e administrativas 
de outros Estados às fls. 1243/1300, a respeito da matéria. 

A Quarta Câmara deste Conselho decidiu, por unanimidade de votos, 
rejeitar o pedido de conversão do julgamento em diligência, formulado pelo sujeito 
passivo. Também, por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares de nulidade da peça 
básica, arguidas pelo sujeito passivo, por cerceamento do direito de defesa, e por 
insegurança na determinação da infração. Quanto ao mérito, por maioria de votos, 
conhecer do Recurso Voluntário, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e 
considerar improcedente o auto de infração. 

A decisão encontra-se consubstanciada no Acórdão nº 2124/2015, fls. 
1303/1307. 

Intimada do “decisum” cameral, fls. 1308, a Representação 
Fazendária interpõe Recurso ao Conselho Pleno, fls. 1309/1311, no qual pugna pela sua 
reforma, e, consequentemente, pela procedência do lançamento. Destacou-se: 

“As mercadorias descritas nas notas fiscais que instruem os 
presentes autos devem ser qualificadas como materiais de construção civil. É a 
conclusão que se chaga ao se verificar a descrição das mercadorias nas notas 
fiscais apresentadas pelo sujeito passivo. Tais bens, conforme se verifica na leitura 
do trecho acima transcrito do Acórdão nº 2247/2005, ‘embora adentrem o 
estabelecimento como coisa móvel, corpórea e de existência autônoma, perdem, em 
sua utilização, essa condição, seja por integração física a outro bem (peças ou 
material elétrico, por exemplo), seja por sua destruição ou transformação física 
irreversível (material de alvenaria). O Conselheiro conclui, sabiamente, que, para o 
ICMS, o ativo imobilizado deve conservar a mesma natureza física que detinha 
quando adentrou o estabelecimento. Se o bem perde sua autonomia, então, não se 
pode considerá-lo imobilizado nos termos da legislação do ICMS. Não resta outro 
caminho, senão o de classificar o bem como material de consumo. 

Essa inclusive é a orientação fazendária no Estado de Goiás 
exarada em diversos Pareceres Normativos, consoante se pode observar nos 
Pareceres nºs 1428/2005 – GOT e 726/2000 – SAT, anexados às fls. 418/424 destes 
autos”. 

O sujeito passivo apresenta contradita ao Recurso Fazendário às fls. 
1318/1346, alegando que são equivocadas as premissas adotadas pela Representação 
Fazendária. Indica que não há dúvidas de que há bens efetivamente empregados na 
construção civil, conforme demonstra o laudo técnico anexado, em especial as estruturas 
metálicas. Menciona que o recurso é equivocado quando assume que todas as 
mercadorias adquiridas teriam perdido sua autonomia. Destaca: “Com efeito, um ativo 
imobilizado, nos termos do Pronunciamento Técnico nº 27 do Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC 27) ‘é o item tangível que: (a) é mantido para uso na produção ou 
fornecimento de mercadorias ou serviços, para aluguel a outros, para fins administrativos; 
e, (b) se espera utilizar por mais de um período. Estas características são plenamente 
observadas pelas estruturas metálicas”. 

Complementa: “Assim, a consideração desse elemento deveria 
corroborar a aplicação da isenção ao caso concreto, houvessem as provas sido 
examinadas adequadamente e adotando critérios técnicos previstos na legislação 
fiscal e contábil”. Destaques no original. 

Reitera a isenção pactuada e prevista no TARE nº 104/2007 - GSF. 

Repisa que a natureza das aquisições efetuadas são bens destinados 
ao ativo imobilizado. Destaca os principais projetos em andamento no ano de 2009, e 



 

indica que, conforme se verifica dos laudos técnicos anexados à Impugnação, as 
estruturas metálicas podem ser destinadas a compor elementos estáticos estruturais com 
finalidade de abrigo (galpões, edifícios, coberturas) ou integrar máquinas e equipamentos 
com função de suporte/sustentação. Nos referidos laudos constam as especificações dos 
projetos, fotos das destinações e aplicações destas estruturas, além de atestarem a sua 
caracterização como bens do ativo imobilizado. Destaca decisões de outros Conselhos 
Administrativos, incluindo-se deste Conselho, as quais, no seu entender, corroboram suas 
alegações. Também, diversos precedentes do STJ discutindo se os materiais de 
construção seriam integrantes ou alheios à atividade do estabelecimento, sendo certo que 
referidos julgados jamais qualificam a natureza jurídica dos bens utilizados na construção 
como ‘material de uso e consumo”. 

Informa quanto à comprovação da imobilização dos bens autuados. 

Pugna para que seja negado provimento ao Recurso Fazendário 

Requer, alternativamente, a aplicação do artigo 100, do Código 
Tributário Nacional – CTN. 

Junta-se, oportunamente, o Memorial às fls. 1354/1361, no qual o 
sujeito passivo reitera todos os argumentos expendidos nas fases anteriores. Destaca-se 
resposta à consulta formulada ao Fisco do Estado de Minas Gerais, assim como Decisão 
Normativa do Fisco de São Paulo a respeito da matéria, as quais, acredita, corroboram o 
entendimento apresentado. 

Requer, ao final, que seja negado provimento ao Recurso Voluntário 
e, na eventual hipótese de seu provimento, que sejam afastadas a multa e os juros com 
fundamento no artigo 100 do CTN, em razão do que prevê o TARE nº 104/2007. 

 

       V O T O  

 

       QUESTÃO MERITÓRIA 

 

Adentrando ao exame do mérito do processo, observo, em 
preâmbulo, que a descrição do fato contido na peça inicial reporta-se à cobrança de ICMS 
– Diferencial de Alíquotas, incidente nas operações de aquisição de mercadorias 
destinadas ao uso/consumo do estabelecimento no exercício de 2.009. 

Por decisão cameral, majoritária, acolheu-se as razões apresentadas 
pelo sujeito passivo, e, consequentemente, julgou-se improcedente o lançamento. 

O julgamento, neste Plenário, cinge-se ao Recurso apresentado pela 
Representação Fazendária, o qual pugna pela reforma da decisão cameral, com o 
argumento de que a mesma se revela contrária à disposição expressa da legislação 
tributária estadual, e aos elementos de prova que instruem o feito. 

Hei por bem, em consenso majoritário com o demais Conselheiros 
neste Pleno, em acolher as razões apresentadas pelo douto Representante Fazendário e, 
consequentemente, reformar o “decisum” cameral para considerar procedente o 
lançamento contido na exordial. 

Exponho minhas razões de decidir. 

Mister observar que o diferencial de alíquotas sobre os bens do ativo 
imobilizado e mercadorias com destino ao uso e consumo foi criado pelo Poder 
Constituinte Originário com o intuito de equalizar a distribuição da receita tributária entre 



 

os Estados da Federação, beneficiando, assim, os Estados mais carentes de recursos, 
que são, via de regra, os consumidores das mercadorias produzidas nas unidades da 
Federação economicamente mais ricas. 

A exigência de complementação do imposto ao nível da alíquota 
interna está prevista na Constituição Federal, em seu artigo 155, § 2.º, incisos VII e VIII. 

A legislação tributária estadual dispõe nos artigos: 11, § 1º, inciso II; 
13, inciso III; 14, inciso II; e 27, inciso V, da Lei nº 11.651/91, que: 

 

“Art. 11. O imposto incide sobre: 

[...] 

§ 1º O imposto incide, também, sobre: 

[...] 

II - A entrada, no território goiano, de mercadoria oriunda de outro Estado, 
adquirida por contribuinte e destinada ao seu uso, consumo final ou à 
integração ao seu ativo imobilizado; 

[...] 

 

13. Ocorre o fato gerador do ICMS, no momento: 

[...] 

III – Da entrada, no território goiano, de mercadoria ou bem oriundos de 
outro Estado, adquiridos por contribuinte do imposto, destinados ao seu 
uso, consumo final ou à integração ao seu ativo imobilizado; 

  

Art. 14. Considera-se, também, ocorrido o fato gerador do imposto, no 
momento: 

[...] 

II – Do uso, consumo ou integração ao ativo imobilizado, relativamente à 
mercadoria produzida pelo próprio estabelecimento ou adquirida para 
comercialização ou industrialização. 

 

Art. 27. As alíquotas do imposto são: 

[...] 

V – Equivalente à diferença entre a alíquota interna utilizada neste Estado e 
a interestadual aplicável no Estado de origem, relativamente à: 

a) entrada, no estabelecimento de contribuinte, de mercadoria ou bem 
oriundos de outro Estado destinados a uso, consumo final ou a integração 
ao ativo imobilizado; 

[...].” 

 

No processo cuida-se, portanto, da cobrança do ICMS Diferencial de 
Alíquotas nas operações, interestadual, de aquisição de mercadorias destinadas ao 
uso/consumo do estabelecimento da recorrida. 

Uma vez materializada uma das hipóteses de incidência do imposto, 
no caso, correspondente à diferença entre as alíquotas interna e interestadual, decorrente 
da aquisição de mercadoria para uso ou consumo do estabelecimento, deve o contribuinte 
cumprir a obrigação tributária de efetuar o pagamento do imposto devido, nos termos 
previstos na legislação tributária. Nesse sentido, assim dispõe o artigo 63, § 2º, do Código 
Tributário Estadual – Lei n.º 11.651/91: 



 

 
“Art. 63. Ressalvadas as hipóteses expressamente contempladas com 
locais, formas ou prazos especiais, o pagamento do ICMS far-se-á nos 
locais, na forma e nos prazos fixados na legislação tributária. 

[...] 

§ 2º Relativamente ao diferencial de alíquotas, o contribuinte obrigado a 
manter e escriturar livros fiscais deve calcular o montante do imposto 
correspondente à diferença de alíquotas, devido em cada operação ou 
prestação, totalizando-o ao final de cada período de apuração, devendo 
lançar o seu valor a débito no livro Registro de Apuração do ICMS. 

[...].” 

 
A constatação de que a regra estabelecida na legislação tributária 

não foi cumprida, enseja a cobrança do imposto devido, agravado com os acréscimos 
legais, por não ter sido tempestiva e espontaneamente recolhido. 

Conclusa a exposição normativa, sintética, a respeito da matéria, há 
que se apreciar os argumentos expendidos pela Representação Fazendária, os quais 
asseveram que as mercadorias adquiridas se destinavam ao consumo, portanto, sujeitas 
ao Diferencial de Alíquotas, assim como os apresentados pela recorrida, que indicam 
tratarem-se de mercadorias para o ativo imobilizado, albergados pela isenção estabelecida 
no TARE 104/2007 - GSF, a saber, resumidamente: 

(iii) Da Representação Fazendária:  

“Assevera que a análise das notas fiscais que instruem este feito 
evidencia que as mercadorias ali assinaladas se destinavam ao consumo da 
empresa, e não ao seu ativo imobilizado. Observando-se a descrição das 
mercadorias, pode-se facilmente concluir que se trata de instalações periféricas, 
calhas, chapas e barras de aço, materiais de instalação elétrica, armários, 
perfilados, materiais de iluminação, etc. Enfim, constata-se que tais materiais 
não possuem vida própria, não se cuida aqui de máquinas ou equipamentos de 
um bem móvel uno, mas sim de materiais destinados a instalações que se 
convertem em bens imóveis. 

As referidas mercadorias, tais como os materiais destinados à 
construção civil (areia, cimento, tijolos, barras de ferro, etc.) cujo produto final é um 
bem imóvel, estão fora do campo de incidência do ICMS”. 

O Representante Fazendário argumenta, ainda, que, a propósito, o 
Acórdão nº 2.247/2005, muito bem retrata o entendimento deste Conselho no sentido de 
que as mercadorias acima indicadas devem ser consideradas materiais de uso e consumo 
do estabelecimento, e não como ativo imobilizado. 

(iv) Da Recorrida: 

 “Afirma que a natureza das aquisições efetuadas são bens 
destinados ao ativo imobilizado. Destaca que, conforme se verifica dos laudos 
técnicos anexados à Impugnação, as estruturas metálicas podem ser destinadas a 
compor elementos estáticos estruturais com finalidade de abrigo (galpões, edifícios, 
coberturas) ou integrar máquinas e equipamentos com função de 
suporte/sustentação. Nos referidos laudos constam as especificações dos projetos, 
fotos das destinações e aplicações destas estruturas, além de atestarem a sua 
caracterização como bens do ativo imobilizado” 

Vê-se, nos autos, que os julgadores camerais, ciosos da 
complexidade analítica da questão – ativo imobilizado ou uso/consumo – converteram 
o julgamento em diligência visando dirimir crucial dúvida, vital para se definir quanto à 



 

cobrança do Diferencial de Alíquotas, ou o acolhimento do benefício da isenção contida na 
regra pactuada no TARE 104/2007 - GSF, por ativo imobilizado. 

O resultado da diligência se encontra consolidado no documento às 
fls. 1117/1130, no qual, no meu entender, dirimiu-se todas as questões atinentes ao 
processo. Por oportuno, transcrevo trechos do documento em questão, a saber: 

“A título de reforço é importante reafirmar que, no que tange ao 
‘PROJETO FERRO NÍQUEL’, tanto nos autos como nas peças defensórias e 
também no material apresentado para atender à Notificação Fiscal nº 
201503241506, está bastante evidente que 100% do material destinado a esse 
‘PROJETO’, objeto da autuação, que representa 92,38% de todo o crédito 
tributário exigido neste processo, está devidamente caracterizado como sendo 
destinado à obra civil: construção de galpões, rede de transmissão de energia, 
sistema de drenagem de águas pluviais, fundações, etc., não tendo nenhuma 
relação com máquinas e/ou equipamentos, portanto, não comportando a 
classificação de ativo imobilizado atribuída pela recorrente.” Destaque no original. 

Destacou-se, ainda: 

“Para aclarar esse entendimento, merece destacar a citação do 
Parecer 0726/2000 – AST, contida no Parecer 661/2005 – GOT, a seguir: 

“O art. 19 da Lei Complementar 87/96, traz expresso o princípio 
constitucional da não-cumulatividade que é implementado por meio do sistema de 
créditos: 

‘Art. 19. O imposto é não-cumulativo, compensando-se o que for 
devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de 
serviços de transporte interestadual e de comunicação com o montante cobrado nas 
anteriores pelo mesmo ou por outro Estado’. 

No art. 20, o diploma legal antes citado diz a quais operações e 
prestações será aplicado o sistema de compensação do imposto. 

‘Art. 20. Para a compensação a que se refere o artigo anterior, é 
assegurado ao sujeito passivo o direito de creditar-se do imposto anteriormente 
cobrado em operações de que tenha resultado a entrada de mercadoria, real ou 
simbólica, no estabelecimento, inclusive a destinada ao seu uso ou consumo ou ao 
ativo permanente, ou o recebimento de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal ou de comunicação’. 

Depreende-se, destes dois artigos que somente poderá ser 
compensado o imposto relativo a operação com mercadorias ou prestação de 
serviços de transporte interestadual e intermunicipal. 

Como as entradas de mercadorias destinadas ao uso e consumo 
somente darão direito ao crédito a partir de 01/01/2000 (redação alterada para 
01/01/2020), cuidaremos de analisar unicamente as entradas para o ativo 
imobilizado. 

Rubens Requião, em seu Curso de Direito Comercial, citando 
GARRIGUES, indica os elementos caracterizadores das mercadorias. 

‘a) corporalidade, que as distingue dos bens imateriais; b) 
mobilidade, que exclui os bens imóveis; c) aptidão para o tráfico; d) valor patrimonial 
próprio, intrínseco da própria coisa, excluindo-se os títulos de crédito; e, e) 
permanência atual no tráfico mercantil’. 

A definição de bens imóveis está retratada no Livro II, art. 43 do 
Código Civil: 



 

‘Art. 43. São bens imóveis: 

[...] 

II – Tudo quanto o homem incorporar permanentemente ao solo, 
como a semente lançada à terra, os edifícios e construções, de modo que se não 
possa retirar sem destruição, modificação, fratura ou dano’. 

Os imóveis, portanto, não são considerados mercadorias e, 
além disso, não se incluem no campo de incidência do ICMS. A consulta 
refere-se a materiais de construção destinados à edificação de 
estabelecimentos comerciais ou industriais. Tais bens são mercadorias, 
enquanto não agregados à construção, quando, então, isso acontecer, 
passarão a ser considerados imóveis. 

Os materiais de construção adquiridos pelo estabelecimento 
não se destinam à revenda ou à industrialização, mas à incorporação à obra de 
construção civil, para uso próprio. Não são, também, mercadorias destinadas 
ao ativo imobilizado. Serão imobilizados, mas na forma de imóvel, perdendo 
suas características originais. 

A Lei Complementar diz que assegura o direito ao crédito do 
ICMS decorrente de entrada mercadoria destinada ao ativo imobilizado. Em se 
tratando de crédito relativo ao ativo fixo, para haver direito a eles, duas condições 
devem ser obedecidas: deve ser mercadoria e deve ser destinada ao ativo 
imobilizado. Ora, os materiais de construção, antes de se agregarem às construções 
são mercadorias, mas não fazem parte do ativo imobilizado; uma vez incorporadas 
aos prédios, farão parte do ativo imobilizado, mas deixarão de ser mercadorias para 
se tornarem imóveis. Portanto, a entrada de materiais de construção, destinados à 
implantação de estabelecimentos industriais ou comerciais, não dá direito ao crédito 
de ICMS”. Destaques no original. 

Continua-se: 

“Antes mesmo de finalizar a transcrição do Parecer acima, 
justifica argumentar que, como não é legal o creditamento do ICMS na condição de 
ativo imobilizado, e esses bens não são destinados à comercialização ou 
industrialização, é devido o ICMS Diferencial de Alíquotas. É o que consta do 
lançamento em análise. 

Em reforço ao entendimento dado pelos agentes do Fisco, 
autores do procedimento inicial, cabe mencionar trechos das peças defensórias em 
que, com muita propriedade e em diversos momentos, a própria impugnante afirma 
que os materiais relacionados à exigência são destinados à obra civil: construção de 
galpões, edifícios, coberturas, estruturas para suporte de equipamentos, etc. Nessa 
empreitada, inclusive, junta fotos dessas construções, constituindo-se em prova 
cabal de que os materiais relacionados nos anexos da auditoria efetivamente 
destinaram-se a essas obras, como o que consta à fl. 1016 dos autos, onde a 
impugnante relata a forma de escrituração dessas operações no Livro Razão 
Contábil, nos seguintes termos: 

‘Adicionalmente, a Recorrente apresenta a cópia dos principais 
documentos fiscais autuados (valores mais relevantes e seu respectivo registro no 
LRE, assim como a comprovação dos registros contábeis no livro razão e no SAP 
até a transferência para a conta nº 33401999 (obras em andamento), relativamente 
ao mês de janeiro/2008. 

Outrossim, tendo em vista o grande volume de documentos, a 
Recorrente juntou aos autos para os meses de fevereiro a dezembro, as notas 



 

fiscais e LRE, bem como a evidência de registro de tais notas no livro razão contábil 
com a indicação dos elementos PEP, que indicam a aplicação dos itens em Projeto 
a designar sua futura imobilização na forma exemplificada acima...’ (original não 
ostenta grifo) ’. 

  Com esse mesmo objetivo, ou seja, provar a destinação dos 
materiais, mais uma vez, remete-se a memória ao material anexado na impugnação, 
fls. 478 a 495, onde contém Laudo Técnico que serve, unicamente, para comprovar 
a destinação desse material, conforme noticiado nas peças de lançamento do crédito 
tributário. Nesse laudo, inclusive, possui fotos das estruturas construídas com os 
materiais objeto do litígio. Laudo Técnico, fls. 478, (verbis): 

‘Estruturas metálicas em projetos, via de regra, são classificadas 
para efeito de investimentos com ‘Construção Civil’, pelo fato de serem elementos 
estáticos estruturais com finalidade de abrigo (galpões, edifícios, coberturas), ou 
suporte de outros equipamentos de produção de materiais (tubulações, 
bandejamento de cabos elétricos e de automação, iluminação, etc.). 

Esta classificação (Construção Civil) explica-se por ser a 
estrutura metálica uma alternativa vantajosa para as edificações civis e 
colunas de sustentação convencionais para os mesmos fins, construídas de 
concreto/alvenaria’. (o original não ostenta grifos)’. 

Frise-se muito bem nesta última transcrição, quando diz: “por 
ser a ESTRUTURA METÁLICA uma alternativa vantajosa para as edificações 
civis e colunas de sustentação convencionais para os mesmos fins, 
construídas de CONCRETO/ALVENARIA”. Confirmação de que a ferragem 
adquirida – estruturas metálicas – teve o objetivo de substituir as antigas estruturas 
de concreto e alvenaria”. 

Por derradeiro, conclui: 

“Dessa forma, no que tange aos materiais destinados ao projeto 
FERRO NÍQUEL, entende-se não haver nada a reparar no lançamento inicial, cujas 
informações foram desmembradas das demais em planilha própria e comprovam 
que o material objeto da autuação não é componente de nenhum equipamento 
passível de enquadramento na condição de bem do ativo imobilizado, e tão somente 
estruturas metálicas e ferragens que serviram para construção de bases 
(impossíveis de serem removidas do solo sem sua completa destruição) e edificação 
de prédios para abrigar equipamentos e produto, além de outros itens de consumo 
menos relevantes”. 

Examinando, pois, o campo “descrição do produto” dos 
demonstrativos analíticos juntados pela fiscalização, fls. 10/25, campo esse que traduz o 
conteúdo de campo idêntico das Notas Fiscais, vê-se que os bens autuados constituem 
material de reposição ou de construção civil. Esse tipo de material escapa ao conceito 
contábil de ativo imobilizado autonomamente para que seu valor possa ser apropriado 
como custo fixo direto, mediante depreciação. 

Destarte, tais bens, embora adentrem o estabelecimento como coisa 
móvel, corpórea e de existência autônoma, perdem, em sua utilização, essa condição, 
seja por integração física a outro bem como peças de reposições (filtros, juntas, anéis, 
cabo de cobre, abraçadeira, parafusos, arruelas, etc.), seja por sua destruição ou 
transformação física irreversível (materiais de uso na construção civil, tais como: tela 
ondulada, telha, tinta, chapa de alumínio, calha em aço galvanizado, tubos, estrutura 
metálica, etc.). 



 

Quando se integra a outro bem ou é destruído, o bem se extingue 
como coisa autônoma e, interpretando sistematicamente a legislação tributária, é fácil 
perceber que o bem integrado ao ativo imobilizado de que trata as normas do ICMS é um 
bem que permanece existindo autonomamente – tal como adentrou o estabelecimento – 
durante e mesmo após essa integração e, em tal condição, pode ser objeto de saída ou 
transferência. Assim, para o ICMS, o bem integrado ao ativo imobilizado é aquele que, 
conservando a mesma mobilidade e natureza física com que entrou no estabelecimento, 
pode ser objeto de restituição decorrente de arrendamento mercantil, furto ou roubo. 

Oportuno destacar, ainda, que no âmbito da Administração 
Tributária deste Estado, em relação ao material destinado à obra de construção civil, o que 
perfaz a grande maioria das mercadorias contidas nas Notas Fiscais autuadas, a 
Assessoria Tributária da SRE, assim como a Gerência de Orientação Tributária – GOT, já 
manifestaram, por intermédio dos Pareceres nºs 726/2000 – AST, 196/2002 – AST, 
661/2005 – GOT e 1428/2005 – GOT, no sentido de que “o material de construção, antes 
de sua agregação à construção é mercadoria, mas nesse estado não integra o ativo 
imobilizado. Ele é, na realidade um material de consumo utilizado na construção de 
determinado prédio, passando a fazer parte do ativo imobilizado como imóvel. 

A premissa firmada nas peças defensórias, assim como na 
contradita, apresentadas pela recorrida, de que é detentora do Termo de Acordo de 
Regime Especial nº 104/07 – GSF, firmado com a Secretaria da Fazenda do Estado de 
Goiás, ou mesmo o questionamento da isenção contida no artigo 6º, inciso XCII, do Anexo 
XI, do RCTE, no meu entender, não cabe mais análise, haja vista a perda do objeto, tendo 
em vista o acolhimento da acusação de que as mercadorias adquiridas foram destinadas 
ao uso ou consumo do estabelecimento da recorrida, e não foram objeto da matéria trata 
no referido TARE, e nem se subsume à isenção pleiteada. 

No que pertine ao pleito de aplicação do artigo 100, do Código 
Tributário Nacional – CTN, expresso meu entendimento de que, inexistindo, nos autos, 
subsunção a qualquer um dos incisos do referido artigo, impraticável se torna a aplicação 
do conteúdo do seu parágrafo único, que exclui a imposição de penalidades, a cobrança 
de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo.  

Em face do exposto, em consenso majoritário com meus pares, 
quanto ao mérito, em respeito ao preconizado pela legislação tributária, voto, para 
conhecer do Recurso da Fazenda Pública para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para 
reformar a decisão cameral e julgar procedente o auto de infração, sem a aplicação do 
artigo 100, do CTN. 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 29 de setembro de 2016. 
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Matéria: Diferencial de alíquotas (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01589/16 
 
Relator: Conselheiro Masayuki Missao 
 

 
EMENTA: Processual. Pedido de diligência. Requerimento de 
autoria do sujeito passivo. Rejeição. Decadência parcial do 
crédito tributário relativo ao fato gerador do ICMS no período de 
janeiro a julho de 2009. Tributo sujeito ao regime do lançamento 
por homologação. Preliminar acolhida. ICMS. Obrigação 
principal. Omissão de débito em livro próprio do valor do 
imposto relativo ao diferencial de alíquotas. Aquisição 
interestadual de mercadorias destinadas a uso ou consumo. 
Procedência parcial. 
 
1.Os pedidos de diligência fiscal devem ser rejeitados quando 
forem desprovidos de fundadas razões ou fatos controversos ou  
apresentarem caráter protelatório; 
 
2. Nos tributos sujeitos ao regime do lançamento por 
homologação, a decadência do direito de constituir o crédito 
tributário se rege pelo artigo 150, § 4º, do Código Tributário 
Nacional, isto é, o prazo para esse efeito será de cinco anos a 
contar da ocorrência do fato gerador; a incidência da regra 
supõe, evidentemente, hipótese típica de lançamento por 
homologação, aquela em que ocorre o pagamento antecipado 
do tributo; 
 
3. Provado nos autos que o sujeito passivo deixou de efetuar 
parte do valor do débito em livro próprio correspondente ao 
diferencial de alíquotas incidente em operações de aquisição 
interestadual de mercadorias destinados ao uso ou consumo do 
estabelecimento, procedente em parte é o auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de maio de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido 
de diligência formulado pelo sujeito passivo. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Masayuki Missao, Márcio Nogueira Pedra, Edson Abrão da Silva, Aldeci de Souza Flor e 
Cláudio Henrique de Oliveira. E, por maioria de votos, acatar a preliminar de decadência 
parcial referente aos meses de janeiro a julho/2009,  arguida pela autuada. Foram 
vencedores os Conselheiros Masayuki Missao, Edson Abrão da Silva e Cláudio Henrique 
de Oliveira. Vencidos os Conselheiros Márcio Nogueira Pedra e Aldeci de Souza Flor. 
Quanto ao mérito,  por maioria de votos, conhecer do recurso, dar-lhe parcial provimento 
para reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto 
de infração no valor do ICMS de R$ 142.102,44 (cento e quarenta e dois mil, cento e dois 
reais e quarenta e quatro centavos), considerando, no entanto, o pagamento de fls 582, 
para eventual compensação do crédito tributário.  Foram vencedores os Conselheiros 
Masayuki Missao, Edson Abrão da Silva e Cláudio Henrique de Oliveira. Vencidos os 
Conselheiros Márcio Nogueira Pedra e Aldeci de Souza Flor que votaram pela 
procedência total do auto de infração. 
 



 

R E L A T Ó R I O 
 

Descreve a exordial que o sujeito passivo omitiu o registro do valor 
do diferencial de alíquotas incidente em operações de aquisição interestadual de 
mercadorias destinadas ao uso ou consumo do estabelecimento, conforme demonstrativos 
e documentos em anexo. Em decorrência, deve pagar o imposto acrescido das 
cominações legais.  

Foram infringidas as disposições dos artigos 11, §1°, inciso II, e 
artigo 63, §2°, ambos da Lei 11.651/91, combinado com o artigo 76, inciso II, alínea "a", 
Decreto 4.852/97 e artigo 2°, IN 155/94- GSF. Proposta a penalidade do artigo 71, inciso 
III, "f", da Lei 11651/1991 com redação da Lei 17917/2012 – Retroatividade Benigna.  

Acompanham a exordial os seguintes documentos "fls. 03 a 150", 
detalhamento do crédito tributário, Auditoria básica do ICMS ajuste oficio, levantamento do 
ICMS diferencial de alíquota devido em aquisições de bens de uso e consumo  registrado 
como entradas de ativo imobilizado, notas fiscais.  

Cientificado, o sujeito passivo comparece aos autos para impugnar o 
auto de infração, com fulcro nos seguintes argumentos:  

(i) O auto de infração é nulo por insegurança na determinação da 
infração, pois as provas colacionadas ao feito decorrem de 
presunção e não de eventos materiais, o que fere o artigo 142 
do CTN. 

(ii) No mérito, que o auto de infração é improcedente pois há a 
ocorrência do instituto da decadência do crédito tributário 
relativo aos fatos geradores ocorridos entre janeiro e julho de 
2009, com fulcro no artigo 150, § 4º, do CTN. 

(iii) Que as mercadorias foram incorporadas ao ativo fixo e não para 
uso ou consumo, em concomitância com a isenção prevista no 
art. 4º da Lei nº 15.719/06 e de TARE nº 122/2007 

(iv) Arguição do caráter do confiscatório da multa aplicada. 

 

Ao final requer a nulidade do feito, ou na impossibilidade, sua 
extinção, em virtude da decadência do crédito tributário, ou subsidiariamente, sua 
improcedência em face da isenção sobre o imposto relativo à aquisição de mercadorias 
que integram o ativo imobilizado, ou alternativamente, procedente com redução da 
penalidade aplicada ou a realização de diligência para apuração da verdade material. 

 
Anexou-se os seguintes documentos "fls. 180 a 552": documentos 

societários, instrumentos de mandato, notificação. Comprovante de recebimento postal, 
notas fiscais, termo de acordo de regime especial – TARE N° 122/2007, Resolução n° 
1.025/05, do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), livro de registro de apuração do 
ICMS, declarações periódicas de informações – DPI, Pronunciamento Técnico n° 27-
Cômite de Pronunciamentos Contábeis (CPC). 

 
Em cumprimento ao despacho de n° 1960/2014, expedido pelo 

julgador singular, o revisor manifesta-se nos autos para ratificar o levantamento fiscal e o 
valor do crédito tributário originais. 



 

 
Intimado, o sujeito passivo comparece aos autos para manifestar-se 

acerca da revisão fiscal e reiterar pedidos e argumentos anteriores. 
 
Acompanham sua peça os seguintes documentos Parecer n° 

1065/2008 – GPT, consulta por auto, planilha de baixa e imputação de processos 
(fls.577/583) 

 
Decisão singular rejeita as preliminares de nulidade da peça básica 

por insegurança na determinação e de decadência do crédito tributário. No mérito, ratifica 
a pretensão fiscal inicial e deixa de manifestar-se acerca do caráter confiscatório da 
penalidade aplicada. 

 
Cientificado, o sujeito passivo comparece aos autos para interpor 

recurso. Reitera a preliminar de decadência do crédito tributário relativa aos fatos 
geradores ocorridos entre janeiro e julho de 2009. 

 
Argumenta que nos lançamentos por homologação (ICMS), a 

contagem do prazo decadencial para a constituição do crédito tributário dá-se pelo § 4º do 
artigo 150 do CTN, face ao recolhimento do tributo. Que a decisão merece ser reformada 
pois o lançamento que constituiu o crédito tributário ocorreu em cinco de agosto de 2014 
em relação aos fatos geradores ocorridos no exercício de 2009; que o sujeito passivo foi 
intimado em 21/08/2014.   

 
No mérito, reiteram que as mercadorias adquiridas destinaram-se a 

integrar o ativo imobilizado e não a uso e consumo, e por isso gozam dos benefícios 
fiscais trazidos pela Lei nº 15.719/2006, e no que tange à parte remanescente do imposto 
foi efetuado o recolhimento conforme atesta a documentação colacionada aos autos (fls. 
582). Acrescenta que a multa aplicada fere o ordenamento jurídico brasileiro em virtude de 
sua desproporção. 

 
Ao final requer a reforma da decisão anterior para considerar 

improcedente o auto de infração em virtude da ocorrência da decadência do direito de a 
Fazenda Pública Estadual constituir o crédito tributário relativo ao fato gerador ocorrido 
entre janeiro e julho de 2009 e o pagamento da parte remanescente conforme 
documentação anexada aos autos.  

 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 

Trata-se de exigência de crédito tributário onde o sujeito passivo 
deixou de debitar no livro Registro de Apuração do ICMS, no período de 01/01/2009 a 
31/12/2009, o valor de R$ 466.361,06, correspondente ao diferencial de alíquotas 
incidente em operações de aquisição interestadual de mercadorias destinadas ao uso ou 
consumo do estabelecimento, conforme demonstrativos e documentos e, anexo.  

Passo a julgar e de plano, devo rejeitar o pedido de diligência 
formulado pelo sujeito passivo por considerar que os pontos esgrimidos pela defesa, 
encontram-se pacificados desde a sua gênese. De fato, ao compulsar os autos verifico 
que a douta julgadora singular determinou o reenvio destes à Gerência Especial de 



 

Auditoria (fls.554/555) para que o ínclito auditor, autor do presente lançamento, se 
manifestasse acerca dos fatos e argumentos passivos. Na ocasião, após cotejar 
argumentos e informações trazidas à lume pelo impugnante, com os fatos apurados pelo 
fisco, o revisor ratificou a pretensão fiscal inicial (fls.557/561) 

Tal como a julgadora singular, após detida análise, considero que 
laborou de forma correta o fiscal revisor ao relatar e provar de forma conclusiva a 
ocorrência do fato gerador que deu origem ao presente crédito tributário, e, não tendo o 
sujeito passivo apresentado outras informações, ou fatos novos, ou ainda qualquer 
evidência material que pudesse modificar ou alterar o trabalho de revisão fiscal ou que 
julgasse necessárias para auxiliar na formação deste juízo, ratifico o trabalho revisional e 
deixo de acolher o aludido  pedido de diligência.   

Na sequência, acolho a preliminar de decadência do direito de a 
Fazenda Pública Estadual constituir o presente crédito tributário sobre os fatos geradores 
ocorridos entre o período que vai de janeiro a julho do ano de 2009. De fato, como se 
pode deduzir da tabela abaixo publicada e dos créditos constituídos com base nos Livros 
de Registro de Apuração do ICMS e das Declarações Periódicas de Informações – DPI, as 
competências compreendidas entre janeiro e julho de 2009 tiveram seus débitos extintos, 
seja pelo creditamento realizado à época, seja pela decadência nos termos do artigo 150, 
§ 4º, do CTN. 

 

Mês 

ICMS 
cobrado 

(R$) 

ICMS 
pago/creditado 

(R$) 

 

Decadência 
(Termo 
inicial) 

Decadência 
(Termo final) 

Lançamento 
(intimação) 

JAN/09 50.987,61 1.491.338,77 06/02/2009 05/02/2014 21/08/2014 

FEV/09 57.436,15 1.087.951,23 06/03/2009 05/03/2014 21/08/2014 

MAR/09 85.532,10 1.282.393,55 07/04/2009 06/04/2014 21/08/2014 

ABR/09 63.559,72 565.124,22 07/05/2009 06/05/2014 21/08/2014 

MAI/09 69.003,32 2.749.823,27 05/06/2009 04/06/2014 21/08/2014 

JUN/09 94.399,36 1.594.451,58 07/07/2009 06/07/2014 21/08/2014 

JUL/09 32.547,21 2.276.721,74 07/08/2009 06/08/2014 21/08/2014 

Como se depreende do acima exposto, assim como dos Livros de 
Registro de Apuração do ICMS e das Declarações Periódicas de Informações – DPI, as 
competências compreendidas entre janeiro e julho de 2009 decaíram, nos termos do artigo 
150, § 4º, do CTN. 

Assim, constatado pelo Fisco recolhimento a menor nessas 
competências, competia-lhe efetuar o lançamento de eventual crédito tributário 
suplementar que entendesse devido, no prazo de 5 (cinco) anos. Porém, transcorrido o 
prazo quinquenal decadencial e tendo o Fisco quedado-se inerte, é inequívoco que o 
crédito tributário referido seja totalmente inexigível.  

Impende salientar que o Sujeito Passivo apura mensalmente o valor 
do ICMS devido no período, ou seja, pelo regime de apuração normal, realizando o 
confronto entre os débitos e os créditos escriturados durante o mês. Muito embora o Auto 
de Infração tenha sido lavrado em 05/08/214, a ciência da Impugnante deu-se somente 
em 21/08/2014, momento esse em que o crédito tributário foi efetivamente constituído, ou 
em outras palavras, o prazo conferido à Fazenda Pública Estadual, para a constituição de 
eventual crédito a seu favor naquele momento, já havia se esgotado.  



 

Quanto à arguição passiva de inconstitucionalidade da penalidade 
aplicada, qual seja a de que a multa na proporção de 100% (cem por cento) sobre o valor 
total do crédito supostamente devido mostra-se desarrazoada e desproporcional, tanto 
quanto confiscatória, deixo de manifestar-me em face do óbice imposto pelo artigo 6º, § 4º 
da Lei Estadual nº 16.469/09. De fato, o citado dispositivo estatui que “Não pode haver 
decisões que impliquem apreciação ou declaração de inconstitucionalidade de lei, decreto 
ou ato normativo expedido pela Administração Tributária”. Assim, mister se faz deixar de 
apreciá-la. 

Quanto à parte remanescente do crédito tributário, verifico que o 
sujeito passivo promoveu o recolhimento do imposto no valor de R$ 142.104,44 (cento e 
quarenta e dois mil e cento e dois reais e quarenta e quatro centavos) relativo às  
aquisições de mercadorias para uso e consumo, conforme atesta o documento de fls. 582, 
motivo pelo qual considero que o auto de infração é procedente em parte. 

 
Dessarte, voto acompanhado da unanimidade do voto de meus pares 

para rejeitar o pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo e, por maioria de votos, 
acolher a preliminar de decadência parcial referente aos meses de janeiro a julho de 2009, 
arguida pelo sujeito passivo. E, no mérito, também pelo mesmo quórum, conheço do 
recurso, dou-lhe parcial provimento para reformar em parte a decisão singular e considerar 
parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 142.102,44 (cento e 
quarenta e dois mil, cento e dois reais e quarenta e quatro centavos), considerando-se, no 
entanto, o pagamento de fls. 582 para eventual compensação do crédito tributário.   

 

 
 
 

Sala das sessões, em 30 de setembro de 2016. 
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Matéria: Diferencial de alíquotas (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01627/16 
 
Relator: Conselheiro Renato Moraes Lima 
 

 
EMENTA: Processual. Nulidade parcial processual desde o 
julgado singular. Rejeitado. Nulidade por insegurança na 
determinação da infração. Rejeitada. Pedido de diligência. 
Rejeitado. ICMS. Não se constituem em bens destinados ao 
Ativo Permanente Imobilizado Industrial os bens que seja peças 
de reposição (são materiais de uso e consumo) e instalações 
físicas e edificações, incidindo o ICMS de Diferencial de 
Alíquotas. Parcialmente procedente. 
 
1. A quitação integral ou parcial de auto de infração não tem o 
condão de alterar o valor do montante autuado, devendo apenas 
que se considerar os valores já pagos para o fim de extinção do 
crédito tributário. Não há, portanto, nulidade desde o julgamento 
singular. 
 
2. Não implica nulidade por insegurança na determinação da 
infração a falta de realização de diligência, cabendo efetuá-la se 
for o caso, porém, não havendo dúvida sobre a matéria fática e 
estando bem instruídos os autos, não cabe a remessa do 
mesmo em diligência. 
 
3. É apropriável ao estabelecimento industrial durante o período 
de depreciação o crédito relativo ao bem que diretamente 
concorra para a formação do produto industrializado, excluindo-
se todos os bem que sejam meras instalações físicas do parque 
industrial, cujo gasto não implica em custo do bem produzido, 
mas despesa operacional da empresa. 
 
4. É chamada nota-mãe a nota fiscal relativa ao transporte de 
mercadoria cuja unidade não possa ser transportada de uma só 
vez, sendo a mesma sem indicação correspondente a cada parte 
ou peça, devendo constar em seu corpo a observação de que a 
remessa deve ser feita em parte ou peça (RCTE, Art. 162, § 2.º); 
são chamadas notas-filhas as emitidas sem o destaque do 
imposto, discriminando a parte ou peça remetida, mencionando-
se o número, a série e a data da nota fiscal original – nota-mãe 
(RCTE, Art. 162, § 3.º). 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de março de 2016, decidiu, por maioria de votos,  rejeitar o pedido de 
diligência formulado pelo sujeito passivo. Foram vencedores os Conselheiros Renato 
Moraes Lima e Lidilone Polizeli Bento. Vencido o Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho. 
Por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares de nulidade da peça básica, arguidas 
pela autuada, sendo a primeira, parcial processual  desde o julgado singular, por 
cerceamento do direito de defesa e, a segunda, desde o inicio,  por insegurança na 
determinação da infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Renato Moraes 



 

Lima, Nivaldo Carvelo Carvalho e Lidilone Polizeli Bento. Por unanimidade de votos,  
conhecer do recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença 
singular e considerar parcialmente procedente o auto de infração. Vencedores os 
Conselheiros  Renato Moraes  Lima  e Lidilone Polizeli  Bento que votaram pela parcial 
procedência em  R$ 933.576,60 (novecentos e trinta e três mil, quinhentos e setenta e seis 
reais e sessenta centavos), e vencido o Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho,  que votou 
pela parcial procedência em R$ 840.859,58 (oitocentos e quarenta mil, oitocentos e 
cinqüenta e nove reais e cinqüenta e oito centavos), considerando-se para fim de extinção 
do crédito tributário o valor já pago de fls. 1016 dos autos. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

No presente auto de infração é reclamada a falta de pagamento total 
de R$ 934.399,54 de ICMS, ao longo de todos os meses de 2008, exceto março, por falta 
de lançamento a débito, na conta gráfica de apuração do imposto, dos montantes de ICMS 
de Diferencial de Alíquota relativos à aquisição de mercadorias destinadas a uso e 
consumo próprio, conforme demonstrativo auxiliar da Auditoria Básica do ICMS, fls. 18 e 
21, onde os saldos originais apurados foram devedores em todos os meses (não houve, 
portanto, nenhum reflexo por repercussão de eventual saldo credor). 

 
De forma bem simplificada o cerne da discussão entre a fiscalização 

e a recorrente é o fato de que os mesmos bens que a fiscalização entendeu ser 
destinados a uso e consumo, a recorrente entendeu tratar-se de bens destinados ao ativo 
permanente imobilizado, e como tais bens foram adquiridos em operações interestaduais 
gozariam da isenção de pagamento do ICMS de diferencial de alíquota prevista no RCTE, 
An. IX, Art. 6.º, XCII, com que são agraciados apenas os industriais e os produtores 
agropecuários nessas aquisições, mas não nas de bens destinados a uso e consumo. 

 
Foram indicados como infringidos o CTE, art. 63, § 2.º e RCTE, art. 

76, inc. II, “a”, combinado com IN 155/94-GSF, art. 2.º. A penalidade proposta foi a 
prevista no CTE, art. 71, inc. III, “f”. 

 
Instruem os autos o Anexo Estruturado com o detalhamento do 

Crédito Tributário; Demonstrativo Auxiliar da Auditoria Básica, fls. 18 e 21; Planilhas de 
relação de notas fiscais de materiais de uso e consumo sem lançamento a débito do 
diferencial de alíquota, fls. 22 a 45; fotocópias das notas fiscais de aquisição e fotocópia 
dos assentamentos do Livro de Registro de Entradas. 

 
A empresa autuada comparece aos autos com peça de impugnação, 

fls. 612 a 632 (Vol. 2). O julgado singular é de procedência, fls. 724 a 729. 
 
Em 21/03/2013 é indevidamente lavrado termo de perempção, fls. 

732, sendo, entretanto, apresentado recurso voluntário em 05/04/2013, fls. 735, em que é 
alegado que sua intimação se deu em 18/03/2013, fls. 736. Despacho da presidência do 
CAT confirmou este fato. 

 
Alega nessa peça recursal ter efetuado pagamento parcial da ordem 

de 90% do total de vido, R$ 840.959,58 pelo Recuperar II, Lei 17.817/2012, fls. 770, item 
10. A prova desse pagamento consta das fls. 1016, sendo o mesmo efetuado por 
intermédio do DARE de processamento n.º 11403000235523760 (campo 01 do DARE), de 
20/12/2012. 

 



 

MODELO  :  DARE21                        

01: 11403000235523760   AG. BB CODIGO BA 

02:  00159 03:  5126    AGENCIA: 9999    

04: 4011204318197   HON ADV.             

05:  19/10/2012         END.: 25666      

06: 103208224           DATA: 20122012   

07: 0040 00/0000/000    SEQ.: 003 20     

08: 22300                                

09:        840.959,58 19:                

10:          62.816,02 ***************** 

11:          13.008,78 *                 

12:         123.584,01 *                 

13:                    ***************** 

14:                   *LINHA DIGITAVEL*  

15:      1.040.368,39 B: 85840010403     

18:      1.040.368,39 A: 68390008140     

20:                   R: 30002355237     

17:                   R: 60102230604     

16:                   CNAE:  B0729405100 

PL:                                      

AUTENT.: 004CD3C2E2EC03579E0000000       

C 30102 M 22300  D 119    DR             

 



 

Nulidade Parcial Processual desde o Julgado Singular. 
 
Argui, ainda que subliminarmente, nulidade parcial processual 

anulando-se o julgado singular sob a alegação de que o mesmo foi de integral 
procedência, ignorando-se por completo o valor extremamente significativo de pagamento 
efetuado. 

 
Nulidade desde o Início por Insegurança na Determinação da 

Infração. 
 
Argui também nulidade desde o início por insegurança na 

determinação da infração por falta de realização de diligência para averiguação da 
destinação das mercadorias cujo diferencial de alíquota foi reclamado. 

 
Mérito. Pedido de Diligência. Improcedência e Confiscatoriedade da 

Multa. 
 
Quanto ao mérito, alega que os bens realmente destinaram-se ao 

Ativo Permanente Imobilizado, e não para material de uso e consumo, conforme 
equivocadamente afirmado pela fiscalização. Para tanto, pede que os autos sejam 
remetidos em diligência em que se verifique o destino dos bens arrolados. Adicionalmente, 
alega ser a multa cominada confiscatória, devendo a mesma ser reduzida. 

 
Apresenta memorial, fls. 768 a 772, em que repete as mesmas 

alegações recursais. 
 
Por unanimidade, é aprovada, na sessão cameral de 15/07/2013, a 

Resolução n.º 090/2013, fls. 773 a 775, para remessa dos autos em diligência em que a 
recorrente apontasse quais, dentre os bens arrolados pela fiscalização como materiais de 
uso e consumo, tivessem sido efetivamente destinados ao ativo permanente imobilizado 
posto que fossem unidades independentes de produção parcial de serviços, com função 
única e destacada, mas que não fossem instalações civis, nem peças de reposição ou 
ainda partes ou peças de equipamentos. 

 
Em resposta, a recorrente apresenta a planilha de fls. 858 a 870, 

também apresentada em arquivo MS Excel, no CD de fls. 892. Ao final pede: 
 
a. nulidade parcial processual desde o julgado singular por não ter 

sido considerado pelo julgador daquela instância o pagamento parcial, sendo julgado 
integralmente procedente; 

 
b. a realização de diligência e alega nulidade por insegurança na 

determinação da infração pela falta da mesma; 
 
c. em termos de mérito, a improcedência, bem como a 

confiscatoriedade da multa. 
 
Retornando os autos a julgamento cameral em 30/05/2014, nova 

conversão do julgamento em diligência é efetuada, por unanimidade, e por intermédio da 
Resolução n.º 069/2014, fls. 901 a 903, agora visando remeter os autos à fiscalização para 
revisar o levantamento fiscal no sentido de verificar, e, em caso de necessidade, corrigir, o 
levantamento efetuado quanto a: 

 



 

1.º) operações, dentre as reclamadas, alcançadas por redução de 
base de cálculo e estando a recorrente em condições de fruição do benefício; 

 
2.º) o item “motor hidráulico / bucha / cunha” ser possivelmente 

destinado ao Ativo Permanente Imobilizado (APIm), e não material de uso e consumo, 
implicando a retirada do montante de R$ 327,70 do ICMS originalmente cobrado de 
abril/2008 (R$ 31.733,11), resultando em R$ 31.405,41; passando o ICMS total cobrado 
de R$ 934.399,54 para R$ 934.071,84. 

 
A resposta desta segunda diligência consta das fls. 906 a 912, onde 

é citado caber redução de base de cálculo nas aquisições de materiais de consumo, notas 
fiscais de fls. 426, 431, 433 e 495, reduzindo o valor reclamado em R$ 495,24. Cita-se, em 
seguida, que a recorrente não apresentou a memória de cálculo da parte não contenciosa 
que fora quitada, R$ 840.959,58, 90% do total, R$ 934.399,54. Cita-se, ainda, concordar 
com a proposta apresentada na última resolução, de se aplicar a proporcionalidade nos 
montantes mensais remanescentes em relação ao remanescente total. 

 
É apresentada a planilha de proporcionalidade, fls. 913, a qual, 

entretanto, nada acrescenta ao entendimento geral da autuação, pois somente caberia 
aplicar a proporcionalidade caso o remanescente dos R$ 840.959,58 ficasse aquém dos 
R$ 92.944,70, o que implicaria um total significativamente abaixo do montante total 
autuado. 

 
A recorrente apresenta manifestação sobre a revisão fiscal, fls. 936 a 

940, em que alega que, ao contrário do citado pela fiscalização, foi apresentada a 
memória de cálculo, fls. 943 a 945, com planilha de fls. 946 a 949, totalizando ICMS de R$ 
852.559,55, para o que alega tratar-se nessa planilha de todos os itens do levantamento 
fiscal original, de fls. 22 a 45, cuja legenda indicava referir-se a obra civil, excetuando 
apenas seis notas fiscais indicadas no quadro ao final das fls. 938, totalizando estas R$ 
11.602,81 de ICMS. Assim, retirando-se o ICMS das seis notas fiscais indicadas, implicou 
em R$ 840.956,74, que foi o valor não contencioso e quitado. Como não foi considerado 
este aspecto no trabalho revisional, pede a realização de nova diligência que o 
considerasse. 

 
Em 12/08/2015, os autos retornam a julgamento cameral, e, com o 

voto contrário deste relator, o Conselheiro NIVALDO MENDES acompanha a proposta do 
Conselheiro CARLOS ANDRADE SILVEIRA de remeter os autos em nova diligência, por 
intermédio da Resolução n.º 074/2005, fls. 981 e 982, visando à fiscalização responder 
questões da resolução anterior, n.º 069/2014, fls. 901 a 903:  

 
1.º) existir ou não operações, dentre as reclamadas, alcançadas por 

redução de base de cálculo e estando a recorrente em condições de fruição do benefício, 
fazendo constar os reflexos numéricos deste fato no levantamento fiscal; 

 
2.º) analisar e manifestar-se de forma crítica sobre o laudo citado e 

seus reflexos numéricos no levantamento fiscal, bem como de forma também crítica e 
seus reflexos inerentes aos critérios e definições aludidos na resolução anterior dos 
presentes autos, fls. 773 a 775; 

 
3.º) prestar outros esclarecimentos que julgasse pertinentes. 
 
Adicionalmente deveria a fiscalização considerar os valores das 

planilhas ofertadas pela recorrente, de fls. 944 e 946 a 949. 



 

 
Na resposta de fls. 985 a 999 da fiscalização foi citado que, conforme 

antes relatado, na planilha de fls. 946 a 949 a recorrente traz notas fiscais de materiais de 
construção que admite que são de uso e consumo, totalizando R$ 840.956,74, que foi o 
montante parcialmente pago por intermédio do DARE 2.1. de n.º de processamento (cpo 
01) 11403000235523760, no entanto 06 outras notas fiscais, da planilha de fls. 944, 
também são de materiais de construção e não estão no valor quitado, que totalizam R$ 
11.602,81, sem que seja explicado o porquê; a soma desses dois valores dá R$ 
852.559,55; desse valor, fica faltando ainda R$ 81.344,75 de outros materiais de consumo 
para os quais não houve recolhimento do Diferencial de Alíquota. Assim, sobre a parcela 
R$ 81.344,75, alegam que por não ser material de construção não cabe Diferencial de 
Alíquota; sobre R$ 11.602,81, apesar de ser também material de construção, nem 
explicam alguma razão para não caber o Diferencial de Alíquota. 

 
A recorrente manifesta-se, fls. 1003 a 1006. De relevância cita que a 

fiscalização teria ignorado itens como tanques, molas, válvulas de controle, extensões de 
proteção, motores hidráulicos, buchas, flanges, mangotes de borracha, porcas, 
mangueiras, cilindros, tampões, juntas, terminais, bombas, cantoneiras, anéis, etc. 

 
É o relatório. 

 
VOTO. 

 
Nulidade Parcial Processual desde o Julgado Singular. 
 
Uma vez que dada a ciência do auto de infração, fica cessada a 

espontaneidade, trazendo como decorrência o fato de que a quitação integral ou parcial do 
mesmo implique ser efetuada com os acréscimos decorrentes da ação fiscal, e não tenha 
o condão de alterar o valor do montante autuado. Portanto, estritamente para o 
julgamento, torna-se bastante irrelevante o fato de ter ou não havido qualquer pagamento, 
tendo relevo quando da liquidação. É claro que é sempre salutar que qualquer julgador, 
quando devidamente ciente de que houve algum pagamento, cite imediatamente após ao 
valor da condenação que se há que considerar os valores já pagos para o fim de extinção 
do crédito tributário. No caso presente, essa informação sobre a quitação parcial não 
constava dos autos quando a sentença fora exarada, no entanto, independentemente 
dela, sempre ocorre tal verificação quando da liquidação. Assim, essa nulidade parcial 
processual é rejeitada por unanimidade, até por que nem foi arguída na impugnação. 

 
Nulidade desde o Início por Insegurança na Determinação da 

Infração. 
 
Alega tal nulidade por falta de realização de diligência para 

averiguação da destinação das mercadorias cujo diferencial de alíquota foi reclamado. 
Note-se, entretanto, que essa nulidade está até mal caracterizada. A nulidade por 
insegurança na determinação da infração decorre de vício insanável que torna o feito fiscal 
incompreensível e que nem pode ser corrigido, devendo ser totalmente refeito, sendo, por 
isso nulidade desde o início. 

 
Se, por outro lado, um vício havido em um processo administrativo 

pode ser sanado por intermédio de diligência, não se há que anulá-lo desde o início, 
devendo por questão de eficácia, eficiência e economia processual, ser corrigido; 
enquanto o vício houver ter-se-á cerceado o direito de defesa, mas este poderá ser 
plenamente exercido após à correção. 



 

 
Portanto, de plano, não entendo que a falta de diligência possa 

motivar nulidade desde o início por insegurança da determinação da infração, mas a 
determinação da mesma por parte do julgador, e, em havendo, por isso, supressão de 
instância, julgar por nulidade parcial processual desde a instância suprimida. 

 
No caso em tela, entendo que a necessidade de remessa dos autos 

em diligência se esvaziaria pela própria descrição das mercadorias, o que não deixa 
dúvidas, excetuando tão somente o item “motor hidráulico / bucha / cunha”, não 
exatamente pela “bucha” ou pela “cunha”, mas necessariamente pelo “motor hidráulico”. 
Apesar disso, três foram as remessas em diligência, sendo as duas últimas à fiscalização, 
cuja resposta foi enfática no sentido de que nada havia a mudar em relação ao trabalho 
original, o que já podia ser percebido, mesmo antes dessas remessas em diligência 
(desde quando os autos retornaram da primeira remessa em diligência, em 15/07/2013, 
Resolução n.º 090/2013, fls. 773 a 775, em face da resposta efetuada pela recorrente, 
ficou claro que, à exceção do motor elétrico citado, todos os demais itens eram destinados 
a uso e consumo). Por assim ser, foi rejeitada a arguição de nulidade por insegurança na 
determinação da infração. 

 
Mérito. Pedido de Diligência. Improcedência e Confiscatoriedade da 

Multa. 
 
Pedido de Diligência. 
 
Uma vez que entendida inexistente a nulidade pela falta de 

realização de diligência, e explicadas as razões de desnecessidade de qualquer diligência 
adicional às já efetuadas, fica também respondida e devidamente justificada a denegação 
ao pedido de diligência nesta instância formulado, na peça recursal, e refeito na peça de 
memorial. 

 
Pedido de Improcedência. 
 
Sobre a alegação de que os bens arrolados no levantamento fiscal 

efetivamente destinaram-se ao ativo permanente imobilizado, há que se estabelecer a 
devida diferença sobre o que considerar como ativo permanente imobilizado à luz das leis 
comerciais e à luz das normas do ICMS. 

 
O crédito do ICMS decorre do Princípio da Não Cumulatividade, o 

que significa que aos débitos pelas saídas há que se abater os respectivos créditos pelas 
entradas. No caso das operações comerciais é tarefa fácil. Nas industriais, saem produtos 
e entram matérias-primas com crédito do imposto, mas há valores outros rateáveis que 
concorrem para a formação do produto industrial, cuja origem tem carga tributária do 
imposto de forma latente, demandando ser contabilizada a crédito. É o caso do Ativo 
Permanente Imobilizado, cujo gasto é formador da produção em determinado período de 
tempo de depreciação. Para o fim de ICMS esse tempo é fixado em 48 meses e o Livro 
CIAP controla o crédito apropriável a cada mês. 

 
Note-se, porém, que apropriável durante o período de depreciação é 

o crédito relativo ao bem que diretamente concorra para a formação do produto 
industrializado, excluindo-se todos os bem que são meras instalações físicas do parque 
industrial, cujo gasto não implica em custo do bem produzido, mas despesa operacional 
da empresa. Esses bens que sejam meras instalações físicas, bem como quaisquer outros 
que sejam meras peças de reposição são bens de uso e consumo para o fim de apuração 



 

do ICMS, não gerando crédito para compensação com as saídas. Adicionalmente, para 
tais bens, não é aplicável a isenção prevista no RCTE, An. IX, Art. 6.º, XCII (isenção de 
diferencial de alíquota de Ativo Permenente Imobilizado). Assim, para o fim de gozo do 
benefício citado, os bens arrolados no levantamento fiscal não concorrem diretamente 
para a produção industrial, e consequentemente para o agregado econômico de que o 
ICMS é incidente, não se tratando de bens do ativo permanente imobilizado, mas de uso e 
consumo, sem a isenção alegada pela defesa. 

 
Alegação de Confiscatoriedade da Multa. 
 
No tocante à alegada confiscatoriedade da multa, há que se salientar 

que não é objeto de julgamento no processo administrativo o julgamento de qualquer 
norma em abstrato, cabendo tão somente a verificação de subsunção do fato a ela. Pelo 
texto da norma, a seguir, percebe-se perfeito encaixe entre o fato observado e a pena 
proposta, nada mais cabendo quanto a esse aspecto. 

 
CTE, Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
III - de 100% (cem por cento): (Redação conferida pela Lei nº 17.917 - vigência: 

01.01.13) 
f) do valor do imposto não debitado ou debitado a menor no livro Registro de 

Apuração do ICMS correspondente a diferencial de alíquotas, quando este 
se referir a documento fiscal registrado; 

 

 
Procedimento Revisional. 
 
A resposta da diligência consta das fls. 906 a 912. Foi nela citado 

caber redução de base de cálculo nas aquisições de materiais de consumo, conforme 
notas fiscais de fls. 426, 431, 433 e 495, reduzindo o valor reclamado em R$ 495,24. Foi 
citado, em seguida, que a recorrente não apresentou a memória de cálculo da parte não 
contenciosa que fora quitada, R$ 840.959,58, 90% do total, R$ 934.399,54. Foi citado, 
ainda, concordar o autuante / revisor com a proposta apresentada na última resolução, de 
se aplicar a proporcionalidade nos montantes mensais remanescentes em relação ao 
remanescente total. 

 
Como do total autuado, R$ 934.399,54, ficou justificado retirar 

apenas R$ 495,24, e, conforme explicação do agente autuante / revisor, esse montante 
está dentro dos R$ 840.956,74 já quitados (DARE 2.1. de n.º de processamento, cpo. 01 
“11403000235523760”), ficou entendido que este montante deve, por simplificação, ser 
excluído em parcelas proporcionais ao montante reclamado e ainda devido de cada mês, 
conforme a tabela a seguir (já corrigida a multa de 120% para 100%) como alteração da 
tabela de fls. 003: 

 



 

2008 
ICMS 

original 

ICMS  
corrigido 

proporcional 

ICMS do 
motor hidr 

ICMS corrigido 
final 

Multa a 
100% 

corrigida 

Créd Trib 
corrigido 

B e C G G' z G" = G' - z I' = G" J' = G" + I' 

jan 4.904,38 4.901,78 0,00 4.901,78 4.901,78 9.803,56 

fev 4.891,06 4.888,47 0,00 4.888,47 4.888,47 9.776,94 

abr 31.733,11 31.716,29 327,70 31.388,59 31.388,59 62.777,18 

mai 52.692,96 52.665,03 0,00 52.665,03 52.665,03 105.330,06 

jun 682,50 682,14 0,00 682,14 682,14 1.364,28 

jul 27.152,90 27.138,51 0,00 27.138,51 27.138,51 54.277,02 

ago 16.239,77 16.231,16 0,00 16.231,16 16.231,16 32.462,33 

set 6.948,70 6.945,02 0,00 6.945,02 6.945,02 13.890,03 

out 409.493,99 409.276,95 0,00 409.276,95 409.276,95 818.553,91 

nov 112.597,44 112.537,76 0,00 112.537,76 112.537,76 225.075,52 

dez 267.062,73 266.921,18 0,00 266.921,18 266.921,18 533.842,37 

total 934.399,54 933.904,30  933.576,60 933.576,60 1.867.153,20 

Red BC 495,24      

Total c/ Red 933.904,30      

 
A manifestação da recorrente sobre o procedimento revisional, fls. 

1003 a 1006, apresenta de relevância apenas o fato de que a fiscalização teria ignorado 
vários itens de uso industrial, contudo, desses, somente o que for originalmente 
empregado na montagem da instalação industrial é Ativo Permanente Imobilizado, sendo 
os demais, peças de reposição que são materiais de uso e consumo. Os originais devem 
ser identificados em nota fiscal mãe e notas fiscais filhas, conforme RCTE, Art. 162, §§ 2.º 
e 3.º. 

 
RCTE, Art. 162. A emissão da Nota Fiscal, modelos 1 ou 1-A, deve ocorrer: 
I - antes de iniciada a saída da mercadoria; 
§ 2º No caso de mercadoria cuja unidade não possa ser transportada de uma 

só vez, a nota fiscal deve ser emitida sem indicação correspondente a 
cada parte ou peça, devendo constar em seu corpo a observação de 
que a remessa deve ser feita em parte ou peça. (NF mãe) 

§ 3º A cada remessa prevista no parágrafo anterior, deve o contribuinte 
emitir nova nota fiscal, sem o destaque do imposto, discriminando a 
parte ou peça remetida, mencionando-se o número, a série e a data da 
nota fiscal original. (NFs filhas) 

 
Quando da 1.ª resolução, n.º 090, de 15/07/2013, fls. 773 a 775, foi 

intimada a recorrente a indicar, dentre as mercadorias discriminadas na planilha de fls. 22 
a 45, quais tivessem sido efetivamente destinadas ao Ativo Permanente Imobilizado – 
APIm, tendo função única e destacada, e que não fossem instalações civis, nem peças de 
reposição ou ainda partes ou peças de equipamentos, mas não houve, entretanto, 
indicação de qualquer mercadoria com tais características nessas planilhas. 

 
Por todo o exposto, foi negado provimento: 
1. ao pedido de nulidade parcial processual desde o julgado singular 

por não ter sido considerado pelo julgador daquela instância o pagamento parcial, sendo 
julgado integralmente procedente; 



 

2. ao novo pedido de diligência para ser considerada a memória dos 
R$ 840.959,58; 

3. à nulidade arguída por insegurança na determinação da infração 
em virtude de não realização de diligência, uma vez que já atendido. 

Adicionalmente foi reformado o julgamento singular e julgado 
parcialmente procedente o feito em R$ 933.904,30, nos termos do último quadro 
apresentado, considerando o valor já pago de R$ 840.959,58 para o fim de extinção do 
crédito tributário, sendo rejeitada a alegação de confiscatoriedade da multa. 

 
É o voto. 
 
Obs.: Este auto de infração deve ser preferencialmente julgado em 

conjunto com o do PAT n.º 4 0111048 724 27 (pautado para julgamento na mesma sessão 
cameral). 

 
 
Sala das sessões, em 10 de outubro de 2016. 
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Matéria: Diferencial de alíquotas (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01644/16 
 
Relator: Conselheiro Renato Moraes Lima 
 

 
EMENTA: Processual. Pedido de diligência. Rejeitado. ICMS. 
Parcial procedência. 
 
1. O pedido de diligência para aplicação de qualquer benefício 
deve ser corretamente instruído, sendo provada a propriedade 
do que é pedido. Sobre a parte do auto de infração em que haja 
pagamento (pagamento parcial), implica a confissão irretratável 
dessa parte da dívida, não mais cabendo sobre ela qualquer tipo 
de revisão. 
 
2. A parcial procedência com concordância da Representação 
Fazendária implica a impossibilidade de posterior 
questionamento sobre ela (Lei n.º 16.469/2009, Art. 40, § 2º). 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 12 de agosto de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de conversão do julgamento em diligência, formulado pelo sujeito passivo. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Renato Moraes Lima, Carlos Andrade Silveira 
e Nivaldo José Mendes. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, dar-
lhe parcial provimento para confirmar a sentença singular e considerar parcialmente 
procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$312.651,24 (trezentos e doze mil, 
seiscentos e cinqüenta e um reais e vinte e quatro centavos), considerando o pagamento 
de fls. 425, para fins de extinção do crédito tributário. Foram vencedores os Conselheiros 
Renato Moraes Lima e Carlos Andrade Silveira. Vencido o Conselheiro Nivaldo José 
Mendes que votou pela procedência parcial no valor do ICMS de R$272.366,35 (duzentos 
e setenta e dois mil, trezentos e sessenta e seis reais e trinta e cinco centavos), 
considerando o pagamento de fls. 425 dos autos. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

No presente auto de infração é reclamada a falta de pagamento de 
R$ 349.187,64 de ICMS, no período fechado de 1.º/01 a 31/03/2007, por falta de 
lançamento a débito, na conta gráfica de apuração do ICMS, do montante do imposto de 
Diferencial de Alíquota relativo à aquisição de mercadorias destinadas a uso e consumo 
próprio, conforme demonstrativo auxiliar da Auditoria Básica do ICMS, fls. 32 a 35. 

 
De forma bem simplificada o cerne da discussão entre a fiscalização 

e a recorrente é o fato de que os mesmos bens que a fiscalização entendeu ser 
destinados a uso e consumo, a recorrente entendeu tratar-se de bens destinados ao Ativo 
Permanente Imobilizado – APIm, e como tais bens foram adquiridos em operações 
interestaduais gozariam da isenção de pagamento do ICMS de diferencial de alíquota 
prevista no RCTE, An. IX, Art. 6.º, XCII, com que são agraciados apenas os industriais e 
os produtores agropecuários nessas aquisições, mas não nas de bens destinados a uso e 
consumo. 

 



 

Foram indicados como infringidos o CTE, art. 63, § 2.º, e o RCTE, 
art. 76, inc. II, “a”, combinado com IN 155/94-GSF, art. 2.º. A penalidade proposta foi a 
prevista no CTE, art. 71, inc. III, “f”. 

 
Instruem os autos o Anexo Estruturado com o detalhamento do 

Crédito Tributário; cópia do Acórdão 2248/05-CONP (PAT 3 0090731 630 15); Planilha de 
notas fiscais de aquisição com Diferencial de Alíquota não apurado, fls. 32 a 35; fotocópias 
dessas mesmas notas fiscais de aquisição, e o Livro de Registro de Entradas, fls. 36 a 
316. 

 
A empresa autuada comparece aos autos com peça de impugnação, 

fls. 321 a 330. Os autos são remetidos em diligência determinada pelo julgador singular, 
fls. 405 e 406. No relatório da revisão, fls. 409, é sugerida a redução em R$ 36.536,40 do 
ICMS cobrado, com base nos pagamentos de fls. 395 a 403 (DAREs de cód. 159), os 
quais, em que pese somar R$ 38.528,67, têm como parte do pagamento relativo aos 
documentos relacionados à presente autuação apenas a primeira cifra citada. 

 
A então impugnante apresenta manifestação sobre a revisão, fls. 

419, em que repete o pedido de improcedência contido na impugnação. A sentença é de 
parcial procedência em R$ 312.651,24 (= 349.187,64 – 36.536,40), fls. 420 a 423, com 
concordância da Representação Fazendária, fls. 424. Foi pago R$ 272.366,35, fls. 425. 

 

MODELO  :  DARE21                        

01: 11403000235532725   AG. BB CODIGO BA 

02:  00159 03:  5126    AGENCIA: 9999    

04: 4011104872427   HON ADV.             

05:  28/02/2007         END.: 25666      

06: 103208224           DATA: 20122012   

07: 0040 01/2007/000    SEQ.: 003 19     

08: 22300                                

09:        272.366,35 19:                

10:          23.643,88 ***************** 

11:           6.861,16 *                 

12:          73.018,98 *                 

13:                    ***************** 

14:                   *LINHA DIGITAVEL*  

15:        375.890,37 B: 85870003758     

18:        375.890,37 A: 90370008140     

20:                   R: 30002355327     

17:                   R: 25102230629     

16:                   CNAE:  B0729405100 

PL:                                      

AUTENT.: 0037F9D619C15D6BE90000000       

C 30102 M 22300  D 119    DR             

 
A autuada retorna agora aos autos com recurso voluntário, fls. 429 a 

435, em que efetua apenas a alegação meritória de que na planilha de fls. 331 a 343, 
juntada com a impugnação, está demonstrado tratar-se de bens destinados ao APIm, e 
que, entre outros, os CFOPs são: 1101, 1252, 2257, 1353, 2353, 1401, 1551, 2551, 3551, 
1556, 2556, 2912, 1916, 2916, 2922, 1949. 

 
1.101 - Compra para industrialização ou produção rural 
  Classificam-se neste código as compras de mercadorias a serem utilizadas em 

processo de industrialização ou de produção rural. 
 
1.252 Compra de energia elétrica por estabelecimento industrial 
  Classificam-se neste código as compras de energia elétrica utilizada no processo de 

industrialização. 



 

 
1.257 Compra de energia elétrica para consumo por demanda contratada 
  Classificam-se neste código as  compras de energia elétrica para consumo por 

demanda contratada, que prevalecerá sobre os demais códigos deste subgrupo. 
 
1.353 Aquisição de serviço de transporte por estabelecimento comercial 
  Classificam-se neste código as aquisições de serviços de transporte utilizados por 

estabelecimento comercial. 
 
1.401 - Compra para industrialização ou produção rural em operação com mercadoria sujeita ao 

regime de substituição tributária 
  Classificam-se neste código as compras de mercadorias a serem utilizadas em 

processo de industrialização ou de produção rural, decorrentes de operações com 
mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária. 

 
1.551 Compra de bem para o ativo imobilizado 
  Classificam-se neste código as compras de bens destinados ao ativo imobilizado do 

estabelecimento. 
 
1.556 Compra de material para uso ou consumo 
  Classificam-se neste código as compras de mercadorias destinadas ao uso ou 

consumo do estabelecimento. 
 
1.912 Entrada de mercadoria ou bem recebido para demonstração 
  Classificam-se neste código as entradas de mercadorias ou bens recebidos para 

demonstração. 
 
1.916 Retorno de mercadoria ou bem remetido para conserto ou reparo 
  Classificam-se neste código as entradas em retorno de mercadorias ou bens 

remetidos para conserto ou reparo. 
 
1.922 Lançamento efetuado a título de simples faturamento decorrente de compra para 

recebimento futuro 
  Classificam-se neste código os registros efetuados a título de simples faturamento 

decorrente de compra para recebimento futuro. 
 
1.949 Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificada 
  Classificam-se neste código as outras entradas de mercadorias ou prestações de 

serviços que não tenham sido especificadas nos códigos anteriores. 

 
O julgamento cameral, tal qual o singular, é convertido em diligência, 

Resolução n.º 089/2013, em 15/07/2013, fls. 440 a 442, para que a recorrente apontasse 
quais, dentre os bens arrolados pela fiscalização como materiais de uso e consumo, 
teriam sido efetivamente destinados ao APIm sob o critério de que fossem unidades 
independentes de produção parcial de serviços, com função única e destacada, mas que 
não fossem instalações civis, nem peças de reposição ou ainda partes ou peças de 
equipamentos. 

 
Nestes autos, não se dá formalmente atendimento à resolução, mas 

no PAT, 4 0112043 181 97 é respondido o mesmo questionamento com a planilha 
impressa nas fls. 858 a 870 daqueles autos, sendo a mesma apresentada em arquivo MS 
Excel, no CD de fls. 892 (também daqueles autos). Essa planilha traz também os dados 
do presente PAT, e dos PATs 4 0111019 817 80, 4 0112014 642 14 e 4 0112014 677 44. 
Assim, foi juntada de cópia desse CD, fls. 447. 

 
No PAT 4 0112014 642 14, versando sobre a mesma matéria, 

lavrado contra a mesma empresa, mudando apenas o período autuado (abr a dez/2007 
naqueles autos; jan a mar/2007, nestes autos), foi efetuada uma primeira revisão pelo 
próprio autuante, fls. 544, passando o valor do lançamento original, R$ 363.340,05, para 
R$ 362.068,94. Após manifestação da recorrente em que foi apresentado laudo fls. 600 a 



 

664 daqueles autos (copiada e juntada aos presentes autos, fls. 448 a 511) e descritivo de 
mercadorias, fls. 666 a 671 daqueles autos (também juntada cópia a estes autos, fls. 513 
a 519), foram remetidos os autos para nova revisão fiscal, que, efetuada pelo próprio 
autuante, e passou o valor autuado para R$ 320.697,22 (= R$ 66.357,17 + R$ 254.340,05 
que já estava pago), fls. 736 (daqueles autos). 

 
Diante desse fato, os presentes autos saem, em 30/05/2014, com a 

Resolução n.º 068/2014, fls. 520 a 522, para diligência nos mesmos termos. 
 
A resposta da diligência consta das fls. 525 a 531. É citado caber 

redução de base de cálculo nas aquisições de materiais de consumo, notas fiscais de fls. 
52, 75, 81, 184, 190, 198, 202, 214 e 218, entretanto, em virtude de pagamento da parte 
não litigiosa, R$ 272.366,35, e da apresentação da memória de cálculo por intermédio da 
qual se obteve esse valor, o que incluiu as notas fiscais citadas, tem-se essa parte 
resolvida sem qualquer necessidade de discussão adicional, posto que se trate de 
confissão irretratável. 

 
Ainda na resposta da diligência é citado que no valor total já pago, 

antes (R$ 36.536,40) e após (R$ 272.366,35) à autuação, ocorreram repetições de 
pagamentos (duplicidades). Estes pagamentos foram colocados em nova planilha 
constando como “parte não litigiosa” e “pgto antecipado”. Diante disso, continuou na parte 
contenciosa estruturas metálicas, acessórios para construção de galpões e alguns 
materiais de consumo, como peças, fios e cabos. 

 
Sobre o laudo apresentado, o agente autuante / revisor explica que, 

embora dotado de inquestionável precisão técnica em termos de engenharia, não trouxe 
absolutamente qualquer informação minimamente relevante para fins tributários do ICMS. 
Cita que além dos R$ 272.366,35 já pagos como parte não contenciosa e R$ 36.536,40 
como parte paga antecipadamente, de forma espontânea, seria ainda devido R$ 
75.735,63, o que implicaria o valor total de diferencial de alíquota R$ 384.638,38 (= 
272.366,35 + 36.536,40 + 75.735,63), planilha de fls. 549. 

 
A recorrente apresenta manifestação de fls. 557 a 560, em que 

alegou: 
 
1. caber redução de base de cálculo em outras mercadorias além 

das constantes nas seis notas fiscais anteriormente descritas, limitando-se a citar cinco 
notas fiscais a título de exemplo (520, 526, 539, 566 e 570); 

 
2. caber a compensação de valores pagos a maior no bojo dos R$ 

272.366,35, em virtude da determinação da IN 1159/2013-GSF; alega como valor líquido 
os R$ 36.536,40; 

 
3. pede a realização de nova diligência, considerando a redução de 

base de cálculo do RICMS/SP, Art. 27, a retirada dos R$ 36.536,40, e qualquer outro valor 
existente como diferença positiva a seu favor. 

 
É o relatório. 
 

VOTO. 
 

Se o valor total de diferencial de alíquota é R$ 384.638,38 (= 
272.366,35 + 36.536,40 + 75.735,63), e R$ 36.536,40 foram pagos espontaneamente, 



 

antes da autuação, significa que a mesma não deveria ser pelos R$ 349.187,64 
originariamente reclamados, mas R$ 348.101,98 (= 272.366,35 + 75.735,63). O 
julgamento de parcial procedência nesse valor não seria ultra-petita, o que é vedado pelo 
CPC, Art. 492 (Art. 460 do CPC anterior), mas diante da concordância da Representação 
Fazendária com aquele julgado singular de parcial procedência em R$ 312.651,24, fls. 
424, exclui-se da lide qualquer montante acima deste valor, conforme expresso na L. 
16.469/2009, Art. 40, § 2.º. 

 
CPC, Art. 460. É defeso ao juiz proferir sentença, a favor do autor, de natureza diversa da pedida, 

bem como condenar o réu em quantidade superior ou em objeto diverso do que Ihe foi 
demandado. 

 
L. 16.469/2009, Art. 40, § 2º Não deve ser objeto de julgamento, em segunda instância, a parte da 

sentença recorrida com a qual o Representante Fazendário concordar. 

 
Assim, o que chega agora a julgamento é, no máximo, o valor da 

parcial procedência no julgado singular, R$ 312.651,24. 
 
Quanto à manifestação da recorrente de fls. 557 a 560, cabe citar 

que: 
 
1. limitou-se a citar cinco notas fiscais a título de exemplo (520, 526, 

539, 566 e 570), sem indicação sobre quais as fls. em que se encontram; 
 
2. os R$ 272.366,35 são confissão irretratável de dívida, 

posteriormente à constituição do auto de infração, em nada reduzindo o valor de 
procedência, sendo apenas considerado para o fim de extinção do crédito tributário; sobre 
o alegado valor líquido de R$ 36.536,40, já está sendo expurgado do montante reclamado 
posto que pagos à luz da espontaneidade e recobrado indevidamente, implicando 
duplicidade; 

 
3. com base em todas as explicações, nada mais cabe em termos de 

diligência, ainda que novamente solicitado. 
 
A parcial procedência em R$ 312.651,24, considerando-se a parte já 

paga, R$ 272.366,35, implica ainda devido R$ 40.284,89. Caso fosse disposto por cada 
um dos meses, seriam devidos os valores que se seguem, entretanto, como o período 
está fechado nos três meses arrolados, fica mantida a parcial procedência em período 
único. 

 

2007 
ICMS 

antecipado 
ICMS ñ 

contencioso 

ICMS 
remanescente 

no Levant 
Fiscal 

ICMS total 
devido 

ICMS 
autuado 

adequado 
Remanescente 

Multa 
(100%) 

Créd Trib 
corrigido 

B e C J G' G'' G''' = G’ +G’’ G α G’’’  G – G’ I J' = G + I' 

jan 17.443,55 119.773,58 64.033,83 183.807,41 165.088,44 45.314,86 165.088,44 210.403,30 

fev 17.826,50 112.759,60 10.208,30 122.967,90 110.444,84 - 2.314,76 110.444,84 108.130,08 

mar 1.266,35 39.833,17 1.493,50 41.326,67 37.117,96 - 2.715,21 37.117,96 34.402,75 

∑ 36.536,40 272.366,35 75.735,63 348.101,98 312.651,24 40.284,89   352.990,72 

 
    

 
seria relativo 

a janeiro   

 



 

Por todo o exposto, é negado provimento ao pedido de nova 
diligência, considerando-se a aplicação de redução de base de cálculo em outras 
aquisições e compensação de valores pagos a maior no pagamento de R$ 272.366,35; 
adicionalmente é confirmado o julgado singular de parcial procedência em R$ 312.651,24 
de ICMS nos termos do quadro acima, considerando-se o valor já pago para o fim de 
extinção do crédito tributário. 

 
É o voto. 
 
Obs.: Este auto de infração deve ser preferencialmente julgado em 

conjunto com o do PAT n.º 4 0112043 181 97 (pautado para julgamento na mesma sessão 
cameral). 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 11 de outubro de 2016. 
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Matéria: Diferencial de alíquotas (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01680/16 
 
Relator: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: Preliminar de exclusão dos solidários da lide. 
Arguição pelo sujeito passivo. Decisão não unânime. Preliminar 
de decadência do crédito tributário. Arguição pela autuada. 
Rejeição. Decisão não unânime.  
 
ICMS. Mérito. Obrigação principal. Diferencial de alíquotas 
incidente na aquisição interestadual de ativo imobilizado. 
Procedência parcial. Decisão não unânime. 
 
I - É lícito ao fisco exigir o ICMS relativo ao diferencial de 
alíquota sobre a entrada de bens destinados ao ativo 
imobilizado do contribuinte. 
 
II - Não se acolhe a preliminar de decadência do crédito 
tributário, tendo o lançamento de constituição do crédito 
tributário sido feito antes de esgotado o prazo previsto no art. 
173, I, do Código Tributário Nacional (CTN). 
 
III - A falta de lançamento do diferencial de alíquotas no livro 
fiscal decorre de ação ou omissão do administrador, sendo 
então o administrador responsável solidariamente com o 
contribuinte pelo pagamento do imposto devido na operação, 
rejeitando-se a arguição de exclusão de solidário. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 04 
de fevereiro de 2016, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão dos 
solidários da lide, arguida pelo sujeito passivo. Foram vencedores os Conselheiros Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Victor Augusto de Faria Morato, David Fernandes de Carvalho, 
Lidilone Polizeli Bento, Renato Moraes Lima, Domingos Caruso Neto, Antônio Martins da 
Silva, Washington Luis Freire de Oliveira, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, 
Nislene Alves Borges e o Sr. Presidente, Conselheiro Heli José da Silva, que proferiu voto 
de desempate. Vencidos os Conselheiros Masayuki Missao, Edson Abrão da Silva, 
Nivaldo José Mendes, Paulo Diniz, Alcedino Gomes Barbosa, Aguinaldo Fernandes de 
Melo, Álvaro Falanque, José Pereira D'abadia, João Divino de Brito e Nivaldo Carvelo 
Carvalho. Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de decadência parcial do crédito 
tributário, arguida pelo sujeito passivo, referente aos meses de maio e setembro de 2003. 
Foram vencedores os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, Victor Augusto de Faria 
Morato, David Fernandes de Carvalho, Lidilone Polizeli Bento, Renato Moraes Lima, 
Domingos Caruso Neto, Antônio Martins da Silva, Washington Luis Freire de Oliveira, 
Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Nislene Alves Borges e o Sr. Presidente, 
Conselheiro Heli José da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros 
Masayuki Missao, Edson Abrão da Silva, Nivaldo José Mendes, Paulo Diniz, Alcedino 
Gomes Barbosa, Aguinaldo Fernandes de Melo, Álvaro Falanque, José Pereira D'abadia, 
João Divino de Brito e Nivaldo Carvelo Carvalho. Quanto ao mérito, por maioria de votos, 
conhecer do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, negar-lhe provimento para 
manter a decisão cameral que considerou  procedente em parte o auto de infração no 



 

valor do ICMS de R$ 73.803,97 (setenta e três mil, oitocentos e três reais e noventa e sete 
centavos). Foram vencedores os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, Victor 
Augusto de Faria Morato, David Fernandes de Carvalho, Lidilone Polizeli Bento, Renato 
Moraes Lima, Domingos Caruso Neto, Antônio Martins da Silva, Washington Luis Freire de 
Oliveira, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Nislene Alves Borges e o Sr. 
Presidente, Conselheiro Heli José da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos os 
Conselheiros Masayuki Missao, Edson Abrão da Silva, Nivaldo José Mendes, Paulo Diniz, 
Alcedino Gomes Barbosa, Aguinaldo Fernandes de Melo, Álvaro Falanque, José Pereira 
D'abadia, João Divino de Brito e Nivaldo Carvelo Carvalho, que votaram conhecendo do 
recurso, dando-lhe parcial provimento para reformar em parte a decisão cameral e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 62.548,97 
(sessenta e dois mil, quinhentos e quarenta e oito reais e noventa e sete centavos). 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta da peça de lançamento que o sujeito passivo 
TRANSPORTADORA DO VALE LTDA. deixou de debitar no livro de Registro de Apuração 
do ICMS o diferencial de alíquota nas operações de aquisição de ativo imobilizado, 
conforme notas fiscais em anexo, ficando sujeito ao recolhimento do ICMS no importe de 
R$ 117.121,74 (cento e dezessete mil cento e vinte e um reais e setenta e quatro 
centavos), mais os acréscimos legais.  

 
A fiscalização citou como infringidos os artigos 63, § 2º, da lei n.º 

11.651/91. Foi proposta a penalidade do artigo 71, III, "f", da lei n.º 11.651/91, com a 
redação da lei n.º 15.505/2005. 

 
Foram indicados como sujeitos passivos coobrigados solidários os 

sócios-administradores da empresa autuada – DALCI FRANCISCO DA SILVA e SANDRA 
ANTÔNIA DOS SANTOS SILVA, com fundamento no artigo 45, XII, da lei n.º 11.651/91. 

 
O lançamento foi instruído, dentre outros documentos, com cópias de 

notas fiscais (fls.12/29) e de cópias de livros de registro de entrada (fls.30/52). 
 
Regularmente intimados para pagamento da quantia exigida ou 

apresentação de impugnação em Primeira Instância, apenas a empresa autuada se 
manifestou, na pessoa do sócio DALCI FRANCISCO DA SILVA, pugnando pela 
declaração de improcedência do lançamento, com supedâneo na isenção prescrita no 
inciso XCII do artigo 6.º do Anexo IX do RCTE. Sucessivamente pede a adoção do 
diferencial de alíquotas para 5%. 

 
Junta documentos. 
 
Mediante a SENTENÇA N.º 3040/09 – JULP (fls.76/79), o julgador 

monocrático decreta a procedência total da pretensão inicial do fisco, mantendo os 
coobrigados solidários na lide.  

 
Em sede de Recurso Voluntário, a autuada reitera o pedido de 

improcedência e, sucessivamente, a aplicação do diferencial de alíquota de 5%, utilizando 
os mesmos argumentos expendidos na impugnação em primeira instância. 

 
ACÓRDÃO da III CJUL N.º 061/2013 (fls.102/107) excluiu, por 

unanimidade de votos, as preliminares de nulidade da peça básica por insegurança na 
determinação da infração e nulidade da sentença singular, sob a alegação de 



 

cerceamento do direito de defesa. Por maioria de votos fora rejeitada a preliminar de 
exclusão dos solidários da lide. Também por maioria de votos fora rejeitada a preliminar 
de decadência parcial do lançamento. No mérito, o recurso fora conhecido e reformada, 
por maioria de votos, a sentença singular, considerando parcialmente procedente o auto 
de infração no valor de ICMS de R$ 73.803,97. Voto vencido pela procedência parcial no 
valor de R$ 62.548,97. 

 
Em Recurso ao PLENO, o sujeito pede a reforma da decisão 

cameral. Reitera seu pedido de decadência parcial. Insurge-se contra a obrigação de 
pagar o diferencial de alíquota, alegando a isenção da operação, e, sucessivamente, pede 
a aplicação do diferencial de alíquota de 5%. 

 
Relatados, passo ao voto. 
 
 
 

                                V O T O 
 
 
Tratam os presentes autos de exigência de diferencial de alíquotas 

relativamente às entradas interestaduais de mercadorias destinadas ao ativo imobilizado 
do estabelecimento do sujeito passivo, no período de 01/05/2003 a 31/12/2006. 

 
  
Examinando a preliminar de exclusão dos solidários da lide, arguida 

pela autuada, manifesto-me pela sua rejeição, tendo em vista que a empresa age por 
diretivas traçadas pela administração e, logicamente, a falta de lançamento do diferencial 
de alíquotas no livro fiscal decorre de ação ou omissão do administrador, sendo então os 
administradores responsáveis solidariamente com o contribuinte pelo pagamento do 
imposto devido na operação, nos termos do art. 45, XII, do Código Tributário Estadual 
(CTE): 

 
Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente: 
                                     (...) 
XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à 
operação ou prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis; 
 

 

Apreciando a preliminar de decadência do crédito tributário, arguida 
pela autuada, manifesto-me pela sua rejeição, tendo em vista que, em conformidade com 
o art. 173, I, do Código Tributário Nacional (CTN), o prazo para que a Fazenda Pública 
constituísse o crédito tributário referente ao mês de maio de 2003, esgotaria em maio de 
2009, mas a Fazenda Pública constituiu o crédito tributário em 22 de outubro de 2008, 
portanto dentro do prazo estabelecido no art. 173, I, do CTN. 

 
 
Relativamente ao mérito, de acordo com a versão apresentada pelo 

contribuinte, não haveria incidência de diferencial de alíquota nas operações relativas às 
notas fiscais relacionadas pelo fisco estadual em virtude das mesmas serem destinadas à 
atividade-fim da empresa, qual seja, transporte de carga, gozando, portanto, da isenção 
tributária insculpida no inciso XCII do artigo 6.º do Anexo IX do RCTE. 



 

 
Consoante o disposto no inciso III do artigo 13, combinado com a 

alínea "a", inciso V, do artigo 27, da lei n.º 11.651/91, é devido o diferencial de alíquotas 
sobre as entradas interestaduais de mercadorias destinadas ao ativo imobilizado do 
contribuinte, conforme abaixo transcrito, in verbis: 

 

Art. 13. Ocorre o fato gerador do imposto, no momento: 

                         (...) 

III - da entrada, no território goiano, de mercadoria ou bem oriundos de outro 
Estado, adquiridos por contribuinte do imposto, destinados ao seu uso, 
consumo final ou à integração ao seu ativo imobilizado; 
 
 

Art. 27. As alíquotas do imposto são: 

                         (...) 

V - equivalente à diferença entre a alíquota interna utilizada neste Estado e a 
interestadual aplicável no Estado de origem, relativamente à: 

a) entrada, no estabelecimento de contribuinte, de mercadoria ou bem 
oriundos de outro Estado destinados a uso, consumo final ou a integração 
ao ativo imobilizado; 

                        (...) 

 
 Assim, não há dúvida de que ocorre a incidência de diferencial de 

alíquota nas operações descritas nos documentos fiscais relacionados pelo fisco estadual, 
por isso, entendo que é pertinente a exigência de diferencial de alíquota para o fato em 

 
Dirigindo-me ao mérito, inicialmente destaco que o Código Tributário 

Estadual (CTE) estabelece a alíquota de 12% (doze por cento) nas operações internas 
com veículo automotor relacionado no anexo IV desta lei, conforme se vê na reprodução do 
seu art. 12, II, “g”: 

 
Art. 27. As alíquotas do imposto são: 
                            (...) 

II - 12% (doze por cento), nas operações internas com os seguintes produtos: 

                            (...) 
 
g) veículo automotor relacionado no anexo IV desta lei; 

                             (...) 

 
ANEXO IV 

 
VEÍCULO AUTOMOTOR SUJEITO À ALÍQUOTA DE 12% (DOZE POR 

CENTO) NAS OPERAÇÕES INTERNAS 

(Art. 27, inciso II, alínea "g") 

 

Código NBM/SH 
8702 
8703 
8703.21.00 
8703.22 
8703.23 
8703.24 
8703.32.10 

http://anexos/ANEXO_04_Aliquota_Veiculo.htm
http://anexos/ANEXO_04_Aliquota_Veiculo.htm


 

8703.32.90 
8703.33 
8704.21 
8704.31 
8711 
8701.20.00 
8702.10.00 
8704.21.10 a 8704.23.90 
8704.31.10 a 8704.32.90 
8706.00.10 
8706.00.90 

 
No caso em apreciação, os veículos adquiridos por meio das notas 

fiscais de fls. 12, 13 e 18 a 29, possuem a classificação fiscal n° 8704.22.10 e 8704.31.90, 
classificações estas constantes do Anexo IV, reproduzido anteriormente, sujeitos portanto 
à alíquota interna de 12% (doze por cento), nos termos do art. 27, II, “g”, do CTE, 
transcrito em linhas pretéritas. Os veículos adquiridos pelas demais notas fiscais autuadas 
(fls. 14 a 17) não tiveram a classificação fiscal informada, sujeitos, portanto, à alíquota 
interna de 17% (dezessete por cento). 

 
Elaborado pelo autor do voto vencedor do acórdão cameral um 

demonstrativo (fl. 96), figurando essa nova realidade, que apontou o diferencial de 
alíquotas no valor de R$ 73.803,97 (setenta e três mil, oitocentos e três reais e noventa e 
sete centavos), pela aplicação do percentual de 10% (dez por cento) sobre as notas fiscais 
cujos veículos não tiveram informadas a classificação fiscal e do percentual de 5% (cinco 
por cento) para as notas fiscais cujos veículos tiveram informadas a classificação fiscal, 
constantes do reproduzido Anexo IV. 

 
A recorrente entende que as aquisições por ela efetuadas estão 

amparadas pela isenção prevista no art. 6°, XCII, do Anexo IX, do Regulamento do Código 
Tributário Estadual (RCTE): 

 
“Art. 6º São isentos do ICMS: 
                              (...) 
XCII - relativamente à aplicação do diferencial de alíquotas na aquisição 
interestadual de bem, exceto veículo automotor de transporte de passageiro 
ou de carga e de passeio, inclusive motocicleta, destinado ao ativo 
imobilizado de estabelecimento industrial, exceto o gerador de energia 
elétrica, e agropecuário, vedada sua utilização, dentro de 24 (vinte e quatro) 
meses contados a partir da data de aquisição do bem, em atividades alheias 
à do estabelecimento, inclusive locação empréstimo, ou alienação, a 
qualquer título (Lei nº 13.453/99, art. 2º, IV); 

 

Trata-se de entendimento totalmente equivocado, tendo em vista que 
os veículos automotores adquiridos (caminhões) foram excepcionados da isenção do 
ICMS diferencial de alíquotas, conforme se vê no destaque do dispositivo reproduzindo 
anteriormente. 

 
Concluo então que parte da exigência formalizada na inicial não tem 

amparo legal, devendo o lançamento ser alterado para o valor legalmente sustentado 
constante do demonstrativo de fls. 96.  

 
Ante o exposto, rejeito a preliminar de exclusão dos solidários da 

lide, arguida pela autuada. Rejeito a preliminar de decadência do crédito tributário, arguida 
pela autuada. Quanto ao mérito, conheço do recurso, dou-lhe parcial provimento para 
reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto de 

file://///10.7.92.51/Leis/L_13453.htm


 

infração no valor de ICMS a recolher de R$ 73.803,97 (setenta e três mil oitocentos e três 
reais e noventa e sete centavos). 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 20 de outubro de 2016. 
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Matéria: Diferencial de alíquotas (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01710/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Diferencial de alíquotas.  
ICMS. AQUISIÇÃO INTERESTADUAL DE ATIVO IMOBILIZADO. 
DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS. PROCEDÊNCIA DO 
LANÇAMENTO. MANUTENÇÃO DE SOLIDÁRIOS, NA MEDIDA DE 
SUAS PARTICIPAÇÕES NA GERÊNCIA DA EMPRESA. 
PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO. 
 
1. É devido o ICMS por diferencial de alíquotas nas aquisições 
interestaduais de baú de alumínio, caminhões e semirreboque 
(art. 63 §2º do CTE); 
2. Conferir o benefício de isenção a semirreboque a partir da 
data de 31/12/14 é tornar letra morta a redação do art. 3º da Lei 
nº 16271/08, que não é autoaplicável; é dar-lhe indevidamente 
eficácia que não fora conferida em decreto ou, em última 
análise, usurpar a competência deferida ao Chefe do Poder 
Executivo. 
3. Deve ser retificado, de ofício, o período de referência descrito 
no campo "detalhamento do lançamento", por imprecisão 
material, conforme se verifica na planilha às fls. 8/ 9 dos autos, 
alterando-se os períodos de referência de agosto e outubro de 
2015 para agosto e outubro de 2013. 
4. Não nos parece que a conduta de não recolher o ICMS devido 
por diferencial de alíquotas, não o lançando em seus livros, ou, 
ainda, de se valer sistematicamente de um benefício fiscal 
revogado, reduzindo o quantum do tributo a ser recolhido ao 
final do mês, não constitua, no mínimo, quebra do dever 
objetivo de cuidado, elemento ensejador da culpa. Tampouco tal 
conduta constitui "mera inadimplência", uma vez que o melhor 
elemento para a sinalizar é a declaração do tributo devido pelo 
sujeito passivo, consubstanciando sua boa-fé em não 
dissimular a ocorrência do fato gerador. O imposto que não 
consta da conta gráfica do ICMS, declarado nos livros fiscais ou 
em documento de informação, não pode ser tido, 
absolutamente, como oriundo de mera inadimplência. Art. 45, XII 
do CTE e 135, II do CTN. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 02 de setembro de 2016, decidiu, por maioria de votos,  conhecer do 
recurso voluntário, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração, considerando o pagamento de fls. 446, para 
fins de extinção parcial do crédito tributário. Foram vencedores os Conselheiros Victor 
Augusto de Faria Morato, Mário de Oliveira Andrade e Aldeci de Souza Flor. Vencidos os 
Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano e Paulo Diniz  que votaram pela parcial 
procedência do auto de infração, no valor de R$ 98.100,00 (noventa e oito mil e cem 
reais), a título de ICMS a pagar, considerando o pagamento de fls. 446 para fins de 
extinção do crédito tributário.  Quanto a preliminar de exclusão dos solidários da lide, 



 

decidiu, por maioria de votos, manter o solidário  IRANI BERTOLINI, proporcionalmente 
aos períodos de referência 06/2013 e 08/2013. Quanto aos solidários PAULO CÉSAR 
BERTOLINI e ERASMO BERTOLINI, decidiu, também por maioria de votos, mantê-los na 
lide apenas em relação aos períodos de referência 10/2013, 02/2015, 03/2015, 05/2015 e 
06/2015. Foram vencedores os Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato, Mário de 
Oliveira Andrade e Aldeci de Souza Flor. Vencidos os Conselheiros Rickardo de Souza 
Santos Mariano e Paulo Diniz que votaram pela exclusão dos mesmos da lide.  Quanto ao 
solidário IRINEU BERTOLINE, decidiu por unanimidade de votos,  pela sua exclusão da 
lide. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo adquiriu, em 
operação interestadual, caminhões, baús de alumínio e semirreboques para o ativo 
imobilizado do estabelecimento, sem retenção do ICMS diferencial de alíquotas, por meio 
das notas fiscais, conforme relação anexa, lançadas no registro da EFD de entradas. Em 
consequência, deverá pagar o tributo na importância de R$ 197.345,00, juntamente com 
as cominações legais, conforme documentos e Auditoria básica do ICMS anexos. 

 
Foram indicadas como infringidas as disposições dos artigos 45 e 51, 

§1°, II, e §3°, Lei 11651/91, combinado com os artigos 32, §1° e 35, anexo VIII, Decreto 
4.852/97, com penalidade proposta no artigo 71, III, "a" da Lei 11651/91, com redação da 
Lei 17917/2012. 

 
Na qualidade de solidários foram nomeados: Paulo Cesar Bertolini; 

Irineu Bertolini; Irani Bertolini; Erasmo Bertolini. 
 
Foram anexados aos autos os seguintes documentos, "fls. 3 a 18": 

detalhamento do credito tributário, descritivo complementar da ocorrência, identificação do 
sujeito passivo coobrigado, planilha das notas fiscais de mercadorias de aquisição para o 
ativo imobilizado que não foram recolhidos o diferencial de alíquota, Mídia (CD), recibo de 
entrega de relatórios digitais, auditoria básica de ICMS. 

 
 
Os sujeitos passivos foram intimados, "fls. 19 a 33", a pagar a 

quantia exigida no processo ou apresentar Impugnação em Primeira Instância. 
 
Os sujeitos passivos se manifestam, "fls. 36 a 52", alegando, 

preliminarmente, exclusão de solidários em virtude da retirada de sócios antes da 
ocorrência dos supostos fatos geradores, conforme se faz prova nos dois contratos ora 
juntados (doc. 2-a e 2- b), em que constam os registros de saídas de Irineu Bertolini em 
21/02/2002,  Erasmo Bertolini e Paulo César Bertolini em 30/11/2006. 

No mérito, alegam que os semirreboques são isentos do 
recolhimento do diferencial de alíquota, conforme artigo 3°, I da Lei 16.271/08, com 
redação dada pela Lei 17.515/11. 

Mesmo que a lei estadual tivesse essa intenção de delegar eventual 
revogação temporal ao Poder Executivo, ela não o poderia fazer. 

Ao final requer, a exclusão dos nomes de Irineu Bertolini, Erasmo 
Bertolini e Paulo Cesar Bertolini nesse auto de infração, e no mérito, que seja julgado 
parcialmente procedente o auto de infração. 

Informam que a empresa procederá ao recolhimento, 
parceladamente ou à vista, do diferencial de alíquotas do ICMS relativamente às 
aquisições de ativo imobilizado classificados com código NBM/SH 8704. 



 

Pede deferimento.  
 
Anexou documentos "fls. 53 a 138". 
 
Pela Sentença n° 2279/2016-JULP, "fls. 141 a 147", o julgador 

singular decidiu pela procedência do auto de infração. Quanto ao recolhimento do 
diferencial, ao contrário da tese de defesa, entende que houve falta de recolhimento do 
diferencial de alíquota em relação aos reboques e semirreboques e que se deu em virtude 
da Lei 16.271/08, com redação dada pela outra Lei 17.515/11 ter deixado a critério do 
Governador de Goiás, por delegação expressa do Poder Legislativo, para revogar e/ou 
prorrogar este benefício fiscal e o fez, conforme Decreto 8231/14, artigo 7°, LVII, anexo IX 
do RCTE até 31/12/2014, desta data em diante não existe mais esta isenção em Goiás. 
Logo, considerando que nos autos os semirreboques foram todos adquiridos em 2015, 
correta a exigência do diferencial de alíquota no caso em questão, conforme ficou 
demonstrado pelas notas explicativas, relação de notas fiscais registradas na sua 
escrituração fiscal digital – EFD, juntados aos autos. Ademais,  entende ser precária a 
tese da defesa, à luz da legislação ora em vigor e acima descrita, pois a interpretação em 
matéria de benefício fiscal é sempre literal, além do que foi delegado competência pelo 
Poder Legislativo ao Governador, não só o de conceder como, também, o ato de revogar, 
via Decreto, tais benefícios, que no caso, ora em julgamento, vigoraram de 03/06/2008 até 
31/12/14. 

Posto isso, conclui que foi corretamente constituído o referido crédito 
tributário, referente ao diferencial de alíquota não recolhido nos períodos e valores. 

 
Os sujeitos passivos foram intimados, "fls. 152 a 161", a pagar a 

quantia exigida no processo ou apresentar Recurso Voluntário.  
 
Os sujeitos passivos se manifestam através de Recurso Voluntário, 

"fls. 165 a 183", alegando que não é verdadeira a afirmativa do senhor Julgador quando é 
peremptório em afirmar que "jamais foram alteradas na filial na Junta Comercial do Estado 
de Goiás", conforme se vê às fls. 3 da sentença. 

Comprova-se essa inverdade perpetrada pela autoridade 
administrativa com a juntada dos diferentes e sequenciais alterações do contrato social, 
quando fica demonstrado que até a alteração n° 71 do contrato social havia o registro na 
Junta Comercial do Estado de Goiás. 

Alegam que, além de se trazer as alterações contratuais números 68 
a 71, todas registradas na Junta Comercial do Estado de Goiás, juntam-se, também, no 
presente recurso, as alterações contratuais de 72 a 78, que, embora não estejam 
registradas em Goiás, não têm entradas na sociedade dos sócios nominados na inicial até 
o ano de 2015. Tudo isso sem descurar as alterações contratuais números 44 e 54, que 
foram acostadas na Impugnação, as quais, por si só, demonstram que esses senhores 
não podem constar como coobrigados.  

No mérito, reitera as alegações quanto à cobrança do diferencial de 
alíquota do ICMS, citando jurisprudências. 

Afirmam que o Decreto n° 8.248, de 06/08/2015, regulamentando o 
artigo 7°, §1° do Anexo IX do RICMS/GO, introduziu a seguinte informação no §1° do 
artigo 7°: 

 
Art. 7°... 
§1° As isenções previstas neste artigo terão as vigências constantes 
na tabela a seguir: 
 
INCISO ATO DATA LIMITE 



 

... ... ... 
LVII Dec. N° 6.755/08 REVOGADO 
 
A expressão "REVOGADO" na coluna DATA LIMITE significa que a 

revogação é da data limite, e não da isenção, ou seja, a correta exegese é de que a 
revogação é do prazo-limite. Portanto, continua em plena vigência a isenção. 

 
Ao final, reitera o pedido da improcedência do auto de infração, e 

acrescenta que, a empresa procedeu ao recolhimento do diferencial de alíquotas do ICMS 
relativamente as aquisições de ativo imobilizado classificados com Código NBM/SH 8704.  

 
Pede deferimento. 
 
Anexou documentos, "fls. 185 a 422": alterações contratuais e cópia 

do comprovante de pagamento. 
 
É o relatório.  
 

V O T O 
 

 
O objeto material a que se refere a presente tributação são 

caminhões, baús em alumínio e semirreboques, adquiridos em operações interestaduais. 
Mediante verificação dos extratos de NFe, constantes da mídia- CD, pudemos verificar 
que, no período de 2013, foram adquiridos baús em alumínio e caminhões. As aquisições 
de semirreboque – que constituem o objeto da irresignação do sujeito passivo – foram 
feitas em 2015.  

 
Em descritivo complementar, fls. 4, a Autoridade fiscal noticia que o 

benefício fiscal existente para veículo semirreboque, previsto no art. 7º, LVII do Anexo IX 
do RCTE fora revogado em 31/12/14, havendo sido essa uma das justificativas legais para 
a presente imputação, cujos fatos geradores remontam aos períodos de junho de 2013 a 
outubro de 2015.  

 
De outra monta, assevera a recorrente que o inciso I do art. 3º da lei 

nº 16271/08, veiculador da referida isenção, encontra-se em pleno vigor. A revogação se 
dera em relação à data-limite e não propriamente à isenção. Ademais, Decreto do 
Executivo não poderia ter o condão de revogar referido benefício, visto que a lei não lhe 
conferira poderes para estabelecer data-limite para sua fruição.  

 
A questão que exsurge, dessarte, é a da vigência e eficácia das 

normas no tempo e quanto à interpretação das normas em decretos que trataram da 
matéria.   

 
A redação original do art. 3º da Lei nº 16271/08 era a seguinte: 
 

“Art. 3º Fica isenta do ICMS, relativamente ao diferencial de alíquotas, a 
aquisição interestadual, realizada até 31 de dezembro de 2008:” 

 
 
À época de sua criação, em 2008, o aspecto temporal do benefício 

de isenção, ou seja, seu prazo de expiração, constava do próprio corpo do texto 
normativo. Entretanto, após sucessivas prorrogações de eficácia do benefício, houve por 



 

bem o legislador promover alteração mais substancial no caput do dispositivo, inserindo a 
expressão “na forma, limites e condições estabelecidas pelo Chefe do Poder Executivo” e 
suprimindo, ao final, o prazo de eficácia do benefício de isenção. A redação a que 
fazemos remissão – e que vigora desde a época dos fatos geradores aqui considerados - 
é a seguinte: 

 
 
“Art. 3º Fica isenta do ICMS, na forma, limites e condições 
estabelecidas pelo Chefe do Poder Executivo, relativamente ao 
diferencial de alíquotas, a aquisição interestadual: - (Redação 
dada pela Lei nº 17.515, de 27-12-2011).” 
 
 
A literalidade do dispositivo denota a intenção do legislador em 

remeter ao Poder Executivo a definição dos limites – inclusive os temporais – referentes 
ao benefício fiscal sob comento. 

 
O benefício restara consolidado no inciso LVII do art. 7º do Anexo IX 

do RCTE, nos seguintes termos: 

 

“...................................................................................................................... 

LVII - relativamente ao diferencial de alíquotas, a aquisição 
interestadual (Lei nº 16.271/08, art. 3º): 

NOTA: Benefício concedido até 31.12.14. 

a) de reboque e de semi-reboque, classificados no Código 8716 da 
Nomenclatura Brasileira de Mercadorias - NBM/SH, destinados a 
empresa prestadora de serviços de transporte rodoviário de cargas;” 

 
 
Não obstante haja severas críticas doutrinárias acerca da corrente 

prática de se remeter ao Executivo elementos que compõem a regra-matriz que define 
benefícios fiscais, tal questão não é afeta à apreciação dos Conselhos Administrativos, em 
cuja competência não se insere a negativa de vigência a dispositivo de lei, conforme 
disciplina o §4º do art. 6º da Lei nº 16469/09, in verbis: 

 

“§ 4º Não pode haver decisões que impliquem apreciação ou 
declaração de inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato normativo 
expedido pela Administração Tributária.” 

 

Com efeito, há que se ressaltar que o Conselho Administrativo 
Tributário não pode se imiscuir em questões que impliquem em negativa de vigência de 
lei, Decreto ou Ato Normativo, tampouco declarar, abstrata ou incidentemente, 
inconstitucionalidade de norma. Tal mister é privativo do Poder Judiciário. Sob o contexto 
desses autos, não é da competência desse Conselho negar vigência a dispositivo de lei 
que remete ao Executivo a limitação temporal de benefício fiscal. 

 

Sob outro aspecto, obtempera a recorrente que não localizara 
decreto que tenha expressamente revogado o inciso LVII do art. 7º do Anexo IX do RCTE, 
que veiculava o benefício fiscal sob comento.  
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 Pondero que não se deve olvidar que a Lei de Introdução às Normas 
do Direito Brasileiro – Decreto-Lei nº 4657/42, disciplina, em seu art. 2º, que 

 

“Art. 2º Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até 
que outra a modifique ou revogue.” (grifamos) 

 

Portanto, o mencionado inciso LVII possuía, claramente, vigência 
temporária, não necessitando que outro decreto o revogasse, expressa ou tacitamente.  

 

Sob outro aspecto, o § 1º do art. 7º do Anexo IX do RCTE tem por 
escopo a consolidação de todos os prazos de eficácia dos benefícios fiscais concedidos 
por tempo determinado.  

 
Desde a edição da lei nº 17515/11, que alterou o caput do art. 3º da 

Lei nº 16271/08, já mencionada e transcrita alhures, o poder Executivo vinha prorrogando, 
sistematicamente, a isenção fiscal aos semirreboques. Entretanto, após a edição do 
Decreto nº 8054/13, que demarcou o limite à fruição do benefício até 31/12/14, não houve 
outra prorrogação.  

 
O §1º manteve a seguinte redação: 
 
“XV - 31 de dezembro de 2014, quantos aos incisos: (Redação 
acrescida pelo Decreto nº 7.817 - vigência: 01.01.13 a 18.08.14) 

a.m) LVII (Lei nº 16.271/08, art. 3º); (Redação acrescida pelo Decreto nº 
8.054 - vigência: 01.01.14 a 18.08.14) 

 
De outra monta, fora consolidado no inciso XVII do mesmo parágrafo 

que o benefício descrito no inciso LVII do art. 7º teria vigência até 31/12/14. Na verdade, 
não se deve confundir os institutos da vigência e da eficácia. Perdura a vigência do art. 3º 
da Lei nº 16271/08, mas falta-lhe a eficácia para produzir efeitos no mundo dos fatos.  

 
A eficácia do referido dispositivo está condicionada à existência de 

um Decreto do Executivo que estabeleça a “forma, limites e condições” sob as quais se 
poderá fruir do benefício fiscal. Enquanto não existente o decreto, não há o referido 
benefício. Outra interpretação levaria, inexoravelmente, à negativa de vigência do art. 3º 
da Lei nº 16271/08.  

 
Com efeito, vigência, na lição de FARIAS47, 
 
“significa a qualidade daquilo que é vigente, dizendo respeito ao 
lapso temporal no qual a norma legal tem vigor, vinculatividade. 
Em palavras simples: a vigência da norma corresponde à força 
obrigatória, vinculante, a ela conferida.” 
 
Eficácia, por seu turno, na definição de GAGLIANO48, é “a qualidade 

da norma que se refere à aptidão para a produção concreta de efeitos.” Define o Ilustre 
civilista que ela pode ser das espécies “social” ou “técnica”. 

                                            
47 FARIAS, Cristiano Chaves de. Curso de Direito Civil – Parte Geral e LINDB. 

Volume 1. 2014. JusPodium. 12ª edição. Salvador-BA. Pg. 125 
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No caso dos presentes autos, a eficácia a ser tratada é tipicamente 
“técnica”, a teor da lição do mesmo autor, que abaixo transcrevemos: 

  
“Técnica: produção de efeitos, porque presentes as condições 
técnico-normativas exigíveis para sua aplicação. A previsão de 
‘relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem 
justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização 
compensatória, dentre outros direitos’, contida no inciso I do art. 7.º 
da CF/88, pode ser considerada um típico exemplo de norma, por si 
só, sem eficácia técnica, tendo em vista a inexistência, até o momento, 
da referida lei complementar”. 

 
Traduzindo em miúdos, conferir o benefício de isenção a 

semirreboque a partir da data de 31/12/14 é tornar letra morta a redação do art. 3º da Lei 
nº 16271/08, que não é autoaplicável; é dar-lhe indevidamente eficácia que não fora 
conferida em decreto ou, em última análise, usurpar a competência deferida ao Chefe do 
Poder Executivo. 

 
Mantenho, portanto, no mérito, a decisão singular.  
 
Advirto, entretanto, que deve ser considerado o pagamento noticiado 

às fls. 446 dos autos, para efeito de extinção do presente crédito tributário.  
 
Também deve ser retificado o período de referência descrito no 

campo “detalhamento do lançamento”, por imprecisão material, conforme se verifica na 
planilha às fls. 8/ 9 dos autos, alterando-se os períodos de referência de agosto e outubro 
de 2015 para agosto e outubro de 2013.  

Os fatos geradores ficam, assim, contidos entre os períodos de junho 
de 2013 a junho de 2015. 

                                        
Passo à análise do pedido de exclusão da solidariedade dos 

sócios-administradores da empresa autuada.  
 
Conforme já mencionado em relatório, a empresa deixou de recolher, 

sistematicamente, o diferencial de alíquotas devido em operações de aquisições de ativos, 
em operações interestaduais. O tributo não fora lançado em conta gráfica.   

 
O art. 45, XII do CTE, mencionado como fundamento à 

solidariedade, tem a seguinte redação: 
 
“Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse 
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação 
principal, especialmente: 
.............................................................................................................. 
XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, 
gerentes, administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis;” 
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A construção do referido artigo tomou emprestadas as redações de, 
basicamente, dois dispositivos do CTN. Em primeiro lugar, a expressão “as pessoas que 
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal” 
fora retirada, ipsi literis, do art. 124, I do CTN. Por seu turno, a expressão “atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis” adveio, em sua 
íntegra, do caput do art. 134 do CTN. 

 
Por reiteradas vezes, o STJ tem se manifestado acerca dos limites 

da responsabilização dos sócios da pessoa jurídica no que tange à matéria tributária, 
traçando um perfil da aplicabilidade do art. 135, III do CTN. Podemos compendiar suas 
manifestações em quatro vertentes, por meio dos tópicos que seguem, sintetizados por 
PAULSEN49, nos seguintes moldes: 

a) Simples falta de pagamento de tributo devidamente 
declarado. Não há responsabilização da pessoa física (ED no REsp 174.532-PR, 1ª 
seção, Rel. Min. José Delgado, j. 18.06.01, DJU 20.08.01; e REsp 885.124-RS, 1ª T., Rel. 
Min. Teori Albino Zavascki, j. 12.12.06, DJU 8.02.07). 

b) Inexistência de bens penhoráveis no patrimônio da devedora 
(sociedade por quotas de responsabilidade limitada). Não configura, por si só, nem em 
tese, situação que acarreta a responsabilidade subsidiária dos representantes da 
sociedade (REsp 831.380-SP, 1ª T. – Rel. Min. Teori Albino Zavascki – j. 20.06.06 – DJU 
30.06.06, p. 192). 

c) Sócio-quotista que não tem poderes de administração e não 
participa da gestão da empresa. Não se pode atribuir responsabilidade substitutiva, e 
nem solidariedade, não podendo ter a execução redirecionada para si (REsp 238.668-MG, 
2ª T., Rel. Min. Francisco Peçanha Martins, j. 12.03.02, DJU 13.05.02, p. 186; REsp 
751.858-SC – 1ª T., Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 4.08.05, DJU de22.08.05, p. 159; 
AgRg no REsp 641.831-PE -1ª T – Rel. Min. Francisco Falcão – j. 2.12.04, DJU 28.02.05, 
p. 229). 

d) Dissolução irregular da sociedade. Enseja o redirecionamento 
da execução fiscal contra os sócios-gerentes, independentemente de restar caracterizada 
a existência de culpa ou dolo, nos termos do art. 135, III do CTN (AgRg no REsp 831.664-
RS – 1ª T., Rel. Min. Francisco Falcão, j. 7.11.06, p. 291). 

As estas quatro manifestações, podemos agregar uma quinta, já 
expressa pelo STJ em sede de recurso repetitivo, no sentido de que se deve admitir o 
redirecionamento da execução quando o nome do sócio conste da CDA, havendo inversão 
do ônus da prova.  

 
Questão que urge responder, para fins de delimitação da aplicação 

do art. 135, III do CTN e do próprio art. 45, XII, é acerca da extensão do que se pretende 
ser “infração de lei”. 

 
A matéria fora especificamente debatida e tratada com maior 

profundidade no julgamento do REsp nº 1.104.064 – RS, 1ª Turma, julgado em 2/12/10, 
cujo relator fora o Min. Luiz Fux. Em extensa ementa, cumpre apenas a transcrição de seu 
item nº 4, pertinente à matéria: 

 
“4. Doutrina abalizada situa a dissolução irregular como hipótese de 

infração à lei, contida no caput do art. 135 do CTN, que prescreve as 
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condutas dolosas ensejadoras da responsabilidade pessoal do 
agente, litteris: 

‘A lei referida no artigo 135 do Código Tributário Nacional é a lei que 
rege as ações da pessoa referida. Assim,  como o  inciso  I  do  artigo  
em  evidência  traz  para  sua  guarda  todos  os sujeitos  referidos  no  
artigo  anterior,  teremos  que  a  lei  será  a  do pátrio  poder  para  os  
pais,  a  da  tutela  e  curatela  para  os tutores  e curadores,  a da  
administração  civil de  bens  de  terceiros para  os  administradores  
civis,  a  do  inventário  para  os inventariantes,  a  da  falência  e  da  
concordata  para  síndicos  e comissários,  a dos registros  públicos  
para os tabeliães,  escrivães  e demais  serventuários  de cartórios,  a 
comercial  para  dissolução  de pessoas  jurídicas  e  para  os  sócios  
no  caso  de  liquidação  de sociedade de pessoas. 

Para os demais, aqueles arrolados nos outros incisos do artigo 135, 
será também sua lei de regência.  Assim, para os administradores de 
empresas (gerentes, diretores etc), será a lei comercial. 

(...) 
E infração de lei?  É qualquer conduta contrária a qualquer norma?  

Queremos crer que não.  É infração à legislação societária, na mesma 
linha dos outros elementos do artigo.  Um caso sempre lembrado de 
infração de lei é o da dissolução irregular da sociedade, ou o 
funcionamento de sociedade de fato (não registrada nos órgãos 
competentes).’ (Renato Lopes Becho, in Sujeição Passiva e 
Responsabilidade Tributária, Ed.  Dialética, SP, 2000, p. 176/178)” 

 
A primeira análise que se faz, à luz do posicionamento do STJ, é que 

o termo “infração à lei” deve ser entendido como infração às leis que regem o direito de 
empresa. 

 
Sobre o assunto, discorre DERZI50 que: 
 

“(...) o ilícito é, assim, prévio ou concomitante ao surgimento da 
obrigação tributária (mas exterior à norma tributária) e não posterior, 
como seria o caso do não-pagamento do tributo. A lei que se infringe 
é a lei comercial ou civil, não a lei tributária, agindo o terceiro contra 
os interesses do contribuinte.” 

 
Sob essa linha de entendimento, o mero não-pagamento do tributo à 

data de seu vencimento é elemento posterior à ocorrência dos fatos que realmente 
relevam para se verificar a ocorrência da infração à lei, não sendo suficiente, de per si, 
para impor a responsabilidade dos sócios. 

 
Em comentários ao art. 135 do CTN, CARVALHO51 obtempera que 
 
“O administrador deve sempre agir com cuidado, diligência e 
probidade. Deve zelar pelos interesses e pela finalidade da sociedade, 
o que se faz mediante o cumprimento de seu objetivo social, definido 
no estatuto ou no contrato social. Quando o administrador pratica 
qualquer ato dentro dos limites estabelecidos, o faz em nome da 
pessoa jurídica e não como ato particular seu. Mas quando o 
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administrador, investido dos poderes de gestão da sociedade, pratica 
algo que extrapole os limites contidos nos contratos sociais, comete 
ato com excesso de poderes” 

 
Em análise à responsabilidade dos sócios na seara tributária, sob os 

aspectos do art. 135, III do CTN, COELHO52 entende ser necessário se separar as figuras 
da sonegação e do inadimplemento, para fins de responsabilização dos dirigentes. 
Assevera que 

 
“Em termos gerais, se a sociedade limitada possuía o dinheiro para o 

pagamento do tributo, mas o seu administrador o destinou a outras 
finalidades, este é responsável perante o fisco; mas, se ela não 
dispunha do numerário, não é cabível a responsabilização do 
administrador. Para facilitar o exame da matéria, chamo a primeira 
situação de sonegação, e a segunda, de inadimplemento. O art. 135, 
III, do CTN deve ser interpretado no sentido de imputar ao 
administrador a responsabilidade pelas obrigações tributárias da 
sociedade limitada em caso de sonegação, mas não no de 
inadimplemento (...)  

 (...) definir se o administrador sonegou a obrigação fiscal, ou apenas 
não a adimpliu, depende do exame detalhado das reais opções que ele 
tinha antes de decidir não proceder ao recolhimento do tributo. 
Quando a sociedade tem algum dinheiro, mas é insuficiente para 
honrar todas as dívidas, será decisivo para estabelecer a 
responsabilização do administrador, perante o fisco, verificar as 
prioridades adotadas. Nesse contexto, se pagamentos foram 
realizados em benefício de sócio (seja a que título for: pro labore, 
antecipação de lucro ou de juros, restituição de mútuo etc.), e não 
sobraram recursos para o cumprimento das obrigações tributárias, ou 
parte delas, deve-se tomar por incorreta a opção adotada pelo 
administrador (sonegação). Já, se a administração, diante da 
impossibilidade de atender todos os credores da sociedade, deixou de 
realizar pagamentos em benefício de sócio, renegociou obrigações 
cíveis, e, entre as dívidas fiscais e trabalhistas, priorizou o 
atendimento destas últimas, a opção gerencial deve ser considerada 
— inclusive, em função da classificação dos credores, na falência — 
correta (inadimplemento); em decorrência, não há base para a 
imputação ao administrador de responsabilidade tributária.” 

 
 
A análise dos crimes de sonegação, referidos na lei nº 8137/90, 

também é bastante esclarecedora para se diferenciar o mero inadimplemento das 
situações em que houve intenção de lesar o fisco.  

 
Dispõe o art. 2º, II da referida lei que constitui crime de sonegação a 

conduta de “deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, 
descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria 
recolher aos cofres públicos. ” 

 
Em comentários ao referido dispositivo, MORAES53, fazendo 

referência a vários autores de escol, ensina o seguinte: 
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 “em relação ao débito de ICMS declarado e não pago, Roque Carraza 
entende não haver fato típico na conduta do comerciante que não 
recolhe o ICMS após a venda do produto ao consumidor final, 
existindo mero inadimplemento administrativo-fiscal, que deverá ser 
resolvido por execução fiscal. Esclarece que 

‘o comerciante que não recolhe ICMS, dentro dos prazos que a lei 
lhe assinala, não comete delito algum. Muito menos o capitulado 
no art. 2º, II da Lei nº 8137/90. De fato, ele não está deixando de 
recolher, no prazo legal, tributo descontado de terceiro. O tributo 
é devido por ele (em nome próprio). Ele está, simplesmente 
incidindo em inadimplemento. Inadimplemento que poderá 
acarretar-lhe o dever de pagar, além do tributo, a multa, os juros e 
a correção monetária. A Fazenda Pública, neste caso, poderá –e, 
ousamos dizer, deverá – executá-lo nos termos da Lei 6830/80 (Lei 
das Execuções Fiscais)’. 

Aristides Junqueira Alvarenga, por sua vez, entende que a falta de 
recolhimento do ICMS, por ser um imposto indireto, está, em princípio, 
compreendida no tipo penal. Entretanto, se houve a declaração, nas 
guias adequadas, do ICMS a ser recolhido, e tal recolhimento não 
ocorrer no prazo legal, poderá ocorrer mero inadimplemento, desde 
que verifique-se a inexistência de dolo de apropriar-se do que é 
devido à Administração Pública”. (grifamos) 

 
Com efeito, a melhor conduta, sinalizadora da boa-fé do sujeito 

passivo em recolher os tributos devidos ao Erário, é a sua efetiva declaração. Haverá, 
evidentemente, diversas situações tributárias cujas questões de direito remontam a 
acalorada discussão, havendo legítimo direito do sujeito passivo de resistir à tributação 
supostamente indevida, como é o caso de aproveitamentos de créditos ou utilização de 
benefícios cuja vedação ou validade se discutem na doutrina e na jurisprudência pátria, 
com linhas de entendimento divergentes. Não caracterizado o dolo ou a culpa, o sócio-
gerente não poderia ser responsabilizado, de acordo com a jurisprudência emanada do 
STJ. 

 
É nesse particular que ganha especial relevância a análise da figura 

do dolo e da culpa quando da feitura dos lançamentos tributários. Fica patente que, das 
considerações anteriores, se não há dolo ou culpa no não-recolhimento do tributo 
sequer haverá conduta, não podendo haver, por conseguinte, qualquer 
responsabilização dos sócios. 

 
É fato consabido que as normas tributárias sancionadoras muito se 

aproximam das penais quanto a sua exegese. O direito sancionatório partilha de objetivos 
comuns, em especial o de exercer função punitiva e educativa. 

 
Por óbvio que o direito tributário penal goza de particularidades em 

relação ao direito penal propriamente dito. Veja-se, por exemplo, a redação do art. 136 do 
CTN, in verbis: 

 
“Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por 
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou 
do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do 
ato.” 

 
Corrente mais conservadora na doutrina interpreta o referido 

dispositivo como disciplinador de responsabilidade objetiva, na qual bastaria a ocorrência 
da infração e a identificação do nexo causal entre esta e o seu autor, descartando a 



 

necessidade de averiguação de culpa ou dolo. Perfilham a referida corrente Paulo de 
Barros Carvalho, Ricardo Lobo Torres e Luiz Flávio Gomes54. Este último, entretanto, 
obtempera que o referido dispositivo seria claramente inconstitucional. 

 
Outra corrente, adotada por Eduardo Sabbag55 e Leandro Paulsen 

(o qual também cita como perfilhadores dessa corrente Ruy Barbosa Nogueira, Thiago da 
Paixão Ramos e Luciano Amaro), entende que a “intenção” equivale ao elemento volitivo – 
dolo - do agente ou responsável, e não abarcaria a culpa (a qual é desprovida da 
intenção), sob quaisquer de suas espécies, na qual inexiste uma vontade dirigida ao 
alcance de um resultado ilícito. Dessarte, uma vez provada a ausência de culpabilidade, 
não haveria que se falar em responsabilização por infração tributária. 

 
Ainda que a análise do art. 71 do CTE prescinda da existência do 

elemento volitivo (dolo ou culpa), uma vez que basta o simples enquadramento no 
preceito sancionador para que o contribuinte seja penalizado (responsabilidade objetiva), 
tal não ocorre quanto ao solidário administrador, sob pena de afronta ao art. 135, III 
do CTN. Isso se dá em virtude da indissociabilidade da interpretação dos arts. 124, 128, 
134 e 135 do CTN.  

 
Há situações discriminadas no art. 71 do CTE em que o dolo é 

elementar à própria conduta, como a prática de caixa dois, a venda de mercadorias sem 
nota fiscal e o calçamento de notas fiscais, que sequer são compatíveis com a forma 
culposa, configurando, inclusive, crime contra a ordem tributária.   

 
De outro lado, a averiguação da culpa demanda um juízo de valor 

mais complexo, uma vez que para se constatá-la é necessário se comparar a conduta no 
caso concreto com a que uma pessoa de cuidado e prudência mediana teria na mesma 
situação. A análise da culpa, portanto, é fruto de uma comparação do caso concreto com a 
conduta que seria razoável, em abstrato, nas mesmas circunstâncias. Bom alvitre lembrar 
sobre o benefício da dúvida, que se resolve favoravelmente ao sujeito passivo, inserta no 
art. 112 do CTN, acerca da autoria, imputabilidade e punibilidade da conduta.  

 
Um dos elementos da culpa é justamente a previsibilidade objetiva, 

que se define como a possibilidade de qualquer pessoa dotada de prudência mediana 
prever o resultado. Outro elemento, a “quebra do dever objetivo de cuidado”, caracteriza-
se pela imprudência, imperícia ou negligência56. 

 
Não nos parece que a conduta de se valer sistematicamente de um 

benefício fiscal condicionado, cujo requisito para fruição é por todos conhecido e não 
contestado, sem que se o preencha, reduzindo, dessarte, o quantum do tributo a ser 
recolhido ao final do mês, não constitua quebra do dever objetivo de cuidado.  

 
Tampouco constitui mera inadimplência, uma vez que o melhor 

elemento para a sinalizar é a declaração do tributo devido pelo sujeito passivo, 
consubstanciando sua boa-fé em não dissimular a ocorrência do fato gerador. O imposto 
que não consta da conta gráfica do ICMS, declarado nos livros fiscais ou em documento 
de informação, não pode ser tido, absolutamente, como oriundo de mera inadimplência.  
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Sob tais fundamentos, reputo que perdura a responsabilidade dos 
sócios no presente lançamento, nos termos do art. 45, XII do CTE e 135, II do CTN.  

 
Há que se ponderar, entretanto, que as responsabilidades devem se 

ater aos períodos em que cada sócio exerceu a gerência da empresa.  
 
No caso do Sr. IRANI BERTOLINI, sua responsabilidade deve se 

restringir aos meses de junho e agosto de 2013, conforme contrato social às fls. 197. 
Quanto aos sócios PAULO CÉSAR BERTOLINI e ERASMO 

BERTOLINI, devem responder pelos créditos tributários correspondentes a outubro de 
2013 e fevereiro a junho de 2015, conforme documento às fls. 225.  

 
Finalmente, quanto ao sócio IRINEU BERTOLINI, o mesmo deve ser 

excluído da lide por não haver participado da gerência no período de ocorrência dos fatos 
geradores do presente crédito tributário.  

 
Sob tais fundamentos, conheço do presente recurso mas lhe nego, 

no mérito, provimento. Quanto ao pedido de exclusão de solidários, dou-lhe parcial 
provimento, nos termos retro expostos. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 13 de junho de 2017. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Diferencial de alíquotas (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01716/16 
 
Relator: Conselheiro Aldeci de Souza Flor 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Pedido de Revisão 
Extraordinária. Omissão de registro de nota fiscal relativo à 
aquisição bens para uso ou consumo do estabelecimento e falta 
de pagamento do correspondente ICMS diferencial de alíquotas. 
Improcedência. Decisão unânime. 
 
1. O sujeito passivo comprovou o registro da nota fiscal nº 
13070 na Escrituração Fiscal Digital (EFD), bem como o 
pagamento do ICMS diferencial de alíquotas objeto da autuação, 
antes da ação fiscal.  
 
2. Deve ser declarada a improcedência do auto de infração 
quando no processo ficar comprovada a inexistência do ilícito 
fiscal que fundamentou o lançamento tributário. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 11 
de outubro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, Elias 
Alves dos Santos, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira 
D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves 
Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor 
Augusto de Faria Morato, Mauricio Ribeiro de Paiva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo 
José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da 
Silva e Valdir Mendonça Alves. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de Pedido de Revisão Extraordinária em face da acusação 
fiscal de que o sujeito passivo "Omitiu o registro no livro próprio da nota fiscal n. 13070 
referente a aquisição em operação interestadual mercadorias ou bens para uso (ou 
consumo) do estabelecimento, bem como deixou de pagar o ICMS correspondente ao 
diferencial de alíquotas, conforme demonstrativo e documentos anexos. Em 
consequência, deverá pagar o imposto, na importância de R$ 2767,50, e cominações 
legais." 

 
Intimado da autuação, o sujeito passivo não se manifesta. É lavrado 

o termo de revelia de fls. 10. Termo de perempção às fls. 14. Termo de Inscrição em 
Dívida Ativa às fls. 15. 

 
Em 11/07/2016, o sujeito passivo apresenta o Pedido de Revisão 

Extraordinária de fls. 17/18, com os seguintes fundamentos:  
 
(a) afirma que a nota fiscal do fornecedor Fibrasil Indústria e 

Comércio de Carrocerias Ltda. foi emitida no dia 29/10/2014, no Estado de São Paulo, 



 

sendo recebida no estabelecimento no dia 04/11/2014, conforme relatório da EFD – ICMS, 
referente a novembro de 2014; 

 
(b) informa que após o recebimento da mercadoria foi efetuado o 

lançamento no livro próprio de entradas, reconhecendo a mercadoria como ativo 
imobilizado, calculando o valor do ICMS diferencial de alíquotas, no valor de R$ 3.690,00; 

 
(c) assegura que conforme demonstrativo de cálculo abaixo, o valor 

do diferencial de alíquotas foi recolhido no dia 10/12/2014, em valor superior ao imposto 
devido.   

 
Requer, ao final, o arquivamento do referido auto de infração, 

mediante a comprovação do lançamento da nota fiscal e pagamento do imposto devido, 
implicando em alteração total do lançamento tributário. Pede deferimento.  

 
O Pedido de Revisão Extraordinária foi instruído com os documentos 

de fls. 19/37. 
 
A Presidência do Conselho Administrativo Tributário - CAT admite o 

Pedido de Revisão Extraordinária, por meio do Despacho 1987/2016-CAT (fls. 40), no qual 
assinala: "Pelo exame dos autos constata-se que restou demonstrado erro de fato, 
requisito exigido no art. 43, II, a, 1, da Lei nº 16.469/09 para a admissibilidade do pedido 
de revisão extraordinária, implicando em alteração  no lançamento, uma vez que conforme 
se depreende dos documentos de fls. 21 a 23, a Nota Fiscal n º 13070 foi devidamente 
registrada, em data anterior à autuação, tendo sido o imposto apurado e recolhido, 
conforme documento  de fls. 20. Embora a NF tenha sido emitida em 29/10/2014, não há 
comprovação do dia do recebimento da mercadoria pelo destinatário.” 

 
Em seguida, os autos foram encaminhados à Gerência de 

Recuperação de Crédito (GERC) para fazer o cancelamento do ato de inscrição em dívida 
ativa.   

 
Por último, os autos foram encaminhados a este Conselho Pleno 

para apreciação do Pedido de Revisão Extraordinária, com base no disposto no artigo 43, 
§ 4º, inciso II, Lei 16.469/09.  

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
A solicitação do sujeito passivo para o Conselho Pleno está em 

consonância com o prescrito no artigo 43, inciso II, letra "a", item 1, da Lei n.º 
16.469/2009, assim, impõe-se o conhecimento do pedido de revisão extraordinária. 

 
O sujeito passivo comprovou o registro da nota fiscal nº 13070 na 

Escrituração Fiscal Digital (EFD), em 04/11/2014, e o pagamento do ICMS diferencial de 
alíquotas, conforme documentos de fls. 21/23. A EFD relativa a novembro/2014 foi 
transmitida em 11/12/14 (fls. 21). Nessa EFD consta o débito relativo ao diferencial de 
alíquotas no valor de R$ 3.690,00 (fls. 22). O auto de infração foi lavrado em 18/01/2015 e 
a notificação da autuação ocorrida em 21/01/015 (fls. 08). Portanto, esses registros foram 
realizados antes da ação fiscal. 

 



 

O diferencial de alíquotas devida na operação em comento importa 
no valor de R$ 3.690,00, em que pese o sujeito passivo haver afirmado que recolheu 
diferencial de alíquota em valor superior ao devido, isso não ocorreu. O débito realizado 
na EFD corresponde exatamente ao valor do imposto devido.  

 
O conjunto probatório indica que a infração informada na peça inicial 

inexistiu, assim impõe-se a declaração da improcedência do lançamento tributário.   
 
Diante do exposto, conheço do Pedido de Revisão Extraordinária, 

dou-lhe provimento para julgar improcedente o Auto de Infração.  
 
 

Sala das sessões plenárias, em 01 de novembro de 2016. 
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Matéria: Diferencial de alíquotas (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01880/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Diferencial de alíquotas. 
Empresa geradora de energia elétrica. Benefício fiscal previsto 
no art. 8º, XXX, do Anexo IX do RCTE. Inaplicabilidade. Cálculo 
do diferencial com redução de base de cálculo. Auto de infração 
julgado procedente. 
 
I - A redução de base de cálculo prevista no art. 8º, XXX, do 
Anexo IX do RCTE não é extensiva à empresa 'geradora ou 
distribuidora de energia elétrica', visto que esta, via 
conceituação própria externada no § 2º do art. 34 do RCTE, não 
se confunde com o 'industrial'; 
 
II - O cálculo correto do diferencial de alíquotas do ICMS, nos 
casos em que a legislação tributária conceda benefício fiscal da 
redução de base de cálculo, deve ser feito aplicando-se o 
benefício proporcionalmente ao imposto calculado mediante a 
aplicação direta da diferença entre as alíquotas sobre o valor da 
mercadoria (inclusive IPI, se for o caso). 
 
III - Deve ser julgado procedente o auto de infração que exige 
imposto não debitado no livro próprio e não recolhido referente 
ao diferencial de alíquotas do ICMS. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 29 
de novembro de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso do Contribuinte 
para o Conselho Pleno, negar-lhe provimento para manter a decisão cameral que 
considerou procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira, Antônio Martins da Silva, Marlene Maria da Silva Ruguê 
Bernardes, Nislene Alves Borges, Gilmar Rodrigues de Almeida, Victor Augusto de Faria 
Morato, Mário de Oliveira Andrade, Lidilone Polizeli Bento, Heli José da Silva, Aldeci de 
Souza Flor e o Sr. Presidente que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros 
Aguinaldo Fernandes de Melo, Talita Pimenta Félix, José Pereira D'abadia, João Divino de 
Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho, Masayuki Missao, Paulo Diniz, Nivaldo José Mendes, 
Rickardo de Souza Santos Mariano e Valdir Mendonça Alves, que votaram conhecendo do 
recurso, dando-lhe provimento, para reformar a decisão cameral e considerar 
improcedente o auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de recurso dirigido ao Conselho Pleno interposto contra decisão 
cameral que julgara procedente a exigência fiscal relativa ao diferencial de alíquota, na 
importância de R$ 4.922.032,14 (quatro milhões e novecentos e vinte e dois mil e trinta e 
dois reais e catorze centavos), incidente na operação de aquisição interestadual das 
mercadorias destinadas ao uso/consumo ou ativo imobilizado do estabelecimento. 

 



 

Em suas razões recursais, a autuada alega que analisando o RCTE-GO 
identificou que o inciso XXX, do art. 8º, Anexo IX, do Decreto n$ 4.852/97, permite a 
aquisição interna de bem, exceto veículo automotor de transporte de passageiro ou de 
carga e de passeio, inclusive motocicleta, destinados ao ativo imobilizado de 
estabelecimento industrial ou agropecuário, com redução da base de cálculo de tal forma 
que resulte a aplicação sobre o valor da operação do percentual de 7% (sete por cento), 
sem a ressalva existente no dispositivo legal da isenção (RCTE, Anexo IX, art. 6º, XCII) 
para as empresas geradoras de energia elétrica. 

 
Argumenta que analisado o dispositivo que veicula o benefício em 

conjunto com o § 4º do art. 12 do RCTE, concluiu que a legislação goiana lhe autoriza a 
adquirir os bens objetos da autuação sem o pagamento do ICMS Diferencial de Alíquotas. 

 
Aduz que o argumento fazendário de que a autuada não seria 

estabelecimento industrial não pode prevalecer haja vista que a ANEEL define o 
cogerador como planta industrial com base no processo de cogeração de energia e que o 
CTN, em seu art. 74, § 1º, considera a energia elétrica como produto industrializado. 

 
Argumenta, por fim, que o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, através 

do processo nº 17369-0/195, em decisão transitada em julgado reconheceu a uma usina 
hidrelétrica sua qualidade de estabelecimento industrial. 

 
Ao final, requer a reforma do julgado cameral que considerou procedente a 

exigência contida no auto de infração. 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

Analisando as questões postas à apreciação no recurso ora submetido a 
este Conselho Pleno, entendo que merecem destaques os seguintes registros quanto à 
matéria de fato. 

 
A autuada é signatária do Termo de Acordo de Regime Especial nº 

052/10-GSf, que lhe autoriza a  
 
A empresa possui Termo de Acordo de Regime Especial celebrado com 

esta Secretaria, o TARE n° 052/10 - GSF, com vigência até o dia 30 de junho de 2012, 
que lhe autoriza pagar o ICMS devido a título de diferencial de alíquotas na aquisição 
interestadual das mercadorias e bens relacionados em seu Anexo Único, destinados a 
construção e instalação de linha de transmissão e subestações de energia elétrica 
produzida a partir do bagaço da cana-de-açúcar, com a redução da base de cálculo do 
ICMS para 70% (setenta por cento). 

 
A autoridade fiscal, além de considerar o benefício fiscal consignado no 

TARE em referência, também aplicou, na apuração do imposto devido a título de 
diferencial de alíquotas, a redução da base de cálculo prevista no Convênio ICMS nº 
52/91, nas hipóteses cabíveis, por se tratar de regra mais favorável ao sujeito passivo. 

 
O argumento da autuada, deduzido em suas manifestações de 

impugnação, recurso voluntário e recurso ao Conselho Pleno tem o sentido de que utilizou 
o benefício previsto no art. 8º, XXX, do Anexo IX do RCTE por se tratar de benefício que 
lhe é mais favorável. 



 

 
De início, é de se considerar que a redução de base de cálculo prevista no 

art. 8º, XXX, do Anexo IX do RCTE, não tem aplicação à autuada visto que se destina a 
duas classes específicas de estabelecimentos, a saber, o industrial e o agropecuário. 

 
In verbis, eis a redação do dispositivo em comento: 
 
Art. 8º A base de cálculo do ICMS é reduzida: 
[...] 
XXX - de tal forma que resulte a aplicação sobre o valor da operação do 
percentual de 7% (sete por cento), na saída interna de bem, exceto 
veículo automotor de transporte de passageiro ou de carga e de passeio, 
inclusive motocicleta, destinados ao ativo imobilizado de 
estabelecimento industrial ou agropecuário, ficando mantido o crédito 
(Lei nº 13.453/99, art. 2º, III, “c”); (grifamos) 
 
No contexto do Regulamento do Código Tributário do Estado de Goiás – 

RCTE (onde se insere o capítulo relativo aos benefícios fiscais, no denominado Anexo IX), 
as referências a produtor agropecuário, gerador ou distribuidor de energia elétrica e 
industrial têm significados próprios e específicos, os quais não podem ser 
desconsiderados em nenhuma hipótese, ainda mais para alargar a abrangência de 
benefício fiscal, que, como se sabe, reclama a interpretação dita literal (CTN, art. 111). 

 
Com efeito, consta do art. 34 do RCTE: 
 
Art. 34. Contribuinte é qualquer pessoa, natural ou jurídica, que realize, 
com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, 
operação de circulação de mercadoria ou prestação de serviço de 
transporte interestadual e intermunicipal ou de comunicação, ainda que a 
operação e a prestação se iniciem no exterior (Lei nº 11.651/91, art. 44). 
[...] 
§ 2º Considera-se: 
I - produtor agropecuário, a pessoa natural ou jurídica que exerça 
atividade de produção agropecuária ou extrativa vegetal, inclusive à 
captura pesqueira; 
[...] 
III - gerador ou distribuidor de energia elétrica, a pessoa natural ou 
jurídica que, por qualquer meio ou processo, exerça a atividade de 
geração, importação ou distribuição deste produto; 
IV - industrial, a pessoa natural ou jurídica que exerça atividade que 
modifique a natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou 
a finalidade do produto ou o aperfeiçoe para o consumo; 

[...] (Grifamos) 
 

Ou seja, no contexto interno das disposições contidas regulamento, estas 
são as conceituações consideradas, de modo que se o legislador quisesse dar igual 
tratamento ao industrial e ao gerador de energia elétrica fa-lo-ia de modo explícito. 

 
Não se trata aqui de modificar o conceito de industrial ou de atividade 

industrial como asseveram alguns, mas de estabelecer nomenclatura própria e específica 
que permite a evocação dos referidos entes quando necessário pelo próprio legislador. 
Aliás, a conceituação preambular, como acontece no caso, visa facilitar as referências 
futuras, simplificar e conferir clareza ao texto normativo. 



 

 
Assim, a redução de base de cálculo prevista no art. 8º, XXX, do Anexo IX 

do RCTE não é extensiva à empresa ‘geradora ou distribuidora de energia elétrica’, visto 
que esta, via conceituação própria externada no § 2º do art. 34 do RCTE, não se confunde 
com o ‘industrial’. 

 
Já no que se refere ao conteúdo da exigência tributária formalizada no 

lançamento inicial, conforme se pode extrair da Nota Explicativa, de flls. 68/71 e das 
planilhas analíticas de fls. 104/211, temos que esta exigência alcança três situações 
distintas: 

a) aquelas em que é aplicável a regra do art. 8º, L (aquisição de bens para 
construção e instalação de linha de transmissão e subestação de energia elétrica 
produzida a partir do bagaço de cana-de-açúcar); 

b) aquelas em é aplicável a redução da BC do Convênio ICMS 52/91 por 
ser mais benéfica que aquela prevista no TARE (art. 8º, L do Anexo IX); 

c) aquelas em que é devido o diferencial de alíquota integral, haja vista a 
inaplicabilidade dos benefícios fiscais acima mencionados. 

 
Desta forma, o cuidadoso trabalho fiscal tratou de distinguir estas três 

situações e cobrar o diferencial de alíquotas do ICMS, em cada caso, nos exatos limites 
previstos na legislação tributária. 

 
Registre-se que a autuada se equivoca ao considerar – em sua tese de 

aplicabilidade o art. 8º, XXX, do Anexo IX do RCTE – que o diferencial de alíquotas seria 
igual a “Zero”, porque a tributação interna (equivalente a 7%) seria igual a alíquota de 
aquisição (7%). 

 
O equívoco decorre da incorreta aplicação da regra prevista no § 4º do art. 

12 do RCTE, a qual estabelece que “Para efeito de pagamento do diferencial de alíquotas, 
são considerados os benefícios fiscais concedidos na forma e condições estabelecidas 
para a operação ou prestação interna”. Assim, o que se concede é que redução 
(desoneração parcial) se aplica ao diferencial de alíquotas. Exemplificando, as notas 
fiscais nºs 7401 e 7402 (referidas na folha 4 da planilha analítica – fls. 107 dos autos), 
referentes a aquisições originárias do Estado de Minas Gerais (alíquota na origem de 7%), 
têm valor total de R$ 5000,00, cada. A alíquota na operação interna é de 17%. Logo, o 
diferencial de alíquotas a ser aplicado corresponde a 10% (17% - 7%), o que resulta no 
montante inicial de R$ 500,00 (R$ 5000,00 x 10%). Todavia, com a aplicação da redução 
prevista no art. 8º, L, do Anexo IX do RCTE, o valor a ser exigido é reduzido para R$ 
350,00 (R$ 500,00 x 70%), valor este consignado na coluna “Vr ICMS Difal” da referida 
planilha. 

 
Desta feita, o cálculo correto do diferencial de alíquotas do ICMS, nos 

casos em que a legislação tributária conceda benefício fiscal da redução de base de 
cálculo, deve ser feito aplicando-se o benefício proporcionalmente ao imposto calculado 
mediante a aplicação direta da diferença entre as alíquotas sobre o valor da mercadoria 
(inclusive IPI, se for o caso). 

 
Assim, encontrando-se correto o procedimento fiscal, não há espaço para 

acolhida do recurso apresentado pelo sujeito passivo. 
 
Diante do exposto, conheço do recurso do sujeito passivo para o Conselho 

Pleno, nego-lhe provimento para manter a decisão cameral que julgou procedente o 
lançamento fiscal. 



 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 06 de dezembro de 2016. 
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Matéria: Diferencial de alíquotas (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01913/16 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade do auto de 
infração. Rejeitada. Mérito. ICMS. Obrigação principal. 
Diferencial de alíquotas. Aquisição interestadual de mercadoria 
destinada ao uso/consumo do estabelecimento. Procedência. 
 
1. Rejeita-se a arguição de nulidade do auto de infração, não 
havendo nos autos nenhum vício formal que ensejasse a 
nulidade do procedimento fiscal; 
 
2. Ocorre o fato gerador do imposto, no momento da entrada, no 
território goiano, de mercadoria ou bem oriundos de outro 
Estado, adquiridos por contribuinte do imposto, destinados ao 
seu uso, consumo final ou à integração ao seu ativo imobilizado 
(CTE, art. 13, III); 
 
3. A alíquota do imposto é equivalente à diferença entre a 
alíquota interna utilizada neste Estado e a interestadual aplicável 
no Estado de origem, relativamente à entrada, no 
estabelecimento de contribuinte, de mercadoria ou bem 
oriundos de outro Estado destinados a uso, consumo final ou a 
integração ao ativo imobilizado; (CTE, art. 27, V, "a"). 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 17 de outubro de 2016, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar 
de nulidade do auto de infração, arguida pela autuada. Foram vencedores os Conselheiros 
Cláudio Henrique de Oliveira e Heli José da Silva. Vencido o Conselheiro Aguinaldo 
Fernandes de Melo. Quanto ao mérito, por votação unânime, conhecer do recurso, negar-
lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira, 
Aguinaldo Fernandes de Melo e Heli José da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Exige-se no auto de infração o ICMS diferencial de alíquotas no valor 
de R$ 4.811,57 (quatro mil, oitocentos e onze reais e cinquenta e sete centavos), multa e 
acréscimos legais, imposto omitido pelo sujeito passivo, contribuinte do ICMS, relativo a 
aquisição interestadual de mercadorias (postes e caibros de madeira), destinadas ao uso 
ou consumo final do estabelecimento. 

 
Citados como infringidos o art. 11, §1°, II, da Lei nº 11.651/91, c/c o 

art. 76, II," b", do Decreto 4.852/97 e art. 3°, da Instrução Normativa n° 155/94-GSF, 
proposta a penalidade prevista no art. 71, III, "a", da Lei n° 11.651/91, com redação da Lei 
n° 17917/12. 

 



 

Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, NF-es (fls. 
04 a 07) e demonstrativo Omissão de Pagamento de ICMS Diferencial de Alíquotas (fls. 
08), dentre outros documentos. 

 
Intimado em 25.04.2014 (fls. 17), o sujeito passivo não comparece ao 

processo, sendo declarado revel (fls. 18). 
 
Revel, o sujeito passivo apresenta impugnação em Segunda 

Instância (fls. 28 a 33), formulando em preliminar arguição de nulidade a peça básica, 
alegando que o Agente Fiscal não precisou sequer a data da infração quando da 
descrição do fato, restringindo-se a meras informações aleatórias, carente de quaisquer 
elementos de prova capaz de dar suporte a tal lançamento. 

 
Quanto ao mérito, pede a improcedência do lançamento, alegando 

essencialmente que as mercadorias adquiridas não se destinaram ao uso ou consumo do 
estabelecimento que, mesmo sendo cadastrado, não se amolda nas qualidades de 
contribuinte. Aduz ainda que a multa tem caráter confiscatório. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

PRELIMINAR 
 
Apreciando a preliminar de nulidade do auto de infração, arguida pela 

autuada, manifesto-me pela sua rejeição, tendo em vista que o auto se fundamenta em 
documentos hábeis (NF-e) onde descrito estão as operações realizadas (origem, destino, 
mercadoria) em especial que a compra fora feita, levando-se em consideração a inscrição 
estadual do contribuinte sendo aplicada a alíquota de 7% (interestadual), portanto o 
alegado de que o Agente Fiscal não precisou a “data da infração quando da descrição do 
fato”, não ocorreu pelo acima exposto e ainda, conforme apuração às fls. 08 dos autos, 
complementada pelas notas explicativas dadas à apuração. 

 
MÉRITO 

 
Exige-se no auto de infração o ICMS diferencial de alíquotas no valor 

de R$ 4.811,57 (quatro mil, oitocentos e onze reais e cinquenta e sete centavos), multa e 
acréscimos legais, imposto omitido pelo sujeito passivo, relativo a aquisição interestadual 
de mercadorias (postes e caibros de madeira), destinadas ao uso ou consumo final do 
estabelecimento. 

 
Fundamentam a exigência fiscal o art. 13, III e art. 27, V, “a”, do Código 

Tributário Estadual (CTE): 
 
Art. 13. Ocorre o fato gerador do imposto, no momento: 
[...] 
III - da entrada, no território goiano, de mercadoria ou bem oriundos de 
outro Estado, adquiridos por contribuinte do imposto, destinados ao seu 
uso, consumo final ou à integração ao seu ativo imobilizado; 
[...] 

 
Art. 27. As alíquotas do imposto são: 

[...] 



 

V - equivalente à diferença entre a alíquota interna utilizada neste Estado e 
a interestadual aplicável no Estado de origem, relativamente à: 
 
a) entrada, no estabelecimento de contribuinte, de mercadoria ou bem 
oriundos de outro Estado destinados a uso, consumo final ou a integração 
ao ativo imobilizado;  
[...] 

 
O sujeito passivo, ao impugnar o auto de infração, alegou 

essencialmente não ser contribuinte do ICMS. 
 
Ora, o sujeito passivo, EVALDO CLAUDINO DA SILVA, Inscrição 

Estadual 11.383774-7, produtor rural, dedica-se a criação de bovinos para corte (atividade 
principal) e a criação de bovinos para leite (atividade secundária), sendo proprietário único 
do estabelecimento, conforme se vê na Consulta Resumida do Contribuinte Pessoa Física 
(fls. 09 e 12). Claro está, pelas atividades exercidas pelo sujeito passivo, que ele é 
contribuinte do ICMS, nos termos do art. 44 do CTE, sujeitando-se à inscrição no Cadastro 
de Contribuintes do Estado (CCE), consoante o art. 152 do mesmo CTE, tendo ele se 
inscrevido no CCE (IE 11.383774-7). Vejamos a transcrição desses dispositivos legais: 

 
Art. 44. Contribuinte é qualquer pessoa, natural ou jurídica, que realize, 
com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, 
operações de circulação de mercadoria ou prestações de serviços de 
transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as 
operações e as prestações se iniciem no exterior. 
 
§ 3º Para efeito do diferencial de alíquotas, não se considera contribuinte a 
empresa de construção civil, ainda que possua inscrição cadastral. 
 
§ 4º Na aquisição interestadual de mercadoria, bem ou serviço, o 
destinatário deve informar ao remetente sua condição de não contribuinte 
do imposto, se for o caso. 

 
Art. 152. Os contribuintes do ICMS sujeitam-se à inscrição no Cadastro de 

Contribuintes do Estado - CCE - e à prestação de informações exigidas 
pela Administração Tributária. 

 
Não é o sujeito passivo uma empresa de construção civil, então ele 

não se enquadra na exceção prevista no § 3° do art. 44, do CTE e, se fosse não 
contribuinte do imposto, deveria ter ele informado remetente essa condição, na aquisição 
interestadual de mercadoria, prevista no § 4° do art. 44 do mesmo diploma legal. 

 
Prosseguindo no voto, vê-se nestes autos que se trata de material de 

uso e consumo, sem nenhum benefício adquirido com base na inscrição estadual e não o 
CPF do consumidor final. A alíquota utilizada na aquisição foi a de 7% (sete por cento) e 
não a alíquota cheia para a operação interestadual. 

 
Posto isto, verifica-se que o ocorrido, ou seja, a operação comercial, 

se deu entre empresa e contribuinte, que utilizou sua inscrição estadual para adquirir as 
mercadorias constantes nas NF-es (fls. 04 a 07). Lícita e correta a cobrança do diferencial 
de alíquotas formalizada no auto de infração. 

 
A multa aplicada (CTE, art. 71, III, “a”) é apropriada para a infração 

denunciada, observando que eventual afronta a dispositivos constitucionais é matéria de 
apreciação exclusiva do Poder Judiciário. 



 

 
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade do auto de infração, 

arguida pela autuada. Quanto ao mérito, conheço do recurso, nego-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões, em 07 de dezembro de 2016. 
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Matéria: Diferencial de alíquotas (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01914/16 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade do auto de 
infração. Rejeitada. Mérito. ICMS. Obrigação principal. 
Diferencial de alíquotas. Aquisição interestadual de mercadoria 
destinada ao uso/consumo do estabelecimento. Procedência. 
 
1. Rejeita-se a arguição de nulidade do auto de infração, não 
havendo nos autos nenhum vício formal que ensejasse a 
nulidade do procedimento fiscal; 
 
2. Ocorre o fato gerador do imposto, no momento da entrada, no 
território goiano, de mercadoria ou bem oriundos de outro 
Estado, adquiridos por contribuinte do imposto, destinados ao 
seu uso, consumo final ou à integração ao seu ativo 
imobilizado; (CTE, art. 13, III); 
 
3. A alíquota do imposto é equivalente à diferença entre a 
alíquota interna utilizada neste Estado e a interestadual aplicável 
no Estado de origem, relativamente à entrada, no 
estabelecimento de contribuinte, de mercadoria ou bem 
oriundos de outro Estado destinados a uso, consumo final ou a 
integração ao ativo imobilizado; (CTE, art. 27, V, "a"). 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 17 de outubro de 2016, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar 
de nulidade do auto de infração, arguida pela autuada. Foram vencedores os Conselheiros 
Cláudio Henrique de Oliveira e Heli José da Silva. Vencido o Conselheiro Aguinaldo 
Fernandes de Melo. Quanto ao mérito, por votação unânime, conhecer do recurso, negar-
lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira, 
Aguinaldo Fernandes de Melo e Heli José da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Exige-se no auto de infração o ICMS diferencial de alíquotas no valor 
de R$ 5.686,36 (cinco mil, seiscentos e oitenta e seis reais e trinta e seis centavos), multa 
e acréscimos legais, imposto omitido pelo sujeito passivo, contribuinte do ICMS, relativo a 
aquisição interestadual de mercadorias (postes e caibros de madeira), destinadas ao uso 
ou consumo final do estabelecimento. 

 
Citados como infringidos o art. 11, §1°, II, da Lei nº 11.651/91, c/c o 

art. 76, II," b", do Decreto 4.852/97 e art. 3°, da Instrução Normativa n° 155/94-GSF, 
proposta a penalidade prevista no art. 71, III, "a", da Lei n° 11.651/91, com redação da Lei 
n° 17917/12. 

 



 

Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, NF-es (fls. 
04 a 09) e demonstrativo Omissão de Pagamento de ICMS Diferencial de Alíquotas (fls. 
10), dentre outros documentos. 

 
Intimado em 23.05.2014 (fls. 17), o sujeito passivo não comparece ao 

processo, sendo declarado revel (fls. 18). 
 
Revel, o sujeito passivo apresenta impugnação em Segunda 

Instância (fls. 25 a 30), formulando em preliminar arguição de nulidade a peça básica, 
alegando que o agente Fiscal não precisou sequer a data da infração quando da descrição 
do fato, restringindo-se a meras informações aleatórias, carente de quaisquer elementos 
de prova capaz de dar suporte a tal lançamento. 

 
Quanto ao mérito, pede a improcedência do lançamento, alegando 

essencialmente que as mercadorias adquiridas não se destinaram ao uso ou consumo do 
estabelecimento que, mesmo sendo cadastrado, não se amolda nas qualidades de 
contribuinte. Aduz ainda que a multa tem caráter confiscatório. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

PRELIMINAR 
 
Apreciando a preliminar de nulidade do auto de infração, arguida pela 

autuada, manifesto-me pela sua rejeição, tendo em vista que o auto se fundamenta em 
documentos hábeis (NF-e) onde descrito estão as operações realizadas (origem, destino, 
mercadoria) em especial que a compra fora feita, levando-se em consideração a inscrição 
estadual do contribuinte sendo aplicada a alíquota de 7% (interestadual), portanto o 
alegado de que o Agente Fiscal não precisou a “data da infração quando da descrição do 
fato”, não ocorreu pelo acima exposto e ainda, conforme apuração às fls. 08 dos autos, 
complementada pelas notas explicativas dadas à apuração. 

 
MÉRITO 

 
Exige-se no auto de infração o ICMS diferencial de alíquotas no valor 

de R$ 5.686,36 (cinco mil, seiscentos e oitenta e seis reais e trinta e seis centavos), multa 
e acréscimos legais, imposto omitido pelo sujeito passivo, contribuinte do ICMS, relativo a 
aquisição interestadual de mercadorias (postes e caibros de madeira), destinadas ao uso 
ou consumo final do estabelecimento. 

 
Fundamentam a exigência fiscal o art. 13, III e art. 27, V, “a”, do Código 

Tributário Estadual (CTE): 
 
Art. 13. Ocorre o fato gerador do imposto, no momento: 
[...] 
III - da entrada, no território goiano, de mercadoria ou bem oriundos de 
outro Estado, adquiridos por contribuinte do imposto, destinados ao seu 
uso, consumo final ou à integração ao seu ativo imobilizado; 
[...] 

 
Art. 27. As alíquotas do imposto são: 

[...] 



 

V - equivalente à diferença entre a alíquota interna utilizada neste Estado e 
a interestadual aplicável no Estado de origem, relativamente à: 
 
b) entrada, no estabelecimento de contribuinte, de mercadoria ou bem 
oriundos de outro Estado destinados a uso, consumo final ou a integração 
ao ativo imobilizado;  
[...] 

 
O sujeito passivo, ao impugnar o auto de infração, alegou 

essencialmente não ser contribuinte do ICMS. 
 
Ora, o sujeito passivo, EVALDO CLAUDINO DA SILVA, Inscrição 

Estadual 11.383774-7, produtor rural, dedica-se a criação de bovinos para corte (atividade 
principal) e a criação de bovinos para leite (atividade secundária), sendo proprietário único 
do estabelecimento, conforme se vê na Consulta Resumida do Contribuinte Pessoa Física 
(fls. 11 e 14). Claro está, pelas atividades exercidas pelo sujeito passivo, que ele é 
contribuinte do ICMS, nos termos do art. 44 do CTE, sujeitando-se à inscrição no Cadastro 
de Contribuintes do Estado (CCE), consoante o art. 152 do mesmo CTE, tendo ele se 
inscrevido no CCE (IE 11.383774-7). Vejamos a transcrição desses dispositivos legais: 

 
Art. 44. Contribuinte é qualquer pessoa, natural ou jurídica, que realize, 
com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, 
operações de circulação de mercadoria ou prestações de serviços de 
transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as 
operações e as prestações se iniciem no exterior. 
 
§ 3º Para efeito do diferencial de alíquotas, não se considera contribuinte a 
empresa de construção civil, ainda que possua inscrição cadastral. 
 
§ 4º Na aquisição interestadual de mercadoria, bem ou serviço, o 
destinatário deve informar ao remetente sua condição de não contribuinte 
do imposto, se for o caso. 

 
Art. 152. Os contribuintes do ICMS sujeitam-se à inscrição no Cadastro de 

Contribuintes do Estado - CCE - e à prestação de informações exigidas 
pela Administração Tributária. 

 
Não é o sujeito passivo uma empresa de construção civil, então ele 

não se enquadra na exceção prevista no § 3° do art. 44, do CTE e, se fosse não 
contribuinte do imposto, deveria ter ele informado remetente essa condição, na aquisição 
interestadual de mercadoria, prevista no § 4° do art. 44 do mesmo diploma legal. 

 
Prosseguindo no voto, vê-se nestes autos que se trata de material de 

uso e consumo, sem nenhum benefício adquirido com base na inscrição estadual e não o 
CPF do consumidor final. A alíquota utilizada na aquisição foi a de 7% (sete por cento) e 
não a alíquota cheia para a operação interestadual. 

 
Posto isto, verifica-se que o ocorrido, ou seja, a operação comercial, 

se deu entre empresa e contribuinte, que utilizou sua inscrição estadual para adquirir as 
mercadorias constantes nas NF-es (fls. 04 a 09). Lícita e correta a cobrança do diferencial 
de alíquotas formalizada no auto de infração. 

 
A multa aplicada (CTE, art. 71, III, “a”) é apropriada para a infração 

denunciada, observando que eventual afronta a dispositivos constitucionais é matéria de 
apreciação exclusiva do Poder Judiciário. 



 

 
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade do auto de infração, 

arguida pela autuada. Quanto ao mérito, conheço do recurso, nego-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões, em 07 de dezembro de 2016. 
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Matéria: Diferencial de alíquotas (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01982/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Omissão de registro e 
pagamento do ICMS diferencial de alíquotas. Procedência. Sócio 
administrador. Manutenção na lide. 
1. O contribuinte do ICMS deve debitar no livro Registro de 
Apuração do ICMS e pagar no prazo legal o ICMS diferencial de 
alíquotas, sob pena de incorrer em infração à legislação 
tributária (art. 63, § 2º, do CTE e 76, II, "a", do RCTE); 
2. O sócio administrador responde pelo crédito tributário 
juntamente com a pessoa jurídica quando concorra para a 
prática da infração, nos termos do art. 45, XII, do CTE. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de dezembro de 2016, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a 
preliminar de exclusão dos solidários da lide, arguida pelo sujeito passivo. Foram 
vencedores os Conselheiros Jorge Antônio Bezerra Oliveira e Nislene Alves Borges. 
Vencido o Conselheiro José Eduardo Firmino Mauro. Quanto ao mérito, por unanimidade 
de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular 
que considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os 
Conselheiros José Eduardo Firmino Mauro, Jorge Antônio Bezerra Oliveira e Nislene Alves 
Borges. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo em 
epígrafe em face de decisão singular que julgou procedente a exigência fiscal 
consubstanciada em auto de infração cuja descrição do fato acha-se assim expressa: 

Deixou de debitar no livro Registro de Apuração do ICMS o valor correspondente 
ao diferencial de alíquotas, incidente na operação de aquisição das mercadorias 
destinadas ao uso/consumo ou ativo imobilizado do estabelecimento, conforme 
demonstrativo e documentos anexos. Dessa forma, suprimiu pagamento de 
imposto devido. Em consequência, deverá pagar o ICMS n ao debitado, 
juntamente com penalidade e acréscimos legais. 

Prolatada a sentença singular, é lavrado o Termo de Perempção em face 
do solidário Abadio Pereira Cardoso, de fls. 157. 

Em seguida, em peça única, a autuada principal e o solidário Umberto 
Pereira da Cruz Cardoso, argumentam a ilegitimidade passiva do solidário, visto que a 
simples falta do pagamento de tributo não configura, por si só, circunstância que acarrete 
a responsabilidade subsidiária dos sócios bem como em razão da impossibilidade de se 
atribuir a responsabilidade substitutiva a sócios, prevista no art. 135, III, do CTN, sem que 
antes seja apurada a prática de ato ou fato eivado de excesso de poderes ou infração de 
lei, contrato social ou estatutos. 

Argumentam também que a multa aplicada teria caráter confiscatório, 
correspondente a 100% do valor do imposto devido, o que imporia a sua exclusão. 



 

Ao final, requerem seja dado provimento ao recurso, para reconhecer a 
improcedência da multa imposta sobre o ICMS, bem como seja reconhecida a 
impossibilidade legal da solidanzação" do sócio Umberto Pereira da Cruz Cardoso. 

É o relatório.  

Decido. 

 

VOTO 
 

Analisando as questões postas em apreciação, entendo que razão assiste 
à Fazenda Pública Estadual. 

De início, registro que não há lugar para exclusão do solidário da lide, vista 
que, in casu, incide a regra prevista no art. 45, inciso XII do CTE, segundo o qual “são 
solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na operação ou prestação as 
pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal, especialmente, com o contribuinte, os acionistas controladores, os 
diretores, gerentes, administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à 
operação ou prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão de 
que forem responsáveis”. 

É de se ressaltar que a autuação fiscal alcança um período de 28 meses 
durante os exercícios de 2012, 2013, 2014 e 2015, nos quais a autuada reiteradamente 
deixou de recolher o ICMS devido a título de diferencial de alíquotas. Assim, não há 
espaço para alegação de que se trata de simples inadimplemento, visto que os valores 
devidos nem sequer foram declarados ao fisco, ante a omissão de registro das operações 
por parte da autuada. Desta forma, tenho como correta a responsabilização do sócio-
diretor, consoante legislação acima citada. 

No que se refere ao mérito, adoto as razões expendidas pelo ilustre 
julgador singular, as quais transcrevo abaixo: 

Trata-se de exigência de pagamento de ICMS, multa, mais acréscimos legais, 
decorrente do fato de o sujeito passivo não ter debitado no livro próprio o valor do 
ICMS diferencial de alíquota e, consequentemente, não ter feito o seu 
recolhimento ao erário estadual. 

Observa-se que a maioria das notas fiscais eletrônicas contempla materiais de 
uso/consumo ou ativo imobilizado de valores menores. Assim, quase a totalidade 
do ICMS diferencial de alíquotas é devido à aquisição de uma aeronave no valor 
de R$ 7.000.000,00 e de um ônibus no valor de R$ 347.000,00, adquiridos para o 
ativo imobilizado do sujeito passivo, devendo, portanto pagar o ICMS diferencial 
de alíquotas, nos termos do disposto no art. 63, § 2º – CTE e art. 76, II, “a”, do 
RCTE, a seguir transcritos:  

CTE 

“Art. 63. Ressalvadas as hipóteses expressamente contempladas com locais, 
formas ou prazos especiais, o pagamento do ICMS far-se-á nos locais, na 
forma e nos prazos fixados na legislação tributária. 
…......................................................................................................... 

§ 2º Relativamente ao diferencial de alíquotas, o contribuinte obrigado a 
manter e escriturar livros fiscais deve calcular o montante do imposto 
correspondente à diferença de alíquotas, devido em cada operação ou 
prestação, totalizando-o ao final de cada período de apuração, devendo lançar 
o seu valor a débito no livro Registro de Apuração do ICMS.” 

RCTE 



 

“Art. 76. Nas situações especiais, adiante arroladas, o pagamento do ICMS 
devido é efetuado nos seguintes prazos: 

…........................................  

II - relativamente ao diferencial de alíquotas: 

a) tratando-se de contribuinte obrigado a manter e escriturar livros fiscais, no 
mesmo prazo fixado para o pagamento do imposto devido pelas operações ou 
prestações que realizar;”  

Naturalmente que as demais mercadorias, de menor valor, também incidem na 
mesma regra. 

A defesa do sujeito passivo não contesta que seja devido o ICMS diferencial de 
alíquotas, cuja exigência está bem caracterizada nestes autos. 
 

Destaco, por fim, que a arguição da defesa, no tocante ao mérito, está 
centrada no caráter confiscatório da penalidade proposta, cuja exclusão é solicitada, 
todavia, não há contestação quanto à exigência do tributo devido. 

Com efeito, nada há a se alegar a respeito do diferencial de alíquotas do 
ICMS, incidente na aquisição de bens destinados ao ativo imobilizado e para uso/consumo 
do estabelecimento da autuada, e que não foi pago. 

No que se refere ao argumento de confiscatoriedade da multa, a questão 
diz respeito à inconstitucionalidade da lei estadual que fixa o percentual de penalidade 
aplicável e, por via disto, cuida-se de matéria cuja apreciação é vedada a este Conselho 
por força do disposto no § 4º do art. 6º da Lei nº 16.469/09. 

Diante do exposto, rejeito o pedido preliminar de exclusão do solidário da 
lide e, quanto ao mérito, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento, para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões, em 15 de dezembro de 2016. 
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Matéria: Equipamento emissor de cupom fiscal - ECF (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00014/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Washington Luis Freire de Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Falta de adoção de 
Equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF) no prazo 
legalmente previsto. Procedência. Aplicação da forma 
privilegiada de penalidade. 
 
1. É obrigado ao uso de equipamento emissor de cupom fiscal - 
ECF - o estabelecimento que exerça a atividade de venda ou 
revenda de mercadoria ou bem, ou de prestação de serviço em 
que o adquirente ou o tomador seja pessoa física ou jurídica não 
contribuinte do ICMS (Convênio ECF 01/98, cláusula primeira); 
 
2. A ausência de adoção de ECF, quando obrigatório o uso, 
impõe a aplicação de multa formal pelo descumprimento de 
obrigação acessória; 
 
3. Deve ser aplicada a forma privilegiada de penalidade prevista 
no parágrafo oitavo do artigo 71 da Lei 11.651/91, CTE, que 
determina a redução de 50% (cinquenta por cento) do valor 
fixado para a respectiva infração, quando a irregularidade 
praticada não resultar, ainda que indiretamente, falta de 
pagamento de imposto. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 15 
de setembro de 2015, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso para o Conselho 
Pleno, dar-lhe provimento para reformar a decisão cameral  e considerar procedente o 
auto de infração, porém, com a aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º do art. 71 
da Lei nº 11.651/91. Foram vencedores os Conselheiros Washington Luis Freire de 
Oliveira, Antônio Martins da Silva, Renato Moraes Lima, Gilmar Rodrigues de Almeida, 
Lidilone Polizeli Bento, Heli José da Silva, Nislene Alves Borges, Marlene Maria da Silva 
Ruguê Bernardes e o Sr. Presidente, Conselheiro Domingos Caruso Neto, que proferiu 
voto de desempate. Vencidos os Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira, Alcedino 
Gomes Barbosa, Paulo Diniz, José Pereira D'abadia, João Divino de Brito, Rickardo de 
Souza Santos Mariano, Nivaldo José Mendes e Masayuki Missao que votaram pela 
improcedência do lançamento fiscal. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de exigência de multa formal no valor de R$ 8.275,63 (oito mil, 
duzentos e setenta e cinco reais e sessenta e três centavos) em razão da falta de adoção 
de Equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF) a partir de 01.09.2007, data que estaria 
obrigado a utilização do equipamento, conforme relatório de faturamento anexo e espelho 
de situação cadastral com indicação de que a atividade econômica do sujeito passivo era 
de comércio varejista de calçados. 

 



 

Indicados como infringidos os art. 64 da Lei 11.651/91, CTE, e 1º e 4º do 
Anexo Xi do Decreto 4852/97, RCTE, sendo proposta a penalidade prevista no art. 71, XV, 
“h”, do CTE com redação da Lei 13194/97. 

 

Inconformada com a decisão cameral que, por maioria de votos, julgou o 
auto de infração improcedente, a Fazenda Pública apresenta recurso ao Conselho Pleno, 
sustentando que a atividade econômica e o faturamento da empresa comprovam que a 
partir de 01/09/2007 a empresa estava obrigada a adoção do ECF. 

 

É o relatório. 

 
V O T O 

 
As obrigações acessórias decorrem da legislação tributária que 

estabelece as prestações positivas ou negativas, obrigações de fazer ou de não fazer no 
interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, conforme entendimento inserto 
no §2º do art. 113 do CTN.  

 
No presente caso, a obrigação de adotar o ECF está prevista nos 

artigos primeiro e quarto do anexo XI do Regulamento do Código Tributário Estadual 
(Decreto nº. 4.852/97), conforme transcrição abaixo: 

 
Art. 1º É obrigado ao uso de equipamento emissor de cupom fiscal - ECF - 
o estabelecimento que exerça a atividade de venda ou revenda de 
mercadoria ou bem, ou de prestação de serviço em que o adquirente ou o 
tomador seja pessoa física ou jurídica não contribuinte do ICMS (Convênio 
ECF 01/98, cláusula primeira). 
 
Art. 4º O uso de ECF é obrigatório: 
I - para o contribuinte do ICMS que tenha expectativa de receita bruta anual 
de até R$120.000,00 (cento e vinte mil reais), que não se enquadre nas 
hipóteses previstas nos incisos II e III do caput conforme prazos e 
condições a serem estabelecidos em ato do Secretário da Fazenda 
(Convênio ECF 07/99 e art. 4º do Decreto nº 5157/99); 
II - no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados a partir da data da 
homologação do pedido de cadastramento no cadastro de contribuintes do 
Estado de Goiás e antes do efetivo início da atividade comercial ou 
industrial, para o estabelecimento de empresa: 
a) que possua outro estabelecimento no Estado ou em outra unidade da 
Federação; 
b) com atividade, principal ou secundária, de comércio varejista de 
combustíveis e lubrificantes; 
III - para empresa em atividade que obtiver receita bruta superior a 
R$60.000,00 (sessenta mil reais) no período de: 
a) 1º de janeiro à 30 de junho, até o dia 1º de agosto; 
b) 1º de julho à 31 de dezembro, até o dia 1º de fevereiro. 

 
 
 Depreende-se do dispositivo citado que o contribuinte que exerça a 

atividade de venda ou revenda de mercadoria ou bem, ou de prestação de serviço em que 
o adquirente ou o tomador seja pessoa física ou jurídica não contribuinte do ICMS e que 
houver obtido receita bruta superior a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) no período de 1º 
de janeiro a 30 de junho ou 1º de julho à 31 de dezembro está obrigado a utilizar o ECF. 

http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/ECF/1998/CVECF001_98.htm
http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/ECF/1998/CVECF001_98.htm


 

 
O sujeito passivo obteve faturamento bruto superior ao mínimo 

exigido para implementar o uso ECF e sua atividade econômica é fabricação de calçados 
e de comércio varejista de calçados (CNAE- 4782-2/01), tendo inclusive confeccionado 
notas fiscais série D-1 próprias para vendas de mercadorias para consumidor final, 
conforme relatório de fls. 08, se enquadrando, portanto, na obrigatoriedade de uso do 
ECF. 

 
Ainda que o sujeito passivo alegue que quase a totalidade de suas 

vendas eram realizadas para contribuintes do ICMS, não existe previsão legal 
dispensando automaticamente o sujeito passivo do uso obrigatório de ECF. A legislação 
prevê apenas a possibilidade da dispensa nos casos previstos no art. 3º do Anexo XI do 
RCTE e sempre mediante pedido prévio de dispensa do uso obrigatório de ECF dirigido à 
delegacia fiscal ou regional de sua circunscrição, sendo que a empresa não solicitou 
dispensa do uso do ECF.  

 

Cumpre, entretanto, analisar se cabe a aplicação da forma 
privilegiada de penalidade prevista no parágrafo oitavo do artigo 71 da Lei 11.651/91, 
CTE, que determina a redução de 50% (cinquenta por cento) do valor fixado para a 
respectiva infração, já que o requisito para a sua aplicação é que da irregularidade 
praticada não tenha resultado, ainda que indiretamente, falta de pagamento de imposto, in 
verbis: 

 

Art. 71. 
§ 8º Quando da prática das irregularidades descritas neste artigo não 
resultar, ainda que indiretamente, falta de pagamento do imposto, a multa 
aplicável corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor fixado para 
a respectiva infração. 
NOTA: Redação com vigência de 01.01.98 a 30.04.08. 

 

No presente caso, a falta de uso do ECF não resulta falta de 
pagamento do imposto, visto que as operações de vendas de mercadorias deverão 
continuar acobertadas por meio de emissão regular de notas fiscais, que o contribuinte 
confeccionou, conforme documento de fls. 08. 

 

Ainda que o preenchimento manual das notas fiscais seja menos 
ágil do que a emissão do cupom fiscal, não se pode, apenas por essa razão, concluir que 
a não utilização de um método mais prático de emitir os documentos fiscais possa resultar, 
indiretamente, falta de pagamento do imposto. 

 

No mesmo sentido, a jurisprudência dominante deste Conselho 
Administrativo tem caminhado no sentido de confirmar o entendimento de que deve ser 
aplicada a forma privilegiada de penalidade pela falta de adoção do ECF no período em a 
redação do § 8º do art. 71 do CTE não vedava a sua aplicação para a irregularidades do 
inciso XV.  

 

Pelo exposto, conheço do recurso ao Conselho Pleno, dou-lhe 
provimento para reformar a decisão cameral e julgar procedente o auto de infração, porém 
com aplicação da forma privilegiada de penalidade prevista no § 8º do art. 71 do CTE. 



 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 05 de janeiro de 2016. 
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Matéria: Equipamento emissor de cupom fiscal - ECF (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00219/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Edson Abrão da Silva 
 

 
EMENTA: Processual. Pedido de diligência formulado pelo 
autuado. Rejeitado. Preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pela autuada, por insegurança na determinação da 
infração. Rejeitada. Exclusão da lide do sujeito passivo solidário 
Kalebe Cândido Borges. Acolhida. ICMS. ECFs – Equipamento 
Emissor de Cupom Fiscal. Saída de mercadoria, utilizando carga 
tributária inferior à prevista em lei. Procedente.  
 
1. Não havendo nos autos dúvida a ser dirimida, o pedido de 
diligência não pode ser acolhido;  
 
2. Torna-se inócuo o questionamento sobre  nulidade da lide, 
quando tal arguição for desprovida de amparo legal;   
 
 3. Os sócios, os gerentes, os administradores, os presidentes, 
etc. que não tenham agido com excesso de poderes, ou infração 
de contrato social ou estatutos, ou concorrido pela prática de 
ilícito tributário, nos termos sentenciados pelo Superior Tribunal 
de Justiça, não podem ser sujeitos passivos solidários da lide; 
 
4. Reafirma-se a decisão monocrática que julgou procedente a 
inicial, quando a instrução processual apontar que o polo 
passivo não trouxe aos autos nenhum elemento de prova capaz 
de contrapor a reclamação preambular. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de novembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência formulado pelo autuado. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Washington Luis Freire de Oliveira, Edson Abrão da Silva, José Pereira D'abadia e Nivaldo 
Carvelo Carvalho. Também por votação unânime, rejeitar a preliminar de nulidade da peça 
básica, arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração.  Participaram 
do julgamento os Conselheiros Washington Luis Freire de Oliveira, Edson Abrão da Silva, 
José Pereira D'abadia e Nivaldo Carvelo Carvalho. E, por maioria de votos, acolher a 
preliminar de exclusão da lide do sujeito passivo solidário KALEBE CÂNDIDO BORGES, 
arguida pelo Conselheiro Edson Abrão da Silva. Foram vencedores os Conselheiros 
Edson Abrão da Silva, José Pereira D'abadia e Nivaldo Carvelo Carvalho. Vencido o 
Conselheiro Washington Luis Freire de Oliveira. Quanto ao mérito, por unanimidade de 
votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração.  Participaram do julgamento os Conselheiros 
Washington Luis Freire de Oliveira, Edson Abrão da Silva, José Pereira D'abadia e Nivaldo 
Carvelo Carvalho.  A sessão foi realizada por maioria simples, nos termos do § 6º, II do 
art. 51 do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto nº 6.930, de 9 de Junho de 
2009, por falta de Conselheiro do Fisco para compor a Câmara. 
 



 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo, em 
epígrafe, realizou saída de mercadorias, por meio dos ECFs – Equipamento Emissor de 
Cupom Fiscal, utilizando carga tributária inferior à estabelecida pela legislação tributária, 
ocasionando diferença de R$ 77.166,78 (setenta e sete mil, cento e sessenta reais e 
setenta e oito centavos), no ICMS a recolher, conforme apurado em Auditoria Comparativa 
da Situação Tributária e da Base de Cálculo. 

 
A base legal dada por infringida foi assim descrita: artigos 11, I, 27, 

40 e 64 da Lei nº. 11.651/91. E a penalidade aplicada: artigo 71 IV ‘A” do CTE. 
 
O polo passivo solidário é identificado à fl. 06, em face deste foi 

lavrado os respectivos termos de revelia, fl. 122 e de perempção, fl. 159.   
 
Instruindo o feito em sua fase cognitiva o autor do lançamento acosta 

a este volume os documentos de fls. 03 “usque” 119. 
 
Impugnando o lançamento o polo passivo e argui a nulidade da lide, 

sob a alegação de que o fisco deveria ter relacionado todas as notas fiscais, requisito que 
entende necessário, além de outros que cerceou o direito de defesa. Aduz que a multa é 
confiscatória. Pugna por revisão fiscal. Fls. 125/132. Junta documentos, fls. 133/144.  

 
O ilustre sentenciador “a quo” refuta os questionamentos 

preliminares e no mérito reafirma a exigência preambular, fls. 150/152.  
 
Em grau de recurso voluntário o polo passivo repete as alegações 

pronunciadas na fase impugnatória, fls. 162/171. Junta documentos, fls. 172/176. 
 
É o relatório. 
 
                                   VOTO 
 
Sobre o pedido de diligência formulado pela defesa, o rejeito por não 

haver nos elementos constitutivos da lide qualquer dúvida a ser dirimida.  
 
Do mesmo modo, rejeito a preliminar de nulidade da peça básica, 

arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração, tendo em vista que 
não está configurado nos elementos constitutivos desta lide qualquer afronta ao capítulo 
que trata da nulidade dos atos processuais, insertos no inciso IV do artigo 20 da Lei nº. 
16.469/09. A infração e a correspondente penalidade foram corretamente aplicadas, a 
instrução processual em sede cognitiva efetivada com clareza, onde a mídia, acostada a 
este tomo e devidamente recebida pela polaridade passiva, relaciona todos os cupons 
fiscais dos relatórios Divergência de Carga Tributária Informada e Calculada – Cupom 
Fiscal (Tipo 60). Portanto, o CD- ROOM, contém todas as informações necessárias à 
produção da defesa.  Assim, rejeitada está a preliminar em comento.  

 
Entretanto, suscito e acolho a preliminar de exclusão do polo passivo 

solidário da lide, de conformidade com o que passo a expor:  
 
A indicação do sócio, identificado no documento de fl. 06, para 

responder pelo crédito fazendário, deve vir acompanhada da comprovação de que ele 



 

tenha agido com excesso de poderes ou de forma fraudulenta ou prejudicial à sociedade, 
ou, ainda ao arrepio da lei comercial. 

 
O entendimento dominante no Superior Tribunal de Justiça é que “o 

não-recolhimento do tributo, por si só, não constitui infração à lei suficiente a ensejar a 
responsabilidade solidária dos sócios, ainda que exerçam gerência, sendo necessário 
provar que agiram os mesmos dolosamente, com fraude ou excesso de poderes.” (REsp 
898168/SP, Recurso Especial 2006/0238668-1, julgado em 21/02/2008 e publicado no DJ 
05/03/2008 p.1).  

 
Portanto, os bens do sócio de uma pessoa jurídica comercial não 

respondem, em caráter solidário, por dívidas fiscais assumidas pela sociedade. A 
responsabilidade tributária imposta por sócio-gerente, administrador, diretor ou equivalente 
só se caracteriza quando há dissolução irregular da sociedade ou se comprovar a prática 
de infração à lei pelo dirigente, e não apenas quando ele simplesmente exercia a gerência 
da empresa na época da ocorrência do fato gerador. 

 
Ademais, o simples inadimplemento não caracteriza infração legal. 

Inexistindo prova de que se tenha agido com excesso de poderes, ou infração de contrato 
social ou estatutos, não há falar-se em responsabilidade tributária do sócio e esse título ou 
a título de infração legal.  

 
Portanto, faço este voto com o entendimento firmado nesta Casa em 

processos que discutem esta questão e cuja razão do acolhimento da preliminar de 
exclusão do sócio solidário da lide se conserva de acordo com o meu juízo, que foi 
externado em outros julgados semelhantes.  

 
Com as questões primeiras solucionadas, volvo-me à razão de direito 

desta demanda, onde melhor sorte não tem o pleito da defesa, vez que está não enfrenta 
a exigência estampada na folha de rosto deste volume, ao não trazer aos autos prova 
cabal de que não cometeu o ilícito fiscal descrito na vestibular.   

 
Considerando que o trabalho desenvolvido pela autoridade lançadora 

está correto, conforme expus em parágrafo anterior, quando apreciava o questionamento 
da incidental de nulidade, só me resta ratificar o juízo exarado pelo nobre julgar 
monocrática e decidir pela procedência do lançamento.   

 
Assim, voto rejeitando o pedido de diligência formulado pelo autuado. 

Rejeito a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. E acolho a preliminar de exclusão da lide do sujeito passivo 
solidário Kalebe Cândido Borges. Quanto ao mérito, conheço do recurso voluntário, nego-
lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração.  

 
 

Sala das sessões plenárias, em 01 de março de 2016. 
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Matéria: Equipamento emissor de cupom fiscal - ECF (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01677/16 
 
Relator: Conselheiro Renato Moraes Lima 
 

 
EMENTA: ICMS. Nas operações documentadas por cupons 
fiscais, a nota fiscal modelo 1 substitutiva, emitida por 
solicitação do adquirente pessoa jurídica ou por exigência de 
legislação federal, deve ter, em suas vias, a anotação dos 
números dos contadores de ordem de operação (COO) dos 
cupons substituídos (RCTE, An. XI, Art. 8.º, § Ún., I, e Conv. ICM, 
S/. N.º, de 15/12/1970, Art. 50, § 8.º). Procedente. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de fevereiro de 2016, decidiu,  por maioria de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Renato Moraes Lima, 
Carlos Andrade Silveira, Victor Augusto de Faria Morato e Masayuki Missao. Vencido o 
Conselheiro Edson Abrão da Silva que votou pela improcedência do auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A reclamação fiscal no presente auto de infração é de aquisição sem 
documentação fiscal e posterior venda de mercadorias sujeitas ao regime de substituição 
tributária pelas operações posteriores – STOP (combustíveis: 4.808,18 litros de Álcool 
Etílico Hidratado Combustível – AEHC, 3.159,23 litros de Gasolina C, e 27.841,70 litros de 
Óleo Diesel), em todos os meses de 2008, exceto maio, julho e outubro, totalizando R$ 
73.322,85, conforme os valores de Preço Médio Ponderado Final – PMPF de cada um 
desses produtos, em cada um dos meses dispostos, conforme detectado em Auditoria 
Específica de Mercadorias, sendo, por isso, cobrado o ICMS devido, de R$ 15.013,72, 
com os demais acréscimos legais. 

 
São citados como infringidos o CTE, Arts. 45, XIII, 51, e 64, bem 

como o RCTE, Art. 145, e An. VIII, Art. 35. É proposta a penalidade prevista no CTE, Art. 
71, VII, agravada pela qualificadora do § 9.º, II. 

 
Instruem os autos, entre outros, o detalhamento do crédito tributário; 

Atos Cotepe de valores PMPF, fls. 31 a 54; Livro de Movimentação de Combustíveis – 
LMC, fls. 55 a 847; CD e recibo de entrega de Relatórios Digitais contendo os 
levantamentos específicos mensais, fls. 848. 

 
Regularmente intimada, fls. 849 a 853, comparece aos autos a 

autuada com peça de impugnação, fls. 856 a 869, e anexos, fls. 870 a 933. O julgador 
singular remete os autos em diligência endereçada à fiscalização para pronunciar-se sobre 
os questionamentos apresentados pela autuada na peça de impugnação, fls. 935 e 936. A 
resposta é dada às fls. 938 a 940. A então impugnante apresenta manifestação sobre a 
resposta da diligência, fls. 948 a 953. O julgado singular é de procedência, fls. 960 a 967. 

 
Agora a autuada retorna aos autos apresentando recurso voluntário, 

fls. 972 a 989, e anexos, fls. 990 a 1020. Apresenta, em seguida, memorial de fls. 1025 e 



 

1026, e anexa documentos de fls. 1027 a 1082. As alegações defensórias são conforme 
se segue. 

 
1. Alega nulidade por insegurança na determinação da infração: 
 
1.1. por falta de amparo legal para se presumir que notas fiscais com 

Código Fiscal de Operações e Prestações – CFOP 5.929 e 6.929 (“documento relativo a 
operação também registrada em ECF”) e sem a devida anotação dos números dos 
contadores de ordem de operação (COO) dos cupons substituídos, nos termos do RCTE, 
An. XI, Art. 8.º, § Ún., I , sejam relativas a saídas autônomas das saídas dos cupons 
fiscais de vendas; salienta que presunções fiscais legalmente autorizadas são apenas as 
elencadas no CTE, Art. 25, § 1.º; 

 
1.2. uma vez que a não indicação dos cupons fiscais poderia implicar 

a imposição de multa formal, mas não cobrança de imposto, como se deu no presente 
feito. 

 
2. Em termos meritórios, pede a improcedência do feito uma vez que: 
 
2.1. a comparação diária do estoque escritural e do estoque de 

medição física pode apresentar variação de até 0,6% tolerada conforme disposto na 
Portaria DNC n.º 26, de 13/11/1992 sem que se faça necessária a compensação por 
perdas e ganhos, o que não foi considerado no levantamento fiscal; 

 
2.2. variações volumétricas de bombeamento são toleráveis, à luz da 

norma específica do INMETRO n.º 04/1997 (NIE-DIMEL-004), até 100 ml por cada 20 
litros, o que implica em 0,5%, e que também não foi considerado no levantamento fiscal. 

 
2.3. em que pese as falhas por falta da compensação por perdas e 

ganhos, bem como as variações de aferição, inequivocamente a maior parte da diferença 
encontrada decorreu de vendas efetuadas a empresas com acertos quinzenais ou até 
mensais onde a cada acerto era emitida nota fiscal englobando todos os cupons fiscais 
das vendas do período que findava. Em virtude da mudança da nota fiscal emitida por 
Sistema Eletrônico de Processamento de Dados – SEPD para a Nota Fiscal eletrônica – 
NFe, passou-se algum tempo até que os funcionários emissores dessas notas fiscais 
descobrissem como relacionar em cada NFe os cupons fiscais substituídos, em 
atendimento à determinação do RCTE, An. XI, Art. 8.º, § Ún., I, e Conv. ICM, S/. N.º, de 
15/12/1970, Art. 50, § 8.º, sendo emitidas tais NFes (de CFOP 5.929 e 6.929 “documento 
relativo a operação também registrada em ECF”) sem referenciá-los, dando a entender à 
fiscalização de tratar-se de saídas autônomas, o que implicou a duplicidade de muitas 
saídas, formando-se “fictamente” essas omissões de entradas. 

 
O julgamento cameral é convertido em diligência, fls. 1083 a 1085, e 

os autos são remetidos agora à recorrente, para apresentar as notas fiscais arroladas no 
levantamento fiscal em virtude de estarem sem a referência dos cupons substituídos, e 
outras notas fiscais, com a devida referência aos cupons, em nome dos mesmos 
destinatários, porém relativas a períodos anteriores e posteriores ao período em que se 
verificou essa transição de nota fiscal por SEPD para NFe. 

 
A recorrente apresenta nota fiscais de fls. 1088 a 1484, em que se 

observa, para os mesmos destinatários, notas fiscais com e sem referência aos cupons 
fiscais que as originaram, de forma intercalada à luz da cronologia de suas emissões.  

 



 

Os autos saem em nova diligência, fls. 1487 e 1488, por não 
cumprimento da resolução anterior da forma como solicitado. A recorrente apresenta 
resposta de fls. 1493 a 1495. 

 
Os autos retornam a julgamento em que ficou entendido que ainda 

que esperada a ocorrência das emissões de notas fiscais, em termos cronológicos, 
inicialmente corretas, depois incorretas e, por fim, voltando a ser corretas, uma vez que 
não tenha sido isso que aconteceu, ficou, mesmo assim, atendida a resolução dentro do 
possível. 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 
1. Quanto às duas alegações iniciais de nulidade por insegurança na 

determinação da infração, o advogado da recorrente, presente na sessão de 
julgamento cameral, as retirou, mas não é demais salientar que nos termos do CTE, Art. 
67, II, “Considera-se inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o documento que não 
contenha as indicações necessárias à perfeita identificação da operação ou da prestação, 
que enseje a falta do pagamento do imposto devido na mesma”. Adicionalmente, o artigo 
imediatamente anterior, da mesma lei, prevê que “As mercadorias e serviços, em qualquer 
hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos”. 

 
Assim, qualquer nota fiscal emitida, salvo circunstância concreta em 

contrário, acompanha mercadorias na saída do estabelecimento emissor, implicando a 
cobrança de imposto, e não apenas a de pena pecuniária. Resta somente a prova em 
contrário, se for o caso, para solução de mérito favorável à recorrente, mas jamais 
havendo a possibilidade de nulidade por essa razão. 

 
2. Resta, apenas, a apreciação sobre o mérito. 
 
Sobre a tolerância de 0,6% determinada por norma do DNC (2.1), é 

óbvio que essa norma não tem e nem pode ter qualquer efeito tributário. Além disso, 
variações volumétricas por aferição de instrumentos, cuja tolerância determinada em 
norma do INMETRO é de 0,5 (2.2), o que também não é norma tributária, cabe salientar 
que todas essas diferenças entre estoque físico e escritural devem ser acertadas a cada 
apuração com a emissão de nota fiscal da empresa para ela própria com CFOP 1.949 
(“Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificada”) no caso de 
superveniência de combustível (caso típico em que predominantemente ocorre expansão 
volumétrica), ou com o CFOP 5.927 (“Lançamento efetuado a título de baixa de estoque 
decorrente de perda, roubo ou deterioração”) em face de insubsistência de combustível 
(caso típico em que predominantemente ocorre evaporação e/ou derramamento em pátio). 

 
Diante da alegação de que a maior parte dos casos motivadores 
da presente autuação foi o inicial desconhecimento dos 
funcionários emissores de notas fiscais eletrônicas sobre como 
estabelecer a correta citação dos correlatos cupons na mesma, 
quando exarada a resolução de fls. 1083 a 1085, preponderou o 
entendimento de que não teria sentido a empresa emitir para 
seus clientes costumeiros notas fiscais com a correta alusão 
aos cupons fiscais, depois passar um tempo sem essa alusão 
visando fraudar o fisco, e, passado mais algum tempo, voltar a 
citar seus cupons no corpo das notas fiscais. Entretanto, 



 

percebe-se, das fls. 1088 a 1484, que a empresa emitiu, de forma 
intercalada, notas fiscais com e sem referência a cupons fiscais. 
Ora, isso, por si só, já corroboraria o entendimento motivador da 
autuação, de que as notas fiscais sem referência a cupons 
fiscais implicam outras saídas, autônomas das saídas dos 
cupons fiscais de vendas. Ocorre, porém, que as NFes iniciaram 
sua emissão em setembro/2010, e, portanto, dentre os autos de 
infração lavrados e ora levados a julgamento, pelo menos o 
presente, relativo a 2008, e também o relativo a 2009, não 
comportam tal justificativa. 
 
Diante do exposto, o julgado cameral é, por maioria, de confirmação 

do julgado singular de PROCEDÊNCIA, salientando que o advogado da recorrente retirou, 
na sessão de julgamento cameral, a arguição da preliminar de nulidade por insegurança 
na determinação da infração. 

 
É o voto. 

 
 

Sala das sessões, em 21 de outubro de 2016. 
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Matéria: Equipamento emissor de cupom fiscal - ECF (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01761/16 
 
Relator: Conselheiro Renato Moraes Lima 
 

 
EMENTA: Processual. Pedido de correção de certidão por lapso 
manifesto. Acatado por unanimidade. Mérito. Procedente, porém 
aplicada a forma penal privilegiada prevista no CTE, Art. 71, § 
8.º. Procedente unânime. 
 
1. As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto podem ser 
corrigidas de ofício pelo Conselho Pleno na impossibilidade de 
reunião da totalidade de conselheiros camerais (Lei n.º 
16.469/2009, Art. 38, § 5.º, III. 
 
2. A obrigação de adoção de equipamento ECF decorre de 
norma cogente (RCTE, An. XI, Art. 1.º), não demandando 
qualquer ato prévio por parte da administração. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 25 
de agosto de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a proposta de correção da 
certidão cameral em razão de lapso manifesto, feita pelo Conselheiro Relator. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Renato Moraes Lima, José Luiz Rosa, José 
Paixão de Oliveira Gomes, Nivaldo José Mendes, Mário de Oliveira Andrade, Paulo Diniz, 
Victor Augusto de Faria Morato, Alcedino Gomes Barbosa, Antônio Martins da Silva, 
Edson Abrão da Silva, Lidilone Polizeli Bento, João Divino de Brito, Heli José da Silva e 
Nivaldo Carvelo Carvalho. Também, por votação unânime, conhecer do recurso da 
Fazenda Pública para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para reformar a decisão 
cameral e considerar procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Renato Moraes Lima, José Luiz Rosa, José Paixão de Oliveira Gomes, 
Nivaldo José Mendes, Mário de Oliveira Andrade, Paulo Diniz, Victor Augusto de Faria 
Morato, Alcedino Gomes Barbosa, Antônio Martins da Silva, Edson Abrão da Silva, 
Lidilone Polizeli Bento, João Divino de Brito, Heli José da Silva e Nivaldo Carvelo 
Carvalho. E, por unanimidade de votos, acolher a aplicação da forma privilegiada prevista 
no § 8º do art. 71 do CTE, proposta pelo Relator. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Renato Moraes Lima, José Luiz Rosa, José Paixão de Oliveira Gomes, 
Nivaldo José Mendes, Mário de Oliveira Andrade, Paulo Diniz, Victor Augusto de Faria 
Morato, Alcedino Gomes Barbosa, Antônio Martins da Silva, Edson Abrão da Silva, 
Lidilone Polizeli Bento, João Divino de Brito, Heli José da Silva e Nivaldo Carvelo 
Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A reclamação fiscal nos presentes autos é de não adoção obrigatória 
de Equipamento Emissor de Cupom Fiscal – ECF a partir de 1.º/09/2007 em virtude de ter 
o estabelecimento ultrapassado, no semestre imediatamente anterior, a receita bruta 
máxima que manteria sua inexigibilidade, conforme demonstrado no relatório de fls. 10, 
implicando a cobrança de penalidade pecuniária aplicável por mês ou fração de não 
adoção, porém limitada ao sêxtuplo do valor unitário. 

 



 

São citados como infringidos o CTE, Art. 64, e o RCTE, An. XI, Arts. 
1.º e 4.º; é proposta a penalidade prevista no CTE, art. 71, XV, “h”. 

 
Instruem os autos espelho cadastral indicativo de que uma das 

atividades é de comerciante varejista, fls. 04; relatório de documentos fiscais autorizados, 
indicativo de autorização de impressão e uso de nota fiscal de consumidor, fls. 08; 
relatório comprobatório de inexistência de pedido de autorização para uso de ECF, fls. 06; 
relatório de inexistência de dispensa de uso obrigatório de ECF, fls. 07; relatório cadastral 
sintético emitido com base no CNPJ raiz, indicativo de, além dessa filial autuada, ser a 
matriz também localizada no Estado de Goiás, fls. 09; análise vertical do verso da DPI dos 
dois estabelecimentos, filial e matriz, durante todo o primeiro semestre/2007, indicativo de 
que a soma do valor contábil das saídas dos mesmos no período ultrapassou o limite de 
R$ 60.000,00, fls. 10 e 11. 

 
Devidamente intimada para comparecimento aos autos em primeira 

instância, fls. 12 e 13, torna-se revel, fls. 14. Mediante de nova intimação, fls. 16 e 17, 
apresenta impugnação, fls. 19 a 22, cujo julgado cameral é de improcedência por maioria, 
fls. 27 a 30, com voto dos Conselheiros Aguinaldo Fernandes e Walter de Oliveira, sendo 
vencida a Conselheira Marlene Ruguê Bernardes, a qual vota pela procedência do feito, 
CONTUDO CONSTANDO INDEVIDAMENTE NA CERTIDÃO QUE ESTA ÚLTIMA TERIA 
VOTADO PELA IMPROCEDÊNCIA. A razão majoritária de improcedência é o fato de que 
a fiscalização precisaria ter efetuado prévia notificação, abrindo prazo para que o 
contribuinte espontaneamente regularizasse o mandamento infringido. 

 
Agora, a Representação Fazendária apresenta peça recursal ao 

Conselho Pleno, fls. 32 e 33, com contradita da empresa autuada, fls. 36 a 38. 
 
A alegação da peça recursal é de que, nos termos do RCTE, An. XI, 

Art. 4.º, IV, a obrigatoriedade estabelecida não demanda prévia notificação para tornar-se 
exigível. Sendo atacadista em 80% de suas operações e varejista nos 20% restantes, fica 
obrigado à adoção do ECF, não tendo requerido a dispensa de uso do mesmo. 

 
A peça de contradita pede manutenção do julgado cameral uma vez 

que entenda que realmente deveria à fiscalização efetuar prévia notificação. 
 
Os autos vão a julgamento plenário e, de plano, mediante solicitação 

deste conselheiro, é juntada fotocópia da ficha de julgamento cameral em que fica 
evidenciado o erro na certidão de fls. 27, e solicitada a correção da certidão. 

 
É o relatório. 

 
VOTO 

 
Nos termos do recurso da representação fazendária e da peça 

contraditória, cabe apenas a análise de mérito, entretanto, cabe inicialmente salientar que 
está configurado o lapso manifesto na certidão do julgamento cameral de fls. 27, conforme 
a fotocópia da ficha de julgamento, fls. 52, sendo, por unanimidade, acatada a proposta de 
alteração daquela certidão, nos termos da Lei n.º 16.469/2009, Art. 38, § 5.º, III, para a de 
fls. 55. 

 
Quanto à razão de voto cameral, a falta de prévia notificação por 

parte da fiscalização para a empresa autuada espontaneamente regularizar o 
mandamento infringido não é, e nem jamais poderia ser razão de improcedência, mas tão 



 

somente de nulidade, o que demonstra estar equivocado aquele julgado, devendo ser 
reformado. 

 
Sobre a alegação da peça recursal, tem-se realmente o fato de que 

se trata de norma cogente, e não meramente dispositiva, cuja obrigação está legalmente 
condicionada apenas pelos fatos de se efetuar venda a consumidor final (RCTE, An. XI, 
Art. 1.º), e apontada para o contribuinte que tenha faturamento bruto em um semestre 
comercial acima de R$ 60.000,00, tornando-se vencida a obrigação após o 1.º dia do 
terceiro mês subsequente ao do semestre de base (RCTE, An. XI, Art. 4.º, IV). 

 
Por se tratar de norma cogente, não há qualquer respaldo legal para 

condicionar o ato administrativo à lavratura de prévia notificação, com abertura de prazo 
para regularização espontânea do mandamento infringido. Assim, a necessária reforma do 
julgado cameral, fica sendo no sentido de tornar o feito procedente, dando provimento ao 
pleito do recurso apresentado. 

 
Não obstante esse entendimento pela procedência, há que ser 

aplicada a forma penal privilegiada constante do CTE, Art. 71, § 8.º, uma vez que ainda 
não houvesse, na época em que ocorreram os fatos geradores da obrigação tributária, a 
restrição de aplicação deste dispositivo apenas aos incisos V a XII do mesmo artigo. 

 
É o voto. 
 

 
Sala das sessões plenárias, em 08 de Novemtne de2016 
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Matéria: Equipamento emissor de cupom fiscal - ECF (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01930/16 
 
Relator: Conselheiro Aldeci de Souza Flor 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Pedido de diligência, 
nulidade por insegurança na determinação da infração e pedido 
para exclusão do sujeito passivo solidário da lide. Rejeição. 
Utilização de alíquota do ICMS menor que a prevista na 
legislação tributária para o respectivo produto em saída 
realizada por meio de Equipamento Emissor de Cupom Fiscal 
(ECF). Omissão de pagamento do imposto. Procedência parcial.  
 
1. O pedido de diligência deve ser rejeitado quando solicitar 
produção de prova desnecessária para o esclarecimento da lide. 
 
2. Não é passível de nulidade o lançamento tributário que 
contenha os elementos indispensáveis para determinar com 
segurança a infração e o infrator (Lei 16.469/09, art. 20, § 3º).  
 
3. Os diretores, gerentes, administradores ou representantes da 
pessoa jurídica são solidariamente obrigados ao pagamento do 
imposto, relativamente à operação ou prestação decorrente dos 
atos que praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem 
responsáveis (CTE, art. 45, XII). 
 
4. É devido o imposto debitado a menor em decorrência da 
utilização de alíquota do ICMS inferior à prevista na legislação 
tributária para o respectivo produto. 
 
5. O auto de infração deve ser julgado parcialmente procedente 
quando o sujeito passivo carrear para os autos provas capazes 
de demonstra a inexigibilidade de parte do crédito tributário 
constante da inicial. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 26 de agosto de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência formulado pela autuada. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Aldeci de Souza Flor, Rickardo de Souza Santos Mariano, Renato Moraes Lima, Masayuki 
Missao e Mário de Oliveira Andrade. Por votação unânime,  rejeitar a preliminar de 
nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação da infração, arguida pela 
autuada. Participaram do julgamento os Conselheiros Aldeci de Souza Flor, Rickardo de 
Souza Santos Mariano, Renato Moraes Lima, Masayuki Missao e Mário de Oliveira 
Andrade. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer do recurso, negar-lhe 
provimento para manter a sentença singular que considerou parcialmente procedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Aldeci de Souza Flor, 
Rickardo de Souza Santos Mariano, Renato Moraes Lima, Masayuki Missao e Mário de 
Oliveira Andrade. Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão dos sujeitos 
passivos solidários Olivânio Osmarino Gonçalves e Adevair Pires Monteiro da lide, arguida 
pelo Conselheiro Masayuki Missao. Foram vencedores os Conselheiros Aldeci de Souza 



 

Flor, Renato Moraes Lima e Mário de Oliveira Andrade. Vencidos os Conselheiros 
Rickardo de Souza Santos Mariano e Masayuki Missao 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O auto de infração exige do sujeito passivo o ICMS em decorrência da 
saída de mercadorias no período de 16/09/2008 a 16/05/2011, realizadas por meio de 
cupom fiscal, em razão da utilização de carga tributária inferior à estabelecida na 
legislação tributária, ocasionando diferença de ICMS a recolher, apurada por meio da 
Auditoria Comparativa da Situação Tributária e da Base de Cálculo.  

 
Os autos estão instruídos com os seguintes documentos: anexo 

estruturado – detalhamento do crédito tributário; anexo estruturado – identificação do 
sujeito passivo coobrigado; nota explicativa; relatório sintético das divergências da carga 
tributária; relação de ECFs copiados; termo de vistoria em sistemas de equipamentos de 
automação; notificação fiscal; extratos do sistema informatizado para emissão de 
documentos fiscais; 7ª alteração contratual; Relatório de Divergência de Carga Tributária 
Informada e Calculada – Cupom Fiscal (Tipo 60I), com os arquivos digitais extraídos do 
Equipamento Emissor de Cupom Fiscal – ECF do contribuinte, gravados em mídia digital 
(CD-R); recibo de entrega de relatórios digitais e demais documentos que compõem a 
auditoria. 
 

Constam como infringidos os arts. 11, 40 e 64, da Lei nº 11.651/91, c/c 
Anexo XI, do Dec. 4.852/97. Proposta a penalidade prevista no art. 71, III, “a”, do CTE, 
com redação da Lei nº 11.750/1992. 

 
Foram indicados como solidários Olivanio Osmarino Gonçalves e Adevair 

Pires Monteiro, na condição de sócios e administradores da empresa na época da 
ocorrência do fato gerador, sob o fundamento de terem concorrido para a prática da 
infração, nos termos do art. 45, XII, do CTE. 

 
Intimados regularmente, apenas o contribuinte comparece aos autos (fls. 

57/63) para apresentar defesa, alegando em preliminar a nulidade do auto de infração por 
cerceamento do direito de defesa e por insegurança na determinação da infração, 
afirmando que não deveriam ser considerados os valores apurados através dos cupons 
fiscais e sim o efetivamente lançado no livro registro de saídas e apuração. 

 
Questiona o levantamento realizado. Afirma que a falta de recolhimento de 

imposto só pode ser apurada por meio da Auditoria Básica do ICMS, com os respectivos 
ajustes de ofício. Alega que no período de 01/07/2007 a 31/12/2008 estava enquadrada no 
Regime do Simples Nacional, fato que não foi observado pelos autuantes. Sustenta a 
ocorrência de erro na determinação da matéria tributável, no cálculo do montante devido e 
na penalidade proposta. Afirma que no levantamento foi analisado o período cheio, de 
16/09/2008 a 31/05/2011.  

 
Ao final requer, seja reconhecida a nulidade do auto de infração por 

cerceamento ao direito de defesa e por insegurança na determinação da infração, ou a 
improcedência do auto de infração. 

 
Autos distribuídos para julgamento, o julgador singular deliberou por 

converter o julgamento em diligência, conforme Despacho nº. 837/2011-JULP (fls. 78 e 
79), Despacho nº. 106/2013-JULP (fls. 104/106) e Despacho nº. 898/2013-JULP (fl. 
218/219) e Despacho nº. 1.404/2014-JULP (fl. 228/229).  



 

 
As autoridades revisoras discorrem sobre os procedimentos realizados, 

junta aos autos a Auditoria Básica do ICMS (fls. 182/198) e os papéis de trabalho que 
embasaram a revisão. 

 
Encaminhados os autos a um auditor estranho a lide, para concluir as 

diligências solicitadas, o revisor manifesta que foi retirado do processo os valores 
cobrados de forma indevida, relativos ao tempo em que o sujeito passivo esteve 
enquadrado no regime do Simples Nacional.  

 
Informa que foi realizada a Auditoria Básica do ICMS, na qual foram 

observados eventuais créditos ao sujeito passivo, e que foram lançados a título de débitos 
de ofício os valores apurados na Auditoria Comparativa da Carga Tributária, totalizando o 
valor remanescente de R$ 112.840,26 (cento e doze mil, oitocentos e quarenta reais e 
vinte e seis centavos) de imposto a recolher e que no período não foi verificada a 
existência de saldo credor a compensar.  

 
Afirma que foi considerado o crédito relativo ao DARE pago no valor R$ 

506,96 (quinhentos e seis reais e noventa e seis centavos) e que a compensação de 
valores apurados e recolhidos a maior pelo sujeito passivo, devido ao uso de carga 
tributária maior que a exigida pela legislação, com o imposto apurado a menor é vedada 
pela legislação, nos termos do inciso I do artigo 2º da IN 1.159/2013, que veda a 
compensação de imposto quando houver a transferência do respectivo encargo financeiro. 

 
Intimado do resultado da diligência por meio do Despacho nº 1.404/2014-

JULP, conforme Aviso de Recebimento de Postagem AR (fls. 234) ao contribuinte, e 
intimação por edital para os solidários, permaneceram silentes. 

 
Os autos retornam à Primeira Instância para análise e julgamento sobre as 

questões apresentadas na lide. 
 
O julgador singular rejeita o pedido de nulidade da peça básica e julga 

PROCEDENTE EM PARTE o auto de infração, no valor de ICMS de R$ 112.840,26 (cento 
e doze mil, oitocentos e quarenta reais e vinte e seis centavos), e acréscimos legais. 

 
A Representação Fazendária manifesta concordância com a decisão 

singular (fls. 249). 
 
O contribuinte apresenta recurso voluntário, com os seguintes 

fundamentos (fls. 263/271): 
 
(a) alega a preliminar de nulidade do auto de infração por insegurança na 

determinação da infração, em razão da falta de clareza quanto à apuração da base de 
cálculo por meio da auditoria comparativa, na medida em que foram anexadas aos autos 
apenas folha demonstrativa das saídas por item, constando apenas como referência 
apenas a base de cálculo, sem observar se ocorreu o cumprimento pela autuada da 
condição prevista no inciso I do artigo 39 do Anexo VII do RCTE; 

 
(b) defende que a multa é confiscatória, inconstitucional, segundo 

precedentes do TJGO e STF, e que o percentual das multas aplicadas deve atentar para 
os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pelos quais deve se fundar o 
Direito; 

 



 

(c) afirma que o Fisco não fez a apuração do ICMS conforme manda a lei, 
ou seja, apurando-se as entradas e saídas durante o período de apuração, que é mensal; 

 
(d) sustenta que inexiste prova da emissão de cupom fiscal com 

tratamento tributário diferenciado em relação às operações praticadas; 
 
(e) informa que a Recorrente é optante do Simples Nacional desde 

01/07/2007 a 31/12/2008, ocasião em que foi excluído por opção do contribuinte; 
 
Pede, ao final, conhecer e acolher as preliminares de nulidades 

apresentadas. Não sendo acatados esses pedidos, que seja determinado a revisão do 
procedimento fiscal, por auditor fiscal estranho a lide. Não sendo esse o entendimento, 
que seja julgado improcedente o auto de infração. 

 
É o relatório.  
 

V O T O 
 

Das preliminares 
 
Relativamente à preliminar de nulidade do auto de infração, devo ressaltar 

que a acusação fiscal, como se pode perceber da análise dos autos, foi posta de forma 
clara e objetiva e se fez acompanhada de demonstrativos e documentos suficientes para 
sustentar o lançamento tributário.   

 
A fiscalização utilizou a Auditoria Comparativa da Situação Tributária e da 

Base de Cálculo. A auditoria foi lastreada pelos dados copiados das memórias da fita 
detalhe dos equipamentos emissores de cupom fiscal do contribuinte, de modo a garantir 
segurança ao procedimento, quanto à certeza e fidelidade das informações.  

 
Os prazos processuais estabelecidos pela Lei nº 16.469/09 foram 

respeitados, de forma que os sujeitos passivos tiveram à sua disposição toda a 
oportunidade de se defender da autuação, de produzir provas necessárias a elidir a 
acusação fiscal.  

 
Assim, não vislumbrei nenhuma nulidade no processo em apreciação. 

Diante disso, rejeito a preliminar de insegurança na determinação da infração.  
 
O sujeito passivo pede que, em não sendo acatados pedidos de nulidades, 

que seja determinado a revisão do procedimento fiscal, por auditor fiscal estranho a lide. 
 
O presente lançamento tributário já foi objeto de revisão fiscal, conforme 

Informativos Diligenciais (fls. 201/204 e fls. 231/232), em que apurou o ICMS 
remanescente na importância de R$ 112.840,26.  

 
Os autos encontram-se em perfeitas condições de serem apreciados por 

este órgão julgador. Inexiste necessidade de diligência. Assim, rejeito o pedido de 
diligencia, por ser desnecessário.   

 
Do mérito 

 
No tocante ao mérito, conforme consta da autuação, o sujeito passivo, por 

meio de Equipamento Emissor de Cupom Fiscal, realizou saída interna de mercadorias 



 

com debito a menor do ICMS, pois utilizou alíquota inferior à prevista na legislação 
tributária para o respectivo produto, conforme Resumo das Omissões de ICMS (fls. 24/26) 
e detalhamento das irregularidades constantes do CD (fls. 36). 

 
No CD (fls. 36) consta o relatório Divergências de Carga Tributária 

Informada e Calculada - Cupom Fiscal (Tipo 60I), no qual existem as seguintes 
informações: Equipamento, COO, Data, Mercadoria, Categoria, Sit. Trib., Ct Sefaz, Ct 
Contrib, Dif CT, Valor Produto, Dif. ICMS.  Portanto, foi informada detalhadamente a forma 
como foi apurada a diferença de ICMS em discussão.  

 
O sujeito passivo esteve enquadrado no regime do Simples Nacional no 

período de 01/07/07 a 31/12/08 (fls. 64) e o levantamento fiscal em comento abrangeu o 
período de setembro/2009 a maio/2011, conforme demonstrativos de fls. 224/225. 
Portanto, o levantamento fiscal não inclui período em que o sujeito passivo estava 
submetido ao regime do Simples Nacional.   

 
Em referência às alegações feitas pela autuada quanto ao caráter 

confiscatório da multa instituída pela lei, vejo que esse assunto é matéria cuja 
competência para apreciação falta a este órgão, ao qual compete fazer o controle da 
legalidade do lançamento, que consiste em analisar e verificar se o auto de infração está 
de acordo com as normas objetivamente postas e se foi assegurado ao sujeito passivo as 
garantias processuais na tramitação do processo administrativo tributário.   

 
Ademais, a atividade administrativa do lançamento tributário é vinculada e 

obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional (CTN, art. 142, parágrafo único). 
Assim, o agente do Fisco ao tomar conhecimento de irregularidade tem a obrigação de 
lavrar o auto de infração e aplicar a penalidade prevista para o caso. 

 
Devo, ainda, assinalar a existência de vedação legal, explicita, a este 

órgão julgador de apreciar as matérias aventadas pela autuada. Nesse sentido, vale 
conferir o disposto no artigo 6º, § 4º, Lei nº 6.469/09: "Não pode haver decisões que 
impliquem apreciação ou declaração de inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato 
normativo expedido pela Administração Tributária." 

 
Ainda em relação à penalidade aplicada, devo registrar que o Julgador 

Singular fez a adequação da penalidade aplicada para a prevista no art. 71, inciso IV-A, da 
Lei 11.651/1991, com redação da Lei 17.519/2011, por ser benigna ao sujeito passivo. 

 
Relativamente aos solidários, é de se ressaltar que a saída de mercadoria 

do estabelecimento com carga tributária a menor não ocorreria sem a participação do 
gerente ou diretor da empresa, na forma omissiva ou comissiva, pois a vontade da pessoa 
jurídica é exercida por meio de seus dirigentes. São os diretores ou gerentes que 
administram e tomam decisões em nome da pessoa jurídica.   

 
As pessoas físicas relacionadas no polo passivo da relação jurídico-

tributária, na condição de solidário, exerciam a administração e gerência da pessoa 
jurídica autuada, no período no qual foi apurada a irregularidade objeto desta autuação, 
conforme 7º alteração do Contrato Social (fls. 33/35).   

 
A propósito, o Código Tributário Nacional (CTN) afirma que são 

solidariedade obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que 
constitua o fato gerador da obrigação principal e, também, as pessoas expressamente 
designadas em lei:  



 

 
"Art. 124. São solidariamente obrigadas: 
 
I. as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o 
fato gerador da obrigação principal;  
 
II. as pessoas expressamente designadas por lei. 
 
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta 
benefício de ordem." 
 
Nesse sentido, com base no dispositivo supracitado (CTN, art. 124, inciso 

II), o legislador estadual atribuiu responsabilidade solidária aos diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica com o contribuinte em face dos atos 
que praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis, conforme se 
depreende do comando inserto no artigo 45, XII, do CTE, que assim dispõe:  

 
"Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido 
na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 
 
(...) 
 
XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, 
gerentes, administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis"  

 
Os diretores, gerentes ou representantes das pessoas jurídicas de direito 

privado podem ser responsabilizados, não por serem sócios, quotistas ou acionistas da 
pessoa jurídica, mas pelo fato de exercerem a sua administração e possuírem poderes de 
gerência, por meio dos quais cometem abusos, excessos ou infrações à lei, estatuto ou 
contrato social. 

 
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, afasto a preliminar de 

nulidade do auto de infração por insegurança na determinação da infração, rejeito o 
pedido de diligência e, no mérito, nego-lhe provimento para manter a decisão singular que 
julgou procedente em parte o auto de infração, no valor de ICMS de R$ 112.840,26. 
Rejeito também o pedido de exclusão dos sujeitos passivos solidários Olivânio Osmarino 
Gonçalves e Adevair Pires Monteiro. 

 
 

Sala das sessões, em 08 de dezembro de 2016. 
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Matéria: Equipamento emissor de cupom fiscal - ECF (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01999/16 
 
Relator: Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Extravio de equipamento 
emissor de cupom fiscal (ECF). Pedido de Revisão 
Extraordinária. Improcedência. 
 
1. Admite-se pedido de Revisão Extraordinária apresentado pelo 
sujeito passivo, desde que fundamentado em prova inequívoca 
de erro de fato substancial que implique alteração total ou 
parcial do lançamento; 
 
2. É improcedente o auto de infração relativo a extravio de 
equipamento emissor de cupom fiscal (ECF) quando 
comprovada nos autos a cessação de uso desse equipamento. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 27 
de outubro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo, Heli José da 
Silva, Valdir Mendonça Alves, José Paixão de Oliveira Gomes, José Luiz Rosa, Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, José 
Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Elias 
Alves dos Santos, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki 
Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Luis Antônio da Silva 
Costa, Nivaldo José Mendes e Lidilone Polizeli Bento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Revisão Extraordinária (fls. 24 a 25) em que o 
sujeito passivo argui a ocorrência de erro de fato substancial no lançamento e requer a 
desconstituição do crédito tributário relativo à exigência de multa formal em decorrência do 
extravio do equipamento emissor de cupom fiscal (ECF), marca EPSON Modelo TM-T81 
FBIII, n° de fabricação EP081110000000013085. 

 
Em suas alegações, a autuada afirma, em síntese, que o ECF foi 

entregue à Delegacia Fiscal por ocasião do pedido de baixa da empresa. 
 
Acosta ao processo cópia de Pedido de Uso, de Alteração de Uso ou 
de Cessação de Uso de ECF (fls. 26) e de Comprovante de Cessação 
de Uso de Sistema Informatizado para Emissão de Documentos 
Fiscais (fls. 27), dentre outros documentos. 
 

O Presidente do Conselho Administrativo Tributário, por meio do 
Despacho n° 2452/2016-PRES (fls. 36), com amparo no art. 43, §§ 4°, II, e 5º, e art. 45, da 
Lei n° 16.469/09, admite o pedido de Revisão Extraordinária e determina o 
encaminhamento dos autos à GERC para que faça o cancelamento do ato de inscrição em 
dívida ativa, após que sejam os autos encaminhados ao Setor de Apoio à Segunda 



 

Instância (SEASI) da Secretaria Geral (SEGE), para que sejam pautados a julgamento 
pelo Conselho Pleno (CONP). 
 

A Gerência de Recuperação de Créditos, por meio do Despacho nº 
3233/2016-GERC (fls. 39), informa ter efetuado o cancelamento da inscrição em Dívida 
Ativa, uma vez que o crédito tributário ora discutido não se encontra ajuizado (fls. 37). 
Encaminha os autos ao Setor de Apoio à Segunda Instância (SEASI) da Secretaria Geral 
(SEGE), para que sejam pautados a julgamento pelo Conselho Pleno (CONP), conforme 
orientação do Despacho n° 2452/2016-PRES. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Inicialmente, destaco que a Lei n° 16.469, de 19 de janeiro de 2009, 

em seu art. 43, II, “a”, item 1, determina que pedido de Revisão Extraordinária 
apresentado pelo sujeito passivo, para ser admitido, deve estar fundamentado em prova 
inequívoca de erro de fato substancial que implique alteração total ou parcial do 
lançamento: 

 
Art. 43. Compete ao Presidente do CAT o juízo de admissibilidade de 
pedido de Revisão Extraordinária apresentado fora do último prazo para 
defesa previsto nesta Lei, relativo a crédito tributário ajuizado ou não: 
 
II - pelo sujeito passivo, referente a: 
 
a) apreciação extraordinária de lançamento, desde que: 
 
1. fundamentado em prova inequívoca de erro de fato substancial que 
implique alteração total ou parcial do lançamento, inclusive quanto à 
sujeição passiva; 
[...] 

 
Prosseguindo na análise dos autos, vejo que a acusação formulada 

no auto de infração é de extravio do equipamento emissor de cupom fiscal (ECF), marca 
EPSON Modelo TM-T81 FBIII, n° de fabricação EP081110000000013085, sendo imputada 
o sujeito passivo a exigência da respectiva multa formal. 

 
O Comprovante de Cessação de Uso de Sistema Informatizado para 

Emissão de Documentos Fiscais (fls. 27), juntado pela requerente, revela que não houve o 
extravio do ECF objeto da presente autuação, motivando a improcedência da respetiva 
exigência fiscal. 

 
Ante o exposto, conheço do Pedido de Revisão Extraordinária, dou-

lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 20 de dezembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Equipamento emissor de cupom fiscal - ECF (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 02000/16 
 
Relator: Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Extravio de equipamento 
emissor de cupom fiscal (ECF). Pedido de Revisão 
Extraordinária. Improcedência. 
 
1. Admite-se pedido de Revisão Extraordinária apresentado pelo 
sujeito passivo, desde que fundamentado em prova inequívoca 
de erro de fato substancial que implique alteração total ou 
parcial do lançamento; 
 
2. É improcedente o auto de infração relativo a extravio de 
equipamento emissor de cupom fiscal (ECF) quando 
comprovada nos autos a cessação de uso desse equipamento. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 27 
de outubro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo, Heli José da 
Silva, Valdir Mendonça Alves, José Paixão de Oliveira Gomes, José Luiz Rosa, Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, José 
Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Elias 
Alves dos Santos, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki 
Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Luis Antônio da Silva 
Costa, Nivaldo José Mendes e Lidilone Polizeli Bento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Revisão Extraordinária (fls. 22) em que o 
sujeito passivo argui a ocorrência de erro de fato substancial no lançamento e requer a 
desconstituição do crédito tributário relativo à exigência de multa formal em decorrência do 
extravio do equipamento emissor de cupom fiscal (ECF), marca Bematech Modelo MP-
2100 TH FI, n° de série BE050775610000007145. 

 
Em suas alegações, a autuada afirma, em síntese, que o ECF foi 

entregue na Agenfa de Caldas Novas (GO) quando da formalização do pedido de baixa da 
empresa. 

 
Acosta ao processo cópia de Pedido de Uso, de Alteração de Uso ou 
de Cessação de Uso de ECF (fls. 23) e de Comprovante de Cessação 
de Uso de Sistema Informatizado para Emissão de Documentos 
Fiscais (fls. 30), dentre outros documentos. 

 
O Presidente do Conselho Administrativo Tributário, por meio do 

Despacho n° 2704/2016-PRES (fls. 41), com amparo no art. 43, §§ 4°, II, e 5º, e art. 45, da 
Lei n° 16.469/09, admite o pedido de Revisão Extraordinária e determina o 
encaminhamento dos autos à GERC para que faça o cancelamento do ato de inscrição em 
dívida ativa, após que sejam os autos encaminhados ao Setor de Apoio à Segunda 



 

Instância (SEASI) da Secretaria Geral (SEGE), para que sejam pautados a julgamento 
pelo Conselho Pleno (CONP). 
 

A Gerência de Recuperação de Créditos, por meio do Despacho nº 
3577/2016-GERC (fls. 44), informa ter efetuado o cancelamento da inscrição em Dívida 
Ativa, uma vez que o crédito tributário ora discutido não se encontra ajuizado (fls. 42). 
Encaminha os autos ao Setor de Apoio à Segunda Instância (SEASI) da Secretaria Geral 
(SEGE), para que sejam pautados a julgamento pelo Conselho Pleno (CONP), conforme 
orientação do Despacho n° 2704/2016-PRES. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Inicialmente, destaco que a Lei n° 16.469, de 19 de janeiro de 2009, 

em seu art. 43, II, “a”, item 1, determina que pedido de Revisão Extraordinária 
apresentado pelo sujeito passivo, para ser admitido, deve estar fundamentado em prova 
inequívoca de erro de fato substancial que implique alteração total ou parcial do 
lançamento: 

 
Art. 43. Compete ao Presidente do CAT o juízo de admissibilidade de 
pedido de Revisão Extraordinária apresentado fora do último prazo para 
defesa previsto nesta Lei, relativo a crédito tributário ajuizado ou não: 
 
II - pelo sujeito passivo, referente a: 
 
b) apreciação extraordinária de lançamento, desde que: 
 
1. fundamentado em prova inequívoca de erro de fato substancial que 
implique alteração total ou parcial do lançamento, inclusive quanto à 
sujeição passiva; 
[...] 

 
Prosseguindo na análise dos autos, vejo que a acusação formulada 

no auto de infração é de extravio do equipamento emissor de cupom fiscal (ECF), marca 
Bematech Modelo MP-2100 TH FI, n° de série BE050775610000007145, sendo imputada 
o sujeito passivo a exigência da respectiva multa formal. 

 
O Comprovante de Cessação de Uso de Sistema Informatizado para 

Emissão de Documentos Fiscais (fls. 30), juntado pela requerente, revela que não houve o 
extravio do ECF objeto da presente autuação, motivando a improcedência da respetiva 
exigência fiscal. 

 
Ante o exposto, conheço do Pedido de Revisão Extraordinária, dou-

lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 20 de dezembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Equipamento emissor de cupom fiscal - ECF (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 02042/16 
 
Relatora: Conselheira Talita Pimenta Félix 
 

 
EMENTA: EMENTA: EXTRAVIO DE EQUIPAMENTOS 
EMISSORES DE CUPOM FISCAL. INOCORRÊNCIA. 
 
Constatado por meio de provas que a contribuinte solicitou a 
cessação do uso dos equipamentos em questão, deve-se 
reconhecer a improcedência do auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de setembro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Talita Pimenta Félix, Nislene Alves Borges e 
Jorge Antônio Bezerra Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

1.Fundamentação do Lançamento Tributário 
 

O AIIM (auto de infração e imposição de multa) descreve que o sujeito 
passivo extraviou sete equipamentos emissores de cupom fiscal – ECF, marca Daruma 
automação, modelos e serie abaixo relacionado: i) Modelo MACH 
DR0811BR000000307387 

 
Consta ainda que foram encerradas as atividades do estabelecimento e o 

sujeito passivo não solicitou a cessação do uso dos equipamentos. Desta feita, fica sujeito 
à multa formal no valor de R$ 19.184,26. 

 
O lançamento tributário registra como infringidos arts. 64 e 146, parágrafo 

único da Lei n. 11.651/91 c/c arts. 121 a 124, anexo XI, Decreto n. 4.852/97, donde lhe foi 
imposta a penalidade prescrita no art. 71, XIII, “a” da Lei n. 11.651/1991, com redação da 
Lei n. 13.194/1997. 

 
 
2.Impugnação em Segunda Instância 
 
A contribuinte aduz na impugnação à Segunda Instância de fls. 19/20 que 

cumpriu a notificação fiscal conforme o comprovante de cessão de uso de sistema 
informatizado para emissão de documentos fiscais (fls. 22). Portanto, o auto de infração 
deve ser levado a termo, já que não há fato ou conduta a ser punida e requer seja julgado 
totalmente improcedente o lançamento e seu consequente arquivamento. 

 
Anexou documentos, entre eles o Comprovante de Cessação de Uso de 

Sistema Informatizado para emissão de documentos fiscais, ocorrida em 25/04/2014 (fls. 
22). 

 
VOTO 

 



 

 
1 PRELIMINARMENTE 
 
1.1 Da Tempestividade e da Capacidade Postulatória  

 
Tendo em vista que o sujeito passivo fora intimado para apresentar 

Impugnação em Segunda Instância, em 24/04/2014, e que protocolizou sua defesa em 
07/05/2014 tempestiva, é sua manifestação, nos termos do art. 35, II, da Lei n. 16.469/09. 

 
Quanto à capacidade postulatória, de acordo com o art. 11 da Lei n. 

16.468/09, o sujeito passivo poderá postular em causa própria ou representado por 
advogado, aquele o caso dos autos, conforme se depreende da fls. 24/32, suprido 
encontra-se tal requisito legal. 

 
 
2. DO MÉRITO 
 
Em sua primeira manifestação nos autos a contribuinte anexou o 

"Comprovante de Cessação de Uso de Sistema Informatizado para Emissão de 
Documentos Fiscais", (fls. 22). 

 
Assim, com a entrega dos equipamentos fiscais listados na descrição da 

infração, não subsiste o AIIM. 
 
 
3. CONCLUSÃO 

 
Considerando provas constantes dos autos, julgo improcedente o AIIM. 

 
É como voto. 

 
 

Sala das sessões, em 21 de dezembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Equipamento emissor de cupom fiscal - ECF (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 02062/16 
 
Relator: Conselheiro Elias Alves dos Santos 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Pena pecuniária. Extravio 
de ECF. Improcedência. Decisão unânime.  
 
Deve-se julgar improcedente o auto de infração quando, no 
curso do processo, o sujeito passivo descaracterizar a infração 
fiscal nele descrita. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 30 de setembro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Elias Alves dos Santos, Rodolfo Ramos 
Caiado e Nislene Alves Borges. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A autuação que deu origem a este contencioso administrativo fiscal diz 
respeito à exigência de pena pecuniária no valor de R$ 19.184,26 (dezenove mil, cento e 
oitenta e quatro reais e vinte e seis centavos) por ter o sujeito passivo extraviado “o 
equipamento emissor de cupom fiscal – ECF marca BEMATECH, modelo MP-20 FI II 
ECF-IF, nº de fabricação 4708040179468, pois encerrou as atividades do estabelecimento 
e não solicitou a cessação de uso do equipamento, conforme documentos anexos e 
Instrução Normativa nº 1.145/13-GSF, de 15 de fevereiro de 2013 anexa, que determina 
no art. 1º : “ O contribuinte usuário de Equipamento Emissor de Cupom Fiscal-ECF- que 
não possua memória de Fita Detalhe – MFD, deve providenciar a cessação de uso do 
referido equipamento, nos termos do disposto no Anexo XI do RCTE, até o 31 de julho de 
2013”. Em consequência, fica sujeito à multa formal descrita no “ANEXO 
ESTRUTURADO-DETALHAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO”. (sic) 

 
Intimado, o sujeito passivo não impugnou o feito em Primeira Instância, 

sendo declarado revel. 
 
Novamente intimado, desta feita para impugnação à Segunda Instância, 

compareceu ao feito argumentando que não extraviou o referido equipamento e sim 
providenciou sua cessação de uso, junto com baixa de suas inscrições no Cadastro de 
Contribuintes do Estado de Goiás – CCE, no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica da 
Receita Federal e na Junta Comercial do Estado de Goiás – JUCEG, conforme 
comprovantes de fls. 21 A 23 destes autos. 

 
É o relatório. 

 
V O T O 

 
O lançamento do crédito tributário está, sob o aspecto formal, respaldado 

pela legislação tributária estadual reguladora da matéria, identificado e cientificado 
corretamente o sujeito passivo da obrigação tributária, aplicada a norma legal vigente no 
período fiscalizado, descrita com clareza a infração fiscal praticada, proposta a penalidade 



 

cabível e assegurado à autuada, de forma plena, o exercício do seu direito de defesa, face 
ao princípio jurídico do contraditório, que assegura às partes litigantes amplo direito de 
defesa. 

 
Dentro do ordenamento jurídico-tributário, os contribuintes estão, 

além de submetidos ao cumprimento da obrigação tributária principal, que está 
relacionada diretamente ao pagamento de tributos, obrigados pela lei ao cumprimento de 
prestações positivas ou negativas perante o poder tributante, prestações essas que são 
definidas como obrigações tributárias acessórias, cujo descumprimento obriga o sujeito 
passivo às penalidades pecuniárias, nos termos dos pressupostos legais. 

 
Estabelece o artigo 64 da Lei nº 11.651/91, “in verbis”, que: 
 
“O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do 

imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou negativas, estabelecidas 
na legislação tributária”. 

 
Entre o rol destas exigências está a de conservar os equipamentos 

fiscais, até que ocorra a inexigibilidade dos créditos tributários decorrentes das operações 
ou prestações neles registradas, conforme preceitua o parágrafo único do art. 146 da retro 
mencionada lei. 

 
Por pertinência, transcrevo as disposições constantes nos arts. 121, I 

e 124, do Anexo XI do Regulamento do Código Tributário Estadual (RCTE): 
 

“Art. 121. O contribuinte deve solicitar a cessação de uso do equipamento 
de ECF à agência fazendária a que estiver vinculado, mediante o 
preenchimento do formulário Pedido de Uso, de Alteração de Uso e de 
Cessação de Uso de ECF, constante do Apêndice VII, indicando tratar-se 
de cessação de uso, especialmente quando (Convênio ICMS 85/01, 
cláusula septuagésima quinta): 
 
I - for encerrar suas atividades; 
[...] 
 
Art. 124. O ECF autorizado para o contribuinte que tenha o seu cadastro 
suspenso por desaparecimento, se não atendida a notificação de 
regularização da situação cadastral, será presumido desaparecido, 
destruído, extraviado, inutilizado ou perdido.” 

 
No caso em apreciação, o contribuinte foi autorizado a utilizar o 

Equipamento Emissor de Cupom Fiscal – ECF, marca BEMATECH modelo MP-20 FI II 
ECF-IF, nº de fabricação 4708040179468, conforme a Autorização n° 20808-001 (fl. 05). 

 
Em 20/09/2013, o contribuinte teve sua inscrição suspensa no 

cadastro estadual por desaparecimento do endereço declarado, sendo a suspensão 
promovida de ofício, não tendo ele solicitado a cessação de uso do ECF e nem efetuado a 
regularização da situação cadastral, quando se presumiu o extravio do equipamento e 
ocorreu a formalização da respectiva pena pecuniária. 

 
No entanto, na defesa apresentada nestes autos, o sujeito passivo 

provou que não houve extravio do equipamento e que este se encontrava em seu poder, 
tanto que o apresentou para cessação de uso conforme comprovante de fl. 21, além de ter 

http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/ICMS/2001/CV085_01.htm


 

providenciado a baixa de seu cadastro no CCE/GO, consoante consta no sistema 
fazendário goiano. 

  
Ante o exposto, conheço da impugnação, dou-lhe provimento para 

considerar improcedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões, em 21 de dezembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Estabelecimento com situação cadastral irregular (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00402/16 
 
Autora do Voto Vencedor: Conselheira Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Mercadoria em 
estabelecimento com cadastro irregular. 
 
PRELIMINAR 
 
Erro de Identificação do Sujeito Passivo.  
 
A empresa autuada é a pessoa obrigada ao cumprimento da 
obrigação acessória de se inscrever junto ao Cadastro de 
Contribuintes do Estado de Goiás. 
 
 
MÉRITO.  
 
O sujeito passivo não se inscreveu no cadastro de contribuinte 
do Estado, por isso em situação irregular, de maneira que incide 
em multa relacionada ao estoque de mercadoria, haja vista 
possuir nota fiscal idônea. 
 
 
PENALIDADE. Forma atenuada. 
 
 
Quando da prática das irregularidades descritas nos incisos V 
ao XII deste artigo não resultar, ainda que indiretamente, falta de 
pagamento de imposto, a multa aplicável corresponderá a 50% 
(cinquenta por cento) do valor fixado para a respectiva infração. 
(§ 8º do art. 71, CTE) 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 09 de março de 2016, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar 
de nulidade do auto de infração, por erro na identificação do sujeito passivo, arguida pela 
autuada. Foram vencedores os Conselheiros Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, 
Gilmar Rodrigues de Almeida e Washington Luis Freire de Oliveira. Vencidos os 
Conselheiros Alcedino Gomes Barbosa e José Pereira D'abadia. Quanto ao mérito, 
também, por maioria de votos, conhecer da impugnação, negar-lhe provimento para 
considerar procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Marlene 
Maria da Silva Ruguê Bernardes, Gilmar Rodrigues de Almeida e Washington Luis Freire 
de Oliveira. Vencidos os Conselheiros Alcedino Gomes Barbosa e José Pereira D'abadia 
que votaram pela improcedência do lançamento fiscal. E, por unanimidade de votos, 
aplicar a forma privilegiada prevista no § 8º do artigo 71 da Lei 11.651/91, com a nova 
redação dada pela Lei 13.194/97. Participaram do julgamento os Conselheiros Alcedino 
Gomes Barbosa, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, José Pereira D'abadia, Gilmar 
Rodrigues de Almeida e Washington Luis Freire de Oliveira. 
 



 

R E L A T Ó R I O 
 

Mantinha mercadoria em estabelecimento em situação 
cadastral irregular, acobertada por Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica – 
DANFE, conforme termo de apreensão e documentos anexos.  

 
O sujeito passivo foi intimado em primeira instância, contudo 

não se manifestou, por isso lavrado o termo de revelia. 
 
Em segunda instância é alegado em impugnação erro na 

identificação do contribuinte, pois o CNPJ descrito no termo de apreensão identifica 
empresa, cuja atividade não é prestação de serviço de transporte de fato, mas CNPJ de 
obra, inclusivo já baixada, ressaltando que as mercadorias discriminadas no termo de 
apreensão estavam acompanhadas de notas fiscais aguardando apenas a emissão do 
conhecimento de transporte eletrônico para entrega ao destinatário. 

 
Assim, inexistiu o fato gerador, ressaltando que a empresa 

tinha inscrição estadual válida, número 10.219.739-3 e CNPJ 88.317.847/0003-07, 
desconhecendo os motivos que levaram o Fisco a utilizar CNPJ criado para obra. 
Portanto, todas as mercadorias encontravam-se no depósito com documento idôneo, 
aguardando a emissão do conhecimento para transporte. 

 
V O T O 

 
À época da verificação da infração, 21/10/13, data da lavratura 

do termo de apreensão, fls. 4, conforme comprovante de inscrição e de situação cadastral, 
para o endereço autuado, junto a Receita Federal, fls. 5, o CNPJ indicado no termo de 
apreensão e citado no auto de infração estava com situação ativa.  

 
Às fls. 131 a certidão também da Receita Federal dá conta que 

ocorrera a baixa desse CNPJ em 13/12/2013. 
 
Para esse CNPJ 88.317.847/0056-19 nunca existiu cadastro no 

Estado de Goiás, portanto a conduta ilícita insere no contexto de um estabelecimento em 
situação cadastral irregular perante o Estado, nos termos do art. 156 da Lei 11.651/91. 

 
A empresa, cujo número do CNPJ é 88.317.847/003-07, a qual 

a impugnante pretende seja regular e válida a inscrição estadual, na data da lavratura do 
auto de infração encontrava-se no endereço – Av. Central SN Chácara 199 – Setor 
Empresarial em Goiânia, ou seja, diferente do autuado. Só em 27/01/2014 é que passou a 
exercer suas atividades no endereço constante do auto de infração, conforme extrai do 
espelho cadastral – dados do histórico do contribuinte, ora grampeado na contracapa dos 
autos, portanto posterior a ação fiscal.  

 
Assim, não há erro na identificação do sujeito passivo, afastada 

essa alegação, pois para o estabelecimento em funcionamento no endereço autuado não 
existia inscrição junto ao cadastro do Estado de Goiás. 

 
Quanto ao mérito, sirvo-me da fundamentação dada no Acórdão 

da I CJUL 2427/15, de lavra do Ilustre Conselheiro Márcio Nogueira Pedra que julgando 
caso semelhante, naquela ocasião afastou a exigência do imposto e exigiu apenas a multa 
de natureza formal ainda com a atenuante prevista no § 8º do art. 71 da Lei 11.651/91, 



 

senão vejamos partes do trecho da fundamentação, tomadas com devida licença, fazendo 
as devidas adaptações: 

 
“A impugnante tem razão ao afirmar que as mercadorias 

estavam acobertadas por notas fiscais. Aliás, isto está confirmado pelo próprio autuante,”, 
no relato da ocorrência, quando refere que as mercadorias estavam acobertadas pelas 
DANFES... 

 
“Também é verdade que todas as notas fiscais tinham como 

endereço de entrega” outras empresas. Mais, constata-se que as mercadorias são bem 
diversificadas assim como os destinatários. “Tais circunstâncias conferem verossimilhança 
aos argumentos da autuada. Tudo indica que, realmente, a impugnante, como empresa 
transportadora que é..., ficou incumbida de finalizar o serviço de transporte, levando as 
mercadorias” ao destino final. 

 
Neste contexto, continua o relator: 
 
“...Em suma, entendo que o conjunto probatório demonstra que 

o contribuinte não mantinha tais mercadorias em estoque com o intuito de 
comercialização. O caso se refere, efetivamente, ao descumprimento de obrigação formal 
relativa à regularização de situação cadastral.”.... “As mercadorias estavam acobertadas 
por documentação fiscal apropriada. A irregularidade foi meramente formal e concernente 
a questões cadastrais.” 

 
O fato assim considerado constitui ilícito tributário previsto na 

Lei 11.651/91, inciso I do art. 156, pois além do pagamento do imposto o sujeito passivo 
está obrigado ao cumprimento de obrigação acessórias, art. 64, como a prevista no art. 
152, tudo conforme abaixo transcrito e segundo consta no campo da capitulação no auto 
de infração: 

 
Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento 
do imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou 
negativas, estabelecidas na legislação tributária. 
 
..................................... 
 

Art. 152. Os contribuintes do ICMS sujeitam-se à inscrição no 
Cadastro de Contribuintes do Estado - CCE - e à prestação de 
informações exigidas pela Administração Tributária. 

..................... 
 

Art. 156. Para os efeitos deste Código, considera-se em situação 
cadastral irregular o contribuinte que: 

I - não esteja inscrito no cadastro estadual; 

 
Nota-se que assim foi o entendimento do autuante, 

considerando que apenas aplicou a multa formal. E, como trata de uma irregularidade 
formal que não resultou na falta de pagamento do ICMS, entendo pertinente a aplicação 
da forma privilegiada do § 8º, do art. 71, da Lei 11.651/91, reduzido o valor da multa em 
50%. 

 
A penalidade específica neste caso é a do art. 71, inciso XI, 

alínea “a”, assim: 



 

 
Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
....... 
 

XI - de 10% (dez por cento) do valor: 

a) da mercadoria ou bem existentes em estabelecimento em situação 
cadastral irregular, desde que acobertados por documentação fiscal 
idônea;  
 
..................... 

 

§ 8º Quando da prática das irregularidades descritas nos incisos V ao 
XII deste artigo não resultar, ainda que indiretamente, falta de 
pagamento de imposto, a multa aplicável corresponderá a 50% 
(cinquenta por cento) do valor fixado para a respectiva infração. 
 

Posto isso, levando em conta as provas existentes nos autos, 
voto conhecendo da impugnação em Segunda Instância, negando-lhe provimento, para 
considerar procedente o crédito tributário, antes rejeitando a preliminar de erro de 
identificação do sujeito passiva e aplicando a forma atenuada da multa prevista no art. 71, 
§ 8º da Lei 11.651/91. 

 
 
 

Sala das sessões, em 23 de março de 2016. 
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Matéria: Exportação (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00137/16 
 
Relator: Conselheiro Mário de Oliveira Andrade 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar. Cerceamento ao direito de 
defesa nulidade da sentença singular. Rejeitada. Pedido de 
diligência. Indeferido. Mérito. ICMS. Obrigação Principal. 
Exportação não comprovada - Incidência de ICMS. Procedência. 
  
1. A sentença singular não é passível de nulidade, por 
cerceamento ao direito de defesa, quando constar nela todos os 
requisitos essenciais previstos artigo 38 da Lei 16.469/09, 
inclusive, com a análise de todos os itens questionados pelo 
sujeito passivo. O fato de ter sido mencionado um dispositivo 
na fundamentação da sentença que não foi elencado na peça 
basilar não enseja vício no veredicto e nem é motivação para se 
declarar a nulidade dela, por cerceamento ao direito de defesa 
do polo passivo;  
 
2. O pedido de realização de diligência deve ser indeferido, 
quando nos autos constarem elementos de provas suficientes 
para se decidir sobre o mérito da lide; 
 
3. Quando não se comprovar a exportação de mercadorias que 
foram destinadas para esse fim, o remetente delas fica obrigado 
ao recolhimento do ICMS em relação aos produtos não enviados 
para o exterior, nos termos do artigo 80 do Anexo XII do RCTE. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 12 de novembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Mário de Oliveira Andrade, José Luiz Rosa, Elias Alves dos Santos, Antônio 
Martins da Silva e Talita Pimenta Félix.  E, também, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da sentença singular, arguida pela autuada, por cerceamento do 
direito de defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Mário de Oliveira Andrade, 
José Luiz Rosa, Elias Alves dos Santos, Antônio Martins da Silva e Talita Pimenta Félix. 
Quanto ao mérito, por votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Participaram 
do julgamento os Conselheiros Mário de Oliveira Andrade, José Luiz Rosa, Elias Alves dos 
Santos, Antônio Martins da Silva e Talita Pimenta Félix. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

De acordo com o histórico do auto de infração, datado de 
14/11/2014, o sujeito passivo realizou remessas para armazéns alfandegados e /ou  
entrepostos aduaneiros com a não incidência de ICMS, sob a condição de exportação, das 
mercadorias discriminadas nas notas fiscais emitidas com a finalidade específica de 
remessa para formação de lote, sem que tenham sido enviadas para o exterior no prazo 
regulamentar, situação  verificada em decorrência da falta de apresentação de 
documentos probatórios da efetiva exportação. Em virtude disso, o sujeito passivo ficou 



 

obrigado ao recolhimento do ICMS juntamente com a penalidade e demais acréscimos 
legais, conforme foi apurado nos demonstrativos e documentos anexos.  

 
O valor originário de ICMS exigido é de R$ 193.966,56 (cento e 

noventa e três mil, novecentos e sessenta e seis reais e cinquenta e seis centavos), 
relativo ao período de 01/08/2012 a 30/11/2013, sendo o total do crédito tributário na 
importância de R$ 552.804,69 (quinhentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e quatro 
reais, sessenta e nove centavos), conforme consta no campo do crédito tributário da peça 
básica 

 
No campo próprio do auto de infração foram apontados como 

infringidos os artigos 38, parágrafo único e 64 da Lei 11.651/91 combinados aos artigos 
80, inciso II e 81-A do Anexo XII do Decreto 4.852/97. Foi proposta a aplicação da 
penalidade do artigo 71, Inciso IX, alínea "b", § 9º, inciso I da Lei 11.651/91, com a 
redação da Lei 11.750/1.992. 

 
O autor do lançamento juntou ao processo uma nota explicativa, 

folha 07 dos autos, onde menciona que a empresa foi notificada a comprovar a efetiva 
remessa para o exterior de milho em grãos, conforme consta nas notas fiscais emitidas 
para formação de lote para exportação. 

 
Ainda nessa nota explicativa, a fiscalização esclarece que, de acordo 

com os demonstrativos em anexos, a empresa emitiu notas fiscais para formação de lotes 
de exportação na quantidade de 173.077.012,00 kg de milho em grãos, sendo que deste 
total a quantia de 123.825.627,00 kg foi exportada, ao passo que o montante de 
45.308.481,00 kg foi remetido com o fim de exportação para a empresa Fronteira Com. de 
Cereais e Rep. de Prod. Agrop. Ltda. – CNPJ 00.342.609/0001-49, fato que foi objeto do 
auto de infração 4.01.14032808.82. A empresa comprovou a devolução da quantidade de 
152.180,00 kg, restando comprovar o destino de 1.422.421,39 kg de milho em grãos, se 
foi exportado, vendido no mercado interno ou devolvido. Assim, sobre essa quantidade a 
empresa deve recolher o imposto acrescido de penalidade e demais cominações. 

 
Para completar a instrução processual do lançamento, o Auditor 

Fiscal anexou aos autos, a Relação das Notas Fiscais de Milho Emitida para Formação de 
Lote, folhas 08 a 86, Demonstrativo das Notas Fiscais emitidas para Exportação Direta e 
Com Fim Específico de Exportação, folhas 87 e 88, Demonstrativo de Despachos de 
Exportação Anexados, folha 89, Relação das Notas Fiscais Emitidas com Fim Específico 
de Exportação e Relação de Notas Fiscais de Devolução de Mercadorias, folha 90, 
Demonstrativo das exportações de Milho (formação de lote), folha 91. 

  
Intimada para pagamento da quantia exigida ou apresentação de 

impugnação, a empresa autuada ingressa com defesa, constante às folhas 100 a 105 dos 
autos, na qual alega que não procede a alegação do fisco de falta a exportação de parte 
do milho destinado para formação de lote de exportação ou revendido para a fronteira. 

  
A defesa esclarece que a diferença de 1.422.421 kg diz respeito ao 

valor apurado e não da quantidade de milho como está descrito na nota explicativa. 
Argumenta que a diferença apurada seria de 3.790.724 kg. Assim, a defesa informa que 
promoveu o retorno simbólico (CFOP 2.506) de 3.612.511,50 kg do referido produto com a 
emissão da nota fiscal de número 15.101, datada de 31/05/2014, a qual é referente às 
quebras técnicas de estoque ocorrida após a remessa da mercadoria para a formação de 
lote de exportação em recintos alfandegados, durante as safras de 2012 e 2013. 

 



 

Por fim, a defesa conclui que o saldo remanescente é tolerável, em 
face da exportação de 169.134.108 kg de milho em grãos a granel, produto sujeito a 
quebras técnicas durante o transporte e o armazenamento em recintos alfandegados. 

 
Ressalta a defesa que a Resolução 09/1992 da CONAB admite a 

possibilidade de perdas decorrentes da redução do teor de umidade de grãos 
armazenados em recintos alfandegados até o limite 0,15% ao mês. Cita que o Parecer 
796/2003 da Gerência de Orientação Tributária preconiza que o procedimento correto, em 
razão da quebra técnica, é a emissão de nota fiscal de retorno simbólico sem tributação. 
Finaliza a sua defesa, com a transcrição de algumas decisões do CAT em que se admite a 
quebra técnica.      

 
O julgador monocrático, com fundamento no inciso III do artigo 80 do 

anexo XII do RCTE, não acolhe os argumentos da defesa e julga procedente o auto de 
infração, conforme Sentença de 1.683/2015-JULP, folha131 a 132. 

                             
Notificada dos termos da sentença prolatada, a empresa autuada 

apresenta recurso voluntário, alega que não há infração à legislação tributária. Reitera o 
argumento de que a diferença apurada 3.790;724 kg de milho em grãos seria relativa as 
perdas com a quebra técnica. Esclarece, ainda, que emitiu a nota fiscal de retorno 
simbólico de 3.612.511,50 kg de milho em grãos, nota fiscal emitida em de 31/05/2014, na 
qual está especificada que é relativa às quebras técnicas. 

 
A recorrente cita a Resolução 09/92 da CONAB, o Parecer 796/03 da 

Gerência de Orientação Tributária e decisões do CAT para respaldar o procedimento 
adotado pela empresa. Transcreve orientação extraída do site da Secretaria da Fazenda - 
Go nos casos de quebra técnica.  

 
Aduz, assim, a empresa autuada que a própria Secretaria da 

Fazenda orienta que no caso de quebra técnica deve ser emitida nota fiscal sem o 
destaque do ICMS porque não há circulação de mercadorias nessa situação. Dessa 
forma, a recorrente afirma que esse entendimento da Fazenda Pública Estadual ratifica o 
procedimento adotado pela empresa.  

 
Entende a autuada, que a quebra técnica não se equipara com as 

hipóteses contidas no Inciso III, artigo 80 do Anexo XII do RCTE, requer nulidade da 
sentença singular por ter inovado na fundamentação legal, a qual não foi trazida 
anteriormente no momento da lavratura do auto de infração, fato que impossibilitou a 
recorrente de exercer o amplo direito de defesa e acarretou em supressão de instância. 

     
Por fim, a recorrente requer a conversão do julgamento em diligência 

para que os documentos juntados aos autos pela defesa sejam apreciados pela 
fiscalização, bem como, outros documentos que estarão à disposição do fisco estadual. 

 
É o relatório. 
 
                              VOTO 
 
Começo analisando a preliminar de nulidade da sentença singular, 

por cerceamento ao direito de defesa, arguida pelo sujeito passivo devido ao fato da 
sentença singular ter utilizado o inciso III do artigo 80, do Anexo XII do RCTE para 
fundamentar a sua sentença e condenar o sujeito passivo ao recolhimento do tributo 
exigido na exordial. Pois, de acordo com a defesa do recorrente, esse dispositivo não foi 



 

citado anteriormente, e isso cerceou a sua manifestação a respeito da acusação de ter 
infringido este dispositivo da legislação tributária. 

 
A sentença singular de acordo com o artigo 38 da Lei 16.469/09, lei 

que regulamenta o contencioso administrativo tributário, deve ter a fundamentação de fato 
e de direito, in verbis: 

 

Art. 38. A sentença e o acórdão, redigidos com simplicidade e clareza, conterão: 

I - referência ao número do processo e ao nome do sujeito passivo; 

II - relatório com o histórico e fundamento do lançamento e as razões das 
impugnações, recursos e contraditas; 
III - a decisão com os fundamentos de fato e de direito.  
[...] 
 

O sujeito passivo questiona o fundamento de direito, no caso em 
questão, o fisco elencou como infringido o inciso II do artigo 80 do Anexo XII do RCTE. 
Entretanto com a argumentação de que houve a quebra técnica do montante de grãos de 
milho que foi objeto da autuação, o julgador citou em sua sentença que, também no caso 
de perda é devido o tributo ao erário, fato previsto no inciso III do artigo 80 do Anexo XII 
do RCTE. Assim, entendo que a fundamentação da sentença foi justamente para 
responder o questionamento constante na impugnação, não havendo como alegar que 
houve qualquer cerceamento ao direito de defesa do sujeito passivo ou vício na sentença 
monocrática. Posto isso, não acolho o pedido de nulidade da sentença singular. 

 
No que tange ao pedido de conversão do processo em diligência, 

também, entendo que não deve ser deferido, pois o objetivo da diligência seria comprovar 
a quebra técnica da mercadoria armazenada, no caso milho em grãos, contudo, mesmo 
para no caso de perda por quebra técnica, o sujeito passivo fica obrigado ao recolhimento 
do tributo, portanto, ficou caracterizado que a realização de uma diligência não 
acrescentaria informações para se proceder à apreciação desse contencioso. Por esta 
razão, indefiro o pedido de realização de diligência. 

  
Superadas todas as questões preliminares, comento o mérito da lide. 

A acusação do fisco é de que o sujeito passivo não comprovou a exportação de 
mercadorias remetidas para tal fim. Situação que obriga o sujeito passivo a recolher o 
ICMS relativo às operações em que não ocorreram a exportação. 

 
É bom ressaltar que a quantidade de milho em grãos que não se 

comprovou a efetiva exportação é de 3.790.724 kg, conforme consta à folha 91 dos autos, 
e não a quantia de 1.422.423,39 kg, como consta na nota explicativa, porém, tal equívoco 
não ocasionou qualquer erro no cálculo do tributo exigido e nem prejudicou o sujeito 
passivo em sua manifestação nos autos, que realizou a sua defesa sobre a quantia de 
3.790.724 kg de milho em grãos. Porém, tal quantia não é contestada pela empresa 
autuada, a qual se restringe a afirmar que não é devido o imposto porque houve quebra 
técnica dessa quantia e que foi emitida uma nota fiscal de retorno simbólico de 
3.612.511,50 kg de milho em grãos. Pondera, ainda, que para o caso de quebra técnica 
não há fato gerador de imposto porque não ocorre a circulação da mercadoria. 

 
Não obstante isso, vejo que o procedimento da recorrente em 

remeter as mercadorias em transferência para o fim específico de exportação e não 
comprovar a efetiva exportação por meio de documentos hábeis, caracterizou a perda da 
não incidência prevista na legislação e implicou obrigação de recolhimento do imposto 



 

devido. Essa obrigatoriedade está prevista no Artigo 80 do Anexo XII do RCTE, com a 
seguinte redação:  

 

Art. 80. O estabelecimento remetente fica obrigado ao recolhimento do imposto 
devido, inclusive o relativo à prestação de serviço de transporte quando for o caso, 
monetariamente atualizado, sujeitando-se aos acréscimos legais, inclusive multa, 
segundo a legislação estadual, em qualquer dos seguintes casos em que não se 
efetivar a exportação (Convênios ICMS 84/09, cláusula sexta; 83/06, cláusula 
terceira): (Redação conferida pelo Decreto nº 6.629 - vigência: 11.06.07) 

I - após decorrido o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da saída 
da mercadoria do seu estabelecimento, no caso de remessa com fim específico de 
exportação;(Redação conferida pelo Decreto nº 6.629 - vigência: 11.06.07 a 
26.02.13) 

I - após decorrido o prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados da data da 
saída da mercadoria do seu estabelecimento, no caso de remessa com fim 
específico de exportação; (Redação conferida pelo Decreto nº 7.815 - vigência: 
27.02.13) 

II - após decorrido o prazo de 90 (noventa) dias contados da data da primeira Nota 
Fiscal, no caso de remessa para formação de lote; (Redação conferida pelo 
Decreto nº 6.629 - vigência: 11.06.07 a 26.02.13) 

II - após decorrido o prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data da 
primeira Nota Fiscal, no caso de remessa para formação de lote; (Redação 
conferida pelo Decreto nº 7.815 - vigência: 27.02.13) 

III - em razão de perda da mercadoria, qualquer que seja a causa (Redação 
conferida pelo Decreto nº 6.629 - vigência: 11.06.07 a 31.10.09); 

III - em razão de perda, furto, roubo, incêndio, calamidade, perecimento, sinistro da 
mercadoria, ou qualquer outra causa; (Redação conferida pelo Decreto nº 6.629 - 
vigência: 01.11.09) 

IV - em virtude de reintrodução da mercadoria no mercado interno. (Redação 
conferida pelo Decreto nº 6.629 - vigência: 11.06.07) 

V - em razão de descaracterização da mercadoria remetida, seja por 
beneficiamento, rebeneficiamento ou industrialização. (Redação acrescida pelo 
Decreto nº 7.043 - vigência: 01.11.09) 

  
 
Os dispositivos transcritos asseveram com clareza a obrigatoriedade 

do contribuinte de recolher o ICMS quando não se efetivar a exportação. No caso em 
apreciação passaram mais de 180 dias e a nota fiscal de retorno não foi emitida pelo 
sujeito passivo, somente em 31/05/2014, após expirado o prazo de 180 dias, é que foi 
emitida a nota fiscal de retorno simbólico de número 15.101, folha 121 dos autos, com a 
alegação de ocorrência de quebra técnica do produto. Assim, pela expiração do prazo de 
retorno já seria devido o tributo pelo contribuinte, conforme prescreve a norma transcrita. 

 
No entanto, nota-se que mesmo na situação de perda por quebra 

técnica o sujeito passivo está sujeito ao recolhimento do tributo, pois a norma é precisa no 
inciso III, do artigo 80, do Anexo XII do RCTE quando prevê que qualquer outra causa de 
não efetivação da exportação obriga o sujeito passivo a recolher o tributo. Portanto, em 
relação ao mérito, vejo que a acusação fiscal é pertinente e, por isto, entendo que o 
lançamento é procedente. 

 
Com as considerações apresentadas, conheço do recurso voluntário 

e nego-lhe provimento, para rejeitar a preliminar de nulidade da sentença singular, por 
cerceamento ao direito de defesa, indeferir o pedido de diligência e confirmar a decisão 
recorrida julgando procedente o lançamento em apreciação.  
 

https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/ICMS/2009/CV084_09.htm
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/ICMS/2006/CV083_06.htm
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../../DECRETOS/D_07815.doc#A80I
../../DECRETOS/D_06629.doc#A80I
../../DECRETOS/D_07815.doc#A80II
../../DECRETOS/D_06629.doc#A80I
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../../DECRETOS/D_07043.doc


 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 18 de fevereiro de 2016. 
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Matéria: Exportação (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00419/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Lidilone Polizeli Bento 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Arguição de inadmissibilidade de 
preliminar de nulidade do lançamento por insegurança na 
determinação da infração. Acolhida. Pedido de reinclusão de 
solidário. Acolhido. 
 
Deve ser inadmitido o recurso na parte que julgado por 
unanimidade de votos não preenche os requisitos legais 
previstos no art. 41, inciso II da Lei nº 16.469/09 para sua 
admissão.   
 
Correta a reinclusão de solidário que exercia, à época da 
ocorrência do fato gerador, a função de administrador da 
sociedade empresária, inteligência dos artigos 45, inciso XII do 
CTE, combinados com art. 124 e 135, inciso III do CTN. 
 
ICMS. Obrigação Principal. Omissão de pagamento do imposto, 
decorrente de remessa de mercadorias com fim específico de 
exportação, albergadas por não incidência, sem que a 
exportação tenha sido efetivamente comprovada no prazo legal. 
 
Correto o lançamento que exige ICMS e acréscimos legais, em 
operações de remessa de mercadorias com fim específico de 
exportação, abrangidas por não incidência, quando a 
exportação não é efetivamente comprovada, inteligência do art. 
79 do Anexo XII do RCTE. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 22 
de março de 2016, decidiu, por maioria de votos, acolher a arguição de inadmissibilidade, 
feita pelo Conselheiro Lidilone Polizeli Bento, em relação a preliminar de nulidade por 
insegurança na determinação da infração, arguida pelo sujeito passivo, tendo em vista não 
estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09. 
Foram vencedores os Conselheiros Lidilone Polizeli Bento, Heli José da Silva, Domingos 
Caruso Neto, Antônio Martins da Silva, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de 
Oliveira, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Elias Alves dos Santos, Rickardo de 
Souza Santos Mariano, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, José Paixão de 
Oliveira Gomes e David Fernandes de Carvalho. Vencidos os Conselheiros Nivaldo José 
Mendes, Álvaro Falanque, Alcedino Gomes Barbosa, José Luiz Rosa, José Pereira 
D'abadia, João Divino de Brito e Edson Abrão da Silva. Quanto ao mérito, por maioria de 
votos, conhecer do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, negar-lhe provimento 
para manter a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. Foram 
vencedores os Conselheiros Lidilone Polizeli Bento, Heli José da Silva, Domingos Caruso 
Neto, Antônio Martins da Silva, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, 
Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Elias Alves dos Santos, Rickardo de Souza 
Santos Mariano, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, José Paixão de Oliveira 
Gomes e David Fernandes de Carvalho. Vencidos os Conselheiros Nivaldo José Mendes, 
Álvaro Falanque, Alcedino Gomes Barbosa, José Luiz Rosa, José Pereira D'abadia, João 



 

Divino de Brito e Edson Abrão da Silva, que votaram conhecendo do recurso, dando-lhe 
parcial provimento para reformar em parte a decisão cameral e considerar parcialmente 
procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 271.025,36 (duzentos e setenta e 
um mil e vinte e cinco reais e trinta e seis centavos), considerando o pagamento de fls. 
773 para fins de possível extinção do crédito tributário. E, por maioria de votos, conhecer 
do recurso da Fazenda Pública para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para reincluir 
na lide o solidário EDUARDO DEFINE. Foram vencedores os Conselheiros Lidilone 
Polizeli Bento, Heli José da Silva, Domingos Caruso Neto, Antônio Martins da Silva, 
Washington Luis Freire de Oliveira, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Elias Alves 
dos Santos, Gilmar Rodrigues de Almeida, José Paixão de Oliveira Gomes, David 
Fernandes de Carvalho e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, 
que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros Nivaldo José Mendes, Álvaro 
Falanque, Alcedino Gomes Barbosa, José Luiz Rosa, Talita Pimenta Félix, José Pereira 
D'abadia, João Divino de Brito, Rickardo de Souza Santos Mariano, Masayuki Missao e 
Edson Abrão da Silva, que votaram conhecendo do recurso, negando-lhe provimento para 
manter a exclusão do solidário da lide. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O auto de infração descreve a ocorrência do fato gerador da 
obrigação tributária com a seguinte redação: 

 
Deverá recolher ao erário estadual o ICMS na importância de 

R$1.334.060,52 (um milhão, trezentos e trinta e quatro mil, sessenta reais e cinquenta e 
dois centavos), relativos à saída de mercadorias para o mercado nacional, referente às 
notas fiscais emitidas com destino à exportação e não comprovadas efetivamente dentro 
do prazo estabelecido pela legislação, no período de 01/04/2003 a 31/11/2003, conforme 
apurado pela Auditoria Básica do ICMS e planilhas de apuração do imposto. Em 
consequência, o sujeito passivo fica obrigado ao recolhimento do ICMS, acrescido da 
multa e dos demais acréscimos legais. 

 
A infração tem por suporte os artigos 63 e 64 da Lei nº 11.651/91, c/c 

o art. 79 do Anexo XII e art. 86 do Decreto nº 4.852/97, enquanto que a penalidade 
proposta pela fiscalização atendo ao prescrito no art. 71, inciso IX, alínea "b", agravada 
com a aplicação do § 9º, inciso I do CTE. 

 
Os documentos de fls. 04 a 20 instruem o trabalho da fiscalização, e 

estão identificados na ordem: Identificação de um dos sócios no polo sujeito passivo 
solidário da lide; Espelho Cadastral do sujeito passivo; Ordem de Serviço nº 0267/2005; 
Diário Oficial com a publicação da Ata da Assembleia Geral Extraordinária da Empresa; 
Resumo Mensal das Notas Fiscais de Exportação sem Comprovante; Auditoria Específica 
de Mercadorias para Exportação – Custo das Espécies Vendidas; e Auditoria Específica 
de Mercadorias para Exportação – Relação das Saídas. 

 
O sujeito passivo impugna o lançamento tributário na primeira fase 

de defesa para alegar cerceamento ao direito de defesa porque a fiscalização detém a 
posse dos documentos fiscais, motivo pelo qual incorpora a arguição da nulidade da peça 
básica na sua tese defensória. 

 
O julgador singular rejeita o preliminar arguida e no mérito julga 

procedente o auto de infração. 
 



 

Às fls. 36 e 37 o sujeito passivo, em tempo oportuno, retorna ao 
processo, fase voluntária, para afirmar que juntou um número razoável de documentos 
fiscais que serão apresentados oportunamente e que, após a sua anexação a este 
volume, espera julgamento improcedente do auto de infração. 

 
Às fls. 44 e 45, o autuado acresce que "a empresa exportou a soja 

saída de Goiás no período referenciado, só que, devido a uma série de fatores, não lhe foi 
possível e/ou conveniente fazê-lo todo de modo direto, tendo-o feito parte dele de forma 
indireta, através das notas fiscais mencionadas na presente documentação", fl. 44. 

 
Ao finalizar, reitera o requerido de improcedência do auto de 

infração. 
 
Instrui a peça de defesa com o demonstrativo das exportações 

indiretas, fl. 46 e com os Memorandos, fls. 46 e 47; Memorando – Exportação, fl. 48 com   
identificação das notas fiscais de saída da empresa Remetente com Fins Específico de 
Exportação; cópia de nota fiscal fl. 49 seguida dos documentos de fls. 50 a 267. 

 
A Câmara Julgadora do Conselho Administrativo Tributário, em 

sessão realizada no dia 24/08/06, acata a "proposição do Conselheiro Relator, resolve, por 
unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência para que, por intermédio da 
Delegacia Fiscal de Anápolis, a recorrente seja intimada a demonstrar o vínculo entre as 
notas fiscais constantes em relação anexada pelo Fisco, às fls. 12 a 20, com as operações 
de exportação aludidas às fls. 46 a 267. 

 
Após, seja remetido ao setor próprio da Administração Fazendária, 

para que seja feita nova análise da questão pela fiscalização. 
 
 Participaram da decisão os Conselheiros Carlos Pereira Duarte, Luis 

Antônio da Silva Costa e José Manoel Caixeta Haun.  
 
OBS: As partes não se manifestaram", fl. 268. 
 
A autuada comparece à lide, momento em que argumenta: 
 
Conforme já citado no recurso à esse Colegiado disse-se e repete-se 

que as exportações dos produtos saídos de Goiás ocorreram de forma indireta ou seja, 
para se harmonizar os recebimentos das faturas, extraíram-se notas de empresas do 
mesmo grupo, porém a mercadoria é proveniente de Goiás. 

 
Acresce que para a formação de lotes, foi armazenada soja advinda 

de diversas unidades da empresa de Goiás, Orlândia, Frutal, etc e as notas fiscais eram 
emitidas somente por Frutal. 

 
Enumera as folhas do processo onde há a identificação das notas 

fiscais de exportação o que prova a remessa para o exterior e requer a improcedência do 
auto de infração ao final da sua peça defensória. 

 
Em atendimento às ordens da resolução cameral, uma das 

autoridades lançadoras revê o seu trabalho e conclui à fl. 277: 
 
..."conclui-se que a mercadoria exportada não pertence a empresa 

acima, portanto, não esta comprovada a exportação. Em anexo, uma relação dos 



 

comprovantes de exportação apresentados, dos CNPJ's e das notas fiscais presentes nos 
mesmos." 

 
Acompanha o trabalho de revisão os documentos de fls. 278 a 280. 
 
A Câmara Julgadora do Conselho Administrativo Tributário, em 

sessão de julgamento realizada no dia 22/11/2006, por unanimidade de votos, decidiu 
"acolher a preliminar de nulidade parcial do processo, a partir de fls. 30, inclusive, por 
cerceamento ao direito de defesa, arguida pelo Relator, por falta de intimação do 
contribuinte solidário, devendo o processo retornar à fase inicial de tramitação. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Carlos Pereira Duarte, Luís Antônio da Silva 
Costa e Josevan Pereira Júnior", fl. 282. 

 
Essa decisão resultou a aprovação do acórdão nº 0257/2007, que 

ementou, fl. 283: 
 
ICMS. Processual. Ausência de intimação do contribuinte 
solidário. Cerceamento do direito de defesa. Nulidade parcial. 
Decisão unânime. 
 
 O amplo e irrestrito direito de defesa, consagrado em nosso 
ordenamento jurídico, deve ser assegurado a todos os 
integrantes do polo passivo da relação jurídico-tributária, sob 
pena de impor a declaração de nulidade de atos processuais. 
 
As partes foram notificadas e o Termo de Revelia de fl. 288 assinala 

a ausência do polo passivo solidário da lide. 
 
A instância singular ratifica o seu julgamento anterior, fls. 290 a 292. 
 
O sujeito passivo recorre da decisão singular, pleiteia a reforma da 

decisão singular visto as contraprovas anexadas ao processo fls. 462 a 617, as quais 
foram motivos de diligência que, após a sua realização, não atendeu ao estabelecido nas 
Resoluções nºs p121/06 e 122/06. 

 
Observa que o autuante limitou-se a prestar a seguinte informação: 

"nos novos comprovantes de exportação apresentados, não consta o CNPJ 
53.309.845/0002-00, conclui-se que a mercadoria exportada não pertence a empresa 
citada, portanto não está comprovada a exportação", fl. 297. 

 
Acrescenta que o autuante não examinou as provas apresentadas, 

tão pouco atendeu à diligência solicitada pelo julgador que pleiteou a demonstração do 
vínculo entre as notas fiscais apresentadas pela fiscalização com os documentos que 
comprovam a realização das operações de exportação pela autuada. Com isso, vê que o 
trabalho diligencial não corresponde com o efetivamente demonstrado nos autos pela 
defesa e que a insegurança na determinação da infração permanece e motiva a nulidade 
da peça básica porque a fiscalização não demonstrou a efetivação das exportações, 
enquanto que a autuação se fez em razão da não comprovação da exportação dentro do 
prazo legal. Nesse caso, a exigência seria de multa formal. 

 
Em seu auxílio, invoca e transcreve o art. 155, inciso II, § 2º, inciso X, 

alínea "a" da Constituição Federal e cita a Lei Complementar nº 87/1996 para garantir a 
não incidência do tributo estadual. 



 

 
Ao final, acresce "sendo o entendimento de V. Excelência, requer 

que os autos sejam convertidos em nova diligência, para que fiscal estranho a lide 
promova a conferência dos documentos apresentados, bem como, a análise de quaisquer 
outros documentos ou livros fiscais que julgar necessário ao deslinde da questão." 

 
Requer a improcedência do auto de infração. 
 
O sujeito passivo solidário da lide, fl. 302, ratifica os argumentos 

defensórios do sujeito passivo solidário. 
 
A Câmara Julgadora do Conselho Administrativo Tributário, em 

sessão realizada no dia 23 de agosto de 2007, acolhe a preliminar de nulidade parcial do 
processo a partir de fl. 287, por falha a intimação do sujeito passivo solidário e ementou:   

 
Processual. Preliminar de nulidade parcial do processo, por 
cerceamento ao direito de defesa, caracterizada pela falha no 
endereçamento da notificação do contribuinte solidário. 
Acolhida a partir do documento de fls. 287. Decisão unânime. 
 
A formalização do ato administrativo requer o cumprimento das 
normas do art. 15 da Lei nº 13.882/2001 pelos setores fiscais 
competentes. Portanto, a falta de notificação direta do sujeito 
passivo solidário causa a nulidade parcial do processo e a 
devolução do feito a quem compete a renovação do ato anulado. 
 
As partes foram notificadas da decisão cameral e, o Representante 

da Fazenda Pública Estadual entendeu que não comporta recurso no processo por não se 
enquadrar nas hipóteses do art. 35, § 1º da Lei nº 13.882/2001, enquanto que o Termo de 
Revelia de fl. 313 assinala a ausência do polo passivo solidário da lide, na fase de defesa. 

 
Os sujeitos passivo e solidário, em peça única, ao recorrerem a uma 

das Câmaras Julgadoras do Conselho Administrativo Tributário, após ratificarem a tese 
das defesas anteriores, reafirmam que exportação se efetivou após a formação de lotes e 
que a operação é contemplada com a não incidência do ICMS. Ao final requer a 
improcedência do auto de infração. 

 
A Câmara Julgadora do Conselho Administrativo Tributário, em 

sessão realizada no dia 14 de julho de 2008, acata a proposição do Conselho Relator e 
"resolve, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência para que os 
autos sejam encaminhados à Gerência de Comércio Exterior (GEAF), onde a 
documentação e cópias de notas fiscais anexadas aos autos pela defesa/autuante, 
deverão ser verificadas e atestada a "possível exportação" via filial da autuada, em outra 
unidade federada. 

 
Anexar aos autos suas conclusões que julgar necessário a fim de 

possibilitar um julgamento correto. 
 
Após verificado, retorne os autos para julgamento. 
 
As partes já se manifestaram. 
 



 

 Participaram da decisão os Conselheiros Levi Silva Filho, José 
Umbelino dos Santos e Antônio Martins da Silva.", fl. 319. 

 
O documento de fl. 320 foi anexado pelo revisor, que, à fl. 321, 

acresce: 
 
"Com exceção feita às notas fiscais 4089 (folha 49), 4097 (folha 56), 

4098 (folha 63) o exportador não cumpriu a determinação do Convênio ICMS 113/96, 
cláusula terceira, pois não fez constar no campo observações complementares o número, 
série e data das notas fiscais de remessa com fim específico de exportação. Entretanto, 
nos documentos citados, menciona outras empresas como remetentes." 

 
"Destacamos, ainda, a declaração do próprio impugnante, folha 274, 

que "o vínculo entre as notas fiscais da relação e a documentação apresentada pelo fisco 
com as exportações está no nome da empresa ora autuada". Lembramos que a 
vinculação deve ser feita documento fiscal a documento fiscal, a exportação por uma filial 
não comprova a remessa para o exterior de outra filial ou empresa." 

 
 Os documentos de fls. 322 a 848 instruem o trabalho de revisão 

fiscal. 
 
A Câmara Julgadora do Conselho administrativo Tributário, em 

sessão realizada no dia 25/11/2011, acata a "proposição da Conselheiro Relatora, 
 
CONSIDERANDO que não consta nos autos, procuração ou 

substabelecimento outorgando poderes para o Doutor JOANILSON DE OLIVEIRA 
representar os sujeitos passivos; 

  
CONSIDERANDO que o DR. JOANILSON DE OLIVEIRA, 

substabeleceu, sem reservas, os poderes que lhe foram conferidos pela empresa 
Produtos Alimentícios Orlândia S/A, para os advogados HUMBRTO DIAS CAMPOS e 
ANTÔNIO DA SILVA BARROS (FL.757);  

   
CONSIDERANDO que o advogado DR. HUMBERTO DIAS 

CAMPOS, compareceu ao processo através do memorial de folha 771; 
 
 RESOLVE, por unanimidade de votos, remeter os autos: 
 
 À Gerencia de Preparo Processual - GEPRO, para que intime o 

advogado DR. HUMBERTO DIAS CAMPOS, para sanar a falha de representação no 
presente processo, anexando a via do substabelecimento das Doutoras LOURIMAR 
LUZIA RIBEIRO, CLÉZIA MEIRE QUEIROZ e Doutor JOÃO DE MOURA ROSA, para o 
advogado DR. JOANILSON DE OLIVEIRA. 

  
 Participaram da decisão os Conselheiros Olinta Maria Savini 

Rezende de Oliveira e Santos, José Luiz Rosa e Delcides de Souza Fonseca", fls. 849 e 
850. 

 
No documento de fl. 860, a empresa autuada, em atendimento às 

ordens da resolução supra, junta ao processo o documento de fl. 861. 
 
A Câmara Julgadora do Conselho administrativo Tributário, em 

sessão realizada no dia30/03/2012, acata a "proposição do Conselheiro Relator, 



 

 
" CONSIDERANDO que o lançamento é relativo a falta de 

comprovação de exportação de mercadorias nos prazos assinalados pela legislação 
tributária do Estado de Goiás; 

 
CONSIDERANDO que por determinação da Resolução nº 144/2008, 

de fl. 319, a Coordenação do Comércio Exterior elaborou o relatório de diligência de fl.321, 
com base nos documentos de fls. 46 a 267 e fls. 322 a 749, mantendo o valor do crédito 
tributário inalterado; 

 
CONSIDERANDO, porém, que quando da interposição do memorial 

de fls. 771 a 772 a empresa autuada promoveu a juntada dos documentos de fls. 774 a 
848 que, no seu entendimento, comprova a exportação de parte das mercadorias objeto 
do presente lançamento; 

 
CONSIDERANDO que na busca da verdade material é facultado ao 

órgão julgador determinar a realização de diligência, de ofício ou a pedido, para fins de 
saneamento do processo (Decreto nº 6.930/09, art. 6º, Parág.  3º, inc. III), 

 
R E S O L V E, por unanimidade de votos, converter o julgamento em 

diligência e ENCAMINHAR o processo à Coordenação do Comércio Exterior, para que o 
seu ilustre titular, por obséquio, determine que um auditor fiscal adote os seguintes 
procedimentos: 

 
1 - Verifique se os documentos de fls. 774 a 848, juntados pela 

empresa autuada, comprovam, ainda que parcialmente, a exportação das mercadorias 
objeto do presente lançamento, sem prejuízo da verificação no sistema SISCOMEX da 
eventual existência de outros documentos comprobatórios de exportação; 

 
2 - Preste quaisquer outras informações que entender úteis para a 

solução da lide; 
  
Após, ENCAMINHE-SE a GEPRO - Gerência de Preparo Processual, 

para cientificar os sujeitos passivos, na pessoa do advogado legalmente constituído no 
processo, do resultado da revisão, concedendo-lhes prazo de 20 (vinte) dias para se 
manifestar, caso queira. 

  
 Participaram da decisão os Conselheiros Olinta Maria Savini 

Rezende de Oliveira e Santos, Antônio Martins da Silva e Carlos Andrade Silveira.", fls. 
863 e 864. 

 
O revisor conclui à fl. 873 "que as mercadorias não foram 

exportadas, o imposto deve ser recolhido conforme requerido na inicial. Em anexo, 
Detalhamento Despacho por RE dos Despachos de Exportação 2030776167/3, 
03/0406525-001, 2030379138/1 e 2030324413/5 e cópia das declarações mencionadas." 

 
 Além dos quadros avaliativos do lançamento inicial, os documentos 

de fls. 874 a 887 instruem o trabalho de revisão. 
 
Após as notificações legais, fls. 889 a 892, as partes retornam ao 

processo, que fundamentam, fl. 896: os autos foram conduzidos pela segunda vez ao 
Auditor Fiscal, Matrícula 6558 "para a realização de nova diligência, que em síntese, 
embora criterioso e sem dúvida competente, fosse o autor da presente diligência, o 



 

resultado não poderia ser outro, manteve na íntegra todas as suas considerações, número 
e conclusão pontados na realização de seus demonstrativos da sua primeira diligência. 
Isso, não traz aos autos contornos de uma reconferência imparcial e nem muito menos é 
justo para com a Recorrente." 

 
A Câmara Julgadora do Conselho Administrativo Tributário, em 

sessão realizada no dia 03/06/2013, acata a "proposição da Conselheira relatora; 
 
CONSIDERANDO que não consta nos autos, procuração ou 

substabelecimento outorgando poderes aos Doutores Antônio da Silva Barros e Humberto 
Dias Campos, para representarem o sujeito passivo solidário; 

  
CONSIDERANDO que em sustentação oral o Dr. Antônio da Silva 

Barros afirmou que representa o sujeito passivo solidário, se comprometendo a regularizar 
a falha de representação que persiste nos autos.   

 
  RESOLVE, por unanimidade de votos, remeter os autos à Gerencia 

de Preparo Processual - GEPRO, para que intime os advogados acima mencionados para 
regularizarem a falha de representação quanto ao sujeito passivo solidário. 

 
  Participaram da decisão os Conselheiros Olinta Maria Savini 

Rezende de Oliveira e Santos, Washington Luis Freire de Oliveira e Carlos Andrade 
Silveira.", fl. 903. 

 
Os profissionais advocatícios sanaram a irregularidade na parte em a 

representação não se, ou seja, Procuração, fl. 909 e Documentos Pessoais, fl. 910. 
 
O pedido de adiamento do julgamento do processo foi aceito pela 

Coordenação da Câmara Julgadora do Conselho Administrativo Tributário, fl. 915. 
 
A Câmara Julgadora do Conselho Administrativo Tributário, em 

sessão realizada no dia 1/11/2013, acata a "proposição da Conselheira Relatora, 
 
CONSIDERANDO que em 23.08.07 a I CJUL acolheu a preliminar de 

nulidade parcial do autos a partir de fls. 287 dos autos; 
 
CONSIDERANDO, por isso, que a última decisão singular proferida 

às fls. 290/292 está anulada; 
 
CONSIDERANDO que o motivo da nulidade foi sanado com 

manifestação dos sujeitos passivos; 
 
RESOLVE, por unanimidade de votos, determinar o retorno dos 

autos à Primeira Instância para julgamento, ressaltando que podem aproveitar todos os 
atos praticados a partir de fls. 319. 

 
 Participaram da decisão os Conselheiros Marlene Maria da Silva 

Ruguê Bernardes, Edson Abrão da Silva e Antônio Martins da Silva.", fl. 916. 
 
O julgador de Primeira Instância, fls. 917 a 919, depois do estudo dos 

autos e ao refazer o julgamento deste feito, pois o anterior foi atingido pela nulidade 
parcial do processo, decide por não acolhe nenhuma nulidade e julga procedente o auto 
de infração.   



 

 
Notificado da decisão singular os sujeitos passivo e solidário, juntos, 

formulam recurso a uma das Câmaras Julgadora do Conselho Administrativo Tributário 
para, com o suporte nos arts. 134 e 135 do Código Tributário Nacional – CTN, requererem 
a exclusão do polo passivo solidário da lide. Arguem a preliminar de nulidade da peça 
básica, por insegurança na determinação da infração, caracterizada pela afirmação do 
julgador singular de que "o lançamento em questão já vem sendo debatido 
exaustivamente por falhas processuais", fl. 918, erros que conduzem à nulidade por 
insegurança na determinação da infração.  

 
À fl. 930, os recorrentes afirmam que: 
 
"Os levantamentos fiscais foram submetidos por várias vezes à 

diligências que foram realizadas pelo mesmo auditor fiscal, o que diverge da determinação 
que impunha que as revisões fossem realizadas por elementos estranhos à lide, pois o 
que se vê são resultados tendenciosos e repetitivos. 

 
O entendimento de que a Requerente não comprovou as 

exportações objeto da peça inicial, não está claramente provado nos autos, por todas as 
razões aqui elencadas, não há dúvidas quanto a insegurança na determinação da 
infração."  

 
Ao final, requerem a nulidade dos autos e a exclusão da polaridade 

passiva solidária da lide. Por fim, requerem nova diligência a ser realizada por fiscal 
estranho à lide. 

 
Vindo os autos a Julgamento a Câmara Julgadora rejeitou o pedido 

de diligência, a nulidade do lançamento por insegurança na determinação da infração, 
excluiu o sujeito passivo solidário e no mérito julgou o lançamento procedente. 

 
Inconformada a Fazenda Pública interpõe recurso ao Conselho Pleno 

solicitando a reforma da decisão cameral para reincluir na lide o solidário, com fundamento 
no art. 45, inciso XII do CTE. 

 
No mesmo sentido, o sujeito passivo interpõe recurso ao Conselho 

Pleno solicitando a reforma da decisão cameral para julgar o lançamento improcedente, 
tendo em vista a ocorrência de equívoco por parte da fiscalização que considerou como 
saídas para exportação saídas com CFOP 6.949 que não se relacionam com saídas para 
exportação CFOP 6.500. Em sustentação oral, o representante do sujeito passivo argui a 
nulidade do lançamento por insegurança na determinação da infração, tendo em vista que 
a fiscalização não juntou aos autos as notas fiscais que provam a suposta infração e não 
sendo acatado nenhum dos pedidos anteriores que seja compensado o pagamento 
antecipado de fl. 773 com o valor ora exigido, tendo em vista que o pagamento refere-se a 
2003 mesmo período do auto de infração e que o sujeito passivo não compensou referido 
valor com seus débitos. 

 
É o Relatório. 
 
                                 V O T O 
 
Preliminarmente, inadmito a preliminar de nulidade do lançamento 

por insegurança na determinação da infração, arguida oralmente pelo representante do 
sujeito passivo, visto que o recurso neste ponto não preenche os requisitos previstos no 



 

art. 41, inciso II da Lei nº 16.469/09, tendo em vista que a preliminar, suscitada na 
Câmara, foi rejeitada por unanimidade e que o sujeito passivo não traz elementos que 
ensejem a admissibilidade do recurso neste quesito. 

 
Em relação ao pedido da Fazenda Pública de reinclusão do solidário 

na lide, adoto posição majoritária desta Casa no sentido de que exercendo o sócio, à 
época da ocorrência do fato gerador, a função de administrador da sociedade empresária, 
deve integrar o polo passivo, nos termos do art. 45, inciso XII, do CTE, combinado com 
artigos 124 e 135 do CTN. Não há como negar que o sócio administrador não tenha agido 
e contribuído diretamente para a realização da infração constatada no presente auto de 
infração, tendo sido verificado nos autos inclusive fortes indícios de adulteração de 
documentos, conforme informação contida no documento de fl. 872, com a finalidade de 
se comprovar as exportações objeto dos autos. Dessa, acolho o pedido da Fazenda 
Pública no sentido de reincluir o solidário na lide. 

 
Quanto ao mérito, trata o presente processo de exigência de imposto 

e acréscimos legais, decorrente de notas fiscais emitidas com fim específico de 
exportação, com não incidência do ICMS, vez que as exportações não foram efetivamente 
comprovadas, dentro do prazo legal, referente ao período de abril a novembro de 2003, 
conforme auditoria básica e planilhas de apuração do imposto, anexas. 

 
O lançamento como ato administrativo, submete-se ao regime 

jurídico administrativo, onde devido a supremacia do interesse público, este sobrepõe-se 
ao interesse particular, gozando não de privilégios, mas sim de prerrogativas, tidas pela 
doutrina como atributos.  

 
Entre estes atributos está a presunção de veracidade, verdade dos 

fatos ali descritos, e de legitimidade, conformidade com o ordenamento jurídico. Tais 
presunções são relativas, provocando a inversão do ônus da prova, cabendo ao 
administrado a prova de que os fatos são inexistentes ou estão em desacordo com a lei. 
Neste contexto surge o processo administrativo tributário, no qual o sujeito passivo tem a 
oportunidade de se desincumbir do ônus de provar a inexistência dos fatos ou a 
ilegitimidade do ato, o que não ocorreu no presente processo até o presente momento. 

 
Por outro lado, cumpre ressaltar que informa o processo civil e o 

processo administrativo o princípio da boa-fé processual, dever de todos aqueles que 
atuam no processo de portar-se com lealdade e probidade para consecução de um 
processo justo e efetivo, dando cumprimento ao dever cooperação entre os sujeitos 
processuais, inteligência dos artigos 5º, 6º e 15 do Novo Código de Processo Civil. 

 
Neste sentido, verifica-se que a concretização do princípio da boa fé 

no processo passa pela proibição de litigância de má-fé, aplicação da máxima venire 
contra factum proprium e proibição de abusos processuais. 

 
Ensina-nos o mestre Luiz Rodrigues Wambier sobre a derivação do 

princípio da boa-fé denominada “Supressio” que significa o desaparecimento de um 
direito, não exercido por um lapso de tempo, de modo a gerar no outro contratante ou 
naquele que se encontra no outro polo da relação jurídica a expectativa de que não seja 
mais exercido. Pode-se dizer que o que perdeu o direito teria abusado do direito de se 
omitir, mantendo comportamento reiteradamente omissivo, seguido de um 
surpreendente ato comissivo, com que já legitimamente não contava a outra parte".  

 



 

Também relacionado à concretização do princípio da boa- fé o STF e 
STJ tem rechaçado a famigerada nulidade de algibeira ou de bolso quando a parte deixa 
de alegar a nulidade, inclusive absoluta, no momento devido para alegá-la posteriormente 
quando melhor lhe convier. Por exemplo, deixa de alegar nulidade durante o processo de 
conhecimento, cumprimento de sentença e alega em rescisória. Têm entendido os 
tribunais pela preclusão do direito de alegar a nulidade tendo em vista a não observância 
da boa- fé processual. 

 
O fato de o sujeito passivo litigar durante aproximadamente 10 anos 

no sentido de provar que as notas fiscais objeto dos autos foram exportadas e agora na 
fase plenária vir aos autos com tese totalmente distinta no sentido de que as notas fiscais 
nunca foram destinadas à exportação, tendo a autoridade fiscal cometido equívoco ao não 
observar o correto CFOP, sem trazer aos autos nada de efetivamente concreto para 
provar suas alegações é no mínimo temerário, não estando de acordo com os postulados 
da boa- fé processual e dever de cooperação, pilares do novo código de processo civil. 

 
Em relação às provas trazidas pela defesa até o momento, na 

conclusão da segunda revisão fiscal às fls. 872, a autoridade fiscal conclui que: 
 
1) Os documentos apresentados originalmente não tem qualquer 

vinculação com a impugnante; 
 
2) Cada registro de exportação apresentado após a página 774 foi 

utilizado em três ou quatro memorandos de exportação 
diferentes; 

 
3) Duas ou mais notas fiscais de efetiva exportação em cada 

memorando exportação vinculado ao mesmo registro de 
exportação; 

 
4) Quantidades diferentes em cada declaração vinculada ao mesmo 

registro de exportação; 
 

5) A primeira declaração de cada RE apresenta CNPJ da filial de 
MG- as outras foram adulteradas para vincular o CNPJ da 
autuada; 

 
6) Cada memorando exportação vinculado ao mesmo registro de 

exportação cita uma relação de notas fiscais de remessa 
diferente; 

 
7) As quantidades dos registro de exportação não coincidem com as 

quantidades destacadas nas declarações a ele vinculadas;  
 

8) As quantidades totais destacadas nas declarações vinculadas aos 
RE’s são diferentes daquelas citadas para o Estado de Goiás nos 
respectivos RE’s (Campo 24-UF). 

 
9) Assim, conclui que as mercadorias não foram exportadas. 

 
A exportação das mercadorias objeto dos autos poderia ser 

facilmente comprovada mediante a juntada de Registro de Exportação, Despacho de 



 

Exportação e NF de exportação, fazendo referência ao CNPJ do remetente e às NFS com 
fim específico de exportação ou de exportação direta, conforme o caso.  

 
Por outro lado, a tese inovadora da defesa de que as notas fiscais 

objeto do presente lançamento não se destinaram a exportação deveria, para produzir 
algum efeito contraditório, vir acompanhada de provas materiais, afinal as notas fiscais 
objeto da autuação foram emitidas pela autuada e devem estar em seu poder. Ademais, 
se as notas fiscais não são de remessa para exportação, não há que se falar de não 
incidência do imposto, dessa forma, questiona-se onde está o comprovante de pagamento 
do imposto das operações nacionais que a autuada alega ter efetuado. 

 
Quanto ao pedido de compensação do valor constante do documento 

de fl. 773, observo que se trata de valor supostamente recolhido ao Erário Estadual a título 
de antecipação, por acordo firmado entre a SEFAZ e o sujeito passivo, no período em 
questão, valor este que em nada se relaciona com a presente acusação fiscal e que 
segundo a prática adotada na época era compensado com os débitos do sujeito passivo 
do mês seguinte à antecipação, não trazendo a autuada qualquer prova que este valor 
não foi devidamente compensado na época oportuna. 

 
Por outro lado, cumpre observar que o pedido de compensação do 

referido valor com o presente auto de infração ocorreu tão somente em 21 de novembro 
de 2011, mais de 08 anos após ocorrido o pagamento, em 29 de setembro 2003, portanto 
extinto o direito a restituição, nos termos do art. 177 do CTE, visto que o prazo previsto 
para o pedido é de cinco anos contados do pagamento indevido.   

 
Após juntada, ao longo de aproximadamente 10 anos, de inúmeros 

documentos tentando provar as exportações objeto dos autos, afirmações do sujeito 
passivo de que exportou parte das mercadorias de forma direta e parte de forma indireta, 
este surge com nova tese no sentido de que as notas fiscais relacionadas na exordial 
nunca foram objeto de exportação, que houve equívoco da fiscalização ao não observar 
que o CFOP utilizado pelo sujeito passivo não se referia a exportação, mas sim a outras 
saídas, mas não traz nada de efetivamente concreto aos autos que possa infirmar a 
acusação fiscal. 

 
O fato de não ter sido utilizado o CFOP 6.500, específico para 

exportação, de acordo com o Anexo IV do RCTE, vigente a partir de janeiro de 2003, 
tendo sido utilizado o CFOP genérico, 6.949, relativo a outras saídas, não diz por si só que 
as mercadorias não foram destinadas à exportação. O CFOP é informação prestada pelo 
sujeito passivo e pode ser, perfeitamente, prestada de forma equivocada, sobretudo se 
considerarmos que a legislação fora alterada em 2003 o que pode ter contribuído para 
ocorrência de erro. No entanto, uma operação de exportação não deixa de ser exportação 
se tiver sido utilizado CFOP errado na emissão do documento fiscal, tal informação possui 
caráter informativo e não determina a natureza da operação. 

 
 Enfim, independente da razão de o sujeito passivo ter utilizado o 

CFOP 6.949, o fato é que a fiscalização mediante consulta ao Sistema Informatizado 
SISCOMEX dispõe de informações necessárias e suficientes para apurar, verificar a 
ocorrência de remessas de mercadorias com fim específico de exportação, sendo que no 
presente caso tendo sido verificada as remessas e não constatada a exportação no prazo 
legal, elaborou-se planilha contendo as notas fiscais de remessa para exportação e exigiu-
se o imposto abrangido pela não incidência, desconsiderada pela fiscalização pelo fato de 
o sujeito passivo não ter comprovado no prazo legal as referidas exportações. 

 



 

Embora tenha juntado inúmeros documentos tentando provar as 
supostas exportações, em duas revisões fiscais tais documentos foram rechaçados pela 
fiscalização por não preencherem os requisitos legais, tendo a autoridade fiscal na revisão 
de fls. 868/872 explicado de forma detalhada o motivo pelo qual não foram consideradas 
comprovadas as exportações.    

 
Dessa forma, considerando a presunção de veracidade e  

legitimidade do lançamento, enquanto ato administrativo, que com base em informações 
constantes do SISCOMEX verificou remessas de mercadorias com fim específico de 
exportação, sem que as mesmas tenham sido comprovadas no prazo legal, elaborando 
auditoria e planilhas anexas, que o sujeito passivo durante aproximadamente 10 anos 
tentou comprovar as exportações com a juntada de farta documentação, considerada 
impertinente pela fiscalização, a modificação de tese da defesa na fase plenária, sem a 
juntada de qualquer documento para comprovar sua alegação, entendo que o presente 
lançamento preenche os requisitos previstos no art. 142 do CTN e art. 160 do CTE, 
motivos pelos quais deve prosperar.  

 
Ante o exposto, arguo e acolho a inadmissibilidade da preliminar de 

nulidade do lançamento por insegurança na determinação da infração, arguida pelo 
representante do sujeito passivo oralmente, conheço dos recursos da Fazenda Pública e 
do Contribuinte, dou provimento ao primeiro para reincluir na lide o solidário e nego 
provimento ao segundo para manter o Acórdão Cameral que julgou procedente o 
lançamento.    

 
 

Sala das sessões plenárias, em 29 de março de 2016. 
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Matéria: Exportação (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00515/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Elias Alves dos Santos 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Utilização indevida da não 
incidência em remessa de mercadoria para exportação. Reforma 
da decisão singular. Improcedência. Maioria. Exclusão do 
solidários. Prejudicada. 
 
I - O imposto não incide sobre operações que destinem ao 
exterior mercadorias, inclusive produtos primários e semi-
elaborados; (CTE, art. 37, I, a); 
 
II - Declara-se improcedente o auto de infração relativo a 
cancelamento da não-incidência do ICMS em remessa de 
mercadoria para exportação, tendo a exportação sido 
regularmente comprovada nos autos. 
 
III - com o julgamento pela improcedência, a responsabilização 
de solidários perde seu objeto. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de janeiro de 2016, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar 
de exclusão dos solidários da lide, arguida pelos mesmos. Foram vencedores os 
Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes e Elias Alves dos Santos. Vencido o 
Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer 
do recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar 
improcedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Elias Alves dos 
Santos e Nivaldo Carvelo Carvalho. Vencido o Conselheiro José Paixão de Oliveira 
Gomes que votou pela procedência do auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Em 21 de janeiro de 2013, o Fisco exige o ICMS no valor de R$ 
272.221,08 (duzentos e setenta e dois mil, duzentos e vinte e um reais e oito centavos), 
multa e acréscimos legais da autuada, na condição de contribuinte, em razão desta ter 
utilizado indevidamente da não incidência do ICMS quando emitiu várias notas fiscais 
acobertando remessas de mercadoria com o fim específico de exportação a empresa 
comercial exportadora, sem comprovar a saída da mercadoria para o exterior. 

 
Citados como infringidos os arts. 38, parágrafo único e 64 da Lei 

11.651/91, c/c art. 80, § 1º, Anexo XII do Decreto 4.852/97, tendo sido proposta a 
penalidade prevista no art. 71, inc. IX, alínea "b", § 9º, I da Lei 11651/1991. 

 
Identificadas como sujeitos passivos solidários a empresa Comexim Ltda. 

e as pessoas físicas Sérgio Hazan, Márcio Hazan, Luiz Fava Júnior e José Fava Neto, nos 
termos do art. 45, incisos VI e XII da Lei 11.651/1991 (fls. 04/09). 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, relação das 

notas fiscais (fls. 39/40), fotocópias das notas fiscais (fls. 41/65), fotocópias dos 



 

Memorandos de Exportação, acompanhados dos respectivos DANFE’s das Notas Fiscais 
Eletrônicas de exportação, dos extratos das Declarações de Despacho e dos Registros de 
Exportação do SISCOMEX, dos Bill Of Lading (fls. 66/124) e Consulta detalhada do 
contribuinte pessoa jurídica (fls. 125/126), dentre outros documentos. 

 
Intimados os sujeitos passivos, a destinatária e seus sócios 

administradores apresentaram impugnação conjunta na condição de solidários (fls. 
144/165), pedindo suas exclusões desta lide sob o argumento de que não cometeram 
nenhum ato ilícito, nos termos do artigo 135 do CTN e improcedência do lançamento, 
alegando que a mercadoria foi efetivamente exportada, não incidindo o ICMS ora exigido 
pelo fisco goiano, conforme disposição constitucional, não podendo um Decreto 
regulamentador de uma lei estadual estabelecer condição de tempo para efetivação desta 
não incidência, posto que nem a Constituição/88 e tampouco a Lei Complementar 87/96 
condicionou esta imunidade ao tempo decorrido para a exportação, relacionando os 
respectivos documentos de exportação relativos às notas fiscais de remessas recebidas 
para formação de lote para o fim específico de exportação, pedindo a improcedência do 
feito nos termos do artigo 71, IX, “b” da Lei 11.651/91 – CTE, reapresentando os 
documentos que comprovariam a exportação, inclusive o extrato do Relatório de 
exportação de mercadoria remetida com o fim específico de exportação extraído do sítio 
da Secretaria da Fazenda de Goiás, constando que a exportação do produto constante 
das notas fiscais em questão foi exportado, porém sem validação em razão do decurso do 
prazo de 90 dias previsto no artigo 80, I, § 1º do Anexo XII do Decreto 4.852/97 – RCTE. 

 
Posteriormente, a autuada e seus solidários também apresentaram 

impugnação conjunta à Primeira Instância, representados pelo mesmo causídico da 
destinatária e seus corresponsáveis, que reapresentou, em síntese, as mesmas arguições 
anteriores de exclusão dos solidários em razão do disposto no artigo 135 do CTN e 
improcedência do feito face à imunidade tributária sobre a operação de exportação 
concedida pela Constituição Federal de 1988, estendida pela Lei Complementar 87/96 
para as remessas com o fim específico de exportação, que é o caso em tela, não tendo 
validade jurídica norma estadual condicionando tal imunidade a prazo para sua 
consecução. Ademais, no presente caso, as exportações foram efetivamente efetuadas, o 
que justifica a exclusão da penalidade ante a regularização da situação antes da ação 
fiscal, conforme permite o disposto na alínea “b” do inciso IX do artigo 71 da Lei 11.651/91 
– CTE, juntando os documentos procuratórios e comprobatórios da exportação. 

 
Indo o processo a julgamento em Primeira Instância, o julgador singular, 

antes de proferir a sentença encaminhou estes autos à Coordenação de Comércio Exterior 
estadual, a fim de que esclarecer o motivo de apesar de constar no histórico do auto de 
infração e nas notas fiscais que a operação é de remessa com o fim específico de 
exportação, o autuante considerou o prazo de 90 dias correspondente a remessa para 
formação de lote, nos termos do artigo 80, II, do Anexo XII do Decreto 4.852/97 – RCTE, 
bem como informar se os produtos foram efetivamente exportados, como alega a defesa, 
e, em caso afirmativo, em qual prazo ocorreu a exportação, apresentando outras 
informações ou documentos pertinentes à elucidação desta lide. 

 
Tal solicitação foi atendida, sendo informado que além da exportadora não 

ter constado no campo “Informações complementares” das notas fiscais de exportação, 
consoante exige o artigo 76 do Anexo XII do RCTE, a efetiva exportação dos produtos 
ocorreu depois de transcorrido mais de 180 dias de emissão das notas fiscais de remessa, 
descumprindo o § 1º do artigo 80 do Anexo XII-RCTE. 

 



 

Os autuados foram intimados a tomar ciência do resultado desta 
diligência, quando o patrono dos mesmos reiterou seu argumento defensório de que 
norma estadual não pode restringir o direito à imunidade tributária, condicionando esta a 
prazo para efetivação da exportação, podendo, no máximo, estipular multa por 
descumprimento de obrigação acessória e nunca de cobrança de imposto. 

 
Retornando a julgamento, a julgadora “a quo” apreciou as razões 

defensórias, decidindo pela procedência do lançamento, mantendo na lide os solidários, 
sob o fundamento de que a remetente descumpriu o prazo de 180 dias para efetivar a 
exportação dos seus produtos, enquanto os solidários descuidaram de tal obrigação, 
sendo responsabilizados independente de culpa ou dolo. 

 
Intimados, o sujeito passivo principal e os solidários recorreram 

conjuntamente, reafirmando suas arguições defensórias anteriores de que os solidários 
não podem ser responsabilizados nos termos do artigo 135 do CTN e que a exordial é 
improcedente, pois a exportação se efetivou, não tendo norma estadual o condão de 
condicionar imunidade a prazo para exportar, pugnando, ao final, pela improcedência 
deste lançamento face à regularização da situação antes de sua perpetração. 

 
V O T O 

 
Dirigindo-me ao mérito, vejo que a exigência inicial é relativa à utilização 

indevida da não incidência do ICMS na remessa com o fim específico de exportação das 
mercadorias constantes das notas fiscais relacionadas no histórico do auto de infração, 
por não ter o sujeito passivo comprovado a saída das mercadorias no prazo regulamentar. 

 
Realmente, a autuada e seus solidários deixaram de cumprir o prazo 

regulamentar de 180 dias para efetivar a exportação dos referidos produtos, no entanto 
efetivou a referida operação antes da lavratura do presente autos de infração, consoante 
se infere do relatório de fls. 395/397 (extraído do site da SEFAZ-GO) e a data deste 
lançamento, sendo amparada pelo disposto na alínea “b” do inciso IX do artigo 71 da Lei 
11.651/91 - CTE. 

Portanto, peço vênia ao eminente julgador singular para divergir do seu 
entendimento acerca do alcance do dispositivo legal acima referenciado, haja vista que ao 
excluir de penalização a situação regularizada, tal situação só pode se referir à exportação 
e desta forma, as normas regulamentares não alcançam esta exclusão, posto que estas 
apenas regulamentam o que a lei determina e como esta determinou a não penalização 
neste caso, o prazo para exportação previsto no decreto regulamentador deixa de valer 
ante a equivalência ao princípio da espontaneidade. 

Assim, para fundamentar meu voto transcrevo o disposto no artigo 71, IX, 
“b” da Lei 11.651/91 – CTE: 

 

“IX - de 15% (quinze por cento) do valor das mercadorias na remessa ou 
recebimento destas: 

[...]; 

b) com o fim de exportação, sem que esta se verifique no prazo estabelecido, 
salvo se regularizada a situação, observadas as normas regulamentares; (g.n) 

[...]; 

 
Deixo de me manifestar acerca da exclusão dos solidários, pois ao votar 

pela improcedência da peça básica, tal arguição perdeu seu objeto. 
 



 

Ante o exposto, conheço do recurso voluntário, dou-lhe provimento para 
reformar a decisão singular e considerar improcedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões, em 19 de abril de 2016. 
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Matéria: Exportação (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00654/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Elias Alves dos Santos 
 

 
EMENTA: ICMS. Processual. Cerceamento e Diligência. 
Rejeitadas. Pedido de reinclusão na lide do solidário. Acolhido. 
ICMS. Obrigação principal. Saída de mercadorias destinadas ao 
exterior com não incidência do ICMS. Não comprovação da 
efetiva exportação. Procedência. Decisões majoritárias.  
  
I - A falta de apreciação pelo órgão julgador de nulidade 
suscitada pelo sujeito passivo, em razão de não ser o objeto a 
apreciar ou em decorrência do julgamento pela improcedência, 
não gera cerceamento ao direito de defesa. 
 
II - Rejeita-se pedido de diligência não sendo apresentadas 
razões ou elementos que ensejassem tal deliberação. 
 
III - O estabelecimento remetente fica obrigado ao pagamento do 
imposto devido, monetariamente atualizado, sujeitando-se aos 
acréscimos legais, inclusive multa, previstos na legislação 
estadual, nos casos em que não se efetivar a exportação (RCTE, 
Anexo XII, art. 79); 
 
IV - Os diretores, gerentes, administradores ou representantes 
da pessoa jurídica são solidariamente obrigados ao pagamento 
do imposto, relativamente à operação ou prestação decorrente 
dos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão de que 
forem responsáveis (CTE, art. 45, XII); 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 01 
de dezembro de 2015, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da 
peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa. Foram 
vencedores os Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, Elias Alves dos Santos, 
Lidilone Polizeli Bento, Heli José da Silva, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, 
Márcio Nogueira Pedra, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato e Washington 
Luis Freire de Oliveira. Vencidos os Conselheiros Edson Abrão da Silva, João Divino de 
Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho, Nivaldo José Mendes e Aguinaldo Fernandes de Melo. 
Também, por maioria de votos, rejeitar o pedido de diligência formulado pelo sujeito 
passivo. Foram vencedores os Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, Elias 
Alves dos Santos, Lidilone Polizeli Bento, Heli José da Silva, Marlene Maria da Silva 
Ruguê Bernardes, Márcio Nogueira Pedra, Victor Augusto de Faria Morato e Washington 
Luis Freire de Oliveira. Vencidos os Conselheiros Edson Abrão da Silva, João Divino de 
Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho, Nivaldo José Mendes, Masayuki Missao e Aguinaldo 
Fernandes de Melo. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso da 
Fazenda Pública para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para reformar a decisão 
cameral e considerar procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros 
Rickardo de Souza Santos Mariano, Elias Alves dos Santos, Lidilone Polizeli Bento, Heli 
José da Silva, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Márcio Nogueira Pedra, Victor 
Augusto de Faria Morato e Washington Luis Freire de Oliveira. Vencidos os Conselheiros 



 

Edson Abrão da Silva, João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho, Nivaldo José 
Mendes, Masayuki Missao e Aguinaldo Fernandes de Melo, que votaram conhecendo do 
recurso, negando-lhe provimento para manter a decisão cameral que considerou 
improcedente o auto de infração. E, ainda, por maioria de votos, acolher a preliminar de 
reinclusão na lide do solidário EDUARDO DEFINE, arguida pela Fazenda Pública. Foram 
vencedores os Conselheiros Elias Alves dos Santos, Lidilone Polizeli Bento, Heli José da 
Silva, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Márcio Nogueira Pedra, Victor Augusto de 
Faria Morato, Washington Luis Freire de Oliveira e o Sr. Presidente, Conselheiro 
Domingos Caruso Neto, que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros 
Rickardo de Souza Santos Mariano, Edson Abrão da Silva, João Divino de Brito, Nivaldo 
Carvelo Carvalho, Nivaldo José Mendes, Masayuki Missao e Aguinaldo Fernandes de 
Melo. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Acusação fiscal é de que o sujeito passivo deveria recolher ao erário 
estadual o ICMS na importância de R$ 6.485.998,10 (seis milhões, quatrocentos e oitenta 
e cinco mil, novecentos e noventa e oito reais e dez centavos), relativo à saída de 
mercadorias para os mercados nacionais, referentes a notas fiscais emitidas com destino 
a exportação e não comprovada tal saída efetivamente dentro do prazo estabelecido pela 
legislação, no período de 01.02.2004 a 31.12.2004, conforme apurado pela auditoria 
básica do ICMS e planilhas de apuração do imposto. Em consequência, fica sujeito ao 
recolhimento do ICMS acima, acrescido de multa e juros legais.  

 
Dados como infringidos os artigos 63 e 64, da Lei 11.651/91, c/c art. 79 do 

Anexo XII e art. 86, ambos do Decreto 4.852/97. Proposta a penalidade prevista no art. 71, 
inciso IX, alínea "b", parágrafo 9º, I, da Lei 11.651/1991, redação Lei 12.806/95.  

 
Foi indicado como sujeito passivo solidário: EDUARDO DEFINE, na 

condição de ADMINISTRADOR, nos termos do artigo 45, inciso XII, da Lei 11.651/1991. 
 
Instruem o processo os documentos de fls. 06/286. 
 
O autuado foi intimado a pagar a quantia exigida ou apresentar 

Impugnação à Primeira Instância, conforme documento de fls. 287.  
 
O sujeito passivo principal, através de seus advogados, legalmente 

constituídos, apresentou Impugnação à Primeira Instância (fls. 289/290), alegando o 
seguinte: 

a) que os autuantes juntaram aos autos uma série de documentos 
referentes à conclusão dos processos de vendas para o exterior, cuja documentação não 
está sendo possível comprovar se foram ou não considerados no levantamento dos 
funcionários da administração tributária; 

b) que não está sendo possível pelo fato de que as citadas autoridades 
lavraram e encaminharam a peça acusatória, entretanto não devolveram os documentos 
que elas tomaram como base para elaborar o levantamento que dariam suporte ao 
lançamento; 

c) que por mais de uma vez procurou a seção competente e lá foi 
informado que tais documentos ainda estariam sendo digitalizados, sem esclarecimento 
dos motivos de tal digitação; 

d) que desta forma, está havendo um cerceamento do direito de defesa, 
o que é inadmissível; 



 

e) reafirmou estar inconformado com a autuação e pediu a nulidade da 
peça acusatória por cerceamento do direito de defesa ou a sua total improcedência pelo 
fato de conter documentos que comprovam a exportação. 

  
Instruem a peça impugnatória os documentos de fls. 291/295.  
 
O julgador singular prolatou a sentença nº 3332/2006 - COJP (fls. 

297/298), onde decidiu pela procedência do auto de infração, sob o fundamento de que 
não se pode acatar o pedido de nulidade, pois certamente os comprovantes da exportação 
não estão em poder da fiscalização e sim da autuada, que bastaria juntá-los ao processo 
para desconstituir a acusação de não exportação no prazo legal. 

Quanto ao mérito, considerando que a impugnante não provou a 
exportação ou o retorno da mercadoria à sua origem no prazo determinado pelo artigo 79 
do Decreto 4.852/97 – RCTE, julgou procedente a inicial. 

 
Os autuados foram novamente intimados em 31.05.2006 para pagar a 

quantia exigida ou apresentar Recurso Voluntário à Segunda Instância, conforme 
documentos de fls. 299/301.  

  
Os sujeitos passivos, através de seus causídicos apresentaram Recurso 

Voluntário (fls. 302/303), onde alegaram que o julgador singular pode até ter razão, porque 
o que se carreou para os autos não são provas robustas, entretanto, após este período, 
conseguiu-se juntar um número razoável de provas que serão oportunamente juntadas, 
quando o processo estará em condições de ser julgado improcedente. 

Posteriormente, ás fls. 310-311, o sujeito passivo retornou ao feito para 
apresentar os documentos juntados ás fls. 312/612, argumentando que a empresa 
exportou a soja saída de Goiás no período referenciado, só que devido a uma série de 
fatores, não lhe foi possível ou conveniente fazê-lo todo de modo direto, tendo feito parte 
da exportação de forma indireta, através das notas fiscais constantes do bojo da 
documentação ora apresentada. 

Alegou também que o fato de grande parte das notas mencionarem como 
sendo a mercadoria saída de outras unidades da federação, na verdade tais mercadorias 
são de Goiás, sendo que isto ocorreu e ocorre porque interessa à empresa que os 
pagamentos dos valores da operação sejam pagos à matriz que tem o CNPJ com o final 
0001-20. Nesta situação, a mercadoria saída desse Estado parou ora em Frutal, ora em 
Orlândia e, na sua saída, trocaram-se as notas.  

Reiterou o pedido de reforma da Sentença Singular para ser julgado 
improcedente a inicial. 

 
A Primeira Câmara deste Conselho, em sessão realizada em 25.08.2013, 

através da Resolução nº 122/2006 (fls. 613), resolveu converter o julgamento em diligência 
para que, por intermédio da Delegacia Regional de Fiscalização de Anápolis, a recorrente 
seja intimada a demonstrar o vínculo entre as notas fiscais constantes na relação anexada 
pelo Fisco às fls. 12 a 46, com as operações de exportação aludidas às fls. 312/612.  

  
Aquele órgão fazendário intimou os autuados em 06.09.2006, para 

apresentação de livros e documentos fiscais para atendimento da referida Resolução (fls. 
616), tendo os representantes jurídicos do sujeito passivo manifestado acerca do vínculo 
das notas fiscais constantes da relação fiscal com a documentação juntada às fls. 
312/612, reafirmando que as exportações da mercadoria constante dos documentos 
saídos de Goiás ocorreram de forma indireta, ou seja, para se harmonizar os 
recebimentos das faturas, foram extraídas outras notas de outra empresa do mesmo 
grupo. Porém, a mercadoria é proveniente de Goiás, pois para formação de lotes foram 



 

sendo armazenadas sojas vindas de diversas unidades da empresa (Goiás, Orlândia, 
Frutal, etc.) e no momento da remessa para o exterior, extraíram-se notas fiscais apenas 
de Frutal. Alegou que às fls. 312/316 e 319, encontra-se a documentação de exportações 
diretas, já as demais são Memorandos de Exportação emitidos pela Comercial Invoice, 
Notas Fiscais emitidas pela autuada e outros documentos nos quais nota-se referências a 
Produtos Alimentícios Orlândia S.A. Comércio e Indústria, citando números que contêm as 
citadas referências, reafirmando novamente que o vínculo entre as notas fiscais da relação 
apresentada pelo fisco com a documentação das exportações está no nome da empresa 
ora autuada, o que demonstra que houve a remessa para o exterior, apesar de não estar 
totalmente correto o seu procedimento, mas é o que ocorreu. Ao final, pediu a 
improcedência do auto de infração. 

Em resposta à Resolução (fls. 621/626), o diligenciador relatou que foi 
feita uma nova análise da documentação apresentada e nos novos comprovantes de 
exportação apresentados, onde não consta o CNPJ 53.309.8045/0002-00, concluindo-se 
que a mercadoria exportada não pertenceu à empresa autuada. Portanto, não está 
comprovada a exportação.  

Anexou uma relação dos comprovantes de exportação analisados, dos 
CNPJ's e das notas fiscais presentes nos mesmos. 

  
Pelo Acórdão da I CJUL nº 0258/2007 (fls. 628/629), esta decidiu, por 

unanimidade de votos, acolher a preliminar de nulidade parcial do processo, a partir de fls. 
296 inclusive, por cerceamento ao direito de defesa, argüida pelo Relator, por falta de 
intimação do contribuinte solidário, devendo o processo retornar à fase inicial de 
tramitação.  

 
O solidário foi de novo intimado a pagar a quantia exigida ou apresentar 

Impugnação à Primeira Instância, conforme documentos de fls. 632. Porém, não se 
manifestou, se tornando Revel, conforme documentos de fls. 633. 

 
O julgador singular prolatou nova Sentença, de nº 3166/2006 (fls. 

635/636), onde decidiu pela procedência do auto de infração, sob os mesmos 
fundamentos da anulada. 

 
Os autuados foram intimados desta última Sentença em 28.05.2013 para 

pagarem a quantia exigida ou apresentarem Recurso Voluntário à Segunda Instância, 
conforme documentos de fls. 637/638. 

 
O sujeito passivo principal, via de seus causídicos, apresentou Recurso 

Voluntário (fls. 640/645), onde solicitou que os autos sejam convertidos em nova 
diligência, para que fiscal estranho a lide promova a conferência dos documentos 
apresentados, bem como, a análise de quaisquer outros documentos ou livros fiscais que 
julgar necessário ao deslinde da questão, vez que da forma em foi efetuada a revisão 
anterior, causa insegurança na determinação da infração, pois não foi analisada 
imparcialmente a alegação e as provas de que as exportações em questão ocorreram de 
forma indireta, mormente quando o instituto da imunidade tributária prevalece sobre 
qualquer norma infraconstitucional, pedindo que após a reconferência dos documentos, 
seja julgado improcedente o presente lançamento, reformando-se a decisão proferida pelo 
julgador singular. 

À fl. 646, o solidário concordou com toda a argumentação apresentada 
pelo sujeito passivo principal. 

 
Novamente, consoante Certidão (fls. 648), consubstanciada no Acórdão 

da I CJUL nº 3125/2007 (fls. 649-652), a Câmara decidiu, por unanimidade de votos, 



 

acolher a preliminar de nulidade parcial do processo a partir de fls. 632 inclusive, argüida 
pelo Conselheiro Relator, por falha no endereçamento da intimação do contribuinte 
solidário, devendo o processo retornar à fase inicial, para intimação na pessoa do seu 
representante legal. 

 
A Fazenda Pública Estadual, através do Despacho nº 2900/2007 - GERF 

(fls. 653), relatou estar ciente do inteiro teor do Acórdão da I CJUL nº 3125/2007. 
O solidário foi mais uma vez intimado, em 16.12.2007, a pagar a quantia 

exigida ou apresentar Impugnação à Primeira Instância, conforme documentos de fls. 655-
656, porém não se manifestou, tornando-se Revel (fl. 657). 

 
A autuada também foi intimada em 30.01.2008 a pagar a quantia exigida 

ou apresentar Recurso Voluntário à Segunda Instância, conforme documento de fl. 658, 
quando seus advogados reafirmaram as alegações das peças anteriores e quanto ao 
retorno do processo por falta de intimação do solidário, bastante comentado no Acórdão 
da I CJUL nº 3125/2007, e referenciado pelo Julgador Singular, não há mais o que falar, 
pois, tudo já foi corrigido, pedindo a reforma da sentença singular. 

 
A Terceira Câmara deste Conselho, em sessão realizada em 16.07.20087, 

através da Resolução nº 145/2008 (fl. 663), resolveu, ...”por unanimidade de votos, 
converter o julgamento em diligência para que os autos sejam encaminhados à Gerência 
de Comércio Exterior (GEAF), onde a documentação e cópias de notas fiscais anexadas 
aos autos pela defesa/autuante, deverão ser verificadas e atestada a "possível 
exportação" via filial da autuada, em outra unidade federada. Anexar aos autos suas 
conclusões que julgar necessário a fim de possibilitar um julgamento correto. Após 
verificado, retorne os autos para julgamento. As partes já se manifestaram.” 

 
Em resposta (fls. 664/13001), o diligenciador relatou que os documentos 

apresentados na impugnação não se relacionam com os documentos emitidos pela 
autuada, notificando o contribuinte para apresentar os documentos que comprovem a 
exportação das mercadorias, entretanto o mesmo somente apresentou os documentos já 
apresentados anteriormente e analisados nas linhas anteriores, juntamente com cópias 
das notas fiscais de remessa, que foram anexados novamente às fls. 668/1300. 

 
Às fls. 1304/1308, o sujeito passivo principal, através de seu novo 

advogado, conforme substabelecimento procuratório de fl. 1306, interpôs Memorial às fls. 
1304/1305, onde requereu que sejam os autos declarados nulos a partir de fls. 296 
inclusive, haja vista que o solidário fora intimado no endereço da empresa autuada, sendo 
o seu domicílio em outro local, o que lhe suprimiu o direito de se defender em Primeira 
Instância, retornando este processo à fase inicial para que o sujeito passivo solidário seja 
novamente intimado de forma correta, dando o mesmo tratamento que foi dado ao 
processo º 3015855687074, conforme determina a legislação aplicável e que todas as 
intimações doravante sejam endereçamento à pessoa de seu representante legal no 
endereço indicado na procuração que ora se juntou. 

 
Despacho nº 155/2010 - IV CJUL (fls. 1310), determinou a retirada do 

processo da pauta de julgamento, devendo o mesmo ser encaminhado à Primeira 
Instância para nova intimação do sujeito passivo solidário. 

 
O julgador singular expediu o Despacho nº 137/2010 - JULP (fls. 

1311/1312), onde relatou que em razão dos atos conflitantes das Terceira e Quarta 
Câmaras deste Conselho, preferiu encaminhar à Presidência para que seu Titular decida 
claramente sobre o melhor andamento do feito. 



 

 
Despacho nº 0772/2010 - CAT (fls. 1313), determinou o retorno dos autos 

ao JULGADOR SINGULAR FÁBIO EDUARDO BEZERRA LEMOS E CARVALHO para 
realização do julgamento, ante o fato de que as peças defensórias apresentadas pelo 
sujeito passivo direto e solidários às fls. 660/661 atestam a regularidade das novas 
intimações feitas aos mesmos, o que permite a realização do julgamento. 

O julgador singular expediu Despacho nº 205/2010 - JULP (fl. 1314), onde 
relatou que “Para evitar nova anulação parcial dos autos faz-se necessário que os sujeitos 
passivos sejam intimados do resultado da diligência de fls. 664/1300”.  

Para tanto, remeteu os autos ao NUPRE de Anápolis para que sejam 
intimados os sujeitos passivos. 

 
O sujeito passivo principal foi intimado a tomar conhecimento do 

Despacho nº 205/2010 - JULP, conforme documentos de fls. 1315. 
 
O julgador singular expediu o Despacho nº 326/2010 - JULP (fl. 1316), 

onde novamente remeteu os autos ao NUPRE de Anápolis para que seja intimado o 
sujeito passivo solidário, já que não foi cumprida integralmente a diligência anterior. 

 
O solidário foi intimado em 29.10.2010 a pagar a quantia exigida ou 

apresentar Impugnação à Primeira Instância, conforme documentos de fls. 1317/1319. 
 
O julgador singular expediu o Despacho nº 190/2011 - JULP (fl. 1320), 

onde relatou que para evitar a anulação parcial dos autos faz-se necessário que os 
sujeitos passivos - pessoa jurídica e solidário - sejam novamente intimados, para conhecer 
o resultado da diligência, no endereço dos representantes legais, conforme docs. Fls. 614, 
637/638 e 648. 

Os autuados foram intimados em 10.06.2011 e 23.09.2011 para tomarem 
conhecimento da revisão fiscal, conforme documentos de fls. 1321/1329. 

 
O solidário, através de seu representante legal, interpôs Manifestação (fls. 

1332/1336), onde preliminarmente, solicitou sua exclusão desta lide, no qual foi incluído 
indevidamente, pois não restou provado nos autos que tenha praticado qualquer ato com 
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, de acordo com o 
determinado pelo artigo 135 do CTN. Alegou também que houve insegurança na 
determinação da infração por faltar auditoria a provar a não comprovação da exportação 
da mercadoria em questão, causando cerceamento ao seu direito de defesa.  

Quanto ao mérito, arguiu que não existe a suposta diferença apontada 
pela fiscalização, pois os levantamentos são falhos e não possuem embasamento fático 
que possa sustentá-lo, o que restará provado na oportunidade própria. Ao final, solicitou a 
exclusão do solidário na lide e que seja o auto de infração julgado nulo por insegurança 
ante o cerceamento ao direito de defesa e, superada essa fase, seja o mesmo julgado 
improcedente por estar embasado em fatos não comprovados pelos autores do 
procedimento. 

 
O sujeito passivo principal, por sua vez, também apresentou Manifestação 

através de seu patrono (fls. 1339/1342), onde externou as mesmas alegações da peça 
apresentada pelo solidário, solicitando no final que o auto de infração seja julgado nulo por 
insegurança por cerceamento do direito de defesa e, superada essa fase, seja o mesmo 
julgado improcedente. 

 
Outro julgador singular prolatou outra Sentença, de nº 4311/2011 - JULP 

(fls. 1344/1346), onde decidiu pela manutenção do solidário nesta lide, pela rejeição das 



 

nulidades e pela procedência do auto de infração, sob o fundamento de que o solidário 
exerce a função de Diretor Presidente da empresa autuada e, portanto, detém o poder de 
decisão nas ações perpetradas na mesma, que não ocorreu insegurança ou cerceamento 
ao direito de defesa, pois fatos são de fácil percepção e independem de maiores 
demonstrações, além de que o feito foi revisto ante a documentação apresentada pela 
defesa, que não logrou êxito em alterar a acusação fiscal. 

 
Os autuados foram intimados em 30.01.2012, desta feita a pagarem a 

quantia exigida ou apresentarem Recurso Voluntário à Segunda Instância, conforme 
documentos de fls. 1349/1351. 

 
Os autuados, em peça conjunta, através de seu patrono, interpuseram 

Recurso Voluntário (fls. 1354/1356), onde em sede de preliminar, argumentou que a nova 
Sentença, editada sob o nº 4311/2011 – JULP, insistiu em manter na íntegra os valores 
apontados pelos trabalhos de revisão fiscal constantes de fls. 664/666, sem ter realizado 
nova análise dos documento e demonstrativos juntados pela autuada, reiterando as 
mesmas arguições anteriores, quais sejam: exclusão do solidário da lide, incluído 
indevidamente, pois não restou provado nos autos que tenha praticado qualquer ato com 
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, conforme artigo 135 
do CTN; reafirmou que houve insegurança na determinação da infração, causando 
cerceamento ao seu direito de defesa.  

Quanto ao mérito, também reafirmou não existir a suposta diferença 
apontada pela fiscalização, pois os levantamentos são falhos e não possuem 
embasamento fático que possa sustentá-lo, o que restará provado na oportunidade própria 
e ainda sob força dos documentos ora acostados aos autos, os quais irão demonstrar os 
reais valores encontrados nos documentos e demonstrativos da recorrente, que sem 
dúvida exigem que novos procedimentos de diligência sejam realizados, de forma a 
confirmar os reais valores praticados pela autuada. Ao final, solicitou a exclusão do 
solidário da lide e que o auto de infração seja julgado nulo por insegurança, ante o 
cerceamento ao seu direito de defesa e, superada essa fase, seja o mesmo julgado 
improcedente, instruindo o Recurso com os documentos de fls. 1357/1684. 

 
A Segunda Câmara deste Conselho, em sessão realizada em 02.04.2012, 

através da Resolução nº 108/2012 (fls. 1686-1687), também resolveu, “por unanimidade 
de votos, converter o julgamento em diligência e ENCAMINHAR o processo à 
Coordenação do Comércio Exterior, para que o seu ilustre titular, por obséquio, determine 
que um auditor fiscal adote os seguintes procedimentos:  

1 - Verifique se os documentos de fls. 1357 a 1684, juntados pela empresa 
autuada, comprovam, ainda que parcialmente, a exportação das mercadorias objeto do 
presente lançamento, sem prejuízo da verificação no sistema SISCOMEX da eventual 
existência de outros documentos comprobatórios de exportação;  

2 - Preste quaisquer outras informações que entender úteis para a solução 
da lide;  

Após, ENCAMINHE-SE a GEPRO - Gerência de Preparo Processual, para 
cientificar os sujeitos passivos, na pessoa do advogado legalmente constituído no 
processo, do resultado da revisão, concedendo-lhes prazo de 20 (vinte) dias para se 
manifestar, caso queira.” 

 
Em resposta (fls. 1688/1798), o diligenciador relatou que os levantamentos 

discriminam detalhadamente os documentos fiscais emitidos pela autuada sem a devida 
comprovação da exportação, que os indícios de falsificação de documentos apresentados 
pela recorrente são muito fortes, pugnando para que os valores apontados na inicial 



 

devem ser recolhidos integralmente com os acréscimos regulamentares e os solidários 
devem responder pelos atos praticados, visto terem infringido legislação fiscal e civil.  

Anexou os Registros de Exportação 06/0334098-001, 06/699776-001, 
06/1101055-001 e 06/1143403-001 autênticos, fornecidos pela Receita Federal do Brasil, 
os históricos dos Despachos de Exportação extraídos do SISCOMEX e planilhas 
demonstrativas do peso das mercadorias destacadas em cada apresentação dos 
Registros de Exportação. 

 
Os autuados foram intimados a tomarem conhecimento do resultado da 

diligência acima, conforme documentos de fls. 1800/1802. 
 
Os autuados, através de seu causídico, apresentaram Manifestação (fls. 

1805/1806), argumentando que “os autos foram conduzidos pela segunda vez pelo Auditor 
Fiscal Sr. Cristóvão de Arimatéia Pereira, para realização de nova diligência, que em 
síntese, embora criterioso e sem dúvida competente, fosse o autor da presente diligência, 
o resultado não poderia ser outro, manteve na íntegra todas as suas considerações, 
números e conclusão apontados na realização de seus demonstrativos da sua primeira 
diligência. Isso, não traz aos autos contornos de uma reconferência imparcial e nem muito 
menos é justo para com a requerente”. Solicitou, ao final, que os autos sejam levados 
novamente à nova diligência a ser realizada por auditor fiscal estranho a lide. (sic) 

 
Certidão (fl. 1808), consubstanciada pelo Acórdão da III CJUL nº 915/2013 

(fls. 1809/1814), certifica que aquela Câmara “decidiu, por maioria de votos, rejeitar o 
pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo. Por maioria de votos, acolher a 
preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da infração, 
argüida pelo sujeito passivo, declarando, de consequência, nulo "ab initio" o processo.” 

 
A Coordenação de Representação Fazendária foi intimada em 26.07.2013 

para interpor Recurso ao Conselho Pleno, conforme documentos de fl. 1815. 
 
A Fazenda Pública Estadual, através do Recurso ao Conselho Pleno nº 

259/2013 - GERF/SR (fls. 1816/1817), solicitou a reforma do acórdão cameral, por 
entender que o “feito se encontra instruído com relação de saídas discriminando as notas 
fiscais emitidas com destino à exportação sem a comprovação das operações, extratos 
expedidos pelo SISCOMEX e cópias dos mencionados documentos fiscais.  

Portanto, o argumento esposado no aresto cameral de que a fiscalização 
não teria comprovado, por meio de Auditoria, a irregularidade noticiada na exordial 
evidentemente não prevalece diante dos fartos elementos da prova acima elencadas que 
instruem o presente procedimento fiscal”. (sic) 

 
Os autuados foram intimados em 23.08.2013, via de seu patrono, a 

apresentarem Contradita ao Recurso formulado pelo Representante Fazendário, conforme 
documentos de fls. 1819/1821. 

 
Os sujeitos passivos, em peça conjunta, através de seu advogado, 

apresentaram Contradita (fls. 1824/1826), onde alegaram que as “materialidades já 
estavam oferecidas fartamente nos autos e foram devidamente apreciadas e 
comprovaram de fato a composição da inexistência de diferenças apontadas nos 
demonstrativos de Auditoria Específica de Mercadoria juntadas à peça inicial. Revelando 
ser incabível o dispositivo legal pretendido pela Representação Fazendária.” (sic) 

Alegaram ainda, que as “alegações constantes do recurso fazendário de 
que não há nos autos elementos probatórios que demonstram a improcedência da 
Auditoria Básica do ICMS, são insuficientes para que seja reformada a decisão cameral.” 



 

Solicitou que a nulidade da peça básica deve ser mantida por insegurança 
na determinação da infração.  

Ao final, requereu “que seja mantida na íntegra a decisão procedida pelo 
Acórdão Cameral de nº 915/2013; seja ainda por final, inadmitido o recurso interposto pelo 
digno representante fazendário.” (sic)  

 
Pelo Acórdão n° 652/2014, fls. 1829/1836, o Conselho Administrativo 

Tributário, decidiu, conhecer do recurso da Fazenda Pública para o Conselho Pleno, dar-
lhe provimento para reformar a decisão cameral que anulou o auto de infração, por 
insegurança na determinação da infração, devendo os autos retornarem à Câmara 
Julgadora para apreciação de toda a matéria.  

 
Os sujeitos passivos foram intimados, via de seu advogado, conforme 

documentos de fls. 1837/1839. 
 
Os autuados, por intermédio de seu patrono, apresentaram manifestação 

à fl. 1842, ratificando em todos os seus termos suas alegações de defesas anteriores, 
concordando assim com os procedimentos de nova apreciação cameral.  

 
Pela Certidão (fl. 1845) e Acórdão n° 1465/2014 (fls. 1849/1859), a II 

CJUL do Conselho Administrativo Tributário decidiu, por maioria de votos, rejeitar o pedido 
de diligência formulado pelo advogado dos autuados. E por maioria dos votos, acatar a 
preliminar de exclusão da lide do sujeito passivo solidário Eduardo Define. Quanto ao 
mérito, também por maioria de votos, deu provimento ao Recurso Voluntário, reformando 
a sentença singular e considerando improcedente o auto de infração.   

 
A Fazenda pública foi intimada à fl. 1860.  
 
A Representação Fazendária, através do Recurso ao Pleno de 

n°199/2014, afirma que o Recurso é admissível de acordo com o art.41 da Lei de 
n°16469/09. 

Sustenta que o solidário deve ser reincluído ao processo conforme os 
parâmetros estabelecidos pelo art.45, XII da Lei 11.651/91 e 124, I do CTN. 

Quanto ao mérito, historiou os fatos, dizendo tratar-se de falta de prova de 
exportação de mercadoria remetida para formação de lote, cuja exportação não ocorreu 
no prazo estabelecido pela legislação tributária estadual, pugnando, ao final, pela reforma 
do aludido acórdão cameral e que seja mantido o teor da decisão singular de fls. 
1344/1346, procedendo-se ainda à reinclusão do solidário na lide. 

 
Em contradita, os sujeitos passivos, via de outro patrono com procuração 

já constante dos autos, manifestaram às fls. 1872/1874, afirmando que não deve haver 
reforma da decisão cameral, nem em relação à exclusão do solidário desta lide, nem 
quanto ao mérito, pois houve equivoco por parte do órgão fiscalizador ao proceder o 
lançamento fiscal em comento, ante a demonstração feita pela recorrida da inexistência da 
diferença alegada pelo fisco, pois toda mercadoria foi exportada de forma indireta, pedindo 
que seja acolhida e provida a presente contradita para confirmar a decisão cameral que, 
em preliminares, julgou pela a exclusão do sócio tido como solidário e no mérito 
reconheceu a improcedência do feito.   

 
Posteriormente, o mesmo patrono retornou aos autos alegando não ter 

sido apreciada prejudicial de nulidade do feito por cerceamento ao seu direito de defesa, 
arguida à fl. 1355 quando do recurso voluntário interposto, que embora tenha constado 



 

dos relatórios de fls. 1834 e 1855 dos Acórdãos números 652/2014 (fls. 1830/1836) e 
1465/2014 (fls. 1849/1859) não foram apreciadas nestes Acórdãos. 

Nesta oportunidade, juntou relatórios complementares (fls. 1880/1931) aos 
já apresentados anteriormente, à guisa de provar que as exportações ocorreram, pedindo 
nova diligência a ser efetuada por autoridade fiscal estranha à lide para comprovar suas 
alegações ou a nulidade do último Acórdão Cameral para ser apreciada sua arguição de 
cerceamento de defesa. 

 
Em seguida, houve seguidos adiamentos do julgamento deste processo 

em razão de decurso de prazo de duração de sessão plenária, vista para Conselheiros, 
licenças médicas e a pedidos das representações das partes em decorrência de 
impossibilidade de comparecimento nas datas previstas para julgamento. 

 
É o relatório.  
 

V O T O 
 

Após compulsar os autos, analisando o pedido de reforma da decisão 
cameral formulado pelas partes passivas em relação à arguição de cerceamento ao direito 
de defesa, suscitada nos memoriais de fls. 1878/11879, não a acolho, haja vista que os 
Acórdãos números 652/2014 (fls. 1830/1836) e 1465/2014 (fls. 1849/1859) não apreciaram 
a referida prejudicial em razão de que o primeiro estava adstrito a apreciar a reforma da 
decisão cameral quanto ao acolhimento da insegurança na determinação da infração, que 
é terminativa do contraditório, enquanto o segundo não a apreciou em decorrência de que 
a maioria dos votantes na sessão de julgamento entendeu ser improcedente o 
lançamento. Razão pela qual rejeito tal arguição. 

 
Analisando o pedido de nulidade do lançamento por cerceamento ao 

direito de defesa, em virtude de insegurança na determinação da infração, após compulsar 
os autos, meu entendimento é pelo seu não acolhimento, por observar que inexiste a 
nulidade “ab initio” do processo, pois o documento de formalização do crédito tributário 
contém todos os requisitos estabelecidos no artigo 160 da Lei nº 11.651/91 - CTE e a 
acusação fiscal está devidamente demonstrada nos documentos de fls. 10 a 286 destes 
autos, os quais, por si só, provam o objeto deste lançamento.  

Destarte, estou convencido de que se encontram nos autos todos os 
elementos suficientes para a defesa dos sujeitos passivos, o que afasta seus argumentos 
de cerceamento ao amplo contraditório.  

 

Também rejeito o pedido de nova revisão fiscal, haja vista que além desta 
Instância Julgadora não ser a própria para tal solicitação, nos termos do artigo 19 da lei 
16.469/09 – PAT, que transcrevo: 

 Art. 19. Todos os meios legais são hábeis para provar a verdade dos 
fatos em litígio. 

§ 1º Devem ser apresentados juntamente com o documento que formaliza 
o lançamento ou no primeiro comparecimento do sujeito passivo no processo, salvo na 
ocorrência de motivo de força maior ou de fato superveniente e desde que suficientemente 
demonstrada essa situação: 

I - demonstrativos de levantamentos; 



 

II - outros meios de prova. 

§ 2º Os demonstrativos de levantamentos e quaisquer outros meios de 
provas, quando em meio eletrônico, devem ser apresentados na forma estabelecida na 
legislação específica. 

§ 3º O Julgador de Primeira Instância ou a Câmara Julgadora pode: 

I - ordenar que a parte exiba documento, livro ou coisa que esteja ou deva 
estar em seu poder, presumindo-se verdadeiros os fatos que dependam da exibição, no 
caso de recusa injustificada ou de não exibição no prazo previsto; 

II - determinar a realização de diligências, de ofício ou a pedido, para fins 
de saneamento do processo. 

§ 4º Reputam-se verdadeiros, também, os fatos cujos elementos de 
provas estejam caracterizados em livros, arquivos eletrônicos ou quaisquer documentos 
do sujeito passivo deixados de ser conservados durante o prazo decadencial ou 
prescricional dos créditos tributários decorrentes dos referidos atos, fatos ou negócios. 

§ 5º As disposições do § 3º aplicam-se ao Conselho Pleno em julgamento 
de Processo de Restituição. 

Portanto, como se verifica da transcrição do § 5º do artigo 19 da lei 
16.469/09 – PAT, o Conselho Pleno só pode determinar diligência em processo de 
restituição. Ademais, os dados trazidos nas relações de fls. 1880/1931, por si só, não 
justificam nova diligência, pois não estão amparados em extratos de exportação 
fornecidos pelo SISCOMEX. 

 
Quanto ao mérito, o lançamento do crédito tributário está, sob o aspecto 

formal, respaldado pela legislação tributária estadual reguladora da matéria, identificado e 
cientificado corretamente o sujeito passivo da obrigação tributária, aplicada a norma legal 
vigente no período fiscalizado, descrita com clareza a infração fiscal praticada, proposta a 
penalidade cabível e assegurado aos sujeitos passivos, de forma plena, o exercício do seu 
direito de defesa, face ao princípio jurídico do contraditório, que assegura às partes 
litigantes amplo direito de defesa. 

 
Por ser pertinente e para corroborar o meu voto, transcrevo as regras 

previstas nos arts. 37 e 38 da Lei nº 11.651/91, que disciplinam a exportação de produtos 
goianos: 

 
“Art. 37. O imposto não incide sobre: 

I - operações: 

a) que destinem ao exterior mercadorias, inclusive produtos primários e 
produtos industrializados semi-elaborados; 

(...) 

Art. 38. Equipara-se às operações de que trata o inciso I, “a”, do artigo anterior, 
incluída a prestação de serviço de transporte vinculada a essas operações, a 
saída de mercadoria realizada com o fim específico de exportação para o 
exterior, destinada a: 

I - empresa comercial exportadora, inclusive “tradings” ou outro estabelecimento 
da mesma empresa; 



 

II - armazém alfandegado ou entreposto aduaneiro. 

Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, deverão ser atendidas as 
obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária.” 

 

Transcrevo também os arts. 74; 76; 77 e 79 do Anexo XII do Decreto nº 
4.852/97, que assim dispõem: 

 

“Art. 74. Para os efeitos da não-incidência do imposto sobre a saída realizada 
com o fim específico de exportação para o exterior de mercadoria destinada a 
empresa comercial exportadora, inclusive tradings ou outro estabelecimento da 
mesma empresa, localizado em outra unidade da Federação, prevista nos §§ 1º 
e 2º do art. 79 deste regulamento, o contribuinte goiano que realizar tal 
operação deve celebrar regime especial com esta Secretaria, observando-se, 
ainda, as obrigações acessórias estabelecidas neste capítulo (Convênio ICMS 
113/96, cláusula primeira, parágrafo único). 

Parágrafo único. Entende-se como empresa comercial exportadora: 

I - a classificada como "trading company", nos termos do Decreto-Lei nº 1.248, de 
29 de novembro de 1972, que estiver inscrita como tal, no Cadastro de 
Exportadores e Importadores da Secretaria de Comércio Exterior - SECEX, do 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; 

II - as demais empresas comerciais que realizem operações mercantis de 
exportação, inscritas no registro do sistema da Receita Federal - SISCOMEX. 

..................................................................................................................... 

Art. 76. O estabelecimento destinatário, ao emitir nota fiscal com a qual a 
mercadoria é remetida para o exterior, deve fazer constar, no campo 
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, a série, o número e a data de cada 
nota fiscal emitida pelo estabelecimento remetente (Convênio ICMS 113/96, 
cláusula terceira).  

Art. 77. Relativamente à operação de que trata este capítulo, o estabelecimento 
destinatário, além dos procedimentos a que estiver sujeito por força da legislação 
de seu Estado, deve emitir o documento denominado MEMORANDO-
EXPORTAÇÃO, conforme modelo constante do Apêndice XXI, em três (3) vias, 
contendo, no mínimo, as seguintes indicações (Convênio ICMS 113/96, cláusula 
quarta): 

I - denominação: MEMORANDO-EXPORTAÇÃO; 

II - número de ordem e número da via; 

III - data da emissão; 

IV - nome, endereço e números de inscrição, estadual e no CGC/MF, do 
estabelecimento emitente; 

V - nome, endereço e números de inscrição, estadual e no CGC/MF, do 
estabelecimento remetente da mercadoria; 

VI - série, número e data da nota fiscal do estabelecimento remetente e do 
destinatário exportador da mercadoria;  

VII - número do DESPACHO DE EXPORTAÇÃO, a data de seu ato final e o 
número do REGISTRO DE EXPORTAÇÃO, por Estado produtor/fabricante; 

VIII - número e data do conhecimento de embarque; 

IX - discriminação do produto exportado; 

X - país de destino da mercadoria; 

XI - data e assinatura do representante legal da emitente. 



 

XII - identificação individualizada do Estado produtor/fabricante no Registro de 
Exportação. 

§ 1° Até o último dia do mês subseqüente ao da efetivação do embarque da 
mercadoria para o exterior, o estabelecimento exportador deve encaminhar ao 
estabelecimento remetente a 1ª via do MEMORANDO-EXPORTAÇÃO, que deve 
ser acompanhada de cópia do conhecimento de embarque, referido no inciso VIII 
e do comprovante de exportação, emitido pelo órgão competente. 

§ 2º A 2ª via do memorando de que trata este artigo deve ser anexada à 1ª via da 
nota fiscal do remetente ou à sua cópia reprográfica, ficando tais documentos no 
estabelecimento exportador, para exibição ao fisco goiano. 

§ 3º A 3ª via do memorando deve ser encaminhada, pelo exportador, à repartição 
fiscal de seu domicílio, podendo ser exigida a sua apresentação em meio 
magnético. 

§ 4º O MEMORANDO-EXPORTAÇÃO somente pode ser confeccionado ou 
impresso mediante prévia autorização da administração tributária por meio da 
Autorização de Impressão de Documentos Fiscais, observado o disposto nos 
arts. 120 a 124 da parte geral deste regulamento, sendo exigidas as indicações 
relativas: 

I - aos números de ordem, de série e de subsérie do memorando; 

II - ao nome, endereço, números de inscrições estadual e CNPJ, do impressor do 
memorando; 

III - à data e quantidade de impressão, o número de ordem do primeiro e do 
último memorando impresso, as respectivas série e subsérie e o número da 
respectiva autorização para impressão dos documentos fiscais. 

....................................................................................................................... 

“Art. 79. O estabelecimento remetente fica obrigado ao pagamento do imposto 
devido, monetariamente atualizado, sujeitando-se aos acréscimos legais, 
inclusive multa, previstos na legislação estadual, nos casos em que não se 
efetivar a exportação (Convênio ICMS 113/96, cláusula sexta): 

I - após decorrido o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data da 
saída da mercadoria do seu estabelecimento; 

(...) 

§ 1° Em relação a produtos primário e semi-elaborado, o prazo de que trata o 
inciso I, é de 90 (noventa) dias. 

§ 2° Os prazos estabelecidos no inciso I e no parágrafo único do artigo anterior 
podem ser prorrogados, uma única vez, por igual período, a critério do fisco de 
Goiás. 

§ 3° O recolhimento do imposto não é exigido na devolução da mercadoria, nos 
prazos fixados nesta cláusula, ao estabelecimento remetente”. 

 
Portanto, com a manifestação da Coordenação de Comércio Exterior de 

que as operações de exportação não se confirmaram, de acordo com a consulta ao 
Sistema Integrado de Comércio Exterior – SISCOMEX da Receita Federal e o que dispõe 
a legislação tributária retro transcrita, mantenho o lançamento do crédito tributário. 

 
Quanto ao pedido da Representação Fazendária de reinclusão do solidário 

nesta lide, meu entendimento é pelo seu acolhimento, por observar, à semelhança da 
referida Representação, que a exclusão do sujeito passivo solidário na condição de 
administrador deu-se ao arrepio das normas que regem tal matéria. Vejamos: 

De acordo com o artigo 124 do Código Tributário Nacional – CTN o instituto da 

solidariedade, no direito tributário, pode ser decorrente de duas formas, a saber: a primeira quando 



 

existe um claro interesse comum entre os envolvidos (artigo 124, inciso I do CTN) ou, na segunda 

hipótese, quando for expressamente definida em lei (artigo 124, inciso II do CTN). 

O Código Tributário Estadual – CTE, no seu artigo 45, descreve quais as 
hipóteses de solidariedade definidas pelo legislador com fundamento no inciso II, do artigo 
124, do CTN, sendo que, dentre elas está a do inciso XIII, do artigo 45 do CTE, que passo 
a transcrever a seguir: 

“Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido 
na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação que 
constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente:  

....................................................................................................................... 

XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, 
gerentes, administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação 
ou prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão de que 
forem responsáveis;”  

 

Ademais, no regime tributário ora em vigor em nosso país, vigora o 
princípio da responsabilidade objetiva como regra (artigo 136 do CTN) e a subjetiva como 
exceção. Neste sentido, o regime jurídico tributário é formado pela objetividade, 
independente da vontade do sujeito passivo de direito, pois seus efeitos serão 
absolutamente os mesmos, tendo o agente, culposa ou dolosamente, lesado o fisco, ou 
agido com a mais absoluta boa-fé, posto que sua conduta trará o mesmo resultado 
objetivo, ou seja: o prejuízo aos cofres públicos. 

Além disso, tal responsabilidade, conforme dispõe o artigo 138 do CTN, só 
é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada do pagamento do tributo 
devido e dos juros de mora incidentes, que não foi efetuado pelos autuados. 

Como no presente caso não se trata de simples inadimplemento, mas de 
infração fiscal da qual resultou em falta de pagamento do imposto, em decorrência de não 
comprovação da efetiva exportação das mercadorias constantes das notas fiscais objeto 
desta autuação, ficando consolidada a presunção legal de que tais mercadorias não 
saíram do território brasileiro, nem foi pago o ICMS incidente na operação de saída 
interestadual, causando, desta forma, prejuízo tributário ao Estado de Goiás, fato só 
constatado após auditoria fiscal com este objetivo. Logo, acertada a exigência deste 
imposto também do administrador em solidariedade com a infratora principal, que é a 
empresa por ele administrada. 

Desta forma, sendo a pessoa natural de Eduardo Define responsável pela 
administração da empresa, na condição de Presidente, consoante extrato da Ata da 
Assembleia Geral Extraordinária realizada em 28/12/2004 (fl. 09), deve também 
responder, em solidariedade, pelo pagamento do imposto omitido. 

 
Com estas fundamentações, conheço de ambos os recursos, provejo 

apenas o fazendário, para reincluir na lide o solidário Eduardo Define e julgar procedente o 
auto de infração no valor base de cálculo de R$ 54.049.984,15 (cinquenta e quatro 
milhões, quarenta e nove mil, novecentos e oitenta e quatro reais e quinze centavos), cujo 
ICMS incidente é de R$ 6.485.998,09 (seis milhões, quatrocentos e oitenta e cinco mil, 
novecentos e noventa e oito reais e nove centavos), a ser acrescido das cominações 
legais, rejeitando, em consequência, todas prejudiciais arguidas pelos autuados. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 10 de maio de 2016. 
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Matéria: Exportação (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01327/16 
 
Relator: Conselheiro Maurício Ribeiro de Paiva 
 

 
EMENTA: ICMS. Omissão no recolhimento do imposto. Falta de 
comprovação da efetiva exportação das mercadorias. 
Procedência. 
 
A falta de comprovação da inexistência do ilícito fiscal, cujas 
provas da constituição do crédito tributário compõem o trabalho 
fazendário, não permite que o julgador reforme a decisão 
proferida pela Primeira Instância, mas suporta a declaração da 
procedência do auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 20 de junho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Mauricio 
Ribeiro de Paiva, Lidilone Polizeli Bento e Heli José da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O auto de infração descreve a motivação da exigência do crédito 
tributário com a seguinte redação: 

 
O sujeito passivo realizou remessa para empresa comercial 

exportadora, com não incidência do ICMS sob a condição de exportação, das mercadorias 
especificadas nas notas fiscais relacionadas em anexo, sem que essas tenham sido 
enviadas para o exterior no prazo regulamentar de 90 dias, contados a partir da data de 
saída das mercadorias do seu estabelecimento, situação verificada em decorrência da 
falta da apresentação de documentos probatórios da efetiva exportação e, portanto, 
consideradas como reintroduzidas no mercado interno. Em consequência, o autuado deve 
pagar o imposto na importância de R$ 19.074,42 (dezenove mil, setenta e quatro reais e 
quarenta e dois centavos), junto com os acréscimos legais, referente à operação de 
remessa, conforme consta do documento denominado de demonstrativo de cálculo do 
ICMS, em anexo.  

 
A fiscalização identifica a infração de acordo com os artigos 38, 

parágrafo único e 64 do Código Tributário Estadual – Lei nº 11.651/91, combinado com os 
artigos 80, inciso I e § 1º do Anexo XII do Decreto nº 4.852/97. A proposição da 
penalidade atende à prescrição do artigo 71, inciso IX, alínea "b", agravada com a 
aplicação do § 9°, inciso I do CTE. 

 
A previsão do art. 45, inciso VI, alínea “a” da Lei nº 11.651/91 abriga 

a indicação da empresa destinatária para a sujeição passiva solidária da lide. 
  
O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: Anexos 

Estruturados – Detalhamento do Crédito Tributário e Identificação do Sujeito Passivo 
Coobrigado, Notas Explicativas, Notificação Fiscal, Consulta de Histórico de Contribuinte 
Pessoa Física, Consulta Externo por CNPJ, Consulta Base CPF, Demonstrativo de 



 

Cálculo do ICMS Referente Notas Fiscais Emitidas com o fim Especifico de Exportação no 
Exercício de 2010 Pendentes de Comprovação da Efetiva Exportação, Memorando – 
Exportação, Extrato de Declaração de Despacho, Registro de Operações de Exportação, 
Notas Fiscais Avulsas, DANFEs, Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais – 
DARE, Comprovante de Pagamento de Títulos e Conferência de Documento Fiscal e 
Comunicação de Incorreções, fls. 05 a 51. 

 
Os sujeitos passivo e solidário são intimados a pagar a quantia 

exigida ou apresentar impugnação em Primeira Instância, fls. 52 a 56. 
 
O silêncio do sujeito passivo motiva a lavratura do Termo de Revelia, 

fls. 56-A. 
  
O sujeito passivo solidário, fls. 59 a 61, impugna o lançamento 

tributário, primeira fase de defesa, para alegar que "todas as mercadorias foram 
exportadas no prazo (muito inferior) ao regulamentar de 90 (noventa) dias, conforme 
estabelece o artigo 80, § 1° do Anexo XII, do Decreto 4.852/1997".  

 
Informa que "nos documentos apresentados pelo autuado principal, 

em especial, nos MEMORANDOS DE EXPORTAÇÃO nº 05/2010 e 06/2010 constam as 
notas fiscais do remetente com o FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO, não restando 
dúvida quanto ao destino dos produtos recebidos e seu destino ao exterior no prazo 
previsto na legislação tributária.  

 
Os MEMORANDOS DE EXPORTAÇÃO foram emitidos obedecendo 

às informações contidas nos extratos dos Registros de Exportação, que se junta ao 
processo. A ausência dos números das notas de remessa, no campo informações 
complementares das notas de exportação, não gera a perda do direito a não incidência, 
visto que os demais documentos fiscais comprovam a saída para o exterior dos produtos 
recebidos do produtor", este identificado solidariamente pelo crédito tributário”, verso da fl. 
60. 

 
Ressalta que a empresa “não está sujeita as normas do Estado de 

Goiás, mas à legislação do Estado do Paraná, onde está estabelecida, que se repete por 
força de legislação nacional, quanto à CARTA DE CORREÇÃO” e transcreve o art. 205, 
verso da fl. 61.  

 
Ao final, requer a nulidade do auto de infração.  
 
O sujeito passivo solidário anexa os seguintes documentos: 

Orçamento de Serviços, Procuração, Oitava Alteração Contratual, cópia Auto de Infração, 
Anexos Estruturados – Detalhamento do Crédito Tributário e Identificação do Sujeito 
Passivo Coobrigado, Notas Explicativas, Demonstrativo de Cálculo do ICMS Referente a 
Notas Fiscais Emitidas com o fim Especifico de Exportação no Exercício de 2010 
Pendentes de Comprovação da Efetiva Exportação, Memorando – Exportação, Extrato de 
Declaração de Despacho, Registro de Operações de Exportação, Comprovante de 
Exportação, Notas Fiscais, Conferência de Documentos Fiscal e Comunicação de 
Incorreções unto com Notas Fiscais e DANFEs, fls. 62 a 109. 

 
No Despacho nº 1020/2014-JULP, fl. 111, o julgador singular 

converte o julgamento em diligência e  encaminha os autos à Coordenação do Comércio 
Exterior da Gerência de Arrecadação e Fiscalização, a fim de que seu ilustre titular, 
determine que agentes do fisco possam, de forma conclusiva, verificar todos os pontos 



 

alegados pela defesa e, em especial, sobre a relação, às folhas 66 verso, assim como, os 
demais itens contestados pela defesa, visando demonstrar se teriam, ou não, razões suas 
alegações, objetivando assegurar o amplo direito de defesa e o contraditório.  

 
No Relatório Diligencial, fls. 112 e 113, a autoridade fiscal revisora 

informa que: 
 
1) A planilha apresentada pela impugnante (itens 6 a 8) não 

corresponde a documento comprobatório de efetiva exportação das mercadorias, objeto 
da autuação, por tratar-se de mera aglutinação de informações extraídas dos documentos 
(RE, DDE, e NF de exportação), já apensados aos autos por esta fiscalização. Os 
referidos documentos demonstram que a empresa impugnante realizou a exportação de 
soja nas quantidades e datas especificadas nos mesmos, mas não comprovam que tais 
mercadorias exportadas correspondem às originárias do produtor Flávio Hideki Sakamoto, 
desde que os dados do fabricante não foram consignados no campo 24 dos Registros de 
Exportação (RE) e não existe vinculação das notas fiscais de remessa com as notas 
fiscais de efetiva exportação (artigo 76, anexo XII do RCTE e Convenio ICMS 84/09 – 
clausulas terceira e sétima); 

 
2) Quanto aos Memorandos de Exportação (itens 9 a 11(, em 

decorrência do Convenio ICMS 84/09 facultar às unidades federadas e exigência de AIDF 
para impressão do formulário, os mesmos não estão caracterizados como documento 
fiscal e, consequentemente, não possuem valor probatório de exportação. Não há 
qualquer anuência relacionada à sua emissão por parte dos órgãos fazendários. São 
documentos que funcionam como facilitadores no controle das operações, pelas 
exportadoras e fabricantes das mercadorias, já que agregam números de documentos de 
exportação e outras informações inerentes às exportações. 

 
3) Relativamente a extemporaneidade das cartas de correção (itens 

12 e seguintes), entendem que dispensa comentário por parte desta fiscalização já que as 
notas fiscais foram emitidas nos meses de março e abril do exercício de 2010 e as 
correções expedidas em 23/12/2011 (aproximadamente 1 ano e 8 meses após a emissão 
dos documentos), e, coincidentemente, logo após a ciência do contribuinte na notificação 
fiscal.  

 
Os sujeitos passivo e solidário são intimados do resultado diligencial, 

fls. 116 a 120. 
 
O sujeito passivo solidário retorna ao processo, com a manifestação, 

fls.121 a 123, para afirmar que não há dúvida na diligencia fiscal de que ocorreu a 
exportação de soja através da empresa TOZAN ALIMENTOS ORGANICOS LTDA; porém, 
a fiscalização não acolheu como prova suficiente o Memorando de Exportação, bem como 
não se manifestou sobre as Cartas de Correção, em razão da emissão ter ocorrido após 
longo prazo depois das operações de exportação e do início da fiscalização.  

 
Ressalta que em "relação à data das Cartas de Correção terem sido 

emitidas após o início da fiscalização, este fato não as invalida, em razão de que não são 
apresentadas ao Fisco, mas encaminhadas aos destinatários das mercadorias" e servem 
para correção de dados ou complemento de informações que não alteram a essência da 
operação realizada. 

 



 

O julgador singular, fls. 124 a 128, o decide pela procedência do auto 
de infração, fundamentada na afirmação de que a defesa não alegou a ocorrência de 
nenhum vicio de natureza insanável para justificar qualquer pedido de nulidade.  

 
Sustenta que somente a prova da exportação das mercadorias, nas 

condições estabelecidas em convênio e nos termos do que dispõe o artigo 80, Anexo XII 
do Decreto nº 4.852/97, podem garantir a dispensa do pagamento de imposto e que, no 
seu entender, não houve a apresentação de provas suficientes para ilidir a pretensão 
inicial do fisco, o que o leva a conclui que o lançamento tributário realizado pela 
fiscalização constatou corretamente a irregularidade que capaz, por si só, justificar a 
autuação. 

 
Os sujeitos passivo e solidário são intimados a pagar a quantia 

exigida ou apresentar Recurso Voluntário, conforme documentos de fls. 129 a 134.  
 
A ausência do sujeito passivo, nesta fase de defesa, motiva lavratura 

do Termo de Perempção, fl. 135. 
 
O sujeito passivo solidário, fls. 137 a 142, recorre da decisão proferia 

pela Primeira Instância e alega que "todos os documentos foram emitidos dentro do prazo 
previsto na legislação tributária e retratam com fidelidades as operações com o comercio 
exterior; há apenas um pequeno erro na emissão da nota fiscal, no campo informações 
complementares em não terem sido mencionadas as notas fiscais que acobertaram os 
produtos destinados com a finalidade de exportação pelo produtor Flavio Hideki 
Sakamoto".  

 
Defende que "não houve efetivamente nenhum descumprimento da 

norma legal na emissão da carta de correção, servindo apenas para informar que aqueles 
produtos constantes dos documentos fiscais eram do produtor Flávio Hideki Sakamoto e 
que haviam sido recebidos pela empresa com a finalidade de exportação e que tais 
operações se comprovam".  

 
Ao final, requer o reconhecimento da operação iniciada pelo produtor 

Flávio Hideki Sakamoto ao amparo da não incidência concedida pela legislação tributária 
nas operações de remessa com o fim específico para exportação.  

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Compulsei a formalização do crédito tributário, comparei com a tese 

defensória e convenci-me de que o contraditório do sujeito passivo não está instruído com 
as contraprovas essenciais ou com poderes para modificar o julgamento proferido pela 
Primeira Instância, visto que a exigência do cumprimento de obrigação tributária tem por 
alicerce a legalidade da exigência tributária. 

 
O autuado, pessoa jurídica com atividade mercantil neste território 

goiano, remeteu mercadorias para exportação a destinatário sediado no Estado do Paraná 
e este, no prazo de 90 (noventa) dias, não comprovou a efetivação da exportação, fato 
que gerou a presunção de que os produtos foram comercializados no mercado interno do 
País e sem o controle da fiscalização goiana. 

 



 

Sempre que o lançamento tributário se concretize por presunção, 
esta é afastada no curso do processo com a comprovação da legalidade da operação, ou 
seja, no caso de remessa para exportação, com os documentos emitidos com o fim 
específico de exportação e que elas realmente foram exportadas. Para isso, a legislação 
tributária concede o prazo de 90 dias para que o contribuinte comprove a destinação dada 
às mercadorias.  

 
No caso de remessa para exportação e não sendo as mercadorias 

exportadas para o exterior, o sujeito passivo comunica a inexistência da operação 
subsequente ao território remetente e efetiva o pagamento do tributo gerado com a 
operação e com a utilização da alíquota certa. Esta condição não ficou comprovada no 
curso da ação fiscal e no trâmite do processo.  

 
Para tanto, sinalizou a conclusão do cumprimento da tarefa fiscal que 

o autuado não exportou os bens de comercialização que foram remetidos a empresa 
exportadora sediada no Estado do Paraná.  

 
Logo, está confirmado nos autos que os produtos foram 

comercializados no País sem o efetivo recolhido do tributo devido. 
 
Informo que a ausência do sujeito passivo nas fases de defesas 

motivou a lavratura do Termo de Perempção e as defesas formuladas pelo destinatário da 
mercadoria, pessoa que tem por atividade a exportação de mercadorias e identificada no 
processo no polo passivo solidário, art. 45, inciso VI da Lei nº 11.651/91, não instruiu as 
seus contraditórios com documentos que pudessem validar a transferência dos bens de 
comercialização, portanto, prevalece o lançamento tributário.  

 
Esta conclusão confirma o exigido no auto de infração e a decisão 

proferida pela Primeira Instância sem modificação, pois, à míngua de contraprovas na 
instrução das peças de defesas, a razão é do sujeito ativo (estado), o que motiva o meu 
entendimento de que na decisão singular não comporta reforma  

 
Pelo exposto, decido conhecer do recurso, negar-lhe provimento 

para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração.  
 
 

Sala das sessões, em 26 de agosto de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Falta de recolhimento do ICMS no âmbito do Simples Nacional (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00028/16 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação tributária principal. Registro de notas 
fiscais em livro próprio sem o débito do imposto. Procedência 
parcial. Revisão fiscal. 
 
Deve ser considerado procedente, em parte, o auto de infração, 
quando o trabalho diligencial indicar que a exigência preambular 
é parcialmente procedente. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 21 de setembro de 2015, decidiu, por maioria de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente em parte o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Nivaldo José 
Mendes e Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes. Vencido o Conselheiro Carlos 
Andrade Silveira que votou pela improcedência do lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta deste lançamento que a empresa em epígrafe registrou as 
notas fiscais Modelo 1 série 1, Modelo 2 série D1 e ECF, no Livro Registro de Saídas no 
ano de 2008, utilizando-se da condição do SIMPLES NACIONAL, sem o débito do ICMS, 
em anexo. Em consequência, deverá pagar o imposto, juntamente com os acréscimos 
legais. 

 
Este fato ensejou a exigência do imposto com os acréscimos legais 

prescritos na legislação, visto a infração do artigo 64 da Lei nº 11.651/91, combinado com 
o artigo 316, inciso IV, alínea “c”, do Decreto nº 4.852/97. A penalidade proposta 
corresponde à prescrição do artigo 71, inciso III, alínea “e”, da Lei nº 11.651/91 com a 
redação conferida pela Lei nº 15.505/2005. 

 
Para instruir o presente lançamento foram anexados os documentos 

de fls. 04/52. 
 
A autuada foi devidamente intimada por AR no dia 16/04/12, 

conforme se vê no documento de fls. 54. 
 
Ciente, a autuada alega que já havia solicitado a baixa no cadastro 

da SEFAZ, mas que o contador responsável pela empresa falecera em março de 2007, 
motivo pelo qual não concretizou a baixa e que devido à crise financeira não teve 
condições de pagar o auto de infração. Pede, ao final, a improcedência do feito.   

 
Juntamente com a peça impugnatória forma colacionados aos autos 

documentos de fls. 60/61. 
 
A Julgadora singular após análise da defesa e documentos 

anexados, entendeu necessário converter o julgamento em diligência junto à Delegacia 
Fiscal de origem a fim de se proceder a revisão levando se em consideração os valores 



 

contábeis utilizados para base de cálculo do imposto exigido, a fim de excluir destes os 
valores de venda de mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária e utilizar para 
o cálculo do imposto devido a alíquota de devolução de compra efetuada para o Estado de 
São Paulo no mês de outubro de 2008. (fls. 63). 

 
Em resposta à determinação diligencial supra o revisor apresenta 

sua revisão conforme se vê das fls. 65/66. 
 
Devidamente intimada do teor da diligência (fls. 68/70), a autuada 

queda-se silente.  
 
Sobreveio a Sentença singular nº 3514/2014 de fls. 71/73, na qual o 

Julgador considerou procedente em parte a pretensão inicial do Fisco pelo novo valor do 
ICMS originário de R$ 45.835,94, nos períodos e valores, apontados na conclusão das 
novas planilhas, às folhas 66. Em sua fundamentação afirma que de acordo com a 
documentação juntada aos autos, observou-se que alguns valores foram indevidamente 
incluídos pela fiscalização, conforme apontado pelo Despacho de fls. 63 e que por meio de 
criteriosa revisão fiscal puderam ser excluídos, resultando na legalidade de um novo valor 
total do imposto.  

 
Em seu Despacho n° 672/2015 de fls. 74, o Representante Fazendário manifesta-

se pela manutenção da decisão monocrática. 

 
 
Da decisão supra foi intimada a autuada às fls. 75/78 para pagar a 

quantia exigida ou apresentar Recurso Voluntário.  
 
A autuada apresenta defesa pedindo a improcedência do presente 

auto de infração, alegando o mesmo motivo da impugnação, ou seja, que em 2007 o 
contador responsável pela escrituração da recorrente faleceu sem efetuar a baixa da 
empresa.  

 
É o Relatório. 
 

VOTO 
 

Da análise do presente processo, depreende-se que a acusação 
tipificada na sua peça exordial versa sobre o fato de que o sujeito passivo omitiu o 
pagamento do imposto, em razão de ter registrado notas fiscais de saídas de mercadorias 
tributadas nos livros fiscais próprios utilizando de forma indevida a condição do Simples 
Nacional. 

Inicialmente destaco que não há no processo questões preliminares, 
prejudiciais, de caráter terminativo, a serem apreciadas.   

Dirigindo-me ao mérito do lançamento, considero que a pretensão 
fiscal deve prosperar em parte. De fato, após compulsar os autos verifico, em retrospecto 
histórico, que o feito passou por duas auditorias ao longo de seu andamento. A primeira, 
executada pelo agente autuante e que serviu para o embasamento do presente auto de 
infração ao estipular o valor do crédito tributário em R$ 107.383,14, (cento e sete mil, 
trezentos e oitenta e três reais e quatorze centavos) foi alvo de apreciação por parte da 
julgadora singular, que determinou a realização de nova auditoria. 



 

Realizada a revisão com base nas considerações exaradas no 
Despacho de fls. 63/64, o revisor manifestou-se às fls. 65/66 destes autos e concluiu que o 
valor do crédito tributário ficará retificado para R$ 45.835,94 (quarenta e cinco mil, 
oitocentos e trinta e cinco reais e noventa e quatro centavos).  

Doutos Colegas Conselheiros, após analisar o andamento de todo o 
feito, suas marchas e contramarchas, e ler as peças que vieram posteriormente à citada 
revisão, concluí que todas as medidas tomadas pelo sujeito passivo bem como os 
argumentos esgrimidos por seu douto representante legal, incluindo-se os que estão 
insertos no presente recurso, não foram e não são capazes de afastar ou sequer mitigar a 
pretensão fiscal original ou mesmo aquela exprimida na revisão retromencionada. 

Costumo dizer que melhor teria feito o sujeito passivo se tivesse 
trazido à lume provas inequívocas, constituídas por documentos fiscais ou quiçá nova 
revisão de sua própria lavra e nos mesmos parâmetros adotados pelo fisco, em 
contraposição àquelas realizadas pelos agentes autuantes, para provar que não praticou a 
infração estampada na basilar. Como não o fez, sujeita-se aos ditames da lei. 

Face ao exposto e considerando-se que a questão foi apreciada com 
a devida propriedade pelo douto julgador singular Luiz Fernando Correa Rigo, que na 
decisão singular (fls.71/73) manifestou-se pela procedência parcial do auto de infração, ao 
acolher o trabalho de revisão citado em linhas pretéritas, transcrevo abaixo o respectivo 
voto relativo ao mérito, por adotá-lo como razão de decidir. “Verbis”: 

(...) A legislação tributária exige o destaque registro e recolhimento do 
imposto devido nas vendas de mercadorias por estabelecimento enquadrado 
no regime normal de tributação e não no outro regime intitulado Simples 
Nacional, como pode ser observado, às folhas 04.  

Por outro lado, analisando de forma percuciente toda a documentação 
juntada aos autos, observou-se que alguns valores foram indevidamente 
incluídos pela fiscalização, conforme apontado pelo Despacho, às folhas 63 e 
que por meio de criteriosa revisão fiscal puderam ser excluídos, resultando 
na legalidade do novo valor total do imposto de R$ 45.835,94, nos meses 
definidos na planilha às folhas 66. 

Posto isto, concluo que está caracterizada a infração fiscal pelo 
descumprimento de uma clara obrigação tributária, baseada numa lei em 
abstrato e num fato gerador concreto, fez gerar o novo crédito tributário no 
valor originário de R$ 45.835,94, nos períodos e valores, apontados na 
planilha, às folhas 66. 

DISPOSITIVO 

Então, diante dos fatos, fundamentos jurídicos e pelas provas juntadas ao 
feito, conheço da impugnação, dou-lhe parcial provimento, para, no mérito, 
decidir pela PROCEDÊNCIA EM PARTE da pretensão inicial do Fisco, pelo 
novo valor do ICMS originário de R$ 45.835,94, nos período e valores, 
apontados na conclusão da nova planilha, às folhas 66, o que garantirá 
certeza e liquidez a este novo valor do crédito tributário. 

 

Assim, o auto de infração deve ser mantido nos termos da revisão, 
em face das irregularidades remanescentes confirmadas no procedimento revisional.  

 
Diante do exposto, conheço do recurso, nego-lhe provimento para 

confirmar a sentença singular que considerou procedente em parte o auto de infração. 
 



 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 12 de janeiro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Falta de recolhimento do ICMS no âmbito do Simples Nacional (Procedência 
Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00073/16 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. Contribuinte excluído de ofício do Simples 
Nacional, pela Receita Federal, por motivo de débito. Procedente 
em parte.  
 
O trabalho revisional respalda o entendimento de que o feito 
deve ser considerado procedente em parte. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 09 de dezembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de 
infração sobre o valor do ICMS de R$ 9.661,92 (nove mil, seiscentos e sessenta e um 
reais e noventa e dois centavos), conforme revisão de fls. 161. Participaram do julgamento 
os Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira, Victor Augusto de Faria Morato e Carlos 
Andrade Silveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu o pagamento 
do ICMS referente ao exercício de 2010, informado em PGDAS.  Contribuinte Excluído de 
Ofício do Simples Nacional, a partir de 01.01.10, pela Receita Federal, por motivo de 
débito. Em consequência, deverá pagar o imposto demonstrado na planilha anexa, 
juntamente com os acréscimos legais. Informa ainda que foram considerados os 
pagamentos efetuados no período através do código 4278.   

 
A autoridade lançadora indica como infringida as disposições do 

artigo 64 do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) combinado com os 
artigos 316, IV, "c" do Decreto 4852/97. Proposta a aplicação da penalidade prevista no 
artigo 71, III, "e" do CTE, com redação da Lei nº 15.505/2005. 

 
Tem-se como sujeitos passivos solidários: Rogério Roberto de Paiva 

e Roberto Aparecido de Paiva, na condição de sócios administradores, com base no artigo 
45, XII do CTE. 

 
O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: 

Detalhamento do Crédito Tributário "fls. 3"; identificação dos solidários "fls. 4 e 5 "; 
auditória básica do ICMS "fls. 6 a 10"; extrato do simples nacional "fls. 11 a 22"; histórico 
dos pagamentos SARE "fls. 23 e 24"; consulta simples nacional "fls. 25". 

 
As partes foram intimadas a pagar a quantia exigida ou apresentar 

impugnação em primeira instância, conforme documentos de "fls. 26 a 37", tendo sido 
lavrado termo de revelia as "fls. 38 e 39". 

 
As partes foram intimadas a pagar a quantia exigida ou apresentar 

impugnação em segunda instância conforme documentos de "fls. 41 a 43", tendo sido 



 

lavrado termo de perempção em relação ao solidário Rogério Roberto de Paiva as "fls. 
44".  

 
O sujeito passivo principal e o solidário Roberto Aparecido de Paiva, 

apresentam em peça única, impugnação em segunda instância as "fls. 47" alegando que 
fora notificada pela Prefeitura de Goiânia que havia sido desenquadrada do Simples 
Nacional, mas continuou recolhendo os tributos como se enquadrada estivesse. Sustenta 
que não discorda da cobrança através deste lançamento fiscal pela Fazenda Pública 
Estadual. No entanto, tem a esclarecer que parte do ICMS devido já foi recolhido através 
de Guia do Simples, devido a cada mês, conforme relatório anexo. Pede seja declarado 
improcedente o auto de infração. 

 
Foi anexado junto a defesa os seguintes documentos: planilha de 

cálculo de impostos "fls. 48"; cópia do livro de registro de apuração de ICMS "fls. 49 a 74"; 
cópia da intimação em segunda instância "fls. 75"; cópia dos comprovantes de pagamento 
das GUIAS DAS "fls. 76 a 79"; extrato do simples nacional "fls. 80 a 100"; declaração 
anual do simples nacional "fls. 101 e 102"; cópia da procuração "fls. 103"; cópia CRC "fls. 
104"; comprovante de inscrição e situação cadastral "fls. 105"; cópia do contrato social "fls. 
106 a 108'; cópia da cédula de identidade e CPF do sócio Roberto Aparecido de Paiva "fls. 
109". 

 
Pela Resolução nº 136/2014 as "fls. 111 e 112" a Segunda Câmara 

do Conselho Administrativo Tributário resolve converter o julgamento em diligência e 
encaminhar os autos a Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia para que analise a 
documentação quanto a apropriação do crédito e a apuração do ICMS para o exercício de 
2010. 

 
Foi anexado aos autos os seguintes documentos: relatório de 

autenticação fiscal "fls. 114"; documentos SINTEGRA e relatórios resumo CFOP "fls. 115 
a 118"; análise vertical do verso da DPI "fls. 119"; histórico dos pagamentos "fls. 120 e 
121"; cópia do parecer 492/2011-GEOT "fls. 122 e 123"; cópia do despacho n° 1936/2011-
SAT "fls. 124"; auditoria básica do ICMS "fls. 125 a 129". 

 
As "fls. 130 e 131" foi anexado relato de diligências realizadas, no 

qual informa que a Superintendência de Administração Tributária adota o parecer 
492/2011 da Gerência de Orientação Tributária, e sendo assim, não se deve considerar o 
crédito do imposto pago por intermédio de DAS no cálculo do auto de infração, e que este 
crédito deve ser requerido pela empresa como restituição do indébito tributário. Ao final, 
conclui que, foi feito auditoria excluindo os valores pago via DAS e considerando o 
LRAICMS apresentado, tendo em vista a autenticação após a lavratura do AI e sem 
cumprimento do disposto na legislação, o novo valor encontrado na omissão do CISM e de 
R$ 21.176,04. 

 
O sujeito passivo principal foi intimado a tomar conhecimento do 

resultado da diligência e querendo, manifestar-se conforme documentos de "fls. 133 a 
137". 

 
Mediante Termo de Juntada, foram anexados aos autos os 

documentos de "fls.140 a 155". 
 
Por meio da Resolução 092/2015, às "fls.156 a 157", a Segunda 

Câmara do Conselho do Conselho Administrativo Tributário requer nova análise, para que 
se verifique os créditos apropriados, e, se estiver nos moldes da legislação, considera-los 



 

para efeito de compensação, de acordo com o Princípio da Não Cumulatividade. Que se 
compense, também, os valores recolhidos na rubrica do Simples Nacional. 

 
Em atendimento à Resolução anterior, a autoridade revisora elabora 

Relatório Diligencial às "fls.161 a 162" e apresenta tabelas do resultado da análise, e 
confirma o dispositivo infringido e muda a penalidade proposta para o art.71, III, "a" da Lei 
11.651/91 com redação da Lei 17.917/17.  

 
Instrui o relatório com SARE – Histórico dos Pagamentos "fls.158 a 

159" e CIAF – Consulta Autenticação de Livros Fiscais "fls.160". 
 
O sujeito passivo principal foi intimado a tomar conhecimento do 

resultado da diligência e querendo, manifestar-se conforme documentos de "fls. 164", 
contudo não comparece aos autos. 

 
É o Relatório. 
 

VOTO 
 

Reporto-me ao trabalho revisional, sempre merecedor de fé, onde a 
autoridade revisora, aduz que “Em atenção ao pedido de revisão determinado pela 
Resolução 092/15 de 24/07/2015 – CAT temos a relatar que de acordo com o disposto no 
Memorando Circular 003/15 – GEAF de 04/03/2015 (que harmoniza o Parecer 492/2011 – 
GEOT coma IN 1159/2013 – GSF) E O Procedimento Operação Padrão – GEAF de 
27/04/2015 reanalisamos o processo, considerando na auditoria os recolhimentos 
efetuados sob o código 4278 e verificamos a regularidade dos créditos escriturados na 
apuração do ICMS devido pelo contribuinte excluído de ofício do Simples Nacional em 
01/01/2010.”  

 
Na sequência, o revisor apontar o resultado de sua tarefa, cujo 

“quantum” do ICMS devido pelo polo passivo passa a ser de R$ 9.661,92 (nove mil, 
seiscentos e sessenta e um reais e noventa e dois centavos), e face a tal importância o 
sujeito passivo, embora intimado, conforme determina a legislação, não se manifestou, o 
que me leva a reafirmar a peça diligencial, o que equivale dizer o feito é procedente em 
parte, nos termos inferidos em letras anteriores.   

 
Assim, voto conhecendo da impugnação, dando-lhe parcial 

provimento para considerar procedente em parte o auto de infração sobre o valor do ICMS 
de R$ 9.661,92 (nove mil, seiscentos e sessenta e um reais e noventa e dois centavos), 
conforme revisão de fls. 161. 

 
 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 04 de fevereiro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Falta de recolhimento do ICMS no âmbito do Simples Nacional (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00114/16 
 
Relator: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica. 
Insegurança na determinação da infração. Cerceamento do 
direito de defesa. Rejeição. Decisão unânime. Mérito. ICMS. 
Obrigação principal. Contribuinte optante do Simples Nacional. 
Auditoria do Pagamento do ICMS por Empresa Enquadrada no 
Simples Nacional. Omissão de recolhimento de ICMS. 
Procedência. 
 
I - Rejeita-se a arguição de nulidade da peça básica, por 
insegurança na determinação da infração, estando a 
irregularidade fiscal claramente relatada na inicial e 
devidamente instruído o auto de infração; 
 
II - Não se acolhe a arguição de nulidade do auto de infração, 
por cerceamento do direito de defesa, não havendo nos autos 
nenhum óbice ao pleno exercício do direito de defesa;  
 
 
III - Declara-se procedente o lançamento de ofício relativo a 
infração devidamente comprovada pelo Fisco, cuja ocorrência 
não tenha sido afastada pelo sujeito passivo. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 31 de agosto de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, Lidilone Polizeli Bento e Paulo 
Diniz. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer da impugnação, negar-
lhe provimento para considerar procedente o auto de infração. Participaram do julgamento 
os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, Lidilone Polizeli Bento e Paulo Diniz. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O Fisco exige da empresa LOOP COMPONENTES LTDA., 
enquadrada no Simples Nacional, diferença de ICMS no valor originário de R$ 6.637,82 
(seis mil seiscentos e trinta e sete reais e oitenta e dois centavos), em razão desta ter, no 
período de 01/01/10 a 31/12/10, obtido receita bruta referente a venda de mercadoria 
tributada no importe de R$ 338.882,29, que implicaria no recolhimento deste imposto no 
montante de R$ 7.366,62. Entretanto, o montante de receitas mensais declarado no 
período na DASN totalizaram R$ 42.196,40, sendo que os pagamentos nesses meses 
totalizaram apenas R$ 728,80. 

 
Citados como infringidos os artigos 13, VII; 18, da LC federal n.° 

123/06 c/c o artigo 14, I, da Resolução CGSN n.º 30/08, e os artigos 2.°, 3.°, 5.º, 6.° e 18, 
da Resolução CGSN n.° 051/08. Proposta a penalidade prevista no artigo 44, I, § 1º, da lei 
federal  n.º 9.430/96, com a redação conferida pela lei n.º 11.488/07. 



 

  
Juntou-se aos autos, a título de instrução da acusação, 

demonstrativo da omissão de receita apurada e do ICMS devido no regime do SIMPLES 
NACIONAL da empresa (fls.04) e extratos do Simples Nacional, dentre outros 
documentos. 

 
Devidamente intimada, a empresa autuada não comparece ao feito, 

sendo declarada sua revelia (fls.55). 
 
Novamente intimada, apresenta impugnação em segunda instância, 

na qual pugna pela nulidade do lançamento por cerceamento do seu direito de defesa e 
por insegurança na determinação da infração. Fundamenta aquela com fundamento no 
fato de que o agente fiscalizador efetuou o levantamento com base na DPI, sem análise 
dos documentos fiscais; esta (nulidade por insegurança) decorreu da presunção do valor 
apurado. No mérito, pede a improcedência do lançamento, dada a falta de comprovação 
das receitas e despesas e pela inadequação do movimento de auditoria financeira. 

 
Relatados, passo ao voto. 
 
 

V O T O 
 

Não há insegurança determinação da infração quando o lançamento 
contém informações seguras quanto à infração e ao infrator, mormente quando as 
informações prestadas pelo próprio contribuinte são as mesmas constantes dos bancos de 
dados do Sistema SARE da Receita Estadual e dos extratos do Simples Nacional, via 
DASN e PGDAS. 

 
Não houve tampouco cerceamento ao direito de defesa do 

contribuinte, porquanto os autos demonstram seu pleno exercício da defesa. 
 
Quanto ao mérito, inicialmente destaco que o contribuinte 

enquadrado no Simples Nacional recolhe os tributos federais, estaduais e municipais, 
mediante utilização de tabelas anexas à Lei Complementar federal n.º 123/06 e à 
Resolução CGSN n.º 05/07, com fundamento na receita bruta acumulada nos 12 (doze) 
meses anteriores ao do período de apuração, que determina a alíquota global, que 
corresponde à soma das alíquotas parciais para cada tributo (federal, estadual, municipal), 
incidente sobre o faturamento mensal do respectivo período. 

 
A fiscalização, fundamentada na LC n.º 123, de 14 de dezembro de 

2006, e na Resolução CGSN n.º 5, de 30 de maio de 2007, em procedimento intitulado 
Auditoria do Pagamento do ICMS por Empresa Enquadrada no SIMPLES NACIONAL – 
Mercadoria com Tributação Normal, apurou o ICMS omitido no valor de R$ 6.637,82 (seis 
mil seiscentos e trinta e sete reais e oitenta e dois centavos), relativo aos meses de abril a 
dezembro de 2010, exigindo-o no auto de infração. 

 
No referido procedimento, o ICMS omitido mensalmente foi apurado 

pela aplicação da alíquota obtida em conformidade com a tabela do Anexo I da LC n.° 
123/06 sobre o faturamento mensal e deduzido o valor pago pelo contribuinte. 

 
Pugnando pela improcedência do lançamento, a defesa alega que o 

fisco não comprovou o montante das receitas e despesas, e que tampouco adotou 
procedimento adequado para a auditoria/levantamento. 



 

 
Ora, o recolhimento do ICMS e demais tributos pelos contribuintes 

optantes do SIMPLES NACIONAL decorre da receita bruta no período considerado, e 
referida receita encontra-se demonstrada às fls.04. 

 
 
O fato de a empresa ser optante do Simples Nacional, que implica o 

recolhimento mensal, mediante documento único de impostos e contribuições, conforme 
determina o artigo 13 da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006. Verbis: 

 
Art. 13. O Simples Nacional implica o recolhimento mensal, 
mediante documento único de arrecadação, dos seguintes 
impostos e contribuições:  
 
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ;  
 
II - Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, observado o 
disposto no inciso XII do § 1º deste artigo;  
 
III - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL;  
 
IV - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - 
COFINS, observado o disposto no inciso XII do § 1º deste artigo;  
 
V - Contribuição para o PIS/Pasep, observado o disposto no 
inciso XII do § 1º deste artigo;  
 
VI - Contribuição Patronal Previdenciária - CPP para a 
Seguridade Social, a cargo da pessoa jurídica, de que trata o art. 
22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, exceto no caso da 
microempresa e da empresa de pequeno porte que se dedique às 
atividades de prestação de serviços referidas no § 5º-C do art. 18 
desta Lei Complementar;  
 
VII - Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 
Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS;  
 
VIII - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS.  
 
E essa mesma Lei Complementar n.º 123/06, em seu artigo 18, §§ 1° 

a 4°, incisos I a V, estabelece que o valor devido mensalmente pela microempresa e 
empresa de pequeno porte comercial, optante pelo Simples Nacional, será determinado 
mediante aplicação da tabela do Anexo I desta Lei Complementar, bem como a forma de 
obtenção da alíquota e da base de cálculo, em que se adotam faturamento e receitas. 
Verbis:  

 
Art. 18. O valor devido mensalmente pela microempresa e 
empresa de pequeno porte comercial, optante pelo Simples 
Nacional, será determinado mediante aplicação da tabela do 
Anexo I desta Lei Complementar.  
 



 

§ 1º Para efeito de determinação da alíquota, o sujeito passivo 
utilizará a receita bruta acumulada nos 12 (doze) meses 
anteriores ao do período de apuração.  
 
§ 2º Em caso de início de atividade, os valores de receita bruta 
acumulada constantes das tabelas dos Anexos I a V desta Lei 
Complementar devem ser proporcionalizados ao número de 
meses de atividade no período.  
 
§ 3º Sobre a receita bruta auferida no mês incidirá a alíquota 
determinada na forma do caput e dos §§ 1º e 2º deste artigo, 
podendo tal incidência se dar, à opção do contribuinte, na forma 
regulamentada pelo Comitê Gestor, sobre a receita recebida no 
mês, sendo essa opção irretratável para todo o ano-calendário.  
 
§ 4º O contribuinte deverá considerar, destacadamente, para fim 
de pagamento:  
 
I - as receitas decorrentes da revenda de mercadorias;  
 
II - as receitas decorrentes da venda de mercadorias 
industrializadas pelo contribuinte:  
 
III - as receitas decorrentes da prestação de serviços, bem 
como a de locação de bens móveis;  
 
IV - as receitas decorrentes da venda de mercadorias sujeitas 
a substituição tributária e tributação concentrada em uma 
única etapa (monofásica), bem como, em relação ao ICMS, 
antecipação tributária com encerramento de tributação;  
 
V - as receitas decorrentes da exportação de mercadorias 
para o exterior, inclusive as vendas realizadas por meio de 
comercial exportadora ou da sociedade de propósito 
específico prevista no art. 56 desta Lei Complementar. 
 
Desse modo, os dispositivos legais acima transcritos revelam como 

se apura o ICMS e os demais tributos (federais, estaduais e municipais) de contribuintes 
optantes do SIMPLES NACIONAL, restando claro que tal se dá em face das RECEITAS 
decorrentes da venda de mercadorias tributadas. 

 
 
Diante do exposto, conheço da impugnação, nego-lhe provimento, no 

que sou acompanhado à unanimidade pelos meus pares, para afastar a argüição de 
nulidade do lançamento por insegurança na determinação da infração e por cerceamento 
ao direito de defesa do sujeito passivo. Quanto ao mérito, também por unanimidade, 
votamos pela procedência do auto de infração. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 16 de fevereiro de 2016. 
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Matéria: Falta de recolhimento do ICMS no âmbito do Simples Nacional (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00170/16 
 
Relatora: Conselheira Talita Pimenta Félix 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Falta de recolhimento de 
ICMS SIMPLES NACIONAL. Procedência.  
 
Deixar de recolher, no prazo regulamentar, o ICMS SIMPLES 
NACIONAL caracteriza ato infringente que tipifica o ilícito de 
descumprimento da obrigação principal, devendo ser 
reconhecida a procedência do lançamento. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 24 de setembro de 2014, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, negar-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Talita Pimenta Félix, Célia Reis Di Rezende, 
José Luiz Rosa e Lidilone Polizeli Bento. Nos termos do § 6º, II do art. 51 do Regimento 
Interno do CAT, aprovado pelo Decreto nº 6.930, de 9 de Junho de 2009, a sessão foi 
realizada com ausência de um Conselheiro do Fisco para compor esta Câmara. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal é de que o sujeito passivo omitiu o pagamento do 
ICMS Simples Nacional, relativo às vendas realizadas no período de 01/04/2010 a 
30/06/2010. Em consequência, deverá pagar o imposto omitido, combinado à penalidade e 
acréscimos legais.  

   
Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 13, 

inciso VII e 18 da Lei Complementar nº 123/06, combinado com o artigo 14, inciso III, da 
Resolução nº CGSN nº 30/08 e artigos 2º, 3º, 5º, 6º e 18 da Resolução CGSN nº 51/08, 
tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 44, inciso I, da Lei nº 9.430/96 com a 
redação conferida pela Lei nº 11.488/07.  

 
O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: 

Detalhamento do Crédito Fiscal (fl. 03), Relatório Comparativo PGDAS com o SARE (fl. 
04) e Termo de Orientação (fl. 05).  

 
Intimida às fls. 06/07, a autuada queda-se silente, dando azo à 

lavratura do Termo de Revelia de fl. 08.  
 
O sujeito passivo foi novamente intimado para se manifestar em 

Segunda Instância, conforme documentos de fls. 10/11.  
 
Em sua Impugnação (fls. 14/15), a autuada pede a improcedência do 

auto de infração, sob a alegação de que o auto de infração não condiz com a realidade da 
empresa, pois em que pese ter havido alguns erros ao informar os pagamentos, estes 
foram, em sua maioria efetuados.  

 



 

Instrui a peça defensória a cópia da Procuração (fl. 16), cópias das 
identidades profissionais dos advogados (fls. 17 e 18) e cópia da Oitava Alteração 
Contratual (fls. 19 a 23). 

 
É o Relatório.  
 

VOTO 
 

Passo a julgar e de plano considero que o feito deve prosperar. 
Compulsando-se os autos, verifico que o sujeito passivo nada trouxe que pudesse ilidir a 
pretensão fiscal.  

 
Ademais, a Resolução CGSN de nº 30, de 7 de fevereiro de 2008, 

que regulamenta os procedimentos de fiscalização, lançamento e contencioso 
administrativo dos tributos devidos pela Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno 
Porte (EPP) optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e 
Contribuições (Simples Nacional), dispõe em seus artigos 13, 14 e 15, o seguinte: 

 
Art. 13. Constitui infração, para os fins desta Resolução, toda ação ou 
omissão, voluntária ou involuntária, da ME ou EPP optante que importe em 
inobservância das normas do Simples Nacional. 

 

Art. 14. Considera-se também ocorrida infração quando constatada: 

I – omissão de receitas; 

II – diferença de base de cálculo; 

III – insuficiência de recolhimento dos tributos do Simples Nacional. 

 

“Art. 15. Aplicam-se aos tributos devidos pela ME e pela EPP, inscritas no 
Simples Nacional, as normas relativas aos juros e multa de mora e de ofício 
previstas para o imposto de renda, inclusive, quando for o caso, em relação 
ao ICMS e ao ISS. 
 § 1º Aplicam-se aos tributos não incluídos no Simples Nacional as 
disposições relativas às  multas, juros e reduções previstas nas respectivas 
legislações dos entes federativos. 

§ 2º As penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias são as 
estabelecidas na legislação de cada ente federativo, exceto para as 
expressamente previstas nesta Resolução. 

 

A Lei Complementar nº 123/2006 instituiu o Estatuto Nacional da 
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, optante pelo Simples Nacional, sem ferir 
o princípio constitucional da competência tributária das unidades federativas, abarcou 
essas empresas no âmbito do território brasileiro e passou a definir questões omissas com 
a exigência do tributo não cumulativo, proposição de penalidade, aplicação de redução 
punitiva, benefícios fiscais e outros assuntos de interesses das partes, ou seja, dos 
sujeitos ativo e passivo. 

 
Portanto, a legalidade dessas normas nacionais tem a sua primazia 

sobre a legislação tributária estadual, quando o contribuinte for Microempresa e Empresa 
de Pequeno Porte, optante pelo Simples Nacional, razão por que, em respeito ao princípio 
da legalidade do tratamento igual aos iguais, não se discute a aplicação de preceitos 
legais aos contribuintes brasileiros que se encontrem em condições iguais e diferente aos 
diferentes.  

 



 

Preservou, ainda, os preceitos legais relativos à competência 
tributária, ao deixar para os Estados brasileiros o legado da ação fiscal para a busca de 
possível receita omissa. Assim, a fiscalização estadual, ao executar a sua tarefa funcional 
por meio dos trabalhos de auditagem, no caso de existência de omissão no recolhimento 
do tributo estadual exige o valor do imposto omitido do sujeito passivo e, se for o caso, 
com os acréscimos legais previstos na legislação nacional, assim como os benefícios 
fiscais.  

 

Com efeito, assim dispõe o art. 18 da Lei Complementar nº 123/06: 

 
Art. 18.  O valor devido mensalmente pela microempresa e empresa 
de pequeno porte comercial, optante pelo Simples Nacional, será 
determinado mediante aplicação da tabela do Anexo I desta Lei 
Complementar.   
§ 1º  Para efeito de determinação da alíquota, o sujeito passivo 
utilizará a receita bruta acumulada nos 12 (doze) meses anteriores ao 
do período de apuração.  
§ 2º  Em caso de início de atividade, os valores de receita bruta 
acumulada constantes das tabelas dos Anexos I a V desta Lei 
Complementar devem ser proporcionalizados ao número de meses de 
atividade no período.  
§ 3º  Sobre a receita bruta auferida no mês incidirá a alíquota 
determinada na forma do caput e dos §§ 1º e 2º deste artigo, podendo 
tal incidência se dar, à opção do contribuinte, na forma 
regulamentada pelo Comitê Gestor, sobre a receita recebida no mês, 
sendo essa opção irretratável para todo o ano-calendário.  
 

Com o advento do novo regime de tributação, houve quebra total de 
paradigma no que diz respeito ao fato gerador do ICMS. Tradicionalmente, o imposto 
incide sobre operações relativas à circulação de mercadorias; a nova regra, por seu turno, 
abandonou tal critério e passou a tomar por base de cálculo a receita bruta mensal 
auferida, abstraindo-se da classificação fiscal da mercadoria, se isenta ou tributada, 
passando, inclusive a manter insólita contradição com a própria nomenclatura do imposto 
(circulação de mercadorias). Ora, o fato gerador agora, semelhantemente ao que já 
ocorria com o tradicional PIS/ COFINS, é pelo faturamento auferido, não mais pela 
circulação de mercadoria. 

 
 

No caso em comento, trata-se de contribuinte optante pelo Sistema 
Simples Nacional, sujeito, portanto, ao “Regime Especial Unificado de Arrecadação de 
Tributos e Contribuições” devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, 
cuja base de cálculo é a receita bruta mensal auferida, segregada na forma disposta no art. 
3º da Resolução CGSN nº 51/2008. Para tais empresas, o recolhimento mensal é feito 
mediante documento único de arrecadação. 

 
Pois bem, ao analisar os autos, verifico que o contribuinte deixou de 

recolher os valores do ICMS Simples Nacional, informados nos PGDAS referentes aos 
meses de abril, maio e junho de 2010 e, relativamente a este fato, nada apresentou, até o 
momento, que demonstrasse a inexistência da infração apontada pelo fisco.  

 
Assim, considerando que o ICMS reclamado foi calculado na forma 

prevista na legislação aplicável aos contribuintes enquadrados no Simples Nacional e pelo 
que constam dos autos, voto conhecendo da impugnação, negando-lhe provimento para 
considerar procedente o auto de infração.  



 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 01 de março de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Falta de recolhimento do ICMS no âmbito do Simples Nacional (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00369/16 
 
Relator: Conselheiro Domingos Caruso Neto 
 

 
EMENTA: Nulidade formal. Descrição do Lançamento e outros 
elementos instrutórios. Identificação com segurança da infração 
e do infrator. Garantia ao exercício do direito de defesa. Não 
acolhimento. Benefício fiscal estabelecido por lei estadual. 
Inadimplência. Não aplicação. Processo de Exclusão de Ofício 
de Optante do Simples Nacional. Competência da 
Superintendência da Receita. Caráter eventualmente 
confiscatório da multa aplicada. Inconstitucionalidade de lei 
estadual. Impossibilidade de apreciação por via administrativa. 
Utilização indevida do regime diferenciado do Simples Nacional. 
Procedência. 
1 - Não deve ser acolhida a arguição de nulidade formal do 
lançamento quando o campo descrição do fato combinado com 
outros elementos instrutórios permitirem identificar com 
segurança a infração e o infrator, garantindo ao sujeito passivo 
o pleno exercício do direito de defesa. 
2 – Não se aplica benefício fiscal estabelecido por lei estadual 
quando verificada a inadimplência do sujeito passivo e a não 
contribuição para o Fundo Protege. 
3 – O Processo de Exclusão de Ofício de Optante do Simples 
Nacional é de competência da Superintendência da Receita. 
4 – Não pode ser apreciado em via administrativa a 
inconstitucionalidade de lei estadual, no que se refere ao caráter 
eventualmente confiscatório da multa aplicada. 
 
5 – É procedente o Lançamento que exige ICMS no valor 
correspondente à diferença entre o imposto devido pelo regime 
normal, que deveria ser adotado pelo sujeito passivo, e o regime 
diferenciado do Simples Nacional, utilizado indevidamente. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 07 de março de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Domingos Caruso 
Neto, Paulo Diniz, Masayuki Missao, Mário de Oliveira Andrade e Edson Abrão da Silva.  
Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Domingos Caruso Neto, Paulo Diniz, 
Masayuki Missao, Mário de Oliveira Andrade e Edson Abrão da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta da descrição do lançamento que o sujeito passivo omitiu o pagamento do 
ICMS na importância de R$78.905,26, em virtude de ter sido enquadrado e se utilizado 
indevidamente dos benefícios e da sistemática de apuração de tributos do regime 



 

diferenciado do Simples Nacional, quando de fato deveria se sujeitar às normas gerais de 
tributação. 

A ação fiscal é dirigida contra firma individual e, para instrução processual, são 
inseridas notas explicativas (fls. 4 e 5), cópias de Livro RUDFTO (fls. 6 e 7), Parecer pela 
Exclusão da autuada do Simples Nacional (fls. 9 a 27), cópia de processo administrativo 
de exclusão (fls. 28 a 72), extratos de recolhimentos (fls. 73 e 74) e Demonstrativo do 
saldo de ICMS a recolher (fls. 75) e relação das notas fiscais emitidas pela empresa (fls. 
76 a 95), disco contendo relação de notas fiscais eletrônicas recebidas pela empresa (fls. 
96), cópias de documentos de aquisição de mercadorias (fls. 99 a 143), cópias de Livros 
Registro de Saídas (fls. 144 a 184), e cópias de Livros Registros de Entrada (fls. 185 a 
214). 

O sujeito passivo apresenta impugnação em primeira instância (fls. 221 a 236). 

Por meio do Despacho nº 128/2013 (fls. 244), e com fundamento no Parecer nº 
492/2011 (GEOT), o julgador singular sugere a adequação do lançamento, o que é 
acatado pela fiscalização (fls. 245 a 248), alterando o valor da exigência fiscal para R$ 
104.958,45. 

Por meio da sentença nº 1759/2015 (fls. 252 a 257), o Julgador Singular não acolhe 
a arguição de nulidade, em razão da ausência de vício formal; não aplica o benefício de 
redução da base de cálculo, por descumprimento do art. 1º, § 1º, do Anexo IX, do RCTE; 
argui sua incompetência para a apreciação do processo de exclusão de ofício do optante 
pelo Simples Nacional, em vista do disposto no art. 47, II, da Lei nº 16.469/2009; mantém 
a multa aplicada por entendê-la adequada ao caso e por incompetência do órgão para a 
apreciação de inconstitucionalidade de norma estadual; e mantém o valor do lançamento 
no valor consignado na exigência inicial. 

O Representante Fazendário concorda com a decisão singular (fls. 258). 

O sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 263 a 282), pelo qual argui a 
nulidade do lançamento, pois o próprio autuante teria admitido a nulidade; e que a 
mudança ocorrida no auto de infração não deve ser tida como mero ato complementar. 

Requer a aplicação da redução da base de cálculo para 10%, com base no art. 8º, 
VIII, e argumenta que a não aplicação acarretou insegurança na determinação da infração. 

Afirma que a pessoa tida como administradora era, de fato, quem lidava com os 
afazeres da peticionária, e que não há, no caso, pessoa interposta. 

Acrescenta que a multa aplicada é confiscatória, por superar o valor do tributo, 
razão pela qual se pede a sua nulidade. 

É o relatório. 

V O T O 

Preliminarmente, observa-se que o infrator está identificado. O campo descrição do 
fato combinado com notas explicativas e demais demonstrativos juntados aos autos 
permitem a perfeita compreensão da infração supostamente cometida pelo sujeito passivo, 
qual seja o recolhimento a menor do imposto devido, por ter-se utilizado da sistemática do 
Simples Nacional, quando deveria ter-se utilizado do regime normal de tributação. Por 



 

isso, está formalmente bem construído o Lançamento, de forma a garantir ao sujeito 
passivo o pleno exercício do direito de defesa. 

Quanto à nulidade genérica arguida pelo sujeito passivo, sob o fundamento de que 
o autuante admitiu a nulidade do lançamento, verifica-se que não houve esta admissão 
pela autoridade fiscal. Acrescente-se que a inadequação na base de cálculo é vício 
material, e não vício formal. 

Note-se que entre o lançamento original e a decisão singular, inclusive, não correu 
qualquer acréscimo no valor da exigência fiscal, vez que os fundamentos que ensejariam 
a majoração por termo aditivo foram revistos pelo julgador singular, em razão de mudança 
de entendimento da matéria pela administração tributária, por meio de parecer. 

Inexiste, portanto, qualquer nulidade formal no Lançamento Fiscal. 

Quanto ao mérito, verifica-se que o benefício fiscal pleiteado pelo sujeito passivo é 
o previsto no art. 8º, VIII, do Anexo IX do Decreto nº 4.852, de 29 de Dezembro de 1997, 
que instituiu o Regulamento do Código Tributário do Estado de Goiás (RCTE). Trata-se de 
benefício fiscal estabelecido pela Lei Estadual nº 12.462/94.  

Por isso, a utilização do benefício condiciona-se à adimplência com o ICMS relativo 
à obrigação tributária cujo pagamento deva ocorrer no mês correspondente à referida 
utilização, conforme determina o art. 1º, § 1º, I, como se segue: 

Art. 1º Os benefícios fiscais, a que se referem os arts. 83 e 84 deste 
regulamento, são disciplinados pelas normas contidas neste anexo. 

§ 1º A utilização dos benefícios fiscais previstos neste anexo, cuja 
concessão tenha sido autorizada por lei estadual, fica condicionada a que o 
sujeito passivo: 

I - esteja adimplente com o ICMS relativo à obrigação tributária cujo 
pagamento deva ocorrer no mês correspondente à referida utilização; 

(...) 

Constatada a omissão no recolhimento do tributo devido, a inadimplência em 
relação a ele é consequência direta, o que impede a pretendida utilização. 

Outra condição para a utilização do benefício é a contribuição, no valor 
correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento), aplicado sobre o montante da 
diferença entre o valor do imposto calculado com aplicação da tributação integral e o 
calculado com utilização de benefício fiscal, para o Fundo de Proteção Social do Estado 
de Goiás - PROTEGE GOIÁS, dessa forma: 

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO § 3º DO ART. 1º PELO ART. 1º DO 
DECRETO Nº 5.984, DE 05.08.04 - VIGÊNCIA: 01.05.04. 

§ 3º A utilização dos benefícios fiscais contidos nos seguintes dispositivos 
deste Anexo é condicionada a que o contribuinte contribua com o valor 
correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) aplicado sobre o 
montante da diferença entre o valor do imposto calculado com aplicação da 
tributação integral e o calculado com utilização de benefício fiscal, para o 



 

Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás - PROTEGE GOIÁS (Lei nº 
14.469/03, art. 9º, II e § 4º): 

(...) 

II - incisos VIII, XII, XIII, XXIII, XXVII e XXIX, todos do art. 8º 

(...) 

 

Constatada a omissão no recolhimento do tributo integralmente devido, a não 
contribuição ao PROTEGE Goiás é consequência direta, o que impede a pretendida 
utilização. 

Quanto à inadequação da exclusão do sujeito passivo do regime diferenciado do 
Simples Nacional, observa-se que decorreu de processo regular e analítico, de 
competência da Superintendência da Receita, anteriormente denominada 
Superintendência de Administração Tributária. Tal competência encontra-se expressa no 
art. 47, II, da Lei nº 16.469, de 19 de janeiro de 2009, que regula o processo administrativo 
tributário no Estado de Goiás, nestas palavras: 

Art. 47. Compete à Superintendência de Administração Tributária apreciar: 

(...) 

II - o Processo de Exclusão de Ofício de Optante do Simples Nacional. 

(...) 

 

Quanto ao caráter eventualmente confiscatório da multa aplicada, não cabe à 
judicância administrativa a apreciação de possíveis inconstitucionalidades da norma 
estadual, conforme o § 4º do art. 6º da Lei nº 16.469, de 19 de janeiro de 2009, que regula 
o processo administrativo tributário no Estado de Goiás. 

Observa-se, por todo o exposto, que o Fisco exige corretamente ICMS 
correspondente à diferença entre o ICMS devido pelo regime normal, que deveria ter sido 
utilizado pelo sujeito passivo, e pelo regime diferenciado de apuração pelo Simples 
Nacional, o qual foi utilizado indevidamente, considerados como créditos para o sujeito 
passivo os pagamentos realizados. 

Posto isso, decido rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela 
autuada, por insegurança na determinação da infração; conhecer do recurso, negar-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o Lançamento. 

 
 
 

Sala das sessões, em 18 de março de 2016. 
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Matéria: Falta de recolhimento do ICMS no âmbito do Simples Nacional (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00370/16 
 
Relator: Conselheiro Domingos Caruso Neto 
 

 
EMENTA: Nulidade formal. Descrição do Lançamento e outros 
elementos instrutórios. Identificação com segurança da infração 
e do infrator. Garantia ao exercício do direito de defesa. Não 
acolhimento. Constatação de dolo, fraude ou simulação. 
Intimação antes de transcorridos cinco anos contados do 
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento 
poderia ter sido efetuado. Decadência. Não acolhimento. 
Benefício fiscal estabelecido por lei estadual. Inadimplência. 
Não aplicação. Processo de Exclusão de Ofício de Optante do 
Simples Nacional. Competência da Superintendência da Receita. 
Caráter eventualmente confiscatório da multa aplicada. 
Inconstitucionalidade de lei estadual. Impossibilidade de 
apreciação por via administrativa. Utilização indevida do regime 
diferenciado do Simples Nacional. Procedência. 
1 - Não deve ser acolhida a arguição de nulidade formal do 
lançamento quando o campo descrição do fato combinado com 
outros elementos instrutórios permitirem identificar com 
segurança a infração e o infrator, garantindo ao sujeito passivo 
o pleno exercício do direito de defesa. 
2 – Não se aplica benefício fiscal estabelecido por lei estadual 
quando verificada a inadimplência do sujeito passivo e a não 
contribuição para o Fundo Protege. 
3 – O Processo de Exclusão de Ofício de Optante do Simples 
Nacional é de competência da Superintendência da Receita. 
4 - Não deve ser acolhida a preliminar de mérito de decadência 
quando a intimação do sujeito passivo se der antes de 
transcorridos cinco anos contados do primeiro dia do exercício 
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, 
no caso da constatação de dolo, fraude ou simulação. 
5 – Não pode ser apreciado em via administrativa a 
inconstitucionalidade de lei estadual, no que se refere ao caráter 
eventualmente confiscatório da multa aplicada. 
6 – É procedente o Lançamento que exige ICMS no valor 
correspondente à diferença entre o imposto devido pelo regime 
normal, que deveria ser adotado pelo sujeito passivo, e o regime 
diferenciado do Simples Nacional, utilizado indevidamente. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 07 de março de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. E, também, por votação unânime, rejeitar a preliminar de 
decadência, requerida pelo sujeito passivo. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, 
conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração.  Participaram do julgamento os Conselheiros 
Domingos Caruso Neto, Paulo Diniz, Masayuki Missao, Mário de Oliveira Andrade e Edson 
Abrão da Silva. 



 

 
R E L A T Ó R I O 

 

Consta da descrição do lançamento que o sujeito passivo omitiu o pagamento do 
ICMS na importância de R$491.194,94, em virtude de ter sido enquadrado e se utilizado 
indevidamente dos benefícios e da sistemática de apuração de tributos do regime 
diferenciado do Simples Nacional, quando de fato deveria se sujeitar às normas gerais de 
tributação. 

A ação fiscal é dirigida contra firma individual e, para instrução processual, são 
inseridas notas explicativas (fls. 6 e 7), cópias de Livro RUDFTO (fls. 8 e 9), Parecer pela 
Exclusão da autuada do Simples Nacional (fls. 11 a 29), cópia de processo administrativo 
de exclusão (fls. 30 a 74), extratos de recolhimentos (fls. 73 e 74) e Demonstrativo do 
saldo de ICMS a recolher (fls. 75) e relação das notas fiscais emitidas pela empresa (fls. 
76 a 251), relação de notas fiscais de aquisição (fls. 252 a 263), extratos contendo 
histórico de pagamentos (fls. 264 a 274), disco contendo relação de notas fiscais 
eletrônicas recebidas pela empresa (fls. 275), cópias de documentos de aquisição de 
mercadorias (fls. 277 a 1758), cópias de Livros Registro de Saídas e Entradas (fls. 1759 a 
2519). 

O sujeito passivo apresenta impugnação em primeira instância (fls. 2525 a 2553). 

Por meio do Despacho nº 122/2013 (fls. 2555), e com fundamento no Parecer nº 
492/2011 (GEOT), o julgador singular sugere a adequação do lançamento, o que é 
acatado pela fiscalização (fls. 2556 a 2564), alterando o valor da exigência fiscal para R$ 
751.114,89. 

Por meio da sentença nº 2003/2015 (fls. 2569 a 2571), o Julgador Singular não 
acolhe a arguição de nulidade, em razão da ausência de vício formal; não aplica o 
benefício de redução da base de cálculo, por descumprimento do art. 1º, § 1º, do Anexo 
IX, do RCTE; argui sua incompetência para a apreciação do processo de exclusão de 
ofício do optante pelo Simples Nacional, em vista do disposto no art. 47, II, da Lei nº 
16.469/2009; mantém a multa aplicada por entendê-la adequada ao caso e por 
incompetência do órgão para a apreciação de inconstitucionalidade de norma estadual; e 
mantém o valor do lançamento no valor consignado na exigência inicial. 

O Representante Fazendário concorda com a decisão singular (fls. 2572). 

O sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 2577 a 2603), pelo qual argui a 
nulidade do lançamento, pois o próprio autuante teria admitido a nulidade; e que a 
mudança ocorrida no auto de infração não deve ser tida como mero ato complementar. 

Requer a aplicação da redução da base de cálculo para 10%, com base no art. 8º, 
VIII, e argumenta que a não aplicação acarretou insegurança na determinação da infração. 

Afirma que a pessoa tida como administradora era, de fato, quem lidava com os 
afazeres da peticionária, e que não há, no caso, pessoa interposta. 

Acrescenta que a multa aplicada é confiscatória, por superar o valor do tributo, 
razão pela qual se pede a sua nulidade. 

É o relatório. 



 

V O T O 

Preliminarmente, observa-se que o infrator está identificado. O campo descrição do 
fato combinado com notas explicativas e demais demonstrativos juntados aos autos 
permitem a perfeita compreensão da infração supostamente cometida pelo sujeito passivo, 
qual seja o recolhimento a menor do imposto devido, por ter-se utilizado da sistemática do 
Simples Nacional, quando deveria ter-se utilizado do regime normal de tributação. Por 
isso, está formalmente bem construído o Lançamento, de forma a garantir ao sujeito 
passivo o pleno exercício do direito de defesa. 

Quanto à nulidade genérica arguida pelo sujeito passivo, sob o fundamento de que 
o autuante admitiu a nulidade do lançamento, verifica-se que não houve esta admissão 
pela autoridade fiscal. Acrescente-se que a inadequação na base de cálculo é vício 
material, e não vício formal. 

Note-se que entre o lançamento original e a decisão singular, inclusive, não correu 
qualquer acréscimo no valor da exigência fiscal, vez que os fundamentos que ensejariam 
a majoração por termo aditivo foram revistos pelo julgador singular, em razão de mudança 
de entendimento da matéria pela administração tributária, por meio de parecer. 

Inexiste, portanto, qualquer nulidade formal no Lançamento Fiscal. 

Quanto à decadência, nos lançamentos de ofício, constatada apuração do imposto 
devido em desacordo com a legislação tributária, a regra aplicável à extinção do crédito 
tributário é a prevista no art. 173, I, do Código Tributário Nacional (CTN). 

Note-se que aqui não se trata de matéria de alta indagação jurídica posta mediante 
registro regular à análise do Fisco, mas sim de recolhimento a menor intencionalmente 
causado pela adoção de regime impróprio ao caso. 

Assim sendo, para os fatos geradores ocorridos em 2007 a 

decadência somente ocorreria em 01.01.2013, porém a intimação se deu em pois a 

intimação do lançamento se deu em 29.11.2012, conforme se verifica no documento de 

fls. 2523. 

Quanto ao mérito, verifica-se que o benefício fiscal pleiteado pelo sujeito passivo é 
o previsto no art. 8º, VIII, do Anexo IX do Decreto nº 4.852, de 29 de Dezembro de 1997, 
que instituiu o Regulamento do Código Tributário do Estado de Goiás (RCTE). Trata-se de 
benefício fiscal estabelecido pela Lei Estadual nº 12.462/94.  

Por isso, a utilização do benefício condiciona-se à adimplência com o ICMS relativo 
à obrigação tributária cujo pagamento deva ocorrer no mês correspondente à referida 
utilização, conforme determina o art. 1º, § 1º, I, como se segue: 

Art. 1º Os benefícios fiscais, a que se referem os arts. 83 e 84 deste 
regulamento, são disciplinados pelas normas contidas neste anexo. 

§ 1º A utilização dos benefícios fiscais previstos neste anexo, cuja 
concessão tenha sido autorizada por lei estadual, fica condicionada a que o 
sujeito passivo: 

I - esteja adimplente com o ICMS relativo à obrigação tributária cujo 
pagamento deva ocorrer no mês correspondente à referida utilização; 



 

(...) 

Constatada a omissão no recolhimento do tributo devido, a inadimplência em 
relação a ele é consequência direta, o que impede a pretendida utilização. 

Outra condição para a utilização do benefício é a contribuição, no valor 
correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento), aplicado sobre o montante da 
diferença entre o valor do imposto calculado com aplicação da tributação integral e o 
calculado com utilização de benefício fiscal, para o Fundo de Proteção Social do Estado 
de Goiás - PROTEGE GOIÁS, dessa forma: 

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO § 3º DO ART. 1º PELO ART. 1º DO 
DECRETO Nº 5.984, DE 05.08.04 - VIGÊNCIA: 01.05.04. 

§ 3º A utilização dos benefícios fiscais contidos nos seguintes dispositivos 
deste Anexo é condicionada a que o contribuinte contribua com o valor 
correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) aplicado sobre o 
montante da diferença entre o valor do imposto calculado com aplicação da 
tributação integral e o calculado com utilização de benefício fiscal, para o 
Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás - PROTEGE GOIÁS (Lei nº 
14.469/03, art. 9º, II e § 4º): 

(...) 

II - incisos VIII, XII, XIII, XXIII, XXVII e XXIX, todos do art. 8º 

(...) 

 

Constatada a omissão no recolhimento do tributo integralmente devido, a não 
contribuição ao PROTEGE Goiás é consequência direta, o que impede a pretendida 
utilização. 

Quanto à inadequação da exclusão do sujeito passivo do regime diferenciado do 
Simples Nacional, observa-se que decorreu de processo regular e analítico, de 
competência da Superintendência da Receita, anteriormente denominada 
Superintendência de Administração Tributária. Tal competência encontra-se expressa no 
art. 47, II, da Lei nº 16.469, de 19 de janeiro de 2009, que regula o processo administrativo 
tributário no Estado de Goiás, nestas palavras: 

Art. 47. Compete à Superintendência de Administração Tributária apreciar: 

(...) 

II - o Processo de Exclusão de Ofício de Optante do Simples Nacional. 

(...) 

 

Quanto ao caráter eventualmente confiscatório da multa aplicada, não cabe à 
judicância administrativa a apreciação de possíveis inconstitucionalidades da norma 



 

estadual, conforme o § 4º do art. 6º da Lei nº 16.469, de 19 de janeiro de 2009, que regula 
o processo administrativo tributário no Estado de Goiás. 

Observa-se, por todo o exposto, que o Fisco exige corretamente ICMS 
correspondente à diferença entre o ICMS devido pelo regime normal, que deveria ter sido 
utilizado pelo sujeito passivo, e pelo regime diferenciado de apuração pelo Simples 
Nacional, o qual foi utilizado indevidamente, considerados como créditos para o sujeito 
passivo os pagamentos realizados. 

Posto isso, decido rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela 
autuada, por insegurança na determinação da infração; rejeitar a preliminar de mérito de 
decadência; conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença 
singular que considerou procedente o Lançamento. 

 
 

Sala das sessões, em 18 de março de 2016. 
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Matéria: Falta de recolhimento do ICMS no âmbito do Simples Nacional (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00418/16 
 
Relator: Conselheiro Márcio Nogueira Pedra 
 

 
EMENTA: Processual. ICMS. Recurso da Fazenda Pública ao 
Conselho Pleno para reinclusão do solidário na lide. Provido. 
Decisão por maioria. Recurso do Contribuinte ao Conselho 
Pleno. Inadmissibilidade parcial. Decisão unänime. Omissão de 
pagamento do ICMS por contribuinte desenquadrado do Regime 
do Simples Nacional. Auto de infração procedente. Decisão 
unânime. 1. Devem ser mantidas na lide as pessoas físicas que  
exerciam o cargo de administradores da empresa autuada  à 
época da ocorrência dos fatos que deram ensejo à lavratura do 
auto de infração(artigo 45, XII, Lei nº 11.651/1991). 2. Na hipótese 
de decisão cameral unânime, rejeitando preliminar apresentada 
pelo sujeito passivo, deve ser inadmitida a parte do recurso ao 
Conselho Pleno  que se referir à mesma preliminar, deixando, no 
entanto,  de cumprir pelo menos uma das condições previstas 
no inciso II, do artigo 41, da Lei nº 16.469/2009. 3. Deve ser 
mantida a decisão de procedência de auto de infração que exige 
do sujeito passivo o pagamento de ICMS, em razão de 
desenquadramento do Regime do Simples Nacional, quando não 
forem apresentados argumentos capazes de afastar a cobrança 
do imposto. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 15 
de março de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade, feita pelo Conselheiro Relator, em relação a preliminar de nulidade por 
insegurança na determinação da infração, arguida pelo sujeito passivo, tendo em vista não 
estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Márcio Nogueira Pedra, Nivaldo Carvelo 
Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria 
Morato, Edson Abrão da Silva, José Paixão de Oliveira Gomes, Nivaldo José Mendes, 
Lidilone Polizeli Bento, Paulo Diniz, David Fernandes de Carvalho, Alcedino Gomes 
Barbosa, Domingos Caruso Neto, José Luiz Rosa, Antônio Martins da Silva, Talita Pimenta 
Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva 
Ruguê Bernardes e João Divino de Brito. Por maioria de votos, conhecer do recurso da 
Fazenda Pública para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para reincluir na lide os 
solidários JALMAR ROSANO MARTINI e PAULO DA VEIGA ANTUNES. Foram 
vencedores os Conselheiros Márcio Nogueira Pedra, Gilmar Rodrigues de Almeida, Victor 
Augusto de Faria Morato, José Paixão de Oliveira Gomes, Lidilone Polizeli Bento, David 
Fernandes de Carvalho, Domingos Caruso Neto, Antônio Martins da Silva, Washington 
Luis Freire de Oliveira, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes e o Sr. Presidente, 
Conselheiro Heli José da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros 
Nivaldo Carvelo Carvalho, Masayuki Missao, Edson Abrão da Silva, Nivaldo José Mendes, 
Paulo Diniz, Alcedino Gomes Barbosa, José Luiz Rosa, Talita Pimenta Félix, José Pereira 
D'abadia e João Divino de Brito, que votaram conhecendo do recurso, negando-lhe 
provimento para manter a exclusão dos solidários da lide. Quanto ao mérito, por 
unanimidade de votos, conhecer do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, 
negar-lhe provimento para manter a decisão cameral que considerou procedente o auto de 



 

infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Márcio Nogueira Pedra, Nivaldo 
Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto de 
Faria Morato, Edson Abrão da Silva, José Paixão de Oliveira Gomes, Nivaldo José 
Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Paulo Diniz, David Fernandes de Carvalho, Alcedino 
Gomes Barbosa, Domingos Caruso Neto, José Luiz Rosa, Antônio Martins da Silva, Talita 
Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria 
da Silva Ruguê Bernardes e João Divino de Brito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O processo se instaurou via auto de infração que acusa o 
contribuinte de realizar saída de mercadoria no valor de R$ 3.615.906,73 (três milhões, 
seiscentos e quinze mil, novecentos e seis reais  e setenta e três centavos), sem destacar 
nos documentos fiscais o ICMS referente às operações, e sem efetuar o débito 
correspondente no Livro Registro de Saídas, no período de março a maio de 2008. Está 
sendo cobrado o imposto na importância de R$ 319.603,36 (trezentos e dezenove mil, 
seiscentos e três reais e trinta e seis centavos) , mais as penalidades e acréscimos legais, 
conforme se comprova pelas planilhas explicativas e cópias das vias fixas das notas 
fiscais anexadas, e dos livros de Registro de Saídas e de Apuração do ICMS, tendo em 
vista a exclusão de oficio, do sujeito passivo, do Regime do Simples Nacional pela Receita 
Federal do Brasil (cópia do Registro de Evento e extrato de consulta do cadastro do 
simples nacional do sistema informatizado da SEFAZ-GO com desenquadramento desde 
1º de março de 2008, em anexo). Para todos os fins legais e com fulcro no § 2º, do artigo 
19, Decreto nº 6.930, de 09 de junho de 2009, adoto o relatório constante do Acórdão do 
Conselho Pleno  nº 1080/2012,  de fls 531 e seguintes,  que abaixo transcrevo : 

 
“Narra a peça de sustentação deste feito que o contribuinte, em 

epígrafe, realizou saída de mercadorias sem destacar nos documentos fiscais o ICMS 
referente às operações, e sem efetuar o débito correspondente no Livro Registro de 
Saídas de Mercadoria, no período de março a maio de 2008.  

 
Em consequência, deverá pagar o imposto na importância R$ 

319.603,36 (trezentos e dezenove mil, seiscentos e três reais e trinta e seis centavos), 
mais as penalidades e acréscimos legais, conforme se comprova pelas planilhas 
explicativas e cópias das vias fixas das notas fiscais anexadas e dos livros de Registro de 
Saídas e de Apuração do ICMS, tendo em vista a exclusão de ofício, do sujeito passivo, 
do Regime do Simples  Nacional pela Receita Federal do Brasil, cuja cópia do Registro de  
Evento se anexa,  tanto quanto se anexa um extrato de consulta do cadastro do simples 
nacional do sistema informativo da SEFAZ-GO com desenquadramento desde 1º de 
março de 2008. 

 
A base legal do auto de infração encontra respaldo no Código 

Tributário Estadual em seus artigos 11, I e 64, Lei 11.651/91, c/c artigos 149, I e 163, V, 
"b", Decreto 4.852/97 e a penalidade no artigo 71, inciso VIII,  alínea "c", §9º I, da Lei 
11.651/1991 c/ redação da Lei 15505/2005. 

 
Os polos passivo coobrigados foram identificados às fls. 04 e 05 e 

em face ao polo passivo identificado à fl. 04, Sr. Jalmar Rosano Martini foram lavrados os 
respectivos  Termos de Revelia de fl. 405 e perempção fl. 452. 

 
Impugnando o lançamento a autuada direta e o polo passivo solidário 

identificado  à fl. 05. comparecem ao processo, fls. 388/389 onde alegam que pagaram os 
impostos incidentes sobre as mercadorias por meio dos DAS; que seus documentos 



 

fiscais foram apreendidos arbitrariamente e devolvidos seis meses depois; que parte da 
sua documentação não foi devolvida; que foi excluída do Simples Nacional por meio de 
despacho que não informou a data da exclusão; que se surpreendeu quando consultou o 
site do Simples Nacional e verificou que sua exclusão se dera retroativamente e; que foi 
incluído no Simples Nacional em 20/03/2008, mas foi excluído retroativamente a partir de 
01/03/2008. Solicita a baixa e o arquivamento do auto de infração. Juntam documentos fls. 
390/ 403. 

 
Por meio do Termo de Juntada de fl. 407 foram acostados a este 

volume, petição e documentos do polo passivo, fls. 408/412.  
 
Por meio do Despacho nº 699/09 – JULP o julgador singular remete o 

feito em diligência para que o feito seja encaminhado à Gerência de Arrecadação e 
Fiscalização para que seu titular determine a realização de diligência, com o propósito de 
trazer aos autos informações constantes do processo administrativo nº 200800004009928 
que possam subsidiar a decisão em relação à data em que a exclusão do Simples 
Nacional produziu seus efeitos, fls. 413.   

 
Em atenção ao despacho supra foi acostado a este tomo cópia do 

processo administrativo referido em linhas anteriores, fls.  415/442.   
 
O ilustre sentenciador monocrático julga procedente a exordial, fls. 

445/446. 
 
Dirigindo-se a segunda instância os polos passivos ratificam os 

razões pronunciadas na fase impugnatória, fls. 455/457. 
 
Com memorial, fls. 464/469,  os autuados retornam à lide, reafirmam 

os arrazoados defensórios aduzidos em fases processuais anteriores, suscitam a  
nulidade da lide por insegurança na determinação da infração.    

 
A Primeira Câmara deste Conselho  decidiu por unanimidade de 

votos, acolher a preliminar de perempção do solidário Sr. Paulo da Veiga Antunes. Por 
unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela 
autuada, por insegurança na determinação da infração. Por maioria de votos, acolher a 
preliminar de exclusão da lide dos solidários, arguida pelo Conselheiro Allen Anderson 
Viana. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, negar-lhe para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração, consoante a 
decisão cameral nº 1737/2011 de fls.471/476. 

 
Recurso da Fazenda para o Conselho Pleno solicita a reforma da 

decisão cameral, em relação a exclusão dos solidários, para que os mesmos sejam 
reincluídos na lide. E com relação ao mérito, requer a manutenção da decisão cameral, fls. 
478/479. 

Com contradita ao Recurso da Fazenda e com Recurso para o 
Conselho Pleno, o autuado direto e o nomeado polo passivo solidário Jalmar Rosano 
Martini se manifestam  argumentando que a exclusão de ofício é questão referente à 
legalidade e não à conveniência e oportunidade; que há um vício de ilegalidade na 
exclusão de ofício e este deve ser eliminado, por meio do poder-dever de autotutela 
conferido pelo ordenamento jurídico à Administração Pública, que neste caso é conferido 
ao CAT proceder ao controle da legalidade do lançamento de ofício do crédito tributário; 
que ocorreu vício de ilegalidade quando o Gerente de Arrecadação e Fiscalização excluiu 
a recorrente de ofício, sob a alegação de que estaria caracterizada a "prática reiterada de 



 

infração", conforme disposto na LC 123/2006 e no art. 5º, V, da Resolução CGSN nº 
15/2007. Alegam que a única infração praticada foi o preenchimento errôneo no PGDAS, 
pelos contadores da empresa, no valor de R$ 15.120,00 (quinze mil, cento e vinte reais), 
enquanto que, o valor escriturado no livro de apuração é R$ 248.382,80 (duzentos e 
quarenta e oito mil, trezentos e oitenta e dois reais e oitenta centavos), conforme anotado 
na folha fls.333. Trata-se de erro no preenchimento no PGDAS uma única vez no mês de 
março de 2008, conforme fls. 333 do processo administrativo; que o Gerente de 
Arrecadação violou frontalmente o princípio da legalidade, haja vista que não houve 
observância  aos termos da lei. Argumenta que se o legislador prescreveu constatação de 
"prática reiterada", para o fim de exclusão de ofício do Simples Nacional, não poderia a 
Administração Tributária atuar contra esta previsão e desenquadrar a empresa sem 
comprovar as reiteradas infrações. Portanto, ausente o pressuposto legal da reiteração é 
ilegal e nulo de pleno direito o ato que penalizou a recorrente e os atos posteriores, que 
dele derivaram, como é o caso do auto de infração em tela. Alega, que o contribuinte não 
pode ser penalizado pela falta de clareza da lei. E se há insegurança dos agentes quanto 
ao enquadramento, a interpretação deve ser favorável ao acusado, de acordo com o art. 
112 do CTN. Ainda, que a insegurança dos agentes em analisar os fatos e aplicar o 
dispositivo legal acarretou a insegurança na determinação da infração. Tal previsão do 
inciso IV do art. 20 da lei estadual nº 16.469/2009, que anula o ato praticado pelos agentes 
nesse caso. Por outro lado, está equivocada a interpretação quanto à data do efeito da 
exclusão, pois o sujeito passivo não está incluído em nenhuma das previsões dos §§ 4º e 
6º do art. 3º da 123/06. Por fim requerem que os autos retornem à segunda instância para 
que o Julgador Cameral enfrente a questão posta no recurso na segunda instância; que 
fundamente, o voto com relação ao presente processo o que o relator entende por 
insegurança na determinação da infração, questão não enfrentada, sob pena de cercear o 
contraditório e ampla defesa; que seja o processo anulado nos termos proposto, e 
querendo a administração notifique o sujeito passivo para apresentar a documentação 
necessária para fiscalização para nova auditoria. Anexa documentação de fls. 493/514.” 

 
 
No julgamento, o Conselho Pleno do Conselho Administrativo 

Tributário decidiu, por unanimidade de votos, acolher a preliminar de nulidade parcial dos 
autos, por cerceamento do direito de defesa, arguida pelo sujeito passivo, a partir do 
acórdão cameral de fls. 471. Foi determinado o retorno dos autos ao autor do voto 
vencedor para elaboração de nova peça. 

 
Em novo julgamento cameral, a Primeira Câmara do Conselho 

Administrativo Tributário decidiu, por unanimidade de votos, acolher a preliminar de 
perempção do solidário Sr. Paulo da Veiga Antunes. Também por unanimidade de votos 
foi  rejeitada a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por 
insegurança na determinação da infração. Por maioria de votos, foi acolhida a preliminar 
de exclusão da lide dos solidários, arguida pelo Conselheiro Allen Anderson Viana. Quanto 
ao mérito, por maioria de votos, a Câmara conheceu do recurso, negando-lhe provimento, 
para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração.  

 
A Fazenda Pública interpôs recurso ao Conselho Pleno, solicitando a 

reinclusão dos solidários na lide, sob o argumento de que se trata de administradores da 
autuada. Cita o artigo 45, inciso XII, CTE.  

 
Intimados, nenhum dos sujeitos passivos comparece ao feito, seja 

para recorrer, seja para contraditar o recurso da Fazenda Pública. O Conselho Pleno, no 
sentido de aperfeiçoar as intimações realizadas e visando assegurar aos sujeitos passivos 
a mais ampla defesa, baixou a resolução seguinte :  



 

 
“O Pleno do Conselho Administrativo Tributário, em sessão realizada 

no dia 20/11/2014, acatando proposição do Conselheiro Relator, resolve, por unanimidade 
de votos,  

 
CONSIDERANDO que a empresa autuada, PALMAR 

TRANSPORTES LTDA, constituiu como sua procuradora, no presente processo, a Dra. 
VILMA PEREIRA DA SILVA, consoante comprovado pelo instrumento de mandato de fls 
469; 

 
CONSIDERANDO   que a Dra. VILMA PEREIRA DA SILVA 

substabeleceu à Dra. JULIANA DOS SANTOS CAMARGO os poderes que lhe foram 
outorgados pelo representante legal da empresa PALMAR TRANSPORTES LTDA, porém, 
tal substabelecimento foi instituído com reserva de poderes, conforme instrumento de fls 
529; 

 
CONSIDERANDO que a intimação da autuada PALMAR 

TRANSPORTES LTDA, para apresentação de recurso da decisão condenatória de 
segunda instância, feita através de carta com aviso de recebimento, dirigida ao escritório 
da Dra. JULIANA DOS SANTOS CAMARGO,  não se concretizou, tendo em vista 
ausência de pessoa responsável no local, o que implicou na realização de intimação por 
edital; 

 
CONSIDERANDO que o substabelecimento de fls 529 foi efetivado 

com reserva de poderes, permanecendo, destarte, também  a Dra. VILMA PEREIRA DA 
SILVA como representante da autuada no processo, o que significa que a autuada poderia 
ter sido localizada em outro endereço, realizando-se a intimação através desta 
procuradora;  

 
Considerando outro substabelecimento realizado pela Dra. VILMA 

PEREIRA DA SILVA, desta feita em favor do Dr. ANDRÉ LUIZ FAGUNDES DA CUNHA, 
conforme instrumento de fls 580; 

 
CONSIDERANDO o princípio do contraditório e da ampla defesa com 

os meios e recursos a ela  inerentes, bem como a legislação que dispõe sobre intimações 
(artigo 14, V, Lei nº 16.469/2009); 

 
encaminhar o processo à Gerência de Controle e Preparo 

Processual, para que proceda intimação do sujeito passivo, através de seus procuradores, 
Dra. VILMA PEREIRA DA SILVA, no endereço indicado no respectivo instrumento de 
mandato de fls 469 e 576, e Dr. ANDRÉ LUIZ FAGUNDES DA CUNHA, no endereço 
indicado no substabelecimento de fls 580 , da decisão condenatória em segunda instância 
(fls 550/556) para pagamento da quantia exigida ou, em caso de discordância, 
apresentação de recurso ao Conselho Pleno. Após decurso dos prazos legais, retorne-se 
para julgamento.” 

 
Os solidários, regularmente intimados, não interpuseram recurso. A 

autuada, no entanto, apresenta recurso em que, de início, argui preliminar de insegurança 
na determinação da infração. Afirma que não agiu em desobediência à lei, pois a empresa 
era optante pelo SIMPLES NACIONAL. Afirma ainda que as normas indicando a infração 
são declaratórias, não fazendo conexão com o texto da acusação fiscal, não mencionando 
as Resoluções infringidas. Conclui que o lançamento deve ser anulado, pois não haveria 
segurança no que se refere à infração que teria sido cometida pelo contribuinte. Alega 



 

também a existência de erro da Superintendência na fundamentação do despacho de 
exclusão da autuada do SIMPLES NACIONAL.  

 
É o relatório.  
 
 

VOTO 
 
 
No que concerne ao recurso da Fazenda Pública, mantenho o 

posicionamento já consagrado por esta Corte em julgamentos anteriores. De longa data, 
esta Corte tem adotado o entendimento de que é solidariamente responsável pelo crédito 
tributário, oriundo da omissão de pagamento do ICMS, o sócio da empresa autuada que 
detenha poderes de gerência. Conforme se verifica pela cópia do contrato social, fls 441, 
os solidários apontados no auto de infração exercem função de gerência na sociedade, 
estando , portanto, caracterizada sua responsabilidade solidária pelo pagamento dos 
débitos apurados  no lançamento.  

 
Como se sabe, a pessoa jurídica é uma  ficção legal. Todos os seus 

atos se materializam pela ação dos seus administradores. Assim, é através de seus sócios 
gerentes que a empresa atua no mundo comercial, financeiro, jurídico e econômico. A 
legislação tributária, e no presente caso nos referimos ao Código Tributário Estadual (Lei 
nº 11.651/1991), através do  art. 45, inciso XII, estabelece a regra  de que são 
solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na operação ou prestação as 
pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal, especialmente os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou 
prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem 
responsáveis. Assim, a falta de pagamento do imposto imputada à pessoa jurídica, em 
razão da prática de ato contrário ao estipulado na legislação tributária,  não só pode como 
deve também ser  imputada às pessoas de seus administradores. É o que determina o 
artigo 45 , inciso XII do Código Tributário Estadual (Lei nº 11.651/1991). E é o que fez a 
autoridade fiscal ao indicar os Srs. JALMAR ROSANO MARTINI e PAULO DA VEIGA 
ANTUNES como sujeitos passivos coobrigados em relação ao crédito tributário exigido no 
presente processo. 

 
Com essas considerações, entendo que a indicação dos Srs. 

JALMAR ROSANO MARTINI e PAULO DA VEIGA ANTUNES como solidários atende ao 
disposto na legislação tributária , situação que impõe a sua reinclusão  na lide. 

 
A arguição de insegurança na determinação da infração, suscitada 

pela recorrente em sua peça recursal, não tem como ser analisada. Tal preliminar já havia 
sido levantada no julgamento cameral, tendo sido rejeitada por unanimidade de votos. Por 
conseguinte, deixo de conhecer da referida preliminar, posto que não foram atendidas as 
condições previstas no artigo 41, II, da Lei nº 16.469/2009.  

 
No mérito, a recorrente alega a existência de erro da 

Superintendência na fundamentação do despacho de exclusão da autuada do SIMPLES 
NACIONAL. Ora, tal matéria não é de competência deste Conselho. Não cabe ao 
Conselho Administrativo Tributário analisar as questões que circundam o processo de 
exclusão de contribuintes do regime do SIMPLES NACIONAL. Por ser objetiva e 
esclarecedora , transcrevemos abaixo trecho da sentença nº 5609/2010 – JULP, fls 446, 
que decidiu o feito em primeiro grau :  



 

 
“O verso das fls. 431 mostra o ciente do sujeito passivo da decisão de 

exclusão do Simples Nacional que comprova que a ele foi dada a oportunidade de se 
defender. 

A Resolução  CGSN nº 15, de 23 de julho de 2007, regulamenta a 
exclusão do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições 
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional) e, 
conforme redação do seu art. 4º, vigente à época, a Secretaria da Fazenda do Estado de 
Goiás é competente para excluir de ofício a empresa optante, desde que seja expedido o 
termo de exclusão do Simples Nacional, e que o efeito da exclusão fica condicionado ao 
seu registro no Portal do Simples Nacional na Internet.  

Pelo art. 6º, VI, dessa mesma resolução, os efeitos da exclusão motivada 
pelo seu art. 5º, V, ocorrem a partir do próprio mês em que o contribuinte incorreu em 
reiteradas infrações à Lei Complementar n.º 123/2006. 

O termo de exclusão consubstancia-se no Despacho n.º 857/08-GEAF, fls. 
395/396, e o registro do evento no site do Simples Nacional foi feito nos termos do doc. fls. 
347. “ 

Recepciono as razões do ilustre Julgador de Primeira Instância e as 
considero suficientes para sustentar a procedência do lançamento.  

 
Assim, inadmito a preliminar de insegurança na determinação da 

infração, arguida pelo sujeito passivo, tendo em vista não estar a peça recursal em 
consonância com os disposto no artigo 41, II, da Lei nº 16.469/2009, conheço do recurso 
da Fazenda Pública para o Conselho Pleno e dou-lhe provimento para reincluir na lide os 
solidários JALMAR ROSANO MARTINI e PAULO DA VEIGA ANTUNES. Quanto ao 
mérito, conheço do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno e nego-lhe provimento 
para manter a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração.  

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 29 de março de 2016. 
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Matéria: Falta de recolhimento do ICMS no âmbito do Simples Nacional (Procedência 
Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00466/16 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de decadência e de exclusão 
do solidário da lide. Rejeitadas. ICMS. Obrigação principal. 
Omissão de pagamento do imposto. Utilização indevida dos 
benefícios e da apuração do regime diferenciado do Simples 
Nacional. Crédito tributário reformulado pelo Fisco. Procedência 
parcial. 
 
1. Segundo o disposto no artigo 173, inciso I do Código 
Tributário Nacional, o prazo decadencial conta-se a partir do 
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento 
poderia ter sido efetuado. Adotando-se esta regra ao caso dos 
autos, não se encontra decaído o direito da Fazenda Pública 
Estadual de constituir o crédito tributário; 
 
2. Atendido os pressupostos do artigo 45, inciso XII, do Código 
Tributário Estadual, o sócio-administrador indicado como 
solidário deve permanecer no polo passivo da lide; 
 
3. Deve ser considerado procedente, em parte, o auto de 
infração, quando o trabalho diligencial indicar que a exigência 
preambular é parcialmente procedente. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de dezembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de decadência, arguida pela autuada. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Paulo Diniz, Elias Alves dos Santos e Lidilone Polizeli Bento. Por 
unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de exclusão do solidário da lide, arguida pelo 
sujeito passivo. Participaram do julgamento os Conselheiros Paulo Diniz, Elias Alves dos 
Santos e Lidilone Polizeli Bento. Quanto ao mérito, também por votação unânime, 
conhecer do recurso, dar-lhe parcial provimento para considerar parcialmente procedente 
o auto de infração no valor do ICMS de R$ 117.652,42 (cento e dezessete mil, seiscentos 
e cinqüenta e dois reais e quarenta e dois centavos), conforme termo de Revisão de fls. 
1453. Participaram do julgamento os Conselheiros Paulo Diniz, Elias Alves dos Santos e 
Lidilone Polizeli Bento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Descreve o histórico do auto de infração que o sujeito passivo omitiu 
o pagamento do ICMS na importância de R$ 169.995,19, no período de 01/01/2008 a 
31/12/2008, em virtude de ter sido enquadrada e se utilizado indevidamente dos 
benefícios e da sistemática de apuração de autos do regime diferenciado do Simples 
Nacional, quando de fato deveria se sujeitar às normas gerais de tributação, conforme 
detalham documentos e planilhas anexas. Em consequência, deverá pagar o imposto 
omitido, juntamente com a penalidade e demais acréscimos legais.  

  



 

Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 56, 
inciso I, e 64 da Lei nº 11.651/91, combinado com os artigos 29 e 32 da Lei Complementar 
nº 123/2005 e artigo 76 da Resolução CGSN nº 94/2011. Proposta a aplicação da 
penalidade prevista no artigo 71, inciso III, alínea “a”, da Lei nº 17.917/2012. 

 
Foi incluído na lide como solidário JOÃO BATISTA RIBEIRO, na 

condição de sócio administrador da empresa, nos termos do artigo 45, inciso XII, da Lei nº 
11.651/91. 

  
O auto de infração foi instruído com documentos de fls. 03/1350.  
  
A autuada e solidários foram intimados em Primeira Instância, 

conforme documentos de fls. 1351/1354.  
  
Em sua impugnação (fls. 1358/1383), o sujeito passivo alegou que 

pagou regularmente os impostos devidos a época e, por tal razão, inexiste pendência de 
débitos inscritos em dívida ativa. Aduziu, ainda, que não há a existência de sócio da 
peticionaria agindo como administrador de empresa de terceiros, pois meras suspeitas da 
autoridade fiscal não substituem a necessidade de se averiguar a verdadeira natureza da 
atividade desempenhada pelo sócio da peticionaria. Em seguida, questiona, o caráter, ao 
seu ver, confiscatório da multa aplicada, em ofensa ao artigo 150, inciso IV, da 
Constituição Federal de 1988. Pede, ao final, a improcedência do presente auto de 
infração. 

  
Juntamente com as razões de impugnação foram trazidas aos autos 

documentos de fls. 1384 a 1397.  
  
O julgador singular expediu o Despacho nº 1172/2014, de fls. 1399, 

determinando o encaminhamento dos autos à SEAPRI, a fim de que seu ilustre titular 
redirecione este procedimento para novo sorteio de julgamento em primeira instância, 
tendo em vista o impedimento legal para que esse julgador analise o feito. 

 
Pela sentença nº 976/2015-JULP, de fls. 1400/1405, o julgador 

singular decidiu pela procedência do auto de infração. Em sua fundamentação afirmou que 
se a empresa atua no mundo fático e jurídico por meio de atos praticados por quem a 
representa, inegável que quem dá causa às ilegalidades, assim como aos ilícitos, é 
realmente aquele que a conduz. Aduziu que as alegações do impugnante são 
impertinentes e vazias de conteúdo, sendo, portanto, destituídas do condão de elidir a 
pretensão fiscal.  

  
Os sujeitos passivos foram intimados, conforme documentos de fls. 

1406/1411.  
  
Em grau de Recurso Voluntário (fls. 1414/1439), o sujeito passivo 

reitera os argumentos expendidos anteriormente. 
 
Conforme Termo de Juntada de fls. 1442 foram colacionados aos 

autos documentos de fls. 1443/1446. 
 
A Primeira Câmara deste Conselho, por meio da Resolução de fls. 

1447/1448 determinou o encaminhamento dos autos à Delegacia Regional de Fiscalização 
de Anápolis a fim de que auditor fiscal proceda ao seguinte: a) verifique, à vista dos 
recolhimentos realizados pelo sujeito passivo e registrados no Sistema de Arrecadação de 



 

Receitas Estaduais, os efeitos da determinação contida no Memorando nº 003/15-GEAF 
sobre o valor da exigência tributária constante do auto de infração; b) admitida, em face da 
verificação descrita do item 1, redução da valor da exigência tributária, elaborar 
demonstrativo nos mesmos moldes dos acostados à peça básica indicando o novo valor 
encontrado; c) remeter os autos ao SEPRE, a fim de que intime o advogado da empresa 
para manifestar-se sobre a situação resultante da diligência. 

 
Em atendimento a Resolução supra, a autoridade fiscal revisora 

esclareceu que os valores constantes do Anexo Estruturado – Detalhamento do Crédito 
Tributário do auto de infração devem ser alterados de forma a espelhar os valores e os 
meses de referência apontados na planilha ora apensada. Consequentemente, o valor do 
tributo exigido no presente auto de infração deve passar de R$ 169.995,19 para R$ 
117.652,62. 

 
A diligência veio acompanhada dos documentos de fls. 1449/1452. 
 
Devidamente intimado do resultado da diligência (fls. 1456), o sujeito 

passivo quedou-se inerte. 
 
É o Relatório. 
 

VOTO 
 

Em relação à decadência, o Código Tributário Nacional estabelece 
que o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) 
anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia 
ter sido efetuado: 

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 
5 (cinco) anos, contados: 

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido 
efetuado; 

Não constituído o crédito no prazo fixado ocorre a caducidade do 
direito ao lançamento por absoluta inércia do ente tributante que tem o direito de constituir 
o crédito tributário apenas dentro do prazo estipulado no Código Tributário Nacional.  

Neste entendimento, adequado ao caso em tela, rejeito a preliminar 
de decadência suscitada pela defesa referente ao Exercício de 2008, tendo em vista que 
de acordo com o inciso I do artigo 173 do Código Tributário Nacional – CTN, o último dia 
do Exercício de 2013, seria o termo final do prazo decadencial. Ora, assim, todo o período 
de 01/01/2008 a 31/12/2008, considerado no auto de infração, que foi lavrado em 
04/12/2013, encontra-se dentro do prazo previsto para a constituição do presente crédito 
tributário, não havendo, portanto, que se falar em decadência.  

Já com relação à preliminar de exclusão do solidário João Batista 
Ribeiro da lide arguida pelo sujeito passivo, cumpre salientar que a fundamentação fática 
para a sua inclusão foi o fato de o mesmo exercer função de administração na empresa 
autuada à época da ocorrência dos fatos geradores, na qualidade de sócio administrador 
conforme contrato social juntado do processo.  

A fundamentação legal mencionada pelos autores do procedimento 
foi o artigo 45, inciso XII, da Lei nº 11.651/91, que assevera o seguinte:  



 

"Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na operação 
ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o 
fato gerador da obrigação principal, especialmente: 

[...] 

XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou 
prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão de que 
forem responsáveis;" 

É cediço que a pessoa jurídica é fruto de uma ficção legal, embora 
possuindo personalidade jurídica, não tem vontade própria, sendo representada em todos 
os seus atos pelos administradores que são os verdadeiros protagonistas das relações 
jurídicas, inclusive aquelas decorrentes do cumprimento das obrigações tributárias, razão 
pela qual são eleitas como solidárias com a empresa a qual representam e administram, 
pelo pagamento do imposto devido na operação ou prestação que constitua o fato gerador 
da obrigação principal, nos exatos termos do artigo 124, do Código Tributário Nacional - 
CTN e do artigo 45, inciso XII, da Lei nº 11.651/91. 

Assim, diante da previsão legal acima mencionada no sentido de que 
os acionistas controladores, os diretores, gerentes, administradores ou representantes 
da pessoa jurídica, são solidariamente obrigados com o contribuinte, ao pagamento do 
imposto devido relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis, rejeito a preliminar de 
exclusão da lide do solidário, arguida pelo sujeito passivo. 

Adentrando ao exame do mérito do processo, observo, em 
preâmbulo, que a descrição do fato contido na peça inicial, bem como nos demonstrativos 
anexados, reporta-se à cobrança de ICMS, multa e acréscimos legais, em razão do sujeito 
passivo ter omitido o pagamento do imposto em virtude de ter sido enquadrado e se 
utilizado indevidamente dos benefícios e da sistemática de apuração de tributos do regime 
diferenciado do Simples Nacional.  

A Primeira Câmara Julgadora, fls. 1447 a 1448, acata a proposição 
do Conselheiro e defere a conversão do julgamento em diligência no sentido de se efetuar 
a compensação dos valores do ICMS Simples Nacional pagos pelo contribuinte dentro do 
regime diferenciado, com aqueles apurados de ofício pela autoridade administrativa. 

 

O autor do procedimento fiscal juntou aos autos os documentos de 
fls. 1449/1452 e no relatório diligencial (fls. 1453), manifestou-se pela procedência parcial 
do auto de infração, onde o valor do tributo exigido que era de R$ 169.995,19 passou para 
a importância de R$ 117.652,62. Transcrevo abaixo trecho relativo à sua conclusão: 

 

Portanto, conforme pode ser observado em planilha anexa, que segue 
as disposições do recente Memorando nº 003/2015 – GEAF, os valores 
constantes no Anexo Estruturado – Detalhamento do Crédito 
Tributário do auto de infração, devem ser alterados de forma a 
espelhar os valores e os meses de referência apontados na planilha 
ora apensada. Consequentemente, o valor do tributo exigido no 
presente auto de infração nº 4011304810450 deve passar de R$ 
169.995,19 para R$ 117.652,62. 



 

Sendo assim, entendo que o lançamento deve ser mantido em parte, 
nos termos da revisão, em face das irregularidades remanescentes confirmadas no 
procedimento revisional.  

 
Na confluência do exposto, rejeito as preliminares de decadência e 

de exclusão do solidário da lide. No mérito, conheço do recurso, dou-lhe parcial 
provimento para considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS 
de R$ 117.652,42 (cento e dezessete mil, seiscentos e cinquenta e dois e quarenta e dois 
centavos), conforme termo de revisão de fls. 1.453. 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 12 de abril de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Falta de recolhimento do ICMS no âmbito do Simples Nacional (Procedência 
Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00468/16 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de decadência e de exclusão 
dos solidários da lide. Rejeitadas. ICMS. Obrigação principal. 
Omissão de pagamento do imposto. Utilização indevida dos 
benefícios e da apuração do regime diferenciado do Simples 
Nacional. Crédito tributário reformulado pelo Fisco. Procedência 
parcial. 
 
1. Segundo o disposto no artigo 173, inciso I do Código 
Tributário Nacional, o prazo decadencial conta-se a partir do 
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento 
poderia ter sido efetuado. Adotando-se esta regra ao caso dos 
autos, não se encontra decaído o direito da Fazenda Pública 
Estadual de constituir o crédito tributário; 
 
2. Não deve ser excluído da lide o sujeito passivo solidário se 
ficar comprovado que ele praticou, concorreu ou deu causa à 
infração denunciada na peça inicial; 
 
3. Deve ser considerado procedente, em parte, o auto de 
infração, quando o trabalho diligencial indicar que a exigência 
preambular é parcialmente procedente. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de dezembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de decadência, arguida pela autuada. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Paulo Diniz, Elias Alves dos Santos e Lidilone Polizeli Bento. Por 
unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de exclusão dos solidários da lide, arguida pelo 
sujeito passivo. Participaram do julgamento os Conselheiros Paulo Diniz, Elias Alves dos 
Santos e Lidilone Polizeli Bento. Quanto ao mérito, também por votação unânime, 
conhecer do recurso, dar-lhe parcial provimento para considerar parcialmente procedente 
o auto de infração no valor do ICMS de R$ 575.498,98 (quinhentos e setenta e cinco mil, 
quatrocentos e noventa e oito reais e noventa e oito centavos), conforme termo de 
Revisão de fls. 1982. Participaram do julgamento os Conselheiros Paulo Diniz, Elias Alves 
dos Santos e Lidilone Polizeli Bento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu o pagamento 
do ICMS na importância de R$ 839.290,02, no período de 01/01/2010 a 31/07/2013, em 
virtude de ter sido enquadrada e se utilizado indevidamente dos benefícios e da 
sistemática de apuração de autos do regime diferenciado do Simples Nacional, quando de 
fato deveria se sujeitar às normas gerais de tributação, conforme detalham documentos e 
planilhas anexas. Em consequência, deverá pagar o imposto ICMS omitido, juntamente 
com a penalidade e demais acréscimos legais.  

  



 

Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 56, 
inciso I e 64 da Lei nº 11.651/91, combinado com os artigos 29 e 32 da Lei Complementar 
nº 123/2006 e artigo 76 da Resolução CGSN nº 94/2011. Proposta a aplicação da 
penalidade prevista no artigo 71, inciso III, alínea “a”, da Lei nº 11.651/91 com a redação 
conferida pela Lei nº 17.917/2012. 

 
Foram incluídos na lide como solidários JOÃO BATISTA RIBEIRO e 

EDNANCIR COSTA MELO RIBEIRO, nos termos do artigo 45, inciso XII, da Lei nº 
11.651/91.  

  
O auto de infração foi instruído com documentos de fls. 03/1875.  
  
A autuada e solidários foram intimados em Primeira Instância, 

conforme documentos de fls. 1877 a 1880. 
  
Em sua impugnação fls. 1883 a 1906, o sujeito passivo alegou que 

pagou regularmente os impostos devidos a época e, por tal razão, inexiste pendência de 
débitos inscritos em dívida ativa. Aduziu, ainda, que não há a existência de sócio da 
peticionária agindo como administrador de empresa de terceiros, pois meras suspeitas da 
autoridade fiscal não substituem a necessidade de se averiguar a verdadeira natureza da 
atividade desempenhada pelo sócio da peticionaria. Em seguida, questiona, o caráter, ao 
seu ver, confiscatório da multa aplicada, em ofensa ao artigo 150, inciso IV, da 
Constituição Federal de 1988. Pede, ao final, a improcedência do presente auto de 
infração. 

 
Juntamente com a peça impugnatória foram colacionados aos autos 

documentos de fls. 1907/1919. 
 
O julgador singular expediu o Despacho nº 1171/2014, de fls. 1921, 

determinando o encaminhamento dos autos à SEAPRI, a fim de que seu ilustre titular 
redirecione este procedimento para novo sorteio de julgamento em primeira instância, 
tendo em vista o impedimento legal para que esse julgador analise o feito. 

 
Pela sentença nº 978/2015-JULP, fls. 1922 a 1927, o julgador 

singular decidiu pela procedência do auto de infração. Em sua fundamentação afirmou que 
se a empresa atua no mundo fático e jurídico por meio de atos praticados por quem a 
representa, inegável que quem dá causa às ilegalidades, assim como aos ilícitos, é 
realmente aquele que a conduz. Aduziu que as alegações do impugnante são 
impertinentes e vazias de conteúdo, sendo, portanto, destituídas do condão de elidir a 
pretensão fiscal.  

 
Da decisão supra foram intimados os sujeitos passivos às fls. 

1928/1936 para pagar a quantia ou apresentar Recurso Voluntário.  
  
Em grau de Recurso Voluntário (fls. 1939/1962), o sujeito passivo 

reitera os argumentos expendidos anteriormente. 
 
A Primeira Câmara deste Conselho, por meio da Resolução nº 

059/2015 de fls. 1980/1981 determinou o encaminhamento dos autos à Delegacia 
Regional de Fiscalização de Anápolis a fim de que auditor fiscal proceda ao seguinte: a) 
verifique, à vista dos recolhimentos realizados pelo sujeito passivo e registrados no 
Sistema de Arrecadação de Receitas Estaduais, os efeitos da determinação contida no 
Memorando nº 003/15-GEAF sobre o valor da exigência tributária constante do auto de 



 

infração; b) admitida, em face da verificação descrita do item 1, redução da valor da 
exigência tributária, elaborar demonstrativo nos mesmos moldes dos acostados à peça 
básica indicando o novo valor encontrado; c) remeter os autos ao SEPRE, a fim de que 
intime o advogado da empresa para manifestar-se sobre a situação resultante da 
diligência. 

 
Em atendimento a Resolução supra, a autoridade fiscal revisora 

esclareceu que os valores constantes do Anexo Estruturado – Detalhamento do Crédito 
Tributário do auto de infração devem ser alterados de forma a espelhar os valores e os 
meses de referência apontados na planilha ora apensada. Consequentemente, o valor do 
tributo exigido no presente auto de infração deve passar de R$ 839.290,02 para R$ 
575,498,98. 

 
A diligência veio acompanhada dos documentos de fls. 1983/1987. 
 
Devidamente intimados do resultado da diligência, os sujeitos 

passivos quedaram-se inertes.  
 
É o Relatório. 
 

VOTO 
 

Em relação à decadência, o Código Tributário Nacional estabelece 
que o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) 
anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia 
ter sido efetuado: 

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário 
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: 

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento 
poderia ter sido efetuado; 

Não constituído o crédito no prazo fixado ocorre a caducidade do 
direito ao lançamento por absoluta inércia do ente tributante que tem o direito de constituir 
o crédito tributário apenas dentro do prazo estipulado no Código Tributário Nacional.  

Neste entendimento, adequado ao caso em tela, rejeito a preliminar 
de decadência suscitada pela defesa referente aos Exercícios de 2010 a 2013, tendo em 
vista que de acordo com o inciso I do artigo 173 do Código Tributário Nacional – CTN, o 
último dia do Exercício de 2014, seria o termo final do prazo decadencial. Ora, assim, todo 
o período de 01/01/2010 a 31/07/2013, considerado no auto de infração, que foi lavrado 
em 06/03/2014, encontra-se dentro do prazo previsto para a constituição do presente 
crédito tributário, não havendo, portanto, que se falar em decadência.  

Já com relação à preliminar de exclusão dos solidários do polo 
passivo da lide arguida pelo sujeito passivo, manifesto-me pela sua rejeição, tendo em 
vista que os mesmos exerciam funções de administração na empresa autuada à época da 
ocorrência dos fatos geradores, conforme consta no contrato social juntado aos autos.  

A fundamentação legal mencionada pelos autores do procedimento 
foi o artigo 45, inciso XII, da Lei nº 11.6551/91, que assevera o seguinte:  

Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse 



 

comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação 
principal, especialmente: 

[...] 

XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, 
gerentes, administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis; 

É cediço que a pessoa jurídica é fruto de uma ficção legal, embora 
possuindo personalidade jurídica, não tem vontade própria, sendo representada em todos 
os seus atos pelos administradores que são os verdadeiros protagonistas das relações 
jurídicas, inclusive aquelas decorrentes do cumprimento das obrigações tributárias, razão 
pela qual são eleitas como solidárias com a empresa a qual representam e administram, 
pelo pagamento do imposto devido na operação ou prestação que constitua o fato gerador 
da obrigação principal, nos exatos termos do artigo 124, do Código Tributário Nacional - 
CTN e do artigo 45, inciso XII, da Lei nº 11.651/91. 

Assim, diante da previsão legal acima mencionada no sentido de que 
os acionistas controladores, os diretores, gerentes, administradores ou representantes 
da pessoa jurídica, são solidariamente obrigados com o contribuinte, ao pagamento do 
imposto devido relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis, rejeito a preliminar de 
exclusão dos solidários da lide, arguida pelo sujeito passivo. 

Adentrando ao exame do mérito do processo, observo, em 
preâmbulo, que a descrição do fato contido na peça inicial, bem como nos demonstrativos 
anexados, reporta-se à cobrança de ICMS, multa e acréscimos legais, em razão do sujeito 
passivo ter omitido o pagamento do imposto em virtude de ter sido enquadrado e se 
utilizado indevidamente dos benefícios e da sistemática de apuração de tributos do regime 
diferenciado do Simples Nacional.  

Nas razões recursais, sustenta a parte Recorrente, em síntese, que 
teria direito a redução da base de cálculo no percentual de 10%, tendo em vista que pagou 
regularmente os impostos devidos a época e, por tal razão, inexistia pendência de débitos 
inscritos em dívida ativa. 

A Primeira Câmara Julgadora, fls. 1980/1981, acata a proposição do Conselheiro e 

defere a conversão do julgamento em diligência no sentido de se efetuar a 

compensação dos valores do ICMS Simples Nacional pagos pelo contribuinte dentro 

do regime diferenciado, com aqueles apurados de ofício pela autoridade 

administrativa. 

Os autores do procedimento fiscal juntaram aos autos os 
documentos de fls. 1983/1987 e no relatório diligencial (fls. 1982), manifestaram-se pela 
procedência parcial do auto de infração, alterando o valor do tributo exigido para R$ 
575.498,98. Face a sua importância, acolho na íntegra sua conclusão, a qual transcrevo 
abaixo:  

 Portanto, conforme pode ser observado em planilha anexa que segue 
as disposições do recente Memorando nº 003/2015 – GEAF, os valores 
constantes no Anexo Estruturado – Detalhamento do Crédito 
Tributário do auto de infração, devem ser alterados de forma a 
espelhar os valores e os meses de referência apontados na planilha 



 

ora apensada. Consequentemente, o valor do tributo exigido no 
presente auto de infração deve passar de R$ 839.290,02 para R$ 
575.498,98. 

Sendo assim, entendo que o lançamento deve ser mantido em parte, 
nos termos da revisão, em face das irregularidades remanescentes confirmadas no 
procedimento revisional.  

 
Na confluência do exposto, rejeito as preliminares de decadência e 

de exclusão dos solidários da lide. No mérito, conheço do recurso, dou-lhe parcial 
provimento para considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS 
de R$ 575.498,98 (quinhentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e noventa e oito reais e 
noventa e oito centavos), conforme termo de revisão de fls. 1982. 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 12 de abril de 2016. 
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Matéria: Falta de recolhimento do ICMS no âmbito do Simples Nacional (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00492/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Heli José da Silva 
 

 
EMENTA: I – NULIDADES. Preliminares de nulidade, arguidas 
pelo sujeito passivo, sendo: (i) do lançamento, por cerceamento 
do direito de defesa; (ii) da sentença, também, por cerceamento 
do direito de defesa. Rejeitadas por unanimidade de votos. 
 
1. Rejeita-se a preliminar de cerceamento do direito de defesa, 
por falha na instrução processual, quando os elementos 
anexados para comprovação da acusação fiscal, forem 
suficientes para o pleno conhecimento do objeto da exigência 
fiscal; 
 
2. A decisão, oriunda de julgamento que apreciou todos os 
argumentos apresentados, e considerou os fundamentos de fato 
e de direito, consolidada em Sentença exarada consoante 
determina o artigo 38, da Lei nº 16.469/09, não comporta a 
arguição de nulidade, razão pela qual deve ser mantida. 
 
II – SOLIDARIEDADE. Preliminar de exclusão dos coobrigados 
solidários da lide. Não acolhida. Decisão majoritária. 
 
1. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham 
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal, especialmente: com o contribuinte, os 
acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervierem ou pela omissão de que forem 
responsáveis. (Artigo 45, inciso XII, do CTE). 
 
III - ICMS. Obrigação tributária principal. Receita tributada pelo 
ICMS no âmbito do Simples Nacional. Falta de pagamento do 
imposto.  Procedência. Decisão unânime. 
 
1. O contribuinte enquadrado no Simples Nacional, quando não 
declara receita auferida com revenda de mercadorias tributadas, 
fica obrigado ao recolhimento do ICMS relativo a essa receita, 
com a penalidade e demais acréscimos previstos em lei; 
 
2. Há que se declarar procedente o lançamento de ofício, relativo 
a infração devidamente comprovada pelo Fisco, cuja ocorrência 
não tenha sido afastada pelo sujeito passivo. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 24 de fevereiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pelo sujeito passivo, por cerceamento do 



 

direito de defesa. Também, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da 
sentença singular, por cerceamento do direito de defesa, arguida pelo sujeito passivo. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo José Mendes, Heli José da Silva e 
Lidilone Polizeli Bento. E, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão da lide 
dos solidários, arguida pelo Conselheiro Relator. Foram vencedores os Conselheiros Heli 
José da Silva e Lidilone Polizeli Bento. Vencido o Conselheiro Nivaldo José Mendes. 
Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento 
para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo José Mendes, Heli José da Silva e 
Lidilone Polizeli Bento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Da análise do presente processo, depreende-se que a acusação 
tipificada na sua peça exordial versa sobre o fato de que, em 07 de março de 2.013, o 
Fisco exige ICMS, multa e demais acréscimos do autuado, descrevendo a ocorrência nos 
seguintes termos:  

“Obteve receita bruta de R$ 1.839.292,000 (um milhão, oitocentos e 
trinta e nove mil e duzentos e noventa e dois reais), tributada pelo ICMS no âmbito do 
Simples Nacional, no período de 01/07/2010 a 31/12/2011, constatada em auditoria com 
base nas Notas Fiscais Eletrônicas emitidas referentes às operações de revenda de 
mercadorias, resultando em um ICMS devido no valor de R$ 49.416,14 (quarenta e nove 
mil, quatrocentos e dezesseis reais e quatorze centavos), já descontados os valores 
declarados em PGDAS pelo contribuinte, conforme demonstrativos e relação das Notas 
Fiscais Eletrônicas emitidas. Em consequência, deverá pagar o imposto omitido, 
juntamente com penalidade e acréscimos legais”. 

Foram indicados como infringidos os artigos 13, inciso VII, 18, da Lei 
Complementar nº 123/06, combinado com o artigo 14, inciso I, da Resolução CGSN nº 
30/08, e os artigos 2º, 3º, 5º, 6º e 18, da Resolução CGSN nº 51/08, propondo-se a 
penalidade prevista no artigo 44, inciso I, item 1º, da Lei nº 9.430/96, c/ redação da Lei nº 
11.488/07. 

Objetivando comprovar a materialidade da infração, foram anexados 
os documentos de fls. 03/97, a saber: Anexos Estruturados – Detalhamento do Crédito 
Tributário, Descritivo Complementar da Ocorrência, e Identificação Sujeito Passivo 
Coobrigado; Levantamento de Empresa Enquadrada no Simples Nacional ICMS Devido 
Apurado na Ação Fiscal; Extratos do Simples Nacional e PGDAS - Simulador; Relatório de 
Notas Fiscais emitidas pelo Contribuinte; e, mídia – CD. 

Com as anuências previstas em lei, estabeleceu-se o contraditório e 
a ampla defesa, tendo sido intimados os autuados, conforme fls. 48/53. 

 Tempestivamente, comparecem ao feito com suas alegações de 
defesa, fls. 56/59, apenas requerendo dilação do prazo para apresentação da 
impugnação, e, assim poder adentrar na questão meritória. 

Exara-se a Sentença n 2891/2015 – JULP, por intermédio da qual o 
Julgador considera procedente o lançamento. Destacou: “No que tange o mérito, por meio 
da documentação acostada ao presente processo, resta evidenciado que o sujeito passivo 
omitiu saídas de mercadorias tributadas, tendo a acusação fiscal instruído o procedimento 
com documentos necessários e suficientes à demonstração da infração às folhas 5 a 97”. 

Intimados da decisão singular, fls. 73/81, os autuados interpõem o 
Recurso Voluntário de fls. 83/89, no qual, após descreverem os fatos, arguem a nulidade 
de sentença em razão da inobservância dos princípios do contraditório, da ampla defesa e 
da busca da verdade real. Destacam: “De início, relevante rememorar que em sede de 
impugnação, os recorrentes pugnaram pela concessão de novo prazo para apresentação 
de defesa junto ao primeiro grau deste Conselho, tendo em vista a impossibilidade, 



 

naquele momento, de apresentação dos documentos que deveriam acompanhar a 
impugnação do sujeito passivo. Sem o acesso e a possibilidade de juntada da 
documentação referida, inviável se mostrou o exercício, por parte do sujeito passivo, do 
seu direito ao contraditório e a ampla defesa”. 

Complementa: “Neste espírito, tendo o contribuinte comparecido aos 
autos e solicitado, de forma fundamentada, dilação de prazo para apresentação de defesa 
fulcrada em documentos aptos a desconstituir o auto de infração, seu indeferimento sem 
qualquer motivação plausível, sem fundamentação, contraria de forma inequívoca os 
princípios do contraditório e ampla defesa, que possuem assento constitucional e vinculam 
não apenas o processo judicial, mas também o administrativo”. 

Alega, ainda, quanto a inaplicabilidade da multa prevista no artigo 44, 
inciso I, da Lei nº 9.430/1996, destacando que a lei do processo administrativo federal é 
inaplicável no âmbito estadual. Menciona, assim, ofensa a forma federativa de Estado e à 
autonomia legislativa do Estado de Goiás. Complementa: “O auto de infração, portanto, é 
nulo neste ponto, o que deve ser reconhecido por este eminente colegiado. É o que se 
requer”. 

Este é o relatório. 
 

        D E C I S Ã O 

 

   QUESTÕES PRELIMINARES 

 
Em proêmio, mister analisar a nulidade da peça básica, suscitada 

pelos impugnantes, por cerceamento do direito de defesa, com o argumento de que o 
Estado de Goiás não pode aplicar multa prevista em Lei Federal. 

Rejeito-a, em consenso unânime com meus pares. 
Destaque-se, por necessário, ser o Simples Nacional um regime 

tributário diferenciado, simplificado e favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 
2006, aplicável às Microempresas e às Empresas de Pequeno Porte. Pode-se defini-lo 
como um Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições de 
empresas de pequeno porte. 

A referida Lei Complementar estabelece normas gerais relativas às 
Microempresas e às Empresas de Pequeno Porte no âmbito dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, abrangendo, não só o regime tributário diferenciado (Simples 
Nacional), como também outras relações, tais como: de trabalho, de crédito, de 
capitalização e inovação.  

O Simples Nacional implica o recolhimento mensal, mediante 
documento único de arrecadação, dos tributos federais, estaduais e municipais. Assim, 
todos os Estados e Municípios participam obrigatoriamente do Simples Nacional. Portanto, 
a competência para fiscalizar o cumprimento das obrigações principais e acessórias 
relativas ao Simples Nacional é da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e das 
Secretarias de Fazenda ou de Finanças dos Estados ou do Distrito Federal, segundo a 
localização do estabelecimento, e, tratando-se de prestação de serviços incluídos na 
competência tributária municipal, a competência será também do respectivo município. 

Consoante preceitua a Resolução CGSN nº 30, de 07 de fevereiro de 
2008, consideram-se infrações sujeitas à penalidade, voluntária ou involuntária, a omissão 
de receita auferida, as diferenças de base de cálculo de tributos, bem como a insuficiência 
de recolhimento dos tributos do Simples Nacional. 

Outrossim, estabelece o artigo 15 da referida Resolução que se 
aplicam aos tributos devidos pela ME e pela EPP, optantes pelo Simples Nacional, as 
normas relativas aos juros e multa de mora e de ofício previstas para o imposto de renda, 



 

inclusive, quando for o caso, em relação ao ICMS e ao ISS. (Lei Complementar nº 123, de 
2006, artigo 35). 

Como corolário da tipicidade tributária das empresas enquadradas no 
Simples Nacional, e das considerações acima, exsurge, naturalmente, que as infrações 
relacionadas com os tributos estaduais, aplica-se as penalidades estabelecidas pela lei nº 
9.430/96, e, no presente caso, com a redação dada pela Lei nº 11.488/07. 

Assim, inexistente a nulidade arguida pelos recorrentes. 
Relativamente à nulidade da decisão singular, em razão da não 

concessão de dilação de prazo para apresentação de documentos essenciais à instrução 
da impugnação, também, em consenso unânime, hei por bem em rejeitar. 

Dispõe o artigo 6º, do Decreto nº 6.930/09 – Regimento Interno do 
Conselho Administrativo Tributário – CAT:  

 
“Art. 6º. Todos os meios legais são hábeis para provar a verdade dos fatos em 
litígio. 

§ 1º. Devem ser apresentados juntamente com o documento que formaliza o 
lançamento ou no primeiro comparecimento do sujeito passivo no processo, salvo 
na ocorrência de motivo de força maior ou de fato superveniente e desde que 
suficientemente demonstrada essa situação: 

I – Demonstrativos de levantamento; 

II – Outros meios de prova. 

[...]” 

 
Assim, o pleito formulado pelo sujeito passivo buscando a dilação de 

prazo, não se enquadra no dispositivo retro transcrito, haja vista a não comprovação de 
ocorrência de motivo de força maior ou de fato superveniente. Outrossim, há que se 
considerar que o lançamento ocorreu em março de 2.013, e, até a presente data, os 
requerentes não lograram apresentar nenhum elemento probatório que possa inquinar o 
auto de infração de írrito ou improcedente. Inexiste a nulidade da decisão singular 
suscitada pelos recorrentes. 

Portanto, consta do processo, de forma detalhada, a infração e o 
infrator, assim como todos os elementos necessários à execução de sua defesa, o que, no 
meu entender, são suficientes para afastar a tese de defesa de ocorrência de vícios na 
parte formal da autuação. 

Outrossim, foi assegurado ao sujeito passivo, de forma plena, o 
exercício do seu direito de defesa, em face ao princípio jurídico do contraditório e da 
ampla defesa. 

Rejeita-se, portanto, as preliminares de nulidade arguidas pelo 
impugnante. 

 

   SOLIDARIEDADE – EXCLUSÃO  

 
Apreciando o pedido de exclusão dos coobrigados solidários da lide, 

apresentado pelo Conselheiro Relator, manifesto-me pela rejeição, por entender que os 
mesmos, na condição de sócios administradores, possuem interesse comum na situação 
que tributariamente desonere e, por consequência, beneficie a empresa que dirigem, 
situação que, exatamente por serem dirigentes, ocorre no âmbito de sua área de controle 
e decisão, razão por que suas condutas se subsumem ao artigo 45, inciso XII, da Lei nº 
11.651/91, a seguir transcrito: 

 

“Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do 
imposto devido na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse 



 

comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 

[...] 

XII – com o contribuinte, os acionistas controladores, os 
diretores, gerentes, administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que praticarem, 
intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis; 

[...]” 
 

Há que se destacar ainda, que a pessoa jurídica manifesta sua 
vontade por meio de seus dirigentes, consequentemente, se ocorreu omissão de 
pagamento do ICMS na situação referida no auto de infração, tal fato somente pode ser 
atribuído à decisão ou determinação de seus administradores, por ação ou omissão, pois 
é pela vontade destes que a pessoa jurídica realiza suas operações e deve cumprir as 
suas obrigações tributárias. 

Com as razões acima delineadas, entendo que não há como excluir 
da lide os coobrigados solidários identificados, razão pela qual devem ser mantidos na 
polaridade passiva. 

 

     QUESTÃO MERITÓRIA 

 
Examinando o mérito do processo, convenço-me que a manutenção 

da exigência inicial do Fisco deve prevalecer, considerando-se que, quanto ao crédito 
reclamado, a fiscalização promoveu a juntada de todos os elementos necessários à sua 
sustentação. 

Verifica-se, nos autos, com clareza, que o sujeito passivo emitiu 
Notas Fiscais Eletrônicas relativas à revenda de mercadorias, e que esta receita não foi 
declarada no DASN (Declaração Anual do Simples Nacional), sendo que tal fato está 
demonstrado pela fiscalização por meio dos levantamentos anexados ao processo. Para 
reforçar a acusação, o fisco juntou aos autos um CD-R contendo cópias das citadas Notas 
Fiscais, ficando, assim, comprovado que o contribuinte deixou de declarar as receitas de 
revenda de mercadorias. 

Não obstante este fato, é do conhecimento de todos que o valor a ser 
recolhido do ICMS é decorrente de um percentual da receita, sendo esta não declarada 
pelo contribuinte, fica caracterizada a omissão do recolhimento do imposto, exatamente a 
infração apontada no histórico da peça básica. 

Com efeito, diante de uma acusação tão evidenciada, os autuados se 
limitaram a apresentar alegações preliminares de nulidades, sem, no entanto, 
apresentarem, no mérito, qualquer documento comprobatório de regularidade quanto ao 
recolhimento do imposto indicado na exordial, ou mesmo, demonstrar que promoveu a 
escrituração de forma diferente e, por consequência, efetivou o recolhimento do imposto. 

O sujeito passivo questiona a penalidade aplicada pela fiscalização, 
a constante no artigo 44, Inciso I, § 1º, da Lei nº 9.430/96, com a redação da Lei nº 
11.488/07, alegando ser a mesma inaplicável ao presente caso. A questão foi analisada 
em linhas volvidas. Acresço, ainda, que no que diz respeito a propositura realizada pela 
fiscalização, entendo que foi citada a penalidade mais específica para a infração narrada 
no histórico da peça basilar, não cabendo reparo na aplicação da multa.  

Vejo, portanto, que o trabalho realizado pela fiscalização se encontra 
corretamente formulado, tendo sido confeccionado com o respaldo da legislação 
pertinente, tanto no que se refere à base de cálculo, bem quanto à alíquota, cujo montante 
autuado foi extraído do Simulador PGDAS. 



 

Diante do exposto, voto, de forma unânime, para rejeitar a preliminar 
de nulidade do auto de infração, arguida pelos recorrentes, por cerceamento do direito de 
defesa. 

Rejeito, também, em consenso unânime, a preliminar de nulidade da 
decisão singular, arguida pelos recorrentes, por cerceamento do direito de defesa. 

Rejeito, ainda, majoritariamente, a preliminar de exclusão dos 
coobrigados da lide, suscitada pelo Conselheiro Relator. 

No mérito, voto, em consenso unânime, para conhecer do Recurso 
Voluntário, negar-lhe provimento, para confirmar a decisão singular que considerou 
procedente o auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões, em 15 de abril de 2016. 
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Matéria: Falta de recolhimento do ICMS no âmbito do Simples Nacional (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00493/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Heli José da Silva 
 

 
EMENTA: I – NULIDADES. Preliminares de nulidade, arguidas 
pelo sujeito passivo, sendo: (i) do lançamento, por cerceamento 
do direito de defesa; (ii) da sentença, também, por cerceamento 
do direito de defesa. Rejeitadas por unanimidade de votos. 
 
1. Rejeita-se a preliminar de cerceamento do direito de defesa, 
por falha na instrução processual, quando os elementos 
anexados para comprovação da acusação fiscal, forem 
suficientes para o pleno conhecimento do objeto da exigência 
fiscal; 
 
2. A decisão, oriunda de julgamento que apreciou todos os 
argumentos apresentados, e considerou os fundamentos de fato 
e de direito, consolidada em Sentença exarada consoante 
determina o artigo 38, da Lei nº 16.469/09, não comporta a 
arguição de nulidade, razão pela qual deve ser mantida. 
 
II – SOLIDARIEDADE. Preliminar de exclusão dos coobrigados 
solidários da lide. Não acolhida. Decisão majoritária. 
 
1. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham 
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal, especialmente: com o contribuinte, os 
acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervierem ou pela omissão de que forem 
responsáveis. (Artigo 45, inciso XII, do CTE). 
 
III - ICMS. Obrigação tributária principal. Receita tributada pelo 
ICMS no âmbito do Simples Nacional. Falta de pagamento do 
imposto.  Procedência. Decisão unânime. 
 
1. O contribuinte enquadrado no Simples Nacional, quando não 
declara receita auferida com revenda de mercadorias tributadas, 
fica obrigado ao recolhimento do ICMS relativo a essa receita, 
com a penalidade e demais acréscimos previstos em lei; 
 
2. Há que se declarar procedente o lançamento de ofício, relativo 
a infração devidamente comprovada pelo Fisco, cuja ocorrência 
não tenha sido afastada pelo sujeito passivo. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 24 de fevereiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pelo sujeito passivo, por cerceamento do 



 

direito de defesa. Também, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da 
sentença singular, por cerceamento do direito de defesa, arguida pelo sujeito passivo. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo José Mendes, Heli José da Silva e 
Lidilone Polizeli Bento. E, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão da lide 
dos solidários, arguida pelo Conselheiro Relator. Foram vencedores os Conselheiros Heli 
José da Silva e Lidilone Polizeli Bento. Vencido o Conselheiro Nivaldo José Mendes. 
Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento 
para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo José Mendes, Heli José da Silva e 
Lidilone Polizeli Bento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Da análise do presente processo, depreende-se que a acusação 
tipificada na sua peça exordial versa sobre o fato de que, em 08 de março de 2.013, o 
Fisco exige ICMS, multa e demais acréscimos do autuado, descrevendo a ocorrência nos 
seguintes termos:  

“Obteve receita bruta de R$ 302.200,00 (trezentos e dois mil e 
duzentos reais), tributada pelo ICMS no âmbito do Simples Nacional, no período de 
01/01/2012 a 31/07/2012, constatada em auditoria com base nas Notas Fiscais Eletrônicas 
emitidas referentes às operações de revenda de mercadorias, resultando em um ICMS 
devido no valor de R$ 8.790,74 (oito mil, setecentos e noventa reais e setenta e quatro 
centavos), já descontados os valores declarados em PGDAS pelo contribuinte, conforme 
demonstrativos e relação das Notas Fiscais Eletrônicas emitidas. Em consequência, 
deverá pagar o imposto omitido, juntamente com penalidade e acréscimos legais”. 

Foram indicados como infringidos os artigos 13, inciso VII, 18, § 15-
A, da Lei Complementar nº 123/06, combinado com os artigos 16, 21, 25, 38 e 85, inciso I, 
da Resolução CGSN nº 94/11, propondo-se a penalidade prevista no artigo 44, inciso I, 
item 1º, da Lei nº 9.430/96, c/ redação da Lei nº 11.488/07. 

Objetivando comprovar a materialidade da infração, foram anexados 
os documentos de fls. 03/21, a saber: Anexos Estruturados – Detalhamento do Crédito 
Tributário, Descritivo Complementar da Ocorrência, e Identificação Sujeito Passivo 
Coobrigado; Demonstrativo da Omissão de Receita, Definição da Alíquota e ICMS Devido 
no Regime do Simples Nacional; cópias e demonstrativos do auto de infração nº 
4.0113008.848.31; Extrato do Simples Nacional; Relatório de Notas Fiscais emitidas pelo 
Contribuinte; e, mídia – CD. 

Com as anuências previstas em lei, estabeleceu-se o contraditório e 
a ampla defesa, tendo sido intimados os autuados, conforme fls. 22/27. 

 Tempestivamente, comparecem ao feito com suas alegações de 
defesa, fls. 30/33, apenas requerendo dilação do prazo para apresentação da 
impugnação, e, assim poder adentrar na questão meritória. 

Exara-se a Sentença n 2903/2015 – JULP, por intermédio da qual o 
Julgador considera procedente o lançamento. Destacou: “No que tange o mérito, por meio 
da documentação acostada ao presente processo, resta evidenciado que o sujeito passivo 
omitiu saídas de mercadorias tributadas, tendo a acusação fiscal instruído o procedimento 
com documentos necessários e suficientes à demonstração da infração”. 

Intimados da decisão singular, fls. 47/55, os autuados interpõem o 
Recurso Voluntário de fls. 57/63, no qual, após descreverem os fatos, arguem a nulidade 
de sentença em razão da inobservância dos princípios do contraditório, da ampla defesa e 
da busca da verdade real. Destacam: “De início, relevante rememorar que em sede de 
impugnação, os recorrentes pugnaram pela concessão de novo prazo para apresentação 
de defesa junto ao primeiro grau deste Conselho, tendo em vista a impossibilidade, 
naquele momento, de apresentação dos documentos que deveriam acompanhar a 



 

impugnação do sujeito passivo. Sem o acesso e a possibilidade de juntada da 
documentação referida, inviável se mostrou o exercício, por parte do sujeito passivo, do 
seu direito ao contraditório e a ampla defesa”. 

Complementa: “Neste espírito, tendo o contribuinte comparecido aos 
autos e solicitado, de forma fundamentada, dilação de prazo para apresentação de defesa 
fulcrada em documentos aptos a desconstituir o auto de infração, seu indeferimento sem 
qualquer motivação plausível, sem fundamentação, contraria de forma inequívoca os 
princípios do contraditório e ampla defesa, que possuem assento constitucional e vinculam 
não apenas o processo judicial, mas também o administrativo”. 

Alega, ainda, quanto a inaplicabilidade da multa prevista no artigo 44, 
inciso I, da Lei nº 9.430/1996, destacando que a lei do processo administrativo federal é 
inaplicável no âmbito estadual. Menciona, assim, ofensa a forma federativa de Estado e à 
autonomia legislativa do Estado de Goiás. Complementa: “O auto de infração, portanto, é 
nulo neste ponto, o que deve ser reconhecido por este eminente colegiado. É o que se 
requer”. 

Este é o relatório. 
 

D E C I S Ã O 

 

   QUESTÕES PRELIMINARES 

 
Em proêmio, mister analisar a nulidade da peça básica, suscitada 

pelos impugnantes, por cerceamento do direito de defesa, com o argumento de que o 
Estado de Goiás não pode aplicar multa prevista em Lei Federal. 

Rejeito-a, em consenso unânime com meus pares. 
Destaque-se, por necessário, ser o Simples Nacional um regime 

tributário diferenciado, simplificado e favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 
2006, aplicável às Microempresas e às Empresas de Pequeno Porte. Pode-se defini-lo 
como um Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições de 
empresas de pequeno porte. 

A referida Lei Complementar estabelece normas gerais relativas às 
Microempresas e às Empresas de Pequeno Porte no âmbito dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, abrangendo, não só o regime tributário diferenciado (Simples 
Nacional), como também outras relações, tais como: de trabalho, de crédito, de 
capitalização e inovação.  

O Simples Nacional implica o recolhimento mensal, mediante 
documento único de arrecadação, dos tributos federais, estaduais e municipais. Assim, 
todos os Estados e Municípios participam obrigatoriamente do Simples Nacional. Portanto, 
a competência para fiscalizar o cumprimento das obrigações principais e acessórias 
relativas ao Simples Nacional é da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e das 
Secretarias de Fazenda ou de Finanças dos Estados ou do Distrito Federal, segundo a 
localização do estabelecimento, e, tratando-se de prestação de serviços incluídos na 
competência tributária municipal, a competência será também do respectivo município. 

Consoante preceitua a Resolução CGSN nº 94, de 29 de novembro 
de 2011, consideram-se infrações sujeitas à penalidade, voluntária ou involuntária, a 
omissão de receita auferia, as diferenças de base de cálculo de tributos, bem como a não 
quitação de débitos referentes aos tributos devidos no Simples Nacional, e a falta de 
comunicação quando obrigatória. 

Outrossim, estabelece o artigo 86 da referida Resolução que se 
aplicam aos tributos devidos pela ME e pela EPP, optantes pelo Simples Nacional, as 
normas relativas aos juros e multa de mora e de ofício previstas para o imposto de renda, 



 

inclusive, quando for o caso, em relação ao ICMS e ao ISS. (Lei Complementar nº 123, de 
2006, artigo 35). 

Como corolário da tipicidade tributária das empresas enquadradas no 
Simples Nacional, e das considerações acima, exsurge, naturalmente, que as infrações 
relacionadas com os tributos estaduais, aplica-se as penalidades estabelecidas pela lei nº 
9.430/96, e, no presente caso, com a redação dada pela Lei nº 11.488/07. 

Assim, inexistente a nulidade arguida pelos recorrentes. 
Relativamente à nulidade da decisão singular, em razão da não 

concessão de dilação de prazo para apresentação de documentos essenciais à instrução 
da impugnação, também, em consenso unânime, hei por bem em rejeitar. 

Dispõe o artigo 6º, do Decreto nº 6.930/09 – Regimento Interno do 
Conselho Administrativo Tributário – CAT:  

 

“Art. 6º. Todos os meios legais são hábeis para provar a verdade dos fatos 
em litígio. 

§ 1º. Devem ser apresentados juntamente com o documento que formaliza 
o lançamento ou no primeiro comparecimento do sujeito passivo no 
processo, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou de fato 
superveniente e desde que suficientemente demonstrada essa situação: 

I – Demonstrativos de levantamento; 

II – Outros meios de prova. 

[...]” 

 
Assim, o pleito formulado pelo sujeito passivo buscando a dilação de 

prazo, não se enquadra no dispositivo retro transcrito, haja vista a não comprovação de 
ocorrência de motivo de força maior ou de fato superveniente. Outrossim, há que se 
considerar que o lançamento ocorreu em março de 2.013, e, até a presente data, os 
requerentes não lograram apresentar nenhum elemento probatório que possa inquinar o 
auto de infração de írrito ou improcedente. Inexiste a nulidade da decisão singular 
suscitada pelos recorrentes. 

Portanto, consta do processo, de forma detalhada, a infração e o 
infrator, assim como todos os elementos necessários à execução de sua defesa, o que, no 
meu entender, são suficientes para afastar a tese de defesa de ocorrência de vícios na 
parte formal da autuação. 

Outrossim, foi assegurado ao sujeito passivo, de forma plena, o 
exercício do seu direito de defesa, em face ao princípio jurídico do contraditório e da 
ampla defesa. 

Rejeita-se, portanto, as preliminares de nulidade arguidas pelo 
impugnante. 

 

   SOLIDARIEDADE – EXCLUSÃO  

 
Apreciando o pedido de exclusão dos coobrigados solidários da lide, 

apresentado pelo Conselheiro Relator, manifesto-me pela rejeição, por entender que os 
mesmos, na condição de sócios administradores, possuem interesse comum na situação 
que tributariamente desonere e, por consequência, beneficie a empresa que dirigem, 
situação que, exatamente por serem dirigentes, ocorre no âmbito de sua área de controle 
e decisão, razão por que suas condutas se subsumem ao artigo 45, inciso XII, da Lei nº 
11.651/91, a seguir transcrito: 

 

“Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 



 

situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 

[...] 

XII – com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à 
operação ou prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis; 

[...]” 
 

Há que se destacar ainda, que a pessoa jurídica manifesta sua 
vontade por meio de seus dirigentes, consequentemente, se ocorreu omissão de 
pagamento do ICMS na situação referida no auto de infração, tal fato somente pode ser 
atribuído à decisão ou determinação de seus administradores, por ação ou omissão, pois 
é pela vontade destes que a pessoa jurídica realiza suas operações e deve cumprir as 
suas obrigações tributárias. 

Com as razões acima delineadas, entendo que não há como excluir 
da lide os coobrigados solidários identificados, razão pela qual devem ser mantidos na 
polaridade passiva. 

 

     QUESTÃO MERITÓRIA 

 
Examinando o mérito do processo, convenço-me que a manutenção 

da exigência inicial do Fisco deve prevalecer, considerando-se que, quanto ao crédito 
reclamado, a fiscalização promoveu a juntada de todos os elementos necessários à sua 
sustentação. 

Verifica-se, nos autos, com clareza, que o sujeito passivo emitiu 
Notas Fiscais Eletrônicas relativas à revenda de mercadorias, e que esta receita não foi 
declarada no DASN (Declaração Anual do Simples Nacional), sendo que tal fato está 
demonstrado pela fiscalização por meio dos levantamentos anexados ao processo. Para 
reforçar a acusação, o fisco juntou aos autos um CD-R contendo cópias das citadas Notas 
Fiscais, ficando, assim, comprovado que o contribuinte deixou de declarar as receitas de 
revenda de mercadorias. 

Não obstante este fato, é do conhecimento de todos que o valor a ser 
recolhido do ICMS é decorrente de um percentual da receita, sendo esta não declarada 
pelo contribuinte, fica caracterizada a omissão do recolhimento do imposto, exatamente a 
infração apontada no histórico da peça básica. 

Com efeito, diante de uma acusação tão evidenciada, os autuados se 
limitaram a apresentar alegações preliminares de nulidades, sem, no entanto, 
apresentarem, no mérito, qualquer documento comprobatório de regularidade quanto ao 
recolhimento do imposto indicado na exordial, ou mesmo, demonstrar que promoveu a 
escrituração de forma diferente e, por consequência, efetivou o recolhimento do imposto. 

O sujeito passivo questiona a penalidade aplicada pela fiscalização, 
a constante no artigo 44, Inciso I, § 1º, da Lei nº 9.430/96, com a redação da Lei nº 
11.488/07, alegando ser a mesma inaplicável ao presente caso. A questão foi analisada 
em linhas volvidas. Acresço, ainda, que no que diz respeito a propositura realizada pela 
fiscalização, entendo que foi citada a penalidade mais específica para a infração narrada 
no histórico da peça basilar, não cabendo reparo na aplicação da multa.  

Vejo, portanto, que o trabalho realizado pela fiscalização se encontra 
corretamente formulado, tendo sido confeccionado com o respaldo da legislação 
pertinente, tanto no que se refere à base de cálculo, bem quanto à alíquota, cujo montante 
autuado foi extraído do Simulador PGDAS. 



 

Diante do exposto, voto, de forma unânime, para rejeitar a preliminar 
de nulidade do auto de infração, arguida pelos recorrentes, por cerceamento do direito de 
defesa. 

Rejeito, também, em consenso unânime, a preliminar de nulidade da 
decisão singular, arguida pelos recorrentes, por cerceamento do direito de defesa. 

Rejeito, ainda, majoritariamente, a preliminar de exclusão dos 
coobrigados da lide, suscitada pelo Conselheiro Relator. 

No mérito, voto, em consenso unânime, para conhecer do Recurso 
Voluntário, negar-lhe provimento, para confirmar a decisão singular que considerou 
procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões, em 15 de abril de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Falta de recolhimento do ICMS no âmbito do Simples Nacional (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00579/16 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa. 
Rejeitada. Preliminar de exclusão do solidário da lide, arguida 
pela autuada. Rejeitada. ICMS. Declaração Anual do Simples 
Nacional. Omissão de recolhimento do imposto. Procedente.  
 
1. Torna-se inócuo o questionamento sobre nulidade da lide, 
quando tal inquirição for desprovida de amparo legal;  
 
2. Deve ser mantido na lide o nomeado polo passivo solidário, 
quando estiver demonstrado no feito que este tinha interesse na 
situação que constituiu o fato gerador da obrigação principal; 
 
3. Reafirma-se a decisão singular que julgou procedente o 
lançamento, quando a instrução processual apontar que o polo 
passivo não trouxe aos autos nenhum elemento de prova capaz 
de ilidir a vestibular. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 29 de fevereiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito 
de defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira, 
Nislene Alves Borges e João Divino de Brito. Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de 
exclusão do solidário da lide, arguida pela autuada. Foram vencedores os Conselheiros 
Cláudio Henrique de Oliveira e Nislene Alves Borges. Vencido o Conselheiro João Divino 
de Brito. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer do recurso, negar-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira, 
Nislene Alves Borges e João Divino de Brito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo obteve receita bruta 
de R$ 2.854,052,77, tributada pelo ICMS no âmbito do Simples Nacional, no período de 
01/04/2011 a 31/12/2011, constatada em auditoria com base nos documentos ficais. 

 
A autoridade lançadora indicou como infringida as disposições dos 

artigos 13 – VII; 18 da LC 123/06 combinado com os artigos 14, I da Resolução CGSN nº 
30/08 e artigos 2º, 3º, 5º,6º e 18 da Resolução CGSN nº 51/2008. Proposta a aplicação da 
penalidade prevista no artigo 44, I, 1º, da Lei 9430/1996, com redação da Lei nº 
11488/2007. 

 
Foi identificado como sujeito passivo coobrigado, APARECIDO 

ANTONIO DE SANTANA, que concorreu para a prática da infração tributária, e foi autuado 
com base no artigo 45, inciso XII, da Lei 11.651/1991. 

 



 

O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: 
documento fiscal, auditoria do faturamento declarado e do documentário emitido para 
empresas do simples nacional, relação de notas ficais eletrônica – NF-e, declaração anual 
do Simples Nacional, nas "fls. 6 a 43". 

 
 O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de "fls. 44 a 48". 
 
Em sua impugnação "fls. 51 a 56", ambos os sujeitos passivos 

compareceram ao feito, em conjunto, questionando em preliminar, a inclusão do sócio-
administrador no polo passivo, e, ainda, alegando a caracterização de cerceamento do 
direito de defesa do polo passivo, por não se ter citado de modo claro e preciso a exatidão 
e origem do crédito tributário.   

 
No mérito, sustenta ser equivocada a fiscalização e que não se 

poderia informações de terceiros ou informações transmitidas tornarem verdadeiras 
operações mercantis, fundadas em premissa equivocada, ofendendo, com isso, o 
Princípio da Legalidade. 

 
Ao final, pede o cancelamento da multa por extrapolar os limites da 

razoabilidade e ferir o Princípio Constitucional do Não Confisco, e pede a improcedência 
do auto de infração e que seja arquivado o processo. 

 
Os sujeitos passivos anexaram documentos nas "fls. 57 a 61". 
 
Pela sentença nº 3138/2015 - JULP, encontrada nas "fls. 63 e 64", o 

julgador singular decidiu pela procedência do auto de infração. Em sua fundamentação 
afirmou que se constata que se encontram nos autos todos os elementos, demonstrativo e 
provas necessários para a produção da defesa, inclusive permitindo-se facilmente concluir 
pela segurança na determinação da infração, diante da simplicidade da acusação.  

 
Alega com relação ao sócio que detém o poder de gerência, tem 

arrimo no inciso XII do art. 45 do CTE a solidariedade apontada, qual seja, somente ele 
teria o poder de mando para determinar a ocultação das operações.  

 
Quanto a ofensa ao Princípio Constitucional do não confisco e da 

multa extrapolar os limites da razoabilidade não é permitido a apreciação desse tipo de 
argumentação, observado o fato de se tratar de legislação federal.  

 
Afirma que não houve violação a qualquer princípio constitucional e 

nem se consegue encontrar atos praticados nos atos passíveis de anular o procedimento, 
pois tem clareza exata e suficientemente demonstrada a origem do crédito tributário 
exigido na inicial. 

 
Os sujeitos passivos, devidamente intimados, apresentaram Recurso 

Voluntário nas "fls. 72 a 79", onde reiteram os argumentos utilizados em sua impugnação 
anterior. 

 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 



 

Sobre a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, 
por cerceamento do direito de defesa, a rejeito por não haver nos elementos constitutivos 
da lide qualquer afronta ao capítulo que trata da nulidade dos atos processuais, inserto no 
inciso III do artigo 20 da lei nº. 16.469/09. A infração e a correspondente penalidade forma 
corretamente aplicadas, a instrução processual em sede cognitiva efetivada com clareza, 
os prazos processuais, respeitados, inclusive com vista dos autos às partes litigantes nos 
momentos processuais que por “ex legis” lhe são próprios. Assim, rejeitada está a 
preliminar em comento.   

 
Também rejeito a preliminar de exclusão do polo passivo solidário, 

suscitada pela defesa, desta ação e o faço amparando me na orientação contida, no inciso 
XII do artigo 45 do CTE, que será transcrito na sequência  

 

Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 

[...] 

XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à 
operação ou prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis 

 
Ainda sobre a exclusão do sujeito passivo solidário, para melhor 

compreensão do que aduzi no parágrafo anterior, reporto-me à descrição efetivada pelo 
autor do lançamento, acostada a este volume à fl. 05, “verbis”: 

 
“O sujeito passivo coobrigado ou responsável concorreu para a 

prática da infração tributária mediante a(s) seguinte(s) conduta:  
 
O cumprimento das obrigações positivas e negativas estabelecida na 

legislação tributária, nos termos do exposto no art. 64 da Lei nº. 11.651/91, cabe ao 
contribuinte pessoa jurídica RIBEIRO E SANTANA DISTRIBUIDORA DE FERRO LTDA 
ME. No entanto as pessoas as pessoas jurídicas não atuam no mundo real por suas 
próprias mãos dada a impossibilidade material de tal ato. As pessoas jurídicas 
desenvolvem suas atividades, o seu objetivo comercial através de seus administradores.   
O senhor APARECIDO ANTÔNIO DE SANTANDA, na condição de sócio administrador, 
tinha o dever legal de cumprir ou dar ordens para que a legislação tributária fosse 
efetivamente cumprida. Assim, no entanto não procedeu e desta forma torna-se solidário 
com a empresa, uma vez que as condutas narradas no presente auto de infração e que 
produziram omissão de recolhimento de ICMS decorreram da conduta de seu 
administrador. ” 

 
Com as questões primeiras solucionadas, volvo-me à razão de direito 

desta demanda, onde, de pronto, reafirmo a decisão exarada pelo nobre sentenciador “a 
quo”, que julgou procedente o lançamento, conforme passo a expor:  

 
O arrazoado defensório trazido a lume pela defesa, não foi suficiente 

para afastar a acusação fiscal e as provas apresentadas quanto à receita auferida e a 
efetivamente detalhada, o foram de forma diversa à realidade demonstrada, o que 
equivale dizer, que o polo passivo não trouxe aos autos elementos de prova capazes de 
afastar a exigência estampadas na folha de rosto deste volume.     

 



 

Assim, voto rejeitando a preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa. Rejeito a preliminar de 
exclusão do solidário da lide, arguida pela autuada. Quanto ao mérito, conheço do recurso 
voluntário, nego-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões, em 27 de abril de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Falta de recolhimento do ICMS no âmbito do Simples Nacional (Procedência 
Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00595/16 
 
Redator do Voto: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 

 
EMENTA: ICMS.  Simples Nacional. Omissão de recolhimento do 
imposto. Procedente em parte.  
 
O trabalho revisional respalda o entendimento de que o feito 
deve ser julgado procedente em parte. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 21 de janeiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe parcial provimento para considerar parcialmente procedente o 
lançamento no valor de R$ 1.259,98 (um mil, duzentos e cinquenta e nove reais e noventa 
e oito centavos), sendo que R$1.131,98 (um mil, cento e trinta e um reais e noventa e oito 
centavos) referente ao mês de agosto de 2010 e R$ 128,00 (cento e vinte e oito reais) 
referente ao mês de novembro de 2010. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Aguinaldo Fernandes de Melo, Rickardo de Souza Santos Mariano e Nislene Alves 
Borges. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do presente processo que o sujeito passivo obteve receitas 
brutas de R$ 227.534,09, no período de 01/05/2009 a 31/05/2009 de R$ 623.138,03 no 
período de 01/07/2010 a 31/08/2010 e de R$ 170.588,59 no período de 01/11/2010 a 
30/11/2010, todas tributada pelo ICMS no âmbito do Simples Nacional, constatada em 
auditoria com base nos documentos fiscais emitidos, referente à operação com 
mercadoria, resultando, no total dos períodos em epígrafe, em um ICMS de R$ 37.593,65 
que deveria constar na DASN – Declaração Anual do Simples Nacional. No entanto, o 
valor declarado é de R$ 34.151,07, evidenciando a falta de pagamento do ICMS, nos 
referidos períodos, no valor da diferença de R$ 3.442,58, conforme demonstrativo mensal 
e documentos em anexo. Em consequência, deverá pagar o imposto omitido, juntamente 
com penalidade e acréscimos legais.  

 
Foram citados como dispositivos legais infringidos os arts. 13-VII; 18 

da LC 123/06 c/c art. 14, I, da Resolução CGNS n° 30/08 e arts. 2°, 3°, 5°, 6° e 18 da 
Resolução CGSN n° 51/2008. Propôs-se a aplicação da penalidade tipificada no art. 44, 
inciso, I, 1° da Lei 9.430/1996 com a redação conferida pela Lei nº11.488/2007.   

 
A instrução processual apresenta os seguintes documentos: 

Detalhamento do Crédito Tributário de "fls.03", descritivo complementar da ocorrência "fls. 
04", nota explicativa "fls. 05", planilha representativa das operações de saída dos períodos 
especificados "fls. 06 a 22", termo de apreensão "fls. 23 a 25", minuta "fls. 26".   

 
O Sujeito Passivo foi intimado às "fls. 27 a 28", para pagar a quantia 

exigida ou apresentar Impugnação em Primeira Instância, mas não se manifestou tendo 
sido lavrado termo de revelia às "fls. 29".  

 
O Sujeito Passivo foi intimado às "fls. 31 a 33", para apresentar 

Impugnação a Segunda Instância.  



 

 
Cientificada, a empresa autuada comparece aos autos com 

impugnação à segunda instância, às "fls. 36", alegando que as notas fiscais que instruem 
o lançamento, refere-se de devolução de mercadorias; que os valores destas mercadorias 
em devolução devem ser deduzidos da Receita Bruta nos termos da LC 123/2006, art. 17.  

 
Afirma que as operações foram devidamente registradas nos livros 

Entrada e Saída e Registro de Apuração de ICMS, conforme se vê dos documentos em 
anexos. 

 
Ao final, requer seja julgado improcedente o auto de infração.  
 
Acompanham o recurso os documentos de fls. 37/69 e 73/93. 
 
A Primeira Câmara Julgadora converte o julgamento em diligência, 

junto à Delegacia Fiscal de origem a fim de que seja realizado revisão do levantamento, 
tendo em vista as alegações e documentos juntados pelo sujeito passivo. [fl.94] 

 
Em atenção à determinação diligencial supra a Revisora apresenta 

parecer de fls. 102/103, pelo qual manifesta assistir razões em parte ao sujeito passivo no 
que se refere ao demonstrado na planilha de fls. 100, os valores advindos das devoluções 
nos meses de maio de 2009 e julho de 2010, foram descaracterizados os créditos 
autuados naqueles períodos. Ficando confirmado os créditos em relação aos meses de 
agosto e novembro, ambos de 2010, que após as devoluções, remanesce ICMS no valor 
total de R$ 1.131,98 e 128,00, respectivamente. Acompanham o parecer as planilhas  e 
notas fiscais de fls 97 a 99. 

 
Do resultado da revisão o sujeito passivo foi intimado para manifesta, 

na modalidade intimação por AR [fls.106/107], não obtendo êxito na intimação. Motivo pelo 
qual foi intimado por Edital [fl. 108] 

 
Transcorreu o prazo sem que o sujeito passivo manifestasse [fl.109] 
 
É o relatório. 
 
 

VOTO 
 

Reporto-me ao trabalho revisional, sempre merecedor de fé onde a 
autoridade diligenciadora, após especificar a sua metodologia de trabalho, informa que “de 
acordo com o demonstrado por meio de planilha de fls. 100 os valores das devoluções nos 
meses de maio de 2009 e julho de 2010, foram o suficiente para descaracterizar os 
créditos tributários autuados naqueles períodos.  

 
“Porém em relação aos meses de agosto e novembro, ambos de 

2010, após a análise das respectivas devoluções, constatou-se a existência de 
remanescente tributário relativo ao ICMS no valor total de R$ 1.131,98 (hum mil, cento e 
trinta e um reais e noventa e oito centavos) e R$ 128,00 (cento e vinte oito reais) 
respectivamente, o qual deverá ser devidamente recolhido aos cofres estaduais 
juntamente com as penalidades cabíveis. ” 

 
Destaco que sobre o resultado supra aduzido a defesa não se 

manifestou, embora intimada nos termos da lei, conforme descrito no relatório que é parte 



 

integrante deste “decisum”.  Assim, mantenho o entendimento trazido a lume pela peça 
revisional, o que equivale dizer que o feito é procedente em parte, nos termos 
apresentados em linhas anteriores.  

 
Pelo exposto, voto conhecendo da impugnação, dando-lhe parcial 

provimento para considerar parcialmente procedente o lançamento no valor de R$ 
1.259,98 (um mil, duzentos e cinquenta e nove reais e noventa e oito centavos), sendo 
que R$1.131,98 (um mil, cento e trinta e um reais e noventa e oito centavos) referente ao 
mês de agosto de 2010 e R$ 128,00 (cento e vinte e oito reais) referente ao mês de 
novembro de 2010.   

 
 

Sala das sessões, em 29 de abril de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Falta de recolhimento do ICMS no âmbito do Simples Nacional (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00617/16 
 
Relator: Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Utilização indevida de 
imunidade. Simples Nacional. Duplicidade de lançamento. 
Improcedência. 
 
 
I - Compete ao Conselho Pleno, a apreciação de pedido de 
revisão de ato processual apresentado pelo fora do último prazo 
para defesa, desde que fundamentado em prova inconteste de 
erro de fato substancial que implique alteração total ou parcial 
do lançamento (arts. 43, § 4º, II e 45 § 1º, ambos da Lei 
16.469/09); 
 
 
II - Deve ser declarado improcedente o auto de infração quando 
comprovada duplicidade lançamento de ofício. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 31 
de março de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes, Nivaldo 
Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Aguinaldo Fernandes de Melo, Victor 
Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José 
Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, David Fernandes de 
Carvalho, Alcedino Gomes Barbosa, Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, Antônio 
Martins da Silva, Cláudio Henrique de Oliveira, Washington Luis Freire de Oliveira, José 
Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes e João Divino de Brito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Revisão Extraordinária apresentado com 
fundamento no item 1, "a", II, art. 43 da Lei nº 16.469/09, apresentado pelo sujeito passivo, 
por meio do qual se afirma a ocorrência de erro de fato substancial no lançamento e se 
requer a desconstituição do crédito tributário relativo a exigência de ICMS por utilização 
indevida de imunidade. 

 
Em suas alegações às "fls. 55 a 187", o autuado afirma ter ocorrido 

de duplicidade de lançamento em relação ao auto de infração 2 0012581 111 26, 
anteriormente lavrado e que já teria sido objeto de parcelamento (fl. 55). 

 
Por despacho, o Presidente do CAT admitiu o pedido de revisão 

extraordinária e determinou o encaminhamento dos autos à Secretaria ia Geral (SEGE) 
para que o processo fosse pautado para julgamento pelo Conselho Pleno, destacando que 
restou demonstrado erro de fato, requisito exigido no art. 43, II, a, 1 da Lei n° 16.469/09 
para a admissibilidade do pedido de revisão extraordinária, implicando em alteração no 
lançamento, pois o presente auto de infração teria sido lavrado indevidamente, em 
duplicidade com de número 2 002581 111 26, ambos contento o mesmo período (fl. 188). 



 

 
É o relatório. 
 

 

QUESTÃO MERITÓRIA 

 

Dirigindo-me ao mérito, acolho as razões trazidas pela requerente, já 
que, como relatei, há nos autos prova de erro de fato, erro esse caracterizado por 
lavratura de lançamento de ofício em duplicidade, o que se percebe áss fls. 03 e 186 pela 
coincidência de períodos de referência e valores autuados. 

 
Tal situação, em face da presença inconteste de erro de fato 

substancial, mostra-se compatível com a possibilidade de apreciação representada pela 
revisão extraordinária prevista nos arts. 43, § 4º, II e 45 § 1º, ambos da Lei 16.469/09: 

 

“Art. 43. Compete ao Presidente do CAT o juízo de admissibilidade de 
pedido de Revisão Extraordinária apresentado fora do último prazo para 
defesa previsto nesta Lei, relativo a crédito tributário ajuizado ou não: 

[...] 

§ 4º O Presidente do CAT deve, quando: 

[...] 

II - atendidos os requisitos exigidos no caput, admitir o pedido e determinar 
seu encaminhamento para apreciação. 

[...] 

Art. 45. Compete ao Conselho Pleno a apreciação, sem realização de 
diligências, do pedido de Revisão Extraordinária admitido pelo Presidente 
do CAT. 

§ 1º Excetuam-se da competência prevista neste artigo, o pedido de 
Revisão Extraordinária referente à: 

I - apreciação extraordinária do lançamento de sujeição a instância única, 
não julgado, hipótese em que o pedido deve ser apreciado, sem realização 
de diligências, pelo Julgador de Primeira Instância, em instância única; 

II - admissão de peça defensória, cuja admissão pelo Presidente do CAT 
acarreta o retorno do processo à fase em que houver ocorrido a ineficácia 
de intimação. [...]“ 

 
Pelo exposto, conheço do pedido de revisão extraordinária e o defiro, 

considerando IMPROCEDENTE o auto de infração. 
 

 
Sala das sessões plenárias, em 28 de maio de 2016. 
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Matéria: Falta de recolhimento do ICMS no âmbito do Simples Nacional (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00642/16 
 
Relator: Conselheiro Rodolfo Ramos Caiado 
 

 
EMENTA: Processual. Nulidade do auto de infração. Insegurança 
na determinação da infração. Rejeitada. ICMS. Obrigação 
principal. Omissão do imposto. Escrituração a maior de valor a 
título de crédito na data de exclusão do Simples Nacional. 
Auditoria Básica do ICMS. Procedência. 
 
1. Deve-se rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica por 
insegurança na determinação da infração quando a descrição do 
fato gerador no lançamento coadunar-se com as provas 
anexadas pelo agente autuante; 
 
2. É procedente o auto de infração quando provado através da 
auditoria básica do ICMS que o sujeito passivo omitiu o 
pagamento do imposto em razão da escrituração a maior de 
valor a título de crédito, relativo ao montante do imposto 
calculado sobre o estoque existente no estabelecimento na data 
de sua exclusão do Simples Nacional. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 10 de setembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Rodolfo Ramos 
Caiado, Antônio Martins da Silva, Mário de Oliveira Andrade, José Luiz Rosa e Renato 
Moraes Lima. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de exclusão dos solidários 
da lide, por eles arguidas. Participaram do julgamento os Conselheiros Rodolfo Ramos 
Caiado, Antônio Martins da Silva, Mário de Oliveira Andrade, José Luiz Rosa e Renato 
Moraes Lima. Quanto ao mérito, também por votação unânime,conhecer do recurso, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Rodolfo Ramos Caiado, 
Antônio Martins da Silva, Mário de Oliveira Andrade, José Luiz Rosa e Renato Moraes 
Lima. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu o pagamento 
do ICMS, em razão da escrituração a maior de valor a título de crédito, referente ao 
montante do imposto calculado sobre o estoque no estabelecimento em 31/12/2010, data 
da exclusão do simples nacional.  

 
Em decorrência fica sujeito ao pagamento do imposto acrescido das 

cominações legais, conforme demonstrativo, auditoria básica do ICMS, cópia do livro 
registro de inventário do ano de 2010, cópia do livro apuração do ICMS do período de 
janeiro a maio do ano de 2011 e demais documentos anexos. 

 
A autoridade lançadora indica como infringidas as disposições dos 

artigos 58, I, §3°, II, e 64, ambos do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) 



 

combinado com os artigos 46, §1°, II do Decreto 4.852/97 e IN 894/2008 GSF. Proposta a 
aplicação da penalidade prevista no artigo 71, IV," a" do CTE, com redação da Lei nº 
17.917/2012. 

 
ADEMIR ALVES DE MIRANDA e EDINEY ALVES DE MIRANDA 

foram nomeados solidários nos termos do artigo 45, inciso XII, da Lei 11.651/1991. 
 
O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: anexo 

estruturado-detalhamento do credito tributário, anexo estruturado - descritivo 
complementar da ocorrência, anexo estruturado-identificação dos sujeitos passivos 
coobrigados, auditoria básica do ICMS, auditoria básica do ICMS demonstrativo auxiliar, 
notificação fiscal, demonstrativo de mercadorias existentes em estoque no 
estabelecimento quando da exclusão do simples nacional, termo de autenticação de livro 
fiscal, registros de apuração de ICMS, livro registro de apuração do ICMS-RAICMS, 
relatório de ocorrências de apuração, termo de abertura, instrução normativa, declaração 
periódica de informações DPI, consulta optantes. "De fls.3 a 39". 

 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em Primeira Istância, conforme documentos de "fls.40 a 45". 
 
Tendo sido lavrado termo de revelia dos sujeitos solidários, à "fls.46". 
 
Em sua impugnação de "fls.49 a 50", o sujeito passivo principal alega 

que ao final do ano de 2010 trocou de contador; que seu antecessor apresentou inventário 
diverso do que o retratado pela empresa, enquanto o escritório atual aproveitou o crédito 
do imposto sobre os estoques existentes fornecidos pela empresa. 

 
Afirma que o valor correto dos estoques é o valor apresentado na 

Escrituração Fiscal Digital – EFD, e não o valor dos estoques inventariados. 
 
Sustenta que o EFD substituiu os antigos livros fiscais, portanto o 

que deve ser levado em consideração são os valores informados na EFD e não os que 
constam no livro de inventário. 

 
Ao final requer a improcedência do feito. 
 
O sujeito passivo anexa os seguintes documentos: quinta alteração 

contratual sociedade empresária limitada, documento contratual, cópias de documentos 
pessoais, fls.51 a 57. 

 
Pela sentença nº 1836/2015-JULP, o julgador singular decide pela 

procedência do auto de infração. 
 
O fisco alega que o argumento da defesa do livro registro de 

inventário utilizado pelo levantamento está em desacordo com a legislação e foi elaborado 
por profissional contabilista não autorizado. 

 
Alega que o sujeito passivo enquadrou-se na EFD a partir de janeiro 

de 2012; que não consta na base de dados da SEFAZ nenhuma transmissão de EFD para 
o exercício de 2011. Portanto, o único registro de inventário apresentado pelo impugnante 
é o que consta do livro impresso e autenticado (fls.62 a 64). 

 



 

Os sujeitos passivos são intimados apresentarem recurso voluntário, 
conforme documentos de "fls.65 a 72". 

 
O sujeito passivo principal em conjunto com os sujeitos passivos 

solidários apresentam impugnação de "fls. 75 a 93". 
 
Alegando que a instrução normativa em nenhum momento citou 

estoques inventariados e sim estoques existentes na data da mudança do regime. 
 
Em seguida argui a preliminar de nulidade da peça básica por 

insegurança na determinação da infração, vez que no referido formulário deveria constar 
apenas o mês em que houve aproveitamento indevido ou omissão de pagamento, e não 
os meses subsequentes como colocado na planilha relativa ao Detalhamento do Crédito 
Tributário. 

 
No mérito, aduz não haver omissão do imposto e nenhuma ação ou 

omissão por parte do administrador, apenas erro no recolhimento do PROTEGE que foi 
totalmente quitado, comforme atestam as cópias em anexo. 

 
O sujeito passivo requer a exclusão dos sócios do polo passivo da 

lide,  tendo em vista a falta de comprovação de dolo, excesso de poderes ou gestão 
temerária da empresa. 

 
Ao final requer a nulidade do auto do auto de infração, ou 

alternativamente, a reforma da decisão singular, para considera-lo improcedente.  
 
O sujeito passivo anexa ao recurso os seguintes documentos: 

procuração, documento contratual, cópias de documentos pessoais (fls.84 a 97). 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Passo a decidir e de plano, acompanhado da unanimidade do voto 

de meus pares, devo rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na 
determinação da infração, arguida pela parte, por considerar que todo o feito encontra-se 
em perfeita sintonia com o estatuído nos artigos 142 do CTN e 8º da Lei nº 16.469/09. 

 
De fato, não obstante o sujeito passivo argumente que “o 

demonstrativo anexado ao lançamento pelas autoridades fiscais revelem imprecisões tais 
como no caso do Anexo Estruturado – Detalhamento do crédito tributário (fls.03), que 
apresenta vários períodos de ocorrência do fato gerador, e de que neste formulário 
deveria constar apenas o mês em que houve o aproveitamento indevido ou omissão de 
pagamento, já que como a própria instrução normativa 877/07-GSF ensina, o crédito 
deverá ser feito pelo  estabelecimento na data da mudança do regime e não em meses 
subsequentes como colocado na planilha detalhamento do crédito tributário, que lista os 
meses de janeiro a abril de 2011, devo argumentar que tal argumento não deve inviabilizar 
o trabalho fiscal. 

 
Ao contrário do que argumenta o douto representante legal do sujeito 

passivo, a auditoria básica do ICMS comprova de maneira inequívoca que há repercussão 
destes créditos nos meses subsequentes, quais sejam os meses de fevereiro, março, abril 



 

e maio de 2011, o que motivou a inclusão destes nos anexos a que alude o ínclito 
defensor. Portanto correto é trabalho do agente autuante.  

 
Quanto à Instrução Normativa nº 877/07-GSF, o douto defensor 

alude ao artigo 6º-B que estatui que “O estabelecimento optante do Simples Nacional que 
deixar de ser optante do referido regime pode creditar-se apenas do ICMS correspondente 
à aquisição da mercadoria existente em seu estoque na data de mudança do regime, 
observadas as regras da legislação tributária”. No caso em comento, reitero os 
comentários do parágrafo anterior, pois não haveria razão de ser para o auditor incluir os 
meses subsequentes em sua análise. As provas colacionadas aos autos portanto 
coadunam-se com a descrição do fato gerador  

 
No mérito, considero que o feito deve prosperar. De fato, os 

argumentos e provas trazidos à colação não tem força probante para ilidir a pretensão 
fiscal na íntegra. Visto que a questão foi apreciada com as cautelas de praxe pelo preclaro 
julgador singular Laurismar Braz da Costa, que com a sabedoria que lhe é peculiar, 
manifestou-se pela procedência do feito (fls.62/64), devo adotá-la como razão de decidir, 
motivo pelo qual transcrevo-a abaixo, “ipsis litteris”: 

 
Nestes autos o Fisco exige do polo passivo, o recolhimento de crédito 
tributário referente ao imposto omitido, em virtude de aproveitamento 
a maior de valores a título de crédito de ICMS sobre o estoque de 
mercadorias existente no estabelecimento na data de exclusão do 
Simples Nacional, autorizado pelo art. 6º-B da Instrução Normativa nº 
877/07-GSF, alterada pela Instrução normativa 984/08-GSF: 
 
Art. 6º-B. O estabelecimento optante do Simples Nacional que deixar 
de ser optante do referido regime pode creditar-se apenas do ICMS 
correspondente á aquisição da mercadoria existente em seu estoque 
na data de mudança do regime, observadas as regras da legislação 
tributária. 

 
Conforme documento às fls.59, observa-se que o sujeito passivo foi 
excluído do Regime Tributário do Simples nacional a partir de 
01/01/2011. Portanto, tinha direito à apropriação como crédito do valor 
do ICMS correspondente à aquisição de mercadorias existentes em 
seu estoque em 31/12/2010. 

   
O levantamento fiscal apurou o crédito a que o sujeito passivo fazia 
jus, com base no estoque inventariado e declarado no Livro Registro 
de Inventário de 2010, constatando uma apropriação a maior, com 
lançamento no Livro Registro de Apuração do ICMS. 
 
Não acato o argumento da defesa de que o livro Registro de Inventário 
utilizado pelo levantamento está em desacordo com a legislação e foi 
elaborado por profissional contabilista não autorizado. O referido livro 
regularmente autenticado pela repartição fiscal, conforme documento 
de fls. 60, em 15/03/2011, com termo de abertura e encerramento 
assinado pelo sócio-administador Ediney Alves de Miranda. 
 
O sujeito passivo alega que o estoque correto é aquele declarado na 
respectiva Escrituração Fiscal Digital, porém nada traz aos autos que 
demonstre suas alegações. 
 
Conforme relatório de consulta, às fls 61, observa-se que o sujeito 
passivo se enquadrou na obrigatoriedade da Escrituração Fiscal 



 

Digital-EFD apenas a partir de janeiro de 2012. Não consta na base de 
dados da SEFAZ nenhuma transmissão de EFD para o exercício de 
2011. Assim, podemos concluir que o único registro de inventário 
apresentado pelo impugnante é o que consta do livro impresso e 
autenticado, conforme cópia às fls. 32/35. 
 
Assim, por ter sido efetuado com total observância ao art. 142, do CTN 
e não ter sido apresentado pelo impugnante nenhum argumento, fato 
ou demonstrativo capaz de ilidir a pretensão fiscal, concluo pela 
procedência do lançamento. 
 
DISPOSITIVO 
 
Diante do exposto, conheço da impugnação, nego-lhe provimento e 
julgo PROCEDENTE o auto de infração em julgamento,devendo-se 
exigir do polo passivo o recolhimento do crédito tributário constante 
da inicial. 

 
Dessarte, nada mais devo acrescentar, motivo pelo qual conheço do 

recurso, nego-lhe provimento para ratificar a decisão singular que considerou procedente 
o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 10 de maio de 2016. 
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Matéria: Falta de recolhimento do ICMS no âmbito do Simples Nacional (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00835/16 
 
Relator: Conselheiro Heli José da Silva 
 

 
EMENTA: I – NULIDADE. Preliminar de nulidade de lançamento, 
arguida pelo polo passivo, por cerceamento do direito de 
defesa. Não apreciada. 
 
1. Quando puder decidir sobre o mérito a favor da parte a quem 
aproveitaria o acatamento da preliminar, o órgão julgador não 
deve pronunciá-la. 
 
II - ICMS. Obrigação tributária principal. Receita tributada pelo 
ICMS no âmbito do Simples Nacional. Falta de pagamento do 
imposto.  Improcedência. Decisão unânime. 
 
1. Comprovando-se, no curso processual, que a infração 
indicada em desfavor do sujeito passivo não ocorreu, exsurge, 
como corolário, a declaração de improcedência do lançamento. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de abril de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, não pronunciar a 
respeito da preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa, arguida pelo 
sujeito passivo, nos  termos do § 1° do art.18, do Regimento Interno  do CAT. Quanto ao 
mérito decidiu, por unanimidade votos, conhecer da impugnação, dar-lhe provimento para 
considerar improcedente o auto de infração, com a concordância da Representação 
Fazendária.  Participaram do julgamento os Conselheiros Heli José da Silva, Lidilone 
Polizeli Bento e Nivaldo José Mendes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Da análise do presente processo, depreende-se que a acusação 
tipificada na sua peça exordial versa sobre o fato de que, em 21 de setembro de 2.012, o 
Fisco exige ICMS, multa e demais acréscimos do autuado, descrevendo a ocorrência nos 
seguintes termos:  

“Omitiu receitas de revenda de mercadorias tributadas no valor de R$ 
493.194,50, durante os meses de março, julho, agosto e setembro de 2.010, conforme fica 
demonstrado pelo confronto entre o extrato emitido pelas operadoras de cartão 
débito/crédito, e as informações de receita auferidas pelo contribuinte informadas na sua 
Declaração Anual do Simples Nacional (documentos em anexo). Em consequência, 
deverá pagar o ICMS, na importância de R$ 8.516,22 juntamente com penalidade e 
acréscimos legais”. 

Indicou como observações: (i) Contribuinte ingressou no SIMPLES 
NACIONAL em 01/01/2010; (ii) Cálculo do ICMS apurado através do simulador presente 
no site do Simples Nacional; (iii) Contribuinte já autuado anteriormente por não atender 
pedido de Solicitação de Esclarecimento (AI 4.0112002.998.05). 

Foram indicados como infringidos: o artigo 34, da Lei Complementar 
nº 123/06, combinado com os artigos 25, § 1º, inciso IX, alínea “b”, e § 2º, e artigo 64, 
todos da Lei nº 11.651/91. Ainda, os artigos 2º, 3º, incisos I ao VI, da Resolução CGSN nº 
51/08, e artigo 2º e 10, da Resolução nº CGSN nº 10/07, propondo-se a penalidade 



 

prevista no artigo 44, inciso I, itens 1º/2º, da Lei nº 9.430/96, c/ redação da Lei nº 
11.488/07. 

Objetivando comprovar a materialidade da infração, foram anexados 
os documentos de fls. 03/29, a saber: Anexo Estruturado – Detalhamento do Crédito 
Tributário; Espelho Cadastral; Relatório de Movimentações Financeiras; Declaração Anual 
do Simples Nacional; Cálculo do Valor do ICMS Devido; e, PGDAS Simulador. 

Com as anuências previstas em lei, estabeleceu-se o contraditório e 
a ampla defesa, tendo sido intimado o autuado, fls. 30/32, o qual, não comparecendo ao 
processo, propiciou a lavratura doa Termo de Revelia de fls. 33. 

Novamente intimado, fls. 35, o sujeito passivo, tempestivamente, 
comparece ao feito com suas alegações de defesa, Impugnação de fls. 38/41, na qual, 
após historiar os fatos, destaca falhas nas intimações que lhe foram endereçadas, 
requerendo, assim, o retorno dos autos à Primeira Instância.  

Quanto ao mérito, alega que sua atividade se relaciona, 
exclusivamente, com a prestação de serviços de construção e montagem de galpões para 
aviários, não promovendo, por conseguinte, saída de mercadorias, sejam de produção 
própria ou adquiridas de terceiros. Informa que para a prestação dos serviços 
mencionados, firma contrato com os produtores rurais para administração e execução das 
obras, onde emprega seus serviços sobre as mercadorias adquiridas pelos seus clientes. 

Indica, ainda, que os produtores rurais utilizam recursos próprios e 
financiamentos obtidos junto ao Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste 
– FCO, sendo o Banco do Brasil o administrador do Fundo. E, que visando assegurar que 
os recursos não sejam desviados para outras atividades, ao invés de repassá-los 
diretamente aos produtores, o faz para o empreiteiro que administra as obras dos galpões 
dos aviários, neste caso o próprio impugnante, devendo este efetuar os pagamentos aos 
fornecedores de mercadorias, mediante comprovação por meio da entrega das Notas 
Fiscais de compras emitidas em nome dos produtores, os reais compradores. 

E, para operacionalizar este procedimento, o Banco do Brasil, 
conforme declara em documento anexo, lhe repassava os recursos, por intermédio da 
Administradora de Cartões de Débito/Crédito Visanet, pelo Cartão de Crédito 
Agronegócios, para que promovesse os pagamentos aos fornecedores. Assim, foram 
esses repasses que geraram a movimentação financeira, conforme extratos fornecidos 
pela Operadora de Cartão de Débito/Crédito ao Fisco, o que motivou a presunção legal de 
que tais ingressos de recursos seriam decorrentes de operações com mercadorias 
tributadas.  

Complementa: “Porém, conforme exposto acima, o fato é que o 
contribuinte jamais promoveu saídas de mercadorias que configurariam fato gerador de 
ICMS, conforme consta na Declaração anual do Simples Nacional já juntada a este 
processo. A receita desta empresa é proveniente apenas da prestação de serviços cuja 
natureza constitui fato gerador de ISSQN, configurando a movimentação financeira 
demonstrada no extrato da operadora de cartões de crédito/débito mera intermediação 
comercial para compra e pagamento a terceiros”. 

Para provar suas alegações, promove a juntada aos autos de cópias 
dos documentos às fls. 42/108, a saber: Contratos celebrados com os produtores rurais, 
tendo como objeto a prestação de serviços de construção de granjas de frango de corte; 
declarações do Banco do Brasil, Administrador do Fundo, emitidas pelas agências das 
cidades de Palmeiras de Goiás e Paraúna, locais nos quais foram realizadas as obras e as 
operações de crédito, comprovando o repasse de recursos através da Operadora de 
Cartões de Crédito Visanet, inclusive discriminando os valores destinados a cada produtor 
rural e seus respectivos números das cédulas rurais. 

Ainda: Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária referente ao contrato 
celebrado entre o FCO e os produtores rurais; documentos entregues ao Banco do Brasil, 
demonstrando a forma como foram aplicados os recursos repassados, por produtor, 



 

relacionando as respectivas Notas Fiscais de aquisição de materiais e serviços emitidas 
em nome dos produtores rurais, com os respectivos números dos documentos constantes 
no extrato fornecido pela operadora de cartões; Notas Fiscais emitidas pela aquisição de 
mercadorias e serviços em nome dos produtores rurais, que comprovam a relação 
comercial entre estes e seus fornecedores, figurando o impugnante apenas como 
intermediador das operações de compra e pagamento dos materiais e serviços prestados. 

Indica, ainda, que as cópias dos documentos estão agrupadas por 
produtor rural.  

Por derradeiro, requer que o lançamento seja julgado improcedente.  
Conforme se verifica na Resolução nº 121/2015, fls. 111/112, e na 

Resolução nº 10/2016, fls. 118, o sujeito foi intimado a complementar sua documentação, 
com a juntada de Declaração fornecida pelo Banco do Brasil, relativamente ao valor de R$ 
74.736,99, o qual não constava das declarações apresentadas anteriormente 

O sujeito passivo cumpre ao requerido nas Resoluções destacadas, 
juntando o documento de fls. 128, expedido pela Agência de Palmeiras de Goiás, do 
Banco do Brasil S/A., o qual confirma o repasse do valor em questão para os fins 
indicados no contrato de financiamento rural pelo FCO, com a produtora rural Alessandra 
Weber Franco.  

Este é o relatório. 
 

D E C I S Ã O 

 

       QUESTÃO MERITÓRIA 

 
De proêmio, destaco que deixo de pronunciar a respeito da 

preliminar de nulidade suscitada pelo sujeito passivo, por cerceamento do direito de 
defesa, nos termos preconizados pelo § 1º, do artigo 18, do Regimento Interno do CAT, 
por entender que no mérito lhe cabe razão.   

Examinando, pois, o mérito do processo, convenço-me que as 
razões apresentadas pelo sujeito passivo, corroboradas com a farta documentação 
juntada aos autos, devem ser acatadas, e, consequentemente, determinar a 
improcedência do auto de infração. 

 Verifica-se, com clareza, que o sujeito passivo carreou ao processo 
toda a documentação necessária para provar suas razões, tendo demonstrado que os 
valores indicados pela fiscalização como receitas decorrentes da revenda de mercadorias 
tributadas, e obtidos por intermédio dos extratos fornecidos pela operadora de 
crédito/débito Visanet, na verdade, se referem a movimentação financeira relacionada com 
mera intermediação comercial para compra e pagamento, a terceiros, de mercadorias 
adquiridas para a construção de galpões aviários para produtores rurais, com 
intermediação do FCO e do Banco do Brasil, conforme demonstrado pela farta 
documentação apensada aos autos. 

Diante do exposto, no mérito, em consenso unânime com os demais 
Conselheiros, e concordância da Representação Fazendária, voto, para conhecer da 
Impugnação, dar-lhe provimento, para considerar improcedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões, em 08 de junho de 2016. 
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Matéria: Falta de recolhimento do ICMS no âmbito do Simples Nacional (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00972/16 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica, 
por insegurança na determinação da infração. Rejeitada. ICMS. 
Regime do Simples Nacional. Omissão de recolhimento do 
imposto. Procedente. Adequação da penalidade, retirando o §1º 
do artigo 44 da Lei nº. 9.430/96.  
 
1. Torna-se inócuo o questionamento sobre nulidade da lide, 
quando tal inquirição for desprovida de amparo legal; 
 
2. Reafirma-se a decisão monocrática que julgou procedente o 
lançamento, quando este não estiver sido contraditado de forma 
convincente, adequando-se a penalidade, retirando o §1º do 
artigo 44 da Lei nº. 9.430/96. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 18 de dezembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Cláudio Henrique 
de Oliveira, Nivaldo José Mendes e Victor Augusto de Faria Morato. Quanto ao mérito, por 
maioria de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença 
singular que considerou procedente o auto de infração. Foram vencedores os 
Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira e Victor Augusto de Faria Morato. Vencido o 
Conselheiro Nivaldo José Mendes, que votou pela improcedência. Por unanimidade de 
votos, acolher a adequação da penalidade, retirando o §1º do artigo 44, da Lei 9430/96. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira, Nivaldo José 
Mendes e Victor Augusto de Faria Morato. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo omitiu o pagamento do ICMS 
no Regime do Simples Nacional, no período de outubro a dezembro de 2007 e janeiro a 
outubro de 2008, decorrente de receita tributável que foi obtida pela diferença entre as 
receitas de revenda de mercadorias sujeitas a substituição tributária informadas nos 
PGDAS/DASN e o valor das mercadorias sujeitas a sistemática da substituição tributária 
registro no Livro de Inventário de mercadorias de 31/08/2007, em conformidade com o 
Dec.6663/07. Dessa forma, deverá pagar o ICMS devido, acrescido das cominações 
legais. 

 
Tem-se como infringidos os dispositivos dos artigos 13, VII e 18, LC 

123/06 combinado com os artigos 2° e 3°, I ao VI, Resolução CGSN n°05/07. Propõe-se a 
penalidade presente no artigo 44, I, 1°, da Lei 9430/96 com redação da Lei 11.488/07. 

 
É indicado como sujeito passivo coobrigado Lourival Cesar Borges 

Junior, nos termos do art.45, XII, da Lei 11.651/91. 
 



 

A autoridade instrui o auto de infração com os seguintes 
documentos: Detalhamento do Crédito Tributário "fls.04", Anexo Estruturado – Descritivo 
Complementar da Ocorrência "fls.05", Anexo Estruturado – Identificação do Sujeito 
Passivo Coobrigado "fls.06", Notificação Fiscal "fls.07", Cálculo do Valor do ICMS Devido 
"fls.08", Extrato Simples Social "fls.09 a 60". 

 
O polo passivo é intimado, às "fls. 61 a 62", a pagar a quantia exigida 

ou apresentar Impugnação à Primeira Instância, sendo revel o solidário conforme 
documento de "fls.194". 

 
A autuada comparece aos autos às "fls. 69 a 83", e apresenta 

Impugnação à Primeira instância na qual alega que em julho do ano de 2007 optou pelo 
Simples Nacional para os Tributos Federais e Estaduais, salientando que ainda continua 
pagando os Tributos Federal por meio deste regime, conforme art. 16, §4° da Lei 
Complementar n°123/06. 

 
Assevera que o art.19 da Lei Complementar, permitiu a criação de 

sublimites para efeito de recolhimento do ICMS na forma do Simples Nacional, sendo que 
o Estado de Goiás entre outros Estados, adotou o sublimite de receita bruta de até um 
milhão e oitocentos mil reais. 

 
Desta forma, afirma a impugnante, que teria recolhido o ICMS pelo 

Simples Nacional no período apurado de julho a outubro de 2007 e, não obstante, 
realizando-se uma breve análise do comparativo Período Fiscalizado X Período Autuado, 
constata-se que não se gerou qualquer Crédito Tributário.  No entanto, ao ser 
desenquadrado deste regime, teria recolhido o ICMS pelo regime normal via DARE 2.1, 
por conta de a notificação ter exigido desta forma, o que teria violado os Princípios da 
Segurança Jurídica e da Proteção e confiança. 

 
Isto posto, requer que seja declarada a nulidade do auto de infração, 

visto a extinção tributária resultante do pagamento e a improcedência por insegurança na 
determinação da infração. Protesta pela produção de todas as provas lícitas e cabíveis. 

 
Instrui a peça impugnatória com as cópias dos seguintes 

documentos: Contrato Social "fls.85 a 88", Alteração Contratual "fls.88 a 90", 
Documentação Pessoal "fls.91", Procuração "fls.93", Cópia da Documentação OAB 
"fls.94", Termo de Acordo de Regime Especial – TARE n°018/01 – SRE "fls.96 a 98", 
Consulta Optantes Simples Nacional "fls.100", Solicitação de Esclarecimento n°68/2007 – 
CMEEPP/MC "fls.102", Documentação de Arrecadação de Receitas Estaduais "fls.104 a 
105", Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrências "fls.107", 
Registro de Apuração do ICMS, Recibo de Entrega, Documento de Arrecadação de 
Receitas Estaduais, Recibo de Entrega do Arquivo Magnético da DPI Registro de 
Apuração do ICMS dos anos de 2007 a 2008 "fls.109 a 190", Termo de Recebimento de 
Objetos e Documentos pela Fiscalização "fls.191", Notificação Fiscal "fls.192 a 193". 

 
Mediante Despacho n°1537/2014 – JULP, às "fls.196", o Julgador 

Singular determina o encaminhamento dos autos à Delegacia Regional de Fiscalização de 
Goiânia, para que seu titular encaminhe o procedimento, preferencialmente para um dos 
autuantes, para que analisem a documentação juntada pelo polo passivo, sem 
manifestando, em seguida, sobre os argumentos defensórios, fundamentalmente sobre os 
argumentos constantes da planilha de "fls.77", em cotejamento com a de "fls.08", 
consignado em termo qualquer alteração a ser proposta. 

 



 

Em resposta ao Despacho, a autoridade revisora apresenta Relatório 
Diligencial, "fls.202 a 205", onde relata as alegações já feitas pela autuada sobre o 
Simples Nacional e informa que a empresa enquanto esteve enquadrada em 2007, teria 
declarado de forma irregular a receita do exercício de 2006, contudo, constatado o 
faturamento acima do sublimite, a empresa não procedeu a retificação, conservando-se 
em ambos sistemas de tributação, – Normal e Simples – estando a autuada apta a 
recolher o ICMS na forma do último regime. 

 
Esclarece que ao declarar de forma indevida que as mercadorias 

estariam submetidas ao regime da substituição tributária pelas operações subsequentes 
culminou na omissão do recolhimento do ICMS devido. Afirma que que em uma das 
planilhas estavam colacionados os recolhimentos conforme o registro do Simples Nacional 
e na outra os recolhimentos sob tributação normal de débito e crédito não relacionados a 
quitação de débitos do regime alusivo à Lei Complementar. 

 
A autoridade revisora instrui o Relatório com os seguintes 

documentos: Histórico dos Pagamentos "fls.198 a 199" e Extrato do Simples Nacional 
"fls.200 a 201". 

Intimado às "fls.207" a 212", o polo passivo não se manifesta quanto 
ao resultado da Diligência. 

 
Por meio da Sentença n°2583/2015 – JULP, o Julgador Singular 

decide pela procedência do auto de infração, pelas razões abaixo relatadas. 
 
O Julgador Singular reforça o já alegado pela autoridade revisora, 

acerca das infrações cometidas pela autuada, quanto ao Simples Nacional. Assevera que 
embora discorde parcialmente do diligenciador, entende suas conclusões como válidas no 
que cerne a não haver nenhuma proposta de alteração na presente autuação. 

 
Ademais, esclareceu que opta pela permanência deste procedimento 

da forma em que se encontra, visto que se fosse exigido o ICMS-ST em sua forma 
integral, não adotando o regime do Simples Nacional, a parte excedente já teria sido 
atingida pelo instituto da decadência, considerando o fato da inexistência de recolhimentos 
relativos ao referido tributo, recolhidos nos relatórios SARE juntados pelo revisor, tendo o 
fisco agido de forma mais benéfica aos sujeitos passivos. 

 
O polo passivo é intimado às "fls.225 a 230" a pagar a quantia 

exigida ou interpor Recurso Voluntário, sendo perempto o solidário, conforme "fls.231" 
 
A autuada comparece aos autos às "fls.235 a 248", e interpõe 

Recurso Voluntário, no qual alega que em julho do ano de 2007 optou pelo Simples 
Nacional para os Tributos Federais e Estaduais, salientando que ainda continua pagando 
os Tributos Federal por meio deste regime, conforme art. 16, §4° da Lei Complementar 
n°123/06. 

 
Assevera que o art.19 da Lei Complementar, permitiu a criação de 

sublimites para efeito de recolhimento do ICMS na forme do Simples Nacional, sendo que 
o Estado de Goiás entre outros Estados, adotou o sublimite de receita bruta de até um 
milhão e oitocentos mil reais. 

 
Desta forma, afirma a impugnante, que teria recolhido o ICMS pelo 

Simples Nacional no período apurado de julho a outubro de 2007 e, não obstante, 
realizando-se uma breve análise do comparativo Período Fiscalizado X Período Autuado, 



 

constata-se que não se gerou qualquer Crédito Tributário.  No entanto, ao ser 
desenquadrado deste regime, teria recolhido o ICMS pelo regime normal via DARE 2.1, 
por conta de a notificação ter exigido desta forma, o que teria violado os Princípios da 
Segurança Jurídica e da Proteção e confiança. 

 
Isto posto, requer que seja declarada a nulidade do auto de infração, 

visto a extinção tributária resultante do pagamento e a improcedência por insegurança na 
determinação da infração. Protesta pela produção de todas as provas lícitas e cabíveis. 

 
É o Relatório. 
 

VOTO 
 
 
Sobre a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, 

por insegurança na determinação da infração, a rejeito por não haver nos elementos 
constitutivos da lide qualquer afronta ao capítulo que trata da nulidade dos atos 
processuais, inserto no inciso IV do artigo 20 da Lei nº. 16.469/09. A infração e a 
correspondente penalidade foram corretamente aplicadas e a instrução processual, em 
sede cognitiva efetivada com acerto. Assim, rejeitada está a preliminar em comento.  

 
Com a questão incidental solucionada, volvo-me à razão de mérito 

desta ação, e, de pronto, reafirmo o juízo exarado pelo nobre sentenciador singular que 
ratificou o trabalho da autoridade fiscal revisora e julgou procedente a inicial, conforme 
passo a expor.   

 
Trago a lume textualmente, o aduzido pela já mencionada autoridade 

revisora, que será transcrito na sequência, apontando em proêmio que a polaridade 
passiva não trouxe aos autos elementos probantes capazes de contrapor a reclamação 
estampada na folha de rosto deste volume, que de conformidade com a minha afirmação 
em linhas anteriores foi confirmada pela diligencial.   

 
“...Entendemos não haver qualquer alteração a ser proposta que 

modifique a presente autuação, em razão de que a empresa estando enquadrada no 
regime do Simples Nacional, apta a apurar e recolher o ICMS na foram deste regime, 
omitiu o pagamento de ICMS devido ao declarar no aplicativo PGDAS receitas auferidas 
provenientes de revendas de mercadorias sujeitas a substituição tributária, cabe destacar 
de forma irregular, já que a substituição tributária alegada pelo contribuinte havia se 
encerrado em 01/09/2007, por força do Art. 1º do Decreto nº. 6663/2007, que excluiu do 
regime de substituição tributária e recolhimento antecipado, as mercadorias constantes do 
Apêndice I, onde estão comercializadas pela empresa. “  

 
Entretanto, a penalidade deverá ser adequada, da seguinte maneira: 

retirando o §1º do artigo 44 da Lei nº 9.430/96.    
 
Assim, voto rejeitando a preliminar de nulidade da peça básica, 

arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração. Quanto ao mérito, por 
maioria de votos, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento para confirmar a 
sentença singular que considerou procedente o auto de infração. E por unanimidade de 
votos, acolho a adequação da penalidade, retirando o §1º do artigo 44, da Lei 9430/96. 

 



 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 05 de julho de 2016. 
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Matéria: Falta de recolhimento do ICMS no âmbito do Simples Nacional (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01126/16 
 
Relator: Conselheiro Renato Moraes Lima 
 

 
EMENTA: ICMS. A acusação não resistida por peça com prova 
contrária, permanece intocada. Procedência. O enquadramento 
no regime do Simples Nacional implica o pagamento unicamente 
por esta modalidade de tributação. O pagamento de tributo em 
montante maior, mesmo que indevido, afasta o dolo e com ele a 
forma penal agravada para o Simples Nacional prevista na Lei 
n.º 9.430/96, art. 44, § 1.º. Afastada. 
 
 
1. A acusação comprovada não resistida com base em prova 
contrária, fidedigna, e de mesmo teor, permanece intocada. 
 
2. Ao contribuinte enquadrado no regime do Simples Nacional, o 
pagamento por esse regime é obrigatório e não substituível por 
pagamento do regime normal. Diante de pagamento indevido de 
ICMS normal por força de enquadramento regular no Sistema do 
Simples Nacional, resta tão somente o pedido e restituição do 
indébito. 
 
3. A forma penal agravada prevista na Lei n.º 9.430/96, art. 44, § 
1.º há que ser afastada quando comprovada a inexistência de 
dolo, fraude ou conluio. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 09 de abril de 2014, decidiu, por maioria de votos, conhecer da 
impugnação, negar-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração, porém 
com adequacão da penalidade para a prevista no art. 44, I, da Lei 9430/96 com redação 
da Lei 11488/07, sem aplicação do § 1º do mesmo artigo. Foram vencedores os 
Conselheiros Renato Moraes Lima e José Luiz Rosa. Vencido o Conselheiro Aguinaldo 
Fernandes de Melo, que votou pela improcedência. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Estando enquadrada no regime de tributação do SIMPLES 
NACIONAL, apesar de ter apresentado na Declaração Anual do Simples Nacional – 
DASN, faturamento de R$ 67.355,08 em dez/2010, e faturamento ZERO em todos os 
meses de 2011, a impugnante obteve efetivamente receita bruta de R$ 5.402.422,68 entre 
dez/2010 e dez/2011, exceto janeiro, conforme observado nas notas fiscais eletrônicas de 
sua emissão, deixando de pagar no período referido o ICMS total, reclamado no presente 
feito, de R$ 218.368,26. 

 
A pena proposta foi a prevista na lei federal n.º 9.430, de 27/12/96, 

art. 44, I, de 75% do valor do imposto, acrescido da forma qualificadora prevista no § 1.º, 
que passa essa multa para 150% do valor do imposto não pago. 

 



 

Instruem os autos o detalhamento do crédito tributário; a ficha de 
identificação do solidário; uma planilha sintética contendo os valores de faturamento 
efetivo e declarado, mês a mês, fls. 06; DASN, fls. 06 a 09; extratos do Simples Nacional, 
fls. 12 a 35; planilha de notas fiscais eletrônicas de sua emissão, não declaradas no 
Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional - PGDAS, fls. 36 a 
162. 

 
Revéis empresa autuada e o solidário, fls. 168, e perempto o 

solidário, sem, entretanto, a lavratura do termo próprio, apresenta a empresa autuada 
impugnação em 2.ª instância, fls. 175 a 178, anexando diversos documentos, fls. 179 a 
364, e alegando que: 

 
1. esteve enquadrada até dez/2010 no regime do Simples Nacional e 

que pagou regularmente por aquela modalidade R$ 5.077,07, conforme fls. 212, nada 
devendo ao Estado; 

 
2. no tocante ao período de fev a dez/2011, tendo saído do regime 

citado, passou à apuração do Imposto de Renda pelo Lucro Real, e recolheu 
concomitantemente ICMS normal, pedindo, por isso, o julgado de improcedência do feito. 

 
É o relatório. 
 
 

VOTO. 
 

Em que pese as alegações efetuadas, observa-se que: 
 
1. quanto ao montante apurado e pago de R$ 5.077,07 sobre o 

faturamento de dez/2010 não contrapôs nenhuma das linhas da planilha de fls. 36 e 37 
relativa às operações de dez/2010, cujo somatório é R$ 77.335,08, o que, conforme o 
PGDAS de fls. 12, implica uma diferença ainda devida de R$ 256,00; 

 
2. sobre o período de fev a dez/2011, conforme consta dos relatórios 

extraídos dos sistemas de processamento de dados da SEFAZ/GO, e da Receita Federal 
do Brasil – RFB, a impugnante esteve continuamente enquadrada no regime de tributação 
do Simples Nacional desde 30/03/2010 até a presente data. 

 
Assim, à reclamação fiscal cabe o julgado de procedência, devendo 

o pólo passivo pagar / parcelar o presente auto de infração uma vez que realmente devido. 
 
Sobre os valores dos pagamentos mensais de ICMS indevidamente 

recolhidos, resta-lhe o pedido de restituição do indébito. 
 
Acrescento, ainda, que, uma vez que tenha pago regularmente o 

ICMS mensal, fica necessariamente afastado o dolo imputado à pena cominada com a 
qualificadora do § 1.º. 

 
É o voto. 
 
 

 
Sala das sessões plenárias, em 19 de julho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Falta de recolhimento do ICMS no âmbito do Simples Nacional (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01165/16 
 
Relator: Conselheiro Elias Alves dos Santos 
 

 
EMENTA: ICMS. Processual. Preliminares de nulidade. 
Cerceamento ao direito de defesa. Insegurança na determinação 
da infração. Decadência. Exclusão do solidário. Rejeitadas. 
Obrigação principal. Contribuinte optante do Simples Nacional. 
Auditoria Básica do ICMS. Omissão parcial de recolhimento de 
ICMS. Procedência.  
 
 1. O cerceamento ao direito de defesa ocorre quando há 
limitação ou obstáculo que impeça a parte de se defender da 
forma legalmente permitida, causando-lhe prejuízo em relação 
ao seu objetivo processual, o que não ocorreu nestes autos; 
   
2.  Não deve ser acolhida a preliminar de insegurança na 
determinação da infração quando a acusação fiscal descrita no 
auto de infração estiver condizente com o fato narrado na 
inicial; 
 
 3 - "O direito de a Fazenda Pública Estadual constituir o crédito 
tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro 
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia 
ter sido efetuado" (CTN, art. 173, I e CTE, art. 182, I); 
 
 4 . "São solidariamente obrigados ao pagamento do crédito 
tributário as pessoas que tenham interesse comum no fato 
gerador da obrigação tributária, especialmente com o 
contribuinte os representantes da pessoa jurídica que por seus 
atos ou omissões concorram para a prática da infração." (Art. 
45, XII, do CTE); 
 
5. Declara-se procedente o lançamento de ofício relativo a 
infração devidamente comprovada pelo Fisco, cuja ocorrência 
não tenha sido afastada pelo sujeito passivo. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 24 de fevereiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pelo sujeito passivo, por cerceamento 
do direito de defesa, insegurança na determinação da infração e erro na identificação do 
sujeito passivo. Participaram do julgamento os Conselheiros Elias Alves dos Santos, 
Nivaldo Carvelo Carvalho e Lidilone Polizeli Bento. Por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de decadência, arguida pelo sujeito passivo. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Elias Alves dos Santos, Nivaldo Carvelo Carvalho e Lidilone Polizeli Bento. 
Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de exclusão da lide do solidário, arguida 
pelo sujeito passivo.  Participaram do julgamento os Conselheiros Elias Alves dos Santos, 
Nivaldo Carvelo Carvalho e Lidilone Polizeli Bento. Quanto ao mérito, também por votação 
unânime, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular 



 

que considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Elias Alves dos Santos, Nivaldo Carvelo Carvalho e Lidilone Polizeli Bento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Neste lançamento, efetuado em 09/04/2013, o fisco exige o ICMS no valor 
de R$ 31.883,28 (trinta e um mil, oitocentos e oitenta e três reais e vinte e oito centavos), 
multa e acréscimos legais do autuado, em razão do mesmo ter sido desenquadrado do 
Simples Nacional desde 01/01/2008 por ter sido constituído com interposta pessoa, 
conforme constatado via do processo administrativo 200900004003549, tendo recolhido 
apenas R$ 50,00 (cinquenta reais) mensais deste tributo por estimativa, consoante 
previsão do Decreto 6.703/2007, durante seu funcionamento. 

 
Por este motivo, foi detectado via Auditoria Básica do ICMS (fls. 05/10), 

efetuada nos livros reconstituídos e nas notas fiscais de compras e vendas do contribuinte 
no período de 01/06/08 a 31/01/09, a omissão de pagamento do imposto na importância 
ora exigida. 

 
Citados como infringidos os arts. 63 e 64 Lei 11.651/91 – CTE, c/c os arts. 

75 do Decreto 4.852/97 – RCTE e 2º da Instrução Normativa n° 155/94-GSF, tendo sido 
proposta a penalidade prevista no art. 71, III, “a” da Lei 11.651/91, com a redação 
conferida pela Lei 17.917/12. 

 
Identificado como sujeito passivo solidário a pessoa de Iris Teixeira 

Barros, nos termos do artigo 45, inciso XII da lei 11.651/91 (fl. 04-A), por ser o real 
proprietário e administrador da empresa. 

 
Juntou-se aos autos, a título de instrução da acusação Anexo Estruturado 

– Descritivo Complementar da Ocorrência (fl. 04), Anexo Estruturado – identificação do 
Sujeito Passivo Coobrigado (fl. 04-A), Auditoria Básica do ICMS (fls. 05/10), Espelho 
Cadastral (fl. 11), Consulta CPF na RFB (fl. 12), extrato da DPI 2008 (fl. 13), extrato da 
consulta de optantes do Simples Nacional (fl. 14), Consulta Histórico da Empresa no 
Simples Nacional (fl. 15), Consulta de inexistência de livros fiscais (fl. 16), demonstrativos 
do Livro Registro de Saídas – 2008 (reconstituído pelo fisco) (fls. 18/30), demonstrativos 
do Livro Registro de Entradas Interestaduais – 2008 (reconstituído pelo fisco) (fls. 31/35), 
demonstrativos do Livro Registro de Apuração do ICMS – 2008 (reconstituído pelo fisco) 
(fls. 36/39), demonstrativo do Livro Registro de Entradas Interestaduais – janeiro/09 
(reconstituído pelo fisco) (fl. 40), demonstrativo do Livro Registro de Saídas Interestaduais 
– janeiro/09 (reconstituído pelo fisco) (fl. 41), demonstrativo do Livro Registro de Apuração 
do ICMS (fl. 42), fotocópias do processo administrativo 200900004003549 (fls. 43/257) e 
cópias das notas fiscais das operações no período fiscalizado (fls. 258/783). 

 
Intimados a empresa autuada e o solidário (fls. 784/787), todos 

comparecem ao processo apresentando impugnação separada à Primeira Instância (fls. 
790/802). 

 
Os impugnantes pedem, em síntese: 
 
1) a improcedência do auto de infração, alegando que a auditoria fiscal 

não considerou os valores registrados em seus livros fiscais, os quais não foram 
analisados, e tampouco suas informações financeiras, afirmando, ao final, inexistir a 
diferença de ICMS cobrado, pedindo a desconstituição deste valor. 

 



 

2) a exclusão do solidário desta lide com fundamento no artigo 135 do 
CTN, pois o mesmo não agiu com excesso de poderes ou com infração à lei, alegando 
não haver sequer indício de que este sócio teria responsabilidade subsidiária neste caso, 
pedindo também a desconstituição deste feito; 

 
O julgador singular após ler, conferir e analisar os autos, apreciando as 

razões da defesa, decidiu pela procedência do lançamento, inclusive declarando o 
solidário revel sob o fundamento de que este teria apresentado a impugnação fora do 
prazo legal, consoante a Sentença n° 2591/2015 – JULP (fls. 808/810). 

 
Intimados, a empresa foi declarada perempta por não ter recorrido e o 

solidário apresentou recurso voluntário (fls. 822/861), legalmente representado por 
causídico (m.j), arguindo, em suma: 

 
1) nulidade da inicial por cerceamento ao seu direito de defesa, 

combinado com insegurança na determinação da infração, em razão de que o documento 
de fl. 15 destes autos informa que a exclusão da empresa do Simples Nacional deu-se 
pelo processo administrativo 201000004029534, enquanto o autor do lançamento juntou 
fotocópia do processo 200900004003549, causando contradição de informações, sendo 
necessário anular esta autuação de acordo com o artigo 20, incisos III e IV da Lei 
16.469/09 – PAT; 

 

2) decadência por se tratar de tributo sujeito à homologação pelo fisco, 
recolhido parcialmente em 2008 e autuado em 09/04/2013, devendo ser aplicado neste 
caso o previsto no § 4º do artigo 150 do CTN, que dispõe que o prazo para o lançamento 
de ofício começa a partir do fato gerador; 

3) nulidade do auto de infração por inobservância da Resolução CGSN 
15/2007, que dispõe que no caso de exclusão de ofício de empresas do Simples Nacional 
em razão de constituição por interpostas pessoas surtirá efeito a partir do próprio mês de 
sua ocorrência. Portanto, o fisco só poderia cobrar diferenças de tributo a partir da 
autuação, posto que trabalhou apenas com a presunção de que haveria pessoa interposta 
no quadro societário da autuada, considerando que o representante legal desta declarou 
nestes autos ser o único proprietário da empresa, não havendo prova efetiva de 
interposição de pessoa desde janeiro de 2008. 

 
4) quanto ao mérito, reiterou que não há prova de interposta pessoa na 

constituição da empresa desde 2008, pois a empresa só foi excluída do Simples Nacional 
em 2011; 

5) que a multa seria confiscatória, considerando que o seu valor supera 
em quase 150% o do imposto, transcrevendo em todas suas arguições defensórias 
excertos de decisões judiciais de tribunais superiores favoráveis às suas teses, bem como 
de manifestações de juristas acerca das mesmas, pedindo, ao final, o acolhimento de suas 
prejudiciais, improcedência da exordial, a extirpação da multa ou a sua redução a patamar 
não-confiscatório, colacionando fotocópias da Resolução CGSN 15/2007 e da Carteira da 
OAB – MG (fls. 856/861). 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 



 

Apreciando as arguições de nulidade do feito, deixo de acolhê-las ante os 
seguintes fatos: 

 
a) inexiste a nulidade “ab initio” deste lançamento por cerceamento ao 

direito de defesa, pois o autuado e o solidário, este último via de sua advogada, se 
defenderam objetivamente da acusação lhes imputada, demonstrando não ter sido tolhido 
neste mister, nas duas instâncias julgadoras deste Conselho Administrativo Tributário;  

 
b) da mesma forma não ocorreu a alegada insegurança na determinação 

da infração, pois o documento de formalização da exclusão da autuada do Simples 
Nacional foi o processo administrativo 201000004029534, constante do extrato de fl. 15, 
enquanto o de nº 200900004003549 (fls. 43/257) é o referente ao inquérito administrativo-
fiscal que amparou o pleito fazendário da referida exclusão, além de que o auto de 
infração que ampara este crédito tributário contém todos os requisitos estabelecidos no 
artigo 8º da Lei n.º 16.469/09 - PAT e a acusação fiscal está devidamente confirmada nos 
documentos de fls. 05 a 783 destes autos, os quais, por si só, demonstram que há 
segurança na acusação fiscal.  

 
 
c) também não acolho a prejudicial de erro na identificação do sujeito 

passivo solidário, pois este foi identificado por intermédio do processo administrativo nº 
200900004003549 (fls. 43/257), que é o referente ao inquérito administrativo-fiscal que 
amparou a exclusão da autuada do Simples Nacional desde sua constituição não tendo, 
até este momento, desconstituído esta identificação; 

 
d) do mesmo modo, deixo de acolher a arguição de que o prazo para 

este lançamento estaria decaído, face ao próprio instituto da decadência, o qual está 
previsto em nosso direito positivo brasileiro na norma contida no art. 173 do Código 
Tributário Nacional - CTN, sendo que tal norma geral de direito tributário está incorporada 
à legislação tributária estadual do Estado de Goiás, no art. 182 do Código Tributário 
Estadual – Lei nº 11.651/91, que prescreve: 

 
Art. 182. O direito de a Fazenda Pública Estadual constituir o crédito 
tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: 
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento 
poderia ter sido efetuado; 
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, 
por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado. 
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se 
definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da 
data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário 
pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória 
indispensável ao lançamento. 
 

Portanto, a Fazenda Pública, como sujeito ativo na relação tributária, tem 
o direito de constituir o crédito tributário dentro do prazo estipulado no inciso I do artigo 
173 do CTN. Da interpretação desse dispositivo legal, e da própria doutrina da 
decadência, não constituído o crédito no prazo ali fixado, ocorre a caducidade do direito ao 
lançamento por absoluta inércia do ente tributante. 

 
Assim, o prazo decadencial encontra-se regido pelo lapso de tempo 

quinquenal, razão pela qual deve ser declarada nos casos em que a Fazenda Pública 



 

quedar-se inerte, não cientificando, tempestivamente, ao sujeito passivo a ocorrência do 
lançamento do crédito tributário, dentro do período prescrito legalmente. 

 
O fato gerador do ICMS, no presente processo, refere-se ao exercício de 

2008. Portanto, a contagem do prazo para a decadência começa a partir de 1° de janeiro 
de 2009, por ser ele o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento 
poderia ter sido efetuado, sendo eficaz o lançamento efetuado até 31 de dezembro de 
2013. 

 
Compulsando os autos, verifico que o sujeito passivo solidário foi 

notificado do presente lançamento tributário em 24 de abril de 2013, conforme Aviso de 
Recebimento – AR de fl. 787, e o principal compareceu espontaneamente no dia 21 de 
maio do mesmo ano. Portanto, ambos os autuados tomaram ciência desta autuação antes 
de ter ocorrido a alegada decadência. 

 
Destarte, neste limite de análise, a conclusão torna-se pacífica. Para os 

fatos geradores ocorridos no exercício de 2008, a Fazenda Pública teria até o dia 31 de 
dezembro de 2013 para formalizar a constituição do crédito tributário, que se completa 
com a notificação do lançamento, e como esta se efetivou em tempo hábil, não está 
materializada a decadência. 

 
Considerando a questão da exclusão do sujeito passivo solidário, o Código 

Tributário Estadual – CTE, no seu artigo 45, descreve quais as hipóteses de solidariedade 
definidas pelo legislador com fundamento no inciso II, do artigo 124, do CTN, sendo que, 
dentre elas está a do inciso XII, do referido artigo 45 do CTE, que passo a transcrever a 
seguir: 

 
Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 
XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à 
operação ou prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis; 

 
Esta matéria, em âmbito nacional, está disciplinada no art. 124 do Código 

Tributário Nacional da seguinte forma: 
 

Art. 124. São solidariamente obrigadas: 
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o 
fato gerador da obrigação principal; 
II - as pessoas expressamente designadas por lei. 
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta 
benefício de ordem. 

 
No caso em análise, não se trata de simples inadimplemento, mas de 

infração fiscal da qual resultou falta de recolhimento do imposto, em razão de utilização de 
artificio para fruição indevida de benesse tributária, de acordo com apuração 
administrativa, sendo o valor omitido detectado via Auditoria Básica do ICMS que sustenta 
a acusação fiscal. 

 



 

Inconteste, portanto, a sujeição passiva solidária do identificado nestes 
autos, sob cuja responsabilidade ocorreu a infração denunciada pela fiscalização, razão 
pela qual não o excluo desta lide. 

 
Ressalto, ainda, que o lançamento do crédito tributário está, sob o aspecto 

formal, respaldado pela legislação tributária estadual reguladora da matéria, identificado e 
cientificado corretamente o sujeito passivo da obrigação tributária, aplicada a norma legal 
vigente no período fiscalizado, descrita com clareza a infração fiscal praticada, proposta a 
penalidade cabível e assegurado aos autuados, de forma plena, o exercício do seu direito 
de defesa, face ao princípio jurídico do contraditório, que assegura às partes litigantes 
amplos direito de defesa. 

 
Dirigindo-me ao mérito, inicialmente destaco que este contribuinte estava 

enquadrado no Simples Nacional e nesta condição recolhia o ICMS por estimativa no valor 
de R$ 50,00 (cinquenta reais), mediante determinação contida no Decreto 6.703/2007, 
editado com amparo nos artigos 18 e 19 da Lei Complementar n.º 123/06 e 12 da 
Resolução CGSN n.º 05/07, vigentes à época, com fundamento na receita bruta 
acumulada nos 12 (doze) meses anteriores ao do período de apuração. 

 
Posteriormente, este Decreto foi revogado pelo de nº 6.800/2008. Para 

comprovação desta assertiva, transcrevo os textos integrais de ambos os Decretos: 
 
 

DECRETO Nº 6.703, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2007 
(PUBLICADA NO DOE DE 28.12.07 - SUPLEMENTO) 

Este texto não substitui o publicado no DOE. 
 
NOTA: Vide Decreto nº 6.800, de 22.10.08, que revoga este Decreto a 
partir de 01.01.09. 
Estabelece valor fixo para recolhimento do ICMS devido por microempresa 
optante pelo Simples Nacional, cujo faturamento seja de até R$120.000,00 
(cento e vinte mil reais). 
O GOVERNADOR DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições 
constitucionais, com fundamento nos §§ 18 e 19 do art. 18 da Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e art. 12 da Resolução 
CGSN nº 5, de 30 de maio de 2007, e tendo em vista o que consta do 
Processo nº200700001001024, 

 
DECRETA: 

 
Art. 1º A microempresa optante pelo Regime Especial Unificado de 
Arrecadação de Tributos e Contribuições - Simples Nacional - instituído 
pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cuja receita 
bruta no ano-calendário anterior não ultrapasse R$120.000,00 (cento e 
vinte mil reais), fica sujeita ao valor fixo mensal de R$50,00 (cinqüenta 
reais) para recolhimento do Imposto sobre Operações Relativas à 
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, observado o 
disposto no art. 12 da Resolução nº 5, de 30 de maio de 2007. 
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo, 
porém, efeitos a partir de 1º de janeiro de 2008. 
 
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS, em Goiânia, 28 de 
dezembro de 2007, 119º da República. 

 
ALCIDES RODRIGUES FILHO” 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Decretos/D_06800.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/LeisComplementares/2006/leicp123.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/LeisComplementares/2006/leicp123.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Resolucao/2007/CGSN/Resol05.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Resolucao/2007/CGSN/Resol05.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/LeisComplementares/2006/leicp123.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Resolucao/2007/CGSN/Resol05.htm


 

 
“DECRETO Nº 6.800, DE 22 DE OUTUBRO DE 2008. 

(PUBLICADO NO DOE DE 30.10.08) 
 
Este texto não substitui o publicado no DOE. 
 
Revoga o Decreto nº 6.703/07, que estabelece valor fixo para recolhimento 
do ICMS devido por microempresa optante pelo Simples Nacional, cujo 
faturamento seja de até R$120.000,00 (cento e vinte mil reais). 
O GOVERNADOR DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições 
constitucionais, com fundamento nos §§ 18 e 19 do art. 18 da Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e art. 12 da Resolução 
CGSN nº 5, de 30 de maio de 2007, e tendo em vista o que consta do 
Processo nº 200800013002410, 

 
DECRETA: 

 
Art. 1º Fica revogado o Decreto nº 6.703, de 28 de dezembro de 2007. 
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo, 
porém, efeitos a partir de 1º de janeiro de 2009. 
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS, em Goiânia, 22 de 
outubro de 2008, 120º da República. 

 
ALCIDES RODRIGUES FILHO” 

 

A fiscalização, fundamentada na Lei Complementar n.º 123, de 14 de 
dezembro de 2006 e nos artigos 4, §§ 4º e 5º, 5º, IV e 6º, VI da Resolução 
CGSN n.º 15, de 23 de julho de 2007, em procedimento administrativo 
constatou que a constituição da autuada se dera por interposta pessoa, o 
que possibilitou a sua exclusão de ofício nos termos do artigo 29, IV, da 
referida Lei Complementar n.º 123, que ora transcrevo: 

 

“Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional 
dar-se-á quando: (efeitos: a partir de 01/07/2007)  

 

IV – a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas; (efeitos: a partir 
de 01/07/2007) 

 
Em razão deste fato a recorrente perdeu, “ab initio”, seu enquadramento 

no Simples Nacional, retornando à condição de contribuinte normal, quando a fiscalização, 
amparada nos dispositivos legais acima transcritos, via Auditoria Básica do ICMS de fls. 
05/10, detectou que a autuada recolheu a menor este tributo no valor de R$ 31.883,28 
(trinta e um mil, oitocentos e oitenta e três reais e vinte e oito centavos), relativo a alguns 
meses de 2008 e janeiro de 2009, decorrente da diferença entre a tributação declarada ao 
Simples Nacional e a realmente devida, exigindo o remanescente deste imposto neste 
auto de infração. 

 
No referido procedimento, o ICMS omitido mensalmente foi apurado com a 

aplicação da alíquota normal sobre o faturamento mensal e deduzido o valor pago pelo 
contribuinte. 



 

 
Os dispositivos anteriormente reproduzidos dispõem que a empresa 

optante do Simples Nacional deve obedecer aos requisitos deste regime de tributação 
simplificado, sendo, portanto, lícito aos fiscos dos entes tributantes, exigir o tributo omitido 
quando a empresa enquadrada no referido regime descumprir seus requisitos. 

  
Ante o exposto, rejeito todas a preliminares de nulidade do feito e de 

exclusão do solidário e quanto ao mérito, conheço do recurso, nego-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões, em 05 de agosto de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Falta de recolhimento do ICMS no âmbito do Simples Nacional (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01251/16 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Contribuinte optante do 
Simples Nacional. Omissão de ICMS não incluso em Programa 
Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional - 
Declaratório (PGDAS-D). Procedência. 
 
Tendo o contribuinte optante do Simples Nacional obtido receita 
por operação de saída de mercadoria tributada e não tendo ele 
incluído o respectivo ICMS no Programa Gerador do Documento 
de Arrecadação do Simples Nacional - Declaratório (PGDAS-D), 
declara-se procedente o auto de infração que exige o imposto 
omitido. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 04 de julho de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Paulo Diniz e Lidilone Polizeli Bento. 
Vencido o Conselheiro Nivaldo José Mendes que votou pela  improcedência o laçamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 
obteve receita tributária pelo ICMS no âmbito do Simples Nacional, no período de 
01/01/2013 a 31/12/2013, no valor de R$ 766.698,45, referente a operações de vendas, 
resultando em um ICMS de R$ 20.186,17, não incluso no Programa Gerador do 
Documento de Arrecadação do Simples Nacional - Declaratório (PGDAS-D), sendo-lhe 
imputada a exigência do ICMS omitido no valor de R$ 20.186,17 (vinte mil cento e oitenta 
e seis reais e dezessete centavos), multa e acréscimos legais. 

 
Citados como infringidos os arts. 13, VII, 18, § 15, da Lei 

Complementar n° 123/06 c/c os arts. 16, 21, 25, 38 e 85, I, da Resolução CGSN n° 94/11, 
proposta a penalidade prevista no art. 44, I, § 1°, da Lei n° 9430/96 com redação da Lei nº 
11488/07. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, 

Demonstrativo da Omissão de Receita (fls. 05), Auditoria das Saídas Registradas e do 
Documentário Emitido e seus demonstrativos anexos (fls. 06 a 08), extratos do Simples 
Nacional emitidos pelo PGDAS-D (fls. 09 a 26), Resumo Mensal de NFEs não Registradas 
(fls. 27), Relatório de Notas Fiscais não Encontradas (fls. 28) e extratos de DANFEs (fls. 
30 a 44), dentre outros documentos. 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação (fls. 53 a 56), 

alegando que todas as operações referentes as notas fiscais apontadas pela fiscalização 
eram de operações sujeitas a isenção fiscal, nos termos do artigo 6, XLIII, Anexo IX do 
RCTE e que sua opção pelo regime do simples nacional não poderia excluir essa norma. 

 



 

Afirma também que não houve sonegação na acepção do termo, pois 
as notas fiscais eletrônicas foram emitidas pela repartição fiscal da SEFAZ, todas elas 
fazendo referência a legislação estadual que veicula a isenção fiscal. 

 
No entanto, a simples e eventual omissão do dever instrumental de 

escrituração das notas fiscais e de declaração não tem o condão de excluir a isenção, 
cujas condições são apenas de estarem acompanhadas da documentação exigida pela 
legislação. 

 
Diz que toda a guias de transito foram devidamente emitidas 

conforme lei federal citada. 
 
Entende que, mesmo provado a inocorrência da infração, a multa 

aplicada de 150% é totalmente desproporcional e, portanto, de caráter confiscatório, 
conforme decisões do STF. 

 
Ao final, pede a realização de diligencia, bem como a improcedência 

do lançamento, caso não seja esse o entendimento, que seja reduzida a multa de oficio ao 
patamar mínimo, vez que excluída a hipótese de sonegação fiscal. 

 
Junta extratos do Simples Nacional (fls. 64, 66, 68, 69, 71, 74 e 75) e 

de DAS (fls. 66 e 70), dentre outros documentos. 
 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, apreciando 

as razões da defesa, indefere o pedido de diligência e decide pela procedência do auto de 
infração, consoante a Sentença n°1010/2016 (fls. 79 a 83). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntario (fls. 88 a 

100), no qual reitera alguns argumentos da impugnação expostos anteriormente. 
 
Acrescenta que a opção pelo regime tributário unificado do Simples 

Nacional não exclui o benefício fiscal concedido, restando o ICMS fora da base de cálculo. 
 
Apoiando-se em alguns artigos que cita, diz que não há dúvidas que 

a operação realizada pela empresa está amparada legalmente quanto a isenção de ICMS. 
 
Logo, verifica-se que no presente caso o Estado de Goiás deixou de 

aplicar a isenção concedida anteriormente, sem verificar os ditames estabelecidos. 
 
Entende ainda que há a necessidade de separar as receitas que 

incidem ICMS daquelas as quais há isenção prevista em convênios interestaduais, 
objetivando, a utilização de alíquotas distintas para cada categoria, excluindo a alíquota do 
ICMS. 

 
Ao final, pede a improcedência do lançamento, não sendo esse o 

entendimento dos Conselheiros, pede a redução da multa ao patamar mínimo, excluída a 
hipótese de sonegação. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 



 

A acusação é de omissão de pagamento de ICMS, por contribuinte 
optante do Simples Nacional, por não ter ele incluído o tributo em Programa Gerador do 
Documento de Arrecadação do Simples Nacional - Declaratório (PGDAS-D), sob a 
alegação de isenção tributária, não o recolhendo aos cofres do Estado. 

 
Inconformado com a sentença condenatória de Primeira Instância, o 

sujeito passivo apresentou recurso voluntário, cujas razões em nada alteram a 
procedência do lançamento declarada pela Sentença n° 1010/2016-JULP (fls. 79 a 83) e, 
por concordar com os fundamentos e a conclusão dessa sentença, adoto seus 
fundamentos, transcrevendo-os a seguir: 

 
“A defesa alegou que as operações realizadas estão amparadas pela 

isenção prevista no art. 6°, XLIII, do Anexo IX, do Regulamento do Código Tributário 
Estadual (RCTE), pedindo a conversão do feito em diligência, nos termos do art. 27, IV, da 
Lei n° 16.469/09, para verificação que na repartição da Agrodefesa de padre Bernardo o 
cumprimento dos requisitos da isenção. 

 
A Lei n° 16.469/09 define, pelo art. 34, o prazo de 30 dias, contados 

da intimação ou do termo de revelia para apresentação de impugnação pelo sujeito 
passivo, sendo que, nos termos do art. 27, do mesmo diploma legal, fica asseverado que a 
defesa deve ser instruída com todos os documentos que a fundamente, inclusive, os 
motivos que justifiquem as solicitações de diligências (inciso IV). 

 
Qualquer pedido de revisão em procedimento fiscal bem 

fundamentado e instruído com todos os demonstrativos e demais provas necessárias a 
comprovar a infração tributária, em que a fiscalização utilizou livros e documentos fiscais 
em poder do próprio autuado, deveria, obrigatoriamente, vir acompanhado, de forma clara 
e objetiva, de provas robustas e cabais apontando as supostas falhas, incongruências e 
contradições na autuação, o que não ocorreu nestes autos. 

 
Entendo então prejudicada a pretensão da parte passiva, pois seu 

pedido não alterará o fato de que mesmo se as operações sendo isentas com relação ao 
regime normal de tributação do ICMS deveriam ser consideradas no faturamento mensal 
da Declaração Anual do Simples Nacional (DASN), logo, não acolho o pedido de diligência 
formulado pela defesa por entender que dos autos consta farta documentação probatória e 
suficiente para julgamento do feito, sem a necessidade de convertê-lo em diligência, nos 
termos do art. 19 da Lei n° 16.469/09. 

 
Do mérito da causa em si, que a defesa considera improcedente, a 

questão refere-se a saber se houve realmente a omissão de receitas pela indevida 
informação no PGDAS de isenção não prevista para empresa enquadrada no regime 
diferenciado do Simples Nacional, origem da discórdia. 

 
Consultando o extrato do Simples Nacional pode ser observado, com 

clareza meridiana, que a empresa realmente, no período da autuação, estava 
efetivamente enquadrada no regime diferenciado, portanto, era optante do Simples 
Nacional, dessa forma, deve-se sujeitar as regras desse regime de tributação que é bem 
diferenciado do regime normal de tributação do ICMS. 

 
De outro lado, sabe-se que o recolhimento do imposto sobre os 

períodos referidos na autuação deveria ter sido feito sobre todas as receitas, inclusive, as 
que foram, indevidamente, consideradas como isentas para o regime normal de tributação 
do ICMS e não do Simples Nacional que tributa pelo faturamento da empresa. 



 

 
Ademais, o legislador não acolheu nenhuma isenção do regime 

normal de tributação do ICMS (o que implica dizer que a isenção do artigo 6°, XLIII, Anexo 
IX do RCTE vale apenas para o ICMS normal e não para o Simples Nacional) e todas as 
exceções foram ressaltadas em normas legais próprias e que, também, não é o caso da 
empresa autuada, dessa forma, correto os demonstrativos da fiscalização, às fls. 04/44, 
exigindo as diferenças nos meses especificados, por não existir a isenção informada no 
regime diferenciado do Simples Nacional. 

 
Registre-se que não existe nenhuma previsão legal, para dispensa 

do valor referente ao ICMS no ramo da empresa autuada, pois todas as isenções sobre 
operações no regime normal de tributação do ICMS, ao fazer a opção por este novo 
regime diferenciado de alíquotas bem menores passam a ser tributadas sobre o 
faturamento total mensal, logo, quando o contribuinte aderiu ao regime diferenciado do 
Simples Nacional deveria saber que estas operações realizadas com relação aos 
documentos fiscais juntados seriam tributadas normalmente, pois repita-se o imposto do 
Simples Nacional calcula-se sobre o faturamento total da referida empresa. 

 
Em face do exposto, entendo que os argumentos defensórios 

apresentados pelo sujeito passivo não são suficientes para afastar a irregularidade 
noticiada pelo lançamento tributário, ora em julgamento. 

 
Posto isto, concluo pela legalidade do crédito tributário, formalizado 

pelo auto de infração, por ser originado de uma obrigação nascida de um fato gerador 
concreto e de uma Lei em abstrato.” 

 
Ante o exposto, conheço do recurso, nego-lhe provimento para 

confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões, em 24 de agosto de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Falta de recolhimento do ICMS no âmbito do Simples Nacional (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01252/16 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Contribuinte optante do 
Simples Nacional. Omissão de ICMS não incluso em Programa 
Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional - 
Declaratório (PGDAS-D). Procedência. 
 
Tendo o contribuinte optante do Simples Nacional obtido receita 
por operação de saída de mercadoria tributada e não tendo ele 
incluído o respectivo ICMS no Programa Gerador do Documento 
de Arrecadação do Simples Nacional - Declaratório (PGDAS-D), 
declara-se procedente o auto de infração que exige o imposto 
omitido. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 04 de julho de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Paulo Diniz e Lidilone Polizeli Bento. 
Vencido o Conselheiro Nivaldo José Mendes que votou pela  improcedência o laçamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 
obteve receita tributária pelo ICMS no âmbito do Simples Nacional, nos períodos de 
01/01/2010 a 31/01/2010, 01/09/2010 a 30/09/2010 e 01/04/2011 a 30/04/2011, nos 
valores de R$ 55.158,00, R$ 555.856,00 e R$ 129.322,22, respectivamente, referentes a 
operações de vendas, resultando em um ICMS de R$ 1.412,04, R$ 14.341,08 e R$ 
3.336,51, respectivamente, não inclusos em Declaração Anual do Simples Nacional 
(DASN), sendo-lhe imputada a exigência do ICMS omitido no valor de R$ 19.089,63 
(dezenove mil oitenta e nove reais e sessenta e três centavos), multa e acréscimos legais. 

 
Citados como infringidos os arts. 13, VII, 18, da Lei Complementar n° 

123/06 c/c o art. 14, I da Resolução CGSN n° 30/08 e arts. 2°, 3°, 5°, 6° e 18° da 
resolução CGSN n° 51/08, proposta a penalidade prevista no art. 44, I, § 1°, da Lei n° 
9430/96 com redação da Lei nº 11488/07. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, extratos do 

Simples Nacional emitidos pelo simulador PGDAS (fls. 04 a 06 e 11 a 16), Relação de 
Notas Fiscais Emitidas (fls.07 a 10), dentre outros documentos. 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação (fls. 28 a 32), 

alegando que todas as operações referentes as notas fiscais apontadas pela fiscalização 
eram de operações sujeitas a isenção fiscal, nos termos do artigo 6, XLIII, Anexo IX do 
RCTE e que sua opção pelo regime do simples nacional não poderia excluir essa norma. 

 
Afirma também que não houve sonegação na acepção do termo, pois 

as notas fiscais eletrônicas foram emitidas pela repartição fiscal da SEFAZ, todas elas 
fazendo referência a legislação estadual que veicula a isenção fiscal. 



 

 
No entanto, a simples e eventual omissão do dever instrumental de 

escrituração das notas fiscais e de declaração não tem o condão de excluir a isenção, 
cujas condições são apenas de estarem acompanhadas da documentação exigida pela 
legislação. 

 
Diz que toda a guias de transito foram devidamente emitidas 

conforme lei federal citada. 
 
Entende que, mesmo provado a inocorrência da infração, a multa 

aplicada de 150% é totalmente desproporcional e, portanto, de caráter confiscatório, 
conforme decisões do STF. 

 
Ao final, pede a realização de diligencia, bem como a improcedência 

do lançamento, caso não seja esse o entendimento, que seja reduzida a multa de oficio ao 
patamar mínimo, vez que excluída a hipótese de sonegação fiscal. 

 
Junta extratos de notas fiscais (fls. 40 a 45 e 47 a 69) e de DARE 4.1 

(fls. 46), dentre outros documentos. 
 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, apreciando 

as razões da defesa, indefere o pedido de diligência e decide pela procedência do auto de 
infração, consoante a Sentença n°1008/2016 (fls.72 a 76). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntario (fls. 81 a 93), 

no qual reitera alguns argumentos da impugnação expostos anteriormente. 
 
Acrescenta que a opção pelo regime tributário unificado do Simples 

Nacional não exclui o benefício fiscal concedido, restando o ICMS fora da base de cálculo. 
 
Apoiando-se em alguns artigos que cita, diz que não há dúvidas que 

a operação realizada pela empresa está amparada legalmente quanto a isenção de ICMS. 
 
Logo, verifica-se que no presente caso o Estado de Goiás deixou de 

aplicar a isenção concedida anteriormente, sem verificar os ditames estabelecidos. 
 
Entende ainda que há a necessidade de separar as receitas que 

incidem ICMS daquelas as quais há isenção prevista em convênios interestaduais, 
objetivando, a utilização de alíquotas distintas para cada categoria, excluindo a alíquota do 
ICMS. 

 
Ao final, pede a improcedência do lançamento, não sendo esse o 

entendimento dos Conselheiros, pede a redução da multa ao patamar mínimo, excluída a 
hipótese de sonegação. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
A acusação é de omissão de pagamento de ICMS, por contribuinte 

optante do Simples Nacional, por não ter ele incluído o tributo em Programa Gerador do 
Documento de Arrecadação do Simples Nacional - Declaratório (PGDAS-D), sob a 
alegação de isenção tributária, não o recolhendo aos cofres do Estado. 



 

 
Inconformado com a sentença condenatória de Primeira Instância, o 

sujeito passivo apresentou recurso voluntário, cujas razões em nada alteram a 
procedência do lançamento declarada pela Sentença n° 1008/2016-JULP (fls. 72 a 76) e, 
por concordar com os fundamentos e a conclusão dessa sentença, adoto seus 
fundamentos, transcrevendo-os a seguir: 

 
“A defesa alegou que as operações realizadas estão amparadas pela 

isenção prevista no art. 6°, XLIII, do Anexo IX, do Regulamento do Código Tributário 
Estadual (RCTE), pedindo a conversão do feito em diligência, nos termos do art. 27, IV, da 
Lei n° 16.469/09, para verificação que na repartição da Agrodefesa de padre Bernardo o 
cumprimento dos requisitos da isenção. 

 
A Lei n° 16.469/09 define, pelo art. 34, o prazo de 30 dias, contados 

da intimação ou do termo de revelia para apresentação de impugnação pelo sujeito 
passivo, sendo que, nos termos do art. 27, do mesmo diploma legal, fica asseverado que a 
defesa deve ser instruída com todos os documentos que a fundamente, inclusive, os 
motivos que justifiquem as solicitações de diligências (inciso IV). 

 
Qualquer pedido de revisão em procedimento fiscal bem 

fundamentado e instruído com todos os demonstrativos e demais provas necessárias a 
comprovar a infração tributária, em que a fiscalização utilizou livros e documentos fiscais 
em poder do próprio autuado, deveria, obrigatoriamente, vir acompanhado, de forma clara 
e objetiva, de provas robustas e cabais apontando as supostas falhas, incongruências e 
contradições na autuação, o que não ocorreu nestes autos. 

 
Entendo então prejudicada a pretensão da parte passiva, pois seu 

pedido não alterará o fato de que mesmo se as operações sendo isentas com relação ao 
regime normal de tributação do ICMS deveriam ser consideradas no faturamento mensal 
da Declaração Anual do Simples Nacional (DASN), logo, não acolho o pedido de diligência 
formulado pela defesa por entender que dos autos consta farta documentação probatória e 
suficiente para julgamento do feito, sem a necessidade de convertê-lo em diligência, nos 
termos do art. 19 da Lei n° 16.469/09. 

 
Do mérito da causa em si, que a defesa considera improcedente, a 

questão refere-se a saber se houve realmente a omissão de receitas pela indevida 
informação no PGDAS de isenção não prevista para empresa enquadrada no regime 
diferenciado do Simples Nacional, origem da discórdia. 

 
Consultando o extrato do Simples Nacional pode ser observado, com 

clareza meridiana, que a empresa realmente, no período da autuação, estava 
efetivamente enquadrada no regime diferenciado, portanto, era optante do Simples 
Nacional, dessa forma, deve-se sujeitar as regras desse regime de tributação que é bem 
diferenciado do regime normal de tributação do ICMS. 

 
De outro lado, sabe-se que o recolhimento do imposto sobre os 

períodos referidos na autuação deveria ter sido feito sobre todas as receitas, inclusive, as 
que foram, indevidamente, consideradas como isentas para o regime normal de tributação 
do ICMS e não do Simples Nacional que tributa pelo faturamento da empresa. 

 
Ademais, o legislador não acolheu nenhuma isenção do regime 

normal de tributação do ICMS (o que implica dizer que a isenção do artigo 6°, XLIII, Anexo 
IX do RCTE vale apenas para o ICMS normal e não para o Simples Nacional) e todas as 



 

exceções foram ressaltadas em normas legais próprias e que, também, não é o caso da 
empresa autuada, dessa forma, correto os demonstrativos da fiscalização, às fls. 04/16, 
exigindo as diferenças nos meses especificados, por não existir a isenção informada no 
regime diferenciado do Simples Nacional. 

 
Registre-se que não existe nenhuma previsão legal, para dispensa 

do valor referente ao ICMS no ramo da empresa autuada, pois todas as isenções sobre 
operações no regime normal de tributação do ICMS, ao fazer a opção por este novo 
regime diferenciado de alíquotas bem menores passam a ser tributadas sobre o 
faturamento total mensal, logo, quando o contribuinte aderiu ao regime diferenciado do 
Simples Nacional deveria saber que estas operações realizadas com relação aos 
documentos fiscais juntados seriam tributadas normalmente, pois repita-se o imposto do 
Simples Nacional calcula-se sobre o faturamento total da referida empresa. 

 
Em face do exposto, entendo que os argumentos defensórios 

apresentados pelo sujeito passivo não são suficientes para afastar a irregularidade 
noticiada pelo lançamento tributário, ora em julgamento. 

 
Posto isto, concluo pela legalidade do crédito tributário, formalizado 

pelo auto de infração, por ser originado de uma obrigação nascida de um fato gerador 
concreto e de uma Lei em abstrato.” 

 
Ante o exposto, conheço do recurso, nego-lhe provimento para 

confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões, em 24 de agosto de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Falta de recolhimento do ICMS no âmbito do Simples Nacional (Procedência 
Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01273/16 
 
Relator: Conselheiro Renato Moraes Lima 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Falta de recolhimento de 
ICMS pelo Simples Nacional. Procedência em parte. 
 
Declara-se procedente em parte o auto de infração que exige 
ICMS omitido pelo Simples Nacional tendo o sujeito passivo 
demonstrado a ocorrência de falha na apuração do montante 
devido apurado pelo Fisco implicando na sua redução. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 10 de abril de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$  6.381,00 
(seis mil, trezentos e oitenta e um reais), considerando o pagamento de fls. 57/58, para 
fins de extinção parcial do crédito tributário. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Renato Moraes Lima, José Pereira D'abadia, Nislene Alves Borges, Rickardo de Souza 
Santos Mariano e Washington Luis Freire de Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação no presente auto de infração é de que a empresa LM 
MALHAS E TECIDOS LTDA, CNPJ 01306697/0001-96, CCE 10.283.283-8, optante do 
Simples Nacional, deixou de pagar o mesmo nos meses janeiro e agosto/2011, sendo 
cobrada a parcela relativa ao ICMS, respectivamente R$ 3.548,00 e R$ 3.833,00, total de 
R$ R$ 7.381,00 (sete mil, trezentos e oitenta e um reais), juntamente com a penalidade e 
acréscimos legais, onde os montantes de imposto cobrados decorrem do relatório 
Comparativo PGDAS (Programa Gerador do DAS) x SARE (Sistema de Arrecadação de 
Receitas Estaduais), sendo os dados colhidos dos DAS (Documento de Arrecadação do 
Simples) uma vez que na data da lavratura, 30/11/2011, ainda não tinha sido entregue a 
DASN (Declaração Anual do Simples Nacional). 

 
São citados como infringidos a LC n° 123/06, arts. 13, VII e 18, a 

Resolução CGSN (Comitê Gestor do Simples Nacional) n° 30/08, art. 14, III, e a 
Resolução CGSN n° 51/08, arts. 2°, 3°, 5°, 6° e 18. Proposta a penalidade prevista na Lei 
Federal n° 9.430/96, art. 44, I. 

 
Instruem os autos Detalhamento do Crédito Tributário, fls. 03; e 

Relatório Comparativo PGDAS com o SARE, fls. 04. 
 
Intimada, a autuada apresenta impugnação, fls. 09. O julgado 

singular é de procedência, fls. 53 e 54. 
 
A empresa autuada retorna aos autos com recurso voluntário, fls. 63 

a 65, em que volta a alegar que quitou, à luz da espontaneidade, o imposto devido, uma 
vez que teve ciência da autuação em 16/12/2011, tendo, entretanto, pago o Simples 
Nacional dos dois meses reclamados em 29/12/2011, para o que pede a reforma do 



 

julgado singular tornando o feito improcedente. Alega adicionalmente que no tocante ao 
mês agosto o valor reclamado está errado, não sendo R$ 3.833,00, mas R$ 2.833,00. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Nos termos da Lei n.º 16.469/2009, Art. 10, § Ún., o PAT em questão 

é não contencioso. O julgado de fls. 53 e 54, Sentença n.º 311/2014-JULP, foi de 
procedência com rejeição do Pedido de Descaracterização de Não Contenciosidade. Essa 
procedência se deu porque a data de ciência foi não foi dia 16, conforme afirmado pela 
defesa, mas 08/12/2011, fls. 06, e o pagamento dos dois meses, efetuado em 09/12/2011, 
fls. 22 e 48 (jan/2011), e 19 e 49 (ago/2011), o que consta como pagamento parcial, posto 
que o processamento destes DAREs tenha sido alterado para constar o número do 
presente PAT, conforme consta nas fls. 57 (agosto/2011) e 58 (janeiro/2011). 

 
Por um equívoco da parte de apoio administrativo deste Conselho, 

após o julgado do Pedido de Descaracterização de Não Contenciosidade, com resultado 
denegatório para o mesmo, foi a empresa indevidamente intimada (fls. 60) a apresentar 
recurso voluntário como se tratasse de processo de rito ordinário. Desse erro decorreu a 
apresentação também indevida da peça recursal ora apreciada, de fls. 63 a 65. 

 
Note-se, porém, que não caberia apreciação cameral à peça 

recursal, mas tão somente a determinação para emissão da correta intimação para a 
empresa autuada pagar ou parcelar o valor devido, sob pena de inscrição em Dívida Ativa. 
Mas isso implicaria na manutenção do erro do valor cobrado de agosto que visivelmente 
decorre de erro de digitação, não sendo seguramente objetivo do agente fiscal autuante 
cobrar a diferença de R$ 1.000,00 a mais, nem tampouco, do julgador singular de manter 
esse erro. Observando-se o relatório Comparativo PGDAS x SARE, fls. 04, é de imediata 
percepção o fato de que a diferença devida em agosto/2011 é R$ 2.833,00, para o que 
assiste razão à empresa autuada quanto a essa parte de sua defesa. 

 
Diante da busca da verdade material e em virtude do Princípio da 

Fungibilidade dos atos processuais, nos termos do novo CPC, Art. 277 (Art. 244 do 
antigo), entendeu-se pela unanimidade dos conselheiros e com a concordância do 
Representante Fazendário, que seria mais prático e célere a própria câmara apreciar o 
pedido da parte e corrigir o valor relativo a agosto, reformando o julgamento anterior, 
passando o feito à parcial procedência. 

 
L 16.469/2009, Art. 10. Tem característica de não contenciosidade, o lançamento 

formalizado por meio de: 
I - Notificação de Lançamento; 
II - Auto de Infração: 
a) nas situações relacionadas nas alíneas do inciso II do art. 9º, ressalvado o 

lançamento formalizado na situação de seu § 1º; 
b) referente a tributo regularmente registrado e apurado em livro próprio. 
Parágrafo único. Nas situações previstas neste artigo, tem característica de não 

contenciosidade o lançamento decorrente da exigência de crédito tributário 
devido por Microempresa -ME- ou Empresa de Pequeno Porte - EPP- 
optante pelo Simples Nacional. 

 
CPC/73, Art. 244. Quando a lei prescrever determinada forma, sem cominação de 

nulidade, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, Ihe 



 

alcançar a finalidade. 

 
CPC, Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará 

válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade. 

 
Assim, por unanimidade de votos, é dado parcial provimento ao 

recurso voluntário, mantendo-se o valor de ICMS de janeiro/2011 em R$ 3.548,00, porém, 
passando o valor ICMS de agosto/2011 de R$ 3.833,00 para R$ 2.833,00, o que implica 
passar o valor do ICMS total cobrado de R$ 7.831,00 para R$ 6.831,00, considerando-se 
os pagamentos de fls. 57 e 58, para fins de parcial extinção do crédito tributário. 

 
É o voto. 

 
 

Sala das sessões, em 18 de agosto de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Falta de recolhimento do ICMS no âmbito do Simples Nacional (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01292/16 
 
Relator: Conselheiro Lidilone Polizeli Bento 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade do lançamento por 
insegurança na determinação da infração. Rejeitada. Preliminar 
de nulidade do lançamento por insegurança na determinação da 
infração. Rejeitada. 
 
Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade do lançamento por 
insegurança na determinação da infração, quando do 
lançamento constarem elementos suficientes para se identificar 
corretamente a infração e o infrator. 
 
Não há que se falar em nulidade do lançamento por 
cerceamento de direito de defesa, quando ao sujeito passivo 
foram ofertados todos os meios para o exercício da ampla 
defesa e do contraditório, tendo este compreendido o correto 
alcance e conteúdo da acusação fiscal. 
 
ICMS. Obrigação Principal. Omissão de pagamento de Imposto, 
verificada por meio de apuração de ofício, face à não entrega 
pelo sujeito passivo dos arquivos referentes a Escrituração 
Fiscal Digital. Procedência. 
 
Correto o lançamento que exige imposto e acréscimos legais, 
decorrente de omissão pagamento, em virtude de não envio de 
Escrituração Fiscal Digital referente a entradas e saídas, sendo a 
apuração realizada de ofício com base nos documentos 
emitidos pelo contribuinte e para o contribuinte. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 12 de agosto de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por 
insegurança na determinação da infração e a segunda, por cerceamento do direito de 
defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Lidilone Polizeli Bento, Nivaldo José 
Mendes e Nivaldo Carvelo Carvalho. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do 
recurso,  negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração.  Foram vencedores os Conselheiros Lidilone Polizeli Bento 
e Nivaldo José Mendes. Vencido o Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho, que votou pela 
improcedência do lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata o presente processo sobre exigência ICMS e consectários, por 
deixar o sujeito passivo de enviar à repartição fiscal os arquivos referentes à Escrituração 
Fiscal Digital – EFD, relativos aos períodos de apuração de janeiro a dezembro de 2012, 
referentes às informações de Entrada e Saídas de mercadorias, bem como aos serviços 
prestados e tomados, conforme demonstrativos e documentos anexos.  

 



 

Observa que o sujeito passivo se valeu da condição de SIMPLES 
NACIONAL, para emitir Nfe nas operações de Saídas sem o destaque do ICMS. 

 
Foram indicados como infringidos o art. 57, I, 64, §2°, da lei 

11.651/91 combinado com os artigos 67;71, I,356-C e 356-N do Decreto 4.852/97 e IN 
155/94- GSF. A penalidade proposta é a tipificada no artigo 71, III, “a”, da Lei 11.651/91 
com redação da Lei 11.750/92. Retroatividade Benigna.  

 
Para comprovação da infração anexa aos autos CD contendo 

Auditoria de Ofício, Planilhas com Nfe de Entradas e Saídas.  
 
Legalmente intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação com 

diversas alegações descritas pontualmente na fundamentação, diz que verifica confusão 
na imposição da penalidade e insegurança na cobrança e determinação do tributo. Diz 
ainda que não se pode admitir que a exclusão do Sistema do Simples Nacional ainda em 
análise na Receita Federal seja motivo para considerar má-fé do contribuinte e por 
conseguinte a cobrança antecipada de multa e impostos. Solicita Nulidade e/ou 
Improcedência, anexando aos autos Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral, 
Cópia do pedido de inclusão no Simples Nacional, cópia do Extrato do Simples Nacional.  

 
Vindo os autos a julgamento, a ilustre Julgadora Singular entendeu 

que os argumentos do sujeito passivo eram insuficientes para ilidirem a acusação fiscal e 
que não estavam presentes nenhuma das causas previstas no art. 20 da Lei nº 16.469/09 
ensejadoras de nulidade, motivo pelo qual rejeitou as preliminares de nulidade do 
lançamento e declarou-o procedente. 

 
Inconformado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário, 

contendo os mesmos argumentos apresentados na impugnação em primeira instância, 
podendo ser resumidos em preliminares de nulidade por insegurança na determinação da 
infração e por cerceamento de direito de defesa e improcedência, alegando em suma que 
há confusão na imposição da penalidade, insegurança na determinação do tributo, que a 
multa é confiscatória, ofensa aos princípios da capacidade contributiva, segurança jurídica, 
Boa- fé, que não foram levadas em consideração operações com Substituição Tributária, 
estoques, nem os créditos das aquisições e que é impossível a exclusão do Simples 
Nacional, pendente Recurso que possui efeito suspensivo, sendo ilegal a exclusão com 
efeitos retroativos e que não ocorreu prejuízo ao Erário.    

 
É o Relatório. 
 
                                 V O T O   
 
Analisando os argumentos da acusação e da defesa, a ilustre 

julgadora singular assim decidiu: 
 
O presente lançamento trata da cobrança de multa formal e ICMS, 

em virtude do sujeito passivo ter deixado de enviar à repartição fiscal os arquivos 
referentes à Escrituração Fiscal Digital – EFD.  

 
O ICMS exigido no lançamento tem origem na apuração de ofício 

realizada pela autoridade fiscal autuante, tendo como base o ICMS destacado nas Notas 
Fiscais eletrônicas de Entrada e Saída do sujeito  passivo.  

 



 

Abaixo discriminamos as alegações do sujeito passivo, com análise 
pontual de cada uma delas:  

 
Na preliminar 1-Insegurança na determinação da infração-1-a-Uma 

vez que diz que o autuante aplicou a alíquota para fins de ICMS sobre todos os produtos, 
que considerou terem sido comercializados, sem levar em consideração a substituição 
tributária, os estoques, nem mesmo os créditos das aquisições de mercadorias. Não 
procede, pois conforme CD anexo aos autos, foi detalhado todo o procedimento fiscal, 
tanto as Notas Fiscais consideradas na Entrada e Saída, com destaque do ICMS e a 
respectiva Base de Cálculo e a Apuração do ICMS de Ofício (Planilha Apuração de Saldo 
de Ofício). 1-b- A exclusão do SIMPLES NACIONAL ainda se encontra em fase de recurso 
administrativo, (REENQUADRAMENTO), retroagindo à data de 07/01/2010, conforme se 
verifica da cópia do protocolo anexo. 1-c-A exclusão da empresa do Sistema do Simples 
ou a lavratura de auto de infração por omissão de receita, é impossível enquanto o ente 
que efetuou a exclusão não se manifestar a respeito do recurso administrativo. Quanto a 
alegação do Sujeito Passivo de que a exigibilidade do crédito tributário está suspensa pela 
existência de Recurso administrativo, temos a dizer que na esfera administrativa nos 
compete a análise da liquidez e da certeza do lançamento, e que por esta razão daremos 
prosseguimento ao julgamento deste Processo Administrativo Tributário, e a suspensão se 
refere à sua exigibilidade que cabe à esfera judicial . E ainda quanto aos dois itens 
citados, as alegações não procedem, verificamos em consulta a Receita Federal, anexa 
aos autos fl.33, que houve um reenquadramento a partir de 01/01/2013 a 31/12/2015, que 
pode ser até este que o sujeito passivo diz ter solicitado. Portanto o período em questão, 
2012, não consta nenhuma observação de que a empresa esteja no Sistema do Simples 
Nacional, sendo assim o fiscal autuante agiu de maneira correta no lançamento 2-
Cerceamento do direito de defesa 2-a-Uma vez que o recurso administrativo interposto em 
face de decisão que exclui o contribuinte do Simples tem efeito suspensivo, nos termos 
das normas que regulam o Processo Administrativo Tributário. (Artigo 33 do Decreto 
70.735). Item já respondido no item anterior. 2-b- Que o lançamento não traz claramente a 
Base de Cálculo, não tem a evolução dos débitos e créditos, que culminaram o valor 
apontado como saldo credor de ICMS indevidamente mantido. Fala de imprecisão na 
descrição da ocorrência e ausência de provas da existência do saldo credor apontado. 
Não procede, pois conforme CD anexo aos autos, foi detalhado todo o procedimento 
fiscal, tanto as Notas Fiscais consideradas na Entrada e Saída, com destaque do ICMS e 
a respectiva Base de Cálculo e a Apuração do ICMS de Ofício (Planilha Apuração de 
Saldo de Ofício). Sendo assim a autoridade fiscal autuante de posse das NFes emitidas e 
recebidas pelo sujeito Passivo, fez a apuração de ofício, fato que é perfeitamente viável, 
lançando as notas, apurando os valores das operações de Entrada e Saída e o imposto 
através do ICMS destacado nas citadas Notas Fiscais Eletrônicas, todas relacionadas no 
CD em anexo, comprovante de entrega fl.07, inclusive com detalhes da apuração. O 
sujeito passivo pede a nulidade, mas não apresenta nenhuma prova de erro na apuração 
de ofício, que está bem detalhada no CD anexo aos autos. 

 
No Mérito 1-Suspensão da exigência do Crédito Tributário, Uma vez 

que o recurso administrativo interposto em face de decisão que exclui o contribuinte do 
Simples tem efeito suspensivo. Já respondido acima. 2.Inocorrência de Prejuízo para o 
Fisco. Não procede, pois houve o prejuízo que foi comprovado e cobrado nos autos. 3-
Desobediência aos princípios da capacidade contributiva, segurança jurídica, boa fé e da 
proporcionalidade. Alteração do critério jurídico anteriormente adotado. Temos a dizer que 
o Processo Administrativo Tributário, nos termos dos artigos 3º e 6º, §4º, da Lei 
16.469/2009 é para controle da legalidade do lançamento, não cabendo aqui a apreciação 
ou declaração de inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato normativo. Não cabe aqui a 



 

análise dos princípios invocados, proporcionalidade, razoabilidade, e outros mas, sim, se o 
lançamento atendeu aos pressupostos exigidos na lei, o que se confirma nos autos.  

 
Diante dos fatos verifica-se que o lançamento foi realizado com 

observância do art. 160 do CTE, ou seja, verificou a ocorrência do fato gerador, 
determinou a matéria tributável, calculou o montante do tributo devido, identificou o sujeito 
passivo e, propôs a aplicação da penalidade cabível. Sendo assim entendo que o 
lançamento deve prosperar.  

 
Diante do exposto, conheço da impugnação, nego-lhe provimento, e 

julgo PROCEDENTE o presente lançamento, condenando o sujeito passivo ao pagamento 
do crédito tributário exigido na inicial. 

 
Verifica-se da sentença supratranscrita que todos os argumentos 

apresentados pelo sujeito passivo na impugnação em primeira instância e repetidos no 
recurso voluntário foram analisados e rejeitados pela julgadora singular de forma 
fundamentada, sendo rejeitadas as preliminares de nulidade do lançamento por 
insegurança na determinação da infração e por cerceamento de direito de defesa e no 
mérito julgado procedente o lançamento. 

 
Observa-se, ainda, que o sujeito passivo não traz levantamento 

contraditório em nenhuma de suas peças defensórias que possa, nos termos dos artigos 
19 e 27 da Lei nº 16.469/09, contraditar o lançamento de forma efetiva, limitando-se a 
realizar alegações genéricas e sem a objetividade necessária para se infirmar o 
lançamento. Por outro lado, o levantamento fiscal demonstra, de forma segura, as razões 
que sustentam a acusação fiscal, relacionando notas fiscais de entrada e saída e 
promovendo a apuração do imposto devido de ofício, relativo ao período autuado, 
conforme CD constante dos autos. 

 
Dessa forma, por entender desnecessária  a repetição de toda 

argumentação desenvolvida na peça recorrida, visto que a peça recursal simplesmente 
repete as alegações constantes da impugnação em primeira instância, não trazendo fatos 
novos que mereçam análise destacada, com fundamento no art. 19, § 4º do Decreto nº 
6.930/09, utilizo-me da fundamentação por remissão, adotando os fundamentos de fato e 
de direito constantes da sentença singular nº 1647/2016, supratranscrita, para rejeitar as 
preliminares de nulidade do lançamento, sendo a primeira por insegurança na 
determinação da infração e a segunda por cerceamento de direito de defesa, conhecer do 
recurso voluntário, negando-lhe provimento, para manter a sentença singular que declarou 
o lançamento procedente.    

 
 

Sala das sessões, em 19 de agosto de 2016. 
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Matéria: Falta de recolhimento do ICMS no âmbito do Simples Nacional (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01435/16 
 
Relator: Conselheiro Mário de Oliveira Andrade 
 

 
EMENTA: Obrigação Principal. ICMS - Simples Nacional. 
Receitas decorrentes de vendas de mercadorias industrializadas 
pelo próprio contribuinte. Procedência. 
 
Quando o contribuinte tiver optado pelo regime de tributação do 
Simples Nacional, a receita auferida de mercadoria fabricada 
pelo próprio contribuinte está sujeita à tributação do ICMS pela 
alíquota do Simples Nacional em relação à operação de venda 
do próprio contribuinte, mesmo que sejam mercadorias sujeitas 
à substituição tributária pelas operações posteriores. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 03 de agosto de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso voluntário, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Mário de Oliveira Andrade, Aldeci de Souza Flor, Rickardo de Souza Santos Mariano, José 
Paixão de Oliveira Gomes e Masayuki Missao. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A descrição do fato que deu origem ao lançamento em apreciação é 
que o sujeito passivo informou receitas no valor de R$ 1.336.104,14 (um milhão, trezentos 
e trinta e seis mil, cento e quatro reais e catorze centavos), decorrentes de vendas de 
mercadorias industrializadas pelo estabelecimento, que implicam recolhimento do ICMS 
pelo Simples Nacional, no entanto, ele declarou como sendo mercadorias sujeitas ao 
regime de substituição tributária do ICMS. Em virtude desse fato, deverá pagar o ICMS 
omitido na importância de R$ 46.160,07 (quarenta e seis mil, cento e sessenta reais e sete 
centavos), juntamente com a penalidade e os acréscimos legais, conforme o 
demonstrativo de apuração do imposto omitido, relação dos documentos fiscais emitidos 
considerados no levantamento e demais documentos anexados aos autos. 

 
No campo próprio do auto de infração foram apontados como 

infringidos os artigos 13, VII e 18 da LC 123/06 combinados com os artigos 16 e 25, I ao V 
da Resolução CGSN nº 94/2011. Foi proposta a penalidade do artigo 44, inciso I, § 1º da 
Lei 9.430/1996 com a redação da Lei 14.488/2007.  

 
O Auditor Fiscal, autor do lançamento, apresentou uma descrição 

complementar da ocorrência, folha  05 dos autos, explicando que no período de Janeiro de 
2012 a Agosto de 2013, o contribuinte realizou comercialização de mercadorias por ele 
industrializadas/fabricadas (tintas, vernizes, massa corrida, látex, solventes e outras 
descritas no inciso VII do Apêndice II do Anexo VIII do RCTE), no valor de R$ 
1.478.712,70 (um milhão, quatrocentos e setenta e oito mil, setecentos e doze reais e 
setenta centavos), fato que implicaria no recolhimento de ICMS na importância de R$ 
51.122,84 (cinquenta e um mil, cento e vinte e dois reais e oitenta e quatro centavos).  

 



 

Continuando, na nota explicativa, o fisco esclarece que naquele 
período o contribuinte informou nos PGDAS que daquele total das receitas com vendas, a 
importância de R$ 1.336.104,14 (um milhão, trezentos e trinta e seis mil, cento e quatro 
reais e catorze centavos) foi informada como receita relativa às operações com 
mercadorias sujeitas ao regime de tributação de substituição tributária, e, por esse motivo, 
segregou tal valor das receitas tributáveis pelo imposto. Porém no entendimento do fisco 
tal valor não deveria ser excluído da tributação do ICMS pelo Simples Nacional, pois é 
devido o imposto pelas operações próprias do contribuinte. Assim, faltou o recolhimento 
de ICMS no montante de R$ 46.160,07 (quarenta e seis mil, cento e sessenta reais e sete 
centavos). 

 
Em seguida, ainda na nota explicativa, o fisco alerta que o fato 

narrado configura crime contra a ordem tributária. 
 
O sócio e administrador da empresa, Sr. Marcilio Trigo Júnior, foi 

indicado como sujeito passivo coobrigado ao pagamento do tributo devido, em virtude de 
ter concorrido para a prática da infração ao declarar no PGDAS que as receitas obtidas 
estavam sujeitas ao regime de substituição tributária do ICMS, fato que ocasionou a falta 
de recolhimento do ICMS. 

 
Para instruir o procedimento fiscal, o autor do lançamento juntou aos 

autos os seguintes documentos: Anexo Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário, 
folha 04, Anexo Estruturado – Descritivo Complementar da Ocorrência, folha 05, Anexo 
Estruturado – Identificação do Sujeito Passivo Coobrigado, folha 06, Dados do Quadro 
Societário da Empresa, folhas 07 e 08, Anexo II da Resolução CGCN nº 94/2011, folha 09, 
Demonstrativo da Receitas Auferidas no Período de Janeiro/2012 a Julho/2013, folhas 10 
e 11, Extratos do Simples Nacional, folhas 12 a 33, mídia CD-R gravada com arquivo 
XML, folha  34. 

 
Regularmente notificado para apresentar impugnação em Primeira 

Instância ou pagar o crédito tributário, o sujeito passivo coobrigado não se manifestou e foi 
declarado revel, conforme o Termo de Revelia constante à folha 43 dos autos. 

 
Intimada para pagamento da quantia exigida ou apresentação de 

impugnação, a empresa autuada ingressa com peça impugnatória, constante às folhas 46 
a 60, na qual alega que as empresas de pequeno porte, optantes do Simples Nacional, 
devem segregar as receitas decorrentes do ICMS nas operações ou prestações sujeitas 
ao regime de substituição tributária, conforme dispõe o artigo 13, § 1º, XIII, “a”, da Lei 
Complementar 123/2006. 

 
Aduz que não é cabível a aplicação da substituição tributária porque 

a comercialização foi realizada entre a empresa impugnante e o consumidor final. Assim, 
ela requer a improcedência e nulidade do lançamento porque não há que se falar em 
pagamento de ICMS substituição tributária pelas operações posteriores. 

 
Ainda, na peça impugnante, a empresa impugnante reclama da 

penalidade proposta por ter caráter confiscatório, e solicita, subsidiariamente, que ela seja 
reduzida para um patamar de 20% sobre o valor do tributo.  

 
Os autos foram encaminhados para apreciação na Instância Singular 

e o julgador monocrático decidiu pela procedência do lançamento nos termos propostos 
pelo fisco estadual. 

 



 

O sujeito passivo coobrigado foi notificado para apresentar recurso 
voluntário e não se manifestou, consequentemente, ele foi declarado perempto, conforme 
o Termo de Perempção, constante à folha 80 dos autos. 

 
A empresa autuada ingressou tempestivamente com recurso 

voluntário, folhas 82 a 100, no qual ela faz uma extensa exposição sobre a tributação dos 
optantes do Simples Nacional. Aduz que é optante do Simples Nacional, e que não é 
aplicável a exigência do imposto para as mercadorias que estão sujeitas à tributação do 
regime de substituição tributária. Afirma que as empresa optantes do Simples Nacional 
devem segregar as receitas decorrentes do ICMS nas operações ou prestações sujeitas 
ao regime de substituição tributária, conforme dispõe o artigo 13, § 1º, XIII, “a”, da Lei 
Complementar 123/2006. 

 
Reitera o argumento de que o imposto substituição tributária não 

deve ser exigido porque a comercialização constante nas notas fiscais relacionados pelo 
fisco é realizada entre ela e o consumidor final, não havendo, assim, operação posterior 
para proceder à substituição tributária. 

 
Argumenta que as mercadorias comercializadas pela empresa não 

estão incluídas no regime de substituição tributária, conforme consta no Apêndice I do 
Anexo VII do Decreto 4.852/1997. 

 
Por fim, a recorrente reclama da penalidade proposta por ter caráter 

confiscatório, e solicita, subsidiariamente, que ela seja reduzida para um patamar de 20% 
sobre o valor do tributo. Cita decisões do Poder Judiciário sobre a inconstitucionalidade de 
penalidade com efeito confiscatório. 

 
Assim relatados, decido. 
 
 
                                VOTO 
 
 
O lançamento em apreciação é de exigência de ICMS relativo às 

operações realizadas pelo sujeito passivo devido pelo regime de tributação do Simples 
Nacional. Sendo que o contribuinte entendeu que em virtude das mercadorias estarem 
sujeitas à substituição tributária pelas operações posteriores ele estaria isento do 
recolhimento do tributo devido pelo regime de tributação do Simples Nacional. 

 
O entendimento da empresa autuada está equivocado, pois está 

sujeito a tributação pelo Simples Nacional a receita bruta total auferida. Assim, a receita 
bruta da empresa foi um total R$ 1.478.712,70 (um milhão, quatrocentos e setenta e oito 
mil, setecentos e doze reais e setenta centavos), portanto, esse valor seria o total a ser 
tributado pelo Simples Nacional com a alíquota diferenciada, ou seja, é devido o imposto 
pela receita auferida com vendas de produtos fabricados por ele. Nessa situação 
específica está sendo exigido o imposto pelas operações realizadas pelo contribuinte e 
não a substituição tributária pelas operações subsequentes a serem realizadas por 
terceiros. De tal sorte, que estando ou não as mercadorias sujeitas à substituição tributária 
pelas operações posteriores o imposto exigido na peça basilar é devido pelo contribuinte. 

 
Desse modo, como o sujeito passivo excluiu da tributação o valor de 

R$ 1.336.104,14 (um milhão, trezentos e trinta e seis mil, cento e quatro reais e catorze 
centavos), com a argumentação de ele deveria ter segregado, obviamente que ficou 



 

faltando o recolhimento referente a essa parcela na importância de R$ 46.160,07 
(quarenta e seis mil, cento e sessenta reais e sete centavos). Esse entendimento, está em 
sintonia com o artigo 25, inciso II, alínea “a” e artigo 28, inciso II, §4º da Resolução CGSN 
nº 94/2011, dispositivos que estavam vigor na data da ocorrência do fato gerador do 
tributo exigido na inicial. 

 

Art. 25. A ME ou EPP optante pelo Simples Nacional deverá considerar a 
receita destacadamente, por mês e por estabelecimento, para fins de 
pagamento, conforme o caso, aplicando a alíquota prevista na: 
[...] 

II - tabela do Anexo II, sobre a receita decorrente da venda de mercadorias 
por elas industrializadas: (Lei Complementar nº 123, de 2006, art. 2º, inciso 

I e § 6º; art. 18, §§ 3º, 4º, incisos II, IV e V, 5º, 5º-G, 12, 13 e 14, inciso II) 

  (Revogado(a) pelo(a) Resolução CGSN nº 117, de 02 de dezembro de 
2014) 

a) não sujeitas à substituição tributária, sem a tributação concentrada em 
uma única etapa (monofásica) e, com relação ao ICMS, sem a antecipação 
tributária com encerramento de tributação, exceto as receitas especificadas 
nas alíneas "c" e "d"; 

   (Revogado(a) pelo(a) Resolução CGSN nº 117, de 02 de dezembro de 
2014) 

 

Art. 28. Na hipótese de a ME ou EPP optante pelo Simples Nacional se 
encontrar na condição de substituta tributária, as receitas relativas à 
operação própria decorrentes: (Lei Complementar nº 123, de 2006, art. 2º, 

inciso I e § 6º; art. 18, § 3º) 

(Revogado(a) pelo(a) Resolução CGSN nº 117, de 02 de dezembro de 
2014) 
[...] 

II - da venda de mercadorias por ela industrializadas sujeitas à substituição 
tributária deverão ser incluídas nas receitas segregadas na forma da alínea 
"a" do inciso II do art. 25. 

   (Revogado(a) pelo(a) Resolução CGSN nº 117, de 02 de dezembro de 
2014) 
[...] 

§ 4º Para fins do caput, no cálculo dos tributos devidos no Simples Nacional 

não será considerado receita de venda ou revenda de mercadorias o valor 
do tributo devido a título de substituição tributária, calculado na forma do § 
2º. (Lei Complementar nº 123, de 2006, art. 13, § 6º, inciso I) 

 
Portanto, não prevalece a argumentação do sujeito passivo que 

deveria ter segregado as receitas relativas as vendas de mercadorias incluídas no sistema 
de tributação por substituição tributária. Aliás, a alínea “a” do inciso XIII do § 1º do artigo 
13 da LC 123/2006, com a redação vigente na data da ocorrência do fato gerador, não 
previa que fossem segregadas as receitas com mercadorias sujeitas a substituição 
tributária da tributação do Simples Nacional, como menciona a defesa do contribuinte. 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=59066#1474133
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=59066#1474133
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=59066#1474133
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=59066#1474133
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=59066#1474134
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=59066#1474134
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=59066#1474134
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=59066#1474134


 

 
Art. 13.  O Simples Nacional implica o recolhimento mensal, mediante 
documento único de arrecadação, dos seguintes impostos e contribuições: 
[...] 

§ 1o O recolhimento na forma deste artigo não exclui a incidência dos 
seguintes impostos ou contribuições, devidos na qualidade de contribuinte 
ou responsável, em relação aos quais será observada a legislação aplicável 
às demais pessoas jurídicas: 
[...] 
XIII - ICMS devido: 
a) nas operações ou prestações sujeitas ao regime de substituição 
tributária; 

 
Assim, observo que o argumento utilizado pela defesa não encontra 

amparo no dispositivo mencionado pelo contribuinte. Prevalecendo o comando normativo 
contido na Resolução CGSN nº 94/2011, conforme transcrito anteriormente. No qual fica 
claro que é devido o imposto para o caso em apreciação, conforme foi explanado 
anteriormente. 

 
Com relação aos argumentos contidos no recurso do sujeito passivo 

de que a penalidade proposta pela fiscalização é confiscatória e que deve ser aplicada 
uma penalidade menor, entendo que o fisco utilizou o dispositivo penal mais específico 
para a infração cometida, não havendo reparo a se fazer na multa sugerida na peça 
basilar,  porém no que diz respeito a constitucionalidade da multa exigida, deixo de 
apreciar, pois tal questão não deve ser apreciada nesse órgão em virtude do que dispõe o 
§ 4º do Artigo 6º da Lei 16.469/2009, o qual prevê expressamente que não pode haver 
declaração de inconstitucionalidade de lei expedida pela administração: 

Art. 6º Compete ao Conselho Administrativo Tributário -CAT- apreciar: 

I - o Processo Contencioso Fiscal; 

II - o Processo de Restituição; 

III - o Processo de Revisão Extraordinária. 

[...] 

§ 4º Não pode haver decisões que impliquem apreciação ou declaração de 
inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato normativo expedido pela 
Administração Tributária. 

  
Pelas razões expostas, conheço do recurso voluntário nego-lhe 

provimento para confirmar a decisão singular que julgou procedente o auto de infração. 
 

 
 

Sala das sessões, em 12 de setembro de 2016. 
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Matéria: Falta de recolhimento do ICMS no âmbito do Simples Nacional (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01454/16 
 
Relator: Conselheiro José Luiz Rosa 
 

 
EMENTA: ICMS. Simples Nacional. Omissão de receita bruta 
tributada pelo ICMS. Procedente.    
 
Julga-se procedente o auto de infração quando a instrução 
processual apontar que o polo passivo não cumpriu a 
determinação contida na norma legal. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 03 de agosto de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, negar-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros José Luiz Rosa, Valdir Mendonça Alves, 
Márcio Nogueira Pedra, José Pereira D'abadia e Gilmar Rodrigues de Almeida. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo omitiu receita bruta de R$ 
1.234.415, 32, tributada pelo ICMS no âmbito do Simples Nacional, referente a operações 
de vendas de mercadorias tributadas, com emissão de Nota Fiscal Eletrônica, resultando 
em um ICMS de R$ 35.311,34. Em consequência, deverá pagar o imposto omitido 
juntamente com penalidades e acréscimos legais. 

 
A autoridade lançadora indica como infringidos os artigos 13-VII; 18, 

da LC 123/06 c/c artigo 14, I da Resolução CGSN n° 30/08 e artigos 2°, 3°, 5°, 6° e 18 da 
Resolução CGSN n° 51/2008. Propondo penalidade do artigo 44, I, 1°, da Lei 9430/1996 
com redação da Lei 11.488/2007. 

 
Tem-se como sujeito passivo coobrigado Guilherme de Araújo 

Filgueira, com base no artigo 45, XII, da Lei 11.651/91. 
 
O Auto de infração é instruído dos documentos: Anexo Estruturado - 

Detalhamento de Crédito Tributário, Anexo Estruturado - Identificação do Sujeito Passivo 
Coobrigado, Comparativo da Omissão de Vendas de Mercadorias Tributadas, Relação de 
NF-e Emitidas pela Empresa, Declaração Anual do Simples Nacional, "fls. 03 a 21". 

 
Os sujeitos passivos, autuado e coobrigado, são intimados a pagar 

quantia exigida ou apresentar Impugnação em Primeira Instância, "fls. 22 a 27". 
 
É lavrado Termo de Revelia aos sujeitos passivos, "fl. 28". 
 
Os sujeitos passivos, autuado e coobrigado, são intimados a pagar 

quantia exigida ou apresentar Impugnação em Segunda Instância, "fls. 30 a 32". 
 
É lavrado Termo de Perempção ao sujeito passivo coobrigado, "fl. 

33". 
 



 

O sujeito passivo autuado apresenta Impugnação, "fls. 36 a 41", 
arguindo, preliminarmente, pela suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sendo 
vedada sua inscrição em dívida ativa. Critica a pesada tributação presente no país. 
Acrescenta que o valor alocado pelas notificações e as multas impostas, implicam na 
incapacidade do pagamento, tanto pelo patrimônio da empresa como pessoal, ferindo os 
direitos do contribuinte, pois somente poderia ser de 2% sobre o valor corrigido. Ademais, 
os juros da mora encontram-se em excesso, pois segundo a legislação tributária, deveria 
ser de 1% ao mês. Requer a improcedência do Auto de Infração ou redução da multa 
formal. Anexa documentos de "fls. 42 a 51". 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Ao compulsar e analisar os elementos instrutórios desta lide, 
verifiquei que a peça de sustentação deste feito deve ser mantida, tendo em vista que o 
polo passivo extrapolou o valor do Simples Nacional, situação que teve por consequência, 
afronta à norma legal, referente ao Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de 
Pequeno Porte, lecionada na Lei Complementar nº 123/06, cujo inciso VII do artigo 13 e 
artigo 18 da referida lei, que será transcrito na sequência, pertinente ao assunto em 
questão, não foi observado pelo sujeito passivo. Ilícito este que deve ser reparado nos 
termos descritos na vestibular. 

 
Art. 13.  O Simples Nacional implica o recolhimento mensal, mediante 
documento único de arrecadação, dos seguintes impostos e contribuições: 
 
[...] 
 
VII - Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e 
Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal 
e de Comunicação - ICMS; 
 
[...] 
 
Art. 18.  O valor devido mensalmente pela microempresa ou empresa de 
pequeno porte, optante pelo Simples Nacional, será determinado mediante 
aplicação das alíquotas constantes das tabelas dos Anexos I a VI desta Lei 
Complementar sobre a base de cálculo de que trata o § 3o deste artigo, 
observado o disposto no § 15 do art. 3o.        (Redação dada pela Lei 
Complementar nº 147, de 2014)      (Produção de efeito) 

  
Assim, voto conhecendo da impugnação, negando-lhe provimento 

para considerar procedente o auto de infração. 
 
 

 
 

Sala das sessões, em 12 de setembro de 2016. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp147.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp147.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp147.htm#art15i
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Matéria: Falta de recolhimento do ICMS no âmbito do Simples Nacional (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01475/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Washington Luis Freire de Oliveira 
 

 
EMENTA: SIMPLES NACIONAL. Pedido de diligência. Rejeitado. 
Omissão no recolhimento do imposto. Procedente.  
 
1. Deve ser rejeitado o pedido de diligência para 
esclarecimentos de questões trazidas pela defesa quando 
constarem nos autos elementos suficientes para elucidação das 
dúvidas suscitadas. 
 
2. Deve ser confirmado o lançamento do crédito tributário no 
qual a irregularidade, eficazmente demonstrada pelo Fisco, não 
tenha sido afastada pela contestação do sujeito passivo. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 23 de março de 2016, decidiu, por maioria de votos, rejeitar o pedido de 
diligência formulado pela advogada da autuada, em sua manifestação oral. Foram 
vencedores os Conselheiros Washington Luis Freire de Oliveira, Marlene Maria da Silva 
Ruguê Bernardes e Gilmar Rodrigues de Almeida. Vencidos os Conselheiros José Luiz 
Rosa e José Pereira D'abadia. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração.  Foram vencedores os Conselheiros Washington Luis 
Freire de Oliveira, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes e Gilmar Rodrigues de 
Almeida. Vencidos os Conselheiros José Luiz Rosa e José Pereira D'abadia que votaram 
pela improcedência do lançamento fiscal. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal indicada na descrição da ocorrência no auto de 
infração assevera que o sujeito passivo: 

 
“Informou no PGDAS (Programa Gerador do Documento de Arrecadação 
do Simples nacional), no período de janeiro 2009 a dezembro de 2010, 
receita com isenção do ICMS no valor do R$ 921.385,36, entretanto, a 
legislação do Estado de Goiás não concede benefício fiscal para empresa 
optante do Simples Nacional. Portanto, deverá recolher o ICMS na 
importância de R$ 21.115,61, e acréscimos legais. 
 

A autoridade lançadora indicou como infringidas as disposições do 
art. 18, §20 e §20-A da LC 123/06 c/c art. 14, I, da Resolução CGSN n° 51/08, sendo 
proposta a aplicação da penalidade prevista no art. 44, I, 1° da lei 9430/96 c/ redação da 
Lei 11488/2007.   

   
Foi indicada na condição de coobrigada CYNTHIA CARNEIRO 

BUENO, nos termos do art. 45, XII, da Lei 11651/91.   
  
O auto de infração, lavrado em 31/01/2011, foi instruído com os 

seguintes documentos: anexo estruturado; demonstrativo de omissão de ICMS, por uso 



 

indevido de isenção no PGDAS; partilha do Simples Nacional; espelho cadastral; extrato 
do Simples Nacional, fls. 03 a 33.  

 
Inconformado com a decisão singular desfavorável, Sentença nº 

2671/2011-JULP, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário no qual pede a 
improcedência do auto de infração com a alegação de que não é contribuinte do ICMS, 
mas sim do ISS. 

 
Sustenta que realiza locação de veículos de carga com motorista, 

conforme consta nas notas fiscais de serviço emitidas. 
 
Em atendimento a resolução determinada pela Câmara Julgadora, a 

autoridade fiscal autuante concluiu, após verificação documental, que a autuada realiza 
prestação de serviço de locação de veículo com motorista. 

 
Nova resolução da Câmara Julgadora determina que a fiscal 

autuante informe os valores recebidos pela autuada a título de locação de veículo, ainda 
que com motorista, utilizado no transporte intermunicipal de carga. 

 
Em resposta foi informada a impossibilidade de efetuar as 

verificações solicitadas por questões alheias a vontade do Fisco. 
 
Intimada a se manifestar quanto ao resultado da diligência, a autuada 

apresenta as notas fiscais de serviço de frete realizado no período, extratos bancários e 
registro de empregados. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Em sustentação oral, na sessão de julgamento, a advogada da 

autuada formulou pedido de diligência para confirmação das suas alegações. 
 
No tocante a esse pedido, entendo que não há necessidade de se 

buscar qualquer esclarecimento adicional porque já consta nos autos os elementos 
necessários para análise dos argumentos da defesa frente a acusação fiscal formulada na 
inicial.  

 
No mérito, entendo que as notas fiscais de serviço de emissão da 

autuada, indicando como discriminação dos serviços prestados a realização de transporte 
intermunicipal de cargas referente a determinado período, confirma que o negócio jurídico 
realizado não foi a locação de veículo com motorista, mas a realização de prestação de 
serviço de frete. 

 
A denominação que a autuada e sua contratante queiram dar ao 

serviço prestado não tem o condão de descaracterizar o fato gerador da prestação de 
serviço de transporte rodoviário de cargas. 

 
Uma singela análise do contrato de prestação de serviço de 

transporte rodoviário de bens anexado pela autuada, fls. 75/78, evidencia que a contratada 
(autuada), supostamente locadora dos veículos com motorista, era também a responsável 
pela coleta, entrega e transporte da mercadoria até a efetiva entrega. 

 



 

Mesmo a remuneração devida pela contratante era paga de acordo 
com os serviços executados e em conformidade com a tabela de frete de prestação de 
serviços, fls. 73, clausula quarta, e não por veículos e funcionários colocados à disposição 
da contratante como seria o esperado. Não é razoável imaginar que o contrato de aluguel 
dos veículos com motorista tivesse como critério de remuneração para a contratada a 
efetividade dos transportes realizados, avaliados de acordo com tabela de frete, em 
detrimento ao custo dos veículos e do pessoal colocados à disposição da contratante. 

 
A concessão de benefício fiscal no âmbito do Simples Nacional 

deverá ser específica para esse regime tributário e deverá haver redução proporcional ou 
ajuste do valor a ser recolhido, conforme estabelecem os artigos 18, §§ 20 e 20-A da LC 
123/06 e art. 14, I, da Resolução CGSN n° 51/08, abaixo reproduzidos: 

 
 
Art. 18. [...] 
§ 20.  Na hipótese em que o Estado, o Município ou o Distrito Federal 
concedam isenção ou redução do ICMS ou do ISS devido por 
microempresa ou empresa de pequeno porte, ou ainda determine 
recolhimento de valor fixo para esses tributos, na forma do § 18 deste 
artigo, será realizada redução proporcional ou ajuste do valor a ser 
recolhido, na forma definida em resolução do Comitê Gestor. 
§ 20-A.  A concessão dos benefícios de que trata o § 20 deste artigo 
poderá ser realizada: 
I - mediante deliberação exclusiva e unilateral do Estado, do Distrito 
Federal ou do Município concedente; 
II - de modo diferenciado para cada ramo de atividade. 

 

Art. 14. Na hipótese em que o Estado, o Município ou o Distrito Federal 
concedam, a partir de 1º de julho de 2007, isenção ou redução específica 
para as ME ou EPP, em relação ao ICMS ou ao ISS, será realizada a 
redução proporcional, relativamente à receita do estabelecimento localizado 
no ente federado que concedeu a isenção ou redução, da seguinte forma: 

I – sobre a parcela das receitas sujeitas a isenção, serão desconsiderados 
os percentuais do ICMS ou do ISS, conforme o caso; 

 
No caso em analise não existe isenção para as prestações de 

serviço de transporte no âmbito do Simples Nacional, devendo, por isso, ser oferecido 
para a tributação os valores correspondentes as prestações efetuadas. 

 
Como bem destacado na peça de lançamento, a autuada informou 

no PGDAS, receita com isenção do ICMS, entretanto, a legislação do Estado de Goiás 
não concede benefício fiscal para empresa optante do Simples Nacional.  

 
Ante o exposto, não acolho o pedido de diligência, formulado em 

sustentação oral pela advogada do sujeito passivo, e no mérito conheço do recurso 
voluntário, nego-lhe provimento para confirmar a decisão singular que julgou procedente o 
auto de infração. 

 
 

Sala das sessões, em 14 de setembro de 2016. 
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Matéria: Falta de recolhimento do ICMS no âmbito do Simples Nacional (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01509/16 
 
Relator: Conselheiro Washington Luis Freire de Oliveira 
 

 
EMENTA: Processual. Nulidades. Insegurança na determinação 
da infração. Rejeitada. Cerceamento ao direito de defesa. 
Rejeitado. Exclusão dos solidários. Rejeitada. ICMS. Exclusão 
do Simples Nacional. Omissão no recolhimento do imposto. 
Procedência.  
 
1. Na ausência de comprovação de erro de procedimento na 
elaboração do lançamento deve ser rejeitada a preliminar de 
insegurança na determinação da infração. 
 
2. A preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa 
não deve ser acolhida quando no curso processual houver sido 
assegurado ao contribuinte o contraditório e a ampla defesa. 
 
3. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham 
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal, especialmente, com o contribuinte, os 
acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem 
responsáveis (art. 45, XII, CTE). 
 
4. Deve ser confirmado o lançamento do crédito tributário no 
qual a irregularidade, eficazmente demonstrada pelo Fisco, não 
tenha sido afastada pela contestação do sujeito passivo. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 21 de março de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação da 
infração e por cerceamento do direito de defesa, arguidas pela autuada. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Washington Luis Freire de Oliveira, Marlene Maria da Silva 
Ruguê Bernardes, José Pereira D'abadia, Gilmar Rodrigues de Almeida e José Luiz Rosa. 
Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão dos sujeitos passivos solidários 
Maria Aparecida Lage de Souza e Antônio Valentino de Souza da lide, arguida pela 
autuada. Foram vencedores os Conselheiros Washington Luis Freire de Oliveira, Marlene 
Maria da Silva Ruguê Bernardes e Gilmar Rodrigues de Almeida. Vencidos os 
Conselheiros José Pereira D'abadia e José Luiz Rosa. Quanto ao mérito por votação 
unânime, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular 
que considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Washington Luis Freire de Oliveira, Marlene Maria da Silva Ruguê 
Bernardes, José Pereira D'abadia, Gilmar Rodrigues de Almeida e José Luiz Rosa. 
 



 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo contra 
decisão singular que confirmou a procedência do auto de infração pelo seu valor original. 

 
A acusação fiscal é de que o sujeito passivo omitiu o pagamento do 

ICMS no valor de R$ 86.549,58 (oitenta e seis mil, quinhentos e quarenta e nove reais e 
cinquenta e oito centos) no período de 01.01.2012 a 31.07.2012, em razão da empresa ter 
sido enquadrada e utilizado indevidamente os benefícios e a sistemática de apuração de 
tributos do regime diferenciado do SIMPLES NACIONAL, quando, de fato, deveria se 
sujeitar às normas gerais de tributação. 

 
Em nota explicativa os autuante informam que os valores 

correspondes aos créditos não aproveitados pelas entradas de mercadorias, bem como os 
pagamentos do ICMS-Simples Nacional, foram compensados para efeito de apuração do 
imposto devido. 

 
 São indicados como infringidos os artigos 56, I, e 64 da Lei 

11.651/91, c/c artigos 29, IV, 32, da Lei Complementar 123/2006 e artigo 76 da Resolução 
CGSN 94/2011, sendo proposta a penalidade prevista no artigo 71, III, “a” da Lei 
11.651/91, redação Lei 11.750/1992.  

 
O proprietário da empresa, Antônio Valentino de Souza, e a 

procurada com poderes de administração, Maria Aparecida Lage de Souza, foram 
incluídos na lide na condição de coobrigados, nos termos do artigo 45, XII, da Lei 
11.651/91.  

 
O auto de infração, lavrado em 26/11/2012, foi instruído com os 

seguintes documentos: Anexo Estruturado – Descritivo Complementar da Ocorrência; 
cópia Livro Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrências; cópia 
procuração fls. 11; requerimento de empresário; Declaração de Firma Mercantil Individual; 
solicitação de análise de exclusão de empresas do Simples Nacional fls. 14/32; Defesa da 
Sociedade Empresária à Exclusão de Ofício do Simples Nacional fls.02/38; Procuração fls. 
07; cópia Termo de Exclusão de Ofício do Simples Nacional; Extrato do Simples Nacional; 
Despacho 358/2012-GEAF com o indeferimento e manutenção de Exclusão do Simples 
Nacional; Termo de Ciência em 02.04.2012, fls. 53; cópia Termo de Juntada do Processo 
201200004018952 ao Processo 201100004048127; procuração, fls. 67; histórico de 
pagamentos; apuração dos saldos do ICMS a recolher nos meses de janeiro a julho de 
2012; relação das notas fiscais emitidas; CD com notas fiscais eletrônicas recebidas pela 
empresa período de janeiro 2011 a julho de 2012; relatório Livro Registro de Saídas; 
Relatório Registro de Entradas.  

 
Inconformados com a Sentença n 
º 1550/2015-JULP, que manteve a exigência fiscal inicial, os 

autuados em peça única, devidamente representados por seu advogado, apresentam 
recurso voluntário no qual pedem, em preliminar, a nulidade do lançamento por 
cerceamento ao direito de defesa e insegurança na determinação da infração, sustentando 
que o fato dos autuantes terem aditado o auto de infração com majoração do valor para o 
montante de R$ 128.617,51 ocasionou insegurança na determinação da infração, além de 
cercear o direito de defesa da autuada. 

 
Pedem a exclusão da lide dos solidários e a improcedência do auto 

de infração, mencionando que uma simples procuração dando poderes para terceiros não 



 

é prova suficiente para caracterizar a constituição da empresa por interpostas pessoas, 
razão para exclusão do regime do Simples Nacional. 

 
Questionam a multa aplicada alegando que a mesma tem caráter 

confiscatório. 
 
Alternativamente, pedem a aplicação do benefício fiscal da redução 

da base de cálculo (art. 8º, VIII, do Anexo IX do RCTE) no entendimento de que a 
empresa atendia a condição imposta para utilização do benefício de não possuir débito 
inscrito em dívida ativa. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Apreciando inicialmente as questões preliminares trazidas pelo 

sujeito passivo, não acolho a nulidade da peça básica por cerceamento do direito de 
defesa e insegurança na determinação da infração, porque verifico que o lançamento de 
ofício indicou os dispositivos infringidos corretamente, bem como descreveu a 
irregularidade praticada pelo autuado de forma clara e precisa, também foram anexados 
os documentos necessários à comprovação da irregularidade denunciada.  

 
Entendo que a autuação contém os requisitos formais necessários 

para validade do lançamento e para o pleno conhecimento da exigência fiscal, não 
incorrendo nos erros ou falhas apontadas pela recorrente. 

 
A alteração do valor sugerida pelo autuante, fls. 235/238, foi em 

decorrência do Despacho nº 324/2013-JULP, no qual o eminente julgador singular 
determinou a revisão do trabalho inicial em face dos Pareceres da GEOT (Gerência de 
Orientação Tributária) à época, manifestando entendimento contrário as compensações de 
valores pagos pela empresa no âmbito do Simples Nacional. 

 
Posteriormente, ainda em Primeira Instância, foi aplicado o novo 

entendimento exarado pela Gerência de Arrecadação e Fiscalização (GEAF – Memorando 
03/2015) e a determinação contida na IN 1159/13-GSF, no sentido de que fossem 
realizadas as compensações dos valores pagos pelo contribuinte, de forma que o trabalho 
inicial, que já havia realizado todas as compensações possíveis, foi confirmado sem 
qualquer alteração. 

 
Inócua, portanto, a alegação da defesa de que houve prejuízo a sua 

defesa ou alteração de entendimento por parte dos autuantes, já que o auto de infração foi 
mantido pelo seu valor original R$ 86.549,58. 

 
No tocante a composição do polo passivo e o questionamento quanto 

a exclusão do Simples Nacional, tomo como fundamento no meu voto a judiciosa 
manifestação da ilustre julgadora singular que na sentença recorrida proferiu o seguinte 
entendimento: 

 
 
“Quanto ao questionamento da inclusão dos solidários, nos termos do 
artigo 146, inciso III, alínea b, da CF/88 cabe à lei complementar 
estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária sobre 
obrigação tributária.  
 



 

Nesse passo, o Código Tributário Nacional recepcionado pela CF/88 com 
status de lei complementar, em seus 113 a 138 trata da obrigação 
tributária, na qual estão inseridos o polo ativo e passivo, neste o instituto da 
solidariedade artigos 124 e 125, o qual precisamente o artigo 124, inciso II 
prevê a solidariedade das pessoas expressamente designadas por lei.  
 
Assim, a Lei 11.651/91, que institui o Código Tributário Estadual, em seu 
artigo 45, inciso XII traz a solidariedade entre o contribuinte e os diretores, 
gerentes, administrativos ou representantes da pessoa jurídica, no que se 
refere aos atos que praticarem, intervierem ou se omitirem. Os solidários, 
conforme fundamentado pela Autoridade Fiscal fls. 006/007, possuíam 
poderes para gerir e administrar.  
 
Em análise aos documentos instrumentais da acusação inicial, verifica-se 
que foi efetuada a exclusão da Autuada do Simples Nacional, com amparo 
no artigo 28 e seguintes da Lei Complementar n. 123/2006, em especial 
pela comprovação do artigo 29, inciso IV, referida lei. 
 
 E pelo que se depreende da documentação anexa aos autos, verifica-se a 
obediência ao disposto no §3º, artigo 29, Lei Complementar n. 123/2006 e 
artigos 75 e 76, da Resolução Comitê Gestor do Simples Nacional n. 
94/2011.  
 
Nesse sentido, considerando o disposto no artigo 47, II, da Lei 
16.469/2009, não é da competência deste contencioso a análise do 
processo de exclusão de ofício de optante do Simples Nacional. Este já foi 
objeto de análise pelo órgão competente, assegurado a defesa e com 
apreciação dos argumentos defensórios quando da exclusão de ofício e 
indeferido pela Gerência de Arrecadação e Fiscalização, despacho fls. 
47/52, ratificado o indeferimento pela Superintendência da Receita da 
Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás, despacho fls. 71.” 

 
No mérito, o trabalho inicial não foi efetivamente contestado pela 

defesa que se limitou apenas a pedir a aplicação do benefício fiscal da redução da base 
de cálculo, prevista no art. 8º, VIII, do Anexo IX do RCTE, ocorre que entre as condições 
citadas pela defesa existem outras, entre elas, o recolhimento ao PROTEGE Goiás que a 
empresa não comprovou o recolhimento. 

 

Como se verifica, o Regulamento do Código Tributário Estadual – 
RCTE, em seu Anexo IX (art. 1°, § 3°), estabelece, como condição para fruição dos 
benefícios fiscais que enumera, inclusive o da redução da base de cálculo preiteado pela 
autuada, o recolhimento de contribuição para o Fundo de Proteção Social do Estado de 
Goiás – PROTEGE GOIÁS. 

 

“Art. 1° [...] 

§ 3° A utilização dos benefícios contidos nos seguintes dispositivos deste 
Anexo é condicionada a que o contribuinte contribua com o valor 
correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) aplicado sobre o 
montante da diferença entre o valor do imposto calculado com aplicação da 
tributação integral e o cálculo com utilização do benefício fiscal, para o 
Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás – PROTEGE GOIAS: 

[...]  

II – incisos VIII, XII, XIII, XXIII, XXIV, XXVII e XXIX, todos do art. 8°;” 



 

 

Note-se que o Regulamento do Código Tributário Estadual – RCTE 
(art. 86) prescreve que, quando o benefício fiscal for concedido sob condição e esta não 
for atendida, o contribuinte perde o direito ao benefício e fica obrigado ao pagamento do 
imposto acrescido das cominações legais cabíveis, desde a data da ocorrência do fato 
gerador em que tenha havido a utilização do benefício: 

 

“Art. 86. Quando o benefício fiscal for concedido sob condição e esta não 
for atendida, o contribuinte perde o direito ao benefício e fica obrigado ao 
pagamento do imposto acrescido das cominações legais cabíveis, desde a 
data da ocorrência do fato gerador em que tenha havido a utilização do 
benefício, ressalvada a disposição em contrário. ” 

 

Por conseguinte, estando o sujeito inadimplente com a contribuição 
do Fundo PROTEGE GOIÁS, ele está impedido de usufruir do benefício fiscal da redução 
da base de cálculo pleiteada. 

 

Por último, quanto ao questionamento da defesa acerca da multa e 
da sua suposta inconstitucionalidade em face do princípio do não confisco, deve ser 
registrado que a penalidade aplicada decorre de imposição legal (art. 71, III, "a", da Lei n.º 
11.651/91, com redação da Lei n.º 11750/92) e não compete a este Conselho 
Administrativo Tributário declarar inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato normativo 
expedido pela Administração Tributária, nos termos do que dispõe o art. 6º, § 4º, da Lei n.º 
16.469, que regula o processo administrativo tributário. 

 
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário rejeito as preliminares 

de nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação da infração e por 
cerceamento do direito de defesa, rejeito o pedido de exclusão dos sujeitos passivos 
solidários Maria Aparecida Lage de Souza e Antônio Valentino de Souza da lide e, no 
mérito, conheço do recurso, nego-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões, em 19 de setembro de 2016. 
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Matéria: Falta de recolhimento do ICMS no âmbito do Simples Nacional (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01564/16 
 
Relator: Conselheiro Edson Abrão da Silva 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pela autuada, por insegurança na determinação da 
infração. Rejeitada. Decisão unânime. Preliminar de decadência. 
Rejeitada. Decisão unânime. ICMS. Sujeito passivo 
desenquadrado do Simples Nacional. Omissão no recolhimento 
do ICMS. Confirma a decisão Proferida pela Primeira Instância. 
Procedência. Decisão unânime.  
 
1. A falta de sintonia do questionamento preliminar com o art. 20 
da Lei nº 16.469/2009 impede o seu acolhimento no julgamento 
primeiro do processo contencioso administrativo tributário; 
 
2. O lançamento do crédito tributário antes de ocorrido o prazo 
de 05 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício 
seguinte àquele em que o lançamento foi efetivado, não abriga a 
arguição de preliminar de decadência do crédito tributário 
constituído com observância das normas processuais e 
procedimentais;   
 
3. A decisão singular proferida com o suporte no procedimento 
de revisão fiscal, cujo resultado ajusta o imposto devido ao seu 
real valor, é confirmada na instância seguinte, quando o sujeito 
passivo deixar de instruir o seu recurso com contraprovas 
convincentes da improcedência do crédito tributário lançado de 
ofício. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 24 de agosto de 2016, decidiu, por unanimidade votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. E, também por votação unânime, rejeitar a preliminar de 
decadência do crédito tributário, arguida pelo sujeito passivo. Quanto ao mérito, decidiu,  
por votação unânime, conhecer do recurso voluntário, negar-lhe  provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou parcialmente procedente o auto de infração, 
no valor do ICMS de R$ 3.872,73 (três mil, oitocentos e setenta e dois reais e setenta e 
três centavos), na forma do detalhamento de fls. 85 dos autos. Participaram do julgamento 
os Conselheiros Edson Abrão da Silva, Aldeci de Souza Flor, Rickardo de Souza Santos 
Mariano, Victor Augusto de Faria Morato e Mário de Oliveira Andrade. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação do auditor fiscal, estampada no auto de infração, 
descreve a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária com a redação que 
transcrevo: 

 
Sendo o contribuinte desenquadrado de ofício do simples nacional, 

retroativo à 01/01/2008 redigida com a Consta do auto de infração que o sujeito passivo 



 

sendo o contribuinte desenquadrado de ofício do simples nacional, retroativo a 
01/01/2008, conforme Termo de Exclusão e Despacho anexos, apurou-se de ofício o valor 
do ICMS a recolher na importância de R$ 159.334,61, referente ao período de 01/01/2008 
a 31/12/2008. 

 
A autoridade lançadora indica como infringida as disposições dos 

artigos 57, inciso I; e 64, § 2° da Lei nº 1’1.651/91 - Código Tributário Estadual–CTE, 
combinado com os artigos 67; 71, inciso I do Decreto 4.852/97. A proposição da 
penalidade atende à prescrição do artigo 71, inciso III, alínea "a" do CTE. 

 
O auto de infração é instruído com os documentos: Anexos 

Estruturados – Detalhamento do Crédito Tributário e Descritivo Complementar da 
Ocorrência; Índice dos Anexos; CD em envelope lacrado; Notas Explicativas; Termo de 
Copiagem e Autenticação de Arquivos Magnéticos; Portaria n° 267/2013–SRE, Ordem de 
Serviço nº 0159/2013; Termo de Exclusão de Ofício do Simples Nacional, Despacho nº 
0544/12-SER; e Termo de Ciência, fls. 04 a 31. 

 
O sujeito passivo é intimado a pagar a quantia exigida ou apresentar 

impugnação em primeira instância, conforme documento de fl. 32.  
 
Os documentos: Protocolo de Devolução de Documentos Fiscais e 

Entrega de Arquivo Digital, Parecer n° 807/2010–GEPT, Consulta deste Auto de Infração e 
Consulta Detalhada do Contribuinte Pessoa Jurídica foram juntados a este feito, fls. 33 a 
39. 

 
Na impugnação de fls. 42 a 63, o sujeito passivo questiona sobre a 

decadência com a afirmação inserida à fl. 44 de que o lançamento tributário se refere ao 
período de janeiro a dezembro de 2008 e a lavratura do auto de infração ocorreu em 
10/12/2013, portanto, ele se encontra decaídos, por força do artigo 150, § 4º do Código 
Tributário Nacional. Afirma que o artigo 146 do CTN foi violado, visto que foi introduzida 
modificação de ofício nos critérios jurídicos do lançamento anterior, correspondente ao 
referido período de 2008. Acresce que a exclusão do contribuinte do regime do Simples 
Nacional e de forma retroativa configura violação das garantias constitucionais. 
Fundamenta que o auditor fiscal, antes de lavrar o auto de infração para constituir o 
crédito tributário, deve considerar os créditos do imposto relativos às aquisições de bens 
de comercialização de seu direito, visto que, a sua exclusão do Simples Nacional lhe 
causa o retorno para o regime normal de recolhimento do ICMS. 

 
O julgador singular converte o seu julgamento em diligência para que 

o processo fosse remetido à Delegacia Regional de Fiscalização de Jataí e o seu titular 
designe o auditor fiscal para pronunciar sobre as alegações apresentadas e especialmente 
rever o procedimento de forma a considerar os créditos a que o contribuinte faz jus. Após, 
cientificar o autuado sobre o resultado do trabalho revisional e, caso o seja, o processo 
deve retornar para o cumprimento do seu rito. 

 
O atendimento da revisão determinada pelo julgador singular causa 

modificação do valor exigido na peça basilar e tem os esclarecimentos inseridos no item 4 
do documento de fl. 82 e que consta do demonstrativo mensal da apuração dos créditos 
avaliados, fl. 83, das quais transcrevo parte: 

 
Após efetuadas as compensações, o ICMS devido é R$ 3.872,73, 

conforme quadro demonstrativo de fl. 83. 
 



 

Seguem em anexo: o comprovante do recolhimento espontâneo do 
ICMS através da guia do Simples Nacional e as planilhas que demonstram os valores 
mensais de crédito pelas entradas, mídia digital de todas as notas de entradas analisadas 
para apuração do crédito bem como o Livro Registro de Entradas – E nº 02 e o Termo 
Aditivo que adequa os valores do auto de infração aos termos da revisão. 

 
O sujeito passivo é cientificado do resultado da diligência e não 

retorna ao processo. 
 
O julgador de Primeira Instância, após analisar os autos e observar o 

resultado da diligência, decide pela parcial procedência do auto de infração e condena o 
autuado ao recolhimento do ICMS no valor de R$ 3.872,73 (três mil, oitocentos e setenta e 
dois reais e setenta e três centavos), conforme detalhamento no documento de fl. 85 dos 
autos. 

 
A Representação da Fazenda Pública Estadual concorda com a 

decisão proferida pelo julgador singular em seu despacho de fl. 144. 
 
Após as intimações legais, o sujeito passivo recorre da decisão 

singular sob o argumento ratificatório da impugnação e, ao final, fl. 166, ele requer:  
 
A nulidade da autuação, por insegurança na determinação da 

infração vez que houve alteração do critério jurídico por parte da fiscalização o que é 
repelido pela doutrina e jurisprudência; 

 
A declaração da decadência da exigência do crédito tributário dos 

meses de janeiro a novembro de 2008, visto que transcorreu o prazo de 05 (cinco) anos 
entre a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária e o lançamento em demanda. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Rejeito a preliminar da nulidade da peça básica, arguida pela 

autuada, por insegurança na determinação de infração com o entendimento de que a 
autoridade lançadora agiu de acordo com as normas processuais, instruiu corretamente o 
seu trabalho e, no momento do cumprimento da sua tarefa funcional, nenhum outro 
incidente de nulidade foi apontado no curso do trabalho de auditagem. Considero que o 
resultado apresentado para a instrução do lançamento de ofício está correto, foi elaborado 
de acordo com as regras procedimentais vigentes, de forma que o julgamento do mérito 
da autuação tem seguimento normal para o estudo e definição da tese contida no recurso 
do autuado. 

 
Observei, pela análise procedida na questão primeira, que ela não se 

enquadra na prescrição do art. 20 da Lei nº 16.469/2009, motivo pelo qual, numa harmonia 
de convencimento dos pares presentes na sessão de julgamento do processo, ela foi 
rejeitada, visto a consideração de ela estar destituída de pertinência para ser conhecida 
nesta instância administrativa.  

 
Reforço o meu entendimento ao mencionar que as provas trazidas 

ao processo pelo autuante me convencem de que a nulidade requerida pela defendente 
não tem amparo legal para o seu acolhimento. Daí, por unanimidade de votos, a preliminar 



 

de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da infração, arguida pela 
autuada, foi rejeitada neste julgamento cameral.  

 
No que diz respeito à arguição da preliminar de decadência, 

formulada pela sujeição passiva, eu a rejeito com a seguinte consideração: 
 
O trabalho fiscal foi elaborado no curso do período decadencial e o 

contribuinte foi notificado antes do decurso deste prazo, o que deixa claro que o inciso I do 
art. 182 do CTE e inciso I do art. 173 do CTN não atingem a constituição do crédito 
tributário pelo lançamento de ofício. Portanto, antes da decorrência do prazo quinquenal, a 
Fazenda Pública exerceu o seu direito e efetivou o lançamento tributário. 

 
Após a solução das questões primeiras, dirijo-me aos fundamentos 

do mérito deste feito, conforme segue: 
 
A constituição do crédito tributário pelo lançamento de ofício 

demonstra que a fiscalização agiu de acordo com a legislação tributária capitulada na 
peça basilar, que o sujeito passivo, ao ser desenquadrado do Simples Nacional, passou a 
recolher o imposto pelo regime normal. Sintetiza, ainda, que a autoridade fazendária 
examinou a forma de recolhimento do imposto e retroativamente constatou a existência de 
diferença de ICMS a recolher a Conta do Tesouro, demonstrou a diferença apurada na 
Conta do ICMS e efetivou a exigência tributária com a lavratura do auto de infração.  

 
Na primeira fase de defesa, utilizadas pelo sujeito passivo questionou 

a existência de créditos tributários não compensados no trabalho fazendário e garantiu o 
seu direito com a determinação da diligência, formulada pelo julgador de Primeira 
Instância, fl. 81 do processo. 

 
O resultado atendeu às expectativas do impugnante, alterou o valor 

do imposto exigido no auto de infração de R$ 159.334,61 (cento e cinquenta e nove mil, 
trezentos e trinta e quatro reais e sessenta e um centavos) para R$ 3.872,73 (três mil, 
oitocentos e setenta e dois reais e setenta e três centavos). 

 
O julgador singular avaliou a questão e decidiu pela parcial 

procedência do auto de infração. 
 
Esse assentamento evidencia que o sujeito passivo garantiu o seu 

direito ao crédito tributário pelas aquisições dos bens de comercialização e que a 
diferença pendente de decisão é a que constou do Termo Aditivo de fl. 84 dos autos, o 
qual não sofre alteração na fase recursal. 

  
Comungo o entendimento esposado na conclusão do estudo 

realizado neste feito e de acordo com a unanimidade de votos, o julgamento do mérito 
desta desavença favorece ao recorrente visto a confirmação da decisão proferida pela 
Primeira Instância, que considerou procedente o auto de infração de acordo com a revisão 
inserida neste processo. 

 
Pelo exposto e ao votar esta questão, decido, por votação unânime, 

rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. E, também por votação unânime, rejeitar a preliminar de 
decadência do crédito tributário, arguida pelo sujeito passivo. Quanto ao mérito, decido, 
por votação unânime, conhecer do recurso voluntário, negar-lhe provimento para confirmar 
a sentença singular que considerou parcialmente procedente o auto de infração, no valor 



 

do ICMS de R$ 3.872,73 (três mil, oitocentos e setenta e dois reais e setenta e três 
centavos), na forma detalhada no documento de fl. 85 dos autos.  
 

 
 

Sala das sessões, em 30 de setembro de 2016. 
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Matéria: Falta de recolhimento do ICMS no âmbito do Simples Nacional (Procedência 
Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01600/16 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. Simples Nacional. Auditoria com base nos 
Livros Registros de Saídas e Notas Fiscais Eletrônicas. Omissão 
de recolhimento do imposto. Procedente em parte. Decisão não 
unânime. 
 
O trabalho revisional respalda o entendimento de que a decisão 
monocrática, que julgou parcialmente procedente o lançamento, 
deve ser mantida. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 31 de agosto de 2016, decidiu,  por maioria de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe  provimento para manter a decisão singular que  considerou 
parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 3.673,17 (três mil, 
seiscentos e setenta e três reais e dezessete centavos). Foram vencedores os 
Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira e Lidilone Polizeli Bento. Vencido o 
Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho, que votou pela improcedência do auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo obteve receita bruta 
de R$4.087.623,10, tributada pelo ICMS no âmbito do Simples Nacional, no período de 
01/01/2011 a 31/12/2011, constatada em auditoria com base nos Livros Registros de 
Saídas e Notas Fiscais Eletrônicas, resultando em um ICMS de R$179.270,70, que 
deveria constar na DASN. No entanto, o valor declarado é de R$2.271.836,37, 
evidenciando a falta de pagamento do ICMS, no referido período, no valor da diferença de 
R$88.507,20, conforme demonstrativo mensal e documentos em anexo. Em 
consequência, deverá pagar o imposto omitido, juntamente com penalidade e acréscimos 
legais. 

 
A autoridade lançadora indicou como infringida as disposições dos 

artigos 13-VII;18 da LC 123/06 combinado com os artigos 14, I da Resolução CGSN 
n°30/078 e artigos 2°, 3°, 5°, 6° e 18 da Resolução CGSN n°51/2008. Proposta a 
aplicação da penalidade prevista no artigo 44, I, 1° do CTE, com redação da Lei 
11488/2007. 

 
O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: auto 

de infração, anexo estruturado, recibo de entrega de relatórios digitais em CD, 
demonstrativos das receitas auferidas e ICMS devido no regime do simples nacional, 
extrato do simples nacional, registro de apuração do ICMS N°10-E, registro de entradas 
n°14-E, registro de saídas n°14-E, livro registro de saídas, relação de notas fiscais 
eletrônicas emitidas pela empresa bela arte com. De persianas LTDA., notificação fiscal, 
consulta resumida do contribuinte pessoa jurídica, "fls.03 a 103". 

 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de "fl.104".  



 

 
Em sua impugnação, "fls.109 a 113", o sujeito passivo alega que se 

pode constatar data vênia erro grosseiro dos autuantes, que equivaleram "saídas" com 
"revenda de mercadorias", incluindo indevidamente nas receitas da impugnante valores 
referentes, entre outros, à saídas para conserto e até mesmo – pasmem – à devoluções 
de compras. 

 
Afirma que este erro pode ser facilmente verificável: o somatório das 

Notas Fiscais relacionadas no CD é exatamente igual ao do Valor Contábil escriturado no 
Livro de Saídas e transcrito no Livro de Apuração do ICMS, este agora juntado. 

 
Defende que para provar que nada deve, que efetuou os 

recolhimentos dos tributos sobre a receita bruta auferida pelo regime de competência, a 
impugnante também está juntando ao feito cópias do Balanço Patrimonial e da 
Demonstração de Resultado referente ao exercício autuado, onde se poderá ver que a 
soma dos CFOP's referentes à Revenda de Mercadorias confere com a Receita auferida 
contabilmente e também com a DASN por ela entregue. Ao final, requer que seja julgado 
improcedente o auto de infração. Anexou documentos "fls.114 a 175". 

 
Pelo Despacho n°61/2015, "fls.177 a 178", o julgador singular 

determina o encaminhamento deste autos à DRF de origem, via GEPRO, para que seu 
ilustre titular, por obséquio, determine que um auditor-fiscal assim proceda: 

 
Se manifeste se no comparativo foi considerado outas receitas que 

não aquelas permitidas no regime do Simples Nacional, conforme alega a defesa, emitindo 
relatório conclusivo: 

 
Realize nova análise e apreciação do feito, com confecção de Termo 

Aditivo, caso, esse seja necessário;  
 
Se manifeste também sobre os demais argumentos defensórios, se 

assim desejar, com intuito de oferecer maiores esclarecimentos ao feito, afastando 
qualquer indício anulatório do feito. 

 
Anexou documentos: "fls.180 a 206". 
 
Em diligência, "fls.207 a 211", o fiscal revisor alega que de início, 

informamos que foi realizado novo levantamento das operações de saída da empresa no 
ano de 2011, onde o cálculo foi todo revisado e observados os critérios de determinação 
de alíquotas e majoração. Os valores previamente declarados no regime do Simples 
Nacional foram considerados. 

 
Afirma que a empresa omitiu receita e consequentemente deixou de 

pagar o imposto devido nos meses de janeiro, fevereiro, março, junho e dezembro, que 
somados resultam no valor devido de ICMS de R$27.887,94. 

 
Aduz que ao confrontar os valores, constata-se a diferença de ICMS 

a pagar de R$3.673,17. 
 
Assevera que desta forma, a conclusão desta revisão é de que existe 

ainda o valor devido de ICMS de R$3.673,17, correspondente a uma base de cálculo de 
receita omitida de R$78.291,60, determinada mediante a somatória das receitas mensais 
omitidas deduzidas das receitas declaradas a maior pelo contribuinte. 



 

 
Pelo Despacho n°1702/15-DRFGNA, "fl.213", após atendimento do 

despacho n°061/2015-JULP, encaminhem-se os autos à Gerência de processos- GEPRO 
para cientificar o sujeito passivo do resultado da revisão. 

 
O sujeito passivo após ser devidamente intimado, apresenta 

manifestação em diligência em primeira instância, "fls.218 a 221", onde alega que como a 
lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e 
formas de direito privado para definir e limitar competências tributárias, temos que atentar 
sobre o que realmente significa, nas Ciências Contábeis, os conceitos de "faturamento", 
"receita bruta" e "regime de competência", para que a cobrança dos impostos federais e 
estaduais no regime do Simples Nacional seja feita corretamente. 

 
Afirma que a impugnante atua no comércio varejista de persianas, 

papéis de parede, toldos, brises e afins, exclusivamente junto a consumidor final. 
 
Aduz que não podemos esquecer que a legislação que trata do 

Simples Nacional é federal, e a arrecadação por este sistema engloba tanto os tributos 
estaduais quanto os da União, entre eles o Imposto de Renda e a Contribuição Social 
sobre o Lucro. 

 
Assevera que ainda que ineficiente e incorreto, sob o ponto de vista 

contábil, o lançamento na escrita fiscal do "faturamento antecipado" no mesmo CFOP da 
"venda para entrega futura", o contribuinte não pode ser penalizado por este fato, quando 
é o próprio Estado de Goiás que oferece apenas CFOP para abarcar dois fatos contábeis 
completamente diferentes. 

 
Argui que é importante ressaltar que esta confusão só é encontrada 

na escrita fiscal da autuada; os lançamentos contábeis são feitos de acordo com o fato 
efetivamente ocorrido. 

 
Ao final, requer que seja julgado improcedente o auto de infração. 
 
Pela Sentença de n°72/2016-JULP, nas "fls.223 a 229", o julgador 

singular decidiu pela procedência em parte do auto de infração. Em sua fundamentação 
alega que o crédito tributário reclamado à lide se refere à cobrança de ICMS de empresa 
enquadrada no regime do Simples Nacional, onde houve a omissão de receita, conforme 
diferença apurada entre a comparação da Receita Declarada no PGDAS/DASN e a receita 
auferida conforme notas fiscais emitidas pela empresa, conforme demonstrativos de 
documentos anexos. 

 
Afirma que se verifica no feito, que o trabalho realizado, não se refere 

a simples cobrança de ICMS de notas fiscais acostadas aos autos, mas sim de uma 
Auditoria, onde se faz o cálculo levando-se em conta, as notas fiscais emitidas pela 
empresa e o que a mesma declarou a fim de se verificar operações que não foram 
declaradas no PGDAS/DASN. 

 
Aduz que o sujeito passivo comparece ao feito, mas não traz provas 

de que a Auditoria realizada esteja totalmente incorreta, ainda mais que as vendas para 
entrega futura, devem ser consideradas como faturamento no mês de sua emissão e não 
de quando da entrega das mercadorias. 

 



 

Defende que assim, pelas provas juntadas pelo Fisco, da capitulação 
apontada na inicial e diante da revisão apresentada, por mim considerada como correta e 
válida, concluo estar perfeitamente constituído o crédito tributário, originado de uma 
verdadeira obrigação tributária, nascida de uma lei em abstrato e de um fato gerador 
concreto, arrimado num levantamento corretamente efetuado pelo auditor revisor, o qual o 
adoto, para em seus termos, reduzir o ICMS devido para R$3.673,17, conforme tabela de 
fls.210, inclusive não acatando o pedido de nulidade, pelas razões expostas. 

 
Pelo Despacho n°431/2016-GERF/SR, "fl.230", o representante 

fazendário Luís Antônio Da Silva Costa ciente e de acordo com o teor da Sentença 
Singular de n°73/2016-JULP, de fls.223/229, que considerou PARCIALMENTE 
PROCEDENTE o auto de infração sobre o valor de imposto de R$3.673,17, conforme 
trabalho revisional de folhas 205/211. 

 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar recurso voluntário em primeira instância, conforme documentos de "fl.231". 
 
O sujeito passivo após ser devidamente intimado, apresenta recurso 

voluntário em primeira instância, "fls.235 a 240", onde alega que o processo foi convertido 
em diligência, tendo o revisor corrigido os erros grosseiros apontados na defesa, 
consistentes na inclusão de saídas e remessas que não se referiam a revenda de 
mercadorias. 

 
Afirma que o julgador singular concordou com o trabalho revisional e 

a redução do ICMS, não acatando o pedido de nulidade por cerceamento do direito de 
defesa, pois a referida revisão corrigiu toda e qualquer eventual falha existente na peça 
basilar. 

 
Aduz que como se trata de produtos personalizados, ela não os 

possui em estoque, demandando que ela os encomende aos seus fornecedores, de 
acordo com as especificações de cada um de seus clientes. 

 
Assevera que não pode o julgador, dessa forma, ao emitir a Nota 

Fiscal com os CFOPs 5.922 e 6.922, dizer que houve realização de uma receita pela 
empresa, independente da entrega da mercadoria ou mesmo do recebimento do valor. 

 
Argui que ainda que ineficiente e incorreto, sob o ponto de vista 

contábil, o lançamento na escrita fiscal do "faturamento antecipado" no mesmo CFOP da 
"venda para entrega futura", o contribuinte não pode ser penalizado por este fato, quando 
é o próprio Estado de Goiás que oferece apenas um CFOP para abarcar dois fatos 
contábeis completamente diferentes. Ao final, requer que seja julgado improcedente o auto 
de infração. 

 
É o relatório. 
 
 
                     VOTO 
 
Reporto-me à tarefa revisional, sempre merecedora de fé, onde 

autoridade revisora, após discorrer sobre a metodologia de trabalho que desenvolveu, 
apresenta planilha demonstrativa de que a empresa, nos meses de janeiro, fevereiro, 
março, junho e dezembro de 2011, declarou receita inferior à apurada pela fiscalização. 



 

Entretanto, nos meses de abril, maio, julho, agosto, setembro, outubro e novembro do 
citado ano de 2011, houve declaração de receitas brutas superiores às apuradas.  

 
Mediante o exposto no parágrafo volvido, a autoridade fiscal revisora, 

infere que as diferenças existentes entre os valores declarados pela empresa e os 
apurados pelo fisco, ocorreram em razão de erros na apuração do contribuinte, o que a 
levou a elaborar novo demonstrativo no qual foram relacionadas todas as receitas 
apuradas no novo procedimento, cujo resultado aponta os valores pagos pela empresa a 
maior do que o devido de ICMS, totalizando a importância de R$ 24.214,77 (vinte quatro 
mil, duzentos e catorze reais e setenta e sete centavos). 

 
E, continua o revisor informando, que em contrapartida, a empresa 

omitiu receita e consequentemente deixou de pagar o imposto referente aos meses de 
janeiro, fevereiro, março, junho e dezembro de 2011, que somados, resultaram no valor 
devido do ICMS de R$ 27. 887,94 (vinte sete mil, oitocentos e oitenta e sete reais e 
noventa e quatro centavos), e que ao confrontar os valores, verificou a existência de uma 
diferença no “quantum” do ICMS que deverá ser recolhido pelo polo passivo ao erário 
estadual na importância de R$ 3.673,17 (três mil, seiscentos e setenta e três reais e 
dezessete centavos).   

 
Considerando que o trabalho desenvolvido pelo fisco é de precisão 

matemática, feito de uma forma clara e transparente, dentro das técnicas contábeis e 
fiscais exigidas, resumindo-se em verificar o somatório das vendas mensais do 
contribuinte e comparar com que o foi declarado no PGDAS/DASN, para cada 
estabelecimento e para o mesmo período de referência, cujo escopo é tão somente o de 
apurar eventuais omissões de faturamento, porventura, praticados pela empresa no 
mesmo período analisado, o que, por si só, dá a credibilidade ao trabalho desenvolvido 
nesta lide, vez que a autoridade fiscal ao elaborar o levantamento, se baseou nas 
informações extraídas da documentação da própria empresa autuada, de suas notas 
fiscais de saída e o que foi declarado pelo sujeito passivo no PGDAS/DASN e ainda, que 
face ao trabalho revisional o defendente não trouxe aos autos nenhum elemento de prova 
capaz de contrapô-lo, reafirmo o entendimento trazido a lume pelo nobre sentenciador “a 
quo” que ratificou o informado em sede de tarefa revisional, conforme expus em letras 
anteriores, o que implica dizer que julgo procedente em parte a preambular.   

 
Assim, voto conhecendo do recurso voluntário, negando-lhe 

provimento para manter a decisão singular que considerou parcialmente procedente o 
auto de infração no valor do ICMS de R$ 3.673,17 (três mil, seiscentos e setenta e três 
reais e dezessete centavos).   

 
 
 

Sala das sessões, em 05 de outubro de 2016. 
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Matéria: Falta de recolhimento do ICMS no âmbito do Simples Nacional (Procedência 
Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01601/16 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. Simples Nacional. Auditoria com base nos 
Livros Registros de Saídas e Notas Fiscais Eletrônicas. Omissão 
de recolhimento do imposto. Procedente em parte. Decisão não 
unânime. 
 
O trabalho revisional respalda o entendimento de que a decisão 
monocrática, que julgou parcialmente procedente o lançamento 
deve ser mantida. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 31 de agosto de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso, 
negar-lhe  provimento para manter a decisão singular que  considerou parcialmente 
procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$  41.165,45 (quarenta e um mil, 
cento e sessenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos). Foram vencedores os 
Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira e Lidilone Polizeli Bento. Vencido o 
Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho, que votou pela improcência do auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo obteve receita bruta 
de R$3.524.083,34, tributada pelo ICMS no âmbito do Simples Nacional, no período de 
01/01/2010 a 31/12/2010, constatada em auditoria com base no Livro Registro de Saídas 
e notas fiscais de saídas, resultando em um ICMS de R$138.034,42 que deveria constar 
na DASN. No entanto, o valor declarado é de R$1.878.827,51 evidenciando a falta de 
pagamento do ICMS, no referido período, no valor da diferença de R$72.628,24, conforme 
demonstrativo mensal e documentos anexos. Em consequência, deverá pagar o imposto 
omitido, juntamente com penalidade e acréscimos legais. 

 
A autoridade lançadora indicou como infringida as disposições dos 

artigos 13-VII;18 da LC 123/06 combinado com os artigos 14, I da Resolução CGSN 
n°30/078 e artigos 2°, 3°, 5°, 6° e 18 da Resolução CGSN n°51/2008. Proposta a 
aplicação da penalidade prevista no artigo 44, I, 1° do CTE, com redação da Lei 
11488/2007. 

 
O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: auto 

de infração, anexo estruturado, extrato do simples nacional, registro de apuração do ICMS 
n°09-E, registro de entradas n°13-E, registro de saídas n°13-E, termo de autenticação de 
livro fiscal, livro de registro de saídas, termo de encerramento, notificação fiscal, consulta 
resumida da contribuinte pessoa jurídica, nota fiscal, "fls.03 a 795". 

 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de "fls.796".  
 
Em sua impugnação, "fls.800 a 804", o sujeito passivo alega que no 

caso em tela, a mídia eletrônica juntada traz um rol com todas as notas fiscais de saídas 



 

emitidas pelo sujeito passivo, não tendo sido separadas, por CFOP, as operações 
respectivas. 

 
Afirma que à vista do acima exposto, pode-se constatar datissima 

vênia erro grosseiro dos autuantes, que equivaleram "saídas" com "revenda de 
mercadorias", incluindo indevidamente nas receitas da impugnante valores referentes, 
entre outros, à saídas para conserto e até mesmo – pasmem – à devoluções de compras. 

 
Aduz que este erro pode ser facilmente verificável: o somatório das 

notas fiscais relacionadas no CD é exatamente igual ao do Valor Contábil escriturado no 
Livro de Saídas e transcrito no Livro de Apuração do ICMS, este agora juntado. 

 
Assevera que não se argua que este erro adveio de dúvida quanto à 

adoção, por parte da impugnante, do Regime de Competência ou do Regime de Caixa 
para efeitos de pagamento do ICMS pelo Simples. 

 
Defende que para provar que nada deve, que efetuou os 

recolhimentos dos tributos sobre a receita bruta auferida pelo regime de competência, a 
impugnante também está juntando ao feito cópias do Balanço Patrimonial e da 
Demonstração de Resultado referente ao exercício autuado, onde se poderá ver que a 
soma dos CFOP's referentes à Revenda de Mercadorias confere com a Receita auferida 
contabilmente e também com a DASN por ela entregue. 

 
Ao final, requer que seja julgado improcedente o auto de infração. 
 
Anexou documentos "fls.805 a 866". 
 
Pelo despacho n°62/2015, "fls.868 a 869", o julgador singular 

determina o encaminhamento destes autos à DRF de origem, via GEPRO, para que seu 
ilustre titular, por obséquio, determine que um auditor fiscal assim proceda: 

 
Se manifeste se no comparativo foi considerado outas receitas que 

não aquelas permitidas no regime do Simples Nacional, conforme alega a defesa, emitindo 
relatório conclusivo; 

Realize nova análise e apreciação do feito, com confecção de Termo 
Aditivo, caso, esse seja necessário;  

Se manifeste também sobre os demais argumentos defensórios, se 
assim desejar, com intuito de oferecer maiores esclarecimentos ao feito, afastando 
qualquer indício anulatório do feito. 

 
Anexou documentos: "fls.871 a 877". 
 
Em diligência, "fls.878 a 882", o fiscal revisor alega que de início, 

informamos que foi realizado novo levantamento das operações de saída da empresa no 
ano de 2010, onde o cálculo foi todo revisado e observados os critérios de determinação 
de alíquotas, os valores previamente declarados no regime do Simples Nacional foram 
considerados. As notas fiscais emitidas pela empresa foram totalizadas por CFOP, de 
acordo com o relatório "Levantamento das operações de saídas por CFOP". 

 
Afirma que está fiscalização tem entendimento diverso a este, haja 

vista que, para as empresas optantes pelo regime de competência no âmbito do Simples 
Nacional a base de cálculo é a receita bruta mensal auferida, ou seja o faturamento do 
contribuinte, devendo ao mesmo, apropriar as receitas quando da sua realização e não há 



 

o que se falar em efetiva entrega de mercadorias. Esse entendimento está amparado pelo 
Parecer n°982/2013 – GEOT, em anexo. 

 
Defende que nesse sentido, essa presente revisão concluí que existe 

ainda o valor devido de ICMS de R$41.165,45, correspondente a uma base de cálculo de 
receita omitida de R$ 995.889,00, constante da coluna D – Receita Mensal Omitida, do 
demonstrativo de cálculo do ICMS apurado. 

 
Pelo despacho n°1704/15-DRFGNA, "fls.884", após atendimento do 

despacho n°062/2015- JULP, encaminhem-se os autos à Gerência de processos- GEPRO 
para cientificar o sujeito passivo sobre o resultado da revisão. 

 
O sujeito passivo após ser devidamente intimado, apresenta 

manifestação em diligência em primeira instância, "fls.888 a 891", onde alega que como a 
lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e 
formas de direito privado para definir e limitar competências tributárias, temos que atentar 
sobre o que realmente significa, nas Ciências Contábeis, os conceitos de "faturamento", 
"receita bruta" e "regime de competência", para que a cobrança dos impostos federais e 
estaduais no regime do Simples Nacional seja feita corretamente. 

 
Afirma que não podemos esquecer que a legislação que trata do 

Simples Nacional é federal, e a arrecadação por este sistema engloba tanto os tributos 
estaduais quanto os da União, entre eles o Imposto de Renda e a Contribuição Social 
sobre o Lucro. 

  
Aduz que se ainda não temos o valor dos custos no "faturamento 

antecipado", é impossível, na data deste fato contábil, a tributação que tenha por objeto o 
lucro pois ainda não ocorreu o fato gerador respectivo. 

 
Sustenta que a conta do Passivo "faturamento antecipado" é 

ajustada, sendo seu valor transportado para a conta de "Receita de Vendas", tendo como 
contrapartida uma conta de "Despesa com Vendas" e outra de "Resultado na Conta 
Mercadorias". 

 
Defende que ainda que ineficiente e incorreto, sob o ponto de vista 

contábil, o lançamento na escrita fiscal do "faturamento antecipado" no mesmo CFOP da " 
venda para entrega futura", o contribuinte não pode ser penalizado por este fato, quando é 
o próprio Estado de Goiás que oferece apenas um CFOP para abarcar dois fatos 
contábeis completamente diferentes. 

 
Ao final, requer que seja julgado improcedente o auto de infração. 
 
Pela sentença de n°73/2016-JULP, nas "fls.893 a 899", o julgador 

singular decidiu pela procedência em parte do auto de infração. Em sua fundamentação 
alega que o crédito tributário reclamado à lide se refere à cobrança de ICMS de empresa 
enquadrada no regime do Simples Nacional, onde houve a omissão de receita, conforme 
diferença apurada entre a comparação da Receita Declarada no PGDAS/DASN e a receita 
auferida conforme notas fiscais emitidas pela empresa, conforme demonstrativo de 
documentos anexos. 

 
Afirma que não há como prosperar a alegação de nulidade proposta 

pela impugnante, já que na peça basilar se encontram todos os fundamentos necessários 
para se sustentar, e após a revisão do feito sendo corrigida qualquer falha. Sendo assim, 



 

nego o pedido de nulidade do feito, por cerceamento do direito de defesa, inclusive não 
havendo insegurança na determinação da infração, ainda mais, que quaisquer nulidades 
por venturas existentes foram corrigidas após a revisão do feito. 

 
Aduz que se objetiva com isso, apurar as eventuais omissões de 

faturamento, porventura, praticados pela empresa no mesmo período analisado, o que, 
por si só, dá a credibilidade necessária ao lançamento. Aritmética simples, então. 

 
Assevera que se verifica no feito, que o trabalho realizado, não 

refere-se a simples cobrança de ICMS de notas fiscais acostada aos autos, mas sim de 
uma Auditoria, onde se faz o cálculo levando-se em conta, as notas fiscais emitidas pela 
empresa e o que a mesma declarou a fim de se verificar operações que não foram 
declaradas no PGDAS/DASN. 

 
Argui que o sujeito passivo comparece ao feito, mas não traz provas 

de que a Auditoria realizada esteja totalmente incorreta, ainda mais que as vendas para 
entrega futura, devem ser consideradas como faturamento no mês de sua emissão e não 
de quando da entrega das mercadorias. 

 
Defende que pelas provas juntadas pelo Fisco, da capitulação 

apontada na inicial e diante da revisão apresentada, por mim considerada como correta e 
válida, concluo estar perfeitamente constituído o crédito tributário, originado de uma 
verdadeira obrigação tributária, nascida de uma lei em abstrato e de um fato gerador 
concreto, arrimado num levantamento corretamente efetuado pelo auditor revisor, o qual o 
adoto, para em seus termos, reduzir o ICMS devido para R$41.165,45, conforme tabela de 
fls.881, inclusive não acatando o pedido de nulidade, pelas razões expostas. 

 
Ao final, requer que seja julgado procedência em parte o auto de 

infração. 
 
Pelo despacho n°438/2016-GERF/SR, o representante fazendário 

Luís Antônio da Silva Costa acorda com o teor da Sentença Singular de n°73/2016-JULP, 
de fls.893/899, que considerou parcialmente procedente o auto de infração sobre o valor 
de imposto de R$41.165,45, conforme trabalho revisional de folhas 878/882. 

 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida em primeira 

instância ou recurso voluntário, conforme documentos de "fls.901".  
 
O sujeito passivo após ser devidamente intimado, apresenta recurso 

voluntário em primeira instância, "fls.905 a 910", onde alega e prova que com a juntada do 
Balanço Patrimonial e da Demonstração de Resultado referente ao exercício autuado, que 
a autuada nele efetuou os recolhimentos dos tributos sobre a receita bruta auferida pelo 
regime de competência. 

 
Afirma que o julgador singular concordou com o trabalho revisional e 

a redução do ICMS, não acatando, inclusive, o pedido de nulidade por cerceamento do 
direito de defesa, pois a referida revisão corrigiu toda e qualquer eventual falha existente 
na peça basilar. 

 
Aduz que a recorrente atua no comércio varejista de persianas, 

papéis de parede, toldos, brises e afins, exclusivamente junto ao consumidor final. 
 



 

Assevera que o objetivo da emissão desta Nota Fiscal de Simples 
Faturamento é fornecer notícias fiscais e contábeis da encomenda feita por seu cliente, 
sempre mais recomendável que qualquer controle extrafiscal. 

 
Argui que não pode, ainda, comparar o caso em comento com as 

empresas que vendem mercadorias a prazo ou pela internet, onde existe uma expectativa 
de recebimento, pois assim o fazendo, está confundindo o recebimento de receita, instituto 
de Direito Civil, no caso citado, com o fato do gerador do imposto, previsto no Direito 
Tributário, que se configura com a saída da mercadoria no estabelecimento. 

  
Sustenta que ainda que ineficiente e incorreto, sob o ponto de vista 

contábil, o lançamento na escrita fiscal do "faturamento antecipado" no mesmo CFOP da " 
venda para entrega futura", o contribuinte não pode ser penalizado por este fato, quando é 
o próprio Estado de Goiás que oferece apenas um CFOP para abarcar dois fatos 
contábeis completamente diferentes. 

 
Defende que, portanto, provado está que o lançamento não pode 

prosperar, pois a Auditoria não foi realizada de maneira correta, não podendo o 
faturamento antecipado ser oferecido à tributação no mês da sua ocorrência. 

 
Ao final, requer que seja julgado improcedente o auto de infração. 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 
Reporto-me à tarefa revisional, sempre merecedora de fé, onde 

autoridade revisora, após discorrer sobre a metodologia de trabalho que desenvolveu, 
apresenta planilha demonstrativa e aduz que ao realizar o novo levantamento das 
operações de saída da empresa, no ano de 2010, onde o cálculo foi revisado e observado 
os critérios de determinação de alíquotas, os valores previamente declarados no regime 
do Simples Nacional foram considerados. As notas fiscais da empresa foram totalizadas 
por CFOP.  

 
Constatou que a empresa auferiu receita bruta durante o ano de R$ 

2.874.776,51 (dois milhões, oitocentos e setenta e quatro mil, setecentos e setenta e seis 
reais e cinquenta e um centavos), de conformidade com a documentação apresentada nos 
autos pela empresa, quais sejam, Livro registro de Apuração do IMCS, o que resultou em 
omissão de receita no montante de R$995.899,00 (novecentos e noventa e cinco mil, 
oitocentos e noventa e nove reais. 

 
O contribuinte declarou receita a maior que o corretamente apurado 

no mês de agosto de 2010, o que representa o calor do ICMS a ser deduzido de R$ 55,64 
(cinquenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), enquanto que no restante do ano a 
omissão de pagamento do imposto, já descontado o imposto favorável deste mês de 
agosto, totalizou a importância de R$ 41.165,45 (quarenta e um mil, centos e sessenta e 
cinco reais e quarenta e cinco centavos)      

 
Mediante o exposto nos parágrafos volvidos, a autoridade fiscal 

revisora, infere que existe ainda o valor devido de ICMS de R$ 41.165,45 (quarenta e um 
mil, cento e sessenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), correspondente a uma 
base de cálculo de receita omitida de R$ 995.899,00 (novecentos e noventa e cinco mil, 
oitocentos e noventa e nove reais).  



 

 
Considerando que o trabalho desenvolvido pelo fisco é de precisão 

matemática, feito de uma forma clara e transparente, dentro das técnicas contábeis e 
fiscais exigidas, resumindo-se em verificar o somatório das vendas mensais do 
contribuinte e comparar com que o foi declarado no PGDAS/DASN, para cada 
estabelecimento e para o mesmo período de referência, cujo escopo é tão somente o de 
apurar eventuais omissões de faturamento, porventura, praticados pela empresa no 
mesmo período analisado, o que, por si só, dá a credibilidade ao trabalho desenvolvido 
nesta lide, vez que a autoridade fiscal ao elaborar o levantamento, se baseou nas 
informações extraídas da documentação da própria empresa autuada, de suas notas 
fiscais de saída e o que foi declarado pelo sujeito passivo no PGDAS/DASN e ainda, que 
face ao trabalho revisional o defendente não trouxe aos autos nenhum elemento de prova 
capaz de contrapô-lo, reafirmo o entendimento trazido a lume pelo nobre sentenciador “a 
quo” que ratificou o informado em sede de tarefa revisional, conforme expus em letras 
anteriores, o que implica dizer que julgo procedente em parte a preambular.   

  
Assim, voto conhecendo do recurso voluntário, negando-lhe 

provimento para manter a decisão singular que considerou parcialmente procedente o 
auto de infração no valor do ICMS de R$ 41.165,45 (quarenta e um mil, cento e sessenta 
e cinco reais e quarenta e cinco centavos). 

 
 

Sala das sessões, em 03 de outubro de 2016. 
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Matéria: Falta de recolhimento do ICMS no âmbito do Simples Nacional (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01607/16 
 
Relator: Conselheiro Renato Moraes Lima 
 

 
EMENTA: Processual. Nulidades por insegurança na 
determinação da infração e por cerceamento ao direito de 
defesa. Rejeitadas. ICMS. Quaisquer alegações formuladas 
somente podem ser acatadas se comprovadas, principalmente 
mediante de apresentação de levantamento de igual teor e 
contraditório do levantamento fiscal. Rejeitada. Pedido de 
Exclusão da lide de sócio administrador solidário. Rejeitado. 
Pedido de exclusão da forma penal qualificada. Rejeitada. 
Procedente. 
 
1. Não é inseguro o auto de infração: 
 
a) lavrado a partir de informações de movimentação prestadas 
por operadoras de cartões de crédito e de débito em que as 
mesmas superam a movimentação declarada, salvo se for 
comprovado erro daquelas informações; não são aceitas 
alegações sem a comprovação por levantamentos de igual teor 
e contraditórios dos levantamentos fiscais apresentados; 
 
b) de cobrança de imposto por presunção que seja legalmente 
respaldada em virtude de não confiabilidade dos assentamentos 
escriturais; 
 
c) em virtude do procedimento usual de auditoria de 
circularização de informações com empresas de cartões de 
crédito e de débito, sem prévia demanda de autorização judicial, 
quando de procedimento fiscal em curso, nos termos da LC 
105/2001, Art. 6.º, em virtude da auto-executoriedade dos atos 
administrativos, não incorrendo em afronta aos Direitos 
Constitucionais Individuais ou Coletivos, o que somente se 
daria em havendo vazamento de informações para além da 
esfera fiscal; 
 
d) em virtude do não acatamento de jurisprudência consolidada 
dos tribunais superiores, uma vez que este, ainda que 
pertinente, não seja obrigatório, dependendo do pessoal 
convencimento dos julgadores, conforme Lei n.º 16.469/2009, 
Art. 6.º, § 5.º. 
 
 
2. Não há cerceamento ao direito de defesa no levantamento 
comparativo entre as vendas escrituralmente declaradas e as 
fornecidas pelas operadoras de cartões de debito e de crédito 
por alegada impossibilidade de ser comprovado erro nesses 
dados daquelas operadoras, afinal, por levantamentos 
contraditórios ofertados pela empresa autuada, como o 



 

específico de mercadorias ou o de auditoria de disponibilidades, 
é possível provar as falhas do levantamento fiscal. 
 
3. A alegação meritória de erro do levantamento fiscal devido ao 
fato de que a maior parte das operações seja de substituição 
tributária, ou de que nos recebimentos das operadoras de cartão 
estão incluídos valores não destinados à autuada como gorjeta 
de garçons, ou ainda, de que muitos valores não são 
efetivamente recebidos, por se tratarem de pagamentos em 
dobro por interrupção de energia e falhas outras de 
comunicação, operações canceladas, etc., demanda a 
apresentação de prova de tais ocorrências e apresentação de 
levantamento de igual teor e contraditório do levantamento 
fiscal apresentado. 
 
 
4. Deve ser mantido na lide o sócio administrador solidário em 
face de ilicitude cujo cometimento somente pode ter partido de 
sua pessoal determinação, justificando-se com base no CTN, 
Art. 124, I e CTE, Art. 45, XII. 
 
 
5. A multa qualificadora da Lei n.º 9.430/96, Art. 44, § 1.º, é 
aplicada somente quando verificada a ocorrência de pelo menos 
um dos casos previstos na Lei n.º 4.502/64, Arts. 71, 72 ou 73, e 
retirada apenas quando não se confirma pelo menos um desses 
casos; nos presentes autos é confirmado o caso do Art. 71, I, 
não cabendo, portanto, sua retirada. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 20 de março de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Renato Moraes Lima, Alcedino Gomes Barbosa e Masayuki 
Missao. Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão do solidário da lide, arguida 
pela autuada. Foram vencedores os Conselheiros Renato Moraes Lima e Alcedino Gomes 
Barbosa. Vencido o Conselheiro Masayuki Missao. Quanto ao mérito, por unanimidade de 
votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. E, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido 
de retirada da qualificadora da multa da Lei 9.430/96, art. 44, prevista em seu parágrafo 
primeiro. Participaram do julgamento os Conselheiros Renato Moraes Lima, Alcedino 
Gomes Barbosa e Masayuki Missao. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Estando enquadrada no regime de tributação do SIMPLES 
NACIONAL, apresentou, fls. 137 a 143, declaração de faturamento, por intermédio do 
Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional – PGDAS, do 
período de janeiro a julho de 2010, aquém do total obtido em cada um desses mesmos 
meses a partir das somas dos valores indicados nos extratos de recebimentos fornecidos 
pelas administradoras de cartões de crédito ou débito (Cielo, fls. 08 a 102, frente e verso; 
Redecard. fls. 103 a 130; American Express, fls. 133 e 134), sendo determinado, por 
intermédio do comparativo, as diferenças de faturamentos, arbitradas como vendas não 



 

registradas, ao total de R$ 437.238,43, e cobrado, a título de ICMS, os valores obtidos 
pelas alíquotas próprias que somaram R$ 14.581,02, com os acréscimos legais. 

 
São citados como infringidos a LC 123/2006, Art. 34; o CTE, Arts. 25, 

§ 1.º, VI, e § 2.º, 64 e 66; a Resolução 05/07-CGSN, Art. 2.º e 3.º, I a VI, e Resolução 
010/07, Art. 2.º. É proposta a pena prevista na L. 9.430/96, Art. 44, I, § 1.º. 

 
Foi arrolado como solidário, ADOLFO MANUEL GONÇALVES 

MENDES, que era, nos termos do contrato social de fls. 164 a 167, empresário individual 
até 30/06/2011. 

 
Instruem os autos o detalhamento do crédito tributário, fls. 03; a ficha 

de dados do solidário, fls. 04; a Planilha de cálculo do ICMS do Simples Nacional, fls. 05; a 
Planilha Analítica comparativa do faturamento indicado pelos cartões e pelo PGDAS, fls. 
06 e 07; Relatórios recebimentos exarados pela CIELO, fls. 08 a 102, pela Redecard, fls. 
103 a 130, American Express, fls. 133 e 134, totalização por mês dos recebimentos 
exarados por todas as operadoras, fls. 135; PGDAS, fls. 137 a 143. 

 
Revel o solidário, fls. 170, apresenta a empresa autuada peça de 

impugnação, fls. 151 a 162-A. O julgado cameral é de PROCEDÊNCIA, fls. 171 a 173. 
 
Agora perempto o solidário, retorna aos autos a empresa, com peça 

recursal, fls. 180 a 190, apresentando as alegações que se seguem. 
 
1. A maior parte das operações são de substituição tributária pelas 

operações posteriores – STOP (bebidas). 
 
2. Os dados foram obtidos com indevida quebra de sigilo bancário, 

ferindo a CF, Art. 5.º, XII – “é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações 
telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem 
judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal 
ou instrução processual penal”, o que confere ao feito nulidade por insegurança na 
determinação da infração. 

 
3. Alega que não tem como provar erro da operadora de cartão, 

ficando subliminarmente alegada nulidade por cerceamento ao direito de defesa. 
 
4. Alega, quanto ao mérito, erro de cálculo porque nestes 

pagamentos estão a gorjeta de 10% dos garçons, pagamentos em dobro por interrupção 
de energia e falhas outras de comunicação. 

 
5. Pede exclusão do solidário, que não participou dessas vendas 

feitas com cartão sem emissão de ECF. 
 
6. A multa qualificadora da L. 9.430/96, Art. 44, § 1.º, valor em dobro 

da multa aplicada, pressupõe ato omissivo ou comissivo doloso, o que não está 
comprovado nos autos, necessitando ser retirado. 

 
Por todo o exposto, pede que o julgado seja pela improcedência ou 

nulidade do feito. 
 
É o relatório. 

 



 

V O T O 
 
1. Quanto à maior parte das operações ser de substituição tributária 

pelas operações posteriores (bebidas), em nada é afetando o levantamento fiscal, 
restando ser oposto levantamento contraditório, sem o que nada pode ser dito ou feito em 
favor da contribuinte acusada. 

 
2. Sobre a alegação subliminar de imprestabilidade das provas uma 

vez que os dados tenham sido obtidos com quebra de sigilo bancário, ferindo a CF, Art. 
5.º, XII, que trata de inviolabilidade de dados, excetuando se judicialmente autorizado, o 
que, concluindo, confere insegurança a todo o auto de infração, é preciso deixar claro que 
a verificação das vendas da recorrente a crédito e a débito junto às operadoras de cartões 
é procedimento de circularização, que é usual em qualquer tipo de auditoria, o que, 
portanto, não significa nenhuma ofensa aos Direitos Constitucionais Individuais ou 
Coletivos. É claro que numa auditoria independente, necessário se faz a prévia 
autorização da empresa auditada, endereçada ao fornecedor dos dados para que os 
auditores possam executar tarefa. 

 
Na auditoria fiscal, por óbvio, isso jamais poderia existir, havendo 

autorização legal da LC 105/2001, Art. 6.º, vedando-se apenas a divulgação desses 
dados, o que já estava positivado desde o CTN, Art. 198, bem como na legislação 
estadual. Esses Direitos Constitucionais Individuais ou Coletivos somente seriam 
ofendidos em caso de vazamento de informação pela fiscalização. As normas que tratam 
da matéria são claras quanto a auto-executoriedade, não demandando prévia autorização 
judicial. 

 
LC 105, de 10/01/2001 (Dispõe sobre o sigilo das operações de instituições 

financeiras e dá outras providências) Art. 6º As autoridades e os 
agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de 
instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e 
aplicações financeiras, quando houver processo administrativo instaurado 
ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados 
indispensáveis pela autoridade administrativa competente. 

Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que 
se refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação 
tributária. 

 
CTN, Art. 198. Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a 

divulgação, por parte da Fazenda Pública ou de seus servidores, de 
informação obtida em razão do ofício sobre a situação econômica ou 
financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado 
de seus negócios ou atividades. (Redação dada pela Lcp nº 104, de 
10.1.2001) 

 
CTE, Art. 150. Iniciado o procedimento fiscal, as instituições financeiras ou 

bancárias são obrigadas a prestar informações sobre a movimentação 
financeira do sujeito passivo, a requerimento da autoridade fiscal. 

§ 1º A Secretaria da Fazenda, por intermédio da autoridade fiscal, somente pode 
requerer informações relativas a terceiros, constantes de documentos, 
livros e registros de instituições financeiras e entidades a elas equiparadas, 
inclusive as referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras, 
quando houver procedimento fiscal em curso e tais informações sejam 



 

consideradas indispensáveis pela autoridade administrativa competente. 
§ 2º O resultado do exame das informações e os documentos a que se refere este 

artigo devem ser conservados em sigilo, observada a legislação tributária.  

 
Primeiramente cumpre citar que os três poderes constituídos do 

Estado apresentam, cada um, aquela que se caracteriza como sua tarefa típica, ou seja, 
executar, legislar e julgar, entretanto é notório que no funcionamento deles compete a 
cada um desempenhar as três tarefas. O que ora se faz, por exemplo, é julgamento, mas 
pelo Poder Executivo. Dessa forma, a auto-executoriedade disposta na LC 105/2001 não 
cria qualquer ofensa Direitos Constitucionais Individuais ou Coletivos, sendo o processo 
administrativo, neste caso, mero rito para consecução de ato administrativo complexo, 
qual seja, o lançamento do crédito tributário. 

 
Quanto ao julgado do STF citado nas fls. 184-A e 184-B, chamo a 

atenção para o fato de que, nos termos da Lei n.º 16.469/2009, Art. 6.º, § 5.º, o 
acatamento de jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, embora pertinente, 
não é obrigatório, e mesmo assim, somente quando decidido em suas composições 
unificadas, e DE ACORDO COM O PESSOAL CONVENCIMENTO DOS JULGADORES. 
Acresce-se a isso o aspecto de que nos termos do parágrafo imediatamente anterior “não 
pode haver decisões que impliquem apreciação ou declaração de inconstitucionalidade de 
lei, decreto ou ato normativo expedido pela Administração Tributária”. Assim, em que pese 
o citado entendimento do STF, é rejeitada, por unanimidade, essa nulidade por 
insegurança na determinação da infração. 

 
Faço nesse momento um breve parêntese no presente julgamento, 

em respeito aos ocupantes do polo passivo dos presentes autos, para apenas 
COMENTAR que em 24/02/2016, PORTANTO APÓS O PRESENTE JULGAMENTO, E, 
NATURALMENTE, SEM QUALQUER INFLUÊNCIA SOBRE O MESMO (repiso que a 
rejeição ao entendimento do STF decorreu tão somente do fato de que a LC 105/2001, 
Art. 6.º, é clara quanto à auto-executoriedade, não sendo adotado o mesmo), o STJ 
concluiu por maioria de votos – 9 a 2 – o julgamento do conjunto de cinco Ações Diretas 
de Inconstitucionalidade (ADI) de relatoria do Ministro Dias Toffoli, sendo a primeira delas 
de número 2386, que questionavam essa matéria, tendo prevalecido o entendimento de 
que a norma não resulta em quebra de sigilo bancário, mas sim em transferência de sigilo 
da órbita bancária para a fiscal, ambas protegidas contra o acesso de terceiros, não 
havendo ofensa à Constituição Federal, e, assim, sendo negado provimento às Ações. 

 
3. A nulidade por cerceamento ao direito de defesa assim entendida 

de forma subliminar quanto à alegação de que não tem a autuada como provar erro da 
operadora de cartão, também está equivocada. 

 
Todo o real faturamento de vendas da empresa há que coincidir, por 

um lado, com suas saídas comprováveis pela emissão de seus documentos fiscais e pelo 
seu estoque final, quando considerado seu estoque inicial e suas aquisições também 
documentalmente comprovadas. 

 
Além disso, o real faturamento de vendas há que coincidir com todos 

ou pelo menos parte dos depósitos em suas contas correntes efetuados pelas operadoras 
de cartão. São provas necessárias e suficientes, contudo não juntadas aos autos, 
motivando a rejeição unânime da nulidade por cerceamento ao direito de defesa. 

 



 

O que não é possível é as vendas por cartão superarem as vendas 
escriturais, o que é, inclusive uma deficiência desse levantamento, pois passa ao largo 
das vendas por cheque e em dinheiro. 

 
4. Alega, em termos de mérito, erro de cálculo posto que nestes 

pagamentos apresentados pelas operadoras de cartão estão a gorjeta de 10% dos 
garçons, pagamentos em dobro por interrupção de energia e falhas outras de 
comunicação, operações canceladas, etc., o que também é rejeitado uma vez que 
nenhum desses eventos foi provado. 

 
Especialmente quanto a gorjetas, não podem jamais constar como 

faturamento da empresa, sendo acerto diretamente efetuado do cliente com o garçom. 
 
5. Melhor sorte não tem o pedido de exclusão do solidário da lide, 

efetuado sob a alegação de que não participou das vendas feitas com cartão sem emissão 
de cupom fiscal, o que é verdadeiro, contudo, para esse tipo de ilicitude apontada, ainda 
que não efetuada pelo próprio sócio administrador solidário, nenhum dos funcionários 
executantes da fraude praticariam a mesma por seu livre-arbítrio, sendo necessariamente 
determinado pelo solidário arrolado, o que justifica, por maioria, sua manutenção da lide, 
com base no CTN, Art. 124, I, e CTE, Art. 45, XII, salientando inclusive que se trata de 
ilicitude que está também tipificada na Lei n.º 8.137/90 – Dos Crimes Contra a Ordem 
Tributária, Art. 1.º, II, o que implicaria reclusão de 2 a 5 anos e multa. 

 
6. A arguição de retirada da multa qualificadora da L. 9.430/96, Art. 

44, § 1.º, sob a alegação de não estar presente nos autos a necessária comprovação de 
atitude omissiva ou comissiva dolosa, é rejeitada por unanimidade uma vez que o fato 
acusado subsume-se perfeitamente à descrição de sonegação insculpida na Lei Federal 
n.º 4.502/64, Art. 71, I, sendo qualquer venda efetuada por cartão sem a emissão do 
devido documento fiscal, atitude necessariamente dolosa, sem qualquer possibilidade de 
se tratar de ato culposo. 

 
L. 9.430/96, Art. 44, § 1º O percentual de multa de que trata o inciso I do caput 

deste artigo será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei 
no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras 
penalidades administrativas ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei 
nº 11.488, de 2007) 

 
L. 4.502, de 30/11/64, Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa 

tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por 
parte da autoridade fazendária:  

I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou 
circunstâncias materiais;  

 
Por todo o exposto foram unânimes as rejeições às preliminares de 

nulidade por insegurança na determinação da infração e por cerceamento ao direito de 
defesa, bem como confirmado julgado singular de procedência e com a manutenção da 
forma qualificada da multa. Por maioria, foi mantido o solidário na lide. 

 
É o voto. 

 
 

Sala das sessões, em 04 de outubro de 2016. 
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Matéria: Falta de recolhimento do ICMS no âmbito do Simples Nacional (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01654/16 
 
Relatora: Conselheira Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Falta de recolhimento do 
imposto devido na operação de saída de mercadoria. 
Contribuinte desenquadrado de ofício do Simples Nacional. 
 
 
É devido ICMS sobre a operação de venda de mercadoria, 
conforme apurado em estabelecimento desenquadrado do 
Simples Nacional. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 26 de setembro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 61.974,35 
(sessenta e um mil, novecentos e setenta e quatro reais e trinta e cinco centavos). 
Participaram do julgamento os Conselheiros Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, 
Aguinaldo Fernandes de Melo, Gilmar Rodrigues de Almeida, José Luiz Rosa e Valdir 
Mendonça Alves. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A descrição do fato é de que o sujeito passivo informou em 
seus PGDAS saídas nos anos de 2010 e 2011, porém estava desenquadrado de ofício do 
regime Simples Nacional a partir de 01/01/2010, observando que foi intimado a apresentar 
os livros fiscais pela tributação normal, porém não atendeu ao solicitado. Há uma 
observação de que não foram considerados os recolhimentos efetuados com respaldo no 
Simples Nacional. 

 
Às fls. 71/80 o sujeito passivo impugna o lançamento, o que 

suscitou a necessidade de diligência, a qual foi determinada pelo Julgador Singular no 
sentido de avaliar a possibilidade considerar o valor pago pelo Simples Nacional para 
efeito de abatimento do valor lançado. 

 
Aplicando o disposto no Memorando Circular 003/2015-GEAF, a 

revisora considerado o valor pago pelo código 4278, remanescendo o valor de R$ 
114.773,76, sendo essa a importância decidida pela procedência parcial em Sentença 
Singular. 

 
Houve a concordância da Representação Fazendária, fls. 113. 
 
No Recurso Voluntário interposto o recorrente sustenta a 

inconstitucionalidade do art. 71, III, “a” da Lei 11.651/91, além do erro de direito, pois 
estando submetido ao regime do Simples Nacional com alíquota diferenciada esta 
prevaleceria em detrimento da prevista de 17%. Argumenta bis in idem da presente 
exigência, haja vista o recolhimento já realizado pelo Simples Nacional. 

 



 

Foi determinada em resolução revisar o lançamento na forma 
do Parecer 1.446/12 – GEOT, no sentido de conceder o crédito do imposto relativa à 
aquisição da mercadoria para efeito de compensação com o débito, para tanto solicitado 
ao sujeito passivo a apresentação dos livros fiscais, contudo não atendido, pois não 
encontrados. 

 
Diante disso, a revisora apurou de ofício o valor do crédito de 

acordo com as notas fiscais eletrônicas obtidas em consulta ao sistema de dados, 
referente ao exercício de 2011, enquanto para 2010 entendeu decadente o direito do 
sujeito passivo. 

 
Além disso, salientou que a importância de R$ 1.990,65 pago a 

maior nos meses de janeiro, março, abril e maio de 2011 fica a critério do CAT a 
compensação. 

 
O sujeito passivo foi intimado a manifestar sobre o resultado da 

diligência, contudo não se pronunciou. 
 

 
V O T O 

 
 
Nos autos a empresa tornou-se optante pelo Simples Nacional 

a partir de 01/01/2012, no qual esteva inserido no período de 01/07/2007 a 31/12/2009, 
por isso restando excluído por ato da administração nos exercícios de 2010 e 2011, 
conforme fls. 41. 

 
Assim considerado, a matéria tratada nos autos é de mérito, o 

qual por meio das resoluções determinadas chegou-se a depuração do crédito tributário. 
 
Num primeiro momento, ainda em primeira instância, foi 

aplicado o entendimento dado pelo Memorando Circular 003/15 – GEAF, na seguinte 
maneira: 

 
“Com o objetivo de dar conhecimento a 

todos os servidores desta Pasta, e com especial atenção 
àqueles que trabalham diretamente com auditoria de empresas 
optantes pelo simples nacional, e ratificando o alcance, a 
repercussão e harmonização do Parecer nº 492/2011-GEOT, 
com ulterior interpretação da Instrução Normativa nº 1.159/13-
GSF, ressaltamos que quando da ocorrência de auditoria em 
EMPRESA EXCLUÍDA DE OFÍCIO RETROATIVAMENTE DO 
SIMPLES NACIONAL, deverá o auditor EFETIVAR A 
COMPENSAÇÃO DO ICMS, apurado na auditoria com o 
pagado dentro do regime diferenciado, ...” 
 
Desse modo, houve a decisão singular. 
 
Contudo, numa continuação de entendimento e acertamento de 

fiscalização, passou-se a acolher o Parecer 1.446/2012 – GEOT, o qual assim dispõe: 
 

“Se a apuração dos saldos devedores do 
imposto for realizada de ofício (art. 149, do CTN), o agente do 



 

fisco deverá proceder segundo as disposições do art. 148, do 
CTE, devendo realizar a apuração de saldos periódicos do 
imposto em demonstrativo próprio e, em respeito ao princípio da 
não-cumulatividade, deverá considerar os créditos do imposto, 
regularmente destacados em documentos fiscais idôneos, para 
compensação com os débitos decorrentes das saídas de 
mercadorias no período. Estes procedimentos devem ser 
consignados no livro Registro de Ocorrências e Utilização de 
Documentos Fiscais do contribuinte.” 
 
Daí o resultado da segunda diligência. 
 
E agora, ainda por último, posiciona-se no sentido de também 

conceder o crédito do ICMS referente ao exercício de 2010, considerando que a medida 
se dá oportunidade, estando o processo em andamento. Para tanto utiliza-se o valor do 
crédito apurado em revisão às fls. 136, o qual consignado resulta em alteração a planilha 
de revisão às fls. 144, restando a diferença a recolher de ICMS em fevereiro de 2010 (R$ 
1.663,75); março de 2010 (R$ 1.978,19); outubro de 2010 (R$ R$ 2.674,20); novembro 
(R$ 648,88) e dezembro (R$ 3.702,07), mantendo os demais meses inalterados. 

 
Nesta fase, aplicando o disposto do art. 1º da Instrução 

Normativa 1159/13, processa-se também a compensação da diferença favorável ao sujeito 
passivo, decorrente de pagamento de ICMS a maior nos meses de janeiro, março, abril e 
maio de 2011, conforme ressaltou a revisora, o que faz alteração da diferença de ICMS a 
recolher no período da ordem de R$ 3.720,11 (fevereiro/2011) e R$ 1.323,40 (julho/11), 
permanecendo nos demais meses inalterados. 

 
Com essas considerações, o valor total remanescente do ICMS 

devido é da ordem de R$ 61.974,35, assim detalhado: 
 
Janeiro de 2010 R$ 1.768,92 
Fevereiro de 2010 R$ 1.663,75 
Março de 2010 R$ 1.978,19 
Abril de 2010 R$ 2.965,04 
Maio de 2010 R$ 2.298,82 
Junho de 2010 R$ 1.641,99 
Julho de 2010 R$ 4.023,11 
Agosto de 2010 R$ 5.268,39 
Setembro/2010 R$ 3.770,67 
Outubro de 2010 R$ 2.674,20 
Dezembro de 2010 R$ 3.702,07 
Fevereiro de 2011 R$ 3.720,11 
Junho de 2011 R$ 1.412,59 
Julho de 2011 R$ 1.323,40 
Agosto de 2011 R$ 6.579,12 
Setembro/2011 R$ 3.411,91 
Outubro de 2011 R$    614,22 
Novembro/2011 R$ 7.943,99 
Dezembro/2011 R$ 6.626,45 
 
Por lógica a alíquota aplicada, havendo a exclusão do Simples 

Nacional, é a prevista para o regime normal de 17%. 
 



 

Observa-se, ainda, que não há bis in idem na exigência do 
tributo, considerando que a parcela paga naquele regime foi abatida do apurado pelo 
normal. 

 
Um primeiro aspecto a considerar no tocante à penalidade 

capitulada, art. 71, III, “a”, da Lei 11.651/91, é de que por meio da Lei 17.917/13 foi 
reduzida para 100% do valor do imposto, favorecendo de certa forma o pleito do 
recorrente. 

 
Outro, não menos relevante, se dá pelo que se tem no § 4º do 

art. 6º da Lei 16.469/09, assim: 
 
Art. 6º ............... 
................... 

§ 4º Não pode haver decisões que impliquem apreciação ou 
declaração de inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato 
normativo expedido pela Administração Tributária. 

 
E, por derradeiro, a jurisprudência citada no recurso interposto 

pertinente a essa matéria, trata-se de caso singular, sem possibilidade de extensão ao 
julgamento em âmbito geral. 

 
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário, nego-lhe 

provimento, para considerar procedente em parte o crédito tributário no valor de R$ 
61.974,35, alterando a decisão singular. 
 

 
 

Sala das sessões, em 14 de outubro de 2016. 
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Matéria: Falta de recolhimento do ICMS no âmbito do Simples Nacional (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01691/16 
 
Relator: Conselheiro Heli José da Silva 
 

 
EMENTA: I – ICMS. Obrigação tributária principal. Receita 
tributada pelo ICMS no âmbito do Simples Nacional. Falta de 
pagamento do imposto.  Procedência. Decisão majoritária. 
 
1. O contribuinte enquadrado no Simples Nacional, quando 
declara como não tributável, receita auferida com revenda de 
mercadoria tributável no âmbito do referido Regime Tributário, 
fica obrigado ao recolhimento do ICMS relativo a essa receita, 
com a penalidade e demais acréscimos previstos em lei; 
 
2. Há que se declarar procedente o lançamento de ofício, relativo 
a infração devidamente comprovada pelo Fisco, cuja ocorrência 
não tenha sido afastada pelo sujeito passivo. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 04 de julho de 2016, decidiu,   por maioria de votos, conhecer do recurso, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Heli José da Silva e Nivaldo Carvelo 
Carvalho. Vencido o Conselheiro Nivaldo José Mendes que votou pela improcedência do 
lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Da análise do presente processo, depreende-se que a 
acusação tipificada na sua peça exordial versa sobre o fato de que, em 17 de abril de 
2.015, o Fisco exige ICMS, multa e demais acréscimos da autuada, descrevendo a 
ocorrência nos seguintes termos:  

“Informou receita, referente ao mês de outubro de 2.013, no 
valor de R$ 502.000,00 (quinhentos e dois mil reais), decorrente de revenda de 
mercadoria que implica em recolhimento do ICMS pelo Simples Nacional como sendo de 
mercadoria sujeita a isenção do ICMS, conforme demonstrativo e documentos em anexo. 
Em consequência, deverá pagar o ICMS na importância de R$ 14.156,40 (quatorze mil, 
cento e cinquenta e seis reais e quarenta centavos), juntamente com penalidade e 
acréscimos legais. Base de cálculo R$ 502.000,00 alíquota 2,82% ICMS R$ 14.156,40”.  

Foram indicados como infringidos: os artigos 13, inciso VII, 18, 
§§ 20 e 20-A, ambos da Lei Complementar nº 123/06, combinado com os artigos 35, inciso 
I, 16 e 25, inciso I ao V, da Resolução CGSN nº 94/11, propondo-se a penalidade prevista 
no artigo 44, inciso I, item 1º, da Lei nº 9.430/96, c/ redação da Lei nº 11.488/07. 

Objetivando comprovar a materialidade da infração, foram 
anexados os documentos de fls. 03/31, a saber: Anexo Estruturado – Detalhamento do 
Crédito Tributário; Anexo Estruturado – Descritivo Complementar da Ocorrência; Cálculo 
do Valor do ICMS Devido; Auditoria das Saídas Registradas e do Documentário Emitido; 
Extrato do Simples Nacional; PGDAS Simulador; cópias de DANFE’s; e, Consulta 
Detalhada do Contribuinte Pessoa Jurídica. 

Com as anuências previstas em lei, estabeleceu-se o 
contraditório e a ampla defesa, tendo sido intimada a autuada na data de 19 de junho de 



 

2.015, fls. 33, a qual comparece ao processo com a Impugnação às fls. 36/39, alegando 
que promoveu operações de vendas de gado para cria (conforme se observa nas notas 
fiscais anexas), sob o beneplácito da isenção prevista no item XLIII do artigo 6º, Apêndice 
IX, do RCTE, e Convênio ICMS 139/92. Ainda, que a opção pelo regime de tributação 
unificado do Simples Nacional não exclui a norma exonerativa estadual, conforme o artigo 
18, §§ 20 e 20-A, da Lei Complementar nº 123/07, restando fora da base de cálculo do 
ICMS, na forma da Resolução nº 94/11, do Comitê Gestor do Simples Nacional. 
Transcreve legislação a respeito. 

Promove a juntada das cópias dos documentos às fls. 40/64. 
Pugna, ao final, pela improcedência do auto de infração. 
Exara-se a Sentença nº 1009/2016 – JULP, por intermédio da 

qual o Julgador singular conhece da Impugnação, nega-lhe provimento, para, em 
preliminar, não acolher nenhuma nulidade e/ou questões incidentais e, no mérito, decidir 
pela procedência do lançamento. Destacou-se: 

“Registre-se que não existe nenhuma previsão legal, para 
dispensa do valor referente ao ICMS no ramo da empresa autuada, pois todas as isenções 
sobre operações no regime normal de tributação do ICMS, ao fazer a opção por este novo 
regime diferenciado de alíquotas bem menores passam a ser tributadas sobre o 
faturamento total mensal, logo, quando o contribuinte aderiu ao regime diferenciado do 
Simples Nacional deveria saber que estas operações realizadas com relação aos 
documentos fiscais juntados seriam tributadas normalmente, pois repita-se o imposto do 
Simples Nacional calcula-se sobre o faturamento total da referida empresa”. 

Irresignado com a decisão monocárpica, o sujeito passivo 
apresenta Recurso Voluntário, fls. 76/88, no qual, após historiar os fatos, volta a destacar 
que realizava operações isentas na legislação, segundo elencado no artigo 6º, inciso XLIII, 
do Apêndice IX, do RCTE, e Convênio ICMS nº 139/92, o que obsta qualquer tipo de 
irregularidade pelo não recolhimento do tributo previsto. Reitera, também, que a opção 
pelo regime de tributação unificado do Simples Nacional não exclui o benefício fiscal 
concedido, restando o ICMS fora da base de cálculo, conforme o artigo 18, §§ 20 e 20-A, 
da Lei Complementar nº 123/07, na forma da Resolução nº 94/11, do Comitê Gesto do 
Simples Nacional. Destaca legislação e jurisprudência a respeito. 

Alega quanto a segregação de receitas do Simples Nacional. 
Questiona a multa aplicada, alcunhando-a de confiscatória, 

destacando jurisprudência a respeito. 
Pugna, por derradeiro, pela improcedência do lançamento. 
Este é o relatório. 
 

V O T O  
 

Examinando o mérito do processo, convenço-me que a 
manutenção da exigência inicial do Fisco deve prevalecer, considerando-se que, quanto 
ao crédito reclamado, a fiscalização promoveu a juntada de todos os elementos 
necessários à sua sustentação. 

Verifica-se, nos autos, com clareza, que o sujeito passivo 
informou no PGDAS (Programa do Gerador do documento de Arrecadação do Simples 
Nacional) receitas com isenção do ICMS. Entretanto, a legislação do Estado de Goiás não 
concede o benefício fiscal da isenção para empresa optante do Simples Nacional. 

Com efeito, diante de uma acusação tão evidenciada, o sujeito 
passivo apresenta como defesa o argumento de que realizava operações isentas na 
legislação, segundo elencado no artigo 6º, inciso XLIII, do Apêndice IX, do RCTE, e 
Convênio ICMS nº 139/92. Ainda, que a opção pelo regime de tributação unificado do 
Simples Nacional não exclui o benefício fiscal concedido, restando o ICMS fora da base de 



 

cálculo, conforme o artigo 18, §§ 20 e 20-A, da Lei Complementar nº 123/07, na forma da 
Resolução nº 94/11, do Comitê Gesto do Simples Nacional. 

Verificando o extrato do Simples Nacional, depreende-se, 
claramente, que a empresa, no período autuado, se encontrava efetivamente enquadrada 
no regime diferenciado do Simples Nacional. Dessa forma, optou por se sujeitar às regras 
desse regime de tributação, o qual é diferenciado do regime normal de tributação. 
Portanto, o recolhimento do imposto sobre o período autuado deveria ter sido feito sobre 
todas as receitas, inclusive, as que foram, indevidamente, consideradas como isentas para 
o regime normal de tributação do ICMS, e não do Simples Nacional que tributa pelo 
faturamento total da empresa.  

Destaque-se, por oportuno e necessário, que o legislador 
goiano não acolheu, para o Simples Nacional, a isenção do artigo 6º, inciso XLIII, do 
Anexo IX, do RCTE, a qual vale apenas para o ICMS tributação normal, e não para o 
Simples Nacional. Assim, correto, os demonstrativos da fiscalização, os quais exigem a 
diferença referenciada no Anexo Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário às fls. 
03. 

Reitero a manifestação exarada pelo Julgador singular, no 
sentido de que não existe nenhuma previsão legal para dispensa do valor referente ao 
ICMS na atividade da empresa autuada.  

O sujeito passivo questiona, também, a penalidade aplicada 
pela fiscalização, a constante no artigo 44, Inciso I, § 1º, da Lei nº 9.430/96, com a 
redação da Lei nº 11.488/07, alegando ser uma sanção desproporcional e confiscatória. 
No que diz respeito a propositura realizada pela fiscalização, entendo que foi citada a 
penalidade mais específica para a infração narrada no histórico da peça basilar, não 
cabendo reparo na aplicação da multa. Relativamente ao fato de ser uma sanção 
confiscatória, deixo de apreciar esta questão, porque não compete a este Conselho avaliar 
a legalidade ou constitucionalidade da norma que estabelece a penalidade, conforme 
dispõe o § 4º, do artigo 6º, da Lei nº 16.469/2009. 

Vejo, portanto, que o trabalho realizado pela fiscalização se 
encontra corretamente formulado, tendo sido confeccionado com o respaldo da legislação 
pertinente, tanto no que se refere à base de cálculo, bem quanto à alíquota, cujo montante 
autuado foi extraído do Simulador PGDAS. 

Diante do exposto, no mérito, voto, em consenso majoritário, 
para conhecer da Impugnação, negar-lhe provimento, para considerar procedente o auto 
de infração. 

 
 

Sala das sessões, em 26 de outubro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Falta de recolhimento do ICMS no âmbito do Simples Nacional (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01788/16 
 
Relator: Conselheiro Rodolfo Ramos Caiado 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa. 
Rejeitada. Decisão unânime. ICMS. Simples Nacional. 
Comparativo entre os comprovantes das vendas realizadas e os 
documentos fiscais emitidos relativos a vendas, correspondente 
à base de cálculo de mesmo valor Omissão de receita de 
mercadoria.  
 
1. Torna-se inócuo o questionamento sobre nulidade da lide, 
quando tal inquirição for desprovida de amparo legal; 
 
2. Deve ser mantida a decisão cameral que julgou procedente o 
lançamento, quando a instrução processual apontar que o polo 
passivo cometeu o ilícito fiscal denunciado na vestibular. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 30 de setembro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito 
de defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Rodolfo Ramos Caiado, Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira e Nislene Alves Borges. Quanto ao mérito, também por votação 
unânime, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular 
que considerou procedente o auto de infração.  Participaram do julgamento os 
Conselheiros Rodolfo Ramos Caiado, Jorge Antônio Bezerra Oliveira e Nislene Alves 
Borges. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo, omitiu receita de 
mercadoria no valor de R$ 8.926.415,11, referente aos meses de JAN/2008 e JAN/2013, 
conforme comparativo entre os comprovantes das vendas realizadas e os documentos 
fiscais emitidos relativos a essas vendas, correspondente à base de cálculo de mesmo 
valor que implica em recolhimento do ICMS pelo Simples Nacional. Em consequência 
deverá pagar o ICMS na importância de R$ 174.279,93 referente aos meses de JAN/2009 
a DEZ/2011, juntamente com penalidade e acréscimos legais, conforme demonstrativos e 
Termo de Apreensão, em anexo. 

 
Foram indicados como infringidos as disposições dos artigos 34, LC 

123/06 e artigos 25, §1, VI e §2°, 66 e 64, §2°, Lei 11651/91 combinado com os artigos 2° 
e 3°, I ao VI, Resolução 05/07 e artigo 2°, Resolução 010/07. Com penalidade proposta do 
artigo 44, inciso I, 1° da Lei 9430/1996 com redação da Lei 11488/2007. 

 
Foi identificado como sujeito passivo solidário o consignado à fl. 12.  
 
Foram anexados aos autos os seguintes documentos "fls. 03 a 12", 

detalhamento do crédito tributário, descritivo complementar da ocorrência, identificação do 
sujeito passivo coobrigado. 



 

 
Os sujeitos passivos foram intimados "fls. 13 a e 15", a pagar a 

quantia exigida no processo ou apresentar impugnação em Primeira Instancia.  
 
Os sujeitos passivos se manifestam "fls. 18 a 30". 
 
No mérito, aduzem, da vulnerabilidade do conjunto probatório, pois, 

os auditores para concluírem o total, supostamente, faturado pelo autuado sequer 
questionou a maneira de produção das planilhas, o funcionário responsável, informações 
sem as quais seria impossível elaborar justo e concreto descritivo de faturamento da 
empresa. 

 
Desta feita, computa-se que se demonstra absolutamente temerária 

a autuação com fundamento única e exclusivamente nos documentos constantes dos 
autos, pois não existe comprovação de compra e venda de mercadorias, não existe recibo 
de recebimento das mercadorias pelo cliente, inexistente depósito realizado para compra 
das mercadorias. 

 
Defendem, da não ocorrência do fato gerador, pois diante da não 

comprovação de que houve a receita ora apontada e incumbida á autuada, não há que se 
falar em pagamento de tributo, uma vez que não houve a ocorrência do fato gerador, 
inexistindo o crédito tributário. 

 
Os documentos utilizados pelo sujeito passivo da relação tributária 

não podem sustentar uma autuação deste calibre, nem qualquer outra, pois não comprova 
a receita, supostamente omitida. 

 
Alegam ainda, que a penalidade aplicada ao autuado não é correta, 

pois, demonstra ser incorreta quanto a penalidade. 
 
Ao final requerem, que seja dado novo prazo para defesa, em virtude 

da retenção dos autos supracitado, ou decadência ou improcedência. Pedem deferimento. 
 
Anexam os seguintes documentos "fls. 31 a 52": procuração, 

documentação pessoal, alterações contratuais, recibos de entregas. 
            
Pela Sentença n° 1466/2016-JULP, "fls. 54 a 58", o julgador singular 

decide pela procedência do auto de infração. 
 
Fundamentou que, quanto a nulidade por cerceamento ao direito de 

defesa, descarta a ocorrência dessa nulidade, tendo em vista que os impugnantes nada 
trouxerem aos autos para comprovar esta alegação. Trata-se de argumento que não 
encontra apoio em documentos probatórios, o que impede o acolhimento da nulidade 
arguida. 

 
No mérito, diz que, o fato de constituírem-se de documentos 

esparsos não afasta a coerência do trabalho da fiscalização, que de maneira concatenada 
exposta em Tabelas na Mídia CD-R, demonstram de forma lógica e conclusiva o papel de 
cada modo de "controle paralelo" ou 'caixa dois', havendo, sim, comprovação de compra e 
venda das mercadorias, mediante os dados constantes dos "Pedidos". 

              
Desde a denúncia da mensagem da ouvidoria de que a empresa se 

recusava a emitir documento fiscal para cliente, mesmo após insistências deste, 



 

demonstram a intenção de omitir informações oficiais de suas vendas, o que foi 
suficientemente provado com a apreensão do caixa dois ou controle paralelo, em papel e 
meio digital, devidamente copiado e autenticado pela fiscalização da Secretaria da 
Fazenda. Dessa forma entende correta a aplicação da penalidade proposta pelo Fisco. 

 
Os sujeitos passivos foram intimados "fls. 59 a 64, a pagar a quantia 

exigida no processo ou apresentar Recurso Voluntário. 
 
Os sujeitos passivos se manifestam "fls. 66 a 70", apresentando 

Recurso Voluntário, alegando que, há necessidade de reforma da decisão, pois, diante de 
tão grave questão, necessário se faz, ao menos, que seja expedido oficio para que o 
Órgão competente se manifeste e indique se houve algum problema operacional ou 
estrutural. 

 
Aduz que, não existem documentos que demonstrem e comprovem a 

existência de controle paralelo de receitas e pagamentos e tampouco de omissão de 
receita ao fisco. 

 
O que existem são documentos e arquivos de controles esparsos e 

sem nenhuma conjuntura lógica, sem qualquer elo entre eles e que não pode motivar pena 
tão penosa e desfavor dos recorrentes.  

 
Ao final requer, que seja concedida liminar para novo prazo de 

defesa, ou a improcedência do auto de infração.  
 
Anexou os seguintes documentos "fls. 71 e 72", documentação 

pessoal (OAB). 
 
Mediante Despacho n°952/2016-IICJUL, de "fl.75". 
 
Determina a retirada do processo de pauta de julgamento. 
 
 
É o relatório. 
 
 

VOTO 
 

Sobre a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, 
por cerceamento do direito de defesa, a rejeito por não houver nos elementos constitutivos 
da lide, qualquer afronta ao capítulo que trata da nulidade dos atos processuais, inserto no 
inciso III do artigo 20 da Lei nº. 16.469/09. A infração e a correspondente penalidade foram 
corretamente aplicadas, a instrução processual, em sede cognitiva efetivada com clareza, 
os prazos processuais respeitados, inclusive com vista dos autos ás parte litigantes nos 
momentos processuais, que por “ex legis” lhe são próprios. Assim, rejeitada está a 
preliminar em comento.  

 
Com a questão incidental solucionada, volvo-me à razão de direito, 

onde melhor sorte não tem a defesa, o que me leva a ratificar o juízo exarado pelo nobre 
sentenciador “a quo”, conforme passo a expor:   

 



 

A constituição do presente crédito tributário deve-se omissão de 
receita de venda de mercadoria, conforme comparativo entre os comprovantes das vendas 
realizadas (caixa 2 ou controle paralelo) e as receitas declaradas nos PGDAS.  

 
A presunção que levou à exigência estampada na folha de rosto 

deste volume, se ampara na orientação contida no artigo 25, §1º, VI e que não foi 
observado pelo polo passivo, verbis”: 

 

Art. 25. A base de cálculo do imposto será arbitrada pela autoridade fiscal, 
podendo o sujeito passivo contraditá-la no correspondente processo administrativo 
tributário, sempre que, alternativa ou cumulativamente: 

[...] 

§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não registrada, o 
valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 

[...] 

VI - ao valor constante de quaisquer meios de controles de vendas de mercadorias 
ou prestação de serviços, sem a respectiva emissão dos documentos fiscais, ou o 
montante da diferença quando emitidos com valores inferiores ao real; 

 
Está plenamente demonstrado nos autos, pela autoridade fiscal 

lançadora, o controle paralelo que a empresa mantinha de suas receitas com vendas de 
mercadorias, o que ocasionou subtração de recitas à tributação, mesmo que pelo regime 
tributário do Simples Nacional, situação que o polo passivo não conseguiu reverter em 
seus arrazoados defensórios. 

 
Portanto, não havendo dúvidas, conforme bem fundamentou o 

julgador monocrático da ilicitude fiscal praticada pelo sujeito passivo, reafirmo a decisão 
singular em sede de mérito, destacando a fundamentação exarada no mencionado 
“decisum”, que abaixo transcrevo parcialmente:  

 
“Os controles paralelos chamados de “Balanços” Anuais, Semestrais 

ou Mensais não deixam dúvidas de que se tratam de receitas totais do sujeito passivo 
principal com vendas de seus produtos, constando as “entradas” por vendedor, com os 
valores das “vendas”, o valor efetivamente recebido e o montante das comissões de cada 
vendedor. Juntamente com o montante das receitas, evidencia-se também, como parte do 
“balanço” financeiro, as despesas ou gastos incorridos, e o “saldo final” liquido resultante 
da subtração das entradas com as saídas 

 
“Por sua vez, os controles paralelos chamados de “Entradas 

(Comissões) ” – deixam evidenciado o montante que cada vendedor realiza mês a mês, 
com especificações do número de Pedido, nome do comprador, data de venda, valor da 
venda e montante da comissão de cada vendedor, totalizando ao final de cada mês. Esses 
controles paralelos (“Entradas (Comissões) casam-se como os controles MOVIMENTO DE 
CAIXA, podendo ser verificados os registros dos Pedidos nesses controles paralelos. 

 
“O fato de constituírem-se de documentos esparsos não afasta a 

coerência do trabalho de fiscalização que de maneira concatenada exposta em Tabelas de 
Mídia CD-R, demonstram de forma lógica e conclusiva o papel de cada modo de “controle 



 

paralelo” ou “caixa dois”, havendo, sim, comprovação de compra e venda das 
mercadorias, mediante os dados constantes dos “Pedidos” ...”     

 
  Assim, voto rejeitando a preliminar de nulidade da peça básica, 

arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa. Rejeito a preliminar de 
decadência, arguida pela autuada. Quanto ao mérito, conheço do recurso voluntário, 
nego-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto 
de infração. 

 
 

Sala das sessões, em 09 de novembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Falta de recolhimento do ICMS no âmbito do Simples Nacional (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01789/16 
 
Relator: Conselheiro Rodolfo Ramos Caiado 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa. 
Rejeitada. Decisão unânime. ICMS. Simples Nacional. 
Comparativo entre os comprovantes das vendas realizadas e os 
documentos fiscais emitidos relativos às vendas, 
correspondente à base de cálculo de mesmo valor Omissão de 
receita de mercadoria.  
 
1. Torna-se inócuo o questionamento sobre nulidade da lide, 
quando tal inquirição for desprovida de amparo legal; 
 
2. Deve ser mantida a decisão cameral que julgou procedente o 
lançamento, quando a instrução processual apontar que o polo 
passivo cometeu o ilícito fiscal denunciado na vestibular. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 30 de setembro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito 
de defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Rodolfo Ramos Caiado, Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira e Nislene Alves Borges. Quanto ao mérito, também por votação 
unânime, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular 
que considerou procedente o auto de infração.  Participaram do julgamento os 
Conselheiros Rodolfo Ramos Caiado, Jorge Antônio Bezerra Oliveira e Nislene Alves 
Borges. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo, omitiu receita de 
mercadoria, no valor de R$ 8.926.415,11 referente aos meses de janeiro/2008 e 
janeiro/2013, conforme comparativo entre os comprovantes das vendas realizadas e os 
documentos fiscais emitidos relativos a essas vendas, correspondente à base de cálculo 
de mesmo valor que implica em recolhimento do ICMS pelo Simples Nacional. Em 
consequência deverá pagar o ICMS na importância de R$ 91.992,29 referente aos meses 
de janeiro/2012 a dezembro/2013, juntamente com penalidade e acréscimos legais, 
conforme demonstrativos e Termo de Apreensão em anexos. 

 
Foram indicados como infringidos as disposições dos artigos 34, LC 

123/06 e artigos 25, §1, VI e §2°, 66 e 64, §2°, Lei 11651/91 combinado com os artigos 2° 
e 3°, I ao VI, Resolução 05/07 e artigo 2°, Resolução 010/07. Com penalidade proposta do 
artigo 44, inciso I, 1° da Lei 9430/1996 com redação da Lei 11488/2007. 

 
Foi identificado como sujeito passivo solidário o consignado à fl. 10.  
 
Foram anexados aos autos os seguintes documentos "fls. 03 a 10", 

detalhamento do crédito tributário, descritivo complementar da ocorrência, identificação do 
sujeito passivo coobrigado. 



 

 
Os sujeitos passivos foram intimados "fls. 11 a 13", ", a pagar a 

quantia exigida no processo ou apresentar impugnação em Primeira Instancia. 
 
Os sujeitos passivos se manifestam "fls. 16 a 29", alegando 

preliminarmente o cerceamento do direito de defesa, pois, no presente caso, existe PAT, e 
a empresa foi devidamente intimada no dia 20 de dezembro de 2013, porém, os 
documentos que instruem o presente auto de infração, a empresa teve acesso somente 
em 15 de janeiro de 2014, dificultando com isto a defesa da empresa e tornando prazo de 
apenas 03 dias uteis para a defesa e documentos. 

 
No mérito, aduzem, da vulnerabilidade do conjunto probatório, pois 

os auditores para concluírem o total, supostamente, faturado pelo autuado sequer 
questionou a maneira de produção das planilhas, o funcionário responsável, informações 
sem as quais seria impossível elaborar justo e concreto descritivo de faturamento da 
empresa. 

 
Desta feita, computa-se que se demonstra absolutamente temerária 

a autuação com fundamento única e exclusivamente nos documentos constantes dos 
autos, pois não existe comprovação de compra e venda de mercadorias, não existe recibo 
de recebimento das mercadorias pelo cliente, inexistente depósito realizado para compra 
das mercadorias. 

 
Defendem, da não ocorrência do fato gerador, pois diante da não 

comprovação de que houve a receita ora apontada e incumbida á autuada, não há que se 
falar em pagamento de tributo, uma vez que não houve a ocorrência do fato gerador, 
inexistindo o crédito tributário. 

 
Os documentos utilizados pelo sujeito ativo da relação tributária não 

podem sustentar uma autuação deste calibre, nem qualquer outra, pois não comprova a 
receita, supostamente omitida. 

                                
 Alegam ainda, que a penalidade aplicada ao autuado não é correta, 

pois, demonstra-se incorreta a penalidade imposta. 
                           
Ao final requerem, que seja dado novo prazo para defesa, em virtude 

da retenção dos autos supracitado, ou improcedência. Pedem deferimento. 
 
Anexou os seguintes documentos "fls. 30 a 51": procuração, 

documentação pessoal, alterações contratuais, recibos de entregas. 
 
Pela Sentença n° 1467/2016-JULP, "fls. 53 a 57", o julgador singular 

decidiu pela procedência do auto de infração. 
 
Fundamentou que, quanto a nulidade por cerceamento ao direito de 

defesa, descarta a ocorrência dessa nulidade, tendo em vista que os impugnantes nada 
trouxerem aos autos para comprovar esta alegação. Trata-se de argumento que não 
encontra apoio em documentos probatórios, o que impede o acolhimento da nulidade 
arguida. 

 
No mérito, diz que, o fato de constituírem-se de documentos 

esparsos não afasta a coerência do trabalho da fiscalização, que de maneira concatenada 
exposta em Tabelas na Mídia CD-R, demonstram de forma lógica e conclusiva o papel de 



 

cada modo de "controle paralelo" ou 'caixa dois', havendo, sim, comprovação de compra e 
venda das mercadorias, mediante os dados constantes dos "Pedidos". 

              
Desde a denúncia da mensagem da ouvidoria de que a empresa se 

recusava a emitir documento fiscal para cliente, mesmo após insistências deste, 
demonstram a intenção de omitir informações oficiais de suas vendas, o que foi 
suficientemente provado com a apreensão do caixa dois ou controle paralelo, em papel e 
meio digital, devidamente copiado e autenticado pela fiscalização da Secretaria da 
Fazenda. Dessa forma entende correta a aplicação da penalidade proposta pelo Fisco. 

 
Os sujeitos passivos foram intimados "fls. 58 a 63", a pagar a quantia 

exigida no processo ou apresentar recurso voluntário. 
 
Os sujeitos passivos se manifestam "fls. 65 a 69", apresentando 

recurso voluntário, alegando que, há necessidade de reforma da decisão, pois, diante de 
tão grave questão, necessário se faz, ao menos, que seja expedido oficio para que o 
Órgão competente se manifeste e indique se houve algum problema operacional ou 
estrutural. 

 
Aduzem que, não existem documentos que demonstrem e 

comprovem a existência de controle paralelo de receitas e pagamentos e tampouco de 
omissão de receita ao fisco. 

 
O que existe são documentos e arquivos de controles esparsos e 

sem nenhuma conjuntura lógica, sem qualquer elo entre eles e que não pode motivar pena 
tão penosa e desfavor dos recorrentes.  

 
Ao final requerem, que seja concedida liminar para novo prazo de 

defesa, ou a improcedência do auto de infração.  
 
Anexou os seguintes documentos "fls. 70 e 71", documentação 

pessoal (OAB). 
  
É o relatório. 

VOTO 
 

Sobre a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, 
por cerceamento do direito de defesa, a rejeito por não houver nos elementos constitutivos 
da lide, qualquer afronta ao capítulo que trata da nulidade dos atos processuais, inserto no 
inciso III do artigo 20 da Lei nº. 16.469/09. A infração e a correspondente penalidade foram 
corretamente aplicadas, a instrução processual, em sede cognitiva efetivada com clareza, 
os prazos processuais respeitados, inclusive com vista dos autos ás parte litigantes nos 
momentos processuais, que por “ex legis” lhe são próprios. Assim, rejeitada está a 
preliminar em comento.  

 
Com a questão incidental solucionada, volvo-me à razão de direito, 

onde melhor sorte não tem a defesa, o que me leva a ratificar o juízo exarado pelo nobre 
sentenciador “a quo”, conforme passo a expor:   

 
A constituição do presente crédito tributário deve-se omissão de 

receita de venda de mercadoria, conforme comparativo entre os comprovantes das vendas 
realizadas (caixa 2 ou controle paralelo) e as receitas declaradas nos PGDAS.  

 



 

A presunção que levou à exigência estampada na folha de rosto 
deste volume, se ampara na orientação contida no artigo 25, §1º, VI e que não foi 
observado pelo polo passivo, verbis”: 

 

Art. 25. A base de cálculo do imposto será arbitrada pela autoridade fiscal, 
podendo o sujeito passivo contraditá-la no correspondente processo administrativo 
tributário, sempre que, alternativa ou cumulativamente: 

[...] 

§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não registrada, o 
valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 

[...] 

VI - ao valor constante de quaisquer meios de controles de vendas de mercadorias 
ou prestação de serviços, sem a respectiva emissão dos documentos fiscais, ou o 
montante da diferença quando emitidos com valores inferiores ao real; 

 
Está plenamente demonstrado nos autos, pela autoridade fiscal 

lançadora, o controle paralelo que a empresa mantinha de suas receitas com vendas de 
mercadorias, o que ocasionou subtração de recitas à tributação, mesmo que pelo regime 
tributário do Simples Nacional, situação que o polo passivo não conseguiu reverter em 
seus arrazoados defensórios. 

 
Portanto, não havendo dúvidas, conforme bem fundamentou o 

julgador monocrático da ilicitude fiscal praticada pelo sujeito passivo, reafirmo a decisão 
singular em sede de mérito, destacando a fundamentação exarada no mencionado 
“decisum”, que abaixo transcrevo parcialmente:  

 
“Os controles paralelos chamados de “Balanços” Anuais, Semestrais 

ou Mensais não deixam dúvidas de que se tratam de receitas totais do sujeito passivo 
principal com vendas de seus produtos, constando as “entradas” por vendedor, com os 
valores das “vendas”, o valor efetivamente recebido e o montante das comissões de cada 
vendedor. Juntamente com o montante das receitas, evidencia-se também, como parte do 
“balanço” financeiro, as despesas ou gastos incorridos, e o “saldo final” liquido resultante 
da subtração das entradas com as saídas 

 
“Por sua vez, os controles paralelos chamados de “Entradas 

(Comissões) ” – deixam evidenciado o montante que cada vendedor realiza mês a mês, 
com especificações do número de Pedido, nome do comprador, data de venda, valor da 
venda e montante da comissão de cada vendedor, totalizando ao final de cada mês. Esses 
controles paralelos (“Entradas (Comissões) casam-se como os controles MOVIMENTO DE 
CAIXA, podendo ser verificados os registros dos Pedidos nesses controles paralelos. 

 
“O fato de constituírem-se de documentos esparsos não afasta a 

coerência do trabalho de fiscalização que de maneira concatenada exposta em Tabelas de 
Mídia CD-R, demonstram de forma lógica e conclusiva o papel de cada modo de “controle 
paralelo” ou “caixa dois”, havendo, sim, comprovação de compra e venda das 
mercadorias, mediante os dados constantes dos “Pedidos” ...”     

 
  Assim, voto rejeitando a preliminar de nulidade da peça básica, 

arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa. Por unanimidade de votos, 



 

rejeito a preliminar de decadência, arguida pela autuada. Quanto ao mérito, também por 
votação unânime, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento para confirmar a 
sentença singular que considerou procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões, em 09 de novembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Falta de recolhimento do ICMS no âmbito do Simples Nacional (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01791/16 
 
Relator: Conselheiro Rodolfo Ramos Caiado 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa. 
Rejeitada. Decisão unânime. Preliminar de decadência, arguida 
pela autuada. Rejeitada. Decisão unânime. ICMS. Simples 
Nacional. Comparativo entre os comprovantes das vendas 
realizadas e os documentos fiscais emitidos relativos às vendas, 
correspondentes à base de cálculo de mesmo valor Omissão de 
receita de mercadoria. Procedente. 
 
1. Tornam-se inócuos os questionamentos sobre nulidade da 
lide e sobre a decadência, quando tais inquirições forem 
desprovidas de amparo legal; 
 
2. Deve ser mantida a decisão cameral que julgou procedente o 
lançamento, quando a instrução processual apontar que o polo 
passivo cometeu o ilícito fiscal denunciado na vestibular. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 30 de setembro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito 
de defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Rodolfo Ramos Caiado, Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira e Nislene Alves Borges. Por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de decadência, arguida pela autuada. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Rodolfo Ramos Caiado, Jorge Antônio Bezerra Oliveira e Nislene Alves 
Borges. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração.  Participaram do julgamento os Conselheiros Rodolfo Ramos Caiado, Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira e Nislene Alves Borges. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo omitiu receita de 
mercadoria, referente aos meses de janeiro/2008 e janeiro/2013, conforme comparativo 
entre os comprovantes das vendas realizadas e os documentos fiscais emitidos relativos a 
essas vendas, correspondente à base de cálculo de mesmo valor que implica em 
recolhimento do ICMS pelo Simples Nacional. Em consequência deverá pagar o ICMS, 
referente aos meses de janeiro/2008 a dezembro/2008, juntamente com penalidade e 
acréscimos legais, conforme demonstrativos e Termo de Apreensão em anexos. 

 
Foram indicados como infringidas as disposições dos artigos 34, LC 

123/06 e artigos 25, §1, VI e §2°, 66 e 64, §2°, Lei 11651/91 combinado com os artigos 2° 
e 3°, I ao VI, Resolução 05/07 e artigo 2°, Resolução 010/07. Com penalidade proposta do 
artigo 44, inciso I, 1° da Lei 9430/1996 com redação da Lei 11488/2007. 

 
Foi identificado como sujeito passivo solidário o consignado à fl. 10.  
 



 

Foram anexados aos autos os seguintes documentos "fls. 03 a 307", 
detalhamento do crédito tributário, descritivo complementar da ocorrência, consulta 
resumida do contribuinte pessoa jurídica, termo de apreensão, anexo ao TAE n° 
61300009749, cupom fiscal, termo de lacração, termo de copiagem e autenticação de 
arquivos magnéticos e digitais, notificação fiscal, termo de deslacração, documentação 
pessoal, procuração, termo de movimentação interna de objetos e documentos – TMIOD, 
resposta ao termo de intimação, devolução de notas fiscais, controle de 
concessão/autentificação de documentos fiscais – CIAF, nota fiscal de serviços eletrônicas 
– NFS-e, demonstrativo da omissão de receita, definição da alíquota e ICMS no regime do 
simples nacional, comprovante de alteração de uso de sistema informatizado para 
emissão de documentos fiscais, quadro de balanço, balanço anual, balanços mensais, 
contrato de compra e venda de granito, mídia (CD), consulta do contribuinte pessoa 
jurídica.  

 
Os sujeitos passivos foram intimados "fls. 308 a e 309", a pagar a 

quantia exigida no processo ou apresentar impugnação em Primeira Instancia.  
 
Os sujeitos passivos se manifestam "fls. 312 a 326", arguindo 

preliminarmente o cerceamento do direito de defesa, pois, no presente caso, existe PAT, e 
a empresa foi devidamente intimada no dia 20 de dezembro de 2013, porém, os 
documentos que instruem o presente auto de infração, a empresa teve acesso somente 
em 15 de janeiro de 2014, dificultando com isto a defesa da empresa e tornando prazo de 
apenas 03 dias uteis para a defesa e documentos. 

 
Arguem da decadência, pois, observa-se facilmente que o fisco 

constitui o credito tributário no dia 20/12/2013, com a notificação/intimação do contribuinte. 
Deste modo, não pode ser autuado em razão de supostos créditos oriundos dos meses de 
janeiro a outubro/2008, pois se passaram mais de cinco anos desde a ocorrência do fato 
gerador e do início da contagem do prazo decadencial, conforme legislação supracitada. 

 
Portanto, tendo em vista que o lançamento apenas em 2013 e o 

crédito constituído em 20/12/2013, o mesmo não pode exigir tributo, supostamente, devido 
pelo período de janeiro/2008 a outubro/2008, uma vez que o sujeito ativo decaiu em direito 
de constituir o crédito tributário. 

 
No mérito, aduzem, da vulnerabilidade do conjunto probatório, pois, 

os auditores para concluírem o total, supostamente, faturado pelo autuado sequer 
questionam a maneira de produção das planilhas, o funcionário responsável, informações 
sem as quais seria impossível elaborar justo e concreto descritivo de faturamento da 
empresa. 

 
Desta feita, computa-se que se demonstra absolutamente temerária 

a autuação com fundamento única e exclusivamente nos documentos constantes dos 
autos, pois não existe comprovação de compra e venda de mercadorias, não existe recibo 
de recebimento das mercadorias pelo cliente, inexistente depósito realizado para compra 
das mercadorias. 

 
Defendem, da não ocorrência do fato gerador, pois diante da não 

comprovação de que houve a receita ora apontada e incumbida á autuada, não há que se 
falar em pagamento de tributo, uma vez que não houve a ocorrência do fato gerador, 
inexistindo o crédito tributário. 

 



 

Os documentos utilizados pelo sujeito ativo da relação tributária não 
podem sustentar uma autuação deste calibre, nem qualquer outra, pois não comprova a 
receita, supostamente omitida. 

 
Alegam ainda, que a penalidade aplicada ao autuado não é correta, 

pois, demonstra-se errôneo e incorreta a penalidade imposta aos autuados, uma vez que 
não houve ato ou omissão doloso que pudesse qualifica-los pela legislação (Lei 4.502/64), 
aplicando a multa que lhes foi imputada. 

 
 Ao final requerem, que seja dado novo prazo para defesa, em 

virtude da retenção dos autos supracitado, ou decadência ou improcedência. Pedem 
deferimento. Anexam os seguintes documentos "fls. 327 a 361": procuração, 
documentação pessoal, alterações contratuais, recibos de entregas, e relatórios mensais. 

 
Pela Sentença n° 1465/2016-JULP, "fls. 362 a 367", o sentenciador 

“a quo” decide pela procedência do auto de infração. 
 
Fundamenta que, quanto à nulidade por cerceamento ao direito de 

defesa, descarta a ocorrência dessa nulidade, tendo em vista que os impugnantes nada 
trouxerem aos autos para comprovar esta alegação. Trata-se de argumento que não 
encontra apoio em documentos probatórios, o que impede o acolhimento da nulidade 
arguida. Portanto, tratando-se de fatos geradores ocorridos no exercício de 2008, o inicio 
do prazo decadencial ocorre em 01/09/2009, que é o primeiro dia do exercício seguinte 
aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado encerrando-se em 31/12/2013. 

 
       No mérito, diz que, o fato de constituírem-se de documentos 

esparsos não afasta a coerência do trabalho da fiscalização, que de maneira concatenada 
exposta em Tabelas na Mídia CD-R, demonstram de forma lógica e conclusiva o papel de 
cada modo de "controle paralelo" ou 'caixa dois', havendo, sim, comprovação de compra e 
venda das mercadorias, mediante os dados constantes dos "Pedidos". 

              
Desde a denúncia da mensagem da ouvidoria de que a empresa se 

recusava a emitir documento fiscal para cliente, mesmo após insistências deste, 
demonstram a intenção de omitir informações oficiais de suas vendas, o que foi 
suficientemente provado com a apreensão do caixa dois ou controle paralelo, em papel e 
meio digital, devidamente copiado e autenticado pela fiscalização da Secretaria da 
Fazenda. Dessa forma entende correta a aplicação da penalidade proposta pelo Fisco. 

 
Os sujeitos passivos foram intimados "fls. 368 a 371', a pagar a 

quantia exigida no processo ou apresentar Recurso Voluntário. 
 
Os sujeitos passivos se manifestam "fls. 375 a 379", apresentando 

recurso voluntário, alegando que, há necessidade de reforma da decisão, pois, diante de 
tão grave questão, necessário se faz, ao menos, que seja expedido oficio para que o 
órgão competente se manifeste e indique se houve algum problema operacional ou 
estrutural. 

 
Aduzem que, não existem documentos que demonstrem e 

comprovem a existência de controle paralelo de receitas e pagamentos e tampouco de 
omissão de receita ao fisco. 

 



 

O que existem são documentos e arquivos de controles esparsos e 
sem nenhuma conjuntura lógica, sem qualquer elo entre eles e que não pode motivar a 
penalidade descrita na inicial.  

 
Ao final requer, que seja concedida liminar para novo prazo de 

defesa, a decadência do crédito tributário, ou a improcedência do auto de infração.  
 
Anexou os seguintes documentos "fls. 380 e 381", documentação 

pessoal (OAB). 
 
Mediante Despacho n°950/2016-IICJUL, de "fl.384" é determinada a 

retirada do processo de pauta de julgamento. 
 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Sobre a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, 
por cerceamento do direito de defesa, a rejeito por não houver nos elementos constitutivos 
da lide, qualquer afronta ao capítulo que trata da nulidade dos atos processuais, inserto no 
inciso III do artigo 20 da Lei nº. 16.469/09. A infração e a correspondente penalidade foram 
corretamente aplicadas, a instrução processual, em sede cognitiva efetivada com clareza, 
os prazos processuais respeitados, inclusive com vista dos autos ás parte litigantes nos 
momentos processuais, que por “ex legis” lhe são próprios. Assim, rejeitada está a 
preliminar em comento.  

 
Também rejeito a preliminar de decadência suscitada pela defesa, 

vez que os fatos geradores que motivam a presente ação, ocorreram no exercício de 
2008, cujo início do prazo decadencial só ocorreria em 2009, que é o primeiro dia do 
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, encerrando-se 
em 31/12/2013, prazo de 05 (cinco) anos. Ocorre que a intimação para o sujeito passivo 
comparecer ao processo ocorreu em 20/12/2013, portanto, dentro do prazo estabelecido 
em lei, conforme comando do inciso I do artigo 173 do CTN, “verbis” 

 

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário 
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: 

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento 
poderia ter sido efetuado; 

Com a questão incidental solucionada, volvo-me à razão de direito, 
onde melhor sorte não tem a defesa, o que me leva a ratificar o juízo exarado pelo nobre 
sentenciador “a quo”, conforme passo a expor:   

 
A constituição do presente crédito tributário deve-se omissão de 

receita de mercadoria, conforme comparativo entre os comprovantes das vendas 
realizadas e os documentos fiscais emitidos relativo a tais vendas, correspondente à base 
de cálculo de mesmo valor que implica em recolhimento do ICMS pelo Simples Nacional, 
vez que este é o comando no artigo 25, §1º, VI e 2º e que não foi observado pelo polo 
passivo, verbis”: 

 



 

Art. 25. A base de cálculo do imposto será arbitrada pela autoridade fiscal, 
podendo o sujeito passivo contraditá-la no correspondente processo 
administrativo tributário, sempre que, alternativa ou cumulativamente: 

[...] 

§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 

[...] 

VI - ao valor constante de quaisquer meios de controles de vendas de 
mercadorias ou prestação de serviços, sem a respectiva emissão dos 
documentos fiscais, ou o montante da diferença quando emitidos com 
valores inferiores ao real; 

 
Está plenamente demonstrado nos autos, pela autoridade fiscal 

lançadora, o controle paralelo que a empresa mantinha de suas receitas com vendas de 
mercadorias, o que ocasionou subtração de receitas à tributação, mesmo que pelo regime 
tributário do Simples Nacional, situação que o polo passivo não conseguiu reverter em 
seus arrazoados defensórios. 

 
Portanto, não havendo dúvidas, conforme bem fundamentou o 

julgador monocrático da ilicitude fiscal praticada pelo sujeito passivo, reafirmo a decisão 
singular em sede de mérito, destacando a fundamentação exarada no mencionado 
“decisum”, que abaixo transcrevo parcialmente:  

 
“Os controles paralelos chamados de “Balanços” Anuais, Semestrais 

ou Mensais não deixam dúvidas de que se tratam de receitas totais do sujeito passivo 
principal com vendas de seus produtos, constando as “entradas” por vendedor, com os 
valores das “vendas”, o valor efetivamente recebido e o montante das comissões de cada 
vendedor. Juntamente com o montante das receitas, evidencia-se também, como parte do 
“balanço” financeiro, as despesas ou gastos incorridos, e o “saldo final” liquido resultante 
da subtração das entradas com as saídas 

 
“Por sua vez, os controles paralelos chamados de “Entradas 

(Comissões) ” – deixam evidenciado o montante que cada vendedor realiza mês a mês, 
com especificações do número de Pedido, nome do comprador, data de venda, valor da 
venda e montante da comissão de cada vendedor, totalizando ao final de cada mês. Esses 
controles paralelos (“Entradas (Comissões) casam-se como os controles MOVIMENTO DE 
CAIXA, podendo ser verificados os registros dos Pedidos nesses controles paralelos. 

 
“O fato de constituírem-se de documentos esparsos não afasta a 

coerência do trabalho de fiscalização que de maneira concatenada exposta em Tabelas de 
Mídia CD-R, demonstram de forma lógica e conclusiva o papel de cada modo de “controle 
paralelo” ou “caixa dois”, havendo, sim, comprovação de compra e venda das 
mercadorias, mediante os dados constantes dos “Pedidos” ...”     

 
  Assim, voto rejeitando a preliminar de nulidade da peça básica, 

arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa. Por unanimidade de votos, 
rejeito a preliminar de decadência, arguida pela autuada. Quanto ao mérito, também por 
votação unânime, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento para confirmar a 
sentença singular que considerou procedente o auto de infração. 



 

 
 

Sala das sessões, em 09 de novembro de 2016. 
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Matéria: Falta de recolhimento do ICMS no âmbito do Simples Nacional (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01793/16 
 
Relator: Conselheiro Aldeci de Souza Flor 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Empresa no regime do 
Simples Nacional. ICMS substituição tributária pelas operações 
posteriores.  Procedência. Decisão unânime. 
 
1. O Simples Nacional implica o recolhimento mensal, mediante 
documento único de arrecadação, do ICMS devido nas 
operações ou prestações sujeitas ao regime de substituição 
tributária (LC 123/06, art. 13, XIII, a). 
 
2. Estão submetidas ao regime de substituição tributária pelas 
operações posteriores as mercadorias constantes do RCTE, 
Anexo VIII, Apêndice II, item VII (Tintas e Vernizes).  
 
3. Comprovado que o sujeito passivo praticou a irregularidade 
constante da acusação fiscal, o auto de infração deve ser 
julgado procedente. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 03 de agosto de 2016, decidiu, por unanimidade de votos,conhecer do 
recurso voluntário, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Aldeci de Souza Flor, Rickardo de Souza Santos Mariano, José Paixão de Oliveira Gomes, 
Masayuki Missao e Mário de Oliveira Andrade. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Conta do auto de infração que o sujeito passivo “Realizou saídas de 
mercadorias de fabricação própria em operações nas quais é substituto tributário, por meio 
das notas fiscais de emissão eletrônica, relacionadas no demonstrativo anexo, sem 
destacar nos documentos fiscais o valor do ICMS substituição tributária pelas operações 
posteriores, sem efetuar o débito correspondente no Livro Registro de Saídas e sem 
efetuar a devida apuração e recolhimento do mesmo.” 

 
O sujeito passivo solidário Marcílio Trigo Júnior, apesar de intimado, não 

comparece ao feito, em consequência, foi considerado revel, conforme termo de fls. 162. 
 
O contribuinte apresenta impugnação (fls. 165/176). Alega possuir a multa 

caráter confiscatório, aponta supostas ilegalidades contidas no Auto de Infração. 
 
Sustenta que as operações em questão não estariam sujeitas ao regime 

da substituição tributária pelas operações posteriores, pois teriam sido realizadas entre a 
empresa fabricante e seus consumidores finais. 

 
Afirma que a multa proposta pelo fisco possui caráter confiscatório, cita 

dispositivos legais, inclusive, o inciso IV do art. 150 da Constituição Federal que se refere 



 

a tributo e não a penalidade, ou seja, seria a penalidade imputada inconstitucional, 
menciona jurisprudências. 

 
Pede a redução da penalidade, em obediência ao princípio da 

razoabilidade e da proporcionalidade. 
 
O julgador singular conhece da impugnação, nega-lhe provimento e decide 

pela PROCEDÊNCIA do lançamento tributário, nos termos de sua fundamentação, 
mantendo o solidário na lide (fls. 187/190). 

 
O Solidário é declarado perempto (fls. 197). 
 
O contribuinte interpõe recurso voluntário (fls. 199/218), com os seguintes 

fundamentos: 
 
Assegura que o regime de substituição tributária no Simples Nacional nos 

moldes da LC 123/2006 desvirtua o objetivo do regime unificado, ferindo os princípios da 
pequena empresa na ordem econômica nacional, da isonomia e da capacidade 
contributiva. 

 
Alega que a exigência tributária viola o princípio da legalidade (art. 97 do 

CTN; 146 da CF/88 e LC 123/06), princípio da uniformidade geográfica da tributação (art. 
152 da CF/88), princípio do tratamento Favorecido às microempresas e as empresas de 
pequeno porte (art. 170, inciso IX e art. 179 da CF/88), princípio da não cumulatividade 
(art. 155, §2º, I da CF/88); princípio da isonomia tributária (art. 150, II da CF/88); princípio 
da capacidade contributiva (art. 145, §1º CF/88); princípio do não confisco (art. 150, IV, XX 
da CF/88). 

 
Sustenta que o Decreto nº 6.663/07 excluiu do regime de substituição 

tributária pelas operações posteriores as mercadorias discriminadas no Apêndice I do 
anexo VIII do RCTE, que são as comercializadas pela empresa autuada; 

 
Afirma que a comercialização ocorre entre a empresa recorrente e 

consumidor final, transação essa que não está sujeita ao regime de substituição tributária, 
pois não ocorre operação subsequente.  

 
Defende que a multa aplicada tem caráter confiscatório. Cita 

jurisprudência nesse sentido.  
 
Pede a improcedência da autuação, em razão dos fundamentos acima 

apresentados.  
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

O sujeito passivo é acusado de realizar saídas de mercadorias de 
fabricação própria, em operações nas quais é substituto tributário, sem destacar nos 
documentos fiscais o valor do ICMS substituição tributária pelas operações posteriores, 
sem efetuar o debito correspondente no Livro Registro de Saídas e sem efetuar a devida 
apuração e recolhimento do imposto devido. 

 



 

O relatório denominado “Demonstrativo de Notas Fiscais de Saídas de 
Mercadorias do Estabelecimento, em Operações Sujeitas à Substituição Tributária Pela 
Operação Posterior, Nas Quais Não Se Destacou O Valor do ICMS Devido Por 
Substituição, e Também Não há Registros de Seu Recolhimento”, constante do CD (fls. 
153), demonstra de forma clara e objetiva o valor do ICMS substituição tributária pelas 
operações posteriores exigido no auto de infração. 

 
O Contribuinte comercializou, no período objeto da autuação, mercadorias 

por ele industrializadas/fabricadas (tintas, vernizes, massa corrida, látex, solventes e 
outras), relacionadas no item VII do Apêndice II do Anexo VIII do RCTE, portanto 
mercadorias submetidas ao regime de substituição tributária pelas operações posteriores. 

 
As operações objeto da autuação foram realizadas entre a Recorrente e 

empresas que comercializam mercadorias submetidas à substituição tributária, portanto, é 
incorreta a afirmação de que a comercialização ocorreu entre a autuada e consumidor 
final, dessa forma, não haveria operação subsequente.  

 
A obrigatoriedade de recolher o ICMS substituição tributária pelas 

operações posteriores de contribuinte enquadrado no Simples Nacional, na hipótese de 
comercializar mercadoria enquadrada nesse regime, está estabelecida na Lei 
Complementar nº 123 de 14.12.2006, nos seguintes termos:  

 
“Art. 13. O Simples Nacional implica o recolhimento mensal, mediante 
documento único de arrecadação, dos seguintes impostos e contribuições: 
 
XIII - ICMS devido:  
 
a) nas operações ou prestações sujeitas ao regime de substituição 
tributária; 
 
b) por terceiro, a que o contribuinte se ache obrigado, por força da 
legislação estadual ou distrital vigente;  
 
c) na entrada, no território do Estado ou do Distrito Federal, de petróleo, 
inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, 
bem como energia elétrica, quando não destinados à comercialização ou 
industrialização;  
 
d) por ocasião do desembaraço aduaneiro;  
 
e) na aquisição ou manutenção em estoque de mercadoria desacobertada 
de documento fiscal;  
 
f) na operação ou prestação desacobertada de documento fiscal;  
 
g) nas operações com mercadorias sujeitas ao regime de antecipação do 
recolhimento do imposto, bem como do valor relativo à diferença entre a 
alíquota interna e a interestadual, nas aquisições em outros Estados e 
Distrito Federal, nos termos da legislação estadual ou distrital;” (Destaque 
nosso). 
 
Como a Recorrente é optante pelo regime do Simples Nacional, no cálculo 

do ICMS devido por substituição foi considerado como crédito, para efeito de abatimento, 



 

o valor equivalente ao ICMS relativo à operação própria do substituto remetente, 
correspondente a 17% (dezessete por cento) do valor da operação própria, no cálculo da 
apuração do ICMS substituição tributária pelas operações posteriores.  

 
A exigência do ICMS substituição tributária, no caso em comento, está 

amparado na legislação tributária, obedecendo rigorosamente ao princípio da legalidade 
tributária. O lançamento tributário atende as disposições contidas no artigo 142 do CTN.   

 
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento 

para manter a decisão singular que julgou procedente o auto de infração, fincando mantido 
na lide o sujeito passivo solidário, que se tornou perempto (fls. 197). 
 

 
 

Sala das sessões, em 10 de novembro de 2016. 
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Matéria: Falta de recolhimento do ICMS no âmbito do Simples Nacional (Procedência 
Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 02016/16 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Simples Nacional. 
Cobrança de diferença de ICMS. Pedido de Revisão 
Extraordinária. Vício de legalidade no lançamento. 
Responsabilização parcial de solidário. 
 
A responsabilização solidária começa no momento em que o 
sócio ingressa na sociedade empresarial, excluindo-o de crédito 
tributário alusivo a fatos geradores ocorridos antes do ingresso 
do sócio na empresa. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 27 
de outubro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para manter na lide o solidário JOSÉ DE BRITO E 
BRITO, somente no período de 11/2013 e 12/2013, mantendo os demais solidários em 
relação a todo período. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo José Mendes, 
Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, Valdir 
Mendonça Alves, José Paixão de Oliveira Gomes, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, 
Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Elias Alves dos Santos, 
Aguinaldo Fernandes de Melo, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor 
Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva e Luis Antônio da Silva Costa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Revisão Extraordinária apresentado com 
fundamento no art. 43, I, a, da Lei nº 16.469/09, pelo qual a Gerência de Recuperação de 
Créditos (GERC) aponta a ocorrência de vício de legalidade no lançamento do crédito 
tributário, por omissão de ICMS, em razão de erro na responsabilização do solidário JOSÉ 
DE BRITO E BRITO, conforme auditoria anexa, no período de julho, setembro, novembro 
e dezembro de 2013. 

 
Em suas alegações (fls. 59 a 61), a GERC afirma que de acordo 

com a Segunda Alteração Contratual verificou-se que o solidário ingressou na sociedade 
em 18.10.2013, podendo ser responsabilizado apenas pelos meses de novembro e 
dezembro de 2013. 

 
O Presidente do Conselho Administrativo Tributário, por meio do 

Despacho nº 2621/2016 – PRES (fls. 68), fundamentado no art. 43, § 4°, II, da Lei n° 
16.469/09, admite o pedido de Revisão Extraordinária e determina o encaminhamento dos 
autos ao Setor de Apoio à Segunda Instância (SEASI) da Secretaria Geral (SEGE), para 
que sejam pautados a julgamento pelo Conselho Pleno CONP).  

 
É o relatório. 

 
 



 

V O T O 
 
 
Exige-se no auto de infração o ICMS no valor de R$ 116.180,69 

(cento e dezesseis mil cento e oitenta reais e sessenta e nove centavos), alusivo a fatos 
geradores ocorridos no período de 01.07.2013 a 31.12.2013, juntamente com penalidade 
e acréscimos legais. 

 
Foram identificadas como solidários as pessoas físicas GILMAR 

NUNES MOTA DE OLIVEIRA e JOSÉ DE BRITO E BRITO, na condição de sócios e 
administradores da firma autuada (fls. 05 e 06). 
 

A Segunda Alteração Contratual da firma ARTECAR 
TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA ME (fls. 55 a 58), o Espelho de Dados da JUCEG 
(fls. 62) e a Consulta Detalhada do Contribuinte Pessoa Jurídica (fls. 67), revelam que o 
sócio JOSÉ DE BRITO E BRITO ingressou na sociedade empresarial, na condição de 
sócio-administrador na data de 18.10.2013, respondendo então solidariamente por 
créditos tributários a partir de sua entrada na sociedade empresarial. 

 
Então, na presente autuação, esse sócio responde solidariamente 

apenas pelo ICMS no valor de R$ 114.353,56 (cento e quatorze mil, trezentos e cinquenta 
e três reais e cinquenta e seis centavos), referente ao período de novembro e 
dezembro/2013. 

 
Ante o exposto, conheço do Pedido de Revisão Extraordinária, dou-

lhe provimento para manter na lide o solidário JOSÉ DE BRITO E BRITO, somente no 
período de 11.2013 e 12.2013, mantendo o outro solidário em relação a todo período. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 20 de dezembro de 2016. 
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Matéria: Importação (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00192/16 
 
Relator: Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo 
 

 
EMENTA: Processual. Pedido de diligência, formulado pelo 
sujeito passivo. Rejeitado. ICMS. Omissão no recolhimento do 
tributo no momento do desembaraço aduaneiro. Improcedência. 
 
1. O pedido de diligência, arguido pela parte de direito, sem que 
no processo esteja demonstrado qualquer divergência na 
constituição do crédito ou outro motivo capaz de ocasionar 
dúvida na formalização deste, deve ser rejeitado; 
 
2. A espontaneidade na reparação da ausência do recolhimento 
total do ICMS assegura a reforma da decisão singular e a 
declaração da improcedência do auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 23 de setembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo, Edson Abrão da Silva, Heli José da Silva, 
José Pereira D'abadia e Nislene Alves Borges. Quanto ao mérito, por maioria de votos, 
conhecer do recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar 
improcedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Aguinaldo 
Fernandes de Melo, Edson Abrão da Silva e José Pereira D'abadia. Vencidos os 
Conselheiros Heli José da Silva e Nislene Alves Borges que votaram confirmando a 
decisão singular sem a aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º do art. 71 da Lei nº 
11.651/91. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Nos termos do auto de infração, a fiscalização exige do sujeito o 
cumprimento da sua obrigação tributária principal, cujo fato gerador tem a seguinte 
redação: 

 
Deixou de pagar, no momento do desembaraço aduaneiro, a 

diferença do ICMS referente à importação das mercadorias ou bens constantes da Nota 
Fiscal nº 10788, Declaração de Importação nº 12/0858033-9, conforme documentos 
anexos. Em consequência, o autuado deve recolher o tributo no valor de R$ 19.387,77 
(dezenove mil, trezentos e oitenta e sete reais e setenta e sete centavos), juntamente com 
as cominações legais. 

 
Em seguida identifica a infração de acordo com os arts. 13, inciso V; 

63, § 3°; e 64 da Lei nº 11.651/91 e propõe a penalidade prescrita no art. 71, inciso III, 
alínea “a” do CTE. 

 
A fiscalização instrui o seu trabalho como os documentos: Anexo 

Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário, fl. 03; Demonstrativo da Conversão do 
Valor da Mercadoria, fl. 04; Extrato da Declaração de Importação, fls. 05 a 12; cópias dos 



 

DANFE’s, fls. 13 e 14; e Guia para Liberação de Mercadoria Estrangeira Sem 
Comprovação do Recolhimento do ICMS - GLME, fl.15. 

 
O sujeito passivo, após as notificações de fls. 16 e18, impugna o 

lançamento do crédito tributário, fls. 20 a 24, para afirmar que a empresa é industrial na 
área farmacêutica, que adquire produtos do exterior, e, em 14/05/2012, efetuou a 
operação de entrada internacional de insumos, no montante de R$ 186.146,98, por meio 
da Nota Fiscal n° 10.788, com ICMS no valor de R$ 22.993,57. Assevera que cometeu um 
engano ao emitir a referida documentação fiscal com redução de 10% sobre o valor para 
apuração da base de cálculo, o que resultou o valor de R$ 135.256,23, quando a correta 
importa em R$ 249.301,93. 

 
Ocorre que a empresa corrigiu o incidente ao emitir a Nota Fiscal 

complementar nº 11229, no dia 31/05/2015, antes, porém, de ter ciência da existência do 
auto de infração, no valor de R$ 114.045,70 e promoveu o recolhimento da diferença do 
imposto no dia 04/06/2012, no valor de R$ 19.387,77 e que recebeu a notificação no dia 
06/06/2012.  

 
Na sequência impugnatória, o sujeito passivo pleiteia a aplicação do 

princípio da espontaneidade, disciplinado no art. 138 do CTN e no art. 169 do RCTE, 
conforme julgados anteriores do Conselho Administrativo Tributário, jurisprudência que 
transcreve às fls. 22 e 23. Além do mais, ressalta que a Nota Fiscal n°10788 e a Nota 
Fiscal complementar n° 11229, foram devidamente escrituradas nos livros fiscais de uso 
da empresa. Esclarece que ser signatário de TARE. Dessa forma, as escriturou, a débito 
no Livro Registro de Apuração do ICMS, o tributo no valor total de R$ 42.247,92, que está 
relacionado à soma do ICMS das Notas Fiscais. Considera o resumo de operações por 
código fiscal, para concluir que o tributo concernente às entradas internacionais, no 
período apurado, foi no valor de R$ 71.126,75. 

 
Destarte, argumenta que o erário público de maneira alguma foi 

prejudicado, visto que efetivou a correção da omissão, que as notas fiscais foram 
escrituradas a crédito e a débito, nos devidos livros fiscais, o que zerou os registros 
contábeis/fiscais, não havendo, portanto, imposto a pagar. 

 
Isto posto requer que seja declarada a improcedência do auto de 

infração. 
 
Instrui a peça impugnatória com as cópias dos seguintes 

documentos: Procuração; Contrato Social; Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica – 
DANFE; e cópias dos Registro de Apuração do ICMS e de Entradas, fls.25 a 69. 

 
O julgador singular, mediante despacho de fl. 71 determina o 

encaminhamento dos autos à Delegacia Regional de Fiscalização de Anápolis para que o 
seu titular determine que auditores-fiscais possam, de forma clara e objetiva, verificar 
todas as alegações e questionamentos das partes passivas, observando ainda, se as 
provas juntadas são consistentes, objetivando concluir, ao final, se existe, ou não, razão 
em suas alegações. 

 
Em resposta, a autoridade fiscal revisora apresenta o Relatório 

Diligencial, fls.72 e 73, seguido da Ordem de Serviço nº 04/2012, no qual esclarece que, 
ao verificar a quantidade de mercadorias acobertadas pela Nota Fiscal nº 10788, emitida 
em 14/05/2012, que acobertou a operação de importação, estava com a base de cálculo 
inferior, de forma a não atender o que determina o art. 19, inciso I do CTE. De igual 



 

posição, a manifestação do sujeito passivo, neste auto, não se encaixa no disposto do 
art.169 do CTE, requerido pela autuada. 

 
Após a intimação de fls. 75 e 76, o sujeito passivo se manifesta sobre 

o resultado da diligência, fls. 79 a 88, com a alegação de que o procedimento revisional 
deveria ter se efetivado por auditor fiscal estranho à lide, visto que a conclusão ficou 
comprometida com a evidente imparcialidade e a integridade da revisão. Por isso, requer a 
realização de nova diligência por fiscal estranho à lide.  

 
No caso de o julgador não entender assim, o impugnante, amparado 

pelo princípio da eventualidade, ressalta que o despacho diligencial determina que os 
argumentos defensórios fossem refeitos, o que não ocorreu conforme o determinado.  

 
O revisor afirma que o pagamento efetuado não se encaixa nas 

hipóteses de espontaneidade. Sem examinar os documentos trazidos aos autos, a 
autoridade fiscal atestou que, de fato, houve o pagamento, então não há falar-se em 
omissão do ICMS, visto que sua análise é realizada conforme dita o TARE n°55/10, 
oportunidade em que transcreve parte do acordo firmado no referido TARE. 

 
Acresce que a Nota Fiscal n° 10788 e Nota Fiscal Complementar n° 

11229, foram devidamente escrituradas no Livro de Registro de Entrada, a crédito, 
conforme exige o TARE nº 055/10. Este dispositivo proporciona ao autuado o direito de 
realizar o pagamento do imposto até o 12° dia posterior ao “encerramento do período de 
apuração e o lançamento foi feito em tempo hábil, sendo creditada sua entrada e debitada 
sua saída, não restando imposto a ser pago”, fl. 84. 

  
O impugnante, por ser signatário do TARE, esclarece que deitou o 

valor total de R$ 42.247,92 no Livro Registro de Apuração de ICMS o qual está acrescido 
da soma do ICMS destacado nas Notas Fiscais, ou seja, R$ 19.387,77 e R$ 22.993,57. 
Argumenta que agiu de forma correta e de acordo com o firmado na cláusula primeira do 
TARE nº 55/10 e que o lançamento da nota fiscal se fez antes do período de 12 dias do 
encerramento do período.  

 
 
Assevera que incorreu em erro no momento da expedição da nota 

fiscal, utilizando a redução de base de cálculo para 10%, porém, ao ter ciência da falha, 
antes da autuação, emitiu a Nota Fiscal Complementar n°11229, corrigiu os valores e 
efetivou o lançamento com a observação de ter sido intimado em 06/06/2012, data em que 
a correção estava materializada desde o dia 04/06/2012, conforme provam os documentos 
em anexo. 

 
Por fim, requer que seja declarada a improcedência do auto de 

infração, assim como seja determinada realização de nova diligência para ratificar as 
razões defensórias, preferencialmente por fiscal estranho à lide. 

 
O sujeito passivo instrui os autos com o seguinte documento: SARE - 

Histórico de Pagamentos, fl.89. 
 
O julgador singular, fls. 90 a 96, estuda o processo e decide pela 

procedência do auto de infração, porém com a dedução do valor originário do imposto 
destacado na nota fiscal, no valor total de R$ 19.387,77, conforme cálculo do setor 
competente. 

 



 

Quanto ao aspecto formal do lançamento tributário, o julgador 
concluiu que o sujeito passivo não trouxe provas para os autos com poderes para o 
acolhimento da nulidade requerida, nem demonstrou a ocorrência de ato que lhe tenha 
causado prejuízo ao direito do contraditório. Assim, considera que o lançamento atendeu 
aos requisitos, tanto do art. 8° da Lei nº 16.469/2009, quanto o art. 142 do CTN. De igual 
forma foi assegurado ao atuado o amplo exercício de sua defesa. 

 
Em relação ao pedido de realização de nova diligência, o julgador 

nega provimento, pois não há disposição legal que o obrigue, quando for converter o feito 
em diligência, a determinação de que a sua realização se faça por fiscal estranho à lide. 

 
No que se refere a alegação de espontaneidade em obrigações 

tributárias, ao ser constatado que a Nota Fiscal Complementar n° 11.229 emitida pela 
empresa em procedimento interno, conformou o entendimento da autoridade lançadora, 
não houve espontaneidade, uma vez que o sujeito passivo não compareceu ao setor fiscal 
para esclarecer o seu equívoco e sanar a irregularidade relativa aos documentos fiscais 
emitidos, sendo que a espontaneidade só se dá com o recolhimento integral do tributo e a 
sua informação seja processada em data anterior à autuação, o que não ocorreu no 
presente caso. 

 
Assim, obtempera que a autuada não conseguiu contestar o 

lançamento, e ainda, como peso negativo, é evidente que a autuada teve vantagem no 
negócio. Isto posto, conclui que está devidamente caracterizada a infração fiscal pelo 
cristalino descumprimento de uma obrigação tributária. 

 
O sujeito passivo, após ser notificado, recorre da decisão singular a 

uma das Câmaras Julgadoras do Conselho Administrativo Tributário, fls.103 a 109, reitera 
os argumentos formulados nas peças defensórias anteriores e acrescenta que, no caso 
seja declarada a improcedência do auto de infração. Entende que a multa deve ser 
aplicada a sua forma privilegiada, reduzida em 50%, uma vez que “da prática não ensejou 
prejuízo ao ente público”, visto que em data anterior à sua ciência da autuação e do 
procedimento de fiscalização o sujeito passivo já havia sanado o erro. 

 
Refaz o requerimento de nulidade do auto de infração, e caso não 

seja esse o entendimento do julgador, requer que seja considerado todo o valor já pago de 
impostos relacionados ao fato gerado em questão, assim como requer a forma privilegiada 
da aplicação da multa. 

 
É o Relatório. 
 

V O T O 
 
Analisei o requerido diligencial do processo pela Representação 

Fazendária e decidi rejeitar porque a conclusão de que a base da lavratura do auto de 
infração é a afirmação de existência de mercadoria desacobertada de documentação 
fiscal, as quais foram identificadas e apreendidas pelo Termo de Apreensão nº 
1100130783-4, documento este que serve de sustentação da peça basilar deste processo, 
conforme demonstram os documentos instrutórios do lançamento tributário. 

 
Esta afirmação da fiscalização me convence de que qualquer medida 

a ser tomada para recuperar o crédito fica prejudicada e não alcança o objetivo do 
lançamento tributário, além de causar a rejeição do pedido de conversão do julgamento 
em diligência, neste momento de apreciação decisiva do trabalho fazendário. 



 

 
As oportunidades para a realização de diligências foram supridas 

porque o sujeito passivo não respondeu as intimações formuladas pelo setor de preparo e 
formalização do processo, o que demonstra a falta de interesse do autuado em 
demonstrar a sua real posição frente à apreensão dos bens de comercialização. 

  
Por isso, considero, neste momento, ser desnecessário deferir o 

requerimento do recorrente, pois ele não instruiu a sua defesa com a comprovação de 
qualquer situação capaz de suportar o retorno do processo em diligência para rever o 
trabalho inicial. 

 
A falta de instrução motivou a rejeição do pedido de conversão do 

julgamento em diligência, neste momento de apreciação decisiva do trabalho fazendário. 
 
Vencida esta primeira parte do voto, dirijo-me ao voto do mérito da 

ação com os fundamentos seguintes: 
 
Analisei a forma utilizada para a constituição do crédito e observei 

que o sujeito passivo corrigiu a documentação fiscal e efetivou o recolhimento do imposto 
exigido no auto de infração antes das notificações do lançamento do crédito tributário, 
conforme provam os documentos instrutório das defesas. 

 
Vejo que o procedimento do autuado modifica a causa da autuação, 

pois ele reparou a falta cometida, recolheu o imposto na forma legal, antes da lavratura do 
autuo de infração, de forma a me convencer de que ele utilizou da faculdade do art.169 da 
Lei nº 11.651/91 e quitou a diferença do valor do imposto devido espontaneamente, 
conforme o permitido no artigo referenciado e que transcrevo: 

 

Art. 169. Antes de qualquer procedimento fiscal, os contribuintes e demais 
pessoas sujeitas ao cumprimento de obrigações tributárias poderão 
procurar a repartição fazendária competente para, espontaneamente: 

I - sanar irregularidades verificadas em seus livros ou documentos fiscais, 
sem sujeição à penalidade aplicável, observado o disposto no inciso 
seguinte, quando da irregularidade tenha decorrido falta de pagamento de 
tributo;  
NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 09.12.93. 

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO I DO ART. 169 PELO ART. 1º 
DA LEI Nº 12.181, DE 03.12.93 - VIGÊNCIA: 10.12.93. 

I - sanar irregularidades verificadas em seus livros ou documentos fiscais, 
sem sujeição à penalidade aplicável, observado o disposto no inciso 
seguinte, quando da irregularidade não tenha decorrido falta de pagamento 
de tributo; 

II - pagar, fora do prazo legal, o tributo devido, acrescido de multa apenas 
de caráter moratório equivalente a 2% (dois por cento) ao mês, pro rata die, 
até o limite de 6% (seis por cento). 

  
Analiso a norma transcrita no parágrafo volvido e vejo que o autuado 

agiu de acordo com a legislação facultativa da correção dos documentos fiscais, efetuou o 
recolhimento da diferença do imposto devido no prazo legal e antes da ciência do auto de 
infração, de forma que a comprovação de que a diferença exigida neste lançamento foi 
sanada, concluo que o auto de infração é improcedente. 

 



 

Com isso, reformo a decisão proferida pelo julgador de Primeira 
Instância, para dar acolhida na tese e nas contraprovas instrutórias do Recurso Voluntário. 

 
Pelo exposto, decido rejeitar pedido de diligência formulado pelo 

sujeito passivo. Quanto ao mérito, conheço do recurso, dou-lhe provimento para reformar 
a sentença singular e considerar improcedente o auto de infração.  

 
 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 01 de março de 2016. 
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Matéria: Importação (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00325/16 
 
Relator: Conselheiro Álvaro Falanque 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação tributária principal. Falta de 
pagamento do imposto na importação. Improcedência. 
 
A decisão singular deve ser reformada, quando a formalização 
do processo demonstrar a inexistência do ilícito fiscal, suporte 
do lançamento, situação que ampara a improcedência do auto 
de infração. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 19 
de janeiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do recurso para o 
Conselho Pleno, dar-lhe provimento para reformar a decisão cameral e considerar 
improcedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Álvaro 
Falanque, Victor Augusto de Faria Morato, Nivaldo José Mendes, Heli José da Silva, 
Alcedino Gomes Barbosa, Márcio Nogueira Pedra, José Luiz Rosa, Antônio Martins da 
Silva, Rodolfo Ramos Caiado, Renato Moraes Lima, José Pereira D'abadia, David 
Fernandes de Carvalho, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo 
Carvalho e Gilmar Rodrigues de Almeida. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Noticia a inicial que o sujeito passivo omitiu o pagamento do ICMS 
importação referente às mercadorias constantes das declarações de importação e notas 
fiscais, conforme demonstrativo e documentos anexos, deixando de destacar nas notas 
fiscais de entrada o ICMS referente à importação e sem efetuar o pagamento mediante o 
lançamento a débito no Livro Registro de Apuração do ICMS, na coluna outros débitos, 
consoante Cláusulas Terceira e Quarta do TARE nº 589/03-GSF, devendo, assim, pagar o 
imposto no valor de R$ 34.716,67 (trinta e quatro mil, setecentos e dezesseis reais e 
sessenta e sete centavos), juntamente com penalidades e acréscimos legais. 

 
Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 11, 

§1º, inciso IV; 13, inciso V e §2º; 63, §3º; e 64 da Lei nº 11.651/91 e Cláusulas Terceira e 
Quarta do TARE nº 589/03-GSF. Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, 
inciso III, "a" do CTE, com redação da Lei 11.750/92. 
 

Foram identificados como sujeitos passivos solidários: ALEXANDER 
MARRA MOREIRA, GLEYTON VARGAS FRANCA, MARIA MADALENA CAVALCANTE 
LIMA FRANCA e MELQUIADES DA CUNHA NETO, todos na condição de 
administradores (fls. 04 a 07).   

 
O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 03/163.  
 
 A autuada e os sujeitos passivos solidários foram intimados, 

conforme documentos de fls. 164 a 179. 
 
O sujeito passivo principal e os sujeitos passivos solidários 

apresentaram impugnação em conjunto, fls. 181 a 187, alegando, preliminarmente que há 



 

insegurança na determinação da infração, pois a indicação do artigo 63 do CTE como 
fundamento do auto de infração é vaga, porque não foram especificados os incisos e 
alíneas infringidos. Destaca, ainda, que a empresa pediu restituição de indébito, houve a 
comprovação de que o pedido tem fundamento e a empresa acabou por ser autuada para 
recolher o mesmo valor do indébito, com acréscimo de penalidades, mas continua com 
direitos ao indébito tributário. No mérito, argui ser indevida a autuação. Afirma que não 
ficou demonstrado que a empresa autuada causou prejuízos ao Estado e que a autuação, 
tendo resultado de processo de pedido de restituição e havendo a comprovação de que 
existe de fato o pagamento indevido de imposto, a exigência do mesmo valor, com 
acréscimos de penalidade, é totalmente absurdo. Finaliza, requerendo que seja declarado 
improcedente o auto de infração.  
 

Juntamente com a peça impugnatória foram colacionados aos autos 
documentos de fls. 188/193.  

 
Sobreveio a Sentença singular nº 1890/2010 - JULP (fls. 199 a 201), 

em que foi rejeitada a preliminar de nulidade do presente lançamento do crédito tributário, 
entendendo não ocorrer nos autos qualquer uma das hipóteses de nulidade previstas no 
art. 20 da Lei nº 16.469/09. No mérito, conhece da impugnação, porém, nega-lhe 
provimento para considerar procedente o auto de infração.  

 
O sujeito passivo principal e os solidários foram intimados da decisão 

singular, conforme documentos de fls. 202 a 213. 
 
Os sujeitos passivos interpõem Recurso Voluntário, fls. 215 a 220, 

onde insistem nas preliminares de cerceamento ao seu direito de defesa e insegurança na 
determinação da infração ante a quantidade e teor das normas que teriam sido infringidas, 
sem descrição precisa dos fatos ocorridos e dos prejuízos porventura causados à Fazenda 
Pública. Pedem a exclusão dos sócios da lide sob o fundamento de não enquadrarem em 
nenhuma das hipóteses dos artigos 134 e 135 do CTN. Quanto ao mérito, alegaram que 
não se pode concluir que a ausência do registro do documento no livro próprio não tenha 
ingressado no estoque e comercializado sem nota fiscal. Requer, assim, que seja 
declarada a improcedência do presente auto de infração. 

 
A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, converte 

os autos em diligência para que seja intimada a autuada a regularizar sua representação, 
bem como fazer juntar aos autos documentos que comprovem a compensação de indébito 
com débito tributário autorizada conforme alega. (fls. 222) 

 
Os autuados foram intimados na pessoa de seu representante, 

conforme documento de fls. 223. 
 
Em atenção à determinação diligencial o sujeito passivo requereu a 

juntada da procuração solicitada. (fls. 228/232) 
 
Após, o processo foi encaminhado para o fiscal autuante, tendo este 

apresentado relatório afirmando que as alegações defensórias são totalmente estranhas a 
este processo, uma vez que a autuação se refere à omissão de pagamento do ICMS 
importação e não a autuação relativa ao importo devido pelas mercadorias que não 
retornaram sob o regime de consignação, conforme alegou a defesa. Portanto, não há 
pertinência entre o histórico da infração e as alegações produzidas pela defesa (fls. 
235/236). 

 



 

Devidamente intimado (fls. 238), o sujeito passivo comparece ao 
processo requerendo a juntada das procurações solicitadas e dos documentos 
comprobatórios das alegações da autuada às fls. 241/242. 

 
A Terceira Câmara Julgadora, por meio da Resolução nº 55/2013 (fl. 

265) determinou o encaminhamento dos autos DEAUD para que se promova a exclusão, 
no demonstrativo à fl. 52 dos autos, do Código NBM/SH 9018.39.29, juntando planilha 
com os novos valores auferidos.  

 
O resultado da diligência (fls. 268/270) aponta que os valores 

referentes ao produto do Código NBM/SH 9018.39.29 não integraram a Base de Cálculo 
do ICMS Importação, portanto, não foram objeto de autuação. 

 
O sujeito passivo principal e os solidários foram intimados, conforme 

fls. 272 a 276. 
Embora intimados, não houve manifestação dos autuados, conforme 

se vê das fls.277.   
 
Em julgamento pela Terceira Câmara, por unanimidade de votos, 

foram rejeitadas as preliminares de cerceamento ao direito de defesa e por insegurança 
na determinação da infração, arguidas pela autuada. Também, por unanimidade de votos, 
foi acatado o pedido de exclusão da lide da solidária MARIA MADALENA C. LIMA 
FRANÇA e rejeitada a exclusão dos outros solidários, por se tratarem de sócios 
administradores da autuada. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conheceu do 
recurso, porém, negou-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração, porém, com a exclusão da relação processual a solidária 
MARIA MADALENA C. LIMA FRANÇA, dada a sua retirada da sociedade em 18.11.03, 
anterior ao fato gerador. Assim como a alteração da penalidade para o artigo 71, IV-A do 
CTE, conforme se vê do acórdão de fls. 288/296.   

 
Da decisão cameral supra foram intimadas a Representação 

Fazendária e a autuada, respectivamente, a manifestarem [fls.297 e 299/302]. 
 
A Representação Fazendária instada a se manifestar exarou 

Despacho de fls. 298, concordado com os termos e fundamentos dos autos. 
 
Os autuados interpõem Recurso ao Conselho Pleno utilizando os 

mesmos argumentos anteriormente deduzidos no recurso cameral. 
 
Às fls. 311, foi solicitado o envio de 04 processos dos quais este está 

incluso, à Gerência Especial de Auditoria, a fim de submetê-lo a análise para fins de 
extinção de crédito tributário previsto no artigo 5º da Lei 18.657/2014, motivo pelo qual os 
presentes autos foram retirados de pauta por força do Despacho 2168/2015-CONP, 
datado de 05 de novembro de 2015. [fl.312] 

 
Às fls. 314, o órgão solicitante informa ao CAT, que deve ser 

desconsiderado e-mail de fls. 311, tendo em vista que os exames fiscais outrora 
almejados, perdera o objeto, por já ter sido realizado por outras fontes. Solicita, que seja 
dado andamento normal no feito. 

 
É o Relatório. 
 
 



 

 
VOTO 

 
Da análise do presente processo, depreende-se que a acusação 

tipificada na sua peça exordial versa sobre o fato de que o sujeito passivo omitiu o 
pagamento do ICMS importação referente às mercadorias constantes das declarações de 
importação e notas fiscais, deixando de destacar nas notas fiscais de entrada o ICMS 
referente a importação e sem efetuar o pagamento, mediante o lançamento a débito no 
Livro Registro de Apuração do ICMS. 
 

Inicialmente destaco que não há no processo questões preliminares, 
prejudiciais, de caráter terminativo, a serem apreciadas.   

 
Dirigindo-me ao mérito do lançamento, entendo que razão assiste ao 

sujeito passivo ao requerer a improcedência do auto de infração. Compulsando os autos, 
verifico que a operação comercial realizada pela empresa autuada ocorreu com 
observância das formalidades legais, tendo sido autorizado pelo órgão responsável o 
desembaraço das mercadorias objeto da autuação e com a respectiva indicação de 
operação desonerada de ICMS. 

 
Para melhor clareza de meu voto, invoco o artigo 7º, inciso XXXII, do 

Anexo IX do RCTE, abaixo transcrito:  

 
Art. 7º. São isentos do ICMS, observado o §1º quanto ao término de 
vigência do benefício: 

XXXII – a operação com equipamentos e insumos destinados à 
prestação de serviços de saúde, relacionados com respectivos 
códigos da NBM/SH no Apêndice IX deste anexo, desde que 
contemplados com isenção ou com alíquota reduzida a zero dos 
impostos de importação e sobre produtos industrializados, mantido o 
crédito. 
 
 

Pela análise do dispositivo acima transcrito, verifica-se que as 
operações com equipamentos e insumos destinados à prestação de serviços de saúde 
ficam isentas do ICMS, sendo que a fruição deste benefício fica condicionada ao 
estabelecimento de isenção ou alíquota zero do Imposto sobre Produtos Industrializados 
ou do Imposto de Importação, para os equipamentos e acessórios indicados no referido 
Anexo. 

 
Ademais, a previsão de isenção, através de Convênios, com 

especificação do produto, não invalida o benefício concedido pelo dispositivo acima 
mencionado, que, sendo genérica, engloba todos os equipamentos e insumos médicos 
utilizados pela empresa autuada. 

 
Por outro lado, a única exigência anteriormente feita para a 

concessão da isenção do ICMS era que os produtos fossem também desonerados de 
tributos federais na importação. Entretanto, tais mercadorias, conforme se pode inferir da 
legislação reguladora da matéria e dos documentos de importação colacionados autos são 
desonerados pela União. 

 
Tal fato, demonstra que o procedimento realizado pela empresa está 

em total sintonia com o dispositivo legal pertinente ao caso, além do fato de ter se 
submetido à apreciação prévia do Estado, quanto a incidência ou não do tributo, ao 



 

apresentar as guias de importação, momento que recebeu a autorização para a pratica do 
negócio jurídico em comento, o que comprova o carimbo e assinatura do funcionário a 
quem foram submetidos tais documentos. 

 
Portanto, a empresa ora autuada não pode ser responsabilizada pelo 

débito tributário pelo fato de que as operações realizadas estão acobertadas pela isenção 
prevista no artigo 7º, inciso XXXII, do Anexo IX, do Decreto nº 4.852/97. 

 
Com isto, concluo que o sujeito passivo comprovou a lisura do seu 

procedimento comercial e comprovou a prática de ato fiscal isento de qualquer dúvida, de 
forma que, não encontrou obstáculo para a declaração da improcedência da peça 
vestibular deste feito.  

 

Diante do exposto, voto conhecendo do recurso para o Conselho 
Pleno, dando-lhe provimento para reformar a decisão cameral e considerar improcedente 
o auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 10 de março de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Importação (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01577/16 
 
Relator: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 

 
EMENTA: RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA PARA AS 
CÂMARAS. ICMS. FALTA DE RECOLHIMENTO NA 
IMPORTAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ART. 169 DO CTE. 
IMPROCEDÊNCIA.  
 
1. Ao comparecer aos autos em primeira instância, o sujeito 
passivo obtempera que promovera, antes da ação fiscal, o 
recolhimento do crédito reclamado, mediante o lançamento do 
correspondente valor no Livro de Registro de Apuração do 
ICMS. 
2. Há que se observar que, durante o período fiscalizado, o 
sujeito passivo manteve em sua escrita vultosos saldos 
credores, conforme atestam os autos, fator que inviabilizaria 
qualquer possibilidade de repercussão em falta de pagamento 
do imposto, o que torna insubsistente a tese sustentada pelo 
recurso Fazendário. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de agosto de 2016, decidiu,  por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência formulado pela Representação Fazendária. Quanto ao mérito, 
também por votação unânime, conhecer do recurso de ofício, negar-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou improcedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato, José 
Eduardo Firmino Mauro, Mário de Oliveira Andrade, Aldeci de Souza Flor e Rickardo de 
Souza Santos Mariano. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Nos presentes autos, o Fisco acusa o sujeito passivo de haver 
deixado de debitar, no Livro de Registro de Apuração do ICMS, o imposto devido em 
operação de importação de bens do ativo imobilizado.  

Segundo informa a inicial, o montante se refere ao somatório das 
parcelas de 1/48 (um quarenta e oito avos) do ICMS-IMPORTAÇÃO referente às notas 
fiscais nº 30036, 30221, 20262 e 30263, apurado nos termos da Cláusula primeira do 
TARE nº 64/05-GSF. 

 A infração foi capitulada nos arts. 11, §1º, IV; 63, §3º, I, “c” e 64, 
todos do CTE, combinados com a cláusula primeira do TARE 64/05-GSF. A penalidade, 
por seu turno, é a que consta do art. 71, III, “a” do CTE. 

  Aufere-se ICMS no valor originário de R$ 57.119,21, referente a 
fatos geradores ocorridos no mês de julho de 2009. O auto de infração foi lavrado em 
05/08/09. 

A instrução processual fiscal é composta dos seguintes documentos: 

1) Auditoria Básica do ICMS;  



 

2) Cópia do Termo de Acordo de Regime Especial nº 64/05-GSF; 
3) Planilhas referentes às diferenças não debitadas no Livro de 

Registro de Apuração do ICMS; 
4) Cópia do Livro de Registro de Apuração do ICMS. 

O sujeito passivo fora intimado, via AR, em 21/08/14. Apresentou 
impugnação em primeira instância, conforme peça às fls. 66 dos autos. Asseverou, em 
suma, o seguinte: 

1) Extinção do crédito tributário pelo pagamento. A empresa 
procedeu ao pagamento espontâneo do crédito reclamado em 
fevereiro de 2010, mediante a informação e registro da diferença 
devida no Livro de Registro de Apuração do ICMS. 

2) Extinção do crédito tributário pela decadência, nos termos do art. 
150 §§1º e 4º do CTN.  

3) Multa de caráter confiscatório.  
 

Pede, ao final, a extinção do crédito tributário pelo pagamento; pela 
decadência ou, subsidiariamente, a redução da multa cominada.  

 
Submetidos os autos à instância singular, os mesmos foram 

encaminhados à Gerência Especial de Auditoria para que se verificasse a procedência das 
alegações do sujeito passivo.  

A resposta revisional consta às fls. 208, no sentido de que o 
lançamento no valor de R$ 57.119,21, em fevereiro de 2010, realmente ocorrera.  

Sob os fundamentos alinhavados na impugnação do sujeito passivo 
e no arrazoado das Autoridades revisionais, o julgador singular deu pela improcedência do 
lançamento (fls. 267). 

Houve recurso Fazendário acerca da decisão recorrida, ao 
argumento de que restaria provar a inexistência de falta de recolhimento do imposto no 
período entre julho/09 e fevereiro/10. Pede a conversão do julgamento em diligência para 
se verificar tais questões. 

Em contradita, o sujeito passivo adverte que o próprio relatório de 
diligência afirma, categoricamente, que em ambos os momentos houve a verificação de 
saldo credor do imposto. Pede a manutenção da sentença recorrida.  

 
É o relatório. 

V O T O 
 

 
Ao comparecer aos autos em primeira instância, o sujeito passivo 

obtempera que promovera o recolhimento do crédito reclamado, mediante o lançamento 
do correspondente valor no Livro de Registro de Apuração do ICMS.  

A prerrogativa da denúncia espontânea vem prevista no art. 169 do 
CTE, in verbis: 

“Art. 169. Antes de qualquer procedimento fiscal, os contribuintes e 
demais pessoas sujeitas ao cumprimento de obrigações tributárias 
poderão procurar a repartição fazendária competente para, 
espontaneamente: 
I - sanar irregularidades verificadas em seus livros ou documentos 
fiscais, sem sujeição à penalidade aplicável, observado o disposto no 
inciso seguinte, quando da irregularidade não tenha decorrido falta de 
pagamento de tributo;” 

 



 

 
Tal dispositivo tem suas razões emprestadas do Código Tributário 

Nacional – CTN, o qual dispõe, sobre a matéria, o seguinte: 
 

“Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da 
infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido 
e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela 
autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de 
apuração. 

 Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia 
apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou 
medida de fiscalização, relacionados com a infração. ” 

 

Em comentários ao instituto da denúncia espontânea, CARVALHO57 
assevera que: 

 

“Modo de exclusão da responsabilidade por infrações à legislação 
tributária é a denúncia espontânea do ilícito, acompanhada, se for o 
caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do 
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, 
quando o montante do tributo dependa de apuração (CTN, art. 138). A 
confissão do infrator, entretanto, haverá de ser feita antes que tenha 
início qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização 
relacionada com o fato ilícito, sob pena de perder seu teor de 
espontaneidade (art. 138, parágrafo único). A iniciativa do sujeito 
passivo, promovida com a observância desses requisitos, tem a 
virtude de evitar a aplicação de multas de natureza punitiva, porém 
não afasta os juros de mora e a chamada multa de mora, de índole 
indenizatória e destituída do caráter de punição. Entendemos, 
outrossim, que as duas medidas - juros de mora e multa de mora- por 
não se excluírem mutuamente, podem ser exigidas de modo 
simultâneo: uma e outra.” 

 

Entendemos que há respaldo para se desconsiderar o presente 
lançamento fiscal, uma vez que a acusação nele estampada fora espontaneamente 
denunciada pelo sujeito passivo, antes do início da ação fiscal.  

 
Segundo dispõe o art. 7º da Lei nº 16469/09: 
 

“Art. 7º O procedimento fiscal tem início com: 

I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, 
cientificando o sujeito passivo ou seu preposto de qualquer 
exigência;” 

 
Há que se observar que, durante o período fiscalizado, o sujeito 

passivo manteve em sua escrita vultosos saldos credores, conforme atestam os autos, 

                                            
57 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 18ª edição. São 

Paulo. Saraiva. 2007. P. 530 



 

fator que inviabilizaria qualquer possibilidade de repercussão em falta de pagamento do 
imposto, o que torna insubsistente a tese sustentada pelo recurso Fazendário.  

 
Sob tais fundamentos, conheço do recurso da Fazenda, mas lhe 

nego provimento para confirmar o teor da sentença singular.  

 
 
 

Sala das sessões, em 30 de setembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Importação (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01985/16 
 
Relator: Conselheiro Márcio Nogueira Pedra 
 

 
EMENTA: ICMS. Omissão de pagamento do imposto na 
importação por uso de base de cálculo inferior à determinada na 
legislação. Auto de infração improcedente. Decisão unânime. O 
auto de infração deve ser julgado improcedente quando ficar 
comprovada a inexigibilidade do crédito tributário constante da 
inicial. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 18 de novembro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, por 
unanimidade de votos, conhecer do recurso, dar-lhe provimento para considerar 
improcedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Márcio 
Nogueira Pedra, Rickardo de Souza Santos Mariano, Luis Antônio da Silva Costa, Mário 
de Oliveira Andrade e Edson Abrão da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Neste processo, o Fisco acusa o contribuinte de importar 
mercadorias com a utilização de base de cálculo do ICMS em valor inferior ao previsto 
para a operação, pois deixou de incluir parcelas correspondentes ao próprio ICMS, PIS , 
COFINS e outras previstas por lei, conforme demonstrado pelos Relatórios da 
Composição da Base de Cálculo dos Insumos Importados para uso em seu processo 
industrial e pelas Auditorias Básicas do ICMS,  exercícios de 2012 e 2013. Está sendo 
cobrado  o imposto na importância de R$ 1.544.514,19 juntamente com a penalidade e 
acréscimos legais, conforme demonstrativos e documentos anexos. Para todos os fins 
legais e com fulcro no § 2º, do artigo 19, Decreto nº 6.930, de 09 de junho de 2009, adoto 
o relatório constante da sentença  nº 2796/2015 , de fls 213/214 , que abaixo transcrevo : 

 
“Consta dos presentes autos que o sujeito passivo, ISOESTE 

INDUSTRIA E COMERCIO DE ISOLANTES TERMICOS importou mercadorias com a 
utilização de Base de Cálculo de ICMS em valor inferior ao previsto para a operação, pois 
deixou de incluir parcelas correspondentes ao próprio ICMS, PIS, COFINS e outras 
previstas por lei, conforme demonstrado pelo Relatório da Composição da Base de 
Cálculo dos Insumos Importados para uso em seu processo industrial e pela Auditoria 
Básica do ICMS, exercícios 2012 e 2013. Em consequência deverá pagar o imposto não 
debitado, a penalidade e os acréscimos legais. 

 
Foram citados como dispositivos legais infringidos os artigos 19, I, 

art. 20, I, 63,§3° e 64 da Lei n.º 11.651/91. 
 
A penalidade proposta corresponde à tipificada no artigo 71, inciso IV 

A, da Lei n.º 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 17.519/2011. 
 
Junta-se aos Autos o Contrato Social da empresa, Nota explicativa 

do exercício de 2012 e 2013 para os três autos de infração apensados, Pedido de 
Apensamento, Ordem de Serviço, Notificação, Relatórios de Auditoria Básica do ICMS, 
Relatório da Composição da Base de Cálculo dos Insumos Importados para uso em seu 



 

processo industrial, Relatório de Omissão de Pagamento de ICMS dos Insumos 
Importados para uso em seu processo industrial, Cópia do Livro de Registro de Entradas, 
DANFES (amostragem). 

 
Intimado da forma legal o sujeito passivo apresenta impugnação em 

Primeira Instância, na pessoa do representante legal alegando excesso de penalidade e 
multa confiscatória. 

 
No mérito alega que os cálculos foram realizados dentro dos 

parâmetros da lei, conforme art.19 da Lei 11.651/91, diz que além de outros valores 
exigidos, o ICMS deverá ser acrescido em sua própria base de cálculo, que para tal 
deverá dividir por um índice conforme a alíquota aplicada. 

 
Diz que a divergência encontrada pelo fisco se deu em virtude do 

fiscal ter aplicado novamente 17% sobre a Base de Cálculo que já possui o ICMS por 
dentro, ou seja, alega erro no cálculo do fiscal, cita como exemplo a Nota Fiscal 0080751, 
que se aplica aos demais casos do lançamento em questão, onde foi encontrada uma 
nova Base de Cálculo no valor de R$ 2.139.700,69 que aplicando a alíquota de 17% 
chegou ao valor do ICMS de R$ 363.749,12 encontrado pelo fisco, fls. 26. 

 
Solicita revisão e que seja suspensa a exigibilidade do crédito 

tributário, e o lançamento julgado improcedente. 
 
Os autos foram encaminhados para Primeira Instância para 

Julgamento.” 
 
A ilustre Julgadora singular, após análise das razões da empresa 

autuada, conheceu da impugnação e julgou procedente o auto de infração. 
 
Intimado da decisão singular condenatória, o sujeito passivo 

apresenta recurso voluntário no qual começa por dizer que a empresa recolheu o ICMS 
nos termos da lei e que os cálculos contidos na sentença, a título de exemplo, contem 
equívoco. Afirma, utilizando o mesmo exemplo contido na sentença, que os cálculos do 
contribuinte incluíram o ICMS na base de cálculo do citado imposto. Fundamenta sua 
afirmação no argumento de que a Fiscalização não atentou para o fato de que o campo 
dados adicionais (do documento fiscal) discrimina as outras despesas –  que foi o valor 
somado ao valor total da nota para efeito de determinar a base de cálculo do ICMS –  
como sendo : PIS, COFINS, ICMS, DESPESAS ACESSÓRIAS e TAXA SISCOMEX.   Por 
conta disto, conclui que não prospera a acusação fiscal de que não foi incluída na base de 
cálculo do ICMS o próprio imposto, além do PIS, COFINS e despesas. Informa ainda que, 
por conta da existência de Termo de Acordo, a empresa está autorizada a utilizar a Guia 
de Liberação de Mercadoria Estrangeira sem Comprovação do Recolhimento do ICMS. A 
guia é preenchida pelo contribuinte e levada ao Fisco para aprovação. No presente caso 
não foi diferente. Foi emitida a Guia que foi submetida ao Fisco e aprovada. Faz anexar ao 
seu recurso documentação que corrobora seus argumentos de que não há erro de cálculo 
do imposto.  

 
O recorrente também argui o caráter confiscatório e desproporcional 

da multa aplicada. Pede a improcedência do lançamento. Pede a realização de diligência 
e anexação de perícia aos autos. Pede o afastamento da multa, posto que confiscatória.  

 
O processo veio a julgamento, oportunidade em que a Terceira 

Câmara do CAT baixou a resolução seguinte (fls 283): 



 

 
“A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em 

sessão realizada no dia 06/01/15, acatando proposição do Conselheiro Relator , 
CONSIDERANDO as alegações apresentadas pela recorrente, afirmando, a partir do 
mesmo exemplo contido na sentença, que os cálculos do contribuinte incluíram o ICMS na 
base de cálculo do citado imposto. Fundamenta sua afirmação no argumento de que a 
Fiscalização não atentou para o fato de que o campo dados adicionais (do documento 
fiscal) discrimina as outras despesas – que foi o valor somado ao valor total da nota para 
efeito de determinar a base de cálculo do ICMS – como sendo : PIS, COFINS, ICMS, 
DESPESAS ACESSÓRIAS e TAXA SISCOMEX; CONSIDERANDO que o processo 
administrativo tributário prima pela busca da verdade material, sendo facultado à Câmara 
Julgadora determinar a realização de diligências, de ofício ou a pedido, para fins de 
saneamento do processo (inciso II, § 3º, artigo 19, Lei nº 16.469, de 19 de janeiro de 
2009); RESOLVE, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência 
encaminhando o processo à GERÊNCIA ESPECIAL DE AUDITORIA DA 
SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA, a fim de que seja designado auditor fiscal para : 1 – 
manifestar-se sobre as alegações do contribuinte acerca da metodologia aplicada, na 
determinação da base de cálculo do ICMS, pelo Fisco 2 – caso conclua que o 
levantamento realizado pelo Fisco merece reparos, proceder revisão nos trabalhos, 
efetuando as alterações que entender apropriadas; 3 – após, intimar o sujeito passivo, por 
meio de seu representante legal, do resultado da revisão para, caso queira, se manifestar 
no prazo de 20 (vinte) dias. Em seguida, retorne-se à Câmara Julgadora para apreciação.” 

 
A revisão dos trabalhos chegou à conclusão de que o pedido do 

contribuinte deve ser atendido, pois apesar das emissões de Notas Fiscais Eletrônicas 
conter erros, o ICMS destacado está correto, devendo o lançamento ser julgado 
improcedente.  

 
Intimada do resultado da diligência, a autuada reitera o pedido de 

improcedência.  
 
É o relatório.  
 
 

VOTO 
 
 
 
O auditor fiscal, responsável pela revisão dos trabalhos, afirma, às fls 

288, que o contribuinte emitiu notas fiscais eletrônicas de entrada, relativas às 
importações, com erros de informação do Imposto de Importação, PIS, COFINS e valor 
dos produtos e outras despesas. Por isto foi lavrado o auto de infração.  

 
Afirma, ainda, que notificou a empresa a apresentar cópias em PDF 

das Declarações de Importação de 2011 e 2012. Ao analisar alguns dos  documentos, a 
autoridade fiscal constatou que, apesar de discriminado de forma errada, o valor do ICMS 
estava certo. O auditor também verificou, junto à Receita Federal, se os valores da 
Declarações de Importação estavam de acordo com os dados apresentados pelo 
contribuinte em sua defesa. Foram conferidos, por amostragem, alguns dados das 
declarações, estando os mesmos corretos. O Fisco constatou que o ICMS das 
importações foi calculado corretamente, mas discriminado de forma incorreta, o que gerou 
embaraço ao trabalho da fiscalização. Tanto que foi aplicada multa formal ao contribuinte, 
através do auto de infração 4011602212542.  



 

 
A fiscalização conclui seu trabalho afirmando que “entendemos ser 

legítimo o pedido do contribuinte, que apesar das emissões das Notas Fiscais Eletrônicas 
conter erros, os ICMs (sic) destacados estão corretos, não havendo motivo para a 
sustentação da peça basilar.” 

 
Assim, diante do exposto e considerando o que consta dos autos, 

conheço do recurso do contribuinte e dou-lhe provimento para julgar improcedente o 
lançamento.  
 

 
 

Sala das sessões, em 16 de dezembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Imposto declarado em DPI (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00669/16 
 
Relator: Conselheiro José Pereira D'abadia 
 

 
EMENTA: ICMS. Auditoria básica do ICMS. DPIs. Informação 
sobre saídas de mercadoria sem débito do imposto. Procedente 
em parte.  
 
O trabalho revisional respalda o entendimento de que o feito 
deve ser julgado procedente em parte. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 18 de abril de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de 
infração no valor de ICMS de R$ 18.863,78 (dezoito mil, oitocentos e sessenta e três reais 
e setenta e oito centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros José Pereira 
D'abadia, Márcio Nogueira Pedra, José Luiz Rosa, Washington Luis Freire de Oliveira e 
Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo informou em suas 
DPI's saídas nos anos de 2009 e 2010 sem débito do imposto. 

 
A autoridade lançadora indica como infringidas as disposições dos 

artigos 11 e 64 do Código Tributário Estadual - CTE (Lei nº 11.651/91). Proposta a 
aplicação da penalidade prevista no artigo 71, III, "a" do CTE, com redação da Lei nº 
11.750/92. 

 
O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: 

Detalhamento do crédito tributário "fls. 3 e 4", auditoria básica do ICMS "fls. 5 a 14", 
declaração periódica de informações "fls. 15 a 38", histórico dos pagamentos "fls. 39 e 40", 
consulta simples nacional "fls. 41", cópia de pareceres "fls. 42 e 43", cópia de autorização 
para aproveitamento de crédito de ICMS "fls. 44". 

 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em Primeira Instância, conforme documentos de "fls. 45 e 46", 
tendo sido lavrado Termo de Revelia as "fls. 47". 

 
O sujeito passivo é intimado a pagar a quantia exigida ou apresentar 

impugnação em Segunda Instância, conforme documentos de "fls. 49 e 50". 
 
O sujeito passivo ingressa com impugnação em segunda instância as 

"fls. 53" alegando que apresentou todas as DPI's dentro do prazo nos anos de 2009 e 
2010, e informou os valores de suas saídas mês a mês, e recolheu o imposto, embora não 
tenha sido acatado pela SEFAZ-GO. Sustenta que tem o pedido de enquadramento no 
super simples fora do prazo, e o recolhimento foi feito para não haver acúmulos de 
débitos. Alega que na apresentação das DPI's informou também os valores das entradas, 
e que foram destacados os valores dos créditos dos impostos. Ao final, pede pela 
improcedência do auto de infração. 



 

 
O sujeito passivo anexa ao recurso os seguintes documentos: Cópia 

da Declaração de Firma Individual "fls. 54", cópia do comunicado para enquadramento no 
estatuto da microempresa "fls. 55", cópia da intimação "fls. 56", consulta por inscrição "fls. 
57 e 58", comprovante de inscrição e de situação cadastral "fls. 59". 

 
Os documentos de "fls. 63 a 78" são juntados de acordo com o termo 

de juntada n° 147/2015 - II CJUL, "fls. 62". 
 
Pela Resolução n° 127/2015, "fls. 79 e 80", a Segunda Câmara do 

Conselho Administrativo Tributário determina converter o julgamento em diligência e 
encaminhar os autos à Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia, para que seu 
ilustre titular determine que autoridade fiscal designada, preferencialmente o próprio 
autuante, realize revisão no trabalho inicial com base nas orientações contidas no 
Memorando Circular número 003/15 - GEAF, assim como no Procedimento Operacional 
Padrão - Exclusão de Ofício Retroativa do Simples Nacional - POP, e ainda no Parecer n° 
1446/2012 - GEOT, cópias anexadas, relativamente à compensação dos créditos nas 
operações de entradas - desde que estes se encontrem em conformidade com a 
legislação - bem como para considerar os valores recolhidos na rubrica do Simples 
Nacional. A Representação Fazendária concordou com a diligência. Após, encaminhar os 
autos ao Setor de Preparo Processual da GEPRO, para fins de intimação do sujeito 
passivo quanto ao resultado da diligência realizada, oportunizando se manifestar a 
respeito no prazo de 30 dias.  

 
Em diligência, "fls. 82 a 93", o fiscal revisor procedeu à revisão do 

PAT 40112041505 e de acordo com o Memorando Circular 003/15 - GEAF, no tocante a 
compensação do ICMS pago com o código 4278 em empresas excluídas de oficio do 
Simples Nacional. Quanto ao credito com a não apresentação dos livros fiscais procedeu à 
apuração de oficio (documentação anexa), conforme orientação do mesmo memorando. 
Informa que desta forma o valor do tributo omitido no período passa a ser R$ 18.863,78.  

 
O sujeito passivo é intimado conforme "fls. 95 a 96". 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Reporto-me ao trabalho revisional, sempre merecedor de fé, onde a 
autoridade revisora, infere que realizou a tarefa que lhe foi solicitada de conformidade com 
o pedido de revisão, determinado pela Resolução 127/2015 de 11/09/2015 – Segunda 
Câmara do CAT.  

 
Acrescenta que nos termos dos artigos 8º, §3º e 19 § 3º da Lei 

16.469/09, procedeu a revisão deste auto e de acordo com o Memorando Circular 
003/2015 – GEAF, no tocante a compensação do ICMS pago com o código 4278 em 
empresa excluídas de ofício do Simples Nacional.  

 
Quanto ao crédito com a não apresentação dos livros fiscais, 

procedeu a apuração de ofício, cuja documentação se encontra acostada ao processo e 
que perfaz o “quantum” de R$ 18.863,78 (dezoito mil, oitocentos e sessenta e três reais e 
setenta e oito centavos). 

 



 

Em face da revisional, o polo passivo, embora intimado do seu teor e 
tendo lhe sido dada a oportunidade de contrapô-la, conforme determina a legislação, 
quedou-se silente.  

 
Mediante os registros supra, só me resta julgar procedente em parte 

o lançamento, nos termos informados pela peça diligencial.   
 
Assim, voto conhecendo da impugnação, dando-lhe parcial 

provimento para considerar procedente em parte o auto de infração no valor de ICMS de 
R$ 18.863,78 (dezoito mil, oitocentos e sessenta e três reais e setenta e oito centavos). 

 
 
 

Sala das sessões, em 11 de maio de 2016. 
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Matéria: Imposto declarado em DPI (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00811/16 
 
Relator: Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Omissão no pagamento do 
ICMS regularmente registrado e apurado em livro próprio. 
Procedência parcial. 
 
Provado nos autos que o sujeito passivo deixou de pagar parte 
do imposto regularmente registrado e apurado em livro próprio 
conforme atesta o Livro Fiscal de Apuração do ICMS e a 
respectiva omissão na Declaração Periódica de Informação - 
DPI, procedente em parte é o auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 31 
de março de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de 
infração no valor do ICMS de R$ 241.595,56 (duzentos e quarenta e um mil, quinhentos e 
noventa e cinco reais e cinqüenta e seis centavos). Participaram do julgamento os 
Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José 
Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, David Fernandes de 
Carvalho, Alcedino Gomes Barbosa, Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, Antônio 
Martins da Silva, Cláudio Henrique de Oliveira, Washington Luis Freire de Oliveira, José 
Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Márcio 
Nogueira Pedra, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Paulo Diniz e 
Victor Augusto de Faria Morato. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Descreve o auto de infração que o sujeito passivo deixou de pagar o 
imposto regularmente registrado e apurado em livro próprio, relativo aos meses de agosto 
a dezembro de 2008, conforme o Livro Fiscal de Apuração do ICMS, bem como também 
não informou na Declaração Periódica de Informação-DPI. Em decorrência fica sujeito ao 
pagamento do imposto acrescido das cominações legais. 

 
Foram infringidos os artigos 63, do Código Tributário Estadual em 

combinação com o artigo 2º da Instrução Normativa nº 155/94-GSF e artigo 3º da 
Instrução Normativa 599/03-GSF. Proposta a aplicação da penalidade do artigo 71, inciso 
III, “d” da Lei nº 11.651/91 com a nova redação dada pela Lei nº 14.058/2001. 

 
Acompanham exordial os seguintes documentos: Anexo Estruturado- 

Detalhamento do crédito tributário, Auditoria Básica do ICMS, Termo de Autenticação de 
Livro Fiscal, Cópia reprográfica do Livro Registro de Apuração do ICMS de 01/01/2008 a 
31/12/2008; Declaração Periódica de Informações –DPI (fls.03/40). 

 
Legalmente cientificada, a parte passiva comparece aos autos para 

impugnar o auto de infração. Argui as preliminares de nulidade da peça básica por 
insegurança na determinação da infração e cerceamento do direito de defesa, porquanto 
não se demonstra de forma precisa a obrigação tributária em concomitância com a 
desconsideração de vários aspectos relacionados com a atividade econômica da empresa.  



 

 
Em seguida, requer diligência para que seja aquilatado o período 

exato da ocorrência dos fatos para que a parte possa juntar os documentos necessários 
para comprovar o pagamento do imposto. 

 
Ao final requer a nulidade do feito, ou na impossibilidade, sua 

improcedência. 
 
O julgador singular manifesta-se nos autos (fls.64/65) para rejeitar as 

aludidas preliminares de nulidade arguidas. Argumenta tratar-se de imposto apurado pelo 
próprio contribuinte, conforme observa-se na cópia do livro de Registro de Apuração.  

 
No mérito, aduz que o sujeito passivo praticou a infração estampada 

na basilar e de plano ratifica a pretensão fiscal inicial.  
 
Em seguida, denega o pedido de diligência formulado pelo sujeito 

passivo com o argumento de que os períodos dos fatos geradores estão descritos no 
próprio auto de infração, bem como discriminados os valores relativos a cada um dos 
meses. 

 
Ao final, retifica a penalidade aplicada para a do artigo 71, inciso I, do 

art. 71 do CTE para considerar procedente o auto de infração no valor de R$ 269.059,25 
(duzentos e sessenta e nove mil, cinquenta e nove reais e vinte e cinco centavos). 

 
Cientificado, o sujeito passivo ingressa com Pedido de Revisão 

Extraordinária com fundamento no item 1, alínea "a", inciso II, art. 43 da Lei nº 16.469/09  
para requerer a desconstituição do crédito tributário formalizado por meio do presente 
Auto de Infração, relativo à exigência de ICMS regularmente registrado e apurado no livro 
próprio relativo aos meses de agosto a dezembro de 2010 e não informados na DPI. 

 
Reitera a preliminar de nulidade da peça básica por insegurança na 

determinação da infração. Repisa o argumento de que o feito padece de erros materiais, 
tais como o de não conter todos os elementos necessários à identificação precisa da 
obrigação tributária. Aponta que no Termo de Retificação do Anexo Estruturado – 
Detalhamento do crédito tributário, no item multa de tributo, está disposto o percentual de 
120%, enquanto o correto seria 60%.  

 
Aduz que houve correção do Livro de Registro de Apuração do 

ICMS, decorrente de erro de transporte do Livro de Saída, mas esta correção não foi 
considerada no levantamento do ICMS, gerando a diferença reclamada.  

 
Ao final, pugna pela nulidade do lançamento ou sua improcedência e 

para sustentar sua tese acosta a título de prova, cópia de Termo de Ocorrências 
(fls.78/81), cópia de comprovante CNPJ (fls.82), cópia de consulta cadastro SINTEGRA 
(fls.83) e cópia de Consolidação de Contrato Social (fls.84/86). 

 
No Despacho nº. 1167/2012 - CAT (fls. 90), considerando que a 

admissibilidade do pedido de revisão extraordinária depende de prova inconteste de erro 
de fato substancial, verificou-se, pois, a necessidade de que sejam os autos remetidos à 
Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia a fim de que seu titular, por obséquio, 
solicite aos autuantes, ou a quem os substitua, informações sobre a veracidade dos 
esclarecimentos prestados pelo sujeito passivo às fls. 80 e 81, promovendo a alteração da 
exigência inicial, se for o caso.  



 

 
O revisor manifesta-se às fls. 92 e retifica o valor do crédito tributário 

para R$ 241.595,56 (duzentos e quarenta e um mil, quinhentos e noventa e cinco reais e 
cinquenta e seis centavos). 

 
O douto Presidente desta Casa, por meio do Despacho nº 0520/2013 

- CAT, com amparo no inciso II, § 4º do art. 43 da Lei nº 16.469/09, admite o Pedido de 
Revisão Extraordinária (fls. 144) e determina o encaminhamento dos autos ao Setor de 
Apoio à Segunda Instância, para que sejam pautados a julgamento pelo Conselho Pleno, 
para apreciação.   

Resolução do Conselho Pleno (fls.198) decide encaminhar o feito à 
Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia, a fim de que seu titular, por obséquio 
requisite a auditor fiscal, à vista dos Livros Registro de Entradas e Apuração do 
contribuinte, para que informe se o mesmo já processou a compensação do valor do ICMS 
de R$ 20.411,29 (vinte mil e quatrocentos e onze reais e vinte e nove centavos). 

 
Argumenta a douta Conselheira Relatora que a revisão anterior 

aponta diferença de imposto a favor do contribuinte em relação ao período autuado; que 
este caso decorre de duplicidade de valores lançados em livro fiscal em que não há 
transferência de encargos financeiros; que mero erro de lançamento em duplicidade de 
nota fiscal de saída não implica em obrigação de pagar imposto e que há determinação 
expressa pela Instrução Normativa nº 1159/13-GSF que dispõe sobre a compensação de 
diferenças de imposto favoráveis ao contribuinte com o devido apurado por meio de 
auditoria.   

 
Intimado a apresentar os livros fiscais necessários para a conclusão 

dos trabalhos revisionais que visam ratificar se há compensação do valor do imposto 
favorável ao sujeito passivo, este queda-se inerte.  

 
Na sequência, o ínclito revisor manifesta-se nos autos (fls.208) para 

informar que em virtude da omissão passiva quanto à apresentação dos livros fiscais não 
é possível informar se houve a aludida compensação. 

 
Cientificado a respeito do manifesto do revisor, o sujeito passivo 

queda-se silente (fls. 214). 
  
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
Passo a julgar e de plano considero que o feito é procedente em 

parte. De fato, não há como atender o pleito passivo pois ao compulsar os autos, verifico 
que ao sujeito passivo foram dadas todas as oportunidades para que viesse a defender-se 
das imputações que lhe foram atribuídas. Impende salientar que além de não se 
manifestar acerca da revisão de fls. 92, deixou de cumprir o que determinava a Resolução 
Cameral nº 081/2014 (fls.198/199),  

 
Ante o exposto, devo acolher a retrocitada revisão de fls.92 e retificar 

o valor do crédito tributário de R$ 269.059,25 (duzentos e sessenta e nove mil, cinquenta 
e nove reais e vinte e cinco centavos) para R$ 241.595,56 (duzentos e quarenta e um mil,  
quinhentos e noventa e cinco reais e cinquenta e seis centavos). 



 

 
Dessarte, voto conhecendo do Pedido de Revisão Extraordinária, 

dando-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de infração no 
valor de R$ 241.595,56 (duzentos e quarenta e um mil, quinhentos e noventa e cinco reais 
e cinquenta e seis centavos). 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 07 de junho de 2016. 
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Matéria: Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00212/16 
 
Relator: Conselheiro Edson Abrão da Silva 
 

 
EMENTA: ITCD. Omissão de recolhimento do imposto. 
Improcedente.  
 
O trabalho revisional respalda o entendimento de que o feito 
deve ser julgado improcedente. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 29 de outubro de 2015, decidiu, por maioria de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente 
o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Edson Abrão da Silva, Heli José da 
Silva, Aguinaldo Fernandes de Melo e Nivaldo Carvelo Carvalho. Vencida a Conselheira 
Nislene Alves Borges que votou pela procedência do feito 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo deixou de recolher 
o ITCD sobre o valor patrimonial das 15.000 quotas recebidas em doação de seu pai Sr 
Jose Maria da Silva, referente a empresa Reis Peças Acessórios para autos LTDA, CNPJ 
33.246.117/0001-09, conforme alteração contratual registrada na JUCEG em 25/09/2008, 
pois recolher apenas sobre o valor nominal do capital social, através do DARE N. 
111000009176000930 – BC= R$ 15.000,00. Quando na realidade o valor patrimonial 
transferido gratuitamente representa 30% do patrimônio líquido apresentado no balancete 
contábil. Assim deverá recolher o ITCD sobre a diferença entre os 30% do PL= R$ 
2.533.046,35 e o valor nominal recolhido = R$ 15.000,00, resultando na base de cálculo 
de R$ 2.518.046,35, mais as cominações.  

 
A autoridade lançadora indica como infringidas as disposições dos 

artigos 72 e 77 do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) combinado com os 
artigos 372 e 373, 376, II, "c", 382, II do Decreto 4852/97. Proposta a aplicação da 
penalidade prevista no artigo 89, II do CTE, com redação da Lei nº13.772/2000. 

 
Tem-se como sujeito passivo solidário, José Maria da Silva, nos 

termos do artigo 82, I, da Lei 11651/91. 
 
O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: 

identificação do sujeito passivo solidário, ordem de serviço, notificação fiscal, cópia de 
intimação, alteração contratual da sociedade limitada, balanço patrimonial ajustado, 
documento de arrecadação de receitas estaduais, balancete mensal. 

 
Os sujeitos passivos foram intimados a pagarem a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de "fls.25 a 28".  
 
Em sua impugnação de "fls. 31 a 36", o sujeito passivo principal 

alega que a autoridade de cálculo utilizada pela autoridade fiscal foge aos parâmetros 
previstos na legislação pátria, assim sendo, o auto insubsistente. 

 



 

Do direito, afirma que o patrimônio líquido constante do 
balanceamento utilizado pela autoridade fiscal não constava altíssimos passivos 
tributários, que, para fins de determinação do valor da empresa e das quotas objeto da 
doação, não influenciavam sobremaneira sua cotação no mercado. 

 
Alega que à época da doação das quotas, existiam obrigações 

tributárias de exercícios anteriores. Prova disso, é que o sócio administrador, 
aproveitando-se do benefício concedido pela legislação, efetuou a confissão espontânea 
requerendo o parcelamento da maioria desses débitos. 

 
O sujeito passivo anexa a seguinte listagem das referidas obrigações 

tributárias e a data de seu nascimento. Alegando que, deveriam ser consideradas as 
obrigações tributarias da listagem citado na impugnação. 

 
Observa que a não consideração dessas regras, levou a autoridade 

fiscal a laborar em erro de fato. 
 
Pede que seja revista a base de cálculo utilizada pela autoridade 

fiscal, para que se possa considerar os valores referentes às obrigações fiscais de 
períodos pretéritos que não constaram do balancete patrimonial utilizado como referência 
pela autoridade fiscal. 

 
Ao final, pede que seja julgado improcedente. 
 
O sujeito passivo anexa os seguintes documentos: procuração, 

cópias de documentos pessoais, cópia de documento da ordem dos advogados do Brasil, 
cópias de passivos tributários não considerados, notificação, copias de documentos 
passados, de "fls. 37 a 71". 

 
Mediante Despacho nº 33/2015-JULP, de "fl.77", o julgador singular 

determina realização de diligência para que, à vista das argumentações e documentação 
apresentadas pelo impugnante verificar a influência do fato alegado sobre o lançamento. 

 
Afirma para apresentar outras informações que julgar necessárias 

como auxilio a formação de juízo por parte deste órgão julgador. 
 
Ao final, encaminha –se ao NUPRE para intimar o polo passivo do 

resultado da diligencia, caso este queira se manifestar. 
 
Em atendimento à determinação do julgador singular foi realizada a 

revisão do trabalho fiscal, conforme demonstrativos de "fls.78", no qual o revisor justifica 
que consta dos autos do processo débitos tributários reconhecidos mediante parcelamento 
espontâneo, estes parcelamentos são referentes a períodos anteriores ao fato gerador do 
ITCD portanto, admissíveis como redutores da base de cálculo nos valores atribuídos pela 
autoridade fiscal ao patrimônio líquido, conforme tabela anexado. 

 
Intimada do teor da diligência, a impugnante comparece ao processo, 

com a manifestação de "fls.80 a 81", na qual afirma que o valor patrimonial não pode ser 
tido como o valor venal ou de mercado. 

 
Afirma que o valor venal ou de mercado das quotas doadas jamais 

poderia corresponder ao valor do patrimônio líquido. 
 



 

O sujeito passivo, anexa uma tabela de valor ao acúmulo, de um 
prejuízo de R$ 20.414.081,34. 

 
Alega que o valor do PL mens os créditos tributários mencionados na 

diligencia são suficientes para justificar, pois o valor de mercado apontado pelas partes 
envolvidas na doação foi de R$ 50.000,00. 

 
Sustenta que, a autoridade fiscal não pode desconsiderar a verdade 

material e pretender requalificar os fatos de forma mecanizada, de forma a exigir tributo 
onde não há base tributável. 

 
Ao final, requer que seja julgado improcedente. 
 
Pela sentença nº 2297/2015-JULP, o julgador singular decide pela 

procedência do auto de infração. 
 
Em sua fundamentação afirma que, não há nenhuma hipótese no 

artigo 20, para a nulidade do lançamento. 
 
O julgador afirma que, a melhor forma que exprime o valor da base 

de cálculo, definida como valor venal do bem ou direito, é a que relaciona o valor da cota 
com o patrimônio líquido da empresa. 

 
Afirma que, a alegação da defesa de existência de passivos tributário 

não contabilizados devem ser analisados pelo princípio da competência, portanto, esse 
princípio preconiza que as receitas e as despesas devem ser incluídas na apuração do 
resultado do período em que ocorrerem, sempre simultaneamente de recebimento ou 
pagamento. 

 
Alega que a despesa só foi reconhecida em setembro de 2008, 

devendo constar da apuração do resultado a partir deste mês. Desta forma, não devem 
ser deduzidas do valor patrimônio líquido apurado em agosto de 2008. 

 
Sustenta que a alegação de que a entidade se encontrava em 

situação líquida negativa, o balancete apresentado pelo sujeito passivo não demonstra 
esta situação, portanto, apresenta uma situação líquida positiva com apuração do 
patrimônio líquido. 

 
Alega que, o lançamento não carece de correção, já que não foi 

apresentado nenhum argumento, fato ou demonstrativo capaz de ilidir a conclusão fiscal, 
portanto o lançamento deve prosperar, de "fls.90 a 93". 

 
O sujeito passivo é intimado a pagar a quantia exigida ou apresentar 

Recurso Voluntário, conforme documentos de "fls.94 a 97"  
 
O sujeito passivo apresenta Recurso Voluntário, de "fls.102 a 107", 

reiterando alguns argumentos da impugnação passada, acrescentando as seguintes 
fundamentações: 

 
Alega que há um erro da base de cálculo reconhecido pela própria 

autoridade autuante, pois esta reconheceu que não considerou o passivo tributário de 
períodos anteriores, o que afeta o patrimônio da empresa cujas quotas foram doadas. 

 



 

Consta que a conclusão da sentença de que as obrigações 
tributárias surgidas anteriormente ao fato gerador do ITCD lançado não devem ser 
deduzidas do valor da base de cálculo deste tributo, pelo fato de terem sido lançadas a 
posteriori. 

 
Ao final, pede que seja julgado improcedente, reformando a sentença 

recorrida. 
 
Pede-se também que, na hipótese de não acolhimento do pedido 

anterior, que sejam aceitas as considerações da autoridade lançadora, reduzindo-se o PL. 
 
O sujeito passivo anexa ao recurso os seguintes documentos: 

substabelecimento, cópia de documento de ordem dos advogados do Brasil, de "fls. 108 a 
109". 

 
É o relatório. 
 
 

VOTO 
 

Ao compulsar e analisar as peças constitutivas desta lide, verifiquei 
que os argumentos trazidos a lume pela defesa, são de que os números apresentados no 
balancete, por ocasião do lançamento, não correspondem à realidade em função de que 
no referido balancete não constam os débitos tributário.  

 
Entretanto, no trabalho revisional, efetivado em atenção ao 

Despacho nº. 33/2015 – JULP, a autoridade fiscal revisora, por intermédio do relatório 
diligencial nº 0022/2015 – CITCD, indica os valores que são devidos ao erário estadual, 
nos termos abaixo transcritos:  

  
“Consta dos autos do processo débitos tributários reconhecidos 

mediante parcelamento espontâneo realizado em 09/2009, estes parcelamentos são 
referentes a períodos anteriores ao fato gerador do ITCD, portanto, admissíveis como 
redutores da base de cálculo nos valores atribuídos pela autoridade fiscal ao patrimônio 
líquido, conforme demonstrado na tabela.” 

 
Portanto, considerando os valores indicados pelo revisor, fl. 78, com 

referência aos autos de infração ali indicados e também outros dois autos, cujas cópias 
foram juntadas pelo sujeito passivo, com fatos geradores anteriores à doação, conclui que 
o patrimônio líquido da empresa, no momento da autuação, era negativo.  

 
Observo ainda que no julgamento de outro processo, o de nº. 

3035291425657, referente ao mesmo assunto, objeto desta ação, a egrégia Terceira 
Câmara Julgadora majoritariamente decidiu pela improcedência da lide.    

 
Assim, conheço do recurso voluntário, dou-lhe provimento para 

reformar a sentença singular e considerar improcedente o auto de infração. 
 
 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 01 de março de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00246/16 
 
Relator: Conselheiro Edson Abrão da Silva 
 

 
EMENTA: ITCD. Omissão de recolhimento do imposto. 
Improcedente.  
 
O trabalho revisional respalda o entendimento de que o feito 
deve ser julgado improcedente. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 29 de outubro de 2015, decidiu, por maioria de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente 
o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Edson Abrão da Silva, Heli José da 
Silva, Aguinaldo Fernandes de Melo e Nivaldo Carvelo Carvalho. Vencida a Conselheira 
Nislene Alves Borges que votou pela procedência do feito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo deixou de recolher 
o ITCD sobre o valor patrimonial das 15.000 quotas recebidas em doação de seu pai Sr 
Jose Maria da Silva, referente a empresa Reis Peças Acessórios para autos LTDA, CNPJ 
33.246.117/0001-09, conforme alteração contratual registrada na JUCEG em 25/09/2008, 
pois recolher apenas sobre o valor nominal do capital social, através do DARE N. 
111000009176000930 – BC= R$ 15.000,00. Quando na realidade o valor patrimonial 
transferido gratuitamente representa 30% do patrimônio líquido apresentado no balancete 
contábil. Assim deverá recolher o ITCD sobre a diferença entre os 30% do PL= R$ 
2.533.046,35 e o valor nominal recolhido = R$ 15.000,00, resultando na base de cálculo 
de R$ 2.518.046,35, mais as cominações.  

 
A autoridade lançadora indica como infringida as disposições dos 

artigos 72 e 77 do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) combinado com os 
artigos 372 e 373, 376, II, "c", 382, II do Decreto 4852/97. Proposta a aplicação da 
penalidade prevista no artigo 89, II do CTE, com redação da Lei nº13772/2000. 

 
Tem-se como sujeito passivo solidário, José Maria da Silva, nos 

termos do artigo 82, I, da Lei 11651/91. 
 
O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: 

identificação do sujeito passivo solidário, ordem de serviço, notificação fiscal, cópia de 
intimação, alteração contratual da sociedade limitada, balanço patrimonial ajustado, 
documento de arrecadação de receitas estaduais, balancete mensal, de "fls.4 a 24". 

 
Os sujeitos passivos foram intimados a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de "fls.25 a 30".  
 
Em sua impugnação de "fls. 33 a 38", o sujeito passivo principal 

alega que a base de cálculo utilizada pela autoridade fiscal foge aos parâmetros previstos 
na legislação pátria, assim sendo, o auto é insubsistente. 

 



 

Do direito, afirma que o patrimônio líquido constante do 
balanceamento utilizado pela autoridade fiscal não constava altíssimos passivos 
tributários, que, para fins de determinação do valor da empresa e das quotas objeto da 
doação, não influenciavam sobremaneira sua cotação no mercado. 

 
Alega que à época da doação das quotas, existiam obrigações 

tributárias de exercícios anteriores. Prova disso é que o sócio-administrador, aproveitando-
se do benefício concedido pela legislação, efetuou a confissão espontânea requerendo o 
parcelamento da maioria desses débitos. 

 
O sujeito passivo anexa a seguinte listagem das referidas obrigações 

tributárias e a data de seu nascimento, alegando que deveriam ser considerada as 
obrigações tributárias da listagem citada na impugnação. 

 
Observa que a não consideração dessas regras levou a autoridade 

fiscal a laborar em erro de fato. 
 
Pede que seja revista a base de cálculo utilizada pela autoridade 

fiscal, para que se possa considerar os valores referentes às obrigações fiscais de 
períodos pretéritos que não constaram do balancete patrimonial utilizado como referência 
pela autoridade fiscal. 

 
Ao final, pede que seja julgado improcedente. 
 
O sujeito passivo anexa os seguintes documentos: procuração, 

copias de documentos pessoais, cópia de documento da ordem dos advogados do Brasil, 
copias de passivos tributários não considerados, notificação, copias de documentos 
passados, de "fls. 39 a 76". 

 
Mediante Despacho nº 32/2015-JULP, de "fl.78", o julgador singular 

determina realização de diligência para que, à vista das argumentações e documentação 
apresentadas pelo impugnante, verificar a influência do fato alegado sobre o lançamento. 

 
Afirma para apresentar outras informações que julgar necessárias 

como auxilio à formação de juízo por parte deste órgão julgador. 
 
Ao final, encaminha –se ao NUPRE para intimar o polo passivo do 

resultado da diligência, caso este queira se manifestar. 
 
Em atendimento à determinação do julgador singular foi realizada a 

revisão do trabalho fiscal, conforme demonstrativos de "fls.79", no qual o revisor justifica 
que consta dos autos do processo débitos tributários reconhecidos mediante parcelamento 
espontâneo, estes parcelamentos são referentes a períodos anteriores ao fato gerador do 
ITCD, portanto, admissíveis como redutores da base de cálculo nos valores atribuídos 
pela autoridade fiscal ao patrimônio líquido, conforme tabela anexado. 

 
Intimada do teor da diligência, a impugnante comparece ao processo, 

com a manifestação de "fls.81 a 83". 
 
Na qual afirma que o valor patrimonial não pode ser tido como o valor 

venal ou de mercado. 
 



 

Afirma que o valor venal ou de mercado das quotas doadas jamais 
poderia corresponder ao valor do patrimônio líquido. 

 
O sujeito passivo, anexa uma tabela de valor ao acúmulo, de um 

prejuízo de R$ 20.414.081,34. 
 
Alega que, o valor do PL mens os créditos tributários mencionados 

na diligencia são suficientes para justificar, pois o valor de mercado apontado pelas partes 
envolvidas na doação foi de R$ 50.000,00. 

 
Sustenta que, a autoridade fiscal não pode desconsiderar a verdade 

material e pretender requalificar os fatos de forma mecanizada, de forma a exigir tributo 
onde não há base tributável. 

 
Ao final, requer que seja julgado improcedente, de "fls.86 a 89". 
 
Pela sentença nº 2298/2015-JULP, o julgador singular decide pela 

procedência do auto de infração. 
 
Em sua fundamentação afirma que não há nenhuma hipótese no 

artigo 20, para a nulidade do lançamento. 
 
O julgador afirma que a melhor forma que exprime o valor da base de 

cálculo, definida como valor venal do bem ou direito, é a que relaciona o valor da cota com 
o patrimônio líquido da empresa. 

 
Afirma que, a alegação da defesa de existência de passivos tributário 

não contabilizados devem ser analisados pelo princípio da competência, portanto, esse 
princípio preconiza que as receitas e as despesas devem ser incluídas na apuração do 
resultado do período em que ocorrerem, sempre simultaneamente de recebimento ou 
pagamento. 

 
Alega que a despesa só foi reconhecida em setembro de 2008, 

devendo constar da apuração do resultado a partir deste mês. Desta forma, não devem 
ser deduzidas do valor do patrimônio líquido apurado em agosto de 2008. 

 
Sustenta que a alegação de que a entidade se encontrava em 

situação líquida negativa, o balancete apresentado pelo sujeito passivo não demonstra 
esta situação, portanto, apresenta uma situação liquida positiva com apuração do 
patrimônio líquido. 

 
Alega que, o lançamento não carece de correção, já que não foi 

apresentado nenhum argumento, fato ou demonstrativo capaz de ilidir a conclusão fiscal, 
portanto o lançamento deve prosperar, de "fls.91 a 94". 

 
 O sujeito passivo é intimado a pagar a quantia exigida ou apresentar 

Recurso Voluntário, conforme documentos de "fls.95 a 101"  
 
O sujeito passivo apresenta Recurso Voluntário, de "fls.106 a 111". 
 
Reiterando alguns argumentos da impugnação passada, 

acrescentando as seguintes fundamentações: 
 



 

Que há um erro da base de cálculo reconhecido pela própria 
autoridade autuante, pois a autoridade autuante reconheceu que não considerou o passivo 
tributário de períodos anteriores, o que afeta o patrimônio da empresa cujas quotas foram 
doadas. 

 
Consta que a conclusão da sentença de que as obrigações 

tributárias surgidas anteriormente ao fato gerador do ITCD lançado não devem ser 
deduzidas do valor da base de cálculo deste tributo, pelo fato de terem sido lançadas a 
posteriori. 

 
Ao final, pede que seja julgado improcedente, reformando a sentença 

recorrida. 
 
Pede se também que, na hipótese de não acolhimento do pedido 

anterior, que sejam aceitas as considerações da autoridade lançadora, reduzindo-se o PL. 
 
O sujeito passivo anexa ao recurso os seguintes documentos: 

substabelecimento, cópia de documento de ordem dos advogados do Brasil, de "fls. 112 a 
113". 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Ao compulsar e analisar as peças constitutivas desta lide, verifiquei 
que os argumentos trazidos a lume pela defesa são de que os números apresentados no 
balancete, por ocasião do lançamento, não correspondem à realidade em função de que 
no referido balancete não constam os débitos tributários.  

 
Entretanto, no trabalho revisional, efetivado em atenção ao 

Despacho nº. 32/2015 – JULP, a autoridade fiscal revisora, por intermédio do relatório 
diligencial nº 0020/2015 – CITCD, indica os valores que são devidos ao erário estadual, 
nos termos abaixo transcritos:  

  
“Consta dos autos do processo débitos tributários reconhecidos 

mediante parcelamento espontâneo realizado em 09/2009, estes parcelamentos são 
referentes a períodos anteriores ao fato gerador do ITCD, portanto, admissíveis como 
redutores da base de cálculo nos valores atribuídos pela autoridade fiscal ao patrimônio 
líquido, conforme demonstrado na tabela” 

 
Dessarte, considerando os valores indicados pelo revisor, fl. 79, com 

referência aos autos de infração ali indicados e também outros dois autos, cujas cópias 
foram juntadas pelo sujeito passivo, com fatos geradores anteriores à doação, conclui que 
o patrimônio líquido da empresa, no momento da autuação, era negativo.  

 
Observo ainda que no julgamento de outro processo, o de nº. 

3035291425657, cuja certidão encontra-se acostada por linha a este processo, referente 
ao mesmo assunto, objeto desta ação, a egrégia Terceira Câmara Julgadora 
majoritariamente decidiu pela improcedência da lide.    

 
Assim, conheço do recurso voluntário, dou-lhe provimento para 

reformar a sentença singular e considerar improcedente o auto de infração. 
 



 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 03 de março de 2016. 
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Matéria: Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00259/16 
 
Relator: Conselheiro João Divino de Brito 
 

 
EMENTA: ITCD. Obrigação tributária principal. Doação "inter 
vivos" de genitora para filho. Ausência de tributação. 
Improcedência.  
 
A decisão singular deve ser reformada quando a formalização 
do processo demonstrar a inexistência do ilícito fiscal, suporte 
do lançamento, situação que ampara a improcedência 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de outubro de 2015, decidiu, por maioria de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente 
o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros João Divino de Brito, Antônio 
Martins da Silva, José Luiz Rosa e Elias Alves dos Santos. Vencido o Conselheiro Mário 
de Oliveira Andrade, que votou pela procedência total do auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo deixou de recolher 
o ITCD sobre o valor patrimonial das quotas recebidas em doação de sua mãe, referente a 
empresa Reis Peças Acessórios para Autos LTDA, conforme alteração contratual 
registrada na JUCEG em 25/09/2008, pois recolheu apenas o valor nominal do capital 
social. Quando na realidade o valor patrimonial transferido gratuitamente representa 30 
por cento do patrimônio líquido apresentado no balancete contábil. 

 
Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 72 e 

77 da Lei nº 11.651/91, combinado com os artigos 372, 373, 376, inciso II e 382, inciso II, 
do Decreto nº 4.852/97, tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 89, inciso II, 
da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 13.772/2000. 

 
Foi identificado como sujeito passivo solidário ROSANGELA 

TRAGUETTO SILVA, na condição de doadora de quotas da empresa Reis Peças 
Acessórios LTDA, nos termos do artigo 82, inciso I, da Lei nº 11.651/91. 

 
O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: 03/24.  
 
Os sujeitos passivos foram intimados a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em Primeira Instância, conforme documentos de fls. 25/28. 
 
Tempestivamente, a autuada juntamente com a solidária apresentam 

Impugnação às fls. 31/36, alegando que a base de cálculo utilizada pela autoridade fiscal 
foge aos parâmetros previstos na legislação pátria. Asseveram, ainda, que a base de 
cálculo do ITCD, consoante estabelecido pela legislação é o valor venal do bem ou direito 
de doação. Afirma também que contabilmente haveriam de ter sido consideradas pela 
fiscalização outras obrigações tributárias, por ele expostas, e a não observância de tais 
regras na realização do balancete, o que levou a autoridade fiscal a laborar erro de fato. 
Pedem, ao final, a improcedência do presente auto de infração. 



 

 
Juntamente com a peça impugnatória foram colacionados aos autos 

os documentos de fls. 37/72. 
 
O julgador singular expediu o Despacho nº 31/2015, fls. 78, mediante 

o qual determinou a realização de diligência junto à Coordenação do ITCD da Gerência de 
Arrecadação e Fiscalização, a fim de que seja designado agente do fisco estranho à lide 
para proceder à revisão de trabalho fiscal, considerando o demonstrativo contraditório 
apresentado. 

 
 Em resposta, foi elaborado o Relatório Diligencial de fls. 79/80, onde 

o fiscal revisor afirma que consta dos autos do processo débitos tributários reconhecidos 
mediante parcelamento espontâneo, estes parcelamentos são referentes a períodos 
anteriores ao fato gerador do ITCD, portanto, admissíveis como redutores da base de 
cálculo nos valores atribuídos pela autoridade fiscal. 

 
O sujeito passivo em conjunto com o solidário, apresenta 

manifestação quanto a diligência às fls. 85, afirmando que concorda parcialmente com o 
resultado diligencial, vez que a simples dedução dos valores referentes a créditos 
tributários parcelados do patrimônio líquido não são capazes de revelar o verdadeiro valor 
venal das quotas objeto da doação. Pedem, ao final, a improcedência do auto de infração. 

 
 Sobreveio a sentença nº 2299/2015-JULP, pelo qual o julgador 

singular decidiu pela procedência do auto de infração. Em sua fundamentação afirma que 
não se vislumbra nenhuma das hipóteses de nulidade, vez que foram cumpridos todos os 
passos para a lavratura do auto de infração. Destaca, ainda, que o patrimônio líquido é o 
valor resultante após a soma dos valores que representam os bens e direitos de uma 
entidade e a dedução dos valores que representam a obrigações e que após análise dos 
autos, observar-se que a sua lavratura se deu após a data do fato gerador da doação. 

 
Da decisão supra foram intimados os sujeitos passivos às fls. 95/99 

para pagar a quantia exigida ou apresentar Recurso Voluntário. 
 
Em grau de Recurso Voluntário (fls. 103/108), os sujeitos passivos 

reiteram os argumentos apresentados anteriormente.  
 
É o Relatório. 
 

VOTO 
 
Decorre o presente lançamento, conforme relatado, da falta de 

recolhimento do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens e 
Direitos (ITCD), sobre o valor patrimonial das quotas recebidas em doação de sua mãe, 
referente a empresa Reis peças acessórios para autos Ltda, conforme alteração contratual 
registrada na JUCEG, pois recolheu apenas o valor nominal do capital social, quando na 
realidade o valor patrimonial transferido gratuitamente representa 30% do patrimônio 
líquido apresentado no balancete contábil. 

 
Com referência ao Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e 

Doação de Quaisquer Bens ou Direitos - ITCD, o artigo 372, § 2º do Decreto nº 4.852/97 
tem por definição: 
 



 

Art. 372. O Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de 
Quaisquer Bens ou Direitos - ITCD - incide sobre a transmissão causa 
mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos. 

[...] 

§ 2º Doação é qualquer ato ou fato em que o doador, por liberalidade, 
transmite bem, vantagem ou direito de seu patrimônio ao donatário 
que o aceita expressa, tácita ou presumidamente. 

§ 3º Entende-se como qualquer bem ou direito o bem imóvel e o 
direito a ele relativo, o bem móvel, compreendendo o semovente, a 
mercadoria e qualquer parcela do patrimônio que for passível de 
mercancia ou de transmissão, mesmo que representado por título, 
ação, quota, certificado, registro ou qualquer outro bem ou 
documento. 

 
A autuação encontra-se consubstanciada nas disposições emanadas 

dos artigos 72 e 77 da Lei nº 11.651/91 combinado com os artigos 372, 373, 376, inciso II, 
alínea “c” e 382, inciso II, do Decreto nº 4.852/97. 

 
Inconformado com o lançamento, o Impugnante comparece aos 

autos informando que o balancete utilizado pela autoridade fiscal, para fins de 
determinação do valor da empresa e das quotas não constavam obrigações tributárias dos 
exercícios anteriores e que a partir do mês seguinte à doação estes débitos foram 
espontaneamente denunciados e parcelados com influência direta na determinação do 
valor do patrimônio líquido da empresa.   

 
Em face dos argumentos apresentados pelo sujeito passivo, bem 

como da documentação acostada, o julgamento foi convertido em diligência.  
 
No relatório revisional, de fls. 79, o revisor esclarece que na época a 

sociedade empresária não encontrava-se em situação líquida negativa (fls. 35), pois o 
auto de infração nº 4010905459279 foi lavrado em período posterior à ocorrência do fato 
gerador e julgado nulo. 

 
Compulsando os autos, verifico que o patrimônio líquido considerado 

pela autoridade fiscal não refletiu o resultado acumulado do Exercício de 2008, pois as 
contas de resultado não haviam ainda sido zeradas e apropriadas nas contas patrimoniais, 
o que se daria apenas ao final do referido exercício.  

 
Por sua vez, o demonstrativo constante dos autos elaborado pela 

autoridade fiscal responsável pelo lançamento demonstra que fora utilizado como valor 
contábil do patrimônio líquido o valor venal, sendo que, no caso em comento, o correto 
seria que fosse considerado como base de cálculo o preço de mercado.  

 
Ademais, como o sujeito passivo não violou as prescrições dos 

artigos mencionados anteriormente, sou pela declaração da improcedência do auto de 
infração. 

 
Pelo exposto, conheço da tese recursal, dou-lhe provimento para 

reformar a sentença singular e considerar improcedente o auto de infração. 
 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 03 de março de 2016. 
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Matéria: Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00290/16 
 
Relator: Conselheiro Heli José da Silva 
 

 
EMENTA: I - NULIDADES. Preliminares de nulidade do 
lançamento, arguidas pelo sujeito passivo, por insegurança na 
determinação da infração, e por cerceamento do direito de 
defesa. Rejeitadas por unanimidade de votos. 
 
1. Não é passível de nulidade o lançamento que contenha os 
elementos indispensáveis para determinar com segurança a 
infração denunciada e identificar corretamente o infrator. (Artigo 
20, § 3.º, da Lei 16.469/09); 
 
2. Fica afastada a hipótese de nulidade do lançamento, por 
cerceamento do direito de defesa, quando não comprovada, no 
curso da ação, a ocorrência dos incidentes formais que 
prejudicam a apreciação do mérito do ato administrativo. 
 
II - ITCD. Obrigação tributária principal. Omissão de 
recolhimento do Imposto. Procedência. Decisão unânime. 
 
1. O ITCD incide sobre a transmissão causa mortis e doação, de 
qualquer bem ou direito. (Artigo 72, CTE); 
 
2. Doação é qualquer ato ou fato em que o doador, por 
liberalidade, transmite bem, vantagem ou direito de seu 
patrimônio, ao donatário que o aceita, expressa, tácita ou 
presumidamente. (Artigo 72, § 1º, CTE); 
 
3. Ocorre o fato gerador do ITCD, na transmissão por doação, na 
data do ato da doação, ainda que a título de adiantamento da 
legítima. (Artigo 74, inciso II, alínea "c", CTE). 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 18 de dezembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação da 
infração e por cerceamento do direito de defesa, arguidas pela autuada. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Heli José da Silva, José Pereira D'abadia, Nislene Alves 
Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho e Edson Abrão da Silva. Quanto ao mérito, por votação 
unânime, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular 
que considerou procedente o auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Da análise do presente processo, depreende-se que a acusação 
tipificada na sua peça exordial versa sobre o fato de que, em 06 de maio de 2.013, o Fisco 
efetuou o lançamento do crédito tributário de que trata este processo, cobrando do 
autuado ITCD na importância original de R$ 409.744,08 (quatrocentos e nove mil, 



 

setecentos e quarenta e quatro reais e oito centavos), referente ao recebimento da doação 
de 999.600 (novecentos e noventa e nove mil e seiscentas) quotas de capital da empresa 
Construtora e Incorporadora Jota Ltda., recebida de Écio Antônio Ribeiro, no valor venal 
de R$ 10.243.602,12 (dez milhões, duzentos e quarenta e três mil, seiscentos e dois reais 
e doze centavos), conforme cópia do Balanço Patrimonial, Balanço Patrimonial Ajustado 
acompanhado de Nota Explicativa, Demonstrativo de Avaliação de Empresa – DAE, 
Alteração Contratual Registrada na JUCEG e demais documentos anexos. Em 
consequência, deverá recolher o imposto devido acrescido das cominações legais. 

A autoridade lançadora indicou como infringidas as disposições dos 
artigos 72 e 77, do Código Tributário Estadual - CTE - Lei nº 11.651/91, combinadas com 
os artigos 372, 373, 376, inciso II, alínea “c” e 382, inciso II, todos do Regulamento do 
Código Tributário Estadual – RCTE - Decreto nº 4.852/97. Propôs-se, outrossim, a 
aplicação da penalidade prevista no artigo 89, inciso II, do CTE, com redação Lei nº 
13.772/00.   

Foi incluído como sujeito passivo solidário: Écio Antônio Ribeiro. 

O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: 
Ordem de Serviço; cópia do Balancete Analítico; Demonstrativo Balanço Especial; 
Demonstrativo de Avaliação de Empresa – DAE; cópia da Décima Alteração Contratual 
da empresa Construtora e Incorporadora Jota Ltda.; e, Avaliação de Imóvel nº 
13350/2012, fls. 05/21. 

Os autuados foram devidamente intimados, conforme documentos de 
fls. 22/26. 

Lavrou-se o Termo de Revelia de fls. 41 em desfavor do coobrigado 
solidário.   

O autuado principal comparece ao feito impugnando o auto de 
infração, defensório de fls. 29/37. Após historiar o feito, argui, em sede preliminar, a 
nulidade do lançamento por insegurança na determinação da infração, e por cerceamento 
do direito de defesa. Alega que a fiscalização apresenta um valor venal das quotas 
recebidas em doação sem, contudo, apresentar uma demonstração clara quanto à sua 
origem. Manifesta: “A ausência de demonstrativos próprios prejudica a interpretação do 
resultado do trabalho fiscal e acaba por caracterizar insegurança que leva ao 
cerceamento de defesa do contribuinte”. Destaca decisões deste Conselho a respeito. 

Quanto ao mérito indica ser totalmente equivocado o valor utilizado 
pela Fisco como sendo o valor recebido em doação, ou seja, a base de cálculo do ITCD 
cobrado, haja vista que o documento em que foi feita a doação, qual seja, a alteração 
contratual, deixa expresso o valor da doação, devendo ser essa a base de cálculo de 
eventual ITCD a ser cobrado. Portanto, o valor constante da alteração contratual importa 
em R$ 999.600,00 (novecentos e noventa e nove mil e seiscentos reais), sendo este o 
valor da base de cálculo. Argumenta, ainda, ser totalmente improcedente o ajuste do 
ativo da empresa realizado pelo agente fiscal, isto porque o imóvel que se faz o ajuste 
não se trata de ativo imobilizado, mas sim de estoque, descabendo por completo o ajuste 
em questão, já que a legislação fala em ajuste sobre itens do ativo permanente, não 
abrangendo, portanto, os estoques ou outros ativos constantes do circulante ou realizável 
a longo prazo. 

Argumenta, ainda, que não foi apresentado nenhum laudo, dentro 
das normas de avaliação, que demonstre ter o imóvel o valor apurado, o qual, aliás, é 
muito superior ao de mercado, fato que reforça a improcedência da apuração. 

Pugna, ao final, pela improcedência do auto de infração.  



 

A julgadora singular prolata a Sentença nº 2.345/1 - JULP, fls. 43/46, 
na qual rejeita as preliminares suscitadas, e, no mérito considera que o trabalho 
fazendário foi corretamente elaborado, razão pela qual julga procedente o lançamento. 

Destaca: “O Autor do procedimento inicial para a constituição do 
presente crédito tributário valeu-se de todos os meios legais para provar o quantum 
considerado para efeito de cálculo do imposto, juntou aos autos provas que amparam a 
acusação inicial. Nesta esfera administrativa caberia à defesa provar que a base de 
cálculo considerada não é a que retratava a realidade do patrimônio da sociedade à data 
do fato gerador, artigo 333, do Código de Processo Civil...”. 

Os autuados foram intimados da decisão singular, sendo que o 
coobrigado solidário se quedou silente, propiciando a lavratura do Termo de Perempção 
de fls. 53. 

O sujeito passivo principal interpõe Recurso Voluntário, fls. 56/64, no 
qual, após historiar os fatos, argui, em preliminar, a nulidade da autuação por 
insegurança na determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa. Indica 
que o agente fiscal chega a um valor como sendo venal das quotas recebidas em 
doação, sem, contudo, trazer uma demonstração clara de como chegou a tal número, e 
com isso possibilitar uma melhor defesa. Argumenta, ainda, que a ausência de 
demonstrativos próprios prejudica a interpretação do resultado do trabalho fiscal e acaba 
por caracterizar insegurança que leva ao cerceamento de defesa do contribuinte. Destaca 
decisões deste Conselho.  

No mérito, reitera os argumentos apresentados na fase monocrática, 
em especial, o fato de que o documento em que foi feita a doação, qual seja, a alteração 
contratual, deixa expresso o valor da doação, devendo ser essa a base de cálculo de 
eventual ITCD a ser cobrado. Destaca que na alteração contratual está expresso que 
foram transferidas 999.600 quotas da empresa pelo preço de R$ 999.600,00 (novecentos 
e noventa e nove mil e seiscentos reais), assim este deve ser o valor da base de cálculo. 
Discorda, portanto, da avaliação feita pela fiscalização relativamente ao Patrimônio 
Líquido da empresa, e afirma ser totalmente improcedente o ajuste do ativo realizado 
pelo agente fiscal. Indica, ainda, que a avaliação do imóvel feito pela fiscalização 
encontra-se em valor muito superior ao de mercado. 

Pugna, por derradeiro, pela improcedência do lançamento. 
Este é o relatório. 

 

V O T O  
 

    QUESTÕES PRELIMINARES 

 
Em prelúdio, mister analisar a manifestar a respeito das preliminares 

suscitadas pelo polo passivo, a saber: insegurança na determinação da infração e 
cerceamento do direito de defesa. 

Quanto às nulidades em apreço, acompanhado pela unanimidade 
dos meus pares, rejeito-as por entender que as mesmas carecem de sustentabilidade, 
haja vista que a autoridade autuante descreveu, fidedignamente, a infração cometida, e 
indicou com precisão os artigos infringidos, quais sejam, o 72 e o 77, do Código Tributário 
Estadual – CTE, conjugados com os artigos 372, 373, 373, inciso II, alínea “c”, e 382, 
inciso II, do Decreto nº 4.852/97. 

Os documentos, levantamentos, e avaliação que respaldaram o 
lançamento objurgado, encontram-se anexados aos autos, fls. 06/21, e, foram 



 

disponibilizados ao sujeito passivo para apreciação e, eventual, contestação, tendo o 
mesmo apresentado suas razões contrárias, as quais, inicialmente, não foram acolhidas 
pelo julgador singular, que entendeu serem as mesmas carecedoras de sustentabilidade. 
O mesmo ocorre nesta fase de julgamento, haja vista que os argumentos apresentados 
pelo sujeito passivo não se apresentam com relevância suficientemente consistente para 
acolher as nulidades pretendida. 

Portanto, não há que se falar em nulidade por insegurança na 
determinação da infração ou cerceamento do direito de defesa. O sujeito passivo teve 
durante a tramitação do processo, oportunidades de contestar, faticamente, o trabalho 
realizado pela fiscalização, e não o fez com suficiente razoabilidade e provas capazes de 
inquiná-lo de írrito. Nos autos encontram-se todos os elementos necessários à 
compreensão do trabalho realizado. 

No aspecto formal, o lançamento tributário atendeu a todos os 
requisitos previstos no artigo 142, do Código Tributário Nacional - CTN, e, em especial, ao 
artigo 8º, da Lei nº 16.469/2009. Sendo assim, não existem nos autos prova, por mais 
elementar que seja, de nenhuma das possíveis nulidades descritas pelo artigo 20, da 
referida Lei. 

As provas foram devidamente colacionadas, há absoluta clareza no 
texto da peça vestibular; e, mais ainda, resta clara a absoluta sintonia entre as provas 
juntadas e a natureza da acusação em análise. Não houve nenhuma obscuridade no 
trabalho, a tipificação da infração está correta, não merecendo qualquer reparo. Além 
disso, sempre foi dada ao sujeito passivo a oportunidade de trazer suas razões, e dela fez 
uso, utilizando-se dos preceitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 

Assim, reitero a rejeição das preliminares em análise. 
 

     M É R I T O 
 

Compulsando os autos, atendo às normas que regem a matéria, e, 
notadamente quanto ao trabalho realizado pela autoridade autuante, na vertente da 
correta instrução documental, bem como na escorreita elaboração da fiscalização em 
relevo, observo que o lançamento foi corretamente elaborado, devendo, portanto, ser 
mantido. 

 Os elementos constantes dos documentos, demonstrativos do 
balanço, e avaliação de imóvel, insertos às fls. 06/14 e 21, demonstram claramente a 
ocorrência do fato gerador, bem como da base de cálculo do tributo. 

A Nota Explicativa contida no documento de fls. 12, denominado 
“Balanço Especial – Construtora e Incorporadora Jota Ltda., Ajustado em 30/04/2012”, 
demonstra, claramente, os procedimentos adotados para a obtenção do Patrimônio 
Líquido Ajustado, e, da análise do referido balanço ajustado pode se depreender, 
cristalinamente, que a quase totalidade da base de cálculo definida pela fiscalização 
vincula-se à reavaliação da Conta Imobilizado, em razão da reavaliação da Conta Imóveis, 
conforme Avaliação de Imóvel nº 13350-2012. 

Outrossim, o documento denominado: “Demonstração de Avaliação 
de Empresa – DAE”, fls. 13, define, em função da doação ocorrida, e considerando-se o 
percentual de participação, a base de cálculo e o valor do ITCD a pagar na importância de 
R$ 409.744,08 (quatrocentos e nove mil, setecentos e quarenta e quatro reais e oito 
centavos). 

Assim, o principal argumento do recorrente refere-se à avaliação do 
imóvel constante às fls. 21, a qual contesta, afirmando encontrar-se acima do preço de 



 

mercado para o referido imóvel, entretanto, não contrapõe à avaliação em questão 
nenhuma outra, capaz de invalidá-la.  

O imóvel em questão, com área de 9.278 (nove mil e duzentos e 
setenta e oito) metros quadrados, encontra-se localizado em perímetro urbano desta 
Capital de Goiás, conhecido por ser de altíssimo padrão imobiliário e, por consequência, 
de acentuada valorização.  

Referido imóvel, constante do Imobilizado da empresa, na Conta 
Imóveis, e que se insere, por consequência na doação realizada, encontrava-se 
contabilizado pelo valor de R$ 154.770,00 (cento e cinquenta e quatro mil, setecentos e 
setenta reais), o que foi corrigido pela avaliação em relevo.  

A legislação relativamente à exigência tributária objeta do presente 
lançamento, tem como prescrição normativa os artigos abaixo transcritos, do Código 
Tributário Estadual - CTE: 

 

“Art. 72. O ITCD incide sobre a transmissão causa mortis e doação, de 
qualquer bem ou direito. 

Art. 74. Ocorre o fato gerador do ITCD: 

[...] 

II – Na transmissão por doação, na data: 

[...] 

c) no ato da doação, ainda que a título de adiantamento da legítima. ” 

 

O Decreto nº 4.852/97, regulamentando a matéria, também, 
estatui: 

 

“Art. 372. O Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de 
Quaisquer Bens ou Direitos -  ITCD incide sobre a transmissão causa 
mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos. (Artigo 72, Lei nº 
11.651/91). 

§ 1º. Ocorrem tantos fatos geradores distintos quantos forem os herdeiros, 
legatários, donatários ou usufrutuários, ainda que o bem ou direito seja 
indivisível. 

§ 2º. Doação é qualquer ato ou fato em que o doador, por liberalidade, 
transmite bem, vantagem ou direito de seu patrimônio ao donatário que o 
aceita expressa, tácita ou presumidamente. 

§ 3º. Entende-se como qualquer bem ou direito o bem imóvel e o direito a 
ele relativo, o bem móvel, compreendendo o semovente, a mercadoria e 
qualquer parcela do patrimônio que for passível de mercancia ou de 
transmissão, mesmo que representado por título, ação, quota, certificado, 
registro ou qualquer outro bem ou documento. 

Art. 373. A incidência do imposto alcança (Lei nº 11.651/91, art. 73): 

I – A transmissão ou a doação de imóvel situado neste Estado, inclusive o 
direito a ele relativo; 

II – A doação, cujo doador tenha domicílio neste Estado, ou quando nele se 
processar o inventário relativo a bem imóvel, direito, título e crédito. 

Art. 376. Ocorre o fato gerador do ITCD (Lei nº 11.651/91, art. 74): 

[...] 

II – Na transmissão por doação, na data: 



 

c) do ato da doação, ainda que a título de adiantamento da legítima. 

[...] 

Art. 382. Contribuinte do ITCD é (Lei nº 11.651/91, art. 81): 

[...] 

II 0 o donatário, na doação; 

[...]” 

 

Nesse diapasão, à guisa de elementos capazes de infirmar a 
acusação fiscal, e estando o lançamento, sobre o aspecto formal e material, respaldado 
pela legislação tributária estadual, hei por bem em manter a decisão singular que o 
considerou procedente. 

Ao teor de todo o exposto, voto, em consenso unânime, para rejeitar 
as preliminares de nulidade do auto de infração, arguidas pelo polo passivo, por 
insegurança na determinação da infração, e por cerceamento do direito de defesa. 

Quanto ao mérito, em consenso com a unanimidade dos meus pares, 
voto, para conhecer do Recurso Voluntário, negar-lhe provimento, para confirmar a 
decisão singular que considerou procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 08 de março de 2016. 
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Matéria: Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00306/16 
 
Relator: Conselheiro Lidilone Polizeli Bento 
 

 
EMENTA: ITCD. Obrigação Principal. Omissão de pagamento do 
imposto, após notificado para pagamento, relativo a doação 
consolidada por ocasião da extinção do usufruto vitalício. 
Procedente. 
 
Correto o lançamento que exige ITCD e acréscimos legais, 
decorrente da omissão de pagamento, após notificado para 
satisfação do débito, relativo a doação de ações, ocorrida pela 
consolidação da propriedade plena destas na pessoa do nu 
proprietário, quando da extinção do usufruto vitalício. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 29 de fevereiro de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Lidilone Polizeli Bento 
e Heli José da Silva. Vencido o Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho que votou pela 
procedência parcial do lançamento fiscal no valor da base de cálculo de R$ 10.486.451,10 
(dez milhões, quatrocentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e dez 
centavos) e ITCD de R$ 419.458,04 (quatrocentos e dezenove mil, quatrocentos e 
cinquenta e oito reais e quatro centavos). 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata o presente processo de exigência de ITCD e acréscimos legais, 
decorrente do fato de que o sujeito passivo ANTÔNIO CARLOS LAGE DE SIQUEIRA, 
depois de notificado (Notificação Fiscal nº 0871/2010), deixou de pagar o imposto ao 
Erário, dentro do prazo legal, oriundo de doação de ações da HOLDING PLANAGRI S/A, 
ocorrida pela consolidação da propriedade plena destas na pessoa do nu proprietário, 
quando da extinção do usufruto vitalício, em 14/07/2006, pelo óbito de OTÁVIO LAGE DE 
SIQUEIRA, ficando assim obrigado a recolher o ITCD acrescido das cominações legais.  

 
OBS.: As provas documentais encontram-se anexas ao Auto de 

Infração n.º 3.03509552.444-40. 
 
Indicam-se como infringidos artigos 72, parágrafos 2º e 3º; 74, II, B; 

77, § 1º; 78, III, 81, II; 84, § 1º, II, do Código Tributário Estadual (CTE). Propõe-se a 
penalidade prevista no art. 89, inciso II, alínea I, do CTE, com redação da Lei n.º 
13.772/2000.  

 
Instruem o auto de infração os seguintes documentos: Requerimento 

(fl. 04), cópia da Ordem de Serviço de n.ºs. 0127 e 124/2010 (fls. 05/06), Nota Explicativa - 
Fato Gerador do ITCD (fls. 0712), Notas Explicativas sobre a empresa HOLDING 
PLANAGRI S/A como base de Cálculo do ITCD (fls. 13/25), Desenho da Equivalência 
Patrimonial da Ocasião da Doação da Nua Propriedade das Quotas e Ações (fl. 26), 
Balanço Especial HOLDING PLANAGRI S/A ajustado na data de 14/07/2006 (fl. 27), 
Demonstrativo dos Investimentos da VERA CRUZ na JALLES MACHADO S/A - Processo 



 

de Inventário 470/471, Demonstrativo dos Investimentos da VERA CRUZ na JALLES 
MACHADO/Valor Contábil e Demonstrativo do Valor atualizado da Conta do Ativo 
"PERMANENTE" - "INVESTIMENTOS" da Empresa VERA CRUZ LTDA. (fl. 28), 
Demonstrativo do Valor da Ação da Empresa JALLES MACHADO S/A Informado no 
Processo de Inventário (fl. 29), Demonstrativo do Valor de Venda da COOPERATIVA 
GOIÁS CARNE LTDA. (fl. 30), Desenho da Equivalência Patrimonial de Acordo com a 
Extinção do Usufruto em 14/07/2006 (fl. 31), Demonstrativo da Décima Terceira Alteração 
Contratual das Participações dos Sócios da VERA CRUZ em 24/12/1997, Demonstrativo 
das Participações dos Sócios da JALLES MACHADO em 24/12/1997 e Demonstrativo das 
Participações dos Sócios da PLANAGRI S/A em 24/12/1997 (fl. 32), Demonstrativo da 
Participação dos Sócios na Empresa VERA CRUZ ADM. E PART. S/A em 24/12/1997 (fl. 
33), Demonstrativo das Participações Societárias da HOLDING PLANAGRI S/A - 07/2006, 
Demonstrativo das Participações Societárias da VERA CRUZ AGROPECUÁRIA - 07/2006 
e Demonstrativo das Participações Societárias da JALLES MACHADO S/A - 07/2006 (fl. 
34), Notas Explicativas Base de Cálculo VERA CRUZ AGROPECUÁRIA LTDA. (fls. 
35/36), Notas Explicativas sobre a COOPERATVA GOIÁS CARNE LTDA. (fls. 37/40), 
Protocolo de Entrega de Mídia Eletrônica/CD (fl. 41).  

 
Regularmente intimado, o sujeito passivo ingressa com impugnação 

em Primeira Instância (fls. 46/51), alegando, resumidamente, que: a) em 03/01/2005, 
recebeu por doação (c/ reserva de usufruto vitalício a OTÁVIO LAGE), 187.463 (cento e 
oitenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e três) ações do capital social da Sociedade 
Anônima Planagri S/A, doc. 01 (fls. 55/62); b) o ITCD (Imposto sobre Transmissão Causa 
Mortis e Doação de Quaisquer Bens e Direitos) está sendo cobrado quase cinco anos 
depois da ocorrência do seu fato gerador, como também, que o valor do débito lançado, 
somado à multa, aos juros e corrigido monetariamente, perfaz um total de R$ 
4.781.355,00 (quatro milhões, setecentos e oitenta e um mil, trezentos cinquenta e cinco 
reais); c) na análise da "Nota Explicativa - Base de Cálculo do ITCD", bem como o próprio 
auto de infração (R$ 54.150.918,40), a acusação equivocou-se ao estimar o valor das 
ações mais de três vezes o seu real valor de mercado.  

 
Cita que o valor real das ações é o que concretizou o negócio jurídico 

em maio de 2007, quando alienou sua participação societária na Holding Planagri S/A, por 
R$ 14.830.000, (catorze milhões, oitocentos e trinta mil reais), valor correspondente a 
8,5% do capital acionário, conforme Escritura Pública de Compra e Venda, doc. 02, (fls. 
64/66). Faz referência à jurisprudência emanada do Supremo Tribunal Federal - STF.  

 
Ao final, requer: seja julgado improcedente o auto de infração 

impugnado para que seja novamente calculado o débito do ITCD lançado, desta feita 
adotando-se como base de cálculo o real valor venal das ações doadas, isto é, R$ 
14.830.000,00 e, não sendo o caso que seja realizada perícia a fim de aferir o valor venal 
das ações doadas, nos termos do art. 19, § 3º, II, da Lei nº 16.469/09 e art. 77, § 3º, do 
CTE.  

 
O sujeito passivo, posteriormente (fl. 69), requer a juntada dos 

documentos de folhas 70 e 71, objetivando demonstrar que o "Requerente, foi intimado da 
lavratura da autuação impugnada em 03/11/10, de sorte que o prazo de defesa iniciou-se 
no dia 04/11/10, e se expirou no dia 03/12/10". Daí porque, cita que a impugnação foi 
plenamente "tempestiva" (grifou-se).  

 
Junto com a peça de impugnação é trazido aos autos procuração (fl. 

52), cópia de documentos do advogado (fl. 53), cópia do termo de Instrumento Particular 



 

de Doação por Antecipação da Legítima (fls. 55/62), cópia da Escritura Pública de Compra 
e Venda (fls. 64/66). 

 
O julgador singular profere a Sentença n.º 1810/2011 - JULP (fls. 

74/77), e decide de Ofício, declarar NULO o auto de infração em julgamento por 
insegurança na determinação e por cerceamento ao direito de defesa, conforme art. 20, III 
e IV, da Lei n.º 16.469/2009.  

A Representação Fazendária intimada (fl. 77), apresenta recurso 
para a Câmara Julgadora n.º 181/2011 - GERF/SR (fls. 78/83), aduzindo que inexiste a 
alegada nulidade no trabalho fiscal por insegurança na determinação da infração.  

 
O sujeito passivo intimado (fl. 85), apresenta contradita (fls. 88/98), 

alegando nulidade do lançamento em função da utilização de critério diverso do art. 377, 
7º, do RCTE.  

A Quarta Câmara decidiu (fls. 107/112), por maioria de votos, 
conhecer do recurso de ofício, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular 
que considerou nulo o auto de infração, por insegurança na determinação da infração, e 
por cerceamento do direito de defesa.  

 
A Representação Fazendária apresenta recurso para o Conselho 

Pleno n.º 311/2012 - GERF/SR (fls. 114/120), requerendo a reforma da decisão cameral, 
para que prevaleça no caso em tela o teor do voto vencido, proferido no sentido de afastar 
a nulidade por insegurança na determinação da infração determinando, 
consequentemente, o retorno do presente feito à instância monocrática para a apreciação 
de toda a matéria. 

 
 
O sujeito passivo intimado (fl. 122), apresenta contradita (fls. 

125/137), reiterando as razões formuladas na contradita de folhas 88 a 98. Requer o 
julgamento de total improvimento do recurso apresentado pela representação fazendária, 
mantendo as nulidades já decretadas por sentença e decisão cameral.  

 
O Conselho Pleno reforma o acórdão cameral que julgou nulo o auto 

de infração e determina o retorno dos autos à Primeira Instância para apreciação de toda 
matéria.  

 
Por meio do DESPACHO nº 820/2013-JULP, solicitou-se à 

Coordenação do ITCD que fizesse a revisão do feito. 
 
 Os autos retornam com o Relatório Diligencial nº 71/2014-CITCD, 

com as seguintes informações: a) Relativamente ao aviamento ou fundo de comércio não 
há providência a ser adotada, tendo em vista que não houve inclusão na composição da 
base de cálculo do ITCD, por parte do Autuante, de qualquer valor relativo a tal instituto 
valorativo de empresa, na determinação do valor de mercado das quotas/ações, 
referentes à composição de todas as contas patrimoniais que compunham o patrimônio da 
Holding Planagri S/A na data da extinção do usufruto, contudo, o que pode estar 
confundindo o ilustre Julgador Singular, quanto ao aviamento, seria o valor de realização 
da Cooperativa Goiás Carne, e o valor declarado pelo próprio Inventariante, da Sociedade 
Empresária Jalles Machado S/A; b) Relativamente à determinação de que o fato gerador 
se reportasse à data da declaração do sujeito passivo, esclarece que o referido comando 
foi obedecido, conforme faz prova o Balanço Patrimonial Ajustado levantado em 
14/07/2006 de folhas 27 dos autos, diferença de data insignificante quanto à data da 
Declaração do ITCD datada em 18/07/2006; c) Relativamente à determinação de que seja 



 

considerado extinto o usufruto das quotas/ações pertencentes a terceiros e aquelas cuja 
propriedade plena já era de domínio do sujeito passivo antes do óbito de Otávio Lage de 
Siqueira, mantendo-se somente as ações ou quotas que tiveram seu usufruto extinto com 
a consolidação da propriedade plena na pessoa do nu proprietário, esclarece que tal 
comando foi plenamente atendido. Ressalta que a extinção do usufruto e a consequente 
consolidação da propriedade na pessoa do nu proprietário nada mais é do que a 
caracterização do fato gerador da obrigação tributária reclamada; d) Quanto ao valor do 
Balanço Patrimonial Ajustado apurado pelo Autuante não merece reparos, posto que o 
mesmo foi construído com a observância dos princípios contábeis norteados pela 
Legislação Contábil, Legislação Tributária Estadual, Lei das Sociedades por Ações, 
Código Civil, doutrina e jurisprudência; e) Relativamente ao auto de infração em tela, 
esclarece que conforme consta da peça vestibular, trata-se da exigência de crédito 
tributário relativo ao ITCD devido na doação de 8,5% (oito vírgula cinco pontos 
percentuais) das ações da Holding Planagri S/A, para ANTONIO CARLOS LAGE DE 
SIQUEIRA, conforme INSTRUMENTO PARTICULAR DE DOAÇÃO POR ANTECIPAÇÃO 
DE LEGÍTIMA de folhas 55 a 62 dos autos; f) O autuado reconhece e não discute a 
materialidade da doação, porém, discorda do valor da base de cálculo. No entanto, 
esclarece que, conforme consta do INSTRUMENTO PARTICULAR DE DOAÇÃO POR 
ANTECIPAÇÃO DE LEGÍTIMA DE 2005, acima referido, os outros quatro filhos do casal 
Lage concordam com o valor do patrimônio líquido ajustado (folhas 27 dos autos) da 
Holding, conforme faz prova a petição (cópia anexo) encaminhada pelos representantes 
legais destes por ocasião da entrega dos documentos solicitados com vistas ao 
atendimento das diligências determinadas, relativamente aos autos de Infração de nºs 
3035095244440, 3035095673350, 3035095913954 e 3035595590780, conforme 
transcrições abaixo do décimo primeiro e décimo segundo parágrafos da petição 
retromencionada: “Partindo-se da premissa da fiscalização de presunção de acréscimo 
patrimonial da integralização do capital social com patrimônio líquido próprio do Dr. Otávio 
Lage de Siqueira quando da transformação da empresa Planagri S.A em holding nos 
termos apresentados pela fiscalização às fls. 24 e seguintes, constantes das notas 
explicativas apresentadas ao Auto de Infração, em consonância com a nova legislação 
que rege o ITCD, a composição dos fatos geradores, ocorridos presumidamente entre o 
final do 1997 e meados do ano de 2006 passaram a ter validade jurídica, consolidando a 
avaliação do patrimônio na monta de R$ R$ 637.069.628,00”; “Logo, seguindo essa linda 
de raciocínio, mantendo-se o valor da avaliação em R$ 637.069.628,00, o coeficiente de 
atualização resultante da divisão entre o valor da aludida avaliação e o valor do capital 
social da holding (na época de R$146.200.000,00), encontra-se o fator de 4,3634 que 
multiplicado pelo objeto do contrato de doação de R$ 28.273.239,07, ter-se-ia uma base 
de cálculo atualizada de R$ 123.370.012,99, o que resultaria num ITCD (x4%) de R$ 
4.934.800,51”. g) que diante de todo o exposto, e ante a incontestável materialização do 
fato gerador da obrigação tributária (doação de ações da Planagri S/A) e, por ausência de 
necessidade de ajustes, deixa de retificar o presente auto de infração e, sim, confirma e 
ratifica o fato gerador e o valor da base de cálculo do ITCD apurados pelo fiscal Autuante 
que, importou em R$ 54.150.918,40 (cinquenta e quatro milhões cento e cinquenta mil 
novecentos e dezoito reais e quarenta centavos), bem como o valor do imposto devido na 
importância de R$ 2.166.036,74 (dois milhões cento e sessenta e seis mil trinta e seis 
reais e setenta e quatro centavos). 

 
 Intimado o Sujeito Passivo comparece novamente ao processo 

solicitando a sua improcedência e alegando: a) que o fisco insiste em manter o auto de 
infração, sem promover a revisão fiscal, inclusive não teria atendido as determinações do 
Despacho 820/2013-JULP, entre elas, em se apurar a base de cálculo conforme artigo 
377, § 6º, 7º e 10º do CTE; b) que nos autos de Infração de nºs 3035095244440, 
3035095673350, 3035095913954 e 3035595590780, já havia retificado os autos de 



 

infração de R$ 637.069.628,00 para R$ 123.370.012,99 e solicita a redução do presente 
feito para este valor. 

 
Vindo os autos a julgamento, o ilustre julgador singular, após analisar 

os documentos constantes dos autos e argumentos das partes, rejeita as preliminares de 
nulidade do lançamento, conhece da impugnação, nega-lhe provimento para declarar o 
lançamento procedente na íntegra.  

 
Inconformado, o sujeito passivo interpõe recurso voluntário no qual 

alega em síntese que não houve suprimento da nulidade, tendo em vista que autos de 
infração correlatos tiveram a base de cálculo reduzida drasticamente, o que não ocorreu 
no presente processo. 

Sustenta que o lançamento em julgamento contém gravíssimo erro 
de base de cálculo, visto que nos mesmos termos dos autos de infração correlatos deveria 
ter sido reduzido o valor de mercado da Holding Planagri S/A de R$ 637.069.628,00 para 
R$ 123.370.012,00, o que implicaria em base de cálculo de R$ 10.486.451,10 e ITCD na 
importância de R$ 419.458,04. Requer, ao final, a declaração de nulidade do lançamento 
ou a sua improcedência, e se assim não for que seja reduzida a exigência para R$ 
419.458,04, nos mesmos termos dos autos correlatos. 

 
É o Relatório. 
 
                            V O T O 
 
 
Preliminarmente, esclareço que o representante do sujeito passivo 

retirou durante a sessão cameral a preliminar de nulidade do lançamento, arguida no 
recurso voluntário, o que torna desnecessária a manifestação deste órgão sobre a referida 
preliminar, motivo pelo qual deixo de analisá-la.   

 
A questão principal a ser discutida no presente processo diz respeito 

à necessidade ou não de redução do valor da base de cálculo do presente auto de 
infração. Sustenta o sujeito passivo que devido ao fato da base de cálculo do imposto ter 
sido reduzida nos autos de infração números 3035095244440, 3035095673350, 
3035095913954 e 3035595590780, nos quais o valor de mercado da Holding Planagri S/A 
foi reduzido de R$ 637.069.628,00 para R$ 123.370.012,99, que a base de cálculo neste 
processo deve seguir o mesmo rito, ou seja ser calculada no percentual de 8,5% sobre o 
valor reduzido constante dos demais autos de infração. 

 
A questão foi enfrentada pela sentença singular que se pronunciou 

no sentido de que conforme a revisão efetuada e ao contrário do alegado pela defesa, 
como o sujeito passivo não faz parte do grupo original que recebeu a doação de 19,33% 
do capital social da empresa, em 24/12/97, não faz jus a retificação da base de cálculo 
que os quatro donatários tiveram direito. 

 
Nos termos da nota explicativa de fl. 13, em 24 de dezembro de 

1997, Otávio Lage e sua esposa Marilda, sendo legítimos possuidores da propriedade 
plena de ações e cotas de três empresas, doaram somente a nua propriedade no valor 
líquido contábil global de R$ 28.273.239,07 aos seus quatro filhos comuns em partes 
iguais de 25% da parcela da riqueza do casal representado pela empresa HOLDING 
VERA CRUZ ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A, ou seja, cabendo a cada um o 
valor de R$ 7.068.309,77, conforme instrumento particular de doação com reserva de 
usufruto de 24/12/97, com intuito de planejar o processo sucessório. 



 

 
Acrescenta que em 2000 a empresa PALNAGRI S/A transformou-se 

numa Holding, substituindo a HOLDING FAMILIAR VERA CRUZ ADMINISTRAÇÃO E 
PARTICIPAÇÕES S/A, aquela passou a representar o patrimônio total de Otávio Lage e 
Marilda Fontoura de Siqueira, ou seja, passou a representar a riqueza do casal e 
incorporou participações em novos empreendimentos. 

 
Em 2003 Otávio Lage reconhece a paternidade do filho Antônio 

Carlos Lage de Siqueira e celebra outro instrumento particular de doação, sobrepondo e 
ratificando os efeitos de todas as doações efetuadas no passado, porém com ênfase na 
cláusula de reserva de usufruto em 03.01.05, com anuência da cônjuge meeira e de todos 
os filhos. Para que este ajuste fosse possível, subliminarmente, a propriedade plena das 
ações volta ao casal, que redistribui a riqueza com reserva de usufruto, alterando os 
percentuais de herança sobre a Holding Planagri S/A, que era de 25% para 22,875% para 
os filhos do casal e de 8,5% para o novo herdeiro do pai.   

 
Durante o trâmite processual dos quatro processos supracitados, 

acatando os argumentos da defesa, a autoridade revisora entendeu que a base de cálculo 
da doação celebrada em 1997 e confirmada em 2005, aos quatro filhos comuns do casal, 
devia ser revista, visto que tomava como base de cálculo o balanço especial ajustado da 
empresa Planagri S/A na data do óbito, 14/07/06, em sua integralidade, e que a doação 
ocorrida naquela data representava apenas 19,33% do patrimônio da empresa. Dessa 
forma, a revisão fiscal baseando-se em índice obtido pela divisão do Balanço especial 
ajustado em 14/07/06 da empresa Planagri S/A pelo capital social da empresa na mesma 
data, 637.069.628,00 dividido por 146.200.000,00, chegou ao percentual de redução de 
4,3634 que multiplicado pelo objeto do contrato de doação em 1997, R$ 28.273.239,07, 
chegou-se a um valor atualizado de balanço ajustado para os quatro filhos comuns de R$ 
123.370.012,99.   

 
Verifica-se, dessa forma, que a redução da base de cálculo nos 

quatro processos referidos pela defesa deu-se em virtude de os cálculos iniciais da 
fiscalização terem considerado o balanço total da empresa Planagri S/A, para efeitos de 
cobrança do ITCD, quando na verdade em 1997 não foi doado a totalidade do capital da 
empresa, mas apenas 19,33% do seu capital, conforme informações constantes dos 
autos. 

 
Nos termos do Instrumento Particular de Doação por antecipação da 

legítima, celebrado em 03 de janeiro de 2005, Otávio Lage de Siqueira, documento de 
fl.57, estabeleceu-se o seguinte: ‘Dessa forma, para que seja estabelecida a vontade do 
outorgante doador, na partilha justa e legal de seus haveres, resolve neste ato, por sua 
livre e espontânea vontade, ratificar a doação realizada em 24 de dezembro de 1997 e 
proceder à doação a seu ‘novo’ filho, o Sr. Antônio Carlos Lage de Siqueira do 
equivalente a 8,5% do capital social total da empresa holding do grupo, a empresa 
PLANAGRI S/A. 

 
Feitas essas considerações, entendo que a pretensão do sujeito 

passivo de ter a base de cálculo do presente processo reduzida não encontra amparo 
legal, visto que a base de cálculo a ser considerada deve ser o Balanço Especial Ajustado 
em 14/07/06, data do óbito, visto que o autuado não fazia parte do grupo que recebeu a 
doação em 1997, não havendo que se falar em adequação de valores pelo fato de não ter 
sido doado a integralidade do capital da empresa à época. Na verdade a doação objeto do 
presente processo é a constante do documento de fl.57 acima referida e diz respeito a tão 
somente 8,5% do capital social total da empresa PLANAGRI S/A. 



 

 
Como bem explicou o representante do sujeito passivo durante a 

sessão cameral, a doação ocorrida em 1997 nada tem a ver com a doação ocorrida em 
2005, que diz respeito aos recursos injetados na empresa pelo Sr. Otávio Lage no período 
de 1997 a 2005, sendo estes recursos doados ao ‘novo’ filho equivalentes a 8,5% do 
capital social total da empresa PLANAGRI. Dessa forma, não há justa causa para se 
aplicar a redução aplicada aos demais processos citados pelo sujeito passivo, visto que a 
redução ali aplicada visou corrigir distorção da base de cálculo relativa a doação ocorrida 
em 1997 e confirmada em 2005, fato este que em nada se relaciona com o objeto do 
presente auto de infração doação de 8,5% do capital social total da empresa Holding para 
o novo herdeiro. 

 
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento 

para manter a sentença singular que julgou procedente o lançamento.   
 
 

Sala das sessões, em 09 de março de 2016. 
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Matéria: Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJULT N.º 00381/16 
 
Relator: Conselheiro Álvaro Falanque 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade da peça básica. 
Erro de identificação do sujeito passivo e insegurança na 
determinação da infração. Rejeitadas. ITCD. Obrigação principal. 
Omissão de pagamento do imposto. Distribuição de lucro em 
fração desproporcional. Improcedência. 
 
1. Inexiste erro de identificação do sujeito passivo quando o 
próprio autuado não consegue imputar a outrem a 
responsabilidade pela prática da infração estampada na basilar; 
 
2. Inocorrendo nos autos quaisquer das hipóteses de 
nulidade previstas no artigo 20 da Lei nº 16.464/09, mister se faz 
rejeitar a preliminar de nulidade arguida pelo sujeito passivo; 
 
3. É improcedente o auto de infração quando comprovado que a 
distribuição desproporcional de lucros não constitui fato 
gerador do imposto. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara Temporária do Conselho Administrativo Tributário, em 
sessão realizada no dia 17 de outubro de 2014, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar 
a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por erro na identificação do 
sujeito passivo. Participaram do julgamento os Conselheiros Álvaro Falanque, José Paixão 
de Oliveira Gomes e Cláudio Henrique de Oliveira. Por maioria de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Foram vencedores os Conselheiros Álvaro Falanque e José 
Paixão de Oliveira Gomes. Vencido o Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira que votou 
pela insegurança na determinação da infração. Quanto ao mérito, por maioria de votos, 
conhecer do recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar 
improcedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Álvaro Falanque e 
Cláudio Henrique de Oliveira. Vencido o Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes que 
votou pela procedência total do auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O presente lançamento exige dos sujeitos passivos o pagamento de 
tributo e multa formal em razão de que deixou de recolher o ITCD no valor de R$ 
37.191,94, calculado sobre a doação total de R$ 929.798,25, conforme demonstrativo 
anexo, decorrente da clausula oitava, parágrafo segunda, da primeira alteração contratual 
da empresa, onde se estabeleceu que, embora fosse detentor de apenas 1% do capital 
social da empresa. Contra 99 dos seus filhos, a totalidade da distribuição do lucro da 
empresa deveria ser destinado ao sócio autuado, comprovado na prática pelos livros, 
diários e razão, cópias anexas, e conforme demonstrativo anexo elaborado por essa 
fiscalização. Deverá, em consequência, recolher o imposto devido acrescido das 
cominações legais. 

 



 

Como dispositivo legal infringido foi apontado o artigo 84 da Lei nº 
11.651/91, combinado com os artigos 372, §2º; 373, inciso II, 376, inciso II, alínea “c” e 
385, §1º, todos do Decreto nº 4.852/97. Proposta a aplicação da penalidade prevista no 
artigo 89, inciso II, da Lei nº 11.651/91 com redação conferida pela Lei nº 13772/00.   

  
Foram indicados como sujeito passivo solidário: ELVIO JOSÉ 

MACHADO, WILTON JOSÉ MACHADO, ELCIA DE FÁTIMA MACHADO ALMEIDA, 
ELDER JOSÉ MACHADO e MARIA NILDA MACHADO, nos termos do artigo 82, inciso I 
da Lei 11651/91.   

  
O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 03/68. 
 
A autuada e solidários foram intimados em Primeira Instância, 

conforme Aviso de Recebimento (AR) de fls. 60/81. 
 
Os sujeitos passivos apresentam conjuntamente Impugnação em 

Primeira Instância, fls. 84/100, alegando que o auto de infração, encontra-se eivado de 
vício de nulidade, ante ao erro na identificação do sujeito passivo, visto que o sujeito 
passivo principal já se encontrava falecido na data da lavratura do auto, portanto a 
cobrança do mesmo teria que ser apresentada contra os herdeiros e não a ele. Coleciona 
à afirmação o artigo 112 do CTN e jurisprudências para provar o feito. Asseverou que 
ainda que na legislação tributária estadual exista previsão contida no artigo 82 da Lei 
11651/91 de solidariedade pelo pagamento, esta disposição somente poderá ser exigida 
após efetivamente reconhecida procedência do lançamento pelo autuado e este, torna-se 
inadimplente. Alegando que o não seria caso concreto, devendo ser julgado incorreto o 
procedimento do auditor fiscal em arrolar os solidários. No mérito, informou que os sócios 
têm a autonomia de liberdade de contratar a proporção que caberá a cada um na 
distribuição do lucros em observância ao art. 1007 do Código Civil que veio legitimar a 
distribuição desproporcional à repartição da cada sócio no capital social. Asseverou que 
não há que ser questionado pela autoridade fiscal porque se trata de Lei Federal. Pede, ao 
final, a improcedência do presente auto de infração. 

 
Juntamente com a peça impugnatória foram colacionados aos autos 

documentos de fls. 101/125. 
 
Pela sentença nº 3220/2011-JULP, fls. 127/130, o julgador singular 

decidiu pela procedência do auto de infração. Em sua fundamentação afirmou que pelos 
artigos 81, II e 83, III, fica claro que o donatário é o contribuinte do ITCD, neste caso a 
pessoa do autuado, ocorre que quando o auto de infração foi noticiado aos interessados, o 
autuado estava falecido. No mérito, a defesa contesta a alíquota aplicada dizendo que a 
mesma estaria errada. O julgador alegou que esta afirmação não tem base, visto que em 
todos os exercícios autuados neste processo a base de cálculo ultrapassa o valor de R$ 
110.000,00, desta maneira a alíquota exigida na peça inaugural está em perfeita sintonia 
com o disposto no artigo 78, inciso III, do CTE. 

 
O Representante Fazendário expede o Despacho nº 2325/2011-

GERF/SR, de fls. 131, mediante o qual determina a exclusão do Tmelhão Ribeiro 
Machado do polo passivo, nos termos do artigo 40, §3º da Lei nº 16.469/09. 

 
Os sujeitos passivos foram intimados da decisão singular, conforme 

documentos de folhas 132/136. 
 



 

Tempestivamente, os sujeitos passivos apresentaram Recurso 
Voluntário, fls. 139/150, alegando os mesmos argumentos da manifestação anterior, 
requerendo ao final, que seja julgado improcedente o presente processo.  

 
É o Relatório. 
 
 

 
 

V O T O 
 
 
 
Passo a decidir e de plano rejeito a preliminar de nulidade da peça 

básica por erro de identificação do sujeito passivo, arguida pela Recorrente por considerar 
que a responsabilidade pela operação é do sujeito passivo Tmelhão Ribeiro Machado. De 
fato, ao compulsar os autos, concluí que o Recorrente não consegue imputar ao próprio 
espólio a responsabilidade pela ocorrência da infração estampada na basilar.  

 
Para analisarmos o petitório passivo transcrevo abaixo os 

dispositivos  que tratam da matéria, em especial os artigos 81, inciso II e  83, inciso II, 
ambos do Código Tributário Estadual – CTE. 

 
Art. 81. Contribuinte do ITCD é: 
 
II – o donatário, na doação; 
 
Art. 83. São pessoalmente responsáveis pelo pagamento do ITCD: 
 
II – o espólio, quanto ao devido pelo de cujus, até a data da abertura da sucessão. 

 
Ante o exposto, devo concluir que o contribuinte de direito do imposto 

é o donatário e no caso específico a pessoa do autuado. Ocorre que quando o auto de 
infração foi noticiado aos interessados o sujeito passivo autuado, no caso o Sr. Tmelhão 
Ribeiro Machado estava falecido.  

 
Ao compulsar os autos, verifico que o falecimento aconteceu em 

24/07/2010 sendo que a exordial foi noticiada aos interessados em 13/06/2011, devendo 
entretanto, o espólio pagar o imposto em função da aplicação do instituto da solidariedade 
tributária conforme previsto no artigo 82 do Código Tributário Estadual, o que não 
deslegitima a figura do Sr. Tmelhão Ribeiro Machado da condição de autuado. Ante o 
exposto, devo argumentar que encontra-se o auto de infração em perfeita sintonia com os 
artigos 8º da Lei Estadual nº 16.469/09 e artigo 142 do Código Tributário Nacional, motivo 
pelo qual devo rejeitar, acompanhado da unanimidade do voto de meus pares, a preliminar 
de nulidade da peça básica por erro de identificação do sujeito passivo. 

 

No que tange à preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela 
autuada, por insegurança na determina da infração, manifesto-me pela sua rejeição, pois  
verifico que além de estarem presentes todos os requisitos do artigo 8º da Lei Estadual nº 
16.469 e do artigo 142 do Código Tributário Nacional, a descrição do fato coaduna-se com 
os demonstrativos e documentos anexados pelo agente autuante, bem como, com a 
fundamentação legal da infração.  

 



 

No mérito, considero que o auto de infração é improcedente. Antes, 
porém, devo invocar os artigos 997, inciso II e 1007, ambos do Código Civil, que dispõem 
sobre a questão relativa à distribuição desproporcional de lucros. Transcrevo-os abaixo, 
“in verbis”: 

 
Art. 997. A sociedade constitui-se mediante contrato escrito, particular ou público, 
que, além de cláusulas estipuladas pelas partes, mencionará: 
 
[...] 
 
VII – a participação de cada sócio nos lucros e nas perdas 
 
[...] 
 
Art. 1007. Salvo estipulação em contrário, o sócio participa dos lucros e das perdas, 
na proporção das respectivas quotas, mas aquele, cuja contribuição consiste em 
serviços, somente participa dos lucros na proporção da média do valor das quotas. 

 
 

Ante o exposto e cotejando-se os fatos narrados na exordial vis-à-vis 
o Contrato Social, a documentação acostada pelo fisco, o Código Civil e a legislação 
tributária estadual, considero que razão assiste ao sujeito passivo ao pedir a 
desconstituição do presente crédito tributário.  

 
De fato, tal qual o Recorrente, comungo do entendimento de que não 

houve a ocorrência do fato gerador do ITCD, em virtude da não distribuição dos bens do 
espólio. O que de fato ocorreu foi distribuição desproporcional de lucros entre os sócios, o 
que é permitido por lei conforme se vê acima.  

 
O retrocitado artigo 997 e seu inciso II, do Código Civil, estabelece 

que deverá constar do contrato social da sociedade empresarial a participação de cada 
sócio nos lucros ou nas perdas, não estabelecendo limites ou forma para tal divisão. 
Assim, não pode o fisco inferir que de fato houve o fato gerador do ITCD bem como seus 
desdobramentos previstos no Código Tributário Estadual, plasmados pelos artigos 72 a 76 
do Código Tributário Estadual, sem o consequente recolhimento do imposto. Por oportuno, 
transcrevo-os abaixo, “in totum”: 

 

Art. 72. O ITCD incide sobre a transmissão de quaisquer bens ou direitos por: 
(Redação conferida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13) 

I - sucessão legítima ou testamentária, inclusive na sucessão provisória; (Redação 
acrescida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13) 

II - doação, inclusive com encargos ou ônus. (Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - 
vigência: 03.08.13) 

§ 1º Ocorrem tantos fatos geradores distintos quantos forem os herdeiros, legatários, 
donatários ou usufrutuários, ainda que o bem ou direito seja indivisível. (redação 
conferida pela Lei nº 13.772 - vigência: 01.01.01) 

§ 2º Doação é qualquer ato ou fato em que o doador, por liberalidade, transmite bem, 
vantagem ou direito de seu patrimônio, ao donatário que o aceita, expressa, tácita ou 
presumidamente. (Redação conferida pela Lei nº 13.772 - vigência: 01.01.01 a 02.08.13) 

§ 2º - Doação é: (Redação conferida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13) 

I - o ato contratual ou a situação em que o doador, por liberalidade, transmite bem, 
vantagem ou direito de seu patrimônio ao donatário que o aceita, expressa, tácita ou 
presumidamente; (Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13) 

II - a cessão não onerosa, a renúncia em favor de determinada pessoa, a instituição 
convencional de direito real e o excedente de quinhão ou de meação. (Redação 
acrescida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13) 

§ 3º Entende-se como qualquer bem ou direito, o bem imóvel e o direito a ele relativo, 
e o bem móvel, compreendendo o semovente, a mercadoria e qualquer parcela do 
patrimônio que for passível de mercancia ou de transmissão, mesmo que 
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representado por título, ação, quota, certificado, registro ou qualquer outro bem ou 
documento. (redação conferida pela Lei nº 13.772 - vigência: 01.01.01 a 02.08.13) 

§ 3º Entende-se como qualquer bem ou direito, o: (Redação conferida pela Lei nº 
18.002 - vigência: 03.08.13) 

I - bem imóvel e os direitos a ele relativos; (Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - 
vigência: 03.08.13) 

II - bem móvel e os direitos a ele relativos, mesmo que representado por título, crédito, 
certificado ou registro, inclusive: (Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - vigência: 
03.08.13) 

a) semovente, jóia, obra de arte; (Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - vigência: 
03.08.13) 

b) produto em elaboração, produto acabado, matéria-prima e mercadoria; (Redação 
acrescida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13) 

c) qualquer título ou direito representativo do patrimônio ou capital de sociedade, tais 
como, ação, quota, participação civil ou comercial, nacional ou estrangeira, direito 
societário, debênture e dividendo; (Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - vigência: 
03.08.13) 

d) dinheiro, em moeda nacional ou estrangeira, depósito bancário, em conta corrente, 
em caderneta de poupança e a prazo fixo, quota ou participação em fundo mútuo de 
ações, de renda fixa, de curto prazo, e qualquer outra aplicação financeira e de risco, 
seja qual for o prazo e a forma de garantia; (Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - 
vigência: 03.08.13) 

e) bem incorpóreo em geral e qualquer direito ou ação que deva ser exercido; 
(Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13) 

f) qualquer outra parcela do patrimônio que for passível de mercancia ou de 
transmissão; (Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13) 

g) aviamento ou fundo de comércio. (Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - vigência: 
03.08.13) 

§ 4º O disposto neste artigo não se aplica aos direitos reais de garantia. (Redação 
conferida pela Lei nº 13.772 - vigência: 01.01.01) 

§ 5º A antecipação da legítima, a herança, o legado, ainda que gravados, e a doação 
com encargo sujeitam-se ao imposto como se não o fossem. (Redação acrescida pela 
Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13) 

§ 6º Considera-se excedente de quinhão, o valor atribuído ao herdeiro, superior à 
fração ideal a qual faz jus e, excedente de meação, o valor atribuído ao meeiro, 
cônjuge ou companheiro, superior à fração ideal a qual fazem jus. (Redação acrescida 
pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13) 

§ 7º A hipótese prevista no inciso I do caput compreende a transmissão do montante 
acumulado na provisão constituída com os aportes financeiros realizados em planos 
de previdência privada e seguro de pessoas nas modalidades de Plano Gerador de 
Benefício Livre (PGBL), Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL) ou outra semelhante, 
decorrente de resgate promovido pelos beneficiários em razão do falecimento do 
participante ou segurado na fase de diferimento do plano. (Redação acrescida pela Lei 
nº 18.002 - vigência: 03.08.13) 

§ 8º Para os efeitos de cálculo do excedente de meação de que trata o § 6º do presente 
artigo, observado o regime de bens do casamento, será considerado também o 
montante acumulado na provisão constituída com os aportes financeiros realizados 
em planos de previdência privada e seguro de pessoas nas modalidades de Plano 
Gerador de Benefício Livre (PGBL), Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL) ou outra 
semelhante, quando a partilha de bens dos cônjuges ou conviventes ocorrer na fase 
de diferimento do plano e estiver garantido o direito de resgate. (Redação acrescida 
pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13) 

Art. 72-A. Caracteriza-se doação: (Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - vigência: 
03.08.13) 

I - a transmissão onerosa da propriedade ou a instituição onerosa de direito real, em 
favor de pessoa que não comprove o pagamento por meio de recursos próprios; 
(Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13) 

II - a transmissão onerosa de bem ou direito, na situação em que uma pessoa os 
adquire de outrem e o pagamento é efetuado por um terceiro que age como 
interveniente pagador, expressa ou implicitamente; (Redação acrescida pela Lei nº 
18.002 - vigência: 03.08.13) 
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III - o valor recebido em contrato de empréstimo firmado entre ascendente e 
descendente ou entre a empresa e sócio com ausência de: (Redação acrescida pela 
Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13) 

a) prazo de devolução do empréstimo; (Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - 
vigência: 03.08.13) 

b) remuneração do capital; (Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13) 

c) correção monetária; (Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13) 

d) registro do contrato de empréstimo; (Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - 
vigência: 03.08.13) 

IV - a integralização ou aumento de capital social por pessoa que não comprove que o 
fez por meio de recursos próprios; (Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - vigência: 
03.08.13) 

V - a cessão onerosa em que o cessionário não comprove o pagamento por meio de 
recursos próprios; (Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13) 

VI - a utilização de reservas de lucros, lucros acumulados e lucros dos exercícios 
seguintes em pagamento de ações ou quotas em contrato firmado entre ascendente e 
descendente; (Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13) 

VII - a transferência para sócio ou acionista que detenha a nua propriedade das 
quotas ou ações, de lucros acumulados e reservas, mediante incorporação ao capital 
social; (Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13) 

VIII - a diferença positiva entre o valor de mercado: (Redação acrescida pela Lei nº 
18.002 - vigência: 03.08.13) 

a) da quota ou ação e o valor nominal expresso no contrato social ou em livro de 
transferência de ações; (Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13) 

b) do bem ou direito e o valor nominal expresso no contrato social ou contrato de 
compra e venda; (Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13) 

c) do bem ou direito e o valor utilizado quando da integralização ou aumento de 
capital, proporcional à participação dos sócios que se beneficiarem. (Redação 
acrescida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13) 

Art. 73. A incidência do imposto alcança: (Redação conferida pela Lei nº 13.772 - 
vigência: 01.01.01.) 

I - a transmissão ou a doação que se referir a imóvel situado neste Estado, inclusive o 
direito a ele relativo; (Redação conferida pela Lei nº 13.772 - vigência: 01.01.01 a 
02.08.13.) 

I - a transmissão causa mortis ou por doação de imóvel situado neste Estado e o 
direito a ele relativo, ainda que: (Redação conferida pela Lei nº 18.002 - vigência: 
03.08.13) 

a) o processo de inventário, arrolamento, dissolução judicial de sociedade conjugal 
ou de união estável esteja tramitando ou venha a tramitar em outra unidade da 
Federação ou no exterior; (Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13) 

b) a escritura pública de inventário, partilha, dissolução consensual de sociedade 
conjugal ou de união estável seja lavrada em outra unidade da Federação; (Redação 
acrescida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13) 

c) o doador, donatário, herdeiro, legatário, cedente ou cessionário não tenha domicílio 
ou residência neste Estado; (Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - vigência: 
03.08.13) 

I-A - a transmissão causa mortis de bem móvel ou direito, quando: (Redação 
acrescida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13) 

a) o processo de inventário ou arrolamento esteja tramitando ou venha a tramitar 
neste Estado; (Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13) 

b) o herdeiro ou legatário tiver domicílio neste Estado e o processo de inventário 
esteja tramitando ou venha a tramitar no exterior; (Redação acrescida pela Lei nº 
18.002 - vigência: 03.08.13)  

c) o herdeiro ou legatário tiver domicílio neste Estado, e o de cujus possuía bens, era 
domiciliado ou residente no exterior, ainda que o processo de inventário esteja 
tramitando ou venha a tramitar no Brasil; (Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - 
vigência: 03.08.13) 
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d) o inventário e a partilha se der por escritura pública, ainda que lavrada em outra 
unidade da Federação, e o último domicílio do de cujus tenha sido neste Estado; 
(Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13) 

II - a doação, cujo doador tenha domicílio neste Estado, ou quando nele se processar 
o arrolamento relativo a bem móvel, direito, título e crédito. (Redação conferida pela 
Lei nº 13.772 - vigência: 01.01.01 a 02.08.13.) 

II - a doação de bem móvel ou direito, quando: (Redação conferida pela Lei nº 18.002 - 
vigência: 03.08.13) 

a) o doador tiver domicílio neste Estado; (Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - 
vigência: 03.08.13) 

b) o doador não tiver residência ou domicílio no Brasil e o donatário for domiciliado 
neste Estado; (Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13) 

III - o excedente de quinhão ou de meação em relação aos bens e direitos sujeitos à 
tributação neste Estado, ainda que o patrimônio atribuído ao donatário seja composto 
de bens e direitos sujeitos à tributação por mais de uma unidade da Federação. 
(Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13) 

§ 1º Nas hipóteses previstas neste artigo para fins de comprovação do domicílio, 
considera-se o constante na declaração do imposto de renda relativa ao ano anterior 
ao da ocorrência do fato gerador e, na falta deste, aplica-se o disposto no art. 127, da 
Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966. (Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - 
vigência: 03.08.13) 

§ 2º Considera-se domiciliado neste Estado, o doador que não for identificado. 
(Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13) 

 
SEÇÃO II 

DO MOMENTO DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR 
 

Art. 74. Ocorre o fato gerador do ITCD: (Redação conferida pela Lei nº 13.772 - 
vigência: 01.01.01.) 

I - na transmissão causa mortis, na data da: (Redação conferida pela Lei nº 13.772 - 
vigência: 01.01.01.) 

a) abertura da sucessão legítima ou testamentária, mesmo no caso de sucessão 
provisória, e na instituição de fideicomisso e de usufruto; (Redação conferida pela Lei 
nº 13.772 - vigência: 01.01.01 a 02.08.13.) 

a) abertura da sucessão legítima ou testamentária, mesmo no caso de sucessão 
provisória; (Redação conferida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13) 

b) morte do fiduciário, na substituição de fideicomisso; (Redação conferida pela Lei nº 
13.772 - vigência: 01.01.01.) 

c) abertura da sucessão na instituição testamentária de fideicomisso e de direito real; 
(Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13) 

II - na transmissão por doação, na data: (Redação conferida pela Lei nº 13.772 - - 
vigência: 01.01.01.) 

a) da instituição de usufruto convencional; (Redação conferida pela Lei nº 13.772 - 
vigência: 01.01.01 a 02.08.13.)  

a) revogada; (Revogada pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13) 

b) em que ocorrer fato ou ato jurídico que resulte na consolidação da propriedade na 
pessoa do nu proprietário, na extinção de usufruto; (Redação conferida pela Lei nº 
13.772 - vigência: 01.01.01 a 02.08.13.) 

b) revogada; (Revogada pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13) 

c) do ato da doação, ainda que a título de adiantamento da legítima; (Redação 
conferida pela Lei nº 13.772 - vigência: 01.01.01 a 02.08.13.) 

c) do ato da doação, ainda que com reserva de direito real, a título de adiantamento da 
legítima, ou cessão não onerosa; (Redação conferida pela Lei nº 18.002 - vigência: 
03.08.13) 

d) da renúncia à herança, ao legado ou à doação em favor de pessoa determinada; 
(Redação conferida pela Lei nº 13.772 - vigência: 01.01.01 a 02.08.13.) 

d) da renúncia à herança ou ao legado em favor de pessoa determinada; (Redação 
conferida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13) 
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e) da partilha, como a decorrente de inventário, arrolamento, separação ou divórcio, 
em relação ao excesso de quinhão que beneficiar uma das partes; (Redação conferida 
pela Lei nº 13.772 - vigência: 01.01.01 a 02.08.13.) 

e) da partilha, que beneficiar uma das partes, em relação ao excedente de:  (Redação 
conferida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13) 

1. quinhão ou de meação, decorrente de processo de inventário, ou por escritura 
pública; (Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13) 

2. meação, decorrente de dissolução de sociedade conjugal ou união estável, por 
sentença ou escritura pública; (Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - vigência: 
03.08.13) 

f) da instituição convencional de direito real. (Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - 
vigência: 03.08.13) 

III - na data da formalização do ato ou negócio jurídico, nos casos não previstos nos 
incisos anteriores. (Redação conferida pela Lei nº 13.772 - vigência: 01.01.01.) 

Art. 75. O pagamento do imposto devido na renúncia de herança, de legado ou de 
doação, não exclui a incidência verificada na sucessão causa mortis ou doação 
anterior, a que está sujeito o renunciante, respondendo pelo seu pagamento aquele a 
quem passar o bem a pertencer. (Redação conferida pela Lei nº 13.772 - vigência: 
01.01.01.) 

Art. 76. Haverá nova incidência do imposto quando as partes resolverem a retratação 
do contrato que já houver sido lavrado e transcrito, relativamente a transmissão não 
onerosa. (Redação conferida pela Lei nº 13.772 - vigência: 01.01.01.) 

  
 
Ante o exposto, devo argumentar não ter ocorrido nenhuma das 

situações aventadas e em decorrência o auto de infração não deve prosperar. Antes de 
encerrar  a questão por definitivo, devo acrescentar  considerações acerca do tratamento 
da lei brasileira conferida a este tipo de distribuição de lucros. 

 
Com efeito, a lei brasileira no que tange à distribuição de lucros 

permite afirmar que não há obstáculos à distribuição desproporcional de lucros de uma 
sociedade limitada, desde que o contrato social expressamente permita tal distribuição 
desproporcional. Ao compulsar os autos, verifico que o parágrafo segundo da Cláusula 
Oitava da primeira alteração contratual, apesar de não transcrever exatamente o artigo 
1007 do Código Civil, concede aos sócios a faculdade de distribuição de lucros de forma 
desproporcional, o que na atual situação não configura fato gerador do imposto. 

 
Que nos documentos societários que resguardaram esta distribuição, 

está claro perante os próprios sócios que se tratava de distribuição de forma 
desproporcional de lucros, ou seja, as distribuições ao “de cujus” contaram com a 
anuência dos demais sócios e isto tornou-se uma rotina, uma prática na sociedade. 
Impende salientar que os documentos contábeis que refletiram as distribuições ao “de 
cujus” Tmelhão Ribeiro Machado foram anexados ao auto de infração, ou seja, a própria 
autoridade fiscalizadora confirmou que as distribuições existiram. 

 
Tal qual o Recorrente, concordo com a assertiva de que o julgador 

singular não ratificou a decisão de um sócio, que detendo apenas 1% do capital, pudesse 
receber quase a integralidade dos lucros obtidos pela sociedade e em virtude disso 
resolveu desconsiderar o instituto da distribuição desproporcional e tributar todos os 
valores como se fosse doação dos sócios ao “de cujus” Tmelhão Ribeiro Machado. Ocorre 
que, como se vê da legislação, os sócios têm autonomia de e liberdade de contratar a 
proporção que caberá a cada um na distribuição dos lucros em observância ao citado 
artigo 1007 do Código Civil e que em boa hora veio a legitimar a distribuição 
desproporcional à participação de cada sócio no capital social.  
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Neste momento, socorro-me do entendimento exarado também pela 
Receita Federal do Brasil – RFB que admite a possibilidade de realização da distribuição 
de forma desproporcional sem a incidência do imposto de renda, conforme se extrai de 
julgado do Conselho de Contribuintes da Receita Federal – CARF. Por oportuno, 
transcrevo-o abaixo: 

 
Ementa: IRPF – SOCIEDADES CIVIS – DISTRIBUIÇÃO DESPROPORCIONAL DE 
LUCROS – Havendo no contrato social previsão para deliberação dos sócios sobre a 
distribuição de lucros, é possível fazê-lo desproporcionalmente a participação no 
capital social, haja vista a ausência de qualquer impedimento legal neste sentido. 
MULTA POR FALTA DE INFORMAÇÃO – Por força do art. 967, do Regulamento do 
Imposto de Renda – 1999, a falta de informação de pagamentos efetuados, em 
conformidade com o que determina o art. 930, do mesmo decreto, enseja a aplicação 
de multa de 20% sobre o valor não declarado. ACRÉSCIMOS LEGAIS – A multa e os 
juros aplicados pelo recolhimento do imposto sem os acréscimos legais moratórios 
são calculados com base no valor do tributo pago em atraso. IRPF – JUROS DE MORA 
– TAXA SELIC – Os juros de mora tem previsão legal específica de aplicação. 
Pressupõe-se, portanto que os princípios constitucionais estão nela contemplados 
pelo controle a priori da constitucionalidade das leis. Enquanto não for declarada 
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal que cuida do controle a posteriori, 
não pode deixar de ser aplicada se estiver em vigor. Recurso parcialmente provido. 
 
(Número do Recurso: 130326 Câmara: SEXTA CÂMARA Número do Processo: 
10166.008588/2001-08 Tipo do Recurso: VOLUNTÁRIO. Matéria: IRPF Recorrente: 
EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA Recorrida/DRJ-BRASÍLIA/DF Data da Sessão: 
13/05/2003 00:00:00 Relator: Thaisa Jansen Pereira Decisão: Acórdão 106-13305 
Resultado:DPPM – DAR PROVIMENTO PARCIAL POR MAIORIA Texto da Decisão: Por 
maioria de votos, DAR provimento PARCIAL ao recurso para admitir a distribuição de 
lucros desproporcionalmente à participação do sócio no capital social). 

 
Ante o exposto, conclui-se que não há qualquer impedimento legal 

na determinação da participação nos lucros de sócio de sociedade limitada não 
correspondente à participação titularizada do capital social, considerando disposição 
expressa do artigo 1007 do Código Civil de 2002, sendo considerada, portanto, cessão de 
direitos para fins fiscais.  

 
Postas estas fundamentações, rejeito as preliminares de nulidade da 

peça básica, arguidas pela autuada, por erro de identificação do sujeito passivo, e por 
insegurança na determinação da infração. No mérito, conheço do recurso, dou-lhe 
provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente o auto de 
infração. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 22 de março de 2016. 
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Matéria: Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJULT N.º 00382/16 
 
Relator: Conselheiro Álvaro Falanque 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade da peça básica. 
Erro de identificação do sujeito passivo e insegurança na 
determinação da infração. Rejeitadas. ITCD. Obrigação principal. 
Omissão de pagamento do imposto. Distribuição de lucro em 
fração desproporcional. Improcedência. 
 
1. Inexiste erro de identificação do sujeito passivo quando o 
próprio autuado não consegue imputar a outrem a 
responsabilidade pela prática da infração estampada na basilar; 
 
2. Inocorrendo nos autos quaisquer das hipóteses de 
nulidade previstas no artigo 20 da Lei nº 16.464/09, mister se faz 
rejeitar a preliminar de nulidade arguida pelo sujeito passivo; 
 
3. É improcedente o auto de infração quando comprovado 
que a distribuição desproporcional de lucros não constitui fato 
gerador do imposto. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara Temporária do Conselho Administrativo Tributário, em 
sessão realizada no dia 17 de outubro de 2014, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar 
a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por erro na identificação do 
sujeito passivo. Participaram do julgamento os Conselheiros Álvaro Falanque, José Paixão 
de Oliveira Gomes e Cláudio Henrique de Oliveira. Por maioria de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Foram vencedores os Conselheiros Álvaro Falanque e José 
Paixão de Oliveira Gomes. Vencido o Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira que votou 
pela insegurança na determinação da infração. Quanto ao mérito, por maioria de votos, 
conhecer do recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar 
improcedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Álvaro Falanque e 
Cláudio Henrique de Oliveira. Vencido o Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes que 
votou pela procedência total do auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O presente lançamento exige dos sujeitos passivos o pagamento de 
tributo e multa formal em razão de que deixou de recolher o ITCD no valor de R$ 
83.673,67, calculado sobre a doação total de R$ 2.091.841,59, conforme demonstrativo 
anexo, decorrente da cláusula oitava, parágrafo segundo, da primeira alteração contratual 
da empresa, onde se estabeleceu que, embora fosse detentor de apenas 1% do capital 
social da empresa. Contra 99 dos seus filhos, a totalidade da distribuição do lucro da 
empresa deveria ser destinado ao sócio autuado, comprovado na prática pelos livros, 
diários e razão, cópias anexas, e conforme demonstrativo anexo elaborado por essa 
fiscalização. Em decorrência, fica sujeito ao pagamento do imposto além das cominações 
legais.   

  



 

Como dispositivo legal infringido foi apontado o artigo 84 da Lei nº 
11.651/91, combinado com os artigos 372, §2º; 373, inciso II, 376, inciso II, alínea “c” e 
385, §1º, todos do Decreto nº 4.852/97. Proposta a aplicação da penalidade prevista no 
artigo 89, inciso II, da Lei nº 11.651/91 com redação conferida pela Lei nº 13772/00.   

 
Foram indicados como sujeito passivo solidário: ELVIO JOSÉ 

MACHADO, WILTON JOSÉ MACHADO, ELCIA DE FÁTIMA MACHADO ALMEIDA, 
ELDER JOSÉ MACHADO, nos termos do artigo 82, inciso I da Lei 11651/91 e MARIA 
NILDA MACHADO nos termos do artigo 82, inciso IV da Lei 11651/91   

   
O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 03/68.

   
A autuada e solidários foram intimados, conforme Aviso de 

Recebimento (AR) de fls. 69/81. 
 
Os sujeitos passivos apresentam conjuntamente Impugnação em 

Primeira Instância, fls. 84/100, alegando que o auto de infração, encontra-se eivado de 
vício de nulidade, ante ao erro na identificação do sujeito passivo, visto que o sujeito 
passivo principal já se encontrava falecido na data da lavratura do auto, portanto a 
cobrança do mesmo teria que ser apresentada contra os herdeiros e não contra ele. 
Coleciona à afirmação o artigo 112 do CTN e jurisprudências para provar o feito. 
Asseverou que ainda que na legislação tributária estadual exista previsão contida no artigo 
82 da Lei 11651/91 de solidariedade pelo pagamento, esta disposição somente poderá ser 
exigida após efetivamente reconhecida procedência do lançamento pelo autuado e este, 
torna-se inadimplente. Alegando que o não seria caso concreto, devendo ser julgado 
incorreto o procedimento do auditor fiscal em arrolar os solidários. No mérito, informou que 
os sócios tem a autonomia de liberdade de contratar a proporção que caberá a cada um 
na distribuição do lucros em observância ao art. 1007 do Código Civil que veio legitimar a 
distribuição desproporcional à repartição da cada sócio no capital social. Asseverou que 
não há que ser questionado pela autoridade fiscal porque se trata de Lei Federal.  Pede, 
ao final, a improcedência do presente auto de infração. 

 
Juntamente com a peça impugnatória foram colacionados aos autos 

documentos de fls. 101/125. 
 
Pela sentença nº 3220/2011-JULP, fls. 127/130, o julgador singular 

decidiu pela procedência do auto de infração. Em sua fundamentação afirmou que pelos 
artigos 81, II e 83, III, fica claro que o donatário é o contribuinte do ITCD, neste caso a 
pessoa do autuado, ocorre que quando o auto de infração foi noticiado aos interessados, o 
autuado estava falecido. No mérito, a defesa contesta a alíquota aplicada dizendo que a 
mesma estaria errada. O julgador alegou que esta afirmação não tem base, visto que em 
todos os exercícios autuados neste processo a base de cálculo ultrapassa o valor de R$ 
110.000,00, desta maneira a alíquota exigida na peça inaugural está em perfeita sintonia 
com o disposto no artigo 78, inciso III, do CTE. 

   
O Representante Fazendário expede o Despacho nº 2326/2011-

GERF/SR, de fls. 131, mediante o qual determina a exclusão do Tmelhão Ribeiro 
Machado do polo passivo, nos termos do artigo 40, §3º, da Lei nº 16.469/09.  

 
Os sujeitos passivos foram intimados da decisão singular, conforme 

documentos de folhas 132/136. 
 



 

Legalmente cientificadas, as partes interpõem Recurso (fls. 139/150) 
para reiterar a argumentação inicial e requerer a nulidade do feito, ou na impossibilidade, a 
reforma da decisão singular para considerar improcedente ao auto de infração.  

  
É o relatório. 
 

 
 

V O T O 
 
 
Passo a decidir e de plano rejeito a preliminar de nulidade da peça 

básica por erro de identificação do sujeito passivo, arguida pela Recorrente por considerar 
que a responsabilidade pela operação é do sujeito passivo Tmelhão Ribeiro Machado. De 
fato, ao compulsar os autos, concluí que o Recorrente não consegue imputar ao próprio 
espólio a responsabilidade pela ocorrência da infração estampada na basilar.  

 
Para analisarmos o petitório passivo transcrevo abaixo os 

dispositivos  que tratam da matéria, em especial os artigos 81, inciso II e  83, inciso II, 
ambos do Código Tributário Estadual – CTE. 

 
Art. 81. Contribuinte do ITCD é: 
 
II – o donatário, na doação; 
 
Art. 83. São pessoalmente responsáveis pelo pagamento do ITCD: 
 
II – o espólio, quanto ao devido pelo de cujus, até a data da abertura da sucessão. 

 
Ante o exposto, devo concluir que o contribuinte de direito do imposto 

é o donatário e no caso específico a pessoa do autuado. Ocorre que quando o auto de 
infração foi noticiado aos interessados o sujeito passivo autuado, no caso o Sr. Tmelhão 
Ribeiro Machado estava falecido.  

 
Ao compulsar os autos, verifico que o falecimento aconteceu em 

24/07/2010 sendo que a exordial foi noticiada aos interessados em 09/06/2011, devendo 
entretanto o espólio pagar o imposto em função da aplicação do instituto da solidariedade 
tributária conforme previsto no artigo 82 do Código Tributário Estadual, o que não 
deslegitima a figura do Sr. Tmelhão Ribeiro Machado da condição de autuado. Ante o 
exposto, devo argumentar que  encontra-se o auto de infração em perfeita sintonia com os 
artigos 8º da Lei Estadual nº 16.469/09 e artigo 142 do Código Tributário Nacional, motivo 
pelo qual devo rejeitar, acompanhado da unanimidade do voto de meus pares, a preliminar 
de nulidade da peça básica por erro de identificação do sujeito passivo. 

 

No que tange à preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela 
autuada, por insegurança na determina da infração, manifesto-me pela sua rejeição, pois  
verifico que além de estarem presentes todos os requisitos do artigo 8º da Lei Estadual nº 
16.469 e do artigo 142 do Código Tributário Nacional, a descrição do fato coaduna-se com 
os demonstrativos e documentos anexados pelo agente autuante, bem como, com a 
fundamentação legal da infração.  

 
No mérito, considero que o auto de infração é improcedente. Antes, 

porém, devo invocar os artigos 997, inciso II e 1007, ambos do Código Civil, que dispõem 



 

sobre a questão relativa à distribuição desproporcional de lucros. Transcrevo-os abaixo, 
“in verbis”: 

 
Art. 997. A sociedade constitui-se mediante contrato escrito, particular ou público, 
que, além de cláusulas estipuladas pelas partes, mencionará: 
 
[...] 
 
VII – a participação de cada sócio nos lucros e nas perdas 
 
[...] 
 
Art. 1007. Salvo estipulação em contrário, o sócio participa dos lucros e das perdas, 
na proporção das respectivas quotas, mas aquele, cuja contribuição consiste em 
serviços, somente participa dos lucros na proporção da média do valor das quotas. 

 
 

Ante o exposto e cotejando-se os fatos narrados na exordial vis-à-vis 
o Contrato Social, a documentação acostada pelo fisco, o Código Civil e a legislação 
tributária estadual, considero que razão assiste ao sujeito passivo ao pedir a 
desconstituição do presente crédito tributário.  

 
De fato, tal qual o Recorrente, comungo do entendimento de que não 

houve a ocorrência do fato gerador do ITCD, em virtude da não distribuição dos bens do 
espólio. O que de fato ocorreu foi distribuição desproporcional de lucros entre os sócios, o 
que é permitido por lei conforme se vê acima.  

 
O retrocitado artigo 997 e seu inciso II, do Código Civil, estabelece 

que deverá constar do contrato social da sociedade empresarial a participação de cada 
sócio nos lucros ou nas perdas, não estabelecendo limites ou forma para tal divisão. 
Assim, não pode o fisco inferir que de fato houve o fato gerador do ITCD bem como seus 
desdobramentos previstos no Código Tributário Estadual, plasmados pelos artigos 72 a 76 
do Código Tributário Estadual, sem o consequente recolhimento do imposto. Por oportuno, 
transcrevo-os abaixo, “in totum”: 

 

Art. 72. O ITCD incide sobre a transmissão de quaisquer bens ou direitos por: 
(Redação conferida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13) 

I - sucessão legítima ou testamentária, inclusive na sucessão provisória; (Redação 
acrescida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13) 

II - doação, inclusive com encargos ou ônus. (Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - 
vigência: 03.08.13) 

§ 1º Ocorrem tantos fatos geradores distintos quantos forem os herdeiros, legatários, 
donatários ou usufrutuários, ainda que o bem ou direito seja indivisível. (redação 
conferida pela Lei nº 13.772 - vigência: 01.01.01) 

§ 2º Doação é qualquer ato ou fato em que o doador, por liberalidade, transmite bem, 
vantagem ou direito de seu patrimônio, ao donatário que o aceita, expressa, tácita ou 
presumidamente. (Redação conferida pela Lei nº 13.772 - vigência: 01.01.01 a 02.08.13) 

§ 2º - Doação é: (Redação conferida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13) 

I - o ato contratual ou a situação em que o doador, por liberalidade, transmite bem, 
vantagem ou direito de seu patrimônio ao donatário que o aceita, expressa, tácita ou 
presumidamente; (Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13) 

II - a cessão não onerosa, a renúncia em favor de determinada pessoa, a instituição 
convencional de direito real e o excedente de quinhão ou de meação. (Redação 
acrescida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13) 

§ 3º Entende-se como qualquer bem ou direito, o bem imóvel e o direito a ele relativo, 
e o bem móvel, compreendendo o semovente, a mercadoria e qualquer parcela do 
patrimônio que for passível de mercancia ou de transmissão, mesmo que 
representado por título, ação, quota, certificado, registro ou qualquer outro bem ou 
documento. (redação conferida pela Lei nº 13.772 - vigência: 01.01.01 a 02.08.13) 
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§ 3º Entende-se como qualquer bem ou direito, o: (Redação conferida pela Lei nº 
18.002 - vigência: 03.08.13) 

I - bem imóvel e os direitos a ele relativos; (Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - 
vigência: 03.08.13) 

II - bem móvel e os direitos a ele relativos, mesmo que representado por título, crédito, 
certificado ou registro, inclusive: (Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - vigência: 
03.08.13) 

a) semovente, jóia, obra de arte; (Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - vigência: 
03.08.13) 

b) produto em elaboração, produto acabado, matéria-prima e mercadoria; (Redação 
acrescida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13) 

c) qualquer título ou direito representativo do patrimônio ou capital de sociedade, tais 
como, ação, quota, participação civil ou comercial, nacional ou estrangeira, direito 
societário, debênture e dividendo; (Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - vigência: 
03.08.13) 

d) dinheiro, em moeda nacional ou estrangeira, depósito bancário, em conta corrente, 
em caderneta de poupança e a prazo fixo, quota ou participação em fundo mútuo de 
ações, de renda fixa, de curto prazo, e qualquer outra aplicação financeira e de risco, 
seja qual for o prazo e a forma de garantia; (Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - 
vigência: 03.08.13) 

e) bem incorpóreo em geral e qualquer direito ou ação que deva ser exercido; 
(Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13) 

f) qualquer outra parcela do patrimônio que for passível de mercancia ou de 
transmissão; (Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13) 

g) aviamento ou fundo de comércio. (Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - vigência: 
03.08.13) 

§ 4º O disposto neste artigo não se aplica aos direitos reais de garantia. (Redação 
conferida pela Lei nº 13.772 - vigência: 01.01.01) 

§ 5º A antecipação da legítima, a herança, o legado, ainda que gravados, e a doação 
com encargo sujeitam-se ao imposto como se não o fossem. (Redação acrescida pela 
Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13) 

§ 6º Considera-se excedente de quinhão, o valor atribuído ao herdeiro, superior à 
fração ideal a qual faz jus e, excedente de meação, o valor atribuído ao meeiro, 
cônjuge ou companheiro, superior à fração ideal a qual fazem jus. (Redação acrescida 
pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13) 

§ 7º A hipótese prevista no inciso I do caput compreende a transmissão do montante 
acumulado na provisão constituída com os aportes financeiros realizados em planos 
de previdência privada e seguro de pessoas nas modalidades de Plano Gerador de 
Benefício Livre (PGBL), Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL) ou outra semelhante, 
decorrente de resgate promovido pelos beneficiários em razão do falecimento do 
participante ou segurado na fase de diferimento do plano. (Redação acrescida pela Lei 
nº 18.002 - vigência: 03.08.13) 

§ 8º Para os efeitos de cálculo do excedente de meação de que trata o § 6º do presente 
artigo, observado o regime de bens do casamento, será considerado também o 
montante acumulado na provisão constituída com os aportes financeiros realizados 
em planos de previdência privada e seguro de pessoas nas modalidades de Plano 
Gerador de Benefício Livre (PGBL), Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL) ou outra 
semelhante, quando a partilha de bens dos cônjuges ou conviventes ocorrer na fase 
de diferimento do plano e estiver garantido o direito de resgate. (Redação acrescida 
pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13) 

Art. 72-A. Caracteriza-se doação: (Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - vigência: 
03.08.13) 

I - a transmissão onerosa da propriedade ou a instituição onerosa de direito real, em 
favor de pessoa que não comprove o pagamento por meio de recursos próprios; 
(Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13) 

II - a transmissão onerosa de bem ou direito, na situação em que uma pessoa os 
adquire de outrem e o pagamento é efetuado por um terceiro que age como 
interveniente pagador, expressa ou implicitamente; (Redação acrescida pela Lei nº 
18.002 - vigência: 03.08.13) 
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III - o valor recebido em contrato de empréstimo firmado entre ascendente e 
descendente ou entre a empresa e sócio com ausência de: (Redação acrescida pela 
Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13) 

a) prazo de devolução do empréstimo; (Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - 
vigência: 03.08.13) 

b) remuneração do capital; (Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13) 

c) correção monetária; (Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13) 

d) registro do contrato de empréstimo; (Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - 
vigência: 03.08.13) 

IV - a integralização ou aumento de capital social por pessoa que não comprove que o 
fez por meio de recursos próprios; (Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - vigência: 
03.08.13) 

V - a cessão onerosa em que o cessionário não comprove o pagamento por meio de 
recursos próprios; (Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13) 

VI - a utilização de reservas de lucros, lucros acumulados e lucros dos exercícios 
seguintes em pagamento de ações ou quotas em contrato firmado entre ascendente e 
descendente; (Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13) 

VII - a transferência para sócio ou acionista que detenha a nua propriedade das 
quotas ou ações, de lucros acumulados e reservas, mediante incorporação ao capital 
social; (Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13) 

VIII - a diferença positiva entre o valor de mercado: (Redação acrescida pela Lei nº 
18.002 - vigência: 03.08.13) 

a) da quota ou ação e o valor nominal expresso no contrato social ou em livro de 
transferência de ações; (Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13) 

b) do bem ou direito e o valor nominal expresso no contrato social ou contrato de 
compra e venda; (Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13) 

c) do bem ou direito e o valor utilizado quando da integralização ou aumento de 
capital, proporcional à participação dos sócios que se beneficiarem. (Redação 
acrescida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13) 

Art. 73. A incidência do imposto alcança: (Redação conferida pela Lei nº 13.772 - 
vigência: 01.01.01.) 

I - a transmissão ou a doação que se referir a imóvel situado neste Estado, inclusive o 
direito a ele relativo; (Redação conferida pela Lei nº 13.772 - vigência: 01.01.01 a 
02.08.13.) 

I - a transmissão causa mortis ou por doação de imóvel situado neste Estado e o 
direito a ele relativo, ainda que: (Redação conferida pela Lei nº 18.002 - vigência: 
03.08.13) 

a) o processo de inventário, arrolamento, dissolução judicial de sociedade conjugal 
ou de união estável esteja tramitando ou venha a tramitar em outra unidade da 
Federação ou no exterior; (Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13) 

b) a escritura pública de inventário, partilha, dissolução consensual de sociedade 
conjugal ou de união estável seja lavrada em outra unidade da Federação; (Redação 
acrescida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13) 

c) o doador, donatário, herdeiro, legatário, cedente ou cessionário não tenha domicílio 
ou residência neste Estado; (Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - vigência: 
03.08.13) 

I-A - a transmissão causa mortis de bem móvel ou direito, quando: (Redação 
acrescida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13) 

a) o processo de inventário ou arrolamento esteja tramitando ou venha a tramitar 
neste Estado; (Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13) 

b) o herdeiro ou legatário tiver domicílio neste Estado e o processo de inventário 
esteja tramitando ou venha a tramitar no exterior; (Redação acrescida pela Lei nº 
18.002 - vigência: 03.08.13)  

c) o herdeiro ou legatário tiver domicílio neste Estado, e o de cujus possuía bens, era 
domiciliado ou residente no exterior, ainda que o processo de inventário esteja 
tramitando ou venha a tramitar no Brasil; (Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - 
vigência: 03.08.13) 
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d) o inventário e a partilha se der por escritura pública, ainda que lavrada em outra 
unidade da Federação, e o último domicílio do de cujus tenha sido neste Estado; 
(Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13) 

II - a doação, cujo doador tenha domicílio neste Estado, ou quando nele se processar 
o arrolamento relativo a bem móvel, direito, título e crédito. (Redação conferida pela 
Lei nº 13.772 - vigência: 01.01.01 a 02.08.13.) 

II - a doação de bem móvel ou direito, quando: (Redação conferida pela Lei nº 18.002 - 
vigência: 03.08.13) 

a) o doador tiver domicílio neste Estado; (Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - 
vigência: 03.08.13) 

b) o doador não tiver residência ou domicílio no Brasil e o donatário for domiciliado 
neste Estado; (Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13) 

III - o excedente de quinhão ou de meação em relação aos bens e direitos sujeitos à 
tributação neste Estado, ainda que o patrimônio atribuído ao donatário seja composto 
de bens e direitos sujeitos à tributação por mais de uma unidade da Federação. 
(Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13) 

§ 1º Nas hipóteses previstas neste artigo para fins de comprovação do domicílio, 
considera-se o constante na declaração do imposto de renda relativa ao ano anterior 
ao da ocorrência do fato gerador e, na falta deste, aplica-se o disposto no art. 127, da 
Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966. (Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - 
vigência: 03.08.13) 

§ 2º Considera-se domiciliado neste Estado, o doador que não for identificado. 
(Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13) 

 
SEÇÃO II 

DO MOMENTO DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR 
 

Art. 74. Ocorre o fato gerador do ITCD: (Redação conferida pela Lei nº 13.772 - 
vigência: 01.01.01.) 

I - na transmissão causa mortis, na data da: (Redação conferida pela Lei nº 13.772 - 
vigência: 01.01.01.) 

a) abertura da sucessão legítima ou testamentária, mesmo no caso de sucessão 
provisória, e na instituição de fideicomisso e de usufruto; (Redação conferida pela Lei 
nº 13.772 - vigência: 01.01.01 a 02.08.13.) 

a) abertura da sucessão legítima ou testamentária, mesmo no caso de sucessão 
provisória; (Redação conferida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13) 

b) morte do fiduciário, na substituição de fideicomisso; (Redação conferida pela Lei nº 
13.772 - vigência: 01.01.01.) 

c) abertura da sucessão na instituição testamentária de fideicomisso e de direito real; 
(Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13) 

II - na transmissão por doação, na data: (Redação conferida pela Lei nº 13.772 - - 
vigência: 01.01.01.) 

a) da instituição de usufruto convencional; (Redação conferida pela Lei nº 13.772 - 
vigência: 01.01.01 a 02.08.13.)  

a) revogada; (Revogada pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13) 

b) em que ocorrer fato ou ato jurídico que resulte na consolidação da propriedade na 
pessoa do nu proprietário, na extinção de usufruto; (Redação conferida pela Lei nº 
13.772 - vigência: 01.01.01 a 02.08.13.) 

b) revogada; (Revogada pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13) 

c) do ato da doação, ainda que a título de adiantamento da legítima; (Redação 
conferida pela Lei nº 13.772 - vigência: 01.01.01 a 02.08.13.) 

c) do ato da doação, ainda que com reserva de direito real, a título de adiantamento da 
legítima, ou cessão não onerosa; (Redação conferida pela Lei nº 18.002 - vigência: 
03.08.13) 

d) da renúncia à herança, ao legado ou à doação em favor de pessoa determinada; 
(Redação conferida pela Lei nº 13.772 - vigência: 01.01.01 a 02.08.13.) 

d) da renúncia à herança ou ao legado em favor de pessoa determinada; (Redação 
conferida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13) 
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e) da partilha, como a decorrente de inventário, arrolamento, separação ou divórcio, 
em relação ao excesso de quinhão que beneficiar uma das partes; (Redação conferida 
pela Lei nº 13.772 - vigência: 01.01.01 a 02.08.13.) 

e) da partilha, que beneficiar uma das partes, em relação ao excedente de:  (Redação 
conferida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13) 

1. quinhão ou de meação, decorrente de processo de inventário, ou por escritura 
pública; (Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13) 

2. meação, decorrente de dissolução de sociedade conjugal ou união estável, por 
sentença ou escritura pública; (Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - vigência: 
03.08.13) 

f) da instituição convencional de direito real. (Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - 
vigência: 03.08.13) 

III - na data da formalização do ato ou negócio jurídico, nos casos não previstos nos 
incisos anteriores. (Redação conferida pela Lei nº 13.772 - vigência: 01.01.01.) 

Art. 75. O pagamento do imposto devido na renúncia de herança, de legado ou de 
doação, não exclui a incidência verificada na sucessão causa mortis ou doação 
anterior, a que está sujeito o renunciante, respondendo pelo seu pagamento aquele a 
quem passar o bem a pertencer. (Redação conferida pela Lei nº 13.772 - vigência: 
01.01.01.) 

Art. 76. Haverá nova incidência do imposto quando as partes resolverem a retratação 
do contrato que já houver sido lavrado e transcrito, relativamente a transmissão não 
onerosa. (Redação conferida pela Lei nº 13.772 - vigência: 01.01.01.) 

  
 
Ante o exposto, devo argumentar não ter ocorrido nenhuma das 

situações aventadas e em decorrência o auto de infração não deve prosperar. Antes de 
encerrar  a questão por definitivo, devo acrescentar considerações acerca do tratamento 
da lei brasileira conferida a este tipo de distribuição de lucros. 

 
Com efeito, a lei brasileira no que tange à distribuição de lucros 

permite afirmar que não há obstáculos à distribuição desproporcional de lucros de uma 
sociedade limitada, desde que o contrato social expressamente permita tal distribuição 
desproporcional. Ao compulsar os autos, verifico que o parágrafo segundo da Cláusula 
Oitava da primeira alteração contratual, apesar de não transcrever exatamente o artigo 
1007 do Código Civil, concede aos sócios a faculdade de distribuição de lucros de forma 
desproporcional, o que na atual situação não configura fato gerador do imposto. 

 
Que nos documentos societários que resguardaram esta distribuição, 

está claro perante os próprios sócios que se tratava de distribuição de forma 
desproporcional de lucros, ou seja, as distribuições ao “de cujus” contaram com a 
anuência dos demais sócios e isto tornou-se uma rotina, uma prática na sociedade. 
Impende salientar que os documentos contábeis que refletiram as distribuições ao “de 
cujus” Tmelhão Ribeiro Machado foram anexados ao auto de infração, ou seja, a própria 
autoridade fiscalizadora confirmou que as distribuições existiram. 

 
Tal qual o Recorrente, concordo com a assertiva de que o julgador 

singular não ratificou a decisão de um sócio, que detendo apenas 1% do capital, pudesse 
receber quase a integralidade dos lucros obtidos pela sociedade e em virtude disso 
resolveu desconsiderar o instituto da distribuição desproporcional e tributar todos os 
valores como se fosse doação dos sócios ao “de cujus” Tmelhão Ribeiro Machado. Ocorre 
que, como se vê da legislação, os sócios têm autonomia de e liberdade de contratar a 
proporção que caberá a cada um na distribuição dos lucros em observância ao citado 
artigo 1007 do Código Civil e que em boa hora veio a legitimar a distribuição 
desproporcional à participação de cada sócio no capital social.  
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Neste momento, socorro-me do entendimento exarado também pela 
Receita Federal do Brasil – RFB que admite a possibilidade de realização da distribuição 
de forma desproporcional sem a incidência do imposto de renda, conforme se extrai de 
julgado do Conselho de Contribuintes da Receita Federal – CARF. Por oportuno, 
transcrevo-o abaixo: 

 
Ementa: IRPF – SOCIEDADES CIVIS – DISTRIBUIÇÃO DESPROPORCIONAL DE 
LUCROS – Havendo no contrato social previsão para deliberação dos sócios sobre a 
distribuição de lucros, é possível fazê-lo desproporcionalmente a participação no 
capital social, haja vista a ausência de qualquer impedimento legal neste sentido. 
MULTA POR FALTA DE INFORMAÇÃO – Por força do art. 967, do Regulamento do 
Imposto de Renda – 1999, a falta de informação de pagamentos efetuados, em 
conformidade com o que determina o art. 930, do mesmo decreto, enseja a aplicação 
de multa de 20% sobre o valor não declarado. ACRÉSCIMOS LEGAIS – A multa e os 
juros aplicados pelo recolhimento do imposto sem os acréscimos legais moratórios 
são calculados com base no valor do tributo pago em atraso. IRPF – JUROS DE MORA 
– TAXA SELIC – Os juros de mora tem previsão legal específica de aplicação. 
Pressupõe-se, portanto que os princípios constitucionais estão nela contemplados 
pelo controle a priori da constitucionalidade das leis. Enquanto não for declarada 
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal que cuida do controle a posteriori, 
não pode deixar de ser aplicada se estiver em vigor. Recurso parcialmente provido.” 
 
(Número do Recurso: 130326 Câmara: SEXTA CÂMARA Número do Processo: 
10166.008588/2001-08 Tipo do Recurso: VOLUNTÁRIO. Matéria: IRPF Recorrente: 
EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA Recorrida/DRJ-BRASÍLIA/DF Data da Sessão: 
13/05/2003 00:00:00 Relator: Thaisa Jansen Pereira Decisão: Acórdão 106-13305 
Resultado:DPPM – DAR PROVIMENTO PARCIAL POR MAIORIA Texto da Decisão: Por 
maioria de votos, DAR provimento PARCIAL ao recurso para admitir a distribuição de 
lucros desproporcionalmente à participação do sócio no capital social). 

 
Ante o exposto, conclui-se que não há qualquer impedimento legal 

na determinação da participação nos lucros de sócio de sociedade limitada não 
correspondente à participação titularizada do capital social, considerando disposição 
expressa do artigo 1007 do Código Civil de 2002, sendo considerada, portanto, cessão de 
direitos para fins fiscais.  

 
Postas estas fundamentações, rejeito as preliminares de nulidade da 

peça básica, arguidas pela autuada, por erro de identificação do sujeito passivo, e por 
insegurança na determinação da infração. No mérito, conheço do recurso, dou-lhe 
provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente o auto de 
infração.  

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 22 de março de 2016. 
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Matéria: Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00438/16 
 
Relator: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Preliminar de nulidades por 
insegurança na determinação da infração e cerceamento do 
direito de defesa. Rejeitada. Decisão unânime. "As incorreções 
ou omissões do lançamento, inclusive aquelas decorrentes de 
cálculo ou de proposição de penalidade, não acarretam a sua 
nulidade, quando do processo constarem elementos suficientes 
para determinar com segurança a infração e o infrator". (art. 20, 
§ 3º, da Lei nº 16.469/09) 
 
ITCD. Obrigação principal. Omissão de pagamento. Procedência 
parcial. Decisão unânime. "O Imposto sobre a Transmissão 
Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos - ITCD - 
incide sobre a transmissão causa mortis e doação, de quaisquer 
bens ou direitos" (Lei nº 11.651/91, art. 72), devendo o valor 
exigido ajustar-se ao resultado de diligência determinada para 
revisão do lançamento. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 18 de março de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação da 
infração e por cerceamento do direito de defesa, arguidas pela autuada. Participaram do 
julgamento os Conselheiros David Fernandes de Carvalho, José Pereira D'abadia, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Aguinaldo Fernandes de Melo e Washington Luis Freire de 
Oliveira. Quanto ao mérito, por votação unânime, conhecer da impugnação, dar-lhe parcial 
provimento para considerar procedente em parte o auto de infração sobre no valor de R$ 
294.092,65 (duzentos e noventa e quatro mil e noventa e dois reais e sessenta e cinco 
centavos), nos termos da revisão de fls.37 dos autos. Participaram do julgamento os 
Conselheiros David Fernandes de Carvalho, José Pereira D'abadia, Gilmar Rodrigues de 
Almeida, Aguinaldo Fernandes de Melo e Washington Luis Freire de Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta destes autos que “O herdeiro legítimo Rodolf Mikel Ghannam 
Neto deixou de informar na Declaração do ITCD de nº 5033/2009 várias empresas 
controladas pela holding O. C. C. – Participações e Empreendimentos Ltda., conforme 
Notas Explicativas e documentos em anexo. Devendo, portanto, recolher o ITCD da 
diferença positiva encontrada através de Auditoria do ITCD, além da cominação de multa 
pela infração praticada.”  

 
Foram citados como dispositivos legais infringidos, os arts. 72; 74, I, 

“a”, 77, § 1º, 78, III, 81, “a”, da Lei nº 11.651/91 – CTE. 
 
Propôs-se a penalidade do art. 89, II, do CTE com a redação 

conferida pela Lei nº 13.772/00. 
 



 

OBSERVAÇÃO: conforme observação feita pelo autuante: “Os 
documentos e  notas explicativas comprovantes da infração constam do AUTO DE 
INFRAÇÃO DE NÚMERO 3 0355370 109 20 devendo, portanto, ser julgados em 
conjunto”. 

 
Assim, a instrução processual relacionada abaixo deve ser buscada 

junto ao PAT nº 3 0355370 109 20.  
 
Para instrução processual, a fiscalização juntou ao feito: Notas 

Explicativas (Fls. 04/06); cópia da Declaração do ITCD nº 5033/09 (fls. 07/08), em que se 
declarou “19% Cotas OCC Empreendimentos e Participações Ltda – Valor de Mercado 
R$427.300,35”; Notificação Fiscal para apresentação de documentos (fls. 09/14); 
Notificação Fiscal para pagamento da diferença de ITCD (Fls. 15/16); Comprovantes de 
Entrega de AR (fls. 17/20); DARE para pagto de ITCD; Demonstrativo de Avaliação de 
Empresa – DAE 1 (OCC Participações e Empreendimentos) (31/12/11) (fls. 39/43) – fls. 
40 – valor do ativo circulante + ativo não circulante (8 empresas) ajustado (em 31/12/2011) 
e atualizado (28/08/2014); cópia de Instrumentos de Alteração e Consolidação Contratual 
da Sociedade Limitada O.C.C. Participações e Empreendimentos Ltda. (fls. 46/95); DAE 2 
- Cical Veículos Ltda (31/12/2009)(fls. 96/100); Balanço Patrimonial da Cical Veículos 
Ltda elaborado em 31/12/2009 juntamente com Demonstração do Resultado do Exercício 
do mesmo ano (fls. 102/103); cópia de Instrumento de Alteração e Consolidação do 
Contrato Social da Cical Veículos Ltda. (fls. 104/150); DAE 3 – Cical Veículos Ltda – 
Sumaré (fls. 151/155); cópia de Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado do 
Exercício de 2009 da Cical Veículos Ltda – Sumaré (fls. 156/160); cópia de Certidão de 
Valor Venal – Prédio emitida pela Prefeitura de Ribeirão Preto (fls. 161); DAE 4 – Cical 
Agenciamento de Serviços Ltda. (fls. 162/166); cópia do Balanço Patrimonial e 
Demonstração do Resultado do Exercício 2009 da Cical Agenciamento de Serviços Ltda. 
(fls. 167/168); cópia de contrato social e alterações contratuais (fls. 169/230); DAE 5 – 
Lalic Veículos Ltda. (fls. 231/235); cópia Balanço Patrimonial e Demonstração do 
Resultado do Exercício 2009 (fls. 236/237); cópia de contratos sociais e alterações Lalic 
(fls. 238/267); DAE 6 – Sempre Veículos Ltda. (fls. 268/272); cópia balanço patrimonial e 
demonstração do resultado do exercício 2009 (fls. 273/274); cópia contratos sociais 
Sempre (fls. 275/301); DAE 7 – Cical Central de Serviços Ltda. (fls. 302/306); Balanço 
Patrimonial e Demonstração de Resultado do Exercício 2009 (fls. 307/308); contratos 
sociais (fls. 309/326); DAE 8 – Cical Motonáutica Ltda. (fls. 327/331); cópia de balanço 
patrimonial e demonstração de resultado do exercício 2009 Cical Motonáutica 
(fls.332/333); contratos sociais e alterações Cical Motonáutica Ltda (fls. 334/420); cópia de 
contrato social de Cical Moto-Trindade Ltda. (fls. 421/440); Avaliação de Imóveis – 
Coordenação do ITCD (fls. 441/515); cópias de Escrituras Públicas de compra e venda 
de imóveis (Fls. 516/592). 

 
Intimado regularmente (fls.06/08), o sujeito passivo não comparece 

ao feito e é declarado revel (fls. 09). 
 
Intimado novamente, o sujeito passivo apresenta impugnação em 2ª 

instância (fls. 13/17), em que faz as seguintes alegações: 
    
- que a base de cálculo, na transmissão de quota de participação de 

empresa constituída sob a forma de responsabilidade limitada, deve ser apurada com 
base no valor de mercado dos BENS E DIREITOS que constituem  o patrimônio, não 
podendo ser substituído por outro (cita art. 377, §§ 7º e 10 do RCTE) 

 



 

- que o cálculo da base de cálculo do ITCD leva a insegurança na 
determinação da infração e cerceamento do direito de defesa. 

 
Pede nulidade ou improcedência. 
 
Vindo os autos em julgamento, a 4ª Câmara Julgadora converteu o 

julgamento em diligência para verificação e manifestação da autoridade fiscal, face à 
constatação de erro de soma e transposição de valores, conforme Resolução de fls. 
613/614. 

 
Atendendo à determinação da câmara julgadora, o autuante 

procedeu a correção, fazendo revisão do lançamento do crédito tributário, conforme 
documentos de fls. 615/623, reduzindo-se o valor do ITCD a pagar para R$ 334.413,86 
(fls. 620). 

 
Intimado (fls. 25/26) a se manifestar sobre o resultado da revisão, o 

sujeito passivo não compareceu ao feito. 
 
Vindo os autos, novamente, a julgamento, a 3ª Câmara Julgadora 

converteu o julgamento em diligência para verificação da correção monetária (fls. 627), ou 
seja, realizar a atualização monetária do patrimônio líquido de forma a separar os bens 
avaliados em 2009 dos bens imóveis da Cical Veículos Ltda. e Cical Veículos Sumaré, 
cuja avaliação tenha sido feita em 2014, ou em anos posteriores a 2009, bem como 
manifestar-se sobre a alegação do sujeito passivo de que a avaliação da empresa deva 
ser feita a partir do valor de mercado dos bens e direitos que constituam o seu patrimônio. 

 
A autoridade fiscal lançadora do crédito tributário manifestou-se às 

fls. 629/640, esclarecendo sobre os fundamentos e o cálculo do ITCD exigido neste 
processo. 

 
Após realização de novos cálculos referentes à correção monetária, 

conforme documentos de fls. 629/636, o valor original a pagar por herdeiro foi reduzido de 
R$ 334.413,86 para R$ 294.092,65 (duzentos e noventa e quatro mil, noventa e dois reais 
e sessenta e cinco centavos), multa, mais acréscimos legais. 
 

Intimado (fls. 43/44) para manifestar o sujeito passivo novamente não 
compareceu aos autos. 

 
É o relatório. 
 
 

 
V   O   T   O 

 
 

 
Tratam estes autos de exigência de diferença de ITCD em relação ao 

que fora declarado e pago inicialmente pelo sujeito passivo, visto ter omitido diversas 
empresas em sua declaração para pagamento do ITCD, ligadas à holding O.C.C. 
Participações e Empreendimentos Ltda. 

 
Os autos encontram-se devidamente informados com os 

Demonstrativos de Avaliação de Empresas – DAE, que cuidam da avaliação do patrimônio 



 

recebido pelo sujeito passivo frente ao passamento de sua genitora Suzette Cecílio em 
15/09/2009, data da ocorrência do fato gerador. 

 
A avaliação de cada empresa confronta o seu ativo e o seu passivo, 

conforme constam do Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício de 
2009, anexados aos autos, com alteração apenas do ativo imobilizado (bens imóveis), que 
foram reavaliados pela Coordenação de ITCD. 

 
Assim, a avaliação de cada empresa parte exatamente da 

declaração de valores feita no Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do 
Exercício 2009, ano da ocorrência do fato gerador. Quanto aos bens imóveis os valores 
foram revisados face ao preço de mercado determinado por reavaliação. 

 
Portanto, não prospera a alegação de nulidade por insegurança na 

determinação da infração e cerceamento do direito de defesa, uma vez que a avaliação de 
cada empresa foi realizada conforme o valor de mercado de seus bens e direitos, nos 
termos do art. 377, §§ 1º, 7º e 10º, do RCTE, a seguir transcrito: 

 

“Art. 377. A base de cálculo do ITCD é o valor venal do bem e do direito a 
ele relativo, do título ou do crédito transmitido ou doado (Lei nº 11.651/91, 
art. 77) (Redação conferida pelo Decreto nº 5.753 - vigência: 01.01.01 a 
29.12.13) 

§ 1º O valor venal é apurado mediante avaliação judicial ou avaliação 
procedida pela Fazenda Pública Estadual e expresso em moeda nacional 
na data da avaliação. (Redação conferida pelo Decreto nº 5.753 - vigência: 
01.01.01 a 29.12.13) 

........................................................................................................................ 

§ 7º Na transmissão de acervo patrimonial de firma individual, de ações de 
empresa constituída sob a forma de sociedade anônima de capital fechado 
ou quota de participação de empresa constituída sob a forma de 
responsabilidade limitada, o valor venal deve ser apurado com base no 
valor de mercado dos bens e direitos que constituem o patrimônio, 
observado o disposto no § 10 deste artigo. (Redação conferida pelo 
Decreto nº 5.753 - vigência: 01.01.01 a 29.12.13) 

§ 10. Devem ser deduzidos da base de cálculo do ITCD o passivo 
patrimonial formado, em relação a bem, título, crédito ou direito, até a 
abertura da sucessão e as dívidas do espólio previstas no art. 965 do 
Código Civil. (Redação conferida pelo Decreto nº 6.813 - vigência: 07.11.08 
a 29.12.13)” 

 

Com efeito, o valor de mercado é o estabelecido pelo próprio sujeito 
passivo em seu Balanço Patrimonial de 2009, relativamente ao ativo e passivo de cada 
empresa, ressalvado os bens imóveis, em que se apurou o valor de mercado específico 
para cada um, por ser o que melhor reflete a realidade do valor venal. 

 

No mérito, ressalta-se que os autos foram convertidos em diligência 
por duas vezes, para correção de equívoco cometidos no seu lançamento inicial, porém, o 
sujeito passivo, regularmente intimado, não compareceu ao processo para expressar seu 
entendimento, e exercer seu direito do contraditório e ampla defesa, limitando-se à sua 
manifestação na impugnação. 
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O sujeito passivo não se deteve sobre o procedimento fiscal, 
limitando-se à abordagem genérica do lançamento do crédito tributário, sem acrescentar 
observações relevantes para a análise do mérito. 

 

Quanto a este, prescreve a legislação tributária (RCTE): 

 

“Art. 372. O Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de 
Quaisquer Bens ou Direitos - ITCD - incide sobre a transmissão causa 
mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos (Lei nº 11.651/91, art. 72). 
(Redação conferida pelo Decreto nº 5.753 - vigência: 01.01.01 a 29.12.13) 

......................................................................................... 

§ 3º Entende-se como qualquer bem ou direito o bem imóvel e o direito a 
ele relativo, o bem móvel, compreendendo o semovente, a mercadoria e 
qualquer parcela do patrimônio que for passível de mercancia ou de 
transmissão, mesmo que representado por título, ação, quota, certificado, 
registro ou qualquer outro bem ou documento. (Redação conferida pelo 
Decreto nº 5.753 - vigência: 01.01.01 a 29.12.13)” 

 

Incidindo sobre a transmissão causada pela morte, os herdeiros 
sujeitam-se ao pagamento do ITCD, ora exigido, nos termos da apuração promovida pela 
autoridade fiscal lançadora do crédito tributário em apreço. 

 

Entretanto, o valor devido ajusta-se a eventuais resultados de 
diligências promovidas com a finalidade de aperfeiçoamento do lançamento. 

 

Posto isso, contando com a unanimidade de votos dos Conselheiros 
julgadores na sessão, conheço da impugnação do sujeito passivo, dou-lhe parcial 
provimento e julgo procedente em parte o auto de infração no valor original de exigência 
de ITCD no montante de R$ 294.092,65 (duzentos e noventa e quatro mil, noventa e dois 
reais e sessenta e cinco centavos), multa, mais acréscimos legais. 
 

 
 

Sala das sessões, em 04 de abril de 2016. 
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Matéria: Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00439/16 
 
Relator: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Preliminar de nulidades por 
insegurança na determinação da infração e cerceamento do 
direito de defesa. Rejeitada. Decisão unânime. "As incorreções 
ou omissões do lançamento, inclusive aquelas decorrentes de 
cálculo ou de proposição de penalidade, não acarretam a sua 
nulidade, quando do processo constarem elementos suficientes 
para determinar com segurança a infração e o infrator". (art. 20, 
§ 3º, da Lei nº 16.469/09) 
 
ITCD. Obrigação principal. Omissão de pagamento. Procedência 
parcial. Decisão unânime. "O Imposto sobre a Transmissão 
Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos - ITCD - 
incide sobre a transmissão causa mortis e doação, de quaisquer 
bens ou direitos" (Lei nº 11.651/91, art. 72), devendo o valor 
exigido ajustar-se ao resultado de diligência determinada para 
revisão do lançamento. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 18 de março de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação da 
infração e por cerceamento do direito de defesa, arguidas pela autuada. Participaram do 
julgamento os Conselheiros David Fernandes de Carvalho, José Pereira D'abadia, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Aguinaldo Fernandes de Melo e Washington Luis Freire de 
Oliveira. Quanto ao mérito, por votação unânime, conhecer da impugnação, dar-lhe parcial 
provimento para considerar procedente em parte o auto de infração sobre no valor de R$ 
294.092,65 (duzentos e noventa e quatro mil e noventa e dois reais e sessenta e cinco 
centavos), nos termos da revisão de fls. 636 dos autos. Participaram do julgamento os 
Conselheiros David Fernandes de Carvalho, José Pereira D'abadia, Gilmar Rodrigues de 
Almeida, Aguinaldo Fernandes de Melo e Washington Luis Freire de Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta destes autos que “A herdeira legítima Jéssica Cecílio 
Ghannam Bufaiçal deixou de informar na Declaração do ITCD de nº 5033/2009 várias 
empresas controladas pela holding O. C. C. – Participações e Empreendimentos Ltda., 
conforme Notas Explicativas e documentos em anexo. Devendo, portanto, recolher o ITCD 
da diferença positiva encontrada através de Auditoria do ITCD, além da cominação de 
multa pela infração praticada.”  

 
Foram citados como dispositivos legais infringidos, os arts. 72; 74, I, 

“a”, 77, § 1º, 78, III, 81, “a”, da Lei nº 11.651/91 – CTE. 
 
Propôs-se a penalidade do art. 89, II, do CTE com a redação 

conferida pela Lei nº 13.772/00. 
 



 

Para instrução processual, a fiscalização juntou ao feito: Notas 
Explicativas (Fls. 04/06); cópia da Declaração do ITCD nº 5033/09 (fls. 07/08), em que se 
declarou “19% Cotas OCC Empreendimentos e Participações Ltda – Valor de Mercado 
R$427.300,35”; Notificação Fiscal para apresentação de documentos (fls. 09/14); 
Notificação Fiscal para pagamento da diferença de ITCD (Fls. 15/16); Comprovantes de 
Entrega de AR (fls. 17/20); DARE para pagto de ITCD; Demonstrativo de Avaliação de 
Empresa – DAE 1 (OCC Participações e Empreendimentos) (31/12/11) (fls. 39/43) – fls. 
40 – valor do ativo circulante + ativo não circulante (8 empresas) ajustado (em 31/12/2011) 
e atualizado (28/08/2014); cópia de Instrumentos de Alteração e Consolidação Contratual 
da Sociedade Limitada O.C.C. Participações e Empreendimentos Ltda. (fls. 46/95); DAE 2 
- Cical Veículos Ltda (31/12/2009)(fls. 96/100); Balanço Patrimonial da Cical Veículos 
Ltda elaborado em 31/12/2009 juntamente com Demonstração do Resultado do Exercício 
do mesmo ano (fls. 102/103); cópia de Instrumento de Alteração e Consolidação do 
Contrato Social da Cical Veículos Ltda. (fls. 104/150); DAE 3 – Cical Veículos Ltda – 
Sumaré (fls. 151/155); cópia de Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado do 
Exercício de 2009 da Cical Veículos Ltda – Sumaré (fls. 156/160); cópia de Certidão de 
Valor Venal – Prédio emitida pela Prefeitura de Ribeirão Preto (fls. 161); DAE 4 – Cical 
Agenciamento de Serviços Ltda. (fls. 162/166); cópia do Balanço Patrimonial e 
Demonstração do Resultado do Exercício 2009 da Cical Agenciamento de Serviços Ltda. 
(fls. 167/168); cópia de contrato social e alterações contratuais (fls. 169/230); DAE 5 – 
Lalic Veículos Ltda. (fls. 231/235); cópia Balanço Patrimonial e Demonstração do 
Resultado do Exercício 2009 (fls. 236/237); cópia de contratos sociais e alterações Lalic 
(fls. 238/267); DAE 6 – Sempre Veículos Ltda. (fls. 268/272); cópia balanço patrimonial e 
demonstração do resultado do exercício 2009 (fls. 273/274); cópia contratos sociais 
Sempre (fls. 275/301); DAE 7 – Cical Central de Serviços Ltda. (fls. 302/306); Balanço 
Patrimonial e Demonstração de Resultado do Exercício 2009 (fls. 307/308); contratos 
sociais (fls. 309/326); DAE 8 – Cical Motonáutica Ltda. (fls. 327/331); cópia de balanço 
patrimonial e demonstração de resultado do exercício 2009 Cical Motonáutica 
(fls.332/333); contratos sociais e alterações Cical Motonáutica Ltda (fls. 334/420); cópia de 
contrato social de Cical Moto-Trindade Ltda. (fls. 421/440); Avaliação de Imóveis – 
Coordenação do ITCD (fls. 441/515); cópias de Escrituras Públicas de compra e venda 
de imóveis (Fls. 516/592). 

 
Intimado regularmente (fls.595/597), o sujeito passivo não 

comparece ao feito e é declarado revel (fls. 599). 
 
Intimado novamente, o sujeito passivo apresenta impugnação em 2ª 

instância, em que faz as seguintes alegações: 
    
- que a base de cálculo, na transmissão de quota de participação de 

empresa constituída sob a forma de responsabilidade limitada, deve ser apurada com 
base no valor de mercado dos BENS E DIREITOS que constituem  o patrimônio, não 
podendo ser substituído por outro (cita art. 377, §§ 7º e 10 do RCTE) 

 
- que o cálculo da base de cálculo do ITCD leva a insegurança na 

determinação da infração e cerceamento do direito de defesa. 
 
Pede nulidade ou improcedência. 
 
Vindo os autos em julgamento, a 4ª Câmara Julgadora converteu o 

julgamento em diligência para verificação e manifestação da autoridade fiscal, face à 
constatação de erro de soma e transposição de valores, conforme Resolução de fls. 
613/614. 



 

 
Atendendo à determinação da câmara julgadora, o autuante 

procedeu a correção, fazendo revisão do lançamento do crédito tributário, conforme 
documentos de fls. 615/623, reduzindo-se o valor do ITCD a pagar para R$ 334.413,86 
(fls. 620). 

 
Intimado (fls. 624/625) a se manifestar sobre o resultado da revisão, 

o sujeito passivo não compareceu ao feito. 
 
Vindo os autos, novamente, a julgamento, a 3ª Câmara Julgadora 

converteu o julgamento em diligência para verificação da correção monetária (fls. 627), ou 
seja, realizar a atualização monetária do patrimônio líquido de forma a separar os bens 
avaliados em 2009 dos bens imóveis da Cical Veículos Ltda. e Cical Veículos Sumaré, 
cuja avaliação tenha sido feita em 2014, ou em anos posteriores a 2009, bem como 
manifestar-se sobre a alegação do sujeito passivo de que a avaliação da empresa deva 
ser feita a partir do valor de mercado dos bens e direitos que constituam o seu patrimônio. 

 
A autoridade fiscal lançadora do crédito tributário manifestou-se às 

fls. 629/640, esclarecendo sobre os fundamentos e o cálculo do ITCD exigido neste 
processo. 

 
Após realização de novos cálculos referentes à correção monetária, 

conforme documentos de fls. 629/636, o valor original a pagar por herdeiro foi reduzido de 
R$ 334.413,86 para R$ 294.092,65 (duzentos e noventa e quatro mil, noventa e dois reais 
e sessenta e cinco centavos), multa, mais acréscimos legais. 
 

Intimado (fls. 642/643) para manifestar o sujeito passivo novamente 
não compareceu aos autos. 

É o relatório. 
 
 
 

V   O   T   O 
 

 
 
Tratam estes autos de exigência de diferença de ITCD em relação ao 

que fora declarado e pago inicialmente pelo sujeito passivo, visto ter omitido diversas 
empresas em sua declaração para pagamento do ITCD, ligadas à holding O.C.C. 
Participações e Empreendimentos Ltda. 

 
Os autos encontram-se devidamente informados com os 

Demonstrativos de Avaliação de Empresas – DAE, que cuidam da avaliação do patrimônio 
recebido pelo sujeito passivo frente ao passamento de sua genitora Suzette Cecílio em 
15/09/2009, data da ocorrência do fato gerador. 

 
A avaliação de cada empresa confronta o seu ativo e o seu passivo, 

conforme constam do Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício de 
2009, anexados aos autos, com alteração apenas do ativo imobilizado (bens imóveis), que 
foram reavaliados pela Coordenação de ITCD. 

 
Assim, a avaliação de cada empresa parte exatamente da 

declaração de valores feita no Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do 



 

Exercício 2009, ano da ocorrência do fato gerador. Quanto aos bens imóveis os valores 
foram revisados face ao preço de mercado determinado por reavaliação. 

 
Portanto, não prospera a alegação de nulidade por insegurança na 

determinação da infração e cerceamento do direito de defesa, uma vez que a avaliação de 
cada empresa foi realizada conforme o valor de mercado de seus bens e direitos, nos 
termos do art. 377, §§ 1º, 7º e 10º, do RCTE, a seguir transcrito: 

 

“Art. 377. A base de cálculo do ITCD é o valor venal do bem e do direito a 
ele relativo, do título ou do crédito transmitido ou doado (Lei nº 11.651/91, 
art. 77) (Redação conferida pelo Decreto nº 5.753 - vigência: 01.01.01 a 
29.12.13) 

§ 1º O valor venal é apurado mediante avaliação judicial ou avaliação 
procedida pela Fazenda Pública Estadual e expresso em moeda nacional 
na data da avaliação. (Redação conferida pelo Decreto nº 5.753 - vigência: 
01.01.01 a 29.12.13) 

........................................................................................................................ 

§ 7º Na transmissão de acervo patrimonial de firma individual, de ações de 
empresa constituída sob a forma de sociedade anônima de capital fechado 
ou quota de participação de empresa constituída sob a forma de 
responsabilidade limitada, o valor venal deve ser apurado com base no 
valor de mercado dos bens e direitos que constituem o patrimônio, 
observado o disposto no § 10 deste artigo. (Redação conferida pelo 
Decreto nº 5.753 - vigência: 01.01.01 a 29.12.13) 

§ 10. Devem ser deduzidos da base de cálculo do ITCD o passivo 
patrimonial formado, em relação a bem, título, crédito ou direito, até a 
abertura da sucessão e as dívidas do espólio previstas no art. 965 do 
Código Civil. (Redação conferida pelo Decreto nº 6.813 - vigência: 07.11.08 
a 29.12.13)” 

 
Com efeito, o valor de mercado é o estabelecido pelo próprio sujeito 

passivo em seu Balanço Patrimonial de 2009, relativamente ao ativo e passivo de cada 
empresa, ressalvado os bens imóveis, em que se apurou o valor de mercado específico 
para cada um, por ser o que melhor reflete a realidade do valor venal. 

 
No mérito, ressalta-se que os autos foram convertidos em diligência 

por duas vezes, para correção de equívoco cometidos no seu lançamento inicial, porém, o 
sujeito passivo, regularmente intimado, não compareceu ao processo para expressar seu 
entendimento, e exercer seu direito do contraditório e ampla defesa, limitando-se à sua 
manifestação na impugnação. 

 
O sujeito passivo não se deteve sobre o procedimento fiscal, 

limitando-se à abordagem genérica do lançamento do crédito tributário, sem acrescentar 
observações relevantes para a análise do mérito. 

 
Quanto a este, prescreve a legislação tributária (RCTE): 

 

“Art. 372. O Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de 
Quaisquer Bens ou Direitos - ITCD - incide sobre a transmissão causa 
mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos (Lei nº 11.651/91, art. 72). 
(Redação conferida pelo Decreto nº 5.753 - vigência: 01.01.01 a 29.12.13) 

......................................................................................... 
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§ 3º Entende-se como qualquer bem ou direito o bem imóvel e o direito a 
ele relativo, o bem móvel, compreendendo o semovente, a mercadoria e 
qualquer parcela do patrimônio que for passível de mercancia ou de 
transmissão, mesmo que representado por título, ação, quota, certificado, 
registro ou qualquer outro bem ou documento. (Redação conferida pelo 
Decreto nº 5.753 - vigência: 01.01.01 a 29.12.13)” 

 

Incidindo sobre a transmissão causada pela morte, os herdeiros sujeitam-
se ao pagamento do ITCD, ora exigido, nos termos da apuração promovida pela autoridade fiscal 
lançadora do crédito tributário em apreço. 

 

Entretanto, o valor devido ajusta-se a eventuais resultados de diligências 
promovidas com a finalidade de aperfeiçoamento do lançamento. 

 

Posto isso, contando com a unanimidade de votos dos Conselheiros 
julgadores na sessão, conheço da impugnação do sujeito passivo, dou-lhe parcial provimento e 
julgo procedente em parte o auto de infração no valor original de exigência de ITCD no montante 
de R$ 294.092,65 (duzentos e noventa e quatro mil, noventa e dois reais e sessenta e cinco 
centavos), multa, mais acréscimos legais. 

 

 
 

 
 

Sala das sessões, em 04 de abril de 2016. 
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Matéria: Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00463/16 
 
Relator: Conselheiro Renato Moraes Lima 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de mérito de decadência. 
Rejeitada. Mérito.  ITCD. Doação de quota de sociedade 
empresária. Procedência. 
 
1. Nos tributos lançados por homologação (CTN, art. 150), o 
descumprimento de obrigação tributária acessória pode implicar 
o desconhecimento e até mesmo a impossibilidade de a 
administração efetuar o lançamento tão logo ocorrido o fato 
gerador, o que é impeditivo de iniciar a contagem de tempo para 
ocorrência da decadência; diz o CTN, art. 173, I: "O direito de a 
Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 
5 (cinco) anos contados: I – do primeiro dia do exercício 
seguinte àquele EM QUE O LANÇAMENTO PODERIA TER SIDO 
EFETUADO" (grifei); ademais, a ciência é considerada quando 
da primeira presença de qualquer preposto nos autos. 
 
2. Haverá nova incidência do imposto quando as partes 
resolverem a retratação do contrato que já houver sido lavrado e 
transcrito, relativamente a transmissão não onerosa. CTE, art. 
76. Não cabe apreciação administrativa de norma em abstrato, 
como alegação de confiscatoriedade de multa. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de junho de 2014, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de 
decadência, arguida pela autuada. Foram vencedores os Conselheiros Renato Moraes 
Lima e Victor Augusto de Faria Morato. Vencido o Conselheiro Edson Abrão da Silva. 
Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer da impugnação, negar-lhe 
provimento para considerar procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Renato Moraes Lima, Victor Augusto de Faria Morato e Edson Abrão da 
Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação é de que Galdino Malaquias de Rezende, donatário, não 
efetuou o pagamento de R$ 197.440,31 de ITCD relativo ao recebimento em doação, em 
27/03/2008, de sua filha, Galdeva de Rezende Gauy, doadora solidária, de 453.600 cotas 
da empresa CHAPARRAL INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 
02.665.012/0001-60, conforme terceira Alteração Contratual registrada na JUCEG em 
12/05/2008. 

 
A alteração do Contrato Social na JUCEG (cláusula primeira), fls. 07, 

é prova dessa doação da sócia solidária para o novo sócio, autuado; e após o recebimento 
dessas cotas, o Sr. Galdino Malaquias de Rezende, falecido em 24/12/2012, passou a ser 
detentor de 926.100 cotas, portanto titularizava antes 472.500; a doadora, no mesmo ato 
doou para seu irmão João Carvalho de Rezende Neto 9450 cotas, restando-lhe outras 
9450 cotas, o que significa que antes também titularizava 472.500 cotas tal qual seu pai. 



 

 
Dentre os dispositivos citados como infringidos, destaco o art. 72 do 

Código Tributário Estadual (CTE), e os arts. 372, 376 e 382, todos do Regulamento do 
CTE (RCTE). Proposta a pena do CTE, art. 89, II. 

 
Instruem os autos notas explicativas, fls. 05; Contrato Social, fls. 06 a 

13; peça de primeiras declarações, em 28/02/2013, em que se apresenta como viúva e 
inventariante a Sr.ª Lindomar Correia da Silva Rezende, fls. 14 a 19; peças contábeis da 
Chaparral Incorporadora e Empreendimentos Ltda., fls. 20 a 26; fichas de avaliação de 
imóvel, fls. 27 a 36. 

 
Foram intimados a filha doadora solidária, fls. 37 e 38; e o pai 

donatário falecido, assinando o aviso de recebimento (AR) sua viúva e inventariante, fls. 
39 e 40. Foram ambos revéis, fls. 40. 

 
Comparece aos autos com impugnação em segunda instância, o 

espólio de Galdino Malaquias de Rezende, representado pela solidária que se apresenta 
como responsável tributária inventariante, fls. 48 a 61; junta cópia de escritura pública e 
partilha, datada de 31/01/2014, fls. 66 a 72, em que foi nomeada como tal conforme item 
3.º, fls. 67. Pede, em síntese, a improcedência do lançamento por decadência e por 
inocorrência do fato gerador do ITCD (em virtude de duas doações contrárias no intervalo 
de 9 anos, como sendo a segunda, revogação da primeira, ainda que não referido assim 
na peça impugnatória); adicionalmente pede a supressão da multa posto que seja 
confiscatória. 

 
É o relatório. 

 
V O T O 

 
Decadência. 
 
A preliminar de mérito de decadência foi arguída sob a alegação de 

que o fato gerador apontado, transferência das cotas por doação, teria ocorrido em 2008, 
e, à luz do CTN, art. 173, I, a contagem do prazo para ocorrência da decadência teria 
início no primeiro dia do exercício seguinte, ou seja, 1.º/01/2009, concluindo-se o 5.º ano 
em 31/12/2013, e operando-se a decadência a partir de 1.º/01/2014, antes, portanto da 
data da ciência da reclamação fiscal, que se deu tão somente no dia 24/02 seguinte. 

 
Em que pese a precisão das datas indicadas, há que se salientar que 

24/02/2014 é a data da intimação para impugnação em segunda instância, fls. 42 e 44; a 
data da ciência constante do AR para a primeira instância foi 18/12/2013, fls. 38 e 
19/12/2013, fls. 39, datas de efetiva ciência, todas as duas para os mesmos endereços, da 
autuada e da solidária, e ainda antes da data de termo indicada pela defesa, 31/12/2013. 

 
Ainda que essas efetivas datas de ciência afastem a decadência 

alegada, cabe, pequena digressão sobre essa matéria posto que neste caso, de forma 
peculiar, o fisco somente tenha tomado ciência dessa doação em virtude da necessidade 
de comunicação de um outro fato com incidência do ITCD, este por sucessão – a morte do 
donatário do ITCD neste feito analisado. 

 
Sobre essa matéria, a modalidade usual de lançamento prevista para 

esse imposto no CTN, é por homologação, art. 150. O descumprimento das obrigações 
tributárias próprias ao caso, principal e acessórias, pode levar, como de fato levou, ao 



 

lançamento de ofício, art. 149 da mesma lei, consolidado na presente autuação. O 
conhecimento sobre a ocorrência do fato gerador e das obrigações tributárias 
descumpridas por parte da administração ocorreu muito depois de 2008, mais exatamente, 
quando das primeiras declarações, de 28/02/2013, atinentes ao processo de inventário do 
donatário. 

 
O CTN, art. 173, I diz: “O direito de a Fazenda Pública constituir o 

crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos contados: I – do primeiro dia do exercício 
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado”. Assim, no lapso 
temporal havido entre 2008, quando ocorreu a doação, e 2013, quando foram intentadas 
as primeiras declarações, deu-se o absoluto desconhecimento do fato à parte interessada, 
a Fazenda Pública, dela não se podendo reclamar qualquer inação. Dessa forma, o 
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado é 
1.º/01/2014, data em que a ciência já tinha sido efetuada aos ocupantes do polo passivo. 

 
Pelas razões expostas, rejeito a arguição de decadência. 
 
 
Mérito. 
 
No mérito propriamente dito, a parte passiva entende que não há 

incidência do ITCD sob a alegação de que as cotas doadas pela solidária a seu pai em 
27/03/2008 tinham sido objeto de doação anterior no sentido contrário, ou seja, doadas a 
ela por seu pai em 19/11/1999, como sendo a segunda doação, revogação da primeira, 
ainda que não referido assim na peça impugnatória. Trata-se de entendimento 
equivocado, posto que a retratação de contrato lavrado e transcrito, relativamente a 
transmissão não onerosa implica outra incidência de ITCD, nos termos do CTE, art. 76. 

 
CTE, Art. 76. Haverá nova incidência do imposto quando as partes 
resolverem a retratação do contrato que já houver sido lavrado e transcrito, 
relativamente a transmissão não onerosa. (Redação conferida pela Lei nº 
13.772 - vigência: 01.01.01) 

 
Independentemente da previsão da legislação tributária, há duas 

possibilidades de inocorrência desse segundo fato gerador: 
 
1.º) uma vez que a doação anterior, do pai para a filha tenha ocorrido 

em 1999, período em que vigia o CC/1916, caso ficasse previsto no ato relativo àquela 
doação (que seria adiantamento da sucessão legítima, nos termos do art. 1.171 daquela 
lei) o retorno dos bens ao doador em caso de morte da donatária conforme previsto no art. 
1.174 da mesma lei (art. 547 do CC atual), que seria justificável posto que tal sucessão 
não mais ocorreria, sendo impróprio seu adiantamento; tal fato, entretanto, não aconteceu; 

 
2.º) em virtude de revogação da doação por ingratidão da donatária, 

conforme previsto no CC atual, art. 555, e diante de ocorrência de alguma das motivações 
indicadas nos incisos do art. 557 da mesma lei, o que não consta dos autos. 

 
Pede o sujeito passivo, adicionalmente, respeito às decisões do STJ 

e STF tendo em vista o Decreto Federal n.º 2.346/97 que determina que o Secretário da 
Receita Federal e o Procurador Geral da Fazenda Nacional declarem inconstitucionalidade 
de atos nas situações em que especifica – não se sabe o que a defesa quer dizer nesse 
tópico de sua peça – como não compareceu nenhum procurador / preposto da parte na 
sessão cameral para sustentação oral, nada pode ser esclarecido. 



 

 
Por fim, ainda sobre o mérito, alega confiscatoriedade da multa 

cominada. Posto que haja absoluta subsunção do fato à norma, nada mais compete no 
julgamento administrativo, contudo não é demais comentar que a multa é de 50% do 
imposto e este é de 4% sobre a base de cálculo, que, por sua vez, é o valor venal – isso 
implica que a multa seja 2% do valor venal; necessárias se fazem, portanto, 50 sucessivas 
transmissões para que a multa cominada equivalha ao perdimento do bem; a olhar apenas 
sobre o imposto, 4%, são necessárias 25 transmissões para equivaler ao perdimento; 
tomando-se, por fim, a soma do imposto e da multa, 6%, o equivalente ao perdimento dar-
se-á em 17 transmissões sucessivas, sendo todas elas com ação fiscal. Assim, mesmo 
que comportasse a apreciação administrativa sobre a confiscatoriedade da multa, ficaria 
muito difícil dar provimento a esse pedido. 

 
CTE, Art. 89. As infrações relacionadas com o ITCD são punidas com as 
seguintes multas: (Redação conferida pela Lei nº 13.772 - vigência: 
01.01.01) 
II - de 50% (cinqüenta por cento) do valor do imposto devido, quando não 
pago no prazo legal; (Redação conferida pela Lei nº 13.772 - vigência: 
01.01.01) 
 
Art. 78. As alíquotas do ITCD são: 
I - de 2% (dois por cento), quando a base de cálculo for igual ou inferior a 
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais); 
II - de 3% (três por cento), quando a base de cálculo for superior a R$ 
25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e inferior a R$ 110.000,00 (cento e dez 
mil reais); 
III - de 4% (quatro por cento), quando a base de cálculo for igual ou 
superior a R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais). 
 
Art. 77. A base de cálculo do ITCD é o valor de mercado do bem ou direito 
transmitido por causa mortis ou por doação. (Redação conferida pela Lei nº 
18.002 - vigência: 03.08.13) 

 
Ante o exposto, rejeito a preliminar de decadência, arguida pela 

autuada. Quanto ao mérito, conheço da impugnação, nego-lhe provimento para considerar 
procedente o auto de infração. 

 
É o voto. 

 
 

Sala das sessões, em 12 de abril de 2016. 
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Matéria: Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00482/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: Processual. Requerimento de diligência formulado 
pelo Conselheiro Relator. Rejeitado. ITCD. Exigência da 
diferença do tributo após a quitação do valor calculado de 
acordo com a pauta editada pelo Município de localidade do 
imóvel pelo setor fiscal competente da Delegacia Regional de 
Fiscalização de Jataí-GO. Improcedência. 
 
1. A falta de instrução do requerido diligencial, formulado pelo 
Representante da Fazenda Pública Estadual, motiva a rejeição 
de converter o julgamento em diligência;  
 
2. A decisão singular deve ser reformada, quando a 
formalização do processo demonstrar a inexistência do ilícito 
fiscal, suporte do lançamento, situação que ampara a 
improcedência do auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de abril de 2015, decidiu, por maioria de votos, rejeitar o pedido de 
diligência formulado pelo Conselheiro Relator. Foram vencedores os Conselheiros Cláudio 
Henrique de Oliveira, Talita Pimenta Félix, David Fernandes de Carvalho e José Luiz 
Rosa. Vencido o Conselheiro Renato Moraes Lima. Quanto ao mérito, conhecer do 
recurso de ofício, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
improcedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Cláudio Henrique de 
Oliveira, Talita Pimenta Félix e José Luiz Rosa. Vencidos os Conselheiros Renato Moraes 
Lima e David Fernandes de Carvalho que votaram pela reforma da sentença singular 
considerando procedente o auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração a exigência do Imposto sobre a 
Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCD, no qual a 
fiscalização exige o tributo com a descrição da ocorrência do fato gerador da obrigação 
tributária na redação seguinte: 

 
Omitiu o pagamento do Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis 

e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCD, referente ao Espólio de Patrocina de 
Almeida Magalhães, no valor de R$ 30 537,53 (trinta mil, quinhentos e trinta e sete reais e 
cinquenta e três centavos), incidente sobre a base de cálculo de R$ 763.438,25, 
correspondente à diferença verificada entre o valor avaliado pela Secretaria da Fazenda 
do Estado de Goiás e o valor do quinhão declarado pelo contribuinte, conforme 
discriminado em demonstrativo e demais documentos em anexo. Em consequência, o 
sujeito passivo deve recolher o referido imposto junto com as cominações legais. 

 
Anexos: os anexos então relacionados na Nota Explicativa de fls. 05.  
 



 

Os arts. 72, caput e 77 da Lei nº 11.651/91-CTE abrigam o 
acontecimento fiscal descrito e a penalidade proposta pela fiscalização atende à 
prescrição do art. 89, inciso II do CTE.  

 
A instrução do trabalho fiscal se fez com os documentos: Ordem de 

Serviço nº 0368/2009, fl. 04; Nota Explicativa, fl. 05; Ofício nº 287/2009 – PGE/RJ, fls. 06 e 
07; Notificação Fiscal, fl. 08; Correção dos valores da Notificação, fl. 09, Processo nº 
200402197466 – Inventário de Patrocínia de Almeida Magalhães, fl. 10, Declaração do 
ITCD causa Mortis, (Anexo II da Instrução Normativa nº 704/2004-GSF), fls. 11 e 12, 
Documentos do Processo de Inventário, fls. 13 a 21, e Certidão do Cartório 1º Tabelionato 
de Notas, fls. 22 a 24. 

 
O sujeito passivo impugna o lançamento tributário na primeira fase 

defensória e registra o seu descontentamento diante do arbitramento de novo valor do 
declarado no início do processo de inventário. Protesta contra a utilização de pauta de 
valores, pois entende que a aplicação de pauta com novos valores viola o princípio da 
irretroatividade das normas previstas nos arts. 144 e 146 da Lei nº 11.651/91 - Código 
Tributário Estadual.  

 
Ao final, requer a insubsistência do auto de infração. 
 
Os documentos de fls. 33 a 37 instruem a defesa. 
 
O julgador singular, fls. 39 e 40, julga improcedente o auto de 

infração, sob o argumento de falta de “esclarecimento do critério adotado pelo fisco, nos 
termos da legislação em vigor, para arbitrar o valor da diferença submetida ao pagamento 
do imposto ora exigido. 

 
Considerando que a pauta de valores entrou em vigor depois do fato 

gerador e depois do pagamento do imposto, o fisco deveria demonstrar o critério adotado 
na avaliação, nos termos do art. 377 do RCTE. 

 
Por sua vez, a defesa traz cópia do Decreto Municipal, então 

vigente, cuja pauta de valores é aceita pela legislação estadual, para avaliação ao tempo 
do fato gerador.  

 
Diante disso, acolhemos a pretensão do impugnante, porquanto, ao 

se aplicar pauta de valores instituída em momento posterior ao (fato gerador) e posterior 
ao pagamento do imposto, fere o princípio constitucional da irretroatividade das normas”, 
fl. 40. 

 
O Representante da Fazenda Pública Estadual recorre da decisão 

proferida pela Primeira Instância que, ao discordar do posicionamento adota pelo julgador 
singular, pois houve julgados anteriores sobre esta questão e comprova com as cópias 
que anexou. 

 
Ao final, requer a reforma da decisão recorrida para ser julgado 

procedente o auto de infração. 
 
O autuado contesta a tese do recurso da Representação Fazendária 

e requer a confirmação da decisão proferida pelo julgador singular, fls. 55 a 57. 
 



 

A Câmara Julgadora do Conselho Administrativo Tributário, em 
sessão realizada no dia no dia 3/2/2014, acata a “proposição do Conselheiro Relator, 

 
CONSIDERANDO que, conforme disposto no levantamento fiscal de 

fls. 10, a única avaliação discordante entre o valor informado pelo inventariante e o valor 
informado pela fiscalização foi o relativo à propriedade rural citada, respectivamente R$ 
3.309.159,30 e R$ 9.416.665,00, carecendo ambos os valores de memória de cálculo para 
justificação de seus montantes; 

 
CONSIDERANDO, em contrapartida, que conforme o CTN, Art 142, 

o lançamento do crédito tributário implica, entre outros, na "determinação da matéria 
tributável", ou seja, na determinação da base de cálculo do tributo cobrado; 

 
CONSIDERANDO que somente após à apresentação dessa 

memória de cálculo é que a julgadora singular poderia tecer considerações sobre a 
procedência ou improcedência da reclamação fiscal; e 

 
CONSIDERANDO, por fim, que o processo administrativo tributário 

prima pela busca da verdade material, sendo facultado à Câmara Julgadora determinar a 
realização de diligências para fins de saneamento do processo, 

 
RESOLVE, por unanimidade de votos, converter o julgamento em 

diligência e, por intermédio da GEPRE, encaminhar os autos à Delegacia Regional de 
Fiscalização de Jataí, visando que a fiscalização, preferencialmente na pessoa da própria 
agente autuante, apresente a memória de cálculo por intermédio da qual determinou como 
base de cálculo da propriedade rural arrolada o valor R$ 9.416.665,00. 

 
Após, intime-se o recorrido para manifestar-se, caso queira, sobre o 

resultado da presente diligência, apresentando, inclusive, memória de cálculo contraditória 
à do levantamento fiscal, e, em seguida, retornem-se os autos para julgamento. 

 
Participaram da decisão os Conselheiros Renato Moraes Lima, 

Álvaro Falanque e José Luiz Rosa. 
 
O Representante Fazendário optou por manifestar-se no retorno”, 

fls. 60 e 61. 
 
No despacho de fl. 64 a Agência Fazendária de Mineiros esclarece 

que foi dado busca nos “arquivos de processos de apuração de ITCD para apresentar a 
memória de cálculo utilizado na determinação do valor da propriedade rural objeto da 
herança, conforme requisição desse Conselho. Entretanto, dado o lapso temporal 
decorrido desde o processamento do inventário da Sra. Patrocínia de Almeida Magalhães, 
não foi possível localizar a avaliação realizada pelo servidor desta Delegacia, uma vez que 
os documentos dessa natureza que se encontravam nos arquivos, até o ano de 2006, 
foram expurgados, conforme atesta a servidora do setor de ITCD”, conforme cópia de e-
mail, fl. 63. 

  
Informa, ainda, que a autora do lançamento se encontra 

aposentada, motivo pelo qual o processo não lhe foi encaminhado, 
 
O sujeito passivo retorna ao processo e ratifica o seu argumento 

anterior, fls. 69 e 70. 
 



 

A Câmara Julgadora do Conselho Administrativo Tributário, em 
sessão realizada no dia 9/6/2014, acata a “proposição do Conselheiro Relator, 

 
CONSIDERANDO que, conforme disposto no levantamento fiscal de 

fls. 10, a única avaliação discordante entre o valor informado pelo inventariante e o valor 
informado pela fiscalização foi o relativo à propriedade rural citada, respectivamente R$ 
3.309.159,30 e R$ 9.416.665,00, carecendo ambos os valores de memória de cálculo para 
justificação de seus montantes (o inventariante alegou que o valor de R$ 3.309.159,30 foi 
obtido com base em pauta de valores da municipalidade, Decreto municipal de Jataí de fls. 
35 e 36, sem, entretanto, haver qualquer liame visível com o montante do pagamento 
espontâneo efetuado a partir da área total da terra, 2.589,5992 ha); 

 
CONSIDERANDO, em contrapartida, que conforme o CTN, Art. 142, 

o lançamento do crédito tributário implica, entre outros, na "determinação da matéria 
tributável", ou seja, na determinação da base de cálculo do tributo cobrado, e, 
adicionalmente, que o CTE, Art. 147-D, § 3.º, I e III, determina que na desconsideração, 
pela fiscalização, de atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de ocultar os 
reais elementos do fato gerador, de forma a reduzir o valor de tributo, deve-se indicar, em 
relatório circunstanciado, os elementos de prova colhidos no curso do procedimento de 
fiscalização; 

 
CONSIDERANDO que a resolução anterior de remessa em 

diligência não obteve o êxito esperado uma vez que a agente autuante já esteja 
aposentada e os funcionários das repartições fazendárias em Jataí e em Mineiros, apesar 
do Princípio da Impessoalidade da Administração, mas talvez por respeito à colega 
aposentada, não quiseram revisar o levantamento anteriormente efetuado e apresentá-lo 
com a devida memória de cálculo; 

 
CONSIDERANDO que com base no princípio ora citado qualquer 

agente fiscal, com a competência legal exigível, pode efetuar tal revisão; 
 
CONSIDERANDO que com base no CTN, Art. 144, § 1.º, na Súmula 

n.º 113 do STF e no RCTE, Art. 377, § 1.º, pode-se aplicar legislação posterior à data de 
ocorrência do fato gerador relativa a critérios de apuração do tributo; 

 
CONSIDERANDO que caso haja a necessidade de se efetuar 

arbitramento fiscal em conformidade com o previsto no CTE, Art. 147-C, far-se-á com base 
no art. 148, § 3.º, XXIII da mesma lei e com base no RCTE, Art. 459; e 

 
CONSIDERANDO, por fim, que o processo administrativo tributário 

prima pela legalidade e busca da verdade material, sendo facultado à Câmara Julgadora 
determinar a realização de diligências para fins de saneamento do processo (Dec. n.º 
6.930/2009, Art. 6.º, § 3.º, II), 

 
RESOLVE, por unanimidade de votos, converter o julgamento em 

diligência e, por intermédio do Setor de Controle de Processos (SECON), encaminhar os 
autos à Coordenação do ITCD da Gerência de Arrecadação e Fiscalização (GEAF), 
visando que seu titular designe agente fiscal que efetue revisão de todo o trabalho no 
sentido de apresentar valor definitivo para a presente reclamação fiscal, acompanhado de 
sua memória de cálculo. Para a execução desse trabalho, ainda que não seja 
indispensável, sugerimos que o revisor inicialmente intime o recorrido e o inventariante, Sr. 
Alexandre Magalhães de Lima, a apresentarem a memória de cálculo por intermédio da 
qual chegou-se ao valor R$ 3.309.159,30. 



 

 
Após, intime-se o recorrido a, caso queira, manifestar-se, no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias após à data da ciência, conforme previsto na Lei n.º 
16.469/2009, Art. 34, I, "c", sobre o resultado da análise e revisão fiscal, apresentando, 
inclusive, memória de cálculo contraditória, caso ainda não o tenha feito, e, em virtude 
dessa manifestação ou do decurso do prazo citado, retornem-se os autos para julgamento. 

 
Participaram da decisão os Conselheiros Renato Moraes Lima, José 

Luiz Rosa e Álvaro Falanque. 
 
OBS: A Representação Fazendária concorda com a proposta. 
 
A Coordenação Operacional do ITCD da Fazenda do Estado de 

Goiás, ao cumprir a diligência determinada na resolução supratranscrita conclui que o 
“valor encontrado foi de R$ 4.595,46/há, portanto, superior ao de R$ 3.636,34/há 
encontrado pelo avaliador na época e muito além do valor de R$ 1.307,61 declarado pelo 
contribuinte”, fl. 75. Este documento tem por data o dia 30 de outubro de 2014. 

 
Os documentos de fls. 76 a 151 instruem o trabalho de revisão 

fiscal. 
 
À fl. 152 a Coordenação do ITCD conclui que procurou “uma melhor 

definição técnica do valor do imóvel, para efeito de cobrança do ITCD, optamos por fazer 
uma nova avaliação que resultou no Laudo Técnico de Número 058/2014 – CITCD 
(anexo), o qual chegou-se ao valor de mercado, à época do fato gerador, de 
R$11.900.399,46 (onze milhões, novecentos mil, trezentos e noventa e nove reais e 
quarenta e seis centavos)” e, na expectativa de ter atendido à resolução cameral, remete o 
processo à Câmara Julgadora do Conselho Administrativo Tributário.  

 
O sujeito passivo retorna ao processo e afirma que a avaliação dos 

bens inventariados se fez por funcionário fiscal competente e para isso indicado, o qual 
obedeceu a pauta de valores editadas pelo Município de Jataí em comum acordo com o 
governo estadual e de acordo com o declarado na abertura do processo de inventário, 
quando foi procurado o setor fiscal competente para obtenção do Documento de 
Arrecadação e posterior recolhimento do tributo no prazo legal. 

 
Na sequência, acresce à fl. 159 que “o valor arrolado não foi, em 

hipótese alguma, achado aleatoriamente e sim, com base em informação obtida junto ao 
órgão oficial, onde deveria ser pago o imposto.”  Continua com a repetição de que “todas 
as avaliações eram feitas pela pauta do município até o final de 2004.” 

 
Nessa folha tem-se, ainda, o parágrafo que transcrevo: 
 
“O laudo técnico agora apresentado pela Fazenda Pública chega a 

ser risível. Ela foi intimada a esclarecer como chegou àquele determinado valor, pelo qual 
o requerente foi autuado. Em vez de esclarecer, apresenta um novo valor! Ou seja, deixa 
bem claro a total falta de critério. E realmente, chega a ser absurdo querer fazer hoje, a 
avaliação de um imóvel de dez anos atrás. E deve novamente ser ressaltado que o critério 
a ser utilizado para pagamento do imposto é o que vigorava na época do falecimento, 
como evidencia muitas decisões já mencionadas.” 

 
Continua com a sua tese de defesa e acrescenta jurisprudência que 

tem por final: “Irrelevante que o valor de mercado tenha sido ultrapassado ou não, 



 

pois a simples aplicação de norma posterior viola os princípios constitucionais da 
anterioridade e da irretroatividade da lei tributária”, fl. 159. 

 
No último parágrafo da peça defensória o sujeito passivo pleiteia a 

nulidade do auto de infração.  
 
Para a instrução, o autuado traz os documentos: Declaração da 

Servidora que era encarregada da avaliação, da aplicação dos valores pautados pelo 
Município de Jataí e dos cálculos do ITCD devido e cópia da Certidão do Registro de 
Imóveis e Anexos, fls. 161 a 166, seguidos das fls. 167 a 171. 

 
É o relatório. 

 
V O T O 

 
Redijo este voto com a rejeição do requerido diligencial do processo 

pelo Conselho Relator, com o entendimento de que a base da lavratura do auto de 
infração é a omissão do recolhimento do Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e 
Doação de Quaisquer Bens e Direitos - ITCD, correspondente à diferença verificada entre 
a avaliação realizada pela SEFAZ/GO e o valor do quinhão constante da declaração do 
contribuinte, conforme discrimina o demonstrativo e os documentos que instruem a 
exigência fiscal. Por isso, considero, neste momento, ser desnecessário deferir o 
requerimento da parte de direito, pois ela não instruiu a sua pretensão com a 
comprovação de que o recolhimento do tributo se efetivou ao arrepio da legislação 
tributária em vigor à data da abertura da sucessão e nem com outras causas contrárias as 
existentes na instrução do trabalho fiscal, as quais pudessem esclarecer quaisquer 
eventualidades benéficas à decisão do processo administrativo tributário. 

 
A ausência de instrução do pedido motivou a rejeição de conversão 

do julgamento em diligência, neste momento de decisão do processo. 
 
Ao iniciar a redação do mérito desta autuação, transcrevo a 

definição da ocorrência do fato gerador da obrigação tributário do ITCD, cuja previsão do 
art. 74 da Lei nº 11.651/91, determina: 

 

Art. 74. Ocorre o fato gerador do ITCD: (Redação conferida pela Lei nº 
13.772 - vigência: 01.01.01.) 

I - na transmissão causa mortis, na data da: (Redação conferida pela Lei nº 
13.772 - vigência: 01.01.01.) 

a) abertura da sucessão legítima ou testamentária, mesmo no caso de 
sucessão provisória, e na instituição de fideicomisso e de usufruto; 
(Redação conferida pela Lei nº 13.772 - vigência: 01.01.01 a 02.08.13.) 

a) abertura da sucessão legítima ou testamentária, mesmo no caso de 
sucessão provisória; (Redação conferida pela Lei nº 18.002 - vigência: 
03.08.13). 

 
Na abertura da sucessão legítima e em atenção ao disposto no 

artigo supracitado, a parte interessada procurou o setor fiscal competente da Delegacia 
Regional de Fiscalização de Jataí-GO, para obter a avaliação imobiliária dos bens 
arrolados no espólio de Patrocínia de Almeida Magalhães e renunciados pelas herdeiras, 
conforme documento de fls. 13 e 14.  

 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/LEIS/L_18002.htm


 

Na oportunidade, a servidora encarregada da cobrança do tributo, 
de posse do valor pautado pelo Município de Jataí/Go, calculou o ITCD devido, emitiu o 
documento de arrecadação e no dia 29/12/2004 o requerente recolheu o imposto devido, 
conforme prova o documento de fl. 17. 

 
Antes de formalizar a tese deste acórdão, informo que o processo de 

inventário registra 08 (oito) herdeiros, que estão listados no documento de fl. 11 e, de cada 
um, a fiscalização exigiu o recolhimento da diferença do ITCD, cujos processos, parte, 
foram julgados na Câmara Julgadora deste Conselho Administrativo Tributário, foram 
elaborados os acórdãos por Conselheiros Relatores diferente, mas que, por se tratarem de 
processos semelhantes, incluo parte dos votos neste acórdão, conforme segue: 

   
Diante das provas processuais, considero correto o recolhimento 

efetivamente comprovado com a juntada do Documento de Arrecadação, cujo cálculo 
obedeceu a pauta de valores existente para valorar imóveis sediados no Município de 
Jataí/GO e utilizado pela servidora em exercício na função de avaliador da Secretaria da 
Fazenda Estadual naquela região. 

 
 Vejo que qualquer reavaliação do imóvel depois da desapropriação 

de parte das terras inventariadas pelo Município de Jataí, para construção de aeroporto, 
supervalorizou a parte remanescente das terras arroladas no processo de inventário. 

 

Ademais, ao proceder à análise do conteúdo do presente processo, 
na condição de seu relator, entendo que razão assiste ao sujeito passivo requerer a 
improcedência do auto de infração. Verifico que no documento de fl. 34 consta que o 
pagamento do ITCD foi atendido espontaneamente, à época do processo de inventário no 
dia 29/12/2004. 

Outrossim, “no lançamento não há esclarecimento do critério adotado 
pelo fisco, para arbitrar o valor da diferença submetida ao pagamento do imposto ora 
exigido. 

Considerando que a pauta de valores entrou em vigor depois do fato 
gerador e depois do pagamento do imposto, o fisco deveria demonstrar o critério adotado 
na avaliação, nos termos do artigo 377 do RCTE. 

Por sua vez, a defesa traz cópia do Decreto Municipal, então vigente, 
cuja pauta de valores é aceita pela legislação estadual, para avaliação ao tempo do fato 
gerador. 

Diante disso, acolho a pretensão da impugnante, porquanto ao se 
aplicar a pauta de valores instituído em momento posterior ao fato gerador e posterior ao 
pagamento do imposto, fere o princípio constitucional da irretroatividade das normas”, 
Acórdão da III CJUL nº 2.642/2015 da lavra do Conselheiro José Luiz Rosa. 

Pelo exposto, decido rejeitar o pedido de diligência formulado pelo 
Conselheiro Relator e, quanto ao mérito, conhecer do recurso de ofício, negar-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou improcedente o auto de 
infração.  

 
 

Sala das sessões plenárias, em 12 de abril de 2016. 
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Matéria: Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00499/16 
 
Relator: Conselheiro Márcio Nogueira Pedra 
 

 
EMENTA: Pedido de diligência. Rejeitado. Decisão unânime. 
Preliminar. Nulidade por insegurança na determinação da 
infração. Rejeitada. Decisão unânime. ITCD. Omissão de 
pagamento do imposto incidente sobre a doação. Auto de 
infração procedente. Decisão unânime. 1. Deve ser rejeitado o 
pedido de diligência que não esteja devidamente fundamentado. 
2. Não é inseguro o auto de infração instruído com os 
levantamentos e documentação apropriados, sendo que a 
defesa não aponta falhas capazes de comprometer a solidez da 
acusação formulada pelo Fisco. 3. A não apresentação, pelo 
contribuinte, de elementos  capazes de modificar os valores 
encontrados em procedimento fiscal que motivou a formalização 
do lançamento, implica na confirmação do auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 08 de abril de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido 
de diligência formulado pelo autuado. Participaram do julgamento os Conselheiros Márcio 
Nogueira Pedra, José Luiz Rosa, Washington Luis Freire de Oliveira, Marlene Maria da 
Silva Ruguê Bernardes e José Pereira D'abadia. Também por votação unânime, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pelo autuado, por insegurança na 
determinação da infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Márcio Nogueira 
Pedra, José Luiz Rosa, Washington Luis Freire de Oliveira, Marlene Maria da Silva Ruguê 
Bernardes e José Pereira D'abadia. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, 
conhecer da impugnação, negar-lhe provimento para considerar procedente o auto de 
infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Márcio Nogueira Pedra, José Luiz 
Rosa, Washington Luis Freire de Oliveira, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes e José 
Pereira D'abadia 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Neste processo, o contribuinte é acusado de omitir o recolhimento de 
ITCD, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), referente a doação recebida no valor de 
R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) conforme comprovado mediante 
Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física – DIRF do exercício de 2009, ano 
calendário de 2008. Fundamentam o lançamento os artigos 72 e 77 , CTE, combinados 
com os artigos 372, 373, 376, inciso II, “c”, e 382, II, todos do RCTE. Está sendo cobrada 
a multa prevista no artigo 89, inciso II, CTE.  

 
Foi indicado como sujeito passivo solidário o doador FARID JOSÉ 

NACIFF JÚNIOR, com fundamento no inciso I, do artigo 82, CTE, conforme documentado 
às fls 03.  

 
Intimados para impugnar o lançamento em primeira instância, 

nenhum dos sujeitos passivos compareceu aos autos. Com isto, foi lavrado termo de 
revelia (fls 26/26-A). Novamente intimados, agora para impugnar em segunda instância, o 



 

solidário FARID JOSÉ NACIFF JÚNIOR permaneceu silente, sendo declarada a 
perempção, conforme termo de fls 32.  

 
O autuado, no entanto, apresentou impugnação em que, 

preliminarmente, argui a nulidade do auto de infração. Critica a redação do lançamento, 
que qualifica de ininteligível, bem como refere-se à ausência de prova. Pede a nulidade do 
lançamento por insegurança na determinação da infração.  

 
No mérito, afirma que o levantamento financeiro tem natureza 

indiciária. Alega que não há nos autos prova da ocorrência dos fatos imputados pelo fiscal 
autuante. Afirma que realizou levantamento com base nas mesmas informações utilizadas 
pelo Fisco, que demonstra a improcedência do auto de infração. Informa que apresentará 
o levantamento oportunamente. Pede a conversão do julgamento em diligência. Conclui 
sua impugnação pedindo a nulidade ou  improcedência do lançamento.  

 
É o relatório.  
 
 

VOTO 
 
 
O impugnante argui, de início, preliminar de insegurança na 

determinação da infração, sob o fundamento de que a redação do lançamento seria 
ininteligível, bem como pela ausência de provas. 

 
Entendo que a redação do lançamento é perfeitamente lógica, não 

deixando margem para dúvidas. Está sendo cobrado ITCD no valor de R$10.000,00 (dez 
mil reais), referente a doação recebida, pelo autuado,  no valor de R$250.000,00 
(duzentos e cinquenta mil reais) conforme comprovado mediante Declaração de Imposto 
de Renda Pessoa Física – DIRF do exercício de 2009, ano calendário de 2008. Por 
conseguinte, não há razão para se cogitar de redação ininteligível do lançamento e , muito 
menos ainda, da ausência de provas. O fato gerador e a base de cálculo do tributo estão 
claramente definidos na legislação tributária. Estipula o Código Tributário do Estado de 
Goiás, Lei nº 11.651/1991 :  

 
“Art. 72. O ITCD incide sobre a transmissão causa mortis e doação, de 
qualquer bem ou direito. (Redação conferida pela Lei nº 13.772 - vigência: 
01.01.01 a 02.08.13.) 
Art. 77. A base de cálculo do ITCD é o valor venal do bem e do direito a ele 
relativo, do título ou do crédito transmitido ou doado. (Redação conferida 
pela Lei nº 13.772 - vigência: 01.01.01 a 02.08.13.)” 
 

 
Destarte, rejeito a preliminar de insegurança na determinação da 

infração.  
 
Quanto ao mérito, o sujeito passivo nada traz para contrapor à 

acusação apresentada pela Fazenda Pública. Alega que não há nos autos prova da 
ocorrência dos fatos imputados, sendo que a acusação de existência da doação e de 
omissão no pagamento do ITCD está sobejamente comprovada. Afirma que realizou 
levantamento com base nas mesmas informações utilizadas pelo Fisco, que demonstra a 
improcedência do auto de infração, mas nada junta ao processo. Pede a conversão do 
julgamento em diligência, porém, não fundamenta seu pedido. 

 



 

Isto posto, rejeito o pedido de diligência formulado pelo autuado, 
rejeito a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pelo autuado, por insegurança na 
determinação da infração e, no mérito, conheço da impugnação e nego-lhe provimento 
para considerar procedente o auto de infração.  
 

 
 

Sala das sessões, em 18 de abril de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00521/16 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: ITCD. Obrigação tributária principal. Falta de 
recolhimento do imposto. Doação. Hipótese de incidência 
configurada. Procedência. 
 
Prospera o crédito tributário lançado no auto de infração 
quando o sujeito passivo não apresentar argumentos nem 
provas capazes de elidir os fundamentos da respectiva 
acusação fiscal. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 21 de janeiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Paulo Diniz, 
Heli José da Silva e José Paixão de Oliveira Gomes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo deixou de recolher 
o ITCD no valor de R$ 7.000,00 referente a doação no valor de R$ 175.000,00 conforme 
DIRPF do exercício de 2009 referente ao ano calendário de 2008, devendo pagar o 
imposto acrescido das cominações legais. 

 
A infração relatada abriga-se na disposição dos artigos 72 e 77 da 

Lei nº 11.651/91, combinado com os artigos 372, 373, 376, inciso II e 382, inciso II, todos 
do Decreto nº 4.852/97. A penalidade proposta para o ilícito fiscal descrito é do artigo 89, 
inciso II, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 13.772/2000. 

 
Foi identificado como sujeito passivo solidário: IVO ERENO DO 

COUTO (fls. 03), na condição de doador, nos termos do artigo 82, inciso I, da Lei nº 
11.651/91. 

 
Compõem o auto de infração os seguintes documentos: Ordem de 

Serviço n° 0053/2013 (fls. 04) e documento de origem (fls. 05). 
 
Os sujeitos passivos foram intimados em Primeira Instância, 

conforme documentos de fls. 06/09.  
 
Tempestivamente, os sujeitos passivos ingressam com Impugnação 

às fls. 12/14 onde alegam que o imposto seria de São Paulo, local de residência da 
segunda impugnante, conforme legislação do próprio Estado. Destaca, ainda, que o 
contribuinte será sempre o donatário e assim o pagamento deveria ser feito a São Paulo 
como foi, nos termos da guia ás folhas 20. Alega, também, que a segunda impugnante 
efetuou o pagamento para o Estado de São Paulo na condição de residente e sendo 
assim não poderia figurar como contribuinte de Goiás também e que o doador residente 
em Goiás só deveria ser autuado, caso não houvesse o recolhimento anterior ao Estado 



 

de São Paulo. Finalizam, requerendo que seja declarada a improcedência do auto de 
infração. 

 
Juntamente com a peça defensória foram colacionados aos autos 

documentos de fls. 15/24. 
 
O julgador singular decide pela procedência do lançamento, 

manifestando o entendimento que, no caso de doação, quando houver conflito entre as 
unidades federadas, uma vez que o doador e o donatário residem em unidades federadas 
distintas, o contribuinte do imposto será o doador, conforme preceitua o artigo 155, §1º, 
inciso II, da CF e dessa forma a legislação infraconstitucional dos Estados resolveram da 
mesma forma, conforme o parágrafo único do artigo 81 do CTE. Portanto, no caso em 
comento, o imposto deve ser mesmo exigido por Goiás e não por São Paulo. 

 

Devidamente intimados da decisão singular (fls. 32/37), os sujeitos 
passivos, em peça única, interpõem Recurso Voluntário, reiterando os mesmos 
argumentos apresentados na fase impugnatória. Pedem, ao final, a improcedência do 
presente auto de infração. 

 

É o Relatório. 

 

VOTO 

 

Da análise do presente processo, depreende-se que a acusação 
tipificada na sua peça exordial versa sobre o fato de que o sujeito passivo deixou de 
recolher o ITCD no valor de R$ 7.000,00 referente a doação recebida no valor de R$ 
175.000,00, conforme DIRF do Exercício de 2009 referente ao ano calendário de 2008. 

 
Inicialmente destaco que não há no processo questões preliminares, 

prejudiciais, de caráter terminativo, a serem apreciadas.   
 
Quanto ao mérito, considero que o feito deve seguir adiante. O fato 

gerador da exigência do ITCD é a doação que se conceitua como qualquer ato ou fato em 
que o doador, por sua escolha, transmite ao donatário, que o aceita, expressa, tácita ou 
presumidamente, qualquer bem imóvel, e o direito a ele relativo ou qualquer bem móvel, 
compreendendo semoventes, mercadorias, parcela de patrimônio social de empresa, 
ação, quota, certificado, dinheiro, registro ou qualquer outro bem ou documento, conforme 
preceitua o artigo 72 do Código Tributário Estadual.  

 
A Fazenda Pública, à luz do que lhe permite a legislação tributária, 

cobra este valor e notifica o sujeito passivo direto e coobrigado a recolherem o imposto 
respectivo que entende ser devido em função do valor apurado na exordial. 

 
O sujeito passivo nada trouxe aos autos que pudesse reverter o 

pleito. Este fato, na minha avaliação, compromete a tese defensória. 
 
Com isso a acusação permanece incólume, conforme descrita na 

inicial. O valore que o Fisco entende como correto não foi devidamente objetado pela 
parte passiva. Também seria importante destacar que o valor apresentado pelo Fisco, de 
fato, guarda absoluta sintonia com a realidade, trazendo mais força para acusação. 



 

 
Assim sendo, acolho e transcrevo, ipsis litteris, parte da decisão 

singular, prolatada pelo douto julgador singular Luiz Fernando Correa Rigo, acerca do 
mérito desta questão:  

 
(...) Então, verificada a legislação acima, em especial, a Constituição 
Federal de 1988, pode ser facilmente percebido que o legislador 
constituinte originário ao instituir o imposto sobre a Transmissão Causa 
Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCD, no caso de 
doação, quando houvesse conflito entre as unidades federadas, uma vez 
que o doador e donatário residiriam em unidades federadas distintas, 
definiu, de forma explícita, que o contribuinte seria o doador e dessa forma 
a legislação infraconstitucional dos estados resolveram da mesma forma, 
conforme o parágrafo único do artigo 81 do CTE.  

Nesse sentido, entendo que o imposto deve ser mesmo exigido por Goiás e 
não por São Paulo, como quer fazer crer a defesa.  

Ora, como ficou evidenciado acima o local de residência do donatário não 
importa para o fato gerador do ITCD sobre doação e sim a residência do 
doador, no termos do artigo 155, §1º, inciso II, da CF/88, combinado ao 
artigo 81, parágrafo único do CTE. 

O legislador constituinte originário ao instituir o ITCD já deixou resolvida a 
questão da possibilidade de dupla cobrança, afirmando, de forma taxativa, 
que o contribuinte do imposto, quando doador e donatário residirem em 
unidades federadas distintas seria o doador, logo, a Estado de Goiás que é 
o legítimo detentor desse imposto e não o Estado de São Paulo, devendo a 
donatária solicitar o ressarcimento do valor indevidamente recolhido aquela 
unidade federada. 

(...) 

Posto isto, concluo que está caracterizada a infração fiscal pelo claro 
descumprimento de uma obrigação tributária, baseada numa lei em 
abstrato e num fato gerador concreto, fazendo gerar o crédito tributário 
reclamado pelo lançamento de ofício. 

DISPOSITIVO 

Diante destes fatos, das provas juntadas ao feito e pelos fundamentos 
jurídicos acima, conheço da impugnação, nego-lhe provimento, param em 
preliminar, não acolher nenhuma nulidade, assim como, rejeitar as 
questões incidentais e, no mérito, decidir pela PROCEDÊNCIA da 
pretensão inicial do fisco, em nome de todos os autuados, em cálculo do 
setor competente, o que garantirá certeza e liquidez ao referido crédito 
tributário. 
 

 

No caso em análise, o sujeito passivo embora notificado pela 
Secretaria da Fazenda de São Paulo, para regularizar o ITCD incidente sobre a doação 
objeto da autuação, o fez erroneamente dando interpretação diversa da Lei, tendo sido 
indevido o pagamento, o que, caso queira, possibilita ao sujeito passivo pleitear ao Estado 
de São Paulo a restituição.  

Ante o exposto, é forçoso concluir que o histórico contido no auto de 
infração se coaduna com a fundamentação jurídica, ou seja, com os artigos supostamente 
infringidos. Posto isso, entendo que o presente lançamento preenche as condições 
estabelecidas no artigo 160 da Lei nº11.651/91, motivo pelo qual a pretensão fazendária 
deve prosperar.  



 

Assim, voto conhecendo do recurso, negando-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração.  

 
 
 

Sala das sessões, em 04 de maio de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00613/16 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: ITCD. Exigência de ITCD no recebimento em doação 
de cotas de capital de empresa. Improcedência. 
 
1. A incidência do imposto (ITCD) não alcança a doação de bem 
móvel ou direito, quando o doador não tiver domicílio no Estado 
de Goiás, deduz-se da leitura  do art. 73, II, a, do CTE; 
 
2. Declara-se improcedente o auto de infração que exige ITCD no 
recebimento em doação de cotas de capital de empresa, quando 
o doador não tiver domicílio neste Estado. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 23 de maio de 2014, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente 
o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Paulo Diniz, José Luiz 
Rosa e Nislene Alves Borges. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que a donatária Sra. 
LÚCIA ABRAHÃO HELOU deixou de pagar, dentro do prazo legal, o DARE n° 
11100000929300661-6 referente a incidência de ITCD sobre doação recebida dos sócios 
ÂNGELA HELOU AMORESE, NÁDIA HELOU NETO, FÁDUA HELOU e SÉRGIO HELOU 
de 125.600 cotas da empresa HELOU ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA, 
sendo-lhe imputada a exigência do ITCD no valor de R$ 5.305,44 (cinco mil, trezentos e 
cinco reais e quarenta e quatro centavos), multa e acréscimos legais.  

 
Citados como infringidos os arts. 72, caput, 74, II, “c”, da Lei n° 

11.651/91 c/c o art. 385, § 1°, do Decreto 4.852/97, proposta a penalidade prevista no art. 
89, II, da Lei n° 11.651/91. 

 
Identificada como sujeito passivo coobrigado a pessoa física NÁDIA 

HELOU NETTO, na condição de doadora (fls. 03). 
 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, Nota 

Explicativa (fls. 06 a 10), Notificação Fiscal (fls. 11), extrato de DARE 2.1 (fls. 13), cópia da 
Primeira Alteração do Contrato da HELOU ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA 
(fls. 15 a 21) e laudo de avaliação de bens (fls. 34 a 35), dentre outros documentos. 

 
Intimados o sujeito passivo em 21/12/2009 (fls. 37) e a solidária em 

22/12/2009 (fls. 39), apenas o sujeito passivo comparece ao processo apresentando 
impugnação (fls. 43 a 44), declarada revel a solidária (fls. 41). 

 
A impugnante afirma não ter recolhido o ITCD constante do DARE 

2.1 por não concordar a base de cálculo utilizada pelo Fisco, pedindo que o ITCD incida 
sobre a base de cálculo no valor de R$ 31.400,00 (trinta e um mil e quatrocentos reais). 



 

 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, decidiu 

pela procedência do lançamento, consoante a Sentença nº 2666/2010 - JULP (fls. 49 a 
50). 

 
Intimados o sujeito passivo e a solidária, apenas o sujeito passivo 

apresenta recurso voluntário (fls. 61 a 63), lavrado em desfavor da solidária o Termo de 
Perempção de fls. 58. 

 
A recorrente formula pedido e razões formuladas na impugnação, 

expostos anteriormente.  
 
Acrescenta que recebeu de ÂNGELA HELOU AMORESE, NÁDIA 

HELOU NETO, FÁDUA HELOU e SÉRGIO HELOU, a título de doação, o valor de R$ 
125.600,00 (cento e vinte e cinco mil e seiscentos reais), correspondente à 125.600 cotas 
do capital sociedade HELOU ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA que, na data da 
doação e após redução do capital, era de R$ 759.600,00 (setecentos e cinquenta e nove 
mil e seiscentos reais), correspondente à exatamente o valor da meação dos bens 
deixados pelo falecimento de HUDA HELOU e que foram integralizados ao capital da 
sociedade em 01.10.2007. 

 
Aduz que o sócio HALIM HELOU, antes da redução do capital, 

possuía 50% de participação no capital social, e os sócios ÂNGELA HELOU AMORESE, 
NÁDIA HELOU NETTO, FÁDUA HELOU e SÉRGIO HELOU doaram para a autuada o 
correspondente a 16,58 % das cotas que detinham na sociedade, R$ 189.400,00 (cento e 
oitenta e nove mil e quatrocentos reais), e este percentual corresponde ao valor de R$ 
31.400,00 (trinta e um mil e quatrocentos reais) e não R$ 132.636,00 (cento e trinta e dois 
mil e seiscentos reais).  

 
Diz que o autuante, além de infundada e injustificadamente, atribuir o 

valor diferente aos bens imóveis da sociedade, ainda fez o cálculo considerando apenas o 
valor atribuído, por ele, ao ativo imobilizado.  

 
Acrescenta que o patrimônio líquido foi encontrado através da 

operação "Ativo (-) passivo (=) Patrimônio Líquido, sendo este fato irrelevante para o 
deslinde da questão, pois a donatária recebeu a doação de 31.400 cotas do capital social 
e não de parte do ativo imobilizado da sociedade, anota a recorrente.  

 
Alega que, após a doação, a participação da donatária no capital da 

sociedade passou de 1.000 para 126.600 cotas, vez que recebeu 31.400 de cada um dos 
doadores, conforme se vê da Primeira Alteração do Contrato da HELOU 
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA (fls. 15 a 21). 

 
Junta cópias de escrituras de imóveis (fls. 64 a 78), da Primeira 

Alteração do Contrato da HELOU ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA (fls. 79 a 
83) e do Contrato Consolidado da HELOU ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA 
(fls. 84 a 102). 

 
A Terceira Câmara deste Conselho, por meio da Resolução nº 

181/2013 (fls. 104), acatando pedido do representante legal do sujeito passivo, sobresta o 
presente processo para o dia 06/01/2014, para a juntada de documentos que poderão 
auxiliar em seu julgamento e a decorrente necessidade de melhor exame de tais provas, 
com abertura do prazo à Fazenda Pública. 



 

 
O sujeito passivo, por meio de termo, junta requerimento, cópia de 

certidões de casamento, contas de energia de residência em Brasília e recibo de entrega 
da declaração de renda de FADUA HELOU, alusivas aos exercícios de 2009 a 2013, 
dentre outros documentos (fls. 107 a 124). 

 
No requerimento (fls. 107), informa que as doações recebidas de 

ÂNGELA HELOU AMORESE, NÁDIA HELOU NETO e FÁDUA HELOU não devem 
integrar a base de cálculo do ITCD, vez que estas doadoras residem em Brasília (DF) e, 
portanto, não é devido ITCD para o Estado de Goiás. 

 
Quando ao doador SÉRGIO HELOU, este é domiciliado em Anápolis 

(GO) e, apesar de não concordar com a base de cálculo, se valeu dos benefícios do 
REFAZ e quitou o crédito tributário que considerou devido (fls. 124). 

 
A Terceira Câmara deste Conselho, por meio da Resolução nº 

07/2014 (fls. 126 a 127), após considerandos, converte o julgamento em diligência para 
que o sujeito passivo seja intimado a comprovar o domicílio tributário do doador, relativo à 
doação objeto dos autos nos termos do art. 73, parágrafo primeiro do CTE, fazendo juntar 
aos autos a declaração de imposto de renda referente ao ano de 2007 do doador ou, na 
impossibilidade de juntada deste documento, seja juntado documento que comprove a 
residência habitual ou centro de atividade habitual do doador, referente ao ano anterior à 
ocorrência do fato gerador, nos termos do art. 127 do CTN. 

 
Intimado, o sujeito passivo juntou a declaração de imposto de renda 

referente ao ano de 2007 da doadora NÁDIA HELOU NETTO (fls. 133 a 138). No 
requerimento (fls. 132), observa que as Senhoras ÂNGELA HELOU AMORESE e NÁDIA 
HELOU NETTO apresentaram em conjunto com seus esposos as declarações do IRPF, 
pedindo a improcedência da autuação. 

 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
Trata o presente processo de exigência de ITCD e consectários 

legais, decorrente de recebimento em doação pela Senhora LÚCIA ABRAHÃO HELOU de 
cotas sociais de empresa, figurando como doadores ÂNGELA HELOU AMORESE, NÁDIA 
HELOU NETO, FÁDUA HELOU e SÉRGIO HELOU. 

 
Condenado em Primeira Instância, o sujeito passivo apresentou 

recurso voluntário (fls. 61 a 63), onde formula várias alegações, destacando-se a de que a 
doação objeto do presente processo tem como doador pessoa natural com domicílio em 
Brasília. 

 
Essa alegação da defesa motivou a Terceira Câmara deste Conselho 

a exarar a Resolução n° 07/2014 (fls. 126 a 127), em que converte o julgamento em 
diligência para que o sujeito passivo seja intimado a comprovar o domicílio tributário do 
doador, relativo à doação objeto dos autos nos termos do art. 73, § 1° do CTE, fazendo 
juntar aos autos a declaração de imposto de renda referente ao ano de 2007 do doador. 

 



 

O sujeito passivo, cumprindo a Resolução n° 07/2014, juntou a 
declaração de imposto de renda referente ao ano de 2007 da doadora NÁDIA HELOU 
NETTO (fls. 133 a 138), comprovando o domicílio da doadora, nos termos do § 1° do art. 
73, do Código Tributário Estadual (CTE): 

 
Art. 73. [...] 
 
§ 1º Nas hipóteses previstas neste artigo para fins de comprovação do 
domicílio, considera-se o constante na declaração do imposto de renda 
relativa ao ano anterior ao da ocorrência do fato gerador e, na falta deste, 
aplica-se o disposto no art. 127, da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966. 

 
Examinando a declaração de imposto de renda referente ao ano de 

2007 da doadora NÁDIA HELOU NETTO (fls. 133 a 138), podemos observar que seu 
domicílio é em Brasília (DF), concluindo que a incidência do ITCD não alcança a doação 
por ela feita, alcançaria se ela tivesse domicilio no Estado de Goiás, nos termos do art. 73, 
II, “a”, do mesmo diploma legal: 

 
Art. 73. A incidência do imposto alcança:  
[...] 
II - a doação de bem móvel ou direito, quando:  
 
a) o doador tiver domicílio neste Estado; 
[...] 

 
Ante o exposto, conheço do recurso, dou-lhe provimento para 

reformar a sentença singular e considerar improcedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões, em 03 de maio de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00710/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Mário de Oliveira Andrade 
 

 
EMENTA: Processual. Pedido de Diligência Indeferido. 
Preliminares. Nulidade da sentença singular, por cerceamento 
ao direito de defesa. Rejeitada. Nulidade do lançamento, por 
insegurança na determinação da infração. Rejeitada. Pedido de 
decadência do crédito tributário. Rejeitado. Obrigação Principal. 
ITCD. Recebimento de doação sem o recolhimento do imposto. 
Procedente. 
 
1. Deve ser indeferido o pedido de diligência quando o 
levantamento fiscal elaborado pelo fisco estiver acompanhado 
de documentos que comprovam a ocorrência do fato gerador do 
imposto e a defesa não trouxer aos autos elementos de prova 
para descaracterizar a acusação do fisco; 
 
2. A sentença singular não é passível de nulidade, por 
cerceamento ao direito de defesa, quando constar nela todos os 
requisitos essenciais previstos no artigo 458 do CPC, contendo, 
inclusive, a análise de todos os itens questionados pelo sujeito 
passivo; Não sendo motivo de nulidade um lapso manifesto que 
não teve relevância na decisão monocrática; 
 
3. O pedido de nulidade do lançamento, por insegurança na 
determinação da infração, deve ser rejeitado quando o fisco 
demonstra com clareza a infração cometida pelo sujeito passivo 
e nos autos constam demonstrativos que comprovam a 
ocorrência do fato gerador do ITCD; 
 
4. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário 
extingue-se após 5 (cinco) anos, contado do primeiro dia do 
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido 
efetuado, nos termos do artigo 173, Inciso I do CTN. Não sendo 
possível aplicar a regra do §4º do artigo 150 do CTN para 
contagem do prazo decadencial, quando o contribuinte não 
declara o imposto (ITCD) exigido no lançamento de ofício; 
 
5. Fica caracterizada a doação quando o doador, por 
liberalidade, transmite bem, vantagem ou direito de seu 
patrimônio ao donatário que o aceita, expressa ou tacitamente. 
Havendo, nesse caso, a incidência do ITCD. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 20 de abril de 2016, decidiu, por maioria de votos, rejeitar o pedido de 
diligência formulado pelo sujeito passivo. Foram vencedores os Conselheiros Masayuki 
Missao, Mário de Oliveira Andrade, Rickardo de Souza Santos Mariano e Victor Augusto 
de Faria Morato. Vencido o Conselheiro Edson Abrão da Silva. Por unanimidade de votos,  
rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 



 

determinação da infração. E, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da 
sentença singular por cerceamento ao direito de defesa. Foram vencedores os 
Conselheiros Mário de Oliveira Andrade, Rickardo de Souza Santos Mariano e Victor 
Augusto de Faria Morato. Vencidos os Conselheiros Masayuki Missao e Edson Abrão da 
Silva. E, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de decadência, arguida pelo 
sujeito passivo. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, negar-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Foram vencedores os Conselheiros Masayuki Missao, Mário de Oliveira Andrade, 
Rickardo de Souza Santos Mariano e Victor Augusto de Faria Morato. Vencido o 
Conselheiro Edson Abrão da Silva que votou pela improcedência do auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A descrição do fato que inaugurou o presente contencioso é de que o 
sujeito passivo, Leonardo Carneiro Netto, deixou de recolher o ITCD na importância de R$ 
8.000,00 (oito mil reais), referente a doação recebida na importância de R$ 200.000,00 
(duzentos mil reais), conforme consta na Declaração do Imposto de Renda de Pessoa 
Física do doador, relativa ao exercício de 2008, ano calendário 2007, cópia em anexo. Em 
virtude desse fato, deve pagar o imposto devido acrescido das cominações legais. 

  
No campo próprio do auto de infração foram apontados como 

infringidos os artigos 72 e 77 da Lei 11.651/91 combinados com os artigos 372, 373, 376, 
II, C e 382, II do Decreto 4.852/97. Foi proposta a penalidade do artigo 89, inciso II da Lei 
11.651/91, com a redação da Lei N.º 13.772/2000. 

 
Foi indicado como sujeito passivo coobrigado o Sr. Manaces Netto, 

em razão de ser o doador. 
 
O auto de infração está acompanhado da Ordem de Serviço 

146/2012, folha 04, Declaração de Ajuste Anual do Sr. Manaces Netto, folha 05, 
Notificação Fiscal 568-2012, folhas 06 a 10. 

  
Regularmente intimado do auto de infração, o Sr. Leonardo Carneiro 

Netto alega que a declaração de imposto de renda contém erro, visto que o valor tido 
como doação na verdade foi empréstimo, fato que levou a exigência equivocada do 
imposto.  

 
Aduz que fez a retificação da declaração do imposto de renda e 

requer que seja realizada diligência. 
 
O sujeito passivo corresponsável, Sr. Manaces Netto, foi 

regularmente notificado do auto de infração e não se manifestou, por essa razão foi 
declarado revel. 

 
Os autos foram encaminhados para apreciação na Instância Singular 

e o julgador monocrático indeferiu o pedido de diligência e julgou procedente o auto de 
infração.  

  
Notificado da sentença prolatada, o sujeito passivo solidário não se 

manifestou e foi declarado perempto.  
 
Ao passo que o Sr. Leonardo Carneiro Netto ingressou com recurso 

voluntário no qual argumenta que foi juntado aos autos somente a declaração do imposto 



 

de renda do Sr. Manaces Netto, suposto doador, e que a prova da doação deve ser 
realizada com documentos que estejam no nome do recorrente, para ficar comprovado 
que houve o recebimento do numerário pelo donatário. 

 
Destaca que no processo não foi juntado documento da empresa que 

comprove a mudança da titularidade das cotas através de doação. 
 
Argumenta que na presente demanda, o fisco não faz prova da 

ocorrência do fato gerador, afirma que há apenas a declaração unilateral do doador de 
que fez a doação, mas não há provas materiais de que ela efetivamente aconteceu. Por 
essa razão requer nulidade do lançamento, por insegurança na determinação da infração. 

 
Argui a decadência do crédito tributário, pois a descrição dos fatos 

indicam que o fato ensejador da autuação ocorreu em 2007 e o lançamento de ofício foi 
efetuado em 2012. 

 
Insiste na argumentação de que não há a efetiva prova de que 

ocorreu a doação, cita julgamentos do Conselho Administrativo Tributário em que há 
decisões com o entendimento favorável ao seu posicionamento nessa contenda. 

 
Por fim, solicita o cancelamento desse auto de infração, a declaração 

de nulidade da peça basilar, por insegurança na determinação da infração. Requer, ainda, 
a realização de perícia contábil. 

 
Os autos foram encaminhados para julgamento na Primeira Câmara 

Julgadora e, naquela oportunidade, o julgamento foi convertido em diligência, por 
intermédio da Resolução 125/2015, folha 49 dos autos, para que o autor do lançamento 
juntasse aos autos cópia da Declaração de Ajuste Anual – IRPF do doador de 2008, 
referente ao ano calendário 2007. 

 
O documento requerido foi anexado aos autos às folhas 51 a 59 dos 

autos. 
 
Notificado do resultado da diligência, o recorrente manifestou que 

com a juntada da declaração do imposto de renda restou comprovado que não houve 
doação.  

 
Após um breve relatório, decido. 
 
 
                              VOTO 

   
 

O contencioso em apreciação é decorrente da falta de recolhimento 
do Imposto Sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – 
ITCD, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), relativo à doação recebida pelo sujeito 
passivo, Sr. Leonardo Carneiro Netto, do Sr. Manaces Netto, na importância de R$ 
200.00,00 (duzentos mil reais). 

 
Para comprovar a doação a fiscalização juntou aos autos cópia do 

Ajuste da Declaração do Imposto de Renda do doador, na qual consta que foi doada a 
quantia citada na peça basilar. 

 



 

Em seu recurso voluntário, o sujeito passivo solicita que seja feita 
uma perícia e diligência para se comprovar que não houve doação, mas sim empréstimo, 
porém para fundamentar esse requerimento a defesa do recorrente não trouxe nenhum 
documento ou qualquer outra prova que pudesse ser averiguada. Apesar disso, os autos 
foram convertidos em diligência para que ficasse claro nos autos que a doação foi 
efetivada em 2007, e fosse juntada a Declaração de Ajuste Anual do exercício de 2008, 
ano base 2007. 

 
De tal maneira que a diligência que poderia ter sido feita foi 

realizada. Todavia, devido à ausência de apresentação elementos de provas pela defesa 
do sujeito passivo para que se conferisse as suas alegações de ter havido empréstimo e 
não doação, como consta nos autos, o pedido de realização de perícia contábil foi 
indeferido.  

 
Outra questão a ser apreciada é a arguição de nulidade da sentença 

singular realizada pelo Conselheiro Édson Abrão da Silva, por cerceamento ao direito de 
defesa, em virtude do julgador singular ter efetuado uma troca do doador com o donatário 
no momento de prolatar a sentença. De fato, ao analisarmos a sentença notamos que no 
relatório dela o fato foi descrito de forma correta pelo julgador singular, porém, na 
fundamentação da sentença houve uma troca de nomes entre o doador e o donatário. Um 
lapso manifesto que não causou prejuízo as partes, pois naquele momento foi analisado 
que houve a doação e a ocorrência do fato gerador do imposto exigido na exordial. 
Ficando claro que no processo administrativo o que estava sendo apreciado era a 
exigência do imposto pela ocorrência da doação do bem. Não tendo relevância quem era 
o doador e donatário, visto que ambos, doador e donatário, foram colocados no polo 
passivo da relação jurídica. Assim, a confusão citada não trouxe prejuízo para as partes e 
nem foi fator determinante para o resultado final da sentença prolatada. Por essa razão, 
entendo que não houve cerceamento ao direito de defesa e rejeito a preliminar arguida.  

  
Com efeito, também não acolho a preliminar de nulidade da peça 

básica, por insegurança na determinação da infração, em virtude de ausência de prova da 
ocorrência do fato gerador do imposto e, também, pela falta de precisão da data de 
ocorrência do fato gerador do imposto. Pois a Declaração de Ajuste Anual do ano de 2008, 
ano base 2007, efetuada pelo doador deixa evidenciado que houve a doação e não um 
empréstimo como argumenta a defesa, conforme podemos verificar no item “Pagamentos 
e Doações” da Declaração do IRPF, consta a doação efetuada, inclusive com o código 80, 
o qual é próprio para doação e não para empréstimos. Desse modo, até que se prove o 
contrário, ficou caracterizado que ocorreu a doação em 2007. Quanto à alegação de não 
haver data da doação, vejo, que o fisco optou por exigir o imposto em relação ao mês de 
dezembro/2007 por ser mais benéfico ao devedor, pois incidiria uma correção monetária 
menor e, também, conforme esclareceremos a seguir qualquer mês do exercício de 2007 
que fosse considerada a ocorrência da doação não haveria a decadência do crédito 
tributário. 

 
Nessa mesma senda, não acolho o pedido de decadência do crédito 

tributário, pois, conforme foi dito anteriormente, a doação ocorreu em 2007 e o lançamento 
foi efetuado em outubro/2012. Está caracterizado que o fato gerador do imposto é de 
2007, como o tributo não foi declarado pelo sujeito passivo, ou seja, não houve o auto 
lançamento, deve ser seguida a regra contida no inciso I do artigo 173 do CTN para iniciar 
a contagem do período decadencial, dessa forma, o prazo começa a ser contado do 
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. 
Desse modo, o fato gerador foi em 2007 e o fisco estadual teria direito de constituir o 
crédito tributário até 31/12/2012, como o lançamento foi efetuado em outubro de 2012, 



 

ficou caracterizado que o fisco efetuou a autuação dentro do prazo previsto na lei. 
Portanto, rejeito o pedido de ocorrência de decadência do crédito tributário. 

 
Quanto ao mérito, entendo que ficou comprovada a ocorrência da 

doação, de tal modo que o sujeito passivo não trouxe elementos de prova para elidir a 
acusação do fisco estadual. Desse modo, entendo que houve a doação narrada no 
histórico da peça basilar, e, de acordo com a legislação estadual há incidência do ITCD, 
conforme prescreve o Artigo 72 do CTE combinado com a alínea "c" do Inciso II do Artigo 
74, in verbis : 
 

Art. 72. O ITCD incide sobre a transmissão de quaisquer bens ou direitos 
por: (Redação conferida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13) 

[...] 

II - doação, inclusive com encargos ou ônus. (Redação acrescida pela  

[...] 

§ 2º Doação é qualquer ato ou fato em que o doador, por liberalidade, 
transmite bem, vantagem ou direito de seu patrimônio, ao donatário que o 
aceita, expressa, tácita ou presumidamente. (Redação conferida pela Lei nº 
13.772 - vigência: 01.01.01 a 02.08.13) 

 

Art. 74. Ocorre o fato gerador do ITCD: (Redação conferida pela Lei nº 
13.772 - vigência: 01.01.01.) 

[...] 

II - na transmissão por doação, na data: (Redação conferida pela Lei nº 
13.772 - - vigência: 01.01.01.) 

[...] 

c) do ato da doação, ainda que com reserva de direito real, a título de 
adiantamento da legítima, ou cessão não onerosa; (Redação conferida pela 
Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13) 

[...] 

 

Assim, com fundamento nos dispositivos transcritos reconheço que 
houve a ocorrência do fato gerador do tributo exigido na exordial, por isso, o auto de 
infração deve ser considerado procedente. 

 
Com as considerações efetuadas, conheço do recurso voluntário e 

nego-lhe provimento para rejeitar o pedido de diligência, de nulidade da sentença, por 
cerceamento ao direito de defesa, bem como para não acolher a nulidade da peça basilar, 
por insegurança na determinação da infração, e não declarar a ocorrência de decadência 
do crédito tributário e julgar procedente o auto de infração nos termos da decisão singular. 
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Sala das sessões, em 18 de maio de 2016. 
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Matéria: Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00865/16 
 
Relator: Conselheiro Rodolfo Ramos Caiado 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade da peça básica, 
arguidas pela defesa, sendo a primeira, por insegurança na 
determinação da infração e, a segunda, por cerceamento do 
direito de defesa. Rejeitadas. ITCD. Não recolhido sobre a 
doação de numerários recebidos quando efetuou os 
pagamentos nas aquisições de bens para uso e consumo e bens 
destinados ao seu ativo permanente. Procedente.  
 
1. Tornam-se inócuos os questionamentos sobre nulidade da 
lide quando tais inquirições forem desprovidas de amparo legal; 
 
2. Julga-se procedente o auto de infração não contraditado de 
forma convincente. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 18 de dezembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por por 
insegurança na determinação da infração e, a segunda, por cerceamento do direito de 
defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Rodolfo Ramos Caiado, Victor 
Augusto de Faria Morato e Rickardo de Souza Santos Mariano. Quanto ao mérito, também 
por votação unânime,conhecer da impugnação, negar-lhe provimento para considerar 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Rodolfo 
Ramos Caiado, Victor Augusto de Faria Morato e Rickardo de Souza Santos Mariano. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo deixou de recolher o ITCD 
sobre a doação de numerários recebidos quando efetuou os pagamentos nas aquisições 
de bens para uso e consumo e bens destinados ao seu ativo permanente, conforme 
documentos anexos. A empresa foi notificada a comprovar de forma inequívoca a origem 
dos recursos, mas não comprovou, mesmo porque os próprios sócios justificaram com 
documentos que a empresa se encontrava inativa desde a sua constituição. Em 
consequência, deverá recolher o imposto devido sobre as quantias recebidas em doação. 

 
Tem-se como infringidos os dispositivos dos seguintes artigos: 72, 

§2° e 3°; 72-A; 73, II; 74, III; 77; 78, I, II e 81, II da Lei 11.651/91, combinado com o artigo 
385, V do Decreto 4852/97. Propõe-se a penalidade contida no art.89, II da Lei 11.951/91 
com Redação da Lei 13772/00. 

 
Foram identificados como sujeitos passivos Rafael Olímpio 

Gonçalves Pimenta, Anna Karollinna Pimenta de Paula, Daniel Feliciano Gonçalves 
Pimenta, Tharik Ruan Sousa Pimenta, Francisco Pimenta Neves Neto, Ranyelle Sousa 
Pimenta Teixeira Neves, nos termos do art. 82, I do CTE. 

 
A Autoridade Fiscal instrui o auto de infração com os seguintes 

documentos:  Nota Explicativa do Auto de Infração "fls.10 a 11", Bens Móveis e Imóveis 



 

Adquiridos Pela Empresa Agropecuária Poções de Matrinchã LTDA "fls.12", Notificação 
Fiscal n°1050-2014 "fls.13 a 14, Anexo AR da Notificação Fiscal n°1050-2014 "fls.15", 
Resposta à Notificação Fiscal "fls.16 a 17", Cópia da Procuração "fls.18", Declaração 
Simplificada da Pessoa Jurídica "fls.19 a 21", Cópia da Escritura Pública de Compra e 
Venda "fls.22 a 29", Notificação Fiscal n°1049-2014 "fls.30", Resposta à Notificação Fiscal 
"fls.31 a 35", Notificação Fiscal n°0195-2015 "fls.36", Anexo – AR Notificação Fiscal n°195-
2015 "fls.37", Anexo AR – Retorno de Protocolo "fls.38", Resposta à Notificação Fiscal 
"fls.39 a 41", Declaração "fls.42 a 64", Relatório de Nota Fiscal de Entrada – Operação 
Faturamento "fls.65 a 73", Cópia do Contrato de Constituição de Sociedade Limitada 
"fls.74 a 77", Cópia da Certidão "fls.78 a 107", Cópia da Escritura Pública de Compra e 
Venda "fls.108 a 115", Mercadorias e Bens Móveis Adquiridos por Agropecuária Poções 
de Matrinchã "fls.116", Consulta – Base de Dados SEFAZ "fls.117 a 144", Pedido de 
Apensamento "fls.145 a 146". 

 
O Polo Passivo é intimado às "fls.147 a 171", a pagar a quantia 

exigida ou apresentar Impugnação à Primeira Instância, entretanto foram revéis, conforme 
documentos às "fls.175". 

 
Os sujeitos passivos são novamente intimados às "fls.178 a 190", a 

pagar a quantia exigida ou apresentar Impugnação à Primeira Instância. 
 
O Polo Passivo comparece aos autos e apresenta Impugnação à 

Segunda Instância, às "fls.194 a 204", alegando que a autuação se fundamentou em 
meras presunções, não apresentando documentação que comprovem o fato narrado, 
resultando em cerceamento do direito de defesa e insegurança na determinação. Faz 
considerações acadêmicas acerca do assunto abordado. 

 
No mérito, afirma que as aquisições feitas pelas autuadas não se 

tratam de doações, uma vez que segundo os próprios documentos colacionados aos 
autos, esta já teria realizado parte dos pagamentos das propriedades adquiridas. Além 
disso, esclarece que mesmo que a empresa estivesse inativa à época das aquisições, não 
obsta que ela possa adquirir bens, o que teria acontecido; visto que os recursos aplicados 
eram oriundos do capital social investido para a construção Agropecuária, e por meio de 
aportes provindos de seus sócios para futuro aumento do capital industrial. 

 
Obtempera que a aquisição do imóvel denominado "FAZENDA 

POÇÕES", em outubro de 2012, não foi feita pela empresa autuada, mas pelo condomínio 
formado entre os solidários, sendo representado por um dos solidários que, por expressa 
autorização prevista no contrato de compra e venda permitiu a outorga da respectiva 
escritura a empresa autuada. Assim, a Agropecuária, na aquisição do referido imóvel rural 
desembolsou apenas uma pequena parte do valor total, comprovado pela Escritura 
Pública de Compra e Venda, no qual a vendedora atesta de forma clara que já havia 
recebido a maior parte do valor devido, ficando para a autuada apenas o montante não 
pago. 

 
Assevera que os sócios empresa autuada, durante os anos de 2013 

a 2014, até 30/06, a subsidiaram observando os percentuais de participação de cada um 
deles no capital social da mencionada pessoa jurídica, conforme demonstrado em tabelas 
na própria peça impugnatória. Tal subsídio foi feito com o escopo específico de futuro 
aumento do capital social da autuada, por meio de Alteração Contratual que já está sendo 
ultimada junto a JUCEG. 

 



 

Quanto ao exercício do ano de 2012, o montante subsídio prestado 
foi representado por parte do imóvel rural "FAZENDA POÇÕES", desta forma a empresa 
autuada não recebeu nenhuma doação para aquisições de bens, haja vista que que 
utilizou parte de seus próprios recursos, assim como foi auxiliado com os aportes de seus 
sócios enquanto não efetivado o aumento do capital social da empresa. Aduz que o 
mesmo ocorreu com a aquisição de gado, nos anos de 2013 a 2014. 

 
Isto posto, e sem mais argumentos feitos, requer que as alegações 

preliminares sejam atendidas para considerar o auto de infração nulo por cerceamento do 
direito de defesa e insegurança na determinação da infração ou no mérito, que seja 
declarado improcedente a autuação. 

 
O Polo Passivo instrui a peça impugnatória com as cópias dos 

seguintes documentos: Procuração "fls.205 a 2010", Documentação OAB "fls.212 a 213", 
Intimação – Auto de Infração n° 3035617804051 "fls.214", Intimação – Auto de Infração 
n°3035618281010 "fls.215", Auto de Infração n°3035618364799 "fls.218", Auto de Infração 
3035618109128 "fls.217", Intimação – Auto de Infração n°3035617986060 "fls.218", 
Intimação – Auto de Infração n°3035617631491 "fls.219", Instrumento Particular de 
Condomínio Agropecuário "fls.220 a 225", Instrumento Particular de Compromisso de 
Compra e Venda de Imóvel Rural, em Caráter Irretratável de Irrevogável "fls.226 a 232", 
Escritura Pública de Compra e Venda "fls.233 a 238", Recibo "fls.239 a 240", Relação 
Faturamento de Recursos "fls.241 a 244", Imposto Sobre a Renda – Pessoa Física "fls.245 
a 348", Declaração "fls.349 a 351", Intimação "fls.352 a 360". 

 
É o Relatório. 
 

VOTO 
 

Sobre as preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela 
polaridade passiva, sendo a primeira, por insegurança na determinação da infração e, a 
segunda, por cerceamento do direito de defesa, as rejeito por não haver nos elementos 
constitutivos da lide qualquer afronta ao capítulo que trata da nulidade dos atos 
processuais, insertos nos incisos III e IV do artigo 20 da Lei nº. 16.469/09. A infração e a 
correspondente penalidade foram corretamente aplicadas, a instrução processual, em 
sede cognitiva, efetivada com acerto, os prazos processuais respeitados, inclusive com 
vista dos autos às partes litigantes nos momentos processuais, que por “ex legis” lhe são 
próprios. Assim, rejeitadas estão as preliminares em comento.   

 
Com as questões incidentais solucionadas, volvo-me à razão de 

direito desta demanda e de pronto, reporto-me à Nota Explicativa, acosta a este volume, 
pela autoridade lançadora, às fls. 10/11, explicita que: 

 
“Com base nos Registros Imobiliários e respectivas notas fiscais de 

entradas constatados no período fiscalizado, conforme cópias de certidões e espelhos de 
Notas Fiscais Eletrônicas (NFs) anexas, constatei que a empresa, mesmo estando 
INATIVA desde sua constituição, adquiriu bens de uso e bens para investimentos 
patrimoniais sem a efetiva existência de caixa financeiro para suportar tais aquisições.  

 
Ainda em sede de Nota Explicativa, observei que o autuante, após 

discorrer sobre a metodologia de trabalho que desenvolveu, infere que; 
 
“Não foi apresentado documento que desse suporte a origem e o 

lastro dos recursos utilizados para as aquisições, e ainda, em um dos tópicos de 



 

justificativas chamou a atenção o fato dos sócios alocarem recursos para a empresa 
oriundos de suas próprias atividades rurais desenvolvidas sob o regime de condomínio. 
Ora nesse procedimento fica mais do que claro que os sócios disponibilizaram recursos 
para a empresa a título de DOAÇÃO, situação que também configura fato gerador do 
ITCD e que está sujeito ao recolhimento do imposto incidente.” 

 
Diante da solidez dos fatos motivadores desta demanda, apontada 

pelo autor do lançamento, a defesa não trouxe aos autos nenhum elemento de prova 
capaz de contrapor a vestibular. Limitando se a alegar que não se tratava de doação, no 
entanto não comprova o aduzido. Se esquecendo que nas raias dos princípios gerais do 
direito é lecionado, “alegar, sem comprovar o alegado, é o mesmo que não alegar.  Assim, 
reafirmo a exigência exordial.             

 
Pelo exposto, voto rejeitando as preliminares de nulidade da peça 

básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por insegurança na determinação da 
infração e, a segunda, por cerceamento do direito de defesa. Quanto ao mérito, também 
por votação unânime, conheço da impugnação, nego-lhe provimento para considerar 
procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 14 de junho de 2016. 
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Matéria: Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00991/16 
 
Relator: Conselheiro Rodolfo Ramos Caiado 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade da peça básica. 
Cerceamento do direito de defesa. Rejeitada. Insegurança na 
determinação da infração. Rejeitada. Erro na identificação do 
sujeito passivo. Rejeitada. Mérito. ITCD. Doação de parte de 
meação. Procedência. 
 
1. Rejeita-se a arguição de cerceamento do direito de defesa, 
não existindo no processo nenhum óbice ao pleno exercício do 
direito de defesa, tendo sido assegurado ao contribuinte o 
contraditório e a ampla defesa; 
 
2. Não se acolhe a arguição de insegurança na determinação da 
infração, estando a irregularidade fiscal claramente relatada e o 
auto de infração devidamente instruído; 
 
3. Na exigência de ITCD incidente sobre doação, o donatário é o 
sujeito passivo e o doador responde solidariemente com o 
donatário pelo tributo devido, estando ambos identificados no 
auto de infração, não há erro na identificação do sujeito passivo, 
rejeitando-se a correspondente arguição; 
 
4. O ITCD incide sobre a transmissão causa mortis e doação, de 
qualquer bem ou direito. Doação é qualquer ato ou fato em que 
o doador, por liberalidade, transmite bem, vantagem ou direito 
de seu patrimônio, ao donatário que o aceita, expressa, tácita ou 
presumidamente.(CTE, art. 72, § 2°). 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 23 de março de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada,  por cerceamento do 
direito de defesa,  por insegurança na determinação da infração e por erro na identificação 
do sujeito passivo. Participaram do julgamento os Conselheiros Rodolfo Ramos Caiado, 
Lidilone Polizeli Bento e Heli José da Silva. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, 
conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Rodolfo Ramos Caiado, Lidilone Polizeli Bento e Heli José da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que a Senhora MARILDA FONTOURA 
DE SIQUEIRA renunciou 25 por cento de parte da meação que lhe coube no óbito de 
OTAVIO LAGE DE SIQUEIRA, a favor do filho donatário OTÁVIO LAGE DE SIQUEIRA 
FILHO, e por não ter pago o ITCD devido no prazo legal fica o donatário obrigado a 
recolher o ITCD no valor de R$ 16.094,56 (dezesseis mil, noventa e quatro reais e 
cinquenta e seis centavos) acrescido das cominações legais.  

 



 

No histórico do auto de infração consta a observação de que trata-se 
de reautuação de procedimento fiscal anulado por vício formal, referentes aos Autos de 
Infração n°s 3035085600341, 3035085527911, 3035080482812 e 3035085790566. 

 
Consta também a observação de que as provas documentais 

encontram-se anexadas ao Auto de Infração n° 3035458499780. 
 
Citados como infringidos os arts. 72, §§ 2º e 3º, 74, III, § 1º, 78, III, 

81, II, 82, I da Lei nº 11.651/91, CTE, proposta a penalidade prevista no art. 89, II da Lei n° 
11.651/91, com redação da Lei nº 13772/00. 

 
Identificada como solidária a Senhora MARILDA FONTOURA DE 

SIQUEIRA, na condição de doadora (fls. 04). 
 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, Nota 

Explicativa (fls. 06 a 10), demonstrativo de Apuração do ITCD – Doação (fls. 11), Balanço 
Patrimonial Otávio Lage de Siqueira e Marilda Fontoura de Siqueira (fls. 12) e 
demonstrativo da Base de Cálculo do ITCD – Fato Gerador – Doação de Lucros (fls. 13). 

 
Intimados, o sujeito passivo e a solidária apresentam conjuntamente 

impugnação (fls. 20 a 34), formulando em preliminar arguição de ilegitimidade passiva de 
MARILDA FONTOURA DE SIQUEIRA para figurar no polo passivo, alegando que a 
fiscalização confunde as personalidades jurídicas da empresa com a pessoa dos seus 
sócios. Ainda em preliminar formulam arguição de nulidade da peça básica, relacionando 
as hipóteses de cerceamento do direito de defesa e de insegurança na determinação da 
infração, alegando diversidade da origem dos valores apurados para o cálculo do ITCD 
supostamente devido e iliquidez e incerteza do crédito tributário. 

 
Quanto ao mérito, pedem a improcedência do lançamento, alegando 

que o lucro da HOLDING PLANAGRI S/A já está incluído na avaliação do patrimônio, não 
devendo fazer parte da base de cálculo do ITCD. 

 
Afirmam também que o autor da herança detinha apenas 19,33% das 

ações da empresa, não podendo o ITCD incidir sobre 100% das ações da mesma. 
 
Alegam a ocorrência de bis in idem, vez que os autos de infração são 

sobre o mesmo fato gerador. 
 
Aduzem ainda inexistência de renúncia à meação, vez que, não foi 

falado em momento algum que havia renúncia da meação ou herança pela meeira ou 
pelos herdeiros. 

 
O julgador singular, após considerandos, por meio do Despacho nº 

1966/2014 (fls. 50 a 51), determina o encaminhamento dos autos à COORDENAÇÃO DO 
ITCD para que seu titular designe auditor-fiscal estranho à lide para rever a base de 
cálculo identificando individualmente cada bem e direito que constitui o patrimônio das 
sociedades empresariais envolvidas, afim de apurar o valor venal correspondente, 
conforme dispõe o art. 377, § 7°, do RCTE. 

 
O diligenciador, em relatório (fls. 52 a 53), informa que a identificação 

de cada bem, direito e obrigação, valorados a valor de mercado pela Fazenda Pública 
Estadual (FPE), encontra-se no processo administrativo anulado por vício formal de 
número 3035085600341 e encontra-se no processo de capa branca número 



 

201400004001418, os quais acompanham o presente auto de infração como prova 
documental, conforme folhas de número 148 a 187 do processo 201400004001418. 

 
Diz que mais uma vez está anexando o resultado da avaliação de 

cada bem, direito e obrigação do casal, todos avaliados pela FPE à época do fato gerador 
a valor de mercado, para elucidar e encerrar de vez esta questão. 

 
Junta planilhas e demonstrativos (fls. 54 a 65). 
 
Intimados, o sujeito passivo e a solidária manifestam-se acerca do 

resultado dessa diligência, consoante fls. 73. 
 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, apreciando 

as razões das defesas apresentadas, rejeita as arguições preliminares e, no mérito, decide 
pela procedência do lançamento, inclusive mantendo na lide a solidário identificada nos 
autos (fls. 04), consoante a Sentença nº 2687/2015 (fls. 75 a 92). 

 
Intimados, o sujeito passivo e a solidária apresentam conjuntamente 

recurso voluntário (fls. 100 a 117), reiterando todos os pedidos e argumentos formulados 
na primeira instância. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

PRELIMINARES 
 
Apreciando a arguição de nulidade da peça básica, por cerceamento 

do direito de defesa, manifesto-me pela sua rejeição, por não existir no processo nenhum 
óbice ao pleno exercício do direito de defesa, tendo sido assegurado ao contribuinte o 
contraditório e a ampla defesa. 

 
Segundo o recurso o cerceamento decorre da diversidade da origem 

dos valores apurados para cálculo do ITCD devido, não se sabendo qual o fato gerador.  
 
Diversamente do alegado pela defesa, os elementos de instrução da 

acusação (fls. 06 a 13) revelam claramente a origem do valor da base de cálculo do ITCD 
e o respectivo fato gerador. 

 
Analisando a arguição de nulidade da peça básica, por insegurança 

na determinação da infração, manifesto-me pela sua rejeição, tendo em vista que a 
irregularidade fiscal está claramente relatada e o auto de infração devidamente instruído. 

 
Segundo a defesa a insegurança na determinação da infração 

decorre da ausência de certeza e liquidez do crédito tributário. Ora, o crédito tributário 
formalizado no auto de infração está devidamente assegurado nos dispositivos legais 
citados no instrumento do lançamento fiscal, bem como nos elementos que compõem a 
instrução da acusação. 

 
Apreciando a arguição de nulidade da peça básica, por erro na 

identificação do sujeito passivo, manifesto-me pela sua rejeição, posto que OTÁVIO LAGE 
DE SIQUEIRA FILHO (filho) sendo donatário de parte da meação da Senhora MARILDA 
FONTOURA DE SIQUEIRA (mãe), aquele é contribuinte do ITCD, nos termos do art. 81, 



 

II, do CTE, e esta é solidária pelo pagamento do ITCD devido pelo contribuinte, nos 
termos do art. 82, I, do CTE. Vejamos a reprodução desses dispositivos: 

 
Art. 81. Contribuinte do ITCD é:  
[...] 
II - o donatário, na doação;  
[...] 
 
Art. 82. São solidariamente obrigados pelo pagamento do ITCD devido pelo 
contribuinte ou responsável:  
 
I - o doador ou o cedente;  
[...] 
 
Tanto o contribuinte quanto o solidário estão clara e perfeitamente 
identificados no auto de infração. 
 

MÉRITO 
 
Consta no auto de infração que a senhora MARILDA FONTOURA 

DE SIQUEIRA renunciou 25 por cento da parte de meação que lhe coube no óbito de 
OTAVIO LAGE DE SIQUEIRA, a favor do filho donatário OTÁVIO LAGE DE SIQUEIRA 
FILHO, por não ter pago o ITCD devido no prazo legal, ficou o donatário obrigado a 
recolher o ITCD no valor de R$ 16.094,56 (dezesseis mil noventa e quatro reais e 
cinquenta e seis centavos) acrescido das cominações legais.  

 
O sujeito passivo recebeu de sua mãe a Senhora MARILDA 

FONTOURA DE SIQUEIRA, a qual era sócia da HOLDING PLANAGRI S/A, que era 
detentora de 50% da empresa, os lucros acumulados da HOLDING PLANAGRI S/A, 
doando para os seus filhos (JALLES FONTOURA DE SIQUEIRA, RICARDO FONTOURA 
DE SIQUEIRA, SÍLVIA REGINA FONTOURA DE SIQUEIRA e OTÁVIO LAGE DE 
SIQUEIRA FILHO) esses valores, ficando todos obrigados ao recolhimento do ITCD sobre 
o quinhão que coube a cada donatário. 

 
No demonstrativo da Apuração do ITCD alusivo à renúncia de parte 

da meação de MARILDA FONTOURA DE SIQUEIRA aos seus filhos em 15/11/2006 (fls. 
11) consta a meação no valor de R$ 15.323.281,40 que coube à MARILDA FONTOURA 
DE SIQUEIRA quando do óbito de OTAVIO LAGE DE SIQUEIRA, sendo que dessa 
meação foram deduzidos os bens não renunciados no valor de R$ 15.713.8125,29, 
remanescendo a parte líquida renunciada no valor de R$ 1.609.456,20, cabendo a cada 
donatário o quinhão no valor de R$ 402.364,05, sendo devido o ITCD no valor de R$ 
16.094,56 à alíquota de 4% (quatro por cento). 

 
Fundamentam a exigência tributária (ITCD) formulada no auto de 

infração os arts. 72, §§ 2° e 3°, 74, III, § 1°, 78, III, 81, II e 82, I, do Código Tributário 
Estadual (CTE): 

 
CTE, Art. 72. O ITCD incide sobre a transmissão causa mortis e doação, 
de qualquer bem ou direito.  
 
§ 2º Doação é qualquer ato ou fato em que o doador, por liberalidade, 
transmite bem, vantagem ou direito de seu patrimônio, ao donatário que o 
aceita, expressa, tácita ou presumidamente.  
 



 

§ 3º Entende-se como qualquer bem ou direito, o bem imóvel e o direito a 
ele relativo, e o bem móvel, compreendendo o semovente, a mercadoria e 
qualquer parcela do patrimônio que for passível de mercancia ou de 
transmissão, mesmo que representado por título, ação, quota, certificado, 
registro ou qualquer outro bem ou documento.  

 
Art. 74. Ocorre o fato gerador do ITCD:  
[...] 
III - na data da formalização do ato ou negócio jurídico, nos casos não 
previstos nos incisos anteriores.  

 
Art. 78. As alíquotas do ITCD são:  
[...] 
III - de 4% (quatro por cento), quando a base de cálculo for igual ou 
superior a R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais).  

 
Art. 81. Contribuinte do ITCD é:  
[...] 
II - o donatário, na doação; 

[...] 

 
Art. 82. São solidariamente obrigados pelo pagamento do ITCD devido pelo 
contribuinte ou responsável:  
 
I - o doador ou o cedente;  

[...] 
 

Não vejo no recurso apresentado pelas integrantes do polo passivo 
razões que impusessem a reforma da sentença condenatória proferida na Primeira 
Instância, devendo esta ser confirmada.  

 
Ante o exposto, rejeito as preliminares de nulidade da peça básica, 

arguidas pela autuada, por cerceamento do direito de defesa, por insegurança na 
determinação da infração e por erro na identificação do sujeito passivo. Quanto ao mérito, 
conheço do recurso, nego-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões, em 03 de agosto de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00992/16 
 
Relator: Conselheiro Rodolfo Ramos Caiado 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade da peça básica. 
Cerceamento do direito de defesa. Rejeitada. Insegurança na 
determinação da infração. Rejeitada. Erro na identificação do 
sujeito passivo. Rejeitada. Mérito. ITCD. Doação de parte de 
meação. Procedência. 
 
1. Rejeita-se a arguição de cerceamento do direito de defesa, 
não existindo no processo nenhum óbice ao pleno exercício do 
direito de defesa, tendo sido assegurado ao contribuinte o 
contraditório e a ampla defesa; 
 
2. Não se acolhe a arguição de insegurança na determinação da 
infração, estando a irregularidade fiscal claramente relatada e o 
auto de infração devidamente instruído; 
 
3. Na exigência de ITCD incidente sobre doação, o donatário é o 
sujeito passivo e o doador responde solidariemente com o 
donatário pelo tributo devido, estando ambos identificados no 
auto de infração, não há erro na identificação do sujeito passivo, 
rejeitando-se a correspondente arguição; 
 
4. O ITCD incide sobre a transmissão causa mortis e doação, de 
qualquer bem ou direito. Doação é qualquer ato ou fato em que 
o doador, por liberalidade, transmite bem, vantagem ou direito 
de seu patrimônio, ao donatário que o aceita, expressa, tácita ou 
presumidamente.(CTE, art. 72, § 2°). 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 23 de março de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada,  por cerceamento do 
direito de defesa,  por insegurança na determinação da infração e por erro na identificação 
do sujeito passivo. Participaram do julgamento os Conselheiros Rodolfo Ramos Caiado, 
Lidilone Polizeli Bento e Heli José da Silva. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, 
conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Rodolfo Ramos Caiado, Lidilone Polizeli Bento e Heli José da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que a Senhora MARILDA FONTOURA 
DE SIQUEIRA renunciou 25 por cento de parte da meação que lhe coube no óbito de 
OTAVIO LAGE DE SIQUEIRA, a favor do filho donatário JALLES FONTOURA DE 
SIQUEIRA, e por não ter pago o ITCD devido no prazo legal fica o donatário obrigado a 
recolher o ITCD no valor de R$ 16.094,56 (dezesseis mil, noventa e quatro reais e 
cinquenta e seis centavos) acrescido das cominações legais.  

 



 

No histórico do auto de infração consta a observação de que trata-se 
de reautuação de procedimento fiscal anulado por vício formal, referentes aos Autos de 
Infração n°s 3035085600341, 3035085527911, 3035080482812 e 3035085790566. 

 
Consta também a observação de que as provas documentais 

encontram-se anexas ao Auto de Infração n° 3035458499780. 
 
Citados como infringidos os arts. 72, §§ 2º e 3º, 74, III, § 1º, 78, III, 

81, II, 82, I da Lei nº 11.651/91, CTE, proposta a penalidade prevista no art. 89, II da Lei n° 
11.651/91, com redação da Lei nº 13772/00. 

 
Identificada como solidária a Senhora MARILDA FONTOURA DE 

SIQUEIRA, na condição de doadora (fls. 04). 
 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, Nota 

Explicativa (fls. 06 a 10), demonstrativo de Apuração do ITCD – Doação (fls. 11), Balanço 
Patrimonial Otávio Lage de Siqueira e Marilda Fontoura de Siqueira (fls. 12) e 
demonstrativo da Base de Cálculo do ITCD – Fato Gerador – Doação de Lucros (fls. 13). 

 
Intimados, o sujeito passivo e a solidária apresentam conjuntamente 

impugnação (fls. 20 a 34), formulando em preliminar arguição de ilegitimidade passiva de 
MARILDA FONTOURA DE SIQUEIRA para figurar no polo passivo, alegando que a 
fiscalização confunde as personalidades jurídicas da empresa com a pessoa dos seus 
sócios. Ainda em preliminar formulam arguição de nulidade da peça básica, relacionando 
as hipóteses de cerceamento do direito de defesa e de insegurança na determinação da 
infração, alegando diversidade da origem dos valores apurados para o cálculo do ITCD 
supostamente devido e iliquidez e incerteza do crédito tributário. 

 
Quanto ao mérito, pedem a improcedência do lançamento, alegando 

que o lucro da HOLDING PLANAGRI S/A já está incluído na avaliação do patrimônio, não 
devendo fazer parte da base de cálculo do ITCD. 

 
Afirmam também que o autor da herança detinha apenas 19,33% das 

ações da empresa, não podendo o ITCD incidir sobre 100% das ações da mesma. 
 
Alegam a ocorrência de bis in idem, vez que os autos de infração são 

sobre o mesmo fato gerador. 
 
Aduzem ainda inexistência de renúncia à meação, vez que, não foi 

falado em momento algum que havia renúncia da meação ou herança pela meeira ou 
pelos herdeiros. 

 
O julgador singular, após considerandos, por meio do Despacho nº 

1968/2014 (fls. 50 a 51), determina o encaminhamento dos autos à COORDENAÇÃO DO 
ITCD para que seu titular designe auditor-fiscal estranho à lide para rever a base de 
cálculo identificando individualmente cada bem e direito que constitui o patrimônio das 
sociedades empresariais envolvidas, afim de apurar o valor venal correspondente, 
conforme dispõe o art. 377, § 7°, do RCTE. 

 
O diligenciador, em relatório (fls. 52 a 53), informa que a identificação 

de cada bem, direito e obrigação, valorados a valor de mercado pela Fazenda Pública 
Estadual (FPE), encontra-se no processo administrativo anulado por vício formal de 
número 3035085600341 e encontra-se no processo de capa branca número 



 

201400004001418, os quais acompanham o presente auto de infração como prova 
documental, conforme folhas de número 148 a 187 do processo 201400004001418. 

 
Diz que mais uma vez está anexando o resultado da avaliação de 

cada bem, direito e obrigação do casal, todos avaliados pela FPE à época do fato gerador 
a valor de mercado, para elucidar e encerrar de vez esta questão. 

 
Junta planilhas e demonstrativos (fls. 54 a 65). 
 
Intimados, o sujeito passivo e a solidária manifestam-se acerca do 

resultado dessa diligência, consoante fls. 73. 
 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, apreciando 

as razões das defesas apresentadas, rejeita as arguições preliminares e, no mérito, decide 
pela procedência do lançamento, inclusive mantendo na lide a solidário identificada nos 
autos (fls. 04), consoante a Sentença nº 2690/2015 (fls. 75 a 93). 

 
Intimados, o sujeito passivo e a solidária apresentam conjuntamente 

recurso voluntário (fls. 101 a 118), reiterando todos os pedidos e argumentos formulados 
na primeira instância. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

PRELIMINARES 
 
Apreciando a arguição de nulidade da peça básica, por cerceamento 

do direito de defesa, manifesto-me pela sua rejeição, por não existir no processo nenhum 
óbice ao pleno exercício do direito de defesa, tendo sido assegurado ao contribuinte o 
contraditório e a ampla defesa. 

 
Segundo o recurso o cerceamento decorre da diversidade da origem 

dos valores apurados para cálculo do ITCD devido, não se sabendo qual o fato gerador.  
 
Diversamente do alegado pela defesa, os elementos de instrução da 

acusação (fls. 06 a 13) revelam claramente a origem do valor da base de cálculo do ITCD 
e o respectivo fato gerador. 

 
Analisando a arguição de nulidade da peça básica, por insegurança 

na determinação da infração, manifesto-me pela sua rejeição, tendo em vista que a 
irregularidade fiscal está claramente relatada e o auto de infração devidamente instruído. 

 
Segundo a defesa a insegurança na determinação da infração 

decorre da ausência de certeza e liquidez do crédito tributário. Ora, o crédito tributário 
formalizado no auto de infração está devidamente assegurado nos dispositivos legais 
citados no instrumento do lançamento fiscal, bem como nos elementos que compõem a 
instrução da acusação. 

 
Apreciando a arguição de nulidade da peça básica, por erro na 

identificação do sujeito passivo, manifesto-me pela sua rejeição, posto que JALLES 
FONTOURA DE SIQUEIRA (filho) sendo donatário de parte da meação da Senhora 
MARILDA FONTOURA DE SIQUEIRA (mãe), aquele é contribuinte do ITCD, nos termos 



 

do art. 81, II, do CTE, e esta é solidária pelo pagamento do ITCD devido pelo contribuinte, 
nos termos do art. 82, I, do CTE. Vejamos a reprodução desses dispositivos: 

 
Art. 81. Contribuinte do ITCD é:  
[...] 
II - o donatário, na doação;  
[...] 
 
Art. 82. São solidariamente obrigados pelo pagamento do ITCD devido pelo 
contribuinte ou responsável:  
 
I - o doador ou o cedente;  
[...] 

 
Tanto o contribuinte quanto o solidário estão clara e perfeitamente 

identificados no auto de infração. 
 

MÉRITO 
 
Consta no auto de infração que a senhora MARILDA FONTOURA 

DE SIQUEIRA renunciou 25 por cento da parte de meação que lhe coube no óbito de 
OTAVIO LAGE DE SIQUEIRA, a favor do filho donatário JALLES FONTOURA DE 
SIQUEIRA, por não ter pago o ITCD devido no prazo legal, ficou o donatário obrigado a 
recolher o ITCD no valor de R$ 16.094,56 (dezesseis mil noventa e quatro reais e 
cinquenta e seis centavos) acrescido das cominações legais.  

 
O sujeito passivo recebeu de sua mãe a Senhora MARILDA 

FONTOURA DE SIQUEIRA, a qual era sócia da HOLDING PLANAGRI S/A, que era 
detentora de 50% da empresa, os lucros acumulados da HOLDING PLANAGRI S/A, 
doando para os seus filhos (JALLES FONTOURA DE SIQUEIRA, RICARDO FONTOURA 
DE SIQUEIRA, SÍLVIA REGINA FONTOURA DE SIQUEIRA e OTÁVIO LAGE DE 
SIQUEIRA FILHO) esses valores, ficando todos obrigados ao recolhimento do ITCD sobre 
o quinhão que coube a cada donatário. 

 
No demonstrativo da Apuração do ITCD alusivo à renúncia de parte 

da meação de MARILDA FONTOURA DE SIQUEIRA aos seus filhos em 15/11/2006 (fls. 
11) consta a meação no valor de R$ 15.323.281,40 que coube à MARILDA FONTOURA 
DE SIQUEIRA quando do óbito de OTAVIO LAGE DE SIQUEIRA, sendo que dessa 
meação foram deduzidos os bens não renunciados no valor de R$ 15.713.8125,29, 
remanescendo a parte líquida renunciada no valor de R$ 1.609.456,20, cabendo a cada 
donatário o quinhão no valor de R$ 402.364,05, sendo devido o ITCD no valor de R$ 
16.094,56 à alíquota de 4% (quatro por cento). 

 
Fundamentam a exigência tributária (ITCD) formulada no auto de 

infração os arts. 72, §§ 2° e 3°, 74, III, § 1°, 78, III, 81, II e 82, I, do Código Tributário 
Estadual (CTE): 

 
CTE, Art. 72. O ITCD incide sobre a transmissão causa mortis e doação, 
de qualquer bem ou direito.  
 
§ 2º Doação é qualquer ato ou fato em que o doador, por liberalidade, 
transmite bem, vantagem ou direito de seu patrimônio, ao donatário que o 
aceita, expressa, tácita ou presumidamente.  
 



 

§ 3º Entende-se como qualquer bem ou direito, o bem imóvel e o direito a 
ele relativo, e o bem móvel, compreendendo o semovente, a mercadoria e 
qualquer parcela do patrimônio que for passível de mercancia ou de 
transmissão, mesmo que representado por título, ação, quota, certificado, 
registro ou qualquer outro bem ou documento.  

 
Art. 74. Ocorre o fato gerador do ITCD:  
[...] 
III - na data da formalização do ato ou negócio jurídico, nos casos não 
previstos nos incisos anteriores.  

 
Art. 78. As alíquotas do ITCD são:  
[...] 
III - de 4% (quatro por cento), quando a base de cálculo for igual ou 
superior a R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais).  

 
Art. 81. Contribuinte do ITCD é:  
[...] 
II - o donatário, na doação; 
[...] 

 
Art. 82. São solidariamente obrigados pelo pagamento do ITCD devido pelo 
contribuinte ou responsável:  
 
I - o doador ou o cedente;  
[...] 
 

Não vejo no recurso apresentado pelas integrantes do polo passivo 
razões que impusessem a reforma da sentença condenatória proferida na Primeira 
Instância, devendo esta ser confirmada.  

 
Ante o exposto, rejeito as preliminares de nulidade da peça básica, 

arguidas pela autuada, por cerceamento do direito de defesa, por insegurança na 
determinação da infração e por erro na identificação do sujeito passivo. Quanto ao mérito, 
conheço do recurso, nego-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões, em 17 de agosto de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00993/16 
 
Relator: Conselheiro Rodolfo Ramos Caiado 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade da peça básica. 
Cerceamento do direito de defesa. Rejeitada. Insegurança na 
determinação da infração. Rejeitada. Erro na identificação do 
sujeito passivo. Rejeitada. Mérito. ITCD. Doação de parte de 
meação. Procedência. 
 
1. Rejeita-se a arguição de cerceamento do direito de defesa, 
não existindo no processo nenhum óbice ao pleno exercício do 
direito de defesa, tendo sido assegurado ao contribuinte o 
contraditório e a ampla defesa; 
 
2. Não se acolhe a arguição de insegurança na determinação da 
infração, estando a irregularidade fiscal claramente relatada e o 
auto de infração devidamente instruído; 
 
3. Na exigência de ITCD incidente sobre doação, o donatário é o 
sujeito passivo e o doador responde solidariemente com o 
donatário pelo tributo devido, estando ambos identificados no 
auto de infração, não há erro na identificação do sujeito passivo, 
rejeitando-se a correspondente arguição; 
 
4. O ITCD incide sobre a transmissão causa mortis e doação, de 
qualquer bem ou direito. Doação é qualquer ato ou fato em que 
o doador, por liberalidade, transmite bem, vantagem ou direito 
de seu patrimônio, ao donatário que o aceita, expressa, tácita ou 
presumidamente.(CTE, art. 72, § 2°). 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 23 de março de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada,  por cerceamento do 
direito de defesa,  por insegurança na determinação da infração e por erro na identificação 
do sujeito passivo. Participaram do julgamento os Conselheiros Rodolfo Ramos Caiado, 
Lidilone Polizeli Bento e Heli José da Silva. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, 
conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Rodolfo Ramos Caiado, Lidilone Polizeli Bento e Heli José da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que a Senhora MARILDA FONTOURA 
DE SIQUEIRA renunciou 25 por cento de parte da meação que lhe coube no óbito de 
OTAVIO LAGE DE SIQUEIRA, a favor da filha donatária SILVIA REGINA FONTOURA DE 
SIQUEIRA, e por não ter pago o ITCD devido no prazo legal fica a donataria obrigada a 
recolher o ITCD no valor de R$ 16.094,56 (dezesseis mil noventa e quatro reais e 
cinquenta e seis centavos) acrescido das cominações legais.  

 



 

No histórico do auto de infração consta a observação de que trata-se 
de reautuação de procedimento fiscal anulado por vício formal, referentes aos Autos de 
Infração n°s 3035085600341, 3035085527911, 3035080482812 e 3035085790566. 

 
Consta também a observação de que as provas documentais 

encontram-se anexas ao Auto de Infração n° 3035458499780. 
 
Citados como infringidos os arts. 72, §§ 2º e 3º, 74, III, § 1º, 78, III, 

81, II, 82, I da Lei nº 11.651/91, CTE, proposta a penalidade prevista no art. 89, II da Lei n° 
11.651/91, com redação da Lei nº 13772/00. 

 
Identificada como solidária a Senhora MARILDA FONTOURA DE 

SIQUEIRA, na condição de doadora (fls. 04). 
 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, Nota 

Explicativa (fls. 06 a 10), demonstrativo de Apuração do ITCD – Doação (fls. 11), 
demonstrativo da Base de Cálculo do ITCD – Fato Gerador – Doação de Lucros (fls. 12), 
Balanço Patrimonial Otávio Lage de Siqueira e Marilda Fontoura de Siqueira (fls. 13). 

 
Intimados, o sujeito passivo e a solidária apresentam conjuntamente 

impugnação (fls. 20 a 34), formulando em preliminar arguição de ilegitimidade passiva de 
MARILDA FONTOURA DE SIQUEIRA para figurar no polo passivo, alegando que a 
fiscalização confunde as personalidades jurídicas da empresa com a pessoa dos seus 
sócios. Ainda em preliminar formulam arguição de nulidade da peça básica, relacionando 
as hipóteses de cerceamento do direito de defesa e de insegurança na determinação da 
infração, alegando diversidade da origem dos valores apurados para o cálculo do ITCD 
supostamente devido e iliquidez e incerteza do crédito tributário. 

 
Quanto ao mérito, pedem a improcedência do lançamento, alegando 

que o lucro da HOLDING PLANAGRI S/A já está incluído na avaliação do patrimônio, não 
devendo fazer parte da base de cálculo do ITCD. 

 
Afirmam também que o autor da herança detinha apenas 19,33% das 

ações da empresa, não podendo o ITCD incidir sobre 100% das ações da mesma. 
 
Alegam a ocorrência de bis in idem, vez que os autos de infração são 

sobre o mesmo fato gerador. 
 
Aduzem ainda inexistência de renúncia à meação, vez que, não foi 

falado em momento algum que havia renúncia da meação ou herança pela meeira ou 
pelos herdeiros. 

 
O julgador singular, após considerandos, por meio do Despacho nº 

1967/2014 (fls. 50 a 51), determina o encaminhamento dos autos à COORDENAÇÃO DO 
ITCD para que seu titular designe auditor-fiscal estranho à lide para rever a base de 
cálculo identificando individualmente cada bem e direito que constitui o patrimônio das 
sociedades empresariais envolvidas, afim de apurar o valor venal correspondente, 
conforme dispõe o art. 377, § 7°, do RCTE. 

 
O diligenciador, em relatório (fls. 52 a 53), informa que a identificação 

de cada bem, direito e obrigação, valorados a valor de mercado pela Fazenda Pública 
Estadual (FPE), encontra-se no processo administrativo anulado por vício formal de 
número 3035085600341 e encontra-se no processo de capa branca número 



 

201400004001418, os quais acompanham o presente auto de infração como prova 
documental, conforme folhas de número 148 a 187 do processo 201400004001418. 

 
Diz que mais uma vez está anexando o resultado da avaliação de 

cada bem, direito e obrigação do casal, todos avaliados pela FPE à época do fato gerador 
a valor de mercado, para elucidar e encerrar de vez esta questão. 

 
Junta planilhas e demonstrativos (fls. 54 a 65). 
 
Intimados, o sujeito passivo e a solidária manifestam-se acerca do 

resultado dessa diligência, consoante fls. 73. 
 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, apreciando 

as razões das defesas apresentadas, rejeita as arguições preliminares e, no mérito, decide 
pela procedência do lançamento, inclusive mantendo na lide a solidária identificada nos 
autos (fls. 04), consoante a Sentença nº 2688/2015 (fls. 75 a 92). 

 
Intimados, o sujeito passivo e a solidária apresentam conjuntamente 

recurso voluntário (fls. 100 a 117), reiterando todos os pedidos e argumentos formulados 
na primeira instância. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

PRELIMINARES 
 
Apreciando a arguição de nulidade da peça básica, por cerceamento 

do direito de defesa, manifesto-me pela sua rejeição, por não existir no processo nenhum 
óbice ao pleno exercício do direito de defesa, tendo sido assegurado ao contribuinte o 
contraditório e a ampla defesa. 

 
Segundo o recurso o cerceamento decorre da diversidade da origem 

dos valores apurados para cálculo do ITCD devido, não se sabendo qual o fato gerador.  
 
Diversamente do alegado pela defesa, os elementos de instrução da 

acusação (fls. 06 a 13) revelam claramente a origem do valor da base de cálculo do ITCD 
e o respectivo fato gerador. 

 
Analisando a arguição de nulidade da peça básica, por insegurança 

na determinação da infração, manifesto-me pela sua rejeição, tendo em vista que a 
irregularidade fiscal está claramente relatada e o auto de infração devidamente instruído. 

 
Segundo a defesa a insegurança na determinação da infração 

decorre da ausência de certeza e liquidez do crédito tributário. Ora, o crédito tributário 
formalizado no auto de infração está devidamente assegurado nos dispositivos legais 
citados no instrumento do lançamento fiscal, bem como nos elementos que compõem a 
instrução da acusação. 

 
Apreciando a arguição de nulidade da peça básica, por erro na 

identificação do sujeito passivo, manifesto-me pela sua rejeição, posto que SILVIA 
REGINA FONTOURA DE SIQUEIRA (filha) sendo donatária de parte da meação da 
Senhora MARILDA FONTOURA DE SIQUEIRA (mãe), aquela é contribuinte do ITCD, nos 



 

termos do art. 81, II, do CTE, e esta é solidária pelo pagamento do ITCD devido pelo 
contribuinte, nos termos do art. 82, I, do CTE. Vejamos a reprodução desses dispositivos: 

 
Art. 81. Contribuinte do ITCD é:  
[...] 
II - o donatário, na doação;  

[...] 
 
Art. 82. São solidariamente obrigados pelo pagamento do ITCD devido pelo 
contribuinte ou responsável:  
 
I - o doador ou o cedente;  
[...] 

 
Tanto o contribuinte quanto o solidário estão clara e perfeitamente 

identificados no auto de infração. 
 

MÉRITO 
 
Consta no auto de infração que a senhora MARILDA FONTOURA 

DE SIQUEIRA renunciou 25 por cento da parte de meação que lhe coube no óbito de 
OTAVIO LAGE DE SIQUEIRA, a favor da filha donatária SILVIA REGINA FONTOURA DE 
SIQUEIRA, por não ter pago o ITCD devido no prazo legal, ficou a donataria obrigada a 
recolher o ITCD no valor de R$ 16.094,56 (dezesseis mil noventa e quatro reais e 
cinquenta e seis centavos) acrescido das cominações legais.  

 
O sujeito passivo recebeu de sua mãe a Senhora MARILDA 

FONTOURA DE SIQUEIRA, a qual era sócia da HOLDING PLANAGRI S/A, que era 
detentora de 50% da empresa, os lucros acumulados da HOLDING PLANAGRI S/A, 
doando para os seus filhos (JALLES FONTOURA DE SIQUEIRA, RICARDO FONTOURA 
DE SIQUEIRA, SÍLVIA REGINA FONTOURA DE SIQUEIRA e OTÁVIO LAGE DE 
SIQUEIRA FILHO) esses valores, ficando todos obrigados ao recolhimento do ITCD sobre 
o quinhão que coube a cada donatário. 

 
No demonstrativo da Apuração do ITCD alusivo à renúncia de parte 

da meação de MARILDA FONTOURA DE SIQUEIRA aos seus filhos em 15/11/2006 (fls. 
11) consta a meação no valor de R$ 15.323.281,40 que coube à MARILDA FONTOURA 
DE SIQUEIRA quando do óbito de OTAVIO LAGE DE SIQUEIRA, sendo que dessa 
meação foram deduzidos os bens não renunciados no valor de R$ 15.713.8125,29, 
remanescendo a parte líquida renunciada no valor de R$ 1.609.456,20, cabendo a cada 
donatário o quinhão no valor de R$ 402.364,05, sendo devido o ITCD no valor de R$ 
16.094,56 à alíquota de 4% (quatro por cento). 

 
Fundamentam a exigência tributária (ITCD) formulada no auto de 

infração os arts. 72, §§ 2° e 3°, 74, III, § 1°, 78, III, 81, II e 82, I, do Código Tributário 
Estadual (CTE): 

 
CTE, Art. 72. O ITCD incide sobre a transmissão causa mortis e doação, 
de qualquer bem ou direito.  
 
§ 2º Doação é qualquer ato ou fato em que o doador, por liberalidade, 
transmite bem, vantagem ou direito de seu patrimônio, ao donatário que o 
aceita, expressa, tácita ou presumidamente.  
 



 

§ 3º Entende-se como qualquer bem ou direito, o bem imóvel e o direito a 
ele relativo, e o bem móvel, compreendendo o semovente, a mercadoria e 
qualquer parcela do patrimônio que for passível de mercancia ou de 
transmissão, mesmo que representado por título, ação, quota, certificado, 
registro ou qualquer outro bem ou documento.  

 
Art. 74. Ocorre o fato gerador do ITCD:  
[...] 
III - na data da formalização do ato ou negócio jurídico, nos casos não 
previstos nos incisos anteriores.  

 
Art. 78. As alíquotas do ITCD são:  
[...] 
III - de 4% (quatro por cento), quando a base de cálculo for igual ou 
superior a R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais).  

 
Art. 81. Contribuinte do ITCD é:  
[...] 
II - o donatário, na doação; 
[...] 

 
Art. 82. São solidariamente obrigados pelo pagamento do ITCD devido pelo 
contribuinte ou responsável:  
 
I - o doador ou o cedente;  
[...] 
 

Não vejo no recurso apresentado pelas integrantes do polo passivo 
razões que impusessem a reforma da sentença condenatória proferida na Primeira 
Instância, devendo esta ser confirmada.  

 
Ante o exposto, rejeito as preliminares de nulidade da peça básica, 

arguidas pela autuada, por cerceamento do direito de defesa, por insegurança na 
determinação da infração e por erro na identificação do sujeito passivo. Quanto ao mérito, 
conheço do recurso, nego-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões, em 17 de agosto de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00994/16 
 
Relator: Conselheiro Rodolfo Ramos Caiado 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade da peça básica. 
Cerceamento do direito de defesa. Rejeitada. Insegurança na 
determinação da infração. Rejeitada. Erro na identificação do 
sujeito passivo. Rejeitada. Mérito. ITCD. Doação de parte de 
meação. Procedência. 
 
1. Rejeita-se a arguição de cerceamento do direito de defesa, 
não existindo no processo nenhum óbice ao pleno exercício do 
direito de defesa, tendo sido assegurado ao contribuinte o 
contraditório e a ampla defesa; 
 
2. Não se acolhe a arguição de insegurança na determinação da 
infração, estando a irregularidade fiscal claramente relatada e o 
auto de infração devidamente instruído; 
 
3. Na exigência de ITCD incidente sobre doação, o donatário é o 
sujeito passivo e o doador responde solidariemente com o 
donatário pelo tributo devido, estando ambos identificados no 
auto de infração, não há erro na identificação do sujeito passivo, 
rejeitando-se a correspondente arguição; 
 
4. O ITCD incide sobre a transmissão causa mortis e doação, de 
qualquer bem ou direito. Doação é qualquer ato ou fato em que 
o doador, por liberalidade, transmite bem, vantagem ou direito 
de seu patrimônio, ao donatário que o aceita, expressa, tácita ou 
presumidamente.(CTE, art. 72, § 2°). 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 23 de março de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada,  por cerceamento do 
direito de defesa,  por insegurança na determinação da infração e por erro na identificação 
do sujeito passivo. Participaram do julgamento os Conselheiros Rodolfo Ramos Caiado, 
Lidilone Polizeli Bento e Heli José da Silva. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, 
conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Rodolfo Ramos Caiado, Lidilone Polizeli Bento e Heli José da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que a Senhora MARILDA FONTOURA 
DE SIQUEIRA renunciou 25 por cento de parte da meação que lhe coube no óbito de 
OTAVIO LAGE DE SIQUEIRA, a favor do filho donatário RICARDO FONTOURA DE 
SIQUEIRA, e por não ter pago o ITCD devido no prazo legal fica o donatário obrigado a 
recolher o ITCD no valor de R$ 16.094,56 (dezesseis mil, noventa e quatro reais e 
cinquenta e seis centavos) acrescido das cominações legais.  

 



 

No histórico do auto de infração consta a observação de que trata-se 
de reautuação de procedimento fiscal anulado por vício formal, referentes aos Autos de 
Infração n°s 3035085600341, 3035085527911, 3035080482812 e 3035085790566. 

 
Citados como infringidos os arts. 72, §§ 2º e 3º, 74, III, § 1º, 78, III, 

81, II, 82, I da Lei nº 11.651/91, CTE, c/c o art. 385 do Decreto n° 4.852/97, RCTE, 
proposta a penalidade prevista no art. 89, II da Lei n° 11.651/91, com redação da Lei nº 
13772/00. 

 
Identificada como solidária a Senhora MARILDA FONTOURA DE 

SIQUEIRA, na condição de doadora (fls. 04). 
 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, Nota 

Explicativa (fls. 06 a 10 e 14 a 18), demonstrativo de Apuração do ITCD – Doação (fls. 11), 
Balanço Patrimonial Otávio Lage de Siqueira e Marilda Fontoura de Siqueira (fls. 12), 
demonstrativo da Base de Cálculo do ITCD – Fato Gerador – Doação de Lucros (fls. 13) e 
cópia de renúncia patrimonial do cônjuge meeiro aos filhos (fls. 14 a 104). 

 
Intimados, o sujeito passivo e a solidária apresentam conjuntamente 

impugnação (fls. 111 a 125), formulando em preliminar arguição de ilegitimidade passiva 
de MARILDA FONTOURA DE SIQUEIRA para figurar no polo passivo, alegando que a 
fiscalização confunde as personalidades jurídicas da empresa com a pessoa dos seus 
sócios. Ainda em preliminar formulam arguição de nulidade da peça básica, relacionando 
as hipóteses de cerceamento do direito de defesa e de insegurança na determinação da 
infração, alegando diversidade da origem dos valores apurados para o cálculo do ITCD 
supostamente devido e iliquidez e incerteza do crédito tributário. 

 
Quanto ao mérito, pedem a improcedência do lançamento, alegando 

que o lucro da HOLDING PLANAGRI S/A já está incluído na avaliação do patrimônio, não 
devendo fazer parte da base de cálculo do ITCD. 

 
Afirmam também que o autor da herança detinha apenas 19,33% das 

ações da empresa, não podendo o ITCD incidir sobre 100% das ações da mesma. 
 
Alegam a ocorrência de bis in idem, vez que os autos de infração são 

sobre o mesmo fato gerador. 
 
Aduzem ainda inexistência de renúncia à meação, vez que, não foi 

falado em momento algum que havia renúncia da meação ou herança pela meeira ou 
pelos herdeiros. 

Juntam cópias dos processos n°s 3035085600341, 3035085527911, 
3035080482812 e 3035085790566, anulados por vício formal (fls. 134 a 447). 

 
Posteriormente, juntam pedido de julgamento conjunto deste 

processo com os de n°s 3035459203591, 3035459112839 e 3035459547690 (fls. 449). 
 
O julgador singular, após considerandos, por meio do Despacho nº 

1965/2014 (fls. 466 a 467), determina o encaminhamento dos autos à COORDENAÇÃO 
DO ITCD para que seu titular designe auditor-fiscal estranho à lide para rever a base de 
cálculo identificando individualmente cada bem e direito que constitui o patrimônio das 
sociedades empresariais envolvidas, afim de apurar o valor venal correspondente, 
conforme dispõe o art. 377, § 7°, do RCTE. 

 



 

O diligenciador, em relatório (fls. 468 a 469), informa que a 
identificação de cada bem, direito e obrigação, valorados a valor de mercado pela 
Fazenda Pública Estadual (FPE), encontra-se no processo administrativo anulado por 
vício formal de número 3035085600341 e encontra-se no processo de capa branca 
número 201400004001418, os quais acompanham o presente auto de infração como 
prova documental, conforme folhas de número 148 a 187 do processo 201400004001418. 

 
Diz que mais uma vez está anexando o resultado da avaliação de 

cada bem, direito e obrigação do casal, todos avaliados pela FPE à época do fato gerador 
a valor de mercado, para elucidar e encerrar de vez esta questão. 

 
Junta planilhas e demonstrativos (fls. 470 a 481). 
 
Intimados, o sujeito passivo e a solidária manifestam-se acerca do 

resultado dessa diligência, consoante fls. 489. 
 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, apreciando 

as razões das defesas apresentadas, rejeita as arguições preliminares e, no mérito, decide 
pela procedência do lançamento, inclusive mantendo na lide o solidário identificado nos 
autos (fls. 04), consoante a Sentença nº 2689/2015 (fls. 491 a 506). 

 
Intimados, o sujeito passivo e a solidária apresentam conjuntamente 

recurso voluntário (fls. 517 a 534), reiterando todos os pedidos e argumentos formulados 
na primeira instância. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

PRELIMINARES 
 
Apreciando a arguição de nulidade da peça básica, por cerceamento 

do direito de defesa, manifesto-me pela sua rejeição, por não existir no processo nenhum 
óbice ao pleno exercício do direito de defesa, tendo sido assegurado ao contribuinte o 
contraditório e a ampla defesa. 

 
Segundo o recurso o cerceamento decorre da diversidade da origem 

dos valores apurados para cálculo do ITCD devido, não se sabendo qual o fato gerador.  
 
Diversamente do alegado pela defesa, os elementos de instrução da 

acusação (fls. 06 a 104) revelam claramente a origem do valor da base de cálculo do ITCD 
e o respectivo fato gerador. 

 
Analisando a arguição de nulidade da peça básica, por insegurança 

na determinação da infração, manifesto-me pela sua rejeição, tendo em vista que a 
irregularidade fiscal está claramente relatada e o auto de infração devidamente instruído. 

 
Segundo a defesa a insegurança na determinação da infração 

decorre da ausência de certeza e liquidez do crédito tributário. Ora, o crédito tributário 
formalizado no auto de infração está devidamente assegurado nos dispositivos legais 
citados no instrumento do lançamento fiscal, bem como nos elementos que compõem a 
instrução da acusação. 

 



 

Apreciando a arguição de nulidade da peça básica, por erro na 
identificação do sujeito passivo, manifesto-me pela sua rejeição, posto que RICARDO 
FONTOURA DE SIQUEIRA (filho) sendo donatário de parte da meação da Senhora 
MARILDA FONTOURA DE SIQUEIRA (mãe), aquele é contribuinte do ITCD, nos termos 
do art. 81, II, do CTE, e esta é solidária pelo pagamento do ITCD devido pelo contribuinte, 
nos termos do art. 82, I, do CTE. Vejamos a reprodução desses dispositivos: 

 
Art. 81. Contribuinte do ITCD é:  
[...] 
II - o donatário, na doação;  

[...] 
 
Art. 82. São solidariamente obrigados pelo pagamento do ITCD devido pelo 
contribuinte ou responsável:  
 
I - o doador ou o cedente;  
[...] 

 
Tanto o contribuinte quanto o solidário estão clara e perfeitamente 

identificados no auto de infração. 
 

MÉRITO 
 
Consta no auto de infração que a senhora MARILDA FONTOURA 

DE SIQUEIRA renunciou 25 por cento da parte de meação que lhe coube no óbito de 
OTAVIO LAGE DE SIQUEIRA, a favor do filho donatário RICARDO FONTOURA DE 
SIQUEIRA, por não ter pago o ITCD devido no prazo legal, ficou o donatário obrigado a 
recolher o ITCD no valor de R$ 16.094,56 (dezesseis mil, noventa e quatro reais e 
cinquenta e seis centavos) acrescido das cominações legais.  

 
O sujeito passivo recebeu de sua mãe a Senhora MARILDA 

FONTOURA DE SIQUEIRA, a qual era sócia da HOLDING PLANAGRI S/A, que era 
detentora de 50% da empresa, os lucros acumulados da HOLDING PLANAGRI S/A, 
doando para os seus filhos (JALLES FONTOURA DE SIQUEIRA, RICARDO FONTOURA 
DE SIQUEIRA, SÍLVIA REGINA FONTOURA DE SIQUEIRA e OTÁVIO LAGE DE 
SIQUEIRA FILHO) esses valores, ficando todos obrigados ao recolhimento do ITCD sobre 
o quinhão que coube a cada donatário. 

 
No demonstrativo da Apuração do ITCD alusivo à renúncia de parte 

da meação de MARILDA FONTOURA DE SIQUEIRA aos seus filhos em 15/11/2006 (fls. 
11) consta a meação no valor de R$ 15.323.281,40 que coube à MARILDA FONTOURA 
DE SIQUEIRA quando do óbito de OTAVIO LAGE DE SIQUEIRA, sendo que dessa 
meação foram deduzidos os bens não renunciados no valor de R$ 15.713.8125,29, 
remanescendo a parte líquida renunciada no valor de R$ 1.609.456,20, cabendo a cada 
donatário o quinhão no valor de R$ 402.364,05, sendo devido o ITCD no valor de R$ 
16.094,56 à alíquota de 4% (quatro por cento). 

 
Fundamentam a exigência tributária (ITCD) formulada no auto de 

infração os arts. 72, §§ 2° e 3°, 74, III, § 1°, 78, III, 81, II e 82, I, do Código Tributário 
Estadual (CTE): 

 
CTE, Art. 72. O ITCD incide sobre a transmissão causa mortis e doação, 
de qualquer bem ou direito.  
 



 

§ 2º Doação é qualquer ato ou fato em que o doador, por liberalidade, 
transmite bem, vantagem ou direito de seu patrimônio, ao donatário que o 
aceita, expressa, tácita ou presumidamente.  
 
§ 3º Entende-se como qualquer bem ou direito, o bem imóvel e o direito a 
ele relativo, e o bem móvel, compreendendo o semovente, a mercadoria e 
qualquer parcela do patrimônio que for passível de mercancia ou de 
transmissão, mesmo que representado por título, ação, quota, certificado, 
registro ou qualquer outro bem ou documento.  

 
Art. 74. Ocorre o fato gerador do ITCD:  
[...] 
III - na data da formalização do ato ou negócio jurídico, nos casos não 
previstos nos incisos anteriores.  

 
Art. 78. As alíquotas do ITCD são:  
[...] 
III - de 4% (quatro por cento), quando a base de cálculo for igual ou 
superior a R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais).  

 
Art. 81. Contribuinte do ITCD é:  
[...] 
II - o donatário, na doação; 

[...] 

 
Art. 82. São solidariamente obrigados pelo pagamento do ITCD devido pelo 
contribuinte ou responsável:  
 
I - o doador ou o cedente;  

[...] 
 

Não vejo no recurso apresentado pelas integrantes do polo passivo 
razões que impusessem a reforma da sentença condenatória proferida na Primeira 
Instância, devendo esta ser confirmada.  

 
Ante o exposto, rejeito as preliminares de nulidade da peça básica, 

arguidas pela autuada, por cerceamento do direito de defesa, por insegurança na 
determinação da infração e por erro na identificação do sujeito passivo. Quanto ao mérito, 
conheço do recurso, nego-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões, em 17 de agosto de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01071/16 
 
Relator: Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira 
 

 
EMENTA: ITCD. Obrigação Principal. Doação de quotas de 
capital de sociedade empresária. Caracterização do fato gerador 
do ITCD. Procedência. Decisão Unânime. 
I - "O imposto de transmissão 'causa mortis' pela transferência 
de ações é devido ao Estado em que tem sede a companhia" 
(Súmula 435 do STF); 
II - O ITCD incide sobre a transmissão causa mortis e doação, de 
qualquer bem ou direito, assim entendido, o bem imóvel e o 
direito a ele relativo, e o bem móvel, compreendendo o 
semovente, a mercadoria e qualquer parcela do patrimônio que 
for passível de mercancia ou de transmissão, mesmo que 
representado por título, ação, quota, certificado, registro ou 
qualquer outro bem ou documento. (CTE, art. 72, caput e § 2º). 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 14 de julho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, negar-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Nislene Alves 
Borges e João Divino de Brito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo em epígrafe “Deixou de recolher 

o ITCD na importância de R$ 55.063,92 (cinquenta e cinco mil sessenta e três reais noventa e dois 

centavos), referente a doação de 446.000 (quatrocentos e quarenta e seis mil) quotas de capital da 

sociedade empresaria Bento Barbosa Holding Patrimonial Ltda., recebida de seu pai, Sr. Ailton 

Bento Barbosa, no valor venal de r$ 1.376.598,00 (um milhão trezentos e setenta e seis mil 

quinhentos e noventa e oito reais), conforme cópia do balanço patrimonial, balanço patrimonial 

ajustado, demonstrativo de avaliação empresa - DAE, contrato social registrado na JUCEG e 

demais documentos, anexo”. 

Instruem o processo, dentre outros documentos, o Balanço Especial Ajustado, de 

fls. 8, o Demonstrativo de Avaliação de Empresa - DAE, de fls. 9/10 e o Contrato social da 

empresa Bento Barbosa Holding Patrimonial Ltda. Integram também a instrução processual, as 

Certidões de Inteiro Teor da Matrícula, expedidas pelo Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis 

e Anexos da Comarca de Dianópolis - TO, de fls. 19/22, referentes ao imóvel, de propriedade do 

doador, denominado Fazenda Caiçara, matrículas M-400 e M-401. 

Revel em primeira instância, o sujeito passivo autuado interpõe impugnação em 

segunda instância, de fls. 40/43, na qual alega a improcedência do lançamento fiscal, tendo em 



 

vista a não concretização da doação e a incompetência do fisco de Goiás relativamente a fatos 

ocorridos no Estado do Tocantins. 

Em síntese, alega que não houve doação das 446.000 quotas mencionadas no 

Contrato Social, visto que a propriedade dos bens passam a integrar o patrimônio da Holding, 

porém já a posse e liberalidade dos bens é exercida pelo Sr. Ailton Bento Barbosa, administrador 

da sociedade, sendo expressa na Cláusula VIII, Parágrafo Primeiro, que o Sr. Ailton possui 

“poderes para adquirir e vender, alienar, gravar ou dar em garantia qualquer patrimônio da 

sociedade, sem a aquiescência dos demais sócios em caráter vitalício”. 

Alega também que o Código Civil no art. 538, estabelece que “considera-se 

doação o contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou 

vantagens para o de outra”, sendo que não há que se falar em doação e em fato gerador do ITCD 

das 466.000 quotas de capital social da Bento Barbosa Holding Patrimonial Ltda”, pertencentes ao 

sócio Olegário Dias Barbosa, uma vez que não fica consignado no Contrato Social (anexo) 

nenhuma doação ou transferência dos bens que integram o capital social da Holding, por não ser 

esta a finalidade da mesma. 

Aduz que, em momento algum se falou em doação no Contrato Social, sendo 

que se trata de uma sociedade com a finalidade de planejamento familiar, ou seja, uma proposta 

de sucessão patrimonial, mas não há transferência dos bens aos supostos donatários, nem tão 

pouco o uso e o gozo sobre os mesmos, o que já descaracteriza a doação. 

Acrescenta que não há nenhuma doação registrada em cartório, de modo que 

a doação não foi efetuada de fato. 

Noutro giro, destaca que o no caso de bem imóvel, a competência para cobrança 

de ITCD é Estado de situação do imóvel transmitido e, sendo assim, verifica-se que a competência 

para a cobrança de um ITCD no caso como o do Impugnante é do Estado de situação do Imóvel 

transmitido, ou seja, o Estado de Tocantins. 

Ao final, requer acolhimento do recurso, para que seja declarado improcedente o 

lançamento do auto de infração.  

E o relatório.  Decido. 

O que se discute nos presentes autos diz respeito a exigência de ITCD, em razão 

da doação de quotas de capital da sociedade empresária Bento Barbosa Holding Patrimonial Ltda, 

 patrocinada pelo senhor Ailton Bento Barbosa em favor de seu filho Olegário Dias Barbosa. 

No contexto dos autos, o que se verifica é que o senhor Ailton Bento Barbosa, ao 

constituir a sociedade empresária Bento Barbosa Holding Patrimonial Ltda, o fez com capital e 

patrimônio próprios, no entanto, atribuiu 25% das quotas ao seu filho, Olegário Dias Barbosa, o 

qual não ofereceu nenhum bem ou valor para integrar a aludida sociedade. 



 

Esta é a conclusão a que se pode chegar da leitura da cláusula VII do contrato 

social e das certidões, de fls. 19/22 dos autos. 

Desta feita, está caracterizada a doação. 

Embora, a primeira leitura da “descrição do fato” do auto de infração possa 

conduzir  ao entendimento de que existiria,  em realidade, um contrato de doação relativamente às 

quotas de capital da sociedade empresária, a leitura atenta nos revela o fato de que o autuado 

deixou de recolher o ITCD  tendo em vista que constituiu a sociedade empresária com capital e 

patrimônio próprios e atribuiu parte das quotas, gratuitamente,  ao seu sucessor legítimo. 

Daí revelar-se inconsistente a tese defensória, uma vez que toda ela se encontra 

fundada na inexistência da doação dos bens Imóveis constantes das Certidões de fls. 19/22. 

Ora, não houve doação dos bens imóveis que integram o patrimônio da holding, 

mas houve atribuição, sem ônus, das quotas de capital, ao Sr. Olegário Dias Barbosa, o 

que constitui fato gerador do ITCD. 

Por esta mesma razão, fica sem sentido arguição da autuada da incompetência 

do Estado de Goiás para exigir o imposto em questão, visto que, na própria expressão da 

impugnante, reproduzindo a súmula 435 do STF, “O imposto de transmissão ‘causa mortis’ pela 

transferência de ações é devido ao Estado em que tem sede a companhia”. 

Obviamente, a Súmula em referência reporta-se ao inciso II do § 1º do art. 155 da 

CF/88, que expressamente prevê que, em relação aos bens móveis, títulos e créditos (o auto de 

infração refere-se a doação de ‘quotas de capital’), o ITCD relativo à doação compete ao Estado 

onde tiver domicílio o doador. 

Por outro lado, a caracterização do fato gerador, in casu,  decorre da subsunção 

direta de fato ao disposto do artigo 72 do CTE, na redação em vigor à época da ocorrência, 

conforme abaixo se reproduz, verbis: 

Art. 72. O ITCD incide sobre a transmissão causa mortis e doação, de qualquer 

bem ou direito. 

[...] 

§ 2º Doação é qualquer ato ou fato em que o doador, por liberalidade, transmite 

bem, vantagem ou direito de seu patrimônio, ao donatário que o aceita, expressa, 

tácita ou presumidamente.  

§ 3º Entende-se como qualquer bem ou direito, o bem imóvel e o direito a ele 

relativo, e o bem móvel, compreendendo o semovente, a mercadoria e qualquer 

parcela do patrimônio que for passível de mercancia ou de transmissão, mesmo 

que representado por título, ação, quota, certificado, registro ou qualquer 

outro bem ou documento. (grifamos) 



 

Com as razões acima expostas, conheço da impugnação em Segunda 

instância, nego-lhe provimento, para julgar procedente o lançamento contido na inicial. 

 
 

Sala das sessões, em 14 de julho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01088/16 
 
Relator: Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes 
 

 
EMENTA: ITCD. Obrigação Principal. Omissão de pagamento de 
imposto. Doação informada em Declaração do Imposto de 
Renda. Procedência Parcial. 
 
I - Deve ser mantida a exigência de ITCD sobre doação 
informada em Declaração do Imposto de Renda quando não for 
trazido ao processo elemento capaz de desconstituir a 
informação assim fornecida; 
 
II - Constatada em diligência procedida pelo Fisco a não 
ocorrência de parte da irregularidade apontada no auto de 
infração, deve ser este declarado parcialmente procedente. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 22 de junho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de 
infração no valor da base de cálculo de R$ 246.000,00 (duzentos e quarenta e seis mil 
reais), cujo ITCD a recolher é de R$ 9.840,00 (nove mil, oitocentos e quarenta reais), 
conforme revisão de fls. 58. Participaram do julgamento os Conselheiros José Paixão de 
Oliveira Gomes, Talita Pimenta Félix e João Divino de Brito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Em 17 de novembro de 2011, o Fisco exige ITCD, multa e demais 
acréscimos da autuada, na condição de contribuinte, em razão de ter, no mês de 
dezembro de 2006, omitido o pagamento de imposto relativo a doação recebida e 
informada em Declaração do Imposto de Renda. 

 
Foram anexadas à peça básica nota explicativa e Declaração do 

Imposto de Renda da autuada constando, em campo próprio, o valor objeto do lançamento 
de ofício (fls. 05 a 11). 

 
Intimada para se defender em Primeira Instância (fls. 12 a 16, a 

autuada não comparece, tendo sido lavrado o respectivo termo de revelia (fl. 17). 
 
Instada a impugnar o auto de infração em Segunda Instância (fls. 18 

a 19), a autuada também não se apresenta, sendo lavrado o termo de perempção (fl. 20). 
 
Inscrito crédito tributário em dívida ativa (fl. 21), a autuada apresenta 

Pedido de Revisão Extraordinária, o qual foi admitido à vista de erro que importou em 
ineficácia de intimação, do que decorreu a remessa da peça defensória para apreciação 
cameral, na qualidade impugnação em Segunda Instância (54 a 55). 

 
Em sua impugnação, a atuada afirma não ser o valor por ela 

declarado referente a doação, herança ou meação de espólio, mas montante recebido em 
razão de divisão de patrimônio conjugal em divórcio ocorrido em 2006, conforme Termo de 



 

Audiência de Divórcio e os outros documentos produzidos no curso desse procedimento 
judicial (fls. 24 a 53). 

 
Vindo o processo a apreciação, a Câmara Julgadora converte o julgamento 

em diligência, tendo em vista a afirmação da donatária autuada de que o valor indicado 
em sua Declaração de Imposto de Renda lhe foi entregue em decorrência de partilha 
ocorrida em divórcio e também o fato de que nos documentos trazidos o recebimento 
total em 2006, a título partilha de patrimônio conjugal foi somente de R$ 600.000,00 
(seiscentos mil reais) e, ainda, que o relato da autuada foi acolhido como verossimilhante 
em tutela antecipatória concedida pela Terceira Vara da Fazenda Pública Estadual.  

 
Determinou o órgão cameral que a Coordenação do ITCD verificasse a 

existência ou não de vínculo entre os valores recebidos em decorrência de partilha em 
divórcio e a doação apontada na peça inicial, bem como de coerência entre a situação 
declarada sobre o divórcio na Declaração do Imposto de Renda de ex-cônjuge e a 
descrita pela impugnante no presente processo. 

 
Retornado o processo, informa a autoridade diligenciadora, o auditor fiscal 

autuante (fls. 2 e 58), que o ex-cônjuge (fls. 31 e 60) declarou em sua declaração de 
Imposto de Renda ter pago à autuada apenas R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) em 
2006 e que ela, intimada para prestar esclarecimento sobre a diferença de R$ 246.000,00 
(duzentos e quarente e seis mil reais), admitiu ter sido equivocada sua declaração quanto 
a esse valor. 

 
Conclui o diligenciador (fl. 58) pela redução da omissão original para o valor 

de base cálculo de R$ 246.000,00 (duzentos e quarente e seis mil reais). 
 

É o relatório. 

QUESTÃO MERITÓRIA 

Dirigindo-me ao mérito, acolho parcialmente as razões trazidas pela 
impugnante, já que a verificação efetuada em diligência fiscal confirmou em parte sua 
afirmação de que o valor informado em Declaração de Imposto de Renda foi oriundo de 
divisão de patrimônio conjugal decorrente de divórcio. 

 
Quanto ao valor de R$ 246.000,00 (duzentos e quarente e seus mil reais), 

que autuada, se limita a alegar equívoco no fornecimento da informação, deve ser 
mantida a exigência de ITCD, já que a simples alegação não é elemento capaz de 
desconstruir a declaração oficial feita perante a Receita Federal. 

 
Assim, reenlace exigível neste processo o valor de ITCD calculável à 

alíquota de 4 % (fl. 02) sobre a de R$ 246.000,00 (duzentos e quarente e seus mil reais). 
 

Pelo exposto, conheço da impugnação, dou-lhe parcial provimento 
para considerar procedente em parte o auto de infração no valor da base de cálculo de R$ 
246.000,00 (duzentos e quarenta e seis mil reais), cujo ITCD a recolher é de R$ 9.840,00 
(nove mil, oitocentos e quarenta reais), conforme revisão de fls. 58. 

 
 

Sala das sessões, em 15 de julho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01240/16 
 
Relator: Conselheiro Heli José da Silva 
 

 
EMENTA: I – NULIDADES. Preliminares de nulidade do 
lançamento, arguidas pelo sujeito passivo, sendo: i) por 
incompetência funcional da autoridade autuante; ii) por 
insegurança na determinação da infração; e, iii) por ilegitimidade 
ativa do Estado de Goiás. Rejeitadas por unanimidade de votos. 
 
1. Encontrando-se consignado nos levantamentos, bem como 
no auto de infração, que os trabalhos foram realizados por 
Auditor Fiscal da Receita Estadual – AFRE, possuidor de 
competência para a atividade de fiscalização, nos termos do 
artigo 4º, da Lei nº 13.266/98, não há que se falar em 
incompetência funcional; 
 
2. Não é passível de nulidade o lançamento que contenha os 
elementos indispensáveis para determinar com segurança a 
infração denunciada e identificar corretamente o infrator. (artigo 
20, § 3.º, da Lei 16.469/09); 
 
3. A cobrança do ITCD advinda de doação, em face a valorização 
de quotas sociais, não se confunde com doação de imóveis 
situados em outra unidade da Federação, os quais foram 
integralizados ao capital social da empresa, sendo, neste caso o 
Estado de Goiás competente para tributar a referida doação. 
 
II - SOLIDARIEDADE. Preliminar de exclusão da lide do 
coobrigado solidário. Não acolhida por maioria de votos.  
 
1. São solidariamente obrigados pelo pagamento do ITCD 
devido pelo contribuinte ou responsável, o doador ou o cedente. 
(artigo 82, inciso I, CTE). 
 
III - ITCD. Obrigação tributária principal. Omissão de 
recolhimento do Imposto. Procedência parcial. Decisão não 
unânime. 
 
1. O ITCD incide sobre a transmissão causa mortis e doação, de 
qualquer bem ou direito. (artigo 72, CTE); 
 
2. Doação é qualquer ato ou fato em que o doador, por 
liberalidade, transmite bem, vantagem ou direito de seu 
patrimônio, ao donatário que o aceita, expressa, tácita ou 
presumidamente. (artigo 72, § 1º, CTE); 
 
3. Ocorre o fato gerador do ITCD, na transmissão por doação, na 
data do ato da doação, ainda que a título de adiantamento da 
legítima. (artigo 74, inciso II, alínea "c", CTE); 



 

 
4. configura-se doação a vantagem advinda de aumento do 
Capital Social da empresa, com a integralização de bens 
imóveis, por alguns dos sócios, em valores inferiores aos de 
mercado sendo que os demais permaneceram com o mesmo 
percentual de participação quotista no Capital Social, o que lhes 
propiciou enriquecimento patrimonial pessoal, em face de uma 
transmissão patrimonial oculta e não onerosa. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 07 de julho de 2016, decidiu, por unanimidade votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pelo sujeito passivo, sendo a primeira, 
por incompetência funcional da autoridade autuante;  a segunda, por insegurança na 
determinação da infração; e, a terceira por ilegitimidade ativa. Participaram do julgamento 
os Conselheiros Heli José da Silva, Nivaldo Carvelo Carvalho e Nivaldo José Mendes. E, 
por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão do solidário da lide, arguida pela 
autuada. Foram vencedores os Conselheiros Heli José da Silva e Nivaldo José Mendes. 
Vencido o Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho, que votou pela exclusão. Quanto ao 
merito, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso, dar-lhe parcial provimento para 
reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto de 
infração no valor do ITCD de R$ 199.885,22 (cento e noventa e nove mil, oitocentos e 
oitenta e cinco reais e vinte e dois centavos), incidente sobre a base de cálculo R$ 
4.997.130,54 (quatro milhões, novecentos e noventa e sete mil, cento e trinta reais e 
cinqüenta e quatro centavos), nos termos da revisão. Foram vencedores os Conselheiros 
Heli José da Silva e Nivaldo José Mendes. Vencido o Conselheiro Nivaldo Carvelo 
Carvalho que votou pela improcência do auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Da análise do presente processo, depreende-se que a acusação 
tipificada na sua peça exordial versa sobre o fato de que, em 07 de dezembro de 2.012, o 
Fisco efetuou o lançamento do crédito tributário de que trata este processo, cobrando do 
autuado ITCD na importância original de R$ 278.276,49 (duzentos e setenta e oito mil, 
duzentos e setenta e seis reais e quarenta e nove centavos), relativo vantagem transmitida 
pelos pais na integralização através de imóveis na empresa Júlio Bernardes Agropecuário 
Ltda., a título de aumento do Capital, com a adoção de valores da sua declaração do 
Imposto de Renda, sem a avaliação do correspondente valor em dinheiro como preceitua 
o artigo 7º, da Lei nº 6.404/76, embora todos tivessem se compromissado com a 
subscrição de valores iguais (os filhos, em moeda corrente), gerando com a prática, uma 
transmissão patrimonial oculta e não onerosa em valores individuais avaliados em R$ 
6.956.912,36, conforme Nota Explicativa, Demonstrativo e documentos anexos.  

Em consequência, deverá recolher o imposto devido acrescido das 
cominações legais. 

A autoridade lançadora indicou como infringidas as disposições dos 
artigos 84, do Código Tributário Estadual - CTE - Lei nº 11.651/91, combinadas com os 
artigos 372, § 2º, 373, inciso II, 376, inciso II, alínea “c” e 385, § 1º, todos do 
Regulamento do Código Tributário Estadual – RCTE - Decreto nº 4.852/97. Propôs-se, 
outrossim, a aplicação da penalidade prevista no artigo 89, inciso II, do CTE, com 
redação Lei nº 13.772/00.   

Foi incluído como sujeito passivo solidário: Júlio Roberto de Macedo 
Bernardes, nos termos do artigo 82, inciso I, do CTE. 



 

O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: 
Ordem de Serviço; Nota Explicativa; Demonstrativo de Avaliação dos Imóveis Rurais e 
Urbanos Integralizados em 18/05/2009; Notificações Fiscais; Tabela Referencial do 
INCRA de Preços de Terras no Estado de Mato Grosso; Avaliações de Imóveis; cópia do 
Balancete Analítico; Pauta de Atualizações; Demonstrativo Evolução Social da Empresa 
Júlio Bernardes Agropecuária Ltda.; cópia da Alteração Contratual da sociedade Júlio 
Bernardes Agropecuária Ltda.; Certidões de Registro de Imóveis; e, cópias de Escrituras; 
fls. 05/69. 

Os autuados foram devidamente intimados, conforme documentos às 
fls. 70/73. 

E, conjuntamente, comparecem ao feito impugnando o auto de 
infração, defensório de fls. 76/100. Após historiarem o feito, arguem, em sede preliminar, 
a nulidade do lançamento por: l) Incompetência funcional, em razão da ausência de 
Ordem de Serviço; ii) incompetência Ativa do Estado de Goiás – nulidade parcial – por 
tributar imóveis situados no Estado de Mato Grosso; iii) insegurança na determinação da 
infração por ausência de fundamentação e de previsão legal. Também, por entender que 
a integralização do aumento do Capital com imóveis não implica na transmissão de suas 
propriedades para os sócios, e, o fato de que a autoridade autuante ignorou, sem 
qualquer motivo ou justificativa, o fato de que os donatários integralizaram o aumento de 
capital relativo às suas cotas partes em moeda corrente. 

Indicam, ainda, que todos os imóveis se encontram gravados com 
hipotecas cedulares. Pontuam: “Assim, não há qualquer segurança na determinação da 
suposta infração, porquanto lastreada em PRESUNÇÕES, e não em critérios objetivos. 
E, como é sabido, a obrigação tributária somente nasce com a ocorrência concreta, 
segura e certa do fato gerador”. 

Pugnam, também, pela exclusão da lide do coobrigado solidário. 

Quanto ao mérito manifestam quanto à onerosidade do ato jurídico, 
asseverando que toda vez que uma pessoa física ou jurídica transfere bem imóvel de sua 
propriedade para integralização do capital de sociedade empresária, essa transferência 
de bens ou direitos a pessoas jurídicas, a título de integralização de capital, configura 
uma alienação. Destacam: “Como se infere da própria 4ª Alteração Contratual da 
empresa em questão, o aumento de capital foi uma operação onerosa, e não uma 
doação”. 

Ainda: “O ato jurídico foi oneroso tanto para o suposto doador quanto 
para os supostos donatários, pois o primeiro integrou parcela do seu patrimônio à pessoa 
jurídica da qual é sócio, e os demais se obrigaram a integralizar a sua parte em moeda 
corrente, não se podendo falar em gratuidade da operação e tampouco que os bens 
foram transferidos para as pessoas dos sócios”. 

Destacam jurisprudência a respeito da integralização do aumento do 
Capital Social por incorporação imobiliária. Também, o Princípio da Legalidade. 

Promovem a juntada dos documentos e cópias às fls. 101/143. 

Pugnam, ao final, pela improcedência do auto de infração.  

A julgadora singular prolata a Sentença nº 1.477/2015 - JULP, fls. 
145/148, na qual rejeita as preliminares suscitadas, e, no mérito considera que o trabalho 
fazendário foi corretamente elaborado, razão pela qual julga procedente o lançamento. 

Destaca: “Diante do exposto, analisando os fatos e a legislação 
vigente, concluo que o sujeito passivo nas suas alegações não traz fato novo, ou 
documentação que possa tirar a legitimidade do Lançamento, que está totalmente de 
acordo com a legislação vigente”.  



 

Os autuados foram intimados da decisão singular, fls. 150/155, e 
interpõem Recurso Voluntário, fls. 158/185, no qual, após destacarem os fatos e os 
fundamentos do auto de infração, reiteram as preliminares suscitadas na fase singular, a 
saber: i) incompetência funcional por ausência da competente Ordem de Serviço; ii) 
incompetência absoluta para tributar – nulidade parcial do auto; insegurança na 
determinação da infração, por ausência de fundamentação e de previsão legal. Também, 
por entender que a integralização do aumento do Capital com imóveis não implica na 
transmissão de suas propriedades para os sócios, e, o fato de que a autoridade autuante 
ignorou, sem qualquer motivo ou justificativa, o fato de que os donatários integralizaram o 
aumento de capital relativo às suas cotas partes em moeda corrente. 

Reiteram que todos os imóveis se encontram gravados com 
hipotecas cedulares.  

Repetem o pleito de exclusão da lide do coobrigado solidário. 

Quanto ao mérito, os argumentos expendidos são os mesmos 
apresentados na Impugnação, voltando a destacar a onerosidade do ato jurídico; “Como 
se infere da própria 4ª Alteração Contratual da empresa em questão, o aumento de 
capital foi uma operação onerosa, e não uma doação”. 

Destacam, ainda: “No caso ora examinado, tem-se que o ITCD 
(Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação) só teria incidência se ficasse 
demonstrado que realmente, nos termos do Direito Civil, ter-se-ia configurado o negócio 
jurídico denominado doação. Este é um instituto de Direito Civil, sendo que o Direito 
Tributário o recebe com todos os elementos determinados pela lei civil para que se tenha 
como configuradas a sua existência, validade e eficácia”. 

Voltam a mencionar jurisprudência a respeito da integralização do 
aumento do Capital Social por incorporação imobiliária. Também, o Princípio da 
Legalidade. 

Pugnam, ao final, pela improcedência do auto de infração.  

A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário exara a 
Resolução nº 126/2015, fls. 187, com o seguinte enunciado: 

“A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em 
sessão realizada no dia 09/09/2015, acatando proposição do Conselheiro Relator, 
resolve, por unanimidade de votos encaminhar os autos à COORDENAÇÃO DO 
ITCD da Gerência de Arrecadação e Fiscalização, para manifestação e adoção das 
providências que julgar pertinentes em relação aos seguintes pontos: 

(i) Na avaliação dos imóveis rurais e urbanos integralizados em 
18/05/2009, documento de fls. 09, consta o imóvel FAZENDA TARUMÃ, de 
Jussara, neste Estado, integrando referido imóvel os cálculos que definiram o ITCD 
cobrado na exordial; 

(ii) Da análise do documento de fls. 29, denominado Evolução 
Social da empresa Júlio Bernardes Agropecuária Ltda., referido imóvel consta 
como integrante da mesma desde a sua constituição, ocorrida em 23 de janeiro de 
1997; 

(iii) Da análise dos imóveis incorporados à empresa, a título de 
Aumento de Capital, conforme consta da Alteração Contratual de nº 04, fls. 31/40, 
salvo erro de verificação, o imóvel FAZENDA TARUMÃ, não consta como sendo 
incorporado à empresa na data da referida alteração; 

(iv) Ainda, da análise da referida Alteração Contratual nº 04, 
depreende-se que sobre alguns dos imóveis incorporados à empresa, a título de 



 

Aumento de Capital, incide o gravame de Hipotecas em garantia de pagamento de 
dívidas, as quais têm vencimento posterior à alteração de capital ocorrida, e, 
portanto, salvo melhores verificações, passariam a ser de responsabilidade da 
empresa. 

Assim, mister manifestar a respeito das questões acima 
destacadas, promovendo, caso seja pertinente, a correção dos trabalhos originais”. 

O resultado da revisão se encontra consolidado no Relatório 

Diligencial nº 103/2015 – CITCD, fls. 189/190, tendo o revisor reconhecido o equívoco relacionado 

com o citado imóvel Fazenda Tarumã, o qual é excluído da auditoria, e, após os cálculos 

pertinentes, indica como valor do crédito tributário a importância de R$ 199.885,22 (cento e 

noventa e nove mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e vinte e dois centavos). 

Quanto à incidência de gravame de hipotecas sobre alguns imóveis 

que foram integralizados na sociedade Júlio Bernardes Agropecuária Ltda., manifesta que em nada 

interfere na formação da base de cálculo do tributo lançado, vez que eventuais restrições ou 

oposições aos referidos gravames deveriam ser perpetrados pelos respectivos credores, e, por esse 

motivo, só tem repercussão na relação jurídica estabelecida entre as pessoas físicas e/ou jurídicas 

envolvidas. 

Intimados para se manifestarem a respeito do resultado da diligência 

realizada, fls. 192/193, os autuados quedaram-se silentes. 

Exara-se nova Resolução, fls. 196/197, com o seguinte teor: 

“A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em 
sessão realizada no dia 11/04/2016, acatando proposição do Conselheiro Relator,  

CONSIDERANDO que o auto de infração refere-se à cobrança de 
ITCD, com a seguinte descrição: "Deixou de recolher o Imposto sobre Transmissão 
Causa Mortis e Doação no valor de R$ 278.276,19, relativo vantagem transmitida 
pelos pais na integralização através de imóveis na empresa Júlio Bernardes 
Agropecuária Ltda., a título de aumento do Capital, com a adoção de valores da 
sua Declaração do Imposto de Renda, sem a avaliação do correspondente valor 
em dinheiro como preceitua o Art. 7º da Lei 6.404/76, embora todos tivessem se 
compromissado com a subscrição de valores iguais (os filhos, em moeda corrente), 
gerando com a prática, uma transmissão patrimonial oculta e não onerosa em 
valores individuais avaliados em R$ 6.956.912,36, conforme Nota Explicativa, 
Demonstrativo e Documentos anexos. Deverá, em consequência, recolher o 
imposto devido acrescido das cominações legais";  

CONSIDERANDO que dentre os bens constantes da "Avaliação 
dos Imóveis Rurais e Urbanos Integralizados em 18/05/2009", cópia anexa, o 
sujeito passivo indica que alguns deles se encontram gravados com ônus 
representado por hipoteca cedular; 

CONSIDERANDO que da leitura da Alteração Contratual de nº 04, 
da sociedade: Júlio Bernardes Agropecuária Ltda., percebe-se a existência de ônus 
sobre os imóveis, em especial: Fazenda Tubarana II e Fazenda Tucuruí, 
representado por Hipoteca cedular; 

CONSIDERANDO que o sujeito passivo em sua peça de defesa 
não apresenta elementos comprobatórios de que as dívidas contraídas pelo Senhor 
Júlio Roberto de Macedo Bernardes e Sonia Helena Costa Bernardes, proprietários 
originais dos referidos imóveis: Fazenda Tubarana II e Fazenda Tucuruí, as quais 
foram incorporadas à sociedade Júlio Bernardes Agropecuária Ltda., na forma de 
integralização de Capital, e que foram gravadas com o ônus hipotecário, FORAM 
TAMBÉM ASSUMIDAS pela referida sociedade; 



 

CONSIDERANDO que a comprovação indicada no item anterior 
se torna necessária para a formação da convicção dos Julgadores desta Câmara, 
quanto a eventual adequação da base de cálculo do imposto cobrado; 

CONSIDERANDO, outrossim, o disposto no artigo 19, § 3º, inciso 
II, da Lei nº 16.469/09, que estabelece: "O Julgador de Primeira Instância ou a 
Câmara Julgadora pode: Determinar a realização de diligência, de ofício ou a 
pedido, para fins de saneamento do processo"; 

CONSIDERANDO, ainda, que se encerra nesta fase de 
julgamento a possibilidade de conversão do julgamento em diligência, visando o 
saneamento do processo, 

RESOLVE, por unanimidade de votos, encaminhar o processo ao 
SETOR DE PREPARO PROCESSUAL DA GEPRO, para fins de intimação dos 
sujeitos passivos, na pessoa do advogado constituído, no seu endereço 
profissional constante da procuração anexada aos autos, para que, à vista dos 
considerandos acima, e ainda da indicação de Assunção de Dívidas, PROMOVA A 
JUNTADA ao processo, no prazo de 30 (trinta) dias, da documentação 
FINANCEIRA e CONTÁBIL, assim como as informações constantes da Declaração 
do Imposto de Renda, relacionadas com a sociedade Júlio Bernardes Agropecuária 
Ltda., referentes às dívidas geradoras dos ônus hipotecários, incluindo-se a 
quitação das mesmas pela referida sociedade. 

 
Intimados do teor da Resolução supra, fls. 198/199, os 

autuados não se manifestam. 
Este é o relatório. 
 

         V O T O  
 

    QUESTÕES PRELIMINARES 

 
Em prelúdio, mister analisar e manifestar a respeito das preliminares 

suscitadas pelo polo passivo, a saber: incompetência funcional; ilegitimidade ativa do 
Estado de Goiás; e, insegurança na determinação da infração. 

Quanto às nulidades em apreço, acompanhado pela unanimidade 
dos meus pares, rejeito-as por entender que as mesmas carecem de sustentabilidade. 

O argumento relacionado com a preliminar de incompetência 
funcional, vincula-se à alegação de inexistência da competente Ordem de Serviço, 
situação que não se confirma, à vista da cópia da Ordem de Serviço nº 0177/2012 às fls. 
69. 

A alegação de nulidade por incompetência do Estado de Goiás para 
tributar, no presente caso, uma vez que a integralização foi realizada com alguns imóveis 
situados no Estado do Mato Grosso, também não procede, haja vista que não há que se 
confundir doação de quotas sociais com doação de bens imóveis. Oportuno destacar 
que, quando da integralização do capital social com bens imóveis, estes passam a integrar 
o patrimônio da empresa. Portanto, a cobrança do ITCD advém da doação de quotas 
sociais, as quais são consideradas bens móveis e não imóveis, exsurgindo, por 
consequência, a incidência do artigo 155, § 1º, inciso II, da Constituição da República. 
Inquestionável, pois, que o Estado de Goiás é o ente competente para a cobrança do 
ITCD, haja vista ser o domicílio do doador.  

 



 

“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos 
sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993) 

I – Transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos; 
(Redação idem): 

[...] 

§ 1º. O imposto previsto no inciso I: (Redação idem) 

[...] 

II – relativamente a bens móveis, títulos e créditos, compete ao Estado 
onde se processar o inventário ou arrolamento, ou tiver domicílio o doador, 
ou ao Distrito Federal; 

[...]”. 

 

Relativamente à arguição de nulidade por insegurança na 
determinação da infração, ante a ausência de previsão legal, também não se apresenta 
como acolhível, haja vista o claro entendimento de que, na realidade, ocorreu uma doação 
em valores, tendo em conta que se integralizou o imóvel com um valor, e na realidade o 
mesmo tem um valor bem superior, sendo esta diferença de valores, na verdade, uma 
doação, consoante preconiza o § 2º, do artigo 72, do Código Tributário Estadual – CTE, a 
seguir transcrito: 

 

“Art. 72. O ITCD incide sobre a transmissão causa mortis e doação, de 
qualquer bem ou direito. (Redação conferida pela Lei nº 13.772 – vigência 
01.01.01 a 02.08.13) 

[...] 

§ 2º – Doação é qualquer ato ou fato em que o doador, por liberalidade, 
transmite bem, vantagem ou direito de seu patrimônio, ao donatário que o 
aceita, expressa, tácita ou presumidamente. (Redação Idem). 

[...]” 

 
Ainda, que a integralização do aumento de capital com imóveis não 

implica na transmissão de suas propriedades para os sócios, e, os sócios não são donos 
dos imóveis, mas sim a sociedade empresária. Neste quesito, importante destacar que o 
lançamento não trata da doação de imóveis, mas da valorização de ações em virtude da 
integralização de imóveis pelo preço histórico, havendo, portanto, um ganho real de 
capital, pela valorização das ações, quando avaliadas pelo preço real. 

Quanto à alegação de que a autoridade autuante ignorou o fato de 
que os supostos donatários integralizaram o aumento de capital relativo às suas cotas 
partes em moeda corrente, também, não altera o lançamento. Vê-se que no presente caso 
trata-se de integralização de imóvel ao capital social pelo valor histórico, cujo valor foi 
atualizado e determinado o valor real dos imóveis, descontando-se o valor contabilizado, 
sendo a diferença utilizada como base de cálculo do ITCD. Tal situação independe da 
eventual integralização de valores pelos destinatários, haja vista que a parte em que os 
donatários integralizaram o aumento de capital relativo às suas cotas partes em moeda 
corrente, não possui qualquer influência no valor do imposto ora cobrado, podendo tal 
situação ser geradora de outro lançamento, na eventualidade de não provarem 
capacidade financeira para tal integralização. 

Portanto, não há que se falar em nulidade por insegurança na 
determinação da infração ou, mesmo, cerceamento do direito de defesa. O sujeito passivo 
teve durante a tramitação do processo, oportunidades de contestar, faticamente, o 
trabalho realizado pela fiscalização, e não o fez com suficiente razoabilidade e provas 



 

capazes de inquiná-lo de írrito. Nos autos encontram-se todos os elementos necessários à 
compreensão do trabalho realizado. 

No aspecto formal, o lançamento tributário atendeu a todos os 
requisitos previstos no artigo 142, do Código Tributário Nacional - CTN, e, em especial, ao 
artigo 8º, da Lei nº 16.469/2009. Sendo assim, não existem nos autos prova, por mais 
elementar que seja, de nenhuma das possíveis nulidades descritas pelo artigo 20, da 
referida Lei. 

As provas foram devidamente colacionadas, há absoluta clareza no 
texto da peça vestibular; e, mais ainda, resta clara a absoluta sintonia entre as provas 
juntadas e a natureza da acusação em análise. Não houve nenhuma obscuridade no 
trabalho, a tipificação da infração está correta, não merecendo qualquer reparo. Além 
disso, sempre foi dada ao sujeito passivo a oportunidade de trazer suas razões, e dela fez 
uso, utilizando-se dos preceitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 

Assim, reitero a rejeição das preliminares em análise. 
 

    S O L I D A R I E D A D E 
 

Relativamente ao pleito de exclusão do coobrigado solidário Júlio 
Roberto de Macedo Bernardes, rejeito-o, haja vista que o artigo 82, inciso I, do Código 
Tributário Estadual, nomeia o doador ou cedente como solidário pelo pagamento do ITCD 
devido pelo contribuinte.  

 

“Art. 82. São solidariamente obrigados pelo pagamento do ITCD devido 
pelo contribuinte ou responsável: (Redação conferida pela Lei nº 13.772 – 
vigência 01.01.01) 

I – o doador ou o cedente”. 

 
     M É R I T O 

 

Compulsando os autos, atendo às normas que regem a matéria, e, 
notadamente quanto ao trabalho realizado pela autoridade autuante, na vertente da 
correta instrução documental, bem como na escorreita elaboração da fiscalização em 
relevo, observo que o lançamento foi corretamente elaborado, devendo, portanto, ser 
mantido. 

 Os elementos constantes dos documentos, Nota Explicativa, 
demonstrativos e avaliações de imóveis, insertos às fls. 05/69, demonstram claramente a 
ocorrência do fato gerador, bem como da base de cálculo do tributo. 

A Nota Explicativa contida no documento às fls. 05/08, é bastante 
elucidativa, sendo de bom alvitre destacar: 

“O lançamento teve como motivação a 4ª alteração contratual da 
empresa Júlio Bernardes Agropecuária Ltda., registrada em 18/05/2009, através da qual 
foi promovido o aumento do capital social da empresa, de R$ 886.000,00 para R$ 
2.722.000,00. Na alteração os três filhos efetuariam a integralização em moeda corrente 
no valor individual de R$ 367.200,00, e os pais em imóveis rurais e urbanos. 

Júlio Roberto de Macedo Bernardes e Sônia Helena Costa Bernardes 
efetivaram os seus pagamentos através de incorporações de diversas fazendas e de um 
apartamento localizado em Goiânia, descritas na alteração contratual como imóveis A, B, 



 

C, D, E, F e G, cada um com a titularidade de 50% de cada imóvel, totalizando, em valores 
nominais, R$ 1.099.732,00. 

A parte dos filhos teve os seus pagamentos programados em 
diversas parcelas anuais. A última prestação seria integralizada em 14/09/2012. 

Na alteração, é marcante a integralização através de imóveis rurais e 
urbanos pelos pais, com a utilização de seu valor histórico (declarado no Imposto de 
Renda), enquanto o valor corrente de mercado era notoriamente maior e os demais sócios 
se comprometeram a efetivar seus compromissos, em moeda, até apenas o limite 
individual do aumento pactuado, embora estes tivessem mantido o mesmo percentual de 
capital votante. 

[...] 

Nota-se que os imóveis incorporados representavam a maior parte 
do patrimônio declarado para o Imposto de Renda pelo cônjuge varão Júlio Roberto 
Macedo Bernardes (que declarava, também, pela já falecida esposa, conjuntamente). 

As circunstâncias da efetivação da alteração levam-nos à conclusão 
de que a integralização com imóveis objetivou a execução da antecipação da legítima. 

[...] 

A integralização de bens pelo valor aquém do seu valor real ou de 
mercado constitui uma forma de transmissão de vantagens. É aferível com a reavaliação 
desses bens e ajuste das Demonstrações Financeiras da empresa. O resultado dessa 
reavaliação é a constatação de aumento substancial do Patrimônio Líquido. 

[...] 

No caso, a base de cálculo é unicamente o benefício ou vantagem 
com que os filhos foram aquinhoados na entrega pelos pais, de bem cujo valor seria bem 
maior do que o compromissado através de contrato. 

O fato gerador não é a transmissão de quotas e, sim, a transmissão 
de vantagens implementadas através do mecanismo descrito, ou seja, a incorporação de 
imóveis que no mercado estariam valendo dezenas de vezes mais do que a obrigação 
contratada”. 

À vista do conteúdo da Nota Explicativa em destaque, entendo que 
os argumentos apresentados pela polaridade passiva, são insuficientes para desqualificar 
o trabalho realizado, e, por conseguinte, improceder o lançamento. 

Importante destacar que a diligência realizada ensejou a adequação 
da base de cálculo e, consequentemente, do imposto cobrado, em face da exclusão de 
bem imóvel que foi indevidamente inserido na auditoria realizada. 

Ainda, a tentativa de obter melhores esclarecimentos relacionados 
com as hipotecas incidentes sobre alguns dos bens imóveis, não logrou êxito, ante a 
inércia do sujeito passivo em trazer os elementos solicitados na Resolução às fls. 196/197. 

A legislação relativamente à exigência tributária objeta do presente 
lançamento, tem como prescrição normativa os artigos abaixo transcritos, do Código 
Tributário Estadual - CTE: 

 

“Art. 72. O ITCD incide sobre a transmissão causa mortis e doação, de 
qualquer bem ou direito. 

Art. 74. Ocorre o fato gerador do ITCD: 

[...] 



 

II – Na transmissão por doação, na data: 

[...] 

c) no ato da doação, ainda que a título de adiantamento da legítima”. 

 

O Decreto nº 4.852/97, regulamentando a matéria, também, 
estatui: 

 

“Art. 372. O Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de 
Quaisquer Bens ou Direitos -  ITCD incide sobre a transmissão causa 
mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos. (Artigo 72, Lei nº 
11.651/91). 

§ 1º. Ocorrem tantos fatos geradores distintos quantos forem os herdeiros, 
legatários, donatários ou usufrutuários, ainda que o bem ou direito seja 
indivisível. 

§ 2º. Doação é qualquer ato ou fato em que o doador, por liberalidade, 
transmite bem, vantagem ou direito de seu patrimônio ao donatário que o 
aceita expressa, tácita ou presumidamente. 

§ 3º. Entende-se como qualquer bem ou direito o bem imóvel e o direito a 
ele relativo, o bem móvel, compreendendo o semovente, a mercadoria e 
qualquer parcela do patrimônio que for passível de mercancia ou de 
transmissão, mesmo que representado por título, ação, quota, certificado, 
registro ou qualquer outro bem ou documento. 

Art. 373. A incidência do imposto alcança (Lei nº 11.651/91, art. 73): 

I – A transmissão ou a doação de imóvel situado neste Estado, inclusive o 
direito a ele relativo; 

II – A doação, cujo doador tenha domicílio neste Estado, ou quando nele se 
processar o inventário relativo a bem imóvel, direito, título e crédito. 

Art. 376. Ocorre o fato gerador do ITCD (Lei nº 11.651/91, art. 74): 

[...] 

II – Na transmissão por doação, na data: 

c) do ato da doação, ainda que a título de adiantamento da legítima. 

[...] 

Art. 382. Contribuinte do ITCD é (Lei nº 11.651/91, art. 81): 

[...] 

II - o donatário, na doação; 

[...]” 

 

Nesse diapasão, à guisa de elementos capazes de infirmar a 
acusação fiscal, e estando o lançamento, sobre o aspecto formal e material, respaldado 
pela legislação tributária estadual, hei por bem em manter a decisão singular que o 
considerou procedente, com a devida adequação originada da revisão realizada. 

Ao teor de todo o exposto, voto, em consenso unânime, para rejeitar 
as preliminares de nulidade do auto de infração, arguidas pelo polo passivo, por 
incompetência funcional da autoridade autuante, por insegurança na determinação da 
infração, e por ilegitimidade ativa do Estado de Goiás. 

Rejeito, majoritariamente, a preliminar de exclusão da lide do 
coobrigado solidário Júlio Roberto de Macedo Bernardes. 



 

Quanto ao mérito, em consenso com a maioria dos meus pares, voto, 
para conhecer do Recurso Voluntário, dar-lhe parcial provimento, para reformar em parte a 
decisão singular e considerar parcialmente procedente o auto de infração, no valor original 
do ITCD de R$ 199.885,22 (cento e noventa e nove mil, oitocentos e oitenta e cinco reais 
e vinte e dois centavos), nos termos da revisão realizada. 
 

 
 

Sala das sessões, em 12 de agosto de 2016. 
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Matéria: Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01241/16 
 
Relator: Conselheiro Heli José da Silva 
 

 
EMENTA: I – NULIDADES. Preliminares de nulidade do 
lançamento, arguidas pelo sujeito passivo, sendo: i) por 
incompetência funcional da autoridade autuante; ii) por 
insegurança na determinação da infração; e, iii) por ilegitimidade 
ativa do Estado de Goiás. Rejeitadas por unanimidade de votos. 
 
1. Encontrando-se consignado nos levantamentos, bem como 
no auto de infração, que os trabalhos foram realizados por 
Auditor Fiscal da Receita Estadual – AFRE, possuidor de 
competência para a atividade de fiscalização, nos termos do 
artigo 4º, da Lei nº 13.266/98, não há que se falar em 
incompetência funcional; 
 
2. Não é passível de nulidade o lançamento que contenha os 
elementos indispensáveis para determinar com segurança a 
infração denunciada e identificar corretamente o infrator. (artigo 
20, § 3.º, da Lei 16.469/09); 
 
3. A cobrança do ITCD advinda de doação, em face a valorização 
de quotas sociais, não se confunde com doação de imóveis 
situados em outra unidade da Federação, os quais foram 
integralizados ao capital social da empresa, sendo, neste caso o 
Estado de Goiás competente para tributar a referida doação. 
 
II - SOLIDARIEDADE. Preliminar de exclusão da lide do 
coobrigado solidário. Não acolhida por maioria de votos.  
 
1. São solidariamente obrigados pelo pagamento do ITCD 
devido pelo contribuinte ou responsável, o doador ou o cedente. 
(artigo 82, inciso I, CTE). 
 
III - ITCD. Obrigação tributária principal. Omissão de 
recolhimento do Imposto. Procedência parcial. Decisão não 
unânime. 
 
1. O ITCD incide sobre a transmissão causa mortis e doação, de 
qualquer bem ou direito. (artigo 72, CTE); 
 
2. Doação é qualquer ato ou fato em que o doador, por 
liberalidade, transmite bem, vantagem ou direito de seu 
patrimônio, ao donatário que o aceita, expressa, tácita ou 
presumidamente. (artigo 72, § 1º, CTE); 
 
3. Ocorre o fato gerador do ITCD, na transmissão por doação, na 
data do ato da doação, ainda que a título de adiantamento da 
legítima. (artigo 74, inciso II, alínea "c", CTE); 



 

 
4. configura-se doação a vantagem advinda de aumento do 
Capital Social da empresa, com a integralização de bens 
imóveis, por alguns dos sócios, em valores inferiores aos de 
mercado, sendo que os demais permaneceram com o mesmo 
percentual de participação quotista no Capital Social, o que lhes 
propiciou enriquecimento patrimonial pessoal, em face de uma 
transmissão patrimonial oculta e não onerosa. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 07 de julho de 2016, decidiu,por unanimidade votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pelo sujeito passivo, sendo a primeira, 
por incompetência funcional da autoridade autuante;  a segunda, por insegurança na 
determinação da infração; e, a terceira por ilegitimidade ativa. Participaram do julgamento 
os Conselheiros Heli José da Silva, Nivaldo Carvelo Carvalho e Nivaldo José Mendes. E, 
por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão do solidário da lide, arguida pela 
autuada. Foram vencedores os Conselheiros Heli José da Silva e Nivaldo José Mendes. 
Vencido o Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho, que votou pela exclusão. Quanto ao 
merito, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso, dar-lhe parcial provimento para 
reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto de 
infração no valor do ITCD de R$ 199.885,22 (cento e noventa e nove mil, oitocentos e 
oitenta e cinco reais e vinte e dois centavos), incidente sobre a base de cálculo R$ 
4.997.130,54 (quatro milhões, novecentos e noventa e sete mil, cento e trinta reais e 
cinqüenta e quatro centavos), nos termos da revisão. Foram vencedores os Conselheiros 
Heli José da Silva e Nivaldo José Mendes. Vencido o Conselheiro Nivaldo Carvelo 
Carvalho que votou pela improcência do auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Da análise do presente processo, depreende-se que a acusação 
tipificada na sua peça exordial versa sobre o fato de que, em 07 de dezembro de 2.012, o 
Fisco efetuou o lançamento do crédito tributário de que trata este processo, cobrando do 
autuado ITCD na importância original de R$ 278.276,49 (duzentos e setenta e oito mil, 
duzentos e setenta e seis reais e quarenta e nove centavos), relativo vantagem transmitida 
pelos pais na integralização através de imóveis na empresa Júlio Bernardes Agropecuário 
Ltda., a título de aumento do Capital, com a adoção de valores da sua declaração do 
Imposto de Renda, sem a avaliação do correspondente valor em dinheiro como preceitua 
o artigo 7º, da Lei nº 6.404/76, embora todos tivessem se compromissado com a 
subscrição de valores iguais (os filhos, em moeda corrente), gerando com a prática, uma 
transmissão patrimonial oculta e não onerosa em valores individuais avaliados em R$ 
6.956.912,36, conforme Nota Explicativa, Demonstrativo e documentos anexos.  

Em consequência, deverá recolher o imposto devido acrescido das 
cominações legais. 

A autoridade lançadora indicou como infringidas as disposições dos 
artigos 84, do Código Tributário Estadual - CTE - Lei nº 11.651/91, combinadas com os 
artigos 372, § 2º, 373, inciso II, 376, inciso II, alínea “c” e 385, § 1º, todos do 
Regulamento do Código Tributário Estadual – RCTE - Decreto nº 4.852/97. Propôs-se, 
outrossim, a aplicação da penalidade prevista no artigo 89, inciso II, do CTE, com 
redação Lei nº 13.772/00.   

Foi incluído como sujeito passivo solidário: Júlio Roberto de Macedo 
Bernardes, nos termos do artigo 82, inciso I, do CTE. 



 

O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: 
Ordem de Serviço; Nota Explicativa; Demonstrativo de Avaliação dos Imóveis Rurais e 
Urbanos Integralizados em 18/05/2009; Notificações Fiscais; Tabela Referencial do 
INCRA de Preços de Terras no Estado de Mato Grosso; Avaliações de Imóveis; cópia do 
Balancete Analítico; Pauta de Atualizações; Demonstrativo Evolução Social da Empresa 
Júlio Bernardes Agropecuária Ltda.; cópia da Alteração Contratual da sociedade Júlio 
Bernardes Agropecuária Ltda.; Certidões de Registro de Imóveis; e, cópias de Escrituras; 
fls. 05/70. 

Os autuados foram devidamente intimados, conforme documentos às 
fls. 71/74. 

E, conjuntamente, comparecem ao feito impugnando o auto de 
infração, defensório de fls. 77/101. Após historiarem o feito, arguem, em sede preliminar, 
a nulidade do lançamento por: l) Incompetência funcional, em razão da ausência de 
Ordem de Serviço; ii) incompetência Ativa do Estado de Goiás – nulidade parcial – por 
tributar imóveis situados no Estado de Mato Grosso; iii) insegurança na determinação da 
infração por ausência de fundamentação e de previsão legal. Também, por entender que 
a integralização do aumento do Capital com imóveis não implica na transmissão de suas 
propriedades para os sócios, e, o fato de que a autoridade autuante ignorou, sem 
qualquer motivo ou justificativa, o fato de que os donatários integralizaram o aumento de 
capital relativo às suas cotas partes em moeda corrente. 

Indicam, ainda, que todos os imóveis se encontram gravados com 
hipotecas cedulares. Pontuam: “Assim, não há qualquer segurança na determinação da 
suposta infração, porquanto lastreada em PRESUNÇÕES, e não em critérios objetivos. 
E, como é sabido, a obrigação tributária somente nasce com a ocorrência concreta, 
segura e certa do fato gerador”. 

Pugnam, também, pela exclusão da lide do coobrigado solidário. 

Quanto ao mérito manifestam quanto à onerosidade do ato jurídico, 
asseverando que toda vez que uma pessoa física ou jurídica transfere bem imóvel de sua 
propriedade para integralização do capital de sociedade empresária, essa transferência 
de bens ou direitos a pessoas jurídicas, a título de integralização de capital, configura 
uma alienação. Destacam: “Como se infere da própria 4ª Alteração Contratual da 
empresa em questão, o aumento de capital foi uma operação onerosa, e não uma 
doação”. 

Ainda: “O ato jurídico foi oneroso tanto para o suposto doador quanto 
para os supostos donatários, pois o primeiro integrou parcela do seu patrimônio à pessoa 
jurídica da qual é sócio, e os demais se obrigaram a integralizar a sua parte em moeda 
corrente, não se podendo falar em gratuidade da operação e tampouco que os bens 
foram transferidos para as pessoas dos sócios”. 

Destacam jurisprudência a respeito da integralização do aumento do 
Capital Social por incorporação imobiliária. Também, o Princípio da Legalidade. 

Promovem a juntada dos documentos e cópias às fls. 102/132. 

Pugnam, ao final, pela improcedência do auto de infração.  

A julgadora singular prolata a Sentença nº 1.488/2015 - JULP, fls. 
134/138, na qual rejeita as preliminares suscitadas, e, no mérito considera que o trabalho 
fazendário foi corretamente elaborado, razão pela qual julga procedente o lançamento. 

Destaca: “Diante do exposto, analisando os fatos e a legislação 
vigente, concluo que o sujeito passivo nas suas alegações não traz fato novo, ou 
documentação que possa tirar a legitimidade do Lançamento, que está totalmente de 
acordo com a legislação vigente”.  



 

Os autuados foram intimados da decisão singular, fls. 139/144, e 
interpõem Recurso Voluntário, fls. 147/173, no qual, após destacarem os fatos e os 
fundamentos do auto de infração, reiteram as preliminares suscitadas na fase singular, a 
saber: i) incompetência funcional por ausência da competente Ordem de Serviço; ii) 
incompetência absoluta para tributar – nulidade parcial do auto; insegurança na 
determinação da infração, por ausência de fundamentação e de previsão legal. Também, 
por entender que a integralização do aumento do Capital com imóveis não implica na 
transmissão de suas propriedades para os sócios, e, o fato de que a autoridade autuante 
ignorou, sem qualquer motivo ou justificativa, o fato de que os donatários integralizaram o 
aumento de capital relativo às suas cotas partes em moeda corrente. 

Reiteram que todos os imóveis se encontram gravados com 
hipotecas cedulares.  

Repetem o pleito de exclusão da lide do coobrigado solidário. 

Quanto ao mérito, os argumentos expendidos são os mesmos 
apresentados na Impugnação, voltando a destacar a onerosidade do ato jurídico; “Como 
se infere da própria 4ª Alteração Contratual da empresa em questão, o aumento de 
capital foi uma operação onerosa, e não uma doação”. 

Destacam, ainda: “No caso ora examinado, tem-se que o ITCD 
(Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação) só teria incidência se ficasse 
demonstrado que realmente, nos termos do Direito Civil, ter-se-ia configurado o negócio 
jurídico denominado doação. Este é um instituto de Direito Civil, sendo que o Direito 
Tributário o recebe com todos os elementos determinados pela lei civil para que se tenha 
como configuradas a sua existência, validade e eficácia”. 

Voltam a mencionar jurisprudência a respeito da integralização do 
aumento do Capital Social por incorporação imobiliária. Também, o Princípio da 
Legalidade. 

Pugnam, ao final, pela improcedência do auto de infração.  

A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário exara a 
Resolução nº 124/2015, fls. 175, com o seguinte enunciado: 

“A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em 
sessão realizada no dia 09/09/2015, acatando proposição do Conselheiro Relator, 
resolve, por unanimidade de votos encaminhar os autos à COORDENAÇÃO DO 
ITCD da Gerência de Arrecadação e Fiscalização, para manifestação e adoção das 
providências que julgar pertinentes em relação aos seguintes pontos: 

(v) Na avaliação dos imóveis rurais e urbanos integralizados em 
18/05/2009, documento de fls. 09, consta o imóvel FAZENDA TARUMÃ, de 
Jussara, neste Estado, integrando referido imóvel os cálculos que definiram o ITCD 
cobrado na exordial; 

(vi) Da análise do documento de fls. 30, denominado Evolução 
Social da empresa Júlio Bernardes Agropecuária Ltda., referido imóvel consta 
como integrante da mesma desde a sua constituição, ocorrida em 23 de janeiro de 
1997; 

(vii) Da análise dos imóveis incorporados à empresa, a título de 
Aumento de Capital, conforme consta da Alteração Contratual de nº 04, fls. 31/40, 
salvo erro de verificação, o imóvel FAZENDA TARUMÃ, não consta como sendo 
incorporado à empresa na data da referida alteração; 

(viii) Ainda, da análise da referida Alteração Contratual nº 04, 
depreende-se que sobre alguns dos imóveis incorporados à empresa, a título de 



 

Aumento de Capital, incide o gravame de Hipotecas em garantia de pagamento de 
dívidas, as quais têm vencimento posterior à alteração de capital ocorrida, e, 
portanto, salvo melhores verificações, passariam a ser de responsabilidade da 
empresa. 

Assim, mister manifestar a respeito das questões acima 
destacadas, promovendo, caso seja pertinente, a correção dos trabalhos originais”. 

 
O resultado da revisão se encontra consolidado no Relatório 

Diligencial nº 101/2015 – CITCD, fls. 177/178, tendo o revisor reconhecido o equívoco 
relacionado com o citado imóvel Fazenda Tarumã, o qual é excluído da auditoria, e, após 
os cálculos pertinentes, indica como valor do crédito tributário a importância de R$ 
199.885,22 (cento e noventa e nove mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e vinte e dois 
centavos). 

Quanto à incidência de gravame de hipotecas sobre alguns imóveis 
que foram integralizados na sociedade Júlio Bernardes Agropecuária Ltda., manifesta que 
em nada interfere na formação da base de cálculo do tributo lançado, vez que eventuais 
restrições ou oposições aos referidos gravames deveriam ser perpetrados pelos 
respectivos credores, e, por esse motivo, só tem repercussão na relação jurídica 
estabelecida entre as pessoas físicas e/ou jurídicas envolvidas. 

Intimados para se manifestarem a respeito do resultado da diligência 
realizada, fls. 180/181, os autuados quedaram-se silentes. 

Exara-se nova Resolução, fls. 184/185, com o seguinte teor: 

“A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em 
sessão realizada no dia 11/04/2016, acatando proposição do Conselheiro Relator,  

CONSIDERANDO que o auto de infração refere-se à cobrança de 
ITCD, com a seguinte descrição: "Deixou de recolher o Imposto sobre Transmissão 
Causa Mortis e Doação no valor de R$ 278.276,19, relativo vantagem transmitida 
pelos pais na integralização através de imóveis na empresa Júlio Bernardes 
Agropecuária Ltda., a título de aumento do Capital, com a adoção de valores da 
sua Declaração do Imposto de Renda, sem a avaliação do correspondente valor 
em dinheiro como preceitua o Art. 7º da Lei 6.404/76, embora todos tivessem se 
compromissado com a subscrição de valores iguais (os filhos, em moeda corrente), 
gerando com a prática, uma transmissão patrimonial oculta e não onerosa em 
valores individuais avaliados em R$ 6.956.912,36, conforme Nota Explicativa, 
Demonstrativo e Documentos anexos. Deverá, em consequência, recolher o 
imposto devido acrescido das cominações legais";  

CONSIDERANDO que dentre os bens constantes da "Avaliação 
dos Imóveis Rurais e Urbanos Integralizados em 18/05/2009", cópia anexa, o 
sujeito passivo indica que alguns deles se encontram gravados com ônus 
representado por hipoteca cedular; 

CONSIDERANDO que da leitura da Alteração Contratual de nº 04, 
da sociedade: Júlio Bernardes Agropecuária Ltda., percebe-se a existência de ônus 
sobre os imóveis, em especial: Fazenda Tubarana II e Fazenda Tucuruí, 
representado por Hipoteca cedular; 

CONSIDERANDO que o sujeito passivo em sua peça de defesa 
não apresenta elementos comprobatórios de que as dívidas contraídas pelo Senhor 
Júlio Roberto de Macedo Bernardes e Sonia Helena Costa Bernardes, proprietários 
originais dos referidos imóveis: Fazenda Tubarana II e Fazenda Tucuruí, as quais 
foram incorporadas à sociedade Júlio Bernardes Agropecuária Ltda., na forma de 



 

integralização de Capital, e que foram gravadas com o ônus hipotecário, FORAM 
TAMBÉM ASSUMIDAS pela referida sociedade; 

CONSIDERANDO que a comprovação indicada no item anterior 
se torna necessária para a formação da convicção dos Julgadores desta Câmara, 
quanto a eventual adequação da base de cálculo do imposto cobrado; 

CONSIDERANDO, outrossim, o disposto no artigo 19, § 3º, inciso 
II, da Lei nº 16.469/09, que estabelece: "O Julgador de Primeira Instância ou a 
Câmara Julgadora pode: Determinar a realização de diligência, de ofício ou a 
pedido, para fins de saneamento do processo"; 

CONSIDERANDO, ainda, que se encerra nesta fase de 
julgamento a possibilidade de conversão do julgamento em diligência, visando o 
saneamento do processo, 

RESOLVE, por unanimidade de votos, encaminhar o processo ao 
SETOR DE PREPARO PROCESSUAL DA GEPRO, para fins de intimação dos 
sujeitos passivos, na pessoa do advogado constituído, no seu endereço 
profissional constante da procuração anexada aos autos, para que, à vista dos 
considerandos acima, e ainda da indicação de Assunção de Dívidas, PROMOVA A 
JUNTADA ao processo, no prazo de 30 (trinta) dias, da documentação 
FINANCEIRA e CONTÁBIL, assim como as informações constantes da Declaração 
do Imposto de Renda, relacionadas com a sociedade Júlio Bernardes Agropecuária 
Ltda., referentes às dívidas geradoras dos ônus hipotecários, incluindo-se a 
quitação das mesmas pela referida sociedade. 

Intimados do teor da Resolução supra, fls. 186/187, os autuados não 
se manifestam. 

Este é o relatório. 

 
         V O T O  
 

    QUESTÕES PRELIMINARES 

 
Em prelúdio, mister analisar e manifestar a respeito das preliminares 

suscitadas pelo polo passivo, a saber: incompetência funcional; ilegitimidade ativa do 
Estado de Goiás; e, insegurança na determinação da infração. 

Quanto às nulidades em apreço, acompanhado pela unanimidade 
dos meus pares, rejeito-as por entender que as mesmas carecem de sustentabilidade. 

O argumento relacionado com a preliminar de incompetência 
funcional, vincula-se à alegação de inexistência da competente Ordem de Serviço, 
situação que não se confirma, à vista da cópia da Ordem de Serviço nº 0177/2012 às fls. 
70. 

A alegação de nulidade por incompetência do Estado de Goiás para 
tributar, no presente caso, uma vez que a integralização foi realizada com alguns imóveis 
situados no Estado do Mato Grosso, também não procede, haja vista que não há que se 
confundir doação de quotas sociais com doação de bens imóveis. Oportuno destacar 
que, quando da integralização do capital social com bens imóveis, estes passam a integrar 
o patrimônio da empresa. Portanto, a cobrança do ITCD advém da doação de quotas 
sociais, as quais são consideradas bens móveis e não imóveis, exsurgindo, por 
consequência, a incidência do artigo 155, § 1º, inciso II, da Constituição da República. 



 

Inquestionável, pois, que o Estado de Goiás é o ente competente para a cobrança do 
ITCD, haja vista ser o domicílio do doador.  

 

“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos 
sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993) 

I – Transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos; 
(Redação idem): 

[...] 

§ 1º. O imposto previsto no inciso I: (Redação idem) 

[...] 

II – relativamente a bens móveis, títulos e créditos, compete ao Estado 
onde se processar o inventário ou arrolamento, ou tiver domicílio o doador, 
ou ao Distrito Federal; 

[...]”. 

 

Relativamente à arguição de nulidade por insegurança na 
determinação da infração, ante a ausência de previsão legal, também não se apresenta 
como acolhível, haja vista o claro entendimento de que, na realidade, ocorreu uma doação 
em valores, tendo em conta que se integralizou o imóvel com um valor, e na realidade o 
mesmo tem um valor bem superior, sendo esta diferença de valores, na verdade, uma 
doação, consoante preconiza o § 2º, do artigo 72, do Código Tributário Estadual – CTE, a 
seguir transcrito: 

 

“Art. 72. O ITCD incide sobre a transmissão causa mortis e doação, de 
qualquer bem ou direito. (Redação conferida pela Lei nº 13.772 – vigência 
01.01.01 a 02.08.13) 

[...] 

§ 2º – Doação é qualquer ato ou fato em que o doador, por liberalidade, 
transmite bem, vantagem ou direito de seu patrimônio, ao donatário que o 
aceita, expressa, tácita ou presumidamente. (Redação Idem). 

[...]” 

 
Ainda, que a integralização do aumento de capital com imóveis não 

implica na transmissão de suas propriedades para os sócios, e, os sócios não são donos 
dos imóveis, mas sim a sociedade empresária. Neste quesito, importante destacar que o 
lançamento não trata da doação de imóveis, mas da valorização de ações em virtude da 
integralização de imóveis pelo preço histórico, havendo, portanto, um ganho real de 
capital, pela valorização das ações, quando avaliadas pelo preço real. 

Quanto à alegação de que a autoridade autuante ignorou o fato de 
que os supostos donatários integralizaram o aumento de capital relativo às suas cotas 
partes em moeda corrente, também, não altera o lançamento. Vê-se que no presente caso 
trata-se de integralização de imóvel ao capital social pelo valor histórico, cujo valor foi 
atualizado e determinado o valor real dos imóveis, descontando-se o valor contabilizado, 
sendo a diferença utilizada como base de cálculo do ITCD. Tal situação independe da 
eventual integralização de valores pelos destinatários, haja vista que a parte em que os 
donatários integralizaram o aumento de capital relativo às suas cotas partes em moeda 
corrente, não possui qualquer influência no valor do imposto ora cobrado, podendo tal 
situação ser geradora de outro lançamento, na eventualidade de não provarem 
capacidade financeira para tal integralização. 



 

Portanto, não há que se falar em nulidade por insegurança na 
determinação da infração ou, mesmo, cerceamento do direito de defesa. O sujeito passivo 
teve durante a tramitação do processo, oportunidades de contestar, faticamente, o 
trabalho realizado pela fiscalização, e não o fez com suficiente razoabilidade e provas 
capazes de inquiná-lo de írrito. Nos autos encontram-se todos os elementos necessários à 
compreensão do trabalho realizado. 

No aspecto formal, o lançamento tributário atendeu a todos os 
requisitos previstos no artigo 142, do Código Tributário Nacional - CTN, e, em especial, ao 
artigo 8º, da Lei nº 16.469/2009. Sendo assim, não existem nos autos prova, por mais 
elementar que seja, de nenhuma das possíveis nulidades descritas pelo artigo 20, da 
referida Lei. 

As provas foram devidamente colacionadas, há absoluta clareza no 
texto da peça vestibular; e, mais ainda, resta clara a absoluta sintonia entre as provas 
juntadas e a natureza da acusação em análise. Não houve nenhuma obscuridade no 
trabalho, a tipificação da infração está correta, não merecendo qualquer reparo. Além 
disso, sempre foi dada ao sujeito passivo a oportunidade de trazer suas razões, e dela fez 
uso, utilizando-se dos preceitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 

Assim, reitero a rejeição das preliminares em análise. 
 

    S O L I D A R I E D A D E 
 

Relativamente ao pleito de exclusão do coobrigado solidário Júlio 
Roberto de Macedo Bernardes, rejeito-o, haja vista que o artigo 82, inciso I, do Código 
Tributário Estadual, nomeia o doador ou cedente como solidário pelo pagamento do ITCD 
devido pelo contribuinte.  

 

“Art. 82. São solidariamente obrigados pelo pagamento do ITCD devido 
pelo contribuinte ou responsável: (Redação conferida pela Lei nº 13.772 – 
vigência 01.01.01) 

I – o doador ou o cedente”. 

 
     M É R I T O 

 

Compulsando os autos, atendo às normas que regem a matéria, e, 
notadamente quanto ao trabalho realizado pela autoridade autuante, na vertente da 
correta instrução documental, bem como na escorreita elaboração da fiscalização em 
relevo, observo que o lançamento foi corretamente elaborado, devendo, portanto, ser 
mantido. 

 Os elementos constantes dos documentos, Nota Explicativa, 
demonstrativos e avaliações de imóveis, insertos às fls. 05/69, demonstram claramente a 
ocorrência do fato gerador, bem como da base de cálculo do tributo. 

A Nota Explicativa contida no documento às fls. 05/08, é bastante 
elucidativa, sendo de bom alvitre destacar: 

“O lançamento teve como motivação a 4ª alteração contratual da 
empresa Júlio Bernardes Agropecuária Ltda., registrada em 18/05/2009, através da qual 
foi promovido o aumento do capital social da empresa, de R$ 886.000,00 para R$ 
2.722.000,00. Na alteração os três filhos efetuariam a integralização em moeda corrente 
no valor individual de R$ 367.200,00, e os pais em imóveis rurais e urbanos. 



 

Júlio Roberto de Macedo Bernardes e Sônia Helena Costa Bernardes 
efetivaram os seus pagamentos através de incorporações de diversas fazendas e de um 
apartamento localizado em Goiânia, descritas na alteração contratual como imóveis A, B, 
C, D, E, F e G, cada um com a titularidade de 50% de cada imóvel, totalizando, em valores 
nominais, R$ 1.099.732,00. 

A parte dos filhos teve os seus pagamentos programados em 
diversas parcelas anuais. A última prestação seria integralizada em 14/09/2012. 

Na alteração, é marcante a integralização através de imóveis rurais e 
urbanos pelos pais, com a utilização de seu valor histórico (declarado no Imposto de 
Renda), enquanto o valor corrente de mercado era notoriamente maior e os demais sócios 
se comprometeram a efetivar seus compromissos, em moeda, até apenas o limite 
individual do aumento pactuado, embora estes tivessem mantido o mesmo percentual de 
capital votante. 

[...] 

Nota-se que os imóveis incorporados representavam a maior parte 
do patrimônio declarado para o Imposto de Renda pelo cônjuge varão Júlio Roberto 
Macedo Bernardes (que declarava, também, pela já falecida esposa, conjuntamente). 

As circunstâncias da efetivação da alteração levam-nos à conclusão 
de que a integralização com imóveis objetivou a execução da antecipação da legítima. 

[...] 

A integralização de bens pelo valor aquém do seu valor real ou de 
mercado constitui uma forma de transmissão de vantagens. É aferível com a reavaliação 
desses bens e ajuste das Demonstrações Financeiras da empresa. O resultado dessa 
reavaliação é a constatação de aumento substancial do Patrimônio Líquido. 

[...] 

No caso, a base de cálculo é unicamente o benefício ou vantagem 
com que os filhos foram aquinhoados na entrega pelos pais, de bem cujo valor seria bem 
maior do que o compromissado através de contrato. 

O fato gerador não é a transmissão de quotas e, sim, a transmissão 
de vantagens implementadas através do mecanismo descrito, ou seja, a incorporação de 
imóveis que no mercado estariam valendo dezenas de vezes mais do que a obrigação 
contratada”. 

À vista do conteúdo da Nota Explicativa em destaque, entendo que 
os argumentos apresentados pela polaridade passiva, são insuficientes para desqualificar 
o trabalho realizado, e, por conseguinte, improceder o lançamento. 

Importante destacar que a diligência realizada ensejou a adequação 
da base de cálculo e, consequentemente, do imposto cobrado, em face da exclusão de 
bem imóvel que foi indevidamente inserido na auditoria realizada. 

Ainda, a tentativa de obter melhores esclarecimentos relacionados 
com as hipotecas incidentes sobre alguns dos bens imóveis, não logrou êxito, ante a 
inércia do sujeito passivo em trazer os elementos solicitados na Resolução às fls. 184/185. 

A legislação relativamente à exigência tributária objeta do presente 
lançamento, tem como prescrição normativa os artigos abaixo transcritos, do Código 
Tributário Estadual - CTE: 

 

“Art. 72. O ITCD incide sobre a transmissão causa mortis e doação, de 
qualquer bem ou direito. 



 

Art. 74. Ocorre o fato gerador do ITCD: 

[...] 

II – Na transmissão por doação, na data: 

[...] 

c) no ato da doação, ainda que a título de adiantamento da legítima”. 

 

O Decreto nº 4.852/97, regulamentando a matéria, também, 
estatui: 

 

“Art. 372. O Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de 
Quaisquer Bens ou Direitos -  ITCD incide sobre a transmissão causa 
mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos. (Artigo 72, Lei nº 
11.651/91). 

§ 1º. Ocorrem tantos fatos geradores distintos quantos forem os herdeiros, 
legatários, donatários ou usufrutuários, ainda que o bem ou direito seja 
indivisível. 

§ 2º. Doação é qualquer ato ou fato em que o doador, por liberalidade, 
transmite bem, vantagem ou direito de seu patrimônio ao donatário que o 
aceita expressa, tácita ou presumidamente. 

§ 3º. Entende-se como qualquer bem ou direito o bem imóvel e o direito a 
ele relativo, o bem móvel, compreendendo o semovente, a mercadoria e 
qualquer parcela do patrimônio que for passível de mercancia ou de 
transmissão, mesmo que representado por título, ação, quota, certificado, 
registro ou qualquer outro bem ou documento. 

Art. 373. A incidência do imposto alcança (Lei nº 11.651/91, art. 73): 

I – A transmissão ou a doação de imóvel situado neste Estado, inclusive o 
direito a ele relativo; 

II – A doação, cujo doador tenha domicílio neste Estado, ou quando nele se 
processar o inventário relativo a bem imóvel, direito, título e crédito. 

Art. 376. Ocorre o fato gerador do ITCD (Lei nº 11.651/91, art. 74): 

[...] 

II – Na transmissão por doação, na data: 

c) do ato da doação, ainda que a título de adiantamento da legítima. 

[...] 

Art. 382. Contribuinte do ITCD é (Lei nº 11.651/91, art. 81): 

[...] 

II - o donatário, na doação; 

[...]” 

 

Nesse diapasão, à guisa de elementos capazes de infirmar a 
acusação fiscal, e estando o lançamento, sobre o aspecto formal e material, respaldado 
pela legislação tributária estadual, hei por bem em manter a decisão singular que o 
considerou procedente, com a devida adequação originada da revisão realizada. 

Ao teor de todo o exposto, voto, em consenso unânime, para rejeitar 
as preliminares de nulidade do auto de infração, arguidas pelo polo passivo, por 
incompetência funcional da autoridade autuante, por insegurança na determinação da 
infração, e por ilegitimidade ativa do Estado de Goiás. 



 

Rejeito, majoritariamente, a preliminar de exclusão da lide do 
coobrigado solidário Júlio Roberto de Macedo Bernardes. 

Quanto ao mérito, em consenso com a maioria dos meus pares, voto, 
para conhecer do Recurso Voluntário, dar-lhe parcial provimento, para reformar em parte a 
decisão singular e considerar parcialmente procedente o auto de infração, no valor original 
do ITCD de R$ 199.885,22 (cento e noventa e nove mil, oitocentos e oitenta e cinco reais 
e vinte e dois centavos), nos termos da revisão realizada. 

 
 
 

Sala das sessões, em 12 de agosto de 2016. 
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Matéria: Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01242/16 
 
Relator: Conselheiro Heli José da Silva 
 

 
EMENTA: I – NULIDADES. Preliminares de nulidade do 
lançamento, arguidas pelo sujeito passivo, sendo: i) por 
incompetência funcional da autoridade autuante; ii) por 
insegurança na determinação da infração; e, iii) por ilegitimidade 
ativa do Estado de Goiás. Rejeitadas por unanimidade de votos. 
 
1. Encontrando-se consignado nos levantamentos, bem como 
no auto de infração, que os trabalhos foram realizados por 
Auditor Fiscal da Receita Estadual – AFRE, possuidor de 
competência para a atividade de fiscalização, nos termos do 
artigo 4º, da Lei nº 13.266/98, não há que se falar em 
incompetência funcional; 
 
2. Não é passível de nulidade o lançamento que contenha os 
elementos indispensáveis para determinar com segurança a 
infração denunciada e identificar corretamente o infrator. (artigo 
20, § 3.º, da Lei 16.469/09); 
 
3. A cobrança do ITCD advinda de doação, em face a valorização 
de quotas sociais, não se confunde com doação de imóveis 
situados em outra unidade da Federação, os quais foram 
integralizados ao capital social da empresa, sendo, neste caso o 
Estado de Goiás competente para tributar a referida doação. 
 
II - SOLIDARIEDADE. Preliminar de exclusão da lide do 
coobrigado solidário. Não acolhida por maioria de votos.  
 
1. São solidariamente obrigados pelo pagamento do ITCD 
devido pelo contribuinte ou responsável, o doador ou o cedente. 
(artigo 82, inciso I, CTE). 
 
III - ITCD. Obrigação tributária principal. Omissão de 
recolhimento do Imposto. Procedência parcial. Decisão não 
unânime. 
 
1. O ITCD incide sobre a transmissão causa mortis e doação, de 
qualquer bem ou direito. (artigo 72, CTE); 
 
2. Doação é qualquer ato ou fato em que o doador, por 
liberalidade, transmite bem, vantagem ou direito de seu 
patrimônio, ao donatário que o aceita, expressa, tácita ou 
presumidamente. (artigo 72, § 1º, CTE); 
 
3. Ocorre o fato gerador do ITCD, na transmissão por doação, na 
data do ato da doação, ainda que a título de adiantamento da 
legítima. (artigo 74, inciso II, alínea "c", CTE); 



 

 
4. configura-se doação a vantagem advinda de aumento do 
Capital Social da empresa, com a integralização de bens 
imóveis, por alguns dos sócios, em valores inferiores aos de 
mercado sendo que os demais permaneceram com o mesmo 
percentual de participação quotista no Capital Social, o que lhes 
propiciou enriquecimento patrimonial pessoal, em face de uma 
transmissão patrimonial oculta e não onerosa. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 07 de julho de 2016, decidiu, por unanimidade votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pelo sujeito passivo, sendo a primeira, 
por incompetência funcional da autoridade autuante;  a segunda, por insegurança na 
determinação da infração; e, a terceira por ilegitimidade ativa. Participaram do julgamento 
os Conselheiros Heli José da Silva, Nivaldo Carvelo Carvalho e Nivaldo José Mendes. E, 
por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão do solidário da lide, arguida pela 
autuada. Foram vencedores os Conselheiros Heli José da Silva e Nivaldo José Mendes. 
Vencido o Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho, que votou pela exclusão. Quanto ao 
merito, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso, dar-lhe parcial provimento para 
reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto de 
infração no valor do ITCD de R$ 199.885,22 (cento e noventa e nove mil, oitocentos e 
oitenta e cinco reais e vinte e dois centavos), incidente sobre a base de cálculo R$ 
4.997.130,54 (quatro milhões, novecentos e noventa e sete mil, cento e trinta reais e 
cinqüenta e quatro centavos), nos termos da revisão. Foram vencedores os Conselheiros 
Heli José da Silva e Nivaldo José Mendes. Vencido o Conselheiro Nivaldo Carvelo 
Carvalho que votou pela improcência do auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Da análise do presente processo, depreende-se que a acusação 
tipificada na sua peça exordial versa sobre o fato de que, em 07 de dezembro de 2.012, o 
Fisco efetuou o lançamento do crédito tributário de que trata este processo, cobrando do 
autuado ITCD na importância original de R$ 278.276,49 (duzentos e setenta e oito mil, 
duzentos e setenta e seis reais e quarenta e nove centavos), relativo vantagem transmitida 
pelos pais na integralização através de imóveis na empresa Júlio Bernardes Agropecuário 
Ltda., a título de aumento do Capital, com a adoção de valores da sua declaração do 
Imposto de Renda, sem a avaliação do correspondente valor em dinheiro como preceitua 
o artigo 7º, da Lei nº 6.404/76, embora todos tivessem se compromissado com a 
subscrição de valores iguais (os filhos, em moeda corrente), gerando com a prática, uma 
transmissão patrimonial oculta e não onerosa em valores individuais avaliados em R$ 
6.956.912,36, conforme Nota Explicativa, Demonstrativo e documentos anexos.  

Em consequência, deverá recolher o imposto devido acrescido das 
cominações legais. 

A autoridade lançadora indicou como infringidas as disposições dos 
artigos 84, do Código Tributário Estadual - CTE - Lei nº 11.651/91, combinadas com os 
artigos 372, § 2º, 373, inciso II, 376, inciso II, alínea “c” e 385, § 1º, todos do 
Regulamento do Código Tributário Estadual – RCTE - Decreto nº 4.852/97. Propôs-se, 
outrossim, a aplicação da penalidade prevista no artigo 89, inciso II, do CTE, com 
redação Lei nº 13.772/00.   

Foi incluído como sujeito passivo solidário: Júlio Roberto de Macedo 
Bernardes, nos termos do artigo 82, inciso I, do CTE. 



 

O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: 
Ordem de Serviço; Nota Explicativa; Demonstrativo de Avaliação dos Imóveis Rurais e 
Urbanos Integralizados em 18/05/2009; Notificações Fiscais; Tabela Referencial do 
INCRA de Preços de Terras no Estado de Mato Grosso; Avaliações de Imóveis; cópia do 
Balancete Analítico; Pauta de Atualizações; Demonstrativo Evolução Social da Empresa 
Júlio Bernardes Agropecuária Ltda.; cópia da Alteração Contratual da sociedade Júlio 
Bernardes Agropecuária Ltda.; Certidões de Registro de Imóveis; e, cópias de Escrituras; 
fls. 05/76. 

Os autuados foram devidamente intimados, conforme documentos às 
fls. 77/80. 

E, conjuntamente, comparecem ao feito impugnando o auto de 
infração, defensório de fls. 83/107. Após historiarem o feito, arguem, em sede preliminar, 
a nulidade do lançamento por: l) Incompetência funcional, em razão da ausência de 
Ordem de Serviço; ii) incompetência Ativa do Estado de Goiás – nulidade parcial – por 
tributar imóveis situados no Estado de Mato Grosso; iii) insegurança na determinação da 
infração por ausência de fundamentação e de previsão legal. Também, por entender que 
a integralização do aumento do Capital com imóveis não implica na transmissão de suas 
propriedades para os sócios, e, o fato de que a autoridade autuante ignorou, sem 
qualquer motivo ou justificativa, o fato de que os donatários integralizaram o aumento de 
capital relativo às suas cotas partes em moeda corrente. 

Indicam, ainda, que todos os imóveis se encontram gravados com 
hipotecas cedulares. Pontuam: “Assim, não há qualquer segurança na determinação da 
suposta infração, porquanto lastreada em PRESUNÇÕES, e não em critérios objetivos. 
E, como é sabido, a obrigação tributária somente nasce com a ocorrência concreta, 
segura e certa do fato gerador”. 

Pugnam, também, pela exclusão da lide do coobrigado solidário. 

Quanto ao mérito manifestam quanto à onerosidade do ato jurídico, 
asseverando que toda vez que uma pessoa física ou jurídica transfere bem imóvel de sua 
propriedade para integralização do capital de sociedade empresária, essa transferência 
de bens ou direitos a pessoas jurídicas, a título de integralização de capital, configura 
uma alienação. Destacam: “Como se infere da própria 4ª Alteração Contratual da 
empresa em questão, o aumento de capital foi uma operação onerosa, e não uma 
doação”. 

Ainda: “O ato jurídico foi oneroso tanto para o suposto doador quanto 
para os supostos donatários, pois o primeiro integrou parcela do seu patrimônio à pessoa 
jurídica da qual é sócio, e os demais se obrigaram a integralizar a sua parte em moeda 
corrente, não se podendo falar em gratuidade da operação e tampouco que os bens 
foram transferidos para as pessoas dos sócios”. 

Destacam jurisprudência a respeito da integralização do aumento do 
Capital Social por incorporação imobiliária. Também, o Princípio da Legalidade. 

Promovem a juntada dos documentos e cópias às fls. 108/148. 

Pugnam, ao final, pela improcedência do auto de infração.  

A julgadora singular prolata a Sentença nº 1.478/2015 - JULP, fls. 
150/154, na qual rejeita as preliminares suscitadas, e, no mérito considera que o trabalho 
fazendário foi corretamente elaborado, razão pela qual julga procedente o lançamento. 

Destaca: “Diante do exposto, analisando os fatos e a legislação 
vigente, concluo que o sujeito passivo nas suas alegações não traz fato novo, ou 
documentação que possa tirar a legitimidade do Lançamento, que está totalmente de 
acordo com a legislação vigente”.  



 

Os autuados foram intimados da decisão singular, fls. 155/160, e 
interpõem Recurso Voluntário, fls. 163/190, no qual, após destacarem os fatos e os 
fundamentos do auto de infração, reiteram as preliminares suscitadas na fase singular, a 
saber: i) incompetência funcional por ausência da competente Ordem de Serviço; ii) 
incompetência absoluta para tributar – nulidade parcial do auto; insegurança na 
determinação da infração, por ausência de fundamentação e de previsão legal. Também, 
por entender que a integralização do aumento do Capital com imóveis não implica na 
transmissão de suas propriedades para os sócios, e, o fato de que a autoridade autuante 
ignorou, sem qualquer motivo ou justificativa, o fato de que os donatários integralizaram o 
aumento de capital relativo às suas cotas partes em moeda corrente. 

Reiteram que todos os imóveis se encontram gravados com 
hipotecas cedulares.  

Repetem o pleito de exclusão da lide do coobrigado solidário. 

Quanto ao mérito, os argumentos expendidos são os mesmos 
apresentados na Impugnação, voltando a destacar a onerosidade do ato jurídico; “Como 
se infere da própria 4ª Alteração Contratual da empresa em questão, o aumento de 
capital foi uma operação onerosa, e não uma doação”. 

Destacam, ainda: “No caso ora examinado, tem-se que o ITCD 
(Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação) só teria incidência se ficasse 
demonstrado que realmente, nos termos do Direito Civil, ter-se-ia configurado o negócio 
jurídico denominado doação. Este é um instituto de Direito Civil, sendo que o Direito 
Tributário o recebe com todos os elementos determinados pela lei civil para que se tenha 
como configuradas a sua existência, validade e eficácia”. 

Voltam a mencionar jurisprudência a respeito da integralização do 
aumento do Capital Social por incorporação imobiliária. Também, o Princípio da 
Legalidade. 

Pugnam, ao final, pela improcedência do auto de infração.  

A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário exara a 
Resolução nº 125/2015, fls. 192, com o seguinte enunciado: 

“A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em 
sessão realizada no dia 09/09/2015, acatando proposição do Conselheiro Relator, 
resolve, por unanimidade de votos encaminhar os autos à COORDENAÇÃO DO 
ITCD da Gerência de Arrecadação e Fiscalização, para manifestação e adoção das 
providências que julgar pertinentes em relação aos seguintes pontos: 

(i) Na avaliação dos imóveis rurais e urbanos integralizados em 
18/05/2009, documento de fls. 09, consta o imóvel 
FAZENDA TARUMÃ, de Jussara, neste Estado, integrando 
referido imóvel os cálculos que definiram o ITCD cobrado 
na exordial; 

(ii) Da análise do documento de fls. 28, denominado Evolução 
Social da empresa Júlio Bernardes Agropecuária Ltda., 
referido imóvel consta como integrante da mesma desde a 
sua constituição, ocorrida em 23 de janeiro de 1997; 

(iii) Da análise dos imóveis incorporados à empresa, a título de 
Aumento de Capital, conforme consta da Alteração 
Contratual de nº 04, fls. 31/40, salvo erro de verificação, o 
imóvel FAZENDA TARUMÃ, não consta como sendo 
incorporado à empresa na data da referida alteração; 



 

(iv) Ainda, da análise da referida Alteração Contratual nº 04, 
depreende-se que sobre alguns dos imóveis incorporados 
à empresa, a título de Aumento de Capital, incide o 
gravame de Hipotecas em garantia de pagamento de 
dívidas, as quais têm vencimento posterior à alteração de 
capital ocorrida, e, portanto, salvo melhores verificações, 
passariam a ser de responsabilidade da empresa. 

Assim, mister manifestar a respeito das questões acima 
destacadas, promovendo, caso seja pertinente, a correção dos trabalhos originais”. 

 
O resultado da revisão se encontra consolidado no Relatório 

Diligencial nº 102/2015 – CITCD, fls. 194/195, tendo o revisor reconhecido o equívoco 
relacionado com o citado imóvel Fazenda Tarumã, o qual é excluído da auditoria, e, após 
os cálculos pertinentes, indica como valor do crédito tributário a importância de R$ 
199.885,22 (cento e noventa e nove mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e vinte e dois 
centavos). 

Quanto à incidência de gravame de hipotecas sobre alguns imóveis 
que foram integralizados na sociedade Júlio Bernardes Agropecuária Ltda., manifesta que 
em nada interfere na formação da base de cálculo do tributo lançado, vez que eventuais 
restrições ou oposições aos referidos gravames deveriam ser perpetrados pelos 
respectivos credores, e, por esse motivo, só tem repercussão na relação jurídica 
estabelecida entre as pessoas físicas e/ou jurídicas envolvidas. 

Intimados para se manifestarem a respeito do resultado da 
diligência realizada, fls. 197/198, os autuados quedaram-se silentes. 

Exara-se nova Resolução, fls. 201/202, com o seguinte teor: 

“A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em 
sessão realizada no dia 11/04/2016, acatando proposição do Conselheiro Relator,  

CONSIDERANDO que o auto de infração refere-se à cobrança de 
ITCD, com a seguinte descrição: "Deixou de recolher o Imposto sobre Transmissão 
Causa Mortis e Doação no valor de R$ 278.276,19, relativo vantagem transmitida 
pelos pais na integralização através de imóveis na empresa Júlio Bernardes 
Agropecuária Ltda., a título de aumento do Capital, com a adoção de valores da 
sua Declaração do Imposto de Renda, sem a avaliação do correspondente valor 
em dinheiro como preceitua o Art. 7º da Lei 6.404/76, embora todos tivessem se 
compromissado com a subscrição de valores iguais (os filhos, em moeda corrente), 
gerando com a prática, uma transmissão patrimonial oculta e não onerosa em 
valores individuais avaliados em R$ 6.956.912,36, conforme Nota Explicativa, 
Demonstrativo e Documentos anexos. Deverá, em consequência, recolher o 
imposto devido acrescido das cominações legais";  

CONSIDERANDO que dentre os bens constantes da "Avaliação 
dos Imóveis Rurais e Urbanos Integralizados em 18/05/2009", cópia anexa, o 
sujeito passivo indica que alguns deles se encontram gravados com ônus 
representado por hipoteca cedular; 

CONSIDERANDO que da leitura da Alteração Contratual de nº 04, 
da sociedade: Júlio Bernardes Agropecuária Ltda., percebe-se a existência de ônus 
sobre os imóveis, em especial: Fazenda Tubarana II e Fazenda Tucuruí, 
representado por Hipoteca cedular; 

CONSIDERANDO que o sujeito passivo em sua peça de defesa 
não apresenta elementos comprobatórios de que as dívidas contraídas pelo Senhor 
Júlio Roberto de Macedo Bernardes e Sonia Helena Costa Bernardes, proprietários 
originais dos referidos imóveis: Fazenda Tubarana II e Fazenda Tucuruí, as quais 



 

foram incorporadas à sociedade Júlio Bernardes Agropecuária Ltda., na forma de 
integralização de Capital, e que foram gravadas com o ônus hipotecário, FORAM 
TAMBÉM ASSUMIDAS pela referida sociedade; 

CONSIDERANDO que a comprovação indicada no item anterior 
se torna necessária para a formação da convicção dos Julgadores desta Câmara, 
quanto a eventual adequação da base de cálculo do imposto cobrado; 

CONSIDERANDO, outrossim, o disposto no artigo 19, § 3º, inciso 
II, da Lei nº 16.469/09, que estabelece: "O Julgador de Primeira Instância ou a 
Câmara Julgadora pode: Determinar a realização de diligência, de ofício ou a 
pedido, para fins de saneamento do processo"; 

CONSIDERANDO, ainda, que se encerra nesta fase de 
julgamento a possibilidade de conversão do julgamento em diligência, visando o 
saneamento do processo, 

RESOLVE, por unanimidade de votos, encaminhar o processo ao 
SETOR DE PREPARO PROCESSUAL DA GEPRO, para fins de intimação dos 
sujeitos passivos, na pessoa do advogado constituído, no seu endereço 
profissional constante da procuração anexada aos autos, para que, à vista dos 
considerandos acima, e ainda da indicação de Assunção de Dívidas, PROMOVA A 
JUNTADA ao processo, no prazo de 30 (trinta) dias, da documentação 
FINANCEIRA e CONTÁBIL, assim como as informações constantes da Declaração 
do Imposto de Renda, relacionadas com a sociedade Júlio Bernardes Agropecuária 
Ltda., referentes às dívidas geradoras dos ônus hipotecários, incluindo-se a 
quitação das mesmas pela referida sociedade. 

Intimados do teor da Resolução supra, fls. 202/203, os 
autuados não se manifestam. 

Este é o relatório. 
 

         V O T O  
 

    QUESTÕES PRELIMINARES 

 
Em prelúdio, mister analisar e manifestar a respeito das preliminares 

suscitadas pelo polo passivo, a saber: incompetência funcional; ilegitimidade ativa do 
Estado de Goiás; e, insegurança na determinação da infração. 

Quanto às nulidades em apreço, acompanhado pela unanimidade 
dos meus pares, rejeito-as por entender que as mesmas carecem de sustentabilidade. 

O argumento relacionado com a preliminar de incompetência 
funcional, vincula-se à alegação de inexistência da competente Ordem de Serviço, 
situação que não se confirma, à vista da cópia da Ordem de Serviço nº 0177/2012 às fls. 
76. 

A alegação de nulidade por incompetência do Estado de Goiás para 
tributar, no presente caso, uma vez que a integralização foi realizada com alguns imóveis 
situados no Estado do Mato Grosso, também não procede, haja vista que não há que se 
confundir doação de quotas sociais com doação de bens imóveis. Oportuno destacar 
que, quando da integralização do capital social com bens imóveis, estes passam a integrar 
o patrimônio da empresa. Portanto, a cobrança do ITCD advém da doação de quotas 
sociais, as quais são consideradas bens móveis e não imóveis, exsurgindo, por 
consequência, a incidência do artigo 155, § 1º, inciso II, da Constituição da República. 



 

Inquestionável, pois, que o Estado de Goiás é o ente competente para a cobrança do 
ITCD, haja vista ser o domicílio do doador.  

 

“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos 
sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993) 

I – Transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos; 
(Redação idem): 

[...] 

§ 1º. O imposto previsto no inciso I: (Redação idem) 

[...] 

II – relativamente a bens móveis, títulos e créditos, compete ao Estado 
onde se processar o inventário ou arrolamento, ou tiver domicílio o doador, 
ou ao Distrito Federal; 

[...]”. 

 

Relativamente à arguição de nulidade por insegurança na 
determinação da infração, ante a ausência de previsão legal, também não se apresenta 
como acolhível, haja vista o claro entendimento de que, na realidade, ocorreu uma doação 
em valores, tendo em conta que se integralizou o imóvel com um valor, e na realidade o 
mesmo tem um valor bem superior, sendo esta diferença de valores, na verdade, uma 
doação, consoante preconiza o § 2º, do artigo 72, do Código Tributário Estadual – CTE, a 
seguir transcrito: 

 

“Art. 72. O ITCD incide sobre a transmissão causa mortis e doação, de 
qualquer bem ou direito. (Redação conferida pela Lei nº 13.772 – vigência 
01.01.01 a 02.08.13) 

[...] 

§ 2º – Doação é qualquer ato ou fato em que o doador, por liberalidade, 
transmite bem, vantagem ou direito de seu patrimônio, ao donatário que o 
aceita, expressa, tácita ou presumidamente. (Redação Idem). 

[...]” 

 
Ainda, que a integralização do aumento de capital com imóveis não 

implica na transmissão de suas propriedades para os sócios, e, os sócios não são donos 
dos imóveis, mas sim a sociedade empresária. Neste quesito, importante destacar que o 
lançamento não trata da doação de imóveis, mas da valorização de ações em virtude da 
integralização de imóveis pelo preço histórico, havendo, portanto, um ganho real de 
capital, pela valorização das ações, quando avaliadas pelo preço real. 

Quanto à alegação de que a autoridade autuante ignorou o fato de 
que os supostos donatários integralizaram o aumento de capital relativo às suas cotas 
partes em moeda corrente, também, não altera o lançamento. Vê-se que no presente caso 
trata-se de integralização de imóvel ao capital social pelo valor histórico, cujo valor foi 
atualizado e determinado o valor real dos imóveis, descontando-se o valor contabilizado, 
sendo a diferença utilizada como base de cálculo do ITCD. Tal situação independe da 
eventual integralização de valores pelos destinatários, haja vista que a parte em que os 
donatários integralizaram o aumento de capital relativo às suas cotas partes em moeda 
corrente, não possui qualquer influência no valor do imposto ora cobrado, podendo tal 
situação ser geradora de outro lançamento, na eventualidade de não provarem 
capacidade financeira para tal integralização. 



 

Portanto, não há que se falar em nulidade por insegurança na 
determinação da infração ou, mesmo, cerceamento do direito de defesa. O sujeito passivo 
teve durante a tramitação do processo, oportunidades de contestar, faticamente, o 
trabalho realizado pela fiscalização, e não o fez com suficiente razoabilidade e provas 
capazes de inquiná-lo de írrito. Nos autos encontram-se todos os elementos necessários à 
compreensão do trabalho realizado. 

No aspecto formal, o lançamento tributário atendeu a todos os 
requisitos previstos no artigo 142, do Código Tributário Nacional - CTN, e, em especial, ao 
artigo 8º, da Lei nº 16.469/2009. Sendo assim, não existem nos autos prova, por mais 
elementar que seja, de nenhuma das possíveis nulidades descritas pelo artigo 20, da 
referida Lei. 

As provas foram devidamente colacionadas, há absoluta clareza no 
texto da peça vestibular; e, mais ainda, resta clara a absoluta sintonia entre as provas 
juntadas e a natureza da acusação em análise. Não houve nenhuma obscuridade no 
trabalho, a tipificação da infração está correta, não merecendo qualquer reparo. Além 
disso, sempre foi dada ao sujeito passivo a oportunidade de trazer suas razões, e dela fez 
uso, utilizando-se dos preceitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 

Assim, reitero a rejeição das preliminares em análise. 
 

    S O L I D A R I E D A D E 
 

Relativamente ao pleito de exclusão do coobrigado solidário Júlio 
Roberto de Macedo Bernardes, rejeito-o, haja vista que o artigo 82, inciso I, do Código 
Tributário Estadual, nomeia o doador ou cedente como solidário pelo pagamento do ITCD 
devido pelo contribuinte.  

 

“Art. 82. São solidariamente obrigados pelo pagamento do ITCD devido 
pelo contribuinte ou responsável: (Redação conferida pela Lei nº 13.772 – 
vigência 01.01.01) 

I – o doador ou o cedente”. 

 
     M É R I T O 

 

Compulsando os autos, atendo às normas que regem a matéria, e, 
notadamente quanto ao trabalho realizado pela autoridade autuante, na vertente da 
correta instrução documental, bem como na escorreita elaboração da fiscalização em 
relevo, observo que o lançamento foi corretamente elaborado, devendo, portanto, ser 
mantido. 

 Os elementos constantes dos documentos, Nota Explicativa, 
demonstrativos e avaliações de imóveis, insertos às fls. 05/75, demonstram claramente a 
ocorrência do fato gerador, bem como da base de cálculo do tributo. 

A Nota Explicativa contida no documento às fls. 05/08, é bastante 
elucidativa, sendo de bom alvitre destacar: 

“O lançamento teve como motivação a 4ª alteração contratual da 
empresa Júlio Bernardes Agropecuária Ltda., registrada em 18/05/2009, através da qual 
foi promovido o aumento do capital social da empresa, de R$ 886.000,00 para R$ 
2.722.000,00. Na alteração os três filhos efetuariam a integralização em moeda corrente 
no valor individual de R$ 367.200,00, e os pais em imóveis rurais e urbanos. 



 

Júlio Roberto de Macedo Bernardes e Sônia Helena Costa Bernardes 
efetivaram os seus pagamentos através de incorporações de diversas fazendas e de um 
apartamento localizado em Goiânia, descritas na alteração contratual como imóveis A, B, 
C, D, E, F e G, cada um com a titularidade de 50% de cada imóvel, totalizando, em valores 
nominais, R$ 1.099.732,00. 

A parte dos filhos teve os seus pagamentos programados em 
diversas parcelas anuais. A última prestação seria integralizada em 14/09/2012. 

Na alteração, é marcante a integralização através de imóveis rurais e 
urbanos pelos pais, com a utilização de seu valor histórico (declarado no Imposto de 
Renda), enquanto o valor corrente de mercado era notoriamente maior e os demais sócios 
se comprometeram a efetivar seus compromissos, em moeda, até apenas o limite 
individual do aumento pactuado, embora estes tivessem mantido o mesmo percentual de 
capital votante. 

[...] 

Nota-se que os imóveis incorporados representavam a maior parte 
do patrimônio declarado para o Imposto de Renda pelo cônjuge varão Júlio Roberto 
Macedo Bernardes (que declarava, também, pela já falecida esposa, conjuntamente). 

As circunstâncias da efetivação da alteração levam-nos à conclusão 
de que a integralização com imóveis objetivou a execução da antecipação da legítima. 

[...] 

A integralização de bens pelo valor aquém do seu valor real ou de 
mercado constitui uma forma de transmissão de vantagens. É aferível com a reavaliação 
desses bens e ajuste das Demonstrações Financeiras da empresa. O resultado dessa 
reavaliação é a constatação de aumento substancial do Patrimônio Líquido. 

[...] 

No caso, a base de cálculo é unicamente o benefício ou vantagem 
com que os filhos foram aquinhoados na entrega pelos pais, de bem cujo valor seria bem 
maior do que o compromissado através de contrato. 

O fato gerador não é a transmissão de quotas e, sim, a transmissão 
de vantagens implementadas através do mecanismo descrito, ou seja, a incorporação de 
imóveis que no mercado estariam valendo dezenas de vezes mais do que a obrigação 
contratada”. 

À vista do conteúdo da Nota Explicativa em destaque, entendo que 
os argumentos apresentados pela polaridade passiva, são insuficientes para desqualificar 
o trabalho realizado, e, por conseguinte, improceder o lançamento. 

Importante destacar que a diligência realizada ensejou a adequação 
da base de cálculo e, consequentemente, do imposto cobrado, em face da exclusão de 
bem imóvel que foi indevidamente inserido na auditoria realizada. 

Ainda, a tentativa de obter melhores esclarecimentos relacionados 
com as hipotecas incidentes sobre alguns dos bens imóveis, não logrou êxito, ante a 
inércia do sujeito passivo em trazer os elementos solicitados na Resolução às fls. 196/197. 

A legislação relativamente à exigência tributária objeta do presente 
lançamento, tem como prescrição normativa os artigos abaixo transcritos, do Código 
Tributário Estadual - CTE: 

 

“Art. 72. O ITCD incide sobre a transmissão causa mortis e doação, de 
qualquer bem ou direito. 



 

Art. 74. Ocorre o fato gerador do ITCD: 

[...] 

II – Na transmissão por doação, na data: 

[...] 

c) no ato da doação, ainda que a título de adiantamento da legítima”. 

 

O Decreto nº 4.852/97, regulamentando a matéria, também, 
estatui: 

 

“Art. 372. O Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de 
Quaisquer Bens ou Direitos -  ITCD incide sobre a transmissão causa 
mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos. (Artigo 72, Lei nº 
11.651/91). 

§ 1º. Ocorrem tantos fatos geradores distintos quantos forem os herdeiros, 
legatários, donatários ou usufrutuários, ainda que o bem ou direito seja 
indivisível. 

§ 2º. Doação é qualquer ato ou fato em que o doador, por liberalidade, 
transmite bem, vantagem ou direito de seu patrimônio ao donatário que o 
aceita expressa, tácita ou presumidamente. 

§ 3º. Entende-se como qualquer bem ou direito o bem imóvel e o direito a 
ele relativo, o bem móvel, compreendendo o semovente, a mercadoria e 
qualquer parcela do patrimônio que for passível de mercancia ou de 
transmissão, mesmo que representado por título, ação, quota, certificado, 
registro ou qualquer outro bem ou documento. 

Art. 373. A incidência do imposto alcança (Lei nº 11.651/91, art. 73): 

I – A transmissão ou a doação de imóvel situado neste Estado, inclusive o 
direito a ele relativo; 

II – A doação, cujo doador tenha domicílio neste Estado, ou quando nele se 
processar o inventário relativo a bem imóvel, direito, título e crédito. 

Art. 376. Ocorre o fato gerador do ITCD (Lei nº 11.651/91, art. 74): 

[...] 

II – Na transmissão por doação, na data: 

c) do ato da doação, ainda que a título de adiantamento da legítima. 

[...] 

Art. 382. Contribuinte do ITCD é (Lei nº 11.651/91, art. 81): 

[...] 

II - o donatário, na doação; 

[...]” 

 

Nesse diapasão, à guisa de elementos capazes de infirmar a 
acusação fiscal, e estando o lançamento, sobre o aspecto formal e material, respaldado 
pela legislação tributária estadual, hei por bem em manter a decisão singular que o 
considerou procedente, com a devida adequação originada da revisão realizada. 

Ao teor de todo o exposto, voto, em consenso unânime, para rejeitar 
as preliminares de nulidade do auto de infração, arguidas pelo polo passivo, por 
incompetência funcional da autoridade autuante, por insegurança na determinação da 
infração, e por ilegitimidade ativa do Estado de Goiás. 



 

Rejeito, majoritariamente, a preliminar de exclusão da lide do 
coobrigado solidário Júlio Roberto de Macedo Bernardes. 

Quanto ao mérito, em consenso com a maioria dos meus pares, voto, 
para conhecer do Recurso Voluntário, dar-lhe parcial provimento, para reformar em parte a 
decisão singular e considerar parcialmente procedente o auto de infração, no valor original 
do ITCD de R$ 199.885,22 (cento e noventa e nove mil, oitocentos e oitenta e cinco reais 
e vinte e dois centavos), nos termos da revisão realizada. 

 
 
 

Sala das sessões, em 12 de agosto de 2016. 
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Matéria: Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01275/16 
 
Relator: Conselheiro Heli José da Silva 
 

 
EMENTA: I – NULIDADE E DECADÊNCIA. Preliminar de nulidade 
do lançamento, arguida pelo sujeito passivo, por insegurança na 
determinação da infração; e, preliminar de decadência. Não 
apreciadas, nos termos dos §§ 1º e 2º, do artigo 18, do Decreto 
nº 6.930/09. 
 
1. Quanto puder decidir sobre o mérito a favor da parte a quem 
aproveitaria o acatamento da preliminar, o órgão julgador não 
deve pronunciá-la. (artigo 18, § 1º, Decreto 6.930/09). 
 
II - ITCD. Obrigação tributária principal. Omissão de 
recolhimento do Imposto. Improcedência. Decisão unânime. 
 
1. Provado nos autos que a infração imputada ao sujeito passivo 
não se coaduna com a realidade dos fatos e, consequentemente, 
inexiste omissão do pagamento do imposto, não deve prosperar 
o auto de infração; 
 
2. Deve ser considerado improcedente o auto de infração, 
quando a instrução processual apontar ausência de ilicitude 
fiscal, por parte do polo passivo, situação essa reconhecida, 
inclusive, pela própria Coordenação do ITCD. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 08 de agosto de 2016, decidiu,  quanto ao mérito,  por unanimidade de 
votos, conhecer do recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e 
considerar improcedente o auto de infração, com a concordância da Representação 
Fazendária. Quanto às  preliminares  de nulidade  e decadência,  arguidas pelo sujeito 
passivo,  deixa de pronunciar a respeito das mesmas, nos termos dos §§ 1º e 2º, do artigo 
18,  do  Decreto n º 6.930/09. Participaram do julgamento os Conselheiros Heli José da 
Silva, Nivaldo Carvelo Carvalho e Nivaldo José Mendes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Da análise do presente processo, depreende-se que a acusação 
tipificada na sua peça exordial versa sobre o fato de que, em 31 de março de 2.014, o 
Fisco efetuou o lançamento do crédito tributário de que trata este processo, cobrando do 
autuado ITCD na importância original de R$ 795.772,75 (setecentos e noventa e cinco mil, 
setecentos e setenta e dois reais e setenta e cinco centavos), com a seguinte descrição do 
fato: 

“A Senhora Marilda Fontoura de Siqueira consta como 
usufrutuária em cinquenta por cento dos lucros acumulados e reserva de lucros da 
Holding Planagri S/A, quando lhe foi reservado o direito de não ter participação da 
distribuição dos dividendos, beneficiando em forma de doação aos seus quatro 
filhos, na parte que lhe cabia do cinquenta por cento, nesta, em particular, o seu filho 



 

donatário Otavio Lage de Siqueira Filho, conforme documentos e notas explicativas 
em anexo. Obs. Trata-se de reautuação de procedimento fiscal anulado por vício 
formal, referentes aos autos de infração 3035080482812, 3035085790566, 
3035085600341 e 3035085527911. Obs. As provas documentais encontram-se 
anexas ao auto de infração de número 3035458499780”. 

Em consequência, é cobrado o imposto devido acrescido das 
cominações legais. 

A autoridade lançadora indicou como infringidas as disposições dos 
artigos 72, §§ 2º e 3º, 74, inciso III, 77, 78, inciso III, 81, inciso II, e 82, inciso I, todos do 
Código Tributário Estadual - CTE - Lei nº 11.651/91. Propôs-se, outrossim, a aplicação da 
penalidade prevista no artigo 89, inciso II, do CTE, com redação Lei nº 13.772/00.   

Foi incluído como sujeito passivo solidário: Marilda Fontoura de 
Siqueira, nos termos do artigo 82, inciso I, do CTE. 

O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: 
Ordem de Serviço; Nota Explicativa; cópias das Atas das Assembleias Geral Ordinária e 
Extraordinária, e de Reunião do Conselho de Administração; e, cópias de Certidões, 
Ofícios e Acórdãos, fls. 05/134. 

Os autuados foram devidamente intimados, conforme documentos às 
fls. 135/138. 

Após, os autuados, em conjunto, comparecem ao feito impugnando o 
auto de infração, defensório de fls. 141/155, no qual, depois de breve resumo dos fatos, 
arguem, em sede preliminar, a nulidade do lançamento por insegurança na determinação 
da infração, com o argumento de que o lançamento deveria ser objeto de uma nova 
autuação e não de uma reautuação. Destacam: “A fiscalização tenta, de forma 
transversa, fazer a tributação por reautuação para afastar a decadência que recairia 
sobre a autuação. Isso, por si só, já enseja insegurança na determinação da infração”. 

Arguem, por consequência do raciocínio exposto na nulidade 
anterior, a preliminar de decadência. Enunciam: “Ora, enquanto a antiga autuação tratava 
da suposta renúncia de 25% da meação da herança em face da morte do de cujus a que 
tinha direito a RESPONSÁVEL SOLIDÁRIA, a presente reautuação trata da renúncia ou 
não do direito de usufruto, a partir da morte do de cujus, de 50% dos lucros distribuídos 
aos sócios da Holding que a RESPONSÁVEL SOLIDÁRIA detinha desde 1997. São fatos 
geradores distintos”.   

Argumentam quanto ao não suprimento da nulidade anterior, por 
entender que a presente reautuação inova os fundamentos da fiscalização. “Isso porque, 
a pretexto de sanar a nulidade, a autoridade fiscal limitou-se a juntar atas de assembleias 
onde a doadora, Marilda Fontoura de Siqueira, consta e assina como presidente da 
Holding Planagri a fim de tentar, sem sucesso, convencer os julgadores de que a 
RESPONSÁVEL SOLIDÁRIA é usufrutuária da Holding por continuar a exercer o mister 
de sócia, apesar de sustentar anteriormente que a Sra. Marilda está em inatividade”. 
Continuam: “Como dito, a RESPONSÁVEL SOLIDÁRIA optou pelo recebimento de 
doação mensal, devidamente comprovado e recolhido o ITCD inter vivos, mês a mês, 
como será demonstrado adiante”. 

Quanto ao mérito manifestam quanto à existência do Contrato de 
Antecipação da Legítima de 1997, e da opção pela doação mensal. Destacam que na 
formalização da doação foi pactuado no contrato de antecipação de legítima que o de 
cujus e a RESPONSÁVEL SOLIDÁRIA tinham direito ao usufruto dos lucros auferidos 
pela Holding até o evento futuro e certo, morte do Senhor Otávio Lage, oportunidade em 
que a RESPONSÁVEL SOLIDÁRIA deveria optar entre receber uma doação mensal dos 



 

seus filhos ou permanecer como usufrutuária. Indicam que a RESPONSÁVEL 
SOLIDÁRIA optou por receber a doação mensal, que já foi devidamente comprovada, 
inclusive com o recolhimento do ITCD inter vivos, mês a mês. 

Assim, argumentam: “Portanto, se o usufruto já estava extinto 
com a opção pelo encargo mensal vitalício, não poderia haver agora renúncia ao 
que não mais existe, desde aquela data”. 

Continuam: “O Fisco não consegue provar que houve renúncia aos 
lucros, ora afirmando que a responsável solidária está inativa, ora afirmando que faz 
parte do Conselho Administrativo, mormente porque a dona Marilda optou pelo 
recebimento de valores mensais, conforme opção prevista desde o contrato de 
21.12.1997 e que passou a ocorrer desde evento morte de seu falecido esposo Otávio 
Lage de Siqueira. Assim, se renúncia houve ao optar pelo valor mensal, as novas 
autuações estariam decaídas”. 

Questionam, ainda, segundo suas afirmações, por amor ao debate, 
que ainda que se admita a existência da renúncia ao direito de usufruto sobre o lucro da 
Holding pela senhora Marilda, deve-se limitar o usufruto a apenas 19,33% do lucro da 
companhia, pois o restante já pertencia há muito tempo aos seus herdeiros, sob pena de 
tributar duas vezes o mesmo patrimônio. 

Pugnam, ao final, pela improcedência do auto de infração.  

O julgador singular exara o Despacho nº 1.974/2014 – JULP, fls. 171, 
convertendo o julgamento em diligência revisional, visando confirmar ou não a veracidade 
dos percentuais contidos no levantamento apresentado pela defesa no quadro do item 
70, folha 154. 

O resultado da diligência encontra-se consolidado no Relatório 
Diligencial nº 18/2015 - CITCD, fls. 172/174, por intermédio do qual o valor do ITCD é 
retificado para a importância de R$ 154.061,60 (cento e cinquenta e quatro mil, sessenta 
e um reais e sessenta centavos). Junta-se, também, a cópia do Relatório Diligencial nº 
061/2015 – ITCD, relacionado com o auto de infração nº 3035095673350, haja vista a 
conexão entre ambos os processos. 

Os autuados apresentam a manifestação às fls. 188/189, por 
intermédio da qual reiteram e ratificam todos os argumentos apresentados na defesa. 
Assim, destacam: “Ante o exposto, requer a devolução dos autos à revisão fiscal, para 
além de confirmar, como já confirmou, que a parcela doada em 14/12/1997 apenas 
correspondia a 19,33% das ações da Holding Planagri S/A, agora se manifeste sobre a 
extinção do usufruto de todas as ações com a consolidação da propriedade no evento 
morte de Otávio Lage de Siqueira, inclusive as da viúva meeira, sob pena de incidir em 
bitributação, haja vista que nos autos de infração de nºs 3.0350952.444.40; 
3.0350955.907.80; 3.0350956.733.50; 3.0350959.139.54, há despacho do mesmo 
julgador Francisco Délio de Oliveira Martins (despacho 814/2013 – JULP), bem como há 
resposta do mesmo Auditor Fiscal Sinomil Soares da Rocha, os quais reconheceram a 
extinção do usufruto de todas as quotas e ações doadas (inclusive as da viúva 
meeira)”. 

Promovem a juntada das cópias dos documentos às fls. 190/202. 

O Julgador singular prolata a Sentença nº 2.678/2015 - JULP, fls. 
204/216, por intermédio da qual rejeita as preliminares de nulidades suscitadas, inclusive 
de decadência, assim como o pedido de diligência, e, no mérito decide pela procedência 
em parte do lançamento, no valor original do ITCD de R$ 154.061,60 (cento e cinquenta 
e quatro mil, sessenta e um reais e sessenta centavos). 



 

A Representação Fazendária se manifesta concorde com a decisão, 
fls. 217. 

Os autuados foram intimados da decisão singular, fls. 218/223, e 
interpõem Recurso Voluntário, fls. 225/241, no qual, após destacarem os fatos e os 
fundamentos do auto de infração, reiteram as preliminares suscitadas na fase singular, a 
saber: i) insegurança na determinação da infração, por entender que no presente caso 
não poderia ocorrer uma reautuação, mas sim uma nova autuação, por se tratar de fatos 
distintos; ii) decadência, argumentando que o caso não se trata de reautuação sobre o 
fato gerador do ITCD MORTIS CAUSA com o evento morte do de cujus – hipótese em 
que se aplicaria a tese da sentença objurgada -, mas de NOVA AUTUAÇÃO sobre outro 
fato gerador: do ITCD INTER VIVOS (suposta renúncia do lucro). 

Quanto ao mérito, os argumentos expendidos são os mesmos 
apresentados na Impugnação, voltando a destacar que a responsável solidária fez a 
opção pelo recebimento de valores mensais, razão pela qual inexiste a doação sobre a 
suposta renúncia do lucro apontada no lançamento. 

Destacam que quando das autuações contidas nos autos nºs 
3.0350962.172.26; 3.0350955.907.80; 3.0350956.733.50; 3.0350952.444.40; e 
3.0350959.139.54, a fiscalização não considerou a meação da Dona Marilda e 
considerou a extinção do usufruto sobre as ações da Planagri tanto do Dr. Otávio Lage, 
quanto da Dona Marilda, quando da morte daquele. 

Assim, ponderam: “Ora, se a meação da Dona Marilda não foi 
considerada nos autos acima e não reduziu a base de cálculo de incidência do ITCD inter 
vivos, não pode a fiscalização agora alegar renúncia a um usufruto que a própria 
fiscalização desconsiderou nos autos acima”. 

Complementam, ainda: “Assim, como naqueles autos já foi 
considerado que o usufruto de Marilda foi extinto, Dona Marilda não poderia renunciar a 
lucros decorrentes do usufruto de ações, cujo usufruto já foi considerado extinto pelo CAT 
e pela própria FISCALIZAÇÃO. Não pode haver renúncia àquilo que já se renunciou”. 

Pugnam, ao final, pela improcedência do auto de infração.  

A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário exara a 
Resolução nº 41/2016, fls. 246/248, com o seguinte enunciado: 

“A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em 
sessão realizada no dia 23/03/2016, acatando pedido da Representação 
Fazendária e proposição do Conselheiro Relator,  

CONSIDERANDO que o auto de infração refere-se à cobrança de 
ITCD, com a seguinte descrição: "A senhora Marilda Fontoura de Siqueira consta 
como usufrutuária em 50% (cinquenta por cento) dos lucros acumulados e reserva 
de lucros da Holding Planagri S/A, quando lhe foi reservado o direito de não ter 
participado da distribuição dos dividendos, beneficiando em forma de doação aos 
seus quatro filhos, na parte que lhe cabia dos cinquenta por cento dos dividendos, 
nesta, em particular, o seu filho donatário Otávio Lage de Siqueira Filho, conforme 
documentos e notas explicativas em anexo"; 

CONSIDERANDO que os períodos autuados compreendem 
"lucros acumulados e reserva de lucros da Holding Planagri S/A", distribuídos nos 
meses de agosto de 2.011, março de 2.013, e dezembro de 2.013; 

CONSIDERANDO os argumentos apresentados pelo sujeito 
passivo em sua impugnação, e, especialmente, em seu Recurso Voluntário, no 
qual se destacou: 



 

(i) "A autoridade fiscal limitou-se a juntar atas de assembleias 
onde a doadora, Marilda Fontoura de Siqueira, consta e assina como presidente da 
Holding Planagri a fim de tentar, sem sucesso, convencer os julgadores de que a 
RESPONSÁVEL SOLIDÁRIA é usufrutuária da Holding por continuar a exercer o 
mister de sócia, apesar de sustentar anteriormente que a Sra. Marilda está em 
inatividade"; 

(ii) "Como dito, a RESPONSÁVEL SOLIDÁRIA optou pelo 
recebimento de doação mensal, devidamente comprovado e recolhido o ITCD inter 
vivos, mês a mês"; 

(iii) "Ao contrário, a própria fiscalização, nos autos de infração nºs 
3.0350952.444.40 - 3.0350955.907.80 - 3.0350956.733.50 - e 3.0350959.139.54, 
através do despacho nº 813/2013 - JULP, já acostado aos autos, e respectiva 
resposta da autoridade fiscal, RECONHECE extinção do usufruto de todas as 
quotas e ações doadas (inclusive as da viúva meeira)"; 

(iv) "E, a fiscalização tanto considerou extinto o usufruto que a 
meação de Marilda Fontoura Siqueira, a qual derrubaria os vultosos autos de 
infração acima mencionados à metade dos seus valores, não foi considerada"; 

(v) "Ou seja, se Marilda permanecesse usufrutuária após a morte 
de Otávio Lage de Siqueira não poderia ter havido consolidação da propriedade por 
extinção do usufruto quanto à meação que lhe pertence"; 

(vi) "Assim, como naqueles autos já foi considerado que o 
usufruto de Marilda foi extinto, Dona Marilda não poderia renunciar a lucros 
decorrentes do usufruto de ações, cujo usufruto já foi considerado extinto pelo CAT 
e pela própria fiscalização. Não pode haver renúncia àquilo que já se renunciou"; 

(vii) "Ante o exposto, é evidente a extinção do usufruto de todas 
as ações com a consolidação da propriedade no evento morte de Otávio Lage de 
Siqueira, inclusive as da viúva meeira, haja vista que em outra fiscalização conexa, 
a Secretaria da Fazenda, através de seu julgador, reconheceu a extinção do 
usufruto de todas as quotas e ações doadas (inclusive as da viúva meeira)"; 

CONSIDERANDO, outrossim, o disposto no artigo 19, § 3º, inciso 
II, da Lei nº 16.469/09, que estabelece: "O Julgador de Primeira Instância ou a 
Câmara Julgadora pode: Determinar a realização de diligência, de ofício ou a 
pedido, para fins de saneamento do processo.". 

CONSIDERANDO, ainda, que se encerra nesta fase de 
julgamento a possibilidade de conversão do julgamento em diligência, visando o 
saneamento do processo, 

RESOLVE, por maioria de votos, encaminhar o processo à 
COORDENAÇÃO DO ITCD da GERÊNCIA DE ARRECADAÇÃO E 
FISCALIZAÇÃO, para que seu titular, à vista dos considerandos acima, e demais 
considerações apresentadas pelo polo passivo em seu Recurso Voluntário, solicite 
ao agente autuante, ou seu substituto, para que se manifeste a respeito dos 
mesmos, em especial quanto ao argumento vinculado à extinção do usufruto da 
viúva meeira, o qual, segundo o sujeito passivo foi considerado nos quatro autos de 
infração descritos no item (iii) acima, e que teria, por consequência, e, em razão, 
também, do recebimento da doação mensal pela Sra. Marilda Fontoura de 
Siqueira, implicado em não participação e recebimento, posteriormente, dos lucros 
e dividendos distribuídos aos sócios da Holding Planagri, pela referida Senhora. 

Outrossim, informar, conclusivamente, se os valores relativos aos 
lucros acumulados e reservas de lucros acumulados da Holding Planagri S/A, 



 

objeto do lançamento, se referem aos exercícios posteriores à extinção do usufruto, 
ou, contém valores referentes a períodos anteriores, discriminando-os, se 
necessário. 

Após, encaminhe-se o processo ao Setor de Preparo Processual 
da GEPRO, para fins de intimação do sujeito passivo, na pessoa e endereço dos 
advogados constituídos, para, caso queira, se manifeste a respeito do resultado da 
diligência realizada, no prazo de 30 (trinta) dias”. 

O resultado da revisão se encontra consolidado no Relatório 
Diligencial nº 0047/2016 – CITCD, fls. 249/250, tendo o revisor destacado:  

 
“1) A cobrança do ITCD devido na extinção do usufruto das quotas de 

capital, bem como dos lucros acumulados pertencentes à meeira, Sra. Marilda Fontoura 
de Siqueira foi realizada através do Auto de Infração nº 3035095673350. Ademais, ficou 
evidenciado que após a morte do Sr. Otávio Lage de Siqueira, conforme previsão 
contratual, a Sra. Marilda renunciou aos Lucros futuros da sociedade, quando optou pelo 
recebimento de remuneração mensal vitalícia no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil 
reais).  

Os valores relativos aos Lucros Acumulados e Reserva de Lucros da 
Holding Planagri S/A, reclamados no presente feito, referem-se aos exercícios de 2011 e 
2013, portanto, são posteriores à data da extinção do usufruto das quotas de capital 
pertencentes à Sra. Marilda Fontoura Siqueira. 

Ante o acima exposto, forçoso é que reconheçamos o equívoco da 
autoridade fiscal lançadora do Auto de Infração em litígio, vez que, a extinção do usufruto 
das quotas acima, aliada à opção que a Sra. Marilda fizera pelo recebimento de pensão 
mensal vitalícia, nos conduz à conclusão de que os lucros e dividendos oriundos da 
Holding Planagri S/A, pertencem exclusivamente aos demais sócios da mesma, e, por 
essa razão fica afastada a hipótese de doação consignada no lançamento em tela”. 

 

Intimados para se manifestarem a respeito do resultado da 
diligência realizada, fls. 252/253, os autuados o fazem por intermédio do documento às fls. 
255, no qual concordam com o resultado da diligência, e requerem o julgamento de total 
improcedência do auto de infração. 

Este é o relatório. 
 

         V O T O  
 

    QUESTÕES PRELIMINARES 

 
Em prelúdio, mister destacar que relativamente às preliminares 

suscitadas pelo polo passivo, a saber: i) insegurança na determinação da infração; e, ii) 
decadência, deixa-se de pronunciar a respeito das mesmas, nos termos dos parágrafos 1º 
e 2º, do artigo 18, do Decreto nº 6.930/09, que preconizam: “§ 1º. Quanto puder decidir 
sobre o mérito a favor da parte a quem aproveitaria o acatamento da preliminar, o órgão 
julgador não deve pronunciá-la”. “§ 2º. Para efeito do § 1º, sendo o julgamento cameral, a 
decisão sobre o mérito, sem pronúncia de preliminar, dar-se-á por unanimidade de votos”. 

 
      M É R I T O 

 
Compulsando os autos, atendo às normas que regem a matéria, e, 

notadamente aos elementos, provas, diligências e, especialmente os argumentos 
apresentados pela polaridade passiva, os quais ensejaram a realização de revisão, cujo o 
resultado encontra-se estampado e transcrito em linhas volvidas, contendo a assertiva da 
Coordenação do ITCD quanto à inexistência do ilícito indicado no presente lançamento, 



 

hei por bem em considerar as razões insertas no Recurso Voluntário como suficientes 
para improceder a pretensão fiscal estampada na exordial. 

A manifestação exarada pela Coordenação do ITCD, concluindo que 
a cobrança do ITCD devido na extinção do usufruto das quotas de capital, bem como dos 
lucros acumulados pertencentes à meeira, Sra. Marilda Fontoura de Siqueira, foi realizada 
através do Auto de Infração nº 3.0350956.733.50, conjugado com o fato de que, após a 
morte do Sr. Otávio Lage de Siqueira, a nominada Senhora renunciou aos lucros futuros 
da sociedade, e optou pelo recebimento de remuneração mensal vitalícia no valor de R$ 
25.000,00 (vinte e cinco mil reais), cujos os recolhimentos concernentes ao ITCD desta 
doação mensal foram juntados ao processo nº 3.03544574.193.50, conexo com o 
presente, pacifica toda a questão, colocando, ao meu ver, correta solução à perlenga, qual 
seja, inexistiu a doação descrita no auto de infração relacionada com os lucros e 
dividendos distribuídos aos sócios pela Holding Planagri S/A nos exercícios de 2.011 e 
2.013, sendo que tais lucros e dividendos pertencem, exclusivamente, aos demais sócios 
da Holding. 

Portanto, provado nos autos que a infração imputada aos autuados 
não se coaduna com a realidade dos fatos e, consequentemente, inexiste omissão do 
pagamento do imposto, não deve prosperar o auto de infração. 

Assim, deve ser considerado improcedente o auto de infração, 
quando a instrução processual apontar ausência de ilicitude fiscal por parte da polaridade 
passivo. 

Ao teor de todo o exposto, em consenso unânime com meus pares, 
deixo de pronunciar a respeito das preliminares de nulidade e de decadência, suscitadas 
pelos autuados, nos termos dos parágrafos 1º e 2º, do artigo 18, do Decreto nº 6.930/09. 

Quanto ao mérito, também em consenso unânime, voto, para 
conhecer do Recurso Voluntário, dar-lhe provimento, para reformar a decisão singular e 
considerar improcedente o auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões, em 19 de agosto de 2016. 
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Matéria: Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01276/16 
 
Relator: Conselheiro Heli José da Silva 
 

 
EMENTA: I – NULIDADE E DECADÊNCIA. Preliminar de nulidade 
do lançamento, arguida pelo sujeito passivo, por insegurança na 
determinação da infração; e, preliminar de decadência. Não 
apreciadas, nos termos dos §§ 1º e 2º, do artigo 18, do Decreto 
nº 6.930/09. 
 
1. Quanto puder decidir sobre o mérito a favor da parte a quem 
aproveitaria o acatamento da preliminar, o órgão julgador não 
deve pronunciá-la. (artigo 18, § 1º, Decreto 6.930/09). 
 
II - ITCD. Obrigação tributária principal. Omissão de 
recolhimento do Imposto. Improcedência. Decisão unânime. 
 
1. Provado nos autos que a infração imputada ao sujeito passivo 
não se coaduna com a realidade dos fatos e, consequentemente, 
inexiste omissão do pagamento do imposto, não deve prosperar 
o auto de infração; 
 
2. Deve ser considerado improcedente o auto de infração, 
quando a instrução processual apontar ausência de ilicitude 
fiscal, por parte do polo passivo, situação essa reconhecida, 
inclusive, pela própria Coordenação do ITCD. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 08 de agosto de 2016, decidiu, quanto ao mérito,  por unanimidade de 
votos, conhecer do recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e 
considerar improcedente o auto de infração, com a concordância da Representação 
Fazendária. Quanto às  preliminares  de nulidade  e decadência,  arguidas pelo sujeito 
passivo,  deixa de pronunciar a respeito das mesmas, nos termos dos §§ 1º e 2º, do artigo 
18,  do  Decreto n º 6.930/09. Participaram do julgamento os Conselheiros Heli José da 
Silva, Nivaldo Carvelo Carvalho e Nivaldo José Mendes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Da análise do presente processo, depreende-se que a acusação 
tipificada na sua peça exordial versa sobre o fato de que, em 01 de abril de 2.014, o Fisco 
efetuou o lançamento do crédito tributário de que trata este processo, cobrando do 
autuado ITCD na importância original de R$ 397.886,38 (trezentos e noventa e sete mil, 
oitocentos e oitenta e seis reais e trinta e oito centavos), com a seguinte descrição do fato: 

“A Senhora Marilda Fontoura de Siqueira consta como 
usufrutuária em cinquenta por cento dos lucros acumulados e reserva de lucros da 
Holding Planagri S/A, quando lhe foi reservado o direito de não ter participação da 
distribuição dos dividendos, beneficiando em forma de doação aos seus quatro 
filhos, na parte que lhe cabia do cinquenta por cento, nesta, em particular, o seu filho 
donatário Jalles Fontoura de Siqueira Filho, conforme documentos e notas 



 

explicativas em anexo. Obs. Trata-se de reautuação de procedimento fiscal anulado 
por vício formal, referentes aos autos de infração 3035080482812, 3035085790566, 
3035085600341 e 3035085527911. Obs. As provas documentais encontram-se 
anexas ao auto de infração de número 3035458499780”. 

Em consequência, é cobrado o imposto devido acrescido das 
cominações legais. 

A autoridade lançadora indicou como infringidas as disposições dos 
artigos 72, §§ 2º e 3º, 74, inciso III, 77, 78, inciso III, 81, inciso II, e 82, inciso I, todos do 
Código Tributário Estadual - CTE - Lei nº 11.651/91. Propôs-se, outrossim, a aplicação da 
penalidade prevista no artigo 89, inciso II, do CTE, com redação Lei nº 13.772/00.   

Foi incluído como sujeito passivo solidário: Marilda Fontoura de 
Siqueira, nos termos do artigo 82, inciso I, do CTE. 

O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: 
Ordem de Serviço; Nota Explicativa; cópias das Atas das Assembleias Geral Ordinária e 
Extraordinária, e de Reunião do Conselho de Administração; e, cópias de Certidões, fls. 
05/37. 

Os autuados foram devidamente intimados, conforme documentos às 
fls. 38/41. 

Após, os autuados, em conjunto, comparecem ao feito impugnando o 
auto de infração, defensório de fls. 42/57, no qual, depois de breve resumo dos fatos, 
arguem, em sede preliminar, a nulidade do lançamento por insegurança na determinação 
da infração, com o argumento de que o lançamento deveria ser objeto de uma nova 
autuação e não de uma reautuação. Destacam: “A fiscalização tenta, de forma 
transversa, fazer a tributação por reautuação para afastar a decadência que recairia 
sobre a autuação. Isso, por si só, já enseja insegurança na determinação da infração”. 

Arguem, por consequência do raciocínio exposto na nulidade 
anterior, a preliminar de decadência. Enunciam: “Ora, enquanto a antiga autuação tratava 
da suposta renúncia de 25% da meação da herança em face da morte do de cujus a que 
tinha direito a RESPONSÁVEL SOLIDÁRIA, a presente reautuação trata da renúncia ou 
não do direito de usufruto, a partir da morte do de cujus, de 50% dos lucros distribuídos 
aos sócios da Holding que a RESPONSÁVEL SOLIDÁRIA detinha desde 1997. São fatos 
geradores distintos”.   

Argumentam quanto ao não suprimento da nulidade anterior, por 
entender que a presente reautuação inova os fundamentos da fiscalização. “Isso porque, 
a pretexto de sanar a nulidade, a autoridade fiscal limitou-se a juntar atas de assembleias 
onde a doadora, Marilda Fontoura de Siqueira, consta e assina como presidente da 
Holding Planagri a fim de tentar, sem sucesso, convencer os julgadores de que a 
RESPONSÁVEL SOLIDÁRIA é usufrutuária da Holding por continuar a exercer o mister 
de sócia, apesar de sustentar anteriormente que a Sra. Marilda está em inatividade”. 
Continuam: “Como dito, a RESPONSÁVEL SOLIDÁRIA optou pelo recebimento de 
doação mensal, devidamente comprovado e recolhido o ITCD inter vivos, mês a mês, 
como será demonstrado adiante”. 

Quanto ao mérito manifestam quanto à existência do Contrato de 
Antecipação da Legítima de 1997, e da opção pela doação mensal. Destacam que na 
formalização da doação foi pactuado no contrato de antecipação de legítima que o de 
cujus e a RESPONSÁVEL SOLIDÁRIA tinham direito ao usufruto dos lucros auferidos 
pela Holding até o evento futuro e certo, morte do Senhor Otávio Lage, oportunidade em 
que a RESPONSÁVEL SOLIDÁRIA deveria optar entre receber uma doação mensal dos 
seus filhos ou permanecer como usufrutuária. Indicam que a RESPONSÁVEL 



 

SOLIDÁRIA optou por receber a doação mensal, que já foi devidamente comprovada, 
inclusive com o recolhimento do ITCD inter vivos, mês a mês. 

Assim, argumentam: “Portanto, se o usufruto já estava extinto 
com a opção pelo encargo mensal vitalício, não poderia haver agora renúncia ao 
que não mais existe, desde aquela data”. 

Continuam: “O Fisco não consegue provar que houve renúncia aos 
lucros, ora afirmando que a responsável solidária está inativa, ora afirmando que faz 
parte do Conselho Administrativo, mormente porque a dona Marilda optou pelo 
recebimento de valores mensais, conforme opção prevista desde o contrato de 
21.12.1997 e que passou a ocorrer desde evento morte de seu falecido esposo Otávio 
Lage de Siqueira. Assim, se renúncia houve ao optar pelo valor mensal, as novas 
autuações estariam decaídas”. 

Questionam, ainda, segundo suas afirmações, por amor ao debate, 
que ainda que se admita a existência da renúncia ao direito de usufruto sobre o lucro da 
Holding pela senhora Marilda, deve-se limitar o usufruto a apenas 19,33% do lucro da 
companhia, pois o restante já pertencia há muito tempo aos seus herdeiros, sob pena de 
tributar duas vezes o mesmo patrimônio. 

Pugnam, ao final, pela improcedência do auto de infração.  

O julgador singular exara o Despacho nº 1.976/2014 – JULP, fls. 73, 
convertendo o julgamento em diligência revisional, visando confirmar ou não a veracidade 
dos percentuais contidos no levantamento apresentado pela defesa no quadro do item 
70, folha 56. 

O resultado da diligência encontra-se consolidado no Relatório 
Diligencial nº 15/2015 - CITCD, fls. 74/76, por intermédio do qual o valor do ITCD é 
retificado para a importância de R$ 77.030,80 (setenta e sete mil, trinta reais e oitenta 
centavos). Junta-se, também, a cópia do Relatório Diligencial nº 060/2014 – ITCD, 
relacionado com o auto de infração nº 3035095590780, haja vista a conexão entre ambos 
os processos. 

Os autuados apresentam a manifestação às fls. 90/91, por intermédio 
da qual reiteram e ratificam todos os argumentos apresentados na defesa. Assim, 
destacam: “Ante o exposto, requer a devolução dos autos à revisão fiscal, para além de 
confirmar, como já confirmou, que a parcela doada em 14/12/1997 apenas correspondia 
a 19,33% das ações da Holding Planagri S/A, agora se manifeste sobre a extinção do 
usufruto de todas as ações com a consolidação da propriedade no evento morte de 
Otávio Lage de Siqueira, inclusive as da viúva meeira, sob pena de incidir em 
bitributação, haja vista que nos autos de infração de nºs 3.0350952.444.40; 
3.0350955.907.80; 3.0350956.733.50; 3.0350959.139.54, há despacho do mesmo 
julgador Francisco Délio de Oliveira Martins (despacho 822/2013 – JULP), bem como há 
resposta do mesmo Auditor Fiscal Sinomil Soares da Rocha, os quais reconheceram a 
extinção do usufruto de todas as quotas e ações doadas (inclusive as da viúva 
meeira)”. 

Promovem a juntada das cópias dos documentos às fls. 91/103. 

O Julgador singular prolata a Sentença nº 2.681/2015 - JULP, fls. 
105/117, por intermédio da qual rejeita as preliminares de nulidades suscitadas, inclusive 
de decadência, assim como o pedido de diligência, e, no mérito decide pela procedência 
em parte do lançamento, no valor original do ITCD de R$ 77.030,80 (setenta e sete mil, 
trinta reais e oitenta centavos). 

A Representação Fazendária se manifesta concorde com a decisão, 
fls. 118. 



 

Os autuados foram intimados da decisão singular, fls. 119/124, e 
interpõem Recurso Voluntário, fls. 126/142, no qual, após destacarem os fatos e os 
fundamentos do auto de infração, reiteram as preliminares suscitadas na fase singular, a 
saber: i) insegurança na determinação da infração, por entender que no presente caso 
não poderia ocorrer uma reautuação, mas sim uma nova autuação, por se tratar de fatos 
distintos; ii) decadência, argumentando que o caso não se trata de reautuação sobre o 
fato gerador do ITCD MORTIS CAUSA com o evento morte do de cujus – hipótese em 
que se aplicaria a tese da sentença objurgada -, mas de NOVA AUTUAÇÃO sobre outro 
fato gerador: do ITCD INTER VIVOS (suposta renúncia do lucro). 

Quanto ao mérito, os argumentos expendidos são os mesmos 
apresentados na Impugnação, voltando a destacar que a responsável solidária fez a 
opção pelo recebimento de valores mensais, razão pela qual inexiste a doação sobre a 
suposta renúncia do lucro apontada no lançamento. 

Destacam que quando das autuações contidas nos autos nºs 
3.0350962.172.26; 3.0350955.907.80; 3.0350956.733.50; 3.0350952.444.40; e 
3.0350959.139.54, a fiscalização não considerou a meação da Dona Marilda e 
considerou a extinção do usufruto sobre as ações da Planagri tanto do Dr. Otávio Lage, 
quanto da Dona Marilda, quando da morte daquele. 

Assim, ponderam: “Ora, se a meação da Dona Marilda não foi 
considerada nos autos acima e não reduziu a base de cálculo de incidência do ITCD inter 
vivos, não pode a fiscalização agora alegar renúncia a um usufruto que a própria 
fiscalização desconsiderou nos autos acima”. 

Complementam, ainda: “Assim, como naqueles autos já foi 
considerado que o usufruto de Marilda foi extinto, Dona Marilda não poderia renunciar a 
lucros decorrentes do usufruto de ações, cujo usufruto já foi considerado extinto pelo CAT 
e pela própria FISCALIZAÇÃO. Não pode haver renúncia àquilo que já se renunciou”. 

Pugnam, ao final, pela improcedência do auto de infração.  

A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário exara a 
Resolução nº 40/2016, fls. 146/148, com o seguinte enunciado: 

“A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em 
sessão realizada no dia 23/03/2016, acatando pedido da Representação 
Fazendária e proposição do Conselheiro Relator,  

CONSIDERANDO que o auto de infração refere-se à cobrança de 
ITCD, com a seguinte descrição: "A senhora Marilda Fontoura de Siqueira consta 
como usufrutuária em 50% (cinquenta por cento) dos lucros acumulados e reserva 
de lucros da Holding Planagri S/A, quando lhe foi reservado o direito de não ter 
participado da distribuição dos dividendos, beneficiando em forma de doação aos 
seus quatro filhos, na parte que lhe cabia dos cinquenta por cento dos dividendos, 
nesta, em particular, o seu filho donatário Jalles Fontoura de Siqueira, conforme 
documentos e notas explicativas em anexo"; 

CONSIDERANDO que os períodos autuados compreendem 
"lucros acumulados e reserva de lucros da Holding Planagri S/A", distribuídos nos 
meses de agosto de 2.011, março de 2.013, e dezembro de 2.013; 

CONSIDERANDO os argumentos apresentados pelo sujeito 
passivo em sua impugnação, e, especialmente, em seu Recurso Voluntário, no 
qual se destacou: 

(i) "A autoridade fiscal limitou-se a juntar atas de assembleias 
onde a doadora, Marilda Fontoura de Siqueira, consta e assina como presidente da 
Holding Planagri a fim de tentar, sem sucesso, convencer os julgadores de que a 



 

RESPONSÁVEL SOLIDÁRIA é usufrutuária da Holding por continuar a exercer o 
mister de sócia, apesar de sustentar anteriormente que a Sra. Marilda está em 
inatividade"; 

(ii) "Como dito, a RESPONSÁVEL SOLIDÁRIA optou pelo 
recebimento de doação mensal, devidamente comprovado e recolhido o ITCD inter 
vivos, mês a mês"; 

(iii) "Ao contrário, a própria fiscalização, nos autos de infração nºs 
3.0350952.444.40 - 3.0350955.907.80 - 3.0350956.733.50 - e 3.0350959.139.54, 
através do despacho nº 813/2013 - JULP, já acostado aos autos, e respectiva 
resposta da autoridade fiscal, RECONHECE extinção do usufruto de todas as 
quotas e ações doadas (inclusive as da viúva meeira)"; 

(iv) "E, a fiscalização tanto considerou extinto o usufruto que a 
meação de Marilda Fontoura Siqueira, a qual derrubaria os vultosos autos de 
infração acima mencionados à metade dos seus valores, não foi considerada"; 

(v) "Ou seja, se Marilda permanecesse usufrutuária após a morte 
de Otávio Lage de Siqueira não poderia ter havido consolidação da propriedade por 
extinção do usufruto quanto à meação que lhe pertence"; 

(vi) "Assim, como naqueles autos já foi considerado que o 
usufruto de Marilda foi extinto, Dona Marilda não poderia renunciar a lucros 
decorrentes do usufruto de ações, cujo usufruto já foi considerado extinto pelo CAT 
e pela própria fiscalização. Não pode haver renúncia àquilo que já se renunciou"; 

(vii) "Ante o exposto, é evidente a extinção do usufruto de todas 
as ações com a consolidação da propriedade no evento morte de Otávio Lage de 
Siqueira, inclusive as da viúva meeira, haja vista que em outra fiscalização conexa, 
a Secretaria da Fazenda, através de seu julgador, reconheceu a extinção do 
usufruto de todas as quotas e ações doadas (inclusive as da viúva meeira)"; 

CONSIDERANDO, outrossim, o disposto no artigo 19, § 3º, inciso 
II, da Lei nº 16.469/09, que estabelece: "O Julgador de Primeira Instância ou a 
Câmara Julgadora pode: Determinar a realização de diligência, de ofício ou a 
pedido, para fins de saneamento do processo.". 

CONSIDERANDO, ainda, que se encerra nesta fase de 
julgamento a possibilidade de conversão do julgamento em diligência, visando o 
saneamento do processo, 

RESOLVE, por maioria de votos, encaminhar o processo à 
COORDENAÇÃO DO ITCD da GERÊNCIA DE ARRECADAÇÃO E 
FISCALIZAÇÃO, para que seu titular, à vista dos considerandos acima, e demais 
considerações apresentadas pelo polo passivo em seu Recurso Voluntário, solicite 
ao agente autuante, ou seu substituto, para que se manifeste a respeito dos 
mesmos, em especial quanto ao argumento vinculado à extinção do usufruto da 
viúva meeira, o qual, segundo o sujeito passivo foi considerado nos quatro autos de 
infração descritos no item (iii) acima, e que teria, por consequência, e, em razão, 
também, do recebimento da doação mensal pela Sra. Marilda Fontoura de 
Siqueira, implicado em não participação e recebimento, posteriormente, dos lucros 
e dividendos distribuídos aos sócios da Holding Planagri, pela referida Senhora. 

Outrossim, informar, conclusivamente, se os valores relativos aos 
lucros acumulados e reservas de lucros acumulados da Holding Planagri S/A, 
objeto do lançamento, se referem aos exercícios posteriores à extinção do usufruto, 
ou, contém valores referentes a períodos anteriores, discriminando-os, se 
necessário. 



 

Após, encaminhe-se o processo ao Setor de Preparo Processual 
da GEPRO, para fins de intimação do sujeito passivo, na pessoa e endereço dos 
advogados constituídos, para, caso queira, se manifeste a respeito do resultado da 
diligência realizada, no prazo de 30 (trinta) dias”. 

 
O resultado da revisão se encontra consolidado no Relatório 

Diligencial nº 0049/2016 – CITCD, fls. 149/150, tendo o revisor destacado:  
 

“1) A cobrança do ITCD devido na extinção do usufruto das quotas de 
capital, bem como dos lucros acumulados pertencentes à meeira, Sra. Marilda Fontoura 
de Siqueira foi realizada através do Auto de Infração nº 3035095590780. Ademais, ficou 
evidenciado que após a morte do Sr. Otávio Lage de Siqueira, conforme previsão 
contratual, a Sra. Marilda renunciou aos Lucros futuros da sociedade, quando optou pelo 
recebimento de remuneração mensal vitalícia no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil 
reais).  

Os valores relativos aos Lucros Acumulados e Reserva de Lucros da 
Holding Planagri S/A, reclamados no presente feito, referem-se aos exercícios de 2011 e 
2013, portanto, são posteriores à data da extinção do usufruto das quotas de capital 
pertencentes à Sra. Marilda Fontoura Siqueira. 

Ante o acima exposto, forçoso é que reconheçamos o equívoco da 
autoridade fiscal lançadora do Auto de Infração em litígio, vez que, a extinção do usufruto 
das quotas acima, aliada à opção que a Sra. Marilda fizera pelo recebimento de pensão 
mensal vitalícia, nos conduz à conclusão de que os lucros e dividendos oriundos da 
Holding Planagri S/A, pertencem exclusivamente aos demais sócios da mesma, e, por 
essa razão fica afastada a hipótese de doação consignada no lançamento em tela”. 

 

Intimados para se manifestarem a respeito do resultado da diligência 
realizada, fls. 152/153, os autuados o fazem por intermédio do documento às fls. 155, no 
qual concordam com o resultado da diligência, e requerem o julgamento de total 
improcedência do auto de infração. 

Este é o relatório. 
 
         V O T O  
 

    QUESTÕES PRELIMINARES 

 
Em prelúdio, mister destacar que relativamente às preliminares 

suscitadas pelo polo passivo, a saber: i) insegurança na determinação da infração; e, ii) 
decadência, deixa-se de pronunciar a respeito das mesmas, nos termos dos parágrafos 1º 
e 2º, do artigo 18, do Decreto nº 6.930/09, que preconizam: “§ 1º. Quanto puder decidir 
sobre o mérito a favor da parte a quem aproveitaria o acatamento da preliminar, o órgão 
julgador não deve pronunciá-la”. “§ 2º. Para efeito do § 1º, sendo o julgamento cameral, a 
decisão sobre o mérito, sem pronúncia de preliminar, dar-se-á por unanimidade de votos”. 

 
      M É R I T O 

 
Compulsando os autos, atendo às normas que regem a matéria, e, 

notadamente aos elementos, provas, diligências e, especialmente os argumentos 
apresentados pela polaridade passiva, os quais ensejaram a realização de revisão, cujo o 
resultado encontra-se estampado e transcrito em linhas volvidas, contendo a assertiva da 
Coordenação do ITCD quanto à inexistência do ilícito indicado no presente lançamento, 
hei por bem em considerar as razões insertas no Recurso Voluntário como suficientes 
para improceder a pretensão fiscal estampada na exordial. 



 

A manifestação exarada pela Coordenação do ITCD, concluindo que 
a cobrança do ITCD devido na extinção do usufruto das quotas de capital, bem como dos 
lucros acumulados pertencentes à meeira, Sra. Marilda Fontoura de Siqueira, foi realizada 
através do Auto de Infração nº 3.0350955.907.80, conjugado com o fato de que, após a 
morte do Sr. Otávio Lage de Siqueira, a nominada Senhora renunciou aos lucros futuros 
da sociedade, e optou pelo recebimento de remuneração mensal vitalícia no valor de R$ 
25.000,00 (vinte e cinco mil reais), cujos os recolhimentos concernentes ao ITCD desta 
doação mensal foram juntados ao processo nº 3.03544574.193.50, conexo com o 
presente, pacifica toda a questão, colocando, ao meu ver, correta solução à perlenga, qual 
seja, inexistiu a doação descrita no auto de infração relacionada com os lucros e 
dividendos distribuídos aos sócios pela Holding Planagri S/A nos exercícios de 2.011 e 
2.013, sendo que tais lucros e dividendos pertencem, exclusivamente, aos demais sócios 
da Holding. 

Portanto, provado nos autos que a infração imputada aos autuados 
não se coaduna com a realidade dos fatos e, consequentemente, inexiste omissão do 
pagamento do imposto, não deve prosperar o auto de infração. 

Assim, deve ser considerado improcedente o auto de infração, 
quando a instrução processual apontar ausência de ilicitude fiscal por parte da polaridade 
passivo. 

Ao teor de todo o exposto, em consenso unânime com meus pares, 
deixo de pronunciar a respeito das preliminares de nulidade e de decadência, suscitadas 
pelos autuados, nos termos dos parágrafos 1º e 2º, do artigo 18, do Decreto nº 6.930/09. 

Quanto ao mérito, também em consenso unânime, voto, para 
conhecer do Recurso Voluntário, dar-lhe provimento, para reformar a decisão singular e 
considerar improcedente o auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões, em 19 de agosto de 2016. 
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Matéria: Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01277/16 
 
Relator: Conselheiro Heli José da Silva 
 

 
EMENTA: I – NULIDADE E DECADÊNCIA. Preliminar de nulidade 
do lançamento, arguida pelo sujeito passivo, por insegurança na 
determinação da infração; e, preliminar de decadência. Não 
apreciadas, nos termos dos §§ 1º e 2º, do artigo 18, do Decreto 
nº 6.930/09. 
 
1. Quanto puder decidir sobre o mérito a favor da parte a quem 
aproveitaria o acatamento da preliminar, o órgão julgador não 
deve pronunciá-la. (artigo 18, § 1º, Decreto 6.930/09). 
 
II - ITCD. Obrigação tributária principal. Omissão de 
recolhimento do Imposto. Improcedência. Decisão unânime. 
 
1. Provado nos autos que a infração imputada ao sujeito passivo 
não se coaduna com a realidade dos fatos e, consequentemente, 
inexiste omissão do pagamento do imposto, não deve prosperar 
o auto de infração; 
 
2. Deve ser considerado improcedente o auto de infração, 
quando a instrução processual apontar ausência de ilicitude 
fiscal, por parte do polo passivo, situação essa reconhecida, 
inclusive, pela própria Coordenação do ITCD. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 08 de agosto de 2016, decidiu, quanto ao mérito,  por unanimidade de 
votos, conhecer do recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e 
considerar improcedente o auto de infração, com a concordância da Representação 
Fazendária. Quanto às  preliminares  de nulidade  e decadência,  arguidas pelo sujeito 
passivo,  deixa de pronunciar a respeito das mesmas, nos termos dos §§ 1º e 2º, do artigo 
18,  do  Decreto n º 6.930/09. Participaram do julgamento os Conselheiros Heli José da 
Silva, Nivaldo Carvelo Carvalho e Nivaldo José Mendes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Da análise do presente processo, depreende-se que a acusação 
tipificada na sua peça exordial versa sobre o fato de que, em 31 de março de 2.014, o 
Fisco efetuou o lançamento do crédito tributário de que trata este processo, cobrando do 
autuado ITCD na importância original de R$ 795.772,75 (setecentos e noventa e cinco mil, 
setecentos e setenta e dois reais e setenta e cinco centavos), com a seguinte descrição do 
fato: 

“A Senhora Marilda Fontoura de Siqueira consta como 
usufrutuária em cinquenta por cento dos lucros acumulados e reserva de lucros da 
Holding Planagri S/A, quando lhe foi reservado o direito de não ter participação da 
distribuição dos dividendos, beneficiando em forma de doação aos seus quatro 
filhos, na parte que lhe cabia do cinquenta por cento, nesta, em particular, a sua filha 



 

donatária Silvia Regina Fontoura de Siqueira, conforme documentos e notas 
explicativas em anexo. Obs. Trata-se de reautuação de procedimento fiscal anulado 
por vício formal, referentes aos autos de infração 3035080482812, 3035085790566, 
3035085600341 e 3035085527911. Obs. As provas documentais encontram-se 
anexas ao auto de infração de número 3035458499780”. 

Em consequência, é cobrado o imposto devido acrescido das 
cominações legais. 

A autoridade lançadora indicou como infringidas as disposições dos 
artigos 72, §§ 2º e 3º, 74, inciso III, 77, 78, inciso III, 81, inciso II, e 82, inciso I, todos do 
Código Tributário Estadual - CTE - Lei nº 11.651/91. Propôs-se, outrossim, a aplicação da 
penalidade prevista no artigo 89, inciso II, do CTE, com redação Lei nº 13.772/00.   

Foi incluído como sujeito passivo solidário: Marilda Fontoura de 
Siqueira, nos termos do artigo 82, inciso I, do CTE. 

O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: 
Ordem de Serviço; Nota Explicativa; cópias das Atas das Assembleias Geral Ordinária e 
Extraordinária, e de Reunião do Conselho de Administração; e, cópias de Certidões, fls. 
05/104. 

Os autuados foram devidamente intimados, conforme documentos às 
fls. 105/108. 

Após, os autuados, em conjunto, comparecem ao feito impugnando o 
auto de infração, defensório de fls. 111/125, no qual, depois de breve resumo dos fatos, 
arguem, em sede preliminar, a nulidade do lançamento por insegurança na determinação 
da infração, com o argumento de que o lançamento deveria ser objeto de uma nova 
autuação e não de uma reautuação. Destacam: “A fiscalização tenta, de forma 
transversa, fazer a tributação por reautuação para afastar a decadência que recairia 
sobre a autuação. Isso, por si só, já enseja insegurança na determinação da infração”. 

Arguem, por consequência do raciocínio exposto na nulidade 
anterior, a preliminar de decadência. Enunciam: “Ora, enquanto a antiga autuação tratava 
da suposta renúncia de 25% da meação da herança em face da morte do de cujus a que 
tinha direito a RESPONSÁVEL SOLIDÁRIA, a presente reautuação trata da renúncia ou 
não do direito de usufruto, a partir da morte do de cujus, de 50% dos lucros distribuídos 
aos sócios da Holding que a RESPONSÁVEL SOLIDÁRIA detinha desde 1997. São fatos 
geradores distintos”.   

Argumentam quanto ao não suprimento da nulidade anterior, por 
entender que a presente reautuação inova os fundamentos da fiscalização. “Isso porque, 
a pretexto de sanar a nulidade, a autoridade fiscal limitou-se a juntar atas de assembleias 
onde a doadora, Marilda Fontoura de Siqueira, consta e assina como presidente da 
Holding Planagri a fim de tentar, sem sucesso, convencer os julgadores de que a 
RESPONSÁVEL SOLIDÁRIA é usufrutuária da Holding por continuar a exercer o mister 
de sócia, apesar de sustentar anteriormente que a Sra. Marilda está em inatividade”. 
Continuam: “Como dito, a RESPONSÁVEL SOLIDÁRIA optou pelo recebimento de 
doação mensal, devidamente comprovado e recolhido o ITCD inter vivos, mês a mês, 
como será demonstrado adiante”. 

Quanto ao mérito manifestam quanto à existência do Contrato de 
Antecipação da Legítima de 1997, e da opção pela doação mensal. Destacam que na 
formalização da doação foi pactuado no contrato de antecipação de legítima que o de 
cujus e a RESPONSÁVEL SOLIDÁRIA tinham direito ao usufruto dos lucros auferidos 
pela Holding até o evento futuro e certo, morte do Senhor Otávio Lage, oportunidade em 
que a RESPONSÁVEL SOLIDÁRIA deveria optar entre receber uma doação mensal dos 



 

seus filhos ou permanecer como usufrutuária. Indicam que a RESPONSÁVEL 
SOLIDÁRIA optou por receber a doação mensal, que já foi devidamente comprovada, 
inclusive com o recolhimento do ITCD inter vivos, mês a mês. 

Assim, argumentam: “Portanto, se o usufruto já estava extinto 
com a opção pelo encargo mensal vitalício, não poderia haver agora renúncia ao 
que não mais existe, desde aquela data”. 

Continuam: “O Fisco não consegue provar que houve renúncia aos 
lucros, ora afirmando que a responsável solidária está inativa, ora afirmando que faz 
parte do Conselho Administrativo, mormente porque a dona Marilda optou pelo 
recebimento de valores mensais, conforme opção prevista desde o contrato de 
21.12.1997 e que passou a ocorrer desde evento morte de seu falecido esposo Otávio 
Lage de Siqueira. Assim, se renúncia houve ao optar pelo valor mensal, as novas 
autuações estariam decaídas”. 

Questionam, ainda, segundo suas afirmações, por amor ao debate, 
que ainda que se admita a existência da renúncia ao direito de usufruto sobre o lucro da 
Holding pela senhora Marilda, deve-se limitar o usufruto a apenas 19,33% do lucro da 
companhia, pois o restante já pertencia há muito tempo aos seus herdeiros, sob pena de 
tributar duas vezes o mesmo patrimônio. 

Pugnam, ao final, pela improcedência do auto de infração.  

O julgador singular exara o Despacho nº 1.975/2014 – JULP, fls. 142, 
convertendo o julgamento em diligência revisional, visando confirmar ou não a veracidade 
dos percentuais contidos no levantamento apresentado pela defesa no quadro do item 
70, folha 124. 

O resultado da diligência encontra-se consolidado no Relatório 
Diligencial nº 16/2015 - CITCD, fls. 143/145, por intermédio do qual o valor do ITCD é 
retificado para a importância de R$ 154.061,60 (cento e cinquenta e quatro mil, sessenta 
e um reais e sessenta centavos). Junta-se, também, a cópia do Relatório Diligencial nº 
063/2015 – ITCD, relacionado com o auto de infração nº 3035095913954, haja vista a 
conexão entre ambos os processos. 

Os autuados apresentam a manifestação às fls. 159/160, por 
intermédio da qual reiteram e ratificam todos os argumentos apresentados na defesa. 
Assim, destacam: “Ante o exposto, requer a devolução dos autos à revisão fiscal, para 
além de confirmar, como já confirmou, que a parcela doada em 14/12/1997 apenas 
correspondia a 19,33% das ações da Holding Planagri S/A, agora se manifeste sobre a 
extinção do usufruto de todas as ações com a consolidação da propriedade no evento 
morte de Otávio Lage de Siqueira, inclusive as da viúva meeira, sob pena de incidir em 
bitributação, haja vista que nos autos de infração de nºs 3.0350952.444.40; 
3.0350955.907.80; 3.0350956.733.50; 3.0350959.139.54, há despacho do mesmo 
julgador Francisco Délio de Oliveira Martins (despacho 813/2013 – JULP), bem como há 
resposta do mesmo Auditor Fiscal Sinomil Soares da Rocha, os quais reconheceram a 
extinção do usufruto de todas as quotas e ações doadas (inclusive as da viúva 
meeira)”. 

Promovem a juntada das cópias dos documentos às fls. 161/173. 

O Julgador singular prolata a Sentença nº 2.679/2015 - JULP, fls. 
175/187, por intermédio da qual rejeita as preliminares de nulidades suscitadas, inclusive 
de decadência, assim como o pedido de diligência, e, no mérito decide pela procedência 
em parte do lançamento, no valor original do ITCD de R$ 154.061,60 (cento e cinquenta 
e quatro mil, sessenta e um reais e sessenta centavos). 



 

A Representação Fazendária se manifesta concorde com a decisão, 
fls. 188. 

Os autuados foram intimados da decisão singular, fls. 189/194, e 
interpõem Recurso Voluntário, fls. 196/212, no qual, após destacarem os fatos e os 
fundamentos do auto de infração, reiteram as preliminares suscitadas na fase singular, a 
saber: i) insegurança na determinação da infração, por entender que no presente caso 
não poderia ocorrer uma reautuação, mas sim uma nova autuação, por se tratar de fatos 
distintos; ii) decadência, argumentando que o caso não se trata de reautuação sobre o 
fato gerador do ITCD MORTIS CAUSA com o evento morte do de cujus – hipótese em 
que se aplicaria a tese da sentença objurgada -, mas de NOVA AUTUAÇÃO sobre outro 
fato gerador: do ITCD INTER VIVOS (suposta renúncia do lucro). 

Quanto ao mérito, os argumentos expendidos são os mesmos 
apresentados na Impugnação, voltando a destacar que a responsável solidária fez a 
opção pelo recebimento de valores mensais, razão pela qual inexiste a doação sobre a 
suposta renúncia do lucro apontada no lançamento. 

Destacam que quando das autuações contidas nos autos nºs 
3.0350962.172.26; 3.0350955.907.80; 3.0350956.733.50; 3.0350952.444.40; e 
3.0350959.139.54, a fiscalização não considerou a meação da Dona Marilda e 
considerou a extinção do usufruto sobre as ações da Planagri tanto do Dr. Otávio Lage, 
quanto da Dona Marilda, quando da morte daquele. 

Assim, ponderam: “Ora, se a meação da Dona Marilda não foi 
considerada nos autos acima e não reduziu a base de cálculo de incidência do ITCD inter 
vivos, não pode a fiscalização agora alegar renúncia a um usufruto que a própria 
fiscalização desconsiderou nos autos acima”. 

Complementam, ainda: “Assim, como naqueles autos já foi 
considerado que o usufruto de Marilda foi extinto, Dona Marilda não poderia renunciar a 
lucros decorrentes do usufruto de ações, cujo usufruto já foi considerado extinto pelo CAT 
e pela própria FISCALIZAÇÃO. Não pode haver renúncia àquilo que já se renunciou”. 

Pugnam, ao final, pela improcedência do auto de infração.  

A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário exara a 
Resolução nº 39/2016, fls. 217/219, com o seguinte enunciado: 

“A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em 
sessão realizada no dia 23/03/2016, acatando pedido da Representação 
Fazendária e proposição do Conselheiro Relator,  

CONSIDERANDO que o auto de infração refere-se à cobrança de 
ITCD, com a seguinte descrição: "A senhora Marilda Fontoura de Siqueira consta 
como usufrutuária em 50% (cinquenta por cento) dos lucros acumulados e reserva 
de lucros da Holding Planagri S/A, quando lhe foi reservado o direito de não ter 
participado da distribuição dos dividendos, beneficiando em forma de doação aos 
seus quatro filhos, na parte que lhe cabia dos cinquenta por cento dos dividendos, 
nesta, em particular, a sua filha donatária Silvia Regina Fontoura de Siqueira, 
conforme documentos e notas explicativas em anexo"; 

CONSIDERANDO que os períodos autuados compreendem 
"lucros acumulados e reserva de lucros da Holding Planagri S/A", distribuídos nos 
meses de agosto de 2.011, março de 2.013, e dezembro de 2.013; 

CONSIDERANDO os argumentos apresentados pelo sujeito 
passivo em sua impugnação, e, especialmente, em seu Recurso Voluntário, no 
qual se destacou: 



 

(i) "A autoridade fiscal limitou-se a juntar atas de assembleias 
onde a doadora, Marilda Fontoura de Siqueira, consta e assina como presidente da 
Holding Planagri a fim de tentar, sem sucesso, convencer os julgadores de que a 
RESPONSÁVEL SOLIDÁRIA é usufrutuária da Holding por continuar a exercer o 
mister de sócia, apesar de sustentar anteriormente que a Sra. Marilda está em 
inatividade"; 

(ii) "Como dito, a RESPONSÁVEL SOLIDÁRIA optou pelo 
recebimento de doação mensal, devidamente comprovado e recolhido o ITCD inter 
vivos, mês a mês"; 

(iii) "Ao contrário, a própria fiscalização, nos autos de infração nºs 
3.0350952.444.40 - 3.0350955.907.80 - 3.0350956.733.50 - e 3.0350959.139.54, 
através do despacho nº 813/2013 - JULP, já acostado aos autos, e respectiva 
resposta da autoridade fiscal, RECONHECE extinção do usufruto de todas as 
quotas e ações doadas (inclusive as da viúva meeira)"; 

(iv) "E, a fiscalização tanto considerou extinto o usufruto que a 
meação de Marilda Fontoura Siqueira, a qual derrubaria os vultosos autos de 
infração acima mencionados à metade dos seus valores, não foi considerada"; 

(v) "Ou seja, se Marilda permanecesse usufrutuária após a morte 
de Otávio Lage de Siqueira não poderia ter havido consolidação da propriedade por 
extinção do usufruto quanto à meação que lhe pertence"; 

(vi) "Assim, como naqueles autos já foi considerado que o 
usufruto de Marilda foi extinto, Dona Marilda não poderia renunciar a lucros 
decorrentes do usufruto de ações, cujo usufruto já foi considerado extinto pelo CAT 
e pela própria fiscalização. Não pode haver renúncia àquilo que já se renunciou"; 

(vii) "Ante o exposto, é evidente a extinção do usufruto de todas 
as ações com a consolidação da propriedade no evento morte de Otávio Lage de 
Siqueira, inclusive as da viúva meeira, haja vista que em outra fiscalização conexa, 
a Secretaria da Fazenda, através de seu julgador, reconheceu a extinção do 
usufruto de todas as quotas e ações doadas (inclusive as da viúva meeira)"; 

CONSIDERANDO, outrossim, o disposto no artigo 19, § 3º, inciso 
II, da Lei nº 16.469/09, que estabelece: "O Julgador de Primeira Instância ou a 
Câmara Julgadora pode: Determinar a realização de diligência, de ofício ou a 
pedido, para fins de saneamento do processo.". 

CONSIDERANDO, ainda, que se encerra nesta fase de 
julgamento a possibilidade de conversão do julgamento em diligência, visando o 
saneamento do processo, 

RESOLVE, por maioria de votos, encaminhar o processo à 
COORDENAÇÃO DO ITCD da GERÊNCIA DE ARRECADAÇÃO E 
FISCALIZAÇÃO, para que seu titular, à vista dos considerandos acima, e demais 
considerações apresentadas pelo polo passivo em seu Recurso Voluntário, solicite 
ao agente autuante, ou seu substituto, para que se manifeste a respeito dos 
mesmos, em especial quanto ao argumento vinculado à extinção do usufruto da 
viúva meeira, o qual, segundo o sujeito passivo foi considerado nos quatro autos de 
infração descritos no item (iii) acima, e que teria, por consequência, e, em razão, 
também, do recebimento da doação mensal pela Sra. Marilda Fontoura de 
Siqueira, implicado em não participação e recebimento, posteriormente, dos lucros 
e dividendos distribuídos aos sócios da Holding Planagri, pela referida Senhora. 

Outrossim, informar, conclusivamente, se os valores relativos aos 
lucros acumulados e reservas de lucros acumulados da Holding Planagri S/A, 



 

objeto do lançamento, se referem aos exercícios posteriores à extinção do usufruto, 
ou, contém valores referentes a períodos anteriores, discriminando-os, se 
necessário. 

Após, encaminhe-se o processo ao Setor de Preparo Processual 
da GEPRO, para fins de intimação do sujeito passivo, na pessoa e endereço dos 
advogados constituídos, para, caso queira, se manifeste a respeito do resultado da 
diligência realizada, no prazo de 30 (trinta) dias”. 

 
O resultado da revisão se encontra consolidado no Relatório 

Diligencial nº 0048/2016 – CITCD, fls. 220/221, tendo o revisor destacado:  
 

“1) A cobrança do ITCD devido na extinção do usufruto das quotas de 
capital, bem como dos lucros acumulados pertencentes à meeira, Sra. Marilda Fontoura 
de Siqueira foi realizada através do Auto de Infração nº 3035095913954. Ademais, ficou 
evidenciado que após a morte do Sr. Otávio Lage de Siqueira, conforme previsão 
contratual, a Sra. Marilda renunciou aos Lucros futuros da sociedade, quando optou pelo 
recebimento de remuneração mensal vitalícia no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil 
reais).  

Os valores relativos aos Lucros Acumulados e Reserva de Lucros da 
Holding Planagri S/A, reclamados no presente feito, referem-se aos exercícios de 2011 e 
2013, portanto, são posteriores à data da extinção do usufruto das quotas de capital 
pertencentes à Sra. Marilda Fontoura Siqueira. 

Ante o acima exposto, forçoso é que reconheçamos o equívoco da 
autoridade fiscal lançadora do Auto de Infração em litígio, vez que, a extinção do usufruto 
das quotas acima, aliada à opção que a Sra. Marilda fizera pelo recebimento de pensão 
mensal vitalícia, nos conduz à conclusão de que os lucros e dividendos oriundos da 
Holding Planagri S/A, pertencem exclusivamente aos demais sócios da mesma, e, por 
essa razão fica afastada a hipótese de doação consignada no lançamento em tela”. 

 

Intimados para se manifestarem a respeito do resultado da 
diligência realizada, fls. 223/224, os autuados o fazem por intermédio do documento às fls. 
226, no qual concordam com o resultado da diligência, e requerem o julgamento de total 
improcedência do auto de infração. 

 
Este é o relatório. 
 

         V O T O  
 

    QUESTÕES PRELIMINARES 

 
Em prelúdio, mister destacar que relativamente às preliminares 

suscitadas pelo polo passivo, a saber: i) insegurança na determinação da infração; e, ii) 
decadência, deixa-se de pronunciar a respeito das mesmas, nos termos dos parágrafos 1º 
e 2º, do artigo 18, do Decreto nº 6.930/09, que preconizam: “§ 1º. Quanto puder decidir 
sobre o mérito a favor da parte a quem aproveitaria o acatamento da preliminar, o órgão 
julgador não deve pronunciá-la”. “§ 2º. Para efeito do § 1º, sendo o julgamento cameral, a 
decisão sobre o mérito, sem pronúncia de preliminar, dar-se-á por unanimidade de votos”. 

 
      M É R I T O 

 
Compulsando os autos, atendo às normas que regem a matéria, e, 

notadamente aos elementos, provas, diligências e, especialmente os argumentos 
apresentados pela polaridade passiva, os quais ensejaram a realização de revisão, cujo o 



 

resultado encontra-se estampado e transcrito em linhas volvidas, contendo a assertiva da 
Coordenação do ITCD quanto à inexistência do ilícito indicado no presente lançamento, 
hei por bem em considerar as razões insertas no Recurso Voluntário como suficientes 
para improceder a pretensão fiscal estampada na exordial. 

A manifestação exarada pela Coordenação do ITCD, concluindo que 
a cobrança do ITCD devido na extinção do usufruto das quotas de capital, bem como dos 
lucros acumulados pertencentes à meeira, Sra. Marilda Fontoura de Siqueira, foi realizada 
através do Auto de Infração nº 3.0350959.139.54, conjugado com o fato de que, após a 
morte do Sr. Otávio Lage de Siqueira, a nominada Senhora renunciou aos lucros futuros 
da sociedade, e optou pelo recebimento de remuneração mensal vitalícia no valor de R$ 
25.000,00 (vinte e cinco mil reais), cujos os recolhimentos concernentes ao ITCD desta 
doação mensal foram juntados ao processo nº 3.03544574.193.50, conexo com o 
presente, pacifica toda a questão, colocando, ao meu ver, correta solução à perlenga, qual 
seja, inexistiu a doação descrita no auto de infração relacionada com os lucros e 
dividendos distribuídos aos sócios pela Holding Planagri S/A nos exercícios de 2.011 e 
2.013, sendo que tais lucros e dividendos pertencem, exclusivamente, aos demais sócios 
da Holding. 

Portanto, provado nos autos que a infração imputada aos autuados 
não se coaduna com a realidade dos fatos e, consequentemente, inexiste omissão do 
pagamento do imposto, não deve prosperar o auto de infração. 

Assim, deve ser considerado improcedente o auto de infração, 
quando a instrução processual apontar ausência de ilicitude fiscal por parte da polaridade 
passivo. 

Ao teor de todo o exposto, em consenso unânime com meus pares, 
deixo de pronunciar a respeito das preliminares de nulidade e de decadência, suscitadas 
pelos autuados, nos termos dos parágrafos 1º e 2º, do artigo 18, do Decreto nº 6.930/09. 

Quanto ao mérito, também em consenso unânime, voto, para 
conhecer do Recurso Voluntário, dar-lhe provimento, para reformar a decisão singular e 
considerar improcedente o auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões, em 19 de agosto de 2016. 
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Matéria: Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01278/16 
 
Relator: Conselheiro Heli José da Silva 
 

 
EMENTA: I – NULIDADE E DECADÊNCIA. Preliminar de nulidade 
do lançamento, arguida pelo sujeito passivo, por insegurança na 
determinação da infração; e, preliminar de decadência. Não 
apreciadas, nos termos dos §§ 1º e 2º, do artigo 18, do Decreto 
nº 6.930/09. 
 
1. Quanto puder decidir sobre o mérito a favor da parte a quem 
aproveitaria o acatamento da preliminar, o órgão julgador não 
deve pronunciá-la. (artigo 18, § 1º, Decreto 6.930/09). 
 
II - ITCD. Obrigação tributária principal. Omissão de 
recolhimento do Imposto. Improcedência. Decisão unânime. 
 
1. Provado nos autos que a infração imputada ao sujeito passivo 
não se coaduna com a realidade dos fatos e, consequentemente, 
inexiste omissão do pagamento do imposto, não deve prosperar 
o auto de infração; 
 
2. Deve ser considerado improcedente o auto de infração, 
quando a instrução processual apontar ausência de ilicitude 
fiscal, por parte do polo passivo, situação essa reconhecida, 
inclusive, pela própria Coordenação do ITCD. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 08 de agosto de 2016, decidiu, quanto ao mérito,  por unanimidade de 
votos, conhecer do recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e 
considerar improcedente o auto de infração, com a concordância da Representação 
Fazendária. Quanto às  preliminares  de nulidade  e decadência,  arguidas pelo sujeito 
passivo,  deixa de pronunciar a respeito das mesmas, nos termos dos §§ 1º e 2º, do artigo 
18,  do  Decreto n º 6.930/09. Participaram do julgamento os Conselheiros Heli José da 
Silva, Nivaldo Carvelo Carvalho e Nivaldo José Mendes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Da análise do presente processo, depreende-se que a acusação 
tipificada na sua peça exordial versa sobre o fato de que, em 27 de março de 2.014, o 
Fisco efetuou o lançamento do crédito tributário de que trata este processo, cobrando do 
autuado ITCD na importância original de R$ 795.772,75 (setecentos e noventa e cinco mil, 
setecentos e setenta e dois reais e setenta e cinco centavos), com a seguinte descrição do 
fato: 

“A Senhora Marilda Fontoura de Siqueira consta como 
usufrutuária em cinquenta por cento dos lucros acumulados e reserva de lucros da 
Holding Planagri S/A, quando lhe foi reservado o direito de não ter participação da 
distribuição dos dividendos, beneficiando em forma de doação aos seus quatro 
filhos, na parte que lhe cabia dos cinquenta por cento, nesta, em particular, o seu 



 

filho donatário Ricardo Fontoura de Siqueira, conforme documentos e notas 
explicativas em anexo. Obs. A motivação da constituição do crédito tributário se deu 
razão da decisão cameral sobre os autos de infração 3035080482812, 
3035085790566, 3035085600341 e 3035085527911, todos julgados nulos por vício 
formal. Obs. As provas documentais encontram-se anexas ao auto de infração de 
número 3035085600341”. 

Em consequência, é cobrado o imposto devido acrescido das 
cominações legais. 

A autoridade lançadora indicou como infringidas as disposições dos 
artigos 72, §§ 2º e 3º, 74, inciso III, 77, 78, inciso III, 81, inciso II, e 82, inciso I, todos do 
Código Tributário Estadual - CTE - Lei nº 11.651/91. Propôs-se, outrossim, a aplicação da 
penalidade prevista no artigo 89, inciso II, do CTE, com redação Lei nº 13.772/00.   

Foi incluído como sujeito passivo solidário: Marilda Fontoura de 
Siqueira, nos termos do artigo 82, inciso I, do CTE. 

O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: 
Ordem de Serviço; Nota Explicativa; cópias das Atas das Assembleias Geral Ordinária e 
Extraordinária, e de Reunião do Conselho de Administração; e, cópias de Certidões, fls. 
05/100. 

Os autuados foram devidamente intimados, conforme documentos às 
fls. 101/104. 

Por intermédio do expediente às fls. 107, requerem a conexão deste 
processo com os processos nºs. 3.0354593.856.22, 3.0354596.200.36, e 
3.0354587.341.94, por tratarem do mesmo fato gerador. 

Após, os autuados, em conjunto, comparecem ao feito impugnando o 
auto de infração, defensório de fls. 109/123, no qual, depois de breve resumo dos fatos, 
arguem, em sede preliminar, a nulidade do lançamento por insegurança na determinação 
da infração, com o argumento de que o lançamento deveria ser objeto de uma nova 
autuação e não de uma reautuação. Destacam: “A fiscalização tenta, de forma 
transversa, fazer a tributação por reautuação para afastar a decadência que recairia 
sobre a autuação. Isso, por si só, já enseja insegurança na determinação da infração”. 

Arguem, por consequência do raciocínio exposto na nulidade 
anterior, a preliminar de decadência. Enunciam: “Ora, enquanto a antiga autuação tratava 
da suposta renúncia de 25% da meação da herança em face da morte do de cujus a que 
tinha direito a RESPONSÁVEL SOLIDÁRIA, a presente reautuação trata da renúncia ou 
não do direito de usufruto, a partir da morte do de cujus, de 50% dos lucros distribuídos 
aos sócios da Holding que a RESPONSÁVEL SOLIDÁRIA detinha desde 1997. São fatos 
geradores distintos”.   

Argumentam quanto ao não suprimento da nulidade anterior, por 
entender que a presente reautuação inova os fundamentos da fiscalização. “Isso porque, 
a pretexto de sanar a nulidade, a autoridade fiscal limitou-se a juntar atas de assembleias 
onde a doadora, Marilda Fontoura de Siqueira, consta e assina como presidente da 
Holding Planagri a fim de tentar, sem sucesso, convencer os julgadores de que a 
RESPONSÁVEL SOLIDÁRIA é usufrutuária da Holding por continuar a exercer o mister 
de sócia, apesar de sustentar anteriormente que a Sra. Marilda está em inatividade”. 
Continuam: “Como dito, a RESPONSÁVEL SOLIDÁRIA optou pelo recebimento de 
doação mensal, devidamente comprovado e recolhido o ITCD inter vivos, mês a mês, 
como será demonstrado adiante”. 

Quanto ao mérito manifestam quanto à existência do Contrato de 
Antecipação da Legítima de 1997, e da opção pela doação mensal. Destacam que na 



 

formalização da doação foi pactuado no contrato de antecipação de legítima que o de 
cujus e a RESPONSÁVEL SOLIDÁRIA tinham direito ao usufruto dos lucros auferidos 
pela Holding até o evento futuro e certo, morte do Senhor Otávio Lage, oportunidade em 
que a RESPONSÁVEL SOLIDÁRIA deveria optar entre receber uma doação mensal dos 
seus filhos ou permanecer como usufrutuária. Indicam que a RESPONSÁVEL 
SOLIDÁRIA optou por receber a doação mensal, que já foi devidamente comprovada, 
inclusive com o recolhimento do ITCD inter vivos, mês a mês. 

Assim, argumentam: “Portanto, se o usufruto já estava extinto 
com a opção pelo encargo mensal vitalício, não poderia haver agora renúncia ao 
que não mais existe, desde aquela data”. 

Continuam: “O Fisco não consegue provar que houve renúncia aos 
lucros, ora afirmando que a responsável solidária está inativa, ora afirmando que faz 
parte do Conselho Administrativo, mormente porque a dona Marilda optou pelo 
recebimento de valores mensais, conforme opção prevista desde o contrato de 
21.12.1997 e que passou a ocorrer desde evento morte de seu falecido esposo Otávio 
Lage de Siqueira. Assim, se renúncia houve ao optar pelo valor mensal, as novas 
autuações estariam decaídas”. 

Questionam, ainda, segundo suas afirmações, por amor ao debate, 
que ainda que se admita a existência da renúncia ao direito de usufruto sobre o lucro da 
Holding pela senhora Marilda, deve-se limitar o usufruto a apenas 19,33% do lucro da 
companhia, pois o restante já pertencia há muito tempo aos seus herdeiros, sob pena de 
tributar duas vezes o mesmo patrimônio. 

Promovem a juntada dos documentos e cópias às fls. 125/1495, 
dentre os quais cópias dos recibos de doação, mensais, e demonstrativos de cálculo do 
ITCD e o pagamento do mesmo. 

Pugnam, ao final, pela improcedência do auto de infração.  

O julgador singular exara o Despacho nº 1.973/2014 – JULP, fls. 
1499, convertendo o julgamento em diligência revisional, visando confirmar ou não a 
veracidade dos percentuais contidos no levantamento apresentado pela defesa no 
quadro do item 70, folha 122. 

O resultado da diligência encontra-se consolidado no Relatório 
Diligencial nº 17/2015, fls. 1500/1502, por intermédio do qual o valor do ITCD é retificado 
para a importância de R$ 154.061,60 (cento e cinquenta e quatro mil, sessenta e um 
reais e sessenta centavos). Junta-se, também, a cópia do Relatório Diligencial nº 
062/2015 – ITCD, relacionado com o auto de infração nº 3035095244440, haja vista a 
conexão entre ambos os processos. 

Os autuados apresentam a manifestação às fls. 1517/1518, por 
intermédio da qual reiteram e ratificam todos os argumentos apresentados na defesa. 
Assim, destacam: “Ante o exposto, requer a devolução dos autos à revisão fiscal, para 
além de confirmar, como já confirmou, que a parcela doada em 14/12/1997 apenas 
correspondia a 19,33% das ações da Holding Planagri S/A, agora se manifeste sobre a 
extinção do usufruto de todas as ações com a consolidação da propriedade no evento 
morte de Otávio Lage de Siqueira, inclusive as da viúva meeira, sob pena de incidir em 
bitributação, haja vista que nos autos de infração de nºs 3.0350952.444.40; 
3.0350955.907.80; 3.0350956.733.50; 3.0350959.139.54, há despacho do mesmo 
julgador Francisco Délio de Oliveira Martins (despacho 813/2013 – JULP), bem como há 
resposta do mesmo Auditor Fiscal Sinomil Soares da Rocha, os quais reconheceram a 
extinção do usufruto de todas as quotas e ações doadas (inclusive as da viúva 
meeira)”. 



 

Promovem a juntada das cópias dos documentos às fls. 1519/1531. 

O Julgador singular prolata a Sentença nº 2.680/2015 - JULP, fls. 
1533/1545, por intermédio da qual rejeita as preliminares de nulidades suscitadas, 
inclusive de decadência, assim como o pedido de diligência, e, no mérito decide pela 
procedência em parte do lançamento, no valor original do ITCD de R$ 154.061,60 (cento 
e cinquenta e quatro mil, sessenta e um reais e sessenta centavos). 

A Representação Fazendária se manifesta concorde com a decisão, 
fls. 1546. 

Os autuados foram intimados da decisão singular, fls. 1547/1552, e 
interpõem Recurso Voluntário, fls. 1554/1570, no qual, após destacarem os fatos e os 
fundamentos do auto de infração, reiteram as preliminares suscitadas na fase singular, a 
saber: i) insegurança na determinação da infração, por entender que no presente caso 
não poderia ocorrer uma reautuação, mas sim uma nova autuação, por se tratar de fatos 
distintos; ii) decadência, argumentando que o caso não se trata de reautuação sobre o 
fato gerador do ITCD MORTIS CAUSA com o evento morte do de cujus – hipótese em 
que se aplicaria a tese da sentença objurgada -, mas de NOVA AUTUAÇÃO sobre outro 
fato gerador: do ITCD INTER VIVOS (suposta renúncia do lucro). 

Quanto ao mérito, os argumentos expendidos são os mesmos 
apresentados na Impugnação, voltando a destacar que a responsável solidária fez a 
opção pelo recebimento de valores mensais, razão pela qual inexiste a doação sobre a 
suposta renúncia do lucro apontada no lançamento. 

Destacam que quando das autuações contidas nos autos nºs 
3.0350962.172.26; 3.0350955.907.80; 3.0350956.733.50; 3.0350952.444.40; e 
3.0350959.139.54, a fiscalização não considerou a meação da Dona Marilda e 
considerou a extinção do usufruto sobre as ações da Planagri tanto do Dr. Otávio Lage, 
quanto da Dona Marilda, quando da morte daquele. 

Assim, ponderam: “Ora, se a meação da Dona Marilda não foi 
considerada nos autos acima e não reduziu a base de cálculo de incidência do ITCD inter 
vivos, não pode a fiscalização agora alegar renúncia a um usufruto que a própria 
fiscalização desconsiderou nos autos acima”. 

Complementam, ainda: “Assim, como naqueles autos já foi 
considerado que o usufruto de Marilda foi extinto, Dona Marilda não poderia renunciar a 
lucros decorrentes do usufruto de ações, cujo usufruto já foi considerado extinto pelo CAT 
e pela própria FISCALIZAÇÃO. Não pode haver renúncia àquilo que já se renunciou”. 

Pugnam, ao final, pela improcedência do auto de infração.  

A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário exara a 
Resolução nº 42/2016, fls. 1575/1577, com o seguinte enunciado: 

“A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em 
sessão realizada no dia 23/03/2016, acatando pedido da Representação 
Fazendária e proposição do Conselheiro Relator,  

CONSIDERANDO que o auto de infração refere-se à cobrança de 
ITCD, com a seguinte descrição: "A senhora Marilda Fontoura de Siqueira consta 
como usufrutuária em 50% (cinquenta por cento) dos lucros acumulados e reserva 
de lucros da Holding Planagri S/A, quando lhe foi reservado o direito de não ter 
participado da distribuição dos dividendos, beneficiando em forma de doação aos 
seus quatro filhos, na parte que lhe cabia dos cinquenta por cento dos dividendos, 
nesta, em particular, a seu filho donatário Ricardo Fontoura de Siqueira, conforme 
documentos e notas explicativas em anexo"; 



 

CONSIDERANDO que os períodos autuados compreendem 
"lucros acumulados e reserva de lucros da Holding Planagri S/A", distribuídos nos 
meses de agosto de 2.011, março de 2.013, e dezembro de 2.013; 

CONSIDERANDO os argumentos apresentados pelo sujeito 
passivo em sua impugnação, e, especialmente, em seu Recurso Voluntário, no 
qual se destacou: 

(i) "A autoridade fiscal limitou-se a juntar atas de assembleias 
onde a doadora, Marilda Fontoura de Siqueira, consta e assina como presidente da 
Holding Planagri a fim de tentar, sem sucesso, convencer os julgadores de que a 
RESPONSÁVEL SOLIDÁRIA é usufrutuária da Holding por continuar a exercer o 
mister de sócia, apesar de sustentar anteriormente que a Sra. Marilda está em 
inatividade"; 

(ii) "Como dito, a RESPONSÁVEL SOLIDÁRIA optou pelo 
recebimento de doação mensal, devidamente comprovado e recolhido o ITCD inter 
vivos, mês a mês"; 

(iii) "Ao contrário, a própria fiscalização, nos autos de infração nºs 
3.0350952.444.40 - 3.0350955.907.80 - 3.0350956.733.50 - e 3.0350959.139.54, 
através do despacho nº 813/2013 - JULP, já acostado aos autos, e respectiva 
resposta da autoridade fiscal, RECONHECE extinção do usufruto de todas as 
quotas e ações doadas (inclusive as da viúva meeira)"; 

(iv) "E, a fiscalização tanto considerou extinto o usufruto que a 
meação de Marilda Fontoura Siqueira, a qual derrubaria os vultosos autos de 
infração acima mencionados à metade dos seus valores, não foi considerada"; 

(v) "Ou seja, se Marilda permanecesse usufrutuária após a morte 
de Otávio Lage de Siqueira não poderia ter havido consolidação da propriedade por 
extinção do usufruto quanto à meação que lhe pertence"; 

(vi) "Assim, como naqueles autos já foi considerado que o 
usufruto de Marilda foi extinto, Dona Marilda não poderia renunciar a lucros 
decorrentes do usufruto de ações, cujo usufruto já foi considerado extinto pelo CAT 
e pela própria fiscalização. Não pode haver renúncia àquilo que já se renunciou"; 

(vii) "Ante o exposto, é evidente a extinção do usufruto de todas 
as ações com a consolidação da propriedade no evento morte de Otávio Lage de 
Siqueira, inclusive as da viúva meeira, haja vista que em outra fiscalização conexa, 
a Secretaria da Fazenda, através de seu julgador, reconheceu a extinção do 
usufruto de todas as quotas e ações doadas (inclusive as da viúva meeira)"; 

CONSIDERANDO, outrossim, o disposto no artigo 19, § 3º, inciso 
II, da Lei nº 16.469/09, que estabelece: "O Julgador de Primeira Instância ou a 
Câmara Julgadora pode: Determinar a realização de diligência, de ofício ou a 
pedido, para fins de saneamento do processo.". 

CONSIDERANDO, ainda, que se encerra nesta fase de 
julgamento a possibilidade de conversão do julgamento em diligência, visando o 
saneamento do processo, 

RESOLVE, por maioria de votos, encaminhar o processo à 
COORDENAÇÃO DO ITCD da GERÊNCIA DE ARRECADAÇÃO E 
FISCALIZAÇÃO, para que seu titular, à vista dos considerandos acima, e demais 
considerações apresentadas pelo polo passivo em seu Recurso Voluntário, solicite 
ao agente autuante, ou seu substituto, para que se manifeste a respeito dos 
mesmos, em especial quanto ao argumento vinculado à extinção do usufruto da 
viúva meeira, o qual, segundo o sujeito passivo foi considerado nos quatro autos de 



 

infração descritos no item (iii) acima, e que teria, por consequência, e, em razão, 
também, do recebimento da doação mensal pela Sra. Marilda Fontoura de 
Siqueira, implicado em não participação e recebimento, posteriormente, dos lucros 
e dividendos distribuídos aos sócios da Holding Planagri, pela referida Senhora. 

Outrossim, informar, conclusivamente, se os valores relativos aos 
lucros acumulados e reservas de lucros acumulados da Holding Planagri S/A, 
objeto do lançamento, se referem aos exercícios posteriores à extinção do usufruto, 
ou, contém valores referentes a períodos anteriores, discriminando-os, se 
necessário. 

Após, encaminhe-se o processo ao Setor de Preparo Processual 
da GEPRO, para fins de intimação do sujeito passivo, na pessoa e endereço dos 
advogados constituídos, para, caso queira, se manifeste a respeito do resultado da 
diligência realizada, no prazo de 30 (trinta) dias”. 

 
O resultado da revisão se encontra consolidado no Relatório 

Diligencial nº 0050/2016 – CITCD, fls. 1578/1579, tendo o revisor destacado:  
 

“1) A cobrança do ITCD devido na extinção do usufruto das quotas de 

capital, bem como dos lucros acumulados pertencentes à meeira, Sra. Marilda Fontoura 
de Siqueira foi realizada através do Auto de Infração nº 3035095673350. Ademais, ficou 
evidenciado que após a morte do Sr. Otávio Lage de Siqueira, conforme previsão 
contratual, a Sra. Marilda renunciou aos Lucros futuros da sociedade, quando optou pelo 
recebimento de remuneração mensal vitalícia no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil 
reais).  

Os valores relativos aos Lucros Acumulados e Reserva de Lucros da 
Holding Planagri S/A, reclamados no presente feito, referem-se aos exercícios de 2011 e 
2013, portanto, são posteriores à data da extinção do usufruto das quotas de capital 
pertencentes à Sra. Marilda Fontoura Siqueira. 

Ante o acima exposto, forçoso é que reconheçamos o equívoco da 
autoridade fiscal lançadora do Auto de Infração em litígio, vez que, a extinção do usufruto 
das quotas acima, aliada à opção que a Sra. Marilda fizera pelo recebimento de pensão 
mensal vitalícia, nos conduz à conclusão de que os lucros e dividendos oriundos da 
Holding Planagri S/A, pertencem exclusivamente aos demais sócios da mesma, e, por 
essa razão fica afastada a hipótese de doação consignada no lançamento em tela”. 

 
Intimados para se manifestarem a respeito do resultado da 

diligência realizada, fls. 1580/1581, os autuados o fazem por intermédio do documento às 
fls. 1583, no qual concordam com o resultado da diligência, e requerem o julgamento de 
total improcedência do auto de infração. 

 
Este é o relatório. 
 

         V O T O  
 

    QUESTÕES PRELIMINARES 

 
Em prelúdio, mister destacar que relativamente às preliminares 

suscitadas pelo polo passivo, a saber: i) insegurança na determinação da infração; e, ii) 
decadência, deixa-se de pronunciar a respeito das mesmas, nos termos dos parágrafos 1º 
e 2º, do artigo 18, do Decreto nº 6.930/09, que preconizam: “§ 1º. Quanto puder decidir 
sobre o mérito a favor da parte a quem aproveitaria o acatamento da preliminar, o órgão 



 

julgador não deve pronunciá-la”. “§ 2º. Para efeito do § 1º, sendo o julgamento cameral, a 
decisão sobre o mérito, sem pronúncia de preliminar, dar-se-á por unanimidade de votos”. 

 
      M É R I T O 

 
Compulsando os autos, atendo às normas que regem a matéria, e, 

notadamente aos elementos, provas, diligências e, especialmente os argumentos 
apresentados pela polaridade passiva, os quais ensejaram a realização de revisão, cujo o 
resultado encontra-se estampado e transcrito em linhas volvidas, contendo a assertiva da 
Coordenação do ITCD quanto à inexistência do ilícito indicado no presente lançamento, 
hei por bem em considerar as razões insertas no Recurso Voluntário como suficientes 
para improceder a pretensão fiscal estampada na exordial. 

A manifestação exarada pela Coordenação do ITCD, concluindo que 
a cobrança do ITCD devido na extinção do usufruto das quotas de capital, bem como dos 
lucros acumulados pertencentes à meeira, Sra. Marilda Fontoura de Siqueira, foi realizada 
através do Auto de Infração nº 3.0350956.733.50, conjugado com o fato de que, após a 
morte do Sr. Otávio Lage de Siqueira, a nominada Senhora renunciou aos lucros futuros 
da sociedade, e optou pelo recebimento de remuneração mensal vitalícia no valor de R$ 
25.000,00 (vinte e cinco mil reais), cujos os recolhimentos concernentes ao ITCD desta 
doação mensal foram juntados aos autos, pacifica toda a questão, colocando, ao meu ver, 
correta solução à perlenga, qual seja, inexistiu a doação descrita no auto de infração 
relacionada com os lucros e dividendos distribuídos aos sócios pela Holding Planagri S/A 
nos exercícios de 2.011 e 2.013, sendo que tais lucros e dividendos pertencem, 
exclusivamente, aos demais sócios da Holding. 

Portanto, provado nos autos que a infração imputada aos autuados 
não se coaduna com a realidade dos fatos e, consequentemente, inexiste omissão do 
pagamento do imposto, não deve prosperar o auto de infração. 

Assim, deve ser considerado improcedente o auto de infração, 
quando a instrução processual apontar ausência de ilicitude fiscal por parte da polaridade 
passivo. 

Ao teor de todo o exposto, em consenso unânime com meus pares, 
deixo de pronunciar a respeito das preliminares de nulidade e de decadência, suscitadas 
pelos autuados, nos termos dos parágrafos 1º e 2º, do artigo 18, do Decreto nº 6.930/09. 

Quanto ao mérito, também em consenso unânime, voto, para 
conhecer do Recurso Voluntário, dar-lhe provimento, para reformar a decisão singular e 
considerar improcedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões, em 19 de agosto de 2016. 
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Matéria: Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01310/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: Preliminares. Pedido de diligência formulado pelo 
sujeito passivo. Rejeitado por unanimidade.  
Nulidade do lançamento a partir de fls.60, arguida pelo relator, 
por cerceamento ao direito de defesa. Rejeitada por maioria. 
Perempção do solidário MANACÉS NETTO, arguida pelo relator. 
Acatada por unanimidade.  
 
ITCD. Recebimento de doação sem o recolhimento do imposto. 
Procedente. Decisão por maioria. 
 
 
I - Rejeita-se o pedido de diligência quando o levantamento 
fiscal elaborado pelo fisco estiver acompanhado de documentos 
que comprovem a ocorrência do fato gerador do imposto e a 
defesa não traz aos autos elementos de prova para 
descaracterizar a acusação; 
 
II - Não cerceia o direito de defesa do sujeito passivo a sentença 
cuja decisão fundamenta-se no direito pertinente e nos fatos da 
causa.  
 
III – Declara-se a perempção do sujeito passivo (principal ou 
solidário) que, corretamente intimado, não apresenta recurso 
voluntário em segunda instância de julgamento administrativo 
(artigo 28, II, da lei n.º 16.469/09); 
 
IV - Fica caracterizada a doação, sendo devido o ITCD, quando o 
doador, por liberalidade, transmite bem, vantagem ou direito de 
seu patrimônio ao donatário que o aceita, expressa ou 
tacitamente. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de outubro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Alcedino Gomes Barbosa, Gilmar Rodrigues de Almeida e Masayuki Missao. 
Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pelo 
Relator, por cerceamento do direito de defesa, a partir de fls. 60. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Alcedino Gomes Barbosa, Gilmar Rodrigues de Almeida e 
Lidilone Polizeli Bento. Por unanimidade de votos, acatar a preliminar de perempção do 
solidário, Sr. Manaces Netto, arguida pelo Relator. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Alcedino Gomes Barbosa, Gilmar Rodrigues de Almeida e Lidilone Polizeli 
Bento. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento 
para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Foram 
vencedores os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida e Lidilone Polizeli Bento. 
Vencido o Conselheiro Alcedino Gomes Barbosa que votou pela improcedência do feito. 
 



 

R E L A T Ó R I O 
 

Descreve a inicial que o sujeito passivo CRISTIANO CARNEIRO 
NETTO deixou de recolher o ITCD nas importâncias de R$ 3.000,00 e R$ 6.000,00, 
referentes a doações recebidas nos valores de R$ 100.000,00, em 2007, e de R$ 
150.000,00, em 2008, conforme informações recebidas da Receita Federal, relativas aos 
períodos de 2007 e 2008, respectivamente. Junta ao feito as DIRPF do doador e do 
donatário do exercício 2009, referente ao ano-calendário 2008, remetidas ao Fisco pelo 
doador. 

 
 A autoridade lançadora indica como infringidas as disposições dos 

artigos 72 e 77 do Código Tributário Estadual – CTE (lei n.º 11.651/91), combinado com 
os artigos 372; 373; 376, II, "c"; e 382, II, do decreto n.º 4852/97. Proposta a aplicação da 
penalidade prevista no artigo 89, II, do CTE, com redação da lei n.º 13.772/2000. 

 
Arrolado como sujeito passivo solidário MANACÉS NETTO, nos 

termos do artigo 82, inciso I, da lei n.º 11.651/91. 
 
O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: ordem 

de serviços (fls. 5), cópia da declaração do imposto de renda – pessoa física (fls. 6 a 9), 
cópia consulta por auto (fls. 10) cópia consulta base CPF (fls. 11) e retificação da 
declaração de imposto de renda (fls. 12). 

 
Os sujeitos passivos são intimados a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de fls. 13 a 15. 
 
Comparecem ao feito apresentando, separadamente, impugnação 

em Primeira Instância (fls. 18 a 25 e 29 a 36), argumentando que há falha tanto na forma 
de fiscalização quanto na elaboração do auto, pois as declarações de imposto de renda 
referentes aos exercícios 2008 e 2009 contêm erro no campo das renda não tributáveis, 
devido ao seu preenchimento errado. Sustentam o fato de que o Fisco em momento 
algum buscou diligenciar no sentido de apurar a realidade dos fatos. Ressalta não ser 
devido o ITCD por não ter havido qualquer doação, restando claro que não houve o fato 
gerador do ITCD, não podendo ser responsável pelo pagamento do tributo em questão. 
Acrescenta que houve tão-somente um empréstimo, que, por erro, foi declarado no 
imposto de renda como doação, sendo posteriormente ratificado (sic) e corrigido. 

 
Ao final, requer: o recebimento do presente Recurso Voluntário, o 

conhecimento de toda a matéria impugnada, o cancelamento do auto de infração, com o 
consequente arquivamento do processo, anulando a dita cobrança contida no auto. 
Requer ainda, caso não entenda desta forma, seja o presente feito baixado em diligência, 
a fim de provar efetivamente que não houve a doação alegada no auto de infração e, por 
fim, excluir em definitivo o tributo. Por fim, requer a realização de perícia contábil e outras 
providências que julgar convenientes. 

 
O sujeito passivo anexa os seguintes documentos: cópia procuração 

(fls. 26 e 37) e cópia de documento de identificação do advogado (fls. 27 e 38). 
 
Mediante o Despacho n.º 90/2015 (fls. 44 e 45), o julgador singular 

determina realização de diligência para juntar aos autos a cópia da Notificação Fiscal n.° 
467/2012; solicitar junto à Receita Federal, com base em convênio existente, cópias das 
declarações de Imposto de Renda do doador e donatário referentes ao ano base 2007 e 



 

apresentar outras informações que julgar necessárias como auxílio à formação de juízo 
por parte deste órgão julgador. 

 
Em atendimento à solicitação do julgador singular, foram anexadas 

as cópias das DIRF do doador (MANACÉS NETTO) e do donatário (CRISTIANO 
CARNEIRO NETTO), conforme fls. 42/56, 

 
Pela sentença n.° 1842/2015 – JULP (fls. 60 a 62), o julgador 

singular decide pela procedência do auto de infração. Em sua fundamentação afirma que 
o crédito tributário exigido pelo lançamento em questão se refere a doações recebidas 
em dinheiro, sem o recolhimento do ITCD, conforme estabelece o artigo 72, §§ 1.° e 2.°, 
da lei 11.651/91. Ressalta que o sujeito passivo não atendeu à Notificação Fiscal n.° 
467/2010, da qual teve ciência em 18/06/2012, não apresentando as cópias das 
declarações de imposto de renda ano-base 2007. Sendo assim, entende que não há 
justificativas para atender à solicitação de diligência ou perícias. 

 
Os sujeitos passivos são intimados a pagar a quantia exigida em 

virtude de ter sido condenado em Primeira Instância ou apresentar Recurso Voluntário, 
conforme documentos de fls. 63 a 68. Lavrado o termo de perempção de fls. 69. 

 
O sujeito passivo apresenta Recurso Voluntário (fls. 72 a 84), 

alegando que a notificação referente à decisão objurgada chegou ao conhecimento dos 
causídicos na data de 07 de julho de 2015 (terça-feira), iniciando o prazo para apresentar 
a presente peça na data de 08 de julho de 2015 (quarta-feira), e que o prazo final para a 
defesa em destaque será no dia 22 de julho de 2015. Aduz que juntar cópias das 
declarações não é suficiente para afirmar que houve o ato gratuito, visto que no campo 
da declaração destinado a doação há outras possibilidades como pagamentos, heranças, 
meação e outros. Sustenta que diante do entendimento deste conselho administrativo 
tributário e da legislação tributária estadual, a lavratura do ato com a ciência ao 
contribuinte deveria ser feita até 29/04/2012. Devendo assim, ser declarado a decadência 
do crédito tributário por lançamento de ofício tardio. E afirma que no caso em questão 
não houve uma doação como quer acreditar o agente do fisco estadual, restando claro 
que não houve o fato gerador do ITCD, não podendo ser responsável pelo pagamento do 
tributo em questão. Ao final, requer o recebimento do presente Recurso Voluntário, o 
conhecimento de toda a matéria impugnada, o acolhimento da preliminar de decadência 
da doação relativa no ano de 2007, visto que o fato gerador é praticado no ato da 
doação. Em suma, pugna pelo cancelamento do presente auto de infração, com o 
consequente arquivamento do processo. Requer ainda, caso não se entenda conforme 
acima solicitado, que seja o presente feito baixado em diligência, a fim de provar que 
efetivamente que não houve a doação alegada. 

 
Relatados, passo ao voto. 
  
 
                        V O T O 

   
 
Cuida-se de julgamento de Recurso Voluntário, no qual os sujeitos passivos se 

insurgem contra decisão de primeira instância em lançamento no qual o Senhor 
CRISTIANO CARNEIRO NETTO deixou de recolher o ITCD nas importâncias de R$ 
3.000,00 e R$ 6.000,00, referentes a doações recebidas nos valores de R$ 100.000,00, 
em 2007, e de R$ 150.000,00, em 2008, conforme informações recebidas da Receita 
Federal, relativas aos períodos de 2007 e 2008, respectivamente. Junta ao feito as 



 

DIRPF do doador e do donatário do exercício 2009, referente ao ano-calendário 2008, 
remetidas ao Fisco pelo doador. 

 
Relativamente à alegação de decadência do direito de constituir o 

crédito tributário relativo à doação ocorrida no ano de 2007, o próprio relator Conselheiro 
ALCEDINO GOMES BARBOSA a exclui liminarmente da apreciação, porquanto, sob 
qualquer aspecto que se analise o termo inicial da decadência (§ 4.º do artigo 150 ou 
inciso I do artigo 173, ambos do CTN), não seja possível verificar sua incidência, uma vez 
que, embora ocorrida em abril de 2007, seu fato gerador ocorreu no exercício de 2008 
(ano da apresentação da DIRPF), pois, neste caso, conforme o artigo 147 do CTN “o 
lançamento é efetuado com  base em declaração do sujeito passivo ou de terceiro, 
quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade 
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.” 
(destacamos). 

 
Considerando que o fato gerador desta obrigação seja da data da 

apresentação (ocorrida no dia 29/04/2008) da DIRPF – EXERCÍCIO 2008 e Ano-
Calendário 2007, e não do primeiro dia do exercício seguinte (2009), o termo ad quem da 
decadência seria o dia 28/04/2013. Assim, como o lançamento fora notificado ao sujeito 
passivo no dia 22/10/2012 (fls.15), não houve decadência, mesmo aplicando a regra do § 
4.º do artigo 150 do CTN. Entretanto, como se trata de lançamento de ofício, aplica-se ao 
caso a regra do artigo 173, I, do CTN, com termo inicial do prazo decadencial no dia 
01/01/2009, e termo final no dia 31.12.2013. 

 
Quanto à solicitação do sujeito passivo de realização de diligência 

com o escopo de se comprovar que não houve doação, verifica-se a inexistência de 
elementos de provas que militem em favor da pretensão do sujeito passivo. 

 
Declara-se se também a perempção do sujeito passivo (principal ou 

solidário) que, corretamente intimado, não apresenta recurso voluntário em segunda 
instância de julgamento administrativo (artigo 28, II, da lei n.º 16.469/09). 

 
Quanto à arguição, feita pelo Conselheiro Relator, de que os autos 

devem ser anulados, por cerceamento do direito de defesa do sujeito passivo, a partir da 
Sentença (fls.60), porquanto encontra eivada de vícios de fundamentação, uma vez que a 
decisão de primeira instância não apreciou argumentos de defesa essenciais à questão 
em discussão, e utilizou como fundamento entendimento manifestado em situação fática 
distinta da verificada nos autos, entendemos que a sentença encontra-se bem 
fundamentada (com decisão amparada no direito pertinente e nos fatos da causa). 

 
Quanto ao mérito, entendo que ficou comprovada a ocorrência da 

doação, de tal modo que o sujeito passivo não trouxe elementos de prova para elidir a 
acusação do fisco estadual. Desse modo, entendo que houve a doação narrada no 
histórico da peça basilar, e, de acordo com a legislação estadual há incidência do ITCD, 
conforme prescrevem os artigo 72 e 77 do CTE, in verbis : 
 

Art. 72. O ITCD incide sobre a transmissão de quaisquer bens ou direitos por: 
(Redação conferida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13) 

                                             (...) 

II - doação, inclusive com encargos ou ônus. (Redação acrescida pela  

file:///C:/Lte_ver_08_11_2013/LEIS/L_18002.doc%23A72


 

                                             (...) 

§ 2º Doação é qualquer ato ou fato em que o doador, por liberalidade, 
transmite bem, vantagem ou direito de seu patrimônio, ao donatário que o 
aceita, expressa, tácita ou presumidamente. (Redação conferida pela Lei nº 
13.772 - vigência: 01.01.01 a 02.08.13) 

                                              (...) 

Art. 77. A base de cálculo do ITCD é o valor de mercado do bem ou direito 
transmitido por causa mortis ou por doação. (Redação conferida pela Lei nº 
18.002 - vigência: 03.08.13) 

 

Diante do exposto, com fundamento nos dispositivos transcritos, 
reconheço que houve a ocorrência do fato gerador do tributo exigido na exordial, devendo, 
portanto, o auto de infração deve ser considerado procedente. 

 
Assim, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento, para 

rejeitar o pedido de diligência, de nulidade da sentença por cerceamento ao direito de 
defesa, bem como para decretar a perempção do coobrigado solidário Senhor MANACÉS 
NETTO. Quanto ao mérito, julgo procedente o lançamento, nos termos da decisão 
singular. 
 

 
 

Sala das sessões, em 30 de agosto de 2016. 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/LEIS/L_18002.htm
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Matéria: Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01325/16 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: ITCD. Omissão de recolhimento do imposto.  
Procedente. 
 
Julga-se procedente o lançamento quando a instrução 
processual apontar que o polo passivo não atendeu a exigência 
tributária relativa ao recolhimento do ITCD. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 14 de julho de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer da 
impugnação, negar-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração. Foram 
vencedores os Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira e Lidilone Polizeli Bento. 
Vencido o Conselheiro Nivaldo José Mendes, que votou pela improcedência do 
lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo deixou de recolher 
o ITCD no valor de R$ 8.199,12 sobre a importância de R$ 204.978,00, referente ao 
espólio de Kiyoko Watanabe, conforme auditoria do ITCD n° 002/2013, devendo, em 
consequência, recolher a diferença do imposto devido, acrescido nas cominações legais.  

 
A autoridade lançadora indica como infringida as disposições dos 

artigos 72 e 77 do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) combinado com os 
artigos 372 e 373; 376, II, "c" e 382, II do Decreto 4852/97. Proposta a aplicação da 
penalidade prevista no artigo 89, inciso II do CTE, com redação da Lei nº 13772/2000. 

 
Tem-se como sujeito passivo solidário, Mário Watanabe Tomio, nos 

termos do artigo 82, inciso IV da Lei 11.651/91. 
 
O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: ordem 

de serviço, auditoria do ITCD n° 002/2013, despacho, memorando, ofício, agravo de 
instrumento, atribuição de valor – imóvel rural – n° 345/2010, cópia e-mail, demonstrativo 
de cálculo do ITCD, DARE, cumprimento de mandado judicial, serviço de protocolo, 
documento de informação e apuração do ITR – DIAT, despacho, relatório diligencial, 
manifestação, declaração do inventariante e consulta base CPF "fls. 5 a 53". 

 
Os sujeitos passivos são intimados a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de "fls. 54 a 58", 
tendo sido lavrado termo de revelia às "fls. 59" em relação aos sujeitos passivos.   

 
Os sujeitos passivos são intimados a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em segunda instância, conforme documentos de "fls. 62 a 68", 
tendo sido lavrado termo de perempção às "fls. 69" em relação ao sujeito passivo 
solidário.   

 



 

O sujeito passivo principal apresenta Impugnação, "fls. 72 a 75", 
ressaltando que "o autuado nunca teve a intenção de não pagar o que é legalmente 
devido, o imposto ITCD foi devidamente pago (doc. anexo) conforme decisão do MM. Juiz 
da Comarca de Inhumas – GO, que deferiu a liminar no sentido que para cálculo do ITCD 
deverá ser pelo valor venal do imóvel previsto no ITR de 2008 que foi a época da 
sucessão".   Defende que "com a comprovação de que há em trâmite mandado de 
segurança para definir qual o valor da avaliação que irá gerar o valor do imposto ITCD, 
não há a existência do fato gerador, tanto do imposto quanto da multa". Ao final, requer a 
anulação do auto de infração.  

 
O sujeito passivo anexa ao recurso os seguintes documentos: 

procuração, cópia documentação pessoal, consulta por CPF, serviço de protocolo, 
demonstrativo de cálculo do ITCD, DARE e cópia mandado de segurança "fls. 76 a 113". 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 
O polo passivo ao trazer aos autos o seu arrazoado defensório, o faz 

se reportando a tramite de processo judicial, quanto ao mérito, para que fosse definida a 
real base de cálculo do imposto, objeto desta ação, o ITCD, cuja diferença ora cobrada, 
está sendo questionada judicialmente pela polaridade passiva epigrafada.  

 
O caso concreto, ou seja, neste PAT, a defesa se atém em dizer que 

não há como julgar este processo, visto a demanda judicial. Contudo, nos termos do artigo 
31, §3º do Decreto nº. 6930/09, não há óbice quanto ao julgamento administrativo, em 
especial vez que não há comando judicial de não o fazer. 

 
Considero ainda, quanto ao mérito, que não houve defesa no sentido 

de afastar a acusação. Não foi ofertado levantamento contraditório, nem tampouco há 
argumentações quanto a avaliação realizada em sede de Auditoria do ITCD nº 002/2013.  

 
Neste contexto, não sendo defeso o julgamento, nem havendo 

defesa para afastar a acusação, tem-se como procedente o lançamento tributário.    
 
Assim, voto conhecendo da impugnação, negando-lhe provimento 

para considerar procedente o auto de infração. 
 

 
 

Sala das sessões, em 01 de setembro de 2016. 
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Matéria: Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01336/16 
 
Relator: Conselheiro José Luiz Rosa 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pela autuada, por insegurança na determinação da 
infração. Rejeitada. ITCD. Omissão de recolhimento do imposto, 
referente a doação recebida. Procedente.  
 
1. Torna-se inócuo o questionamento sobre nulidade da lide, 
quando tal inquirição for desprovida de amparo legal; 
 
2. Reafirma-se a decisão monocrática que julgou procedente o 
lançamento, quando a instrução processual apontar que o polo 
passivo não cumpriu a exigência tributária, face ao ITCD. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de julho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Luiz Rosa, 
Valdir Mendonça Alves, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, José Pereira D'abadia e 
Gilmar Rodrigues de Almeida. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer 
do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Luiz 
Rosa, Valdir Mendonça Alves, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, José Pereira 
D'abadia e Gilmar Rodrigues de Almeida. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo deixou de recolher o ITCD no 
valor de R$ 208.000,00 referente a doação recebida no valor de R$ 5.200.000,00. Em 
consequência, deverá pagar o imposto devido, mais acréscimos legais. 

 
A autoridade lançadora indica como infringidos os artigos 72 e 77, Lei 

11.651/91 c/c artigos 372 e 373; 376, II, "c" e 382, II do Dec. 4.852/97. Propondo a 
penalidade do artigo 89, II, Lei 11.651/91 com redação da Lei 13.772/2000. 

 
Tem-se como sujeito passivo coobrigado Ermilio Rezende Machado, 

nos termos do artigo 82, I, Lei 11.651/91. 
 
Os documentos que instruem o auto de infração são: Identificação do 

Sujeito Passivo Solidário ou Responsável Tributário, Ordem de Serviço n° 0109/2013, 
Declaração de Bens e Direitos, Consulta Base CPF, "fls. 03 a 07". 

 
Os sujeitos passivos, autuado e coobrigado, são intimados a pagar 

quantia exigida ou apresentar Impugnação em Primeira Instância, "fls. 08 a 11". 
 
Os sujeitos passivos apresentam, conjuntamente, Impugnação, "fls. 

14 a 25", arguindo que a Lei Estadual n° 18.002/2013 sendo nova, não pode tornar 
obrigado aqueles que agiram quatro anos antes de sua vigência, sendo assim, até então 



 

"dinheiro" não era tributado pelo ITCD, ou seja, criou-se ocorrência, não nova 
interpretação. Argumentam ainda pela nulidade do lançamento, no que tange novamente a 
não previsão legal sobre tributação do ITCD em doação de dinheiro, e quanto a alíquota 
aplicada para base de cálculo, pois esta deve ser fixa e o ITCD é imposto real, não 
devendo ser aplicada alíquota pelo valor da doação que é inconstitucional. 

 
Requerem que seja declarado improcedente o lançamento; todos os 

meios legais de provar a verdade material; e que o advogado dos sujeitos passivos receba 
as intimações. Anexa documentos de "fls. 26 a 42". 

 
O Julgador Singular, através da Sentença n° 1049/2016 – JULP, "fls. 

44 a 47", declara procedente o lançamento, fundamentando que a doação de dinheiro é 
tributada pelo ITCD segundo o artigo 72 da Lei 11.651/91, tendo a nova lei esclarecido 
apenas alguns pontos obscuros que poderiam ocasionar dúvidas. Quanto a suposta 
inconstitucionalidade, declara que não cabe nenhuma apreciação pela esfera 
administrativa. Finalmente, reconhece que não existem vícios formais, estando presentes 
todos os requisitos e pressupostos necessários. 

 
Os sujeitos passivos, autuado e coobrigado, são intimados a pagar 

quantia exigida ou interpor Recurso Voluntário, "fls. 48 a 53". 
 
Os sujeitos passivos interpõem Recurso Voluntário, "fls. 55 a 66", 

fundando-se nos mesmos argumentos utilizados na peça impugnatória. 
 
Requerem que seja considerado improcedente o lançamento e que 

sejam realizadas provas hábeis a promover a verdade dos fatos. 
 
 
É o Relatório. 
 

VOTO 
 

Reporto-me à decisão exarada em sede monocrática, da lavra da 
ilustre julgadora Valéria Cristina Batista Fonseca que julgou procedente o lançamento, 
cuja fundamentação escorreita, leva-me a reproduzido, na sequência, tendo em vista que 
comungo do entendimento esposado em sede monocrática, fato que leva o 
reconhecimento da unanimidade de meus pares:  

 
“O Direito Tributário como um dos ramos da Ciência Jurídica, 
relaciona-se com os demais ramos do Direito, submete-se aos 
princípios gerais do direito, no que se refere ao direito privado utiliza-
se deste para buscar conceitos e formas, pesquisa da definição, 
conteúdo e alcance de seus institutos, porém, não pode buscar neste 
os efeitos tributários, artigo 109 do Código Tributário Nacional.  
 
Nesse raciocínio, no caso em exame, deveremos buscar no Direito 
de Privado, Código Civil/2002 alguns conceitos envolvidos, 
considerando que o fato gerador do ITCD cobrado se referir a uma 
doação informada na DIRPF da donatária solidária, como 
recebimento em espécie do doador solidário. 
 
Nos termos do artigo 82 e 85, do Código Civil de 2002 temos a 
definição de qual tipo de bem corresponde o dinheiro, ou seja, é um 



 

bem móvel fungível pois é suscetível de movimento próprio e pode 
ser substituído por outro da mesma espécie, qualidade e quantidade.  
 
O artigo 72, da Lei 11.651/91 em vigor até 02.08.2013, trazia como 
hipótese de incidência a transmissão causa mortis e DOAÇÃO, de 
qualquer BEM direito “O ITCD incide sobre a transmissão causa 
mortis e doação, de qualquer bem ou direito. 
 
Depreende do dispositivo legal supratranscrito, que ao contrário do 
expõe a defesa, “a doação de dinheiro” fazia parte da hipótese de 
incidência do ITCD. A Lei 18.002/2013 não traz inovação quanto as 
hipóteses de incidência do ITCD na doação, apenas esclarece, 
declara os bens móveis que estavam contidos nos “qualquer bem”.  
 
A referida lei não trouxe inovação quanto ao fato gerador do ITCD 
doação de bens, apenas retirou da redação antiga pontos obscuros, 
que poderiam ocasionar dúvidas, assim, totalmente aplicável ao caso 
em comento nos termos do artigo 106, I, do CTN.  
 
A  doação  informada  declaração  fls.  05, amolda-se perfeitamente  
à norma  do  artigo  72,  da  Lei  11.651/91,  em  todos  os  seus  
aspectos,  material, espacial,  temporal,  pessoal  e  também,  ao  
contrário  do  arguido  pelo  polo  passivo no seu aspecto 
quantitativo. 
 
A base de cálculo considerada na inicial, de acordo com o comando 
inserto no artigo 77, da Lei 11.651/91, o valor do bem doado, no caso 
em comento, o valor recebido em doação R$1.600.000,00(um milhão 
e seiscentos mil), fls. 05, não foi aplicada a Instrução Normativa n. 
704/2004.  
 
Alíquota a prevista no artigo 78, inciso III, da Lei 11.651/91, “in 
verbis: 
 
Art. 78.As alíquotas do ITCD são: 
I - de 2% (dois por cento), quando a base de cálculo for igual ou 
inferior a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais); 
II - de 3% (três por cento), quando a base de cálculo for superior a 
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e inferior a R$ 110.000,00 
(cento e dez mil reais); 
III - de 4% (quatro por cento), quando a base de cálculo for igual ou 
superior a R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais). 
 
E quanto à arguição de inconstitucionalidade da lei, decreto e atos 
expedidos pela Administração Tributária deste Estado, necessário 
esclarecer que este Contencioso Fiscal é para o controle da 
legalidade do lançamento. Conforme o exposto e considerando a 
presunção de legalidade dos dispositivos legais referidos nesta 
decisão, entendo que a acusação inicial tem total amparo legal e 
ressalto que nesta esfera administrativa não cabe nenhuma 
apreciação ou declaração de inconstitucionalidade de lei, decreto ou 
ato normativo nos termos dos artigos 3º e 6º, I, §4º, Lei 16.469/2009. 
 



 

Ao finalizar, conclui-se que não se vislumbra nos autos qualquer vício 
formal, que pudesse levar o feito a uma decisão terminativa.  O 
lançamento foi efetuado por autoridade competente, os solidários 
incluídos e cientificados corretamente, foi lhes assegurado o direito 
de defesa e contraditório, a infração tipificada e demonstrada 
corretamente nos autos.  
 
Por todo o exposto, entendo estar presente nos autos todos os 
requisitos e pressupostos necessários a produzir os efeitos que lhe 
são próprios e por não trazer os solidários argumentos ou fato que 
acarretasse a modificação ou correções, conclui-se pela procedência 
da acusação inicial. ” 
 
Assim, voto rejeitando a preliminar de nulidade da peça básica, 

arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração. Quanto ao mérito, 
também por votação unânime, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões, em 26 de agosto de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01337/16 
 
Relator: Conselheiro José Luiz Rosa 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pela autuada, por insegurança na determinação da 
infração. Rejeitada. ITCD. Omissão de recolhimento do imposto, 
referente a doação recebida. Procedente.  
 
1. Torna-se inócuo o questionamento sobre nulidade da lide, 
quando tal inquirição for desprovida de amparo legal; 
 
2. Reafirma-se a decisão monocrática que julgou procedente o 
lançamento, quando a instrução processual apontar que o polo 
passivo não cumpriu a exigência tributária, em face do ITCD. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de julho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Luiz Rosa, 
Valdir Mendonça Alves, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, José Pereira D'abadia e 
Gilmar Rodrigues de Almeida. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer 
do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Luiz 
Rosa, Valdir Mendonça Alves, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, José Pereira 
D'abadia e Gilmar Rodrigues de Almeida. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo deixou de recolher o ITCD no 
valor de R$ 64.000,00 referente a doação recebida no valor de R$ 1.600.000,00. Em 
consequência, deverá pagar o imposto devido, mais acréscimos legais. 

 
Deixou de recolher o ITCD no valor de R$ 64.000,00 referente a 

doação recebida no valor de R$ 1.600.000,00. Em consequência, deverá pagar o imposto 
devido, mais acréscimos legais. 

 
A autoridade lançadora indica como infringidos os artigos 72 e 77, Lei 

11.651/91 c/c artigos 372 e 373; 376, II, "c" e 382, II do Dec. 4.852/97. Propondo a 
penalidade do artigo 89, II, Lei 11.651/91 com redação da Lei 13.772/2000. 

 
Tem-se como sujeito passivo coobrigado Telmo Magalhães 

Machado, nos termos do artigo 82, I, Lei 11.651/91. 
 
Os documentos que instruem o auto de infração são: Identificação do 

Sujeito Passivo Solidário ou Responsável Tributário, Ordem de Serviço n° 0109/2013, 
Declaração de Bens e Direitos, Consulta Base CPF, "fls. 03 a 07". 

 
Os sujeitos passivos, autuado e coobrigado, são intimados a pagar 

quantia exigida ou apresentar Impugnação em Primeira Instância, "fls. 08 a 11". 



 

 
Os sujeitos passivos apresentam, conjuntamente, Impugnação, "fls. 

14 a 25", arguindo que a Lei Estadual n° 18.002/2013 sendo nova, não pode tornar 
obrigado aqueles que agiram quatro anos antes de sua vigência, sendo assim, até então 
"dinheiro" não era tributado pelo ITCD, ou seja, criou-se ocorrência, não nova 
interpretação. Argumentam ainda pela nulidade do lançamento, no que tange novamente a 
não previsão legal sobre tributação do ITCD em doação de dinheiro, e quanto a alíquota 
aplicada para base de cálculo, pois esta deve ser fixa e o ITCD é imposto real, não 
devendo ser aplicada alíquota pelo valor da doação, o que é inconstitucional. 

 
Requerem que seja declarado improcedente o lançamento; todos os 

meios legais de provar a verdade material; e que o advogado dos sujeitos passivos receba 
as intimações. Anexa documentos de "fls. 26 a 42". 

 
O Julgador Singular, através da Sentença n° 1049/2016 – JULP, "fls. 

44 a 47", declara procedente o lançamento, fundamentando que a doação de dinheiro é 
tributada pelo ITCD segundo o artigo 72 da Lei 11.651/91, tendo a nova lei esclarecido 
apenas alguns pontos obscuros que poderiam ocasionar dúvidas. Quanto a suposta 
inconstitucionalidade, declara que não cabe nenhuma apreciação pela esfera 
administrativa. Finalmente, reconhece que não existem vícios formais, estando presentes 
todos os requisitos e pressupostos necessários. 

 
Os sujeitos passivos, autuado e coobrigado, são intimados a pagar 

quantia exigida ou interpor Recurso Voluntário, "fls. 48 a 53". 
 
Os sujeitos passivos interpõem Recurso Voluntário, "fls. 55 a 66", 

fundando-se nos mesmos argumentos utilizados na peça impugnatória. 
 
Requerem que seja considerado improcedente o lançamento e que 

sejam realizadas provas hábeis a promover a verdade dos fatos. 
 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Reporto-me à decisão exarada em sede monocrática, da lavra da 
ilustre julgadora Valéria Cristina Batista Fonseca que julgou procedente o lançamento, 
cuja fundamentação escorreita, leva-me a reproduzido, na sequência, tendo em vista que 
comungo do entendimento esposado em sede monocrática, fato que leva o 
reconhecimento da unanimidade de meus pares:  

 
O Direito Tributário como um dos ramos da Ciência Jurídica, 
relaciona-se com os demais ramos do Direito, submete-se aos 
princípios gerais do direito, no que se refere ao direito privado utiliza-
se deste para buscar conceitos e formas, pesquisa da definição, 
conteúdo e alcance de seus institutos, porém, não pode buscar neste 
os efeitos tributários, artigo 109 do Código Tributário Nacional.  
 
Nesse raciocínio, no caso em exame, deveremos buscar no Direito 
de Privado, Código Civil/2002 alguns conceitos envolvidos, 
considerando que o fato gerador do ITCD cobrado se referir a uma 



 

doação informada na DIRPF da donatária solidária, como 
recebimento em espécie do doador solidário. 
 
Nos termos do artigo 82 e 85, do Código Civil de 2002 temos a 
definição de qual tipo de bem corresponde o dinheiro, ou seja, é um 
bem móvel fungível pois é suscetível de movimento próprio e pode 
ser substituído por outro da mesma espécie, qualidade e quantidade.  
 
O artigo 72, da Lei 11.651/91 em vigor até 02.08.2013, trazia como 
hipótese de incidência a transmissão causa mortis e DOAÇÃO, de 
qualquer BEM direito “O ITCD incide sobre a transmissão causa 
mortis e doação, de qualquer bem ou direito. 
 
Depreende do dispositivo legal supratranscrito, que ao contrário do 
expõe a defesa, “a doação de dinheiro” fazia parte da hipótese de 
incidência do ITCD. A Lei 18.002/2013 não traz inovação quanto as 
hipóteses de incidência do ITCD na doação, apenas esclarece, 
declara os bens móveis que estavam contidos no “qualquer bem”.  
 
A referida lei não trouxe inovação quanto ao fato gerador do ITCD 
doação de bens, apenas retirou da redação antiga pontos obscuros, 
que poderiam ocasionar dúvidas, assim, totalmente aplicável ao caso 
em comento nos termos do artigo 106, I, do CTN.  
 
A  doação  informada  declaração  fls.  05, amolda-se perfeitamente  
à norma  do  artigo  72,  da  Lei  11.651/91,  em  todos  os  seus  
aspectos,  material, espacial,  temporal,  pessoal  e  também,  ao  
contrário  do  arguido  pelo  polo  passivo no seu aspecto 
quantitativo. 
 
A base de cálculo considerada na inicial, de acordo com o comando 
inserto no artigo 77, da Lei 11.651/91, o valor do bem doado, no caso 
em comento, o valor recebido em doação R$1.600.000,00(um milhão 
e seiscentos mil), fls. 05, não foi aplicada a Instrução Normativa n. 
704/2004.  
 
Alíquota a prevista no artigo 78, inciso III, da Lei 11.651/91, “in 
verbis”: 
 
Art. 78.As alíquotas do ITCD são: 
I - de 2% (dois por cento), quando a base de cálculo for igual ou 
inferior a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais); 
II - de 3% (três por cento), quando a base de cálculo for superior a 
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e inferior a R$ 110.000,00 
(cento e dez mil reais); 
III - de 4% (quatro por cento), quando a base de cálculo for igual ou 
superior a R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais). 
 
E quanto à arguição de inconstitucionalidade da lei, decreto e atos 
expedidos pela Administração Tributária deste Estado, necessário 
esclarecer que este Contencioso Fiscal é para o controle da 
legalidade do lançamento. Conforme o exposto e considerando a 
presunção de legalidade dos dispositivos legais referidos nesta 



 

decisão, entendo que a acusação inicial tem total amparo legal e 
ressalto que nesta esfera administrativa não cabe nenhuma 
apreciação ou declaração de inconstitucionalidade de lei, decreto ou 
ato normativo nos termos dos artigos 3º e 6º, I, §4º, Lei 16.469/2009. 
 
Ao finalizar, conclui-se que não se vislumbra nos autos qualquer vício 
formal, que pudesse levar o feito a uma decisão terminativa.  O 
lançamento foi efetuado por autoridade competente, os solidários 
incluídos e cientificados corretamente, foi lhes assegurado o direito 
de defesa e contraditório, a infração tipificada e demonstrada 
corretamente nos autos.  
 
Por todo o exposto, entendo estar presente nos autos todos os 
requisitos e pressupostos necessários a produzir os efeitos que lhe 
são próprios e por não trazer os solidários argumentos ou fato que 
acarretasse a modificação ou correções, conclui-se pela procedência 
da acusação inicial.  
 
Assim, voto rejeitando a preliminar de nulidade da peça básica, 

arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração. Quanto ao mérito, 
também por votação unânime, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. 

 
 

 
 

Sala das sessões, em 26 de agosto de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01391/16 
 
Relator: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 

 
EMENTA: RECURSO VOLUNTÁRIO. ITCD. PROCESSUAL. VÍCIO 
FORMAL POR INSEGURANÇA NA DETERMINAÇÃO DA 
INFRAÇÃO E CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. 
REJEITADO. DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR DECLARAÇÃO. 
ART. 173, I DO CTN. NÃO-OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO 
SOLIDÁRIO-DOADOR. PROCEDÊNCIA PARCIAL.  
1. Não obstante o Erário Estadual possa se valer de valores 
referenciais utilizados pelos municípios ou União, de forma 
alguma fica a eles vinculado, podendo se valer de metodologia 
própria para apurar o valor venal dos bens que são submetidos 
à tributação. 
 
2. O valor venal é "aquele preço que seria alcançado em uma 
operação de compra e venda à vista, em condições normais do 
mercado imobiliário" (HARADA). Art. 77, caput do CTE. 
3. A verificação fiscal, na fase inquisitiva do lançamento, não 
fora realizada em condições de espontaneidade do contribuinte, 
fator que constitui o corolário da aplicação do art. 377 par. 8º do 
RCTE. A situação fática que ensejou o presente lançamento se 
apresenta diversa, pois é fruto de iniciativa do Fisco, apurado 
em malha fiscal. O sujeito passivo declarara, em Imposto de 
Renda e em cartório, valores de imóveis nitidamente menores 
que os de mercado. 
 
4. No Estado de Goiás, todas as situações que envolvam o 
pagamento do ITCD pertinente a doações, necessariamente 
devem passar pelo crivo da Secretaria da Fazenda, por meio de 
formulário específico, no qual o órgão competente apreciará as 
informações prestadas pelo sujeito passivo, em especial, quanto 
ao elemento quantitativo do imposto. Ao final, após eventual 
avaliação de bens, expedir-se-á o competente DARE para 
recolhimento, evidenciando típico lançamento por declaração. 
Art. 5º da IN 704/04-GSF. 
 
5. O art. 82, I do CTE nada dispõe ou acrescenta a título de 
elemento subjetivo ou objetivo em sua regra-matriz. Basta a 
qualidade de doador para que a solidariedade se estabeleça. 
6. Ficou provado nos autos a duplicidade de valores quanto ao 
imóvel situado na Rua C-216, lt. 25, qd. 513, Jardim América, no 
valor de R$ 131.626,70, lançados concomitantemente nas linhas 
12 e 25 do demonstrativo fiscal, sendo necessária sua exclusão 
da base de cálculo do imposto. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 15 de agosto de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por 



 

insegurança na determinação da infração e a segunda, por cerceamento do direito de 
defesa. E, também, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de decadência, arguida 
pela defesa. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso 
voluntário, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ITCD de R$ 95.179,39 
(noventa e cinco mil, cento e setenta e nove reais e trinta e nove centavos).  E, ainda, por 
unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de exclusão do solidário da lide, JEOVÁ DE 
SOUZA PIMENTEL, arguida pelo sujeito passivo. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato, Masayuki Missao, Mário de Oliveira 
Andrade, Aldeci de Souza Flor e Rickardo de Souza Santos Mariano. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Nos presentes autos, o Fisco acusa o sujeito passivo de haver 
deixado de recolher o ITCD referente a 745.920 quotas da empresa PIMENTEL 
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, recebidas a título de doação realizada por 
JEOVÁ DE SOUZA PIMENTEL, no valor de R$ 2.405.902,47, conforme o declarado no 
ajuste anual do imposto de renda, ano-base 2006, e conforme terceira alteração contratual 
da empresa.  

A infração foi capitulada no art. 84 do CTE, combinado com os arts. 
372, parágrafo 2º; 373, II; 376, II, “c” e 385, parágrafo primeiro, todos do RCTE. A 
penalidade, por seu turno, é a que consta do art. 89, II do CTE.  

Aufere-se ITCD no valor originário de R$ 96.236,10, calculado sobre 
a base de cálculo de R$ 2.405.902,47 à alíquota de 4% e referente a fato gerador ocorrido 
em maio de 2006. O auto de infração foi lavrado em 22/11/11. 

Na qualidade de solidário, fora nomeado JEOVÁ DE SOUZA 
PIMENTEL, genitor da autuada, sob fundamento de ser o doador das referidas quotas, 
nos termos do art. 82, I do CTE.  

A título de instrução processual fazendária, foram anexados os 
seguintes documentos: 

1) Notificação fiscal; 

2)  Demonstrativo fiscal – balanço patrimonial ajustado para fins de 

ITCD, em 31/12/05; 

3) Relação de imóveis integrantes do capital social da empresa, ano 

de 2006; 

4) Declaração IRPF 2007 da autuada, na qual consta, no campo 

“Outras Informações – rendimentos isentos e não-tributáveis”, o 

valor de R$ 1.491.840,00, a título de “transferências patrimoniais 

–doações, heranças, meações e dissolução da sociedade 

conjugal ou unidade familiar”; 

5) Declaração IRPF 2006 do solidário; 

6) Avaliações de imóveis; 

7) Demonstrações contábeis da empresa, referentes a 2005; 

8) Cópia de sentença em ação de desapropriação de imóvel movida 

em face do solidário, em 10/09/09, julgada procedente, na qual se 

imputou o valor de R$ 9.676.549,49 aos imóveis desapropriados; 

9) Cópia da terceira alteração contratual da empresa. Informa a 

cláusula primeira que o sócio JEOVÁ DE SOUZA PIMENTEL 

“cede neste ato para as sócias, LUNA VILELA PIMENTEL, 

RAISSA VILELA PIMENTEL e RAYANA VILELA PIMENTEL, 

2.237.760 quotas”, sendo 745.920 para cada uma, no valor de R$ 

745.920,00; 



 

10) Cópia do contrato social de constituição, da primeira e segunda 

alterações contratuais da empresa. 

A intimação do lançamento se dera em 06/12/11 (fls. 185) para a 
autuada e em 30/11/11 para o solidário (fls. 189). 

Em impugnação, os sujeitos passivos alegaram 1) decadência do 
crédito tributário, nos termos do art. 150 par. 4º do CTN; 2) correção do lançamento em 
virtude de duplicidade de lançamento de imóvel; 3) nulidade por insegurança na 
determinação da infração; 4) nulidade por cerceamento ao direito de defesa; 5) exclusão 
da multa pecuniária. 

Em despacho, o julgador singular retornou os autos à Coordenação 
do ITCD para que houvesse manifestação sobre a mencionada duplicidade e sobre os 
demais argumentos defensórios. 

A resposta do diligenciador seguiu às fls. 222 dos autos.  
Afirma que a alegada duplicidade decorreu do próprio contrato social, 

que mencionara o mesmo imóvel por duas vezes, em seus itens 11 e 12 do capítulo II. Em 
decorrência de tal citação, o erro restara replicado no levantamento fiscal.  

Informa que promoveu a elaboração de laudo de avaliação dos 
imóveis de matrículas 70.932 e 70.933, em avaliação realizada em 22/02/13. As novas 
avaliações resultaram os valores, respectivamente, de R$ 2.478.664,39 e R$ 1.765.950,03 
(fls. 224). As avaliações anteriores dos dois imóveis, descritas às fls. 8 dos autos, eram, 
respectivamente, de R$ 2.192.324,44 e R$ 284.987,84. 

Quanto a um suposto erro de digitação mencionado pela defesa, 
assevera que o mesmo fora automaticamente corrigido com a exclusão do imóvel tido em 
duplicidade.  

Feitas as retificações, a base de cálculo do imposto passou a R$ 
2.663.083,58. 

Após intimação do sujeito passivo, os autos seguiram para 
julgamento singular, conforme sentença às fls. 249 a 251. Julgou-se pela procedência do 
lançamento, no valor de R$ 106.523,34. 

O sujeito passivo apresentou recurso voluntário às câmaras, fls. 
255, no qual se pondera o seguinte: 

1) Exclusão da solidariedade do doador, por força do art. 383, I do 

RCTE. Considerando a exigibilidade suspensa do crédito 

tributário (art. 151, III do CTN), não haveria que se falar em 

inadimplência do doador, fator que retira a responsabilidade do 

doador, pela literalidade do art. 383, I do RCTE. De igual forma, 

inexiste interesse comum na situação fática que ocasionou o 

lançamento, não havendo subsunção ao art. 82, VII do CTE. 

Ademais, o legislador estadual não pode alterar o alcance da 

responsabilidade tributária, definido em lei complementar (art. 

146, III da CF/88). 

2) Cerceamento ao direito de defesa. Falta de intimação dos 

recorrentes para exercer a etapa prevista no art. 77 par. 3º do 

CTE, combinado com o par. 8º do art. 377 do RCTE. Sob essa 

tese, o Auditor Fiscal deveria ter notificado previamente os 

recorrentes quanto à reavaliação dos bens que compõem o 

capital social da empresa. 

3) Decadência. O registro da alteração do contrato social na junta 

comercial, realizado em 05/06/06, possui o condão de antecipar o 

prazo de caducidade, conforme parágrafo único do art. 173 do 



 

CTN. Deve, portanto, ser eximida do ITCD qualquer doação 

realizada até o dia 08/05/06. 

4) Nulidade da sentença singular. Considerando que o julgador não 

pode constituir crédito tributário, o mesmo cometeu ilegalidade na 

medida em que onerou a base de cálculo do imposto, 

possivelmente fundado na diligência ocorrida nos autos.  

5) Ausência de responsabilidade do solidário quanto à multa 

cominada, nos termos do art. 82 do CTE, o qual discrimina o 

pagamento tão-somente do imposto.  

6) Erro de cálculo na apuração da multa.  

 
Pede, em suma, a exclusão do solidário; nulidade por cerceamento; 

decadência; nulidade da sentença; afastamento da cobrança de multa; exclusão da 
correção monetária no cálculo da multa; o restabelecimento do valor originário do ITCD, 
descrito na inicial.  

 
Os autos seguiram à IIICJUL, que deliberou, à unanimidade, pela 

nulidade parcial dos atos do processo, a partir da decisão singular às fls. 248 a 250, tendo 
em vista o acréscimo do crédito tributário constante no documento às fls. 221/ 222, não 
tendo sido facultado ao sujeito passivo o benefício de redução na multa, previsto no art. 
171 do CTE.  

Em nova manifestação, o sujeito passivo assevera persistirem nos 
autos os vícios de nulidade, por insegurança na determinação da infração e cerceamento 
ao direito de defesa. 

Volvidos os autos instância singular, o lançamento fora mantido, 
agora pelo valor que consta da inicial, qual seja, R$ 96.236,10 (fls. 350). 

Em novo recurso voluntário, os sujeitos passivos aduzem o 
seguinte: 

1) Insegurança na determinação da infração e cerceamento ao 

direito de defesa. Não há demonstração clara da base de cálculo 

utilizada para fins do presente lançamento. Os valores adotados 

são genéricos. Falta de intimação dos recorrentes para exercer a 

etapa prevista no art. 77 par. 3º do CTE, combinado com o par. 8º 

do art. 377 do RCTE. 

2) Inexistência da solidariedade imputada ao doador por ausência 

de motivação legal.  

3) Decadência, nos termos do art. 150, par. 4º do CTN.  

No mérito, os recorrentes reiteram a forma lacônica com que foram 
apurados os valores venais dos imóveis.  

Pede, ao final, a improcedência do lançamento.  
 
É o relatório.  

 
 

V O T O 
 

Em preliminar, fora suscitado vício no lançamento, por insegurança 
na determinação, no que toca à forma como fora auferida a base de cálculo do imposto. 
A recorrente faz alusão ao que prescreve o art. 20, IV da Lei nº 16469/09, no sentido de 
que: 



 

 

“Art. 20. São nulos os atos praticados: 

....................................................................................................... 

IV - com insegurança na determinação da infração. 

....................................................................................................” 

 

Linhas gerais, um lançamento seguro corresponde àquele que: a) materializa, por 

meio de provas documentais, a existência do fato ilícito apurado e sua relação com a 

norma tributária; b) verifica a ocorrência do fato gerador da obrigação 

correspondente, determina a matéria tributável, calcula o montante do tributo devido, 

identifica o sujeito passivo e propõe a aplicação da penalidade cabível; c) valoriza a 

utilização das “notas explicativas” e “informações complementares”. 

Por se imiscuírem no mérito, as questões alusivas à base de cálculo 
também serão tratadas naquela oportunidade.  

Ademais, mera análise perfunctória em toda estrutura do lançamento 
nos revela facilmente que todos os quesitos questionados se tornaram, após o devido 
saneamento, claramente dispostos: a) Clara descrição do fato; b) Indicação dos elementos 
que compuseram a base de cálculo do imposto; c) Descrição das capitulações infracionais 
e de penalidade.  

Vale, disso tudo, a lição amplamente defendida pela doutrina e 
jurisprudência modernas: “deixar de considerar o caráter eminentemente instrumental das 
formas e erigi-las ao status de fim, implicaria renegar a própria natureza do processo, com 
prejuízo do direito e da justiça.  (...) O espírito da lei, não será demais repetir, sugere 
sempre o caminho que salva o processo”.58 

Fora esta, justamente, a dinâmica com que tramitaram os presentes 
autos. 

Assevero que os valores venais tomados pelo Fisco são oriundos ora 
de avaliação promovida pelo próprio Fisco, ora da pauta municipal (IPTU), ora de 
avaliação judicial, todos esses, métodos legítimos a se adotar para efeito de cálculo do 
imposto –ITCD.  

O regulamento do Código Tributário Estadual – RCTE -, por seu 
turno, dispõe o seguinte: 

“Art. 377. A base de cálculo do ITCD é o 
valor venal do bem e do direito a ele relativo, do título ou do 
crédito transmitido ou doado (Lei nº 11.651/91, art. 77). 

 § 1º O valor venal é apurado mediante 
avaliação judicial ou avaliação procedida pela Fazenda Pública 
Estadual e expresso em moeda nacional na data da avaliação.” 
Segundo ensina HARADA59, o valor venal é “aquele preço que seria 

alcançado em uma operação de compra e venda à vista, em condições normais do 
mercado imobiliário, admitindo-se a diferença de até 10% para mais ou para menos”. 

Em outras oportunidades, o Superior Tribunal de Justiça também se 
manifestou sobre o que vem a ser a base de cálculo do ITBI, em tudo muito semelhante à 
do ITCD, no que toca aos bens imóveis, somente se diferenciando pelo caráter não-
oneroso deste último. Asseverou o Egrégio STJ que: 
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dos Tribunais. 2006. Art. 243 a 250. 
59 HARADA, Kiyoshi. Direito financeiro-tributário, 17ª edição, Atlas, 2008, p. 423 
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“ITBI – Base de cálculo – Contribuinte que 
busca aplicar ao imposto sobre a transmissão de bens imóveis 
(ITBI) a mesma base de cálculo adotada pelo Município para o 
cálculo do IPTU – Impossibilidade – A base de cálculo do ITBI é 
o valor venal real do bem, assim tido como o valor de 
comercialização do imóvel. Desta forma, no caso de 
transmissão de bem imóvel por compra e venda firmada entre 
particulares, a base de cálculo do imposto de transmissão de 
competência municipal é o valor real da operação, devendo 
prevalecer sobre qualquer outro, pois o valor venal real é uma 
grandeza que não se confunde, necessariamente, com aquela 
indicada na planta genérica de valores (IPTU)”. (STJ – AREsp nº 
95.738 – SP – 2ª Turma – Rel. Min. Herman Benjamin – DJ 
08.03.2012). 
Dessarte, não obstante o Erário Estadual possa se valer de valores 

referenciais utilizados pelos municípios ou União, de forma alguma fica a eles vinculado, 
podendo se valer de metodologia própria para apurar o valor venal dos bens que são 
submetidos à tributação.  

O presente trabalho fiscal também se respalda no art. 148 do CTN, in 
verbis, porquanto não há evidências materiais justificadoras dos valores manifestamente 
inferiores aos venais, declarados nas operações constantes nestes autos: 

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

disposição do fisco, com vistas a evitar o “engessamento” da atividade de fiscalização nas 
situações em que: 1) o contribuinte resiste à apresentação de informações, ou as presta 
falsamente, e 2) Não há outros caminhos para se apurar os fatos, da exata forma como 
aconteceram. É, portanto, ferramenta "extrema" de fiscalização, exclusiva de quem detém 
poder de polícia, como é o caso da Administração tributária. Com efeito, é a última das 
opções fiscais, uma alternativa final, que somente deve ser utilizada em casos extremos, 
sempre sob regras que retornem uma suposição prudente e razoável do que seria a 
realidade. 

Essa é a inteligência do parágrafo 3º do art. 148 do CTE, ao 
prescrever que: 

 
“§ 3º Para efeito de arbitramento, o Fisco poderá se utilizar de 
métodos ou processos que o leve à maior proximidade possível 
da avaliação real dos fatos, cujo valor ou preço obtido presume-
se correspondente a operação ou prestação tributada, 
especialmente na ocorrência das seguintes circunstâncias:” 
Considerando que o Fisco norteou seu trabalho nos ditames acima 

descritos, não tendo havido efetiva contra-avaliação promovida pelo sujeito passivo, não 
vislumbro motivo para o acatamento de tal nulidade.  

Ato sequente, fora também arguido cerceamento ao direito de 
defesa, por suposta ausência de requisito essencial ao lançamento, a ser realizado em 
sua fase inquisitiva.  



 

A recorrente aponta falta de intimação para exercer a etapa prevista 
no art. 77 par. 3º do CTE, combinado com o par. 8º do art. 377 do RCTE. 

Discorre este último dispositivo que: 

 

“Art. 377. A base de cálculo do ITCD é o valor venal do bem e do 
direito a ele relativo, do título ou do crédito transmitido ou doado (Lei 
nº 11.651/91, art. 77) (Redação conferida pelo Decreto nº 5.753 - 
vigência: 01.01.01 a 29.12.13) 

.............................................................................................. 

§ 8º Havendo discordância quanto ao valor da avaliação para efeito da 
base de cálculo o sujeito passivo pode apresentar reclamação ao 
órgão competente. (Redação conferida pelo Decreto nº 5.753 - 
vigência: 01.01.01 a 29.12.13)” 

 

Avulta dos autos que a verificação fiscal, na fase inquisitiva do 
lançamento, não fora realizada em condições de espontaneidade do contribuinte, que 
constitui o corolário da aplicação do mencionado dispositivo.  

Traduzindo em miúdos, previamente ao registro em cartório, da 
transmissão por doação ou herança, o sujeito passivo deve procurar a Fazenda Pública 
para que esta promova a avaliação dos bens doados / herdados. Havendo discordância 
dos valores atribuídos, o sujeito passivo pode oferecer suas contrarrazões ao próprio 
órgão, com direito a recurso hierárquico, com o fim de contestar tais valores, nos termos 
do mencionado art. 377 do RCTE.  

A situação fática que ensejou o presente lançamento se apresenta 
diversa, pois é fruto de iniciativa do Fisco, apurado em malha fiscal. O sujeito passivo 
declarara, em Imposto de Renda e em cartório, valores de imóveis nitidamente menores 
que os de mercado.  

Com efeito, a primeira fase do procedimento de lançamento tem 
caráter estritamente não-contencioso, informativo e unilateral, prescindindo, neste 
período, da aplicação das regras de bilateralidade do devido processo legal, somente 
vigentes a partir da apresentação da impugnação em primeira instância, deflagradora da 
segunda fase do procedimento de lançamento, nos termos do art. 26 da Lei nº 16469/09, 
in verbis: 

“Art. 26. A fase contenciosa do Processo Contencioso Fiscal inicia-se 
com a apresentação de impugnação, em primeira ou em segunda 
instância, ou com a admissão do pedido de descaracterização da não 
contenciosidade ao lançamento”. 

Reforça tal entendimento a redação do art. 142 do CTN, que em 

momento algum discorre, dentre as aferições inerentes à fase unilateral do lançamento, acerca da 

necessidade de oitiva do sujeito passivo, imposição advinda do devido processo legal, configurando 

verdadeiro ato de império, unilateral e privativo da Administração: 
“Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o 

crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento 

administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação 

correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo 

devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da 

penalidade cabível.” 

Ressalte-se, do texto transcrito, que a Autoridade lançadora não 
pratica atos decisórios, mas tão-somente propõe a penalidade que entende cabível, sendo 
conferida à Autoridade Julgadora o poder decisório de chancela-la ou não, conferindo à 
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infração capitulação penal diferente ou, ainda, extinguir o crédito por entender inexistente 
ou não provada a infração imputada ao sujeito passivo. 

Portanto, não procede a alegação recursal no sentido de que deveria 
lhe ter sido aberto prazo para defesa, ainda na fase inquisitiva do lançamento.  

Ato sequente, a recorrente alega decadência sob o argumento de 
que o termo a quo do prazo decadencial se iniciou na data da transferência das quotas, 
em 05/06/06, e findou-se em 5 (cinco) anos a partir dessa data, em 04/06/11, nos termos 
do art. 150, parágrafo 4º do CTN. A considerar a data em que o lançamento fora efetuado, 
em novembro de 2011, o presente crédito tributário estaria extinto pela decadência.  

Obtempero que o prazo decadencial, na presente hipótese, é regido 
pelo art. 173, I do CTN. A tese da recorrente é infundada, pois o teor do instrumento de 
registro na JUCEG, cuja cópia consta às fls. 128 e a cuja data o mesmo faz remissão 
como termo a quo da decadência, nada menciona sobre a natureza da operação de 
transferência, se compra e venda ou doação. Na verdade, tal informação somente viera a 
lume por meio da declaração do imposto de renda referente ao ano de 2006, apresentada 
em meados de 2007. Não se pode impor ao Fisco o conhecimento de negócio jurídico tão-
somente pela análise do referido contrato social, uma vez que o mesmo nada menciona 
sobre o assunto.  

Portanto, o termo inicial da decadência, à luz do que preceitua o 
mencionado dispositivo do CTN, começou no dia 1º de janeiro de 2008. Considerada a 
exegese do art. 173, I do CTN, no sentido de que o termo inicial da decadência é contado 
do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido 
efetuado, o termo ad quem do direito ao crédito descrito nestes autos era o dia 31/12/13. 
Inviável, pois, sem o devido conhecimento da Fazenda, a consecução de qualquer 
lançamento ex officio. 

Segundo a lição de PAULSEN60,  
“No lançamento por declaração, o contribuinte fornece ao 

Fisco elementos para que apure o crédito tributário e o notifique 
para pagar o tributo devido. Note-se que não se cuida de 
declaração em que o contribuinte reconheça o débito, pois, se 
fosse o caso, dispensaria lançamento pelo Fisco. A declaração 
diz respeito a fatos necessários à apuração, pelo Fisco, do 
crédito tributário. O contribuinte, nestes casos, cumpre seu 
dever de informar, mas espera a notificação quanto ao montante 
a ser pago.” 
 
De outra monta, ao discorrer sobre a espécie de lançamento por 

homologação, o mesmo Tributarista assevera que  

“No lançamento por homologação, é o contribuinte quem 
apura e paga o tributo, cabendo ao Fisco simplesmente 
chancelar tal apuração quando a entenda correta, mediante 
homologação expressa ou tácita. Nenhum ato do Fisco, pois, se 
faz necessário para que o crédito tributário reste consolidado 
como sendo aquele reconhecido e pago pelo contribuinte.” 
 

Há que se ponderar que nem sempre a referida classificação 
obedecerá a contornos puros quanto a uma ou outra espécie. No Estado de Goiás, todas 
as situações que envolvam o pagamento do ITCD pertinente a doações, necessariamente 
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devem passar pelo crivo da Secretaria da Fazenda, por meio de formulário específico, no 
qual o órgão competente apreciará as informações prestadas pelo sujeito passivo, em 
especial, quanto ao elemento quantitativo do imposto. Ao final, após eventual avaliação de 
bens, expedir-se-á o competente DARE para recolhimento, evidenciando típico 
lançamento por declaração. Ao sujeito passivo não se abre a hipótese de, sponte sua, 
emitir o referido DARE unilateralmente e efetuar o pagamento, sem a participação da 
Fazenda.  

Corrobora esse entendimento a redação do art. 5º da Instrução 
Normativa n. 704/04-GSF, em vigor à época dos fatos, ao conferir ao órgão Fazendário a 
exclusividade na avaliação, apuração e emissão do DARE do ITCD, nos contratos de 
doação: 

“Art. 5º A avaliação, a apuração e a emissão do DARE do ITCD 
competem à AFA em cuja circunscrição esteja tramitando ou venha a 
tramitar o feito, ou tenha ocorrido o ato ou negócio jurídico de 
doação.” 

 

Rejeito, portanto, a arguição de decadência, expendida em recurso.  

No que toca à possibilidade de exclusão da figura do doador, 
arrolado como solidário nos autos, há que se observar a redação do art. 82, I do CTE, in 
verbis: 

“Art. 82. São solidariamente obrigados pelo pagamento do ITCD 
devido pelo contribuinte ou responsável: (Redação conferida pela Lei 
nº 13.772 - vigência: 01.01.01.) 

I - o doador ou o cedente; (Redação conferida pela Lei nº 13.772 - 
vigência: 01.01.01.)” 

 
Observe-se que o referido normativo nada dispõe ou acrescenta a 

título de elemento subjetivo ou objetivo em sua regra-matriz. Basta a qualidade de doador 
para que a solidariedade se estabeleça.   

 
Em reprodução ao artigo do CTE, discorre o RCTE que: 

“Art. 383. São solidariamente obrigados pelo pagamento do ITCD 
devido pelo contribuinte ou responsável (Lei nº 11.651/91, art. 82): 

I - o doador ou o cedente em relação a inadimplência do donatário ou 
cessionário;” 

 

Obtempero que, de fato, o art. 383 do RCTE estabeleceu um 
benefício de ordem quanto à solidariedade afirmada. Com efeito, a dívida somente pode 
ser cobrada do doador na hipótese de inadimplência do donatário. Por óbvio, tal realidade 
somente poderá se materializar quando de uma eventual execução forçada da dívida. 
Dada a atual suspensão da exigibilidade do crédito tributário, por força do art. 151, III do 
CTN61, mister que o direito ao contraditório na fase administrativa-contenciosa do crédito 
tributário também seja conferido ao doador, sob pena de não gozar a dívida regularmente 
inscrita, em relação a este, das características da liquidez e certeza.62 

Mantenho, dessarte, o solidário na lide.  

                                            
61 CTN. Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:  III - as 

reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo; 
62 CTN. Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e 

liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída. 
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Passo ao mérito. 

O ITCD tem como um de seus fatos geradores a transmissão de 
quaisquer bens ou direitos por doação, cuja gratuidade ou liberalidade lhe é ínsito, não 
sendo sua cobrança compatível com quaisquer atos ou contratos que evidenciem 
onerosidade ou pagamento. 

A razão de se tributar as doações juntamente com as heranças é 
elementar, pois a hipótese de incidência “causa mortis” restaria irremediavelmente 
esvaziada ante a transmissão, em vida, em antecipação de legítima, dos bens que 
posteriormente seriam herdados. 

Também faz parte da essência do imposto ser ínsito a relações 
familiares, em especial no âmbito do sentimento de afeto e liberalidade carreados pelo 
desejo dos pais em garantir um bom futuro aos filhos. Com efeito, o contrato de doação 
vem definido no Diploma Civil como o “contrato em que uma pessoa, por liberalidade, 
transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de outra”, sendo o elemento 
psicológico “liberalidade” (animus donandi) imprescindível para a sua caracterização (art. 
538). 

Ao discorrer sobre o art. 538 do Código Civil, VENOSA63 aponta que 

“No contrato de doação, destacam-se 
claramente dois elementos constitutivos: objetivo e subjetivo. 
Elemento subjetivo é a manifestação de vontade de efetuar 
liberalidade, o animus donandi. Elemento objetivo é a diminuição de 
patrimônio do doador que se agrega ao ânimo de doar.” 

 

 É nesse particular que se mostra crescente nos meios contratuais, 
especialmente envolvendo pessoas jurídicas qualificadas como incorporadoras ou 
“holdings familiares”, construções tributárias erigidas no escopo de se contornar o 
pagamento de impostos, dentre eles o incidente sobre heranças e doações.  

É fato que o Fisco não pode obstar o contribuinte de, licitamente, 
buscar soluções tributárias que lhe impliquem o menor custo possível. A desconsideração 
dos negócios jurídicos entabulados por particulares somente pode ser feita sob 
parâmetros estabelecidos em lei, quando se verificar que o contribuinte age no intuito de 
“dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos 
constitutivos da obrigação tributária. ” (Art. 116 do CTN) 

Sem embargo disso, há que se retificar o valor da base de cálculo 
inicialmente declarada pelo Fisco. O valor total dos imóveis, discriminados às fls. 8/9 dos 
autos, fora de R$ 15.004.883,45.  

Ficou provado nos autos a duplicidade de valores quanto ao imóvel 
situado na Rua C-216, lt. 25, qd. 513, Jardim América, no valor de R$ 131.626,70, 
lançados concomitantemente nas linhas 12 e 25 do mencionado demonstrativo. Tal valor 
ainda não restou excluído na decisão singular. Deduzido o montante em duplicidade, o 
valor dos imóveis passa a ser de R$ 14.873.256,75, o qual deve ser repassado ao 
levantamento às fls. 7 dos autos, para o campo “ativo imobilizado”.   

Dessa alteração, decorrem as seguintes no documento às fls. 7 dos 
autos: 

A) ATIVO: 
  

14.908.263,75  

 circulante:              
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3.550,00  

 permanente: 
  

14.873.256,75  

 diferido: 
          

31.457,00  

B) PASSIVO: 
 

circulante: 
          

31.163,00  
C) 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (A-B): 
  

14.877.100,75  
 
Refazendo-se os cálculos para se auferir o valor unitário do 

patrimônio líquido, ou seja, o resultado da divisão do patrimônio líquido pelo total de 
quotas, chega-se ao valor de R$ 3,19 por quota (R$ 14.877.100,75/4.662.000).  

Multiplicando-se tal valor pela quantidade de quotas recebidas, 
apura-se a real base de cálculo nos autos, no valor de R$ 2.379.484,80 (R$ 3,19 x 
745.920). 

Finalmente, aplicada a alíquota de 4% sobre esse valor, apura-se o 
valor do imposto, no montante de R$ 95.179,39. 

Sob tais fundamentos, conheço do recurso e lhe dou parcial 
provimento, apenas para retificar a base de cálculo do imposto, nos valores acima 
alinhavados, o que resulta em ITCD no valor originário de R$ 95.179,39. 
 

 
 

Sala das sessões, em 12 de setembro de 2016. 
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Matéria: Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01406/16 
 
Relator: Conselheiro Heli José da Silva 
 

 
EMENTA: I – NULIDADES. Preliminares de nulidade do 
lançamento, arguidas pelo sujeito passivo, sendo: i) por 
insegurança na determinação da infração; e, ii) por cerceamento 
do direito de defesa. Rejeitadas por maioria de votos. 
 
1. Não é passível de nulidade o lançamento que contenha os 
elementos indispensáveis para determinar com segurança a 
infração denunciada e identificar corretamente o infrator. (artigo 
20, § 3.º, da Lei 16.469/09); 
 
2. Fica afastada a hipótese de nulidade do lançamento, por 
cerceamento do direito de defesa, quando não comprovada, no 
curso da ação, a ocorrência dos incidentes formais que 
prejudicam a apreciação do mérito do ato administrativo; 
 
3. A revisão de ofício do lançamento, pela autoridade 
administrativa, respalda-se no diretivo insculpido no artigo 149, 
do CTN. 
 
II - ITCD. Obrigação tributária principal. Omissão de 
recolhimento do Imposto. Procedência parcial. Decisão não 
unânime. 
 
1. O ITCD incide sobre a transmissão causa mortis e doação, de 
qualquer bem ou direito. (artigo 72, CTE); 
 
2. Doação é qualquer ato ou fato em que o doador, por 
liberalidade, transmite bem, vantagem ou direito de seu 
patrimônio, ao donatário que o aceita, expressa, tácita ou 
presumidamente. (artigo 72, § 1º, CTE); 
 
3. Ocorre o fato gerador do ITCD, na transmissão por doação, na 
data do ato da doação, ainda que a título de adiantamento da 
legítima. (artigo 74, inciso II, alínea "c", CTE). 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 10 
de maio de 2016, decidiu, por maioria de votos, rejeitar as preliminares de nulidade da 
peça básica, arguidas pela autuada, por insegurança na determinação da infração e por 
cerceamento do direito de defesa. Foram vencedores os Conselheiros Heli José da Silva, 
Alcedino Gomes Barbosa, Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, 
Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo 
Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Victor Augusto de Faria Morato, Mário de Oliveira 
Andrade, Lidilone Polizeli Bento e Rickardo de Souza Santos Mariano. Vencidos os 
Conselheiros João Divino de Brito, Masayuki Missao, Edson Abrão da Silva e Nivaldo José 
Mendes. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso do Contribuinte 



 

para o Conselho Pleno, negar-lhe provimento para manter a decisão cameral que 
considerou parcialmente procedente o auto de infração no valor de ITCD de  R$ 
187.065,32 (cento e oitenta e sete mil e sessenta e cinco reais e trinta e dois centavos). 
Foram vencedores os Conselheiros Heli José da Silva, Aldeci de Souza Flor, Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira, Washington Luis Freire de Oliveira, Marlene Maria da Silva 
Ruguê Bernardes, Nislene Alves Borges, Gilmar Rodrigues de Almeida, Victor Augusto de 
Faria Morato, Mário de Oliveira Andrade, Lidilone Polizeli Bento e o Sr. Presidente, 
Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos 
os Conselheiros Alcedino Gomes Barbosa, José Luiz Rosa, Talita Pimenta Félix, José 
Pereira D'abadia, João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho, Masayuki Missao, 
Edson Abrão da Silva, Nivaldo José Mendes e Rickardo de Souza Santos Mariano que 
votaram conhecendo do recurso, dando-lhe provimento para reformar a decisão cameral e 
considerar improcedente o auto de infração. O Advogado da parte retirou, em sustentação 
oral, o pedido de diligência. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Da análise do presente processo, depreende-se que a acusação 
tipificada na sua peça exordial versa sobre o fato de que, em 29 de maio de 2.012, o Fisco 
efetuou o lançamento do crédito tributário de que trata este processo, cobrando do 
autuado ITCD na importância original de R$ 209.103,25 (duzentos e nove mil, cento e três 
reais e vinte e cinco centavos), com a seguinte descrição: 

“A Procuradoria Geraldo do Estado de Goiás, através do Ofício 
177/2010 – PGE-PTR, processo de número 201000534736, solicitando a esta 
Coordenação do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer 
bens ou direitos – ITCD para que fosse verificada a regularidade dos recolhimentos 
referentes às doações constantes das folhas 544/555 do citado processo. Após 
auditoria, apurou-se uma diferença positiva a favor da Fazenda Pública, conforme 
notas explicativas e documentos anexos. Depois de notificado o contribuinte Orlando 
Trevissani para fazer o pagamento espontâneo da complementação do ITCD, 
conforme notificação de nº 365/2012, o mesmo não manifestou interesse em realizar 
o pagamento e, por esta razão, foi constituído de ofício o crédito tributário, devendo, 
portanto, o sujeito passivo pagar o valor principal e demais acréscimos pela falta de 
pagamento do ITCD”. 

A autoridade lançadora indicou como infringidas as disposições dos 
artigos 72, §§ 2º e 3º, 74, inciso II, alínea “c”, 77, § 1º, 78, inciso III, 81, inciso II, e, 82, 
inciso I, todos do Código Tributário Estadual - CTE - Lei nº 11.651/91. Propôs-se, 
outrossim, a aplicação da penalidade prevista no artigo 89, inciso II, do CTE, com 
redação Lei nº 13.772/00.   

Foi incluído como sujeito passivo solidário: Luiz Sampaio Neto, nos 
termos do artigo 82, inciso I, do CTE. 

O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: Ofício 
nº 177/2010 – PGE-PTR; Demonstrativos de Avaliação de Empresa – DAE;  
Demonstrativo de Cálculo do ITCD; Declaração do ITCD Inter Vivos; Notas Explicativas 
Lusane Agropecuária Ltda.; Demonstração do Resultado do Exercício; Balanço 
Patrimonial Levantado; Avaliações de Imóveis; Notificações Fiscais; cópias de Registros 
de Imóveis; cópias de Alterações de Contratos Sociais; Ordem de Serviço; e, Pedido de 
Apensamento, fls. 05/130. 

Os autuados foram devidamente intimados, conforme documentos às 
fls. 131/134, sendo lavrado, em consequência do não comparecimento aos autos, o 
Termo de Revelia às fls. 134. 



 

Novamente intimados, fls. 136/139, os autuados, em conjunto, 
comparecem ao feito impugnando o auto de infração, defensório de fls. 142/145. Após 
historiarem os fatos, arguem, em sede preliminar, a nulidade do lançamento por: i) 
insegurança na determinação da infração e cerceamento do direito de defesa, por 
ausência de demonstrativos claros nos autos que possam comprovar a ausência de 
recolhimento do ITCD; ii) por incompetência funcional da autoridade autuante, em razão 
da empresa, cuja avaliação patrimonial foi realizada, ser de grande porte, somente se 
sujeitando a fiscalização por AFRE II, nos termos da Lei nº 13.266/98. 

Quanto ao mérito manifestam que a autoridade fiscal procedeu ao 
arbitramento dos demonstrativos contáveis da empresa, desconsiderando todos os 
lançamentos e valores constantes do balanço patrimonial, sem, contudo, proceder a 
qualquer desclassificação da escrituração contábil da empresa. Destacam: “A legislação 
tributária estadual somente autorizou o arbitramento previsto no artigo 458 do RCTE 
como medida de exceção. Não consta dos autos que a autuada tenha incorrido em 
qualquer das hipóteses elencadas no referido dispositivo”. 

Pugnam, ao final, pela improcedência do auto de infração.  

Os autuados complementam a Impugnação com o expediente às fls. 
159/162, e cópias dos documentos às fls. 163/535, no qual argumentam: 

“Com fulcro no princípio da verdade material, são apresentados, 
neste momento, os seguintes documentos: 1) Laudos de avaliação dos imóveis 
(rurais e urbanos, com 352 páginas) que integravam o capital social da empresa 
Lusane Agropecuária Ltda., e documentos relacionados ao engenheiro avaliador 
responsável; 2) Balanço patrimonial apurado (i) de acordo com o valor atribuído 
aos imóveis pelas avaliações realizadas pelo engenheiro avaliador e (ii) sem as 
incorreções praticadas pelo fiscal autuante. 

Os valores apontados nos Laudos servem para contrapor o valor 
atribuído aos imóveis pela equipe de avaliação da Coordenação do ITCD, a qual 
apresentou seus valores sem espeque em nenhum dado estatístico e/ou 
documento comprobatório de seu trabalho. Diferentemente dos laudos de avaliação 
ora encartados, os quais são riquíssimos em detalhes e informações (todos os 
laudos e documentos correlatos somam 352 páginas”. 

Reiteram a nulidade do lançamento por insegurança na 
determinação da infração, por cerceamento do direito de defesa, e por incompetência 
funcional da autoridade autuante, com os mesmos argumentos já apresentados na 
Impugnação. 

Pedem, novamente, a improcedência do auto de infração. 

Exara-se a Resolução nº 063/2014, fls. 537/538, com o seguinte 
enunciado: 

“A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em 
sessão realizada no dia 30/6/2014, acatando proposição do Conselheiro Relator, 
resolve, por unanimidade de votos, 

CONSIDERANDO que na busca da verdade material é facultado 
ao julgador determinar a realização de diligência, de ofício ou a pedido, para fins de 
saneamento do processo (Decreto n. 6.930/09, art. 6º, § 3, II); 

CONSIDERANDO que a avaliação inicial, promovida pelo sujeito 
passivo, quando da confecção do Demonstrativo de Cálculo do ITCD, fls. 11, 
equivale a um patrimônio líquido da empresa LUSANE AGROPECUÁRIA LTDA 
estimado em R$ 39.987.188,00, ao passo que o valor apurado pelo Fisco fora de 
R$ 144.538.815,13, conforme planilha às fls. 10 dos autos; 



 

CONSIDERANDO que o sujeito passivo apresenta laudo de 
avaliação, com vistas a contestar os valores atribuídos pelo Fisco, em especial 
quanto aos imóveis que constituíram integralização de capital na empresa LUSANE 
AGROPECUÁRIA LTDA; 

CONSIDERANDO que a avaliação dos imóveis rurais e urbanos, 
apurada pelo sujeito passivo, é no valor de R$ 28.281.900,00 (fls. 164), enquanto a 
reavaliação promovida pelo Fisco imputa-lhes o valor de R$ 88.810.668,49; 

CONSIDERANDO que, segundo o sujeito passivo, o laudo 
apresentado funda-se em valores de imóveis obtidos a partir de arquivos cedidos 
pelo jornal O Popular, mediante procura de ofertas de imóveis com características 
reputadas semelhantes aos avaliados, em maio de 2009; 

CONSIDERANDO que o imóvel rural denominado "Fazenda 
Sonho Verde", não obstante conste do somatório de imóveis rurais indicados pelo 
sujeito passivo, não consta do rol de imóveis avaliados e considerados pela 
auditoria inicial, quando da auditoria fiscal; 

CONSIDERANDO, finalmente, as ponderações realizadas pelo 
sujeito passivo quanto à avaliação fiscal, fls. 532/ 535; 

ENCAMINHAR os autos à Coordenação do ITCD da Gerência de 
Arrecadação e Fiscalização -GEAF, para que seu Ilustre titular determine que se 
promova a necessária ponderação aos laudos apresentados, em especial quanto 
às seguintes averiguações: 

1) A procedência ou não da inclusão, no rol de ativos da empresa 
e na auditoria fiscal, da Fazenda "Sonho Verde", uma vez que a mesma fora 
abrangida na avaliação realizada pelo sujeito passivo, sem aparente 
correspondência na auditoria fiscal; 

2) As supostas duplicidades de lançamento nas contas do ativo 
circulante e patrimônio líquido, expostas às fls.  532/ 535; 

3) Atestar ou não a correspondência, ao valor de mercado, dos 
imóveis discriminados na inicial; neste último caso, mediante a necessária crítica à 
avaliação pericial apresentada pelo sujeito passivo. 

4) Outras informações que julgar pertinentes, além da retificação, 
se for o caso, dos valores e planilhas apresentados com a inicial. 

APÓS, que os autos sejam encaminhados à GEPRO - Gerência 
de Controle Processual, para que se dê ciência ao sujeito passivo acerca do teor 
da revisão”. 

O Coordenador do ITCD expede o Despacho nº 003/14 – 
CITCD, fls. 539, determinando avaliação de imóveis e, após, o cumprimento da Resolução 
da Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário. Junta-se, por consequência 
do Despacho retro, os documentos de avalição às fls. 540/559. 

Após, anexa-se aos autos o Parecer Técnico nº 064 – CITCD / 
2014, no qual indica-se a impossibilidade de aceitação dos documentos apresentados pela 
polaridade passiva, por se mostrarem muito frágeis e com pouca sustentação.  

Junta-se aos autos, ainda, o Relatório Diligencial nº 121/2014 – 
CITCD, fls. 566/567, contendo a seguinte manifestação: 

“Em atendimento à Resolução de número 063/2014, expedida 
pela Segunda Câmara Julgadora do Conselho Administrativo Tributário – CAT, 
fizemos os seguintes ajustes na Base de Cálculo do ITCD, a saber: 

1 – Quanto às duplicidades de lançamentos da conta 
Disponibilidades, valores em moeda corrente de R$ 11.000.000,00 (onze milhões 



 

de reais), e R$ 418.384,00 (quatrocentos e dezoito mil e trezentos e oitenta e 
quatro reais), foram estornadas e retificadas, com reflexo negativo no Ativo 
Circulante, passando para o valor ajustado de R$ 47.375.834,00 (quarenta e sete 
milhões, trezentos e setenta e cinco mil e oitocentos e trinta e quatro reais); 

2 – A Fazenda Sonho Verde foi adicionada ao Ativo Não 
Circulante e, a justificativa do seu reflexo positivo se deu em razão dela não ter 
sido contemplada no Balanço Patrimonial Ajustado Primitivo e, ao alinhar os 
valores de avaliação e deflação à mesma data da avaliação dos imóveis rurais, 
chegamos ao valor do Ativo Não Circulante de R$ 89.755.472,42 (oitenta e nove 
milhões, setecentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e dois reais e 
quarenta e dois centavos). 

Quanto ao pedido de crítica à avaliação apresentada pelo sujeito 
passivo, temos o seguinte a expor: 

1 – Foi feito o Despacho de número 0003-14 e encaminhando os 
processos aos Engenheiros Avaliadores da Secretaria da Fazenda para 
manifestarem sobre a reavaliação apresentada pelo Sujeito Passivo; 

2 – Foi expedida a Notificação de Número 0850-2014 solicitando 
que o Sujeito Passivo respondesse oito quesitos para atender aos 
questionamentos dos avaliadores da SEFAZ; 

3 – O Sujeito Passivo apresentou as respostas aos quesitos e a 
seguir encaminhamos ao Setor de Avaliação para análise e manifestação; 

4 – Com base no Parecer Técnico de nº 064-CITCD/2014, em 
anexo, ratificamos e mantemos os valores constantes das Avalições Primitivas, 
realizadas pela Fazenda Pública Estadual e, desconsideramos por completo as 
Avaliações Apresentadas pelo Sujeito Passivo, com base nos argumentos técnicos 
apresentados no Parecer supracitado. 

Diante do acima exposto, chegamos ao Balanço Patrimonial 
Ajustado Revisado de R$ 133.519.851,06 (cento e trinta e três milhões, quinhentos 
e dezenove mil, oitocentos e cinquenta e um reais e seis centavos) cinco por cento 
de participação do Contribuinte no valor de R$ 6.675.992,55 (seis milhões, 
seiscentos e  setenta e cinco mil, novecentos e noventa e dois reais e cinquenta e 
cinco centavos), e, no valor líquido do ITCD a pagar de R$ 187.065,32 (cento e 
oitenta e sete mil, sessenta e cinco reais e trinta e dois centavos), valor este 
considerado na data do fato gerador, e, sobre o qual deverá ser acrescido correção 
monetária, juros e multa pela falta de pagamento dentro do prazo legal”. 

Intimados para se manifestarem a respeito do resultado da 
diligência realizada, fls. 569/570, os autuados quedaram-se silentes. 

A Segunda Câmara deste Conselho decidiu, por maioria de 
votos, conforme consta às fls. 575, rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pelos autuados, por insegurança na determinação da infração. Por unanimidade 
de votos, rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento, por incompetência funcional da 
autoridade lançadora. Também, por votação unânime, rejeitar a preliminar de nulidade do 
auto de infração, por incompetência funcional do avaliador. E, por maioria de votos, rejeitar 
a preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa. Quanto ao mérito, por 
maioria de votos, conhecer da Impugnação, dar-lhe parcial provimento para considerar 
procedente em parte o auto de infração no valor do ITCD de R$ 187.065,32 (cento e 
oitenta e sete mil, sessenta e cinco reais e trinta e dois centavos). 

A decisão encontra-se consubstanciada no Acórdão nº 
1111/2015, fls. 577/585. 

A Representação Fazendária se manifesta concordando com o 
“decisum” cameral, fls. 586. 

Intimados, fls. 587/592, os autuados interpõem Recurso ao 
Conselho Pleno, fls. 594/598, por intermédio do qual reiteram a preliminar de nulidade do 



 

lançamento, por insegurança na determinação da infração, com o argumento de que sem 
a necessária desqualificação do lançamento e pagamento efetuados, nos termos do artigo 
149 do CTN, não se pode aventar a cobrança de eventual diferença do imposto. 
Manifestam, novamente, sobre a desconsideração irregular da escrita fiscal e contábil. 
Destacam: “O Fisco não pode deixar de considerar verdadeira a regular escrituração fiscal 
e contábil da empresa válida para todos os tributos federais, estaduais e municipais, sem 
que antes de tal medida extrema haja a desqualificação de toda a sua escrituração 
contábil”. 

 Apresentam, novamente, a preliminar de nulidade por 
cerceamento do direito de defesa, com o argumento de que o fiscal autuante não carreou 
ao processo os documentos e dados que o fizeram concluir que os imóveis, que 
compunham o capital social da empresa cujas quotas foram cedidas, teriam os valores por 
ele (e sua equipe) apontados. 

No mérito, argumentam que foram apresentados laudos de 
avaliação dos imóveis – rurais e urbanos, que integravam o capital social da empresa 
Lusane Agropecuária Ltda., e documentos relacionados ao engenheiro avaliador 
responsável, assim como Balanço patrimonial apurado de acordo com o valor atribuído 
aos imóveis pelas avaliações realizadas pelo engenheiro avaliador. Indicam que os 
valores apontados nos laudos servem para contrapor o valor atribuído aos imóveis pela 
equipe de avaliação da Coordenação do ITCD. 

Acrescentam que o Demonstrativo de Avaliação de Empresa – 
DAE, que fundamenta o lançamento, contém inúmeros erros que implicam em majoração 
indevida do Capital Social. Ainda, que a data utilizada na confecção do DAE (15/02/2008), 
não corresponde àquela em que fora efetuado o pagamento do ITCD (maio de 2009), do 
qual está se cobrando eventual diferença. Destarte, eventual diferença a ser cobrada deve 
levar em consideração o valor dos bens em maio de 2009, e não de qualquer outra data, 
anterior ou posterior. 

Pugnam, assim, pela realização de nova diligência para nova 
análise e acatamento dos documentos apresentados e retificação do valor do imposto 
cobrado. 

Pedem, por derradeiro, a improcedência do auto de infração. 
Após, promovem a juntada do Memorial às fls. 604/605, e 

cópias dos documentos às fls. 606/610, por intermédio do qual alegam a necessidade de 
observância da Súmula 113 do STF “O imposto de transmissão causa mortis é calculado 
sobre o valor dos bens na data da avaliação”. Indicam, assim, que ao ITCD doação, 
também se aplica a súmula apontada. E, sendo a data da avaliação pelo Fisco de 11 de 
maio de 2009, e não em data posterior, resta provado que não houve desconhecimento da 
existência da operação ou a impossibilidade de sua comprovação pelo Fisco à época da 
constituição do crédito tributário, no período de 22/04/2009 a 11/05/2009, referente à 
doação das cotas societárias. 

Alegam, ainda, obediência irrestrita à Instrução Normativa nº 
704/2004, a qual estabelece os procedimentos para o recolhimento do ITCD, destacando: 
“O Fisco teve conhecimento do acervo a ser doado, avaliou-o e determinou o valor do 
bem. O contribuinte recolheu o valor cobrado. O crédito foi extinto. O contribuinte do ITCD 
era obrigado a preencher a declaração do ITCD, Anexo III da IN 704/2009, aguardar 
avaliação e o DARE 2.1 para pagamento. Isso foi feito em 22/04/2009, e o pagamento em 
14/05/2009”. Indagam: “Qual infração da legislação estadual o donatário e o doador 
cometeram?? Nenhuma!!”. Assim, a infração indicada é equivocada. O pagamento ocorreu 
no prazo legal. 

Argumentam da impossibilidade da revisão do lançamento, em 
razão da irreversibilidade do lançamento tributário. Pontuam que é condição sine qua non, 
para a revisão do lançamento, a ocorrência do erro de fato, sendo que o erro de direito 



 

está fora da autorização do legislador federal da alteração do lançamento. Citam 
jurisprudência do STJ a respeito, assinalando: 

 
“O posicionamento da referida Corte em relação à revisão do 

lançamento aplica-se diretamente ao processo fiscal em discussão, haja vista que o 
sujeito passivo entregou a Declaração do ITCD, prevista no Anexo III da IN 704/2004, na 
data de 22/04/2009 e no dia 11/05/2009, exatamente 19 dias depois, recebeu da 
Coordenação do ITCD da SEFAZ/GO o demonstrativo de cálculo majorado, assinado 
por um avaliador, um auditor Fiscal de Carreira e certamente com aprovação do Delegado 
Fiscal, conforme previa os artigos 5º, 6º da IN 704/2004. Isso significa que os fatos foram 
conhecidos pela Coordenação do ITCD, pois tiveram 19 dias e poderia ter estendido esse 
prazo, se fosse necessário à conclusão da análise. No caso em tela, esclareça-se que, no 
dia 11/05/2016, o Fisco entregou ao sujeito passivo o DARE 2.1 para pagamento do ITCD 
no valor que entendeu devido. Nesse caso, não pode anos depois rever o lançamento, 
porque não desconhecia a existência da operação”. Destaques no original. 

 
Mencionam julgado sobre o tema da lavra do Ministro Luiz Fux, 

e adicionam: “A tentativa do Fisco Goiano em revisar o presente lançamento encontra 
óbice no artigo 149, VIII, do CTN, que trata de fato não conhecido ou não provado à época 
do lançamento anterior. Nestes termos, diz-se que o lançamento teria sido perpetrado com 
erro de fato se este não foi avaliado, ou seja, se o Fisco ignorar o fato. Resta provado 
que neste processo isso não ocorreu”. Destaques no original. 

Transcrevem, ainda, que no Estado de Goiás o ITCD decorre 
de lançamento misto, ou seja, a Administração Tributária participa da apuração do crédito 
tributário em ação conjugada com o contribuinte. 

Pugnam, ao final, pela improcedência do lançamento. 
Este é o relatório. 
 

         V O T O  
 

    QUESTÕES PRELIMINARES 

 
Em prelúdio, mister analisar e manifestar a respeito das preliminares 

suscitadas pelo polo passivo, a saber: insegurança na determinação da infração, e 
cerceamento do direito de defesa. 

Quanto às nulidades em apreço, acompanhado pela maioria dos 
meus pares, rejeito-as por entender que as mesmas carecem de sustentabilidade. 

Os argumentos relacionados com a preliminar de insegurança na 
determinação da infração se referem à afirmação, feita pelos recorrentes, de que eventual 
diferença do ITCD a ser cobrada pelo Fisco, em decorrência da doação sob análise, 
somente poderia ocorrer se atendido o disposto no artigo 149, do CTN, haja vista ser 
referido dispositivo que autoriza a revisão do lançamento devidamente constituído. Ainda, 
que a autoridade fiscal procedeu arbitramento dos demonstrativos contábeis da empresa, 
desconsiderando todos os lançamentos e valores constantes do balanço patrimonial, sem, 
contudo, proceder a qualquer desclassificação da escrituração contábil da empresa. 

Transcrevo, por necessário, o artigo 149, do CTN: 

 

“Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade 
administrativa nos seguintes casos: 

I – quando a lei assim o determine; 



 

II – quando  a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo 
e na forma da legislação tributária; 

III – quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado 
declaração nos termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na 
forma da legislação tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela 
autoridade administrativa, recusa-se a prestá-lo ou não o preste 
satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade; 

IV – quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer 
elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração 
obrigatória; 

V – quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa 
legalmente obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo 
seguinte; 

VI – quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de 
terceiro legalmente obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade 
pecuniária; 

VII – quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício 
daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação; 

VIII – quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por 
ocasião do lançamento anterior; 

IX – quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou 
falta funcional da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma 
autoridade, de ato ou formalidade especial. 

Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto 
não extinto o direito da Fazenda Pública”. 

 
Entendo que, in casu, o lançamento objurgado concretizou-se com 

respaldo do artigo retro transcrito, em especial os incisos IV, VII, e, também, o IX, 
incluindo-se a ressalva contida no parágrafo único.  

Depreende-se, da análise dos autos, que houve inequívoca 
comprovação, pela fiscalização, de erro ou omissão quanto a um dos elementos definidos 
na legislação como sendo de declaração obrigatória, qual seja, a base de cálculo, a qual 
se define, no presente caso, pelo valor do “Balanço Patrimonial Ajustado” na data do fato 
gerador, 15 de fevereiro de 2.008, data do Registro na Junta Comercial do Estado de 
Goiás – JUCEG.  

Tem-se, pois, que a base de cálculo utilizada no recolhimento inicial 
do ITCD, teve como suporte avaliação totalmente defasada dos bens que compunham o 
acervo patrimonial da empresa Lusane Agropecuária Ltda. A reavaliação dos referidos 
bens foi realizada, pela fiscalização, com espeque no Código Civil, na Lei das S/A, no 
CTE, no RCTE, e em Jurisprudência e doutrina sobre avaliação de cotas e ações. 

Há que se considerar, ainda, que a situação em estudo se enquadra, 
também, no inciso VII, haja vista que a não utilização da correta base de cálculo, a ser 
obtida pela precisa valoração do acervo patrimonial da empresa Lusane Agropecuária 
Ltda., sendo que a utilizada, por enormemente inferior à valoração real, indica ofensa ao 
referido inciso. 

Considere-se, também, que relativamente ao inciso IX, depreende-se 
que ainda que tenha havido aceitação do Fisco quanto ao valor inicialmente declarado 
pelo polo passivo, a revisão ocorrida de ofício se apresenta juridicamente válida e correta, 
em face do Princípio da Indisponibilidade do crédito tributário, não se podendo validar, em 
prejuízo do “aerarium” estadual, eventual conduta omissiva e errada do servidor público 
que procedeu aos cálculos para o pagamento do ITCD, devendo-se, portanto, exigir o 



 

complemento do imposto omitido, haja vista que o erro em destaque não gera direito ao 
sujeito passivo de não efetuar o seu recolhimento, nos termos da legislação vigente. 

Respaldando tal situação, temos o disposto no artigo 166-A, do 
Código Tributário Estadual – CTE, o qual estabelece: 

 

“Art. 166-A. O crédito tributário não pago em razão de ato praticado por 
servidor deve ser exigido pela Fazenda Pública Estadual do sujeito passivo, 
a quem o erro não aproveita”. 

 
Cioso da indisponibilidade do crédito tributário, e considerando o teor 

do artigo retro transcrito, o agente autuante, atento ao disposto no seu parágrafo único, 
expediu “Notificação Fiscal”, fls. 114, oportunizando aos recorrentes o recolhimento 
espontâneo da diferença apurada, o que não ocorreu, exsurgindo, por consequência, o 
presente lançamento.  

Não há que se falar, portanto, em impossibilidade da revisão do 
lançamento, consoante argumentam os recorrentes, em razão da irreversibilidade do 
lançamento tributário. Conforme explicitado nos parágrafos retros, o lançamento 
questionado foi efetuado nos precisos contornos do artigo 149, do CTN, por se confirmar a 
ocorrência de erro de fato, o qual se encontra inserto no artigo retro mencionado como 
suporte para a revisão do lançamento. 

Quanto ao argumento de que a autoridade lançadora procedeu 
arbitramento dos demonstrativos contábeis da empresa, desconsiderando todos os 
lançamentos e valores constantes do Balanço Patrimonial, sem proceder sua 
desclassificação contábil, observo em contraponto que, efetivamente, não houve 
desconsideração dos lançamentos efetuados no Balanço Patrimonial, mas tão somente o 
ajuste do seu valor, em razão da correta avaliação dos bens que integralizam o Capital 
Social da empresa, de modo a refletir a realidade do preço de mercado, conforme 
preconiza o conceito legal e a jurisprudência. As “Notas Explicativas Lusane Agropecuária 
Ltda.”, fls. 14/23, detalham, pormenorizadamente, os procedimentos adotados para definir 
o Balanço Patrimonial Ajustado, indicando, com precisão, jurisprudência dos tribunais 
superiores a respeito. 

 Em relação à preliminar de nulidade, por cerceamento do direito de 
defesa, com o argumento de que o fiscal autuante não carreou ao processo os 
documentos e dados que o fizeram concluir que os imóveis que compunham o Capital 
Social da empresa, cujas quotas foram cedidas, teriam os valores por ele apontados, 
também não se sustenta, haja vista que em análise perfunctória dos autos, percebe-se 
que foram juntados todos os elementos necessários à compreensão do fato motivador da 
autuação, incluindo-se as avaliações dos imóveis realizadas, assim como a metodologia 
utilizada, a qual encontra-se estampada nas Notas Explicativas, fls. 14/23. Observo, 
outrossim, que os recorrentes se defendem exatamente da acusação que lhes foi 
imputada, apresentando, inclusive, avaliações dos imóveis em contraponto às 
apresentadas pela fiscalização. 

Portanto, não há que se falar em nulidade por insegurança na 
determinação da infração ou, mesmo, cerceamento do direito de defesa. O sujeito passivo 
teve durante a tramitação do processo, oportunidades de contestar, faticamente, o 
trabalho realizado pela fiscalização, e não o fez com suficiente razoabilidade e provas 
capazes de inquiná-lo de írrito. Nos autos encontram-se todos os elementos necessários à 
compreensão do trabalho realizado. 

No aspecto formal, o lançamento tributário atendeu a todos os 
requisitos previstos no artigo 142, do Código Tributário Nacional - CTN, e, em especial, ao 



 

artigo 8º, da Lei nº 16.469/2009. Sendo assim, não existem nos autos prova, por mais 
elementar que seja, de nenhuma das possíveis nulidades descritas pelo artigo 20, da 
referida Lei. 

As provas foram devidamente colacionadas, há absoluta clareza no 
texto da peça vestibular; e, mais ainda, resta clara a absoluta sintonia entre as provas 
juntadas e a natureza da acusação em análise. Não houve nenhuma obscuridade no 
trabalho, a tipificação da infração está correta, não merecendo qualquer reparo. Além 
disso, sempre foi dada ao sujeito passivo a oportunidade de trazer suas razões, e dela fez 
uso, utilizando-se dos preceitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 

Assim, reitero a rejeição das preliminares em análise. 

Dentre do tópico das preliminares, destaco, por oportuno, que o 
patrono dos recorrentes retirou, em sua sustentação oral, o pedido de conversão do 
julgamento em nova diligência. 

 
                QUESTÃO MERITÓRIA 
 

Compulsando os autos, atendo às normas que regem a matéria, e, 
notadamente quanto ao trabalho realizado pela autoridade autuante, na vertente da 
correta instrução documental, bem como na escorreita elaboração da fiscalização em 
relevo, observo que o lançamento foi corretamente elaborado, devendo, portanto, ser 
mantido com a devida adequação revisional. 

 Os elementos constantes dos documentos, Nota Explicativa, 
demonstrativos e avaliações de imóveis, insertos às fls. 05/128, conjugados com o 
resultado da revisão determinada pela Resolução às fls. 537/538, a qual encontra-se 
consolidado nos documentos, Apresentação de Respostas Quesitos, avaliações, Parecer 
Técnico, e Relatório Diligencial, fls. 539/568, demonstram claramente a ocorrência do fato 
gerador, bem como da base de cálculo do tributo. 

Os argumentos apresentados pelos recorrentes no que pertine ao 
mérito, em especial em relação à base de cálculo originada da correta avaliação do 
patrimônio da empresa, e que se respaldaram em volumosos documentos, avaliações de 
imóveis, e parecer exarados por peritos contratados, foram contestados, eficientemente 
pelo Parecer Técnico nº 64 – CITCD / 2014, fls. 560/563, no qual, após historiar os laudos 
apresentados pelos recorrentes, destacou-se:  

“Não nos foram apresentados os documentos de regularidade do 
profissional e de seu trabalho junto ao Conselho Regional de Engenharia local – 
CREA/GO. Precisamos convir que os valores atribuídos pelo avaliador estão muito aquém 
da realidade, considerando a época da avaliação, talvez justificável pelo seu total 
desconhecimento do mercado imobiliário de Goiás, haja vista que se deslocou de outro 
estado da federação par vir realizar este trabalho aqui. Além do mais, em resposta a um 
dos quesitos formulados pela Coordenação do ITCD, o avaliador respondeu que fez uma 
vistoria técnica no escritório do advogado (???), e que não há necessidade de se vistoriar 
os imóveis (???). Como pode ser isso? Realmente é de se surpreender que um perito se 
desloque de Belo Horizonte para Goiânia e tome conhecimento em apenas dois dias da 
realidade de doze imóveis rurais e oito imóveis urbanos distribuídos em sete municípios 
diferentes. Acrescente-se a isso o fato de se tratar de avaliação de alta complexidade, 
dada a natureza da extensão dos imóveis e do valor agregado que possuem, pois 
somente as propriedades rurais somam 12.146,31 hectares. 

Em nossas anotações e no banco de dados dessa Coordenação não 
encontramos nada que se compare aos valores encontrados pelo avaliador contratado 
pelo contribuinte. As fazendas localizadas nos municípios de Moiporá, Israelândia e 



 

Fazenda Nova, em número de sete, somam 7.530,3793 hectares e foram avaliadas em 
média por R$ 1.854,90 por hectare, ou seja, R$ 8.973,79 por alqueire. São fazendas 
formadas, planas, com várias benfeitorias, ricas em águas, ótima localização, à beira do 
Rio Pilões e da rodovia GO-060, que liga São Luiz de Montes Belos a Iporá, e da GO-418 
que liga essa a Fazenda Nova. A de Mara Rosa, com área de 2.226,4000 hectares, foi 
avaliada em R$ 732,12 por hectare, ou R$ 3.543,46 por alqueire. É também plana, com 
várias benfeitorias, boa parte formada, boa de água, boa localização, às margens da 
rodovia GO-239 que liga Mara Rosa a Amaralina. Tratam-se, portanto, de propriedades 
com ótimas qualidades e que para quem tem um mínimo de conhecimento sobre preços 
de imóveis rurais neste Estado vê claramente que estes valores não coadunam com a 
realidade observada nos últimos dez anos. 

A propriedade rural de 532,3503 hectares em Bonfinópolis foi 
avaliada em R$ 1.972,38 por hectare, ou seja R$ 9.546,32 por alqueire. É constituída de 
terras de cultura, formadas, planas, com várias benfeitorias, boa de água, ótima 
localização, às margens da rodovia BR-457 que liga Goiânia a Bonfinópolis. A de Senador 
Canedo possui 940,3803 hectares e foi avaliada em R$ 2.185,18 por hectare, ou R$ 
10.576,27 por alqueire, possui também as mesmas características e situa-se muito 
próxima ao centro urbano do município. Somente analisando suas localizações, tão 
próximas à Capital, denota-se claramente que estes valores estão totalmente 
equivocados, muito abaixo do real. 

Quando partimos para a análise das duas propriedades rurais de 
Goiânia, aí sim, ficamos estarrecidos. A Fazenda Independência, com 649,0556 hectares, 
foi avaliada em R$ 9.740,31 por hectare, ou seja, R$ 47.143,10 por alqueire, e a Fazenda 
Santa Cruz, de 267,74 hectares, foi avaliada em R$ 9.725,85 por hectare, ou R$ 
47.073,11 por alqueire. São propriedades localizadas na região sul da cidade, próximas ao 
autódromo, região nobre e urbanizada da capital, onde foram construídos os condomínios 
fechados Jardins Florença, Morumbi, etc., de altíssimo padrão, cujo metro quadrado 
supera a R$ 1.000,00 nos dias atuais. Como podemos acreditar nessas avaliações? Salta 
aos olhos tamanha valorização nessa região e não há como considerar tais imóveis como 
simples fazendas nos moldes caracterizados pelo avaliador. Mesmo que na época não 
existissem tais condomínios, já havia um potencial a ser explorado como gleba 
urbanizável, tal como realmente foi destinada. Assim, a metodologia deveria ser a do 
“Método Involutivo”, que leva em conta o potencial do imóvel para empreendimentos 
imobiliários, fato negligenciado pelo avaliador.  

As avaliações da SEFAZ, apesar da simplicidade dos documentos, 
foram elaboradas por técnicos habilitados, capacitados e experientes que trabalham há 
vários anos exclusivamente com avaliações no Estado de Goiás, enquanto os laudos 
elaborados pelo avaliador contratado pelo contribuinte demonstram-se fracos, com pouca 
fundamentação e falta de clareza, bem como pelo excesso de informações irrelevantes. 
Por tudo isso, chegamos a conclusão que não há como considerar estes documentos por 
se mostrarem muito frágeis e com pouca sustentação. Assim, somos pela ratificação do 
que já se encontra nas Atribuições de Valores nºs 0578, 05714 e 0258/211 – CITCD (fls. 
29-41), que foram apresentadas pelos técnicos da Secretaria da Fazenda do Estado de 
Goiás, em total detrimento das demais apresentadas pelo contribuinte”. 

À vista do conteúdo do Parecer Técnico acima transcrito, assim 
como pelo contido no Relatório Diligencial às fls. 566/567, entendo que os argumentos 
apresentados pela polaridade passiva, são insuficientes para desqualificar o trabalho 
realizado, e, por conseguinte, improceder o lançamento. 

Importante destacar que a diligência realizada ensejou a adequação 
da base de cálculo e, consequentemente, do imposto cobrado, em face do Balanço 



 

Patrimonial Ajustado Revisado, indicando como valor líquido do ITCD a pagar de R$ 
187.065,32 (cento e oitenta e sete mil, sessenta e cinco reais e trinta e dois centavos). 

A legislação relativamente à exigência tributária objeta do presente 
lançamento, tem como prescrição normativa os artigos abaixo transcritos, do Código 
Tributário Estadual - CTE: 

 

“Art. 72. O ITCD incide sobre a transmissão causa mortis e doação, de 
qualquer bem ou direito. 

Art. 74. Ocorre o fato gerador do ITCD: 

[...] 

II – Na transmissão por doação, na data: 

[...] 

c) no ato da doação, ainda que a título de adiantamento da legítima. 

[...] 

Art. 77. A base de cálculo do ITCD é o valor venal do bem e do direito a ele 
relativo, do título ou do crédito transmitido ou doado”. 

 

O Decreto nº 4.852/97, regulamentando a matéria, também, 
estatui: 

 

“Art. 372. O Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de 
Quaisquer Bens ou Direitos -  ITCD incide sobre a transmissão causa 
mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos. (Artigo 72, Lei nº 
11.651/91). 

§ 1º. Ocorrem tantos fatos geradores distintos quantos forem os herdeiros, 
legatários, donatários ou usufrutuários, ainda que o bem ou direito seja 
indivisível. 

§ 2º. Doação é qualquer ato ou fato em que o doador, por liberalidade, 
transmite bem, vantagem ou direito de seu patrimônio ao donatário que o 
aceita expressa, tácita ou presumidamente. 

§ 3º. Entende-se como qualquer bem ou direito o bem imóvel e o direito a 
ele relativo, o bem móvel, compreendendo o semovente, a mercadoria e 
qualquer parcela do patrimônio que for passível de mercancia ou de 
transmissão, mesmo que representado por título, ação, quota, certificado, 
registro ou qualquer outro bem ou documento. 

Art. 373. A incidência do imposto alcança (Lei nº 11.651/91, art. 73): 

I – A transmissão ou a doação de imóvel situado neste Estado, inclusive o 
direito a ele relativo; 

II – A doação, cujo doador tenha domicílio neste Estado, ou quando nele se 
processar o inventário relativo a bem imóvel, direito, título e crédito. 

Art. 376. Ocorre o fato gerador do ITCD (Lei nº 11.651/91, art. 74): 

[...] 

II – Na transmissão por doação, na data: 

c) do ato da doação, ainda que a título de adiantamento da legítima. 

[...] 

Art. 382. Contribuinte do ITCD é (Lei nº 11.651/91, art. 81): 

[...] 

II - o donatário, na doação; 



 

[...] 

Art. 377. A base de cálculo do ITCD é o valor venal do bem e do direito a 
ele relativo, do título ou do crédito transmitido ou doado (Lei nº 11.651/91, 
art. 77). 

[...] 

§ 7. Na transmissão de acervo patrimonial de firma individual, de ações de 
empresa constituída sob a forma de sociedade anônima de capital fechado 
ou quota de participação de empresa constituída sob a forma de 
responsabilidade limitada, o valor venal deve ser apurado com base no 
valor de mercado dos bens e direitos que constituem o patrimônio, 
observado o disposto no § 10 deste artigo. (Grifos oportunos) 

[...] 

§ 10. Devem ser deduzidos da base de cálculo do ITCD o passivo 
patrimonial formado, em relação a bem, título, crédito ou direito, até a 
abertura da sucessão e as dívidas do espólio previstas no Código Civil. 
(Grifo oportuno)”. 

 

E, conforme disposto na Lei nº 6.404/76, define-se o conceito 
contábil de Patrimônio Líquido, como sendo: 

 

 

                  PL =  Ativo (Bens e Direitos) – Passivo (Obrigações com terceiros) 

 

 

Bastante resumido, temos que o Patrimônio Líquido é a diferença 
positiva entre o valor do Ativo da empresa (bens e direitos) e o valor do Passivo 
(Obrigações com terceiros). 

Depreende-se, assim, que ao estabelecer o valor patrimonial das 
quotas como base de cálculo do ITCD, para a situação de doação, o legislador se utilizou 
de critério objetivo, de fácil determinação e de amplo conhecimento, tendo em vista sua 
conceituação técnica adotada pela ciência contábil. 

Por oportuno, transcrevo e torno parte das minhas razões, as 
apresentadas pela Conselheira Nislene Alves Borges, no Acórdão prolatado e contido às 
fls. 577/585, que assim se posicionou: 

“Ocorre que a empresa Lusane Agropecuária Ltda., fora 
constituída com integralização do Capital Social por diversos imóveis rurais, dentre 
outros urbanos, bem como em moeda corrente. A legislação, cristalina, dispõe que o 
valor venal nas situações de transmissão de quotas de participação de empresa 
constituída sob a forma de responsabilidade limitada, deve ser apurado no valor de 
mercado dos bens e direitos que constituem o seu patrimônio. O Fisco de fato 
observou as regras previstas em legislação tributária, bem como na legislação das 
ciências contábeis, para estabelecer a base de cálculo sobre a qual incidiu o imposto 
devido pelo sujeito passivo, fls. 07/09, efetuando a atualização dos bens (ativo) que 
compõem o patrimônio da empresa, e deduzindo o passivo constante do balanço 
patrimonial, fls. 09.  

Sobre o assunto, podemos verificar a Súmula 113 do STF:  

SÚMULA Nº 113 - STF - DE 13/12/1963 

Enunciado: 



 

O imposto de transmissão "causa mortis" é calculado sobre o valor 
dos bens na data da avaliação. 

Data da Aprovação: 13/12/1963 

Fonte de Publicação: Súmula da 
Jurisprudência Predominante do Supremo Tribunal Federal - Anexo 
ao Regimento Interno. Edição: Imprensa Nacional, 1964, p. 71. 

Observa-se que não houve desconsideração dos lançamentos 
efetuados no Balanço Patrimonial, o Fisco ajustou os valores dos bens que 
integralizam o Capital Social da empresa, de modo a refletir a realidade do preço de 
mercado, conforme preconiza o conceito legal e a jurisprudência”.  

A manifestação dos recorrentes de que a primeira avaliação do Fisco 
para o pagamento espontâneo do ITCD teria ocorrida em maio de 2009, ao meu ver, é 
irrelevante no que pertine à data do fato gerador considerada no lançamento revisional, 
haja vista que a data do fato gerador é claramente definida nos trabalhos de auditoria 
como sendo o dia 15 de fevereiro de 2.008, data em que a alteração contratual contendo a 
doação foi registrada na JUCEG. 

Outrossim, a indicação, pelos recorrentes, de obediência irrestrita à 
Instrução Normativa nº 704-GSF, a qual estabelece os procedimentos para o recolhimento 
do ITCD, o que implicaria na irreversibilidade do lançamento tributário não se sustenta. 
Conforme já declinei nas manifestações vinculadas às nulidades, reproduzo meu 
arrazoado a respeito: “depreende-se que ainda que tenha havido aceitação do Fisco 
quanto ao valor inicialmente declarado pelo polo passivo, a revisão ocorrida de ofício se 
apresenta juridicamente válida e correta, em face do Princípio da Indisponibilidade do 
crédito tributário, não se podendo validar, em prejuízo do “aerarium” estadual, eventual 
conduta omissiva e errada do servidor público que procedeu aos cálculos para o 
pagamento do ITCD, devendo-se, portanto, exigir o complemento do imposto omitido, haja 
vista que o erro em destaque não gera direito ao sujeito passivo de não efetuar o seu 
recolhimento, nos termos da legislação vigente”. 

Nesse diapasão, à guisa de elementos capazes de infirmar a 
acusação fiscal, e estando o lançamento, sobre o aspecto formal e material, respaldado 
pela legislação tributária estadual, hei por bem em manter a decisão cameral que o 
considerou procedente, com a devida adequação originada da revisão realizada. 

Ao teor de todo o exposto, voto, em consenso majoritário, para 
rejeitar as preliminares de nulidade do auto de infração, arguidas pelo polo passivo, por 
insegurança na determinação da infração, e por cerceamento do direito de defesa. 

Quanto ao mérito, em consenso com a maioria dos meus pares, voto, 
para conhecer do Recurso ao Conselho Pleno, negar-lhe provimento, para confirmar a 
decisão cameral que considerou parcialmente procedente o auto de infração, no valor 
original do ITCD de R$ 187.065,32 (cento e oitenta e sete mil, sessenta e cinco reais e 
trinta e dois centavos). 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 13 de setembro de 2016. 
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Matéria: Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01412/16 
 
Relator: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
 
Autora do Voto Vencido: Conselheira Talita Pimenta Félix 
 

 
EMENTA: I. Processual. Preliminar de nulidade por insegurança 
na determinação da infração. Rejeitada. Decisão não unânime.  
 
 
Não configura insegurança na determinação da infração a 
alegação de inconstitucionalidade de normas da legislação 
tributária estadual, face ao disposto no art. 6º, § 4º, da Lei nº 
16.469/09. 
 
II. ITCD. Obrigação principal. Doação em dinheiro. Omissão de 
pagamento. Procedência. Decisão não unânime. Dinheiro 
constitui bem móvel, cuja transmissão a título de doação implica 
incidência do ITCD. (art. 72 do CTE). 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 15 de janeiro de 2015, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar 
de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na determinação da 
infração. Foram vencedores os Conselheiros David Fernandes de Carvalho, Márcio 
Nogueira Pedra e Álvaro Falanque. Vencidos os Conselheiros Talita Pimenta Félix e José 
Luiz Rosa que votaram pelo acolhimento da preliminar de insegurança na determinação 
da infração. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, negar-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Foram vencedores os Conselheiros David Fernandes de Carvalho, Márcio 
Nogueira Pedra e Álvaro Falanque. Vencidos os Conselheiros Talita Pimenta Félix e José 
Luiz Rosa que votaram pela improcedência do auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta dos presentes autos que o sujeito passivo deixou de recolher 
o ITCD na importância de R$ 12.825,00 referente a doações recebidas em moeda 
corrente no valor de R$ 427.500,00 conforme suas declarações do Imposto de Renda 
Pessoa Física de 2007/08, anos base 2006/07, nos quadros Declaração de Bens e 
Direitos, devendo pagar o ITCD devido, acrescido das cominações legais. 

 
Foram nomeados solidários as pessoas de MARCOS DE MORAIS 

BIBIANO, MARIO DE MORAIS BIBIANO e MURILO DE MORAIS BIBIANO, pois 
concorreram para a prática da infração na qualidade de doadores, cada um doando o 
montante de doação de R$ 142.500,00, conforme art. 82, inciso I, da Lei nº 11.651/91 – 
CTE. 

 
Capitulou-se a infração nos arts. 72 e 77 da Lei nº 11.651/91 – CTE 

c/c arts. 372, 373, 376, II, “c” e 382, II, do Decreto nº 4.852/97 – RCTE. 
 



 

A penalidade proposta é a tipificada no art. 89, inciso II,  do CTE, 
com a redação conferida pela Lei nº 13.772/00. 

 
Para instrução processual a fiscalização anexou ao feito: a) Nota 

Explicativa (fls. 08), cópia da Declaração de Ajuste Anual do IRPF 2007/2006 (fls. 09/13), 
em que no campo “Rendimentos Isentos e Não Tributáveis” (fls. 10) e no campo 
“Declaração de Bens e Direitos” (fls. 12), consta o recebimento como doação da 
importância de R$ 215.000,00, dos seus filhos Marcos de Morais Bibiano, Mário de Morais 
Bibiano e Murilo de Morais Bibiano, para aquisição de ¼ de terras situada na Fazenda 
Nova Esplendor no município de Piracanjuba/GO; cópia da Declaração de Ajuste Anual do 
IRPF 2008/2007 (fls. 15/22), em que no campo “Declaração de Bens e Direitos” (fls. 18), 
consta o recebimento de seus fihos, como doação, da importância de R$ 212.500,00, para 
aquisição de ¼ de terras situada na Fazenda Nova Esplendor no município de 
Piracanjuba/GO; cópia da Escritura Pública de Compra e Venda (fls. 23/25) da citada 
Fazenda Nova Esplendor, tendo como adquirentes o pai e os 3 filhos (autuado e solidários 
neste processo);  cópia da 1ª Alteração Contratual da empresa GMB Participações e 
Empreendimentos Ltda. (fls. 27/31). 

 
Intimados regularmente, conforme AR’s de entrega de intimações 

(fls. 035/042), os sujeitos passivos autuado e solidários comparecem ao feito em peça 
única de defesa (fls. 045/055), com as seguintes alegações: a) nulidade do lançamento em 
virtude de ausência de previsão legal para a exigência do ITCD, tendo como fato gerador 
a doação em dinheiro e também em virtude da nulidade da alíquota aplicada (4%), que é 
inconstitucional – transcreve várias ementas de decisões de tribunais judiciários sobre o 
assunto; b) inconstitucionalidade da Instrução Normativa nº 704/04-SEFAZ. 

 
Pedem que se julgue improcedente o auto de infração. 
 
 Juntam cópia da Carteira da OAB/GO do advogado; procuração; 

cópias de documentos pessoais dos sujeitos passivos autuado e solidário. 
 
Em sentença de fls. 063/065), a julgadora singular afasta a 

ocorrência de nulidade processual e, no mérito, julga procedente a ação fiscal. 
 
Os sujeitos passivos autuado e solidários apresentam Recurso 

Voluntário em que contestam a fundamentação da sentença na Lei nº 18.002/13, pois não 
estava em vigência ao tempo da ocorrência dos fatos geradores da presente autuação; em 
seguida, trazem os mesmos argumentos já expendidos na impugnação em primeira 
instância. 

 
Pedem, novamente, a improcedência do auto de infração. 
 
É o relatório. 
 
  V  O  T  O 
 
Nestes autos exige-se ITCD, mais acréscimos legais, do sujeito 

passivo que recebera dinheiro de seus três filhos, nomeados solidários, na qualidade de 
doadores. 

 
A acusação fiscal conta como provas as Declarações de Ajuste 

Anual IRPF do sujeito passivo autuado dos exercícios de 2007/06 e 2008/07, em que este 



 

proclama expressamente que recebera importâncias de R$ 215.000,00 (Declaração de 
2007 fls. 12) e R$ 212.500,00 (Declaração de 2008 fls. 18) de seus três filhos. 

 
Também, consta como prova cópia da Escritura Pública de Compra e 

Venda em que os autuado e solidários teriam adquirido a Fazenda Nova Esplendor, em 
Piracanjuba/GO, de Odivalsom Soares do Nascimento e esposa, sendo que nessa 
oportunidade o autuado (pai) pagara sua participação na aquisição com o dinheiro doado 
pelos seus três fiihos. 

 
Os sujeitos passivos alegam nulidade processual, em vista a 

ausência de previsão legal para a exigência de ITCD tendo como fato gerador a doação 
em dinheiro; alegam nulidade processual em virtude da inconstitucionalidade da alíquota 
aplicada de 4%; alegam a inconstitucionalidade da Instrução Normativa nº 704/04-GSF e 
contestam a decisão singular que fez referência à nova redação do CTE, § 3º do art. 72, 
quanto à fundamentação de que esta traz considerando “dinheiro” bem móvel, que a 
julgadora singular entendeu ter caráter interpretativo. 
 

O Código Tributário do Estado de Goiás – CTE – Lei nº 11.651/91, 
em seu art. 72, §§ 2º e 3º, prescreve o seguinte: 

 

Art. 72. O ITCD incide sobre a transmissão causa mortis e doação, de 
qualquer bem ou direito. (Redação conferida pela Lei nº 13.772 - vigência: 
01.01.01 a 02.08.13.) 

.............................................................. 

§ 2º Doação é qualquer ato ou fato em que o doador, por liberalidade, 
transmite bem, vantagem ou direito de seu patrimônio, ao donatário que o 
aceita, expressa, tácita ou presumidamente. (Redação conferida pela Lei nº 
13.772 - vigência: 01.01.01 a 02.08.13) 

§ 3º Entende-se como qualquer bem ou direito, o bem imóvel e o direito a 
ele relativo, e o bem móvel, compreendendo o semovente, a mercadoria e 
qualquer parcela do patrimônio que for passível de mercancia ou de 
transmissão, mesmo que representado por título, ação, quota, certificado, 
registro ou qualquer outro bem ou documento. (redação conferida pela Lei 
nº 13.772 - vigência: 01.01.01 a 02.08.13) 

 
O ITCD incide sobre a doação, de qualquer bem ou direito, 

entendendo-se como tal qualquer parcela do patrimônio que for passível de transmissão, 
mesmo que representado por título, ação, quota, certificado, registro ou qualquer outro 
bem ou documento. 

 
O argumento da defesa é de que a doação em dinheiro não constitui 

fato gerador do ITCD, pois dinheiro não constituiria bem móvel, na redação do CTE em 
vigência à data da ocorrência do fato gerador. 

 
Comungo com o entendimento da julgadora singular. Primeiro porque 

dinheiro é naturalmente bem móvel, porquanto constitui parcela do patrimônio (coisa que 
ninguém duvida) passível de transmissão (passando de um proprietário para outro 
proprietário). Assim, na redação anterior do CTE, já se depreende que no caso houve a 
ocorrência do fato gerador, devidamente documentado pelas Declarações de Ajuste Anual 
do IRPF do sujeito passivo. 

 
Segundo porque a Lei nº 18.002/13, ao explicitar enumerando o 

dinheiro como bem móvel, naturalmente que teve caráter eminentemente interpretativo, 
não alterando a norma anterior quanto ao seu conteúdo. 



 

 
Confirmação disso tudo, é que há diversos autos de infração exigindo 

o pagamento de ITCD sobre doações em dinheiro, anteriormente, ainda, à vigência da Lei 
nº 18.002/13, especialmente nos casos em que a doação é feita na forma de “interveniente 
pagador” nos casos de aquisição de imóveis. Semelhante ao presente caso, mas diferente 
na medida em que não há o registro claro dessa doação de dinheiro, como no presente 
caso, mas quando a escritura de compra e venda de bem imóvel ressalta que a pessoal tal 
funciona como interveniente pagadora para terceiro em nome do qual o bem é transmitido. 

 
Quanto ás alegações de inconstitucionalidade faço a mesma 

observação que a julgadora singular, quando faz alusão ao § 4º do art. 6º da Lei nº 
16.469/09, remetendo o argumento do sujeito passivo somente à apreciação do Poder 
Judiciário. Relativamente à IN 704/2004-GSF, sequer foi referido no processo 
administrativo tributário pelos autuantes,  não tendo sua aplicação no presente caso, por 
ser impertinente. 

 

Posto isso, contando com a maioria de votos de meus pares, rejeito a preliminar de 
nulidade processual por insegurança na determinação da infração. No mérito, também por 
maioria, voto pela procedência do auto de infração, confirmando a sentença singular. 
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA.  

 

 

R E L A T Ó R I O  D O  V O T O   V E N C I D O 

 

1 Fundamentação do Lançamento Tributário  

O AIIM (Auto de Infração e Imposição de Multa) versa sobre a 
cobrança de imposto, em razão de o sujeito passivo, supostamente, ter omitido o 
pagamento do ITCMD referente às doações recebidas em moeda corrente, conforme 
declarações do imposto de renda pessoa física de 2007/2008 doas anos base 2006/2007, 
conforme declarações de bens e direitos.  

O lançamento tributário registra como infringidos os artigos 72 e 77 
do CTE/GO (Lei n. 11.651/1991), combinado com os artigos 372 e 373, 376, II, “c” e 382, II 
do RICMS/GO (Decreto n. 4.852/1997), donde lhe foi imposta a penalidade prescrita no 
art. 89, II do CTE/GO com redação da Lei 13.772/2000.  

Autuado como sujeito passivo principal, Geraldo Bibiano, na 
condição de donatário, e como sujeitos passivos coobrigados foram identificados: (i) Mário 
de Morais Bibiano, (ii) Marcos de Morais Bibiano e (iii) Murilo de Morais Bibiando, nos 
termos do art. 82, I do CTE/GO.  

O Auto de Infração foi instruído com os seguintes documentos: 
Anexo: Identificação dos sujeitos passivos coobrigados (fls. 04/06), Ordem de Serviço (fls. 
07), Nota Explicativa (fls. 08), Cópia do Ajuste Anual do IRPF 2007/2006 do sujeito 
passivo (fls. 09/22), Escritura Pública de Compra e Venda (fls. 23/25) e Cópia de Alteração 
Contratual da empresa GMB Participações e Empreendimentos Ltda (fls. 27/31).  



 

2 Notificação do Lançamento  

O AIIM foi lavrado em 25/05/2011, sendo o sujeito passivo intimado, 
via AR, em 01/06/2011 e os demais cobrigados intimados, via AR, em 03/06/2011.   

3 Impugnação  

Insurgindo-se contra a autuação, todos os autuados, numa única 
peça defensória, tempestivamente, apresentaram Impugnação em Primeira Instância, 
alegando, em síntese (fls. 45/55):  

(i) nulidade do Lançamento e insegurança na determinação da 
infração em razão de ausência de previsão legal na legislação local para a exigência de 
ITCD. Alegam que não havia previsão na legislação vigente o fato gerador da obrigação 
principal do ITCD a doação em dinheiro, em clara violação ao princípio da legalidade.  

(ii) nulidade da quantificação da base de cálculo do ITCD, alegando 
ocorrer aplicação inconstitucional da alíquota progressiva, viciando o lançamento 
tributário.  

(iii) inconstitucionalidade da Instrução Normativa SEFAZ/GOIAS Nº 
704/2004 que definiu a base de cálculo do ITCD, sendo indispensável a presença da lei, 
conforme julgamento   

da ADIN nº 425/200, Processo nº 200805763680, impetrado pela 
Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Goiás.  

Requer, ao final, que a Impugnação seja conhecida e provida, sendo 
julgado improcedente o lançamento fiscal. Anexou documentos (fls. 56/61).   

4 Sentença n. 1149 de 2013 - JULP  

Em breve fundamentação, o Julgador Singular conheceu da 
impugnação e negou-lhe provimento para declarar procedente o AIIM, sob o argumento de 
que a Lei 18.002/2013 é de cunho interpretativo, logo, poderia retroagir para incidir sobre o 
fato ocorrido no presente caso, conforme fls. 63/65.  

5 Intimação da Decisão de Primeira Instância  

  Sujeito passivo e coobrigados foram devidamente intimados a fim 
de apresentarem Recurso Voluntário.   

6 Recurso Voluntário  

  Inconformados com a Decisão Singular proferida, o sujeito passivo 
e coobrigados interpuseram Recurso Voluntário, repisando, em síntese, os mesmos 
argumentos da Impugnação anteriormente apresentada (fls.69/80), acrescentando que os 
fundamentos da sentença proferida estão equivocados, eis que a Lei Estadual nº 
18.002/2013 não estava em vigência ao tempo da ocorrência dos fatos geradores da 
autuação e que ainda que estivesse em vigência, o caso não seria de irretroatividade 
interpretativa, mas de aplicação do art. 112 do CTN (Lei 5.172/1966).   

  É como relato.  



 

 

VOTO VENCIDO 

 

1. Fundamentação  

Trata-se da análise de Recurso Voluntário interposto pelos sujeitos 
passivos inconformados com a sentença proferida, onde repisam, em síntese, os mesmos 
argumentos da impugnação anteriormente apresentada.  

1.1 Da nulidade do AIIM por insegurança na determinação da 
infração   

A controvérsia travada nos autos centra-se na existência ou não do 
dever de recolher ITCD referente às doações recebidas em moeda corrente. Para um 
melhor entendimento de tal questão, transcrevo o artigo 72, prescrito pelo CTE/GO e 
atualizado de acordo com a data da lavratura do AIIM, segue:  

Art. 72 - O ITCD incide sobre a transmissão causa mortis e doação, de 
qualquer bem ou direito. (Redação conferida pela Lei n. 13.772 – vigência: 
01.01.01 a 02.08.13)  

§ 2º - Doação é qualquer ato ou fato em que o doador, por liberalidade, 
transmite bem, vantagem ou direito de seu patrimônio, ao donatário que o 
aceita, expressa, tácita ou presumidamente.  

O sujeito passivo alega nulidade do lançamento e insegurança na 
determinação da infração em razão da ausência de previsão legal na legislação local para 
a exigência de ITCD. Alega que não havia previsão na legislação vigente acerca do fato 
gerador da obrigação principal do ITCD com relação à doação em dinheiro, o que afronta 
o princípio da legalidade.  

Além das exigências relativas à competência para edição da lei é de 
se salientar que a norma jurídica tributária deve estar em sua forma completa, isto é, deve 
prever expressamente os seguintes elementos mínimos: critério material, temporal, 
espacial, pessoal e quantitativo. A somatória de todos esses elementos é conferida a 
denominação de Regra Matriz de Incidência Tributária e, na falta de qualquer um deles, 
haverá a obrigatória impossibilidade de exigência do tributo.   

O critério material, por sua vez, é a expressão, ou enunciado da 
hipótese que delimita o núcleo do acontecimento a ser promovido à categoria de fato 
jurídico tributário. Logo, o verbo e o complemento dão a estrutura do núcleo da hipótese 
normativa.  

Veja-se que na época dos fatos a lei tributária goiana não 
especificava de forma expressa e clara a previsão de fato gerador do ITCD a doação em 
dinheiro, estando ausente a definição precisa do critério material da obrigação tributária.  

Assim, tenho que o auto de infração lavrado carece da exata 
definição do critério material previsto no antecedente da regra matriz de incidência 
tributária, eis que ausente o complemento “dinheiro” na antiga redação do artigo 72, não 



 

existindo como espécie a ser tributada pelo ITCD, não existindo, portanto, todos os 
elementos necessários para a constituição do fato jurídico tributário.   

Nas palavras do professor Lourival Vila Nova, o auto de infração 
falece do mínimo irredutível de manifestação do deôntico, ou seja, do mínimo de estrutura 
possível para compreender a mensagem legislada, resultando na impossibilidade absoluta 
de concretização do fato jurídico tributário, pois falta a exata referência e a descrição 
completa do critério material, havendo dúvidas quanto a incidência do ITCD à doação em 
“dinheiro” a época dos fatos, o que fundamenta a insegurança na determinação da 
infração.   

Releva ainda destacar a diferenciação entre o tempo “no fato” e o 
tempo “do fato”. São dois tempos diferentes. O professor Paulo de Barros Carvalho 
denomina “tempo do fato” aquele em que o enunciado protocolar denotativo (norma 
individual e concreta), produzido por pessoa competente, conforme procedimento previsto 
em lei ingressa no sistema jurídico, validamente, irrompendo efeitos jurídicos, ou seja, o 
momento em foi produzida a norma jurídica de incidência tributária (ato administrativo do 
lançamento) e “tempo no fato” aquele da ocorrência concreta de um evento, no mundo 
fenomênico.   

Essa diferenciação, não apenas teórica, é relevante na medida em 
que cada um dos episódios será aplicada uma determinada legislação. Ao “tempo do fato” 
aplica-se as regras de direito processual em vigor na data de sua realização e sua eficácia 
será constitutiva. Por sua vez, ao “tempo no fato” serão aplicadas as regras de direito 
material vigentes na data em que se deu a sua ocorrência.  

Transportando os conceitos acima para o caso concreto, tem-se que 
no “tempo do fato”, ou seja, no tempo em que foi produzida a norma individual e concreta 
do lançamento não havia a incidência do ITCD sobre a doação em dinheiro, instituída 
posteriormente pela Lei Estadual nº 18.002/2013, publicada no dia 30 de abri de 2013, 
sendo posterior ao lançamento.   

Ressalte-se que, não é tolerável a argumentação acerca da 
possibilidade de retroação da supracitada lei, com o fundamento de ser ela interpretativa.  

Sabe-se que é da competência do Poder Judiciário a resolução dos 
conflitos gerados na aplicação das regras jurídicas produzidas pelo Legislativo. Assim, 
desde que se trate de norma tributária, meramente interpretativa, isto é, que se atenha tão 
somente a elucidar os termos controversos, sem ferir o direito adquirido e as demais 
garantias fundamentais, é possível se falar em positivação da interpretação pelo 
legislativo, mesmo não sendo esta sua função originária.  

Mas ressalte-se que tal situação trata-se de exceção, sendo seu 
campo de aplicação consideravelmente restrito, sob pena de afrontar o princípio da 
separação dos poderes.  

Dentro dos parâmetros acima destacados, é possível se falar em 
norma com função estritamente interpretativa, o que não significa dizer que esta não 
inovará na ordem jurídica, uma vez que possui linguagem prescritiva e por isso a função 
de regular comportamentos.  



 

Deste modo, em consideração a tais modificações, afronta seria ao 
princípio da irretroatividade aplicar tal norma a fatos pretéritos, razão pela qual esta vigerá 
apenas para o futuro.   

Assim, entendo pela não aplicação da Lei 18.002/2014 no caso 
concreto, haja vista que a Lei, ainda que interpretativa, modificaria os casos concretos 
consolidados em momento anterior, infringindo, assim, os princípios da certeza, da 
segurança jurídica e da irretroatividade.  

1.2 Da alegação de inconstitucionalidade na aplicação da alíquota 
progressiva e da Instrução Normativa SEFAZ/GOIAS Nº 704/2004  

Aduz, ainda, os Recorrentes, a inconstitucionalidade da aplicação da 
alíquota progressiva para o referido tributo, bem como a aplicação da Instrução Normativa 
SEFAZ/GOIÁS nº. 74/2004.  

Note-se a redação do art. 2º, II do Código de Defesa do Contribuinte 
(Lei Complementar 104/13):  

Art. 2º São objetivos deste Código:  

II - proteger o contribuinte contra o exercício abusivo do poder de fiscalizar, 
de lançar e de cobrar tributo e/ou multa, que deverão ser prévia e 
integralmente instituídos por lei.  

É função da Fazenda Pública Estadual e, por conseguinte, de todos 
os seus servidores zelar pela proteção ao contribuinte, inclusive sobre o lançamento e 
cobrança de penalidades, as quais deverão respeitar a legislação vigente.  

Ressalte-se ainda, que segundo o dispositivo citado, a proteção 
ocorrerá em se tratando do abuso na aplicação das multas e tributos que não encontrem 
amparo legal, nem observância ao princípio da irretroatividade. Tanto o é, que aduz o § 1º 
do art. 6º do mesmo diploma legal:  

§ 1º A legalidade da instituição do tributo e/ou multa pressupõe a estipulação 
expressa de todos os elementos indispensáveis à sua incidência, quais 
sejam a descrição objetiva de seu critério material, espacial, temporal, a 
indicação do sujeito passivo, na qualidade de contribuinte e/ou responsável, 
bem como dos aspectos temporal e espacial da obrigação tributária.(grifou-
se)  

Desta forma, considerando que a os respectivos institutos 
respeitaram o procedimento legislativo competente com a devida atenção a todas as 
peculiaridades atinentes ao regramento do tema, não pode o servidor, assim 
compreendido como aquele que encontra-se investido na função administrativa, agir de 
forma contrária, haja vista estar ele adstrito ao princípio da legalidade estrita.  

Do mesmo modo encontra-se este juízo administrativo à mercê da 
expressa previsão legal para a solução da lide, com as devidas ressalvas, razão que atua 
no presente caso a fim de confirmá-la, conforme art. 1°, § 4° da lei 11.198 e art. 16, § 4° 
da Lei 16.469/09, os quais possuem a mesma redação, que segue:  

§ 4º Não pode haver decisões que impliquem apreciação ou declaração de 
inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato normativo expedido pela 
Administração Tributária.  



 

Diante do exposto, passo adiante sem a análise do presente 
questionamento.  

2. Conclusão  

Diante das circunstâncias de fato e de direito ora expostas, conheço 
do Recurso Voluntário e acolho a preliminar arguida de insegurança na determinação da 
infração, reformando a sentença singular para considerar improcedente o auto de infração.  

É como voto.   

 
 

Sala das sessões plenárias, em 13 de setembro de 2016. 
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Matéria: Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01434/16 
 
Relator: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 

 
EMENTA: RECURSO VOLUNTÁRIO. ITCD. PROCESSUAL. VÍCIO 
FORMAL POR INSEGURANÇA NA DETERMINAÇÃO DA 
INFRAÇÃO E CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. 
REJEITADO. DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR DECLARAÇÃO. 
ART. 173, I DO CTN. NÃO-OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO 
SOLIDÁRIO-DOADOR. PROCEDÊNCIA PARCIAL.  
 
1. Não obstante o Erário Estadual possa se valer de valores 
referenciais utilizados pelos municípios ou União, de forma 
alguma fica a eles vinculado, podendo se valer de metodologia 
própria para apurar o valor venal dos bens que são submetidos 
à tributação. 
2. O valor venal é "aquele preço que seria alcançado em uma 
operação de compra e venda à vista, em condições normais do 
mercado imobiliário" (HARADA). Art. 77, caput do CTE. 
3. A verificação fiscal, na fase inquisitiva do lançamento, não 
fora realizada em condições de espontaneidade do contribuinte, 
fator que constitui o corolário da aplicação do art. 377 par. 8º do 
RCTE. A situação fática que ensejou o presente lançamento se 
apresenta diversa, pois é fruto de iniciativa do Fisco, apurado 
em malha fiscal. O sujeito passivo declarara, em Imposto de 
Renda e em cartório, valores de imóveis nitidamente menores 
que os de mercado. 
4. No Estado de Goiás, todas as situações que envolvam o 
pagamento do ITCD pertinente a doações, necessariamente 
devem passar pelo crivo da Secretaria da Fazenda, por meio de 
formulário específico, no qual o órgão competente apreciará as 
informações prestadas pelo sujeito passivo, em especial, quanto 
ao elemento quantitativo do imposto. Ao final, após eventual 
avaliação de bens, expedir-se-á o competente DARE para 
recolhimento, evidenciando típico lançamento por declaração. 
Art. 5º da IN 704/04-GSF. 
5. O art. 82, I do CTE nada dispõe ou acrescenta a título de 
elemento subjetivo ou objetivo em sua regra-matriz. Basta a 
qualidade de doador para que a solidariedade se estabeleça. 
6. Ficou provado nos autos a duplicidade de valores quanto ao 
imóvel situado na Rua C-216, lt. 25, qd. 513, Jardim América, no 
valor de R$ 131.626,70, lançados concomitantemente nas linhas 
12 e 25 do demonstrativo fiscal, sendo necessária sua exclusão 
da base de cálculo do imposto. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 15 de agosto de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por 
insegurança na determinação da infração e a segunda, por cerceamento do direito de 
defesa. E, também, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de decadência, arguida 



 

pela defesa. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso 
voluntário, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ITCD de R$ 95.179,39 
(noventa e cinco mil, cento e setenta e nove reais e trinta e nove centavos).  E, ainda, por 
unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de exclusão do solidário da lide, GILDAMAR 
VILELA DOS SANTOS PIMENTEL, arguida pelo sujeito passivo. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato, Masayuki Missao, Mário de 
Oliveira Andrade, Aldeci de Souza Flor e Rickardo de Souza Santos Mariano. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Nos presentes autos, o Fisco acusa o sujeito passivo de haver 
deixado de recolher o ITCD referente a 745.920 quotas da empresa PIMENTEL 
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, recebidas a título de doação realizada por 
GILDAMAR VILELA DOS SANTOS PIMENTEL, no valor de R$ 2.405.902,47, conforme o 
declarado no ajuste anual do imposto de renda, ano-base 2006, e conforme terceira 
alteração contratual da empresa.  

A infração foi capitulada no art. 84 do CTE, combinado com os arts. 
372, parágrafo 2º; 373, II; 376, II, “c” e 385, parágrafo primeiro, todos do RCTE. A 
penalidade, por seu turno, é a que consta do art. 89, II do CTE.  

Aufere-se ITCD no valor originário de R$ 96.236,10, calculado sobre 
a base de cálculo de R$ 2.405.902,47 à alíquota de 4% e referente a fato gerador ocorrido 
em maio de 2006. O auto de infração foi lavrado em 22/11/11. 

Na qualidade de solidário, fora nomeada GILDAMAR VILELA DOS 
SANTOS PIMENTEL, genitora da autuada, sob fundamento de ser a doadora das 
referidas quotas, nos termos do art. 82, I do CTE.  

A título de instrução processual fazendária, foram anexados os 
seguintes documentos: 

1) Notificação fiscal; 

2)  Demonstrativo fiscal – balanço patrimonial ajustado para fins de 

ITCD, em 31/12/05; 

3) Relação de imóveis integrantes do capital social da empresa, ano 

de 2006; 

4) Declaração IRPF 2007 da autuada, na qual consta, no campo 

“Outras Informações – rendimentos isentos e não-tributáveis”, o 

valor de R$ 1.491.840,00, a título de “transferências patrimoniais 

–doações, heranças, meações e dissolução da sociedade 

conjugal ou unidade familiar”; 

5) Declaração IRPF 2006 do solidário; 

6) Avaliações de imóveis; 

7) Demonstrações contábeis da empresa, referentes a 2005; 

8) Cópia de sentença em ação de desapropriação de imóvel movida 

em face do solidário, em 10/09/09, julgada procedente, na qual se 

imputou o valor de R$ 9.676.549,49 aos imóveis desapropriados; 

9) Cópia da terceira alteração contratual da empresa. Informa a 

cláusula primeira que o sócio JEOVÁ DE SOUZA PIMENTEL 

“cede neste ato para as sócias, LUNA VILELA PIMENTEL, 

RAISSA VILELA PIMENTEL e RAYANA VILELA PIMENTEL, 

2.237.760 quotas”, sendo 745.920 para cada uma, no valor de R$ 

745.920,00; 

10) Cópia do contrato social de constituição, da primeira e segunda 

alterações contratuais da empresa. 



 

A intimação do lançamento se dera em 06/12/11 (fls. 185) para a 
autuada e em 30/11/11 para o solidário (fls. 189). 

Em impugnação, os sujeitos passivos alegaram 1) decadência do 
crédito tributário, nos termos do art. 150 par. 4º do CTN; 2) correção do lançamento em 
virtude de duplicidade de lançamento de imóvel; 3) nulidade por insegurança na 
determinação da infração; 4) nulidade por cerceamento ao direito de defesa; 5) exclusão 
da multa pecuniária. 

Em despacho, o julgador singular retornou os autos à Coordenação 
do ITCD para que houvesse manifestação sobre a mencionada duplicidade e sobre os 
demais argumentos defensórios. 

A resposta do diligenciador seguiu às fls. 222 dos autos.  
Afirma que a alegada duplicidade decorreu do próprio contrato social, 

que mencionara o mesmo imóvel por duas vezes, em seus itens 11 e 12 do capítulo II. Em 
decorrência de tal citação, o erro restara replicado no levantamento fiscal.  

Informa que promoveu a elaboração de laudo de avaliação dos 
imóveis de matrículas 70.932 e 70.933, em avaliação realizada em 22/02/13. As novas 
avaliações resultaram os valores, respectivamente, de R$ 2.478.664,39 e R$ 1.765.950,03 
(fls. 223). As avaliações anteriores dos dois imóveis, descritas às fls. 8 dos autos, eram, 
respectivamente, de R$ 2.192.324,44 e R$ 284.987,84. 

Quanto a um suposto erro de digitação mencionado pela defesa, 
assevera que o mesmo fora automaticamente corrigido com a exclusão do imóvel tido em 
duplicidade.  

Feitas as retificações, a base de cálculo do imposto passou a R$ 
2.663.083,58. 

Após intimação do sujeito passivo, os autos seguiram para 
julgamento singular, conforme sentença às fls. 248 a 250. Julgou-se pela procedência do 
lançamento, no valor de R$ 106.523,34. 

O sujeito passivo apresentou recurso voluntário às câmaras, fls. 255, 
no qual se pondera o seguinte: 

1) Exclusão da solidariedade do doador, por força do art. 383, I do 

RCTE. Considerando a exigibilidade suspensa do crédito 

tributário (art. 151, III do CTN), não haveria que se falar em 

inadimplência do doador, fator que retira a responsabilidade do 

doador, pela literalidade do art. 383, I do RCTE. De igual forma, 

inexiste interesse comum na situação fática que ocasionou o 

lançamento, não havendo subsunção ao art. 82, VII do CTE. 

Ademais, o legislador estadual não pode alterar o alcance da 

responsabilidade tributária, definido em lei complementar (art. 

146, III da CF/88). 

2) Cerceamento ao direito de defesa. Falta de intimação dos 

recorrentes para exercer a etapa prevista no art. 77 par. 3º do 

CTE, combinado com o par. 8º do art. 377 do RCTE. Sob essa 

tese, o Auditor Fiscal deveria ter notificado previamente os 

recorrentes quanto à reavaliação dos bens que compõem o 

capital social da empresa. 

3) Decadência. O registro da alteração do contrato social na junta 

comercial, realizado em 05/06/06, possui o condão de antecipar o 

prazo de caducidade, conforme parágrafo único do art. 173 do 

CTN. Deve, portanto, ser eximida do ITCD qualquer doação 

realizada até o dia 08/05/06. 

4) Nulidade da sentença singular. Considerando que o julgador não 

pode constituir crédito tributário, o mesmo cometeu ilegalidade na 



 

medida em que onerou a base de cálculo do imposto, 

possivelmente fundado na diligência ocorrida nos autos.  

5) Ausência de responsabilidade do solidário quanto à multa 

cominada, nos termos do art. 82 do CTE, o qual discrimina o 

pagamento tão-somente do imposto.  

6) Erro de cálculo na apuração da multa.  

 
Pede, em suma, a exclusão do solidário; nulidade por cerceamento; 

decadência; nulidade da sentença; afastamento da cobrança de multa; exclusão da 
correção monetária no cálculo da multa; o restabelecimento do valor originário do ITCD, 
descrito na inicial.  

Os autos seguiram à IIICJUL, que deliberou, à unanimidade, pela 
nulidade parcial dos atos do processo, a partir da decisão singular às fls. 248 a 250, tendo 
em vista o acréscimo do crédito tributário constante no documento às fls. 221/ 222, não 
tendo sido facultado ao sujeito passivo o benefício de redução na multa, previsto no art. 
171 do CTE.  

Em nova manifestação, o sujeito passivo assevera persistirem nos 
autos os vícios de nulidade, por insegurança na determinação da infração e cerceamento 
ao direito de defesa. 

Volvidos os autos instância singular, o lançamento fora mantido, 
agora pelo valor que consta da inicial, qual seja, R$ 96.236,10 (fls. 350). 

Em novo recurso voluntário, os sujeitos passivos aduzem o 
seguinte: 

1) Insegurança na determinação da infração e cerceamento ao 

direito de defesa. Não há demonstração clara da base de cálculo 

utilizada para fins do presente lançamento. Os valores adotados são 

genéricos. Falta de intimação dos recorrentes para exercer a etapa 

prevista no art. 77 par. 3º do CTE, combinado com o par. 8º do art. 

377 do RCTE. 

2) Inexistência da solidariedade imputada ao doador por ausência 

de motivação legal.  

3) Decadência, nos termos do art. 150, par. 4º do CTN.  

No mérito, os recorrentes reiteram a forma lacônica com que foram 
apurados os valores venais dos imóveis.  

Pede, ao final, a improcedência do lançamento.  
 
É o relatório.  

 
 

V O T O 
 

Em preliminar, fora suscitado vício no lançamento, por insegurança 
na determinação, no que toca à forma como fora auferida a base de cálculo do imposto. 
A recorrente faz alusão ao que prescreve o art. 20, IV da Lei nº 16469/09, no sentido de 
que: 

 

“Art. 20. São nulos os atos praticados: 

....................................................................................................... 

IV - com insegurança na determinação da infração. 



 

....................................................................................................” 

 

Linhas gerais, um lançamento seguro corresponde àquele que: a) materializa, por 

meio de provas documentais, a existência do fato ilícito apurado e sua relação com a 

norma tributária; b) verifica a ocorrência do fato gerador da obrigação 

correspondente, determina a matéria tributável, calcula o montante do tributo devido, 

identifica o sujeito passivo e propõe a aplicação da penalidade cabível; c) valoriza a 

utilização das “notas explicativas” e “informações complementares”. 

Por se imiscuírem no mérito, as questões alusivas à base de cálculo 
também serão tratadas naquela oportunidade.  

Ademais, mera análise perfunctória em toda estrutura do lançamento 
nos revela facilmente que todos os quesitos questionados se tornaram, após o devido 
saneamento, claramente dispostos: a) Clara descrição do fato; b) Indicação dos elementos 
que compuseram a base de cálculo do imposto; c) Descrição das capitulações infracionais 
e de penalidade.  

Vale, disso tudo, a lição amplamente defendida pela doutrina e 
jurisprudência modernas: “deixar de considerar o caráter eminentemente instrumental das 
formas e erigi-las ao status de fim, implicaria renegar a própria natureza do processo, com 
prejuízo do direito e da justiça.  (...) O espírito da lei, não será demais repetir, sugere 
sempre o caminho que salva o processo”.64 

Fora esta, justamente, a dinâmica com que tramitaram os presentes 
autos. 

Assevero que os valores venais tomados pelo Fisco são oriundos ora 
de avaliação promovida pelo próprio Fisco, ora da pauta municipal (IPTU), ora de 
avaliação judicial, todos esses, métodos legítimos a se adotar para efeito de cálculo do 
imposto –ITCD.  

O regulamento do Código Tributário Estadual – RCTE -, por seu 
turno, dispõe o seguinte: 

“Art. 377. A base de cálculo do ITCD é o 
valor venal do bem e do direito a ele relativo, do título ou do 
crédito transmitido ou doado (Lei nº 11.651/91, art. 77). 

 § 1º O valor venal é apurado mediante 
avaliação judicial ou avaliação procedida pela Fazenda Pública 
Estadual e expresso em moeda nacional na data da avaliação.” 
Segundo ensina HARADA65, o valor venal é “aquele preço que seria 

alcançado em uma operação de compra e venda à vista, em condições normais do 
mercado imobiliário, admitindo-se a diferença de até 10% para mais ou para menos”. 

Em outras oportunidades, o Superior Tribunal de Justiça também se 
manifestou sobre o que vem a ser a base de cálculo do ITBI, em tudo muito semelhante à 
do ITCD, no que toca aos bens imóveis, somente se diferenciando pelo caráter não-
oneroso deste último. Asseverou o Egrégio STJ que: 

“ITBI – Base de cálculo – Contribuinte que 
busca aplicar ao imposto sobre a transmissão de bens imóveis 
(ITBI) a mesma base de cálculo adotada pelo Município para o 
cálculo do IPTU – Impossibilidade – A base de cálculo do ITBI é 
o valor venal real do bem, assim tido como o valor de 
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comercialização do imóvel. Desta forma, no caso de 
transmissão de bem imóvel por compra e venda firmada entre 
particulares, a base de cálculo do imposto de transmissão de 
competência municipal é o valor real da operação, devendo 
prevalecer sobre qualquer outro, pois o valor venal real é uma 
grandeza que não se confunde, necessariamente, com aquela 
indicada na planta genérica de valores (IPTU)”. (STJ – AREsp nº 
95.738 – SP – 2ª Turma – Rel. Min. Herman Benjamin – DJ 
08.03.2012). 
Dessarte, não obstante o Erário Estadual possa se valer de valores 

referenciais utilizados pelos municípios ou União, de forma alguma fica a eles vinculado, 
podendo se valer de metodologia própria para apurar o valor venal dos bens que são 
submetidos à tributação.  

O presente trabalho fiscal também se respalda no art. 148 do CTN, in 
verbis, porquanto não há evidências materiais justificadoras dos valores manifestamente 
inferiores aos venais, declarados nas operações constantes nestes autos: 

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

disposição do fisco, com vistas a evitar o “engessamento” da atividade de fiscalização nas 
situações em que: 1) o contribuinte resiste à apresentação de informações, ou as presta 
falsamente, e 2) Não há outros caminhos para se apurar os fatos, da exata forma como 
aconteceram. É, portanto, ferramenta "extrema" de fiscalização, exclusiva de quem detém 
poder de polícia, como é o caso da Administração tributária. Com efeito, é a última das 
opções fiscais, uma alternativa final, que somente deve ser utilizada em casos extremos, 
sempre sob regras que retornem uma suposição prudente e razoável do que seria a 
realidade. 

Essa é a inteligência do parágrafo 3º do art. 148 do CTE, ao 
prescrever que: 

 
“§ 3º Para efeito de arbitramento, o Fisco poderá se utilizar de 
métodos ou processos que o leve à maior proximidade possível 
da avaliação real dos fatos, cujo valor ou preço obtido presume-
se correspondente a operação ou prestação tributada, 
especialmente na ocorrência das seguintes circunstâncias:” 
Considerando que o Fisco norteou seu trabalho nos ditames acima 

descritos, não tendo havido efetiva contra-avaliação promovida pelo sujeito passivo, não 
vislumbro motivo para o acatamento de tal nulidade.  

Ato sequente, fora também arguido cerceamento ao direito de 
defesa, por suposta ausência de requisito essencial ao lançamento, a ser realizado em 
sua fase inquisitiva.  

A recorrente aponta falta de intimação para exercer a etapa prevista 
no art. 77 par. 3º do CTE, combinado com o par. 8º do art. 377 do RCTE. 

Discorre este último dispositivo que: 

 



 

“Art. 377. A base de cálculo do ITCD é o valor venal do bem e do 
direito a ele relativo, do título ou do crédito transmitido ou doado (Lei 
nº 11.651/91, art. 77) (Redação conferida pelo Decreto nº 5.753 - 
vigência: 01.01.01 a 29.12.13) 

.............................................................................................. 

§ 8º Havendo discordância quanto ao valor da avaliação para efeito da 
base de cálculo o sujeito passivo pode apresentar reclamação ao 
órgão competente. (Redação conferida pelo Decreto nº 5.753 - 
vigência: 01.01.01 a 29.12.13)” 

 

Avulta dos autos que a verificação fiscal, na fase inquisitiva do 
lançamento, não fora realizada em condições de espontaneidade do contribuinte, que 
constitui o corolário da aplicação do mencionado dispositivo.  

Traduzindo em miúdos, previamente ao registro em cartório, da 
transmissão por doação ou herança, o sujeito passivo deve procurar a Fazenda Pública 
para que esta promova a avaliação dos bens doados / herdados. Havendo discordância 
dos valores atribuídos, o sujeito passivo pode oferecer suas contrarrazões ao próprio 
órgão, com direito a recurso hierárquico, com o fim de contestar tais valores, nos termos 
do mencionado art. 377 do RCTE.  

A situação fática que ensejou o presente lançamento se apresenta 
diversa, pois é fruto de iniciativa do Fisco, apurado em malha fiscal. O sujeito passivo 
declarara, em Imposto de Renda e em cartório, valores de imóveis nitidamente menores 
que os de mercado.  

Com efeito, a primeira fase do procedimento de lançamento tem 
caráter estritamente não-contencioso, informativo e unilateral, prescindindo, neste 
período, da aplicação das regras de bilateralidade do devido processo legal, somente 
vigentes a partir da apresentação da impugnação em primeira instância, deflagradora da 
segunda fase do procedimento de lançamento, nos termos do art. 26 da Lei nº 16469/09, 
in verbis: 

“Art. 26. A fase contenciosa do Processo Contencioso Fiscal inicia-se 
com a apresentação de impugnação, em primeira ou em segunda 
instância, ou com a admissão do pedido de descaracterização da não 
contenciosidade ao lançamento”. 

Reforça tal entendimento a redação do art. 142 do CTN, que em 

momento algum discorre, dentre as aferições inerentes à fase unilateral do lançamento, acerca da 

necessidade de oitiva do sujeito passivo, imposição advinda do devido processo legal, configurando 

verdadeiro ato de império, unilateral e privativo da Administração: 
“Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o 

crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento 

administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação 

correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo 

devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da 

penalidade cabível.” 

Ressalte-se, do texto transcrito, que a Autoridade lançadora não 
pratica atos decisórios, mas tão-somente propõe a penalidade que entende cabível, sendo 
conferida à Autoridade Julgadora o poder decisório de chancela-la ou não, conferindo à 
infração capitulação penal diferente ou, ainda, extinguir o crédito por entender inexistente 
ou não provada a infração imputada ao sujeito passivo. 

Portanto, não procede a alegação recursal no sentido de que deveria 
lhe ter sido aberto prazo para defesa, ainda na fase inquisitiva do lançamento.  

Ato sequente, a recorrente alega decadência sob o argumento de 
que o termo a quo do prazo decadencial se iniciou na data da transferência das quotas, 
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em 05/06/06, e findou-se em 5 (cinco) anos a partir dessa data, em 04/06/11, nos termos 
do art. 150, parágrafo 4º do CTN. A considerar a data em que o lançamento fora efetuado, 
em novembro de 2011, o presente crédito tributário estaria extinto pela decadência.  

Obtempero que o prazo decadencial, na presente hipótese, é regido 
pelo art. 173, I do CTN. A tese da recorrente é infundada, pois o teor do instrumento de 
registro na JUCEG, cuja cópia consta às fls. 128 e a cuja data o mesmo faz remissão 
como termo a quo da decadência, nada menciona sobre a natureza da operação de 
transferência, se compra e venda ou doação. Na verdade, tal informação somente viera a 
lume por meio da declaração do imposto de renda referente ao ano de 2006, apresentada 
em meados de 2007. Não se pode impor ao Fisco o conhecimento de negócio jurídico tão-
somente pela análise do referido contrato social, uma vez que o mesmo nada menciona 
sobre o assunto.  

Portanto, o termo inicial da decadência, à luz do que preceitua o 
mencionado dispositivo do CTN, começou no dia 1º de janeiro de 2008. Considerada a 
exegese do art. 173, I do CTN, no sentido de que o termo inicial da decadência é contado 
do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido 
efetuado, o termo ad quem do direito ao crédito descrito nestes autos era o dia 31/12/13. 
Inviável, pois, sem o devido conhecimento da Fazenda, a consecução de qualquer 
lançamento ex officio. 

Segundo a lição de PAULSEN66,  
“No lançamento por declaração, o contribuinte fornece ao 

Fisco elementos para que apure o crédito tributário e o notifique 
para pagar o tributo devido. Note-se que não se cuida de 
declaração em que o contribuinte reconheça o débito, pois, se 
fosse o caso, dispensaria lançamento pelo Fisco. A declaração 
diz respeito a fatos necessários à apuração, pelo Fisco, do 
crédito tributário. O contribuinte, nestes casos, cumpre seu 
dever de informar, mas espera a notificação quanto ao montante 
a ser pago.” 
 
De outra monta, ao discorrer sobre a espécie de lançamento por 

homologação, o mesmo Tributarista assevera que  

“No lançamento por homologação, é o contribuinte quem 
apura e paga o tributo, cabendo ao Fisco simplesmente 
chancelar tal apuração quando a entenda correta, mediante 
homologação expressa ou tácita. Nenhum ato do Fisco, pois, se 
faz necessário para que o crédito tributário reste consolidado 
como sendo aquele reconhecido e pago pelo contribuinte.” 
 

Há que se ponderar que nem sempre a referida classificação 
obedecerá a contornos puros quanto a uma ou outra espécie. No Estado de Goiás, todas 
as situações que envolvam o pagamento do ITCD pertinente a doações, necessariamente 
devem passar pelo crivo da Secretaria da Fazenda, por meio de formulário específico, no 
qual o órgão competente apreciará as informações prestadas pelo sujeito passivo, em 
especial, quanto ao elemento quantitativo do imposto. Ao final, após eventual avaliação de 
bens, expedir-se-á o competente DARE para recolhimento, evidenciando típico 
lançamento por declaração. Ao sujeito passivo não se abre a hipótese de, sponte sua, 
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emitir o referido DARE unilateralmente e efetuar o pagamento, sem a participação da 
Fazenda.  

Corrobora esse entendimento a redação do art. 5º da Instrução 
Normativa n. 704/04-GSF, em vigor à época dos fatos, ao conferir ao órgão Fazendário a 
exclusividade na avaliação, apuração e emissão do DARE do ITCD, nos contratos de 
doação: 

“Art. 5º A avaliação, a apuração e a emissão do DARE do ITCD 
competem à AFA em cuja circunscrição esteja tramitando ou venha a 
tramitar o feito, ou tenha ocorrido o ato ou negócio jurídico de 
doação.” 

 

Rejeito, portanto, a arguição de decadência, expendida em recurso.  

No que toca à possibilidade de exclusão da figura do doador, 
arrolado como solidário nos autos, há que se observar a redação do art. 82, I do CTE, in 
verbis: 

“Art. 82. São solidariamente obrigados pelo pagamento do ITCD 
devido pelo contribuinte ou responsável: (Redação conferida pela Lei 
nº 13.772 - vigência: 01.01.01.) 

I - o doador ou o cedente; (Redação conferida pela Lei nº 13.772 - 
vigência: 01.01.01.)” 

 
Observe-se que o referido normativo nada dispõe ou acrescenta a 

título de elemento subjetivo ou objetivo em sua regra-matriz. Basta a qualidade de doador 
para que a solidariedade se estabeleça.   

 
Em reprodução ao artigo do CTE, discorre o RCTE que: 

“Art. 383. São solidariamente obrigados pelo pagamento do ITCD 
devido pelo contribuinte ou responsável (Lei nº 11.651/91, art. 82): 

I - o doador ou o cedente em relação a inadimplência do donatário ou 
cessionário;” 

 

Obtempero que, de fato, o art. 383 do RCTE estabeleceu um 
benefício de ordem quanto à solidariedade afirmada. Com efeito, a dívida somente pode 
ser cobrada do doador na hipótese de inadimplência do donatário. Por óbvio, tal realidade 
somente poderá se materializar quando de uma eventual execução forçada da dívida. 
Dada a atual suspensão da exigibilidade do crédito tributário, por força do art. 151, III do 
CTN67, mister que o direito ao contraditório na fase administrativa-contenciosa do crédito 
tributário também seja conferido ao doador, sob pena de não gozar a dívida regularmente 
inscrita, em relação a este, das características da liquidez e certeza.68 

Mantenho, dessarte, o solidário na lide.  

Passo ao mérito. 

O ITCD tem como um de seus fatos geradores a transmissão de 
quaisquer bens ou direitos por doação, cuja gratuidade ou liberalidade lhe é ínsito, não 
sendo sua cobrança compatível com quaisquer atos ou contratos que evidenciem 
onerosidade ou pagamento. 

                                            
67 CTN. Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:  III - as 

reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo; 
68 CTN. Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e 

liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída. 
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A razão de se tributar as doações juntamente com as heranças é 
elementar, pois a hipótese de incidência “causa mortis” restaria irremediavelmente 
esvaziada ante a transmissão, em vida, em antecipação de legítima, dos bens que 
posteriormente seriam herdados. 

Também faz parte da essência do imposto ser ínsito a relações 
familiares, em especial no âmbito do sentimento de afeto e liberalidade carreados pelo 
desejo dos pais em garantir um bom futuro aos filhos. Com efeito, o contrato de doação 
vem definido no Diploma Civil como o “contrato em que uma pessoa, por liberalidade, 
transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de outra”, sendo o elemento 
psicológico “liberalidade” (animus donandi) imprescindível para a sua caracterização (art. 
538). 

Ao discorrer sobre o art. 538 do Código Civil, VENOSA69 aponta que 

“No contrato de doação, destacam-se 
claramente dois elementos constitutivos: objetivo e subjetivo. 
Elemento subjetivo é a manifestação de vontade de efetuar 
liberalidade, o animus donandi. Elemento objetivo é a diminuição de 
patrimônio do doador que se agrega ao ânimo de doar.” 

 

 É nesse particular que se mostra crescente nos meios contratuais, 
especialmente envolvendo pessoas jurídicas qualificadas como incorporadoras ou 
“holdings familiares”, construções tributárias erigidas no escopo de se contornar o 
pagamento de impostos, dentre eles o incidente sobre heranças e doações.  

É fato que o Fisco não pode obstar o contribuinte de, licitamente, 
buscar soluções tributárias que lhe impliquem o menor custo possível. A desconsideração 
dos negócios jurídicos entabulados por particulares somente pode ser feita sob 
parâmetros estabelecidos em lei, quando se verificar que o contribuinte age no intuito de 
“dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos 
constitutivos da obrigação tributária.” (Art. 116 do CTN) 

Sem embargo disso, há que se retificar o valor da base de cálculo 
inicialmente declarada pelo Fisco. O valor total dos imóveis, discriminados às fls. 8/9 dos 
autos, fora de R$ 15.004.883,45.  

Ficou provado nos autos a duplicidade de valores quanto ao imóvel 
situado na Rua C-216, lt. 25, qd. 513, Jardim América, no valor de R$ 131.626,70, 
lançados concomitantemente nas linhas 12 e 25 do mencionado demonstrativo. Tal valor 
ainda não restou excluído na decisão singular. Deduzido o montante em duplicidade, o 
valor dos imóveis passa a ser de R$ 14.873.256,75, o qual deve ser repassado ao 
levantamento às fls. 7 dos autos, para o campo “ativo imobilizado”.   

Dessa alteração, decorrem as seguintes no documento às fls. 7 dos 
autos: 

A) ATIVO: 
  

14.908.263,75  

 circulante: 
             

3.550,00  

 permanente: 
  

14.873.256,75  

 diferido: 
          

31.457,00  

B) PASSIVO: 
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circulante: 
          

31.163,00  
C) 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (A-B): 
  

14.877.100,75  
 
Refazendo-se os cálculos para se auferir o valor unitário do 

patrimônio líquido, ou seja, o resultado da divisão do patrimônio líquido pelo total de 
quotas, chega-se ao valor de R$ 3,19 por quota (R$ 14.877.100,75/4.662.000).  

Multiplicando-se tal valor pela quantidade de quotas recebidas, 
apura-se a real base de cálculo nos autos, no valor de R$ 2.379.484,80 (R$ 3,19 x 
745.920). 

Finalmente, aplicada a alíquota de 4% sobre esse valor, apura-se o 
valor do imposto, no montante de R$ 95.179,39. 

Sob tais fundamentos, conheço do recurso e lhe dou parcial 
provimento, apenas para retificar a base de cálculo do imposto, nos valores acima 
alinhavados, o que resulta em ITCD no valor originário de R$ 95.179,39. 
 

 
 

Sala das sessões, em 12 de setembro de 2016. 
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Matéria: Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01443/16 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica por 
cerceamento do direito de defesa. Rejeitada. ITCD. Obrigação 
tributária principal. Falta de recolhimento do imposto incidente 
na doação de bem móvel (numerário). Procedência. 
 
1. Inocorrendo nos autos quaisquer das hipóteses de nulidade 
previstas no artigo 20 da Lei nº 16.469/09, mister se faz rejeitar a 
preliminar de nulidade arguida pelo sujeito passivo; 
 
2. Prospera o crédito tributário lançado no auto de infração 
quando o sujeito passivo não apresentar argumentos nem 
provas capazes de elidir os fundamentos da respectiva 
acusação fiscal. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de agosto de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito 
de defesa. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer do recurso, negar-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Paulo Diniz, Lidilone Polizeli Bento e 
Nivaldo José Mendes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

 
 
Consta do auto de infração que o sujeito passivo deixou de recolher 

o ITCD na importância de R$ 21.000,00 referente a doação recebida no valor de R$ 
525.000,00, conforme Declarações do Imposto de Renda Pessoa Física do Exercício de 
2009 em anexo, devendo pagar o imposto omitido acrescido das cominações legais. 

 
Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 72 e 

77 da Lei nº 11.651/91, combinado com os artigos 372, 373, 376, inciso II, e 382, inciso II, 
do Decreto nº 4.852/97, tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 89, inciso II, 
da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 13.772/2000. 

 
Foi identificado como sujeito passivo solidário: MARIA DE NAZARÉ 

MARTINS DE ANDRADE, na condição de doadora, nos termos do artigo 82, inciso I, da 
Lei nº 11.651/91. 

 
O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 03/36. 
 
Devidamente intimados em Primeira Instância (fls. 39/40), os sujeitos 

passivos ingressam com Impugnação às fls. 43/46 alegando, em síntese, que trata-se de 
empréstimo por meio de nota promissória e não de doação. Alega, ainda, que na 
declaração do IRPF de 2009 havia mencionado doação, só que se enganou e que a 



 

retificou para empréstimo. Destaca, também, que o ITCD somente pode ser cobrado nos 
casos de operações de transferências de bens por doação, que não seria o caso. Ressalta 
que na declaração de imposto de renda, não possui qualquer indicação de doação. Ao 
final, pedem a improcedência do auto de infração.  

 
Sobreveio a sentença singular de fls. 62/68, pelo qual o julgador 

decidiu pela procedência do auto de infração. Fundamenta sua decisão aduzindo que a 
tese defensória não atendeu aos pressupostos necessários e suficientes para elidir a 
pretensão inicial do fisco, não se prestando, para tanto, para refutar o lançamento, que 
tem sustentação no processo administrativo acima, o qual não foi suficientemente 
contestado pelo polo passivo e que foi baseado exclusivamente nas informações 
prestadas pelo próprio contribuinte.   

 
Intimados da decisão singular (fls. 72/78), os sujeitos passivos 

interpõem Recurso Voluntário às fls. 81/86 reiterando os argumentos expendidos 
anteriormente.  

 
A Quarta Câmara deste Conselho, por meio da Resolução de fls. 

94/95, determinou a conversão dos autos em diligência para que o sujeito passivo seja 
intimado a apresentar o contrato de empréstimo com firma reconhecida junto ao Cartório 
competente e os extratos bancários comprovando o recebimento e pagamento do 
empréstimo alegado.  

 
Devidamente intimados (fls. 96/97), os sujeitos passivos 

comparecem ao processo alegando, em síntese, que não possuem mais a nota 
promissória que foi devidamente inutilizada após a prescrição do título, que ocorreu em 
2014. Destaca, ainda, que inutilizaram a referida nota após o cumprimento da avença com 
a restituição do valor emprestado à Amância Carneiro de Araújo Nunes, no valor de R$ 
525.000,00. Ao final, pedem a improcedência do presente auto de infração.  

É o relatório. 
 
 

VOTO 

Inicio o voto desta decisão com a apreciação da preliminar de 
nulidade da peça básica, por cerceamento ao direito de defesa, arguida pela autuada, a 
qual deixo de acolhê-la. 

Alega o sujeito passivo que a exigência contida na Resolução nº 
60/2016 (fls. 94/95) para apresentação de documento cujos efeitos jurídicos estão 
prescritos por decorrência de prazo superior a 5 anos, soam como cerceamento do seu 
direito de defesa. Porém, apenas a apresentação da declaração retificadora do Imposto de 
Renda – IR, documento de produção unilateral, não é suficiente para a comprovação de 
que a transação no valor de R$ 525.000,00 não se tratou de doação, mas sim de 
empréstimo. Diante disto, rejeito a preliminar de nulidade invocada pela defesa. 
 

No mérito, não obstante os engenhosos argumentos expendidos pelo 
sujeito passivo, considero que razão assiste a Fazenda Pública quanto à constituição do 
presente crédito tributário. Em detida análise dos autos, verifico que a exigência tributária 
está ancorada na legalidade, e, portanto, devem ser mantidos os valores exigidos na 
inicial, conforme demonstrado de forma inequívoca no bojo processual. 

Considerando que a matéria fora apreciada com a devida 
propriedade pelo douto julgador singular, que na lapidar decisão de fls. 62/67, manifestou-



 

se pela procedência do mesmo, devo acolhê-la como razão de decidir e por isto 
transcrevo-a abaixo, “ipsis litteris”: 

“Inicialmente podemos observar no feito que na declaração original do IRPF 
havia declarado como doação e que a declaração retificadora do IRPF foi 
enviada somente em 04/03/2013 para a RFB, após a notificação da 
Coordenação do ITCD como a própria defesa reconhece às fls. 43 e 44. 

Reza o artigo 221 do Código Civil: 

Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por 
quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as 
obrigações convencionais de qualquer valor, nas os seus efeitos, bem como 
os da cessão, não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no 
registro público. 

Reza o inciso I do artigo 128 da Lei 6.015/73: 

Art. 128. No Registro de Títulos e Documentos será feita a transcrição: 

I – dos instrumentos particulares, para a aprova das obrigações 
convencionais de qualquer valor. 

Portanto, vemos que a legislação estabelece que o contrato de mútuo deve 
ser registrado e que não tem seus efeitos perante terceiros enquanto não 
cumprido esse requisito. 

Assim temos que não foi apresentada a nota fiscal mencionada pela defesa, e 
de que deve se revestir das formalidades legais, inclusive não tem validade 
jurídica perante terceiros, ou seja, enquanto não registrado. 

A declaração retificadora do IRPF foi enviada somente em 04/03/2013 para a 
RFB, portanto bastante depois. 

Não existe nenhuma comprovação de que esse empréstimo esteja sendo 
pago. 

A legislação é bem clara sobre o fato gerador do ITCD que é o acréscimo 
patrimonial de forma não onerosa, como ocorre no presente caso. 

O dinheiro é considero bem móvel, conforme preceitua o artigo 115, inciso I, 
da CF/88. 

Portanto, temos bem claro que existe o fato gerador do ITCD no presente 
caso e que a base de cálculo do ITCD está correta. 

Sendo assim, somente a alegação não se presta para desfazer a presunção, 
principalmente, estando ela totalmente desprovida de provas que podem ser 
aceitas no mundo jurídico, no presente caso, que alega empréstimo, por meio 
de nota promissória, que nem é trazida aos autos, pela defesa e que deveria 
guardar as formalidades legais, conforme legislação acima citada e também 
não existindo nenhuma comprovação de que houve o pagamento do 
empréstimo pelo mutuário. 

Nesse sentido, então, entendo que a tese defensória não atendeu aos 
pressupostos necessários e suficientes para ilidir a pretensão inicial do fisco, 
não se prestando, para tanto, para refutar o lançamento, que tem sustentação 
no processo administrativo acima, o qual não foi suficientemente contestado 
pelo polo passivo e que foi baseado exclusivamente nas informações 
prestadas pelo próprio contribuinte. 

Portanto, em consequência, declaro constituído o crédito constante da inicial 
e verdadeiros os fatos relatados pelo fisco”. 

 

No caso em tela, não há comprovação de que a retificadora 
apresentada pelo contribuinte tenha sofrido qualquer crítica efetuada pela Fazenda 
Nacional, razão pela qual não é imperativo que a alteração tenha sido aceita, visto que 
não comprova a ocorrência de erro, o que afasta a aplicação dos artigos 149 e 156, 
ambos do Código Tributário Nacional.  



 

 
Ante o exposto, é forçoso concluir que o histórico contido no auto de 

infração se coaduna com a fundamentação jurídica, ou seja, com os artigos supostamente 
infringidos. Posto isso, entendo que o presente lançamento preenche as condições 
estabelecidas no artigo 160 da Lei nº11.651/91, motivo pelo qual a pretensão fazendária 
deve prosperar. 

Assim, voto em uníssono com meus pares, para rejeitar a preliminar 
de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa. 
Quanto ao mérito, conheço do recurso, nego-lhe provimento para confirmar a sentença 
singular que considerou procedente o auto de infração.  

 
 
 

Sala das sessões, em 12 de setembro de 2016. 
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Matéria: Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01446/16 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: ITCD. Omissão de recolhimento do imposto referente 
à doação recebida, conforme Declaração de Imposto de Renda- 
Pessoa Física. Procedente.  
 
Reafirma-se a decisão monocrática que julgou procedente o 
lançamento quando a instrução processual apontar que o polo 
passivo não cumpriu a exigência estabelecida na norma 
tributária. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 20 de julho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos,  conhecer do   
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Cláudio 
Henrique de Oliveira, Lidilone Polizeli Bento e Nivaldo José Mendes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo deixou de recolher 
o ITCD no valor de R$: 5.862,81, referente à doação recebida no valor de R$ 146.570,28, 
conforme DIRPF do exercício de 2009 referente ao ano calendário de 2008, em anexo, 
devendo pagar o imposto devido acrescido das cominações legais.  

 
A autoridade lançadora indica como infringidas as disposições dos 

artigos: Art. 72 E 77, Lei 11.651/91 c/c Arts. 372 e 373; 376, II, - C – e 382, II do Dec. 
4.852/97. Proposta a aplicação da penalidade prevista na Lei Original 11.651/1991 Art. 89, 
inciso II, com redação da Lei 13.772/2000. 

 
Tem-se como sujeito passivo solidário, Claudio Honorato Rodrigues, 

nos termos do Artigo 82, inciso I da Lei 11.651/91. 
 
O auto de infração é instruído com os seguintes Documentos: Ordem 

de Serviço, "fls. 4 e 5"; MIDAS, "fl. 6"; Imposto de Renda – Pessoa Física Exercício 2009, " 
fls. 7 A 10"; Declaração de Recebimento de Documento Para Tradução, " fls. 11 e 12", 
Portaria da JUCEG N° 315/2013, "fl. 13". 

 
O sujeito passivo, comparece aos autos nas "fls. 14 A 16", 

apresentando Resposta à Notificação Fiscal n° 0325 – 2013, emitida em 02/04/2013; 
alegando que Lilian de Cassia Rodrigues e Cláudio Honório Rodrigues são irmãos, e Lilian 
mantem relação de união estável com o senhor Jorg Peter Michael Stippler, e que seu 
companheiro vive na Itália sendo ele contribuinte em seu país, e Lilian contribuinte no 
Brasil. 

 
Ambos tinham planos de viverem juntos no Brasil e decidiram por 

fazer aquisição de um imóvel na cidade de Goiânia, porem o provedor dos recursos 
financeiros do casal, Sr. Jorg, não possuía na época, CPF e nem conta bancária brasileira. 
Deste modo então transferiu para seu cunhado Cláudio Honório Rodrigues, o montante 



 

total de R$ 151.570,28, para seu cunhado adquirir o referido imóvel que após adquirido, 
Cláudio registrou escritura em nome de sua irmã Lilian.  

 
Ocorre que por ocasião da entrega e/ou envio de sua declaração de 

renda, este procurador (Cláudio), afim de justificar a referida entrada deste montante em 
sua conta corrente, lançou os citados valores nas fichas de doação recebida e doações 
efetuadas, quando na verdade, o correto lançamento deveria ser a título de empréstimo na 
ficha de Dividas e Obrigações. Alegando assim ter ocorrido um erro formal, que por ter 
existido, pode ter alterado às verdades dos fatos, à luz da analise fiscalista, porém nota-se 
ainda que na essência, não há qualquer indício e comprovação de que houvesse doação. 
Deste modo trazendo esses esclarecimentos, pede-se o encerramento e arquivamento o 
referido processo fiscal, sem lançamento de qualquer crédito tributário em desfavor dos 
notificados.  

 
O sujeito passivo anexa documentos, "fls. 17". 
 
O sujeito passivo comparece ao auto nas "fls: 20 A 27", trazendo sua 

impugnação; alegando os mesmos fatos narrados na Resposta à Notificação Fiscal n° 
0325 – 2013, emitida em 02/04/2013, reforçando o pedido de que seja a presente 
impugnação acolhida integralmente e, consequentemente julgado improcedente o auto de 
infração N° 3035382653997, exonerando, por conseguinte os impugnantes do lançamento 
do crédito tributário ali elencado, por ser de direito e salutar justiça.  

 
O sujeito passivo anexa documentos, " fls. 28 a 48".  
 
Mediante sentença N° 634/2016 – JULP, o julgador singular decide 

pela procedência do auto de infração. Em sua fundamentação afirma que os argumentos 
apresentados pela defesa consistem em meras alegações desprovidas de elementos 
probatórios. Devendo ser mantida a exigência fiscal fundamentada na informação 
prestada na sua declaração de imposto de renda, que o acréscimo decorrido foi 
decorrente de doação. Desta forma fica obrigado o pagamento do imposto estadual 
incidente sobre a doação que recebeu. Considerando que a impugnante nada trouxe aos 
autos que pudesse ilidir a acusação, estando o lançamento em conformidade com o art. 
160, do CTE, deve prosseguir o seu curso.  

 
Os sujeitos passivos são intimados a pagar a quantia exigida ou 

apresentar Recurso Voluntário, conforme Documentos de " fls: 53 A 58". 
 
O sujeito passivo comparece ao auto nas "fls: 60 E 61", 

apresentando "Defesa A Sentença", alegando que não ocorreu o fato gerador do imposto 
de ITCD, trazendo como alegações os Arts. 72 e 73 da Lei 11.651/1991. c/c Arts. 372, 
373, 376, II, "C" e 382 do Decreto n° 4.852/97, referente as disposições sobre o que é 
Doação. 

Alega-se também que tal transação não condiz como uma doação de 
fato, e sim de uma transferência de valor já recebido anteriormente do cônjuge da Sra. 
Lilian Cássia Rodrigues, a fim de interesses e interlocução a facilitar negociações de 
compra imobiliária por estarem em países diferentes. Transação supostamente 
comprovada mediante os anexos e caractere de rastreabilidade; diante disso o sujeito 
passivo requer o deferimento, retirando-os a cobrança do imposto relacionado desse 
processo. Trazendo por final dizeres de que os bens moveis e imóveis adquiridos por um 
ou por ambos os convenientes, na constância da união estável e a título oneroso, são 
considerados frutos do trabalho e da colaboração comum, passando a pertencer a ambos, 
em condomínio e em partes iguais, salvo estipulação contraria em contrato escrito. 



 

 
O sujeito passivo, anexa a "defesa a sentença" documentos de " fls: 

62 A 112".  
 
Nestes termos, pede deferimento.  
 
É o Relatório. 
 
 

VOTO 
 

Conforme informado no relatório que é parte integrante deste 
“decisum” a exigência estampada na folha de rosto deste volume, é de ausência de 
recolhimento do ITCD, referente a doação recebida.  

 
Reporto-me à Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda, ano 

2009, referente ao exercício de 2008, da donatária, conforme cópia da às fls. 08, onde se 
verifica a ocorrência do fato gerador, ou seja, o recebimento de R$146.570,28 (cento e 
quarenta e seis mil, quinhentos e setenta reais e vinte e oito centavos), descrito no quadro 
de RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO-TRIBUTÁVEIS, no campo Transferências 
Patrimoniais – doações, heranças, meações e dissolução da sociedade conjugal ou 
unidade familiar.  

 
E ainda as declarações que se encontram acostadas ao processo, 

em especial a do Sr. Cláudio Honorato, que não trouxeram nenhum fato capaz de 
contrapor a reclamação primeira.  

 
No caso concreto as declarações de Imposto de Renda Pessoa 

Física, caracterizam que houve doação, sendo que os fatos são contrários às provas que 
embasam o crédito tributário, conforme pode ser observado pela leitura dos documentos 
arrolados a este volume, com destaque aos de fls. 66 e 72 que registram a doação, objeto 
desta ação.   

 
Considerando que a defesa, ao se manifestar nas fases processuais 

que  por “ex legis” lhe são próprias, não trouxe aos autos fatos ou provas que refutassem 
a acusação fiscal, limitando-se a alegar que ouve erro na informação prestada na 
Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda, mantenho a decisão exarada em sede 
monocrática, que julgou procedente a exordial, pois, este é comando do artigo 72, da lei 
11.651/91 define o fato gerador do ITCD e o artigo 74 da mesma lei estabelece o 
momento da sua ocorrência do fato gerador: 

 
Art. 72.  O ITCD incide sobre a transmissão causa mortis e doação, de 
qualquer bem ou direito. (Redação conferida pela Lei nº 13.772 - vigência: 
01.01.01 a 02.08.13.) 

 
§ 1º Ocorrem tantos fatos geradores distintos quantos forem os 
herdeiros, legatários, donatários ou usufrutuários, ainda que o 
bem ou direito seja indivisível.  (redação conferida pela Lei nº 
13.772 - vigência: 01.01.01) 
 
§  2º  Doação  é  qualquer  ato  ou  fato  em  que  o  doador,  por 
liberalidade,  transmite  bem,  vantagem  ou  direito  de  seu 
patrimônio,  ao  donatário  que  o  aceita,  expressa,  tácita  ou 



 

presumidamente.  (Redação  conferida  pela  Lei  nº  13.772  -vigência: 
01.01.01 a 02.08.13) 
 
§ 3º Entende-se como qualquer bem ou direito, o bem imóvel e 
o  direito  a  ele  relativo,  e  o  bem  móvel,  compreendendo  o 
semovente, a mercadoria e qualquer parcela do patrimônio que 
for  passível  de  mercancia  ou  de  transmissão,  mesmo  que 
representado  por  título,  ação,  quota,  certificado,  registro  ou 
qualquer outro bem ou documento. (redação conferida pela Lei 
nº 13.772 - vigência: 01.01.01 a 02.08.13)” 
 
Art. 74. Ocorre o fato gerador do ITCD: 
............................................................................................................ 
II - na transmissão por doação, na data: 
............................................................................................................ 
c)  do ato  da  doação,  ainda que  a  título  de  adiantamento  da 
legítima; 

 
Assim, voto conhecendo do recurso voluntário, negando-lhe 

provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. 

 
 

Sala das sessões, em 12 de setembro de 2016. 
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Matéria: Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01453/16 
 
Relator: Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo 
 

 
EMENTA: ITCD. Obrigação principal. Recebimento em doação de 
cotas sobre participação acionária em sociedade por cotas de 
responsabilidade limitada. Acolhimento de preliminar de 
decadência do crédito tributário em Primeira Instância. Recurso 
de ofício endereçado à Câmara Julgadora. Pedido de reforma de 
decisão monocrática.  
 
Provado nos autos que a autuação fiscal ocorrera após o 
transcurso do prazo quinquenal previsto em lei para a 
constituição do crédito tributário, deve-se rejeitar o recurso de 
ofício e ratificar-se a decisão singular que acolheu a preliminar 
de  decadência do direito de a Fazenda Pública Estadual 
constituir o presente crédito em discussão. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 12 de agosto de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso 
de ofício, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que acolheu a 
decadência do crédito tributário e considerou improcedente o auto de infração. Foram 
vencedores os Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo, José Luiz Rosa e Valdir 
Mendonça Alves. Vencidos os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida e Márcio 
Nogueira Pedra, que votaram conhecendo do recurso de ofício, dando-lhe provimento 
para, afastando a decadência do crédito tributário, retornar os autos à Primeira Instância 
para apreciação de toda matéria. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A Fazenda Pública Estadual exige do sujeito passivo o ITCD além 
das cominações sobre o valor não pago sobre a doação recebida em razão de renúncia de 
Cristiano Cesar Constante à variação positiva de 1.250% das cotas doadas em 26 de 
março de 2004. A infração foi comprovada com cópia da quarta e da sexta alteração 
contratual. 

  
A autoridade lançadora indicou como infringidas as disposições dos 

artigos 72, §§ 2º e 3º; 74, inciso III e 78, III, todos do Código Tributário Estadual - CTE (Lei 
nº 11.651/91) combinado com os artigos 385, § 1º do Decreto Estadual nº 4852/97. 
Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 89, inciso II do CTE, com redação 
dada pela Lei nº 13.772/2000.  

 
CRISTIANO CÉSAR CONSTANTE é nomeado solidário nos termos 

do artigo 82, inciso I, do Código Tributário Estadual.  
 
Após a decretação da revelia do solidário, o sujeito passivo 

comparece aos autos para arguir a decadência do crédito tributário e requerer sua 
improcedência. 

 



 

Na sequência, o douto julgador singular manifesta-se nos autos para 
rejeitar a aludida preliminar e declarar a nulidade do auto de infração por insegurança na 
determinação da infração. 

 
A Fazenda Pública Estadual – FPE interpõe para requerer a reforma  

da decisão anterior e considerar procedente o auto de infração. Na contradita, o sujeito 
passivo reitera a preliminar de decadência do crédito tributário e pugna pela manutenção 
da decisão anterior. 

 
Provimento cameral acolhe o recurso da FPE determinando a 

nulidade da decisão singular e o retorno dos autos àquela instância para a análise de toda 
a matéria.  

 
Os sujeitos passivos foram intimados "fls. 61 a 64", à tomar 

conhecimento da Resolução n° 2054/2014 e resultado da diligencia de fls. 55/60 copias 
anexas e, querendo manifestar-se. 

 
Sobreveio nova decisão singular pela qual o douto julgador acolhe a 

preliminar de decadência do presente crédito tributário. Argumenta o douto decisor que o 
fisco tinha plenas condições de tomar conhecimento dos fatos e promover a autuação até 
o dia 31/12/2009, nos termos do artigo 182, inciso I, do CTE. Que a doação ocorreu em 
2004, tendo sido registrada na Junta Comercial em 26/03/2004; que diante de tal situação 
o fisco não mais pode constituir o presente crédito tributário pois o sujeito passivo foi tão 
somente autuado em 2011, após o transcurso do prazo estabelecido em lei.  

 
Inconformada, a FPE interpõe recurso ao Conselho Pleno para 

argumentar que a julgadora singular concluiu de maneira equivocada que o marco inicial 
da contagem do prazo decadencial, tratando-se de ITCD, seria 26/03/2004, quando da 
doação registrada na JUNTA COMERCIAL. Que o ato material da doação ocorreu apenas 
em 22/11/2007. 

 
Acrescenta que o fato gerador ocorreu em 22.11.2007 e que a 

contagem do prazo decadencial teve início em 01.01.2008; que a data limite para a 
constituição do crédito tributário estende-se até 31.12.2012, nos termos do artigo 173, I, 
do CTN e artigo 182 do CTE e por isso requer a reforma da decisão anterior para 
considerar procedente o auto de infração. 

 
Na contradita às razões da FPE, o sujeito passivo alega que o 

Decreto n° 4.852/1997, prevê que, na apuração da base de cálculo do ITCD sobre a 
doação de quotas de sociedade empresarial, seja considerado o valor do seu patrimônio 
líquido apurado em balanço levantado especialmente para esta finalidade. 

 
Que não é descabida a pretensão da FPE considerar, na apuração 

da base de calculo do ITCD, o valor das reservas de reavaliação e de lucros incorporadas 
ao capital social da empresa. 

 
Obtempera, entretanto, que a pretensão fiscal deve ajustar-se ao 

disposto no artigo 173, I, do CTN. Que no caso em vista, tendo a doação das quotas de 
CRISTIANO CÉSAR CONSTANTE, para a Recorrida, sido formalizada em 26 de março de 
2004, o prazo para revisar ou lançar de oficio o ITCD incidente sobre esta operação teria  
findado em 31 de dezembro de 2009. 

 



 

Acrescenta que em 18 de outubro 2007, CRISTIANO CÉSAR 
CONSTANTE não tinha qualquer direito relativo à MELCON DO BRASIL LTDA, que 
pudesse ser cedido à Recorrente. Que, no momento em que foram doadas as 200.000 
quotas das quais era titular, em 26 de março de 2004, todo e qualquer direito que 
CRISTIANO CÉSAR CONSTANTE tivesse em relação à MELCON DO BRASIL LTDA- 
inclusive, o direito à terça parte das reservas de reavaliação e de lucros ao capital social, 
posteriormente incorporados ao capital social da empresa – foi doado à Recorrida. 

 
Conclui inexistir em 18 de outubro de 2007, novo fato gerador que 

pudesse dar ensejo à cobrança de ITCD. O fato gerador é uno: a doação das 200.000 
quotas da quais CRISTIANO CÉSAR CONSTANTE era proprietário, para a Recorrida, 
ocorrida em 26 de março de 2004. 

 
Expirado em 31 de dezembro de 2009 o prazo para que a Fazenda 

Pública revisasse ou lançasse de oficio os valores de ITCD que entendia devidos, o auto 
de infração lavrado em 17 de março de 2011, pretendendo a cobrança de valores relativos 
a este fato gerador, deve ser considerado improcedente, como fizeram os julgadores de 
primeira instancia desse Conselho Administrativo Tributário. 

 
Ao final requer a manutenção da decisão singular que acolheu a 

preliminar de decadência do crédito tributário e decretou a improcedência do lançamento. 
 
É o relatório. 
 

 
V O T O 

 
 
Passo a decidir e de plano acolho a manifestação da douta julgadora 

singular Eulália Ribeiro da Cunha, que na lapidar decisão de fls. 66/69, manifestou-se em 
prol do acolhimento da preliminar de decadência do crédito tributário em testa, declarando 
de consequência improcedente o auto de infração. Por oportuno transcrevo-a abaixo, “in 
verbis”: 

Analisando os autos e as alegações do sujeito passivo, 
principalmente no que se refere à prescrição do direito de lançar o 
crédito tributário, descrito logo acima, uma vez que a doação ocorreu 
em abril de 2004, e diante do que alega o Julgador de Primeira 
Instância fl.35, descrito abaixo: 

 
que nos autos não constam qualquer documento que comprova que o 
sujeito passivo declarou ao fisco a ocorrência do fato gerador, e como 
o termo inicial da contagem de prazo para a extinção do direito de a 
Fazenda Pública Estadual constituir o crédito tributário não ocorre 
enquanto o Fisco não tomar conhecimento da existência do ato ou do 
fato que ensejaria o lançamento, não reconheço a ocorrência da 
decadência do direito de a Fazenda Pública Estadual concluir o crédito, 
pois sem esse conhecimento o lançamento não poderia ser efetuado, 
conforme art. 182 do CTE. 
 
CTE 
 
Art.182. O direito de a Fazenda Pública Estadual constituir o crédito 
tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:  
 
I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento 
poderia ter sido efetuado; 

 



 

Acolho as alegações do sujeito passivo, uma vez que a doação 
ocorreu em 2004, FOI REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL, em 
26/03/2004, portanto com plenas condições do FISCO tomar 
conhecimento e realizar a autuação até 31/12/2009, quando finda o 
prazo do direito de constituição do crédito 5 (cinco) anos, contados do 
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento 
poderia ter sido efetuado, conforme inciso I, do art. 182 do CTE, a 
autuação foi realizada em 2011, após o prazo, e findo o direito, 
baseada em alterações contratuais que levaram a perceber que havia 
ocorrido uma infração em 2004, ou seja, o sujeito passivo também não 
declarou estas alterações, apenas registrou as mesmas na Junta 
Comercial e o Fisco desta vez se fez presente, e com base nas 
alterações contratuais em 2007, notou que houve um aumento 
patrimonial, tendo como fundamento, fato gerador, a doação de 2004, 
mas o lançamento teria que ter sido realizado até 31/12/2009. 
 
Quanto a alegação do Julgador de Primeira Instância de que o “o 
termo inicial da contagem do prazo para a extinção do direito de a 
Fazenda Pública Estadual constituir o crédito tributário não ocorre 
enquanto o Fisco não tomar conhecimento da existência do ato ou 
fato que ensejaria o lançamento”, não procede pois a doação foi 
registrada na junta comercial, em 2004, e em plenas condições do 
FISCO tomar conhecimento, como o fez em 2007. Portanto não acolho 
as alegações do Julgador de Primeira Instância”. 

 
Ante o exposto, impende salientar que os argumentos esposados 

pela Fazenda Pública Estadual não podem se sustentar. De fato, a peça recursal da FPE 
fundamenta-se exclusivamente no Parecer nº 115/2009-GPT e em manifesto da 
Procuradoria Geral do Estado (fls.72/73) que consideram que a contagem do prazo 
decadencial deve-se iniciar a partir do momento em que a autoridade fazendária tomar 
conhecimento do fato gerador. Não obstante a inteligência e a boa fé de seus mentores, 
devo lembrar que tais órgãos não têm competência legal para criar, extinguir, diminuir, 
aumentar ou alterar a contagem de prazos estabelecida nos artigos 173, inciso I do CTN 
ou de seu congênere, o artigo 182, inciso I, do CTE, motivo pelo qual filio-me aos 
argumentos do julgador singular. 

 
Dessarte, nada mais devo acrescentar, motivo pelo qual 

acompanhado da maioria de meus pares, conheço do recurso de ofício, nego-lhe 
provimento para ratificar a decisão singular que acolheu a decadência do crédito tributário 
e considerar improcedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões, em 12 de setembro de 2016. 
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Matéria: Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01488/16 
 
Autora do Voto Vencedor: Conselheira Nislene Alves Borges 
 

 
EMENTA: I – NULIDADES. Preliminares de nulidade do 
lançamento, arguidas pelo sujeito passivo, sendo: i) por 
insegurança na determinação da infração; e, ii) por cerceamento 
do direito de defesa. Rejeitadas por maioria de votos. 
 
1. Não é passível de nulidade o lançamento que contenha os 
elementos indispensáveis para determinar com segurança a 
infração denunciada e identificar corretamente o infrator. (artigo 
20, § 3.º, da Lei 16.469/09); 
 
2. Fica afastada a hipótese de nulidade do lançamento, por 
cerceamento do direito de defesa, quando não comprovada, no 
curso da ação, a ocorrência dos incidentes formais que 
prejudicam a apreciação do mérito do ato administrativo; 
 
3. A revisão de ofício do lançamento, pela autoridade 
administrativa, respalda-se no diretivo insculpido no artigo 149, 
do CTN. 
 
II - ITCD. Obrigação tributária principal. Omissão de 
recolhimento do Imposto. Procedência parcial. Decisão não 
unânime. 
 
1. O ITCD incide sobre a transmissão causa mortis e doação, de 
qualquer bem ou direito. (artigo 72, CTE); 
 
2. Doação é qualquer ato ou fato em que o doador, por 
liberalidade, transmite bem, vantagem ou direito de seu 
patrimônio, ao donatário que o aceita, expressa, tácita ou 
presumidamente. (artigo 72, § 1º, CTE); 
 
3. Ocorre o fato gerador do ITCD, na transmissão por doação, na 
data do ato da doação, ainda que a título de adiantamento da 
legítima. (artigo 74, inciso II, alínea "c", CTE). 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 10 
de maio de 2016, decidiu, por maioria de votos, rejeitar as preliminares de nulidade da 
peça básica, arguidas pela autuada, por insegurança na determinação da infração e, por 
cerceamento do direito de defesa. Foram vencedores os Conselheiros Nislene Alves 
Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Victor Augusto de Faria 
Morato, José Paixão de Oliveira Gomes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza 
Santos Mariano, Heli José da Silva, Alcedino Gomes Barbosa, Aldeci de Souza Flor, José 
Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de 
Oliveira, José Pereira D'abadia e Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes. Vencidos os 
Conselheiros João Divino de Brito, Masayuki Missao, Edson Abrão da Silva e Nivaldo José 
Mendes. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso do Contribuinte 



 

para o Conselho Pleno, negar-lhe provimento para manter a decisão cameral que 
considerou parcialmente procedente o auto de infração no valor de ITCD de R$ 
1.309.457,26 (um milhão, trezentos e nove mil, quatrocentos e cinqüenta e sete reais e 
vinte e seis centavos). Foram vencedores os Conselheiros Nislene Alves Borges, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Victor Augusto de Faria Morato, José Paixão de Oliveira Gomes, 
Lidilone Polizeli Bento, Heli José da Silva, Aldeci de Souza Flor, Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira, Washington Luis Freire de Oliveira, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes e o 
Sr. Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de 
desempate. Vencidos os Conselheiros João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho, 
Masayuki Missao, Edson Abrão da Silva, Nivaldo José Mendes, Rickardo de Souza Santos 
Mariano, Alcedino Gomes Barbosa, José Luiz Rosa, Talita Pimenta Félix e José Pereira 
D'abadia que votaram conhecendo do recurso, dando-lhe provimento para reformar a 
decisão cameral e considerar improcedente o auto de infração. O Advogado da parte 
retirou o pedido de diligência 
 

R E L A T Ó R I O 
 

 
Valendo-me da faculdade prevista no art. 19, § 2º do Decreto 

6.930/09, transcrevo o relatório exarado em decisão colegiada na II CJULT, por meio do 
Acórdão nº 1112/2015, em sua integralidade. 

 
“Em 29 de maio de 2012, o Fisco exige o ITCD no valor de R$ 1.463.722,76 

(hum milhão, quatrocentos e sessenta e três mil, setecentos e vinte e dois reais e setenta e 
seis centavos), multa e acréscimos legais de JOSÉ CARLOS SAMPAIO DE CAMPOS 
MEIRELLES, em razão de este ter recebido doação de 35% (trinta e cinco por cento) de 
31.300.301 quotas da empresa LUSANE AGROPECUÁRIA LTDA, porcentagem esta 
avaliada em R$50.588.585,30 (cinquenta milhões, quinhentos e oitenta e oito mil, quinhentos 
e oitenta e cinco reais e trinta centavos), sendo doador o Sr. LUIZ SAMPAIO NETO. 

Houve pagamento parcial do ITCD sobre essa doação, no valor de R$ 
559.820,65 (quinhentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e vinte reais e sessenta e cinco 
centavos), que foram deduzidos do ITCD no valor de R$ 2.023.543,41 (dois milhões, vinte e 
três mil, quinhentos e quarenta e três reais e quarenta e um centavos), resultando em ITCD 
no valor de R$ 1.463.722,76 (hum milhão, quatrocentos e sessenta e três mil, setecentos e 
vinte e dois e setenta e seis centavos), sendo que o donatário Sr. JOSÉ CARLOS SAMPAIO 
DE CAMPOS MEIRELLES fora notificado a recolher espontaneamente essa 
complementação de ITCD, nos termos do art. 85, inciso IV do CTE, por meio da Notificação 
Fiscal nº 0359-2012, fls. 123/129, e, não tendo efetuado o devido complemento, lavrou-se o 
presente auto de infração. 

A autoridade fiscal entendeu que o fato verificado constituiu-se em infração 
às disposições dos artigos 72, § 2º e 3º; 74, II, "c"; 77, § 1º; 78,III; 81, II e 82, I todos do CTE. 
Foi proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 89, II, com a nova redação da Lei 
13.772/2000.  Identificado como sujeito passivo solidário: LUIZ SAMPAIO NETO, fls. 04, nos 
termos do artigo 82, inciso I, da Lei n° 11.651/91.   

Para fundamentar a acusação fiscal o autuante anexa os documentos de 
fls. 06/126, pede pelo apensamento dos procedimentos administrativos 3035280496531, 
3035280306317 e 3035279993721 para que tenham tramitação conjunta a estes autos fls. 
131.   

Os sujeitos passivos foram intimados em Primeira Instância, conforme 
documentos de fls. 132/135, mas não se manifestaram tendo sido lavrado o termo de revelia 
conforme se vê em fls.136.   

Novamente, foram intimados fls.138/141, para pagar o imposto sob 
acusação ou para apresentar Impugnação a Segunda Instância.  



 

Cientes, os recorrentes impugnam o lançamento, fls. 144/147 em que 
argúem preliminares de cerceamento ao direito de defesa e insegurança na terminação da 
infração em razão da ausência de demonstrativos claros nos autos que possam comprovar a 
falta de recolhimento do ITCD, bem como argüiu nulidade do AI por incompetência funcional 
por se tratar de empresa de grande porte e por incompetência do funcionário avaliador.   

No mérito, alegaram que a autuação não procede, haja vista ter o autuante 
usado o procedimento de arbitramento desconsiderando todos os lançamentos e valores 
constantes do balanço patrimonial, sem desclassificar a escrituração contábil dos 
recorrentes; que não consta dos autos qualquer da hipótese do art. 458 do RCTE, pelo qual 
prevê o arbitramento; que fora desconsiderado o Balanço Patrimonial e o Demonstrativo 
Contábil dos recorrentes; que foi desconsiderado também, o previsto no art. 377 do RCTE. 

Finalizam, requerendo seja declarado nulo o auto de infração com 
supedâneo ao art. 20, I, III e IV da Lei 16.469/09 e se superadas as preliminares arguidas, no 
mérito pedem a improcedência do lançamento fiscal por indevido. Pugnou pela apresentação 
de provas posteriormente.     

  

Acompanham o recurso os documentos de fls. 148/151.   

A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, resolveu, por meio 
da Resolução nº 173/2012 retirar o processo da pauta de julgamento, para que fossem 
anexados os Processos n°s 3035280496531 e 3035280306317, para julgamento conjunto, 
conforme se vê das fls. 153.   

Posteriormente, os autuados apresentam aditivo à defesa fls. 160/163, 
onde são trazidos documentos que contrapõem a tese acusatória, tais como laudos de 
avaliação dos imóveis que integram o capital social da empresa LUSANE AGROPECUÁRIA 
LTDA; balanço patrimonial apurado sem as incorreções praticadas pela fiscalização. 
Oportunidade em que reiteram suas teses de defesa quanto à insegurança na determinação 
da infração e cerceamento ao direito de defesa. 

Finalizam requerendo a conversão do julgamento em diligência para 
verificação da documentação apresentada, objetivando a retificação da base de cálculo 
apurada pelo fisco; declaração de nulidade dos autos e/ou improcedência do lançamento 
fiscal.  

Acompanham a manifestação os documentos de fls. 165/535.  

A Segunda Câmara deste Conselho, após análise de toda documentação 
apresentada pelos sujeitos passivos, resolve converter o julgamento em diligência junto à 
Coordenação do ITCD, a fim de que seja feita análise quanto às alegações do sujeito 
passivo, levando-se em consideração as sugestões nos itens 01 a 04 da Resolução nº 
065/2014 fls. 537/538.  

Em atenção à determinação diligencial supra o revisor apresenta novo 
laudo onde foram retificados a base de cálculo e o valor líquido do ITCD a recolher conforme 
se vê das fls. 539/569.  

Em atenção à determinação diligencial, o auditor apresenta Relatório 
Diligencial nº 119-14 - CITCD, fls 566/567, em que responde a todos os quesitos formulados 
na Resolução supra. Em revisão ao trabalho inicial, o Fisco estorna os valores lançados em 
duplicidade no levantamento original, fls. 564, que vai refletir no valor do ITCD, reduzindo o 
crédito tributário para o montante de R$1.309.457,26 (hum milhão, trezentos e nove reais, 
quatrocentos e cinquenta e sete reais e vinte e seis centavos). Anexa demonstrativos em que 
evidencia os valores retificados, fls. 565.  O auditor sustenta ainda que a fazenda “Sonho 
Verde” se encontrava sob os registros contábeis da empresa Lusane Agropecuária Ltda e 
que, dessa forma, deve ser incluída nos cálculos do imposto, com apresentação de laudo de 
avaliação, ratifica o procedimento.  

Do resultado diligencial foram intimados os sujeitos passivos para 
manifestarem, fls.569/570, havendo transcorrido o prazo sem sua manifestação, fls. 571.  



 

É esse o relatório.” 

 

Concluída a transcrição do relatório, passo a relatar os últimos 
trâmites processuais. 

Em julgamento cameral decidiu-se, por maioria de votos de seus 
membros, por rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento por insegurança na 
determinação da infração, e por unanimidade de votos pela rejeição da preliminar de 
nulidade por incompetência funcional das autoridades lançadora e do avaliador dos bens. 
E, no mérito, julgou-se por maioria de votos pela procedência parcial no valor de R$ 
1.309.457,26. 

A Representação Fazendária se manifestou concordando com o 
“decisum” cameral, fls. 587. 

Intimados, fls. 588/593, os autuados interpõem Recurso ao 
Conselho Pleno, fls. 595/599, por intermédio do qual reiteram a preliminar de nulidade do 
lançamento, por insegurança na determinação da infração, com o argumento de que sem 
a necessária desqualificação do lançamento e pagamento efetuados, nos termos do artigo 
149 do CTN, não se pode aventar a cobrança de eventual diferença do imposto. 
Manifestam-se, novamente, sobre a desconsideração irregular da escrita fiscal e contábil. 
Destacam: “O Fisco não pode deixar de considerar verdadeira a regular escrituração fiscal 
e contábil da empresa válida para todos os tributos federais, estaduais e municipais, sem 
que antes de tal medida extrema haja a desqualificação de toda a sua escrituração 
contábil”. 

 Apresentam, novamente, a preliminar de nulidade por 
cerceamento do direito de defesa, com o argumento de que o fiscal autuante não carreou 
ao processo os documentos e dados que o fizeram concluir que os imóveis, que 
compunham o capital social da empresa cujas quotas foram cedidas, teriam os valores por 
ele (e sua equipe) apontados. 

No mérito, argumentam que foram apresentados laudos de 
avaliação dos imóveis – rurais e urbanos, que integravam o capital social da empresa 
Lusane Agropecuária Ltda., e documentos relacionados ao engenheiro avaliador 
responsável, assim como Balanço patrimonial apurado de acordo com o valor atribuído 
aos imóveis pelas avaliações realizadas pelo engenheiro avaliador. Indicam que os 
valores apontados nos laudos servem para contrapor o valor atribuído aos imóveis pela 
equipe de avaliação da Coordenação do ITCD. 

Acrescentam que o Demonstrativo de Avaliação de Empresa – 
DAE, que fundamenta o lançamento, contém inúmeros erros que implicam em majoração 
indevida do Capital Social. Ainda, que a data utilizada na confecção do DAE (15/02/2008), 
não corresponde àquela em que fora efetuado o pagamento do ITCD (maio de 2009), do 
qual está se cobrando eventual diferença. Destarte, eventual diferença a ser cobrada deve 
levar em consideração o valor dos bens em maio de 2009, e não de qualquer outra data, 
anterior ou posterior. 

Pugnam, assim, pela realização de nova diligência para nova 
análise e acatamento dos documentos apresentados e retificação do valor do imposto 
cobrado. 

Pedem, por derradeiro, a improcedência do auto de infração. 
Após, promovem a juntada do Memorial às fls. 604/605, e 

cópias dos documentos às fls. 610/617 (e versos), por intermédio do qual alegam a 
necessidade de observância da Súmula 113 do STF “O imposto de transmissão causa 
mortis é calculado sobre o valor dos bens na data da avaliação”. Indicam, assim, que ao 
ITCD doação, também se aplica a súmula apontada. E, sendo a data da avaliação pelo 
Fisco de 11 de maio de 2009, e não em data posterior, resta provado que não houve 
desconhecimento da existência da operação ou a impossibilidade de sua comprovação 



 

pelo Fisco à época da constituição do crédito tributário, no período de 22/04/2009 a 
11/05/2009, referente à doação das cotas societárias. 

Alegam, ainda, obediência irrestrita à Instrução Normativa nº 
704/2004, a qual estabelece os procedimentos para o recolhimento do ITCD, destacando: 
“O Fisco teve conhecimento do acervo a ser doado, avaliou-o e determinou o valor do 
bem. O contribuinte recolheu o valor cobrado. O crédito foi extinto. O contribuinte do ITCD 
era obrigado a preencher a declaração do ITCD, Anexo III da IN 704/2009, aguardar 
avaliação e o DARE 2.1 para pagamento. Isso foi feito em 22/04/2009, e o pagamento em 
14/05/2009”. Indagam: “Qual infração da legislação estadual o donatário e o doador 
cometeram?? Nenhuma!!”. Assim, a infração indicada é equivocada. O pagamento ocorreu 
no prazo legal. 

Argumentam da impossibilidade da revisão do lançamento, em 
razão da irreversibilidade do lançamento tributário. Pontuam que é condição sine qua non, 
para a revisão do lançamento, a ocorrência do erro de fato, sendo que o erro de direito 
está fora da autorização do legislador federal da alteração do lançamento. Citam 
jurisprudência do STJ a respeito, assinalando: 

 
“O posicionamento da referida Corte em relação à revisão do 

lançamento aplica-se diretamente ao processo fiscal em discussão, haja vista que o 
sujeito passivo entregou a Declaração do ITCD, prevista no Anexo III da IN 704/2004, na 
data de 22/04/2009 e no dia 11/05/2009, exatamente 19 dias depois, recebeu da 
Coordenação do ITCD da SEFAZ/GO o demonstrativo de cálculo majorado, assinado 
por um avaliador, um auditor Fiscal de Carreira e certamente com aprovação do Delegado 
Fiscal, conforme previa os artigos 5º, 6º da IN 704/2004. Isso significa que os fatos foram 
conhecidos pela Coordenação do ITCD, pois tiveram 19 dias e poderia ter estendido esse 
prazo, se fosse necessário à conclusão da análise. No caso em tela, esclareça-se que, no 
dia 11/05/2016, o Fisco entregou ao sujeito passivo o DARE 2.1 para pagamento do ITCD 
no valor que entendeu devido. Nesse caso, não pode anos depois rever o lançamento, 
porque não desconhecia a existência da operação”. Destaques no original. 

 
Mencionam julgado sobre o tema da lavra do Ministro Luiz Fux, 

e adicionam: “A tentativa do Fisco Goiano em revisar o presente lançamento encontra 
óbice no artigo 149, VIII, do CTN, que trata de fato não conhecido ou não provado à época 
do lançamento anterior. Nestes termos, diz-se que o lançamento teria sido perpetrado com 
erro de fato se este não foi avaliado, ou seja, se o Fisco ignorar o fato. Resta provado 
que neste processo isso não ocorreu”. Destaques no original. 

 
Transcrevem, ainda, que no Estado de Goiás o ITCD decorre 

de lançamento misto, ou seja, a Administração Tributária participa da apuração do crédito 
tributário em ação conjugada com o contribuinte. 

 
Pugnam, ao final, pela improcedência do lançamento. 
 
É esse o relatório. 

 
                                           V O T O   

 

Quanto às questões suscitadas pelo sujeito passivo no presente 
Recurso ao Conselho Pleno, por entender pertinente, e por considerar que a matéria em 
questão já fora apreciada em processo similar pelo Conselho Pleno, bem como por 
previsão regimental, com faculdade prevista no art. 19, § 2º do Decreto 6.930/09, tomo a 
liberdade de transcrever e adotar como parte integrante de meu voto, as razões contidas 



 

na peça decisória, relativa ao processo de n° 3035280496531, sujeito passivo ORLANDO 
TREVISSANI, da lavra do Conselheiro Heli José da Silva, que de maneira brilhante expôs 
suas justificativas de voto. Enfatizando que, apesar de as citações de folhas, números de 
documentos, dentre outros, nem sempre coincidirem, optou-se por não efetuar as 
alterações, em vista de constarem os mesmos elementos processuais em ambos os 
processos. 

 

               “QUESTÕES PRELIMINARES 

 
Em prelúdio, mister analisar e manifestar a respeito das preliminares 

suscitadas pelo polo passivo, a saber: insegurança na determinação da infração, e cerceamento 
do direito de defesa. 

Quanto às nulidades em apreço, acompanhado pela maioria dos meus 
pares, rejeito-as por entender que as mesmas carecem de sustentabilidade. 

Os argumentos relacionados com a preliminar de insegurança na 
determinação da infração se referem à afirmação, feita pelos recorrentes, de que eventual 
diferença do ITCD a ser cobrada pelo Fisco, em decorrência da doação sob análise, somente 
poderia ocorrer se atendido o disposto no artigo 149, do CTN, haja vista ser referido dispositivo 
que autoriza a revisão do lançamento devidamente constituído. Ainda, que a autoridade fiscal 
procedeu arbitramento dos demonstrativos contábeis da empresa, desconsiderando todos os 
lançamentos e valores constantes do balanço patrimonial, sem, contudo, proceder a qualquer 
desclassificação da escrituração contábil da empresa. 

Transcrevo, por necessário, o artigo 149, do CTN: 

 

“Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade 
administrativa nos seguintes casos: 

I – quando a lei assim o determine; 

II – quando  a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo 
e na forma da legislação tributária; 

III – quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado 
declaração nos termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na 
forma da legislação tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela 
autoridade administrativa, recusa-se a prestá-lo ou não o preste 
satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade; 

IV – quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer 
elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração 
obrigatória; 

V – quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa 
legalmente obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo 
seguinte; 

VI – quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de 
terceiro legalmente obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade 
pecuniária; 

VII – quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício 
daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação; 

VIII – quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por 
ocasião do lançamento anterior; 

IX – quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou 
falta funcional da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma 
autoridade, de ato ou formalidade especial. 



 

Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto 
não extinto o direito da Fazenda Pública”. 

 
Entendo que, in casu, o lançamento objurgado concretizou-se com respaldo 

do artigo retro transcrito, em especial os incisos IV, VII, e, também, o IX, incluindo-se a ressalva 
contida no parágrafo único.  

Depreende-se, da análise dos autos, que houve inequívoca comprovação, 
pela fiscalização, de erro ou omissão quanto a um dos elementos definidos na legislação como 
sendo de declaração obrigatória, qual seja, a base de cálculo, a qual se define, no presente caso, 
pelo valor do “Balanço Patrimonial Ajustado” na data do fato gerador, 15 de fevereiro de 2.008, 
data do Registro na Junta Comercial do Estado de Goiás – JUCEG.  

Tem-se, pois, que a base de cálculo utilizada no recolhimento inicial do 
ITCD, teve como suporte avaliação totalmente defasada dos bens que compunham o acervo 
patrimonial da empresa Lusane Agropecuária Ltda. A reavaliação dos referidos bens foi realizada, 
pela fiscalização, com espeque no Código Civil, na Lei das S/A, no CTE, no RCTE, e em 
Jurisprudência e doutrina sobre avaliação de cotas e ações. 

Há que se considerar, ainda, que a situação em estudo se enquadra, 
também, no inciso VII, haja vista que a não utilização da correta base de cálculo, a ser obtida pela 
precisa valoração do acervo patrimonial da empresa Lusane Agropecuária Ltda., sendo que a 
utilizada, por enormemente inferior à valoração real, indica ofensa ao referido inciso. 

Considere-se, também, que relativamente ao inciso IX, depreende-se que 
ainda que tenha havido aceitação do Fisco quanto ao valor inicialmente declarado pelo polo 
passivo, a revisão ocorrida de ofício se apresenta juridicamente válida e correta, em face do 
Princípio da Indisponibilidade do crédito tributário, não se podendo validar, em prejuízo do 
“aerarium” estadual, eventual conduta omissiva e errada do servidor público que procedeu aos 
cálculos para o pagamento do ITCD, devendo-se, portanto, exigir o complemento do imposto 
omitido, haja vista que o erro em destaque não gera direito ao sujeito passivo de não efetuar o seu 
recolhimento, nos termos da legislação vigente. 

Respaldando tal situação, temos o disposto no artigo 166-A, do Código 
Tributário Estadual – CTE, o qual estabelece: 

 

“Art. 166-A. O crédito tributário não pago em razão de ato praticado por 
servidor deve ser exigido pela Fazenda Pública Estadual do sujeito passivo, 
a quem o erro não aproveita”. 

 

Cioso da indisponibilidade do crédito tributário, e considerando o teor do 
artigo retro transcrito, o agente autuante, atento ao disposto no seu parágrafo único, expediu 
“Notificação Fiscal”, fls. 114, oportunizando aos recorrentes o recolhimento espontâneo da 
diferença apurada, o que não ocorreu, exsurgindo, por consequência, o presente lançamento.  

Não há que se falar, portanto, em impossibilidade da revisão do 
lançamento, consoante argumentam os recorrentes, em razão da irreversibilidade do lançamento 
tributário. Conforme explicitado nos parágrafos retros, o lançamento questionado foi efetuado nos 
precisos contornos do artigo 149, do CTN, por se confirmar a ocorrência de erro de fato, o qual se 
encontra inserto no artigo retro mencionado como suporte para a revisão do lançamento. 

Quanto ao argumento de que a autoridade lançadora procedeu 
arbitramento dos demonstrativos contábeis da empresa, desconsiderando todos os lançamentos e 
valores constantes do Balanço Patrimonial, sem proceder sua desclassificação contábil, observo 
em contraponto que, efetivamente, não houve desconsideração dos lançamentos efetuados no 
Balanço Patrimonial, mas tão somente o ajuste do seu valor, em razão da correta avaliação dos 
bens que integralizam o Capital Social da empresa, de modo a refletir a realidade do preço de 
mercado, conforme preconiza o conceito legal e a jurisprudência. As “Notas Explicativas Lusane 
Agropecuária Ltda.”, fls. 14/23, detalham, pormenorizadamente, os procedimentos adotados para 



 

definir o Balanço Patrimonial Ajustado, indicando, com precisão, jurisprudência dos tribunais 
superiores a respeito. 

 Em relação à preliminar de nulidade, por cerceamento do direito de defesa, 
com o argumento de que o fiscal autuante não carreou ao processo os documentos e dados que o 
fizeram concluir que os imóveis que compunham o Capital Social da empresa, cujas quotas foram 
cedidas, teriam os valores por ele apontados, também não se sustenta, haja vista que em análise 
perfunctória dos autos, percebe-se que foram juntados todos os elementos necessários à 
compreensão do fato motivador da autuação, incluindo-se as avaliações dos imóveis realizadas, 
assim como a metodologia utilizada, a qual encontra-se estampada nas Notas Explicativas fls. 
14/23. Observo, outrossim, que os recorrentes se defendem exatamente da acusação que lhes foi 
imputada, apresentando, inclusive, avaliações dos imóveis em contraponto às apresentadas pela 
fiscalização. 

Portanto, não há que se falar em nulidade por insegurança na 
determinação da infração ou, mesmo, cerceamento do direito de defesa. O sujeito passivo teve 
durante a tramitação do processo, oportunidades de contestar, faticamente, o trabalho realizado 
pela fiscalização, e não o fez com suficiente razoabilidade e provas capazes de inquiná-lo de írrito. 
Nos autos encontram-se todos os elementos necessários à compreensão do trabalho realizado. 

No aspecto formal, o lançamento tributário atendeu a todos os requisitos 
previstos no artigo 142, do Código Tributário Nacional - CTN, e, em especial, ao artigo 8º, da Lei nº 
16.469/2009. Sendo assim, não existem nos autos prova, por mais elementar que seja, de 
nenhuma das possíveis nulidades descritas pelo artigo 20, da referida Lei. 

As provas foram devidamente colacionadas, há absoluta clareza no texto 
da peça vestibular; e, mais ainda, resta clara a absoluta sintonia entre as provas juntadas e a 
natureza da acusação em análise. Não houve nenhuma obscuridade no trabalho, a tipificação da 
infração está correta, não merecendo qualquer reparo. Além disso, sempre foi dada ao sujeito 
passivo a oportunidade de trazer suas razões, e dela fez uso, utilizando-se dos preceitos 
constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 

Assim, reitero a rejeição das preliminares em análise. 

Dentre do tópico das preliminares, destaco, por oportuno, que o patrono 
dos recorrentes retirou, em sua sustentação oral, o pedido de conversão do julgamento em nova 
diligência. 

 
                QUESTÃO MERITÓRIA 
 

Compulsando os autos, atendo às normas que regem a matéria, e, 
notadamente quanto ao trabalho realizado pela autoridade autuante, na vertente da 
correta instrução documental, bem como na escorreita elaboração da fiscalização em 
relevo, observo que o lançamento foi corretamente elaborado, devendo, portanto, ser 
mantido com a devida adequação revisional. 

 Os elementos constantes dos documentos, Nota Explicativa, 
demonstrativos e avaliações de imóveis, insertos às fls. 05/128, conjugados com o 
resultado da revisão determinada pela Resolução às fls. 537/538, a qual encontra-se 
consolidado nos documentos, Apresentação de Respostas Quesitos, avaliações, Parecer 
Técnico, e Relatório Diligencial, fls. 539/568, demonstram claramente a ocorrência do fato 
gerador, bem como da base de cálculo do tributo. 

Os argumentos apresentados pelos recorrentes no que pertine ao 
mérito, em especial em relação à base de cálculo originada da correta avaliação do 
patrimônio da empresa, e que se respaldaram em volumosos documentos, avaliações de 
imóveis, e parecer exarados por peritos contratados, foram contestados, eficientemente 
pelo Parecer Técnico nº 64 – CITCD / 2014, fls. 560/563, no qual, após historiar os laudos 
apresentados pelos recorrentes, destacou-se:  



 

“Não nos foram apresentados os documentos de regularidade do 
profissional e de seu trabalho junto ao Conselho Regional de Engenharia local – 
CREA/GO. Precisamos convir que os valores atribuídos pelo avaliador estão muito aquém 
da realidade, considerando a época da avaliação, talvez justificável pelo seu total 
desconhecimento do mercado imobiliário de Goiás, haja vista que se deslocou de outro 
estado da federação par vir realizar este trabalho aqui. Além do mais, em resposta a um 
dos quesitos formulados pela Coordenação do ITCD, o avaliador respondeu que fez uma 
vistoria técnica no escritório do advogado (???), e que não há necessidade de se vistoriar 
os imóveis (???). Como pode ser isso? Realmente é de se surpreender que um perito se 
desloque de Belo Horizonte para Goiânia e tome conhecimento em apenas dois dias da 
realidade de doze imóveis rurais e oito imóveis urbanos distribuídos em sete municípios 
diferentes. Acrescente-se a isso o fato de se tratar de avaliação de alta complexidade, 
dada a natureza da extensão dos imóveis e do valor agregado que possuem, pois 
somente as propriedades rurais somam 12.146,31 hectares. 

Em nossas anotações e no banco de dados dessa Coordenação não 
encontramos nada que se compare aos valores encontrados pelo avaliador contratado 
pelo contribuinte. As fazendas localizadas nos municípios de Moiporá, Israelândia e 
Fazenda Nova, em número de sete, somam 7.530,3793 hectares e foram avaliadas em 
média por R$ 1.854,90 por hectare, ou seja, R$ 8.973,79 por alqueire. São fazendas 
formadas, planas, com várias benfeitorias, ricas em águas, ótima localização, à beira do 
Rio Pilões e da rodovia GO-060, que liga São Luiz de Montes Belos a Iporá, e da GO-418 
que liga essa a Fazenda Nova. A de Mara Rosa, com área de 2.226,4000 hectares, foi 
avaliada em R$ 732,12 por hectare, ou R$ 3.543,46 por alqueire. É também plana, com 
várias benfeitorias, boa parte formada, boa de água, boa localização, às margens da 
rodovia GO-239 que liga Mara Rosa a Amaralina. Tratam-se, portanto, de propriedades 
com ótimas qualidades e que para quem tem um mínimo de conhecimento sobre preços 
de imóveis rurais neste Estado vê claramente que estes valores não coadunam com a 
realidade observada nos últimos dez anos. 

A propriedade rural de 532,3503 hectares em Bonfinópolis foi 
avaliada em R$ 1.972,38 por hectare, ou seja R$ 9.546,32 por alqueire. É constituída de 
terras de cultura, formadas, planas, com várias benfeitorias, boa de água, ótima 
localização, às margens da rodovia BR-457 que liga Goiânia a Bonfinópolis. A de Senador 
Canedo possui 940,3803 hectares e foi avaliada em R$ 2.185,18 por hectare, ou R$ 
10.576,27 por alqueire, possui também as mesmas características e situa-se muito 
próxima ao centro urbano do município. Somente analisando suas localizações, tão 
próximas à Capital, denota-se claramente que estes valores estão totalmente 
equivocados, muito abaixo do real. 

Quando partimos para a análise das duas propriedades rurais de 
Goiânia, aí sim, ficamos estarrecidos. A Fazenda Independência, com 649,0556 hectares, 
foi avaliada em R$ 9.740,31 por hectare, ou seja, R$ 47.143,10 por alqueire, e a Fazenda 
Santa Cruz, de 267,74 hectares, foi avaliada em R$ 9.725,85 por hectare, ou R$ 
47.073,11 por alqueire. São propriedades localizadas na região sul da cidade, próximas ao 
autódromo, região nobre e urbanizada da capital, onde foram construídos os condomínios 
fechados Jardins Florença, Morumbi, etc., de altíssimo padrão, cujo metro quadrado 
supera a R$ 1.000,00 nos dias atuais. Como podemos acreditar nessas avaliações? Salta 
aos olhos tamanha valorização nessa região e não há como considerar tais imóveis como 
simples fazendas nos moldes caracterizados pelo avaliador. Mesmo que na época não 
existissem tais condomínios, já havia um potencial a ser explorado como gleba 
urbanizável, tal como realmente foi destinada. Assim, a metodologia deveria ser a do 
“Método Involutivo”, que leva em conta o potencial do imóvel para empreendimentos 
imobiliários, fato negligenciado pelo avaliador.  



 

As avaliações da SEFAZ, apesar da simplicidade dos documentos, 
foram elaboradas por técnicos habilitados, capacitados e experientes que trabalham há 
vários anos exclusivamente com avaliações no Estado de Goiás, enquanto os laudos 
elaborados pelo avaliador contratado pelo contribuinte demonstram-se fracos, com pouca 
fundamentação e falta de clareza, bem como pelo excesso de informações irrelevantes. 
Por tudo isso, chegamos a conclusão que não há como considerar estes documentos por 
se mostrarem muito frágeis e com pouca sustentação. Assim, somos pela ratificação do 
que já se encontra nas Atribuições de Valores nºs 0578, 05714 e 0258/211 – CITCD (fls. 
29-41), que foram apresentadas pelos técnicos da Secretaria da Fazenda do Estado de 
Goiás, em total detrimento das demais apresentadas pelo contribuinte”. 

À vista do conteúdo do Parecer Técnico acima transcrito, assim 
como pelo contido no Relatório Diligencial às fls. 566/567, entendo que os argumentos 
apresentados pela polaridade passiva, são insuficientes para desqualificar o trabalho 
realizado, e, por conseguinte, improceder o lançamento. 

Importante destacar que a diligência realizada ensejou a adequação 
da base de cálculo e, consequentemente, do imposto cobrado, em face do Balanço 
Patrimonial Ajustado Revisado, indicando como valor líquido do ITCD a pagar de R$ 
187.065,32 (cento e oitenta e sete mil, sessenta e cinco reais e trinta e dois centavos). 

A legislação relativamente à exigência tributária objeta do presente 
lançamento, tem como prescrição normativa os artigos abaixo transcritos, do Código 
Tributário Estadual - CTE: 

 

“Art. 72. O ITCD incide sobre a transmissão causa mortis e doação, de 
qualquer bem ou direito. 

Art. 74. Ocorre o fato gerador do ITCD: 

[...] 

II – Na transmissão por doação, na data: 

[...] 

c) no ato da doação, ainda que a título de adiantamento da legítima. 

[...] 

Art. 77. A base de cálculo do ITCD é o valor venal do bem e do direito a ele 
relativo, do título ou do crédito transmitido ou doado”. 

 

O Decreto nº 4.852/97, regulamentando a matéria, também, estatui: 
 

“Art. 372. O Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de 
Quaisquer Bens ou Direitos -  ITCD incide sobre a transmissão causa 
mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos. (Artigo 72, Lei nº 
11.651/91). 

§ 1º. Ocorrem tantos fatos geradores distintos quantos forem os herdeiros, 
legatários, donatários ou usufrutuários, ainda que o bem ou direito seja 
indivisível. 

§ 2º. Doação é qualquer ato ou fato em que o doador, por liberalidade, 
transmite bem, vantagem ou direito de seu patrimônio ao donatário que o 
aceita expressa, tácita ou presumidamente. 

§ 3º. Entende-se como qualquer bem ou direito o bem imóvel e o direito a 
ele relativo, o bem móvel, compreendendo o semovente, a mercadoria e 
qualquer parcela do patrimônio que for passível de mercancia ou de 
transmissão, mesmo que representado por título, ação, quota, certificado, 
registro ou qualquer outro bem ou documento. 



 

Art. 373. A incidência do imposto alcança (Lei nº 11.651/91, art. 73): 

I – A transmissão ou a doação de imóvel situado neste Estado, inclusive o 
direito a ele relativo; 

II – A doação, cujo doador tenha domicílio neste Estado, ou quando nele se 
processar o inventário relativo a bem imóvel, direito, título e crédito. 

Art. 376. Ocorre o fato gerador do ITCD (Lei nº 11.651/91, art. 74): 

[...] 

II – Na transmissão por doação, na data: 

c) do ato da doação, ainda que a título de adiantamento da legítima. 

[...] 

Art. 382. Contribuinte do ITCD é (Lei nº 11.651/91, art. 81): 

[...] 

II - o donatário, na doação; 

[...] 

Art. 377. A base de cálculo do ITCD é o valor venal do bem e do direito a 
ele relativo, do título ou do crédito transmitido ou doado (Lei nº 11.651/91, 
art. 77). 

[...] 

§ 7. Na transmissão de acervo patrimonial de firma individual, de ações de 
empresa constituída sob a forma de sociedade anônima de capital fechado 
ou quota de participação de empresa constituída sob a forma de 
responsabilidade limitada, o valor venal deve ser apurado com base no 
valor de mercado dos bens e direitos que constituem o patrimônio, 
observado o disposto no § 10 deste artigo. (Grifos oportunos) 

[...] 

§ 10. Devem ser deduzidos da base de cálculo do ITCD o passivo 
patrimonial formado, em relação a bem, título, crédito ou direito, até a 
abertura da sucessão e as dívidas do espólio previstas no Código Civil. 
(Grifo oportuno)”. 

 

E, conforme disposto na Lei nº 6.404/76, define-se o conceito contábil de 
Patrimônio Líquido, como sendo: 

 

 

                  PL =  Ativo (Bens e Direitos) – Passivo (Obrigações com terceiros) 

 

 

Bastante resumido, temos que o Patrimônio Líquido é a diferença positiva 
entre o valor do Ativo da empresa (bens e direitos) e o valor do Passivo (Obrigações com 
terceiros). 

Depreende-se, assim, que ao estabelecer o valor patrimonial das quotas 
como base de cálculo do ITCD, para a situação de doação, o legislador se utilizou de critério 
objetivo, de fácil determinação e de amplo conhecimento, tendo em vista sua conceituação técnica 
adotada pela ciência contábil. 

Por oportuno, transcrevo e torno parte das minhas razões, as apresentadas 
pela Conselheira Nislene Alves Borges, no Acórdão prolatado e contido às fls. 577/585, que assim 
se posicionou: 

“Ocorre que a empresa Lusane Agropecuária Ltda., fora constituída com 
integralização do Capital Social por diversos imóveis rurais, dentre outros urbanos, bem como em 
moeda corrente. A legislação, cristalina, dispõe que o valor venal nas situações de transmissão de 



 

quotas de participação de empresa constituída sob a forma de responsabilidade limitada, deve ser 
apurado no valor de mercado dos bens e direitos que constituem o seu patrimônio. O Fisco de 
fato observou as regras previstas em legislação tributária, bem como na legislação das ciências 
contábeis, para estabelecer a base de cálculo sobre a qual incidiu o imposto devido pelo sujeito 
passivo, fls. 07/09, efetuando a atualização dos bens (ativo) que compõem o patrimônio da empresa, 
e deduzindo o passivo constante do balanço patrimonial, fls. 09.  

Sobre o assunto, podemos verificar a Súmula 113 do STF:  

SÚMULA Nº 113 - STF - DE 13/12/1963 

Enunciado: 

O imposto de transmissão "causa mortis" é calculado sobre o valor dos bens na 
data da avaliação. 

Data da Aprovação: 13/12/1963 

Fonte de Publicação: Súmula da Jurisprudência 
Predominante do Supremo Tribunal Federal - Anexo ao Regimento Interno. 
Edição: Imprensa Nacional, 1964, p. 71. 

Observa-se que não houve desconsideração dos lançamentos efetuados no 
Balanço Patrimonial, o Fisco ajustou os valores dos bens que integralizam o Capital Social da 
empresa, de modo a refletir a realidade do preço de mercado, conforme preconiza o conceito legal e 
a jurisprudência”.  

A manifestação dos recorrentes de que a primeira avaliação do Fisco 
para o pagamento espontâneo do ITCD teria ocorrida em maio de 2009, ao meu ver, é 
irrelevante no que pertine à data do fato gerador considerada no lançamento revisional, 
haja vista que a data do fato gerador é claramente definida nos trabalhos de auditoria 
como sendo o dia 15 de fevereiro de 2.008, data em que a alteração contratual contendo a 
doação foi registrada na JUCEG. 

Outrossim, a indicação, pelos recorrentes, de obediência irrestrita à 
Instrução Normativa nº 704-GSF, a qual estabelece os procedimentos para o recolhimento 
do ITCD, o que implicaria na irreversibilidade do lançamento tributário não se sustenta. 
Conforme já declinei nas manifestações vinculadas às nulidades, reproduzo meu 
arrazoado a respeito: “depreende-se que ainda que tenha havido aceitação do Fisco 
quanto ao valor inicialmente declarado pelo polo passivo, a revisão ocorrida de ofício se 
apresenta juridicamente válida e correta, em face do Princípio da Indisponibilidade do 
crédito tributário, não se podendo validar, em prejuízo do “aerarium” estadual, eventual 
conduta omissiva e errada do servidor público que procedeu aos cálculos para o 
pagamento do ITCD, devendo-se, portanto, exigir o complemento do imposto omitido, haja 
vista que o erro em destaque não gera direito ao sujeito passivo de não efetuar o seu 
recolhimento, nos termos da legislação vigente”. 

Nesse diapasão, à guisa de elementos capazes de infirmar a 
acusação fiscal, e estando o lançamento, sobre o aspecto formal e material, respaldado 
pela legislação tributária estadual, hei por bem em manter a decisão cameral que o 
considerou procedente, com a devida adequação originada da revisão realizada.” 

 

Após essas considerações, voto, acompanhada da maioria dos 
membros deste Conselho Pleno, rejeitando as preliminares de nulidade do auto de 
infração, arguidas pelo polo passivo, por insegurança na determinação da infração, e por 
cerceamento do direito de defesa. E, no mérito, conhecendo do Recurso do sujeito 
passivo, negando-lhe provimento, para confirmar a decisão cameral que considerou 
parcialmente procedente o auto de infração, no valor original do ITCD de R$ 1.309.457,26 
(um milhão, trezentos e nove mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e vinte e seis 
centavos). 



 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 20 de setembro de 2016. 
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Matéria: Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01489/16 
 
Relatora: Conselheira Nislene Alves Borges 
 

 
EMENTA: I – NULIDADES. Preliminares de nulidade do 
lançamento, arguidas pelo sujeito passivo, sendo: i) por 
insegurança na determinação da infração; e, ii) por cerceamento 
do direito de defesa. Rejeitadas por maioria de votos. 
 
1. Não é passível de nulidade o lançamento que contenha os 
elementos indispensáveis para determinar com segurança a 
infração denunciada e identificar corretamente o infrator. (artigo 
20, § 3.º, da Lei 16.469/09); 
 
2. Fica afastada a hipótese de nulidade do lançamento, por 
cerceamento do direito de defesa, quando não comprovada, no 
curso da ação, a ocorrência dos incidentes formais que 
prejudicam a apreciação do mérito do ato administrativo; 
 
3. A revisão de ofício do lançamento, pela autoridade 
administrativa, respalda-se no diretivo insculpido no artigo 149, 
do CTN. 
 
II - ITCD. Obrigação tributária principal. Omissão de 
recolhimento do Imposto. Procedência parcial. Decisão não 
unânime. 
 
1. O ITCD incide sobre a transmissão causa mortis e doação, de 
qualquer bem ou direito. (artigo 72, CTE); 
 
2. Doação é qualquer ato ou fato em que o doador, por 
liberalidade, transmite bem, vantagem ou direito de seu 
patrimônio, ao donatário que o aceita, expressa, tácita ou 
presumidamente. (artigo 72, § 1º, CTE); 
 
3. Ocorre o fato gerador do ITCD, na transmissão por doação, na 
data do ato da doação, ainda que a título de adiantamento da 
legítima. (artigo 74, inciso II, alínea "c", CTE). 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 10 
de maio de 2016, decidiu, por maioria de votos, rejeitar as preliminares de nulidade da 
peça básica, arguidas pela autuada, por insegurança na determinação da infração e por 
cerceamento do direito de defesa. Foram vencedores os Conselheiros Nislene Alves 
Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Victor Augusto de Faria 
Morato, Mário de Oliveira Andrade, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos 
Mariano, Heli José da Silva, Alcedino Gomes Barbosa, Aldeci de Souza Flor, José Luiz 
Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de 
Oliveira, José Pereira D'abadia e Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes. Vencidos os 
Conselheiros Masayuki Missao, Edson Abrão da Silva, Nivaldo José Mendes e João 
Divino de Brito. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso do 



 

Contribuinte para o Conselho Pleno, negar-lhe provimento para manter a decisão cameral 
que considerou parcialmente procedente o auto de infração no valor de ITCD de R$ 
935.326,62 (novecentos e trinta e cinco mil, trezentos e vinte e seis reais e sessenta e dois 
centavos). Foram vencedores os Conselheiros Nislene Alves Borges, Gilmar Rodrigues de 
Almeida, Victor Augusto de Faria Morato, Mário de Oliveira Andrade, Lidilone Polizeli 
Bento, Heli José da Silva, Aldeci de Souza Flor, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, 
Washington Luis Freire de Oliveira, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes e o Sr. 
Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de 
desempate. Vencidos os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, Masayuki Missao, Edson 
Abrão da Silva, Nivaldo José Mendes, Rickardo de Souza Santos Mariano, Alcedino 
Gomes Barbosa, José Luiz Rosa, Talita Pimenta Félix, José Pereira D'abadia e João 
Divino de Brito  que votaram conhecendo do recurso, dando-lhe provimento para reformar 
a decisão cameral e considerar improcedente o auto de infração. O Advogado da parte 
retirou, em sustentação oral, o pedido de diligência e a arguição de exceção de 
impedimento protocolada anteriormente. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Valendo-me da faculdade prevista no art. 19, § 2º do Decreto 
6.930/09, transcrevo o relatório exarado em decisão colegiada na II CJULT, por meio do 
Acórdão nº 1007/2015, em sua integralidade, da lavra do Conselheiro José Paixão de 
Oliveira Gomes. 

 
Em 29 de maio de 2012, o Fisco exige o ITCD no valor de R$ 

1.045.516,26 (um milhão, quarenta e cinco mil, quinhentos e dezesseis reais e vinte e seis 
centavos), multa e acréscimos legais de CRISTINA MARIA CABRAL SANTOS SAMPAIO, 
em razão deste ter recebido doação de 25% (vinte e cinco por cento) de 31.300.301 
quotas da empresa AGROPECUÁRIA LUSANE LTDA, porcentagem avaliada em R$ 
36.134.703,78 (trinta e seis milhões, cento e trinta e quatro mil, setecentos e três reais e 
setenta e oito centavos), sendo doador LUIZ SAMPAIO NETO. 

 
Houve pagamento parcial do ITCD sobre essa doação, no valor de 

R$ 399.871,89 (trezentos e noventa e nove mil, oitocentos e setenta e um reais e oitenta e 
nove centavos), que foi deduzido do ITCD no valor de R$ 1.445.388,15 (um milhão, 
quatrocentos e quarenta e cinco mil, trezentos e oitenta e oito reais quinze centavos), 
resultando no ITCD no valor de R$ 1.045.516,26 (um milhão, quarenta e cinco mil, 
quinhentos e dezesseis reais e vinte e seis centavos), sendo que CRISTINA MARIA 
CABRAL SANTOS SAMPAIO foi notificada a recolher espontaneamente essa 
complementação de ITCD e não o fez, sendo então a complementação lançada no 
presente auto de infração. 

 
Citados como infringidos os arts. 72, §§ 2° e 3°, 74, inc. II, letra “c”, 

77, § 1, 78, inc. III, 81, inc. II, 82, inc. I, da Lei n° 11.651/91, proposta a penalidade prevista 
no art. 89, inc. II, da Lei n° 11.651/91 na redação dada pela Lei n° 13.772/00. 

 
Identificada como solidária a pessoa física LUIZ SAMPAIO NETO, na 

condição de doador, nos termos do art. 82, I, da Lei n° 11.651/91 (fls. 04). 
 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, demonstrativos 

de avaliação de empresa – DAE (fls. 06/10), Declaração do ITCD Inter Vivos (fls. 11), 
Demonstrativo de Cálculo do ITCD Inter Vivos (fls. 12), Consulta Pagamento de DARE (fls. 13), 
SARE – Histórico dos Pagamentos (fls. 14), Nota Explicativa (fls. 15/24), Balanço patrimonial da 
AGROPECUÁRIA LUSANE LTDA (fls. 25/28), cópia das 43ª Alteração Contratual da empresa 



 

ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA (fls. 5/23) e Balanço Patrimonial do 
Ano de 2009 da ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA (fls. 25/47), dentre 
outros documentos. 

 
Intimados o contribuinte e o solidário em 05/06/2012 (fls. 162/163), ambos 

não comparecem, sendo declarados revéis (fls. 164). 
 
Revéis, o contribuinte e a solidário apresentam conjuntamente impugnação 

em Segunda Instância (fls. 178/181), após relatarem os fatos, formulam em preliminar arguição de 
nulidade da peça básica, relacionando as hipóteses de insegurança na determinação da infração, 
cerceamento do direito de defesa, incompetência funcional da autoridade lançadora e 
incompetência funcional do avaliador (fls. 178179). 

 
Quanto ao mérito, pedem a improcedência do lançamento, afirmando que a 

autoridade fiscal procedeu arbitramento dos demonstrativos contábeis da empresa, 
desconsiderando todos os lançamentos e valores constantes do balanço patrimonial, se proceder 
qualquer desclassificação da escrituração contábil da empresa. 

 
Dizem que o Fisco não pode deixar de considerar verdadeira a regular 

escrituração fiscal e contábil da empresa válida para todos os tributos federais, estaduais e 
municipais, sem que antes de tal medida extrema haja a desqualificação de toda a sua 
escrituração contábil. 

 
Aduzem que a legislação tributária estadual somente autorizou o 

arbitramento previsto no art. 458 do RCTE, sendo que não consta dos autos que a autuada tenha 
incorrido em qualquer das hipóteses elencadas nesse dispositivo. 

 
Reproduzem o art. 377, §§ 1°, 7° e 10, do RCTE. 

 
Protestam pela juntada posterior de elementos de prova. 
 
Posteriormente, por meio de termo de juntada, o contribuinte e o solidário 

juntam aditivo à defesa (fls. 191/194), laudos de avaliação dos imóveis rurais e urbanos (fls. 
196/551) e Balanço Patrimonial da Luzane Agropecuária Ltda (fls. 553/566). 

 
À fl. 568 consta resolução cameral com seguinte teor: 
 

“A Segunda Câmara deste Conselho, acatando 
proposição do Conselheiro Relator, 

 
CONSIDERANDO que na busca da verdade material é 

facultado ao julgador determinar a realização de diligência, de ofício ou a pedido, 
para fins de saneamento do processo (Decreto n. 6.930/09, art. 6º, § 3, II); 

 
CONSIDERANDO que a avaliação inicial, promovida pelo 

sujeito passivo, quando da confecção do Demonstrativo de Cálculo do ITCD, fls. 
12, equivale a um patrimônio líquido da empresa LUSANE AGROPECUÁRIA LTDA 
estimado em R$ 39.987.188,00, ao passo que o valor apurado pelo Fisco fora de 
R$ 144.538.815,13, conforme planilha à fl. 10 dos autos; 

 
CONSIDERANDO que o sujeito passivo apresenta laudo 

de avaliação, com vistas a contestar os valores atribuídos pelo Fisco, em especial 
quanto aos imóveis que constituíram integralização de capital na empresa LUSANE 
AGROPECUÁRIA LTDA; 

 
CONSIDERANDO que a avaliação dos imóveis rurais e 

urbanos, apurada pelo sujeito passivo, é no valor de R$ 28.281.900,00 (fls. 313), 
enquanto a reavaliação promovida pelo Fisco imputa-lhes o valor de R$ 
88.810.668,49; 

 



 

CONSIDERANDO que, segundo o sujeito passivo, o 
laudo apresentado funda-se em valores de imóveis obtidos a partir de arquivos 
cedidos pelo jornal O Popular, mediante procura de ofertas de imóveis com 
características reputadas semelhantes aos avaliados, em maio de 2009; 

 
CONSIDERANDO que o imóvel rural denominado 

"Fazenda Sonho Verde", não obstante conste do somatório de imóveis rurais 
indicados pelo sujeito passivo, não consta do rol de imóveis avaliados e 
considerados pela auditoria inicial, quando da auditoria fiscal; 

 
CONSIDERANDO, finalmente, as ponderações 

realizadas pelo sujeito passivo quanto à avaliação fiscal, fls. 563/566, 
ENCAMINHAR os autos à Coordenação do ITCD da Gerência de Arrecadação e 
Fiscalização -GEAF, para que seu Ilustre titular determine que se promova a 
necessária ponderação aos laudos apresentados, em especial quanto às seguintes 
averiguações: 

 
1) A procedência ou não da inclusão, no rol de ativos da 

empresa e na auditoria fiscal, da Fazenda "Sonho Verde", uma vez que a mesma 
fora abrangida na avaliação realizada pelo sujeito passivo, sem aparente 
correspondência na auditoria fiscal; 

 
2) As supostas duplicidades de lançamento nas contas do 

ativo circulante e patrimônio líquido, expostas às fls. 563/566; 
 
3) Atestar ou não a correspondência, ao valor de 

mercado, dos imóveis discriminados na inicial; neste último caso, mediante a 
necessária crítica à avaliação pericial apresentada pelo sujeito passivo. 

 
4) Outras informações que julgar pertinentes, além da 

retificação, se for o caso, dos valores e planilhas apresentados com a inicial.” 
 

O diligenciador, em relatório (fls. 596/597), atendendo a Resolução n° 062/2014, 
informa que fez os seguintes ajustes na base de cálculo do ITCD: 

 
“1 - Quanto às duplicidades de lançamentos da conta 

Disponibilidades, valores em moeda corrente de R$ 11.000.000,00 (onze milhões 
de reais) e R$ 418.384,00 (quatrocentos e dezoito mil, trezentos e oitenta e quatro 
reais), foram estornadas e retificadas, com reflexo negativo no Ativo Circulante, 
passando para o valor ajustado de R$ 47.375.834,00 (quarenta e sete milhões, 
trezentos e setenta e cinco mil, oitocentos e trinta e quatro reais); 

 
2 - A Fazenda Sonho Verde foi adicionada ao Ativo Não 

Circulante e, a justificativa de seu reflexo positivo se deu em razão dela não ter 
sido contemplada no Balanço Patrimonial Ajustado Primitivo e, ao alinhar os 
valores de avaliação e deflação à mesma data da avaliação dos imóveis rurais, 
chegamos ao valor do Ativo Não Circulante de R$ 89.755.472,42 (oitenta e nove 
milhões, setecentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e dois reais e 
quarenta e dois centavos). 
 
Quanto ao pedido de crítica à avaliação apresentada pelo sujeito passivo, o 

diligenciador expõe o seguinte: 
 

1 - Foi feito o Despacho n° 003-14 e encaminhado o 
processo aos engenheiros avaliadores da Secretaria da Fazenda para se 
manifestarem sobre a reavaliação apresentada pelo sujeito passivo; 

 
2 - Foi expedida a Notificação n° 0850-2014 solicitando 

que o sujeito passivo respondesse oito quesitos para atender aos questionamentos 
dos avaliadores da SEFAZ; 

 
3 - o sujeito passivo apresentou as respostas aos 

quesitos e a seguir encaminhamos ao Setor de avaliação para análise e 
manifestação; 



 

 
4 - Com base no Parecer Técnico n° 064-CITCD/2014 

(fls. 590/593), ratificamos e mantemos os valores constantes das Avaliações 
Primitivas, realizadas pela Fazenda Pública Estadual e, desconsideramos por 
completo as avaliações apresentadas pelo sujeito passivo, com base nos 
argumentos técnicos apresentados no Parecer supra. 

 
Dessa forma, chegamos ao Balanço Patrimonial Ajustado 

Revisado de R$ 133.519.851,06 (cento e trinta e três milhões, quinhentos e 
dezenove mil, oitocentos e cinquenta e um reais e seis centavos), vinte e cinco por 
cento de participação da Contribuinte no valor de R$ 33.379.962,77 (trinta e três 
milhões, trezentos e setenta e nove mil, novecentos e sessenta e dois reais e 
setenta e sete centavos) e, no valor líquido de ITCD a pagar de R$ 935.326,62 
(novecentos e trinta e cinco mil, trezentos e vinte e seis reais e sessenta e dois 
centavos), valor este considerado na data do fato gerador e, sobre o qual deverá 
ser acrescido correção monetária, juros e multa pela falta de pagamento dentro do 
prazo legal.” 

 
Intimado (fls. 600), o sujeito passivo não se manifesta acerca do resultado 

dessa revisão. 
 
É o relatório.” 
 

Concluída a transcrição do relatório, passo a relatar os últimos 
trâmites processuais. 

Em julgamento cameral decidiu-se, por maioria de votos de seus 
membros, por rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento por insegurança na 
determinação da infração, e por unanimidade de votos pela rejeição da preliminar de 
nulidade por incompetência funcional das autoridades lançadora e do avaliador dos bens. 
E, no mérito, julgou-se por maioria de votos pela procedência parcial no valor de R$ 
935.326,62. 

A Representação Fazendária se manifestou concordando com o 
“decisum” cameral, fls. 617. 

Intimados, fls. 588/593, os autuados interpõem Recurso ao Conselho 
Pleno, fls. 618/623, por intermédio do qual reiteram a preliminar de nulidade do 
lançamento, por insegurança na determinação da infração, com o argumento de que sem 
a necessária desqualificação do lançamento e pagamento efetuados, nos termos do artigo 
149 do CTN, não se pode aventar a cobrança de eventual diferença do imposto. 
Manifestam-se, novamente, sobre a desconsideração irregular da escrita fiscal e contábil. 
Destacam: “O Fisco não pode deixar de considerar verdadeira a regular escrituração fiscal 
e contábil da empresa válida para todos os tributos federais, estaduais e municipais, sem 
que antes de tal medida extrema haja a desqualificação de toda a sua escrituração 
contábil”. 

Apresentam, novamente, a preliminar de nulidade por cerceamento 
do direito de defesa, com o argumento de que o fiscal autuante não carreou ao processo 
os documentos e dados que o fizeram concluir que os imóveis, que compunham o capital 
social da empresa cujas quotas foram cedidas, teriam os valores por ele (e sua equipe) 
apontados. 

No mérito, argumentam que foram apresentados laudos de avaliação 
dos imóveis – rurais e urbanos, que integravam o capital social da empresa Lusane 
Agropecuária Ltda., e documentos relacionados ao engenheiro avaliador responsável, 
assim como Balanço patrimonial apurado de acordo com o valor atribuído aos imóveis 
pelas avaliações realizadas pelo engenheiro avaliador. Indicam que os valores apontados 



 

nos laudos servem para contrapor o valor atribuído aos imóveis pela equipe de avaliação 
da Coordenação do ITCD. 

Acrescentam que o Demonstrativo de Avaliação de Empresa – DAE, 
que fundamenta o lançamento, contém inúmeros erros que implicam em majoração 
indevida do Capital Social. Ainda, que a data utilizada na confecção do DAE (15/02/2008), 
não corresponde àquela em que fora efetuado o pagamento do ITCD (maio de 2009), do 
qual está se cobrando eventual diferença. Destarte, eventual diferença a ser cobrada deve 
levar em consideração o valor dos bens em maio de 2009, e não de qualquer outra data, 
anterior ou posterior. 

Pugnam, assim, pela realização de nova diligência para nova análise 
e acatamento dos documentos apresentados e retificação do valor do imposto cobrado. 

Pedem, por derradeiro, a improcedência do auto de infração. 

Alegam, às fls. 637/639, impedimento desta relatora, uma vez que 
fora autora do voto vencedor em peça decisória da decisão em fase cameral. 

Após, promovem a juntada do Memorial às fls. 643/644, e cópias dos 
documentos às fls. 645/649 (e versos), por intermédio do qual alegam a necessidade de 
observância da Súmula 113 do STF “O imposto de transmissão causa mortis é calculado 
sobre o valor dos bens na data da avaliação”. Indicam, assim, que ao ITCD doação, 
também se aplica a súmula apontada. E, sendo a data da avaliação pelo Fisco de 11 de 
maio de 2009, e não em data posterior, resta provado que não houve desconhecimento da 
existência da operação ou a impossibilidade de sua comprovação pelo Fisco à época da 
constituição do crédito tributário, no período de 22/04/2009 a 11/05/2009, referente à 
doação das cotas societárias. 

Alegam, ainda, obediência irrestrita à Instrução Normativa nº 
704/2004, a qual estabelece os procedimentos para o recolhimento do ITCD, destacando: 
“O Fisco teve conhecimento do acervo a ser doado, avaliou-o e determinou o valor do 
bem. O contribuinte recolheu o valor cobrado. O crédito foi extinto. O contribuinte do ITCD 
era obrigado a preencher a declaração do ITCD, Anexo III da IN 704/2009, aguardar 
avaliação e o DARE 2.1 para pagamento. Isso foi feito em 22/04/2009, e o pagamento em 
14/05/2009”. Indagam: “Qual infração da legislação estadual o donatário e o doador 
cometeram?? Nenhuma!!”. Assim, a infração indicada é equivocada. O pagamento ocorreu 
no prazo legal. 

Argumentam da impossibilidade da revisão do lançamento, em razão 
da irreversibilidade do lançamento tributário. Pontuam que é condição sine qua non, para 
a revisão do lançamento, a ocorrência do erro de fato, sendo que o erro de direito está 
fora da autorização do legislador federal da alteração do lançamento. Citam jurisprudência 
do STJ a respeito, assinalando: 

“O posicionamento da referida Corte em relação à revisão do 
lançamento aplica-se diretamente ao processo fiscal em discussão, haja vista que o 
sujeito passivo entregou a Declaração do ITCD, prevista no Anexo III da IN 704/2004, na 
data de 22/04/2009 e no dia 11/05/2009, exatamente 19 dias depois, recebeu da 
Coordenação do ITCD da SEFAZ/GO o demonstrativo de cálculo majorado, assinado 
por um avaliador, um auditor Fiscal de Carreira e certamente com aprovação do Delegado 
Fiscal, conforme previa os artigos 5º, 6º da IN 704/2004. Isso significa que os fatos foram 
conhecidos pela Coordenação do ITCD, pois tiveram 19 dias e poderia ter estendido esse 
prazo, se fosse necessário à conclusão da análise. No caso em tela, esclareça-se que, no 
dia 11/05/2016, o Fisco entregou ao sujeito passivo o DARE 2.1 para pagamento do ITCD 
no valor que entendeu devido. Nesse caso, não pode anos depois rever o lançamento, 
porque não desconhecia a existência da operação”. Destaques no original. 



 

Mencionam julgado sobre o tema da lavra do Ministro Luiz Fux, e 
adicionam: “A tentativa do Fisco Goiano em revisar o presente lançamento encontra óbice 
no artigo 149, VIII, do CTN, que trata de fato não conhecido ou não provado à época do 
lançamento anterior. Nestes termos, diz-se que o lançamento teria sido perpetrado com 
erro de fato se este não foi avaliado, ou seja, se o Fisco ignorar o fato. Resta provado 
que neste processo isso não ocorreu”. Destaques no original. 

Transcrevem, ainda, que no Estado de Goiás o ITCD decorre de 
lançamento misto, ou seja, a Administração Tributária participa da apuração do crédito 
tributário em ação conjugada com o contribuinte. 

Pugnam, ao final, pela improcedência do lançamento. 

É esse o relatório. 

 
                                                V O T O   

 

Quanto às questões suscitadas pelo sujeito passivo no presente 
Recurso ao Conselho Pleno, por entender pertinente, e por considerar que a matéria em 
questão já fora apreciada em processo similar pelo Conselho Pleno, bem como por 
previsão regimental, com faculdade prevista no art. 19, § 2º do Decreto 6.930/09, tomo a 
liberdade de transcrever e adotar como parte integrante de meu voto, as razões contidas 
na peça decisória, relativa ao processo de n° 3035280496531, sujeito passivo ORLANDO 
TREVISSANI, da lavra do Conselheiro Heli José da Silva, que de maneira brilhante expôs 
suas justificativas de voto. Enfatizando que, apesar de as citações de folhas, números de 
documentos, dentre outros, nem sempre coincidirem, optou-se por não efetuar as 
alterações, em vista de constarem os mesmos elementos processuais em ambos os 
processos. 

 

               “QUESTÕES PRELIMINARES 

 
Em prelúdio, mister analisar e manifestar a respeito das preliminares 

suscitadas pelo polo passivo, a saber: insegurança na determinação da infração, e cerceamento 
do direito de defesa. 

Quanto às nulidades em apreço, acompanhado pela maioria dos meus 
pares, rejeito-as por entender que as mesmas carecem de sustentabilidade. 

Os argumentos relacionados com a preliminar de insegurança na 
determinação da infração se referem à afirmação, feita pelos recorrentes, de que eventual 
diferença do ITCD a ser cobrada pelo Fisco, em decorrência da doação sob análise, somente 
poderia ocorrer se atendido o disposto no artigo 149, do CTN, haja vista ser referido dispositivo 
que autoriza a revisão do lançamento devidamente constituído. Ainda, que a autoridade fiscal 
procedeu arbitramento dos demonstrativos contábeis da empresa, desconsiderando todos os 
lançamentos e valores constantes do balanço patrimonial, sem, contudo, proceder a qualquer 
desclassificação da escrituração contábil da empresa. 

Transcrevo, por necessário, o artigo 149, do CTN: 

 

“Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade 
administrativa nos seguintes casos: 

I – quando a lei assim o determine; 

II – quando  a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo 
e na forma da legislação tributária; 



 

III – quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado 
declaração nos termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na 
forma da legislação tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela 
autoridade administrativa, recusa-se a prestá-lo ou não o preste 
satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade; 

IV – quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer 
elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração 
obrigatória; 

V – quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa 
legalmente obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo 
seguinte; 

VI – quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de 
terceiro legalmente obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade 
pecuniária; 

VII – quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício 
daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação; 

VIII – quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por 
ocasião do lançamento anterior; 

IX – quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou 
falta funcional da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma 
autoridade, de ato ou formalidade especial. 

Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto 
não extinto o direito da Fazenda Pública”. 

 
Entendo que, in casu, o lançamento objurgado concretizou-se com respaldo 

do artigo retro transcrito, em especial os incisos IV, VII, e, também, o IX, incluindo-se a ressalva 
contida no parágrafo único.  

Depreende-se, da análise dos autos, que houve inequívoca comprovação, 
pela fiscalização, de erro ou omissão quanto a um dos elementos definidos na legislação como 
sendo de declaração obrigatória, qual seja, a base de cálculo, a qual se define, no presente caso, 
pelo valor do “Balanço Patrimonial Ajustado” na data do fato gerador, 15 de fevereiro de 2.008, 
data do Registro na Junta Comercial do Estado de Goiás – JUCEG.  

Tem-se, pois, que a base de cálculo utilizada no recolhimento inicial do 
ITCD, teve como suporte avaliação totalmente defasada dos bens que compunham o acervo 
patrimonial da empresa Lusane Agropecuária Ltda. A reavaliação dos referidos bens foi realizada, 
pela fiscalização, com espeque no Código Civil, na Lei das S/A, no CTE, no RCTE, e em 
Jurisprudência e doutrina sobre avaliação de cotas e ações. 

Há que se considerar, ainda, que a situação em estudo se enquadra, 
também, no inciso VII, haja vista que a não utilização da correta base de cálculo, a ser obtida pela 
precisa valoração do acervo patrimonial da empresa Lusane Agropecuária Ltda., sendo que a 
utilizada, por enormemente inferior à valoração real, indica ofensa ao referido inciso. 

Considere-se, também, que relativamente ao inciso IX, depreende-se que 
ainda que tenha havido aceitação do Fisco quanto ao valor inicialmente declarado pelo polo 
passivo, a revisão ocorrida de ofício se apresenta juridicamente válida e correta, em face do 
Princípio da Indisponibilidade do crédito tributário, não se podendo validar, em prejuízo do 
“aerarium” estadual, eventual conduta omissiva e errada do servidor público que procedeu aos 
cálculos para o pagamento do ITCD, devendo-se, portanto, exigir o complemento do imposto 
omitido, haja vista que o erro em destaque não gera direito ao sujeito passivo de não efetuar o seu 
recolhimento, nos termos da legislação vigente. 

Respaldando tal situação, temos o disposto no artigo 166-A, do Código 
Tributário Estadual – CTE, o qual estabelece: 

 



 

“Art. 166-A. O crédito tributário não pago em razão de ato praticado por 
servidor deve ser exigido pela Fazenda Pública Estadual do sujeito passivo, 
a quem o erro não aproveita”. 

 

Cioso da indisponibilidade do crédito tributário, e considerando o teor do 
artigo retro transcrito, o agente autuante, atento ao disposto no seu parágrafo único, expediu 
“Notificação Fiscal”, fls. 114, oportunizando aos recorrentes o recolhimento espontâneo da 
diferença apurada, o que não ocorreu, exsurgindo, por consequência, o presente lançamento.  

Não há que se falar, portanto, em impossibilidade da revisão do 
lançamento, consoante argumentam os recorrentes, em razão da irreversibilidade do lançamento 
tributário. Conforme explicitado nos parágrafos retros, o lançamento questionado foi efetuado nos 
precisos contornos do artigo 149, do CTN, por se confirmar a ocorrência de erro de fato, o qual se 
encontra inserto no artigo retro mencionado como suporte para a revisão do lançamento. 

Quanto ao argumento de que a autoridade lançadora procedeu 
arbitramento dos demonstrativos contábeis da empresa, desconsiderando todos os lançamentos e 
valores constantes do Balanço Patrimonial, sem proceder sua desclassificação contábil, observo 
em contraponto que, efetivamente, não houve desconsideração dos lançamentos efetuados no 
Balanço Patrimonial, mas tão somente o ajuste do seu valor, em razão da correta avaliação dos 
bens que integralizam o Capital Social da empresa, de modo a refletir a realidade do preço de 
mercado, conforme preconiza o conceito legal e a jurisprudência. As “Notas Explicativas Lusane 
Agropecuária Ltda.”, fls. 14/23, detalham, pormenorizadamente, os procedimentos adotados para 
definir o Balanço Patrimonial Ajustado, indicando, com precisão, jurisprudência dos tribunais 
superiores a respeito. 

 Em relação à preliminar de nulidade, por cerceamento do direito de defesa, 
com o argumento de que o fiscal autuante não carreou ao processo os documentos e dados que o 
fizeram concluir que os imóveis que compunham o Capital Social da empresa, cujas quotas foram 
cedidas, teriam os valores por ele apontados, também não se sustenta, haja vista que em análise 
perfunctória dos autos, percebe-se que foram juntados todos os elementos necessários à 
compreensão do fato motivador da autuação, incluindo-se as avaliações dos imóveis realizadas, 
assim como a metodologia utilizada, a qual encontra-se estampada nas Notas Explicativas fls. 
14/23. Observo, outrossim, que os recorrentes se defendem exatamente da acusação que lhes foi 
imputada, apresentando, inclusive, avaliações dos imóveis em contraponto às apresentadas pela 
fiscalização. 

Portanto, não há que se falar em nulidade por insegurança na 
determinação da infração ou, mesmo, cerceamento do direito de defesa. O sujeito passivo teve 
durante a tramitação do processo, oportunidades de contestar, faticamente, o trabalho realizado 
pela fiscalização, e não o fez com suficiente razoabilidade e provas capazes de inquiná-lo de írrito. 
Nos autos encontram-se todos os elementos necessários à compreensão do trabalho realizado. 

No aspecto formal, o lançamento tributário atendeu a todos os requisitos 
previstos no artigo 142, do Código Tributário Nacional - CTN, e, em especial, ao artigo 8º, da Lei nº 
16.469/2009. Sendo assim, não existem nos autos prova, por mais elementar que seja, de 
nenhuma das possíveis nulidades descritas pelo artigo 20, da referida Lei. 

As provas foram devidamente colacionadas, há absoluta clareza no texto 
da peça vestibular; e, mais ainda, resta clara a absoluta sintonia entre as provas juntadas e a 
natureza da acusação em análise. Não houve nenhuma obscuridade no trabalho, a tipificação da 
infração está correta, não merecendo qualquer reparo. Além disso, sempre foi dada ao sujeito 
passivo a oportunidade de trazer suas razões, e dela fez uso, utilizando-se dos preceitos 
constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 

Assim, reitero a rejeição das preliminares em análise. 

Dentre do tópico das preliminares, destaco, por oportuno, que o patrono 
dos recorrentes retirou, em sua sustentação oral, o pedido de conversão do julgamento em nova 
diligência. 

 
                QUESTÃO MERITÓRIA 



 

 

Compulsando os autos, atendo às normas que regem a matéria, e, 
notadamente quanto ao trabalho realizado pela autoridade autuante, na vertente da 
correta instrução documental, bem como na escorreita elaboração da fiscalização em 
relevo, observo que o lançamento foi corretamente elaborado, devendo, portanto, ser 
mantido com a devida adequação revisional. 

Os elementos constantes dos documentos, Nota Explicativa, 
demonstrativos e avaliações de imóveis, insertos às fls. 05/128, conjugados com o 
resultado da revisão determinada pela Resolução às fls. 537/538, a qual encontra-se 
consolidado nos documentos, Apresentação de Respostas Quesitos, avaliações, Parecer 
Técnico, e Relatório Diligencial, fls. 539/568, demonstram claramente a ocorrência do fato 
gerador, bem como da base de cálculo do tributo. 

Os argumentos apresentados pelos recorrentes no que pertine ao 
mérito, em especial em relação à base de cálculo originada da correta avaliação do 
patrimônio da empresa, e que se respaldaram em volumosos documentos, avaliações de 
imóveis, e parecer exarados por peritos contratados, foram contestados, eficientemente 
pelo Parecer Técnico nº 64 – CITCD / 2014, fls. 560/563, no qual, após historiar os laudos 
apresentados pelos recorrentes, destacou-se:  

“Não nos foram apresentados os documentos de regularidade do 
profissional e de seu trabalho junto ao Conselho Regional de Engenharia local – 
CREA/GO. Precisamos convir que os valores atribuídos pelo avaliador estão muito aquém 
da realidade, considerando a época da avaliação, talvez justificável pelo seu total 
desconhecimento do mercado imobiliário de Goiás, haja vista que se deslocou de outro 
estado da federação par vir realizar este trabalho aqui. Além do mais, em resposta a um 
dos quesitos formulados pela Coordenação do ITCD, o avaliador respondeu que fez uma 
vistoria técnica no escritório do advogado (???), e que não há necessidade de se vistoriar 
os imóveis (???). Como pode ser isso? Realmente é de se surpreender que um perito se 
desloque de Belo Horizonte para Goiânia e tome conhecimento em apenas dois dias da 
realidade de doze imóveis rurais e oito imóveis urbanos distribuídos em sete municípios 
diferentes. Acrescente-se a isso o fato de se tratar de avaliação de alta complexidade, 
dada a natureza da extensão dos imóveis e do valor agregado que possuem, pois 
somente as propriedades rurais somam 12.146,31 hectares. 

Em nossas anotações e no banco de dados dessa Coordenação não 
encontramos nada que se compare aos valores encontrados pelo avaliador contratado 
pelo contribuinte. As fazendas localizadas nos municípios de Moiporá, Israelândia e 
Fazenda Nova, em número de sete, somam 7.530,3793 hectares e foram avaliadas em 
média por R$ 1.854,90 por hectare, ou seja, R$ 8.973,79 por alqueire. São fazendas 
formadas, planas, com várias benfeitorias, ricas em águas, ótima localização, à beira do 
Rio Pilões e da rodovia GO-060, que liga São Luiz de Montes Belos a Iporá, e da GO-418 
que liga essa a Fazenda Nova. A de Mara Rosa, com área de 2.226,4000 hectares, foi 
avaliada em R$ 732,12 por hectare, ou R$ 3.543,46 por alqueire. É também plana, com 
várias benfeitorias, boa parte formada, boa de água, boa localização, às margens da 
rodovia GO-239 que liga Mara Rosa a Amaralina. Tratam-se, portanto, de propriedades 
com ótimas qualidades e que para quem tem um mínimo de conhecimento sobre preços 
de imóveis rurais neste Estado vê claramente que estes valores não coadunam com a 
realidade observada nos últimos dez anos. 

A propriedade rural de 532,3503 hectares em Bonfinópolis foi 
avaliada em R$ 1.972,38 por hectare, ou seja R$ 9.546,32 por alqueire. É constituída de 
terras de cultura, formadas, planas, com várias benfeitorias, boa de água, ótima 
localização, às margens da rodovia BR-457 que liga Goiânia a Bonfinópolis. A de Senador 
Canedo possui 940,3803 hectares e foi avaliada em R$ 2.185,18 por hectare, ou R$ 



 

10.576,27 por alqueire, possui também as mesmas características e situa-se muito 
próxima ao centro urbano do município. Somente analisando suas localizações, tão 
próximas à Capital, denota-se claramente que estes valores estão totalmente 
equivocados, muito abaixo do real. 

Quando partimos para a análise das duas propriedades rurais de 
Goiânia, aí sim, ficamos estarrecidos. A Fazenda Independência, com 649,0556 hectares, 
foi avaliada em R$ 9.740,31 por hectare, ou seja, R$ 47.143,10 por alqueire, e a Fazenda 
Santa Cruz, de 267,74 hectares, foi avaliada em R$ 9.725,85 por hectare, ou R$ 
47.073,11 por alqueire. São propriedades localizadas na região sul da cidade, próximas ao 
autódromo, região nobre e urbanizada da capital, onde foram construídos os condomínios 
fechados Jardins Florença, Morumbi, etc., de altíssimo padrão, cujo metro quadrado 
supera a R$ 1.000,00 nos dias atuais. Como podemos acreditar nessas avaliações? Salta 
aos olhos tamanha valorização nessa região e não há como considerar tais imóveis como 
simples fazendas nos moldes caracterizados pelo avaliador. Mesmo que na época não 
existissem tais condomínios, já havia um potencial a ser explorado como gleba 
urbanizável, tal como realmente foi destinada. Assim, a metodologia deveria ser a do 
“Método Involutivo”, que leva em conta o potencial do imóvel para empreendimentos 
imobiliários, fato negligenciado pelo avaliador.  

As avaliações da SEFAZ, apesar da simplicidade dos documentos, 
foram elaboradas por técnicos habilitados, capacitados e experientes que trabalham há 
vários anos exclusivamente com avaliações no Estado de Goiás, enquanto os laudos 
elaborados pelo avaliador contratado pelo contribuinte demonstram-se fracos, com pouca 
fundamentação e falta de clareza, bem como pelo excesso de informações irrelevantes. 
Por tudo isso, chegamos a conclusão que não há como considerar estes documentos por 
se mostrarem muito frágeis e com pouca sustentação. Assim, somos pela ratificação do 
que já se encontra nas Atribuições de Valores nºs 0578, 05714 e 0258/211 – CITCD (fls. 
29-41), que foram apresentadas pelos técnicos da Secretaria da Fazenda do Estado de 
Goiás, em total detrimento das demais apresentadas pelo contribuinte”. 

À vista do conteúdo do Parecer Técnico acima transcrito, assim 
como pelo contido no Relatório Diligencial às fls. 566/567, entendo que os argumentos 
apresentados pela polaridade passiva, são insuficientes para desqualificar o trabalho 
realizado, e, por conseguinte, improceder o lançamento. 

Importante destacar que a diligência realizada ensejou a adequação 
da base de cálculo e, consequentemente, do imposto cobrado, em face do Balanço 
Patrimonial Ajustado Revisado, indicando como valor líquido do ITCD a pagar de R$ 
187.065,32 (cento e oitenta e sete mil, sessenta e cinco reais e trinta e dois centavos). 

A legislação relativamente à exigência tributária objeta do presente 
lançamento, tem como prescrição normativa os artigos abaixo transcritos, do Código 
Tributário Estadual - CTE: 

 

“Art. 72. O ITCD incide sobre a transmissão causa mortis e doação, de 
qualquer bem ou direito. 

Art. 74. Ocorre o fato gerador do ITCD: 

[...] 

II – Na transmissão por doação, na data: 

[...] 

c) no ato da doação, ainda que a título de adiantamento da legítima. 

[...] 



 

Art. 77. A base de cálculo do ITCD é o valor venal do bem e do direito a ele 
relativo, do título ou do crédito transmitido ou doado”. 

 

O Decreto nº 4.852/97, regulamentando a matéria, também, estatui: 
 

“Art. 372. O Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de 
Quaisquer Bens ou Direitos -  ITCD incide sobre a transmissão causa 
mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos. (Artigo 72, Lei nº 
11.651/91). 

§ 1º. Ocorrem tantos fatos geradores distintos quantos forem os herdeiros, 
legatários, donatários ou usufrutuários, ainda que o bem ou direito seja 
indivisível. 

§ 2º. Doação é qualquer ato ou fato em que o doador, por liberalidade, 
transmite bem, vantagem ou direito de seu patrimônio ao donatário que o 
aceita expressa, tácita ou presumidamente. 

§ 3º. Entende-se como qualquer bem ou direito o bem imóvel e o direito a 
ele relativo, o bem móvel, compreendendo o semovente, a mercadoria e 
qualquer parcela do patrimônio que for passível de mercancia ou de 
transmissão, mesmo que representado por título, ação, quota, certificado, 
registro ou qualquer outro bem ou documento. 

Art. 373. A incidência do imposto alcança (Lei nº 11.651/91, art. 73): 

I – A transmissão ou a doação de imóvel situado neste Estado, inclusive o 
direito a ele relativo; 

II – A doação, cujo doador tenha domicílio neste Estado, ou quando nele se 
processar o inventário relativo a bem imóvel, direito, título e crédito. 

Art. 376. Ocorre o fato gerador do ITCD (Lei nº 11.651/91, art. 74): 

[...] 

II – Na transmissão por doação, na data: 

c) do ato da doação, ainda que a título de adiantamento da legítima. 

[...] 

Art. 382. Contribuinte do ITCD é (Lei nº 11.651/91, art. 81): 

[...] 

II - o donatário, na doação; 

[...] 

Art. 377. A base de cálculo do ITCD é o valor venal do bem e do direito a 
ele relativo, do título ou do crédito transmitido ou doado (Lei nº 11.651/91, 
art. 77). 

[...] 

§ 7. Na transmissão de acervo patrimonial de firma individual, de ações de 
empresa constituída sob a forma de sociedade anônima de capital fechado 
ou quota de participação de empresa constituída sob a forma de 
responsabilidade limitada, o valor venal deve ser apurado com base no 
valor de mercado dos bens e direitos que constituem o patrimônio, 
observado o disposto no § 10 deste artigo. (Grifos oportunos) 

[...] 

§ 10. Devem ser deduzidos da base de cálculo do ITCD o passivo 
patrimonial formado, em relação a bem, título, crédito ou direito, até a 
abertura da sucessão e as dívidas do espólio previstas no Código Civil. 
(Grifo oportuno)”. 

 



 

E, conforme disposto na Lei nº 6.404/76, define-se o conceito contábil de 
Patrimônio Líquido, como sendo: 

 

 

                  PL =  Ativo (Bens e Direitos) – Passivo (Obrigações com terceiros) 

 

 

Bastante resumido, temos que o Patrimônio Líquido é a diferença positiva 
entre o valor do Ativo da empresa (bens e direitos) e o valor do Passivo (Obrigações com 
terceiros). 

Depreende-se, assim, que ao estabelecer o valor patrimonial das quotas 
como base de cálculo do ITCD, para a situação de doação, o legislador se utilizou de critério 
objetivo, de fácil determinação e de amplo conhecimento, tendo em vista sua conceituação técnica 
adotada pela ciência contábil. 

Por oportuno, transcrevo e torno parte das minhas razões, as apresentadas 
pela Conselheira Nislene Alves Borges, no Acórdão prolatado e contido às fls. 577/585, que assim 
se posicionou: 

“Ocorre que a empresa Lusane Agropecuária Ltda., fora constituída com 
integralização do Capital Social por diversos imóveis rurais, dentre outros urbanos, bem como em 
moeda corrente. A legislação, cristalina, dispõe que o valor venal nas situações de transmissão de 
quotas de participação de empresa constituída sob a forma de responsabilidade limitada, deve ser 
apurado no valor de mercado dos bens e direitos que constituem o seu patrimônio. O Fisco de 
fato observou as regras previstas em legislação tributária, bem como na legislação das ciências 
contábeis, para estabelecer a base de cálculo sobre a qual incidiu o imposto devido pelo sujeito 
passivo, fls. 07/09, efetuando a atualização dos bens (ativo) que compõem o patrimônio da empresa, 
e deduzindo o passivo constante do balanço patrimonial, fls. 09.  

Sobre o assunto, podemos verificar a Súmula 113 do STF:  

SÚMULA Nº 113 - STF - DE 13/12/1963 

Enunciado: 

O imposto de transmissão "causa mortis" é calculado sobre o valor dos bens na 
data da avaliação. 

Data da Aprovação: 13/12/1963 

Fonte de Publicação: Súmula da Jurisprudência 
Predominante do Supremo Tribunal Federal - Anexo ao Regimento Interno. 
Edição: Imprensa Nacional, 1964, p. 71. 

Observa-se que não houve desconsideração dos lançamentos efetuados no 
Balanço Patrimonial, o Fisco ajustou os valores dos bens que integralizam o Capital Social da 
empresa, de modo a refletir a realidade do preço de mercado, conforme preconiza o conceito legal e 
a jurisprudência”.  

A manifestação dos recorrentes de que a primeira avaliação do Fisco 
para o pagamento espontâneo do ITCD teria ocorrida em maio de 2009, ao meu ver, é 
irrelevante no que pertine à data do fato gerador considerada no lançamento revisional, 
haja vista que a data do fato gerador é claramente definida nos trabalhos de auditoria 
como sendo o dia 15 de fevereiro de 2.008, data em que a alteração contratual contendo a 
doação foi registrada na JUCEG. 

Outrossim, a indicação, pelos recorrentes, de obediência irrestrita à 
Instrução Normativa nº 704-GSF, a qual estabelece os procedimentos para o recolhimento 
do ITCD, o que implicaria na irreversibilidade do lançamento tributário não se sustenta. 
Conforme já declinei nas manifestações vinculadas às nulidades, reproduzo meu 
arrazoado a respeito: “depreende-se que ainda que tenha havido aceitação do Fisco 
quanto ao valor inicialmente declarado pelo polo passivo, a revisão ocorrida de ofício se 



 

apresenta juridicamente válida e correta, em face do Princípio da Indisponibilidade do 
crédito tributário, não se podendo validar, em prejuízo do “aerarium” estadual, eventual 
conduta omissiva e errada do servidor público que procedeu aos cálculos para o 
pagamento do ITCD, devendo-se, portanto, exigir o complemento do imposto omitido, haja 
vista que o erro em destaque não gera direito ao sujeito passivo de não efetuar o seu 
recolhimento, nos termos da legislação vigente”. 

Nesse diapasão, à guisa de elementos capazes de infirmar a 
acusação fiscal, e estando o lançamento, sobre o aspecto formal e material, respaldado 
pela legislação tributária estadual, hei por bem em manter a decisão cameral que o 
considerou procedente, com a devida adequação originada da revisão realizada.” 

 

Ressalto que o sujeito passivo, em sustentação oral em julgamento 
no Conselho Pleno, retirou o pedido de diligência formulado e a arguição de exceção de 
impedimento desta relatora, formuladas em peça escrita. 

Após essas considerações, voto, acompanhada da maioria dos 
membros deste Conselho Pleno, rejeitando as preliminares de nulidade do auto de 
infração, arguidas pelo polo passivo, por insegurança na determinação da infração, e por 
cerceamento do direito de defesa. E, no mérito, conhecendo do Recurso do sujeito 
passivo, negando-lhe provimento, para confirmar a decisão cameral que considerou 
parcialmente procedente o auto de infração, no valor original do ITCD de R$ 935.326,62 
(novecentos e trinta e cinco trezentos e vinte e seis reais e sessenta e dois centavos). 

 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 20 de setembro de 2016. 
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Matéria: Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01570/16 
 
Relator: Conselheiro Elias Alves dos Santos 
 

 
EMENTA: ITCD. Processual. Nulidade do auto de infração por 
insegurança na determinação da infração. Rejeitada. Obrigação 
principal. Omissão de pagamento de diferença de imposto 
Causa mortis. Procedência. Decisões unânimes. 
 
I - Fica a preliminar de nulidade por insegurança na 
determinação da infração afastada, quando configurado que a 
hipótese de nulidade do lançamento de ofício não se confirmou 
nos termos do art. 20 da Lei 16.469/09.  
 
II - Comprovado no curso processual que o sujeito passivo 
recebeu herança sem observar as recomendações da legislação 
tributária estadual no que concerne ao pagamento do tributo 
estabelecido para a respectiva operação, o lançamento que 
formaliza a complementação da exigência deve ser considerado 
procedente. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 23 de março de 2016, decidiu,por unanimidade de votos, rejeitar o pedido 
de  conversão do julgamento em diligência, formulado pelo sujeito passivo. Participaram 
do julgamento os Conselheiros Elias Alves dos Santos, Heli José da Silva e Rickardo de 
Souza Santos Mariano. Por unanimidade de votos,  rejeitar a preliminar de nulidade da 
peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Elias Alves dos Santos, Heli José da Silva e 
Rickardo de Souza Santos Mariano. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, 
conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Elias Alves dos Santos, Heli José da Silva e Rickardo de Souza Santos Mariano. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a acusação fiscal que “nas folhas de número 1152 do Processo de 
Arrolamento Comum de número 200602102400, consta o comprovante de Depósito 
Judicial no valor de R$ 157.868,66 na data de 24/03/2010, como quitação do ITCD 
referente ao espólio de Otávio Lage de Siqueira, óbito em 14/07/2006, quanto aos 50% do 
monte-mor que couberam aos cinco herdeiros. Porém a Fazenda Pública apurou diferença 
positiva a favor do Estado, contudo, o depósito judicial do ITCD fora realizado a menor. 
Fica o herdeiro Jalles Fontoura de Siqueira obrigado a pagar a diferença positiva referente 
à parte que lhe coube e demais acréscimos legais, conforme Notas Explicativas, 
notificações e documentação comprobatória.  

Observação: Provas documentais encontram-se anexas ao auto de 
infração número 3035102041392 juntamente com a mídia das imagens do processo.” (sic) 

  
Foram indicados como infringidos os artigos 72, 74, inciso I, alínea "a", 77, 

§1°, 78, inciso III, 81, inciso I, da Lei 11.651/91, combinado com o artigo 386 do Decreto 



 

4.852/97, tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 89, inciso II, alínea "i", da Lei 
11.651/91, com redação da Lei 13.772/2000.  

 
O Auto de Infração veio instruído com o Requerimento (fl. 04), cópia da 

Ordem de Serviço n° 0145/2010 (fl. 05), cópia da Ordem de Serviço n° 0148/2010 (fl. 06), 
cópia da Notificação Fiscal n° 1100/2010 (fl. 07), cópia do AR (fl. 08), documento da 
Coordenação do ITCD - Fato Gerador causa mortis Otávio Lage de Siqueira (fls. 09/12), 
Auditoria da Base de Cálculo do ITCD (fls. 13/14), Demonstrativo do ITCD (fl. 15), 
Atualização da base de cálculo do ITCD à data do depósito judicial apresentado no 
Processo de Arrolamento (fl. 16), Apuração do ITCD referente à diferença positiva 
verificada sobre o espólio de Otávio Lage de Siqueira (fl. 17), Balanço Patrimonial Otávio 
Lage de Siqueira e Marilda Fontoura de Siqueira (fl. 18), Demonstrativo das 
disponibilidades até o evento morte (fl. 19), créditos (fl. 20), estoque gado (fl. 21), estoque 
agrícola (fl. 22), mútuos ativos (fl. 23), bens imóveis (fl. 24), participação societária (fl. 25), 
lucro remanescente (fl. 26), passivo (fl. 27/29), Notas Explicativas sobre as quotas da 
Cooperativa Goiás Carne Ltda.(fls. 30/33), Notas Explicativas referentes aos lucros 
remanescentes (fls. 34/35) e sobre a desconsideração do valor do empréstimo mútuo 
informado no Processo de Arrolamento número 200602102400 (fls. 36/37). 

  
O sujeito passivo foi intimado em Primeira Instância, conforme 

documentos de fls. 38 a 39.   
  
Tempestivamente, o sujeito passivo apresenta Impugnação à Primeira 

Instância (fls. 42/53) alegando que não procedem as diferenças levantadas pelos 
auditores fiscais, visto que quando do arrolamento dos bens, os herdeiros apresentaram a 
relação integral do gado de propriedade do autor da herança, avaliando-o a preços 
correntes de mercados, sendo que os auditores incluíram na relação de gado a partilhar o 
valor de R$ 547.200,00 da nota fiscal de entrada n° 299, referente a complemento de 
preço da nota fiscal n° 855134, ambas juntadas ao processo de inventário para fins de 
prestação de contas em juízo, pois a nota fiscal de complemento de preço foi emitida em 
03/11/2006, quase quatro meses após a morte do inventariado, enquanto o valor de 
avaliação teve como base a data do óbito, a preço corrente de mercado naquela ocasião.  

Ademais, os auditores fiscais atualizaram o valor da base de cálculo para 
março/2010, tendo como origem o mês de julho de 2006, sendo que as avaliações de 
patrimônio devem levar em consideração o valor de cada bem no mês do óbito.  

Alega ainda que outro valor incluído pelos auditores tem como base a nota 
fiscal n° 040100, emitida pela Boiagro Prods. Agropecuários Ltda., referente à compra de 
180 doses de vacina aftosa em 27/04/2006, ou seja, quase 3 meses antes da morte do 
inventariado. Acrescenta que entre o dia 27 de abril e o dia do óbito ocorreram vários 
eventos de compra, venda, nascimento e morte de gado, conforme documentação 
anexada aos autos de inventário, ou seja, o estoque de gado muda a todo momento e a 
simples existência de uma nota de compra de vacina, não pode ser prova da diferença 
pretendida pelo fisco.  

Que o resultado de participação no lucro da empresa Planagri S/A não 
poderia ser incluído no arrolamento porque as empresas já pertenciam aos herdeiros.  

Assevera que o mútuo passivo está comprovado na contabilidade da 
empresa mutuante e não apresenta comprovante bancário porque não envolveu 
movimentação bancária, sendo a receita auferida pós morte utilizada para pagamento de 
dívidas e despesas do espólio, aumentando seu patrimônio, sendo favorável ao fisco.  

Afirma ainda que a cobrança na forma exigida pela acusação caracteriza 
duplicidade do ITCD, visto que outros autos de infração foram expedidos contra os 
herdeiros, tendo como fato gerador o mesmo patrimônio do “de cujus”.  



 

Pugna pela improcedência do auto de infração em comento e, não sendo 
o caso, que o mesmo seja revisto por auditor fiscal estranho a lide.  

 
Instrui a peça defensória a Procuração (fl. 54), cópia da Identidade 

Profissional do Procurador (fl. 55), cópia de peça judicial direcionada à Vara da Família e 
Sucessões - Primeiras Declarações (fls. 56/76), cópia de petição judicial direcionada à 
Vara da Família e Sucessões - Inventário (fls. 77/87), cópia do DARE 2.1 (fl. 88), cópia de 
outra petição judicial direcionada a Vara da Família e Sucessões (fls. 89/101), cópia do 
depósito judicial (fl. 102), Patrimônio Líquido Ajustado (fl. 103), cópia de Notas Fiscais (fls. 
104/106), Demonstrativo de participação societária (fl. 107), composição do capital social 
(fl. 108) e cópia do Livro Registro de Ações Nominativas (fls. 109/122). 

 
O Julgador Singular prolatou Sentença n° 1746/2011 (fls. 124/127), 

declarando de ofício a nulidade do auto de infração por insegurança na determinação da 
infração e por cerceamento do direito de defesa.  

Fundamentou sua decisão aduzindo que ao examinar os documentos 
acostados aos autos verificou que constam do espólio participações societárias em 
diversas empresas, compostas de ações de empresa constituída sob a forma de 
sociedade anônima de capital fechado e também de quota de participação de empresa 
constituída sob a forma de responsabilidade limitada e, nestes casos, o Código Tributário 
Estadual estabelece no caput do artigo 77 que a base de cálculo do ITCD é o valor venal 
do bem e do direito a ele relativo, do título ou do crédito transmitido ou doado. 

Portanto, na transmissão de ações de empresa negociáveis em bolsa de 
valores, o valor venal do ITCD deve corresponder ao da cotação oficial do dia da 
avaliação, conforme artigo 377, § 6º, do RCTE.  

Ao passo que na transmissão de ações de empresa constituída sob a 
forma de sociedade anônima de capital fechado ou quota de participação de empresa 
constituída sob a forma de responsabilidade limitada, o valor venal deve ser apurado com 
base no valor de mercado dos bens e direitos que constituem o patrimônio, segundo 
determinação do referido artigo 377, §§ 6º e 7º do RCTE.  

Sendo assim, para a apuração da base de cálculo do ITCD, nos casos de 
transmissão de ações de empresa constituída sob a forma de sociedade anônima de 
capital fechado ou sob a forma de quota por participação, o valor patrimonial contábil em 
momento algum pode substituir o valor de mercado dos bens e direitos que constituem o 
patrimônio para definição do valor venal para determinação da base de cálculo, embora 
seja a forma mais cômoda e célere, não apenas por ausência de razoabilidade, como por 
falta de previsão legal. E é o que determina o artigo 377, §§ 6º e 7º, do RCTE.  

Pela leitura dos autos observou que as avaliações dos bens e direitos 
realizadas pelas autoridades fiscais, especialmente quanto à participação societária nas 
empresas, foram com base em valores patrimoniais constantes dos livros contábeis e 
declarados pelo sujeito passivo e, no caso das ações da empresa Goiás Carnes S A, em 
valor consignado em contrato de compra e venda de ações e outras avenças.  

Da análise do documento de fls. 1425/1437, do processo administrativo 
tributário 3 0351020 413 92, verifica-se pela declaração do Impugnante que as 
autoridades lançadoras concordaram, no processo de arrolamento, com os valores 
declarados pelos herdeiros da participação societária nas demais empresas, só 
discordando do valor das ações da empresa Goiás Carnes S A.  

Portanto, admitir como valor venal, para determinar a base de cálculo do 
ITCD, os valores registrados nos livros contábeis, ou outro que não seja o valor de 
mercado dos bens e direitos que constituem o patrimônio da empresa, não apenas 
contraria a norma legal, como afronta o princípio da verdade real que norteia o processo 
administrativo tributário.  

 



 

Discordando da decisão singular, a Representação Fazendária interpôs 
Recurso (fls. 128/133), afirmando que está sobejamente comprovado neste feito que o 
objeto das doações são ações de empresas constituídas sob a forma de sociedades 
anônimas de capital fechado e quotas de participação de empresas constituídas sob a 
forma de responsabilidade limitada. Salientou que a fiscalização não inovou quanto à 
fundamentação jurídica da base de cálculo, visto que ambos os preceitos normativos em 
destaque estão mencionados na nota explicativa que complementa o histórico da infração, 
tendo em vista que os métodos e critérios utilizados, com acerto ou desacerto, pela 
fiscalização na avaliação dos bens não conduzem à nulidade do lançamento e isto por que 
não se está cuidando de critérios jurídicos que informam a base de cálculo, mas de 
critérios materiais que exteriorizam valores utilizados na quantificação do montante 
tributável. Invoca a Súmula 113 do Supremo Tribunal Federal, segunda a qual, o ITCD é 
calculado sobre os valores dos bens na data da avaliação.  

Ademais, ainda que prevaleça o entendimento externado na referida 
decisão singular no sentido de que o ITCD deveria ter sido apurado pela fiscalização 
levando em consideração o valor de mercado dos bens e direitos que constituíam o 
patrimônio do de cujus, consoante o disposto no artigo 377, §§ 7° e 10° do RCTE, isto não 
constitui fundamento de nulidade do lançamento. Portanto, deveria o julgador ter 
determinado a conversão dos autos em diligência para o fim de que fosse aplicado o 
critério correto da avaliação dos bens.  

Asseverou que resta evidenciado que não há nos autos que se falar em 
insegurança na determinação da infração, visto que tanto a infração, quanto a penalidade 
aplicada encontram tipificação legal adequada.  

Pediu, ao final, a reforma da decisão singular e o retorno destes autos à 
Primeira Instância para apreciação do mérito da exigência fiscal.  

 
O sujeito passivo foi intimado para apresentar contradita ao pedido de 

reforma formulado pelo Representante Fazendário, conforme se vê às fls. 134/135, sendo 
que o mesmo não se manifestou dentro do prazo legal, tendo sido lavrado o Termo de 
Perempção de fl. 136. 

 
A Terceira Câmara do CAT, através da resolução Nº173/2012, resolveu 

remeter os autos à SEGE para que esta providencie a reprodução das provas 
documentais e da mídia inseridas no processo 3035102041392, juntando-as nestes autos. 

 
Retornando a julgamento, a mesma Câmara decidiu conhecer do recurso 

da Fazenda Pública e dar-lhe provimento para reformar a decisão singular que julgou nulo 
o processo, determinando o retorno dos autos à Primeira Instância para apreciação de 
toda a matéria (fls. 156/162).  

Em sua fundamentação afirmou que o objeto das doações são ações de 
empresas constituídas na forma de sociedades anônimas de capital fechado e quotas de 
participações em empresas de responsabilidade limitada e, portanto, devem ser avaliadas 
conforme o disposto nos artigos 77 do CTE e 377 do RCTE. 

 
O julgador singular através do despacho Nº 818/2013 (fls. 169/173), 

encaminhou os autos à coordenação do ITCD para proceder a devida revisão fiscal. 
 
Em resposta foi apresentado relatório diligencial (fls. 174/178), através do 

qual o revisor ratifica a base de cálculo original do ITCD ora reclamado. 
 
O sujeito passivo, após ser devidamente intimado, apresentou contestação 

à revisão (fls. 188/198), reiterando os argumentos usados em primeira instância de que; 
 



 

a) Não houve distribuição de lucro; 
b) Revisão em autos de infração correlatos reduziu drasticamente a 

avaliação patrimonial de R$ 637.069.628,00 para R$ 123.370.012,99 em razão de critério 
equivocado de avaliação; 

c) Duplicidade de lançamentos, pois há autos de infração correlatos 
exigindo ITCD em decorrência da doação em vida de ações da holding Planagri S/A e 
sobre o lucro de tais ações, pois se o lucro não foi distribuído na época do óbito, integra o 
valor destas ações; 

d) O estoque de gado foi majorado indevidamente com inclusão de 180 
cabeças, ao se considerar que a nota fiscal nº 040100 de compra de 180 doses de vacinas 
adquiridas antes do óbito seria para reses não inventariadas; 

e) O valor do gado também foi majorado indevidamente com a inclusão 
da importância constante da nota fiscal de complemento de preço nº 299, emitida 4 meses 
após o óbito, utilizando, portanto, fato ocorrido posteriormente ao falecimento; 

f) Que o mútuo passivo, cuja mutuante é a empresa do mesmo grupo 
econômico Fontoura e Siqueira Ltda. está registrado na contabilidade desta, não havendo 
comprovante de transferência bancária por não envolver movimentação bancária, sendo 
necessária a verificação dos documentos e da escrituração por revisor do trabalho fiscal, 
de modo a convalidar este valor de dívida arrolada no processo de inventário. 

 
Ao final pediu a total improcedência do auto de infração. 
 
O julgador singular, ao reapreciar a matéria na Sentença nº 2695/2015 (fls. 

201/217), decidiu pela procedência do auto de infração. Em sua fundamentação afirmou: 
 
Que não apreciaria as nulidades por insegurança na determinação da 

infração e por cerceamento ao direito de defesa, porque o Conselho Pleno deste Conselho 
Administrativo Tributário já as havia apreciado e entendido que as mesmas não existiam 
neste feito. 

Quanto ao mérito, afirmou que conforme se observa pelos documentos 
acostados aos autos, a base de cálculo está correta, comprovada pela revisão (fls. 174/8). 

 
O sujeito passivo, devidamente intimado, apresentou recurso voluntário 

(fls. 222/232), reiterando os argumentos anteriores e pedindo nova revisão fiscal, vez que 
não foram atendidos os requisitos pedidos pelo antigo julgador singular. 

Ao final pediu a improcedência do auto de infração. 
 
É o relatório. 

V O T O 
 

Analisando o processo, tenho o entendimento de que deve prevalecer a 
exigência feita pela Fazenda Pública, ante os seguintes fatos: 

 
a) A autuação fiscal deveu-se pela falta de recolhimento de parte do 

Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – 
ITCD, incidente sobre a cota parte recebida por herança no valor de R$ 4.541.590,00 
(quatro milhões, quinhentos e quarenta e um mil, quinhentos e noventa reais), cujo ITCD 
importou em R$ 181.663,60 (cento e oitenta e um mil, seiscentos e sessenta e três reais e 
sessenta centavos), segundo apurado pela Fazenda Pública Estadual às fls. 09/37, em 
detrimento à Declaração de ITCD constante do Processo de Arrolamento nº 
200602102400/0002 (fls. 56/101) que importou em R$ 3.946.716,47 (três milhões, 
novecentos e quarenta e seis mil, setecentos e dezesseis reais e quarenta e sete 
centavos), cujo ITCD incidente foi no valor de R$ 157.868,66 (cento e cinquenta e sete mil, 



 

oitocentos e sessenta e oito reais e sessenta e seis centavos), recolhido conforme 
documento de fl. 102 destes autos; 

 
b) Dos fatos narrados pelo fisco e contestados pelo patrono do autuado, 

temos que a motivação da lide se cinge às avaliações perpetradas pelos herdeiros e pela 
Fazenda Pública Estadual; 

 
c) Para sanear o processo e dirimir as dúvidas suscitadas pela defesa, 

os autos foram diligenciados pela Fazenda Pública, tendo o resultado desta diligência sido 
contestado pelo patrono do autuado, sob a reiteração de que a revisão de fls. 174/178 não 
considerou a determinação contida no artigo 377, §§ 6º, 7º e 10º do RCTE de que a base 
de cálculo dos bens patrimoniais empresariais deve ser a de valor de mercado; que 
haveria duplicidade de tributação, pois no valor das ações doadas em vida estaria incluído 
seus lucros futuros; que a própria fiscalização reduziu drasticamente a avaliação 
patrimonial contida em outros autos de infração de R$ 637.069.628,00 (seiscentos e trinta 
e sete milhões, sessenta e nove mil, seiscentos e vinte e oito reais) para R$ 
123.370.012,99 (cento e vinte e três milhões, trezentos e setenta mil, doze reais e noventa 
e nove centavos); que ocorreu duplicidade de lançamentos, pois há autos de infração 
exigindo ITCD por doação de ações em vida e sobre o lucro destas mesmas ações; 

 
d) Quanto ao mérito propriamente dito, aduziu que a sentença recorrida 

deveria ser reformada para, subsidiariamente ao seu pedido de improcedência, 
reconhecer a redução da base de cálculo para R$ 123.370.012,99 (cento e vinte e três 
milhões, trezentos e setenta mil, doze reais e noventa e nove centavos), bem como a 
duplicidade de exigência quanto ao valor das ações doadas em vida e dos seus lucros. 

 
Com efeito, o ITCD tem por fato gerador a transmissão causa mortis e 

doação de qualquer natureza, de qualquer bem ou direito (art. 72 do CTE). Se não, 
vejamos: 

 
“Art. 72. O ITCD incide sobre a transmissão causa mortis e doação, de 

qualquer bem ou direito. 
[...].”  
 
O Decreto nº 4.852/97, regulamentando a matéria, também, estatui: 
 

“Art. 372. O Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de 
Quaisquer Bens ou Direitos - ITCD incide sobre a transmissão causa mortis e doação, de 
quaisquer bens ou direitos. (art. 72, Lei nº 11.651/91). 

§ 1º. Ocorrem tantos fatos geradores distintos quantos forem os herdeiros, 
legatários, donatários ou usufrutuários, ainda que o bem ou direito seja indivisível. 

§ 2º. Omissis. 

§ 3º. Entende-se como qualquer bem ou direito o bem imóvel e o direito a 
ele relativo, o bem móvel, compreendendo o semovente, a mercadoria e qualquer parcela 
do patrimônio que for passível de mercancia ou de transmissão, mesmo que representado 
por título, ação, quota, certificado, registro ou qualquer outro bem ou documento.” 

 
“Art. 373. A incidência do imposto alcança (Lei nº 11.651/91, art. 73): 
I – omissis; 

II – a doação, cujo doador tenha domicílio neste Estado, ou quando nele 
se processar o inventário relativo a bem móvel, direito, título e crédito. (Redação conferida 
pelo Decreto nº 5.753 - vigência: 01.01.01) 
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omissis.” 
 

“Art. 376. Ocorre o fato gerador do ITCD (Lei nº 11.651/91, art. 74):  

I - na transmissão causa mortis, na data da:  

a) abertura da sucessão legítima ou testamentária, mesmo no caso de 
sucessão provisória, e na instituição de fideicomisso e de usufruto; 
(Redação conferida pelo Decreto nº 5.753 - vigência: 01.01.01 a 
29.12.13) 

b) Omissis.” 

 

“Art. 377. A base de cálculo do ITCD é o valor venal do bem e do direito a 
ele relativo, do título ou do crédito transmitido ou doado (Lei nº 11.651/91, art. 77) 
(Redação conferida pelo Decreto nº 5.753 - vigência: 01.01.01 a 29.12.13) 

§ 1º O valor venal é apurado mediante avaliação judicial ou avaliação 
procedida pela Fazenda Pública Estadual e expresso em moeda nacional na data da 
avaliação. (Redação conferida pelo Decreto nº 5.753 - vigência: 01.01.01 a 29.12.13) 

§ 2º Na hipótese de apuração do valor venal mediante avaliação judicial, a 
Fazenda Pública Estadual deve ser intimada a se manifestar sobre o valor atribuído aos 
bens ou direitos e sobre o cálculo do imposto, nos termos da lei processual civil. (Redação 
conferida pelo Decreto nº 5.753 - vigência: 01.01.01 a 29.12.13) 

§ 3º O valor venal pode ser estabelecido por meio de pauta de valores ou 
aplicação de planta de valores imobiliários do Município da localização do bem imóvel, nas 
quais se leve em consideração a localização, as benfeitorias, o estado de conservação, ou 
ainda, qualquer outra condição ou composição que implique na formação do valor do bem. 
(Redação conferida pelo Decreto nº 5.753 - vigência: 01.01.01 a 29.12.13) 

§ 4º A base de cálculo do imposto, nas seguintes situações, corresponde a 
50% (cinqüenta por cento) do valor de avaliação do bem imóvel: (Redação conferida pelo 
Decreto nº 5.753 - vigência: 01.01.01 a 29.12.13) 

I – omissis. 

II - extinção do usufruto, com a consolidação da propriedade na pessoa do 
nu proprietário; (Redação conferida pelo Decreto nº 5.753 - vigência: 01.01.01 a 29.12.13) 

III – omissis. 

§ 5º omissis. 

§ 6º omissis. 

§ 7º Na transmissão de acervo patrimonial de firma individual, de ações de 
empresa constituída sob a forma de sociedade anônima de capital fechado ou quota de 
participação de empresa constituída sob a forma de responsabilidade limitada, o valor 
venal deve ser apurado com base no valor de mercado dos bens e direitos que constituem 
o patrimônio, observado o disposto no § 10 deste artigo. (Redação conferida pelo Decreto 
nº 5.753 - vigência: 01.01.01 a 29.12.13) 

§ 8º Havendo discordância quanto ao valor da avaliação para efeito da 
base de cálculo o sujeito passivo pode apresentar reclamação ao órgão competente. 
(Redação conferida pelo Decreto nº 5.753 - vigência: 01.01.01 a 29.12.13) 

§ 9º Podem ser reavaliados o bem, o título e o crédito, de ofício ou a 
requerimento do interessado, quando fato superveniente vier prejudicar a avaliação, desde 
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que não tenha sido pago o imposto ou constituído o respectivo crédito tributário. (Redação 
conferida pelo Decreto nº 5.753 - vigência: 01.01.01) 

§ 10. Devem ser deduzidos da base de cálculo do ITCD o passivo 
patrimonial formado, em relação a bem, título, crédito ou direito, até a abertura da 
sucessão e as dívidas do espólio previstas no Código Civil. (Redação conferida pelo 
Decreto nº 5.753 - vigência: 01.01.01 a 06.11.08) 

 

Quanto à prejudicial de insegurança na determinação da infração 
reapresentada pelo patrono do autuado sob o argumento de falta de liquidez e certeza 
deste crédito tributário, entendo ser a mesma incabível, haja vista que além da mesma ter 
sido rechaçada por decisão plenária unânime, consoante Certidão de fl. 156, compulsando 
os autos verifiquei não haver nos mesmos qualquer das hipóteses de nulidade previstas 
no art. 20 da Lei n.º 16.469/09, mesmo porque o pleito de revisão quanto ao valor da 
avaliação procedida pelo autuante foi atendido pela Fazenda Pública Estadual, resultando, 
após minuciosa análise das alegações defensórias e documentais pelo revisor, na 
manutenção integral da base de cálculo original, conforme anotado à fls. 174/181 destes 
autos, razão pela qual não a acolho. 

 

Quanto ao mérito, melhor sorte não assiste ao recorrente, considerando 
que o direito de constituir o crédito tributário é da Fazenda Pública Estadual e a 
competência para constituir o crédito pelo lançamento é privativa da autoridade 
administrativa, a qual deve verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação 
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, 
identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível, 
conforme disposto no art. 160 do CTE, cujo texto transcrevo abaixo. 

 
“Art. 160. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o 

crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo 
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar 
a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, 
sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível. 

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e 
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. 

 

A autoridade administrativa a que a lei se refere é aquela pertencente ao 
Quadro do Fisco Estadual, regido pela Lei nº 13.266/98. Assim, somente esta autoridade 
administrativa está legalmente investida da competência para constituir o crédito tributário 
do ITCD, no caso em comento. 

 

O Impugnante insurge diretamente contra o valor da base de cálculo do 
ITCD apurado pela fiscalização. No entanto, o Código Tributário Estadual (Lei 11.651/91) 
dispõe no art. 77 que a base de cálculo do ITCD é o valor venal do bem e do direito a ele 
relativo, do título ou do crédito transmitido ou doado e diz que ele será apurado mediante 
avaliação judicial ou avaliação procedida pela Fazenda Pública Estadual, conforme texto 
abaixo: 

“Art. 77. A base de cálculo do ITCD é o valor venal do bem e do direito a 
ele relativo, do título ou do crédito transmitido ou doado. 

§ 1º O valor venal será apurado mediante avaliação judicial ou avaliação 
procedida pela Fazenda Pública Estadual e expresso em moeda nacional. 
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§ 2º omissis. 

§ 3º Havendo discordância quanto ao valor da avaliação para fim de base 
de cálculo o sujeito passivo pode apresentar reclamação ao órgão competente. 

§ 4º omissis.” 

 
Ao se admitir que o valor venal pode ser apurado mediante avaliação 

judicial, não quis a lei, como de fato não dispôs para isso, afastar a competência da 
autoridade administrativa de realizar o procedimento administrativo consistente no 
lançamento do crédito tributário em toda sua integralidade, apurando a base de cálculo, 
inclusive. 

Também, em uma apressada interpretação do § 3º do art. 77 do CTE, o 
qual dispõe que havendo discordância quanto ao valor da avaliação para fim de base de 
cálculo, o sujeito passivo pode apresentar reclamação ao órgão competente, pensa-se 
que só ao sujeito passivo é dado o direito de discordar quanto ao valor da avaliação.  

No entanto, não é o que dispõe a norma, pois, como o órgão competente 
para apresentar reclamação, ao qual a lei se refere, é o órgão da Fazenda Pública 
Estadual e como a apuração da base de cálculo é inerente à atividade de constituição do 
crédito tributário, cuja competência é privativa da autoridade administrativa pertencente ao 
quadro do Fisco da Fazenda Pública Estadual, seria redundante a norma em análise 
dispor sobre esse poder-dever da autoridade lançadora do tributo. 

O valor venal apurado no laudo apresentado pela Fazenda Pública 
Estadual é tão verídico que a diligência de fls. 174/181 o confirmou integralmente, o que 
nos leva à conclusão lógica de que a base de cálculo original está correta. 

 
Ademais, o direito tributário rege pelo princípio da verdade material e é o 

que ficou confirmado com a diligência supracitada e só para complementar a 
fundamentação do meu voto, entendo que pelo que consta do processo judicial que 
originou este lançamento, os cálculos do valor do ITCD a ser recolhido conforme 
declaração inicial do inventariante (art. 147 – CTN) segundo sua própria avaliação, não 
obsta a fazenda pública de cumprir seu desiderato, consoante o disposto no artigo 1034, § 
2º do CPC. Se não, vejamos sua transcrição: 

“art. 1.034. No arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões 
relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos 
incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio. (Redação dada pela Lei 

nº 7.019, de 31.8.1982) 
....................................................................................................................... 
§ 2o O imposto de transmissão será objeto de lançamento administrativo, 

conforme dispuser a legislação tributária, não ficando as autoridades fazendárias adstritas 
aos valores dos bens do espólio atribuídos pelos herdeiros. (Incluído pela Lei nº 7.019, de 

31.8.1982)” 
 
Portanto, as razões contidas na diligência (fls. 174/181), conjugada com os 

documentos juntados aos autos pelo autuante e pelo revisor, demonstram claramente a 
ocorrência do fato gerador, estando corretamente definida a base de cálculo do tributo, 
ante as seguintes razões: 

 

1) não há iliquidez e incerteza na base de cálculo deste lançamento, pois 
esta valoração patrimonial é a mesma proposta pelo patrono do 
autuado às fls. 183 destes autos; 

2) a inclusão nesta base de cálculo do valor complementar do gado 
inventariado, constante na nota fiscal nº 299 emitida em 03/11/2006, 
após quase quatro meses do óbito do “de cujus”, ocorreu justamente 

file://///10.7.92.51/CAT$/Votos/1980-1988/L7019.htm%23art1034
file://///10.7.92.51/CAT$/Votos/1980-1988/L7019.htm%23art1034
file://///10.7.92.51/CAT$/Votos/1980-1988/L7019.htm%23art1033
file://///10.7.92.51/CAT$/Votos/1980-1988/L7019.htm%23art1033


 

por significar que o valor atribuído ao gado não era o real quando de 
sua avaliação para efeito do arrolamento; 

3) da mesma forma ocorreu com a nota fiscal nº 040100 da compra de 
mais 180 doses de vacinas, pois, logicamente, não se compraria 
vacina para gado inexistente; 

4) o mútuo passivo declarado não foi considerado pelo fato de que o 
mesmo não está comprovado e sim apenas escriturado na 
contabilidade das empresas envolvidas, descumprindo o determinado 
no art. 25, § 1º, III da Lei 11.651/91 – CTE, que dispõe: 

“Art. 25. A base de cálculo do imposto será arbitrada pela autoridade 
fiscal, podendo o sujeito passivo contraditá-la no correspondente processo administrativo 
tributário, sempre que, alternativa ou cumulativamente: 

I - omissis: 

II - não mereçam fé as declarações, os esclarecimentos prestados ou os 
documentos expedidos pelo sujeito passivo ou terceiro legalmente obrigado. 

§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 

I - omissis; 

II - omissis; 

III - ao suprimento de caixa sem a devida comprovação de sua origem, 
inclusive fornecido à empresa por administrador, sócio, titular da firma individual, acionista 
controlador da companhia, ou por terceiros, se a efetividade da entrega e a origem dos 
recursos não forem satisfatoriamente demonstrados;” 

5) o lucro de 2005 e o parcial de 2006 integraram esta base de cálculo 
porque ocorreram após a redistribuição das ações da Planagri S/A. em 03/01/2005, em 
razão do aparecimento do quinto filho do Sr. Otávio Lage de Siqueira, tendo este doador 
continuado com o usufruto destas ações, que só cessou com a sua morte em 14/07/2006, 
sendo tais lucros incorporados ao patrimônio dos seus herdeiros, não havendo, portanto, 
duplicidade por exigência do ITCD incidente sobre a doação das referidas ações em 2005 
com o deste lançamento, que se refere ao patrimônio pertencente ao “de cujus” em 
14/07/2006, composto, inclusive, dos referidos lucros; 

6) não há possiblidade de redução nesta base de cálculo, pois esta 
decorreu de ajuste patrimonial efetuado após a morte do usufrutuário das ações doadas, 
com a inclusão de seus lucros e outros bens auferidos, cuja concordância com estes 
valores está patenteada com a manifestação do patrono do autuado proferida nos autos 
de infração números 3035095244440, 3035095673350, 3035095913954 e 
3035595590780, que são correlatos a este; 

7) a proporcionalidade do lucro em 2006 deve ser mantida porque, 
embora contestada, não foi apresentado outro valor pelo autuado; 

8) não acolho o pedido de outra revisão por AFRE não pertencente à 
Coordenação do ITCD, considerando que não foram apresentadas justificativas capazes 
de colocar em dúvida a revisão de fls. 174/181 e tampouco a lisura e a técnica do revisor, 
não atendendo, portanto, ao exigido no art. 27, IV da Lei 16.469/2009 – PAT, que dispõe: 

 

“Art. 27. A impugnação, o pedido de descaracterização da não 
contenciosidade e os recursos, além das exigências do parágrafo único do art. 4º, devem 
mencionar: 



 

....................................................................................................................... 

IV - as diligências solicitadas, expostos os motivos que as justifiquem; 

......................................................................................................................” 

 
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento 

para considerar procedente o auto de infração no valor proposto na inicial, a ser acrescido 
das cominações legais, rejeitando, em consequência, a arguição de nulidade por 
insegurança na determinação da infração e o novo pedido de diligência. 

 
 

Sala das sessões, em 30 de setembro de 2016. 
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Matéria: Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01571/16 
 
Relator: Conselheiro Elias Alves dos Santos 
 

 
EMENTA: ITCD. Processual. Nulidade do auto de infração por 
insegurança na determinação da infração. Rejeitada. Obrigação 
principal. Omissão de pagamento de diferença de imposto 
Causa mortis. Procedência. Decisões unânimes. 
 
I - Fica a preliminar de nulidade por insegurança na 
determinação da infração afastada, quando configurado que a 
hipótese de nulidade do lançamento de ofício não se confirmou 
nos termos do art. 20 da Lei 16.469/09.  
 
II - Comprovado no curso processual que o sujeito passivo 
recebeu herança sem observar as recomendações da legislação 
tributária estadual no que concerne ao pagamento do tributo 
estabelecido para a respectiva operação, o lançamento que 
formaliza a complementação da exigência deve ser considerado 
procedente. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 23 de março de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido 
de  conversão do julgamento em diligência, formulado pelo sujeito passivo. Participaram 
do julgamento os Conselheiros Elias Alves dos Santos, Heli José da Silva e Rickardo de 
Souza Santos Mariano. Por unanimidade de votos,  rejeitar a preliminar de nulidade da 
peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Elias Alves dos Santos, Heli José da Silva e 
Rickardo de Souza Santos Mariano. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, 
conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Elias Alves dos Santos, Heli José da Silva e Rickardo de Souza Santos Mariano. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a acusação fiscal que “nas folhas de número 1152 do Processo de 
Arrolamento Comum de número 200602102400, consta o comprovante de Depósito 
Judicial no valor de R$ 157.868,66 na data de 24/03/2010, como quitação do ITCD 
referente ao espólio de Otávio Lage de Siqueira, óbito em 14/07/2006, quanto aos 50% do 
monte-mor que couberam aos cinco herdeiros. Porém a Fazenda Pública apurou diferença 
positiva a favor do Estado, contudo, o depósito judicial do ITCD fora realizado a menor. 
Fica o herdeiro Ricardo Fontoura de Siqueira obrigado a pagar a diferença positiva 
referente à parte que lhe coube e demais acréscimos legais, conforme Notas Explicativas, 
notificações e documentação comprobatória.” (sic)  

 
Foram indicados como infringidos os artigos 72, 74, inciso I, alínea "a", 77, 

§1°, 78, inciso III, 81, inciso I, da Lei 11.651/91, combinado com o artigo 386 do Decreto 
4.852/97, tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 89, inciso II, alínea "i", da Lei 
11.651/91, com redação da Lei 13.772/2000.  

 



 

O Auto de Infração veio instruído com o Requerimento (fl. 04), cópia da 
Ordem de Serviço n° 0145/2010 (fl. 05), cópia da Ordem de Serviço n° 0148/2010 (fl. 06), 
cópia da Notificação Fiscal n° 1100/2010 (fl. 07), cópia do AR (fl. 08), Ofício nº 94/2010-
PGE-PTR (fls. 09/10), Declaração do ITCD – Causa Mortis (fls. 11/12), relação dos bens 
patrimoniais e nota explicativa da Coordenação do ITCD - Fato Gerador causa mortis 
Otávio Lage de Siqueira (fls. 13/22), Auditoria da Base de Cálculo do ITCD (fls. 23/24), 
Demonstrativo do ITCD (fl. 25), Atualização da base de cálculo do ITCD à data do 
depósito judicial apresentado no Processo de Arrolamento (fl. 25-A), Apuração do ITCD 
referente à diferença positiva verificada sobre o espólio de Otávio Lage de Siqueira (fl. 26), 
Ata da reunião dos herdeiros e meeira do espólio do Dr. Otávio Lage de Siqueira realizada 
em 08 de agosto de 2006 (fls. 27/32), petição de conversão do processo de inventário em 
arrolamento sumário (fls.33/37), Balanço Patrimonial Otávio Lage de Siqueira e Marilda 
Fontoura de Siqueira (fl. 18), Demonstrativo das disponibilidades até o evento morte (fl. 
39), créditos (fl. 40), estoque gado (fl. 41), estoque agrícola (fl. 42), mútuos ativos (fl. 43), 
bens imóveis (fl. 44), participação societária (fl. 45), lucro remanescente (fl. 46), passivo 
(fls. 47/49), Notas Explicativas sobre as quotas da Cooperativa Goiás Carne Ltda. (fls. 
50/53), Ofícios do Frigorífico Independência com fotocópias de páginas do livro Registro 
de transferência de Ações Nominativas, do Contrato de compra das Ações da Goiás 
Carnes Alimentos S/A. e comprovantes dos pagamentos desta Ações (fls. 65/136), extrato 
da declaração de aceitação do valor atribuído pelo fisco às referidas Ações (fl. 137), Nota 
Explicativa referente aos lucros remanescentes (fls. 138/142) e Notas Explicativas sobre a 
desconsideração do valor do empréstimo mútuo informado no Processo de Arrolamento 
de número 200602102400 (fls. 143/146), Demonstrativo da liquidação financeira – 
empréstimos liberados (fl. 149), Notificação Fiscal nº 021/2007 para apresentação de 
comprovantes de fruição dos empréstimos dos Contrato números 349-0, 801-7 e 564-5 (fl. 
150), fotocópias da folha 01 do Livro Razão, Balanço Patrimonial 2005 e demonstração do 
resultado 2005 (fls. 151/153), Instrumento Particular de Doação por Antecipação de 
legítima em 2005 (fls. 154/161), Instrumento Particular de Doação por Antecipação de 
legítima em 1997 (fls. 162/168), fotocópia de inteiro teor do Processo número 
200602102400 (fls. 169/602), Ofício nº 94/2010-PGE-PTR encaminhando restante do 
Processo 200602102400 à Coordenação do ITCD (fls. 603/616), documentação inerente à 
auditoria procedida (fls. 617/1373). 

 
O sujeito passivo foi intimado em Primeira Instância, conforme 

documentos de fls. 1374/1375.  
 
Tempestivamente, o sujeito passivo apresentou Impugnação à Primeira 

Instância (fls. 1378/1389) alegando que não procedem as diferenças levantadas pelos 
auditores fiscais, visto que quando do arrolamento dos bens, os herdeiros apresentaram a 
relação integral do gado de propriedade do autor da herança, avaliando-o a preços 
correntes de mercado, sendo que os auditores incluíram na relação de gado a partilhar o 
valor da nota fiscal de entrada n° 299 de R$ 547.200,00 (quinhentos e quarenta e sete mil 
e duzentos reais), referente a complemento de preço da nota fiscal n° 855134, ambas 
juntadas ao processo de inventário para fins de prestação de contas em juízo, pois a nota 
fiscal de complemento de preço foi emitida em 03/11/2006, quase quatro meses após a 
morte do inventariado, enquanto o valor de avaliação teve como base a data do óbito, a 
preço corrente no mercado naquela ocasião.  

Ademais, os auditores fiscais atualizaram o valor da base de cálculo para 
março/2010, tendo como origem o mês de julho de 2006, sendo que as avaliações de 
patrimônio devem levar em consideração o valor de cada bem no mês do óbito.  

Alega ainda que outro valor incluído pelos auditores tem como base a nota 
fiscal de n° 040100, emitida pela Boiagro Prods. Agropecuários Ltda., referente à compra 
de 180 doses de vacina aftosa em 27/04/2006, ou seja, quase três meses antes da morte 



 

do inventariado. Acrescenta que entre o dia 27 de abril e o dia do óbito ocorreram vários 
eventos de compra, venda, nascimento e morte de gado, conforme documentação 
anexada aos autos de inventário, ou seja, o estoque de gado muda a todo momento e a 
simples existência de uma nota de compra de vacina, não pode ser prova da diferença 
pretendida pelo fisco.  

Quanto ao resultado de participação no lucro da empresa Planagri S/A não 
poderia ser incluído no arrolamento porque as empresas já pertenciam aos herdeiros, pois 
suas Ações lhes foram doadas em 1997.  

Assevera que o mútuo passivo está comprovado na contabilidade da 
empresa mutuante e não apresenta comprovante bancário porque não envolveu 
movimentação bancária e que a receita auferida pós morte foi utilizada para pagamento de 
dívidas e despesas do espólio, aumentando seu patrimônio, sendo assim favorável ao 
fisco.  

Afirma ainda que a cobrança na forma exigida pela acusação caracteriza 
duplicidade do ITCD, visto que outros autos de infração foram expedidos contra os 
herdeiros, tendo como fato gerador o mesmo patrimônio do “de cujus”.  

Pugna pela improcedência do auto de infração em comento e, não sendo 
o caso, que o mesmo seja revisto por auditor fiscal estranho a lide.  

 
Instrui a peça defensória a Procuração (fl. 1390), cópia da Identidade 

Profissional do Procurador (fl. 1391), cópia de peça judicial direcionada à Vara da Família 
e Sucessões - Primeiras Declarações (fls. 1392/1412), cópia de peça judicial direcionada à 
Vara da Família e Sucessões - Inventário (fls. 1413/1423), cópia do DARE 2.1 (fl. 1424), 
cópia de peça judicial direcionada a Vara da Família e Sucessões (fls. 1425/1437), cópia 
do depósito judicial (fl. 1438), Patrimônio Líquido Ajustado (fl. 1439), cópia de Notas 
Fiscais (fls. 1440/1442), Demonstrativo de participação societária (fl. 1443), composição 
do capital social (fl. 1444) e cópia do Registro de Ações Nominativas (fls. 1445/1458).   

 
O Julgador Singular prolatou a Sentença n° 1742/2011-JULP (fls. 

1460/1463), declarando de ofício a nulidade do auto de infração por insegurança na 
determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa.  

Fundamentou sua decisão aduzindo que ao examinar os documentos 
acostados aos autos verificou que constam do espólio participações societárias em 
diversas empresas, compostas de ações de empresa constituída sob a forma de 
sociedade anônima de capital fechado e também de quota de participação de empresa 
constituída sob a forma de responsabilidade limitada e nestes casos, o Código Tributário 
Estadual estabelece no caput do artigo 77 que a base de cálculo do ITCD é o valor venal 
do bem e do direito a ele relativo, do título ou do crédito transmitido ou doado. 

Portanto, na transmissão de ações de empresa, negociáveis em bolsa de 
valores, o valor venal do ITCD deve corresponder ao da cotação oficial do dia da 
avaliação, conforme artigo 377, § 6º, do RCTE.  

Ao passo que na transmissão de ações de empresa constituída sob a 
forma de sociedade anônima de capital fechado ou quota de participação de empresa 
constituída sob a forma de responsabilidade limitada, o valor venal deve ser apurado com 
base no valor de mercado dos bens e direitos que constituem o patrimônio, segundo 
determinação do referido artigo 377, §§ 6º e 7º do RCTE.  

Sendo assim, para a apuração da base de cálculo do ITCD, nos casos de 
transmissão de ações de empresa constituída sob a forma de sociedade anônima de 
capital fechado ou sob a forma de quota por participação, o valor patrimonial contábil em 
momento algum pode substituir o valor de mercado dos bens e direitos que constituem o 
patrimônio para definição do valor venal para determinação da base de cálculo, embora 
seja a forma mais cômoda e célere, não apenas por ausência de razoabilidade, como por 
falta de previsão legal. E é o que determina o artigo 377, §§ 6º e 7º, do RCTE.  



 

Pela leitura dos autos observou que as avaliações dos bens e direitos 
realizadas pelas autoridades fiscais, especialmente quanto à participação societária nas 
empresas, foram com base em valores patrimoniais constantes dos livros contábeis e 
declarados pelo sujeito passivo e no caso das ações da empresa Goiás Carnes S A, em 
valor consignado em contrato de compra e venda de ações e outras avenças.  

Da análise do documento de fls. 1425/1437 destes autos, verifica-se pela 
declaração do Impugnante que as autoridades lançadoras concordaram, no processo de 
arrolamento, com os valores declarados pelos herdeiros da participação societária nas 
demais empresas, só discordando do valor das ações da empresa Goiás Carnes S A.  

Portanto, admitir como valor venal, para determinar a base de cálculo do 
ITCD, os valores registrados nos livros contábeis, ou outro que não seja o valor de 
mercado dos bens e direitos que constituem o patrimônio da empresa, não apenas 
contraria a norma legal, como afronta o princípio da verdade real que norteia o processo 
administrativo tributário.  

 
Discordando da decisão singular, a Representação Fazendária interpõe 

Recurso (fls. 1463-A/1468), afirmando que está sobejamente comprovado neste feito que 
o objeto das doações são ações de empresas constituídas sob a forma de sociedades 
anônimas de capital fechado e quotas de participação de empresas constituídas sob a 
forma de responsabilidade limitada. Acrescenta que a fiscalização não inovou quanto à 
fundamentação jurídica da base de cálculo, visto que ambos os preceitos normativos em 
destaque estão mencionados na nota explicativa que complementa o histórico da infração, 
tendo em vista que os métodos e critérios utilizados, com acerto ou desacerto, pela 
fiscalização na avaliação dos bens não conduzem à nulidade do lançamento e isto por que 
não se está cuidando de critérios jurídicos que informam a base de cálculo, mas de 
critérios materiais que exteriorizam valores utilizados na quantificação do montante 
tributável. Invoca a Súmula 113 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual, o ITCD é 
calculado sobre os valores dos bens na data da avaliação.  

Ademais, ainda que prevaleça o entendimento externado na referida 
decisão singular no sentido de que o ITCD deveria ter sido apurado pela fiscalização 
levando em consideração o valor de mercado dos bens e direitos que constituíam o 
patrimônio do “de cujus”, consoante o disposto no artigo 377, §§ 7° e 10° do RCTE, isso 
não constitui fundamento de nulidade do lançamento. Portanto, deveria o julgador ter 
determinado a conversão dos autos em diligência para o fim de que fosse aplicado o 
critério correto da avaliação dos bens.  

Assevera que resta evidenciado que não há nos autos que se falar em 
insegurança na determinação da infração, visto que tanto a infração, quanto a penalidade 
aplicada encontram tipificação legal adequada.  

Pediu, ao final, a reforma da decisão singular e o retorno destes autos à 
instância singular para apreciação do mérito da exigência fiscal.  

 
O sujeito passivo foi intimado para apresentar contradita ao pedido de 

reforma formulado pelo Representante Fazendário, conforme se vê às fls. 1470/1471, 
sendo que o mesmo se manifestou dentro do prazo legal, pugnando pela manutenção da 
decisão singular sob o argumento reiterado de que a exigência fiscal não deve prosperar, 
pois cobra ITCD sobre gado inexistente, lucro já incorporado ao patrimônio líquido da 
empresa Planagri S/A. tributado anteriormente, desconsideração de mútuo passivo que 
deve ser deduzido do monte-mor e por haver duplicidade de lançamentos, ora por doação, 
ora por causa mortis, já expostos na contestação inicial. 

  
Após dois adiamentos do julgamento, a Quarta Câmara Julgadora do CAT 

decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso de ofício, negar-lhe provimento, para 



 

manter a decisão singular que julgou nulo o processo por insegurança na determinação da 
infração e por cerceamento ao direito de defesa. 

Em sua fundamentação afirmou que o objeto das doações são ações de 
empresas constituídas na forma de sociedades anônimas de capital fechado e quotas de 
participações em empresas de responsabilidade limitada e, portanto, devem ser avaliadas 
conforme o disposto nos artigos 77 do CTE e 377 do RCTE, que dispõem que nestes 
casos a avaliação será pelo valor de mercado. 

Portanto, ao avaliarem o acervo patrimonial de forma diferente, os 
autuantes incorreram em insegurança na determinação da infração e cercearam o direito 
de defesa do autuado, o qual não pôde se defender de forma efetiva sobre a valoração 
dos seus bens. 

 
A Representação Fazendária interpôs Recurso ao Conselho Pleno (fls. 

1493/1499), reafirmando que está sobejamente comprovado neste feito que o objeto das 
doações são ações de empresas constituídas sob a forma de sociedades anônimas de 
capital fechado e quotas de participação de empresas constituídas sob a forma de 
responsabilidade limitada. Acrescenta que a fiscalização não inovou quanto à 
fundamentação jurídica da base de cálculo, visto que ambos os preceitos normativos em 
destaque estão mencionados na nota explicativa que complementa o histórico da infração, 
tendo em vista que os métodos e critérios utilizados, com acerto ou desacerto, pela 
fiscalização na avaliação dos bens não conduzem à nulidade do lançamento e isto por que 
não se está cuidando de critérios jurídicos que informam a base de cálculo, mas de 
critérios materiais que exteriorizam valores utilizados na quantificação do montante 
tributável. Invoca a Súmula 113 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual, o ITCD é 
calculado sobre os valores dos bens na data da avaliação.  

Ademais, ainda que prevaleça o entendimento externado na referida 
decisão cameral no sentido de que o ITCD deveria ter sido apurado pela fiscalização 
levando em consideração o valor de mercado dos bens e direitos que constituíam o 
patrimônio do “de cujus”, consoante o disposto no artigo 377, §§ 7° e 10° do RCTE, isso 
não constitui fundamento de nulidade do lançamento. Portanto, deveria o julgador ter 
determinado a conversão dos autos em diligência para o fim de que fosse aplicado o 
critério correto da avaliação dos bens.  

Assevera que resta evidenciado que não há nos autos que se falar em 
insegurança na determinação da infração, visto que tanto a infração, quanto a penalidade 
aplicada encontram tipificação legal adequada.  

Ao final, após transcrever os artigos 1.188 do novo Código Civil Brasileiro 
e 176, inciso I e 183 da Lei 6.404/76 acerca da validade do Balanço Patrimonial de uma 
empresa para externar seu valor, pediu a reforma da decisão recorrida e o retorno destes 
autos à primeira instância para apreciação do mérito da exigência fiscal.  

O sujeito passivo contraditou o pedido de reforma formulado pelo 
Representante Fazendário, conforme se vê às fls. 1505/1509, desta feita representados 
por outros advogados substabelecidos, pugnando pela manutenção da decisão cameral 
sob o argumento de que a exigência fiscal não deve prosperar, pois o lançamento está 
confuso, tanto quanto à sua motivação fática, quanto à sua fundamentação legal, estando 
evidentes a insegurança na determinação da infração e o cerceamento ao direito de 
defesa ao se utilizar critério diferente do previsto no artigo 377, § 7º do RCTE, incorrendo 
no motivo de nulidade previsto no final do § 3º do artigo 20 da Lei 16.469/09 – PAT, 
transcrevendo excertos de juristas e de jurisprudência à guisa de amparo a seus 
argumentos, pedindo a manutenção da sentença “a quo” e o Acórdão ora recorrido. 

 
O Conselho Pleno, através do Acórdão Plenário nº 859/2013, em sessão 

realizada em 20/11/2012 decidiu por maioria de votos, acolher o pedido fazendário de 
reforma da decisão cameral confirmatória da sentença singular que julgou nulo “ab initio” 



 

este processo por insegurança na determinação da infração e por cerceamento ao direito 
de defesa, devendo os autos retornarem à primeira instância para apreciação de toda a 
matéria.  

 
O sujeito passivo foi intimado a tomar conhecimento da Decisão Plenária, 

conforme fl. 1535 e não se manifestou.  
  
O julgador singular através do despacho Nº 815/2013-JULP, encaminhou 

os autos à Coordenação do ITCD para proceder a devida revisão fiscal, visando atender 
ao previsto no artigo 377 do Decreto 4.852/97 – RCTE, bem como verificar se há 
duplicidade de lançamento, conforme alegado pelo autuado. 

 
Em resposta foi apresentado o relatório diligencial de fls. 1542/1553, 

através do qual o revisor ratifica a base de cálculo original do ITCD ora reclamado, 
afirmando que ao atenderem às notificações para apresentação de documentos para a 
revisão solicitada pelo julgador singular, o patrono do autuado concordou com valor do 
balanço Patrimonial Ajustado feito pelos autuantes, conforme trecho desta manifestação 
transcrita às fls. 1542/1543; que não houve inclusão de valores a título de aviamento, pois 
no valor de cada ação da Planagri S/A. já está incluso o valor patrimonial das empresas 
Goiás Carne e Jalles Machado; que foi obedecido o disposto no artigo 377 do RCTE, pois 
o Balanço Patrimonial Ajustado, aceito pelo patrono do autuado, foi elaborado em seguida 
à Declaração do ITCD de 18/07/2006; quanto à alegada duplicidade de lançamento, 
afirmou inexistir, pois este auto de infração exige ITCD incidente no valor patrimonial 
excedente ao declarado no processo de Arrolamento Sumário nº 200602102400, enquanto 
os demais lançamentos se referem a outros fatos geradores de ITCD; ratificou, ao final, a 
base de cálculo do tributo reclamado nestes autos, sob o argumento técnico de que o 
Balanço Patrimonial Ajustado foi elaborado com a observância dos princípios contábeis da 
Legislação Contábil Brasileira, da legislação Tributária Estadual, da Lei das Sociedades 
por Ações, do Código Civil Brasileiro, da doutrina e da jurisprudência. 

 
O sujeito passivo, após ser devidamente intimado, apresentou contestação 

(fls. 1557/1567), reiterando os argumentos usados no primeiro comparecimento em 
primeira instância de que; 

a) Não houve distribuição de lucro; 
b) Revisão em autos de infração correlatos reduziu drasticamente a 

avaliação patrimonial de R$ 637.069.628,00 para R$ 123.370.012,99 
em razão de critério equivocado de avaliação; 

c) Duplicidade de lançamentos, pois há autos de infração correlatos 
exigindo ITCD em decorrência da doação em vida de ações da 
holding Planagri S/A e sobre o lucro de tais ações, pois se o lucro 
não foi distribuído na época do óbito, integra o valor destas ações; 

d) O estoque de gado foi majorado indevidamente com inclusão de 180 
cabeças, ao se considerar que a nota fiscal nº 040100 de compra de 
180 doses de vacinas seria para reses não inventariadas; 

e) O valor do gado também foi majorado indevidamente com a inclusão 
da importância constante da nota fiscal de complemento de preço nº 
299, emitida 4 meses após o óbito, utilizando, portanto, fato ocorrido 
posteriormente ao falecimento; 

f) Que a meação da Sra. Marilda Fontoura de Siqueira não deveria 
integrar esta base de cálculo, posto não houve renúncia ao usufruto 
das ações por ela doadas aos seus filhos, o que reduziria em pelo 
menos 50% o valor desta base de cálculo; 



 

g) Que o mútuo passivo, cuja mutuante é a empresa do mesmo grupo 
econômico Fontoura e Siqueira Ltda. está registrado na contabilidade 
desta, não havendo comprovante de transferência por não envolver 
movimentação bancária, sendo necessária a verificação dos 
documentos e da escrituração por revisor do trabalho fiscal, de modo 
a convalidar este valor de dívida arrolada no processo de inventário. 

 
Ao final, pediu a improcedência do auto de infração. 
 
Outro julgador singular, ao reapreciar o feito, através da sentença Nº 

2691/2015-JULP, decidiu pela procedência do auto de infração.  
Em sua fundamentação afirmou quanto às nulidades por insegurança na 

determinação da infração e por cerceamento ao direito de defesa, que o Conselho Pleno 
deste Conselho Administrativo Tributário já as havia apreciado e entendido que as 
mesmas não existiam neste feito, razão pela qual não as apreciaria por despiciendo. 

 
Quanto ao mérito, argumentou que conforme se observa pelos 

documentos acostados e legislação tributária aplicável ao caso, a base de cálculo está 
correta, comprovada ainda pelo trabalho de revisão fiscal realizado. 

 
O sujeito passivo, devidamente intimado, via do seu patrono, apresentou 

recurso voluntário (fls. 1596/1606) onde, após historiar novamente todo o ocorrido nestes 
autos, reiterou os argumentos anteriores e pediu nova revisão fiscal, sob o argumento de 
que na anterior não foram atendidos os requisitos pedidos pelo antigo julgador singular. 

Ao final, pediu, subsidiariamente, a improcedência da exordial. 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

Analisando o processo, tenho o entendimento de que deve prevalecer a 
exigência feita pela Fazenda Pública, ante os seguintes fatos:  

 
a) A autuação fiscal deveu-se pela falta de recolhimento de parte do Imposto 

sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou 
Direitos – ITCD, incidente sobre a diferença da cota parte recebida por 
herança no valor de R$ 4.541.590,00 (quatro milhões, quinhentos e 
quarenta e um mil, quinhentos e noventa reais), cujo ITCD importou em R$ 
181.663,60 (cento e oitenta e um mil, seiscentos e sessenta e três reais e 
sessenta centavos), segundo apurado pela Fazenda Pública Estadual às 
fls. 09/37, em detrimento à Declaração de ITCD constante do Processo de 
Arrolamento nº 200602102400/0002 no valor de R$ 3.946.716,47 (três 
milhões, novecentos e quarenta e seis mil, setecentos e dezesseis reais e 
quarenta e sete centavos), cujo ITCD incidente foi no valor de R$ 
157.868,66 (cento e cinquenta e sete mil, oitocentos e sessenta e oito 
reais e sessenta e seis centavos), recolhido conforme documento de fl. 
1009 destes autos, tendo a cota parte declarada para cada herdeiro o 
valor correspondente de R$ 789.343,29 (setecentos e oitenta e nove mil, 
trezentos e quarenta e três reais e vinte e nove centavos), cujo ITCD 
recolhido foi de R$ 31.573,73 (trinta e um mil, quinhentos e setenta e três 
reais e setenta e três centavos) por herdeiro; 

 



 

b) Dos fatos narrados pelo fisco e contestados pelo patrono do autuado, 
temos que a motivação da lide se cinge às avaliações perpetradas pelos 
herdeiros e pela Fazenda Pública Estadual; 

 
c) Para sanear o processo e dirimir as dúvidas suscitadas pela defesa, os 

autos foram diligenciados pela Fazenda Pública, tendo o resultado desta 
diligência sido contestado pelo patrono do autuado, sob a reiteração de 
que a revisão de fls. 1542/1553 não considerou a determinação contida no 
artigo 377, §§ 6º, 7º e 10º do RCTE de que a base de cálculo dos bens 
patrimoniais empresariais deve ser a de valor de mercado; que haveria 
duplicidade de tributação, pois no valor das ações doadas em vida estaria 
incluído seus lucros futuros; que a própria fiscalização reduziu 
drasticamente a avaliação patrimonial contida em outros autos de infração 
de R$ 637.069.628,00 (seiscentos e trinta e sete milhões, sessenta e nove 
mil, seiscentos e vinte e oito reais) para R$ 123.370.012,99 (cento e vinte 
e três milhões, trezentos e setenta mil, doze reais e noventa e nove 
centavos); que ocorreu duplicidade de lançamentos, pois há autos de 
infração exigindo ITCD por doação de ações em vida e sobre o lucro 
destas mesmas ações; 

 
d) Quanto ao mérito propriamente dito, aduziu que a Sentença recorrida 

deveria ser reformada para, subsidiariamente ao seu pedido de 
improcedência, reconhecer a redução da base de cálculo para R$ 
123.370.012,99 (cento e vinte e três milhões, trezentos e setenta mil, doze 
reais e noventa e nove centavos), bem como a duplicidade de exigência 
quanto ao valor das ações doadas em vida e dos seus lucros. 

 
Com efeito, o ITCD tem por fato gerador a transmissão causa mortis e 

doação de qualquer natureza, de qualquer bem ou direito segundo o art. 72 do CTE. 
Vejamos sua transcrição: 

 
“Art. 72. O ITCD incide sobre a transmissão causa mortis e doação, de 

qualquer bem ou direito. 
[...].”  
 
O Decreto nº 4.852/97, regulamentando a matéria, também, estatui: 
 

“Art. 372. O Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de 
Quaisquer Bens ou Direitos - ITCD incide sobre a transmissão causa mortis e doação, de 
quaisquer bens ou direitos. (art. 72, Lei nº 11.651/91). 

§ 1º. Ocorrem tantos fatos geradores distintos quantos forem os herdeiros, 
legatários, donatários ou usufrutuários, ainda que o bem ou direito seja indivisível. 

§ 2º. Omissis. 

§ 3º. Entende-se como qualquer bem ou direito o bem imóvel e o direito a 
ele relativo, o bem móvel, compreendendo o semovente, a mercadoria e qualquer parcela 
do patrimônio que for passível de mercancia ou de transmissão, mesmo que representado 
por título, ação, quota, certificado, registro ou qualquer outro bem ou documento.” 

 
“Art. 373. A incidência do imposto alcança (Lei nº 11.651/91, art. 73): 
I – omissis; 



 

II – a doação, cujo doador tenha domicílio neste Estado, ou quando nele 
se processar o inventário relativo a bem móvel, direito, título e crédito. (Redação conferida 
pelo Decreto nº 5.753 - vigência: 01.01.01) 

omissis.” 
 

“Art. 376. Ocorre o fato gerador do ITCD (Lei nº 11.651/91, art. 74):  

I - na transmissão causa mortis, na data da:  

c) abertura da sucessão legítima ou testamentária, mesmo no caso de 
sucessão provisória, e na instituição de fideicomisso e de usufruto; (Redação conferida 
pelo Decreto nº 5.753 - vigência: 01.01.01 a 29.12.13) 

d) Omissis.” 

 

“Art. 377. A base de cálculo do ITCD é o valor venal do bem e do direito a 
ele relativo, do título ou do crédito transmitido ou doado (Lei nº 11.651/91, art. 77) 
(Redação conferida pelo Decreto nº 5.753 - vigência: 01.01.01 a 29.12.13) 

§ 1º O valor venal é apurado mediante avaliação judicial ou avaliação 
procedida pela Fazenda Pública Estadual e expresso em moeda nacional na data da 
avaliação. (Redação conferida pelo Decreto nº 5.753 - vigência: 01.01.01 a 29.12.13) 

§ 2º Na hipótese de apuração do valor venal mediante avaliação judicial, a 
Fazenda Pública Estadual deve ser intimada a se manifestar sobre o valor atribuído aos 
bens ou direitos e sobre o cálculo do imposto, nos termos da lei processual civil. (Redação 
conferida pelo Decreto nº 5.753 - vigência: 01.01.01 a 29.12.13) 

§ 3º O valor venal pode ser estabelecido por meio de pauta de valores ou 
aplicação de planta de valores imobiliários do Município da localização do bem imóvel, nas 
quais se leve em consideração a localização, as benfeitorias, o estado de conservação, ou 
ainda, qualquer outra condição ou composição que implique na formação do valor do bem. 
(Redação conferida pelo Decreto nº 5.753 - vigência: 01.01.01 a 29.12.13) 

§ 4º A base de cálculo do imposto, nas seguintes situações, corresponde a 
50% (cinqüenta por cento) do valor de avaliação do bem imóvel: (Redação conferida pelo 
Decreto nº 5.753 - vigência: 01.01.01 a 29.12.13) 

I – omissis. 

II - extinção do usufruto, com a consolidação da propriedade na pessoa do 
nu proprietário; (Redação conferida pelo Decreto nº 5.753 - vigência: 01.01.01 a 29.12.13) 

III – omissis. 

§ 5º omissis. 

§ 6º omissis. 

§ 7º Na transmissão de acervo patrimonial de firma individual, de ações de 
empresa constituída sob a forma de sociedade anônima de capital fechado ou quota de 
participação de empresa constituída sob a forma de responsabilidade limitada, o valor 
venal deve ser apurado com base no valor de mercado dos bens e direitos que constituem 
o patrimônio, observado o disposto no § 10 deste artigo. (Redação conferida pelo Decreto 
nº 5.753 - vigência: 01.01.01 a 29.12.13) 

§ 8º Havendo discordância quanto ao valor da avaliação para efeito da 
base de cálculo o sujeito passivo pode apresentar reclamação ao órgão competente. 
(Redação conferida pelo Decreto nº 5.753 - vigência: 01.01.01 a 29.12.13) 
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§ 9º Podem ser reavaliados o bem, o título e o crédito, de ofício ou a 
requerimento do interessado, quando fato superveniente vier prejudicar a avaliação, desde 
que não tenha sido pago o imposto ou constituído o respectivo crédito tributário. (Redação 
conferida pelo Decreto nº 5.753 - vigência: 01.01.01) 

§ 10. Devem ser deduzidos da base de cálculo do ITCD o passivo 
patrimonial formado, em relação a bem, título, crédito ou direito, até a abertura da 
sucessão e as dívidas do espólio previstas no Código Civil. (Redação conferida pelo 
Decreto nº 5.753 - vigência: 01.01.01 a 06.11.08) 

 

Quanto à prejudicial de insegurança na determinação da infração 
reapresentada pelo patrono do autuado sob o argumento de falta de liquidez e certeza 
deste crédito tributário, entendo ser a mesma incabível, haja vista que além da mesma ter 
sido rechaçada por decisão plenária, consoante Certidão de fl. 1516, compulsando os 
autos verifiquei não haver nos mesmos qualquer das hipóteses de nulidade previstas no 
art. 20 da Lei n.º 16.469/09, mesmo porque o pleito de revisão quanto ao valor da 
avaliação procedida pelo autuante foi atendido pela Fazenda Pública Estadual, resultando, 
após minuciosa análise das alegações defensórias e documentais pelo revisor, na 
manutenção integral da base de cálculo original, conforme anotado à fls. 1542/1553 
destes autos, razão pela qual não a acolho. 

 

Quanto ao mérito, melhor sorte não assiste ao recorrente, considerando 
que o direito de constituir o crédito tributário é da Fazenda Pública Estadual e a 
competência para constituir o crédito pelo lançamento é privativa da autoridade 
administrativa, a qual deve verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação 
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, 
identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível, 
conforme disposto no art. 160, do CTE, cujo texto transcrevo abaixo. 

 
“Art. 160. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o 

crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo 
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar 
a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, 
sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível. 

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e 
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.” 

 

A autoridade administrativa a que a lei se refere é aquela pertencente ao 
Quadro do Fisco Estadual, regido pela Lei nº 13.266/98. Assim, somente esta autoridade 
administrativa está legalmente investida da competência para constituir o crédito tributário 
do ITCD, no caso em comento. 

 

O Impugnante insurge diretamente contra o valor da base de cálculo do 
ITCD apurado pela acusação. No entanto, o Código Tributário Estadual dispõe no art. 77 
que a base de cálculo do ITCD é o valor venal do bem e do direito a ele relativo, do título 
ou do crédito transmitido ou doado e diz que ele será apurado mediante avaliação judicial 
ou avaliação procedida pela Fazenda Pública Estadual, conforme texto abaixo: 

“Art. 77. A base de cálculo do ITCD é o valor venal do bem e do direito a 
ele relativo, do título ou do crédito transmitido ou doado. 
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§ 1º O valor venal será apurado mediante avaliação judicial ou avaliação 
procedida pela Fazenda Pública Estadual e expresso em moeda nacional. 

§ 2º omissis. 

§ 3º Havendo discordância quanto ao valor da avaliação para fim de base 
de cálculo o sujeito passivo pode apresentar reclamação ao órgão competente. 

§ 4º omissis.” 

  
Ao se admitir que o valor venal pode ser apurado mediante avaliação 

judicial, não quis a lei, como de fato não dispôs para isso, afastar a competência da 
autoridade administrativa de realizar o procedimento administrativo consistente no 
lançamento do crédito tributário em toda sua integralidade, apurando a base de cálculo, 
inclusive. 

Também, em uma apressada interpretação do § 3º do art. 77 do CTE, o 
qual dispõe que havendo discordância quanto ao valor da avaliação para fim de base de 
cálculo, o sujeito passivo pode apresentar reclamação ao órgão competente, pensa-se 
que só ao sujeito passivo é dado o direito de discordar quanto ao valor da avaliação.  

No entanto, não é o que dispõe a norma, pois, como o órgão competente 
para apresentar reclamação, ao qual a lei se refere, é o órgão da Fazenda Pública 
Estadual e como a apuração da base de cálculo é inerente à atividade de constituição do 
crédito tributário, cuja competência é privativa da autoridade administrativa pertencente ao 
quadro do Fisco da Fazenda Pública Estadual, seria redundante a norma em análise 
dispor sobre esse poder-dever da autoridade lançadora do tributo. 

O valor venal apurado no laudo apresentado pela Fazenda Pública 
Estadual é tão verídico que a diligência de fls. 1542/1553 o confirmou integralmente, o que 
nos leva à conclusão lógica de que a base de cálculo original está correta. 

 
Ademais, o direito tributário rege pelo princípio da verdade material e é o 

que ficou confirmado com a diligência supracitada e só para complementar a 
fundamentação do meu voto, entendo que pelo que consta do processo judicial que 
originou este lançamento, os cálculos do valor do ITCD a ser recolhido conforme 
declaração inicial do inventariante (art. 147 – CTN) segundo sua própria avaliação, não 
obsta a fazenda pública de cumprir seu desiderato, consoante o disposto no artigo 1034, § 
2º do CPC vigente à época deste lançamento. Se não, vejamos sua transcrição: 

 
“art. 1.034. No arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões 

relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos 
incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio. (Redação dada pela Lei 

nº 7.019, de 31.8.1982) 
....................................................................................................................... 
§ 2o O imposto de transmissão será objeto de lançamento administrativo, 

conforme dispuser a legislação tributária, não ficando as autoridades fazendárias adstritas 
aos valores dos bens do espólio atribuídos pelos herdeiros. (Incluído pela Lei nº 7.019, de 

31.8.1982)” 
 

Portanto, as razões contidas na diligência (fls. 1542/1553), 
conjugadas com os documentos juntados aos autos pelos autuantes e pelo revisor, 
demonstram claramente a ocorrência do fato gerador, estando corretamente definida a 
base de cálculo do tributo, ante as seguintes razões: 
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1. não há iliquidez e incerteza na base de cálculo deste 
lançamento, pois esta valoração patrimonial levou em conta a mesma proposta pelo 
patrono do autuado às fls. 1551/1552 destes autos e a legislação aplicável à espécie; 

2. a inclusão nesta base de cálculo do valor complementar do 
gado inventariado, constante na nota fiscal nº 299 emitida em 03/11/2006, após quase 
quatro meses do óbito do “de cujus”, ocorreu justamente por significar que o valor 
atribuído ao gado não era o real quando de sua avaliação para efeito do arrolamento; 

3. a mesma forma ocorreu com a nota fiscal nº 040100 da compra 
dde mais 180 doses de vacinas, pois, logicamente, não se compraria vacina para gado 
inexistente; 

4. o mútuo passivo declarado não foi considerado pelo fato de que 
o mesmo não está comprovado e sim apenas escriturado na contabilidade das empresas 
envolvidas, descumprindo o determinado no art. 25, § 1º, III da Lei 11.651/91 – CTE, que 
dispõe: 

“Art. 25. A base de cálculo do imposto será arbitrada pela autoridade 
fiscal, podendo o sujeito passivo contraditá-la no correspondente processo administrativo 
tributário, sempre que, alternativa ou cumulativamente: 

I - omissis: 

II - não mereçam fé as declarações, os esclarecimentos prestados ou os 
documentos expedidos pelo sujeito passivo ou terceiro legalmente obrigado. 

§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 

I - omissis; 

II - omissis; 

III - ao suprimento de caixa sem a devida comprovação de sua 
origem, inclusive fornecido à empresa por administrador, sócio, titular da firma 
individual, acionista controlador da companhia, ou por terceiros, se a efetividade da 
entrega e a origem dos recursos não forem satisfatoriamente demonstrados;” (g.n) 

5. o lucro de 2005 e o parcial de 2006 integraram esta base de 
cálculo porque ocorreram após a redistribuição das ações da Planagri S/A. em 
03/01/2005, em razão do aparecimento do quinto filho do Sr. Otávio Lage de Siqueira, 
tendo este doador continuado com o usufruto destas ações, que só cessou com a sua 
morte em 14/07/2006, sendo tais lucros incorporados ao patrimônio dos seus herdeiros. 
Não há, portanto, duplicidade por exigência do ITCD incidente sobre a doação das 
referidas ações em 2005 com o deste lançamento, que se refere ao patrimônio 
pertencente ao “de cujus” em 14/07/2006; 

6. não há redução nesta base de cálculo, pois esta decorreu de 
ajuste patrimonial efetuado após a morte do usufrutuário das ações doadas, com a 
inclusão de seus lucros e outros bens auferidos, cuja concordância com estes valores está 
patenteada com a manifestação do patrono do autuado proferida nos autos de infração 
números 3035095244440, 3035095673350, 3035095913954 e 3035595590780, que são 
correlatos a este; 

7. a proporcionalidade do lucro em 2006 deve ser mantida porque, 
embora contestada, não foi apresentado outro valor pelo autuado; 

8. o valor da renúncia do usufruto das Ações doadas pela Sra. 
Marilda Fontoura de Siqueira não integrou esta base de cálculo e foi objeto de outros 
lançamentos, segundo Nota Explicativa de fls. 19/22 e demais documentos constantes 



 

destes autos, sendo improcedente a argumentação defensória no sentido de excluir tal 
valor desta lide; 

9. não acolho o pedido de outra revisão por AFRE não 
pertencente à Coordenação do ITCD, considerando que não foram apresentadas 
justificativas capazes de colocar em dúvida a revisão de fls. 1542/1553 e tampouco a 
lisura e a técnica do revisor, não atendendo, portanto, ao exigido no art. 27, IV da Lei 
16.469/2009 – PAT: 

“Art. 27. A impugnação, o pedido de descaracterização da não 
contenciosidade e os recursos, além das exigências do parágrafo único do art. 4º, devem 
mencionar: 

......................................................................................................................I 

IV - as diligências solicitadas, expostos os motivos que as justifiquem; 

......................................................................................................................” 

 
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento 

para considerar procedente o auto de infração no valor proposto na inicial, a ser acrescido 
das cominações legais, rejeitando, em consequência, a arguição de nulidade por 
insegurança na determinação da infração suscitada pelo patrono do autuado, bem como o 
seu pedido de nova revisão. 

 
 

Sala das sessões, em 30 de setembro de 2016. 
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Matéria: Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01617/16 
 
Relator: Conselheiro Masayuki Missao 
 

 
EMENTA: Processual. Ilegitimidade ativa do Estado para 
constituir crédito tributário. Preliminar arguida pelas partes. 
Rejeição. ITCD. Obrigação principal. Recebimento em doação de 
ações em participação societária e empresarial. Procedência. 
 
1. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa do Estado de 
Goiás, relativa à constituição do presente crédito tributário, 
quando comprovado que a doação foi realizada por doadores 
que tenham domicílio neste Estado; 
 
2. É procedente o auto de infração quando o doador deixa de 
recolher o imposto relativo à doação de ações em participações 
societárias e empresariais. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de agosto de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de ilegitimidade ativa do Estado de Goiás. Quanto ao mérito, também por 
votação unânime, conhecer da impugnação, negar-lhe provimento para considerar 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Masayuki 
Missao, Mário de Oliveira Andrade, Aldeci de Souza Flor, Rickardo de Souza Santos 
Mariano e José Paixão de Oliveira Gomes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

 
Consta do auto de infração que o sujeito passivo recebeu em doação 

dos pais Sebastião Miguel Lobo de Abreu Júnior e Emília Augusta Fleury Curado de 
Abreu, ações da empesa Agropecuária Brasil Raça S/A, em 04/06/2007 e ações da 
empresa Brasil Raça Participações Societárias Ltda em 19/06/2007, conforme 
documentos em anexo e nota explicativa, e por falta de pagamento do ITCD fica sujeito ao 
pagamento do imposto acrescido das cominações legais.   

 
A autoridade lançadora indicou como infringida as disposições dos 

artigos 72 pars 2 e 3; 74, III; 77, § 1º, 78, III; 81, II; 82, I, todos do Código Tributário 
Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) combinado com os artigos 385, § 1º do Decreto nº 
4852/97. Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 89, inciso II do CTE, com 
redação da Lei n° 13772/2000. 

 
EMILIA AUGUSTA FLEURY CURADO DE ABREU e SEBASTIÃO 

MIGUEL LOBO DE ABREU JÚNIOR foram nomeados solidários na condição de doadores, 
nos termos do artigo 82 incisos I da Lei 11651/91 

 
O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: Nota 

explicativa do ITCD, ordem de serviço, cópia do ofício nº 068/2012, cópia de escritura 
pública, relatório diligencia, notificação fiscal, balancete, doação de quotas referentes à 



 

família Lobo de Abreu/Fleury Curado, demonstrativo do ITCD, quarta alteração contratual, 
junta comercial do Estado do Tocantins e consulta do CNPJ (fls.6/34). 

 
Intimado, o sujeito passivo não se manifesta e tem decretada sua 

revelia e perempção.  
 
Cientificados, os solidários comparecem conjuntamente aos autos 

para impugnar o auto de infração em Segunda Instância (fls.61/62). Em prefação, argúem 
a preliminar de incompetência tributária do Estado de Goiás, pois a empresa tem sede no 
Estado do Tocantins. Que de acordo com o Artigo 155, inciso I, cabe ao Estado de 
Tocantins providenciar a cobrança do aludido tributo.  

 
No mérito, argumentam não terem praticado a infração estampada 

na basilar pois a documentação colacionada aos autos atesta o cancelamento do ato 
jurídico objeto deste auto de infração.  

 
Requerem a nulidade do feito, ou subsidiariamente, sua 

improcedência. 
 
Anexou documentos "fls. 63 a 68". 
 
Resolução de fls.70/71 determina que os sujeitos passivos tragam à 

colação os seguintes documentos:  
 
(i) Alterações do Contrato Social das firmas Brasil Participações 

Societárias Ltda., quanto a admissão e retirada do sócio 
Ronaldo Fleury Lobo de Abreu em cópia autenticada; 

 
(ii) Cópia das publicações das atas da assembleia geral da 

empresa Agropecuária Brasil Raça S/A, relativamente ás 
ocorrências de admissão e retirada do sujeito passivo da 
sociedade e de sua nomeação na diretoria, com cópia 
autenticada.  
 

(iii) Cópia dos balanços relativos aos exercícios de 2007/2010 
 

(iv) Cópia dos balancetes onde indicam a ocorrência dos fatos 
alegados quanto ao cancelamento da doação.  

 
Pela Resolução nº161/2015, a Câmara julgadora determina ao 

agente fiscal para que promova a juntada aos autos da documentação mencionada obtida 
junto ao Serviço de Processamento de Dados do Governo Federal – SERPRO (fls.75). 

 
Pelo despacho n°3423/15-DRFGNA, "fl.76", Encaminham-se os 

autos à Coordenação de ITCD para atendimento da Resolução 161/2015 – Conselho 
Administrativo Tributário – Secretaria geral. 

 
Pelo despacho n°01/2016, "fl.81", conforme solicitação constante das 

fls.75, seguem os relatórios gerados nas pesquisas realizadas junto ao SERPRO. 
 
Pela Resolução n°043/2016, "fl.82", a Câmara julgadora resolve 

acatar para que se dê ciência aos Sujeitos Passivos sobre o resultado, para querendo 
manifestar-se no prazo de 30 dias. 



 

 
 

V O T O 
 

 
Consta dos autos que Ronaldo Fleury Lobo de Abreu recebeu em 

doação de Emília Augusta Fleury Curado de Abreu e Sebastião Miguel Lobo de Abreu 
Júnior, residentes e domiciliados em Goiânia – GO, à rua 1130, nº 254, Setor Marista, 
ações relativas à Agropecuária Brasil Raça S/A, bem como quotas da Brasil Raça 
Participações Societárias Ltda, sem contudo recolher o respectivo ITCD decorrente do 
aludido fato gerador. 

Constam às fls.27/31, cópias do contrato social da Brasil Raça 
Participações Societárias Ltda, registrado em 19/06/2007 e o espelho de consulta da 
Agropecuária Brasil Raça S/A, ambos registrados na Junta Comercial do Estado do 
Tocantins em 21/06/2011 e onde consta como donatário o Sr. Ronaldo Fleury Lobo de 
Abreu, sujeito passivo do presente auto de infração. 

 
Alegam os solidários Emília Augusta Fleury Curado de Abreu e 

Sebastião Miguel Lobo de Abreu Júnior, que o Estado de Goiás é incompetente para exigir 
o recolhimento do ITCD com fundamento no artigo 155, inciso I, da Constituição Federal 
de 1988 e que a referida doação não mais surte efeitos pois foi objeto de cancelamento, e 
por isso o auto de infração é improcedente. 

 
Ante o exposto, passo a julgar e de plano devo rejeitar a preliminar 

de ilegitimidade ativa do Estado de Goiás para constituir e exigir o crédito tributário em 
voga, arguida pela parte passiva. Com efeito, não obstante o bem encontre-se situado no 
Estado do Tocantins, a incidência do imposto alcança a doação em tela, pois os doadores 
têm inequivocamente domicílio neste Estado, motivo pela qual fica estabelecida a 
competência do Estado de Goiás para lançar, constituir e exigir o aludido crédito tributário. 
Tal é que está estatuído no artigo 73, inciso II, do Código Tributário do Estado de Goiás, 
cujo teor abaixo transcrevo, “in verbis”: 

 
Art. 73. A incidência do imposto alcança: 
 
[...] 
 
II – a doação, cujo doador tenha domicílio neste Estado, ou quando nele se 
processar o arrolamento relativo a bem móvel, direito, título e crédito. 
 

Esclarecida a questão à luz da legislação vigente, vejo que razão 
assiste à Fazenda Pública Estadual quanto à pretensão fiscal inicial, o que deita por terra 
a aludida argumentação passiva em prol de suposta ilegitimidade ativa deste Estado. 

 
Superada a questão anterior, na qual sigo acompanhado da 

unanimidade do voto de meus pares, passo ao mérito. 
 
Compulsando-se os autos, verifica-se que embora o aventado 

cancelamento da doação tenha se dado no dia 29 de dezembro de 2010, em consulta 
datada de 21/06/2011, à Junta Comercial do Estado do Tocantins, observa-se que o 
donatário Ronaldo Fleury Lobo de Abreu ainda constava no rol de diretores da empresa 
Agropecuária Brasil Raça. 

 
Assim, em respeito aos Princípios da Verdade Material, do 

Contraditório e da ampla Defesa, decidiu-se na sessão cameral do dia 24 de julho de 2015 



 

(fls.70/71), a conversão do feito em diligência para que o sujeito passivo fosse intimado a 
apresentar as cópias dos seguintes documentos: (i) alterações do contrato social da firmas 
Brasil Participações Societárias, quanto à admissão e retirada do sócio Ronaldo Fleury 
Lobo, em cópia autenticada; (ii) as cópias das publicações das atas de assembleia geral 
da empresa Agropecuária Brasil Raça S/A, relativamente às ocorrências da admissão e 
retirada do sujeito passivo na sociedade e de sua nomeação na diretoria, em cópia 
autenticada; (iii) cópias dos balanços relativos aos exercícios fiscais de 2007 a 2010; (iv) 
cópias dos balancetes onde indicam a ocorrência dos fatos alegados quanto ao 
cancelamento da doação. 

 
Transcorrido o prazo legal para o cumprimento da resolução cameral 

em tela, verifico que os solidários quedaram-se inertes pois não tendo comparecido aos 
autos e nem trazido os documentos solicitados na resolução de nº 086/2014 (fls.70/71) 
retromencionada, deixaram de comprovar sua tese, motivo pelo qual considero que o feito 
deve prosperar. 

 
Dessarte, vez que não foram apresentados elementos que pudessem 

ilidir a acusação contida na exordial, considero que razão assiste à Fazenda Pública ao 
exigir o presente crédito tributário, motivo pelo qual, pelo mesmo quórum, conheço da 
impugnação, nego-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração  

 
 

Sala das sessões, em 07 de outubro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01622/16 
 
Relator: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 

 
EMENTA: RECURSO VOLUNTÁRIO. ITCD. RECEBIMENTO 
DESPROPORCIONAL DE DIVIDENDOS POR SÓCIO 
MINORITÁRIO. CONFIGURAÇÃO DE DOAÇÃO. ART. 72 DO CTE. 
PROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO.  
 
1. Empresa familiar cujo quadro social é composto pelo pai e 
suas filhas, no qual o primeiro, no ato de constituição da 
sociedade, reservou percentual ínfimo de quotas para estas, 
retendo para si a quase totalidade das quotas do capital social.  
Com o intuito de antecipar a sucessão patrimonial a que estas 
teriam direito, e com todo o patrimônio da família já revertido 
para a pessoa jurídica, pode haver, ao longo do tempo, reversão 
paulatina de lucros e dividendos, de forma desproporcional às 
quotas, conforme autorização inscrita no art. 997, VII do Código 
Civil. 
 
2. O que se verificou na distribuição de lucros aos sócios, 
referentes ao exercício de 2012, é que nenhuma parcela de 
dividendos fora conferida ao sócio majoritário, Sr. DEJAIR JOSÉ 
BORGES, o que, a priori, parece configurar afronta ao que 
dispõe o art. 1008 do Código Civil, o qual prescreve ser "nula a 
estipulação contratual que exclua qualquer sócio de participar 
dos lucros e das perdas." Não obstante tal normativa ocorra em 
proteção ao sócio que se vê despojado de tal participação – 
rendendo-lhe a necessária ação em face dos demais sócios, o 
que não é o caso destes autos, uma vez que a sua preterição é 
consentida -, o fundamento que norteia a regra é o de que a 
finalidade última de qualquer sociedade empresária é a 
percepção, pelos sócios, de resultados financeiros oriundos do 
negócio. Houve, na oportunidade, verdadeira renúncia, por parte 
do sócio majoritário, à participação nos lucros auferidos pela 
sociedade empresária. 
 
3. Há que se ponderar que tal dinâmica de distribuição de 
lucros, ou seja, a renúncia total a qualquer parcela 
remuneratória de seu capital, pelo sócio majoritário (genitor) em 
favor dos minoritários (filhos), não se coaduna com os negócios 
jurídicos convencionais, que cotidianamente se sói observar 
entre pessoas estranhas entre si, sem quaisquer laços de 
consanguinidade. A se comparar o caso concreto com a 
conduta que seria razoável, em abstrato, nas mesmas 
circunstâncias, de sócios que ingressam na álea empresarial 
com a finalidade (ainda que mediata) de auferir algum ganho 
econômico, tal realidade presente nos autos, somente faz 
sentido em um ambiente onde imperam vínculos familiares de 



 

ascendência e descendência, permeados por liberalidade e 
afetos de gratidão. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 10 de agosto de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso 
voluntário, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Victor Augusto de Faria 
Morato, Mário de Oliveira Andrade, Aldeci de Souza Flor e Rickardo de Souza Santos 
Mariano. Vencido o Conselheiro Masayuki Missao que votou pela improcedência do auto 
de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Nos presentes autos, o Fisco acusa o sujeito passivo de haver 
recebido em doação 12.428.000 quotas do capital social da sociedade empresária 
BORGES LANDEIRO ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, conforme primeira 
alteração contratual, oportunidade na qual foram integralizados R$ 12.428.000,00 no 
capital social da sociedade, por meio da utilização de lucros acumulados que pertenciam 
por direito ao seu ascendente, DJAIR JOSÉ BORGES, ato jurídico que caracterizaria fato 
gerador do ITCD. 

 

A infração foi capitulada nos arts. 72 e 77, ambos do CTE, 
combinados com os arts 372 e 373; 376, II “c” e 382, II, todos do RCTE. A penalidade, por 
seu turno, é a que consta do art. 89, II do CTE.  

 

Aufere-se ITCD no valor originário de R$ 1.489.365,89,  calculado 
sobre a base de cálculo de R$ 37.234.147,25 à alíquota de 4% e referente a fato gerador 
ocorrido em dezembro de 2013. O auto de infração foi lavrado em 21/02/15. 

 

Fora nomeado, na condição de solidário, DEJAIR JOSÉ BORGES, 
com fundamento no art. 82, I do CTE, por haver doado as referidas quotas, em aumento 
de capital através de  lucros acumulados. 

 

A título de instrução processual Fazendária, foram juntados os 
seguintes documentos: 

1) Notas explicativas. Em suma, a argumentação fiscal fora no 
sentido de que a consecução dos lucros societários em 
integralização de capital não respeitou a proporção das quotas 
pertencentes a cada sócio à época do evento, de forma que as 
participações das sócias CAROLINA LANDEIRO BORGES e 
CAMILA LANDEIRO BORGES passaram de 0,12% do capital 
para 24,5%, cada uma. Cita o art. 72-A, VI do CTE; 

2) Demonstrativos fiscais; 
3) IRPF – pessoa física, ano-calendário de 2013, da autuada; 
4) Cópias das demonstrações contábeis da empresa BORGES 

LANDEIRO ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA ; 
5) Cópia de contrato social. 

 



 

Ambos os sujeitos passivos comparecem em 1ª instância (fls. 66 e 
152). 

A impugnante assevera que não houve a doação noticiada na inicial, 
havendo sido outra a espécie de integralização de capital avençada. Na verdade, o 
aumento de capital decorreu de integralização realizada por CAMILA LANDEIRO 
BORGES e CAROLINA LANDEIRO BORGES, conforme 1ª alteração e consolidação do 
contrato social da empresa BORGES LANDEIRO. A integração teria sido feita mediante a 
utilização dos lucros distribuídos em 31/12/12, a que fazia jus a impugnante, sendo 
portanto, a alteração proveniente de recursos próprios, já pertencentes ao patrimônio da 
autuada, obtidos no exercício anterior ao dos fatos geradores aqui descritos. 

Discorre que os recursos utilizados seriam, portanto, fruto de sua 
participação nos lucros da sociedade. Tais recursos foram recebidos em 31/12/12, por 
ocasião do encerramento do exercício, havendo sido utilizados para a integralização do 
aumento do capital social. Não haveria, nesse particular, qualquer subsunção dos fatos à 
hipótese de incidência do ITCD. 

Pede, ao final, a improcedência do feito e, sucessivamente, a 
exclusão das penalidades aplicadas e a declaração de ilegalidade de cobrança de juros 
pela taxa SELIC. 

Anexa os documentos que amparam suas alegações, fls. 93 a 151. 

Da mesma forma, o solidário comparece aos autos, conforme peça 
às fls. 152. Adere às razões expendidas pela autuada, solicitando, também, sua exclusão 
da lide e, sucessivamente, a conversão do julgamento em diligência para nova avaliação. 

Os autos foram submetidos a julgamento singular, que deu pela 
procedência do feito, com as fundamentações expostas às fls. 180/ 193 dos autos. 

Não resignados com a decisão proferida, ambos os sujeitos passivos 
comparecem na presente fase cameral, em peça conjunta, fls. 207, com as seguintes 
ponderações: 

1) Não houve a doação noticiada na inicial, mediante capitalização 
de lucros acumulados, havendo sido outra a espécie de integralização de capital 
avençada. Na verdade, o aumento de capital decorreu de integralização realizada por 
CAMILA LANDEIRO BORGES e CAROLINA LANDEIRO BORGES, conforme 1ª alteração 
e consolidação do contrato social da empresa BORGES LANDEIRO. A integralição teria 
sido feita mediante a utilização dos lucros distribuídos em 31/12/12, a que faziam jus as 
impugnantes, sendo portanto, a alteração proveniente de recursos próprios, já 
pertencentes ao patrimônio da autuada, obtidos no exercício anterior ao dos fatos 
geradores aqui descritos. 

2) Os recursos utilizados seriam, portanto, fruto de sua 
participação nos lucros da sociedade. Tais recursos foram recebidos em 31/12/12, por 
ocasião do encerramento do exercício, havendo sido utilizados para a integralização do 
aumento do capital social. Não haveria, nesse particular, qualquer subsunção dos fatos à 
hipótese de incidência do ITCD. 

3) O lucro líquido da BORGES LANDEIRO, no exercício de 2012, 
foi de R$ 27.293.164,00, dos quais R$ 13.646.541,83 foram distribuídos à recorrente, de 
forma desproporcional à sua participação no capital social. Entretanto, tal distribuição 
desproporcional é prevista na cláusula vigésima segunda do contrato social da 
empresa, cabendo aos sócios a decisão acerca da referida proporcionalidade de 
distribuição.  

4) Tal distribuição é plenamente justificável, tendo em vista que as 
sócias exercem importante cargo de administração nas empresas controladas, com 
contribuição decisiva para os resultados positivos da empresa. Assevera que tal 



 

procedimento é amparado pelo art. 977, VII do Código Civil. Cita entendimentos do DNRC 
e da RFB sobre o assunto (fls. 217). 

5) Há patente distinção entre a figura dos “lucros acumulados” e 
“lucros distribuídos aos sócios”. Não havendo a lei instituído qualquer imposto sobre a 
distribuição desproporcional de lucros ou sobre a integralização de quotas com tais 
valores, o presente lançamento está a violar a disposição do art. 97 do CTN.  

6) A distribuição de lucros ocorreu em 31/12/12 ao passo que o 
art. 72-A, VI do CTE tem sua redação a partir da lei nº 18002, de 03/08/13, fator que 
impede a aplicação desta última norma a fatos geradores pretéritos, nos termos do art. 
150, III “a” da Constituição Federal. Ainda que se entendesse diversamente, há que se 
atentar para o princípio da anterioridade tributária, que veda a cobrança de tributo no 
mesmo exercício financeiro da lei que o haja majorado ou criado.  

7) A empresa não possui o valor de mercado atribuído pelo Fisco 
para efeito de mensuração da base de cálculo, uma vez que a média dos lucros de 
exercícios anteriores não deve ser mantida nos próximos anos, em virtude da contração 
ocorrida no mercado da construção civil.  

8) Ilegalidade de cobrança de juros pela taxa SELIC. 

Pede a improcedência do lançamento ou, sucessivamente, a 
exclusão da multa aplicada e a declaração de ilegalidade da cobrança dos juros pela 
taxa SELIC.  

Submetidos à Câmara, os autos foram encaminhados em diligência, 
nos seguintes termos (fls. 234): 

 
“CONSIDERANDO que a figura da doação vem definida no Diploma 
Civil como o ‘contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere 
do seu patrimônio bens ou vantagens para o de outra’, sendo o 
elemento psicológico ‘liberalidade’ imprescindível para a sua 
caracterização (art. 538); 

CONSIDERANDO que a condição e finalidade estipulada para a 
distribuição desproporcional dos lucros é que o mesmo funcione 
como ‘mecanismo de retribuição a cada sócio que colaborou com seu 
trabalho pessoal para a formação do resultado auferido pela 
sociedade’, conforme parágrafo único da cláusula 22ª do Contrato 
social da Borges Landeiro Administração e Participações Ltda; 

CONSIDERANDO que o referido instrumento de constituição, em sua 
cláusula 6ª, estabelece que a administração da sociedade cabe 
isoladamente ao sócio Dejair José Borges, que exercerá o cargo com 
os poderes e atribuições de representá-la ativa, passiva, judicial e 
extrajudicialmente, sempre na defesa dos interesses sociais, sendo de 
sua única e exclusiva competência os negócios patrimoniais, 
trabalhistas, previdenciários tributários, financeiros, comerciais e 
todos os demais necessários à gestão da sociedade, não havendo nos 
autos qualquer documento que evidencie ou mesmo sinalize a 
participação ou intervenção  efetiva – direta ou indireta – da autuada 
que haja colaborado para o sucesso na consecução do objeto da 
empresa; 

CONSIDERANDO que o ITCD tem como um de seus fatos geradores a 
transmissão de quaisquer bens ou direitos por doação (art. 72, II do 
CTE), cuja gratuidade ou liberalidade lhe é ínsito, não sendo sua 
cobrança compatível com quaisquer atos ou contratos que 
evidenciem onerosidade, retribuição ou pagamento; 



 

CONSIDERANDO que a definição legal do fato gerador é interpretada 
abstraindo-se da validade jurídica dos atos efetivamente praticados 
pelos contribuintes, responsáveis, ou terceiros, bem como da 
natureza do seu objeto ou dos seus efeitos (art. 118 do CTN); 

ENCAMINHAR os autos à GEPRO, no escopo de que os sujeitos 
passivos sejam intimados, na pessoa de seu Advogado constituído, a 
no prazo de 30 (trinta) dias trazer aos autos quaisquer documentos, 
tais como atas de assembleia, contratos assinados, procurações, 
projetos, duplicatas etc, que se reputem aptos a comprovar a efetiva 
participação da autuada nos negócios da empresa, com vistas a 
justificar a aplicação da cláusula 22ª do mencionado contrato social. 

APÓS, que os autos retornem para julgamento”.  

Em resposta, fls. 242, o sujeito passivo reitera sua ocupação no 
cargo de vice-presidente da empresa Borges Landeiro Administração e Participações Ltda, 
em atuação conjunta com Camila Borges Landeiro. Tal realidade pode ser, inclusive, 
confirmada através dos meios de comunicação.  

Para fins de atendimento à resolução, promove o apensamento dos 
seguintes documentos: procuração outorgada pelo Presidente, com plenos poderes; 
contratos assinados em nome da empresa; e-mails internos que demonstram a sua 
atuação na qualidade de vice-presidente perante os funcionários da empresa.  

Reitera o pedido formulado em recurso voluntário, pela 
improcedência do lançamento.  

Os autos retornaram à IIICJUL, oportunidade em que se deliberou 
pela seguinte resolução: 

“CONSIDERANDO a definição conferida pelo direito a “dividendos”, 
no sentido de este corresponde ao retorno do capital investido na 
empresa pelo sócio, ao passo que a remuneração pelo trabalho é 
conferida por meio de “pro labore”; 

CONSIDERANDO a possibilidade de se distribuir, desigualmente, a 
participação nos lucros e dividendos aos sócios, nos termos previstos 
no diploma Civil; 

CONSIDERANDO que os fatos geradores do imposto de renda e das 
contribuições previdenciárias, uma vez verificados nos atos jurídicos 
contestados pela fiscalização, reiteram a tese perfilhada pelo sujeito 
passivo, no sentido de que não houve liberalidade nas transferências 
verificadas, mas remuneração ou retribuição por serviços prestados; 

CONSIDERANDO que a qualificação da natureza de “remuneração” 
aos valores percebidos pelo sujeito passivo, ainda que sob a forma de 
dividendos, enseja o recolhimento de contribuições previdenciárias, 
sob a qualidade de segurado obrigatório (contribuinte individual) ou, 
ainda, de imposto de renda (retido na fonte ou por declaração dos 
beneficiários dos dividendos); 
ENCAMINHAR os autos à GEPRO, no escopo de que os sujeitos 
passivos sejam intimados, na pessoa de seu Advogado constituído, a 
no prazo de 30 (trinta) dias: 

1) Informar se houve o pagamento de “pro labore” a todos os 
sócios, mediante a juntada de documentos comprobatórios; 
2) Da mesma forma, informar se houve pagamento de “resultados 
de lucros e dividendos” a todos os sócios ou a somente dois deles; 

3) Trazer aos autos os comprovantes contábeis que atestem o 
recolhimento, sobre os dividendos distribuídos aos sócios, das 



 

contribuições previdenciárias ou do imposto de renda ou, ainda, 
outras informações que justifiquem o não-recolhimento de tais 
numerários. 

APÓS, que os autos retornem para julgamento.” 

 

Em resposta, a recorrente assevera que não houve pagamento de 
pró-labore no período sob análise. Fora justamente por tal fato que se deliberou pela 
distribuição desproporcional dos lucros do período, o qual é isento de contribuições 
previdenciárias, conforme informações anexas.  

Afirma que os lucros e dividendos referentes ao exercício de 2012 
foram distribuídos somente às sócias Camila Landeiro Borges e Carolina Landeiro Borges.  

No que tange ao recolhimento de contribuições previdenciárias ou 
imposto de renda sobre “lucros e dividendos” distribuídos aos sócios, informa que os 
mesmos têm natureza de rendimento isento, tanto para fins tributários quanto 
previdenciários. Transcreve o art. 10 da Lei Federal n. 9.249/95 e art. 201 par. 1º do 
Decreto n. 3048/99, que tratam da não-incidência do IR nos lucros e dividendos. 

  

É o relatório.  
 

V O T O 

 
O ITCD tem como um de seus fatos geradores a transmissão de 

quaisquer bens ou direitos por doação, cuja gratuidade ou liberalidade lhe é ínsito, não 
sendo sua cobrança compatível com quaisquer atos ou contratos que evidenciem 
onerosidade ou pagamento. 

Discorre o art. 72 do CTE que o ITCD incide sobre a transmissão de 
quaisquer bens ou direitos por doação, inclusive com encargos ou ônus, sendo claro 
equívoco se imaginar que ao legislador se incumbe o ônus de esmiuçar, grão ao grão, fato 
jurídico por fato jurídico, todos os milhares de eventos do cotidiano dos quais possa 
decorrer o evento doação. Basta, para fins de estabelecimento do elemento material da 
hipótese tributária – na tradicional classificação de Paulo de Barros Carvalho70, e que no 
presente caso se assenta no comportamento humano de “doar” um bem – a comprovação 
do ato de doar, com a definição que lhe é dada pelo Diploma Civil, para que se verifique a 
possibilidade de cobrança do imposto.  

Segundo ensina o Ilustre Professor,  

“Dessa abstração emerge o encontro de expressões genéricas 
designativas de comportamentos de pessoas, sejam aqueles que 
encerram um fazer, um dar ou, simplesmente, um ser (estado).  
Teremos, por exemplo, ‘vender mercadorias’, ‘industrializar 
produtos’, ‘ser proprietário de bem imóvel’, ‘auferir 
rendas’, ‘pavimentar ruas’ etc. 

Esse núcleo, ao qual nos referimos, será 
formado, invariavelmente, por um verbo, seguido de seu 
complemento. Daí porque aludirmos a comportamento 
humano, tomada a expressão na plenitude de sua força 
significativa, equivale a dizer, abrangendo não só as atividades 
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refletidas (verbos que exprimem ação) como aquelas 
espontâneas (verbos de estado: ser, estar, permanecer etc.). 

 

A razão de se tributar as doações juntamente com as heranças é 
elementar, pois a hipótese de incidência “causa mortis” restaria irremediavelmente 
esvaziada ante a transmissão, em vida, em antecipação de legítima, dos bens que 
posteriormente seriam herdados. 

Também faz parte da essência do imposto ser peculiar a relações 
familiares, em especial no âmbito do sentimento de afeto e liberalidade carreados pelo 
desejo dos pais em garantir um bom futuro aos filhos. Com efeito, o contrato de doação 
vem definido no Diploma Civil como o “contrato em que uma pessoa, por liberalidade, 
transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de outra”, sendo o elemento 
psicológico “liberalidade” (animus donandi) imprescindível para a sua caracterização (art. 
538). 

 

Ao discorrer sobre o art. 538 do Código Civil, VENOSA71 aponta que 

 

“No contrato de doação, destacam-se 
claramente dois elementos constitutivos: objetivo e subjetivo. 
Elemento subjetivo é a manifestação de vontade de efetuar 
liberalidade, o animus donandi. Elemento objetivo é a diminuição de 
patrimônio do doador que se agrega ao ânimo de doar.” 

 

 É nesse particular que se mostra crescente nos meios contratuais, 
especialmente envolvendo pessoas jurídicas qualificadas como incorporadoras ou 
“holdings familiares”, construções tributárias erigidas no escopo de se contornar o 
pagamento de impostos, dentre eles o incidente sobre heranças e doações.  

É fato que o Fisco não pode obstar o contribuinte de, licitamente, 
buscar soluções tributárias que lhe impliquem o menor custo possível. A desconsideração 
dos negócios jurídicos entabulados por particulares somente pode ser feita sob 
parâmetros estabelecidos em lei, quando se verificar que o contribuinte age no intuito de 
“dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos 
constitutivos da obrigação tributária. ” (Parágrafo único do art. 116 do CTN) 

Como temas conexos à interpretação econômica do fato gerador, se 
situam as figuras do abuso do direito, abuso de forma e simulação. AMARO72 define tais 
institutos da seguinte forma: 

 

“O abuso de forma consistiria na utilização, pelo contribuinte, de 
uma forma jurídica atípica, anormal ou desnecessária, para a 
realização de um negócio jurídico que, se fosse adotada a forma 
‘normal’, teria um tratamento tributário mais oneroso. 

 Em certa medida confundindo-se com o abuso de forma, o 
abuso de direito traduzir-se-ia em procedimentos que, embora 
correspondentes a modelos abstratos legalmente previstos, só 
estariam sendo concretamente adotados para fins outros que não 
aqueles que normalmente decorreriam de sua prática. 
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Já a simulação seria reconhecida pela falta de correspondência 
entre o negócio que as partes realmente estão praticando e aquele 
que elas formalizam. As partes querem, por exemplo, realizar uma 
compra e venda, mas formalizam (simulam) uma doação, ocultando o 
pagamento do preço. Ou, ao contrário, querem este contrato, e 
formalizam o de compra e venda, devolvendo-se (de modo oculto) o 
preço formalmente pago.” 

 

Tais conceitos se mostram relevantes, uma vez que o art. 149, VII do 
CTN dispõe que o lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa 
“quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu com 
dolo, fraude ou simulação. ” 

Com efeito, a simulação costuma ser o principal elemento a se levar 
em consideração para fins de se desclassificar o negócio jurídico para o qual se pretendeu 
dar contornos de elisão tributária, reclassificando para evasão fiscal.  

O que se espera, da prática dos negócios jurídicos em geral, é que 
os mesmos possuam características extrínsecas que guardem alguma relação de 
coerência com aquilo que descrevem no instrumento formalmente celebrado. Em termos 
práticos, os elementos formais e materiais, internos e externos, de um negócio jurídico 
devem se harmonizar. 

No caso das doações, não raro as circunstâncias materiais do caso 
levam a equações de difícil solução para o Fisco, pois a liberalidade é elemento 
psicológico, íntimo, afeto à reserva de consciência do doador. Resta ao Fisco buscar 
externalidades que apontem, ainda que por forma obliqua, quais foram as reais intenções 
aplicadas a determinado negócio jurídico. 

Tem-se, nos presentes autos, uma empresa familiar cujo quadro 
social é composto pelo pai e suas filhas, no qual o primeiro, no ato de constituição da 
sociedade, reservou percentual ínfimo de quotas para estas, retendo para si a quase 
totalidade das quotas do capital social.  Com o intuito de antecipar a sucessão patrimonial 
a que estas teriam direito, e com todo o patrimônio da família já revertido para a pessoa 
jurídica, pode haver, ao longo do tempo, reversão paulatina de lucros e dividendos, de 
forma desproporcional às quotas, conforme autorização inscrita no art. 997, VII do Código 
Civil, in verbis: 

 

“Art. 997. A sociedade constitui-se mediante contrato escrito, 
particular ou público, que, além de cláusulas estipuladas pelas partes, 
mencionará: 

[...] 

 VII - a participação de cada sócio nos lucros e nas perdas 

[...]” 

 

Com os dividendos pagos, supostamente a título de retribuição a 
cada sócio que colaborou com o fruto do seu trabalho para a consecução dos lucros ao 
final de cada exercício, revertidos para integralização de capital em nome dos sócios 
minoritários, ao final de alguns anos ter-se-ia a pretendida transferência de patrimônio por 
vias transversas, com o aumento progressivo das participações dos filhos, pari passu ao 
encolhimento da participação paterna,  nas quotas do capital social, sem o recolhimento 
do ITCD.   



 

Para que se comprove a veracidade da operação, mister se faz, no 
mínimo, que haja previsão expressa em contrato social acerca da distribuição 
desproporcional. Nas situações tais quais a que se apresenta, o Fisco deve exigir 
comprovações de que houve, de fato, efetiva participação das filhas nos negócios da 
empresa, com vistas a justificar a distribuição desproporcional de dividendos.  

É por isso que, no âmbito de aplicação do ITCD, na seara do 
planejamento tributário e da elisão fiscal, a atividade de investigação imposta ao Fisco é, 
sem sombra de dúvidas, bem mais complexa do que a que apresenta às atividades de 
cobrança do ICMS.  

O que se verificou na distribuição de lucros aos sócios, referentes ao 
exercício de 2012, é que nenhuma parcela de dividendos fora conferida ao sócio 
majoritário, Sr. DEJAIR JOSÉ BORGES, o que, a priori, parece configurar afronta ao que 
dispõe o art. 1008 do Código Civil, o qual prescreve ser “nula a estipulação contratual que 
exclua qualquer sócio de participar dos lucros e das perdas.” Não obstante tal normativa 
ocorra em proteção ao sócio que se vê despojado de tal participação – rendendo-lhe a 
necessária ação em face dos demais sócios, o que não é o caso destes autos, uma vez 
que a sua preterição é consentida -, o fundamento que norteia a regra é o de que a 
finalidade última de qualquer sociedade empresária é a percepção, pelos sócios, de 
resultados financeiros oriundos do negócio.  

Houve, na oportunidade, verdadeira renúncia, por parte do sócio 
majoritário, à participação nos lucros auferidos pela sociedade empresária.  

Com efeito, na lição de CAIO MÁRIO73,  

 
“Às vezes, a renúncia equivale à doação. É quando não tem caráter 
puramente abdicativo, como, e.g., a de uma herança aberta, em favor 
de um herdeiro determinado. Neste caso, sob a forma de uma 
renúncia translatícia”.  

 

A renúncia de um dos sócios ao direito de auferir dividendos favorece 
os demais.  

Sob a ótica desse mesmo autor, para que se caracterize a doação, 
dentre outros elementos, “tem de haver um deslocamento do bem, com empobrecimento 
do doador e enriquecimento do donatário.”  

Ademais, a possibilidade de utilização dos recursos oriundos de 
dividendos, pagos desproporcionalmente a um dos sócios para o efeito de pretensamente 
lhe remunerar os serviços prestados não pode ser, isolada e açodadamente, classificada 
como simples remuneração. Há que se perquirir acerca da proporcionalidade dos valores 
transferidos, se compatíveis ou não com a retribuição que se convencionou observar 
mesmo entre os mais proeminentes cargos dentro de uma organização.  

 Ao tratar das espécies possíveis de doação, o professor Mineiro, 
mencionado alhures, assevera: 

“Doação remuneratória é aquela que se efetua com o propósito de 
recompensar serviços recebidos, pelos quais o donatário não se 
tornara credor de uma prestação juridicamente exigível. Não se trata, 
portanto, de pagamento, que pressupõe um crédito, nem constitui 
contraprestação. O doador transfere bens ou vantagens, porque quer, 
mas sob a afirmativa de uma causação, que, entretanto, não lhe retira 
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o caráter de liberalidade naquilo em que a coisa doada exceder ao 
valor dos serviços remunerados (art. 540).”  

 

Há que se ponderar que tal dinâmica de distribuição de lucros, ou 
seja, a renúncia total a qualquer parcela remuneratória de seu capital, pelo sócio 
majoritário em favor dos minoritários, não se coaduna com os negócios jurídicos 
convencionais, que cotidianamente se sói observar entre pessoas estranhas entre si, sem 
quaisquer laços de consanguinidade. A se comparar o caso concreto com a conduta que 
seria razoável, em abstrato, nas mesmas circunstâncias, de sócios que ingressam na álea 
empresarial com a finalidade (ainda que mediata) de auferir algum ganho econômico, tal 
realidade presente nos autos, somente faz sentido em um ambiente onde imperam 
vínculos familiares de ascendência e descendência, permeados por liberalidade e afetos 
de gratidão.  

Aliás, a não-tributação pelo imposto de renda nas hipóteses de 
distribuição desproporcional de dividendos, despindo o fato jurídico da qualidade 
“proventos de qualquer natureza”, produz argumento em desfavor do sujeito passivo, uma 
vez que se remuneração não é, qual seria então a espécie jurídica da transmissão de 
valores, avençada entre as partes? 

A distribuição desproporcional dos dividendos equivale a uma 
doação que um dos sócios está fazendo em favor dos demais, uma vez que o que se 
remunera, no caso dos dividendos, é o capital e não o trabalho, sendo este último 
retribuído pelo “pro labore”, em relação ao qual incide o imposto de renda. Segundo 
COELHO74,  

 

 “No plano conceitual, os lucros remuneram o capital investido na 
sociedade. Todos os sócios, empreendedores ou investidores, têm 
direito ao seu recebimento, nos limites da política de distribuição 
contratada entre eles. Já o pro labore, ainda no plano dos conceitos, 
remunera o trabalho de direção da empresa. Seu pagamento, assim, 
deve beneficiar apenas os empreendedores, que dedicaram tempo à 
gestão dos negócios sociais. No plano jurídico, a distinção assume 
contornos exclusivamente formais, e se afasta da pureza conceitual. 
Quer dizer, os lucros, quando distribuídos, são devidos a todos os 
sócios; o pro labore, ao sócio ou sócios que, pelo contrato social, 
tiverem direito ao seu recebimento. Em decorrência da rigidez formal 
da regra, o sócio investidor, que não trabalha na gestão da empresa, 
mas que é nomeado, no contrato social, como titular de direito a pro 
labore, deve receber o pagamento. Em contrapartida, o empreendedor 
que exerce a gerência, mas não é lembrado, no contrato social, como 
titular do direito ao pro labore, não o pode receber. 

(...) 

A sociedade não está obrigada a pagar pro labore ao sócio-
administrador. Deve, contudo, fazê-lo, por uma questão fiscal. As 
normas de custeio da Seguridade Social prevêem a filiação obrigatória 
dos sócios-gerentes de qualquer empresa. O valor da respectiva 
contribuição é definido pela aplicação do percentual de 15% sobre o 
pro labore. Mas, se não tiver sido feito pagamento nenhum a esse 
título, a base de cálculo da contribuição, em alguns casos, será o 
valor total das importâncias pagas ao sócio, seja a que título for 
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(lucros, antecipação de lucros, juros sobre capital etc.) (Decreto n. 
2.173/97, art. 25, § 5º, b). ”  

Portanto, não considero que a relação jurídica discriminada no 
histórico deste lançamento e perfilhada em todo o seu contraditório não esteja imersa em 
liberalidade; no presente caso, do sócio majoritário que renuncia à percepção de 
dividendos em favor das sócias minoritárias, em uma sociedade formada por pais e filhos.  

Sob tais fundamentos, conheço do recurso mas lhe nego provimento 
para confirmar a sentença singular, que deu pela procedência do lançamento.  

 
 
 

Sala das sessões, em 07 de outubro de 2016. 
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Matéria: Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01672/16 
 
Relator: Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes 
 

 
EMENTA: Processual. Nulidade da peça básica. Insegurança na 
determinação da infração e cerceamento do direito de defesa. 
Rejeição. Mérito. ITCD. Obrigação principal. Doação de cotas de 
capital de sociedade limitada. Valor inferior ao de mercado. 
Procedência Parcial. 
 
I - Descrita com clareza a situação apontada como ilícito 
tributário, não há imprecisão estrutural que importe em nulidade 
por insegurança na determinação da infração; 
 
II - Não se acolhe a arguição de cerceamento do direito de 
defesa, não existindo no processo nenhum óbice ao pleno 
exercício do direito de defesa, tendo sido assegurado ao 
contribuinte o contraditório e a ampla defesa; 
 
III - O ITCD incide sobre doação de quota de sociedade 
empresária (CTE, art. 72, II, § 2°, I, e § 3°, II, c); 
 
IV - O valor inicial da exigência deve-se conformar àquele 
apurado em trabalho revisional realizado pelo próprio Fisco. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 10 
de maio de 2016, decidiu, por maioria de votos, rejeitar as preliminares de nulidade da 
peça básica, arguidas pela autuada, por insegurança na determinação da infração e por 
cerceamento do direito de defesa. Foram vencedores os Conselheiros José Paixão de 
Oliveira Gomes, Mário de Oliveira Andrade, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza 
Santos Mariano, Heli José da Silva, Alcedino Gomes Barbosa, Aldeci de Souza Flor, José 
Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de 
Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Nislene Alves 
Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho e Gilmar Rodrigues de Almeida. Vencidos os 
Conselheiros Edson Abrão da Silva, Nivaldo José Mendes, João Divino de Brito e 
Masayuki Missao. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso do 
Contribuinte para o Conselho Pleno, negar-lhe provimento para manter a decisão cameral 
que considerou parcialmente procedente o auto de infração no valor de ITCD de R$ 
1.309.457,26 (um milhão, trezentos e nove mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e 
vinte e seis centavos). Foram vencedores os Conselheiros José Paixão de Oliveira 
Gomes, Mário de Oliveira Andrade, Lidilone Polizeli Bento, Heli José da Silva, Aldeci de 
Souza Flor, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Washington Luis Freire de Oliveira, Marlene 
Maria da Silva Ruguê Bernardes, Nislene Alves Borges, Gilmar Rodrigues de Almeida e o 
Sr. Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de 
desempate. Vencidos os Conselheiros Edson Abrão da Silva, Nivaldo José Mendes, 
Rickardo de Souza Santos Mariano, Alcedino Gomes Barbosa, José Luiz Rosa, Talita 
Pimenta Félix, José Pereira D'abadia, João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho e 
Masayuki Missao que votaram conhecendo do recurso, dando-lhe provimento para 
reformar a decisão cameral e considerar improcedente o auto de infração. O Advogado da 



 

parte retirou, em sustentação oral, o pedido de diligência e a arguição de exceção de 
impedimento protocolada anteriormente. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de lançamento de ofício de ITCD em face de REINALDO 
SAMPAIO DE CAMPOS MEIRELLES, apurado quando da realização de auditoria, ocasião 
em que foi verificada uma diferença positiva a favor da Fazenda Pública Estadual.  

 
Sustenta o autuante que o autuado fora notificado para 

complementar o pagamento do imposto espontaneamente o qual não demonstrou 
interesse, mantendo-se inerte. Em consequência, deverá pagar o valor principal e demais 
acréscimos.  

 
Foram dados como infringidos os artigos 72, §§ 2º e 3º, 74, inciso II, 

c, 77, § 1, 78, inc. III, 81, inc. II, 82, inc. I, do Código Tributário Estadual (CTE). Proposta a 
penalidade prevista no art. 89, inciso II, do CTE, com redação da Lei nº 13.772/2000. 

 
Foi identificado como sujeito passivo solidário Luiz Sampaio Neto, 

CPF nº 002.938.491-53, concorreu para a pratica da infração relacionada no auto de 
infração supracitado, na condição de doador, com base no artigo 82, I do CTE. 

 
Para fundamentar a acusação fiscal o autuante anexa os 

documentos de fls. 05/163. 
 
Os sujeitos passivos foram intimados em Primeira Instância, 

conforme documentos de fls. 164 a 168", mas não se manifestam tendo sido lavrado o 
termo de revelia conforme se vê em fls.169. Novamente, foram intimados "fls.171 a 172", 
para apresentar Impugnação em Segunda Instância. 

 
Cientes, os recorrentes interpõem recurso voluntário de fls. 175/178 

no qual arguem preliminares de cerceamento ao direito de defesa e insegurança na 
terminação da infração em razão da ausência de demonstrativos claros nos autos que 
possam comprovar a falta de recolhimento do ITCD, bem como arguem nulidade do AI por 
incompetência funcional por se tratar de empresa de grande porte e em consequência, 
nos termos da Lei 13.266/98, sujeita à fiscalização por AFRE III. 

 
No mérito, alegam os recorrentes que a autuação não procede, haja 

vista ter o autuante usado o procedimento de arbitramento desconsiderando todos os 
lançamentos e valores constantes do balanço patrimonial, sem 
desclassificar/desqualificação da escrituração contábil dos recorrentes; que não consta 
dos autos qualquer da hipótese do art. 458 do RCTE, pelo qual prevê o arbitramento; que 
fora desconsiderado o Balanço Patrimonial e o Demonstrativo Contábil dos recorrentes; 
que foi desconsiderado também, o previsto no art. 377 do RCTE. 

 
Finalizam os sujeitos passivos requerendo seja declarado nulo o auto 

de infração com supedâneo ao art. 20, I, III e IV da Lei 16.469/09 e se superadas as 
preliminares arguidas, no mérito pedem a improcedência do lançamento fiscal por 
indevido. Pugnam pela apresentação de provas posteriormente. 

Acompanham o recurso os documentos de fls. 179/182. 
 
Posteriormente, os autuados apresentam aditivo à defesa fls. 

193/196, onde são trazidos documentos que contrapõem a tese acusatória, tais como 



 

laudos de avaliação dos imóveis que integram o capital social da empresa LUSANE 
AGROPECUÁRIA; balanço patrimonial apurado sem as incorreções praticadas pela 
fiscalização. 

 
Oportunidade em que reiteram suas teses de defesa quanto à 

insegurança na determinação da infração e cerceamento ao direito de defesa. 
 
Requerendo também os sujeitos passivos a conversão do julgamento 

em diligência para verificação da documentação apresentada, objetivando a retificação da 
base de cálculo apurada pelo fisco; declaração de nulidade dos autos e/ou improcedência 
do lançamento fiscal. 

 
Foram acostados à manifestação os documentos de fls. 198/569. 
 
A Segunda Câmara deste Conselho, após análise de toda 

documentação apresentada pelos sujeitos passivos, resolve converter o julgamento em 
diligência junto à Coordenação do ITCD, a fim de que seja feita uma revisão dos 
lançamentos, levando-se em consideração as sugestões nos itens 01 a 04 da Resolução 
064/2014 fls. 571/572. 

 
Em atenção à determinação diligencial o revisor apresenta novo 

laudo onde foram retificados a base de cálculo e o valor líquido do ITCD a recolher 
conforme se vê das fls. 573/602.  

 
Do resultado diligencial foram intimados os sujeitos passivos para 

manifestar fl.603, havendo transcorrido o prazo sem sua manifestação fl.605. 
 
Pelo acórdão n° 1113/2013, nas "fls. 611 a 620", a Segunda Câmara 

Julgadora, por maioria de votos, rejeita as preliminares de nulidade da peça básica por 
insegurança na determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa, bem 
como, por unanimidade de votos, rejeita as preliminares de nulidade do auto de infração 
por incompetência funcional da autoridade lançadora e por incompetência funcional do 
avaliador. 

 
Quanto ao mérito, por maioria de votos, o órgão cameral, conhece da 

impugnação, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de 
infração no valor de ITCD de R$ 1.309.457,26 (um milhão, trezentos e nove mil, 
quatrocentos e cinquenta e sete reais e vinte e seis centavos), conforme revisão fiscal de 
fls. 600/601. 

 
Em sua fundamentação o Julgador de Primeira Instância afirma que 

em relação à possibilidade de nulidade do lançamento por cerceamento ao direito de 
defesa e insegurança na determinação da infração, arguidas pelo sujeito passivo, ao 
contrário do que aduziu a defesa, não há obscuridade no presente lançamento por 
faltarem os elementos que trariam ao lançamento. 

 
Afirma a autoridade julgadora que se encontra perfeitamente 

construído, compostos de todos os requisitos apontados para se desaguar em um 
lançamento claro e seguro, não merecendo, portanto, nenhum reparo. 

 
Aduziu o julgador monocrático no que diz respeito às alegações de 

nulidade do lançamento por incompetência funcional do auditor fiscal, bem como do 
funcionário avaliador, manifestou-se pela sua rejeição, tendo em vista que o auto de 



 

infração foi lavrado por auditor fiscal legalmente competente para constituir o crédito 
tributário. 

 
Quanto ao mérito, entende o julgador monocrático que a legislação, 

de modo cristalino, dispõe que o valor venal nas situações de transmissão de quotas de 
participação de empresa constituída sob a forma de responsabilidade limitada, deve ser 
apurado no valor de mercado dos bens e direitos que constituem o seu patrimônio, onde o 
Fisco de fato observou as regras previstas em legislação tributária, bem como na 
legislação das ciências contábeis. 

 
Para estabelecer a base de cálculo sobre qual incidiu o imposto 

devido pelo sujeito passivo. 
 
Pelo despacho n° 1223/2015 – GERF, nas "fls. 621", decidiu por 

encaminhar os presentes autos ao setor encarregado pelo preparo processual vinculado à 
Gerência de Controle Processual – GEPRO para que proceda à intimação do (s) sujeito(s) 
passivo(s) em epígrafe para recolher o valor objeto da condenação na decisão cameral ou, 
caso queira(m), apresentar recurso ao Conselho Pleno. 

 
O sujeito passivo devidamente intimado, apresentou Recurso ao 

Conselho Pleno, nas "fls. 629 a 633", alegando nulidade por insegurança na determinação 
da infração por se prestar a cobrar eventual diferença de ITCD, pois não instruído com o 
mínimo exigido para desqualificar lançamento efetuado e com imposto devidamente pago, 
nos termos do artigo 149 do CTN. 

 
Afirmou que o Fisco não pode deixar de considerar verdadeira a 

regular escrituração fiscal e contábil da empresa válida para todos os tributos federais, 
estaduais e municipais, sem que antes de tal medida extrema haja a desqualificação de 
toda a sua escrituração contábil; e que a autoridade fiscal procedeu arbitramento dos 
demonstrativos contábeis da empresa, desconsiderando todos os lançamentos e valores 
constantes do balanço patrimonial, sem, contudo, proceder a qualquer desclassificação da 
escrituração contábil da empresa. 

 
Aduziu que o exercício ao direito de defesa está prejudicado porque 

o fiscal autuante não carreou ao processo os documentos e dados que o fizeram concluir 
que os imóveis, que compunham o capital social da empresa cujas quotas foram cedidas, 
teriam os valores por ele (e sua equipe) apontados. 

 
Quanto ao mérito, sustenta que a exigência do crédito tributário é 

indevida e que se resolve com a escolha da avaliação correta e adequada dos imóveis 
que integram as cotas sociais doadas. 

 
Ao final, requer determinação de nova diligência para nova análise e 

acatamentos dos documentos apresentados e retificação do valor do imposto cobrado, 
declaração de nulidade, e a improcedência do auto de infração. 

 
É o relatório. 

QUESTÕES PRELIMINARES 

Examinando a arguição de insegurança na determinação da infração, 
formulada pelos sujeitos passivos, em razão não desqualificação do lançamento e do 



 

pagamento anteriormente efetuados, nos termos do art. 149 do Código Tributário Nacional 
(CTN), fls. 630 e 631, manifesto-me pela sua rejeição.  

 
Sobre essa questão, percebo que os demonstrativos acostados ao 

auto de infração (fls. 06 a 10) expõem com clareza a apuração do balanço patrimonial 
ajustado a valor de mercado da empresa cujas cotas foram doadas e a dedução do ITCD 
pago anteriormente, o que possibilita aos sujeitos passivos, como de fato possibilitou, a 
normal compreensão do teor da acusação fiscal e a desembaraçada defesa ao longo do 
processo, não havendo no lançamento de ofício imprecisão ou contradição estrutural que 
caracterize a chamada insegurança na determinação da infração. 

 
No mais, como já sinalizei, a insegurança na determinação da 

infração vincula-se a defeito grave na formalização da acusação fiscal capaz de impedir a 
compreensão de seu teor, sendo que a referência que sujeito passivo faz ao art. 149 do 
CTN, remete à questão meritória sobre a existência ou não de suporte jurídico para a 
apresentação ou manutenção da reclamação fiscal. 

 
Ainda assim, vejo que no caso em exame o Fisco procedeu à revisão 

de ofício de situação por ele anteriormente admitida (fls. 11 e 12) e o fez no prazo de 05 
(cinco) anos contados da data dos atos revistos, como dispõe o parágrafo único do próprio 
art. 149 mencionado pelos sujeitos passivos e o art. 173, I, também do CTN: 

 

“Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade 
administrativa nos seguintes casos: 

[...] 

IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer 
elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração 
obrigatória; 

[...] 

Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto 
não extinto o direito da Fazenda Pública. 

[...] 

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário 
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: 

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento 
poderia ter sido efetuado[...]” 

 
Destaco que o pagamento anteriormente efetuado se deu em 04 de 

maio de 2009 (fl. 15) e que o presente lançamento de ofício se aperfeiçoou, com as 
respectivas notificações, em14 e 21 de junho de 2012 (fls.166 e 168). 

 
No tocante a alegação de desconsideração irregular da escrita 

contábil que teria sido efetuada pelo Fisco (fl. 630), entendo que esse fato não se deu, 
ocorrendo tão somente a avaliação a preço de mercado, na data da doação, de elementos 
já contabilizados, em balanço especialmente levantado para isso, nos termos do art. 1.031 
do Código Civil, como informa as autoridades lançadoras à fl. 21. 

 
Apreciando a preliminar de nulidade do auto de infração por 

cerceamento do direito de defesa por não apresentação, pelo Fisco, de documentos e 
dados que o fizeram concluir que os imóveis teriam os valores por ele apontados (fl. 631), 
vejo que o auto de infração se sustenta em laudos expedidos por dois avaliadores (fls. 37 
a 154), não tendo se materializado o cerceamento alegado pelos sujeitos passivos. 



 

QUESTÃO MERITÓRIA 

Dirigindo-me ao mérito, não acolho razões ora trazidas pelos 
recorrentes, já que como destaca o acórdão cameral recorrido (fls. 619) e demonstra o 
resultando da diligência às fls. 573 a 601, o pagamento de ITCD anteriormente efetuado 
pelos sujeitos passivos baseou-se em valores “defasados e irreais”, não constituindo a 
aceitação pelo Fisco da declaração do contribuinte fundamento para que o 
descumprimento da obrigação de recolher o tributo devido permaneça e se torne definitivo, 
pois o lançamento tributário deve ser revisto de ofício, no prazo legalmente previsto, 
quando a realidade dos fatos estiver a impor essa revisão. 

 
Sali neto que na diligência acima mencionada, o agente fiscal refuta, 

ponto a ponto, o laudo trazido pelos sujeitos passivos, indicando para cada imóvel 
avaliado, o caráter irreal dos valores apresentados pela defesa (fls. Fls. 595 a 596). 

 
Friso, por fim, que o resultado diligencial implicou supressão de 

duplicidade de valores contida nos demonstrativos acostados à peça inicial e redução da 
exigência tributária em decorrência disso (fl. 600). 

 
Alinho-me, desse modo, ao entendimento que norteou a decisão 

cameral ora combatida, a qual manteve parcialmente o lançamento de ofício, após as 
correções procedidas em trabalho revisional realizado pelo próprio Fisco. 

 
Pelo exposto, REJEITO as preliminares de nulidade da peça básica, 

arguidas pela autuada, por insegurança na determinação da infração e por cerceamento 
do direito de defesa e, quanto ao mérito, conheço do recurso do contribuinte para o 
Conselho Pleno, nego-lhe provimento para manter a decisão cameral que considerou 
PARCIALMENTE PROCEDENTE o auto de infração no valor de ITCD de R$ 1.309.457,26 
(um milhão, trezentos e nove mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e vinte e seis 
centavos). 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 18 de outubro de 2016. 
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Matéria: Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01673/16 
 
Relator: Conselheiro Elias Alves dos Santos 
 

 
EMENTA: ITCD. Processual. Nulidade do auto de infração por 
insegurança na determinação da infração. Rejeitada. Obrigação 
principal. Omissão de pagamento de diferença de imposto 
Causa mortis. Procedência. Revisão. Rejeitada. Decisões 
unânimes. 
 
I - Fica a preliminar de nulidade por insegurança na 
determinação da infração afastada, quando configurado que a 
hipótese de nulidade do lançamento de ofício não se confirmou 
nos termos do art. 20 da Lei 16.469/09.  
 
II - Comprovado no curso processual que o sujeito passivo 
recebeu herança sem observar as recomendações da legislação 
tributária estadual no que concerne ao pagamento do tributo 
estabelecido para a respectiva operação, o lançamento que 
formaliza a complementação da exigência deve ser considerado 
procedente. 
 
III – deve ser rejeitado o pedido de revisão não justificado 
faticamente. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 23 de março de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido 
de  conversão do julgamento em diligência, formulado pelo sujeito passivo. Participaram 
do julgamento os Conselheiros Elias Alves dos Santos, Heli José da Silva e Rickardo de 
Souza Santos Mariano. Por unanimidade de votos,  rejeitar a preliminar de nulidade da 
peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Elias Alves dos Santos, Heli José da Silva e 
Rickardo de Souza Santos Mariano. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, 
conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Elias Alves dos Santos, Heli José da Silva e Rickardo de Souza Santos Mariano. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a acusação fiscal que “nas folhas de número 1152 do Processo de 
Arrolamento Comum de número 200602102400, consta o comprovante de Depósito 
Judicial no valor de R$ 157.868,66 na data de 24/03/2010, como quitação do ITCD 
referente ao espólio de Otavio Lage de Siqueira, óbito em 14/07/2006, quanto aos 50% do 
monte-mor que couberam aos cinco herdeiros. Porém a Fazenda Pública apurou diferença 
positiva a favor do Estado, contudo, o depósito judicial do ITCD fora realizado a menor. 
Fica a herdeira Sílvia Regina Fontoura de Siqueira obrigada a pagar a diferença positiva 
referente à parte que lhe coube e demais acréscimos legais, conforme Notas Explicativas, 
notificações e documentação comprobatória.  
Obs.: Provas documentais encontram-se anexas ao auto de infração número 
3035102041392 juntamente com a mídia das imagens do processo.” (sic) 



 

 
Foram indicados como infringidos os artigos 72, 74, I, "a", 77, §1°, 78, III, 

81, I, da Lei 11.651/91, combinados com o artigo 386 do Decreto 4.852/97, tendo sido 
proposta a penalidade prevista no artigo 89, inciso II, alínea "i", da Lei 11.651/91, com 
redação da Lei 13.772/2000.  

 
O Auto de Infração veio instruído com o Requerimento (fl. 04), cópia da 

Ordem de Serviço n° 0145/2010 (fl. 05), cópia da Ordem de Serviço n° 0148/2010 (fl. 06), 
cópia da Notificação Fiscal n° 1108/2010 (fl. 07), cópia do AR (fl. 08), documento da 
Coordenação do ITCD - Fato Gerador causa mortis Otávio Lage de Siqueira (fls. 09/12), 
Auditoria da Base de Cálculo do ITCD (fls. 13/14), Demonstrativo do ITCD (fl. 15), 
Atualização da base de cálculo do ITCD à data do depósito judicial apresentado no 
Processo de Arrolamento (fl. 16), Apuração do ITCD referente à diferença positiva 
verificada sobre o espólio de Otávio Lage de Siqueira (fl. 17), Balanço Patrimonial Otávio 
Lage de Siqueira e Marilda Fontoura de Siqueira (fl. 18), Demonstrativo das 
disponibilidades até o evento morte (fl. 19), créditos (fl. 20), estoque gado (fl. 21), estoque 
agrícola (fl. 22), mútuos ativos (fl. 23), bens imóveis (fl. 24), participação societária (fl. 25), 
lucro remanescente (fl. 26), passivo (fl. 27/29), Notas Explicativas sobre as quotas da 
Cooperativa Goiás Carne Ltda.(fls. 30/33), Nota Explicativa referentes aos lucros 
remanescentes (fls. 34/35) e Notas Explicativas sobre a desconsideração do valor do 
empréstimo mútuo informado no Processo de Arrolamento número 200602102400 (fls. 
36/37). 

 
O sujeito passivo foi intimado em Primeira Instância, conforme 

documentos de fls. 41/42.   
Tempestivamente, o sujeito passivo apresenta Impugnação à Primeira 

Instância (fls. 45/56) alegando que não procedem as diferenças levantadas pelos 
auditores fiscais, visto que quando do arrolamento dos bens os herdeiros apresentaram a 
relação integral do gado de propriedade do autor da herança, avaliando-o a preços 
correntes de mercados, sendo que os auditores incluíram na relação de gado a partilhar o 
valor de R$ 547.200,00 da nota fiscal de entrada n° 299, referente a complemento de 
preço da nota fiscal n° 855134, ambas juntadas ao processo de inventário para fins de 
prestação de contas em juízo, pois a nota fiscal de complemento de preço foi emitida em 
03/11/2006, quase quatro meses após a morte do inventariado, enquanto o valor de 
avaliação teve como base a data do óbito, a preço corrente de mercado naquela ocasião.  

Ademais, os auditores fiscais atualizaram o valor da base de cálculo para 
março/2010, tendo como origem o mês de julho de 2006, sendo que as avaliações de 
patrimônio devem levar em consideração o valor de cada bem no mês do óbito.  

Alega ainda que outro valor incluído pelos auditores tem como base a nota 
fiscal n° 040100, emitida pela Boiagro Prods. Agropecuários Ltda., referente à compra de 
180 doses de vacina aftosa em 27/04/2006, ou seja, quase 3 meses antes da morte do 
inventariado. Acrescenta que entre o dia 27 de abril e o dia do óbito ocorreram vários 
eventos de compra, venda, nascimento e morte de gado, conforme documentação 
anexada aos autos de inventário, ou seja, o estoque de gado muda a todo momento e a 
simples existência de uma nota de compra de vacina, não pode ser prova da diferença 
pretendida pelo fisco.  

Que o resultado de participação no lucro da empresa Planagri S/A não 
poderia ser incluído no arrolamento porque as empresas já haviam sido avaliadas a preço 
de mercado quando da petição inicial do inventário e, portanto, seus lucros estão inclusos 
no valor de suas ações, além de que o inventariada detinha apenas 19,33% de 
participação na Planagri S/A., pertencendo o remanescente aos herdeiros.  

Assevera que o mútuo passivo está comprovado na contabilidade da 
empresa mutuante e não apresenta comprovante bancário porque não envolveu 



 

movimentação bancária, sendo a receita auferida pós morte utilizada para pagamento de 
dívidas e despesas do espólio, aumentando seu patrimônio, sendo isto favorável ao fisco.  

Afirma ainda que a cobrança na forma exigida pela acusação caracteriza 
duplicidade do ITCD, visto que outros autos de infração foram expedidos contra os 
herdeiros, tendo como fato gerador o mesmo patrimônio do “de cujus”.  

Pugna pela improcedência do auto de infração em comento e, não sendo 
o caso, que o mesmo seja revisto por auditor fiscal estranho a esta lide.  

 
Instrui a peça defensória a Procuração (fl. 54), cópia da Identidade 

Profissional do Procurador (fl. 57), cópia de peça judicial direcionada à Vara da Família e 
Sucessões - Primeiras Declarações (fls. 59/79), cópia de petição judicial direcionada à 
Vara da Família e Sucessões - Inventário (fls. 80/90), cópia do DARE 2.1 (fl. 91), cópia de 
outra petição judicial direcionada a Vara da Família e Sucessões (fls. 92/104), cópia do 
depósito judicial (fl. 105), Patrimônio Líquido Ajustado (fl. 106), cópia de Notas Fiscais (fls. 
107/109), Demonstrativo de participação societária (fl. 110), composição do capital social 
(fl. 111) e cópia do Livro Registro de Ações Nominativas (fls. 112/125). 

 
O Julgador Singular prolatou a Sentença n° 1745/2011 (fls. 128/131), 

declarando de ofício a nulidade do auto de infração por insegurança na determinação da 
infração e por cerceamento ao direito de defesa.  

Fundamentou sua decisão aduzindo que ao examinar os documentos 
acostados aos autos verificou que constam do espólio participações societárias em 
diversas empresas, compostas de ações de empresa constituída sob a forma de 
sociedade anônima de capital fechado e também de quota de participação de empresa 
constituída sob a forma de responsabilidade limitada e, nestes casos, o Código Tributário 
Estadual estabelece no caput do artigo 77 que a base de cálculo do ITCD é o valor venal 
do bem e do direito a ele relativo, do título ou do crédito transmitido ou doado. 

Portanto, na transmissão de ações de empresa negociáveis em bolsa de 
valores, o valor venal do ITCD deve corresponder ao da cotação oficial do dia da 
avaliação, conforme artigo 377, § 6º, do RCTE.  

Ao passo que na transmissão de ações de empresa constituída sob a 
forma de sociedade anônima de capital fechado ou quota de participação de empresa 
constituída sob a forma de responsabilidade limitada, o valor venal deve ser apurado com 
base no valor de mercado dos bens e direitos que constituem o patrimônio, segundo 
determinação do referido artigo 377, §§ 6º e 7º do RCTE.  

Sendo assim, para a apuração da base de cálculo do ITCD, nos casos de 
transmissão de ações de empresa constituída sob a forma de sociedade anônima de 
capital fechado ou sob a forma de quota por participação, o valor patrimonial contábil em 
momento algum pode substituir o valor de mercado dos bens e direitos que constituem o 
patrimônio para definição do valor venal para determinação da base de cálculo, embora 
seja a forma mais cômoda e célere, porém não é o mais indicado, não apenas por 
ausência de razoabilidade, como por falta de previsão legal. E é o que determina o artigo 
377, §§ 6º e 7º, do RCTE.  

Pela leitura dos autos observou que as avaliações dos bens e direitos 
realizadas pelas autoridades fiscais, especialmente quanto à participação societária nas 
empresas, foram com base em valores patrimoniais constantes dos livros contábeis e 
declarados pelo sujeito passivo e, no caso das ações da empresa Goiás Carnes S A, em 
valor consignado em contrato de compra e venda de ações e outras avenças.  

Da análise do documento de fls. 1425/1437, do processo administrativo 
tributário 3 0351020 413 92, verifica-se pela declaração do Impugnante que as 
autoridades lançadoras concordaram, no processo de arrolamento, com os valores 
declarados pelos herdeiros da participação societária nas demais empresas, só 
discordando do valor das ações da empresa Goiás Carnes S A.  



 

Portanto, admitir como valor venal, para determinar a base de cálculo do 
ITCD, os valores registrados nos livros contábeis, ou outro que não seja o valor de 
mercado dos bens e direitos que constituem o patrimônio da empresa, não apenas 
contraria a norma legal, como afronta o princípio da verdade real que norteia o processo 
administrativo tributário.  

 
Discordando da decisão singular, a Representação Fazendária interpôs 

Recurso (fls. 132/137), afirmando que está sobejamente comprovado neste feito que o 
objeto das doações são ações de empresas constituídas sob a forma de sociedades 
anônimas de capital fechado e quotas de participação de empresas constituídas sob a 
forma de responsabilidade limitada. Salientou que a fiscalização não inovou quanto à 
fundamentação jurídica da base de cálculo, visto que ambos os preceitos normativos em 
destaque estão mencionados na nota explicativa que complementa o histórico da infração, 
tendo em vista que os métodos e critérios utilizados, com acerto ou desacerto, pela 
fiscalização na avaliação dos bens não conduzem à nulidade do lançamento e isto por que 
não se está cuidando de critérios jurídicos que informam a base de cálculo, mas de 
critérios materiais que exteriorizam valores utilizados na quantificação do montante 
tributável. Invoca a Súmula 113 do Supremo Tribunal Federal, segunda a qual, o ITCD é 
calculado sobre os valores dos bens na data da avaliação.  

Ademais, ainda que prevaleça o entendimento externado na referida 
decisão singular no sentido de que o ITCD deveria ter sido apurado pela fiscalização 
levando em consideração o valor de mercado dos bens e direitos que constituíam o 
patrimônio do de cujus, consoante o disposto no artigo 377, §§ 7° e 10° do RCTE, isto não 
constitui fundamento de nulidade do lançamento. Portanto, deveria o julgador ter 
determinado a conversão dos autos em diligência para o fim de que fosse aplicado o 
critério correto da avaliação dos bens.  

Asseverou que resta evidenciado que não há nos autos que se falar em 
insegurança na determinação da infração, visto que tanto a infração, quanto a penalidade 
aplicada encontram tipificação legal adequada.  

Pediu, ao final, a reforma da decisão singular e o retorno destes autos à 
Primeira Instância para apreciação do mérito da exigência fiscal.  

 
O sujeito passivo foi intimado para apresentar contradita ao pedido de 

reforma formulado pelo Representante Fazendário, conforme se vê às fls. 139/140, sendo 
que o mesmo se manifestou dentro do prazo legal e, após historiar os fatos ocorridos, 
ressaltou que embora a decisão singular tenha focado na falta de avaliação das empresas 
a preço de mercado para declarar a insegurança na determinação da infração, 
ocasionando, consequentemente, cerceamento ao seu direito de defesa, há vários outros 
fatores determinantes da nulidade deste lançamento, tais como a consideração de 
estoque de gado inexistente, lucros já incorporados ao valor da Planagri S/A, além de 
desconsiderar que a participação do “de cujus” e da meeira era de apenas 19,33% no 
capital das empresas da família, na data do óbito. 

Ademais, foram expedidos outros autos de infração sobre doações em 
vida, sobre os mesmos bens e direitos que, por si só, configuram “bis in idem”. 

Portanto, é muito confusa a conclusão, tanto fática, quanto jurídica, a que 
chegaram os autuantes, caracterizando a insegurança e cerceamento em tela. 

Quanto ao recurso fazendário propriamente dito, argumentou que embora 
este tenha focado também na falta de avaliação das empresas a preço de mercado, esta 
não é a discussão central deste processo, mesmo porque a única divergência que existia 
quanto à avaliação era da empresa Goiás Carnes S/A, a qual teve seu valor de avaliação 
determinado pelo fisco e recolhido o ITCD em juízo nos termos desta avaliação. 

Assim, as divergências existentes nesta lide dizem respeito à cobrança de 
ITCD sobre gado inexistente, lucros já incorporados ao patrimônio da Planagri S/A, 



 

desconsideração de mútuo passivo, duplicidade de lançamentos sobre os mesmos bens e 
de que a participação patrimonial do “de cujus” era de 19,33% do capital social das 
empresas, vez que foram desconsideradas a meação da viúva e o percentual já 
pertencente aos quatro herdeiros iniciais. 

Ao final, pediu a manutenção da decisão recorrida ou a revisão do feito. 
 
A Quarta Câmara do CAT, através do Despacho Nº1985/2011, determinou 

o adiamento do julgamento destes autos para o dia 14/12/2011, para que ocorresse em 
conjunto com os outros processos de matéria idêntica pautados para o mesmo dia. 

 
Foi novamente adiado o julgamento, a pedido dos advogados do autuado, 

para o dia 21/12/2011. 
 
Retornando a julgamento, esta Câmara decidiu conhecer do recurso 

fazendário e negar-lhe provimento para manter a decisão singular que anulou o processo 
por insegurança na determinando da infração e cerceamento ao direito de defesa. 

 
Na fundamentação desta decisão, afirmou que o objeto das doações são 

ações de empresas constituídas na forma de sociedades anônimas de capital fechado e 
quotas de participações em empresas de responsabilidade limitada e, portanto, devem ser 
avaliadas conforme o disposto nos artigos 77 do CTE e 377 do RCTE, que dispõem que 
nestes casos a avaliação será pelo valor de mercado. 

Portanto, ao avaliarem o acervo patrimonial de forma diferente, os 
autuantes incorreram em insegurança na determinação da infração e cercearam o direito 
de defesa do autuado, o qual não pôde se defender de forma efetiva sobre a valoração 
dos seus bens. 

 
A Representação Fazendária interpôs Recurso ao Conselho Pleno (fls. 

162/168), reafirmando que está sobejamente comprovado neste feito que o objeto das 
doações são ações de empresas constituídas sob a forma de sociedades anônimas de 
capital fechado e quotas de participação de empresas constituídas sob a forma de 
responsabilidade limitada. Acrescenta que a fiscalização não inovou quanto à 
fundamentação jurídica da base de cálculo, visto que ambos os preceitos normativos em 
destaque estão mencionados na nota explicativa que complementa o histórico da infração, 
tendo em vista que os métodos e critérios utilizados, com acerto ou desacerto, pela 
fiscalização na avaliação dos bens não conduzem à nulidade do lançamento e isto por que 
não se está cuidando de critérios jurídicos que informam a base de cálculo, mas de 
critérios materiais que exteriorizam valores utilizados na quantificação do montante 
tributável. Invoca a Súmula 113 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual, o ITCD é 
calculado sobre os valores dos bens na data da avaliação.  

Ademais, ainda que prevaleça o entendimento externado na referida 
decisão cameral no sentido de que o ITCD deveria ter sido apurado pela fiscalização 
levando em consideração o valor de mercado dos bens e direitos que constituíam o 
patrimônio do “de cujus”, consoante o disposto no artigo 377, §§ 7° e 10° do RCTE, isso 
não constitui fundamento de nulidade do lançamento. Portanto, deveria o julgador ter 
determinado a conversão dos autos em diligência para o fim de que fosse aplicado o 
critério correto da avaliação dos bens.  

Assevera que resta evidenciado que não há nos autos que se falar em 
insegurança na determinação da infração, visto que tanto a infração, quanto a penalidade 
aplicada encontram tipificação legal adequada.  

Ao final, após transcrever os artigos 1.188 do novo Código Civil Brasileiro 
e 176, inciso I e 183 da Lei 6.404/76 acerca da validade do Balanço Patrimonial de uma 



 

empresa para externar seu valor, pediu a reforma da decisão recorrida e o retorno destes 
autos à primeira instância para apreciação do mérito da exigência fiscal.  

 
O sujeito passivo contraditou o pedido de reforma formulado pelo 

Representante Fazendário, conforme se vê às fls. 174/182, desta feita representados por 
outros advogados substabelecidos, pugnando pela manutenção da decisão cameral sob o 
argumento de que a exigência fiscal não deve prosperar, pois o lançamento está confuso, 
tanto quanto à sua motivação fática, quanto à sua fundamentação legal, estando evidentes 
a insegurança na determinação da infração e o cerceamento ao direito de defesa ao se 
utilizar critério diferente do previsto no artigo 377, § 7º do RCTE, incorrendo no motivo de 
nulidade previsto no final do § 3º do artigo 20 da Lei 16.469/09 – PAT, transcrevendo 
excertos de juristas e de jurisprudência à guisa de amparo a seus argumentos, pedindo a 
manutenção da sentença “a quo” e o Acórdão ora recorrido. 

 
O Conselho Pleno, através do Acórdão Plenário nº 860/2013, em sessão 

realizada em 20/11/2012 decidiu por maioria de votos, acolher o pedido fazendário de 
reforma da decisão cameral confirmatória da sentença singular que julgou nulo “ab initio” 
este processo por insegurança na determinação da infração e por cerceamento ao direito 
de defesa, devendo os autos retornarem à primeira instância para apreciação de toda a 
matéria.  

 
O sujeito passivo foi intimado a tomar conhecimento da Decisão Plenária, 

conforme fl. 212 e não se manifestou. 
 
O julgador singular através do despacho Nº 819/2013-JULP, encaminhou 

os autos à Coordenação do ITCD para proceder a devida revisão fiscal, visando atender 
ao previsto no artigo 377 do Decreto 4.852/97 – RCTE, bem como verificar se há 
duplicidade de lançamento, conforme alegado pelo autuado. 

 
Em resposta foi apresentado o relatório diligencial de fls. 219/224, através 

do qual o revisor ratifica a base de cálculo original do ITCD ora reclamado, afirmando que 
ao atenderem às notificações para apresentação de documentos para a revisão solicitada 
pelo julgador singular, o patrono do autuado concordou com valor do balanço Patrimonial 
Ajustado feito pelos autuantes, conforme trecho desta manifestação transcrita às fls. 
228/229; que não houve inclusão de valores a título de aviamento, pois no valor de cada 
ação da Planagri S/A. já está incluso o valor patrimonial das empresas Goiás Carne e 
Jalles Machado; que foi obedecido o disposto no artigo 377 do RCTE, pois o Balanço 
Patrimonial Ajustado, aceito pelo patrono do autuado, foi elaborado em seguida à 
Declaração do ITCD de 18/07/2006; quanto à alegada duplicidade de lançamento, afirmou 
inexistir, pois este auto de infração exige ITCD incidente no valor patrimonial excedente ao 
declarado no processo de Arrolamento Sumário nº 200602102400, enquanto os demais 
lançamentos se referem a outros fatos geradores de ITCD; ratificou, ao final, a base de 
cálculo do tributo reclamado nestes autos, sob o argumento técnico de que o Balanço 
Patrimonial Ajustado foi elaborado com a observância dos princípios contábeis da 
Legislação Contábil Brasileira, da legislação Tributária Estadual, da Lei das Sociedades 
por Ações, do Código Civil Brasileiro, da doutrina e da jurisprudência. 

 
O sujeito passivo, após ser devidamente intimado, apresentou contestação 

(fls. 235/245), reiterando os argumentos usados no primeiro comparecimento em primeira 
instância de que; 

a) Não houve distribuição de lucro; 



 

b) Revisão em autos de infração correlatos reduziu drasticamente a 
avaliação patrimonial de R$ 637.069.628,00 para R$ 123.370.012,99 em razão de critério 
equivocado de avaliação; 

c) Duplicidade de lançamentos, pois há autos de infração correlatos 
exigindo ITCD em decorrência da doação em vida de ações da holding Planagri S/A e 
sobre o lucro de tais ações, pois se o lucro não foi distribuído na época do óbito, integra o 
valor destas ações; 

d) O estoque de gado foi majorado indevidamente com inclusão de 180 
cabeças, ao se considerar que a nota fiscal nº 040100 de compra de 180 doses de vacinas 
seria para reses não inventariadas; 

e) O valor do gado também foi majorado indevidamente com a inclusão 
da importância constante da nota fiscal de complemento de preço nº 299, emitida 4 meses 
após o óbito, utilizando, portanto, fato ocorrido posteriormente ao falecimento; 

f) Que a meação da Sra. Marilda Fontoura de Siqueira não deveria 
integrar esta base de cálculo, posto que não houve renúncia ao usufruto das ações por ela 
doadas aos seus filhos, o que reduziria em pelo menos 50% o valor desta base de cálculo; 

g) Que o mútuo passivo, cuja mutuante é a empresa do mesmo grupo 
econômico Fontoura e Siqueira Ltda. está registrado na contabilidade desta, não havendo 
comprovante de transferência por não envolver movimentação bancária, sendo necessária 
a verificação dos documentos e da escrituração por revisor do trabalho fiscal, de modo a 
convalidar este valor de dívida arrolada no processo de inventário. 

 
Ao final, pediu a improcedência do auto de infração. 
 
Outro julgador singular, ao reapreciar o feito, através da sentença Nº 

2693/2015-JULP, decidiu pela procedência do auto de infração.  
Em sua fundamentação afirmou, em síntese, quanto às nulidades por 

insegurança na determinação da infração e por cerceamento ao direito de defesa, que o 
Conselho Pleno deste Conselho Administrativo Tributário já as havia apreciado e 
entendido que as mesmas não existiam neste feito, razão pela qual não as apreciaria por 
despiciendo. 

 
Quanto ao mérito, argumentou que conforme se observa pelos 

documentos acostados e legislação tributária aplicável ao caso, a base de cálculo está 
correta, comprovada ainda pelo trabalho de revisão fiscal realizado, a qual não merecia 
ser revista por faltar justificativa para tanto. 

 
O sujeito passivo devidamente intimado via do seu patrono, apresentou 

recurso voluntário (fls. 277/287) onde, após historiar novamente todo o ocorrido nestes 
autos, reiterou os argumentos anteriores e pediu nova revisão fiscal, sob o argumento de 
que na anterior não foram atendidos os requisitos pedidos pelo antigo julgador singular. 

Ao final, pediu, subsidiariamente, a improcedência da exordial. 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

Analisando o processo, tenho o entendimento de que deve prevalecer a 
exigência feita pela Fazenda Pública, ante os seguintes fatos:  

 
a) A autuação fiscal deveu-se pela falta de recolhimento de parte do 

Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – 
ITCD, incidente sobre a diferença da cota parte recebida por herança no valor de R$ 



 

4.541.590,00 (quatro milhões, quinhentos e quarenta e um mil, quinhentos e noventa 
reais), cujo ITCD importou em R$ 181.663,60 (cento e oitenta e um mil, seiscentos e 
sessenta e três reais e sessenta centavos), segundo apurado pela Fazenda Pública 
Estadual às fls. 09/37, em detrimento à Declaração de ITCD constante do Processo de 
Arrolamento nº 200602102400/0002 no valor de R$ 3.946.716,47 (três milhões, 
novecentos e quarenta e seis mil, setecentos e dezesseis reais e quarenta e sete 
centavos), cujo ITCD incidente foi no valor de R$ 157.868,66 (cento e cinquenta e sete mil, 
oitocentos e sessenta e oito reais e sessenta e seis centavos), recolhido conforme 
documento de fl. 1009 destes autos, tendo a cota parte declarada para cada herdeiro o 
valor correspondente de R$ 789.343,29 (setecentos e oitenta e nove mil, trezentos e 
quarenta e três reais e vinte e nove centavos), cujo ITCD recolhido foi de R$ 31.573,73 
(trinta e um mil, quinhentos e setenta e três reais e setenta e três centavos) por herdeiro; 

 
b) Dos fatos narrados pelo fisco e contestados pelo patrono do autuado, 

temos que a motivação da lide se cinge às avaliações perpetradas pelos herdeiros e pela 
Fazenda Pública Estadual; 

 
c) Para sanear o processo e dirimir as dúvidas suscitadas pela defesa, 

os autos foram diligenciados pela Fazenda Pública, tendo o resultado desta diligência sido 
contestado pelo patrono do autuado, sob a reiteração de que a revisão de fls. 215/226 não 
considerou a determinação contida no artigo 377, §§ 6º, 7º e 10º do RCTE de que a base 
de cálculo dos bens patrimoniais empresariais deve ser a de valor de mercado; que 
haveria duplicidade de tributação, pois no valor das ações doadas em vida estaria incluído 
seus lucros futuros; que a própria fiscalização reduziu drasticamente a avaliação 
patrimonial contida em outros autos de infração de R$ 637.069.628,00 (seiscentos e trinta 
e sete milhões, sessenta e nove mil, seiscentos e vinte e oito reais) para R$ 
123.370.012,99 (cento e vinte e três milhões, trezentos e setenta mil, doze reais e noventa 
e nove centavos); que ocorreu duplicidade de lançamentos, pois há autos de infração 
exigindo ITCD por doação de ações em vida e sobre o lucro destas mesmas ações; 

 
d) Quanto ao mérito propriamente dito, aduziu que a Sentença recorrida 

deveria ser reformada para, subsidiariamente ao seu pedido de improcedência, 
reconhecer a redução da base de cálculo para R$ 123.370.012,99 (cento e vinte e três 
milhões, trezentos e setenta mil, doze reais e noventa e nove centavos), bem como a 
duplicidade de exigência quanto ao valor das ações doadas em vida e dos seus lucros. 

 
Com efeito, o ITCD tem por fato gerador a transmissão causa mortis e 

doação de qualquer natureza, de qualquer bem ou direito, segundo o art. 72 do CTE. 
Vejamos sua transcrição: 

 
“Art. 72. O ITCD incide sobre a transmissão causa mortis e doação, de 
qualquer bem ou direito. 
[...].”  
 
O Decreto nº 4.852/97, regulamentando a matéria, também, estatui: 
 

“Art. 372. O Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de 
Quaisquer Bens ou Direitos - ITCD incide sobre a transmissão causa mortis e doação, de 
quaisquer bens ou direitos. (art. 72, Lei nº 11.651/91). 

§ 1º. Ocorrem tantos fatos geradores distintos quantos forem os herdeiros, 
legatários, donatários ou usufrutuários, ainda que o bem ou direito seja indivisível. 

§ 2º. Omissis. 



 

§ 3º. Entende-se como qualquer bem ou direito o bem imóvel e o direito a 
ele relativo, o bem móvel, compreendendo o semovente, a mercadoria e qualquer parcela 
do patrimônio que for passível de mercancia ou de transmissão, mesmo que representado 
por título, ação, quota, certificado, registro ou qualquer outro bem ou documento.” 

 
“Art. 373. A incidência do imposto alcança (Lei nº 11.651/91, art. 73): 
I – Omissis; 

II – a doação, cujo doador tenha domicílio neste Estado, ou quando nele 
se processar o inventário relativo a bem móvel, direito, título e crédito. (Redação conferida 
pelo Decreto nº 5.753 - vigência: 01.01.01)” 

 

“Art. 376. Ocorre o fato gerador do ITCD (Lei nº 11.651/91, art. 74):  

I - na transmissão causa mortis, na data da:  

a) abertura da sucessão legítima ou testamentária, mesmo no caso de 
sucessão provisória, e na instituição de fideicomisso e de usufruto; 
(Redação conferida pelo Decreto nº 5.753 - vigência: 01.01.01 a 29.12.13) 
b) Omissis.” 

 

“Art. 377. A base de cálculo do ITCD é o valor venal do bem e do direito a 
ele relativo, do título ou do crédito transmitido ou doado (Lei nº 11.651/91, art. 77) 
(Redação conferida pelo Decreto nº 5.753 - vigência: 01.01.01 a 29.12.13) 

§ 1º O valor venal é apurado mediante avaliação judicial ou avaliação 
procedida pela Fazenda Pública Estadual e expresso em moeda nacional na data da 
avaliação. (Redação conferida pelo Decreto nº 5.753 - vigência: 01.01.01 a 29.12.13) 

§ 2º Na hipótese de apuração do valor venal mediante avaliação judicial, a 
Fazenda Pública Estadual deve ser intimada a se manifestar sobre o valor atribuído aos 
bens ou direitos e sobre o cálculo do imposto, nos termos da lei processual civil. (Redação 
conferida pelo Decreto nº 5.753 - vigência: 01.01.01 a 29.12.13) 

§ 3º O valor venal pode ser estabelecido por meio de pauta de valores ou 
aplicação de planta de valores imobiliários do Município da localização do bem imóvel, nas 
quais se leve em consideração a localização, as benfeitorias, o estado de conservação, ou 
ainda, qualquer outra condição ou composição que implique na formação do valor do bem. 
(Redação conferida pelo Decreto nº 5.753 - vigência: 01.01.01 a 29.12.13) 

§ 4º A base de cálculo do imposto, nas seguintes situações, corresponde a 
50% (cinqüenta por cento) do valor de avaliação do bem imóvel: (Redação conferida pelo 
Decreto nº 5.753 - vigência: 01.01.01 a 29.12.13) 

I – omissis. 

II - extinção do usufruto, com a consolidação da propriedade na pessoa do 
nu proprietário; (Redação conferida pelo Decreto nº 5.753 - vigência: 01.01.01 a 29.12.13) 

III – omissis. 

§ 5º omissis. 

§ 6º omissis. 

§ 7º Na transmissão de acervo patrimonial de firma individual, de ações de 
empresa constituída sob a forma de sociedade anônima de capital fechado ou quota de 
participação de empresa constituída sob a forma de responsabilidade limitada, o valor 
venal deve ser apurado com base no valor de mercado dos bens e direitos que constituem 
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o patrimônio, observado o disposto no § 10 deste artigo. (Redação conferida pelo Decreto 
nº 5.753 - vigência: 01.01.01 a 29.12.13) 

§ 8º Havendo discordância quanto ao valor da avaliação para efeito da 
base de cálculo o sujeito passivo pode apresentar reclamação ao órgão competente. 
(Redação conferida pelo Decreto nº 5.753 - vigência: 01.01.01 a 29.12.13) 

§ 9º Podem ser reavaliados o bem, o título e o crédito, de ofício ou a 
requerimento do interessado, quando fato superveniente vier prejudicar a avaliação, desde 
que não tenha sido pago o imposto ou constituído o respectivo crédito tributário. (Redação 
conferida pelo Decreto nº 5.753 - vigência: 01.01.01) 

§ 10. Devem ser deduzidos da base de cálculo do ITCD o passivo 
patrimonial formado, em relação a bem, título, crédito ou direito, até a abertura da 
sucessão e as dívidas do espólio previstas no Código Civil. (Redação conferida pelo 
Decreto nº 5.753 - vigência: 01.01.01 a 06.11.08) 

 

No entanto, quanto ao mérito, razão não assiste ao recorrente, 
considerando que o direito de constituir o crédito tributário é da Fazenda Pública Estadual 
e a competência para constituir o crédito pelo lançamento é privativa da autoridade 
administrativa, a qual deve verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação 
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, 
identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível, 
conforme disposto no art. 160, do CTE, cujo texto transcrevo abaixo. 

 
“Art. 160. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o 

crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo 
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar 
a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, 
sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível. 

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e 
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.” 

 

A autoridade administrativa a que a lei se refere é aquela pertencente ao 
Quadro do Fisco Estadual, regido pela Lei nº 13.266/98. Assim, somente esta autoridade 
administrativa está legalmente investida da competência para constituir o crédito tributário 
do ITCD, no caso em comento. 

 

O Impugnante insurge diretamente contra o valor da base de cálculo do 
ITCD apurado pela acusação. No entanto, o Código Tributário Estadual dispõe no art. 77 
que a base de cálculo do ITCD é o valor venal do bem e do direito a ele relativo, do título 
ou do crédito transmitido ou doado e diz que ele será apurado mediante avaliação judicial 
ou avaliação procedida pela Fazenda Pública Estadual, conforme texto abaixo: 

“Art. 77. A base de cálculo do ITCD é o valor venal do bem e do direito a 
ele relativo, do título ou do crédito transmitido ou doado. 

§ 1º O valor venal será apurado mediante avaliação judicial ou avaliação 
procedida pela Fazenda Pública Estadual e expresso em moeda nacional. 

§ 2º omissis. 

§ 3º Havendo discordância quanto ao valor da avaliação para fim de base 
de cálculo o sujeito passivo pode apresentar reclamação ao órgão competente. 

§ 4º omissis.” 
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Porém, ao admitir que o valor venal pode ser apurado mediante avaliação 

judicial, não quis a lei, como de fato não dispôs para isso, afastar a competência da 
autoridade administrativa de realizar o procedimento administrativo consistente no 
lançamento do crédito tributário em toda sua integralidade, apurando a base de cálculo, 
inclusive. 

Também, em uma apressada interpretação do § 3º do art. 77 do CTE, o 
qual dispõe que havendo discordância quanto ao valor da avaliação para fim de base de 
cálculo, o sujeito passivo pode apresentar reclamação ao órgão competente, pensa-se 
que só ao sujeito passivo é dado o direito de discordar quanto ao valor da avaliação.  

Entretanto, não é o que dispõe a norma, pois, como o órgão competente 
para apresentar reclamação, ao qual a lei se refere, é o órgão da Fazenda Pública 
Estadual e como a apuração da base de cálculo é inerente à atividade de constituição do 
crédito tributário, cuja competência é privativa da autoridade administrativa pertencente ao 
quadro do Fisco da Fazenda Pública Estadual, seria redundante a norma em análise 
dispor sobre esse poder-dever da autoridade lançadora do tributo. 

O valor venal apurado no laudo apresentado pela Fazenda Pública 
Estadual é tão verídico que a diligência de fls. 219/224 o confirmou integralmente, o que 
nos leva à conclusão lógica de que a base de cálculo original está correta. 

 
Ademais, o direito tributário rege pelo princípio da verdade material e é o 

que ficou confirmado com a diligência supracitada e só para complementar a 
fundamentação do meu voto, entendo que pelo que consta do processo judicial que 
originou este lançamento, os cálculos do valor do ITCD a ser recolhido conforme 
declaração inicial do inventariante (art. 147 – CTN) segundo sua própria avaliação, não 
obsta a fazenda pública de cumprir seu desiderato, consoante o disposto no artigo 1034, § 
2º do CPC vigente à época deste lançamento. Se não, vejamos sua transcrição: 

 
“art. 1.034. No arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões 

relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos 
incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio. (Redação dada pela Lei 

nº 7.019, de 31.8.1982) 
....................................................................................................................... 
§ 2o O imposto de transmissão será objeto de lançamento administrativo, 

conforme dispuser a legislação tributária, não ficando as autoridades fazendárias adstritas 
aos valores dos bens do espólio atribuídos pelos herdeiros. (Incluído pela Lei nº 7.019, de 

31.8.1982)” 
 

Portanto, as razões contidas na diligência (fls. 219/224), conjugadas 
com os documentos juntados aos autos pelos autuantes e pelo revisor, demonstram 
claramente a ocorrência do fato gerador, estando corretamente definida a base de cálculo 
do tributo, ante as seguintes razões: 

 

1. Não há iliquidez e incerteza na base de cálculo deste lançamento, pois 
esta valoração patrimonial levou em conta a mesma valoração 
proposta pelo patrono do autuado às fls. 228/229 destes autos e a 
legislação aplicável à espécie; 

2. a inclusão nesta base de cálculo do valor complementar do gado 
inventariado, constante na nota fiscal nº 299 emitida em 03/11/2006, 
após quase quatro meses do óbito do “de cujus”, ocorreu justamente 
por significar que o valor atribuído ao gado não era o real quando de 
sua avaliação para efeito do arrolamento; 
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3. da mesma forma ocorreu com a nota fiscal nº 040100 da compra de 
mais 180 doses de vacinas, pois, logicamente, não se compraria 
vacina para gado inexistente; 

4. o mútuo passivo declarado não foi considerado pelo fato de que o 
mesmo não está comprovado e sim apenas escriturado na 
contabilidade das empresas envolvidas, descumprindo o determinado 
no art. 25, § 1º, III da Lei 11.651/91 – CTE, que dispõe: 

“Art. 25. A base de cálculo do imposto será arbitrada pela autoridade 
fiscal, podendo o sujeito passivo contraditá-la no correspondente processo administrativo 
tributário, sempre que, alternativa ou cumulativamente: 

I - omissis: 

II - não mereçam fé as declarações, os esclarecimentos prestados ou os 
documentos expedidos pelo sujeito passivo ou terceiro legalmente obrigado. 

§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 

I - omissis; 

II - omissis; 

III - ao suprimento de caixa sem a devida comprovação de sua 
origem, inclusive fornecido à empresa por administrador, sócio, titular da firma 
individual, acionista controlador da companhia, ou por terceiros, se a efetividade da 
entrega e a origem dos recursos não forem satisfatoriamente demonstrados;” (g.n) 

5. o lucro de 2005 e o parcial de 2006 integraram esta base de cálculo 
porque ocorreram após a redistribuição das ações da Planagri S/A. em 
03/01/2005, em razão do aparecimento do quinto filho do Sr. Otávio 
Lage de Siqueira, tendo este doador continuado com o usufruto destas 
ações, que só cessou com a sua morte em 14/07/2006, sendo tais 
lucros incorporados ao patrimônio dos seus herdeiros. Não há, 
portanto, duplicidade por exigência do ITCD incidente sobre a doação 
das referidas ações em 2005 com o deste lançamento, que se refere 
ao patrimônio pertencente ao “de cujus” em 14/07/2006; 

6. não há possibilidade legal e técnica de redução nesta base de cálculo, 
pois esta decorreu de ajuste patrimonial efetuado após a morte do 
usufrutuário das ações doadas, com a inclusão de seus lucros e outros 
bens auferidos, cuja concordância com estes valores está patenteada 
com a manifestação juntada às fls. 228/229 do patrono do autuado 
proferida nos autos de infração números 3035095244440, 
3035095673350, 3035095913954 e 3035595590780, que são 
correlatos a este; 

7. a proporcionalidade do lucro em 2006 deve ser mantida porque, 
embora contestada, não foi apresentado outro valor pelo autuado; 

8. o valor da renúncia do usufruto das Ações doadas pela Sra. Marilda 
Fontoura de Siqueira não integrou esta base de cálculo e foi objeto de 
outros lançamentos, segundo Nota Explicativa de fls. 09/12 e demais 
documentos constantes destes autos, sendo improcedente a 
argumentação defensória no sentido de excluir tal valor desta lide; 

9. não acolho o pedido de outra revisão por AFRE não pertencente à 
Coordenação do ITCD, considerando que não foram apresentadas 
justificativas capazes de colocar em dúvida a revisão de fls. 219/224 e 



 

tampouco a lisura e a técnica do revisor, não atendendo, portanto, ao 
exigido no art. 27, IV da Lei 16.469/2009 – PAT. Vejamos: 

 

“Art. 27. A impugnação, o pedido de descaracterização da não 
contenciosidade e os recursos, além das exigências do parágrafo único do art. 4º, devem 
mencionar: 

......................................................................................................................I 

IV - as diligências solicitadas, expostos os motivos que as justifiquem; 

......................................................................................................................” 
 

Quanto à prejudicial de insegurança na determinação da infração 
reapresentada pelo patrono do autuado sob o argumento de falta de liquidez e certeza 
deste crédito tributário, entendo ser a mesma incabível, haja vista que além desta ter sido 
rechaçada por decisão plenária, consoante Certidão de fl. 193, compulsando os autos 
verifiquei não haver nos mesmos qualquer das hipóteses de nulidade previstas no art. 20 
da Lei n.º 16.469/09, mesmo porque o pleito de revisão quanto ao valor da avaliação 
procedida pelo autuante foi atendido pela Fazenda Pública Estadual, resultando, após 
minuciosa análise das alegações defensórias e documentais pelo revisor, na manutenção 
integral da base de cálculo original, conforme anotado à fls. 219/224 destes autos, razão 
pela qual não a acolho. 

 
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento 

para considerar procedente o auto de infração no valor proposto na inicial, a ser acrescido 
das cominações legais, rejeitando, em consequência, a arguição de nulidade por 
insegurança na determinação da infração suscitada pelo patrono do autuado, bem como o 
seu pedido de nova revisão. 

 
 

Sala das sessões, em 19 de outubro de 2016. 
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Matéria: Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01674/16 
 
Relator: Conselheiro Elias Alves dos Santos 
 

 
EMENTA: ITCD. Processual. Nulidade do auto de infração por 
insegurança na determinação da infração. Rejeitada. Obrigação 
principal. Omissão de pagamento de diferença de imposto 
Causa mortis. Procedência. Revisão. Rejeitada. Decisões 
unânimes. 
 
I - Fica a preliminar de nulidade por insegurança na 
determinação da infração afastada, quando configurado que a 
hipótese de nulidade do lançamento de ofício não se confirmou 
nos termos do art. 20 da Lei 16.469/09.  
 
II - Comprovado no curso processual que o sujeito passivo 
recebeu herança sem observar as recomendações da legislação 
tributária estadual no que concerne ao pagamento do tributo 
estabelecido para a respectiva operação, o lançamento que 
formaliza a complementação da exigência deve ser considerado 
procedente. 
 
III – deve ser rejeitado o pedido de revisão não justificado 
faticamente. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 23 de março de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido 
de  conversão do julgamento em diligência, formulado pelo sujeito passivo. Participaram 
do julgamento os Conselheiros Elias Alves dos Santos, Heli José da Silva e Rickardo de 
Souza Santos Mariano. Por unanimidade de votos,  rejeitar a preliminar de nulidade da 
peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Elias Alves dos Santos, Heli José da Silva e 
Rickardo de Souza Santos Mariano. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, 
conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Elias Alves dos Santos, Heli José da Silva e Rickardo de Souza Santos Mariano. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a acusação fiscal que “nas folhas de número 1152 do Processo de 
Arrolamento Comum de número 200602102400, consta o comprovante de Depósito 
Judicial no valor de R$ 157.868,66 na data de 24/03/2010, como quitação do ITCD 
referente ao espólio de Otávio Lage de Siqueira, óbito em 14/07/2006, quanto aos 50% do 
monte-mor que couberam aos cinco herdeiros. Porém a Fazenda Pública apurou diferença 
positiva a favor do Estado, contudo, o depósito judicial do ITCD fora realizado a menor. 
Fica o herdeiro Otavio Lage de Siqueira Filho obrigado a pagar a diferença positiva 
referente à parte que lhe coube e demais acréscimos legais, conforme Notas Explicativas, 
notificações e documentação comprobatória.  
Obs.: Provas documentais encontram-se anexas ao auto de infração número 
3035102041392 juntamente com a mídia das imagens do processo.” (sic) 



 

 
Foram indicados como infringidos os artigos 72, 74, I, "a", 77, §1°, 78, III, 

81, I, da Lei 11.651/91, combinados com o artigo 386 do Decreto 4.852/97, tendo sido 
proposta a penalidade prevista no artigo 89, inciso II, alínea "i", da Lei 11.651/91, com 
redação da Lei 13.772/2000.  

 
O Auto de Infração veio instruído com o Requerimento (fl. 04), cópia da 

Ordem de Serviço n° 0145/2010 (fl. 05), cópia da Ordem de Serviço n° 0148/2010 (fl. 06), 
cópia da Notificação Fiscal n° 1108/2010 (fl. 07), cópia do AR (fl. 08), documento da 
Coordenação do ITCD - Fato Gerador causa mortis Otávio Lage de Siqueira (fls. 09/12), 
Auditoria da Base de Cálculo do ITCD (fls. 13/14), Demonstrativo do ITCD (fl. 15), 
Atualização da base de cálculo do ITCD à data do depósito judicial apresentado no 
Processo de Arrolamento (fl. 16), Apuração do ITCD referente à diferença positiva 
verificada sobre o espólio de Otávio Lage de Siqueira (fl. 17), Balanço Patrimonial Otávio 
Lage de Siqueira e Marilda Fontoura de Siqueira (fl. 18), Demonstrativo das 
disponibilidades até o evento morte (fl. 19), créditos (fl. 20), estoque gado (fl. 21), estoque 
agrícola (fl. 22), mútuos ativos (fl. 23), bens imóveis (fl. 24), participação societária (fl. 25), 
lucro remanescente (fl. 26), passivo (fl. 27/29), Notas Explicativas sobre as quotas da 
Cooperativa Goiás Carne Ltda.(fls. 30/33), Nota Explicativa referentes aos lucros 
remanescentes (fls. 34/35) e Notas Explicativas sobre a desconsideração do valor do 
empréstimo mútuo informado no Processo de Arrolamento número 200602102400 (fls. 
36/37). 

 
O sujeito passivo foi intimado em Primeira Instância, conforme 

documentos de fls. 38/39.   
Tempestivamente, o sujeito passivo apresenta Impugnação à Primeira 

Instância (fls. 42/53) alegando que não procedem as diferenças levantadas pelos 
auditores fiscais, visto que quando do arrolamento dos bens os herdeiros apresentaram a 
relação integral do gado de propriedade do autor da herança, avaliando-o a preços 
correntes de mercados, sendo que os auditores incluíram na relação de gado a partilhar o 
valor de R$ 547.200,00 da nota fiscal de entrada n° 299, referente a complemento de 
preço da nota fiscal n° 855134, ambas juntadas ao processo de inventário para fins de 
prestação de contas em juízo, pois a nota fiscal de complemento de preço foi emitida em 
03/11/2006, quase quatro meses após a morte do inventariado, enquanto o valor de 
avaliação teve como base a data do óbito, a preço corrente de mercado naquela ocasião.  

Ademais, os auditores fiscais atualizaram o valor da base de cálculo para 
março/2010, tendo como origem o mês de julho de 2006, sendo que as avaliações de 
patrimônio devem levar em consideração o valor de cada bem no mês do óbito.  

Alega ainda que outro valor incluído pelos auditores tem como base a nota 
fiscal n° 040100, emitida pela Boiagro Prods. Agropecuários Ltda., referente à compra de 
180 doses de vacina aftosa em 27/04/2006, ou seja, quase 3 meses antes da morte do 
inventariado. Acrescenta que entre o dia 27 de abril e o dia do óbito ocorreram vários 
eventos de compra, venda, nascimento e morte de gado, conforme documentação 
anexada aos autos de inventário, ou seja, o estoque de gado muda a todo momento e a 
simples existência de uma nota de compra de vacina, não pode ser prova da diferença 
pretendida pelo fisco.  

Que o resultado de participação no lucro da empresa Planagri S/A não 
poderia ser incluído no arrolamento porque as empresas já haviam sido avaliadas a preço 
de mercado quando da petição inicial do inventário e, portanto, seus lucros estão inclusos 
no valor de suas ações, além de que o inventariada detinha apenas 19,33% de 
participação na Planagri S/A., pertencendo o remanescente aos herdeiros.  

Assevera que o mútuo passivo está comprovado na contabilidade da 
empresa mutuante e não apresenta comprovante bancário porque não envolveu 



 

movimentação bancária, sendo a receita auferida pós morte utilizada para pagamento de 
dívidas e despesas do espólio, aumentando seu patrimônio, sendo isto favorável ao fisco.  

Afirma ainda que a cobrança na forma exigida pela acusação caracteriza 
duplicidade do ITCD, visto que outros autos de infração foram expedidos contra os 
herdeiros, tendo como fato gerador o mesmo patrimônio do “de cujus”.  

Pugna pela improcedência do auto de infração em comento e, não sendo 
o caso, que o mesmo seja revisto por auditor fiscal estranho a esta lide.  

 
Instrui a peça defensória a Procuração (fl. 54), cópia da Identidade 

Profissional do Procurador (fl. 55), cópia de peça judicial direcionada à Vara da Família e 
Sucessões - Primeiras Declarações (fls. 56/76), cópia de petição judicial direcionada à 
Vara da Família e Sucessões - Inventário (fls. 77/87), cópia do DARE 2.1 (fl. 88), cópia de 
outra petição judicial direcionada a Vara da Família e Sucessões (fls. 89/101), cópia do 
depósito judicial (fl. 102), Patrimônio Líquido Ajustado (fl. 103), cópia de Notas Fiscais (fls. 
104/106), Demonstrativo de participação societária (fl. 107), composição do capital social 
(fl. 108) e cópia do Livro Registro de Ações Nominativas (fls. 109/122). 

 
O Julgador Singular prolatou a Sentença n° 1748/2011 (fls. 124/127), 

declarando de ofício a nulidade do auto de infração por insegurança na determinação da 
infração e por cerceamento ao direito de defesa.  

Fundamentou sua decisão aduzindo que ao examinar os documentos 
acostados aos autos verificou que constam do espólio participações societárias em 
diversas empresas, compostas de ações de empresa constituída sob a forma de 
sociedade anônima de capital fechado e também de quota de participação de empresa 
constituída sob a forma de responsabilidade limitada e, nestes casos, o Código Tributário 
Estadual estabelece no caput do artigo 77 que a base de cálculo do ITCD é o valor venal 
do bem e do direito a ele relativo, do título ou do crédito transmitido ou doado. 

Portanto, na transmissão de ações de empresa negociáveis em bolsa de 
valores, o valor venal do ITCD deve corresponder ao da cotação oficial do dia da 
avaliação, conforme artigo 377, § 6º, do RCTE.  

Ao passo que na transmissão de ações de empresa constituída sob a 
forma de sociedade anônima de capital fechado ou quota de participação de empresa 
constituída sob a forma de responsabilidade limitada, o valor venal deve ser apurado com 
base no valor de mercado dos bens e direitos que constituem o patrimônio, segundo 
determinação do referido artigo 377, §§ 6º e 7º do RCTE.  

Sendo assim, para a apuração da base de cálculo do ITCD, nos casos de 
transmissão de ações de empresa constituída sob a forma de sociedade anônima de 
capital fechado ou sob a forma de quota por participação, o valor patrimonial contábil em 
momento algum pode substituir o valor de mercado dos bens e direitos que constituem o 
patrimônio para definição do valor venal para determinação da base de cálculo, embora 
seja a forma mais cômoda e célere, porém não é o mais indicado, não apenas por 
ausência de razoabilidade, como por falta de previsão legal. E é o que determina o artigo 
377, §§ 6º e 7º, do RCTE.  

Pela leitura dos autos observou que as avaliações dos bens e direitos 
realizadas pelas autoridades fiscais, especialmente quanto à participação societária nas 
empresas, foram com base em valores patrimoniais constantes dos livros contábeis e 
declarados pelo sujeito passivo e, no caso das ações da empresa Goiás Carnes S A, em 
valor consignado em contrato de compra e venda de ações e outras avenças.  

Da análise do documento de fls. 1425/1437, do processo administrativo 
tributário 3 0351020 413 92, verifica-se pela declaração do Impugnante que as 
autoridades lançadoras concordaram, no processo de arrolamento, com os valores 
declarados pelos herdeiros da participação societária nas demais empresas, só 
discordando do valor das ações da empresa Goiás Carnes S A.  



 

Portanto, admitir como valor venal, para determinar a base de cálculo do 
ITCD, os valores registrados nos livros contábeis, ou outro que não seja o valor de 
mercado dos bens e direitos que constituem o patrimônio da empresa, não apenas 
contraria a norma legal, como afronta o princípio da verdade real que norteia o processo 
administrativo tributário.  

 
Discordando da decisão singular, a Representação Fazendária interpôs 

Recurso (fls. 128/133), afirmando que está sobejamente comprovado neste feito que o 
objeto das doações são ações de empresas constituídas sob a forma de sociedades 
anônimas de capital fechado e quotas de participação de empresas constituídas sob a 
forma de responsabilidade limitada. Salientou que a fiscalização não inovou quanto à 
fundamentação jurídica da base de cálculo, visto que ambos os preceitos normativos em 
destaque estão mencionados na nota explicativa que complementa o histórico da infração, 
tendo em vista que os métodos e critérios utilizados, com acerto ou desacerto, pela 
fiscalização na avaliação dos bens não conduzem à nulidade do lançamento e isto por que 
não se está cuidando de critérios jurídicos que informam a base de cálculo, mas de 
critérios materiais que exteriorizam valores utilizados na quantificação do montante 
tributável. Invoca a Súmula 113 do Supremo Tribunal Federal, segunda a qual, o ITCD é 
calculado sobre os valores dos bens na data da avaliação.  

Ademais, ainda que prevaleça o entendimento externado na referida 
decisão singular no sentido de que o ITCD deveria ter sido apurado pela fiscalização 
levando em consideração o valor de mercado dos bens e direitos que constituíam o 
patrimônio do de cujus, consoante o disposto no artigo 377, §§ 7° e 10° do RCTE, isto não 
constitui fundamento de nulidade do lançamento. Portanto, deveria o julgador ter 
determinado a conversão dos autos em diligência para o fim de que fosse aplicado o 
critério correto da avaliação dos bens.  

Asseverou que resta evidenciado que não há nos autos que se falar em 
insegurança na determinação da infração, visto que tanto a infração, quanto a penalidade 
aplicada encontram tipificação legal adequada.  

Pediu, ao final, a reforma da decisão singular e o retorno destes autos à 
Primeira Instância para apreciação do mérito da exigência fiscal.  

 
O sujeito passivo foi intimado para apresentar contradita ao pedido de 

reforma formulado pelo Representante Fazendário, conforme se vê às fls. 135/136, sendo 
que o mesmo se manifestou dentro do prazo legal e, após historiar os fatos ocorridos, 
ressaltou que embora a decisão singular tenha focado na falta de avaliação das empresas 
a preço de mercado para declarar a insegurança na determinação da infração, 
ocasionando, consequentemente, cerceamento ao seu direito de defesa, há vários outros 
fatores determinantes da nulidade deste lançamento, tais como a consideração de 
estoque de gado inexistente, lucros já incorporados ao valor da Planagri S/A, além de 
desconsiderar que a participação do “de cujus” e da meeira era de apenas 19,33% no 
capital das empresas da família, na data do óbito. 

Ademais, foram expedidos outros autos de infração sobre doações em 
vida, sobre os mesmos bens e direitos que, por si só, configuram “bis in idem”. 

Portanto, é muito confusa a conclusão, tanto fática, quanto jurídica, a que 
chegaram os autuantes, caracterizando a insegurança e cerceamento em tela. 

Quanto ao recurso fazendário propriamente dito, argumentou que embora 
este tenha focado também na falta de avaliação das empresas a preço de mercado, esta 
não é a discussão central deste processo, mesmo porque a única divergência que existia 
quanto à avaliação era da empresa Goiás Carnes S/A, a qual teve seu valor de avaliação 
determinado pelo fisco e recolhido o ITCD em juízo nos termos desta avaliação. 

Assim, as divergências existentes nesta lide dizem respeito a cobrança de 
ITCD sobre gado inexistente, lucros já incorporados ao patrimônio da Planagri S/A, 



 

desconsideração de mútuo passivo, duplicidade de lançamentos sobre os mesmos bens e 
de que a participação patrimonial do “de cujus” era de 19,33% do capital social das 
empresas, vez que foram desconsideradas a meação da viúva e o percentual já 
pertencente aos quatro herdeiros iniciais. 

Ao final, pediu a manutenção da decisão recorrida ou a revisão do feito. 
 
A Quarta Câmara do CAT, através do Despacho Nº1985/2011, determinou 

o adiamento do julgamento destes autos para o dia 14/12/2011, para que ocorresse em 
conjunto com os outros processos de matéria idêntica pautados para o mesmo dia. 

 
Foi novamente adiado o julgamento, a pedido dos advogados do autuado, 

para o dia 21/12/2011. 
 
Retornando a julgamento, esta Câmara decidiu conhecer do recurso 

fazendário e negar-lhe provimento para manter a decisão singular que anulou o processo 
por insegurança na determinando da infração e cerceamento ao direito de defesa. 

 
Em sua fundamentação afirmou que o objeto das doações são ações de 

empresas constituídas na forma de sociedades anônimas de capital fechado e quotas de 
participações em empresas de responsabilidade limitada e, portanto, devem ser avaliadas 
conforme o disposto nos artigos 77 do CTE e 377 do RCTE, que dispõem que nestes 
casos a avaliação será pelo valor de mercado. 

Portanto, ao avaliarem o acervo patrimonial de forma diferente, os 
autuantes incorreram em insegurança na determinação da infração e cercearam o direito 
de defesa do autuado, o qual não pôde se defender de forma efetiva sobre a valoração 
dos seus bens. 

 
A Representação Fazendária interpôs Recurso ao Conselho Pleno (fls. 

165/171), reafirmando que está sobejamente comprovado neste feito que o objeto das 
doações são ações de empresas constituídas sob a forma de sociedades anônimas de 
capital fechado e quotas de participação de empresas constituídas sob a forma de 
responsabilidade limitada. Acrescenta que a fiscalização não inovou quanto à 
fundamentação jurídica da base de cálculo, visto que ambos os preceitos normativos em 
destaque estão mencionados na nota explicativa que complementa o histórico da infração, 
tendo em vista que os métodos e critérios utilizados, com acerto ou desacerto, pela 
fiscalização na avaliação dos bens não conduzem à nulidade do lançamento e isto por que 
não se está cuidando de critérios jurídicos que informam a base de cálculo, mas de 
critérios materiais que exteriorizam valores utilizados na quantificação do montante 
tributável. Invoca a Súmula 113 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual, o ITCD é 
calculado sobre os valores dos bens na data da avaliação.  

Ademais, ainda que prevaleça o entendimento externado na referida 
decisão cameral no sentido de que o ITCD deveria ter sido apurado pela fiscalização 
levando em consideração o valor de mercado dos bens e direitos que constituíam o 
patrimônio do “de cujus”, consoante o disposto no artigo 377, §§ 7° e 10° do RCTE, isso 
não constitui fundamento de nulidade do lançamento. Portanto, deveria o julgador ter 
determinado a conversão dos autos em diligência para o fim de que fosse aplicado o 
critério correto da avaliação dos bens.  

Assevera que resta evidenciado que não há nos autos que se falar em 
insegurança na determinação da infração, visto que tanto a infração, quanto a penalidade 
aplicada encontram tipificação legal adequada.  

Ao final, após transcrever os artigos 1.188 do novo Código Civil Brasileiro 
e 176, inciso I e 183 da Lei 6.404/76 acerca da validade do Balanço Patrimonial de uma 



 

empresa para externar seu valor, pediu a reforma da decisão recorrida e o retorno destes 
autos à primeira instância para apreciação do mérito da exigência fiscal.  

 
O sujeito passivo contraditou o pedido de reforma formulado pelo 

Representante Fazendário, conforme se vê às fls. 177/185, desta feita representados por 
outros advogados substabelecidos, pugnando pela manutenção da decisão cameral sob o 
argumento de que a exigência fiscal não deve prosperar, pois o lançamento está confuso, 
tanto quanto à sua motivação fática, quanto à sua fundamentação legal, estando evidentes 
a insegurança na determinação da infração e o cerceamento ao direito de defesa ao se 
utilizar critério diferente do previsto no artigo 377, § 7º do RCTE, incorrendo no motivo de 
nulidade previsto no final do § 3º do artigo 20 da Lei 16.469/09 – PAT, transcrevendo 
excertos de juristas e de jurisprudência à guisa de amparo a seus argumentos, pedindo a 
manutenção da sentença “a quo” e o Acórdão ora recorrido. 

 
O Conselho Pleno, através do Acórdão Plenário nº 859/2013, em sessão 

realizada em 20/11/2012 decidiu por maioria de votos, acolher o pedido fazendário de 
reforma da decisão cameral confirmatória da sentença singular que julgou nulo “ab initio” 
este processo por insegurança na determinação da infração e por cerceamento ao direito 
de defesa, devendo os autos retornarem à primeira instância para apreciação de toda a 
matéria.  

 
O sujeito passivo foi intimado a tomar conhecimento da Decisão Plenária, 

conforme fl. 208 e não se manifestou. 
 
O julgador singular através do despacho Nº 817/2013-JULP, encaminhou 

os autos à Coordenação do ITCD para proceder a devida revisão fiscal, visando atender 
ao previsto no artigo 377 do Decreto 4.852/97 – RCTE, bem como verificar se há 
duplicidade de lançamento, conforme alegado pelo autuado. 

 
Em resposta foi apresentado o relatório diligencial de fls. 215/226, através 

do qual o revisor ratifica a base de cálculo original do ITCD ora reclamado, afirmando que 
ao atenderem às notificações para apresentação de documentos para a revisão solicitada 
pelo julgador singular, o patrono do autuado concordou com valor do balanço Patrimonial 
Ajustado feito pelos autuantes, conforme trecho desta manifestação transcrita às fls. 
224/225; que não houve inclusão de valores a título de aviamento, pois no valor de cada 
ação da Planagri S/A. já está incluso o valor patrimonial das empresas Goiás Carne e 
Jalles Machado; que foi obedecido o disposto no artigo 377 do RCTE, pois o Balanço 
Patrimonial Ajustado, aceito pelo patrono do autuado, foi elaborado em seguida à 
Declaração do ITCD de 18/07/2006; quanto à alegada duplicidade de lançamento, afirmou 
inexistir, pois este auto de infração exige ITCD incidente no valor patrimonial excedente ao 
declarado no processo de Arrolamento Sumário nº 200602102400, enquanto os demais 
lançamentos se referem a outros fatos geradores de ITCD; ratificou, ao final, a base de 
cálculo do tributo reclamado nestes autos, sob o argumento técnico de que o Balanço 
Patrimonial Ajustado foi elaborado com a observância dos princípios contábeis da 
Legislação Contábil Brasileira, da legislação Tributária Estadual, da Lei das Sociedades 
por Ações, do Código Civil Brasileiro, da doutrina e da jurisprudência. 

 
O sujeito passivo, após ser devidamente intimado, apresentou contestação 

(fls. 230/240), reiterando os argumentos usados no primeiro comparecimento em primeira 
instância de que; 

a) Não houve distribuição de lucro; 



 

b) Revisão em autos de infração correlatos reduziu drasticamente a 
avaliação patrimonial de R$ 637.069.628,00 para R$ 123.370.012,99 em razão de critério 
equivocado de avaliação; 

c) Duplicidade de lançamentos, pois há autos de infração correlatos 
exigindo ITCD em decorrência da doação em vida de ações da holding Planagri S/A e 
sobre o lucro de tais ações, pois se o lucro não foi distribuído na época do óbito, integra o 
valor destas ações; 

d) O estoque de gado foi majorado indevidamente com inclusão de 180 
cabeças, ao se considerar que a nota fiscal nº 040100 de compra de 180 doses de vacinas 
seria para reses não inventariadas; 

e) O valor do gado também foi majorado indevidamente com a inclusão 
da importância constante da nota fiscal de complemento de preço nº 299, emitida 4 meses 
após o óbito, utilizando, portanto, fato ocorrido posteriormente ao falecimento; 

f) Que a meação da Sra. Marilda Fontoura de Siqueira não deveria 
integrar esta base de cálculo, posto que não houve renúncia ao usufruto das ações por ela 
doadas aos seus filhos, o que reduziria em pelo menos 50% o valor desta base de cálculo; 

g) Que o mútuo passivo, cuja mutuante é a empresa do mesmo grupo 
econômico Fontoura e Siqueira Ltda. está registrado na contabilidade desta, não havendo 
comprovante de transferência por não envolver movimentação bancária, sendo necessária 
a verificação dos documentos e da escrituração por revisor do trabalho fiscal, de modo a 
convalidar este valor de dívida arrolada no processo de inventário. 

 
Ao final, pediu a improcedência do auto de infração. 
 
Outro julgador singular, ao reapreciar o feito, através da sentença Nº 

2694/2015-JULP, decidiu pela procedência do auto de infração.  
Em sua fundamentação afirmou, em síntese, que quanto às nulidades por 

insegurança na determinação da infração e por cerceamento ao direito de defesa, que o 
Conselho Pleno deste Conselho Administrativo Tributário já as havia apreciado e 
entendido que as mesmas não existiam neste feito, razão pela qual não as apreciaria por 
despiciendo. 

 
Quanto ao mérito, argumentou que conforme se observa pelos 

documentos acostados e legislação tributária aplicável ao caso, a base de cálculo está 
correta, comprovada ainda pelo trabalho de revisão fiscal realizado, a qual não merecia 
ser revista por faltar justificativa para tanto. 

 
O sujeito passivo, devidamente intimado, via do seu patrono, apresentou 

recurso voluntário (fls. 264/274) onde, após historiar novamente todo o ocorrido nestes 
autos, reiterou os argumentos anteriores e pediu nova revisão fiscal, sob o argumento de 
que na anterior não foram atendidos os requisitos pedidos pelo antigo julgador singular. 

Ao final, pediu, subsidiariamente, a improcedência da exordial. 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

Analisando o processo, tenho o entendimento de que deve prevalecer a 
exigência feita pela Fazenda Pública, ante os seguintes fatos:  

 
a) A autuação fiscal deveu-se pela falta de recolhimento de parte do 

Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – 
ITCD, incidente sobre a diferença da cota parte recebida por herança no valor de R$ 



 

4.541.590,00 (quatro milhões, quinhentos e quarenta e um mil, quinhentos e noventa 
reais), cujo ITCD importou em R$ 181.663,60 (cento e oitenta e um mil, seiscentos e 
sessenta e três reais e sessenta centavos), segundo apurado pela Fazenda Pública 
Estadual às fls. 09/37, em detrimento à Declaração de ITCD constante do Processo de 
Arrolamento nº 200602102400/0002 no valor de R$ 3.946.716,47 (três milhões, 
novecentos e quarenta e seis mil, setecentos e dezesseis reais e quarenta e sete 
centavos), cujo ITCD incidente foi no valor de R$ 157.868,66 (cento e cinquenta e sete mil, 
oitocentos e sessenta e oito reais e sessenta e seis centavos), recolhido conforme 
documento de fl. 1009 destes autos, tendo a cota parte declarada para cada herdeiro o 
valor correspondente de R$ 789.343,29 (setecentos e oitenta e nove mil, trezentos e 
quarenta e três reais e vinte e nove centavos), cujo ITCD recolhido foi de R$ 31.573,73 
(trinta e um mil, quinhentos e setenta e três reais e setenta e três centavos) por herdeiro; 

 
b) Dos fatos narrados pelo fisco e contestados pelo patrono do autuado, 

temos que a motivação da lide se cinge às avaliações perpetradas pelos herdeiros e pela 
Fazenda Pública Estadual; 

 
c) Para sanear o processo e dirimir as dúvidas suscitadas pela defesa, 

os autos foram diligenciados pela Fazenda Pública, tendo o resultado desta diligência sido 
contestado pelo patrono do autuado, sob a reiteração de que a revisão de fls. 215/226 não 
considerou a determinação contida no artigo 377, §§ 6º, 7º e 10º do RCTE de que a base 
de cálculo dos bens patrimoniais empresariais deve ser a de valor de mercado; que 
haveria duplicidade de tributação, pois no valor das ações doadas em vida estaria incluído 
seus lucros futuros; que a própria fiscalização reduziu drasticamente a avaliação 
patrimonial contida em outros autos de infração de R$ 637.069.628,00 (seiscentos e trinta 
e sete milhões, sessenta e nove mil, seiscentos e vinte e oito reais) para R$ 
123.370.012,99 (cento e vinte e três milhões, trezentos e setenta mil, doze reais e noventa 
e nove centavos); que ocorreu duplicidade de lançamentos, pois há autos de infração 
exigindo ITCD por doação de ações em vida e sobre o lucro destas mesmas ações; 

 
d) Quanto ao mérito propriamente dito, aduziu que a Sentença recorrida 

deveria ser reformada para, subsidiariamente ao seu pedido de improcedência, 
reconhecer a redução da base de cálculo para R$ 123.370.012,99 (cento e vinte e três 
milhões, trezentos e setenta mil, doze reais e noventa e nove centavos), bem como a 
duplicidade de exigência quanto ao valor das ações doadas em vida e dos seus lucros. 

 
Com efeito, o ITCD tem por fato gerador a transmissão causa mortis e 

doação de qualquer natureza, de qualquer bem ou direito segundo o art. 72 do CTE. 
Vejamos sua transcrição: 

 
“Art. 72. O ITCD incide sobre a transmissão causa mortis e doação, de 

qualquer bem ou direito. 
[...].”  
 
O Decreto nº 4.852/97, regulamentando a matéria, também, estatui: 
 

“Art. 372. O Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de 
Quaisquer Bens ou Direitos - ITCD incide sobre a transmissão causa mortis e doação, de 
quaisquer bens ou direitos. (art. 72, Lei nº 11.651/91). 

§ 1º. Ocorrem tantos fatos geradores distintos quantos forem os herdeiros, 
legatários, donatários ou usufrutuários, ainda que o bem ou direito seja indivisível. 

§ 2º. Omissis. 



 

§ 3º. Entende-se como qualquer bem ou direito o bem imóvel e o direito a 
ele relativo, o bem móvel, compreendendo o semovente, a mercadoria e qualquer parcela 
do patrimônio que for passível de mercancia ou de transmissão, mesmo que representado 
por título, ação, quota, certificado, registro ou qualquer outro bem ou documento.” 

 
“Art. 373. A incidência do imposto alcança (Lei nº 11.651/91, art. 73): 
I – omissis; 

II – a doação, cujo doador tenha domicílio neste Estado, ou quando nele 
se processar o inventário relativo a bem móvel, direito, título e crédito. (Redação conferida 
pelo Decreto nº 5.753 - vigência: 01.01.01)” 

 

“Art. 376. Ocorre o fato gerador do ITCD (Lei nº 11.651/91, art. 74):  

I - na transmissão causa mortis, na data da:  

a) abertura da sucessão legítima ou testamentária, mesmo no caso de 
sucessão provisória, e na instituição de fideicomisso e de usufruto; 
(Redação conferida pelo Decreto nº 5.753 - vigência: 01.01.01 a 
29.12.13) 

b) Omissis.” 

 

“Art. 377. A base de cálculo do ITCD é o valor venal do bem e do direito a 
ele relativo, do título ou do crédito transmitido ou doado (Lei nº 11.651/91, art. 77) 
(Redação conferida pelo Decreto nº 5.753 - vigência: 01.01.01 a 29.12.13) 

§ 1º O valor venal é apurado mediante avaliação judicial ou avaliação 
procedida pela Fazenda Pública Estadual e expresso em moeda nacional na data da 
avaliação. (Redação conferida pelo Decreto nº 5.753 - vigência: 01.01.01 a 29.12.13) 

§ 2º Na hipótese de apuração do valor venal mediante avaliação judicial, a 
Fazenda Pública Estadual deve ser intimada a se manifestar sobre o valor atribuído aos 
bens ou direitos e sobre o cálculo do imposto, nos termos da lei processual civil. (Redação 
conferida pelo Decreto nº 5.753 - vigência: 01.01.01 a 29.12.13) 

§ 3º O valor venal pode ser estabelecido por meio de pauta de valores ou 
aplicação de planta de valores imobiliários do Município da localização do bem imóvel, nas 
quais se leve em consideração a localização, as benfeitorias, o estado de conservação, ou 
ainda, qualquer outra condição ou composição que implique na formação do valor do bem. 
(Redação conferida pelo Decreto nº 5.753 - vigência: 01.01.01 a 29.12.13) 

§ 4º A base de cálculo do imposto, nas seguintes situações, corresponde a 
50% (cinqüenta por cento) do valor de avaliação do bem imóvel: (Redação conferida pelo 
Decreto nº 5.753 - vigência: 01.01.01 a 29.12.13) 

I – omissis. 

II - extinção do usufruto, com a consolidação da propriedade na pessoa do 
nu proprietário; (Redação conferida pelo Decreto nº 5.753 - vigência: 01.01.01 a 29.12.13) 

III – omissis. 

§ 5º omissis. 

§ 6º omissis. 

§ 7º Na transmissão de acervo patrimonial de firma individual, de ações de 
empresa constituída sob a forma de sociedade anônima de capital fechado ou quota de 
participação de empresa constituída sob a forma de responsabilidade limitada, o valor 
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venal deve ser apurado com base no valor de mercado dos bens e direitos que constituem 
o patrimônio, observado o disposto no § 10 deste artigo. (Redação conferida pelo Decreto 
nº 5.753 - vigência: 01.01.01 a 29.12.13) 

§ 8º Havendo discordância quanto ao valor da avaliação para efeito da 
base de cálculo o sujeito passivo pode apresentar reclamação ao órgão competente. 
(Redação conferida pelo Decreto nº 5.753 - vigência: 01.01.01 a 29.12.13) 

§ 9º Podem ser reavaliados o bem, o título e o crédito, de ofício ou a 
requerimento do interessado, quando fato superveniente vier prejudicar a avaliação, desde 
que não tenha sido pago o imposto ou constituído o respectivo crédito tributário. (Redação 
conferida pelo Decreto nº 5.753 - vigência: 01.01.01) 

§ 10. Devem ser deduzidos da base de cálculo do ITCD o passivo 
patrimonial formado, em relação a bem, título, crédito ou direito, até a abertura da 
sucessão e as dívidas do espólio previstas no Código Civil. (Redação conferida pelo 
Decreto nº 5.753 - vigência: 01.01.01 a 06.11.08) 

 

No entanto, quanto ao mérito, razão não assiste ao recorrente, 
considerando que o direito de constituir o crédito tributário é da Fazenda Pública Estadual 
e a competência para constituir o crédito pelo lançamento é privativa da autoridade 
administrativa, a qual deve verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação 
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, 
identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível, 
conforme disposto no art. 160, do CTE, cujo texto transcrevo abaixo. 

 
“Art. 160. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o 

crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo 
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar 
a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, 
sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível. 

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e 
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.” 

 

A autoridade administrativa a que a lei se refere é aquela pertencente ao 
Quadro do Fisco Estadual, regido pela Lei nº 13.266/98. Assim, somente esta autoridade 
administrativa está legalmente investida da competência para constituir o crédito tributário 
do ITCD, no caso em comento. 

 

O Impugnante insurge diretamente contra o valor da base de cálculo do 
ITCD apurado pela acusação. No entanto, o Código Tributário Estadual dispõe no art. 77 
que a base de cálculo do ITCD é o valor venal do bem e do direito a ele relativo, do título 
ou do crédito transmitido ou doado e diz que ele será apurado mediante avaliação judicial 
ou avaliação procedida pela Fazenda Pública Estadual, conforme texto abaixo: 

“Art. 77. A base de cálculo do ITCD é o valor venal do bem e do direito a 
ele relativo, do título ou do crédito transmitido ou doado. 

§ 1º O valor venal será apurado mediante avaliação judicial ou avaliação 
procedida pela Fazenda Pública Estadual e expresso em moeda nacional. 

§ 2º omissis. 

§ 3º Havendo discordância quanto ao valor da avaliação para fim de base 
de cálculo o sujeito passivo pode apresentar reclamação ao órgão competente. 
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§ 4º omissis.” 

  
Porém, ao admitir que o valor venal pode ser apurado mediante avaliação 

judicial, não quis a lei, como de fato não dispôs para isso, afastar a competência da 
autoridade administrativa de realizar o procedimento administrativo consistente no 
lançamento do crédito tributário em toda sua integralidade, apurando a base de cálculo, 
inclusive. 

Também, em uma apressada interpretação do § 3º do art. 77 do CTE, o 
qual dispõe que havendo discordância quanto ao valor da avaliação para fim de base de 
cálculo, o sujeito passivo pode apresentar reclamação ao órgão competente, pensa-se 
que só ao sujeito passivo é dado o direito de discordar quanto ao valor da avaliação.  

Entretanto, não é o que dispõe a norma, pois, como o órgão competente 
para apresentar reclamação, ao qual a lei se refere, é o órgão da Fazenda Pública 
Estadual e como a apuração da base de cálculo é inerente à atividade de constituição do 
crédito tributário, cuja competência é privativa da autoridade administrativa pertencente ao 
quadro do Fisco da Fazenda Pública Estadual, seria redundante a norma em análise 
dispor sobre esse poder-dever da autoridade lançadora do tributo. 

O valor venal apurado no laudo apresentado pela Fazenda Pública 
Estadual é tão verídico que a diligência de fls. 215/226 o confirmou integralmente, o que 
nos leva à conclusão lógica de que a base de cálculo original está correta. 

 
Ademais, o direito tributário rege pelo princípio da verdade material e é o 

que ficou confirmado com a diligência supracitada e só para complementar a 
fundamentação do meu voto, entendo que pelo que consta do processo judicial que 
originou este lançamento, os cálculos do valor do ITCD a ser recolhido conforme 
declaração inicial do inventariante (art. 147 – CTN) segundo sua própria avaliação, não 
obsta a fazenda pública de cumprir seu desiderato, consoante o disposto no artigo 1034, § 
2º do CPC vigente à época deste lançamento. Se não, vejamos sua transcrição: 

 
“art. 1.034. No arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões 

relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos 
incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio. (Redação dada pela Lei 

nº 7.019, de 31.8.1982) 
....................................................................................................................... 
§ 2o O imposto de transmissão será objeto de lançamento administrativo, 

conforme dispuser a legislação tributária, não ficando as autoridades fazendárias adstritas 
aos valores dos bens do espólio atribuídos pelos herdeiros. (Incluído pela Lei nº 7.019, de 

31.8.1982)” 
 
Portanto, as razões contidas na diligência (fls. 215/226), conjugadas com 

os documentos juntados aos autos pelos autuantes e pelo revisor, demonstram 
claramente a ocorrência do fato gerador, estando corretamente definida a base de cálculo 
do tributo, ante as seguintes razões: 

 

1. há iliquidez e incerteza na base de cálculo deste lançamento, pois esta 
valoração patrimonial levou em conta a mesma proposta pelo patrono 
do autuado às fls. 224/225 destes autos e a legislação aplicável à 
espécie; 

2. a inclusão nesta base de cálculo do valor complementar do gado 
inventariado, constante na nota fiscal nº 299 emitida em 03/11/2006, 
após quase quatro meses do óbito do “de cujus”, ocorreu justamente 
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por significar que o valor atribuído ao gado não era o real quando de 
sua avaliação para efeito do arrolamento; 

3. da mesma forma ocorreu com a nota fiscal nº 040100 da compra de 
mais 180 doses de vacinas, pois, logicamente, não se compraria 
vacina para gado inexistente; 

4. o mútuo passivo declarado não foi considerado pelo fato de que o 
mesmo não está comprovado e sim apenas escriturado na 
contabilidade das empresas envolvidas, descumprindo o determinado 
no art. 25, § 1º, III da Lei 11.651/91 – CTE, que dispõe: 

“Art. 25. A base de cálculo do imposto será arbitrada pela autoridade 
fiscal, podendo o sujeito passivo contraditá-la no correspondente processo administrativo 
tributário, sempre que, alternativa ou cumulativamente: 

I - omissis: 

II - não mereçam fé as declarações, os esclarecimentos prestados ou os 
documentos expedidos pelo sujeito passivo ou terceiro legalmente obrigado. 

§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 

I - omissis; 

II - omissis; 

III - ao suprimento de caixa sem a devida comprovação de sua 
origem, inclusive fornecido à empresa por administrador, sócio, titular da firma 
individual, acionista controlador da companhia, ou por terceiros, se a efetividade da 
entrega e a origem dos recursos não forem satisfatoriamente demonstrados;” (g.n) 

5. o lucro de 2005 e o parcial de 2006 integraram esta base de cálculo 
porque ocorreram após a redistribuição das ações da Planagri S/A. em 03/01/2005, em 
razão do aparecimento do quinto filho do Sr. Otávio Lage de Siqueira, tendo este doador 
continuado com o usufruto destas ações, que só cessou com a sua morte em 14/07/2006, 
sendo tais lucros incorporados ao patrimônio dos seus herdeiros. Não há, portanto, 
duplicidade por exigência do ITCD incidente sobre a doação das referidas ações em 2005 
com o deste lançamento, que se refere ao patrimônio pertencente ao “de cujus” em 
14/07/2006; 

6. não há possibilidade legal e técnica de redução nesta base de cálculo, 
pois esta decorreu de ajuste patrimonial efetuado após a morte do usufrutuário das ações 
doadas, com a inclusão de seus lucros e outros bens auferidos, cuja concordância com 
estes valores está patenteada com a manifestação juntada às fls. 224/225 do patrono do 
autuado proferida nos autos de infração números 3035095244440, 3035095673350, 
3035095913954 e 3035595590780, que são correlatos a este; 

7. a proporcionalidade do lucro em 2006 deve ser mantida porque, 
embora contestada, não foi apresentado outro valor pelo autuado; 

8. o valor da renúncia do usufruto das Ações doadas pela Sra. Marilda 
Fontoura de Siqueira não integrou esta base de cálculo e foi objeto de outros 
lançamentos, segundo Nota Explicativa de fls. 09/12 e demais documentos constantes 
destes autos, sendo improcedente a argumentação defensória no sentido de excluir tal 
valor desta lide; 

9. não acolho o pedido de outra revisão por AFRE não pertencente à 
Coordenação do ITCD, considerando que não foram apresentadas justificativas capazes 



 

de colocar em dúvida a revisão de fls. 215/226 e tampouco a lisura e a técnica do revisor, 
não atendendo, portanto, ao exigido no art. 27, IV da Lei 16.469/2009 – PAT, vejamos: 

 

“Art. 27. A impugnação, o pedido de descaracterização da não 
contenciosidade e os recursos, além das exigências do parágrafo único do art. 4º, devem 
mencionar: 

......................................................................................................................I 

IV - as diligências solicitadas, expostos os motivos que as justifiquem; 

......................................................................................................................” 
 

Quanto à prejudicial de insegurança na determinação da infração 
reapresentada pelo patrono do autuado sob o argumento de falta de liquidez e certeza 
deste crédito tributário, entendo ser a mesma incabível, haja vista que além da mesma ter 
sido rechaçada por decisão plenária, consoante Certidão de fl. 1516, compulsando os 
autos verifiquei não haver nos mesmos qualquer das hipóteses de nulidade previstas no 
art. 20 da Lei n.º 16.469/09, mesmo porque o pleito de revisão quanto ao valor da 
avaliação procedida pelo autuante foi atendido pela Fazenda Pública Estadual, resultando, 
após minuciosa análise das alegações defensórias e documentais pelo revisor, na 
manutenção integral da base de cálculo original, conforme anotado à fls. 215/226 destes 
autos, razão pela qual não a acolho. 

 
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento 

para considerar procedente o auto de infração no valor proposto na inicial, a ser acrescido 
das cominações legais, rejeitando, em consequência, a arguição de nulidade por 
insegurança na determinação da infração suscitada pelo patrono do autuado, bem como o 
seu pedido de nova revisão. 

 
 

Sala das sessões, em 19 de outubro de 2016. 
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Matéria: Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01675/16 
 
Relator: Conselheiro Elias Alves dos Santos 
 

 
EMENTA: ITCD. Processual. Nulidade do auto de infração por 
insegurança na determinação da infração. Rejeitada. Obrigação 
principal. Omissão de pagamento de diferença de imposto 
Causa mortis. Procedência. Revisão. Rejeitada. Decisões 
unânimes. 
 
I - Fica a preliminar de nulidade por insegurança na 
determinação da infração afastada, quando configurado que a 
hipótese de nulidade do lançamento de ofício não se confirmou 
nos termos do art. 20 da Lei 16.469/09.  
 
II - Comprovado no curso processual que o sujeito passivo 
recebeu herança sem observar as recomendações da legislação 
tributária estadual no que concerne ao pagamento do tributo 
estabelecido para a respectiva operação, o lançamento que 
formaliza a complementação da exigência deve ser considerado 
procedente. 
 
III – deve ser rejeitado o pedido de revisão não justificado 
faticamente. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 23 de março de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido 
de  conversão do julgamento em diligência, formulado pelo sujeito passivo. Participaram 
do julgamento os Conselheiros Elias Alves dos Santos, Heli José da Silva e Rickardo de 
Souza Santos Mariano. Por unanimidade de votos,  rejeitar a preliminar de nulidade da 
peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Elias Alves dos Santos, Heli José da Silva e 
Rickardo de Souza Santos Mariano. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, 
conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Elias Alves dos Santos, Heli José da Silva e Rickardo de Souza Santos Mariano. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a acusação fiscal que “nas folhas de número 1152 do Processo de 
Arrolamento Comum de número 200602102400, consta o comprovante de Depósito 
Judicial no valor de R$ 157.868,66 na data de 24/03/2010, como quitação do ITCD 
referente ao espólio de Otavio Lage de Siqueira, óbito em 14/07/2006, quanto aos 50% do 
monte-mor que couberam aos cinco herdeiros. Porém a Fazenda Pública apurou diferença 
positiva a favor do Estado, contudo, o depósito judicial do ITCD fora realizado a menor. 
Fica a herdeira Sílvia Regina Fontoura de Siqueira obrigada a pagar a diferença positiva 
referente à parte que lhe coube e demais acréscimos legais, conforme Notas Explicativas, 
notificações e documentação comprobatória.  
Obs.: Provas documentais encontram-se anexas ao auto de infração número 
3035102041392 juntamente com a mídia das imagens do processo. ” (Sic) 



 

 
Foram indicados como infringidos os artigos 72, 74, I, "a", 77, §1°, 78, III, 

81, I, da Lei 11.651/91, combinados com o artigo 386 do Decreto 4.852/97, tendo sido 
proposta a penalidade prevista no artigo 89, inciso II, alínea "i", da Lei 11.651/91, com 
redação da Lei 13.772/2000.  

 
O Auto de Infração veio instruído com o Requerimento (fl. 04), cópia da 

Ordem de Serviço n° 0145/2010 (fl. 05), cópia da Ordem de Serviço n° 0148/2010 (fl. 06), 
cópia da Notificação Fiscal n° 1110/2010 (fl. 07), cópia do AR (fl. 08), documento da 
Coordenação do ITCD - Fato Gerador causa mortis Otávio Lage de Siqueira (fls. 09/12), 
Atualização da base de cálculo do ITCD à data do depósito judicial apresentado no 
Processo de Arrolamento (fl. 13), Auditoria da Base de Cálculo do ITCD (fls 14/15), 
Demonstrativo do ITCD (fl. 16), Apuração do ITCD referente à diferença positiva verificada 
sobre o espólio de Otávio Lage de Siqueira (fl. 17), Balanço Patrimonial Otávio Lage de 
Siqueira e Marilda Fontoura de Siqueira (fl. 18), Demonstrativo das disponibilidades até o 
evento morte (fl. 19), créditos (fl. 20), estoque gado (fl. 21), estoque agrícola (fl. 22), 
mútuos ativos (fl. 23), bens imóveis (fl. 24), Demonstrativo das participações societárias (fl. 
25), lucro remanescente (fl. 26), passivo (fl. 27/29), Notas Explicativas sobre as quotas da 
Cooperativa Goiás Carne Ltda.(fls. 30/33), Nota Explicativa referentes aos lucros 
remanescentes (fls. 34/35) e Notas Explicativas sobre a desconsideração do valor do 
empréstimo mútuo informado no Processo de Arrolamento número 200602102400 (fls. 
36/37). 

 
O sujeito passivo foi intimado em Primeira Instância, conforme 

documentos de fls. 38/39.   
 
Tempestivamente, o sujeito passivo apresenta Impugnação à Primeira 

Instância (fls. 42/55) alegando que não procedem as diferenças levantadas pelos 
auditores fiscais, visto que quando do arrolamento dos bens os herdeiros apresentaram a 
relação integral do gado de propriedade do autor da herança, avaliando-o a preços 
correntes de mercados, sendo que os auditores incluíram na relação de gado a partilhar o 
valor de R$ 547.200,00 da nota fiscal de entrada n° 299, referente a complemento de 
preço da nota fiscal n° 855134, ambas juntadas ao processo de inventário para fins de 
prestação de contas em juízo, pois a nota fiscal de complemento de preço foi emitida em 
03/11/2006, quase quatro meses após a morte do inventariado, enquanto o valor de 
avaliação teve como base a data do óbito, a preço corrente de mercado naquela ocasião.  

Ademais, os auditores fiscais atualizaram o valor da base de cálculo para 
março/2010, tendo como origem o mês de julho de 2006, sendo que as avaliações de 
patrimônio devem levar em consideração o valor de cada bem no mês do óbito.  

Alega ainda que outro valor incluído pelos auditores tem como base a nota 
fiscal n° 040100, emitida pela Boiagro Prods. Agropecuários Ltda., referente à compra de 
180 doses de vacina aftosa em 27/04/2006, ou seja, quase 3 meses antes da morte do 
inventariado. Acrescenta que entre o dia 27 de abril e o dia do óbito ocorreram vários 
eventos de compra, venda, nascimento e morte de gado, conforme documentação 
anexada aos autos de inventário, ou seja, o estoque de gado muda a todo momento e a 
simples existência de uma nota de compra de vacina, não pode ser prova da diferença 
pretendida pelo fisco.  

Que o resultado de participação no lucro da empresa Planagri S/A não 
poderia ser incluído no arrolamento porque as empresas já haviam sido avaliadas a preço 
de mercado quando da petição inicial do inventário e, portanto, seus lucros estão inclusos 
no valor de suas ações, além de que o inventariada detinha apenas 19,33% de 
participação na Planagri S/A., pertencendo o remanescente aos herdeiros.  



 

Assevera que o mútuo passivo está comprovado na contabilidade da 
empresa mutuante e não apresenta comprovante bancário porque não envolveu 
movimentação bancária, sendo a receita auferida pós morte utilizada para pagamento de 
dívidas e despesas do espólio, aumentando seu patrimônio, sendo isto favorável ao fisco.  

Afirma ainda que a cobrança na forma exigida pela acusação caracteriza 
duplicidade do ITCD, visto que outros autos de infração foram expedidos contra os 
herdeiros, tendo como fato gerador o mesmo patrimônio do “de cujus”.  

Pugna pela improcedência do auto de infração em comento e, não sendo 
o caso, que o mesmo seja revisto por auditor fiscal estranho a esta lide.  

 
Instrui a peça defensória a Procuração (fl. 56), cópia da Identidade 

Profissional do Procurador (fl. 57), cópia de peça judicial direcionada à Vara da Família e 
Sucessões - Primeiras Declarações (fls. 58/78), cópia de petição judicial direcionada à 
Vara da Família e Sucessões - Inventário (fls. 79/89), cópia do DARE 2.1 (fl. 90), cópia de 
outra petição judicial direcionada a Vara da Família e Sucessões (fls. 91/103), cópia do 
depósito judicial (fl. 104), Patrimônio Líquido Ajustado (fl. 105), cópia de Notas Fiscais (fls. 
106/108), Demonstrativo de participação societária (fl. 109), composição do capital social 
(fl. 110) e cópia do Livro Registro de Ações Nominativas (fls. 111/124). 

 
O Julgador Singular prolatou a Sentença n° 1747/2011 (fls. 130/133), 

declarando de ofício a nulidade do auto de infração por insegurança na determinação da 
infração e por cerceamento ao direito de defesa.  

Fundamentou sua decisão aduzindo que ao examinar os documentos 
acostados aos autos verificou que constam do espólio participações societárias em 
diversas empresas, compostas de ações de empresa constituída sob a forma de 
sociedade anônima de capital fechado e também de quota de participação de empresa 
constituída sob a forma de responsabilidade limitada e, nestes casos, o Código Tributário 
Estadual estabelece no caput do artigo 77 que a base de cálculo do ITCD é o valor venal 
do bem e do direito a ele relativo, do título ou do crédito transmitido ou doado. 

Portanto, na transmissão de ações de empresa negociáveis em bolsa de 
valores, o valor venal do ITCD deve corresponder ao da cotação oficial do dia da 
avaliação, conforme artigo 377, § 6º, do RCTE.  

Ao passo que na transmissão de ações de empresa constituída sob a 
forma de sociedade anônima de capital fechado ou quota de participação de empresa 
constituída sob a forma de responsabilidade limitada, o valor venal deve ser apurado com 
base no valor de mercado dos bens e direitos que constituem o patrimônio, segundo 
determinação do referido artigo 377, §§ 6º e 7º do RCTE.  

Sendo assim, para a apuração da base de cálculo do ITCD, nos casos de 
transmissão de ações de empresa constituída sob a forma de sociedade anônima de 
capital fechado ou sob a forma de quota por participação, o valor patrimonial contábil em 
momento algum pode substituir o valor de mercado dos bens e direitos que constituem o 
patrimônio para definição do valor venal para determinação da base de cálculo, embora 
seja a forma mais cômoda e célere, porém não é o mais indicado, não apenas por 
ausência de razoabilidade, como por falta de previsão legal. E é o que determina o artigo 
377, §§ 6º e 7º, do RCTE.  

Pela leitura dos autos observou que as avaliações dos bens e direitos 
realizadas pelas autoridades fiscais, especialmente quanto à participação societária nas 
empresas, foram com base em valores patrimoniais constantes dos livros contábeis e 
declarados pelo sujeito passivo e, no caso das ações da empresa Goiás Carnes S A, em 
valor consignado em contrato de compra e venda de ações e outras avenças.  

Da análise do documento de fls. 1425/1437 do processo administrativo 
tributário 3 0351020 413 92, verifica-se pela declaração do Impugnante que as 
autoridades lançadoras concordaram, no processo de arrolamento, com os valores 



 

declarados pelos herdeiros da participação societária nas demais empresas, só 
discordando do valor das ações da empresa Goiás Carnes S A.  

Portanto, admitir como valor venal, para determinar a base de cálculo do 
ITCD, os valores registrados nos livros contábeis, ou outro que não seja o valor de 
mercado dos bens e direitos que constituem o patrimônio da empresa, não apenas 
contraria a norma legal, como afronta o princípio da verdade real que norteia o processo 
administrativo tributário.  

 
Discordando da decisão singular, a Representação Fazendária interpôs 

Recurso (fls. 134/139), afirmando que está sobejamente comprovado neste feito que o 
objeto das doações são ações de empresas constituídas sob a forma de sociedades 
anônimas de capital fechado e quotas de participação de empresas constituídas sob a 
forma de responsabilidade limitada. Salientou que a fiscalização não inovou quanto à 
fundamentação jurídica da base de cálculo, visto que ambos os preceitos normativos em 
destaque estão mencionados na nota explicativa que complementa o histórico da infração, 
tendo em vista que os métodos e critérios utilizados, com acerto ou desacerto, pela 
fiscalização na avaliação dos bens não conduzem à nulidade do lançamento e isto por que 
não se está cuidando de critérios jurídicos que informam a base de cálculo, mas de 
critérios materiais que exteriorizam valores utilizados na quantificação do montante 
tributável. Invoca a Súmula 113 do Supremo Tribunal Federal, segunda a qual, o ITCD é 
calculado sobre os valores dos bens na data da avaliação.  

Ademais, ainda que prevaleça o entendimento externado na referida 
decisão singular no sentido de que o ITCD deveria ter sido apurado pela fiscalização 
levando em consideração o valor de mercado dos bens e direitos que constituíam o 
patrimônio do de cujus, consoante o disposto no artigo 377, §§ 7° e 10° do RCTE, isto não 
constitui fundamento de nulidade do lançamento. Portanto, deveria o julgador ter 
determinado a conversão dos autos em diligência para o fim de que fosse aplicado o 
critério correto da avaliação dos bens.  

Asseverou que resta evidenciado que não há nos autos que se falar em 
insegurança na determinação da infração, visto que tanto a infração, quanto a penalidade 
aplicada encontram tipificação legal adequada.  

Pediu, ao final, a reforma da decisão singular e o retorno destes autos à 
Primeira Instância para apreciação do mérito da exigência fiscal.  

 
O sujeito passivo foi intimado para apresentar contradita ao pedido de 

reforma formulado pelo Representante Fazendário, conforme se vê às fls. 140/141, sendo 
que o mesmo se manifestou dentro do prazo legal e, após historiar os fatos ocorridos, 
ressaltou que embora a decisão singular tenha focado na falta de avaliação das empresas 
a preço de mercado para declarar a insegurança na determinação da infração, 
ocasionando, consequentemente, cerceamento ao seu direito de defesa, há vários outros 
fatores determinantes da nulidade deste lançamento, tais como a consideração de 
estoque de gado inexistente, lucros já incorporados ao valor da Planagri S/A, além de 
desconsiderar que a participação do “de cujus” e da meeira era de apenas 19,33% no 
capital das empresas da família, na data do óbito. 

Ademais, foram expedidos outros autos de infração sobre doações em 
vida, sobre os mesmos bens e direitos que, por si só, configuram “bis in idem”. 

Portanto, é muito confusa a conclusão, tanto fática, quanto jurídica, a que 
chegaram os autuantes, caracterizando a insegurança e cerceamento em tela. 

Quanto ao recurso fazendário propriamente dito, argumentou que embora 
este tenha focado também na falta de avaliação das empresas a preço de mercado, esta 
não é a discussão central deste processo, mesmo porque a única divergência que existia 
quanto à avaliação era da empresa Goiás Carnes S/A, a qual teve seu valor de avaliação 
determinado pelo fisco e recolhido o ITCD em juízo nos termos desta avaliação. 



 

Assim, as divergências existentes nesta lide dizem respeito à cobrança de 
ITCD sobre gado inexistente, lucros já incorporados ao patrimônio da Planagri S/A, 
desconsideração de mútuo passivo, duplicidade de lançamentos sobre os mesmos bens e 
de que a participação patrimonial do “de cujus” era de 19,33% do capital social das 
empresas, vez que foram desconsideradas a meação da viúva e o percentual já 
pertencente aos quatro herdeiros iniciais. 

Ao final, pediu a manutenção da decisão recorrida ou a revisão do feito. 
 
A Quarta Câmara do CAT, através do Despacho Nº1985/2011, determinou 

o adiamento do julgamento destes autos para o dia 14/12/2011, para que ocorresse em 
conjunto com os outros processos de matéria idêntica pautados para o mesmo dia. 

 
Foi novamente adiado o julgamento, a pedido dos advogados do autuado, 

para o dia 21/12/2011. 
 
Retornando a julgamento, esta Câmara decidiu conhecer do recurso 

fazendário e negar-lhe provimento para manter a decisão singular que anulou o processo 
por insegurança na determinando da infração e cerceamento ao direito de defesa. 

 
Na fundamentação desta decisão, afirmou que o objeto das doações são 

ações de empresas constituídas na forma de sociedades anônimas de capital fechado e 
quotas de participações em empresas de responsabilidade limitada e, portanto, devem ser 
avaliadas conforme o disposto nos artigos 77 do CTE e 377 do RCTE, que dispõem que 
nestes casos a avaliação será pelo valor de mercado. 

Portanto, ao avaliarem o acervo patrimonial de forma diferente, os 
autuantes incorreram em insegurança na determinação da infração e cercearam o direito 
de defesa do autuado, o qual não pôde se defender de forma efetiva sobre a valoração 
dos seus bens. 

 
A Representação Fazendária interpôs Recurso ao Conselho Pleno (fls. 

162/168), reafirmando que está sobejamente comprovado neste feito que o objeto das 
doações são ações de empresas constituídas sob a forma de sociedades anônimas de 
capital fechado e quotas de participação de empresas constituídas sob a forma de 
responsabilidade limitada. Acrescenta que a fiscalização não inovou quanto à 
fundamentação jurídica da base de cálculo, visto que ambos os preceitos normativos em 
destaque estão mencionados na nota explicativa que complementa o histórico da infração, 
tendo em vista que os métodos e critérios utilizados, com acerto ou desacerto, pela 
fiscalização na avaliação dos bens não conduzem à nulidade do lançamento e isto por que 
não se está cuidando de critérios jurídicos que informam a base de cálculo, mas de 
critérios materiais que exteriorizam valores utilizados na quantificação do montante 
tributável. Invoca a Súmula 113 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual, o ITCD é 
calculado sobre os valores dos bens na data da avaliação.  

Ademais, ainda que prevaleça o entendimento externado na referida 
decisão cameral no sentido de que o ITCD deveria ter sido apurado pela fiscalização 
levando em consideração o valor de mercado dos bens e direitos que constituíam o 
patrimônio do “de cujus”, consoante o disposto no artigo 377, §§ 7° e 10° do RCTE, isso 
não constitui fundamento de nulidade do lançamento. Portanto, deveria o julgador ter 
determinado a conversão dos autos em diligência para o fim de que fosse aplicado o 
critério correto da avaliação dos bens.  

Assevera que resta evidenciado que não há nos autos que se falar em 
insegurança na determinação da infração, visto que tanto a infração, quanto a penalidade 
aplicada encontram tipificação legal adequada.  



 

Ao final, após transcrever os artigos 1.188 do novo Código Civil Brasileiro 
e 176, inciso I e 183 da Lei 6.404/76 acerca da validade do Balanço Patrimonial de uma 
empresa para externar seu valor, pediu a reforma da decisão recorrida e o retorno destes 
autos à primeira instância para apreciação do mérito da exigência fiscal.  

 
O sujeito passivo contraditou o pedido de reforma formulado pelo 

Representante Fazendário, conforme se vê às fls. 174/182, desta feita representados por 
outros advogados substabelecidos, pugnando pela manutenção da decisão cameral sob o 
argumento de que a exigência fiscal não deve prosperar, pois o lançamento está confuso, 
tanto quanto à sua motivação fática, quanto à sua fundamentação legal, estando evidentes 
a insegurança na determinação da infração e o cerceamento ao direito de defesa ao se 
utilizar critério diferente do previsto no artigo 377, § 7º do RCTE, incorrendo no motivo de 
nulidade previsto no final do § 3º do artigo 20 da Lei 16.469/09 – PAT, transcrevendo 
excertos de juristas e de jurisprudência à guisa de amparo a seus argumentos, pedindo a 
manutenção da sentença “a quo” e o Acórdão ora recorrido. 

 
O Conselho Pleno, através do Acórdão Plenário nº 1038/2013, em sessão 

realizada em 20/11/2012 decidiu por maioria de votos, acolher o pedido fazendário de 
reforma da decisão cameral confirmatória da sentença singular que julgou nulo “ab initio” 
este processo por insegurança na determinação da infração e por cerceamento ao direito 
de defesa, devendo os autos retornarem à primeira instância para apreciação de toda a 
matéria.  

 
O sujeito passivo foi intimado a tomar conhecimento da Decisão Plenária, 

conforme fls. 201/202 e não se manifestou. 
 
O julgador singular através do despacho Nº 816/2013-JULP, encaminhou 

os autos à Coordenação do ITCD para proceder a devida revisão fiscal, visando atender 
ao previsto no artigo 377 do Decreto 4.852/97 – RCTE, bem como verificar se há 
duplicidade de lançamento, conforme alegado pelo autuado. 

 
Em resposta foi apresentado o relatório diligencial de fls. 209/213-A, 

através do qual o revisor ratifica a base de cálculo original do ITCD ora reclamado, 
afirmando que ao atenderem às notificações para apresentação de documentos para a 
revisão solicitada pelo julgador singular, o patrono do autuado concordou com valor do 
balanço Patrimonial Ajustado feito pelos autuantes, conforme trecho desta manifestação 
constante às fls. 217/218; que não houve inclusão de valores a título de aviamento, pois 
no valor de cada ação da Planagri S/A. já está incluso o valor patrimonial das empresas 
Goiás Carne e Jalles Machado; que foi obedecido o disposto no artigo 377 do RCTE, pois 
o Balanço Patrimonial Ajustado, aceito pelo patrono do autuado, foi elaborado em seguida 
à Declaração do ITCD de 18/07/2006; quanto à alegada duplicidade de lançamento, 
afirmou inexistir, pois este auto de infração exige ITCD incidente no valor patrimonial 
excedente ao declarado no processo de Arrolamento Sumário nº 200602102400, enquanto 
os demais lançamentos se referem a outros fatos geradores de ITCD; ratificou, ao final, a 
base de cálculo do tributo reclamado nestes autos, sob o argumento técnico de que o 
Balanço Patrimonial Ajustado foi elaborado com a observância dos princípios contábeis da 
Legislação Contábil Brasileira, da legislação Tributária Estadual, da Lei das Sociedades 
por Ações, do Código Civil Brasileiro, da doutrina e da jurisprudência. 

 
O sujeito passivo, após ser devidamente intimado, apresentou contestação 

(fls. 224/236), reiterando os argumentos usados no primeiro comparecimento em primeira 
instância de que; 

a) Não houve distribuição de lucro; 



 

b) Revisão em autos de infração correlatos reduziu drasticamente a 
avaliação patrimonial de R$ 637.069.628,00 para R$ 123.370.012,99 em razão de critério 
equivocado de avaliação; 

c) Duplicidade de lançamentos, pois há autos de infração correlatos 
exigindo ITCD em decorrência da doação em vida de ações da holding Planagri S/A e 
sobre o lucro de tais ações, pois se o lucro não foi distribuído na época do óbito, integra o 
valor destas ações; 

d) O estoque de gado foi majorado indevidamente com inclusão de 180 
cabeças, ao se considerar que a nota fiscal nº 040100 de compra de 180 doses de vacinas 
seria para reses não inventariadas; 

e) O valor do gado também foi majorado indevidamente com a inclusão 
da importância constante da nota fiscal de complemento de preço nº 299, emitida 4 meses 
após o óbito, utilizando, portanto, fato ocorrido posteriormente ao falecimento; 

f) Que a meação da Sra. Marilda Fontoura de Siqueira não deveria 
integrar esta base de cálculo, posto que não houve renúncia ao usufruto das ações por ela 
doadas aos seus filhos, o que reduziria em pelo menos 50% o valor desta base de cálculo; 

g) Que o mútuo passivo, cuja mutuante é a empresa do mesmo grupo 
econômico Fontoura e Siqueira Ltda. está registrado na contabilidade desta, não havendo 
comprovante de transferência por não envolver movimentação bancária, sendo necessária 
a verificação dos documentos e da escrituração por revisor do trabalho fiscal, de modo a 
convalidar este valor de dívida arrolada no processo de inventário. 

 
Ao final, pediu a improcedência do auto de infração. 
 
Outro julgador singular, ao reapreciar o feito, através da sentença Nº 

2692/2015-JULP, decidiu pela procedência do auto de infração.  
Em sua fundamentação afirmou, em síntese, quanto às nulidades por 

insegurança na determinação da infração e por cerceamento ao direito de defesa, que o 
Conselho Pleno deste Conselho Administrativo Tributário já as havia apreciado e 
entendido que as mesmas não existiam neste feito, razão pela qual não as apreciaria por 
despiciendo. 

 
Quanto ao mérito, argumentou que conforme se observa pelos 

documentos acostados e legislação tributária aplicável ao caso, a base de cálculo está 
correta, comprovada ainda pelo trabalho de revisão fiscal realizado, a qual não merecia 
ser revista por faltar justificativa para tanto. 

 
O sujeito passivo devidamente intimado via do seu patrono, apresentou 

recurso voluntário (fls. 259/269) onde, após historiar novamente todo o ocorrido nestes 
autos, reiterou os argumentos anteriores e pediu nova revisão fiscal, sob o argumento de 
que na anterior não foram atendidos os requisitos pedidos pelo antigo julgador singular. 

Ao final, pediu, subsidiariamente, a improcedência da exordial. 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

Analisando o processo, tenho o entendimento de que deve prevalecer a 
exigência feita pela Fazenda Pública, ante os seguintes fatos:  

 
a) A autuação fiscal deveu-se pela falta de recolhimento de parte do 

Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – 
ITCD, incidente sobre a diferença da cota parte recebida por herança no valor de R$ 



 

4.541.590,00 (quatro milhões, quinhentos e quarenta e um mil, quinhentos e noventa 
reais), cujo ITCD importou em R$ 181.663,60 (cento e oitenta e um mil, seiscentos e 
sessenta e três reais e sessenta centavos), segundo apurado pela Fazenda Pública 
Estadual às fls. 09/37, em detrimento à Declaração de ITCD constante do Processo de 
Arrolamento nº 200602102400/0002 no valor de R$ 3.946.716,47 (três milhões, 
novecentos e quarenta e seis mil, setecentos e dezesseis reais e quarenta e sete 
centavos), cujo ITCD incidente foi no valor de R$ 157.868,66 (cento e cinquenta e sete mil, 
oitocentos e sessenta e oito reais e sessenta e seis centavos), recolhido conforme 
documento de fl. 1009 destes autos, tendo a cota parte declarada para cada herdeiro o 
valor correspondente de R$ 789.343,29 (setecentos e oitenta e nove mil, trezentos e 
quarenta e três reais e vinte e nove centavos), cujo ITCD recolhido foi de R$ 31.573,73 
(trinta e um mil, quinhentos e setenta e três reais e setenta e três centavos) por herdeiro; 

 
b) Dos fatos narrados pelo fisco e contestados pelo patrono do autuado, 

temos que a motivação da lide se cinge às avaliações perpetradas pelos herdeiros e pela 
Fazenda Pública Estadual; 

 
c) Para sanear o processo e dirimir as dúvidas suscitadas pela defesa, 

os autos foram diligenciados pela Fazenda Pública, tendo o resultado desta diligência sido 
contestado pelo patrono do autuado, sob a reiteração de que a revisão de fls. 209/213-A 
não considerou a determinação contida no artigo 377, §§ 6º, 7º e 10º do RCTE de que a 
base de cálculo dos bens patrimoniais empresariais deve ser a de valor de mercado; que 
haveria duplicidade de tributação, pois no valor das ações doadas em vida estaria incluído 
seus lucros futuros; que a própria fiscalização reduziu drasticamente a avaliação 
patrimonial contida em outros autos de infração de R$ 637.069.628,00 (seiscentos e trinta 
e sete milhões, sessenta e nove mil, seiscentos e vinte e oito reais) para R$ 
123.370.012,99 (cento e vinte e três milhões, trezentos e setenta mil, doze reais e noventa 
e nove centavos); que ocorreu duplicidade de lançamentos, pois há autos de infração 
exigindo ITCD por doação de ações em vida e sobre o lucro destas mesmas ações; 

 
d) Quanto ao mérito propriamente dito, aduziu que a Sentença recorrida 

deveria ser reformada para, subsidiariamente ao seu pedido de improcedência, 
reconhecer a redução da base de cálculo para R$ 123.370.012,99 (cento e vinte e três 
milhões, trezentos e setenta mil, doze reais e noventa e nove centavos), bem como a 
duplicidade de exigência quanto ao valor das ações doadas em vida e dos seus lucros. 

 
Com efeito, o ITCD tem por fato gerador a transmissão causa mortis e 

doação de qualquer natureza, de qualquer bem ou direito, segundo o art. 72 do CTE. 
Vejamos sua transcrição: 

 
“Art. 72. O ITCD incide sobre a transmissão causa mortis e doação, de 

qualquer bem ou direito. 
[...].”  
 
O Decreto nº 4.852/97, regulamentando a matéria, também, estatui: 
 

“Art. 372. O Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de 
Quaisquer Bens ou Direitos - ITCD incide sobre a transmissão causa mortis e doação, de 
quaisquer bens ou direitos. (art. 72, Lei nº 11.651/91). 

§ 1º. Ocorrem tantos fatos geradores distintos quantos forem os herdeiros, 
legatários, donatários ou usufrutuários, ainda que o bem ou direito seja indivisível. 

§ 2º. Omissis. 



 

§ 3º. Entende-se como qualquer bem ou direito o bem imóvel e o direito a 
ele relativo, o bem móvel, compreendendo o semovente, a mercadoria e qualquer parcela 
do patrimônio que for passível de mercancia ou de transmissão, mesmo que representado 
por título, ação, quota, certificado, registro ou qualquer outro bem ou documento. ” 

 
“Art. 373. A incidência do imposto alcança (Lei nº 11.651/91, art. 73): 
I – Omissis; 

II – a doação, cujo doador tenha domicílio neste Estado, ou quando nele 
se processar o inventário relativo a bem móvel, direito, título e crédito. (Redação conferida 
pelo Decreto nº 5.753 - vigência: 01.01.01) ” 

 

“Art. 376. Ocorre o fato gerador do ITCD (Lei nº 11.651/91, art. 74):  

I - na transmissão causa mortis, na data da:  

a) abertura da sucessão legítima ou testamentária, mesmo no caso de 
sucessão provisória, e na instituição de fideicomisso e de usufruto; 
(Redação conferida pelo Decreto nº 5.753 - vigência: 01.01.01 a 
29.12.13) 

b) Omissis. ” 

 

“Art. 377. A base de cálculo do ITCD é o valor venal do bem e do direito a 
ele relativo, do título ou do crédito transmitido ou doado (Lei nº 11.651/91, art. 77) 
(Redação conferida pelo Decreto nº 5.753 - vigência: 01.01.01 a 29.12.13) 

§ 1º O valor venal é apurado mediante avaliação judicial ou avaliação 
procedida pela Fazenda Pública Estadual e expresso em moeda nacional na data da 
avaliação. (Redação conferida pelo Decreto nº 5.753 - vigência: 01.01.01 a 29.12.13) 

§ 2º Na hipótese de apuração do valor venal mediante avaliação judicial, a 
Fazenda Pública Estadual deve ser intimada a se manifestar sobre o valor atribuído aos 
bens ou direitos e sobre o cálculo do imposto, nos termos da lei processual civil. (Redação 
conferida pelo Decreto nº 5.753 - vigência: 01.01.01 a 29.12.13) 

§ 3º O valor venal pode ser estabelecido por meio de pauta de valores ou 
aplicação de planta de valores imobiliários do Município da localização do bem imóvel, nas 
quais se leve em consideração a localização, as benfeitorias, o estado de conservação, ou 
ainda, qualquer outra condição ou composição que implique na formação do valor do bem. 
(Redação conferida pelo Decreto nº 5.753 - vigência: 01.01.01 a 29.12.13) 

§ 4º A base de cálculo do imposto, nas seguintes situações, corresponde a 
50% (cinqüenta por cento) do valor de avaliação do bem imóvel: (Redação conferida pelo 
Decreto nº 5.753 - vigência: 01.01.01 a 29.12.13) 

I – Omissis. 

II - extinção do usufruto, com a consolidação da propriedade na pessoa do 
nu proprietário; (Redação conferida pelo Decreto nº 5.753 - vigência: 01.01.01 a 29.12.13) 

III – omissis. 

§ 5º omissis. 

§ 6º omissis. 

§ 7º Na transmissão de acervo patrimonial de firma individual, de ações de 
empresa constituída sob a forma de sociedade anônima de capital fechado ou quota de 
participação de empresa constituída sob a forma de responsabilidade limitada, o valor 
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venal deve ser apurado com base no valor de mercado dos bens e direitos que constituem 
o patrimônio, observado o disposto no § 10 deste artigo. (Redação conferida pelo Decreto 
nº 5.753 - vigência: 01.01.01 a 29.12.13) 

§ 8º Havendo discordância quanto ao valor da avaliação para efeito da 
base de cálculo o sujeito passivo pode apresentar reclamação ao órgão competente. 
(Redação conferida pelo Decreto nº 5.753 - vigência: 01.01.01 a 29.12.13) 

§ 9º Podem ser reavaliados o bem, o título e o crédito, de ofício ou a 
requerimento do interessado, quando fato superveniente vier prejudicar a avaliação, desde 
que não tenha sido pago o imposto ou constituído o respectivo crédito tributário. (Redação 
conferida pelo Decreto nº 5.753 - vigência: 01.01.01) 

§ 10. Devem ser deduzidos da base de cálculo do ITCD o passivo 
patrimonial formado, em relação a bem, título, crédito ou direito, até a abertura da 
sucessão e as dívidas do espólio previstas no Código Civil. (Redação conferida pelo 
Decreto nº 5.753 - vigência: 01.01.01 a 06.11.08) 

 

No entanto, quanto ao mérito deste lançamento, razão não assiste ao 
recorrente, considerando que o direito de constituir o crédito tributário é da Fazenda 
Pública Estadual e a competência para constituir o crédito pelo lançamento é privativa da 
autoridade administrativa, a qual deve verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação 
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, 
identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível, 
conforme disposto no art. 160, do CTE, cujo texto transcrevo abaixo. 

 
“Art. 160. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o 

crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo 
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar 
a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, 
sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível. 

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e 
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. ” 

 

A autoridade administrativa a que a lei se refere é aquela pertencente ao 
Quadro do Fisco Estadual, regido pela Lei nº 13.266/98. Assim, somente esta autoridade 
administrativa está legalmente investida da competência para constituir o crédito tributário 
do ITCD, no caso em comento. 

 

O Impugnante insurge diretamente contra o valor da base de cálculo do 
ITCD apurado pela acusação. No entanto, o Código Tributário Estadual dispõe no art. 77 
que a base de cálculo do ITCD é o valor venal do bem e do direito a ele relativo, do título 
ou do crédito transmitido ou doado e diz que ele será apurado mediante avaliação judicial 
ou avaliação procedida pela Fazenda Pública Estadual, conforme texto abaixo: 

“Art. 77. A base de cálculo do ITCD é o valor venal do bem e do direito a 
ele relativo, do título ou do crédito transmitido ou doado. 

§ 1º O valor venal será apurado mediante avaliação judicial ou avaliação 
procedida pela Fazenda Pública Estadual e expresso em moeda nacional. 

§ 2º omissis. 

§ 3º Havendo discordância quanto ao valor da avaliação para fim de base 
de cálculo o sujeito passivo pode apresentar reclamação ao órgão competente. 
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§ 4º omissis. ” 

  
Porém, ao admitir que o valor venal pode ser apurado mediante avaliação 

judicial, não quis a lei, como de fato não dispôs para isso, afastar a competência da 
autoridade administrativa de realizar o procedimento administrativo consistente no 
lançamento do crédito tributário em toda sua integralidade, apurando a base de cálculo, 
inclusive. 

Também, em uma apressada interpretação do § 3º do art. 77 do CTE, o 
qual dispõe que havendo discordância quanto ao valor da avaliação para fim de base de 
cálculo, o sujeito passivo pode apresentar reclamação ao órgão competente, pensa-se 
que só ao sujeito passivo é dado o direito de discordar quanto ao valor da avaliação.  

Entretanto, não é o que dispõe a norma, pois, como o órgão competente 
para apresentar reclamação, ao qual a lei se refere, é o órgão da Fazenda Pública 
Estadual e como a apuração da base de cálculo é inerente à atividade de constituição do 
crédito tributário, cuja competência é privativa da autoridade administrativa pertencente ao 
quadro do Fisco da Fazenda Pública Estadual, seria redundante a norma em análise 
dispor sobre esse poder-dever da autoridade lançadora do tributo. 

O valor venal apurado no laudo apresentado pela Fazenda Pública 
Estadual é tão verídico que a diligência de fls. 209/213-A o confirmou integralmente, o que 
nos leva à conclusão lógica de que a base de cálculo original está correta. 

 
Ademais, o direito tributário rege pelo princípio da verdade material e é o 

que ficou confirmado com a diligência supracitada e só para complementar a 
fundamentação do meu voto, entendo que pelo que consta do processo judicial que 
originou este lançamento, os cálculos do valor do ITCD a ser recolhido conforme 
declaração inicial do inventariante (art. 147 – CTN) segundo sua própria avaliação, não 
obsta a fazenda pública de cumprir seu desiderato, consoante o disposto no artigo 1034, § 
2º do CPC vigente à época deste lançamento. Se não, vejamos sua transcrição: 

 
“art. 1.034. No arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões 

relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos 
incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio. (Redação dada pela Lei 

nº 7.019, de 31.8.1982) 
....................................................................................................................... 
§ 2o O imposto de transmissão será objeto de lançamento administrativo, 

conforme dispuser a legislação tributária, não ficando as autoridades fazendárias adstritas 
aos valores dos bens do espólio atribuídos pelos herdeiros. (Incluído pela Lei nº 7.019, de 

31.8.1982)” 
 

Portanto, as razões contidas na diligência (fls. 209/213-A), 
conjugadas com os documentos juntados aos autos pelos autuantes e pelo revisor, 
demonstram claramente a ocorrência do fato gerador, estando corretamente definida a 
base de cálculo do tributo, ante as seguintes razões: 

 

1. Não há iliquidez e incerteza na base de cálculo deste lançamento, pois 
esta valoração patrimonial levou em conta a mesma valoração 
proposta pelo patrono do autuado às fls. 217/218 destes autos e a 
legislação aplicável à espécie; 

2. A inclusão nesta base de cálculo do valor complementar do gado 
inventariado, constante na nota fiscal nº 299 emitida em 03/11/2006, 
após quase quatro meses do óbito do “de cujus”, ocorreu justamente 
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por significar que o valor atribuído ao gado não era o real quando de 
sua avaliação para efeito do arrolamento; 

3. Da mesma forma ocorreu com a nota fiscal nº 040100 da compra de 
mais 180 doses de vacinas, pois, logicamente, não se compraria 
vacina para gado inexistente; 

4. O mútuo passivo declarado não foi considerado pelo fato de que o 
mesmo não está comprovado e sim apenas escriturado na 
contabilidade das empresas envolvidas, descumprindo o determinado 
no art. 25, § 1º, III da Lei 11.651/91 – CTE, que dispõe: 

“Art. 25. A base de cálculo do imposto será arbitrada pela autoridade 
fiscal, podendo o sujeito passivo contraditá-la no correspondente processo administrativo 
tributário, sempre que, alternativa ou cumulativamente: 

I - Omissis: 

II - não mereçam fé as declarações, os esclarecimentos prestados ou os 
documentos expedidos pelo sujeito passivo ou terceiro legalmente obrigado. 

§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 

I - Omissis; 

II - Omissis; 

III - ao suprimento de caixa sem a devida comprovação de sua 
origem, inclusive fornecido à empresa por administrador, sócio, titular da firma 
individual, acionista controlador da companhia, ou por terceiros, se a efetividade da 
entrega e a origem dos recursos não forem satisfatoriamente demonstrados; ” (g.n) 

5) O lucro de 2005 e o parcial de 2006 integraram esta base de cálculo 
porque ocorreram após a redistribuição das ações da Planagri S/A. em 03/01/2005, em 
razão do aparecimento deste quinto filho do Sr. Otávio Lage de Siqueira, tendo este 
doador continuado com o usufruto destas ações, que só cessou com a sua morte em 
14/07/2006, sendo tais lucros incorporados ao patrimônio dos seus herdeiros. Não há, 
portanto, duplicidade por exigência do ITCD incidente sobre a doação das referidas ações 
em 2005 com o deste lançamento, que se refere ao patrimônio pertencente ao “de cujus” 
em 14/07/2006; 

6) Não há possibilidade legal e técnica de redução nesta base de cálculo, 
pois esta decorreu de ajuste patrimonial efetuado após a morte do usufrutuário das ações 
doadas, com a inclusão de seus lucros e outros bens auferidos, cuja concordância com 
estes valores está patenteada com a manifestação juntada às fls. 217/218 do patrono do 
autuado proferida nos autos de infração números 3035095244440, 3035095673350, 
3035095913954 e 3035595590780, que são correlatos a este; 

7) A proporcionalidade do lucro em 2006 deve ser mantida porque, 
embora contestada, não foi apresentado outro valor pelo autuado; 

8) O valor da renúncia do usufruto das Ações doadas pela Sra. Marilda 
Fontoura de Siqueira não integrou esta base de cálculo e foi objeto de outros 
lançamentos, segundo Nota Explicativa de fls. 09/12 e demais documentos constantes 
destes autos, sendo improcedente a argumentação defensória no sentido de excluir tal 
valor desta lide; 

9) Não acolho o pedido de outra revisão por AFRE não pertencente à 
Coordenação do ITCD, considerando que não foram apresentadas justificativas capazes 
de colocar em dúvida a revisão de fls. 209/213-A e tampouco a lisura e a técnica do 



 

revisor, não atendendo, portanto, ao exigido no art. 27, IV da Lei 16.469/2009 – PAT. 
Vejamos: 

 

“Art. 27. A impugnação, o pedido de descaracterização da não 
contenciosidade e os recursos, além das exigências do parágrafo único do art. 4º, devem 
mencionar: 

......................................................................................................................I 

IV - as diligências solicitadas, expostos os motivos que as justifiquem; 

......................................................................................................................” 
 

Quanto à prejudicial de insegurança na determinação da infração 
reapresentada pelo patrono do autuado sob o argumento de falta de liquidez e certeza 
deste crédito tributário, entendo ser a mesma incabível, haja vista que além desta ter sido 
rechaçada por decisão plenária, consoante Certidão de fl. 192, compulsando os autos 
verifiquei não haver nos mesmos qualquer das hipóteses de nulidade previstas no art. 20 
da Lei n.º 16.469/09, mesmo porque o pleito de revisão quanto ao valor da avaliação 
procedida pelo autuante foi atendido pela Fazenda Pública Estadual, resultando, após 
minuciosa análise das alegações defensórias e documentais pelo revisor, na manutenção 
integral da base de cálculo original, conforme anotado à fls. 209/213-A destes autos, razão 
pela qual não a acolho. 

 
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento 

para considerar procedente o auto de infração no valor proposto na inicial, a ser acrescido 
das cominações legais, rejeitando, em consequência, a arguição de nulidade por 
insegurança na determinação da infração suscitada pelo patrono do autuado, bem como o 
seu pedido de nova revisão. 

 
 

Sala das sessões, em 19 de outubro de 2016. 
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Matéria: Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01862/16 
 
Relator: Conselheiro José Eduardo Firmino Mauro 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de exclusão de solidários 
(doadores) da lide. Rejeitada. Pedido de diligência. Indeferido. 
Mérito. ITCD. Exigência de ITCD incidente na doação de quotas 
de sociedade empresária. Procedência. 
 
1. O doador é solidariamente obrigado pelo pagamento do ITCD 
devido pelo contribuinte (CTE, art. 82, I), rejeitando-se a 
arguição de exclusão de solidário da lide; 
 
2. A doação de quota de sociedade empresária sujeita-se à 
incidência do Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e 
Doação de Quaisquer Bens ou Direitos - ITCD, declarando-se 
procedente o auto de infração que exige o ITCD devido na 
doação de quotas. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 17 de outubro de 2016, decidiu, por maioria de votos, rejeitar o pedido de 
diligência formulado pelo sujeito passivo. Foram vencedores os Conselheiros Nislene 
Alves Borges e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. Vencido o Conselheiro José Eduardo 
Firmino Mauro. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de exclusão dos solidários 
da lide, arguida pelo sujeito passivo. Participaram do julgamento os Conselheiros José 
Eduardo Firmino Mauro, Nislene Alves Borges e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. Quanto 
ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Participaram 
do julgamento os Conselheiros José Eduardo Firmino Mauro, Nislene Alves Borges e 
Jorge Antônio Bezerra Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata a autuação da exigência de ITCD incidente na doação de cotas 
do capital social da empresa GNTEC Comércio de Produtos Odontológicos LTDA, 
promovida por ELIAS ACHKAR e SELMA MARIA DE CARVALHO ACHKAR, ao filho 
menor JOÃO LUCAS CARVALHO ACHKAR, sujeito passivo, sem o pagamento do ITCD 
devido na doação. 

 
Citados como infringidos os arts. 72 e 77, da Lei n° 11.651/91 c/c os 

arts 372, 373 e 376, II, “c”, do Decreto n° 4.852/97, proposta a penalidade prevista no art. 
89, II, da Lei n° 11.651/91 com redação da Lei n° 13.772/00. 

 
Identificadas como solidário as pessoas físicas ELIAS ACHKAR e 

SELMA MARIA DE CARVALHO ACHKAR, na condição de representantes do sujeito 
passivo (fls. 04 a 05). 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, Nota 

Explicativa, Demonstrativo de Avaliação de Empresa – DAE, Requisição de Cópia de 
Escrituração Contábil Digital, Balanço Patrimonial, Resultado da Validação, Balanço 



 

Patrimonial, Demonstrativo do Resultado do Exercício em 31/12/2010, Documento do 
DNRC, Alteração Contratual de Sociedade Empresária LTDA, Situação Anterior da 
Empresa, Comprovantes de Pagamentos, DARF e DARE, Documento de Identificação, 
Ficha de Cadastro Nacional da Empresa (fls. 06 a 52). 

 
Intimados (fls. 53 a 58), o sujeito passivo e os solidários apresentam 

conjuntamente impugnação (fls. 61 a 66), formulando em preliminar arguição de nulidade 
da peça básica, relacionando a hipótese de insegurança na determinação da infração, 
alegando não há nos autos qualquer demonstração dos cálculos realizados para que se 
chegasse ao valor da apuração da base de cálculo do crédito tributário lançado. 

 
Quanto ao mérito, pedem a improcedência do lançamento, alegando 

que não há incidência de ITCD no presente caso, visto que o patrimônio da empresa é 
composto, basicamente, de mercadorias que serão comercializadas e sobre as quais 
incidirão ICMS e, nos termos do art. 77, IV, do CTE, não incide ITCD quando a 
transmissão corresponder a uma operação incluída no campo de incidência do ICMS. 

 
Aduzem, ainda, que é inconstitucional a lei estadual que institui a 

cobrança de ITCD, visto que a Constituição Federal de 1988 conferiu à lei complementar 
federal a instituição do imposto. 

 
Alegam, também, que o valor objeto da doação foi uma participação 

societária, ou seja, quotas sociais, e não o valor do patrimônio líquido da empresa, 
portanto, o valor nominal é que deve ser considerado para efeito de cálculo do ITCD, pois 
este foi o valor que de fato foi doado, e não o valor do patrimônio líquido. 

 
Juntam cópia de Alteração Contratual de Sociedade Empresária 

LTDA (fls. 69 a 75), dentre outros documentos. 
 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar o processo, 

apreciando as razões das defesas apresentadas, rejeita a arguição preliminar e, no mérito, 
decide pela procedência do lançamento, inclusive mantendo na lide os solidários arrolados 
nos autos (fls.04 a 05), consoante a Sentença n° 2155/2016 – JULP (fls. 77 a 80). 

 
Intimados, o sujeito passivo e os solidários apresentam 

conjuntamente recurso voluntário (fls. 91 a 97), formulando em preliminar arguição de 
exclusão dos solidários, porque, sendo doadores não devem responder pelo ITCD na 
doação, apenas no donatário, conforme a legislação. 

 
Ainda em preliminar formulam arguição de nulidade da peça básica 

relacionando a hipótese de insegurança na determinação da infração, alegando não há 
nos autos qualquer demonstração dos cálculos realizados para que se chegasse ao valor 
da apuração da base de cálculo do crédito tributário lançado. 

 
Quando ao mérito, pedem a reforma da sentença e a improcedência 

do lançamento, formulando razões idênticas às formulada na impugnação, expostas 
anteriormente. Não sendo esse o entendimento, entendem ser necessária uma revisão do 
levantamento fiscal, para aferir o valor da cobrança, bem como, que seja realizado cálculo 
detalhado e fundamentado que justifique o valor apurado, considerando o valor nominal 
das quotas sociais no momento do fato gerador, o valor do Capital Social, especificidade 
do patrimônio líquido. 

 
É o relatório. 



 

 
V O T O 

 
PRELIMINARES 

 
Rejeito a arguição de nulidade do processo, por insegurança na 

determinação, visto que os cálculos para determinação da base de cálculo do tributo estão 
no Demonstrativo de Avaliação de Empresa – DAE, de fls. 11 a 13, feitos em consonância 
com o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício, a partir da 
consideração da avaliação dos próprios bens e direitos, feita pelos próprios doadores, 
abatidas as obrigações, chegando-se ao patrimônio líquido. 

 
Apreciando o pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo, 

manifesto-me pelo seu deferimento, entendendo ser necessária a elaboração de uma 
planilha que detalhe a apuração do valor cobrado, mas fui vencido nesta questão. 

 
Apreciando a preliminar de exclusão dos solidários da lide, arguida 

pelo sujeito passivo, manifesto-me pela sua rejeição tendo em vista ELIAS ACHKAR e 
SELMA MARIA DE CARVALHO ACHKAR, pais do menor JOÃO LUCAS CARVALHO 
ACHKAR, foram os representantes do filho, na doação de quotas de sociedade que lhe 
fizeram, sendo solidários pelo pagamento do ITCD não recolhido, nos termos do art. 45, 
IX, do Regulamento do Código Tributário Estadual (CTE): 

 
Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 

[...] 
IX - o representante, o mandatário e o comissário, com o representado, o 
mandante e o comitente, respectivamente, em relação à operação ou 
prestação decorrente dos atos em que intervirem ou pela omissão de que 
forem responsáveis; 

[...] 

 
O Senhor ELIAS ACHKAR e a Senhora SELMA MARIA DE 

CARVALHO ACHKAR também foram os doadores das quotas ao filho menor e, nesta 
condição, são solidariamente obrigados ao pagamento do ITCD devido pelo contribuinte, 
JOÃO LUCAS CARVALHO ACHKAR, nos termos do art. 82, I, o mesmo diploma legal: 

 
Art. 82. São solidariamente obrigados pelo pagamento do ITCD devido pelo 
contribuinte ou responsável: 
 
I - o doador ou o cedente; 

[...] 

 
MÉRITO 

 
Trata a autuação da exigência de ITCD, mais acréscimos legais, em 

relação à doação de 99% das quotas de sociedade empresária de responsabilidade 
limitada, feita pelos pais, nomeados solidários, ao filho, sujeito passivo. 

 
Os autos encontram-se devidamente instruídos com os 

Demonstrativos de Avaliação de Empresas – DAE, que cuidam da avaliação do patrimônio 
líquido recebido pelo sujeito passivo. 

 



 

A avaliação da empresa confronta o seu ativo e o seu passivo, 
conforme constam do Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício de 
2010, anexados aos autos. 

 
A avalição foi realizada pelo valor de mercado de bens e direitos da 

empresa, nos termos do art. 377, §§ 1°, 7° e 10°, do Regulamento do Código Tributário 
Estadual (RCTE):  

 
Art. 377. A base de cálculo do ITCD é o valor venal do bem e do direito a 
ele relativo, do título ou do crédito transmitido ou doado (Lei nº 11.651/91, 
art. 77) 
 
§ 1º O valor venal é apurado mediante avaliação judicial ou avaliação 
procedida pela Fazenda Pública Estadual e expresso em moeda nacional 
na data da avaliação. 
 
§ 7º Na transmissão de acervo patrimonial de firma individual, de ações de 
empresa constituída sob a forma de sociedade anônima de capital fechado 
ou quota de participação de empresa constituída sob a forma de 
responsabilidade limitada, o valor venal deve ser apurado com base no 
valor de mercado dos bens e direitos que constituem o patrimônio, 
observado o disposto no § 10 deste artigo. 
 
§ 10. Devem ser deduzidos da base de cálculo do ITCD o passivo 
patrimonial formado, em relação a bem, título, crédito ou direito, até a 
abertura da sucessão e as dívidas do espólio previstas no art. 965 do 
Código Civil. 

 
Com efeito, o valor de mercado foi obtido do Balanço Patrimonial de 

2010, relativamente ao ativo e passivo da empresa, portanto estabelecido pelo próprio 
sujeito passivo. 

 
O ITCD, no presente caso, incide sobre a doação de quotas de 

capital da empresa GNTEC COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA., e 
não sobre os bens que compõe o seu patrimônio. Assim, não há que se falar em 
incidência de ICMS, que não incide sobre transmissão de quotas de sociedade empresária 
a qualquer título, não se aplicando, portanto, a não incidência do ITCD solicitada pelo 
sujeito passivo. 

 
Ao arguir a não incidência do ITCD, o sujeito passivo fundamentou-

se no art. 77, inc IV, do CTE. Ora, o referido art. 77 do CTE não trata de não incidência de 
ITCD, mas sobre a base de cálculo do ITCD, e não há nele incisos. Vejamos a 
reprodução: 

 
Art. 77. A base de cálculo do ITCD é o valor venal do bem e do direito a ele 
relativo, do título ou do crédito transmitido ou doado.  

 
O dispositivo que trata da não incidência do ITCD é o artigo 80 do 

CTE: 
 
Art. 80. O ITCD não incide sobre a transmissão ou doação:  
 
I - em que figurem como adquirentes:  
 
a) a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios;  
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b) templo de qualquer culto;  

 
c) partido político, inclusive suas fundações;  

 
d) entidade sindical de trabalhadores, instituição de educação e de 
assistência social, sem fins lucrativos; 
 
II - de livro, jornal, periódico e de papel destinado a sua impressão. 
 
§ 1º O ITCD não incide, também:  
 
I - sobre a transmissão ou doação:  
 
a) em que o herdeiro, legatário ou donatário renuncie à herança, ao 
legado ou à doação, desde que feita sem ressalva ou condição, em 
benefício do monte, e não tenha o renunciante praticado qualquer ato que 
demonstre ter havido aceitação da herança, do legado ou da doação;  
 
b) que corresponda a uma operação incluída no campo de incidência 
do ICMS;  
 
II - na transmissão de seguro de vida, pecúlio por morte e de vencimento, 
salário, remuneração ou honorário profissional não recebidos em vida pelo 
de cujus; 
 
III - no caso de extinção de usufruto, desde que este tenha sido instituído 
pelo nu proprietário.  

 

A matéria tributada neste processo é a doação de quotas de 
sociedade empresária, e, pelo que se vê na reprodução anterior (destacada em negrito), a 
matéria autuada não se enquadra na não incidência do ITCD prevista no art. 80, § 1°, I, 
“b”, do CTE, anteriormente transcrito. 

 
A transmissão de cotas de sociedade empresária está sujeita à 

incidência o ITCD, nos termos do art. 72, §§ 2º e 3°, do CTE, bem como no art. 372, § 3°, 
do RCTE: 

 
CTE, Art. 72. O ITCD incide sobre a transmissão causa mortis e doação, 
de qualquer bem ou direito.  
 
§ 2º Doação é qualquer ato ou fato em que o doador, por liberalidade, 
transmite bem, vantagem ou direito de seu patrimônio, ao donatário que o 
aceita, expressa, tácita ou presumidamente.  
 
§ 3º Entende-se como qualquer bem ou direito, o bem imóvel e o direito a 
ele relativo, e o bem móvel, compreendendo o semovente, a mercadoria e 
qualquer parcela do patrimônio que for passível de mercancia ou de 
transmissão, mesmo que representado por título, ação, quota, certificado, 
registro ou qualquer outro bem ou documento.  

 
RCTE, Art. 372. O Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação 
de Quaisquer Bens ou Direitos - ITCD - incide sobre a transmissão causa 
mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos (Lei nº 11.651/91, art. 72). 
 
§ 3º Entende-se como qualquer bem ou direito o bem imóvel e o direito a 
ele relativo, o bem móvel, compreendendo o semovente, a mercadoria e 
qualquer parcela do patrimônio que for passível de mercancia ou de 



 

transmissão, mesmo que representado por título, ação, quota, certificado, 
registro ou qualquer outro bem ou documento. 

 
Sendo o objeto da doação uma participação societária, ou seja, 

quotas sociais, os §§ 7° e 10° do art. 377, do RCTE, anteriormente reproduzidos, 
prescrevem que o valor do patrimônio líquido da empresa deve ser avaliado a partir do 
valor de mercado de bens e direitos que constituem o patrimônio, deduzindo-se da base 
de cálculo o passivo patrimonial, portanto, não é o valor nominal das quotas sociais que 
deve ser considerando para efeito de cálculo do ITCD, como arguiu a recorrente, mas sim 
o valor do patrimônio líquido, conforme procedido pela fiscalização. 

 
Ante o exposto, rejeitado o pedido de diligência formulado pelo 

sujeito passivo, pela maioria dos meus pares, rejeito a preliminar de exclusão dos 
solidários da lide, arguida pelo sujeito passivo. Quanto ao mérito, conheço do recurso, 
nego-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto 
de infração. 

 
 

Sala das sessões, em 02 de dezembro de 2016. 
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Matéria: Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01893/16 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de decadência. Rejeitada. 
Peliminar de nulidade do auto de infração. Cerceamento do 
direito de defesa. Rejeitada. Preliminar de exclusão de solidário. 
Acatada. Mérito. ITCD. Exigência de ITCD incidente sobre 
doação. Procedência. 
 
1. Rejeita-se a preliminar de decadência, tendo o lançamento 
sido efetuado antes de esgotado o prazo decadencial previsto 
no diploma legal; 
 
2. Não se acolhe a arguição de cerceamento do direito de 
defesa, não existindo no processo nenhum óbice ao pleno 
exercício do direito de defesa, tendo sido assegurado ao 
contribuinte o contraditório e a ampla defesa; 
 
3. O doador, por não ter nehuma vantagem  no ato de doação, 
não deve ser responsabilizado pelo pagamento do ITCD 
incidente sobre doação, acolhendo-se a arguição de exclusão de 
solidário da lide; 
 
4. A doação de bem (dinheiro) de pai para filho, sujeita-se à 
incidência do ITCD, declarando-se procedente o auto de infração 
que exige o ITCD devido não recolhido pelo contribuinte. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 17 de outubro de 2016, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar 
de decadência, arguida pela autuada. Foram vencedores os Conselheiros Cláudio 
Henrique de Oliveira e Heli José da Silva. Vencido o Conselheiro Nivaldo Carvelo 
Carvalho. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade do auto de infração, 
por cerceamento do direito de defesa, arguida pela autuada. Participaram do julgamento 
os Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira, Nivaldo Carvelo Carvalho e Heli José da 
Silva. Quanto ao mérito, por votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe provimento 
para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira, Nivaldo Carvelo 
Carvalho e Heli José da Silva. E, por maioria de votos, acatar a preliminar de exclusão do 
sujeito passivo solidário Ricardo da Paixão Pinheiro Chaves da lide, arguida pelo 
Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho. Foram vencedores os Conselheiros Cláudio 
Henrique de Oliveira e Nivaldo Carvelo Carvalho. Vencido o Conselheiro Heli José da 
Silva 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo, 
Senhor CARLOS PINHEIRO CHAVES, recebeu doação no valor de R$ 120.000,00 (cento 
e vinte mil reais), no exercício de 2008, não recolhendo o respectivo ITCD, sendo-lhe 



 

imputada a exigência do ITCD no valor de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), 
multa e acréscimos legais. 

 
Citados como infringidos os arts. 72 e 77, da Lei nº 11.651/91 c/c os 

arts. 372, 373, 376, II, “c” e 382, II, do Decreto n° 4852/97, proposta a penalidade prevista 
no art. 89, II, da Lei n° 11.651/91, com redação da Lei n° 13.772/00. 

 
Identificado como coobrigado o doador, Senhor RICARDO DA 

PAIXÃO PINHEIRI CHAVES (fls. 03). 
 
Juntou-se ao processo, extratos de Declaração de Imposto de Renda 

Pessoa Física (DIRFP), alusiva ao exercício 2009 e Ano-Calendário 2008, do doador e do 
donatário (fls. 05 a 18), dentre outros documentos. 

 
Intimados (fls. 26 a 29), o sujeito passivo e o solidário apresentam 

impugnação em peças separadas (fls. 32 a 33 e 38 a 39, respectivamente), de idêntico 
teor, formulam em preliminar arguição de nulidade da peça básica, relacionando a 
hipótese de cerceamento do direito de defesa. 

 
Quanto ao mérito, pedem a improcedência do lançamento, alegando 

a ocorrência de decadência e prescrição, nos termos do art. 182, I, e art.183, da Lei n° 
11.651/91, instituidora do Código Tributário Estadual (CTE). 

 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, apreciando 

as razões das defesas apresentadas, rejeita as arguições preliminares e, no mérito, decide 
pela procedência do lançamento, inclusive mantendo na lide o solidário arrolado nos autos 
(fls. 03), consoante a Sentença n° 2376/2016 – JULP (fls. 44 a 50). 

 
Intimados o sujeito passivo e o solidário (fls. 51 a 56), apenas o 

sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 59 a 60), o solidário teve contra si lavrado 
o Termo de Perempção de fls. 57. 

 
O sujeito passivo, no recurso, formula pedidos e razões idênticos aos 

formulados na impugnação, expostos anteriormente. 
 
Após a perda do direito de apresentar peça defensória, o solidário, 

por meio de termo de juntada, junta ao processo a defesa de fls. 68 a 69. 
 
Na sessão de julgamento, o Conselheiro NIVALDO CARVELO 

CARVALHO formula em preliminar arguição de exclusão do sujeito passivo solidário 
RICARDO DA PAIXÃO PINHEIRO CHAVES da lide. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

PRELIMINARES 
 
Apreciando a arguição de decadência, manifesto-me pela sua 

rejeição, posto que a doação ocorreu no ano de 2008 e, nos termos do art. 182, I, do CTE, 
o prazo decadencial expira em 31.12.2014, como o lançamento foi efetuado em 
06.09.2013 e a ciência do sujeito passivo em 30.09.2031 (fls. 27, verso), não ocorreu a 
alegada decadência.  



 

 
Apreciando a arguição de nulidade do auto de infração, por 

cerceamento do direito de defesa, por não existir no processo nenhum óbice ao pleno 
exercício do direito de defesa, tendo sido assegurado ao contribuinte o contraditório e a 
ampla defesa. 

 
Na motivação da arguição, a defesa alegou que não houve descrição 

dos fatos no auto de infração. Diferentemente do alegado pela defesa, a infração está 
claramente relatada e o auto de infração devidamente instruído, assegurando a 
constituição do crédito tributário discutido nestes autos. 

 
Apreciando a preliminar de exclusão do solidário RICARDO DA 

PAIXÃO PINHEIRO CHAVES da lide, arguida pelo Conselheiro NIVALDO CARVELO 
CARVALHO, manifesto-me pelo seu acolhimento, entendendo que o doador não deve ser 
responsabilizado pelo pagamento do ITCD incidente sobre doação, apenas o donatário, 
porque o doador não tem nenhuma vantagem com o ato de doação, embora o Código 
Tributário Estadual (CTE), em seu art. 82, I, fixe a solidariedade do doador pelo 
pagamento do ITCD devido pelo contribuinte: 

 
Art. 82. São solidariamente obrigados pelo pagamento do ITCD devido pelo 
contribuinte ou responsável: 
 
I - o doador ou o cedente;  
[...] 

 
MÉRITO 

 
Exige-se no auto de infração o ITCD no valor de R$ 4.800,00 (quatro 

mil e oitocentos reais), multa e acréscimos legais, imposto incidente sobre a doação no 
valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), realizada no exercício de 2008, em que 
não houve o recolhimento do respectivo ITCD, ora reclamado  

 
Fundamentam a exigência fiscal o art. 72, §§ 2° e 3°, do Código 

Tributário Estadual (CTE) e os arts. 372, II, § 2°, 376, II, “c” e 382, II, do Regulamento do 
CTE (RCTE): 

 
CTE, Art. 72. O ITCD incide sobre a transmissão causa mortis e doação, 
de qualquer bem ou direito. 
 
§ 2º Doação é qualquer ato ou fato em que o doador, por liberalidade, 
transmite bem, vantagem ou direito de seu patrimônio, ao donatário que o 
aceita, expressa, tácita ou presumidamente.  
 
§ 3º Entende-se como qualquer bem ou direito, o bem imóvel e o direito a 
ele relativo, e o bem móvel, compreendendo o semovente, a mercadoria e 
qualquer parcela do patrimônio que for passível de mercancia ou de 
transmissão, mesmo que representado por título, ação, quota, certificado, 
registro ou qualquer outro bem ou documento. 

 
RCTE, Art. 372. O Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação 
de Quaisquer Bens ou Direitos - ITCD - incide sobre a transmissão de 
quaisquer bens ou direitos por (Lei nº 11.651/91, art. 72): 
[...] 
II - doação, inclusive com encargos ou ônus. 
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§ 2º Doação é qualquer ato ou fato em que o doador, por liberalidade, 
transmite bem, vantagem ou direito de seu patrimônio ao donatário que o 
aceita expressa, tácita ou presumidamente.  

 
Art. 376. Ocorre o fato gerador do ITCD (Lei nº 11.651/91, art. 74):  
[...] 
II - na transmissão por doação, na data:  
[...] 
c) do ato da doação, ainda que a título de adiantamento da legítima; 
[...] 

 
Art. 382. Contribuinte do ITCD é (Lei nº 11.651/91, art. 81): 
 
II - o donatário, na doação;  
[...] 

 
A doação do valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), 

efetuada pelo pai, Senhor RICARDO DA PAIXÃO PINHEIRO CHAVES, ao filho, Senhor 
CARLOS PINHEIRO CHAVES, no exercício de 2008, está devidamente provada nos 
autos pela juntada pela acusação das DIRFs do doador e do donatário. 

 
O sujeito passivo, ao tomar ciência de notificação fiscal, afirmou que 

o valor da doação, refere-se a uma operação financeira (moeda corrente do pais), entre 
pai e filho e está fora do campo da incidência do ITCD, conforme manifestação (fls. 20). 

 
Quanto a essa manifestação, anoto que por essa manifestação o 

sujeito passivo confirma a doação por ele recebida do pai; e examinando os arts. 79 e 80 
do CTE, que tratam da isenção e da não incidência de ITCD, vejo que a referida doação 
não se enquadra em nenhuma dessas hipóteses (isenção e não-incidência de ITCD). 

 
No recurso interposto, na parte do mérito, o sujeito alegou apenas a 

ocorrência de decadência do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário, 
fato resolvido na apreciação das PRELIMINARES deste Acórdão, pela não ocorrência do 
instituto da decadência. 

 
Ante o exposto, rejeito a preliminar de decadência, arguida pela 

autuada. Rejeito a preliminar de nulidade do auto de infração, por cerceamento do direito 
de defesa, arguida pela autuada. Quanto ao mérito, conheço do recurso, nego-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Acato a preliminar de exclusão do sujeito passivo solidário RICARDO DA 
PAIXÃO PINHEIRO CHAVES da lide, arguida pelo Conselheiro NIVALDO CARVELO 
CARVALHO. 

 
 

Sala das sessões, em 07 de dezembro de 2016. 
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Matéria: Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01931/16 
 
Relator: Conselheiro Aldeci de Souza Flor 
 

 
EMENTA: ITCD. Obrigação principal. Preliminar de decadência 
do lançamento tributário. Rejeição. Omissão de recolhimento do 
imposto. Procedência.  
 
I - O direito de a Fazenda Pública Estadual constituir o crédito 
tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro 
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia 
ter sido efetuado (CTN, art. 173, I; CTE, art. 182, I). 
 
2. Comprovado que o sujeito passivo praticou a irregularidade 
constante da acusação fiscal, o auto de infração deve ser 
julgado procedente. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 12 de agosto de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de decadência, arguida pelo sujeito passivo. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Aldeci de Souza Flor, Rickardo de Souza Santos Mariano, Victor Augusto 
dearguida pelo sujeito passivo  Faria Morato, Masayuki Missao e Mário de Oliveira 
Andrade. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Aldeci de Souza Flor, Rickardo de 
Souza Santos Mariano, Victor Augusto de Faria Morato, Masayuki Missao e Mário de 
Oliveira Andrade. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Noticia a peça inicial que “Deixou de pagar o ITCD na importância de R$ 
285.600,00 (duzentos e oitenta e cinco mil e seiscentos reais), referente a doação de 
7.140.000 (sete milhões cento e quarenta  mil quotas de capital da sociedade empresaria 
LAZO AZUL PESQUISA IND. E COM. DE PRODUTOS NATURAIS LTDA., recebida de 
Jaime Ferreira de oliveira neto no valor venal de R$ 7.140.000,00 (sete milhões cento e 
quarenta mil reais), conforme cópia de sua declaração do imposto de renda pessoa física,  
exercício de 2009, ano-calendário 2008, cópia de alteração contratual da sociedade 
empresária supra, registrada na JUCEG e demais documentos, anexo. Em consequência, 
deverá recolher o referido imposto acrescido das cominações legais.” 

 
Foram dados como infringidos os artigos 72, 77 do CTE, c/c os arts. 372, 

373, 376, II, “C” e 382, II, do RCTE. Proposta a penalidade prevista no art. 89, inciso II, da 
Lei nº 11.651/91, com a redação dada pela Lei nº 13.772/00. 

 
Os autos foram instruídos com o Anexo da identificação do sujeito passivo 

solidário; cópia da Ordem de Serviço nº 0115/2013; cópia da Declaração de Ajuste Anual 
Simplificada do IRPF, do ano de 2008, do sujeito passivo, em que consta no quadro 
rendimentos isentos e não tributáveis, no campo 10 – Transferências patrimoniais – 
doações, heranças, meações e dissolução da sociedade conjugal ou unidade familiar, na 
importância de R$ 7.140.000,00 (sete milhões, cento e quarenta mil reais), relativa ao 



 

recebimento de 7.140 cotas de seu genitor; cópia da 10ª Alteração e consolidação do 
contrato social da empresa - Lago Azul Pesquisa Indústria e Comércio de Produtos 
Naturais Ltda. e cópia da notificação fiscal 0557/2013, para apresentação de documentos. 

 
Foi indicado como solidário Jaime Ferreira de Oliveira Neto, nos termos do 

art. 82, I, do CTE, na condição de doador. 
 
Regularmente intimados, os sujeitos passivos apresentaram impugnação 

em peça única, alegando a preliminar de mérito de decadência do lançamento tributário. 
Afirmam que a doação das cotas de capital objeto da autuação ocorreu em 16/10/2008, 
com registro na JUCEG. Com base nos artigos 114 e 116 do CTN, ocorreu a decadência 
do auto de infração, que se aperfeiçoou com a notificação realizada somente em 
18/11/2013.  

 
Que tendo passado 5 (cinco) anos para a constituição definitiva do crédito 

tributário, sem que o Estado o tenha cobrado, perde o direito de vir cobrá-lo após 
decorrido o prazo, porquanto ocorreu a decadência relativamente a doação recebida.  

 
Ao final, requer seja julgado improcedente o auto de infração e prazo para 

juntada de instrumento de procuração do solidário.  
 
A decisão do julgador singular foi pela rejeição da decadência do 

lançamento e pela procedência do auto de infração (fls. 39/43).  
 
Em face da decisão de Primeira Instância, os sujeitos passivos interpõem 

recurso voluntário (fls. 53/59), com os seguintes fundamentos: 
 
a) afirmam que a realização do negócio jurídico qualificado pelo registro da 

alteração contratual na JUCEG, portanto, em 16/10/2008, conforme dispõe artigo 74, 
incisos II e III do Código Tributário Estadual; 

 
b) sustentam que a modalidade de lançamento é por homologação, não se 

trata de lançamento por declaração; 
 
c) defendem a ocorrência da decadência, pois o negócio jurídico ocorreu 

em 16/10/2008 e a notificação do lançamento ocorreu em 18/11/2013; 
 
d) argumentam que o Fisco poderia ter lançado o imposto a partir do dia 

16/10/2008, sendo este o marco inicial da contagem do prazo, assim, a decadência 
operou-se em 16/10/2013; 

 
e) acrescentam que o fato gerador ocorreu na data do ato ou negócio 

jurídico (art. 114 e 116 do CTN), combinado com artigo 376 do RCTE, assim, ocorreu a 
decadência do lançamento tributário, posto que entre a data da doação e a da notificação 
ao contribuinte ultrapassou cinco anos.  

 
Pede a reforma da decisão de primeira instância para ser reconhecida a 

decadência, nos termos do artigo 150, § 4º do CTN, declarando a extinção do crédito 
tributário, nos termos do art. 156, inciso V do CTN. 

 
É o relatório.  
 



 

V O T O 
 

Os sujeitos passivos na peça recursal alegam apenas a decadência do 
crédito tributário. Deixaram de se rebelar quanto ao mérito da acusação fiscal. Inexiste 
questionamento quanto à ocorrência do fato gerador, base de cálculo do ITCD ou qualquer 
outro aspecto material do fato gerador do ITCD, assim, abordarei apenas a questão 
suscitada relativamente à decadência do lançamento tributário. Também inexiste pedido 
para exclusão do sujeito passivo solidário.  

 
O Fisco tomou conhecimento por meio do Convênio de Colaboração 

Técnica celebrado entre a SEFAZ-GO e Receita Federal do Brasil, para troca de 
Informações Econômicos Fiscais, da existência de doação efetuada por Jaime Ferreira de 
Oliveira Neto, CPF: 272.900.006-25, sendo donatária Karyne Itabaiana de Oliveira, CPF 
023.971.471-73.   

 
No presente caso de doação, o lançamento tributário deveria ter sido 

efetuado em decorrência de declaração prestada pelos sujeitos passivos, caberia ao órgão 
responsável pela transmissão da propriedade das cotas e/ou aos sujeitos passivos 
levarem essa informação ao Fisco para que este pudesse efetivar o lançamento, portanto, 
é caso típico de lançamento por declaração.  

 
Para o caso em tela, a legislação tributária não atribui ao sujeito passivo o 

dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa. O 
contribuinte deve prestar essa informação ao Fisco para que este efetive o lançamento 
tributário, nos termos do artigo 142 do CTN:  

 
“Art. 142. Compete privativamente à autoridade 

administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim 
entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência 
do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria 
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito 
passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.”  
 
Nem de longe se pode afirmar tratar-se de lançamento por homologação, 

como defendem os autuados. Vejamos o dispositivo do CTN que cuida de lançamento por 
homologação: 

 
“Art. 150. O lançamento por homologação, que 

ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o 
dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade 
administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando 
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente 
a homologa.”  

 
Como já foi frisado, o lançamento deveria ter sido efetuado com base na 

declaração do sujeito passivo ou de terceiro, na forma da legislação tributária, os quais 
deviam ter prestado à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, 
indispensáveis à sua efetivação, nos termos do artigo 147 do CTN. 

 
No caso vertente, o Fisco reclama o imposto relativo ao ITCD não 

declarado ao Fisco. O sujeito passivo deixou de procurar o órgão de fiscalização para 
obter o cálculo do montante do tributo devido e efetuar o pagamento correspondente. 



 

Diante disso, o Fisco realizou o lançamento de ofício. Nessa situação, o direito da 
Fazenda Pública obedece à regra estabelecida no artigo 173, I do CTN.  

 
“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o 

crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: 
 
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em 

que o lançamento poderia ter sido efetuado; 
 
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que 

houver 
anulado, por vício formal, o lançamento 

anteriormente efetuado.” 
 

O Código Tributário Estadual também cuida da decadência, conforme o 
disposto no art. 182 do CTE a seguir descrito: 

 
“Art. 182. O direito de a Fazenda Pública Estadual 

constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: 
 
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em 

que o lançamento poderia ter sido efetuado;” 
 
A realização do negócio jurídico, qualificado pelo registro da alteração 

contratual na JUCEG, ocorreu em 16/10/2008 (fls.14/18), assim, forçoso concluir, nos 
termos do disposto no artigo 173, I do CTN, que o Fisco poderia fazer o lançamento 
tributário, relativo ao imposto omitido, até 31/12/13. Como as intimações do lançamento 
tributário ocorreram em novembro/2013, conforme documentos de fls. 19-A/19-B verso, a 
decadência não ocorreu.  

 
Nesse sentido já se manifestou o STJ, conforme decisão assim ementada: 
 

“TRIBUTÁRIO. ITCD. LANÇAMENTO. 
NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE NOTIFICAÇÃO. VIA EDITALÍCIA. 
POSSIBILIDADE FACE O INSUCESSO DE NOTIFICAÇÃO PELA VIA 
POSTAL. NÃO-CONSUMAÇÃO DA DECADÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO 
ARTIGO 173, I DO CTN. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 

 
(...) 
 
3. Sendo fato incontroverso nos autos que o fato 

gerador do tributo cobrado, ITCD (Imposto por Transmissão Causa Mortis 
Doação), ocorreu em 26/09/1997, o prazo para constituição do crédito 
tributário é de cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte 
àquele que o lançamento poderia ter sido efetuado nos termos do artigo 
173, I do CTN. No particular, o recorrente procedeu, inicialmente, à 
notificação dos recorridos por via postal em três tentativas (14, 16 e 
17/12/2002). Frustrada a intimação via postal, o recorrente fez publicar 
editais de notificação no Diário Oficial do Estado em 24/12/2002 dando 
prazo de 30 dias, a partir do 5º dia da publicação para pagamento ou 
apresentação de impugnação. 

 



 

4. Se o fato gerador do tributo foi em 26/09/1997, o 
início do prazo de constituição do crédito tributário ocorreu em 1º de 
janeiro de 1998 e findou em 1º de janeiro de 2003. Tendo sido efetivada a 
notificação do contribuinte em 29 de dezembro de 2002 - uma vez que a 
publicação do edital se deu em 24/12/2002 mais cinco dias para 
perfectibilização da notificação - não há que se falar em decadência. 

 
5. Recurso especial provido para, reformando o 

acórdão de fls. 421/425 que proveu os embargos de declaração dos 
recorridos com efeitos infringentes, afastar a decadência e declarar válidos 
os lançamentos efetuados relativos à cobrança do ITCD.”(RECURSO 
ESPECIAL Nº 923.603 - RS (2007/0027594-8). 
 
Portanto, rejeito a preliminar de decadência do lançamento tributário.  
 
O trabalho fiscal encontra-se fundamentado na legislação, bem como nas 

provas acostadas aos autos, quais sejam, as informações contidas na declaração do 
Imposto de Renda Pessoa Física do sujeito passivo, entregue à Receita Federal, e a 10ª 
alteração do contrato social da sociedade empresária Lago Azul. 

 
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento 

para afastar a preliminar de decadência do crédito tributário, e no mérito confirmar a 
decisão singular que julgou procedente o auto de infração, com a manutenção na lide 
também do sujeito passivo solidário Jaime Ferreira de Oliveira Neto. 

 
 

 
 

Sala das sessões, em 08 de dezembro de 2016. 
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Matéria: Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01971/16 
 
Relator: Conselheiro Mário de Oliveira Andrade 
 

 
EMENTA: Pedido de Diligência. Não Acolhido. Preliminares. 
Nulidade da peça básica por insegurança na determinação da 
infração. Rejeitada. Nulidade da peça básica por cerceamento ao 
direito de defesa. Rejeitada. Preliminar de decadência do crédito 
tributário. Rejeitada. Preliminar de decadência da parcela do 
crédito tributário acrescida por termo aditivo. Acolhida. 
Preliminar de exclusão do sujeito passivo solidário. Rejeitada. 
Mérito. ITCD. Obrigação Principal. Imposto devido por doação 
de quotas da empresa. Procedência Parcial. 
 
1 - Deve ser indeferido o pedido de diligência quando essa já 
houver sido realizada na Instância Singular e o sujeito passivo 
não contesta a revisão do lançamento efetuado naquela 
oportunidade com novos argumentos e questionamentos, não 
havendo, assim, motivação para a conversão do julgamento em 
nova diligência; 
 
2 – A preliminar de insegurança na determinação da infração em 
virtude de utilização de método não confiável para avaliação do 
bem doado, conforme alegação da defesa, deve ser rejeitada 
quando nos autos constam laudos de avaliação do bem doado 
com informações suficientes para demonstrar a valoração  dele, 
principalmente quando o quantum da base de cálculo apurada 
pelo fisco é confirmado por intermédio de diligência; 
 
3 – A reclamação da base de cálculo utilizada para exigir tributo 
por intermédio de auto de infração deve ser discutida no 
processo administrativo tributário junto ao órgão competente. 
Não configura cerceamento ao direito de defesa do contribuinte 
o fato do fisco proceder a lavratura do auto de infração antes de 
notificá-lo para discutir a base de cálculo do imposto devido; 
 
4 – Para averiguar se ocorreu a decadência do crédito tributário 
decorrente de omissão de pagamento de ITCD, não declarado ao 
fisco estadual, em virtude de doação, aplica-se a regra contida 
no inciso I do artigo 173 do CTN. Assim, o fato gerador ocorrido 
em maio de 2006 somente estará decaído após 31/12/2011, 
contudo como a notificação do lançamento foi anterior a essa 
data, não se acolhe o pedido de declaração de decadência do 
crédito tributário. Todavia, com relação à exigência da parcela 
de ITCD, lançada por intermédio de termo aditivo, após a 
referida data, ou seja em 18/04/2013, verifica-se a perda do 
direito do fisco de constituir o crédito tributário relativamente à 
parcela do tributo acrescida posteriormente;  
 



 

5 - O doador do bem, no caso em apreço, quotas do capital de 
uma empresa, é solidariamente obrigado pelo pagamento do 
ITCD devido pelo contribuinte ou responsável, conforme dispõe 
o Inciso I do artigo 82 da Lei 11651/91; 
 
6 – Considera-se procedente o auto de infração relativo à 
exigência de ITCD, em virtude de doação de quotas de empresa, 
conforme consta na alteração contratual da pessoa jurídica, 
ficando, assim, caracterizada a ocorrência do fato gerador, nos 
termos do artigo 74. Inciso II, alínea "c" do CTE. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 14 de julho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido 
de diligência formulado pelo sujeito passivo. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Mário de Oliveira Andrade, Aldeci de Souza Flor, Rickardo de Souza Santos Mariano, 
Victor Augusto de Faria Morato e Masayuki Missao.  E, também, por unanimidade de 
votos,  rejeitar as preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a 
primeira, por insegurança na determinação da infração e a segunda, por cerceamento do 
direito de defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Mário de Oliveira Andrade, 
Aldeci de Souza Flor, Rickardo de Souza Santos Mariano, Victor Augusto de Faria Morato 
e Masayuki Missao.  Na sequência, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de 
decadência total do crédito tributário, arguida pela autuada. Foram vencedores os 
Conselheiros Mário de Oliveira Andrade, Aldeci de Souza Flor, Rickardo de Souza Santos 
Mariano e Victor Augusto de Faria Morato. Vencido o Conselheiro Masayuki Missao que 
votou pela decadência total.  E, por unanimidade de votos, acolher a preliminar de 
decadência parcial do crédito tributário, relativo ao valor acrescido na revisão de folhas 
220 e 221.  Participaram do julgamento os Conselheiros Mário de Oliveira Andrade, Aldeci 
de Souza Flor, Rickardo de Souza Santos Mariano, Victor Augusto de Faria Morato e 
Masayuki Missao. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer do recurso 
voluntário, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar procedente o auto de infração no valor original de ITCD de R$ 96.236,10 
(noventa e seis mil, duzentos e trinta e seis reais e dez centavos).  E, ainda, por 
unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de exclusão do solidário da lide, GILDAMAR 
VILELA DOS SANTOS PIMENTEL, arguida pela defesa. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Mário de Oliveira Andrade, Aldeci de Souza Flor, Rickardo de Souza Santos 
Mariano, Victor Augusto de Faria Morato e Masayuki Missao. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

De acordo com o histórico do auto de infração, datado de 
22/11/2011, o sujeito passivo deixou de recolher o ITCD (Imposto Sobre a Transmissão 
Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos), na importância de R$ 96.236,10 
(noventa e seis mil, duzentos e trinta e seis reais e dez centavos), relativo à doação de 
745.920 quotas da empresa Pimentel Administração e Participações Ltda., no valor de R$ 
2.405.902,47 (dois milhões, quatrocentos e cinco mil, novecentos e dois reais e quarenta e 
sete centavos). As quotas foram doadas pela Sra. Gildamar Vilela dos Santos Pimentel, 
mãe da donatária, conforme foi declarado no ajuste anual do Imposto de Renda, ano base 
2006, em conformidade com a Terceira Alteração Contratual da referida empresa. 
Devendo, em consequência, recolher o valor do tributo acrescido das cominações legais. 

 
No campo próprio do auto de infração foi apontado como infringido o 

artigo 84 da Lei 11.651/91 combinado aos artigos 372, § 2º, 373, II, 376, II, C e 385, § 1º 



 

do Decreto 4.852/97. Foi proposta a aplicação da penalidade do artigo 89, II da Lei 
11.651/91, com a redação da Lei 13.772/2000. 

 
Foi indicada como sujeito passivo corresponsável a Sra. Gildamar 

Vilela dos Santos Pimentel, na condição de doadora das quotas da empresa, nos termos 
do artigo 82, inciso I da Lei 11.651/91. 

 
Para a instrução processual do lançamento, o Auditor Fiscal anexou 

aos autos os seguintes documentos: 
1- Notificação Fiscal n.º 0203-2011 (folhas 05 e 06); 
2- Balanço Patrimonial Ajustado Para Fins de ITCD (folha 07); 
3- Relação de Imóveis Integrantes do Capital Social da Empresa- 

Ref. 2006 (folhas 08 a 09); 
4- Declaração de Ajuste Anual – 2007 do IRPF de Luna Vilela 

Pimentel (folhas 10 a 12); 
5- Declaração de Ajuste Anual – 2007 do IRPF de Jeova de Souza 

(folhas 10 a 12); 
6- Declaração de Ajuste Anual – 2006 do IRPF de Jeova de Souza 

(folhas 14 a 17); 
7- Atribuição de Valor de Imóvel nº 0574/2011, ( Folhas 18); 
8- Extratos de IPTU (folhas 19 a 45); 
9- Demonstrações Contábeis de 2005, (folhas 46 a 53); 
10- Sentença de Desapropriação, folhas 54 a 66; 
11- Documentos da Ação de Desapropriação, folhas  67 a 127; 
12-Terceira Alteração Contratual da Empresa Pimentel 

Administração e Participações Ltda., folhas 127 a 137; 
13 – Segunda Alteração Contratual da Empresa Pimentel 

Administração e Participações Ltda., folhas 141 a 143; 
14- Primeira Alteração Contratual da Empresa Pimentel 

Administração e Participações Ltda., folhas 147 a 157; 
15- Contrato Social de Constituição da Empresa Pimentel 

Administração e Participações Ltda., folhas 161 a 172; 
16- Escritura Pública de Incorporação; folhas 175 a 181; 
 
Regularmente intimados do auto de infração, os sujeitos passivos 

ingressaram com peça impugnatória, folhas 191 a 209, na qual alegam a preliminar de 
decadência do direito de constituir o crédito tributário, pois da data do fato gerador até a 
data do lançamento decorreram cinco anos e cinco meses, assim de acordo com § 4º do 
artigo 150 do CTN está configurada a decadência do crédito tributário.  

 
Aduzem que ao elaborar a relação de imóveis integrantes do 

patrimônio da empresa Pimentel Administração e Participações Ltda., o fisco lançou em 
duplicidade o imóvel descrito no item 12 e 25, folhas 32 e 41 dos autos. Afirmam que há 
apenas um imóvel situado à rua C-216, Quadra 513, lote 25, Setor Jardim América, cujo 
valor venal é na importância de R$ 131.262,70 (cento e trinta e um mil, duzentos e 
sessenta e dois reais e setenta centavos). Assim, em virtude do evidente erro material 
requer que seja determinada a correção do auto de infração. 

 
Argumentam as impugnantes que os vícios apontados no auto de 

infração demonstram a insegurança na determinação da infração no procedimento fiscal, 
visto que não há como identificar como o fisco estadual chegou a base de cálculo do 
ITCD, no valor de R$ 2.405.902,47 (dois milhões, quatrocentos e cinco mil, novecentos e 



 

dois reais e quarenta e sete centavos), pois não há no auto de infração o demonstrativo da 
constituição da base de cálculo. 

 
Reclamam da forma como foram reavaliados os imóveis rurais 

denominados Chácara Santo Antônio, por fim, reitera a preliminar de nulidade da peça 
basilar, por insegurança na determinação da infração, com fundamento no inciso IV do 
artigo 20 do CTE. 

 
Continuando a sua impugnação, a defesa argui a nulidade do 

lançamento, por cerceamento ao direito de defesa, em razão de não terem sido juntados 
aos autos documentação suficiente para embasar a acusação fiscal. 

 
Quanto ao mérito, a defesa dos sujeitos passivos argumenta que as 

operações realizadas pelas impugnantes são devidamente informadas ao fisco estadual e 
os tributos foram recolhidos. 

 
Reclama da penalidade aplicada, entende que a multa é 

desproporcional e tem caráter de confiscatório. 
 
Os autos foram encaminhados à instância monocrática, e o julgador 

singular converteu o julgamento em diligência para que fosse realizada uma revisão no 
procedimento fiscal com a juntada do laudo completo da avaliação dos imóveis 
denominados “Chácara Santo Antônio”. 

 
A revisão foi realizada e o diligenciador informou que havia uma 

duplicidade na relação de imóveis, sendo que o item 11 refere-se ao mesmo imóvel do 
item 12. Assim, o revisor entendeu que após a realização da diligência a base de cálculo 
para a tributação do ITCD passou para o valor de R$ 2.663.083,58 (dois milhões, 
seiscentos e sessenta e três mil, oitenta e três reais e cinquenta e oito centavos), o que 
corresponde a multiplicação de 745.920 quotas recebidas em doação, no valor de R$ 
3,5702, conforme o ajuste procedido no Balanço Patrimonial Ajustado para fins de ITCD. 

 
O Auditor Fiscal que efetuou a revisão juntou aos autos a Planilha de 

Imóveis Integrantes do Capital Social da Empresa – referência 2006, folhas 222 e 223, a 
Avaliação dos Imóveis, folhas 224 a 229, a Planta de Valores Genéricos de Terrenos do 
Município de Aparecida de Goiânia, folhas 232 a 235, e o Balanço Patrimonial Ajustado 
para fins de ITCD- 31/12/2005, folha 236. 

 
Devidamente notificados do resultado da revisão os sujeitos passivos 

não se manifestaram. 
 
O julgador singular prolatou a sentença, folhas 247 a 253, rejeitando 

as preliminares de nulidade, por cerceamento ao direito de defesa e por insegurança na 
determinação da infração, também não acolheu o pedido de decadência do crédito 
tributário e, quanto ao mérito, julgou procedente o auto de infração no valor original de 
ITCD de R$ 106.523,34 (cento e seis mil, quinhentos e vinte e três reais e trinta e quatro 
centavos), mantendo a penalidade proposta pelo fisco estadual. 

 
Os sujeitos passivos ingressaram com recurso voluntário alegando 

serem contrários a responsabilidade solidária da Sra. Gildamar Vilela dos Santos 
Pimentel, arguiram nulidade do lançamento por cerceamento ao direito de defesa, 
decadência do crédito tributário, reclamaram da elevação do valor do tributo exigido, 
contesta o valor da multa aplicada. 



 

 
Os autos foram encaminhados para julgamento na Terceira Câmara 

Julgadora, e naquela ocasião foi acolhida a preliminar de nulidade parcial dos autos, por 
cerceamento ao direito de defesa, a partir da decisão singular, folhas 247 a 253, por não 
ter sido dado ao polo passivo a opção de recolher o tributo com o benefício da redução da 
multa, previsto no artigo 171 do CTE, conforme consta no acórdão nº 2.139/2014, folhas 
322 a 326. 

 
A Gerência de Representação Fazendária não recorreu dessa 

decisão, conforme Despacho 1.136/2014- GERF-SR. 
 
Devidamente intimados para recolherem o tributo no valor apurado 

na revisão com a redução da penalidade prevista no artigo 171 do CTE, os sujeitos 
passivos não se manifestaram. 

 
O julgador singular prolatou nova sentença de número 1.257/2016, 

folhas 338 a 346, rejeitando as preliminares de nulidade, por cerceamento ao direito de 
defesa e por insegurança na determinação da infração, também não acolheu o pedido de 
decadência do crédito tributário e, quanto ao mérito, julgou procedente o auto de infração 
no valor original de ITCD de R$ 106.523,34 (cento e seis mil, quinhentos e vinte e três 
reais e trinta e quatro centavos), mantendo a penalidade proposta pelo fisco estadual 

 
Intimados da sentença singular, os sujeitos passivos ingressaram 

com recurso voluntário em apenas uma peça recursal, conforme consta às folhas 354 a 
366, na qual solicitam a nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação da 
infração, em razão do procedimento e metodologia utilizados pelo Auditor Fiscal para 
avaliar o bem doado, pois foi apresentado um laudo genérico. Alegam que a metodologia 
de avaliação não demonstra segurança jurídica e que nos termos do inciso IV do artigo 20 
da Lei 16.469/2009, o auto de infração deve ser anulado. 

 
Em seguida a defesa dos recorrentes requerem a nulidade do 

lançamento, por cerceamento ao direito de defesa, em virtude da falta da intimação dos 
recorrentes para exercer a etapa preconizada no artigo 77, § 3º do CTE. Reclamam que o 
Auditor Fiscal suprimiu essa fase para o sujeito passivo reclamar da base de cálculo 
apresentada pelo fisco. 

 
Requerem a exclusão do sujeito passivo solidário, nos termos do 

artigo 135 do CTN. 
 
Continuando a defesa, os recorrentes alegam decadência do crédito 

tributário que o prazo passou a correr a partir de junho de 2006, aduzem que deve ser 
aplicado a regra contida no art. 150, §4º- do CTN. 

 
Quanto ao mérito, a defesa argumenta que as recorrentes sempre 

zelaram pela boa fé, reclama do laudo que avaliou as quotas da empresa, alega que o 
fisco deve comprovar se houve falta de pagamento de ITCD.  

 
No pedido final da defesa os sujeitos passivos requerem: nulidade 

por insegurança na determinação da infração, por cerceamento ao direito de defesa, a 
realização de diligência para que o autor do procedimento se manifeste de forma 
conclusiva sobre o motivo da autuação, a exclusão do sujeito passivo solidário e o 
julgamento pela improcedência do auto de infração. 

 



 

É o relatório. 
 
 
                              VOTO 
 
 
A acusação do fisco é precisa no sentido de que o contribuinte omitiu 

o recolhimento de ITCD referente a doação de quotas da empresa Pimentel Administração 
e Participações Ltda. realizada pela Sra. Gildamar Vilela dos Santos à Sra. Luna Vilela 
Pimentel. 

 
O sujeito passivo requer em seu recurso que seja realizada uma 

outra diligência para que o Auditor Fiscal se manifeste de forma conclusiva sobre o motivo 
da autuação. Não vejo como acolher o pedido do sujeito passivo, pois o motivo da 
autuação está muito claro nos autos, foi realizada uma doação de quotas de uma empresa 
sem que fosse recolhido o imposto devido para este tipo de operação, conforme prevê a 
legislação nos artigos 72 a 89 do CTE. Assim, ao meu ver, não há como acolher o pedido 
de uma nova diligência, pois na realização da revisão ficou caracterizado que os cálculos 
do valores de bem doado está acima do valor avaliado pelo fisco inicialmente, e a defesa 
dos recorrentes não trouxe novos dados para contestar o montante apurado na revisão. 
Portanto, não vejo como determinar uma nova revisão, por essa razão rejeito o pedido de 
diligência. 

 
Nessa senda, também não acolho o pedido de nulidade do 

lançamento, por cerceamento ao direito de defesa, em virtude da falta da intimação dos 
recorrentes para exercer a etapa preconizada no artigo 77, § 3º do CTE, entendo que esse 
direito previsto pela legislação deve ser exercido no processo administrativo tributário, pois 
não há nenhuma observação de que a intimação do recorrente deve ser realizada antes 
da lavratura do auto de infração. Assim, o processo adequado para se discutir a base de 
cálculo do imposto é o Processo Administrativo Tributário, o qual é regulamentado pela Lei 
16.469/2009. Assim, percebo que não houve nenhum cerceamento ao direito de defesa 
dos sujeitos passivos, pois foi realizada uma diligência para apurar os valores dos bens da 
empresa, bem como o valor das quotas que foram doadas. 

 
Com relação a preliminar de nulidade do lançamento por insegurança 

na determinação da infração, em razão do procedimento e metodologia utilizados pelo 
Auditor Fiscal serem embasados em um laudo genérico para avaliar o bem doado, 
também não acolho essa preliminar, visto que foi apresentada uma planilha com a relação 
dos imóveis integrantes do patrimônio da empresa, foi realizado o Balanço patrimonial da 
ajustado da empresa, os laudos de avaliação dos imóveis. Portanto, entendo que a 
acusação do fisco é consistente e está respaldada com elementos de provas suficientes 
para confirmar o montante avaliado pelo fisco estadual.  

 
Não obstante isso, é bom ressaltar que no julgamento em Primeira 

Instância, os autos foram encaminhados para revisão, na qual foram sanados quaisquer 
equívocos que foram contestados pela defesa, como o lançamento em duplicidade de um 
imóvel para a avaliação das quotas doadas, sendo que ao final apurou-se um valor da 
quota maior do foi encontrado inicialmente. Assim, ao meu ver, entendo que não há vício 
capaz de macular o procedimento fiscal, por essa razão rejeito a preliminar de 
insegurança na determinação da infração. 

 
Passo a analisar o pedido de decadência do crédito tributário em sua 

totalidade, a qual foi requerida pela defesa, com fundamento no § 4º do artigo 150 do 



 

CTN, pois o fato gerador ocorreu em junho de 2006, e o auto de infração foi efetuado em 
30/11/2006, ou seja cinco anos e cinco meses após a ocorrência do fato gerador. Não 
acolho o requerimento da defesa, pois para o fato em questão deve ser aplicada a regra 
contida no artigo 173, inciso I do CTN, a qual prescreve o seguinte: 

 
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário 

extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: 

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento 

poderia ter sido efetuado; 

II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por 

vício formal, o lançamento anteriormente efetuado. 

[...] 

 
De acordo com o dispositivo transcrito, a decadência do crédito 

tributário passa a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o 
lançamento poderia ter sido efetuado, no caso em questão o fato gerador ocorreu em 
maio de 2006, então passa a contar a partir de 01/01/2007, desse modo o fisco teria até 
31/12/2011 para efetuar o lançamento, como o lançamento foi efetuado em 30/11/2011, 
entendo que ele foi realizado antes de expirar o prazo decadencial. Dessa forma, não 
acolho o pedido de decadência para a totalidade do crédito tributário. 

 
Com relação ao pedido de decadência parcial do crédito tributário 

relativo à parte que foi acrescida ao crédito tributário antes do julgamento de Primeira 
Instância, a qual foi efetivada em 15/04/2013, entendo que essa parte do crédito 
tributário, exigida por meio de termo aditivo, foi alcançada pelo instituto da decadência, 
pois, conforme foi dito anteriormente o fato gerador é de 2006 e os sujeitos passivos 
somente foram notificados em abril de 2013, ou seja após 31/12/2011, ficando 
evidenciado que a exigência do ITCD relativo a essa parcela do crédito tributário já havia 
ocorrido a decadência. Desse modo, acolho o requerimento da defesa de que seja 
declarado a decadência do crédito tributário em relação à parcela acrescida pelo revisor 
do lançamento.  

 
Quanto ao mérito, percebo que a defesa dos recorrentes contestam 

os valores atribuídos ao bem doado, ou seja, não contestam em si a ocorrência da 
doação, e, consequentemente, não contestam o fato gerador em si. Mediante tal fato, 
está claro que é devido o ITCD pelo fato narrado pelo fisco estadual, que é a doação de 
745.920 quotas da empresa Pimentel Administração e Participações Ltda., fato 
comprovado pela terceira alteração do contrato social da empresa e pela declaração de 
imposto de renda da Sra. Luna Vilela Pimentel. Ficando configurada a ocorrência do fato 
gerador do ITCD nos termos do artigo 82, inciso I do CTE. 

Art. 74. Ocorre o fato gerador do ITCD: (Redação conferida pela Lei nº 
13.772 - vigência: 01.01.01.) 

[...] 

II - na transmissão por doação, na data: (Redação conferida pela Lei nº 
13.772 - - vigência: 01.01.01.) 

[...] 

c) do ato da doação, ainda que a título de adiantamento da legítima; 
(Redação conferida pela Lei nº 13.772 - vigência: 01.01.01 a 02.08.13.) 

[...] 



 

 
Sobre a avaliação realizada pelo fisco do montante doado, na 

importância de R$ 2.405.902,47 (dois milhões, quatrocentos e cinco mil, novecentos e 
dois reais e quarenta e sete centavos) está comprovado nos autos pelos documentos de 
avaliação anexados aos autos, sendo, inclusive, confirmado por intermédio de revisão 
que a avaliação mais exata seria a de R$ 2.663.083,58 (dois milhões, seiscentos e 
sessenta e três mil, oitenta e três reais e cinquenta e oito centavos). Porém, em virtude 
da decadência do ITCD acrescido pela revisão, entendemos que o auto de infração deve 
ser jugado procedente sobre a base de cálculo de R$ 2.405.902,47 (dois milhões, 
quatrocentos e cinco mil, novecentos e dois reais e quarenta e sete centavos) e ITCD na 
importância de R$ 96.236,10 (noventa e seis mil, duzentos e trinta e seis reais e dez 
centavos). 

 
Sobre a questão da inclusão da solidária, Sra. Gildamar Vilela dos 

Santos Pimentel, percebo que ela foi incluída corretamente na lide, pois a nossa 
legislação prescreve que o doador é obrigado solidariamente ao recolhimento do ITCD, 
conforme se segue: 

 

Art. 82. São solidariamente obrigados pelo pagamento do ITCD devido pelo 
contribuinte ou responsável: (Redação conferida pela Lei nº 13.772 - 
vigência: 01.01.01.) 

I - o doador ou o cedente; (Redação conferida pela Lei nº 13.772 - vigência: 
01.01.01.) 

 
Dessa forma, está evidenciada a solidariedade da doadora 

juntamente com a donatária, de tal modo que a eleição da mãe (doadora) e da filha 
(donatária) como sujeitos passivos foi correta. Estando, ambas responsáveis pelo 
recolhimento do tributo devido e das penalidades e acréscimos legais advindos da 
inadimplência do imposto. Portanto, entendo que a Sra. Gildamar Vilela dos Santos 
Pimentel deve permanecer na lide e ser responsabilizada tanto pelo tributo devido, como 
pela penalidade e demais acréscimos legais, pois os acréscimos exigidos são 
decorrentes do não pagamento do tributo, infração na qual o sujeito passivo solidário 
também concorreu, devendo, assim, ele, também, responder pela multa e demais 
acréscimos legais.  

 
A conta do exposto, conheço do recurso voluntário, dou-lhe parcial 

provimento para indeferir o pedido de diligência, rejeitar as preliminares de nulidade da 
peça basilar, por cerceamento ao direito de defesa e insegurança na determinação da 
infração, rejeitar o pedido de exclusão do sujeito passivo solidário da lide, rejeitar o pedido 
de decadência da totalidade do crédito tributário e acolher a decadência parcial do crédito 
tributário e reformar a decisão singular para julgar parcialmente procedente o lançamento 
no valor original  de ITCD na importância de R$ 96.236,10 (noventa e seis mil, duzentos e 
trinta e seis reais e dez centavos), acrescido da penalidade e demais acréscimos legais. 
 

 
 

Sala das sessões, em 13 de dezembro de 2016. 
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EMENTA: ITCD. INVENTÁRIO SOB O RITO DE ARROLAMENTO. 
TERMO INICIAL DA CONTAGEM DE DECADÊNCIA DO CRÉDITO 
TRIBUTÁRIO. DATA DA HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. 
FAZENDA PÚBLICA NÃO INTIMADA DO TÉRMINO DO 
PROCEDIMENTO JUDICIAL. CONTAGEM FEITA A PARTIR DO 
PRIMEIRO DIA SEGUINTE EM QUE O LANÇAMENTO PODERIA 
TER SIDO EFETUADO. DECADÊNCIA INEXISTENTE. 
PROCEDÊNCIA. I - O art. 1.031 §2º do CPC informa que a 
chancela ou conhecimento Fazendário, no inventário sob o rito 
de arrolamento, deve se dar após a homologação da sentença 
no processo de arrolamento, fato que não ocorreu. Ao que tudo 
indica, a Fazenda somente tomou ciência do processo de 
inventário no decorrer do procedimento de sobrepartilha, 
culminando no presente lançamento fiscal. Considerando que 
em 2006 o ato de emissão do DARE e recolhimento do ITCD já 
era controlado pari passu pela Fazenda Pública, é razoável 
inferir que tal ciência somente se deu no decorrer desse 
procedimento, naquele exercício, o que implica que o termo a 
quo do prazo decadencial é o dia 1º/01/07. Interpretação do art. 
173, I do CTN. Sem o devido conhecimento da Fazenda, faz-se 
inviável a consecução de qualquer lançamento ex officio. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 20 
de outubro de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda 
Pública, dar-lhe provimento para, afastando a decadência, retornar os autos à Câmara 
Julgadora para apreciação de toda matéria. Foram vencedores os Conselheiros Lidilone 
Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, Aldeci de Souza 
Flor, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Washington Luis Freire de Oliveira, Marlene Maria da 
Silva Ruguê Bernardes, Nislene Alves Borges, Gilmar Rodrigues de Almeida, Victor 
Augusto de Faria Morato e Luis Antônio da Silva Costa. Vencidos os Conselheiros Nivaldo 
José Mendes, Valdir Mendonça Alves, José Luiz Rosa, Talita Pimenta Félix, José Pereira 
D'abadia, João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho, Masayuki Missao e Edson 
Abrão da Silva, que votaram conhecendo do recurso, negando-lhe provimento para manter 
a decisão cameral que acolheu a preliminar de decadência do lançamento do crédito 
tributário. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Nestes autos, o sujeito passivo em epígrafe é acusado de haver 
recolhido apenas parcialmente o ITCD, correspondente à diferença entre a base de 
cálculo auferida pela Fazenda Pública e a base de cálculo declarada em processo de 
inventário, sob o rito de arrolamento. 

A base de cálculo e o valor do ITCD discriminados no lançamento 
são, respectivamente, R$ 602.534,25 (seiscentos e dois mil quinhentos e trinta e quatro 
reais e vinte e cinco centavos) e R$ 24.101,37 (vinte e quatro mil, cento e um reais e trinta 
e sete centavos), calculado à alíquota de quatro por cento. 



 

A capitulação da infração se deu nos arts. 72 e 74, I, ambos do CTE. 
A penalidade, por seu turno, é o tipo descrito no art. 89, II do mesmo diploma legal. 

A data de ocorrência do fato gerador é o mês de abril de 2008 e o 
lançamento se deu em 24/06/08. 

Consta, às fls. 5 dos autos, notificação fiscal, cuja exigência é a 
apresentação de comprovante de recolhimento de ITCD no valor constante da inicial, 
conforme Auditoria anexa, no prazo de 10 (dez) dias. 

Juntamente com o lançamento, também fora anexada a Auditoria da 
diferença da base de cálculo do ITCD (fls. 6 e 7), laudos de avaliação de imóveis (fls. 8 a 
14) e cópia do requerimento de inventário, em 21/05/97 (fls. 15 a 28). 

Intimado do lançamento em 24/07/08, o sujeito passivo comparece 
inerte, motivo pelo qual é declarado revel. 

Novamente intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação em 2ª 
instância, alegando em suma, o seguinte: 

- Decadência do crédito tributário, posto que tendo o lançamento por 
homologação ocorrido no dia 20 de junho de 1997, o prazo decadencial para homologação 
da Fazenda Pública findou no dia 20 de junho de 2002, prazo que já escoou tornando 
definitivo o lançamento por homologação, configurado no DARE recolhido no dia 20 de 
junho de 2002, cópia anexa. 

-Impossibilidade de utilização da Instrução Normativa nº 704/04-
GSF, considerando que o lançamento por homologação é de 1997 ao passo que a pauta 
de valores é do ano de 2008. 

Pede, ao final, a improcedência do lançamento. 
Para fins de instrução processual, junta comprovante de pagamento 

do ITCD, no valor de R$ 408,00 (quatrocentos e oito reais), realizado em 24/06/97 (fls. 42), 
jurisprudência do STJ que entende ser pertinente à matéria, cópia da homologação da 
partilha, em 31/05/01 (fls. 73). 

Vindo os autos a julgamento a Câmara Julgadora acolhe a 
preliminar de mérito de decadência, nos termos do art. 150, §4º do CTN, considerando 
que o lançamento por homologação ocorreu em 20 de junho de 1997, por consequência, o 
prazo para constituição do crédito teria expirado em 20 de junho de 2002, tornando 
definitivo o lançamento e extinto o crédito tributário pelo pagamento voluntário feito à 
época do lançamento por homologação, configurado no DARE, recolhido em 20 de junho 
de 2002, cuja cópia encontra-se acostada ao processo à fl. 42. 

Inconformada a Fazenda Pública interpõe recurso ao Conselho 
Pleno, solicitando a reforma da decisão cameral para afastar a decadência e declarar o 
lançamento totalmente procedente, tendo em vista não ser possível a ocorrência de 
decadência quando a Fazenda Pública não é informada da ocorrência do fato gerador pelo 
contribuinte ou pelo juízo perante o qual correu o inventário, juntando jurisprudência 
pertinente ao entendimento consignado no recurso. 

Em contradita, o sujeito passivo pede seja mantido o acórdão que 
reconheceu a decadência do direito da fazenda pública. 

Por meio da Resolução de fl. 136, os autos foram convertidos em 
diligência junto à Secretaria Geral para que fosse expedido ofício à Vara de Família e 
Sucessões da Comarca de Luziânia, acompanhado do documento de fl. 73, frente e verso, 
para que, por gentileza, informasse a autenticidade do referido documento, referente a 
homologação da partilha amigável em 31 de maio de 2001, bem como sobre a existência 
da ciência da Fazenda Pública sobre a homologação da partilha, nos termos do art. 1031, 
§2º do CPC. 

Por meio do documento de fl. 140, a Comarca de Luziânia por meio 
de seu titular informa que a cópia da sentença de fl. 84 e verso são autênticas e foram 
extraídas dos autos supra especificados. Informa, ainda, que não consta da sentença 



 

proferida a determinação nos termos do art. 1031, § 2º do CPC/73 e nem a ciência da 
Fazenda Pública sobre a homologação da partilha nos autos. 

Intimado para tomar conhecimento do resultado da diligência, o 
sujeito passivo quedou-se inerte. 

 
É o Relatório. 
 
 

V O T O 
 

A primeira questão que poderia suscitar dúvidas, ainda que não 
alegada pela impugnante, seria a possibilidade de se aplicar ao caso concreto, a não-
incidência descrita na alínea “a” do inciso I do §1º do art. 80 do CTE, cujo teor é o 
seguinte: 

 

“Art. 80. O ITCD não incide sobre a transmissão ou doação: 

......................................................................................................................... 

§ 1º O ITCD não incide, também: 

I - sobre a transmissão ou doação: 

a) em que o herdeiro, legatário ou donatário renuncie à herança, ao 
legado ou à doação, desde que feita sem ressalva ou condição, em 
benefício do monte, e não tenha o renunciante praticado qualquer ato 
que demonstre ter havido aceitação da herança, do legado ou da 
doação;” 

 
O registro em voto se faz relevante porquanto, se positiva a resposta 

à assertiva anterior, o presente lançamento padeceria de vício insanável, por erro na 
identificação do sujeito passivo. Com efeito, o art. 81 informa que o sujeito passivo do 
ITCD é “o beneficiário, na desistência de quinhão ou de direito, por herdeiro ou legatário”, 
o que faria recair a obrigação tributária sobre a viúva-meeira, Sra. GRAZIELA MARIA DE 
JESUS,  donatária e aceitante do acervo renunciado. 

 
Entretanto, análise das cópias das escrituras públicas de renúncia, 

acostadas aos autos, conduzem à conclusão de que a renúncia não fora feita “em 
benefício do monte”,  na dicção do dispositivo retrocitado, mas em favor de pessoa 
específica, qual seja, a viúva-meeira, o que afasta, de plano, a aplicação da não-
incidência. 

Feitas estas primeiras considerações, resta apenas a discussão 
sobre o termo inicial da decadência do direito de lançar, realizado pelo Fisco. 

No entender do sujeito passivo, como dito alhures, o dies a quo 
iniciou-se em 20/06/97, data da abertura da sucessão, ao passo que o Fisco entende que 
tal termo inicial se deu apenas após a conclusão do processo de arrolamento, em 
1º/01/09. 

Para tal questão, qual seja, a de qual seria a data desse termo 
inicial, tem-se quatro possibilidades, com ampla discussão doutrinária: 

1) A data do falecimento ou da abertura da sucessão (princípio da 
saisine); 

2) A data da ciência ao Fisco acerca do falecimento do autor da 
herança; 

3) A data do ajuizamento do processo de inventário; 



 

4) A data da homologação do cálculo do imposto pelo juízo do 
inventário; ou, 

5) A data da sentença que homologa a partilha e atribui os 
respectivos quinhões aos herdeiros. 

Contra a primeira, segunda e terceira assertivas, obtempera-se que 
os elementos do crédito tributário somente serão auferidos justamente no decorrer e 
dentro e, sob a ótica da quinta assertiva, ao final do procedimento judicial. Considerando 
que a desídia e o desinteresse do Fisco constituem a matriz que justifica a pena de 
extinção do crédito pela decadência, não seria justo iniciar tal prazo em tempo no qual o 
Ente Público não está apto a lançar ou sequer teve conhecimento do fato jurídico. 

De outro lado, a apreciação do art. 1.031 §2º do CPC/73 demonstra 
que a chancela ou conhecimento Fazendário, no inventário sob o rito de arrolamento, deve 
ser realizada após a homologação da sentença: 

 
”Art. 1.031.  A partilha amigável, celebrada entre partes capazes, nos 

termos do art. 2.015 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - 
Código Civil, será homologada de plano pelo juiz, mediante a prova da 
quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, 
com observância dos arts. 1.032 a 1.035 desta Lei.  
......................................................................................................................... 

§ 2o Transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou 
adjudicação, o respectivo formal, bem como os alvarás referentes aos 
bens por ele abrangidos, só serão expedidos e entregues às partes 
após a comprovação, verificada pela Fazenda Pública, do pagamento 
de todos os tributos. (Incluído pela Lei nº 9.280, de 30.5.1996) 

Corroborando o entendimento de que o termo inicial da contagem da 
decadência do crédito tributário referente ao ITCD é a data da sentença que homologa a 
partilha, podemos extrair os seguintes excertos de decisões: 

 
”Ementa: Processo civil. Agravo de instrumento. Processo de 
inventário. Lançamento do ITCD. Termo inicial de contagem do prazo. 
Na transmissão 'causa mortis', por meio de inventário dos bens do 
falecido, o termo inicial para a contagem do prazo de extinção do 
direito da Fazenda Pública Estadual constituir o crédito de ITCD é o 
primeiro dia do exercício subseqüente àquele em que se verifica a 
possibilidade de conhecer os elementos necessários ao lançamento. 
Nega-se provimento ao recurso. (TJMG. Relator Desembargador 
ALMEIDA MELO, Processo nº 1.0024.02.625332-8/002(1), data da 
publicação 26/06/2008)”.  
 
“Ementa: ITCD - DECADÊNCIA - MOMENTO DA APURAÇÃO - 
PROCESSO DE INVENTÁRIO - HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO. A 
apuração do Imposto de transmissão causa mortis somente pode ser 
realizada com o trâmite do inventário, quando serão determinados e 
avaliados os bens que realmente pertencem ao espólio, identificados 
os herdeiros ou legatários que serão sujeitos passivos do imposto, 
enfim, colacionados os dados necessários para o lançamento a ser 
realizado pelo Fisco. Assim, o prazo de decadência do direito de 
constituir o ITCD não é contado da morte dos autores da herança, mas 
do primeiro dia do exercício seguinte aquele em que se verifica os 
elementos necessários ao lançamento. (TJMG. Relator 
Desembargador EDILSON FERNANDES, Processo nº 
1.0479.07.131045-8/001(1), data da publicação 10/02/2009)”.  
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm#art2015
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm#art2015
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9280.htm#art1


 

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITCD. 
LANÇAMENTO. DECADÊNCIA. Conforme o disposto pelo Código 
Tributário Nacional, art. 173, inc. I, o termo inicial para a contagem do 
prazo decadencial é o 1. dia do exercício seguinte àquele em que 
poderia ter sido efetuado. No caso do ITCD, o exercício financeiro de 
referencia é aquele em que o Fisco Estadual tomou conhecimento da 
ocorrência do fato gerador do imposto, seja pela declaração do 
contribuinte ou pelo acesso às informações contidas em processo 
judicial de sucessão (art. 31 c/c art. 41  do Decreto Estadual n. 
43.981/2005). (TJMG. Relator  Desembargadora MARIA ELZA, 
Processo nº. 1.0295.02.001219-7/001(1), data da publicação 
18/12/2008)”.  
“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO - REMOÇÃO DE 
INVENTARIANTE DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - DIREITO DE DEFESA 
PRÉVIA - NECESSIDADE - INOBSERVÂNCIA - NULIDADE - ITCD - 
PROVA INEQUÍVOCA DE REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO ANTERIOR 
DOS MESMOS BENS E COM OS MESMOS HERDEIROS - AUSÊNCIA – 
DECADÊNCIA - INOCORRÊNCIA - RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1 - 
A destituição do encargo de inventariante pode ser determinada de 
ofício pelo magistrado, desde que conferido ao interessado o prévio 
exercício do direito de defesa, sob pena de nulidade da decisão. 2 - A 
ausência de demonstração de que a Fazenda Pública tinha 
conhecimento inequívoco de todos os elementos necessários à 
realização do lançamento do ITCD impossibilita o reconhecimento da 
decadência para a constituição do crédito tributário. (TJMG. Relator 
Desembargadora SANDRA FONSECA, Processo nº 1.0479.03.059052-
1/001(1), data da publicação 03/09/2010)”. 

 
“RECURSO ESPECIAL Nº 752.808 - RJ (2005/0084580-9) 
RELATOR : MINISTRO TEORI ALBINO ZAVASCKI 
RECORRENTE : ANA MARIA BARREIROS SOARES  
ADVOGADO : MIGUEL GRIMALDI CABRAL DE ANDRADE E OUTRO(S) 
RECORRIDO  : ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PROCURADOR : LUIZ CÉSAR VIANNA MARQUES E OUTRO(S) 
EMENTA. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.  RECURSO ESPECIAL. 
VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. IMPOSTO 
DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS. COMPETÊNCIA ESTADUAL.  
ARROLAMENTO SUMÁRIO. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO 
TRIBUTÁRIO POR DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE.  INÉRCIA.  
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PRAZO DECADENCIAL. 
(...) 
2. O fato gerador do imposto causa mortis se dá com a transmissão da 
propriedade, que, no direito pátrio, coincide com a morte, por força do 
direito de sucessão (art. 1.572 do CC/1916). Precedentes. 
3. No Estado do Rio de Janeiro, a Lei 1.427/89 estabelece que, quando 
o inventário se processar sob a forma  de  rito  sumário  o  imposto  de 
transmissão será objeto  de declaração do  contribuinte  nos 180 
(cento e oitenta)  dias subseqüentes  à  ciência  da  homologação  da  
partilha  ou  da adjudicação. 
4. Não havendo tal declaração no prazo legal, nasce para o Fisco o 
direito de proceder ao lançamento de ofício (art. 149, II, do CTN), o que 
deverá ocorrer no prazo qüinqüenal do art. 173, I, do CTN ("primeiro 
dia do exercício seguinte  àquele  em  que  o  lançamento  poderia  ter  
sido efetuado"). 
5. No caso dos autos, não tendo o contribuinte efetuado a declaração 
no prazo legal (encerrado em 16.12.1997), iniciou-se, a partir de 
01.01.1998, o prazo para o lançamento de ofício, que foi efetuado 
tempestivamente, em 29.01.2002. 



 

6. Recurso especial a que se nega provimento”. 
 

Decisão do STJ, proferida em 07/02/12 pela 2a Turma, confirma a 
tese de que, realmente o marco inicial da decadência deve ser a homologação da partilha, 
sendo, inclusive a lógica que inspirou a edição das súmulas nº 112, 113 e 114 do STF: 

 

“AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.274.227 - MS (2011/0191170-3) 

RELATOR : MINISTRO HERMAN BENJAMIN 

AGRAVANTE: EDEMAR ANTÔNIO VEDANA. 

ADVOGADO : ALEXANDRE TORRES VEDANA. 

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. 

PROCURADOR : RAFAEL SAAD PERON E OUTRO(S). 

EMENTA.TRIBUTÁRIO.  IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA 
MORTIS E DOAÇÃO.  DECADÊNCIA.  TERMO INICIAL. 
ARROLAMENTO. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. AUSÊNCIA DE 
PAGAMENTO. ART. 173, I, DO CTN. 

1. Cuida-se de Agravo Regimental interposto contra decisão que negou 
seguimento ao Recurso Especial no qual se discute o termo inicial da 
decadência para o lançamento do Imposto sobre Transmissão Causa 
Mortis  e Doação - ITCMD. 
2. Tendo as instâncias ordinárias consignado que não houve pagamento 
antecipado do imposto, aplica-se à decadência o art. 173, I, do CTN, de 
modo que o seu termo inicial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele 
em que o lançamento poderia ter sido efetuado, tal como pacificado pela 
Primeira Seção no regime dos recursos repetitivos (REsp 973.733/SC, Rel. 
Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 12.8.2009, DJe 18.9.2009).  

3. Na sistemática de apuração do ITCMD, há que observar, inicialmente, o 
disposto no art. 35, parágrafo único, do CTN, segundo o qual, nas 
transmissões causa mortis, ocorrem tantos fatos geradores distintos 
quantos sejam os herdeiros ou legatários. 

4. Embora a herança seja transmitida, desde logo, com a abertura da 
sucessão (art.1.784 do Código Civil), a exigibilidade do  imposto sucessório  
fica na dependência da precisa identificação do patrimônio transferido 
e dos herdeiros ou legatários, para que sejam apurados os "tantos 
fatos geradores distintos" a que alude o citado parágrafo único do art. 
35, sendo essa a lógica que inspirou a edição das Súmulas 112, 113 e 
114 do STF. 
5. O regime do ITCMD revela, portanto, que  apenas  com  a  prolação  da 
sentença  de  homologação da partilha é possível identificar  perfeitamente  
os aspectos  material,  pessoal  e  quantitativo  da  hipótese  normativa,  
tornando possível a realização do lançamento (cf. REsp 752.808/RJ, Rel. 
Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 17.5.2007, DJ 
4.6.2007, p. 306; AgRg  no  REsp  1257451/SP,  Rel.  Ministro  Humberto  
Martins,  Segunda Turma, julgado em 6.9.2011, DJe 13.9.2011). 

6. Não houve aplicação retroativa do art. 1.031, § 2°, com a redação dada 
pela Lei 9.280/1996, porquanto a referência a este dispositivo serviu 
apenas para mostrar que a positivação dessa regra é conseqüência da ratio 
contida no art. 35, parágrafo único, do CTN. Trata-se, em verdade, de típica 
adequação da técnica processual às exigências do direito material. 

7. Na hipótese dos autos, a homologação da partilha data de 1°.11.1994,  
de maneira que o termo inicial da decadência foi 1°.1.1995, em 
consonância com o  art. 173, I,  do CTN. Tendo sido o auto de infração 



 

lavrado em 18.6.1999, não se operou o transcurso do prazo decadencial 
quinquenal.  

8. Agravo Regimental não provido”. (grifos não constam do original) 
 
Tal assunto também integrou consulta formulada à Superintendência 

de Administração Tributária nos autos do processo nº 200200004016874, originado da 
Delegacia Regional de Fiscalização de Rio Verde, que culminou no Parecer nº 1241/2007-
GOT, do qual permitimo-nos extrair os trechos que relevam ao presente processo: 

 
“Processo n°: 200200004016874 
Nome: DELEGACIA REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE RIO VERDE 
Assunto: Consulta sobre legislação tributária pertinente ao ITCD.  

 
 
 
PARECER Nº 1241/2007-GOT. 
(...) 
5) qual o marco inicial para a contagem do prazo decadencial do ITCD, 
visto estar ganhando força a argumentação perigosa (já que a decadência 
é insusceptível de interrupção e os procedimentos judiciais são morosos) 
que considera o instante do falecimento do de cujus? 
(...) 

Respostas. 

Quesito n. 5 

Para melhor elucidar a questão da decadência, transcrevemos alguns 
artigos do Capítulo IX- Do Inventário e da Partilha- do Título I- Dos 
Procedimentos Especiais de Jurisdição Contenciosa- do Livro IV- Dos 
Procedimentos Especiais do Código de Processo Civil (CPC): 

 

 
Art. 982. Havendo testamento ou interessado incapaz, proceder-se-á ao 
inventário judicial; se todos forem capazes e concordes, poderá fazer-se o 
inventário e a partilha por escritura pública, a qual constituirá título hábil 
para o registro imobiliário. (Redação dada pela Lei nº 11.441, de 2007). 
 
Parágrafo único. O tabelião somente lavrará a escritura pública se todas as 
partes interessadas estiverem assistidas por advogado comum ou 
advogados de cada uma delas, cuja qualificação e assinatura constarão do 
ato notarial. (Incluído pela Lei nº 11.441, de 2007). 
 
Art. 983. O processo de inventário e partilha deve ser aberto dentro de 60 
(sessenta) dias a contar da abertura da sucessão, ultimando-se nos 12 
(doze) meses subseqüentes, podendo o juiz prorrogar tais prazos, de ofício 
ou a requerimento de parte. (Redação dada pela Lei nº 11.441, de 2007). 
....................................................................................................................... 
Art. 987. A quem estiver na posse e administração do espólio incumbe, no 
prazo estabelecido no art. 983, requerer o inventário e a partilha. 
 
Art. 988. Tem, contudo, legitimidade concorrente: 
....................................................................................................................... 
II - o herdeiro; 
....................................................................................................................... 
V - o cessionário do herdeiro ou do legatário; 
....................................................................................................................... 
IX - a Fazenda Pública, quando tiver interesse. 

../_Ato2007-2010/2007/Lei/L11441.htm#art1
../_Ato2007-2010/2007/Lei/L11441.htm#art1
../_Ato2007-2010/2007/Lei/L11441.htm#art1


 

 
Art. 989. O juiz determinará, de ofício, que se inicie o inventário, se 
nenhuma das pessoas mencionadas nos artigos antecedentes o requerer 
no prazo legal. 
....................................................................................................................... 
Art. 1.034. (....) 
.......................................................................................................................§ 
2o O imposto de transmissão será objeto de lançamento administrativo, 
conforme dispuser a legislação tributária, não ficando as autoridades 
fazendárias adstritas aos valores dos bens do espólio atribuídos pelos 
herdeiros. 
 
 

Abre-se a sucessão hereditária no momento da morte do autor da herança. 
Da legislação processual acima citada, depreende-se que aberta a 
sucessão, o inventário é procedimento obrigatório, podendo ser judicial ou 
por escritura pública, conforme o caso, por força da Lei 11.441/07, devendo 
ser requerido por quem tenha legítimo interesse ou até de ofício pelo 
magistrado. 

Embora descrito como procedimento especial de jurisdição contenciosa, no 
inventário nem sempre há litígio (exemplo: art. 982, possibilidade de 
realização do inventário e partilha por escritura pública, no casos de 
interessados capazes e concordes). 

Acreditamos que o legislador ao listar (inciso IX do art. 988 do CPC) o 
possível interesse da Fazenda Pública em requerer o inventário, referia-se 
apenas às dívidas tributárias e/ou não tributárias de responsabilidade do 
autor da herança ou do espólio, uma vez que o imposto de transmissão 
causa mortis é de responsabilidade dos beneficiários da herança. 

Vejamos o que diz o Código Tributário Nacional a respeito da decadência: 

 

"Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário 
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: 

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento 
poderia ter sido efetuado;" 

 

A abertura da sucessão é o fato gerador do imposto sobre a transmissão 
causa mortis, cujo lançamento dá-se por homologação (o contribuinte- 
beneficiário- antecipa o pagamento do tributo sob condição de ulterior 
homologação expressa ou tácita pela Fazenda Pública). Porém, somente o 
inventário com os seus consectários (inventário concluso com quinhões 
tributáveis determinados) tem o condão de permitir ao fisco o lançamento 
do tributo. 

Da análise do artigo acima, combinado com o § 2°do art. 1.034 do CPC, 
depreende-se que a caducidade do direito de a Fazenda Pública constituir, 
mediante lançamento, o crédito tributário do imposto sobre a transmissão 
causa mortis está condicionada não somente à prévia existência de um 
inventário, mas também à sua conclusão, com os quinhões tributáveis 
devidamente determinados. Assim, se os beneficiários da herança 
quedarem inertes em requerer o procedimento, ou o juiz- um agente 
político- não iniciá-lo de ofício, não podem os agentes do fisco- meros 
agentes administrativos, cuja atividade é plenamente vinculada- imporem 
obrigações tributárias sobre acervo hereditário amorfo (patrimônio com 
ativo e passivo). 



 

O imposto sobre transmissão causa mortis sujeita-se ao lançamento por 
homologação (o sujeito passivo calcula o valor e paga), que pode ser 
expressa (com possibilidade de revisão, dentro do prazo decadencial) ou 
tácita (pelo decurso in albis do referido prazo).  

O lançamento de ofício somente é possível com a conclusão do 
inventário, onde os bens e direitos foram arrolados e avaliados, os 
herdeiros e legatários foram identificados, os credores da massa foram 
habilitados, as dívidas foram deduzidas do monte e os quinhões de cada 
herdeiro estabelecidos, possibilitando a partir daí a determinação da base 
de cálculo do imposto.  

A título ilustrativo, pedimos vênia para transcrever ementa de julgado do 
Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no processo n° 1.0145.93.031334-
4/001(1), em 07/06/2005, reforçando o entendimento acima esposado, no 
seguinte sentido:  

EMENTA: ITCD - INVENTÁRIO - LANÇAMENTO - DECADÊNCIA - 
PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA. O ITCD - Imposto sobre Transmissão 
"causa mortis" e doação é tributo cujo contribuinte é o herdeiro ou legatário, 
e não o espólio, somente sendo possível determinar o seu montante, 
no processo de inventário, com a homologação da partilha e após a 
apresentação das últimas declarações. Assim, não é exigível antes da 
homologação do cálculo, na esteira da Súmula 114 do STF. 
Inocorrência de decadência e de prescrição. Confirmação da 
decisão.(GRIFO NOSSO)  

No mesmo sentido, oportuna a transcrição da Súmula n° 114 do Supremo 
Tribunal Federal, no sentido de que: 

 

O Imposto de Transmissão causa mortis não é exigível antes da 
homologação do cálculo. 

 
  Dessa forma, entendemos que o marco inicial para a contagem do prazo 
de decadência do ITCD, na transmissão causa mortis, é o primeiro dia do 
exercício seguinte ao da conclusão do inventário, ressalvando que no caso 
de dispensa de inventário judicial o prazo decadencial tem como marco a 
conclusão do inventário extrajudicial que se dá por lavratura de escritura 
pública, nos termos do art. 982 do CPC”. 
Tal posicionamento vem sendo adotado pela Administração Tributária de 
longa data, a exemplo do Parecer nº 877/01-AST, adotado pelo Sr. 
Superintendente da Receita mediante o Despacho nº 852/2001 de 
14/08/2001 e que possui conclusão idêntica: 
“(...) O lançamento de ofício somente é possível com a conclusão do 
inventário, onde os bens e direitos foram arrolados e avaliados, os 
herdeiros e legatários foram identificados, os credores da massa foram 
habilitados, as dívidas foram deduzidas do monte, os quinhões tributáveis 
foram determinados e encontram-se prontos para serem adjudicados. Aí 
sim, surge a base de cálculo do imposto e o marco inicial para a 
constituição do crédito tributário pela Fazenda Pública, sob pena de 
decadência, do imposto sobre a transmissão causa mortis.” 
 

 
Depreende-se, da análise da íntegra do processo de arrolamento, 

cujas cópias seguem nos autos a partir das fls. 71, a seguinte cronologia: 
 

1) O autor da herança faleceu em 11 de outubro de 1995; 



 

2) O ajuizamento do processo de arrolamento ocorreu em 1º de 
setembro de 1997; 

3) Houve pagamento de ITCD, no valor de R$ 408,00, em 24 de 
junho de 1997, lançado por homologação; 

4) A homologação da partilha ocorreu em 31 de maio de 2001; 

5) Não houve ciência da Fazenda Pública acerca da homologação 
da partilha, nos termos do art. 1.031, §2º do CPC, conforme documento de fl.140; 

6) Em 30 de dezembro de 2004, a inventariante retorna a juízo, 
solicitando, por meio de ação de sobrepartilha75, que corre nos próprios autos de 
arrolamento76, a adjudicação de um imóvel, situado em Luziânia-GO, que a mesma 
desconhecia, à época do arrolamento, ser da propriedade do autor da herança. O valor 
reputado ao imóvel foi de R$ 5.000,00. 

7) A inventariante foi intimada pelo Juízo a recolher o ITCD sobre o 
imóvel mencionado na sobrepartilha em 18/09/06.  

Ao que tudo indica, a Fazenda somente tomou ciência do 
processo de inventário no decorrer desse segundo procedimento – a sobrepartilha - 
culminando no presente lançamento fiscal. Considerando que em 2006 o ato de emissão 
do DARE e recolhimento do ITCD já era controlado pari passu pela Fazenda Pública, é 
razoável inferir que tal ciência se deu no decorrer desse procedimento, naquele exercício, 
o que implica que o termo a quo do prazo decadencial é o dia 1º/01/07. 

Considerada a exegese do art. 173, I do CTN, no sentido de que o 
termo inicial da decadência é contado do primeiro dia do exercício seguinte àquele em 
que o lançamento poderia ter sido efetuado, o termo ad quem do direito ao crédito 
descrito nestes autos era o dia 31/12/11. 

Inviável, pois, sem o devido conhecimento da Fazenda, a 
consecução de qualquer lançamento ex officio. 

Sob tais fundamentos, conheço do recurso da Fazenda Pública, 
dou-lhe provimento para reformar o acórdão cameral, afastando a decadência 
reconhecida, devendo os autos retornarem à Câmara Julgadora para análise de toda a 
matéria, com exceção desta preliminar de mérito ora superada. 

 
 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 20 de dezembro de 2016. 

                                            

75 CPC: Art. 1.040. Ficam sujeitos à sobrepartilha os bens: II - da herança que se descobrirem depois 

da partilha; 

76 CPC: art. 1.041 par. Único:  “a sobrepartilha correrá nos autos de inventário 
do autor da herança”. 
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Matéria: Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 02027/16 
 
Relatora: Conselheira Talita Pimenta Félix 
 

 
EMENTA: ITCD. BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO. EMPRESA 
INDIVIDUAL. REGRA MATRAIZ DE INCIDÊNCIA. 
 
Comprovando tratar-se de empresa individual, o valor do 
aviamento não deve ser considerado como base de cálculo do 
ITCD devido. Inteligência do art.77-B, § 4º, I do CTE. 
 
Havendo o correto preenchimento dos critérios componentes da 
regra matriz de incidência do imposto, eventual divergência da 
base de cálculo não representa ilegalidade ou erro no 
lançamento. 
 
Período de 10/2014 a 30/04/2015 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 07 de outubro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de 
infração no valor da base de cálculo de R$ 8.845.200,33 (oito milhões, oitocentos e 
quarenta e cinco mil e duzentos reais e trinta e três centavos), cujo ITCD a recolher é 
deR$ 338.088,01 (trezentos e trinta e oito mil e oitenta e oito reais e um centavo). 
Participaram do julgamento os Conselheiros Talita Pimenta Félix, Mário de Oliveira 
Andrade, Elias Alves dos Santos, João Divino de Brito e Antônio Martins da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

 
1 Fundamentação do Lançamento Tributário 
 
Os AIIMs (autos de infração e imposição de multa) versam sobre a 

cobrança de ITCD referente à doação de quotas de capital da sociedade empresária 
LOPAC Locadora de Veículos e Equipamentos Ltda - Eireli, recebidas pelos impugnantes, 
no valor de R$ 53.147.143,93 (cinquenta e três milhões, cento e quarenta e sete mil, cento 
e quarenta e três reais e noventa e três centavos) cada, caracterizada pela diferença 
positiva entre o valor de mercado das quotas e o valor nominal expresso no contrato 
social, conforme cópia do balanço patrimonial ajustado, demonstrativo de avaliação de 
quotas e ações, alteração contratual registrada na JUCEG, nota explicativa e demais 
documentos, devendo pagar imposto no valor de R$ 2.125.885,76 (dois milhões, cento e 
vinte e cinco mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e setenta e seis centavos) cada e 
demais cominações legais. 

 
O lançamento tributário registra como infringidos os artigos 72-A, VIII, 'a' e 

77-B, II, do CTE/GO (Lei n. 11.651/1991) c/c artigos 372-A, VIII, 'a', 376, III, 377-B, II e 
382, II, 'a' do RCTE/GO, donde lhe foi imposta a penalidade prescrita no art. 89, inciso II 
do CTE/GO, com redação da Lei 13.772/2000. 

 
 



 

2 Do termo de Revelia 
 

Lavrou-se Termo de Revelia, às fls. 39 e 48, respectivamente. Após, 
houve a publicação da intimação em segunda instância 

 
 
3 Da Impugnação em Segunda Instância 
 
Irresignados com o auto e infração, interpuseram, os sujeitos passivos, 

Impugnação em Segunda Instância alegando:  
 
(I) inclusão indevida do aviamento na base de cálculo do ITCD lançado 

(ofensa ao art. 77-B, § 4º, I do CTE). 
 

Alegou que os sujeitos passivos solidários cederam onerosamente aos 
sujeitos passivos principais (donatários) 15.000.000,00 (quinze milhões) das quotas do 
capital social da empresa individual, ou seja a integralidade das quotas do capital social da 
empresa, sendo que cada uma corresponde a R$ 1,00 (um real). 

 
Afirma que o fiscal entendeu que o ITCD deveria incidir sobre a diferença 

positiva entre o valor de mercado das quotas transferidas e o valor expresso no Contrato 
Social, portanto a base de cálculo seria no patamar de R$ 53.147.143,93. 

 
Na sigla valor de mercado, o fisco entendeu que corresponderia ao valor 

presente no Demonstrativo de avaliação de quotas e ações, ou seja R$ 68.147.143,93. 
Essa quantia seria proveniente da somatória de dois valores, a saber: 

 
a) Valor do Patrimônio Líquido Ajustado da pessoa jurídica de R$ 

23.452.200,37;e 
 
b) Valor do aviamento de R$ 44.694.943,56. 

 
Assim, nos termos da legislação já exposta e considerando tratar-se de 

empresa individual, esse item 'b' deveria ser retirado da base de cálculo do lançamento do 
ITCD. 

 
(ii)  Não caracterização do fato jurídico tributário e ausência de avaliação 

para apuração do valor venal das cotas transferidas, caracterizando 
ofensa ao art. 77-B, II do CTE. 

 
Ademais, o fisco utilizou balanço patrimonial encerrado em 31/12/2013, 

sendo que o auto de infração apenas foi lavrado em 2014. Dessa forma, por não ter 
delineado a base de cálculo imponível o auto de infração deveria ser julgado 
improcedente. 

 
Por fim, requer a improcedência do Auto de Infração. 
 
É como relato. 
 
 

VOTO 
 
 



 

1 PRELIMINARMENTE 
 
1.2  Da Tempestividade e da Capacidade Postulatória  

 
Tendo em vista que os sujeitos passivos foram intimados em segunda 

instância, em 07/08/2015, e que protocolizaram seu recurso em 25/08/2015, tempestiva, é 
a manifestação dos sujeitos passivos, nos termos do art. 34, II, “b”, da Lei 16.469/09. 

 
Quanto à capacidade postulatória, de acordo com o art. 11 da Lei n. 

16.468/09, o sujeito passivo poderá postular em causa própria ou representado por 
advogado, este o caso dos autos, conforme se depreende das fls. 67/70 e 71/74, 
respectivamente, suprido encontra-se tal requisito legal. 

 
1.2 Da indevida inclusão do aviamento na base de cálculo do ITCD 

lançado (art. 77-B, § 4º, I do CTE) 
 
Razão assiste aos impugnantes. 
 
De fato trata-se de empresa individual, como comprova o Contrato Social 

da pessoa jurídica LOPAC Locadora de Veículos e Equipamentos Ltda - Eireli, sendo que 
os impugnantes isoladamente respondiam a 100% (cem por cento) do capital social da 
empresa. 

 
Nessa linha de raciocínio, deve-se observar o exposto pelo art. 77-B, § 4º, 

I do CTE, verbis: 

Art. 77-B. Nos seguintes casos específicos, considera-se base de 
cálculo 

(...) 

§ 4º O aviamento não será acrescido ao Patrimônio Líquido 
Ajustado quando se tratar de empresa: 

I - individual; (destacou-se) 
 
Portanto, retirando-se o aviamento, tem-se que o valor do Patrimônio 

Líquido Ajustado da pessoa jurídica corresponde a R$ 23.452.200,37 (vinte e três milhões, 
quatrocentos e cinquenta e dois mil e duzentos reais e trinta e sete centavos). Dessa 
valor, deve-se subtrair R$ 15.000,00 (quinze milhões de reais) referente ao valor nominal 
expresso no ato constitutivo da empresa. A diferença representa a base de cálculo. 

 
Referido valor atualizado à data do julgamento da presente impugnação 

corresponde a R$ 8.845.200,33 (oito milhões, oitocentos e quarenta e cinco mil, duzentos 
reais e trinta e três centavos), cujo ITCD a recolher é de R$ 338.088,01 (trezentos e 
trinta e oito mil e oitenta e oito reais e um centavos) para cada um dos autos de 
infração ora analisados. 

 
1.3  Não caracterização do fato jurídico tributário e ausência de 

avaliação para apuração do valor venal das cotas transferidas 
 
De plano, rejeito essa alegativa. É que o art. 77-B, II do CTE, dispõe sobre 

transmissão de ações de sociedades de capital fechado ou de quotas de sociedade 
empresária. No presente caso está-se diante de empresa individual, consoante 
reconhecido no tópico anterior. 

 



 

Ademais, o fato da recorrente não concordar com a base de cálculo 
adotada pelo fisco, não quer dizer que esta não restou discriminada no auto de infração. 
Assim, uma análise perfunctória do AIIM é suficiente para constatar que todos os critérios 
da regra matriz de incidência tributária foram atendidos, não havendo se falar em 
ilegalidade ou erro nesse ponto. 

 
 
2. CONCLUSÃO 

 
Considerando as razões de fato e de direito acima delineadas, conheço da 

Impugnação em Segundo Grau e dou-lhe parcial provimento, tão somente para reduzir a 
base de cálculo e o valor devido a título de ITCD para R$ 338.088,01 (trezentos e trinta e 
oito mil e oitenta e oito reais e um centavos) referente a cada um dos autos de infração ora 
analisados. 

 
É como voto. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 20 de dezembro de 2016. 
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Matéria: Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 02028/16 
 
Relatora: Conselheira Talita Pimenta Félix 
 

 
EMENTA: ITCD. BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO. EMPRESA 
INDIVIDUAL. REGRA MATRIZ DE INCIDÊNCIA. 
 
Comprovando tratar-se de empresa individual, o valor do 
aviamento não deve ser considerado como base de cálculo do 
ITCD devido. Inteligência do art.77-B, § 4º, I, do CTE. 
 
Havendo o correto preenchimento dos critérios componentes da 
regra matriz de incidência do imposto, eventual divergência da 
base de cálculo não representa ilegalidade ou erro no 
lançamento. 
 
Período de 10/2014 a 30/04/2015 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 07 de outubro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de 
infração no valor da base de cálculo de R$ 8.845.200,33 (oito milhões, oitocentos e 
quarenta e cinco mil e duzentos reais e trinta e três centavos), cujo ITCD a recolher é 
deR$ 338.088,01 (trezentos e trinta e oito mil e oitenta e oito reais e um centavo). 
Participaram do julgamento os Conselheiros Talita Pimenta Félix, Mário de Oliveira 
Andrade, Elias Alves dos Santos, João Divino de Brito e Antônio Martins da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

1 Fundamentação do Lançamento Tributário 
 
Os AIIMs (autos de infração e imposição de multa) versam sobre a 

cobrança de ITCD referente à doação de quotas de capital da sociedade empresária 
LOPAC Locadora de Veículos e Equipamentos Ltda - Eireli, recebidas pelos impugnantes, 
no valor de R$ 53.147.143,93 (cinquenta e três milhões, cento e quarenta e sete mil, cento 
e quarenta e três reais e noventa e três centavos) cada, caracterizada pela diferença 
positiva entre o valor de mercado das quotas e o valor nominal expresso no contrato 
social, conforme cópia do balanço patrimonial ajustado, demonstrativo de avaliação de 
quotas e ações, alteração contratual registrada na JUCEG, nota explicativa e demais 
documentos, devendo pagar imposto no valor de R$ 2.125.885,76 (dois milhões, cento e 
vinte e cinco mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e setenta e seis centavos) cada e 
demais cominações legais. 

 
O lançamento tributário registra como infringidos os artigos 72-A, VIII, 'a' e 

77-B, II, do CTE/GO (Lei n. 11.651/1991) c/c artigos 372-A, VIII, 'a', 376, III, 377-B, II e 
382, II, 'a' do RCTE/GO, donde lhe foi imposta a penalidade prescrita no art. 89, inciso II 
do CTE/GO, com redação da Lei 13.772/2000. 

 
 
2 Do termo de Revelia 



 

 
Lavrou-se Termo de Revelia, às fls. 39 e 48, respectivamente. Após, 

houve a publicação da intimação em segunda instância 
 

 
3 Da Impugnação em Segunda Instância 
 
Irresignados com o auto e infração, interpuseram, os sujeitos passivos, 

Impugnação em Segunda Instância alegando:  
 
(I) inclusão indevida do aviamento na base de cálculo do ITCD lançado 

(ofensa ao art. 77-B, § 4º, I do CTE). 
 

Alegou que os sujeitos passivos solidários cederam onerosamente aos 
sujeitos passivos principais (donatários) 15.000.000,00 (quinze milhões) das quotas do 
capital social da empresa individual, ou seja a integralidade das quotas do capital social da 
empresa, sendo que cada uma corresponde a R$ 1,00 (um real). 

 
Afirma que o fiscal entendeu que o ITCD deveria incidir sobre a diferença 

positiva entre o valor de mercado das quotas transferidas e o valor expresso no Contrato 
Social, portanto a base de cálculo seria no patamar de R$ 53.147.143,93. 

 
Na sigla valor de mercado, o fisco entendeu que corresponderia ao valor 

presente no Demonstrativo de avaliação de quotas e ações, ou seja R$ 68.147.143,93. 
Essa quantia seria proveniente da somatória de dois valores, a saber: 

 
a) Valor do Patrimônio Líquido Ajustado da pessoa jurídica de R$ 

23.452.200,37;e 
 
b) Valor do aviamento de R$ 44.694.943,56. 

 
Assim, nos termos da legislação já exposta e considerando tratar-se de 

empresa individual, esse item 'b' deveria ser retirado da base de cálculo do lançamento do 
ITCD. 

 
(ii)  Não caracterização do fato jurídico tributário e ausência de avaliação 

para apuração do valor venal das cotas transferidas, caracterizando 
ofensa ao art. 77-B, II do CTE. 

 
Ademais, o fisco utilizou balanço patrimonial encerrado em 31/12/2013, 

sendo que o auto de infração apenas foi lavrado em 2014. Dessa forma, por não ter 
delineado a base de cálculo imponível o auto de infração deveria ser julgado 
improcedente. 

 
Por fim, requer a improcedência do Auto de Infração. 
 
É como relato. 
 
 

VOTO 
 
 
1 PRELIMINARMENTE 



 

 
1.3  Da Tempestividade e da Capacidade Postulatória  

 
Tendo em vista que os sujeitos passivos foram intimados em segunda 

instância, em 07/08/2015, e que protocolizaram seu recurso em 25/08/2015, tempestiva, é 
a manifestação dos sujeitos passivos, nos termos do art. 34, II, “b”, da Lei 16.469/09. 

 
Quanto à capacidade postulatória, de acordo com o art. 11 da Lei n. 

16.468/09, o sujeito passivo poderá postular em causa própria ou representado por 
advogado, este o caso dos autos, conforme se depreende das fls. 67/70 e 71/74, 
respectivamente, suprido encontra-se tal requisito legal. 

 
1.2 Da indevida inclusão do aviamento na base de cálculo do ITCD 

lançado (art. 77-B, § 4º, I do CTE) 
 
Razão assiste aos impugnantes. 
 
De fato trata-se de empresa individual, como comprova o Contrato Social 

da pessoa jurídica LOPAC Locadora de Veículos e Equipamentos Ltda - Eireli, sendo que 
os impugnantes isoladamente respondiam a 100% (cem por cento) do capital social da 
empresa. 

 
Nessa linha de raciocínio, deve-se observar o exposto pelo art. 77-B, § 4º, 

I do CTE, verbis: 

Art. 77-B. Nos seguintes casos específicos, considera-se base de 
cálculo 

(...) 

§ 4º O aviamento não será acrescido ao Patrimônio Líquido 
Ajustado quando se tratar de empresa: 

I - individual; (destacou-se) 
 
Portanto, retirando-se o aviamento, tem-se que o valor do Patrimônio 

Líquido Ajustado da pessoa jurídica corresponde a R$ 23.452.200,37 (vinte e três milhões, 
quatrocentos e cinquenta e dois mil e duzentos reais e trinta e sete centavos). Dessa 
valor, deve-se subtrair R$ 15.000,00 (quinze milhões de reais) referente ao valor nominal 
expresso no ato constitutivo da empresa. A diferença representa a base de cálculo. 

 
Referido valor atualizado à data do julgamento da presente impugnação 

corresponde a R$ 8.845.200,33 (oito milhões, oitocentos e quarenta e cinco mil, duzentos 
reais e trinta e três centavos), cujo ITCD a recolher é de R$ 338.088,01 (trezentos e 
trinta e oito mil e oitenta e oito reais e um centavos) para cada um dos autos de 
infração ora analisados. 

 
1.3  Não caracterização do fato jurídico tributário e ausência de 

avaliação para apuração do valor venal das cotas transferidas 
 
De plano, rejeito essa alegativa. É que o art. 77-B, II do CTE, dispõe sobre 

transmissão de ações de sociedades de capital fechado ou de quotas de sociedade 
empresária. No presente caso está-se diante de empresa individual, consoante 
reconhecido no tópico anterior. 

 



 

Ademais, o fato da recorrente não concordar com a base de cálculo 
adotada pelo fisco, não quer dizer que esta não restou discriminada no auto de infração. 
Assim, uma análise perfunctória do AIIM é suficiente para constatar que todos os critérios 
da regra matriz de incidência tributária foram atendidos, não havendo se falar em 
ilegalidade ou erro nesse ponto. 

 
 
2. CONCLUSÃO 

 
Considerando as razões de fato e de direito acima delineadas, conheço da 

Impugnação em Segundo Grau e dou-lhe parcial provimento, tão somente para reduzir a 
base de cálculo e o valor devido a título de ITCD para R$ 338.088,01 (trezentos e trinta e 
oito mil e oitenta e oito reais e um centavos) referente a cada um dos autos de infração ora 
analisados. 

 
É como voto. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 20 de dezembro de 2016. 
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Matéria: Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 02029/16 
 
Autora do Voto Vencedor: Conselheira Talita Pimenta Félix 
 

 
EMENTA: ITCD. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. 
INSEGURANÇA NA DETERMINAÇÃO DA INFRAÇÃO. 
ATUALIZAÇÃO DA MULTA 
 
 
Quando a doação ocorrer sobre a forma de dinheiro em espécie, 
inexigível a realização de procedimento prévio para verificar a 
base de cálculo do imposto, que corresponde ao valor total da 
doação. 
 
Não ocorre insegurança jurídica na determinação da infração 
quando o contribuinte em sua defesa simplesmente não 
concorda com o termo inicial da contagem do prazo 
prescricional.  
 
EXCLUSÃO DO SUJEITO PASSIVO SOLIDÁRIO E DO DEVER DE 
PAGAMENTO DE MULTA. 
 
O donatário é sujeito passivo solidário quando do não 
recolhimento do ITCD, sendo obrigado ao pagamento do tributo 
e da multa, nos termos dos arts. 82, I do CTE e do 383 do RCTE.  
 
DECADÊNCIA. 
 
O termo inicial para contagem do ITCD, quando não há a 
informação sobre a doação (descumprimento de dever 
instrumental) é o último dia do ano calendário em que ocorreu a 
doação, quando essa informação for obtida por meio de 
cruzamento de dados, análise do DIRPF dos sujeitos passivos. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 22 de junho de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira,  por 
insegurança na determinação da infração e, a segunda, por cerceamento do direito de 
defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros João Divino de Brito, Talita Pimenta 
Félix, José Luiz Rosa e Mário de Oliveira Andrade. E, por maioria de votos, rejeitar as 
preliminares de exclusão do solidário CÉSAR ANTÔNIO DE ABREU da lide, e também do 
pedido de exclusão da multa em relação ao solidário, arguidas pela autuada. Foram 
vencedores os Conselheiros Talita Pimenta Félix e Mário de Oliveira Andrade, com voto 
de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão. Vencidos os 
Conselheiros João Divino de Brito e José Luiz Rosa.  Por  unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de decadência.  Participaram do julgamento os Conselheiros João Divino de 
Brito, Talita Pimenta Félix, José Luiz Rosa e Mário de Oliveira Andrade. Quanto ao mérito, 
por unanimidade de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a 
sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Participaram do 
julgamento os Conselheiros João Divino de Brito, Talita Pimenta Félix , José Luiz Rosa e 



 

Mário de Oliveira Andrade.  A sessão foi realizada por maioria simples, nos termos do § 6º, 
II do art. 51 do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto nº 6.930, de 9 de Junho 
de 2009, com ausência de dois Conselheiros do Fisco, para compor esta Câmara. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

1 Fundamentação do Lançamento Tributário 
 
O AIIM (auto de infração e imposição de multa) versa sobre a cobrança de 

ITCD sobre o recebimento de doação em espécie, no valor de R$ 800.000,00 (oitocentos 
mil reais), conforme informações obtidas a partir do cruzamento de dados com as 
declarações de ajuste anual do doador (IRPF ano base 2007), obtidas por meio de 
convênio entre a RFB e SEFAZ/GO, resultando na cobrança de imposto e demais 
cominações legais. 

 
O lançamento tributário registra como infringidos os arts. 72 e 77, do 

CTE/GO (Lei n. 11.651/1991) c/c arts. 372, 373, 376, II, 'c', e art. 382, II, do RCTE/GO, de 
onde lhe foi imposta a penalidade prescrita no art. 89, inciso II, do CTE/GO, com redação 
da Lei 13.772/2000. 

 
 
2 Sentença de Primeira Instância n. 2534/2014 - JULP 

 
Em decisão singular, o Julgador, decidiu pela improcedência dos pleitos e 

consequente manutenção do AIIM, sob o fundamento de que: 
 

(i) não houve cerceamento de defesa, pois somente 
é necessário que o lançamento seja precedido de avaliação em se 
tratando de doação de outros bens, excluídos dessa exigência a doação 
de dinheiro (bem em espécie monetária). 

 
(ii) não houve insegurança na determinação da 

infração por erro na identificação temporal do fato gerador, pois conforme 
art. 74, II, 'c' do CTE, o ITCD passa a ser devido a partir da data do ato de 
doação, cujo lançamento e recolhimento são efetuados com base na 
"Declaração do ITCD" prestada pelo sujeito passivo. 

 
(iii) inocorrência de decadência, pois o prazo para 

lançar teve seu termo inicial em 31/12/2007, data do fim do ano calendário 
em que ocorreu a doação. 

 
(iv) manutenção do sujeito passivo solidário, nos 

termos dos arts. 82, I do CTE c/c 124, II do CTN. 
 
(v) inexistência de erro no cálculo da multa e 

procedência do AIIM. 
 

Passo, pois, ao recurso. 
 
 
3 Do Recurso Voluntário  
 



 

Irresignado com a citada decisão, interpôs, o sujeito passivo, Recurso 
Voluntário alegando: 

  
Preliminarmente: 
 
(i) a ocorrência de cerceamento do direito de defesa ante a falta de 

intimação da impugnante para exercer o direito de apresentar reclamação quanto ao valor 
atribuído à base de cálculo do ITCD, nos termos do art. 77, § 3º do CTE c/c art. 377 do 
RCTE; 

 
(ii) que houve insegurança na determinação da infração por erro na 

identificação temporal do fato gerador, pois o fisco errou na lavratura do auto de infração 
ao dispor que a Recorrente apenas recebeu uma doação em dezembro, segundo alegado, 
tratavam-se de várias doações ocorridas no decorrer do ano de 2007; 

 
(iii) ocorrência de decadência pois a doação foi realizada em 02/2007 e o 

direito de lançar extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados da data 
em que a doação tiver sido efetuada; 

 
(iv) necessidade de exclusão do sujeito passivo solidário, Sr. Cesar 

Antônio de Abreu, pois somente o donatário auferiu vantagem econômica. Ainda aduz que 
não existe interesse comum do doador para com o donatário. Subsidiariamente, requereu 
a exclusão do pagamento da multa, referente ao sujeito passivo solidário. 

 
E, no Mérito: 
 
(i) erro de cálculo da multa, pois essa deveria incidir sobre o o valor do 

imposto devido, desconsiderando-se a atualização monetária e juros. 
\ 

Por fim, requer a improcedência do Auto de Infração. 
 
Foram anexados diversos documentos (fls. 173). 
 
É como relato. 
 
 

VOTO 
 
 
1 PRELIMINARMENTE 
 
1.1  Da Tempestividade e da Capacidade Postulatória  

 
Tendo em vista que os sujeitos passivos foram intimados da Sentença, em 

07/10/2014, e que protocolizaram seu recurso em 15/10/2014 tempestiva, é a 
manifestação dos sujeitos passivos, nos termos do art. 34, II, “b”, da Lei n. 16.469/09. 

 
Quanto à capacidade postulatória, de acordo com o art. 11 da Lei n. 

16.468/09, o sujeito passivo poderá postular em causa própria ou representado por 
advogado, este o caso dos autos, conforme se depreende dos autos (fls. 110/111), suprido 
encontra-se tal requisito legal. 

 
 



 

1.2 Do Cerceamento ao Direito de Defesa 
 
Antes da lavratura do auto de infração, consta (fls. 06) que a Recorrente 

foi notificada (Notificação nº 294/2012, de 08/05/2012) a esclarecer e apresentar o 
documento de quitação do ITCD sobre a doação recebida. Em resposta, a Recorrente 
admitiu ter recebido a doação, discrimina a destinação dada ao valor recebido e afirma 
não ter condições financeiras para efetuar o pagamento do ITCD devido (fls. 07). 

 
Por óbvio, quando se trata de doação em dinheiro, torna-se totalmente 

dispensável a realização de qualquer tipo de avaliação para fim de base de cálculo do 
ITCD. 

 
Assim, não há que se falar em cerceamento ao direito de defesa, pois 

somente é necessário que o lançamento seja precedido de avaliação em se tratando de 
doação de outros bens, excluídos dessa exigência a doação de dinheiro (bem em espécie 
monetária), motivo pelo qual rejeito tal preliminar. 

 
 

1.3  Da Insegurança na Determinação da Infração 
 

Também não houve insegurança na determinação da infração por erro na 
identificação temporal da materialidade, pois conforme art. 74, II, 'c' do CTE, o ITCD passa 
a ser devido a partir da data do ato de doação, cujo lançamento e recolhimento são 
efetuados com base na "Declaração do ITCD" prestada pelo sujeito passivo. 

 
No caso em questão a Recorrente não cumpriu o procedimento previsto 

na IN nº 704/2004-GSF, de modo que o imposto foi lançado de ofício com base nas 
informações prestadas pelo doador e donatário, constantes na DIRPF ano base de 2007 
daquele. 

 
E mesmo que se enquadrasse na situação narrada pela contribuinte, 

referida questão não estaria inserida nas hipóteses de insegurança na determinação da 
infração, mas sim de decadência do direito de lançar. Assunto que será abordado no 
tópico seguinte. Deste modo, rejeito tal pleito. 

 
 

1.4  Decadência 
 

Um dos pontos abordados pela contribuinte foi a ocorrência da 
decadência, forma de extinção de direito em decorrência do transcurso de determinado 
lapso temporal previsto em lei e que, ocorre em consequência da inércia do titular de 
determinado direito. No caso o Fisco. 

 
Acerca de eventual decadência do lançamento tributário, o CTN prevê 

duas bases legais, quais sejam: (i) o art. 150, §4º e (ii) o art. 173, I, também do Código 
Nacional. Pois bem, a norma que construo desses dois dispositivos se diferenciam, 
basicamente quanto à dois critérios, são eles: (i) hipótese de aplicação e (ii) início do 
prazo de decadência. 

 
Deveras, sabe-se que, via de regra, aos tributos sujeitos ao lançamento 

por homologação, ao autolançamento, ou seja, a maioria dos impostos, deve ser aplicado 
o comando da decadência considerando como início da contagem do prazo da 



 

materialidade, logo, o art. 150, § 4º do CTN. Friso, essa é a regra geral. Regra essa que, 
em situações de normalidade, deve ser aplicada ao ITCD. 

 
Por outro lado, há exceções, tais como quando o contribuinte devendo 

apresentar autolançamento (ainda que irregular), não o faz, de modo a obrigar a Fazenda 
lançá-lo de ofício. É exatamente isso que se observa dos autos, senão veja, o Fisco só 
tomou ciência da materialidade em decorrência de cruzamento de informações com RFB 
(Receita Federal Brasileira) e não como a lei previu, no caput do art. 150 do CTN. 

 
Ademais, imperioso se faz observar que o art. 150, §4º do CTN, prevê 

expressamente a homologação de lançamento, em específico o lançamento realizado pelo 
contribuinte. Ora, a decadência, a homologação do lançamento não ocorreu nos termos do 
supracitado artigo justamente por não ter o contribuinte apresentado o autolançamento. 
Em palavras outras, foi o próprio contribuinte que deu causa à não aplicação do art. 150, o 
que remete o aplicador do direito ao art. 173, I do CTN. 

 
Dessa forma, deve ser considerado o início da contagem do prazo apenas, 

ao dia 01/01/2008, nos exatos moldes do art. 173, I do CTN. Clarividente, portanto que o 
lançamento foi realizado dentro do prazo decadencial, haja vista ter sido lançado de ofício 
o ITCD em 05/02/2012, enquanto a decadência apenas ocorreria ao início de 2013, em 
específico ao dia 02/01/2013. 

 
Isso posto, não há que se falar em decadência. 
 

 
1.5 Exclusão do Sujeito Passivo Solidário e da multa 

 
No caso, doador e donatário estão intimamente ligados ao fato gerador. 

Em relação ao ITCD, o doador é expressamente imputado como solidário, por força do art. 
82, I do CTE e do 383 do RCTE. Portanto, sem maiores digressões, com amparo na 
legislação estadual, mantenho o sujeito solidário no polo passivo da lide. 

 
Em relação ao pedido de exclusão da multa em relação ao sujeito passivo 

solidário, esta também não merece prosperar. Haja vista que essa multa é proveniente do 
não  pagamento do imposto, e não de um dever instrumental privativo do donatário. 

 
Especificamente em relação ao ITCD, a multa pelo não pagamento do 

imposto é consectário lógico do descumprimento desta obrigação. Portanto, voto pela 
manutenção da incidência da multa em relação ao sujeito passivo solidário. 

 
 
2. DO MÉRITO - Do erro no cálculo da multa 

 
Por fim, as Recorrentes alegam a ocorrência de erro no cálculo da multa. 

A alegação não merece prosperar. Há disposição expressa de que a multa deve ser 
atualizada pelo mesmo índice de atualização do tributo, nos termos do art. 170 do CTE: 

 
Art. 170. As multa previstas na legislação tributária, 

inclusive as de caráter moratório, serão atualizadas pelo mesmo critério e 
índice utilizados para a correção do tributo. 

 
Destarte, não merece reforma o cálculo da multa realizado no bojo dos 

autos. 



 

 
 
3. CONCLUSÃO 

 
Considerando as razões de fato e de direito acima delineadas, rejeito os 

pedidos de acolhimento:  
 
(i) da nulidade da peça básica, quanto à insegurança na determinação da 

infração; 
 

(ii) de nulidade por cerceamento ao direito de defesa;  
 
(iii) de exclusão do sujeito solidário do polo passivo, bem como sua 

exclusão em relação ao pagamento da multa,  
 

(iv) de decadência, e; 
 

(v) no mérito, julgo improcedente o Recurso Voluntário, mantendo o 
crédito tributário constituído em desfavor das partes.  
 
 

É como voto. 
 

 
 
 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 20 de dezembro de 2016. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00007/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Márcio Nogueira Pedra 
 

 
EMENTA: Preliminar. Exclusão dos solidários da lide. Rejeitada. 
Decisão por maioria. Processual. Recurso ao Conselho Pleno. 
Inadmissibilidade. Decisão unänime. 1. Devem ser mantidos na 
lide as pessoas físicas que  exerciam o cargo de 
administradores da empresa autuada  à época da ocorrência dos 
fatos. 2.Na hipótese de decisão cameral unânime, deve ser 
inadmitido o recurso ao Conselho Pleno  que deixa de cumprir 
pelo menos uma das condições previstas no inciso II, do artigo 
41, da Lei nº 16.469/2009. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 08 
de dezembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, feita pela Fazenda 
Pública, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto 
de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo José Mendes, Márcio 
Nogueira Pedra, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Carlos Andrade 
Silveira, Washington Luis Freire de Oliveira, Alcedino Gomes Barbosa, Renato Moraes 
Lima, Edson Abrão da Silva, José Pereira D'abadia, Elias Alves dos Santos, Lidilone 
Polizeli Bento, João Divino de Brito, Heli José da Silva, Nivaldo Carvelo Carvalho, Nislene 
Alves Borges, José Luiz Rosa e Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes. E, por maioria 
de votos, rejeitar a preliminar de exclusão da lide dos solidários LEONARDO OLIVEIRA 
DE FREITAS SOUSA, ALMIR LUIZ BALBOENA e LUIZ GONZAGA MACIEL, arguida pelo 
Conselheiro Relator. Foram vencedores os Conselheiros Márcio Nogueira Pedra, Victor 
Augusto de Faria Morato, Washington Luis Freire de Oliveira, Renato Moraes Lima, Elias 
Alves dos Santos, Lidilone Polizeli Bento, Heli José da Silva, Nislene Alves Borges, 
Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes e o Sr. Presidente, Conselheiro Domingos 
Caruso Neto, que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros Nivaldo José 
Mendes, Masayuki Missao, Carlos Andrade Silveira, Alcedino Gomes Barbosa, Edson 
Abrão da Silva, José Pereira D'abadia, João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho e 
José Luiz Rosa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O lançamento tributário acusa o contribuinte de omitir o pagamento 
do ICMS,  na  importância de R$ 56.053,38 (cinquenta  e seis mil e cinquenta e três reais 
e trinta e oito centavos), conforme apurado nas auditorias básica do ICMS anos de 2005 e 
2006,  em razão da  falta de estorno de crédito relativo  à  entrada de soja em grãos,  cujo 
ICMS  de substituição tributária pelas operações anteriores foi apurado,  recolhido e  
creditado, nos meses de  julho, agosto e setembro de 2005 (conforme cópias  dos livros 
de registro de apuração anos 2005 e 2006)  não foi estornado no ano de 2005 por 
apresentar saldo credor naquele período, sendo transportado para o mês de março/2006. 
A exigência do estorno tem por fundamento fático a  nota fiscal 10.120, de 28/12/2005, 
copia anexa,  emitida para fins de acerto  de estoque (quebra técnica). Está sendo 
cobrado o imposto omitido, juntamente com as penalidades  e os demais acréscimos 
legais. Para todos os fins legais e com fulcro no § 2º, do artigo 19, Decreto nº 6.930, de 09 



 

de junho de 2009, adoto o relatório constante do Acórdão da III CJUL nº 1421/2013,  de fls 
204/206,  que abaixo transcrevo : 

 
 
“O presente crédito tributário refere-se a débito de imposto, no valor 

de R$56.053,38 (cinquenta e seis mil, cinquenta e três reais e trinta e oito centavos), em 
razão da falta de estorno de crédito relativo à entrada de soja em grãos, cujo ICMS, 
substituição tributária pelas operações anteriores, foi apurado, recolhido e creditado, nos 
meses de julho, agosto e setembro de 2005, conforme cópias dos livros Registro de  
Apuração do ICMS, 2005 e 2006, que se encontram acostados ao processo, com escopo 
de instrui-lo em sua fase cognitiva, que não foi estornado no ano de 2005 por apresentar 
saldo credor naquele período, sendo transportado para o mês de março de 2006, onde 
termina o crédito acumulado. Anota ainda o autuante, na folha de rosto deste tomo 
“observar nota fiscal 10120 de 28/12/2005, cópia anexa, emitida para fins de acerto de 
estoque, ou seja, quebra técnica.”        

   
A autoridade lançadora indicou como infringidas as disposições dos 

artigos 61, III e 64 do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) combinado com 
o artigo 58, III do Regulamento do Código Tributário Estadual – RCTE (Decreto nº 
4.852/97). Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, IV, alínea A, item 0 
do CTE, com redação da Lei 14.634/03.    

   
 Foram identificados como sujeitos passivos solidários os 

consignados às fls. 04 a 06. 
  
O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: anexo 

– identificação do sujeito passivo solidário, Auditoria Básica do ICMS, cópia nota fiscal, 
Termo de Acordo de Regime Especial, cópia livro fiscal e procuração (fls. 03-77).   

  
Os sujeitos passivos foram intimados, conforme documentos de fls. 

78-86, tendo sido lavrado termo de revelia em relação aos solidários (fls. 87).   
  
A autuada direta apresenta defesa em primeira instância, fls. 89-116, 

alegando que o Termo de Acordo de Regime Especial – TARE 083-GSF, firmado com 
esta Secretaria da Fazenda em sua cláusula terceira estabelece que no momento do 
recebimento dos grãos, para apuração das reais quantidades, descontada umidade, 
impureza, ardidos e outros, e geração da nota fiscal de entrada para fins de regularização 
e controle da mercadoria; que as operações de aquisições de soja dão-se no período de 
safra, com preços menores que na entressafra, momento de sua saída tributada; que não 
existe norma legal competente determinando o estorno do princípio da não-
cumulatividade; que os dispositivos legais, artigo 61, inciso III e artigo 58, inciso III do 
CTE, indicam que devem ser estornados os créditos aproveitados no momento da entrada 
da mercadoria, quando não ocorram as saídas ou não sejam tributadas; que as suas 
operações de saídas foram devidamente tributadas; que não é permitido exigir estorno de 
crédito de ICMS em decorrência da quebra-técnica e que mesmo que tivesse deveria ser 
na proporção do percentual de imposto aproveitado. Contesta a multa aplicada, que esta 
apresenta caráter confiscatório. Requer o cancelamento deste auto e protesta por provar o 
alegado pela juntada de novos documentos.   

 
Juntamente com as razões de impugnação foram trazidos aos autos 

os seguintes documentos: ata da assembléia geral, cópias do estatuto social, procuração,  
documento de identificação do sujeito passivo, do TARE nº 132, da consulta, da nota 



 

fiscal, da avaliação qualitativa e quantitativa do milho em diferentes condições de 
armazenamento e cópia inteiro teor de decisão judicial (fls. 117-163).   

  
A Julgadora Singular prolatou sentença nº 930/09-COJP decidindo 

pela procedência do auto de infração (fls. 165-168).    
Os sujeitos passivos foram intimados, conforme documentos de fls. 

171-176, tendo sido lavrados os respectivos termos de perempção em relação aos 
solidários (fls. 177).   

   
Inconformado o sujeito passivo direto apresenta recurso voluntário, 

fls. 179-194, argumentando, em síntese, que a decisão singular não apreciou todas as 
questões levantadas pelo requerente, portanto, está eivada de vício, devendo ser anulada 
para que outra seja proferida, mediante o exame integral das questões apresentadas pelo 
contribuinte. Repete as alegações de defesa pronunciadas em fase processual anterior.”   

 
 
No julgamento cameral, a Terceira Câmara do Conselho 

Administrativo Tributário decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão 
dos solidários da lide, arguida pelo Relator. Por unanimidade de votos foi rejeitada a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito 
de defesa. Quanto ao mérito, também por votação unânime, foi confirmada a sentença 
singular que considerou procedente o auto de infração. 

 
Inconformada com a condenação em segunda instância, a autuada 

interpôs recurso ao Conselho Pleno arguindo, no sentido de possibilitar o conhecimento do 
recurso, a alínea “a”, do inciso II, artigo 41, Lei nº 16.469/2009. A recorrente anexa ao seu 
recurso cópia da certidão e da ementa de acórdão que, segundo sua interpretação,  
conteria decisão divergente da proferida pela Câmara no presente processo.  

 
Em seu recurso, a autuada afirma que houve operação subsequente 

com toda a soja adquirida, não sendo aplicável ao caso o inciso III, do artigo 61, CTE. 
Afirma que toda a soja adquirida foi, posteriormente, vendida ou transferida em operação 
interestadual, em função de quebra técnica, com menor peso. Assevera que a referida 
quebra decorre da redução da massa dos grãos, logo, conclui que não se pode falar em 
inexistência, por qualquer motivo, de operação ou prestação posterior, que foi o 
fundamento do auto de infração e da decisão recorrida. Afirma que a quebra técnica é 
amplamente admitida pelas legislações tributárias e pelo próprio Conselho Administrativo 
Tributário do Estado de Goiás. Transcreve o voto proferido no processo nº 
5069956837020, que apresentou como decisão divergente, a fim de possibilitar a 
admissão de seu recurso. Pede a reforma da decisão cameral e a improcedência do auto 
de infração.  

 
 
É o relatório. 
 
 
 

VOTO 
 
 
No curso da sessão de julgamento, o Conselheiro NIVALDO JOSÉ 

MENDES arguiu preliminar de exclusão da lide dos solidários LEONARDO OLIVEIRA DE 
FREITAS SOUSA, ALMIR LUIZ BALBOENA e LUIZ GONZAGA MACIEL. De longa data, 



 

esta Corte tem adotado o entendimento de que é solidariamente responsável pelo crédito 
tributário, oriundo da omissão de pagamento do ICMS, a pessoa, sócio ou não da 
empresa autuada, que detenha poderes de gerência. Conforme se verifica pela 
documentação que acompanha o lançamento, os solidários apontados no auto de infração 
exercem função de gerência na sociedade, estando , portanto, caracterizada sua 
responsabilidade solidária pelo pagamento dos débitos apurados  no lançamento.  

 
Como se sabe, a pessoa jurídica é uma  ficção legal. Todos os seus 

atos se materializam pela ação dos seus administradores. Assim, é através de seus sócios  
administradores e gerentes que a empresa atua no mundo comercial, financeiro, jurídico e 
econômico. A legislação tributária, e no presente caso nos referimos ao Código Tributário 
Estadual (Lei nº 11.651/1991), através do  art. 45, inciso XII, estabelece a regra  de que 
são solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na operação ou prestação 
as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal, especialmente os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou 
prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem 
responsáveis.  

 
Quem dirige a pessoa jurídica autuada é o seu administrador. A ação 

ou omissão atribuídas à pessoa jurídica ABC IND E COM S A ABC INCO decorrem , 
diretamente, da ação ou omissão de seus administradores. Assim, a falta de pagamento 
do imposto imputada à pessoa jurídica, em razão da prática de ato contrário ao estipulado 
na legislação tributária(omissão de estorno do crédito de ICMS),  não só pode como deve 
também ser  imputada às pessoas de seus administradores. É o que determina o artigo 45 
, inciso XII do Código Tributário Estadual (Lei nº 11.651/1991). E é o que fez a autoridade 
fiscal ao indicar os Srs. LEONARDO OLIVEIRA DE FREITAS SOUSA, ALMIR LUIZ 
BALBOENA e LUIZ GONZAGA MACIEL como sujeitos passivos coobrigados em relação 
ao crédito tributário exigido no presente processo.  

 
Em adição, observe-se que o auto de infração não se refere a mero 

inadimplemento de imposto regularmente declarado pelo contribuinte  à Fazenda Pública.  
 
Com essas considerações, entendo que a indicação de LEONARDO 

OLIVEIRA DE FREITAS SOUSA, ALMIR LUIZ BALBOENA e LUIZ GONZAGA MACIEL 
como solidários atende ao disposto na legislação tributária , situação que impõe a sua 
manutenção  na lide. Rejeito a preliminar de exclusão  dos solidários da lide.  

 
Também no curso da sessão de julgamento, a Fazenda Pública 

arguiu a inadmissibilidade do recurso interposto pelo contribuinte. Entendo, como a ilustre 
representante da Fazenda Pública,  que o recurso interposto pela defesa a este Conselho 
Pleno não tem como ser admitido, pois não cumpre as condições estampadas no inciso II, 
do artigo 41, da Lei nº 16.469, de 19 de janeiro de 2009. O contribuinte alega que estaria 
recorrendo a partir de decisão divergente. Contudo, anexa ao seu recurso decisão que 
trata de assunto distinto do abordado no presente processo. A  decisão divergente 
anexada pela recorrente diz respeito à utilização da quebra técnica como justificativa para 
diferenças encontradas em auditoria específica de mercadorias. Já o presente processo 
trata da exigência de estorno de crédito do imposto em decorrência da emissão de nota 
fiscal de saída relativa a quebra técnica, com a finalidade de acertar o seu estoque.  

 
Acrescente-se que a autuada não apresenta qualquer matéria de 

ordem pública que justifique o conhecimento do recurso por este Conselho Pleno.  
 



 

Isto posto, rejeito a preliminar de exclusão da lide dos solidários LEONARDO OLIVEIRA 
DE FREITAS SOUSA, ALMIR LUIZ BALBOENA e LUIZ GONZAGA MACIEL, arguida pelo 
Conselheiro Relator,  e acolho a arguição de inadmissibilidade  do recurso do contribuinte 
para o Conselho Pleno, feita pela Fazenda Pública, tendo em vista não estar a peça 
recursal em consonância com o disposto no artigo 41, II, da Lei nº 16.469/2009, devendo 
ser mantida a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 05 de janeiro de 2016. 
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EMENTA: Preliminar. Exclusão dos solidários da lide. Rejeitada. 
Decisão por maioria. Processual. Recurso ao Conselho Pleno. 
Inadmissibilidade. Decisão unänime. 1. Devem ser mantidos na 
lide as pessoas físicas que  exerciam o cargo de 
administradores da empresa autuada  à época da ocorrência dos 
fatos. 2.Na hipótese de decisão cameral unânime, deve ser 
inadmitido o recurso ao Conselho Pleno  que deixa de cumprir 
pelo menos uma das condições previstas no inciso II, do artigo 
41, da Lei nº 16.469/2009. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 08 
de dezembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, feita pela Fazenda 
Pública, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto 
de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo José Mendes, Márcio 
Nogueira Pedra, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Carlos Andrade 
Silveira, Washington Luis Freire de Oliveira, Alcedino Gomes Barbosa, Renato Moraes 
Lima, Edson Abrão da Silva, José Pereira D'abadia, Elias Alves dos Santos, Lidilone 
Polizeli Bento, João Divino de Brito, Heli José da Silva, Nivaldo Carvelo Carvalho, Nislene 
Alves Borges, José Luiz Rosa e Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes. E, por maioria 
de votos, rejeitar a preliminar de exclusão da lide dos solidários LEONARDO OLIVEIRA 
DE FREITAS SOUSA, ALMIR LUIZ BALBOENA e LUIZ GONZAGA MACIEL, arguida pelo 
Conselheiro Relator. Foram vencedores os Conselheiros Márcio Nogueira Pedra, Victor 
Augusto de Faria Morato, Washington Luis Freire de Oliveira, Renato Moraes Lima, Elias 
Alves dos Santos, Lidilone Polizeli Bento, Heli José da Silva, Nislene Alves Borges, 
Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes e o Sr. Presidente, Conselheiro Domingos 
Caruso Neto, que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros Nivaldo José 
Mendes, Masayuki Missao, Carlos Andrade Silveira, Alcedino Gomes Barbosa, Edson 
Abrão da Silva, José Pereira D'abadia, João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho e 
José Luiz Rosa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O lançamento tributário acusa o contribuinte de omitir o pagamento 
do ICMS,  na  importância de R$ 23.969,08 (vinte e três mil, novecentos e sessenta e nove 
reais e oito centavos), conforme apurado nas auditorias básica do ICMS anos de 2006 e 
2007,  em razão da  falta de estorno de crédito relativo  à  entrada de soja em grãos,  cujo 
ICMS  de substituição tributária pelas operações anteriores foi apurado,  recolhido e  
creditado, nos meses de  julho e agosto de 2006 (conforme cópias  dos livros de registro 
de apuração anos 2006 e 2007)  não foi estornado no ano de 2006 por apresentar saldo 
credor naquele período, sendo transportado para o mês de julho/2007. A exigência do 
estorno tem por fundamento fático a  nota fiscal 10.999, de 29/12/2006, copia anexa,  
emitida para fins de acerto  de estoque (quebra técnica). Está sendo cobrado o imposto 
omitido, juntamente com as penalidades  e os demais acréscimos legais. Para todos os 
fins legais e com fulcro no § 2º, do artigo 19, Decreto nº 6.930, de 09 de junho de 2009, 



 

adoto o relatório constante do Acórdão da III CJUL nº 1586/2013,  de fls 206/208,  que 
abaixo transcrevo : 

 
 
“O presente crédito tributário refere-se a débito de imposto, no valor 

de R$23.969,08 (vinte e três mil, novecentos e sessenta e nove reais e oito centavos), em 
razão da falta de estorno de crédito relativo a entrada de soja em grãos, cujo ICMS 
substituição tributária pelas operações anteriores foi apurado, recolhido e creditado, nos 
meses de julho e agosto de 2.006, cópia livro registro apuração 2.006 e 2.007, anexos, 
que não foi estornado no ano de 2.006 por apresentar saldo credor naquele período, 
sendo transportado para o mês de julho de 2.007, onde termina o crédito acumulado, 
observar nota fiscal 10999 de 29/12/2. 006, cópia anexa, emitida para fins de acerto de 
estoque, ou seja, quebra técnica.       

   
A autoridade lançadora indicou como infringidas as disposições dos 

artigos 61, III e 64 do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) combinado com 
o artigo 58, III do Regulamento do Código Tributário Estadual – RCTE (Decreto nº 
4.852/97). Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, IV, alínea A, item 0 
do CTE, com redação da Lei 14.634/03.    

   
Foram identificados como sujeitos passivos solidários os 

consignados às fls. 04 a 06. 
 
O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: ordem 

de serviço 0115/08, Auditoria Básica do ICMS, cópia nota fiscal, termo de acordo de 
regime especial, cópia livro fiscal e procuração (fls. 03-77).   

   
Os sujeitos passivos foram intimados, conforme documentos de fls. 

78-86, tendo sido lavrado termo de revelia em relação aos solidários (fls. 87).   
   
A autuada através de representante legal, devidamente constituído, 

compareceu ao feito, fls. 89-116, alega que o Termo de Acordo de Regime Especial – 
TARE 083-GSF firmado com esta Secretaria da Fazenda em sua cláusula terceira 
estabelece o momento do recebimento dos grãos, para apuração das reais quantidades, 
descontada umidade, impureza, ardidos e outros, e geração da nota fiscal de entrada para 
fins de regularização e controle da mercadoria; que as operações de aquisições de soja 
dão-se no período de safra, com preços menores que na entressafra, momento de sua 
saída tributada; que não existe norma legal competente determinando o estorno, princípio 
da não-cumulatividade; que os dispositivos legais, artigo 61, inciso III e artigo 58, inciso III 
prescrevem que devem ser estornados os créditos aproveitados no momento da entrada 
da mercadoria, quando não ocorrer saídas ou não sejam tributadas; que as suas 
operações de saídas foram devidamente tributadas; que não é permitido exigir estorno de 
crédito de ICMS em decorrência da quebra-técnica e que mesmo que tivesse, deveria ser 
na proporção do percentual de imposto aproveitado. Contesta a multa aplicada, por 
apresentar caráter confiscatório. Requer o cancelamento deste e protesta por provar o 
alegado pela juntada de novos documentos. Junta documentos fls. 117-164.   

   
A Julgadora Singular prolata sentença nº 929/09-COJP decidindo 

pela procedência do auto de infração (fls. 166-169).  
 
Os sujeitos passivos foram intimados, conforme documentos de fls. 

170-178, tendo sido lavrado termo de perempção em relação aos solidários (fls. 179).   
   



 

Inconformado o sujeito passivo apresenta recurso voluntário, fls. 181-
196, argumentando, em síntese, que a decisão singular não apreciou todas as questões 
levantadas pelo requerente, portanto, está eivada de vício, devendo ser anulada para que 
outra seja proferida, mediante o exame integral das questões apresentadas pelo polo 
passivo.” 

 
 
No julgamento cameral, a Terceira Câmara do Conselho 

Administrativo Tributário decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão 
dos solidários da lide, arguida pelo Relator. Por unanimidade de votos foi rejeitada a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito 
de defesa. Quanto ao mérito, também por votação unânime, foi confirmada a sentença 
singular que considerou procedente o auto de infração. 

 
Inconformada com a condenação em segunda instância, a autuada 

interpôs recurso ao Conselho Pleno arguindo, no sentido de possibilitar o conhecimento do 
recurso, a alínea “a”, do inciso II, artigo 41, Lei nº 16.469/2009. A recorrente anexa ao seu 
recurso cópia da certidão e da ementa de acórdão que, segundo sua interpretação,  
conteria decisão divergente da proferida pela Câmara no presente processo.  

 
Em seu recurso, a autuada afirma que houve operação subsequente 

com toda a soja adquirida, não sendo aplicável ao caso o inciso III, do artigo 61, CTE. 
Afirma que toda a soja adquirida foi, posteriormente, vendida ou transferida em operação 
interestadual, em função de quebra técnica, com menor peso. Assevera que a referida 
quebra decorre da redução da massa dos grãos, logo, conclui que não se pode falar em 
inexistência, por qualquer motivo, de operação ou prestação posterior, que foi o 
fundamento do auto de infração e da decisão recorrida. Afirma que a quebra técnica é 
amplamente admitida pelas legislações tributárias e pelo próprio Conselho Administrativo 
Tributário do Estado de Goiás. Transcreve o voto proferido no processo nº 
5069956837020, que apresentou como decisão divergente, a fim de possibilitar a 
admissão de seu recurso. Pede a reforma da decisão cameral e a improcedência do auto 
de infração.  

 
 
É o relatório. 
 
 
 

VOTO 
 
 
No curso da sessão de julgamento, o Conselheiro NIVALDO JOSÉ 

MENDES arguiu preliminar de exclusão da lide dos solidários LEONARDO OLIVEIRA DE 
FREITAS SOUSA, ALMIR LUIZ BALBOENA e LUIZ GONZAGA MACIEL. De longa data, 
esta Corte tem adotado o entendimento de que é solidariamente responsável pelo crédito 
tributário, oriundo da omissão de pagamento do ICMS, a pessoa, sócio ou não da 
empresa autuada, que detenha poderes de gerência. Conforme se verifica pela 
documentação que acompanha o lançamento, os solidários apontados no auto de infração 
exercem função de gerência na sociedade, estando , portanto, caracterizada sua 
responsabilidade solidária pelo pagamento dos débitos apurados  no lançamento.  

 
Como se sabe, a pessoa jurídica é uma  ficção legal. Todos os seus 

atos se materializam pela ação dos seus administradores. Assim, é através de seus sócios  



 

administradores e gerentes que a empresa atua no mundo comercial, financeiro, jurídico e 
econômico. A legislação tributária, e no presente caso nos referimos ao Código Tributário 
Estadual (Lei nº 11.651/1991), através do  art. 45, inciso XII, estabelece a regra  de que 
são solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na operação ou prestação 
as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal, especialmente os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou 
prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem 
responsáveis.  

 
Quem dirige a pessoa jurídica autuada é o seu administrador. A ação 

ou omissão atribuídas à pessoa jurídica ABC IND E COM S A ABC INCO decorrem , 
diretamente, da ação ou omissão de seus administradores. Assim, a falta de pagamento 
do imposto imputada à pessoa jurídica, em razão da prática de ato contrário ao estipulado 
na legislação tributária(omissão de estorno do crédito de ICMS),  não só pode como deve 
também ser  imputada às pessoas de seus administradores. É o que determina o artigo 45 
, inciso XII do Código Tributário Estadual (Lei nº 11.651/1991). E é o que fez a autoridade 
fiscal ao indicar os Srs. LEONARDO OLIVEIRA DE FREITAS SOUSA, ALMIR LUIZ 
BALBOENA e LUIZ GONZAGA MACIEL como sujeitos passivos coobrigados em relação 
ao crédito tributário exigido no presente processo.  

 
Em adição, observe-se que o auto de infração não se refere a mero 

inadimplemento de imposto regularmente declarado pelo contribuinte  à Fazenda Pública.  
 
Com essas considerações, entendo que a indicação de LEONARDO 

OLIVEIRA DE FREITAS SOUSA, ALMIR LUIZ BALBOENA e LUIZ GONZAGA MACIEL 
como solidários atende ao disposto na legislação tributária , situação que impõe a sua 
manutenção  na lide. Rejeito a preliminar de exclusão  dos solidários da lide.  

 
Também no curso da sessão de julgamento, a Fazenda Pública 

arguiu a inadmissibilidade do recurso interposto pelo contribuinte. Entendo, como a ilustre 
representante da Fazenda Pública,  que o recurso interposto pela defesa a este Conselho 
Pleno não tem como ser admitido, pois não cumpre as condições estampadas no inciso II, 
do artigo 41, da Lei nº 16.469, de 19 de janeiro de 2009. O contribuinte alega que estaria 
recorrendo a partir de decisão divergente. Contudo, anexa ao seu recurso decisão que 
trata de assunto distinto do abordado no presente processo. A  decisão divergente 
anexada pela recorrente diz respeito à utilização da quebra técnica como justificativa para 
diferenças encontradas em auditoria específica de mercadorias. Já o presente processo 
trata da exigência de estorno de crédito do imposto em decorrência da emissão de nota 
fiscal de saída relativa a quebra técnica, com a finalidade de acertar o seu estoque.  

 
Acrescente-se que a autuada não apresenta qualquer matéria de 

ordem pública que justifique o conhecimento do recurso por este Conselho Pleno.  
 
Isto posto, rejeito a preliminar de exclusão da lide dos solidários 

LEONARDO OLIVEIRA DE FREITAS SOUSA, ALMIR LUIZ BALBOENA e LUIZ 
GONZAGA MACIEL, arguida pelo Conselheiro Relator,  e acolho a arguição de 
inadmissibilidade  do recurso do contribuinte para o Conselho Pleno, feita pela Fazenda 
Pública, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no 
artigo 41, II, da Lei nº 16.469/2009, devendo ser mantida a decisão cameral que 
considerou procedente o auto de infração.  
 



 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 05 de janeiro de 2016. 
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EMENTA: Preliminar. Exclusão dos solidários da lide. Rejeitada. 
Decisão por maioria. Processual. Recurso ao Conselho Pleno. 
Inadmissibilidade. Decisão unänime. 1. Devem ser mantidos na 
lide as pessoas físicas que  exerciam o cargo de 
administradores da empresa autuada  à época da ocorrência dos 
fatos. 2.Na hipótese de decisão cameral unânime, deve ser 
inadmitido o recurso ao Conselho Pleno  que deixa de cumprir 
pelo menos uma das condições previstas no inciso II, do artigo 
41, da Lei nº 16.469/2009. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 08 
de dezembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, feita pela Fazenda 
Pública, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto 
de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo José Mendes, Márcio 
Nogueira Pedra, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Carlos Andrade 
Silveira, Washington Luis Freire de Oliveira, Alcedino Gomes Barbosa, Renato Moraes 
Lima, Edson Abrão da Silva, José Pereira D'abadia, Elias Alves dos Santos, Lidilone 
Polizeli Bento, João Divino de Brito, Heli José da Silva, Nivaldo Carvelo Carvalho, Nislene 
Alves Borges, José Luiz Rosa e Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes. E, por maioria 
de votos, rejeitar a preliminar de exclusão da lide dos solidários LEONARDO OLIVEIRA 
DE FREITAS SOUSA, ALMIR LUIZ BALBOENA e LUIZ GONZAGA MACIEL, arguida pelo 
Conselheiro Relator. Foram vencedores os Conselheiros Márcio Nogueira Pedra, Victor 
Augusto de Faria Morato, Washington Luis Freire de Oliveira, Renato Moraes Lima, Elias 
Alves dos Santos, Lidilone Polizeli Bento, Heli José da Silva, Nislene Alves Borges, 
Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes e o Sr. Presidente, Conselheiro Domingos 
Caruso Neto, que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros Nivaldo José 
Mendes, Masayuki Missao, Carlos Andrade Silveira, Alcedino Gomes Barbosa, Edson 
Abrão da Silva, José Pereira D'abadia, João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho e 
José Luiz Rosa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O lançamento tributário acusa o contribuinte de omitir o pagamento 
do ICMS,  na  importância de R$ 86.681,23 (oitenta e seis mil, seiscentos e oitenta e um 
reais e vinte e três centavos), conforme  apurado em  auditoria básica,  em razão da falta 
de estorno de  crédito relativo à  entrada de soja em grãos, cujo ICMS de substituição 
tributária pelas operações anteriores foi apurado, recolhido e creditado, nos meses de 
junho, julho, agosto e novembro de 2003, tendo em vista a emissão da nota fiscal 8180, de 
31/12/2003, que dá saída na mercadoria para fins de acerto de estoque (quebra técnica). 
Está sendo cobrado o imposto omitido, juntamente com as penalidades  e os demais 
acréscimos legais. Para todos os fins legais e com fulcro no § 2º, do artigo 19, Decreto nº 
6.930, de 09 de junho de 2009, adoto o relatório constante do Acórdão da III CJUL nº 
243/2013,  de fls 178/181,  que abaixo transcrevo : 

 



 

 
“A empresa ABC Indústria e Comércio S.A teve contra si lavrado auto 

de infração em razão de omissão de pagamento do ICMS no valor de R$ 86.681,23 
(oitenta e seis mil, seiscentos e oitenta e um reais e vinte três centavos), em virtude de 
aproveitamento indevido de créditos do imposto na operação de saída proveniente de 
"quebra técnica" de mercadorias para fins de acerto de estoque final do exercício, 
conforme Nota Fiscal 8.180. Fato ocorrido nos meses de junho, julho e novembro de 
2.003. Devendo, em consequência, pagar o imposto no valor acima descrito juntamente 
com as cominações legais. 

 
Dispositivo legal infringido: artigo 61, inciso III e artigo 64 da Lei nº 

11.651/91 combinado com artigo 58, inciso III do Decreto nº 4852/97. 
 
Proposta a penalidade do artigo 71, inciso IV, alínea "a" da Lei nº 

11.651/91 com redação da Lei nº 14.634/2003. 
 
Compõem o pólo passivo da lide na condição de solidários: Almir 

Luiz Balboena, Luiz Gonzaga Maciel e Leonardo Oliveira de Freitas Sousa. Todos trazidos 
aos autos nos termos do artigo 45, inciso XII da Lei nº 11.651/91. 

 
Instruem a ação fiscal os seguintes documentos: ordem de serviço 

00115/2008 (fl. 07); Auditoria Básica do ICMS (fls. 08 a 11); cópia da nota fiscal 8.180, de 
emissão da ABC Indústria e Comércio S.A (fl. 12); TARE de nº 083/03-GSF (fls. 13 a 18), 
cópias do livro de Registro de Apuração do ICMS (fls. 19 a 48); de procuração (fl. 49). 

 
Sujeito passivo e solidários intimados, fls. 51 a 59. 
 
Lavrado termo de revelia em relação aos três solidários, fls. 60. 
 
Sujeito passivo apresenta impugnação à primeira instância, fls. 62 a 

90. 
 
Em sua peça defensória a recorrente afirma que o Termo de Regime 

Especial - TARE-083-GSF, em sua cláusula terceira, estabelece o momento do 
recebimento dos grãos, para apuração das reais quantidades, descontada a umidade, 
impureza, ardidos e outros, e geração da nota fiscal de entrada para fins de regularização 
e controle da mercadoria. Diz, ainda, que não existe norma legal competente 
determinando o estorno, visto que seria desconsiderado o principio da não-cumulatividade; 
que os dispositivos legais, artigo 61, inciso III e artigo 58, inciso III prescrevem que devem 
ser estornados os créditos aproveitados no momento da entrada da mercadoria, quando 
não ocorrer saídas ou não sejam estas tributadas e, que suas operações de saídas foram 
devidamente tributadas. 

 
Assevera que não é permitido exigir estorno de crédito de ICMS em 

decorrência da quebra-técnica e, que mesmo que tivesse, deveria ser na proporção do 
percentual de imposto aproveitado. Protesta pelo caráter confiscatório da multa e, por fim 
requer o cancelamento do auto de infração. 

 
Instruem o recurso do sujeito passivo os seguintes documentos: Ata 

da Assembléia Geral Extraordinária (fls. 91 a 92); cópia do Estatuto Social da empresa (fls. 
93 a 106); procuração e cópia de documentos pessoais (fls. 107 a 108); cópias do TARE 
132/06-GSF (fls. 109 a 113); do Livro de Registro de Apuração do ICMS (fls. 135 a 143); 
Nota Fiscal 8903 (fl. 117); de parecer técnico da Universidade Federal de Viçosa (fl. 132); 



 

extrato de consulta de processo da SEFAZ/MT (fls. 133 a 134); Apelação Cível (fls. 120 a 
131); cópia de Recurso Especial junto STJ (fls. 114 a 119). 

 
Prolatada sentença singular, fls. 145 a 148, em que o julgador 

singular conhece da impugnação, nega-lhe provimento para considerar procedente o auto 
de infração. Em seus motivos para a decisão o julgador singular afirma que a empresa 
celebrou TARE com a SEFAZ/GO, no qual se implementa tratamento tributário específico 
nas operações com soja em grãos e que, a cláusula quarta, estabelece que o imposto 
sobre operações anteriores constitui crédito para acordante. 

 
Ainda ressalta o contido na cláusula oitava do referido TARE onde a 

acordante compromete-se a observar a legislação tributária aplicável e a cumprir 
obrigações fiscais quer de natureza principal e acessória. 

 
Finaliza afirmando que não ocorreu a operação posterior relativa à 

saída da mercadoria relacionada na nota fiscal folhas 12, esta emitida para fins de acerto 
do estoque e sem tributação, portanto, nos termos do dispositivo legal deveria ter 
procedido ao estorno do crédito da mercadoria entrada no seu estabelecimento. 

 
Intimados da decisão singular o sujeito passivo e os solidários, fls. 

149 a 156. 
 
Lavrado termo de perempção em relação aos sujeitos passivos 

solidários, fls. 157. 
 
O sujeito passivo interpõe recurso voluntário, fls. 159 a 174. 
 
Em suma, a recorrente afirma que o julgador singular não analisou 

sua peça defensória, apresentada em impugnação à primeira instância, limitou-se a validar 
incondicionalmente os trabalhos fiscais desenvolvidos. Por fim requer a anulação da 
decisão singular uma vez que está não contemplou em sua sentença as questões postas 
á apreciação da autoridade julgadora.” 

 
 
 
No julgamento cameral, a Terceira Câmara do Conselho 

Administrativo Tributário decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão 
dos solidários da lide, arguida pelo Relator. Por unanimidade de votos foi rejeitada a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito 
de defesa. Quanto ao mérito, também por votação unânime, foi confirmada a sentença 
singular que considerou procedente o auto de infração. 

 
Inconformada com a condenação em segunda instância, a autuada 

interpôs recurso ao Conselho Pleno arguindo, no sentido de possibilitar o conhecimento do 
recurso, a alínea “a”, do inciso II, artigo 41, Lei nº 16.469/2009. A recorrente anexa ao seu 
recurso cópia da certidão e da ementa de acórdão que, segundo sua interpretação,  
conteria decisão divergente da proferida pela Câmara no presente processo.  

 
Em seu recurso, a autuada afirma que houve operação subsequente 

com toda a soja adquirida, não sendo aplicável ao caso o inciso III, do artigo 61, CTE. 
Afirma que toda a soja adquirida foi, posteriormente, vendida ou transferida em operação 
interestadual, em função de quebra técnica, com menor peso. Assevera que a referida 
quebra decorre da redução da massa dos grãos, logo, conclui que não se pode falar em 



 

inexistência, por qualquer motivo, de operação ou prestação posterior, que foi o 
fundamento do auto de infração e da decisão recorrida. Afirma que a quebra técnica é 
amplamente admitida pelas legislações tributárias e pelo próprio Conselho Administrativo 
Tributário do Estado de Goiás. Transcreve o voto proferido no processo nº 
5069956837020, que apresentou como decisão divergente, a fim de possibilitar a 
admissão de seu recurso. Pede a reforma da decisão cameral e a improcedência do auto 
de infração.  

 
 
É o relatório. 
 
 
 

VOTO 
 
 
No curso da sessão de julgamento, o Conselheiro NIVALDO JOSÉ 

MENDES arguiu preliminar de exclusão da lide dos solidários LEONARDO OLIVEIRA DE 
FREITAS SOUSA, ALMIR LUIZ BALBOENA e LUIZ GONZAGA MACIEL. De longa data, 
esta Corte tem adotado o entendimento de que é solidariamente responsável pelo crédito 
tributário, oriundo da omissão de pagamento do ICMS, a pessoa, sócio ou não da 
empresa autuada, que detenha poderes de gerência. Conforme se verifica pela 
documentação que acompanha o lançamento, os solidários apontados no auto de infração 
exercem função de gerência na sociedade, estando , portanto, caracterizada sua 
responsabilidade solidária pelo pagamento dos débitos apurados  no lançamento.  

 
Como se sabe, a pessoa jurídica é uma  ficção legal. Todos os seus 

atos se materializam pela ação dos seus administradores. Assim, é através de seus sócios  
administradores e gerentes que a empresa atua no mundo comercial, financeiro, jurídico e 
econômico. A legislação tributária, e no presente caso nos referimos ao Código Tributário 
Estadual (Lei nº 11.651/1991), através do  art. 45, inciso XII, estabelece a regra  de que 
são solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na operação ou prestação 
as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal, especialmente os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou 
prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem 
responsáveis.  

 
Quem dirige a pessoa jurídica autuada é o seu administrador. A ação 

ou omissão atribuídas à pessoa jurídica ABC IND E COM S A ABC INCO decorrem , 
diretamente, da ação ou omissão de seus administradores. Assim, a falta de pagamento 
do imposto imputada à pessoa jurídica, em razão da prática de ato contrário ao estipulado 
na legislação tributária(omissão de estorno do crédito de ICMS),  não só pode como deve 
também ser  imputada às pessoas de seus administradores. É o que determina o artigo 45 
, inciso XII do Código Tributário Estadual (Lei nº 11.651/1991). E é o que fez a autoridade 
fiscal ao indicar os Srs. LEONARDO OLIVEIRA DE FREITAS SOUSA, ALMIR LUIZ 
BALBOENA e LUIZ GONZAGA MACIEL como sujeitos passivos coobrigados em relação 
ao crédito tributário exigido no presente processo.  

 
Em adição, observe-se que o auto de infração não se refere a mero 

inadimplemento de imposto regularmente declarado pelo contribuinte  à Fazenda Pública.  
 



 

Com essas considerações, entendo que a indicação de LEONARDO 
OLIVEIRA DE FREITAS SOUSA, ALMIR LUIZ BALBOENA e LUIZ GONZAGA MACIEL 
como solidários atende ao disposto na legislação tributária , situação que impõe a sua 
manutenção  na lide. Rejeito a preliminar de exclusão  dos solidários da lide.  

 
Também no curso da sessão de julgamento, a Fazenda Pública 

arguiu a inadmissibilidade do recurso interposto pelo contribuinte. Entendo, como a ilustre 
representante da Fazenda Pública,  que o recurso interposto pela defesa a este Conselho 
Pleno não tem como ser admitido, pois não cumpre as condições estampadas no inciso II, 
do artigo 41, da Lei nº 16.469, de 19 de janeiro de 2009. O contribuinte alega que estaria 
recorrendo a partir de decisão divergente. Contudo, anexa ao seu recurso decisão que 
trata de assunto distinto do abordado no presente processo. A  decisão divergente 
anexada pela recorrente diz respeito à utilização da quebra técnica como justificativa para 
diferenças encontradas em auditoria específica de mercadorias. Já o presente processo 
trata da exigência de estorno de crédito do imposto em decorrência da emissão de nota 
fiscal de saída relativa a quebra técnica, com a finalidade de acertar o seu estoque.  

 
Acrescente-se que a autuada não apresenta qualquer matéria de 

ordem pública que justifique o conhecimento do recurso por este Conselho Pleno.  
 
Isto posto, rejeito a preliminar de exclusão da lide dos solidários 

LEONARDO OLIVEIRA DE FREITAS SOUSA, ALMIR LUIZ BALBOENA e LUIZ 
GONZAGA MACIEL, arguida pelo Conselheiro Relator,  e acolho a arguição de 
inadmissibilidade  do recurso do contribuinte para o Conselho Pleno, feita pela Fazenda 
Pública, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no 
artigo 41, II, da Lei nº 16.469/2009, devendo ser mantida a decisão cameral que 
considerou procedente o auto de infração.  
 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 05 de janeiro de 2016. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00010/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Márcio Nogueira Pedra 
 

 
EMENTA: Preliminar. Exclusão dos solidários da lide. Rejeitada. 
Decisão por maioria. Processual. Recurso ao Conselho Pleno. 
Inadmissibilidade. Decisão unänime. 1. Devem ser mantidos na 
lide as pessoas físicas que  exerciam o cargo de 
administradores da empresa autuada  à época da ocorrência dos 
fatos. 2.Na hipótese de decisão cameral unânime, deve ser 
inadmitido o recurso ao Conselho Pleno  que deixa de cumprir 
pelo menos uma das condições previstas no inciso II, do artigo 
41, da Lei nº 16.469/2009. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 08 
de dezembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, feita pela Fazenda 
Pública, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto 
de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo José Mendes, Márcio 
Nogueira Pedra, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Carlos Andrade 
Silveira, Washington Luis Freire de Oliveira, Alcedino Gomes Barbosa, Renato Moraes 
Lima, Edson Abrão da Silva, José Pereira D'abadia, Elias Alves dos Santos, Lidilone 
Polizeli Bento, João Divino de Brito, Heli José da Silva, Nivaldo Carvelo Carvalho, Nislene 
Alves Borges, José Luiz Rosa e Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes. E, por maioria 
de votos, rejeitar a preliminar de exclusão da lide dos solidários LEONARDO OLIVEIRA 
DE FREITAS SOUSA, ALMIR LUIZ BALBOENA e LUIZ GONZAGA MACIEL, arguida pelo 
Conselheiro Relator. Foram vencedores os Conselheiros Márcio Nogueira Pedra, Victor 
Augusto de Faria Morato, Washington Luis Freire de Oliveira, Renato Moraes Lima, Elias 
Alves dos Santos, Lidilone Polizeli Bento, Heli José da Silva, Nislene Alves Borges, 
Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes e o Sr. Presidente, Conselheiro Domingos 
Caruso Neto, que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros Nivaldo José 
Mendes, Masayuki Missao, Carlos Andrade Silveira, Alcedino Gomes Barbosa, Edson 
Abrão da Silva, José Pereira D'abadia, João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho e 
José Luiz Rosa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O lançamento tributário acusa o contribuinte de omitir o pagamento 
do ICMS,  na  importância de R$ 27.714,06 (vinte e sete mil, setecentos e catorze reais e  
seis centavos), conforme  apurado em  auditoria básica,  em razão da falta de estorno de  
crédito relativo à  entrada de soja em grãos, cujo ICMS de substituição tributária pelas 
operações anteriores foi apurado, recolhido e creditado, nos meses de julho e agosto de 
2004, tendo em vista a emissão da nota fiscal 8903, de 31/12/2004, que dá saída na 
mercadoria para fins de acerto de estoque (quebra técnica). Está sendo cobrado o imposto 
omitido, juntamente com as penalidades  e os demais acréscimos legais. Para todos os 
fins legais e com fulcro no § 2º, do artigo 19, Decreto nº 6.930, de 09 de junho de 2009, 
adoto o relatório constante do Acórdão da III CJUL nº 241/2013,  de fls 171/173,  que 
abaixo transcrevo : 

 



 

 
“A empresa ABC Indústria e Comércio S.A teve contra si lavrado auto 

de infração em razão de omissão de pagamento do ICMS no valor de R$ 27.714,06 (vinte 
sete mil, setecentos e catorze reais e seis centavos), em virtude de aproveitamento 
indevido de créditos do imposto na operação de saída proveniente de "quebra técnica" de 
mercadorias para fins de acerto de estoque final do exercício, conforme nota fiscal 8.903. 
Fato ocorrido nos meses de julho e agosto de 2.004. Devendo, em consequência, pagar o 
imposto no valor acima descrito juntamente com as cominações legais. 

 
Dispositivo legal infringido: artigo 61, inciso III e artigo 64 da Lei nº 

11.651/91 combinado com artigo 58, inciso III do Decreto nº 4.852/97. 
 
Proposta a penalidade do artigo 71, inciso IV, alínea "a" da Lei nº 

11.651/91 com redação da Lei nº 14.634/2003. 
 
Compõem o pólo passivo da lide na condição de solidários: Almir 

Luiz Balboena, Luiz Gonzaga Maciel e Leonardo Oliveira de Freitas Sousa. Todos trazidos 
aos autos nos termos do artigo 45, inciso XII da Lei nº 11.651/91. 

 
Instruem a ação fiscal os seguintes documentos: ordem de serviço 

00115/2008 (fl. 07); Auditoria Básica do ICMS (fls. 08 a 11); cópia da nota fiscal 8.903, de 
emissão da ABC Indústria e Comércio S.A (fl. 12); TARE de nº 083/03-GSF (fls. 13 a 18), 
cópias do livro de Registro de Apuração do ICMS (fls. 19 a 45); de procuração (fl. 46). 

 
Sujeito passivo e solidários intimados, fls. 48 a 56. 
 
Lavrado termo de revelia em relação aos três solidários, fls. 57. 
 
Sujeito passivo apresenta impugnação à primeira instância, fls. 59 a 

87. 
 
Em sua peça defensória a recorrente afirma que o Termo de Regime 

Especial - TARE-083-GSF, em sua cláusula terceira, estabelece o momento do 
recebimento dos grãos, para apuração das reais quantidades, descontada a umidade, 
impureza, ardidos e outros, e geração da nota fiscal de entrada para fins de regularização 
e controle da mercadoria. Diz, ainda, que não existe norma legal competente 
determinando o estorno, visto que seria desconsiderado o principio da não-cumulatividade; 
que os dispositivos legais, artigo 61, inciso III e artigo 58, inciso III prescrevem que devem 
ser estornados os créditos aproveitados no momento da entrada da mercadoria, quando 
não ocorrer saídas ou não sejam estas tributadas e, que suas operações de saídas foram 
devidamente tributadas. 

 
Assevera que não é permitido exigir estorno de crédito de ICMS em 

decorrência da quebra-técnica e, que mesmo que tivesse, deveria ser na proporção do 
percentual de imposto aproveitado. Protesta pelo caráter confiscatório da multa e, por fim 
requer o cancelamento do auto de infração. 

 
Instruem o recurso do sujeito passivo os seguintes documentos: Ata 

da Assembléia Geral Extraordinária (fls. 88 a 89); cópia do Estatuto Social da empresa (fls. 
90 a103); procuração e cópia de documentos pessoais (fls. 104 a 105); cópias do TARE 
132/06-GSF (fls. 106 a 112); do livro de Registro de Apuração do ICMS (fls. 113 a 116); 
Nota Fiscal 8903 (fl. 117); cópia de parecer técnico da Universidade Federal de Viçosa (fls. 



 

118); extrato de consulta de processo da SEFAZ/MT (fls. 119 a 120); Apelação Cível (fls. 
121 a 131); cópia de Recurso Especial junto STJ (fls. 132 a 137). 

Prolatada sentença singular, fls. 139 a 142, em que o julgador 
singular conhece da impugnação, nega-lhe provimento para considerar procedente o auto 
de infração. Em seus motivos para a decisão o julgador singular afirma que a empresa 
celebrou TARE com a SEFAZ/GO, no qual se implementa tratamento tributário específico 
nas operações com soja em grãos e que, a cláusula quarta, estabelece que o imposto 
sobre operações anteriores constitui crédito para acordante. 

 
Ainda ressalta o contido na cláusula oitava do referido TARE onde a 

acordante compromete-se a observar a legislação tributária aplicável e a cumprir 
obrigações fiscais quer de natureza principal e acessória. 

 
Finaliza afirmando que não ocorreu a operação posterior relativa à 

saída da mercadoria relacionada na nota fiscal folhas 12, esta emitida para fins de acerto 
do estoque e sem tributação, portanto, nos termos do dispositivo legal deveria ter 
procedido ao estorno do crédito da mercadoria entrada no seu estabelecimento. 

 
Intimados da decisão singular o sujeito passivo e os solidários, fls. 

143 a 149. 
 
Lavrado termo de perempção em relação aos sujeitos passivos 

solidários, fl. 150. 
 
O sujeito passivo interpõe recurso voluntário, fls. 152 a 167. 
 
Em suma, a recorrente afirma que o julgador singular não analisou 

sua peça defensória, apresentada em impugnação à primeira instância, limitou-se a validar 
incondicionalmente os trabalhos fiscais desenvolvidos. Por fim requer a anulação da 
decisão singular uma vez que está não contemplou em sua sentença as questões postas 
á apreciação da autoridade julgadora.” 

 
 
 
No julgamento cameral, a Terceira Câmara do Conselho 

Administrativo Tributário decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão 
dos solidários da lide, arguida pelo Relator. Por unanimidade de votos foi rejeitada a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito 
de defesa. Quanto ao mérito, também por votação unânime, foi confirmada a sentença 
singular que considerou procedente o auto de infração. 

 
Inconformada com a condenação em segunda instância, a autuada 

interpôs recurso ao Conselho Pleno arguindo, no sentido de possibilitar o conhecimento do 
recurso, a alínea “a”, do inciso II, artigo 41, Lei nº 16.469/2009. A recorrente anexa ao seu 
recurso cópia da certidão e da ementa de acórdão que, segundo sua interpretação,  
conteria decisão divergente da proferida pela Câmara no presente processo.  

 
Em seu recurso, a autuada afirma que houve operação subsequente 

com toda a soja adquirida, não sendo aplicável ao caso o inciso III, do artigo 61, CTE. 
Afirma que toda a soja adquirida foi, posteriormente, vendida ou transferida em operação 
interestadual, em função de quebra técnica, com menor peso. Assevera que a referida 
quebra decorre da redução da massa dos grãos, logo, conclui que não se pode falar em 
inexistência, por qualquer motivo, de operação ou prestação posterior, que foi o 



 

fundamento do auto de infração e da decisão recorrida. Afirma que a quebra técnica é 
amplamente admitida pelas legislações tributárias e pelo próprio Conselho Administrativo 
Tributário do Estado de Goiás. Transcreve o voto proferido no processo nº 
5069956837020, que apresentou como decisão divergente, a fim de possibilitar a 
admissão de seu recurso. Pede a reforma da decisão cameral e a improcedência do auto 
de infração.  

 
É o relatório. 
 
 
 

VOTO 
 
 
No curso da sessão de julgamento, o Conselheiro NIVALDO JOSÉ 

MENDES arguiu preliminar de exclusão da lide dos solidários LEONARDO OLIVEIRA DE 
FREITAS SOUSA, ALMIR LUIZ BALBOENA e LUIZ GONZAGA MACIEL. De longa data, 
esta Corte tem adotado o entendimento de que é solidariamente responsável pelo crédito 
tributário, oriundo da omissão de pagamento do ICMS, a pessoa, sócio ou não da 
empresa autuada, que detenha poderes de gerência. Conforme se verifica pela 
documentação que acompanha o lançamento, os solidários apontados no auto de infração 
exercem função de gerência na sociedade, estando , portanto, caracterizada sua 
responsabilidade solidária pelo pagamento dos débitos apurados  no lançamento.  

 
Como se sabe, a pessoa jurídica é uma  ficção legal. Todos os seus 

atos se materializam pela ação dos seus administradores. Assim, é através de seus sócios  
administradores e gerentes que a empresa atua no mundo comercial, financeiro, jurídico e 
econômico. A legislação tributária, e no presente caso nos referimos ao Código Tributário 
Estadual (Lei nº 11.651/1991), através do  art. 45, inciso XII, estabelece a regra  de que 
são solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na operação ou prestação 
as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal, especialmente os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou 
prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem 
responsáveis.  

 
Quem dirige a pessoa jurídica autuada é o seu administrador. A ação 

ou omissão atribuídas à pessoa jurídica ABC IND E COM S A ABC INCO decorrem , 
diretamente, da ação ou omissão de seus administradores. Assim, a falta de pagamento 
do imposto imputada à pessoa jurídica, em razão da prática de ato contrário ao estipulado 
na legislação tributária(omissão de estorno do crédito de ICMS),  não só pode como deve 
também ser  imputada às pessoas de seus administradores. É o que determina o artigo 45 
, inciso XII do Código Tributário Estadual (Lei nº 11.651/1991). E é o que fez a autoridade 
fiscal ao indicar os Srs. LEONARDO OLIVEIRA DE FREITAS SOUSA, ALMIR LUIZ 
BALBOENA e LUIZ GONZAGA MACIEL como sujeitos passivos coobrigados em relação 
ao crédito tributário exigido no presente processo.  

 
Em adição, observe-se que o auto de infração não se refere a mero 

inadimplemento de imposto regularmente declarado pelo contribuinte  à Fazenda Pública.  
 
Com essas considerações, entendo que a indicação de LEONARDO 

OLIVEIRA DE FREITAS SOUSA, ALMIR LUIZ BALBOENA e LUIZ GONZAGA MACIEL 



 

como solidários atende ao disposto na legislação tributária , situação que impõe a sua 
manutenção  na lide. Rejeito a preliminar de exclusão  dos solidários da lide.  

 
Também no curso da sessão de julgamento, a Fazenda Pública 

arguiu a inadmissibilidade do recurso interposto pelo contribuinte. Entendo, como a ilustre 
representante da Fazenda Pública,  que o recurso interposto pela defesa a este Conselho 
Pleno não tem como ser admitido, pois não cumpre as condições estampadas no inciso II, 
do artigo 41, da Lei nº 16.469, de 19 de janeiro de 2009. O contribuinte alega que estaria 
recorrendo a partir de decisão divergente. Contudo, anexa ao seu recurso decisão que 
trata de assunto distinto do abordado no presente processo. A  decisão divergente 
anexada pela recorrente diz respeito à utilização da quebra técnica como justificativa para 
diferenças encontradas em auditoria específica de mercadorias. Já o presente processo 
trata da exigência de estorno de crédito do imposto em decorrência da emissão de nota 
fiscal de saída relativa a quebra técnica, com a finalidade de acertar o seu estoque.  

 
Acrescente-se que a autuada não apresenta qualquer matéria de 

ordem pública que justifique o conhecimento do recurso por este Conselho Pleno.  
 
Isto posto, rejeito a preliminar de exclusão da lide dos solidários 

LEONARDO OLIVEIRA DE FREITAS SOUSA, ALMIR LUIZ BALBOENA e LUIZ 
GONZAGA MACIEL, arguida pelo Conselheiro Relator,  e acolho a arguição de 
inadmissibilidade  do recurso do contribuinte para o Conselho Pleno, feita pela Fazenda 
Pública, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no 
artigo 41, II, da Lei nº 16.469/2009, devendo ser mantida a decisão cameral que 
considerou procedente o auto de infração.  
 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 05 de janeiro de 2016. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00024/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Elias Alves dos Santos 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Utilização indevida de 
benefício fiscal. Procedência. Recurso da Fazenda Pública e do 
contribuinte para o Conselho Pleno. Preliminar de reinclusão de 
solidários na lide. Acolhimento.  
 
I - Quando o benefício fiscal for concedido sob condição e esta 
não for atendida, o contribuinte perde o direito ao benefício e 
fica obrigado ao pagamento do imposto acrescido das 
cominações legais cabíveis, desde a data da ocorrência do fato 
gerador em que tenha havido a utilização do benefício, 
ressalvada disposição em contrário (art. 86 - Decreto nº 
4.852/97). 
 
II - Os diretores, gerentes, administradores ou representantes da 
pessoa jurídica são solidariamente obrigados ao pagamento do 
imposto, relativamente à operação ou prestação decorrente dos 
atos que praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem 
responsáveis (CTE, art. 45, XII). 
 
III - Devem ser liminarmente inadmitidos pelo Conselho Pleno os 
recursos de decisão cameral unânime, quando não for cumprida 
a exigência de um dos requisitos previstos no art. 41, II, da Lei 
nº 16.469/09. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 03 
de dezembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, feita pelo Conselheiro 
Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto 
de infração, com a adequação da penalidade para a prevista no art. 71, inciso IV-A, do 
CTE. Participaram do julgamento os Conselheiros Alcedino Gomes Barbosa, Edson Abrão 
da Silva, José Pereira D'abadia, Elias Alves dos Santos, Talita Pimenta Félix, Lidilone 
Polizeli Bento, João Divino de Brito, Heli José da Silva, Nivaldo Carvelo Carvalho, Marlene 
Maria da Silva Ruguê Bernardes, Nivaldo José Mendes, Márcio Nogueira Pedra, Victor 
Augusto de Faria Morato e Washington Luis Freire de Oliveira. E, por maioria de votos, 
conhecer do recurso da Fazenda Pública para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para 
reincluir na lide o solidário FÁBIO SEBASTIÃO DIAS DE MATOS. Foram vencedores os 
Conselheiros Elias Alves dos Santos, Lidilone Polizeli Bento, Heli José da Silva, Marlene 
Maria da Silva Ruguê Bernardes, Márcio Nogueira Pedra, Victor Augusto de Faria Morato, 
Washington Luis Freire de Oliveira e o Sr. Presidente, Conselheiro Domingos Caruso 
Neto, que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros Alcedino Gomes 
Barbosa, Edson Abrão da Silva, José Pereira D'abadia, Talita Pimenta Félix, João Divino 
de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho e Nivaldo José Mendes, que votaram conhecendo do 
recurso, negando-lhe provimento para manter a exclusão do solidário da lide. 
 



 

R E L A T Ó R I O 
 

Descreve o presente auto de infração que o sujeito passivo realizou 
saídas de mercadorias, no exercício de 2010, com utilização indevida da redução de base 
de cálculo prevista no art. 8º, inciso VIII, anexo IX, do Decreto nº 4.852/1997, pois possuía 
débito tributário exigível inscrito na dívida ativa a partir de 2006, dessa forma estava 
impedido de usufruir do benefício fiscal. Em consequência, deve pagar o ICMS na 
importância de R$ 183.288,08 (cento e oitenta e três mil, duzentos e oitenta e oito reais e 
oito centavos), acrescido das penalidades e demais cominações legais, incidente sobre a 
diferença apurada, conforme auditoria, demonstrativos e demais documentos anexos.   

O autuante informa que se refere à autuação I constante do 
demonstrativo auxiliar "Outros Débitos de Ofício" da auditoria básica do ICMS 2010 e que 
as demais infrações nela indicadas foram objetos de autos em separado.  

  
A base legal do auto de infração encontra respaldo no Código 

Tributário Estadual em seus arts. 15 e 64 c/c art. 1º, §1º, anexo IX, e art. 86 do Decreto nº 
4.852/97.  A penalidade é a contida no art. 71, inciso VIII, alínea "a", combinado com §9º, 
inciso I, da Lei 11.651/1991, com redação da Lei 14.634/2003.  

  
Foi identificado como solidário Fábio Sebastião Dias de Mattos, na 

condição de sócio-gerente, nos termos do art. 45, XII do CTE.  
   
Os autos foram instruídos com Anexo Estruturado - Detalhamento do 

Crédito Tributário "fls. 03 a 04", Dados Extraídos do Banco de Dados da JUCEG-GO "fls. 
06 a 07", cópia de Certidão de Débito em Dívida Ativa - Positiva "fl. 08", cópia da Portaria 
nº 135/11 - GSF 'fl. 09", Auditoria Básica do ICMS "fls. 10 a 16", planilha Demonstrativo do 
Valor do ICMS Debitado a Menor "fl. 17", planilha Demonstrativo de Documentos Fiscais 
de Emissão Eletrônica "fls. 18 a 257", cópia do Livro Registro de Saídas "fls. 258 a 414", 
cópia do Livro Registro de Apuração do ICMS "fls. 415 a 442" e cópia de Notificação Fiscal 
"fl. 443".  

   
Foi realizada intimação da autuada e do solidário (fls. 444 a 446).

  
 A autuada e o sujeito solidário ingressaram com impugnação à 

Primeira Instância, "fls. 449 a 454", alegando nulidade do auto de infração frente a eleição 
do solidário, vez que inexiste razão para que o mesmo seja mantido na lide e que deve ser 
reconsiderada a penalidade aplicada, pois a mesma fere dispositivos constitucionais, 
conforme art. 151, inciso IV, do CTN, restando prejudicada a presente autuação.  Ao final, 
pediu a exclusão do sujeito solidário e que seja declarada a improcedência do auto de 
infração.  

  
A Impugnação foi instruída com cópia de Procuração "fls. 455 a 456" 

e cópia de Alteração Contratual "fls. 458 a 460".  
  
O julgador singular, na Sentença nº 3433/11 - JULP, "fls. 462 a 464", 

decidiu conhecer da impugnação, negar-lhe provimento para recusar o pedido de exclusão 
do solidário da lide e, no mérito, pela procedência da pretensão inicial do Fisco, se verifica 
que o sócio-gerente tem efetivamente o poder de intervir nas operações da sociedade, 
conforme cláusula 9ª da 24ª Alteração Contratual da empresa e o levantamento fiscal não 
sofreu questionamento.  

  
  



 

A autuada e o solidário foram intimados, conforme fls. 96 a 98. 
  

Inconformados, a autuada e o solidário interpuseram Recurso 
Voluntário "fls. 470 a 476" onde reiteraram o pedido de exclusão do sujeito solidário da lide 
e a alegação de que a multa aplicada tem caráter confiscatório.  Ao final, pediram a 
exclusão do solidário e que seja declarada a improcedência do auto de infração.  

  
Por meio do Acórdão n°1843/2012 às "fls.479 a 485", a Primeira 

Câmara Julgadora decidiu acatar a preliminar de exclusão do sujeito passivo coobrigado 
da lide. No mérito, confirmar a decisão anterior, considerando procedente o auto de 
infração, adequando a penalidade de acordo com o disposto no art. 71, IV–A do CTE. 

 
Em sua fundamentação, considerou que o sujeito passivo não 

concorreu para a prática da infração, vez que deve ser provado o contrário por meio de 
documentos, o que não ocorreu no presente caso. Aduziu que sua decisão coaduna com a 
tantas outras decisões pretéritas deste Conselho, assim como é harmoniosa com os 
julgados das Cortes Superiores. 

 
No mérito, transcreve os artigos 15 e 64 do CTE e os artigos 1°, §1° 

do Anexo IX, e 86 do RCTE. Obtempera que as alegações dos sujeitos passivos não 
destituíram as provas produzidas pela fiscalização, portanto, fica provado nos autos que o 
sujeito passivo utilizou o benefício fiscal de maneira indevida, perdendo o direito de 
usufruir por não atender os requisitos do benefício. 

 
Adequa a pena para o disposto no art.71, IV-A do CTE. 
 
Intimada à fl. 486, a FPE apresenta Recurso ao Conselho Pleno 

n°503/2012, à fls. 487, no qual alega que a decisão cameral deve ser reformada no 
quesito de reinserção do solidário na lide, pois este concorreu para a prática da infração 
apontado na peça inicial, conforme disposto no art.45, XII do CTE e art.124, I do CTN. 

 
Intimados às "fls.490 a 491", os sujeitos passivos apresentam 

contradita às "fls. 493 a 503", reafirmando suas alegações anteriormente feitas, pedindo, 
ao final, que seja mantida a exclusão do sujeito passivo solidário e seja julgado 
improcedente o auto de infração. 

 
É o Relatório. 
 
  

V O T O 
 

Acolho a preliminar de reinclusão do solidário na lide, arguida pela 
Fazenda Pública, considerando que a pessoa jurídica manifesta sua vontade por meio de 
seus dirigentes. Consequentemente, se ocorreu a omissão de pagamento de ICMS 
referida no auto de infração, tal fato somente pode ser atribuído à decisão ou 
determinação de seus administradores, por ação ou omissão, pois é pela vontade destes 
que a pessoa jurídica realiza suas operações e deve cumprir as suas obrigações 
tributárias. 

Consta na Cláusula 9ª da 24ª Alteração e Consolidação de Contrato Social 
(fls. 458/460), que a administração da sociedade, na época do fato gerador, era exercida 
pelo sócio ora reincluído nesta lide.  



 

Portanto, correta a indicação do sujeito passivo solidário, nos termos do 
artigo 45, inciso XII, da Lei 11.651/91, que transcrevo: 

“Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na operação ou 
prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação 
principal, especialmente: 

 
[...] 
 
XII – com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 

administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou prestação decorrente 
dos atos que praticarem intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis 

 
[...] ” 

 
Outrossim, o Código Tributário Nacional (CNT) afirma que são 

solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que 
constitua o fato gerador da obrigação principal e, também, as pessoas expressamente 
designadas em lei:  

 
"Art. 124. São solidariamente obrigadas: 
 
I. as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 

obrigação principal;  
 
II. as pessoas expressamente designadas por lei. 
 
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem." 

 
Nesse sentido, com base no dispositivo supracitado (CTN, art. 124, inciso 

I), o legislador estadual atribuiu responsabilidade solidária aos gerentes, administradores 
ou representantes da pessoa jurídica com o contribuinte em face dos atos que praticarem, 
intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis, conforme se depreende do 
comando inserto no artigo 45, XII do CTE já relacionado.  

 
Reincluo, portanto, o solidário identificado na fl. 05 nesta lide, devendo o 

mesmo continuar a responder solidariamente pela exigência fiscal contida na exordial. 
 
Quanto ao mérito, em face da ausência, neste processo, dos requisitos 

legalmente exigidos para admissão de recurso pelo Conselho Pleno, impõe-se a 
inadmissibilidade do presente recurso.  

De fato, a decisão recorrida foi tomada, na fase cameral, por unanimidade 
de votos quanto ao mérito e não estando comprovada divergência jurisprudencial, 
contrariedade a disposição expressa na Legislação Tributária Estadual ou prova 
inconteste constante do processo, como prevê o art. 41, II da Lei nº 16.469/09, abaixo 
transcrito, não cabe recurso para o Conselho Pleno: 

 
"Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral: 
I - omissis; 
II - unânime: 
a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, que tenha 

tratado de matéria idêntica; 
b) inequivocamente contrária a: 
1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 
2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, que implique 

reforma parcial ou total da decisão; 
c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 
d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na ocasião do 

julgamento e que por si só possa modificá-lo. 



 

§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso deve ser 
liminarmente inadmitido: 

I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja existência se 
ignorava na ocasião do julgamento; 

II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa da legislação 
tributária estadual ou à prova constante do processo, ou a falsidade da prova." 

 
Com estas fundamentações, conheço do recurso da Fazenda Pública, 

dou-lhe provimento para reincluir o solidário nesta lide.  
Quanto ao recurso voluntário o inadmito liminarmente, tendo em vista não 

estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, da Lei nº 16.469/09, 
mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração e adequou a 
penalidade proposta para a prevista no art. 71, inciso IV-A da Lei 11.651/91 - CTE. 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 05 de janeiro de 2016. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00051/16 
 
Relator: Conselheiro Márcio Nogueira Pedra 
 

 
EMENTA: Processual. Recurso ao Conselho Pleno. 
Inadmissibilidade. Decisão unänime. Na hipótese de decisão 
cameral unânime, deve ser inadmitido o recurso ao Conselho 
Pleno  que deixa de cumprir pelo menos uma das condições 
previstas no inciso II, do artigo 41, da Lei nº 16.469/2009. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 07 
de janeiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, feita pelo Conselheiro 
Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto 
de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Márcio Nogueira Pedra, José 
Luiz Rosa, Talita Pimenta Félix, Renato Moraes Lima, José Pereira D'abadia, David 
Fernandes de Carvalho, Rickardo de Souza Santos Mariano, Nislene Alves Borges, 
Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto 
de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, 
José Paixão de Oliveira Gomes, Carlos Andrade Silveira e Elias Alves dos Santos. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O Fisco acusa o contribuinte de realizar  saída interna de mercadoria 
com débito a menor do ICMS, pois utilizou, indevidamente, o beneficio fiscal da redução 
da base de cálculo, pois estava inadimplente com o ICMS relativo a obrigação tributária 
cujo pagamento deveria ter ocorrido no mês correspondente à referida utilização. Está 
sendo cobrado o imposto, correspondente à diferença, na  importância de 
R$859.373,76(Oitocentos e cinquenta e nove mil e trezentos e setenta e tres reais e 
setenta e seis centavos), juntamente com penalidade e acréscimos legais. Para todos os 
fins legais e com fulcro no § 2º, do artigo 19, Decreto nº 6.930, de 09 de junho de 2009, 
adoto o relatório constante do Acórdão da II CJUL nº 627/2015,  de fls 196 e seguintes,  
que abaixo transcrevo : 

 
“Da análise do presente processo, depreende-se que a acusação 

tipificada na sua peça exordial versa sobre o fato de que o autuado, na condição de 
contribuinte, omitiu o pagamento de ICMS no valor de R$ 859.373,76 (oitocentos e 
cinquenta e nove mil, trezentos e setenta e três reais e setenta e seis centavos), em razão 
de ter realizado saídas internas de mercadorias com débito a menor do imposto, pois 
utilizou, indevidamente, o benefício fiscal da redução da base de cálculo estando 
inadimplente com o ICMS relativo à obrigação tributária, cujo pagamento deveria ter 
ocorrido no mês correspondente à referida utilização. Em consequência, deverá pagar o 
imposto acrescido das cominações legais. 

No documento de fls. 04 denominado Anexo Estruturado – Descritivo 
Complementar da Ocorrência, identifica-se os meses em que ocorreram o 
inadimplemento, e, consequentemente, o imposto a recolher. 

Foram indicados como infringidos: os artigos 11, 27,  e 64 da Lei nº 
11.651/91 - CTE; c/c os artigos 1.º, § 1º, inciso I, e 8º, inciso VIII, do Anexo IX, do Decreto 



 

nº 4.852/97 - RCTE. Outrossim, a penalidade prevista no artigo 71, inciso IV A, da Lei nº 
11.651/91, com a redação da Lei 17.519/11. 

O auto de infração contendo a tipificação da infração foi embasado  e 
instruído com os documentos de fls. 03/126, a saber: Anexos Estruturados – 
Detalhamento do Crédito Tributário e Descritivo Complementar da Ocorrência; 
Demonstrativos de Pagamento do ICMS a Menor – Inadimplência; Demonstrativo de Uso 
de RBC nas Operações Internas; Auditoria Básica do ICMS e Demonstrativos Auxiliares; 
SARE – Histórico de Pagamentos; Demonstrativo CFOP; Demonstrativo do Valor Total 
dos Ajustes a Débito; e, cópia de Procuração. 

Devidamente Intimado, fls. 127, o sujeito passivo apresenta 
Impugnação junto à Primeira Instância, fls. 130/139, alegando, em preliminar, a nulidade 
da autuação por ausência de requisitos essenciais ao lançamento, e pela inexistência de 
ofensa à regra do crédito outorgado. Alega que no detalhamento do crédito tributário não 
há qualquer indicação do critério utilizado para o cálculo do tributo lançado, ou dos índices 
e termos inicial e final de cálculo dos juros e da correção monetária dos débitos apurados, 
o que torna o cálculo do valor envolvido absolutamente obscuro. Argui, assim, nulidade do 
lançamento por cerceamento do direito de defesa e por insegurança na determinação da 
infração. 

Questiona a multa aplicada, alcunhando-a de confiscatória.  Destaca 
doutrina e jurisprudência a respeito.  

Pugna, ao final, pela improcedência do auto de infração. 
 Instrui a peça defensória com as cópias dos documentos de fls. 

140/162. 

O Julgador Singular prolata a Sentença n° 194/15 – JULP, fls. 
164/165, e julga procedente o lançamento, devendo o sujeito passivo efetuar o 
recolhimento do ICMS no valor originário constante da inicial, mais cominações legais. 
Rejeita, outrossim, as preliminares de nulidade arguidas. 

Fundamenta sua decisão aduzindo que conforme se conclui da 
análise dos demonstrativos e demais documentos juntados, o caso é simples, ou seja, 
apenas foi exigido a parte do benefício fiscal que tem como condição para sua fruição a 
adimplência, simples e claro, cujo dispositivo legal infringido consta da peça inicial no 
campo próprio. 

O autuado foi intimado da decisão singular, conforme se vê às fls. 
157/159.   

Mediante peça recursal de fls. 162/175, o autuado, após descrever 
os fatos, repete as mesmas alegações feitas na instância singular, ou seja, nulidade da 
autuação por ausência de requisitos essenciais ao lançamento, o que leva ao 
cerceamento do direito de defesa e a insegurança na determinação da infração, 
destacando: “No presente caso, em particular, com muito mais razão, pois não há 
nenhum demonstrativo que explique com clareza quais foram os critérios que 
fundamentaram o cálculo do imposto lançado, sendo que os demais demonstrativos 
anexados ao Auto de Infração, tampouco ajudam na tarefa de entender os critérios de 
cálculo, uma vez que estes contém meramente a relação de todas as operações sobre as 
quais foi calculado o crédito outorgado pela Recorrente, mas não há indicação de quais 
são as operações em que o crédito foi glosado. Nesse contexto, da forma como o 
lançamento foi feito, é impossível identificar com segurança, o critério utilizado pela 
fiscalização para a quantificação do imposto cobrado e, consequentemente, quais foram 
especificamente, os referidos créditos glosados.”   

Questiona, novamente, a multa aplicada, por entender que a mesma 
tem caráter confiscatório. 



 

Requer, por derradeiro, a nulidade do auto de infração, por ofensa ao 
artigo 20, da Lei nº 16.469/03. Ainda, que a fiscalização apresente demonstrativos de 
cálculo do imposto cobrado indicando a alíquota aplicável, índices de juros e correção 
monetária aplicados, e os termos inicial e final da sua aplicação. Pede a improcedência 
do auto de infração. 

Posteriormente, junta-se o Memorial de fls. 179/183, no qual reitera 
os argumentos já expendidos nas fases anteriores. 

Anexa-se aos autos, também, as cópias dos documentos de fls. 
185/193, referentes aos autos de infração lavrados em desfavor da empresa, 
compreendendo os períodos autuados, e que se encontram, inclusive, inscritos na Dívida 
Ativa.” 

 
 
A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário decidiu, 

por unanimidade de votos, rejeitar o pedido de diligência formulado pela autuada. Também 
por votação unânime, foram rejeitadas as preliminares de nulidade da peça básica, 
arguidas pela autuada, sendo a primeira, por cerceamento do direito de defesa e, a 
segunda, por insegurança na determinação da infração. Quanto ao mérito, por 
unanimidade de votos, a Câmara conheceu do recurso, negando-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração.  

 
Inconformada com a decisão condenatória, a empresa autuada, LBR 

LÁCTEOS BRASIL S/A, interpôs recurso ao Conselho Pleno. Como a decisão cameral foi 
unânime em relação a todos os pontos levantados pela defesa no recurso voluntário 
(pedido de diligência, nulidade por cerceamento ao direito de defesa e insegurança na 
determinação da infração e mérito) a recorrente anexou ao processo cópia do acórdão nº 
1407/2014, que anulou o processo 4011205105308 por cerceamento ao direito de defesa 
e insegurança na determinação da infração, sob o argumento de que a peça de 
sustentação do lançamento ficou incompleta.  

 
Após tais considerações iniciais, visando a admissibilidade de seu 

recurso, a autuada  alega, inicialmente, nulidade do auto de infração por ausência de 
requisitos essenciais. Reclama da ausência, no lançamento, da indicação da alíquota 
aplicada sobre a base de cálculo, dos índices e termos inicial e final de cálculo dos juros e 
da correção monetária. Pede nulidade por insegurança na determinação da infração e 
cerceamento ao direito de defesa. Completa que não basta que o auto de infração 
contenha o resultado do cálculo do tributo. É necessário que se apresente a fórmula do 
cálculo e fundamentos que levaram ao resultado.  

 
Finaliza pedindo a redução da multa por considerá-la confiscatória.  
 
É o relatório.  
 
 

VOTO 
 
 
 
Entendo que o recurso interposto pela autuada, LBR LÁCTEOS 

BRASIL S A,  a este Conselho Pleno não tem como ser admitido, pois não cumpre as 
condições estampadas no inciso II, do artigo 41, da Lei nº 16.469, de 19 de janeiro de 
2009. O contribuinte alega que estaria recorrendo a partir de decisão divergente. A 
recorrente anexou ao processo cópia do acórdão nº 1407/2014, que anulou o processo 



 

4011205105308 por cerceamento ao direito de defesa e insegurança na determinação da 
infração Contudo, insta observar que a referida decisão foi reformada, circunstância esta 
que afasta o seu atributo de tornar admissível o recurso. Eis a informação sobre o referido 
processo, constante do sítio da Secretaria de Estado da Fazenda de Goiás na internet :  

 
“Processo: 4011205105308 
Sujeito Passivo: LBR - LÁCTEOS BRASIL S/A - . 
Recurso: Recurso da Fazenda Pública para o Conselho Pleno 

1951/15 
Órgão Julgador: Conselho Pleno 
Advogado: THAMARA MARINHO DE SOUZA 
Conselheiro Relator: RODOLFO RAMOS CAIADO 
Representante Fazendário: CLÁUDIO AZZI 
Autor do Voto: GILMAR RODRIGUES DE ALMEIDA 
Decisão/Resolução: Certificamos que, conforme anotação na 

pauta de julgamento e nos termos das atas das sessões realizadas no dia 06/08/2015 e 
hoje, o Conselho Pleno do Conselho Administrativo Tributário decidiu, por maioria de 
votos, conhecer do recurso de ofício, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular 
e retornar os autos a Câmara Julgadora para apreciação de toda matéria. Foram 
vencedores os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, Márcio Nogueira Pedra, 
Nislene Alves Borges, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Mário de Oliveira 
Andrade, Washington Luis Freire de Oliveira, Antônio Martins da Silva, Renato Moraes 
Lima e o Sr. Presidente, Conselheiro Domingos Caruso Neto, que proferiu voto de 
desempate. Vencidos os Conselheiros Rodolfo Ramos Caiado, Talita Pimenta Félix, João 
Divino de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho, José Luiz Rosa, Nivaldo José Mendes, 
Masayuki Missao e Carlos Andrade Silveira. 

Data efetiva do Julgamento: 08/09/2015” 
 
 
Tal atitude da recorrente inviabiliza o exame de sua peça recursal, 

pois a decisão cameral, ora em análise, foi unânime e não foi cumprida a condição legal 
para admissão do recurso. Vejamos o que determina a lei :  

 

“Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão 

cameral: 

........................................................................................................ 

II - unânime: 

a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 
que tenha tratado de matéria idêntica; 

........................................................................................................ 

§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o 
recurso deve ser liminarmente inadmitido: 

I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste 
cuja existência se ignorava na ocasião do julgamento;” 

 
 
Acrescente-se que a autuada não apresenta qualquer matéria de 

ordem pública que justifique o conhecimento do recurso por este Conselho Pleno. Isto 
posto, inadmito o recurso do contribuinte para o Conselho Pleno, tendo em vista não estar 
a peça recursal em consonância com o disposto no artigo 41, II, da Lei nº 16.469/2009, 
devendo ser mantida a decisão cameral que considerou  procedente o auto de infração. 



 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 02 de fevereiro de 2016. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00063/16 
 
Relator: Conselheiro Heli José da Silva 
 

 
EMENTA: I - PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE DO 
RECURSO. Decisão cameral unânime. Falta de comprovação 
dos requisitos exigidos. Acolhida por unanimidade. 
 
1. Devem ser liminarmente inadmitidos pelo Conselho Pleno os 
recursos de decisão cameral unânime, quando não for 
comprovada a exigência de um dos requisitos previstos no 
artigo 41, inciso II, da Lei n.º 16.469/09. 
 
II - SOLIDARIEDADE. Reinclusão do coobrigado solidário na 
lide. Acolhida por maioria de votos. 
 
1. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação, as pessoas que tenham 
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal, especialmente: com o contribuinte, os 
acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem 
responsáveis. (Artigo 45, inciso XII, CTE). 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 03 
de dezembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, feita pelo Conselheiro 
Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto 
de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Heli José da Silva, Nivaldo 
Carvelo Carvalho, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Nivaldo José Mendes, Márcio 
Nogueira Pedra, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Carlos Andrade 
Silveira, Washington Luis Freire de Oliveira, Alcedino Gomes Barbosa, Edson Abrão da 
Silva, José Pereira D'abadia, Elias Alves dos Santos e Lidilone Polizeli Bento. E, por 
maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda Pública para o Conselho Pleno, dar-lhe 
provimento para reincluir na lide o solidário FÁBIO SEBASTIÃO DIAS DE MATOS. Foram 
vencedores os Conselheiros Heli José da Silva, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, 
Márcio Nogueira Pedra, Victor Augusto de Faria Morato, Washington Luis Freire de 
Oliveira, Elias Alves dos Santos, Lidilone Polizeli Bento e o Sr. Presidente, Conselheiro 
Domingos Caruso Neto, que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros 
Nivaldo Carvelo Carvalho, Nivaldo José Mendes, Masayuki Missao, Carlos Andrade 
Silveira, Alcedino Gomes Barbosa, Edson Abrão da Silva e José Pereira D'abadia, que 
votaram conhecendo do recurso, negando-lhe provimento para manter a exclusão do 
solidário da lide. 
 



 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal é de que o sujeito passivo omitiu o pagamento do 
ICMS, na importância de R$ 11.028,54 (onze mil, vinte e oito reais e cinquenta e quatro 
centavos), em razão da escrituração indevida de valores a título de crédito outorgado, 
referentes à utilização irregular do benefício previsto no artigo 11, inciso III, do Anexo IX, 
do Decreto nº 4.852/97, pois possuía débito tributário exigível inscrito na Dívida Ativa 
desde o ano de 2.005, fato que o impedida de utilizar-se de qualquer benefício fiscal 
instituído por lei estadual. Em consequência, deverá pagar o imposto omitido acrescido 
das cominações legais. 

Foram indicados como infringidos os artigos 58, § 3º, inciso II, e 64, 
do Código Tributário Estadual – CTE, combinado com o artigo 1º, § 1º, do anexo IX, e 
artigo 86, do Decreto nº 4.852/97, sendo proposta a penalidade prevista no artigo 71, 
inciso IV, alínea “a”, do CTE, com redação da Lei nº 14.634/03.  

Foi identificado como sujeito passivo solidário o Senhor Fábio 
Sebastião Dias de Matos, nos termos do artigo 45, inciso XII, do CTE.  

O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: 
Anexos Estruturados - Detalhamento do Crédito Tributário, Descritivo Complementar da 
Ocorrência e Identificação do Sujeito Passivo Coobrigado; Demonstrativo Consulta 
Quadro Societário, Portaria; Auditoria Básica do ICMS e Demonstrativos Auxiliares;  
cópias das páginas do livro Registro de Apuração do ICMS; Relatórios de 
Saídas/Entradas; DPI; e, Notificação Fiscal, fls. 03/85. 

Os autuados foram intimados, fls. 86/89, a pagar a quantia exigida ou 
apresentar Impugnação junto à Primeira Instância.  

Conjuntamente, comparecem ao processo com a Impugnação de fls. 
92/96, na qual alegam, preliminarmente, ilegitimidade passiva em relação ao coobrigado 
solidário, por entenderem que o mesmo não teria parte com a ocorrência do fato gerador, 
não se enquadrando, assim, em nenhuma das hipóteses contidas nos artigos 134 e 135, 
do CTN.  

Quanto ao mérito, após mencionarem o fato gerador autuado, 
apenas questionam a multa aplicada, alcunhando-a de confiscatória.  

Pugnam, ao final, pela improcedência do auto de infração. 

Exara-se a Sentença nº 3.407/11 – JULP, fls. 104/106, na qual o 
Julgador rejeita eventual preliminar arguida, assim como o pedido de exclusão do 
solidário da lide. No mérito, conhece da Impugnação, nega-lhe provimento e julga 
procedente o lançamento. 

Intimados, fls. 107/109, os autuados interpõem Recurso Voluntário, 
fls. 112/117, no qual, após uma síntese dos fatos, pugnam pela reforma da decisão 
monocrática. Reiteram o pleito de exclusão do coobrigado solidário da lide, com o 
argumento de que o mesmo não infringiu os artigos 134 e 135 do CTN.  

Questionam a multa aplicada e a sua manutenção pelo julgador 
singular.  

No mérito, ratificam os argumentos expendidos na fase anterior. 

Pugnam, por derradeiro, pela improcedência do lançamento. 

A Primeira Câmara deste Conselho decidiu, por maioria de votos, 
acolher a preliminar de exclusão do solidário da lide. Quanto ao mérito, por votação 



 

unânime, conhecer do Recurso Voluntário, negar-lhe provimento para confirmar a 
sentença singular que considerou procedente o auto de infração. 

A decisão encontra-se consubstanciada no Acórdão nº 1.594/2012, 
fls. 120/124. 

A Representação Fazendária apresenta o Recurso ao Conselho 
Pleno de fls. 126, por intermédio do qual requer a reinclusão do coobrigado solidário na 
lide, alegando que a exclusão do mesmo contraria as disposições existentes nas 
legislações tributárias, por violar o disposto no artigo 45, inciso XII, do CTE, e o artigo 
124, inciso I, do CTN. Quanto ao mérito, destaca que não há qualquer reparo. 

Devidamente intimados, fls. 128/130, os autuados apresentam ao 
Conselho Pleno Recurso e Contradita ao Recurso Fazendário, conforme defensório de 
fls. 133/139, reiterando os argumentos já apresentados nas fases anteriores, em 
especial, o pedido de exclusão do solidário da lide, e a improcedência do auto de 
infração. Destacam jurisprudência e doutrina a respeito. Reiteram o caráter confiscatório 
da multa aplicada.  

Este é o relatório. 
 

       V O T O  
 

   INADMISSIBILIDADE RECURSAL 
 

Da análise que promovi no Recurso interposto pelo sujeito passivo, 
e, considerando o fato de que a decisão cameral adjetivou-se, na questão meritória, pela 
manutenção da decisão monocrática, com o consenso unânime dos julgadores camerais, 
que decidiram, consequentemente, pela procedência do lançamento, procedi à arguição 
de inadmissibilidade do Recurso do sujeito passivo, por entender que o mesmo não se 
acha revestido, comprovadamente, dos requisitos exigidos para a sua admissibilidade, 
nos termos preconizados pelo artigo 41, inciso II, da Lei n.º 16.469/09. 

De fato, a decisão recorrida foi tomada, em relação ao mérito, na 
fase cameral, por unanimidade de votos e, não estando comprovada divergência 
jurisprudencial, ou contrariedade a disposição expressa na Legislação Tributária 
Estadual, ou, ainda, a prova inconteste constante do processo à época do julgamento 
cameral, como prevê o artigo 41, inciso II, da Lei n.º 16.469/09, abaixo transcrito, não 
cabe Recurso para o Conselho Pleno: 

 

“Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral: 

[...] 

II – Unânime: 

a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 
que tenha tratado de matéria idêntica; 

b) inequivocamente contrária a: 

1. disposição expressa da legislação estadual; 

2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 
que implique reforma parcial ou total da decisão. 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 

§ 1.º. na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso 
deve ser liminarmente inadmitido: 



 

I – Juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste 
cuja existência se ignorava na ocasião do julgamento; 

II – Demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição 
expressa da legislação tributária estadual ou à prova constante do 
processo, ou a falsidade da prova. 

[...]” 

 

Não existe, a priori, nenhum argumento apresentado pelo recorrente 
que se adeque à previsão legal do artigo retro transcrito.  

Portanto, com as razões acima, arguo e acolho a preliminar de 
inadmissibilidade do Recurso, relativamente ao mérito. 

 

REINCLUSÃO DO COBRIGADO SOLIDÁRIO 

 
Quanto ao pedido de reinclusão na lide do coobrigado solidário, 

requerido pela Representação Fazendária, voto pelo seu acolhimento, por entender que 
na condição de administrador, o mesmo participou diretamente da situação de que 
decorreu a omissão objeto da ação fiscal, conduta que se subsume ao artigo 45, inciso XII, 
da Lei n° 11.651/91. 

 

“Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 

[...] 

XII – com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à 
operação ou prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis 

[...] “ (grifos oportunos). 

 

Observo, como fundamento do meu posicionamento, que o artigo 45, 
inciso XII, acima transcrito, possui ligação com o artigo 124, do Código Tributário Nacional 
- CTN: 

 

“CAPÍTULO IV 

Sujeito Passivo 

[...] 

SEÇÃO II 

Solidariedade 

Art. 124. São solidariamente obrigadas: 

I -  as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato 
gerador da obrigação principal; 

II -  as pessoas expressamente designadas por lei. 

Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de 
ordem. 

[...]” 

 



 

Como se percebe, a redação do caput do artigo 45 da Lei n° 
11.651/91, pela expressão “pessoas que tenham interesse comum na situação que 
constitua o fato gerador da obrigação principal”, estabelece uma relação essencial entre 
esse dispositivo e o inciso I, do artigo 124, do CTN. 

Há que se destacar, ainda, que a pessoa jurídica manifesta sua 
vontade por meio de seus dirigentes, consequentemente, se ocorreu omissão de 
pagamento do ICMS na situação referida no auto de infração, tal fato somente pode ser 
atribuído à decisão ou determinação de seus administradores, por ação ou omissão, pois 
é pela vontade destes que a pessoa jurídica realiza suas operações e deve cumprir as 
suas obrigações tributárias. 

Com as razões acima delineadas, bem como as destacadas pelo 
Representante Fazendário, entendo que não há como manter excluído da lide o 
coobrigado solidário identificado. 

Ao teor do exposto, voto, de forma unânime, para arguir e acolher a 
preliminar de inadmissibilidade do Recurso do sujeito passivo, relativamente ao mérito, 
haja vista ter sido decidido na fase cameral por consenso unânime, e não apresentar o 
Recurso a comprovação de um dos requisitos previstos no artigo 41, inciso II, da Lei nº 
16.469/09, mantendo, assim, a decisão cameral que considerou procedente o auto de 
infração. 

E, em consenso majoritário, voto, para acolher o pedido da 
Representação Fazendária de reinclusão na lide do coobrigado solidário, Senhor Fábio 
Sebastião Dias de Matos. 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 04 de fevereiro de 2016. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00064/16 
 
Relator: Conselheiro Heli José da Silva 
 

 
EMENTA: I – PROCESSUAL – INADMISSIBILIDADE DO 
RECURSO. Decisão cameral unânime. Falta de comprovação 
dos requisitos exigidos. Acolhida por unanimidade. 
 
1. Devem ser liminarmente inadmitidos pelo Conselho Pleno os 
recursos de decisão cameral unânime, quando não for 
comprovada a exigência de um dos requisitos previstos no 
artigo 41, inciso II, da Lei n.º 16.469/09. 
 
II – SOLIDARIEDADE. Reinclusão do coobrigado solidário na 
lide. Acolhida por maioria de votos. 
 
1. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação, as pessoas que tenham 
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal, especialmente: com o contribuinte, os 
acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem 
responsáveis. (Artigo 45, inciso XII, CTE). 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 03 
de dezembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, feita pelo Conselheiro 
Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto 
de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Heli José da Silva, Nivaldo 
Carvelo Carvalho, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Nivaldo José Mendes, Márcio 
Nogueira Pedra, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Carlos Andrade 
Silveira, Washington Luis Freire de Oliveira, Alcedino Gomes Barbosa, Edson Abrão da 
Silva, José Pereira D'abadia, Elias Alves dos Santos e Lidilone Polizeli Bento. E, por 
maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda Pública para o Conselho Pleno, dar-lhe 
provimento para reincluir na lide o solidário FÁBIO SEBASTIÃO DIAS DE MATOS. Foram 
vencedores os Conselheiros Heli José da Silva, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, 
Márcio Nogueira Pedra, Victor Augusto de Faria Morato, Washington Luis Freire de 
Oliveira, Elias Alves dos Santos, Lidilone Polizeli Bento e o Sr. Presidente, Conselheiro 
Domingos Caruso Neto, que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros 
Nivaldo Carvelo Carvalho, Nivaldo José Mendes, Masayuki Missao, Carlos Andrade 
Silveira, Alcedino Gomes Barbosa, Edson Abrão da Silva e José Pereira D'abadia, que 
votaram conhecendo do recurso, negando-lhe provimento para manter a exclusão do 
solidário da lide. 
 



 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal é de que o sujeito passivo omitiu o pagamento do 
ICMS, na importância de R$ 111.641,77 (cento e onze mil, seiscentos e quarenta e um 
reais e setenta e sete centavos), em razão da escrituração indevida de valores a título de 
crédito outorgado, referentes à utilização irregular do benefício previsto no artigo 11, 
inciso III, do Anexo IX, do Decreto nº 4.852/97, pois possuía débito tributário exigível 
inscrito na Dívida Ativa, fato que o impedida de utilizar-se de qualquer benefício fiscal 
instituído por lei estadual. Em consequência, deverá pagar o imposto omitido acrescido 
das cominações legais. 

Foram indicados como infringidos os artigos 58, § 3º, inciso II, e 64, 
do Código Tributário Estadual – CTE, combinado com o artigo 1º, § 1º, do anexo IX, e 
artigo 86, do Decreto nº 4.852/97, sendo proposta a penalidade prevista no artigo 71, 
inciso IV, alínea “a”, do CTE, com redação da Lei nº 14.634/03.  

Foi identificado como sujeito passivo solidário o Senhor Fábio 
Sebastião Dias de Matos, nos termos do artigo 45, inciso XII, do CTE.  

O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: 
Anexos Estruturados - Detalhamento do Crédito Tributário, Descritivo Complementar da 
Ocorrência e Identificação do Sujeito Passivo Coobrigado; Demonstrativo Consulta 
Quadro Societário, Portaria; Auditoria Básica do ICMS e Demonstrativos Auxiliares; 
Certidão de Débito em Dívida Ativa – Positiva; cópias das páginas do livro Registro de 
Apuração do ICMS; e, Termo de Devolução de Objetos e Documentos - TDOD, fls. 03/44. 

Os autuados foram intimados, fls. 45/49, a pagar a quantia exigida ou 
apresentar Impugnação junto à Primeira Instância.  

Comparecem ao processo com as Impugnações de fls. 52/61 e 
95/106, alegando, preliminarmente, nulidade do auto de infração por insegurança na 
determinação da infração. No mérito, afirmam que não há que se falar em serem 
legítimos os lançamentos das inscrições na Dívida Ativa, porque supostos créditos 
inscritos através de tais títulos se encontram sub judice. Questionam a multa e os juros 
aplicados. Pugnam pela exclusão do coobrigado solidário da lide. Ao final, requerem a 
improcedência do auto de infração.  

Promovem a juntada das cópias dos documentos de fls. 62/93 e 
107/139. 

Exara-se a Sentença nº 1.355/11 – JULP, fls. 141/143, na qual o 
Julgador rejeita eventual preliminar arguida, assim como o pedido de exclusão do 
solidário da lide. No mérito, conhece da Impugnação, nega-lhe provimento e julga 
procedente o lançamento. 

Intimados, fls. 144/147, os autuados interpõem, conjuntamente, 
Recurso Voluntário, fls. 150/158, no qual, após uma síntese dos fatos, pugnam pela 
reforma da decisão monocrática. Reiteram o pleito de exclusão do coobrigado solidário 
da lide, com o argumento de que o mesmo não infringiu os artigos 134 e 135 do CTN.  

Questionam a multa aplicada e a sua manutenção pelo julgador 
singular.  

No mérito, ratificam os argumentos expendidos na fase anterior, 
destacando: “O fato de não existir decisão final acerca da regularidade dos débitos 
inscritos e de sua exigibilidade não deixa dúvidas que a recorrente pode sim, utilizar-se 
dos benefícios fiscais a que tem direito”. 

Pugnam, por derradeiro, pela improcedência do lançamento. 



 

A Primeira Câmara deste Conselho decidiu, por maioria de votos, 
acolher a preliminar de exclusão do solidário da lide. Quanto ao mérito, por votação 
unânime, conhecer do Recurso Voluntário, negar-lhe provimento para confirmar a 
sentença singular que considerou procedente o auto de infração. 

A decisão encontra-se consubstanciada no Acórdão nº 1.618/2012, 
fls. 165/169. 

A Representação Fazendária apresenta o Recurso ao Conselho 
Pleno de fls. 171, por intermédio do qual requer a reinclusão do coobrigado solidário na 
lide, alegando que a exclusão do mesmo contraria as disposições existentes nas 
legislações tributárias, por violar o disposto no artigo 45, inciso XII, do CTE, e o artigo 
124, inciso I, do CTN. Quanto ao mérito, destaca que não há qualquer reparo. 

Devidamente intimados, fls. 172/176, os autuados apresentam ao 
Conselho Pleno Recurso e Contradita ao Recurso Fazendário, conforme defensórios de 
fls. 180/186, 189/192 e 194/197, reiterando os argumentos já apresentados nas fases 
anteriores, em especial, o pedido de exclusão do solidário da lide, e a improcedência do 
auto de infração. Destacam jurisprudência e doutrina a respeito. Questionam a 
penalidade aplicada. 

Este é o relatório. 
 

       V O T O  
 

   INADMISSIBILIDADE RECURSAL 
 

Da análise que promovi no Recurso interposto pelo sujeito passivo, 
e, considerando o fato de que a decisão cameral adjetivou-se, na questão meritória, pela 
manutenção da decisão monocrática, com o consenso unânime dos julgadores camerais, 
que decidiram, consequentemente, pela procedência do lançamento, procedi à arguição 
de inadmissibilidade do Recurso do sujeito passivo, por entender que o mesmo não se 
acha revestido, comprovadamente, dos requisitos exigidos para a sua admissibilidade, 
nos termos preconizados pelo artigo 41, inciso II, da Lei n.º 16.469/09. 

De fato, a decisão recorrida foi tomada, em relação ao mérito, na 
fase cameral, por unanimidade de votos e, não estando comprovada divergência 
jurisprudencial, ou contrariedade a disposição expressa na Legislação Tributária 
Estadual, ou, ainda, a prova inconteste constante do processo à época do julgamento 
cameral, como prevê o artigo 41, inciso II, da Lei n.º 16.469/09, abaixo transcrito, não 
cabe Recurso para o Conselho Pleno: 

 

“Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral: 

[...] 

II – Unânime: 

a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 
que tenha tratado de matéria idêntica; 

b) inequivocamente contrária a: 

1. disposição expressa da legislação estadual; 

2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 
que implique reforma parcial ou total da decisão. 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 



 

§ 1.º. na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso 
deve ser liminarmente inadmitido: 

I – Juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste 
cuja existência se ignorava na ocasião do julgamento; 

II – Demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição 
expressa da legislação tributária estadual ou à prova constante do 
processo, ou a falsidade da prova. 

[...]” 

 

Não existe, a priori, nenhum argumento apresentado pelo 
recorrente que se adeque à previsão legal do artigo retro transcrito.  

Portanto, com as razões acima, arguo e acolho a preliminar de 
inadmissibilidade do Recurso, relativamente ao mérito. 

 

REINCLUSÃO DO COBRIGADO SOLIDÁRIO 

 
Quanto ao pedido de reinclusão na lide do coobrigado solidário, 

requerido pela Representação Fazendária, voto pelo seu acolhimento, por entender que 
na condição de administrador, o mesmo participou diretamente da situação de que 
decorreu a omissão objeto da ação fiscal, conduta que se subsume ao artigo 45, inciso XII, 
da Lei n° 11.651/91. 

 

“Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 

[...] 

XII – com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à 
operação ou prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis 

[...] “ (grifos oportunos). 

 

Observo, como fundamento do meu posicionamento, que o artigo 45, 
inciso XII, acima transcrito, possui ligação com o artigo 124, do Código Tributário Nacional 
- CTN: 

 

“CAPÍTULO IV 

Sujeito Passivo 

[...] 

SEÇÃO II 

Solidariedade 

Art. 124. São solidariamente obrigadas: 

I -  as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato 
gerador da obrigação principal; 

II -  as pessoas expressamente designadas por lei. 

Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de 
ordem. 

[...]” 



 

 

Como se percebe, a redação do caput do artigo 45 da Lei n° 
11.651/91, pela expressão “pessoas que tenham interesse comum na situação que 
constitua o fato gerador da obrigação principal”, estabelece uma relação essencial entre 
esse dispositivo e o inciso I, do artigo 124, do CTN. 

Há que se destacar, ainda, que a pessoa jurídica manifesta sua 
vontade por meio de seus dirigentes, consequentemente, se ocorreu omissão de 
pagamento do ICMS na situação referida no auto de infração, tal fato somente pode ser 
atribuído à decisão ou determinação de seus administradores, por ação ou omissão, pois 
é pela vontade destes que a pessoa jurídica realiza suas operações e deve cumprir as 
suas obrigações tributárias. 

Com as razões acima delineadas, bem como as destacadas pelo 
Representante Fazendário, entendo que não há como manter excluído da lide o 
coobrigado solidário identificado. 

Ao teor do exposto, voto, de forma unânime, para arguir e acolher a 
preliminar de inadmissibilidade do Recurso do sujeito passivo, relativamente ao mérito, 
haja vista ter sido decidido na fase cameral por consenso unânime, e não apresentar o 
Recurso a comprovação de um dos requisitos previstos no artigo 41, inciso II, da Lei nº 
16.469/09, mantendo, assim, a decisão cameral que considerou procedente o auto de 
infração. 

E, em consenso majoritário, voto, para acolher o pedido da 
Representação Fazendária de reinclusão na lide do coobrigado solidário, Senhor Fábio 
Sebastião Dias de Matos. 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 04 de fevereiro de 2016. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00068/16 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de inadmissibilidade do 
recurso do contribuinte, suscitada pelo Relator. Acolhida.  
 
O recebimento de recurso está condicionado à previsão legal 
para seu acolhimento. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 05 
de novembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, feita pelo Conselheiro 
Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto 
de infração, observando que a penalidade já foi alterada para art. 71, 1, "a" da Lei 
11.651/91. Participaram do julgamento os Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira, 
Gilmar Rodrigues de Almeida, Talita Pimenta Félix, João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo 
Carvalho, José Paixão de Oliveira Gomes, José Luiz Rosa, Marlene Maria da Silva Ruguê 
Bernardes, Nivaldo José Mendes, Mário de Oliveira Andrade, Álvaro Falanque, Victor 
Augusto de Faria Morato, Washington Luis Freire de Oliveira, Antônio Martins da Silva, 
Rodolfo Ramos Caiado e Elias Alves dos Santos. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Nestes autos, o Fisco exige o pagamento de ICMS regularmente 
registrado e apurado no livro Registro de Apuração do ICMS, nos meses de maio e julho 
de 2007, que o sujeito passivo omitiu o pagamento no valor de R$ 6.448, 37, conforme 
comprovado em Auditoria Básica do ICMS. 

 
A base legal do auto de infração encontra respaldo no Código 

Tributário Estadual em seus arts. 56, I e 64 c/c art. 64, inciso I, do Decreto n.º 4.852/97, e 
a penalidade no art. 71, inciso III, alínea "c" do mesmo código. 

 
O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: 

auditorias básica do ICMS; Documento Sefaz; Termo de Abertura; Livro Registro de Notas 
Fiscais; Termo de Encerramento e Registro de Apuração de ICMS. Fls. "3 a 31"  

 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de fls. "32". 
 
Regularmente intimado, o sujeito passivo comparece ao feito e 

impugna em fls. "34 a 37" a ação fiscal alegando que o auto de infração é nulo pelo fato de 
a autoridade fiscal atuante estar impedida de fazer o lançamento na medida em que sua 
ordem de serviço estava com o prazo de execução da fiscalização encerrado; no mérito, o 
impugnante aduz que a presente autuação está correlacionada ao auto de infração nº 
3032832910133, que está abarrotado de falhas no procedimento fiscal, logo o presente 
procedimento deve ser declarado improcedente visto que aquele também é improcedente. 

 



 

Pede a declaração de nulidade ou improcedência do auto de 
infração. 

 
O sujeito passivo anexou os seguintes documentos: Cadastro de 

Produtor Rural; Cópia de Documentos; Procuração, fls. "38 a 41". 
 
De início em fls. "43 e 44" descarto a possibilidade de ocorrência de 

nulidade processual por impedimento da autoridade fiscal atuante. De fato, a ordem de 
serviço constitui-se apenas em documento de controle interno da administração 
fazendária, não se prestando para delimitar a competência dos agentes do fisco, que se 
encontram fixadas na Lei nº 13.266/98. Dessa forma, o seu art. 4º, inciso I, "b", 3, atribui 
competência ao Auditor-Fiscal da Receita Estadual I – AFRE I para constituir o crédito 
tributário decorrente do exercício das correspondentes tarefas de fiscalização referentes a 
verificação de quantitativos de mercadorias existentes em estabelecimentos de produtor 
agropecuário, bem como o exame de documentos e livros de sua escrita fiscal. Logo, não 
há que se falar em nulidade processual. 

 
No mérito, observa-se pelo levantamento fiscal que não há referência 

ao processo aludido pelo impugnante, constituindo a auditoria básica do ICMS anexada ao 
feito, bem como cópias do livro Registro de Apuração do ICMS do mês em tela, e 
comprovantes do pagamento de parte do imposto apurado respectivo, os fundamentos 
para a autuação.  

 
Compulsando os autos, constata-se que o procedimento de 

fiscalização está bem fundamentado, porquanto o próprio livro Registro de Apuração do 
ICMS, devidamente autenticado, nos meses de maio e julho de 2007 apontam imposto a 
recolher nos montantes respectivos de R$17.775,76 e R$22.865,89, enquanto cópia dos 
DARE 2.1 de pagamento do imposto ICMS normal referências 05/2007 e 07/2007 
registram os pagamentos das importâncias de R$15.927,42 e R$18.265,86. Outrossim, o 
demonstrativo Auditoria Básica do ICMS traduz muito bem a realidade da escrita fiscal do 
sujeito passivo, resultando em lançamento do crédito tributário ora exigido. 

 
Afim, insta observar que no presente caso em comento a acusação 

fiscal encontra-se devidamente demonstrada, enquanto a defesa do impugnante não logra 
ser eficaz para ilidir com sucesso a ação fiscal. Entretanto, tratando-se de omissão de 
pagamento de ICMS regularmente registrado e apurado em livro próprio, a penalidade é a 
prevista no art. 71, inciso I, alínea "a", do CTE. 

 
Isso posto, não acolho a preliminar de nulidade processual, conheço 

da impugnação, dou-lhe provimento parcial e julgo PROCEDENTE EM PARTE o auto de 
infração, com alteração da penalidade para o art. 71, inciso I, alínea "a", do CTE. 

 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em segunda instância ou Recurso Voluntário, conforme 
documentos de fls. "46 a 48". 

 
Em face da decisão de Primeira Instância, o sujeito passivo interpõe 

o recurso voluntário de fls. "51 a 54", em síntese, com os seguintes fundamentos: 
 
 Alega que os valores registrados no livro de Apuração do ICMS não 

estão corretos, pois foram encontrados considerando-se a sistemática ordinária de 
créditos pelas entradas e débitos pelas saídas, o que em princípio seria vedado pelo artigo 
3º da IN nº 673/04-GSF; 



 

 
Afirma que apesar da equivocada apuração do imposto realizada 

inicialmente, com a entrada em vigor da Lei 16.864/2009, que convalida a utilização de 
crédito presumido de ICMS, na forma que especifica, o contribuinte tem direito de 
apropriar de crédito presumido a ser calculado pelo total de suas saídas, na ordem de 
30%; 

 
Requer a realização de diligência a fim de ser refeita a auditoria, 

considerando o benefício fiscal do crédito presumido pelas saídas no percentual de 30 %, 
a que faz jus o Recorrente. 

 
Pede, ao final, a realização de diligência e que seja recebido e 

provido o recurso para declarara a improcedência do lançamento tributário. 
 
Houve posterior juntada documental de fls. "58 a 62". 
 
A Segunda Câmara Julgadora resolveu, por unanimidade de votos, 

atendendo requerimento formulado pela Fazenda Pública, converter o julgamento em 
diligência à SEGE, para que seja feita a juntada de cópia do auto de infração nº 3 0328249 
094 58, para fins de verificação de duplicidade de lançamento com o presente auto fl. "63" 

 
Em acordão exarado pela I Câmara Julgadora de n° 1775/2012 em 

fls. "65 a 69" 
 
O pedido de diligência fica rejeitado por ser inteiramente dispensável. 

A autuação cuida de ICMS regularmente registrado e recolhido apenas em parte. Está se 
exigindo essa diferença de imposto. O crédito presumido de 30 %, requerido pelo sujeito 
passivo, nos termos do artigo 14 da IN 673/04-GSF, já foi objeto de consideração em 
relação ao auto de infração nº 3 0328329 101 33, conforme resolução da Segunda 
Câmara Julgadora (fls. 61/65). 

 
É de se ressaltar que o auto de infração relativo ao aproveitamento 

indevido de crédito, em face da diligência realizada, foi reduzido para R$ 31.653,33 (fls. 
65). Portanto, o crédito presumido que tinha direito já foi concedido ao sujeito passivo. 
Assim, não cabe nenhuma diligência para o presente processo. O pedido fica rejeitado.      

 
O levantamento fiscal está bem fundamentado. O livro Registro de 

Apuração do ICMS, devidamente autenticado, nos meses de maio e julho de 2007 informa 
imposto a recolher nos montantes respectivos de R$ 17.775,76 e R$ 22.865,89 (fls. 
18/23), enquanto cópia dos DARE 2.1 de pagamento do imposto ICMS normal referências 
05/2007 e 07/2007 registram os pagamentos das importâncias de R$ 15.927,42 e R$ 
18.265,86 (fls. 24/25).  

 
Ademais, os demonstrativos da Auditoria Básica do ICMS traduzem 

muito bem a realidade da escrita fiscal do sujeito passivo, resultando em lançamento do 
crédito tributário ora exigido. 

 
O trabalho fiscal se encontra respaldado pela legislação tributária, 

sendo corretas as exigências fiscais lançadas no auto de infração. 
 
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, nego-lhe 

provimento, para rejeitar o pedido de diligência e confirmar a decisão singular que julgou 
procedente o auto de infração. 



 

 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar Recurso ao Conselho Pleno, conforme documentos de fls. "70 e 71" 
 
O sujeito passivo apresentou recurso ao Conselho pleno, fls. "74 a 

77", onde primeiramente afirma que o recurso é admissível nos moldes do art. 41, II, "b", 1 
da Lei 16469/09. 

 
No que tange a questão de mérito e a acusação fiscal de que o 

recorrente veio a omitir ICMS no valor de R$ 2.671, 42.  Sendo que esse montante seria a 
diferença do valor registrado e apurado em dois meses do ano de 2007. 

 
O registro e a apuração do ICM realizados pelos contribuintes 

obedecem sistematicamente ao dispositivo legal, art. 65, do RCTE, descrito abaixo, não 
devendo ter consequentemente ocorrido autuação. 

 
Ao final clama a partir das razões expostas a Improcedência do Auto 

de Infração. 
 
É o relatório. 
 
 

VOTO 
 

Este feito se inicia com a exigência fiscal, em face ao contribuinte 
epigrafado, de recolhimento do imposto, de acordo com o  descrito na folha de rosto deste 
volume e já informado no relatório que é parte integrante deste “decisum”. 

 
Atendendo aos  trâmites legais a lide aporta neste preclaro Conselho 

Pleno, já trazendo em suas peças processuais as manifestações da polaridade passiva, 
em sede de primeira e segunda instâncias, sendo que, em ambas as fases, o juízo das 
autoridades sentenciadoras foi por reafirmar a exigência preambular.  

 
Destaco que a decisão cameral, conforme já informado em 

parágrafos volvidos, foi unânime. Em sendo assim, e não havendo decisão deste colendo 
Conselho Administrativo Tributário, em sede de mérito, que seja conflitante, à que ora é 
objeto de estudo, conclui-se que o recurso da defesa para esta instância e que ora é 
objeto de análise, é carecedor de amparo legal nos termos preconizados pelo inciso II do 
artigo 41 da Lei nº 16.469/09, “verbis”: 

 
Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão 

cameral: 

 
[...] 
 
II - unânime: 
 
a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão 

plenária, que tenha tratado de matéria idêntica; 
 
b) inequivocamente contrária a: 

 
1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 



 

 
2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento 

cameral, que implique reforma parcial ou total da decisão; 
 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 
 
d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava 

na ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 
 

§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o 
recurso deve ser liminarmente inadmitido: 

 
I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova 
inconteste cuja existência se ignorava na ocasião do julgamento; 

 
II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição 
expressa da legislação tributária estadual ou à prova constante do 
processo, ou a falsidade da prova. 

 
Assim, arguo e acolho a preliminar de inadmissibilidade do recurso 

para o Conselho Pleno, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o 
disposto no inciso II do artigo 41 da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que 
considerou procedente o auto de infração. 

 
 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 04 de fevereiro de 2016. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00069/16 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de inadmissibilidade do 
recurso do contribuinte, suscitada pelo Relator. Acolhida.  
 
O recebimento de recurso está condicionado à previsão legal 
para seu acolhimento. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 05 
de novembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, feita pelo Conselheiro 
Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto 
de infração, observando que a penalidade já foi alterada para art. 71, 1, "a" da Lei 
11.651/91. Participaram do julgamento os Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira, 
Gilmar Rodrigues de Almeida, Talita Pimenta Félix, João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo 
Carvalho, José Paixão de Oliveira Gomes, José Luiz Rosa, Marlene Maria da Silva Ruguê 
Bernardes, Nivaldo José Mendes, Mário de Oliveira Andrade, Álvaro Falanque, Victor 
Augusto de Faria Morato, Washington Luis Freire de Oliveira, Antônio Martins da Silva, 
Rodolfo Ramos Caiado e Elias Alves dos Santos. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu o pagamento 
de ICMS regularmente registrado e apurado no livro de apuração, na importância de R$ 
2.671,42, conforme auditoria básica de ICMS e documentos em anexo. Em consequência, 
deverá pagar o imposto omitido, juntamente com penalidade e acréscimos legais. 

 
A autoridade lançadora indica como infringida as disposições dos 

artigos 56, I e 64 do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) combinado com 
os artigos 67, I do Decreto 4852/97. Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 
71, inciso III, "c" do CTE, com redação da Lei nº 12.806/1995. 

 
O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: 

auditoria básica do ICMS, escrituração de credito de imposto indevidamente, 
monitoramento de contribuintes, histórico dos pagamentos, registro de apuração do ICMS, 
termo de abertura, documentos fiscais, termo de encerramento, ordem de serviço, 
registros de utilização de documentos fiscais e termos de ocorrências, de "fls.6 a 34".  

 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de "fl.35". 
 
Em sua impugnação de "fls. 37 a 39". 
 
Autuada comparece ao feito, através de peça impugnatória, onde 

alega que o procedimento fiscal contém vários erros; e que a autuação está 
correlacionada ao auto de infração nº 3 0328249 094 58, também improcedente.  

 



 

Ao final requer a nulidade ou improcedência do feito. 
 
O sujeito passivo anexa os seguintes documentos: cadastro de 

produtor rural, cópias de documentos pessoais, procuração, de "fls.40 a 43 ". 
 
Pela sentença nº 6920/08-COJP, o julgador singular decide pela 

procedência em parte do auto de infração. 
 
 O julgador descarta a possibilidade de ocorrência de nulidade 

processual. 
 
Alega que, não há referência ao processo aludido pelo impugnante, 

constituindo a auditoria básica do ICMS anexada ao feito, bem como cópias do livro de 
registro de apuração do ICMS e comprovantes dos pagamentos de parte do imposto 
apurado respectivo, os fundamentos para a autuação. 

 
O julgador afirma que, o procedimento de fiscalização está bem 

fundamentado, porquanto o próprio livro de registro de apuração do ICMS, devidamente 
autenticado, no mês de setembro aponta imposto a recolher no valor de R$ 7.696,42, 
enquanto extrato do sistema informatizado da Secretaria da Fazenda registra o 
pagamento do imposto ICMS da importância de R$ 5.025,27. 

 
Portanto, o julgador alega que, o demonstrativo da auditoria básica 

do ICMS traduz muito bem a realidade da escrita fiscal do sujeito passivo, resultando em 
lançamento do credito tributário exigido, de "fls.45 a 46". 

 
O sujeito passivo é intimado a pagar a quantia exigida ou apresentar 

Recurso Voluntário, conforme documentos de "fls.48 a 49".  
 
O sujeito passivo apresenta Recurso Voluntário, de "fls. 52 a 55". 
 
Do direito, o sujeito passivo alega que, ocorreu um erro nos valores 

registrados, não estando corretos, pois foram encontrados considerando-se a sistemática 
ordinária de créditos pelas entradas e débitos pelas saídas. 

 
O sujeito passivo alega também que ele tem o direito de se apoderar 

de um credito presumido a ser calculado pelo total de suas saídas na ordem de 30%. 
 
Sustenta que, o fiscal deve considerar o benéfico fiscal do crédito 

presumido pelas saídas dos 30%, a que faz jus o recorrente. Após, deverá ser abatido o 
valor efetivamente recolhido no mês de setembro. 

 
Ao final, pede que a conversão do feito em diligencia para revisão de 

toda a auditoria, com apuração dos valores devidos mediante observação ao credito 
presumidos de 30%. E pede que seja julgado improcedente. 

 
O sujeito passivo anexa ao recurso os seguintes documentos: termo 

de juntada, base de consulta, de "fls.57 a 59". 
 
Pela Resolução nº114/2011, de "fls.60 a 61". 
 
 A quarta Câmara julgadora determina converter o julgamento em 

diligencia para que os autos sejam encaminhados à Delegacia Regional de Fiscalização, 



 

de origem, com intuito de que seu ilustre titular, determine que a autoridade fiscal 
designada proceda a revisão da auditoria inicial de forma a atender o pleito do sujeito 
passivo em relação a convalidação. 

 
Determina também que, se for o caso de remanescer qualquer valor 

do crédito tributário, cientificar o sujeito passivo para se manifestar no prazo de 20 dias. 
 
Em diligência, "fls.62 a 64". 
 
Da exclusão da lide os fatos geradores ocorridos até setembro de 

2004. O fiscal revisor alega que, se levar em consideração a determinação da Resolução 
114/2011 que estabelece que produtor agropecuário deve utilizar-se do credito presumido 
neste período, deve –se então proceder aos estornos dos créditos escriturados no mês de 
setembro. 

 
Portanto, deve apurar de oficio os registros efetuados pelo 

contribuinte e levando em consideração o aproveitamento dos créditos escriturados e 
indevidos no livro de registro e também a utilização do credito presumido a ser calculado 
pelo total das saídas na ordem de 30%. 

 
O fiscal anexa no auto de sua diligência, resultados do mês de 

setembro de 2004.  
 
O fiscal afirma que, é certo o valor de R$ 2.671,42 é a diferença 

entre o saldo devedor apurado pelo contribuinte de R$ 7.696,42 e o recolhimento pelo 
contribuinte conforme DPI SARE de R$ 5.025,27. Portanto, se desconsiderar o valor do 
credito tributário lançado, em razão do credito presumido de quem direito o produtor, deve-
se aplicar a sistemática do artigo 3° da IN 673/04. Levando se em conta os registros do 
mês de agosto que influenciara do período seguinte. 

 
Afirma ainda que, na reconstituição de toda escrita fiscal foram 

desconsiderados todos os fatos geradores ocorridos até setembro de 2004. 
 
Considerando, a auditoria básica do ICMS, nota explicativa e os 

registros fiscais dos meses de agosto e setembro de 2004 dos autos, o fiscal anexa os 
resultados dos créditos escriturados indevidamente, créditos presumidos e imposto 
omitido depois dos demonstrativos dos créditos presumidos com abatimentos em relação 
aos créditos escriturados indevidamente. 

 
No final, o fiscal alega que, se proceder a revisão da auditoria para 

atender o pedido do sujeito passivo, terá que estornar os créditos registrados no livro 
registro de entradas em relação aos meses de agosto e setembro de 2004. Sendo então, 
o novo procedimento mais penoso do que a simples manutenção no auto de infração.  

 
O sujeito passivo anexa os seguintes documentos: data do 

julgamento, cópia de diligencia do processo n° 3 0328168 76, cópia da decisão cameral e 
relação dos créditos presumidos, de "fls.65 a 73". 

 
Intimado, o sujeito passivo manifesta acerca da diligência, de "fls.78 

a 85". 
 
Reiterando alguns argumentos ocorridos na impugnação passada e 

nos fatos que o fiscal relatou na diligência. 



 

 
O sujeito passivo reitera ainda que, o Estado extinguiu credito 

tributário relativo ao ICMS constatado em estabelecimento de produtores rurais. 
 
No entanto, o sujeito passivo, solicita a aplicação da lei supra e a 

consequência extinção do credito tributário emitido em seu desfavor nos autos em 
epigrafe, pois sua condição se subsume ao disposto na referida lei.   

 
Ao final, pede que seja julgado improcedente. 
 
Mediante ao Acordão de n°270/2012, de "fls. 88 a 90". 
 
O julgador determina que, quando aconteceu a adequação da 

penalidade, havendo a concordância da representação fazendária, o crédito tributário 
passou a ser tratado como imposto lançado e recolhido, enquadrado na seara de credito 
não contencioso, conquanto por ter origem na categoria de duplo grau. 

 
O julgador alega quem sobre a extinção do credito tributário, alcança 

apenas a omissão de entrada ou de saída de aves constada em estabelecimento de 
produtor rural, referindo-se apenas as peculiaridades relacionadas a comercialização de 
animais por parte de produtor rural, não envolvendo situações posteriores apuradas em 
livros fiscais. 

 
Ao final, mediante ao recurso voluntario nega-se provimento para 

considerar procedente o credito tributário, confirmando a decisão singular. 
 
 O sujeito passivo é intimado a pagar a quantia exigida ou apresentar 

Recurso ao Conselho Pleno, conforme documentos de "fls.92 a 93". 
 
O sujeito passivo alega que, o próprio julgador e na descrição do fato 

do presente auto de infração relata que a apuração foi feita corretamente, isto é, 
regularmente. 

 
Portanto, a autuação se realizou em dissonância com o dispositivo 

legal. O contribuinte providenciou corretamente a apuração do imposto em seus livros 
fiscais e a autuação contesta a forma utilizada, sendo que o próprio erário diz ter ocorrido 
regularmente o lançamento. 

 
Ao final, pede que seja improcedente, de "fls.96 a 99". 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Este feito se inicia com a exigência fiscal, em face ao contribuinte 
epigrafado, de recolhimento do imposto, de acordo com o  descrito na folha de rosto deste 
volume e já informado no relatório que é parte integrante deste “decisum”. 

 
Atendendo aos  trâmites legais a lide aporta neste preclaro Conselho 

Pleno, já trazendo em suas peças processuais as manifestações da polaridade passiva, 
em sede de primeira e segunda instâncias, sendo que, em ambas as fases, o juízo das 
autoridades sentenciadoras foi por reafirmar a exigência preambular.  

 



 

Destaco que a decisão cameral, conforme já informado em 
parágrafos volvidos, foi unânime. Em sendo assim, e não havendo decisão deste colendo 
Conselho Administrativo Tributário, em sede de mérito, que seja conflitante, à que ora é 
objeto de estudo, conclui-se que o recurso da defesa para esta instância e que ora é 
objeto de análise, é carecedor de amparo legal nos termos preconizados pelo inciso II do 
artigo 41 da Lei nº 16.469/09, “verbis”: 
 

Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão 
cameral: 

 
[...] 
 
II - unânime: 
 
a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 

que tenha tratado de matéria idêntica; 
 
b) inequivocamente contrária a: 

 
1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 
 
2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 

que implique reforma parcial ou total da decisão; 
 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 
 
d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 

ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 
 

§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso 
deve ser liminarmente inadmitido: 

 
I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento; 

 
II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa 
da legislação tributária estadual ou à prova constante do processo, ou a 
falsidade da prova. 

 
Assim, arguo e acolho a preliminar de inadmissibilidade do recurso 

para o Conselho Pleno, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o 
disposto no inciso II do artigo 41 da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que 
considerou procedente o auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 04 de fevereiro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00071/16 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de inadmissibilidade do 
recurso do contribuinte, suscitada pelo Relator. Acolhida.  
 
O recebimento de recurso está condicionado à previsão legal 
para seu acolhimento. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 03 
de dezembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, feita pelo Conselheiro 
Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto 
de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira, 
Lidilone Polizeli Bento, João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho, Marlene Maria da 
Silva Ruguê Bernardes, Nivaldo José Mendes, Márcio Nogueira Pedra, Masayuki Missao, 
Victor Augusto de Faria Morato, Washington Luis Freire de Oliveira, Alcedino Gomes 
Barbosa, Edson Abrão da Silva, José Pereira D'abadia e Elias Alves dos Santos. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Noticia a peça inicial que o sujeito passivo registrou nota fiscal NFe 
nº 041, emitida em 30/04/2010, no livro registro de saídas 09-E, pág. 7, com o débito do 
ICMS em valor inferior ao constante do documento fiscal, conforme auditoria, cópia da 
nota fiscal e demais documentos anexos. Em consequência, deverá pagar a diferença de 
imposto na importância de R$ 4.151,44, juntamente com penalidade e os acréscimos 
legais.  

 
Consta a seguinte nota: "Este auto refere-se à infração I indicada no 

demonstrativo auxiliar "outros débitos de ofício, da auditoria básica do ICMS do ano de 
2010 anexa. As demais omissões nela indicadas foram objetos de autos em separado."
   

A autoridade lançadora indicou como infringida as disposições do 
artigo 64 do Código Tributário Estadual - CTE (Lei nº 11.651/91), combinado com o artigo 
316, IV, "c", do Regulamento do Código Tributário Estadual - RCTE (Decreto nº 4.852/97).  

 
Foi aplicada a penalidade prevista no artigo 71, III, "e", do CTE, com 

redação da Lei 15.505/05. 
  
Como solidário foi indicado o senhor Fábio Sebastião Dias de Matos, 

na condição de sócio-administrador, nos termos do artigo 45, inciso XII da Lei 11.651/91.
   

O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: anexo 
estruturado - detalhamento do crédito tributário, dados extraídos do banco de dados da 
Junta Comercial do Estado - JUCEG, consulta quadro societário, Auditoria Básica do 
ICMS, cópia de livros fiscais, extrato nota fiscal eletrônica e notificação fiscal (fls. 03-20).
  

  



 

A autuada e o solidário foram intimados, conforme documentos de 
fls. 21-24.  

  
O contribuinte e o solidário apresentaram impugnação em primeira 

instância, fls. 27-32. Alegaram, preliminarmente, nulidade do lançamento por erro na 
identificação do sujeito passivo solidário, já que não há provas materiais nos autos que 
este tenha agido com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos.  

 
No mérito sustentaram a abusividade da multa aplicada, defendendo 

que da forma como foi aplicada a multa possui caráter confiscatório.  
 
Ao final, requereram a exclusão do solidário da lide e a 

improcedência do auto de infração. 
  
Juntamente com as razões de impugnação foram trazidos aos autos 

os seguintes documentos: procuração, cópia dos documentos de identificação do solidário 
e da advogada e 24ª Alteração Contratual (fls. 33-38).  

  
O julgador singular prolatou sentença singular nº3411/11, por meio 

da qual rejeitou pedido de exclusão do solidário da lide e no mérito decidiu pela 
procedência do lançamento (fls. 40-42).  

  
Os Sujeitos Passivos apresentam recurso voluntário, fls. 48-53, 

reproduzindo os argumentos feitos em primeira instância, quais sejam: preliminar de 
nulidade do lançamento, por erro na identificação do sujeito passivo solidário, já que não 
há provas materiais nos autos que este tenha agido com excesso de poderes ou infração 
à lei, contrato social ou estatutos; no mérito sustentam a abusividade da multa aplicada, 
defendendo que da forma como foi aplicada a multa possui caráter confiscatório.  

 
Ao final, requerem a exclusão do solidário da lide e a improcedência 

do auto de infração. 
 
 
A primeira câmara do CAT, "fls. 55 a 60" decidiu pela procedência do 

auto de infração, decidiu também rejeitar a preliminar de nulidade de exclusão do solidário 
da lide. Em sua fundamentação destacou que: 

 
Os documentos anexos ao processo comprovam claramente a 

irregularidade constante da acusação fiscal. 
 
Quanto ao sujeito solidário, afirma que a referida irregularidade não 

aconteceria sem a participação do mesmo. 
 
O sujeito passivo após ser devidamente intimado apresenta recurso 

ao conselho pleno, "fls. 66 a 73", pedindo preliminarmente pela exclusão do sujeito 
solidário, vez que não existem provas de que o mesmo tenha agido com excesso de 
poderes, ou violação à lei. Anexa ainda acórdãos e ementas a fim de comprovar o 
alegado. 

 
Quanto ao mérito argumenta sobre a inconstitucionalidade da multa 

aplicada, afirma que tem caráter confiscatório e que o valor da mesma é maior que o do 
imposto devido. 

 



 

Ao final pede pela improcedência do auto de infração. 
 
É o relatório. 
 
 

VOTO 
 
Este feito se inicia com a exigência fiscal, em face do contribuinte 

epigrafado, de recolhimento do imposto, de acordo com o  descrito na folha de rosto deste 
volume e já informado no relatório que é parte integrante deste “decisum”. 

 
Atendendo aos  trâmites legais a lide aporta neste preclaro Conselho 

Pleno, já trazendo em suas peças processuais as manifestações da polaridade passiva, 
em sede de primeira e segunda instâncias, sendo que, em ambas as fases, o juízo das 
autoridades sentenciadoras foi por reafirmar a exigência preambular.  

 
Destaco que a decisão cameral, conforme já informado em 

parágrafos volvidos, foi unânime. Em sendo assim, e não havendo decisão deste colendo 
Conselho Administrativo Tributário, em sede de mérito, que seja conflitante, à que ora é 
objeto de estudo, conclui-se que o recurso da defesa para esta instância e que ora é 
objeto de analise, é carecedor de amparo legal nos termos preconizados pelo inciso II do 
artigo 41 da Lei nº 16.469/09, “verbis”: 

 
Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral: 
 
[...] 
 
II - unânime: 
 
a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 
que tenha tratado de matéria idêntica; 
 
b) inequivocamente contrária a: 
 
1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 
 
2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 
que implique reforma parcial ou total da decisão; 
 
c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 
 
d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 
 
§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso 
deve ser liminarmente inadmitido: 
 
I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento; 
 
II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa 
da legislação tributária estadual ou à prova constante do processo, ou a 
falsidade da prova. 

 



 

Assim arguo e acolho a preliminar de inadmissibilidade do recurso 
para o Conselho Pleno, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o 
disposto no inciso II do artigo 41 da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que 
considerou procedente o auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 04 de fevereiro de 2016. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00083/16 
 
Relator: Conselheiro Márcio Nogueira Pedra 
 

 
EMENTA: Processual. Recurso ao Conselho Pleno. 
Inadmissibilidade. Decisão unänime. Na hipótese de decisão 
cameral unânime, deve ser inadmitido o recurso ao Conselho 
Pleno  que deixa de cumprir pelo menos uma das condições 
previstas no inciso II, do artigo 41, da Lei nº 16.469/2009. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 04 
de fevereiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, feita pelo Conselheiro 
Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto 
de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Márcio Nogueira Pedra, Edson 
Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, 
Paulo Diniz, Renato Moraes Lima, Alcedino Gomes Barbosa, Domingos Caruso Neto, 
Aguinaldo Fernandes de Melo, Antônio Martins da Silva, Rodolfo Ramos Caiado, 
Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê 
Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar 
Rodrigues de Almeida e Masayuki Missao. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O processo refere-se à omissão de pagamento, no prazo legal, do 
ICMS  substituição tributária pelas operações posteriores, consignado em DARE’S e notas 
fiscais, pela aquisição de mercadorias provenientes de outra unidade da federação. Está 
sendo cobrado o  imposto com os acréscimos legais. Para todos os fins legais e com 
fulcro no § 2º, do artigo 19, Decreto nº 6.930, de 09 de junho de 2009, adoto o relatório 
constante do Acórdão da I CJUL nº 3327/2010,  de fls 42 e seguintes,  que abaixo 
transcrevo :  

 
“Consta do processo auto de infração sob a descrição de que o 

contribuinte deixou de recolher, no prazo legal, o ICMS Substituição Tributária pelas 
operações posteriores, referente a aquisição de mercadorias provenientes de outra 
unidade da federação, e, em consequência, deverá pagar o tributo na importância de R$ 
16.728,94 (dezesseis mil, setecentos e vinte e oito reais e noventa e quatro centavos) 
mais as cominações legais.  

 
O Auto de Infração, lavrado em 31/10/2008, indicou como infringidos 

os arts. 51, § 3º, e 63 da Lei n.º 11.651/91, Código Tributário Estadual, combinado com os 
artigos 32, § 1º, anexo VIII, do Decreto n.º 4.852/97, RCTE, e art. 5º da IN 428/00-GSF, 
sendo proposta a penalidade prevista no art. 71, inciso III, alínea "a", da referida Lei. 

 
Revel em Primeira Instância, o sujeito passivo apresenta impugnação 

na qual alega que a Nota Fiscal nº 408010, emitida em 22/08/07, foi lançada corretamente 
no mês de agosto/2007 e as demais notas fiscais foram lançadas em setembro/2007. 
Afirma que os impostos foram recolhidos e, por isso, requer a improcedência do auto de 
infração. Anexa cópia do livro Registro de Entradas, fls. 27/28.” 



 

 
 
A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário decidiu, por 

unanimidade de votos, conhecer da impugnação, negar-lhe provimento para considerar 
procedente o auto de infração. 

 
Inconformada com a decisão condenatória, a autuada interpôs 

recurso extraordinário no qual repete os argumentos apresentados na sua impugnação em 
segunda instância.  

 
É o relatório. 
 
 
 

VOTO 
 
 
Entendo que o recurso interposto pela autuada, ASSUY IND E COM 

DE CONFECÇÕES LTDA, a este Conselho Pleno não tem como ser admitido, pois não 
cumpre as condições estampadas no inciso II, do artigo 41, da Lei nº 16.469, de 19 de 
janeiro de 2009. O contribuinte não anexa ao seu recurso cópia de acórdão objeto de 
divergência com a decisão recorrida. Tal atitude da recorrente inviabiliza o exame de sua 
peça recursal, pois a decisão cameral foi unânime, e não foi cumprida a condição legal 
para admissão do recurso. Vejamos o que determina a lei :  

 

“Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão 

cameral: 

........................................................................................................ 

II - unânime: 

a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 
que tenha tratado de matéria idêntica; 

........................................................................................................ 

§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o 
recurso deve ser liminarmente inadmitido: 

I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste 
cuja existência se ignorava na ocasião do julgamento;” 

 
 
Acrescente-se que a autuada não apresenta qualquer matéria de 

ordem pública que justifique o conhecimento do recurso por este Conselho Pleno. Isto 
posto, inadmito o recurso do contribuinte para o Conselho Pleno, tendo em vista não estar 
a peça recursal em consonância com o disposto no artigo 41, II, da Lei nº 16.469/2009, 
devendo ser mantida a decisão cameral que considerou  procedente o auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 16 de fevereiro de 2016. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00096/16 
 
Relator: Conselheiro Carlos Andrade Silveira 
 

 
EMENTA: Preliminar. Recurso de decisão cameral unânime 
interposto pelo contribuinte, sem comprovação dos requisitos 
legais exigidos. Inadmitido. Mantida a decisão cameral que 
considerou procedente o auto de infração.  
 
Devem ser liminarmente inadmitidos pelo Conselho Pleno os 
recursos de decisão cameral unânime, quando não for 
comprovada a exigência de um dos requisitos previstos no 
artigo 41, inciso II, da Lei nº 16.469/09. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 03 
de dezembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, feita pelo Conselheiro 
Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto 
de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Carlos Andrade Silveira, 
Washington Luis Freire de Oliveira, Alcedino Gomes Barbosa, Edson Abrão da Silva, José 
Pereira D'abadia, Elias Alves dos Santos, Lidilone Polizeli Bento, João Divino de Brito, 
Nivaldo Carvelo Carvalho, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Márcio Nogueira 
Pedra e Victor Augusto de Faria Morato. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu o pagamento 
do ICMS, em razão da escrituração indevida de valores, a título de crédito outorgado, 
referente a utilização irregular dos benefícios previstos no artigo 11, III e XXXV do Anexo 
IX do RCTE, pois estava inadimplente com o ICMS relativo a obrigação tributária cujo 
pagamento deveria ter ocorrido no mês correspondente a utilização. Em consequência, 
deverá pagar o ICMS juntamente com a penalidade e acréscimos legais. 

 
A infração relatada abriga-se na disposição dos artigos 58, § 3º, 

inciso II e 64 da Lei nº 11.651/91, combinado com os artigos 1º, § 1º, inciso I e artigo 11, 
inciso III e XXXV do Anexo IX e artigo 86 do Decreto nº 4.852/97. A penalidade proposta 
para o ilícito fiscal descrito é do artigo 71, inciso IV, alínea “a”, da Lei nº 11.651/91, com a 
redação conferida pela Lei nº 17.917/2012. 

 
O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 03/50.  
 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar Impugnação em primeira instância, conforme documentos de fls. 51. 
 
Ciente, o sujeito passivo ingressa com Impugnação às fls. 53/62, na 

qual alega nulidade do auto de infração por cerceamento do direito de defesa, sob a 
alegação de que o lançamento não respeitou os requisitos mínimos de constituição e 
certeza. No mérito, argui ser indevida a autuação. Assevera que a planilha que 
acompanha o lançamento não possui o detalhamento do crédito tributário e que inexiste 



 

planilha explicativa de como foi composto o cálculo do débito em relação as operações 
realizadas, bem como, não enumeram as notas fiscais em que o crédito foi glosado, 
dificultando a defesa da impugnante. Em seguida, questiona o caráter confiscatório da 
multa aplicada, em conformidade com o artigo 150, inciso IV, da CF. Pede, ao final, a 
improcedência do auto de infração.  

 
Juntamente à peça impugnatória foram colacionados aos autos os 

documentos de fls. 63/85.  
 
Sobreveio a sentença singular de fls. 87/88, pelo qual o julgador 

singular decidiu pela procedência do auto de infração. Em sua fundamentação afirma que 
os documentos colacionados aos autos às folhas 04/06 afastam os argumentos 
defensórios quanto a ausência de demonstração do imposto a ser exigido e a 
inadimplência apurada e motivo do estorno. Ressalta que a autuada trouxe somente 
meras alegações, sem provas válidas, portanto, insuficientes para elidir a pretensão fiscal.  

 
Da decisão supra foi intimado o sujeito passivo para pagar a quantia 

exigida ou apresentar Recurso Voluntário, conforme documentos de fls. 90/91. 
 
Em grau de Recurso Voluntário (fls. 95/108), o sujeito passivo reitera 

todos os argumentos expendidos anteriormente.  
 
Em seguida, o sujeito passivo apresenta Memoriais às fls. 112/115. 
 
Por meio do Acórdão nº 913/2015 de fls. 117/120, a Segunda 

Câmara deste Conselho, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido de diligência 
formulado pela autuada. Também por votação unânime, rejeitar as preliminares de 
nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por cerceamento do 
direito de defesa e, a segunda, por insegurança na determinação da infração. Quanto ao 
mérito, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. Consta no acórdão cameral que não restou 
demonstrado na lide qualquer afronta ao artigo 20 da Lei nº 16.469/09. A infração e a 
correspondente penalidade foram corretamente aplicadas, assim como, a instrução 
processual na fase de conhecimento realizada com clareza. Quanto ao mérito, afirma que 
o sujeito passivo apresentou somente meras alegações, não apresentando nenhum 
levantamento de natureza semelhante ao realizado pela fiscalização, capaz de contraditá-
lo, portanto, o auto de infração deve ser mantido na sua integralidade. 

 
O sujeito passivo foi intimado para pagar a quantia exigida ou 

apresentar Recurso ao Conselho Pleno, conforme documentos de fls. 121/123. 
 
Tempestivamente, a autuada interpôs Recurso ao Conselho Pleno, 

no qual arguiu as mesmas razões expendidas nas fases anteriores. 
 
Acosta aos autos documentos de fls. 142/150. 
 
É o Relatório. 
 
 
 

VOTO 
 

 



 

Inicialmente deve-se analisar se o recurso apresentado pelo 

sujeito passivo atende aos requisitos de admissibilidade 

estabelecidos no artigo 41, inciso II, da Lei n.º 16.469/09. 

No presente caso, a acusação fiscal é de que o sujeito passivo omitiu 
o  pagamento do ICMS, em razão da escrituração indevida de valores, a título de crédito 
outorgado, referente a utilização irregular dos benefícios previstos no artigo 11, inciso III e 
XXXV do Anexo IX do RCTE, pois estava inadimplente com o ICMS relativo a obrigação 
tributária cujo pagamento deveria ter ocorrido no mês correspondente a utilização.  

 
A decisão cameral foi tomada por unanimidade de votos na rejeição 

das preliminares de nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação da 
infração e por cerceamento do direito de defesa, e no mérito, também, por unanimidade de 
votos foi negado provimento ao recurso voluntário.  

 
Em face da ausência, neste processo, dos requisitos legalmente 

exigidos para admissão de recurso pelo Conselho Pleno, impõe-se a sua inadmissão, 
como prevê o artigo 41, inciso II, da Lei nº 16.469/09, abaixo transcrito: 

Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral: 

I - não unânime; 

II - unânime: 

a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 
que tenha tratado de matéria idêntica; 

b) inequivocamente contrária a: 

1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 
que implique reforma parcial ou total da decisão; 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 

§1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso 
deve ser liminarmente inadmitido: 

I-juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento. 

II-demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa 
da legislação tributária estadual ou à prova constante do processo, ou a 
falsidade da prova. 

§2º O recurso ao Conselho Pleno pode ser contraditado pela parte 
contrária; 

§3º Se a divergência for parcial, o recurso deve restringir-se à matéria 
objeto de discordância. 
§4º Após verificação do cumprimento dos pressupostos de admissibilidade 
previstos no caput, havendo pedido de diligência não admitido em decisão 
cameral, o Conselho Pleno poderá determinar a sua realização se entender 
necessária à solução da lide, devendo os autos do processo, após o 
cumprimento da diligência, retornar para nova apreciação em Câmara 
Julgadora. 
§5º O recurso remete o processo ao conhecimento do Conselho Pleno para 
apreciação do acórdão, não comportando: 
I-diligência 



 

II-juntada de provas, salvo nas hipóteses previstas nas alíneas “c” e “d” do 
inciso II, do caput. 

 
 

Ao teor das disposições legais em relevo, percebe-se que as 
decisões camerais tomadas por unanimidade só podem ser objeto de recurso em duas 
hipóteses: (1) quando divergirem de decisão de outra Câmara não reformada ou do 
Conselho Pleno, que tenha tratado de matéria idêntica. Neste caso, tomando como 
paradigma os embargos de divergência, existentes no processo civil, necessário se faz a 
juntada de cópia do acórdão divergente, medida sem a qual o recurso será liminarmente 
inadmitido pelo órgão julgador, cabendo à parte contrária comprovar a reforma da decisão 
cameral, se for o caso; (2) quando forem inequivocamente contrárias a ‘disposição 
expressa da legislação tributária estadual’ ou a ‘prova inconteste, constante do processo à 
época do julgamento’. Nesta última situação, a parte recorrente demonstrará, de forma 
destacada, a contrariedade à disposição expressa da legislação tributária estadual ou à 
prova constante do processo, medida sem a qual o recurso também será liminarmente 
inadmitido. 

Para justificar o cabimento do recurso ao Conselho Pleno, o sujeito 
passivo apresentou como paradigma o Acórdão nº 1407/2014 da Primeira Câmara 
Julgadora (fls. 147/150), que decidiu pela nulidade do auto de infração por insegurança na 
determinação da infração, em matéria idêntica. 

Ocorre que tal decisão foi reformada pelo Conselho Pleno, conforme 
certidão anexada ao Processo nº 4011205105308, portanto, no caso em comento, o 
presente recurso deve ser inadmitido, segundo preceitua o dispositivo legal acima 
mencionado. 

Assim, acolho a arguição de inadmissibilidade do recurso para o 
Conselho Pleno, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto 
no artigo 41, inciso II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou 
procedente o auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 16 de fevereiro de 2016. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00099/16 
 
Relator: Conselheiro Lidilone Polizeli Bento 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Preliminar de inadmissibilidade do 
recurso, arguida pelo relator. Acolhida. 
 
Não deve ser admitido recurso contra decisão unânime que não 
preencha os requisitos previstos no art. 41, inciso II, da Lei nº 
16.469/09. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 26 
de janeiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade do recurso para o Conselho Pleno, feita pelo Conselheiro Relator, tendo 
em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 
16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Lidilone Polizeli Bento, Aguinaldo Fernandes 
de Melo, David Fernandes de Carvalho, Alcedino Gomes Barbosa, Márcio Nogueira 
Pedra, Álvaro Falanque, Antônio Martins da Silva, Talita Pimenta Félix, Washington Luis 
Freire de Oliveira, Rickardo de Souza Santos Mariano, Marlene Maria da Silva Ruguê 
Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, José Paixão de Oliveira Gomes, Edson Abrão da 
Silva, Elias Alves dos Santos e Nivaldo José Mendes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal, descrita no auto de infração, afirma que o sujeito 
passivo subfaturou o valor das operações ao emitir as notas fiscais com o valor inferior ao 
efetivamente realizado na operação, no período de 01/01/2006 a 31/08/2009, conforme 
demonstrativo da diferença de ICMS encontrada nos arquivos eletrônicos apresentados 
pela fiscalização estadual utilizando-se do programa Autenticador 2007 Life e demais 
demonstrativos, documentos e arquivos eletrônicos, em anexo. Em consequência, deverá 
pagar o ICMS, na importância de R$ 9.052.530,62 (nove milhões, cinquenta e dois mil, 
quinhentos e trinta reais e sessenta e dois centavos), junto com os acréscimos legais 
incidentes sobre a diferença apurada. 

 
A infração está identificada no art. 15, inciso I e 64 da Lei nº 

11.651/91. 
 
A penalidade proposta é a contida nos art. 71, inciso XII, alínea "a", 

item 4, agravada com a aplicação do § 9º, inciso I do CTE. 
 
O sócio da pessoa jurídica e administrador da sociedade Jeová de 

Souza Pimentel, no ensinamento do art. 45, inciso XII da Lei nº 11.651/91 foi identificado 
para o polo passivo solidário da lide. 

 
Juntou-se aos autos a título de instrução da acusação Procedimento 

Fiscal fls. "3 a 6", Ordem de Serviço nº 5710/2010 fls. "7", Demonstrativo da Diferença de 
ICMS fls. "8 a 11", Notas Explicativas referentes ao Demonstrativo Caixa 2 fls. "12 a 14", 
Arquivo Magnético contendo Demonstrativos das Diferenças de ICMS (Interpele) fls."15 e 



 

16", Comprovante do Significado do "PRCLIQ" fls. "17 a 187", Termo de Copiagem e 
Autenticação de Arquivo Magnético fls.188/189, Relatório Fiscal fls. "190 e 191", Arquivo 
Magnético do Setor de Automação Fiscal - Interbele fls. "192", Arquivo Magnético da 
Interbele contendo Tabela SX 3030 e Arquivos Magnéticos SINTEGRA fls. "193", 
Comparação de Valores Informado na DPI e no Tipos 50, 60, 61, 70 do Arquivo Magnético 
fls. "194 a 218", Vistoria em Sistemas e Equipamentos de Automação fls. "221", Termo de 
Apreensão fls. "222", Relatório Fiscal fls. "227" a "236", Arquivo Magnético com as 
Imagens das Telas dos Computadores da Interbele fls. "237", Cópia do Termo de Abertura 
Livro Diário e Listagem do Plano de Contas fls. "238 a 248", Cópia do Acórdão do Tribunal 
de Justiça do Estado de São Paulo fls. "251 e 254", cópia do Contrato Social Fls."161 e 
167", Relatório Fiscal fls.268/269, Arquivo Magnético  Bio Pele fls. "271", Notificação Fiscal 
fls. "272", Cópia do Despacho nº 009/09 referente ao processo nº 200700004001685 - 
SEFAZ fls. "304 a 307", cópia do Contrato Social e suas alterações fls. "315 a 395", Termo 
de Retificação do Auto de Infração fls. "396", Procedimento Fiscal fls. "397 a 400", Recibo 
de Entrega de Relatórios Digitais e cópias do Termo de Copiagem e Autenticação de 
Arquivos Magnéticos fls.401/405, Substabelecimento de Procuração fls. "408". 

 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de fls. "409 a 411" 
 
Devidamente intimado, o sujeito passivo impugna o lançamento do 

crédito tributário, fls. "415 a 434", argui a preliminar de nulidade da peça básica, por 
cerceamento ao direito de defesa por não determinar a base de cálculo e ter uma 
quantidade de documentos dissonante com a realidade. 

 
Também argui a preliminar de nulidade do auto de infração, por 

insegurança na determinação da infração sob o fundamento de que a fiscalização 
considerou para a base de cálculo do tributo o valor das operações praticadas pelos 
revendedores a consumidor, desconsiderou, assim, a margem de lucro dos distribuidores, 
revendedores e representantes comerciais, desconsiderou créditos existentes e que não 
existe termo de desclassificação da escrita contábil. 

 
Cita decisões desta casa no sentido de amparar suas arguições 

preliminares de nulidade do processo. 
 
Quanto ao mérito, fundamenta que o subfaturamento é inexistente, 

afirma que as vendas não estão caracterizadas e que não há provas do subfaturamento. 
 
Assevera na existência de ilegalidade da multa aplicada por ser ela 

confiscatória. 
 
No final, requer o acatamento das preliminares, a improcedência do 

auto de infração ou, alternativamente, seja a multa aplicada de acordo com os princípios 
da razoabilidade e da capacidade contributiva do sujeito passivo, bem como a vedação do 
confisco previsto na Constituição Federal de 1988. 

 
O sujeito passivo solidário impugna o lançamento, fls. "457 a 478", e 

utiliza a argumentação do sujeito passivo, ratifica as preliminares de nulidades da peça 
básica e também o mérito, além de requerer a sua exclusão da lide. 

 
Os documentos de fls. "435 a 455" e "479 a 481" instruem as peças 

de defesas. 
 



 

O julgador após ler, conferir e analisar os autos, apreciar as razões 
da defesa, rejeita as questões preliminares e no mérito decide pela procedência do auto 
de infração, fls. "483 a 485". 

 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar Recurso Voluntário, conforme documentos de fls. "486 e 487". 
 
Inconformado com a decisão singular, o sujeito passivo apresenta 

recurso voluntário às  fls. "490 a 510", após apresentar suas razões, requer em preliminar: 
seja julgada nula a sentença proferida na primeira instância, uma vez que o julgador não 
fundamentou nos termos das teses defensórias apresentada pela recorrente; seja julgado 
nulo “ab initio” o auto de infração, bem como todo o processo face o cerceamento ao 
direito de defesa,  com fulcro o que disciplina o art. 20, inciso III  e pela insegurança na 
determinação da infração nos termos do art. 20, inciso IV da Lei 16.469/09;seja julgado 
nulo o auto de infração, bem como, todo o processo, haja vista que não houve qualquer 
processo administrativo do Fisco Estadual para desconsiderar a escrita contábil da 
empresa recorrente; e   

 
Caso sejam ultrapassadas as preliminares arguidas, requer a 

empresa recorrente no mérito; seja julgado improcedente o auto de infração ex tunc 
eximido, concomitantemente, a empresa recorrente ao pagamento das obrigações. 

 
Por fim, seja a multa aplicada de acordo com o que preceitua os 

princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da capacidade contributiva do 
contribuinte, e da vedação do confisco entabulada na CF de 1988. 

 
Da mesma forma, o sujeito passivo solidário apresenta recurso 

voluntário fls. "512 a 534" ratifica os argumentos impugnatórios, requer preliminarmente: 
seja julgada nula a sentença proferida de primeira instância; seja excluído do polo passivo 
da autuação fiscal, haja vista nunca ter feito parte do quadro societário da empresa 
Interbele; seja julgado nulo “ab initio” o auto de infração, bem como, todo o processo 
administrativo face o cerceamento ao direito de defesa do recorrente e em face à sua 
insegurança na determinação da infração nos termos do Art. 20, incisos III e IV da Lei nº 
16.469/2009, respectivamente; seja julgado nulo o auto de infração, bem como, todo o 
processo, haja vista que não houve qualquer processo administrativo do Fisco Estadual 
para desconsiderar a escrita contábil da empresa Interbele; e  

 
Caso sejam ultrapassadas as preliminares arguidas, requer o 

recorrente no mérito: seja julgado improcedente o auto de infração; seja excluído do polo 
passivo da "suposta" obrigação tributária o Sr. Jeová de Souza Pimentel, tendo em vista o 
vício de legalidade supracitado; e 

 
Por fim, alternativamente, seja a multa aplicada de acordo com o que 

preceitua os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da capacidade contributiva 
do contribuinte, e da vedação do confisco entabulada na CF de 1988. 

 
Resolução cameral nº 025/2011, por unanimidade de votos, converte 

o feito em diligência à Secretaria Geral - SEGE para que seja feita a distribuição dos 
presentes autos com os de nºs 4011002696840 e 4011002697227 da empresa COSMEX 
LTDA, em virtude da interdependência material. 

 
Cientificado, o sujeito passivo comparece aos autos às fls. "539" para 

informar que deu cumprimento ao estabelecido na resolução anterior e considerando-se 



 

os esclarecimentos expostos nas peças anteriores bem como a interdependência entre a 
indústria COSMEX - EXCELÊNCIA EM COSMÉTICOS e INTERBELE DISTRIBUIDORA 
DE COSMÉTICOS, pugnar pela realização de diligência fiscal, no sentido de esclarecer-se 
o funcionamento da cadeia produtiva bem como dos preços praticados pela indústria, 
distribuidora e seus revendedores. 

 
Resolução cameral nº 115/2011, tendo em vista os argumentos 

passivos resolve, por unanimidade de votos, converter o feito em diligência à Delegacia 
Fiscal de origem a fim de que esta encaminhe o citado processo ao autor do procedimento 
fiscal para o fim de que este: 

 
a) apresente elementos objetivos a partir dos quais seja possível a 

demonstração de que o campo de dados C6_ PRCLIQ, referenciado no dicionário de 
dados constante da tabela SX3010, corresponde ao registro de informações referentes "ao 
valor real das operações" e não constitui mera informação quanto "ao valor das operações 
praticados pelos revendedores ao consumidor final", como afirma o contribuinte; 

 
b) que se manifeste em relação às demais arguições do sujeito 

passivo e preste outras informações que entender úteis para a solução da lide e findo a 
obrigação, intime-se o sujeito passivo para que se manifeste. 

 
O agente atuante manifesta-se ás fls. "545 a 548" dos autos. 
 
Cientificado, o sujeito passivo manifesta-se acerca das conclusões 

do relatório diligencial para argumentar que: a) o agente atuante deixou de proceder a 
todas as diligências relativas às resoluções 115, 116 e 117, limitando-se a ratificar os 
levantamentos realizados apenas na indústria COSMEX, sem considerar quaisquer 
informações relacionadas à INTERBELE e demais agentes da cadeia comercial; b) que 
mesmo sem realizar as diligências determinadas pelo CAT/GO, o agente fiscalizador 
vislumbrou a existência da cadeia produtiva bem como constatou que no levantamento 
realizado no comparativo dos arquivos do SINTEGRA como livro de apuração apresentou 
valores com diferença, inclusive, negativa; c) que de fato, não foram anexados aos 
processos todas as notas fiscais utilizadas em seus demonstrativos; d) que não houve 
desconsideração da escrita contábil das empresas autuadas e que o embasamento para o 
questionado subfaturamento se deu com a confrontação dos documentos fiscais emitidos 
pelas empresas autuadas com os seus controles informatizados e cita julgado desta Casa. 

 
Requer o cumprimento das resoluções camerais expedidas no 

sentido de baixar em diligência os processos administrativos em questão, determinando 
ainda que as diligências junto à distribuidora INTERBELE e demais agentes da cadeia 
comercial sejam realizadas in loco por outro agente fiscalizador, diverso do autor do 
lançamento e adotando os procedimentos necessários à fundamentação do questionado 
subfaturamento, sob pena de nulidade. 

 
Ulteriormente houve juntada documental, de fls. "549 a 552". 
 
Houve intimação do polo passivo, para conhecer da Resolução 

nº115/2011 e resultado da diligência de fls. "544 a 552".  
 
Cientificado, o sujeito passivo comparece aos autos às fls. "557 a 

559" para informar que deu cumprimento ao estabelecido na resolução anterior e 
considerando-se os esclarecimentos expostos nas peças anteriores bem como a 
interdependência entre a indústria COSMEX - EXCELÊNCIA EM COSMÉTICOS e 



 

INTERBELE DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS, pugnar pela realização de diligência 
fiscal, no sentido de esclarecer-se o funcionamento da cadeia produtiva bem como dos 
preços praticados pela indústria, distribuidora e seus revendedores. 

 
Mediante Acordão proferido pela II Câmara de n°2210/2011 fls. "561 

a 569", os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeito as preliminares de 
nulidade da peça básica, arguidas pelo sujeito passivo, sendo a primeira por cerceamento 
do direito de defesa e, a, segunda, por insegurança na determinação da infração. 

 
Também por unanimidade de votos não forneceu guarida a 

preliminar de nulidade da decisão singular, arguida pelo sujeito passivo e por maioria de 
votos, rejeitaram a preliminar de exclusão da lide do sujeito passivo solidário Jeová de 
Souza Pimentel, por ele arguida e, por derradeiro, quanto ao mérito, por maioria de votos, 
conheço do recurso, nego – lhe provimento para confirmar a decisão singular que 
considerou procedente o auto de infração.  

 
O sujeito passivo, foi intimado em fls. "570 e 571", para vir a 

apresentar Recurso ao Pleno. 
 
Devidamente intimado, o sujeito passivo comparece ao processo 

instaurando o contraditório em fls. "574 a 605" apresenta suas razões em, solicita o exame 
de uma preliminar de nulidade por cerceamento ao direito de defesa por não determinar a 
base de cálculo e ter uma quantidade de documentos dissonante com a realidade. 

 
Também pede análise de preliminar de nulidade por insegurança na 

determinação da infração dizendo que o Fisco arbitrou as saídas, que desconsiderou 
créditos e que existe termo de desclassificação da escrita contábil. 

 
Cita decisões desta casa no sentido de amparar seus pedidos de 

nulidade processual. 
 
Quanto ao mérito, fala que o subfaturamento é inexistente, diz que as 

vendas não estão caracterizadas e que não há provas do subfaturamento. 
 
Fala em ilegalidade da multa aplicada e que a mesma é 

confiscatória. 
 
No final pede o acatamento de uma das preliminares, a procedência 

ou a redução da multa aplicada. 
 
Seja julgada nula a sentença proferida na primeira instância, uma vez 

que o julgador não fundamentou nos termos das teses defensórias apresentada pela 
recorrente; seja julgado nulo “ab initio” o auto de infração, bem como todo o processo face 
o cerceamento ao direito de defesa,  com fulcro o que disciplina o art. 20, inciso III  e pela 
insegurança na determinação da infração nos termos do art. 20, inciso IV da Lei 
16.469/09;seja julgado nulo o auto de infração, bem como, todo o processo, haja vista que 
não houve qualquer processo administrativo do Fisco Estadual para desconsiderar a 
escrita contábil da empresa recorrente; e   

 
Caso sejam ultrapassadas as preliminares arguidas, requer a 

empresa recorrente no mérito; seja julgado improcedente o auto de infração ex tunc 
eximido, concomitantemente, a empresa recorrente ao pagamento das obrigações. 

 



 

Por fim, seja a multa aplicada de acordo com o que preceitua os 
princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da capacidade contributiva do 
contribuinte, e da vedação do confisco entabulada na CF de 1988. 

 
Da mesma forma, o sujeito passivo solidário apresenta recurso 

voluntário fls. "512 a 534" ratifica os argumentos impugnatórios, requer preliminarmente: 
seja julgada nula a sentença proferida de primeira instância; seja excluído do polo passivo 
da autuação fiscal, haja vista nunca ter feito parte do quadro societário da empresa 
Interbele; seja julgado nulo “ab initio” o auto de infração, bem como, todo o processo 
administrativo face o cerceamento ao direito de defesa do recorrente e em face à sua 
insegurança na determinação da infração nos termos do Art. 20, incisos III e IV da Lei nº 
16.469/2009, respectivamente; seja julgado nulo o auto de infração, bem como, todo o 
processo, haja vista que não houve qualquer processo administrativo do Fisco Estadual 
para desconsiderar a escrita contábil da empresa Interbele; e  

 
Caso sejam ultrapassadas as preliminares arguidas, requer o 

recorrente no mérito: seja julgado improcedente o auto de infração; seja excluído do polo 
passivo da "suposta" obrigação tributária o Sr. Jeová de Souza Pimentel, tendo em vista o 
vício de legalidade supracitado; e 

 
Por fim, alternativamente, seja a multa aplicada de acordo com o que 

preceitua os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da capacidade contributiva 
do contribuinte, e da vedação do confisco entabulada na CF de 1988. 

 
Ulteriormente houve juntada documental constante de fls. "606 a 

623" 
 
Em acordão plenário de n° 2429/2012, fls. "629 a 636", embora tenha 

sido realizada uma diligência nestes autos, ela foi efetivada pelo próprio atuante e não no 
local da empresa autuada insistido no pedido de diligência, a ser cumprido por outro 
agente fiscalizador diverso do autor do lançamento. 

 
Ante o exposto, acolho a preliminar de nulidade parcial dos autos, 

por cerceamento do direito de defesa, arguida pela autuada, a partir da certidão de 
julgamento de fls. "561", devendo os autos retornarem a câmera julgadora para 
apreciação de toda a matéria. 

 
O polo passivo foi intimado a tomar conhecimento do acordão 

plenário de fls. "637 e 638". 
 
Pela resolução de n°20/2013 a Terceira Câmara fls. "644 e 645", 

resolve por maioria de votos, converter o julgamento em diligência, junto a Delegacia fiscal 
de origem, a fim de que seja o processo encaminhado a um fiscal estranho a lide para o 
fim que este: 1) faça a revisão fiscal em loco quanto ao valor das operações praticadas 
pelos revendedores ao consumidor final; 2) Se manifeste quanto às demais arguições do 
sujeito passivo e preste outras informações que sejam úteis para o deslinde da questão. 

 
O agente atuante manifesta-se ás fls. "649" e "673 a 676" dos autos. 
 
Cientificado, o sujeito passivo manifesta-se acerca das conclusões 

do relatório diligencial para argumentar que: a) o agente atuante deixou de proceder a 
todas as diligências relativas às resoluções 115, 116 e 117, limitando-se a ratificar os 
levantamentos realizados apenas na indústria COSMEX, sem considerar quaisquer 



 

informações relacionadas à INTERBELE e demais agentes da cadeia comercial; b) que 
mesmo sem realizar as diligências determinadas pelo CAT/GO, o agente fiscalizador 
vislumbrou a existência da cadeia produtiva bem como constatou que no levantamento 
realizado no comparativo dos arquivos do SINTEGRA como livro de apuração apresentou 
valores com diferença, inclusive, negativa; c) que de fato, não foram anexados aos 
processos todas as notas fiscais utilizadas em seus demonstrativos; d) que não houve 
desconsideração da escrita contábil das empresas autuadas e que o embasamento para o 
questionado subfaturamento se deu com a confrontação dos documentos fiscais emitidos 
pelas empresas autuadas com os seus controles informatizados e cita julgado desta Casa. 

 
Requer o cumprimento das resoluções camerais expedidas no 

sentido de baixar em diligência os processos administrativos em questão, determinando 
ainda que as diligências junto à distribuidora INTERBELE e demais agentes da cadeia 
comercial sejam realizadas in loco por outro agente fiscalizador, diverso do autor do 
lançamento e adotando os procedimentos necessários à fundamentação do questionado 
subfaturamento, sob pena de nulidade. 

 
Houve juntada documental de fls. "652 a 672". 
 
O Polo passivo foi intimado a tomar conhecimento da Resolução de 

n°20 de fls. "677 e 678".  
 
Vindo os autos a julgamento, a Câmara Julgadora entendeu que os 

argumentos do sujeito passivo eram insuficientes para ilidirem a acusação fiscal, motivo 
pelo qual, por unanimidade de votos, rejeitou as preliminares de nulidade do lançamento 
por insegurança na determinação da infração, por cerceamento de direito de defesa, o 
pedido de diligência e a preliminar de exclusão dos solidários, declarando o lançamento 
procedente. 

 
Inconformado, o sujeito passivo interpõe recurso ao Pleno, trazendo 

os mesmos argumentos já expostos anteriormente, por ocasião do recurso voluntário.    
 
É o relatório. 
 
 
                                    V O T O  
 
Preliminarmente, arguo e acolho a preliminar de inadmissibilidade do 

recurso, tendo em vista que não preenche os requisitos previstos no art. 41 da Lei nº 
16.469/09. Tendo o Acórdão Cameral decidido todas as questões preliminares e mérito, 
por unanimidade de votos, e o Recurso ao Conselho Pleno não trazido fatos novos em 
relação aos fatos expostos no recurso voluntário, não há como ser admitido o presente 
recurso sob pena de ofensa ao art. 41, inciso II, da referida Lei.     

 
Dessa forma, inadmito o presente recurso e mantenho a decisão 

cameral na sua integra, declarando o lançamento procedente.    
 
 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 16 de fevereiro de 2016. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00103/16 
 
Relator: Conselheiro Elias Alves dos Santos 
 

 
EMENTA: Preliminar. Recurso de decisão cameral unânime 
interposto sem comprovação dos requisitos exigidos. 
Inadmissibilidade. Decisão unânime. 
 
Devem ser liminarmente inadmitidos pelo Conselho Pleno os 
recursos de decisão cameral unânime, quando não for cumprida 
a exigência de um dos requisitos previstos no artigo 41, inciso 
II, da Lei nº 16.469/09. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 26 
de janeiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos,  acolher a arguição de 
inadmissibilidade do recurso para o Conselho Pleno, feita pela Representação Fazendária, 
em sua manifestação oral, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com 
o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Elias Alves 
dos Santos, Aguinaldo Fernandes de Melo, David Fernandes de Carvalho, Alcedino 
Gomes Barbosa, Márcio Nogueira Pedra, José Luiz Rosa, Antônio Martins da Silva, Talita 
Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria 
da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo 
Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Rickardo de Souza Santos Mariano, Victor 
Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade e Nivaldo José 
Mendes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Descreve o histórico do auto de infração que o sujeito passivo não 
apresentou à agência fazendária de sua circunscrição notas fiscais modelo 1, numeradas 
de 876 a 1375 no prazo máximo de dez dias em razão da sua inscrição estadual ter sido 
suspensa por desaparecimento do endereço declarado e os referido documentos foram 
considerados extraviados, ficando sujeito ao pagamento de multa formal no valor de R$ 
122.400,00 (cento e vinte dois mil e quatrocentos reais) 

 
O autuante indicou como infringido o Art. 64 da Lei 11651/91 e 

propôs a penalidade do Art. 71, XVIII, "a", item 0 com Redação Lei 12826/1995. 
 
Após a decretada a revelia (fl. 12), o sócio Adilson Alves Martins 

apresenta sua impugnação em segunda instância, alegando que a gerência da sociedade 
sempre foi exercida pelo sócio Raimundo Pereira Dias e que em 10 de maio de 2005 
solicitou a retirada do seu nome da sociedade, conforme documento que acosta ao 
processo. Solicita a exclusão do seu nome da polaridade passiva desta lide (fls. 19/23). 

 
A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 

realizada no dia 1/2/2010, por unanimidade de votos, converteu o julgamento em diligência 
encaminhando os autos à SEPRO para que intime o sujeito passivo em nome do sócio Sr. 
RAIMUNDO PEREIRA DIAS, conforme inciso II do § 8º do art. 14 da Lei n.º 16.469/09 e, 
caso não logre êxito via correio, que seja intimado por edital. (Fl. 25). 



 

 
A resolução supra foi atendida, porém o polo passivo não se 

manifestou, (fls. 27/29). 
 
Através do Acórdão n° 2646/2010 – III CJUL, (fls. 32/33), ficou 

decidido a procedência do auto de infração, pois o sujeito passivo não apresentou 
nenhuma prova capaz de ilidir a pretensão fiscal exposta na peça vestibular.  

 
O Sujeito Passivo foi intimado (fls. 34/36), a pagar a quantia exigida 

ou apresentar Recurso ao Conselho Pleno.  
 
O Sujeito Passivo, via do mesmo sócio Adilson Alves Martins 

recorreu ao Pleno (fl. 39), alegando que por motivos de dificuldade financeira e por ter sido 
enganado por promessas, se tornou sócio da empresa Importe Dias Ltda., conforme 
contrato social registrado na JUCEG sob n° 52201656364, onde a cláusula VII do mesmo 
prevê que a gerência da sociedade será exercida pelo sócio Raimundo Pereira Dias, que 
se incumbiria de todas as operações sociais, representando a sociedade ativa e 
passivamente, judicial e extrajudicialmente. Sendo assim, não tem nenhuma ligação com a 
administração.  

Ademais, o sócio Raimundo Pereira Dias não deu importância ao 
comunicado e desapareceu do local onde estava estabelecida a empresa, não sendo 
possível localiza-lo.  

Asseverou ainda, que está tentando contato com o sócio responsável 
para a apresentação das notas fiscais e demais documentos para a devida regularização. 

Desta forma, pelo exposto, e estando impossibilitado de pagar a 
quantia referente ao processo, por estar inclusive desempregado no momento, solicitou a 
exclusão do seu nome do processo, pois o seu nome é tudo o que tem de valor, vez que 
se for para a Dívida Ativa, ficará impedido inclusive de conseguir trabalho.  

Nestes termos, pediu deferimento, juntando aos autos os 
documentos de fls. 40/44. 

 
Indo a julgamento, a Terceira Câmara Julgadora deste Conselho 

decidiu, por unanimidade de votos de seus componentes, conhecer da impugnação em 
Segunda Instância, negar-lhe provimento e julgar procedente este lançamento, sob o 
fundamento de que a autuada não apresentou prova do não extravio das notas fiscais. 

 
É o Relatório 

 

V O T O 

 
Passo a decidir e de plano arguo a preliminar de inadmissibilidade do 

presente recurso para o Conselho Pleno, por entender que o mesmo está despido dos 
requisitos legalmente exigidos para sua admissão.  

De fato, a decisão recorrida foi tomada, na fase cameral, por 
unanimidade de votos (fls. 32/33) e não estando provada divergência jurisprudencial ou 
contrariedade a disposição expressa na Legislação Tributária Estadual, a prova inconteste 
constante do processo ou cuja existência se ignorava quando do julgamento, como prevê 
o art. 41, inciso II da Lei nº 16.469/09, abaixo transcrito, não cabe recurso para o Conselho 
Pleno: 

“Art. 41 Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral: 
[...] 
II - unânime: 



 

a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 
que tenha tratado de matéria idêntica; 
b) inequivocamente contrária a: 
1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 
2. prova inconteste, constante do processo à época do julgamento cameral, 
que implique reforma parcial ou total da decisão. 
c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 
d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 
§1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso 
deve ser liminarmente inadmitido: 
I-juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento. 
II-demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa 
da legislação tributária estadual ou à prova constante do processo, ou a 
falsidade da prova. 
§2º O recurso ao Conselho Pleno pode ser contraditado pela parte 
contrária; 
§3º Se a divergência for parcial, o recurso deve restringir-se à matéria 
objeto de discordância. 
§4º Após verificação do cumprimento dos pressupostos de admissibilidade 
previstos no caput, havendo pedido de diligência não admitido em decisão 
cameral, o Conselho Pleno poderá determinar a sua realização se entender 
necessária à solução da lide, devendo os autos do processo, após o 
cumprimento da diligência, retornar para nova apreciação em Câmara 
Julgadora. 
§5º O recurso remete o processo ao conhecimento do Conselho Pleno para 
apreciação do acórdão, não comportando: 
I- diligência 
II-Juntada de provas, salvo nas hipóteses previstas nas alíneas “c” e “d” do 
inciso II, do caput. ” 

Ante o exposto, voto em uníssono com meus pares, para acolher a 
preliminar de inadmissibilidade do recurso para o Conselho Pleno, por mim arguida, tendo 
em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, inciso II, da 
Lei nº 16.469/09. 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 16 de fevereiro de 2016. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00107/16 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de inadmissibilidade do 
recurso oposto pelo sujeito passivo, arguida pelo Conselheiro 
Relator. Acolhida.  
 
O recurso oposto por quem de direito ao Conselho Pleno, 
resultante de decisão unânime, destituído da prova da 
divergência, ou com ausência da demonstração de decisão 
contrária à letra da lei tributária ou da prova instrutória da 
defesa, fase cameral, é inadmitido liminarmente. (Art. 41, inciso 
II, § 1º da Lei nº 16.469/2009). 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 08 
de setembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade, feita pelo Conselheiro Relator, em relação a preliminar de nulidade por 
insegurança na determinação da infração, arguida pelo sujeito passivo, tendo em vista não 
estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, 
mantendo a decisão cameral que considerou parcialmente procedente o lançamento fiscal 
no valor da multa formal de R$ 238.456,16 (duzentos e trinta e oito mil, quatrocentos e 
cinqüenta e seis reais e dezesseis centavos. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Nivaldo Carvelo Carvalho, Nislene Alves Borges, José Luiz Rosa, Marlene Maria da Silva 
Ruguê Bernardes, Nivaldo José Mendes, Mário de Oliveira Andrade, Masayuki Missao, 
Carlos Andrade Silveira, Washington Luis Freire de Oliveira, Antônio Martins da Silva, 
Renato Moraes Lima, José Pereira D'abadia, Gilmar Rodrigues de Almeida, Talita Pimenta 
Félix, Márcio Nogueira Pedra e João Divino de Brito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O histórico do auto de infração descreve a ocorrência do fato gerador 
da seguinte forma: 

 
Mantinha crédito indevidamente escriturado no livro Registro de 

Apuração do ICMS, nos meses de janeiro a dezembro de 2004, no total de R$ 598.948,74 
(quinhentos e noventa e oito mil, novecentos e quarenta e oito reais e setenta e quatro 
centavos), visto a falta de estorno do crédito do ICMS advindo da prestação de serviço de 
transporte sobre GLP-GAS, adquirido de outra unidade da Federação, cujas operações 
subsequentes das prestações de serviço de transportes foram contempladas com isenção 
do tributo, conforme demonstrativo em anexo. Em consequência, o sujeito passivo deve 
recolher a multa formal no valor de R$ 239.579,50 (duzentos e trinta e nove mil, 
quinhentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos), correspondentes a 40% 
(quarenta por centos) do valor do crédito apropriado indevidamente, e ainda, com a 
obrigação de efetivar o estorno no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 147-A da 
Lei nº 11.651/91 - CTE.   

 
No auto de infração consta a nota de que este lançamento adveio de 

reautuação, em cumprimento às disposições do Ofício nº 162/2011 – GRF/SR, relativo ao 



 

auto de infração nº 3 0118125 410 67, exigência do imposto e auto de infração nº 3 
0110271 043 80, exigência de multa formal.  

 
A fiscalização identifica a infração de acordo com os arts. 61, inciso I, 

alínea "a" e 64 da Lei n° 11.651/91 - CTE, c/c o art. 58, inciso I, alínea “a” do Decreto n° 
4.852/97 - RCTE, o que resulta a proposição da penalidade prevista no art. 71, inciso IV, 
alínea "b" da Lei n° 11.651/91 e alterações posteriores. 

 
A instrução do trabalho fiscal se fez com o Anexo Estruturado – 

Detalhamento do Crédito Tributário, Anexo Estruturado – Descritivo Complementar da 
Ocorrência, Demonstrativo dos CTRCs com Aproveitamento Indevido de Crédito do ICMS 
– 2004, e Notificação Fiscal, fls. 03 a 55. 

 
Após as notificações legais, fls. 56 e 57, o sujeito passivo impugna o 

lançamento tributário, fls. 60 a 83, para de início arguir a preliminar de nulidade da peça 
básica por ausência de constituição válida do crédito tributário – imperativo categórico 
previsto no art. 142 do CTN, caracterizada pela falta de determinação da matéria 
tributável, do cálculo do montante do tributo devido, da identificação do sujeito passivo e, 
sendo caso, da proposição da penalidade cabível, conforme exigência do artigo citado 
acima.  

 
No item IV da defesa o impugnante trata do direito, mas fundamenta 

com o título da decadência do direito de a Fazenda Estadual de revisar o lançamento 
anulado por vício material. Argumenta que este lançamento se acha sob o manto da 
decadência devido à anulação anterior ter sido por vício material, que a infração está 
apontada de maneira genérica, que a Fazenda não pode rever eternamente seus atos, 
que o refazimento deve respeitar o prazo decadencial e que por utilizado os elementos 
constantes dos autos de infração anulados. 

 
Discorre sobre o direito ao crédito do ICMS sob pena de ferir o 

princípio da não cumulatividade, sobre o direito do aproveitamento do crédito porque o 
benefício da isenção da operação comercial que não alcança o serviço de transporte 
rodoviário de cargas, sobre ser a impugnante substituta e sobre a ausência da 
demonstração dos juros, correção monetária e multa exigidos. 

 
 
O impugnante possui o direito de se creditar do ICMS pago na 

aquisição do serviço de transporte interestadual, na medida em que apenas a mercadoria 
transportada conserva a isenção do imposto estadual que o serviço de transporte não tem 
e, ainda, porque a impugnante realiza operações posteriores que são tributadas pelo 
ICMS, o que também lhe confere o direito de utilização de tais créditos. 

 
Ao final requer a nulidade do auto de infração, por insegurança na 

determinação da infração e por ocorrência do prazo de decadência, a improcedência do 
lançamento tributário e, para concluir informa os nomes dos advogados e endereço para 
os quais as intimações subsequentes devem ser encaminhadas, fl. 82. 

 
A instrução da peça de defesa se fez com os documentos de fls. 85 a 

277.  
 
O julgador singular, fl. 279, determina o encaminhamento dos autos 

ao autuante, para que realize revisão fiscal no seu trabalho, que se manifeste sobre a 
existência de saídas tributadas subsequentes, proponha as alterações necessárias em 



 

caso afirmativo e se manifeste sobre os demais argumentos defensórios, se desejar, com 
o intuito de oferecer maiores esclarecimentos ao feito. 

 
Em atendimento às notificações de fls. 282 e 283, a empresa traz 

para o processo os documentos de fls. 284 a 677. 
 
O autuante, cumpre o determinado pelo julgador singular, efetua 

revisão fiscal, junta os documentos gerados fls. 680 a 731, e, às fls. 678 e 679, informa 
que notificou o impugnante, fl. 680, para apresentação dos documentos comprobatórios 
das prestações de serviços de transportes interestaduais, o que não houve atendimento. 

  
Informa que o impugnante trouxe aos autos apenas algumas cópias 

de notas fiscais de saídas, exemplificada nas fls. 214 a 221 que demonstram venda de 
gás para outro estado, porém parte dessas notas, fls. 214 a 218, consta que a despesa de 
frete fora por conta do destinatário, enquanto nas demais notas, fls. 219 a 221, consta que 
a despesa de frete foi por conta do emitente, e, no entanto, faltam os documentos fiscais 
sobre as prestações de serviço de transporte. 

 
Afirma que a impugnante trouxe relatórios de operações realizadas 

com contribuintes localizados em outros estados, fls. 222 a 277, porém não exibiu os 
respectivos conhecimentos de transporte. Apresenta também cópias das notas fiscais de 
entradas e de saídas, dos livros fiscais Registro de Entradas e Registro de Saídas e de 
alguns Conhecimentos de Transporte Rodoviário de Cargas (CTRCs). No entanto só os 
CTRCs n°s 469 e 476 consta que o imposto foi pago. Junta ainda cópias dos livros fiscais 
Registro de Entradas e Registro de Saídas e de alguns conhecimentos de transporte 
rodoviário de cargas que foram considerados e excluídos da auditoria fiscal original, e 
ainda cópias de várias notas fiscais de vendas. 

 
O revisor considera o imposto pago nas prestações de serviços de 

transportes interestaduais, conforme CTRCs n°s 469 e 476 apresentados pela defesa, 
ficando o crédito de ICMS escriturado indevidamente, motivador da exigência fiscal, 
reduzido para R$ 596.140,42 (quinhentos e noventa e seis mil, cento e quarenta reais e 
quarenta e dois centavos). 

 
O sujeito passivo, em atendimento à notificação de fls. 734 a 736, 

manifesta-se sobre o resultado da revisão, fls. 739 a 761, oportunidade em que reitera a 
tese da impugnação anteriormente apresentada. 

 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, aprecia as 

razões da defesa e acata o resultado da revisão, decide pela procedência parcial do auto 
de infração, reduz a multa inicialmente exigida para o valor de R$ 238.456,16 (duzentos e 
trinta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e dezesseis centavos), conforme fls. 
763 a 766. 

 
Os autos foram encaminhados para a Gerência de Representação 

Fazendária, que emitiu o Despacho n° 364/2013-SR/GERF, fl. 676, a qual concorda com a 
decisão singular. 

 
O sujeito passivo recorre da decisão singular, fls. 771 a 793, após 

fazer breve relato dos fatos, argui a preliminar de nulidade da peça básica, relacionada 
com a hipótese de cerceamento do direito de defesa, fls. 774 a 776. 

 



 

Argui, ainda, a preliminar de decadência, fls. 777 a 785, sob o 
argumento de existência de erro material nos autos de Infração n°s 3 0118125 410 67 e 3 
0110271 043 80. Que o seu refazimento deve respeitar o prazo decadencial de cinco anos 
contados do fato gerador, nos termos dos arts. 150, § 4° e 173, I, do CTN, pelo que todo 
novo lançamento (Auto de Infração n° 4 0111041 203 01) também é nulo de pleno direito, 
por ser relativo ao período compreendido entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2004, o 
qual se acha sob o abrigo da decadência de cobrar o crédito nele formalizado e 
acrescenta que a ciência do novo lançamento ocorreu no dia 8 de novembro de 2011. 

 
No mérito, requer a improcedência do lançamento, alegando que a 

recorrente possui o direito de se creditar dos valores pagos na utilização do serviço de 
transporte interestadual, já que a imunidade tributária no caso apenas abrange a 
mercadoria transportada e não o serviço de transporte. 

 
Sustenta que o crédito aproveitado na operação é referente, 

exclusivamente, ao ICMS pago, na condição de substituto tributário, quando da utilização 
do serviço de transporte interestadual e não da mercadoria transportada (GLP), que é 
imune do ICMS. 

 
Ressalta que o direito à compensação dos valores pagos a título do 

ICMS quando da utilização do serviço de transporte do GLP decorre do princípio da não 
cumulatividade. 

 
Considera que o transporte de combustíveis está sujeito à incidência 

do ICMS, continua a defesa, dúvidas não podem existir quanto ao direito da recorrente ao 
aproveitamento dos créditos decorrentes da incidência do imposto sobre o serviço de 
transporte. Ao contrário do consignado na decisão recorrida, inexiste operação 
subsequente que não será tributada, o que ocorre no presente caso, é que as operações 
de transporte são tributadas e as mercadorias transportadas imunes, tratando-se assim de 
operações distintas, uma de transporte e a outra de circulação de mercadorias. 

 
Ademais, segundo o Agente Fiscal, no Descritivo Complementar da 

Ocorrência, fl. 5, a comercialização posterior do GLP só se daria em território goiano e a 
prestação de serviço de transporte nessa hipótese é contemplada com a isenção do 
tributo estadual, de modo que por serem todas as operações subsequentes isentas, o 
creditamento do imposto anteriormente pago não seria permitido. Trata essa afirmação de 
mera presunção, tendo a recorrente comprovado que a mesma não é verdadeira conforme 
notas fiscais juntadas aos autos na fase singular, fls. 214 a 221. 

 
Resta, portanto, cabalmente demonstrado e comprovado o direito da 

recorrente ao creditamento das parcelas pagas a título de ICMS sobre a utilização de 
serviço de transporte de GLP, argumenta a parte passiva. 

 
Reproduz doutrina e jurisprudência. 
 
Junta-se ao processo extratos dos Autos de Infração nºs 3 0118125 

410 67 e 3 0110271 043 80, fls. 796 a 805. 
 
Às fls. 807 a 817, a Quarta Câmara do Conselho Administrativo 

Tributário, por unanimidade de votos, decidiu rejeitar a preliminar de nulidade da peça 
básica, arguida pelo sujeito passivo, por cerceamento do direito de defesa com o 
fundamento de que não há que se falar em apropriação de créditos do ICMS referentes às 
operações tributadas anteriores, assim como, quando o frete for contratado pelo 



 

destinatário, sendo desnecessário adentrar a discussão a respeito das cláusulas FOB e/ou 
CIF, pois o revisor concluiu que as operações questionadas, em alguns poucos casos, as 
remessas interestaduais de GLP, em que o frete foi por conta da autuada, considerada 
nas operações efetivamente comprovadas. 

 
A Fazenda Pública Estadual foi intimada, conforme documentos de fl. 

818, e concordou com a tese de voto contida no Acórdão da IV CJUL nº 919/2014, fl. 819. 
 
O sujeito passivo foi intimado, fl. 820 e recorre ao Conselho Pleno do 

Conselho Administrativo Tributário, fls. 823 a 838, para arguir a preliminar de nulidade da 
peça básica, por ausência de constituição válida do crédito tributário – imperativo 
categórico previsto no art. 142 do CTN, a qual constou na peça impugnatória. Ratifica o 
questionamento decadencial, tanto no quesito preliminar quanto no direito para depois 
concluir com o requerimento de reforma da decisão cameral e a declaração da 
improcedência do auto de infração.  

 
É o relatório. 
 

V O T O 

 
O sujeito passivo comparece nas fases contraditórias e, por 

unanimidade de votos, a Câmara Julgadora decide pela parcial procedência do auto de 
infração, conforme assinala o acórdão inserido às fls. 808 a 817 deste feito. 

 
O sujeito passivo opõe recurso para o Conselho Pleno e não o instrui 

convenientemente, de forma que o processo chega a julgamento plenário com decisão 
unânime proferida pela Câmara Julgadora e desprovido das provas determinadas pelo art. 
41, inciso II, § 1º da Lei nº 16.469/2009. 

 
A redação do artigo mencionado no parágrafo anterior prescreve 

que: 
 

Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral: 
(...) 
 
II – unânime: 
 
a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 
que tenha tratado de matéria idêntica; 
 
b) inequivocamente contrária a: 
 
1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 
 
2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 
que implique reforma parcial ou total da decisão; 
 
c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 
 
d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 
 
§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso 
deve ser liminarmente inadmitido: 
 



 

I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento; 
 
II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa 
da legislação tributária estadual ou à prova constante do processo, ou a 
falsidade da prova. 

 
O estudo na formalização processual e no julgamento proferido 

Câmara Julgadora, comparei o recurso oposto pela sujeição passiva e concluí que: 
 
1. A decisão cameral é unânime, se enquadra na faculdade prescrita 

no artigo transcrito nas linhas pretéritas; 
 
2. O recurso oposto pelo polo passivo não sintoniza com a 

determinação legal do § 1º, porque não está instruído com cópia de acórdão que foi objeto 
de divergência; e 

 
3. Nos imperativos da norma legal, o recurso destituído da instrução 

mencionada no parágrafo anterior, será liminarmente inadmitido pelo Conselho Pleno. 
 
Em face do que impõe a norma legal, entendo que o presente 

recurso não atendeu ao estabelecido na disposição legal que trata das condições da 
oposição do recurso para o Conselho Pleno quando a decisão cameral for unânime. 

 
Sou coerente com os julgados anteriores, cujos processos trouxeram 

decisões idênticas e que as partes opostas não observaram esta determinação da Lei 
Processual.  

  
E mais uma vez, repito que o sujeito passivo preocupou com a 

decisão cameral que, por unanimidade de votos, rejeitou as preliminares de nulidade da 
peça básica, por cerceamento ao direito de defesa e insegurança na determinação da 
infração, como também rejeitou a preliminar de decadência do direito de a Fazenda 
Pública rever o lançamento anteriormente anulado e exigir o crédito nesta autuação. 
Quanto ao mérito, por decisão unânime, a Câmara Julgadora julgou procedente o auto de 
infração em parte, o que confirmou a decisão singular, e deixou de instruir o seu recurso 
na forma determinada pelo art. 41 da mencionada lei processual. Este procedimento da 
recorrente me ampara a não modificar a decisão cameral e me faculta o entendimento de 
que o recurso, que aprecio e julgo, deve ser inadmitido nesta sessão plenária de 
julgamento da matéria. 

 
Para finalizar este voto, acolho a arguição preliminar de 

inadmissibilidade, formulada pelo Conselheiro Relator, em relação à preliminar de nulidade 
do auto de infração, por insegurança na determinação da infração, arguida pelo sujeito 
passivo, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 
41, inciso II da Lei nº 16.469/09 e mantenho a decisão cameral que considerou, 
parcialmente, procedente o lançamento fiscal no valor da multa formal de R$ 238.456,16 
(duzentos e trinta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e dezesseis centavos).  

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 16 de fevereiro de 2016. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00109/16 
 
Relator: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: Processual. Arguição de inadmissibilidade do recurso 
oposto pelo sujeito passivo para o Conselho Pleno, pelo 
Conselheiro Relator. Acolhida. 
 
O recurso oposto por quem de direito ao Conselho Pleno, 
resultante de decisão unânime, destituído da prova da 
divergência, ou com ausência da demonstração de decisão 
contrária à letra da lei tributária ou da prova instrutória da 
defesa, fase cameral, é inadmitido liminarmente. (Art. 41, inciso 
II da Lei nº 16.469/2009). 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 03 
de setembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, feita pelo Conselheiro 
Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou parcialmente 
procedente o auto de infração no valor da multa de R$ 113.445,00 (cento e treze mil, 
quatrocentos e quarenta e cinco reais), em razão da adequação do valor unitário da multa 
vigente em janeiro de 2008, no valor de R$ 226,89 (duzentos e vinte e seis reais e oitenta 
e nove centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros Rickardo de Souza Santos 
Mariano, José Luiz Rosa, Nivaldo José Mendes, Mário de Oliveira Andrade, Washington 
Luis Freire de Oliveira, Alcedino Gomes Barbosa, Antônio Martins da Silva, Edson Abrão 
da Silva, Renato Moraes Lima, José Pereira D'abadia, Gilmar Rodrigues de Almeida, Talita 
Pimenta Félix, Lidilone Polizeli Bento e Heli José da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo não apresentou os livros e/ou 
documentos fiscais, na Agência Fazendária de sua jurisdição, no prazo máximo de 10 dias 
contados da data de publicação da Portaria 56/07 – GIEF, de 19 de dezembro de 2007, 
cópia anexa, que suspendeu sua inscrição estadual, razão pela qual são considerados 
extraviados as 500 Notas Fiscais, Modelo 1 do número 001 ao 500. Em consequência o 
sujeito passivo fica obrigado a recolher a multa formal no valor de R$ 122.400,00 (cento e 
vinte e dois mil e quatrocentos reais). 

 
A autoridade lançadora indica a infração de acordo com a disposição 

do artigo 64 do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) combinado com o 
artigo 109 do Decreto nº 4.852/97. Em seguida, propõe a penalidade prescrita no artigo 
71, inciso XVIII, alínea "a" do CTE. 

 
A autoridade lançadora instrui o auto de infração com as cópias dos 

seguintes documentos: Ordem de Serviço n°0283/2008, fl.3, Diário Oficial de Goiás, fl. 4, 
Controle de Concessão/ Autenticação de Documentos Fiscais – CIAF, fl. 5, Cadastro de 
Contribuintes do Estado, fls. 6 a 7. 

 



 

O sujeito passivo foi intimado, fls. 08 a 09, para ciência do 
lançamento fiscal. 

 
Mediante pedido do representante da autuada foram juntados os 

documentos, fls. 11 a 16. 
 
O sujeito passivo impugna o lançamento tributário, fls. 11 a 12, alega 

que, desde o fechamento da empresa, tenta encontrar meios para liquidar os débitos 
remanescentes, e não tem os meios necessários para liquidá-los porque ele passa por 
dificuldades financeiras. 

 
Afirma que a multa aplicada no lançamento de R$ 122.400,00 não é 

cabível, uma vez que as receitas da empresa, nos últimos dias de operação, não 
passaram de R$ 4.000,00 por mês. Entretanto reconhece que esse fato não justifica a não 
apresentação dos documentos solicitados pela SEFAZ. 

 
Isto posto, o sujeito passivo requer a oportunidade de apresentar os 

documentos para análise dos fiscais. 
 
A autuada anexa as cópias dos documentos aos autos: Contrato 

Social, fl. 13, Documentação Pessoal, fl. 14, Auto de Infração, fl. 15, Intimação, fl. 16. 
 
O Julgador Singular decide pela procedência do auto de infração, fls. 

18 e 19. 
 
Em sua fundamentação alega que os art. 109 do Decreto n° 4.852/97 

– GIEF c/c com os arts. 4° e 5° da Portaria n° 056/97 versam sobre a obrigatoriedade da 
apresentação dos documentos fiscais ao Fisco Estadual, no prazo de 10 dias, contado a 
partir da data da publicação da portaria de suspensão da inscrição cadastral no cadastro 
estadual da Secretaria da Fazenda, sob pena de presunção de extravio. 

 
Entretanto, afirma o julgador, que tendo a oportunidade de 

apresentar os documentos fiscais, o sujeito passivo não havia feito a apresentação. Diante 
desta ocorrência, vejo que a defesa está fundamentada em alegações sem elementos de 
provas, a qual garante a pretensão do fisco. 

 
O sujeito passivo é intimado, fls.20 a 23, a pagar a quantia exigida ou 

recorrer. 
 
Mediante pedido do representante da autuada foram juntados os 

documentos de fls. 25 a 29. 
 
O sujeito passivo, fls. 25 e 26, recorre da decisão singular e reitera a 

tese da peça impugnatória, fls. 11 e 12. 
 
O sujeito passivo instrui o recurso com a cópia dos seguintes 

documentos: Recurso Voluntário, fls. 27 e 28, Aviso de Recebimento, fl. 29. 
 
Mediante pedido do representante da autuada foram juntados o 

documento, fl. 32, aos autos. 
 
A Primeira Câmara Temporária do Conselho Administrativo 

Tributário, fls. 34 a 37, decidiu reformar a sentença singular em parte e considerar 



 

parcialmente procedente o auto de infração no valor de R$ 113.445,00, em razão da 
adequação do valor unitário da multa vigente em janeiro de 2008, no valor de R$ 226,89, 
por livro ou documento, pelo seu extravio, perda ou inutilização. 

 
Na sua fundamentação, reitera as alegações introdutórias da decisão 

singular. Entretanto, quanto ao valor da penalidade proposta no lançamento fiscal, 
entende que o valor que estava em vigência em janeiro de 2008, prevista no art. 71, inciso 
XVIII, alínea "a" do CTE, era R$ 226,89, o qual provoca a adequação do valor lançado 
para R$ 113.455,00. 

 
Por meio do Despacho 2474/2010 – SAT/CRF, fl.38, o 

Representante da Fazenda Pública Estadual após ser cientificada, acorda com a decisão 
cameral aprovada no Acórdão nº 2172/2010 da I CJUL. 

 
O sujeito passivo foi intimado, fls.39 a 42 da decisão cameral e 

requer a juntada dos documentos de fls. 44 a 52. 
 
O sujeito passivo recorre da decisão cameral, fls. 45 a 46, para 

reiterar a tese impugnatória inserida às fls. 11 a 12. 
 
O sujeito passivo instrui o recurso com a cópia doses documentos: 

Contrato Social, fls.47 a 51, e Documentação Pessoal, fl. 52. 
 
É o Relatório. 
 
 

V O T O 
 

 
A arguição de inadmissibilidade do recurso do contribuinte para o 

Conselho Pleno, que formulei na sessão de julgamento deste feito, porque me convenci de 
que o sujeito passivo opôs recurso para o Conselho Pleno e não o instrui 
convenientemente, de forma que o processo chega a julgamento com decisão unânime 
proferida pela Câmara Julgadora e desprovido das provas determinadas pelo art. 41, 
inciso II da Lei nº 16.469/2009. 

 
A redação do artigo mencionado no parágrafo anterior prescreve 

que: 
 

Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral: 

[...] 

II - unânime: 

a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 
que tenha tratado de matéria idêntica; 

b) inequivocamente contrária a: 

1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 
que implique reforma parcial ou total da decisão; 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 



 

d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 

§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso 
deve ser liminarmente inadmitido: 

I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento; 

II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa 
da legislação tributária estadual ou à prova constante do processo, ou a 
falsidade da prova. 

§ 2º O recurso ao Conselho Pleno pode ser contraditado pela parte 
contrária. 

§ 3º Se a divergência for parcial, o recurso deve restringir-se à matéria 
objeto de discordância. 

§ 4º Após verificação do cumprimento dos pressupostos de admissibilidade 
previstos no caput, havendo pedido de diligência não admitido em decisão 
cameral, o Conselho Pleno poderá determinar a sua realização se entender 
necessária à solução da lide, devendo os autos do processo, após o 
cumprimento da diligência, retornar para nova apreciação em Câmara 
Julgadora. 

§ 5º O recurso remete o processo ao conhecimento do Conselho Pleno 
para apreciação do acórdão proferido, não comportando: 

I - diligência; 

II - juntada de provas, salvo nas hipóteses previstas nas alíneas “c” e “d” do 
inciso II do caput. 
  

No estudo que realizei na formalização processual e, por último, no 
julgamento proferido pela Câmara Julgadora, comparei o recurso oposto pelo sujeito 
passivo e concluí que: 

 
1. A decisão cameral é unânime, se enquadra na faculdade prescrita 

no inciso II do § 1º transcrito nas linhas pretéritas; 
 
2. O recurso oposto pela autuada não sintoniza com a determinação 

legal do § 2º porque não está instruído com cópia de acórdão que foi objeto de 
divergência; e 

 
3. Nos imperativos da norma legal, o recurso destituído da instrução 

mencionada no parágrafo anterior será liminarmente inadmitido pelo Conselho Pleno. 
 
Em face ao que impõe a norma legal, entendo que o presente 

recurso não atendeu ao estabelecido na disposição legal que trata das condições da 
oposição do recurso para o Conselho Pleno quando a decisão cameral for unânime. 

 
Sou coerente com os julgados anteriores, cujos processos trouxeram 

decisões idênticas e que as partes opostas não observaram esta determinação da Lei 
Processual.  

  
O procedimento da recorrente me ampara a não modificar a decisão 

cameral e me faculta arguir e acolher a preliminar de inadmissibilidade do recurso, por 
entender que a norma legal determina que o recurso deve ser inadmitido nesta sessão 
plenária de julgamento do processo. 



 

 
Pelo exposto, acolho a arguição de inadmissibilidade do recurso do 

Contribuinte para o Conselho Pleno, que formulei na sessão de julgamento plenário deste 
processo, visto que a peça recursal não está em consonância com o disposto no art. 41, II, 
da Lei nº 16.469/09, e mantenho a decisão cameral que considerou parcialmente 
procedente o auto de infração no valor da multa formal de R$ 113.445,00 (cento e treze 
mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais), em razão da adequação do valor unitário da 
multa vigente em janeiro de 2008, no valor de R$ 226,89 (duzentos e vinte e seis reais e 
oitenta e nove centavos) por documento fiscal extraviado. 

 
 

 
 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 16 de fevereiro de 2016. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00149/16 
 
Relator: Conselheiro Lidilone Polizeli Bento 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Preliminar de inadmissibilidade do 
recurso. Acolhida. Preliminar de exclusão do solidário. 
Rejeitada. 
 
Deve ser inadmitido o recurso na parte que não preencha os 
requisitos previstos em lei para sua admissibilidade, 
notadamente quando trata de mera repetição de argumentos já 
analisados e decididos, por unanimidade, na fase cameral, 
inteligência do art. 41, inciso II da Lei nº 16.469/09. 
 
Correta a manutenção solidário na lide quando tenha exercido, à 
época da ocorrência do fato gerador, a função de sócio 
administrador, possuindo inclusive poderes de representação 
da outra sócia para toda e qualquer finalidade, por meio de 
procuração pública, inteligência do art. 45, inciso XII, do CTE, 
combinado com artigos 124 e 135 do CTN. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 16 
de fevereiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, feita pelo Conselheiro 
Relator, em relação à preliminar de nulidade por insegurança na determinação da infração 
e ao mérito, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no 
art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou procedente 
em parte o auto de infração no valor do ICMS de R$ 220.199,38 (duzentos e vinte mil, 
cento e noventa e nove reais e trinta e oito centavos), nos termos da revisão fiscal de fls. 
2301/2303. Participaram do julgamento os Conselheiros Lidilone Polizeli Bento, Paulo 
Diniz, Renato Moraes Lima, Alcedino Gomes Barbosa, Domingos Caruso Neto, José Luiz 
Rosa, Antônio Martins da Silva, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, 
José Pereira D'abadia, David Fernandes de Carvalho, João Divino de Brito, Nislene Alves 
Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor 
Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Elias Alves dos Santos e Nivaldo José 
Mendes. E, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão do solidário PAULO 
CÉSAR ALVES CARRIJO da lide, arguida pelo sujeito passivo. Foram vencedores os 
Conselheiros Lidilone Polizeli Bento, Renato Moraes Lima, Domingos Caruso Neto, 
Antônio Martins da Silva, Washington Luis Freire de Oliveira, David Fernandes de 
Carvalho, Nislene Alves Borges, Gilmar Rodrigues de Almeida, Victor Augusto de Faria 
Morato, Elias Alves dos Santos e o Sr. Presidente, Conselheiro Heli José da Silva, que 
proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros Paulo Diniz, Alcedino Gomes 
Barbosa, José Luiz Rosa, Talita Pimenta Félix, José Pereira D'abadia, João Divino de 
Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho, Masayuki Missao, Edson Abrão da Silva e Nivaldo José 
Mendes, que votaram acolhendo a exclusão do solidário. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata o presente processo de exigência de ICMS e consectários 
legais, decorrente de omissão de pagamento do imposto, apurada mediante confronto 



 

entre os comprovantes de vendas realizadas, conforme Termo de Apreensão e 
Demonstrativos Anexos, e os documentos fiscais emitidos. 

Foram indicados como infringidos os artigos 64 e 66, § 2º, da Lei nº 
11.651/91. Propõe-se aplicação da penalidade prevista no art. 71, inciso VII, alínea "L", c/c 
§ 9º, inciso I, da Lei n. 11.651/91. 

 
Indicou-se como solidário o sócio- administrador e procurador com 

poderes gerais de administração PAULO CESAR ALVES CARRIJO, nos termos do art. 45, 
inciso XII, da Lei nº 11.651/91. 

 
Instruem o lançamento cópias dos pedidos apreendidos e 

demonstrativo comparativo entre as vendas neles indicadas e as notas fiscais emitidas. 
  
Por meio da Sentença nº 1825/09, de fls. 2045 a 2048, o ilustre 

julgador singular excluiu as operações anteriores a 01/09/07, período no qual as 
mercadorias estavam sujeitas ao regime de substituição tributária e considerou 
parcialmente procedente o lançamento na importância de R$516.213,73 (quinhentos e 
dezesseis mil, duzentos e três reais e setenta e três centavos).  

 
Inconformada a Representação Fazendária interpôs o recurso de fls. 

2052 a 2055, pedindo a reforma da decisão singular para considerar totalmente 
procedente o lançamento ou, quando nada, a conversão em diligência para aplicação da 
proporcionalidade prevista no § 2º, do art. 25, da Lei nº 11.651/91. 

 
A empresa autuada interpôs o recurso voluntário de fls. 2059 a 2079, 

pedindo a improcedência do lançamento ou sua nulidade e exclusão do solidário da lide.  
 
Em sessão realizada no dia 13 de novembro de 2009 a Segunda 

Câmara Julgadora, rejeitou as questões preliminares e confirmou a decisão singular que 
considerou parcialmente procedente o lançamento, excluindo o solidário por maioria. 

 
A Representação Fazendária interpôs recurso de fls. 2093/2097, 

pedindo reinclusão do solidário na lide e a reforma do acórdão cameral para considerar 
totalmente procedente o lançamento. 

 
Por meio do recurso de fls. 2101 a 2107, a autuada, pleiteou a 

nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa ou a sua improcedência. 
 
Em sessão realizada no dia 05 de abril de 2011 o Conselho Pleno, 

por unanimidade de votos, acolheu o pedido de nulidade do processo a partir da decisão 
singular, determinando o retorno do processo aquela instância para novo julgamento. 

 
Por intermédio do Despacho nº 415/2011, o julgador singular 

converteu o julgamento em diligência encaminhando o processo à Delegacia Fiscal de 
origem para que um auditor fiscal estranho à lide refizesse os trabalhos de auditoria. 

 
O processo retornou a julgamento com o relatório de revisão de fls. 

2301 a 2303, afirmando que à época da ocorrência dos fatos a empresa autuada estava 
enquadrada no simples nacional, motivo pelo qual, tanto a infração e penalidade aplicada, 
quanto à alíquota utilizada, deveria obedecer ao disposto na Lei Complementar nº 
123/2006 e não ao disposto na Lei nº 11.651/91. 

 



 

Refazendo os cálculos, obedecendo as regras do simples nacional, o 
valor originário do crédito tributário foi reduzido para R$ 220.199,38 (duzentos e vinte mil, 
cento e noventa e nove reais e trinta e oito centavos). 

 
Intimados do resultado da revisão os sujeitos passivos não se 

manifestaram. 
 
Por meio da Sentença nº 3508/2014, o julgador singular rejeitou as 

questões preliminares, inclusive a exclusão do solidário da lide e, quanto ao mérito, 
considerou parcialmente procedente o lançamento no valor de R$ 220.199,38 (duzentos e 
vinte mil, cento e noventa e nove reais e trinta e oito centavos), nos termos da revisão. 

 
Por intermédio do Despacho nº 392/201, de fls. 2.322, a 

Representação Fazendária, manifestou a sua concordância com a decisão singular. 
 
Inconformada a empresa autuada interpôs o recurso voluntário de fls. 

2331 a 2334, pedindo a nulidade do lançamento por insegurança na determinação da 
infração em razão do mesmo não ter observado as regras do simples nacional, 
especialmente a Lei Complementar nº1213/06 e a Resolução CGSM nº 30/2008, tendo o 
mesmo sido elaborado com base na Lei nº 11.651/91.  

 
Por meio do Acórdão de fls. 2341/2347, a Terceira Câmara Julgadora 

rejeitou a preliminar de nulidade do lançamento por insegurança na determinação da 
infração e julgou o lançamento parcialmente procedente, nos termos da revisão fiscal, por 
unanimidade de votos, manteve na lide o solidário, por maioria de votos. 

 
Inconformados, os sujeitos passivos interpõem recurso ao Conselho 

Pleno, trazendo as mesmas alegações constantes do recurso voluntário, argumentando 
em síntese que o lançamento é nulo por insegurança na determinação da infração, visto 
que apesar de o sujeito passivo ser optante do Simples Nacional, à época do fato gerador, 
não foram observadas as regras constantes da Lei Complementar nº 123/06, bem como a 
inexistência de responsabilidade solidária do sócio incluído na lide, tendo em vista que não 
restam preenchidos os requisitos do art. 135 do CTN.     

 
 

V O T O  
 
Preliminarmente, arguo e acolho a preliminar de inadmissibilidade do 

recurso em relação à preliminar de nulidade do lançamento por insegurança na 
determinação da infração e ao mérito, tendo em vista que o recurso não preenche os 
requisitos previstos no art. 41, inciso II da Lei nº 16.469/09.  

 
Trata o presente recurso de mera repetição do que foi argumentado 

no recurso voluntário, dessa forma, tendo a preliminar de nulidade do lançamento e o 
mérito sido julgados por unanimidade, não há como ser admitido o recurso nestes pontos. 

 
Em relação ao pedido de exclusão do solidário, tendo sido mantido 

por maioria pela Câmara Julgadora, rejeito-o, tendo em vista restar provado nos autos que 
o sujeito passivo solidário exerceu, à época da ocorrência do fato gerador, a função de 
administrador da sociedade empresária, subsumindo-se sua conduta perfeitamente à 
regra constante do art.45, inciso XII, do CTE, combinado com artigos 124 e 135 do CTN.   

 



 

De acordo com as informações constantes dos autos, fls.04 e 60/62, 
além de sócio administrador, o solidário possuía procuração para representar a outra sócia 
com amplos poderes para tratar de todos e quaisquer assuntos. Dessa forma, resta 
evidente o poder de direção do solidário sob a sociedade empresária que consta do polo 
passivo deste lançamento. Ademais, neste lançamento não cabe a argumentação de que 
se trata de simples inadimplência do sujeito passivo e por isso o sócio não poderia 
responder solidariamente. Trata-se de omissão de saída de mercadoria, apurada mediante 
controle paralelo de vendas, sendo a responsabilidade do sócio administrador nestas 
situações inquestionável do ponto de vista lógico e jurídico. 

 
Ante o exposto, inadmito o recurso no que tange à preliminar de 

nulidade do lançamento por insegurança na determinação da infração, rejeito a preliminar 
de exclusão do solidário, para confirmar a decisão cameral que considerou parcialmente 
procedente o lançamento no valor de R$ 220.199,38 (duzentos e vinte mil, cento e 
noventa e nove reais e trinta e oito centavos), nos termos da revisão fiscal de fls. 
2301/2303. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 23 de fevereiro de 2016. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00152/16 
 
Relator: Conselheiro Álvaro Falanque 
 

 
EMENTA: Preliminar. Recurso de decisão cameral unânime 
interposto pelo contribuinte sem comprovação dos requisitos 
legais exigidos. Inadmissibilidade. Mantida a decisão cameral 
que considerou procedente em parte o auto de infração.  
 
Devem ser liminarmente inadmitidos pelo Conselho Pleno os 
recursos de decisão cameral unânime, quando não for 
comprovada a exigência de um dos requisitos previstos no 
artigo 41, inciso II, da Lei nº 16.469/09. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 22 
de setembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos,  acolher a arguição de 
inadmissibilidade do recurso para o Conselho Pleno, feita pelo Conselheiro Relator, tendo 
em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 
16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou parcialmente procedente o 
lançamento fiscal no valor do ICMS a recolher de R$ 42.791,34 (quarenta e dois mil, 
setecentos e noventa e um reais e trinta e quatro centavos). Participaram do julgamento 
os Conselheiros Álvaro Falanque, Lidilone Polizeli Bento, João Divino de Brito, Heli José 
da Silva, Nivaldo Carvelo Carvalho, Nislene Alves Borges, José Luiz Rosa, Marlene Maria 
da Silva Ruguê Bernardes, Nivaldo José Mendes, José Paixão de Oliveira Gomes, 
Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Washington Luis Freire de Oliveira, 
Aguinaldo Fernandes de Melo, Edson Abrão da Silva, Renato Moraes Lima, José Pereira 
D'abadia e Gilmar Rodrigues de Almeida. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo deixou de escriturar 
no livro registro de entrada, diversas notas fiscais referentes a aquisição em operação 
interestadual de mercadorias ou bens para uso (ou consumo) do estabelecimento, bem 
como deixou de pagar o ICMS correspondente ao diferencial de alíquotas, conforme 
demonstram cópias das notas fiscais, livros fiscais e demonstrativos anexos. Em 
consequência, fica sujeito a multa de 25% do valor da operação, sem prejuízo da 
obrigação de pagar o imposto, juntamente com os acréscimos legais." 

 
Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 63, § 

2º e 64 da Lei nº 11.651/91, combinado com o artigo 308, § 1º, inciso I, do Decreto nº 
4.852/97, tendo sido proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, inciso VII, 
alínea “c”, conjugado com o § 9º, inciso I, da Lei nº 11.651/91, com a redação conferida 
pela Lei nº 13.446/1997. 

 
O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 02/502. 
 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de fls. 503/505. 
 



 

A empresa ingressa com impugnação em primeira instancia às fls. 
508 a 531, alegando em preliminar erro no enquadramento legal. Sustenta que a 
impugnante não deixou de recolher os impostos estaduais devidos, nem deixou de 
escriturar o Livro de Registro de Entradas relativos a aquisição de mercadorias e que 
grande parte da autuação é referente a notas fiscais emitidas pela SENDI - Serviços, 
Engenharia e Desenvolvimento Industrial, e em relação a essas notas não há que se falar 
em recolhimento de diferencial de alíquota, porque se referem a mercadorias de 
propriedade da emitente cuja propriedade não foi transferida. No mérito, alega que possui 
TARE especifico e que foram ignorados todos os benefícios fiscais que tem direito nos 
termos firmados, e que escriturou corretamente todo o recolhimento referente ao 
diferencial de alíquota. Ao final, pede a improcedência do auto de infração. 

 
Acosta aos autos os documentos de fls. 532/1011.  
 
O julgador singular expediu o Despacho nº 79/09 – COJP às fls. 103, 

no qual determinou o encaminhamento dos autos à Delegacia Especializada de 
Fiscalização de Substituição Tributária e Serviço de Comunicação a fim de que auditor 
fiscal estranho a lide verifique todas as argumentações e provas juntadas pela defesa, e 
saber se vão interferir ou não no resultado final da autuação. 

 
Em resposta, a autoridade fiscal revisora elaborou o Relatório 

Diligencial (fls. 1030/1040) onde afirma que é devido o diferencial de alíquota. Sustenta 
que conforme argumentação da impugnante as notas emitidas pelas empresas SIEMENS 
LTDA e ABB LTDA referem-se a mercadorias que foram utilizadas pela própria empresa 
emitente para utilização na prestação de serviços e que, portanto, não haveria incidência 
de imposto. Após a análise de todos documentos apresentados pela defesa, foi ratificado 
o valor apurado de R$ 382.825,43 para R$ 225.950,80. 

 
Intimada do teor da diligência, a impugnante comparece ao processo, 

com a manifestação de fls. 1047/1048, alegando que após realização de diligência foi 
admitido o erro de lançamento o que acarretou redução do imposto no montante de R$ 
156.874,63, o que demonstra que o lançamento tributário estava equivocado, devendo o 
mesmo ser julgado improcedente. 

 
Pela sentença nº 802/09-JULP, fls. 1049/1057, o julgador singular 

decidiu pela parcial procedência do auto de infração. Em sua fundamentação, 
primeiramente rejeitou os pedidos de nulidades, por entender que o lançamento tributário, 
sob o aspecto formal, atendeu todos os requisitos do CTN. Rejeitou, também, os pedidos 
incidentais tratando sobre o caráter confiscatório da multa, por entender que não existe a 
suposta natureza confiscatória. Asseverou que, foi realizado revisão de todo trabalho fiscal 
levando em consideração o princípio da verdade material, e ao final foi ratificado o valor da 
autuação, culminando com a redução no valor do imposto devido, referente ao diferencial 
de alíquota. Ao final, concluiu que está caracterizada a infração fiscal pelo 
descumprimento de uma clara obrigação tributária, baseada numa lei em abstrato e num 
fato gerador concreto, fazendo gerar um novo crédito tributário no valor de R$ 225.950,80, 
apurado pela revisão fiscal, no qual concorda na integra. 

 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar Recurso Voluntário, conforme documento de fls. 1060. 
 
Em grau de Recurso Voluntário (fls. 1062/1085), o sujeito passivo 

reitera as argumentações expostas anteriormente.  
 



 

Por meio da Resolução nº 72/2010 (fls. 1088/1089), a Quarta 
Câmara do Conselho Administrativo Tributário determinou o encaminhamento dos autos à 
Gerência de Substituição Tributária para que auditor fiscal estranho a lide adote as 
providências previstas no documento de fls. 1089. 

 
Em resposta, foi elaborado o Relatório Diligencial de fls. 1091/1095, 

onde o fiscal revisor alega que o sujeito passivo não escriturou a entrada de mercadorias 
em seu livro, e por isso ocorreu a autuação. Quanto à exclusão da nota fiscal n° 25186, o 
revisor informa que a nota acoberta seringas para coleta de óleo isolante, e que o sujeito 
passivo informou que após o uso seriam devolvidas para a empresa emitente (ABB Ltda), 
o que ocorreu é que a recorrente não comprovou o retorno a origem no prazo estipulado 
pelo art. 6º, XXXII, anexo IX do RCTE, devendo, portanto, recolher o imposto devido ao 
erário público estadual.  

 
Foi juntado ao relatório diligencial tabelas com relação de notas não 

registradas às fls. 1096/1098. 
 
Intimado, o sujeito passivo se manifesta acerca da diligência às fls. 

1103/1105, alegando que o fiscal revisor não cumpriu o determinado na Resolução, 
apenas ratificou argumentos trazidos pelo fiscal que elaborou revisão anterior. Ao final, 
requer o cumprimento integral da referida Resolução. 

 
A Quarta Câmara deste Conselho, por meio da Resolução nº 

24/2011 de fls. 1107/1108 determinou o encaminhamento dos autos à Gerência de 
Substituição Tributária para que auditor fiscal estranho a lide adota as providências 
previstas no documento de fls. 1108. 

 
Em resposta, foi elaborado o Relatório Diligencial de fls. 1110/1111 

onde o fiscal ratifica o valor do ICMS referente ao diferencial de alíquotas inicialmente 
apurado de R$ 382.825,43 para R$ 42.791,34. 

 
Foi anexado ao relatório planilha às fls. 1109. 
 
 Intimado, o sujeito passivo comparece ao processo alegando que no 

relatório diligencial apresentado restou demonstrado que a autuação estava equivocada e 
não estava condizente com a realidade dos fatos. Pede, ao final, a improcedência do 
lançamento. 

 
A Terceira Câmara Julgadora deste Conselho, através do Acórdão n° 

1214/2012 de fls. 1121/1129 decidiu rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica 
arguida pelo sujeito passivo por insegurança na determinação da infração. Quanto ao 
mérito, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a 
sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor de 
ICMS a recolher de R$ 42.791,34.  

 
Devidamente intimado, o sujeito passivo comparece aos autos às fls. 

1134/1137 para apresentar Recurso ao Conselho Pleno, onde reproduz alegações já 
argumentadas em peças anteriores. 

 
É o Relatório. 
 
 
 



 

VOTO 
 

Em face da ausência, neste processo, dos requisitos legalmente 
exigidos para a admissão de recurso ao Conselho Pleno, arguo de plano a sua 
inadmissibilidade.  

 
De fato, a decisão recorrida foi tomada, na fase cameral, por 

unanimidade de votos (fls. 1120/1129) e, não estando provada a divergência 
jurisprudencial ou contrariedade a disposição expressa na legislação tributária estadual ou 
a prova inconteste constante do processo, conforme prevê o artigo 41, inciso II, da Lei nº 
16.469/09, abaixo transcrito, não cabe recurso para o Conselho Pleno:  

Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral: 

I - não unânime; 

II - unânime: 

a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 
que tenha tratado de matéria idêntica; 

b) inequivocamente contrária a: 

1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 
que implique reforma parcial ou total da decisão; 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 

§1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso 
deve ser liminarmente inadmitido: 

I-juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento. 

II-demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa 
da legislação tributária estadual ou à prova constante do processo, ou a 
falsidade da prova. 

§2º O recurso ao Conselho Pleno pode ser contraditado pela parte 
contrária; 

§3º Se a divergência for parcial, o recurso deve restringir-se à matéria 
objeto de discordância. 
§4º Após verificação do cumprimento dos pressupostos de admissibilidade 
previstos no caput, havendo pedido de diligência não admitido em decisão 
cameral, o Conselho Pleno poderá determinar a sua realização se entender 
necessária à solução da lide, devendo os autos do processo, após o 
cumprimento da diligência, retornar para nova apreciação em Câmara 
Julgadora. 
§5º O recurso remete o processo ao conhecimento do Conselho Pleno para 
apreciação do acórdão, não comportando: 
I-diligência 
II-juntada de provas, salvo nas hipóteses previstas nas alíneas “c” e “d” do 
inciso II, do caput. 

 

 
No caso vertente, a defesa, ao apresentar recuso para o Conselho 

Pleno, deveria ter cumprido as exigências fixadas no § 1°, inciso II do artigo 41 da Lei n° 



 

16.469/09, implicando o não cumprimento destas condições na inadmissão liminar do 
recurso, conforme os dispositivos legais transcritos em linhas anteriores. 

 
Analisando o processo, sobretudo o arrazoado da defesa, não vejo o 

cumprimento das condições legais para cabimento do recurso para o Conselho Pleno, já 
que não houve demonstração, de forma destacada, de contrariedade à disposição 
expressa da legislação tributária estadual, devendo o recurso para o Conselho Pleno 
apresentado pelo contribuinte deve ser inadmitido 

 
À conta do exposto, voto pela inadmissão do recurso, em face da 

ausência dos elementos legalmente exigidos para sua admissão por este Conselho Pleno, 
mantendo a decisão cameral que considerou procedente em parte o auto de infração no 
valor do ICMS a recolher de R$ 42.791,34 (quarenta e dois mil, setecentos e noventa e um 
reais e trinta e quatro centavos). 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 01 de março de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00153/16 
 
Relator: Conselheiro Washington Luis Freire de Oliveira 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar inadmissão do Recurso do 
Contribuinte. Recurso de decisão cameral unânime interposto 
sem comprovação dos requisitos exigidos. Acolhida.  
 
Devem ser liminarmente inadmitidos pelo Conselho Pleno os 
recursos de decisão cameral unânime, quando não for 
comprovada a exigência de um dos requisitos previstos no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 15 
de setembro de 2015, decidiu, por maioria de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade do recurso para o Conselho Pleno, feita pela Representação Fazendária, 
tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da 
Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto de 
infração. Foram vencedores os Conselheiros Washington Luis Freire de Oliveira, Alcedino 
Gomes Barbosa, Antônio Martins da Silva, José Pereira D'abadia, Gilmar Rodrigues de 
Almeida, Lidilone Polizeli Bento, João Divino de Brito, Heli José da Silva, Nislene Alves 
Borges, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Masayuki Missao e Carlos Andrade 
Silveira. Vencidos os Conselheiros Edson Abrão da Silva e Nivaldo José Mendes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de recurso do contribuinte ao Conselho Pleno interposto 
contra decisão cameral que por unanimidade de votos confirmou a decisão singular que 
julgou o auto de infração procedente. 

 
A acusação fiscal é de que o sujeito passivo mantinha, sem 

documentação fiscal, mercadorias tributadas no valor comercial de R$ 106.465,00 (cento e 
seis mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais) no estabelecimento em situação cadastral 
irregular (sem inscrição estadual), sendo exigido o ICMS na importância de R$ 18.088,05 
(dezoito mil, oitenta e oito reais e cinco centavos) mais os acréscimos legais.  

 
Foram indicados como infringidos os artigos 14, inciso IV; 19, inciso 

IX; 64; 66; e 156, todos da Lei nº 11.651/91, c/c art. 145 do Decreto 4.852/97; sendo 
proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso XII, alínea "a", item 3, combinado com 
§9º, inciso II, do Código Tributário Estadual. 

 
Foi nomeado como sujeito passivo solidário JAICAR PEÇAS LTDA, 

nos termos do art. 45, II, da Lei 11.651/91 às fls. 05, declarado perempto pela não 
apresentação de peça defensória.  

 
Em sua peça dirigida a este Conselho Pleno a autuada pede a 

admissão do seu recurso com fundamento no art. 41, II, “d”, da Lei 16.469/09, com o 
consequente julgamento pela improcedência do auto de infração, no entendimento de que 
são apresentadas agora, nesta fase, provas incontestes cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento cameral e que por si só podem modificar o julgamento anterior. 



 

 
São anexadas aos autos as fichas de controle de estoque de cada 

uma das mercadorias apreendidas, a cópia do inventário de 31/12/2005 e as notas fiscais 
de entradas e saídas relativas ao estoque de cada uma das mercadorias apreendidas. 

 
Em sustentação oral na sessão de julgamento o representante 

fazendário pediu a inadmissão do recurso do contribuinte ao Conselho Pleno em razão da 
unanimidade da decisão recorrida. 

 
 É o relatório. 
 
 

V O T O 
 

 
Inicialmente entendo que assiste razão a Fazenda Pública, porque, 

de fato, a decisão recorrida foi tomada, na fase cameral, por unanimidade de votos e não 
foi comprovado no recurso do contribuinte ao Conselho Pleno o atendimento de um dos 
requisitos previstos no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, abaixo transcrito:  

 
Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral: 
 
[...] 
 
II - unânime: 
 
a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 
que tenha tratado de matéria idêntica; 
 
b) inequivocamente contrária a: 
 
1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 
 
2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 
que implique reforma parcial ou total da decisão; 
 
c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 
 
d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 
 
§ 1º - Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso 
deve ser liminarmente inadmitido: 
 
I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento; 
 
II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição 
expressa da legislação tributária estadual ou à prova constante do 
processo, ou a falsidade da prova. 

 
Os documentos trazidos pela defesa não afastam a irregularidade 

noticiada no auto de infração, pois são de outro estabelecimento da autuada que está 
devidamente cadastrado na SEFAZ. 

 



 

Também as notas fiscais são destinadas ao estabelecimento 
cadastrado que funciona em endereço diverso daquele em que ocorreu a apreensão das 
mercadorias. 

 
A impossibilidade de se identificar especificamente cada mercadoria 

pela sua fungibilidade e pela ausência de número de série ou lote de fabricação não 
permite aceitar os documentos trazidos pela defesa como sendo correspondentes as 
mercadorias apreendidas. 

 
Ante o exposto, voto inadmitindo liminarmente o recurso por estar 

desprovido dos elementos legalmente exigidos para sua admissão por este Conselho 
Pleno. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 01 de março de 2016. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00190/16 
 
Relator: Conselheiro Álvaro Falanque 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de inadmissibilidade do 
recurso do contribuinte, suscitada pela Fazenda Pública 
Estadual.  Acolhida.    
 
O recebimento de recurso está condicionado à previsão legal 
para seu acolhimento. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 05 
de janeiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade do recurso para o Conselho Pleno, feita pela Fazenda Pública, tendo em 
vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 
16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Álvaro Falanque, José Paixão de Oliveira 
Gomes, Elias Alves dos Santos, Alcedino Gomes Barbosa, Márcio Nogueira Pedra, José 
Luiz Rosa, Aguinaldo Fernandes de Melo, Renato Moraes Lima, José Pereira D'abadia, 
David Fernandes de Carvalho, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar 
Rodrigues de Almeida e Edson Abrão da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O auto de infração em julgamento exige do sujeito passivo o ICMS 
não recolhido em razão da utilização indevida da redução da base de cálculo do imposto 
referente a operação de saída interna de mercadorias destinadas a comercialização ou 
industrialização nos meses de junho de 2011 a dezembro de 2012, conforme vedação 
expressa prevista no art. 1º, § 1º, inciso I, do Anexo IX do Decreto 4.852/97, pois estava 
inadimplente com o pagamento do ICMS. 

 
A autoridade lançadora indica como infringida as disposições dos 

artigos 15, 27, e 64 do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) combinado 
com os artigos 1, §1° B do anexo IX e artigo 86 do Decreto 4852/97. Proposta a aplicação 
da penalidade prevista no artigo 71, IV A do CTE, com redação da Lei nº 17.519/2011. 

 
O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: 

detalhamento do crédito tributário, descritivo complementar da ocorrência, consulta 
resumida do contribuinte pessoa jurídica, cadastro nacional da pessoa jurídica, portaria, 
auditoria comparativa da situação tributária e da base de cálculo conclusão, 
monetariamente de contribuinte. 

 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em Primeira Instância, conforme documentos de "fls.64 a 65".  
 
O sujeito passivo apresentou impugnação de "fls. 68 a 78". 
 
Alegando que resta mais que comprovada a improcedência da 

autuação, posto que as condições impostas na legislação estadual para a fruição do 
benefício fiscal autuado não foram desrespeitadas. 



 

 
Aduziu que não ocorreu nenhum prejuízo ao Erário Estadual, pois 

todos os tributos devidos já foram pagos e as formalidades cumpridas, reiteraram que é 
indevida e ilegal a autuação. 

 
Pediu que seja declarado improcedente o auto de infração. 
 
Anexou aos autos os seguintes documentos: procuração, 

substabelecimento, cópias de documentos da ordem dos advogados do Brasil, estatuto 
social "fls. 79 a 98". 

 
Pela sentença nº 271/2014-JULP, de "fls. 100 a 102", o julgador 

singular decidiu pela procedência do auto de infração. 
 
Em sua fundamentação afirma que: 
 
O sujeito passivo efetuou o lançamento com a existência do saldo 

devedor na EFD, porém não recolheu o imposto antecipado devidamente para poder 
usufruir o benefício fiscal. 

 
 Afirma também que a fiscalização tão somente utilizou a informação 

de saldo devedor existente na própria EFD do sujeito passivo, não houve no caso 
autuação em rito contencioso, as diferenças lançadas foram objetos de apuração do 
sujeito passivo. 

 
Sustenta que a redução da base de cálculo do imposto estava 

condicionada a apresentação do DARE com o ICMS recolhido no mês de referência, o que 
não foi observado. 

 
Alega que a apresentação da defesa ou o parcelamento do débito, 

pode sim suspender a exigibilidade da obrigação relativa ao auto de infração 
correspondente, porém, ilide a obrigação de estar adimplente no mês de referência para 
poder usufruir o benefício condicionado. Sendo assim, a exigência fiscal deve prosperar. 

 
Alega também que a impugnante não apresentou argumentos 

capazes de rechaçar os fatos motivadores do lançamento. 
 
O sujeito passivo foi intimado a pagar quantia exigida ou apresentar 

Recurso Voluntario, "fl. 103". 
 
O sujeito passivo apresenta os mesmos argumentos da impugnação 

passada, "fls.106 a 116". 
 
Mediante ao Acordão n° 2041/214, "fls.118 a 122". 
 
A Quarta Câmara do Conselho Administrativo conheceu do recurso, 

negou-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração. 

 
No entanto, afirma que, não há que se falar em improcedência da 

obrigação relativa ao auto de infração em análise em razão de parcelamento do ICMS 
lançado e não recolhido dos meses em que houve a utilização indevida porque o simples 



 

pagamento em atraso do imposto apurado já resulta em perda do benefício no mês da 
ocorrência do atraso. 

 
Alega ainda que, nos autos de infração que tratam do ICMS lançado 

e não recolhido foram todos parcelados pelo sujeito passivo, ou seja, houve a confissão 
irretratável de que o imposto correspondente a apuração dos meses de maio a dezembro 
de 2011 e de fevereiro a dezembro de 2012 não foram recolhidos atempadamente. 

 
O sujeito passivo é intimado a pagar a quantia exigida ou apresentar 

Recurso ao Conselho Pleno, conforme documentos de "fls.123 a 125".  
 
O sujeito passivo apresenta os mesmos argumentos da impugnação 

passada, "fls.128 a 138". 
 
Mediante a Resolução 07/2015, "fls.142 a 143". 
 
O Conselho Administrativo Tributário, resolve, retirar o presente 

processo de pauta e encaminha-lo a SEGE, com intuito de aguardar o tramite processual 
referente ao pedido de extinção formalizado no processo administrativo de 
n°201500004003224, de 26/01/2015, bem como para tomar as providencias cabíveis, no 
caso de homologação da extinção do credito tributário requerida. 

 
Cópia de despacho n°4475/15-SER de "fls.144". 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Este feito se inicia com a exigência fiscal, em face ao contribuinte 
epigrafado, de recolhimento do imposto, de acordo com o  descrito na folha de rosto deste 
volume e já informado no relatório que é parte integrante deste “decisum”. 

 
Atendendo aos  trâmites legais a lide aporta neste preclaro Conselho 

Pleno, já trazendo em suas peças processuais as manifestações do polo passivo, em sede 
de Primeira e Segunda instâncias, sendo que, em ambas as fases, o juízo das autoridades 
sentenciadoras foi por reafirmar a exigência preambular.  

 
Destaco que a decisão cameral, conforme já informado em 

parágrafos volvidos, foi unânime. Sendo assim, e não havendo decisão deste colendo 
Conselho Administrativo Tributário, em sede de mérito, que seja conflitante, à que ora é 
objeto de estudo, conclui-se que o recurso da defesa para esta instância e que ora é 
objeto de análise, é carecedor de amparo legal nos termos preconizados pelo inciso II do 
artigo 41 da Lei nº 16.469/09, “verbis”: 

 
Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral: 
 
[...] 
 
II - unânime: 
 
a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 

que tenha tratado de matéria idêntica; 
 
b) inequivocamente contrária a: 



 

 
1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 
 
2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 
que implique reforma parcial ou total da decisão; 
 
c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 
 
d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 
 
§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso 
deve ser liminarmente inadmitido: 
 
I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento; 
 
II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa 
da legislação tributária estadual ou à prova constante do processo, ou a 
falsidade da prova. 

 
Assim, acolho a arguição de inadmissibilidade do recurso para o 

Conselho Pleno, suscitada pela Fazenda Púbica, tendo em vista não estar a peça recursal 
em consonância com o disposto no inciso II do artigo 41 da Lei nº 16.469/09, mantendo a 
decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 01 de março de 2016. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00193/16 
 
Relator: Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes 
 

 
EMENTA: Processual. Inadmissibilidade de recurso para o 
Conselho Pleno interposto pelo contribuinte. Acolhimento. 
Mantida a decisão cameral que considerou procedente o auto de 
infração. 
 
Não se admite recurso para o Conselho Pleno quando não 
atendidos os requisitos legalmente previstos para seu 
cabimento, mantendo-se a correspondente decisão cameral. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 04 
de fevereiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, feita pelo Conselheiro 
Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto 
de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes, 
Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Paulo Diniz, Renato Moraes Lima, Alcedino 
Gomes Barbosa, Domingos Caruso Neto, Aguinaldo Fernandes de Melo, Antônio Martins 
da Silva, Rodolfo Ramos Caiado, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira 
D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves 
Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor 
Augusto de Faria Morato e Edson Abrão da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Em 11 de novembro de 2011, o Fisco exige a pena pecuniária no 
valor de R$ 99.701,31 (noventa e nove mil, setecentos e um reais e trinta e um centavos) 
da autuada, na condição de contribuinte, em razão desta ter omitido saída de mercadoria 
sujeita ao regime de substituição tributária pelas operações posteriores no valor comercial 
de R$ 398.805,18 (trezentos e noventa e oito mil, oitocentos e cinco reais e dezoito 
centavos), no período de janeiro/2006 a maio/2007, conforme comparativo entre as 
vendas realizadas e os documentos fiscais emitidos. 

 
Citados como infringidos os arts. 25, § 1°, VI, 64, §2° e 66 da Lei n° 

11.651/91, Código Tributário Estadual (CTE), proposta a penalidade prevista no art. 71, 
VII, "I" do CTE, com redação da Lei nº 13.446/99.  

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, 

Detalhamento do Crédito Tributário (fls. 03 a 04), Relatório da Análise do Banco de Dados 
(fls. 05 a 12), levantamento comparativo entre vendas realizadas e vendas escrituradas 
(fls.13) e cópia do livro Registo de Apuração de ICMS (fls. 15 a 52), dentre outros 
documentos. 

 
Intimado em 21/11/2011 (fls. 58), o sujeito passivo apresenta 

impugnação (fls. 61 a 62), pedindo a improcedência do lançamento, alegando não ter 
omitido a saída de mercadoria apurada no comparativo fiscal. 

 



 

Frisa que a receita no valor de R$ 398.805,18 foi rigorosamente 
registrada, conforme constam nos livros fiscais Registro de Saídas e Registro de Apuração 
do ICMS e nas DPIs apresentadas à Secretaria da Fazenda. 

 
Junta Recibo de Entrega do Arquivo Magnético da DPI (fls. 80 a 91 e 

119 a 130) e cópia do livro Registro de Apuração do ICMS (fls. 93 a 118 e 132 a 157), 
dentre outros documentos. 

 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, apreciando 

as razões da defesa, decide pela procedência do auto de infração, consoante a Sentença 
nº 244/12 (fls. 159 a 160). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 164 a 

165), pedindo a reforma da sentença singular e a improcedência do lançamento, 
reiterando as alegações formuladas na impugnação, expostas anteriormente. 

 
A Primeira Câmara Temporária deste Conselho, após considerandos, 

por meio da Resolução n° 068/2013 (fls. 167 a 168), converte o julgamento em diligencia 
para que, através da GEPRO, intime o sujeito passivo na pessoa do seu patrono, para 
apresentar, no prazo de 30 dias a partir da intimação, os documentos e planilhas que, 
conforme suas declarações na peça recursal e na sustentação oral, poderão esclarecer os 
fatos e contraditar os números levantados pelos autuantes.  

 
Regularmente intimado (fls. 169), o sujeito passivo na pessoa do seu 

patrono não atendeu à solicitação formulada Resolução n° 068/2013. 
 
A Primeira Câmara Temporária deste Conselho, em decisão 

unânime, materializada no Acórdão n° 1896/2015 (fls. 172 a 175), confirma a sentença 
singular que considerou procedente o auto de infração. 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso para o Conselho Pleno 

(fls. 180 a 181), pedindo a reforma da decisão cameral e a improcedência do lançamento, 
alegando não ter omitido a saída de mercadoria apurada no comparativo fiscal. 

 
Frisa que a receita no valor de R$ 398.805,18 foi rigorosamente 

registrada, conforme constam nos livros fiscais Registro de Saídas e Registro de Apuração 
do ICMS e nas DPIs apresentadas à Secretaria da Fazenda. 

 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
Formulo em preliminar arguição de inadmissibilidade do recurso para 

o Conselho Pleno, interposto pelo contribuinte, pelo que exponho: 
 

A Lei n° 16.469/09 (art. 41, II, § 1°) fixa os requisitos para 
cabimento de recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral unânime, 
devendo a parte cumpri-las, sob pena do recurso ser liminarmente inadmitido: 

 
Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral: 
[...] 



 

II - unânime: 
 
a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 
que tenha tratado de matéria idêntica; 
 
b) inequivocamente contrária a: 

 
1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

 
2. Prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 
que implique reforma parcial ou total da decisão; 

 
c) Baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

 
d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 
 
§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso 
deve ser liminarmente inadmitido: 
 
I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento; 
 
II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição 
expressa da legislação tributária estadual ou à prova constante do 
processo, ou a falsidade da prova. 

 
Como se vê no Acórdão n° 1896/2015 (fls. 172 a 175), a Primeira 

Câmara Temporária deste Conselho, em decisão unânime, confirmou a sentença singular 
que considerou procedente o auto de infração. 

 
No caso, portanto, a defesa, ao apresentar recurso para o Conselho 

Pleno, deveria ter cumprido as exigências fixadas no art. 41, II, § 1° da Lei n° 16.469/09, 
implicando o não cumprimento destas condições na inadmissão liminar do recurso, 
conforme os dispositivos legais transcritos em linhas anteriores. 

 
Analisando o processo, sobretudo o arrazoado da defesa, não vejo 

nele nenhuma citação de dispositivo alusivo ao cabimento do recurso e também não vejo 
o cumprimento das condições legais para admissão do recurso para o Conselho Pleno, 
devendo o recurso apresentado pelo contribuinte deve ser inadmitido. 

 
Ante o exposto, voto pela inadmissibilidade do recurso do 

Contribuinte para o Conselho Pleno, tendo em vista não estar a peça recursal em 
consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão 
cameral que considerou procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 01 de março de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00194/16 
 
Relator: Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes 
 

 
EMENTA: Processual. Inadmissibilidade de recurso para o 
Conselho Pleno interposto pelo contribuinte. Acolhimento. 
Mantida a decisão cameral que considerou procedente o auto de 
infração. 
 
Não se admite recurso para o Conselho Pleno quando não 
atendidos os requisitos legalmente previstos para seu 
cabimento, mantendo-se a correspondente decisão cameral. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 04 
de fevereiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, feita pelo Conselheiro 
Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto 
de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes, 
Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Paulo Diniz, Renato Moraes Lima, Alcedino 
Gomes Barbosa, Domingos Caruso Neto, Aguinaldo Fernandes de Melo, Antônio Martins 
da Silva, Rodolfo Ramos Caiado, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira 
D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves 
Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor 
Augusto de Faria Morato e Edson Abrão da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Em 11 de novembro de 2011, o Fisco exige o ICMS no valor de R$ 
17.468,61 (dezessete mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e sessenta e um centavos), 
multa e acréscimos legais da autuada, na condição de contribuinte, em razão desta ter 
omitido saída de mercadoria tributada no valor comercial de R$ 134.710,88 (cento e trinta 
e quatro mil, setecentos e dez reais e oitenta e oito centavos), no período de 
setembro/2007 a dezembro/2007, conforme comparativo entre as vendas realizadas e os 
documentos fiscais emitidos. 

 
Citados como infringidos os arts. 25, § 1°, VI, 64, §2° e 66 da Lei n° 

11.651/91, Código Tributário Estadual (CTE), proposta a penalidade prevista no art. 71, 
VII, "I" do CTE, agravada pelo § 9°, I, do mesmo artigo e diploma legal. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, 

Detalhamento do Crédito Tributário (fls. 03), Relatório da Análise do Banco de Dados (fls. 
04 a 11), levantamento comparativo entre vendas realizadas e vendas escrituradas e 
cálculo da alíquota efetiva (fls.12) e cópia do livro Registo de Apuração de ICMS (fls. 13 a 
22), dentre outros documentos. 

 
Intimado em 21/11/2011 (fls. 28), o sujeito passivo apresenta 

impugnação (fls. 31 a 33), pedindo a improcedência do lançamento, alegando não ter 
omitido a saída de mercadoria apurada no comparativo fiscal. 

 



 

Frisa que a receita no valor de R$ 134.710,88 foi rigorosamente 
registrada, conforme constam nos livros fiscais Registro de Saídas e Registro de Apuração 
do ICMS e nas DPIs apresentadas à Secretaria da Fazenda. 

 
Diz a impugnante que o ICMS cobrado no auto de infração já foi 

recolhido pelo contribuinte. 
 
Afirma ainda que se existem possíveis diferenças, estas podem ter 

ocorrido por causa do sistema interno, que não computa devoluções, motivo pelo qual 
gera alguma diferença. 

 
Junta Recibo de Entrega do Arquivo Magnético da DPI (fls. 51 a 62 e 

90 a 101) e cópia do livro Registro de Apuração do ICMS (fls. 64 a 89 e 103 a 128), dentre 
outros documentos. 

 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, apreciando 

as razões da defesa, decide pela procedência do auto de infração, consoante a Sentença 
nº 246/12 (fls. 130 a 131). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 135 a 

137), pedindo a reforma da sentença singular e a improcedência do lançamento, 
reiterando as alegações formuladas na impugnação, expostas anteriormente. 

 
A Primeira Câmara Temporária deste Conselho, após considerandos, 

por meio da Resolução n° 067/2013 (fls. 139 a 140), converte o julgamento em diligência 
para que, através da GEPRO, intime o sujeito passivo na pessoa do seu patrono, para 
apresentar, no prazo de 30 dias a partir da intimação, os documentos e planilhas que, 
conforme suas declarações na peça recursal e na sustentação oral, poderão esclarecer os 
fatos e contraditar os números levantados pelos autuantes.  

 
Regularmente intimado (fls. 141), o sujeito passivo na pessoa do seu 

patrono não atendeu à solicitação formulada Resolução n° 067/2013. 
 
A Primeira Câmara Temporária deste Conselho, em decisão 

unânime, materializada no Acórdão n° 1893/2015 (fls. 144 a 147), confirma a sentença 
singular que considerou procedente o auto de infração. 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso para o Conselho Pleno 

(fls. 152 a 154), pedindo a reforma da decisão cameral e a improcedência do lançamento, 
alegando não ter omitido a saída de mercadoria apurada no comparativo fiscal. 

 
Frisa que a receita no valor de R$ 134.710,88 foi rigorosamente 

registrada, conforme constam nos livros fiscais Registro de Saídas e Registro de Apuração 
do ICMS e nas DPIs apresentadas à Secretaria da Fazenda. 

 
Diz a recorrente que o ICMS cobrado no auto de infração já foi 

recolhido pelo contribuinte. 
 
Afirma ainda que se existem possíveis diferenças, estas podem ter 

ocorrido por causa do sistema interno, que não computa devoluções, motivo pelo qual 
gera alguma diferença. 

 
É o relatório. 



 

 
 

V O T O 
 
 
Formulo em preliminar arguição de inadmissibilidade do recurso para 

o Conselho Pleno, interposto pelo contribuinte, pelo que exponho: 
 
A Lei n° 16.469/09 (art. 41, II, § 1°) fixa os requisitos para cabimento 

de recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral unânime, devendo a parte 
cumpri-las, sob pena do recurso ser liminarmente inadmitido: 

 
Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral: 
[...] 
II - unânime: 
 
a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 

que tenha tratado de matéria idêntica; 
 
b) inequivocamente contrária a: 

 
1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

 
2. Prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 
que implique reforma parcial ou total da decisão; 

 
c) Baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

 
d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 
 
§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso 
deve ser liminarmente inadmitido: 
 
I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento; 
 
II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição 
expressa da legislação tributária estadual ou à prova constante do 
processo, ou a falsidade da prova. 

 
Como se vê no Acórdão n° 1893/2015 (fls. 144 a 147), a Primeira 

Câmara Temporária deste Conselho, em decisão unânime, confirmou a sentença singular 
que considerou procedente o auto de infração. 

 
No caso, portanto, a defesa, ao apresentar recuso para o Conselho 

Pleno, deveria ter cumprido as exigências fixadas no art. 41, II, § 1° da Lei n° 16.469/09, 
implicando o não cumprimento destas condições na inadmissão liminar do recurso, 
conforme os dispositivos legais transcritos em linhas anteriores. 

 
Analisando o processo, sobretudo o arrazoado da defesa, não vejo 

nele nenhuma citação de dispositivo alusivo ao cabimento do recurso e também não vejo 
o cumprimento das condições legais para admissão do recurso para o Conselho Pleno, 
devendo o recurso apresentado pelo contribuinte deve ser inadmitido. 



 

 
Ante o exposto, voto em preliminar pela inadmissibilidade do recurso 

do Contribuinte para o Conselho Pleno, tendo em vista não estar a peça recursal em 
consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão 
cameral que considerou procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 01 de março de 2016. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00195/16 
 
Relator: Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes 
 

 
EMENTA: Processual. Inadmissibilidade de recurso para o 
Conselho Pleno interposto pelo contribuinte. Acolhimento. 
Mantida a decisão cameral que considerou procedente o auto de 
infração. 
 
Não se admite recurso para o Conselho Pleno quando não 
atendidos os requisitos legalmente previstos para seu 
cabimento, mantendo-se a correspondente decisão cameral. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 04 
de fevereiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, feita pelo Conselheiro 
Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto 
de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes, 
Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Paulo Diniz, Renato Moraes Lima, Alcedino 
Gomes Barbosa, Domingos Caruso Neto, Aguinaldo Fernandes de Melo, Antônio Martins 
da Silva, Rodolfo Ramos Caiado, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira 
D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves 
Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor 
Augusto de Faria Morato e Edson Abrão da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Em 22 de novembro de 2011, o Fisco exige a pena pecuniária no 
valor de R$ 165.512,56 (cento e sessenta e cinco mil, quinhentos e doze reais e cinquenta 
e seis centavos) da autuada, na condição de contribuinte, em razão desta ter omitido 
saída de mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária pelas operações 
posteriores no valor comercial de R$ 662.050,24 (seiscentos e sessenta e dois mil, 
cinquenta reais e vinte e quatro centavos), no período de janeiro/2006 a agosto/2007, 
conforme comparativo entre as vendas realizadas e os documentos fiscais emitidos. 

 
Citados como infringidos os arts. 25, § 1°, VI, 64, §2° e 66 da Lei n° 

11.651/91, Código Tributário Estadual (CTE), proposta a penalidade prevista no art. 71, 
VII, "I" do CTE, com redação da Lei nº 13.446/99.  

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, 

Detalhamento do Crédito Tributário (fls. 03 a 05), Relatório da Análise do Banco de Dados 
(fls. 06 a 12), levantamento comparativo entre vendas realizadas e vendas escrituradas 
(fls.13) e cópia do livro Registo de Apuração de ICMS (fls. 15 a 57), dentre outros 
documentos. 

 
Intimado em 30/11/2011 (fls. 62), o sujeito passivo apresenta 

impugnação (fls. 65 a 66), pedindo a improcedência do lançamento, alegando não ter 
omitido a saída de mercadoria apurada no comparativo fiscal. 

 



 

Frisa que a receita no valor de R$ 662.050,24 foi rigorosamente 
registrada, conforme constam nos livros fiscais Registro de Saídas e Registro de Apuração 
do ICMS e nas DPIs apresentadas à Secretaria da Fazenda. 

 
Junta Recibo de Entrega do Arquivo Magnético da DPI (fls. 84 a 96 e 

126 a 136) e cópia do livro Registro de Apuração do ICMS (fls. 96 a 124 e 139 a 164), 
dentre outros documentos. 

 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, apreciando 

as razões da defesa, decide pela procedência do auto de infração, consoante a Sentença 
nº 308/12 (fls. 167 a 168). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 172 a 

173), pedindo a reforma da sentença singular e a improcedência do lançamento, 
reiterando as alegações formuladas na impugnação, expostas anteriormente. 

 
A Primeira Câmara Temporária deste Conselho, após considerandos, 

por meio da Resolução n° 066/2013 (fls. 175 a 176), converte o julgamento em diligência 
para que, através da GEPRO, intime o sujeito passivo na pessoa do seu patrono, para 
apresentar, no prazo de 30 dias a partir da intimação, os documentos e planilhas que, 
conforme suas declarações na peça recursal e na sustentação oral, poderão esclarecer os 
fatos e contraditar os números levantados pelos autuantes.  

 
Regularmente intimado (fls. 177), o sujeito passivo na pessoa do seu 

patrono não atendeu à solicitação formulada Resolução n° 066/2013. 
 
A Primeira Câmara Temporária deste Conselho, em decisão 

unânime, materializada no Acórdão n° 1892/2015 (fls. 180 a 183), confirma a sentença 
singular que considerou procedente o auto de infração. 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso para o Conselho Pleno 

(fls. 188 a 189), pedindo a reforma da decisão cameral e a improcedência do lançamento, 
alegando não ter omitido a saída de mercadoria apurada no comparativo fiscal. 

 
Frisa que a receita no valor de R$ 662.050,24 foi rigorosamente 

registrada, conforme constam nos livros fiscais Registro de Saídas e Registro de Apuração 
do ICMS e nas DPIs apresentadas à Secretaria da Fazenda. 

 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
Formulo em preliminar arguição de inadmissibilidade do recurso para 

o Conselho Pleno, interposto pelo contribuinte, pelo que exponho: 
 

A Lei n° 16.469/09 (art. 41, II, § 1°) fixa os requisitos para 
cabimento de recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral unânime, 
devendo a parte cumpri-las, sob pena do recurso ser liminarmente inadmitido: 

 
Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral: 
[...] 



 

II - unânime: 
 
a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 
que tenha tratado de matéria idêntica; 
 
b) inequivocamente contrária a: 
 
1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 
 
2. Prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento 
cameral, que implique reforma parcial ou total da decisão; 
 
c) Baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 
 
d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 
 
§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso 
deve ser liminarmente inadmitido: 
 
I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento; 
 
II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa 
da legislação tributária estadual ou à prova constante do processo, ou a 
falsidade da prova. 

 
Como se vê no Acórdão n° 1892/2015 (fls. 180 a 183), a Primeira 

Câmara Temporária deste Conselho, em decisão unânime, confirmou a sentença singular 
que considerou procedente o auto de infração. 

 
No caso, portanto, a defesa, ao apresentar recuso para o Conselho 

Pleno, deveria ter cumprido as exigências fixadas no art. 41, II, § 1° da Lei n° 16.469/09, 
implicando o não cumprimento destas condições na inadmissão liminar do recurso, 
conforme os dispositivos legais transcritos em linhas anteriores. 

 
Analisando o processo, sobretudo o arrazoado da defesa, não vejo 

nele nenhuma citação de dispositivo alusivo ao cabimento do recurso e também não vejo 
o cumprimento das condições legais para admissão do recurso para o Conselho Pleno, 
devendo o recurso apresentado pelo contribuinte deve ser inadmitido. 

 
Ante o exposto, voto em preliminar pela inadmissibilidade do recurso 

do Contribuinte para o Conselho Pleno, tendo em vista não estar a peça recursal em 
consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão 
cameral que considerou procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 01 de março de 2016. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00196/16 
 
Relator: Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes 
 

 
EMENTA: Processual. Inadmissibilidade de recurso para o 
Conselho Pleno interposto pelo contribuinte. Acolhimento. 
Mantida a decisão cameral que considerou procedente o auto de 
infração. 
 
Não se admite recurso para o Conselho Pleno quando não 
atendidos os requisitos legalmente previstos para seu 
cabimento, mantendo-se a correspondente decisão cameral. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 04 
de fevereiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, feita pelo Conselheiro 
Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto 
de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes, 
Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Paulo Diniz, Renato Moraes Lima, Alcedino 
Gomes Barbosa, Domingos Caruso Neto, Aguinaldo Fernandes de Melo, Antônio Martins 
da Silva, Rodolfo Ramos Caiado, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira 
D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves 
Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor 
Augusto de Faria Morato e Edson Abrão da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Em 28 de novembro de 2011, o Fisco exige a pena pecuniária no 
valor de R$ 211.479,26 (duzentos e onze mil, quatrocentos e setenta e nove reais e vinte 
e seis centavos) da autuada, na condição de contribuinte, em razão desta ter omitido 
saída de mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária pelas operações 
posteriores no valor comercial de R$ 845.916,98 (oitocentos e quarenta e cinco mil, 
novecentos e dezesseis reais e noventa e oito centavos), no período de janeiro/2006 a 
julho/2007, conforme comparativo entre as vendas realizadas e os documentos fiscais 
emitidos. 

 
Citados como infringidos os arts. 25, § 1°, VI, 64, §2° e 66 da Lei n° 

11.651/91, Código Tributário Estadual (CTE), proposta a penalidade prevista no art. 71, 
VII, "I" do CTE, com redação da Lei nº 13.446/99.  

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, 

Detalhamento do Crédito Tributário (fls. 03 a 05), Descritivo Complementar da Ocorrência 
(fls.06), Relatório da Análise do Banco de Dados (fls. 07 a 13), levantamento comparativo 
entre vendas realizadas e vendas escrituradas (fls.14), Levantamento de Venda de Cartão 
de Crédito (fls. 15) e cópia do livro Registo de Apuração de ICMS (fls. 16 a 56), dentre 
outros documentos. 

 



 

Intimado em 05/12/2011 (fls. 61), o sujeito passivo apresenta 
impugnação (fls. 64 a 65), pedindo a improcedência do lançamento, alegando não ter 
omitido a saída de mercadoria apurada no comparativo fiscal. 

 
Frisa que a receita no valor de R$ 845.916,98 foi rigorosamente 

registrada, conforme constam nos livros fiscais Registro de Saídas e Registro de Apuração 
do ICMS e nas DPIs apresentadas à Secretaria da Fazenda. 

 
Junta Recibo de Entrega do Arquivo Magnético da DPI (fls. 83 a 95 e 

124 a 135) e cópia do livro Registro de Apuração do ICMS (fls. 97 a 122 e 138 a 163), 
dentre outros documentos. 

 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, apreciando 

as razões da defesa, decide pela procedência do auto de infração, consoante a Sentença 
nº 305/12 (fls. 166 a 167). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 171 a 

172), pedindo a reforma da sentença singular e a improcedência do lançamento, 
reiterando as alegações formuladas na impugnação, expostas anteriormente. 

 
A Primeira Câmara Temporária deste Conselho, após considerandos, 

por meio da Resolução n° 065/2013 (fls. 174 a 175), converte o julgamento em diligencia 
para que, através da GEPRO, intime o sujeito passivo na pessoa do seu patrono, para 
apresentar, no prazo de 30 dias a partir da intimação, os documentos e planilhas que, 
conforme suas declarações na peça recursal e na sustentação oral, poderão esclarecer os 
fatos e contraditar os números levantados pelos autuantes.  

 
Regularmente intimado (fls. 176), o sujeito passivo na pessoa do seu 

patrono não atendeu à solicitação formulada Resolução n° 065/2013. 
 
A Primeira Câmara Temporária deste Conselho, em decisão 

unânime, materializada no Acórdão n° 1894/2015 (fls. 179 a 182), confirma a sentença 
singular que considerou procedente o auto de infração. 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso para o Conselho Pleno 

(fls. 187 a 188), pedindo a reforma da decisão cameral e a improcedência do lançamento, 
alegando não ter omitido a saída de mercadoria apurada no comparativo fiscal. 

 
Frisa que a receita no valor de R$ 845.916,98 foi rigorosamente 

registrada, conforme constam nos livros fiscais Registro de Saídas e Registro de Apuração 
do ICMS e nas DPIs apresentadas à Secretaria da Fazenda. 

 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
Formulo em preliminar arguição de inadmissibilidade do recurso para 

o Conselho Pleno, interposto pelo contribuinte, pelo que exponho: 
 



 

A Lei n° 16.469/09 (art. 41, II, § 1°) fixa os requisitos para 
cabimento de recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral unânime, 
devendo a parte cumpri-las, sob pena do recurso ser liminarmente inadmitido: 

 
Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral: 
[...] 
II - unânime: 
 
a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 

que tenha tratado de matéria idêntica; 
 
b) inequivocamente contrária a: 

 
1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

 
2. Prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 
que implique reforma parcial ou total da decisão; 

 
c) Baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

 
d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 
 
§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso 
deve ser liminarmente inadmitido: 
 
I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento; 
 
II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição 
expressa da legislação tributária estadual ou à prova constante do 
processo, ou a falsidade da prova. 
 

Como se vê no Acórdão n° 1894/2015 (fls. 179 a 182), a Primeira 
Câmara Temporária deste Conselho, em decisão unânime, confirmou a sentença singular 
que considerou procedente o auto de infração. 

 

No caso, portanto, a defesa, ao apresentar recuso para o Conselho 
Pleno, deveria ter cumprido as exigências fixadas no art. 41, II, § 1° da Lei n° 16.469/09, 
implicando o não cumprimento destas condições na inadmissão liminar do recurso, 
conforme os dispositivos legais transcritos em linhas anteriores. 

 
Analisando o processo, sobretudo o arrazoado da defesa, não vejo 

nele nenhuma citação de dispositivo alusivo ao cabimento do recurso e também não vejo 
o cumprimento das condições legais para admissão do recurso para o Conselho Pleno, 
devendo o recurso apresentado pelo contribuinte ser inadmitido. 

 
Ante o exposto, voto em preliminar pela inadmissibilidade do recurso 

do Contribuinte para o Conselho Pleno, tendo em vista não estar a peça recursal em 
consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão 
cameral que considerou procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 01 de março de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00236/16 
 
Relator: Conselheiro Washington Luis Freire de Oliveira 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de inadmissão do Recurso do 
Contribuinte. Recurso de decisão cameral unânime interposto 
sem comprovação dos requisitos exigidos. Acolhida.  
 
Devem ser liminarmente inadmitidos pelo Conselho Pleno os 
recursos de decisão cameral unânime, quando não for 
comprovada a exigência de um dos requisitos previstos no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 26 
de janeiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade do recurso para o Conselho Pleno, feita pelo Conselheiro Relator, tendo 
em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 
16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Washington Luis Freire de Oliveira, José 
Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene 
Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, 
Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo 
José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Aguinaldo Fernandes de Melo, Elias Alves dos 
Santos, Alcedino Gomes Barbosa, José Paixão de Oliveira Gomes, Álvaro Falanque, 
Antônio Martins da Silva e Talita Pimenta Félix. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de recurso do contribuinte ao Conselho Pleno interposto 
contra decisão cameral que, por unanimidade de votos, rejeitou a preliminar de nulidade 
do lançamento por insegurança na determinação da infração e, no mérito, confirmou a 
decisão singular que julgou o auto de infração procedente. 

 
A acusação fiscal é de que o sujeito passivo deixou de recolher o 

ICMS na importância de R$ 203.157,32, pois deixou de registrar no Livro de Registro de 
Saída operações de vendas de mercadoria tributada, relativas ao período de agosto a 
dezembro de 2005 e janeiro de 2006, conforme Leitura da Memória Fiscal do ECF 
(Equipamento Emissor de Cupom Fiscal), demonstrativos e cópia do Livro de Registro de 
Saída.  

A autoridade lançadora indicou como infringido o artigo 64 da Lei 
11.651/91 e propôs a penalidade prevista no artigo 71, inciso X, alínea "a", §9°, inciso I, da 
Lei 11.651/91 com a nova redação da Lei 12.806/1995.  

  
Foram identificados como sujeitos passivos solidários os 

administradores da empresa indicados às fls. 04 e 05 dos autos, nos termos do art. 45, XII, 
da Lei 11.651/91, sendo declarados peremptos pelo não comparecimento com defesa no 
processo. 

 
O Auto de Infração, lavrado em 17/07/2008, foi instruído com a 

Ordem de Serviço n° 0263/2008 (fls. 06/07), cópia da 5ª Alteração Contratual (fls. 08/15), 



 

cópia do Comparativo diário entre o valor da venda com emissão de cupom fiscal e o valor 
escriturado no Livro Registro de Saídas (fls. 16/25), Demonstrativos das reduções diárias 
por ECF (fls. 26/119), cópia do Livro Registro de Saídas (fls. 120/235), cópia das Leituras 
“X” (fls. 236/373) e comprovante de Cessação de uso de Sistema informatizado para 
emissão de documentos fiscais (fls. 374/375).  

 
Inconformada com a decisão singular desfavorável, a autuada 

apresenta recurso voluntário no qual argui, em preliminar, a nulidade do lançamento por 
insegurança na determinação da infração pelos erros e vícios existentes no trabalho fiscal, 
alternativamente pede a realização de diligência e a improcedência do auto de infração. 

 
Após a realização de duas diligências que confirmaram a correção do 

trabalho inicial, os autos foram encaminhados para a Procuradoria do Estado para 
consulta em face de decisão judicial que determinava a suspensão do trâmite do processo 
administrativo tributário. 

 
Após a reversão da decisão que determinava a paralisação do 

trâmite processual, a Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário decidiu, por 
unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela 
autuada, por insegurança na determinação da infração e, no mérito, também por votação 
unânime, confirmou a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. 

 
Em recurso ao Conselho Pleno a autuada pede a admissão da sua 

peça recursal no entendimento de que a decisão teria sido não unânime por que a 
composição cameral não estava completa. Reitera repetindo os argumentos da fase 
anterior para pedir a declaração de nulidade do lançamento por insegurança na 
determinação da infração e, no mérito, a improcedência do auto de infração. 

 
A defesa volta a alegar que o fiscal autuante não considerou vários 

lançamentos de valores de cupons fiscais no Livro Registro de Saídas, no total de 19 dias, 
sendo que os cupons foram emitidos. 

 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 

 
Inicialmente, entendo que não deve ser conhecido o recurso do 

contribuinte ao Conselho Pleno, porque a decisão recorrida foi tomada, na fase cameral, 
por unanimidade de votos e não foi comprovado no recurso o atendimento de um dos 
requisitos previstos no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, abaixo transcrito:  

 
Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral: 
[...] 
II - unânime: 
a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 
que tenha tratado de matéria idêntica; 
b) inequivocamente contrária a: 
1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 
2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 
que implique reforma parcial ou total da decisão; 
c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 



 

d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 
§ 1º - Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso 
deve ser liminarmente inadmitido: 
I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento; 
II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição 
expressa da legislação tributária estadual ou à prova constante do 
processo, ou a falsidade da prova. 

 
 
Cabe, entretanto, destacar que o fato da composição cameral não 

estar completa não possibilita considerar a decisão unânime como se tivesse sido tomada 
por maioria de votos como quer a defesa. 

 

O Regimento Interno do CAT, Decreto nº 6930/09 – art. 25, prevê 
que as sessões de julgamento são abertas pelo Coordenador da Câmara Julgadora com a 
presença de qualquer número de Conselheiros, mas as deliberações só podem ser 
tomadas com a presença da metade mais um dos componentes do órgão julgador. 

 
No caso da decisão recorrida, existia o quórum mínimo exigido para 

deliberação e a decisão foi tomada por unanimidade de votos. 
 
No tocante a alegação de que alguns cupons não foram 

considerados no levantamento fiscal, deve-se mencionar que essa questão já foi objeto de 
manifestação por parte da autoridade fiscal encarregada da diligencia determinada pela 
câmara julgadora.  

 
Às fls. 424/425 se observa que os cupons não considerados no 

levantamento fiscal são aqueles que também houve a emissão de nota fiscal. Como o 
registro da operação no livro fiscal foi efetuado pela nota fiscal, o cupom, por obvio, não 
deve ser registrado novamente. 

 
Ante o exposto, voto inadmitindo liminarmente o recurso por estar 

desprovido dos elementos legalmente exigidos para sua admissão por este Conselho 
Pleno. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 03 de março de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00237/16 
 
Relator: Conselheiro Washington Luis Freire de Oliveira 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de inadmissão do Recurso do 
Contribuinte. Recurso de decisão cameral unânime interposto 
sem comprovação dos requisitos exigidos. Acolhida.  
 
Devem ser liminarmente inadmitidos pelo Conselho Pleno os 
recursos de decisão cameral unânime, quando não for 
comprovada a exigência de um dos requisitos previstos no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 03 
de dezembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, feita pelo Conselheiro 
Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto 
de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Washington Luis Freire de 
Oliveira, Alcedino Gomes Barbosa, Edson Abrão da Silva, José Pereira D'abadia, Elias 
Alves dos Santos, Talita Pimenta Félix, Lidilone Polizeli Bento, João Divino de Brito, Heli 
José da Silva, Nivaldo Carvelo Carvalho, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes e 
Márcio Nogueira Pedra. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de recurso do contribuinte ao Conselho Pleno interposto 
contra decisão cameral que por unanimidade de votos rejeitou a preliminar de decadência 
e confirmou a decisão singular que julgou o auto de infração procedente. 

 
A acusação fiscal é de que o sujeito passivo deixou de recolher o 

ITCD referente ao recebimento de doação em moeda corrente destinada a compra do 
imóvel conforme consta da cópia da escritura pública, anexa extraída do arquivo 
magnético do 6º Cartório de Tabelionato de Notas, circunscrição em Goiânia, devendo, em 
consequência recolher o imposto devido, acrescido das cominações legais.  

  
A autoridade lançadora indica como infringidas as disposições dos 

artigos 72, caput; 74, II, "c", ambos da Lei 11.651/91 c/c arts. 372, caput; 373, II e 376, II, 
"c", todos do Dec. 4852/97, sendo proposta a aplicação da penalidade prevista na Lei 
11.651/1991, art. 89, inciso II, redação Lei 13.772/2000.  

  
Foi identificado como solidário o doador, nos termos do artigo 45, 

inciso I, da Lei 11651/1991 (fls. 4).  
  

O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: Anexo 
- Identificação do Sujeito Passivo Solidário ou Responsável Tributário "fls. 4"; cópia da 
Ordem de Serviço nº 0073/2007 "fls. 5"; cópia de Escritura Pública de Compra e Venda da 
nua propriedade e do usufruto vitalício de imóvel urbano "fls. 06 a 08"; Nota Explicativa 
"fls. 09 a 10". 

 



 

Revel em Primeira Instância, as autuadas apresentam, em peça 
única, impugnação em Segunda Instância na qual pedem a declaração de decadência do 
direito de a Fazenda Pública lançar o crédito tributário. 

 
Por maioria de votos a câmara acolheu a preliminar de mérito de 

decadência e julgou improcedente o auto de infração. 
 
O Conselho Pleno, apreciando o recurso da Fazenda Pública, 

acolheu a preliminar de nulidade parcial por cerceamento ao direito de defesa do sujeito 
passivo, arguida pelo conselheiro relator, devolvendo os autos a fase anterior para novo 
julgamento. 

 
Em nova decisão, a Primeira Câmara do Conselho Administrativo 

Tributário decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de decadência, arguida 
pela autuada, e quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer da 
impugnação, negar-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração. 

 
Inconformada, a autuada apresenta recurso ao Conselho Pleno 

repetindo os argumentos da fase anterior para pedir a declaração de decadência do direito 
de a Fazenda Pública lançar o crédito tributário e, no mérito, a improcedência do auto de 
infração. 

 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 

 
Inicialmente, entendo que não deve ser conhecido o recurso do 

contribuinte ao Conselho Pleno, porque a decisão recorrida foi tomada, na fase cameral, 
por unanimidade de votos e não foi comprovado no recurso o atendimento de um dos 
requisitos previstos no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, abaixo transcrito:  

 
Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral: 
[...] 
II - unânime: 
a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 
que tenha tratado de matéria idêntica; 
b) inequivocamente contrária a: 
1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 
2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 
que implique reforma parcial ou total da decisão; 
c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 
d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 
§ 1º - Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso 
deve ser liminarmente inadmitido: 
I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento; 
II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição 
expressa da legislação tributária estadual ou à prova constante do 
processo, ou a falsidade da prova. 

 



 

Ante o exposto, voto inadmitindo liminarmente o recurso por estar 
desprovido dos elementos legalmente exigidos para sua admissão por este Conselho 
Pleno. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 03 de março de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00238/16 
 
Relator: Conselheiro Washington Luis Freire de Oliveira 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de inadmissão do Recurso do 
Contribuinte. Recurso de decisão cameral unânime interposto 
sem comprovação dos requisitos exigidos. Acolhida.  
 
Devem ser liminarmente inadmitidos pelo Conselho Pleno os 
recursos de decisão cameral unânime, quando não for 
comprovada a exigência de um dos requisitos previstos no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 03 
de dezembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, feita pelo Conselheiro 
Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto 
de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Washington Luis Freire de 
Oliveira, Alcedino Gomes Barbosa, Edson Abrão da Silva, José Pereira D'abadia, Elias 
Alves dos Santos, Talita Pimenta Félix, Lidilone Polizeli Bento, João Divino de Brito, Heli 
José da Silva, Nivaldo Carvelo Carvalho, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes e 
Márcio Nogueira Pedra. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de recurso do contribuinte ao Conselho Pleno interposto 
contra decisão cameral que por unanimidade de votos confirmou a decisão singular que 
julgou o auto de infração procedente e rejeitou a preliminar de exclusão da lide do sócio 
administrador. 

 
A acusação fiscal é de que o sujeito passivo deixou de consignar no 

livro registro de saídas as notas fiscais de emissão eletrônica de nºs 47, 48, 49, 51, 54, 62 
e 68, referente à saída de mercadorias tributadas. Em consequência deverá pagar o 
imposto destacado nos documentos fiscais, na importância de R$ 5.289,47, juntamente 
com penalidade e acréscimos legais, conforme auditoria, demonstrativo e demais 
documentos anexos.  

 
A autoridade lançadora indicou como infringida as disposições do 

artigo 64 do Código Tributário Estadual - CTE (Lei nº 11.651/91), combinado com os 
artigos 88, § 1º, III; 313 e 314, do Decreto nº 4.852/97. Foi aplicada a penalidade prevista 
no artigo 71, X, "a", c/c § 9º, I do CTE, com redação da Lei 11.750/92. 

  
Como sujeito passivo solidário foi identificado o senhor Fábio 

Sebastião Dias de Matos, na condição de administrador, nos termos do artigo 45, XII, do 
CTE. 

  
O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: anexo 

estruturado - detalhamento do crédito tributário, dados extraídos do banco de dados da 
Junta Comercial do Estado (JUCEG), consulta quadro societário, Auditoria Básica do 



 

ICMS, demonstrativo de notas fiscais de emissão eletrônica não registradas no livro de 
saídas, extrato nota fiscal eletrônica, cópia de livros fiscais e notificação fiscal (fls. 03-37).    
   

Inconformado com a decisão singular desfavorável, a autuada e o 
solidário arguem em preliminar nulidade do lançamento por erro na identificação do sujeito 
passivo solidário, em razão da inexistência de provas materiais nos autos que este tenha 
agido com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos e, no mérito, 
questionam a multa aplicada, defendendo que da forma como foi aplicada a multa possui 
caráter confiscatório.  

 
Ao final, requereram a exclusão do solidário da lide e a 

improcedência do auto de infração. 
 
A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário decidiu, por 

unanimidade de votos, confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração e rejeitar a preliminar de exclusão do sujeito passivo solidário Fábio Sebastião 
Dias de Matos da lide. 

 
Em recurso ao Conselho Pleno a defesa repete os argumentos da 

fase anterior para pedir a exclusão da lide do solidário e a improcedência do auto de 
infração. 

 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 

 
Inicialmente, entendo que não deve ser conhecido o recurso do 

contribuinte ao Conselho Pleno, porque a decisão recorrida foi tomada, na fase cameral, 
por unanimidade de votos e não foi comprovado no recurso o atendimento de um dos 
requisitos previstos no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, abaixo transcrito:  

 
Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral: 
[...] 
II - unânime: 
a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 
que tenha tratado de matéria idêntica; 
b) inequivocamente contrária a: 
1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 
2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 
que implique reforma parcial ou total da decisão; 
c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 
d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 
§ 1º - Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso 
deve ser liminarmente inadmitido: 
I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento; 
II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição 
expressa da legislação tributária estadual ou à prova constante do 
processo, ou a falsidade da prova.” 

 



 

Ante o exposto, voto inadmitindo liminarmente o recurso por estar 
desprovido dos elementos legalmente exigidos para sua admissão por este Conselho 
Pleno. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 03 de março de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00239/16 
 
Relator: Conselheiro Washington Luis Freire de Oliveira 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de inadmissão do Recurso do 
Contribuinte. Recurso de decisão cameral unânime interposto 
sem comprovação dos requisitos exigidos. Acolhida.  
 
Devem ser liminarmente inadmitidos pelo Conselho Pleno os 
recursos de decisão cameral unânime, quando não for 
comprovada a exigência de um dos requisitos previstos no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 03 
de dezembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, feita pelo Conselheiro 
Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto 
de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Washington Luis Freire de 
Oliveira, Alcedino Gomes Barbosa, Edson Abrão da Silva, José Pereira D'abadia, Elias 
Alves dos Santos, Talita Pimenta Félix, Lidilone Polizeli Bento, João Divino de Brito, Heli 
José da Silva, Nivaldo Carvelo Carvalho, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes e 
Márcio Nogueira Pedra. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de recurso do contribuinte ao Conselho Pleno interposto 
contra decisão cameral que por unanimidade de votos confirmou a decisão singular que 
julgou o auto de infração procedente e rejeitou a preliminar de exclusão da lide do sócio 
administrador. 

 
A acusação fiscal é de que o sujeito passivo deixou de consignar no 

livro registro de saídas, no ano de 2010, as notas fiscais de emissão eletrônica 
relacionadas no demonstrativo anexo, relativas à saída de mercadorias tributadas no valor 
total de R$ 410.450,67. Em consequência deverá pagar o imposto destacado nos 
documentos fiscais, na importância de R$ 41.100,84, juntamente com penalidade e os 
acréscimos legais, conforme demonstrativos, cópia do livro registro de saídas e 
documentos anexos.  

 
A autoridade lançadora indicou como infringida as disposições do 

artigo 64 do Código Tributário Estadual - CTE (Lei nº 11.651/91), combinado com os 
artigos 88, § 1º, III; 313 e 314, do Regulamento do Código Tributário Estadual - RCTE 
(Decreto nº 4.852/97). Foi aplicada a penalidade prevista no artigo 71, X, "a", c/c, § 9º, I do 
CTE, com redação da Lei 11.750/92.  

  
Como solidário foi indicado o senhor Fábio Sebastião Dias de Matos, 

na condição de sócio-administrador, nos termos do artigo 45, inciso XII, da Lei 11.651/91. 
  
O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: anexo 

estruturado - detalhamento do crédito tributário, dados extraídos do banco de dados da 



 

Junta Comercial do Estado - JUCEG, consulta quadro societário, portaria nº 135/11-GSF, 
Auditoria Básica do ICMS, demonstrativo das notas fiscais de saídas de emissão 
eletrônica, emitidas no ano de 2010, que não foram registradas no livro de registro de 
saídas, cópia de livros fiscais e notificação fiscal (fls. 03-92).  

  
Inconformado com a decisão singular desfavorável, a autuada e o 

solidário arguem em preliminar nulidade do lançamento por erro na identificação do sujeito 
passivo solidário, em razão da inexistência de provas materiais nos autos que este tenha 
agido com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos e, no mérito, 
questionam a multa aplicada, defendendo que da forma como foi aplicada a multa possui 
caráter confiscatório.  

 
Ao final, requereram a exclusão do solidário da lide e a 

improcedência do auto de infração. 
 
A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário decidiu, por 

unanimidade de votos, confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração e rejeitar a preliminar de exclusão do sujeito passivo solidário Fábio Sebastião 
Dias de Matos da lide. 

 
Em recurso ao Conselho Pleno a defesa repete os argumentos da 

fase anterior para pedir a exclusão da lide do solidário e a improcedência do auto de 
infração. 

 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 

 
Inicialmente, entendo que não deve ser conhecido o recurso do 

contribuinte ao Conselho Pleno, porque a decisão recorrida foi tomada, na fase cameral, 
por unanimidade de votos e não foi comprovado no recurso o atendimento de um dos 
requisitos previstos no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, abaixo transcrito:  

 
Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral: 
[...] 
II - unânime: 
a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 
que tenha tratado de matéria idêntica; 
b) inequivocamente contrária a: 
1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 
2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 
que implique reforma parcial ou total da decisão; 
c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 
d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 
§ 1º - Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso 
deve ser liminarmente inadmitido: 
I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento; 
II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição 
expressa da legislação tributária estadual ou à prova constante do 
processo, ou a falsidade da prova. 



 

 
Ante o exposto, voto inadmitindo liminarmente o recurso por estar 

desprovido dos elementos legalmente exigidos para sua admissão por este Conselho 
Pleno. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 03 de março de 2016. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00243/16 
 
Relator: Conselheiro Carlos Andrade Silveira 
 

 
EMENTA: Processual. Inadmissibilidade do recurso oposto pelo 
Conselheiro Relator. Preliminar arguida pelo Conselheiro 
Relator. Acolhida. 
 
O recurso oposto por quem de direito ao Conselho Pleno 
resultante de decisão unânime, destituído da prova da 
divergência, ou com ausência da demonstração de decisão 
contrária à letra da lei tributária ou da prova instrutória da 
defesa, fase cameral, é inadmitido liminarmente (art. 41, inciso II, 
§ 1º da Lei nº 16.469/09. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 03 
de dezembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, feita pelo Conselheiro 
Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto 
de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Carlos Andrade Silveira, 
Washington Luis Freire de Oliveira, Alcedino Gomes Barbosa, Edson Abrão da Silva, José 
Pereira D'abadia, Elias Alves dos Santos, Lidilone Polizeli Bento, João Divino de Brito, 
Nivaldo Carvelo Carvalho, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Márcio Nogueira 
Pedra e Victor Augusto de Faria Morato. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O presente lançamento exige dos sujeitos passivos o pagamento de 
tributo e multa formal em razão de que omitiu o registro de saída de mercadoria não 
tributada, na importância de R$ 2.154.234,84, no período de 01/01/2011 a 31/12/2011, 
conforme Auditoria da conta Fornecedores, documentos em anexo. Em consequência, 
deverá pagar a multa formal, incidente sobre a omissão detectada, no valor de R$ 
538.558,71, juntamente com acréscimos legais.  

 
Obs.: Este auto de infração fica apensado ao auto de infração 

número 4.01.13.050140.29, pois ambos referem-se a uma mesma Auditoria. Todos os 
documentos necessários para a comprovação da infração estão no retrocitado auto de 
infração.      

  
A autoridade lançadora indicou como infringida as disposições dos 

artigos 25, § 1°, II e § 2°, e 64, ambos da Lei 11.651/91, c/ artigo 141 do Decreto 4.852/97. 
Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, VII, I da Lei 11.651/91, com 
redação da Lei nº 16.241/2008.     

  
O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: 

anexos estruturados "fls. 3 e 4"; pedido de apensamento "fl. 5".   
   
  O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar Impugnação à Primeira Instância, conforme documentos de fls. 6 e 7. 



 

 
  Em sua impugnação "fls. 10 a 13" o sujeito passivo argui o caráter 

confiscatório da multa; que o dispositivo ofende o artigo 150, IV, da Constituição Federal 
Aduz ainda, que a imposição da multa confiscatória ofende o contribuinte por cercear-lhe o 
direito de exercer sua atividade (art. 5°, XI, 170, "caput", ambos da CF/88). 

 
Salienta que multa de tal magnitude fere o artigo 37 da Constituição 

Federal no que se refere à impessoalidade no direcionamento dos atos da administração 
Pública.  

 
Argui a nulidade do auto de infração em questão por cerceamento do 

direito de defesa, visto que o mesmo não narra a realidade fática, isto porque, o Fisco ao 
confeccionar o auto de infração, o fez de forma tendenciosa, desviando da legalidade que 
é exigida. Não havendo provas robustas e irrefutáveis da acusação nele descrita.  

 
Pelo exposto, requer ao final, improcedência total do auto de infração 

e, a revisão do presente auto, tendo em vista ser necessário a recomposição dos saldos 
ora em debate.     

  
Juntamente com as razões de impugnação foram trazidos aos autos 

os seguintes documentos: procuração "fl. 14"; contrato social "fls. 15 a 20"; cópia da OAB 
"fl. 21". 

Pela sentença nº 1839/2014-JULP às "fls.23 a 28", o julgador rejeita 
a preliminar de nulidade da peça básica por cerceamento do direito de defesa e, no mérito, 
ratifica a pretensão fiscal inicial.  

 
Argumenta que o lançamento tributário atendeu aos os requisitos do 

artigo 8° da Lei 16469/09 e 142 do CTN; que lhe foi assegurado de forma plena o 
exercício de seu direito face ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Que inexiste 
ofensa ao princípio da impessoalidade pois o trabalho fiscal obedece ao previsto em lei; 
que a auditoria foi realizada mantendo-se posição de neutralidade. 

 
Em seguida, denega o pedido passivo relativo à realização de 

diligência. Argumenta que, embora tal providência esteja autorizada por lei, deve vir 
acompanhada de levantamento da própria lavra do sujeito passivo seguido de provas 
materiais que ateste os erros e omissões praticados pelo agente fiscal; que no caso em 
comento o sujeito passivo não o fez; que não há na legislação processual, qualquer 
previsão que obrigue, nessa situação específica, o julgador a converter o feito em 
diligência, com o objetivo de provar o que foi meramente alegado pelas partes passivas. 

 
Sobre a questão relativa à multa confiscatória, invoca dispositivo de 

lei para eximir-se de sua apreciação.  
 
Ao final, conhece da impugnação, nega-lhe provimento para 

confirmar a procedência do auto de infração.  
 
Intimado às "fls.29 a 31", a pagar ou interpor Recurso Voluntário, o 

sujeito passivo comparece aos autos para reiterar a argumentação inicial. 
 
Por meio do Acórdão nº 737/2015, a Quarta Câmara Julgadora 

(fls.40 a 44), rejeita o pedido de diligência passivo e ratifica a decisão anterior.  
 



 

Argumenta o douto Conselheiro Relator que a não apresentação de 
provas por parte do sujeito passivo que pudessem infirmar o trabalho fiscal, motivou a 
rejeição do pedido diligencial. Quanto à nulidade, considera que o trabalho fiscal foi 
realizado dentro das normas e com supedâneo em provas incontestes, o que motivou a 
rejeição do aludido vício. 

 
No mérito, obtempera que a defesa não instruiu os autos com 

documentos que pudessem infirmar a ocorrência do fato gerador e por isso ratifica a 
pretensão fiscal inicial. 

 
Ao final e acompanhado da unanimidade do voto de seus pares, 

conhece do recurso, nega-lhe provimento para ratificar a decisão singular que considerou 
procedente o auto de infração. 

 
Intimado da decisão cameral, o sujeito passivo interpõe recurso ao 

Conselho Pleno para reiterar, no mérito, a inconstitucionalidade da penalidade aplicada. 
Repisa o argumento do caráter confiscatório da multa; que tal proporção ofende 
dispositivo da Constituição Federal. Aduz em adição que a imposição da multa 
confiscatória ofende a livre iniciativa  do contribuinte por cercear-lhe o direito de exercê-las 
(art. 5°, XI, 170, "caput", ambos da CF/88). 

 
Verbera que no caso em tela afronta o artigo 37 da Constituição 

Federal no que se refere à impessoalidade no direcionamento dos atos da administração 
Pública.  

 
Reargui a preliminar de nulidade da peça básica por cerceamento do 

direito de defesa. Argumenta que a descrição do fato gerador no lançamento não 
corresponde à realidade fática porque, o Fisco ao confeccionar o auto de infração, o fez de 
forma tendenciosa, desviando-se da legalidade que lhe é imposta 

 
Pelo exposto, requer ao final, a nulidade do auto de infração por 

cerceamento do direito de defesa, ou na impossibilidade, a reforma da decisão cameral, 
para considerar improcedente o auto de infração. 

 
 Traz aos autos cópia do Contrato Social "fls.52 a 56" e Procuração 

"fls.57". 
É o Relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
Passo a decidir e de plano arguo a preliminar de inadmissibilidade do 

presente recurso por considerar que estão ausentes os requisitos legalmente exigidos 
para sua admissão pelo Excelso Conselho Pleno desta Casa. 

De fato, a decisão recorrida foi tomada, na fase cameral, por 
unanimidade de votos (fls.39 a 44) e, não estando comprovada divergência jurisprudencial 
ou contrariedade a disposição expressa na Legislação Tributária Estadual ou a prova 
inconteste constante do processo, como prevê o art. 41, inciso II da Lei nº 16.469/09, 
abaixo transcrito, não cabe recurso para o Conselho Pleno: 

Art. 41 Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral: 
[...] 
II - unânime: 



 

a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 
que tenha tratado de matéria idêntica; 
b) inequivocamente contrária a: 
1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 
2. prova inconteste, constante do processo à época do julgamento cameral, 
que implique reforma parcial ou total da decisão. 
c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 
d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 
§1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso 
deve ser liminarmente inadmitido: 
I-juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento. 
II-demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa 
da legislação tributária estadual ou à prova constante do processo, ou a 
falsidade da prova. 
§2º O recurso ao Conselho Pleno pode ser contraditado pela parte 
contrária; 
§3º Se a divergência for parcial, o recurso deve restringir-se à matéria 
objeto de discordância. 
§4º Após verificação do cumprimento dos pressupostos de admissibilidade 
previstos no caput, havendo pedido de diligência não admitido em decisão 
cameral, o Conselho Pleno poderá determinar a sua realização se entender 
necessária à solução da lide, devendo os autos do processo, após o 
cumprimento da diligência, retornar para nova apreciação em Câmara 
Julgadora. 
§5º O recurso remete o processo ao conhecimento do Conselho Pleno para 
apreciação do acórdão, não comportando: 
I-diligência 
II-juntada de provas, salvo nas hipóteses previstas nas alíneas “c” e “d” do 
inciso II, do caput. 
 

Ante o exposto e tendo em vista que a Excelsa Quarta Câmara 
Julgadora exarou seu voto com relação aos quesitos postos à sua apreciação, em caráter 
unânime, e não tendo o sujeito passivo, na peça recursal, atendido aos requisitos legais 
mencionados em linhas pretéritas, devo inadmitir o presente recurso ao Conselho Pleno. 

 
Dessarte, nada mais devo acrescentar, motivo pelo qual devo 

acolher a preliminar de inadmissibilidade do presente recurso do Contribuinte ao Conselho 
Pleno, por mim arguida, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o 
disposto no artigo 41, inciso II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que 
considerou procedente o auto de infração.  

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 03 de março de 2016. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00247/16 
 
Relator: Conselheiro Edson Abrão da Silva 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de inadmissibilidade do 
recurso do contribuinte, suscitada pelo Relator. Acolhida.  
 
O recebimento de recurso está condicionado à previsão legal 
para seu acolhimento. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 27 
de outubro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, feita pelo Conselheiro 
Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que rejeitou a preliminar de 
exclusão do solidário da lide e considerou procedente o auto de infração. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Edson Abrão da Silva, Elias Alves dos Santos, José Pereira 
D'abadia, Gilmar Rodrigues de Almeida, Álvaro Falanque, Lidilone Polizeli Bento, Heli José 
da Silva, Nivaldo Carvelo Carvalho, Nislene Alves Borges, José Luiz Rosa, Marlene Maria 
da Silva Ruguê Bernardes, Nivaldo José Mendes, Mário de Oliveira Andrade e Masayuki 
Missao. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo deixou de efetuar o 
pagamento do ICMS relativo às operações subsequentes referentes as notas fiscais de n.º 
61060, 61198 e 61057, quando do ingresso em território goiano, descritas no item de 
ordem 02 do Termo de Apreensão nº 1100101027-3 com destino a empresa COTO 
TECIDOS LTDA, situada no Estado do Pará. Após o contato com o proprietário da citada 
empresa, não foi confirmado que, em momento algum foi feita compra de mercadorias da 
empresa LUNELLI INDUSTRIA TEXTIL LTDA, como faz prova a declaração enviada pela 
empresa paraense. Em consequência, deverá pagar o ICMS mais as devidas cominações 
legais.  

 
A autoridade lançadora indica como infringida as disposições dos 

artigos 12, II, "g"; 14, V; 19, VIII, "c"; 64; 152 e 156 do Código Tributário Estadual – CTE 
(Lei nº 11.651/91) combinado com os artigos 3, III, "a", IN 155/94-GSF. Proposta a 
aplicação da penalidade prevista no artigo 71, XII, "e", 9 I, do CTE, com redação da Lei nº 
15.505/2005. 

 
Foi identificado como sujeito passivo solidário: Lunelli Têxtil Ltda "fls. 

03", na condição de fornecedora, nos termos do artigo 45, inciso II, da Lei nº 11.651/91.  
 
O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: Termo 

de Apreensão nº 1100101027-3 "fls. 4", cópias de declarações da empresa Cotó Tecidos 
Ltda "fls. 5 e 9", notas fiscais "fls. 6 a 8", extrato de termo de apreensão "fls. 10" e termo 
de liberação e doação "fls. 11". 

 
As partes foram intimadas a pagar a quantia exigida ou apresentar 

impugnação em primeira instância, conforme documentos de "fls. 12 a 14 e 17 e 18." 



 

 
Ciente, a empresa solidária ingressa com Impugnação às "fls. 20 a 

24" na qual pede a nulidade do auto de infração, sob a justificativa de que tem por objeto 
social o ramo têxtil e que possui documentos comprovando a efetivação do pedido de 
vendas, sendo que este foi efetivado mediante procedimento on-line. Destaca que esta 
negociação não foi a primeira realizada com a empresa COTÓ TECIDOS LTDA, ora 
destinatária, pois outras já foram efetivadas com sucesso, conforme demonstram as notas 
fiscais anexas. Invoca o artigo 46 do Código Tributário Estadual, por entender que a 
transportadora é a responsável pelo pagamento do tributo. Alega, ainda, que o ICMS 
exigido já foi pago ao Estado de Santa Catarina, com redução da base de cálculo, 
conforme Convênio ICMS nº 100/97, portanto, o Estado de Goiás não pode exigi-lo, sob 
pena de haver bitributação. 

 
O sujeito passivo anexa os seguintes documentos: Procuração "fls. 

26", cópia da 5ª alteração contratual "fls. 27 a 38", cópia da identidade profissional da 
advogada "fls. 39", cópia da intimação "fls. 40", cópia do auto de infração nº 
3027585555689 e seu anexo "fls. 41 e 42", cópia de documento da empresa solidária "fls. 
43 e 44", consulta pública ao cadastro do Estado do Pará "fls. 45 e 46", pedido de vendas 
e notas fiscais "fls. 47 a 64", cópia de declaração da empresa Cotó Tecidos Ltda "fls. 65", 
Registro de Saídas e Entradas "fls. 66 a 68", notas fiscais "fls. 69 a 71", Registro de 
Entradas e de Apuração do ICMS "fls. 72 a 76".   

 
Da mesma forma, o sujeito passivo direto ingressa com Impugnação 

às "fls. 79 a 86" na qual pede a improcedência do auto de infração, alegando que todas as 
medidas legais e administrativas foram tomadas para a regularização da mudança de 
endereço em 10/05/2007 e que foram protocolados documentos junto à SEFAZ, sendo 
que não houve qualquer manifestação da administração fazendária, não podendo a 
Impugnante ser responsabilizada pela morosidade da administração fazendária. Alega, 
ainda, que a mercadoria transportada possuía destinatário certo, ou seja, a empresa Coto 
Tecidos Ltda, situada no Estado do Pará, portanto, não deve ser aplicado o disposto nos 
artigos 12, inciso II, alínea "g" e 14, inciso V, ambos da Lei nº 11.651/91.   

 
Foram anexados aos autos os seguintes documentos: Procuração 

"fls. 87", cópia da identidade profissional da advogada "fls. 88", cópia de requerimento 
endereçado à Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás "fls. 89", cópia de documento da 
Secretaria Municipal de Planejamento "fls. 90 a 92", Procuração "fls. 91", contrato social 
"fls. 93 a 95", cópias de alterações contratuais "fls. 96 a 101", cópia de documento da 
Secretaria Municipal de Planejamento - numeração predial oficial "fls. 103", cópia do 
DARE-SC "fls. 104", fotocópias do estabelecimento "fls. 105 a 109" e cópia de e-mail "fls. 
110".   

 
O Julgador Singular decide pela procedência do lançamento, 

manifestando o entendimento de que a legislação tributária estadual, mais 
especificamente, o inciso III, do artigo 48 do Decreto nº 4.852/97 não permite que sejam 
considerados os créditos destacados nos documentos fiscais em questão, como pretende 
o sujeito passivo, mesmo tendo o respectivo imposto destacado sido apurado e pago no 
Estado de origem das mercadorias, tendo em vista não estarem os documentos em 
análise destinados ao possuidor das mercadorias encontradas no Estado de Goiás, 
consideradas a vender neste pelos motivos descritos nos autos, nos termos previstos na 
alínea "g", do inciso II, do artigo 12 do Código Tributário Estadual. Ressalta que a autuada 
trouxe somente meras alegações, sem provas válidas, portanto, insuficientes para elidir a 
pretensão fiscal "fls. 112 a 114". 

 



 

Intimações dos autuados quanto à decisão singular às "fls. 116 a 
118". 

 
A empresa autuada e a responsável solidária, em peça apartadas, 

interpõem Recurso Voluntário às "fls. 120 a 125", "fls. 126 a 132" e "fls. 136 a 142" 
arguindo as mesmas razões expendidas em primeira instância. 

 
Acostam cópia da intimação "fls. 145", cópia da decisão singular "fls. 

146 a 148" e cópia do AR "fls. 149 e 150". 
 
No Acórdão da II CJUL n° 3810/2008 "fls. 153 a 156" o douto Relator 

fundamenta que a insegurança na determinação da infração restou caracterizada visto que 
as mercadorias em apreço tinham como destinatário outro Estado e a empresa autuada 
não tinha a obrigação de recolher o imposto antecipado por substituição tributária ao 
Estado de Goiás. Destaca, ainda, que o Fisco não instruiu convenientemente o seu 
trabalho, de forma que, neste feito, não há prova contra o contribuinte, ou que os valores 
reclamados são efetivamente devidos. Ao final, acolhe a preliminar de nulidade da peça 
básica por insegurança na determinação da infração. 

 
A Fazenda Pública Estadual é intimada a apresentar Recurso ao 

Conselho Pleno às "fls. 157". 
 
Não conformada com tal decisão, Fazenda Pública interpõe Recurso 

ao Conselho Pleno. Relata que na declaração de folhas 5, a destinatária Cotó Tecidos 
Ltda informa que não fez nenhuma compra da empresa remetente. Acentua, ainda, que a 
alegação desta que a destinatária é parceira comercial tradicional da remetente vem 
agravar a situação, corroborando as razões da acusação, haja vista que não haveria 
nenhum motivo plausível para uma informação inverídica entre parceiros comerciais. 
Requer, assim, a reforma da decisão cameral, devolvendo-se os autos àquela instância 
para apreciação de toda a matéria.   

 
Os sujeitos passivos foram intimados para apresentarem Contradita 

ao Recurso formulado pelo Representante Fazendário às "fls. 160 a 162".   
 
Na Contradita de "fls. 164 a 168", a empresa autuada reitera todos os 

argumentos apresentados nas fases anteriores. Afirma que a mercadoria transportada 
possuía destinatário certo, ou seja, a empresa Coto Tecidos Ltda, situada no Estado do 
Pará, portanto, não deve ser aplicado o disposto nos artigos 12, inciso II, alínea "g" e 14, 
inciso V, ambos da Lei nº 11.651/91. Requer, assim, que seja mantida a decisão cameral 
que declarou nulo "ab initio" o processo. 

 
Acosta cópia do Substabelecimento "fls. 169" e cópia da identidade 

profissional da advogada "fls. 170".  
 
Em seguida, a empresa solidária comparece aos autos alegando que 

possui documentos que comprovam a efetivação do pedido de vendas, sendo que este foi 
efetivado mediante procedimento on-line. Destaca, ainda, que esta negociação não foi a 
primeira realizada com a empresa COTÓ TECIDOS LTDA, ora destinatária, pois outras já 
foram efetivadas com sucesso, conforme demonstram as notas fiscais anexas. Invoca o 
artigo 46 do Código Tributário Estadual, por entender que a transportadora é a 
responsável pelo pagamento do tributo. Cita jurisprudência. Alega, ainda, que o ICMS 
exigido já foi pago ao Estado de Santa Catarina, com redução da base de cálculo, 



 

conforme Convênio ICMS nº 100/97, portanto, o Estado de Goiás não pode exigi-lo, sob 
pena de haver bitributação "fls. 171 a 177"   

 
Junta cópia da intimação "fls. 178". 
 
No Acórdão do Conselho Pleno n° 1610/2014 às "fls. 188 a 195", foi 

provido o recurso da Fazenda Pública e afastado a nulidade por insegurança na 
determinação da infração e determinado que os autos voltem para a Câmara Julgadora 
para apreciação de toda a matéria. 

 
Às "fls. 196", o sujeito passivo principal foi intimado a tomar 

conhecimento do acórdão e querendo, manifestar-se. 
 
Pela Resolução n° 177/2014, a Terceira Câmara resolve retornar o 

processo a GEPRE para que o mesmo intime o sujeito passivo solidário, na pessoa de 
seus procuradores para que tome ciência da decisão plenária. 

 
Às "fls. 198 a 212", o solidário foi intimado a tomar conhecimento do 

acórdão e querendo, manifestar-se. 
 
Às "fls. 215 a 221", a solidária se manifesta alegando que ao 

contrário do que foi arguido pelo Representante Fazendário, não restou comprovada a 
alegação de que a empresa destinatária Cotó Tecidos não teria realizado a compra de 
mercadoria. Sustenta que não foi apresentado qualquer meio de prova convincente que 
demonstre a versão contrária dos fatos alegados. Aduz que restou comprovado que a 
mercadoria realmente foi solicitada. Ademais, reproduz argumentações já apresentadas 
nas defesas anteriores e pede que seja afastado a responsabilidade solidária. 

 
Junta Substabelecimento "fls. 222", cópia da OAB "fls. 223". 
 
No Acórdão da III CJUL n° 542/2015 "fls. 227 a 235" foi rejeitado a 

preliminar de exclusão do sujeito passivo solidário. No mérito, conheceram do recurso e 
negaram provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto 
de infração. 

 
As partes foram intimadas a apresentar Recurso ao Conselho Pleno 

conforme documentos de "fls. 237 a 261", tendo sido lavrado Termo de Perempção em 
relação ao sujeito passivo principal às "fls. 244". 

 
Devidamente intimada, a solidária comparece aos autos às "fls. 264 a 

274" para apresentar Recurso ao Conselho Pleno, no qual reproduz argumentações já 
alegadas em peças anteriores, quais sejam: "Alega que possui documentos que 
comprovam a efetivação do pedido de vendas, sendo que este foi efetivado mediante 
procedimento on-line. Destaca, ainda, que esta negociação não foi a primeira realizada 
com a empresa COTÓ TECIDOS LTDA, ora destinatária, pois outras já foram efetivadas 
com sucesso, conforme demonstram as notas fiscais anexas. Invoca o artigo 46 do Código 
Tributário Estadual, por entender que a transportadora é a responsável pelo pagamento do 
tributo. Cita jurisprudência. Alega, ainda, que o ICMS exigido já foi pago ao Estado de 
Santa Catarina, com redução da base de cálculo, conforme Convênio ICMS nº 100/97, 
portanto, o Estado de Goiás não pode exigi-lo, sob pena de haver bitributação." Ao final 
pede pela exclusão da solidariedade.  

 
Junta jurisprudência "fls. 275 a 278". 



 

 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
Este feito se inicia com a exigência fiscal, em face ao contribuinte 

epigrafado, de recolhimento do imposto, de acordo com o descrito na folha de rosto deste 
volume e já informado no relatório que é parte integrante deste “decisum”. 

 
Atendendo aos trâmites legais a lide aporta neste preclaro Conselho 

Pleno, já trazendo em suas peças processuais as manifestações da polaridade passiva, 
em sede de primeira e segunda instâncias, sendo que, em ambas as fases, o juízo das 
autoridades sentenciadoras foi por reafirmar a exigência preambular.  

 
Destaco que a decisão cameral, conforme já informado em 

parágrafos volvidos, foi unânime. Em sendo assim, e não havendo decisão deste colendo 
Conselho Administrativo Tributário, em sede de mérito, que seja conflitante, à que ora é 
objeto de estudo, conclui-se que o recurso da defesa para esta instância e que ora é 
objeto de análise, é carecedor de amparo legal nos termos preconizados pelo inciso II do 
artigo 41 da Lei nº 16.469/09, “verbis”: 

 
Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral: 
 
[...] 
 
II - unânime: 
 
a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 

que tenha tratado de matéria idêntica; 
 
b) inequivocamente contrária a: 
 
1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 
 
2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 
que implique reforma parcial ou total da decisão; 
 
c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 
 
d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 
 
§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso 
deve ser liminarmente inadmitido: 
 
I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento; 
 
II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa 
da legislação tributária estadual ou à prova constante do processo, ou a 
falsidade da prova. 

 



 

Assim arguo e acolho a preliminar de inadmissibilidade do recurso 
para o Conselho Pleno, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o 
disposto no inciso II do artigo 41 da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que 
rejeitou a preliminar de exclusão do solidário da lide e considerou procedente o auto de 
infração. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 03 de março de 2016. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00276/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Renato Moraes Lima 
 

 
EMENTA: Processual. Arguição de inadmissibilidade de 
preliminares de nulidade e do mérito. Acolhida. Mantida a 
decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. 
Pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo. Rejeitado. 
Exclusão de solidários. Rejeitada. 
 
1. Acolhe-se a arguição de inadmissibilidade de preliminares de 
nulidade e do mérito, apreciados e decididos unanimemente na 
Câmara, não tendo a recorrente apresentado qualquer das 
razões de admissibilidade previstas na Lei n° 16.469/09, Art. 41, 
II, mantendo-se a decisão cameral que considerou procedente o 
auto de infração; 
 
2. Rejeita-se pedido de diligência formulado ao Conselho Pleno, 
não solicitado anteriormente em recurso voluntário, por ser 
arguição nova; 
 
3. Os administradores e gestores que concorrerem para a 
prática de infração tributária ficam, nos termos do inciso XII do 
artigo 45 da Lei nº 11.651/91, solidariamente obrigados ao 
pagamento do ICMS devido e demais acréscimos legais. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 06 
de novembro de 2014, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade, feita pelo Conselheiro Relator, em relação às preliminares de nulidade e 
ao mérito, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no 
art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou procedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, 
Renato Moraes Lima, José Pereira D'abadia, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão 
da Silva, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Alcedino Gomes Barbosa, Washington 
Luis Freire de Oliveira, Rodolfo Ramos Caiado, Lidilone Polizeli Bento, Carlos Andrade 
Silveira, Nislene Alves Borges, Aguinaldo Fernandes de Melo, Mário de Oliveira Andrade, 
Talita Pimenta Félix, José Paixão de Oliveira Gomes, Nivaldo José Mendes, Márcio 
Nogueira Pedra, Cláudio Henrique de Oliveira e Gilmar Rodrigues de Almeida. Também, 
por unanimidade de votos, rejeitar o pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, Renato Moraes 
Lima, José Pereira D'abadia, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, 
Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Alcedino Gomes Barbosa, Washington Luis 
Freire de Oliveira, Rodolfo Ramos Caiado, Lidilone Polizeli Bento, Carlos Andrade Silveira, 
Nislene Alves Borges, Aguinaldo Fernandes de Melo, Mário de Oliveira Andrade, Talita 
Pimenta Félix, José Paixão de Oliveira Gomes, Nivaldo José Mendes, Márcio Nogueira 
Pedra, Cláudio Henrique de Oliveira e Gilmar Rodrigues de Almeida. E, por maioria de 
votos, rejeitar a preliminar de exclusão dos solidários da lide, arguida pelo sujeito passivo. 
Foram vencedores os Conselheiros Renato Moraes Lima, Victor Augusto de Faria Morato, 
Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Washington Luis Freire de Oliveira, Lidilone 
Polizeli Bento, Nislene Alves Borges, Mário de Oliveira Andrade, José Paixão de Oliveira 



 

Gomes, Márcio Nogueira Pedra, Gilmar Rodrigues de Almeida e o Sr. Presidente, 
Conselheiro Antônio Martins da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos os 
Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, José Pereira D'abadia, Edson Abrão da Silva, 
Alcedino Gomes Barbosa, Rodolfo Ramos Caiado, Carlos Andrade Silveira, Aguinaldo 
Fernandes de Melo, Talita Pimenta Félix, Nivaldo José Mendes e Cláudio Henrique de 
Oliveira, que votaram pela exclusão dos solidários. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Em Auditoria da Conta Corrente do ICMS, a fiscalização constatou 
que, nos meses de janeiro a dezembro de 2008, o contribuinte efetuou aproveitamento 
indevido de crédito do ICMS no valor de R$ 539.143,63 (quinhentos e trinta e nove mil, 
cento e quarenta e três reais e sessenta e três centavos), sobre serviços de transporte 
rodoviário de cargas e transporte a maior de saldo credor do ICMS, notificando-o a 
promover o estorno do crédito aproveitado indevidamente, concedendo-lhe o prazo de 5 
(cinco) dias úteis para a prática deste ato, não tendo realizado o estorno, o Fisco o 
promoveu de ofício, na data de 28 de maio de 2012, exigindo o imposto, multa e 
acréscimos legais. 

 
Consta na descrição da ocorrência a observação de que a 

documentação probatória deste auto de infração é a mesma constante do Auto de Infração 
n° 4 01 12 021398 64 (é o auto de infração da penalidade prevista no CTE, art. 71, IV, “b”, 
que antecedeu ao presente feito). 

 
Citados como infringidos os arts. 60, I, "a" e 147-A, da Lei n° 

11.651/91, tendo sido proposta a penalidade prevista no art. 71, IV, "c", da Lei n° 
11.651/91. 

 
Identificadas como sujeito passivo solidário as pessoas físicas 

PEDRO JORGE FILHO, OSWALDO FRANCESCONI FILHO, CYNTHIA MAY HOBBS 
PINHO e WAGNER DIAS DO PATROCÍNIO, nos termos do art. 45, XII, do CTE (fls. 5 a 
9). 

 
Juntou ao processo, a título de instrução da acusação, cópia de 

Notificação Fiscal e de respectivo anexo (fls. 10 a 12), síntese da Auditoria da Conta 
Corrente do ICMS (fls. 13 a 14), dentre outros documentos. 

 
Intimados a empresa e os solidários em 18.06.2012 (fls. 33 a 38), 

apenas a empresa apresenta impugnação (fls. 42 a 62), declarados revéis os solidários (fl. 
39). 

 
A impugnante, após tratar dos fatos, formula, em preliminar, arguição 

de exclusão da lide de todos os diretores (fls. 44 a 47) e de nulidade do auto de infração. 
No mérito, discorre sobre as atividades da empresa, sobre a venda interna de gás 
liquefeito de petróleo - GLP e, em virtude dessa, teria direito aos créditos originários do 
ICMS referentes aos serviços de transporte rodoviário de cargas nas aquisições e nas 
transferências em operações anteriores, tendo em vista ser substituída em relação ao 
ICMS da mercadoria e substituta em relação ao frete. Alega que as operações seriam 
abarcadas pela substituição tributária pelas operações posteriores e não por isenção ou 
por não incidência, discorrendo sobre preços FOB e CIF e, também, sobre os fatos 
geradores relativos à venda de GLP e na prestação de serviço de transporte rodoviário de 
cargas, a que a impugnante seria substituta tributária. Discorre sobre os princípios da não 
comutatividade e da verdade material, sobre decisões administrativas, doutrina e 



 

jurisprudência, pedindo, ao final, pela realização de diligências e perícias e pela 
improcedência do auto de infração. 

 
Vindo o processo a julgamento em Primeira Instância, o julgador 

profere a Sentença n° 2297/12 (fls. 83 a 86), decidindo pela procedência do lançamento, 
mantendo na lide os solidários. 

 
Intimados a empresa e os solidários, apenas a empresa apresenta 

recurso voluntário (fls. 102 a 120), os solidários tiveram contra si lavrado o Termo de 
Perempção de fl. 99. 

 
No recurso, após tratar dos fatos, o sujeito passivo formula em 

preliminar arguição de nulidade da sentença singular, por cerceamento do direito de 
defesa (fls. 103 a 104); arguição de exclusão dos solidários da lide (fls. 104 a 110) e 
arguição de nulidade da peça básica, relacionando a hipótese de insegurança na 
determinação da infração (fl. 111). Quanto ao mérito, pede a improcedência do auto de 
infração, discorrendo sobre as atividades da empresa, sobre a venda interna de gás 
liquefeito de petróleo - GLP e, em virtude dessa, teria direito aos créditos originários do 
ICMS referentes aos serviços de transporte rodoviário de cargas nas aquisições e nas 
transferências em operações anteriores, tendo em vista ser substituída em relação ao 
ICMS da mercadoria e substituta em relação ao frete. Alega que as operações seriam 
abarcadas pela substituição tributária pelas operações posteriores e não por isenção ou 
por não incidência, discorrendo sobre preços FOB e CIF e, também, sobre os fatos 
geradores relativos à venda de GLP e na prestação de serviço de transporte rodoviário de 
cargas, a que a recorrente seria substituta tributária. Discorre sobre os princípios da não 
comutatividade e da verdade material, sobre decisões administrativas, doutrina e 
jurisprudência. 

 
A Quarta Câmara deste Conselho, em decisão unânime, 

materializada no Acórdão n° 1113/2013, fls. 141 a 148, rejeitou a preliminar de nulidade 
por insegurança na determinação da infração e a preliminar de nulidade da sentença 
singular por cerceamento do direito de defesa, ambas arguídas pelo sujeito passivo. Em 
decisão não unânime, rejeitou a preliminar de exclusão dos solidários da lide, arguida pelo 
sujeito passivo. Quanto ao mérito, em decisão unânime, confirmou a sentença singular 
que considerou procedente o auto de infração. 

 
Intimado, o sujeito apresentou recurso ao Conselho Pleno, fls. 153 a 

166, formulando, em preliminar, arguição de nulidade da peça básica, relacionando a 
hipótese de insegurança na determinação da infração, e arguição de exclusão dos 
solidários da lide.  

 
No mérito, alega que a matéria “substituição tributária” foi 

amplamente analisada pelo Supremo Tribunal Federal e brilhantemente esclarecida pelo 
Ministro Nelson Jobim, por meio do RE 199147, anexado anteriormente, que concluiu 
haver direito a manutenção dos créditos das operações realizadas pelo estabelecimento 
substituído. Pede a realização de diligência. 

 
É o relatório. 
 

V O T O. 
 
A reclamação fiscal é de não estorno obrigatório de crédito de ICMS 

irregularmente apropriado pelos Conhecimentos de Transportes Rodoviários de Cargas – 



 

CTRCs com cláusula FOB de aquisição interestadual de GLP (com imunidade), em ofensa 
ao Código Tributário Estadual (CTE), art. 60, I, “a” e art. 147-A, tendo sido objeto de prévia 
notificação fiscal, em 16/05/2012, para estorná-lo, no montante de R$ 539.143,63. 

 

CTE, Art. 60. Não implicará crédito, para compensação com o montante do 
imposto devido nas operações ou prestações seguintes: 

I - as entradas de mercadorias ou bens ou utilização de serviços: 

a) resultantes de operações ou prestações isentas ou não tributadas; 

[...] 

 

CTE, Art. 147-A. Sem prejuízo de outras atribuições e competências 
funcionais e da aplicação da penalidade cabível, o Fisco Estadual deverá 
exigir, mediante notificação, o estorno de crédito nos casos em que o 
contribuinte não tenha procedido ao estorno exigido pela legislação 
tributária ou tenha efetuado a escrituração indevida de valores a título de 
crédito, desde que não tenha havido omissão do pagamento do imposto.  

Parágrafo único. O prazo para que o contribuinte proceda ao estorno de 
crédito não poderá ser superior a 30 (trinta) dias. 

 
Condenado em instâncias inferiores, o sujeito passivo apresentou 

recurso ao Conselho Pleno, onde formulou arguições de nulidade da peça básica e de 
exclusão dos solidários, pedido de diligência, bem como apresentou razões meritórias. 

 
O Conselheiro Relator, Nivaldo Carvelo Carvalho, arguiu na sessão 

plenária a inadmissibilidade, em relação às preliminares de nulidade e ao mérito, pelas 
razões ora expostas por mim acatadas: 

 
A Lei n° 16.469/09 (art. 41, II, § 1°) fixa os requisitos para cabimento 

de recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral unânime, devendo a parte 
cumpri-las, sob pena do recurso ser liminarmente inadmitido: 

 
Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral: 
[...] 
 
II - unânime: 
 
a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 

que tenha tratado de matéria idêntica; 
 
b) inequivocamente contrária a: 
  
1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

 
2. Prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 
que implique reforma parcial ou total da decisão; 
 
c) Baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 
 
d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 
 
§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso 
deve ser liminarmente inadmitido: 



 

 
I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento; 
 
II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa 
da legislação tributária estadual ou à prova constante do processo, ou a 
falsidade da prova. 

 
Como se vê no Acórdão n° 1113/2013 (fls. 141 a 148), a Quarta 

Câmara deste Conselho, em decisão unânime, rejeitou as preliminares de nulidade e, no 
mérito, confirmou a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. 

 
No caso, portanto, a defesa, ao apresentar recurso para o Conselho 

Pleno, deveria ter cumprido as exigências fixadas no § 1°, II do art. 41 da Lei n° 16.469/09, 
implicando o não cumprimento destas condições na inadmissão liminar das preliminares 
de nulidade e do mérito, conforme os dispositivos legais transcritos em linhas anteriores. 

 
Analisando o processo, sobretudo o arrazoado da defesa, não vejo 

nele o cumprimento de qualquer condição prevista para cabimento das preliminares de 
nulidade e do mérito, devendo serem inadmitidos, mantendo consequentemente a decisão 
cameral que considerou procedente o lançamento fiscal. 

 
Em relação ao pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo no 

recurso ao Conselho Pleno, destaco que no recurso voluntário não houve solicitação 
desse pedindo, inovando então a defesa, e, como ao Pleno não comporta arguições 
novas, foi também inadmitido esse pedido (a admissão na câmara plena, salvo as 
exceções previstas na Lei 16.469/2009, art. 41, II, prescinde de pelo menos um voto a 
favor em câmara simples; por ser matéria inovadora, chega à câmara plenária sem esse 
voto, cabendo sua inadmissão). 

 
Quanto ao pedido de exclusão dos solidários da lide, formulado pelo 

sujeito passivo, rejeito-o, posto que no presente caso, sejam os mesmos os 
administradores da empresa, conforme disposto nos atos do Conselho de Administração, 
fls. 16 a 23, tendo por base legal o CTN, art. 124 e o CTE, art. 45, XII. 

 
 
 
Ante o exposto, acolho a arguição de inadmissibilidade, formulada 

pelo Cons. Relator, em relação às preliminares de nulidade e ao mérito, tendo em vista 
não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 
16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração, 
bem como rejeito o pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo. Rejeito a 
preliminar de exclusão dos solidários da lide, arguida pelo sujeito passivo. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 08 de março de 2016. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00293/16 
 
Relator: Conselheiro Antônio Martins da Silva 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Recurso do contribuinte para o 
Conselho Pleno. Decisão cameral unânime. Falta de 
cumprimento dos pressupostos de recorribilidade. Inadmitido.  
 
1. A admissibilidade de recurso para o Conselho Pleno quanto à 
decisão cameral unânime, está jungida à prova da ocorrência de 
pelo menos uma das hipóteses de recorribilidade previstas no 
inciso II, do art. 41, da Lei nº 16.469/09; 
 
2. Deve ser inadmitido o recurso ao Conselho Pleno quando não 
ficar configurada a ocorrência da hipótese de recorribilidade 
aventada na peça recursal. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 03 
de março de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, feita pelo Conselheiro 
Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto 
de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Antônio Martins da Silva, Rodolfo 
Ramos Caiado, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria 
da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo 
Carvalho, José Paixão de Oliveira Gomes, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria 
Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone 
Polizeli Bento, Álvaro Falanque, Heli José da Silva, Alcedino Gomes Barbosa, Domingos 
Caruso Neto e Rickardo de Souza Santos Mariano. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de recurso ao Conselho Pleno interposto pela empresa 
autuada pleiteando a reforma do acórdão cameral que, por unanimidade de votos, rejeitou 
as preliminares de nulidade do lançamento por insegurança na determinação da infração e 
cerceamento do direito de defesa, bem como o pedido de realização de nova diligência e 
nulidade da decisão singular por cerceamento do direito de defesa e, quanto ao mérito, 
também por unanimidade de votos, conheceu do recurso voluntário, negou-lhe 
provimento, para confirmar a decisão singular que considerou procedente o lançamento.  

A autuada fundamentou o seu pedido de admissibilidade do recurso 
no art. 41, inciso II, alínea "b", item 1, da Lei nº 16.469/09 que regula o Processo 
Administrativo Tributário. 

Aduz que no presente caso o processo administrativo tributário 
destoou do processo administrativo tributário federal cujas normas preconizam atos 
formais para os procedimentos de fiscalização, tais como o Mandado de Procedimento 
Fiscal e o Termo de Início de Fiscalização, situação que não foram observadas no 
presente processo.  

Com essas considerações, pediu que o recurso fosse  admitido e o 
lançamento julgado improcedente.  

É o relatório.  



 

   

  

V O T O  

 
Calha observar, inicialmente, que a Lei n. 16.469/09 que regula o 

Processo Administrativo Tributário impõe às partes o cumprimento de determinadas 
condições para interposição de recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral 
unânime, sem as quais o recurso deve ser inadmitido. Vejamos: 

“Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral: 

[...] 

II - unânime: 

a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 
que tenha tratado de matéria idêntica; 

b) inequivocamente contrária a: 

1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 
que implique reforma parcial ou total da decisão; 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo.” 

 
No caso vertente, observa-se que a autuada pleiteou a 

admissibilidade do seu recurso com supedâneo no art. 41, inciso II, alínea “b”, item 1, da 
Lei nº 16.469/09 que assevera que cabe recurso para o Conselho Pleno quanto à decisão 
cameral unânime inequivocamente contrária à disposição expressa da legislação tributária 
estadual. 

Observa-se, no entanto, que para efeito de admissibilidade do seu 
recurso a autuada afirmou apenas que o processo administrativo tributário deixou de 
cumprir normas traçadas pela legislação processual para o processo administrativo 
tributário federal, deixando, dessa forma, de cumprir a determinação contida no § 1º, inciso 
II, do dispositivo legal acima mencionado no sentido de demonstrar, de forma destacada, a 
contrariedade à disposição expressa da legislação tributária estadual, portanto, o seu 
recurso deve ser liminarmente inadmitido.     

 Assim, entendo que não ficou configurado o cumprimento do 
pressuposto de recorribilidade previsto na alínea “b”, item 1, do inciso II, do art. 41, da Lei 
nº 16.469/09, invocado pela autuada na sua peça recursal, situação que impõe a 
inadmissibilidade do recurso ao Conselho Pleno.   

À conta do exposto, inadmito o recurso em razão da falta de 
cumprimento dos pressupostos de admissibilidade previstos no inciso II, do art. 41, da Lei 
n. 16.469/09. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 08 de março de 2016. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00323/16 
 
Relator: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: Preliminar de inadmissibilidade do recurso do 
contribuinte, suscitada pelo Relator. Acolhida.   
 
O recebimento de recurso está condicionado à previsão legal 
para seu acolhimento. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 26 
de janeiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade do recurso para o Conselho Pleno, feita pelo Conselheiro Relator, tendo 
em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 
16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou parcialmente procedente o 
lançamento fiscal no valor de R$ 23.844,24 (vinte e três mil, oitocentos e quarenta e 
quatro reais e vinte e quatro centavos), conforme revisão de fls. 237, considerando os 
pagamentos efetuados para fins de extinção do crédito tributário, com adequação da 
penalidade para a prevista no art. 71, IV-A do CTE. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, Washington Luis Freire de Oliveira, 
José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, 
Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki 
Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, 
Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Carlos Andrade Silveira, David Fernandes 
de Carvalho, Alcedino Gomes Barbosa, José Paixão de Oliveira Gomes, José Luiz Rosa e 
Antônio Martins da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal é de que o sujeito passivo omitiu o pagamento de 
ICMS, no Exercício de 2005, em razão de ter realizado prestações onerosas de serviço de 
telecomunicação sem a devida tributação, lançando o valor do imposto indevidamente na 
coluna outras do Livro Registro de Saídas.  Em consequência, deverá pagar o imposto 
devido incidente nas prestações, de acordo com o demonstrativo anexo, mais as 
cominações legais previstas na legislação.   

   
São dados como infringidos os artigos 11, inciso V, 13, inciso XII e 64 

da Lei 11.651/91 c/c com o artigo 4°, inciso III, 6, inciso XIV, 13, inciso VI e 88 do Decreto 
4.852/97, tendo sido proposta à penalidade prevista no artigo 71, inciso VIII, alínea "c", 
§9°, inciso I, da Lei 11.651/91 com redação da Lei 14.634/2003.   

  
O Auto de Infração veio instruído com a cópia da Ordem de Serviço 

n° 0066/2008 (fl.04); cópia da Portaria n° 583/08 (fl.05); cópia da Nota Explicativa (fls 
06/08); Serviços autuados lançados na Coluna Outras do Livro Registro de Saídas - 
Exercício 2005 (fls.09/12); cópia do Demonstrativo do Cálculo do Valor Original do ICMS 
devido dos serviços autuados - Exercício 2005 (fl.13); Resumo de Faturamento por código 
serviço (fls.14/31); cópia da Relação das Notas Fiscais por serviço (fls.32/37) ; cópia do 
Livro Registro de Saídas (fls. 38/54) e Relatório Digital mídia - CD (fl.54).   

  



 

A autuada foi intimada em Primeira Instância, conforme documentos 
de "fls. 55/56".  

  
A autuada apresenta impugnação às "fls.58/88", onde argumenta ser 

improcedente o auto de infração tendo em vista não se tratar de serviços de 
telecomunicações, e sim, de serviços de valor adicionado; que em relação aos valores 
exigidos nos períodos de janeiro a maio/2005, o contribuinte efetuou pagamento 
espontâneo no valor de R$ 27.453,94, utilizando os benefícios fiscais da Lei 15.852/06; 
que a alíquota aplicável no período de janeiro a mais de 2005 era de 26% e não 29%, com 
foi considerada; que na apuração foi calculado o imposto "por dentro" que no seu entender 
é inconstitucional; alega que a multa aplicada tem caráter confiscatório. Colaciona doutrina 
e jurisprudência como paradigma. Requer, ao fim, a improcedência do auto de infração.
   

Acompanham a impugnação os documentos de "fls. 89/122".  
 
Sobreveio a Sentença singular nº 3682/09 de "fls. 125/127", pela qual 

o Julgador conhecer da impugnação dando provimento parcial a pretensão da fiscalização 
condenando a autuada ao pagamento do ICMS do valor de R$ 11.312,24. O Julgador 
reconheceu assistir razão à impugnante no que tange à dedução do valor recolhido 
espontaneamente, bem como a adequação à base de cálculo e a alíquota referente ao 
período de janeiro a maio/2005 e de junho a dezembro/2005.    

  
Da decisão singular supra foi intimada a Representação Fazendária 

para manifestação "fls.127".  
  
O Representante Fazendário interpõe recurso a uma das Câmaras 

Julgadora a fim de ver reformada a sentença monocrática ao argumento de que a 
sentenciante laborou em equívoco ao considerar compatível a planilha elaborada pela 
própria autuada para efeito de recolhimento espontâneo, ao passo que melhor seria a 
conversão do julgamento em diligência para fim de verificação dos valores recolhidos e os 
valores objetos do lançamento, o que subsidiaria sua decisão. Como se não bastasse, a 
Julgadora ignorou os valores de base de cálculo do ICMS indicados pelos autuantes no 
demonstrativo às "fls. 13", coluna B, utilizando na sentença os valores lançados no 
demonstrativo da coluna B. Pugna pela reforma da sentença vergastada declarando 
parcialmente procedente no valor de R$ 54.267,76.   

  
A autuada foi intimada para apresentar recurso voluntário e 

contradita ao recurso fazendário "fl.131", oportunidade em que apresenta recurso de "fls. 
136/159", pugnando pela reforma da r. sentença monocrática, por não acatar dois 
argumentos considerados pela impugnante, quais sejam, não incidência do ICMS sobre 
locação de equipamentos e caráter confiscatório da multa.  

 
Diz que a locação de equipamento não está prevista, nem no 

Convênio 69/98, no RCTE, no CTE, tampouco na LC 87/96, muito menos na CF/88; que o 
Convênio 69/98 é inconstitucional; que a locação de equipamento não compõe a suas 
hipóteses de incidência do imposto e finalmente refuta a multa aplicada por ter caráter 
confiscatório. 

 
 Colaciona doutrina e jurisprudência como paradigma. Pede a 

improcedência do auto de infração. Acompanham a impugnação os documentos de "fls. 
160/206".  

 



 

 Às "fls. 208" foi anexado comprovante de pagamento da parte não 
litigiosa.   

Em contradita ao Recurso Fazendário, a autuada diz que o 
Representante Fazendário não traz nenhum fundamento jurídico para embasar sua tese 
capaz de sustentar seu pleito. Pugna pela manutenção dos pontos da decisum atacado 
pela recorrente.  

 
A Quarta Câmara por proposição do Relator, fl.209, que levou em 

consideração os documentos anexados pela impugnante e a manifestação do 
Representante Fazendário, converte o Julgamento em diligência junto à Gerência de 
Substituição Tributária, para proceder a revisão tendo em vista a notícia de pagamento da 
parte não litigiosa promovendo o abatimento que se fizerem necessários.  

  
Em resposta à determinação diligencial supra o Revisor apresenta 

seu laudo de "fls.211/214".  
  
A autuada foi intimada para tomar conhecimento da revisão noticiada 

às fls. retro.  
 
 Apresenta petição de "fls. 221/222", requer a desistência do recurso 

voluntário e da contradita, em razão da perda de objeto tendo em vista a quitação do 
débito. 

 
 Anexa comprovante de pagamento "fls.223". A Primeira Câmara 

através da Resolução de fls.229/230, converte o julgamento em diligência junto a Gerência 
de Substituição Tributária para proceder ao saneamento dos autos sobre os pagamentos 
noticiados serem ou não relativos às prestações de serviço do ICMS. 

 
A revisora apresenta manifestação de "fls. 231/233", acompanhada 

de planilhas de "fls. 234/237".   
 
Do resultado da revisão diligencial foi intimada a autuada a se 

manifestar, fl.241. Apresenta manifestação através das "fls. 244/248", discordando do 
cálculo apresentado em relação aos débitos remanescentes, por não estar em harmonia 
com a decisão proferida em 1ª Instância.  Pede sejam considerados os pagamentos 
realizados e acostados aos autos para quitação do débito; que seja reconhecido o direito 
de crédito do valor R$ 14.471,10, pago indevidamente. Pede a extinção e arquivamento do 
presente processo. 

   
Pelo Acórdão da II CJUL Nº 2107/2015, "fls. 252 a 256", ficou 

decidido conhecer do recurso de ofício, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte 
a sentença singular e considerar parcialmente procedente o AI. 

 
V O T O: Analisei detidamente a questão e de plano acolho a revisão 

de "fls. 231 a 237", de autoria da revisora Ana Carolina Valtuille de Godoy Nery, que após 
as explicações técnicas contidas na peça, retificou o valor do crédito tributário para R$ 
23.844,24 (vinte e três mil e oitocentos e quarenta e quatro reais e vinte e quatro 
centavos), considerando-se entretanto, para fins de extinção do crédito tributário os 
valores recolhidos pelo sujeito passivo com os benefícios das Leis nºs 16.943/10 e 
17.817/12, cujos valores são descritos às "fls. 228" dos autos, em concomitância com a 
alteração da penalidade proposta pela fazenda pública do artigo 71, inciso VIII, alínea "c" § 
9I, para a do artigo 71, IV-A do CTE por estarem presentes os requisitos que autorizam tal 
alteração. 



 

 
Ante o exposto, voto conhecendo do recurso de ofício, dando-lhe 

parcial provimento para reformar em parte a decisão singular e considerar parcialmente 
procedente o auto de infração no valor de R$ 23.844,24 (vinte e três mil e oitocentos e 
quarenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), conforme revisão de fls. 237, 
considerando os pagamentos efetuados para fins de extinção do crédito tributário, 
adequando ainda a penalidade para a prevista no art. 71, IV-A do CTE. 

 
A Representação Fazendária foi intimada, "fls. 257", para interpor 

Recurso ao Conselho Pleno. 
 
Pelo Despacho nº 1120/15-GERF/SR, "fls. 258", a Fazenda Pública 

Estadual considera os fundamentos que embasaram o Acórdão e considera procedente 
em parte o AI. 

 
O sujeito passivo foi intimado, "fls. 261 a 263", a apresentar Recurso 

para O Conselho Pleno. 
 
Em Recurso ao Conselho Pleno, "fls. 265 a 266", o sujeito passivo 

alega que diante da identificação de divergência nos cálculos elaborados, e por não obter 
êxito na tentativa de alinhamento quanto aos valores, apresenta o Recurso. Afirma que 
verifica-se a realização de dois pagamentos no valor de R$ 14.471,10, cada e que o 
próprio agente público apontou o valor correto a pagar de R$ 23.844,24. Dessa forma, é 
notório que a Recorrente não deve valor algum, inclusive realizou pagamento a maior, o 
qual deve ser montante de ressarcimento (R$ 5.348,57). 

 
Por todo exposto, requer seja reconhecido o pagamento a maior, a 

extinção do crédito e o ressarcimento do valor pago a maior. 
 
Em anexo, "fls. 267 a 270", documentos: comprovante de 

pagamento- DARE, documento de arrecadação de receitas estaduais, histórico de 
pagamentos, planilha de baixa e imputação de processos. 

 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Este feito se inicia com a exigência fiscal, em face ao contribuinte 
epigrafado, de recolhimento do imposto, de acordo com o descrito na folha de rosto deste 
volume e já informado no relatório que é parte integrante deste “decisum”. 

 
Atendendo aos trâmites legais a lide aporta neste preclaro Conselho 

Pleno, já trazendo em suas peças processuais as manifestações da polaridade passiva, 
em sede de primeira e segunda instâncias, sendo que, em ambas as fases, o juízo das 
autoridades sentenciadoras foi por reafirmar parcialmente a exigência preambular.  

 
Destaco que a decisão cameral, conforme já informado em 

parágrafos volvidos, foi unânime. Em sendo assim, e não havendo decisão deste colendo 
Conselho Administrativo Tributário, em sede de mérito, que seja conflitante, à que ora é 
objeto de estudo, conclui-se que o recurso da defesa para esta instância e que ora é 
objeto de análise, é carecedor de amparo legal nos termos preconizados pelo inciso II do 
artigo 41 da Lei nº 16.469/09, “verbis”: 



 

 
Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral: 
 
[...] 
 
II - unânime: 
 
a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 

que tenha tratado de matéria idêntica; 
 
b) inequivocamente contrária a: 
 
1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 
 
2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 
que implique reforma parcial ou total da decisão; 
 
c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 
 
d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 
 
§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso 
deve ser liminarmente inadmitido: 
 
I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento; 
 
II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa 
da legislação tributária estadual ou à prova constante do processo, ou a 
falsidade da prova. 

 

Assim arguo e acolho a preliminar de inadmissibilidade do recurso para o Conselho 

Pleno, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no 

inciso II do artigo 41 da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que 

considerou parcialmente procedente o lançamento fiscal no valor de R$ 23.844,24 

(vinte e três mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), 

conforme revisão de fls. 237, considerando os pagamentos efetuados para fins de 

extinção do crédito tributário, com adequação da penalidade para a prevista no art. 71, 

IV-A do CTE. 
 
 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 10 de março de 2016. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00326/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Lidilone Polizeli Bento 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Preliminar de inadmissibilidade do 
recurso quanto às preliminares de nulidade e quanto ao mérito. 
Acatada. Preliminar de exclusão dos solidários. Rejeitada. 
 
Não deve ser admitido o recurso que não preenche os requisitos 
previstos no art.41, inciso II, da Lei nº 16.469/09, quando tendo a 
decisão sido tomada por unanimidade de votos, o recorrente 
não traz aos autos elementos suficientes e necessários para 
admissibilidade do recurso. 
 
Deve ser mantido nos autos os sócios que exerciam à época da 
ocorrência do fato gerador função de administração da 
sociedade empresária, inteligência do art. 45, inciso XII do CTE, 
combinado com artigos 124 e 135, inciso III do CTN. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 03 
de março de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, feita pelo Conselheiro 
Relator, em relação às preliminares arguidas e ao mérito, tendo em vista não estar a peça 
recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a 
decisão cameral que considerou procedente em parte o auto de infração no valor do ICMS 
a recolher de R$ 2.063,72 (dois mil e sessenta e três reais e setenta e dois centavos). 
Participaram do julgamento os Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, Lidilone 
Polizeli Bento, Álvaro Falanque, Heli José da Silva, Alcedino Gomes Barbosa, Domingos 
Caruso Neto, Aguinaldo Fernandes de Melo, Antônio Martins da Silva, Rodolfo Ramos 
Caiado, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva 
Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, 
Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Edson 
Abrão da Silva e Mário de Oliveira Andrade. E, por maioria de votos, rejeitar a preliminar 
de exclusão dos solidários da lide, arguida pelo Conselheiro Relator. Foram vencedores os 
Conselheiros Lidilone Polizeli Bento, Heli José da Silva, Domingos Caruso Neto, Antônio 
Martins da Silva, Washington Luis Freire de Oliveira, Marlene Maria da Silva Ruguê 
Bernardes, Nislene Alves Borges, Gilmar Rodrigues de Almeida, Victor Augusto de Faria 
Morato, Mário de Oliveira Andrade e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur 
Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros 
Rickardo de Souza Santos Mariano, Álvaro Falanque, Alcedino Gomes Barbosa, 
Aguinaldo Fernandes de Melo, Rodolfo Ramos Caiado, José Pereira D'abadia, João Divino 
de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho, Masayuki Missao e Edson Abrão da Silva, que 
votaram acolhendo a preliminar de exclusão dos solidários da lide. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta dos autos que o sujeito passivo omitiu registro de saída de 

mercadoria no valor do déficit financeiro, na importância de R$ 81.552,86 (oitenta e um mil 



 

quinhentos e cinquenta e dois mil reais e oitenta e seis centavos), conforme auditoria do 

Movimento Financeiro, documentos anexo. Em conseqüência, de acordo com a base de 

cálculo apurada em função da proporcionalidade de comercialização das mercadorias 

tributadas (18,14%), deverá pagar o ICMS, na importância de R$ 2.514,93 (dois mil 

quinhentos e quatorze reais e noventa e três centavos), juntamente com penalidade e 

acréscimos legais. Não atendeu notificação número 159-2008, que culminou com o auto 3 

0329831 099 10. Também não atendeu a segunda notificação 158-R/2008 de 14/08/2008.  

Foram colocados como solidários Clewton Lemes de Morais e 

Andréia Carlos de Melo, na qualidade de administradores solidários. 

Houve anexação do demonstrativo da auditoria (fls. 6), bem como 

Notificações 159 – R 2008 (fls. 7) e 159 – 2008 (fls. 8) bem como extrato do auto de 

infração 3 0329831 099 10 (fls. 9), que puniu com multa formal a recalcitrância do sujeito 

passivo em apresentar documentos e outra Notificação de número 159 – R / 2008.  

Após correta intimação das partes, houve revelia na fase singular (fls. 

25/26). 

Novamente intimados, sujeitos passivos principal e solidários 

apresentaram peça única (fls. 38/41).  

Inicialmente fez abordagem dos fatos dentro da visão do sujeito 

passivo. Após, houve argüição de nulidade por insegurança na determinação da infração, 

em decorrência de falta de previsão legal para lançamento de crédito tributário de 

infrações de espécie diferentes, num mesmo auto de infração.  

Quanto ao mérito, alega inexistir previsão legal para o caso em 

análise. Alega que não cabe realização de financeiro em empresas que mantém 

escrituração contábil regular. Reclama que há equívoco, pois se está exigindo multa de 

duas naturezas, uma de natureza formal e outra pelo descumprimento de obrigação 

acessória.  

Também oferece questionamento sobre a multa aplicada.   

No momento do julgamento houve pedido de retirada da lide dos 

solidários por parte do representante da empresa.  

Vindo os autos a julgamento, a Câmara Julgadora rejeitou, por 

unanimidade, a preliminar de nulidade do lançamento por insegurança na determinação da 

infração, por maioria rejeitou a preliminar de exclusão dos solidários e por unanimidade 

julgou parcialmente procedente o lançamento no valor de R$ 2.063,72. 



 

Inconformado, o sujeito passivo interpõe recurso ao Conselho Pleno 

alegando que não foram consideradas diversas irregularidades constantes dos livros 

fiscais da empresa, razão pela qual ratifica os argumentos constantes das peças 

defensórias anteriores, reiterando as preliminares de nulidade, pedido de exclusão dos 

solidários e pedido de improcedência do lançamento. 

É o Relatório. 

 

                          V O T O   

Preliminarmente, acolho a preliminar de inadmissibilidade do recurso 

quanto às preliminares de nulidade levantadas e quanto ao mérito, arguida pelo Relator, 

tendo em vista que o recurso nestes pontos não preenche os requisitos previstos no art. 

41, inciso II da Lei nº 16.469/09, visto que diante de decisão unânime nestes aspectos, o 

sujeito passivo não apresenta elementos necessários e suficientes para que o recurso seja 

admitido.   

Quanto à preliminar de exclusão dos solidários, rejeito-a, tendo em 

vista que os solidários exerciam a função de sócios administradores à época da ocorrência 

do fato gerador, conforme documento de fl. 44, subsumindo as suas condutas 

perfeitamente no disposto no art. 45, inciso XII do CTE, combinado com art. 124 e art. 135, 

III, do CTN.  

No presente caso, omissão de saída de mercadoria tributada, 

apurada mediante auditoria do movimento financeiro, não há como defender que os sócios 

administradores não tenham participação direta e efetiva na infração constatada, a 

sociedade empresária sem dúvida age por vontade de seus administradores, não se trata 

de mera inadimplência de pagamento de imposto o que afastaria a responsabilidade dos 

sócios administradores, nos termos de jurisprudência do STJ.   

Ante o exposto, inadmito o recurso quanto às preliminares de 

nulidade e quanto ao mérito, rejeito a preliminar de exclusão dos solidários, mantendo a 

decisão cameral que julgou parcialmente procedente o auto de infração sobre o valor de 

imposto devido de R$ 2.063,62 (dois mil e sessenta e três reais e sessenta e dois 

centavos).  

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 10 de março de 2016. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00327/16 
 
Relatora: Conselheira Talita Pimenta Félix 
 

 
EMENTA: ICMS-MERCADORIA. RECURSO AO CONSELHO 
PLENO. DECISÃO CAMERAL UNÂNIME. AUSENTE OS 
PRESSUPOSTOS PARA SEU CABIMENTO. INADMISSIBILIDADE 
DO RECURSO.  
 
Não se admite recurso ao Conselho Pleno quando a parte não 
comprovar a existência, de pelo menos um dos quatro 
requisitos legais previstos para o seu cabimento.  
 
Critério-temporal: 01/12/2010 a 31/12/2011 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 02 
de setembro de 2014, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, feita pela Conselheira 
Relatora, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto 
de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Talita Pimenta Félix, Antônio 
Martins da Silva, Nivaldo José Mendes, Célia Reis Di Rezende, Nivaldo Carvelo Carvalho, 
Heli José da Silva, José Pereira D'abadia, Elias Alves dos Santos, Edson Abrão da Silva, 
Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Alcedino Gomes Barbosa, Washington Luis 
Freire de Oliveira, Cláudio Henrique de Oliveira, Lidilone Polizeli Bento, Rodolfo Ramos 
Caiado, Nislene Alves Borges, Aguinaldo Fernandes de Melo e Mário de Oliveira Andrade. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

 
A imputação feita ao sujeito passivo, no presente AIIM (auto de infração e 

imposição de multa), revela suposta ausência de estorno proporcional de crédito de ICMS 
relativo a entrada de mercadorias, cujas saídas foram contempladas com redução de base 
de cálculo.  

O lançamento tributário registra como infringidos os artigos 61, §3º e 64 do 
CTE/GO (Lei n. 11.651/1991), combinado com o artigo 58, I, “b” do RICMS/GO (Decreto n. 
4.852/1997), donde lhe foi imposta a penalidade prescrita no art. 71, inciso IV “a” do 
CTE/GO com redação da Lei 14.634/2003. 

 
O processo foi instruído com os seguintes documentos: Anexo Estruturado 

– Detalhamento do Crédito Tributário (fls. 03), Consulta Resumida do Contribuinte – 
Pessoa Jurídica (fls. 04/05), Recibo de Entrega de Relatórios Digitais (fls. 06),  Alteração e 
Consolidação Contratual (fls. 07/14), Auditoria da Conta Corrente do ICMS dos Exercícios 
de  2009 e 2010 (fls. 15/24), Relatório Sintético de Estorno de Crédito e CD-R contendo os 
levantamentos que originaram o auto de infração (fls. 25/28). 

 
O AIIM foi lavrado em 18/01/2012 (fls. 02), sendo o sujeito passivo 

intimadoxvi, via AR em 10/02/2012 (fls. 30/31).  
 



 

Insurgindo-se contra a autuação, o sujeito passivo apresenta defesa em 
09/03/2012 (fls. 34/39), alegando, em síntese: 

 
(i) que o termo “autorizados”, constante do Convênio ICMS nº 128/94 

celebrado pelo Estado de Goiás tem sido interpretado como obrigatório e impositivo, 
vedando-se a distinção entre convênios autorizativos e impositivos. Cita precedentes do 
Supremo Tribunal Federal; 

 
(ii) que o Estado de Goiás não poderia exigir o estorno do crédito de ICMS 

relativo às saídas internas de produtos da cesta básica beneficiados com a redução da 
base de cálculo, pois o Convênio ICMS nº 128/94, ao autorizar, impõe que Estado de 
Goiás e seus demais signatários deixem de exigir a anulação proporcional do referido 
crédito do ICMS, para garantir uma “política uniforme e harmônica de isenções” entre 
todos os Estados, que o sujeito passivo jamais teve a obrigação legal de estorno dos 
créditos; 

(iii) impugna os cálculos elaborados pelo fiscal autuante, alegando não 
representar sua realidade comercial e contábil e impugna também a alíquota média 
considerada para o cálculo do estorno exigido, aduzindo que seu cálculo inobservou a 
previsão do artigo 59 do RCTE e seus parágrafos; 

 
(iv) que a multa de140% imposta é confiscatória e inconstitucional. 
 
Requer, ao final, que a Impugnação seja conhecida e provida, sendo 

julgada insubsistente o lançamento fiscal. Anexou documentos (fls. 40/46).  
 

O Julgador de Primeira Instância determinou o encaminhamento dos autos 
à Gerência Especial de Auditoria (GEAUT) para que fossem anexados os documentos do 
sujeito passivo que deram origem às informações contidas nas respectivas auditorias, 
preferencialmente em arquivo digital (fls. 48). 

 
 

Em atendimento ao Despacho supracitado, o AFRE III anexou, em arquivo 
digital, o CR-R contendo os arquivos magnéticos que serviram de base para o trabalho de 
auditoria do presente processo (fls. 50/51). 

 
Devidamente intimado a respeito da diligência realizada, o sujeito passivo 

compareceu ao processo reservando-se ao direito de manifestar quanto ao conteúdo do 
CD em momento oportuno (fls. 57). 

 
Em breve fundamentação, nos termos do artigo 61, inciso I, alínea “ a”, 

§3º do CTE, o Julgador Singular conheceu da impugnação e negou-lhe provimento para 
declarar PROCEDENTE o lançamento do crédito tributário em julgamento (fls. 58/61), 
trazendo os seguintes fundamentos: 

 
(i) que “a anulação do crédito relativo as operações anteriores quando a 

saída da mercadoria for contemplada com o benefício fiscal da isenção é uma imposição 
constitucional, sendo a manutenção do crédito uma exceção à regra, a qual deve vir 
expressamente”; 

 
(ii) que o “CTN em seu art. 111, inciso I, é taxativo quanto à interpretação 

literal das normas que dispõem sobre outorga de isenção, não havendo a menor 
possibilidade de atribuir ao termo “autorizados”nas disposições do §1º, da Cláusula 



 

primeira do Convênio ICMS 128/94 o sentido de imposição aos Estados como tenta a 
impugnante”; 

 
(iii) que o sujeito passivo impugnou os cálculos elaborados pela 

fiscalização, bem como a alíquota média considerada para o cálculo do estorno exigido, 
porém sem demonstrar as falhas ou defeitos no trabalho fiscal realizado; 

 
(iv) que a multa aplicada não é confiscatória, sendo compatível com o 

ilícito cometido, não podendo haver apreciação ou declaração de inconstitucionalidade de 
norma prevista em lei estadual, conforme prevê o art. 6º, § 4º da Lei. 16.469/09; 

 
(v)  que não foi trazido aos autos argumento ou documento capaz de ilidir a 

acusação fiscal, sendo atendidos os requisitos previstos no art. 160 do CTE. 
 
O sujeito passivo foi intimado, via AR, em 08/11/2013 (fls. 62/63). 
 
Inconformado com a Decisão Singular proferida, o sujeito passivo 

interpôs, em 26/11/2013, Recurso Voluntário (fls. 66/71), repisando os mesmos 
argumentos da impugnação apresentada.  

 
A Segunda Câmara do CAT/GO decidiu, por unanimidade de votos, 

conhecer do Recurso e negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o Auto de Infração (fls. 76/80). 

   
O sujeito passivo foi intimado, via AR, em 25/06/2014 (fls. 81/82).  

 
Inconformado com a Cameral proferida, o sujeito passivo interpôs, 

em 10/07/2014, Recurso para o Conselho Pleno (fls. 85/89), repisando os mesmos 
argumentos da impugnação e do recurso voluntário.  

 
É como relato. 

 
 

VOTO 
 

 
Trata o presente de recurso para o Conselho Pleno, interposto pelo sujeito 

passivo, nos termos do artigo 41, inciso II, alínea “b”, item 1, da Lei 16.469/09, em razão 
de seu inconformismo com a decisão cameral, unânime, que considerou totalmente 
procedente o crédito tributário exigido pelo Estado de Goiás.  

 
Pois bem, o Regimento Interno do CAT/GO (Decreto n. 6.9300/2009) e o 

PAT/GO (Lei n. 16.469/2009) disciplinam o cabimento do recurso para o Conselho Pleno, 
em dispositivos legais com números distintos, porém, com o mesmo teor. Neste sentido, 
transcreve-se apenas o disposto no PAT/GO, segue: 

 
Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral: 
 
I - não unânime; 
 
II - unânime: 
 
a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, que tenha 
tratado de matéria idêntica; 
 



 

b) inequivocamente contrária a: 
 
1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 
 
2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, que implique 
reforma parcial ou total da decisão; 
 
c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 
 
d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na ocasião do 
julgamento e que por si só possa modificá-lo. 
 
§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso deve ser 
liminarmente inadmitido: 
 
(...) 
 
II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa da legislação 
tributária estadual ou à prova constante do processo, ou a falsidade da prova. 

 
Diante do exposto nota-se que a legislação estadual exige a comprovação 

de ocorrência de pelo menos um, dos quatro requisitos objetivos apontados pela lei, 
quando se tratar de decisão cameral unânime, como é o caso dos presentes autos.  

 
Entretanto, em sua peça dirigida ao Conselho Pleno, o Recorrente alega 

ser cabível o recurso manejado, uma vez que entende haver tido contrariedade a 
disposição expressa da legislação tributária estadual, prevista no § 1º do art. 1º do 
Convênio ICMS nº 128/94. 

 
Ocorre que o § 1º do art. 1º do Convênio ICMS nº 128/94 não prevê 

expressamente a anulação proporcional, mas a autorização para os Estados e o Distrito 
Federal a não exigir a anulação proporcional do crédito, sendo uma opção legislativa que 
não foi exercida pelo Estado de Goiás, não sendo incorporado o Convênio à legislação 
estadual. No mesmo sentido colaciona trecho da doutrina do professor Geraldo Ataliba: 

  
(...) o convênio não dá nem tira direito a 

nenhuma Fazenda e a nenhum contribuinte. Não cria direito de 
natureza tributária nem em benefício, nem em detrimento de 
ninguém. É mero pressuposto de exercício eficaz da 
competência isentadora dos legisladores ordinários 
estaduaisxvii. 

 
A simples existência de Convênio é insuficiente para a concessão do 

benefício, reclamando a existência de lei infraconstitucional para a válida incorporação 
do Convênio às legislações dos Entes signatários. Logo, não há disposição expressa na 
legislação tributária estadual a justificar o presente Recurso, vejamos o Convênio ICMS nº 
128/94:  

 

Cláusula primeira. Ficam os Estados e o Distrito Federal 
autorizados a estabelecer carga tributária mínima de 7% (sete por 
cento) do ICMS nas saídas internas de mercadorias que 
compõem a cesta básica. 

 

§ 1º Ficam os Estados e o Distrito Federal autorizados a não 
exigir a anulação proporcional do crédito prevista no inciso II do 



 

artigo 32 do Anexo Único do Convênio ICM 66/88, de 14 de 
dezembro de 1988, nas operações de que trata o caput desta 
cláusula. 

 

§ 2º A fruição do benefício de que trata este Convênio fica 
condicionada ao cumprimento, pelos contribuintes, das 
obrigações instituídas pela legislação de cada unidade federada. 

 
Portanto, tendo em vista que o recurso interposto não demonstrou o 

preenchimento de nenhum dos requisitos previstos no referido artigo, voto pela sua 
inadmissibilidade, motivo pelo qual não apreciarei o mérito. 

 
Ante o exposto, diante das circunstâncias fáticas e da fundamentação 

apresentada, voto pelo não conhecimento do recurso interposto pelo sujeito passivo 
perante o Conselho Pleno, uma vez que a parte interessada não comprovou seu direito ao 
cabimento da peça defensória, em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 
16.469/09 (PAT/GO).  

 
É como voto.  

 
 

Sala das sessões plenárias, em 10 de março de 2016. 

http://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/convenios/icms/1988/CV066_88.htm
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00328/16 
 
Relatora: Conselheira Talita Pimenta Félix 
 

 
EMENTA: Processsual. Recurso de decisão cameral unânime 
interposto pelo contribuinte sem comprovação dos requisitos 
exigidos. Inadmissibilidade. Mantida a decisão cameral que 
considerou procedente o auto de infração. 
 
Não se admite recurso para o Conselho Pleno quando não 
atendidos os requisitos legalmente previstos para seu 
cabimento, mantendo-se a correspondente decisão cameral. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 02 
de setembro de 2014, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, feita pela Conselheira 
Relatora, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto 
de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Talita Pimenta Félix, Antônio 
Martins da Silva, Nivaldo José Mendes, Célia Reis Di Rezende, Nivaldo Carvelo Carvalho, 
Heli José da Silva, José Pereira D'abadia, Elias Alves dos Santos, Edson Abrão da Silva, 
Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Alcedino Gomes Barbosa, Washington Luis 
Freire de Oliveira, Cláudio Henrique de Oliveira, Lidilone Polizeli Bento, Rodolfo Ramos 
Caiado, Nislene Alves Borges, Aguinaldo Fernandes de Melo e Mário de Oliveira Andrade. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A imputação feita ao sujeito passivo, no presente AIIM (auto de infração e 
imposição de multa), revela suposta ausência de estorno proporcional de crédito de ICMS 
relativo a entrada de mercadorias, cujas saídas foram contempladas com redução de base 
de cálculo.  

O lançamento tributário registra como infringidos os artigos 61, §3º e 64 do 
CTE/GO (Lei n. 11.651/1991), combinado com o artigo 58, I, “b” do RICMS/GO (Decreto n. 
4.852/1997), donde lhe foi imposta a penalidade prescrita no art. 71, inciso IV “a” do 
CTE/GO com redação da Lei 14.634/2003. 

 
O processo foi instruído com os seguintes documentos: Anexo Estruturado 

– Detalhamento do Crédito Tributário (fls. 03/04), Recibo de Entrega de Relatórios Digitais 
(fls. 05), Consulta Resumida do Contribuinte – Pessoa Jurídica (fls. 06),  Alteração e 
Consolidação Contratual (fls. 07/14), Auditoria da Conta Corrente do ICMS dos Exercícios 
de  2009 e 2010 (fls. 15/24), Relatório Sintético de Estorno de Crédito e CD-R contendo os 
levantamentos que originaram o auto de infração (fls. 25/27). 

 
O AIIM foi lavrado em 18/01/2012 (fls. 02), sendo o sujeito passivo 

intimado, via AR em 25/01/2012 (fls. 29/30). 
 

Insurgindo-se contra a autuação, o sujeito passivo apresenta defesa em 
07/02/2012 (fls. 33/38), alegando, em síntese: 

 



 

(i) que o termo “autorizados”, constante do Convênio ICMS nº 128/94 
celebrado pelo Estado de Goiás tem sido interpretado como obrigatório e impositivo, 
vedando-se a distinção entre convênios autorizativos e impositivos. Cita precedentes do 
Supremo Tribunal Federal; 

 
(ii) que o Estado de Goiás não poderia exigir o estorno do crédito de ICMS 

relativo às saídas internas de produtos da cesta básica beneficiados com a redução da 
base de cálculo, pois o Convênio ICMS nº 128/94, ao autorizar, impõe que Estado de 
Goiás e seus demais signatários deixem de exigir a anulação proporcional do referido 
crédito do ICMS, para garantir uma “política uniforme e harmônica de isenções” entre 
todos os Estados, que o sujeito passivo jamais teve a obrigação legal de estorno dos 
créditos; 

 
(iii) impugna os cálculos elaborados pelo fiscal autuante, alegando não 

representar sua realidade comercial e contábil e impugna também a alíquota média 
considerada para o cálculo do estorno exigido, aduzindo que seu cálculo inobservou a 
previsão do artigo 59 do RCTE e seus parágrafos; 

 
(iv) que a multa de140% imposta é confiscatória e inconstitucional. 
 
Requer, ao final, que a Impugnação seja conhecida e provida, sendo 

julgada insubsistente o lançamento fiscal. Anexou documentos (fls. 40/46).  
 

O Julgador de Primeira Instância determinou o encaminhamento dos autos 
à Gerência Especial de Auditoria (GEAUT) para que fossem anexados os documentos do 
sujeito passivo que deram origem às informações contidas nas respectivas auditorias, 
preferencialmente em arquivo digital (fls. 46). 

 
Em atendimento ao Despacho supracitado, o AFRE III anexou, em arquivo 

digital, o CR-R contendo os arquivos magnéticos que serviram de base para o trabalho de 
auditoria do presente processo (fls. 48/49). 

 
Devidamente intimado a respeito da diligência realizada, o sujeito passivo 

deixou transcorrer o prazo regulamentar sem qualquer manifestação (fls. 51/52). 
 
Em breve fundamentação, nos termos do artigo 61, inciso I, alínea “a”, §3º 

do CTE/GO, o Julgador Singular conheceu da impugnação e negou-lhe provimento para 
declarar PROCEDENTE o lançamento do crédito tributário (fls. 54/57), trazendo os 
seguintes fundamentos: 

 
(vi) que “a anulação do crédito relativo as operações anteriores quando a 

saída da mercadoria for contemplada com o benefício fiscal da isenção é uma imposição 
constitucional, sendo a manutenção do crédito uma exceção à regra, a qual deve vir 
expressamente”; 

 
(vii) que o “CTN em seu art. 111, inciso I, é taxativo quanto à interpretação 

literal das normas que dispõem sobre outorga de isenção, não havendo a menor 
possibilidade de atribuir ao termo “autorizados”nas disposições do §1º, da Cláusula 
primeira do Convênio ICMS 128/94 o sentido de imposição aos Estados como tenta a 
impugnante”; 

 



 

(viii) que o sujeito passivo impugnou os cálculos elaborados pela 
fiscalização, bem como a alíquota média considerada para o cálculo do estorno exigido, 
porém sem demonstrar as falhas ou defeitos no trabalho fiscal realizado. 

 
(ix) que a multa aplicada não é confiscatória, sendo compatível com o 

ilícito cometido, não podendo haver apreciação ou declaração de inconstitucionalidade de 
norma prevista em lei estadual, conforme prevê o art. 6º, § 4º da Lei. 16.469/09; 

 
(x)  que não foi trazido aos autos argumento ou documento capaz de ilidir a 

acusação fiscal, sendo atendidos os requisitos previstos no art. 160 do CTE. 
 

O sujeito passivo foi intimado, via AR, em 08/11/2013 (fls. 58/59).  
 
Inconformado com a Decisão Singular proferida, o sujeito passivo 

interpôs, em 26/11/2013, Recurso Voluntário (fls. 62/67), repisando os mesmos 
argumentos da impugnação apresentada.  

 
A Segunda Câmara de CAT/GO decidiu, por unanimidade de votos, 

conhecer do recurso e negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração (fls. 71/75). 

 
O sujeito passivo foi intimado, via AR, em 31/03/2014 (fls. 76/77).  
 
Inconformado com a decisão proferida pela Segunda Câmara, o sujeito 

passivo, em 15/04/2014, interpôs recurso para o Conselho Pleno (fls. 80/84), repisando, 
em síntese, os mesmos argumentos da impugnação e do recurso voluntário.  

 
É como relato. 
 

VOTO 
 

 
Trata o presente de recurso para o Conselho Pleno, interposto pelo sujeito 

passivo, nos termos do artigo 41, inciso II, alínea “b”, item 1, da Lei 16.469/09, em razão 
de seu inconformismo com a decisão cameral, unânime, que considerou totalmente 
procedente o crédito tributário exigido pelo Estado de Goiás.  

 
Pois bem, o Regimento Interno do CAT/GO (Decreto n. 6.9300/2009) e o 

PAT/GO (Lei n. 16.469/2009) disciplinam o cabimento do recurso para o Conselho Pleno, 
em dispositivos legais com números distintos, porém, com o mesmo teor. Neste sentido, 
transcreve-se apenas o disposto no PAT/GO, segue: 

 
Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral: 
 
I - não unânime; 
 
II - unânime: 
 
a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, que 
tenha tratado de matéria idêntica; 
 
b) inequivocamente contrária a: 
 
1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 
 



 

2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, que 
implique reforma parcial ou total da decisão; 
 
c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 
 
d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 
 
§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso 
deve ser liminarmente inadmitido: 
 
(...) 
 
II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa 
da legislação tributária estadual ou à prova constante do processo, ou a 
falsidade da prova. 

 
Diante do exposto nota-se que a legislação estadual exige a 

comprovação de ocorrência de pelo menos um, dos quatro requisitos objetivos apontados 
pela lei, quando se tratar de decisão cameral unânime, como é o caso dos presentes 
autos.  

 
Entretanto, em sua peça dirigida ao Conselho Pleno, o Recorrente 

alega ser cabível o recurso manejado, uma vez que entende haver tido contrariedade a 
disposição expressa da legislação tributária estadual, prevista no § 1º do art. 1º do 
Convênio ICMS nº 128/94. 

 
Ocorre que o § 1º do art. 1º do Convênio ICMS nº 128/94 não prevê 

expressamente a anulação proporcional, mas a autorização para os Estados e o Distrito 
Federal a não exigir a anulação proporcional do crédito, sendo uma opção legislativa que 
não foi exercida pelo Estado de Goiás, não sendo incorporado o Convênio à legislação 
estadual. No mesmo sentido colaciona trecho da doutrina do professor Geraldo Ataliba: 

  
(...) o convênio não dá nem tira direito a nenhuma 

Fazenda e a nenhum contribuinte. Não cria direito de natureza tributária 
nem em benefício, nem em detrimento de ninguém. É mero pressuposto de 
exercício eficaz da competência isentadora dos legisladores ordinários 
estaduaisxviii. 

 
A simples existência de Convênio é insuficiente para a concessão do 

benefício, reclamando a existência de lei infraconstitucional para a válida incorporação 
do Convênio às legislações dos Entes signatários. Logo, não há disposição expressa na 
legislação tributária estadual a justificar o presente Recurso, vejamos o Convênio ICMS nº 
128/94:  

 

Cláusula primeira. Ficam os Estados e o Distrito Federal autorizados a 
estabelecer carga tributária mínima de 7% (sete por cento) do ICMS nas 
saídas internas de mercadorias que compõem a cesta básica. 

 

§ 1º Ficam os Estados e o Distrito Federal autorizados a não exigir a anulação 
proporcional do crédito prevista no inciso II do artigo 32 do Anexo Único 
do Convênio ICM 66/88, de 14 de dezembro de 1988, nas operações de que 
trata o caput desta cláusula. 

http://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/convenios/icms/1988/CV066_88.htm


 

 

§ 2º A fruição do benefício de que trata este Convênio fica condicionada ao 
cumprimento, pelos contribuintes, das obrigações instituídas pela legislação 
de cada unidade federada. 

 
Portanto, tendo em vista que o recurso interposto não demonstrou o 

preenchimento de nenhum dos requisitos previstos no referido artigo, voto pela sua 
inadmissibilidade, motivo pelo qual não apreciarei o mérito. 

 
Ante o exposto, diante das circunstâncias fáticas e da 

fundamentação apresentada, voto pelo não conhecimento do recurso interposto pelo 
sujeito passivo perante o Conselho Pleno, uma vez que a parte interessada não 
comprovou seu direito ao cabimento da peça defensória, em consonância com o disposto 
no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09 (PAT/GO).  

 
É como voto.  

 
 

Sala das sessões plenárias, em 10 de março de 2016. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00329/16 
 
Relatora: Conselheira Talita Pimenta Félix 
 

 
EMENTA: ICMS-MERCADORIA. RECURSO AO CONSELHO 
PLENO. DECISÃO CAMERAL UNÂNIME. AUSENTE OS 
PRESSUPOSTOS PARA SEU CABIMENTO. INADMISSIBILIDADE 
DO RECURSO. 
 
 Não se admite recurso ao Conselho Pleno quando a parte não 
comprovar a existência, de pelo menos um dos quatro 
requisitos legais previstos para o seu cabimento.  
 
Critério-temporal: 01/02/2008 a 31/05/2009 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 02 
de setembro de 2014, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, feita pela Conselheira 
Relatora, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto 
de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Talita Pimenta Félix, Antônio 
Martins da Silva, Nivaldo José Mendes, Célia Reis Di Rezende, Nivaldo Carvelo Carvalho, 
Heli José da Silva, José Pereira D'abadia, Elias Alves dos Santos, Edson Abrão da Silva, 
Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Alcedino Gomes Barbosa, Washington Luis 
Freire de Oliveira, Cláudio Henrique de Oliveira, Lidilone Polizeli Bento, Rodolfo Ramos 
Caiado, Nislene Alves Borges, Aguinaldo Fernandes de Melo e Mário de Oliveira Andrade. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A imputação feita ao sujeito passivo, no presente AIIM (auto de infração e 
imposição de multa), revela suposta ausência de estorno proporcional de crédito de ICMS 
relativo a entrada de mercadorias, cujas saídas foram contempladas com redução de base 
de cálculo.  

O lançamento tributário registra como infringidos os artigos 61, §3º e 64 do 
CTE/GO (Lei n. 11.651/1991), combinado com o artigo 58, I, “b” do RICMS/GO (Decreto n. 
4.852/1997), donde lhe foi imposta a penalidade prescrita no art. 71, inciso IV “a” do 
CTE/GO com redação da Lei 14.634/2003. 

 
O processo foi instruído com os seguintes documentos: Anexo Estruturado 

– Detalhamento do Crédito Tributário (fls. 03/04), Recibo de Entrega de Relatórios Digitais 
(fls. 05), Consulta Resumida do Contribuinte – Pessoa Jurídica (fls. 06), Alteração e 
Consolidação Contratual (fls. 07/14), Auditoria da Conta Corrente do ICMS dos Exercícios 
de 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 (fls. 15/39) e CD-R contendo os levantamentos que 
originaram o auto de infração (fls.40).  

 
O AIIM foi lavrado em 18/01/2012, (fls. 02), sendo o sujeito passivo 

intimadoxix, via AR, em 10/02/2012 (fls. 41/42).  
 

Insurgindo-se contra a autuação, o sujeito passivo apresenta defesa em 
09/03/2012 (fls. 45/50), alegando, em síntese: 



 

 
(i) que o termo “autorizados”, constante do Convênio ICMS nº 128/94 

celebrado pelo Estado de Goiás tem sido interpretado como obrigatório e impositivo, 
vedando-se a distinção entre convênios autorizativos e impositivos. Cita precedentes do 
Supremo Tribunal Federal; 

 
(ii) que o Estado de Goiás não poderia exigir o estorno do crédito de ICMS 

relativo às saídas internas de produtos da cesta básica beneficiados com a redução da 
base de cálculo, pois o Convênio ICMS nº 128/94, ao autorizar, impõe que Estado de 
Goiás e seus demais signatários deixem de exigir a anulação proporcional do referido 
crédito do ICMS, para garantir uma “política uniforme e harmônica de isenções” entre 
todos os Estados, que o sujeito passivo jamais teve a obrigação legal de estorno dos 
créditos; 

 
(iii) impugna os cálculos elaborados pelo fiscal autuante, alegando não 

representar sua realidade comercial e contábil e impugna também a alíquota média 
considerada para o cálculo do estorno exigido, aduzindo que seu cálculo inobservou a 
previsão do artigo 59 do RCTE e seus parágrafos; 

 
(iv) que a multa de140% imposta é confiscatória e inconstitucional. 
 
Requer, ao final, que a Impugnação seja conhecida e provida, sendo 

julgada insubsistente o lançamento fiscal. Anexou documentos (fls. 51/57).  
 

O Julgador de Primeira Instância determinou o encaminhamento dos autos 
à Gerência Especial de Auditoria (GEAUT) para que fossem anexados os documentos do 
sujeito passivo que deram origem às informações contidas nas respectivas auditorias, 
preferencialmente em arquivo digital (fls. 59). 

 
 

Em atendimento ao despacho supracitado, o AFRE III anexou, em arquivo 
digital, o CR-R contendo os arquivos magnéticos que serviram de base para o trabalho de 
auditoria do presente processo (fls. 61/62). 

 
Devidamente intimado a respeito da diligência realizada, o sujeito passivo 

compareceu ao processo reservando-se ao direito de manifestar quanto ao conteúdo do 
CD em momento oportuno (fls. 64/68). 

 
 

Em breve fundamentação, nos termos do artigo 61, inciso I, alínea “a”, §3º, 
do CTE/GO, o Julgador Singular conheceu a impugnação e negou-lhe provimento para 
declarar PROCEDENTE o lançamento do crédito tributário (fls. 69/72), trazendo os 
seguintes fundamentos: 

 
(xi) que “a anulação do crédito relativo as operações anteriores quando a 

saída da mercadoria for contemplada com o benefício fiscal da isenção é uma imposição 
constitucional, sendo a manutenção do crédito uma exceção à regra, a qual deve vir 
expressamente”; 

 
(xii) que o “CTN em seu art. 111, inciso I, é taxativo quanto à interpretação 

literal das normas que dispõem sobre outorga de isenção, não havendo a menor 
possibilidade de atribuir ao termo “autorizados”nas disposições do §1º, da Cláusula 



 

primeira do Convênio ICMS 128/94 o sentido de imposição aos Estados como tenta a 
impugnante”; 

 
(xiii) que o sujeito passivo impugnou os cálculos elaborados pela 

fiscalização, bem como a alíquota média considerada para o cálculo do estorno exigido, 
porém sem demonstrar as falhas ou defeitos no trabalho fiscal realizado; 

 
(xiv) que a multa aplicada não é confiscatória, sendo compatível com 

o ilícito cometido, não podendo haver apreciação ou declaração de inconstitucionalidade 
de norma prevista em lei estadual, conforme prevê o art. 6º, § 4º da Lei. 16.469/09; 

 
(xv)  que não foi trazido aos autos argumento ou documento capaz de ilidir 

a acusação fiscal, sendo atendidos os requisitos previstos no art. 160 do CTE. 
 
O sujeito passivo foi intimado, via AR, em 08/11/2013 (fls. 73/74).  
 
 
Inconformado com a Decisão Singular proferida, o sujeito passivo 

interpôs, em 26/11/2013, Recurso Voluntário (fls. 77/82), repisando os mesmos 
argumentos da impugnação apresentada.  

 
Posteriormente (fls. 83/84), apresenta memorial alegando: (i) que a nota 

fiscal discriminada e que justificou a presente autuação foi devidamente registrada no livro 
próprio, bem como, (ii) que a documentação comprobatória seria juntada na data de 
julgamento do Recurso para o Conselho, (iii) requerendo-se, implicitamente a conversão 
do julgamento em diligência. 

 
A Segunda Câmara do CAT/GO decidiu, por unanimidade de votos, 

rejeitar o pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo. Quanto ao mérito, também 
por votação unânime, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para confirmar a 
sentença singular que considerou procedente o auto de infração, inovando apenas na 
redução da multa e aplicação do percentual de 100%, em razão alteração do dispositivo 
que regulamenta a sanção, devendo retroagir por ser mais benéfica ao sujeito passivo.  

 
O sujeito passivo foi intimado, via AR, em 25/06/2014 (fls. 96).  
 
Inconformado com a decisão proferida pela Segunda Câmara, o 

sujeito passivo interpôs, em 10/07/2014, recurso para o Conselho Pleno (fls. 99/103), 
repisando os mesmos argumentos da impugnação e do recurso voluntário.   

 
É como relato. 

 
 

VOTO 
 

 
 

Trata o presente de recurso para o Conselho Pleno, interposto pelo 
sujeito passivo, nos termos do artigo 41, inciso II, alínea “b”, item 1, da Lei 16.469/09, em 
razão de seu inconformismo com a decisão cameral, unânime, que considerou totalmente 
procedente o crédito tributário exigido pelo Estado de Goiás.  

 



 

Pois bem, o Regimento Interno do CAT/GO (Decreto n. 6.9300/2009) e o 
PAT/GO (Lei n. 16.469/2009) disciplinam o cabimento do recurso para o Conselho Pleno, 
em dispositivos legais com números distintos, porém, com o mesmo teor. Neste sentido, 
transcreve-se apenas o disposto no PAT/GO, segue: 

 
Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral: 
I - não unânime; 
 
II - unânime: 
 
a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, que 
tenha tratado de matéria idêntica; 
 
b) inequivocamente contrária a: 
 
1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 
 
2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, que 
implique reforma parcial ou total da decisão; 
 
c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 
 
d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na ocasião 
do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 
 
§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso deve ser 
liminarmente inadmitido: 
 
(...) 
 
II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa da 
legislação tributária estadual ou à prova constante do processo, ou a falsidade da 
prova. 

 
Diante do exposto nota-se que a legislação estadual exige a comprovação 

de ocorrência de pelo menos um, dos quatro requisitos objetivos apontados pela lei, 
quando se tratar de decisão cameral unânime, como é o caso dos presentes autos.  

 
Entretanto, em sua peça dirigida ao Conselho Pleno, o Recorrente alega 

ser cabível o recurso manejado, uma vez que entende haver tido contrariedade a 
disposição expressa da legislação tributária estadual, prevista no § 1º do art. 1º do 
Convênio ICMS nº 128/94. 

 
Ocorre que o § 1º do art. 1º do Convênio ICMS nº 128/94 não prevê 

expressamente a anulação proporcional, mas a autorização para os Estados e o Distrito 
Federal a não exigir a anulação proporcional do crédito, sendo uma opção legislativa que 
não foi exercida pelo Estado de Goiás, não sendo incorporado o Convênio à legislação 
estadual. No mesmo sentido colaciona trecho da doutrina do professor Geraldo Ataliba: 

  
(...) o convênio não dá nem tira direito a nenhuma Fazenda 

e a nenhum contribuinte. Não cria direito de natureza tributária nem em benefício, 
nem em detrimento de ninguém. É mero pressuposto de exercício eficaz da 
competência isentadora dos legisladores ordinários estaduaisxx. 

 
A simples existência de Convênio é insuficiente para a concessão do 

benefício, reclamando a existência de lei infraconstitucional para a válida incorporação 
do Convênio às legislações dos Entes signatários. Logo, não há disposição expressa na 
legislação tributária estadual a justificar o presente Recurso, vejamos o Convênio ICMS nº 
128/94:  



 

 

Cláusula primeira. Ficam os Estados e o Distrito Federal autorizados a 
estabelecer carga tributária mínima de 7% (sete por cento) do ICMS nas 
saídas internas de mercadorias que compõem a cesta básica. 

 

§ 1º Ficam os Estados e o Distrito Federal autorizados a não exigir a anulação 
proporcional do crédito prevista no inciso II do artigo 32 do Anexo Único 
do Convênio ICM 66/88, de 14 de dezembro de 1988, nas operações de que 
trata o caput desta cláusula. 

 

§ 2º A fruição do benefício de que trata este Convênio fica condicionada ao 
cumprimento, pelos contribuintes, das obrigações instituídas pela legislação 
de cada unidade federada. 

 

Portanto, tendo em vista que o recurso interposto não demonstrou o 
preenchimento de nenhum dos requisitos previstos no referido artigo, voto pela sua 
inadmissibilidade, motivo pelo qual não apreciarei o mérito. 

 
Ante o exposto, diante das circunstâncias fáticas e da fundamentação 

apresentada, voto pelo não conhecimento do recurso interposto pelo sujeito passivo 
perante o Conselho Pleno, uma vez que a parte interessada não comprovou seu direito ao 
cabimento da peça defensória, em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 
16.469/09 (PAT/GO).  

 
É como voto.  

 
 

Sala das sessões plenárias, em 10 de março de 2016. 

http://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/convenios/icms/1988/CV066_88.htm


 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00330/16 
 
Relatora: Conselheira Talita Pimenta Félix 
 

 
EMENTA: ICMS-MERCADORIA. RECURSO AO CONSELHO 
PLENO. DECISÃO CAMERAL UNÂNIME. AUSENTE OS 
PRESSUPOSTOS PARA SEU CABIMENTO. INADMISSIBILIDADE 
DO RECURSO.  
 
Não se admite recurso ao Conselho Pleno quando a parte não 
comprovar a existência, de pelo menos um dos quatro 
requisitos legais previstos para o seu cabimento.  
 
Critério-temporal: 01/04/2009 a 30/06/2011 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 02 
de setembro de 2014, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, feita pela Conselheira 
Relatora, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto 
de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Talita Pimenta Félix, Antônio 
Martins da Silva, Nivaldo José Mendes, Célia Reis Di Rezende, Nivaldo Carvelo Carvalho, 
Heli José da Silva, José Pereira D'abadia, Elias Alves dos Santos, Edson Abrão da Silva, 
Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Alcedino Gomes Barbosa, Washington Luis 
Freire de Oliveira, Cláudio Henrique de Oliveira, Lidilone Polizeli Bento, Rodolfo Ramos 
Caiado, Nislene Alves Borges, Aguinaldo Fernandes de Melo e Mário de Oliveira Andrade. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A imputação feita ao sujeito passivo, no presente AIIM (auto de infração e 
imposição de multa), revela suposta ausência de estorno proporcional de crédito de ICMS 
relativo a entrada de mercadorias, cujas saídas foram contempladas com redução de base 
de cálculo.  

O lançamento tributário registra como infringidos os artigos 61, §3º e 64 do 
CTE/GO (Lei n. 11.651/1991), combinado com o artigo 58, I, “b” do RICMS/GO (Decreto n. 
4.852/1997), donde lhe foi imposta a penalidade prescrita no art. 71, inciso IV “a” do 
CTE/GO com redação da Lei 14.634/2003. 

 
O processo foi instruído com os seguintes documentos: Anexo Estruturado 

– Detalhamento do Crédito Tributário (fls. 03), Recibo de Entrega de Relatórios Digitais 
(fls. 04), Consulta Resumida do Contribuinte – Pessoa Jurídica (fls. 05/06), Alteração e 
Consolidação Contratual (fls. 07/14), Auditoria da Conta Corrente do ICMS dos Exercícios 
de  2009, 2010 e 2011 (fls. 15/29), Relatório Sintético de Estorno de Crédito e CD-R 
contendo os levantamentos que originaram o auto de infração (fls. 30/32). 

 
O AIIM foi lavrado em 18/01/2012 (fls.02), sendo o sujeito passivo 

intimado, via AR em 10/02/2012 (fls.33/34).  
 

Insurgindo-se contra a autuação, o sujeito passivo apresenta defesa em 
09/03/2012 (fls. 37/42), alegando, em síntese: 



 

 
(i) que o termo “autorizados”, constante do Convênio ICMS nº 128/94 

celebrado pelo Estado de Goiás tem sido interpretado como obrigatório e impositivo, 
vedando-se a distinção entre convênios autorizativos e impositivos. Cita precedentes do 
Supremo Tribunal Federal; 

 
(ii) que o Estado de Goiás não poderia exigir o estorno do crédito de ICMS 

relativo às saídas internas de produtos da cesta básica beneficiados com a redução da 
base de cálculo, pois o Convênio ICMS nº 128/94, ao autorizar, impõe que Estado de 
Goiás e seus demais signatários deixem de exigir a anulação proporcional do referido 
crédito do ICMS, para garantir uma “política uniforme e harmônica de isenções” entre 
todos os Estados, que o sujeito passivo jamais teve a obrigação legal de estorno dos 
créditos; 

 
(iii) impugna os cálculos elaborados pelo fiscal autuante, alegando não 

representar sua realidade comercial e contábil e impugna também a alíquota média 
considerada para o cálculo do estorno exigido, aduzindo que seu cálculo inobservou a 
previsão do artigo 59 do RCTE e seus parágrafos; 

 
(iv) que a multa de140% imposta é confiscatória e inconstitucional. 
 
Requer, ao final, que a Impugnação seja conhecida e provida, sendo 

julgada insubsistente o lançamento fiscal. Anexou documentos (fls. 43/49).  
 

O Julgador de Primeira Instância determinou o encaminhamento dos autos 
à Gerência Especial de Auditoria (GEAUT) para que fossem anexados os documentos do 
sujeito passivo que deram origem às informações contidas nas respectivas auditorias, 
preferencialmente em arquivo digital (fls. 51). 

 
Em atendimento ao Despacho supracitado, o AFRE III anexou, em arquivo 

digital, o CR-R contendo os arquivos magnéticos que serviram de base para o trabalho de 
auditoria do presente processo (fls. 53/54). 

 
Devidamente intimado a respeito da diligência realizada, o sujeito passivo 

compareceu ao processo reservando-se ao direito de manifestar quanto ao conteúdo do 
CD em momento oportuno (fls.56/60). 

 
Em breve fundamentação, nos termos do artigo 61, inciso I, alínea “ a” 

§3º do CTE, o Julgador Singular conheceu da impugnação e negou-lhe provimento para 
declarar PROCEDENTE o lançamento do crédito tributário em julgamento (fls. 61/64), 
trazendo os seguintes fundamentos: 

 
(i) que “a anulação do crédito relativo as operações anteriores quando a 
saída da mercadoria for contemplada com o benefício fiscal da isenção é 
uma imposição constitucional, sendo a manutenção do crédito uma 
exceção à regra, a qual deve vir expressamente”; 
 
(ii) que o “CTN em seu art. 111, inciso I, é taxativo quanto à interpretação 
literal das normas que dispõem sobre outorga de isenção, não havendo a 
menor possibilidade de atribuir ao termo “autorizados”nas disposições do 
§1º, da Cláusula primeira do Convênio ICMS 128/94 o sentido de 
imposição aos Estados como tenta a impugnante”; 
 



 

(iii) que o sujeito passivo impugnou os cálculos elaborados pela 
fiscalização, bem como a alíquota média considerada para o cálculo do 
estorno exigido, porém sem demonstrar as falhas ou defeitos no trabalho 
fiscal realizado; 
 
(iv) que a multa aplicada não é confiscatória, sendo compatível com o 
ilícito cometido, não podendo haver apreciação ou declaração de 
inconstitucionalidade de norma prevista em lei estadual, conforme prevê o 
art. 6º, § 4º da Lei. 16.469/09. 
 
(v)  que não foi trazido aos autos argumento ou documento capaz de ilidir a 
acusação fiscal, sendo atendidos os requisitos previstos no art. 160 do 
CTE. 
 
O sujeito passivo foi  intimado, via AR, em 08/11/2013 (fls. 65).  
 
Inconformado com a Decisão Singular proferida, o sujeito passivo interpôs, 

em 26/11/2013, Recurso Voluntário (fls. 69/74), repisando os mesmos argumentos da 
impugnação apresentada.  

 
A Segunda Câmara de CAT/GO decidiu, por unanimidade de votos, 

conhecer do recurso e negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração (fls. 78/81). 

 
O sujeito passivo foi intimado, via AR, em 31/03/2014 (fls. 82).  
 
Inconformado com a Cameral proferida, o sujeito passivo interpôs, em 

15/04/2014, Recurso para o Conselho Pleno (fls. 86/90), repisando os mesmos 
argumentos da impugnação e do recurso voluntário.  

 
  É como relato. 

 
 

VOTO 
 

Trata o presente de recurso para o Conselho Pleno, interposto pelo sujeito 
passivo, nos termos do artigo 41, inciso II, alínea “b”, item 1, da Lei 16.469/09, em razão 
de seu inconformismo com a decisão cameral, unânime, que considerou totalmente 
procedente o crédito tributário exigido pelo Estado de Goiás.  

 
Pois bem, o Regimento Interno do CAT/GO (Decreto n. 6.9300/2009) e o 

PAT/GO (Lei n. 16.469/2009) disciplinam o cabimento do recurso para o Conselho Pleno, 
em dispositivos legais com números distintos, porém, com o mesmo teor. Neste sentido, 
transcreve-se apenas o disposto no PAT/GO, segue: 

 
Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral: 
 
I - não unânime; 
 
II - unânime: 
 
a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, que tenha 
tratado de matéria idêntica; 
 
b) inequivocamente contrária a: 



 

 
1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 
 
2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, que 
implique reforma parcial ou total da decisão; 
 
c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 
 
d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na ocasião do 
julgamento e que por si só possa modificá-lo. 
 
§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso deve ser 
liminarmente inadmitido: 
 
(...) 
 
II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa da 
legislação tributária estadual ou à prova constante do processo, ou a falsidade da 
prova. 

 
Diante do exposto nota-se que a legislação estadual exige a comprovação 

de ocorrência de pelo menos um, dos quatro requisitos objetivos apontados pela lei, 
quando se tratar de decisão cameral unânime, como é o caso dos presentes autos.  

 
Entretanto, em sua peça dirigida ao Conselho Pleno, o Recorrente alega 

ser cabível o recurso manejado, uma vez que entende haver tido contrariedade a 
disposição expressa da legislação tributária estadual, prevista no § 1º do art. 1º do 
Convênio ICMS nº 128/94. 

 
Ocorre que o § 1º do art. 1º do Convênio ICMS nº 128/94 não prevê 

expressamente a anulação proporcional, mas a autorização para os Estados e o Distrito 
Federal a não exigir a anulação proporcional do crédito, sendo uma opção legislativa que 
não foi exercida pelo Estado de Goiás, não sendo incorporado o Convênio à legislação 
estadual. No mesmo sentido colaciona trecho da doutrina do professor Geraldo Ataliba: 

  
(...) o convênio não dá nem tira direito a nenhuma Fazenda 

e a nenhum contribuinte. Não cria direito de natureza tributária nem em benefício, 
nem em detrimento de ninguém. É mero pressuposto de exercício eficaz da 
competência isentadora dos legisladores ordinários estaduaisxxi. 

 
A simples existência de Convênio é insuficiente para a concessão do 

benefício, reclamando a existência de lei infraconstitucional para a válida incorporação 
do Convênio às legislações dos Entes signatários. Logo, não há disposição expressa na 
legislação tributária estadual a justificar o presente Recurso, vejamos o Convênio ICMS nº 
128/94:  

 

Cláusula primeira. Ficam os Estados e o Distrito Federal autorizados a estabelecer 
carga tributária mínima de 7% (sete por cento) do ICMS nas saídas internas de 
mercadorias que compõem a cesta básica. 

 

§ 1º Ficam os Estados e o Distrito Federal autorizados a não exigir a anulação 
proporcional do crédito prevista no inciso II do artigo 32 do Anexo Único 
do Convênio ICM 66/88, de 14 de dezembro de 1988, nas operações de que trata o 
caput desta cláusula. 

http://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/convenios/icms/1988/CV066_88.htm


 

 

§ 2º A fruição do benefício de que trata este Convênio fica condicionada ao 
cumprimento, pelos contribuintes, das obrigações instituídas pela legislação de 
cada unidade federada. 

 
Portanto, tendo em vista que o recurso interposto não demonstrou o 

preenchimento de nenhum dos requisitos previstos no referido artigo, voto pela sua 
inadmissibilidade, motivo pelo qual não apreciarei o mérito. 

 
Ante o exposto, diante das circunstâncias fáticas e da fundamentação 

apresentada, voto pelo não conhecimento do recurso interposto pelo sujeito passivo 
perante o Conselho Pleno, uma vez que a parte interessada não comprovou seu direito ao 
cabimento da peça defensória, em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 
16.469/09 (PAT/GO).  

 
É como voto.  
 

 
Sala das sessões plenárias, em 10 de março de 2016. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00336/16 
 
Relator: Conselheiro Mário de Oliveira Andrade 
 

 
EMENTA: Processual. Recurso do contribuinte ao Conselho 
Pleno. Inadmissibilidade. 
  
O recurso ao Conselho Pleno sobre matéria decidida por 
deliberação unânime no julgamento cameral tem de observar os 
pressupostos recursais previstos no Inciso II do Artigo 41 da Lei 
16.469/2009. Assim, não se admite a apreciação de peça recursal 
que não tenha atendido os pressupostos recursais previstos 
naquele dispositivo. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 08 
de outubro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, feita pelo Conselheiro 
Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto 
de infração, com a aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º do art. 71 do CTE. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Mário de Oliveira Andrade, Washington Luis 
Freire de Oliveira, Alcedino Gomes Barbosa, Antônio Martins da Silva, Paulo Diniz, Elias 
Alves dos Santos, Talita Pimenta Félix, Márcio Nogueira Pedra, João Divino de Brito, 
Nivaldo Carvelo Carvalho, Nislene Alves Borges, Rickardo de Souza Santos Mariano, 
Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes e Nivaldo José Mendes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

 
Nos termos do Artigo 19, § 2º do Decreto 6.930/09 que aprova o 

Regimento Interno do Conselho Administrativo Tributário, transcrevo abaixo o relatório, 
elaborado pelo Conselheiro José Pereira D’abadia, autor do voto vencedor do Acórdão 
n.º 2.400/2012 da Terceira Câmara Julgadora, constante das folhas 121 a 124 dos autos: 

 
 
Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo, em epígrafe, omitiu 
saída de mercadoria no valor de R$ 2.508.031,10, no período descrito no 
Detalhamento do Crédito Tributário, apurada pelo confronto entre os valores 
registrados nos livros fiscais próprios e os valores de saídas de mercadorias 
registradas no banco de dados que o contribuinte utilizava para armazenar suas 
operações. Em consequência, fica sujeito a multa formal, apurada pela 
proporcionalidade de comercialização de mercadorias isentas, não tributadas e 
sujeitas ao regime de substituição tributária.  
  
A base legal dada por infringida foi assim descrita: artigos 25, §1º, inciso VI; 64, §2º 
e 66 da Lei nº 11.651/91. E a penalidade aplicada: artigo 71, VII, "l" do CTE.    
 
Para instruir o lançamento as autoridades autuantes juntaram os seguintes 
documentos: Anexo Estruturado - Descritivo Complementar da Ocorrência [fl. 07]; 
Cópia do Contrato Social de Sociedade Limitada [fls. 08/11]; Cópia Notificação 
Fiscal para entrega de documentos [fls. 12]; Termo de Autenticação de Livro Fiscal 
e de Ocorrência [fls. 13/14]; Termo de Copiagem de Autenticação de Arquivo 
Eletrônico [fl. 15 e 26]; Demonstrativo das Saídas pela Proporção das Entradas - 



 

Exercício de 2007 [fls.16/19]; Nota Explicativa [fl. 20/25]; Registro de Apuração do 
ICMS [fls. 27/57]; Recibo de Entrega de Relatório Digital [fl.58/59]; Termo de 
Devolução de Objetos e Documentos [fl.60].  
  
Devidamente intimado o sujeito passivo [fl. 61/62], apresenta impugnação em 
Primeira Instância [fls. 65/70].  
  
Impugnando o lançamento o polo passivo comparece à lide e após fazer um relato 
dos fatos, suscita em sede de preliminar a nulidade do feito por insegurança na 
determinação da infração, sob a argumento de que a acusação está baseada em 
análise superficial ou presunção de irregularidade. No mérito, alega que as vendas 
não se concluíram, junta aos autos relação de pedidos não faturados, dizendo que 
se o fisco tivesse analisado melhor a situação, objeto desta ação, teria concluído 
que o fato gerador não ocorrera. Pede ao final o acatamento da nulidade ou a 
improcedência do feito, fls. 85/99.   
  
Acompanham a impugnação: Procuração e Contrato Social da autuada [fls. 72/76]; 
Cópia da intimação e do AI [fls. 78/84]; Relatório de Pedidos não faturados [fls. 
86/89]  
  
Sobreveio a Sentença singular de fls. 101/102, pela qual o Julgador decidiu pela 
procedência do lançamento fiscal, rejeitando a arguição de nulidade do 
lançamento, ao argumento de que os autuantes demonstraram com clareza os 
valores que estavam registrados nos bancos de dados do contribuinte confrontados 
com os valores registrados em seus livros fiscais, observando a proporcionalidade 
entre as saídas tributadas e isentas pelas entradas, de acordo com o que 
prescreve o art. 25 do CTE; que no mérito, melhor sorte não teve o impugnante, 
haja vista, não ter contraposto a pretensão do Fisco com provas válidas.   
                             
Intimado o autuado para se manifestar sobre a decisão singular [fls. 103/104], 
interpõe Recurso Voluntário de fls. 107/113]  
  
 
Alega preliminarmente o recorrente insegurança na determinação da infração, por 
ser a acusação fiscal superficial, baseada em arquivo magnético; por não existir 
levantamento específico que aponte a diferença denunciada; que a autuação está 
baseada em presunção de irregularidade; que não houve o fato gerador da 
obrigação tributária, já que as vendas efetivaram para consumidor final. Requer a 
reforma da decisão singular para declarar improcedente o Auto de Infração.  
  
Em julgamento pela Quarta Câmara, acatando proposição do Conselheiro relator, 
por unanimidade de votos, sobrestar o julgamento, a fim de encaminhar o presente 
processo à SEGE, para que repaute, oportunamente, em conjunto com o processo 
nº m4011001897532, haja vista a conexão material. 

 
 
Complementando o relatório, observa-se que houve o julgamento 

cameral, no qual foi rejeitada, por unanimidade de votos, a preliminar de nulidade da peça 
basilar, por insegurança na determinação da infração, e, também, por unanimidade de 
votos, foi confirmada a decisão singular que julgou procedente o auto de infração, porém 
com a aplicação da forma privilegiada, prevista no § 8º do artigo 71 do CTE. 

 
Notificada do Acórdão de número 2400/2012, a Gerência de 

Representação Fazendária anuiu com a decisão cameral. 
  
Regularmente notificada da decisão cameral, a empresa autuada 

ingressou com recurso ao Conselho Pleno pedindo a nulidade do auto de infração, por 
insegurança na determinação da infração, em virtude da acusação fiscal de omissão de 
saídas ser fundamentada em análises superficiais de arquivos magnéticos e frágeis 
elementos despidos de guarida legal. Argumenta, ainda, a recorrente que a insegurança é 
patente no lançamento em apreciação, pois falta demonstrativos que justifiquem o valor da 



 

base de cálculo apurada pelo agente do fisco estadual. Cita e transcreve o inciso IV, do 
artigo 20 da Lei 16.469/2.009. 

 
Em seguida, a empresa recorrente transcreve em sua peça recursal 

a ementa e a certidão de julgamento do Acórdão da Primeira Câmara Julgadora n.º 
0884/2010, no qual foi acolhida a preliminar de nulidade ab initio do processo por 
insegurança na determinação da infração. 

 
Aduz que na referida autuação o fisco presumiu que pedidos de 

orçamentos não faturados constantes no banco de dados da empresa são controles 
paralelos de saídas de mercadorias sem a correspondente emissão de documentos 
fiscais. 

 
Por fim, a recorrente requer que o recurso seja conhecido nos termos 

do artigo 41, II, alínea b, número “1” da Lei 16.469/2009, por contrariar disposição 
expressa da legislação estadual, para declarar a nulidade do auto de infração, por 
insegurança na determinação da infração, nos termos do artigo 20, inciso IV da citada lei, 
e considerar a peça basilar insubsistente.    

  
É o relatório.   
 

 
                                                     VOTO 
 

Percebe-se, claramente, na peça recursal dirigida ao Conselho 
Pleno, folhas 130 a 134 dos autos, que a empresa recorrente se limita a solicitar a 
nulidade da peça basilar, por insegurança na determinação da infração.  

 
A Quarta Câmara deste Conselho quando da análise desses autos 

apreciou a preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da 
infração, sendo que ela foi rejeitada por unanimidade de votos. 

 
A recorrente reiterou esse pedido de nulidade no recurso plenário 

com os mesmos argumentos apresentados anteriormente, porém não observou os 
pressupostos de admissibilidade previstos no inciso II do Artigo 41 da Lei 16.469/2009 
para decisão unânime, por essa razão, argui a inadmissibilidade da peça recursal 
apresentada e fui acompanhado por unanimidade de votos pelos meus pares na sessão 
de julgamento. 

 
A alegação da defesa de que houve contrariedade de disposição 

expressa da legislação tributária estadual, no caso em análise, o inciso IV do artigo 20 da 
Lei 16.469/2009, não dá respaldo para que se conheça do recurso, pois simplesmente 
pedir a nulidade com o fundamento no dispositivo que prevê a nulidade não encontra 
abrigo na legislação para se reconhecer como pressuposto de admissibilidade para 
reabrir a discussão da nulidade aventada. Seria, nesse caso, necessário que a 
recorrente, demonstrasse, de forma destacada, o dispositivo legal da legislação tributária 
estadual, que foi inequivocamente contrariado, de tal maneira, que ensejasse a nulidade 
prevista no inciso IV do artigo 20 da Lei 16.469/2009, e não simplesmente citar o próprio 
dispositivo que prescreve a nulidade do ato administrativo, por insegurança na 
determinação da infração.  

 



 

 Também, não prevalece o acórdão transcrito pela recorrente em sua 
defesa, pois não foi citada uma decisão que tenha tratado de matéria idêntica a do 
contencioso em apreciação para se conhecer do recurso do sujeito passivo. 

 
Assim, nota-se que não foram apresentados pela defesa os 

pressupostos recursais previstos no artigo 41, inciso II da Lei 16.469/09, o qual tem a 
seguinte redação: 

 

Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral: 

I - não unânime; 

II - unânime: 

a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, que tenha 
tratado de matéria idêntica; 

b) inequivocamente contrária a: 

1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, que 
implique reforma parcial ou total da decisão; 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na ocasião do 
julgamento e que por si só possa modificá-lo. 

§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso deve ser 
liminarmente inadmitido: 

I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento; 

II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa da 
legislação tributária estadual ou à prova constante do processo, ou a falsidade da 
prova. 

  
Pelo que dispõe o dispositivo transcrito, quando a decisão é 

unânime, a parte recorrente deve apresentar o recurso com os pressupostos de 
admissibilidade, caso esses não sejam apresentados o recurso deve ser inadmitido 
liminarmente. Situação que se aplica para a peça recursal em apreciação, pois não foram 
preenchidos os requisitos previstos na legislação para ela ser conhecida.  

 
Com essas considerações, inadmito liminarmente o recurso 

apresentado pela empresa recorrente e mantenho a decisão cameral que julgou 
procedente o auto de infração com a aplicação da forma privilegiada, prevista no § 8º do 
artigo 71 do CTE. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 10 de março de 2016. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00346/16 
 
Relator: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Inadmissibilidade de recurso ao 
Conselho Pleno quanto ao mérito. Decisão cameral unânime 
pela procedência do auto de infração. O recurso ao Conselho 
Pleno de decisão cameral unânime que não tenha sustentação 
no disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09 é inadmitido 
liminarmente. 
 
SOLIDARIEDADE. Dono de empresa que a constitui com 
interpostas pessoas. Responsabilidade solidária comprovada. 
Manutenção na lide. O verdadeiro dono de empresa, conforme 
situação comprovada nos autos, que detém os poderes de 
administração geral da empresa mediante procuração e que 
declara junto à autoridade fiscal ser o verdadeiro "dono da 
empresa", responde juntamente com a pessoa jurídica com o 
crédito tributário exigido pela fiscalização, nos termos do art. 45, 
XII, do CTE. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 23 
de fevereiro de 2016, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão do 
solidário JOÃO LOPES RABELO da lide, arguida pelo mesmo. Foram vencedores os 
Conselheiros David Fernandes de Carvalho, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire 
de Oliveira, José Pereira D'abadia, José Paixão de Oliveira Gomes, Gilmar Rodrigues de 
Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Paulo Diniz, Elias Alves dos 
Santos, Lidilone Polizeli Bento, Renato Moraes Lima, Alcedino Gomes Barbosa e 
Domingos Caruso Neto. Vencidos os Conselheiros João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo 
Carvalho, Nivaldo José Mendes e Aguinaldo Fernandes de Melo, que votaram pela 
exclusão do solidário. E, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, feita pelo Conselheiro 
Relator, em relação ao mérito, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância 
com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que 
considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros 
David Fernandes de Carvalho, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, 
José Pereira D'abadia, João Divino de Brito, José Paixão de Oliveira Gomes, Nivaldo 
Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto de 
Faria Morato, Paulo Diniz, Elias Alves dos Santos, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli 
Bento, Aguinaldo Fernandes de Melo, Renato Moraes Lima, Alcedino Gomes Barbosa e 
Domingos Caruso Neto. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

 
Consta destes autos que o sujeito passivo “omitiu o pagamento do 

ICMS na importância de R$34.460,45 em razão da escrituração indevida a título de crédito 
outorgado, referente a saída interestadual, pois o benefício fiscal fica condicionado ao 
estabelecimento atacadista ou industrial, não inscritos na dívida ativa do Estado, conforme 
relatório em anexo. A empresa em questão encontra-se inscrita na dívida ativa desde 



 

30/04/2008. Em consequência, deverá pagar o ICMS omitido, juntamente com as 
cominações legais.” 

 
Infração tipificada aos seguintes dispositivos legais: art. 58, § 3º, II; 

64 da Lei nº 11.651/91 - CTE c/c art. 1º, § 1º, do Anexo IX e art. 86 do Decreto nº 4.852/97 
– RCTE.  

 
Penalidade proposta: art. 71, IV, “a”, do CTE com redação da Lei nº 

14.634/2003. 
 
Período dos fatos geradores: maio e junho de 2008, conforme 

auditoria básica do ICMS. 
 
Solidários nomeados pela fiscalização: João Batista Rodrigues (como 

sócio gerente concorreu para a omissão do pagamento do ICMS – art. 45, XII, CTE) e 
JOÃO LOPES RABELO (como procurador da empresa, e o verdadeiro proprietário do 
estabelecimento, concorreu para a prática da infração – art. 45, XII, CTE). 

 
Instrução processual:  
 
01) extrato do sistema informatizado da SEFAZ que traz os dados do 

PAT inscrito em dívida ativa em 30/04/2008 (fls. 05);  
02) cópia de procuração em que a empresa autuada por meio de seu 

sócio gerente João Batista Rodrigues confere à pessoa de JOÃO 
LOPES RABELO poderes gerais de gerência, a partir de 
18/09/1998 (fls. 07), com duas declarações no verso da 
procuração constando em 01/04/2004 e 02/01/2008 que a 
procuração “continua valendo em sua plenitude”; 

03)  Portaria 1250/08-GSF em que o Secretário da Fazenda 
DESIGNA o autuante (AFRE II) a executar procedimentos de 
auditoria, no estabelecimento do contribuinte autuado (fls. 09); 

04) Auditoria Básica do ICMS (Fls. 10/16) 
05) Cópia do livro Registro de Apuração de ICMS 2008, que traz nos 

meses de maio e junho de 2008 os valores lançados como 
créditos outorgados (art. 11, III, Anexo IX, RCTE – atacadista 
3%) (fls. 017/030); 

06) Termo de Declarações do solidário JOÃO LOPES RABELO junto 
à Delegacia Regional de Fiscalização de Anápolis em que 
esclarece que é o verdadeiro dono da empresa (fls. 31/32) 

 
Intimados regularmente, o solidário João Batista Rodrigues não 

comparece e é declarado revel. Já a empresa autuada e o solidário JOÃO LOPES 
RABELO comparecem em primeira instância, em que pedem exclusão do solidário e 
improcedência do auto de infração (alega que o PAT inscrito em dívida ativa poderá ser 
discutido na esfera administrativa e judicial, e que agiu de boa fé, pois não ficou sabendo 
da inscrição do débito em dívida ativa). 

 
O julgador singular manteve na lide o solidário e julgou procedente o 

auto de infração. 
 
Intimados para comparecimento em 2ª instância ou pagamento do 

crédito tributário, novamente o sujeito passivo solidário João Batista Rodrigues não 
comparece e é declarado perempto. Porém o solidário JOÃO LOPES RABELO e a 



 

empresa autuada apresentam recurso voluntário em peça conjunta de defesa, pedindo 
exclusão do solidário, visto que não existe nos autos prova material de que o mesmo 
tenha agido com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos (cita o 
art. 135 do CTN). Quanto ao mérito, alega que “se os nobres conselheiros acharem 
necessário ser averiguado, de forma detalhada a situação, venha ser determinada a 
REVISÃO ao auto de infração” inscrito em dívida ativa, afirmando que a inscrição em 
dívida ativa ocorreu de forma indevida. Pedindo exclusão do solidário, ou que julgue o 
auto de infração improcedente ou que se determine diligência para revisão do auto de 
infração inscrito em dívida ativa. 

 
A III CJUL decidiu por maioria de votos rejeitar a preliminar de 

exclusão da lide do solidário JOÃO BATISTA RODRIGUES arguida pelo relator bem como 
do solidário JOÃO LOPES RABELO arguida pela defesa. 

 
No mérito, por UNANIMIDADE de votos, decidiu pela procedência do 

auto de infração.  
 
No acórdão o relator afirma que restou comprovada a existência do 

crédito tributário inscrito em dívida ativa por meio do auto de infração nº ...”fato este não 
contestado de forma contundente pela empresa autuada, cujas alegações restringiram-se 
a mencionar foi indevidamente inscrito em dívida ativa, o que não altera em nada o 
conteúdo do processo”, 

 
Intimados regularmente, agora a empresa autuada e o solidário 

JOÃO LOPES RABELO apresentam recurso ao Conselho Pleno em que pede a exclusão 
do solidário (art. 135 do CTN) e improcedência do auto de infração, alegando que a 
empresa contratou novos advogados que encontraram falhas processuais no auto de 
infração inscrito em dívida ativa, as quais redundam em nulidade absoluta ab initio do 
aludido auto de infração, motivo da improcedência deste auto de infração lavrado por 
aproveitamento indevido de benefício fiscal por descumprimento da condicionante de 
inexistência de débito em dívida ativa. 

 
Pede exclusão do solidário, improcedência, e análise deste auto em 

julgamento juntamente com aquele inscrito em dívida ativa, pois este influencia 
diretamente a questão. 

 
 

V   O   T   O 
 

 
Tratam esses autos de exigência de ICMS, multa, mais acréscimos 

legais, decorrente da omissão de pagamento do imposto em decorrência da apropriação 
indevida de benefício fiscal de crédito outorgado nos meses de maio e junho de 2008, em 
virtude de o sujeito passivo ter crédito tributário inscrito em dívida ativa desde 30/04/2008, 
conforme instrução processual acostada ao processo. 

 
A decisão cameral foi unânime quanto ao mérito, no sentido de 

confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de iinfração. 
 
O sujeito passivo, após regularmente intimado a pagar ou apresentar 

Recurso ao Conselho Pleno, comparece ao feito no prazo estipulado na intimação e faz 
manifestação. 

 



 

Nesse sentido, o Recurso ao Conselho Pleno somente é admitido 
nas situações previstas no art. 41, inciso II, da Lei nº 16.469/09, que para clareza da 
decisão, transcrevo abaixo: 

 

“Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral: 

......................................................................................................................... 

II - unânime: 

a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 
que tenha tratado de matéria idêntica; 

b) inequivocamente contrária a: 

1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 
que implique reforma parcial ou total da decisão; 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo.” 

 
Compulsando os autos, especialmente após a intimação realizada 

depois do julgamento cameral, observa-se que comparecendo ao processo no prazo 
previsto na legislação para apresentação de Recurso ao Conselho Pleno, o sujeito passivo 
não trouxe ao feito quaisquer das fundamentações previstas no art. 41, II, da Lei nº 
16.469/09, que confira sustentação quanto à admissibilidade de sua peça de defesa, 
sequer argumentação nesse sentido. 

O impugnante não apresenta, sequer alega, que a decisão cameral 
foi divergente de outra decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, que tenha 
tratado de matéria idêntica. 

Também, não alega que a decisão cameral foi inequivocamente 
contrária a disposição expressa da legislação tributária estadual, ou de prova inconteste, 
constante dos autos à época do julgamento cameral que implique reforma parcial ou total 
da decisão. 

Por fim, não fundamenta seu recurso ao pleno alegando ou 
apresentando prova cuja falsidade seja comprovada, e nem em prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 

 
Nesse sentido, o recurso apresentado pelo recorrente não deve ser 

conhecido, devido à situação clara de inadmissibilidade do mesmo, frente à legislação 
processual que rege a matéria, motivo pelo qual, contando com a unanimidade de votos 
de meus pares, voto pela inadmissibilidade do recurso para o Conselho Pleno, tendo em 
vista a peça recursal não estar em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 
16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. 

 
Quanto ao solidário, manifesto pela rejeição do pedido de exclusão 

da lide do solidário, pois o mesmo é o verdadeiro dono da empresa e concorreu para a 
prática da infração ao determinar o aproveitamento de crédito outorgado apesar da 
existência de crédito tributário em dívida ativa, nos termos do art. 45, XII, do CTE, que 
para clareza da decisão transcrevo abaixo: 

 

“Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido 

na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 



 

situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 

............................................................................................................... 

XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à 
operação ou prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis;” 

 
De fato, a pessoa de JOÃO LOPES RABELO constituiu a sociedade 

empresarial com interpostas pessoas, conforme consta de sua declaração de fls. 031/032 
e procuração de fls. 07, demonstrando que agiu de forma fraudulenta, na medida em que 
é o verdadeiro dono da empresa, com procuração com poderes gerais de administração. 
Nesse sentido, o mesmo é responsável pela ação ou omissão de aproveitamento indevido 
de crédito outorgado, na medida em que tinha crédito tributário inscrito em dívida ativa 
relativamente ao documento de fls. 05 dos autos. 

 
Nesse sentido, rejeito o pedido de exclusão do solidário JOÃO 

LOPES RABELO da relação jurídica processual, tendo em vista que concorreu para a 
prática da infração, tendo interesse comum na situação que constitui o cerne da infração. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 15 de março de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00379/16 
 
Relator: Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo 
 

 
EMENTA: Processual. Inadmissibilidade de recurso para o 
Conselho Pleno interposto pelo contribuinte. Acolhimento. 
Mantida a decisão cameral que considerou procedente o auto de 
infração. 
 
Não se admite recurso para o Conselho Pleno quando não 
atendidos os requisitos legalmente previstos para seu 
cabimento, mantendo-se a correspondente decisão cameral. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 03 
de março de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, feita pelo Conselheiro 
Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto 
de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo, 
Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Álvaro 
Falanque, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira 
Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Paulo Diniz, Heli José da Silva, 
Alcedino Gomes Barbosa, Domingos Caruso Neto, Rickardo de Souza Santos Mariano, 
Antônio Martins da Silva, Rodolfo Ramos Caiado, Washington Luis Freire de Oliveira, José 
Pereira D'abadia e Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de aproveitamento 
indevido de crédito de ICMS decorrente de saídas em Transferências interestaduais de 
Bens do Ativo Imobilizado, lançados no campo "Outros Créditos" do livro Registro de 
Apuração do ICMS, no período de janeiro de 2001 a dezembro de 2004, sendo imputada 
ao sujeito passivo a exigência do ICMS no valor de R$ 1.261.671,01 (um milhão, duzentos 
e sessenta e um mil, seiscentos e setenta e um reais e um centavo), multa e acréscimos 
legais. 

 
Citados como infringidos os arts. 58, § 3º, II, 64 e 147-A da Lei nº 

11.651/91 c/c os arts. 46, § 1º, II e 351 do Decreto nº 4.852/97, proposta a penalidade 
prevista no art. 71, IV, "c", da Lei nº 11.651/91 na redação da Lei nº 17.917/2012. 

 
Juntou-se ao processo, demonstrativos da Auditoria Básica do ICMS, 

cópias de livro Registro de Apuração do ICMS, de procedimento anteriormente anulado, 
notificações, notas fiscais, dentre outros documentos, fls. 03 a 747.  

 
Intimado em 02/06/2014 (fls. 748, verso), o sujeito passivo 

apresentou impugnação (fls. 751 a 774), após relatar os fatos, formulou em preliminar 
arguição de decadência da totalidade do crédito tributário, nos termos do art. 150, § 4° do 
CTN. 

 



 

Não sendo esse o entendimento, no mérito, pede a improcedência do 
lançamento, alegando que não ocorre fato gerador do ICMS na operação de transferência 
de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte; e que a conduta da 
autuada não causou qualquer prejuízo fiscal. 

 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, apreciando 

as razões da defesa, rejeita a arguição preliminar e, no mérito, decide pela procedência do 
lançamento, consoante a Sentença n° 296/2015 (fls. 787 a 792). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário (fls. 799 a 

826), reiterando os pedidos e razões formuladas na impugnação; acrescenta a arguição 
preliminar de nulidade da peça básica, relacionando a hipótese de cerceamento do direito 
de defesa.  

 
A Primeira Câmara deste Conselho, em decisão unânime, 

materializada no Acórdão n° 1516/2015 (fls. 833 a 837), rejeita a preliminar de nulidade do 
auto de infração, arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa. Em decisão 
unânime, rejeita a preliminar de decadência, arguida pela autuada. Quanto ao mérito, em 
decisão unânime, confirma a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. 

 
Intimado, o sujeito passivo, com fundamento no art. 41, II, “b”, item 1, 

da Lei n° 16.469/09, apresentou recurso para o Conselho Pleno (fls. 842 a 849, 855 a 862 
e 863 a 870). 

 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
Formulo em preliminar arguição de inadmissibilidade do recurso para 

o Conselho Pleno, interposto pelo contribuinte, pelo que exponho: 
 

A Lei n° 16.469/09 (art. 41, II, § 1°) fixa os requisitos para 
cabimento de recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral unânime, 
devendo a parte cumpri-las, sob pena do recurso ser liminarmente inadmitido: 

 
Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral: 
[...] 
II - unânime: 
 
a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 

que tenha tratado de matéria idêntica; 
 
b) inequivocamente contrária a: 

 
1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

 
2. Prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 
que implique reforma parcial ou total da decisão; 

 
c) Baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

 



 

d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 
 
§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso 
deve ser liminarmente inadmitido: 
 
I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento; 
 

II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa da 

legislação tributária estadual ou à prova constante do processo, ou a falsidade 

da prova. 

 
Como se vê no Acórdão n° 1516/2015 (fls. 833 a 837), a Primeira 

Câmara deste Conselho, em decisão unânime, confirmou a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. 

 
No caso, portanto, a defesa, ao apresentar recurso para o Conselho 

Pleno, deveria ter cumprido as exigências fixadas no art. 41, II, § 1° da Lei n° 16.469/09, 
implicando o não cumprimento destas condições na inadmissão liminar do recurso, 
conforme os dispositivos legais transcritos em linhas anteriores. 

 
Analisando o processo, sobretudo o arrazoado da defesa, não vejo 

nele nenhuma demonstração de contrariedade à disposição expressa da legislação 
tributária estadual, condição de fundamento do recurso citada pela autuada, também não 
vejo o cumprimento de quaisquer outras condições legais para admissão do recurso para 
o Conselho Pleno, devendo o recurso apresentado pelo contribuinte deve ser inadmitido. 

 
Ante o exposto, voto pela inadmissibilidade do recurso do 

Contribuinte para o Conselho Pleno, tendo em vista não estar a peça recursal em 
consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão 
cameral que considerou procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 22 de março de 2016. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00388/16 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de inadmissibilidade do 
recurso do contribuinte, suscitada pelo Relator. Acolhida.  
 
O recebimento de recurso está condicionado à previsão legal 
para seu acolhimento. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 19 
de janeiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade do recurso para o Conselho Pleno, feita pelo Conselheiro Relator, tendo 
em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 
16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira, Nislene Alves 
Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor 
Augusto de Faria Morato, Rickardo de Souza Santos Mariano, Nivaldo José Mendes, José 
Paixão de Oliveira Gomes, Carlos Andrade Silveira, Heli José da Silva, Alcedino Gomes 
Barbosa, Márcio Nogueira Pedra, José Luiz Rosa, Antônio Martins da Silva, Aguinaldo 
Fernandes de Melo, Renato Moraes Lima e David Fernandes de Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo recebeu e mantinha 
em estoque confecções diversas relacionadas nas notas fiscais 007 e 008, emitidas em 
16.09.08, consideradas inidôneas em razão da sua emissão por empresa com inscrição 
cadastral suspensa, conforme termo de apreensão datado de 19/08/08. 

 
Foi identificado como solidário, a empresa VESTE COMERCIO 

VAREJISTA DE VESTUARIO LTDA, na condição de fornecedor. 
 
Foram acostados aos autos documentos de "fls. 3 a 15. 
 
Os sujeitos passivo e solidário foram devidamente intimados a 

apresentar impugnação em primeira instância. Tendo sido lavrado termo de revelia a 
ambos às "fls. 80". 

 
Os sujeitos passivos foram intimados a apresentar impugnação em 

segunda instância. Tendo sido lavrado termo de perempção ao solidário às "fls. 27". 
 
O sujeito passivo apresentou impugnação, "fls. 29 a 30", alegando 

que não tinha conhecimento que a empresa fornecedora dos produtos era inidônea, e que 
não agiu com a intenção de praticar ato ilícito. E assevera que a empresa fornecedora é 
que deveria ser autuada. 

 
A segunda câmara do CAT, "fls. 40 a 44", decidiu considerar 

procedente o auto de infração. Em sua fundamentação afirmou que: 
 



 

A empresa que estava recebendo mercadoria e mantendo no 
estoque, torna-se possuidora e desse modo, devedora do imposto. 

 
O sujeito passivo apresenta recurso ao pleno, "fls. 51 a 52", 

requerendo preliminarmente a nulidade do auto de infração, por falta de citação do início 
do processo administrativo. 

 
Assevera também que o ingresso da empresa no quadro social da 

empresa recorrente, ocorreu de maneira fraudulenta, vez que conforme a analisa das 
assinaturas das alterações contratuais, percebe-se que são diferentes. 

 
Ao final pede pela improcedência do auto de infração. 
 
É o relatório. 
 
 

VOTO 
 

Este feito se inicia com a exigência fiscal, em face ao contribuinte 
epigrafado, de recolhimento do imposto, de acordo com o descrito na folha de rosto deste 
volume e já informado no relatório que é parte integrante deste “decisum”. 

 
Atendendo aos trâmites legais a lide aporta neste preclaro Conselho 

Pleno, já trazendo em suas peças processuais a manifestação da polaridade passiva, em 
sede de impugnação à segunda instância, sendo que, a decisão cameral foi para reafirmar 
a exigência preambular.  

 
Destaco que a decisão cameral, conforme já informado em 

parágrafos volvidos, foi unânime. Em sendo assim, e não havendo decisão deste colendo 
Conselho Administrativo Tributário, em sede de mérito, que seja conflitante, à que ora é 
objeto de estudo, conclui-se que o recurso da defesa para esta instância e que ora é 
objeto de análise, é carecedor de amparo legal nos termos preconizados pelo inciso II do 
artigo 41 da Lei nº 16.469/09, “verbis”: 

 

 
Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão 

cameral: 
 
[...] 
 
II - unânime: 
 
a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 

que tenha tratado de matéria idêntica; 
 
b) inequivocamente contrária a: 

 
1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 
 
2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 

que implique reforma parcial ou total da decisão; 
 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 
 



 

d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 

 
§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso 
deve ser liminarmente inadmitido: 

 
I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento; 

 
II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa 
da legislação tributária estadual ou à prova constante do processo, ou a 
falsidade da prova. 

 

 
Assim arguo e acolho a preliminar de inadmissibilidade do recurso 

para o Conselho Pleno, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o 
disposto no inciso II do artigo 41 da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que 
considerou procedente o auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 22 de março de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00389/16 
 
Relatora: Conselheira Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Preliminar de 
Inadmissibilidade de recurso em relação ao mérito.  
 
 
É inadmitido, liminarmente, pelo Conselho Pleno, o recurso 
interposto em relação à decisão cameral unânime, quando não 
atendido ao que dispõe o § 1º, incisos I e II do art. 41 da Lei 
16.469/09. 
 
 
PRELIMINAR. Cerceamento ao direito de defesa. 
 
 
Não há cerceamento ao direito de defesa quando não há 
limitação ou obstáculo que impede a parte de se defender da 
forma legalmente permitida, afastado prejuízo em relação ao seu 
objetivo processual. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 01 
de março de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da 
peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de 
Brito, José Paixão de Oliveira Gomes, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de 
Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, David 
Fernandes de Carvalho, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Aguinaldo 
Fernandes de Melo, Heli José da Silva, Alcedino Gomes Barbosa, Domingos Caruso Neto, 
José Luiz Rosa, Antônio Martins da Silva, Rickardo de Souza Santos Mariano, Washington 
Luis Freire de Oliveira e José Pereira D'abadia. E, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, feita pela 
Conselheira Relatora, em relação ao mérito, tendo em vista não estar a peça recursal em 
consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão 
cameral que considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, José Paixão 
de Oliveira Gomes, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki 
Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, David Fernandes de 
Carvalho, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Aguinaldo Fernandes de Melo, 
Heli José da Silva, Alcedino Gomes Barbosa, Domingos Caruso Neto, José Luiz Rosa, 
Antônio Martins da Silva, Rickardo de Souza Santos Mariano, Washington Luis Freire de 
Oliveira e José Pereira D'abadia. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

 
A acusação fiscal é de que o sujeito passivo omitiu o registro 

de saída de mercadoria no valor do déficit financeiro, relativo aos exercícios de 2004, 2005 
e 2006, conforme auditoria do movimento financeiro. 



 

  
Foram identificados como sujeitos passivos solidários: 

Rosemary Marinho Berquo Rodrigues e Eduardo Berquo Rodrigues. 
 
Os sujeitos passivos foram intimados em primeira instância, 

contudo não se manifestaram, por isso lavrado o termo de revelia. 
 
Em segunda instância o mérito foi unânime pela procedência, 

enquanto os solidários foram mantidos na sujeição passiva, por maioria. 
 
Num primeiro momento o sujeito passivo comparece e requer 

prazo para conclusão e fechamento da contabilidade com intuito de apresentar a defesa, 
fls. 97. 

 
Esse procedimento é repetido às fls. 107 e 117, com o 

requerimento do recorrente para concessão de prazo. 
 
Somente em 13/02/12 é apresentado argumento ao Conselho 

Pleno, no sentido de preliminar de prescrição – intimação inválida, o que ocasiona 
cerceamento ao direito de defesa, pois as intimações foram encaminhadas a pessoas 
estranhas à lide, assim como as notificações, uma vez que pelo contrato social a 
administração é feita pelos sócios e por representante legal 

 
A prescrição ocorre também, haja vista débitos de 2002 a 

2006, cujo lançamento ocorreu em 2008. 
 
No mérito, sustenta que o ICMS não é devido na atividade de 

produção sob encomenda, pois não é típico de comércio, incidindo o ISSQN. O imposto 
deve ser apurado mensalmente, conforme dispõe a legislação. A auditoria não considerou 
o saldo inicial em 2003 de R$ 207.485,26, segundo informa auditores independentes, além 
de desconsideração do prazo médio de pagamento das compras. 

 
Apresenta também memorial. 
 
Via resolução às fls. 171/172, diante da argumentação do 

sujeito passivo ás fls. 52 de que a documentação encaminhada à fiscalização não fora 
devolvida, buscou-se informação sobre seu paradeiro, a qual foi atendida, de maneira que, 
novamente expedida resolução, agora n sentido de intimar o sujeito passivo sobre o 
paradeiro da documentação e, caso queira, obter cópia e complementar a sua defesa. 

 
Intimado, novamente requer prazo de adiamento da 

apresentação da contabilidade. 
 

 
  V O T O 
 
 
A bem da verdade o sujeito passivo perdeu o prazo para 

interposição do recurso ao Conselho Pleno, contudo valorizando o princípio da verdade 
material foi considerada a peça às fls. 123 em diante, exibida em 13/02/2012, portanto a 
mais de um ano após a intimação, inclusive com reabertura de prazo. 

 



 

A Lei 16.469/09, que regula o Processo Administrativo 
Tributário em Goiás, estatui as hipóteses da decisão cameral, unânime ou não, ser objeto 
de recurso para o Conselho Pleno com intuito de reapreciação da matéria. 

 
Por força do disposto no art. 41, inciso II, alíneas “a” a “d,” bem 

como no § 1º, incisos I e II, da Lei 16.469/09, abaixo transcritos, tratando-se de decisão 
cameral unânime, para aceitação do recurso do contribuinte, deve o pólo passivo juntar 
cópia do acórdão objeto de divergência ou demonstrar a contrariedade ao dispositivo da 
lei tributária estadual ou, ainda, a existência de prova constante dos autos não apreciada, 
senão vejamos: 

 

Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão 
cameral: 

[...] 

 

II - unânime: 

a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão 
plenária, que tenha tratado de matéria idêntica; 

b) inequivocamente contrária a: 

1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento 
cameral, que implique reforma parcial ou total da decisão; 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se 
ignorava na ocasião do julgamento e que por si só possa 
modificá-lo. 

§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual 
o recurso deve ser liminarmente inadmitido: 

I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova 
inconteste cuja existência se ignorava na ocasião do 
julgamento; 

II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à 
disposição expressa da legislação tributária estadual ou à prova 
constante do processo, ou a falsidade da prova. 
 
Nos presentes autos, o recorrente pretende a admissão do 

recurso, quanto ao mérito, porém não observou nenhum desses requisitos. 
 
Assim inadmitido o Recurso do Contribuinte ao Conselho Pleno 

em relação ao mérito. 
 
Porém, além do mérito, é alegado ao Conselho Pleno uma 

nulidade do auto por problema de intimação e notificação e prescrição, analisadas sob o 
manto do cerceamento ao direito de defesa. 

 
As notificações por serem medidas tomadas antes da lavratura 

do auto de infração não se insere no contexto de nulidade processual, mas ainda assim, 
verifica-se que foram assinadas por pessoas da empresa, como contador e auxiliar 



 

administrativo, o que plenamente viável, pois requeriam documentos, não carecendo 
aguardar sócio ou representante da empresa para tal mister. 

 
É importante salientar que toda documentação é da própria 

empresa e, se caso tivesse interesse à solução da lide, com certeza seria aceita a 
qualquer tempo em qualquer fase processual, assim sem cerceamento ao direito do 
sujeito passivo. 

 
As intimações, de natureza processual, portanto ocupa 

determinação da Lei 16.469/09, art. 14, inciso I, §§ 1º, 2º e 4º, assim: 
 

Art. 14. A intimação é feita por meio de: 

I - carta registrada, com aviso de recepção; 

................... 

§ 1º As formas de intimação previstas nos incisos I a IV do 
caput não comportam benefício de ordem. 

.......................... 

§ 3º A intimação deve ser feita ao: 

I - sujeito passivo ou ao seu procurador, sendo válida a ciência 
a qualquer preposto destes; 

............................ 

§ 4º Considera-se preposto qualquer dirigente ou empregado 
que exerça suas atividades no estabelecimento ou na 
residência do sujeito passivo ou do procurador. 
 
Ou seja, como pode analisar, todas as intimações foram 

recepcionadas por pessoas encontradas no endereço da autuada, não sendo nem 
plausível imaginar que os agentes do correio tivessem que aguardar o sócio ou qualquer 
representante da empresa para assiná-las. 

 
O sujeito passivo fala em prescrição mas pelo teor alegado 

refere-se à decadência, contudo não aconteceu nestes autos, pois desde 27/02/2007, data 
da lavratura do termo de apreensão o sujeito passivo já se encontrava sob ação fiscal, 
portanto dentro do prazo de cinco anos em que a Fazenda teria para o lançamento.  

 
Em qualquer situação não houve limitação e nem obstáculo ao 

sujeito passivo de se defender de forma legalmente permitida, afastado prejuízo em 
relação ao seu objetivo processual. 

 
Ante o exposto, voto inadmitindo, liminarmente, o recurso do 

Contribuinte, por não cumprimento de requisito, segundo dispositivo da lei processual 
tributária vigente, afastando a preliminar de cerceamento ao direito de defesa. 
 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 22 de março de 2016. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00390/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Domingos Caruso Neto 
 

 
EMENTA: Nulidade parcial do processo por cerceamento ao 
direito de defesa. Decisão fundamentada. Não acolhimento. 
Processual. Recurso de decisão unânime. Não comprovação de 
contrariedade a disposição expressa da legislação ou prova. 
Não comprovação de divergência de decisão cameral não 
reformada ou de decisão plenária. Inadmissibilidade.  
1 - Não deve ser acolhida a arguição de nulidade decisão 
quando essa for fundamentada, ainda que não se manifeste 
sobre cada um dos argumentos apresentados pelo sujeito 
passivo; 
2 - Deve ser inadmitido o recurso que atacar decisão unânime, 
se não forem atendidos os requisitos previstos no art. 41, II, da 
Lei nº 16.469/09, quais sejam a juntada de decisão cameral não 
reformada ou de decisão plenária divergente; ou a 
demonstração de contrariedade a disposição expressa da 
legislação tributária estadual ou a prova constante do processo, 
ou a falsidade da prova. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 04 
de fevereiro de 2016, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de nulidade parcial 
do processo, arguida pelo sujeito passivo, por cerceamento do direito de defesa, a partir 
da decisão cameral. Foram vencedores os Conselheiros Domingos Caruso Neto, Antônio 
Martins da Silva, Washington Luis Freire de Oliveira, Marlene Maria da Silva Ruguê 
Bernardes, Nislene Alves Borges, Gilmar Rodrigues de Almeida, Victor Augusto de Faria 
Morato, Mário de Oliveira Andrade, Lidilone Polizeli Bento, Renato Moraes Lima e o Sr. 
Presidente, Conselheiro Heli José da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos os 
Conselheiros Alcedino Gomes Barbosa, Aguinaldo Fernandes de Melo, Rodolfo Ramos 
Caiado, José Pereira D'abadia, João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho, Masayuki 
Missao, Edson Abrão da Silva, Nivaldo José Mendes e Paulo Diniz. E, por unanimidade de 
votos, acolher a arguição de inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho 
Pleno, feita pelo Conselheiro Relator, em relação ao mérito, tendo em vista não estar a 
peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo 
a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Alcedino Gomes Barbosa, Domingos Caruso Neto, Aguinaldo 
Fernandes de Melo, Antônio Martins da Silva, Rodolfo Ramos Caiado, Washington Luis 
Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João 
Divino de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de 
Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Mário 
de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Paulo Diniz e Renato 
Moraes Lima. 
 



 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta da descrição do lançamento que o sujeito passivo omitiu 

pagamento de ICMS na importância de R$80.778,44, em razão de utilizar indevidamente o 

benefício do crédito outorgado, já que descumpriu a condição de fornecer, à Secretaria da 

Fazenda, mediante transmissão eletrônica de dados, as informações contidas em todos os 

documentos fiscais por ele emitidos ou recebidos nas operações efetuadas na forma 

estabelecida na legislação, tendo em vista que nos arquivos enviados não constam os 

tipos 54 e 75. 

O lançamento é instruído com relatórios da auditoria da conta 

corrente do ICMS (fls. 5 a 24), relação dos créditos outorgados de 3% (fls. 25), consulta 

motivo SINTEGRA (fls. 26), consulta concessões (fls. 27 a 32), extratos de declarações 

periódicas de apuração (fls. 33 a 39), comprovante da regularidade de entrega de arquivo 

magnético por inscrição estadual (fls. 40 a 41), e relatório SINTEGRA da totalidade das 

operações do informante (fls. 42 a 84). 

Elton Cezar Clementino apresenta impugnação (fls. 88 a 100), 

requerendo a improcedência do Lançamento, em razão de não ter sido concedido um 

prazo prévio para a regularização dos arquivos enviados. 

A sociedade empresária apresenta impugnação (fls. 103 a 553), 

argumentando que: o Decreto Regulamentar extrapolou sua finalidade, e dispôs de forma 

diversa da lei complementar federal, sobre o descumprimento das obrigações acessórias; 

o tributo devido pelas saídas de mercadorias foi recolhido; ainda que se admitisse a falha 

do contribuinte em relação à obrigação acessória, lhe poderia ser imputada somente multa 

formal; a obrigação acessória prevista no art. 11, III, “c”, 1, do Anexo IX do RCTE foi 

revogada pelo art. 2º do Decreto nº 6.769/2008, razão pela qual a obrigação acessória de 

fornecer à Secretaria da Fazenda as informações contidas nos documentos fiscais, via 

transmissão de dados, de acordo com as instruções da legislação fazendária não é 

exigível ao contribuinte, pela ausência de previsão legal. Requer a improcedência do 

lançamento. 

Julgador singular, por meio da Sentença nº 4315/10 (fls. 556 a 563): 

descarta a ocorrência de nulidades formais, em razão da ausência de efetivo prejuízo; 

destaca a desnecessidade de comunicação de irregularidades previamente ao auto de 

infração; não acolhe a tese de que a ação fiscal poderia inviabilizar o funcionamento da 

empresa no futuro; ressalta a incompetência da judicância administrativa para a 

declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, com 

fundamento no art. 97 da CF/1988 c/c art. 6º, § 4º, da Lei nº 16.469/2009; salienta que a 

autuação se deu pela utilização indevida de crédito outorgado, tendo em vista o 

descumprimento da condição estabelecida no art. 11, III, “c”, 1, do RCTE, já que os 

arquivos magnéticos foram apresentados de forma incompleta, com suprimento das 

informações dos tipos 54 e 75. Consolida-se a peça decisória pelo não acolhimento de 

nulidade formal e pela procedência do lançamento. 



 

Já em recurso voluntário (fls. 567 a 571), o sujeito passivo reporta a 

omissão de pronunciamento quanto ao art. 11, III, “c”, 1, do Anexo IX do RCTE, segundo o 

qual a obrigação de enviar ao Fisco as informações constantes de seus documentos 

fiscais teria sido revogada em 30/07/2008. Não requer a nulidade parcial do processo, 

nem alega cerceamento ao direito de defesa. 

Decisão cameral unânime pela procedência transcreve a decisão 

singular recorrida (fls. 573 a 583). 

Em recurso ao Conselho Pleno (fls. 587 a 596), o sujeito passivo 

argumenta que a decisão singular não se pronunciou sobre a revogação do art. 11, III, “c”, 

do Decreto nº 6769/08, tal como a decisão cameral, arguindo a sua nulidade, por ausência 

de fundamentação. 

V O T O 

Preliminarmente, saliente-se que o dispositivo mencionado pelo 

sujeito passivo foi revogado em 01.08.2008, porém as operações objeto do lançamento 

são todas anteriores a esta data. Por isso, razão não assiste ao sujeito passivo no ponto 

em que afirma que não lhe é exigível a obrigação acessória de fornecer, à Secretaria da 

Fazenda, as informações contidas nos documentos fiscais, via transmissão de dados, de 

acordo com as instruções da legislação fazendária, pela ausência de previsão legal. 

Acrescente-se que tanto a decisão singular (fls. 556 a 563) como a 

cameral (fls. 573 a 583) foram fundamentadas, conforme relatado. E a peça decisória não 

é nula se apresenta fundamentação suficiente para decidir integralmente a controvérsia, 

ainda que não se manifeste sobre cada um dos argumentos apresentados pelo sujeito 

passivo. Esse entendimento é pacífico na jurisprudência, como nesta decisão do Superior 

Tribunal de Justiça: 

Não viola os artigos 458 e 535 do CPC, nem importa negativa de prestação 
jurisdicional, o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente 
cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adotou, entretanto, 
fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia 
posta (STJ, 1º Turma, Resp. 743.547 – RJ, rel. min. Teori Albino Zavascki, 
j. 11/11/08). 

 

Quanto ao recurso propriamente dito, por se tratar de decisão unânime que não se 
apresenta contrária à lei ou à prova dos autos, ou divergente de outra decisão que 
tratasse sobre a mesma matéria é que se acolhe a inadmissibilidade do recurso do sujeito 
passivo, neste ponto, com fundamento no art. 41, II, da Lei nº 16.469, de 19 de janeiro de 
2009, que regula o processo administrativo tributário no Estado de Goiás, que assim 
dispõe: 

Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral: 

(...) 



 

II - unânime: 

a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 
que tenha tratado de matéria idêntica; 

b) inequivocamente contrária a: 

1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 
que implique reforma parcial ou total da decisão; 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 

§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso 
deve ser liminarmente inadmitido: 

I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento; 

II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa 
da legislação tributária estadual ou à prova constante do processo, ou a 
falsidade da prova. 

 

Não se observa, no acórdão recorrido, contrariedade à norma, sendo que o que o 
sujeito passivo pretende é aplicação retroativa de dispositivo regulamentar que estabelecia 
condição para a utilização de benefício, o que absolutamente difere da norma penal, cuja 
aplicação retroativa é disciplinada no art. 106, II, “b”, da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 
1966, denominada Código Tributário Nacional (CTN). 

Também não se verifica decisão contrária a prova constante dos autos, já que o 
contribuinte não apresentou prova de envio dos arquivos magnéticos na forma prevista na 
legislação, inclusive com os tipos 54 e 75, essenciais para o exercício da fiscalização. 

Por fim, não se verifica a apresentação de acordão paradigma, vez que para a 
caracterização, é necessário o tratamento de matéria idêntica. O acórdão transcrito pelo 
sujeito passivo, no julgamento do processo nº 3022424193377 cuida de multa formal pelo 
descumprimento de obrigação acessória, enquanto que aqui se trata de utilização de 
benefício fiscal sem cumprimento de condição. 

Posto isso, decido rejeitar a preliminar de nulidade parcial do processo, arguida pelo 
sujeito passivo, por cerceamento do direito de defesa, a partir da decisão cameral; e 
acolho a arguição de inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, 
feita pelo Conselheiro Relator, em relação ao mérito, tendo em vista não estar a peça 
recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a 
decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. 



 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 22 de março de 2016. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00397/16 
 
Relatora: Conselheira Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Preliminar de 
Inadmissibilidade de recurso ao Conselho Pleno.  
 
 
É inadmitido, liminarmente, pelo Conselho Pleno, o recurso 
interposto em relação à decisão cameral unânime, quando não 
atendido ao que dispõe o § 1º, incisos I e II do art. 41 da Lei 
16.469/09. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 03 
de março de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, feita pela Conselheira 
Relatora, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto 
de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Marlene Maria da Silva Ruguê 
Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da 
Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Álvaro 
Falanque, Heli José da Silva, Alcedino Gomes Barbosa, Domingos Caruso Neto, Rickardo 
de Souza Santos Mariano, Antônio Martins da Silva, Rodolfo Ramos Caiado, Washington 
Luis Freire de Oliveira e José Pereira D'abadia. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

 
Consta no auto de infração que o sujeito passivo não 

apresentou à Delegacia de sua circunscrição os documentos fiscais abaixo relacionados, 
no prazo máximo de 10 dias, contados da data da publicação da portaria que suspendeu a 
sua inscrição no cadastro estadual, razão pela qual são considerados extraviados. Em 
consequência, fica sujeito à multa formal no valor de R$ 33.383,75 (trinta e três mil e 
trezentos e oitenta e três reais e setenta cinco centavos). 

 
A autoridade lançadora indicou como infringida as disposições 

do artigo 64 do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) combinado com o 
artigo 109 do Decreto nº 4.852/97. Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 
71, XVIII, "a" do CTE, com redação da Lei 12.806/95. 

 
O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: 

anexo estruturado – detalhamento do crédito tributário, espelho cadastral, controle de 
impressão/ autenticação de documentos fiscais – CIAF e relatório dos sócios "fls. 03 a 06". 
  

 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de "fls. 7 e 8", tendo 
sido lavrado termo de revelia às "fls. 9". 

 



 

Novamente intimado "fls. 11 a 14", apresentou impugnação 
em segunda instância. 

 
Em sua impugnação "fls. 17 a 19" o sujeito passivo alegou, 

preliminarmente, nulidade do crédito tributário, em razão de que no histórico do auto de 
infração não foi caracterizado o motivo da suspensão da inscrição, impossibilitando a 
autuada de se defender da acusação que lhe está sendo imposta. Aduziu ainda nulidade 
da intimação para apresentação de impugnação ou pagamento do débito, bem como da 
Portaria da suspensão de seu cadastro estadual. Requereu ao final, a improcedência do 
lançamento. Anexou ao recurso os seguintes documentos: procuração e cópia documento 
de identificação do advogado "fls. 20 a 22". 

 
Pelo Acórdão 763/2013 ás "fls. 24 a 28", a Segunda Câmara 

do Conselho Administrativo Tributário rejeitou a preliminar de nulidade do auto de infração, 
por cerceamento do direito de defesa. Quanto ao mérito, conheceram da impugnação e 
negaram-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração. Também não 
acolheram o pedido da autuada de aplicação da forma privilegiada prevista no § 8° do 
artigo 71 do CTE. Todos os itens por votação unânime. 

 
O sujeito passivo foi intimado ás "fls. 29" para apresentar 

Recurso ao Conselho Pleno. 
 
O sujeito passivo interpõe Recurso ao Conselho Pleno ás "fls. 

32 e 33" ratificando seus argumentos suscitados anteriormente em sua impugnação, 
principalmente as nulidades. Ao final, requer que seja decretado a improcedência do auto 
de infração.  

 
 
  V O T O 
 
 
A Lei 16.469/09, que regula o Processo Administrativo 

Tributário em Goiás, estatui as hipóteses da decisão cameral, unânime ou não, ser objeto 
de recurso para o Conselho Pleno com intuito de reapreciação da matéria. 

 
Por força do disposto no art. 41, inciso II, alíneas “a” a “d,” bem 

como no § 1º, incisos I e II, da Lei 16.469/09, abaixo transcritos, tratando-se de decisão 
cameral unânime, para aceitação do recurso do contribuinte, deve o pólo passivo juntar 
cópia do acórdão objeto de divergência ou demonstrar a contrariedade ao dispositivo da 
lei tributária estadual ou, ainda, a existência de prova constante dos autos não apreciada, 
senão vejamos: 

 

Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão 
cameral: 

[...] 

 

II - unânime: 

a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão 
plenária, que tenha tratado de matéria idêntica; 

b) inequivocamente contrária a: 



 

1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento 
cameral, que implique reforma parcial ou total da decisão; 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se 
ignorava na ocasião do julgamento e que por si só possa 
modificá-lo. 

§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual 
o recurso deve ser liminarmente inadmitido: 

I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova 
inconteste cuja existência se ignorava na ocasião do 
julgamento; 

II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à 
disposição expressa da legislação tributária estadual ou à prova 
constante do processo, ou a falsidade da prova. 
 
Nos presentes autos, o recorrente pretende a admissão do 

recurso, inclusive quanto à aplicação da forma atenuante da penalidade, porém não 
observou nenhum desses requisitos retromencionados, ressaltando que houve ratificação 
dos termos da impugnação anteriormente apresentada. 

 
Assim inadmitido o Recurso do Contribuinte ao Conselho Pleno. 
 
Ante o exposto, voto inadmitindo, liminarmente, o recurso do 

Contribuinte ao Conselho Pleno, por não cumprimento de requisito disposto em lei 
processual tributária vigente. 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 22 de março de 2016. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00407/16 
 
Relator: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de inadmissibilidade do 
recurso do contribuinte, suscitada pelo Relator. Acolhida.   
 
O recebimento de recurso está condicionado à previsão legal 
para seu acolhimento. 
 
Preliminar de exclusão dos sujeitos passivos solidários da lide, 
arguida pela defesa. Rejeitada.  
 
"São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido 
na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse 
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação 
principal ..."(redação do caput do artigo 45 do CTE) 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 15 
de setembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade do recurso para o Conselho Pleno, feita pelo Conselheiro Relator, tendo 
em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 
16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou procedente ao auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, 
Washington Luis Freire de Oliveira, Alcedino Gomes Barbosa, Antônio Martins da Silva, 
Paulo Diniz, Renato Moraes Lima, José Pereira D'abadia, Gilmar Rodrigues de Almeida, 
Cláudio Henrique de Oliveira, Lidilone Polizeli Bento, João Divino de Brito, Nislene Alves 
Borges, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes e Nivaldo José Mendes. E, também, por 
votação unânime, rejeitar a preliminar de exclusão dos sujeitos passivos solidários Paulo 
Augusto Almeida de Lima, Rosângela Alves de Jesus Silva e Rogério Duarte Noleto da 
lide, arguida pela autuada. Participaram do julgamento os Conselheiros Rickardo de 
Souza Santos Mariano, Washington Luis Freire de Oliveira, Alcedino Gomes Barbosa, 
Antônio Martins da Silva, Paulo Diniz, Renato Moraes Lima, José Pereira D'abadia, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Cláudio Henrique de Oliveira, Lidilone Polizeli Bento, João Divino 
de Brito, Nislene Alves Borges, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes e Nivaldo José 
Mendes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

  
Noticia-se neste lançamento fiscal que a empresa em epígrafe fora 

autuada no dia 12/12/2013, por deixar de efetuar o pagamento antecipado do ICMS, 
quando do ingresso no território goiano com as mercadorias adquiridas em outra unidade 
da federação para comercialização em operações subsequentes, no período de 
01/08/2013 até 18/10/2013, demonstrado através de mídia CD-R, contendo as notas 
fiscais eletrônicas. Em consequência, deverá recolher o ICMS mais as penalidades e 
acréscimos legais.   

  



 

Os autuantes apontaram como infringidos os arts. 63, 64 e 70, III do 
CTE c/c o art. 66, II, § único do RCTE e Portaria 1590/2010-GSF. A penalidade foi 
aplicada a do art. 71, III, "a" do CTE com a nova redação da Lei 17917/2012.  

  
Foram cadastrados como coobrigados na condição de sócios 

administradores as pessoas físicas PAULO AUGUSTO ALMEIDA DE LIMA, ROGERIO 
DUARTE NOLETO e ROSANGELA ALVES DE JESUS SILVA, com base no art. 45, XII do 
CTE.  

  
Para comprovação da autuação foram anexados mídia CD-R fl.7; 

Demonstrativo do Cálculo do ICMS Antecipado do período fls.08/021; cópia Portaria que 
prorroga por 12 meses a subsunção da autuada ao Regime Especial de Controle, 
Fiscalização e Arrecadação fls. 22/26.   

  
Os autuados foram devidamente intimados para pagar o crédito 

tributário e/ou apresentar impugnação ao lançamento fls.28/36. Foi lavrado Termos de 
Revelias para a autuada principal e aos solidários ROGERIO DUARTE NOLETO, 
ROSANGELA ALVES DE JESUS SILVA e ROSANGELA ALVES DE JESUS DE LIMA, 
respectivamente fls. 37, 38.  

  
Em razão do lançamento estar sujeito ao duplo grau de jurisdição, 

foram renovadas as intimações aos autuados, conforme se vê das fls. 40/51.   
  
A autuada principal, juntamente com os solidários, interpõem recurso 

voluntário de fls. 54/63, onde alegam, preliminarmente, insegurança na determinação da 
infração ao argumento de que a aplicação da multa de 120%, mostra-se incoerente  com a 
descrição da ocorrência, haja vista haver previsão de aplicação de multa menos grave, de 
menor valor monetário, ou seja, a do art. 71, I, "a" e "b". Manifestam-se, também, 
equivocada a aplicação do Índice de Valor Agregado, foi. Haja vista que o segmento a que 
está inserida a Recorrente o tratamento tributário aplica-se o ILB, conforme previsão do 
artigo 3º, § 2º do Anexo VII do RCTE e não o art. 1º do mesmo diploma legal, utilizado 
pelos autuantes. Colacionam dispositivos do RCTE como paradigmas fls.60/62. Finalizam, 
requerendo a improcedência do auto de infração.   

  
Acompanham o recurso procuração e contrato social da empresa, 2ª 

Alteração fls.64/70.  
  
Segundo o Acórdão n° 742/2015, fls. 72 a 78, visto a inconsistência 

das alegações defensorias, razão por que, ao proferir o voto, negou provimento para 
considerar procedente o auto de infração.  

  
Intimam se o sujeito passivo conforme fls. 79 a 90. 
 
 
O sujeito passivo manifesta-se conforme fls. 93 a 112, alegando 

nulidade por insegurança na determinação do auto de infração e do caráter confiscatório e 
abusivo da multa. Aduz aplicação equivocada do índice de valor agregado. Argumenta que 
as notas fiscais juntamente com o objeto social da empresa evidenciam que as compras 
das mercadorias, objeto da autuação, são típicas de comércio atacadista. Ao final requer 
nulidade, pede deferimento.  

 
É o relatório. 
 



 

VOTO 
 

Este feito se inicia com a exigência fiscal, em face ao contribuinte epigrafado, e dos 
consignados polos passivos solidários, de recolhimento do imposto, de acordo com o 
descrito na folha de rosto deste volume e já informado no relatório que é parte integrante 
deste “decisum”. 
 
Atendendo aos  trâmites legais a lide aporta neste preclaro Conselho Pleno, já trazendo 
em suas peças processuais as manifestações da polaridade passiva, em sede de segunda 
instância, sendo que, o juízo da autoridade sentenciadora foi por reafirmar a exigência 
preambular.  
 
Destaco que a decisão cameral, conforme já informado em parágrafos volvidos, foi 
unânime. Em sendo assim, e não havendo decisão deste colendo Conselho Administrativo 
Tributário, em sede de mérito, que seja conflitante, à que ora é objeto de estudo, conclui-
se que o recurso da defesa para esta instância e que ora é objeto de análise, é carecedor 
de amparo legal nos termos preconizados pelo inciso II do artigo 41 da Lei nº 16.469/09, 
“verbis”: 

 
Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral: 
 
[...] 
 
II - unânime: 
 
a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 

que tenha tratado de matéria idêntica; 
 
b) inequivocamente contrária a: 
 
1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 
 
2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 
que implique reforma parcial ou total da decisão; 
 
c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 
 
d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 
 
§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso 
deve ser liminarmente inadmitido: 
 
I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento; 
 
II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa 
da legislação tributária estadual ou à prova constante do processo, ou a 
falsidade da prova. 

 
Antes de concluir o meu discurso quero ainda aduzir que no recurso 

o sujeito passivo argui exclusão dos polos passivos solidários da lide. Preliminar esta não 
arguida e por consequência não apreciada na fase cameral.  

 
Como a decisão foi pela procedência do lançamento e a acusação 

fiscal é de omissão de pagamento do imposto, mediante supressão de valores em 



 

documento fiscal (não destaque do ICMS-ST), não é o caso de exclusão dos solidários. 
Portanto, conheço da preliminar, porém a rejeito.   

 
Assim arguo e acolho a preliminar de inadmissibilidade do recurso 

para o Conselho Pleno, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o 
disposto no inciso II do artigo 41 da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que 
considerou procedente ao auto de infração. E, também, por votação unânime, rejeito a 
preliminar de exclusão dos sujeitos passivos solidários. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 29 de março de 2016. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00408/16 
 
Relator: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de inadmissibilidade do 
recurso do contribuinte, suscitada pelo Relator. Acolhida.  
 
O recebimento de recurso está condicionado à previsão legal 
para seu acolhimento. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 03 
de dezembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, feita pelo Conselheiro 
Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto 
de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Rickardo de Souza Santos 
Mariano, Washington Luis Freire de Oliveira, Alcedino Gomes Barbosa, Edson Abrão da 
Silva, José Pereira D'abadia, Elias Alves dos Santos, Talita Pimenta Félix, Lidilone Polizeli 
Bento, João Divino de Brito, Heli José da Silva, Nivaldo Carvelo Carvalho, Marlene Maria 
da Silva Ruguê Bernardes, Márcio Nogueira Pedra e Victor Augusto de Faria Morato. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo não efetuou o 
pagamento antecipado do ICMS, quando do ingresso no território goiano com as 
mercadorias adquiridas por meio das notas fiscais número 9443; 9408; 9634; 9673; 9747; 
9548; 10708; 8975; 8974; 8973; 8972; 8971; 8969; 8968; 8967; 8966; 8965; 8964; 8963; 
8962; 8961; 8960; 10703; 10701; 10702 e 9972, no valor comercial de R$ 605.581,24, já 
acrescido do respectivo Índice de valor Agregado 9IVA). Em consequência, fica sujeito ao 
recolhimento do ICMS devido por antecipação no valor total de R$ 45.187,65 acrescido 
das cominações legais, conforme documentos em anexo.  

 
 A autoridade lançadora indica como infringida as disposições dos 

artigos 63 e 64 do Código Tributário Estadual - CTE (Lei nº 11.651/91) combinado com os 
artigos 1° e 2° do Decreto 6.716/08. Proposta a aplicação da penalidade prevista no 
artigo 71, III, "a", do CTE, com redação da Lei nº 11750/1992. 

 
Tem-se como sujeito passivo solidário, Fábio Sebastião Dias de 

Matos, nos termos do artigo 45, inciso XII da Lei 11.651/91. 
 
O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: 

consulta DARES com subst. Tributária, nota fiscal, termo de devolução de objetos e 
documentos e recibo de entrega de relatórios digitais "fls. 7 a 62". 

 
Os sujeitos passivos são intimados a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de "fls. 63 a 65", 
tendo sido lavrado termo de revelia dos sujeitos passivos às "fls. 66". 

 
Os sujeitos passivos são intimados a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em segunda instância, conforme documentos de "fls. 68 a 73".  



 

 
O sujeito passivo solidário apresenta Impugnação em Segunda 

Instância "fls. 75 e 76", alegando que as cópias das notas fiscais anexadas não são notas 
fiscais de entrada e sim de saída, havendo, portanto, um engano na lavratura do Auto de 
Infração. Sustentam que anexaram as copias dos documentos supracitados e 
regularmente comunicados ao setor competente através de DPI e Sintegra nos meses da 
emissão das citadas Notas Fiscais. Ao final, diante dos documentos que comprovam o 
erro de informações, solicitam a revogação do auto em questão, uma vez que os 
documentos enviados (Sintegra) informaram com precisão todos os relatos referentes e 
necessários ao esclarecimento do caso. 

 
O sujeito passivo solidário anexa ao recurso os seguintes 

documentos: 24ª alteração contratual, documento de identificação do solidário e notas 
fiscais "fls. 77 a 106". 

 
Pela Resolução nº 2733/2012, "fls. 108 a 113", a Primeira Câmara do 

Conselho Administrativo Tributário, decidiu conhecer da impugnação e negou-lhe 
provimento para considerar procedente o auto de infração. Quanto ao pagamento 
antecipado do ICMS, "a mercadoria constante das notas de aquisição é farinha de trigo, 
produto relacionado no Anexo Único do Decreto 6.716/08. O destinatário não utilizou a 
mercadoria em processo de produção ou industrialização, portanto, a mercadoria 
operação em discussão está submetida ao pagamento antecipado do ICMS quando do 
ingresso no território goiano". A alegação dos sujeitos passivos de que as notas fiscais 
são de saídas e não de entradas é equivocada, pois verifica-se que as notas fiscais 
anexadas aos autos pela fiscalização acobertaram operações de saída de farinha de trigo 
de estabelecimento situado no Distrito Federal para o estabelecimento da autuada em 
Nerópolis-GO.  

 
Os sujeitos passivos são intimados a pagar a quantia exigida ou 

apresentar Recurso ao Conselho Pleno, conforme documentos de "fls. 114 a 121". 
 
O sujeito passivo solidário apresenta recurso ao Conselho Pleno, 

"fls.124 a 128, alegando que "a inadimplência alegada não caracteriza a responsabilidade 
tributária, conforme disposto no artigo 135, III, do Código Tributário Nacional; e que "o 
mero inadimplemento da obrigação de pagar tributos não constitui infração legal capaz de 
ensejar a responsabilidade prevista no inciso II, artigo 135, do CTN". Sustenta que "além 
do Recorrente não ser parte legitima para figurar como sujeito passivo coobrigado, o 
suposto débito lançado, não é certo, porque o valor não retrata a exatidão, posto que, o 
título executivo ostenta vício fundamental que priva a eficácia do Acórdão mencionando o 
nome do sócio como sujeito passivo solidário". Ao final, requer seja dado provimento ao 
recurso interposto, reconhecendo-se o direito inquestionável do Recorrente de ver 
excluído o nome do lançamento feito Fisco Estadual, bem como fique excluído do 
Acórdão proferido, por não se relacionarem com a pessoa física do sócio.  Documento de 
identificação é identificado conforme "fls. 129" 

 
O sujeito passivo apresenta recurso ao Conselho Pleno, "fls. 132 a 

135", alegando que a fiscalização interpretou que o imposto é devido ao Estado porque 
as notas fiscais apresentadas pelo Contribuinte não foram consideradas. Sustenta que a 
multa administrativa pretendida pelo Fisco Estadual é muito elevada, afrontando os 
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade previsto na Constituição Federal. Ao 
final, requer que seja assegurada a confirmação dado provimento ao recurso interposto, 
reconhecendo-se o direito inquestionável de ver reformado o Acórdão prolatado, para 



 

anular o auto de infração, consequentemente devendo ser arquivado o processo 
administrativo que lhe foi decorrente.  

 
É o relatório.  
 

VOTO 
 
Este feito se inicia com a exigência fiscal, em face ao contribuinte 

epigrafado, de recolhimento do imposto, de acordo com o descrito na folha de rosto deste 
volume e já informado no relatório que é parte integrante deste “decisum”. 

 
Atendendo aos trâmites legais a lide aporta neste preclaro Conselho 

Pleno, já trazendo em suas peças processuais a manifestação da polaridade passiva, em 
sede de impugnação segunda instância, sendo que, o juízo da autoridade julgadora foi por 
reafirmar a exigência preambular.  

 
Destaco que a decisão cameral, conforme já informado em 

parágrafos volvidos, foi unânime. Em sendo assim, e não havendo decisão deste colendo 
Conselho Administrativo Tributário, em sede de mérito, que seja conflitante, à que ora é 
objeto de estudo, conclui-se que o recurso da defesa para esta instância e que ora é 
objeto de analise, é carecedora de amparo legal nos termos preconizados pelo inciso II do 
artigo 41 da Lei nº 16.469/09, “verbis”: 

 
Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral: 
 
[...] 
 
II - unânime: 
 
a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 

que tenha tratado de matéria idêntica; 
 
b) inequivocamente contrária a: 
 
1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 
 
2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 
que implique reforma parcial ou total da decisão; 
 
c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 
 
d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 
 
§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso 
deve ser liminarmente inadmitido: 
 
I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento; 
 
II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa 
da legislação tributária estadual ou à prova constante do processo, ou a 
falsidade da prova. 

 
Assim arguo e acolho a preliminar de inadmissibilidade do recurso 

para o Conselho Pleno, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o 



 

disposto no inciso II do artigo 41 da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que 
considerou procedente o auto de infração. . 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 29 de março de 2016. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00417/16 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: Processual. Inadmissibilidade de recurso para o 
Conselho Pleno interposto pelo contribuinte. Acolhimento. 
Mantida a decisão cameral que considerou procedente em parte 
o auto de infração. 
 
Não se admite recurso para o Conselho Pleno quando não 
atendidos os requisitos legalmente previstos para seu 
cabimento, mantendo-se a correspondente decisão cameral. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 03 
de março de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, feita pelo Conselheiro 
Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou parcialmente 
procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 2.166.427,45 (dois milhões, cento e 
sessenta e seis mil, quatrocentos e vinte e sete reais e quarenta e cinco centavos). 
Participaram do julgamento os Conselheiros Paulo Diniz, David Fernandes de Carvalho, 
Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira 
Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Álvaro Falanque, Heli José da 
Silva, Alcedino Gomes Barbosa, Domingos Caruso Neto, Rickardo de Souza Santos 
Mariano, Antônio Martins da Silva, Rodolfo Ramos Caiado, Washington Luis Freire de 
Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de 
Brito e Nislene Alves Borges. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de omissão de 
pagamento de ICMS, no período de 01/09/2007 a 31/12/2010, em razão da falta de 
estorno de crédito relativo a entradas de mercadorias da cesta básica, cujas saídas foram 
contempladas com redução de base de cálculo, sendo imputada ao sujeito passivo a 
exigência do ICMS no valor de R$ 2.241.751,33 (dois milhões, duzentos e quarenta e um 
mil, setecentos e cinquenta e um reais e trinta e três centavos), multa e acréscimos legais. 

 
Citados como infringidos os arts. 61, § 3º e 64 da lei nº 11.651/91, c/c 

o art. 58, I, "b", do Decreto nº 4.852/97, proposta a penalidade prevista no art. 71, IV, "a", 
da Lei nº 11.651/91, na redação da Lei nº 14.634/03. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, 

demonstrativos da Auditoria da Conta Corrente (fls. 13 a 32), Relatório Sintético de 
Estorno de Crédito (fls. 33 a 46), mídia em CD (fls. 47) e Recibo de Entrega de Relatórios 
Digitais (fls. 48), dentre outros documentos. 

 
Intimado em 30/01/2012 (fls. 53), o sujeito passivo apresentou 

impugnação (fls. 56 a 76), formulando em preliminar arguição de nulidade da peça básica, 
relacionando as hipóteses de insegurança na determinação da infração e cerceamento do 
direito de defesa. 



 

 
Caso sejam superadas as preliminares, no mérito, pediu a 

improcedência do lançamento, alegando ter usado a alíquota de 7% nas entradas e nas 
saídas de mercadorias da cesta básica. 

 
Assevera que o lançamento se amparou em motivos inidôneos e 

inexistentes, portanto, ilegais, que houve aplicação indevida de juros de mora e correção 
monetária, e que a multa aplicada é confiscatória.  

 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, apreciando 

as razões da defesa, rejeita as arguições preliminares e, no mérito, decide pela 
procedência do lançamento, consoante a Sentença n° 1353/2012 (fls. 87 a 89). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário (fls. 96 a 

109), onde reafirma as razões impugnatórias e pugna por realização de diligência para 
dirimir dúvidas existentes. 

 
A Quarta Câmara deste Conselho, em decisão não unânime, 

materializada no Acórdão n° 2628/2012 (fls. 112 a 114), rejeitou o pedido de conversão do 
julgamento em diligência, formulado pelo sujeito passivo. Em decisão não unânime, 
acolheu a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pelo sujeito passivo, por 
insegurança na determinação da infração, declarando, de consequência, nulo "ab initio" o 
processo. 

 
Intimada, a Fazenda Pública apresentou recurso ao Conselho Pleno 

(fls. 116 a 117), pedindo a reforma da decisão cameral para que o processo retorne 
àquela instância, para exame do mérito, aduzindo que incorreções materiais não 
acarretam a nulidade do lançamento. 

 
Argumentou que se existe controvérsia em relação a tributação de 

algum produto, isto deve ser analisado, com a consequente conclusão pela manutenção 
ou exclusão da referida mercadoria, o que não necessita de decretação da nulidade do 
processo.  

 
Intimado, o sujeito passivo apresentou Contradita ao recurso da 

Fazenda Pública (fls.122 a 124). 
 
O Conselho Pleno do Conselho Administrativo Tributário, em decisão 

unânime, materializada no Acórdão n° 1784/2013 (fls. 127 a 130), reformou a decisão 
cameral que considerou nulo o auto de infração, determinando o retorno dos autos à 
Câmara Julgadora para apreciação de toda matéria.  

 
A Terceira Câmara deste Conselho, por meio da Resolução n° 

205/2013 (fls.133 a 134), após considerandos, converte o julgamento em diligência e 
encaminha o processo à Gerência Especial de Auditoria, para que o seu ilustre titular, 
determine que um auditor fiscal, preferencialmente o autor do procedimento, adote as 
seguintes providencias: 

 
1) analisar os demonstrativos constantes da mídia eletrônica, 

promovendo a exclusão dos produtos porventura não pertencentes à cesta básica, listados 
no inciso XIII, do art. 8°, do Anexo IX, do Decreto n° 4.852/97 e, se for o caso, elaborar 
novos demonstrativos da auditoria básica do ICMS; 
 



 

2) prestar quaisquer outros esclarecimentos que entender úteis 
para a solução da lide. 

 
O autor do lançamento, cumprindo a Resolução n° 205/2013, em 

relatório (fls. 136), informa ter revisado o trabalho fiscal, mês a mês, concluindo que 
realmente houve uma falha no levantamento anterior onde o programa incluiu alguns itens 
que não fazem parte da cesta básica, isto ocorreu somente nos meses iniciais desta 
auditoria. 

 
Informa ter refeito todo o trabalho, juntando ao processo as novas 

auditorias em mídia gravada (fls. 153), bem como as auditorias do ICMS com as 
respectivas correções (fls. 137 a 152). 

 
Intimado, o sujeito passivo manifestou-se acerca do resultado dessa 

revisão, consoante fls. 158 a 161, oportunidade em que juntou farta documentação (fls. 
162 a 552). 
 

A Terceira Câmara deste Conselho, por meio da Resolução 
n°108/2014 (fls. 554 a 555), após considerandos, converte o julgamento em diligência para 
que sejam adotas as seguintes providências: 

 
1) Seja intimado o sujeito passivo para apresentar levantamento 

contraditório ao levantamento fiscal, seguindo a mesma ordem do levantamento 
acusatório, demonstrado ponto a ponto os supostos equívocos cometidos no lançamento, 
de forma conclusiva, exaurindo todos os pontos a serem apreciados sob pena de 
preclusão, consoante mandamento do princípio da eventualidade, bem como sob pena de 
serem reputados verdadeiros os fatos alegados na inicial. 

 
2) Em seguida, sejam os autos encaminhados a Delegacia Regional 

de Fiscalização de circunscrição do sujeito passivo para que seu titular, por gentileza, 
designe auditor fiscal para que se manifeste sobre as alegações do sujeito passivo 
constantes da contradita à revisão fiscal, bem como sobre o levantamento contraditório 
determinado no item 1, procedendo a revisão fiscal respectiva, se for o caso. Apresente 
outros esclarecimentos que julgar pertinentes para elucidação do feito. 

 
Intimado da solicitação formulada no item 1 da Resolução n° 

108/2014, o sujeito passivo apresentou a manifestação de fls. 559. 
 
O autor do lançamento, atendendo a solicitação formulada no item 2 

da Resolução n° 108/2014, apresentou arrazoado conclusivo (fls. 564 a 565). 
 
A Terceira Câmara deste Conselho, em decisão unânime, 

materializada no Acordão n ° 827/2015 (fls. 570 a 576), rejeitou o pedido de diligencia 
formulado pela autuada. Em decisão unânime, rejeitou as preliminares de nulidade do auto 
de infração, por insegurança na determinação da infração e por cerceamento do direito de 
defesa arguidas pela autuada. Quanto ao mérito, em decisão unânime, reformou em parte 
a sentença singular e considerou parcialmente procedente o auto de infração no valor do 
ICMS de R$ 2.166.427,45 (dois milhões, cento e sessenta e seis mil, quatrocentos e vinte 
e sete reais e quarenta e cinco centavos). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresentou recurso para o Conselho 

Pleno (fls. 582 a 589), citando como hipótese de cabimento do recurso o art. 41, II, b, item 
1, da Lei n° 16.469/09. 



 

 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
Formulo em preliminar arguição de inadmissibilidade do recurso para 

o Conselho Pleno, interposto pelo contribuinte, pelo que exponho: 
 

A Lei n° 16.469/09 (art. 41, II, § 1°) fixa os requisitos para 
cabimento de recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral unânime, 
devendo a parte cumpri-las, sob pena do recurso ser liminarmente inadmitido: 

 
Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral: 
[...] 
II - unânime: 
 
a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 

que tenha tratado de matéria idêntica; 
 
b) inequivocamente contrária a: 

 
1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

 
2. Prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 
que implique reforma parcial ou total da decisão; 

 
c) Baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

 
d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 
 
§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso 
deve ser liminarmente inadmitido: 
 
I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento; 
 
II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição 
expressa da legislação tributária estadual ou à prova constante do 
processo, ou a falsidade da prova. 

 
Como se vê no Acórdão n° 827/2015 (fls. 571 a 576), a Terceira 

Câmara deste Conselho, em decisão unânime, reformou em parte a sentença singular e 
considerou parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 
2.166.427,45 (dois milhões, cento e sessenta e seis mil, quatrocentos e vinte e sete reais 
e quarenta e cinco centavos). 

 

No caso, portanto, a defesa, ao apresentar recurso para o Conselho 
Pleno, deveria ter cumprido as exigências fixadas no art. 41, II, § 1° da Lei n° 16.469/09, 
implicando o não cumprimento destas condições na inadmissão liminar do recurso, 
conforme os dispositivos legais transcritos em linhas anteriores. 

 



 

Analisando o processo, sobretudo o arrazoado da defesa, não vejo 
nele nenhuma demonstração de contrariedade à disposição expressa da legislação 
tributária estadual, condição de fundamento do recurso citada pela autuada, também não 
vejo o cumprimento de quaisquer outras condições legais para admissão do recurso para 
o Conselho Pleno, devendo o recurso apresentado pelo contribuinte ser inadmitido. 

 

Embora apresente a recorrente argumentação brilhante, assistindo-
lhe razão quanto a confiscatoriedade da penalidade aplicada, porém, não será apreciada 
por ser matéria constitucional que foge à competência deste Conselho Administrativo 
Tributário. 

 
Ante o exposto, voto pela inadmissibilidade do recurso do 

Contribuinte para o Conselho Pleno, tendo em vista não estar a peça recursal em 
consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão 
cameral que considerou parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de 
R$ 2.166.427,45 (dois milhões, cento e sessenta e seis mil, quatrocentos e vinte e sete 
reais e quarenta e cinco centavos). 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 29 de março de 2016. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00420/16 
 
Relator: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de inadmissibilidade do 
recurso do contribuinte, suscitada pelo Relator. Acolhida.   
 
O recebimento de recurso está condicionado à previsão legal 
para seu acolhimento. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 07 
de julho de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, feita pelo Conselheiro 
Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou parcialmente 
procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 352.169,87 (trezentos e cinquenta 
e dois mil, cento e sessenta e nove reais e oitenta e sete centavos), considerando o 
pagamento de fls. 74, para efeito de extinção do crédito tributário. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, Elias Alves dos Santos, 
Lidilone Polizeli Bento, João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho, Nislene Alves 
Borges, José Luiz Rosa, José Paixão de Oliveira Gomes, Nivaldo José Mendes, Márcio 
Nogueira Pedra, Masayuki Missao e Victor Augusto de Faria Morato. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de auto de infração em face da empresa em epígrafe por 
omissão de recolhimento do ICMS quando da saída de mercadorias utilizando-se de carga 
tributária inferior à estabelecida pela legislação estadual. Em consequência, deverá pagar 
o ICMS mais as cominações legais. 

 
Foi dado como infringidos os arts. 11, I, 27, 40 e 64 do CTE, c/c a 

penalidade do art. 71, IV, "a" do CTE, com a nova redação da Lei 17.519/2011. 
 
Os atuantes instruem a peça acusatória com os seguintes 

documentos: Auditoria Básica do ICMS fls. "5 a 7"; cópia de mídia DVD-R fls. "8"; Recibo 
de entrega de relatório digitais fls. "10".  

 
A autuada fora devidamente intimada conforme se vê das fls. "9". No 

entanto, não compareceu nos autos, motivo pelo qual fora lavrado o respectivo Termo de 
Revelia fls. "15". 

 
Renovada a intimação em função do duplo grau de jurisdição, fls. "17 

e 18". A autuada apresenta Recurso Voluntário de fls. "21 a 34". 
 
A autuada interpõe recurso voluntário onde alega que aderira ao 

programa de recuperação de Crédito instituído pela Lei 17.817/2012, com pagamento da 
parte não litigiosa; que o recurso apresentado refere-se ao saldo devedor; que os atuantes 
equivocaram ao incluir determinado produto no levantamento, tais como: Alvejante de 
Roupa, Borracha Escolar, Calorífico, Crisântemo, Escova de Dente, fermento, Kalanchoe, 
Kit Lápis, Violeta, que devem ser excluídos da autuação, por terem alíquota diferenciada, 



 

tendo em vista a sua classificação. Finaliza, requerendo seja julgado parcialmente 
procedente o lançamento da parte litigiosa e considerado o pagamento da parte não 
litigiosa para fins de extinção do crédito. 

 
Acompanham o recurso comprovante de pagamento da parte não 

litigiosa e planilha com os produtos e aplicação de alíquota errada, fls. "66 a 70". 
 
Em Acordão exarado pela Terceira Câmara Julgadora de n°201/2014 

fls. ", os membros da turma cameral, em uma atenta análise de todo o processo em 
questão, observaram que o sujeito passivo divide o Processo Administrativo Tributário em 
duas vertentes, conforme entendimento, quais sejam: a parte não litigiosa, quando 
concorda com o levantamento do fisco e a parte litigiosa, na qual há discordância. 

 
O polo passivo apresenta uma planilha de fls. "69 e 70", no qual 

demonstra os erros dos autuantes quanto à aplicação das alíquotas do ICMS de 17% sem 
considerar a legislação que as diferenciem quanto aos diversos produtos, tais como 
borracha, colorau, flores (isento) e outros. 

 
Por outro lado, demostra boa intenção, e atendendo o cumprimento 

do auto de infração, o contribuinte recolheu aos cofres públicos, beneficiando-se da 
Lei.17817/2012, toda a parte não litigiosa, a qual correspondia a mais de 97% do valor 
autuado. Tal fato pode ser constatado em todos os autos dos 7 processos de minha 
relatoria. 

 
“Sendo assim voto conhecendo da impugnação, dando-lhe parcial 

provimento para considerar procedente, em parte, o auto de infração, no valor de ICMS de 
R$352.169,87, considerando, ainda o pagamento de folha 74 para efeito de extinção do 
crédito tributário.” 

 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar Recurso ao Conselho Pleno, conforme documentos de fls. "81".  
 
A Fazenda Pública foi intima a apresentar Recurso ao Conselho 

Pleno, conforme documentos de fls. "79". E o sujeito passivo intimado a apresentar 
contradita ao recurso da fazenda pública. Fls. 

 
A Representação Fazendária, por meio do despacho de n°498/2014 

– GERF/SR fl. "80" ciente do inteiro teor e de acordo com o Acordão da III Câmara 
Julgadora n°201/2014, que por unanimidade de votos, conheceu da impugnação do 
contribuinte, deu – lhe parcial provimento, no sentido de considerar parcialmente 
procedente o lançamento no valor original de ICMS de R$ 352.169,87, considerando o 
pagamento de fls. 74, para efeito de extinção de crédito tributário.   

 
Trata-se de decisão unânime, contra a qual não se verificam 

quaisquer dos pressupostos do inciso II do art.41 da Lei n°16.469/09. 
 
A autuada interpõe recurso ao Conselho Pleno, fls. "84 a 91" onde 

alega que aderira ao programa de recuperação de Crédito instituído pela Lei 17.817/2012, 
com pagamento da parte não litigiosa; que o recurso apresentado refere-se ao saldo 
devedor; que os atuantes equivocaram ao incluir determinado produto no levantamento, 
tais como: Alvejante de Roupa, Borracha Escolar, Calorífico, Crisântemo, Escova de 
Dente, fermento, Kalanchoe, Kit Lápis, Violeta, que devem ser excluídos da autuação, por 
terem alíquota diferenciada, tendo em vista a sua classificação. 



 

 
No que tange a decisão da Segunda Instância Administrativa decidiu 

por maioria de votos, dar parcial provimento à nossa impugnação para considerar 
procedente parcialmente o Auto de infração no valor original do ICMS de R$ 352.169,87. 
Ou seja, a decisão confirmou que do valor total do Auto de Infração o valor devido é o que 
foi pago. 

 
Consta da decisão que deve ser considerado o pagamento parcial 

efetuado para efeito de extinção do crédito tributário (cancelamento do débito). 
 
Inclui-se da intimação a descrição do débito, em fl. "89". Sendo que 

ocorre, que o valor de débito descrito na intimação para fins de pagamento é exatamente 
o valor impugnado e que foi julgado improcedente pelo Acordão da Câmara, conforme 
descriminação em fl. "90". 

 
Requer ao final que seja mantida a Decisão da Câmara para 

considerar procedente em parte o auto de infração com o ICMS devido no valor de R$ 
352.169,87; que seja considerado o pagamento já efetuado do ICMS devido no valor de 
R$352.169,87, para fins de quitação do Auto de Infração. 

 
Subsidiariamente que seja confirmado o cancelamento do saldo 

devedor de R$ 9.015,54, para fins de quitação do Auto de Infração. 
  
É o relatório. 
 

VOTO 
 
Este feito se inicia com a exigência fiscal, em face ao contribuinte 

epigrafado, de recolhimento do imposto, de acordo com o descrito na folha de rosto deste 
volume e já informado no relatório que é parte integrante deste “decisum”. 

 
Atendendo aos trâmites legais a lide aporta neste preclaro Conselho 

Pleno, já trazendo em suas peças processuais as manifestações da polaridade passiva, 
em sede de segunda instância, sendo que a decisão cameral foi pela procedência parcial 
do lançamento.  

 
Destaco que a decisão cameral, conforme já informado em 

parágrafos volvidos, foi unânime. Em sendo assim, e não havendo decisão deste colendo 
Conselho Administrativo Tributário, em sede de mérito, que seja conflitante, à que ora é 
objeto de estudo, conclui-se que o recurso da defesa para esta instância e que ora é 
objeto de análise, é carecedor de amparo legal nos termos preconizados pelo inciso II do 
artigo 41 da Lei nº 16.469/09, “verbis”: 

 
Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral: 
 
[...] 
 
II - unânime: 
 
a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 

que tenha tratado de matéria idêntica; 
 
b) inequivocamente contrária a: 
 



 

1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 
 
2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 
que implique reforma parcial ou total da decisão; 
 
c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 
 
d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 
 
§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso 
deve ser liminarmente inadmitido: 
 
I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento; 
 
II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa 
da legislação tributária estadual ou à prova constante do processo, ou a 
falsidade da prova. 

 

Assim arguo e acolho a preliminar de inadmissibilidade do recurso para o Conselho 

Pleno, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no 

inciso II do artigo 41 da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que 

considerou parcialmente procedente o auto de infração no valor de R$ 352.169,87 

(trezentos e cinquenta e dois mil, cento e sessenta e nove reais e oitenta e sete 

centavos), considerando o pagamento de fls. 74, para efeito de extinção do crédito 

tributário. 
 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 29 de março de 2016. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00479/16 
 
Relator: Conselheiro José Pereira D'abadia 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica. 
Cerceamento do direito de defesa. Rejeitada. Inadmissibilidade 
de recurso para o Conselho Pleno interposto pelo contribuinte. 
Acolhimento. Mantida a decisão cameral que considerou 
procedente o auto de infração. 
 
1. Rejeita-se a arguição de cerceamento do direito de defesa, 
não havendo no processo vício formal que ensejasse a nulidade 
do procedimento fiscal; 
 
2. Não se admite recurso para o Conselho Pleno quando não 
atendidos os requisitos legalmente previstos para seu 
cabimento, mantendo-se a correspondente decisão cameral. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 01 
de março de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da 
peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa. Participaram do 
julgamento os Conselheiros José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê 
Bernardes, João Divino de Brito, José Paixão de Oliveira Gomes, Nivaldo Carvelo 
Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria 
Morato, Edson Abrão da Silva, David Fernandes de Carvalho, Nivaldo José Mendes, 
Lidilone Polizeli Bento, Aguinaldo Fernandes de Melo, Heli José da Silva, Alcedino Gomes 
Barbosa, Domingos Caruso Neto, José Luiz Rosa, Antônio Martins da Silva, Rickardo de 
Souza Santos Mariano e Washington Luis Freire de Oliveira. E, por unanimidade de votos, 
acolher a arguição de inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, 
feita pelo Conselheiro Relator, em relação ao mérito, por ter sido julgado procedente o 
auto de infração por unanimidade de votos na Câmara, conforme disposto no art. 41, II, da 
Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto. 
Participaram do julgamento os Conselheiros José Pereira D'abadia, Marlene Maria da 
Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, José Paixão de Oliveira Gomes, Nivaldo 
Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto de 
Faria Morato, Edson Abrão da Silva, David Fernandes de Carvalho, Nivaldo José Mendes, 
Lidilone Polizeli Bento, Aguinaldo Fernandes de Melo, Heli José da Silva, Alcedino Gomes 
Barbosa, Domingos Caruso Neto, José Luiz Rosa, Antônio Martins da Silva, Rickardo de 
Souza Santos Mariano e Washington Luis Freire de Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A fiscalização, por meio de procedimento fiscal, constatou no 
exercício de 2003, a existência de déficit financeiro no valor de R$ 335.669,62 (trezentos e 
trinta e cinco mil, seiscentos e sessenta e nove reais e sessenta e dois centavos), 
presumindo-se que esse valor representa omissão de registro de saída de mercadorias. 

 
Em razão do contribuinte comercializar também mercadorias 

isentas/não tributadas/ST, a base de cálculo do ICMS reclamado na inicial foi apurada em 
consonância com as regras do CTE (art. 25, § 1°, IV e § 2°). 



 

 
A multa formal exigida na peça básica incidiu sobre o total da 

omissão de vendas de mercadorias. 
 
O autor da ação observa que as informações constantes da auditoria 

foram extraídas de Declaração Periódica de Informações - DPIs, porque a fiscalização não 
teve acesso aos demais comprovantes de receitas e despesas, pela não apresentação de 
livros e documentos fiscais solicitados. 

 
Citados como infringidos os artigos 25, § 1°, IV e 64, da Lei 

11.651/91, c/c o artigo 141 do Decreto 4.852/97, proposta a penalidade prevista no artigo 
71, VII, "I", da Lei 11.651/91, agravada pelo § 9°, I, desse mesmo artigo e diploma legal. 

 
Identificadas como sujeito passivo solidário as pessoas de 

ROSEMARY MARINHO BERQUÓ RODRIGUES e EDUARDO BERQUÓ RODRIGUES, na 
condição de sócios gerentes. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, 

Detalhamento do Crédito Tributário (fls. 3), Auditoria do Movimento Financeiro (fls. 6), 
Relatórios de Entradas/Saídas/Indicadores Fiscais Utilizando Valor Contábil e Análise 
Vertical do Verso de DPIs (fls. 7 a 9), Notificação Fiscal (fls. 11), extrato do Auto de 
Infração n° 3 0312238 730 27 (fls. 12), dentre outros documentos. 

 
Por meio de termo (fls. 27), a autoridade lançadora sugere tramitação 

conjunta deste processo com o de n° 4.01.08.003410.57. 
 
A autuada e os solidários foram regularmente intimados do auto de 

infração, mas não compareceram ao processo, sendo declarados revéis o contribuinte e o 
solidário EDUARDO BERQUÓ RODRIGUES (fls. 34). 

 
Revéis em Primeira Instância, a autuada e o solidário EDUARDO 

BERQUÓ RODRIGUES, apresentam conjuntamente impugnação em Segunda Instância 
(fls. 46 a 47), a solidária ROSEMARY MARINHO BERQUÓ RODRIGUES, teve contra si 
lavrado o Termo de Perempção de fls. 44. 

 
A autuada e o solidário EDUARDO BERQUÓ RODRIGUES, na 

defesa apresentada, pedem a improcedência do lançamento, afirmando que a autuação 
não tem razão de ser porque a empresa tomou empréstimos para cumprir obrigações 
durante o período fiscalizado, havendo também muitas duplicatas a pagar. 

 
Afirmam que a documentação exigida pelo Fisco já havia sido 

encaminhada para auditoria em outra fiscalização, fato este comunicado à fiscalização 
quando a empresa recebeu notificação para apresentar demonstrativo "financeiro - regime 
de caixa", no entanto, o agente fiscal declara não ter encontrado os documentos com os 
auditores. 

 
Entendem que a auditoria fiscal, por ter se amparado apenas em 

dados extraídos de DPIs, não garante a constituição do crédito tributário, por limitação na 
produção de provas. 

 
A Primeira Câmara, por meio da Resolução n° 169/2009 (fls. 63 a 

64), converte o julgamento em diligência encaminhando os autos à Delegacia Fiscal de 
origem, para que agente do Fisco estranho à lide intime o sujeito passivo a apresentar 



 

documentos que comprovem a realização de receitas e despesas, especialmente aquelas 
relativas a "Vendas a Receber - Saldo Inicial", "Vendas a Receber - Saldo Final", 
"Empréstimos e Financiamentos Recebidos", Compras a Pagar - Saldo Inicial", Compras a 
Pagar - Saldo Final", "Salários, Gratificações e Outras Remunerações a Empregados", 
"Remuneração a Titular ou Sócios (pró-labore) e Outros", "Outros Tributos, Contribuições, 
Encargos Sociais e Acréscimos", "Aluguel, Condomínio e Água" e "Energia Elétrica e 
Telefone". 

 
Atendida a intimação referida no item anterior, proceder a revisão do 

trabalho fiscal, implementando as adequações que se fizerem necessárias. 
 
O diligenciador, em relatório (fls. 65), informa ter notificado o sujeito 

passivo a apresentar livros fiscais e documentos comprobatórios das receitas/despesas 
dos exercícios de 2003 a 2006 (Notificações n°s 05-2009 e 05-R-2009), não tendo sido 
atendidas as notificações, lavrou os Autos de Infração n°s 4.01.10.002028.75 e 
4.01.10.002316.20. 

 
Juntou ao processo cópias das Notificações n°s 05-2009 e 05-R-

2009 e dos Autos de Infração n°s 4.01.10.002028.75 e 4.01.10.002316.20 (fls. 66 a 71). 
 
O sujeito passivo foi regularmente intimado do resultado da diligência 

fiscal, mas não se manifestou a respeito deste procedimento. 
 
A Primeira Câmara deste Conselho, em decisão não unânime, 

materializada no Acórdão n° 3228/2010 (fls. 77 a 82), rejeita a preliminar de exclusão do 
solidário da lide, arguida pelo Conselheiro Relator. Em decisão não unânime, rejeita a 
preliminar de decadência, arguida pelo Conselheiro Relator. Quanto ao mérito, em decisão 
unânime, conhece da impugnação, nega-lhe provimento para considerar procedente o 
auto de infração. 

 
Intimados o sujeito passivo e o solidário EDUARDO BERQUÓ 

RODRIGUES, apenas o contribuinte apresenta recurso para o Conselho Pleno (fls. 92), o 
solidário teve contra si lavrado o Termo de Perempção de fls. 89. 

 
No recurso (fls. 92), o sujeito passivo limita-se a solicitar prorrogação 

por prazo de 60 dias, a partir de 04/01/2011, para apresentação de documentação 
referentes aos processos 4010800329359 e 4010800341057, visto que a empresa está 
em fase de conclusão e fechamento da contabilidade. 

 
Posteriormente, o sujeito passivo apresentou adendo ao recurso (fls. 

117 a 130), acompanhado de laudo emitido pela DEGE Auditores Associados S/S (fls. 131 
a 155). 

 
No adendo (fls. 117 a 130), o sujeito passivo pede a reforma do 

julgado cameral e a improcedência do lançamento, alegando que a atividade da empresa 
não é típica de comércio, pois trabalha sob encomenda na produção de laminados de 
alumínio e instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de 
qualquer material.  

 
O consumidor dos serviços prestados pela empresa é consumidor 

final, que agrega o produto para consumo final, portanto, no caso em tela, sujeito à 
cobrança do ISS e não o ICMS. Não há então incidência do ICMS, pela ausência do 
respectivo fato gerador. 



 

 
Prossegue, alegando que as supostas omissões de receitas nada 

mais são do que a utilização dos saldos de caixa e bancos acumulados nos exercícios 
anteriores ao atual, além dos prazos concedidos pelos fornecedores. 

 
Diz que inexiste qualquer omissão de receitas, para o exercício de 

2003, conforme se vê em quadro incluso (fls. 128), porquanto a receita autuada foi 
financiada pelos fornecedores. 

 
Aduz que o laudo apresentado pelo Fisco não seguiu a determinação 

constante no artigo 57 do CTE, pois apurou o ICMS anualmente, quando deveria ter 
apurado mensalmente.  

 
Posteriormente, o sujeito passivo apresentou memorial (fls. 158 a 

162), onde reitera as arguições meritórias, acrescentando arguição preliminar de nulidade 
da peça básica, relacionando a hipótese de cerceamento do direito de defesa (fls. 159 a 
160), em virtude da ausência de devolução da documentação apreendida pela fiscalização 
em 27.02.07, conforme Termo de Apreensão n° 11000927542 anexo. 

 
O Conselho Administrativo Tributário, por meio da Resolução nº 

024/2012 (fls. 163 a 164), após considerandos, requerer esclarecimento da Delegacia 
Regional de Fiscalização de Goiânia a respeito de qual realmente a situação, durante todo 
o tempo e atualmente, da documentação apreendida, informando se foi ou não devolvida 
ao sujeito passivo, anexando aos autos os respectivos comprovantes. 

 
A Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia, por meio do 

Despacho n° 1217/12-DRFGNA (fls. 167 a 168), esclarece que o Termo de Apreensão n° 
1100092754-2 é derivado de ação fiscal em apoio à ação da Polícia Federal em 
cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão n° 123/2006-DPF, sendo que o objeto 
da apreensão desde a data da apreensão até a presente data encontra-se em custódia na 
Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia aguardando manifestação da Polícia 
Federal acerca da sua destinação e que os documentos apreendidos não se destinaram a 
procedimentos de auditoria  

 
Os autos ainda foram enviados ao autor do lançamento para que se 

manifeste a respeito do teor do Despacho n° 1217/12-DRFGNA, tendo ele se manifestado 
no Despacho n° 06/2012 (fls. 170 a 171), acompanhado de extrato do Termo de 
Apreensão n° 11000927542 (fls. 172). 

 
Intimado, o sujeito passivo manifesta-se acerca do resultado dessa 

diligência, consoante fls. 179 a 182. 
 
O Conselho Administrativo Tributário, por meio da Resolução n° 

225/2012 (fls. 184 a 185), após considerandos, devolve os autos à SEPRE para intimar o 
sujeito passivo, caso queira, procurar a Supervisão de Fiscalização de Mercadorias em 
Trânsito da Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia a fim de ter acesso ou obter 
cópia da documentação, de maneira a apontar possível irregularidade cometida, pelo 
autuante, na realização da auditoria, considerando essa documentação, apresentando 
levantamento contraditório, no prazo de 30 dias a partir da ciência desta. 

 
Intimado, o sujeito passivo não cumpre a solicitação formulada na 

Resolução n° 225/2012. 
 



 

Após o encaminhamento do processo para julgamento, o sujeito 
passivo junta requerimento (fls. 190) pedindo o adiamento da apresentação de 
documentos no mínimo de 30 e no máximo 60 dias, tendo em vista que a contabilidade da 
empresa é feita fora do estabelecimento, não sendo possível a sua apresentação no 
presente momento. 

 
Por determinação da Presidência, juntou-se ao processo extrato de 

consulta (fls. 192) alusiva à quitação do Auto de Infração n° 3025888548593. 
 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Apreciado a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela 

autuada, por cerceamento do direito de defesa, manifesto-me pela sua rejeição, posto que 
O termo de Apreensão n° 1100092754-2 é derivado de ação fiscal em apoio à ação da 
Polícia Federal em cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão n° 123/2006-DPF, 
sendo que o objeto da apreensão encontra-se em custódia na Delegacia Regional de 
Fiscalização de Goiânia aguardando manifestação da Polícia Federal acerca da sua 
destinação e que os documentos apreendidos não se destinaram a procedimentos de 
auditoria, conforme consta no Despacho n° 1217/12-DRFGNA (fls. 167 a 168). Não existe 
portanto o alegado vício formal que ensejasse a nulidade do auto de infração. 

 
Prosseguindo no voto, formulo arguição de inadmissibilidade do 

recurso para o Conselho Pleno, interposto pelo contribuinte, pelo que exponho: 
 

A Lei n° 16.469/09 (art. 41, II, § 1°) fixa os requisitos para 
cabimento de recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral unânime, 
devendo a parte cumpri-las, sob pena do recurso ser liminarmente inadmitido: 

 
Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral: 
[...] 
II - unânime: 
 
a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 

que tenha tratado de matéria idêntica; 
 
b) inequivocamente contrária a: 

 
1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

 
2. Prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 
que implique reforma parcial ou total da decisão; 

 
c) Baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

 
d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 
 
§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso 
deve ser liminarmente inadmitido: 
 



 

I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento; 
 

II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa 
da legislação tributária estadual ou à prova constante do processo, ou a 
falsidade da prova. 

 
Como se vê no Acórdão n° 3228/2010 (fls. 77 a 82), a Primeira 

Câmara deste Conselho, em decisão unânime, considerou procedente o auto de infração. 
 

No caso, portanto, a defesa, ao apresentar recurso para o Conselho 
Pleno, deveria ter cumprido as exigências fixadas no art. 41, II, § 1° da Lei n° 16.469/09, 
implicando o não cumprimento destas condições na inadmissão liminar do recurso, 
conforme os dispositivos legais transcritos em linhas anteriores. 

 
Analisando o processo, sobretudo o arrazoado da defesa, não vejo 

nele o cumprimento de quaisquer condições legais para admissão do recurso para o 
Conselho Pleno, devendo o recurso apresentado pelo contribuinte deve ser inadmitido. 

 
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade da peça básica, 

arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa. E acolho a arguição de 
inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, por mim formulada, 
em relação ao mérito, por ter sido julgado procedente o auto de infração por unanimidade 
de votos na Câmara, conforme disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a 
decisão cameral que considerou procedente o auto. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 12 de abril de 2016. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00490/16 
 
Relator: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 

 
EMENTA: RECURSO VOLUNTÁRIO. ICMS. LEVANTAMENTO 
FINANCEIRO. PESSOA JURÍDICA. DESAPARECIMENTO DO 
ENDEREÇO DECLARADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR 
DO SUBSCRITOR DA PEÇA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA SINGULAR. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 09 de março de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
inadmissibilidade do recurso voluntário, arguida pelo Conselheiro Relator em razão da 
falta de interesse de agir do peticionário. Perempto o sujeito passivo ESTRADA 
DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA, os autos devem ser remetidos à Gerência de 
Recuperação de Crédito, para inscrição em dívida ativa. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato, Masayuki Missao, Mário de Oliveira 
Andrade, Edson Abrão da Silva e Carlos Andrade Silveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Nos presentes autos, o Fisco acusa o sujeito passivo de haver 
omitido o registro de saídas de mercadorias tributadas, referente ao déficit financeiro 
apurado em Auditoria do Movimento Financeiro.  

Ressalta a inicial que o sujeito passivo não atendeu a notificação 
fiscal para a apresentação de livros e documentos, tendo sido os dados do levantamento 
fiscal extraídos da DPI apresentada.  

A infração foi capitulada nos arts. 25 §1º, IV e §2º, ambos do CTE, 
combinados com o art. 141 do RCTE. A penalidade, por seu turno, é a que consta do art. 
71, VII, “l” do CTE, qualificada com o §9º, I do mesmo dispositivo legal.  

Aufere-se ICMS no valor originário de R$ 273.510,47, referente a 
fatos geradores ocorridos nos exercícios de 2010 e 2011. O auto de infração foi lavrado 
em 15/01/14. 

Na condição de solidário, fora nomeado SELMO RODRIGUES DE 
OLIVEIRA, com fundamento no art. 45, XII do CTE.  

A instrução processual fazendária é composta do levantamento fiscal 
às fls. 5. 

Em peça sucinta, fls. 13, o solidário pede sua exclusão da lide em 
virtude de não fazer parte do quadro societário, conforme alteração contratual arquivada 
em 10/08/10. 

Apreciados os autos pelo julgador singular, este acolhe o pedido do 
solidário, sob o argumento de que o mesmo não exercia a administração da empresa à 
época da ocorrência dos fatos geradores. No mérito, assevera que nada fora questionado 
e o levantamento deve prosperar.  



 

Dissolvida irregularmente, por desaparecimento do endereço 
declarado, a empresa fora intimada nas pessoas de seus sócios, CARLÚCIO CAETANO 
COSTA e ELIMAR ALVES DE OLIVEIRA, logrando êxito apenas a intimação do primeiro.  

O sócio CARLÚCIO CAETANO COSTA comparece aos autos, fls. 
33, e alega que se retirou da empresa em 16/09/10, solicitando, dessarte, a exclusão de 
sua responsabilidade, conforme alteração contratual às fls. 42 dos autos.  

 

É o relatório.  

 

 

V O T O 

 

Em pesquisa às informações cadastrais do sujeito passivo, consta, 
em nota, a observação de que: 

 

“De acordo com a Portaria 32/2013- DRFGNA e o Relatório 
Circunstanciado e vistoria para entrega de notificação: a empresa não encontra-se no local 
cadastrado e segundo informou o vizinho a empresa encontra-se fechada a quatro meses. E existe 
outra empresa no local. IE 105616532”.  

 

Até o presente momento, a autuada continua com a inscrição 
suspensa por desaparecimento do endereço declarado, não havendo nos autos, 
materialmente, um recurso para ser apreciado. A peça que nele consta é, na verdade, 
assinada por pessoa que não consta do pólo passivo da presente acusação e, nessa 
qualidade, carecedora de qualquer interesse de agir quanto à presente autuação.  

Portanto, a rigor, – e ainda que se analise os autos à luz da verdade 
material, um dos princípios basilares do processo administrativo – pode-se tratar a peça 
apresentada por CARLÚCIO CAETANO COSTA como inepta, visto que não aborda, 
propriamente, as questões de fundo ou de forma inerentes a estes autos.  

É sabido que o recurso consubstancia medida da parte que se viu 
prejudicada em decisão administrativa/ judicial, com vistas ao reexame das questões que 
ali foram apreciadas. Entretanto, existem condições de admissibilidade mínimas que 
necessitam estar presentes para que as questões postas sejam conhecidas. Nos 
presentes autos, o Fisco não pode ficar refém da inércia do sujeito passivo em atualizar 
suas informações cadastrais. A solidariedade dantes imputada ao sócio que se retirou da 
sociedade fora afastada em sede singular, não remanescendo outros sócios na lide, se 
não a própria pessoa jurídica.  

Sob tais fundamentos, deixo de conhecer da peça apresentada, por 
não constituir recurso,  e em virtude da falta de interesse de agir de seu subscritor, pessoa 
estranha aos autos.  

 
 
 

Sala das sessões, em 14 de abril de 2016. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00508/16 
 
Relator: Conselheiro Masayuki Missao 
 

 
EMENTA: Preliminar. Recurso de decisão cameral unânime 
interposto sem comprovação dos requisitos exigidos. 
Inadmissibilidade.  
 
Devem ser liminarmente inadmitidos pelo Conselho Pleno os 
recursos de decisão cameral unânime, quando não for 
comprovada a exigência de um dos requisitos previstos no 
artigo 41, inciso II, da Lei nº 16.469/09. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 23 
de fevereiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, feita pelo Conselheiro 
Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto 
de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Masayuki Missao, Victor Augusto 
de Faria Morato, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Carlos Andrade Silveira, 
Renato Moraes Lima, Alcedino Gomes Barbosa, Domingos Caruso Neto, José Luiz Rosa, 
Antônio Martins da Silva, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, José 
Pereira D'abadia, Elias Alves dos Santos, João Divino de Brito, José Paixão de Oliveira 
Gomes, Nivaldo Carvelo Carvalho e Gilmar Rodrigues de Almeida. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Reza a presente acusação fiscal que o sujeito passivo informou ao 
seu fornecedor, fora do prazo legal, as operações interestaduais com combustíveis 
derivados de petróleo destinadas ao Estado de Goiás, acarretando o repasse do ICMS 
substituição tributária ao erário em atraso e sem os acréscimos previstos.  

Em decorrência do pagamento parcial do débito e tendo em vista a 
apropriação do valor pago em cada elemento que compõe o crédito tributário, sujeita-se, 
em consequência, a pagar o ICMS remanescente, na importância de R$ 6.670,33 (seis 
mil, seiscentos e setenta reais e trinta e três centavos), mais acréscimos legais. 

 Propôs-se aplicação da multa prevista no art. 71, inciso III, alínea 
"a", da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 11.750/92. 

 Devidamente intimado, o sujeito passivo comparece aos autos para 
opor-se à ação fiscal. Argui em preliminar, a nulidade do auto de infração por considerar 
que o fisco não realizou comunicação prévia do fato descrito no auto de infração. 

Pondera ter entregado os relatórios do sistema SCANC do mês de 
setembro de 2004 em tempo hábil. Junta aos autos cópia do Anexo III, entregues 
eletronicamente, e pede a nulidade ou improcedência do processo. 



 

 O julgador singular, em Despacho nº 131/09 - COJP, de folha 47, 
envia os autos em diligência junto à Gerência de Combustíveis, para manifestação face as 
razões e documentos apresentados pelo impugnante. 

 Realizada a diligência e intimado o sujeito passivo, este manifesta-
se para argumentar que no documento apresentado consta a informação de que houve a 
venda para os estados de MG, SP e GO. Reitera os pedidos anteriores. 

 O julgador singular, em Sentença nº 9523/09 - JULP, (fls.62/66) 
rejeita a aludida preliminar de nulidade. Argumenta que não há que se falar em nulidade 
processual por falta de notificação do sujeito passivo para esclarecimento do fato, 
anteriormente à lavratura do auto de infração. Pondera que o procedimento administrativo 
tributário não prevê a realização de contraditório antes do lançamento do tributo. Que tal 
só é feito após o fim do ato administrativo, tendo o sujeito passivo sido intimado na forma 
legal  e comparecido aos autos para apresentar sua defesa, o que deita por terra as 
aludidas nulidades por insegurança na determinação da infração e cerceamento do direito 
de defesa.  

No mérito ratifica a pretensão fiscal original. Obtempera que as 
provas colacionadas aos autos pelo sujeito passivo não fazem frente às imputações da 
Fazenda Pública local, e para sustentar sua tese, invoca dispositivo de lei. Na mesma 
seara, pondera que o sujeito passivo deveria ter entregue até o dia 06 de outubro as 
informações relativas às saídas de combustível para o Estado de Goiás, porém somente o 
fez no dia 03/11/2004, tornando-se à vista do disposto no art. 67 do Anexo VIII, do RCTE, 
o responsável direto pelo pagamento do imposto devido na operação interestadual e 
respectivos acréscimos. 

Ao final, argumenta que o trabalho de auditoria foi desenvolvido com 
rigor técnico, juntando-se aos autos toda a documentação comprobatória da infração 
perpetrada pelo sujeito passivo, cuja defesa não foi eficaz para ilidir a ação fiscal. 

Conhece da impugnação, nega-lhe provimento para considerar 
procedente o auto de infração. 

A parte passiva insurge-se contra a decisão anterior, (fls.70/77), 
demonstrando o cumprimento da obrigação de gerar e transmitir tempestivamente aos 
seus fornecedores, e às Secretarias de Fazenda das unidades federadas de origem e de 
destino, os relatórios previstos no Convênio ICMS 03/99, por meio do Sistema de 
Captação e Auditoria dos Anexos de Combustíveis – SCANC. Diz que tanto os autuantes 
quanto o julgador fizeram pouco caso do recibo de transmissão eletrônica.  

Prossegue com o argumento de que o fato comprovado 
documentalmente é que o envio eletrônico foi tempestivo. Que eventuais falhas de 
processamento, estas implicando em atraso no repasse de valores ao fisco, de forma 
alguma podem ser imputadas ao sujeito passivo. Que ficam reiterados todos os valores 
exigidos pelo fisco neste auto de infração são indevidos, pela entrega de informações ao 
fornecedor dentro do prazo legal, conforme atesta o documento de fls. 42 

Requer a reforma da decisão cameral para considerar improcedente 
o auto de infração. 



 

Decisão cameral, por unanimidade de votos, rejeita a preliminar de 
nulidade da peça básica por insegurança na determinação da infração, e no mérito, pelo 
mesmo quórum, ratifica a decisão singular (fls.90/98). 

O douto Conselheiro Relator argumenta que não é passivo de 
nulidade o lançamento que contenha os elementos indispensáveis para determinar-se com 
segurança a infração denunciada e que identifica corretamente o infrator. 

No mérito, pondera que a entrega das informações relativas às 
operações interestaduais com combustível derivado de petróleo em que o imposto tenha 
sido retido anteriormente ou com álcool etílico anidro combustível – AEAC, cuja operação 
tenha ocorrido nos termos dos §§ 5º ao 9º, do artigo 12 deste Anexo, deve ser efetuada de 
acordo com as disposições deste artigo por transmissão eletrônica de dados. 

Acrescenta que o pagamento parcial do débito deve ser apropriado 
em cada elemento que compõe o crédito tributário, utilizando o percentual resultante da 
relação entre o valor pago e o valor total do crédito tributário, atualizado até a data do 
pagamento, independentemente da natureza dos elementos indicados na documentação 
de arrecadação.    

  Regulamente cientificado, o sujeito passivo comparece aos autos 
para interpor recurso do Contribuinte ao Conselho Pleno (fls.103/110). 

De proêmio, argumenta não haver incidência do imposto sobre as 
operações interestaduais de combustíveis derivados do petróleo e para sustentar sua 
tese, invoca o artigo 104, inciso VII, alínea b, da Constituição deste Estado e o 155, § 2º, 
inciso X, alínea h, da Constituição Federal.  

Em seguida, reconhece que deixou de cumprir a obrigação tributária 
acessória, porém argumenta que a penalidade aplicada é bastante genérica, e por isso 
não se aplica ao caso, pois conforme estatuído no artigo 71, § 4º , do CTE, quando houver 
previsão de mais de uma multa, deve-se aplicar a mais específica e a mais favorável ao 
acusado, tal como a do artigo 71, inciso XX, alínea c, do CTE, que comina pena de R$ 
136,14 (cento e trinta e seis reais e quatorze centavos) e em seguida, pugna por sua 
aplicação.  

Em seguida, pondera que caso este Conselho assim não entenda, 
que aplique-se subsidiariamente as cominações do artigo 71, XXI, alínea a, ou a do inciso 
XXII, alínea a, todas do mesmo dispositivo. Que em atenção ao disposto no artigo 112, do 
CTN, requer a substituição do auto por uma das penalidades acima, corrigidas pelo IGP-DI 
e multa moratória de 2% ao mês limitados a 6%. 

Superada a questão relativa à multa, considera incabível a aplicação 
do artigo 166, § 3º, do CTE para o caso em tela, por tratar-se também de norma genérica, 
para no ato pugnar também pela aplicação do benefício do § 8º do artigo 71, do CTE. Que 
entende ser aplicável os dispositivos dos artigos 61, § 17, 62-N e 67, incisos I e II. 

Acrescenta que em observância ao acima citado, que a distribuidora 
que não entregou o SCANC no prazo correto, deve fazer requerimento à administração 
comunicando tal fato e enviando os relatórios de tal obrigação acessória, o que foi feito 
pela Recorrente; que, em seguida o Estado de Goiás oficia a refinaria de petróleo para 
que repasse o tributo ao erário goiano; que a administração pública fez tal ofício e recebeu 



 

o valor do tributo devido, conforme constam dos autos; que o Estado de Goiás deve 
apurar somente os acréscimos legais do tributo e cobrá-los de quem realizou a omissão 
obrigação acessória; que ao invés de proceder de tal forma, não o fez e ainda aplicou o 
artigo 166, § 3º do CTE/GO; que diante disso deveria o sujeito passivo pagar apenas os 
acréscimos legais, como atualização monetária pelo IGP-DI e juros de mora de 0,5% ao 
mês não capitalizáveis.  

Que ao aplicar-se todos esses cálculos aos fatos obtém-se que o 
suposto ICMS não repassado é de R$ 55.112,14; que a data do recolhimento deveria ser 
em 10/10/2004; que a data do efetivo recolhimento pela refinaria deu-se em 10/12/2004; 
que o valor do crédito tributário devido na data em questão corresponde a um montante de 
R$ 56.424,82; que abatendo-se de tal valor o já recolhido em 10/12/2004, sobrariam os 
acréscimos legais de R$ 1.312,68, a serem recolhidos pela autuada; que se tal valor fosse 
devido hoje, representaria um montante de R$ 3.149,19. 

E, por último, considera que caso o nobre Conselho opte por não 
acatar as outras teses, requer seja substituído o auto de infração pelo crédito tributário de 
R$ 1.312,68 cujo vencimento deu-se em 10/12/2004 e seja corrigido pelo IGP-DI + juros 
de mora de 0,5% ao mês não capitalizáveis na forma da legislação estadual aplicável. 

Ao final, requer a reforma da decisão anterior para considerar o auto 
de infração improcedente, ou na impossibilidade, procedente com a aplicação de 
penalidades mais brandas, ou alternativamente, a cobrança apenas dos juros de mora e 
correção monetária conforme os cálculos já anexados. 

 

                                                               V O T O 

 

Passo a decidir e de plano arguo a preliminar de inadmissibilidade do 
presente recurso por considerar que estão ausentes os requisitos legalmente exigidos 
para sua admissão pelo Excelso Conselho Pleno desta Casa. 

De fato, a decisão recorrida foi tomada, na fase cameral, por 
unanimidade de votos (fls.90/98) e, não estando comprovada divergência jurisprudencial 
ou contrariedade a disposição expressa na Legislação Tributária Estadual ou a prova 
inconteste constante do processo, como prevê o art. 41, inciso II da Lei nº 16.469/09, 
abaixo transcrito, não cabe recurso para o Conselho Pleno: 

Art. 41 Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral: 
[...] 
II - unânime: 
a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 
que tenha tratado de matéria idêntica; 
b) inequivocamente contrária a: 
1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 
2. prova inconteste, constante do processo à época do julgamento cameral, 
que implique reforma parcial ou total da decisão. 
c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 
d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na  
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 



 

§1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso 
deve ser liminarmente inadmitido: 
I-juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento. 
II-demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa 
da legislação tributária estadual ou à prova constante do processo, ou a 
falsidade da prova. 
§2º O recurso ao Conselho Pleno pode ser contraditado pela parte 
contrária; 
§3º Se a divergência for parcial, o recurso deve restringir-se à matéria 
objeto de discordância. 
§4º Após verificação do cumprimento dos pressupostos de admissibilidade 
previstos no caput, havendo pedido de diligência não admitido em decisão 
cameral, o Conselho Pleno poderá determinar a sua realização se entender 
necessária à solução da lide, devendo os autos do processo, após o 
cumprimento da diligência, retornar para nova apreciação em Câmara 
Julgadora. 
§5º O recurso remete o processo ao conhecimento do Conselho Pleno para 
apreciação do acórdão, não comportando: 
I-diligência 
II-juntada de provas, salvo nas hipóteses previstas nas alíneas “c” e “d” do 
inciso II, do caput. 

Face ao exposto, acolho a preliminar de inadmissibilidade do 
presente recurso para o Conselho Pleno, arguida por este Conselheiro Relator, tendo em 
vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, inciso II, da Lei 
Estadual nº 16.469/09, mantendo de consequência a decisão cameral que considerou 
procedente o auto de infração.   

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 19 de abril de 2016. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00538/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 

 
EMENTA: ICMS. RECURSO DO CONTRIBUINTE PARA O 
CONSELHO PLENO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE BENEFÍCIO 
FISCAL CONDICIONADO. DECISÃO CAMERAL UNÂNIME 
QUANTO AO MÉRITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS 
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. PEDIDO DE 
EXCLUSÃO DE SOLIDÁRIO SÓCIO-ADMINISTRADOR. ART. 45, 
XII DO CTE E 135, II DO CTN. REJEITADO.  
 
1. O recurso consubstancia medida da parte que se viu 
prejudicada em decisão administrativa/ judicial, com vistas ao 
reexame das questões que ali foram apreciadas.  Entretanto, 
existem condições de admissibilidade que necessitam estar 
presentes para que o mérito seja conhecido. 
2. Não nos parece que a conduta de se valer 
sistematicamente de um benefício fiscal condicionado, cujo 
requisito para fruição é por todos conhecido e não contestado, 
sem que se o preencha, reduzindo, dessarte, o quantum do 
tributo a ser recolhido ao final do mês, não constitua, no 
mínimo, quebra do dever objetivo de cuidado, elemento 
ensejador da culpa. Tampouco tal conduta constitui "mera 
inadimplência", uma vez que o melhor elemento para a sinalizar 
é a declaração do tributo devido pelo sujeito passivo, 
consubstanciando sua boa-fé em não dissimular a ocorrência do 
fato gerador. O imposto que não consta da conta gráfica do 
ICMS, declarado nos livros fiscais ou em documento de 
informação, não pode ser tido, absolutamente, como oriundo de 
mera inadimplência. Art. 45, XII do CTE e 135, II do CTN. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 15 
de março de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, feita pelo Conselheiro 
Relator, em relação ao mérito, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância 
com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que 
considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Álvaro Falanque, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira 
Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Paulo Diniz, David Fernandes de 
Carvalho, Alcedino Gomes Barbosa, Domingos Caruso Neto, José Luiz Rosa, Antônio 
Martins da Silva, Rickardo de Souza Santos Mariano, Washington Luis Freire de Oliveira, 
José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, 
Márcio Nogueira Pedra, Nivaldo Carvelo Carvalho e Gilmar Rodrigues de Almeida. E, por 
maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão dos solidários FRANCISCO PAULA DE 
DEUS e RODRIGO ALVES DE DEUS da lide, arguida pelo sujeito passivo. Foram 
vencedores os Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato, Mário de Oliveira Andrade, 
Lidilone Polizeli Bento, David Fernandes de Carvalho, Domingos Caruso Neto, Antônio 
Martins da Silva, Washington Luis Freire de Oliveira, Marlene Maria da Silva Ruguê 
Bernardes, Márcio Nogueira Pedra, Gilmar Rodrigues de Almeida e o Sr. Presidente, 



 

Conselheiro Heli José da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros 
Álvaro Falanque, Edson Abrão da Silva, Nivaldo José Mendes, Paulo Diniz, Alcedino 
Gomes Barbosa, José Luiz Rosa, Rickardo de Souza Santos Mariano, José Pereira 
D'abadia, João Divino de Brito e Nivaldo Carvelo Carvalho, que votaram pela exclusão dos 
solidários da lide. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Tratam os autos de omissão de recolhimento de ICMS, nos meses 
de junho a novembro do ano de 2014, na importância de R$ 886.112,95, em razão da 
utilização irregular da redução de base de cálculo prevista no inciso VIII, do artigo 8º, do 
anexo IX, do Decreto 4.852/97, a qual está condicionada ao pagamento de contribuição ao 
FUNDO PROTEGE GOIÁS. Constatou-se, mediante fiscalização, o não recolhimento ou o 
recolhimento a menor do valor da contribuição devida. 

 
Citados como dispositivos legais infringidos os artigos 15 e 64 da Lei 

11.651/91, c/c artigo 86 do Decreto 4.852/97, levando à aplicação da penalidade prevista 
no artigo 71, IV-A, da Lei 11.651/91, com redação da Lei 17.519/2011. 

 
Arrolados como sujeitos passivos coobrigados os sócios e 

administradores Rodrigo Alves de Deus e Francisco Paula de Deus, nos termos do artigo 
45, inciso XII, da Lei 11.651/1991. 

 
Foram juntados os seguintes documentos: detalhamento do credito 

tributário, descritivo complementar da ocorrência, identificação do sujeito passivo 
coobrigado, dados extraídos do banco de dados da junta comercial do Estado, consulta 
quadro societário, recibo de mensagem, notificação fiscal, demonstrativo de utilização de 
benefício fiscal vinculado à obrigatoriedade de recolhimento do PROTEGE Goiás, 
comparativo EFD X SARE, histórico dos pagamentos, dados constantes dos documentos 
fiscais emitidos pelo contribuinte. 

 
Os sujeitos passivos foram intimados a pagar quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância. 
 
Foi lavrado termo de Revelia dos sujeitos coobrigados, "fls.92 A ". 
 
O sujeito passivo principal apresentou impugnação em primeira 

instância, "fls.95 a 99". 
 
O sujeito passivo afirma que, a empresa registrou toda a operação 

em livro próprio e, antes de ser notificada em relação ao auto de infração, procedeu ao 
pagamento do PROTEGE, conforme faz prova de documentos em anexos. 

 
Ao final, requer que seja julgado totalmente improcedente. 
 
Foram anexados os seguintes documentos: contrato social, 

procuração e cópia da OAB, cópia de intimação, copias de comprovante pagamento 
PROTEGE. 

 
De "fls.100 a 138". 
 
Pela Sentença n°224/2015, o julgador singular decide pela 

procedência do auto de infração, "fls.140 a 141". 



 

 
Em sua fundamentação, afirma que: 
 
A fruição do benefício objeto da presente contenda é condicionada 

ao recolhimento pontual e integral ao FUNDO PROTEGE GOIAS. A inadimplência total 
implica na perda do total benéfico. A inadimplência parcial acarreta a perda parcial do 
benefício. 

 
Sustenta ainda que, o silogismo demonstrado pelo autor do 

procedimento é coerente e suficiente para embasar a autuação.  
 
Os sujeitos passivos foram intimados a apresentar Recurso 

Voluntario, "fls.142 a 153". Apresentado o recurso, foram reiterados todos os seus 
argumentos baseados na impugnação passada. 

 
Mediante Acordão de n°2353/2015, "fls.162 a 166", a Primeira 

Câmara do Conselho Administrativo Tributário decidiu rejeitar a preliminar de exclusão dos 
solidários da lide. Quanto ao mérito, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração.  

 
Mediante sua fundamentação, afirma que: 
 
Os solidários apontados não auto de infração têm poder de gerência 

na sociedade, estando caracterizado sua responsabilidade solidária pelo pagamento dos 
débitos apurados no lançamento. 

 
Afirma, ainda, que o atraso do pagamento da contribuição ao 

PROTEGE GOIAS implica na perda definitiva, exclusivamente no mês da ocorrência do 
atraso, do direito de utilizar o benefício fiscal para o qual seja exigida a referida 
contribuição. 

 
O sujeito passivo foi intimado a apresentar Recurso para o Conselho 

Pleno, "fls.167". Reafirma, na oportunidade, seus argumentos com base na impugnação 
passada, acrescentando os seguintes fatos: 

 
 Sustenta que, o fato da empresa deixar de recolher o ICMS não é 

fato que justifique a estabelecer a responsabilidade do sócio RODRIGO ALVES DE DEUS. 
 
Assevera que não há no auto de infração provas de que os sócios 

coobrigados praticaram qualquer ato que caracterize excesso de poder ou infração de lei, 
contrato social ou estatutos, razão para serem excluídos da lide. 

 
Ao final, requer que seja reformada a decisão e que seja excluído do 

polo passivo os sócios coobrigados, sendo julgado improcedente o lançamento. 
 
É o relatório.  
 
 

V O T O 

 

É sabido que o recurso consubstancia medida da parte que se viu 
prejudicada em decisão administrativa/ judicial, com vistas ao reexame das questões que 



 

ali foram apreciadas.  Entretanto, existem condições de admissibilidade que necessitam 
estar presentes para que o mérito seja conhecido. 

 

Em nosso contexto de trabalho, estas condições vêm expressas no 
art. 41 da Lei 16.469/09, in verbis: 

 

“Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão 
cameral: 

I - não unânime; 

II - unânime: 

a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão 
plenária, que tenha tratado de matéria idêntica; 

b) inequivocamente contrária a: 

1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento 
cameral, que implique reforma parcial ou total da decisão; 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava 
na ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo.” 

 

Na hipótese sob análise, a decisão recorrida, no mérito, fora tomada 
por unanimidade de votos, o que nos leva ao juízo de admissibilidade da peça recursal 
sob a égide do inciso II do dispositivo retrocitado, em especial, a alínea “b”, itens 1 e 2, 
suscitada pelo sujeito passivo. 

 

A recorrente não aponta, objetivamente, qual dispositivo expresso da 
legislação tributária teria sido violado, tampouco demonstra quais provas inequívocas, ao 
tempo do julgamento cameral, teriam sido desconsideradas.   

 
Não há, de tudo isso, a pretendida violação a dispositivo de lei. 

 

Deixo de conhecer, portanto, o recurso que fora dirigido ao 
mérito do trabalho fiscal.  

 
Passo à análise do pedido de exclusão da solidariedade dos 

sócios-administradores da empresa autuada.  
 
Conforme já mencionado em relatório, a empresa aproveitou, de 

forma sistemática, entre junho e novembro de 2014, benefício fiscal cuja fruição era 
condicionada ao recolhimento do PROTEGE, fator que ocasionou falta de pagamento do 
imposto.  

 

O art. 45, XII do CTE, mencionado como fundamento à 
solidariedade, tem a seguinte redação: 

 



 

“Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse 
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação 
principal, especialmente: 

......................................................................................................................... 

XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, 
gerentes, administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis;” 

 
 
A construção do referido artigo tomou emprestadas as redações de, 

basicamente, dois dispositivos do CTN. Em primeiro lugar, a expressão “as pessoas que 
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal” 
fora retirada, ipsi literis, do art. 124, I do CTN. Por seu turno, a expressão “atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis” adveio, em sua 
íntegra, do caput do art. 134 do CTN. 

 

Por reiteradas vezes, o STJ tem se manifestado acerca dos limites 
da responsabilização dos sócios da pessoa jurídica no que tange à matéria tributária, 
traçando um perfil da aplicabilidade do art. 135, III do CTN. Podemos compendiar suas 
manifestações em quatro vertentes, por meio dos tópicos que seguem, sintetizados por 
PAULSEN77, nos seguintes moldes: 

a) Simples falta de pagamento de tributo devidamente 
declarado. Não há responsabilização da pessoa física (ED no REsp 174.532-PR, 1ª 
seção, Rel. Min. José Delgado, j. 18.06.01, DJU 20.08.01; e REsp 885.124-RS, 1ª T., Rel. 
Min. Teori Albino Zavascki, j. 12.12.06, DJU 8.02.07). 

b) Inexistência de bens penhoráveis no patrimônio da devedora 
(sociedade por quotas de responsabilidade limitada). Não configura, por si só, nem em 
tese, situação que acarreta a responsabilidade subsidiária dos representantes da 
sociedade (REsp 831.380-SP, 1ª T. – Rel. Min. Teori Albino Zavascki – j. 20.06.06 – DJU 
30.06.06, p. 192). 

c) Sócio-quotista que não tem poderes de administração e não 
participa da gestão da empresa. Não se pode atribuir responsabilidade substitutiva, e 
nem solidariedade, não podendo ter a execução redirecionada para si (REsp 238.668-MG, 
2ª T., Rel. Min. Francisco Peçanha Martins, j. 12.03.02, DJU 13.05.02, p. 186; REsp 
751.858-SC – 1ª T., Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 4.08.05, DJU de22.08.05, p. 159; 
AgRg no REsp 641.831-PE -1ª T – Rel. Min. Francisco Falcão – j. 2.12.04, DJU 28.02.05, 
p. 229). 

d) Dissolução irregular da sociedade. Enseja o redirecionamento 
da execução fiscal contra os sócios-gerentes, independentemente de restar caracterizada 
a existência de culpa ou dolo, nos termos do art. 135, III do CTN (AgRg no REsp 831.664-
RS – 1ª T., Rel. Min. Francisco Falcão, j. 7.11.06, p. 291). 

 

As estas quatro manifestações, podemos agregar uma quinta, já 
expressa pelo STJ em sede de recurso repetitivo, no sentido de que se deve admitir o 

                                            
77PAULSEN, Leandro; MELO, José Eduardo Soares de. Impostos federais, 

estaduais e municipais. Livraria do Advogado editora. 7ª edição. 2012. Porto Alegre-RS.  



 

redirecionamento da execução quando o nome do sócio conste da CDA, havendo inversão 
do ônus da prova.  

 
Questão que urge responder, para fins de delimitação da aplicação 

do art. 135, III do CTN e do próprio art. 45, XII, é acerca da extensão do que se pretende 
ser “infração de lei”. 

 

A matéria fora especificamente debatida e tratada com maior 
profundidade no julgamento do REsp nº 1.104.064 – RS, 1ª Turma, julgado em 2/12/10, 
cujo relator fora o Min. Luiz Fux. Em extensa ementa, cumpre apenas a transcrição de seu 
item nº 4, pertinente à matéria: 

“4. Doutrina abalizada situa a dissolução irregular como hipótese de 
infração à lei, contida no caput do art. 135 do CTN, que prescreve as 
condutas dolosas ensejadoras da responsabilidade pessoal do 
agente, litteris: 

‘A lei referida no artigo 135 do Código Tributário Nacional é a lei que 
rege as ações da pessoa referida. Assim,  como o  inciso  I  do  artigo  
em  evidência  traz  para  sua  guarda  todos  os sujeitos  referidos  no  
artigo  anterior,  teremos  que  a  lei  será  a  do pátrio  poder  para  os  
pais,  a  da  tutela  e  curatela  para  os tutores  e curadores,  a da  
administração  civil de  bens  de  terceiros para  os  administradores  
civis,  a  do  inventário  para  os inventariantes,  a  da  falência  e  da  
concordata  para  síndicos  e comissários,  a dos registros  públicos  
para os tabeliães,  escrivães  e demais  serventuários  de cartórios,  a 
comercial  para  dissolução  de pessoas  jurídicas  e  para  os  sócios  
no  caso  de  liquidação  de sociedade de pessoas. 

Para os demais, aqueles arrolados nos outros incisos do artigo 135, 
será também sua lei de regência.  Assim, para os administradores de 
empresas (gerentes, diretores etc), será a lei comercial. 

(...) 

E infração de lei?  É qualquer conduta contrária a qualquer norma?  
Queremos crer que não.  É infração à legislação societária, na mesma 
linha dos outros elementos do artigo.  Um caso sempre lembrado de 
infração de lei é o da dissolução irregular da sociedade, ou o 
funcionamento de sociedade de fato (não registrada nos órgãos 
competentes).’ (Renato Lopes Becho, in Sujeição Passiva e 
Responsabilidade Tributária, Ed.  Dialética, SP, 2000, p. 176/178)” 

 

A primeira análise que se faz, à luz do posicionamento do STJ, é que 
o termo “infração à lei” deve ser entendido como infração às leis que regem o direito de 
empresa. 

Sobre o assunto, discorre DERZI78 que: 

“(...) o ilícito é, assim, prévio ou concomitante ao surgimento da 
obrigação tributária (mas exterior à norma tributária) e não posterior, 
como seria o caso do não-pagamento do tributo. A lei que se infringe 
é a lei comercial ou civil, não a lei tributária, agindo o terceiro contra 

os interesses do contribuinte. “ 

                                            
78DERZI, Misabel Abreu Machado. Nota de atualização à obra de Aliomar Baleeiro, 

Direito Tributário Brasileiro, 11ª edição. Forense. 1999. p. 756. Apud PAUSEN, Leandro. Direito Tributário: 
Constituição e Código Tributário à luz da doutrina e da jurisprudência. 14ª edição. Porto Alegre. Livraria do 
Advogado. 2012. p. 968  



 

 
Sob essa linha de entendimento, o mero não-pagamento do tributo à 

data de seu vencimento é elemento posterior à ocorrência dos fatos que realmente 
relevam para se verificar a ocorrência da infração à lei, não sendo suficiente, de per si, 
para impor a responsabilidade dos sócios. 

 

Em comentários ao art. 135 do CTN, CARVALHO79 obtempera que 

 

“O administrador deve sempre agir com cuidado, diligência e 
probidade. Deve zelar pelos interesses e pela finalidade da sociedade, 
o que se faz mediante o cumprimento de seu objetivo social, definido 
no estatuto ou no contrato social. Quando o administrador pratica 
qualquer ato dentro dos limites estabelecidos, o faz em nome da 
pessoa jurídica e não como ato particular seu. Mas quando o 
administrador, investido dos poderes de gestão da sociedade, pratica 
algo que extrapole os limites contidos nos contratos sociais, comete 
ato com excesso de poderes” 

 
Em análise à responsabilidade dos sócios na seara tributária, sob os 

aspectos do art. 135, III do CTN, COELHO80 entende ser necessário se separar as figuras 
da sonegação e do inadimplemento, para fins de responsabilização dos dirigentes. 
Assevera que 

 
“Em termos gerais, se a sociedade limitada possuía o dinheiro para o 
pagamento do tributo, mas o seu administrador o destinou a outras 
finalidades, este é responsável perante o fisco; mas, se ela não 
dispunha do numerário, não é cabível a responsabilização do 
administrador. Para facilitar o exame da matéria, chamo a primeira 
situação de sonegação, e a segunda, de inadimplemento. O art. 135, 
III, do CTN deve ser interpretado no sentido de imputar ao 
administrador a responsabilidade pelas obrigações tributárias da 
sociedade limitada em caso de sonegação, mas não no de 
inadimplemento (...)  

 (...) definir se o administrador sonegou a obrigação fiscal, ou apenas 
não a adimpliu, depende do exame detalhado das reais opções que ele 
tinha antes de decidir não proceder ao recolhimento do tributo. 
Quando a sociedade tem algum dinheiro, mas é insuficiente para 
honrar todas as dívidas, será decisivo para estabelecer a 
responsabilização do administrador, perante o fisco, verificar as 
prioridades adotadas. Nesse contexto, se pagamentos foram 
realizados em benefício de sócio (seja a que título for: pro labore, 
antecipação de lucro ou de juros, restituição de mútuo etc.), e não 
sobraram recursos para o cumprimento das obrigações tributárias, ou 
parte delas, deve-se tomar por incorreta a opção adotada pelo 
administrador (sonegação). Já, se a administração, diante da 
impossibilidade de atender todos os credores da sociedade, deixou de 
realizar pagamentos em benefício de sócio, renegociou obrigações 
cíveis, e, entre as dívidas fiscais e trabalhistas, priorizou o 
atendimento destas últimas, a opção gerencial deve ser considerada 
— inclusive, em função da classificação dos credores, na falência — 

                                            
79CARVALHO, Paulo de Barros.  Curso de Direito Tributário. 24ª edição. Saraiva. 

SP. 2012. Cap. XVI. 
80COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial – direito de empresa. Volume 

2. Editora Saraiva. 16ª edição. Saraiva.   



 

correta (inadimplemento); em decorrência, não há base para a 
imputação ao administrador de responsabilidade tributária.” 
 
 

A análise dos crimes de sonegação, referidos na lei nº 8137/90, 
também é bastante esclarecedora para se diferenciar o mero inadimplemento das 
situações em que houve intenção de lesar o fisco.  

Dispõe o art. 2º, II da referida lei que constitui crime de sonegação a 
conduta de “deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, 
descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria 
recolher aos cofres públicos. ” 

 

Em comentários ao referido dispositivo, MORAES81, fazendo 
referência a vários autores de escol, ensina o seguinte: 

 

 “em relação ao débito de ICMS declarado e não pago, Roque Carraza 

entende não haver fato típico na conduta do comerciante que não 
recolhe o ICMS após a venda do produto ao consumidor final, 
existindo mero inadimplemento administrativo-fiscal, que deverá ser 
resolvido por execução fiscal. Esclarece que 

‘o comerciante que não recolhe ICMS, dentro dos prazos 
que a lei lhe assinala, não comete delito algum. Muito 
menos o capitulado no art. 2º, II da Lei nº 8137/90. De fato, 
ele não está deixando de recolher, no prazo legal, tributo 
descontado de terceiro. O tributo é devido por ele (em 
nome próprio). Ele está, simplesmente incidindo em 
inadimplemento. Inadimplemento que poderá acarretar-lhe 
o dever de pagar, além do tributo, a multa, os juros e a 
correção monetária. A Fazenda Pública, neste caso, poderá 
–e, ousamos dizer, deverá – executá-lo nos termos da Lei 
6830/80 (Lei das Execuções Fiscais)’. 

Aristides Junqueira Alvarenga, por sua vez, entende que a falta de 
recolhimento do ICMS, por ser um imposto indireto, está, em princípio, 
compreendida no tipo penal. Entretanto, se houve a declaração, nas 
guias adequadas, do ICMS a ser recolhido, e tal recolhimento não 
ocorrer no prazo legal, poderá ocorrer mero inadimplemento, desde 
que verifique-se a inexistência de dolo de apropriar-se do que é 
devido à Administração Pública”. (grifamos) 

 

Com efeito, a melhor conduta, sinalizadora da boa-fé do sujeito 
passivo em recolher os tributos devidos ao Erário, é a sua efetiva declaração. Haverá, 
evidentemente, diversas situações tributárias cujas questões de direito remontam a 
acalorada discussão, havendo legítimo direito do sujeito passivo de resistir à tributação 
supostamente indevida, como é o caso de aproveitamentos de créditos ou utilização de 
benefícios cuja vedação ou validade se discutem na doutrina e na jurisprudência pátria, 
com linhas de entendimento divergentes. Não caracterizado o dolo ou a culpa, o sócio-
gerente não poderia ser responsabilizado, de acordo com a jurisprudência emanada do 
STJ. 

                                            
81MORAES, Alexandre de. Legislação Penal Especial. Editora Atlas. 7ª edição. SP. 

P. 117.  



 

 

É nesse particular que ganha especial relevância a análise da figura 
do dolo e da culpa quando da feitura dos lançamentos tributários. Fica patente que, das 
considerações anteriores, se não há dolo ou culpa no não-recolhimento do tributo 
sequer haverá conduta, não podendo haver, por conseguinte, qualquer 
responsabilização dos sócios. 

 
É fato consabido que as normas tributárias sancionadoras muito se 

aproximam das penais quanto a sua exegese. O direito sancionatório partilha de objetivos 
comuns, em especial o de exercer função punitiva e educativa. 

 

Por óbvio que o direito tributário penal goza de particularidades em 
relação ao direito penal propriamente dito. Veja-se, por exemplo, a redação do art. 136 do 
CTN, in verbis: 

 
“Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por 

infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do 

responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.” 

 

Corrente mais conservadora na doutrina interpreta o referido 
dispositivo como disciplinador de responsabilidade objetiva, na qual bastaria a ocorrência 
da infração e a identificação do nexo causal entre esta e o seu autor, descartando a 
necessidade de averiguação de culpa ou dolo. Perfilham a referida corrente Paulo de 
Barros Carvalho, Ricardo Lobo Torres e Luiz Flávio Gomes82. Este último, entretanto, 
obtempera que o referido dispositivo seria claramente inconstitucional. 

Outra corrente, adotada por Eduardo Sabbag83 e Leandro Paulsen 
(o qual também cita como perfilhadores dessa corrente Ruy Barbosa Nogueira, Thiago da 
Paixão Ramos e Luciano Amaro), entende que a “intenção” equivale ao elemento volitivo – 
dolo - do agente ou responsável, e não abarcaria a culpa (a qual é desprovida da 
intenção), sob quaisquer de suas espécies, na qual inexiste uma vontade dirigida ao 
alcance de um resultado ilícito. Dessarte, uma vez provada a ausência de culpabilidade, 
não haveria que se falar em responsabilização por infração tributária. 

 
Ainda que a análise do art. 71 do CTE prescinda da existência do 

elemento volitivo (dolo ou culpa), uma vez que basta o simples enquadramento no 
preceito sancionador para que o contribuinte seja penalizado (responsabilidade objetiva), 
tal não ocorre quanto ao solidário administrador, sob pena de afronta ao art. 135, III 
do CTN. Isso se dá em virtude da indissociabilidade da interpretação dos arts. 124, 128, 
134 e 135 do CTN.  

 

Há situações discriminadas no art. 71 do CTE em que o dolo é 
elementar à própria conduta, como a prática de caixa dois, a venda de mercadorias sem 
nota fiscal e o calçamento de notas fiscais, que sequer são compatíveis com a forma 
culposa, configurando, inclusive, crime contra a ordem tributária.   

 

                                            
82 apud AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 18a Edição. Editora Saraiva. 

P. 441 
83 SABBAG, Eduardo. Manual de Direito Tributário. 5a edição. Editora Saraiva. 

2013. P. 886 



 

De outro lado, a averiguação da culpa demanda um juízo de valor 
mais complexo, uma vez que para se constatá-la é necessário se comparar a conduta no 
caso concreto com a que uma pessoa de cuidado e prudência mediana teria na mesma 
situação. A análise da culpa, portanto, é fruto de uma comparação do caso concreto com a 
conduta que seria razoável, em abstrato, nas mesmas circunstâncias. Bom alvitre lembrar 
sobre o benefício da dúvida, que se resolve favoravelmente ao sujeito passivo, inserta no 
art. 112 do CTN, acerca da autoria, imputabilidade e punibilidade da conduta.  

 

Um dos elementos da culpa é justamente a previsibilidade objetiva, 
que se define como a possibilidade de qualquer pessoa dotada de prudência mediana 
prever o resultado. Outro elemento, a “quebra do dever objetivo de cuidado”, caracteriza-
se pela imprudência, imperícia ou negligência84. 

 
Não nos parece que a conduta de se valer sistematicamente de um 

benefício fiscal condicionado, cujo requisito para fruição é por todos conhecido e não 
contestado, sem que se o preencha, reduzindo, dessarte, o quantum do tributo a ser 
recolhido ao final do mês, não constitua quebra do dever objetivo de cuidado.  

 

Tampouco constitui mera inadimplência, uma vez que o melhor 
elemento para a sinalizar é a declaração do tributo devido pelo sujeito passivo, 
consubstanciando sua boa-fé em não dissimular a ocorrência do fato gerador. O imposto 
que não consta da conta gráfica do ICMS, declarado nos livros fiscais ou em documento 
de informação, não pode ser tido, absolutamente, como oriundo de mera inadimplência.  

 
Sob tais fundamentos, reputo que perdura a responsabilidade dos 

sócios no presente lançamento, nos termos do art. 45, XII do CTE e 135, II do CTN.  
 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 26 de abril de 2016. 

                                            
84 CAPEZ, Fernando. Op. Cit.  
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00545/16 
 
Relator: Conselheiro Washington Luis Freire de Oliveira 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de inadmissão do Recurso do 
Contribuinte. Recurso de decisão cameral unânime interposto 
sem comprovação dos requisitos exigidos. Acolhida.  
 
Devem ser liminarmente inadmitidos pelo Conselho Pleno os 
recursos de decisão cameral unânime, quando não for 
comprovada a exigência de um dos requisitos previstos no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 15 
de março de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, feita pelo Conselheiro 
Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou parcialmente 
procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 40.389,83 (quarenta mil, trezentos 
e oitenta e nove reais e oitenta e três centavos), considerando o pagamento de fls. 528 e 
537 para fins de possível extinção do crédito tributário. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da 
Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Márcio Nogueira Pedra, Nivaldo Carvelo 
Carvalho, Elias Alves dos Santos, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, 
Edson Abrão da Silva, José Paixão de Oliveira Gomes, Nivaldo José Mendes, Lidilone 
Polizeli Bento, Paulo Diniz, David Fernandes de Carvalho, Alcedino Gomes Barbosa, 
Domingos Caruso Neto, José Luiz Rosa, Antônio Martins da Silva e Talita Pimenta Félix. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de recurso do contribuinte ao Conselho Pleno interposto 
contra decisão cameral que, por unanimidade de votos, julgou o auto de infração 
procedente no valor de R$ 40.389,83, considerando a revisão fiscal de fls.534/536, e o 
pagamento de fls.528 e 537, para efeitos de extinção parcial do crédito tributário. 

 
A acusação fiscal é de que o sujeito passivo realizou saída de 

mercadoria, no período de janeiro de 2010 a julho de 2012, utilizando carga tributária 
inferior à estabelecida pela legislação tributária, conforme apurado e demonstrado em 
auditoria comparativa da situação tributária e da base de cálculo. 

 
Indicam-se como dispositivos legais infringidos os artigos 11, inciso I, 

27, 40 e 64 da Lei nº 11.651/91. Propõe-se a aplicação da penalidade prevista no art. 71, 
inciso IV A, da Lei nº 11.651/91, com redação da Lei nº 17.519/2011.   

 
Instruem os autos anexo estruturado detalhamento do crédito 

tributário, descritivo complementar da ocorrência e demonstrativo de divergências de 
carga tributária informada e calculada por nota fiscal, conforme documentos de fls. 03/20.    

 
Inconformado com a decisão singular desfavorável, o sujeito passivo 

apresenta recurso voluntário no qual pede a improcedência do lançamento, alegando que 



 

as vendas objeto da autuação são em sua maior parte destinadas a consumidor final 
(órgãos públicos), não contribuinte do ICMS, albergadas pelo benefício de redução de 
base de cálculo previsto no art. 8º, inciso VIII, Anexo IX do RCTE. Alternativamente, pede 
a realização de diligência para comprovação de suas alegações. 

 
 Ante os argumentos trazidos pela defesa e os documentos juntados 

aos autos, a Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário encaminha os autos 
em diligência ao sujeito passivo para complementação do levantamento contraditório e em 
seguida à fiscalização para que à vista dos argumentos e documentos trazidos pela 
defesa promova a revisão do trabalho inicial, com exclusão de valores exigidos de forma 
indevida, se for o caso. 

 
Em atendimento à Resolução supracitada, o valor do ICMS foi 

reduzido no período de 2010 para o montante de R$ 10.973,20, não ocorrendo alteração 
nos demais períodos. Portanto, o valor total do ICMS exigido que era de R$ 80.692,36 foi 
alterado para o valor de R$ 40.389,83 (quarenta mil, trezentos e oitenta e nove reais e 
oitenta e três centavos). 

 
Por unanimidade de votos, a câmara julgadora reformou a sentença 

singular para considerar o lançamento parcialmente procedente no valor de R$ 40.389,83, 
de acordo com a revisão fiscal de fls.534/536. 

 
O sujeito passivo apresenta recurso ao Conselho Pleno no qual 

pede, em preliminar, a admissão do seu recurso com fulcro no art. 41, II, “b”, 1, da Lei 
16.469/09, em razão do caráter confiscatório da multa aplicada. 

 

É o Relatório 
 
 

V O T O 
 

Inicialmente entendo que deve ser liminarmente inadmitido o recurso 
do contribuinte ao Conselho Pleno, porque a decisão recorrida foi tomada, na fase 
cameral, por unanimidade de votos e não foi comprovado o atendimento de um dos 
requisitos previstos no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, abaixo transcrito:  

 
Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral: 
[...] 
II - unânime: 
a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 
que tenha tratado de matéria idêntica; 
b) inequivocamente contrária a: 
1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 
2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 
que implique reforma parcial ou total da decisão; 
c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 
d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 
§ 1º - Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso 
deve ser liminarmente inadmitido: 
I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento; 
II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição 
expressa da legislação tributária estadual ou à prova constante do 
processo, ou a falsidade da prova. 



 

 
Muito embora a recorrente tenha invocado para a admissão da sua 

peça defensória o disposto no art. 41, II, “b”, 1, da Lei 16.469/09 (decisão inequivocamente 
contrária a disposição expressa da legislação tributária estadual) não houve a 
demonstração da contrariedade à disposição expressa da legislação tributária estadual, 
condição para o recebimento do recurso, conforme disposto no inciso II do § 1º do mesmo 
dispositivo legal. 

 
É de se destacar que o suposto caráter confiscatório da multa 

aplicada, conforme alegado pela defesa, não possibilita a admissão do recurso. Primeiro, 
porque não implica contrariedade à legislação tributária estadual, já que a penalidade 
aplicada decorre de previsão contida na legislação estadual (art. 71, IV-A, da Lei n.º 
11.651/91, com redação da Lei n.º 17.519/2011) e, segundo, porque não compete a este 
Conselho Administrativo Tributário declarar inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato 
normativo expedido pela Administração Tributária, nos termos do que dispõe o art. 6º, § 
4º, da Lei n.º 16.469, que regula o processo administrativo tributário. 

 
Ante o exposto, voto inadmitindo liminarmente o recurso por estar 

desprovido dos elementos legalmente exigidos para sua admissão por este Conselho 
Pleno. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 26 de abril de 2016. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00572/16 
 
Relator: Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes 
 

 
EMENTA: Processual. Inadmissibilidade de recurso de decisão 
cameral unânime. Não cumprimento de requisito do art. 41 II, § 
1º da Lei n° 16.469/09. Arguição pelo Relator. Acolhimento.  
 
Sendo unânime a decisão cameral e não cumprido algum dos 
requisitos exigidos pelo art. 41, II, § 1º da Lei n° 16.469/09, 
impõe-se a inadmissão liminar do recurso interposto. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 19 
de abril de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, feita pelo Conselheiro 
Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo, por conseguinte, a decisão cameral que ratificou a 
decisão singular, a qual considerou procedente o auto de infração e alterou a penalidade 
para a prevista no art. 71, inciso III, alínea "a", do CTE. Participaram do julgamento os 
Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes, Nivaldo Carvelo Carvalho, Márcio Nogueira 
Pedra, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Paulo Diniz, Elias Alves dos 
Santos, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, 
Heli José da Silva, Alcedino Gomes Barbosa, Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, José 
Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes e João Divino de Brito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no processo a acusação fiscal de que o sujeito passivo 
adquiriu, de produtores rurais goianos, 526,70 metros cúbicos de carvão vegetal, durante 
o período de 1º de julho a 31 de dezembro de 2003, no valor total de R$ 39.587,25 (trinta 
e nove mil, quinhentos e oitenta e sete reais e vinte e cinco centavos), desacobertados de 
documentação fiscal, conforme prova o demonstrativo "Relatório de Controle do Consumo 
e Utilização de Produtos e Subprodutos Florestais", de emissão do próprio destinatário da 
mercadoria, em anexo, e demonstrado nos documentos, também anexos, devendo, em 
consequência, como estabelece o artigo 45, parágrafo único, da Lei nº 11.651/91, na 
condição de contribuinte solidário, pagar o ICMS no valor de R$ 4.750,47 (quatro mil, 
setecentos e cinquenta reais e quarenta e sete centavos), juntamente com as penalidades 
e acréscimos legais. 

 
Intimado, o sujeito passivo ingressa com impugnação em Primeira 

Instância, fls. 15/26, alegando, em essência, que o contribuinte do ICMS, como regra 
geral, é o vendedor, o produtor, aquele que promove a saída da mercadoria, não se 
reconhecendo ao comprador a qualidade de sujeito passivo da obrigação tributária. 

 
Alega a parte passiva que a interpretação do parágrafo único, do 

artigo 45, do CTE, proposta pelo auditor Fiscal de interesse comum entre o "alienante" e o 
"adquirente" não deve ser aceita porque conduz a resultados absurdos; que, normalmente, 
haverá interesse contraposto entre o alienante (que pretende obter o maior preço) e o 
adquirente (que pretende pagar o menor preço). 



 

 
Ainda alega a defendente que não é contribuinte do ICMS, em Goiás, 

não tendo realizado operações de circulação de mercadorias em Goiás, as quais foram, 
efetivamente, realizadas por contribuintes goianos, produtores rurais, que deveriam 
responder pela obrigação tributária, tendo as operações sido realizadas com 
documentação fiscal, e, portanto, não tem responsabilidade tributária sobre os 
procedimentos adotados pelo contribuinte goiano, o produtor rural. 

 
Destaca a impugnante, também, que a legislação goiana determina a 

aplicação de pautas fiscais, que fixam o valor do carvão vegetal, estabelecendo, ainda 
quantidades mínimas por caminhão (por exemplo a Instrução Normativa nº 194/03-SAT). 
Assim, entende, que o valor do ICMS eventualmente pago a menor haverá de ser 
satisfeito, obviamente, pelo contribuinte goiano, e não pelo adquirente da mercadoria, que 
sequer integra ou poderia integrar o polo passivo da obrigação tributária. 

 
Observa o polo passivo que o lançamento tributário desconsiderou 

completamente a figura do contribuinte, produtor rural. E, mesmo não se invocando o 
incabível benefício de ordem, existe a falha do lançamento em não pesquisar o eventual 
pagamento das diferenças apuradas pelo produtor rural, devendo ser realizado diligência, 
pelo Fisco, para apurar a existência de eventuais pagamentos complementares feitos pelo 
contribuinte, o produtor rural estabelecido em Goiás. 

 
Diz, ainda, que a solidariedade decorrente do interesse comum na 

situação que constitua o fato gerador da obrigação principal apenas foi estendida à 
penalidade pecuniária na vigência da Lei Estadual nº 16.241/08. Assim, alega que a 
penalidade formal proposta pela fiscalização está incorreta. 

 
Pugna, ao final, pela improcedência do presente feito fiscal. 
 
O julgador singular, na Sentença de nº 2.095/10 - JULP, de fls. 38/41, 

decide pela procedência do lançamento, devendo o sujeito passivo efetuar o recolhimento 
do ICMS, no valor originário constante da inicial. Adequa, outrossim, a penalidade à 
contida no artigo 71, inciso III, alínea "a", do Código Tributário Estadual - CTE. 

 
A Representação Fazendária, por intermédio do Despacho nº 

1270/2010 – SAT/CRF, anui, concorde, com a decisão. 
 
Intimado, o sujeito passivo apresenta Recurso Voluntário, documento 

de fls. 47/57, buscando desfazimento do lançamento em comento, bem como o não 
reconhecimento da solidariedade, ou, eventualmente, a limitação desta apenas em relação 
ao valor do imposto e acréscimos moratórios, excluindo a responsabilidade do recorrente 
em relação às penalidades. Reitera os argumentos expendidos na fase singular. 

 
Apreciando o recurso voluntário a Quarta Câmara do Conselho 

Administrativo Tributário decide, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido de diligência 
formulado pelo sujeito passivo, bem como as preliminares de nulidade arguidas pelo 
recorrente, sendo a primeira por ilegitimidade passiva, e a segunda por cerceamento do 
direito de defesa.  

 
Quanto ao mérito, por unanimidade, o órgão cameral conhece do 

recurso, nega-lhe provimento para confirmar a confirmar a sentença que considerou 
procedente o auto de infração e adequou a penalidade para a prevista no art. 71, inciso III, 
alínea "a", do CTE. 



 

 
Instada a recorrer, a Fazenda Pública concorda com a decisão 

cameral. 
 
O sujeito passivo foi intimado conforme fls. 87. 
 
O sujeito passivo manifesta-se conforme fls. 90 a 96, alegando que a 

autuação fiscal, mercadoria desacobertada de documento fiscal encontra em minas gerais, 
frisa ainda que a recorrente é empresa sediada em Minas Gerais, tendo adquirido carvão 
vegetal de produtos goianos. 

 
Arguiu que a ilegitimidade ativa do Estado de Goiás, local da 

ocorrência do fato gerador (art. 33, II, do CTE), o fato gerador objetivo da autuação fiscal, 
nos termos da legislação estadual, ocorreu no Estado de Minas Gerais, não mais 
importando o local de onde saiu a mercadoria desacobertada de documentação fiscal, por 
se tratar, na forma da legislação estadual, de "situação especial".  

 
Aduz equívoco na aplicação da penalidade, pois a recorrente não 

deixou de emitir documentos fiscais exigidos pela legislação goiana e que na época da 
ocorrência dos fatos ora examinados a redação do caput do art. 45 da Lei 11.651/91 não 
estabelecia a solidariedade em relação à multa, mas tão somente, em relação ao imposto. 

 
Ao final requer: que seja provido o recurso. 
 
Juntada de substabelecimento sem reservas.   
 
É o relatório. 

 

QUESTÃO PRELIMINAR 

 

Analisando o recurso interposto pelo sujeito passivo, vejo que foi 
interposto perante decisão cameral na qual todas as questões foram objeto de votação 
unânime, devendo o recurso ser inadmitido, já que, não cumprido algum dos requisitos 
exigidos pelo art. 41, II, § 1º da Lei 16.469/09, é incabível a interposição de recurso para o 
Conselho: 

 

“Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral: 

[...] 

 

II - unânime: 

a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 
que tenha tratado de matéria idêntica; 

 

b) inequivocamente contrária a: 

1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 
que implique reforma parcial ou total da decisão; 

 



 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 

 

§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o 
recurso deve ser liminarmente inadmitido: 

 

I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento; 

 

II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa 
da legislação tributária estadual ou à prova constante do processo, ou a 
falsidade da prova. [...]” [Grifo Oportuno] 

Fica, assim, mantida a decisão cameral. 

 
Pelo exposto, INADMITO o recurso do Contribuinte para o Conselho 

Pleno, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 28 de abril de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00573/16 
 
Relator: Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes 
 

 
EMENTA: Processual. Inadmissibilidade parcial de recurso de 
decisão cameral unânime. Não cumprimento de requisito do art. 
41 II, § 1º da Lei n° 16.469/09. Arguição pelo Relator. 
Acolhimento. ICMS. Pedido de exclusão de Multa. Rejeição. 
Manutenção da decisão recorrida. 
 
I - Sendo unânime a decisão cameral e não cumprido, em 
relação à questão assim decidida, algum dos requisitos exigidos 
pelo art. 41, II, § 1º da Lei n° 16.469/09, impõe-se a inadmissão 
liminar do recurso, na parte em que o cumprimento do requisito 
não seu deu; 
 
II - O caput do art. 45 da Lei 11.651/91 refere-se a fato gerador da 
obrigação principal e a imposto devido e, cuidando esse artigo 
de situação infracional para a qual o solidário concorre, este, em 
tal condição, sofre também a imposição da penalidade 
decorrente da omissão de pagamento do tributo. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 19 
de abril de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, feita pelo Conselheiro 
Relator, excetuado o pedido de exclusão da penalidade, tendo em vista não estar a peça 
recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09. Participaram 
do julgamento os Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes, Nivaldo Carvelo Carvalho, 
Márcio Nogueira Pedra, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Paulo Diniz, 
Elias Alves dos Santos, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza 
Santos Mariano, Heli José da Silva, Alcedino Gomes Barbosa, Aldeci de Souza Flor, José 
Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de 
Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes e João Divino de 
Brito. E, por maioria de votos, rejeitar o pedido de exclusão da penalidade indicada no 
auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes, 
Márcio Nogueira Pedra, Victor Augusto de Faria Morato, Elias Alves dos Santos, Lidilone 
Polizeli Bento, Heli José da Silva, Aldeci de Souza Flor, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, 
Washington Luis Freire de Oliveira, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes e o Sr. 
Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de 
desempate. Vencidos os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, Masayuki Missao, Paulo 
Diniz, Nivaldo José Mendes, Rickardo de Souza Santos Mariano, Alcedino Gomes 
Barbosa, José Luiz Rosa, Talita Pimenta Félix, José Pereira D'abadia e João Divino de 
Brito, que votaram adequando a penalidade para a prevista no art. 71, III, "a", do CTE. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no processo a acusação fiscal de que o sujeito passivo 
adquiriu, de produtores rurais goianos, 922,10 metros cúbicos de carvão vegetal, durante 
o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2005, no valor total de R$ 71.462,75 
(setenta e um mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e setenta e cinco centavos), 



 

desacobertados de documentação fiscal, conforme prova o demonstrativo "Relatório de 
Controle do Consumo e Utilização de Produtos e Subprodutos Florestais", de emissão do 
próprio destinatário da mercadoria, em anexo, e demonstrado nos documentos, também 
anexos, devendo, em consequência, como estabelece o artigo 45, parágrafo único, da Lei 
nº 11.651/91, na condição de contribuinte solidário, pagar o ICMS no valor de R$ 8.575,53 
(oito mil, quinhentos e setenta e cinco reais e cinquenta e três centavos), juntamente com 
as penalidades e acréscimos legais. 

 
Intimado, o sujeito passivo ingressa com impugnação em Primeira 

Instância, fls. 31/42, alegando, em essência, que o contribuinte do ICMS, como regra 
geral, é o vendedor, o produtor, aquele que promove a saída da mercadoria, não se 
reconhecendo ao comprador a qualidade de sujeito passivo da obrigação tributária. 

 
Alega a parte passiva que a interpretação do parágrafo único, do 

artigo 45, do CTE, proposta pelo auditor Fiscal de interesse comum entre o "alienante" e o 
"adquirente" não deve ser aceita porque conduz a resultados absurdos; que, normalmente, 
haverá interesse contraposto entre o alienante (que pretende obter o maior preço) e o 
adquirente (que pretende pagar o menor preço). 

 
Ainda alega o impugnante que não é contribuinte do ICMS em Goiás, 

não tendo realizado operações de circulação de mercadorias em Goiás, as quais foram, 
efetivamente, realizadas por contribuintes goianos, produtores rurais, que deveriam 
responder pela obrigação tributária, tendo as operações sido realizadas com 
documentação fiscal, e, portanto, não tem responsabilidade tributária sobre os 
procedimentos adotados pelo contribuinte goiano, o produtor rural. 

 
Destaca também o defendente que a legislação goiana determina a 

aplicação de pautas fiscais, que fixam o valor do carvão vegetal, estabelecendo, ainda 
quantidades mínimas por caminhão (por exemplo a Instrução Normativa nº 194/03-SAT). 
Assim, entende, que o valor do ICMS eventualmente pago a menor haverá de ser 
satisfeito, obviamente, pelo contribuinte goiano, e não pelo adquirente da mercadoria, que 
sequer integra ou poderia integrar o polo passivo da obrigação tributária. 

 
Observa o sujeito passivo que o lançamento tributário desconsiderou 

completamente a figura do contribuinte, produtor rural. E, mesmo não se invocando o 
incabível benefício de ordem, existe a falha do lançamento em não pesquisar o eventual 
pagamento das diferenças apuradas pelo produtor rural, devendo ser realizado diligência, 
pelo Fisco, para apurar a existência de eventuais pagamentos complementares feitos pelo 
contribuinte, o produtor rural estabelecido em Goiás. 

 
Diz, ainda, que a solidariedade decorrente do interesse comum na 

situação que constitua o fato gerador da obrigação principal apenas foi estendida à 
penalidade pecuniária na vigência da Lei Estadual nº 16.241/08. Assim, alega que a 
penalidade formal proposta pela fiscalização está incorreta. 

 
Pugna, ao final, pela improcedência do presente feito fiscal. 
 
O julgador singular, na Sentença de nº 6.326/10 - JULP, de fls. 50/53, 

decide pela procedência do lançamento, devendo o sujeito passivo efetuar o recolhimento 
do ICMS, no valor originário constante da inicial, e dos acréscimos legais. 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta Recurso Voluntário, documento 

de fls. 58/68, buscando desfazimento do lançamento em comento, bem como o não 



 

reconhecimento da solidariedade, ou, eventualmente, a limitação desta apenas em relação 
ao valor do imposto e acréscimos moratórios, excluindo a responsabilidade do recorrente 
em relação às penalidades. Reitera os argumentos expendidos na fase singular. 

 
Apreciando o recurso voluntário a Quarta Câmara do Conselho 

Administrativo Tributário decide, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido de diligência 
formulado pelo sujeito passivo, bem como as preliminares de nulidade arguidas pelo 
recorrente, sendo a primeira por ilegitimidade passiva, e a segunda por cerceamento do 
direito de defesa.  

 
Quanto ao mérito, por unanimidade, o órgão cameral conhece do 

recurso, nega-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração e, por maioria, rejeita a adequação da penalidade para a 
prevista no art. 71, inciso III, alínea "a", do CTE, proposta pelo Conselheiro José Pereira 
D'abadia. 

Intimado para a interpor recurso perante o Conselho Pleno (fls. 97), o 
sujeito passivo manifesta-se conforme fls. 100 a 104, alegando que a autuação fiscal, 
mercadoria desacobertada de documento fiscal encontra em Minas Gerais, frisa ainda que 
a recorrente é empresa sediada em Minas Gerais, tendo adquirido carvão vegetal de 
produtos goianos. 

 
Arguiu que a ilegitimidade ativa do Estado de Goiás, local da 

ocorrência do fato gerador (art. 33, II, do CTE), o fato gerador objetivo da autuação fiscal, 
nos termos da legislação estadual, ocorreu no Estado de Minas Gerais, não mais 
importando o local de onde saiu a mercadoria desacobertada de documentação fiscal, por 
se tratar, na forma da legislação estadual, de "situação especial".  

 
Aduz equívoco na aplicação da penalidade, pois a recorrente não 

deixou de emitir documentos fiscais exigidos pela legislação goiana e que na época da 
ocorrência dos fatos ora examinados a redação do caput do art. 45 da Lei 11.651/91 não 
estabelecia a solidariedade em relação à multa, mas tão somente, em relação ao imposto 
(fl. 104). 

Ao final, requer que seja provido o recurso. 
 
Juntada de substabelecimento sem reservas. 
 
É o relatório. 

 

QUESTÃO PRELIMINAR 

 

Analisando o recurso interposto pelo sujeito passivo, vejo que foi 
interposto perante decisão cameral na qual, excetuada a rejeição da proposição de 
adequação da penalidade, todas as questões foram objeto de votação unânime, devendo 
o recurso, ressalvada a parte relativa ao pedido de exclusão da penalidade, ser inadmitido, 
já que, não cumprido algum dos requisitos exigidos pelo art. 41, II, § 1º da Lei 16.469/09, é 
incabível a interposição de recurso para o Conselho: 

 

 

“Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral: 



 

[...] 

 

II - unânime: 

a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 
que tenha tratado de matéria idêntica; 

 

b) inequivocamente contrária a: 

1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 
que implique reforma parcial ou total da decisão; 

 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 

 

§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o 
recurso deve ser liminarmente inadmitido: 

 

I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento; 

 

II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa 
da legislação tributária estadual ou à prova constante do processo, ou a 
falsidade da prova. [...]” [Grifo Oportuno] 

 

QUESTÃO MERITÓRIA 

 

Quanto ao pedido de exclusão da penalidade de feito pelo sujeito 
passivo, relativo a parte do recurso não inadmitida, dele conheço, mas não acolho, pois na 
época dos fatos descritos no auto de infração, o ano de 2005 (fl. 03), a redação do caput 
do art. 45 da Lei 11.651/91 fazia, como atualmente faz, referência a fato gerador da 
obrigação principal e a imposto devido e, cuidando o artigo de situação infracional para 
qual o solidário concorra, este, nessa condição, há que sofrer também a imposição da 
penalidade decorrente da omissão de pagamento do tributo. Veja-se o texto do dito art. 45: 

 

REDAÇÃO DADA AO ART. 45 PELA LEI Nº 12.972, DE 27.12.96 - VIGÊNCIA: 01.01.97. 

“Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido 
na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente:” 

NOTA: REDAÇÃO COM VIGÊNCIA DE 01.01.97 A 30.04.08. 

Quanto à penalidade proposta na peça inicial, saliento que não foi a 
falta de emissão de documento fiscal que motivou a imposição de multa à recorrente, mas 
a aquisição de mercadoria sem desacobertada desse documento, como bem destaca o 
ilustre relator da fase cameral (fl. 94): 

 



 

““A penalidade aplicada em face da infração está correta, trata-se, como foi 
frisado, de aquisição de mercadoria sem nota fiscal. Assim, em decorrência 
dessa infração, o sujeito passivo ficou submetido à pena prevista no artigo 
71, inciso VII, alínea "l" do CTE: "pela falta de emissão de documentos 
fiscais exigidos, ressalvado o disposto no inciso X, "b", ou pelo recebimento 
de mercadoria ou de serviço sem documentação fiscal, cujo valor tenha 
sido apurado por meio de levantamento fiscal realizado em estabelecimento 
cadastrado" (grifo nosso).”” 

 

Fica, assim, mantida a decisão cameral. 

 
Pelo exposto, INADMITO o recurso do Contribuinte para o Conselho 

Pleno, excetuado o pedido de exclusão da penalidade, tendo em vista não estar a peça 
recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09 e rejeito o 
pedido de exclusão da penalidade indicada no auto de infração, ficando, por 
consequência, a mantida a decisão cameral. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 28 de abril de 2016. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00574/16 
 
Relator: Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes 
 

 
EMENTA: Processual. Inadmissibilidade parcial de recurso de 
decisão cameral unânime. Não cumprimento de requisito do art. 
41 II, § 1º da Lei n° 16.469/09. Arguição pelo Relator. 
Acolhimento. ICMS. Pedido de exclusão de Multa. Rejeição. 
Manutenção da decisão recorrida. 
 
I - Sendo unânime a decisão cameral e não cumprido, em 
relação à questão assim decidida, algum dos requisitos exigidos 
pelo art. 41, II, § 1º da Lei n° 16.469/09, impõe-se a inadmissão 
liminar do recurso, na parte em que o cumprimento do requisito 
não seu deu; 
 
II - O caput do art. 45 da Lei 11.651/91 refere-se a fato gerador da 
obrigação principal e a imposto devido e, cuidando esse artigo 
de situação infracional para a qual o solidário concorre, este, em 
tal condição, sofre também a imposição da penalidade 
decorrente da omissão de pagamento do tributo. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 19 
de abril de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, feita pelo Conselheiro 
Relator, excetuado o pedido de exclusão da penalidade, tendo em vista não estar a peça 
recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09. Participaram 
do julgamento os Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes, Nivaldo Carvelo Carvalho, 
Márcio Nogueira Pedra, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Paulo Diniz, 
Elias Alves dos Santos, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza 
Santos Mariano, Heli José da Silva, Alcedino Gomes Barbosa, Aldeci de Souza Flor, José 
Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de 
Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes e João Divino de 
Brito. E, por maioria de votos, rejeitar o pedido de exclusão da penalidade indicada no 
auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes, 
Márcio Nogueira Pedra, Victor Augusto de Faria Morato, Elias Alves dos Santos, Lidilone 
Polizeli Bento, Heli José da Silva, Aldeci de Souza Flor, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, 
Washington Luis Freire de Oliveira, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes e o Sr. 
Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de 
desempate. Vencidos os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, Masayuki Missao, Paulo 
Diniz, Nivaldo José Mendes, Rickardo de Souza Santos Mariano, Alcedino Gomes 
Barbosa, José Luiz Rosa, Talita Pimenta Félix, José Pereira D'abadia e João Divino de 
Brito, que votaram adequando a penalidade para a prevista no art. 71, III, "a", do CTE. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no processo a acusação fiscal de que o sujeito passivo 
adquiriu, de produtores rurais goianos, 879,50 metros cúbicos de carvão vegetal, durante 
o período de 1º de março a 31 de dezembro de 2004, no valor total de R$ 68.161,25 
(sessenta e oito mil, cento e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos), 



 

desacobertados de documentação fiscal, conforme prova o demonstrativo "Relatório de 
Controle do Consumo e Utilização de Produtos e Subprodutos Florestais", de emissão do 
próprio destinatário da mercadoria, em anexo, e demonstrado nos documentos, também 
anexos, devendo, em consequência, como estabelece o artigo 45, parágrafo único, da Lei 
nº 11.651/91, na condição de contribuinte solidário, pagar o ICMS no valor de R$ 8.179,35 
(oito mil, cento e setenta e nove reais e trinta e cinco centavos), juntamente com as 
penalidades e acréscimos legais. 

 
Intimado, o sujeito passivo ingressa com impugnação em Primeira 

Instância, fls. 20/33, alegando, em essência, que o contribuinte do ICMS, como regra 
geral, é o vendedor, o produtor, aquele que promove a saída da mercadoria, não se 
reconhecendo ao comprador a qualidade de sujeito passivo da obrigação tributária. 

 
Alega a parte passiva que a interpretação do parágrafo único, do 

artigo 45, do CTE, proposta pelo auditor Fiscal de interesse comum entre o "alienante" e o 
"adquirente" não deve ser aceita porque conduz a resultados absurdos; que, normalmente, 
haverá interesse contraposto entre o alienante (que pretende obter o maior preço) e o 
adquirente (que pretende pagar o menor preço). 

 
Ainda alega o impugnante que não é contribuinte do ICMS em Goiás, 

não tendo realizado operações de circulação de mercadorias em Goiás, as quais foram, 
efetivamente, realizadas por contribuintes goianos, produtores rurais, que deveriam 
responder pela obrigação tributária, tendo as operações sido realizadas com 
documentação fiscal, e, portanto, não tem responsabilidade tributária sobre os 
procedimentos adotados pelo contribuinte goiano, o produtor rural. 

 
Destaca também o defendente que a legislação goiana determina a 

aplicação de pautas fiscais, que fixam o valor do carvão vegetal, estabelecendo, ainda 
quantidades mínimas por caminhão (por exemplo a Instrução Normativa nº 194/03-SAT). 
Assim, entende, que o valor do ICMS eventualmente pago a menor haverá de ser 
satisfeito, obviamente, pelo contribuinte goiano, e não pelo adquirente da mercadoria, que 
sequer integra ou poderia integrar o polo passivo da obrigação tributária. 

 
Observa o sujeito passivo que o lançamento tributário desconsiderou 

completamente a figura do contribuinte, produtor rural. E, mesmo não se invocando o 
incabível benefício de ordem, existe a falha do lançamento em não pesquisar o eventual 
pagamento das diferenças apuradas pelo produtor rural, devendo ser realizado diligência, 
pelo Fisco, para apurar a existência de eventuais pagamentos complementares feitos pelo 
contribuinte, o produtor rural estabelecido em Goiás. 

 
Diz, ainda, que a solidariedade decorrente do interesse comum na 

situação que constitua o fato gerador da obrigação principal apenas foi estendida à 
penalidade pecuniária na vigência da Lei Estadual nº 16.241/08. Assim, alega que a 
penalidade formal proposta pela fiscalização está incorreta. 

 
Pugna, ao final, pela improcedência do presente feito fiscal. 
 
O julgador singular, na Sentença de nº 3.647/10 - JULP, de fls. 48/51, 

decide pela procedência do lançamento, devendo o sujeito passivo efetuar o recolhimento 
do ICMS, no valor originário constante da inicial, e dos acréscimos legais. 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta Recurso Voluntário, documento 

de fls 56/65, buscando desfazimento do lançamento em comento, bem como o não 



 

reconhecimento da solidariedade, ou, eventualmente, a limitação desta apenas em relação 
ao valor do imposto e acréscimos moratórios, excluindo a responsabilidade do recorrente 
em relação às penalidades. Reitera os argumentos expendidos na fase singular. 

 
Apreciando o recurso voluntário a Quarta Câmara do Conselho 

Administrativo Tributário decide, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido de diligência 
formulado pelo sujeito passivo, bem como as preliminares de nulidade arguidas pelo 
recorrente, sendo a primeira por ilegitimidade passiva, e a segunda por cerceamento do 
direito de defesa.  

 
Quanto ao mérito, por unanimidade, o órgão cameral conhece do 

recurso, nega-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração e, por maioria, rejeita a adequação da penalidade para a 
prevista no art. 71, inciso III, alínea "a", do CTE, proposta pelo Conselheiro José Pereira 
D'abadia. 

 
Intimado para a interpor recurso perante o Conselho Pleno (fls. 93), o 

sujeito passivo manifesta-se conforme fls. 97 a 101, alegando que a autuação fiscal, 
mercadoria desacobertada de documento fiscal encontra em Minas Gerais, frisa ainda que 
a recorrente é empresa sediada em Minas Gerais, tendo adquirido carvão vegetal de 
produtos goianos. 

 
Arguiu que a ilegitimidade ativa do Estado de Goiás, local da 

ocorrência do fato gerador (art. 33, II, do CTE), o fato gerador objetivo da autuação fiscal, 
nos termos da legislação estadual, ocorreu no Estado de Minas Gerais, não mais 
importando o local de onde saiu a mercadoria desacobertada de documentação fiscal, por 
se tratar, na forma da legislação estadual, de "situação especial".  

 
Aduz equívoco na aplicação da penalidade, pois a recorrente não 

deixou de emitir documentos fiscais exigidos pela legislação goiana e que na época da 
ocorrência dos fatos ora examinados a redação do caput do art. 45 da Lei 11.651/91 não 
estabelecia a solidariedade em relação à multa, mas tão somente, em relação ao imposto. 

 
Ao final, requer que seja provido o recurso. 
 
Juntada de substabelecimento sem reservas. 
 
É o relatório. 

 

QUESTÃO PRELIMINAR 

 

Analisando o recurso interposto pelo sujeito passivo, vejo que foi 
interposto perante decisão cameral na qual, excetuada a rejeição da proposição de 
adequação da penalidade, todas as questões foram objeto de votação unânime, devendo 
o recurso, ressalvada a parte relativa ao pedido de exclusão da penalidade, ser inadmitido, 
já que, não cumprido algum dos requisitos exigidos pelo art. 41, II, § 1º da Lei 16.469/09, é 
incabível a interposição de recurso para o Conselho: 

 

 



 

“Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral: 

[...] 

 

II - unânime: 

a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 
que tenha tratado de matéria idêntica; 

 

b) inequivocamente contrária a: 

1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 
que implique reforma parcial ou total da decisão; 

 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 

 

§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o 
recurso deve ser liminarmente inadmitido: 

 

I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento; 

 

II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa 
da legislação tributária estadual ou à prova constante do processo, ou a 
falsidade da prova. [...]” [Grifo Oportuno] 

 

QUESTÃO MERITÓRIA 

 

Quanto ao pedido de exclusão da penalidade de feito pelo sujeito 
passivo, relativo a parte do recurso não inadmitida, dele conheço, mas não acolho, pois na 
época dos fatos descritos no auto de infração, o ano de 2004 (fl. 03), a redação do caput 
do art. 45 da Lei 11.651/91 fazia, como atualmente faz, referência a fato gerador da 
obrigação principal e a imposto devido e, cuidando o artigo de situação infracional para 
qual o solidário concorra, este, nessa condição, há que sofrer também a imposição da 
penalidade decorrente da omissão de pagamento do tributo. Veja-se o texto do dito art. 45: 

 

REDAÇÃO DADA AO ART. 45 PELA LEI Nº 12.972, DE 27.12.96 - VIGÊNCIA: 01.01.97. 

“Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido 
na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente:” 

NOTA: REDAÇÃO COM VIGÊNCIA DE 01.01.97 A 30.04.08. 

Quanto à penalidade proposta na peça inicial, saliento que não foi a 
falta de emissão de documento fiscal que motivou a imposição de multa à recorrente, mas 
a aquisição de mercadoria sem desacobertada desse documento, como bem destaca o 
ilustre relator da fase cameral (fl. 91): 

 



 

““A penalidade aplicada em face da infração está correta, trata-se, como foi 
frisado, de aquisição de mercadoria sem nota fiscal. Assim, em decorrência 
dessa infração, o sujeito passivo ficou submetido à pena prevista no artigo 
71, inciso VII, alínea "l" do CTE: "pela falta de emissão de documentos 
fiscais exigidos, ressalvado o disposto no inciso X, "b", ou pelo recebimento 
de mercadoria ou de serviço sem documentação fiscal, cujo valor tenha 
sido apurado por meio de levantamento fiscal realizado em estabelecimento 
cadastrado" (grifo nosso).”” 

 

Fica, assim, mantida a decisão cameral. 

 
Pelo exposto, INADMITO o recurso do Contribuinte para o Conselho 

Pleno, excetuado o pedido de exclusão da penalidade, tendo em vista não estar a peça 
recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09 e rejeito o 
pedido de exclusão da penalidade indicada no auto de infração, ficando, por 
consequência, a mantida a decisão cameral. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 28 de abril de 2016. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00606/16 
 
Redator do Voto: Conselheiro Alcedino Gomes Barbosa 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de inadmissibilidade do 
recurso do contribuinte, suscitada pelo Relator. Acolhida. 
Exclusão do polo passivo solidário da lide, por ele suscitada. 
Acolhida. 
 
1. O recebimento de recurso está condicionado à previsão legal 
para seu acolhimento; 
 
2. Devem ser excluídas do polo passivo do feito, aqueles que 
comprovadamente não tiverem interesse na situação que 
constitua o fato gerador da obrigação principal. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 12 
de janeiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, feita pelo Conselheiro 
Relator, em relação ao mérito, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância 
com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que 
considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Aguinaldo Fernandes de Melo, Elias Alves dos Santos, Alcedino Gomes Barbosa, Márcio 
Nogueira Pedra, José Luiz Rosa, Rodolfo Ramos Caiado, Renato Moraes Lima, José 
Pereira D'abadia, David Fernandes de Carvalho, Nislene Alves Borges, Rickardo de Souza 
Santos Mariano, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria 
Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes e José 
Paixão de Oliveira Gomes. E, por maioria de votos, conhecer do recurso do solidário 
Wagner Penhalves para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para excluí-lo da lide. 
Foram vencedores os Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo, Elias Alves dos 
Santos, Alcedino Gomes Barbosa, José Luiz Rosa, Rodolfo Ramos Caiado, José Pereira 
D'abadia, Rickardo de Souza Santos Mariano, Masayuki Missao, Edson Abrão da Silva e 
Nivaldo José Mendes. Vencidos os Conselheiros Márcio Nogueira Pedra, Renato Moraes 
Lima, David Fernandes de Carvalho, Nislene Alves Borges, Gilmar Rodrigues de Almeida, 
Victor Augusto de Faria Morato, Mário de Oliveira Andrade e José Paixão de Oliveira 
Gomes, que votaram conhecendo do recurso, negando-lhe provimento para manter na lide 
o solidário. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o Fisco exige o ICMS no valor de R$ 
4.779,77 (quatro mil, setecentos e setenta e nove reais e setenta e sete centavos), multa e 
acréscimos legais da autuada, em razão desta ter remetido mercadorias (bijuterias) no 
valor comercial de R$ 28.116,30 (vinte e oito mil, cento e dezesseis reais e trinta 
centavos), sem a respectiva documentação fiscal. 

 
Citados como infringidos os arts. 45, IV, 64 e 66, da Lei n° 11.651/91 

c/c o art. 145, Parágrafo único do Decreto n° 4.852/97, tendo sido proposta a penalidade 
prevista no art. 71, XII, "a", 3, da Lei n° 11.651/91, agravada pelo § 9°, I, do mesmo artigo 
e diploma legal.  

 



 

Identificada como sujeito passivo solidário a pessoa física WAGNER 
PENHALVES, na condição de operador subsequente "fls. 4". 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, Ficha de 

Controle de Mercadorias Apreendidas n° 01.131 emitida pelo Posto Fiscal dos Correios 
"fls. 07 e 08", acompanhada de relação de mercadorias "fls. 09 a 13" e Termo de 
Apreensão n° 1100091149-3 "fls. 16", dentre outros documentos. 

 
Intimados em 27/10/2008 "fls. 24 e 25", a autuada e o solidário 

comparecem ao processo apresentando impugnação em peças separadas "fls. 27 a 29" e 
"35 a 36", onde pedem a improcedência do lançamento, alegando a autuada que a 
pretensão fazendária decorre exclusivamente de mera presunção.  

 
Assevera ainda que não há o intuito comercial, pois, as peças das 

joias são de modelos diferentes, não são repetidas, são bens de uso pessoal.  
 
O solidário pede a improcedência do lançamento, alegando que as 

joias pertencem a sua esposa, autuada, que lhe foram dadas de presente.  
 
Vindo o processo a julgamento em Primeira Instância, através da 

sentença Nº4738/09 –JULP "fls. 42 a 45", o julgador, após ler, conferir e analisar os autos, 
apreciando as razões das defesas apresentadas, decide pela procedência do lançamento, 
inclusive mantendo na lide o solidário identificado à "fls. 04". Em sua fundamentação 
afirmou que: 

 
Inicialmente não há que se falar em nulidade, vez que todas as 

etapas da intimação e da ampla defesa foram perfeitamente cumpridas. 
 
Quanto ao mérito assevera que no campo de incidência do ICMS e 

no conceito de mercadoria inclui-se qualquer tipo de bem móvel que tenha circulação 
econômica. 

 
Intimados os sujeitos passivos  "fls. 46 a 47", apenas o solidário 

apresenta recurso voluntário "fls. 49 a 56", pedindo a improcedência do lançamento, 
alegando essencialmente que as joias são de uso pessoal de sua esposa e que a remessa 
desses bens não está alcançada pelo ICMS, por não estar caracterizada atividade 
mercantil.  

 
Diz que não há nos autos as provas da acusação, sendo ônus da 

administração a produção de prova para atingir sua pretensão, o que não ocorreu nos 
presentes autos. Cita doutrina e jurisprudência. 

 
A quarta câmara do CAT, "fls. 58 a 63", decidiu rejeitar a preliminar 

de exclusão do solidário da lide, quanto ao mérito decidiu confirmar a sentença singular 
que considerou procedente o auto de infração. Em sua fundamentação afirmou que: 

 
O solidário é diretamente responsável pela prática da infração, e 

destinatário da mercadoria. 
 
Quanto ao mérito afirma que as mercadorias, em qualquer hipótese, 

deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. 
 



 

Após serem devidamente intimados os sujeitos passivos apresentam 
recurso ao conselho pleno, "fls. 69 a 85", onde reiteram todos os argumentos usados no 
decorrer do auto de infração, e afirma ainda que a multa possui caráter confiscatório. 

 
Ao final pedem pela improcedência do auto de infração. 
 
 
É o relatório. 

 
VOTO 

 
Este feito se inicia com a exigência fiscal, em face do contribuinte 

epigrafado, de recolhimento do imposto, de acordo com o  descrito na folha de rosto deste 
volume e já informado no relatório que é parte integrante deste “decisum”. 

 
Atendendo aos  trâmites legais a lide aporta neste preclaro Conselho 

Pleno, já trazendo em suas peças processuais as manifestações do polo passivo, em sede 
de Primeira e Segunda Instâncias, sendo que, em ambas as fases, o juízo das autoridades 
sentenciadoras foi por reafirmar a exigência preambular.  

 
Destaco que a decisão cameral, conforme já informado em 

parágrafos volvidos, foi unânime. Em sendo assim, e não havendo decisão deste colendo 
Conselho Administrativo Tributário, em sede de mérito, que seja conflitante, à que ora é 
objeto de estudo, conclui-se que o recurso da defesa para esta instância e que ora é 
objeto de análise, é carecedor de amparo legal nos termos preconizados pelo inciso II do 
artigo 41 da Lei nº 16.469/09, “verbis”: 

 
Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral: 
 
[...] 
 
II - unânime: 
 
a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 

que tenha tratado de matéria idêntica; 
 
b) inequivocamente contrária a: 
 
1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 
 
2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 
que implique reforma parcial ou total da decisão; 
 
c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 
 
d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 
 
§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso 
deve ser liminarmente inadmitido: 
 
I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento; 
 



 

II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa 
da legislação tributária estadual ou à prova constante do processo, ou a 
falsidade da prova. 

 
Entretanto, antes de concluir o meu discurso, atenho-me ainda, ao 

requerido pelo nomeado polo passivo solidário, que pugna requer a sua exclusão da 
sujeição passiva solidária desta lide e a acolho amparando-me na orientação no artigo 45, 
inciso IV e §1º, inciso I do CTE, “verbis”, vez que este não tinha interesse na constituição 
do fato gerador motivador desta ação, conforme pode ser conferido na instrução 
processual.   

 
Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 
 

Assim arguo e acolho a preliminar de inadmissibilidade do recurso do 
contribuinte para o Conselho Pleno, em relação ao mérito, tendo em vista não estar a peça 
recursal em consonância com o disposto no inciso II do artigo 41 da Lei nº 16.469/09, 
mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. E, por maioria 
de votos, conheço do recurso do solidário Wagner Penhalves para o Conselho Pleno, dou-
lhe provimento para excluí-lo da lide. 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 03 de maio de 2016. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00607/16 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: Preliminar de Inadmissibilidade do Recurso ao 
Conselho Pleno. Ausência de requisitos legais. Acolhimento. 
Mantida a decisão cameral que considerou procedente em parte 
o auto de infração. 
 
Devem ser liminarmente inadmitidos os recursos ao Conselho 
Pleno quando a decisão recorrida for unânime e não tiverem 
sido atendidas as condições previstas no artigo 41 da Lei nº 
16.469, de 19 de janeiro de 2009. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 05 
de novembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, feita pelo Conselheiro 
Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou procedente em 
parte o auto de infração no valor de ICMS de R$ 8.719,55 (oito mil, setecentos e dezenove 
reais e cinqüenta e cinco centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo 
José Mendes, Victor Augusto de Faria Morato, Washington Luis Freire de Oliveira, Antônio 
Martins da Silva, Elias Alves dos Santos, José Pereira D'abadia, Gilmar Rodrigues de 
Almeida, Talita Pimenta Félix, João Divino de Brito e Nivaldo Carvelo Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Nestes autos o fisco exige do sujeito passivo em epígrafe o 
pagamento de ICMS, mais acréscimos legais, no período de janeiro a abril de 2008, 
omitido em virtude de aproveitamento indevido de crédito do imposto, tendo em vista que 
o sujeito passivo foi credenciado nos termos da Instrução Normativa nº 673/04-GSF para 
utilização do crédito presumido, em substituição à apropriação de quaisquer outros 
créditos, sendo que o mesmo fez uso indevidamente do crédito do ICMS destacado em 
notas fiscais de aquisição de mercadorias e serviços. 

 
Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 58, § 

3º, inciso II e 64 da Lei nº 11.651/91, combinado com o artigo 3º da Instrução Normativa nº 
673/2004, tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso IV, alínea “a”, da 
Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 14.634/2003. 

 
A peça inicial foi instruída com os documentos de fls. 03/226.  
 
Devidamente intimado (fls. 227), o sujeito passivo comparece ao feito 

no qual argui, em sede de preliminar, nulidade do auto de infração por incompetência 
funcional, tendo em vista que foi emitido após o vencimento da ordem de serviço. No 
mérito, argui ser indevida a autuação. Assevera que a vedação existente no artigo 3º da IN 
nº 673/04 quanto ao aproveitamento de créditos de entradas reside no fato da utilização 
concomitante daqueles com o crédito presumido previsto no artigo 14 daquela, que para 
ser utilizado exclui a apropriação de qualquer outro crédito de ICMS. Finaliza, requerendo 
que seja declarada a improcedência do auto de infração. 



 

 
Juntamente com a peça impugnatória foram colacionados aos autos 

documentos de fls. 234/237. 
 
O julgador singular prolata a sentença nº 676/09 de fls. 239/240 e 

decide pela procedência do auto de infração. Inicialmente afirma que o lançamento fiscal 
está desprovido de quaisquer das hipóteses de nulidades previstas no artigo 20 da Lei nº 
16.469/09. No mérito, assevera que a Instrução Normativa nº 673/04 estabelece duas 
formas de credenciamento para o produtor agropecuário realizar a apuração do imposto a 
pagar, ambas mediante débito e crédito do ICMS. Destaca, ainda, que o sujeito passivo 
estava credenciado na forma do artigo 3° da IN nº 673/04 GSF, que determinava a 
apropriação do crédito presumido, sendo que o mesmo, por sua livre vontade, adotou 
creditamento do ICMS destacados em notas fiscais de entrada, infringindo, assim, a 
norma tributária. 

 
Da decisão supra foi intimado o sujeito passivo às fls. 241/242 para 

pagar a quantia exigida ou apresentar Recurso Voluntário. 
 
Irresignado, o sujeito passivo interpõe Recurso Voluntário às fls. 

244/250 alegando que "a responsabilidade pela infração tipificada no lançamento tributário 
em epígrafe não pode ser atribuída exclusivamente a autuada, devendo ser estendida a 
corresponsabilidade à empresa SADIA S.A". Defende que a Instrução Normativa n° 673/04 
é inconstitucional, padecendo de vício da ilegalidade por ser impeditiva ao exercício 
constitucionalmente garantido do aproveitamento dos créditos pelas entradas. Sustenta, 
ainda, que "nenhuma infração fora cometida pelo autuado, pois seus atos estão 
amparados por normas superiores e com maior razão ainda, por nossa Carta Magna". Ao 
final, requer que seja integrada ao polo passivo a empresa corresponsável SADIA S.A; e 
no mérito, que seja declarada a improcedência do auto de infração.  

 
A Segunda Câmara deste Conselho, por meio da Resolução de fls. 

257/258 determinou o encaminhamento dos autos à Delegacia Regional de Fiscalização 
de Anápolis a fim de que seja procedida revisão da auditoria inicial de forma a incluir os 
valores dos créditos presumidos a que o sujeito passivo tem direito. 

 
Em atendimento a Resolução supra, a autoridade fiscal informa que 

foram realizados os ajustes com os demonstrativos dos créditos presumidos a que teve 
direito o produtor agropecuário, efetuando os abatimentos em relação aos créditos 
escriturados indevidamente. 

 
A diligência veio acompanhada com os documentos de fls. 262/334. 
 
Em julgamento, a Primeira Câmara deste Conselho, decidiu por 

rejeitar a preliminar de reinclusão da lide da empresa Sadia S/A como solidária. No mérito, 
decidiu pela procedência parcial do auto de infração no valor do ICMS de R$ 8.719,55. 
Consta do acórdão cameral que não se evidencia na acusação fiscal qualquer motivo para 
responsabilizar a empresa emitente dos documentos fiscais pela irregularidade praticada 
exclusivamente pela autuada na escrituração indevida de créditos. Quanto ao mérito, 
destaca que a inclusão do montante do crédito presumido que o sujeito passivo tem 
direito, previsto nos artigos 14 e 15 da IN nº 673/04 é medida de justiça, visto que a 
exclusão do crédito destacado nas notas fiscais de entradas deve ser substituído pelo 
crédito presumido no próprio mês de apuração, restaurando, assim, o montante 
efetivamente devido pelo sujeito passivo. Portanto, os valores referentes aos meses de 
setembro e novembro apontados na revisão fiscal não foram considerados.  



 

 
Em seu Despacho nº 576/2013 de fls. 345, o Representante 

Fazendário manifesta-se pela manutenção da decisão cameral.  
 
Intimado da decisão cameral (fls. 346/347), o sujeito passivo interpõe 

Recurso ao Conselho Pleno às fls. 350/362 formulando em preliminar arguição de erro de 
cálculo da multa aplicada. Afirma, ainda, que o valor da penalidade é inconstitucional. 
Colaciona jurisprudências que entende aplicáveis ao caso. Finaliza, requerendo que seja 
declarada a improcedência do auto de infração.  

 
É o Relatório.  
 
 

VOTO 
 

Em face da ausência, neste processo, dos requisitos legalmente 
exigidos para a admissão de recurso ao Conselho Pleno, arguo de plano a sua 
inadmissibilidade.  

 
De fato, a decisão recorrida foi tomada, na fase cameral, por 

unanimidade de votos (fls. 340/344) e, não estando provada a divergência jurisprudencial 
ou contrariedade a disposição expressa na legislação tributária estadual ou a prova 
inconteste constante do processo, conforme prevê o artigo 41, inciso II, da Lei nº 
16.469/09, abaixo transcrito, não cabe recurso para o Conselho Pleno:  

 
Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão 
cameral: 

[...] 

II - unânime: 

a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão 
plenária, que tenha tratado de matéria idêntica; 

b) inequivocamente contrária a: 

1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento 
cameral, que implique reforma parcial ou total da decisão; 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava 
na ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 

§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o 
recurso deve ser 
liminarmente inadmitido: 

I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste 
cuja existência se ignorava na ocasião do julgamento; 

II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição 
expressa da legislação tributária estadual ou à prova constante do 
processo, ou a falsidade da prova. 

 

No caso vertente, observo que o sujeito passivo não se deu ao 
trabalho de provar a ocorrência de nenhuma das situações inventariadas no dispositivo 



 

legal acima mencionado que autorize a admissibilidade do seu recurso, restringido os seus 
argumentos às questões formais e meritórias já apreciadas na fase cameral.  

Assim, entendo que não restou configurado o cumprimento dos 
pressupostos de recorribilidade previstos nas alíneas “a” e “b”, do inciso II do artigo 41 da 
Lei nº 16.469/09, situação que impõe a inadmissibilidade do recurso ao Conselho Pleno 
interposto pelo contribuinte.  

À conta do exposto, voto pela inadmissão do recurso, em face da 
ausência dos elementos legalmente exigidos para sua admissão por este Conselho Pleno, 
mantendo a decisão cameral que considerou parcialmente procedente o auto de infração 
no valor do ICMS de R$ 8.719,55 (oito mil, setecentos e dezenove reais e cinquenta e 
cinco centavos). 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 03 de maio de 2016. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00614/16 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: Preliminar de Inadmissibilidade do Recurso ao 
Conselho Pleno. Ausência de requisitos legais. Acolhimento. 
Mantida a decisão cameral que considerou procedente em parte 
o auto de infração. 
 
Devem ser liminarmente inadmitidos os recursos ao Conselho 
Pleno quando a decisão recorrida for unânime e não tiverem 
sido atendidas as condições previstas no artigo 41 da Lei nº 
16.469, de 19 de janeiro de 2009. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 05 
de novembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, feita pelo Conselheiro 
Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou procedente em 
parte o auto de infração no valor de ICMS de R$ 13.810,28 (treze mil, oitocentos e dez 
reais e vinte e oito centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo José 
Mendes, Victor Augusto de Faria Morato, Washington Luis Freire de Oliveira, Antônio 
Martins da Silva, Elias Alves dos Santos, José Pereira D'abadia, Gilmar Rodrigues de 
Almeida, Talita Pimenta Félix, João Divino de Brito e Nivaldo Carvelo Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu pagamento 
de ICMS em razão da escrituração indevida de valores, a título de créditos escriturados no 
Livro Registro de Entradas e lançados no Livro Registro de Apuração do ICMS. Estes 
créditos são irregulares, tendo em vista que o contribuinte, produtor agropecuário, 
credenciado na IN n° 673/2004 – GSF só pode utilizar o crédito presumido referente a 
cada saída realizada, em substituição a apropriação de qualquer outro crédito, conforme 
auditoria básica de ICMS, demonstrativos e documentos em anexo. Em consequência, 
deverá pagar o imposto omitido juntamente com os acréscimos legais. 

 
Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 58, § 

3º, inciso II e 64 da Lei nº 11.651/91, combinado com o artigo 3º da Instrução Normativa nº 
673/04-GSF, tendo sido proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, inciso 
IV, alínea “a”, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 14.634/2003. 

 
O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 03/174.  
 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documento de fls. 175. 
 
Ciente, o sujeito passivo ingressa com Impugnação às fls. 177/179, 

alegando que cumpriu fielmente o disposto na IN nº 673/2004, visto que nunca utilizou o 
crédito presumido previsto no artigo 14 da referida Instrução. Sustenta, ainda, que na 
auditoria realizada existem falhas que comprometeram o resultado final, como por 



 

exemplo, não foi considerado o pagamento referente ao ICMS normal apurado e recolhido 
no mês de novembro de 2005 no valor de R$ 8.037,00. Pede, ao final, a improcedência do 
presente auto de infração.  

 
Juntamente com a peça impugnatória foram colacionados aos autos 

documentos de fls. 180/183. 
 
Pela sentença nº 6917/08 COJP, fls. 185/186, o julgador singular 

decidiu pela procedência do auto de infração. Em sua fundamentação afirmou que a 
Instrução Normativa nº 673/04 estabelece duas formas de credenciamento para o produtor 
agropecuário realizar a apuração do imposto a pagar, ambas mediante débito e crédito do 
ICMS. Destaca, ainda, que o sujeito passivo estava credenciado na forma do artigo 3° da 
IN nº 673/04 GSF, que determinava a apropriação do crédito presumido, sendo que o 
mesmo, por sua livre vontade, adotou creditamento do ICMS destacados em notas fiscais 
de entrada, infringindo, assim, a norma tributária. 

 
Da decisão supra foi intimado o sujeito passivo às fls. 187/188 para 

pagar a quantia exigida ou apresentar Recurso Voluntário.  
 
Irresignado, o sujeito passivo interpõe Recurso Voluntário às fls. 

190/198, alegando, preliminarmente, que a sentença foi omissa quando não analisou a 
questão levantada pela defesa atinente ao recolhimento no valor de R$ 8.037,00 referente 
ao mês de novembro de 2004. No mérito, argui ser indevida a autuação. Alega que a IN nº 
673/04 é inconstitucional, padecendo do vício de ilegalidade por ser impeditiva ao 
Exercício constitucionalmente garantido do aproveitamento dos créditos pelas entradas. 
Destaca, também, que o trabalho realizado pelos auditores fiscais deve ser revisto, visto 
que encontra-se repleto de irregularidades. Ao final, requer que seja declarada a 
improcedência do presente auto de infração.  

 
A Segunda Câmara deste Conselho, por meio da Resolução nº 

217/2010 de fls. 201/203 determinou o encaminhamento dos autos à Delegacia Regional 
de Fiscalização de Anápolis a fim de que seu titular designe autoridade fiscal para 
proceder a revisão da auditoria inicial.  

 
Em atendimento a Resolução supra (fls. 204/206), a autoridade fiscal 

revisora informa que foram realizados os ajustes com os demonstrativos dos créditos 
presumidos a que teve direito o produtor agropecuário, efetuando os abatimentos em 
relação aos créditos escriturados indevidamente.  

 
A diligência veio acompanhada dos documentos de fls. 207/244. 
 
Intimado do resultado da diligência (fls. 245/246), o sujeito passivo 

quedou-se inerte.  
 
Em julgamento, a Primeira Câmara deste Conselho, decidiu por 

unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de reinclusão da lide da empresa Sadia S/A 
como solidária, arguida pelo polo passivo. Quanto ao mérito, também, por votação 
unânime, conhecer do recurso, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em 
parte o auto de infração no valor do ICMS de R$ 13.810,28. Consta do acórdão cameral 
que o pedido de inclusão na lide da empresa Sadia S/A foi rejeitado com fundamento de 
que só podem fazer parte do polo passivo da lide, aqueles que sejam expressamente 
apontados pela autoridade fiscal. Destaca, também, que a sistemática adotada pelo sujeito 
passivo foi a correta, ou seja, se guiou pela IN nº 389/99, sendo legítimo o seu 



 

procedimento até então. Somente a partir desse momento é que ficou sujeito a IN nº 
673/04. A partir daí, dado o fato de que optou pelo aproveitamento de crédito outorgado, 
em substituição à apuração normal, é que poderia apenas aproveitar os créditos 
presumidos.  
 

Em seu Despacho nº 2004/2011 de fls. 253, o Representante 
Fazendário manifesta-se pela manutenção da decisão cameral. 

 
O sujeito passivo foi intimado da decisão cameral às fls. 254/255 

para pagar a quantia exigida ou apresentar Recurso ao Conselho Pleno. 
 
Em recurso ao Conselho Pleno (fls. 258/260), o sujeito passivo 

comparece ao processo no qual pede a extinção do crédito tributário com base no artigo 1º 
da Lei nº 17.298/2011, pois sua condição de produtor rural se subsume ao prescrito pelo 
referido dispositivo. 

 
Em seguida, o sujeito passivo apresenta Memoriais (fls. 263/264), 

reiterando as argumentações apresentadas anteriormente. Sustenta, ainda, que a Lei nº 
16.864/2009 alterou a redação da Lei nº 16.077/07, convalidando a utilização de crédito 
presumido de ICMS, na forma específica, deste modo o contribuinte solicita a aplicação do 
benefício da Lei supra. 

 
É o Relatório.  
 

VOTO 
 

Em face da ausência, neste processo, dos requisitos legalmente 
exigidos para a admissão de recurso ao Conselho Pleno, arguo de plano a sua 
inadmissibilidade.  

 
De fato, a decisão recorrida foi tomada, na fase cameral, por 

unanimidade de votos (fls. 247/252) e, não estando provada a divergência jurisprudencial 
ou contrariedade a disposição expressa na legislação tributária estadual ou a prova 
inconteste constante do processo, conforme prevê o artigo 41, inciso II, da Lei nº 
16.469/09, abaixo transcrito, não cabe recurso para o Conselho Pleno:  

 
Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão 
cameral: 

[...] 

II - unânime: 

a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão 
plenária, que tenha tratado de matéria idêntica; 

b) inequivocamente contrária a: 

1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento 
cameral, que implique reforma parcial ou total da decisão; 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava 
na ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 

§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o 
recurso deve ser 



 

liminarmente inadmitido: 

I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste 
cuja existência se ignorava na ocasião do julgamento; 

II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição 
expressa da legislação tributária estadual ou à prova constante do 
processo, ou a falsidade da prova. 

 

Ao teor das disposições legais em relevo, percebe-se que as 
decisões camerais tomadas por unanimidade só podem ser objeto de recurso em duas 
hipóteses: (1) quando divergirem de decisão de outra Câmara não reformada ou do 
Conselho Pleno, que tenha tratado de matéria idêntica. Neste caso, tomando como 
paradigma os embargos de divergência, existentes no processo civil, necessário se faz a 
juntada de cópia do acórdão divergente, medida sem a qual o recurso será liminarmente 
inadmitido pelo órgão julgador, cabendo à parte contrária comprovar a reforma da decisão 
cameral, se for o caso; (2) quando forem inequivocamente contrárias à disposição 
expressa da legislação tributária estadual ou à prova inconteste, constante do processo à 
época do julgamento.  

 
No presente caso, observo que o sujeito passivo não se deu ao 

trabalho de provar a ocorrência de nenhuma das situações inventariadas no dispositivo 
legal acima mencionado que autorize a admissibilidade do seu recurso, restringindo os 
seus argumentos às questões formais e meritórias já apreciadas na fase cameral.  

Assim, entendo que não restou configurado o cumprimento dos 
pressupostos de recorribilidade previstos nas alíneas “a” e “b”, do inciso II do artigo 41 da 
Lei nº 16.469/09, situação que impõe a inadmissibilidade do recurso ao Conselho Pleno 
interposto pelo contribuinte.  

À conta do exposto, voto pela inadmissão do recurso, em face da 
ausência dos elementos legalmente exigidos para sua admissão por este Conselho Pleno, 
mantendo a decisão cameral que considerou parcialmente procedente o auto de infração 
no valor do ICMS de R$ 13.810,28 (treze mil, oitocentos e dez reais e vinte e oito 
centavos). 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 03 de maio de 2016. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00615/16 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: Preliminar de Inadmissibilidade do Recurso ao 
Conselho Pleno. Ausência de requisitos legais. Acolhimento. 
Mantida a decisão cameral que considerou procedente em parte 
o auto de infração. 
 
Devem ser liminarmente inadmitidos os recursos ao Conselho 
Pleno quando a decisão recorrida for unânime e não tiverem 
sido atendidas as condições previstas no artigo 41 da Lei nº 
16.469, de 19 de janeiro de 2009. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 05 
de novembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, feita pelo Conselheiro 
Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou procedente em 
parte o auto de infração no valor de ICMS de R$ 31.653,33 (trinta e um mil, seiscentos e 
cinqüenta e três reais e trinta e três centavos). Participaram do julgamento os 
Conselheiros Nivaldo José Mendes, Victor Augusto de Faria Morato, Washington Luis 
Freire de Oliveira, Antônio Martins da Silva, Elias Alves dos Santos, José Pereira D'abadia, 
Gilmar Rodrigues de Almeida, Talita Pimenta Félix, João Divino de Brito e Nivaldo Carvelo 
Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Nestes autos o fisco exige do sujeito passivo o pagamento de ICMS, 
mais acréscimos legais, omitido em virtude de aproveitamento indevido de crédito do 
imposto, tendo em vista que o sujeito passivo foi credenciado nos termos da Instrução 
Normativa nº 673/04-GSF para utilização do crédito presumido, em substituição à 
apropriação de quaisquer outros créditos, sendo que o mesmo fez uso indevidamente do 
crédito do ICMS destacado em notas fiscais de aquisição de mercadorias e serviços. 

 
Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 58, 

§3º, inciso II e 64 da Lei nº 11.651/91, combinado com o artigo 3º da Instrução Normativa 
nº 673/2004. 

 
O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 03/518.  
 
O sujeito passivo foi intimado em Primeira Instância, conforme 

documentos de fls. 519. 
 
Ciente, o sujeito passivo ingressa com Impugnação às fls. 522/525, 

arguindo, em sede de preliminar, incompetência funcional, tendo em vista que o auto de 
infração foi emitido após o vencimento da ordem de serviço. No mérito, argui ser indevida 
a autuação. Afirma que a vedação existente no artigo 3º da Instrução Normativa nº 673/04 
quanto ao aproveitamento de créditos de entradas reside no fato da utilização 
concomitante daqueles com o crédito presumido previsto no artigo 14 daquela, que para 



 

ser utilizado exclui a apropriação de qualquer outro crédito de ICMS. Finaliza, requerendo 
que seja declarada a improcedência do presente auto de infração.  

 
Sobreveio a sentença singular de fls. 531/533, pelo qual o julgador 

decidiu pela procedência do auto de infração. Inicialmente afirma que o lançamento fiscal 
está desprovido de quaisquer das hipóteses de nulidades normatizadas pelo artigo 20 da 
Lei n° 16.469/09. No mérito, afirma que as alegações da impugnante não se sustentam, 
tendo em vista que a Instrução Normativa nº 676/94 estabelece duas formas de 
credenciamento para o produtor agropecuário, ambas mediante débito e crédito do ICMS. 
Destaca, também, que o sujeito passivo estava credenciado na forma do artigo 3º da 
referida Instrução que determinava a apropriação de crédito presumido, sendo que o 
mesmo, por seu alvedrio, adotou o creditamento do ICMS destacado em notas fiscais de 
entrada, infringindo, assim, a norma tributária.  

 
Intimado para se manifestar em Segunda Instância (fls. 534/535), o 

sujeito passivo quedou-se inerte, dando azo a lavratura do Termo de Perempção de fls. 
536. 

 
Posteriormente, o sujeito passivo apresenta Pedido de Revisão 

Extraordinária às fls. 539/545, no qual pede, em preliminar, a inclusão na lide da empresa 
Sdia S.A na condição de coobrigada em razão desta possuir contrato com a autuada 
determinando o fornecimento de mercadorias, aves de um dia, insumos e rações e 
recebendo de volta os frangos adultos para serem abatidos.. Quanto ao mérito, reitera 
seus argumentos anteriores sobre a idoneidade do sujeito passivo. Pede, ao final, a 
improcedência do presente auto de infração.  

 
Às fls. 554, o Presidente do Conselho Administrativo Tributário rejeita 

o pedido de revisão extraordinária e determina o encaminhamento dos autos à COPRE, 
para que seja dada ciência ao interessado do teor do despacho.   

 
O sujeito passivo apresenta Pedido de Revisão Extraordinária às fls. 

557/567, alegando que a defesa foi tempestiva e pede que seja recebido o presente 
pedido.  

 
Por meio do Despacho de fls. 572, o Presidente do Conselho 

Administrativo Tributário anulou o despacho anterior, vez que o recurso foi tempestivo, e 
determina o encaminhamento dos autos ao Setor de Apoio a julgamento a Segunda 
Instância para que sejam pautados a uma das Câmaras Julgadoras.  

 
A Segunda Câmara deste Conselho, por meio da Resolução nº 

215/2010 de fls. 573/574, resolveu converter o julgamento em diligência para que os autos 
sejam encaminhados à Delegacia Regional de Anápolis, afim de que seja procedida 
revisão da auditoria inicial de forma a incluir os valores dos créditos presumidos a que o 
sujeito passivo tem direito.  
 

Em revisão, o fiscal elaborou Parecer de fls. 575/577 esclarecendo 
que na reconstituição de toda escrita fiscal a partir de outubro de 2004 foi realizada em 
relação aos créditos escriturados indevidamente os abatimentos dos créditos presumidos 
de que teve direito o produtor agropecuário, sendo que, com estes ajustes, no ano de 
2007, houve alteração do imposto omitido. A diligência veio acompanhada com os 
documentos às fls. 578/743. 

 



 

Em julgamento, a Primeira Câmara deste Conselho, decidiu por 
unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de reinclusão da lide da empresa Sadia S/A 
como solidária, arguida pelo polo passivo. Quanto ao mérito, conhecer do recurso, dar-lhe 
parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de infração no valor do 
ICMS de R$ 31.653,33. Consta no acórdão cameral que não se evidencia na acusação 
inicial qualquer motivo para responsabilizar a empresa emitente dos documentos fiscais 
pela irregularidade praticada exclusivamente pela autuada na escrituração indevida de 
créditos.  

 
Devidamente intimado da decisão cameral (fls. 755/756), o sujeito 

passivo interpõe Recurso ao Conselho Pleno (fls. 759/771), formulando em preliminar 
arguição de erro de cálculo da multa aplicada. Afirma, ainda, que o valor da penalidade é 
inconstitucional. Colaciona jurisprudências que entende aplicáveis ao caso. Finaliza, 
requerendo que seja declarada a improcedência do auto de infração.  

 
É o Relatório. 
 
 
 

 

VOTO 

Em face da ausência, neste processo, dos requisitos legalmente 
exigidos para a admissão de recurso ao Conselho Pleno, arguo de plano a sua 
inadmissibilidade.  

 
De fato, a decisão recorrida foi tomada, na fase cameral, por 

unanimidade de votos (fls. 749/753) e, não estando provada a divergência jurisprudencial 
ou contrariedade a disposição expressa na legislação tributária estadual ou a prova 
inconteste constante do processo, conforme prevê o artigo 41, inciso II, da Lei nº 
16.469/09, abaixo transcrito, não cabe recurso para o Conselho Pleno:  

 
Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão 
cameral: 

[...] 

II - unânime: 

a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão 
plenária, que tenha tratado de matéria idêntica; 

b) inequivocamente contrária a: 

1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento 
cameral, que implique reforma parcial ou total da decisão; 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava 
na ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 

§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o 
recurso deve ser 
liminarmente inadmitido: 

I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste 
cuja existência se ignorava na ocasião do julgamento; 



 

II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição 
expressa da legislação tributária estadual ou à prova constante do 
processo, ou a falsidade da prova. 

 

No caso vertente, observo que o sujeito passivo não se deu ao 
trabalho de provar a ocorrência de nenhuma das situações inventariadas no dispositivo 
legal acima mencionado que autorize a admissibilidade do seu recurso, restringido os seus 
argumentos às questões formais e meritórias já apreciadas na fase cameral.  

Assim, entendo que não restou configurado o cumprimento dos 
pressupostos de recorribilidade previstos nas alíneas “a” e “b”, do inciso II do artigo 41 da 
Lei nº 16.469/09, situação que impõe a inadmissibilidade do recurso ao Conselho Pleno 
interposto pelo contribuinte. 

À consta do exposto, voto pela inadmissão do recurso, em face da 
ausência dos elementos legalmente exigidos para sua admissão por este Conselho Pleno, 
mantendo a decisão cameral que considerou parcialmente procedente o auto de infração 
no valor do ICMS de R$ 31.653,33 (trinta e um mil, seiscentos e cinquenta e três reais e 
trinta e três centavos).  

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 03 de maio de 2016. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00645/16 
 
Relator: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Decisão cameral unânime pela 
procedência parcial do auto de infração.  Inadmissibilidade de 
recurso ao pleno arguida pelo relator. Acolhida. Deve ser 
inadmitido o recurso ao Conselho Pleno, de decisão cameral 
unânime, quando o pedido não estiver fundamentado em um 
das hipóteses de art. 41, II, da Lei nº 16.469/09. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 28 
de abril de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, feita pelo Conselheiro 
Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou procedente em 
parte o auto de infração no valor do ICMS de R$ 20.087,38 (vinte mil e oitenta e sete reais 
e trinta e oito centavos). Participaram da decisão os Conselheiros David Fernandes de 
Carvalho, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino 
de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Márcio Nogueira Pedra, 
Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira 
Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos 
Mariano, José Paixão de Oliveira Gomes, Alcedino Gomes Barbosa, Aldeci de Souza Flor, 
José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira e Talita Pimenta Félix. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo “omitiu registro de 
saída de queijos, na importância de R$ 25.212,88, conforme déficit financeiro, apurado na 
Auditoria do Movimento Financeiro. Em consequência, deverá pagar o ICMS incidente 
sobre a omissão detectada juntamente com os acréscimos legais, consoante 
demonstrativo e documentos anexos”. 

 
Tidos por infringidos os arts. 25, I, IV, e 64 da Lei nº 11.651/91 – CTE 

c/c art. 141 do Decreto nº 4.852/97 – RCTE. 
 
Proposta a penalidade do art. 71, VII, “l”, § 9º, I, do CTE com redação 

da Lei nº 13446/99. 
 
Para instrução processual, juntou-se ao feito: planilhas da Auditoria 

do Movimento Financeiro, dos exercícios de 2003 (fls. 012/016), 2004 (fls. 017/021) e 
2005 (fls. 022/026); planilhas do sistema informatizado da SEFAZ denominado “Relatório 
de Entradas/Saídas/Indicadores Fiscais Utilizando Valor Contábil (fls. 027/029); cópia do 
livro Registro de Apuração do ICMS (fls. 030/041 e 049/120); cópia de Instrumento 
Particular de Contrato de Financiamento (Capital de Giro) – do Banco Bradesco no valor 
líquido financiado de R$ 18.133,00, no ano de 2005 (fls. 121/122). 

 
Intimado na forma legal, o sujeito passivo comparece ao feito e aduz: 

que não se considerou no levantamento final contrato de empréstimo bancário de 2002 no 
valor de R$ 14.000,00; outro contrato bancário de 2003 no valor de R$ 14.000,00; e ainda 



 

um outro contrato de 2004 no valor de R$ 10.075,14; que não se considerou o saldo 
devedor em 30/12/2003 em conta corrente de R$ 21.372,69; que no demonstrativo da 
auditoria do movimento financeiro que se efetuou, nos meses de junho de 2003, 2004 e 
2005, para os meses de julho do mesmo ano, a transposição do saldo verificado. 

 
Pede que se julgue improcedente o auto de infração, juntando ao 

processo: cópia de contrato bancário Bradesco de empréstimo de R$ 14.000,00 em 2004 
(Fls. 141/142); cópia de contrato bancário Bradesco de empréstimo de R$ 10.075,14 em 
2005 (fls. 143/144); cópia de extrato bancário Bradesco constando: saldo credor R$ 
2.428,34 em 30/12/2002, saldo devedor ( - ) R$ 21.372,69 e 30/12/2003 e saldo devedor – 
R$ 4.271,37 em 31/12/2004 (fls. 145). 

 
A julgadora singular encaminha os autos em diligência para 

apreciação de autoridade fiscal, conforme deve ser determinado pelo Delegado Fiscal (Fls. 
149). 

 
Autoridade fiscal faz revisão do levantamento fiscal, esclarecendo 

que atendeu a todas as observações do impugnante, e ainda considerou contrato de 
empréstimo Bradesco no valor de R$ 18.133,00, em 2005. Não se considerou o alegado 
empréstimo de 2002, pois a auditoria é abrangente dos anos de 2003 a 2005, mas 
considerou-se o saldo bancário, dentre outros alegados, de 30/12/2002, no valor de R$ 
2.428,34 (credor), conforme observações feitas em sua manifestação de fls. 151/153), e 
nova auditoria do movimento financeiro revisional de fls. 156/167, reduzindo o ICMS 
original exigindo no presente auto de infração para R$ 20.087,38 (vinte mil, oitenta e sete 
reais e trinta e oito centavos). 

 
Intimado para se manifestar sobre o resultado da revisão, o sujeito 

passivo comparece ao feito e alega que na revisão não se considerou o valor do 
empréstimo contratado em dezembro de 2002, no valor de R$ 14.000,00. Afirma que a 
revisão está equivocada e ratifica os termos da peça de defesa apresentada, pugnando 
pelo regular prosseguimento da marcha processual (fls. 172/173). 

 
Em sentença de fls. 174/174, a julgadora singular decretou a 

nulidade do auto de infração por insegurança na determinação da infração. 
 
A Fazenda Pública recorre (Fls. 176/177) pedindo a reforma da 

decisão singular com o retorno dos autos à mesma instância para emissão de nova 
sentença, apreciando toda a matéria. 

 
O sujeito passivo, intimado, contradita o recurso da Fazenda Pública 

alegando novamente que o revisor não considerou o empréstimo de R$ 14.000,00 em 
2002, manifestando pelo acerto da sentença recorrida (fls. 182/184). 

 
Em julgamento na I Câmara Julgadora Temporária, o colegiado 

decidiu, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso Fazendário e encaminhar 
os autos para novo julgamento na instância singular, afastando a nulidade por insegurança 
na determinação da infração (fls. 187/194). 

 
Intimado para apresentar nova manifestação em primeira instância, o 

impugnante ratifica as manifestações anteriormente feitas, pedindo a improcedência da 
autuação (fls. 199). 

 



 

Novo julgador singular, determina nova diligência para manifestação 
dos revisores sobre o empréstimo no final de 2002, no sentido de esclarecer se o crédito 
ocorreu ou não no exercício de 2003; também, pede-se o esclarecimento do valor do 
ICMS original exigido na revisão do levantamento fiscal (fls. 202/203). 

 
Em manifestação de fls. 205/206, o revisor afirma que notificou o 

sujeito passivo (em anexo) a juntar o contrato de empréstimo de dezembro de 2002, 
porém, nada foi apresentado à fiscalização; afirma que tal contrato não consta dos autos; 
que na revisão anterior, também se notificou o contribuinte a apresenta-lo (fls. 1154), que 
também não foi atendida a notificação. Esclarece que mesmo que tenha tido o empréstimo 
em dezembro de 2002, este valor não consta do saldo bancário de 30/12/2002 (fls. 145). 
Por fim, o revisor aponta que a nova base de cálculo conforme a revisão realizada 
anteriormente é no montante de R$ 167.394,82, e o ICMS devido de R$ 20.087,38 (VINTE 
MIL, OITENTA E SETE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS), juntando-se ao processo 
o TERMO ADITIVO de fls. 208. 

 
Intimado, o sujeito passivo alega que a nova revisão não trouxe aos 

autos qualquer elemento novo a validar as irregularidades dantes apontadas (fls. 213). 
 
Em sentença de fls. 214/217, o julgador singular decide pela 

procedência parcial do auto de infração no valor de ICMS de R$ 20.087,38, com a 
concordância da Representação Fazendária (fls. 218). 

 
Intimado para apresentar recurso voluntário, o sujeito passivo 

comparece ao processo e aduz as mesmas alegações já feitas em primeira instância (fls. 
223/227). 

 
A IV CJUL decide, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de 

nulidade processual por insegurança na determinação da infração e, no mérito, também, 
por unanimidade de votos, decide confirmar a decisão singular que julgou procedente em 
parte o auto de infração no valor de R$ 20.087,38 (vinte mil, oitenta e sete reais e trinta e 
oito centavos) (Fls. 230/236), com concordância da Representação Fazendária (fls. 237). 

 
Intimado da decisão, o sujeito passivo apresenta recurso ao 

Conselho Pleno em que repete as alegações feitas em primeira instância e na instância 
cameral, pedindo a total improcedência do auto de infração. 

 
 
 

V   O   T   O 
 

 
 
Tratam os presentes autos de exigência de ICMS, multa formal, mais 

acréscimos legais, decorrente de constatação de omissão de registro de saída de 
mercadorias tributadas, apurada em auditoria do movimento financeiro, conforme déficit 
financeiro, com aplicação da presunção legal por força do disposto no art. 25, § 1º, IV e 64 
do CTE, cuja revisão de fls. Implicou na redução do ICMS a pagar para R$ 20.087,38 
(vinte mil, oitenta e sete reais e trinta e oito centavos). 

 
O sujeito passivo, após regularmente intimado a pagar ou apresentar 

Recurso ao Conselho Pleno, comparece ao feito no prazo estipulado na intimação e faz 
manifestação. 



 

 
Deve-se ressaltar que a decisão cameral foi por unanimidade. 
 
Nesse sentido, o Recurso ao Conselho Pleno somente é admitido 

nas situações previstas no art. 41, inciso II, da Lei nº 16.469/09, que para clareza da 
decisão, transcrevo abaixo: 

 

“Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral: 

......................................................................................................................... 

II - unânime: 

a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 
que tenha tratado de matéria idêntica; 

b) inequivocamente contrária a: 

1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 
que implique reforma parcial ou total da decisão; 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo.” 

 
Compulsando os autos, especialmente após a intimação realizada 

depois do julgamento cameral, observa-se que comparecendo ao processo no prazo 
previsto na legislação para apresentação de Recurso ao Conselho Pleno, o sujeito passivo 
não trouxe ao feito quaisquer das fundamentações previstas no art. 41, II, da Lei nº 
16.469/09, que confira sustentação quanto à admissibilidade de sua peça de defesa, 
sequer argumentação nesse sentido. 

O impugnante não apresenta, sequer alega, que a decisão cameral 
foi divergente de outra decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, que tenha 
tratado de matéria idêntica. 

Também, não alega que a decisão cameral foi inequivocamente 
contrária a disposição expressa da legislação tributária estadual, ou de prova inconteste, 
constante dos autos à época do julgamento cameral que implique reforma parcial ou total 
da decisão. 

Por fim, não fundamenta seu recurso ao pleno alegando ou 
apresentando prova cuja falsidade seja comprovada, e nem em prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 

 
Nesse sentido, o recurso apresentado pelo recorrente não deve ser 

conhecido, devido à situação clara de inadmissibilidade do mesmo, frente à legislação 
processual que rege a matéria, motivo pelo qual, contando com a unanimidade de votos 
de meus pares, voto pela inadmissibilidade do recurso para o Conselho Pleno, tendo em 
vista a peça recursal não estar em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 
16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou procedente em parte o auto de 
infração no valor de R$ 20.087,38 (vinte mil, oitenta e sete reais e trinta e oito centavos). 

 
 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 10 de maio de 2016. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00650/16 
 
Relator: Conselheiro Rodolfo Ramos Caiado 
 

 
EMENTA: Preliminar de Inadmissibilidade do Recurso ao 
Conselho Pleno. Ausência de requisitos legais. Acolhimento. 
Mantida a decisão cameral que considerou procedente em parte 
o auto de infração. 
 
Devem ser liminarmente inadmitidos os recursos ao Conselho 
Pleno quando a decisão recorrida for unânime e não tiverem 
sido atendidas as condições previstas no art. 41 da Lei nº 
16.469, de 19 de janeiro de 2009. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 05 
de novembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade do recurso do contribuinte para o Conselho Pleno, feita pela Fazenda 
Pública, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no 
art.41, II, da Lei n° 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou procedente em 
parte o auto de infração no valor de ICMS de R$ 42.829,85 (quarenta e dois mil, 
oitocentos e vinte e nove reais e oitenta e cinco centavos). Participaram do julgamento os 
Conselheiros Rodolfo Ramos Caiado, Washington Luis Freire de Oliveira, Antônio Martins 
da Silva,  Elias Alves dos Santos, José Pereira D'abadia, Gilmar Rodrigues de Almeida, 
Talita Pimenta Félix, João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho, José Paixão de 
Oliveira Gomes, José Luiz Rosa, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Nivaldo José 
Mendes e Victor Augusto de Faria Morato. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu o pagamento 
de ICMS na importância de R$ 84.311,01 em razão da escrituração indevida de valores, a 
título de créditos escriturados no livro registro de entradas e lançados no registro de 
apuração do ICMS. Estes créditos são irregulares, tendo em vista que o contribuinte 
(produtor agropecuário) credenciado na IN n° 673/2004 GSF só pode utilizar o crédito 
presumido referente a cada saída realizada, em substituição a apropriação de qualquer 
outro crédito, conforme auditoria básica de ICMS, demonstrativos e documentos em 
anexo.  

 
Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 58, 

§3º, inciso II e 64 da Lei nº 11.651/91, combinado com o artigo 3º da Instrução Normativa 
nº 673/04, tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso IV, alínea “a”, da 
Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 14.634/2003. 

 
O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 03/649.  
 
O sujeito passivo foi intimado para se manifestar em Primeira 

Instância, conforme documento de fls. 650. 
 
Em sua impugnação, o sujeito passivo alega que o auto de infração 

que ora se discute é nulo ab initio, pois o crédito tributário em questão, cuja lavratura se 



 

deu em 05/08/2008, foi constituído com base na Ordem de Serviço, "fls. 50" dos autos, 
cujo prazo de validade expirou em 31/07/2008. Argumenta, ainda, que "como visto auto de 
infração fora emitido após o vencimento da ordem de serviço e esta não foi prorrogada, 
trata-se de nulidade processual de caráter absoluto (terminativa do feito) a qual inquina o 
presente feio de vício insanável, com previsão legal no artigo 19, inciso I da Lei nº 
13.882/01. Sustenta que está sendo acusada por uma infração que não existiu, pois 
cumpriu fielmente o disposto na Instrução Normativa n° 673/2004, visto que, jamais 
utilizou o crédito presumido alegado pelo fisco. Ao final, requer que seja declarada a 
improcedência do auto de infração.  

 
Juntamente com a peça impugnatória foram colacionados aos autos 

documentos de fls. 657/660.  
 

Sobreveio a sentença singular nº 697/09 de fls. 662/663, pelo qual o 
julgador decidiu pela procedência do auto de infração. Fundamenta sua decisão aduzindo 
que não se verifica nos autos a ocorrência de quaisquer das hipóteses de nulidades 
previstas no artigo 20 da Lei n.º 16.469/09. No mérito, afirma que as alegações do 
impugnante não se sustentam tendo em vista que a Instrução Normativa n° 673/04- GSP 
estabelece duas formas de credenciamento para o produtor agropecuário, ambas 
mediante débito e crédito do ICMS.  Destaca, também, que o sujeito passivo estava 
credenciado na forma do artigo 3º da referida Instrução que determinava a apropriação de 
crédito presumido, sendo que, por seu alvedrio, adotou o creditamento do ICMS 
destacado em notas fiscais de entrada, infringindo, assim, a norma tributária.  

 
Da decisão supra foi intimado o sujeito passivo às fls. 664 para pagar 

a quantia exigida ou apresentar Recurso Voluntário.  
 
Tempestivamente, o sujeito passivo interpõe Recurso Voluntário às 

fls. 667/673, alegando que "a responsabilidade pela infração tipificada no lançamento 
tributário em epígrafe não pode ser atribuída exclusivamente a autuada, devendo ser 
estendida a corresponsabilidade à empresa SADIA S.A". Defende que a Instrução 
Normativa n° 673/04 é inconstitucional, padecendo de vício da ilegalidade por ser 
impeditiva ao exercício constitucionalmente garantido do aproveitamento dos créditos 
pelas entradas. Sustenta, ainda, que "nenhuma infração fora cometida pelo autuado, pois 
seus atos estão amparados por normas superiores e com maior razão ainda, por nossa 
Carta Magna". Ao final, requer que seja integrada ao polo passivo a empresa 
corresponsável SADIA S.A; e no mérito, que seja declarada a improcedência do auto de 
infração.  

 
Acosta aos autos documentos de fls. 674/678. 
 
Por meio da Resolução de fls. 680/681, a Segunda Câmara deste 

Conselho determinou o encaminhamento dos autos à Delegacia Regional de Fiscalização 
de Anápolis para que seja designado auditor fiscal para que proceda a revisão da auditoria 
inicial de forma a incluir os valores dos créditos presumidos a que o sujeito passivo tem 
direito nos termos do artigo 14 da IN nº 673/04, consignando tal fato no Livro Registro de 
Utilização de Documentos Fiscais e Termos de ocorrência. 

 
Em diligência, a autoridade fiscal elaborou no período de 2006, 

demonstrativos pormenorizados do crédito presumido (planilhas anexas), dando ao 
contribuinte o crédito presumido a que tem direito, conforme sistemática do artigo 14 da IN 
n° 673/2004, aplicando sobre o valor do imposto devido, os percentuais de 30% nas 
saídas de aves.  



 

 
Foram anexados aos autos documentos de fls. 700/843.  
 
Intimado do resultado da diligência (fls. 844/845), o sujeito passivo 

quedou-se inerte.  
 
Em julgamento, a Primeira Câmara deste Conselho decidiu, por 

unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de reinclusão da lide da empresa Sadia S/A 
como solidária, arguida pelo polo passivo. No mérito, conhecer do recurso, dar-lhe 
provimento para considerar procedente em parte o auto de infração no valor de ICMS de 
R$ 42.829,85. Consta do acórdão cameral que só podem fazer parte do polo passivo da 
lide aqueles que sejam expressamente apontados pela autoridade fiscal. No presente 
caso, além desse aspecto, não já como vincular a Sadia S/A, pelo simples fato de que 
estava em vigor um contrato de parceria entre ela e o produtor autuado. Destaca, também, 
que o trabalho revisional reconheceu ao produtor os créditos presumidos referentes ao 
artigo 3º da IN nº 674/04, excluindo aqueles advindos de operações normais de débito e 
crédito e que todos os pagamentos efetuados, referentes ao período fiscalizado, foram 
devidamente considerados.  

 
Em seu Despacho de fls. 852, o Representante Fazendário 

manifesta-se pela manutenção da decisão cameral.  
 
Devidamente intimado da decisão cameral (fls. 853/854), o sujeito 

passivo comparece ao processo no qual pede a extinção do crédito tributário com base no 
artigo 1º da Lei nº 17.298/2011, pois sua condição de produtor rural se subsume ao 
prescrito pelo referido dispositivo.  

 
É o Relatório. 
 
 
 

VOTO 

 
Em face da ausência, neste processo, dos requisitos legalmente 

exigidos para a admissão de recurso ao Conselho Pleno, arguo de plano a sua 
inadmissibilidade.  

 
De fato, a decisão recorrida foi tomada, na fase cameral, por 

unanimidade de votos (fls. 846/851) e, não estando provada a divergência jurisprudencial 
ou contrariedade à disposição expressa na legislação tributária estadual ou à prova 
inconteste constante do processo, conforme prevê o artigo 41, inciso II, da Lei nº 
16.469/09, abaixo transcrito, não cabe recurso para o Conselho Pleno:  

 
Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão 
cameral: 

[...] 

II - unânime: 

a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão 
plenária, que tenha tratado de matéria idêntica; 

b) inequivocamente contrária a: 

1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 



 

2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento 
cameral, que implique reforma parcial ou total da decisão; 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava 
na ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 

§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o 
recurso deve ser 
liminarmente inadmitido: 

I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste 
cuja existência se ignorava na ocasião do julgamento; 

II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição 
expressa da legislação tributária estadual ou à prova constante do 
processo, ou a falsidade da prova. 

 

No caso vertente, observo que o sujeito passivo não se deu ao 
trabalho de provar a ocorrência de nenhuma das situações inventariadas no dispositivo 
legal acima mencionado que autorize a admissibilidade do seu recurso, restringido os seus 
argumentos às questões formais e meritórias já apreciadas na fase cameral.  

Assim, entendo que não restou configurado o cumprimento dos 
pressupostos de recorribilidade previstos nas alíneas “a” e “b”, do inciso II do artigo 41 da 
Lei nº 16.469/09, situação que impõe a inadmissibilidade do recurso ao Conselho Pleno 
interposto pelo contribuinte.  

À conta do exposto, voto pela inadmissão do recurso, em face da 
ausência dos elementos legalmente exigidos para sua admissão por este Conselho Pleno, 
mantendo a decisão cameral que considerou parcialmente procedente o auto de infração 
no valor do ICMS de R$ 42.829,85 (quarenta e dois mil, oitocentos e vinte e nove reais e 
oitenta e cinco centavos). 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 10 de maio de 2016. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00651/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Heli José da Silva 
 

 
EMENTA: I – PROCESSUAL – INADMISSIBILIDADE DO 
RECURSO. Decisão cameral unânime. Falta de comprovação 
dos requisitos exigidos. Acolhida por maioria de votos. 
 
1. Devem ser liminarmente inadmitidos pelo Conselho Pleno os 
recursos de decisão cameral unânime, quando não for 
comprovada a exigência de um dos requisitos previstos no 
artigo 41, inciso II, da Lei n.º 16.469/09. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 08 
de março de 2016, decidiu, por maioria de votos, acolher a arguição de inadmissibilidade 
do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, feita pelo Conselheiro Heli José da 
Silva, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, 
II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto de 
infração. Foram vencedores os Conselheiros Heli José da Silva, Domingos Caruso Neto, 
Antônio Martins da Silva, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, Marlene 
Maria da Silva Ruguê Bernardes, Nislene Alves Borges, Gilmar Rodrigues de Almeida, 
Victor Augusto de Faria Morato, David Fernandes de Carvalho e Lidilone Polizeli Bento. 
Vencidos os Conselheiros Paulo Diniz, Alcedino Gomes Barbosa, José Luiz Rosa, José 
Pereira D'abadia, João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho, Masayuki Missao, 
Edson Abrão da Silva e Nivaldo José Mendes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal é de que o sujeito passivo deixou de escriturar o 
livro Registro de Entradas relativo à Escrituração Fiscal Digital – EFD, no período 
compreendido de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2.013, a totalidade dos documentos 
fiscais de entradas, conforme documentos e demonstrativos anexo. Em consequência, 
fica sujeito à multa de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor das operações, 
juntamente com os acréscimos legais. 

Foram indicados como infringidos: o artigo 64, § 2º, do Código 
Tributário Estadual – CTE, combinado com os artigos 308, 310 e 356-C, § 1º, inciso I, do 
Decreto nº 4.852/97, sendo proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso VII, alínea 
“c”, do CTE, com redação da Lei nº 13.446/99.  

O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: Anexo 
Estruturado - Detalhamento do Crédito Tributário; Relatório das Notas Fiscais Não 
Encontradas; Ordem de Conferência – NFE Entradas 2013; Extrato do livro Registro de 
Entradas e Saídas EFD (Analítico); e, mídia CD, fls. 03/61. 

Devidamente intimado, fls. 62/63, 62/63, a pagar a quantia exigida ou 
apresentar Impugnação junto à Primeira Instância, o sujeito passivo comparece com a 
Impugnação de fls. 66/73, alegando a insubsistência da autuação, com a afirmação de 
escriturou no livro Registro de Entradas relativo à Escrituração Fiscal Digital – EFD, a 
totalidade dos documentos fiscais de entrada. 



 

Questiona os dispositivos legais indicados como infringidos, 
mencionando que os mesmos não trazem previsão de aplicação de juros e/ou correção 
monetária sobre o valor da multa objeto da autuação. Assim, tal constatação nulifica o 
auto de infração, pois não há no auto de infração a indicação dos fundamentos legais 
para o aumento financeiro constatado, o que acarreta em nulidade do auto de infração 
por deficiência na indicação dos fundamentos legais da autuação. 

Alega, ainda, que a autoridade fiscal olvidou de proceder à 
compensação do crédito de ICMS a que tem direito decorrente da operação de entrada 
das mercadorias. Destaca doutrina a respeito. 

Questiona a multa aplicada, alcunhando-a de confiscatória. 

Pugna, ao final, pela improcedência do auto de infração. 

Junta-se aos autos as cópias dos documentos de fls. 74/84. 

Exara-se a Sentença nº 1.923/15 – JULP, fls. 85/88, por intermédio 
da qual o Julgador conhece da Impugnação, nega-lhe provimento e julga procedente o 
lançamento. Destaca que a defesa não comprovou o registro das Notas Fiscais, e não 
apresentou provas de suas alegações de que as mesmas tenham sido registradas. 
Complementa: “Em consulta ao resumo da Escrituração Fiscal Digital do sujeito passivo, 
relativo aos meses de janeiro, julho e dezembro à título de amostragem, confirmam o 
envio dos arquivos sem movimentação, conforme extrato que anexo aos autos”. 

Aduz, ainda, não vislumbrar a hipótese de aplicação do benefício 
previsto no § 8º, do artigo 71, do CTE. 

Intimado, fls. 89/91, o autuado interpõe Recurso Voluntário, fls. 
94/100, no qual, após uma síntese dos fatos, alega a inexistência de base de cálculo da 
multa com o argumento de que não fora apurado o quantum da operação ou prestação 
por ele realizada, mas sim, aparentemente, o movimento de entrada e saída de 
mercadoria comercializada. Nesse contexto, alega, errou a fiscalização em não apurar o 
valor da operação, e, ter tributado pela forma mais conveniente e fácil, qual seja, a 
aparente movimentação de notas fiscais. 

Assevera a inocorrência do fato gerador, destacando: 

“Nunca houve omissão de registro de entrada de mercadoria no 
estabelecimento da recorrente, havia, na verdade, a remessa de mercadorias diversas da 
recorrente a outras empresas para fins de depósito. (Notas fiscais demonstradas por 
amostragem e contratos de prestação de serviço em anexo), e, depois, a volta das 
mercadorias se dava por nota fiscal de retorno de mercadorias (docs. Anexos). Dessa 
forma, não há a ocorrência do fato gerador que justificaria a aplicação da multa formal 
aplicada, portanto, não há razão para a lavratura do auto de infração”. 

Volta a questionar a multa aplicada, com o argumento de que a 
mesma seria inconstitucional, assim como confiscatória.  

Pede, por derradeiro, a reforma da decisão singular, e, 
consequentemente, a improcedência do lançamento. 

Junta-se aos autos as cópias dos documentos de fls. 101/116. 

A Primeira Câmara deste Conselho decidiu, por unanimidade de 
votos, rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pelo sujeito passivo, por 
insegurança na determinação da infração. Também, de forma unânime, rejeitar a 
preliminar de nulidade da sentença singular, suscitada pelo polo passivo, por 
cerceamento do direito de defesa. Quanto ao mérito, por votação unânime, decidiu 
conhecer do Recurso Voluntário, negar-lhe provimento para confirmar a sentença 
singular que considerou procedente o auto de infração. Ainda, por maioria de votos, 



 

rejeitar a adequação da penalidade para a prevista no artigo 71, inciso XXIII, alínea “a”, 
do CTE. 

A decisão encontra-se consubstanciada no Acórdão nº 2.552/2015, 
fls. 118/124. 

Devidamente intimado, fls. 125/127, o autuado apresenta ao 
Conselho Pleno o Recurso de fls. 129/163, no qual, após relatar os fatos, reitera os 
argumentos já apresentados nas fases anteriores, acrescentando: (i) que a autoridade 
fiscal, em decorrência de uma interpretação equivocada, aplicou a multa por suposta 
omissão de informação, em operações que não deveriam ser apresentadas nas EFD’s; 
(ii) que não movimenta mercadorias, bens ou serviços, que tem como fato gerador o 
ICMS; (iii) que não é contribuinte do ICMS; (iv) que é um Armazém Geral e, como tal, não 
é contribuinte do ICMS, destacando legislação que a seu ver corrobora sua afirmação; (v) 
que as operações base da autuação, não deveriam, como de fato não estão, estar nas 
escriturações EFD’s, por não serem necessárias à apuração do ICMS, o qual não é 
inerente à sua atividade mercantil. 

Destaca que as EFD’s zeradas correspondem exatamente ao que 
determina o caput do artigo 356-C, destacado como dispositivo legal infringido pela 
autoridade autuante. Assim, indica tal situação como prova inconteste, constante dos 
autos à época do julgamento cameral, de que o auto de infração foi lavrado 
equivocadamente, pois conforme observa-se no seu objetivo social e no CNPJ, as suas 
atividades econômicas a afasta da necessidade apuração do ICMS. Volta a destacar que 
a sua atividade é de prestação de serviços de armazenagem, organização logística e 
envasamento (etiquetação) para o cliente.  

Menciona a Lei Complementar nº 116/03, para asseverar que está 
sujeito ao ISSQN, adstrito ao Município. Diz: “O auto de infração não pode subsistir pela 
falta de disposição expressa da legislação, quanto à obrigatoriedade da apresentação da 
EFD’s, com as operações necessárias a apuração do ICMS, por não estar obrigada a 
apuração desse tributo, dispensada pelas suas atividades, devendo, pois, ser reformada 
a sentença emanada em decisão de segunda instância, por uma questão de justiça”.  

Ainda: “Ora, a base da autuação, que insistimos está errada, se deu 
por deixar de escriturar o livro registro de entradas relativo a Escrituração Fiscal Digital – 
EFD em determinado período, quando na verdade, a Recorrente por não estar obrigada a 
apurar o ICMS, informou apenas as operações necessárias à apuração desse imposto, 
ou seja, nada”. Menciona jurisprudência. 

Reitera, outrossim, a preliminar de nulidade do lançamento, por 
insegurança na determinação da infração, com o argumento de que a descrição do fato 
não está em consonância com a fundamentação legal da suposta infração, quando 
observa-se que não é contribuinte do ICMS. Após destacar a legislação estadual 
pertinente à escrituração dos livros fiscais e emissão dos documentos fiscais, em 
especial o artigo 64, § 2º, do CTE, e os artigos 308, 310 e 356-C, do RCTE, menciona 
que a não especificação do dispositivo legal infringido forçou-o a defender de diversos 
incisos, o que caracterizaria a segunda prova inconteste para a aceitação do recurso. 

Destaca decisões deste Conselho e de Conselhos de outros Estados 
relacionadas com a nulidade requerida. 

Reitera, novamente, o caráter confiscatório da multa aplicada, 
realçando sua manifestação com jurisprudência a respeito.  

Pugna pela reforma da decisão cameral, e, consequentemente, pela 
improcedência do auto de infração.  



 

Ainda, no mérito, reafirma atuar no ramo de armazém geral, 
organização logística e envasamento e empacotamento para clientes, estando inscrita no 
Simples Nacional. Assim, questiona: “Como uma empresa que pelas suas operações, 
fatura no máximo R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais) anual, pode ser 
multada em R$ 8.772.650,86 (oito milhões, setecentos e setenta e dois mil, seiscentos e 
cinquenta reais e oitenta e seis centavos). 

Continua: “Portanto, a afirmativa de que o contribuinte...deixou de 
escriturar o livro de Registro de Entradas relativo à Escrituração Fiscal Digital 
(EFD) (grifo nosso), no período compreendido de 01/01/2013 a 31/12/2013, a 
totalidade dos documentos fiscais de entradas,...é descabida, primeiramente porque 
como não está sujeito à apuração do ICMS, não estava obrigado a apresentar essas 
operações, pela sua desnecessidade, e, segundo, porque nessas operações, não 
incidem nenhum imposto, face as atividades econômicas desenvolvidas pela Recorrente, 
que a obrigasse a apresentar as EFD’s, como quer fazer crer o auto de infração 
levantado”. (Destaques no original). 

Tece outras considerações relacionadas com sua atividade de 
Armazém Geral. Destaca decisões de Conselhos de Contribuintes de outros Estado da 
Federação para justificar seu pleito de improcedência do lançamento. 

Ao final, pugna pelo acatamento das preliminares de nulidade 
suscitadas, assim como pela improcedência do auto de infração. 

O sujeito passivo apresenta, posteriormente, o Memorial de fls. 
171/175, por intermédio do qual reitera sua condição de Armazém Geral, e, assim sendo, 
não se encontrava obrigado a promover o registro das Notas Fiscais de Entradas 
relacionadas pela fiscalização, em razão das mesmas não serem necessárias à apuração 
do ICMS, imposto que não é inerente à sua atividade econômica. Mantém, outrossim a 
preliminar de nulidade por insegurança na determinação da infração.  

Em um segundo Memorial, fls. 178/187, ratifica o pedido de nulidade 
por insegurança na determinação da infração. Alega erro na base de cálculo da multa, 
por inclusão de notas fiscais de serviços, destacando cinco situações, quais seja, as 
Notas Fiscais números 401, 428, 450, 465 e 481. Acrescenta: “Tais notas são citadas 
somente à título de exemplo, porque existem muitas outras com a mesma natureza, isto 
é, prestação de serviço com incidência de ISSQN cujo imposto é de competência do 
Município, portanto, fora da órbita do Código Tributário do Estado”.  

Promove a junta das cópias das referidas Notas Fiscais, fls. 189/193. 

Este é o relatório. 
 

       V O T O  
 

   INADMISSIBILIDADE RECURSAL 
 

Da análise que promovi no Recurso interposto pelo sujeito passivo, 
e, considerando o fato de que a decisão cameral adjetivou-se, nas questões preliminares, 
assim como, também, na questão meritória, pela manutenção da decisão monocrática, 
com o consenso unânime dos julgadores camerais, que decidiram, consequentemente, 
pela procedência do lançamento, procedi à arguição de inadmissibilidade do Recurso do 
sujeito passivo, por entender que o mesmo não se acha revestido, comprovadamente, 
dos requisitos exigidos para a sua admissibilidade, nos termos preconizados pelo artigo 
41, inciso II, da Lei n.º 16.469/09. 



 

De fato, a decisão recorrida foi tomada, em relação às preliminares e 
ao mérito, na fase cameral, por unanimidade de votos e, não estando comprovada 
divergência jurisprudencial, ou contrariedade a disposição expressa na Legislação 
Tributária Estadual, ou, ainda, a prova inconteste constante do processo à época do 
julgamento cameral, como prevê o artigo 41, inciso II, da Lei n.º 16.469/09, abaixo 
transcrito, não cabe Recurso para o Conselho Pleno: 

 

“Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral: 

[...] 

II – Unânime: 

a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 
que tenha tratado de matéria idêntica; 

b) inequivocamente contrária a: 

1. disposição expressa da legislação estadual; 

2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 
que implique reforma parcial ou total da decisão. 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 

§ 1.º. na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso 
deve ser liminarmente inadmitido: 

I – Juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste 
cuja existência se ignorava na ocasião do julgamento; 

II – Demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição 
expressa da legislação tributária estadual ou à prova constante do 
processo, ou a falsidade da prova. 

[...]” 

 

Não existe, a priori, nenhum argumento apresentado pelo recorrente 
que se adeque à previsão legal do artigo retro transcrito, inobstante o laborioso trabalho 
contido em seu Recurso.  

O Acórdão Cameral, fls. 118/124, tratou amplamente da matéria 
contida nos autos, analisando, pormenorizadamente, todos os argumentos apresentados 
pelo polo passivo, assim como a legislação que rege a matéria, tendo destacado: “Em 
relação à questão controvertida do registro ou não dos documentos fiscais, o não registro 
está devidamente comprovado nos autos, tendo o sujeito passivo optado por realizar 
defesa genérica, sem objetividade, em descompasso com os artigos 19 e 27 da Lei nº 
16.469/09, motivos pelos quais, entendo que o lançamento deve prosperar na íntegra, 
tendo em vista que cumpre os requisitos do art. 160 do CTE”.  

As situações indicadas como relevantes para a admissibilidade do 
Recurso, em especial vinculadas a provas incontestes contidas nos autos quando do 
julgamento cameral, não se confirmam. Conforme destacado em linhas volvidas, todos os 
argumentos expostos pelo recorrente nas fases anteriores foram devidamente 
analisados. 

O raciocínio apresentado, qual seja, da desnecessidade de promover 
o registro das Notas Fiscais na EFD, em razão de não ser contribuinte do ICMS, não se 
sustenta, haja vista que a atividade desenvolvida pelo sujeito passivo de Armazém Geral 
possui, inclusive, todo um Capítulo inserto no Anexo XII, do Regulamento do Código 
Tributário Estadual – RCTE, tratando das suas obrigações, principal e acessórias, 



 

incluindo-se a obrigatoriedade de emissão e registro, nos livros próprios, dos documentos 
fiscais relacionados com sua atividade de armazenagem. 

O outro raciocínio contido em seus Memoriais, e apresentado como 
prova inconteste para a admissibilidade do Recurso, relaciona-se com a existência de 
documentos fiscais vinculados ao ISSQN, os quais não estariam sujeitos ao registro na 
EFD. Entretanto, há que se considerar que o artigo 308, do RCTE, estabelece que o livro 
Registro de Entradas destina-se à escrituração da: I - entrada, a qualquer título, de 
mercadoria no estabelecimento; II – utilização de serviço pelo estabelecimento. Assim 
sendo, as Notas Fiscais indicadas pelo sujeito passivo devem, também, serem 
registrados no livro Registro de Entrada da EFD  

Portanto, com as razões acima, arguo e acolho a preliminar de 
inadmissibilidade do Recurso apresentado pelo sujeito passivo. 

Ao teor do exposto, voto, de forma majoritária, para arguir e acolher a 
preliminar de inadmissibilidade do Recurso do sujeito passivo, relativamente às 
preliminares suscitas e ao mérito, haja vista terem sido decididos na fase cameral por 
consenso unânime, e não apresentar o Recurso a comprovação de um dos requisitos 
previstos no artigo 41, inciso II, da Lei nº 16.469/09, mantendo, assim, a decisão cameral 
que considerou procedente o auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 10 de maio de 2016. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00700/16 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de inadmissibilidade do 
recurso oposto pelo sujeito passivo, arguida pelo Conselheiro 
Relator. Acolhida.  
 
O recurso oposto por quem de direito ao Conselho Pleno, 
resultante de decisão unânime, destituído da prova da 
divergência, ou com ausência da demonstração de decisão 
contrária à letra da lei tributária ou da prova instrutória da 
defesa, fase cameral, é inadmitido liminarmente. (Art. 41, inciso 
II § 1º da Lei nº 16.469/2009). 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 05 
de janeiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade do recurso para o Conselho Pleno, feita pelo Conselheiro Relator, tendo 
em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 
16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues 
de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, 
Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, José Paixão de Oliveira Gomes, Álvaro 
Falanque, Elias Alves dos Santos, Alcedino Gomes Barbosa, Márcio Nogueira Pedra, José 
Luiz Rosa, Aguinaldo Fernandes de Melo, Renato Moraes Lima, José Pereira D'abadia, 
David Fernandes de Carvalho e Nislene Alves Borges. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Na acusação fiscal consta que o sujeito passivo omitiu o pagamento 
do ICMS em virtude de utilização indevida de redução da base de cálculo nas operações 
com álcool hidratado destinado ao Estado de Goiás, que resulta em cálculo do imposto 
devido com uma carga tributária de 22%, enquanto a alíquota correta é 29%, tendo em 
vista apropriação de crédito de 12%, quando a condição para fruição do benefício fiscal é 
que o crédito não possa ser superior a 7%. O período fiscalizado é janeiro a dezembro de 
2012 e o valor da diferença é R$ 409.396,75. 

 
 São dados como infringidos os arts. 26, inciso II, 27, inciso IX, alínea 

“a”, 51, §§ 1º e 3º e 64 da Lei nº 11.651/91, c/c os arts.12-B e Parágrafo Único, 66 e 66-D 
do Anexo VIII do Decreto nº 4.852/97. A penalidade proposta atente à previsão do art. 71, 
inciso IV, alínea "a" do CTE.  

 
O auto está instruído com os papéis da auditoria realizada e com o 

destaque: identificação da nota fiscal por nº e data de emissão; dados do destinatário – 
inscrição estadual e CNPJ; quantidade de litros; valor da operação; base de cálculo na 
origem; ICMS-ST retido pela empresa; base de cálculo da ST – PMPF e valor total da BC; 
ICMS apurado pela auditoria (29%); diferença de ICMS/ST devido, apurado pela auditoria 
e o retido e pago pela empresa e cópias das notas fiscais, fls. 3 a 167. 

 



 

Após ser intimado o sujeito passivo impugna o lançamento tributário 
na primeira fase de defesa, fls. 173 a 201, e alega que: há inconstitucionalidade dos 
dispositivos da legislação tributária goiana em limitar o crédito em 7% e em desrespeito a 
competência do Senado em fixar as alíquotas interestaduais do ICMS por resolução; que o 
não atendimento ao princípio da não cumulatividade previsto na Constituição Federal com 
o impedimento de a autuada utilizar a integralidade dos créditos destacados nas notas 
fiscais, sugere a inconstitucionalidade da não  obediência ao princípio da isonomia 
tributária já que confere tratamento desigual entre contribuintes sob situação jurídica 
equivalente e ainda sugere que a multa está em desacordo com a legislação tributária. Na 
sequência, afirma que não requer a declaração da inconstitucionalidade por essa 
instância. Acresce que a multa proposta é ilegal em face de que não foram observados os 
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ainda ao princípio do não confisco.  

 
Transcreve decisões de tribunais superiores e ao finalizar, requer a 

improcedência do auto de infração. 
 
O julgador singular, fls. 212 a 215, decide pela procedência do auto 

de infração depois de rejeitar o questionamento preliminar e de afirmar que a infração está 
perfeitamente demonstrada e comprovada. 

 
Quanto ao mérito assevera que está claramente comprovado pelo 

trabalho fiscal, o credito à maior utilizado pela impugnante.   
 
No recurso voluntário, fls. 221 a 250, o sujeito passivo ratifica as 

alegações externadas na peça impugnatória, para depois requerer a improcedência e a 
adequação da penalidade a patamar compatível com a infração. 

 
A Câmara Julgadora do Conselho Administrativo Tributário, fls. 252 a 

257, pela procedência do auto de infração com os fundamentos: 
 
O sujeito passivo não apresenta documentos para elidir a ação fiscal, 

que se encontra fundamentada em demonstrativos e documentos fiscais, os quais 
registram a existência da infração capitulada na peça básica. 

 
Após ser intimado o sujeito passivo opõe recurso ao Conselho Pleno 

do Conselho Administrativo Tributário, fls. 263 a 294, ratifica as teses defensórias 
anteriores e não instrui convenientemente a peça recursal. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

A empresa supra identificada foi autuada utilizou de forma indevida 
de redução da base de cálculo nas operações com álcool hidratado destinado ao Estado 
de Goiás, o que resultou o cálculo do imposto devido com uma carga tributária de 22% 
(vinte e dois por cento), enquanto a alíquota correta é 29% (vinte e nove por cento), tendo 
em vista apropriação de crédito de 12% (doze por cento), quando a condição para fruição 
do benefício fiscal é que o crédito não possa ser superior a 7% (sete por cento) no período 
de janeiro a dezembro de 2012. 

 
O procedimento do sujeito passivo causou omissão no recolhimento 

do imposto, conforme demonstram a autoridades fiscais que executaram a tarefa 
funcionada designada na Ordem de Serviço nº 5800, fl. 06 dos autos.  



 

 
A instrução do trabalho fiscal se fez de acordo com as exigências do 

procedimento administrativo, fato assinalado no primeiro parágrafo do relatório processual. 
 
O sujeito passivo comparece nas fases contraditórias e, por 

unanimidade de votos, a Câmara Julgadora decide pela procedência do auto de infração, 
conforme registra o Acórdão Cameral nº 939/2015, fls. 253 a 257 deste feito. 

 
O sujeito passivo opõe recurso para o Conselho Pleno e não o instrui 

convenientemente, de forma que o processo chega a julgamento plenário com decisão 
unânime proferida pela Câmara Julgadora e desprovido das provas determinadas pelo art. 
41, inciso II, § 1º da Lei nº 16.469/2009. 

 
A redação do artigo mencionado no parágrafo anterior prescreve 

que: 

 
Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral: 

(...) 
 
II - unânime: 
 
a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 
que tenha tratado de matéria idêntica; 
 
b) inequivocamente contrária a: 
 
1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 
 
2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 
que implique reforma parcial ou total da decisão; 
 
c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 
 
d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 
 
§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso 
deve ser liminarmente inadmitido: 
 
I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento; 
 
II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa 
da legislação tributária estadual ou à prova constante do processo, ou a 
falsidade da prova. 

 
O estudo que realizei na formalização processual e, por último no 

julgamento proferido pela Câmara Julgadora, comparei com o recurso oposto pela 
sujeição passiva e concluí que: 

 
1. A decisão cameral é unânime, se enquadra na faculdade prescrita 

no artigo transcrito nas linhas pretéritas; 
 



 

2. O recurso oposto pelo polo passivo não sintoniza com a 
determinação legal do § 1º, porque não está instruído com cópia de acórdão que foi objeto 
de divergência; e 

 
3. Nos imperativos da norma legal, o recurso destituído da instrução 

mencionada no parágrafo anterior, será liminarmente inadmitido pelo Conselho Pleno. 
 
Em face do que impõe a norma legal, entendo que o presente 

recurso não atendeu ao estabelecido na disposição legal que trata das condições da 
oposição do recurso para o Conselho Pleno quando a decisão cameral for unânime. 

 
Sou coerente com os julgados anteriores, cujos processos trouxeram 

decisões idênticas e que as partes opostas não observaram esta determinação da Lei 
Processual.  

  
E mais uma vez, acrescento que o sujeito passivo se preocupou com 

a decisão cameral que, por unanimidade de votos, julgou procedente o auto de infração, 
mas não instruiu o seu recurso na forma determinada pelo art. 41 da mencionada lei 
processual. Este procedimento da recorrente me ampara a não modificar a decisão 
cameral e me faculta o entendimento de que o recurso, que aprecio e julgo, deve ser 
inadmitido nesta sessão plenária de julgamento da matéria. 

 
Com esta exposição, eu arguo e acolho a inadmissibilidade do 

recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, tendo em vista não estar a peça recursal 
em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, e mantenho a decisão 
cameral que considerou procedente o auto de infração por unanimidade de votos.  

 
 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 17 de maio de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00703/16 
 
Relator: Conselheiro Edson Abrão da Silva 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de inadmissibilidade do 
recurso oposto pelo sujeito passivo, arguida pelo Conselheiro 
Relator. Acolhida.  
 
O recurso oposto por quem de direito ao Conselho Pleno, 
resultante de decisão unânime, destituído da prova da 
divergência, ou com ausência da demonstração de decisão 
contrária à letra da lei tributária ou da prova instrutória da 
defesa, fase cameral, é inadmitido liminarmente. (Art. 41, inciso 
II, § 1º da Lei nº 16.469/2009). 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 12 
de janeiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, feita pelo Conselheiro 
Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto 
de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Edson Abrão da Silva, Mário de 
Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, José Paixão de Oliveira Gomes, Carlos Andrade 
Silveira, Elias Alves dos Santos, Alcedino Gomes Barbosa, Márcio Nogueira Pedra, José 
Luiz Rosa, Talita Pimenta Félix, Renato Moraes Lima, José Pereira D'abadia, David 
Fernandes de Carvalho, Nislene Alves Borges, Rickardo de Souza Santos Mariano, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao e Victor Augusto de Faria Morato. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Na acusação fiscal consta que o sujeito passivo mantinha mercadoria 
tributada, no valor de R$ 57.024,00, preço de varejo, no estabelecimento sem cadastro e 
sem documentação fiscal, dessa forma, elas foram consideradas a vender no território 
goiano, conforme Termo de Apreensão nº 1100107875-9, em anexo. Em consequência o 
sujeito passivo deve recolher o ICMS devido, mais os acréscimos legais.   

 
 São dados como infringidos os arts. 14, inciso IV, 64, 66 e 156 da 

Lei nº 11.651/91. A penalidade proposta atente à previsão do art. 71, inciso XII, alínea "a", 
item 3, agravada com a aplicação do § 9º, inciso I do CTE.  

 
A instrução do auto de infração se fez com os documentos: Termo de 

Apreensão, fl.03; Extrato de Termo de Apreensão Ativo/Homologado, fl.04; e Termo de 
Liberação e Doação Homologado, fl.05.  

  
Houve tentativa de intimação por AR da autuada, sem êxito, 

fls.07/10, motivo pelo qual foi realizada por Edital, fls.11, publicado no Diário Oficial do dia 
17/12/08 para pagar a quantia exigida ou apresentar impugnação à Primeira Instância. 

  
A ausência do autuado nas fases de defesa motiva a lavratura dos 

Termos de Revelia, fls.12.  
  



 

 A intimação por Edital publicado no Diário Oficial do dia 14/04/09, 
fls.14, foi renovada, para o contribuinte pagar a quantia exigida ou apresentar impugnação 
à Segunda Instância. 

  
A falta de defesa resulta a lavratura do Termo de Perempção, fls.15. 
 
Para a instrução, foram juntados os documentos: Saneamento de 

PAT - Rito Ordinário (sem solidário), fls.16 e Termo de Inscrição da Dívida Ativa, fls.17. 
   

No recurso extraordinário de fls.20 a 23, a autuada alega que teve 
cerceado o seu direito de defesa em relação ao processo originário nº 3033972625545, 
visto a ineficácia de intimação que lhe teria sido endereçada para pagar ou apresentar 
impugnação em Primeira Instância. No mérito, alega que deixou de ser sócia da empresa 
MADAME MALHAS LTDA, em 09/01/2008. Junta aos autos os documentos: Contrato 
Social, fls. 26 e 27 e Alterações Contratuais, fls. 28 a 39. 

 
O Presidente do Conselho Administrativo Tributário, expede o 

Despacho nº 3297/2010-CAT, fls. 44, após analisar a documentação juntada no processo 
pela autuada, entendeu que assiste razão ao sujeito passivo visto a juntadas de provas 
inequívocas de erro que tenha importado em ineficácia de intimação feita ao sujeito 
passivo, uma vez que o contribuinte deveria ter sido intimado no endereço constante de 
fls. 08, o que não ocorreu. 

 
Na sequência, determina o encaminhamento dos autos à Gerência 

de Cobrança e Programas Especiais – GCOP, para cancelamento da inscrição do crédito 
em dívida ativa, nos termos previstos no § 5º do artigo 43 da Lei nº 16.469/09, e ao Setor 
de Apoio à Primeira Instância, para que seja distribuído a um dos julgadores singulares e 
julgado de acordo com a fase de defesa. 

 
A Gerência de Cobrança e Programas Especiais - GCOP, informa 

por meio do Despacho de fls. 46, o cancelamento da inscrição do crédito em dívida ativa.  
  
O Julgador Singular prolata a sentença de nº 7186/10, fls.47 e 48, e 

decide pela Procedência do lançamento. 
 
A autuada foi intimada em 20/01/11, fls.49, para pagar a quantia 

exigida ou apresentar recurso em segunda instância.   
 
A autuada recorre da decisão singular, fls.52 e 56, argui a preliminar 

de ilegitimidade passiva da ora requerente MARIA DÁLIA DE MELO DIAS. Alega que ela 
não se enquadra nas hipóteses do artigo 135 do CTN; destaca, que a executada não 
exerce função de diretor, gerente e representante, por isso ela não tem responsabilidade 
legal para com a empresa e que a autuada ora requerente nem sequer faz parte do corpo 
de sócios da empresa; que todas as notas acostadas aos presentes autos são da empresa 
Madame Malhas Ltda., e caso fosse atribuída responsabilidade a alguém, seria à pessoa 
jurídica mencionada e não à pessoa estranha a seu quadro societário. 

  
Por fim, requer a declaração da ilegitimidade passiva da requerente 

Maria Dália de Melo Dias, com a consequente exclusão de seu nome da lide.  
  
A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, decide, 

por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade do auto de infração, por erro na 
identificação do sujeito passivo, arguida pela autuada. Quanto ao mérito, também, por 



 

unanimidade de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a 
sentença singular que considerou procedente o auto de infração. 

 
A autuada foi intimada para pagar e/ou apresentar recurso ao 

Conselho Pleno, fl. 64. 
 
No recurso ao Conselho Pleno a autuada ratifica a tese do recurso e 

não instrui convenientemente a peça de defesa, fls.67 a 71.  
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

A empresa supra identificada foi autuada porque mantinha 
mercadoria tributada em estabelecimento em situação fiscal irregular, pois no momento da 
ação fiscal ele estava sem cadastro e sem documentação fiscal. 

 
A instrução do trabalho fiscal se fez de acordo com as exigências do 

procedimento administrativo, fato assinalado no primeiro parágrafo do relatório processual. 
 
O sujeito passivo comparece nas fases contraditórias e, por 

unanimidade de votos, a Câmara Julgadora decide pela procedência do auto de infração, 
conforme assinala o acórdão inserido às fls. 60 a 63 deste feito. 

 
O sujeito passivo opõe recurso para o Conselho Pleno e não o instrui 

convenientemente, de forma que o processo chega a julgamento plenário com decisão 
unânime proferida pela Câmara Julgadora e desprovido das provas determinadas pelo art. 
41, inciso II, § 1º da Lei nº 16.469/2009. 

 
A redação do artigo mencionado no parágrafo anterior prescreve 

que: 
 
Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral: 

(...) 
 
II - unânime: 
 
a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 
que tenha tratado de matéria idêntica; 
 
b) inequivocamente contrária a: 
 
1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 
 
2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 
que implique reforma parcial ou total da decisão; 
 
c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 
 
d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 
 
§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso 
deve ser liminarmente inadmitido: 
 



 

I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento; 
 
II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa 
da legislação tributária estadual ou à prova constante do processo, ou a 
falsidade da prova. 

 
O estudo que realizei na formalização processual e, por último no 

julgamento proferido Câmara Julgadora, comparei com o recurso oposto pela sujeição 
passiva e concluí que: 

 
1. A decisão cameral é unânime, se enquadra na faculdade prescrita 

no artigo transcrito nas linhas pretéritas; 
 
2. O recurso oposto pelo polo passivo não sintoniza com a 

determinação legal do § 1º, porque não está instruído com cópia de acórdão que foi objeto 
de divergência; e 

 
3. Nos imperativos da norma legal, o recurso destituído da instrução 

mencionada no parágrafo anterior, será liminarmente inadmitido pelo Conselho Pleno. 
 
Em face do que impõe a norma legal, entendo que o presente 

recurso não atendeu ao estabelecido na disposição legal que trata das condições da 
oposição do recurso para o Conselho Pleno quando a decisão cameral for unânime. 

 
Sou coerente com os julgados anteriores, cujos processos trouxeram 

decisões idênticas e que as partes opostas não observaram esta determinação da Lei 
Processual.  

  
E mais uma vez, repito que o sujeito passivo preocupou com a 

decisão cameral que, por unanimidade de votos, julgou procedente o auto de infração e 
não instruiu o seu recurso na forma determinada pelo art. 41 da mencionada lei 
processual. Este procedimento da recorrente me ampara a não modificar a decisão 
cameral e me faculta o entendimento de que o recurso, que aprecio e julgo, deve ser 
inadmitido nesta sessão plenária de julgamento da matéria. 

 
Com esta exposição, eu formulo e acolho a inadmissibilidade do 

recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, tendo em vista não estar a peça recursal 
em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão 
cameral que considerou procedente o auto de infração.  

 
 

 
Sala das sessões plenárias, em 17 de maio de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00706/16 
 
Relator: Conselheiro Edson Abrão da Silva 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de inadmissibilidade do 
recurso oposto pelo sujeito passivo, arguida pelo Conselheiro 
Relator. Acolhida.  
 
O recurso oposto por quem de direito ao Conselho Pleno, 
resultante de decisão unânime, destituído da prova da 
divergência, ou com ausência da demonstração de decisão 
contrária à letra da lei tributária ou da prova instrutória da 
defesa, fase cameral, é inadmitido liminarmente. (Art. 41, inciso 
II, § 1º da Lei nº 16.469/2009). 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 12 
de janeiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, feita pelo Conselheiro 
Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto 
de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Edson Abrão da Silva, Mário de 
Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, José Paixão de Oliveira Gomes, Carlos Andrade 
Silveira, Elias Alves dos Santos, Alcedino Gomes Barbosa, Márcio Nogueira Pedra, José 
Luiz Rosa, Talita Pimenta Félix, Renato Moraes Lima, José Pereira D'abadia, David 
Fernandes de Carvalho, Nislene Alves Borges, Rickardo de Souza Santos Mariano, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao e Victor Augusto de Faria Morato. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal descrita no auto de infração tem por redação: 
 
Por estar o estabelecimento comercial em situação fiscal irregular – 

sem cadastro, o sujeito passivo promoveu saída de mercadorias tributadas no valor base 
de cálculo R$ 64.616,69 (sessenta e quatro mil, seiscentos e dezesseis reais e sessenta e 
nove centavos), conforme demonstrativo e Termo de Apreensão nº1100107875-9 em 
anexos. Em consequência, fica o contribuinte sujeito ao recolhimento do ICMS devido, 
acrescido das cominações legais 

 
Os arts. 14, inciso IV; 64; 66; e 156 da Lei nº 11.651/91-CTE abrigam 

o ilícito fiscal descrito, enquanto que a proposição da penalidade é a prescrita no art. 71, 
inciso XII, alínea "a" item 3, agravada com a aplicação do § 9º, I do CTE. 

   
A instrução do auto de infração se fez com os documentos: Relação 

dos Comprovantes de Vendas Apreendidos no Estabelecimento, fl.04; Termo de 
Apreensão, fls.05/06; Pedido de Venda, fl.08; Extrato de Termo de Apreensão, fl.07; 
Pedidos de Vendas, fls.09/25; e Termo de Liberação e Doação Homologado, fl.26.  

  
A autuada não foi intimada por AR, por não ter sido encontrada no 

endereço cadastrado, motivou a expedição da intimação por Edital (fls.27/32), publicado 



 

no Diário Oficial nº 20.518 do dia 17/12/08, para pagar a quantia exigida ou apresentar 
impugnação à Primeira Instância.  

 
O seu silêncio na primeira fase de defesa motiva a lavratura do 

Termo de Revelia incluso à fl.33 dos autos.  
 
A autuada, embora tenha sido notificada, Edital publicado no Diário 

Oficial nº 20.544, do dia 28/01/09, fls.35, para pagar a quantia exigida ou apresentar 
impugnação à Segunda Instância, continuou silenciosa e causou a lavratura do Termo de 
Perempção, fl. 35.   

 
Essas ocorrências processuais motivaram a remessa do feito à 

Dívida Ativa, o Saneamento de PAT - Rito Ordinário (sem solidário), fl.37 e Termo de 
Inscrição da Dívida Ativa, fl.38.  

  

O sujeito passivo aproveita a faculdade defensória e comparece ao 
processo com o Pedido de Revisão Extraordinária, fls. 41/44, para afirmar que houve falha 
na intimação, e, por isso ficou prejudicada desde a primeira fase de defesa. No mérito, 
alega que deixou de ser sócia da empresa Madame Malhas Ltda ME desde o dia 
09/01/2008 e comprova com a juntada dos documentos Contrato Social e alterações 
contratuais, fls. 45 a 62.  

No Despacho nº 3.300/10-CAT, fl. 66, a presidência do Conselho 
Administrativo Tributário admite o pedido de revisão extraordinária e determina: a remessa 
do processo à Gerência de Cobrança e Programas Especiais-GECOP para cancelamento 
do ato de inscrição do crédito tributário em dívida ativa e, após, que os autos sejam 
distribuídos a julgamento pelos Julgadores de Primeira Instância.   

O Julgador Singular, fls. 68/69, decide pela procedência do auto de 
infração. 

 
No recurso voluntário, fls. 73/77, a recorrente, Maria Dália de Melo 

Dias, argui a preliminar de ilegitimidade passiva para figurar no comando do auto de 
infração, visto o entendimento de que ela não se enquadra nas hipóteses do artigo 135 do 
CTN; destaca, que não exerce funções de diretores, gerentes, representantes e não tem 
responsabilidade jurídica para com a empresa e que ela não faz parte do contrato de 
sócios da empresa; que todas as notas acostadas aos presentes autos de procedimento 
administrativo são de Madame Malhas Ltda., e caso fosse realmente atribuída 
responsabilidade à alguém, seria à pessoa jurídica mencionada e não à pessoa estranha a 
seu contrato social.  

 
Por fim, requer seja declarada a sua ilegitimidade passiva da relação 

processual, com a consequente exclusão do seu nome da lide.  
  
A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, por 

unanimidade de votos, decide rejeitar a preliminar de nulidade do auto de infração, por 
erro na identificação do sujeito passivo, arguida pela autuada. Quanto ao mérito, também, 
por votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a 
sentença singular que considerou procedente o auto de infração, cujo acórdão tem a 
ementa:  

 
Processual. Nulidade do auto de infração. Erro de identificação 
do sujeito passivo. Preliminar arguida pelo sujeito passivo. Não 
acolhida. 



 

 
Provado que no momento da apreensão, o sujeito passivo 
estava na posse das mercadorias autuadas, conforme atestam 
as provas colacionadas aos autos, mister se faz rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica por erro de identificação 
do sujeito passivo, arguida pela parte. 
 
ICMS. Obrigação principal. Saída de mercadorias tributadas sem 
emissão de documentação fiscal. Estabelecimento em situação 
cadastral irregular. Procedência. 
 
Estando comprovados os fatos narrados na exordial, 
procedente é o auto de infração, fl. 81. 

 
No acórdão, o autor do voto construiu a sua ementa com a definição 

de que ficou provado que no momento da autuação, o sujeito passivo estava na posse das 
mercadorias autuadas, fato atestado com as provas colacionadas nos autos, e que motiva 
a rejeição da preliminar de nulidade da peça básica por erro de identificação do sujeito 
passivo, conforme registra o acórdão inserido às fls. 81/84. 

 
A autuada foi intimada para pagar e/ou a recorrer ao Conselho Pleno 

do Conselho Administrativo Tributário, fl.85. 
 
No recurso ao Conselho Pleno a autuada ratifica a tese defensória 

anterior, fls.88/92.  
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
A empresa supra identificada foi autuada porque comercializou 

mercadorias tributadas quando o estabelecimento comercial se acha com a sua situação 
fiscal irregular, ou seja, sem estar cadastrada no sistema cadastral da Secretaria da 
Fazenda do Estado de Goiás, conforme provam os documentos instrutórios do auto de 
infração. A instrução do trabalho fiscal se fez de acordo com as exigências legais, fato 
assinalado no primeiro parágrafo do relatório processual. 

 
O sujeito passivo comparece nas fases contraditórias e, por 

unanimidade de votos, a Câmara Julgadora decide pela procedência do auto de infração, 
conforme assinala o acórdão inserido às fls. 81 a 84 deste feito. 

 
O sujeito passivo opõe recurso para o Conselho Pleno e não o instrui 

convenientemente, de forma que o processo chega a julgamento plenário com decisão 
unânime proferida pela Câmara Julgadora e desprovido das provas determinadas pelo art. 
41, inciso II, § 1º da Lei nº 16.469/2009, cuja previsão legal transcrevo: 

 

Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral: 

I – [...] 

II - unânime: 



 

a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 
que tenha tratado de matéria idêntica; 

b) inequivocamente contrária a: 

1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 
que implique reforma parcial ou total da decisão; 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 

§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso 
deve ser liminarmente inadmitido: 

I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento; 

II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa 
da legislação tributária estadual ou à prova constante do processo, ou a 
falsidade da prova. 

 
O estudo que realizei na formalização processual e, por último no 

julgamento proferido Câmara Julgadora, comparei o recurso oposto pela sujeição passiva 
e concluí que: 

 
1. A decisão cameral é unânime, se enquadra na faculdade prescrita 

no artigo transcrito nas linhas pretéritas; 
 
2. O recurso oposto pelo polo passivo não sintoniza com a 

determinação legal do § 1º, porque não está instruído com cópia de acórdão que foi objeto 
de divergência; e 

 
3. Nos imperativos da norma legal, o recurso destituído da instrução 

mencionada no parágrafo anterior, será liminarmente inadmitido pelo Conselho Pleno. 
 
Em face do que impõe a norma legal, entendo que o presente 

recurso não atendeu ao estabelecido na disposição legal que trata das condições da 
oposição do recurso para o Conselho Pleno quando a decisão cameral for unânime. 

 
Sou coerente com os julgados anteriores, cujos processos trouxeram 

decisões idênticas e que as partes opostas não observaram esta determinação da Lei 
Processual.  

  
Observei que, nesta última fase de defesa administrativa, o sujeito 

passivo preocupou com a decisão cameral que, por unanimidade de votos, julgou 
procedente o auto de infração e não instruiu o seu recurso na forma determinada pelo art. 
41 da mencionada lei processual. Este procedimento da recorrente me ampara a não 
modificar a decisão cameral e me faculta o entendimento de que o recurso, que aprecio e 
julgo, deve ser inadmitido nesta sessão plenária de julgamento da matéria. 



 

 
Em face ao exposto decido arguir e acolher a preliminar de 

inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, tendo em vista não 
estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, e 
manter a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração.  

 
 

Sala das sessões plenárias, em 17 de maio de 2016. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00736/16 
 
Relator: Conselheiro Rodolfo Ramos Caiado 
 

 
EMENTA: Processual. Inadmissibilidade de recurso para o 
Conselho Pleno interposto pelo contribuinte. Acolhimento. 
Mantida a decisão cameral que considerou procedente o auto de 
infração. 
 
Não se admite o  recurso para o Conselho Pleno quando não 
atendidos os requisitos legalmente previstos para seu 
cabimento, mantendo-se a correspondente decisão cameral. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 05 
de novembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, feita pelo Conselheiro 
Victor Augusto de Faria Morato, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância 
com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que 
considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Rodolfo Ramos Caiado, Victor Augusto de Faria Morato, Washington Luis Freire de 
Oliveira, Antônio Martins da Silva, Elias Alves dos Santos, José Pereira D'abadia, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Talita Pimenta Félix, João Divino de Brito, Heli José da Silva, 
Nivaldo Carvelo Carvalho e Nivaldo José Mendes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A exigência tributária formalizada no auto de infração decorreu do 
fato do sujeito passivo não ter comprovado a efetiva saída do território goiano das 
mercadorias descritas nas Notas Fiscais n°s 2.352, 2.353 e 2.354, notas estas 
relacionadas no Passe Fiscal n° 001058 20080421 033 2, não apresentado para baixa no 
posto fiscal de saída, acarretando a presunção de que as aludidas mercadorias foram 
destinadas ao Estado de Goiás.  

 
Citados como infringidos os arts. 12, II, letra d, item 3, 14, VI, 46, I, 

letra a, item 2 e 64 da Lei nº 11.651/91 c/c o art. 4° da Instrução Normativa n° 556/02 – 
GSF, proposta a penalidade prevista no art. 71, VII, letra o, item 2 da Lei n° 11.651/91, 
agravada pelo § 9°, II, desse mesmo artigo e diploma legal. 

 
Identificadas como sujeito passivo solidário as pessoas jurídicas 

VEMBEM ALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA e RODOVIÁRIO VILAÇA LTDA, 
nos termos do art. 45, I e XIII da Lei 11.651/91 (fls. 04 e 05). 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, 

demonstrativo de Cálculo do Imposto e Multa (fls. 6), Passe Fiscal n° 001058 20080421 
033 2 (fls. 09), cópias da Notas Fiscais n°s 2.352, 2.353 e 2.354 (fls. 10 a 12), CTRC n° 
80897 (fls. 13), CNH e CRLV (fls. 14), dentre outros documentos. 

 
Intimados o sujeito passivo e os solidários (fls. 19 a 23), os intimados 

não comparecem ao processo, sendo declarados revéis (fls. 24, 25 e 26). 
 



 

Revel, o sujeito passivo apresenta impugnação em Segunda 
Instância (fls. 38 a 40), pedindo a improcedência do lançamento, alegando em essência 
que de fato efetuou o transporte de mercadorias pelo território de Goiás com destino a 
outro Estado, sendo devidamente entregues ao destinatário indicado nos documentos 
fiscais. 

 
A Quarta Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio da 

Resolução n° 164/2010 (fls. 44 a 45), remete os autos ao Setor de Preparo Processual – 
SEPRE, a fim de que o sujeito passivo seja intimado para apensar ao presente processo, 
documentação que comprove a efetiva entrega das mercadorias aos seus destinatários, 
atendendo as exigências formais do art. 5° da Instrução Normativa n°556/02 – GSF. 

 
Intimado (fls. 46 a 47), o sujeito passivo não atende a solicitação 

formulada na Resolução 164/2010. 
 
A Primeira Câmara deste Conselho, em decisão unânime, 

materializada no Acórdão n° 549/2011 (fls. 50 a 52), acolhe a preliminar de exclusão da 
lide do solidário Vembem Alimentos Indústria e Comércio LTDA, arguida pelo Conselheiro 
Álvaro Falanque. Quanto ao mérito, em decisão unânime, conhece da impugnação, nega-
lhe provimento para considerar procedente o auto de infração. 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso para o Conselho Pleno 

(fls. 58 a 60), pedindo a reforma da decisão cameral e a improcedência do lançamento, 
alegando em essência que de fato efetuou o transporte de mercadorias pelo território de 
Goiás com destino a outro Estado, sendo devidamente entregues ao destinatário indicado 
nos documentos fiscais. 

 
Na sessão de julgamento, o Conselheiro Victor Augusto de Faria 

Morato formulou arguição de inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho 
Pleno, pelo tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no 
art. 41, II, da Lei nº 16.469/09. 

 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
Apreciando a arguição de inadmissibilidade do recurso do 

Contribuinte para o Conselho Pleno, formulada pelo Conselheiro Victor Augusto de Faria 
Morato, manifesto-me pelo seu acolhimento, pelo que exponho: 

 

A Lei n° 16.469/09 (art. 41, II, § 1°) fixa os requisitos para 
cabimento de recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral unânime, 
devendo a parte cumpri-las, sob pena do recurso ser liminarmente inadmitido: 

 
Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral: 
[...] 
II - unânime: 
 
a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 

que tenha tratado de matéria idêntica; 
 



 

b) inequivocamente contrária a: 
 

1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 
 

2. Prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 
que implique reforma parcial ou total da decisão; 

 
c) Baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

 
d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 
 
§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso 
deve ser liminarmente inadmitido: 
 
I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento; 
 

II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa 
da legislação tributária estadual ou à prova constante do processo, ou a 
falsidade da prova. 

 
Como se vê no Acórdão n° 549/2011 (fls. 50 a 52), a Primeira 

Câmara deste Conselho, em decisão unânime, considerou procedente o auto de infração. 
 

No caso, portanto, a defesa, ao apresentar recurso para o Conselho 
Pleno, deveria ter cumprido as exigências fixadas no art. 41, II, § 1° da Lei n° 16.469/09, 
implicando o não cumprimento destas condições na inadmissão liminar do recurso, 
conforme os dispositivos legais transcritos em linhas anteriores. 

 
Analisando o processo, sobretudo o arrazoado da defesa, não vejo 

nele o cumprimento de quaisquer condições legais para admissão do recurso para o 
Conselho Pleno, devendo o recurso apresentado pelo contribuinte deve ser inadmitido. 

 
Ante o exposto, acolho a arguição de inadmissibilidade do recurso do 

Contribuinte para o Conselho Pleno, feita pelo Conselheiro Victor Augusto de Faria 
Morato, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto 
de infração. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 31 de maio de 2016. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00738/16 
 
Relator: Conselheiro Rodolfo Ramos Caiado 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica. 
Cerceamento do direito de defesa. Rejeitada. Pedido de inclusão 
de motorista na lide. Indeferido. Inadmissibilidade de recurso 
para o Conselho Pleno interposto pelo contribuinte. 
Acolhimento. Mantida a decisão cameral que considerou 
procedente o auto de infração. 
 
1. Rejeita-se a arguição de cerceamento do direito de defesa, 
não existindo no processo nenhum óbice ao pleno exercício do 
direito de defesa, tendo sido assegurado ao sujeito passivo o 
contraditório e a ampla defesa; 
 
2. Indefere-se o pedido de inclusão de motorista do veículo de 
carga na lide, não sendo ele o transportador, estabelecendo o 
Código Tributário Estadual que a responsabilidade pelo 
pagamento do imposto devido é do transportador; 
 
3. Não se admite recurso para o Conselho Pleno quando não 
atendidos os requisitos legalmente previstos para seu 
cabimento, mantendo-se a correspondente decisão cameral. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 08 
de dezembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade 
da peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa. Participaram 
do julgamento os Conselheiros Rodolfo Ramos Caiado, Márcio Nogueira Pedra, Masayuki 
Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Carlos Andrade Silveira, Washington Luis Freire 
de Oliveira, Alcedino Gomes Barbosa, Edson Abrão da Silva, José Pereira D'abadia, Elias 
Alves dos Santos, Lidilone Polizeli Bento, João Divino de Brito, Heli José da Silva, Nivaldo 
Carvelo Carvalho, Nislene Alves Borges e Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes. 
Também, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido do sujeito passivo de inclusão na 
lide do Sr. Pedro Monteiro. Participaram do julgamento os Conselheiros Rodolfo Ramos 
Caiado, Márcio Nogueira Pedra, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Carlos 
Andrade Silveira, Washington Luis Freire de Oliveira, Alcedino Gomes Barbosa, Edson 
Abrão da Silva, José Pereira D'abadia, Elias Alves dos Santos, Lidilone Polizeli Bento, 
João Divino de Brito, Heli José da Silva, Nivaldo Carvelo Carvalho, Nislene Alves Borges e 
Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes. E, por votação unânime, acolher a arguição de 
inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, feita pelo Conselheiro 
Relator, em relação ao mérito, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância 
com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que 
considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Rodolfo Ramos Caiado, Márcio Nogueira Pedra, Masayuki Missao, Victor Augusto de 
Faria Morato, Carlos Andrade Silveira, Washington Luis Freire de Oliveira, Alcedino 
Gomes Barbosa, Edson Abrão da Silva, José Pereira D'abadia, Elias Alves dos Santos, 
Lidilone Polizeli Bento, João Divino de Brito, Heli José da Silva, Nivaldo Carvelo Carvalho, 
Nislene Alves Borges e Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes. 
 



 

R E L A T Ó R I O 
 

A exigência tributária formalizada no auto de infração decorreu do 
fato do sujeito passivo não ter comprovado a efetiva saída do território goiano das 
mercadorias descritas na Nota Fiscal n° 03924, nota esta relacionada no Passe Fiscal n° 
001104 20071209 0011 5, não apresentado para baixa no posto fiscal de saída, 
acarretando a presunção de que as aludidas mercadorias foram destinadas ao Estado de 
Goiás.  

 
Citados como infringidos os arts. 12, II, letra d, item 3, 14, VI, 46, I, 

letra a, item 2 e 64 da Lei nº 11.651/91 c/c o art. 4° da Instrução Normativa n° 556/02 – 
GSF, proposta a penalidade prevista no art. 71, VII, letra o, item 2 da Lei n° 11.651/91, 
agravada pelo § 9°, I, desse mesmo artigo e diploma legal. 

 
Identificada como sujeito passivo solidário a pessoa jurídica 

PANTANESE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, nos termos do 
art. 45, XIII, da Lei 11.651/91 (fls. 03). 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, via do 

Passe Fiscal n° 001104 20071209 0011 5 (fls. 04), CNH e CRLV (fls. 05) e a 4ª via da 
Nota Fiscal n° 03924 (fls. 06), dentre outros documentos. 

 
Intimados o sujeito passivo e o solidário (fls. 11 a 15), apenas aquele 

comparece ao processo apresentando impugnação (fls. 17 a 21), declarado revel o 
solidário (fls. 37). 

 
A impugnante alega preliminarmente ilegitimidade na sua indicação 

como sujeito passivo, pois é apenas a proprietária da carreta e não tem qualquer relação 
comercial com o remetente. No mérito, pede a improcedência do lançamento, alegando 
que a mercadoria foi entregue ao destinatário, conforme documentos juntados aos autos 
(fls. 35 e 36). 

 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar o processo, rejeita a 

arguição preliminar e, no mérito, decide pela procedência do lançamento, inclusive 
mantendo na lide o solidário arrolado no processo (fls. 03), consoante a Sentença n° 
1102/09-COJP (fls. 39 a 40). 

 
Intimados o sujeito passivo e o solidário, apenas aquele apresenta 

recurso voluntário (fls. 45 a 49), o solidário teve contra si lavrado o Termo de perempção 
de fls. 43. 

 
A recorrente formula pedidos e razões idênticos aos formulados na 

impugnação, expostos anteriormente. 
 
A Quarta Câmara deste Conselho, em decisão não unânime, 

materializada no Acórdão n° 1541/2013 (fls. 53 a 57), rejeita a preliminar de nulidade da 
peça básica, arguida pela autuada, por erro na identificação do sujeito passivo. Quanto ao 
mérito, em decisão unânime, confirma a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração. 

 
Intimado, o sujeito passivo, fundamentado no art. 41, II, b, 2, da Lei 

n° 16.469/09, apresenta recurso para o Conselho Pleno (fls. 62 a 64), formulando em 
preliminar arguição de nulidade da peça básica, relacionando a hipótese de cerceamento 



 

do direito de defesa (fls. 64). Formula ainda pedido de inclusão na lide do Sr. Pedro 
Monteiro. 

 
No mérito, pede a reforma da decisão cameral e a improcedência do 

lançamento, alegando que a mercadoria foi entregue ao destinatário, conforme 
documentos juntados aos autos (fls. 35 e 36). 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

PRELIMINARES 
 
Apreciando a arguição de nulidade da peça básica, por cerceamento 

do direito de defesa, manifesto-me pela sua rejeição, por não existir no processo nenhum 
óbice ao pleno exercício do direito de defesa, tendo sido assegurando ao sujeito passivo o 
contraditório e a ampla defesa, observando que a penalidade aplicada (CTE, art. 71, VII, o, 
2) é apropriada para o caso e o seu valor compõe o débito descrito na intimação (fls. 11) e 
calculado automaticamente pelo sistema informatizado da SEFAZ/GO na emissão de 
intimação e de documento de arrecadação (DARE). 

 
Apreciando o pedido de inclusão na lide do Sr. Pedro Monteiro, 

formulado pelo sujeito passivo, manifesto-me pelo seu indeferimento, por ser ele apenas o 
motorista do veículo de carga, não é o transportador, sendo o Código Tributário Estadual 
(CTE), em seu art. 46, I, a, 2, a seguir reproduzido, estabelece que a responsabilidade é 
do transportador, no caso a TRANSNECKEL LTDA EPP. 

 
Art. 46. São responsáveis pelo pagamento do imposto devido: 
 
I - o transportador, em relação às mercadorias: 
 
a) procedentes de outros Estados: 
 
1. sem destinatário certo; 
 
2. com documentação fiscal indicando como destino a outra unidade da 
Federação, sem que a saída do território goiano seja efetivamente 
comprovada; 
[...] 

 
MÉRITO 

 
Formulo em preliminar arguição de inadmissibilidade do recurso para 

o Conselho Pleno, interposto pelo contribuinte, pelo que exponho: 
 

A Lei n° 16.469/09 (art. 41, II, § 1°) fixa os requisitos para 
cabimento de recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral unânime, 
devendo a parte cumpri-las, sob pena do recurso ser liminarmente inadmitido: 

 
Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral: 
[...] 
II - unânime: 
 



 

a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 
que tenha tratado de matéria idêntica; 

 
b) inequivocamente contrária a: 

 
1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

 
2. Prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 
que implique reforma parcial ou total da decisão; 

 
c) Baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

 
d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 
 
§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso 
deve ser liminarmente inadmitido: 
 
I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento; 
 

II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa da 

legislação tributária estadual ou à prova constante do processo, ou a falsidade 

da prova. 

 
Como se vê no Acórdão n° 1541/2013 (fls. 53 a 57), a Quarta 

Câmara deste Conselho, em decisão unânime, confirmou a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. 

 

No caso, portanto, a defesa, ao apresentar recurso para o Conselho 
Pleno, deveria ter cumprido as exigências fixadas no art. 41, II, § 1° da Lei n° 16.469/09, 
implicando o não cumprimento destas condições na inadmissão liminar do recurso, 
conforme os dispositivos legais transcritos em linhas anteriores. 

 
Analisando o processo, sobretudo o arrazoado da defesa, vejo que a 

recorrente citou como fundamento de cabimento do recurso o art. 41, II, b, 2, da Lei n° 
16.469/09, relacionando como prova inconteste, constante dos autos à época do 
julgamento cameral, que implique reforma parcial ou total da decisão, os documentos de 
fls. 35 (tíquete de pesagem) e 36 (nota fiscal n° de controle 136438).  

 
Os documentos juntados pela recorrente consistem em um tíquete de 

pesagem (fls. 35) emitido pelo Posto de Pesagem Veritas Ltda, Brás, São Paulo (SP) e 
cópia da nota fiscal n° de controle 136438 (fls. 36), esses documentos não cumprem a 
citada condicionante de cabimento do recurso, pois o tíquete (fls. 35) comprova apenas o 
peso da carga naquela pesagem, não específica a mercadoria ou produto transportado, e 
a nota fiscal n° de controle 136438 (fls. 36) descreve mercadoria totalmente diversa da 
Nota Fiscal n° 03924 (fls.06) relacionada no Passe Fiscal n° 001104 20071209 0011 5 (fls. 
04). 

 
Prosseguindo na análise, também não vejo o cumprimento de 

quaisquer outras condições legais para admissão do recurso para o Conselho Pleno, 
devendo o recurso apresentado pelo contribuinte deve ser inadmitido. 

 



 

Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa. Também rejeito o pedido do 
sujeito passivo de inclusão na lide do Sr. Pedro Monteiro. E, em relação ao mérito, voto 
pela inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, tendo em vista 
não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 
16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 31 de maio de 2016. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00740/16 
 
Relator: Conselheiro Rodolfo Ramos Caiado 
 

 
EMENTA: Processual. Inadmissibilidade de recurso para o 
Conselho Pleno interposto pelo contribuinte. Acolhimento. 
Mantida a decisão cameral que considerou procedente o auto de 
infração. 
 
Não se admite recurso para o Conselho Pleno quando não 
atendidos os requisitos legalmente previstos para seu 
cabimento, mantendo-se a correspondente decisão cameral. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 04 
de fevereiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, feita pelo Conselheiro 
Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto 
de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Rodolfo Ramos Caiado, Lidilone 
Polizeli Bento, Paulo Diniz, Renato Moraes Lima, Alcedino Gomes Barbosa, Domingos 
Caruso Neto, José Luiz Rosa, Antônio Martins da Silva, Álvaro Falanque, Washington Luis 
Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João 
Divino de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de 
Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva e Mário 
de Oliveira Andrade. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Em 23 de março de 2012, o Fisco exige o ICMS no valor de R$ 
428.297,50 (quatrocentos e vinte e oito mil, duzentos e noventa e sete reais e cinquenta 
centavos), multa e acréscimos legais da autuada, na condição de contribuinte, em razão 
desta ter, no período de 01.11.2008 a 31.12.2011, realizado saídas internas de 
mercadorias (cosméticos), utilizando-se da alíquota de 17% (dezessete por cento), quando 
deveria utilizar a alíquota de 19% (dezenove por cento), prescrita na legislação tributária.  

 
Citados como infringidos os arts. 11, 27, § 5° e 64 da Lei n° 

11.651/91 e arts. 2° e 3° da Instrução Normativa n° 784/2006-GSF, tendo sido proposta a 
multa prevista no artigo 71, inciso IV-A, da Lei n° 11.651/91 com redação da Lei n° 
17.519/11. 

 
A ação fiscal foi dirigida ao estabelecimento da autuada, tendo sido 

anexados à peça básica demonstrativos da Auditoria Básica do ICMS (fls. 4 a 23) e 
Relatório de Alíquotas de Saídas Internas (fls. 24 a 73). 

 
Intimado em 16.04.2012 (fl. 75), o sujeito passivo apresenta 

impugnação (fls. 78 a 89), arguindo nulidade por insegurança jurídica e por impossibilitar a 
defesa do contribuinte, afirmando que não é possível identificar a conduta narrada pela 
autoridade lançadora no auto de infração e a consequente cominação proposta, não 
havendo a subsunção do fato material à legislação.  

 



 

Acrescenta que a possibilidade do contraditório e da ampla defesa 
encontra-se mitigada dada a descrição legal inadequada do fato apontado pela 
fiscalização. 

 
Diz que a multa exigida tem caráter confiscatório e contraria o 

disposto no artigo 150, inciso IV da Carta Magna. 
 
Transcreve dispositivos legais e reproduz jurisprudência. 
 
Ao final, pede que o auto em epígrafe seja nulo de direito e ex tunc, 

para que a empresa se exima das obrigações ali prescritas. 
 
Vindo o processo a julgamento em Primeira Instância, o julgador 

profere a Sentença n° 1662/2012 (fls. 104 a 106), decidindo pela procedência do auto de 
infração. 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 110 a 

121), formulando em preliminar arguição de nulidade da peça básica, relacionando as 
hipóteses de cerceamento do direito de defesa e de insegurança na determinação da 
infração (fl. 116). 

 
No mérito, pede a improcedência do lançamento, alegando que o 

auto de infração não atende à legislação vigente aplicada in casu. Transcreve dispositivos 
legais e reproduz jurisprudência. 

 

Diz que a multa exigida tem caráter confiscatório e contraria o disposto no artigo 150, 

inciso IV da Carta Magna. 
 

A Quarta Câmara deste Conselho, em decisão unânime, 
materializada no Acórdão n° 691/2013 (fls. 124 a 128), rejeita as preliminares de nulidade 
da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por cerceamento do direito de 
defesa e, a segunda, por insegurança na determinação da infração. Quanto ao mérito, em 
decisão unânime, confirma a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. 
 

Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso para o Conselho Pleno 
(fls. 132 a 144), após relatar os fatos, formula em preliminar arguição de nulidade da peça 
básica, relacionando a hipótese de insegurança na determinação da infração (fls. 134 a 
140). 

 
No mérito, pede a improcedência do lançamento, alegando que o 

auto de infração não atende à legislação vigente aplicada in casu. Transcreve dispositivos 
legais e reproduz jurisprudência. 

 
Diz que a multa exigida tem caráter confiscatório e contraria o 

disposto no artigo 150, inciso IV da Carta Magna. 
 
É o relatório. 
 

 
V O T O 

 
 



 

Formulo em preliminar arguição de inadmissibilidade do recurso para 
o Conselho Pleno, interposto pelo contribuinte, pelo que exponho: 

 

A Lei n° 16.469/09 (art. 41, II, § 1°) fixa os requisitos para 
cabimento de recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral unânime, 
devendo a parte cumpri-las, sob pena do recurso ser liminarmente inadmitido: 

 
Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral: 
[...] 
II - unânime: 
 
a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 

que tenha tratado de matéria idêntica; 
 
b) inequivocamente contrária a: 

 
1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

 
2. Prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 
que implique reforma parcial ou total da decisão; 

 
c) Baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

 
d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 
 
§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso 
deve ser liminarmente inadmitido: 
 
I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento; 
 
II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição 
expressa da legislação tributária estadual ou à prova constante do 
processo, ou a falsidade da prova. 
 

Como se vê no Acórdão n° 691/2013 (fls. 124 a 128), a Quarta 
Câmara deste Conselho, em decisão unânime, confirmou a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. 

 

No caso, portanto, a defesa, ao apresentar recurso para o Conselho 
Pleno, deveria ter cumprido as exigências fixadas no art. 41, II, § 1° da Lei n° 16.469/09, 
implicando o não cumprimento destas condições na inadmissão liminar do recurso, 
conforme os dispositivos legais transcritos em linhas anteriores. 

 
Analisando o processo, sobretudo o arrazoado da defesa, não vejo 

nele o cumprimento de quaisquer condições legais para admissão do recurso para o 
Conselho Pleno, devendo o recurso apresentado pelo contribuinte deve ser inadmitido. 

 
Ante o exposto, voto pela inadmissibilidade do recurso do 

Contribuinte para o Conselho Pleno, tendo em vista não estar a peça recursal em 
consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão 
cameral que considerou procedente o auto de infração. 



 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 31 de maio de 2016. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00764/16 
 
Relator: Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes 
 

 
EMENTA: Processual. Processual. Inadmissibilidade parcial de 
recurso. Preliminares de nulidade e razões de mérito. Não 
cumprimento de requisito do art. 41 II, § 1º da Lei n° 16.469/09. 
Acolhimento. Exclusão de solidário da lide. Rejeição. Nulidade 
do auto de infração por incompetência funcional. Rejeição. 
 
I - Sendo unânime a decisão cameral e não cumprido, em 
relação à questão assim decidida, algum dos requisitos exigidos 
pelo art. 41, II, § 1º da Lei n° 16.469/09, impõe-se a inadmissão 
liminar do recurso, na parte em que o cumprimento do requisito 
não se deu; 
 
II - Sócios administradores possuem interesse comum em 
situação que tributariamente desonere a empresa que dirigem e 
da qual patrimonialmente participam, situação que, exatamente 
por serem dirigentes, ocorre no âmbito de sua área de controle e 
decisão, razão por que as suas condutas subsumem-se ao 
inciso XII do art. 45 da Lei n° 11.651/91; 
 
III - Com a edição da Lei 17.032/10, o AFRE I passou a ter 
competência para constituir crédito tributária relativo a empresa 
de qualquer porte, excetuada a de grande porte com 
escrituração contábil, tornando-se competente para lavrar termo 
aditivo referente a crédito tributário anteriormente constituído 
nessa situação. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 26 
de abril de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade, feita pelo Conselheiro Relator, em relação ao mérito e às preliminares 
de nulidade por insegurança na determinação da infração e por cerceamento do direito de 
defesa, arguidas pelo sujeito passivo, tendo em vista não estar a peça recursal em 
consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09. Participaram do julgamento 
os Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes, Edson Abrão da Silva, Elias Alves dos 
Santos, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, 
Heli José da Silva, Alcedino Gomes Barbosa, Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, José 
Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene 
Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Márcio Nogueira Pedra e Masayuki Missao. Por 
maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão dos solidários da lide, arguida pelo 
sujeito passivo. Foram vencedores os Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes, Elias 
Alves dos Santos, Lidilone Polizeli Bento, Heli José da Silva, Aldeci de Souza Flor, Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira, Washington Luis Freire de Oliveira, Marlene Maria da Silva 
Ruguê Bernardes, Nislene Alves Borges, Márcio Nogueira Pedra e o Sr. Presidente, 
Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos 
os Conselheiros Edson Abrão da Silva, Nivaldo José Mendes, Rickardo de Souza Santos 
Mariano, Alcedino Gomes Barbosa, José Luiz Rosa, Talita Pimenta Félix, José Pereira 



 

D'abadia, João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho e Masayuki Missao, que votaram 
acolhendo a exclusão dos solidários da lide. E, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por incompetência funcional 
da autoridade lançadora. Participaram do julgamento os Conselheiros José Paixão de 
Oliveira Gomes, Edson Abrão da Silva, Elias Alves dos Santos, Nivaldo José Mendes, 
Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, Alcedino 
Gomes Barbosa, Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, 
Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene 
Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo 
Carvelo Carvalho, Márcio Nogueira Pedra e Masayuki Missao. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O Fisco acusa o sujeito passivo de missão de pagamento do imposto 
em razão de ter aproveitado do crédito outorgado do ICMS previsto no art. 11, VI, do 
Anexo IX do Decreto n.º 4.852/97, sem cumprir a condição necessária, segundo a qual o 
benefício só poderia ser aproveitado se o contribuinte não estivesse inadimplente com o 
pagamento do ICMS. 

 
Em descrição complementar, fls. 13, o Fisco informa que mesmo 

registrando e apurando o ICMS, no período de março a dezembro de 2009, o contribuinte 
omitiu seu pagamento, e aproveitou o crédito outorgado desrespeitando o disposto no art. 
1º, §§ 1º e 1º-A, do Anexo IX do RCTE. 

 
Com essa conduta, o Fisco entende que o sujeito passivo violou o 

que dispõe o art. 64 da Lei n.º 11.651/91, que institui o Código Tributário Estadual (CTE), 
conjuntamente com o art. 86 do Decreto n.º 4.852/97, que regulamenta o CTE - RCTE - e 
com art. 1º, §§ 1º, I, e 1º-B, e com art. 11, VI, todos do seu Anexo IX (conforme Termo 
Aditivo de fls. 109). 

 
Em razão disso, exigiu o importo no valor de R$ 747.035,03 

(setecentos e quarenta e sete mil, trinta e cinco reais e três centavos) acrescido da multa 
prevista no art. 71, IV, "a", do CTE, com redação da Lei n.º 14.634/03, mais juros e 
correção monetária. 

 
Para sustentar a acusação, o Fisco traz aos autos os papéis de 

trabalho da Auditoria Básica do ICMS, as cópias dos livros fiscais e os extratos do sistema 
de recolhimento do imposto. 

 
Os Administradores da pessoa jurídica autuada, EDUARDO FILIPE 

CORREIA MARQUES e GILBERTO DA PAIXÃO MARQUES, são indicados como 
solidários por terem concorrido para a prática da infração, nos termos do art. 45, XII, do 
CTE. 

 
Intimados os sujeitos passivos, todos impugnam o lançamento. 
 
Os Impugnantes alegam, preliminarmente, que a indicação dos 

sócios como co-responsáveis é indevida, pois não ficou comprovada a ocorrência dos 
requisitos do art. 135 do CTN, sem os quais não é possível exigir o crédito tributário dos 
sócios. 

 



 

Ainda preliminarmente, alegam que é nulo o lançamento, por 
insegurança na determinação da infração, porque não foi aplicado o § 8º do art. 71 do CTE 
e, também, porque há inexatidão quanto aos dispositivos indicados como infringidos. 

 
No mérito, alegam que o auto de infração é improcedente, porque a 

norma vigente à época da fiscalização permitia o aproveitamento do crédito outorgado se 
o contribuinte não tivesse crédito tributário inscrito em dívida ativa ou, se existisse, tivesse 
com sua exigibilidade suspensa. Bem como, o procedimento não considerou os créditos 
pelas entradas, pois foi glosado o benefício fiscal que impedia o aproveitamento desse 
crédito. 

 
Pede a nulidade do lançamento, com fundamento nos argumentos 

preliminares e, caso não seja atendido seu pedido, que declare a improcedência do 
lançamento, pelos argumentos de mérito. 

 
A julgador singular requisita diligência para que fosse feito o 

detalhamento do lançamento sem a aplicação do art. 170, §n2º, do CTE e para que fosse 
indicada a norma infringida vigente à época da ocorrência do fato gerador. 

 
Em resposta, o Fisco trás o Termo Aditivo de "fls. 108 a 110". 
 
Intimados do resultado da diligência, os Impugnantes se manifestam. 
 
Os Manifestantes alegam que, a despeito das correções realizadas 

por força do despacho de "fls. 107", o lançamento está eivado de vício formal, pois a nova 
norma indicada traz outros desdobramentos não especificados no lançamento, que 
cerceia o direito de defesa dos sujeitos passivos. Reiteram o pedido de nulidade do 
lançamento. 

 
O julgador singular mantém os solidários no polo passivo da lide por 

entender estarem presentes todos os requisitos legais para tal. Invoca dispositivos da 
legislação tributária nacional e estadual para argumentar que esses agentes respondem 
pelos atos da empresa que só age ou deixa agir em razão do seu comando e de sua 
vontade; que as cláusulas citadas, por ação, interveniência ou omissão, não deixam 
margem para qualquer subjetividade, porque abarcam tudo o que o comandante da 
empresa pode fazer ou deixar de fazer; que o administrador age ou se omite ou ainda 
intervém para ação ou omissão de preposto, em relação à infração tributária; que em face 
do exposto não há como deixar de responsabilizar os citados solitários.  

 
Argumenta que não há as aludidas preliminares de nulidade arguidas 

seja por insegurança na determinação da infração ou cerceamento do direito de defesa; 
que não se constata nenhum dos requisitos previstos no artigo 20 da Lei Processual 
Tributária Estadual. 

 
No mérito, aduz que as provas colacionadas ao feito demonstram de 

maneira inequívoca a prática da infração tributária estampada na basilar; que houve 
utilização de benefício fiscal condicionado sem que o contribuinte tenha cumprido as 
condições que lhe foram impostas; que a questão já está pacificada pela Casa e que os 
eventuais créditos pelas entradas, como no caso da ração, a que teria direito, deve este 
requerê-la à administração tributária a autorização para o aproveitamento extemporâneo. 
Ao final, mantém a pretensão fiscal inicial. 

 



 

Inconformadas, as partes comparecem aos autos e no recurso 
voluntário interposto ás "fls.129 a 147", reiteram a preliminar de exclusão dos solidários do 
polo passivo por entenderem que não há quaisquer comprovações de que tenham os 
sócios obrado com omissão ou praticado quaisquer atos intervenientes de má gestão, 
excesso de poderes ou infração de lei. ] 

 
Invocam ainda os defendentes a Súmula 430 do STJ; arguem as 

preliminares de nulidade da peça básica por insegurança na determinação da infração e 
cerceamento do direito de defesa; entendem não ser cabível a aplicação da penalidade 
prevista no artigo 71, inciso IV, alínea "a", do Código Tributário Estadual; que deve ser 
aplicado o benefício da redução previsto no § 8º do artigo 71 do Código Tributário 
Estadual; que há cerceamento do direito de defesa pois o contribuinte não sabe do que se 
defender; que há inexatidão quanto aos dispositivos infringidos e, em especial, quanto ao 
artigo 11, inciso V, alínea "a", do Anexo IX do RCTE; que a acusação é posta de forma 
genérica e dificulta o sujeito passivo na fundamentação de sua defesa desde a fase inicial 
do processo; que a acusação tem de ser posta de forma clara e objetiva; que no 
documento de fls.11, na observação "c" já se vê a indicação de norma diferente daquela 
lançada no campo 2 do Auto de Infração; que a revisão realizada por auditor agravou 
ainda mais a nulidade do feito pela lavratura de Termo Aditivo, em cujo documento a 
alteração deu-se para o artigo 64, da Lei nº 11.651/91 em combinação com o artigo 11, 
inciso VI, e art.86, ambos do Decreto nº 4.852,97. 

 
No mérito, argumentam que não praticaram a infração estampada na 

basilar; que o período fiscalizado foi de 2006/2009 e os fatos geradores dizem respeito ao 
período de março a julho de 2007; que o trabalho fiscal não levou em consideração a 
regra do artigo 11, inciso VI, alínea "a", do Anexo IX do RCTE vigente à época; que deve 
ser assegurado ao contribuinte o direito de aproveitar os créditos do ICMS relativos à 
entrada e ao serviço utilizado, correspondentes à aquisição do animal para cria em seu 
estabelecimento; que tal como está arquitetada a acusação, está a penalizar duplamente o 
contribuinte; que no trabalho da auditoria fiscal, nota-se que houve a desconsideração do 
aproveitamento do crédito outorgado sem contudo compensar o contribuinte dos créditos 
que então teria direito, como por exemplo o caso da ração que adquire para a engorda do 
frango; que todo feito está requerer nova diligência para uma revisão geral de todo o 
procedimento fiscal. 

 
Ao final requerem a nulidade do feito ou, na impossibilidade, a 

reforma da decisão singular para considerá-lo improcedente ou, alternativamente, sua 
procedência com a mitigação da multa formal pelo benefício do § 8º do artigo 71 do 
Código Tributário Estadual ou o prosseguimento do feito com a realização de nova 
diligência para a apuração dos eventuais créditos existentes a favor do contribuinte. 

 
Os sujeitos passivos anexaram requerimento de pedido de 

adiamento de julgamento, para exclusão de pauta, pedido de urgência em "fls. 152" 
 
Pelo despacho n° 646/2011 – II CJUL, determinou o adiamento do 

presente julgamento, atendendo solicitação escrita da parte interessada de "fls. 153". 
 
Segunda Câmara Julgadora, por unanimidade de votos, não acata o 

pedido de diligência formulado pela autuada, rejeita preliminares de nulidade da peça 
básica por cerceamento do direito de defesa e insegurança na determinação da infração, 
bem como não acolhe o pedido de aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º do art. 
71 do CTE. 

 



 

Quanto ao mérito, órgão cameral, também por unanimidade de votos, 
conhece do recurso voluntário, nega provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. 

 
Os sujeitos passivos apresentaram Recurso ao Conselho Pleno, de 

"fls. 168 a 186" alegando em preliminar insegurança na determinação da infração por 
cerceamento ao direito de defesa com alteração da disposição legal infringida, ao invés de 
ser sanado, agravou-se mais ainda.  

 
Requerem que sejam recolhidas as preliminares para declarar nulo 

ab initio o processo ou ainda, que seja declarado improcedente o auto de infração e 
imposição de Multa, em razão de que o aproveitamento de crédito realizado estar 
condizente com os preceitos legais atinentes ao caso. E que sejam procedidas as 
diligências necessárias, para que seja determinada a revisão fiscal. 

Pela resolução 145/2012, "fls. 191 e 192", o CAT resolveu por retirar 
o presente processo de pauta e encaminhá-lo à Secretaria Geral – SEGE, para ser 
repautado, após o decurso do prazo previsto para a apresentação do pedido de 
convalidação a ser formulado pelo contribuinte a Superintendência de Administração 
Tributária – SAT. 

 
O auditor fiscal, pelo parecer n° 001/2012, "fls. 194 a 195" concluiu 

que entendemos que as condições exigidas pela Lei n° 16.150/07, com alterações e 
Instrução Normativa n° 884/07 –GSF não foram atendidas pela requerente por não 
enquadrar nos requisitos estabelecidos pelas normas, não fazendo jus à convalidação 
prevista na norma legal, para extinção do crédito tributário constituído por meio do auto de 
infração. 

 
Pelo despacho n° 1937/2013 – GERC, de "fls. 201" em atendimento 

ao ofício n° 0265/2013- PTr/OCD, oriundo da Procuradoria Tributária, orientando pelo 
cumprimento da decisão proferida pela Primeira Turma Julgadora da 6ª Câmara Cível do 
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, para dela excluir a sanção pecuniária (multa), 
nesta data, procedeu-se à retificação da referida CDA, conforme documento de folha retro. 

 
Anexou documentos de "fls. 202". 
 
Ema resposta ao ofício n° 0265/2013- PTr/OC, "fls. 203 a 204" foi 

excluída a multa e reemitida a certidão de inscrição em dívida ativa (CDA) do processo 
administrativo tributário, em nome de Granja GM Frangos Ltda. 

 
É o relatório.  

QUESTÕES PRELIMINARES 

Analisando o recurso interposto pelo sujeito passivo, vejo que foi 
interposto perante decisão cameral na qual as preliminares de nulidade por insegurança 
na determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa, bem como o mérito, 
foram decididos por votação unânime (fl. 154), devendo o recurso nessa parte ser 
inadmitido, já que, não cumprido algum dos requisitos exigidos pelo art. 41, II, § 1º da Lei 
16.469/09, é incabível a interposição de recurso para o Conselho: 

 

“Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral: 



 

[...] 

 

II - unânime: 

a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 
que tenha tratado de matéria idêntica; 

 

b) inequivocamente contrária a: 

1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 
que implique reforma parcial ou total da decisão; 

 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 

 

§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o 
recurso deve ser liminarmente inadmitido: 

 

I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento; 

 

II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa 
da legislação tributária estadual ou à prova constante do processo, ou a 
falsidade da prova. [...]” [Grifo Oportuno] 

 
Analisando a preliminar de exclusão dos sócios administradores da 

lide (fl. 154), manifesto-me também por sua rejeição, visto que na condição de 
administrador, o sócio possui interesse comum em situação que tributariamente desonere 
e, por consequência, beneficie a empresa que dirige e da qual participa, situação que, 
exatamente por ser dirigente, ocorre no âmbito de sua área de controle e decisão, razão 
por que a sua conduta que se subsume à hipótese do art. 45, XII da Lei n° 11.651/91, a 
seguir transcrito: 

 

“Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 

Redação com vigência de 01.01.97 a 30.04.08. 

[...] 

XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, 
gerentes, administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis; [...]” 
[Grifo Oportuno] 

 
Apreciando a preliminar de nulidade do auto de infração por 

incompetência funcional, arguida pelo recorrente (fl. 179), por ter sido o termo aditivo 
lavrado por Auditor Fiscal da Receita Estadual I (AFRE I), manifesto-me por sua rejeição, 
já que, como se vê às fls. 108 a 110), o termo aditivo em questão foi lavrado em 07 de 
dezembro de 2010, data em que a Lei 17.032/10, vigente a partir de 01 de agosto do 



 

mesmo ano, já havia expandido a competência do AFRE I estabelecida no art. 4º, I, “b”, 7 
da Lei 13.266/98 para a constituir crédito tributário: 

 

“DAS ATRIBUIÇÕES DO FUNCIONÁRIO FISCAL 

 

Art. 4º As atribuições conferidas, privativamente, aos funcionários fiscais, 
integrantes do Quadro de Pessoal do Fisco da Secretaria da Fazenda, são 
as seguintes: 

[...] 

REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 14.663/04 - VIGÊNCIA: 01.01.04. 

I - ao Auditor-Fiscal da Receita Estadual I - AFRE I: 

[...] 

b) constituir o crédito tributário decorrente do exercício das 
correspondentes tarefas de fiscalização referentes a: 

[...] 

7. contribuintes estaduais considerados como microempresa; 

Redação com vigência de 01.01.04 a 31.05.10. 

REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 17.032/10 - VIGÊNCIA: 01.06.10. 

7. auditoria nos contribuintes estaduais a seguir enumerados, com 
verificação de seus livros e documentos fiscais: 

7.1. microempresa; 

7.2. empresa de pequeno porte; 

7.3. estabelecimentos que mantenham somente escrita fiscal ao tempo 
do fato objeto do lançamento, independentemente de seu porte; 

7.4. empresa de médio porte, inclusive com escrituração contábil, 
mediante ato do Secretário da Fazenda;[...]” [Grifo Oportuno] 

 
Note-se que, com a edição da Lei 17.032/10, o AFRE I passou 

a ter competência para constituir crédito tributária referente a auditoria em empresa de 
qualquer porte, excetuada a de grande porte com escrituração contábil, estando o AFRE I 
autuante plenamente competente para lavrar o termo aditivo mesmo desacompanhado de 
AFRE de faixa funcional superior. 

 
Friso que a participação do mesmo AFRE I na ação fiscal que 

resultou no presente auto de infração (fl.02), não abre espaço à alegação de nulidade por 
incompetência funcional, em face do disposto no art. 20, I, § 4º da Lei 16.649/09: 

 

“Art. 20. São nulos os atos praticados: 

I - por autoridade incompetente ou impedida; 

[...] 

§ 4º Não causa a nulidade do ato, a participação de autoridade 
incompetente ou impedida, desde que esta participe de forma auxiliar e 
que a autoridade competente pratique o ato e esteja em exercício de 
suas funções. ; [...]” [Grifo Oportuno] 

 

Pelo exposto, inadmito o recurso, em relação às preliminares de 
nulidade por insegurança na determinação da infração e por cerceamento do direito de 
defesa, arguidas pelo sujeito passivo e quanto às razões de mérito, em consonância com 
o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09. Rejeito as preliminares de exclusão dos 



 

solidários da lide e de nulidade da peça básica por incompetência funcional da autoridade 
lançadora, ambas arguidas pelo sujeito passivo, ficando mantida, por consequência, a 
decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. Com fim puramente 
informativo, menciono a exclusão da multa por decisão judicial, conforme consta às fls. 
202 a 204. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 31 de maio de 2016. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00805/16 
 
Relator: Conselheiro Mário de Oliveira Andrade 
 

 
EMENTA: Processual. Recurso do contribuinte ao Conselho 
Pleno. Inadmissibilidade. 
  
O recurso ao Conselho Pleno sobre matéria decidida por 
deliberação unânime no julgamento cameral tem de observar os 
pressupostos recursais previstos no Inciso II do Artigo 41 da Lei 
16.469/2009. Assim, não se admite a apreciação de peça recursal 
que não tenha atendido os pressupostos recursais previstos 
naquele dispositivo. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 10 
de março de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, feita pelo Conselheiro 
Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto 
de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Mário de Oliveira Andrade, 
Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Paulo Diniz, Heli José da Silva, Aguinaldo 
Fernandes de Melo, Domingos Caruso Neto, José Luiz Rosa, Antônio Martins da Silva, 
Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene 
Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo 
Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto de 
Faria Morato e Edson Abrão da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Nos termos do Artigo 19, § 2º do Decreto 6.930/09 que aprova o 
Regimento Interno do Conselho Administrativo Tributário, transcrevo abaixo o relatório, 
elaborado pelo Conselheiro José Pereira D’abadia, autor do voto vencedor do Acórdão 
n.º 2.333/2012 da Quarta Câmara Julgadora, constante às folhas 112 a 118 dos autos: 

 
 
A acusação fiscal é de que o sujeito passivo adquiriu de produtores rurais goianos, 
durante o período de 01/11/2006 a 31/12/2007, 5.242,60 (cinco mil, duzentos e 
quarenta e dois inteiros e sessenta centésimos) metros cúbicos de Carvão Vegetal, 
no valor total de R$ 406.301,50 (quatrocentos e seis mil, trezentos e um reais e 
cinquenta centavos), desacobertados de documentação fiscal, conforme prova o 
RELATÓRIO DE CONTROLE DO CONSUMO E UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E 
SUBPRODUTOS FLORESTAIS, de emissão do próprio destinatário da mercadoria, 
anexo a este, e demonstrado nos documentos também anexos. Em consequência, 
conforme estabelece o Art. 45, Parágrafo Único da Lei nº 11.651/91, na condição 
de contribuinte solidário, deve pagar o ICMS no valor de R$ 48.756,18 (quarenta e 
oito mil, setecentos e cinquenta e seis reais e dezoito centavos), juntamente com 
as penalidades e acréscimos legais.     
  
Dados como infringidos o artigo 66 do Código Tributário Estadual (CTE) e o art. 
145 do Regulamento do Código Tributário Estadual (RCTE). Proposta a penalidade 
prevista no art. 71, VII, "I", § 9º, I, do CTE, com redação da Lei nº 13.446/1999.
  



 

O auto de infração foi instruído com os documentos a seguir: Anexo 
Estruturado/Detalhamento do Crédito Tributário (fl. 03), Demonstrativo de Cálculo 
do ICMS Sobre Saída de Carvão Vegetal Desacobertado de Documento Fiscal (fl. 
04), Quantidade de Carvão Informadas Nas Notas Fiscais de Produtor (fls. 05/17), 
Relatório de Controle do Consumo e Utilização de Produtos e Subprodutos 
Florestais de emissão da Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEMAGO (fls. 
18/66), cópia do Memorando nº 003/2010, datado de 06/12/2010 (fl. 67).   
  
A autuada foi intimada em 27/11/2011 (fls. 68/69).  
  
A empresa ingressa com impugnação em Primeira Instância (fls. 72/82), arguindo, 
em preliminar, ilegitimidade ativa do Estado de Goiás, alegando que o local da 
operação é o local onde se encontra a mercadoria em situação irregular; que a 
solidariedade a que refere o lançamento e o art. 45 do CTE, não existe, visto que 
não há interesse comum entre fornecedor e adquirente da mercadoria; que o 
contribuinte do ICMS é o vendedor, no caso, o produtor goiano; que ao adquirente 
não se reconhece a qualidade de sujeito passivo da obrigação tributária. Alega 
também, que a interpretação do art. 45 não pode ter a extensão de permitir a 
invasão da competência administrativa de Minas Gerais - MG, para autuar a 
empresa sediada naquele Estado, a qual não é contribuinte do imposto do Estado 
de Goiás.   
 
Faz citação da decisão deste Conselho, estampada no Acórdão nº 2.632/09 da 1ª 
Câmara, com também de decisões emanadas do Poder Judiciário.   
 
Questiona a respeito de possível duplicidade de lançamento em relação ao ICMS, 
já que não há indícios de que houve levantamento para apurar se as diferenças de 
imposto não foram recolhidas pelo produtor goiano. À vista disso, requer diligência 
objetivando apurar se o produtor goiano não recolheu a diferença de ICMS que ora 
se exige.   
 
A impugnante protesta contra a exigência da penalidade em face do solidário por 
contrariar o caput do art. 45 do CTE, bem como a aplicação da multa na redação 
ora vigente, por não ser permitido retroagir ao tempo do fato gerador.   
 
Ao final, pede que seja julgado improcedente o lançamento, ou, alternativamente, a 
exigência do ICMS nos termos do caput do art. 45 do CTE, em vigor ao tempo do 
fato gerador. Requer que seja apurada a existência de pagamentos 
complementares, eventualmente realizados pelo contribuinte goiano.  
  
Junto com a peça de impugnação é trazido ao feito cópia de procuração e 
documentos dos advogados (fls. 83 e 94), cópia da Vigésima Sexta Alteração e 
consolidação do contrato social da empresa SIDERPA SIDERÚRGICA PAULINO 
LTDA. (fls. 84/93),    
  
O julgador singular profere a Sentença nº 025/2012 - JULP (fls. 96/98), e decide 
declarar procedente a exigência fiscal em comento.   
 
Fundamenta sua decisão aduzindo que não se verifica nos autos qualquer das 
hipóteses de nulidade previstas no art. 20 da Lei nº 16.469/09.   
 
Justifica que a impugnante ao emitir a nota fiscal de entrada, corrigindo o volume 
de carvão adquirido, deveria corrigir também o valor recolhido pelo produtor ao 
Estado de Goiás. No entanto, não o fez. Essa omissão de recolhimento do imposto 
poupou o caixa da Impugnante, situação que deixa claro o interesse da adquirente 
na situação que constitui o fato gerador do imposto.   
 
Quanto ao mérito, tem-se que a diferença a maior, apurada pelo cotejo da 
quantidade de carvão remetido de Goiás com aquele que a Impugnante registrou 
pelas notas fiscais de entrada, constitui o volume de carvão adquirido sem nota 
fiscal.   
 



 

Cita que a Fiscalização fez o cotejo para evidenciar os excessos de volume de 
carvão além daquele consignando nas notas fiscais, implicitamente considerou os 
recolhimentos já efetuados com as notas emitidas pelos produtores goianos.   
 
Cita ainda, mesmo quando a redação do art. 45 do CTE então vigente expressava 
a coobrigação do solidário em relação ao imposto, quando da infração resultar em 
falta de pagamento do imposto, cobra-se o crédito tributário, isto é, imposto e 
cominações legais. Na presente situação, é dessa forma que tem decidido esta 
Casa.   
 
Dessa forma, a fundamentação fática dos autos conjuntamente com a norma 
indicada como infringida demonstram claramente a motivação para o presente 
lançamento. Como não houve contestação eficaz que refutasse a acusação, 
entendo que deve prosperar a exigência fiscal, pois o lançamento cumpriu os 
requisitos do artigo 160 do CTE.   
  
Intimação da autuada quanto à decisão singular (fls. 99/100).   
  
A autuada interpõe recurso voluntário (fls. 103/109), reiterando as razões 
apresentadas na Impugnação de folhas 72 a 82, como também, insiste no 
requerimento de produção de provas, tendo em vista que não detém poderes para 
obrigar a terceiros, no caso o contribuinte do ICMS, a exibir documentos. Alega, 
novamente, ilegitimidade ativa do Estado de Goiás, local da ocorrência do fato 
gerador (art. 11, I, b, da Lei Complementar 87/1996).   
 
Argumenta que a sentença se funda em um suposto interesse comum das partes 
em sonegar o tributo, adotando, ao que parece, uma "presunção de má-fé". 
Vendedor e comprador de mercadoria são partes contrapostas no negócio jurídico, 
e não têm interesse jurídico em sonegar o ICMS.   
 
Por fim, pede reconhecer-se o cerceamento de defesa, determinando-se a 
instrução do feito, com requisição de documentos aos contribuintes. No mérito, 
eventualmente, pede a reforma da sentença, seja para se desfazer o lançamento 
tributário, em razão da ilegitimidade ativa do Estado de Goiás, ou, eventualmente, 
em razão da ausência de solidariedade, excluindo-se, a responsabilidade por 
penalidades. 
   
Não foram trazidas novas peças com o recurso apresentado 

  
 
Complementando o relatório, observa-se que houve o julgamento 

cameral, no qual foi indeferido o pedido de realização de diligência, por unanimidade de 
votos, foram rejeitadas, também, por unanimidade de votos, as preliminares de nulidade 
da peça basilar, por cerceamento ao direito de defesa, ilegitimidade ativa do Estado de 
Goiás e por ilegitimidade passiva, e, quanto ao mérito, foi confirmada a decisão singular 
que julgou procedente o auto de infração. 

 
Devidamente notificada do acórdão cameral, a empresa autuada 

ingressou tempestivamente com recurso ao Conselho Pleno, folhas 121 a 126, alegando 
que o Estado de Goiás não tem legitimidade ativa para exigir o pagamento do imposto 
reclamado na peça basilar, pois a mercadoria em situação fiscal irregular se encontrava 
em Minas Gerais, assim, de acordo com o artigo 33 inciso II do CTE, falta legitimidade ao 
Estado de Goiás para ser o sujeito ativo. 

 
Aduz que na situação em apreciação não há interesse comum entre 

o alienante do carvão e o adquirente e requer a exclusão da recorrente. Argumenta que a 
interpretação do inciso I, do parágrafo único do artigo 45 da Lei 11.651/91 não pode ser 
tão extensiva. 

 



 

Continuando o seu recurso, pondera que é incorreta a aplicação de 
penalidade à empresa autuada, pois o dispositivo da solidariedade, caput do artigo 45 do 
CTE, faz referência apenas ao imposto. Dessa forma, requer a exclusão da penalidade.            

 
Assim relatados, decido. 
   

 
VOTO 

 
 

Percebe-se, claramente, na peça recursal dirigida ao Conselho 
Pleno, folhas 123 a 128 dos autos, que a empresa recorrente se limita a reiterar as 
questões já analisadas pela Quarta Câmara Julgadora, sendo que todos os itens foram 
julgados por deliberação unânime.  

 
De acordo com a legislação processual do contencioso administrativo 

tributário, para se apreciar uma decisão unânime é necessário que a parte recorrente 
observe os pressupostos de admissibilidade previstos no inciso II do Artigo 41 da Lei 
16.469/2009 para decisão unânime, por essa razão, argui a inadmissibilidade da peça 
recursal apresentada e fui acompanhado por unanimidade de votos pelos meus pares na 
sessão de julgamento. 

 
Assim, nota-se que não foram apresentados pela defesa os 

pressupostos recursais previstos no artigo 41, inciso II da Lei 16.469/09, o qual tem a 
seguinte redação: 

 

Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral: 

I - não unânime; 

II - unânime: 

a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, que tenha 
tratado de matéria idêntica; 

b) inequivocamente contrária a: 

1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, que 
implique reforma parcial ou total da decisão; 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na ocasião do 
julgamento e que por si só possa modificá-lo. 

§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso deve ser 
liminarmente inadmitido: 

I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento; 

II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa da 
legislação tributária estadual ou à prova constante do processo, ou a falsidade da 
prova. 

  
Pelo que regulamenta o dispositivo transcrito, quando a decisão é 

unânime, a parte recorrente deve apresentar o recurso com os pressupostos de 
admissibilidade, caso esses não sejam apresentados o recurso deve ser inadmitido 
liminarmente. Situação que se aplica para a peça recursal em apreciação, pois não foram 
preenchidos os requisitos previstos na legislação para ela ser conhecida, ou seja, não foi 



 

juntada aos autos decisão divergente de matéria idêntica, não foi apontada qualquer tipo 
de prova inconteste no recurso interposto e nem foi alegado que a decisão recorrida 
contraria inequivocamente disposição expressa da legislação estadual. Assim, não resta 
dúvida que a peça recursal não contém os pressupostos de admissibilidade previstos na 
norma processual. 

 
Com essas considerações, inadmito liminarmente o recurso 

apresentado pela empresa recorrente e mantenho a decisão cameral que rejeitou as 
preliminares de nulidade da peça basilar arguidas pela empresa autuada e julgou 
procedente o auto de infração nos termos propostos pelo fisco estadual. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 07 de junho de 2016. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00831/16 
 
Relator: Conselheiro Washington Luis Freire de Oliveira 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar inadmissão do Recurso do 
Contribuinte. Recurso de decisão cameral unânime interposto 
sem comprovação dos requisitos exigidos. Acolhida.  
 
Devem ser liminarmente inadmitidos pelo Conselho Pleno os 
recursos de decisão cameral unânime, quando não for 
comprovada a exigência de um dos requisitos previstos no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 19 
de abril de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, feita pelo Conselheiro 
Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto 
de infração. Participaram da decisão os Conselheiros Washington Luis Freire de Oliveira, 
José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, 
Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Márcio Nogueira Pedra, Masayuki 
Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Paulo Diniz, Elias Alves dos Santos, Nivaldo José 
Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, 
Alcedino Gomes Barbosa, Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira e Talita Pimenta Félix. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de recurso do contribuinte ao Conselho Pleno interposto 
contra decisão cameral que rejeitou a preliminar de nulidade por insegurança na 
determinação da infração de nulidade da decisão singular, arguida pela autuada, por 
cerceamento ao direito de defesa e, no mérito, confirmou a decisão singular que julgou o 
auto de infração procedente. 

 
A acusação fiscal é de que o sujeito passivo adquiriu, de produtores 

rurais goianos, 1.329 (um mil e trezentos e vinte e nove) metros cúbicos de carvão 
vegetal, no período de junho de 2006 a outubro de 2008, no valor total de R$ 102.997,50 
(cento e dois mil, novecentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos), 
desacobertados de documentação fiscal, conforme prova o demonstrativo "Relatório de 
Controle do Consumo e Utilização de Produtos e Subprodutos Florestais", de emissão do 
próprio destinatário da mercadoria, em anexo, e demonstrado nos documentos, também 
anexos, devendo, em consequência, pagar o ICMS no valor de R$ 12.359,70 (doze mil, 
trezentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos), juntamente com as penalidades e 
acréscimos legais. 

 
A autoridade lançadora indicou como infringidas as disposições do 

art. 66 da Lei 11.651/91, CTE, e art. 145 do Decreto 4.856/97, RCTE, sendo proposta a 
penalidade prevista no artigo 71, inciso VII, “l”, § 9°, I, da Lei 11.651/1991, CTE, com 
redação da Lei 16.241/2008. 

 



 

O auto de infração foi instruído, entre outros, com os seguintes 
documentos: demonstrativo de cálculo do ICMS sobre saída de carvão vegetal, 
quantidades de carvão informadas nas notas ficais de produtor e relatório de controle do 
consumo e utilização de produtos e subprodutos florestais. 

 
Inconformado com a decisão singular desfavorável, Sentença n° 

2286/2011 – JULP, fls. 52 a 55, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário no qual 
pede a nulidade do lançamento por insegurança na determinação da infração, argui a 
nulidade da decisão singular, por cerceamento ao direito de defesa, e, no mérito, pede a 
improcedência do auto de infração. 

 
A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, por 

unanimidade de votos, rejeita as preliminares e, também por unanimidade de votos, 
confirma a sentença singular que considerou procedente o auto de infração.  

 
O sujeito passivo apresenta recurso ao Conselho Pleno no qual 

pede, em preliminar, a admissão do seu recurso com fulcro no art. 41, II, “a”, da Lei 
16.469/09, citando o acordão 02630/2011, como prova da divergência jurisprudencial. 

 

Em sustentação oral, na sessão de julgamento, argui a inadmissão 
do recurso do contribuinte ao Conselho Pleno em razão da unanimidade da decisão 
recorrida. 

 
É o Relatório 
 
 

V O T O 
 

Inicialmente entendo que deve ser liminarmente inadmitido o recurso 
do contribuinte ao Conselho Pleno, porque a decisão recorrida foi tomada, na fase 
cameral, por unanimidade de votos e não foi comprovado o atendimento de um dos 
requisitos previstos no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, abaixo transcrito:  

 
Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral: 
[...] 
II - unânime: 
a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão 
plenária, que tenha tratado de matéria idêntica; 
b) inequivocamente contrária a: 
1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 
2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 
que implique reforma parcial ou total da decisão; 
c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 
d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 
§ 1º - Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso 
deve ser liminarmente inadmitido: 
I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento; 
II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição 
expressa da legislação tributária estadual ou à prova constante do 
processo, ou a falsidade da prova. (sem grifo no original) 

 
Muito embora a recorrente tenha invocado para a admissão da sua 

peça defensória o disposto no art. 41, II, “a”, 1, da Lei 16.469/09 e anexado o acórdão 



 

02630/2011, relativo ao PAT 4010904667412, para comprovar a divergência 
jurisprudencial, a decisão cameral tomada pela improcedência do auto de infração foi 
objeto de recurso da Fazenda Pública e em 25 de setembro de 2012 foi reformada pelo 
Conselho Pleno, conforme acórdão plenário nº 678/2012. 

 
Não houve, portanto, cumprimento do dispositivo acimo transcrito 

que requer como condição para admissão a apresentação de decisão divergente não 
reformada. 

 
Ante o exposto, voto inadmitindo liminarmente o recurso por estar 

desprovido dos elementos legalmente exigidos para sua admissão por este Conselho 
Pleno. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 07 de junho de 2016. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00853/16 
 
Relator: Conselheiro Heli José da Silva 
 

 
EMENTA: I – PROCESSUAL – INADMISSIBILIDADE DO 
RECURSO. Decisão cameral unânime. Falta de comprovação 
dos requisitos exigidos. Acolhida por unanimidade de votos. 
 
1. Devem ser liminarmente inadmitidos pelo Conselho Pleno os 
recursos de decisão cameral unânime, quando não for 
comprovada a exigência de um dos requisitos previstos no 
artigo 41, inciso II, da Lei n.º 16.469/09. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 07 
de junho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade do recurso para o Conselho Pleno, feita pelo Conselheiro Relator, tendo 
em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 
16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Heli José da Silva, Alcedino Gomes Barbosa, 
Aldeci de Souza Flor, Cláudio Henrique de Oliveira, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, 
Mauricio Ribeiro de Paiva, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, 
Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, 
Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto 
de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, 
Lidilone Polizeli Bento e Rickardo de Souza Santos Mariano. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal é de que o sujeito passivo omitiu o pagamento do 
ICMS na importância de R$ 78.905,26 (setenta e oito mil, novecentos e cinco reais e 
vinte e seis centavos), no período de 1º de janeiro a 31 de julho de 2.012, em virtude de 
ter sido enquadrado e se utilizado indevidamente dos benefícios e da sistemática de 
apuração de tributos do regime diferenciado do Simples Nacional, quando, de fato, 
deveria se sujeitar às normas gerais de tributação, conforme detalhamento, documentos 
e planilhas anexas. Em consequência, deverá pagar a diferença do imposto omitido, 
juntamente com a penalidade e acréscimos legais. 

Juntou-se ao processo o Anexo Estruturado – Descritivo 
Complementar da Ocorrência, fls. 04/05, contendo as Notas Explicativas sobre a 
autuação realizada. 

Foram indicados como infringidos: os artigos 56, inciso I, e 64, do 
Código Tributário Estadual – CTE, combinado com os artigos 29, inciso I, e 32 da Lei 
Complementar nº 123/06, e o artigo 76, da Resolução CGSN nº 94/11, sendo proposta a 
penalidade prevista no artigo 71, inciso III, alínea “a”, do CTE, com redação da Lei nº 
11.750/92.  

O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: 
Anexos Estruturados - Detalhamento do Crédito Tributário, e Descritivo Complementar da 
Ocorrência; cópias das páginas do livro Registro de Utilização de Documentos Fiscais e 
Termos de Ocorrências; cópia Requerimento de Empresário; cópia de documento da 



 

DRF de Anápolis a respeito de Exclusão de Empresas do Simples Nacional; cópias dos 
processos nºs 201100004048160 e 201200004018943, relacionados com a autuada; 
demonstrativos da Apuração dos Saldos do ICMS a Recolher; mídia – CD; cópias de 
Notas Fiscais; cópia das páginas dos livros Registros de Saídas e Entradas, fls. 03/216. 

Devidamente intimado, fls. 217/218, a pagar a quantia exigida ou 
apresentar Impugnação junto à Primeira Instância, o sujeito passivo comparece com a 
Impugnação de fls. 221/236, na qual, após descrever os fatos, alega preliminar de 
nulidade do lançamento, por insegurança na determinação da infração, em razão da 
inexistência de débitos inscritos em Dívida Ativa.  

Alega, ainda, a inexistência de administração por interposta pessoa. 
Também, inexistência de grupo empresarial, e, portanto, razão para o desenquadramento 
do Simples Nacional. 

Questiona a multa aplicada, alcunhando-a de confiscatória.  

Pugna, ao final, pela improcedência do auto de infração. 

Exara-se o Despacho nº 128/2013 – JULP, fls. 245, convertendo o 
julgamento em diligência junto à Delegacia de circunscrição do sujeito passivo. 

O resultado da diligência encontra-se consolidado no documento às 
fls. 245/246, por intermédio do qual altera-se o valor do imposto cobrado para R$ 
104.958,45 (cento e quatro mil, novecentos e cinquenta e oito reais e quarenta e cinco 
centavos). Junta-se os demonstrativos às fls. 247/248. 

Intimado para se manifestar a respeito do resultado da diligência 
realizada, fls. 249/250, o sujeito passivo queda-se silente. 

Exara-se a Sentença nº 1.759/15 – JULP, fls. 252/257, por intermédio 
da qual o Julgador conhece da Impugnação, nega-lhe provimento e julga procedente o 
lançamento nos termos da inicial. 

A Representação Fazendária se manifesta concorde com a decisão 
singular, fls. 258. 

Intimada, fls. 259/261, a autuada interpõe Recurso Voluntário, fls. 
263/282, no qual, após uma síntese dos fatos, argui a preliminar de nulidade do auto de 
infração, por cerceamento do direito de defesa, e por insegurança na determinação da 
infração. Reitera, outrossim, os argumentos apresentados na fase monocrática, em 
especial a inexistência de débitos inscritos em Dívida Ativa. Também, inexistência de 
administração por interposta pessoa e de grupo empresarial. Volta a questionar a multa 
por considera-la confiscatória 

Pede a improcedência do auto de infração. 

A Terceira Câmara deste Conselho decidiu, por unanimidade de 
votos, rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pelo sujeito passivo, por 
insegurança na determinação da infração. Quanto ao mérito, por votação unânime, 
decidiu conhecer do Recurso Voluntário, negar-lhe provimento para confirmar a sentença 
singular que considerou procedente o auto de infração.  

A decisão encontra-se consubstanciada no Acórdão nº 369/2016, fls. 
286/291. Destacou-se: “Observa-se, por todo o exposto, que o Fisco exige corretamente 
ICMS correspondente à diferença entre o ICMS devido pelo regime normal, que deveria 
ter sido utilizado pelo sujeito passivo, e pelo regime diferenciado de apuração pelo 
simples Nacional, o qual foi utilizado indevidamente, considerados como créditos para o 
sujeito passivo os pagamentos realizados”. 



 

Devidamente intimado, fls. 292/294, o autuado apresenta ao 
Conselho Pleno o Recurso às fls. 296/302, no qual, após relatar os fatos e a decisão 
cameral, questiona tão somente a multa aplicada, alcunhando-a de confiscatória, razão 
pela qual requer a improcedência do auto de infração. 

Este é o relatório. 
 

       V O T O  
 

   INADMISSIBILIDADE RECURSAL 
 

Da análise que promovi no Recurso interposto pelo sujeito passivo, 
e, considerando o fato de que a decisão cameral adjetivou-se, nas questões preliminares, 
assim como, também, na questão meritória, pela manutenção da decisão monocrática, 
com o consenso unânime dos julgadores camerais, que decidiram, consequentemente, 
pela procedência do lançamento, procedi à arguição de inadmissibilidade do Recurso do 
sujeito passivo, por entender que o mesmo não se acha revestido, comprovadamente, 
dos requisitos exigidos para a sua admissibilidade, nos termos preconizados pelo artigo 
41, inciso II, da Lei n.º 16.469/09. 

De fato, a decisão recorrida foi tomada, em relação às preliminares e 
ao mérito, na fase cameral, por unanimidade de votos e, não estando comprovada 
divergência jurisprudencial, ou contrariedade a disposição expressa na Legislação 
Tributária Estadual, ou, ainda, a prova inconteste constante do processo à época do 
julgamento cameral, como prevê o artigo 41, inciso II, da Lei n.º 16.469/09, abaixo 
transcrito, não cabe Recurso para o Conselho Pleno: 

 

“Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral: 

[...] 

II – Unânime: 

a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 
que tenha tratado de matéria idêntica; 

b) inequivocamente contrária a: 

1. disposição expressa da legislação estadual; 

2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 
que implique reforma parcial ou total da decisão. 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 

§ 1.º. na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso 
deve ser liminarmente inadmitido: 

I – Juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste 
cuja existência se ignorava na ocasião do julgamento; 

II – Demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição 
expressa da legislação tributária estadual ou à prova constante do 
processo, ou a falsidade da prova. 

[...]” 

 

Não existe, a priori, nenhum argumento apresentado pelo 
recorrente que se adeque à previsão legal do artigo retro transcrito, inobstante o laborioso 
trabalho contido em seu Recurso.  



 

O Acórdão Cameral, fls. 286/291, tratou amplamente da matéria 
contida nos autos, analisando, pormenorizadamente, todos os argumentos apresentados 
pelo polo passivo, assim como a legislação que rege a matéria. 

O único argumento apresentado no presente Recurso vincula-se, 
tão somente, à condição da multa aplicada, sobre a qual o sujeito apresenta conceituação 
de confiscatória. 

Relativamente ao destacado inconformismo relacionado com a multa 
aplicada, deixo de apreciar, haja vista que a mesma se encontra legalmente inserida na 
legislação tributária estadual, e, nos termos do § 4º, do artigo 6º, da Lei n.º 16.469/09, 
neste Conselho “não pode haver decisões que impliquem apreciação ou declaração de 
inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato normativo expedido pela Administração 
Tributária”.  

E, consequentemente, referido argumento não se enquadra dentre 
as premissas contidas no artigo 41, inciso II, da Lei n.º 16.469/09, para fins de 
admissibilidade do Recurso interposto. 

Portanto, com as razões acima, arguo e acolho a preliminar de 
inadmissibilidade do Recurso apresentado pelo sujeito passivo. 

Ao teor do exposto, voto, de forma unânime, para acolher a 
preliminar de inadmissibilidade do Recurso do sujeito passivo, haja vista a decisão 
unânime na fase cameral, e não apresentar o Recurso interposto a comprovação de um 
dos requisitos previstos no artigo 41, inciso II, da Lei nº 16.469/09, mantendo, assim, a 
decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 14 de junho de 2016. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00854/16 
 
Relator: Conselheiro Heli José da Silva 
 

 
EMENTA: I – PROCESSUAL – INADMISSIBILIDADE DO 
RECURSO. Decisão cameral unânime. Falta de comprovação 
dos requisitos exigidos. Acolhida por unanimidade de votos. 
 
1. Devem ser liminarmente inadmitidos pelo Conselho Pleno os 
recursos de decisão cameral unânime, quando não for 
comprovada a exigência de um dos requisitos previstos no 
artigo 41, inciso II, da Lei n.º 16.469/09. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 07 
de junho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade do recurso para o Conselho Pleno, feita pelo Conselheiro Relator, tendo 
em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 
16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Heli José da Silva, Alcedino Gomes Barbosa, 
Aldeci de Souza Flor, Cláudio Henrique de Oliveira, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, 
Mauricio Ribeiro de Paiva, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, 
Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, 
Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto 
de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, 
Lidilone Polizeli Bento e Rickardo de Souza Santos Mariano. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal é de que o sujeito passivo omitiu o pagamento do 
ICMS na importância de R$ 491.194,94 (quatrocentos e noventa e um mil, cento e 
noventa e quatro reais e noventa e quatro centavos), no período de 1º de julho de 2.007 a 
31 de dezembro de 2.011, em virtude de ter sido enquadrado e se utilizado 
indevidamente dos benefícios e da sistemática de apuração de tributos do regime 
diferenciado do Simples Nacional, quando, de fato, deveria se sujeitar às normas gerais 
de tributação, conforme detalhamento, documentos e planilhas anexas. Em 
consequência, deverá pagar a diferença do imposto omitido, juntamente com a 
penalidade e acréscimos legais. 

Juntou-se ao processo o Anexo Estruturado – Descritivo 
Complementar da Ocorrência, fls. 06/07, contendo as Notas Explicativas sobre a 
autuação realizada. 

Foram indicados como infringidos: os artigos 56, inciso I, e 64, do 
Código Tributário Estadual – CTE, combinado com os artigos 29, inciso I, e 32 da Lei 
Complementar nº 123/06, e o artigo 76, da Resolução CGSN nº 94/11, sendo proposta a 
penalidade prevista no artigo 71, inciso III, alínea “a”, do CTE, com redação da Lei nº 
11.750/92.  

O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: 
Anexos Estruturados - Detalhamento do Crédito Tributário, e Descritivo Complementar da 
Ocorrência; cópias das páginas do livro Registro de Utilização de Documentos Fiscais e 



 

Termos de Ocorrências; cópia Requerimento de Empresário; cópia de documento da 
DRF de Anápolis a respeito de Exclusão de Empresas do Simples Nacional; cópias dos 
processos nºs 201100004048160 e 201200004018943, relacionados com a autuada; 
demonstrativos da Apuração dos Saldos do ICMS a Recolher; mídia – CD; cópias de 
Notas Fiscais; cópia das páginas dos livros Registros de Saídas e Entradas, fls. 03/2521. 

Devidamente intimado, fls. 2522/2523, a pagar a quantia exigida ou 
apresentar Impugnação junto à Primeira Instância, o sujeito passivo comparece com a 
Impugnação de fls. 2526/2547, na qual, após descrever os fatos, alega preliminar de 
nulidade do lançamento, por insegurança na determinação da infração, em razão da 
inexistência de débitos inscritos em Dívida Ativa.  

Argui, também, a preliminar de mérito, decadencial, relativo ao 
período de 1º de julho de 2.007 a 30 de novembro de 2.011, com espeque no diretivo 
contido no artigo 150, § 4º, do CTN. 

Alega, ainda, a inexistência de administração por interposta pessoa. 
Também, inexistência de grupo empresarial, e, portanto, razão para o desenquadramento 
do Simples Nacional. 

Questiona a multa aplicada, alcunhando-a de confiscatória.  

Pugna, ao final, pela improcedência do auto de infração. 

Exara-se o Despacho nº 122/2013 – JULP, fls. 2.555, convertendo o 
julgamento em diligência junto à Delegacia de circunscrição do sujeito passivo. 

O resultado da diligência encontra-se consolidado no documento às 
fls. 2556/2557, por intermédio do qual altera-se o valor do imposto cobrado para R$ 
751.114,89 (setecentos e cinquenta e um mil, cento e quatorze reais e oitenta e nove 
centavos). Junta-se os demonstrativos às fls. 2558/2564. 

Intimado para se manifestar a respeito do resultado da diligência 
realizada, fls. 2565/2566, o sujeito passivo queda-se silente. 

Exara-se a Sentença nº 2.003/15 – JULP, fls. 2569/2571, por 
intermédio da qual o Julgador conhece da Impugnação, nega-lhe provimento e julga 
procedente o lançamento nos termos da inicial. 

A Representação Fazendária se manifesta concorde com a decisão 
singular, fls. 2.572. 

Intimada, fls. 2573/275, a autuada interpõe Recurso Voluntário, fls. 
2577/2603, no qual, após uma síntese dos fatos, argui a preliminar de nulidade do auto 
de infração, por cerceamento do direito de defesa, e por insegurança na determinação da 
infração. Reitera, outrossim, os argumentos apresentados na fase monocrática, em 
especial a inexistência de débitos inscritos em Dívida Ativa. Também, inexistência de 
administração por interposta pessoa e de grupo empresarial. Volta a questionar a multa 
por considera-la confiscatória. 

Reitera a preliminar de mérito, decadencial, relativo ao período de 1º 
de julho de 2.007 a 30 de novembro de 2.011, com espeque no diretivo contido no artigo 
150, § 4º, do CTN. Relaciona jurisprudência a respeito. 

Pede a improcedência do auto de infração. 

A Terceira Câmara deste Conselho decidiu, por unanimidade de 
votos, rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pelo sujeito passivo, por 
insegurança na determinação da infração. E, também, por votação unânime, rejeitar a 
preliminar de decadência, requerida pelo sujeito passivo. Quanto ao mérito, por votação 



 

unânime, decidiu conhecer do Recurso Voluntário, negar-lhe provimento para confirmar a 
sentença singular que considerou procedente o auto de infração.  

A decisão encontra-se consubstanciada no Acórdão nº 370/2016, fls. 
2607/2612. Destacou-se: “Observa-se, por todo o exposto, que o Fisco exige 
corretamente ICMS correspondente à diferença entre o ICMS devido pelo regime normal, 
que deveria ter sido utilizado pelo sujeito passivo, e pelo regime diferenciado de apuração 
pelo simples Nacional, o qual foi utilizado indevidamente, considerados como créditos 
para o sujeito passivo os pagamentos realizados”. 

Devidamente intimado, fls. 2613/2615, o autuado apresenta ao 
Conselho Pleno o Recurso às fls. 2617/2623, no qual, após relatar os fatos e a decisão 
cameral, questiona tão somente a multa aplicada, alcunhando-a de confiscatória, razão 
pela qual requer a improcedência do auto de infração. 

Este é o relatório. 
 

       V O T O  
 

   INADMISSIBILIDADE RECURSAL 
 

Da análise que promovi no Recurso interposto pelo sujeito passivo, 
e, considerando o fato de que a decisão cameral adjetivou-se, nas questões preliminares, 
assim como, também, na questão meritória, pela manutenção da decisão monocrática, 
com o consenso unânime dos julgadores camerais, que decidiram, consequentemente, 
pela procedência do lançamento, procedi à arguição de inadmissibilidade do Recurso do 
sujeito passivo, por entender que o mesmo não se acha revestido, comprovadamente, 
dos requisitos exigidos para a sua admissibilidade, nos termos preconizados pelo artigo 
41, inciso II, da Lei n.º 16.469/09. 

De fato, a decisão recorrida foi tomada, em relação às preliminares, à 
decadência, e ao mérito, na fase cameral, por unanimidade de votos e, não estando 
comprovada divergência jurisprudencial, ou contrariedade a disposição expressa na 
Legislação Tributária Estadual, ou, ainda, a prova inconteste constante do processo à 
época do julgamento cameral, como prevê o artigo 41, inciso II, da Lei n.º 16.469/09, 
abaixo transcrito, não cabe Recurso para o Conselho Pleno: 

 

“Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral: 

[...] 

II – Unânime: 

a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 
que tenha tratado de matéria idêntica; 

b) inequivocamente contrária a: 

1. disposição expressa da legislação estadual; 

2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 
que implique reforma parcial ou total da decisão. 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 

§ 1.º. na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso 
deve ser liminarmente inadmitido: 

I – Juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste 
cuja existência se ignorava na ocasião do julgamento; 



 

II – Demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição 
expressa da legislação tributária estadual ou à prova constante do 
processo, ou a falsidade da prova. 

[...]” 

 

Não existe, a priori, nenhum argumento apresentado pelo recorrente 
que se adeque à previsão legal do artigo retro transcrito, inobstante o laborioso trabalho 
contido em seu Recurso.  

O Acórdão Cameral, fls. 2607/2612, tratou amplamente da matéria 
contida nos autos, analisando, pormenorizadamente, todos os argumentos apresentados 
pelo polo passivo, assim como a legislação que rege a matéria. 

O único argumento apresentado no presente Recurso vincula-se, tão 
somente, à condição da multa aplicada, sobre a qual o sujeito apresenta conceituação de 
confiscatória. 

Relativamente ao destacado inconformismo relacionado com a multa 
aplicada, deixo de apreciar, haja vista que a mesma se encontra legalmente inserida na 
legislação tributária estadual, e, nos termos do § 4º, do artigo 6º, da Lei n.º 16.469/09, 
neste Conselho “não pode haver decisões que impliquem apreciação ou declaração de 
inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato normativo expedido pela Administração 
Tributária”.  

E, consequentemente, referido argumento não se enquadra dentre 
as premissas contidas no artigo 41, inciso II, da Lei n.º 16.469/09, para fins de 
admissibilidade do Recurso interposto. 

Portanto, com as razões acima, arguo e acolho a preliminar de 
inadmissibilidade do Recurso apresentado pelo sujeito passivo. 

Ao teor do exposto, voto, de forma unânime, para acolher a 
preliminar de inadmissibilidade do Recurso do sujeito passivo, haja vista a decisão 
unânime na fase cameral, e não apresentar o Recurso interposto a comprovação de um 
dos requisitos previstos no artigo 41, inciso II, da Lei nº 16.469/09, mantendo, assim, a 
decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 14 de junho de 2016. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00936/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Mário de Oliveira Andrade 
 

 
EMENTA: Processual. Recurso do contribuinte ao Conselho 
Pleno de decisão cameral unânime. Não apresentação dos 
pressupostos recursais. Inadmissibilidade.  
  
O recurso ao Conselho Pleno sobre matéria decidida por 
deliberação unânime no julgamento cameral tem de observar os 
pressupostos recursais previstos no Inciso II do Artigo 41 da Lei 
16.469/2009. Assim, não se admite a apreciação de peça recursal 
que não tenha atendido aos pressupostos recursais previstos 
naquele dispositivo. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 28 
de abril de 2016, decidiu, por maioria de votos, acolher a arguição de inadmissibilidade do 
recurso do contribuinte para o Conselho Pleno, feita pela Representação Fazendária, 
tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da 
Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou parcialmente procedente o 
auto de infração no valor da multa formal de R$ 76.132,80 (setenta e seis mil, cento e 
trinta e dois reais e oitenta centavos). Foram vencedores os Conselheiros Mário de 
Oliveira Andrade, Lidilone Polizeli Bento, José Paixão de Oliveira Gomes, Aldeci de Souza 
Flor, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Washington Luis Freire de Oliveira, Marlene Maria da 
Silva Ruguê Bernardes, Nislene Alves Borges, Márcio Nogueira Pedra, Victor Augusto de 
Faria Morato e o Sr. Presidente, Conselheiro Heli José da Silva, que proferiu voto de 
desempate. Vencidos os Conselheiros Edson Abrão da Silva, Nivaldo José Mendes, 
Rickardo de Souza Santos Mariano, Alcedino Gomes Barbosa, José Luiz Rosa, Talita 
Pimenta Félix, José Pereira D'abadia, João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho e 
Masayuki Missao que votaram pela admissão do recurso. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Nos termos do Artigo 19, § 2º do Decreto 6.930/09 que aprova o 
Regimento Interno do Conselho Administrativo Tributário, transcrevo abaixo o relatório, 
elaborado pela Conselheira Célia Reis Di Rezende, relatora e autora do voto vencedor do 
Acórdão da Terceira Câmara Julgadora de N.º 987/2.010, constante às folhas 57 a 61 
dos autos: 

 
Neste processo, a acusação fiscal é de que o sujeito passivo deixou de 
apresentar, à Delegacia Fiscal de sua circunscrição, no prazo máximo de 
10 dias contados da data da publicação da portaria que suspendeu sua 
inscrição no cadastro de contribuintes do estado, 16 livros fiscais e as 
Notas Fiscais modelo 1 de nº 1 a 2000, que foram considerados 
extraviados. Em consequência, foi reclamada a multa formal no valor de R$ 
493.516,80, calculada à razão de R$ 244,80, por livro e por documento. 
 
Considerou a autoridade lançadora que houve infração às disposições dos 
artigos 64 e 146 do Código Tributário Estadual – CTE. Foi proposta a 
aplicação da penalidade prevista no art. 71, XVIII, “a”, do CTE. 
 



 

O auto de infração, lavrado em 19.11.08, encontra-se acompanhado dos seguintes 
relatórios extraídos do Sistema SEFAZ: Espelho Cadastral, no qual consta que 
houve suspensão por desaparecimento em 07.08.08; Controles de Autenticação 
dos Documentos e Livros fiscais; e relação do quadro societário. Também foi 
juntado o comprovante da publicação, no Diário Oficial, da Portaria nº 070/08;. 
 
Em sua impugnação, o sujeito passivo alega que os livros e documentos fiscais 
estão em seu poder e que não conseguiu devolver os blocos de notas fiscais não 
usados, tendo o setor próprio da Secretaria da Fazenda alegado que a empresa 
encontra-se com o cadastro suspenso. Acompanham suas razões de impugnação 
os Anexos I e II, da Instrução Normativa - IN nº 606/03 – GSF preenchidos e 
assinados pela sócia e pelo contador (fls. 32/33). 
 
Na instância singular o lançamento inicial foi confirmado em sua íntegra.  
 
Em seu recurso, o sujeito passivo volta a alegar que os documentos e livros estão 
em seu poder, em perfeito estado de conservação, e, por essa razão, não cabe a 
cobrança de multa formal sob a acusação de extravio. Pede que seja acolhido o 
pedido de nulidade do auto de infração, sustentado no argumento de que a 
tipificação da infração e da penalidade estão irregulares e incongruentes, por não 
guardarem consonância fática e jurídica com a realidade dos fatos apurados. 
Adicionalmente solicita que seja deferido o pedido de diligência e declarada a 
nulidade do auto de infração, com a consequente extinção e arquivamento do 
processo, tornando-se sem efeito as obrigações exigidas. 
 
Ainda, antes do julgamento cameral, o sujeito passivo ingressa com o requerimento 
de fls. 50 a 55, que trata da solicitação de juntada aos autos dos comprovantes de 
baixa e de apresentação de documentos fiscais. Nessa sua solicitação, destaca 
que tais comprovantes demonstram a inexistência de extravio dos livros fiscais e 
das Notas Fiscais, Modelo 1, série 1, de nºs 001 a 2000, justificando que as notas 
fiscais usadas foram entregues para conferência e as não usadas retidas para 
inutilização, permanecendo, na condição de extraviadas, apenas as Notas Fiscais 
nºs 571, 599, 644, 707, 1048 e 1049. Pede a procedência parcial, apenas em 
relação às notas fiscais não encontradas. 
 

 
Complementando o relatório, observa-se que houve o julgamento 

cameral, no qual foi rejeitada, por unanimidade de votos, a preliminar de nulidade da peça 
básica, por insegurança na determinação da infração e foi indeferido o pedido de 
diligência, também, por unanimidade de votos. Com relação ao mérito, o julgamento foi 
por deliberação unânime pela parcial procedência do auto de infração no valor da multa 
formal de R$ 76.132,80 (setenta e seis mil, cento e trinta e dois reais e oitenta centavos). 
Sendo que a exigência de multa formal foi pelo extravio dos seguintes documentos fiscais: 
16 (dezesseis) livros fiscais, notas fiscais de números 571, 599, 644, 707, 713 a 1000 e 
1047 a 1049, perfazendo um total de 295 notas fiscais. Configurando, assim um extravio 
de 311 documentos fiscais. 

 
Notificada da decisão cameral, a Gerência de Representação 

Fazendária manifesta estar ciente e de acordo com a decisão cameral às folhas 62 dos 
autos. 

  
Regularmente intimado para recolher a quantia condenada ou 

apresentar recurso ao Conselho Pleno, o sujeito passivo interpõe recurso, folhas 66 a 71, 
requerendo a admissibilidade do recurso com fundamento no artigo 41, II, “b”, “2” da Lei 
16.469/2009, alegando que há prova inconteste para o recurso ser admitido. 

 
Argumenta que a prova inconteste é relativa à devolução que 

procedeu junto à repartição fazendária das notas fiscais, Modelo-1 de numeração 713 a 
1000, afirma que apresentou os livros fiscais da empresa perante o órgão responsável da 



 

Secretaria da Fazenda e que não lhe foi fornecido nenhum documento que comprove a 
referida apresentação. Reconhece que estão extraviadas as notas fiscais de números 571, 
599, 644, 707, 1047, 1048 e 1049. 

 
A empresa recorrente aduz que não foi analisada a prova 

apresentada no recurso voluntário, onde consta o relato do livro de ocorrências da 
empresa a entrega das notas fiscais da Série-1 de numeração 713 a 1000. Aproveita o 
ensejo para comprovar que os dezesseis livros não estão extraviados com a juntada de 
fotocópias dos termos de abertura e dos termos de encerramento dos respectivos livros 
fiscais. 

 
Finalizando, requer que sejam considerado extraviados apenas as 

notas fiscais de números 571, 599, 644, 707, 1047, 1048 e 1049, devendo ser exigida a 
multa em relação a esses documentos fiscais. 

 
Para instruir o seu recurso, a defesa juntou aos autos os seguintes 

documentos: Termo de Baixa de Documento Fiscal número 017804, Fotocópia da página 
do livro RUDFTO com a ocorrência da devolução das notas fiscais 713 a 1000, Anexo II, e 
fotocópias dos termos de abertura e encerramento dos livros fiscais.   

 
É o relatório.  
 

 
VOTO 

 
 
O contencioso em análise é relativo à exigência de multa formal em 

virtude do sujeito passivo não ter apresentado os documentos fiscais após a suspensão 
da inscrição no cadastro de contribuinte do Estado de Goiás da empresa autuada. Assim, 
os documentos fiscais foram considerados extraviados. Mediante a comprovação da 
apresentação de parte desses documentos, houve o julgamento cameral pela 
procedência parcial do auto de infração por deliberação unânime.  

 
O sujeito passivo ingressou com peça recursal e durante o 

Julgamento plenário a Representante Fazendária, arguiu a preliminar de 
inadmissibilidade do recurso apresentado, por entender que os pressupostos recursais 
não foram atendidos para que o recurso fosse admitido, a qual eu acatei pelos motivos 
expostos a seguir. 

 
Percebe-se que a peça recursal do sujeito passivo se fundamenta na 

argumentação de haver prova inconteste de que não foi apreciada no julgamento 
cameral, seria a suposta fotocópia do Livro RUDFTO da empresa com o Termo de 
Ocorrência em que descreve a devolução das notas fiscais de numeração 713 a 1000, da 
Série -1, Modelo-1, constante às folhas 54 e 76 do autos. Além disso, agora na 
apresentação do recurso o sujeito passivo apresenta fotocópias dos termos de abertura e 
encerramento dos livros fiscais tidos como extraviados, tentando comprovar que eles não 
estão desaparecidos. 

 
As provas apresentadas pela recorrente não preenchem os 

pressupostos de admissibilidade do recurso. Com relação à fotocópia do RUDFTO 
percebe-se que essa prova foi apresentada pelo sujeito passivo, antes do julgamento 
cameral, e não foi aceita como elemento de prova capaz de afastar a presunção de 
extravio, conforme podemos ver no relatório do julgamento a referência aos documentos 



 

juntados pelo contribuinte de folhas 50 a 55, ou seja, o documento constante à folha 54 
foi analisado pelos julgadores naquela ocasião. E, ao meu ver, esse documento não tem 
o condão de afastar a acusação de extravio, primeiro porque ele não é uma prova 
inequívoca, em virtude de haver muito questionamento sobre a autenticidade dele, pois o 
sujeito passivo junta a fotocópia de um livro que se encontra extraviado. Como é possível 
esse fato? Além do mais, nota-se uma rasura nesse documento. Por essas razões esse 
documento não foi aceito no julgamento cameral e não é considerado como prova 
inconteste agora no julgamento plenário. 

 
Quanto às fotocópias dos termos de abertura e encerramento do livro 

fiscal, entendo que esses documentos, também, não afastam a acusação de extravio, 
pois somente o comprovante de que a fiscalização teve acesso aos livros fiscais tido 
como extraviados seria elemento de prova suficiente para elidir a acusação de extravio. 
Desse modo, da forma como foi apresentado o recurso ao Conselho Pleno, entendo que 
não há prova inconteste alegada pela defesa. 

  
Outrossim, informo a empresa recorrente que ainda resta o Pedido 

de Revisão Extraordinária, conforme dispõe o artigo 43 da Lei 16.469/09, podendo ela, se 
assim interessar, ingressar com esse pedido, caso tenha os livros fiscais em poder, e os 
apresente a repartição fazendária competente, juntando aos autos o comprovante desse 
procedimento e, também, anexando aos autos o Livro RUDFTO para que também possa 
ser analisada a alegação de entrega das notas fiscais para inutilização.  

  

Desse modo, conclui-se que não foram apresentados pela defesa os 
pressupostos recursais previstos no artigo 41, inciso II da Lei 16.469/09, o qual tem a 
seguinte redação: 

 

Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral: 

I - não unânime; 

II - unânime: 

a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, que tenha 
tratado de matéria idêntica; 

b) inequivocamente contrária a: 

1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, que 
implique reforma parcial ou total da decisão; 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na ocasião do 
julgamento e que por si só possa modificá-lo. 

§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso deve ser 
liminarmente inadmitido: 

I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento; 

II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa da 
legislação tributária estadual ou à prova constante do processo, ou a falsidade da 
prova. 

  
Pelo que dispõe o dispositivo transcrito, quando a decisão é 

unânime, a parte recorrente deve apresentar o recurso com os pressupostos de 
admissibilidade, caso esses não sejam apresentados o recurso deve ser inadmitido 



 

liminarmente, situação que se aplica para a peça recursal em apreciação, pois não foram 
preenchidos os requisitos previstos na legislação para ela ser conhecida. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 28 de junho de 2016. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00952/16 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: Preliminar. Recurso de decisão cameral unânime 
interposto sem comprovação dos requisitos exigidos. 
Inadmissibilidade. Decisão unânime. 
 
Devem ser liminarmente inadmitidos pelo Conselho Pleno os 
recursos de decisão cameral unânime, quando não for 
comprovada a exigência de um dos requisitos previstos no 
artigo 41,inciso II, da Lei nº 16.469/09. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 18 
de fevereiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, feita pelo Conselheiro 
Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto 
de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo José Mendes, Lidilone 
Polizeli Bento, Carlos Andrade Silveira, Renato Moraes Lima, Alcedino Gomes Barbosa, 
Domingos Caruso Neto, José Luiz Rosa, Antônio Martins da Silva, Talita Pimenta Félix, 
Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, David Fernandes de Carvalho, 
João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, José Paixão de 
Oliveira Gomes, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva 
e Mário de Oliveira Andrade. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o sujeito passivo deixou 
de escriturar no livro registro de entradas as notas fiscais de aquisição de mercadorias, 
conforme demonstrativo e documentos anexos, ficando, assim, sujeito à multa de 25% do 
valor da operação, juntamente com os acréscimos legais.   

  
A autoridade lançadora indica como infringida as disposições dos 

artigos 64 do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) combinado com os 
artigos 308 do Decreto 4852/97. Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, 
VII, "c", §8° do CTE, com redação da Lei nº 13.446/1999.  

  
O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: 

Detalhamento do Crédito Tributário, Demonstrativo do Valor da Multa Formal, cópias de 
Notas Fiscais, Registro de Entrada e consulta por auto (fls.03/84).  

  
Cientificado, o sujeito passivo comparece aos autos para impugnar o 

auto de infração. Argumenta que a lei ordena a produtor ou extrator credenciado a 
registrar os documentos fiscais referentes à entrada de mercadoria ou bem no 
estabelecimento. 

 
Pondera que o Termo de Credenciamento foi realizado em 

22.12.2004, pelo número 204001650-8; que, em função de ajustes por conta de liberação 
do relatório de vistoria e liberação de confecção de formulários de notas fiscais, foi 



 

necessário realizar o descredenciamento do estabelecimento e novo credenciamento em 
22.03.2005, através do regime 205001776-0. 

 
Obtempera que a empresa está obrigada a escriturar no livro de 

Registro de Entradas as movimentações de aquisições a partir de seu credenciamento, ou 
seja, dezembro/2004, pelo que, os lançamentos anteriores a 22.12.2004 devem ser 
excluídos. 

 
Em seguida, argui a preliminar de decadência do crédito tributário em 

voga pois o fato gerador ocorreu antes de 23/11/2009, nos estritos limites do art. 150, § 4º, 
do CTN, ou, caso não seja este o entendimento, que se admita a decadência dos valores 
lançados com data anterior à lavratura do auto de infração ocorrida em 10/11/2009.  Ao 
final requer a improcedência do feito. 

  
Instruem a peça impugnatória os seguintes documentos: cópia da 

intimação, cópia do Auto de Infração , Demonstrativo do Valor da Multa Formal , 
Detalhamento do Crédito Tributário, Termo de Credenciamento, Anexo I Requerimento , 
Proposta de Fornecimento da empresa Autuada, Termo de Descredenciamento de, cópia 
do Anexo II Termo de Credenciamento, Concessão de Autorização de Impressão de 
Documentos Fiscais, Anexo III, cópia de Instrução Normativa, Anexo I , Resultado da 
Apuração do ICMS Para Contribuintes Normais, Procuração , cópia de documentos 
pessoais , cópia do Contrato Social, Alteração Contratual. De "fls. 96 a 149".  

  
Pela sentença nº 2864/10-JULP, o julgador singular decide-se pela 

procedência parcial do feito e retifica o valor do crédito tributário para R$ 32.283,31 (trinta 
e dois mil e duzentos e oitenta e três reais e trinta e um centavos) relativos ao mês 11/04 e 
posteriores.   

 
Por meio do Recurso nº 121/2010 - SAT/CRF de "fls.157 a 158", a 

Representação Fazendária requer a reforma da decisão anterior para considerá-la 
procedente. Argumenta restar comprovada a escrituração de livros fiscais via 
processamento eletrônico de dados, deste julho de 2003.   

 
Cientificado, o sujeito passivo interpõe recurso e requer a realização 

de diligência. Em seguida, reitera a preliminar de decadência do crédito tributário, e requer 
a improcedência do feito, ou na impossibilidade, a redução da penalidade aplicada. 

 
Foram trazidos aos autos os seguintes documentos: Procuração, 

cópia de documentos pessoais, Alteração Contratual, cópia de Contrato Social, Registro 
de Apuração do ICMS, Registro de Entradas de Saídas e de Apuração, cópia de 
Intimação, Comprovante de Entrega de Regularidade de Entrega de Arquivo Magnético 
por Inscrição Estadual, DPI. (fls.174/280) 

 
A Quarta Câmara Julgadora acolhe a preliminar de decadência do 

crédito tributário, relativa ao período que se estende de janeiro a outubro de 2004 com 
fulcro no artigo 173, inciso I, do CTE, e no mérito, conhece de ambos recursos, nega-lhes 
provimento para ratificar a decisão singular que julgou o auto parcialmente procedente, 
porém com a aplicação da fórmula privilegiada prevista no § 8º do art. 71 do CTE.     

 
Cientificada, a Gerência da Representação Fazendária interpõe 

Recurso ao Conselho Pleno de nº 104/12 e requer a reforma do aresto vergastado para 
considerá-lo procedente. 

 



 

Legalmente cientificada, a parte passiva apresenta contradita ao 
recurso da FPE e requer a manutenção da decisão anterior com supedâneo na 
argumentação de recurso anterior (fls.295/300)  

 
Acompanham a os seguintes documentos: cópia de intimação via 

AR, cópia de acórdão, cópia de intimação, cópia de Contrato Social, Alteração de Contrato 
Social, cópia de Procuração, cópia de documentos pessoais (fls.301/328) 

 
Decisão do Conselho Pleno afasta a preliminar de decadência parcial 

relativa ao período de janeiro até outubro de 2004 e determina o retorno dos autos à 
instância cameral para análise de toda a matéria.  

 
Pondera que as notas fiscais de aquisição de mercadorias que não 

foram registradas, não poderiam ser homologadas nos mesmos cinco anos de ocorrência 
do fato gerador. 

Mediante decisão plenária, a Câmara Julgadora encaminha o feito à 
delegacia fiscal de origem a fim de que esta informe se o contribuinte estava ou não 
credenciado a emitir sua própria nota fiscal, nos termos da IN 380/99, anexando respectiva 
comprovação se for o caso, e após, intime a parte interessada para que se manifeste. 

 
A Delegacia Regional de Fiscalização de Itumbiara através do 

Despacho fls. 379, em atendimento à Resolução nº 168/2013, informa que a verificação, 
no sentido de constatar possível credenciamento do contribuinte para emissão de sua 
própria Nota Fiscal modelo 1, nos termos da Instrução Normativa nº 380/99, resultou 
negativa, sendo que seu primeiro credenciamento para tal fim data de 22/12/2004, Termo 
nº 204001650-8, já nos termos da Instrução Normativa nº 673/04; que em virtude disso 
considera realmente indevida a exigência de multa formal relativa às notas fiscais emitidas 
em data anterior ao primeiro credenciamento. 

 
Intimado, o sujeito passivo manifesta-se nos autos (fls. 386/391) para 

reiterar a argumentação inicial. Argumenta que não praticou a infração estampada na 
basilar pois agiu nos termos do art. 18 da Instrução Normativa nº 673/04-GSF e que 
cumpriu as formalidades previstas em lei, incluindo-se os registros em livros próprios, DPI 
e SINTEGRA.  

 
Acrescenta não ter havido prejuízos ao erário e que foram juntados 

todos os documentos comprobatórios; que não houve geração de crédito fiscal para ao 
estabelecimento. 

Argúi o caráter confiscatório da penalidade aplicada e ao final requer 
a nulidade do feito, ou na impossibilidade, a reforma da decisão singular para julgar 
improcedente o auto de infração, ou alternativamente, sua procedência com redução da 
penalidade aplicada.  

 
Acompanham a peça Recursal a documentação de "fls.392 a 412". 
 
Decisão cameral por unanimidade de votos, conhece de ambos os 

recursos, nega provimento ao voluntário, provê o de ofício, para reformar a decisão 
singular e considerar procedente o auto de infração. O douto Conselheiro Relator 
argumenta que o sujeito passivo deixou de comprovar o registro das notas 
correspondentes às mercadorias que lhes foram destinadas.  

 
Legalmente cientificado, o sujeito passivo interpõe recurso para o 

Conselho Pleno (fls.423/428), para reiterar a preliminar de decadência do direito de a 



 

Fazenda Pública Estadual constituir o crédito tributário a partir dos fatos geradores 
ocorridos a partir de 11/2004. Argumenta ter sido notificada apenas a partir de 12/2009. 

  
No mérito, invoca artigo de lei para argumentar não ter praticado a 

infração estampada na basilar (art.17 e 18, inciso III, ambos da IN nº 673/04-GSF). Que é 
cediço pelo fisco que a Recorrente entregou as DPI e os arquivos do SINTEGRA em 
tempo hábil; que todas as informações foram prestadas nos termos da lei. Que para a 
empresa ao elaborar as informações mensais do SINTEGRA, promove necessariamente a 
escrituração das notas fiscais em controle fiscal ou seja, nos livros de registros; que a 
fiscalização tem acesso a todos os arquivos enviados pela empresa; que cumpriu com as 
formalidades exigidas, inclusive prestando informações aos órgãos competentes e por isso 
não cabe falar em multa formal; que mantém a escrituração sempre em dia e que realizou 
todas as formalidades perante a fiscalização. 

 
Em seguida, reitera o caráter confiscatório da penalidade aplicada, 

com a citação de julgados de cortes superioras para fundamentar sua tese e, ao final, 
reitera a reforma da decisão anterior para considerar o auto de infração improcedente, ou 
na impossibilidade, procedente com redução da penalidade aplicada  

  
Acompanha a peça recursal a documentação de fls.437/457. 
 
É o relatório. 
 

 
V O T O 

 
 
Passo a decidir e de plano arguo a preliminar de inadmissibilidade do 

presente recurso por considerar que estão ausentes os requisitos legalmente exigidos 
para sua admissão pelo Excelso Conselho Pleno desta Casa. 

De fato, a decisão recorrida foi tomada, na fase cameral, por 
unanimidade de votos (fls.417/422) e, não estando comprovada divergência 
jurisprudencial ou contrariedade a disposição expressa na Legislação Tributária Estadual 
ou a prova inconteste constante do processo, como prevê o art. 41, inciso II da Lei nº 
16.469/09, abaixo transcrito, não cabe recurso para o Conselho Pleno: 

Art. 41 Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral: 
[...] 
II - unânime: 
a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 
que tenha tratado de matéria idêntica; 
b) inequivocamente contrária a: 
1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 
2. prova inconteste, constante do processo à época do julgamento 
cameral, que implique reforma parcial ou total da decisão. 
c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 
d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na  
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 
§1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso 
deve ser liminarmente inadmitido: 
I-juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento. 

II-demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa 
da legislação tributária estadual ou à prova constante do processo, ou a 
falsidade da prova. 



 

§2º O recurso ao Conselho Pleno pode ser contraditado pela parte 
contrária; 

§3º Se a divergência for parcial, o recurso deve restringir-se à matéria 
objeto de discordância. 
§4º Após verificação do cumprimento dos pressupostos de admissibilidade 
previstos no caput, havendo pedido de diligência não admitido em decisão 
cameral, o Conselho Pleno poderá determinar a sua realização se entender 
necessária à solução da lide, devendo os autos do processo, após o 
cumprimento da diligência, retornar para nova apreciação em Câmara 
Julgadora. 
§5º O recurso remete o processo ao conhecimento do Conselho Pleno para 
apreciação do acórdão, não comportando: 

I-diligência 
II-juntada de provas, salvo nas hipóteses previstas nas alíneas “c” e “d” do 
inciso II, do caput. 

Face ao exposto e acompanhado da unanimidade do voto de meus 
pares, acolho a preliminar de inadmissibilidade do presente recurso para o Conselho 
Pleno, arguida por este Conselheiro Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em 
consonância com o disposto no art. 41, inciso II, da Lei Estadual nº 16.469/09, mantendo 
de consequência a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração.   

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 28 de junho de 2016. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00961/16 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: Processual.  Inadmissibilidade de recurso para o 
Conselho Pleno interposto pelo contribuinte. Acolhimento. 
Mantida a decisão cameral que considerou procedente o auto de 
infração. 
 
Não se admite recurso para o Conselho Pleno quando não 
atendidos os requisitos legalmente previstos para seu 
cabimento, mantendo-se a correspondente decisão cameral. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 19 
de abril de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, feita pelo Conselheiro 
Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto 
de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Paulo Diniz, Victor Augusto de 
Faria Morato, Cláudio Henrique de Oliveira, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José 
Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, 
Alcedino Gomes Barbosa, Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, 
Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, 
Nivaldo Carvelo Carvalho e Márcio Nogueira Pedra. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Em 07 de novembro de 2012, o Fisco exige o ICMS no valor de R$ 
555.330,73 (quinhentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e trinta reais e setenta e três 
centavos), multa e demais acréscimos da autuada, na condição de contribuinte, em razão 
de ter, no mês de janeiro de 2008, omitido pagamento de imposto em razão de transporte 
de saldo credor a maior no livro Registro de Apuração do ICMS. 

 
A ação fiscal foi dirigida ao estabelecimento da autuada, tendo sido 

anexados à peça básica os demonstrativos da Auditoria Básica do ICMS efetuada pelo 
Fisco e cópias de páginas do livro Registro de Apuração de ICMS referentes, os 
demonstrativos e os livros, aos exercícios de 2007 e 2008 (fls.06 a 135). 

 
Intimada em 08 de novembro de 2012 (fl. 136), a empresa autuada 

apresenta impugnação. 
 
Face à impugnação apresentada (fl. 138), o julgador monocrático, 

determina perícia nos livros substitutos trazidos pela autuada e revisão no lançamento de 
ofício (fl. 187). 

 
Remetidos os autos à repartição fiscal de origem, informa a 

autoridade diligenciadora que os livros juntados pela autuada já se encontravam 
acostados às fls. 12 a 16, não havendo livro substituto a periciar ou revisar (fl. 194). 

 



 

Tendo se manifestado a impugnante sobre resultado da diligência 
(fls. 197 a 204), o julgador singular determinou nova diligência para que o Fisco intimasse 
a autuada apresentar novo livro autenticado e, de posse de tal livro, efetuasse a revisão 
do procedimento fiscal (fl. 206). 

 
Encaminhados os autos ao órgão de origem, a autoridade 

diligenciadora afirma que o valor que a impugnante pretende acrescentar no seu livro é 
exatamente o transportado a maior de janeiro para fevereiro de 2007 e, já tendo ocorrido 
ação fiscal, a espontaneidade do contribuinte teria sido excluída, não havendo, no caso, 
previsão legal para substituição de livros (fl. 207). 

 
Notificada para manifestar-se sobre o resultado a diligência, a 

impugnante não o faz (fls. 221 a 222). 
 
Retornado processo a julgamento, o julgador monocrático, após 

rejeitar preliminares de nulidade e de decadência, considera procedente o auto de infração 
m (fls.223 a 226). 

 
Discordando da decisão singular, a empresa autuada apresenta 

recurso voluntário (fl. 231) onde pede preliminarmente a nulidade do auto da peça básica, 
por insegurança na determinação da infração e cerceamento ao direito de defesa, em 
razão do caráter absolutamente vago dos termos do auto de infração, o que lhe teria 
prejudicado o normal exercício de sua defesa (fls. 236 a 339). 

 
Argui também a recorrente a decadência do direito do Fisco constituir 

o crédito tributário, já que o transporte maior de saldo credor teria ocorrido em fevereiro de 
2007 e que nessa data teria se iniciado o prazo decadencial, nos termos do art. 150, §° 4° 
do CTN, não havendo como situar esse início no ano de 2008, quando ocorreu, no mês de 
janeiro, a omissão decorrente do anterior transporte de saldo a maior.  

 
Assim, teria encerrado o prazo decadencial em fevereiro de 2012, já 

que havendo homologação tácita, tal é de cinco anos contados da ocorrência do fato 
gerador (fls. 240 a 243). 

 
Por fim, ainda quanto ao mérito, os recorrentes alegam que multa 

proposta na peça inicial teria caráter confiscatório, em inobservância do art. 150, IV da 
Constituição Federal e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade previstos na 
Lei federal 9.784/99, que traça normas gerais do processo administrativo, fazendo 
referência a doutrina e jurisprudência no mesmo sentido (fls. 243 a 247). 

 
A Terceira Câmara deste Conselho, em decisão unânime, 

materializada no Acórdão n° 01745/15 (fls. 252 a 258), rejeita as preliminares de nulidade 
da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira por insegurança na determinação 
da infração e a segunda por cerceamento do direito de defesa. Em decisão unânime, 
rejeita a preliminar de decadência, arguida pelo sujeito passivo. Quanto ao mérito, 
confirma a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Não houve 
voto vencido, presumindo-se que a decisão tenha sido unânime. 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso para o Conselho Pleno 

(fls. 264 a 277), citando como fundamento para admissibilidade do recurso a hipótese 
prevista no art. 41, II, “b”, item 1, da Lei n° 16.469/09, em seguida, formula em preliminar 
arguição de nulidade da peça básica, relacionando as hipóteses de insegurança na 



 

determinação da infração e de cerceamento do direito de defesa (fls. 267 a 270), bem 
como arguição de decadência, nos termos do art. 150, § 4°, do CTN (fls. 270 a 274). 

 
Na remota hipótese de manutenção do auto de infração, pede a 

alteração da penalidade aplicada (CTE, art. 71, III, “c”) para a prevista no art. 71, IV-A, do 
CTE. 

 
É o relatório. 
 

 

V O T O 

 

 
Formulo em preliminar arguição de inadmissibilidade do recurso para 

o Conselho Pleno, interposto pelo contribuinte, pelo que exponho: 
 

A Lei n° 16.469/09 (art. 41, II, § 1°) fixa os requisitos para 
cabimento de recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral unânime, 
devendo a parte cumpri-los, sob pena do recurso ser liminarmente inadmitido: 

 
Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral: 
[...] 
II - unânime: 
 
a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 

que tenha tratado de matéria idêntica; 
 
b) inequivocamente contrária a: 

 
1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

 
2. Prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 
que implique reforma parcial ou total da decisão; 

 
c) Baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

 
d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 
 
§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso 
deve ser liminarmente inadmitido: 
 
I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento; 
 

II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa da 

legislação tributária estadual ou à prova constante do processo, ou a falsidade 

da prova. 

 
Como se vê no Acórdão n° 01745/15 (fls. 252 a 258), tanto as 

preliminares arguidas, quanto ao mérito, o julgamento cameral foi unânime, observando 
que na certidão do julgamento não há referência da existência de voto vencido quanto ao 
mérito, presumindo-se unânime a decisão de procedência do auto de infração. 



 

 
No caso, portanto, a defesa, ao apresentar recurso para o Conselho 

Pleno, deveria ter cumprido as exigências fixadas no art. 41, II, § 1° da Lei n° 16.469/09, 
implicando o não cumprimento destas condições na inadmissão liminar do recurso, 
conforme os dispositivos legais transcritos em linhas anteriores. 

 
Analisando o processo, sobretudo o arrazoado da defesa, embora a 

recorrente cite como fundamento de cabimento do recurso o art. 41, II, b, 1, da Lei n° 
16.469/09, não demonstra, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa da 
legislação tributária estadual, portanto não cumpre a citada condicionante de cabimento do 
recurso. Também não vejo o cumprimento de quaisquer outras condições legais para 
admissão do recurso para o Conselho Pleno, devendo o recurso apresentado pelo 
contribuinte ser inadmitido. 

 
Ante o exposto, voto em preliminar pela inadmissibilidade do recurso 

do Contribuinte para o Conselho Pleno, tendo em vista não estar a peça recursal em 
consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão 
cameral que considerou procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 30 de junho de 2016. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00963/16 
 
Relatora: Conselheira Nislene Alves Borges 
 

 
EMENTA: Preliminar de mérito. Decadência. Inadmissibilidade. 
Decisão Unânime. Obrigação Principal. ICMS. Procedência. 
Decisão Unânime. 
 
I - Devem ser liminarmente inadmitidas pelo Conselho Pleno 
questões levantadas no recurso que já tenham sido objeto de 
apreciação em julgamento anterior em sessão plenária. 
 
II - É procedente o lançamento que formaliza a exigência de 
ICMS não recolhido em razão de diferença identificada na 
aquisição de mercadorias de contribuinte goiano. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 08 
de março de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade, feita pela Conselheira Relatora, em relação à preliminar de decadência, 
arguida pelo sujeito passivo, tendo em vista que a referida preliminar de mérito fora 
apreciada e afastada em decisão plenária. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki 
Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, 
Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Paulo Diniz, Heli José da Silva, Alcedino 
Gomes Barbosa, Domingos Caruso Neto, José Luiz Rosa, Antônio Martins da Silva, Talita 
Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria 
da Silva Ruguê Bernardes e João Divino de Brito. Quanto ao mérito, também por votação 
unânime, conhecer do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, negar-lhe 
provimento para manter a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo 
Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria 
Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone 
Polizeli Bento, Paulo Diniz, Heli José da Silva, Alcedino Gomes Barbosa, Domingos 
Caruso Neto, José Luiz Rosa, Antônio Martins da Silva, Talita Pimenta Félix, Washington 
Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes e 
João Divino de Brito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo adquiriu de 
produtores rurais goianos, durante o período de 01/01/2004 a 30/11/2004, 15.871,60 de 
metros cúbicos de Carvão Vegetal, no valor total de R$ 1.230.049,00, desacobertados de 
documentação fiscal, conforme prova o Relatório de Controle do Consumo e Utilização 
de Produtos e Subprodutos Florestais, de emissão do próprio destinatário da mercadoria, 
anexo a este, e demonstrado nos documentos também anexos. Em consequência, 
conforme estabelece o art. 45, parágrafo único da Lei 11.651/91, na condição de 
contribuinte solidário, deve pagar o ICMS no valor de R$ 147.605,88, juntamente com as 
penalidades e acréscimos legais.  



 

A autoridade lançadora indicou como infringidas as disposições do 
artigo 66 da Lei 11.651/91 c/c artigos 145 do Decreto 4.852/97. Proposta a aplicação da 
penalidade prevista no artigo 71, VII, "I", § 9°, I, da Lei 11.651/91 c/ redação da Lei 
13.446/1999. 

O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: 
Detalhamento do crédito tributário, fls. 03, demonstrativo de cálculo do ICMS sobre saída 
de carvão vegetal desacobertado de documento fiscal, fls. 4, quantidades informadas nas 
notas fiscais do produtor e demais planilhas da Agência Ambiental de Goiás, fls. 5 a 108. 

Após regularmente intimado, o sujeito passivo apresenta 
impugnação, fls. 112 a 123, e contesta a validade dos relatórios por não conterem 
assinaturas, ou datas e carimbos que lhe dessem validade ou necessária certeza, não 
possuindo também a identificação de qualquer representante da impugnante, o que se 
caracterizaria em vício formal. Alega, ainda, que as cópias dos relatórios que foram 
enviados a empresa autuada estariam ilegíveis, o que teria cerceado o direito de defesa. 
Questiona o suposto caráter confiscatório presente na multa exigida e a ausência de 
demonstração no cálculo da correção monetária. Pede para que considerem decadente o 
lançamento nos termos previstos no § 4°, do artigo 150 do CTN, e por fim, a 
improcedência do presente feito.  

Por meio da sentença nº 2871/10 JULP, fls. 134 a 137, o julgador 
singular decide pela procedência do auto de infração. Em sua fundamentação afirma que 
restou comprovado nos autos que entraram mercadorias no estabelecimento do 
destinatário que figura no polo passivo, descrita nos respectivos documentos fiscais em 
quantidades e valores comerciais superiores ao neles apontados e, em consequência 
disso, deve o sujeito passivo recolher ao erário goiano o imposto que lhe é de direito, pois 
as mercadorias foram efetivamente deste Estado remetidas. 

O sujeito passivo interpõe recurso, fls. 142 a 154, alegando em 
preliminar decadência do lançamento. No mérito, alega que o auto de infração deve ser 
cancelado por faltar elementos de prova incontestáveis da infração. Contesta a validade 
dos relatórios por não terem assinaturas, as datas ou os carimbos que lhe dessem a 
mínima validade ou necessária certeza, não possuindo também a identificação de 
qualquer representante da impugnante. Defende que a imputação fiscal traz consigo o 
ônus da prova, pelo que deveria a Fazenda Estadual demonstrar de forma inquestionável 
que a impugnante foi a destinatária dos produtos vegetais que afirma terem sido 
comercializados, e que o simples fato de ter seu nome mencionado em documentos que 
não identificam data e nem ao menos o responsável pela sua elaboração não traduz o 
cumprimento deste ônus. Volta a questionar a respeito do suposto caráter confiscatório 
da multa aplicada, e ao final, requer que seja acatada a decadência ou a improcedência 
do auto. 

Pelo Acórdão n° 1746/2011, fls. 159 a 163, a Câmara Julgadora 
decide rejeitar a preliminar de cerceamento do direito de defesa arguida pela autuada. 
Decide acatar o pedido de decadência, julgando de consequência, pela improcedência do 
auto de infração. 

A Fazenda Pública Estadual é intimada, fls. 164, para interpor 
Recurso ao Conselho Pleno, manifestando-se às fls.165 a 167, em que alega não 
concordar com o acolhimento da preliminar de decadência realizado pela câmara 
julgadora, por entender que o disposto no § 4° do artigo 150 do CTN não se aplica ao 
presente caso, vez que a homologação tácita nele referida, não foi recepcionada pelo 
Código Tributário Estadual, verificando-se que o legislador estadual, de forma proposital, 
transportou para o artigo 164, do CTE, parte do texto do § 1°, do artigo 150, do CTN, 
relativo a homologação por autoridade fiscal, e exclui deste dispositivo toda a parte 
relativa a homologação tácita, em especial o § 4°. Conclui que os únicos prazos 



 

decadenciais admitidos pela legislação tributária estadual são os previstos nos 
dispositivos 173 do CTN e 182, I, do CTE. Defende que, mesmo que se admitisse a 
aplicação do § 4° do artigo 150 do CTN, o presente lançamento se refere a exigência de 
ICMS apurado de forma irregular, portanto não se trata de lançamento por homologação, 
e sim de ofício, modalidade esta que não consta nem mesmo da redação do artigo 150 
do CTN. Ao final, aduz que não ocorreu a decadência do presente crédito tributário, cujo 
prazo decadencial disciplinado no artigo 182 do CTE, é de cinco anos contados do 
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, 
e diante disso requer a reforma do acórdão recorrido. 

O sujeito passivo apresenta contradita ao recurso da Fazenda 
Pública, fls. 173 a 178, alegando que se faz imperativo o prazo de cinco anos contados 
da ocorrência de cada fato gerador, sendo assim, há que se apartar o lançamento 
proposto pela autoridade fazendária. Defende que a tese sustentada pela Fazenda de 
que a decadência tributária no Estado de Goiás é diferente desse mesmo intuito na seara 
nacional e absurda, alegando que a decadência tributária é reservada à lei complementar 
federal, conforme previsto o artigo 146, III, da CF/88. Ao final, alega que não merece 
reforma a decisão que acatou a preliminar de decadência parcial, sendo desconsiderada 
qualquer disposição estadual em sentido contrário. Requer que seja mantida pelos seus 
próprios fundamentos a decisão na parte em que acatou a preliminar de decadência 
parcial. 

Pelo Acórdão do Conselho Pleno n° 872/2012, fls 182/188, decidiu-
se por conhecer do recurso da Fazenda Pública para o Conselho Pleno e dar-lhe 
provimento para, afastando preliminar de decadência retornar os autos a Câmara 
julgadora para apreciação de toda a matéria. 

O sujeito passivo é intimado, fls. 189 e 190, para tomar 
conhecimento do acórdão proferido, e querendo, manifestar-se no prazo legal. Tendo 
transcorrido o prazo, o sujeito passivo não se manifestou. 

A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário profere 
acórdão de n° 599/2013, fls. 192 a 199, mediante o qual decide rejeitar o pedido de 
diligência e a preliminar de nulidade da peça básica por cerceamento do direito de 
defesa. No mérito, conhece do recurso e nega-lhe provimento para confirmar a sentença 
singular que considerou procedente o auto de infração.  

O sujeito passivo interpõe Recurso ao Conselho Pleno, fls. 204 a 
214, alegando que os efeitos da legislação estadual não podem destoar das normas 
gerais traçadas pelo Código Tributário Nacional, e que a questão decadencial deve, pois, 
subserviência ao CTN, que tem foros de Lei Complementar.  

No mérito, alega que o auto de infração deve ser cancelado por faltar 
elementos de prova incontestáveis. Defende que o documento anexado no auto de 
infração é na verdade um formulário com timbre do Estado de Goiás/Fundação Estadual 
do Meio Ambiente, preenchido à mão, no qual não é possível identificar o nome ou 
assinatura de qualquer representante da recorrente. Defende que o fisco enveredou pelo 
caminho da responsabilidade presumida, em desatenção ao princípio da amplitude de 
defesa. Aduz que a multa aplicada tem valor absurdo, não respeitando os princípios da 
razoabilidade e proporcionalidade, possuindo assim, caráter confiscatório. Alega que no 
auto de infração há um valor originário do tributo com a atualização monetária, contudo 
não consta no auto de infração, nem no cálculo a discriminação dos exatos índices 
utilizados para correção monetária, o que foi prejudicial à defesa. Ao final, concluiu que a 
autuação está eivada de vício material, posto que os documentos que a instruem não 
portam validade, e diante disso requer a decisão da reforma cameral para decretar a 
insubsistência do lançamento. 



 

É esse o relatório. 
 
 

                                                  V O T O 
 
 

Passo a decidir e de plano arguo a preliminar de inadmissibilidade 
relativamente à preliminar de mérito de decadência do lançamento, arguida pelo sujeito 
passivo nesta fase processual, visto que o referido pleito já fora devidamente apreciado e 
afastado em julgamento nesta plenária, na data de 03 de abril de 2012, por meio da peça 
decisória, acórdão n° 872/2012, fls. 182/188. 

Quanto ao mérito, utilizo-me das sábias palavras do Conselheiro 
Víctor Augusto de Faria Morato, que de maneira brilhante expôs seu entendimento em 
matéria idêntica por meio da peça decisória, ACÓRDÃO N.º 01462/14. 
 

“O presente trabalho fiscal, originário da Coordenação de 
Agropecuária, jungida à Gerência de Arrecadação e Fiscalização da Secretaria de 
Estado da Fazenda, foi deflagrado por meio de trocas de informações entre a Agência 
Ambiental do Estado de Goiás e aquele órgão Fazendário. Na oportunidade, verificou-
se que siderúrgicas estabelecidas no Estado de Minas Gerais adquiriam de produtores 
rurais Goianos carvão vegetal para utilização em seus fornos industriais e, mediante 
levantamento comparativo, fora detectado que os volumes de carvão recebidos pelas 
siderúrgicas e descritos nas notas fiscais de entradas por elas emitidas, após aferição, 
informavam quantidades superiores que as descritas nas notas fiscais de produtor, 
emitidas no Estado de Goiás.  

 
Disso decorreu a lavratura de diversos lançamentos, que 

atualmente seguem em várias fases de tramitação neste Conselho e outros já em 
dívida ativa, todos com a mesma gênese de acusação: venda, por produtores Goianos, 
e aquisição, pelas siderúrgicas Mineiras, de mercadoria sem documentação fiscal. 

 

O assunto não é novo nesta Casa. Podemos citar, v.g., os 
acórdãos nº 1925/11 da IV CJUL, 816/11 da ICJUL e 1415/10 do CONP. 

 

A peça recursal assevera que há ilegitimidade ativa do Estado 
de Goiás para aferir tal tributo, haja vista que a mercadoria supostamente sem 
documentação fiscal se encontrava no Estado de Minas Gerais.  

 

Obtempero, quanto a isso, que o Convênio s/n de 15 de 
dezembro 1970, ainda em vigor e cuja aplicação alcança todo o território nacional, 
dispõe que: 

 
“Art. 14. Sempre que for obrigatória a emissão de documentos fiscais, aqueles a 
quem se destinarem as mercadorias são obrigados a exigir tais documentos dos 
que devam emiti-los, contendo todos os requisitos legais”. 

 

Tal norma encontra-se reproduzida no art. 145 do RCTE-GO. 

 

A tese da ilegitimidade ativa, suscitada em defesa, termina por 
se imiscuir às questões já debatidas acerca da ilegitimidade passiva, e ao interesse 
comum, imputável à destinatária, quanto à consecução do ilícito.  



 

 

O interesse da empresa destinatária - recorrente é ínsito ao 
negócio jurídico avençado, no qual o volume de carvão e, por conseqüência, o valor 
que foi oferecido à tributação pelo Estado de Goiás foi inferior ao que deveria ter sido. 
Em outras palavras, as notas fiscais que seguiram com a mercadoria acobertavam 
volume inferior ao declarado e, nessa qualidade, remetente e destinatário se 
beneficiam da operação, mediante a formação de um custo de mercadoria desonerado 
do ICMS que lhe corresponda. A co-autoria e o interesse comum são, portanto, 
condição sine qua non para que o desiderato da sonegação tributária fosse alcançado. 

 

Disso decorre o arrolamento da autuada na condição de 
solidária com o fato gerador, que é o que dispõe o art. 45, parágrafo único do CTE, in 
verbis: 

 

Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação que 
constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente: 

......................................................................................................................... 

Parágrafo único. Considera-se, também, ter interesse comum na situação que 
constitua fato gerador de obrigação principal: 

I - o alienante ou remetente, com o adquirente ou o destinatário, de mercadorias 
ou bens, em operações realizadas sem documentação fiscal; 

 

Reitero o posicionamento exposto por esta Casa, em processos 
semelhantes, no sentido de que a não-inclusão dos demais co-autores, quais sejam, os 
produtores rurais, configurou decisão do Fisco no escopo de não fragmentar o presente 
lançamento em um sem número de outros lançamentos, considerando que cada 
siderúrgica opera com centenas ou milhares de produtores rurais. Optou-se por 
centralizar os lançamentos na figura dos solidários-destinatários, o que de forma 
alguma o macula de nulidade, ex vi da inteligência do art. 20 da lei nº 16469/09, ao 
dispor que “quando ocorrer a identificação de mais de um sujeito passivo não deve ser 
declarada a nulidade do ato, se pelo menos um deles estiver corretamente identificado, 
devendo ser excluídos da relação jurídica os demais.” 

 

Há, portanto, plena legitimidade do Estado de Goiás para a 
fiscalização e cobrança do presente lançamento.  

 
Finalmente, quanto à possibilidade de exclusão da multa 

pecuniária, o “interesse comum”, que constitui condição sine qua non para que se 
configure a responsabilidade insculpida no art. 45 do CTE, não dá azo à dissociação 
entre multa e imposto.  

 
Com efeito, o interesse comum pressupõe conjunção de 

objetivos entre duas ou mais pessoas. Nesse sentido, considerando que o CTN 
autoriza, na ausência de disposição expressa, a extração de princípios insertos no 
direito público85, podemos tecer um paralelismo com a teoria geral da pena, em sua 
parte que trata do concurso de pessoas.  

                                            

85 Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação tributária utilizará sucessivamente, 

na ordem indicada: III - os princípios gerais de direito público; 



 

 
Nesse sentido, o Código Penal Brasileiro não define 

expressamente o concurso de pessoas, mas afirma no caput do art. 29 que "quem, de 
qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida 
de sua culpabilidade." Fica patente, nos autos, que o ilícito não existiria não fosse o 
assentimento, concorrência e participação do destinatário-autuado, que se beneficiou 
da operação, na forma como realizada, na qual houve desoneração do imposto.  

 
Posto isso, não vejo possibilidade de excluir a penalidade 

agregada ao imposto aqui cominado.  
 
Todos esses elementos levam à conclusão de que o ilícito 

capitulado na inicial de fato ocorreu, na forma como discriminado, com venda e 
aquisição de mercadorias sem nota fiscal, em descompasso com dispositivos da 
legislação tributária, citados alhures, com prejuízo para o Estado de Goiás.” 

Relativamente ao argumento da defesa quanto à validade da 
documentação acostada pela fiscalização, houve apreciação presente na sentença 
singular em que o julgador explicita que “…bastaria analisar o que consta do documento 
de fls. 19, devidamente assinado, pelo Diretor de Qualidade Ambiental da Agência 
Ambiental da Agência Ambientel de Goiás, o ofício originário do litígio, através do qual se 
encaminham as cópias dos relatórios que tiveram na impugnação questionados a 
respectiva validade.” 

Encerram-se assim as discussões meritórias que pudessem 
confrontar o lançamento realizado nos termos do 160 do CTE. Portanto não merecendo 
reparos. 

Ao teor do exposto, e acompanhada da unanimidade dos membros 
que compõem este Conselho Pleno, voto conhecendo do recurso do Sujeito Passivo, 
negando-lhe provimento para ratificar a decisão cameral que julgou pela procedência do 
lançamento em sua integralidade. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 30 de junho de 2016. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00965/16 
 
Relator: Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes 
 

 
EMENTA: Processual. Inadmissibilidade de recurso de decisão 
cameral unânime. Não cumprimento de requisito do art. 41 II, § 
1º da Lei n° 16.469/09. Arguição pelo Relator. Acolhimento.  
 
Sendo unânime a decisão cameral e não cumprido algum dos 
requisitos exigidos pelo art. 41, II, § 1º da Lei n° 16.469/09, 
impõe-se a inadmissão liminar do recurso interposto. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 23 
de junho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade do recurso para o Conselho Pleno, feita pelo Conselheiro Relator, tendo 
em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 
16.469/09, mantendo a decisão cameral que declarou a perempção do recurso voluntário 
e a decisão singular que considerou parcialmente procedente o auto de infração no valor 
do ICMS de R$ 428.575,42 (quatrocentos e vinte e oito mil, quinhentos e setenta e cinco 
reais e quarenta e dois centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros José 
Paixão de Oliveira Gomes, Mauricio Ribeiro de Paiva, Renato Moraes Lima, Masayuki 
Missao, David Fernandes de Carvalho, Edson Abrão da Silva, Luis Antônio da Silva Costa, 
Rodolfo Ramos Caiado, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli 
José da Silva, Alcedino Gomes Barbosa, Elias Alves dos Santos, José Luiz Rosa, Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, José 
Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes e João Divino de Brito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo, na condição de 
substituto tributário, realizou saída com destino ao estado de Goiás de "vergalhão" 
(mercadoria sujeita a substituição tributária, constante do Apêndice II do Anexo VIII do 
RCTE/GO – Protocolos ICMS 82/11 e 85/11), com destino a contribuintes estabelecidos 
em território goiano, sem efetuar o pagamento do ICMS substituição tributária pelas 
operações posteriores, conforme demonstrativos e documentos anexos.  

 
A autoridade lançadora indica como infringidas as disposições dos 

artigos 51, § 3° do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) combinado com os 
artigos 32, § 1°, anexo VIII do Decreto 4852/97. Proposta a aplicação da penalidade 
prevista no artigo 71, III, "a" do CTE, com redação da Lei nº 11750/1992. 

 
O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: 

demonstrativo da omissão do recolhimento do ICMS ST incidentes nas remessas de 
material de construção (vergalhão) para contribuintes estabelecidos no estado de Goiás 
"fls. 4 a 12". 

 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em Primeira Instância, conforme documentos de "fls. 13 e 14". 
 



 

O sujeito passivo, "fls. 15", requer a emissão de guia para 
pagamento parcial do auto de infração com valor principal de ICMS de R$ 254.961,67, e 
seus devidos acréscimos legais, respeitando a redução de 80% da multa para pagamento 
em até 30 dias, com data de vencimento em 02/01/2013.  

 
São anexados aos autos os seguintes documentos: proposta de 

parcelamento – remissão "fls. 16 e 17". 
 
Em sua impugnação, "fls. 20 a 27", o sujeito passivo informa que 

providenciou o recolhimento parcial do credito tributário lançado, considerando-se tais 
operações/fatos geradores e valendo-se de guia de arrecadação emitida pelo Núcleo de 
Preparo Processual de Goiânia (NUPRE), com os seguintes valores, conforme guia que 
segue anexa como Doc. 4. Apresenta anexas copias de declaração emitidas pelos 
mencionados clientes/destinatários (Doc. 5), nas quais afirmam, sob as penas da lei, 
terem utilizado as mercadorias em seus processos produtivos para as finalidades 
mencionadas.  

 
Além disso, o sujeito passivo apresenta copias de Consultas aos 

respectivos cadastros no SINTEGRA e CNPJ (Doc. 6), por meio das quais é possível 
confirmar que, dentre atividades empresariais que exercem tais empresas, constam 
atividades que justificam a utilização das mercadorias adquiridas pela Impugnante em 
seus processos produtivos. Portanto, não há dúvidas de que ase tratam de operações que 
não estão sujeitas à substituição tributária. 

 
Defende a parte acusada que "tais operações são isentas do 

diferencial de alíquota, por força de tal dispositivo legal; afinal, em todos os casos, as 
empresas destinatárias/adquirentes lançaram as mercadorias adquiridas em seus 
respectivos ativos imobilizados, conforme comprovam os documentos anexos como Doc. 
7".  

Alega o polo passivo que "ainda que não considerada a hipótese de 
isenção, o diferencial de alíquotas incidentes sobre tais vendas não pode ser cobrado da 
Impugnante, sob pena de enriquecimento ilícito por parte do Estado de Goiás, haja vista já 
ter sido recolhido pela empresa destinatária das mercadorias".  

 
Ao final, requer que seja descontado do credito tributário o valor já 

reconhecido pela empresa, em relação aos fatos geradores e valores acima mencionados; 
no mérito, requer que o auto de infração seja julgado improcedente.  

 
O sujeito passivo anexa os seguintes documentos: Doc. 1 a Doc. 8 

"fls. 28 a 94". 
 
Mediante Despacho nº 222/2013 – JULP, "fls. 98", o julgador singular 

determina encaminhar os autos à GEST – Gerencia de Substituição Tributária, em 
Goiânia, a fim de que seu titular diligencie no sentido de designar autoridade fiscal para, à 
vista da defesa apresentada, aferir as alegações do sujeito passivo no sentido de que: 

1) deve ser considerada a improcedência parcial do lançamento, em 
virtude do reconhecimento e pagamento parcial do credito tributário (fls. 21/22 e 97/97); 

2) deve ser excluída da substituição tributária as saídas para 
estabelecimentos industriais que utilizam as mercadorias no seu processo produtivo (fls. 
21-verso/23); 

3) deve ser excluída da substituição tributária as saídas com 
destinação ao ativo imobilizado dos estabelecimentos industriais (fls. 24/26), inclusive com 
pagamento do DIFAL por algumas destinatárias (fls. 25/26); e, revisar o lançamento.  



 

 
Em resposta, foi elaborado o Relatório Diligencial de "fls. 99 a 103", 

por meio do qual a autoridade fiscal revisora conclui que o valor original da autuação é de 
R$ 456.952,02. Foram excluídas do levantamento as notas fiscais 164884, 167633, 
170778 e 174907, do destinatário Emanuel Adonai Atacadista de Ferro e Aço, que 
totalizavam R$ 22.196,70 de ICMS ST calculado pela auditoria.  

 
Fica mantido, portanto, após concluída a revisão, o lançamento no 

valor de R$ 434.755,32 (planilha demonstrativa anexa). A quitação parcial de R$ 
254.961,67, corresponde a 55,49% do valor lançado inicialmente e já está averbado no 
cálculo do auto de infração constante do PAT (Processo Administrativo Tributário) do 
Sistema SEFAZ (relatório anexo). São anexados os documentos de "fls. 104 a 132". 

 
O sujeito passivo é intimado conforme "fls. 134 e 135". 
 
Intimada do teor da diligência, a impugnante comparece ao processo, 

com a manifestação de "fls. 138 a 142", afirmando que "essa conclusão não está correta, 
pois tais operações foram objeto de contestação expressa pela empresa, conforme se 
constata no ponto "III.B" de sua Impugnação, seja pelo fato de se tratar de operação 
isenta de diferencial de alíquota (bens destinados ao ativo imobilizado da adquirente), seja 
pelo fato de que, não obstante tal isenção, a adquirente acabou enquadrando-os como 
material de uso e consumo e, com isso, efetuou o recolhimento do diferencial de alíquotas, 
na forma da legislação interna, conforme comprovam os documentos apresentados como 
Doc. 8 à impugnação". 

 
Esclarece o sujeito passivo que, em relação ao pagamento realizado, 

não contempla as operações destinadas à RIALMA e o montante apurado como 
pagamento a maior, será, oportunamente, objeto de pedido de restituição ou 
compensação com outros débitos. Não concorda com as autoridades fiscais uma vez que, 
embora, de fato, o VERGALHÃO CA50 seja um material cuja aplicação ordinária seja a 
construção civil, nada impede que a adquirente o utilize para outra finalidade, tal como a 
empresa Carrocerias Caroline.  

Tendo em vista que, prossegue a parte acusada, pelas regras 
contábeis vigentes, os materiais de construção civil, empregados na construção de 
instalações industriais, maquinas e equipamentos, como é o caso, devem, sim, ser 
classificados como bens do ativo imobilizado (independentemente das discussões que 
possam existir acerca de possibilidade creditamento ou não do imposto incidente sobre as 
respectivas aquisições).  

 
Ao final, requer o polo passivo a intimação das autoridades fiscais 

para esclarecer sobre a composição do credito tributário demonstrado na fl. 132 e, no 
mérito, requer que o auto de infração seja julgado improcedente. Requer, também, a 
intimação da empresa RIALMA, para prestar os esclarecimentos necessários sobre o 
recolhimento do diferencial de alíquotas incidente sobre as operações a ela destinadas.   

 
O sujeito passivo anexa os seguintes documentos: declaração "fls. 

143". 
 
É anexado aos autos os documentos de "fls. 145 a 173". 
 
Pela sentença nº 3435/2014 - JULP, "fls. 174 a 183" o julgador 

singular decide pela procedência parcial do auto de infração. Em sua fundamentação 
informa que como não encontrou nenhuma prova acostada pela defesa de que o tributo 



 

tenha sido recolhido pela empresa destinatária e nem o Auditor Revisor; conseguiu fazer a 
vinculação entre os pagamentos efetuados pela mesma e o devido pela remetente. 

 
Assim, o julgador singular entende que não há como acatar as 

alegações da defesa, pois a obrigação de recolhimento do ICMS é da remente da 
mercadoria e não fez provas de que o mesmo foi recolhido pela destinatária. Sustenta que 
não há como acatar o pedido de que as aquisições de materiais para a construção da 
empresa devem ser consideradas de uso e consumo e não devem ser contempladas pela 
isenção alegada pela defesa; visto que tal alegação não merece mais discussões já que 
encontra pacificada que tais vendas devem ser consideradas como de uso e consumo e 
não contempladas pela isenção alegada. 

Entende como bem claro os valores constantes da planilha anexada 
pelo Auditor Revisor, não gerando qualquer dúvida, e, portanto, nega qualquer pedido de 
intimação ou de revisão a fim de esclarecer dúvidas a respeito da mesma.  

 
Conclui estar perfeitamente constituído o credito tributário, originado 

de uma verdadeira obrigação tributária, nascida de uma lei em abstrato e de um fato 
gerador concreto, arrimado num levantamento efetuado pelo auditor revisor, o qual o 
adota parcialmente, fazendo a exclusão R$ 6.179,90 referente à CARROCERIAS 
CAROLINE LTDA, para que em seus termos, reduzir o ICMS devido para R$ 428.575,42, 
conforme planilha GERDAU – VALORES DEVIDOS E JULGADOS COMO 
PROCEDENTES, anexada por esse julgador, e discriminação mensal na mesma, inclusive 
não acatando nenhum dos pedidos de diligência e/ou intimação pelas razões expostas.  

 
São anexados aos autos os documentos de "fls. 185 a 198". 
 
O sujeito passivo é intimado a pagar a quantia exigida ou apresentar 

Recurso Voluntário, conforme documentos de "fls. 199 e 200".  
 
O sujeito passivo apresenta Recurso Voluntário, "fls. 204 a 225", 

afirmando que se confundiram em relação às operações destinadas à empresa RIALMA, 
por entender que a Impugnante teria reconhecido tais valores também, em vista de o 
reconhecimento parcial parecer compreender também tais valores.  

 
Ao final, requer preliminarmente o sujeito passivo que que seja 

declarada a nulidade da sentença recorrida, determinando-se que os autos retornem à 
fase de instrução para que a empresa RIALMA seja intimada a detalhar as informações 
prestadas na planilha e nas DARE’s juntados como DOC. 8 à Impugnação, de forma a 
evidenciar que os recolhimentos feitos compreendem, dentre outras operações, aquelas 
que são objeto desta autuação. 

 
No mérito, que seja julgado improcedente o lançamento até então 

mantido em discussão, declarando-se extintos pelo pagamento os valores já reconhecidos 
pela empresa, conforme informado. 

 
O sujeito passivo anexa ao recurso os seguintes documentos: 

procurações e documentação pessoal "fls. 226 a 230". 
 
Mediante Acórdão da II CJUL n° 1005/2015, "fls. 233 a 240", a 

Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário determina acolher a preliminar de 
inadmissibilidade do recurso interposto, arguida pela Relatora, por ter sido apresentado 
fora do prazo, declarando de consequência, perempto o direito do sujeito passivo em 
apresentar recurso voluntário, nos termos do artigo 28, §4° da Lei n° 16.469/09.  



 

 
Argui o não conhecimento do Recurso Voluntário do sujeito passivo 

pelo fato de ter sido apresentado fora do prazo previsto em legislação processual. Deixa 
de conhecer o Recurso Voluntário e declara a perempção do direito do sujeito passivo em 
apresentar recurso às Câmaras Julgadores deste Conselho. E, de consequência, fica 
mantida a decisão singular que julgou pela procedência parcial o lançamento, no valor de 
R$ 428.575,42. 

 
O sujeito passivo é intimado a pagar a quantia exigida ou apresentar 

Recurso ao Conselho Pleno, conforme documentos de "fls. 241 e 242".  
 
O sujeito passivo apresenta recurso ao Conselho Pleno, "fls. 245 a 

275", informando que "o protocolo do Recurso Voluntário foi realizado no dia 09/03/2015, 
ou seja, antes do fim do prazo legal para a sua apresentação". E reitera os argumentos já 
apresentados.  

 
Ao final, requer preliminarmente, que seja declarada a nulidade do 

acórdão recorrido/ no mérito, que seja julgado improcedente o lançamento até então 
mantido em discussão, declarando-se extintos pelo pagamento os valores já reconhecidos 
pela empresa, conforme informado. 

 
O sujeito passivo anexa os seguintes documentos: Doc. 1 "fls. 276 a 

284". 
 
É o relatório. 

QUESTÃO PRELIMINAR 

Analisando o recurso interposto pelo sujeito passivo, vejo que foi 
interposto perante decisão cameral na qual a questão de direito processual referente a 
inadmissibilidade do recurso voluntário, por apresentação fora do prazo, foi objeto de 
votação unânime, devendo o recurso ser inadmitido, já que, não cumprido algum dos 
requisitos exigidos pelo art. 41, II, § 1º da Lei 16.469/09, é incabível a interposição de 
recurso para o Conselho: 

 

“Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral: 

[...] 

 

II - unânime: 

a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 
que tenha tratado de matéria idêntica; 

 

b) inequivocamente contrária a: 

1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 
que implique reforma parcial ou total da decisão; 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 

 



 

§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o 
recurso deve ser liminarmente inadmitido: 

I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento; 

II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa 
da legislação tributária estadual ou à prova constante do processo, ou a 
falsidade da prova. [...]” [Grifo Oportuno] 

 
O recorrente busca a admissão de seu recurso para o Conselho por 

meio da possiblidade estabelecida pela alínea “d” do inciso II do art.  41 da Lei 16.469/09, 
acima transcrita, a qual prevê cabimento de recurso “quando apresentada prova 
inconteste cuja existência se ignorava na ocasião do julgamento e que por si só possa 
modificá-lo” (fls. 253 a 255 e 276 a 284). 

 
Ocorre a prova cujo não conhecimento é alegado se refere a 

questões meritórias, de direito material, não decididas quando do julgamento cameral, 
que, como já dito, cuidou somente da questão de direito processual relativa a admissão do 
recurso voluntário, não apreciando mérito do processo. 

 
Tais prova, assim, não produz requisito de cabimento de recurso 

para o Conselho Pleno perante decisão cameral unânime que tenha inadmitido recurso 
voluntário por apresentação fora do prazo (perempção). 

 
Fica, assim, mantida a decisão cameral. 
 
Friso que, encerrado regularmente o Processo Contenciosos Fiscal, 

na fase cameral, por inadmissão do recurso, resta ao sujeito passivo do Processo de 
Revisão Extraordinária, na qual as questões meritórias podem ser apreciadas se 
apresentada prova inequívoca que é requerida nessa via processual. 

 
Pelo exposto, INADMITO o recurso do Contribuinte para o Conselho 

Pleno, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09¸ ficando mantidas, por consequência, a decisão cameral que 
declarou a perempção do recurso voluntário e a decisão singular que considerou 
parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 428.575,42 
(quatrocentos e vinte e oito mil, quinhentos e setenta e cinco reais e quarenta e dois 
centavos). 

 
 
Sala das sessões plenárias, em 30 de junho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00979/16 
 
Relatora: Conselheira Talita Pimenta Félix 
 

 
EMENTA: DESCUMPRIMENTO DE DEVER INSTRUMENTAL. 
SAÍDA DE MERCADORIA SEM EMISSÃO DE DOCUMENTO 
FISCAL. ART. 64 DO CTE/GO E ART. 141 DO RCTE. 
 
O sujeito passivo é obrigado a cumprir as determinações da 
legislação, sejam elas positivas ou negativas. 
 
RECURSO AO CONSELHO PLENO. DECISÃO CAMERAL 
UNÂNIME. AUSÊNCIA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE UMA 
DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 
 
Tratando-se de decisão cameral unânime, compete ao 
recorrente demonstrar a ocorrência de uma das 4 (quatro) 
hipóteses de cabimento de Recurso para o Pleno. Inexistindo tal 
comprovação, o recurso não deve ser conhecido (inadmissível). 
AIIM mantido. 
 
PERÍODO: 11/04/2005 a 31/12/2005 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 03 
de novembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, feita pela Conselheira 
Relatora, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto 
de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Talita Pimenta Félix, Lidilone 
Polizeli Bento, João Divino de Brito, José Paixão de Oliveira Gomes, Rickardo de Souza 
Santos Mariano, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Nivaldo José Mendes, 
Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Cláudio Henrique de Oliveira, 
Washington Luis Freire de Oliveira, Alcedino Gomes Barbosa, Antônio Martins da Silva e 
Gilmar Rodrigues de Almeida. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O AIIM (auto de infração e imposição de multa) versa sobre a saída, sem 
emissão de documentação fiscal, de mercadorias tributadas, apurada mediante a 
realização de auditoria de caixa dois.  

 
O lançamento tributário registra como infringido o art. 64 do CTE/GO (Lei 

n. 11.651/1991) c/c o art. 141 do Decreto 4.852/97 (RICMS/GO), donde foi imposta a 
penalidade prescrita no art. 71, inciso VII, alínea “l”, do CTE/GO com redação da Lei n. 
13.446/1999. 

Foi anexado ao auto de infração os seguintes documentos: termo de 
apreensão (fls. 03/04); Ordem de Serviço n. 2.837/2008 (fls. 05); demonstrativo de saídas 
reais de mercadorias – exercício de 2005 (fls. 06); livro de registro de entradas (fls. 07/26); 
planilhas de levantamento de caixa dois (fls. 27/32); registro em “caderno”(fls. 33/51); livro 
de registro de saídas (fls. 52/84).  



 

 
O AIIM foi lavrado em 29/07/2008 (fls. 02), sendo o sujeito passivo  

intimado, via AR, em 01/10/2008 (fls. 85).  
 
Tendo em vista a não apresentação de Impugnação, o Núcleo de Preparo 

Processual de Goiânia (fls. 79), declara revel o sujeito passivo, nos termos do art. 28, 
parágrafo terceiro do PAT/GO (Lei n. 13.882 de 2001). 

 
O Núcleo de Preparo Processual de Goiânia (fls. 87), determina o 

encaminhamento dos autos à GEPRE (Gerência de Preparo Processual) para que, em 
razão do duplo grau, o sujeito passivo fosse intimado à apresentar Impugnação em 
Segunda Instância. 

 
Intimado via AR (fls. 88/89), o sujeito passivo apresenta Impugnação em 

Segunda Instância (fls. 92/98), tempestivamente, alegando que:  
 
(i) a apreensão do caderno se deu ao arrepio da lei, sem a participação da 

proprietária, e que o empregado da empresa foi obrigado a utilizar carimbo com CNPJ da 
empresa, após negativa de o fazê-lo, o próprio autuante realizou tal carimbo, forjando 
prova ilícita contra o autuado; 

 
(ii) informa que o caderno apreendido não pertence à impugnante, mas sim 

à Lázara Maria El Assal, que o utiliza para fazer anotações de três empresas, das quais 
participa (Lázara Maria El Assal, Barateira das Confecções Ltda e Ramzi Ahmad Ali El 
Assal), que por este motivo houve muita confusão em tal registro; 

 
(iii) que os levantamentos elaborados pela auditoria não comprovam 

contabilmente que houve saída das mercadorias; que a empresa não foi auditada, que as 
entradas de mercadorias estão compatíveis com as saídas registradas; que não possuía 
estoque compatível com o alegado pelo autuante; 

 
(iv) alega nulidade dos autos por insegurança na determinação da 

infração, e ao final pede sua improcedência.  
 

A Segunda Câmara, por decisão unânime, rejeitou a preliminar arguida 
pelo impugnante, e no mérito negou provimento para considerar procedente o AIIM. (fls. 
108/112). 

 
Intimado via AR (fls. 106/107), o autuado apresenta Recurso ao Conselho 

Pleno, nos termos do art. 41, inciso II, alínea “a”, da Lei 16.469/2009 (fls. 110/119), onde 
reitera todos os argumentos anteriormente apresentados, acrescentando ponderações 
quanto à admissibilidade do recurso ao pleno. 

 
É como relato. 

 
 

VOTO 
 

 
Trata o presente de recurso para o Conselho Pleno, interposto pelo sujeito 

passivo, nos termos do artigo 41, inciso II, da Lei 16.469/09, em razão de seu 
inconformismo com a decisão cameral proferida, que considerou totalmente procedente o 



 

crédito tributário exigido pelo Estado de Goiás. Reitera os argumento trazidos na peça 
impugnatória e no recurso voluntário. 

 
Pois bem, o Regimento Interno do CAT/GO (Decreto n. 6.9300/2009) e o 

PAT/GO (Lei n. 16.469/2009) disciplinam o cabimento do recurso para o Conselho Pleno, 
em dispositivos legais com números distintos, porém, com o mesmo teor. Neste sentido, 
transcreve-se apenas o disposto no PAT/GO, segue: 

Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão 
cameral: 
 
I - não unânime; 
 
II - unânime: 
 
a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão 
plenária, que tenha tratado de matéria idêntica; 
 
b) inequivocamente contrária a: 
 
1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 
 
2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento 
cameral, que implique reforma parcial ou total da decisão; 
 
c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 
 
d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava 
na ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 

 
Diante do exposto nota-se que a legislação estadual exige a comprovação 

de pelo menos um, dos quatro requisitos objetivos apontados pela lei, quando se tratar de 
decisão cameral unânime, como é o caso dos presentes autos.  

 
Neste sentido, o Recorrente alega ser cabível o conhecimento do Pedido 

de Revisão Extraordinária, uma vez que a decisão que lhe foi desfavorável seria 
divergente de outras decisões camerais não reformadas, que tenha tratado de matéria 
idêntica. Aduz que nos acórdãos mencionados na peça recursal, o CAT/GO decidiu pela 
improcedência dos respectivos autos de infrações, em razão da ausência de comprovação 
de elementos que vinculem a pratica das irregularidades à empresa Recorrente. 

 
As decisões em matéria idêntica, trazida aos autos pelo sujeito passivo, 

não divergem da decisão cameral não reformada, pois no caso vertente, além do registro 
“paralelo” existente no caderno apreendido pela fiscalização, outros elementos e provas 
trazidos aos autos, como o comparativo feito entre as vendas registradas nos livros fiscais 
e as consignadas no caderno apreendido, comprovam a acusação fiscal e vinculam o 
sujeito passivo à irregularidade apontada no auto de infração. 

 
Portanto, uma vez que o recurso interposto não demonstrou o 

preenchimento dos requisitos previstos no referido artigo, voto pela sua inadmissibilidade. 
Motivo pelo qual não apreciarei o mérito. 

Ante o exposto, diante das circunstâncias e da fundamentação ora 
esposada, arguo a inadmissibilidade do recurso do sujeito passivo para o Conselho Pleno, 
tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da 



 

Lei nº 16.469/09 (PAT/GO), mantendo a Decisão Cameral que considerou totalmente 
procedente o AIIM em referência.  

É como voto. 
 
 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 05 de julho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00980/16 
 
Relatora: Conselheira Talita Pimenta Félix 
 

 
EMENTA: DESCUMPRIMENTO DE DEVER INSTRUMENTAL. 
SAÍDA DE MERCADORIA SEM EMISSÃO DE DOCUMENTO 
FISCAL. ARTS. 63 E 64 DO CTE/GO E ART. 141 DO RCTE. 
 
O sujeito passivo é obrigado a cumprir as determinações da 
legislação, sejam elas positivas ou negativas. 
 
RECURSO AO CONSELHO PLENO. DECISÃO CAMERAL 
UNÂNIME. AUSÊNCIA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE UMA 
DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 
 
Tratando-se de decisão cameral unânime, compete ao 
recorrente demonstrar a ocorrência de uma das 4 (quatro) 
hipóteses de cabimento de Recurso para o Pleno. Inexistindo tal 
comprovação, o recurso não deve ser conhecido (inadmissível). 
AIIM mantido. 
 
PERÍODO: 11/04/2005 a 31/12/2005 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 03 
de novembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, feita pela Conselheira 
Relatora, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto 
de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Talita Pimenta Félix, Lidilone 
Polizeli Bento, João Divino de Brito, José Paixão de Oliveira Gomes, Rickardo de Souza 
Santos Mariano, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Nivaldo José Mendes, 
Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Cláudio Henrique de Oliveira, 
Washington Luis Freire de Oliveira, Alcedino Gomes Barbosa, Antônio Martins da Silva e 
Gilmar Rodrigues de Almeida. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O AIIM (auto de infração e imposição de multa) versa sobre a saída, sem 
emissão de documentação fiscal, de mercadorias tributadas, apurada mediante a 
realização de auditoria de caixa dois. 

 
O lançamento tributário registra como infringido os arts. 63 e 64 do 

CTE/GO (Lei n. 11.651/1991) c/c o art. 141 do Decreto 4.852/97 (RICMS/GO), donde foi 
imposta a penalidade prescrita no art. 71, inciso VII, alínea “l”, do CTE/GO com redação 
da Lei n. 13.446/1999. 

 
Foi anexado ao auto de infração os seguintes documentos: termo de 

apreensão (fls. 03/04); Ordem de Serviço n. 2.837/2008 (fls. 05); demonstrativo de saídas 
reais de mercadorias – exercício de 2005 (fls. 06); livro de registro de entradas (fls. 07/26); 



 

planilhas de levantamento de caixa dois (fls. 27/32); registro em “caderno”(fls. 33/42); livro 
de registro de saídas (fls. 43/76).  

 
O AIIM foi lavrado em 29/07/2008 (fls. 02), sendo o sujeito passivo 

intimado, via AR, em 01/10/2008 (fls. 77/78).  
 
Tendo em vista a não apresentação de Impugnação, o Núcleo de Preparo 

Processual de Goiânia (fls. 79), declara revel o sujeito passivo, nos termos do art. 28, 
parágrafo terceiro do PAT/GO (Lei n. 13.882 de 2001). 

 
O Núcleo de Preparo Processual de Goiânia (fls. 80), determina o 

encaminhamento dos autos à GEPRE (Gerência de Preparo Processual) para que, em 
razão do duplo grau, o sujeito passivo fosse intimado à apresentar Impugnação em 
Segunda Instância. 

 
Intimado via AR (fls. 80/82), o sujeito passivo apresenta Impugnação em 

Segunda Instância (fls. 84/91), tempestivamente, alegando que:  
 
(v) a apreensão do caderno se deu ao arrepio da lei, sem a participação da 

proprietária, e que o empregado da empresa foi obrigado a utilizar carimbo com CNPJ da 
empresa, após negativa de o fazê-lo, o próprio autuante realizou tal carimbo, forjando 
prova ilícita contra o autuado; 

 
(vi) informa que o caderno apreendido não pertence à impugnante, mas 

sim à Lázara Maria El Assal, que o utiliza para fazer anotações de três empresas, das 
quais participa (Lázara Maria El Assal, Barateira das Confecções Ltda e Ramzi Ahmad Ali 
El Assal), que por este motivo houve muita confusão em tal registro; 

 
(vii) que os levantamentos elaborados pela auditoria não comprovam 

contabilmente que houve saída das mercadorias; que a empresa não foi auditada, que as 
entradas de mercadorias estão compatíveis com as saídas registradas; que não possuía 
estoque compatível com o alegado pelo autuante; 

 
(viii) alega nulidade dos autos por insegurança na determinação da 

infração, e ao final pede sua improcedência.  
 

A Segunda Câmara, por decisão unânime, rejeitou a preliminar arguida 
pelo impugnante, e no mérito negou provimento para considerar procedente o AIIM.  

 
Intimado via AR (fls. 106/107), o autuado apresenta Recurso ao Conselho 

Pleno, nos termos do art. 41,II,a da Lei 16.469/2009 (fls. 110/119), onde reitera todos os 
argumentos anteriormente apresentados, acrescentando ponderações quanto à 
admissibilidade do recurso ao pleno. 

 
É como relato. 

 
 

VOTO 
 

Trata o presente de recurso para o Conselho Pleno, interposto pelo sujeito 
passivo, nos termos do artigo 41, inciso II, da Lei 16.469/09, em razão de seu 
inconformismo com a decisão cameral proferida, que considerou totalmente procedente o 



 

crédito tributário exigido pelo Estado de Goiás. Reitera os argumento trazidos na peça 
impugnatória e no recurso voluntário. 

 
Pois bem, o Regimento Interno do CAT/GO (Decreto n. 6.9300/2009) e o 

PAT/GO (Lei n. 16.469/2009) disciplinam o cabimento do recurso para o Conselho Pleno, 
em dispositivos legais com números distintos, porém, com o mesmo teor. Neste sentido, 
transcreve-se apenas o disposto no PAT/GO, segue: 

Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão 
cameral: 
 
I - não unânime; 
 
II - unânime: 
 
a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão 
plenária, que tenha tratado de matéria idêntica; 
 
b) inequivocamente contrária a: 
 
1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 
 
2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento 
cameral, que implique reforma parcial ou total da decisão; 
 
c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 
 
d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava 
na ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 
 

Diante do exposto nota-se que a legislação estadual exige a comprovação 
de pelo menos um, dos quatro requisitos objetivos apontados pela lei, quando se tratar de 
decisão cameral unânime, como é o caso dos presentes autos.  

 
O Recorrente, em seu peça dirigida ao Conselho Pleno (fls. 80/84), 

apresenta defesa – única e exclusivamente – argumentando a “admissibilidade do 
recurso”.  

 
Portanto, tendo em vista que o recurso interposto não demonstrou o 

preenchimento dos requisitos previstos no referido artigo, voto pela sua inadmissibilidade, 
motivo pelo qual não apreciarei o mérito. 

Ante o exposto, diante das circunstâncias e da fundamentação ora 
esposada, arguo a inadmissibilidade do recurso do sujeito passivo para o Conselho Pleno, 
tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da 
Lei nº 16.469/09 (PAT/GO), mantendo a Decisão Cameral que considerou totalmente 
procedente o AIIM em referência.  

É como voto. 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 05 de julho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01045/16 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: Processual. Inadmissão de recurso para o Conselho 
Pleno. Acolhida. Mantida a decisão cameral de procedência do 
auto de infração, com a alteração de ofício da penalidade 
proposta, exceto a forma qualificada da mesma. 
 
1. Ao formalizar o pedido de parcelamento de processo 
administrativo tributário, em que o representante legal do sujeito 
passivo tenha sido arrolado como solidário quando do 
lançamento do crédito tributário, a renúncia ao direito de defesa 
e a confissão irretratável de dívida alcançam ambas as pessoas. 
(Instrução Normativa n° 914/08-GSF, art. 12, § 3°); 
 
2. Inadmite-se recurso ao Conselho Pleno de quem não tenha 
capacidade para estar nos autos, seja como parte ou como 
terceiro interessado, por renúncia ao direito de interposição de 
qualquer peça defensória, mantendo-se a correspondente 
decisão cameral. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 10 
de maio de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade do recurso para o Conselho Pleno, feita pelo Conselheiro Relator, tendo 
em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 
16.469/09, mantendo a procedência do auto de infração, com a alteração de ofício da 
penalidade proposta, para a prevista na alínea "l", inciso VII, do art 71 da Lei 11.651/91, 
mantendo a forma qualificada da mesma, conforme previsto no § 9º, II, da Lei 11.651/91. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Paulo Diniz, Aldeci de Souza Flor, José Luiz 
Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de 
Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de 
Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, 
Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira 
Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos 
Mariano e Heli José da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O presente auto  de infração foi lavrado sob a acusação fiscal de 
falta de pagamento de R$ 375.287,63 (trezentos e setenta e cinco mil, duzentos e oitenta 
e sete reais e sessenta e três centavos) de ICMS, em 2004, conforme apurado em 
levantamento específico de mercadoria, em virtude de não registro de entrada de 
mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária pelas operações posteriores – 
STOP (auto peças), ao valor total acrescido do respectivo índice de valor adicionado – 
IVA, de R$ 2.207.574,34 (dois milhões, duzentos e sete mil, quinhentos e setenta e quatro 
reais e trinta e quatro centavos), sendo que, ainda antes da intimação, o titular da empresa 
tomou ciência do levantamento e antecipou-se em oferecer denúncia espontânea desse 
crédito tributário, obtendo, assim, a substituição da multa por ação fiscal pela multa de 
mora, conforme se observa na notificação de crédito tributário denunciado 



 

espontaneamente, fls. 06, e na solicitação de parcelamento, fls. 490, datada do mesmo dia 
da lavratura do auto de infração, isto é, 24/09/2008. 

 
As normas indicadas como infringidas foram o CTE, Art. 45, XIII 

(trata da solidariedade, na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal, da 
pessoa que por seus atos omissivos concorra com o contribuinte para o não pagamento 
do ICMS, ficando implícita essa solidariedade por ser substituído tributário e adquirir 
mercadorias sem nota fiscal); CTE, Art. 51 (trata da condição de substituto tributário dos 
remetentes industrial ou, especificamente de outro Estado, que seja distribuidor ou 
atacadista, implicando em pagamento antecipado do ICMS de STOP, quando na entrada 
neste Estado, ou, no caso de industrial goiano, quando das saídas que efetuar); CTE, Art. 
64 (trata da obrigatoriedade de emissão de documentos fiscais e de escrituração de livros 
fiscais); RCTE, Art. 145 (repete o texto no Convênio SINIEF s/ nº, de 16/12/1970, art. 14, 
sobre a obrigatoriedade do destinatário de exigir o fornecimento do respectivo documento 
fiscal relativo à operação/prestação recebida); e RCTE, Anexo VIII, Art. 35 (trata da 
obrigação de recolhimento do ICMS STOP pelo contribuinte substituído goiano nos casos 
em que inocorrida a prévia retenção pelo remetente). A pena cominada foi a prevista no 
CTE, Art. 71, XII, “a”, 3, e § 9º, II. 

 
Foram identificados como sujeito passivo coobrigado as pessoas 

físicas JOSÉ MARIA DA SILVA e ROSANGELA TRAGUETTO SILVA, na condição de 
diretores da firma autuada, fls. 04 a 05. 

 
Instruem os autos fichas de identificação dos solidários, fls. 04 e 05; 

Notificação de Crédito Tributário espontaneamente denunciado, fls. 06; inventário inicial, 
fls. 07 a 35; relação de entradas, fls. 36 a 55; relação de saídas, fls. 56 a 382; inventário 
final, fls. 383 a 404; planilha de determinação dos valores unitários das mercadorias 
arroladas no levantamento com base nos critérios utilizados indicados a cada caso, fls. 
405 a 460; planilha de conclusão do levantamento, fls. 461 a 489; solicitação de 
parcelamento, fls. 490; cópia do Contrato Social, fls. 491 a 496; e contrato de 
parcelamento, fls. 498 a 503. 

 
Pelo que se verificou, o parcelamento se encontra ativo, fls. 532 e 

535. 
 
Após a formalização do parcelamento, em 24/09/2008, compareceu 

aos autos, em 26/07/2012, portanto quase 4 anos após, a solidária ROSÂNGELA 
TRAGUETTO SILVA, com Pedido de Revisão Extraordinária em que alegou que o 
parcelamento foi efetuado pelo seu sócio, não tendo ela participado em nenhum momento 
deste ato, e nem sendo intimada para tal, caracterizando seu cerceamento ao direito de 
defesa nos autos, o que era o permissivo para a admissão de seu pedido, com base na 
Lei 16.469/2009, Art. 43, II, “b”, sem, entretanto, indicar qual era o seu pedido, fls. 505 a 
508. Alegou, em seguida, que superada a questão da admissibilidade, pedia, em termos 
meritórios, a adequação da penalidade para a prevista no CTE, Art. 71, VII, “L”. 

 
O Pedido de Revisão Extraordinária foi acatado pelo Sr. Presidente 

do CAT, mas com a caracterização de ineficácia de intimação, fls. 514.  
 
Os autos foram remetidos à apreciação na 1ª instância. No julgado 

singular, entendeu-se decaído o direito de a Fazenda Pública arrolar a solidária na lide, 
formalizando a exclusão da mesma, que é preliminar processual, fls. 515 e 516. Por assim 
ser, deixou-se de apreciar seu pedido subsequente, de cunho meritório, quando a titular 
do pedido já perdera a capacidade processual nos autos. 



 

 
Cabe ainda salientar que a solidária tornou-se intimada do feito uma 

vez que tenha espontaneamente comparecido ao mesmo, ainda que quase quatro anos 
após à formalização do parcelamento (Lei nº 16.469/2009, Art. 14, § 7º). A Representação 
Fazendária concordou com a exclusão da solidária da lide, fls. 517, o que, nos termos do 
Art. 40, § 2º, da lei citada, tornou a mesma definitivamente fora da lide. 

 
A sócia ROSANGELA TRAGUETTO SILVA apresentou Recurso 

Voluntário, fls. 521 a 523, em que alegou que não pleiteou sua exclusão da lide, mas tão 
somente a adequação da multa, que não foi apreciada pelas razões dispostas pelo 
julgador singular. Por assim ser, pediu nulidade parcial processual desde a sentença 
singular. Pediu, alternativamente, nulidade desde o início por insegurança na 
determinação da infração, em virtude de propositura incorreta da pena, reafirmando seu 
entendimento de que deveria ser a prevista no CTE, Art. 71, VII, “L”. 

 
A Primeira Câmara Temporária deste Conselho, em decisão não 

unânime, materializada no Acórdão n° 2085/2015 (fls. 542 a 546), inadmite o recurso. Em 
decisão unânime, altera de ofício a penalidade proposta para a prevista na alínea "l", 
inciso VII, do art. 71 da Lei 11.651/91, mantendo-se a forma qualificada da mesma, 
conforme previsto no § 9º, inciso II, da Lei 11.651/91. 

 
Intimados a empresa autuada e o solidário JOSÉ MARIA DA SILVA 

(fls. 554 a 555), apenas o solidário apresenta recurso ao Conselho Pleno (fls. 557 a 560), 
limitando-se a pedir a exclusão de seu nome da lide, nos termos do art. 135 do CTN, 
argumentando que não foi imputado ao coobrigado, muito menos provado, qualquer ação 
ou omissão capazes de lhe impor a condição de responsável pelo crédito tributário. 

 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
O Senhor JOSÉ MARIA DA SILVA, sócio da empresa REIS PEÇAS 

E ACESSÓRIOS PARA AUTOS LTDA e que pediu parcelamento do débito, vem ao 
Conselho Pleno (fls. 557 a 560) pedir a exclusão de seu nome da lide, nos termos do art. 
135 do CTN, argumentando que não foi imputado ao coobrigado, muito menos provado, 
qualquer ação ou omissão capazes de lhe impor a condição de responsável pelo crédito 
tributário. 

 
A Representação Fazendária, na sessão de julgamento, afirma que o 

Senhor JOSÉ MARIA DA SILVA foi quem declarou espontaneamente o crédito tributário, 
sendo que o mesmo, além de assinar o pedido de parcelamento, implicando em sua 
confissão irretratável, rubricou todas as vias do auto de infração, não havendo falar-se, 
portanto, em discussão de mérito. 

 
Aduz que a empresa REIS PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS 

LTDA e o Senhor JOSÉ MARIA DA SILVA, ao formalizarem o Termo de Parcelamento 
128271-9 (fls. 501 a 502), renunciaram ao direito de defesa com a confissão irretratável da 
dívida, nos termos do art. 16 do Anexo IX do Regulamento do Código Tributário Estadual 
(RCTE) e do § 3° do art. 12 da Instrução Normativa n° 914/08-GSF: 

 



 

RCTE, An. IX, Art. 16. O pedido de parcelamento, ainda que não deferido 
importa: 
 
I - confissão irretratável do débito, judicial e extrajudicial, nos termos dos 
arts. 348, 353 e 354 do Código de Processo Civil, o que não implica 
transação ou novação; 
 
II - renúncia ao direito de defesa, na esfera administrativa; 
 
III - desistência de impugnação ou recurso já interposto; 
 
IV - encerramento da fase contenciosa, em se tratando de processo 
administrativo tributário. 

 
IN n° 914/08-GSF, Art. 12. [...] 
 
§ 3º Ao formalizar o pedido de parcelamento de processo administrativo 
tributário, em que o representante legal do sujeito passivo tenha sido 
arrolado como solidário quando do lançamento do crédito tributário, a 
renúncia ao direito de defesa e a confissão irretratável de dívida alcançam 
ambas as pessoas. 

 
Formulo arguição de inadmissibilidade do recurso para o Conselho 

Pleno, acolhida unanimemente pelos meus pares, por não considerar admissível no 
Conselho Pleno recurso que não tramitou pela Câmara, embora tratar-se de pedido de 
exclusão de solidário. 

 
Note-se que o próprio autor do recurso foi o mesmo que firmou o 

acordo de parcelamento fazendo, pois confissão irretratável do débito, renunciando, pelo 
termo, ao direito de interposição de qualquer peça defensória, nos termos dos dispositivos 
anteriormente reproduzidos. 

 
Consequentemente, deve ser mantida a decisão cameral de 

procedência do auto de infração, com a alteração de ofício da penalidade proposta, exceto 
a forma qualificada da mesma. 

 
Ante o exposto, acolho a arguição de inadmissibilidade do recurso 

para o Conselho Pleno, por mim formulada, tendo em vista não estar a peça recursal em 
consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a procedência do 
auto de infração, com a alteração de ofício da penalidade proposta, para a prevista na 
alínea "l", inciso VII, do art. 71 da Lei 11.651/91, mantendo a forma qualificada da mesma, 
conforme previsto no § 9º, II, da Lei 11.651/91. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 12 de julho de 2016. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5869.htm
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01119/16 
 
Redator do Voto: Conselheiro José Luiz Rosa 

 
EMENTA: Preliminar. Recurso de decisão cameral unânime 
interposto sem comprovação dos requisitos exigidos. 
Inadmissibilidade. 
 
Devem ser liminarmente inadmitidos pelo Conselho Pleno os 
recursos de decisão cameral unânime, quando não for 
comprovada a exigência de um dos requisitos previstos no 
artigo 41,inciso II, da Lei nº 16.469/09. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 15 
de março de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, feita pelo Conselheiro 
Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto 
de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Alcedino Gomes Barbosa, 
Domingos Caruso Neto, José Luiz Rosa, Antônio Martins da Silva, Rickardo de Souza 
Santos Mariano, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria 
da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Márcio Nogueira Pedra, Nivaldo Carvelo 
Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria 
Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone 
Polizeli Bento, Paulo Diniz e David Fernandes de Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo omitiu o pagamento 
do ICMS regularmente registrado e apurado na Escrituração Fiscal Digital – EFD, relativo 
ao mês de agosto de 2014, na importância de R$ 538.015,10. Em decorrência, deverá 
pagar o imposto acrescida das cominações legais. 

 
NOTA: Auto de infração lavrado com exigência de imposto 

integralmente apurado, sem dedução do incentivo FOMENTAR/PRODUZIR, considerando 
o disposto no Parecer Normativo 006/2008-SAT anexo. 

 
A autoridade lançadora indicou como infringida as disposições dos 

artigos 63, da Lei 11.651/91 c/c artigos 75, 356-C e 356-M, § 2°, todos do Decreto 
4.852/97. Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, I, "a", da Lei 11.651/91 
c/ redação da Lei 14.058/2001. 

 
O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: 

Detalhamento do crédito tributário "fls. 3", ordem de serviço "fls. 4", comparativo EFD x 
SARE "fls. 5", monitoramento de contribuintes "fls. 6 e 7", Parecer Normativo "fls. 8 a 17". 

 
Legalmente cientificado, o sujeito passivo comparece aos autos para 

impugnar o auto de infração. (fls. 22/32). De proêmio argui a contenciosidade do crédito 
tributário, pois a cobrança inicial transcende a simplicidade inerente ao rito não 
contencioso, sob pena de ilegalidade.  

 



 

No mérito, requer a improcedência do auto de infração. Argumenta 
que a autuação foi procedida de forma incorreta; que somente no caso de suspensão ou 
revogação do benefício é que a autoridade administrativa poderia ter autuado a empresa.  

 
Obtempera que para que ocorra a suspensão ou revogação de seus 

benefícios, esta deve estar inscrita em dívida ativa e tal não ocorre.  Defende que não há 
obrigação tributária certa, liquida e exigível, tratando-se somente de uma expectativa de 
direito a ser apurada, e que o crédito tributário somente vai gozar de liquidez, certeza e 
exigibilidade após a inscrição em dívida ativa, conforme dicção do artigo 204 do CTN. 

 
Anexa a impugnação documentos de "fls. 33 a 55". 
 
Pela sentença nº 1291/2015 JULP às "fls. 59 a 63", o julgador 

singular acolhe o pedido de descaracterização da não contenciosidade, alterando o rito 
para contencioso em duplo grau e no mérito, reitera a pretensão fiscal inicial. 

 
A Representação Fazendária ratifica a decisão anterior (fls.64) 
 
Intimada, a parte passiva interpõe Recurso Voluntário (fls. 70/75) 

para requerer a improcedência do auto de infração. Repisa a argumentação anterior para 
sustentar a incorreição da autuação. Aduz não possuir inscrição de créditos tributários na 
dívida ativa.  

Que inexiste obrigação tributária certa, líquida e exigível, tratando-se 
somente de uma expectativa de direito a ser apurada, e que o crédito tributário somente 
vai gozar de liquidez, certeza e exigibilidade após a inscrição em dívida ativa, conforme 
dicção do artigo 204 do CTN.  

 
Aduz que o auditor fiscal não poderia ter autuado a recorrente em 

relação aos 73% do imposto devido, porquanto a impugnante pode pagá-lo de forma 
incentivada, já que participa do programa Produzir e não está inscrita em dívida ativa; que, 
resta evidente que o crédito exigido não é devido, posto que engloba 73% do imposto 
exigido, o qual pode ser pago de forma parcelada pela autuada, motivo pelo qual a 
notificação deve ser julgada insubsistente. Ao final, requer a reforma da decisão anterior 
para considerar improcedente o auto de infração. 

 
Anexou ao Recurso cópia da OAB "fls. 76". 
 
Pelo Acórdão da I CJUL n° 2303/2015 ás "fls. 78 a 82" a Excelsa 

Câmara Julgadora, por unanimidade de votos, ratifica a decisão singular. Argumenta que 
na ausência do pagamento da parcela não incentivada pelos programas de incentivo, cabe 
ao Fisco a exigência de 100% do valor do imposto apurado e registrado.  

 
Que nesta configuração o sujeito passivo perde o direito ao incentivo 

no mês em que ocorrer a omissão de pagamento da parcela não incentivada; que tal 
encontra-se disciplinado por meio do Parecer Normativo n° 06/08-SAT e nos termos do 
art. 52, parágrafo único, da Lei n° 16.469/09 e art. 100, I do CTN. 

 
O sujeito passivo insurge-se contra a decisão anterior e comparece 

aos autos para interpor Recurso ao Conselho Pleno (fls. 87/100). Argumenta que o aresto 
vergastado é inequivocamente contrário à disposição expressa da legislação tributária 
estadual, pois esta dispõe que o benefício do PRODUZIR será suspenso se o beneficiário 
incorrer em alguma das hipóteses previstas no art. 24 da Lei n° 13.591/2000 e após ato do 
Secretário Fazenda suspendendo ou revogando o benefício.  



 

 
Defende que a aplicação do art. 44 do Decreto n° 3.822/1992 

isoladamente é ilegal. Alega que o fato de o contribuinte não estar em dia em relação a 
parte não incentivada do ICMS não dá azo a exigência de imediato da parte não 
incentivada, posto que tal exigência somente se opera se houver suspensão ou revogação 
do benefício, e como não houve tal suspensão, não há que se falar em autuação em 
relação a parte não incentivada do ICMS.  

 
Aduz que o pagamento do crédito incentivado seria através de 

recursos advindos do programa, não causando nenhum prejuízo a fazenda. Defende que 
inadimplência significa crédito tributário inscrito em dívida ativa, e assim sendo, a 
autoridade fazendária não poderia ter autuado o contribuinte recorrido em relação a 
integralidade do imposto sob o argumento de que este encontrava-se inadimplente em 
relação a parte não incentivada.  

Ao final, defende que estava apto a usufruir os benefícios do 
PRODUZIR, podendo, desta forma, pagar o imposto de forma parcelada e com recursos 
advindo de tal programa. Requer a reforma da decisão recorrida e que seja julgado 
improcedente o auto de infração. 

 
Anexou ao recurso parte da decisão cameral, "fls. 101 a 103". 
 
É o relatório. 
 
 

 
V O T O 

 
Passo a decidir e de plano arguo a preliminar de inadmissibilidade do 

presente recurso por considerar que estão ausentes os requisitos legalmente exigidos 
para sua admissão pelo Excelso Conselho Pleno desta Casa. 

De fato, a decisão recorrida foi tomada, na fase cameral, por 
unanimidade de votos (fls.79/82) e, não estando comprovada divergência jurisprudencial 
ou contrariedade a disposição expressa na Legislação Tributária Estadual ou a prova 
inconteste constante do processo, como prevê o art. 41, inciso II da Lei nº 16.469/09, 
abaixo transcrito, não cabe recurso para o Conselho Pleno: 

Art. 41 Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral: 
[...] 
II - unânime: 
a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 
que tenha tratado de matéria idêntica; 
b) inequivocamente contrária a: 
1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 
2. prova inconteste, constante do processo à época do julgamento 
cameral, que implique reforma parcial ou total da decisão. 
c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 
d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na  
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 
§1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso 
deve ser liminarmente inadmitido: 
I-juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento. 

II-demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa 
da legislação tributária estadual ou à prova constante do processo, ou a 
falsidade da prova. 



 

§2º O recurso ao Conselho Pleno pode ser contraditado pela parte 
contrária; 

§3º Se a divergência for parcial, o recurso deve restringir-se à matéria 
objeto de discordância. 
§4º Após verificação do cumprimento dos pressupostos de admissibilidade 
previstos no caput, havendo pedido de diligência não admitido em decisão 
cameral, o Conselho Pleno poderá determinar a sua realização se entender 
necessária à solução da lide, devendo os autos do processo, após o 
cumprimento da diligência, retornar para nova apreciação em Câmara 
Julgadora. 
§5º O recurso remete o processo ao conhecimento do Conselho Pleno para 
apreciação do acórdão, não comportando: 

I-diligência 
II-juntada de provas, salvo nas hipóteses previstas nas alíneas “c” e “d” do 
inciso II, do caput. 

 
Assim, não obstante o sujeito passivo tenha argumentado que a 

decisão cameral foi inequivocamente contrária à disposição expressa em lei e que o 
acórdão em questão diverge de decisão proferida no processo 4011204034679, devo 
argumentar que essas teses não se sustentam  pelos motivos que abaixo exponho. 

De proêmio, ao cotejar os argumentos passivos com o ordenamento 
jurídico goiano, a legislação tributária citada não confronta com a decisão recorrida. Ao 
contrário, todo o trabalho fiscal encontra-se plenamente fundamentado. O que ocorre, é 
mera discordância interpretativa do representante legal em relação à sua aplicabilidade. 

Outrossim, o acórdão citado e relativo ao auto de infração informado 
em linhas pretéritas, trata de matéria diferente, o que inviabiliza a pretensão passiva 
relativa à apreciação da causa pelo Excelso Conselho Pleno desta Casa. Impende 
salientar que mesmo a decisão divergente foi reformada pelo Conselho Pleno, motivo pelo 
qual o recurso a este Conselho não deve sequer ser conhecido. 

Dessarte e acompanhado da unanimidade do voto de meus pares, 
acolho a preliminar de inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho 
Pleno, por este Conselheiro arguida, tendo em vista não estar a peça recursal em 
consonância com o disposto no art. 41, inciso II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão 
cameral que considerou procedente o auto de infração.   

  
 
 

Sala das sessões plenárias, em 19 de julho de 2016. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01152/16 
 
Relatora: Conselheira Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Preliminar de 
Inadmissibilidade de recurso ao Conselho Pleno.  
 
 
É inadmitido, liminarmente, pelo Conselho Pleno, o recurso 
interposto em relação à decisão cameral unânime, quando não 
atendido ao que dispõe o § 1º, incisos I e II do art. 41 da Lei 
16.469/09. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 28 
de junho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade do recurso para o Conselho Pleno, feita pela Conselheira Relatora, 
tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da 
Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto de 
infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Marlene Maria da Silva Ruguê 
Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, José Paixão de Oliveira Gomes, Edson Abrão da 
Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo 
de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, Alcedino Gomes Barbosa, Elias Alves dos 
Santos, José Luiz Rosa, Luis Antônio da Silva Costa, Paulo Diniz, Washington Luis Freire 
de Oliveira e José Pereira D'abadia. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

 
Consta dos autos que o sujeito passivo omitiu o pagamento do 

ICMS, no mês de fevereiro de 2008, em razão de escrituração indevida de valores a títulos 
de crédito outorgado, referentes às saídas interestaduais destinadas a comercialização ou 
industrialização no exercício de 2007, ou seja, em 2007 o contribuinte se encontrava 
impedido de utilizar o benefício fiscal, pois forneceu as informações em meio magnético, 
em desacordo com o estabelecido na legislação, vez que os dados referentes ao tipo 54 
não retratam fielmente os dados dos documentos fiscais, conforme multa de AI de multas 
formais pela entrega de arquivos em desacordo com  legislação, Relatório de comprovante 
da regularidade de entrega de arquivo magnético por CCE e Demonstrativos anexos. Em 
consequência, deverá pagar o ICMS, juntamente com os acréscimos legais. 

 
O crédito tributário é considerado procedente em primeira 

instância. 
 
O sujeito passivo interpõe Recurso Voluntário, "fls. 186 a 204", 

apresentando os mesmos argumentos na peça impugnatória. 
 
Requer, ainda, que seja reconhecida a nulidade do Auto de 

Infração e sua improcedência. 
 



 

A Primeira Câmara Temporária do Conselho Administrativo 
Tributário, através da Resolução 001/2011, "fl. 206", decide por sobrestar o julgamento, 
para aguardar a apreciação da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás no que tange 
um anteprojeto sobre a possibilidade de novos prazos para os contribuintes apresentarem 
requerimento solicitando a extinção de crédito tributário convalidado em relação a 
utilização de benefício fiscal sem o cumprimento de condicionantes estabelecidas na 
legislação tributária, o que se repete por mais vezes. 

 
Com o Despacho n° 1960/2011 – I CJUL, "fl. 222", o processo 

foi encaminhado à SEGE para ser redistribuído e colocado em nova pauta. 
 
O sujeito passivo apresenta aos autos aditamento ao Recurso 

Voluntário, "fls. 229 a 236", arguindo pela insegurança na determinação da infração, pois 
mesmo que o Auto de Infração foi lavrado mediante artigo revogado (Art. 11, III, "c" do 
Anexo IX do RCTE), o conteúdo desta norma que diz respeito a entrega dos arquivos 
magnéticos, foi cumprida pelo sujeito passivo; assim, a norma estipulava a entrega dos 
arquivos SINTEGRA para efeitos de gozo e fruição do incentivo fiscal, não levando em 
consideração o conteúdo e a integridade das informações transmitidas por estes 
documentos, e sim, se levavam em consideração o layout dos arquivos e a quantidade de 
arquivos enviados, por isso, uma suposta incongruência de informações não é capaz de 
invalidar a utilização do benefício.  

 
Requer, finalmente, que seja reconhecido o pedido e anulado 

o Auto de Infração por insegurança na determinação da infração. 
 
A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, 

através do Acórdão n° 1058/2013, "fls. 237 a 242", acolhe a preliminar de nulidade da 
peça básica, fundamentando que a autoridade lançadora não motivou adequadamente o 
Auto de Infração tanto em relação aos dispositivos legais quanto aos infralegais, bem 
como olvidou uma condição revogada, não desobrigando o sujeito passivo de enviar os 
arquivos magnéticos, mas colocou-se desnecessário  cumprimento das formas e prazos 
previstos na legislação tributária, observando se as informações levam em consideração o 
layout dos arquivos e a quantidade. 

 
A Fazenda Pública é intimada a interpor Recurso ao Conselho 

Pleno, "fl. 244". 
 
A Fazenda Pública interpõe Recurso ao Conselho Pleno 

n°310/2013 – GERF/SR, "fls. 245 a 248", arguindo que se a obrigação tivesse sido 
cumprida com o adimplemento dos arquivos, o Auto de Infração teria sido julgado 
improcedente, não nulo. Ademais, o conteúdo e a integridade do arquivo importam 
decisivamente para o cumprimento da condição, sem a qual o benefício torna-se indevido, 
concomitantemente, é necessário que o arquivo siga as especificações e o modelo contido 
no Manual de Orientação. Requer que seja reformada a decisão câmera, tornando 
procedente o lançamento, ou, subsidiariamente, pela nulidade do acórdão recorrido. 

 
O sujeito passivo apresenta Contradita, "fls. 255 a 262", 

apresentando os mesmos argumentos a respeito da insegurança na determinação da 
infração. Requer que seja mantida a decisão cameral e que o Auto de Infração seja 
declarado improcedente. 

 
O Conselho Administrativo Tributário apresenta aos autos, "fls. 

267 a 273", Acórdão n° 1625/2014, decide pelo afastamento da nulidade, fundamentando 



 

que a matéria se encontra legalmente identificada nos autos, sendo o fornecimento dos 
documentos por parte do sujeito passivo ineficazes ao retratar os dados dos documentos 
fiscais, pois existem alterações nas quantidades, e lançamento sem descrição e valores, 
assim, o benefício não poderá ser usufruído, já que o sujeito passivo deveria respeitar as 
especificações e modelos contidos no Manual de Orientação.  

 
A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, 

através da Resolução 120/2014, "fls. 280 e 281", resolve retirar o processo de pauta e 
encaminhá-lo à Secretaria Geral, para aguardar o decurso do prazo previsto para a 
apresentação do pedido de convalidação a ser formulado pelo contribuinte à 
Superintendência da Receita e, após, repautar. 

 
O sujeito passivo comparece aos autos, "fl. 284", para 

requerer que o processo seja repautado, se possível para janeiro de 2016 em virtude das 
férias de dezembro. 

 
O sujeito passivo comparece aos autos, "fls. 290 e 291", para 

requerer a exclusão de seus antigos procuradores, substituindo-os pelo advogado Dr. Iure 
de Castro Silva. 

 
A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, 

através do Acórdão n° 357/2016, "fls. 294 a 297", decide, por unanimidade devotos, pela 
procedência do Auto de Infração, fundamentando como base a orientação contida na 
legislação tributária estadual. Assim, para o polo passivo usufruir do crédito outorgado ele 
deveria fornecer, por meio de arquivos magnéticos, informações contidas em todos os 
documentos fiscais emitidos, no prazo e na forma estabelecidos pela legislação tributária, 
cuidado que este não teve. 

 
O sujeito passivo é intimado a pagar a quantia exigida ou 

interpor Recurso ao Conselho Pleno, "fls. 298 a 300". Opta por interpor o recurso, 
conforme "fls. 302 a 304", apresentando novamente o argumento de cerceamento de 
direito de defesa pela impossibilidade de pleno conhecimento da irregularidade apontada 
na peça inicial. Requer, por isso, que seja declarado nulo e improcedente o Auto de 
Infração. 

 
 
  V O T O 
 
 
A Lei 16.469/09, que regula o Processo Administrativo 

Tributário em Goiás, estatui as hipóteses da decisão cameral, unânime ou não, ser objeto 
de recurso para o Conselho Pleno com intuito de reapreciação da matéria. 

 
Por força do disposto no art. 41, inciso II, alíneas “a” a “d” bem 

como no § 1º, incisos I e II, da Lei 16.469/09, abaixo transcritos, tratando-se de decisão 
cameral unânime, para aceitação do recurso do contribuinte, deve o pólo passivo juntar 
cópia do acórdão objeto de divergência ou demonstrar a contrariedade ao dispositivo da 
lei tributária estadual ou, ainda, a existência de prova constante dos autos não apreciada, 
senão vejamos: 

 

Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão 
cameral: 



 

[...] 

 

II - unânime: 

a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão 
plenária, que tenha tratado de matéria idêntica; 

b) inequivocamente contrária a: 

1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento 
cameral, que implique reforma parcial ou total da decisão; 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se 
ignorava na ocasião do julgamento e que por si só possa 
modificá-lo. 

§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual 
o recurso deve ser liminarmente inadmitido: 

I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova 
inconteste cuja existência se ignorava na ocasião do 
julgamento; 

II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à 
disposição expressa da legislação tributária estadual ou à prova 
constante do processo, ou a falsidade da prova. 
 
Nos presentes autos, o recorrente interpõe o presente recurso, 

porém não observando nenhum desses requisitos, limitando-se a argumentar que a 
“exigência do crédito tributário é indevida e o auto de infração deve ser julgado 
improcedente.” 

 
Nesse contexto, prejudicada a arguição da nulidade por 

cerceamento ao direito de defesa, considerando, ainda, que a sua alegação é de modo 
genérico e, efetivamente, não evidenciada nos autos. Ademais, a preliminar insegurança 
na determinação da infração foi rejeitada pelo Conselho Pleno, oportunidade em que é 
apreciada a formalidade do lançamento do crédito tributário na sua inteireza. 

 
Assim inadmitido o Recurso do Contribuinte ao Conselho Pleno. 
 
Ante o exposto, voto inadmitindo, liminarmente, o recurso do 

Contribuinte ao Conselho Pleno, por não cumprimento de requisito disposto em lei 
processual tributária vigente. 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 21 de julho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01153/16 
 
Relatora: Conselheira Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Preliminar de 
Inadmissibilidade de recurso ao Conselho Pleno.  
 
 
É inadmitido, liminarmente, pelo Conselho Pleno, o recurso 
interposto em relação à decisão cameral unânime, quando não 
atendido ao que dispõe o § 1º, incisos I e II do art. 41 da Lei 
16.469/09. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 28 
de junho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade do recurso para o Conselho Pleno, feita pela Conselheira Relatora, 
tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da 
Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto de 
infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Marlene Maria da Silva Ruguê 
Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, José Paixão de Oliveira Gomes, Edson Abrão da 
Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo 
de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, Alcedino Gomes Barbosa, Elias Alves dos 
Santos, José Luiz Rosa, Luis Antônio da Silva Costa, Paulo Diniz, Washington Luis Freire 
de Oliveira e José Pereira D'abadia. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

 
Consta nos autos que o sujeito passivo omitiu o pagamento do 

ICMS, no mês de fevereiro de 2008, em razão de escrituração indevida de valores a títulos 
de crédito outorgado, referentes às saídas interestaduais destinadas a comercialização ou 
industrialização no exercício de 2007, ou seja, em 2007 o contribuinte se encontrava 
impedido de utilizar o benefício fiscal, pois forneceu as informações em meio magnético, 
em desacordo com o estabelecido na legislação, vez que os dados referentes ao tipo 54 
não retratam fielmente os dados dos documentos fiscais, conforme multa de AI de multas 
formais pela entrega de arquivos em desacordo com  legislação, Relatório de comprovante 
da regularidade de entrega de arquivo magnético por CCE e Demonstrativos anexos. Em 
consequência, deverá pagar o ICMS, juntamente com os acréscimos legais. 

 
O sujeito passivo é intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em Primeira Instância, "fl. 106", optando pela última providência. 
 
O Juiz Singular, através da Sentença n° 6786/2010 – JULP, "fls. 

144 a 146", decide pela procedência do Auto de Infração. 
 
O sujeito passivo interpõe Recurso Voluntário, "fls. 150 a 176", 

apresentando os mesmos argumentos na impugnação em Primeira Instância, 
acrescentando o que tange a afirmação de suposta negativa de eficácia da Lei n° 
16.150/2007, diz ser de observância obrigatória a retroatividade benigna, haja vista que o 



 

caso respeita a disposição do Art. 106, II, "a" e "b", do Código Tributário Nacional, sendo 
assim, os argumentos do Juiz Singular seriam falaciosos, apenas para esquivar-se do 
debate da possível aplicação do Decreto Estadual n° 6.769/2008.  

Requer, por isso, quer que seja reconhecida a nulidade formal 
da sentença recorrida e do Auto de Infração, e que este seja reconhecido improcedente. 

 
A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, 

através do Acórdão 1065/2013, "fls. 209 a 214", concedem a preliminar de nulidade da 
peça básica, fundamentando que a empresa fez remessa dos arquivos, cumprindo a 
obrigação acessória, respeitando o layout estabelecido e independente de seu conteúdo e 
da integridade dos dados. 

 
A Fazenda Pública é intimada para interpor Recurso ao 

Concelho Pleno, "fl. 215". 
 
A Fazenda Pública interpõe Recurso ao Conselho Pleno 

n°309/2013 – GERF/SR, "fls. 216 a 219", arguindo que se a obrigação tivesse sido 
cumprida com o adimplemento dos arquivos, o Auto de Infração teria sido julgado 
improcedente, não nulo. Ademais, o conteúdo e a integridade do arquivo importam 
decisivamente para o cumprimento da condição, sem a qual o benefício torna-se indevido, 
concomitantemente, é necessário que o arquivo siga as especificações e o modelo contido 
no Manual de Orientação. 

 
Requer que seja reformada a decisão câmera, tornando 

procedente o lançamento, ou, subsidiariamente, pela nulidade do acórdão recorrido. 
 
O sujeito passivo é intimado a apresentar Contradita, "fls. 223", 

o que acontece às "fls. 226 a 224", apresentando os mesmos argumentos a respeito da 
insegurança na determinação da infração. 

 
Requer que seja mantida a decisão cameral e que o Auto de 

Infração seja declarado improcedente. 
 
O Conselho Administrativo Tributário apresenta aos autos, "fls. 

239 a 245", Acórdão n° 1626/2014, decide pelo afastamento da nulidade, fundamentando 
que a matéria se encontra legalmente identificada nos autos, sendo o fornecimento dos 
documentos por parte do sujeito passivo infiéis ao retratar os dados dos documentos 
fiscais, pois existem alterações nas quantidades, e lançamento sem descrição e valores, 
assim, o benefício não poderá ser cedido, já que o sujeito passivo deveria respeitar as 
especificações e modelos contidos no Manual de Orientação.  

 
O sujeito passivo é intimado a tomar conhecimento do Acordão 

supra, "fl. 246". 
 
A Terceira Câmara do Concelho Administrativo Tributário, 

através do Acórdão n° 359/2016, "fls. 265 a 271", decide pela procedência do Auto de 
Infração, fundamentando em concordância com o Juiz Singular e com o Conselho 
Administrativo Tributário, acrescentando que o sujeito passivo foi autuado em outros 
lançamentos pela irregularidade dos arquivos magnéticos, comprovando o não 
atendimento à obrigação.   

 
O recorrente é intimado a pagar a quantia exigida ou interpor 

Recurso ao Concelho Pleno, "fls. 272 a 274", optando por interpor Recurso ao Conselho 



 

Pleno, "fls. 276 a 278", apresentando novamente o argumento de cerceamento de direito 
de defesa pela impossibilidade de pleno conhecimento da irregularidade apontada na peça 
inicial. 

 
Requer, por isso, que seja declarado nulo e improcedente o 

Auto de Infração. 
 

 
  V O T O 
 
 
A Lei 16.469/09, que regula o Processo Administrativo 

Tributário em Goiás, estatui as hipóteses da decisão cameral, unânime ou não, ser objeto 
de recurso para o Conselho Pleno com intuito de reapreciação da matéria. 

 
Por força do disposto no art. 41, inciso II, alíneas “a” a “d” bem 

como no § 1º, incisos I e II, da Lei 16.469/09, abaixo transcritos, tratando-se de decisão 
cameral unânime, para aceitação do recurso do contribuinte, deve o pólo passivo juntar 
cópia do acórdão objeto de divergência ou demonstrar a contrariedade ao dispositivo da 
lei tributária estadual ou, ainda, a existência de prova constante dos autos não apreciada, 
senão vejamos: 

 

Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão 
cameral: 

[...] 

 

II - unânime: 

a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão 
plenária, que tenha tratado de matéria idêntica; 

b) inequivocamente contrária a: 

1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento 
cameral, que implique reforma parcial ou total da decisão; 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se 
ignorava na ocasião do julgamento e que por si só possa 
modificá-lo. 

§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual 
o recurso deve ser liminarmente inadmitido: 

I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova 
inconteste cuja existência se ignorava na ocasião do 
julgamento; 

II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à 
disposição expressa da legislação tributária estadual ou à prova 
constante do processo, ou a falsidade da prova. 
 
Nos presentes autos, o recorrente interpõe o presente recurso, 

porém não observando nenhum desses requisitos, limitando-se a argumentar que a 



 

“exigência do crédito tributário é indevida e o auto de infração deve ser julgado 
improcedente.” 

 
Nesse contexto, prejudicada a arguição da nulidade por 

cerceamento ao direito de defesa, considerando, ainda, que a sua alegação é de modo 
genérico e, efetivamente, não evidenciada nos autos. Ademais, a preliminar insegurança 
na determinação da infração foi rejeitada pelo Conselho Pleno, oportunidade em que é 
apreciada a formalidade do lançamento do crédito tributário na sua inteireza. 

 
Assim inadmitido o Recurso do Contribuinte ao Conselho Pleno. 
 
Ante o exposto, voto inadmitindo, liminarmente, o recurso do 

Contribuinte ao Conselho Pleno, por não cumprimento de requisito disposto em lei 
processual tributária vigente. 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 21 de julho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01163/16 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de inadmissibilidade do 
recurso do contribuinte, suscitada pelo Relator. Acolhida.   
 
O recebimento de recurso está condicionado à previsão legal 
para seu acolhimento. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 10 
de maio de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade do recurso para o Conselho Pleno, feita pelo Conselheiro Relator, tendo 
em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 
16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou parcialmente procedente o auto 
de infração no valor do ICMS de R$ 79.529,32 (setenta e nove mil, quinhentos e vinte e 
nove reais e trinta e dois centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros Cláudio 
Henrique de Oliveira, Heli José da Silva, Alcedino Gomes Barbosa, Aldeci de Souza Flor, 
José Luiz Rosa, Márcio Nogueira Pedra, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de 
Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de 
Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Elias Alves dos Santos, Masayuki 
Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, 
Nivaldo José Mendes e Lidilone Polizeli Bento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo, em 
epígrafe, omitiu o recolhimento do ICMS, na importância de R$ 79.529,32 (setenta e nove 
mil, quinhentos e vinte nove reais e trinta e dois centavos), em virtude de ter sido se 
enquadrado esse  utilizado indevidamente dos benefícios e da sistemática de apuração de 
tributos do regime diferenciado do Simples Nacional, quando de fato deveria se sujeitar às 
normas gerais da tributação, conforme documentos que se encontram acostados ao 
processo, fls. 03 a 5 e 8 a 239, com escopo de instrui-lo em sua fase cognitiva. 

 
A base legal dada por infringida foi assim descrita: artigos 56, I e 64 

da Lei nº. 11.651/91, c/c artigos 29, IV, 35 da LC nº 123/2006 e artigo 76 da Resolução nº 
CGSN nº 94/2011. E a penalidade aplicada: artigo 71, III “a” do CTE.  

 
Identificados como coobrigados os consignados às fls. 6 e 7.  
 
Impugnando o lançamento o polo passivo e os sujeitos passivos 

solidários, com uma única peça defensória, fls. 249 a 270 suscitam em preliminar a 
nulidade da lide, por insegurança na determinação da infração, transcreve acórdão que à 
sua ótica beneficia a sua pretensão de que o feito seja considerado nulo. Inferem que o 
autor do lançamento entendeu que estava caraterizado grupos de empresas e que por 
esse motivo, pediu a exclusão de ofício da empresa do regime do Simples Nacional; 
reclamam da multa que consideram confiscatória e que não houve responsabilidade dos 
procuradores. Juntam documentos, fls. 271/280.  

 



 

Por meio do Despacho nº. 224/2013 – JULP, o feito foi convertido em 
diligência para que que fosse encaminhado à Delegacia Regional de Fiscalização de 
ANÁPOLIS, em Anápolis (GO), a fim de que seu titular diligencie no sentido de designar 
autoridade fiscal para revisar o lançamento no sentido de excluir abatimentos 
(compensações) de eventuais pagamentos de quaisquer tributos e contribuições, inclusive 
o ICMS, que poderá ser objeto de pedido de repetição de indébito, fl. 282. 

 
O trabalho revisional efetivado por um dos próprios autores da 

exordial, aponta alterações por ele propostas, esclarecendo que além da instrução de 
Serviço nº. 15/2009 – SAT, foi observado também o Parecer nº. 492/2011 – GOT. Junta 
novos demonstrativos, onde descreve a metodologia do trabalho realizado para ao final 
dizer que o imposto exigido nesta autuação, deve ser alterado para R$ 118.157,78 (cento 
e dezoito mil, cento e cinquenta e sete reais e setenta e oito centavos).  

 
O ilustre sentenciador “a quo” refuta questionamentos preliminares e 

no mérito julga procedente o lançamento com as alterações apontadas pela revisional, fls. 
294/296.  

 
Em grau de recurso voluntário a defesa argui preliminar de nulidade 

por insegurança na determinação da infração e cerceamento ao direito de defesa. 
Manifesta seu inconformismo com o resultado da diligência. Alega que pagou 
regularmente o imposto. Requer nulidade ou a improcedência da autuação, fls. 308/331.  

 
A Terceira Câmara Julgadora, por unanimidade de votos, rejeita as 

preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pelo sujeito passivo, por insegurança 
na determinação da infração e cerceamento do direito de defesa.  Quanto ao mérito, por 
unanimidade de votos, conhece do recurso voluntário, dá-lhe parcial provimento para 
reformar em parte a sentença singular e considerar procedente o auto de infração no valor 
do ICMS de R$ 79.529,32 (setenta e nove mil, quinhentos e vinte e nove reais e trinta e 
dois centavos), conforme exigido na vestibular, fls. 333/350.  

 
Despacho no º. 1421/2015 – GERF concorda com a decisão cameral, 

fl. 352.  
 
Com recurso para o Conselho Pleno o polo passivo repete as 

alegações produzidas nas fases processuais anteriores, fls. 363 a 369. 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Este feito se inicia com a exigência fiscal, em face do contribuinte 
epigrafado, de recolhimento do imposto, de acordo com o  descrito na folha de rosto deste 
volume e já informado no relatório que é parte integrante deste “decisum”. 

 
Atendendo aos trâmites legais a lide aporta neste preclaro Conselho 

Pleno, já trazendo em suas peças processuais as manifestações da polaridade passiva, 
em sede de primeira e segunda instâncias, sendo que, em ambas as fases, o juízo das 
autoridades sentenciadoras foi por reafirmar a exigência preambular.  

 
Destaco que a decisão cameral, conforme já informado em 

parágrafos volvidos, foi unânime. Em sendo assim, e não havendo decisão deste colendo 
Conselho Administrativo Tributário, em sede de mérito, que seja conflitante, à que ora é 



 

objeto de estudo, conclui-se que o recurso da defesa para esta instância e que ora é 
objeto de analise, é carecedor de amparo legal nos termos preconizados pelo inciso II do 
artigo 41 da Lei nº 16.469/09, “verbis”: 

 
Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral: 
 
[...] 
 
II - unânime: 
 
a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 
que tenha tratado de matéria idêntica; 
 
b) inequivocamente contrária a: 
 
1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 
 
2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 
que implique reforma parcial ou total da decisão; 
 
c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 
 
d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 
 
§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso 
deve ser liminarmente inadmitido: 
 
I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento; 
 
II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa 
da legislação tributária estadual ou à prova constante do processo, ou a 
falsidade da prova. 

 
Assim arguo e acolho a preliminar de inadmissibilidade do recurso 

para o Conselho Pleno, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o 
disposto no inciso II do artigo 41 da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que 
considerou parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 79.529,32 
(setenta e nove mil, quinhentos e vinte e nove reais e trinta e dois centavos). 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 21 de julho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01177/16 
 
Relator: Conselheiro Renato Moraes Lima 
 

 
EMENTA: Processual. Arguição de inadmissibilidade do recurso 
do contribuinte para o Conselho Pleno. Acolhida. Mantida a 
decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. 
Pedido de reinclusão de solidário. Acolhido. 
 
1. Não se admite recurso para o Conselho Pleno quando não 
atendidos os requisitos legalmente previstos para seu 
cabimento, mantendo-se a correspondente decisão cameral. 
 
2. Os administradores e gestores que concorrerem para a 
prática de infração tributária ficam, nos termos do inciso XII do 
artigo 45 da Lei nº 11.651/91, solidariamente obrigados ao 
pagamento do ICMS devido e demais acréscimos legais. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 10 
de junho de 2014, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, feita pelo Conselheiro 
Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto 
de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Renato Moraes Lima, Allen 
Anderson Viana, Márcio Nogueira Pedra, Álvaro Falanque, Elias Alves dos Santos, 
Nivaldo Carvelo Carvalho, José Paixão de Oliveira Gomes, Aguinaldo Fernandes de Melo, 
Célia Reis Di Rezende, Paulo Diniz, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Alcedino 
Gomes Barbosa, Washington Luis Freire de Oliveira, José Luiz Rosa, Lidilone Polizeli 
Bento e Rickardo de Souza Santos Mariano. E, por maioria de votos, conhecer do recurso 
da Fazenda Pública para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para reincluir na lide o 
solidário. Foram vencedores os Conselheiros Renato Moraes Lima, Márcio Nogueira 
Pedra, Elias Alves dos Santos, José Paixão de Oliveira Gomes, Célia Reis Di Rezende, 
Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Washington Luis Freire de Oliveira, Lidilone 
Polizeli Bento e o Sr. Presidente, Conselheiro Domingos Caruso Neto, que proferiu voto de 
desempate. Vencidos os Conselheiros Allen Anderson Viana, Álvaro Falanque, Nivaldo 
Carvelo Carvalho, Aguinaldo Fernandes de Melo, Paulo Diniz, Alcedino Gomes Barbosa, 
José Luiz Rosa e Rickardo de Souza Santos Mariano, que votaram conhecendo do 
recurso, negando-lhe provimento para manter a exclusão do solidário da lide. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto e infração é de falta de pagamento de 
R$ 52.238,11 de ICMS no período entre 1.º/04 e 31/12/2004 pela falta de registro de 
aquisição de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária pelas operações 
posteriores - STOP (79.544,7 litros de gasolina comum, ao PMPF R$ 1,7189) no valor de 
(Base de Cálculo) R$ 200.915,79 (alíquota de 26%), detectado em levantamento 
específico de mercadorias. 
 

Citados como infringidos os arts. 51 e 64, da Lei n° 11.651/91, CTE, 
c/c o art. 35 do Anexo VIII do Decreto n° 4.852/97, RCTE, e art. 145 deste, proposta a 



 

penalidade prevista no art. 71, XII, “a”, 3, do CTE, agravada pelo § 9.º, II, do mesmo artigo 
e diploma legal. 
 

Arrolado, fls. 04, como co-responsável solidário, o sócio Degir 
Miranda Filho, assim indicado conforme o contrato social, fls. 409, Cl. 2.ª, e com base no 
CTE, art. 45, XII. 

 
Instruem os autos levantamento, fls. 05 a 10; Livro de Movimentação 
de Combustíveis - LMC, fls. 11 a 311; notas fiscais de aquisição, fls. 
312 a 385, dentre outros documentos. 
 

Revéis, a autuada e o solidário, fls. 393 e 396, apresentaram 
impugnação em Segunda Instância, fls. 403 a 407 (autuada) e 415 a 417 (solidário). No 
julgado cameral foi excluído o solidário por maioria de votos e, no mérito, em decisão 
unânime, foi declarado procedente o lançamento, fls. 429 a 432. A Representação 
Fazendária recorreu ao Conselho Pleno para reinclusão do solidário por ser administrador, 
fls. 434 a 436. A empresa recorre ao Conselho Pleno, fls. 446 a 452; o solidário apresenta 
Contradita, fls. 461 a 465. 
 

É o relatório. 
 

V O T O 
 

Formulo arguição de inadmissibilidade do recurso do contribuinte 
para o Conselho Pleno, pelo desatendimento da Lei n° 16.469/09, art. 41, II, § 1°, que fixa 
os requisitos para cabimento de recurso, quanto à decisão cameral unânime. 

 
Quanto ao pedido de reinclusão do solidário na lide, formulado pela 

Representação Fazendária, fls. 434 a 436, com contradita de fls. 461 a 465, acolho o 
pedido do recurso, com respaldo no CTN, art. 124 e CTE, art. 45, XII, uma vez que o 
solidário fosse administrador da autuada ao tempo das ilicitudes apontadas, conforme 
Contrato Social, Cláusula Segunda, fls. 409. 

 
Ante o exposto, é acolhida a arguição de inadmissibilidade do 

recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, mantendo a decisão cameral que 
considerou procedente o auto de infração, e conhecido do recurso da Representação 
Fazendária para o Conselho Pleno, dando-lhe provimento para reincluir na lide o solidário. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 02 de agosto de 2016. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01179/16 
 
Relator: Conselheiro Renato Moraes Lima 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica. 
Insegurança na determinação da infração. Rejeitada. Proposta 
de adequação da penalidade. Acolhida. Arguição de 
inadmissibilidade do recurso do contribuinte para o Conselho 
Pleno, no tocante ao mérito. Acolhida. Mantida a decisão 
cameral que considerou procedente o auto de infração. 
Reinclusão de solidário (substituído) na lide. Acatado.  
 
1. Incorreção de proposição de penalidade não acarreta a 
nulidade do lançamento, constando dos autos elementos 
suficientes para determinar com segurança a infração e o 
infrator. (Lei n° 16.469/09, art. 20, § 3°);  
 
2. Adequa-se a penalidade proposta para a prevista no inciso III, 
"a", do art. 71, do CTE, enquadrando-se a falta de repasse de 
ICMS ao Estado de Goiás nesse tipo legal; 
 
3. Acolhe-se a arguição de inadmissibilidade do mérito, 
apreciado e decidido unanimemente na Câmara, não tendo a 
recorrente apresentado qualquer das razões de admissibilidade 
previstas na Lei n° 16.469/09, Art. 41, II, mantendo-se a decisão 
cameral que considerou procedente o auto de infração; 
 
4. O contribuinte substituído que realizar operação interestadual 
com combustível derivado de petróleo, com AEAC ou com B100 
é responsável solidário pelo pagamento do imposto devido ao 
Estado de Goiás, inclusive quanto aos seus acréscimos legais, 
se o imposto não tiver sido objeto de retenção e recolhimento, 
por qualquer motivo, ou se a operação não tiver sido informada 
ao responsável pelo repasse (RCTE, Anexo VIII, art. 67-A). 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 14 
de agosto de 2014, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da peça 
básica, arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração. Foram 
vencedores os Conselheiros  Renato Moraes Lima, José Paixão de Oliveira Gomes, 
Nivaldo Carvelo Carvalho, Heli José da Silva, José Pereira D'abadia, Victor Augusto de 
Faria Morato, Paulo Diniz, Célia Reis Di Rezende, Washington Luis Freire de Oliveira, 
Aguinaldo Fernandes de Melo, Lidilone Polizeli Bento, Carlos Andrade Silveira, Nislene 
Alves Borges, Álvaro Falanque, David Fernandes de Carvalho e Talita Pimenta Félix. 
Vencidos os Conselheiros Nivaldo José Mendes e Alcedino Gomes Barbosa. Por 
unanimidade de votos, acolher a adequação da penalidade para a prevista no inciso III, 
"a", do art. 71, do CTE, proposta pelo Conselheiro Relator. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Renato Moraes Lima, Nivaldo José Mendes, José Paixão de Oliveira Gomes, 
Nivaldo Carvelo Carvalho, Heli José da Silva, José Pereira D'abadia, Victor Augusto de 
Faria Morato, Paulo Diniz, Célia Reis Di Rezende, Alcedino Gomes Barbosa, Washington 
Luis Freire de Oliveira, Aguinaldo Fernandes de Melo, Lidilone Polizeli Bento, Carlos 



 

Andrade Silveira, Nislene Alves Borges, Álvaro Falanque, David Fernandes de Carvalho e 
Talita Pimenta Félix. Também por votação unânime, acolher a arguição de 
inadmissibilidade dos recursos dos ocupantes do polo passivo para o Conselho Pleno, 
feita pelo Conselheiro Relator, no tocante ao mérito, tendo em vista não estar esta parte 
das peças recursais em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, 
mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. Participaram 
do julgamento os Conselheiros Renato Moraes Lima, Nivaldo José Mendes, José Paixão 
de Oliveira Gomes, Nivaldo Carvelo Carvalho, Heli José da Silva, José Pereira D'abadia, 
Victor Augusto de Faria Morato, Paulo Diniz, Célia Reis Di Rezende, Alcedino Gomes 
Barbosa, Washington Luis Freire de Oliveira, Aguinaldo Fernandes de Melo, Lidilone 
Polizeli Bento, Carlos Andrade Silveira, Nislene Alves Borges, Álvaro Falanque, David 
Fernandes de Carvalho e Talita Pimenta Félix. E, por maioria de votos, conhecer do 
recurso da Fazenda Pública para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para reincluir na 
lide o solidário U.S.J. AÇÚCAR E ÁLCOOL S/A. Foram vencedores os Conselheiros 
Renato Moraes Lima, José Paixão de Oliveira Gomes, Heli José da Silva, Victor Augusto 
de Faria Morato, Célia Reis Di Rezende, Washington Luis Freire de Oliveira, Lidilone 
Polizeli Bento, Nislene Alves Borges, David Fernandes de Carvalho e o Sr. Presidente, 
Conselheiro Domingos Caruso Neto, que proferiu voto de desempate. Vencidos os 
Conselheiros Nivaldo José Mendes, Nivaldo Carvelo Carvalho, José Pereira D'abadia, 
Paulo Diniz, Alcedino Gomes Barbosa, Aguinaldo Fernandes de Melo, Carlos Andrade 
Silveira, Álvaro Falanque e Talita Pimenta Félix. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Conforme os Convênios ICMS 03/99 e 110/07, devem as refinarias de 
petróleo, na qualidade de substitutas tributárias, pagar o ICMS incidente sobre o álcool 
etílico anidro adicionado por suas clientes distribuidoras de combustíveis à gasolina “A” 
(pura) que as tenha fornecido, para resultar na gasolina “C” (gasolina comercial, já 
misturada ao álcool), conforme declarado por estas por intermédio do Demonstrativo do 
Recolhimento do ICMS ST (Substituição Tributária) – Anexo VI do Sistema de Captação e 
Auditoria de Combustíveis – SCANC. 

 
Os Relatórios das Operações Interestaduais com Álcool Anidro, Anexos 

IV e V, do sistema citado, SCANC, relativos a abril/2011, fornecidos à empresa autuada, 
REFINARIA DE PETÓLEO DE MANGUINHOS S/A, estabelecida na cidade do Rio de 
Janeiro – RJ, pelas distribuidoras Manguinhos Distribuidora S.A. (33.461.567/0007-00 e 
0001-14) e Petrosul Distribuição, Transporte e Comercio de Combustíveis Ltda. 
(00.175.884/0007-04, 0005-49 e 0002-04), indicam que dentre o ICMS-ST não pago, R$ 
94.926,49 (noventa e quatro mil, novecentos e vinte e seis reais e quarenta e nove 
centavos), foi em favor de Goiás, e relativo às aquisições da empresa goiana USJ Açúcar 
e Álcool S.A., arrolada nestes autos como solidária. 

 
Citados como infringidos o CTE, Arts. 45, XIII, 51 e 64; RCTE, An. VIII, 

Arts. 12, § 5.º, 12-A, 62, 62-A, 62-E, 62-G, 62-J, 62-L, 62-P e 67-A; Conv ICMS 03/99, 
Cláusulas 19.ª 19-A.ª; e Conv ICMS 110/07, Cláusulas 29.ª e 30.ª. Proposta a penalidade 
prevista no CTE, 71, III, “g”. 

 
Instruem os autos o Detalhamento do crédito tributário, fls. 03; a ficha de 

identificação da empresa solidária; as fichas cadastrais do CNPJ da Refinaria autuada e 
das Distribuidoras; levantamento contendo o demonstrativo do repasse devido ao Estado 
de Goiás, fls. 14 a 16; Histórico de pagamentos da autuada no período reclamado, fls. 17 
e 18; impressão do An. VI do SCANC de emissão da autuada, Refinaria de Manguinhos, 



 

fls. 19 a 23; impressão do An V do SCANC, fls. 24 a 27, 30, 31, 34 a 39, 42, 43, 46 e 47; 
impressão do An IV do SCANC, fls. 28, 29, 32, 33, 40, 41, 44 e 45. 

 
Arrolada no polo passivo como solidária a empresa fornecedora do álcool 

anidro USJ AÇUCAR E ALCOOL S/A, fls. 04. 
 
Intimados os ocupantes do polo passivo, apresentam impugnação em 

peças apartadas, fls. 55 a 59 e 129 a 144. O julgado singular é de procedência do 
lançamento, fls. 251 a 255. 

 
Em peças também apartadas recorrem autuada e solidária, fls. 261 a 279 

e 282 a 293; o julgado cameral acolhe, por unanimidade, a preliminar de exclusão da lide 
da solidária USJ AÇUCAR E ALCOOL S/A, por ela arguida, e, no mérito, confirma, 
também por unanimidade, a sentença singular de procedência, fls. 298 a 307. 

 
1. A Representação Fazendária recorre ao Conselho Pleno, fls. 308 a 

311, pedindo a reinclusão na lide da solidária USJ AÇUCAR E ALCOOL S/A, trazendo 
dois julgados camerais não reformados e três julgados plenários de paradigma, e 
demonstração de ser o presente julgado contra disposição expressa da LTE para 
admissibilidade plenária de seu recurso em face do voto cameral contrário unânime. A 
solidária contradita esse recurso, fls. 421 a 427. 

 
Os julgados de paradigma apresentados pela Representação Fazendária 

foram: 
 

Ord fls. PAT Data Câmara 

1 312 a 316 3 0220704 440 96 02/09/2010 Pleno 

2 317 a 322 3 0304510 205 86 14/02/2012 Pleno 

3 323 a 327 3 0300514 389 31 17/05/2012 IV 

4 328 a 334 3 0336559 072 14 23/01/2013 IV 

5 335 a 339 4 0110031 805 70 24/02/2012 II 
 
Alega a Representação Fazendária que a exclusão da solidária está 

contra disposição expressa da LTE, para o que indica o RCTE, An. VIII, Art. 67-A e os 
Convênios. ICMS 73/2003, Cl. 19.ª, e 136/2008, Cl. 30.ª.  

 
A autuada apresenta peça recursal ao Conselho Pleno, fls. 348 a 362, 

em que alega: 
 
2. impropriedade da multa, para o que entende que a correta deva ser a 

do CTE, Art. 71, II, cabendo o julgado de nulidade desde o início por insegurança na 
determinação da infração; 

 
3. que pelo valor de substituição tributária apurado em abril/2011, R$ 

94.926,49, optou por liquidar o débito com crédito decorrente de precatório de Ação de 
indenização já vencido, porém não pago, com pleito administrativo de compensação; 

 
3.1. que essa liquidação de crédito com crédito de precatório, conforme 

determina o ADCT, Art. 78, § 2.º, é auto-aplicável, sem necessidade de regulamentação 
infra-constitucional; 

 
4. confiscatoriedade da multa; 



 

 
Pede, ao final, a improcedência ou a redução da multa. 
 
É o relatório.  
 

V O T O. 
 
Quanto à peça recursal apresentada pela empresa autuada, tem-se as 

considerações que se seguem. 
 
2. É rejeitada a nulidade por insegurança na determinação da infração 

com fundamento na Lei n° 16.469/2009, art. 20, § 3°. A pena do CTE, Art. 71, II somente é 
aplicável ao caso em que tenha havido o correto registro nos livros, o que não foi provado 
nos autos, chegando ao Pleno sem tal demonstração. 

 
Lei n° 16.469/09, Art. 20, § 3º As incorreções ou omissões do lançamento, 

inclusive aquelas decorrentes de cálculo ou de proposição de penalidade, 
não acarretam a sua nulidade, quando do processo constarem elementos 
suficientes para determinar com segurança a infração e o infrator. 

 
Ainda sobre a penalidade proposta, em que pese não caber a adequação 

a que se refere a autuada, realmente a pena original proposta também não está correta. A 
pena do CTE, Art. 71, III “g” implicaria haver algum vício nos arquivos do SCANC, o que 
não é o caso. Como o legislador penal tributário ordinário goiano não quis deixar lacuna 
legislativa, deixou os casos de infração com prejuízo da arrecadação, mas sem tipificação, 
apenáveis pelo CTE, Art. 71, III, “a”, que, portanto, é o tipo penal cabível ao caso por 
absoluta falta de subsunção do fato a qualquer outro tipo. Adequa-se a pena cominada 
para CTE, Art. 71, III, “a”, por unanimidade. 

 
Quanto aos aspectos meritórios, ter-se-ía os seguintes fatos: 
 
3. no tocante ao crédito decorrente de precatório de Ação de indenização 

já vencido, uma vez que não havendo comprovação de solução a ela favorável, não 
permitiria tal compensação; 

  
3.1. sobre a auto-aplicabilidade do crédito de precatório, teria que ser 

judicialmente pleiteada, e não administrativamente; 
 
4. quanto à confiscatoriedade da multa, não haveria como apreciar 

administrativamente a norma em abstrato. 
 
Em termos de mérito, ainda que se pudesse citar estes aspectos, surge, 

antes deles, incidente processual insanável, qual seja, a inadmissibilidade do recurso do 
contribuinte para o Conselho Pleno, arguída na sessão de julgamento plenário, e que foi 
acatada por unanimidade, uma vez que a decisão cameral de procedência tenha sido 
unânime e a peça recursal não tenha demonstrado nenhuma das motivações de 
admissibilidade previstas na Lei n.º 16.469/2009, Art. 41, II. 

 
1. Sobre o pleito recursal da Representação Fazendária, realmente a 

empresa inicialmente arrolada no polo passivo como solidária, a U.S.J. AÇÚCAR E 
ÁLCOOL S/A, substituída tributária, vendeu álcool anidro às distribuidoras Manguinhos 
Distribuidora S.A. (33.461.567/0007-00 e 0001-14) e Petrosul Distribuição, Transporte e 
Comércio de Combustíveis Ltda. (00.175.884/0007-04, 0005-49 e 0002-04), ambas de 



 

outras Unidades da Federação, sendo esse álcool utilizado para mistura por essas 
empresas com a gasolina adquirida da empresa autuada, REFINARIA DE PETRÓLEO DE 
MANGUINHOS S.A., substituta tributária que não recolheu o tributo em favor de Goiás. 
Uma vez que essas distribuidoras tenham repassado com clareza os dados para o 
sistema SCANC, fica clara a responsabilidade solidária da usina de álcool goiana. Assim, 
retorna a mesma à lide. 

 
Convênio ICMS 03/99, Cláusula decima nona. O contribuinte substituído que 

realizar operação interestadual com combustíveis derivados do petróleo e 
com álcool etílico anidro combustível – AEAC, será responsável solidário 
pelo recolhimento do imposto devido à unidade federada de destino, 
inclusive seus acréscimos legais, se este não tiver sido objeto de retenção 
e recolhimento, por qualquer motivo, ou se a operação não tiver sido 
informada ao responsável pelo repasse, conforme determinado nos 
Capítulos III e IV. 

 
Convênio ICMS 110/07, Cláusula trigésima. O contribuinte substituído que 

realizar operação interestadual com combustíveis derivados de petróleo, 
com AEAC e com B100 será responsável solidário pelo recolhimento do 
imposto devido, inclusive seus acréscimos legais, se este, por qualquer 
motivo, não tiver sido objeto de retenção e recolhimento, ou se a 
operação não tiver sido informada ao responsável pelo repasse, nas 
formas e prazos definidos nos Capítulos III a VI. 

 
RCTE, An. VIII, Art. 67-A. O contribuinte substituído que realizar operação 

interestadual com combustível derivado de petróleo, com AEAC ou com 
B100 é responsável solidário pelo pagamento do imposto devido ao 
Estado de Goiás, inclusive quanto aos seus acréscimos legais, se o 
imposto não tiver sido objeto de retenção e recolhimento, por qualquer 
motivo, ou se a operação não tiver sido informada ao responsável pelo 
repasse, conforme determinado nas no art. 12-A e nas Subseções I-A e I-
B (Convênio ICMS 110/07, cláusula trigésima).  

acrescido o parágrafo único ao art. 67-a PELO ART. 1º DO DEC. 7.411, de 
27.07.11 - VIGÊNCIA: 29.07.11. 

Parágrafo único. A solidariedade referida no caput, no que se refere à operação 
com AEAC ou com B100, fica restrita à operação destinada a adquirente 
estabelecido em outra unidade federada não inscrito ou em situação 
cadastral irregular no Cadastro de Contribuintes do Estado de Goiás - 
CCE. 

 
É o voto. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 02 de agosto de 2016. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01221/16 
 
Relator: Conselheiro Aldeci de Souza Flor 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Recurso para o Conselho 
Pleno em face de decisão cameral unânime. Preliminar de 
inadmissibilidade do recurso. Acolhimento. Decisão por maioria. 
 
O recurso em face de decisão cameral unânime deve ser 
liminarmente inadmitido pelo Conselho Pleno quando não 
comprovado o atendimento aos requisitos estabelecidos no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 14 
de junho de 2016, decidiu, por maioria de votos, acolher a preliminar de inadmissibilidade 
do recurso da Fazenda Pública para o Conselho Pleno, feita pelo sujeito passivo, tendo 
em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 
16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou improcedente o auto de infração. 
Foram vencedores os Conselheiros Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira 
D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo 
Carvalho, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, 
Nivaldo José Mendes, Rickardo de Souza Santos Mariano e Alcedino Gomes Barbosa. 
Vencidos os Conselheiros Nislene Alves Borges, Gilmar Rodrigues de Almeida, Mário de 
Oliveira Andrade, Lidilone Polizeli Bento e Heli José da Silva,  que votaram pela admissão 
do recurso. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta da autuação que o sujeito passivo “Omitiu pagamento do 
ICMS importação no valor de R$ 22.035,98 (vinte e dois mil, trinta e cinco reais e noventa 
e oito centavos), relativo importação do exterior de insumos  e  ativo imobilizado, para uso 
e consumo em seu estabelecimento industrial, referente as declarações de importação – 
DI e correspondentes notas fiscais de entradas emitidas (discriminadas em demonstrativo 
anexo) com o cálculo a menor da base de cálculo do imposto e, em consequência, do 
ICMS importação a  recolher (ou debitar no livro registro apuração do ICMS, conforme 
prevê tare 040/2000-GSF), tendo em vista a não inclusão do próprio imposto na sua base 
de cálculo.” 

 
O sujeito passivo apresenta impugnação em primeira instância (fls. 

73 a 78). Alega a inocorrência de omissão no pagamento do ICMS Importação, pois o 
TARE n° 040/2000 dispensa esse recolhimento.  

 
Sustenta que, as disposições do TARE n° 040/2000-GSF conferem 

permissão à impugnante para promover o desembaraço aduaneiro de mercadorias 
importadas sem o recolhimento do ICMS importação, o qual é apurado mensalmente, 
mediante registros do mesmo valor a crédito e a débito na sua escrita fiscal. Afirma que 
não há ICMS a recolher, e que a não inclusão do tributo em questão na sua própria base 
de cálculo configura mero erro formal, pois disso não resultou omissão de recolhimento de 
ICMS. 



 

 
 Ao final, pede pelo provimento da impugnação para declarar a 

improcedência do auto de infração. 
 
O julgador singular decide pela procedência do auto de infração, 

conforme sentença nº 6733/08 COJP (fls. 98 e 99). 
 
O sujeito passivo interpõe Recurso Voluntário (fls. 102 a 109). 

Reforça as argumentações apresentadas anteriormente. Ao final, pede provimento do 
Recurso para reformar a sentença e declarar a improcedência do auto de infração. 

 
A Quarta Câmara Julgadora aprecia o recurso e decide, por 

unanimidade de votos, reformar a sentença singular e considerar improcedente o auto de 
infração (fls. 112/115). 

 
O relator do acordão cameral afirma que o sujeito passivo tem razão 

quando defende que o erro praticado não importou prejuízo ao Erário Estadual, pois o 
procedimento de apuração do imposto conferido a autuada tem características singulares 
fixadas pelo TARE 040/2000-GSF, especialmente na cláusula terceira. 

 
Segundo essa cláusula, o sujeito passivo, para a liberação da 

mercadoria ou bem importados do exterior, deve adotar os seguintes procedimentos: 
 
I - Utilizar o documento denominado Guia para liberação de 

Mercadoria Estrangeira sem Comprovação do Recolhimento do ICMS, nele mencionado, 
no campo dispositivo legal, a seguinte expressão: AUTORIZADO PELO TARE Nº 
040/2000-GSF; 

 
II - Emitir nota fiscal relativa à entrada, com destaque integral do 

ICMS devido, sendo que constitui crédito para a acordante o valor do ICMS destacado na 
nota fiscal de que trata esta clausula, o qual será apropriado na forma da legislação 
tributária vigente. 

 
Informa também o acordão cameral que a cláusula quarta do termo 

estipula que "o imposto devido pela importação dos produtos de que trata o § 1º da 
cláusula primeira será pago mediante o lançamento a debito no Livro Registro de 
Apuração do ICMS na coluna "outros débitos" e apurado mensalmente".  

 
Conclui o relator que “(...) pelo que se vê, o mesmo valor lançado a 

crédito (§ 1° da cláusula primeira) também é lançado a débito (cláusula quarta) e, desta 
forma, o erro quanto à base de cálculo, pela não inclusão do ICMS na própria base de 
cálculo, conforme demonstra a Planilha de Cálculo, de fls. 06, é irrelevante, porquanto, o 
valor lançado a crédito sem que houvesse sido feito o pagamento (direito conferido pelo 
TARE ao contribuinte) anula o lançamento a débito, inexistindo saldo a exigir. ” 

 
A Representação Fazendária interpõe recurso ao Conselho Pleno 

(fls. 117 a 119). Aduz que há decisões não reformadas divergentes proferidas na mesma 
câmara na sessão de julgamento de 15/10/2008 que também tratam de vedação de 
compensação de débito de oficio, sendo juntada aos autos tais decisões. 

 
Requer a admissibilidade do recurso e a reforma do julgado cameral, 

retornando-se o feito a condição de procedência, tal como ocorrido no julgado singular. 
 



 

A Representação Fazendária junta acórdãos da IV Câmara 
Julgadora, conforme documentos de fls. 120 a 127.  

 
O sujeito passivo apresenta Contrarrazões ao Recurso ao Conselho 

Pleno (fls. 132 a 142). Sustenta que o recurso da Fazenda pública Estadual não deve 
prosperar, pois não encontra amparo nas disposições do art. 41, II, "a", 2ª parte da Lei n° 
16.469/2009.  

 
O contribuinte assegura que a Representação Fazendária, no intuito 

de demonstrar a admissibilidade do seu recurso, traz a colação acórdãos proferidos pela 
mesma câmara julgadora, porém, eles não podem ser considerados idênticos quanto a 
matéria versada, pois tratam de matérias completamente diferentes do presente auto de 
infração e, devido a isso, não deve ser admitido o recurso da representação. 

 
Defende a inexistência de ICMS a recolher, e que a não inclusão do 

tributo em questão na sua própria base de cálculo configura mero erro formal, pois disso 
não resultou omissão de recolhimento de ICMS. Ao final, pugna pela inadmissão do 
recurso da representação fazendária, porém, se admitido, não seja dado provimento. 

 
A Representação Fazendária faz juntada de acórdão supostamente 

paradigma (fls. 147/161), referente a decisão ocorrida no Conselho Pleno em 11 de 
dezembro de 2012. 

 
Às fls. 162, resolução do Conselho Pleno deferindo a juntada do 

supracitado acordão, com a determinação para se intimar o sujeito passivo a se manifestar 
sobre a referida juntada no prazo de até 30 dias.   

 
O sujeito passivo apresenta manifestação (fls. 165 a 176). Alega que 

o Acórdão n° 00311/13 (fls. 148-161), relativo a decisão ocorrida em 11 de dezembro de 
2012, não se presta como paradigma a evidenciar a divergência com o que restou 
decidido no aresto cameral recorrido, referente à decisão proferida em 09 de dezembro de 
2009 (fls. 113-115).   

  
Afirma que, nos termos da alínea “a” do inciso II do artigo 41 da Lei 

16.469/2009, o recurso interposto deve estar acompanhado da cópia do acordão objeto da 
divergência, conhecido juridicamente como paradigma. Sendo assim, o acordão 
paradigma deve necessariamente preexistir ao acórdão cameral recorrido. 

 
Defende que o acordão nº 00311/13 proferido pelo egrégio Conselho 

Pleno em 11/12/2012 (fls. 148-161), após 2 (dois) anos da interposição do recurso pela 
douta Representação Fazendária (04/08/10) não se presta como paradigma a evidenciar 
com o que foi decidido no arresto cameral recorrido. 

  
Sustenta que a admissão do recurso da preclara Representação 

Fazendária constituiria grave precedente de manifesta ofensa por parte desse Conselho 
aos princípios do devido processo legal, da boa-fé e da segurança jurídica, cuja fiel 
observância é caríssima aos Estados Democráticos de Direito, como tais a República 
Federativa do Brasil. 

 
O sujeito passivo conclui que o Acórdão n° 00311/13, não poderá ser 

aceito, como paradigma a evidenciar a divergência com o que restou decidido no aresto 
cameral recorrido, pois estaria a ferir os princípios da legalidade, do devido processo legal, 
da boa-fé e da segurança jurídica.   



 

 
É o relatório. 
 

V O T  O 
 

A decisão cameral pela improcedência do lançamento tributário foi 
por unanimidade de votos, tendo a Fazenda Pública interposto recurso dessa decisão com 
base no artigo 41, inciso II, alínea “a” da Lei 16.469/09. 

  
Nesse sentido a Representação Fazendária acostou dois acordões 

paradigmas, em 04/08/2010 (fls. 120/127). Vejamos a ementa desses acórdãos: 
 
“ICMS. Obrigação principal. Auditoria Básica do ICMS. Utilização 
indevida de benefício fiscal. Procedência. Decisão não unânime.  
 
I - O valor do imposto omitido pelo sujeito passivo em decorrência da 
utilização indevida de isenção ou de redução de base de cálculo 
deve ser reconhecido como débito de oficio e lançado como tal na 
Auditoria Básica do ICMS.  
 
II - A existência de saldo credor na escrita fiscal do contribuinte no 
período auditado não afasta a exigência do crédito tributário 
correspondente aos débitos de oficio.” (Acórdão da IV CJUL Nº 
04547/08) 
 
“ICMS. Obrigação principal. Auditoria Básica do ICMS. Utilização 
indevida de benefício fiscal. Procedência. Decisão não unânime.  
 
I - O valor do imposto omitido pelo sujeito passivo em decorrência da 
utilização indevida de isenção ou de redução de base de cálculo 
deve ser reconhecido como débito de oficio e lançado como tal na 
Auditoria Básica do ICMS.  
 
II - A existência de saldo credor na escrita fiscal do contribuinte no 
período considerado no levantamento não afasta a exigência do 
crédito tributário correspondente aos débitos de oficio. ” (Acórdão da 
IV CJUL Nº 04546/08). 
 
Esses acórdãos paradigmas não se prestam ao fim almejado, pois 

relativos a matéria completamente distinta da tratada no acordão recorrido. Pelas ementas 
acima consignadas, os acórdãos cuidam de autuação relativa a imposto omitido pelo 
sujeito passivo em decorrência da utilização indevida de isenção ou de redução de base 
de cálculo. Nessa situação há claramente um debito de oficio apurado, sem existir 
qualquer crédito para compensar com o referido débito. É uma situação completamente 
distinta da discutida neste auto de infração. Nesta autuação, o sujeito passivo apura o 
imposto de importação, lança o respectivo valor a débito no livro Registro de Apuração do 
ICMS (outros débitos), sendo que esse mesmo valor constitui crédito pela entrada da 
mercadoria. Não resultando, assim, imposto a recolher.    

 
Também não se pode aceitar como paradigma o acórdão do 

Conselho Pleno nº 00311/13 (fls. 148/161), pois juntado intempestivamente ao processo. 
Esse acordão foi acostado aos autos em 08/09/15 (fls. 146), sendo que o Recurso 
Fazendário foi interposto em 04/08/10 (fls. 117/119), portanto, depois de 5 (cinco) anos da 



 

interposição do recurso contra o acórdão recorrido, ferindo assim o disposto no artigo 41, 
II, “a”, da Lei 16.469/69. Vejamos esse dispositivo:  

 
“Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão 
cameral: 
 
I - não unânime; 
 
II - unânime: 
 
a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão 
plenária, que tenha tratado de matéria idêntica; 
 
b) inequivocamente contrária a: 
 
1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 
 
2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento 
cameral, que implique reforma parcial ou total da decisão; 
 
c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 
 
d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava 
na ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 
 
§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o 
recurso deve ser liminarmente inadmitido: 
 
I - Juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova 
inconteste cuja existência se ignorava na ocasião do 
julgamento; ” (Destaque nosso). 
 
A cópia do acórdão objeto da divergência deve ser apresentada por 

ocasião da interposição do recurso. O entendimento de que se pode anexar acordão 
paradigma posteriormente à apresentação do recurso não encontra respaldo na 
legislação.  

 
Ademais, esse acordão divergente juntado intempestivamente cuida 

de matéria diferente da que se analisa nesta autuação. Transcrevo parte do voto desse 
suposto acórdão paradigma (processo nº 3014321093042). Vejamos: 

 
“Dessarte, a compensação pretendida pelo sujeito passivo, no 
sentido de que, se lançados ordinariamente débitos e créditos de tais 
notas fiscais, nada restaria a título de pagamento de imposto, não é 
possível. Há que se diferenciar regras de pagamento de imposto das 
regras de apropriação de crédito, cujos normativos são bem distintos 
na legislação tributária. 
 
(...) 
 
A isto se acresça que o aproveitamento do crédito pelas entradas, no 
caso sob comento, nem mesmo poderia ser realizado integralmente, 



 

mas somente à proporção de 1/48 avos por mês, nos termos do art. 
46 §4º do RCTE:” 
 
Assim, o recurso da Representação Fazendária deve ser 

liminarmente inadmitido, por deixar de atender as condições estabelecidas no artigo 41, II, 
“a”, da Lei 16.469/69. 

 
Diante do exposto, voto pela inadmissão do Recurso da Fazenda 

Pública para o Conselho Pleno, ficando mantida na integralidade a decisão proferida pela 
Quarta Câmara Julgadora, consubstanciada no acórdão nº 041/2010.  

 
 

Sala das sessões plenárias, em 16 de agosto de 2016. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01223/16 
 
Relator: Conselheiro Elias Alves dos Santos 
 

 
EMENTA: Preliminar. Recurso de decisão cameral unânime 
interposto sem comprovação dos requisitos exigidos. 
Inadmissibilidade. Decisão unânime. 
 
Devem ser liminarmente inadmitidos pelo Conselho Pleno os 
recursos de decisão cameral unânime, quando não for cumprida 
a exigência de um dos requisitos previstos no art. 41, II, da Lei 
nº 16.469/09. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 21 
de junho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade do recurso para o Conselho Pleno, feita pelo Conselheiro Relator, tendo 
em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 
16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Elias Alves dos Santos, José Luiz Rosa, 
Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, 
José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, 
Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki 
Missao, José Paixão de Oliveira Gomes, Edson Abrão da Silva, Luis Antônio da Silva 
Costa, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, 
Heli José da Silva e Alcedino Gomes Barbosa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Em 06 de agosto de 2009, o fisco exige ICMS no valor de R$ 
9.525,60 (nove mil, quinhentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos), multa e 
acréscimos legais da transportadora autuada, por não ter comprovado a efetiva saída do 
território goiano das mercadorias descritas nas notas ficais n°s 1925 e 1929, relacionadas 
no Passe Fiscal de Trânsito n° 0011042009030700032, não apresentado para baixa fiscal 
no posto de saída, acarretando a presunção de que as aludidas mercadorias foram 
destinadas ao Estado de Goiás.  

 
Foram citados como infringidos os Arts. 12, II, "d", item 3, 14, VI, 46, 

I, "a", item 2, e 64 da Lei n°11651/91, c/c o art. 4° da Instrução Normativa n° 556/02-GSF, 
tendo sido proposta a penalidade prevista no Art. 71, VII, "o", item 2, da Lei n° 11651/91, 
agravada pelo § 9°, I, deste mesmo artigo, com redação da Lei n° 14065/2001.  

 
Juntou-se aos autos, a título de instrução da acusação, a 1ª via do 

Passe Fiscal de Trânsito n°0011042009030700032 (fl. 04), cópias das 1ªs vias das Notas 
Fiscais n°s 1925 e 1929 (fls. 05/06), Cópia do CTRC n° 1859 (fl. 07), Auditoria Passe 
Fiscal (fl. 08) e Consulta Passe Fiscal (fl. 09).  

 
O Sujeito passivo foi intimado (fl. 12) a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação.  
 



 

O mesmo compareceu aos autos com Impugnação (fls. 15/29) e 
após relatar os fatos, formula em preliminar arguição de nulidade da peça básica por 
cerceamento ao direito de defesa.  

No mérito, questiona a aplicação do IVA para a formação da base de 
cálculo do imposto e considera confiscatória a multa aplicada.  

Pede dilação de prazo para exibição das vias originais das notas 
fiscais autuadas.  

Anexa documentos às fls. 30 a 55. 
 
Vindo o processo a julgamento em Primeira Instancia, a julgadora, 

após conferir e analisar os autos, apreciando as razões da defesa, decidiu pela 
procedência do lançamento, consoante a Sentença n°2518/10 (fls. 57/59).  

 
Intimado, o Sujeito Passivo apresenta Recurso Voluntário (fls. 63/78), 

formulando em preliminar arguição de nulidade da sentença singular por cerceamento do 
direito de defesa por não ter abordado todas arguições defensórias (fls. 63/69) e nulidade 
da peça básica, também por cerceamento do direito de defesa por não lhe ter sido 
concedido prazo maior para complementar a documentação probatória da entrega da 
mercadoria no destino (fls. 70/71).  

No mérito, questionou novamente a formação da base de cálculo do 
imposto, afirmando que a apuração com base na Pauta de Valores da Sefaz é indevida. 
Entende que o valor do imposto deveria ter levado em consideração apenas o valor 
informado nas notas fiscais, sem a aplicação do índice de valor agregado (IVA). 

Considera confiscatória a multa aplicada. 
Pediu dilação de prazo para exibição das vias originais das notas 

fiscais autuadas. 
Anexou documentos de fls. 79 a 98.  
 
Pelo Acórdão da IV CJUL n° 2116/2013 (fls. 103/108), ficou decidido 

a rejeição de conversão do julgamento em diligência, formulado pelo sujeito passivo. 
Foi também indeferido o pedido de sobrestamento do julgamento 

para apresentação de originais das notas fiscais, formulado pelo sujeito passivo.  
Não foram acolhidas as preliminares de nulidade da peça básica, 

arguida pelo sujeito passivo, por cerceamento do direito de defesa e da sentença singular, 
por cerceamento do direito de defesa.  

Quanto ao mérito, foi negado provimento ao seu recurso para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração.  

 
O Sujeito Passivo foi intimado (fls. 109/113), a pagar a quantia 

exigida ou apresentar Recurso ao Conselho Pleno. 
 
A autuada, via de seu patrono, compareceu outra vez aos autos e 

interpôs Recurso Voluntário ao Conselho Pleno (fls. 116/133), afirmando que está evidente 
o cerceio de defesa. Reafirmou que ao contrário do afirmado na decisão recorrida não 
houve, nem há reconhecimento de que não há provas da saída da mercadoria.  

Alegou que o prazo pedido foi para completar a documentação que já 
consta no processo, não para se juntar a documentação, ou seja, a prova de que a 
mercadoria saiu e foi entregue ao destinatário está nos autos, e por isto, não há como 
alegar que a mesma não foi entregue e permaneceu no Estado de Goiás. 

Asseverou novamente que a mercadoria apenas passou pelo Estado 
de Goiás, não tendo aqui ficado.  

Transcrevendo jurisprudências do CAT a seu favor. 



 

Argumentou que no cálculo do imposto, deveria ter sido levado em 
consideração apenas o valor informado nas notas fiscais e, portanto, o valor apurado é 
excessivo, devendo ser adequado ao que estabelece o art. 15, I do CTE, dizendo que não 
há meios, pela documentação acostada de se apurar qual foi a medida utilizada pelo d. 
fiscal para apuração do IVA, e por isso, rechaça a aplicação do mesmo, por ser unilateral 
e indevida, desobedecendo aos ditames legais.  

Alegou que a multa a 50% do valor da negociação é 
demasiadamente elevada, e não condiz com a realidade de nossa economia. Com isso, 
afirmou que a multa tem caráter confiscatório, sendo excessiva, abusiva e configurando-se 
em verdadeiro confisco, culminando em transferência de patrimônio. 

Argumentou que no presente caso, não pode haver a compreensão 
de que a multa é de 25%, por que a formula aplicada pela Lei induz a um absurdo, que é a 
cumulação das multas e a incidência destas em conjunto elevando sobremaneira o débito.  

Afirmou que tal multa deve ser limitada em 20% sobre o valor do 
tributo, ou então, na pior das hipóteses, em 20% sobre o valor da operação, e não a 
cumulando com nenhuma outra penalização, sob pena de “bis in idem”.  

Diante do exposto, pediu que seja anulada a decisão de primeiro 
grau, a uma porque descabida, a duas porque incompleta e violadora de direitos, devendo 
se afastar a cobrança de multa excessiva e descabida, limitando-a em 20% sobre o valor 
do imposto, ou então, caso outro entendimento em 20% do valor das NF's, afastando 
também a incidência da multa em duplicidade ou cumular a mesma com qualificadora de 
qualquer espécie. 

Quanto ao mérito, pediu que caso se entender imperiosa a 
apresentação de documentos extras, que então seja determinada a dilação de prazo para 
intimação da destinatária, para obtenção dos originais das notas fiscais, eis que as 
mesmas estão em poder da empresa onde as mercadorias foi entregue em Riachão 
Caruaru - PI, pleiteando reconhecer o cerceamento do direito de defesa e determinar a 
nova instrução com a produção de todas as provas requeridas, em especial a 
testemunhal.  

 
É o relatório. Decido. 
Em face da ausência, neste processo, dos requisitos legalmente 

exigidos para admissão de recurso a decisão cameral unânime pelo Conselho Pleno, 
impõe-se a inadmissibilidade desta contestação.  

De fato, a decisão recorrida foi tomada, na fase cameral, por 
unanimidade de votos e não estando comprovada divergência jurisprudencial, 
contrariedade a disposição expressa na Legislação Tributária Estadual ou prova 
inconteste constante do processo, como prevê o art. 41, II da Lei nº 16.469/09, abaixo 
transcrito, não cabe recurso para o Conselho Pleno: 

 
“Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral: 

I - omissis; 

II - unânime: 

a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 
que tenha tratado de matéria idêntica; 

b) inequivocamente contrária a: 

1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 
que implique reforma parcial ou total da decisão; 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 



 

d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 

§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso 
deve ser liminarmente inadmitido: 

I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento; 

II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa 
da legislação tributária estadual ou à prova constante do processo, ou a 
falsidade da prova. 

........................................................................................................................” 

 
Ante o exposto, voto inadmitindo liminarmente o recurso, tendo 

em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 
16.469/09. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 16 de agosto de 2016. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01224/16 
 
Relator: Conselheiro Lidilone Polizeli Bento 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Inadmissibilidade de recurso. Falta de 
preenchimento de condições previstas em lei. Acolhida. 
Preliminar de nulidade do Acórdão por cerceamento de direito 
de defesa. Rejeitada. 
 
Deve ser inadmitido o recurso que não preencha os requisitos 
previstos no art. 41, inciso II, da Lei nº 16.469/09, em especial 
quando julgadas por unanimidades as questões, estas são 
simplesmente repetidas, sem acréscimo de qualquer fato ou 
circunstância nova. 
 
Correta a rejeição de preliminar de nulidade de peça decisória, 
por cerceamento de direito de defesa, quando compulsando os 
autos não se verifica a questão apontada pela recorrente como 
justa causa para acolhimento da nulidade alegada. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 21 
de julho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade do recurso para o Conselho Pleno, feita pelo Conselheiro Relator, em 
relação ao mérito, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o 
disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, Valdir 
Mendonça Alves, Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, 
Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene 
Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Márcio Nogueira Pedra, Nivaldo 
Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Aguinaldo Fernandes de Melo, Victor 
Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade e Nivaldo José 
Mendes.  Também por votação unânime, rejeitar a preliminar de nulidade do acórdão 
cameral, arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, 
Heli José da Silva, Valdir Mendonça Alves, Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, José 
Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Márcio 
Nogueira Pedra, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Aguinaldo 
Fernandes de Melo, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de 
Oliveira Andrade e Nivaldo José Mendes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata o presente processo de exigência de ICMS e consectários legais, em 
razão da falta de estorno proporcional de crédito, quando da utilização do benefício de 
redução de base de cálculo, nas suas operações de saídas internas com os produtos da 
cesta básica, conforme apurado pela auditoria básica do ICMS e relatórios em anexo.  

 
Foram indicados como infringidos o artigo 61, § 3º da Lei nº 11.651/91 – 

CTE c/c os artigos 8º, incisos XIX e XXXIII do Anexo IX e art. 58, inciso I do Decreto 



 

4.852/97 – RCTE. Propôs-se a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, IV, “a” do 
CTE, com redação da Lei nº 14.634/2003. 

 
Instruem os autos os seguintes documentos: Anexo Estruturado – 

Detalhamento do crédito tributário (fl. 3), Anexo Estruturado – Descritivo complementar da 
ocorrência (fl. 4), Anexo Estruturado – identificação do sujeito passivo coobrigado (fls. 5/6), 
11ª Alteração contratual (fls. 08/11), envelope contendo CD (fl. 12), auditoria básica do 
ICMS (fls. 13/19), planilha com relatório sintético de estorno de crédito (fls. 20/77) e 
Resumo de entrega de escrituração fiscal digital (fls. 78/87). 

 
Intimados para pagarem ou apresentarem defesa em primeira instância, 

os sujeitos passivos solidários quedaram-se inertes, sendo declarados revéis. 
 
A autuada, representada por causídicos legalmente constituídos, 

ingressou com impugnação em primeira instancia, consoante fls. 99/106, alegando em 
preliminar nulidade por insegurança na determinação da infração, por não haver nos autos 
prova de quais fatos circunstanciais ensejariam a subsunção ao tipo legal invocado e 
demais elementos exigidos pela lei tributária, ante a imputação desordenada de infrações.  

 
No mérito, alegou, em síntese, que a autuação não pode prosperar pois 

está embasada em acusação não comprovada pelo Fisco, afirmando que nem sempre as 
informações apresentadas em seus arquivos magnéticos estão em conformidade com os 
livros fiscais escriturados, devendo agente do fisco estranho ao feito proceder tais 
verificações, pois não há previsão constitucional restringindo o direito ao crédito de ICMS 
na redução na base de cálculo, vez que esta não se confunde com isenção. Ao final, pediu 
a improcedência do auto de infração, anexando os seguintes documentos: fotocópia da 
Carteira da OAB (fl. 107), Procuração (fl. 108) e 19ª Alteração Contratual (fls. 109/112). 

 
O julgador singular, apreciando as arguições defensórias, não acolheu a 

preliminar de nulidade da exordial por insegurança na determinação da infração, sob o 
fundamento de que a acusação fiscal está clara, tanto que a impugnante a entendeu e 
compreendeu, conforme demonstrou em seu arrazoado defensório. Quanto ao mérito, 
julgou procedente a inicial, pois a condição para fruição do benefício da redução da base 
de cálculo nas operações internas de saída de mercadorias é o estorno proporcional do 
crédito à referida redução, nos termos do artigo 61, § 3º da Lei 11.651/91 – CTE.  

 
Novamente intimados, desta feita para pagamento ou impugnação em 

segunda Instância, os solidários foram peremptos e a autuada, inconformada, recorreu 
informando haver decisão judicial suspendendo a tramitação destes autos, nos termos do 
artigo 51, V do CTN, transcrevendo decisões jurisprudenciais de tribunais superiores 
acerca deste assunto. 

Em seguida contestou novamente o auto de infração, reiterando sua 
arguição de inconstitucionalidade da exigência de estorno proporcional do crédito, tanto 
que o Convênio ICMS 128/94, na sua Cláusula Primeira, § 1º autoriza aos estados a não 
exigir a anulação proporcional do crédito na saída interna de mercadoria da cesta básica, 
transcrevendo manifestações de tributaristas e decisões de tribunais superiores, à guisa 
de amparar seus argumentos recursais quanto à improcedência da exordial, juntando 
fotocópias de sua petição ao judiciário e da decisão liminar de antecipação de tutela, 
determinando a suspensão da tramitação destes autos (fls. 148/182). 

 
Vindo a julgamento cameral, foi proposta seguinte Resolução: 
 



 

“A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19/9/2012, acatando proposição do Conselheiro Relator,   

 
CONSIDERANDO que em 15/06/12 a Secretaria Geral - SEGE, do 

Conselho Administrativo Tributário encaminhou à Procuradoria Fiscal da Procuradoria 
Geral do Estado de Goiás o Ofício nº 95/2012, requisitando as informações solicitadas 
pela Segunda Câmara Julgadora por meio das Resoluções nº 136/2012 a 156/2012 
exaradas nos Processos nº 4 0109014 590 29 e 4 0109015 017 50, tendo como sujeito 
passivo a empresa FERREIRA SERVIÇOS DE LIMPEZA, TRANSPORTE E COMÉRCIO 
DE PETRÓLEO LTDA, relativamente a liminar em ação anulatória, proferida no Processo 
nº 201103517605 pela Vara da Fazenda Pública da Comarca de Anápolis, suspendendo a 
tramitação dos Processos Administrativos Tributários que menciona;  

  
CONSIDERANDO que as informações acima solicitadas alcançam 

também o presente processo cuja tramitação foi suspensa pela medida liminar 
mencionada, sendo, portanto, desnecessária a expedição de novo ofício por parte da 
Secretaria Geral - SEGE, 

 
RESOLVE, por unanimidade de votos, ENCAMINHAR o presente 

processo à Secretaria Geral - SEGE, para que seja providenciada a juntada de uma cópia 
das informações prestadas pela Procuradoria-Fiscal da Procuradoria Geral do Estado de 
Goiás, em atendimento ao Ofício nº 95/2012-SEGE, acima mencionado. 

 
Após, retorne para julgamento. 
 
Participaram da decisão os Conselheiros Conselheira Elias Alves dos 

Santos, Delcides de Souza Fonseca e Aguinaldo Fernandes de Melo” 
 
 A fotocópia das informações solicitada foi juntada pela Secretaria Geral 

deste Conselho (fls. 190/221), porém tais informações não foram suficientes a dirimir a 
dúvida quanto a estar ou não este lançamento incluso na decisão liminar de suspensão de 
tramitação, o que resultou em uma segunda Resolução, nos seguintes termos: 

 
 “A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 

realizada no dia 28/6/2013, acatando proposição do Conselheiro Relator,   
 
CONSIDERANDO   que o patrono da autuada colaciona informação 

nestes autos de que há ação judicial suspendendo a tramitação dos mesmos; 
 
CONSIDERANDO, ainda, a devida cautela em não descumprir 

"mandamus" judicial, 
 
RESOLVE, por unanimidade de votos, ENCAMINHAR o presente 

processo à Procuradoria Tributária da Procuradoria Geral do Estado de Goiás para que, 
por obséquio, nos informe, conclusivamente, se realmente este lançamento está incluso 
na referida ação e qual deve ser nosso procedimento nesta questão. 

 
Após, ao setor competente para notificar o patrono do sujeito passivo para, 

querendo, manifestar acerca do resultado desta diligência no prazo de até 15 (quinze) 
dias. 

 
Em seguida, volvam-nos para deliberação. 
 



 

 Participaram da decisão os Conselheiros Elias Alves dos Santos, Carlos 
Andrade Silveira e Victor Augusto de Faria Morato.” 

 
Em atendimento a este pleito, houve a juntada do Ofício nº 0253/2013 – 

PRA, da Procuradoria Regional de Anápolis, informando haver interposto Agravo de 
Instrumento solicitando a cassação da liminar que suspendeu a tramitação deste 
processo, ao qual foi negado seguimento pelo Tribunal de Justiça de Goiás, e de outras 
ações tomadas a r/espeito, mas no entanto não há decisão transitada em julgado, 
permanecendo, até aquele momento, a suspensão dos processos administrativos 
tributários, incluindo este. 

 
Intimada a tomar conhecimento do resultado desta diligência, o patrono da 

autuada também informou ao Presidente deste Conselho a situação em que se encontra 
decisão judicial de suspensão de tramitação destes autos, que é a mesma já informada 
anteriormente pela Procuradoria Regional de Anápolis, juntando fotocópias das decisões 
judiciais concedendo a suspensão de tramitação e de arbitramento de multa em caso de 
descumprimento por parte do Estado de Goiás (fls. 235/247).  

 
Ante a necessidade de saneamento nestes autos, foi proposta a seguinte 

Resolução:       
 
“A Primeira Câmara Temporária do Conselho Administrativo Tributário, em 

sessão realizada no dia 1/11/2013, acatando proposição do Conselheiro Relator,   
 
CONSIDERANDO os termos da decisão interlocutória nos autos do 

processo judiciário n.º 201104949827 em que foi determinada a suspensão do trâmite dos 
presentes autos dentre outros PAT's; 

 
CONSIDERANDO que em Resolução, foi solicitado à Secretaria Geral 

(SEGE) deste Conselho efetuar a juntada de cópia de resposta da Procuradoria Tributária 
da Procuradoria Geral do Estado de Goiás - PGE em PAT's, relativos a outro processo 
judiciário que versa sobre a mesma matéria; 

 
CONSIDERANDO que a resposta da PGE somente firmou posição do 

Judiciário sobre autuações apenadas pelo CTE; 
 
CONSIDERANDO que em Resolução posterior, foi solicitado da PGE uma 

posição conclusiva sobre a possibilidade ou não de continuação da tramitação do presente 
PAT; 

 
CONSIDERANDO que a nova resposta da PGE foi no sentido de que 

precisaria ser apresentado em juízo o valor final de cada auto de infração, ante a alteração 
da multa decorrente da Lei n.º 17.917/2012; 

 
RESOLVE, por unanimidade de votos, ENCAMINHAR os autos à 

Secretaria Geral (SEGE) deste Conselho, para que: 
 
1.º) sejam informados à PGE os novos valores, demonstrando que, 

conforme os cálculos apresentados, a multa "ad valorem" realmente passou para até 
100% do valor do ICMS cobrado, visando que aquele órgão repasse tais informações ao 
juízo responsável pelo caso na esfera daquele poder; 

 



 

2.º) solicitar da PGE que informe a este Conselho qualquer fato novo que 
ocorra de interesse para a solução dos presentes autos; 

 
3.º) retorne os autos a julgamento no prazo máximo de um ano, caso não 

sobrevenha nenhuma manifestação anterior por parte da PGE. 
 
OBS: O Representante Fazendário optou por manifestar-se no retorno. 
 
 Participaram da decisão os Conselheiros Elias Alves dos Santos, 

Aguinaldo Fernandes de Melo e Álvaro Falanque.” 
 
Atendendo à 1ª solicitação desta Resolução, o Presidente deste Conselho 

enviou o Ofício nº 83/2013-CAT à Chefe da Procuradoria Tributária da Procuradoria Geral 
do Estado de Goiás, encaminhando-lhe cópias de várias resoluções camerais (dentre elas 
a supratranscrita), acompanhadas das planilhas dos novos cálculos com o percentual de 
até 100% de multa dos autos de infração lavrados contra a recorrente, nos termos da Lei 
17.917/2012, ressaltando que os processos tributários decorrentes destes lançamento só 
terão seguimento após pronunciamento favorável daquela procuradoria.  

 
Como transcorreu mais de dois anos sem nenhuma manifestação da 

referida Procuradoria, este processo foi repautado para julgamento. 
 
Vindo os autos a julgamento a Câmara Julgadora analisando o pedido de 

sobrestamento “sine die” do julgamento destes autos até decisão final pelo Judiciário, feito 
pelo patrono do sujeito passivo às fls. 238/239, rejeitou-o ante o fato de que o referido 
pedido perdeu seu objeto, haja vista que houve decisão judicial de primeiro grau em 25 de 
maio de 2015 na Comarca de Anápolis – GO, autorizando a tramitação regular dos 
processos administrativos tributários ensejadores do Processo Judicial nº 201104949827 
(494982-14.2011.8.09.0006). Portanto, deixou de haver óbice ao julgamento deste 
processo, que está devidamente saneado. 

 
Com relação ao mérito, entendeu que os argumentos defensórios eram 

insuficientes para ilidirem a acusação fiscal, motivo pelo qual julgou o lançamento 
procedente, mantendo a sentença singular. 

 
Inconformado, o sujeito passivo interpõe recurso ao Conselho Pleno 

trazendo os mesmos argumentos apresentados por ocasião do recurso voluntário, 
adicionando uma preliminar de nulidade parcial dos autos por cerceamento de direito de 
defesa, a partir do Acórdão Cameral, sob o argumento de que teria deixado de ser 
apreciado pedido de diligência formulado expressamente no recurso voluntário.     

 
É o Relatório. 
 
                                         V O T O  
 
Preliminarmente, inadmito o recurso do contribuinte, tendo em vista que 

todos os argumentos trazidos nesta peça, com exceção da preliminar de nulidade a seguir 
apreciada, foram analisados no recurso voluntário, sendo todas as questões decididas por 
unanimidade de votos, dessa forma, entendo que a peça recursal não preenche os 
requisitos previstos no art. 41, inciso II, da Lei nº 16.469/09, motivo pelo qual deve ser 
inadmitida. 

 



 

Em relação à preliminar de nulidade do Acórdão Cameral, por 
cerceamento de direito de defesa, por supostamente não ter apreciado pedido de 
diligência, verifico que não assiste razão ao sujeito passivo, visto que no recurso voluntário 
não consta nenhum pedido de diligência, tendo sido este efetuado, à fl. 104, na 
impugnação em primeira instância, e analisado à fl. 116, por ocasião do julgamento 
singular. Dessa forma, rejeito a preliminar de nulidade do acórdão, por cerceamento de 
direito de defesa, visto que inexiste nos autos a situação narrada pelo sujeito passivo. 

 
Posto isso, mantenho na íntegra o acórdão recorrido que julgou o 

lançamento procedente.   
 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 16 de agosto de 2016. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01274/16 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de inadmissibilidade do 
recurso do contribuinte, suscitada pelo Relator. Acolhida. 
 
O recebimento de recurso está condicionado à previsão legal 
para o seu acolhimento. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 10 
de maio de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade do recurso para o Conselho Pleno, feita pelo Conselheiro Relator, tendo 
em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 
16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou parcialmente procedente o auto 
de infração no valor do ICMS de R$ 393.264,47 (trezentos e noventa e três mil, duzentos e 
sessenta e quatro reais e quarenta e sete centavos). Participaram do julgamento os 
Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira, Heli José da Silva, Alcedino Gomes Barbosa, 
Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, Márcio Nogueira Pedra, Talita Pimenta Félix, 
Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê 
Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Elias 
Alves dos Santos, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da 
Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes e Lidilone Polizeli Bento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu o pagamento 
do ICMS na importância de R$ 393.264,47, em virtude de ter sido enquadrada e utilizado 
indevidamente dos benefícios e da sistemática de apuração de tributos do regime 
diferenciado do Simples Nacional, quando de fato deveria se sujeitar às normas gerais de 
tributação, conforme detalham documentos e planilhas anexas. 

 
Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 56, 

inciso I, e 64 da Lei nº 11.651/91, combinados com os artigos 29, inciso IV e 32 da Lei 
Complementar nº 123/2006 e artigo 76 da Resolução CGSN nº 64/2011. Proposta a 
aplicação da penalidade prevista no artigo 71, inciso III, alínea “a”, da Lei nº 11.651/91 
com a redação conferida pela Lei nº 11.750/1992. 

 
Foram identificados como sujeito passivo coobrigado: MARIA 

APARECIDA LAGE DE SOUZA e ANTONIO VALENTINO DE SOUZA, na condição de 
sócios administradores, nos termos do artigo 45, inciso XII, da Lei nº 11.651/91. 

 
O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 03/1912. 
 
Devidamente intimados em Primeira Instância (fls. 1913/1918), a 

empresa autuada e os responsáveis solidários ingressam com Impugnação às fls. 
1923/1944 alegando, em síntese, que estaria caracterizada a insegurança na 
determinação da infração no procedimento, transcrevendo Acórdão e decisões e, ainda, 
alegaram que o auditor teria entendido que teria se caracterizado “grupos de empresas” e 
teriam em virtude disso pedido a exclusão de ofício da empresa do regime do Simples 



 

Nacional. Alegam, ainda, que a multa possuiria caráter confiscatório e também que não 
haveria responsabilidade dos procuradores.   

 
O julgador singular, por meio do Despacho nº 225/2013 de fls. 1956 

determinou o encaminhamento dos autos à Delegacia Regional de Fiscalização da 
Anápolis para que auditor fiscal faça uma revisão no lançamento no sentido de excluir do 
mesmo eventuais abatimentos de quaisquer tributos, inclusive o ICMS, que poderá ser 
objeto de pedido de repetição de indébito. 

 
Em atendimento ao Despacho supra, a autoridade fiscal consignou 

em termo as alterações por ele propostas, esclarecendo, em seguida, que agora além da 
Instrução de Serviço nº 15/2009-SAT teria sido também observado o Parecer nº 492/2011-
GOT, juntando novos demonstrativos.  

 
Intimado do resultado da diligência (fls. 1964/1969), o sujeito passivo 

quedou-se inerte. 
 
Sobreveio a sentença singular de fls. 1971/1973, pelo qual o julgador 

singular decidiu pela procedência do auto de infração. Fundamenta sua decisão aduzindo 
que os sócios da empresa autuada arrolados como solidários devem permanecer no polo 
passivo da lide, visto que os mesmos possuíam poder de gerência na época da ocorrência 
do fato gerador, conforme previsto no artigo 45, inciso XII da Lei nº 11.651/91. No mérito, 
entende que a exigência fiscal deve prevalecer, com base nos demonstrativos de fls. 
1960/1963, devendo, portanto, ser alterado o valor do tributo devido para a importância de 
R$ 649.967,87. 

 
Intimados da decisão singular (fls. 1974/1982), os sujeitos passivos 

interpõem Recurso Voluntário às fls. 1985/2008 reiterando os argumentos expendidos 
anteriormente.  

 
Em julgamento, a Quarta Câmara deste Conselho decidiu, por 

unanimidade de votos, rejeitar as preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pelo 
sujeito passivo, por insegurança na determinação da infração e por cerceamento do direito 
de defesa. Quanto ao mérito, dar parcial provimento para reformar em parte a sentença 
singular e considerar procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 393.264,47.  

 
Em seu Despacho n° 1422/2015 de fls. 2029, o Representante 

Fazendário manifesta-se pela manutenção da decisão cameral.  
 
Devidamente intimados (fls. 2030/20380), a empresa autuada e os 

responsáveis solidários interpõem Recurso ao Conselho Pleno alegando, em síntese, que 
o percentual da multa aplicada no caso concreto é inconstitucional e ilegal, pois afigura-se 
como confiscatória, em ofensa à Lei nº 17.917/2012. Destaca, também, que o eventual 
caráter de confisco da multa não pode ser dissociado da proporcionalidade que deve 
existir entre a violação da norma jurídica tributária e sua consequência jurídica, ou seja, a 
própria multa. Colaciona jurisprudência que entende aplicável ao caso. Finaliza, 
requerendo que seja declarada a improcedência do presente auto de infração.  

 
É o Relatório. 
 

VOTO 
 



 

Este feito se inicia com a exigência fiscal, em face do contribuinte 
epigrafado, de recolhimento do imposto, de acordo com o descrito na folha de rosto deste 
volume e já informado no relatório que é parte integrante deste “decisum”. 

 
Atendendo aos trâmites legais a lide aporta neste preclaro Conselho 

Pleno, já trazendo em suas peças processuais as manifestações da polaridade passiva, 
em sede de primeira e segunda instâncias, sendo que, em ambas as fases, o juízo das 
autoridades sentenciadoras foi por reafirmar a exigência preambular.  

 
Destaco que a decisão cameral, conforme já informado em 

parágrafos volvidos, foi unânime. Em sendo assim, e não havendo decisão deste colendo 
Conselho Administrativo Tributário, em sede de mérito, que seja conflitante, à que ora é 
objeto de estudo, conclui-se que o recurso da defesa para esta instância e que ora é 
objeto de análise, é carecedor de amparo legal nos termos preconizados pelo inciso II do 
artigo 41 da Lei nº 16.469/09, “verbis”: 

 
Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral: 

 
[...] 
 
II - unânime: 
 
a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão 

plenária, que tenha tratado de matéria idêntica; 
 
b) inequivocamente contrária a: 

 
1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 
 
2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento 

cameral, que implique reforma parcial ou total da decisão; 
 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 
 
d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava 

na ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 
 

§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o 
recurso deve ser liminarmente inadmitido: 

 
I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova 
inconteste cuja existência se ignorava na ocasião do julgamento; 

 
II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição 
expressa da legislação tributária estadual ou à prova constante do 
processo, ou a falsidade da prova. 

 
Assim arguo e acolho a preliminar de inadmissibilidade do recurso 

para o Conselho Pleno, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o 
disposto no inciso II do artigo 41 da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que 
considerou parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 



 

393.264,47 (trezentos e noventa e três mil, duzentos e sessenta e quatro reais e quarenta 
e sete centavos). 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 19 de agosto de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01313/16 
 
Relator: Conselheiro Renato Moraes Lima 
 

 
EMENTA: Processual. Arguição de inadmissibilidade do recurso 
do contribuinte para o Conselho Pleno. Acolhida. Mantida a 
decisão cameral que considerou procedente o auto de infração 
com a aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º do art. 71 
do CTE.  
 
Não se admite recurso para o Conselho Pleno quando não 
atendidos os requisitos legalmente previstos para seu 
cabimento, mantendo-se a correspondente decisão cameral. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 25 
de agosto de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, feita pelo Conselheiro 
Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto 
de infração, com a aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º do art. 71 do CTE. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Renato Moraes Lima, Nivaldo José Mendes, 
Victor Augusto de Faria Morato, Carlos Andrade Silveira, Alcedino Gomes Barbosa, 
Antônio Martins da Silva, Edson Abrão da Silva, José Paixão de Oliveira Gomes, Paulo 
Diniz, Lidilone Polizeli Bento, João Divino de Brito, Heli José da Silva, Nivaldo Carvelo 
Carvalho e Nislene Alves Borges. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A reclamação fiscal nos presentes autos é de descumprimento da 
obrigatoriedade de adoção de equipamento emissor de cupom fiscal – ECF, a partir de 
1.º/09/2007 em virtude de ter ultrapassado no semestre imediatamente anterior a receita 
bruta máxima que permitiria sua inexigibilidade, implicando a cobrança de penalidade 
pecuniária aplicável por mês ou fração de não adoção, porém limitada ao sêxtuplo do valor 
unitário, de R$ 1.361, 37 entre setembro/2007 e janeiro/2008, e R$ 1.468,78 em 
fevereiro/2008, conforme previsto no CTE, Art. 71, XV, “h”, totalizando R$ 8.275,63. 

 
São citados como infringidos o CTE, Art. 64, e o RCTE, An. XI, Arts. 

1.º e 4.º. 
 
Instruem os autos espelho cadastral indicativo de que uma das 

atividades é de comerciante varejista, fls. 04 e 05; relatório de documentos fiscais 
autorizados, indicativo de autorização de NF de Consumidor, fls. 08; relatório 
comprobatório de inexistência de pedido de autorização para uso de ECF, fls. 06; relatório 
de inexistência de dispensa de uso obrigatório de ECF, fls. 07; análise vertical do verso da 
DPI do estabelecimento durante todo o primeiro semestre/2007, indicativo de que o valor 
contábil total das saídas no período ultrapassou o limite de R$ 60.000,00, fls. 09. 

 
Intimada, fls. 10 e 11, a empresa autuada apresenta impugnação, fls. 

13, sendo o julgado singular de procedência, fls. 35 e 36. 
 



 

A empresa retorna aos autos com peça recursal, fls. 41, sendo o 
julgado cameral, por unanimidade, de confirmação da procedência anterior, porém 
aplicando-se a forma penal privilegiada prevista no CTE, Art. 71, § 8.º, fls. 49 a 52, e com 
concordância da Representação Fazendária, fls. 53 

 
A empresa agora comparece com peça recursal ao Conselho Pleno, 

fls. 58, em que pede a reforma do julgado cameral, tornando o feito improcedente sob a 
mesma alegação contida nas peças anteriores de que em nenhum outro semestre antes 
ou depois do 1.º sem./2007 teve tal faturamento, sendo uma circunstância absolutamente 
extraordinária que ocorreu em junho/2007, quando o faturamento foi de R$ 37.075,37. 

 
Os autos vão a julgamento em que é arguída na sessão plenária, 

pelo presente conselheiro relator, a inadmissibilidade do recurso, uma vez que não 
apresentada nessa peça defensória qualquer das razões de admissibilidade do mesmo, 
nos termos da Lei n.º 16.469/2009, Art. 41, II. 

 
É o relatório. 

 
VOTO 

 
Conforme disposto no RCTE, An. XI, Art. 4.º, § 2º, “O contribuinte 

que for enquadrado como usuário obrigatório de ECF ou que adote espontaneamente o 
seu uso não perde a condição de obrigado ao uso de ECF” (grifei). É, portanto, irrelevante 
o fato de que nos semestres anteriores e posteriores ao 1.º semestre/2007 o faturamento 
tenha ficado aquém de R$ 60.000,00. 

 
Cabe salientar, porém, que esse aspecto de faturamento é questão 

material de direito, havendo antes dela, conforme arguído na sessão plenária, o incidente 
processual intransponível de julgamento cameral unânime, onde não fora apresentada, na 
fase atual, qualquer das razões de admissibilidade do recurso, nos termos da Lei n.º 
16.469/2009, Art. 41, II, sendo acatada essa inadmissibilidade por unanimidade, e, assim, 
mantida a decisão cameral de procedência com aplicação da forma penal privilegiada 
prevista no CTE, Art. 71, § 8.º. 

 
É o voto. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 30 de agosto de 2016. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01342/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Renato Moraes Lima 
 

 
EMENTA: Processual. Arguição de inadmissibilidade do recurso 
do contribuinte para o Conselho Pleno. Acolhida. Mantida a 
decisão cameral sem voto divergente favorável à recorrente 
quanto à preliminar de nulidade por insegurança na 
determinação da infração e à improcedência. Preliminar de 
exclusão de solidários arguída na sessão plenária. Rejeitada. 
 
1. É inadmitido o recurso ao Conselho Pleno desprovido de 
qualquer dos pressupostos de admissibilidade previstos na Lei 
16.469/2009, art. 41, II, cujo julgado cameral não apresente 
nenhum voto divergente e favorável à recorrente quanto à 
improcedência, por que não foi alegada, e quanto à insegurança 
na determinação da infração, por que foi rejeitada por 
unanimidade. 
 
2. Os sócios administradores que concorrem para a prática de 
infração tributária ficam, nos termos do CTN, Art. 124 e CTE, Art. 
45, XII, solidariamente obrigados ao pagamento do ICMS devido 
e demais acréscimos legais. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 15 
de setembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade do recurso para o Conselho Pleno, feita pelo Conselheiro Relator, tendo 
em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 
16.469/09, mantendo a decisão cameral que rejeitou a preliminar de nulidade do auto de 
infração, por insegurança na determinação da infração e julgou procedente o lançamento 
fiscal. Participaram do julgamento os Conselheiros Edson Abrão da Silva, Renato Moraes 
Lima, José Pereira D'abadia, Gilmar Rodrigues de Almeida, Cláudio Henrique de Oliveira, 
Lidilone Polizeli Bento, João Divino de Brito, Heli José da Silva, Nislene Alves Borges, 
Rickardo de Souza Santos Mariano, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Nivaldo 
Carvelo Carvalho, Mário de Oliveira Andrade, Masayuki Missao, Washington Luis Freire de 
Oliveira e Alcedino Gomes Barbosa. E, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de 
exclusão dos sujeitos passivos solidários Givaldo Ribeiro Batista Júnior, Vanderlei 
Rodrigues Gomes, Fabrizzio Paniago Gomes da lide, arguida pela autuada. Foram 
vencedores os Conselheiros Renato Moraes Lima, Gilmar Rodrigues de Almeida, Lidilone 
Polizeli Bento, Heli José da Silva, Nislene Alves Borges, Marlene Maria da Silva Ruguê 
Bernardes, Mário de Oliveira Andrade, Washington Luis Freire de Oliveira e o Sr. 
Presidente, Conselheiro Domingos Caruso Neto, que proferiu voto de desempate. 
Vencidos os Conselheiros Edson Abrão da Silva, José Pereira D'abadia, Cláudio Henrique 
de Oliveira, João Divino de Brito, Rickardo de Souza Santos Mariano, Nivaldo José 
Mendes, Masayuki Missao e Alcedino Gomes Barbosa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal nos presentes autos está baseada na Auditoria das 
Contas do Disponível de fls. 29 realizada sobre os assentamentos escriturais havidos 



 

entre 06 e 23/02/2006, que apresentou saldo credor total de R$ 834.978,57, e, por 
presunção legal com base no CTE, Art. 25, § 1.º, I, este mesmo valor de saídas não 
registradas de mercadorias. Deste montante, foi arbitrado, com base no § 2.º do mesmo 
artigo, 71,57% de saída de mercadorias sujeitas à tributação normal, determinado a partir 
do percentual de entrada de mercadorias tributadas em relação ao total de entrada de 
mercadorias do período, fls. 35, resultando em R$ 597.594,16 de base de cálculo, que, 
com alíquota média de 13,06%, também apurada nas fls. 35, implicou a lavratura da 
presente autuação de cobrança de R$ 78.045,80, mais multa e acréscimos legais. 

 
São citados como infringidos o CTE, Arts. 25, §§ 1.º, I e 2.º, e 64. É 

proposta a penalidade prevista no CTE, Art. 71, VII, “L”, § 9.º, I. 
 
Foram arrolados como solidários os sócios administradores da 

empresa autuada GIVALDO RIBEIRO BATISTA JÚNIOR, VANDERLEI RODRIGUES 
GOMES e FABRIZZIO PANIAGO GOMES, conforme disposto no contrato social de 
22/06/2005, fls. 22, cláusula 9.ª, o qual somente veio a ser alterado em 20/08/2007, fls. 19. 

 
Instruem os autos demonstrativos da Auditoria das Disponibilidades, 

fls. 29 a 34; Demonstrativo da Proporção entre as Entradas Tributadas e não Tributadas e 
determinação da alíquota média, fls. 35; cópias de páginas do livro Registro de Apuração 
do ICMS, fls. 36 a 39; livro Razão, fls. 40 a 59, e Diário, fls. 60 a 107, dentre outros 
documentos. 

 
Revéis e peremptos os solidários, respectivamente fls. 118 e 141, 

apresenta impugnação a empresa autuada, fls. 120 a 122, com julgado singular de 
procedência, fls. 127 a 133.  

 
Retorna aos autos a empresa, com recurso voluntário em que pede a 

nulidade do feito por insegurança na determinação da infração, fls. 143 a 147. Uma vez 
que nas duas peças defensórias tenha alegado com firmeza que as compras lançadas no 
dia 06/02/2006, em que pese tal lançamento ter sido efetuado como pago à vista 
(desembolsos contabilizados de R$ 1.259.748,42), foram efetivamente efetuadas a prazo, 
motiva a saída dos autos em diligência para a autuada comprovar as parcelas de 
pagamentos efetuados, comprovando que o desembolso não foi todo naquele dia, fls. 149. 
Posto que a empresa não apresente qualquer resposta, fls. 151, os autos são devolvidos 
para julgamento. 

 
Após o retorno dos autos, a defesa apresenta em 30/03/2011, fls. 

153, partes de uma decisão liminar com antecipação de tutela em ação anulatória visando 
suspender a tramitação do presente processo, sob a alegação de confiscatoriedade da 
multa, até o julgamento definitivo da ação, fls. 154 a 158. Em julgado de Apelação de 
29/03/2012, fls. 170 a 189, foi revogada a suspensão do trâmite processual, que, embora 
recorrida pela empresa autuada (apelada), não logrou êxito, sendo mantido, em 
24/04/2012, o julgado anterior, fls. 190 a 201. 

 
Os autos saem por nova resolução, fls. 202, para atendimento da 

resolução anterior, de fls. 149, visando a autuada comprovar as parcelas de pagamentos 
efetuados, comprovando que o desembolso não foi todo naquele dia 06/02/2006, para o 
que mais uma vez a empresa silenciou, fls. 205. 

 
Os autos vão a julgamento cameral em que, por unanimidade, é 

rejeitada a preliminar de insegurança, e confirmado o julgado singular de procedência, 



 

entretanto, foi, por maioria, rejeitada a preliminar de exclusão do solidário, arguída na 
sessão cameral, fls. 206 a 213. 

 
Agora comparece aos autos mais uma vez apenas a empresa, fls. 

230 a 234, e, sem trazer qualquer dos pressupostos de admissibilidade previstos na Lei 
16.469/2009, art. 41, II, alega nulidade insegurança na determinação da infração por não 
apresentação da memória de cálculo dos dados da planilha de conclusão de fls. 29, e 
improcedência, por ser ilógico em um único dia, 06/02/2006, o caixa ser credor em R$ 
834.978,57. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

Uma vez que o julgado cameral não apresente nenhum voto 
divergente e favorável à recorrente quanto à improcedência, por que não foi alegada, e 
quanto à insegurança na determinação da infração, por que foi rejeitada por unanimidade, 
e tendo em vista que agora, na peça recursal ao Conselho Pleno, a recorrente não tenha 
apresentado qualquer dos pressupostos de admissibilidade previstos na Lei 16.469/2009, 
art. 41, II, é inadmitido o recurso ao Pleno. 

 
Quanto à preliminar de exclusão dos sócios administradores 

solidários, GIVALDO RIBEIRO BATISTA JÚNIOR, VANDERLEI RODRIGUES GOMES e 
FABRIZZIO PANIAGO GOMES, arguída pelo relator, Conselheiro Edson Abrão da Silva, é 
rejeitada por maioria com base no CTN, Art. 124 e CTE, Art. 45, XII. 

 
É o voto. 
 

 
Sala das sessões plenárias, em 30 de agosto de 2016. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01345/16 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de inadmissibilidade do 
recurso do contribuinte, suscitada pelo Relator. Acolhida.    
 
O recebimento de recurso está condicionado à previsão legal 
para seu acolhimento. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 21 
de junho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos,  acolher a arguição de 
inadmissibilidade do recurso para o Conselho Pleno, feita pelo Conselheiro Relator, tendo 
em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 
16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou parcialmente procedente o auto 
de infração, com a aplicação do § 8º art. 71 do CTE. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, 
José Paixão de Oliveira Gomes, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo 
José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da 
Silva, Alcedino Gomes Barbosa, Elias Alves dos Santos, José Luiz Rosa, Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira 
D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito e Nislene Alves 
Borges. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo apresentou o 
arquivo magnético, referente a Jan/2006 a Out/2008, sem registro tipo 60 subtipos "R" e 
valor de operação divergente do registro nos livros fiscais. Em consequência, fica sujeito a 
multa formal no valor R$ 17.766,50, conforme documentos anexos. Estará sujeito a nova 
penalidade se não sanar a irregularidade no prazo máximo de dez dias contados da 
ciência desta autuação. 

 
A autoridade lançadora indica como infringida as disposições dos 

artigos 55, II e 64 do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) combinado com 
os artigos 1°, §5 e 7°, anexo X e artigo 1°, IN 630-GSF do Decreto 4852/97. Proposta a 
aplicação da penalidade prevista no artigo 71, XXIII, "a" do CTE, com redação da Lei nº 
15505/2005 e 16241/2008. 

 
O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: 

detalhamento do credito tributário, espelho cadastral, ordem de serviço, entradas X saídas 
CERAL por mês. De "fls.03 a 11". 

 
O sujeito passivo foi intimado a apresentar impugnação em primeira 

instância de "fls.12 a 13". 
 
O sujeito passivo apresenta manifestação de "fls.15 a 17", na qual 

argui pela nulidade do processo, por insegurança na determinação da infração, em 
decorrência de falta de comprovação do ilícito fiscal apontado. 

 



 

Descreve a autuação da falta de apresentação de arquivo magnético 
sem informações constantes dos registros intitulados tipo 60 e subtipo R, cuja acusação 
não tem qualquer suporte fático, já que sua comprovação decorre da apresentação dos 
livros fiscais. Requer a nulidade do auto de infração. 

 
Anexado ao processo: procuração, copia OAB, cadastro nacional da 

pessoa jurídica, consulta pública ao cadastro, alteração contratual. De "fls.18 a 26". 
 
Mediante Despacho n°613/09-COJP, de "fl.28", o julgador conclui ser 

necessária a conversão dos autos em diligencia, porto isto, determina, o encaminhamento 
desses autos a GEP a fim de o auto do procedimento fiscal junte os comprovantes e 
documentações que fundamentem a acusação fiscal, pois não foram incluídos nos autos, 
objetivando demonstrar, o descumprimento da obrigação tributária pelo sujeito passivo 
que justifique a exigência da multa formal. 

 
Documentos em anexos: livros de registros, pedido de autenticação 

de formulários do livro registro de apuração do ICMS, pedido de autenticação de livro 
fiscal, recibos SINTEGRA. De "fls.30 a 121". 

 
O sujeito passivo foi intimado para que dê cumprimento ou 

desconhecimento do Despacho n°613/09-COJP, de "fls.124 a 125". 
 
Mediante Sentença de n°1521/10-JULP, de "fls.127 a 128" o julgador 

decide pela procedência do auto de infração. Em sua fundamentação, entende que não 
houve contraditório, pois a defesa apenas solicita mais prazo, alegação essa que é 
vedada pela própria lei processual, quando assevera que os prazos em matéria 
processual são contínuos e peremptórios. 

 
No entanto, com o resultado da diligencia e pelo silencio da parte 

passiva, trouxe segurança e liquidez ao referido credito tributário, posto ter ficado 
devidamente comprovada a não entrega dos arquivos magnéticos com as correções nas 
divergências entre o valor das operações ou prestações informadas com os valores das 
operações ou prestações realizadas. 

 
Posto isto, conclui, que está caracterizada a infração fiscal pelo 

descumprimento de uma obrigação tributária. 
 
O sujeito passivo foi intimado a apresentar Recurso Voluntario de 

"fl.129". 
 
O sujeito passivo apresenta manifestação, de "fls.132 a 134" e alega 

que a descrição fática do auto de infração é perfeitamente aplicável ao dispositivo no §8° 
do CTE conforme preceitua o artigo 112 do CTN. Ressalta que a aplicação da forma 
privilegiada não se condiciona a elementos que serviram de base em outros trabalhos 
fiscais, mas, se no caso em tela, a infração não importou em falta de pagamento do 
imposto. Requer a nulidade por insegurança da determinação da infração, pela ausência 
de comprovação do ilícito fiscal. 

 
Termo de juntada de documentos de "fls.137 a 139". 
 
Mediante Acordão de n° 217/2011, de "fls.140 a 144" a Primeira 

Câmara do CAT, decide, rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica por insegurança 
na determinação da infração. Quanto ao mérito, conhecer do recurso, dar-lhe parcial 



 

provimento para reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente 
procedente o auto de infração, com aplicação da forma privilegiada no §8°, do artigo 71, 
CTE, para os fatos geradores com períodos de referência até abril/2008. 

 
Foi intimada a Representação Fazendária a interpor Recurso ao 

Conselho Pleno, de "fl.145". 
 
A representação fazendária apresentou, Recurso ao Conselho Pleno 

n°098/2011-CRF/SR, de "fls.146 a 147", argumenta que, a decisão cameral demonstra-se 
inequivocamente contraria a disposição expressa da legislação tributária estadual. 

 
Ocorre que, a aplicação da forma privilegiada da multa prescinde a 

certeza de não comprometimento, nem mesmo indireto, desse pagamento, o que não 
ocorre no caso analisado. 

 
Anexa no recurso, tabela que exemplifica as atuações citadas, com 

pesquisa atinente apenas ao período autuado e com dados anexos. 
 
Argui ainda que, uma vez comprovado pelas matérias autuadas o 

liame entre a não apresentação dos dados reclamados do SINTEGRA na autuação 
presente, e o cometimento das ilicitudes fiscais, torna-se evidente que a ilicitude analisada 
implicou, ainda que indiretamente, o pagamento do ICMS, não cabendo, a aplicação da 
formal penal privilegiada, o que demonstra que a decisão cameral encontra-se 
inequivocamente contraria a disposição expressa da legislação tributária estadual, 
cabendo a admissibilidade do presente recurso. 

 
Requer a reforma da decisão cameral, a fazenda pública sugere 

julgamento conjunto destes autos com o PAT 4 0109002 227 42. 
 
Documentos anexados: base da consulta por auto. De "fls.148 a 

163". 
 
O sujeito passivo foi intimado a apresentar recurso para o Conselho 

Pleno, de "fl.165". 
 
Foi lavrado termo de perempção de "fl.166". 
 
Termo de encaminhamento do presente processo ao Conselho Pleno 

do CAT para apreciação do recurso da representação fazendária. De "fl.167". 
 
O sujeito passivo foi intimado a apresentar contradita, de "fl.168". 
 
O sujeito passivo apresenta manifestação de "fls.171 a 172". 
 
Reiterando sua argumentação baseada nas impugnações passada. 

Requerendo, que negue provimento ao recurso interposto da fazenda pública. 
 
É o relatório. 
 



 

VOTO 
 

Este feito se inicia com a exigência fiscal, em face ao contribuinte 
epigrafado, de recolhimento de multa formal, de acordo com o  descrito na folha de rosto 
deste volume e já informado no relatório que é parte integrante deste “decisum”. 

 
Atendendo aos  trâmites legais a lide aporta neste preclaro Conselho 

Pleno, já trazendo em suas peças processuais as manifestações da polaridade passiva, 
em sede de primeira e segunda instâncias, sendo que, em ambas as fases, o juízo das 
autoridades sentenciadoras foi por reafirmar a exigência preambular.  

 
Destaco que a decisão cameral, conforme já informado em 

parágrafos volvidos, foi unânime. Em sendo assim, e não havendo decisão deste colendo 
Conselho Administrativo Tributário, em sede de mérito, que seja conflitante, à que ora é 
objeto de estudo, conclui-se que o recurso da defesa para esta instância e que ora é 
objeto de análise, é carecedora de amparo legal nos termos preconizados pelo inciso II do 
artigo 41 da Lei nº 16.469/09, “verbis”: 

 
Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral: 
 
[...] 
 
II - unânime: 
 
a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 

que tenha tratado de matéria idêntica; 
 
b) inequivocamente contrária a: 
 
1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 
 
2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 
que implique reforma parcial ou total da decisão; 
 
c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 
 
d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 
 
§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso 
deve ser liminarmente inadmitido: 
 
I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento; 
 
II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa 
da legislação tributária estadual ou à prova constante do processo, ou a 
falsidade da prova. 

 
Assim arguo e acolho a preliminar de inadmissibilidade do recurso 

para o Conselho Pleno, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o 
disposto no inciso II do artigo 41 da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que 
considerou parcialmente procedente o auto de infração, com a aplicação do § 8º art. 71 do 
CTE. 

 



 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 30 de agosto de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01402/16 
 
Relator: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 
Decisão cameral unânime. Falta de comprovação dos requisitos 
exigidos. Acolhida por unanimidade. 
 
Devem ser liminarmente inadmitidos pelo Conselho Pleno os 
recursos de decisão cameral unânime, quando não for 
comprovada a exigência de um dos requisitos previstos no 
artigo 41, inciso II, da lei n.º 16.469/09. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 12 
de janeiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, feita pelo Conselheiro 
Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto 
de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, 
Aguinaldo Fernandes de Melo, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, 
Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, José Paixão de Oliveira Gomes, Carlos 
Andrade Silveira, Elias Alves dos Santos, Alcedino Gomes Barbosa, Márcio Nogueira 
Pedra, José Luiz Rosa, Talita Pimenta Félix, Renato Moraes Lima, José Pereira D'abadia, 
David Fernandes de Carvalho, Nislene Alves Borges e Rickardo de Souza Santos 
Mariano. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Na condição de substituto tributário, deixou de recolher ao erário 
estadual, dentro do prazo legal, o ICMS ST referente às remessas de óleo combustível de 
Xisto, sujeitas ao regime de substituição tributária as quais foram destinadas à empresa 
INDÚSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS S/A, localizada no Estado de Goiás, conforme 
demonstrativos e documentos anexos. Ficando, portanto, o remetente como substituto 
tributário e/ou o adquirente como solidário, obrigados ao recolhimento do ICMS no valor 
de R$ 12.826,10, juntamente com as cominações legais.  

 
Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 45, 

inciso XIII, 51, §§ 1º, inciso II e 3º e 64 da Lei nº 11.651/91, combinado com os artigos 65 
e 66-F do Anexo VIII do Decreto nº 4.852/97, Lei Complementar nº 87/96 e Convênio nº 
110/07. Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, inciso IV, alínea “a”, da 
Lei nº 11.651/91, com a redação conferida pela Lei nº 17.519/2011.   

 
Foi identificado como sujeito passivo solidário: INDÚSTRIA 

NACIONAL DE ASFAALTOS S/A (fls. 06), na condição de adquirente das mercadorias, 
nos termos do artigo 45, caput, da Lei nº 11.651/91, combinado com o artigo 35 do Anexo 
VIII do Decreto nº 4.852/97. 

 
O auto de infração veio instruído com os documentos de fls. 03/12.  
 



 

Os sujeitos passivos foram intimados em Primeira Instância, 
conforme documentos de fls. 13/17. Foi lavrado o Termo de Revelia de fls. 41 em relação 
ao sujeito passivo direto. 

 
Ciente, o sujeito passivo solidário ingressa com Impugnação às fls. 

20/24 alegando que não pode figurar no polo passivo da lide como solidário em virtude de 
a empresa remetente das mercadorias ter destacado o ICMS nas notas fiscais 4154, 4522 
e 4683 e que não atentou para a existência ou não do recolhimento do ICMS-ST, vez que 
valeu da boa fé e relação de confiança adquirida ao longo do tempo das operações 
contraídas com a parte adversa. Reclama da multa aplicada, entendendo, que a mesma 
não poderia ser aplicada a fato pretérito, vez que não existia à época do fato gerador, 
tendo sua vigência a partir de 29/12/2011. Finaliza, requerendo que se seja declarada a 
improcedência do auto de infração.  

 
Juntamente com a peça impugnatória foram colacionados aos autos 

documentos de fls. 25/40. 
 
Sobreveio a Sentença Singular nº 2198/2014-JULP, fls. 44/46, pelo 

qual o julgador decidiu pela procedência do auto de infração. 
 
Da decisão supra foram intimados os sujeitos passivos às fls. 47/61 

para pagar a quantia exigida ou apresentar Recurso Voluntário, sendo declarado perempto 
o sujeito passivo direto às fls. 62 dos autos. 

 
Já em Recurso Voluntário (fls. 65/71), a solidária apresenta as 

mesmas argumentações da fase impugnatória. 

ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 1174/2016 (fls.74/77) decide, por 
unanimidade de votos, confirmar a sentença que considerou procedente o auto de infração 
e rejeitar a preliminar de exclusão do solidário da lide. 

A solidária, mantida na lide por unanimidade, INDÚSTRIA 
NACIONAL DE ASFALTOS S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL recorre ao PLENO 
deste Conselho pugnando pela sua exclusão do polo passivo da lide, além da declaração 
da improcedência da acusação fiscal, tendo em vista que a responsabilidade pelo 
pagamento do ICMS-ST é da substituta e que a substituída não incorreu em ato omissivo 
ou comissivo contributivo para a prática de infração à legislação tributária. 
Sucessivamente, pede a extinção da multa prevista no artigo 71, IV-A, da lei n.º 11.651/91, 
por ter sido aplicada a fato gerador pretérito à data inicial de sua vigência. 

Relatados, passo ao voto. 

 
 

V O T O 
 
 

Cuida-se de julgamento de Recurso ao PLENO contra decisão 
cameral unânime que manteve o solidário na lide e declarou a procedência do 
lançamento. 

 
Infere-se do dispositivo legal abaixo transcrito (da lei n.º 16.469/06) 

que a regra é a inadmissibilidade de recurso de decisão unânime. Porém, como exceção, 



 

o recurso interposto poderá ser admitido, contanto que se cumpram determinadas 
condições. Verbis: 

 
Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral: 
 
I - não unânime; 
 
II - unânime: 
 
a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, que tenha 
tratado de matéria idêntica; 
 
b) inequivocamente contrária a: 
 
1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 
 
2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, que 
implique reforma parcial ou total da decisão; 
 
c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 
 
d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na ocasião do 
julgamento e que por si só possa modificá-lo. 
 
§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso 
deve ser liminarmente inadmitido: 
 
I - Juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento; ” (Destaque nosso). 

 
A cópia do acórdão objeto da divergência deve ser apresentada por 

ocasião da interposição do recurso.  
 
Diante do exposto, voto pela inadmissão do Recurso do sujeito 

passivo, ficando mantida na íntegra a decisão proferida pela Quarta Câmara Julgadora, 
nos termos do ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 1174/2016, de fls.74/77. 

 
 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 13 de setembro de 2016. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01403/16 
 
Relator: Conselheiro Renato Moraes Lima 
 

 
EMENTA: Em virtude de julgamento cameral em que qualquer 
matéria tenha sido votada por unanimidade, fica inadmitido o 
recurso ao pleno sobre a mesma matéria, salvo se for 
apresentado algum dos pressupostos de admissibilidade 
previstos na Lei n.º 16.469/2009, art. 41, II, a saber: 
 
a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão 
plenária, que tenha tratado de matéria idêntica; 
 
b) inequivocamente contrária a disposição expressa da 
legislação tributária estadual ou prova incontestável, constante 
dos autos à época do julgamento cameral, que implique reforma 
parcial ou total da decisão; 
 
c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 
 
d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se 
ignorava na ocasião do julgamento e que por si só possa 
modificá-lo. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 15 
de setembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade do recurso para o Conselho Pleno, feita pelo Conselheiro Relator, tendo 
em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 
16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Renato Moraes Lima, Edson Abrão da Silva, 
José Pereira D'abadia, Gilmar Rodrigues de Almeida, Cláudio Henrique de Oliveira, 
Lidilone Polizeli Bento, João Divino de Brito, Heli José da Silva, Nislene Alves Borges, 
Rickardo de Souza Santos Mariano, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Nivaldo 
José Mendes, Mário de Oliveira Andrade, Masayuki Missao, Washington Luis Freire de 
Oliveira e Alcedino Gomes Barbosa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A reclamação fiscal nos presentes autos é o não pagamento de R$ 
5.545,25 de ICMS de substituição tributária pelas operações posteriores por remeter 
mercadorias sujeitas a esse regime de tributação por força de convênio nacional (cerveja, 
RCTE, An. VIII, Ap. II) de seu estabelecimento (é empresa comercial localizada em 
Brasília, DF) para a empresa arrolada como solidária, Rocha e Ferreira Ltda., substituída 
tributária, localizada em Padre Bernardo, GO. 

 
A infração fora capitulada nos arts. 51 §3º e 64 do CTE, combinados 

com os arts. 32, parágrafo único, II "a", 35 do Anexo VIII, 45 e 55 do Anexo XII, todos do 
RCTE. A penalidade, por seu turno, é a descrita na alínea "a" do inciso III do art. 71 do 
CTE. Foram anexados documentos de fls. 3 a 18. 

 



 

Revel a solidária , fls. 23, apresentou impugnação a autuada, fls. 25 
a 51. O julgado singular foi de procedência, fls. 76 a 78. 

 
Perempta a solidária, fls. 83, compareceu novamente a autuada com 

peça recursal de fls. 85 a 113. O julgado cameral, fls. 115 a 125, foi de rejeição, por 
unanimidade, das preliminares de nulidade por insegurança na determinação da infração e 
por cerceamento ao direito de defesa, bem como a de nulidade parcial processual desde o 
julgado singular por falha de intimação que fora recebida por pessoa estranha ao quadro 
funcional da autuada, ainda que nas dependências da mesma. Pelo mesmo quorum, foi 
confirmado o julgado singular de procedência. Por maioria, foi mantida na lide a solidária 
Rocha e Ferreira Ltda. 

 
Agora comparece com peça recursal ao Conselho Pleno a empresa 

autuada, fls. 130 a 143. Repete as alegações das peças defensórias anteriores, conforme 
disposto a seguir. 

 
A primeira alegação recursal ao Pleno é a de que a intimação foi 

entregue em seu antigo endereço, a pessoa estranha ao quadro funcional a empresa, para 
o que seria a mesma inválida e caberia a nulidade parcial processual desde o julgado 
singular por não contar com o prazo legal de 20 dias para formular sua defesa, conforme 
previsto na lei processual então vigente, a lei n.º 13.882/2001. Cita, adicionalmente, 
ofensa à CF, art. 5.º, LV, o CTE, art. 160, e a lei processual cita, art. 19, III e IV. 
Complementando essa alegação, demonstra nas fls. 72 que em 12/03/2008 a fiscalização 
da Delegacia Regional de Fiscalização de Goianésia já tinha notificado a empresa a 
apresentar notas fiscais em seu endereço correto e atualizado.  

 
A segunda alegação recursal ao Pleno é a de nulidade por 

insegurança na determinação da infração e por cerceamento ao direito de defesa uma vez 
que faltou ao trabalho fiscal a inserção de elementos suficientes para que se pudesse 
exercer com plenitude a defesa administrativa. 

 
A terceira alegação recursal ao Pleno é a de improcedência posto 

que caso fossem consideradas as remessas em consignação cuja operação não chegou a 
se realizar, sendo posteriormente emitidas as respectivas notas fiscais de retorno, restaria 
apenas operações concluídas no montante de R$ 1.711,71, o que não foi analisado na 
instancia cameral, em clara afronta ao CTE, art. 202. 

 
É o relatório. 
 
 

VOTO. 

 
Em que pese o claro desatendimento aos pressupostos de 

admissibilidade na peça recursal ao Conselho Pleno, conforme disposto na Lei n.º 
16.469/2009, art. 41, II, posto que, excetuando os votos de manutenção da empresa 
solidária na lide, todos os demais se deram por unanimidade, o que é motivo necessário e 
suficiente para essa inadmissibilidade, verifica-se das três alegações recursais que: 

 
1.º) o endereço da intimação é constante das notas fiscais de sua 

emissão; além disso, o teor das três defesas apresentadas é rigorosamente o mesmo, o 
que demonstra, de forma inequívoca, que qualquer redução de tempo que tenha ocorrido 
para formular sua peça de impugnação não chegou a trazer prejuízo algum em seu teor e, 



 

consequentemente, à própria empresa, devendo ser aproveitados todos os atos 
praticados, nos termos do CPC, art. 250, § Único; 

 
2.º) o trabalho foi efetuado com bastante clareza, não restando 

qualquer dúvida, o que implica a inocorrência das nulidades por insegurança na 
determinação da infração e por cerceamento ao direito de defesa; 

 
3.º) conforme consta do próprio voto do acórdão cameral, “... atitude 

correta da recorrente seria remeter mercadorias a Goiás, em consignação mercantil, sem 
se abstrair do pagamento do ICMS devido por substituição tributária, posto que tais 
institutos não se excluem mutuamente”. 

 
Assim, por unanimidade, foi votada a inadmissibilidade da peça 

recursal. 
 
É o voto. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 13 de setembro de 2016. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01501/16 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica. 
Cerceamento do direito de defesa. Rejeitada. Inadmissibilidade 
de recurso para o Conselho Pleno interposto pelo solidário. 
Acolhimento. Mantida a decisão cameral que considerou 
procedente o auto de infração. 
 
1. Rejeita-se a arguição de cerceamento do direito de defesa 
quando não caracterizada no processo a motivação da arguição; 
 
2. Não se admite recurso para o Conselho Pleno quando não 
atendidos os requisitos legalmente previstos para seu 
cabimento, mantendo-se a correspondente decisão cameral. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 25 
de agosto de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da 
peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Nivaldo José Mendes, Mário de Oliveira Andrade, Victor 
Augusto de Faria Morato, Alcedino Gomes Barbosa, Antônio Martins da Silva, Edson 
Abrão da Silva, Lidilone Polizeli Bento, João Divino de Brito, Heli José da Silva, Nivaldo 
Carvelo Carvalho, Nislene Alves Borges e José Luiz Rosa. Também, por votação 
unânime, acolher a arguição de inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o 
Conselho Pleno, feita pelo Conselheiro Relator, em relação ao mérito,  tendo em vista não 
estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, 
mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. Participaram 
do julgamento os Conselheiros Nivaldo José Mendes, Mário de Oliveira Andrade, Victor 
Augusto de Faria Morato, Alcedino Gomes Barbosa, Antônio Martins da Silva, Edson 
Abrão da Silva, Lidilone Polizeli Bento, João Divino de Brito, Heli José da Silva, Nivaldo 
Carvelo Carvalho, Nislene Alves Borges e José Luiz Rosa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Em 3 de junho de 2008, a autoridade fiscal lavrou o auto de infração, 
formalizando a exigência de ICMS, multa e demais acréscimos legais, pelo fato do 
condutor ADEMAR CÂNIDO DE SOUZA, autuado, não ter comprovado a efetiva saída do 
território goiano do produto (biodisel B100) constante da Nota Fiscal n° 454, nota esta 
relacionada no Passe Fiscal n° 001198 20070915 0020 8, não apresentado para baixa no 
posto fiscal de saída, acarretando a presunção de que a mercadoria foi destinada ao 
Estado de Goiás.  

 
Identificada como sujeito passivo solidário a pessoa jurídica de 

JUSTINO PNEUS LTDA, na condição de transportador. 
 
A ação fiscal foi realizada em posto fiscal fixo subordinado à 

Delegacia Fiscal de Porangatu, tendo sido anexados à peça básica a 1ª via do Passe 
Fiscal n° 001198 20070915 0020 8, cópia da Nota Fiscal n° 454, cópias do certificado de 



 

registro e licenciamento de veículo e da CNH do motorista e consulta ao sistema 
informatizado da SEFAZ-GO. 

 
Os sujeitos passivos foram intimados do auto de infração, não 

comparecem ao processo, perdendo a primeira instância, materializada no Termo de 
Revelia (fls. 16). 

 
Revel em Primeira Instância, a solidária comparece ao processo 

apresentando impugnação em Segunda Instância (fls. 23 a 26), na qual pede em 
preliminar a nulidade do termo de revelia, por cerceamento do direito de defesa, 
devolvendo-lhe o prazo para apresentar defesa em Primeira Instância, afirmando que a 
intimação do auto de infração foi direcionada ao Senhor ADEMAR CÂNDIDO DE SOUZA, 
que com esta não se confunde, nem é seu representante legal. 

 
Não sendo acolhida a preliminar arguida, no mérito, pede a 

improcedência do lançamento, alegando que o condutor do veículo não apresentou o 
passe fiscal para baixa no posto fiscal de saída do Estado de Goiás, por fato alheio a sua 
vontade (greve da Polícia Rodoviária Federal). 

 
Alega ainda que a mercadoria da referida nota fiscal foi entregue à 

destinatária em Betim - MG, conforme Comprovante de Recebimento juntado aos autos 
(fls. 40). 

 
O sujeito passivo principal, ADEMAR CÂNDIDO DE SOUZA, teve 

contra si lavrado o Termo de Perempção de fls. 21, indicativo da perda do direito de 
apresentar defesa. 

 
A Primeira Câmara, por meio da Resolução n° 07/2010 (fls. 46 a 47), 

converte o julgamento em diligência para que os sujeitos passivos principal e solidários 
tragam aos autos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a ciência, algumas provas 
elencadas no artigo 5° da Instrução Normativa n° 556/2002-GSF, as quais devem ser 
preferencialmente obtidas na destinatária, Refinaria Gabriel Passos (REGAP) da 
Petrobrás, em Betim, MG. 

 
Intimados da Resolução n° 07/2010, os sujeitos passivos deixam fluir 

o prazo e nada juntam ao processo. 

 
A Primeira Câmara deste Conselho, em decisão não unânime, 

materializada no Acórdão n° 2986/2010 (fls. 51 a 55), rejeita a preliminar de nulidade da 
intimação de fls. 11/12, arguida pelo solidário JUSTINO PNEUS LTDA, por cerceamento 
do direito de defesa. Em decisão unânime, acata a preliminar de exclusão do autuado 
direto ADEMAR CÂNDIDO DE SOUZA, arguida pelo Relator, mantendo na lide o solidário 
JUSTINO PNEUS LTDA, nos termos do § 5° do art. 20 da Lei n° 16.469/09. Quanto ao 
mérito, em decisão unânime, considera procedente o auto de infração. 
 

Intimado, o solidário JUSTINO PNEUS LTDA apresenta recurso para 
o Conselho Pleno (fls. 60 a 66), formulando em preliminar arguição de nulidade da peça 
básica, por cerceamento do direito de defesa, tendo em vista que a intimação da autuada 
em Primeira Instância não foi entregue ao seu representante legal. 

 
Quanto ao mérito, pede a improcedência do lançamento, alegando 

em essência que a mercadoria foi entregue ao destinatário, conforme documento de fls. 
40. Apresenta, como justificativa para a falta de baixa do passe fiscal, greve dos 



 

servidores da Polícia Rodoviária Federal, tendo este fato, alheio a vontade do motorista, o 
impossibilitado a solicita a baixa do documento. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

Apreciando a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela 
autuada, por cerceamento do direito de defesa, manifesto-me pela sua rejeição, uma vez 
que o sujeito passivo solidário foi devidamente intimado às fls. 13 destes autos, o que 
afasta a motivação da arguição. 
 

Prosseguindo no voto, em relação ao mérito, formulo em preliminar 
arguição de inadmissibilidade do recurso para o Conselho Pleno, interposto pelo solidário, 
pelo que exponho: 

 

A Lei n° 16.469/09 (art. 41, II, § 1°) fixa os requisitos para 
cabimento de recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral unânime, 
devendo a parte cumpri-las, sob pena do recurso ser liminarmente inadmitido: 

 
Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral: 
[...] 
II - unânime: 
 
a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 

que tenha tratado de matéria idêntica; 
 
b) inequivocamente contrária a: 

 
1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

 
2. Prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 
que implique reforma parcial ou total da decisão; 

 
c) Baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

 
d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 
 
§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso 
deve ser liminarmente inadmitido: 
 
I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento; 
 

II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa 
da legislação tributária estadual ou à prova constante do processo, ou a 
falsidade da prova. 

 
Como se vê no Acórdão n° 2986/2010 (fls. 51 a 55), a Primeira 

Câmara deste Conselho, em decisão unânime, considerou procedente o auto de infração. 

 

No caso, portanto, a defesa, ao apresentar recurso para o Conselho 
Pleno, deveria ter cumprido as exigências fixadas no art. 41, II, § 1° da Lei n° 16.469/09, 



 

implicando o não cumprimento destas condições na inadmissão liminar do recurso, 
conforme os dispositivos legais transcritos em linhas anteriores. 

 
Analisando o processo, sobretudo o arrazoado da defesa, não vejo 

nele o cumprimento de quaisquer condições legais para admissão do recurso para o 
Conselho Pleno, devendo o recurso apresentado pelo contribuinte deve ser inadmitido. 

 
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade da peça básica, 

arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa. Acolho a arguição de 
inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, por mim formulada, 
em relação ao mérito, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o 
disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou 
procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 20 de setembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01507/16 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: Processual. Inadmissibilidade de recurso para o 
Conselho Pleno interposto pelo contribuinte. Acolhimento. 
Mantida a decisão cameral que considerou procedente o auto de 
infração. 
 
Não se admite recurso para o Conselho Pleno quando não 
atendidos os requisitos legalmente previstos para seu 
cabimento, mantendo-se a correspondente decisão cameral. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 07 
de junho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade do recurso para o Conselho Pleno, feita pelo Conselheiro Relator, tendo 
em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 
16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Paulo Diniz, Mário de Oliveira Andrade, 
Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli 
José da Silva, Alcedino Gomes Barbosa, Aldeci de Souza Flor, Cláudio Henrique de 
Oliveira, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Mauricio Ribeiro de Paiva, Washington Luis Freire 
de Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino 
de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, 
Masayuki Missao e Victor Augusto de Faria Morato. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 
realizou saídas de mercadorias, no período de 01/01/2011 a 31/07/2013, por meio de 
Cupom Fiscal, utilizando carga tributária inferior à estabelecida pela legislação tributária, 
ocasionando uma diferença no ICMS a recolher, apurada em Auditoria Comparativa da 
Situação Tributária e da Base de Cálculo, sendo-lhe imputada a exigência do ICMS 
omitido no valor de R$ 116.455,10 (cento e dezesseis mil, quatrocentos e cinquenta e 
cinco reais e dez centavos), multa e acréscimos legais. 

 
Citados como infringidos os arts. 11, I, 27, 40 e 64 da Lei n° 

11.651/91, proposta a multa prevista no artigo 71, IV-A, da Lei n° 11.651/91 com redação 
da Lei n° 17.519/11. 

 
A ação fiscal foi dirigida ao estabelecimento da autuada, tendo sido 

anexados à peça básica CD (fls. 05) contendo os levantamentos fiscais. 
 
Intimado em 23.12.2013 (fl. 75), o sujeito passivo não comparece ao 

processo, sendo declarado revel (fls. 09). 
 
Revel, o sujeito passivo apresenta impugnação em Segunda 

Instância (fls. 20 a 22), formulando em preliminar arguição de nulidade da peça básica, 
relacionando a hipótese de cerceamento do direito de defesa (fls. 21). 

 



 

No mérito, alega que não utiliza carga tributária inferior à 
estabelecida pela legislação tributária e que não existem as diferenças apontadas pela 
fiscalização; o que houve na verdade foi uma incorreção nos levantamentos fiscais, pede 
então a conversão do julgamento em diligência para conferir os levantamentos fiscais 
realizados ou, a improcedência do lançamento. 

 
A Quarta Câmara deste Conselho, em decisão unânime, 

materializada no Acórdão n° 088/2015 (fls. 31 a 35), rejeita o pedido de conversão do 
julgamento em diligência, formulado pelo sujeito passivo. Em decisão unânime, rejeita a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pelo sujeito passivo, por cerceamento do 
direito de defesa. Quanto ao mérito, em decisão unânime, considera procedente o auto de 
infração. 
 

Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso para o Conselho Pleno 
(fls. 41 a 43), formulando pedidos e razões idênticos aos formulados na impugnação, 
expostos anteriormente. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

Formulo em preliminar arguição de inadmissibilidade do recurso para 
o Conselho Pleno, interposto pelo contribuinte, pelo que exponho: 

 

A Lei n° 16.469/09 (art. 41, II, § 1°) fixa os requisitos para 
cabimento de recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral unânime, 
devendo a parte cumpri-las, sob pena do recurso ser liminarmente inadmitido: 

 
Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral: 
[...] 
II - unânime: 
 
a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 

que tenha tratado de matéria idêntica; 
 
b) inequivocamente contrária a: 

 
1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

 
2. Prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 
que implique reforma parcial ou total da decisão; 

 
c) Baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

 
d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 
 
§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso 
deve ser liminarmente inadmitido: 
 
I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento; 
 



 

II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa da 

legislação tributária estadual ou à prova constante do processo, ou a falsidade 

da prova. 

 
Como se vê no Acórdão n° 088/2015 (fls. 31 a 35), a Quarta Câmara 

deste Conselho, em decisão unânime, considerou procedente o auto de infração. 
 

No caso, portanto, a defesa, ao apresentar recurso para o Conselho 
Pleno, deveria ter cumprido as exigências fixadas no art. 41, II, § 1° da Lei n° 16.469/09, 
implicando o não cumprimento destas condições na inadmissão liminar do recurso, 
conforme os dispositivos legais transcritos em linhas anteriores. 

 
Analisando o processo, sobretudo o arrazoado da defesa, não vejo 

nele o cumprimento de quaisquer condições legais para admissão do recurso para o 
Conselho Pleno, devendo o recurso apresentado pelo contribuinte deve ser inadmitido. 

 
Ante o exposto, voto pela inadmissibilidade do recurso do 

Contribuinte para o Conselho Pleno, tendo em vista não estar a peça recursal em 
consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão 
cameral que considerou procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 20 de setembro de 2016. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01524/16 
 
Relator: Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes 
 

 
EMENTA: Processual. Inadmissibilidade de recurso de decisão 
cameral unânime. Não cumprimento de requisito do art. 41 II, § 
1º da Lei n° 16.469/09. Arguição pelo Relator. Acolhimento.  
 
Sendo unânime a decisão cameral e não cumprido algum dos 
requisitos exigidos pelo art. 41, II, § 1º da Lei n° 16.469/09, 
impõe-se a inadmissão liminar do recurso interposto. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 28 
de junho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade do recurso para o Conselho Pleno, feita pelo Conselheiro Relator, tendo 
em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 
16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes, João Divino 
de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, 
Masayuki Missao, Luis Antônio da Silva Costa, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira 
Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos 
Mariano, Heli José da Silva, Alcedino Gomes Barbosa, Elias Alves dos Santos, José Luiz 
Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Paulo Diniz, Washington Luis Freire de Oliveira e 
José Pereira D'abadia. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo utilizava no 
estabelecimento quatro equipamentos do tipo POS (Point of Sale) para emissão de 
comprovante de operações e prestações com cartão de crédito e de débito automático em 
conta corrente ou similar, de forma irregular, pois sendo usuário de ECF (Emissor de 
Cupom Fiscal), estava impedido de utilizar o POS, conforme Termo de Apreensão nº 
1100110975-7, Vistoria e Comprovante de Uso de Sistema Informatizado, em anexo. 

 
Em consequência, fica sujeito à multa formal no valor de R$ 3.671,94 

(três mil, seiscentos e setenta e um reais e noventa e quatro centavos), por equipamento, 
perfazendo o total de R$ 14.687,76 (quatorze mil, seiscentos e oitenta e sete reais e 
setenta e seis centavos). 

 
Na inicial encontram-se consignados como infringidos os artigos: 64, 

da Lei n.º 11.651/91, e 5º, e 232, inciso III, do Anexo XI, do Decreto nº 4.852/97, 
aplicando-se a pena pecuniária prevista no artigo 71, inciso XIV, alínea 'd", da Lei n.º 
11.651/91. 

 
Juntou-se ao processo os documentos de fls. 03 a13", sendo: 

Vistoria em Sistemas Informatizados; Leitura "X"; Termo de Lacração e Notificação para 
Deslacração (TLND); Termo de Apreensão nº 1100110975-7; Espelho Cadastral; 
Comprovante de Autorização de Uso de Sistema Informatizado para Emissão de 
Documentos Fiscais nº 1012792-001. 

 



 

O sujeito passivo foi intimado "fls. 14 e 15". 
 
O sujeito passivo apresenta impugnação "fls. 17 a 19", alegando que, 

os autuantes não observaram a existência de outras formas de transações comercial 
adotadas, entre elas a exigida pela fiscalização, ou seja, o Sistema Eletrônico de Fundos – 
TEF, não permitindo que se demonstrasse o funcionamento do sistema. Alega ainda que 
os equipamentos em questão se destinavam a uso em situações de emergência, ou seja, 
para casos de quedas na conexão, ou outro caso fortuito de força maior. 

 
Alega também: "A empresa impugnante em nenhum momento deixou 

de cumprir a lei. Mesmo possuindo o sistema TEF em pleno funcionamento e possuindo 
os equipamentos POS apenas para uso em eventuais emergências, cuidou de autorizar as 
administradoras de cartões de crédito a informar aos órgãos competentes todas as 
transações eventualmente efetuadas nestes equipamentos, visando assim afastar 
qualquer alegação de ocultação e ou sonegação fiscal." 

 
Ao final requer que seja anulado o auto de infração e que os 

equipamentos POS apreendidos, termo de apreensão n° 11001109757, sejam liberados. 
Anexou o recorrente os seguintes documentos "fls. 20 a 32": cópia do 

comprovante de pagamento, autorizações, instrumento particular de contrato de sociedade 
limitada, alteração contratual. 

 
Pela Sentença n° 9804/09-JULP "fls. 34 e 35", o julgador singular 

decidiu pela procedência do auto de infração, fundamentando que no caso em apreciação 
a defesa distorceu o motivo que o fisco ampara a inicial. Na verdade, a acusação fiscal é 
de que, possuindo ECF a empresa, possui também POS sem o mesmo ter concomitância 
com o primeiro equipamento. 

 
O sujeito passivo foi intimado da sentença às fls. 36 a 39 e apresenta 

impugnação "fls. 41 a 55", alegando que a autuação em questão foi lavrada sem atentar 
para os pressupostos legais que pudessem fundamentá-la, visto que o sistema TEF 
estava em pleno funcionamento na empresa, fato que foi demonstrado, em vão, pela 
representante da recorrente e que os equipamentos do tipo POS ali existentes eram 
usados somente em situações excepcionais, tais como quedas de conexão, bem como 
outras decorrentes de caso fortuito ou força maior que pudessem inviabilizar o uso do 
sistema TEF. 

 
Argui o defendente que a preclusão pela falta de apresentação da 

prova no momento da impugnação tem sido atenuada pelos tribunais administrativos, via 
construção jurisprudencial, atendendo ao Princípio da Verdade Real, autorizando-se a 
produção de provas até o julgamento do recurso. 

 
Defende o recorrente da total nulidade da autuação, pois ao se 

proceder a análise de Demonstrativo Fiscal-Financeiro da recorrente é de fácil 
constatação o lançamento, nos livros fiscais, de todas as notas e cupons emitidos pelo 
estabelecimento comercial, bem como do efetivo uso do sistema TEF, estão exatamente 
como determina a legislação vigente.  

 
Desta feita, diz o polo passivo, é nítido que o sistema POS existia no 

estabelecimento da ora recorrente. Em momento algum tal fato é negado, porém, seu uso 
era absolutamente restrito, visto que o objetivo da mantença de tal sistema era somente 
para casos absolutamente excepcionais, como já mencionado.  

  



 

Aduz a parte passiva que a multa ofende o princípio da razoabilidade 
e da proporcionalidade, pois ao aplicar uma multa nestes patamares, e pior, confirmá-la 
em decisão como a recorrida, contra a qual se manifesta em prol de seus direitos, fere aos 
citados princípios. 

 
Ao final, requer que seja julgado improcedente o auto de infração e 

da apreensão. 
Anexou o recorrente os seguintes documento "fls. 56 a 66": alteração 

contratual, consolidação do contrato social da empresa, instrumento particular de contrato 
de sociedade limitada, procuração, consulta pública ao cadastro do Estado de Goiás, 
comprovante de inscrição e de situação cadastral, AR. 

 
Pelo Acórdão da I CJUL n° 3792013 "fls. 69 a 75", a Primeira 

Câmara Julgadora decide, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade de 
peça básica sob o fundamentou que, quanto as nulidades, as rejeita, por entender que, a 
alegação de inexistência de descumprimento de obrigação tributária não se sustenta. 

 
Entende também a Câmara Julgadora a infração encontra-se 

corretamente descrita, e respalda-se na situação fática descrita no Termo de Apreensão 
de fls. 07, que detectou o uso não autorizado dos equipamentos POS (Point of Sale) para 
emissão de comprovante de operações e prestações com cartão de crédito e de débito 
automático em conta corrente ou similar. Tal situação, sendo o contribuinte usuário do 
ECF somente é possível com a prévia autorização do Fisco, interligando o POS de forma 
concomitante com a emissão de cupom fiscal. 

 
No mérito, entende que o órgão colegiado que o argumento de que 

os equipamentos POS (Point of Sale), seriam utilizados apenas em situações 
emergenciais não se apresenta como aceitável para ilidir a ação do Fisco legislação é 
taxativa quanto à vedação do uso dos mesmos. 

 
O sujeito passivo foi intimado da decisão do acórdão "fls. 76 e 77" e 

se manifesta "fls. 80 a 94", no qual reitera os argumentos da impugnação anterior e que na 
oportunidade da interposição do anterior recurso voluntário, juntando relatórios que 
comprovam a presença do programa TEF no estabelecimento comercial, que era 
plenamente utilizado, evidenciando, no seu entender, o arbítrio na lavratura do auto de 
infração, por afastar a argumentação de descumprimento de obrigação imposta por lei. 

 
Reitera o recorrente ainda as alegações da inexigibilidade da multa 

aplicada, da multa ofender o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, cintando 
conceitos de doutrinadores e, ao final, requer a nulidade do auto de infração e 
consequentemente a improcedência da multa exigida, anexando os seguintes documentos 
"fls. 95 a 101": cópia da intimação e cópia do acórdão da I CJUL n° 379/2013. 

 
É o relatório. 
 

QUESTÃO PRELIMINAR 

Analisando o recurso interposto pelo sujeito passivo, vejo que foi 
interposto perante decisão cameral unânime (fl. 69), devendo o recurso ser inadmitido, já 
que, não cumprido algum dos requisitos exigidos pelo art. 41, II, § 1º da Lei 16.469/09, é 
incabível a interposição de recurso para o Conselho: 



 

 

“Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral: 

[...] 

 

II - unânime: 

a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 
que tenha tratado de matéria idêntica; 

b) inequivocamente contrária a: 

1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 
que implique reforma parcial ou total da decisão; 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 

§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o 
recurso deve ser liminarmente inadmitido: 

I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento; 

II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa 
da legislação tributária estadual ou à prova constante do processo, ou a 
falsidade da prova. [...]” [Grifo Oportuno] 

 

Fica, por consequência, mantida a decisão cameral. 
 
Pelo exposto, INADMITO o recurso do Contribuinte para o Conselho 

Pleno, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto 
de infração. 

 
 
Sala das sessões plenárias, em 27 de setembro de 2016. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01534/16 
 
Relator: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 

 
EMENTA: ICMS. RECURSO DO CONTRIBUINTE PARA O 
CONSELHO PLENO. DIVERGÊNCIA DE INFORMAÇÃO 
PRESTADA EM ARQUIVO DIGITAL E DPI. DECISÃO CAMERAL 
UNÂNIME QUANTO AO MÉRITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS 
PRESSUPOSTOS DE INADMISSIBILIDADE.MANUTENÇÃO DA 
DECISÃO CAMERAL.  
1. O recurso consubstancia medida da parte que se viu 
prejudicada em decisão administrativa/ judicial, com vistas ao 
reexame das questões que ali foram apreciadas.  Entretanto, 
existem condições de admissibilidade que necessitam estar 
presentes para que o mérito seja conhecido. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 09 
de agosto de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade do recurso para o Conselho Pleno, feita pelo Conselheiro Relator, tendo 
em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 
16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Rodolfo Ramos Caiado, Victor Augusto de 
Faria Morato, Paulo Diniz, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone 
Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, Valdir Mendonça 
Alves, Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Aguinaldo 
Fernandes de Melo, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, José 
Paixão de Oliveira Gomes, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo 
Carvalho e Gilmar Rodrigues de Almeida. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Nos presentes autos, o Fisco acusa o sujeito passivo de haver 
apresentado Declaração Periódica de Informações e Arquivos Magnéticos contendo 
divergências entre os valores declarados. 

A infração foi capitulada nos arts. 55, II e 64, ambos do CTE, 
combinados com o art. 1º §§2º e 5º do Anexo X do RCTE, e arts. 1º e 5º da IN 630/02-
GSF e arts. 3º e 3º-A da IN 599/03-GSF. A penalidade, por seu turno, é a que consta do 
art. 71, XII, “d”, 2 do CTE. 

Aufere-se multa formal no valor originário de R$ 1.118.703,82, 
correspondente a 2% da diferença apurada.  

O lançamento tem como fato gerador os períodos compreendidos 
entre 29/11/07 e 27/09/08. O auto de infração foi lavrado em 05/02/09. 

 
A título de instrução processual, fora juntado demonstrativo do cotejo 

realizado entre ambos os documentos de informação (fls. 4 a 12), cópias de extratos da 
DPI e arquivos magnéticos.  

A empresa foi intimada em 19/02/09. 
Comparecendo em fase singular, o sujeito passivo alega que não 

havia CFOP específico no Livro de Apuração que fora autenticado, sendo as divergências 
oriundas de pequenos erros de digitação. Pede a nulidade do lançamento.  



 

Submetido a julgamento, o lançamento fora julgado procedente em 
fase singular.  

Em recurso voluntário, a recorrente argui nulidade do lançamento 
por insegurança na determinação da infração, em virtude de divergência entre o campo “2” 
do auto de infração e seu anexo estruturado, no que tange ao período de referência.  

Submetidos os autos a julgamento cameral, declarou-se a nulidade 
pleiteada pelo sujeito passivo, por maioria de votos.  

Asseverou o voto condutor que  

“razão assiste (...) pela defesa, em face à nulidade da lide, por insegurança 
na determinação da infração, pois o autor do lançamento, ao anexar ao 
auto de infração uma planilha em que consta como período de ocorrência 
do fato gerador os meses de novembro de 2007, agosto e setembro de 
2008, não se ateve em comprovar, pela instrução processual em sede 
cognitiva, que o documento juntado naquele momento processual 
comprova parcialmente a alegação fiscal, objeto da autuação”.  

 

Em recurso ao Conselho Pleno, a Representação Fazendária 
pondera que a inconsistência entre o campo “detalhamento do lançamento” e o “período 
de ocorrência do fato gerador” não é vício insanável, e que inclusive laborou, no que toca 
ao cálculo da multa, em favor do sujeito passivo. Solicita o retorno dos autos para 
julgamento do mérito. 

Em contradita, a autuada reitera os argumentos expendidos na 
decisão cameral, solicitando sua manutenção. 

Em decisão plenária, os autos retornaram para julgamento cameral, 
havendo sido acatado o pleito Fazendário (fls. 68). 

Em nova manifestação, a autuada argumenta que, à época dos 
fatos, não havia CFOP específico para as operações que realizara, conforme 
manifestação da própria SEFAZ. Não haveria, ademais, diferenças significativas entre a 
DPI e o arquivo magnético apresentado. Pede a improcedência do lançamento.  

Anexa pedido de consulta formulada por EXPRESS COMERCIAL 
LTDA, em 4/08/11, indagando sobre a possibilidade de denúncia espontânea nas 
hipóteses de correção de códigos fiscais registrados nos livros fiscais autenticados.  

A consulta fora solucionada pela Superintendência da Receita em 
24/08/11. 

Os autos seguiram à Terceira Câmara temporária, que julgou pela 
procedência do lançamento, à unanimidade de votos. Aplicou, entretanto, a forma 
privilegiada da multa, prevista no §8º do art. 71 do CTE.  

Esta última decisão se dera por maioria de votos, havendo sido 
aplicada apenas quanto aos 9 (nove) primeiros períodos de ocorrência, referenciados às 
fls. 3 dos autos. O voto vencido fora pela aplicação do benefício quanto à totalidade do 
período.  

Obtempera o voto condutor que  

“a autuada já havia apresentado as Declarações Periódicas de 
Informação referentes ao exercício de 2005 (ao que tudo indica esta 
obrigação foi cumprida tempestivamente). 

No entanto, somente em 29/11/07, foram apresentados os arquivos 
magnéticos (...) 



 

O fato é que todos os arquivos do SINTEGRA apresentados 
apresentam divergência em relação às informações anteriormente 
entregues através das DPI’s.  

No entanto, em relação à exigência contida no auto de infração, cabe a 
aplicação parcial da forma privilegiada prevista no §8º do art. 71 do 
CTE. Isto com relação às infrações ocorridas antes de 01 de maio de 
2008 – data em que entrou em vigor a restrição à aplicação da forma 
privilegiada, por força do disposto no art. 1º da Lei 16.241/08.”  

 

Em recurso ao Conselho Pleno, o sujeito passivo solicita sua 
admissibilidade em virtude de se tratar de decisão cameral unânime inequivocamente 
contrária a disposição expressa da legislação e a prova inconteste, constante dos autos à 
época do julgamento, nos termos do art. 41, II, “b”, 1 e 2 da Lei nº 16469/09.  

Reitera a nulidade por insegurança na determinação da infração e, 
no mérito, as argumentações delineadas em recurso voluntário. Pede, ao final, a 
improcedência do lançamento. Sucessivamente, pede a procedência parcial, no valor de 
multa de R$ 554.093,83, já com aplicação da forma privilegiada da multa.  

 

É o relatório. 

 

 
V O T O 

 

É sabido que o recurso consubstancia medida da parte que se viu 
prejudicada em decisão administrativa/ judicial, com vistas ao reexame das questões que 
ali foram apreciadas.  Entretanto, existem condições de admissibilidade que necessitam 
estar presentes para que o mérito seja conhecido. 

Em nosso contexto de trabalho, estas condições vêm expressas no 
art. 41 da Lei 16.469/09, in verbis: 

“Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão 
cameral: 

I - não unânime; 

II - unânime: 

a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão 
plenária, que tenha tratado de matéria idêntica; 

b) inequivocamente contrária a: 

1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento 
cameral, que implique reforma parcial ou total da decisão; 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava 
na ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo.” 

 

Na hipótese sob análise, a decisão recorrida, no mérito, fora tomada 
por unanimidade de votos, o que nos leva ao juízo de admissibilidade da peça recursal 



 

sob a égide do inciso II do dispositivo retrocitado, em especial, a alínea “b”, itens 1 e 2, 
suscitada pelo sujeito passivo. 

A recorrente não aponta, objetivamente, qual dispositivo expresso da 
legislação tributária teria sido violado, tampouco demonstra quais provas inequívocas, ao 
tempo do julgamento cameral, teriam sido desconsideradas.   

Não há, de tudo isso, a pretendida violação a dispositivo de lei. 
 

Deixo de conhecer, portanto, o recurso que fora dirigido ao mérito do 
trabalho fiscal.  

Houve na decisão cameral, em voto destacado, decisão que aplicara 
proporcionalmente a forma privilegiada da multa, conforme autorização estabelecida no 
§8º do art. 71 do CTE. Na oportunidade, por maioria de votos, aplicou-se a redução 
apenas quanto aos 9 (nove) primeiros períodos de ocorrência, discriminados às fls. 4 a 9 
dos autos, ou seja, os meses de janeiro a setembro de 2005.  

Sob tais fundamentos, deixo de conhecer o recurso apresentado 
pelo sujeito passivo, ficando mantida a decisão cameral em sua integralidade.  

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 27 de setembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01538/16 
 
Relator: Conselheiro Washington Luis Freire de Oliveira 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar inadmissão do Recurso da 
Fazenda Pública. Recurso de decisão cameral unânime 
interposto sem comprovação dos requisitos exigidos. Acolhida.  
 
Devem ser liminarmente inadmitidos pelo Conselho Pleno os 
recursos de decisão cameral unânime, quando não for 
comprovada a exigência de um dos requisitos previstos no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 31 
de maio de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade do recurso para o Conselho Pleno, em relação às preliminares e ao 
mérito,  feita pelo Conselheiro Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em 
consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão 
cameral que considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da 
Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo 
Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria 
Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone 
Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, Alcedino Gomes 
Barbosa, Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira e Talita 
Pimenta Félix. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de recurso do contribuinte para o Conselho Pleno interposto 
contra decisão cameral que, por unanimidade de votos, rejeitou a preliminar de nulidade 
do auto de infração por insegurança na determinação da infração e, no mérito, confirmou a 
decisão singular pela procedência do auto de infração. 

 

A acusação fiscal é de que o sujeito passivo omitiu pagamento de 
ICMS na importância de R$ 200.410,19 (duzentos mil, quatrocentos e dez reais  e 
dezenove centavos), no exercício de 2004, mediante aproveitamento indevido de crédito 
outorgado, previsto na alínea “c”, 1, do inciso III do art. 11 do anexo IX do Decreto n.º 
4.852/97, sem atender a condição de apresentar arquivo magnético das operações 
efetuadas, na forma estabelecida na legislação tributária, fazendo-o com omissão de 
informações, condição essa imprescindível para a utilização desse benefício fiscal. 

 

A fruição irregular de crédito outorgado teria ocorrido entre maio de 
2003 e junho de 2004 (fls. 08 e 12), repercutindo, quanto à omissão de pagamento de 
ICMS, no período de abril a agosto de 2004 (fls. 03 e 13), tendo sido quitado o auto de 
infração referente a apresentação de arquivo magnético com omissão de informações (fls. 
71 e 114). 



 

 

No histórico do lançamento consta a informação de que o presente 
auto de infração foi lavrado em decorrência do pedido de reautuação existente no ofício nº 
198/2007-GERF, em substituição ao Auto de Infração nº 3 0232 947 653 66, anulado por 
vício formal, Sentença nº 3735/07-COJP. 

 

Inconformado com a decisão singular que julgou procedente o auto 
de infração, fls. 115/116, a autuada apresentou recurso voluntário, arguindo, em 
preliminar, a nulidade do auto de infração por insegurança na determinação da infração, 
devido a deficiência quanto à capitulação dos dispositivos legais. 

 

No mérito, alega que a situação discutida no presente processo 
constitui dupla punição pelo mesmo fato, caracterizado pelo preenchimento irregular dos 
arquivos magnéticos (fls. 63 e 614), no entendimento de que o descumprimento de 
obrigação acessória não geraria, além da imposição de penalidade pecuniária, a perda de 
benefício fiscal (fl. 98). 

 

A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário decidiu, 
por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela 
autuada, por insegurança na determinação da infração e, quanto ao mérito, também por 
votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença 
singular que considerou procedente o auto de infração.  

 

O autor do Acórdão nº 1390/2010 fundamenta sua rejeição pela 
preliminar de nulidade arguida, aduzindo que o fato apontado como infração foi descrito 
com clareza e que o sujeito passivo pode projetar a irregularidade descrita na inicial na 
legislação tributária e perceber a existência ou não dos efeitos jurídicos afirmado pelo fisco 
no auto de infração. 

 

No mérito, não acolheu as razões trazidas pela recorrente, 
esclarecendo que a entrega de arquivos magnéticos com omissão de informações é 
questão incontroversa no presente processo, em face da quitação do auto infração onde o 
Fisco faz essa acusação e que no plano jurídico, mostra-se inconsistente a alegação da 
recorrente de que, no âmbito da legislação tributária estadual, o descumprimento de 
obrigação acessória, que também seja condição para fruição de benefício fiscal, não faça 
surgir, duplamente, penalidade pecuniária e perda do benefício. 

 

O sujeito passivo apresenta Recurso ao Conselho Pleno, no qual 
pede, inicialmente, a admissão do seu recurso de decisão cameral unânime, com 
fundamento no art. 41, II, “a”, (decisão divergente que tenha tratado de matéria idêntica) 
“b”, item 1, (inequivocamente contrária a disposição expressa da legislação tributária 
estadual) e “d”, (quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo) da Lei nº 16.469/2009. 

 

Assevera que a decisão foi contrária a disposição expressa da 
legislação tributária estadual e a prova inconteste cuja existência se ignorava na ocasião 
do julgamento porque o dispositivo legal apontado no lançamento, art. 11, III, “c”, do 



 

Anexo IX do RCTE foi revogado em 01/08/2008, data anterior a lavratura do auto de 
infração em 08/07/2009, não havendo razão para aplicação da legislação antiga, 
circunstância que caracteriza a nulidade por insegurança na determinação da infração. 

 

Apresenta as ementas dos acórdãos nº 3383/09, 1922/05, 1545/06 e 
781/05, que tratam da necessidade de correção das imperfeições do lançamento original 
nas reautuações, como decisões paradigmas para o acolhimento da preliminar de 
nulidade por insegurança na determinação da infração. 

 

Sustenta que o autor do procedimento fiscal não informou quais 
TARE’s que a autuada teria firmado com a Secretaria de Estado da Fazenda de Goiás, 
causando, nesse caso, cerceamento ao direito de defesa da autuada que teve de 
promover sua defesa naquilo que acredita ou supõe ser. 

 

Menciona que os acórdãos nº 1120/10, 717/10, 1531/10, confirmam o 
entendimento de que o lançamento fiscal deve ser anulado sempre que o lançamento não 
contiver todos os elementos necessários a fundamentação da acusação fiscal. 

 

Afirma que ocorreu a decadência do direito de a Fazenda Pública 
exigir parte do crédito tributário, porque os valores relativos ao exercício de 2003 foram 
transportadas para o exercício de 2004, sendo que o auto de infração foi lavrado em 
08/07/2009, faz referência aos acórdãos 3610/08 e 532/08, que tratam do prazo 
decadencial de cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte aquele em que 
o lançamento deveria ter sido efetuado (art. 173, I, do CTN). 

 

No mérito, destaca que existe insubsistência numérica clara no 
levantamento fiscal em razão do transporte para o exercício de 2004 de saldo credor 
acumulado e que não foram considerados os créditos outorgados relativos aos meses de 
janeiro, fevereiro e março de 2004, sendo registrados créditos nos meses de julho e 
agosto que a empresa não aproveitou. 

 

Em sessão plenária, realizada no dia 14/8/2012, considerando a 
possibilidade de convalidação da utilização de benefício fiscal previsto na legislação 
tributária estadual concedido pela Lei 16.150/09 com redação da Lei n° 17.758 de 16 de 
julho de 2012 foi determinada a retirada do processo da pauta e o encaminhamento para a 
Secretaria Geral - SEGE,  para ser repautado, se for o caso, somente após o decurso do 
prazo previsto para a apresentação do pedido de convalidação a ser formulado pelo 
contribuinte a Superintendência de Administração Tributária - SAT. 

 

Às fls. 262 e 263 são anexados o Parecer nº 022 e o Despacho da 
Superintendência de Administração Tributária com manifestação desfavorável à extinção 
do crédito tributário, porque o sujeito passivo não atendeu as condições exigidas para 
convalidação do crédito, nos termos previstos na Lei 16.150/09 com redação da Lei n° 
17.758/12. 

 

É o relatório. 



 

 

 
V O T O 

 
Inicialmente, entendo que não deve ser conhecido o recurso do 

contribuinte ao Conselho Pleno, porque a decisão recorrida foi tomada, na fase cameral, 
por unanimidade de votos e não houve comprovação no recurso interposto do 
atendimento de um dos requisitos previstos no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, abaixo 
transcrito: 

 
Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral: 
[...] 
II - unânime: 
a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 
que tenha tratado de matéria idêntica; 
b) inequivocamente contrária a: 
1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 
2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 
que implique reforma parcial ou total da decisão; 
c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 
d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 
§ 1º - Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso 
deve ser liminarmente inadmitido: 
I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento; 
II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição 
expressa da legislação tributária estadual ou à prova constante do 
processo, ou a falsidade da prova. 

 
Muito embora o recurso indique de forma destacada alguns acórdãos 

como paradigmas de decisões divergentes, entendo que não ficou caracterizado que a 
decisão recorrida tenha divergido daquelas que a recorrente apresenta. 

 
Os Acórdão de nºs 3383/09, 1922/05, 1545/06 e 781/05, são relativos 

a decisões de acolhimento da preliminar de insegurança na determinação da infração por 
existirem falhas formais e imperfeições do lançamento original e repetidas na reautuação, 
situação completamente diferente daquela que se analisa no presente lançamento que se 
apresenta perfeito do ponto de vista formal e material, tendo sido corrigidas as falhas do 
auto de infração anteriormente anulado  

 
No mesmo sentido, os Acórdãos nº 1120/10, 717/10, 1531/10, 

confirmam o entendimento de que o lançamento fiscal deve ser anulado sempre que o 
lançamento não contiver todos os elementos necessários a fundamentação da acusação 
fiscal, situação que não se adequa a presente exigência que contém todos os requisitos 
formais necessários para validade do lançamento e para o pleno conhecimento da 
exigência fiscal, não incorrendo nos erros ou falhas apontadas pela recorrente 

 
 A decisão recorrida também não foi contrária à disposição expressa 

da legislação tributária estadual e nem foram apresentadas provas incontestáveis, cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento. 

 



 

Na verdade, o que se verifica é que a decisão recorrida está 
claramente fundamentada e em total consonância com o que está prescrito na legislação 
tributária estadual. 

 
 A utilização de benefício fiscal condicionado ao cumprimento de 

determinadas condições é questão bem conhecida e de pacifico entendimento neste 
Conselho Administrativo que tem mantido a exigência fiscal nos casos em que o 
contribuinte utiliza indevidamente o favor fiscal sem atender às condições impostas na 
norma que concede o benefício. 

 
Ante o exposto, voto inadmitindo liminarmente o recurso por estar 

desprovido dos elementos legalmente exigidos para sua admissão por este Conselho 
Pleno. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 27 de setembro de 2016. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01540/16 
 
Relator: Conselheiro Washington Luis Freire de Oliveira 
 

 
EMENTA: Processual. Arguição de inadmissibilidade do recurso 
da Fazenda Pública. Recurso de decisão cameral unânime 
interposto sem comprovação dos requisitos exigidos. Acolhida.  
 
Devem ser liminarmente inadmitidos pelo Conselho Pleno os 
recursos de decisão cameral unânime, quando não for 
comprovada a exigência de um dos requisitos previstos no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 16 
de agosto de 2016, decidiu, por maioria de votos, acolher a arguição de inadmissibilidade 
do recurso para o Conselho Pleno, feita pelo Conselheiro Relator, sob o fundamento de 
que a peça recursal não estaria em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 
16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou parcialmente procedente o auto 
de infração sobre a base de cálculo da multa formal no valor de R$ 113.853,03 (cento e 
treze mil, oitocentos e cinqüenta e três reais e três centavos) e base de cálculo do ICMS 
no valor de R$ 70.047,15 (setenta mil e quarenta e sete reais e quinze centavos), cujo 
ICMS a recolher é de R$ 6.864,62 (seis mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e 
sessenta e dois centavos), nos termos da revisão de fls. 1940, observando para efeito de 
extinção do crédito tributário o pagamento de fls. 1934. Foram vencedores os 
Conselheiros Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da 
Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, José Paixão de Oliveira Gomes, Nivaldo 
Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Edson Abrão da Silva, 
Nivaldo José Mendes, Rickardo de Souza Santos Mariano, Valdir Mendonça Alves, Aldeci 
de Souza Flor, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira e Talita Pimenta Félix. 
Vencidos os Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato, Mário de Oliveira Andrade, 
Lidilone Polizeli Bento e Heli José da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de recurso da Fazenda Pública ao Conselho Pleno 
interposto contra decisão cameral que por unanimidade de votos reformou a decisão 
singular e julgou procedente em parte o auto de infração sobre a base de cálculo da multa 
formal no valor de R$ 113.853,03 (cento e treze mil, oitocentos e cinquenta e três reais e 
três centavos) e base de cálculo do ICMS no valor de R$ 70.047,15 (setenta mil e 
quarenta e sete reais e quinze centavos), cujo ICMS a recolher é de R$ 6.864,62 (seis mil, 
oitocentos e sessenta e quatro reais e sessenta e dois centavos), nos termos da revisão 
de fls. 1940, observando para efeito de extinção do crédito tributário o pagamento de fls. 
1934. 

 
A acusação fiscal é de que o sujeito passivo omitiu registro de saída 

de mercadoria correspondente ao suprimento indevido de caixa verificado na Auditoria das 
Disponibilidades. 

 
No polo passivo, na condição de sujeito passivo solidário, foram 

relacionados o senhor CIRIO RIBEIRO DE ARAÚJO, com fundamento no artigo 45, inciso 



 

XII, e o ESCRITÓRIO CONTÁBIL ASMAR LTDA, com fundamento no artigo 45, inciso XIII, 
ambos dispositivos da Lei nº 11.651/91.  

 
Com a inicial foram acostados demonstrativos da Auditoria das 

Disponibilidades (fls. 8/113), nota explicativa (fls. 114/120), notificação fiscal, contrato 
social e extratos bancários (fls. 121/294), cópias dos livros diário e razão (fls. 296/1409). 

 
O contribuinte e os solidários apresentaram a peça impugnatória de 

fls. 1.425/1.427, com seus argumentos de defesa.  
 
O julgador singular não acolheu as alegações apresentadas e 

considerou procedente o lançamento tributário, nos termos da peça inicial, com a 
manutenção dos sujeitos passivos solidários na lide, conforme sentença de fls. 
1.437/1.439.   

 
Intimados, os solidários não apresentaram recurso voluntário, foram 

declarados peremptos, conforme documento de fls. 1.444. 
 
A empresa, por sua vez, apresenta recurso voluntário no qual alega 

que os lançamentos de cheques compensados a débito da conta caixa, isso decorre, na 
verdade, em face de os pagamentos serem escriturados, na maioria das vezes, antes da 
contabilização do cheque. Que após a verificação da emissão dos cheques esses são 
lançados posteriormente, conforme se demonstra nos levantamentos e fotocópias anexas; 
sustenta que a fiscalização comete equívoco ao afirmar que ocorreu suprimento de caixa 
em face do lançamento de cheque devolvido na conta caixa, pois o banco lança 
individualmente no extrato o valor do cheque devolvido e a empresa ao recebê-lo do 
cliente realiza depósito de forma englobada ou o numerário em relação a esse cheque 
permanece em espécie no caixa (débito no caixa);   

 
O julgamento foi convertido em diligência, com manifestação do 

agente fiscal designado no sentido de que foi possível, a partir dos controles financeiros 
da autuada, verificar que, de fato, a empresa debita a conta caixa e credita a conta bancos 
para repor o caixa pelos lançamentos anteriores de compra à vista a credito de caixa 
pagos por meio de cheques pré-datados. 

 
Outros lançamentos de débitos na conta Caixa de cheques 

compensados lançados a crédito da conta Bancos são decorrentes da utilização da conta 
caixa como conta transitória para o pagamento de despesas/fornecedores. 

 
A autoridade encarregada da revisão fiscal informou, ainda, que os 

cheques devolvidos por insuficiência de fundos debitadas na conta caixa e creditados na 
conta bancos visa apenas disponibilizar os cheques devolvidos para a cobrança direta e 
que o valor de R$ 113.853,03 representa os lançamentos contábeis que não estão 
perfeitamente identificados por tratar-se de empréstimos não comprovados 
adequadamente, títulos sem números ou até mesmo falta de lançamento, fls. 1.924/1.925. 

 
Após a realização de nova diligência para separação por mês do 

valor da omissão, fls. 1.940, o sujeito passivo realiza o pagamento no valor apurada na 
revisão fiscal e o auto de infração é julgado por unanimidade de votos procedente em 
parte o auto de infração sobre a base de cálculo da multa formal no valor de R$ 
113.853,03 (cento e treze mil, oitocentos e cinquenta e três reais e três centavos) e base 
de cálculo do ICMS no valor de R$ 70.047,15 (setenta mil, quarenta e sete reais e quinze 
centavos), cujo ICMS a recolher é de R$ 6.864,62 (seis mil, oitocentos e sessenta e quatro 



 

reais e sessenta e dois centavos), nos termos da revisão de fls. 1.940, observando para 
efeito de extinção do crédito tributário o pagamento de fls. 1.934 

 
Inconformada, a Fazenda Pública apresenta recurso ao Conselho 

Pleno, com base no art. 41, II, “b”, 2, da Lei 16.469/09, justificando que a decisão cameral 
foi contrária a prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, que 
implica reforma parcial ou total da decisão. 

 
O representante da Fazenda Pública justifica que não é possível 

aceitar a reposição do caixa (débito caixa e crédito bancos de cheques compensados) 
pelas aquisições a vista com pagamentos realizados por meio de cheques pré-datados de 
lançamentos anteriores (débito fornecedores e crédito caixa) porque essa confusão de 
lançamentos contábeis teria o propósito de esconder o suprimento indevido de caixa. 

 
Menciona a título de exemplo lançamentos contábeis que foram 

excluídos do lançamento, mas que no seu entendimento deveriam permanecer no total da 
exigência, pois seriam lançamentos de debita na conta caixa e crédito de bancos 
supostamente relativos a estornos de lançamentos bem posteriores a realização do 
negócio (compra à vista). 

 
Destaca, também, que o manual de Auditoria e Procedimentos 

Fiscais considera suprimento indevido o lançamento de cheques devolvidos a débito da 
conta caixa e que a manifestação do fiscal revisor no relatório diligencial não foi conclusiva 
quanto à verificação do posterior recebimento dos cheques devolvidos. 

 
Ao final, pede a reversão do julgado cameral para se exigir o valor 

originalmente lançado ou, subsidiariamente, o retorno dos autos àquela instancia para 
análise de toda a matéria. 

 
Intimada, a empresa não se manifestou. 
  
  
É o relatório. 
 
 
 

V O T O 
 

 
Inicialmente, entendo que não deve ser conhecido o recurso da 

Fazenda Pública ao Conselho Pleno, porque a decisão recorrida foi tomada, na fase 
cameral, por unanimidade de votos e não foi comprovado no recurso o atendimento de um 
dos requisitos previstos no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, abaixo transcrito:  

 
Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral: 
[...] 
II - unânime: 
a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 
que tenha tratado de matéria idêntica; 
b) inequivocamente contrária a: 
1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 
2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 
que implique reforma parcial ou total da decisão; 



 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 
d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 
§ 1º - Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso 
deve ser liminarmente inadmitido: 
I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento; 
II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição 
expressa da legislação tributária estadual ou à prova constante do 
processo, ou a falsidade da prova. 

 
Muito embora o recurso da Fazenda Pública indique de forma 

destacada alguns lançamentos contábeis excluídos do auto de infração pelo fiscal revisor 
como sendo demonstrativo de que o julgamento foi contrário à prova inequívoca constante 
dos autos, entendo de forma diversa que não está comprovado no recurso fazendário que 
o julgamento cameral tenha sido contrário a prova dos autos e menos ainda que elas 
impliquem reforma total do lançamento. 

 
A manifestação do fiscal revisor, fls. 1.924/1.925, justifica que foi 

possível o cotejamento dos lançamentos contábeis (reversão dos lançamentos anteriores 
relativos as aquisições à vista com pagamentos realizados por meio de cheques pré-
datados) em razão do eficiente controle financeiro mantido pela empresa que agrupa e 
carimba todos os documentos pagos com os números dos cheques, data de vencimento e 
instituição financeira correspondente. 

 
Mesmo não sendo realizados dentro da melhor técnica contábil, os 

lançamentos efetuados pela autuada não representavam, segundo o agente fiscal 
responsável pela diligência, suprimentos indevidos de caixa. 

 
Portanto, não se trata de provas não analisadas pelo auditor fiscal ou 

pelos julgadores da Terceira Câmara, mas foi a partir delas que se entendeu correta a 
exclusão dos lançamentos que representavam simples reposição do caixa de lançamentos 
anteriores a crédito pelas aquisições à vista pagas por meio de cheques pré-datados e da 
utilização da conta caixa como contra transitória para a realização de pagamentos de 
despesas/fornecedores. 

 
A existência de juízo de valor sobre as provas apresentadas e o 

entendimento pela confirmação do montante apurado na diligência fiscal, já afasta de 
pronto o caráter incontestável que a Fazenda Pública quer dar aos lançamentos contábeis 
excluídos do auto de infração. 

 
Tanto não são incontestes as provas trazidas pela Fazenda Pública 

que sobre elas especificamente houve manifestação do agente fiscal e da Câmara 
Julgadora com entendimento de que deveriam ser excluídas do montante total. 

 
A admissão de recurso contra decisão cameral unanime com base 

em prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, que implique 
reforma parcial ou total da decisão, deve ser realizada somente nos casos em que a prova 
saltar aos olhos julgador como atestado claro de que ela passou desapercebida, pois se 
tivesse sido analisada o resultado do julgamento seria inevitavelmente outro. 

 
Não é o caso do processo em julgamento, basta ler o acórdão 

cameral para perceber que além de todas as razões trazidas pelo fiscal diligenciador o 
autor do voto ainda apresenta outros motivos para justificar, com muita propriedade, que 



 

parte dos lançamentos realizados pela empresa autuada não representam suprimento 
indevido de caixa. 

 
O acórdão destaca, inclusive, que o artifício contábil do suprimento 

indevido de caixa tem, via de regra, como objetivo encobrir a insuficiência de 
disponibilidade condição diversa daquela que se verifica na empresa fiscalizada, pois ela 
apresentou superávit elevado no exercício anterior e no fiscalizado, corroborando o 
entendimento de que os lançamentos contábeis excluídos não representavam mesmo 
qualquer tentativa de injetar artificialmente recurso no caixa da empresa. 

 
Ante o exposto, voto inadmitindo liminarmente o recurso por estar 

desprovido dos elementos legalmente exigidos para sua admissão por este Conselho 
Pleno. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 27 de setembro de 2016. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01550/16 
 
Relator: Conselheiro Renato Moraes Lima 
 

 
EMENTA: Processual. É inadmitido o recurso em face de julgado 
cameral de resultado unânime, sem que seja apresentada pelo 
menos uma das razões de admissibilidade constantes da Lei n.º 
16.469/2009, Art. 41, II. Inadmitido. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 24 
de fevereiro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, feita pelo Conselheiro 
Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou parcialmente 
procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 5.446,27 (cinco mil, quatrocentos e 
quarenta e seis reais e vinte e sete centavos), nos termos da Instrução Normativa nº 
16/08-SAT (anexo III). Participaram do julgamento os Conselheiros Renato Moraes Lima, 
José Luiz Rosa, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Nivaldo José Mendes, Mário de 
Oliveira Andrade, Rickardo de Souza Santos Mariano, Victor Augusto de Faria Morato, 
Carlos Andrade Silveira, Washington Luis Freire de Oliveira, Alcedino Gomes Barbosa, 
Antônio Martins da Silva, Edson Abrão da Silva, Eduardo Romano Gonçalves Stival, José 
Pereira D'abadia, Elias Alves dos Santos, Talita Pimenta Félix, Lidilone Polizeli Bento, 
Aguinaldo Fernandes de Melo, David Fernandes de Carvalho e Nivaldo Carvelo Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A reclamação fiscal na presente autuação é de não comprovação de 
saída deste Estado de mercadorias sujeitas ao regime de Substituição Tributária pelas 
Operações Posteriores – STOP (3.840 fardos com 12 PETs de 500 ml de água mineral 
sem gás) com a nota fiscal n.º 145.462, de 09/01/2007, fls. 06, no valor R$ 7.987,20, 
indicativa de se encontrar as mesmas em trânsito por este Estado, em operação de 
transferência entre a sede, em ITU, SP, e a filial 14 da solidária, no Gama, DF, 
acompanhada pela, uma vez que não efetuada a baixa de passe fiscal (pré-impresso por 
falta de energia elétrica) de trânsito, de 11/01/2007 (com Conhecimento de Transporte 
Rodoviário de Cargas – CTRC emitido em 10/01/2007, às 9:16 h, fls. 05), fls. 04, 
considerando-se as mercadorias a vender em Goiás, ao valor de pauta de R$ 64.512,00, 
que a 17% implica R$ 10.967,04 de débito de ICMS, e considerando o valor do imposto 
destacado na NF, R$ 663,94, implica o valor autuado de R$ 10.303,10 e uma base de 
cálculo de R$ 60.606,47. O presente auto de infração foi lavrado em 28/12/2007. 

 
São citados como infringidos o CTE, Arts. 12, II, “d”, 3; 14, VI; 45, 46, 

I, “a”, 2, e 64; bem como a IN 556/2002-GSF, Art. 4.º. É proposta a penalidade prevista na 
mesma lei, Art. 71, VII, “o”, 2, agravada pelo § 9°, II, do mesmo artigo. 

 

Foi arrolada como solidária a remetente das mercadorias (transporte 
com cláusula CIF; a remetente é tomadora do serviço de transporte), Primo Schincariol 
Ind. de Cervejas e Refrigerantes S.A. de Itu, SP, CNPJ 50.221.019/0001-36. 

 



 

Instruem os autos o Passe Fiscal pré-impresso, fls. 04; o CTRC, fls. 
05; e a NF de transferência, n.º 145.462, fls. 06. 

 

Revel a autuada, fls. 88 (AR com data de ciência 15/01/2008, fls. 09, 
no mesmo endereço da empresa que consta no CTRC de fls. 05), apresentou impugnação 
a solidária, fls. 13 a 40. Junta aos autos Livro de Registro de Saídas – LRS da sede - 
remetente, fls. 59; Livro de Registro de Entradas – LRE da filial 14 – destinatária, fls. 62 a 
76 (registro de entrada nas fls. 66); e fotocópia da 1.ª via da nota fiscal, fls. 80. O julgado 
singular foi de procedência, fls. 90 a 94. 

 

Perempta a autuada, fls. 97 (AR com data de ciência 30/06/2009, fls. 
95, no mesmo endereço da intimação para a primeira instância), compareceu novamente 
aos autos a solidária com a peça recursal de fls. 101 a 129, apresentando apenas 
alegações de mérito. 

 

Foi exarada a Resolução n.º 47/2010-2.ª C, de 18/03/2010, fls. 131, 
em que é pedida fotocópia do verso da 1.ª via da nota fiscal de fls. 80 e fotocópia do LRE 
autenticado pelo Fisco do DF.  Foram apresentadas as fls. 139 (recibo de processamento 
de Livro Eletrônico pela SEFAZ-DF), e de 140 a 178 (com assentamentos escriturais de 
entrada por Sistema Eletrônico de Processamento de Dados – SEPD sem qualquer 
comprovação de autenticidade), e fotocópia da nota fiscal, frente e verso, fls. 179 a 181, 
nada constando, porém, no verso da mesma, ou seja, sem qualquer carimbo fiscal de 
saída.  

 

Nova resolução foi exarada, n.º 243/2010-2.ª C, de 16/12/2010, fls. 
182, solicitando que a Superintendência de Administração Tributária – SAT pedisse ao 
Fisco do DF confirmação do registro da nota fiscal n.º 145.462, objeto da reclamação. Em 
resposta, por intermédio do Ofício n.º 07/2011 do Governo do DF / SEFAZ / Subsecretaria 
da Receita /Diretoria de Fiscalização Tributária / Gerência de Programação Fiscal, de 
08/02/2011, fls. 158, FOI AFIRMADO NÃO CONSTAR NO LIVRO FISCAL ELETRÔNICO 
RECEBIDO PELA SEFAZ-DF A NOTA FISCAL CITADA. 

 

Nas fls. 197, juntada pelo relator, consta o valor de pauta de água 
mineral (da IN 16/2008-SAT), sendo para PET de 500 ml de água sem gás R$ 0,78; trata-
se de 3.840 pacotes com 12 PETs cada um, o que resulta na base de cálculo R$ 
35.942,40 (= 0,78 x 3.840 x 12); à Alíquota 17% implica um débito de ICMS de R$ 
6.110,21 (= R$ 35.942,40 x 17%); o crédito do imposto que vem destacado na nota fiscal é 
R$ 663,94, o que implica como ICMS a pagar R$ 5.446,27 (= R$ 6.110,21 – 663,94). 

 

Assim, o julgado cameral foi, por unanimidade, de parcial 
procedência com a base de cálculo R$ 35.942,40 e ICMS de R$ 5.446,27, fls. 198 a 202.  
A Representação Fazendária concordou, fls. 204. 

 

Uma vez que perempta a empresa autuada, foi intimada apenas a 
solidária, fls. 205, que apresentou recurso ao pleno, fls. 208 e 208-A a 218. Alegou, quanto 
à admissibilidade recursal contra o julgado cameral unânime, ser a decisão atacada 



 

contrária a outra decisão cameral não reformada, bem como ser também contrária a prova 
incontestável constante dos autos na época do julgamento cameral. 

 

É o relatório. 

 
VOTO 

 
Quanto ao recurso ora intentado, as alegações de se tratar de 

decisão cameral atacada contrária a outra decisão cameral não reformada, bem como ser 
também contrária a prova incontestável constante dos autos na época daquele 
julgamento, não se sustentam, pois as provas trazidas, recibo de processamento de Livro 
Eletrônico pela SEFAZ-DF, fls. 139, e assentamentos escriturais de entrada por SEPD 
sem comprovação de autenticidade, fls. 140 a 178, bem como fotocópia de frente e verso 
da nota fiscal n.º 145.462, sem apresentação de nenhum carimbo de saída, fls. 179 a 181, 
não são provas incontestáveis da saída das mercadorias deste Estado, principalmente por 
que, em oposição, foi juntada a declaração da SEFAZ-DF sobre não constar no livro fiscal 
eletrônico recebido por aquele órgão a nota fiscal citada (isso é prova CONTUNDENTE!), 
constante do ofício n.º 07/2011 do Governo do DF/SEFAZ/Subsecretaria da 
Receita/Diretoria de Fiscalização Tributária/ Gerência de Programação Fiscal, de 
08/02/2011, fls. 158, que não foi nem mencionado pela defesa. 

 

Por outro lado, o Acórdão Cameral n.º 512/2013-I CJUL, dos autos 
do PAT 3 0326073 932 67, juntado aos presentes autos pela recorrente, fls. 232 e 233, 
não serve de paradigma uma vez que naquele caso, também de falta de comprovação de 
saída de mercadorias em trânsito, presumidamente tratadas como mercadoria a vender 
neste Estado, houve comprovação de saída pelo reconhecimento do código de carimbo de 
funcionário em escala do Posto Fiscal de saída de Posse, GO, para o Estado da Bahia, 
destino final indicado nos documentos fiscais para aquelas mercadorias. 

 

Consta no final das fls. 232 e metade superior das fls. 233: “A 
Gerência em questão promove a juntada de cópias das Escalas de Serviços de fls. 77/78, 
bem como da consulta de código validador, fls. 79, para, ao final, destacar: “...pudemos 
visualizar a sequência ‘PA024’ em um dos carimbos. Trata-se do número de carimbo do 
servidor Divino Honório de Moraes, matrícula 1584-9, e que estava escalado no Posto 

Fiscal Água Quente, BR – 020, divisa com o Estado da Bahia, ....” ...  (D E C I S Ã O) ... 
hei por bem em acolher as razões trazidas pelo autuado solidário, pois a diligência 
realizada junto à Gerência de Arrecadação e Fiscalização, logrou provar que as 
mercadorias, efetivamente, deixaram o território goiano, haja vista que os carimbos 
identificados pelo referido órgão no corpo da Nota Fiscal autuada, foram apostos por 
servidores deste Estado, em serviço nos postos fiscais existentes no trajeto percorrido 
pelo transportador,  sendo o último Posto Fiscal localizado na divisa com o Estado da 
Bahia, destino das mercadorias”. 

 
Quando alega que a IN 556/2002-GSF, Art. 5.º, IV, permite como 

prova de saída de Goiás “outros documentos comprobatórios da regularidade da 
operação”, e que seria qualquer documento, equivoca-se, pois naquele inciso trata de 
qualquer outro documento comprobatório da operação, desde que com a característica 
comum dos três incisos antecedentes, ou seja, ser prova exarada pelo poder público. 

 



 

Também equivoca-se quando afirma inexistir lei que obrigue o 
contribuinte a providenciar a baixa do passe fiscal, comprovando a saídas das 
mercadorias deste Estado, e, conforme disposto na CF, Art. 5.º, II, “ninguém será obrigado 
a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”. Note-se que o CTE, Art. 
12, II, “d”, 3, cita que é considerado a este Estado destinada a mercadoria em trânsito que 
não tiver comprovação de saída; segundo o Art. 14, VI, no momento da constatação de 
mercadorias sem comprovação de saída é considerado ocorrido o fato gerador; o artigo 
46, I, “a”, 2, cita ser responsável pelo pagamento do ICMS o transportador no tocante às 
mercadorias em trânsito, mas sem comprovação de saída; o Art. 67, I, cita que é inidôneo 
o documento fiscal que não seja o legalmente exigido para a respectiva operação; o Art. 
66, Parágrafo único, cita que as mercadorias acompanhadas de documento fiscal inidôneo 
consideram-se estando em situação fiscal irregular; o Art. 45, II, cita que é solidário com o 
possuidor quem tenha fornecido as mercadorias em situação fiscal irregular; o Art. 64, por 
fim, cita que o sujeito passivo da obrigação tributária é também obrigado ao cumprimento 
das prestações positivas e negativas estabelecidas na legislação tributária, como é o caso 
na IN 556/2002. Esse conjunto de normas é o arcabouço para a exigência fiscal que está 
apontada à transportadora e a remetente das mercadorias. 

 

Alega ser a multa confiscatória, porém, não é objeto de apreciação 
em processo administrativo as normas em abstrato, mas tão somente a análise da 
subsunção do fato à norma, que está correta para o caso. 

 

Alega, ao final, que as normas indicadas como infringidas têm caráter 
personalíssimo atinente ao transportador, pedindo a reforma dos julgados anteriores para 
tornar o feito improcedente, o que também não procede conforme a análise das normas 
ora efetuada. 

 

Por todo o exposto, entende-se não haver prova incontestável em 
contrário nos autos à época do julgamento cameral; em oposição a isso, a prova é bem 
contestável, conforme o oficio de resposta do fisco do DF. Por outro lado, a decisão 
cameral não reformada com decisão em contrário, juntada aos autos não serve de 
paradigma, uma vez que naquela os carimbos fiscais de saída foram comprovados em 
virtude dos códigos de carimbo eletrônico, de matrícula e de escala funcional tenham 
demonstrado a saída. Quanto ao mérito é inadmitida a peça recursal ao Pleno. 

 

É o voto. 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 29 de setembro de 2016. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01559/16 
 
Relator: Conselheiro Washington Luis Freire de Oliveira 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar inadmissão do Recurso da 
Fazenda Pública. Recurso de decisão cameral unânime 
interposto sem comprovação dos requisitos exigidos. Acolhida.  
 
Devem ser liminarmente inadmitidos pelo Conselho Pleno os 
recursos de decisão cameral unânime, quando não for 
comprovada a exigência de um dos requisitos previstos no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 13 
de setembro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade do recurso do contribuinte para o Conselho Pleno, feita pelo Conselheiro 
Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou procedente o 
lançamento. Participaram do julgamento os Conselheiros Washington Luis Freire de 
Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de 
Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, 
Paulo Diniz, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira 
Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos 
Mariano, Heli José da Silva, Valdir Mendonça Alves, Aldeci de Souza Flor, Aguinaldo 
Fernandes de Melo, Jorge Antônio Bezerra Oliveira e Mauricio Ribeiro de Paiva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de recurso da Fazenda Pública ao Conselho Pleno 
interposto contra decisão cameral que por unanimidade de votos rejeitar as preliminares 
de nulidade da peça básica por insegurança na determinação da infração e por 
cerceamento do direito de defesa. Também, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de exclusão dos solidários da lide e, no mérito, também por votação unânime, 
manter a decisão singular que considerou procedente o auto de infração. 

 
A acusação fiscal é de que o sujeito passivo omitiu o pagamento do 

ICMS, na importância de R$ 163.934,24, no período de janeiro de 2009 a dezembro de 
2011, em virtude de ter sido enquadrada e se utilizado indevidamente dos benefícios e da 
sistemática de apuração de tributos do regime diferenciado do Simples Nacional, quando 
de fato deveria se sujeitar às normas gerais de tributação, conforme detalham documentos 
e planilhas anexas.  

 
Tem-se como infringida as disposições dos artigos 56, I, e 64 da Lei 

11.651/91, combinados com os artigos 29, IV, e 32 da LC 123/2003 e artigo 76, da 
Resolução CGSN n°94/2011. 

 
São identificados como sujeitos passivos coobrigados: Antônio 

Valentino de Souza e Maria Aparecida Lage de Souza, nos termos do art.45, XII, da Lei 
11.651/91. 

 



 

A autoridade fiscal instrui o auto de infração com os seguintes 
documentos: Anexo Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário, Anexo Estruturado 
– Descritivo Complementar da Ocorrência, Anexo Estruturado – Identificação do Sujeito 
Passivo Coobrigado, Termo de Abertura, Termo de Registro de Início de Fiscalização, 
Certidão, Requerimento de Empresário, Exclusão de Empresa do Simples Nacional, 
Processo n° 201200004018958, fls.03 a 741. 

 
Inconformado com a decisão singular desfavorável, Sentença 

n°1631/2015-JULP, fls.720 a 730, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário no qual 
pede, em preliminar, a nulidade por insegurança na determinação da infração, 
cerceamento ao direito de defesa, a exclusão do solidário e a improcedência do auto de 
infração. 

 
Por unanimidade de votos todos os pedidos da autuada são 

rejeitados. 
 
O sujeito passivo apresenta recurso ao Conselho Pleno no qual 

pede, em preliminar, a admissão do seu recurso com fulcro no art. 41, II, “b”, 1, da Lei 
16.469/09, em razão do caráter confiscatório da multa aplicada. 

 

Em sustentação oral na sessão de julgamento argui a inadmissão do 
recurso do contribuinte ao Conselho Pleno em razão da unanimidade da decisão recorrida. 

 
É o Relatório 
 
 

V O T O 
 

Inicialmente entendo que deve ser liminarmente inadmitido o recurso 
do contribuinte ao Conselho Pleno, porque a decisão recorrida foi tomada, na fase 
cameral, por unanimidade de votos e não foi comprovado o atendimento de um dos 
requisitos previstos no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, abaixo transcrito:  

 
Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral: 
[...] 
II - unânime: 
a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 
que tenha tratado de matéria idêntica; 
b) inequivocamente contrária a: 
1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 
2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 
que implique reforma parcial ou total da decisão; 
c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 
d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 
§ 1º - Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso 
deve ser liminarmente inadmitido: 
I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento; 
II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição 
expressa da legislação tributária estadual ou à prova constante do 
processo, ou a falsidade da prova. 

 
Muito embora a recorrente tenha invocado para a admissão da sua 

peça defensória o disposto no art. 41, II, “b”, 1, da Lei 16.469/09 (decisão inequivocamente 



 

contrária a disposição expressa da legislação tributária estadual) não houve a 
demonstração, de forma destacada, da contrariedade à disposição expressa da legislação 
tributária estadual, condição para o recebimento do recurso, conforme disposto no inciso II 
do § 1º do mesmo dispositivo legal. 

 
É de se destacar que o suposto caráter confiscatório da multa 

aplicada, conforme alegado pela defesa, não possibilita a admissão do recurso, primeiro, 
porque não implica contrariedade a legislação tributária estadual, já que a penalidade 
aplicada decorre de previsão legal e, segundo, não compete a este Conselho 
Administrativo Tributário declarar inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato normativo 
expedido pela Administração Tributária, nos termos do que dispõe o art. 6º, § 4º, da Lei n.º 
16.469, que regula o processo administrativo tributário. 

 
Ante o exposto, voto inadmitindo liminarmente o recurso por estar 

desprovido dos elementos legalmente exigidos para sua admissão por este Conselho 
Pleno. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 29 de setembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01631/16 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: Processual. Inadmissibilidade de recurso para o 
Conselho Pleno interposto pelo contribuinte. Acolhimento. 
Mantida a decisão cameral que considerou procedente o auto de 
infração. 
 
Não se admite recurso para o Conselho Pleno quando não 
atendidos os requisitos legalmente previstos para seu 
cabimento, mantendo-se a correspondente decisão cameral. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 13 
de setembro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade do recurso para o Conselho Pleno, feita pelo Conselheiro Relator, tendo 
em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 
16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira, Washington 
Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, 
João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues 
de Almeida, Paulo Diniz, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Luis 
Antônio da Silva Costa, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza 
Santos Mariano, Heli José da Silva, Valdir Mendonça Alves, Aldeci de Souza Flor, 
Aguinaldo Fernandes de Melo e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 
omitiu o registro de saída de mercadoria no valor de R$ 844.607,43 (oitocentos e quarenta 
e quatro mil, seiscentos e sete reais e quarenta e três centavos), nos exercícios de 2005 e 
2006 e em parte do exercício de 2007 (janeiro a junho), constatada em cotejo entre os 
valores de vendas realizadas por meio de cartões de crédito com os valores de vendas 
escriturados e/ou lançados em DPIs, sendo-lhe imputada a exigência do ICMS no valor de 
R$ 101.352,89 (cento e um mil, trezentos e cinquenta e dois reais e oitenta e nove 
centavos), multa e acréscimos legais. 

 
Citados como infringidos os arts. 25, § 1º, IV, § 2° e 64, da lei n° 

11.651/91, c/c o art. 141 do Decreto n° 4.852/97, proposta a penalidade prevista no art. 71, 
VII, "I", da Lei n° 11.651/91, agravada pelo § 9°, I, desse mesmo artigo e diploma legal. 

 
Identificada como sujeito passivo solidário a pessoa física 

CLEVERSON RODRIGUES DA SILVA, na condição de sócio e administrador da empresa 
autuada (fls. 04). 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, 

Detalhamento do Crédito Tributário (fls. 03), Planilha de Cálculo das Diferenças de Vendas 
(fls. 05 e 06), Planilha de Cálculo da Proporcionalidade das Microempresas Trib. Norm. 
(fls. 07), Extratos de Vendas fornecidos pelas administradoras de Cartões de Crédito (fls. 
08 a 56) e cópias de livros Registro de Apuração do ICMS (fls. 57 a 226). 



 

 
Intimados (fls. 227 a 230), o sujeito passivo e o solidário apresentam 

conjuntamente impugnação (fls. 232 a 248), alegando que a autuada é microempresa e 
opera no ramo de venda de produtos eletrônicos. 

 
Aduzem que, dentre seus vizinhos, somente ela (autuada) possuía 

máquina de venda de cartão de crédito e que todos solicitavam para utilizar tal 
equipamento. Informam que fizeram um acerto com todos os vizinhos de que os custos de 
uso da máquina seriam descontados. 

 
Salientam que somente em 2007 tomaram conhecimento de que esta 

situação de empréstimo poderia lhes trazer prejuízo, razão pela qual pararam de 
emprestar o equipamento de cartão de crédito. Com o fito de provar seus argumentos, 
citam a legislação processual. Sustentam que as mercadorias não eram de propriedade da 
autuada. 

 
Juntaram ao processo cópias de Requerimento de Empresário (fls. 

260 e 261) e dos livros fiscais Registro de Entradas, Registro de Saídas, Registro de 
Apuração do ICMS e Registro de Inventário (fls. 262 a 809), dentre outros documentos. 

 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, decide pela 

procedência do lançamento, mantendo na lide o solidário apenas em relação a parte do 
crédito tributário relativa o imposto, consoante a Sentença nº 9658-JULP (fls. 812 a 813).  

 
Os autos foram encaminhados à Representação Fazendária, para 

análise da retirada parcial do solidário, tendo o representante da Fazenda Pública 
apresentado recurso a Câmara Julgadora (fls. 814 a 815), em que pede a reforma da 
sentença singular para que o Sr. CLEVERSO RODRIGUES DA SILVA responda 
solidariamente pela totalidade dos valores autuados. 

 
Intimado (fls. 818), o solidário apresenta Contradita (fls. 822 a 827) e 

recurso voluntário (fls. 829 a 845), formulando na contradita arguição de exclusão de seu 
nome da lide. No recurso, formula em preliminar arguição de nulidade da peça básica, 
relacionando as hipóteses de cerceamento ao direito de defesa e de insegurança na 
determinação da infração. 

 
Quanto ao mérito, o solidário pede a improcedência do lançamento 

alegando ter concedido em empréstimo sua máquina de cartão de crédito para outros 
estabelecimentos vizinhos, "para que pudessem oferecer a alternativa de pagamento aos 
seus clientes". Sustenta que a "relação civil firmada entre a recorrente e terceiros, é 
legitimamente de empréstimo, não estando sujeita à incidência de ICMS. Logo, assim que 
o crédito fosse consignado na conta da recorrente, era repassado a quem de direito, 
descontados apenas os custos operacionais devidos na modalidade da operação 
cobrados pelas administradoras" e ressalta que "dos créditos oriundos do empréstimo da 
máquina de cartão, nenhuma parcela de capital foi integrada ao patrimônio da recorrente". 

 
Discrimina, às fls. 839 dos autos, as empresas que usufruíram da 

modalidade de empréstimo da máquina de cartão de crédito, com seus respectivos 
endereços. Cita julgados da esfera judicial e ementas do CAT. 

 
Alega que a fiscalização usou de prova ilegal ao quebrar sigilo 

bancário da autuada sem determinação judicial e cita os art. 5º, LVI da CF, art. 3º da Lei 
Complementar n.º 105/2001 e art. 60, § 4º, inciso IV da Constituição Federal.  



 

 
Diz ainda que a multa afronta os princípios da Razoabilidade e 

Proporcionalidade. 
 
Intimado (fls. 819), o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 

847 a 860), onde reitera os pedidos e razões formulados no recurso do solidário, expostos 
anteriormente. Acrescenta pedido de diligencia e arguição de nulidade da sentença 
singular, por cerceamento do direito de defesa. 

 
A Primeira Câmara Temporária deste Conselho Administrativo 

Tributário, em decisão unânime, materializada no Acórdão n° 2022/2012 (fls. 865 a 873), 
rejeita o pedido de diligencia formulado pelo sujeito passivo. Em decisão unânime, rejeita 
as preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por 
insegurança na determinação da infração e, a segunda, por cerceamento ao direito de 
defesa. Em decisão unânime, rejeita a preliminar de nulidade da sentença singular, 
arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa. Em decisão unânime, rejeita 
o pedido de exclusão do solidário da lide, levantado pela autuada. Em decisão unânime, 
acolhe o recurso da Fazenda Pública pela reforma da sentença singular para que o Sr. 
CLEVERSO RODRIGUES DA SILVA responda solidariamente pela totalidade dos valores 
autuados. Quanto ao mérito, em decisão unânime, conhece do recurso voluntario, nega-
lhe provimento, para julgar procedente o auto de infração. 

 
Intimados (fls. 874 e 875), o sujeito passivo e o solidário apresentam 

conjuntamente recurso para o Conselho Pleno (fls. 878 a 892), onde reiteram pedidos e 
razões formuladas nas defesas anteriores. 

 
Posteriormente, por meio de termo de juntada, o sujeito passivo e o 

solidário apresentam conjuntamente memorial (fls. 900 a 902), bem como pedido de 
suspensão da sessão de julgamento do recurso ao Conselho Pleno (fls. 905 a 906). 

 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
Formulo em preliminar arguição de inadmissibilidade do recurso para 

o Conselho Pleno, interposto pelo contribuinte, pelo que exponho: 
 

A Lei n° 16.469/09 (art. 41, II, § 1°) fixa os requisitos para 
cabimento de recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral unânime, 
devendo a parte cumpri-las, sob pena do recurso ser liminarmente inadmitido: 

 
Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral: 
[...] 
II - unânime: 
 
a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 

que tenha tratado de matéria idêntica; 
 
b) inequivocamente contrária a: 

 
1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 



 

 
2. Prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 

que implique reforma parcial ou total da decisão; 
 

c) Baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 
 

d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 
 
§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso 
deve ser liminarmente inadmitido: 
 
I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento; 
 
II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição 
expressa da legislação tributária estadual ou à prova constante do 
processo, ou a falsidade da prova. 

 
Como se vê no Acórdão n° 2022/2012 (fls. 865 a 873), todas as 

questões levantadas pelo sujeito passivo (preliminares e mérito) foram rejeitadas 
unanimemente pela Primeira Câmara deste Conselho. 

 

No caso, portanto, a defesa, ao apresentar recurso para o Conselho 
Pleno, deveria ter cumprido as exigências fixadas no art. 41, II, § 1° da Lei n° 16.469/09, 
implicando o não cumprimento destas condições na inadmissão liminar do recurso, 
conforme os dispositivos legais transcritos em linhas anteriores. 

 
Analisando o processo, sobretudo o arrazoado da defesa, não vejo 

nele o cumprimento de quaisquer condições legais para admissão do recurso para o 
Conselho Pleno, devendo o recurso apresentado pelo contribuinte ser inadmitido, posto 
que os pressupostos de admissibilidade não se fazem presentes no recurso. 

 
Ante o exposto, voto pela inadmissibilidade do recurso do 

Contribuinte para o Conselho Pleno, tendo em vista não estar a peça recursal em 
consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão 
cameral que considerou procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 11 de outubro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01633/16 
 
Relator: Conselheiro Rodolfo Ramos Caiado 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de inadmissibilidade do 
recurso do contribuinte, suscitada pelo Relator. Acolhida. 
Decisão unânime.   
 
O recebimento de recurso está condicionado à previsão legal 
para seu acolhimento. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 09 
de agosto de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade do recurso para o Conselho Pleno, feita pelo Conselheiro Relator, tendo 
em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 
16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Rodolfo Ramos Caiado, Victor Augusto de 
Faria Morato, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, 
Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, Valdir Mendonça Alves, Aldeci de 
Souza Flor, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Aguinaldo Fernandes de 
Melo, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, José Paixão de Oliveira 
Gomes, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho e Gilmar 
Rodrigues de Almeida. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu o pagamento 
do ICMS, na importância de R$4.405,54, em razão da escrituração indevida de crédito do 
ICMS relativamente a entrada pela importação de mercadorias destinadas ao uso ou 
consumo do estabelecimento, acobertada pela NF 050081, de 25/07/2007, conforme 
demonstrativo e documentos anexos. Em consequência, deverá pagar o ICMS omitido, 
juntamente com penalidade e acréscimos legais. 

 
A autoridade lançadora indicou como infringida as disposições dos 

artigos 58, §3°, II e 64 do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) combinado 
com os artigos 522 do Decreto 4852/97. Proposta a aplicação da penalidade prevista no 
artigo 71, IV, "a", do CTE, com redação da Lei n° 14634/2003. 

 
O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: 

procedimento fiscal, auditoria básica do ICMS, nota fiscal fatura, termo de autenticação de 
livro fiscal, registro de entradas, registro de apuração de ICMS, consulta detalhada da 
contribuinte pessoa jurídica, extrato da declaração de importação consumo, descriminação 
de débitos, termo de liberação de conhecimento do embarque, nota fiscal de serviços n° 
44702, documento de arrecadação de Receitas Estaduais, comprovante de pagamento. 

 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de "fls.101 a 103". 
 



 

Em sua impugnação, "fls.104 a 105", o sujeito passivo alega que a 
empresa importou alguns produtos diferentes, com o objetivo de analisar a viabilidade de 
comercialização dos mesmos para aumento da linha mercantil. 

 
Afirma que não se trata de produtos destinados ao uso ou consumo 

do estabelecimento. Assim, tem se que a escrituração do crédito do ICMS foi devidamente 
realizada. 

 
Aduz que por todo o exposto, e considerando as circunstâncias supra 

descritas, restando demonstrada que a escrituração do ICMS foi devidamente realizada, 
requer seja julgado improcedente o presente auto de infração por ser de inteira justiça. Ao 
final, requer que seja julgado improcedente o auto de infração. Anexou documentos 
"fls.106 a 112". 

 
Pela sentença de n°7665/09-JULP, nas "fls.114 a 115", o julgador 

singular decidiu pela improcedência do auto de infração. Em sua fundamentação alega 
que na impugnação apresentada que a empresa importou alguns produtos diferentes do 
segmento de informática, com o objetivo de analisar a viabilidade de comercialização dos 
mesmos, para aumento da linha comercial, e que os referidos produtos não foram 
destinados ao uso consumo do estabelecimento, e que a escrituração do crédito do ICMS 
correspondente foi devidamente realizada. 

 
Afirma que conforme se verifica no livro Registro de Entradas, à fl. 

15, a nota fiscal referida foi registrada consignado a Codificação Fiscal 3102, que se refere 
a compra para comercialização. 

 
Aduz que nada há nos autos que contrarie a finalidade referida no 

livro fiscal para a qual as mercadorias foram adquiridas. 
 
Assevera que desta forma, até que prova em contrário, por se referir 

a nota fiscal n°50081 a mercadorias adquiridas para comercialização, gera crédito do 
ICMS, motivo pelo qual entendo insubsistente o lançamento do crédito tributário 
reclamado na inicial. 

 
Defende que assim, conheço da impugnação, nego-lhe provimento e 

julgo improcedente o lançamento de Ofício de fls.02. 
 
A Representação Fazendária, após ser devidamente intimado 

apresenta recurso ao pleno, "fls.116 a 117", onde alega que foi autuado em 25/06/2009, 
por ter omitido o pagamento do ICMS, em razão de escrituração indevida de crédito, 
relativamente a entrada pela importação de mercadorias destinadas ao uso ou consumo 
do estabelecimento. 

 
Afirma que discordamos da sentença recorrida, pois conforme 

reconhecido pela própria autuada, não se trata de mercadoria comum à sua atividade. Não 
há nos autos qualquer prova do comércio de tais mercadorias. Não há como admitir o 
aproveitamento de crédito relativo a essas aquisições. 

 
Aduz que posto isso, a Representação Fazendária pede que a 

sentença recorrida seja reformada para ser declarado procedente o lançamento, 
consubstanciado no auto de infração. Ao final, requer que seja julgado procedente o auto 
de infração. 

 



 

 O sujeito passivo após ser devidamente intimado, apresenta 
contradita em primeira instância, "fls.120 a 121" onde alega que a autuada apresentou 
Pedido de Descaracterização de Não Contenciosidade informado que a empresa importou 
alguns produtos diferentes, com o objetivo de analisar a viabilidade de comercialização 
dos mesmos para aumento da linha mercantil. Afirma que não se trata de produtos 
destinados ao uso ou consumo do estabelecimento. Assim, tem se que a escrituração do 
crédito do ICMS foi devidamente realizada. Ao final, requer que seja julgado improcedente 
o auto de infração. 

 
Pelo despacho n°1387/2011-I CJUL, "fl.123", o Câmara julgadora 

determina realização de vista em face da solicitação do Conselheiro JOSÉ PAIXÃO DE 
OLIVEIRA GOMES, concedo-lhe vista do presente processo, nos termos do art.30 do 
Decreto n°6.930/09, ficando o retorno a julgamento marcado para o dia 26/09/2011. 

 
Pela Resolução nº224/2011, "fls.124 a 125", a Câmara julgadora 

resolve por encaminhar os autos ao Setor de Preparo Processual do Conselho 
Administrativo Tributário para que providencie a intimação do Sujeito Passivo para que 
este tenha a oportunidade de juntar, ao processo, provas da efetiva comercialização das 
mercadorias que motivaram a lavratura do Auto de Infração. 

 
Mediante ao Acórdão n°2098/2012, a Quarta Câmara do Conselho 

Administrativo Tributário decide por conhecer do recurso de ofício, dar-lhe provimento para 
reforma a sentença singular e considerar procedente o auto de infração. 

  
Em sua fundamentação alega que a impugnação apesentada às 

fls.104/105, que a empresa importou alguns produtos diferentes do segmento de 
informática, com o objetivo de analisar a viabilidade de comercialização dos mesmos, para 
aumento da linha comercial, e que os referidos produtos não foram destinados ao uso 
consumo do estabelecimento, e que a escrituração do crédito do ICMS, correspondente foi 
devidamente realizada. 

 
Afirma que desta forma até que prova em contrário, por se referir a 

nota fiscal n°50081 as mercadorias adquiridas para comercialização, gera crédito do 
ICMS, motivo pelo qual entende insubsistente o lançamento do crédito tributário 
reclamado na inicial. 

 
Aduz que seja mantida a sentença de primeira instância que julgou 

procedente o lançamento de ofício. 
 
Defende que em uma atenta análise de todo o processo em questão, 

entendo que assiste razão aos argumentos apresentados pela douta Representação 
Fazendária, em sua peça recursal de folhas 116 e 117, pois, em verdade, o próprio sujeito 
passivo reconheceu que as mercadorias importadas não eram comuns à sua atividade, 
além do que, não já prova nos autos de comercialização das mesmas. Sendo assim, não 
há como aceitar o aproveitamento de crédito relativo a essas aquisições. 

 
O sujeito passivo foi intimado a apresentar Recurso ao Conselho 

Pleno, conforme documentos de "fls.139 a 141". 
 
Afirma que a empresa importou alguns produtos como: 

churrasqueira, máquina de cortar grama, caixa de ferramentas, ventilador etc., com o 
objetivo de analisar a viabilidade de comercialização dos mesmos para aumento da linha 



 

mercantil, assim, não se tratando de produtos para uso e/ou consumo da empresa 
impugnante. 

 
Aduz que diante disso, tem-se que a escrituração do crédito de ICMS 

correspondente realizada no livro Registro de Entradas, à fl.15, a Nota Fiscal referida 
registrada consignando a Codificação Fiscal 3102, que se refere a compra para 
comercialização, fora feita da forma devida. 

 
Assevera que dessa forma, por se referir a Nota Fiscal n°50081 ás 

mercadorias adquiridas para comercialização, gerando, assim, crédito de ICMS, conclui-se 
pela insubsistência do lançamento do crédito tributário reclamado na inicial. 

 
Defende que por todo o exposto e, considerando as circunstâncias 

descritas, restando demonstrado que a escrituração do ICMS foi devidamente realizada, 
requer que seja julgado improcedente o Auto de Infração ora debatido por ser de inteira 
Justiça. Ao final, requer que seja julgado improcedente o auto de infração. 

 
É o relatório. 
 
 

VOTO 
 
Este feito se inicia com a exigência fiscal, em face do contribuinte 

epigrafado, de recolhimento do imposto, de acordo com o descrito na folha de rosto deste 
volume e já informado no relatório que é parte integrante deste “decisum”. 

 
Atendendo aos trâmites legais a lide aporta neste preclaro Conselho 

Pleno, já trazendo em suas peças processuais as manifestações do polo passivo, em sede 
de primeira e segunda instâncias, sendo que, na fase cameral, em face do recurso da 
Fazenda Estadual, o juízo das autoridades sentenciadoras foi por reafirmar a exigência 
preambular.  

 
Destaco que a decisão cameral, conforme já informado em 

parágrafos volvidos, foi unânime. Em sendo assim, e não havendo decisão deste colendo 
Conselho Administrativo Tributário, que seja conflitante, à que ora é objeto de estudo, 
conclui-se que o recurso da defesa para esta instância e que ora é objeto de análise, é 
carecedor de amparo legal nos termos preconizados pelo inciso II do artigo 41 da Lei nº 
16.469/09, “verbis”: 

 
Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral: 
 
[...] 
 
II - unânime: 
 
a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 

que tenha tratado de matéria idêntica; 
 
b) inequivocamente contrária a: 
 
1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 
 
2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 
que implique reforma parcial ou total da decisão; 



 

 
c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 
 
d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 
 
§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso 
deve ser liminarmente inadmitido: 
 
I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento; 
 
II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa 
da legislação tributária estadual ou à prova constante do processo, ou a 
falsidade da prova. 

 

Assim arguo e acolho a preliminar de inadmissibilidade do recurso para o Conselho 

Pleno, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no 

inciso II do artigo 41 da Lei nº 16.469/09. 
 
 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 11 de outubro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01759/16 
 
Relator: Conselheiro José Pereira D'abadia 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de inadmissibilidade do 
recurso do contribuinte, suscitada pelo Relator. Acolhida. 
Decisão unânime. ICMS. Omissão de registro de saída de 
mercadoria tributada. Procedente em parte. Decisão unânime.  
 
Mantém-se a decisão cameral que julgou procedente em parte o 
lançamento, quando o recurso do contribuinte não for acolhido, 
vez que tal recebimento está condicionado à previsão legal para 
seu acolhimento. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 27 
de setembro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade do recurso para o Conselho Pleno, feita pelo Conselheiro Relator, tendo 
em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 
16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou parcialmente procedente o 
lançamento no valor do ICMS de R$ 14.384,53 (quatorze mil, trezentos e oitenta e quatro 
reais e cinqüenta e três centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros José 
Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene 
Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, 
Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo 
José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da 
Silva, Valdir Mendonça Alves, Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira, Talita Pimenta Félix e Washington Luis Freire de Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo omitiu registro de saída de 
mercadoria no valor de R$ 230.747,48. Em consequência, de acordo com a base de 
cálculo apurada em função da proporcionalidade de comercialização das mercadorias 
tributadas, deverá pagar o ICMS de R$ 15.229,33, juntamente com penalidade e 
acréscimos legais. 

 
A autoridade lançadora indica como infringido o artigo 25, §1°, IV e 

§2°, 64, Lei 11.651/91 c/c artigo 141, Decreto 4.852/97. Propondo penalidade do artigo 71, 
VII, "i", §9°I, da Lei 11.651/91 com redação da Lei 13.446/1999 e com redação da Lei 
16.241/2008. 

 
Tem-se como sujeito passivo solidário Gersonei Rezende Vieira, com 

base no artigo 45, XII, da Lei 11.651/91. 
 
O Auto de Infração é instruído pelos documentos: Anexo Estruturado 

– Detalhamento de Crédito Tributário, Anexo Estruturado – Identificação do Sujeito 
Passivo Coobrigado, Planilha, Monitoramento de Contribuintes, Declaração Periódica de 
Informações – DPI, Documento VisaNet, Planilha, Relatório dos Sócios pela Inscrição ou 
CGC, "fls. 03 a 38". 

 



 

Os sujeitos passivos são intimados a pagar quantia exigida ou 
apresentar Impugnação em Primeira Instância, "fls. 39 a 42". 

 
Os sujeitos passivos apresentam Impugnação, "fl. 44", em conjunto, 

arguindo que as transações efetuadas via cartão de crédito não foram consumadas, e sim 
um equilíbrio financeiro para tentar manter o funcionamento da empresa devido a fatores 
internos, inadimplência e falta de capital de giro. Anexam documentos "fls. 45 a 50". 

 
O Julgador Singular, através da Sentença n° 9659 – JULP, "fls. 52 e 

53", decide pela procedência do Auto de Infração, fundamentando que não há que se falar 
em simulação de vendas, já que o numerário foi repassado aos cofres do contribuinte. Em 
relação ao solidário, o artigo 45, XII do CTE acolhe-o em caso de omissão de ICMS, não 
em caso de multa formal, por isso, mantém o solidário apenas em relação a parte do 
crédito tributário relativa ao imposto. 

 
A Fazenda Pública interpõe Recurso à Câmara Julgadora n° 

055/2010 – SAT/CRF, "fls. 54", argumentando que embora o artigo 45, XII do CTE se 
refira ao importo, a responsabilidade pelo pagamento das cominações legais deve ser 
atribuída ao solidário, já que são vinculadas ao descumprimento da obrigação tributária 
principal. 

 
Anexa Parecer n° 1602/2008-GPT, "fls. 55 a 57", para reforçar o 

antes dito. 
 
Os sujeitos passivos são intimados a pagar quantia exigida ou 

apresentar Recurso Voluntário e Contradita, "fls. 58 a 61". 
 
O sujeito passivo solidário apresenta Defesa de próprio punho, "fl. 

64", trazendo os mesmos pontos relativos aos extratos de cartão de crédito na 
Impugnação. Acrescenta que não existe finalidade de "comprar" mercadorias com valor 
elevado da sua própria pessoa jurídica. Autoriza a Secretaria da Fazenda e o Concelho a 
pesquisar junto aos órgãos de defesa do consumidor, para verem se há anotações 
restritivas nas pessoas física e jurídica, fato que não teria ocorrido de as transações 
efetuadas e cobradas fossem de fato venda. Requer que seja analisado o processo 
segundo a sua ótica; e que as intimações sejam feitas a ele pessoalmente. 

 
A Segunda Câmara do Concelho Administrativo Tributário, através 

da Resolução 046/2013, resolve encaminhar os autos à GEPRO a fim de que o sujeito 
passivo coobrigado seja intimado a apresentar os demais extratos de pessoa física, que 
comprovem a movimentação de caráter meramente financeiro em relação aos registros 
constantes dos relatórios. 

 
O sujeito passivo coobrigado é intimado a atender a Resolução 

046/2013, "fls. 66". 
 
A Segunda Câmara do Concelho Administrativo Tributário, através 

do Acórdão n° 1417/2013, "fls. 69 a 73", decide pela procedência parcial do Auto de 
Infração, fundamentando que o sujeito passivo coobrigado tem razão em parte no tocante 
à exclusão dos registros, que são reveladores de transições que não caracterizam vendas 
de mercadorias, por isso, não atraem a incidência do ICMS, devendo ser excluído da base 
de cálculo o montante de R$ 12.800,00. Esclarece que o sujeito passivo coobrigado 
passava seu próprio cartão de crédito, registrando vendas parceladas com a finalidade de 
"capitalizar" a empresa, pois recebia os valores antecipadamente.  



 

 
Os sujeitos passivos são intimados a pagar quantia exigida ou 

interpor Recurso ao Concelho Pleno, "fls. 75 a 77". 
 
Os sujeitos passivos interpõem Recurso Voluntário, "fl. 80", 

argumentando que foram usados os cartões de créditos do sujeito passivo solidário para 
capitalizar a empresa. Requerem o cancelamento do Auto de Infração. Anexam 
documento "fl. 81". 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Este feito se inicia com a exigência fiscal, em face ao contribuinte 
epigrafado, de recolhimento do imposto, de acordo com o descrito na folha de rosto deste 
volume e já informado no relatório que é parte integrante deste “decisum”. 

 
Atendendo aos trâmites legais a lide aporta neste preclaro Conselho 

Pleno, já trazendo em suas peças processuais as manifestações da polaridade passiva, 
em sede de primeira e segunda instâncias. 

 
Nas fases processuais de julgamento, foi decidido assim: em sede 

monocrática, o julgador reafirmou a exigência vestibular face ao polo passivo e na 
cameral, a ação foi unanimemente julgada procedente em parte.   

 
Destaco que a decisão cameral, conforme já informado em 

parágrafos volvidos, foi unânime. Em sendo assim, e não havendo decisão deste colendo 
Conselho Administrativo Tributário, em sede de mérito, que seja conflitante, à que ora é 
objeto de estudo, conclui-se que o recurso da defesa para esta instância e que ora é 
objeto de análise, é carecedor de amparo legal, nos termos preconizados pelo inciso II do 
artigo 41 da Lei nº 16.469/09, “verbis”: 

 
Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão 

cameral: 
 
[...] 
 
II - unânime: 
 
a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 

que tenha tratado de matéria idêntica; 
 
b) inequivocamente contrária a: 

 
1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 
 
2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 

que implique reforma parcial ou total da decisão; 
 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 
 
d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 

ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 
 



 

§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso 
deve ser liminarmente inadmitido: 

 
I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento; 

 
II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa 
da legislação tributária estadual ou à prova constante do processo, ou a 
falsidade da prova. 

 
Assim, arguo e acolho a preliminar de inadmissibilidade do recurso 

para o Conselho Pleno, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o 
disposto no inciso II do artigo 41 da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que 
considerou parcialmente procedente o lançamento no valor do ICMS de R$ 14.384,53 
(quatorze mil, trezentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e três centavos). 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 08 de novembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01760/16 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de inadmissibilidade do 
recurso do contribuinte, suscitada pelo Relator. Acolhida. 
Manutenção da Decisão Cameral. Procedência.  
 
O não recebimento do recurso, por ausência de amparo legal, 
conduz a decisão plenária a ratificar a procedência do feito, 
exarada em fases processuais anteriores. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 27 
de setembro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade do recurso para o Conselho Pleno, feita pelo Conselheiro Relator, tendo 
em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 
16.469/09, mantendo a decisão cameral que julgou procedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira, Marlene Maria 
da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo 
Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria 
Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone 
Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, Valdir Mendonça 
Alves, Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Talita 
Pimenta Félix e Washington Luis Freire de Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo deixou de escriturar notas 
fiscais no Livro Registro de Entradas – 2009, no valor de R$ 33.439,23. Em consequência, 
fica sujeito à multa de 25% do valor da operação juntamente com os acréscimos legais. 

 
A autoridade lançadora indica como infringido o artigo 64, Lei 

11.651/91 c/c artigo 308, Decreto 4.852/97. Propondo penalidade do artigo 71, VII, "c" da 
Lei 11.651/91 com redação da Lei 13.446/1999. 

 
O Auto de Infração é instruído pelos documentos: Anexo Estruturado 

– Detalhamento de Crédito Tributário; Notificação Fiscal; Ordem de Conferência – Notas 
Não Encontradas; Nota Fiscal, Notificação Fiscal, Solicitação de Cópia de Documentos 
Fiscais, "fls. 08 a 42"; Ordem de Conferência SINTEGRA; Dados da NF-e; Cópia de Livro 
Fiscal; Termo de Devolução de Objetos e Documentos – TDOD; "fls. 03 a 130". 

 
O sujeito passivo é intimado a pagar quantia exigida ou apresentar 

impugnação em Primeira Instância, "fl. 132". São anexados documentos "fls. 133 a 142". 
 
O sujeito passivo apresenta Impugnação, "fls. 145 a 151", 

argumentando, preliminarmente, que a notificação possui nulidade, pois as notas fiscais 
relacionadas nos demonstrativos elaborados pelo Auditor Fiscal deveriam integrar os 
autos, sendo indispensável para configurar a infração, ou seja, existe o valor de R$ 
10.367.65 que foi lançado indistintamente, sem a devida comprovação de que as notas 
fiscais compõem o valor, subsistindo insegurança na determinação da infração. 



 

 
Quanto ao mérito, aduz o mesmo das preliminares, esclarecendo que 

à Fazenda Pública não é dado presumir fatos para compelir os contribuintes a pagar 
tributos ou multas fiscais. 

 
Requer a nulidade e a consequente improcedência do lançamento; 

subsidiariamente, pede que seja convertida em diligência a fim de apurar as informações 
arguidas. Anexa documentos "fls. 152 a 158". 

 
O Julgador Singular, através do Despacho n° 372/11 – JULP, "fl. 

160", determina o encaminhamento dos autos à Delegacia Regional de Fiscalização de 
Goiânia, a fim de encaminhar o processo ao autuante para que proceda a juntada da 
documentação faltante, consignando as alterações propostas em Termo Aditivo, 
procedente as necessárias exclusões dos documentos fiscais que não tem como 
identificar as respectivas mercadorias. 

 
Em atendimento, é elaborado relatório diligencial, "fl. 162", 

esclarecendo que os documentos faltantes não existem fisicamente, apenas por meio 
digital. Verificou, por fim, que as mercadorias que constam nestes documentos fiscais, 
sujeitos ao regime de Substituição Tributária pelas operações posteriores, somam um 
valor irrelevante. Anexa documentos "fls. 163 a 238". 

 
O sujeito passivo é intimado a tomar conhecimento da revisão fiscal 

e, querendo manifestar-se, "fls. 240 a 243". 
 
O sujeito passivo apresenta manifestação ao feito, "fls. 246 a 250", 

argumentando o mesmo que na Impugnação. Acrescentando que o ônus da prova cabe 
àquele que reivindica o direito de julgamento, além disso, o fisco não pode presumir o 
recebimento de notas fiscais e mercadorias, impondo sua exação, o que ultrapassa todos 
os limites da razoabilidade. Assevera que a autoridade fiscal não juntou aos autos todas 
as notas fiscais, não provou o recebimento das mesmas pelo sujeito passivo, nem 
mencionou quais mercadorias contidas nas supostas notas. Requer a declaração de 
nulidade do auto e a improcedência do mérito. 

 
O sentenciador “a quo”, através da Sentença n° 04314/11 – JULP, 

"fls. 251 a 253", decide pela procedência do Auto de Infração, fundamentando que não 
existem nulidades ou improcedências no mérito, já que as entradas de mercadoria 
deverão ser sempre registradas no Livro de Registro de Entradas e, diante de cópias de 
Notas Fiscais e das NF-e regularmente emitidas por estabelecimento cadastrado e em 
plena atividade cabe apenas ao polo passivo comprovar que as operações descritas não 
se realizam. Ademais, esclarece que não é necessário identificar o tipo de tributação das 
mercadorias para a imputação de multa formal. 

 
O sujeito passivo é intimado a pagar quantia exigida ou interpor 

Recurso Voluntário, "fls. 254 e 255". 
 
O sujeito passivo interpõe recurso voluntário, "fls. 258 a 266", 

argumentado o mesmo que em Impugnação e manifestação anteriores. Requer a 
declaração de nulidade do Auto de Infração, se chegar ao mérito, que seja julgado 
improcedente. 

 
A Primeira Câmara do Concelho Administrativo Tributário, através do 

Acórdão n° 769/2015, "fls. 268 a 278", decide pela procedência do lançamento, 



 

fundamentando que não reconhece atos que pudessem ameaçar de anulação o processo, 
assim, o sujeito passivo nada trouxe para contestar o trabalho fiscal ou para se opor a 
acusação. Considera que o lançamento não é fruto de presunção, e sim de conduta 
omissiva do contribuinte. Esclarece que a comprovação de todas as operações é feita 
pelos meios digitais e não mais de maneira analógica, deste modo, as mercadorias 
constantes nos documentos faltosos somam valor irrelevante. Acrescenta, ainda, os 
fundamentos do Juiz Singular para sustentar a decisão. 

 
O sujeito passivo é intimado a pagar a quantia exigida ou interpor 

recurso ao Conselho Pleno, "fls. 279 a 281". 
 
O sujeito passivo interpõe Recurso ao Conselho Pleno, "fls. 284 a 

292", argumentado o mesmo que em Impugnação, Manifestação e Recurso anteriores. 
 
Requer a declaração de nulidade do Auto de Infração, se chegar ao 

mérito, que seja julgado improcedente; pede a retirada do débito da dívida ativa e a 
consequente retirada em definitivo do mesmo; e que sejam acolhidas as provas 
documentais feitas, protestando inclusive por outras admitidas em direito. Anexa 
documentos "fls. 293 a 296". 

 
É o Relatório. 
 

VOTO 
 
Este feito se inicia com a exigência fiscal, em face ao contribuinte 

epigrafado, de recolhimento de multa formal, de acordo com o descrito na folha de rosto 
deste volume e já informado no relatório que é parte integrante deste “decisum”. 

 
Atendendo aos trâmites legais a lide aporta neste preclaro Conselho 

Pleno, já trazendo em suas peças processuais as manifestações da polaridade passiva, 
em sede de primeira e segunda instâncias, sendo que, em ambas as fases, o juízo das 
autoridades sentenciadoras foi por reafirmar a exigência preambular.  

 
Destaco que a decisão cameral, conforme já informado em 

parágrafos volvidos, foi unânime. Em sendo assim, e não havendo decisão deste colendo 
Conselho Administrativo Tributário, em sede de mérito, que seja conflitante, à que ora é 
objeto de estudo, conclui-se que o recurso da defesa para esta instância e que ora é 
objeto de análise, é carecedor de amparo legal nos termos preconizados pelo inciso II do 
artigo 41 da Lei nº 16.469/09, “verbis”: 

 
Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral: 
 
[...] 
 
II - unânime: 
 
a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 

que tenha tratado de matéria idêntica; 
 
b) inequivocamente contrária a: 
 
1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 
 
2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 
que implique reforma parcial ou total da decisão; 



 

 
c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 
 
d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 
 
§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso 
deve ser liminarmente inadmitido: 
 
I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento; 
 
II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa 
da legislação tributária estadual ou à prova constante do processo, ou a 
falsidade da prova. 
 

Mediante o aduzido em linhas anteriores, mantenho a decisão 
cameral que julgou procedente o lançamento.  

 
Assim, voto arguindo e acolhendo a preliminar de inadmissibilidade 

do recurso para o Conselho Pleno, tendo em vista não estar a peça recursal em 
consonância com o disposto no inciso II do artigo 41 da Lei nº 16.469/09 e mantenho a 
decisão cameral que julgou procedente o lançamento.  

 
 

Sala das sessões plenárias, em 08 de novembro de 2016. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01762/16 
 
Relator: Conselheiro Renato Moraes Lima 
 

 
EMENTA: Processual. Cabe recurso para o Conselho Pleno, 
quanto à decisão cameral unânime apenas se divergente de 
decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, que 
tenha tratado de matéria idêntica; ou se baseada em prova cuja 
falsidade seja comprovada; ou se inequivocamente contrária a 
disposição expressa da legislação tributária estadual, ou mesmo 
se contrária a prova incontestável, constante dos autos à época 
do julgamento cameral, ou ignorada na ocasião do mesmo 
julgamento, que implique reforma parcial ou total da decisão. 
Inadmitido. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 26 
de janeiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade do recurso para o Conselho Pleno, feita pelo Conselheiro Relator, tendo 
em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 
16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração, 
com aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º do art. 71 do CTE. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Renato Moraes Lima, José Pereira D'abadia, Marlene Maria 
da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo 
Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Rickardo de Souza Santos Mariano, Victor 
Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José 
Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Aguinaldo Fernandes de Melo, Elias Alves dos Santos, 
Alcedino Gomes Barbosa, José Paixão de Oliveira Gomes, José Luiz Rosa, Antônio 
Martins da Silva e Talita Pimenta Félix. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A reclamação no presente auto de infração é de falta de 
apresentação de arquivo SINTEGRA em todos os meses havidos entre nov/2004 a 
abr/2005, ao valor unitário de R$ 839,84, totalizando R$ 5.039,04, que é cobrado 
juntamente com os acréscimos legais. 

 
É citado como infringido o CTE, Art. 64, e proposta a pena pecuniária 

prevista no CTE, Art. 71, XXII, “a”. 
 
Instruem os autos o relatório de entrega de SINTEGRA até out/2004. 
 
Regularmente intimada a empresa autuada, fls. 06 e 07, apresenta 

peça de impugnação, fls. 09. O julgado singular, fls. 19 a 21, é de procedência. 
 
Intimada em segunda instância por intermédio de seus sócios, fls. 22 

a 27, retorna aos autos com peça recursal, fls. 29. Anexa documentos de fls. 32 a 44. O 
julgado cameral, fls. 46 a 49, é, por unanimidade, de confirmação do julgado singular de 
procedência, porém com aplicação, pelo mesmo quórum, da forma penal privilegiada 
prevista no CTE, Art. 71, § 8.º. A Representação Fazendária concorda com a aplicação da 
redutora penal citada, fls. 50. 



 

 
Intimada, fls. 51 a 56, comparece agora com peça recursal ao 

Conselho Pleno, fls. 59, anexando documentos de fls. 60 a 63. 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Analisando o Recurso Voluntário anteriormente apresentado, fls. 29, 
alega a autuada que parou de funcionar em 04/12/2004, contudo foi suspensa para baixa 
em 28/04/2005. Na impugnação, fls. 09, já tinha alegado que não conseguiu enviar em 
maio os arquivos neste feito exigidos em virtude de ter sido suspensa por 
desaparecimento em abril/2005, impedindo a remessa dos dados, que, entretanto, 
estavam ZERADOS. Caber-lhe-ía solicitar autorização para remessa dos arquivos após à 
suspensão por desaparecimento, o que não foi feito, sendo, por isso, inteiramente correta 
a reclamação fiscal. 

 
Em que pese a absoluta propriedade da presente reclamação, que é 

de matéria extremamente banal, e que implicaria o julgado de confirmação do julgado 
anterior de procedência com a aplicação da forma penal do CTE, Art. 71, § 8.º, nem cabe, 
a bem da verdade, adentrar em considerações meritórias uma vez que não tenha 
apresentado nenhum dos pressupostos recursais previstos na Lei 16.469/2009, Art. 41, II, 
sendo, por unanimidade, inadmitido o presente recurso. 

 
É o voto. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 08 de novembro de 2016. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01769/16 
 
Relator: Conselheiro José Eduardo Firmino Mauro 
 

 
EMENTA: Processual. Inadmissibilidade de recurso para o 
Conselho Pleno interposto pelo contribuinte. Acolhimento. 
Mantida a decisão cameral que considerou procedente o auto de 
infração. 
 
Não se admite recurso para o Conselho Pleno quando não 
atendidos os requisitos legalmente previstos para seu 
cabimento, mantendo-se a correspondente decisão cameral. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 27 
de setembro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade do recurso para o Conselho Pleno, feita pelo Conselheiro Relator, tendo 
em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 
16.469/09, mantendo a decisão cameral que julgou procedente o lançamento. 
Participaram do julgamento os Conselheiros José Eduardo Firmino Mauro, Washington 
Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, 
João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues 
de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, 
Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de 
Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, Valdir Mendonça Alves, Aldeci de Souza Flor, 
José Luiz Rosa e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Em Auditoria das Saídas Registradas e do Documentário Emitido 
(ASRDE), realizada no período de 01.01.2003 a 06.03.2003, o agente do Fisco apurou o 
Débito do ICMS Registrado a Menor no valor de R$ 2.235,55 (dois mil duzentos e trinta e 
cinco reais e cinquenta e cinco centavos), formalizando no auto de infração a exigência do 
imposto registrado a menor, multa e acréscimos legais 

 
Citados como infringidos o art. 8°, VII, Anexo IX, do Decreto n° 

4.852/97, c/c os arts. 6°, 8°, 20, I, §1°, II, "a", 1, do Decreto 4852/97, proposta a 
penalidade prevista no artigo 71, VIII, "a", 1, § 1°, da Lei n° 11.651/91, com redação da Lei 
nº 11.750/92. 

 
Identificada como solidário a pessoa física FRANCISCO GILSON DE 

CASTRO VIEIRA, na condição de administrador, nos termos do artigo 45, inciso XII, da Lei 
11.651/91 (fls. 03). 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, pedido de 

tramitação conjunta deste auto de infração com o de n° 3 0316179 045 17 (fls. 04), 
demonstrativos da Auditoria das Saídas Registradas e do Documentário Emitido (fls. 15 a 
28) e cópias de notas fiscais (fls. 29 a 34), dentre outros documentos. 

 
Intimados (fls. 38 a 43), o sujeito passivo e o solidário apresentam 

conjuntamente (fls. 45 a 93), formulando em preliminar arguição de decadência do crédito 



 

tributário, nos termos do 150, § 4°, do CTN, citando doutrina e jurisprudência (fls. 48 a 69). 
Ainda em preliminar formulam arguição de nulidade da peça básica, relacionando as 
hipóteses de cerceamento do direito de defesa (fls. 69 a 72) e de insegurança na 
determinação da infração (fls. 72 a 76). Formulam ainda arguição de exclusão do solidário 
da lide, citando doutrina e jurisprudência (fls. 76 a 84). 

 
Quanto mérito, questionam a multa aplicada e consideram-na de 

natureza confiscatória, bem como ausente a demonstração da multa e ser impossível a 
aplicação da multa sobre o valor da mercadoria. 

 
Em relação ao imposto exigido, observam que o agente do Fisco 

aplicou a alíquota de 14,5%, não prevista na legislação tributária, não se sabendo como e 
onde o agente do Fisco encontrou esse percentual, devendo o auto de infração ser 
desclassificado. 

 
Anotam que no mesmo período da presente autuação (01/03 a 

03/03) foi lavrado o Auto de Infração n° 3 0316179 045 17, o que significa que poderá 
haver duplicidade de autuação. 

 
Juntaram recibo de entrega do arquivo magnético da DPI (fls. 106), 

páginas do livro Registro de Apuração do ICMS (fls. 107 a 108) e extrato de conta 
bancária (fls. 109 a 115), dentre outros documentos. 

 
A julgadora singular, após ler, conferir e analisar os autos, rejeita as 

arguições preliminares e, no mérito, decide pela procedência do lançamento, consoante a 
Sentença nº 3362/09 - JULP (fls. 117 a 120). 

 
Intimados, o sujeito passivo e o solidário apresentam conjuntamente 

recurso voluntário (fls.125 a 159), reiterando os pedidos e razões formulados na 
impugnação, expostos anteriormente. Acrescentam apenas a arguição preliminar de 
nulidade da decisão de 1ª Instância (fls. 125 a 131). 

 
A Terceira Câmara deste Conselho, em decisão unânime, 

materializada no Acórdão n° 2087/2012 (fls. 164 a 169), rejeita as preliminares de nulidade 
da peça básica, por cerceamento do direito de defesa e por insegurança na determinação 
da infração e de nulidade da sentença singular, por cerceamento do direito de defesa, 
arguidas pelos autuados. Em decisão não unânime, acolhe a preliminar de decadência do 
crédito tributário. Em decisão não unânime, acolhe a preliminar de exclusão do solidário 
da lide, arguida pela defesa. 

 
Intimada, a Fazenda Pública apresenta recurso para o Conselho 

Pleno (fls. 171), pedindo a reforma do acórdão com reversão da decadência e reinclusão 
na lide do solidário FRANCISCO GILSON DE CASTRO VIEIRA, argumentando, em 
relação à decadência, que é entendimento majoritário deste Conselho, por inúmeras 
decisões, que a presente situação deve ser analisada a luz do artigo 173, I, do CTN, que 
permite que o lançamento do crédito fosse realizado até o dia 31/12/2008. Quanto à 
exclusão do solidário, afirma que se trata de assunto pacificado pelo Conselho, que tem 
decidido pela permanência na lide, nos termos do art. 45, XII do CTE, especialmente 
quando se trata de cobrança de tributo, como no presente caso.  

 
Intimados, o sujeito passivo e o solidário apresentam conjuntamente 

Contradita (fls. 182 a 195). 
 



 

O Conselho Pleno, em decisão não unânime, materializada no 
Acordão n° 1474/2015 (fls. 200 a 206), acolhe a preliminar de reinclusão do solidário 
FRANCISO GILSON DE CASTRO VIEIRA na lide, arguida pela Fazenda Pública. Em 
decisão não unânime, conhece do recurso da Fazenda Pública para o Conselho Pleno, 
dá-lhe provimento para reformar a decisão cameral que acolheu preliminar de decadência 
do credito tributário, devendo retornar os autos a Câmara Julgadora para apreciação de 
mérito. Quanto às preliminares, rejeitadas por unanimidade de votos na fase cameral, não 
há recurso, razão pela qual fica mantida a decisão cameral em relação às mesmas. 

 
O sujeito passivo e o solidário foram intimados a tomar conhecimento 

do Acordão n° 1474/2015, mas não se manifestara acerca desse aresto. 
 
A Quarta Câmara deste Conselho, em decisão unânime, 

materializada no Acordão n°836/2016 (fls. 215 a 222), confirma a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. 

 
Intimados, o sujeito passivo e o solidário apresentam conjuntamente 

recurso para o Conselho Pleno (fls. 230 a 237), após síntese dos fatos, formulam arguição 
de decadência do crédito tributário, nos termos do 150, § 4°, do CTN, citando doutrina e 
jurisprudência (fls. 231 a 235). Formulam ainda arguição de exclusão do solidário da lide, 
citando doutrina e jurisprudência (fls. 235 a 237). 

 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
Formulo em preliminar arguição de inadmissibilidade do recurso para 

o Conselho Pleno, interposto pelo contribuinte, pelo que exponho: 
 

A Lei n° 16.469/09 (art. 41, II, § 1°) fixa os requisitos para 
cabimento de recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral unânime, 
devendo a parte cumpri-las, sob pena do recurso ser liminarmente inadmitido: 

 
Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral: 
[...] 
II - unânime: 
 
a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 

que tenha tratado de matéria idêntica; 
 
b) inequivocamente contrária a: 

 
1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

 
2. Prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 
que implique reforma parcial ou total da decisão; 

 
c) Baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

 
d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 
 



 

§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso 
deve ser liminarmente inadmitido: 
 
I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento; 
 

II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa da 

legislação tributária estadual ou à prova constante do processo, ou a falsidade 

da prova. 

 
Como se vê no Acordão n°836/2016 (fls. 215 a 222), a Quarta 

Câmara deste Conselho, em decisão unânime, confirmou a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. 

 

No caso, portanto, a defesa, ao apresentar recurso para o Conselho 
Pleno, deveria ter cumprido as exigências fixadas no art. 41, II, § 1° da Lei n° 16.469/09, 
implicando o não cumprimento destas condições na inadmissão liminar do recurso, 
conforme os dispositivos legais transcritos em linhas anteriores. 

 
Analisando o processo, sobretudo o arrazoado da defesa, não vejo 

nele o cumprimento de quaisquer condições legais para admissão do recurso para o 
Conselho Pleno, devendo o recurso apresentado pelo contribuinte ser inadmitido, posto 
que os pressupostos de admissibilidade não se fazem presentes no recurso. 

 
Ante o exposto, voto pela inadmissibilidade do recurso do 

Contribuinte para o Conselho Pleno, tendo em vista não estar a peça recursal em 
consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão 
cameral que considerou procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 08 de novembro de 2016. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01804/16 
 
Relator: Conselheiro Elias Alves dos Santos 
 

 
EMENTA: ICMS. Preliminar. Recurso de decisão cameral 
unânime interposto sem comprovação dos requisitos exigidos. 
Inadmissibilidade. Decisão unânime.  
 
1 - Devem ser liminarmente inadmitidos pelo Conselho Pleno os 
recursos de decisão cameral unânime, quando não for cumprida 
a exigência de um dos requisitos previstos no art. 41, II, da Lei 
nº 16.469/09. 
 
2 - Processual. Exclusão do solidário. Não acolhimento. Decisão 
unânime. 
 
Mantêm-se na lide o solidário trazido ao processo nos termos do 
artigo 45, XII do Código Tributário Estadual. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 30 
de agosto de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade do recurso para o Conselho Pleno, feita pelo Conselheiro Relator, tendo 
em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 
16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Elias Alves dos Santos, Valdir Mendonça 
Alves, Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Rodolfo 
Ramos Caiado, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria 
da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo 
Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria 
Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone 
Polizeli Bento e Rickardo de Souza Santos Mariano. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do presente processo que o sujeito passivo omitiu saída de 
mercadorias, conforme comparativo entre as vendas realizadas e os documentos fiscais 
emitidos relativos a essas vendas, de acordo com a proporcionalidade de comercialização 
de mercadorias tributadas, no período de março de 2006 a junho de 2007. Em 
consequência, deverá pagar o ICMS no valor de R$ 61.851,79 (sessenta e um mil 
oitocentos e cinquenta e um reais e setenta e nove centavos), mais acréscimos legais. 

 
A base legal do auto de infração encontra respaldo no Código Tributário 

Estadual em seus arts. 25, §1º, inciso VI; 64, §2º e 66 da Lei 11.651/91 - CTE.  
A penalidade proposta foi a contida no art. 71, inciso VII, alínea "l", 

combinado com §9º, inciso I, da Lei 11.651/1991, com redação da Lei 13.446/1999.  
 
Foram nomeados como sujeitos solidário Elisangela Geralda Elias, na 

condição de sócia-gerente da empresa e Vanderlei Tomaz Teixeira, na condição de 
administrador da empresa, conforme fls. 05/06. 

 



 

Os autos foram instruídos com Anexo Estruturado - Detalhamento do 
Crédito Tributário "fls. 03 a 04", Nota Explicativa "fls. 07 a 11", planilha Saídas - DPI "fl. 
12", planilha Apuração de Diferença - DPI/BD "fl. 13", planilha Apuração da Alíquota do 
Simples Nacional Res. CGSN nº 5, Art. 5º, §2º "fl. 14", Mídia DVD "fl. 15", Cópias Termos 
de Apreensão "fls. 16 e 20", cópia Termo de Declaração "fls. 17 e 21", cópia Termo de 
Copiagem e Autenticação de Arquivo Magnético "fl. 18", cópia Termo de Liberação "fl. 19", 
cópia Procuração "fls. 22 a 23", planilha Orçamento "fls. 24 a 27", planilha Anexo I do T.A 
nº 1100110676-5 "fls. 28 a 42", cópia de livro Registro de Descrição Detalhada "fls. 43 a 
104", Extratos de Termo de Apreensão "fls. 105 a 106", Aviso "fl. 24", Relatório de 
Entradas/Saídas/Indicadores Fiscais Utilizando Valor Contábil "fls. 108 a 111. 

 
Foram realizadas intimações da autuada e dos sujeitos solidários, conforme 

"fls. 112 a 119". 
 
A solidária Elisangela Geralda Elias não se manifestou em Primeira 

Instância, conforme Termo de Revelia "fl. 142". 
 
A autuada apresenta Impugnação em Primeira Instância "fls. 121 a 125" 

onde alega, em preliminar, nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação 
da infração, uma vez que não há comprovação do valor encontrado e não foi aplicada a 
devida proporcionalidade das saídas tributadas. 

 
No mérito, afirma que o trabalho fiscal contém erros graves, como 

diferenças entre os valores dos pedidos e as vendas praticadas, além de que foram 
registrados pedidos em duplicidade.  

 
Ao final, pediu a nulidade ou a improcedência do auto de infração. 
 
Já o sujeito passivo solidário Vanderlei Tomaz Teixeira, apresenta 

Impugnação em Primeira Instância "fls. 135 a 141" onde pediu a sua exclusão do polo 
passivo desta lide, alegando que só poderia ser chamado à lide se não fosse possível 
cobrar o tributo do contribuinte, aduzindo, ainda, que não é sócio da empresa autuada.
  

 
A Impugnação foi instruída com Procuração "fls. 126 a 127" e cópia de 

Alteração Contratual "fls. 128 a 132".  
 
 O julgador singular, na Sentença nº 8495/2009 - JULP, "fls. 144 a 146", 

analisa os autos e decide pela procedência do auto de infração.  
 
Entretanto, em relação ao pedido de exclusão da lide do sujeito solidário, 

decide em manter os mesmos na lide, mas somente em relação ao tributo, excluindo suas 
responsabilidades no que se refere à multa formal. 

 
Verifica que o pedido de nulidade não tem fundamento, vez que os 

demonstrativos apontam perfeitamente o valor do auto de infração. Quanto ao mérito, 
aponta que a defesa se limita a dizer que existem erros, mas sem demonstrá-los.  

 
A Representação Fazendária se manifesta de acordo com a decisão 

singular "fl. 147". 
 
Foram realizadas intimações da autuada e dos sujeitos solidários, conforme 

"fls. 148 a 149 e 156". 



 

 
O sujeito passivo solidário Elisangela Geralda Elias se manteve inerte em 

Segunda Instância, conforme Termo de Perempção, "fl. 150".  
 
Inconformada, a autuada apresenta Recurso Voluntário "fls. 153 a 155" 

onde reitera, em preliminar, que os valores atribuídos pela fiscalização ao lançamento não 
correspondem à soma dos documentos apreendidos e que não há necessidade de 
apresentação de documentos pela defesa; que não foi aplicada a devida 
proporcionalidade das saídas tributadas, assim, deve ser considerada a nulidade do auto 
de infração. 

No mérito afirma, mais uma vez, que no levantamento da fiscalização há 
incoerência entre os valores dos pedidos com os das vendas praticadas, além de pedidos 
registrados em duplicidade.  

 
Pedindo a nulidade ou a improcedência do auto de infração.  
 
O sujeito solidário Vanderlei Tomaz Teixeira apresenta Recurso Voluntário 

"fls. 158 a 160" onde reitera seu pedido de exclusão da lide.  
 
Pela Resolução nº 040/13 às "fls.162 a 163", a Segunda Câmara deste 

CAT, em sessão realizada no dia 01/03/13, acatando proposição do Conselheiro Relator e 
as considerações contidas às "fls.162", resolve, por unanimidade de votos, converter o 
julgamento em diligência junto à Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia, a fim de 
que o processo seja encaminhado a um dos autores do feito para que, por obséquio, se 
manifeste quanto às alegações de recurso e proceda a anexação ao feito de mídia 
contendo os arquivos ausentes. 

 

Em resposta foi elaborado o relatório diligencial de "fls.165 a 170", pelo qual 
o revisor informa que em relação a ausência dos arquivos que estes estão sim na mídia 
digital (baixou a tela com a visualização dos arquivos, ressaltando que a extensão MDB 
identifica os arquivos criados e salvos no formato do programa Microsoft Office Access 
Database; quanto às tabelas TENT_TOTAL e RSAT_TOTAL, elas estão dentro do arquivo 
Granel.mdb, conforme a próxima tela baixada. 

 
Juntou aos autos o demonstrativo da Proporção de Mercadorias Tributadas 

(Demonstrativo Auxiliar) de "fls.171 a 173".  
As partes foram intimadas em 21/03/13 às "fls.175 a 176", a tomar 

conhecimento da Resolução nº 40/13 e resultado da diligência de "fls.165 a 174" conforme 
cópias anexas e, querendo, manifestar-se. 

 
De acordo com o Acórdão 1854/2013, "fls. 183 a 189", a Segunda Câmara 

do Conselho Administrativo Tributário decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade por insegurança na determinação da infração e por cerceamento 
ao direito de defesa, a exclusão dos solidários desta lide e quanto ao mérito, conhecer do 
recurso voluntário, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração.  

Em sua fundamentação, o relator afirmou que ao alegar que o trabalho 
fiscal está eivado de vício, deveria a autuada ter apresentado um demonstrativo de sua 
autoria, elaborado nos mesmo moldes do original, para provar que o valor a que o fisco 
alude estaria errado. Como não o fez, optando pela tentativa de convencimento dos 
julgadores com base na retórica jurídica, considerou que o levantamento executado pelo 
fisco está correto. 



 

Ademais, a fazenda pública não criou óbices à defesa para que pudesse vir 
aos autos e opor-se à pretensão fiscal. 

Quanto a exclusão dos sujeitos passivos solidários, nega suas exclusões, 
por entender que a infração trata de omissão de imposto em decorrência de controle 
paralelo de vendas. Considera que desta forma, os solidários infringiram os dispositivos do 
artigo 135 do CTN, pois houve infração à lei, ao contrato social e estatutos da empresa, o 
que não se admite. 

No mérito considera que o feito deve prosperar, pois o procedimento fiscal 
está correto e deve seguir adiante. 

 
Os sujeitos passivos, devidamente intimados, apresentam Recurso ao 

Conselho Pleno (fls. 194/200), onde alegam em preliminar nulidade por insegurança na 
determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa. 

Quanto ao mérito, afirmam que o mesmo é equivocado, vez que a 
fiscalização não demonstrou nos autos com clareza os procedimentos utilizados para 
alcançar suas conclusões e demonstrar as operações omitidas. 

Asseverando mais vez que inexiste nos autos prova inequívoca de dolo por 
parte dos sócios, sendo indevida a imputação de responsabilidade solidária aos mesmos. 

Ao final, pediram seja julgado nulo o lançamento fiscal. 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

Em face da ausência, neste processo, dos requisitos legalmente exigidos 
para admissão de recurso pelo Conselho Pleno, impõe-se a inadmissibilidade do presente 
recurso.  

De fato, a decisão recorrida foi tomada, na fase cameral, por unanimidade 
de votos e não estando comprovada divergência jurisprudencial, contrariedade a 
disposição expressa na Legislação Tributária Estadual ou prova inconteste constante do 
processo, como prevê o art. 41, II da Lei nº 16.469/09, abaixo transcrito, não cabe recurso 
para o Conselho Pleno: 

 
"Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral: 
I - omissis; 
II - unânime: 
a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 
que tenha tratado de matéria idêntica; 
b) inequivocamente contrária a: 
1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 
2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 
que implique reforma parcial ou total da decisão; 
c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 
d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 
§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso 
deve ser liminarmente inadmitido: 
I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste 
cuja existência se ignorava na ocasião do julgamento; 
II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição 
expressa da legislação tributária estadual ou à prova constante do 
processo, ou a falsidade da prova." 

 



 

Quanto à exclusão dos solidários desta lide, também não a acolho em 
razão do disposto no artigo 45, inciso XII, da Lei 11.651/91 – CTE, que dispõe: 

 
“Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na operação ou 
prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato 
gerador da obrigação principal, especialmente: 
.................................................................................................................................................. 

XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou 
prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem 
responsáveis; 

 
...............................................................................................................................................:” 

 
Ante o exposto, voto inadmitindo liminarmente o recurso, tendo em vista 

não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 
16.469/09, nem acolhendo a arguição de exclusão dos solidários desta lide. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 17 de novembro de 2016. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01824/16 
 
Relator: Conselheiro Elias Alves dos Santos 
 

 
EMENTA: ICMS. Preliminar. Recurso de decisão cameral 
unânime interposto sem comprovação dos requisitos exigidos. 
Inadmissibilidade. Decisão unânime.  
 
Devem ser liminarmente inadmitidos pelo Conselho Pleno os 
recursos de decisão cameral unânime, quando não for cumprida 
a exigência de um dos requisitos previstos no art. 41, II, da Lei 
nº 16.469/09. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 30 
de agosto de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade do recurso para o Conselho Pleno, feita pelo Conselheiro Relator, tendo 
em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 
16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Elias Alves dos Santos, Valdir Mendonça 
Alves, Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Rodolfo 
Ramos Caiado, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria 
da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo 
Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria 
Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone 
Polizeli Bento e Rickardo de Souza Santos Mariano. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu saída de 
mercadoria, no valor comercial de R$ 279.420,98 (duzentos e setenta e nove mil, 
quatrocentos e vinte reais e noventa e oito centavos), conforme comparativo entre as 
vendas realizadas e os documentos fiscais emitidos relativos a essas vendas, 
correspondentes à base de cálculo de mesmo valor, de acordo com a proporcionalidade 
da comercialização de mercadorias tributadas, no período de julho de 2005 até fevereiro 
de 2006. Em consequência, deverá pagar o ICMS na importância de R$ 33.530,52 (trinta e 
três mil, quinhentos e trinta reais e cinquenta e dois centavos) juntamente com penalidade 
e acréscimos legais, conforme demonstrativos e Termo de Apreensão 1100104162-3 e 
1100110676-5 anexos e Notas Explicativas e DVD com dados copiados e autenticados. 

 
A autoridade lançadora indica como infringida as disposições dos artigos 

25, §1°, VI, 64, §2° e 66 do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91).  
Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, VII, "I", § 9°, I do 

CTE, com redação da Lei nº 13446/1999.  
 
Identificou como solidária, Elisângela Geralda Elias, nos termos do artigo 

45, inciso XII da Lei 11.651/91. 
 
O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: nota 

explicativa do auto de infração, DVD, termo de apreensão, termo de deslacração, termo de 
copiagem e autenticação de arquivos magnéticos, termo de liberação, procuração, extrato 



 

de termo de apreensão, aviso e relatório de entradas/saídas/indicadores fiscais utilizando 
valor contábil "fls. 5 a 28". 

 
Os sujeitos passivos são intimados a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de "fls. 29 e 30", 
tendo sido lavrado termo de revelia às "fls. 50 e 51" em relação à solidária  

 
São anexados aos autos os seguintes documentos: procuração e 

documentação pessoal do procurador (fls. 31/34). 
 
Em sua impugnação às fls. 36 a 40, o sujeito passivo principal alega 

preliminarmente que "pela imprecisão na demonstração do ilícito fiscal, o trabalho fiscal 
resta contaminado pelo vício de nulidade, por insegurança na determinação da infração 
pela ausência de indicação precisa da proporcionalidade indicada na descrição fática da 
autuação, o que leva à nulidade processual.  

No mérito, informa que "os pedidos apreendidos pela fiscalização, 
conforme se infere dos anexos I e II, somam as quantias de R$ 56.081,00 (cinquenta e 
seis mil e oitenta e um reais), e R$ 61.492,00 (sessenta e um mil, quatrocentos e noventa 
e dois reais), valores inferiores às vendas praticadas pela empresa/impugnante nos 
mesmos períodos, o que se configura que não houve saídas à margem da fiscalização".  

Alega, ainda que em ambos os anexos foram registrados pedidos em 
duplicidade, transcrevendo como exemplos alguns números de pedidos que estariam em 
duplicidade.  

Ao final, pediu a improcedência do auto de infração, caso não subsista a 
tese de nulidade arguida em preliminar, por insegurança na determinação da infração.  

 
O sujeito passivo principal anexou os seguintes documentos: procuração, 

primeira alteração contratual, segunda alteração contratual e cópia da documentação 
pessoal dos seus procurados (fls. 41/49). 

 
Pela Sentença nº 8399/09 - JULP (fls. 53/55), o julgador singular decide 

pela procedência do auto de infração.  
Em sua fundamentação afirma que "a defesa fala que em nenhum 

documento existe o valor apontado na peça inicial, ocorre que o valor base de cálculo está 
claramente demonstrado às fls. 03 e perfeitamente identificado nos demais demonstrativos 
que fazem parte deste processo".  

Aduz que "na verdade imprecisão em levantamento fiscal tem a ver com o 
mérito da autuação e precisa ser efetivamente demonstrada. No caso só existe a alegação 
nada demonstrado pela defesa" (sic).  

Sustenta que "no corpo da peça inicial está claramente escrito que a 
proporcionalidade foi considerada para encontrar a base de cálculo do presente processo. 
Caberia então a parte passiva demonstrar com cálculos que isto não foi feito" (sic).  

Afirma ainda, que “A alegação de que as vendas não teriam sido 
realizadas a seu ver não tem sustentação, pois como já foi dito os dados foram retirados 
dos computadores da própria empresa, ou seja, que fez os relatórios de vendas foi a 
autuada.” (sic) 

Volta “a dizer que os dados de vendas foram tirados dos computadores da 
autuada, sendo pouco provável que a mesma lançasse em seus programas vendas em 
duplicidade. Da mesma maneira, como foi a impugnante quem fez os relatórios seria muito 
fácil para ela apontar onde estaria a possível duplicidade.” (sic).  

 



 

Os sujeitos passivos foram intimados a pagar a quantia exigida ou 
apresentar Recurso Voluntário, conforme documentos de fls. 56 a 59, tendo sido lavrado 
termo de perempção à fls. 60 em relação ao sujeito passivo solidário. 

 
O sujeito passivo principal apresenta Recurso Voluntário (fls. 62/64), 

alegando que "o valor respectivo à suposta infração ora combatida não consta identificado 
em nenhum documento apreendido pela fiscalização, tão pouco é a soma proferida nos 
anexos I e II da autuação, cujos valores dos pedidos constantes tiveram as respectivas 
notas fiscais emitidas e foram devidamente registradas nos livros fiscais, como dito 
alhures". Defende que "os valores atribuídos pela fiscalização ao lançamento não 
correspondem à soma dos documentos apreendidos". Sustenta que "a mera inscrição no 
corpo do auto de que houve a proporcionalidade, não supre a necessidade da indicação 
correlata das saídas tributadas, levando-se em consideração as entradas efetivamente 
tributadas, para o fim de não se imputar excesso de exação na exigência fiscal". 

Tem-se, assim a insegurança na determinação da infração, a qual não foi 
objeto de análise pela sentença monocrática ora recorrida. 

Reitera que "os pedidos apreendidos pela fiscalização, conforme se infere 
dos anexos I e II, somam as quantias de R$ 56.081,00 (cinquenta e seis mil e oitenta e um 
reais) e R$ 61.492,00 (sessenta e um mil, quatrocentos e noventa e dois reais), valores 
inferiores às vendas praticadas pela empresa/impugnante nos mesmos períodos, o que 
configura que não houve saídas à margem da fiscalização".  

Ressalta que foram indicados com precisão todos os documentos 
registrados em duplicidade.  

Ao final, pede que, reformando a sentença singular, decidam pela 
improcedência do auto de infração, caso não subsista a tese de nulidade arguida em 
preliminar, por insegurança na determinação da infração. 

 
Pela Resolução nº 041/2013 (fls. 66/67), a Segunda Câmara do Conselho 

Administrativo Tributário converteu o julgamento em diligência junto à Delegacia Regional 
de Fiscalização de Goiânia, a fim de que o processo seja encaminhado a um dos autores 
do feito para que se manifeste quanto às alegações de recurso e proceda a anexação ao 
feito de mídia contendo os arquivos ausentes. Após, à Gerencia de Controle Processual – 
GEPRO, a fim de que o sujeito passivo seja intimado do resultado da revisão, 
concedendo-lhe o prazo de 30 dias para, caso queira, se manifestar.  

 
Em diligência às fls. 71 a 79, o fiscal revisor informa que:  
 
1) em relação à ausência dos arquivos, informa que estes estão sim na 

mídia digital, ressalta que a extensão MDB identifica os arquivos criados e salvos no 
formato do programa Microsoft Office Access Database. Quanto às tabelas RENT_TOTAL 
e RSAI_TOTAL, as mesmas estão dentro do arquivo Granel.mdb. 

2) A base de cálculo não é a soma dos documentos apreendidos, pois no 
local foram apreendidos alguns poucos documentos em ordem não sequencial, estes 
serviram apenas para cotejar e validar a informação encontrada nos arquivos da empresa, 
que é a origem da base de cálculo dos autos de infração. Nas fls. 10/12 estão os valores 
das vendas encontrados no sistema de controle informatizado da empresa e a Sentença 
(fl. 54) diz quanto a estes valores: "... está claramente demonstrado às fls. 3 e 
perfeitamente identificado nos demais demonstrativos que fazem parte deste processo". 

3) A base de cálculo não é a soma dos documentos apreendidos e sim a 
soma das vendas no banco de dados da empresa, os documentos apreendidos provam 
que as informações no sistema são vendas. 

4) na descrição da ocorrência no Auto de Infração (fl. 2) consta o texto "... 
no valor comercial de R$ 279.420,98..., correspondente à base de cálculo de mesmo 



 

valor...", logo a proporcionalidade é de 100% por não existir a compra de mercadorias não 
tributadas ou sujeitas a benefício fiscal no período fiscalizado. Mas aproveita a solicitação 
da defesa e anexa a esta resposta os demonstrativos dos anos de 2005, 2006 e 2007. 

5) as provas listadas são o Termo de Apreensão, Termo de Deslacração, 
Termo de Copiagem, Termo de Liberação e o Registro de Descrição Detalhada de Todas 
as tabelas lógicas com seus respectivos campos, assinado pelo responsável pelo 
programa gerencial utilizado pela empresa, os quais constam do presente Processo 
Administrativo Tributário. Ademais, o julgador monocrático analisou os documentos 
conforme relatório da Sentença n° 8399/09 – JULP (fl. 53).  

6) O contribuinte não percebeu que a base de cálculo não são os pedidos 
apreendidos e sim as informações armazenadas no seu sistema de vendas informatizado. 
Os pedidos apreendidos apenas corroboraram as informações existentes no computador 
da empresa.  

7) Os documentos de venda apreendidos têm impresso no cabeçalho o 
texto "orçamento", mas tem impresso no rodapé em negrito o texto "recebemos as 
mercadorias acima discriminadas em perfeito estado..." e ao lado o local da assinatura do 
cliente. Os documentos apreendidos integram as vendas totais na tabela RSAI_TOTAL e 
as saídas de mercadorias que não eram vendas foram excluídas (canceladas, 
empréstimos, ajuste de estoque) (fl. 8). 

8) A base de cálculo não é a soma dos pedidos relacionados nos anexos e 
sim a soma das vendas encontradas nas tabelas do banco de dados no computador da 
empresa. 

9) A duplicidade se deve ao fato de haver mais de uma via impressa de 
pedidos no estabelecimento do contribuinte no momento da apreensão, mas como as vias 
impressas não são a base de cálculo do Auto de Infração, não há problema decorrente da 
existência de mais de uma via, pois na tabela RSAI_TOTAL, que serviu de base de cálculo 
do total de vendas realizadas, estes pedidos não estão duplicados. 

 
A advogada do sujeito passivo foi intimada acerca da diligência (fl. 81) e 

não se manifestou. 
 
Mediante o Acórdão da II CJUL n° 2036/2013 (fls. 85/90), a Segunda 

Câmara do Conselho Administrativo Tributário decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar 
as preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira por 
insegurança na determinação da infração e a segunda por cerceamento do direito de 
defesa e, quanto ao mérito, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a 
sentença singular que considerou procedente o auto de infração. 

Em sua fundamentação asseverou que analisando detidamente o Recurso 
Voluntário interposto, constata, inicialmente, que não há que se falar em nulidade da peça 
básica por insegurança na determinação da infração, pelo motivo dos valores atribuídos 
pela fiscalização não corresponderem à soma dos documentos apreendidos e por falta de 
cálculo da proporcionalidade mencionada na descrição fática da autuação.  

Entende que não assiste razão a esta alegação defensória, pois, apesar 
da declaração de que a soma está errada, nem sequer foi elaborado pela defesa, um 
demonstrativo indicando, assim, o valor que diz ser correto, para que fosse, dessa forma, 
confrontado o resultado constatado pela autoridade autuante, ficando, dessa forma, 
confrontado o resultado constatado pela autoridade autuante, ficando, dessa forma, 
apenas no mundo das informações defensórias, sendo que a proporcionalidade encontra-
se feita na mídia CD Rom, com cópia entregue a autuada.  

Quanto à preliminar de nulidade do auto de infração por cerceamento do 
direito de defesa, também entende não existir razão nessa tese defensória, pois a 
empresa autuada recebeu cópia de mídia com todos os levantamentos e demonstrativos 
e, nos autos, às folhas 10/12, estão demonstrados os valores das vendas efetuadas e 



 

declaradas na DPI informada pelo próprio sujeito passivo, não havendo, assim, nenhuma 
dúvida quanto à acusação. Ressalta que todas as mercadorias adquiridas pela empresa 
são tributadas, não havendo nenhuma aquisição não tributada ou com substituição 
tributária, não havendo que se falar em aplicação do § 2º do artigo do CTE. 

 
Em reIação ao mérito, esclarece que "a autoridade autuante não verificou 

se os valores das saídas, emitidos nos documentos fiscais eram iguais, superiores ou 
inferiores aos valores dos pedidos apreendidos, mas sim, fez uma cópia dos registros de 
vendas, os quais estavam armazenados no sistema operacional da autuada e, usando os 
pedidos apreendidos para rastrear as vendas efetuadas e encontradas no sistema 
operacional, onde havia o número do pedido, a data da entrega e a assinatura do cliente, 
resultou-se, assim, na constatação de que tratavam-se de vendas, que uma vez 
confrontadas com o volume daquelas emitidas nos documentos fiscais revelam a omissão, 
conforme demonstrativos de folhas 10/12”.  

A respeito da alegação de duplicidade dos pedidos no lançamento, os 
autos foram remetidos em diligência, que após nova análise, concluiu-se pela inexistência 
da citada duplicidade.  

 
O sujeito passivo é intimado a pagar a quantia exigida ou apresentar 

Recurso ao Conselho Pleno, conforme documentos de "fls. 91".  
 
A advogada do sujeito passivo apresenta recurso ao Conselho pleno (fls. 

94/98), reiterando as preliminares de nulidade do feito por insegurança na determinação 
da infração e por cerceamento ao direito de defesa, pois o valor relativo à suposta infração 
ora combatida não consta identificado em nenhum documento apreendido pela 
fiscalização, tão pouco é a soma proferida nos anexos I e II da autuação, cujos valores 
dos pedidos constantes dos mesmos tiveram as respectivas notas fiscais emitidas e foram 
devidamente registradas nos livros fiscais, como dito alhures".  

Defende que "os valores atribuídos pela fiscalização ao lançamento não 
correspondem à soma dos documentos apreendidos".  

Reclama que "a mera inscrição no corpo do auto de que houve a 
proporcionalidade, não supre a necessidade da indicação correlata das saídas tributadas, 
levando-se em consideração as entradas efetivamente tributadas, para o fim de não se 
imputar excesso de exação na exigência fiscal".  

 
Quanto ao mérito, reafirma que "os pedidos apreendidos pela fiscalização, 

conforme se infere dos anexos I e II, somam as quantias de R$ 56.081,00 (cinquenta e 
seis mil e oitenta e um reais) e R$ 61.492,00 (sessenta e um mil, quatrocentos e noventa e 
dois reais) valores inferiores às vendas praticadas pela empresa/impugnante nos mesmos 
períodos, o que configura que não houve saídas à margem da fiscalização".  

Ressalta que "no que se refere à alegação de duplicidade, foram indicados 
os pedidos de números 080.580, 080170, 080572, 081019, 081627, 081698, 082064, 
082223, 082503, 081355, entre outros, o que sequer foi objeto de consideração no 
julgamento".  

Ao final, pediu que seja julgado nulo o lançamento fiscal, com fulcro no 
artigo 20, incisos III e IV da Lei n° 16.469/09. Entretanto, na remota hipótese de não ser 
este o entendimento, pleiteou que seja julgado improcedente o lançamento fiscal.  

 
É relatório. 
 



 

V O T O 
 

Em face da ausência, neste processo, dos requisitos legalmente exigidos 
para admissão de recurso pelo Conselho Pleno, impõe-se a inadmissibilidade do presente 
recurso.  

De fato, a decisão recorrida foi tomada, na fase cameral, por unanimidade 
de votos e não estando comprovada divergência jurisprudencial, contrariedade a 
disposição expressa na Legislação Tributária Estadual ou prova inconteste constante do 
processo, como prevê o art. 41, II da Lei nº 16.469/09, abaixo transcrito, não cabe recurso 
para o Conselho Pleno: 

 
"Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral: 
I - omissis; 
II - unânime: 
a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, que tenha 

tratado de matéria idêntica; 
b) inequivocamente contrária a: 
1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 
2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, que implique 

reforma parcial ou total da decisão; 
c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 
d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na ocasião do 

julgamento e que por si só possa modificá-lo. 
§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso deve ser 

liminarmente inadmitido: 
I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja existência se 

ignorava na ocasião do julgamento; 
II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa da legislação 

tributária estadual ou à prova constante do processo, ou a falsidade da prova." 

 
Ante o exposto, inadmito liminarmente o recurso, tendo em vista não estar 

a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09. 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 22 de novembro de 2016. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01848/16 
 
Relator: Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes 
 

 
EMENTA: Processual. Inadmissibilidade de recurso de decisão 
cameral unânime. Não cumprimento de requisito do art. 41 II, § 
1º da Lei n° 16.469/09. Arguição pelo Relator. Acolhimento.  
 
Sendo unânime a decisão cameral e não cumprido algum dos 
requisitos exigidos pelo art. 41, II, § 1º da Lei n° 16.469/09, 
impõe-se a inadmissão liminar do recurso interposto. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 22 
de novembro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade do recurso do contribuinte, feita pelo  Relator, tendo em vista não estar a 
peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo 
a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. Participaram do 
julgamento os Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes, José Pereira D'abadia, 
Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, 
Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto 
de Faria Morato, José Eduardo Firmino Mauro, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José 
Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, 
Valdir Mendonça Alves, Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira e Talita Pimenta Félix. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo mantinha indevidamente, 
em 31/12/2004, crédito de imposto sem previsão legal decorrente de Saídas em 
Transferências Interestaduais de Bens do Ativo Imobilizados, lançados no campo "Outros 
Créditos" do Livro de Registro de Apuração do ICMS, acumulados no período de janeiro 
de 2001 a dezembro de 2004, no montante de R$1.261.671,01, conforme Auditoria Básica 
do ICMS, cópias do Livro de Registro de Apuração e documentos. Em consequência, fica 
sujeito à multa formal de 20% sobre o valor do crédito indevido e obrigado a seu estorno, 
nos termos do art.147-A do CTE. 

 
A autoria lançadora, indica como infringidas as disposições dos artigos 58, 

Parágrafo 3º, II, e art.64 da Lei 11.651/91 c/c art.46, I, Parágrafo 1º, II e art.351, Parágrafo 
Único do Decreto 4.852/97. Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, IV, 
"b", da Lei 11651/1991 c/ redação da Lei 17917/2012. 

 
O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: Anexo 

Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário "fl.03"; Anexo Estruturado – Descrito 
Complementar da Ocorrência "fls.04 a 07"; Gerencia de Combustível "fl.08"; Gerencia de 
Combustível: Comunicação de Nulidade "fls.09 e 9-A"; Notificação Fiscal "fl.10"; Recibo de 
Mensagem "fl.11"; Notificação Fiscal "fl.12"; Recibo de Mensagem "fl.13"; Liquigás 
Distribuidora "fl.14"; Crédito Indevido "fl.15"; Auditoria Básica do ICMS Demonstrativo 
Auxiliar "fls.16 a 23"; Auditoria Básica do ICMS "fls.24 a 35"; Termo de Abertura "fl.36"; 
Apuração do ICMS "fls.37 a 49"; Livro Registro de Apuração do ICMS "fls.50 a 232"; 
Registro de Apuração de ICMS "fl.233"; Movimentação por Documentação Fiscais Por 



 

Data de Emissão "fls.234 a 250"; Liquigás Distribuidora "fls.251 e 252"; Nota Fiscal 
Liquigás "fls.253 a 500"; Nota Fiscal Liquigás "fls.501 a 727".  

 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou Apresentar 

Impugnação a Primeira Instância "fl.728". 
 
O sujeito passivo comparece aos autos das "fls.731 a 753", apresentando 

sua Impugnação em Primeira Instância, alegando que os valores da presente autuação 
não poderiam ser cobrados em função de estar caracterizada a decadência, o Autuante 
Fiscal tem o prazo de 5 anos, a contar da data da ocorrência do fato gerador, para conferir 
o procedimento adotado pelo contribuinte. Ficando este prazo, ter-se-á a homologação 
tácita desse procedimento, com a consequente extinção do crédito tributário pela 
decadência.  

 
Alega ainda o defendente que o entendimento não fosse pela aplicação do 

artigo 150, parágrafo 4ª, do CTN, e sim apenas pelo artigo 173, inciso I, do mesmo 
diploma legal, o que se seria um absurdo, pois é óbvio que se trata de um imposto sujeito 
ao lançamento por homologação e não houve qualquer tipo de fraude, dolo ou simulação, 
mas, mesmo assim, o período autuado também estaria alcançado pelo instituto da 
decadência. 

 
De uma simples leitura do dispositivo legal supra transcrito, pode-se 

concluir sem qualquer sombra de dúvida que a ausência do requisito formal, que seja, a 
inexistência de correlação entre os fatos que embasaram o lançamento e a capitulação 
correta do diploma legal tido infringido, implica na nulidade absoluta do auto de infração, 
conclui-se, portanto, que o procedimento utilizado pelo Agente Fiscal ao lavrar o presente 
auto de infração configurou patente ilegalidade, já que inexiste correlação entre o 
fundamento da autuação e a capitulação do diploma legal tido como infringido, razão pela 
qual jamais poderá prosperar, conclui-se, que para o Autuante Fiscal ter constatado 
qualquer irregularidade na operação de transferência de seu ativo imobilizado para suas 
filiais e/ou manteve crédito decorrente do imposto, deveria, no mínimo, ter relacionado por 
meio de planilhas os documentos fiscais que suportam a operação de entrada. 

 
No mérito, ressalta o recorrente que as operações em comento sequer se 

enquadram como fato gerador do ICMS, uma vez que não houve operação tributável de 
entrada, não havendo, base de cálculo a ser comparada com o valor de alienação da 
mercadoria, quer porque não há ocorrência de fato gerador quanto da transferência de 
ativo permanente entre estabelecimento do mesmo contribuinte, quer porque não houve 
aquisição anterior no mercado. 

 
Nota-se claramente, argumenta o polo passivo, que no presente caso a 

transferência de mercadoria de um estabelecimento para o outro do mesmo contribuinte 
não deu ensejo à concretização do fato gerador do ICMS. Não houve circulação 
econômica, não houve transferência de propriedade, não houve operação, como se v^, se 
infração houve, foi apenas diminuta e de caráter formal, não sendo a mesma que a 
autoridade fiscal se reportou. Com isso, a pesada multa aplicada, por ser destinada a 
situação da dos presentes autos, deve ser anulada. 

 
Por fim, requer a parte passiva que ser cancelado e arquivado o processo, 

com base nos fundamentos de fato de direito; requer a Autuada que seja acolhida as 
preliminares de nulidade do auto de infração e cerceamento do direito de defesa, 
cancelando-se integralmente o crédito tributário por meio dele indevidamente constituído; 



 

requer, ainda, que todas as intimações sejam realizadas em seu próprio nome, no seu 
endereço, bem como em nome de seu advogado, Dr. Paulo Roberto Vigna. 

 
Anexou documentos: Diário Oficial da Unirão "fls.754 a 758"; Traslado 

"fls.759 e 760"; Substabelecimento "fl.761"; Documentação Pessoal "fls.762 e 763". 
 
Anexou documentos: Auto de Infração "fl.765"; Anexo Estruturado – 

Detalhamento do Crédito Tributário "fl.766"; Anexo Estruturado – Descritivo Complementar 
da Ocorrência "fls.767 a 770"; Comunicação de Nulidade "fls.771 e 772"; Crédito Indevido 
'fl.773"; Auditoria básica do ICMS "fls.774 793"; Movimentação por Documentos Fiscais 
"fls.794 a 810".  

 
O Sujeito passivo apresenta às "fls.813 a 817", requerendo a juntada de 

documentos referente ao auto de infração em epígrafe. Sustenta na impugnação que o 
Fisco, novamente, lavrou o auto de infração exclusivamente sob a alegação de que a 
autuante manteve crédito indevido de ICMS, de corrente de transferência de mercadorias 
que compõem o seu ativo permanente entre seus estabelecimentos.  

 
Defende o contribuinte que, embora seja autorizada a imediata lavratura 

do auto de infração, quando o ilícito fiscal estiver claramente demostrado e apurado, não 
foi exatamente o que ocorreu há hipótese dos autos, pois não é possível compreender de 
que forma o Fisco chegou à conclusão e de que a autuante mantém o crédito tributário da 
forma como foi realizada a apuração. 

 
Nesse sentido corrobora com a total ausência da razoabilidade da 

autuação a documentação ora colacionada, como se depreenderia da simples leitura dos 
registros de entrada e saída e, também das notas fiscais, as entradas dos botijões nos 
estabelecimentos não geraram créditos de ICMS. E ainda mais relevante, diz o recorrente, 
é notar que igualmente a saída é feita sem qualquer geração de crédito sendo gerado o 
estorno para evitar a cumulatividade em consonância com o regulamente do ICMS/GO. 
Dessa forma, requer a juntada dos presentes documentos comprobatórios da ausência de 
crédito de ICMS e, portanto, da total ilegalidade do auto de infração ora debatido. 

 
Por oportuno, reitera seu pedido para que as Intimações através do Diário 

Oficial sejam efetuadas, Única e Exclusivamente, em toda e qualquer Instância, em nome 
do patrono Paulo Roberto Vigna, sob pena de nulidade. 

 
Anexou Documentos: Cópia da Impugnação "fl.819"; Documentos Fiscais 

e Notas Fiscais "fls.820 a 866"; Consulta: Por Auto "fls.867 e 868". 
 
Pela Sentença de n°295/2015 – JULP, nas "fls.869 874", o julgador 

singular decidiu pela procedência do auto de infração. Em sua fundamentação sustenta 
que apesar de toda a alegação do sujeito passivo autuado, as mesmas não podem 
prosperar, pois o lançamento que compõe o auto de infração é simples, sendo até 
didático, e não dificulta de qualquer forma o trabalho de defesa do impugnante, que não 
prospera em razão dos motivos expostos.  

 
Não acolhe o julgador monocrático a alegação de nulidade processual, 

recolhesse a impugnação, negando-lhe provimento e julga o procedente o auto de 
infração, condenando o sujeito passivo ao pagamento de crédito tributário exigido mais 
cominações legais. 

 



 

O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou apresentar 
Recurso voluntário, "fls.876 a 878". 

 
O sujeito passivo apresenta Recurso voluntário requerendo que processe 

e julgue o presente Recurso voluntário, nas "fls.881 a 908". 
 
Alegando as mesmas coisas que na Impugnação acrescentando que para 

que haja base de cálculo válido de entrada, é indispensável que o contribuinte tenha 
comprado algo para revender, o que, sem a menor sombra de dúvida, não é a hipótese 
doa autos, tendo em vista trata-se de mercadorias que compõem o ativo permanente da 
Recorrente, e por sua própria natureza circulam constantemente, uma vez que se tratam 
de botijões e reservatórios de armazenamento de gás GLP e medidores de gás que são 
utilizados por vários anos. 

 
Por fim requer que seja cancelado e arquivado o presente processo, com 

base nos fundamentos de fato e de direito; requer que seja dado provimento ao presente 
recurso voluntário, para reformada a r. decisões recorridas, seja julgado improcedente o 
Auto de Infração n° 4011400878035 cancelando-se assim, integralmente os créditos 
tributários por meio deles indevidamente constituídos; reitera seu pedido para que as 
Intimações através do Diário Oficial sejam efetuadas, única e exclusivamente, em toda e 
qualquer Instância, em nome do patrono Paulo Roberto Vigna, sob pena de nulidade. 

Anexou Documentos: Documentação Pessoal "fl. 909"; Intimação "fls.910 
e 910-A". 

 
Mediante ao Acórdão n°77/2016. A Primeira Câmara do Conselho 

Administrativo Tributário decide por rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa, pois não há nos autos 
qualquer ofensa ao capítulo que trata da nulidade dos atos processuais, inserto no inciso 
III do artigo 20 da Lei n°16.469/09.  

 
A infração e a correspondente penalidade foram corretamente aplicadas, a 

instrução processual, em sede de conhecimento efetivada de forma clara e precisa, os 
prazos processuais respeitados, com vista às partes litigantes nos momentos processuais 
que, por lei, lhe são próprios. Assim, rejeitada está a preliminar em comento. Em suma, 
não há cerceamento do direito de defesa quanto o sujeito passivo, compreendendo a 
acusação, é intimado conforme determina a legislação, tem a oportunidade de exercer a 
plena defesa e o contraditório.  

 
Quanto ao mérito, entende o órgão cameral que o fundamento da 

acusação contido no campo da peça vestibular, qual seja, a manutenção indevida de 
crédito, versa sobre multa formal de 20% do valor do aproveitamento (e manutenção) 
irregular. Portanto, em face do exposto, negando-lhe provimento para manter a decisão 
singular e julgar totalmente procedente o auto de infração. 

 
O sujeito passivo é intimado a pagar a quantia exigida ou apresentar 

recurso para o Conselho Pleno, "fls.921 a 923". 
 
O sujeito passivo apresenta recurso ao Conselho Pleno, "fls.925 a 941", 

onde sustenta as mesmas coisas que no recurso voluntário. 
 
Por fim, reitera seu pedido para que as intimações pertinentes sejam 

efetuadas exclusivamente em nome de seu patrono Paulo Roberto Vigna. 
 



 

É o relatório. 

QUESTÃO PRELIMINAR 

Analisando o recurso interposto pelo sujeito passivo, vejo que foi 
interposto perante decisão cameral unânime (fl. 69), devendo o recurso ser inadmitido, já 
que, não cumprido algum dos requisitos exigidos pelo art. 41, II, § 1º da Lei 16.469/09, é 
incabível a interposição de recurso para o Conselho: 

 

“Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral: 

[...] 

 

II - unânime: 

a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 
que tenha tratado de matéria idêntica; 

b) inequivocamente contrária a: 

1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 
que implique reforma parcial ou total da decisão; 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 

§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o 
recurso deve ser liminarmente inadmitido: 

I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento; 

II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa 
da legislação tributária estadual ou à prova constante do processo, ou a 
falsidade da prova. [...]” [Grifo Oportuno] 

 

Fica, por consequência, mantida a decisão cameral. 
 
Pelo exposto, INADMITO o recurso do Contribuinte para o Conselho 

Pleno, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo-se a decisão cameral que considerou procedente o 
auto de infração. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 29 de novembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01851/16 
 
Relatora: Conselheira Nislene Alves Borges 
 

 
EMENTA: Preliminar. Recurso de decisão cameral unânime 
interposto sem comprovação dos requisitos exigidos. 
Inadmissibilidade. Decisão unânime. 
 
Devem ser liminarmente inadmitidos pelo Conselho Pleno os 
recursos de decisão cameral unânime, quando não for 
comprovada a exigência de um dos requisitos previstos no 
artigo 41, inciso II, da Lei nº 16.469/09. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 04 
de outubro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade do recurso da Fazenda Pública para o Conselho Pleno, feita pelo sujeito 
passivo, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou  improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Nislene Alves Borges, 
Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto 
de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Renato Moraes Lima, Nivaldo José Mendes, 
Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, Valdir 
Mendonça Alves, Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, 
Mauricio Ribeiro de Paiva, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, 
Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes e João Divino de Brito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal é de que o sujeito passivo deixou de comprovar a 
efetiva saída do território goiano das mercadorias, no valor comercial de R$ 105.343,51, 
já acrescido do respectivo Índice de Valor Agregado no percentual de 56,63%, no dia 
14/09/2008, referentes às notas fiscais n°s 561208, 561729 a 561765, ao não apresentar 
para baixa, no posto fiscal de saída, o Passe Fiscal de Trânsito n° 
0010582008091400387, emitido em 14/09/2008, razão pela qual as mercadorias são 
consideradas destinadas ao Estado de Goiás. 

 Em consequência, deverá pagar o ICMS na importância de R$ 
17.908,40, já compensado o crédito destacado no supracitado documento fiscal, mais as 
cominações legais, conforme documentos anexos.   

 São dados como infringidos os artigos 12, inciso II, alínea "d", item 
3, 14, inciso VI, 46, inciso I, alínea "a", item 2, 64, da Lei 11.651/91 combinado com o 
artigo 4° da Instrução Normativa 556/02-GSF, tendo sido proposta à penalidade prevista 
no artigo 71, inciso VII, alínea "o", item 2, §9°, inciso I, da Lei 11.651/91 com redação da 
Lei 14.065/2001.   

Foi identificado como sujeito passivo solidário: PETRONAS 
LUBRIFICANTES BRASIL S.A (fls.04), na condição de remetente da mercadoria, nos 
termos do artigo 45, inciso II, da Lei 11.651/91.  



 

  O Auto de Infração se encontra instruído com o Detalhamento do 
Crédito Tributário (fls. 03), Cálculo de Imposto e Multa (fls.05), Passe Fiscal de Trânsito 
n° 0010582008091400387 (fls.06), cópia das Notas Fiscais (fls.07/16), Conhecimento de 
Transporte Rodoviário de Cargas (fls.17), cópia do Documento Pessoal do motorista 
(fls.18), Consulta por auto (fls.19/20) e Espelho Cadastral (fls.21).  

O sujeito passivo direto e o solidário foram intimados em Primeira 
Instância, conforme documentos de fls.22/25, sendo que os mesmos não se 
manifestaram dentro do prazo legal, tornando-se revéis às fls. 26/27.     

Às fls. 34/36, o solidário ingressa com Impugnação à Segunda 
Instância na qual afirma que anexou as notas fiscais e Conhecimentos de Transportes 
Rodoviário de Cargas como prova da regularidade das operações, todos assinados e 
datados pelos destinos das mercadorias relacionadas no presente Auto de Infração, e 
destinadas a contribuintes estabelecidos no Distrito Federal. Acrescenta, que emitiu nota 
fiscal corretamente para o transporte da mercadoria e chegando estas mercadorias ao 
depósito da Transportadora fora emitido Conhecimento de Transporte Rodoviário de 
Cargas com endereço igual ao do descrito na nota fiscal e não divergente, como afirma a 
peça acusatória. Pugna pela improcedência da autuação. 

A Terceira Câmara deste Conselho em Resolução de nº 105/12 às 
fls.39 em sessão realizada no dia 18/07/12, acatando proposição do Conselheiro Relator, 
resolve, por unanimidade de votos, encaminhar o processo à GEPRO a fim de que intime 
o solidário, para que no prazo de 15 (quinze) dias regularize a representação processual, 
anexando procuração outorgada pela solidária. 

A solidária comparece ao feito às fls.44 e faz a juntada da 
procuração de fls.45; cópia da ATA da Assembleia Geral Extraordinária de fls.46; 
Estatuto Social Consolidado de fls.48/55; cópia da Ata de Reunião do Conselho 
Administrativo de fls.56/59 e cópia de documentos pessoais de fls.60.  

Mediante o Acórdão n° 616/2014, fls 120 a 124, a Segunda Câmara 
resolve, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido de diligência formulado pela Fazenda 
Pública, e no mérito pela improcedência do lançamento, sob o argumento de que houve a 
comprovação da regularidade fiscal da operação, na forma do disposto no art 5º, incisos 
II e IV da IN n° 556/02-GSF. 

A Fazenda Pública interpõe recurso ao Conselho Pleno em que 
argumenta que a decisão cameral prolatada fora contrária à disposição expressa de 
legislação e aos elementos de prova que instruem o lançamento, posto que os supostos 
elementos de prova apresentados pela recorrente seriam insuficientes para fundamentar 
a decisão pela improcedência por não atender à exigência estabelecida na Instrução 
Normativa n° 556/02-GSF. 

Para contraditar o recurso da Fazenda Pública, o sujeito passivo 
comparece aos autos pedindo pela manutenção da decisão colegiada. 

É esse o relatório.   

 

                               V O T O  
 
 

Passo a decidir e de plano arguo a preliminar de inadmissibilidade do 
presente recurso da Fazenda Pública por considerar que estão ausentes os requisitos 
legalmente exigidos para sua admissão por este Conselho Pleno. 



 

Reproduzindo o dispositivo da lei nº 16.469/09, que versa sobre os 
requisitos exigidos na admissibilidade de recurso de decisão cameral pelo Conselho Pleno 
desta Casa, temos: 

 
Art. 41 Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão 
cameral: 
[...] 
II - unânime: 
a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão 
plenária, que tenha tratado de matéria idêntica; 
b) inequivocamente contrária a: 
1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 
2. prova inconteste, constante do processo à época do julgamento 
cameral, que implique reforma parcial ou total da decisão. 
c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 
d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava 
na ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 
§1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o 
recurso deve ser liminarmente inadmitido: 
I-juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste 
cuja existência se ignorava na ocasião do julgamento. 
II-demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição 
expressa da legislação tributária estadual ou à prova constante do 
processo, ou a falsidade da prova. 

 

O recurso da Fazenda Pública se fundamenta no art 41, II, “b”, 1 da 
lei n° 16.469/09, como requisito a vencer a decisão unânime do colegiado cameral, por 
entender que houve ofensa expressa à legislação tributária ao se decidir pela 
improcedência do lançamento, posto que os supostos elementos de prova apresentados 
pela recorrente seriam insuficientes para fundamentar a decisão pela improcedência por 
não atender à exigência estabelecida no art. 5º da Instrução Normativa n° 556/02-GSF. 

. 
 

Art. 5º Não ocorrendo a baixa do Passe Fiscal, nas situações em que esta 
for exigida, a comprovação da regularidade fiscal da operação pode ser 
feita por meio de processo administrativo, no qual o remetente ou o 
destinatário comprove o recebimento ou o fato impeditivo do recebimento 
da mercadoria, mediante a apresentação de: 

 

I - certidão ou documento oficial do fisco da unidade da Federação de 
destino, na qual esteja declarado que a mercadoria ou bem ingressou em 
seu território; 

 

II - cópia da página do livro Registro de Entradas do estabelecimento 
destinatário, devidamente autenticada pelo Fisco em cuja circunscrição 
localiza-se o contribuinte, em que conste o lançamento da nota fiscal 
consignada no Passe Fiscal; 

 



 

III - laudo ou certidão da ocorrência policial, em caso de furto, roubo ou 
sinistro de qualquer natureza; 

 

IV - outros documentos comprobatórios da regularidade fiscal da operação. 

 

 

 Depreende-se da análise do artigo acima transcrito, que não se 
poderia entender por ofensa expressa à legislação, posto que o dispositivo referido pela 
douta representação da Fazenda Pública Estadual, não traz em seu bojo lista exaustiva da 
documentação probatória a ser apresentada para se afastar a acusação.  

Dessa forma, perfeitamente cabível aos julgadores interpretar o 
dispositivo e, de consequência, formar juízo por livre arbítrio quanto ao termo “outros 
documentos comprobatórios”. 

Foram apresentados documentos pelo sujeito passivo para 
comprovar as saídas das mercadorias do território goiano entendidos como suficientes 
pelo colegiado cameral para que se comprovasse o alegado, ainda que a Fazenda Pública 
não compactue com a interpretação feita pelo colegiado, entendo não se aplicar 
entendimento de que estaria ferindo dispositivo expresso, quando deste se extrai tamanha 
divergência em sua interpretação, como pode-se verificar em inúmeras decisões 
proferidas por este Conselho Administrativo Tributário. 

 Também nesse sentido, tem-se decisões proferidas pelo STF, das 
quais originou a Súmula 343, conforme transcrição.  

 

Súmula 343 - STF 

Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando 
a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de 
interpretação controvertida nos tribunais. 

Jurisprudência posterior ao enunciado 

● Súmula 343 e ofensa à literal disposição de lei    

Ementa: Ação rescisória - Violação a literal dispositivo de lei - 
interpretação - divergência - negativa de seguimento. Envolvida norma 
de interpretação controvertida, incabível é a rescisória - Verbete 343 
da súmula do Supremo. (AR 2435 AgR, Relator Ministro Marco Aurélio, 
Primeira Turma, julgamento em 25.8.2015, DJe de 10.9.2015) 

 
Com essas análises, e por entender que não houve cumprimento ao 

art. 41, II da lei processual, quanto aos quesitos de admissibilidade do recurso por se 
tratar de decisão unânime em fase cameral, voto pela inadmissibilidade do recurso da 
Fazenda Pública, arguida pela defesa, e deixo de apreciá-lo, mantendo, de consequência, 
a decisão cameral pela improcedência do lançamento. 
 

http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?idDocumento=9352391


 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 29 de novembro de 2016. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01872/16 
 
Relator: Conselheiro Elias Alves dos Santos 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade do Acórdão por 
cerceamento do direito de defesa. Arguida pela representação 
Fazendária. Rejeitada. Decisão unânime. ICMS. Recurso de 
decisão cameral unânime interposto sem comprovação dos 
requisitos exigidos. Inadmissibilidade. Decisão unânime.  
 
I - Quando a arguição de nulidade se apresentar contrária à 
disposição expressa da legislação tributária estadual e aos 
elementos de prova que instruem o processo, não deve ser 
acolhida. 
 
II - Deve ser liminarmente inadmitido pelo Conselho Pleno o 
recurso de decisão cameral unânime, quando não for cumprida 
a exigência de um dos requisitos previstos no art. 41, II, da Lei 
nº 16.469/09. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 18 
de outubro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade 
da peça básica, arguida pela Fazenda Pública, por cerceamento do direito de defesa. E, 
também por unanimidade de votos, inadmitir o recurso da Fazenda Pública para o 
Conselho Pleno, sob o fundamento de que a peça recursal não estaria em consonância 
com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que 
considerou  parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$514,00 
(quinhentos e quatorze reais). Participaram do julgamento os Conselheiros Elias Alves dos 
Santos, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Paulo Diniz, Luis Antônio da 
Silva Costa, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Cláudio Henrique de Oliveira, 
Heli José da Silva, Valdir Mendonça Alves, Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira, José Eduardo Firmino Mauro, Washington Luis Freire de 
Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de 
Brito, Nislene Alves Borges e Nivaldo Carvelo Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo omitiu pagamento do ICMS 
no valor de R$ 208.754,30 (duzentos e oito mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e 
trinta centavos), em razão de apropriação de crédito do ICMS referente à aquisição de 
ativo imobilizado para o estabelecimento, sem a autenticação e apresentação do Livro 
CIAP. Em consequência, deverá pagar o ICMS omitido mais penalidades e acréscimos 
legais. 

Além disso, narra-se que o sujeito passivo foi notificado a apresentar 
o Livro CIAP em 02/07/2009, o que não foi atendido e deu origem ao Auto de Infração 
4010904250180. Notificado novamente em 20/10/2009, solicitou dilação do prazo, mas 
não atendeu à notificação no prazo solicitado.  

 



 

A autoridade lançadora indica como infringidos os artigos 58, §§ 3° e 
6° e 64 da Lei 11.651/91, propondo a penalidade do artigo 71, IV, "a", da Lei 11.651/91 
com redação da Lei 14.634/2003. 

 
O Auto de Infração foi instruído com os seguintes documentos: 

Anexo Estruturado - Detalhamento de Crédito Tributário, Consulta detalhada do 
Contribuinte Pessoa Jurídica, Auditoria Básica do ICMS, Registro de Apuração de ICMS, 
Notificação, Cópia do Pedido de Prorrogação do Prazo às fls. 03 a 40. 

 
O sujeito passivo é intimado a pagar quantia exigida ou apresentar 

Impugnação em Primeira Instância às fls. 41 a 43. 
 
A autuada apresentou impugnação às fls. 45/50, argumentando que 

utilizou do crédito permitido de ICMS, ou seja, não houve ausência de recolhimento, sendo 
inaplicável a penalidade. Para sustentar sua tese, apresenta o artigo 58, do Código 
Tributário do Estado de Goiás e jurisprudência, pedindo a improcedência do Auto de 
Infração, anexando os documentos de fls. 51 a 159. 

 
O Julgador Singular, através da Sentença n° 1707/2010-JULP (fls. 

161/162), decidiu pela procedência do Auto de infração, fundamentando que a não 
apresentação do CIAP ao Fisco evidencia a falta de escrituração e autenticação deste livro 
e o descumprimento das condições impostas pelo artigo 58 do CTE para que o sujeito 
passivo resgate seu direito de crédito do bem do ativo imobilizado. Ainda que juntado o 
Livro Fiscal, tendo este não cumprido a formalidade da autenticação, não serve como 
prova. 

 
O sujeito passivo é novamente intimado a pagar quantia exigida ou 

interpor Recurso Voluntário às fls. 163/164. 
 
O polo passivo interpõe Recurso Voluntário às fls. 167/174, aduzindo 

que apresentou o Livro CIAP no transcurso do processo e sendo este um lançamento que 
não diz respeito a entrega do livro, não há como ter a ocorrência do não pagamento de 
ICMS. Acrescenta que o inadimplemento do livro pode gerar multa formal, não 
comprovação de falta de recolhimento do imposto. Argumenta que o artigo 58 do CTE foi 
respeitado, pois a documentação fiscal é idônea, a escrituração ocorreu nos prazos e 
condições legais, sendo ausentes questões formais de entrega e autenticação, sendo que 
se apropriou dos créditos na forma prevista legalmente. Esclarece que a fiscalização 
estadual não considerou a existência de pagamento do ICMS referente ao ativo 
imobilizado, devendo os autuantes demonstrar a inexistência do recolhimento. 

Pediu que seja reformada a decisão singular e caso não seja este o 
entendimento, que se determine a explicitação de onde residiria a incorreção do 
recolhimento, pedindo a improcedência desta autuação. 

 
A Terceira Câmara do Concelho Administrativo Tributário, através da 

Resolução 007/2011 (fls. 176/177), resolve converter o julgamento em diligência e 
encaminhar os autos ao Setor de Preparo Processual - SEPRE, a fim de que o sujeito 
passivo seja intimado para, no prazo de 30 dias, juntar cópias do Livro CIAP, devidamente 
autenticado pela repartição fiscal competente. 

 
O sujeito passivo é intimado a atender esta Resolução (fls. 178/179). 
 



 

A autuada comparece aos autos (fls. 182/183), cumprindo a 
Resolução, procedendo a juntada do Livro CIAP original e solicitando ser intimada para 
proceder seu recebimento em devolução. 

 
A Terceira Câmara do Concelho Administrativo Tributário, através do 

Acórdão n° 1330/2011 (fls. 186/190), decidiu pela procedência do Auto de Infração, 
fundamentando que mesmo requerendo a prorrogação da entrega do Livro CIAP, o 
contribuinte não o fez, promovendo estorno dos valores apropriados no livro Registro de 
Apuração do ICMS, em razão de absoluta impossibilidade de conferir o valor das parcelas 
apropriadas. Acrescenta que a prova da não existência do Livro CIAP está na sua não 
apresentação quando solicitado e no fato de que o referido livro fiscal só foi autenticado 
em 18 de janeiro de 2010, quando o prazo para sua autenticação já havia expirado em 
fevereiro de 2006. 

 
O sujeito passivo anexou os documentos de fls. 192/197, compostos 

de substabelecimento de procuração a novos procuradores. 
 
A parte passiva foi novamente intimada a pagar quantia exigida ou 

interpor Recurso ao Concelho Pleno (fl. 198). 
 
A autuada, via de seus novos advogados, interpõe Recurso ao 

Conselho Pleno (fls. 201/217), argumentando que cumpriu com a apresentação do Livro 
CIAP requerido em Resolução anterior, tendo a decisão cameral ferido a verdade material, 
pois não se baseou nos fatos comprovados, pois a entrega das cópias demonstram que 
não existiu danos ao Erário; aduz, por meio de jurisprudência, que se o sujeito passivo 
apresenta o livro CIAP, independentemente do momento e de autenticação deste, 
comprovando que as notas fiscais foram escrituradas e o crédito de ICMS devidamente 
aproveitado, ocasiona a improcedência do Auto de Infração. Assevera que a multa está no 
percentual de 140%, o que é abusivo e descabido, revelando um valor de caráter 
confiscatório. 

Pediu que seja reformada a decisão cameral e, alternativamente, 
reduzida a multa a patamares condizentes ao princípio do não confisco; ao final, pediu que 
todas as intimações e publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos novos 
advogados do contribuinte.  

 
Posteriormente, foi juntado aos autos Memorial de Julgamento (fls. 

221/226), argumentando o mesmo que no Recurso ao Conselho Pleno. 
 
Novamente sujeito passivo apresenta aos autos Memorial de 

Julgamento (fls. 230/235), reapresentando, na essência, os mesmos argumentos do 
memorial anteriormente apresentado às fls. 221/226. 

 
O Conselho Administrativo Tributário, através do Acórdão n° 

344/2012 (fls. 236/241), decidiu pela nulidade parcial do lançamento a partir da fl. 186, em 
decorrência de cerceamento do direito de defesa, fundamentado no fato de que no pedido 
formulado em Recurso Voluntário o sujeito passivo solicitou, mesmo que de forma pouco 
objetiva, a verificação do Livro CIAP apresentado, para comprovar que inocorreu falta de 
pagamento do imposto. Todavia, este pedido não foi apreciado pela câmara. 

 
O sujeito passivo foi intimado a tomar conhecimento da decisão 

plenária para, querendo manifestar-se (fl. 242) e quedou-se inerte. 
 



 

Retornando a julgamento cameral, a Segunda Câmara do Conselho 
Administrativo Tributário, através da Resolução 207/2012 (fl. 244), resolveu remeter os 
autos ao Setor de Preparo Processual - SEPRE, para que o sujeito passivo seja intimado 
a apresentar cópias das notas fiscais escrituradas no Livro de CIAP e dos Livros Registro 
de Entrada que contemplam o lançamento das referidas notas fiscais, referente ao 
exercício de 2005. 

 
O sujeito passivo foi intimado a cumprir a Resolução supra (fl. 245). 
 
A parte passiva retornou aos autos às fls. 248/249, esclarecendo que 

cumprira a Resolução e que a protocolização da documentação solicitada está sendo 
realizada no dia 24/09/2012, diante da impossibilidade de fazê-lo no dia 21/09/2012, tendo 
em vista o fechamento do CAT às 12:00 para dedetização nesta data, anexando os 
documentos de fls. 250 a 1909. 

 
O sujeito passivo apresenta outro Memorial de Julgamento (fls. 

1913/1915), com os mesmos argumentos do Recurso ao Conselho Pleno, acrescentando 
que a autuação se pautou unicamente na presunção, afastada pela apresentação dos 
documentos. Assim, diz ser necessário a análise e sucessiva emissão de decisão 
fundamentada, para reconhecer o pleito ou intimar o contribuinte para apresentar novos 
esclarecimentos ou documentos. 

 
A Segunda Câmara do Concelho Administrativo Tributário, através 

da Resolução 257/2012 (fls. 1916/1917), resolveu converter o julgamento em diligência, 
encaminhando estes autos à Gerencia Especial de Auditoria, a fim de que seja analisada a 
documentação apresentada pelo sujeito passivo, verificando se as mercadorias 
discriminadas nas notas fiscais se destinaram ao ativo imobilizado da autuada, se as notas 
fiscais foram escrituradas no Livro Registro de Entrada de forma correta, se o Livro CIAP 
foi escriturado de acordo com o disposto nos artigos 350 e 352 do RTCE e se os valores 
dos créditos escriturados no Livro Registro de Apuração do ICMS, guardam 
correspondência com os valores apurados no Livro CIAP. Solicitando que seja realizada 
nova Auditoria Básica do ICMS, se necessário. 

 
Em atendimento a Resolução supra, foi elaborado Relatório 

Diligencial de fl. 1920, esclarecendo que foi elaborado novo levantamento com a inclusão 
dos créditos registrados no Livro CIAP e excluindo os bens destinados ao uso e consumo, 
aduzindo que pode ser observado que no mês de janeiro de 2005 o Crédito registrado no 
livro CIAP é menor que o registrado no LRAICMS, sendo que o coeficiente de apropriação 
do crédito do CIAP foi de 100%, enquanto nesta revisão foi apurado direito a este crédito 
de 98,78%, concluindo que o crédito tributário apropriado indevidamente deve ser 
reduzido para o valor de R$ 514, 00 (quinhentos e quatorze reais), anexando os 
demonstrativos de fls. 1921/1957. 

 
O sujeito passivo foi intimado a tomar conhecimento da Resolução n° 

257/2012 e do resultado desta diligência e, querendo manifestar-se (fl. 1960). 
 
O sujeito passivo compareceu aos autos às fls. 1963/1964, 

salientando que concorda com o resultado desta revisão fiscal, anexando os documentos 
de fls. 1965/1970. 

 
Posteriormente, o sujeito passivo apresenta Memorial de Julgamento 

às fls. 1973/1975, reiterando que concorda expressamente com a revisão fiscal, 
esperando que a Câmara reconheça a improcedência parcial do Auto de Infração. 



 

 
O polo passivo reapresenta o mesmo Memorial de Julgamento às fls. 

1979/1980, reiterando as mesmas argumentações do Memorial anterior e anexando 
novamente o relatório da última diligencia à fl. 1981. 

 
A Terceira Câmara do Concelho Administrativo Tributário, através do 

Acórdão n° 100/2014 (fls. 1983/1990), decidiu pela procedência parcial do lançamento 
sobre o aproveitamento indevido de crédito de ICMS no valor de R$ 514, 00 (quinhentos e 
quatorze reais), utilizando como fundamento o resultado da revisão fiscal à fl. 1981.  

 
A Fazenda Pública foi intimada a recorrer ao Conselho Pleno à fl. 

1991 e interpôs o Recurso ao Conselho Pleno n° 77/2014 - GERF/SR (fls. 1992/1996), 
argumentando que o direito ao crédito de ICMS está condicionado à escrituração 
tempestiva dos Livros CIAP e de Registro de Entradas, sendo que as provas dos autos 
mostram que estes requisitos não foram cumpridos. Argumenta que o órgão julgador 
cerceou o direito da parte quando aceitou apenas o relatório de diligência como 
fundamento de sua decisão, sem se pronunciar sobre o direito ao creditamento a 
destempo, pois pelo menos em parte dos documentos escriturados o direito ao crédito já 
estaria expirado, haja vista que suas emissões ocorreram em 2005 e o crédito destacado 
nos mesmos só foi escriturado em janeiro de 2010, não havendo previsão legal para 
retroatividade de apropriação de crédito neste caso, pedindo a reforma do Acórdão 
recorrido com o julgamento pela procedência total ou, subsidiariamente, a nulidade por 
cerceamento ao direito de defesa da parte. 

 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou interpor 

Recurso ao Conselho Pleno (fl. 1999). 
 
O sujeito passivo contraditou o recurso fazendário ao Conselho 

Pleno (fls. 2002/2007), argumentando que não há cerceamento de defesa na decisão 
cameral, haja vista que o Acórdão recorrido foi fundamentado em uma revisão detalhada, 
com planilhas e cálculos que cumpriram a Resolução 257/2012. Acrescenta que o direito 
de defesa foi garantido pela análise dos documentos que apresentou, objetos da revisão 
fiscal, pedindo a permanência da decisão cameral e anexando os documentos de fls. 
2008/2033. 

Retornou novamente aos autos com outro memorial às fls. 
2037/2039, reafirmando que não houve aproveitamento intempestivo dos créditos 
registrados no CIAP, posto que a apropriação dos referidos créditos ocorreu na mesma 
data em foi autenticado o livro CIAP e não em 2005, não ocorrendo a alegada retroação 
indevida. 

Novamente retornou aos autos com dois novos memoriais às fls. 
2043/2045 e 2049/2051, reiterando, essencialmente, as mesmas arguições externadas 
nos memoriais anteriores, de que o aproveitamento dos créditos registrados no CIAP não 
teria sido intempestivo.  

 
É o Relatório, 

 
V O T O 

 
Em face da ausência, neste processo, dos requisitos legalmente exigidos 

para admissão de recurso pelo Conselho Pleno, impõe-se a inadmissibilidade do presente 
recurso fazendário.  

De fato, a decisão recorrida foi tomada, na fase cameral, por unanimidade 
de votos e não estando comprovada divergência jurisprudencial, contrariedade a 



 

disposição expressa na Legislação Tributária Estadual ou prova inconteste constante do 
processo, como prevê o art. 41, II da Lei nº 16.469/09, abaixo transcrito, não cabe recurso 
para o Conselho Pleno: 

 
"Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral: 
I - omissis; 
II - unânime: 
a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, que tenha 

tratado de matéria idêntica; 
b) inequivocamente contrária a: 
1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 
2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, que implique 

reforma parcial ou total da decisão; 
c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 
d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na ocasião do 

julgamento e que por si só possa modificá-lo. 
§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso deve ser 

liminarmente inadmitido: 
I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja existência se 

ignorava na ocasião do julgamento; 
II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa da legislação 

tributária estadual ou à prova constante do processo, ou a falsidade da prova." 

 
Ademais, o Acórdão cameral ora recorrido observou o relatório (fl. 1920) 

do resultado da revisão efetuada pelo autuante, o qual considerou o direito constitucional 
aos créditos em questão, em detrimento da formalidade, vez que o livro CIAP da autuada 
preexistia à data deste lançamento, consoante prova o seu registro na Junta Comercial do 
Estado de Goiás em 30/06/2005, não ocorrendo, portanto, a decadência parcial do direito 
a tais créditos arguida pela Representação Fazendária, posto que o registro destes 
ocorreu no prazo legal, apenas a autenticação do referido livro foi a destempo, nos termos 
do artigo 302 do Decreto 4.852/97 – RCTE vigente até 08/11/2006, sendo esta infração 
punida com a penalidade específica constante do artigo 71, XIX, “a” da Lei 11.651/91 – 
CTE e não com a perda do direito ao crédito de ICMS, que é constitucional. 

Outrossim, além do artigo 57 do referido RCTE não vedar o crédito por 
falta de autenticação do CIAP, os créditos em questão foram registrados no prazo legal no 
livro Registro de Entrada, conforme fls. 250 e seguintes destes autos. 

Da mesma forma, rejeito a arguição de cerceamento ao direito de defesa 
da Fazenda Pública por entender que o Acórdão recorrido relatou todo o ocorrido no 
trâmite processual e acolheu o resultado revisional de fl. 1920, exarado pelo autuante. 

 
Ante o exposto, inadmito liminarmente o recurso, tendo em vista não estar 

a peça recursal fazendária em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 
16.469/09 e, em consequência, rejeito a arguição de cerceamento ao seu direito de 
defesa. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 06 de dezembro de 2016. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01886/16 
 
Relator: Conselheiro Masayuki Missao 
 

 
EMENTA: Preliminar. Recurso de decisão cameral unânime 
interposto sem comprovação dos requisitos exigidos. 
Inadmissibilidade. Decisão unânime. 
 
Devem ser liminarmente inadmitidos pelo Conselho Pleno os 
recursos de decisão cameral unânime, quando não for 
comprovada a exigência de um dos requisitos previstos no 
artigo 41, inciso II, da Lei nº 16.469/09. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 15 
de março de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, feita pelo Conselheiro 
Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto 
de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Masayuki Missao, Victor Augusto 
de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, 
Lidilone Polizeli Bento, Paulo Diniz, David Fernandes de Carvalho, Alcedino Gomes 
Barbosa, Domingos Caruso Neto, José Luiz Rosa, Antônio Martins da Silva, Talita Pimenta 
Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva 
Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Márcio Nogueira Pedra, Nivaldo Carvelo Carvalho 
e Gilmar Rodrigues de Almeida. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo deixou de escriturar 
no livro de entradas as notas fiscais eletrônicas relacionadas em anexo, no período de 
01/01/2012 a 31/12/2012, conforme demonstrativo anexos. Em consequência, fica sujeito 
à multa de 25% do valor da operação, juntamente com os acréscimos legais.   

Foram infringidos o art.  64 da Lei 11.651/91, c/c art. 308 do Decreto 
4.852/97. Propôs-se a aplicação da penalidade tipificada no art.  71, VII "c", da Lei 
11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 13.446/1999.  

O processo foi instruído com os seguintes documentos: 
Detalhamento do crédito tributário (fls. 03/04), descritivo complementar da ocorrência 
(fls.05), resumo mensal de NFE (fls. 06) e o recibo de entrega de relatórios digitais (fls. 
07).   

Cientificado, o sujeito passivo comparece aos autos para impugnar o 
auto de infração. Argumenta que as multas aplicadas atingem o percentual de mais de 
25%, das operações de aquisições de mercadorias, que em tese, lhes geram crédito do 
ICMS, e por meio de outro Auto de Infração n° 4011500029323, a autoridade fiscal exige o 
pagamento do ICMS, sobre supostas saídas destas mercadorias adquiridas.  E para 
sustentar sua tese invoca jurisprudência de cortes superioras. 



 

Ao final, requer o afastamento da multa por afrontar o artigo 3º. do 
Código Tributário Nacional e o Princípio da Vedação ao Confisco. 

Acompanham a impugnação os seguintes documentos: ato 
constitutivo da empresa, declaração de enquadramento de ME procuração e dos 
documentos pessoais do representante legal.   

Decisão singular ratifica a pretensão fiscal inicial. Argumenta o 
julgador monocrático que o lançamento atende aos requisitos legais formais o que deita 
por terra as nulidades arguidas. No mérito, aduz que o impugnante nada traz aos autos 
que possa ilidir a acusação fiscal.  

Cientificado, o sujeito passivo interpõe recurso para reiterar a 
argumentação inicial. Repisa que a multa aplicada fere o Princípio da Vedação ao 
Confisco; que o percentual de 25%, que lhe fora imputado é superior ao crédito do imposto 
lançado nos livros; que por meio do Auto de Infração n° 4011500029323, a autoridade 
fiscal busca o pagamento do ICMS, sobre supostas saídas destas mercadorias adquiridas. 

Ao final requer a nulidade da peça básica ou na impossibilidade, a 
reforma da decisão anterior, para considerar improcedente o auto de infração. 

Sobrevém o Acórdão de 16 de setembro de 2015, no qual a Primeira 
Câmara do Conselho Administrativo Tributário ratifica a decisão anterior, por unanimidade. 
O douto Conselheiro Relator argumenta restar comprovado a omissão quanto ao registro 
das notas fiscais de entrada em livro próprio e para fundamentar sua decisão invoca a 
respectiva decisão singular acerca da matéria. Acrescenta que o sujeito passivo nada traz 
aos autos que possa ilidir a pretensão fiscal em parte ou no todo. Entretanto, deixa de 
pronunciar-se quanto á questão da inconstitucionalidade da penalidade aplicada em face 
de dispositivo contido em lei.  

Intimado, o Sujeito Passivo comparece aos autos para interpor 
recurso dirigido ao Conselho Pleno desta Casa. Após breve narrativa dos fatos, repisa a 
argumentação inicial, e em seguida, argui a inconstitucionalidade da penalidade aplicada. 
Considera que tal proporção (25%) viola dispositivo de lei constitucional e para 
fundamentar sua tese, faz longa preleção sobre o instituto citando jurisprudências de 
outras cortes e doutrinadores pátrios 

Ao final requer o afastamento da incidência de multa em destaque, 
ou na impossibilidade, sua redução.  

 

V O T O 

 

Passo a decidir e de plano arguo a preliminar de inadmissibilidade do 
presente recurso por considerar que estão ausentes os requisitos legalmente exigidos 
para sua admissão pelo Excelso Conselho Pleno desta Casa. 

De fato, a decisão recorrida foi tomada, na fase cameral, por 
unanimidade de votos (fls.44/48) e, não estando comprovada divergência jurisprudencial 
ou contrariedade a disposição expressa na Legislação Tributária Estadual ou a prova 



 

inconteste constante do processo, como prevê o art. 41, inciso II da Lei nº 16.469/09, 
abaixo transcrito, não cabe recurso para o Conselho Pleno: 

 

Art. 41 Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão 
cameral: 
[...] 
II - unânime: 
a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão 
plenária, que tenha tratado de matéria idêntica; 
b) inequivocamente contrária a: 
1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 
2. prova inconteste, constante do processo à época do julgamento 
cameral, que implique reforma parcial ou total da decisão. 
c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 
d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava 
na  
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 
§1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o 
recurso deve ser liminarmente inadmitido: 
I-juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste 
cuja existência se ignorava na ocasião do julgamento. 
II-demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição 
expressa da legislação tributária estadual ou à prova constante do 
processo, ou a falsidade da prova. 
§2º O recurso ao Conselho Pleno pode ser contraditado pela parte 
contrária; 
§3º Se a divergência for parcial, o recurso deve restringir-se à matéria 
objeto de discordância. 
§4º Após verificação do cumprimento dos pressupostos de 
admissibilidade previstos no caput, havendo pedido de diligência não 
admitido em decisão cameral, o Conselho Pleno poderá determinar a 
sua realização se entender necessária à solução da lide, devendo os 
autos do processo, após o cumprimento da diligência, retornar para 
nova apreciação em Câmara Julgadora. 
§5º O recurso remete o processo ao conhecimento do Conselho Pleno 
para apreciação do acórdão, não comportando: 
I-diligência 
II-juntada de provas, salvo nas hipóteses previstas nas alíneas “c” e 
“d” do inciso II, do caput. 

Impende salientar que o Sujeito Passivo comparece aos autos 
apenas para reiterar “ipsis litteris” a argumentação anterior, sem contudo, atender aos 
requisitos relativos à admissibilidade recursal. Como dito, a decisão anterior, que ratificou 
a pretensão fiscal inicial foi por unanimidade. A recorrente, apegou-se apenas à tese do 
caráter confiscatório da multa, nada evidenciando quanto ao artigo 41, inciso II, da Lei nº 
16.469/09. 

Em face do exposto e acompanhado da unanimidade do voto de 
meus pares, acolho a preliminar de inadmissibilidade do presente recurso para o Conselho 
Pleno, arguida por este Conselheiro Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em 
consonância com o disposto no art. 41, inciso II, da Lei Estadual nº 16.469/09, mantendo 
de consequência a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração.   

 



 

 
Sala das sessões plenárias, em 06 de dezembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01905/16 
 
Relatora: Conselheira Nislene Alves Borges 
 

 
EMENTA: Preliminar. Recurso de decisão cameral unânime 
interposto sem comprovação dos requisitos exigidos. 
Inadmissibilidade. Decisão não unânime.  
 
Devem ser liminarmente inadmitidos pelo Conselho Pleno os 
recursos de decisão cameral unânime, quando não for 
comprovada a exigência de um dos requisitos previstos no 
artigo 41, inciso II, da Lei nº 16.469/09. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 29 
de novembro de 2016, decidiu, por maioria de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, feita pela Conselheira 
Relatora, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09. Foram vencedores os Conselheiros Nislene Alves Borges, 
Gilmar Rodrigues de Almeida, Victor Augusto de Faria Morato, Mário de Oliveira Andrade, 
Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, Aldeci de 
Souza Flor, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Talita Pimenta Félix, Antônio Martins da Silva 
e Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes. Vencidos os Conselheiros Nivaldo Carvelo 
Carvalho, Masayuki Missao, Paulo Diniz, Nivaldo José Mendes, Valdir Mendonça Alves, 
José Luiz Rosa, José Pereira D'abadia e João Divino de Brito, que rejeitaram a arguição 
de inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, feita pela 
Conselheira Relatora, sob o fundamento de que a peça recursal não estaria em 
consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Valendo-me da faculdade prevista no art. 19, § 2º do Decreto 
6.930/09, transcrevo o relatório exarado em decisão colegiada na Quarta Câmara 
Temporária deste Conselho Administrativo Tributário, por meio do Acórdão nº 0992/2016, 
de autoria da Conselheiro Rodolfo Ramos Caiado, em sua integralidade. 

 

“Consta no auto de infração que a Senhora MARILDA FONTOURA DE 
SIQUEIRA renunciou 25 por cento de parte da meação que lhe coube no óbito de OTAVIO LAGE 
DE SIQUEIRA, a favor do filho donatário JALLES FONTOURA DE SIQUEIRA, e por não ter pago 
o ITCD devido no prazo legal fica o donatário obrigado a recolher o ITCD no valor de R$ 16.094,56 
(dezesseis mil, noventa e quatro reais e cinquenta e seis centavos) acrescido das cominações 
legais.  

 
No histórico do auto de infração consta a observação de que trata-se de 

reautuação de procedimento fiscal anulado por vício formal, referentes aos Autos de Infração n°s 
3035085600341, 3035085527911, 3035080482812 e 3035085790566. 

 
Consta também a observação de que as provas documentais encontram-se 

anexas ao Auto de Infração n° 3035458499780. 



 

 
Citados como infringidos os arts. 72, §§ 2º e 3º, 74, III, § 1º, 78, III, 81, II, 

82, I da Lei nº 11.651/91, CTE, proposta a penalidade prevista no art. 89, II da Lei n° 11.651/91, 
com redação da Lei nº 13772/00. 

 
Identificada como solidária a Senhora MARILDA FONTOURA DE 

SIQUEIRA, na condição de doadora (fls. 04). 
 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, Nota Explicativa 

(fls. 06 a 10), demonstrativo de Apuração do ITCD – Doação (fls. 11), Balanço Patrimonial Otávio 
Lage de Siqueira e Marilda Fontoura de Siqueira (fls. 12) e demonstrativo da Base de Cálculo do 
ITCD – Fato Gerador – Doação de Lucros (fls. 13). 

 
Intimados, o sujeito passivo e a solidária apresentam conjuntamente 

impugnação (fls. 20 a 34), formulando em preliminar arguição de ilegitimidade passiva de 
MARILDA FONTOURA DE SIQUEIRA para figurar no polo passivo, alegando que a fiscalização 
confunde as personalidades jurídicas da empresa com a pessoa dos seus sócios. Ainda em 
preliminar formulam arguição de nulidade da peça básica, relacionando as hipóteses de 
cerceamento do direito de defesa e de insegurança na determinação da infração, alegando 
diversidade da origem dos valores apurados para o cálculo do ITCD supostamente devido e 
iliquidez e incerteza do crédito tributário. 

 
Quanto ao mérito, pedem a improcedência do lançamento, alegando que o 

lucro da HOLDING PLANAGRI S/A já está incluído na avaliação do patrimônio, não devendo fazer 
parte da base de cálculo do ITCD. 

 
Afirmam também que o autor da herança detinha apenas 19,33% das 

ações da empresa, não podendo o ITCD incidir sobre 100% das ações da mesma. 
 
Alegam a ocorrência de bis in idem, vez que os autos de infração são sobre 

o mesmo fato gerador. 
 
Aduzem ainda inexistência de renúncia à meação, vez que, não foi falado 

em momento algum que havia renúncia da meação ou herança pela meeira ou pelos herdeiros. 
 
O julgador singular, após considerandos, por meio do Despacho nº 

1968/2014 (fls. 50 a 51), determina o encaminhamento dos autos à COORDENAÇÃO DO ITCD 
para que seu titular designe auditor-fiscal estranho à lide para rever a base de cálculo identificando 
individualmente cada bem e direito que constitui o patrimônio das sociedades empresariais 
envolvidas, afim de apurar o valor venal correspondente, conforme dispõe o art. 377, § 7°, do 
RCTE. 

 
O diligenciador, em relatório (fls. 52 a 53), informa que a identificação de 

cada bem, direito e obrigação, valorados a valor de mercado pela Fazenda Pública Estadual 
(FPE), encontra-se no processo administrativo anulado por vício formal de número 
3035085600341 e encontra-se no processo de capa branca número 201400004001418, os quais 
acompanham o presente auto de infração como prova documental, conforme folhas de número 
148 a 187 do processo 201400004001418. 

 
Diz que mais uma vez está anexando o resultado da avaliação de cada 

bem, direito e obrigação do casal, todos avaliados pela FPE à época do fato gerador a valor de 
mercado, para elucidar e encerrar de vez esta questão. 

 
Junta planilhas e demonstrativos (fls. 54 a 65). 
 
Intimados, o sujeito passivo e a solidária manifestam-se acerca do 

resultado dessa diligência, consoante fls. 73. 
 



 

O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, apreciando as 
razões das defesas apresentadas, rejeita as arguições preliminares e, no mérito, decide pela 
procedência do lançamento, inclusive mantendo na lide a solidário identificada nos autos (fls. 04), 
consoante a Sentença nº 2690/2015 (fls. 75 a 93). 

 
Intimados, o sujeito passivo e a solidária apresentam conjuntamente 

recurso voluntário (fls. 101 a 118), reiterando todos os pedidos e argumentos formulados na 
primeira instância. 

 
É o relatório.” 

 

Concluída a transcrição do relatório exarado no Acórdão citado, 
passo a relatar os últimos trâmites processuais. 

Em julgamento cameral, decidiu-se, por unanimidade de votos, 
rejeitar as preliminares arguidas pela defesa, por cerceamento do direito de defesa, por 
insegurança na determinação da infração e por erro na identificação do sujeito passivo e, 
no mérito, também por votação unânime, decidiu-se pela confirmação da sentença 
singular que julgou pela procedência do lançamento.  

Nas alegações do sujeito passivo, em recurso ao Conselho Pleno, 
este reitera os argumentos esposados nas instâncias a quo, e alega que, ainda que 
interposto por decisão cameral unânime, o recurso é cabível em razão de divergência de 
decisão cameral não reformada que trata do mesmo fato gerador e em razão de o acórdão 
se encontrar inequivocamente contrário à disposição expressa da legislação tributária 
estadual, além de constar prova inconteste no autos à época do julgamento cameral, que 
implique reforma total da decisão colegiada. Pede a improcedência do lançamento nos 
termos apresentados. 

É esse o relatório.  

 

V O T O 
 

Passo a decidir e de plano arguo a preliminar de inadmissibilidade do 
presente recurso por considerar que estão ausentes os requisitos legalmente exigidos 
para sua admissão por este Conselho Pleno. 

Reproduzindo o dispositivo da lei nº 16.469/09, que versa sobre os 
requisitos exigidos na admissibilidade de recurso de decisão cameral pelo Conselho Pleno 
desta Casa, temos: 

 
Art. 41 Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão 
cameral: 
[...] 
II - unânime: 
a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão 
plenária, que tenha tratado de matéria idêntica; 
b) inequivocamente contrária a: 
1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 
2. prova inconteste, constante do processo à época do julgamento 
cameral, que implique reforma parcial ou total da decisão. 



 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 
d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava 
na ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 
§1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o 
recurso deve ser liminarmente inadmitido: 
I-juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste 
cuja existência se ignorava na ocasião do julgamento. 
II-demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição 
expressa da legislação tributária estadual ou à prova constante do 
processo, ou a falsidade da prova. 

 

Em análise ao recurso do sujeito passivo, observa-se o esforço em 
se estabelecer divergência de decisão na fase cameral não reformada, em que se teria 
tratado de mesmo fato gerador, para se alcançar o requisito de admissibilidade exigido em 
lei. Para tanto, anexa cópia de acórdão no intuito de caracterizar tal divergência. Ainda 
alega que o acórdão se encontra inequivocamente contrário à disposição expressa da 
legislação tributária estadual, além de constar prova inconteste nos autos à época do 
julgamento cameral, que implique reforma total da decisão colegiada. 

A defesa apresenta peças decisórias relativas a acusação divergente 
da presente neste procedimento. Enquanto no presente a acusação se refere à exigência 
de ITCD por omissão do imposto por renúncia de 25% de parte da meação da Sra. Marilda 
Fontoura de Siqueira que lhe coube no óbito do esposo em favor do  filho donatário, Jalles 
Fontoura de Siqueira, a decisão apresentada pela defesa como acórdão paradigma não 
reformado, refere-se à doação da usufrutuária, a Sra. Marilda, de 50% dos lucros 
acumulados e reserva de lucros da Holding Planagri S/A, quando lhe fora reservado o 
direito de não ter participação da distribuição dos dividendos. Acusação que, ao longo do 
julgamento do contencioso, verificou-se não inexistir como o ilícito indicado inicialmente. 
Percebe-se, no entanto, que as acusações não são idênticas e que não se referem ao 
mesmo fato gerador, nem ao menos à mesma matéria. 

Relativamente às alegações outras trazidas pela defesa para vencer 
os quesitos exigidos na admissibilidade de recurso ao Conselho Pleno de decisão cameral 
unânime, afirmo que foram questões exaustivamente apreciadas nas decisões anteriores, 
monocrática e colegiada, e que portanto, não servem como requisitos de provas 
enumerados no §1º da referida lei para vencer o voto em uníssono do colegiado. 

Ressalte-se ainda que, relativamente à preliminar de nulidade 
sustentada pela defesa, quanto à ilegitimidade passiva, esta fora devidamente apreciada e 
fundamentada na peça decisória, também em decisão unânime na fase cameral pela 
rejeição, portanto não encontra fundamento legal para nova apreciação, visto não 
preencher os requisitos formais do artigo 41 da lei anteriormente citada. 

De fato, a decisão recorrida foi tomada, na fase cameral, por 
unanimidade de votos e, não estando comprovada divergência jurisprudencial ou 
contrariedade a disposição expressa na Legislação Tributária Estadual ou a prova 
inconteste constante do processo, como prevê o art. 41, inciso II da Lei nº 16.469/09, 
entendo que não cabe recurso para o Conselho Pleno, razão pela qual arguí a 
inadmissibilidade do presente recurso. 

Face ao exposto e acompanhada da maioria dos votos dos membros 
deste Conselho Pleno, acolho a preliminar de inadmissibilidade do presente recurso, 
arguida por esta Conselheira Relatora, tendo em vista não estar a peça recursal em 



 

consonância com o disposto no art. 41, inciso II, da Lei Estadual nº 16.469/09, mantendo 
de consequência a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. 

 

 

Sala das sessões plenárias, em 06 de dezembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01906/16 
 
Relatora: Conselheira Nislene Alves Borges 
 

 
EMENTA: Preliminar. Recurso de decisão cameral unânime 
interposto sem comprovação dos requisitos exigidos. 
Inadmissibilidade. Decisão não unânime.  
 
Devem ser liminarmente inadmitidos pelo Conselho Pleno os 
recursos de decisão cameral unânime, quando não for 
comprovada a exigência de um dos requisitos previstos no 
artigo 41, inciso II, da Lei nº 16.469/09. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 29 
de novembro de 2016, decidiu, por maioria de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, feita pela Conselheira 
Relatora, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09. Foram vencedores os Conselheiros Nislene Alves Borges, 
Gilmar Rodrigues de Almeida, Victor Augusto de Faria Morato, Mário de Oliveira Andrade, 
Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, Aldeci de 
Souza Flor, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Talita Pimenta Félix, Antônio Martins da Silva 
e Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes. Vencidos os Conselheiros Nivaldo Carvelo 
Carvalho, Masayuki Missao, Paulo Diniz, Nivaldo José Mendes, Valdir Mendonça Alves, 
José Luiz Rosa, José Pereira D'abadia e João Divino de Brito, que rejeitaram a arguição 
de inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, feita pela 
Conselheira Relatora, sob o fundamento de que a peça recursal não estaria em 
consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Valendo-me da faculdade prevista no art. 19, § 2º do Decreto 
6.930/09, transcrevo o relatório exarado em decisão colegiada na Quarta Câmara 
Temporária deste Conselho Administrativo Tributário, por meio do Acórdão nº 0991/2016, 
de autoria da Conselheiro Rodolfo Ramos Caiado, em sua integralidade. 

 

“Consta no auto de infração que a Senhora MARILDA FONTOURA 
DE SIQUEIRA renunciou 25 por cento de parte da meação que lhe coube no óbito de 
OTAVIO LAGE DE SIQUEIRA, a favor do filho donatário OTÁVIO LAGE DE SIQUEIRA 
FILHO, e por não ter pago o ITCD devido no prazo legal fica o donatário obrigado a 
recolher o ITCD no valor de R$ 16.094,56 (dezesseis mil, noventa e quatro reais e 
cinquenta e seis centavos) acrescido das cominações legais.  

 

No histórico do auto de infração consta a observação de que trata-se 
de reautuação de procedimento fiscal anulado por vício formal, referentes aos Autos de 
Infração n°s 3035085600341, 3035085527911, 3035080482812 e 3035085790566. 



 

 

Consta também a observação de que as provas documentais 
encontram-se anexadas ao Auto de Infração n° 3035458499780. 

 

Citados como infringidos os arts. 72, §§ 2º e 3º, 74, III, § 1º, 78, III, 
81, II, 82, I da Lei nº 11.651/91, CTE, proposta a penalidade prevista no art. 89, II da Lei n° 
11.651/91, com redação da Lei nº 13772/00. 

 

Identificada como solidária a Senhora MARILDA FONTOURA DE 
SIQUEIRA, na condição de doadora (fls. 04). 

 

Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, Nota 
Explicativa (fls. 06 a 10), demonstrativo de Apuração do ITCD – Doação (fls. 11), Balanço 
Patrimonial Otávio Lage de Siqueira e Marilda Fontoura de Siqueira (fls. 12) e 
demonstrativo da Base de Cálculo do ITCD – Fato Gerador – Doação de Lucros (fls. 13). 

 

Intimados, o sujeito passivo e a solidária apresentam conjuntamente 
impugnação (fls. 20 a 34), formulando em preliminar arguição de ilegitimidade passiva de 
MARILDA FONTOURA DE SIQUEIRA para figurar no polo passivo, alegando que a 
fiscalização confunde as personalidades jurídicas da empresa com a pessoa dos seus 
sócios. Ainda em preliminar formulam arguição de nulidade da peça básica, relacionando 
as hipóteses de cerceamento do direito de defesa e de insegurança na determinação da 
infração, alegando diversidade da origem dos valores apurados para o cálculo do ITCD 
supostamente devido e iliquidez e incerteza do crédito tributário. 

 

Quanto ao mérito, pedem a improcedência do lançamento, alegando 
que o lucro da HOLDING PLANAGRI S/A já está incluído na avaliação do patrimônio, não 
devendo fazer parte da base de cálculo do ITCD. 

 

Afirmam também que o autor da herança detinha apenas 19,33% das 
ações da empresa, não podendo o ITCD incidir sobre 100% das ações da mesma. 

 

Alegam a ocorrência de bis in idem, vez que os autos de infração são 
sobre o mesmo fato gerador. 

 



 

Aduzem ainda inexistência de renúncia à meação, vez que, não foi 
falado em momento algum que havia renúncia da meação ou herança pela meeira ou 
pelos herdeiros. 

 

O julgador singular, após considerandos, por meio do Despacho nº 
1966/2014 (fls. 50 a 51), determina o encaminhamento dos autos à COORDENAÇÃO DO 
ITCD para que seu titular designe auditor-fiscal estranho à lide para rever a base de 
cálculo identificando individualmente cada bem e direito que constitui o patrimônio das 
sociedades empresariais envolvidas, afim de apurar o valor venal correspondente, 
conforme dispõe o art. 377, § 7°, do RCTE. 

 

O diligenciador, em relatório (fls. 52 a 53), informa que a identificação 
de cada bem, direito e obrigação, valorados a valor de mercado pela Fazenda Pública 
Estadual (FPE), encontra-se no processo administrativo anulado por vício formal de 
número 3035085600341 e encontra-se no processo de capa branca número 
201400004001418, os quais acompanham o presente auto de infração como prova 
documental, conforme folhas de número 148 a 187 do processo 201400004001418. 

 

Diz que mais uma vez está anexando o resultado da avaliação de 
cada bem, direito e obrigação do casal, todos avaliados pela FPE à época do fato gerador 
a valor de mercado, para elucidar e encerrar de vez esta questão. 

 

Junta planilhas e demonstrativos (fls. 54 a 65). 

 

Intimados, o sujeito passivo e a solidária manifestam-se acerca do 
resultado dessa diligência, consoante fls. 73. 

 

O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, apreciando 
as razões das defesas apresentadas, rejeita as arguições preliminares e, no mérito, decide 
pela procedência do lançamento, inclusive mantendo na lide a solidário identificada nos 
autos (fls. 04), consoante a Sentença nº 2687/2015 (fls. 75 a 92). 

 

Intimados, o sujeito passivo e a solidária apresentam conjuntamente 
recurso voluntário (fls. 100 a 117), reiterando todos os pedidos e argumentos formulados 
na primeira instância. 

 

É o relatório. 



 

  

Concluída a transcrição do relatório exarado no Acórdão citado, 
passo a relatar os últimos trâmites processuais. 

Em julgamento cameral, decidiu-se, por unanimidade de votos, 
rejeitar as preliminares arguidas pela defesa, por cerceamento do direito de defesa, por 
insegurança na determinação da infração e por erro na identificação do sujeito passivo e, 
no mérito, também por votação unânime, decidiu-se pela confirmação da sentença 
singular que julgou pela procedência do lançamento.  

Nas alegações do sujeito passivo, em recurso ao Conselho Pleno, 
este reitera os argumentos esposados nas instâncias a quo, e alega que, ainda que 
interposto por decisão cameral unânime, o recurso é cabível em razão de divergência de 
decisão cameral não reformada que trata do mesmo fato gerador e em razão de o acórdão 
se encontrar inequivocamente contrário à disposição expressa da legislação tributária 
estadual, além de constar prova inconteste no autos à época do julgamento cameral, que 
implique reforma total da decisão colegiada. Pede a improcedência do lançamento nos 
termos apresentados. 

É esse o relatório.  

 

V O T O 
 

Passo a decidir e de plano arguo a preliminar de inadmissibilidade do 
presente recurso por considerar que estão ausentes os requisitos legalmente exigidos 
para sua admissão por este Conselho Pleno. 

Reproduzindo o dispositivo da lei nº 16.469/09, que versa sobre os 
requisitos exigidos na admissibilidade de recurso de decisão cameral pelo Conselho Pleno 
desta Casa, temos: 

 
Art. 41 Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão 
cameral: 
[...] 
II - unânime: 
a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão 
plenária, que tenha tratado de matéria idêntica; 
b) inequivocamente contrária a: 
1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 
2. prova inconteste, constante do processo à época do julgamento 
cameral, que implique reforma parcial ou total da decisão. 
c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 
d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava 
na ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 
§1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o 
recurso deve ser liminarmente inadmitido: 
I-juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste 
cuja existência se ignorava na ocasião do julgamento. 



 

II-demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição 
expressa da legislação tributária estadual ou à prova constante do 
processo, ou a falsidade da prova. 

 

Em análise ao recurso do sujeito passivo, observa-se o esforço em 
se estabelecer divergência de decisão na fase cameral não reformada, em que se teria 
tratado de mesmo fato gerador, para se alcançar o requisito de admissibilidade exigido em 
lei. Para tanto, anexa cópia de acórdão no intuito de caracterizar tal divergência. Ainda 
alega que o acórdão se encontra inequivocamente contrário à disposição expressa da 
legislação tributária estadual, além de constar prova inconteste nos autos à época do 
julgamento cameral, que implique reforma total da decisão colegiada. 

A defesa apresenta peças decisórias relativas a acusação divergente 
da presente neste procedimento. Enquanto no presente a acusação se refere à exigência 
de ITCD por omissão do imposto por renúncia de 25% de parte da meação da Sra. Marilda 
Fontoura de Siqueira que lhe coube no óbito do esposo em favor do  filho donatário, 
Otávio Lage de Siqueira Filho, a decisão apresentada pela defesa como acórdão 
paradigma não reformado, refere-se à doação da usufrutuária, a Sra. Marilda, de 50% dos 
lucros acumulados e reserva de lucros da Holding Planagri S/A, quando lhe fora reservado 
o direito de não ter participação da distribuição dos dividendos. Acusação que, ao longo do 
julgamento do contencioso, verificou-se não inexistir como o ilícito indicado inicialmente. 
Percebe-se, no entanto, que as acusações não são idênticas e que não se referem ao 
mesmo fato gerador, nem ao menos à mesma matéria. 

Relativamente às alegações outras trazidas pela defesa para vencer 
os quesitos exigidos na admissibilidade de recurso ao Conselho Pleno de decisão cameral 
unânime, afirmo que foram questões exaustivamente apreciadas nas decisões anteriores, 
monocrática e colegiada, e que portanto, não servem como requisitos de provas 
enumerados no §1º da referida lei para vencer o voto em uníssono do colegiado. 

Ressalte-se ainda que, relativamente à preliminar de nulidade 
sustentada pela defesa, quanto à ilegitimidade passiva, esta fora devidamente apreciada e 
fundamentada na peça decisória, também em decisão unânime na fase cameral pela 
rejeição, portanto não encontra fundamento legal para nova apreciação, visto não 
preencher os requisitos formais do artigo 41 da lei anteriormente citada. 

De fato, a decisão recorrida foi tomada, na fase cameral, por 
unanimidade de votos e, não estando comprovada divergência jurisprudencial ou 
contrariedade a disposição expressa na Legislação Tributária Estadual ou a prova 
inconteste constante do processo, como prevê o art. 41, inciso II da Lei nº 16.469/09, 
entendo que não cabe recurso para o Conselho Pleno, razão pela qual arguí a 
inadmissibilidade do presente recurso. 

Face ao exposto e acompanhada da maioria dos votos dos membros 
deste Conselho Pleno, acolho a preliminar de inadmissibilidade do presente recurso, 
arguida por esta Conselheira Relatora, tendo em vista não estar a peça recursal em 
consonância com o disposto no art. 41, inciso II, da Lei Estadual nº 16.469/09, mantendo 
de consequência a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. 

 

 



 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 06 de dezembro de 2016. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01907/16 
 
Relatora: Conselheira Nislene Alves Borges 
 

 
EMENTA: Preliminar. Recurso de decisão cameral unânime 
interposto sem comprovação dos requisitos exigidos. 
Inadmissibilidade. Decisão não unânime.  
 
Devem ser liminarmente inadmitidos pelo Conselho Pleno os 
recursos de decisão cameral unânime, quando não for 
comprovada a exigência de um dos requisitos previstos no 
artigo 41, inciso II, da Lei nº 16.469/09. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 29 
de novembro de 2016, decidiu, por maioria de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, feita pela Conselheira 
Relatora, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09. Foram vencedores os Conselheiros Nislene Alves Borges, 
Gilmar Rodrigues de Almeida, Victor Augusto de Faria Morato, Mário de Oliveira Andrade, 
Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, Aldeci de 
Souza Flor, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Talita Pimenta Félix, Antônio Martins da Silva 
e Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes. Vencidos os Conselheiros Nivaldo Carvelo 
Carvalho, Masayuki Missao, Paulo Diniz, Nivaldo José Mendes, Valdir Mendonça Alves, 
José Luiz Rosa, José Pereira D'abadia e João Divino de Brito, que rejeitaram a arguição 
de inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, feita pela 
Conselheira Relatora, sob o fundamento de que a peça recursal não estaria em 
consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Valendo-me da faculdade prevista no art. 19, § 2º do Decreto 
6.930/09, transcrevo o relatório exarado em decisão colegiada na Quarta Câmara 
Temporária deste Conselho Administrativo Tributário, por meio do Acórdão nº 0994/2016, 
de autoria da Conselheiro Rodolfo Ramos Caiado, em sua integralidade. 

 
“Consta no auto de infração que a Senhora MARILDA FONTOURA DE 

SIQUEIRA renunciou 25 por cento de parte da meação que lhe coube no óbito de OTAVIO LAGE 
DE SIQUEIRA, a favor do filho donatário RICARDO FONTOURA DE SIQUEIRA, e por não ter 
pago o ITCD devido no prazo legal fica o donatário obrigado a recolher o ITCD no valor de R$ 
16.094,56 (dezesseis mil, noventa e quatro reais e cinquenta e seis centavos) acrescido das 
cominações legais.  

 
No histórico do auto de infração consta a observação de que trata-se de 

reautuação de procedimento fiscal anulado por vício formal, referentes aos Autos de Infração n°s 
3035085600341, 3035085527911, 3035080482812 e 3035085790566. 

 
Citados como infringidos os arts. 72, §§ 2º e 3º, 74, III, § 1º, 78, III, 81, II, 

82, I da Lei nº 11.651/91, CTE, c/c o art. 385 do Decreto n° 4.852/97, RCTE, proposta a 
penalidade prevista no art. 89, II da Lei n° 11.651/91, com redação da Lei nº 13772/00. 



 

 
Identificada como solidária a Senhora MARILDA FONTOURA DE 

SIQUEIRA, na condição de doadora (fls. 04). 
 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, Nota Explicativa 

(fls. 06 a 10 e 14 a 18), demonstrativo de Apuração do ITCD – Doação (fls. 11), Balanço 
Patrimonial Otávio Lage de Siqueira e Marilda Fontoura de Siqueira (fls. 12), demonstrativo da 
Base de Cálculo do ITCD – Fato Gerador – Doação de Lucros (fls. 13) e cópia de renúncia 
patrimonial do cônjuge meeiro aos filhos (fls. 14 a 104). 

 
Intimados, o sujeito passivo e a solidária apresentam conjuntamente 

impugnação (fls. 111 a 125), formulando em preliminar arguição de ilegitimidade passiva de 
MARILDA FONTOURA DE SIQUEIRA para figurar no polo passivo, alegando que a fiscalização 
confunde as personalidades jurídicas da empresa com a pessoa dos seus sócios. Ainda em 
preliminar formulam arguição de nulidade da peça básica, relacionando as hipóteses de 
cerceamento do direito de defesa e de insegurança na determinação da infração, alegando 
diversidade da origem dos valores apurados para o cálculo do ITCD supostamente devido e 
iliquidez e incerteza do crédito tributário. 

 
Quanto ao mérito, pedem a improcedência do lançamento, alegando que o 

lucro da HOLDING PLANAGRI S/A já está incluído na avaliação do patrimônio, não devendo fazer 
parte da base de cálculo do ITCD. 

 
Afirmam também que o autor da herança detinha apenas 19,33% das 

ações da empresa, não podendo o ITCD incidir sobre 100% das ações da mesma. 
 
Alegam a ocorrência de bis in idem, vez que os autos de infração são sobre 

o mesmo fato gerador. 
 
Aduzem ainda inexistência de renúncia à meação, vez que, não foi falado 

em momento algum que havia renúncia da meação ou herança pela meeira ou pelos herdeiros. 
Juntam cópias dos processos n°s 3035085600341, 3035085527911, 

3035080482812 e 3035085790566, anulados por vício formal (fls. 134 a 447). 
 
Posteriormente, juntam pedido de julgamento conjunto deste processo com 

os de n°s 3035459203591, 3035459112839 e 3035459547690 (fls. 449). 
 
O julgador singular, após considerandos, por meio do Despacho nº 

1965/2014 (fls. 466 a 467), determina o encaminhamento dos autos à COORDENAÇÃO DO ITCD 
para que seu titular designe auditor-fiscal estranho à lide para rever a base de cálculo identificando 
individualmente cada bem e direito que constitui o patrimônio das sociedades empresariais 
envolvidas, afim de apurar o valor venal correspondente, conforme dispõe o art. 377, § 7°, do 
RCTE. 

 
O diligenciador, em relatório (fls. 468 a 469), informa que a identificação de 

cada bem, direito e obrigação, valorados a valor de mercado pela Fazenda Pública Estadual 
(FPE), encontra-se no processo administrativo anulado por vício formal de número 
3035085600341 e encontra-se no processo de capa branca número 201400004001418, os quais 
acompanham o presente auto de infração como prova documental, conforme folhas de número 
148 a 187 do processo 201400004001418. 

 
Diz que mais uma vez está anexando o resultado da avaliação de cada 

bem, direito e obrigação do casal, todos avaliados pela FPE à época do fato gerador a valor de 
mercado, para elucidar e encerrar de vez esta questão. 

 
Junta planilhas e demonstrativos (fls. 470 a 481). 
 



 

Intimados, o sujeito passivo e a solidária manifestam-se acerca do 
resultado dessa diligência, consoante fls. 489. 

 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, apreciando as 

razões das defesas apresentadas, rejeita as arguições preliminares e, no mérito, decide pela 
procedência do lançamento, inclusive mantendo na lide o solidário identificado nos autos (fls. 04), 
consoante a Sentença nº 2689/2015 (fls. 491 a 506). 

 
Intimados, o sujeito passivo e a solidária apresentam conjuntamente 

recurso voluntário (fls. 517 a 534), reiterando todos os pedidos e argumentos formulados na 
primeira instância. 

 
É o relatório.” 

 

Concluída a transcrição do relatório exarado no Acórdão citado, 
passo a relatar os últimos trâmites processuais. 

Em julgamento cameral, decidiu-se, por unanimidade de votos, 
rejeitar as preliminares arguidas pela defesa, por cerceamento do direito de defesa, por 
insegurança na determinação da infração e por erro na identificação do sujeito passivo e, 
no mérito, também por votação unânime, decidiu-se pela confirmação da sentença 
singular que julgou pela procedência do lançamento.  

Nas alegações do sujeito passivo, em recurso ao Conselho Pleno, 
este reitera os argumentos esposados nas instâncias a quo, e alega que, ainda que 
interposto por decisão cameral unânime, o recurso é cabível em razão de divergência de 
decisão cameral não reformada que trata do mesmo fato gerador e em razão de o acórdão 
se encontrar inequivocamente contrário à disposição expressa da legislação tributária 
estadual, além de constar prova inconteste no autos à época do julgamento cameral, que 
implique reforma total da decisão colegiada. Pede a improcedência do lançamento nos 
termos apresentados. 

É esse o relatório.  

 
 

V O T O 
 

Passo a decidir e de plano arguo a preliminar de inadmissibilidade do 
presente recurso por considerar que estão ausentes os requisitos legalmente exigidos 
para sua admissão por este Conselho Pleno. 

Reproduzindo o dispositivo da lei nº 16.469/09, que versa sobre os 
requisitos exigidos na admissibilidade de recurso de decisão cameral pelo Conselho Pleno 
desta Casa, temos: 

 
Art. 41 Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão 
cameral: 
[...] 
II - unânime: 
a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão 
plenária, que tenha tratado de matéria idêntica; 



 

b) inequivocamente contrária a: 
1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 
2. prova inconteste, constante do processo à época do julgamento 
cameral, que implique reforma parcial ou total da decisão. 
c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 
d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava 
na ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 
§1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o 
recurso deve ser liminarmente inadmitido: 
I-juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste 
cuja existência se ignorava na ocasião do julgamento. 
II-demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição 
expressa da legislação tributária estadual ou à prova constante do 
processo, ou a falsidade da prova. 

 

Em análise ao recurso do sujeito passivo, observa-se o esforço em 
se estabelecer divergência de decisão na fase cameral não reformada, em que se teria 
tratado de mesmo fato gerador, para se alcançar o requisito de admissibilidade exigido em 
lei. Para tanto, anexa cópia de acórdão no intuito de caracterizar tal divergência. Ainda 
alega que o acórdão se encontra inequivocamente contrário à disposição expressa da 
legislação tributária estadual, além de constar prova inconteste no autos à época do 
julgamento cameral, que implique reforma total da decisão colegiada. 

A defesa apresenta peças decisórias relativas a acusação divergente 
da presente neste procedimento. Enquanto no presente a acusação se refere à exigência 
de ITCD por omissão do imposto por renúncia de 25% de parte da meação da Sra. Marilda 
Fontoura de Siqueira que lhe coube no óbito do esposo em favor do filho donatário, 
Ricardo Fontoura de Siqueira, a decisão apresentada pela defesa como acórdão 
paradigma não reformado, refere-se à doação da usufrutuária, a Sra. Marilda, de 50% dos 
lucros acumulados e reserva de lucros da Holding Planagri S/A, quando lhe fora reservado 
o direito de não ter participação da distribuição dos dividendos. Acusação que, ao longo do 
julgamento do contencioso, verificou-se não inexistir como o ilícito indicado inicialmente. 
Percebe-se, no entanto, que as acusações não são idênticas e que não se referem ao 
mesmo fato gerador, nem ao menos à mesma matéria. 

Relativamente às alegações outras trazidas pela defesa para vencer 
os quesitos exigidos na admissibilidade de recurso ao Conselho Pleno de decisão cameral 
unânime, afirmo que foram questões exaustivamente apreciadas nas decisões anteriores, 
monocrática e colegiada, e que, portanto, não servem como requisitos de provas 
enumerados no §1º da referida lei para vencer o voto em uníssono do colegiado. 

Ressalte-se ainda que, relativamente à preliminar de nulidade 
sustentada pela defesa, quanto à ilegitimidade passiva, esta fora devidamente apreciada e 
fundamentada na peça decisória, também em decisão unânime na fase cameral pela 
rejeição, portanto não encontra fundamento legal para nova apreciação, visto não 
preencher os requisitos formais do artigo 41 da lei anteriormente citada. 

De fato, a decisão recorrida foi tomada, na fase cameral, por 
unanimidade de votos e, não estando comprovada divergência jurisprudencial ou 
contrariedade a disposição expressa na Legislação Tributária Estadual ou a prova 
inconteste constante do processo, como prevê o art. 41, inciso II da Lei nº 16.469/09, 
entendo que não cabe recurso para o Conselho Pleno, razão pela qual arguí a 
inadmissibilidade do presente recurso. 



 

Face ao exposto e acompanhada da maioria dos votos dos membros 
deste Conselho Pleno, acolho a preliminar de inadmissibilidade do presente recurso, 
arguida por esta Conselheira Relatora, tendo em vista não estar a peça recursal em 
consonância com o disposto no art. 41, inciso II, da Lei Estadual nº 16.469/09, mantendo 
de consequência a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. 

 

 

 

 
Sala das sessões plenárias, em 06 de dezembro de 2016. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01908/16 
 
Relatora: Conselheira Nislene Alves Borges 
 

 
EMENTA: Preliminar. Recurso de decisão cameral unânime 
interposto sem comprovação dos requisitos exigidos. 
Inadmissibilidade. Decisão não unânime.  
 
Devem ser liminarmente inadmitidos pelo Conselho Pleno os 
recursos de decisão cameral unânime, quando não for 
comprovada a exigência de um dos requisitos previstos no 
artigo 41, inciso II, da Lei nº 16.469/09. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 29 
de novembro de 2016, decidiu, por maioria de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, feita pela Conselheira 
Relatora, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09. Foram vencedores os Conselheiros Nislene Alves Borges, 
Gilmar Rodrigues de Almeida, Victor Augusto de Faria Morato, Mário de Oliveira Andrade, 
Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, Aldeci de 
Souza Flor, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Talita Pimenta Félix, Antônio Martins da Silva 
e Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes. Vencidos os Conselheiros Nivaldo Carvelo 
Carvalho, Masayuki Missao, Paulo Diniz, Nivaldo José Mendes, Valdir Mendonça Alves, 
José Luiz Rosa, José Pereira D'abadia e João Divino de Brito, que rejeitaram a arguição 
de inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, feita pela 
Conselheira Relatora, sob o fundamento de que a peça recursal não estaria em 
consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Valendo-me da faculdade prevista no art. 19, § 2º do Decreto 
6.930/09, transcrevo o relatório exarado em decisão colegiada na Quarta Câmara 
Temporária deste Conselho Administrativo Tributário, por meio do Acórdão nº 0993/2016, 
de autoria da Conselheiro Rodolfo Ramos Caiado, em sua integralidade. 

 
 
“Consta no auto de infração que a Senhora MARILDA FONTOURA DE 

SIQUEIRA renunciou 25 por cento de parte da meação que lhe coube no óbito de OTAVIO LAGE 
DE SIQUEIRA, a favor da filha donatária SILVIA REGINA FONTOURA DE SIQUEIRA, e por não 
ter pago o ITCD devido no prazo legal fica a donataria obrigada a recolher o ITCD no valor de R$ 
16.094,56 (dezesseis mil noventa e quatro reais e cinquenta e seis centavos) acrescido das 
cominações legais.  

 
No histórico do auto de infração consta a observação de que trata-se de 

reautuação de procedimento fiscal anulado por vício formal, referentes aos Autos de Infração n°s 
3035085600341, 3035085527911, 3035080482812 e 3035085790566. 

 
Consta também a observação de que as provas documentais encontram-se 

anexas ao Auto de Infração n° 3035458499780. 
 



 

Citados como infringidos os arts. 72, §§ 2º e 3º, 74, III, § 1º, 78, III, 81, II, 
82, I da Lei nº 11.651/91, CTE, proposta a penalidade prevista no art. 89, II da Lei n° 11.651/91, 
com redação da Lei nº 13772/00. 

 
Identificada como solidária a Senhora MARILDA FONTOURA DE 

SIQUEIRA, na condição de doadora (fls. 04). 
 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, Nota Explicativa 

(fls. 06 a 10), demonstrativo de Apuração do ITCD – Doação (fls. 11), demonstrativo da Base de 
Cálculo do ITCD – Fato Gerador – Doação de Lucros (fls. 12), Balanço Patrimonial Otávio Lage de 
Siqueira e Marilda Fontoura de Siqueira (fls. 13). 

 
Intimados, o sujeito passivo e a solidária apresentam conjuntamente 

impugnação (fls. 20 a 34), formulando em preliminar arguição de ilegitimidade passiva de 
MARILDA FONTOURA DE SIQUEIRA para figurar no polo passivo, alegando que a fiscalização 
confunde as personalidades jurídicas da empresa com a pessoa dos seus sócios. Ainda em 
preliminar formulam arguição de nulidade da peça básica, relacionando as hipóteses de 
cerceamento do direito de defesa e de insegurança na determinação da infração, alegando 
diversidade da origem dos valores apurados para o cálculo do ITCD supostamente devido e 
iliquidez e incerteza do crédito tributário. 

 
Quanto ao mérito, pedem a improcedência do lançamento, alegando que o 

lucro da HOLDING PLANAGRI S/A já está incluído na avaliação do patrimônio, não devendo fazer 
parte da base de cálculo do ITCD. 

 
Afirmam também que o autor da herança detinha apenas 19,33% das 

ações da empresa, não podendo o ITCD incidir sobre 100% das ações da mesma. 
 
Alegam a ocorrência de bis in idem, vez que os autos de infração são sobre 

o mesmo fato gerador. 
 
Aduzem ainda inexistência de renúncia à meação, vez que, não foi falado 

em momento algum que havia renúncia da meação ou herança pela meeira ou pelos herdeiros. 
 
O julgador singular, após considerandos, por meio do Despacho nº 

1967/2014 (fls. 50 a 51), determina o encaminhamento dos autos à COORDENAÇÃO DO ITCD 
para que seu titular designe auditor-fiscal estranho à lide para rever a base de cálculo identificando 
individualmente cada bem e direito que constitui o patrimônio das sociedades empresariais 
envolvidas, afim de apurar o valor venal correspondente, conforme dispõe o art. 377, § 7°, do 
RCTE. 

 
O diligenciador, em relatório (fls. 52 a 53), informa que a identificação de 

cada bem, direito e obrigação, valorados a valor de mercado pela Fazenda Pública Estadual 
(FPE), encontra-se no processo administrativo anulado por vício formal de número 
3035085600341 e encontra-se no processo de capa branca número 201400004001418, os quais 
acompanham o presente auto de infração como prova documental, conforme folhas de número 
148 a 187 do processo 201400004001418. 

 
Diz que mais uma vez está anexando o resultado da avaliação de cada 

bem, direito e obrigação do casal, todos avaliados pela FPE à época do fato gerador a valor de 
mercado, para elucidar e encerrar de vez esta questão. 

 
Junta planilhas e demonstrativos (fls. 54 a 65). 
 
Intimados, o sujeito passivo e a solidária manifestam-se acerca do 

resultado dessa diligência, consoante fls. 73. 
 



 

O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, apreciando as 
razões das defesas apresentadas, rejeita as arguições preliminares e, no mérito, decide pela 
procedência do lançamento, inclusive mantendo na lide a solidária identificada nos autos (fls. 04), 
consoante a Sentença nº 2688/2015 (fls. 75 a 92). 

 
Intimados, o sujeito passivo e a solidária apresentam conjuntamente 

recurso voluntário (fls. 100 a 117), reiterando todos os pedidos e argumentos formulados na 
primeira instância. 

 
É o relatório.” 

 

Concluída a transcrição do relatório exarado no Acórdão citado, 
passo a relatar os últimos trâmites processuais. 

Em julgamento cameral, decidiu-se, por unanimidade de votos, 
rejeitar as preliminares arguidas pela defesa, por cerceamento do direito de defesa, por 
insegurança na determinação da infração e por erro na identificação do sujeito passivo e, 
no mérito, também por votação unânime, decidiu-se pela confirmação da sentença 
singular que julgou pela procedência do lançamento.  

Nas alegações do sujeito passivo, em recurso ao Conselho Pleno, 
este reitera os argumentos esposados nas instâncias a quo, e alega que, ainda que 
interposto por decisão cameral unânime, o recurso é cabível em razão de divergência de 
decisão cameral não reformada que trata do mesmo fato gerador e em razão de o acórdão 
se encontrar inequivocamente contrário à disposição expressa da legislação tributária 
estadual, além de constar prova inconteste no autos à época do julgamento cameral, que 
implique reforma total da decisão colegiada. Pede a improcedência do lançamento nos 
termos apresentados. 

É esse o relatório.  

 

V O T O 
 

Passo a decidir e de plano arguo a preliminar de inadmissibilidade do 
presente recurso por considerar que estão ausentes os requisitos legalmente exigidos 
para sua admissão por este Conselho Pleno. 

Reproduzindo o dispositivo da lei nº 16.469/09, que versa sobre os 
requisitos exigidos na admissibilidade de recurso de decisão cameral pelo Conselho Pleno 
desta Casa, temos: 

 
Art. 41 Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão 
cameral: 
[...] 
II - unânime: 
a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão 
plenária, que tenha tratado de matéria idêntica; 
b) inequivocamente contrária a: 
1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 
2. prova inconteste, constante do processo à época do julgamento 
cameral, que implique reforma parcial ou total da decisão. 
c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 
d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava 
na ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 
§1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o 
recurso deve ser liminarmente inadmitido: 



 

I-juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste 
cuja existência se ignorava na ocasião do julgamento. 
II-demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição 
expressa da legislação tributária estadual ou à prova constante do 
processo, ou a falsidade da prova. 

 

Em análise ao recurso do sujeito passivo, observa-se o esforço em 
se estabelecer divergência de decisão na fase cameral não reformada, em que se teria 
tratado de mesmo fato gerador, para se alcançar o requisito de admissibilidade exigido em 
lei. Para tanto, anexa cópia de acórdão no intuito de caracterizar tal divergência. Ainda 
alega que o acórdão se encontra inequivocamente contrário à disposição expressa da 
legislação tributária estadual, além de constar prova inconteste no autos à época do 
julgamento cameral, que implique reforma total da decisão colegiada. 

A defesa apresenta peças decisórias relativas a acusação divergente 
da presente neste procedimento. Enquanto no presente a acusação se refere à exigência 
de ITCD por omissão do imposto por renúncia de 25% de parte da meação da Sra. Marilda 
Fontoura de Siqueira que lhe coube no óbito do esposo em favor da filha donatária, Sílvia 
Regina Fontoura de Siqueira, a decisão apresentada pela defesa como acórdão 
paradigma não reformado, refere-se à doação da usufrutuária, a Sra. Marilda, de 50% dos 
lucros acumulados e reserva de lucros da Holding Planagri S/A, quando lhe fora reservado 
o direito de não ter participação da distribuição dos dividendos. Acusação que, ao longo do 
julgamento do contencioso, verificou-se não inexistir como o ilícito indicado inicialmente. 
Percebe-se, no entanto, que as acusações não são idênticas e que não se referem ao 
mesmo fato gerador, nem ao menos à mesma matéria. 

Relativamente às alegações outras trazidas pela defesa para vencer 
os quesitos exigidos na admissibilidade de recurso ao Conselho Pleno de decisão cameral 
unânime, afirmo que foram questões exaustivamente apreciadas nas decisões anteriores, 
monocrática e colegiada, e que portanto, não servem como requisitos de provas 
enumerados no §1º da referida lei para vencer o voto em uníssono do colegiado. 

Ressalte-se ainda que, relativamente à preliminar de nulidade 
sustentada pela defesa, quanto à ilegitimidade passiva, esta fora devidamente apreciada e 
fundamentada na peça decisória, também em decisão unânime na fase cameral pela 
rejeição, portanto não encontra fundamento legal para nova apreciação, visto não 
preencher os requisitos formais do artigo 41 da lei anteriormente citada. 

De fato, a decisão recorrida foi tomada, na fase cameral, por 
unanimidade de votos e, não estando comprovada divergência jurisprudencial ou 
contrariedade a disposição expressa na Legislação Tributária Estadual ou a prova 
inconteste constante do processo, como prevê o art. 41, inciso II da Lei nº 16.469/09, 
entendo que não cabe recurso para o Conselho Pleno, razão pela qual arguí a 
inadmissibilidade do presente recurso. 

Face ao exposto e acompanhada da maioria dos votos dos membros 
deste Conselho Pleno, acolho a preliminar de inadmissibilidade do presente recurso, 
arguida por esta Conselheira Relatora, tendo em vista não estar a peça recursal em 
consonância com o disposto no art. 41, inciso II, da Lei Estadual nº 16.469/09, mantendo 
de consequência a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. 

 

 

 

 



 

 
Sala das sessões plenárias, em 06 de dezembro de 2016. 
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Matéria: Inidoneidade documental (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00053/16 
 
Relator: Conselheiro Mário de Oliveira Andrade 
 

 
EMENTA: Pedido de Diligência. Não acolhido. Preliminares. 
Nulidade da decisão singular. Rejeitada. Nulidade do auto de 
infração por insegurança na determinação da infração. 
Rejeitada. ICMS. Obrigação tributária principal. Transporte de 
mercadoria com documentação fiscal inidônea. Procedência. 
 
1 - Deve ser indeferido o pedido de diligência quando nos autos 
constarem elementos suficientes para se decidir sobre o mérito 
da lide e ficar constatado que essa serviria apenas para valorar 
as provas já existentes nos autos, não havendo, assim, 
motivação para a realização de uma nova diligência; 
   
2 - A rejeição do pedido de realização de diligência por Auditor 
Fiscal estranho a lide não é fator determinante da nulidade da 
sentença, por cerceamento ao direito de defesa, quando dela 
constar razões plausíveis para negar a solicitação da defesa; 
 
3 - O pedido de nulidade do lançamento, por insegurança na 
determinação da infração, deve ser rejeitado quando o fisco 
descreve com clareza a infração cometida pelo sujeito passivo e 
nos autos constam elementos de prova da infração relatada pela 
fiscalização; 
 
4 – Considera-se inidôneo para o transporte de mercadorias, o 
documento fiscal que já tenha surtido os seus efeitos, nos 
termos do inciso IV do artigo 67 do CTE; 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 18 de setembro de 2015, decidiu, por maioria de votos, rejeitar o pedido 
de diligência formulado pelo sujeito passivo. Foram vencedores os Conselheiros Mário de 
Oliveira Andrade, Renato Moraes Lima e Antônio Martins da Silva. Vencidos os 
Conselheiros José Luiz Rosa e João Divino de Brito que votaram pela realização da 
diligência. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração e de nulidade da 
sentença singular, por cerceamento ao direito de defesa. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Mário de Oliveira Andrade, José Luiz Rosa, Renato Moraes Lima, João 
Divino de Brito e Antônio Martins da Silva. Quanto ao mérito, por maioria de votos, 
conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Mário de 
Oliveira Andrade, Renato Moraes Lima e Antônio Martins da Silva. Vencidos os 
Conselheiros José Luiz Rosa e João Divino de Brito que votaram pela improcedência do 
auto de infração. 
 



 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no histórico da peça inicial que o sujeito passivo, Transmasut 
Transportes Ltda., transportava 44.730 litros de etanol anidro combustível, no valor 
comercial de R$ 103.961,29 (cento e três mil, novecentos e sessenta e um reais e vinte e 
nove centavos), acompanhado pelo Danfe número 36068, Série 1, com a data de emissão  
e de saída para o dia 28/11/2012, documento fiscal considerado inidôneo por já haver 
surtido os seus efeitos fiscais, pois além de estar com o prazo expirado para o trânsito, 
conforme o Ato Normativo 138/90, foi verificada a violação de todos os lacres apostos nas 
carretas, visto que a numeração dos lacres constantes no referido Danfe não 
correspondiam com a numeração dos lacres constatados pela fiscalização volante no 
momento da apreensão. Em razão desse fato, o sujeito passivo fica obrigado ao 
pagamento do imposto no valor de R$ 30.148,77 (trinta mil, cento e quarenta e oito reais e 
setenta e sete centavos). 

 
A fiscalização citou como infringidos os artigos 46, I, alínea “b”, 66 e 

67, IV do CTE. Foi proposta a penalidade do artigo 71, inciso VII, alínea "d", § 9º, II da Lei 
11.651/91, com a redação da Lei 14.634/2.003. 

 
Para instruir o procedimento fiscal foram juntados aos autos os 

seguintes documentos: Danfe N.º 00046260, folha 06, Danfe N.º 36068, folha 07, 
Certificado de Qualidade emitido pela empresa CRV Industrial Ltda. N.º 1360, folha 08, 
Termo de Apreensão número 1100110047-3, folhas 09 a 11, Termo de Liberação e 
Doação, folhas 12 e 13, Ato Cotepe / ICMS N º 21, folhas 14 e 15, fotocópias dos 
Certificados de Registro e Licenciamento dos Veículos, folhas 16 e 17, um saco de 
plástico contendo os lacres apreendidos, folha 19. 

 
Regularmente intimado para pagar a quantia exigida ou apresentar 

impugnação, o sujeito passivo ingressou com peça impugnatória, constante às folhas 24 a 
37 dos autos, na qual alega não haver a infração apontada pelo fisco estadual em virtude 
das alterações da norma de validade da nota fiscal para o trânsito instituídas pela 
Instrução Normativa 1.135/2012-GSF de 04/12/2012. Argumenta que houve a interrupção 
do transporte da mercadoria por caso fortuito ou força maior que prejudicou a locomoção 
dos produtos. Assim, de acordo com o § 1º do artigo 1º da IN 1.135/12- GSF, a contagem 
do prazo ficou suspensa, portanto o prazo de validade não estava expirado porque ele 
havia sido suspenso.  

 
Alega, também, que a mercadoria já havia chegado ao local de 

destino e que estava apenas aguardando para descarregamento das mercadorias, desse 
modo, entende que não houve a infração denunciada pelo fisco estadual.  

 
Aduz que está comprovado o registro das notas fiscais de entrada e 

saída nos livros fiscais, situação que atesta a inexistência de qualquer irregularidade e/ou 
prejuízo ao erário goiano. 

 
A defesa do impugnante reclama dos valores apresentados no 

histórico do auto de infração, alega que a quantidade do volume é de 44.703 litros, 
conforme consta no documento fiscal, mas que foi assinalado no histórico a quantidade de 
44.730 litros, aduz, ainda, que o valor da mercadoria é de R$ 60.796,08 (sessenta mil, 
setecentos e noventa e seis reais e oito centavos), enquanto que no histórico consta o 
valor de R$ 103.961,29 (cento e três mil, novecentos e sessenta e um reais e vinte e nove 
centavos). Mediante as falhas apontadas, a impugnante requereu a nulidade do auto de 
infração, por insegurança na determinação da infração.  



 

 
Continuando a sua defesa, o sujeito passivo aduz que adquiriu a 

mercadoria em 28/11/2012, e que essa chegou para armazenamento em Senador Canedo 
no dia 29/11/2012. Porém, devido à falta de espaço para armazenamento, não foi possível 
descarregar a mercadoria, conforme comprovam as declarações das empresas 
armazenadoras, Condomínio Premium Brasil e Petrosul, anexadas aos autos pela 
impugnante. Por essa razão, os veículos tiveram que aguardar para descarregar na fila 
sem previsão de quando poderia realizar o descarregamento, e que, nesse interim, foi 
detectado um vazamento de álcool na portinhola do tanque, situação que obrigou a troca 
da referida portinhola, conforme comprovam as notas fiscais de aquisição da peça e da 
mão de obra, de números 2269 e 12.495, respectivamente, ambas emitidas pela empresa 
FGM Recuperadora de Veículos Ltda., cujas fotocópias segue em anexo. 

 
Destaca a defesa que o funcionário responsável pelo conserto 

procedeu indevidamente ao retirar os lacres apostos anteriormente e que, imediatamente, 
foram substituídos pelos lacres de números 40503 a 40510, e que foi emitida a devida 
carta de correção eletrônica. 

 
Por fim, a defesa alega que houve a liberação para o 

descarregamento dos produtos em 07/12/2012, quando foi emitida a nota fiscal de 
remessa para armazenagem de número 46.260, porém em razão da apreensão pelo fisco 
estadual não foi efetivado o armazenamento das mercadorias, fato que ocorreu somente 
em 10/12/2012 com a emissão da nota fiscal 46342.  

 
Diante do fato narrado, a empresa impugnante alega que o 

procedimento da empresa encontra respaldo na Instrução Normativa n.º 1.135/12-GSF e 
que ficou demonstrado o motivo de força maior que impediu o descarregamento da 
mercadoria dentro do prazo previsto na legislação. Por fim, requer a improcedência do 
auto de infração. 

 
O julgador singular, por meio de despacho, folha 65, determinou o 

encaminhamento dos autos à Gerência de Combustíveis para os autores do lançamento 
analisarem as alegações do sujeito passivo e os documentos fiscais acostados aos autos 
pela defesa. 

 
Os Auditores Fiscais, autores do lançamento, esclareceram que na 

data da apreensão, 07/12/2012, a Instrução Normativa não estava em vigor e que ela 
passou a viger a partir de 10/12/2012. Eles reconheceram que houve um equívoco na 
digitação da quantidade de etanol no histórico do auto de infração, mas que essa falha 
não implicou erro no cálculo do imposto exigido na peça basilar, pois esse foi efetuado na 
quantidade certa do etanol apreendido. No final da diligência, os diligenciadores se 
manifestam pela procedência do lançamento.   

 
 
Notificada do resultado da diligência, a defesa do sujeito passivo 

destacou que os diligenciadores foram os autores do lançamento. Reclamou que não 
houve nenhuma avaliação dos documentos juntados pela defesa e reiterou os argumentos 
da impugnação apresentada para solicitar a improcedência do lançamento. 

 
 Os autos retornaram para o julgador monocrático, e este não 

acolheu o pedido de nulidade do lançamento e julgou procedente o auto de infração.  
 



 

Notificado para recolher o valor do crédito tributário ou para 
apresentar recurso, o polo passivo ingressou com recurso voluntário requerendo a 
nulidade da sentença singular, por cerceamento ao direito de defesa, em virtude do 
julgador monocrático não ter acolhido o requerimento de nulidade do relatório diligencial e 
por não ter encaminhado os autos para que fosse realizada uma diligência por Auditor 
Fiscal estranho a lide. Nesse diapasão, a defesa requer uma diligência para ser realizada 
por Auditor Fiscal estranho a lide. 

 
Continuando o seu recurso, o sujeito passivo reitera a preliminar de 

nulidade do auto de infração por insegurança na determinação da infração e as razões de 
mérito constantes na impugnação, questiona a multa aplicada por ter valor 
desproporcional e abusivo e ser inconstitucional. Por fim, requer a improcedência do 
lançamento.   

 
Assim relatados, decido. 
 
 
 
                                VOTO 
 
 
A acusação do fisco é precisa no sentido de que o contribuinte omitiu 

o pagamento de ICMS em razão de transportar etanol anidro combustível com 
documentação fiscal considerada inidônea. 

 
O sujeito passivo requer em seu recurso que seja realizada uma 

outra diligência, por Auditor Fiscal estranho a lide, visto que a revisão procedida na 
instância singular foi efetuada pelos autores do lançamento. Não vejo como acolher o 
pedido do sujeito passivo, pois as questões arguidas pela defesa são relativas aos 
documentos apresentados pela defesa que comprovariam a ocorrência de caso fortuito, 
fato que não enseja a realização de diligência, mas de valoração das provas 
apresentadas, situação que deve ser realizada pelo órgão julgador ao apreciar o mérito da 
lide. Dessa forma, rejeito o pedido de realização de diligência.  

 
Nessa senda, também não acolho o pedido de nulidade da sentença 

singular, por cerceamento ao direito de defesa, em virtude de não se ter encaminhado os 
autos para realização de uma diligência por Auditor Fiscal estranho a lide, pois como foi 
mencionado anteriormente, a avaliação das provas trazidas pela defesa deve ser efetuada 
pelo órgão judicante. Além do mais, percebe-se que o sentenciador monocrático discorreu 
com clareza sobre todos os itens questionados pela defesa, inclusive com a citação dos 
dispositivos legais que embasaram a sua decisão. Portanto, não observo falha ou 
qualquer vício na sentença singular, ficando caracterizado que não houve cerceamento ao 
direito de defesa, por essa razão, rejeito o pedido de nulidade da sentença monocrática.   

 
Com relação à preliminar de nulidade do lançamento, por 

insegurança na determinação da infração, por ser ininteligível a redação do histórico do 
auto de infração e conter erros na quantidade e no valor da mercadoria que deu origem a 
autuação, percebo que também não assiste razão à empresa recorrente, pois o histórico 
da peça basilar está claro sobre a infração cometida pelo sujeito passivo, não havendo 
qualquer obscuridade no fato narrado pelo fisco. Quanto a quantidade do etanol há um 
equívoco na quantidade mencionada, pois deveria ter sido mencionado 44.703 litros de 
etanol e não 44.730, porém tal erro de digitação não ocasionou prejuízo ao sujeito 
passivo, pois o valor do tributo exigido na inicial foi calculado com a quantidade que foi 



 

apreendida pelo fisco estadual. No que se refere ao valor atribuído à mercadoria, também 
não observo falha no trabalho da fiscalização, pois o valor da mercadoria foi acrescido da 
margem de valor agregado, situação que deve ser observada quando se trata de 
mercadoria encontrada em trânsito sem documentação fiscal idônea. Desta forma, 
entendo que o lançamento consta elementos suficientes para determinar com segurança a 
infração e o infrator. Sendo assim, rejeito o pedido de nulidade da peça basilar, por 
insegurança na determinação da infração.    

 
Quanto ao mérito, observo que a alegação do sujeito passivo de que 

de acordo com a nova legislação não estaria expirado o prazo de validade para trânsito 
da mercadoria e que houve a ocorrência de um motivo de força maior, poderia justificar e 
afastar a acusação de inidoneidade do documento fiscal. Porém, o rompimento dos 
lacres constantes nos referidos documentos fiscais é uma irregularidade relevante, pois  
a aposição dos lacres foi efetivada para garantir ao fisco estadual que aquele documento 
fiscal seria utilizado somente uma vez para o transporte da mercadoria. Como no caso 
em voga, é relativo a uma mercadoria fungível e que não é possível identificá-la, os 
lacres são a garantia de que a mercadoria transportada é a mesma constante na 
documentação fiscal. A partir do momento em que se troca os lacres, sem o 
acompanhamento e o conhecimento do fisco estadual, perde-se a garantia de que aquele 
documento fiscal está acompanhando a mercadoria descrita nele. 

 
De tal modo que, se antes de proceder a troca dos lacres e de forma 

espontânea, o transportador tivesse solicitado autorização do fisco estadual para romper 
os lacres devido ao motivo de força maior relatado pela defesa, não haveria como o fisco 
declarar o referido documento fiscal como inidôneo. Todavia tal procedimento não foi 
efetuado, estando correto o procedimento do fisco de considerar que o documento fiscal 
já surtiu os seus efeitos e considerá-lo inidôneo para acobertar a operação de transporte 
com a mercadoria apreendida, conforme regulamenta o inciso IV do artigo 67 do CTE: 

 

Art. 67. Considera-se inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o 
documento que: 

 [...] 

IV - já tenha surtido os respectivos efeitos fiscais ou tenha sido 
adulterado, viciado ou falsificado; 

[...] 
 

Com fundamento no dispositivo transcrito, entendo que o fisco 
considerou de forma correta o documento fiscal que acobertava a operação de transporte 
de mercadoria inidôneo. Assim ficou caracterizada a situação fiscal irregular da 
mercadoria nos termos do parágrafo único do artigo 66 do CTE, in verbis: 

 

Art. 66. As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar 
sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. 
Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal 
irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos 
fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea.    

      
Portanto, entendo como correta a exigência do ICMS e da 

penalidade do sujeito passivo.  
 
Quanto à reclamação da penalidade aplicada, devido ao efeito 

confiscatório, percebo que o dispositivo aplicado pela fiscalização é o mais específico para 



 

a infração apontada, ocorrendo a absoluta subsunção do fato à norma, não havendo como 
proceder qualquer alteração na penalidade aplicada e nem como apreciar o alegado efeito 
confiscatório da multa, face ao que dispõe o § 4º do artigo 6º da Lei 16.469/09. 

 
A conta do exposto, conheço do recurso voluntário nego-lhe 

provimento para indeferir o pedido de diligência, rejeitar a preliminar de nulidade da 
sentença, bem como a de nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação 
da infração, e, quanto ao mérito, confirmo a sentença singular que julgou procedente o 
auto de infração. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 02 de fevereiro de 2016. 
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Matéria: Inidoneidade documental (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00129/16 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: ICMS. Transporte de mercadoria, acompanhada por 
DANFE, reutilizado, portanto, considerado inidôneo. Procedente. 
 
Reafirma-se a decisão monocrática que julgou procedente a 
inicial, quando a instrução processual apontar que o polo 
passivo cometeu o ilícito denunciado pela autoridade lançadora. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de novembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo 
Carvelo Carvalho, David Fernandes de Carvalho, Edson Abrão da Silva e Aguinaldo 
Fernandes de Melo.  A sessão foi realizada por maioria simples, nos termos do § 6º, II do 
art. 51 do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto nº 6.930, de 9 de Junho de 
2009, por falta de Conselheiro do Fisco para compor a Câmara. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo transportava 
mercadorias no valor comercial de R$ 276.433,71, já acrescido do respectivo índice de 
valor agregado (IVA) de 50%, acompanhada pelo DANFE n° 202748, considerada 
inidônea, em razão de estar sendo reutilizado, pois o mesmo já foi registrado por esta 
fiscalização Posto fiscal JK entrada em 07/07/2012, conforme termo de apreensão e 
documentos anexados. Em consequência, deverá pagar o ICMS na importância de R$ 
46.993,73, mais as cominações legais. 

 
A autoridade lançadora indica como infringida as disposições dos 

artigos 45, XIII, 64, 66 e 67do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91). 
Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, XII, "a", 1, § 9º, I do CTE, com 
redação da Lei nº15.505/2005. 

 
Tem-se como sujeito passivo solidário, Laboratório Teuto Brasileiro, 

nos termos do artigo 45, inciso XIII da Lei11.651/1991. 
 
O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: anexo 

estruturado-detalhamento do credito tributário, anexo estruturado-identificação do sujeito 
passivo coobrigado, documento de arrecadação de receitas estaduais, termo de 
apreensão, notas fiscais, consulta resumida do contribuinte pessoa jurídica, consulta 
DANFE, termo de liberação, cópia de documento pessoal, base de consulta. 

 
De "fls. 3 a 17". 
 
Os sujeitos passivos foram intimados a pagarem a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de "fls.18 a 27".  
 
Em sua impugnação de "fls. 30 a 33". 



 

 
Dos fatos, o sujeito passivo solidário, alega que não deve prevalecer 

a autuação, tendo em vista o autuante ter equivocado quando da conferência das 
mercadorias. 

 
Dos direitos, alega que, os autuantes equivocaram-se sobremaneira, 

uma que vez que o DANFE havia sido registrado de forma equivocada, por apresentação 
indevida juntamente com outros DANFE's.  

 
Alegando também que, as mercadorias constantes do DANFE, não 

fazia parte da carga, porem foi carimbada, quer não houve reutilização da nota. 
 
Ao final, pede que seja descaracterizada a infração, com o 

consequente cancelamento do lançamento e requer que seja julgado improcedente. 
 
O sujeito passivo anexa os seguintes documentos: alteração 

contratual, ata de reunião do conselho de administração, estatuto social, cópia de 
documento da ordem dos advogados do Brasil. 

 
De "fls.34 a 55". 
 
O sujeito passivo principal apresenta impugnação de "fls.58 a 60". 
 
Na qual alega que, fora contratada pela solidária para transportar 

mercadorias de São Paulo para Anápolis-Go. 
 
Alega que, no dia 07.07.12, fora emitido o primeiro "Manifesto 

Rodoviário de Carga", que dentre outras mercadorias liberadas fora incluída as constantes 
do CTRC. 

 
Afirma que, as mercadorias contidas nas notas fiscais, não foram 

objeto de embarque, porém, a referida nota seguiu viagem, motivo pelo qual quando da 
inspeção pelo fisco recebeu o carimbo como se estivesse acompanhada das mercadorias. 

 
Sustenta também, que por erro da transportadora fora corroborado 

pelo Posto Fiscal que deixou passar despercebido. 
 
Afirma, que a Nota Fiscal foi devolvida à Filial de São Paulo e em 

11.07.12, foram emitida uma segunda remessa de carga, tudo relacionado no manifesto 
rodoviário de carga, juntamente com CTRC, com destino ao Estado de Goiás, em 
Anápolis. 

 
Alega que a prevalecer do lançamento estar-se á diante de 

bitributação por um mesmo fato gerador.  
 
Ao final, pede que seja feito o cancelamento do aludido auto de 

infração, e respectivamente da nova cobrança de ICMS gerada, e das multas aplicadas. 
 
Pedindo também que seja feito a redução equitativa da multa, ICMS 

e demais cominações aplicadas e requer que seja concedida a oportunidade de 
comprovar os fatos alegados por todos os demais meio de prova admitidos em direito. 

 



 

O sujeito passivo anexa os seguintes documentos: manifesto 
rodoviário de cargas, documento auxiliar da nota fiscal eletrônica, alteração contratual da 
sociedade empresaria limitada, termo de liberação, declaração para fins fiscais, 
documento de arrecadação de receitas estaduais. 

 
De "fls. 61 a 78". 
 
Pela sentença nº 166/2015-JULP, o julgador singular decide pela 

procedência do auto de infração. 
 
 Em sua fundamentação afirma que, no Termo de Apreensão 

acostado aos autos, no ato da apreensão, demonstra que é a fotografia instantânea de 
circulação de mercadorias sem estar acompanhada de nota fiscal idônea, demonstrando 
que no ato de abordagem do fisco, a documentação fiscal estava idônea e obrigatória pra 
a circulação de mercadoria. 

 
Assevera ainda, o Julgador que por se tratar de bens fungíveis, 

podem ser, facilmente, substituídos por outros iguais em quantidade e qualidade. 
 
De "fls.80 a 83". 
 
 O sujeito passivo é intimado a pagar a quantia exigida ou apresentar 

Recurso Voluntário, conforme documentos de "fls.84 a 88".  
 
O sujeito passivo apresenta impugnação em segunda instancia, de 

"fls. 93 a 95 ". 
 
Reiterando todos os argumentos da impugnação passada. 
 
Pela Resolução nº 073/2015, de "fl.97". 
 
A Segunda Câmara Julgadora determina encaminhar os autos ao 

Setor de Preparo Processual da GEPRO, para fins de intimação do sujeito passivo para 
caso queira, apresentar recurso voluntario. 

 
O sujeito passivo é intimado a pagar a quantia exigida ou apresentar 

recurso voluntario, conforme documentos de "fls.98 a 99". 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Conforme informado no relatório, que é parte integrante deste 
“decisum”, o sujeito passivo transportava mercadorias no valor comercial de R$ 
276.433,71, já acrescido do respectivo índice de valor agregado (IVA) de 50% (cinquenta 
por cento), acompanhada pelo DANFE n° 202748, considerada inidônea, em razão de 
estar sendo reutilizado, pois o mesmo já havia sido registrado por esta fiscalização Posto 
fiscal JK entrada em 07/07/2012, conforme termo de apreensão e documentos anexados. 
Em consequência, deverá pagar o ICMS na importância de R$ 46.993,73, mais as 
cominações legais. 

 
De conformidade com o descrito no parágrafo anterior, trata-se de 

documento fiscal reutilizado. Tal prática, conforme grifo para destaque, não é contemplada 



 

nos termos lecionados pelos artigos 66 e 67 do CTE, que será transcrito na sequência, 
vez que esses documentos são considerados inidôneos.   

 

Art. 66. As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar 

sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. 

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em 
situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços 
desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou 
acompanhados de documentação fiscal inidônea. 

  

Art. 67. Considera-se inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o 
documento que: 

I - não seja o legalmente exigido para a respectiva operação ou 
prestação; 

II - não contenha as indicações necessárias à perfeita identificação 
da operação ou da prestação, que enseje a falta do pagamento do 
imposto devido na mesma; 

III - embora atendendo aos requisitos formais, tenha sido emitido por 
contribuinte em situação cadastral irregular ou por quem não esteja 
autorizado a fazê-lo; 

IV - já tenha surtido os respectivos efeitos fiscais ou tenha sido 
adulterado, viciado ou falsificado; 

V - esteja desacompanhado de documento de controle exigido na 
forma do regulamento; 

VI - discriminar mercadoria ou serviço que não corresponda ao objeto 
da operação ou da prestação; 

VII - resulte na consignação de valor, quantidade, qualidade, espécie, 
origem ou destino diferentes nas suas vias; 

VIII - embora atendendo a todos os requisitos, esteja acobertando 
mercadoria encontrada na posse de pessoa diversa daquela nele 
indicada como sua destinatária. 
 
 A irregularidade fiscal, motivadora desta ação, foi devidamente 

fotografada por meio do Termo de Apreensão e Liberação que se encontra acostado a 
este volume, com escopo de instrui-lo em sua fase cognitiva, demonstrando assim que no 
ato da abordagem fiscal as mercadorias estavam desguarnecidas de documentação fiscal 
idônea.  

 
Como se não bastassem as assertivas supra, quero a exemplo da 

colocação feita pelo sentenciador “a quo”, aduzir que as mercadorias, objeto desta ação, 
são bens fungíveis e em sendo assim, podem ser substituídos por outros, da mesma 
categoria, o que inviabiliza que seja aceita documentação após a verificação de 
irregularidade fiscal. 

 
Por outro lado, o polo passivo em seus arrazoados defensórios se 

limita, em sede de mérito, alegar que não cometeu o ilícito fiscal, em comento, se 
esquecendo que nas raias do direito, conforme lecionado nos princípios gerais de direito, 



 

ainda nos bancos acadêmicos, “alegar, sem comprovar o alegado é o mesmo que não 
alegar.”      

 
Assim voto, unanimemente, conhecendo do recurso voluntário, 

negando-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 18 de fevereiro de 2016. 
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Matéria: Inidoneidade documental (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00172/16 
 
Relatora: Conselheira Talita Pimenta Félix 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Transporte de mercadorias 
acobertadas por documentação fiscal inidônea. Mercadoria 
encontrada fora da rota usual. Entrega a destinatário diverso do 
constante na nota fiscal. Improcedência.  
 
Provado nos autos não haver comprovação suficiente de que as 
mercadorias seriam entregues a destinatário diverso do 
constante na nota fiscal que as acoberta no transporte, 
improcedente é ao auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 23 de julho de 2014, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso de ofício, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
improcedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Talita 
Pimenta Félix, Márcio Nogueira Pedra, Lidilone Polizeli Bento, Nivaldo José Mendes e 
Nislene Alves Borges. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo transportava 
mercadoria (fraldas) no valor comercial de R$ 77.605,68, já acrescido do respectivo índice 
de valor agregado (IVA) de 50%, acompanhadas pela nota fiscal n.° 4976 (danfe) 
completamente fora da rota usual, caracterizando o objetivo de entrega da mercadoria a 
destinatário diverso do constante no documento fiscal que, por essa razão, é considerado 
inidôneo, conforme declaração e Termo de Apreensão, anexos. Em consequência, deverá 
pagar o ICMS na importância de R$ 9.312, 68, mais as cominações legais.  

A autoridade lançadora indicou como infringida as disposições dos 
artigos 45, XIII, 64, 66 e 67, I, Lei 11.651/91. Proposta a aplicação da penalidade prevista 
no artigo 71, VII, "I, parágrafo 9°I, da Lei 11.651/91 c/ redação da Lei 15.505/2005.  

Foi nomeado como sujeito passivo solidário SAULO BITTA 
FERREIRA SILVA, conforme artigo 45, inciso II, da Lei 11.651/91.  

Instruindo o feito, em sua fase cognitiva, encontra-se acostado ao 
processo, detalhamento do crédito tributário (fls.02), identificação do sujeito passivo 
coobrigado (fls.03), ordem de serviço (fls.04), nota fiscal (fls.05).     

Autuado e solidários foram intimados (fls.07/19) para pagar a quantia 
exigida em virtude de ter sido condenado ou apresentar Impugnação à Primeira Instância, 
tendo sido lavrado o termo de revelia ao sócio (fls.20).  

Devidamente intimado o sujeito passivo apresentou Impugnação em 
Primeira Instância, fls. 24/27, alegando que o produto comercializado o FRETE é (FOB), 
ou seja, por conta do Destinatário conforme cópia da Nota constantes nos autos, onde o 
Cliente teve atitude de RETIRAR os produtos em nossas instalações industriais em 
Senador Canedo/GO; e seguir viagem com transporte terceirizado. Ao final requereu que 



 

seja acolhida a presente impugnação em suas razões para declarar improcedente o auto 
de infração e, consequentemente, determinar seu arquivamento.   

Juntamente com as razões de impugnação foram trazidos aos autos 
danfe (fls.28), cadastro nacional da pessoa jurídica (fls.29), alteração contratual (fls.30/37). 
  

O julgador singular prolatou a Sentença de n. º 2634/11-JULP, 
fls.39/41, e decidiu pela Improcedência do auto de infração. Fundamentou a sua decisão, 
alegando que não há no presente processo, provas concretas de que a empresa ACTIVE 
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA, emitente da 
nota fiscal em questão, tenha concorrido para a prática da infração ora denunciada. 
Acrescentou que a acusação do Fisco, diz respeito à entrega de mercadoria, a destinatário 
diverso do constante no documento fiscal, mais precisamente a NF 4976, cuja cópia 
encontra se anexada as fls.09. Ressaltou que não é comprovação suficiente de que as 
mercadorias seriam entregues a destinatário diverso do constante na referida nota fiscal.                                                                                                                                                                                                            

Através do Recurso à Câmara Julgadora n°024/2011-SAT/CRF, 
fls.43/44, o Representação Fazendária, alegou que conforme DANFe de fls.09, a 
mercadoria foi retirada em Senador Canedo - GO para ser entregue na cidade de São 
Paulo -SP, e a declaração de fls.12, juntamente com o Termo de Apreensão de fls.05, 
mostram um grande afastamento de um itinerário razoável para a realização do transporte 
entre remetente e destinatário, de modo que está plenamente caracterizado o desvio de 
rota. Asseverou que o flagrante de entrega não precisa valer-se da figura do desvio de 
rota. Ao final requereu que seja reformada a Sentença de Primeira Instância e seja 
declarado procedente o lançamento realizado. 

Autuado e solidários foram intimados (fls.46/50), para apresentar 
CONTRADITA ao pedido de reforma formulado pelo Representante Fazendário, mas não 
se manifestaram. 

E o relatório. 

 

V O T O 
 
 
Passo a decidir e não obstante os argumentos da Fazenda Pública, 

considero que razão assiste ao douto julgador singular que na lapidar decisão de fls. 39 a 
41, manifestou-se pela improcedência do auto de infração. De fato, a declaração de fls. 12 
assinada pelo motorista, na qual declara estar fora de rota não é comprovação 
peremptória de que as mercadorias seriam entregues a destinatário diverso do que consta 
na nota fiscal de nº 4976 (fls. 9). 

 
Tal como o julgador singular, ao cotejar a situação de fato com o 

conteúdo do Acórdão nº 01303/06 da I CJUL, já mencionado pela defesa, é fato inconteste 
que tal não é normal, pois as mercadorias se encontravam em trânsito em local distinto do 
que deveriam estar. Ocorre que, a caracterização do desvio do destino das mercadorias, 
exige que as mercadorias sejam surpreendidas no ato de sua entrega ou do seu 
descarregamento, o que não ocorre no caso em comento. Ante o exposto, não há como 
considerar que a nota fiscal de fls. 9, seja considerada como inidônea pois nenhuma das 
hipóteses avençadas no art. 67 do CTE ocorreu. 

 
Dessarte, nada mais devo acrescentar, motivo pelo qual voto 

conhecendo do recurso de ofício, negando-lhe provimento para confirmar a decisão 
singular que considerou improcedente o auto de infração. 



 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 01 de março de 2016. 
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Matéria: Inidoneidade documental (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00262/16 
 
Relator: Conselheiro João Divino de Brito 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação tributária principal. Omissão de 
pagamento do imposto. Remessa de mercadorias fora da rota 
usual, caracterizando objetivo de entrega a estabelecimento 
diverso do constante na nota fiscal. Improcedência.  
 
Improcedente é o auto de infração baseado no pressuposto de 
que o sujeito passivo remeteu mercadorias a destinatário 
diverso do constante do documento fiscal. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 22 de outubro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros João Divino de Brito, Antônio Martins da 
Silva, Mário de Oliveira Andrade, José Luiz Rosa e Elias Alves dos Santos. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo remeteu 
mercadorias no valor comercial conforme o preço de pauta Sefaz/GO, acobertadas por 
nota fiscal, encontradas pela fiscalização no posto de gasolina TITO, completamente fora 
da rota usual, caracterizando o objetivo de entrega da mercadoria a destinatário diverso do 
constante no documento fiscal que por essa razão, é considerado inidôneo, conforme 
declaração e termo de apreensão anexos. 

 
A infração relatada abriga-se na disposição dos artigos 64, 66 E 67, 

inciso I, da Lei nº 11.651/91. A penalidade proposta para o ilícito fiscal descrito é do artigo 
71, inciso XII, alínea “a”, item 4, conjugado com o § 9º, inciso I, da Lei nº 11.651/91 com a 
redação conferida pela Lei nº 16.241/2008.  

 
Foi identificado como sujeito passivo solidário APARECIDO 

ROBERTO RIZATORE, nos termos do artigo 45, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 11.651/91. 
 
O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 03/17.  
 
 Os sujeitos passivos foram intimados a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de fls. 18/23. Foi 
lavrado o Termo de Revelia de fls. 24 com relação ao sujeito passivo solidário.  

 
Os sujeitos passivos foram novamente intimados para se 

manifestarem em Segunda Instância, conforme se vê às fls. 26/28. Foi lavrado o Termo de 
Perempção de fls. 29 com relação ao solidário. 

 
Ciente, o sujeito passivo apresentou impugnação às fls. 32/38, 

alegando que o mesmo objeto do presente auto de infração já está sendo apreciado em 
outro auto. Afirma, também, que a presunção fiscal é infundada, vez que, o motorista do 
caminhão por não conhecer a região foi até o posto de gasolina, no qual foi abordado pelo 



 

agente fiscal, afim de se informar sobre a localização da Cidade destino das notas fiscais. 
Finaliza, requerendo que seja declarada a improcedência do auto de infração.  

 
É o Relatório. 
 
 

 
VOTO 

 
Da análise do presente processo, depreende-se que a acusação 

tipificada na sua peça exordial versa sobre o fato de que o sujeito passivo remeteu 
mercadorias acobertadas pela DANFE nº 2487796, encontradas pela fiscalização fora da 
rota usual, caracterizando o objetivo de entrega de mercadoria a destinatário diverso do 
constante no documento fiscal, motivo pelo qual foi considerado inidôneo. 

 

As obrigações acessórias, em caráter geral, são estabelecidas, na 
esfera estadual, pela Lei nº 11.651, que instituiu o Código Tributário do Estado de Goiás 
(CTE), como se segue: 

 

Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do 
imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou 
negativas, estabelecidas na legislação tributária”. 

 

O mesmo Diploma Legal estabelece a necessidade de as mercadorias 
serem acobertadas por documentos fiscais idôneos, dessa forma: 

 

Art. 66.  As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar 
sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. 

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal 
irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos 
fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea. 

 

Já o desvio de rota, ou seja, o registro de remetente e destinatário 
cuja localização geográfica determine trajeto diferente do efetivamente percorrido pelo 
transportador das mercadorias discriminadas, tem sua implicação jurídica consolidada no 
Código Tributário Estadual - CTE nestas palavras: 

 

Art. 67. Considera-se inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o documento 
que: 

I – não seja o legalmente exigido para a respectiva operação ou prestação. 

 
 
Adentrando no mérito do lançamento, considero que razão assiste ao 

sujeito passivo ao requerer a improcedência do auto de infração. Compulsando os autos, 
verifico que não há prova concreta do objetivo de entrega da mercadoria a destinatário 
diverso do indicado no documento fiscal. Portanto, no caso em comento, não vejo como 
prosperar a acusação fiscal. 



 

Posto isso, voto conhecendo da impugnação, dando-lhe provimento 
para considerar improcedente o auto de infração.  

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 03 de março de 2016. 
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Matéria: Inidoneidade documental (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00281/16 
 
Relator: Conselheiro Lidilone Polizeli Bento 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Mercadorias recebidas 
com documentos fiscais inidôneos. Procedente. 
 
Correto o lançamento que exige imposto e acréscimos legais, 
decorrente do recebimento de mercadorias com documento 
fiscal inidôneo, tendo em vista o recebimento das mercadorias 
em endereço distinto do constante do documento fiscal e por 
pessoa diversa da indicada como destinatária, inteligência dos 
artigos 66 e 67 do CTE. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 01 
de março de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda Pública 
para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para reformar a decisão cameral e considerar 
procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Lidilone Polizeli Bento, 
Heli José da Silva, Domingos Caruso Neto, Antônio Martins da Silva, Washington Luis 
Freire de Oliveira, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, José Paixão de Oliveira 
Gomes, Gilmar Rodrigues de Almeida, Victor Augusto de Faria Morato, Mário de Oliveira 
Andrade e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu 
voto de desempate. Vencidos os Conselheiros Paulo Diniz, Alcedino Gomes Barbosa, 
José Luiz Rosa, Rickardo de Souza Santos Mariano, José Pereira D'abadia, João Divino 
de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho, Masayuki Missao, Edson Abrão da Silva e Nivaldo 
José Mendes, que votaram conhecendo do recurso, negando-lhe provimento para manter 
a decisão cameral que considerou improcedente o auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata o presente processo de exigência de imposto e acréscimos 
legais, decorrente de recebimento de mercadorias acompanhadas de DANFE’s destinados 
a outra pessoa, motivo pelo qual são considerados inidôneos, conforme Termo de 
Apreensão e documentos anexos. 

 
Indicaram-se como dispositivos legais infringidos os arts. 45, 64, 66 e 

67, inciso I da Lei nº 11.651/91, Propôs-se a penalidade prescrita no art. 71, inciso VII, 
alínea "i", agravada com a aplicação do § 9º, inciso II do CTE.  

 
Instruem os autos cópias dos documentos: Anexo Estruturado - 

Detalhamento do Crédito Tributário, fl. 03; Termo de Apreensão 1100109878-0, fl. 04, 
DANFE, fls. 05 e 06; e Extrato de Termo de Apreensão - Ativo/Homologado, fl. 07.  

 
Regularmente intimado, o sujeito passivo apresentou impugnação ao 

lançamento tributário, fls. 11 a 16, na qual alega que não é contribuinte do ICMS, mas sim 
do ISS, e que os materiais recebidos pela empresa, cuja atividade é a construção civil, 
foram adquiridos para atendimento de contrato de empreitada, na execução de obra 
localizada na cidade de Alto Taquari-MT. Sustenta que as mercadorias constantes dos 
DANFE’s 307 e 270 foram devidamente remetidas ao canteiro de obras localizado na 
cidade supracitada. 



 

 
O julgador singular, fls. 38 e 39, considerando os argumentos da 

defesa insuficientes para ilidirem a acusação fiscal, decidiu pela procedência do 
lançamento, com fundamento nos artigos 66 e 67, inciso I, do Código Tributário Estadual. 

 
Inconformado, o sujeito passivo interpõe recurso voluntário 

apresentando em suma os mesmos argumentos constantes da impugnação que não é 
contribuinte do ICMS, que as mercadorias foram entregues no endereço constante dos 
DANFE’s, motivo pelo qual requer a improcedência do lançamento. 

 
Vindo os autos a julgamento, a Câmara julgadora acatou os 

argumentos da defesa no sentido de que as mercadorias não foram entregues em Goiás e 
julgou o lançamento improcedente, por maioria de votos. 

 
Inconformada a Fazenda Pública interpõe recurso ao Conselho 

Pleno, solicitando a reversão do julgamento cameral, para julgar o lançamento procedente, 
tendo em vista que no seu entendimento é inquestionável a existência de canteiro de 
obras do sujeito passivo na cidade de Mineiros à época da ocorrência do fato gerador, 
inclusive não cadastrado junto a Sefaz, em cujo escritório foram apreendidos os 
documentos objeto da presente ação fiscal, naturalmente por conta da entrega das 
respectivas mercadorias em local diverso do indicado nos DANFE’s, que vai de encontro à 
previsão contida no art. 67, do CTE. Tal falto (a existência de canteiro de obras em 
Mineiros) está textualmente declarado pela recorrida na argumentação defensória do auto 
de infração nº 4010800149962, fls.17, lavrado em 14/11/08. Dessa forma, resta 
caracterizada a inidoneidade dos documentos fiscais, visto que destinados a Campo 
Grande- MS, com endereço de entrega em Alto Taquari- MT foram entregues em 
Mineiros-GO, estando o sujeito passivo sujeito a penalidade prevista no art. 71, inciso VII 
do CTE. 

 
Em contradita, o sujeito passivo nega a existência de canteiro de 

obras em Mineiros, alega que as mercadorias foram destinadas ao endereço constante 
dos DANFE’s em razão de contrato de construção por empreitada com a empresa Brenco, 
conforme documentos juntados aos autos. 

 
É o Relatório.       
 
 
 
                             V O T O 
 
Conforme o Termo de Apreensão de fl. 04, assinado pelo possuidor 

das mercadorias no momento da ação fiscal, as mercadorias constantes dos DANFE’s 
números 270 e 307, fls. 05/06, foram entregues em Mineiros- Go, sendo o destino 
constante dos documentos fiscais Alto Taquari- MT e os documentos apreendidos no 
escritório da empresa autuada em Mineiros.  

 
Não obstante a empresa alegue em suas peças defensórias que as 

mercadorias foram entregues no local indicado nos DANFE’s e que não possuía canteiro 
de obras em Mineiros, tal alegação é contrária a constante do processo nº 
4010800149962, fls.17, no qual a autuada afirma peremptoriamente que possuía canteiro 
de obras em Mineiros. Esta mesma afirmação consta também do processo nº 
4010901490880, fl. 91.   

 



 

Dessa forma, apesar de o sujeito passivo possuir canteiro de obras 
em MT, como afirma, também não resta dúvida que possuía em Goiás, conforme 
documentos e afirmações constantes deste e dos outros processos supracitados.  

 
O fato de os DANFE’s terem sido apreendidos no escritório da 

autuada em Mineiros revela que as mercadorias tiveram como destino final Goiás, distinto 
do constante nos documentos fiscais, Alto Taquari- MT, o que os torna inidôneos para 
todos os efeitos fiscais. 

 
Neste sentido, cumpre ressaltar que nos termos do art. 66 do CTE, 

as mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas 
de documentos fiscais idôneos. Acrescenta o parágrafo único do mesmo dispositivo que 
para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou 
serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de 
documentação fiscal inidônea. 

O mesmo diploma legal estabelece de forma clara que considera-se 
inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o documento que embora atendendo a todos os 
requisitos, esteja acobertando mercadoria encontrada na posse de pessoa diversa 
daquela nele indicada como sua destinatária, conforme o disposto em seu art. 67, inciso 
VII. 

 
Dessa forma, considerando que o lançamento encontra-se munido 

de documentos que sustentam a acusação fiscal e o sujeito passivo não ter apresentado 
em suas peças defensórias argumentos necessários e suficientes para ilidirem a acusação 
fiscal, entendo que a exigência é correta e preenche os requisitos previstos no art. 142 do 
CTN e art. 160 do CTE. 

 
Ante o exposto, conheço do recurso da Fazenda Pública dou-lhe 

provimento para reformar o Acórdão Cameral, julgando o lançamento procedente.  
 
 

Sala das sessões plenárias, em 08 de março de 2016. 
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Matéria: Inidoneidade documental (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00339/16 
 
Relator: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Omissão de pagamento de 
imposto. Nota Fiscal eletrônica inidônea. Improcedente. Decisão 
unânime. Comprovando-se que a nota fiscal eletrônica foi 
devidamente autorizada pelo Fisco para sua utilização, afasta-se 
a acusação de inidoneidade, julgando-se improcedente o auto 
de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 29 de fevereiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros David Fernandes de Carvalho, José Pereira 
D'abadia, Gilmar Rodrigues de Almeida, Washington Luis Freire de Oliveira e Alcedino 
Gomes Barbosa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta destes autos que o sujeito passivo “remeteu mercadorias no 
valor comercial de R$26.089,50, já acrescido do respectivo IVA – Índice de Valor 
Agregado de 50%, acompanhadas pela nota fiscal (DANFE) nº 000.147, confeccionada 
sem autorização do Fisco, idêntica (paralela) a outro documento fiscal pertencente ao 
contribuinte, portanto falsificada e imprópria para acobertar a circulação de mercadorias, 
conforme documentos e Termo de Apreensão 1100137478-0 anexos. Em consequência, 
deverá pagar o ICMS na importância de R$4.435,21, juntamente com os acréscimos 
legais.” 

 
Esclarece o autuante (Fls. 04) que a segunda nota estava sendo 

transportada p0or Suziani Andressa Rossignolo, proprietária do veículo, conforme TA 
1100137478-0, cópia anexa, e AI 4011302911496. 

 
Tidos por infringidos os arts. 64 e 67, IV, da Lei nº 11.651/91 c/c arts. 

113, 120 e 141 do Decreto nº 4.852/97, sendo proposta a penalidade tipificada no art. 71, 
XII, “a”, 1, § 9º, I, da Lei nº 11.651/91 com redação da Lei nº 15.505/05. 

 
Nomeados solidários a empresa MÓVEIS SOLAR INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA. – ME, na qualidade de destinatária das mercadorias, e GUMERCINDO 
FERREIRA VIDA FILHO, na qualidade de transportador. 

 
Instruem o processo o original do TA 1100137478-0 (que tem como 

transportador Suziani Andressa Rossignolo) (fls. 11), DANFE 000.147 (fls. 12) e 2ª via do 
TA 1100137479-1 (que tem como transportador Gumercindo Ferreira Vida Filho) (fls. 17). 

 
Intimados na forma da Lei, os sujeitos passivos autuado e solidários 

não comparecem ao feito, sendo declarados revéis (fls. 29). 
 
Intimados para pagar ou apresentar impugnação em 2ª instância, o 

autuado e o solidário Gumercindo Ferreira Vida Filho, não comparecem ao processo, e é 



 

declarada as suas perempção (fls. 37), entretanto, o solidário Móveis Solar Indústria e 
Comércio Ltda ME, apresenta impugnação em que se defende asseverando que: 
“Salientamos que o auto de infração de n. 4011302911496 o qual originou esta 
coobrigação já foi quitado conforme comprovante anexo”. (fls. 40). Pede o cancelamento 
do auto de infração, apresentando cópia do DARE 2.1 referente ao PAT 4011302911496 
com cópia do comprovante de pagamento autenticado por instituição financeira. 

 
 

 V   O   T   O  
 
 

Tratam estes autos de exigência de ICMS, multa formal, mais 
acréscimos legais, decorrente de utilização de NFe e respectivo DANFE nº 000.147 para 
acobertar operação de circulação de mercadorias, sendo acusado de a nota fiscal 
eletrônica não ter sido autorizada pela fiscalização. 

 
Compulsando o feito, nota-se que foram lavrados 2 termos de 

apreensão – TA de nºs 1100137478-0 (mesmos remetente e destinatário, tendo por 
transportador Suziani Andressa Rossignolo) (fls. 11) e TA de nº 1100137479-1 (mesmos 
remetente e destinatário, tendo por transportador Gumercindo Ferreira Vida Filho)  (fls. 
17), e respectivos autos de infração de fls. 56/60  e  de fls. 02/06. 

 
Consta dos TA que referente-se a “transporte de mercadorias c/ nota 

fiscal inidônea. Duplicidade de Nota Fiscal eletrônica”. 
 
Porém, o sujeito passivo solidário que compareceu ao feito (Móveis 

Solar Ind. E Com. Ltda  ME) comprova o pagamento de um auto de infração (fls. 62 
referente ao AI 4011302911496). 

 
Por outro lado, fazendo consulta junto ao site da NFe pude constatar 

que a nota fiscal eletrônica nº 000.147, referente ao presente auto de infração, encontra-se 
na situação atual : AUTORIZADA, conforme se depreende da leitura do documentos de 
fls. 65/66. 

 
Portanto, concluo que o documento inidôneo (duplicidade) é o 

referente ao mesmo DANFE, porém, tendo por transportadora a pessoa de Suziane 
Andressa Rossignolo, visto que o presente DANFE, tendo por transportador a pessoa de 
Gumercinco Ferreira Vida Filho, foi devidamente autorizado pela fiscalização, não 
havendo que se falar em documento fiscal inidôneo. 

 
Posto isso, contando com a unanimidade de votos de meus pares, 

conheço da impugnação em segunda instância, dou-lhe provimento e julgo 
IMPROCEDENTE o auto de infração. 
 

 
 

Sala das sessões, em 11 de março de 2016. 
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Matéria: Inidoneidade documental (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00454/16 
 
Autora do Voto Vencedor: Conselheira Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Nota fiscal inidônea. 
 
 
DILIGÊNCIA 
 
 
Não há irregularidade a ser sanada e nem dúvida a ser 
esclarecida. Portanto, rejeitado o pedido de diligência. 
 
 
PRELIMINARES 
 
1 - INSEGURANÇA NA DETERMINAÇÃO DA INFRAÇÃO 
 
 
Não há nulidade do auto de infração por insegurança na 
determinação da infração, pois expostos com precisão os 
fundamentos do lançamento fiscal. 
 
 
2 – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA 
 
 
Não há cerceamento ao direito de defesa quando ausente 
limitação ou obstáculo impedindo a parte de se defender da 
forma legalmente permitida, afastado prejuízo em relação ao seu 
objetivo processual. 
 
 
 
 
MÉRITO 
 
 
É devido o ICMS na operação de circulação com mercadoria 
apreendida e discriminada em documento fiscal considerado 
inidôneo. 
 
 
ADEQUAÇÃO DA PENALIDADE 
 
Aplica-se a penalidade mais específica em relação à 
irregularidade verificada. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de março de 2016, decidiu, por maioria de votos, rejeitar o pedido de 



 

diligência formulado pela autuada. Foram vencedores os Conselheiros Alcedino Gomes 
Barbosa, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Gilmar Rodrigues de Almeida e 
Washington Luis Freire de Oliveira. Vencido o Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo. 
Por maioria de votos, rejeitar as preliminares de nulidade do auto de infração, por 
insegurança na determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa, 
arguidas pela autuada.  Foram vencedores os Conselheiros Alcedino Gomes Barbosa, 
Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Gilmar Rodrigues de Almeida e Washington 
Luis Freire de Oliveira. Vencido o Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo. Quanto ao 
mérito, também, por maioria de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou parcialmente procedente o auto de infração 
no valor base de cálculo de R$ 35.112,00 (trinta e cinco mil, cento e doze reais), cujo 
ICMS a recolher é de R$ 5.969,04 (cinco mil, novecentos e sessenta e nove reais e quatro 
centavos). Foram vencedores os Conselheiros Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, 
Gilmar Rodrigues de Almeida e Washington Luis Freire de Oliveira. Vencidos os 
Conselheiros Alcedino Gomes Barbosa e Aguinaldo Fernandes de Melo que votaram pela 
procedência parcial do lançamento fiscal no valor base de cálculo de R$ 7.436,00 (sete 
mil, quatrocentos e trinta e seis reais), cujo ICMS a recolher é de R$ 1.264,12 (um mil, 
duzentos e sessenta e quatro reais e doze centavos). E, por unanimidade de votos, 
adequar a penalidade para a prevista no art. 71, VII, "i" do CTE, combinado com o § 9º, 
inciso II da Lei n ] 11.651/01. Participaram do julgamento os Conselheiros Alcedino Gomes 
Barbosa, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Aguinaldo Fernandes de Melo, Gilmar 
Rodrigues de Almeida e Washington Luis Freire de Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de lançamento com exigência de crédito tributário, pelo 
transporte de mercadorias (4400 unidades de rolamento 6005-2RS), com documentação 
imprópria para a operação. Consta que no DANFE n°19.586 que acompanhava o 
transporte informava quantidade diferentes de mercadorias transportadas, aliado ao fato 
de que estava com a prazo de validade vencido, pois foi emitido em 04/04/2012 e a 
abordagem fiscal foi efetuada em 11/04/2012.  

 
Foi indicado com infringidos os arts. 45, I, "a"; 64 a 66 da Lei 

11651/91 combinado com o art. 145, parágrafo único, do Decreto 4852/97. Com 
penalidade proposta pelo art. 71, XII, "a", item 3; §9°II, da Lei 11651/91, com redação da 
Lei 15505/05.  

 
Os autos foram instituídos com o Termo de Apreensão n° 

1100132141-9, em 11/04/2012.  
 
Devidamente intimado "fls. 08 e 09", o Sujeito Passivo 

comparece aos autos, trazendo sua impugnação "fls. 12 a 37". 
 
Pelo Despacho n°1622/2014 – JULP "fls. 140", fica decidido por 

encaminhar os autos em Diligência à Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia para 
efetuar pesquisa de preço junto ao mercado varejista local da mercadoria objeto da 
apreensão.  

 
Em resposta ao Despacho citado acima, a Delegacia Regional 

de Fiscalização de Goiânia "fls. 142 a 149", informa que, conforme documentação de fls. 
143, em pesquisa junto a 4 (quatro) estabelecimentos de Goiânia apurou o preço médio de 
R$ 7,98 (sete reais e noventa e oito centavos) para a mercadoria em questão.  

 



 

O Sujeito Passivo é intimado "fls. 151 a 153", para tomar 
conhecimento do despacho e do resultado da diligência, caso queira, se manifestar, porém 
não aproveitou a oportunidade.  

 
Por meio da Sentença n° 1914/2015 – JULP "fls. 154 a 157", o 

Julgador Singular concede provimento parcial e julga procedente parcial o auto de infração 
em julgamento.  

 
O Sujeito Passivo é intimado "fls.159 a 161", a pagar quantia 

exigida ou apresentar Recurso Voluntário, porém comparece aos autos trazendo seu 
Recurso Voluntário "fls. 163 a 186", os mesmos argumentos e os mesmos pedidos de sua 
Impugnação em Primeira Instância: "alegando preliminarmente a nulidade do lançamento 
por insegurança na determinação do auto de infração. Defende que os dispositivos legais 
que diz serem infringidos, não correspondem com a verdade material dos fatos, pois as 
mercadorias estavam acobertadas por notas fiscais eletrônicas. Cita jurisprudências. 
Quanto ao mérito, reafirma a idoneidade da operação e alega a não ocorrência do fato 
gerador, pois a mercadoria não circulou, ou seja, não foi entregue ao destinatário; que as 
mercadorias, objeto da autuação, foram devolvidas anulando a operação; que o ICMS foi 
registrado e pago por ocasião da emissão de notas fiscais substituídas ao DANFE 
apreendido, não causando nenhum prejuízo ao erário; que o arbitramento efetuado pelo 
autuante está bem acima do preço praticado pelo mercado varejista.  

 
Ao final, solicita a improcedência do lançamento, ou caso não 

seja este o entendimento, que seja desqualificada a multa aplicada por não ser a mais 
específica ao caso. Solicita ainda a realização de diligência para aferir os preços 
praticados pelo impugnante e o registro do DANFE autuado no livro Registro de Entradas, 
em razão de sua devolução e a contabilização das notas fiscais substituídas". 

 
Nos itens 28 e 34 do recurso é sustentado impedimento da 

recorrente de exercer plenamente seu direito de defesa, causando-lhe prejuízo 
processual, o que torna nulo o auto de infração. 

 
 

V O T O 
 
 
A requerida diligência para efeito de apuração do preço da 

mercadoria já foi atendida, trazendo aos autos elementos necessários para aferição do 
valor da unidade em relação à pretendida pelo sujeito passivo. Ou seja, não há mais 
irregularidade a ser sanada e nem dúvida a ser esclarecida, de modo que sem objeto 
imprescindível para sua determinação. 

 
Rejeitado o pedido de diligência. 
 
A Lei 16.469/09 que regula o Processo Administrativo Tributário 

do Estado de Goiás, reconhece a nulidade de natureza insanável nos incisos I a IV do art. 
20, assim: 

 

Art. 20. São nulos os atos praticados: 

I - por autoridade incompetente ou impedida; 

II - com erro de identificação do sujeito passivo; 

III - com cerceamento do direito de defesa; 



 

IV - com insegurança na determinação da infração. 

 
No caso a recorrente sustenta a nulidade por insegurança por 

vício de motivação, no tocante aos dispositivos legais infringidos, e deixa subentendido, 
embora não oferecida a fundamentação, uma arguição de cerceamento ao direito de 
defesa. 

 
A caracterização da nulidade do auto de infração por 

insegurança na sua determinação se dá quando não são expostos com precisão os 
fundamentos do lançamento fiscal. Não é o caso destes autos, considerando o relato da 
ocorrência pertinente ao que está comprovado, ou seja, o sujeito passivo transportava 
mercadoria com documentação imprópria, pois com prazo de validade expirado e em 
quantidade diferente da indicada no DANFE, conforme comprova o termo de apreensão. 

 
No anexo estruturado – descritivo complementar da ocorrência, 

item 1 – o qual é parte integrante do auto de infração – está claro que o documento que 
acompanhava a mercadoria (DANFE) é considerado inidôneo pela fiscalização e, ainda no 
item conclusão, parte final, há outra menção de que a nota fiscal é desqualificada para a 
operação sendo considerada inidônea. 

 
Tudo isso consta do auto de infração, o que foi compreendido 

pelo recorrente, tanto que, devidamente, refuta o lançamento fiscal, inclusive relativamente 
ao preço da mercadoria e a penalidade aplicada.  

 
É importante destacar que à parte compete oferecer o fato, 

cabendo ao julgador encaixá-lo ao disposto na legislação tributária, o que será apreciado 
juntamente com a questão meritória, relativamente ao dispositivo capitulado (art. 46, I, 
alínea “a” e art. 66 do CTE e art. 146, § único do RCTE). Em seguida será tratada da 
adequação da penalidade.  

 
Desse modo, também não há cerceamento ao direito de defesa, 

considerando a ausência de limitação ou obstáculo impedindo a parte de se defender da 
forma legalmente permitida, afastado prejuízo em relação ao seu objetivo processual. 

 
Ademais, considerando o § 3º do art. 20 da Lei 16.469/09, não 

há, de fato, nulidade do auto de infração, ou seja:  

 

Art. 20. São nulos os atos praticados: 

.................. 

§ 3º As incorreções ou omissões do lançamento, inclusive aquelas 
decorrentes de cálculo ou de proposição de penalidade, não 
acarretam a sua nulidade, quando do processo constarem elementos 
suficientes para determinar com segurança a infração e o infrator. 

 

Assim, afastadas as preliminares de nulidade do auto de 
infração por insegurança e cerceamento ao direito de defesa. 

 
Quanto ao mérito, a exigência do ICMS decorre da circulação 

da mercadoria acobertada por nota fiscal inidônea, oferecida duas fundamentações, 
vencido o prazo de validade do documento fiscal para o transporte da mercadoria, nos 
termos do AN 138/90 e, a quantidade transportada não condiz com a descrita no 
documento fiscal. 



 

 
No tocante ao prazo de validade o fato se subssume ao 

disposto no art. 2º, inciso I, alínea “a” da referida instrução normativa, assim: 

 

Art. 1º Somente são consideradas em situação regular perante o 
Fisco as mercadorias em trânsito acobertadas por documentos fiscais 
próprios que atendam os requisitos da legislação tributária e por 
documentos de controle, quando for o caso, e que estes não estejam 
com o seu prazo de validade expirado. 

Art. 2º O prazo de validade de documentos fiscais relativos a mer-
cadorias em trânsito conta-se da data da respectiva saída da 
mercadoria do estabelecimento emitente e remetente e será: 

I - tratando-se de nota fiscal destinada a documentar a operação ou a 
acobertar o trânsito de mercadorias saídas de estabelecimentos 
comerciais ou industriais: 

a) somente no dia da saída, se o remetente e o destinatário da mer-
cadoria estiverem localizados no mesmo município, ou distantes um 
do outro em até 100 (cem) quilômetros; 

 
O DANFE que acompanhava a mercadoria foi emitido em 

04/04/2012 e a mercadoria estava sendo transportada em 11/04/2012, segundo termo de 
apreensão, sem qualquer revalidação. 

 
Não resta dúvida que o objetivo dessa instrução é evitar 

reutilização de documentos fiscais. 
 
A outra questão concernente ao lançamento está relacionada à 

quantidade da mercadoria transportada em relação a indicada no documento fiscal, não 
coincidir, o que também corrobora a sua inidoneidade, segundo inciso IV do art. 67 da Lei 
11.651/91, ou seja: 

 

Art. 67. Considera-se inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o 
documento que: 
........................... 

IV - já tenha surtido os respectivos efeitos fiscais ou tenha sido 
adulterado, viciado ou falsificado; 
 

O fato assim caracterizado, mercadoria encontrada em situação 
fiscal irregular, diante da disposição legal, sem sombra de dúvida que o autuado insere no 
contexto da sujeição passiva, na condição de fornecedor e responsável pelo frete, de 
acordo com o inciso II do art. 45 da Lei 11.651/91, senão vejamos: 

 

Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse 
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação 
principal, especialmente: 
 
..................... 
II - o possuidor das mercadorias ou bens, com aquele que as tenha 
fornecido, quando encontrados em situação fiscal irregular; 

 



 

Ademais disso, a infração se dá pelo que é determinado pelo 
art. 64 do Código Tributário Estadual, desse modo: 

 
Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento 
do imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou 
negativas, estabelecidas na legislação tributária. 

 

Quanto ao preço atribuído à mercadoria verifica-se na descrição 
do auto de infração que, inicialmente, o valor foi de R$ 12,50, obtido por telefone em 
pesquisa no mercado varejista de autopeças à época da fiscalização. 

 
Com a argumentação oferecida pelo impugnante, inclusive 

oferecendo cupom fiscal de estabelecimentos situados em Goiânia, além de empresa, sua 
fornecedora, situada em outro Estado, a qual faz parte do quadro societário, o julgador 
singular converteu o feito em diligência no intuito de efetuar levantamento junto ao 
mercado local com o fito de obtenção do preço praticado para o produto, o que foi 
cumprido. 

 
A amostragem oferecida em revisão, fls. 143, apurou preço 

médio para a mercadoria, o que serviu de base em decisão singular, assim também é 
observado nesta oportunidade, pois melhor condiz com o preço usualmente praticado no 
mercado, no local do domicílio, por amostragem com maior número de estabelecimento, o 
que assemelha inclusive com o preço do produto no mercado livre, o que soube em 
sessão de julgamento, via rápida consulta. 

 
Vejamos que essa fundamentação atende ao estatuído no art. 

17, inciso I, alínea “a”, inciso X e § 2º do Decreto 4.852/97: 

 

Art. 17. A base de cálculo do imposto deve ser arbitrada pela 
autoridade fiscal, podendo o sujeito passivo contraditá-la no 
correspondente processo administrativo tributário, sempre que, 
alternativa ou cumulativamente (Lei nº 11.651/91, art. 25): 

I - o valor ou preço da mercadoria, bem, serviço ou direito: 

a) seja omisso; 
....................... 
 

X - ao preço corrente da mercadoria ou de sua similar, ou da 
prestação, em situação fiscal irregular, no local de domicílio do 
contribuinte fiscalizado ou no da verificação fiscal, podendo se utilizar 
da pauta de valores elaborada pela Secretaria da Fazenda; 
 
........ 
 

§ 2º Considera-se omisso o valor ou preço da mercadoria, bem ou 
serviço que estiver em situação fiscal irregular. 

 
Com isso, ressalte-se que o preço pesquisado pelo recorrente 

compõe o apurado pela fiscalização, haja vista que o constante de documento de outra 
Unidade da Federal não atende a norma legal. 

 
Por mais, muito bem fundamentou o Ilustre Julgador Singular 

Laurismar Braz da Costa, agora ratificado, com devida reverência: “O impugnante defende 
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a inocorrência do fato gerador alegando que as mercadorias foram objeto de devolução, 
por motivo de recusa pelo destinatário, com emissão de nota fiscal de entrada e emissão 
de novas notas fiscais de venda. No entanto, todos os procedimentos foram efetuados 
após o início da ação fiscal, o que os tornam totalmente ineficazes.” 

 
Dessa forma, afastada a situação de transporte de mercadoria 

sem documento fiscal, a penalidade adequada e mais específica é a prevista no art. 71, 
inciso VII, alínea “i” § 9º inciso II da Lei 11.651/91, da seguinte forma, o que atende em 
certa forma o pretendido pelo recorrente: 

 

Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
 
...................... 
 

VII - de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da operação ou da 
prestação: 

.................... 

i) pela aquisição, importação, recebimento, posse, transporte, 
estocagem, depósito, venda, exportação, remessa ou entrega de 
mercadoria acompanhada de documentação fiscal inidônea; 
 
................. 
 

§ 9º Se da prática das irregularidades descritas nos incisos V e 
seguintes do caput deste artigo resultar diretamente omissão de 
pagamento do imposto, a multa neles prevista será aumentada do 
valor correspondente à aplicação dos percentuais abaixo, sobre o 
valor do imposto não pago: 

.............. 

II - 80% (oitenta por cento), se a irregularidade for praticada em 
operação ou prestação sujeitas ao regime de substituição tributária. 

 

E aqui é importante salientar que o inciso II do parágrafo 9º do 
art. 71, do CTE, prevalece, haja vista a mercadoria estar inserida no regime de 
substituição tributária, NCM 84821010, conforme Decreto 7.339/11 que acresceu o inciso 
XIV ao Apêndice II do Anexo VIII do Decreto 4.852/97, observando que o estabelecimento 
ficou nomeado substituta tributária em relação ao imposto, segundo TARE 001-0058/2011, 
o que se vê na contracapa, grampeado. 

 
A esta altura, tratando de mercadoria em situação irregular 

(sem possibilidade de se conhecer o destino final), a argumentação do recorrente de que 
os rolamentos se destinavam a fabricação de carrinhos para construção, carrinhos de 
mão, dentre outros (buscando fugir da aplicação da substituição tributária) fica vazia.  

 
Posto isso, levando em conta as provas existentes nos autos, voto 

conhecendo do recurso voluntário, negando-lhe provimento, para confirmar a decisão 
singular de procedência parcial do crédito tributário no valor de ICMS de R$ 5.969,04, 
antes rejeitando o pedido de diligência, as preliminares de insegurança na determinação 
da infração e cerceamento ao direito de defesa e adequando a penalidade para art. 71, 
inciso VII, alínea “i” § 9º, inciso II, da Lei 11.651/91. 

 



 

 
 

Sala das sessões, em 08 de abril de 2016. 
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ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00496/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Lidilone Polizeli Bento 
 

 
EMENTA: Preliminares de nulidade do lançamento por 
insegurança na determinação da infração e por cerceamento de 
direito de defesa, arguidas pelo sujeito passivo. Rejeitadas.  
 
Não há que se falar em nulidade do lançamento por insegurança 
na determinação da infração, quando do processo constam 
elementos suficientes para tipificação da infração e correta 
identificação do sujeito passivo, bem como não existe nulidade 
por cerceamento de direito de defesa quando o sujeito passivo 
valendo-se do contraditório e da ampla defesa exerce todos os 
meios de defesa que entende convenientes, compreendendo 
corretamente o conteúdo e alcance da acusação fiscal.  
 
ICMS. Obrigação Principal. Exigência de imposto em 
decorrência de transporte de mercadoria acompanhada de 
documento fiscal considerado inidôneo. Procedente. 
 
Correto o lançamento que exige imposto e acréscimos legais 
decorrente de transporte de mercadorias acompanhadas de nota 
fiscal considerada inidônea, visto que as mercadorias 
transportadas não coincidem com as mercadorias constantes da 
nota fiscal e da GTA referente a mesma nota fiscal, não tendo o 
sujeito passivo ilidido a presunção de inidoneidade do 
documento, via processo administrativo, deve permanecer a 
exigência tributária, inteligência dos artigos 14, 66, parágrafo 
único e 67, inciso VI e 68 da Lei nº 11.651/91- CTE. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 15 de abril de 2016, decidiu, por maioria de votos, rejeitar as preliminares 
de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por insegurança na 
determinação da infração e a segunda, por cerceamento do direito de defesa. Foram 
vencedores os Conselheiros Lidilone  Polizeli Bento e Heli José da Silva. Vencido o 
Conselheiro Rodolfo Ramos Caiado. Quanto ao mérito,  por, maioria de votos, conhecer 
da impugnação, negar-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração. 
Foram vencedores os Conselheiros Lidilone  Polizeli Bento e Heli José da Silva. Vencido o 
Conselheiro Rodolfo Ramos Caiado. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata o presente processo de exigência de ICMS e consectários 
legais, decorrente do fato de ter feito transportar gado acompanhado de nota fiscal 
considerada inidônea, conforme Termo de Apreensão e documentos anexos. 

 
Indicam-se como infringidos os artigos 45, inciso XIII, 64, 66 e 67, 

inciso VI da Lei nº 11.651/91, combinado com art. 163, inciso IV, alínea 'b' do Decreto nº 



 

4.852/97. Propõe a penalidade prevista no art. 71, inciso VII, alínea 'i', § 9º, inciso I da Lei 
nº 11.651/91, com redação da Lei nº 15.505/05. 

 
Instruem os autos Anexo Estruturado- Detalhamento do Crédito 

Tributário, Termo de Apreensão, Termo de Liberação, Cópia da Nota Fiscal inidônea, 
cópia da GTA, Cópia de documento de arrecadação DARE 4.1, referente a Nota Fiscal, 
Cópia do CRV do veículo que transportava a mercadoria e dos documentos pessoais do 
motorista. 

 
Intimado do lançamento, o sujeito passivo permanece inerte, motivo 

pelo qual é declarado revel. 
 
Novamente intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação em 

segunda instância alegando que o lançamento é nulo por insegurança na determinação da 
infração, tendo em vista que não descreve com precisão a infração apontada, não tendo a 
autoridade fiscal detalhado as irregularidades cometidas pelo autuado. 

 
Aduz, ainda, que o documento considerado inidôneo foi emitido pela 

própria Secretaria da Fazenda e que o remetente é o responsável pelas informações 
prestadas no momento da emissão, não existindo prova de participação do destinatário na 
suposta infração. Acrescenta que fora emitida nota fiscal de entrada em 05/08/2013, o que 
prova a entrada da mercadoria no estabelecimento do destinatário.          

 
Junta aos autos Relatório de Pedido de Compra de Animais, Extrato 

Analítico de Conta Corrente (documento interno da autuada), visando demonstrar a 
entrada da mercadoria e pagamento realizado pela sua aquisição. 

 
Em sessão cameral, a representante do sujeito passivo argui a 

preliminar de nulidade do lançamento por cerceamento de direito de defesa, decorrente da 
insegurança na determinação da infração, tendo em vista a falta de detalhamento das 
irregularidades apontadas pela fiscalização. 

 
É o Relatório. 
 
 
                                     V O T O  
 
 
 
Preliminarmente, rejeito as preliminares de nulidade do lançamento 

por insegurança na determinação da infração e por cerceamento de direito de defesa, 
arguidas pelo sujeito passivo. Verifico dos autos que a infração está corretamente 
tipificada e o infrator devidamente identificado.  

 
Trata-se de transporte de mercadorias acompanhada de nota fiscal 

considerada inidônea por não descrever com fidelidade as mercadorias transportadas, no 
momento da ação fiscal, conforme Termo de Apreensão anexo que equivale a fotografia 
da infração no momento da ação fiscal. Ao ser abordado pela fiscalização o transportador 
apresenta nota fiscal objeto dos autos, cuja GTA possui marca distinta da marca constante 
dos animais transportados, além das demais divergências entre a operação realizada e as 
constantes do Termo de Apreensão anexo.  

 



 

Intimado para se defender, o sujeito passivo renuncia à defesa em 
primeira instância e comparece, por meio de impugnação em segunda instância, 
utilizando-se dos meios que entendeu convenientes para elaboração de sua defesa, com 
apresentação de documentos que supostamente comprovariam a regularidade da 
operação objeto dos autos. Posto isso, entendo que não há que se falar em insegurança 
na determinação da infração, bem como não existe cerceamento de direito de defesa, 
motivos pelos quais tais preliminares devem ser rejeitadas. 

 
Quanto ao mérito, o sujeito passivo traz documentos que 

supostamente comprovariam a entrada das mercadorias objeto da nota fiscal considerada 
inidônea, bem como pagamento do ICMS referente a nota fiscal objeto dos autos. Não 
obstante o esforço do sujeito passivo em ilidir a acusação fiscal, entendo que a acusação 
encontra-se fundamentada não tendo sido afastada por meio dos argumentos e 
documentos trazidos pela autuada, visto que tenta comprovar a regularidade da operação 
contida na nota fiscal objeto do auto de infração, não tocando no ponto principal qual seja 
correspondência entre a nota fiscal e a mercadoria transportada. 

 
Não se discute no presente auto de infração se houve ou não 

regularidade, bem como pagamento do imposto, relativo a nota fiscal considerada 
inidônea, o que se discute é a inidoneidade da nota fiscal para efeito de acobertar as 
mercadorias objeto do Termo de Apreensão, que de acordo com a fiscalização não eram 
as mesmas constantes da nota fiscal e da GTA, visto as várias irregularidades descritas 
no Termo Apreensão, podendo ser citada como principal a que identifica divergência entre 
a mercadoria transportada e a constante do documento fiscal, visto que mediante análise 
dos documentos no local da ação fiscal, verificou-se que as marcas dos animais 
constantes da GTA e do gado transportado não coincidiam, além irregularidades 
relacionadas com embarque da mercadoria, itinerário incompatível do transporte e placas 
divergentes do veículo que transportava a mercadoria, tudo devidamente descrito no 
Termo de Apreensão que fundamento o presente lançamento. 

 
Feitas essas considerações, entendo pertinente ressaltar que nos 

termos do art. 67, inciso VI, da Lei nº 11.651/91 considera-se inidôneo, para todos os 
efeitos fiscais, o documento que discrimine mercadoria ou serviço que não corresponda ao 
objeto da operação ou da prestação. A regra constante de tal dispositivo se amolda 
perfeitamente ao caso constante do presente processo. O sujeito passivo contribuiu para o 
transporte de mercadoria acompanhada de documento inidôneo, visto que o documento 
não correspondia ao objeto da operação, respondendo dessa forma nos termos do art. 45, 
XIII do CTE que determina que são solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação 
que constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente o contribuinte ou o 
substituto tributário com a pessoa que por seus atos ou omissões concorra para a prática 
de infração à legislação tributária. 

Dessa forma, considerando que a solidariedade no presente caso 
decorre da lei e que não comporta benefício de ordem, entendo perfeitamente possível a 
indicação do sujeito passivo no polo passivo da presente lide.  

 
Posto isso, entendo que o lançamento em análise preenche os 

requisitos do art. 160 do CTE, motivo pelo qual deve prosperar.      
 
Ante o exposto, rejeito as preliminares de nulidade do lançamento 

por insegurança na determinação da infração e por cerceamento de direito de defesa, 
conheço da impugnação em segunda instância, nego-lhe provimento julgar o lançamento 
procedente, nos termos da exordial.     



 

 
 

Sala das sessões, em 18 de abril de 2016. 
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ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00497/16 
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EMENTA: r insegurança na determinação da infração e por 
cerceamento de direito de defesa, arguidas pelo sujeito passivo. 
Rejeitadas.  
 
Não há que se falar em nulidade do lançamento por insegurança 
na determinação da infração, quando do processo constam 
elementos suficientes para tipificação da infração e correta 
identificação do sujeito passivo, bem como não existe nulidade 
por cerceamento de direito de defesa quando o sujeito passivo 
valendo-se do contraditório e da ampla defesa exerce todos os 
meios de defesa que entende convenientes, compreendendo 
corretamente o conteúdo e alcance da acusação fiscal. 
PROCESSUAL. Preliminares de nulidade do lançamento po 
 
ICMS. Obrigação Principal. Exigência de imposto em 
decorrência de transporte de mercadoria acompanhada de 
documento fiscal considerado inidôneo. Procedente. 
 
Correto o lançamento que exige imposto e acréscimos legais 
decorrente de transporte de mercadorias acompanhadas de nota 
fiscal considerada inidônea, visto que as mercadorias 
transportadas não coincidem com as mercadorias constantes da 
nota fiscal e da GTA referente a mesma nota fiscal, não tendo o 
sujeito passivo ilidido a presunção de inidoneidade do 
documento, via processo administrativo, deve permanecer a 
exigência tributária, inteligência dos artigos 14, 66, parágrafo 
único e 67, inciso VI e 68 da Lei nº 11.651/91- CTE. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 15 de abril de 2016, decidiu, por maioria de votos, rejeitar as preliminares 
de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por insegurança na 
determinação da infração e a segunda, por cerceamento do direito de defesa. Foram 
vencedores os Conselheiros Lidilone  Polizeli Bento e Heli José da Silva. Vencido o 
Conselheiro Rodolfo Ramos Caiado. Quanto ao mérito,  por, maioria de votos, conhecer 
da impugnação, negar-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração. 
Foram vencedores os Conselheiros Lidilone  Polizeli Bento e Heli José da Silva. Vencido o 
Conselheiro Rodolfo Ramos Caiado. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata o presente processo de exigência de ICMS e consectários 
legais, decorrente do fato de ter feito transportar gado acompanhado de nota fiscal 
considerada inidônea, conforme Termo de Apreensão e documentos anexos. 

 
Indicam-se como infringidos os artigos 45, inciso XIII, 64, 66 e 67, 

inciso VI da Lei nº 11.651/91, combinado com art. 163, inciso IV, alínea ‘b’ do Decreto nº 



 

4.852/97. Propõe a penalidade prevista no art. 71, inciso VII, alínea ‘i’, § 9º, inciso I da Lei 
nº 11.651/91, com redação da Lei nº 15.505/05. 

 
Instruem os autos Anexo Estruturado- Detalhamento do Crédito 

Tributário, Termo de Apreensão, Termo de Liberação, Cópia da Nota Fiscal inidônea, 
cópia da GTA, Cópia de documento de arrecadação DARE 4.1, referente a Nota Fiscal, 
Cópia do CRV do veículo que transportava a mercadoria e dos documentos pessoais do 
motorista. 

 
Intimado do lançamento, o sujeito passivo permanece inerte, motivo 

pelo qual é declarado revel. 
 
Novamente intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação em 

segunda instância alegando que o lançamento é nulo por insegurança na determinação da 
infração, tendo em vista que não descreve com precisão a infração apontada, não tendo a 
autoridade fiscal detalhado as irregularidades cometidas pelo autuado. 

 
Aduz, ainda, que o documento considerado inidôneo foi emitido pela 

própria Secretaria da Fazenda e que o remetente é o responsável pelas informações 
prestadas no momento da emissão, não existindo prova de participação do destinatário na 
suposta infração. Acrescenta que fora emitida nota fiscal de entrada em 05/08/2013, o que 
prova a entrada da mercadoria no estabelecimento do destinatário.          

 
Junta aos autos Relatório de Pedido de Compra de Animais, Extrato 

Analítico de Conta Corrente (documento interno da autuada), visando demonstrar a 
entrada da mercadoria e pagamento realizado pela sua aquisição. 

 
Em sessão cameral, a representante do sujeito passivo argui a 

preliminar de nulidade do lançamento por cerceamento de direito de defesa, decorrente da 
insegurança na determinação da infração, tendo em vista a falta de detalhamento das 
irregularidades apontadas pela fiscalização. 

 
É o Relatório. 
 
                                     V O T O  
 
 
 
Preliminarmente, rejeito as preliminares de nulidade do lançamento 

por insegurança na determinação da infração e por cerceamento de direito de defesa, 
arguidas pelo sujeito passivo. Verifico dos autos que a infração está corretamente 
tipificada e o infrator devidamente identificado.  

 
Trata-se de transporte de mercadorias acompanhada de nota fiscal 

considerada inidônea por não descrever com fidelidade as mercadorias transportadas, no 
momento da ação fiscal, conforme Termo de Apreensão anexo que equivale a fotografia 
da infração no momento da ação fiscal. Ao ser abordado pela fiscalização o transportador 
apresenta nota fiscal objeto dos autos, cuja GTA possui marca distinta da marca constante 
dos animais transportados, além das demais divergências entre a operação realizada e as 
constantes do Termo de Apreensão anexo.  

 
Intimado para se defender, o sujeito passivo renuncia à defesa em 

primeira instância e comparece, por meio de impugnação em segunda instância, 



 

utilizando-se dos meios que entendeu convenientes para elaboração de sua defesa, com 
apresentação de documentos que supostamente comprovariam a regularidade da 
operação objeto dos autos. Posto isso, entendo que não há que se falar em insegurança 
na determinação da infração, bem como não existe cerceamento de direito de defesa, 
motivos pelos quais tais preliminares devem ser rejeitadas. 

 
Quanto ao mérito, o sujeito passivo traz documentos que 

supostamente comprovariam a entrada das mercadorias objeto da nota fiscal considerada 
inidônea, bem como pagamento do ICMS referente a nota fiscal objeto dos autos. Não 
obstante o esforço do sujeito passivo em ilidir a acusação fiscal, entendo que a acusação 
encontra-se fundamentada não tendo sido afastada por meio dos argumentos e 
documentos trazidos pela autuada, visto que tenta comprovar a regularidade da operação 
contida na nota fiscal objeto do auto de infração, não tocando no ponto principal qual seja 
correspondência entre a nota fiscal e a mercadoria transportada. 

 
Não se discute no presente auto de infração se houve ou não 

regularidade, bem como pagamento do imposto, relativo a nota fiscal considerada 
inidônea, o que se discute é a inidoneidade da nota fiscal para efeito de acobertar as 
mercadorias objeto do Termo de Apreensão, que de acordo com a fiscalização não eram 
as mesmas constantes da nota fiscal e da GTA, visto as várias irregularidades descritas 
no Termo Apreensão, podendo ser citada como principal a que identifica divergência entre 
a mercadoria transportada e a constante do documento fiscal, visto que mediante análise 
dos documentos no local da ação fiscal, verificou-se que as marcas dos animais 
constantes da GTA e do gado transportado não coincidiam, além irregularidades 
relacionadas com embarque da mercadoria, itinerário incompatível do transporte e placas 
divergentes do veículo que transportava a mercadoria, tudo devidamente descrito no 
Termo de Apreensão que fundamento o presente lançamento. 

 
Feitas essas considerações, entendo pertinente ressaltar que nos 

termos do art. 67, inciso VI, da Lei nº 11.651/91 considera-se inidôneo, para todos os 
efeitos fiscais, o documento que discrimine mercadoria ou serviço que não corresponda ao 
objeto da operação ou da prestação. A regra constante de tal dispositivo se amolda 
perfeitamente ao caso constante do presente processo. O sujeito passivo contribuiu para o 
transporte de mercadoria acompanhada de documento inidôneo, visto que o documento 
não correspondia ao objeto da operação, respondendo dessa forma nos termos do art. 45, 
XIII do CTE que determina que são solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação 
que constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente o contribuinte ou o 
substituto tributário com a pessoa que por seus atos ou omissões concorra para a prática 
de infração à legislação tributária. 

Dessa forma, considerando que a solidariedade no presente caso 
decorre da lei e que não comporta benefício de ordem, entendo perfeitamente possível a 
indicação do sujeito passivo no polo passivo da presente lide.  

 
Posto isso, entendo que o lançamento em análise preenche os 

requisitos do art. 160 do CTE, motivo pelo qual deve prosperar.      
 
Ante o exposto, rejeito as preliminares de nulidade do lançamento 

por insegurança na determinação da infração e por cerceamento de direito de defesa, 
conheço da impugnação em segunda instância, nego-lhe provimento julgar o lançamento 
procedente, nos termos da exordial.     

   
 



 

 
 

Sala das sessões, em 18 de abril de 2016. 
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Matéria: Inidoneidade documental (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00557/16 
 
Redator do Voto: Conselheiro Masayuki Missao 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica. 
Insegurança na determinação da infração. Rejeitada. Preliminar 
de nulidade da peça básica. Cerceamento do direito de defesa. 
Rejeitada. Mérito. ICMS. Obrigação principal. Remessa  de 
mercadoria (gado bovino) por produtor rural acobertada por 
documento fiscal considerado inidôneo. Improcedência. 
 
1. Rejeita-se a arguição de insegurança na determinação da 
infração, estando a irregularidade fiscal claramente relatada, o 
auto de infração devidamente instruído e os  tipos legais 
aplicarem-se ao fato descrito na peça básica; 
 
2. Não se acolhe a arguição de cerceamento do direito de 
defesa, não existindo no processo nenhum óbice ao pleno 
exercício do direito de defesa, tendo sido assegurado ao 
contribuinte o contraditório e a ampla defesa; 
 
3. Regular a saída interna de gado bovino entre produtores 
agropecuários, acobertada por Nota Fiscal modelo 1 (emissão 
própria), não estando o produtor remetente obrigado a emitir 
Nota Fiscal Eletrônica - NF-e. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 24 de fevereiro de 2016, decidiu,   por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar  de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Carlos Andrade 
Silveira, Victor Augusto de Faria Morato, Masayuki Missao, Álvaro Falanque e Domingos 
Caruso Neto. E, também, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar  de cerceamento 
do direito de defesa, requerida pela autuada.  Participaram do julgamento os Conselheiros 
Carlos Andrade Silveira, Victor Augusto de Faria Morato, Masayuki Missao, Álvaro 
Falanque e Domingos Caruso Neto. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente 
o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Carlos Andrade Silveira, Masayuki 
Missao e Álvaro Falanque. Vencidos os Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato e 
Domingos Caruso Neto, que votaram pela procedência do auto de infração com 
adequação da penalidade, alterando da Alínea " i", para Alínea "m", ambas do Inciso VII 
do Art. 71, do CTE. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o produtor rural 
HEITOR JAIME CORAZZA, estando obrigado ao uso de nota fiscal eletrônica – NF-e, 
modelo 55, a partir de 01/09/2008, conforme a Instrução Normativa n° 913/2008-GSF, ter 
realizado saída de gado bovino em operação interna, no ano 2.011, por meio de notas 
fiscais, modelo 1, consideradas inidôneas, nos termos do art. 67, I, da Lei n° 11.651/91, 
CTE, sendo-lhe imputada a exigência do ICMS no valor de R$ 34.204,24 (trinta e quatro 
mil duzentos e quatro reais e vinte e quatro centavos), da multa formal no valor de R$ 



 

71.258,82 (setenta e um mil duzentos, cinquenta e oito reais e oitenta e dois centavos) e 
cominações legais. 

 
Citados como infringidos os arts. 64, 66 e 67, I, da Lei n° 11.651/91 

c/c os arts. 145, Parágrafo único e 167, III, do Decreto n° 4. 852/97, art. 5 ° do Decreto n° 
6.848/08 e art. 1° da Instrução Normativa n° 913/2008-GSF, proposta a penalidade 
prevista no art. 71, VII, "i", da Lei n° 11.651/91, agravada pelo § 9°, I, desse mesmo artigo 
e diploma legal. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, 

demonstrativo de Cálculo de ICMS Devido (fls. 05) e vias de notas fiscais (fls. 07 a 16), 
dentre outros documentos. 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação (fls. 21 a 32), 

formulando em preliminar arguição de nulidade da peça básica, relacionando a hipótese 
de insegurança na determinação da infração (fls. 21 a 23). 

 
Quanto ao mérito, pede a improcedência do lançamento, alegando 

que a operação de venda interna de bovinos é isenta do ICMS, conforme o inciso XLIII do 
artigo 6° do Anexo IX do RCTE, estando acobertada por nota fiscal; que o art. 5° do 
Decreto n° 6.482/08 não obriga os produtores rurais a emitirem nota fiscal eletrônica; que 
a Instrução Normativa n° 913-08-GSF é que regula a matéria, não podendo esse diploma 
criar obrigações; transcreve ementas de julgamentos do CAT. 

 
O julgador singular, após considerandos, por meio do Despacho n° 

1.500/2014 (fls. 37), determina o encaminhamento desses autos ao NUPRE da Delegacia 
Regional de Fiscalização de Formosa a fim de que seu ilustre titular notifique o sujeito 
passivo para que, caso queira, trazer aos autos a comprovação de forma inequívoca, de 
que a irregularidade declarada pelo Fisco não importou em falta de pagamento, total ou 
parcial, do imposto. 

 
Intimado, o sujeito passivo não compareceu ao processo.  
 
A julgadora singular, por meio do Despacho n° 561/2015 (fls. 44), 

novamente converte o julgamento em diligencia para atendimento do despacho de 
diligência anterior (mesmo conteúdo). 

 
Intimado, o sujeito passivo comparece ao feito (fls. 51 a 59), onde 

reitera os termos da impugnação.  
 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar o processo, rejeita a 

arguição preliminar e, no mérito, decide pela procedência do lançamento, consoante a 
Sentença n° 3062/2015 (fls. 61 a 65). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 69 a 95), 

formulando em preliminar arguição de nulidade da peça básica, relacionando as hipóteses 
de insegurança na determinação da infração e de cerceamento do direito de defesa, 
alegando que os autores do lançamento tipificaram a conduta infracional em 3 (três) 
dispositivos legais que não guardam correspondência com a descrição do fato. 

 
Quanto ao mérito, pede a reforma da sentença singular e a 

improcedência do lançamento, transcrevendo o art. 159 do Decreto n° 4.852/96, RCTE, 
para afirmar que a obrigação no dispositivo reproduzido se refere a Nota Fiscal modelo 1 



 

ou 1-A e que o dispositivo não faz menção à nota fiscal eletrônica (NF-e) e nem autoriza 
instrução normativa a estabelecer obrigação diferente da descrita no art. 159 do RCTE. 

 
Reproduz também o art. 5° do Decreto n° 6.848/08, para dizer que 

ele não obriga o produtor rural ao uso de NF-e, sendo a obrigação nele estabelecida 
numerus clausus. A exigência para o produtor rural foi instituída pela Instrução Normativa 
n° 913/08-GSF, mas esse diploma não pode criar obrigação, sendo que o RCTE não 
obriga o produtor rural a emitir NF-e. 

 
Pede que seja reconhecida que a operação interna com bovinos é 

isenta do ICMS, nos termos do art. 6°, XLIII, do Anexo IX, do RCTE. 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

PRELIMINAR 
 
Apreciando a arguição de insegurança na determinação da infração, 

manifesto-me pela sua rejeição, tendo em vista que a irregularidade fiscal está claramente 
relatada e o auto de infração devidamente instruído, observando que os tipos legais 
citados no auto de infração aplicam-se à ocorrência nele descrita. 

 
Apreciando a arguição de cerceamento do direito de defesa, 

manifesto-me pela sua rejeição, por não existir no processo nenhum óbice ao pleno 
exercício do direito de defesa, tendo sido assegurado ao contribuinte o contraditório e a 
ampla defesa, observando que os argumentos apresentados pela defesa no recurso 
voluntário demonstram que o sujeito passivo entendeu perfeitamente a motivação do auto 
de infração. 

 
MÉRITO 

 
A acusação formulada no auto de infração é de que o produtor rural 

HEITOR JAIME CORAZZA, estando obrigado ao uso de nota fiscal eletrônica – NF-e, 
modelo 55, a partir de 01/09/2008, conforme a Instrução Normativa n° 913/2008-GSF, ter 
realizado saída de gado bovino em operação interna, no ano 2.011, por meio de notas 
fiscais, modelo 1, consideradas inidôneas, sendo-lhe imputada a exigência de ICMS, multa 
formal e acréscimos legais. 

 
A citada INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 913/08-GSF, DE 20 DE 

AGOSTO DE 2008, dispõe sobre uso de Nota Fiscal Eletrônica - NF-e - na operação 
realizada pelo produtor agropecuário com gado bovino ou bufalino, estabelece em seu art. 
1° a obrigação pelo produtor agropecuário  

 
Art. 1º A operação realizada por produtor agropecuário, inclusive o 
autorizado a emitir a sua própria nota fiscal, com gado bovino ou bufalino 
deverá ser acobertada por Nota Fiscal Eletrônica - NF-e, emitida por 
intermédio de órgão fazendário. 

 
As saídas realizadas pelo produtor rural foram grafadas com a 

isenção prevista no art. 6°, XLIII, do Anexo IX, do Regulamento do Código Tributário 
Estadual (RCTE): 

 
Art. 6º São isentos do ICMS: 



 

[...] 
XLIII - a saída interna de gado asinino, bovino, bufalino, caprino, eqüino, 
muar, ovino e suíno realizada entre produtores agropecuários, desde que 
acobertada por nota fiscal e demais documentos de controle exigidos, 
ficando mantido o crédito (Convênio ICMS 139/92); (Redação conferida 
pelo Decreto nº 5.935 - vigência: 28.04.04 a 26.11.15) 
[...] 

 
Vê-se na reprodução do dispositivo do Anexo do RCTE que a 

legislação tributária estabelece que a operação de circulação interna de gado bovino entre 
produtores rurais é isenta do ICMS, sendo que as notas fiscais juntadas às fls. 07 a 18 dos 
autos demonstram essa situação de transferência de gado bovino. 

 
Quanto à afirmação dos autuantes de que a condicionante para 

usufruir do benefício da isenção é que as mercadorias estejam acobertadas por nota fiscal 
idônea, observo que o Decreto n° 6.848/08, em seu art. 5° (93 incisos), relacionou os 
contribuintes que estão obrigados a emitir a nota fiscal eletrônica, não incluiu o produtor 
agropecuário. A exigência para o produtor rural foi instituída pela Instrução Normativa n° 
913/08-GSF (art. 1° reproduzido em linhas pretéritas), norma essa inferior ao decreto, não 
podendo então a Instrução Normativa n° 913/08-GSF instituir obrigação para produtor rural 
emitir NF-e, não tendo o Decreto n° 6.848/08 (art. 5°) o obrigado (produto rural) a emitir 
NF-e. 

 
Concluo que as notas fiscais são idôneas, porque acobertaram 

saídas internas de gado bovino entre produtores rurais, amparadas pela isenção do ICMS, 
regular a emissão dos documentos bem como as respectivas operações, devendo o 
produtor rural ser absolvido da acusação formulada no auto de infração. 

 
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade da peça básica, 

arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração. Rejeitar a preliminar 
de cerceamento do direito de defesa, requerida pela autuada. Quanto ao mérito, conheço 
do recurso, dou-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar 
improcedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões, em 27 de abril de 2016. 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Decretos/D_05935.htm
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Matéria: Inidoneidade documental (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00559/16 
 
Relator: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 

 
EMENTA: ICMS. IMPUGNAÇÃO EM 2ª INSTÂNCIA. 
TRANSPORTE DE MERCADORIAS. UTILIZAÇÃO DE NOTA 
FISCAL DECLARADA INIDÔNEA. PRAZO PARA UTILIZAÇÃO 
EXPIRADO. EXIGÊNCIA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA. 
EXCLUSÃO DO SOLIDÁRIO TRANSPORTADOR. IMPOSTO 
RECOLHIDO. DESCLASSIFICAÇÃO DA PENALIDADE. 
PROCEDÊNCIA PARCIAL. APLICAÇÃO DA FORMA 
PRIVILEGIADA DA MULTA.  
 
1. Um dos elementos da culpa é justamente a previsibilidade 
objetiva, que se define como a possibilidade de qualquer pessoa 
dotada de prudência mediana prever o resultado. Outro 
elemento, a "quebra do dever objetivo de cuidado", caracteriza-
se pela imprudência, imperícia ou negligência. Não é razoável se 
supor a concorrência do transportador com a situação que 
gerou o ilícito, tendo em vista as próprias circunstâncias que o 
envolvem. A própria existência de um documento fiscal, modelo 
1, induz, de plano, a sua boa-fé, não sendo exigido que o mesmo 
tenha consciência de que o seu prazo de utilização já esteja 
expirado. De fato, a mercadoria não estava sendo transportada 
sem documentação fiscal. Art. 45 do CTE.  
 
2. Se do vício ou omissão do documento não resultar falta de 
pagamento do imposto, este, por óbvio, não pode ser 
novamente auferido por meio de ação fiscal. Tal acontece sem 
prejuízo da cobrança da multa formal isolada por 
descumprimento da obrigação acessória correspondente. Neste 
particular, a utilização de documento fiscal com prazo para 
utilização expirado, com penalidade prevista no art. 71, VII "m" 
do CTE. Ante a ausência de omissão de imposto, aplica-se, 
também, a forma privilegiada da multa, descrita no parágrafo 8º 
do mesmo dispositivo legal. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 23 de março de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
preliminar de exclusão da lide de Distribuidora de Pescados Guarujá Ltda, arguida pelo 
Conselheiro Relator. Quanto ao mérito, também por unanimidade, conhecer da 
impugnação e dar-lhe parcial provimento para considerar parcialmente procedente o 
lançamento somente na multa formal no valor de R$3.937,50, calculada sobre a base de 
cálculo de R$15.750,00, porém com a aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º do 
art. 71 do CTE; e adequação da penalidade para a prevista no art. 71, VII, "m", do CTE.  A 
Representação Fazendária concordou integralmente com a decisão.   Participaram do 
julgamento os Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato, Masayuki Missao, Mário de 
Oliveira Andrade, Edson Abrão da Silva e Paulo Diniz. 
 



 

R E L A T Ó R I O 
 

Nestes autos, o Fisco acusa o sujeito passivo de haver transportado 
4500 Kg de tilápias frescas, valendo-se da nota fiscal nº 0242, modelo 1, emitida em 
19/05/13, a qual não correspondia ao documento adequado para a operação, uma vez que 
o contribuinte estava obrigado à emissão de nota fiscal eletrônica. Fora, nessa condição, 
declarada inidônea.  

 
A infração foi capitulada nos arts. 64, 66 e 67, I, todos do CTE, 

combinados com os arts. 145, parágrafo único e 167, III do RCTE e art. 5º do Decreto nº 
6848/08. A penalidade, por seu turno, é a que consta do art. 71, VII, “i” do CTE, qualificada 
com o parágrafo 9º, I do mesmo dispositivo.  

 
Aufere-se ICMS no valor originário de R$ 3.240,00, referente a fato 

gerador ocorrido em maio de 2013. O auto de infração foi lavrado em 20/05/13. 
 
Na qualidade de solidário, fora nomeado PISCICULTURA 

CORUMBAÍBA LTDA-ME, com fundamento no art. 45, XIII do CTE, por ser o emissor do 
documento fiscal cuja utilização se encontrava vedada.  

 
O lançamento é instruído com o termo de apreensão e a nota fiscal 

reputada inidônea. 
 
A peça apresentada pelo sujeito passivo solidário, fls. 25, o fora em 

sede de revisão extraordinária, à presidência deste Conselho. Assevera que, apesar de 
expirado, o documento fora devidamente registrado em seu livro fiscal de saídas, e a 
tributação se dera pelo regime do Simples Nacional, conforme cópias autenticadas da guia 
de arrecadação e do livro fiscal. Não importando a irregularidade em falta de pagamento 
de imposto, a inidoneidade documental deve ser afastada.  

 
Pede, ao final, a improcedência do lançamento.  
 
Submetidos à presidência do CAT, fora determinada a distribuição 

dos autos a uma das câmaras do Conselho (fls. 41). 
 
Os autos seguiram para julgamento na IIICJUL. 
 
É o relatório.  
 
 

V O T O 
 
Argui, já em preâmbulo, a exclusão do transportador, 

DISTRIBUIDORA DE PESCADOS GUARUJÁ LTDA, uma vez que a situação de 
inidoneidade debatida nestes autos não induz, de plano a sua responsabilização. Com 
efeito, dispõe o art. 45 que:  

 

“Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse 
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação 
principal, especialmente: 

I - o transportador: 



 

a) com o remetente ou o destinatário, em relação às mercadorias ou 
bens que transportar sem documentação fiscal; 

............................................................................................................... 

XIII - com o contribuinte ou o substituto tributário, a pessoa que por 
seus atos ou omissões concorra para a prática de infração à 
legislação tributária. (Redação conferida pela Lei nº 13.194 - vigência: 
01.01.98 a 08.02.14)” 
 

 

A averiguação da culpa demanda um juízo de valor mais complexo, 
uma vez que para se constatá-la é necessário se comparar a conduta no caso concreto 
com a que uma pessoa de cuidado e prudência mediana teria na mesma situação. A 
análise da culpa, portanto, é fruto de uma comparação do caso concreto com a conduta 
que seria razoável, em abstrato, nas mesmas circunstâncias. Bom alvitre lembrar sobre o 
benefício da dúvida, que se resolve favoravelmente ao sujeito passivo, inserta no art. 112 
do CTN, acerca da autoria, imputabilidade e punibilidade da conduta.  

 

Um dos elementos da culpa é justamente a previsibilidade objetiva, 
que se define como a possibilidade de qualquer pessoa dotada de prudência mediana 
prever o resultado. Outro elemento, a “quebra do dever objetivo de cuidado”, caracteriza-
se pela imprudência, imperícia ou negligência86. 

 
Não é razoável se supor a concorrência do transportador com a 

situação que gerou o ilícito, tendo em vista as próprias circunstâncias que o envolvem. A 
própria existência de um documento fiscal, modelo 1, induz, de plano, a sua boa-fé, não 
sendo exigido que o mesmo tenha consciência de que o seu prazo de utilização já esteja 
expirado. De fato, a mercadoria não estava sendo transportada sem documentação fiscal.  

 
Excluo, portanto, do pólo passivo, a DISTRIBUIDORA DE 

PESCADOS GUARUJÁ LTDA.  
 
Passo ao mérito.  
 
Houve por bem o Fisco considerar o documento fiscal que 

acompanhava as mercadorias como não apto a respaldar a operação de circulação de 
mercadorias, declarando-o inidôneo, quando da entrada das mercadorias em território 
Goiano. 

 

Etimologicamente, “inidôneo” significa “inconveniente”, “inadequado”, 
“insuficiente”, “impróprio para algum fim”. Na espécie analisada, o documento fora 
considerado inapto para produzir efeitos fiscais, salvo em favor do Fisco, porquanto não 
era o legalmente exigido para a operação, nos termos do art. 67 do CTE, in verbis: 

 

“Art. 67. Considera-se inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o 
documento que: 

I - não seja o legalmente exigido para a respectiva operação ou 
prestação;” 

 

                                            
86 CAPEZ, Fernando. Op. Cit.  
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Nos termos do art. 66 do CTE87, a mercadoria acompanhada de 
documentação fiscal inidônea é considerada em situação fiscal irregular, ensejando a 
presunção de ser destinada a este Estado referida mercadoria, nos termos do art. 12, II, 
“d” 188 do mesmo diploma legal. 

 
Segundo dispõe a Lei Complementar nº 87/96, o local da ocorrência 

do fato gerador é o da constatação da irregularidade, nos seguintes termos: 
 

 “Art. 11. O local da operação ou da prestação, para os efeitos da 

cobrança do imposto e definição do estabelecimento responsável, é: 

I - tratando-se de mercadoria ou bem: 

......................................................................................................................... 

b) onde se encontre, quando em situação irregular pela falta de 
documentação fiscal ou quando acompanhado de documentação 
inidônea, como dispuser a legislação tributária;” 

 
 
A legislação atenua o rigor da declaração da inidoneidade na medida 

em que permite seu afastamento, mediante processo administrativo tributário, no qual o 
sujeito passivo comprove, de forma inequívoca, que a irregularidade não importou em falta 
de pagamento, total ou parcial do imposto (art. 68).  

 
 
Traduzindo em miúdos, documento inidôneo não tem o condão de 

produzir efeitos fiscais, salvo a favor do Fisco. Entretanto, se do vício ou omissão do 
documento não resultar falta de pagamento do imposto, este, por óbvio, não pode ser 
novamente auferido por meio de ação fiscal. Penso, demais disso, que tal acontece sem 
prejuízo da cobrança da multa formal isolada por descumprimento da obrigação acessória 
correspondente. Neste particular, a utilização de documento fiscal com prazo para 
utilização expirado.  

 

Devo, portanto, retificar a penalidade proposta pela Autoridade 
lançadora, originariamente a descrita no art. 71, VII “i”, caracterizada por ser aplicável 
a todas as situações de declaração de inidoneidade de documento fiscal. A inidoneidade 
do documento é decorrente da expiração de seu prazo de utilização, tornando-o inapto 
para acobertar a operação que discriminava. Portanto, é forçoso entender que documento 
com prazo de utilização expirado é espécie de documento inidôneo. Há penalidade mais 
específica para a infração, aplicável para documento com prazo de utilização expirado, 
informada no art. 71, VII “m” do CTE: 

                                            

87 Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias 

ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal 
inidônea. 

 

88 Art. 12. Para os efeitos da legislação tributária:II - considera-se: d) saída deste Estado e a este 
destinada, a mercadoria: 1. encontrada em situação fiscal irregular, permitida a aplicação da alíquota própria, 
caso seja inequivocamente conhecido o destino da mercadoria; 

 



 

 

“Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 

......................................................................................................................... 

VII - de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da operação ou da 
prestação: 

m) pela emissão de documento fiscal sem liberação de uso ou cujo 
prazo para utilização tenha se expirado, ressalvado o disposto no 
inciso XX, "a", 4; 

............................................................................................................... 

§ 4º Ressalvado o disposto no parágrafo seguinte, quando para uma 
determinada irregularidade houver previsão de mais de uma multa, 
aplicar-se-á a mais específica delas. A aplicação do disposto nos 

incisos I a IV do caput deste artigo exclui qualquer outra penalidade.” 

 
 
Acerca do prazo de utilização de documento fiscal, dispõe o art. 140 

do RCTE o seguinte: 
 
 
“Art. 140. O prazo para utilização documento fiscal confeccionado é 
de 4 (quatro) anos, contados a partir da data da autorização de sua 
confecção, findo o qual o documento deve ser recolhido à Delegacia 
Regional de Fiscalização em cuja circunscrição localizar-se o 
contribuinte, para inutilização (Convênio SINIEF SN/70, art. 16, § 2º).” 
 
 

Interpretação conjunta deste dispositivo com o art. 167-B do RCTE 
conduz à conclusão de que o prazo para utilização dos documentos fiscais modelo 1 
foram todos antecipados.  

 
Obtempero que tal alteração de capitulação da pena atenua a 

penalidade originariamente imputada ao sujeito passivo, uma vez que retira da sua base 
de cálculo o IVA anteriormente adotado.  

 
Sob tais fundamentos, dou parcial provimento ao recurso 

apresentado, julgando parcialmente procedente o lançamento, mediante a cobrança de 
penalidade exclusivamente formal, no valor de R$ 3.937,50, calculada sobre a base de 
cálculo de R$ 15.750,00. Deve ser aplicado, sobre esse valor a redução de 50% prevista 
no parágrafo 8º do art. 71 do CTE, uma vez que da irregularidade não resultou falta de 
pagamento de imposto.  

 
 

 
 

Sala das sessões, em 27 de abril de 2016. 

http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/SINIEF/CVSN_70.htm#A16P2
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Matéria: Inidoneidade documental (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00575/16 
 
Relator: Conselheiro Márcio Nogueira Pedra 
 

 
EMENTA: Processual. Recurso intempestivo. Declaração de 
perempção. Recurso não conhecido. Decisão unânime. 
Preliminar de erro na identificação do sujeito passivo. Rejeitada. 
Decisão unânime. ICMS. Omissão de pagamento do imposto. 
Notas Fiscais consideradas inidôneas. Auto de infração 
procedente. Decisão unânime. 1. Deve ser declarado, pela 
Câmara Julgadora, perempto o recurso voluntário apresentado 
fora do prazo legal. (art 28, § 4º, inciso II, Lei nº 16.469/2009) 2. 
Não há erro na identificação do sujeito passivo, quando o 
emitente do documento fiscal é incluído no lançamento por ter  
consignado na nota fiscal destinatário das mercadorias 
diferente daquele constatado pelo Fisco. 3. A realização de 
operação de saída de gado de estabelecimento rural, acobertado 
por nota fiscal inidônea, por estar comprovado que o 
destinatário não é a pessoa indicada no documento fiscal,   
implica na exigência de pagamento do ICMS e acréscimos 
legais, mediante lavratura de auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 15 de abril de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, não conhecer do 
recurso interposto pelo sujeito passivo solidário, na forma arguida pelo Relator, por ter sido 
o mesmo apresentado fora do prazo legal, declarando sua perempção. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Márcio Nogueira Pedra, José Luiz Rosa, Washington Luis 
Freire de Oliveira, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes e José Pereira D'abadia. 
Também por votação unânime, rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, arguida 
pelo autuado, por erro na identificação do sujeito passivo. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Márcio Nogueira Pedra, José Luiz Rosa, Washington Luis Freire de Oliveira, 
Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes e José Pereira D'abadia. Quanto ao mérito, por 
unanimidade de votos, conhecer do recurso do sujeito passivo, negar-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Participaram 
do julgamento os Conselheiros Márcio Nogueira Pedra, José Luiz Rosa, Washington Luis 
Freire de Oliveira, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes e José Pereira D'abadia. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Neste processo, o Fisco informa que o contribuinte EDILSON VILELA 
DE CARVALHO emitiu em posto fazendário estadual, em 14/09/2011, as Notas Fiscais 
Avulsas - NFAs n. 1225192 e 1225232, que juntas acobertaram a remessa de 166 (cento 
e sessenta e seis) cabeças de gado, avaliados comercialmente pelo valor de face das 
citadas NFAs em R$ 174.798,00 (cento e setenta e quatro mil, setecentos e noventa e oito 
reais) operações fiscais essas consideradas como dissimuladas, em razão da constatação 
de que os semoventes acobertados pelas referidas NFAs foram de fato entregues a 
destinatário diverso  do constante na respectiva documentação fiscal. Foi o real 
destinatário  que pagou o preço da operação, apesar de ser pessoa estranha ao negócio 
jurídico/tributário realizado. A referida operação foi  desconsiderada nos termos do § único 
do art. 116 do CTN c/c art. 147-C do CTE,  e  AUTO DE DESCONSIDERACAO DE 



 

ATO/NEGOCIO JURIDICO – ADANJ de n. 152.12.20. Também sustenta o lançamento  a 
documentação produzida durante o desenrolar da ação fiscal abrigada pelo processo 
administrativo n. 201200004037522, cuja cópia instrui o auto de infração. Para todos os 
fins legais e com fulcro no § 2º, do artigo 19, Decreto nº 6.930, de 09 de junho de 2009, 
adoto o relatório constante da sentença  nº 2.711/2015 , de fls 88/89 , que abaixo 
transcrevo :  

 
“Consta da peça básica destes autos que o autuado fez emitir 

documentos fiscais que serviram para acobertar a remessa de gado bovino a pessoa 
diversa do real adquirente, na forma do apurado através do Auto de Desconsideração de 
Ato/Negócio Jurídico – ADANJ 152.12.20. Valor comercial: R$174.798,00; ICMS exigido: 
R$ 20.975,76. 

 
Citados como dispositivos legais infringidos os artigos 66, parágrafo 

único e 67, I, da Lei 11.651/91, levando à aplicação da penalidade prevista no artigo 71, 
XII, “a”, 4, § 9º, I, da Lei 11.651/91, com a redação da Lei 16.241/2008. 

 
Arrolados como sujeitos passivos coobrigados Elcio Tadeu Garcia 

Aleve (fls. 5), na qualidade de adquirente de fato da mercadoria, e Marcos Antônio Santos 
Lima (fls. 6) na qualidade de transportador. 

 
Além do ADANJ 152.12.20 (fls. 27/36) foi anexado também o 

processo administrativo nº 201200004037522 (fls. 7 e s.), como elementos comprobatórios 
das investigações, análises e da lógica conclusiva da ação fiscal. 

 
Em síntese, as autoridades autuantes procuraram demonstrar que, 

de fato, o autuado Edilson Vilela de Carvalho, CCE 11.014.391-4 vendeu 166 cabeças de 
gado bovino a Elcio Tadeu Garcia Aleve, CPF 791.930.561-68. Contudo, os documentos 
fiscais contiveram a informação de que o destinatário era Vanderli Vilela de Oliveira, CCE 
11.352.412-9. 

 
Segundo consta no referido ADANJ 152.12.20, ficou demonstrado 

que Elcio Tadeu Garcia Aleve trata-se do real adquirente. Entretanto o sujeito passivo 
principal Edilson Vilela de Carvalho mandou emitir documentos fiscais com vício ideológico 
quanto ao destinatário, consignando como tal Vanderli Vilela de Oliveira, CCE 11.352.412-
9. 

 
Devidamente intimados os sujeitos passivos Marcos Antônio Santos 

Lima (coobrigado) e Edilson Vilela de Carvalho (principal) compareceram aos autos para a 
apresentação de peças defensórias. 

 
Marcos Antônio Santos Lima asseverou que não participou do 

ocorrido. Não transportou o gado objeto do negócio. Seu nome fora lançado sem que 
assim o consentisse no documento fiscal. Que o veículo mencionado na nota fiscal nº 
1225192 já nem era mais de sua propriedade. Requer sua exclusão do polo passivo da 
demanda. 

 
Edilson Vilela de Carvalho formula sua impugnação asseverando que 

a exigência fiscal baseou-se em meras presunções, pois de fato apenas comercializou 
gado a alguém (Elcio Tadeu Garcia Aleve) que sequer conhece. Que não agiu com o 
ânimo de fraudar o fisco. Requereu a realização de diligências voltadas para a plena 
elucidação das questões suscitadas.” 

 



 

 
O Julgador singular, após análise das peças de defesa, excluiu da 

lide o solidário MARCOS ANTÔNIO SANTOS LIMA. No que se refere ao autuado, 
EDILSON VILELA DE CARVALHO, o Julgador conheceu da impugnação e negou-lhe 
provimento para considerar procedente o auto de infração. Intimada, a Representação 
Fazendária concordou com a decisão singular. Foi, então, procedida a intimação do 
autuado e do solidário ÉLCIO TADEU GARCIA ALEVE para pagamento do débito ou 
interposição de recurso voluntário.  

 
O sujeito passivo EDILSON VILELA DE CARVALHO apresentou, 

tempestivamente, o seu recurso. Afirma que o lançamento se baseia em presunções e 
suposições. Assevera que alienou e recebeu pela mercadoria indicada no documento 
fiscal, não tendo concorrido para a alegada dissimulação do negócio jurídico. Informa que 
vendeu o gado por intermédio de um corretor, de nome ROBSON PEREIRA DA SILVA. 
Que foi o Sr. Robson que providenciou a emissão do documento fiscal, pois este detinha 
procuração para emitir documentos na repartição fiscal em nome do recorrente. Que após 
haver recebido a importância combinada, via depósito em conta bancária, realizou a 
tradição dos semoventes. Afirma também que não contratou o transporte do gado e que 
não conhecia ou conhece o transportador ou o destinatário indicado no documento fiscal. 
Conclui que não participou ou concorreu para a prática de negócio simulado.  

 
Pede a sua exclusão do polo passivo, pois pelo que estabelece a 

legislação a responsabilidade pela prática realizada por terceiro só alcança aquele que 
tenha interesse comum , incorrendo “em infração pela qual, intencionalmente, venham a 
se beneficiar em detrimento do erário.”  Faz um paralelo entre o que dispõe a legislação 
tributária sobre responsabilidade  e a legislação penal sobre concurso de pessoas. Pede a 
improcedência do lançamento com a sua exclusão do polo passivo. Afirma que quem 
alega a simulação deve fazer prova de sua ocorrência, inclusive da existência de conluio 
entre as partes autuadas, conforme artigo 333, I, CPC.  

 
Também o sujeito passivo solidário, ÉLCIO TADEU GARCIA ALEVE, 

apresentou recurso alegando, inicialmente, nulidade por falta de intimação. Menciona que, 
na fase investigatória, foi instaurado o processo n. 201200004037522, para o qual o 
recorrente não foi intimado. Somente o autuado, EDILSON VILELA DE CARVALHO, teve 
a oportunidade de apresentar esclarecimentos, dar depoimento e apresentar documentos. 
Argui, por conta disto, nulidade por cerceamento ao direito de defesa.  

 
No mérito, afirma que as notas fiscais emitidas são legítimas, não 

contêm vício e são competentes para acobertar a compra e venda, sendo as operações 
isentas. Afirma que não há prova da simulação do negócio jurídico, apenas presunção. 
Afirma que o fato do recorrente ter feito transferência de numerário para o autuado, 
EDILSON VILELA DE CARVALHO, não prova que os mesmos decorrem de compra e 
venda de bovinos. O recorrente também coloca restrições ao que foi declarado pelo 
autuado, EDILSON VILELA DE CARVALHO, com relação ao fato de não saber porque 
emitiu o documento fiscal em nome de VANDERLI VILELA DE OLIVEIRA e não saber a 
quem entregou os bovinos. Afirma que o ônus da prova incumbe a quem alega, conforme 
artigo 333, I, CPC. Afirma que o Fiscal autuante não apresenta prova do envolvimento do 
recorrente na dissimulação de negócio jurídico. Pede a improcedência.  

 
É o relatório.  
 
 
 



 

VOTO 
 
 
As argumentações do autuado, EDILSON VILELA DE CARVALHO, 

são todas feitas no sentido de obter a sua exclusão do processo. Afirma que não 
concorreu  para a alegada dissimulação do negócio jurídico, que vendeu o gado por 
intermédio de um corretor, de nome ROBSON PEREIRA DA SILVA. Que foi o Sr. Robson 
que providenciou a emissão do documento fiscal, que após haver recebido a importância 
combinada, via depósito em conta bancária, realizou a tradição dos semoventes. Afirma 
também que não contratou o transporte do gado e que não conhecia ou conhece o 
transportador ou o destinatário indicado no documento fiscal. Pede a sua exclusão do polo 
passivo, pois pelo que estabelece a legislação a responsabilidade pela prática realizada 
por terceiro só alcança aquele que tenha interesse comum , incorrendo “em infração pela 
qual, intencionalmente, venham a se beneficiar em detrimento do erário.” 

 
De início, por ser esclarecedor, transcrevo a análise deste mesmo 

assunto, constante do AUTO DE DESCONSIDERAÇÃO DE ATO/NEGÓCIO JURÍDICO – 
ADANJ 152.12.20, fls 32: 

 
“Destaca-se também que a simples emissão de documento fiscal e a 

alegação de boa fé nessa emissão não exime o emissor de ser responsabilizado 
tributariamente pelo desvio dos animais, tendo em vista que a dissimulação que 
acompanha o fato gerador  é protocolar, não necessitando de maiores indagações sobre a 
intenção do agente, e nem sobre a natureza e extensão dos efeitos da conduta, ou seja, o 
contribuinte pode ser perfeitamente responsabilizado independentemente de dolo ou 
culpa, pois sua responsabilidade é plena e objetiva, conforme se extrai da literal dicção do 
CTN, com grifos nossos, a saber, verbis: 

 

Art. 118. A definição legal do fato gerador é interpretada 
abstraindo-se: 

I - da validade jurídica dos atos efetivamente praticados 
pelos contribuintes, responsáveis, ou terceiros, bem como da 
natureza do seu objeto ou dos seus efeitos; 

II - dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos. 

Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a 
responsabilidade por infrações da legislação tributária 
independe da intenção do agente ou do responsável e da 
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. 
 
 
A sujeição passiva atribuída ao remetente dos animais reside no fato 

de que esse, pessoalmente ou por ordem, emitiu documento fiscal e nele fez inserir, não 
importando se de boa ou má fé, vício ideológico quanto aos dados do verdadeiro destino 
das mercadorias, conduta essa que deve ser interpretada pela autoridade lançadora 
isoladamente da possível existência de culpa ou dolo, ex vi dos artigos 118 e 136 do 
CTN.” 

 
 



 

Com efeito, a obrigação tributária é a consequência da constatação 
da ocorrência dos elementos que compõem o fato gerador do tributo. Não vem ao caso 
considerar as circunstâncias do negócio realizado. O que o Fisco deve fazer é determinar 
a existência dos elementos que integram o fato gerador do imposto. Estando presentes 
tais elementos, nasce a obrigação tributária. O AUTO DE DESCONSIDERAÇÃO DE 
ATO/NEGÓCIO JURÍDICO – ADANJ 152.12.20 (fls 27 e seguintes) demonstra, 
claramente, que o autuado EDILSON VILELA DE CARVALHO emitiu em posto fazendário 
estadual, em 14/09/2011, as Notas Fiscais Avulsas - NFAs n. 1225192 e 1225232, que 
juntas acobertaram a remessa de 166 (cento e sessenta e seis) cabeças de gado, 
operações fiscais essas consideradas como dissimuladas, em razão da constatação de 
que os semoventes acobertados pelas referidas NFAs foram de fato entregues a 
destinatário diverso  do constante na respectiva documentação fiscal. Ora, o gado saiu da 
propriedade do autuado, o que o torna contribuinte do ICMS relativamente a esta 
mercadoria. Acontece que os documentos fiscais que acobertaram a saída do gado foram 
desconsiderados, pois o destinatário neles informado não foi confirmado pela fiscalização, 
consoante AUTO DE DESCONSIDERAÇÃO DE ATO/NEGÓCIO JURÍDICO – ADANJ 
152.12.20. Por conseguinte, ficou afastada a isenção prevista no artigo 6º, inciso XLIII, do 
Anexo IX, RCTE, e passou a ser devido o imposto. Isto porque, como se sabe, é isenta a 
saída interna de gado bovino realizada entre produtores agropecuários, porém desde que 
mesma esteja acobertada por nota fiscal e demais documentos de controle exigidos.  
Sendo assim, correta foi a inclusão do remetente das mercadorias no polo passivo do 
lançamento. Decido pela manutenção do autuado na lide. 

 
No que se refere ao recurso apresentado pelo solidário ÉLCIO 

TADEU GARCIA ALEVE, verifico que o mesmo é intempestivo. O sujeito passivo foi 
intimado da decisão singular em 18/02/2016, quinta feira(fls 98/100) e apresentou o seu 
recurso em 07/03/2016, conforme atesta o Termo de Recebimento de fls 112. O prazo 
transcorrido entre a intimação e a apresentação do recurso foi de 18 (dezoito) dias, 
observada a regra de que os prazos só se iniciam ou terminam em dia de expediente 
normal na repartição pública onde o ato deverá ser cumprido. Ao dispor sobre os prazos 
para interposição de recurso à Câmara Julgadora para a reforma de decisão de primeiro 
grau, a Lei nº 16.469, de 19 de janeiro de 2009, dispõe :  

 

“Art. 34. Os atos processuais do Processo Contencioso Fiscal devem 

ser realizados nos seguintes prazos, sem prejuízo de outros especialmente 
previstos: 

............................................................................................................... 

II - 15 (quinze) dias contados da intimação: 

a) do pedido de reforma de sentença, formulado pelo Representante 
Fazendário, para o sujeito passivo contraditá-lo; 

b) da sentença, para o sujeito passivo apresentar recurso voluntário ou 
pagar a quantia exigida;” 

 
 
Como se pode verificar, o prazo legal é de 15 (quinze) dias, enquanto 

o contribuinte só cumpriu o ato de apresentação de sua peça recursal no 18º (décimo 
oitavo) dia. O recurso é ,pois,  intempestivo. A mesma Lei nº 16.469/2009 estabelece : 

 

“Art. 28. Consideram-se: 



 

I - revel, o sujeito passivo que não apresentar, apresentar fora do prazo 
legal, ou, ainda que no prazo, em órgão diverso do legalmente indicado, 
impugnação em primeira instância; 

II - peremptos, a impugnação em instância única ou em segunda 
instância, o recurso voluntário e o recurso para o Conselho Pleno, quando 
não apresentados, apresentados fora do prazo legal ou, ainda que no 
prazo, em órgão diverso do indicado legalmente. 

................................................................................................................. 

§ 4º A declaração de perempção deve ser feita, quando apresentados 
fora do prazo legal ou, ainda que no prazo, em órgão diverso do indicado 
legalmente: 

I - pelo Julgador de Primeira Instância, quanto à impugnação em 
instância única; 

II - pela Câmara Julgadora, quanto à impugnação em segunda instância 
e ao recurso voluntário; 

III - pelo Conselho Pleno, quanto ao recurso para o Conselho Pleno”. 

  
 
Assim, deixo de conhecer do recurso interposto, declarando-o 

perempto com fundamento na legislação supra transcrita, e mantenho a decisão de 
procedência proferida em primeira instância.  

 
Isto posto, deixo de conhecer do recurso interposto pelo sujeito 

passivo solidário, ÉLCIO TADEU GARCIA ALEVE, por ter sido o mesmo apresentado fora 
do prazo legal, declarando sua perempção, rejeito a preliminar de nulidade da peça 
básica, arguida pelo autuado, por erro na identificação do sujeito passivo e, quanto ao 
mérito, conheço do recurso do autuado, EDILSON VILELA DE CARVALHO,  e nego-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração.  
 

 
 

Sala das sessões, em 27 de abril de 2016. 
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Matéria: Inidoneidade documental (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00676/16 
 
Relator: Conselheiro Edson Abrão da Silva 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de exclusão do sujeito passivo 
solidário da lide. Acolhida. ICMS. Documento fiscal declarado 
inidôneo. Entrega de mercadoria importada do exterior no 
estabelecimento do mesmo titular, porém com endereço 
diferente. Improcedência. 
 
1. A ausência de comprovação segura de que o sujeito passivo 
solidário teve interesse comum na situação constitutiva do fato 
gerador do imposto, ou tenha concorrido para a prática de 
infração à letra da lei tributária vigorante à data da ocorrência do 
fato descrito na peça exordial, nos termos do art. 45 da Lei nº 
11.651/91, motiva a exclusão do polo passivo solidário da lide; 
 
2. A comprovação de ausência de omissão no recolhimento do 
ICMS e de confirmação de que não houve mudança de 
titularidade das mercadorias importadas do exterior motiva o 
julgador da Segunda Instância reformar a decisão singular e 
declarar a improcedência do auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 14 de janeiro de 2016, decidiu, por maioria de votos, acolher a preliminar 
de exclusão do solidário da lide, arguida pelo sujeito passivo. Foram vencedores os 
Conselheiros Edson Abrão da Silva, Carlos Andrade Silveira e Masayuki Missao. Vencidos 
os Conselheiros Márcio Nogueira Pedra e Victor Augusto de Faria Morato. Quanto ao 
mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, dar-lhe provimento para reformar a 
sentença singular e considerar improcedente o auto de infração. Foram vencedores os 
Conselheiros Edson Abrão da Silva, Carlos Andrade Silveira e Masayuki Missao. Vencidos 
os Conselheiros Márcio Nogueira Pedra e Victor Augusto de Faria Morato, que votaram 
pela procedência do auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O auto de infração registra a ocorrência do fato gerador da obrigação 
tributária, cujo cumprimento é exigido, com a acusação de que o sujeito passivo recebia 
mercadorias no valor comercial de R$ 260.006,10 (duzentos e sessenta e seis mil, seis 
reais e dez centavos), já acrescido do Índice de Valor Agregado (IVA) de 50%, 
acompanhado da Nota Fiscal Eletrônica nº 5877, destinada a outra pessoa, razão pela 
qual o documento fiscal é considerado inidôneo para acobertar a operação, conforme 
Termo de Apreensão nº 1100138178-7 e documentos, em anexo. Em consequência, o 
autuado deve recolher o ICMS no valor de R$ 44.201,03 (quarenta e quatro mil, duzentos 
e um reais e três centavos), mais as cominações legais. 

 
As autoridades lançadoras indicam a infração de acordo com as 

disposições dos artigos 45, 64, 66 e 67, inciso I da Lei nº 11.651/91 - Código Tributário 
Estadual – CTE e propõem a penalidade prescrita no artigo 71, inciso VII, alínea "i", 
agravada com a aplicação do §9º, inciso I do CTE. 



 

 
O auto de infração está instruído com os documentos: Anexo 

Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário; Anexo Estruturado – Identificação do 
Sujeito Passivo Coobrigado; Termo de Apreensão nº 1100138178-7; Termos de 
Apreensão nº 61400034486 e de Liberação nº 2841; DANFE nº 005.878; cópias de 
Documentos Pessoais e do Veículo; Pedido de cópias dos processos; e Autorização 
Especial, Procuração e Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais – DARE 5.1; 
fls. 04 a 20. 

 
A empresa de transporte figura no processo na condição de sujeito 

passivo solidário da lide, situação amparada pelo art. 45, inciso I, alínea “b” do CTE. 
  
Os sujeitos passivo e solidário, em peça única, impugnam o 

lançamento tributário na primeira fase do contraditório, fls. 27 a 40, alega que se trata de 
lançamento autuação improcedente e que a irregularidade que ocorreu, no momento da 
abordagem da fiscalização, era a ausência da nota fiscal de transferência entre filial e 
matriz, o que é justificável pela necessidade de apuração das mercadorias que seriam 
comercializadas no Estado de Goiás e as que seriam destinadas ao Estado do Tocantins, 
o que entende que não representa ilícito fiscal. Afirma que por meio da filial do Estado do 
Tocantins foi realizada a importação das mercadorias objeto do auto de apreensão, as 
quais houve o aproveitamento do frete e elas foram entregues na matriz, em Goiânia. 
Assim sendo, o fiscal as encontrou no momento da entrega no estabelecimento do mesmo 
destinatário, só que na matriz e não na sua filial. Defende que, não havendo sonegação de 
imposto, o que seria impossível entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte, deve 
ser julgado improcedente o auto de infração. Também não houve omissão no recolhimento 
do tributo ou prejuízo ao erário. 

 
Ao final, requer o cancelamento do auto de infração. 
 
Os documentos de fls. 41 a 59 instruem a peça de defesa. 
 
O julgador de Primeira Instância, fls. 62 a 64, decide pela 

procedência do auto de infração, depois de afirmar que as mercadorias e serviços devem 
sempre estar acompanhados de documentação fiscal idônea, e que o DANFE foi emitido 
pela filial, localizada no Estado do Tocantins, para acobertar a entrada das mercadorias 
importadas do exterior, operação totalmente diversa da constatada pela fiscalização. A 
“defesa demonstra conhecimento de que este não era, de fato, o documento hábil para 
operação, pois afirma que a nota fiscal de transferência do Tocantins para Goiás não foi 
emitida por questões de economia”, fl. 63. 

 
Os sujeitos passivo e solidário foram intimados para pagar a quantia 

exigida ou apresentarem Recurso Voluntário, conforme documentos de fls. 65 a 70. 
 
Às fls. 72 a 85, as partes contrárias recorrem da decisão singular, 

reiteram a tese constante da impugnação e requerem o provimento do recurso voluntário e 
o cancelamento do auto de infração. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
A arguição da preliminar de exclusão do sujeito passivo solidário da 

lide, arguida pela parte de direito, eu a acolho, pois entendo que de acordo com a 



 

descrição do fato gerador do imposto, o responsável pelo cumprimento da obrigação 
tributária exigida na peça exordial é da empresa autuada, a qual detém o poder de decisão 
frente à escrituração fiscal e contábil da empresa, enquanto que o transportador se limita a 
transportar e entregar a mercadoria no endereço determinado pelo comerciante, pessoa 
indicada contratualmente para administrar os negócios empresariais. Portanto, não 
comporta atribuir-lhe o cumprimento de obrigação tributária, cuja falta de observância às 
regras da legislação fiscal não lhe diz respeito, o que me motiva a exclui-lo da relação 
processual. 

 
Sobre a preliminar de exclusão dos solidários da lide, acolho-a com o 

entendimento, por mim externado em processos semelhantes, nos quais eu, com o 
suporte na legislação específica, tenho direcionado o meu voto preliminar com a exclusão 
das pessoas indicadas ou de sócios da pessoa jurídica para responderem solidariamente 
pelo crédito tributário lançado de ofício. 

 
Entendo que a indicação de qualquer pessoa física ou jurídica, ou de 

qualquer dos sócios da pessoa jurídica, para responder pelo crédito fazendário, deve vir 
acompanhada da comprovação de que ela, no momento da constatação da falta cometida 
pelo sujeito passivo, tenha demonstrado a existência de interesse comum na situação 
constitutiva do crédito tributário ou tenha agido com excesso de poderes ou de forma 
fraudulenta ou prejudicial à sociedade. 

 
Para reforço deste voto, aduzo que não prospera a indicação de 

solidário para essa exigência tributária com o convencimento de que a pessoa identificada 
pela fiscalização não casou prejuízo a este Estado e nem concorreu para a prática do ato 
fiscal ilícito e causador do lançamento tributário ora em discussão. Noto que o artigo 45 do 
Código Tributário Estadual não abriga a indicação de qualquer pessoa, quer seja 
transportador quer seja sócio para responder pelo crédito tributário constituído por meio do 
lançamento de ofício, o que motiva a sua exclusão da relação processual, conforme 
arguição contida na defesa. 

 
Resolvidas as questões preliminares, dirijo-me ao mérito da 

demanda com os seguintes fundamentos: 
 
Os documentos fiscais e os basilares da lavratura do auto de infração 

demonstram que a circulação das mercadorias se fez sob cobertura de documentação 
fiscal, que o ICMS foi recolhido a Conta do Tesouro pelo Documento de Arrecadação de 
Receitas Estadual – DARE 5.1 nº 12100000427300021, fl. 18 dos autos. 

 
Esses documentos fiscais demonstram que a mercadoria tem origem 

e destino e não alterou a sua titularidade, ou seja, elas foram adquiridas pelo mesmo 
sujeito passivo da obrigação tributária em operação realizada por meio de filial e matriz. 
Por ser mercadorias importadas do exterior, a sua situação fiscal foi atendida para efeito 
de desembaraço aduaneiro e entrega ao adquirente brasileiro. 

 
Ademais, as irregularidades verificadas no documento fiscal, para 

configurar as causas de declaração de inidoneidade com a perda de todos os efeitos 
fiscais, é necessária que a mercadoria encontrada, no momento da ação fiscal, que ela se 
acha na pose de pessoa diversa da indicada no documento fiscal como destinatária da 
mercadoria. Não ficou configurada, neste lançamento, que a mercadoria se encontrava na 
pose de pessoa não identificada na documentação fiscal. 

 



 

A falta desse elemento e a confirmação de que não houve alteração 
do sujeito passivo destinatário da mercadoria, causa o convencimento de que o 
documento fiscal não é inidôneo e o tributo exigido no auto de infração não é devido, 
motivo pelo qual resultada a improcedência do auto de infração. 

 
Com isso, vejo que a situação constitutiva do crédito tributário não 

causou prejuízo tributário ou financeiro ao território goiano, motivo pelo qual firmo o 
convencimento de voto de que o tributo não é devido. 

 
Pelo exposto, decido esta questão com o acolhimento da preliminar 

de exclusão do solidário da lide, arguida pelo sujeito passivo. Quanto ao mérito, conheço 
da tese recursal, dou-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar 
improcedente o auto de infração.  

 
 

Sala das sessões, em 13 de maio de 2016. 
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Matéria: Inidoneidade documental (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00677/16 
 
Relator: Conselheiro Edson Abrão da Silva 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de exclusão do sujeito passivo 
solidário da lide. Acolhida. ICMS. Documento fiscal declarado 
inidôneo. Entrega de mercadoria importada do exterior no 
estabelecimento do mesmo titular, porém com endereço 
diferente. Improcedência. 
 
1. A ausência de comprovação segura de que o sujeito passivo 
solidário teve interesse comum na situação constitutiva do fato 
gerador do imposto, ou tenha concorrido para a prática de 
infração à letra da lei tributária vigorante à data da ocorrência do 
fato descrito na peça exordial, nos termos do art. 45 da Lei nº 
11.651/91, motiva a exclusão do polo passivo solidário da lide; 
 
2. A comprovação de ausência de omissão no recolhimento do 
ICMS e de confirmação de que não houve mudança de 
titularidade das mercadorias importadas do exterior, motiva o 
julgador da Segunda Instância, reformar a decisão singular e 
declarar a improcedência do auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 14 de janeiro de 2016, decidiu, por maioria de votos, acolher a preliminar 
de exclusão do solidário da lide, arguida pelo sujeito passivo. Foram vencedores os 
Conselheiros Edson Abrão da Silva, Carlos Andrade Silveira e Masayuki Missao. Vencidos 
os Conselheiros Márcio Nogueira Pedra e Victor Augusto de Faria Morato. Quanto ao 
mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, dar-lhe provimento para reformar a 
sentença singular e considerar improcedente o auto de infração. Foram vencedores os 
Conselheiros Edson Abrão da Silva, Carlos Andrade Silveira e Masayuki Missao. Vencidos 
os Conselheiros Márcio Nogueira Pedra e Victor Augusto de Faria Morato, que votaram 
pela procedência do auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O auto de infração registra a ocorrência do fato gerador da obrigação 
tributária, cujo cumprimento é exigido, com a acusação de que o sujeito passivo recebia 
mercadorias no valor comercial de R$ 296.793,52 (duzentos e noventa e seis mil, 
setecentos e noventa e três reais e cinquenta e dois centavos), já acrescido do Índice de 
Valor Agregado (IVA) de 50%, acompanhado da Nota Fiscal Eletrônica nº 5877, destinada 
a outra pessoa, razão pela qual o documento fiscal é considerado inidôneo para acobertar 
a operação, conforme Termo de Apreensão nº 1100138177-6 e documentos em anexos. 
Em consequência, o autuado deve recolher o ICMS no valor de R$ 50.454,89 (cinquenta e 
quatro mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), mais as 
cominações legais. 

 
As autoridades lançadoras indicam a infração de acordo com as 

disposições dos artigos 45, 64, 66 e 67, inciso I da Lei nº 11.651/91 - Código Tributário 



 

Estadual–CTE e propõem a penalidade prescrita no artigo 71, inciso VII, alínea "i", 
agravada com a aplicação do § 9º, inciso I do CTE. 

 
O auto de infração está instruído com os documentos: Anexo 

Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário; Anexo Estruturado – Identificação do 
Sujeito Passivo Coobrigado; Termos de Apreensão nº 61400034486 e de Liberação nº 
2841; Termo de Apreensão nº 1100138177-6; DANFE nº 005.877; cópias de Documentos 
Pessoais e do Veículo; Pedido de cópias dos processos; e Autorização Especial, 
Procuração e Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais – DARE 5.1; fls. 04 a 19. 

 
A empresa de transporte figura no processo na condição de sujeito 

passivo solidário da lide, situação amparada pelo art. 45, inciso I, alínea “b” do CTE. 
  
Os sujeitos passivo e solidário, em peça única, impugnam o 

lançamento tributário na primeira fase do contraditório, fls. 22 a 35, alega que se trata de 
lançamento autuação improcedente e que a irregularidade que ocorreu, no momento da 
abordagem da fiscalização, era a ausência da nota fiscal de transferência entre filial e 
matriz, o que é justificável pela necessidade de apuração das mercadorias que seriam 
comercializadas no Estado de Goiás e as que seriam destinadas ao Estado do Tocantins, 
o que entende que não representa ilícito fiscal. Afirma que por meio da filial do Estado do 
Tocantins foi realizada a importação das mercadorias objeto do auto de apreensão, as 
quais houve o aproveitamento do frete e elas foram entregues na matriz, em Goiânia. 
Assim sendo, o fiscal as encontrou no momento da entrega no estabelecimento do mesmo 
destinatário, só que na matriz e não na sua filial. Defende que, não havendo sonegação de 
imposto, o que seria impossível entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte, deve 
ser julgado improcedente o AI. Também não houve omissão no recolhimento do tributo ou 
prejuízo ao erário. 

 
Ao final, requer o cancelamento do auto de infração-AI. 
 
Os documentos de fls. 36 a 59 instruem a peça de defesa. 
 
O julgador de Primeira Instância, fls. 61 a 63, decide pela 

procedência do auto de infração, depois de afirmar que as mercadorias e serviços devem 
sempre estar acompanhados de documentação fiscal idônea, e que o DANFE foi emitido 
pela filial, localizada no Estado do Tocantins, para acobertar a entrada das mercadorias 
importadas do exterior, operação totalmente diversa da constatada pela fiscalização. A 
“defesa demonstra conhecimento de que este não era, de fato, o documento hábil para 
operação, pois afirma que a nota fiscal de transferência do Tocantins para Goiás não foi 
emitida por questões de economia”, fl. 62. 

 
Os sujeitos passivo e solidário foram intimados para pagar a quantia 

exigida ou apresentarem Recurso Voluntário, conforme documentos de fls. 64 a 69. 
 
Às fls. 71 a 84, as partes contrárias recorrem da decisão singular, 

reiteram a tese constante da impugnação e requerem o provimento do recurso voluntário e 
o cancelamento do auto de infração. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 



 

A arguição da preliminar de exclusão do sujeito passivo solidário da 
lide, arguida pela parte de direito, eu a acolho, pois entendo que de acordo com a 
descrição do fato gerador do imposto, o responsável pelo cumprimento da obrigação 
tributária exigida na peça exordial é da empresa autuada, a qual detém o poder de decisão 
frente à escrituração fiscal e contábil da empresa, enquanto que o transportador se limita a 
transportar e entregar a mercadoria no endereço determinado pelo comerciante, pessoa 
indicada contratualmente para administrar os negócios empresariais. Portanto, não 
comporta atribuir-lhe o cumprimento de obrigação tributária, cuja falta de observância às 
regras da legislação fiscal não lhe diz respeito, o que me motiva a exclui-lo da relação 
processual. 

 
Sobre a preliminar de exclusão dos solidários da lide, acolho-a com o 

entendimento, por mim externado em processos semelhantes, nos quais eu, com o 
suporte na legislação específica, tenho direcionado o meu voto preliminar com a exclusão 
das pessoas indicadas ou de sócios da pessoa jurídica para responderem solidariamente 
pelo crédito tributário lançado de ofício. 

 
Entendo que a indicação de qualquer pessoa física ou jurídica, ou de 

qualquer dos sócios da pessoa jurídica, para responder pelo crédito fazendário, deve vir 
acompanhada da comprovação de que ela, no momento da constatação da falta cometida 
pelo sujeito passivo, tenha demonstrado a existência de interesse comum na situação 
constitutiva do crédito tributário ou tenha agido com excesso de poderes ou de forma 
fraudulenta ou prejudicial à sociedade. 

 
Para reforço deste voto, aduzo que não prospera a indicação de 

solidário para essa exigência tributária com o convencimento de que a pessoa identificada 
pela fiscalização não casou prejuízo a este Estado e nem concorreu para a prática do ato 
fiscal ilícito e causador do lançamento tributário ora em discussão. Noto que o artigo 45 do 
Código Tributário Estadual não abriga a indicação de qualquer pessoa, quer seja 
transportador quer seja sócio para responder pelo crédito tributário constituído por meio do 
lançamento de ofício, o que motiva a sua exclusão da relação processual, conforme 
arguição contida na defesa. 

 
Resolvidas as questões preliminares, dirijo-me ao mérito da 

demanda com os seguintes fundamentos: 
 
Os documentos fiscais e os basilares da lavratura do auto de infração 

demonstram que a circulação das mercadorias se fez sob cobertura de documentação 
fiscal, que o ICMS foi recolhido a Conta do Tesouro pelo Documento de Arrecadação de 
Receitas Estadual – DARE 5.1 nº 12100000427300021, fl. 18 dos autos. 

 
Esses documentos fiscais demonstram que a mercadoria tem origem 

e destino e não alterou a sua titularidade, ou seja, elas foram adquiridas pelo mesmo 
sujeito passivo da obrigação tributária em operação realizada por meio de filial e matriz. 
Por ser mercadorias importadas do exterior, a sua situação fiscal foi atendida para efeito 
de desembaraço aduaneiro e entrega ao adquirente brasileiro. 

 
Ademais, as irregularidades verificadas no documento fiscal, para 

configurar as causas de declaração de inidoneidade com a perda de todos os efeitos 
fiscais, é necessária que a mercadoria encontrada, no momento da ação fiscal, que ela se 
acha na pose de pessoa diversa da indicada no documento fiscal como destinatária da 
mercadoria. Não ficou configurada, neste lançamento, que a mercadoria se encontrava na 
pose de pessoa não identificada na documentação fiscal. 



 

 
A falta desse elemento e a confirmação de que não houve alteração 

do sujeito passivo destinatário da mercadoria, causa o convencimento de que o 
documento fiscal não é inidôneo e o tributo exigido no auto de infração não é devido, 
motivo pelo qual resultada a improcedência do auto de infração. 

   
Com isso, vejo que a situação constitutiva do crédito tributário não 

causou prejuízo tributário ou financeiro ao território goiano, motivo pelo qual firmo o 
convencimento de voto de que o tributo não é devido. 

  
 Pelo exposto, decido esta questão com o acolhimento da preliminar 

de exclusão do solidário da lide, arguida pelo sujeito passivo. Quanto ao mérito, conheço 
da tese recursal, dou-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar 
improcedente o auto de infração.  

 
 

Sala das sessões, em 13 de maio de 2016. 
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Matéria: Inidoneidade documental (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00728/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Lidilone Polizeli Bento 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. I-Preliminar de nulidade da sentença 
singular, por cerceamento de direito de defesa, arguida pelo 
sujeito passivo. Rejeitada. II-Preliminar de nulidade do 
lançamento por insegurança na determinação da infração, 
arguida pelo sujeito passivo. Rejeitada. III-Preliminar de 
exclusão dos solidários transportadores, arguida pelo Relator. 
Rejeitada. 
 
I-Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade da sentença por 
cerceamento de direito de defesa, quando não restar 
evidenciado nos autos justa causa para seu reconhecimento, 
sobretudo quando a causa de nulidade alegada não está 
relacionada com o conteúdo decisório. 
 
II-Não há que se falar em nulidade por insegurança na 
determinação da infração, quando o lançamento é perfeitamente 
compreendido, no seu conteúdo e alcance, exercendo o sujeito 
passivo o contraditório e a ampla defesa de forma efetiva. 
 
III-Deve ser mantido nos autos o solidário transportador que 
tenha contribuído para a prática da infração, nos termos do art. 
45, inciso I, alínea 'b' do CTE, caracterizando interesse em 
comum na ocorrência do fato gerador.   
 
ICMS. Obrigação Principal. Desconsideração do Negócio/Ato 
Jurídico. Dissimulação. Procedência. 
 
Correto o lançamento que exige imposto e acréscimos legais, 
decorrente de desconsideração de negócio/ato jurídico, em 
virtude da ocorrência de dissimulação, por meio de informação 
falsa quanto ao destinatário das mercadorias, inteligência do art. 
147-C do CTE, combinado com art. 116 do CTN. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 18 de maio de 2016, decidiu, por unanimidade de votos,  rejeitar a  
preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento do direito de defesa, arguida pelo 
autuado, a preliminar de nulidade da peça básica,  por insegurança na determinação da 
infração, arguida pelo autuado. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo 
Carvelo Carvalho, Lidilone Polizeli Bento e Heli José da Silva. E, por maioria de votos, 
rejeitar a preliminar de exclusão dos solidários da lide Wender de Lourdes Miranda e 
Odenirio Cândido Martins, arguida pelo Conselheiro Relator. Foram vencedores os 
conselheiros Lidilone Polizeli Bento e Heli José da Silva. Vencido o Conselheiro Nivaldo 
Carvelo Carvalho. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer do recurso, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, 
Lidilone Polizeli Bento e Heli José da Silva. 



 

 
R E L A T Ó R I O 

 
Trata o presente processo sobre exigência de ICMS e consectários 

legais, decorrente de Auto de Desconsideração de Negócio/Ato Jurídico, tendo em vista 
ocorrência de dissimulação, por meio de prestação de informação falsa quanto ao correto 
destinatário das notas fiscais consideradas inidôneas.  

 
Indicam-se como infringidos os artigos 66, parágrafo único, e 67, 

inciso IV da Lei nº 11.651/91. Propõe-se a penalidade prevista no art. 71, inciso XII, alínea 
‘a’, 4, §9º, I da Lei nº 11.651/91, com redação da Lei nº 16.241/08. 

 
Foram arrolados como solidários WENDER DE LOURDES 

MIRANDA, ODENIRIO CANDIDO MARTINS, ELCIO TADEU GARCIA ALEVE, JOSE 
RUBENS MARTINS DE MEDEIROS, ORDEMIRO GARCIA ALEVE E EURIPEDES 
BAUCHANUFO DE MORAES, nos termos do art. 45, inciso I, alínea ‘b’ e inciso XIII do 
CTE. 

 
Instruem os autos Anexo Estruturado- Detalhamento do Crédito 

Tributário, Descritivo Complementar da Ocorrência, Auto de Desconsideração do 
Ato/Negócio Jurídico, Cópia do Processo nº 201200004039441. 

 
Regularmente intimados, comparecem aos autos os sujeitos 

passivos principal e coobrigados que assim se manifestam: 
 
Eurípedes Balchanulfo de Moraes (transportador)- fls.93- Em sua 

peça defensória sustenta que ‘em momento algum esse transporte foi feito pelo autuado 
em questão, seu único caminhão não comportaria a carga discriminada na nota’. 

 
Wender de Lourdes Miranda (transportador)- fls. 104- Oferece como 

razão central de impugnação o fato de que não é transportador, mas mero empregado de 
empresa transportadora. Aduz que ‘em razão do vínculo de emprego, o requerente não 
emite nota fiscal, apenas a possui para enfrentar as barreiras alfandegárias existentes no 
curso do seu percurso’. 

 
Gerson Heitor Severino da Silva (remetente)- fls. 123- Alega: 

nulidade do lançamento por incompetência funcional dos autuantes, falta de assinatura 
dos autuantes no auto de infração, por insegurança na determinação da infração com 
base na ideia de que os auditores demonstraram que o sujeito passivo não tinha 
conhecimento dos dados cadastrais do falso adquirente, por cerceamento de direito de 
defesa pela não oitiva do destinatário das mercadorias, inexistência de prejuízo ao Erário, 
asseverando que o tributo fora recolhido, motivos pelos quais requer a declaração de 
nulidade ou improcedência do lançamento. 

 
Os demais sujeitos passivos não se manifestaram, tornando-se 

revéis. 
 
Por meio do Despacho nº 1888/2014-JULP, os autos são convertidos 

em diligência para que autoridade fiscal manifeste-se sobre as alegações dos autuados. 
 
Realizada a revisão fiscal, autoridade fiscal manifesta-se por meio do 

relatório de fls. 151/159 no qual analisa ponto a ponto os argumentos e documentos 
apresentados pela defesa, concluindo ao final pela manutenção integral do lançamento. 



 

 
Em contradita a diligência efetuada comparecem aos autos os 

sujeitos passivos Gerson Heitor Severino da Silva, Ordemiro Garcia Aleve e Elcio Tadeu 
Garcia Aleve apresentando peças nas quais discordam do resultado da diligência, 
ratificam os argumentos produzidos na impugnação em primeira instância, defendem que 
a autoridade revisora adentrou o julgamento de mérito, motivo pelo qual solicita seja 
desconsiderada a diligência efetuada e seja o auto de infração julgado improcedente. 

 
Vindo os autos a julgamento, o ilustre julgador singular rejeita as 

preliminares de nulidade do lançamento e no mérito entende que os argumentos e 
documentos produzidos pela defesa são insuficientes para afastar a acusação fiscal, 
motivo pelo qual julga o lançamento procedente.  

 
Intimados da decisão singular, apenas o sujeito passivo direto 

interpõe recurso voluntário, alegando: nulidade da sentença singular tendo em vista que o 
sujeito passivo principal não compõe o polo passivo da obrigação, sendo direito do 
autuado que o devedor Vanderli Vilela de Oliveira seja incluído como responsável pela 
obrigação tributária, que sua participação contribuiria para elucidação do feito, inexistência 
de dolo ou fraude, que a boa- fé se presume, impossibilidade de julgamento 
individualizado deste processo, nulidade do lançamento por insegurança na determinação 
da infração e/ou improcedência do lançamento, tendo em vista que a desconsideração do 
negócio jurídico exige dolo o que não está provado no presente caso, além do que não 
existem fundamentos para se desconsiderar as notas fiscais e que o remetente da 
mercadoria não tinha condições de conhecer a capacidade econômica financeira do 
destinatário e sim a SEFAZ, responsável pela emissão das notas fiscais, a quem cabia 
impedir a emissão das notas fiscais a pessoa em situação irregular.   

 
Os demais sujeitos passivos solidários mantiveram-se inertes, motivo 

pelo qual foram declarados peremptos.      
 
É o Relatório. 
 
 
                                 V O T O    
 
 
Preliminarmente, rejeito a preliminar de nulidade da sentença 

singular, por cerceamento de direito de defesa, em razão do lançamento não ter incluído 
no polo passivo Vanderli Vilela de Oliveira, pessoa que o autuado entende ser o 
responsável principal pelo cumprimento da obrigação tributária e que poderia contribuir 
para a elucidação do feito.  

Não obstante a possibilidade se incluir Vanderli na lide na condição 
de solidário, nos termos do art. 45, do CTE, a fiscalização optou por não inclui-lo. Tal 
faculdade não enseja nulidade por cerceamento de direito de defesa quer da peça básica 
quer da sentença singular, trata-se de faculdade do Estado que no presente caso optou 
por não inclui-lo, fazendo-se necessário ressaltar que solidariedade decorre da lei e não 
comporta benefício de ordem. 

Ademais, apesar de o sujeito passivo direto entender que o 
responsável principal seria Vanderli, na verdade responsável principal, direto é o emitente 
da nota fiscal que negociou a mercadoria com uma pessoa e emitiu a nota fiscal para 
outra pessoa, sem que houvesse justa causa para tal conduta, visto que não foi 
apresentado ao remetente das mercadorias documentos que comprovassem a alienação 
do comprador para o destinatário que o remetente fez constar das notas fiscais, dessa 



 

forma, não há como negar que no presente caso possui relação direta com o fato gerador 
o autuado na condição de sujeito passivo direto. 

 
Dessa forma, não há que se falar em nulidade por cerceamento de 

direito de defesa da peça básica e muito menos da sentença singular que não foi a 
responsável pela formação do polo passivo do presente processo, ao deixar de incluir na 
lide a pessoa que o autuado entende que deveria ter sido incluída.  

 
Quanto à preliminar de nulidade do lançamento por insegurança na 

determinação da infração, rejeito-a, tendo em vista que a acusação fiscal é clara e 
objetiva, trata-se de exigência de imposto e acréscimos legais, decorrente de auto de 
desconsideração de ato/negócio jurídico, em função de dissimulação na celebração do 
negócio que fez constar informação falsa no campo destinatário das notas fiscais, 
destinando mercadorias a adquirente comprovadamente sem capacidade financeira para a 
aquisição e a propriedade que não comporta a manutenção da quantidade de cabeças de 
bovinos adquiridas. Ademais, o sujeito passivo compreendeu perfeitamente o alcance e 
conteúdo da acusação fiscal, tanto que utilizou-se do contraditório e da ampla defesa de 
forma eficaz até o presente momento, se defendendo em todas as instâncias 
administrativas. Assim, entendo que não existe a nulidade do lançamento por insegurança 
na determinação infração alegada pela defesa. 

 
No que tange à preliminar de exclusão dos solidários 

transportadores, arguida pelo Relator, rejeito-a, tendo em vista que ao aceitar transportar 
mercadorias destinadas a destinatário diverso do constante da nota fiscal, os solidários 
praticaram conduta que possui perfeita subsunção à regra constante do art. 45, inciso I, 
alínea ‘b’ do CTE, portanto, caracterizado interesse comum e consequentemente a 
responsabilidade solidária, motivo pelo qual mantenho-os na lide. 

 
Em relação ao mérito, verifica-se que, por meio do processo 

administrativo anexo ao presente auto de infração, a fiscalização verificou que nos últimos 
24 meses o Sr. Vanderli Vilela de Oliveira movimentou por meio de contratos de compra e 
venda a quantia de 40.000 cabeças de gado bovino, possuindo contrato de comodato de 
15 ha de área, cuja capacidade comportaria, de acordo com pesquisas, no máximo 50 
cabeças, além do que o referido senhor declara-se isento perante a Receita Federal do 
Brasil, por receber rendimentos inferiores a R$ 1.500,00 mensais. Ou seja, a partir do 
referido processo verificou-se que existiam vários negócios dissimulados relacionados ao 
produtor ora na condição de comprador, ora como vendedor, motivo pelo qual passou-se a 
investigar as operações a ele relacionadas. 

 
As notas fiscais objeto do presente processo inserem-se neste 

contexto, sendo notificado para apresentar os comprovantes de recebimento da quantia 
recebida decorrente das vendas ocorridas que demonstrasse efetivamente a pessoa que 
pagou o preço dos produtos, o sujeito passivo apresentou declaração de fls.23/25 e 44, 
atestando que as operações ocorreram nos termos constantes das notas fiscais, que teria 
negociado com pessoas diferentes que solicitaram que as notas fossem emitidas em 
nome do Sr. Vanderli, que não efetuou nenhuma transação ilegal e que as mercadorias 
chegaram ao destinatário constante das notas fiscais, tendo sido os valores pagos a vista 
e em espécie. 

 
 As declarações juntadas pelo sujeito passivo não atendem à 

determinação da fiscalização que solicitou documentos que comprovem o efetivo 
pagamento das mercadorias, indicando o seu real pagador.  

 



 

Por meio do Trancamento de Estoque de fl. 60, após a ocorrência 
das operações consideradas inidôneas, em que supostamente o Sr. Vanderli teria 
adquirido 443 cabeças de gado, verificou-se em 23/05/2012 que existiam em sua 
propriedade 50 cabeças de gado, sendo que na mesma data de acordo com dados da 
AGRODEFESA existiam 1474 cabeças de gado em sua propriedade. 

 
Além da incompatibilidade da área com o recebimento das 

mercadorias, a fiscalização verificou que o suposto adquirente não possuía capacidade 
financeira para tais aquisições, o que culminou com a desconsideração dos negócios 
jurídicos, visto que não comprovado o pagamento pelo adquirente, que este não possui 
capacidade financeira e que a área para a qual foram destinados os bovinos não 
suportaria armazenar as quantidades comercializadas pelo adquirente. 

 
Cumpre destacar o disposto no art. 147-D, §2º, do CTE, que assim 

estabelece: 

Art. 147-D. (….) 

§ 2º Considerados insuficientes os esclarecimentos e as provas 
apresentados, a autoridade fiscal fará o lançamento do crédito tributário 
correspondente, mediante lavratura de auto de infração e de auto de 
desconsideração de atos ou negócios jurídicos que instruirão o processo 
administrativo tributário. 

 

 

Tendo o sujeito passivo sido notificado para apresentar os 
esclarecimentos e documentos que pudessem afastar a desconsideração do negócio 
jurídico e não tendo realizado de forma satisfatória, vez que não apresentou os 
documentos solicitados e que prestou declaração genérica e sem a objetividade 
necessária, entendo perfeitamente aplicável a regra constante do dispositivo legal 
supratranscrito. 

 
Ademais, cumpre ressaltar que existem diversos autos de infração 

tramitando neste Conselho cuja acusação fiscal é a mesma constante destes autos, 
envolvendo o Sr. Vanderli, bem como a informação de que o mesmo está respondendo a 
processo penal pela prática de tais operações dissimuladas. 

 
Noutro giro, faz-se necessário ressaltar que o lançamento como ato 

administrativo, submete-se ao regime jurídico administrativo, onde devido a supremacia do 
interesse público, este sobrepõe-se ao interesse particular, gozando não de privilégios, 
mas sim de prerrogativas, tidas pela doutrina como atributos.  

 
Entre estes atributos está a presunção de veracidade, verdade dos 

fatos ali descritos, e de legitimidade, conformidade com o ordenamento jurídico. Tais 
presunções são relativas, provocando a inversão do ônus da prova, cabendo ao 
administrado a prova de que os fatos são inexistentes ou estão em desacordo com a lei. 
Neste contexto surge o processo administrativo tributário, no qual o sujeito passivo tem a 
oportunidade de se desincumbir do ônus de provar a inexistência dos fatos ou a 
ilegitimidade do ato, o que não ocorreu no presente processo até o presente momento. 

 
Dessa forma, considerando os elementos constantes dos autos, tais 

como incapacidade financeira para a movimentação de gado referida nos autos, 
incapacidade da propriedade rural para recebimento das mercadorias vendidas, 
trancamento de estoque comprovando que o adquirente possuía em sua propriedade 50 



 

cabeças, após adquirir 443 cabeças, sendo que junto a AGRODEFESA possuía 1474 
cabeças como estoque escritural, as declarações constantes dos autos da defesa, 
entendo que as operações constantes das notas fiscais objeto do presente auto de 
infração foram objeto de dissimulação, devendo ser desconsideradas, nos termos do art. 
147-C do CTE e art. 116 do CTN, motivo pelo qual o presente lançamento preenche as 
condições previstas no art. 160 do CTE e deve prosperar. 

 
Em relação ao pedido do sujeito passivo para que este auto de 

infração seja julgado em conjunto com os demais autos que tratam de matérias análogas, 
entendo que não possui amparo legal, não havendo justa causa para que sejam julgados 
juntos, visto que são independentes.  

 
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por 

cerceamento de direito de defesa, a preliminar de nulidade do lançamento por insegurança 
na determinação da infração, a preliminar de exclusão dos solidários transportadores, 
conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento para manter a sentença singular que 
declarou o lançamento procedente em seus termos originais.     

 
 

Sala das sessões, em 19 de maio de 2016. 
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Matéria: Inidoneidade documental (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00730/16 
 
Relator: Conselheiro Heli José da Silva 
 

 
EMENTA: I – NULIDADES. Preliminares de nulidade do 
lançamento, arguidas: (i) pelo solidário, por cerceamento do 
direito de defesa. Rejeitada por unanimidade; (ii) por 
Conselheiro, para exclusão da lide do sujeito passivo principal, 
por erro na sua identificação. Desacolhida por maioria de votos. 
 
1. Fica afastada a hipótese de nulidade do lançamento, por 
cerceamento do direito de defesa, quando não comprovada, no 
curso da ação, a ocorrência dos incidentes formais que 
prejudicam a apreciação do mérito do ato administrativo; 
 
2. O transportador fica solidariamente obrigado ao pagamento 
do imposto, em relação às mercadorias ou bens entregues a 
pessoa diversa da indicada na documentação fiscal, com quem 
as receba. (CTE, artigo 67, inciso VIII). 
 
II – DECADÊNCIA. Preliminar de nulidade da peça básica, 
suscitada pelo coobrigado solidário. Não acolhida. Decisão 
unânime. 
 
1. O direito de a Fazenda Pública Estadual constituir o crédito 
tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: (ii) da data 
em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por 
vício formal, o lançamento anteriormente efetuado. (CTN, artigo 
173, inciso II, e CTE, artigo 182, inciso II). 
 
III - ICMS. Obrigação tributária principal. Mercadorias em 
situação fiscal irregular. Inidoneidade documental. Procedência. 
Decisão unânime. 
 
1. As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão 
estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. 
Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal 
irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de 
documentos fiscais exigidos ou acompanhados de 
documentação fiscal inidônea. (CTE, artigo 66, parágrafo único); 
 
2. A apreensão de mercadorias, cujo recebimento se processava 
em estabelecimento diferente do constante na Nota Fiscal, 
legitima a declaração de inidoneidade do documento fiscal (CTE, 
artigo 67, inciso VIII); 
 
3. A não apresentação, pelo contribuinte, de elementos com 
consistente relevância capazes de provocar a modificação do 
procedimento fiscal que motivou a formalização do lançamento, 
é impeditiva da alteração da pretensão fazendária. 



 

 
ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 18 de março de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade do lançamento, arguida pelo solidário Fabiantex Industria  e 
Comercio de Tecidos e Aviamento Ltda., por cerceamento do direito de defesa. Também, 
por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de decadência, arguida pelo referido 
solidário. Participaram da decisão os Conselheiros Heli José  da Silva, Nivaldo Carvelo 
Carvalho e José Paixão  de Oliveira Gomes. Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de 
exclusão  da lide do sujeito passivo principal Expresso Sul Goiás   Ltda., arguida  pelo 
Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho. Foram vencedores os Conselheiros Heli José da 
Silva e José Paixão de Oliveira Gomes. Vencido o Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho. 
Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer do recurso do solidário Fabiantex 
Industria  e Comercio de Tecidos e Aviamento Ltda., negar-lhe provimento, para confirmar 
a decisão singular  que considerou procedente  o auto de infração. Participaram da 
decisão os Conselheiros Heli José  da Silva, Nivaldo Carvelo Carvalho e José Paixão  de 
Oliveira Gomes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Depreende-se, da análise do presente processo, que o Fisco em 07 
de agosto de 2.013, consoante historiado na peça vestibular exige do autuado acima 
identificado, ICMS no valor de R$ 32.151,95 (trinta e dois mil, cento e cinquenta e um reais 
e noventa e cinco centavos), com a respectiva multa e demais acréscimos legais, nos 
termos da legislação tributária, por promover a entrega de mercadorias acompanhadas 
pela Nota Fiscal número 397297, no valor comercial de R$ 189.129,09 (cento e oitenta e 
no mil, cento e vinte e nove reais e nove centavos), já crescido do respectivo Índice de 
Valor Agregado (IVA) de 50%, no estabelecimento Fabiantex Indústria e Comércio de 
Tecidos e Aviamentos Ltda., situado na Rua Pouso alto nº 497, local diverso do 
destinatário consignado no documento fiscal, o qual, por essa razão, é considerado 
inidôneo, conforme o Termo de apreensão nº 1100101023-0, anexo. 

Foi indicado infração aos artigos 45, inciso I, alínea “b”, 64, 66 e 67, 
inciso VIII, todos da Lei 11.651/91 – CTE, e proposta a penalidade do artigo 71, inciso VII, 
alínea “i”, e parágrafo 9.º, inciso I, do CTE, com redação da Lei n.º 15.505/05. 

Destacou-se tratar de reautuação do PAT nº 3.0277599.905.63, 
julgado nulo “ab initio” conforme Acórdão nº 1751/2012. 

Foram juntados aos autos as cópias dos documentos relacionados 
com a infração, fls. 03/31. 

Indicados como coobrigados solidários: CDS Transportes e Logística 
Ltda., e Fabiantex Indústria Comércio de Tecidos e Aviamentos Ltda., nos termos do artigo 
45, inciso I, alínea “b”, do Código Tributário Estadual – CTE. 

Com as anuências previstas em lei, estabeleceu-se o contraditório e 
a ampla defesa, tendo sido notificados os sujeitos passivos, fls. 32/39, sendo lavrado o 
Termo de Revelia, fls. 56, em desfavor do sujeito passivo principal e do solidário CDS 
Transportes e Logística Ltda. 

 O coobrigado solidário Fabiantex Comércio de Roupas e 
Aviamentos Ltda., apresentou Impugnação junto à Primeira Instância, fls. 42/52, alegando, 
em preliminar, a decadência do crédito tributário, destacando: “Como já supracitado o fato 
gerador ocorreu em 10/10/2007, portanto a contagem do prazo decadencial se inicia, 
conforme as leis supramencionadas, no dia 01/01/2008 e se encerrou no dia 
31/12/2012, ou seja 05 (cinco) anos após o primeiro dia do exercício seguinte àquele em 



 

que o lançamento poderia ter sido efetuado, sendo que lançamento somente fora feito 
no dia 07/08/2013, ou seja 8 meses após o prazo de 5 anos estipulado em lei”. 
(Destaques no original). Destaca decisões a respeito. 

Alega, também, a preliminar de nulidade do lançamento por 
cerceamento do direito de defesa, com o argumento de que no caso somente ocorreu um 
equívoco no preenchimento da Nota Fiscal, o que implicou na emissão de uma Nota Fiscal 
de Transferência para a filial. Assim, é claro o cerceamento do direito de defesa, haja vista 
que o suporte da autuação é de que as mercadorias estariam sendo entregues a 
destinatário diverso do nela indicado, ao passo que há prova da existência de Nota Fiscal 
de Transferência nº 32467, o que por si só contradiz o que foi certificado no Termo de 
Apreensão. 

No mérito propriamente dito, esclarece que houve a transferência da 
mercadoria para o local da apreensão, e que a mesma se encontrava acobertada pela 
Nota Fiscal nº 32467. Destaca: “Conforme aduzido no tópico anterior, em análise 
comparativa das duas notas fiscais, de nºs 0397297 e 32467, percebe-se que se trata da 
mesma razão social, FABIANTEX IND. E COM. DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA., 
com o mesmo CNPJ, diferindo apenas no final (00740.727/0001-05 e 00.740.727/0002-
96), portanto, o local da entrega da mercadoria se trata de uma filial. Os dois 
estabelecimentos ficam muito próximos, a poucos metros de distância, sendo que o local 
onde estava sendo descarregada a mercadoria situa-se o estoque de produtos da 
empresa”. (Destaques no original). 

Transcreve o artigo 68, do Código Tributário Estadual, buscando 
demonstrar que a irregularidade não importou em falta de pagamento, total ou parcial do 
imposto. 

Pugna, ao final, pela improcedência do auto de infração. 

 Verificando as peças que compõem o processo, depreende-se 
nitidamente que as alegações impugnatórias apresentadas no julgamento singular, não 
obtiveram o desiderato almejado pelo impugnante solidário, no sentido de obter a 
improcedência da autuação, haja vista que o julgador monocrático julgou procedente o 
lançamento. Foram rejeitadas, também, as preliminares de decadência e de cerceamento 
do direito de defesa, consoante depreende-se da leitura da Sentença nº 3033/2015 – 
JULP, fls. 58/62. 

Os autuados foram notificados do “decisum” monocrático, fls. 63/72, 
tendo sido lavrado o Termo de Perempção, fls. 73, em desfavor do sujeito passivo 
principal e do coobrigado solidário CDS Transportes e Logística Ltda. 

O solidário Fabiantex Comércio de Roupas e Aviamentos Ltda., 
apresenta o Recurso Voluntário constante às fls. 75/84, no qual, após historiar os fatos, 
reitera a preliminar de decadência do crédito tributário, destacando os mesmos 
argumentos apresentados na fase singular. Repete, também, a preliminar de nulidade por 
cerceamento do direito de defesa, argumentando que o trabalho fazendário ocorreu, 
exclusivamente com suporte na afirmação de que as mercadorias constantes da Nota 
Fiscal estavam sendo entregues a destinatário diverso do nela indicado, enquanto que há 
prova da existência de Nota Fiscal de Transferência nº 32467, juntada aos autos, que por 
si só contradiz o que foi certificado no Termo de Apreensão. 

No mérito, assevera que há prova nos autos de que a transferência 
da mercadoria para o local da apreensão dos documentos, estava devidamente 
acobertada por documento idôneo, qual seja, a Nota Fiscal de transferência de nº 32467. 
Destaca: “Conforme aduzido no tópico anterior, em análise comparativa das duas notas 
fiscais, de nº 0397297 e 32467, percebe-se que se trata da mesma razão social, 
FABIANTEX IND. E COM. DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA., com o mesmo CNPJ, 



 

diferindo apenas no final (00.740.727/0001-05 e 00.740.727/0002-96), portanto o local da 
entrega da mercadoria se trata de uma filial. Os dois estabelecimentos ficam próximos, a 
poucos metros de distância, sendo que o local onde estava sendo descarregada a 
mercadoria situa-se o estoque de produtos da empresa”.  

Conclui: “Assim, não houve malferimento às regras da legislação 
tributária interna. O artigo 67, inciso VIII, também não se aplica ao caso sub oculi, eis que 
não se trata de documento que esteja ‘acobertando mercadoria encontrada na posse de 
pessoa diversa daquele nele indicada como sua destinatária”. Ainda: “Ora, a destinatária 
não era pessoa diversa, trata-se da mesma razão social, apenas com equívoco de 
digitação de endereço, ser uma filial e que por isso foi emitida a nota fiscal de 
transferência. A data de emissão desta está explicitamente consignada no bojo da nota 
fiscal de nº 32467, constando como sendo o dia 10/10/2007, ou seja, exatamente o dia da 
transferência da mercadoria e, também da apreensão realizada pela autoridade fiscal, 
conforme Termo de Apreensão”. 

Pugna, por derradeiro, pela improcedência do auto de infração. 

Este é o relatório. 
 
             V O T O  
 
 DAS PRELIMINARES ARGUIDAS 
 

       CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA 
 
Analisando a preliminar em questão, arguida pelo coobrigado 

solidário Fabiantex Indústria e Comércio de Tecidos e Aviamentos Ltda., hei por bem, em 
consenso unânime com meus pares, em rejeitá-la. 

O argumento apresentado relaciona-se com a afirmação de que o 
trabalho fazendário ocorreu, exclusivamente com suporte na afirmação de que as 
mercadorias constantes da Nota Fiscal estavam sendo entregues a destinatário diverso do 
nela indicado, enquanto que há prova da existência de Nota Fiscal de Transferência nº 
32467, juntada aos autos, que por si só contradiz o que foi certificado no Termo de 
Apreensão. 

Destaque-se, no entanto, que referido documento não foi 
apresentado às autoridades autuantes, quando da ação fiscal, consoante depreende-se da 
descrição dos documentos e mercadorias apreendidos e relacionados no Termo de 
Apreensão, cópias às fls. 20. 

E, ainda que tenha ocorrido a emissão da referida Nota Fiscal de 
transferência, a atitude do solidário, nessa questão, é posterior à ação fiscal, haja vista 
não ter sido apresentada no momento da abordagem fiscal. Perde-se, assim, a 
espontaneidade, nos termos do parágrafo único do artigo 138, do CTN, que estabelece: 
“Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer 
procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração”. Qual 
seja, já havia iniciado a medida de fiscalização consistente na fiscalização in loco e na 
lavratura do Termo de Apreensão. 

Outrossim, também, em toda a tramitação do processo o documento 
fiscal assinalado pelo coobrigado solidário não se fez presente nos autos. 

Destaque-se, por oportuno, ainda, que no endereço no qual foram 
encontradas as mercadorias, qual seja, Rua Pouso alto nº 497, Setor Campinas, Goiânia, 
inexistia, à época dos fatos - 2007, estabelecimento do referido solidário devidamente 
inscrito no CCE-GO. Na rua em destaque, apenas no ano de 2.012, porém em número 



 

diverso, 528, é que se instalou estabelecimento do solidário, com inscrição número 
10.524.805-3. Aqui, reside a razão da não apresentação da referida Nota Fiscal de 
transferência, haja vista a impossibilidade de tal emissão para endereço no qual inexistia 
estabelecimento do solidário em questão, inscrito no cadastro da SEFAZ. 

 Conclui-se, portanto, inexistir a nulidade por cerceamento do direito 
de defesa, suscitada pelo coobrigado solidário. 

No aspecto formal, o lançamento tributário atendeu a todos os 
requisitos previstos no artigo 142, do Código Tributário Nacional, e, em especial, ao artigo 
8º, da Lei n.º 16.469/2009. Sendo assim, não existem nos autos prova, por mais elementar 
que seja, de nenhuma das possíveis nulidades descritas pelo artigo 20 da referida Lei. 

 
           D E C A D Ê N C I A  
 
Em sua defesa, o coobrigado solidário Fabiantex suscita a preliminar 

de decadência.  

Analisando a preliminar em questão, exsurge a premissa de que o 
mesmo não analisou coerentemente a autuação realizada, olvidando, que, no caso, trata-
se de reautuação de lançamento anteriormente declarado nulo por erro formal. E, em 
situação tal, aplica-se o disposto no artigo 173, inciso II, do CTN, o qual estabelece: 

 
“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir 

o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: 

[...] 

II – Da data em que se tornar definitiva a decisão 
que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente 
efetuado”. 

 
Verifica-se, pois, que a nulidade acolhida no processo anterior, por 

erro formal, ocorreu em 2.012, e o presente lançamento deu-se em 2.013. Assim, não há 
que se falar em decadência.  

 
                DA EXCLUSÃO DA LIDE DO SUJEITO PASSIVO PRINCIPAL 

 
Apreciando o pedido de exclusão da lide do sujeito passivo principal, 

apresentado pelo Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho, entendo pela inoportunidade de 
sua exclusão, haja vista que o mesmo, na condição de transportador, por promover a 
entrega das mercadorias a destinatário diverso do constante no documento fiscal, 
condiciona sua conduta à prescrição contida no artigo 45, inciso I, alínea “b”, do Código 
Tributário Estadual – CTE, o qual estabelece: 

 
“Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 

I – O transportador: 

[...] 

b)  – com quem as receba, em relação às mercadorias ou bens entregues a 
pessoa diversa da indicada na documentação fiscal; 

[...]” 
 



 

Entendo, que, in casu, a responsabilidade do transportador, arrolado 
como sujeito passivo, fica caracterizada em função da natureza da infração denunciada na 
inicial, qual seja, entrega de mercadorias em local diverso do consignado no documento 
fiscal, infração esta que não poderia ser perpetrada sem o conhecimento e intervenção 
direta do responsável pelo transporte das mercadorias. 

Com as razões acima delineadas, concluo que não há como excluir 
da lide o sujeito passivo em questão, razão pela qual deve ser mantido na polaridade 
passiva. 

 
        QUESTÃO MERITÓRIA 
 
Suplantadas as questões acima relacionadas, suscitadas pelo 

sujeito passivo solidário e por Conselheiro, e adentrando no mérito do lançamento, não 
vejo como recepcionar favoravelmente as razões trazidas pelo recorrente, por considerar 
que os argumentos por ele apresentados não são coadunáveis com o estatuído na 
legislação tributária estadual que rege a matéria. 

Por ser pertinente e para melhor clareza do meu voto, transcrevo o 
disposto nos artigos 64, 66, 67, inciso VIII, e 71, inciso VII, alínea “I”, e seu parágrafo 9.º, 
inciso II, todos da Lei nº 11.651/91 – CTE: 

 

“Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do 
pagamento do imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, 
positivas ou negativas, estabelecidas na legislação tributária. 

Art. 66.  As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão 
estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. 

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em 
situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços 
desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou 
acompanhados de documentação fiscal inidônea. 

Art. 67. Considera-se inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o 
documento que: 

[...] 

VIII – embora atendendo a todos os requisitos, esteja acobertando 
mercadoria encontrada na posse de pessoa diversa daquela nele 
indicada como sua destinatária; 

“Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 

[...] 

VII – 20% (vinte por cento) do valor consignado no documento: 

[...] 

i) pela aquisição, importação, recebimento, posse, transporte, 
estocagem, depósito, venda, exportação, remessa ou entrega de 
mercadoria acompanhada de documentação fiscal inidônea: 

[...] 

“§ 9.º. Se da prática das irregularidades descritas nos incisos V e 
seguintes do caput deste artigo resultar diretamente omissão de 
pagamento do imposto, a multa neles prevista será aumentada do 



 

valor correspondente à aplicação dos percentuais abaixo, sobre o 
valor do imposto não pago: 

I – 60% (sessenta por cento), observado o disposto no inciso 
seguinte: 

[...]” 

 
O lançamento do crédito tributário está, sob o aspecto formal, 

respaldado pela legislação tributária estadual, reguladora da matéria, identificado e 
cientificado corretamente o sujeito passivo da obrigação tributária, aplicada a norma legal 
vigente no período fiscalizado, descrita com clareza a infração fiscal praticada, proposta a 
penalidade cabível e assegurado ao autuado, de forma plena, o exercício do seu direito de 
defesa, face ao princípio jurídico do contraditório, que assegura às partes litigantes amplo 
direito de defesa. 

Como razões para o convencimento norteador da minha decisão, 
considerei nas análises realizadas em todo o conteúdo do processo que o motivo 
desencadeador da acusação fiscal de inidoneidade do documento fiscal que 
acompanhava as mercadorias autuadas, teve como espeque o fato de que, no momento 
da abordagem pela fiscalização, as mercadorias constantes do mesmo estavam sendo 
entregues em local diverso do nele indicado, portanto, para destinatário diverso, não 
sendo, por conseguinte, o legalmente exigido para a operação “fotografada” no Termo de 
Apreensão.  

Com esse raciocínio, e por entender infringido o postulado do artigo 
67, inciso VIII, do CTE, acato a acusação fiscal quanto à inidoneidade da Nota Fiscal cuja 
cópia encontra-se apensada aos autos nas fls. 22/24. 

Mister ressaltar, ainda, que como corolário do entendimento retro 
declinado, vejo que a penalidade imposta se coaduna com a infração cometida. 

Observo que, inobstante a argumentação do sujeito passivo solidário 
de que as mercadorias estavam sendo descarregadas em outro estabelecimento de sua 
propriedade, estando, inclusive, acompanhadas por Nota Fiscal de transferência, tal 
situação não se confirma, a uma, porque no local do descarregamento não se encontrava 
inscrito nenhum estabelecimento do solidário, conforme destacado em linhas volvidas, a 
duas, porque em momento algum foi apresentada a tal Nota Fiscal de transferência.  

 Portanto, quanto ao mérito, entendo que as alegações do sujeito 
passivo solidário não satisfazem, convictamente, qualquer juízo de sua admissibilidade.  

Entendo que a infração está perfeitamente demonstrada no 
processo, pois a entrega de mercadorias em local diverso do indicado no documento 
fiscal, é motivo de inidoneidade, caracterizando, portanto, a situação fiscal irregular, 
conforme previsão legal inserida na Lei n.º 11.651/91 – CTE, mormente nos artigos 66, 
parágrafo único, e 67, inciso VIII, transcritos em linhas volvidas. 

Entendo, pois, que a exigência inicial é procedente. 

Diante do exposto, em consenso unânime, rejeito a preliminar de 
nulidade do lançamento, por cerceamento do direito de defesa, arguida pelo coobrigado 
solidário Fabiantex Indústria e Comércio de Tecidos e Aviamento Ltda. 

Rejeito, também, de forma unânime, a preliminar de decadência, 
suscitada pelo mesmo coobrigado solidário. 

Ainda, de forma majoritária, voto, para rejeitar a preliminar de 
exclusão da lide do sujeito passivo principal Expresso Sul Goiás Ltda., apresentada pelo 
Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho. 



 

Quanto ao mérito, voto, de forma unânime, para conhecer do 
Recurso Voluntário apresentado pelo solidário Fabiantex Indústria e Comércio de Tecidos 
e Aviamento Ltda., negar-lhe provimento, para confirmar a decisão singular, a qual 
considerou procedente o auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões, em 20 de maio de 2016. 
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Matéria: Inidoneidade documental (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00809/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pela autuada, por insegurança na determinação da 
infração. Rejeitada. Preliminar de exclusão da lide do sujeito 
passivo solidário, por ele arguida. Acolhida. ICMS. Remessa de 
mercadoria acobertada por nota fiscal considerada inidônea.  
Procedente em parte.  
 
1. Torna-se inócuo o questionamento sobre nulidade da lide, 
quando tal inquirição for desprovida de amparo legal;  
 
2. Deve ser excluído da lide o nome do nomeado polo passivo 
solidário, quando estiver demonstrado nos autos que este não 
faz parte da sociedade empresarial; 
 
3. Reafirma-se a decisão monocrática que julgou parcialmente o 
lançamento, quando a instrução processual apontar que o polo 
passivo cumpriu parcialmente a exigência vestibular. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 14 de outubro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Paixão de 
Oliveira Gomes, Aguinaldo Fernandes de Melo, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo 
Carvalho e Edson Abrão da Silva. E, por maioria de votos, acatar a preliminar de exclusão 
da lide do sujeito passivo solidário FLÁVIO PAIVA FERRARI, por ele arguida. Foram 
vencedores os Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo, Nivaldo Carvelo Carvalho e 
Edson Abrão da Silva. Vencidos os Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes e 
Nislene Alves Borges. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer do recurso, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou parcialmente 
procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 124.293,63 (cento e vinte e quatro 
mil, duzentos e noventa e três reais e sessenta e três centavos). Participaram do 
julgamento os Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes, Aguinaldo Fernandes de 
Melo, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho e Edson Abrão da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo autuado remeteu 
mercadorias, já acrescida do respectivo Índice de Lucro Bruto (ILB) de 60%, acobertada 
pelas notas fiscais n.° 1368 e 1369, encontradas pela fiscalização sendo comercializadas 
em estande de vendas da feira agropecuária no Parque de Exposições Agropecuário de 
Goiânia, completamente fora da rota atual, caracterizando assim como entrega de 
mercadoria a destinatário diverso do constante no documento fiscal que, por essa razão, é 
considerado inidôneo. Em consequência, deverá pagar o ICMS mais as cominações 
legais. 

 



 

A autoridade lançadora indica como infringidas as disposições dos 
arts. 64, 66 e 67, I, Lei 11.651/91. Proposta a aplicação da penalidade prevista art. 71, XII, 
"a", 4, §9°I, da Lei 11.651/91 com a redação na Lei 16.241/08. 

 
O sujeito passivo coobrigado, Flávio Paiva Ferrari, é autuado por 

concorrer para a prática da infração tributária, contribuindo como diretor para a prática do 
ato resultante da presente infração, nos termos do art. 45, inciso XII, da Lei 11.651/91, "fl. 
04". 

 
O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: Anexo 

Estruturado - Detalhamento de Crédito Tributário, Anexo Estruturado – Identificação do 
Sujeito Passivo Coobrigado, Termo de Apreensão, Termo de Liberação, Termo de 
Apreensão, Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (DANFE), " fls. 03 a 21". 

 
Os sujeitos passivos, autuado e coobrigado, foram intimados a pagar 

a quantia exigida ou apresentar impugnação em primeira instância, "fls. 22 e 23". 
 
Os sujeitos passivos, autuado e coobrigado, comparecem ao feito 

apresentando, em conjunto, impugnação em Primeira Instância, "fls. 28 a 34", arguindo a 
exclusão do solidário, pois não é sócio da empresa autuada, sendo que quem responde 
pela empresa autuada é a sócia majoritária, detentora de 100% das cotas de capital, Sra. 
Zairilene de Abreu Pamplona. A impugnante entende que houve lisura da operação, 
acobertada por notas fiscais de natureza Remessa em Consignação, com envio à 
empresa destinatária correta, para serem expostas na Feira Agropecuária de Goiânia. 
Ademais, argumenta pela nulidade da peça básica, decorrente do cerceamento ao direito 
de defesa, já que não foi indicado o dispositivo legal que se baseou o autuante para a 
aplicação do Índice de Lucro Bruto no patamar de 60%, sendo totalmente equivocado, 
tendo em vista que as mercadorias vendidas não atingem esse índice de lucro. 

Anexou a impugnação os documentos: Sétima Alteração Contratual 
da Sociedade Limitada, Procuração, Documentos de Identificação e Comprovante de 
Endereço, Procuração, Documento de Identificação, Documento Auxiliar da Nota Fiscal 
Eletrônica, Nota Fiscal, Nota Fiscal de Venda ao Consumidor, Nota Fiscal, Documento 
Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica, Identificação OAB, "fls, 35 a 68". 

 
O Julgador Singular expede o Despacho nº 792/2012 - JULP, "fl. 70", 

mediante o qual determina a realização de diligência junto à Delegacia Regional de 
Fiscalização de Goiânia, a fim de apresentar a verdade material sobre a influência no 
lançamento das Notas Fiscais, Notas Fiscais de venda a consumidor, Notas Fiscais de 
Retorno de Mercadoria e Nota Fiscal de Venda da Produção do Estabelecimento. 
Também em relação a situação jurídica do coobrigado arrolado como solidário. 

 
Em atendimento a determinação do julgador singular foi realizado o 

Relatório de Diligencia que apurou não existir influência no lançamento das Notas Fiscais, 
tais documentos não foram apresentados na apreensão das mercadorias, não possuindo 
validade. O sujeito passivo, em tese, coobrigado, apresentou-se como proprietário das 
mercadorias e sócio da empresa, e foi nessa condição que as mercadorias foram 
liberadas a ele, "fl. 72".  

 
Intimados do teor da diligência, "fls. 74 e 75", somente o sujeito 

passivo autuado comparece ao processo, com a manifestação, "fls. 78 a 80", arguindo 
contra o Relatório de Diligencia que no Termo de Apreensão juntado constam os DANFEs 
e a Chave da Nota Fiscal Eletrônica, portanto as Notas Fiscais existem. Além disso, no 



 

que tange o solidário, caberia ao agente do fisco pegar uma declaração contendo as 
informações alegadas na Diligencia. 

 
Pela Sentença n° 2010/2014 - JULP, o Juiz Singular decide pela 

procedência parcial da prestação inicial do fisco, com o pagamento de ICMS mais 
cominações legais a partir de nova base de cálculo, visto que os argumentos defensórios 
são insuficientes para ameaçar integralmente o lançamento, pois estão sem arrimo fático 
ou mesmo legal. Também não cabe a exclusão do solidário, já que assinou as Notas 
Fiscais de consumidor e o Anexo Estruturado o mostra como diretor. Quanto aos 
documentos, não há suficiência para afastar a inidoneidade exposta no momento da 
apreensão, também não contendo influência no lançamento, "fls. 82 a 85".   

 
A Fazenda Pública, mediante Despacho n° 570/2015 - GERF, "fl. 86", 

exprime concordância com a Sentença do Juiz Singular. 
 
Intimam-se os sujeitos passivos, autuado e coobrigado, para 

pagarem a quantia exigida ou apresentar Recurso Voluntário, "fls. 87 e 88". 
 
Os sujeitos passivos, autuado e coobrigado, apresentam 

conjuntamente o Recurso Voluntário, argumentando novamente os fatos indicados na 
Impugnação a Juiz Singular, acrescentando a ausência de fato gerador do ICMS nas 
operações de Remessa em Consignação e Remessa para Exposição, pois não ocorreu a 
venda das mercadorias constantes das Notas Fiscais de Consignação, as mercadorias 
comercializadas foram as de Notas Fiscais de Consumidores, diante disso, o 
procedimento fiscal não pode dar sustentação para a manutenção do lançamento, "fls.91 a 
96". 

 
 
É o Relatório. 
 
 

VOTO 
 

Sobre a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, 
por insegurança na determinação da infração, a rejeito por não haver nos elementos 
constitutivos da lide afronta ao capítulo que trata da nulidade dos atos processuais, inserto 
no inciso IV do artigo 20 da Lei nº 16.469/09. A infração e a correspondente penalidade 
foram corretamente aplicadas, a instrução processual, em sede cognitiva efetivada com 
acerto. Além do que a autuada não apontou qual falha processual seria passível de 
nulidade. Assim, rejeitada está a preliminar em comento. 

 
Entretanto, acolho a preliminar de exclusão da lide do nomeado polo 

passivo solidário, identificado no documento de fl. 04, visto que ele, conforme instrução 
processual, não compõe a polaridade passiva do feito, por não fazer parte da sociedade 
da empresa epigrafada.  

 
 
Com as questões primeiras solucionadas, volvo-me à razão de direito 

desta ação e de pronto reafirmo o juízo exarado pelo nobre sentenciador “a quo”, que 
julgou parcialmente procedente o lançamento, com os fundamentos que se seguem, onde 
reproduzo, em parte a decisão “a quo” de fl.85: 

 



 

“Quanto ao IVA utilizado, assiste parcial razão a impugnante, pois foi 
utilizado o Índice de Lucro Bruto por Atividade Econômica - ILB (5.02.09 do Apêndice II) e 
não o Índice de Valor Agregado - IVA de 50 % previsto no Apêndice I do Anexo VII do 
Decreto n°4.852/97, entretanto, acredito que isso não é motivo de anulação, pois bastaria 
a impugnante verificar o índice correto na legislação tributária estadual, que agora se 
encontra devidamente mencionada e afasta o suposto vício. 

 
Quanto aos documentos apresentados não são suficientes para 

afastar a inidoneidade encontrada no momento da apreensão e, portanto, não realmente, 
em meu entendimento também, não têm influência no lançamento. 

 
   Finalmente, utilizando-se o índice das demais mercadorias não 

mencionadas anteriormente nos inciso do Anexo I (50%) sobre valor da base de cálculo 
(R$ 487.426,00) e aplicando a alíquota pelo fisco, que foi de 17%, chegamos a uma nova 
base de cálculo (R$ 731.139,00) e um ICMS a ser recolhido de R$ 124.293,63.” 

 
Assim, voto rejeitando a preliminar de nulidade da peça básica, 

arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração. E, por maioria de 
votos, acato a preliminar de exclusão da lide do sujeito passivo solidário Flávio Paiva 
Ferrari, por ele arguida. Quanto ao mérito, conheço do recurso voluntário, nego-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou parcialmente procedente o 
auto de infração no valor do ICMS de R$ 124.293,63 (cento e vinte e quatro mil, duzentos 
e noventa e três reais e sessenta e três centavos). 

  
 
 

Sala das sessões plenárias, em 07 de junho de 2016. 
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Matéria: Inidoneidade documental (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00872/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro José Pereira D'abadia 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de exclusão do sujeito passivo 
KLD Comércio de Materiais para Construção da lide, arguida por 
ele mesmo. Acolhida. Preliminar de exclusão do sujeito passivo 
solidário Prime Incorporações e Construções S/A da lide, 
arguida por ele mesmo. Rejeitada. ICMS. Documentos fiscais 
inidôneos e impróprios para acobertar a circulação de 
mercadoria. Saída de mercadoria tributada com nota fiscal, 
cujas confecções e utilizações não foram autorizadas pela 
SEFAZ-GO. 
 
1. Somente devem ser mantidos na polaridade passiva da lide 
aqueles que a instrução processual apontarem que tinham 
interesse na constituição do fato gerador em apreciação; 
 
2. Julga-se procedente o lançamento que estiver demonstrado 
nos autos que o autuado cometeu ilícito fiscal, e que não 
conseguiu contraditá-lo. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 14 de dezembro de 2015, decidiu, por maioria de votos, acatar a 
preliminar de exclusão do sujeito passivo KLD Comércio de Materiais para Construção da 
lide, arguida por ele mesmo. Foram vencedores os Conselheiros José Pereira D'abadia, 
Nivaldo Carvelo Carvalho e Edson Abrão da Silva. Vencidos os Conselheiros Heli José da 
Silva e Nislene Alves Borges. E, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de 
exclusão do sujeito passivo solidário Prime Incorporações e Construções S/A da lide, 
arguida por ele mesmo. Participaram do julgamento os Conselheiros Heli José da Silva, 
José Pereira D'abadia, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho e Edson Abrão da 
Silva. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer do recurso, negar-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração.  Participaram do julgamento os Conselheiros Heli José da Silva, José Pereira 
D'abadia, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho e Edson Abrão da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo autuado realizou 
para a empresa Prime Incorporações e Construções S/A saída de mercadoria tributada 
com nota fiscal, cujas confecções e utilizações não foram autorizadas pela SEFAZ, sendo 
documentos fiscais inidôneas e impróprios para acobertar a circulação de mercadoria. 
Devendo pagar ICMS mais cominações legais. 

 
A autoridade lançadora destaca como dispositivos legais infringidos 

os Arts. 64 e 67, IV, Lei 11.651/91 c/c Arts. 120 e 141, Decreto 4.852/97. Proposta a 
aplicação da penalidade prevista no Art. 71, XII, "a", 1, §9°I, da Lei 11.651/91 com redação 
da Lei 15.505/05. 

 



 

Como sujeitos passivos coobrigados são indicados Prime 
Incorporações e Construções S/A e Larissa Comparin Dalla Nora, com base no Art. 45, 
inciso XII, da Lei 11.651/91, "fls.05 e 06". 

 
O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: Anexo 

Estruturado - Detalhamento do Crédito Tributário, Anexo Estruturado - Descritivo 
Complementar da Ocorrência, Anexo Estruturado - Identificação do Sujeito Passivo 
Coobrigado, Termo de Apreensão, Nota Fiscal, Protocolo Deposito em Cheque Caixa 
Eletrônico, Nota Fiscal, Recibo de Depósito CTA, Nota Fiscal, Protocolo Deposito em 
Cheque Caixa Eletrônico, Nota Fiscal, Protocolo Deposito em Cheque Caixa Eletrônico, 
Nota Fiscal, Protocolo Deposito em Cheque Caixa Eletrônico, Nota Fiscal, Comprovante,  
Protocolo Deposito em Cheque Caixa Eletrônico, Nota Fiscal, Recibo de Depósito CTA, 
Nota Fiscal, Protocolo Deposito em Cheque Caixa Eletrônico, Nota Fiscal, Recibo de 
Depósito CTA, Comprovante, Nota Fiscal, Recibo de Depósito CTA, Nota Fiscal, Protocolo 
Deposito em Cheque Caixa Eletrônico, Romaneio de Entrega de Areia e Brita, Cadastro 
de Contribuintes do Estado - Espelho Cadastral, Controle de Concessão/Autenticação de 
Documentos Fiscais, Cadastro de Contribuintes do Estado - Espelho Cadastral, Dados do 
Histórico do Contribuinte, Controle de Concessão/Autenticação de Documentos Fiscais, 
Consulta Base CPF, "fls. 03 a 51". 

 
Os sujeitos passivos, autuado e coobrigados, foram intimados a 

pagar a quantia exigida ou apresentar impugnação em Primeira Instância, "fls. 52 a 58".   
 
A empresa KLD Comércio de Materiais para Construção LTDA 

esclarece nos autos, em documento anexo, que foi notificada pela SEFAZ para apresentar 
livros e blocos fiscais, pois havia constatado a existência de várias notas fiscais emitidas, 
supostamente, pelo sujeito passivo autuado que não foram informadas em sua escrita 
fiscal e nem autorizada pela SEFAZ. Durante o processo de fiscalização foi constatado 
que pessoas falsificaram notas fiscais com dados da empresa, por isso, registraram 
ocorrência policial, "fl. 61". 

 
Intima-se o sujeito passivo autuado para pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação a primeira instância, "fl. 62". 
 
Os documentos anexados pela Delegacia Fiscal de Goiânia foram: 

Auto de Infração, Anexo Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário, Anexo 
Estruturado – Descritivo Complementar da Ocorrência, Anexo Estruturado – Identificação 
do Sujeito Passivo Coobrigado, Arquivo Recebido, Boletim de Ocorrência, Primeira 
Alteração Contratual, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, "fls. 63 a 74". 

 
O sujeito passivo coobrigado Prime Incorporações e Construções 

S/A comparece ao processo e apresenta impugnação para Primeira Instância, "fls. 77 a 
83", requerendo a desconstituição do Auto de Infração, pois a inidoneidade das notas 
fiscais só foi verificada após a realização do negócio jurídico celebrado entre a empresa 
Prime Incorporações e Construções S/A e a empresa KLD Comércio de Materiais para 
Construção LTDA, sendo que aquela o fez em estrita boa-fé. Por isso, a ela não pode ser 
imputada a responsabilidade pelo adimplemento de ICMS. 

 
Os documentos anexados a impugnação são: Procuração Ad Judicia 

et Extra, Substabelecimento, Ata de Reunião das Sócias Realizada em 20 de agosto de 
2008, Notificação, Anexo Estruturado – Descritivo Complementar da Ocorrência, Anexo 
Estruturado – Identificação do Sujeito Passivo Coobrigado, Anexo Estruturado – 
Detalhamento de Crédito Tributário, Auto de Infração, Intimação, Cópia da Capa do 



 

Envelope, Consulta Pública ao Cadastro, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, 
Identificação OAB, "fls. 84 a 103", ademais, mediante termo de juntada anexa aos autos 
documentos: Encaminhamento de Futuras Intimações, Identificação OAB, 
Substabelecimento, "fls. 107 a 110". 

 
É lavrado Termo de Revelia para o sujeito passivo coobrigado 

Larissa Comparin Dalla Nora, "fl. 104". 
 
O Juiz Singular pela Sentença n° 6223/2010 – JULP declara a 

procedência do auto de infração, fundamentando que o Boletim de Ocorrência e a 
argumentação do sujeito passivo autuado são insuficientes para provar que os 
documentos apreendidos são falsos e que não foram confeccionados pelo mesmo ou, 
ainda, que não vendeu a mercadoria neles consignada. No que diz respeito ao sujeito 
passivo coobrigado, fundamenta que igualmente é o argumento de que agiu de boa-fé, 
pois não comprova que comprou da KLD Comércio de Materiais para Construção LTDA e 
que a ela pagou ou, antes, não esclarece os depósitos em nome da coobrigada revel, "fls. 
111 e 112". 

 
Os sujeitos passivos são intimados para pagar a quantia exigida nos 

autos, ou apresentar Recurso Voluntário, "fls. 113 a 115". 
 
É lavrado Termo de Perempção para o sujeito passivo coobrigado 

Larissa Comparin Dalla Nora, "fl. 116".  
 
O sujeito passivo autuado apresenta Recurso Voluntário, "fls. 119 a 

124", arguindo pela exclusão da lide para esta, reafirmando os argumentos de 
desconhecimento pela autuada e a falsificação das notas fiscais, acrescentando novos 
indícios que sustentam tais alegações, como: notas fiscais com razão social equivocada, 
KDL, quando o certo é KLD; o endereço descrito nas notas fiscais não correspondem ao 
da empresa autuada; a numeração das notas fiscais não coincidem com as numerações 
autorizadas; as notas fiscais não foram apreendidas no estabelecimento do sujeito passivo 
autuado, nem mesmo restou comprovante de pagamento destas; as notas fiscais 
acobertaram comércio de areia , em todos os casos, atividade exercida pela empresa 
Grãos da Construção, cuja relação existe com Larissa Comparin e Bruno Leonardo, os 
verdadeiros beneficiários do recebimento. 

 
Os documentos anexados pelo sujeito passivo autuado ao Recurso 

Voluntário são: Procuração, Identificação OAB, "fls. 125 e 126". 
 
O sujeito passivo coobrigado apresenta Recurso Voluntário, "fls. 128 

a 137", com as mesmas alegações presentes na impugnação a Primeira Instância. 
 
Mediante Resolução n° 17/2014 a Quarta Câmara do Conselho 

Administrativo Tributário resolve por converter o julgamento em diligência e encaminhar os 
autos à Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia para promover verificações junto a 
Delegacia Estadual de Repressão aos Crimes Contra a Ordem Tributária, a respeito de 
eventual Inquérito Policial, "fls. 139 e 140". 

 
Em resposta a Resolução e ao requerimento do sujeito passivo 

autuado de cópia da denúncia na "fl. 143", a autoridade revisora anexa aos autos cópia do 
Inquérito Policial, "fls. 144 a 188". 

 



 

É intimado o sujeito passivo autuado para tomar conhecimento da 
Resolução n° 17/2014 e resultado da diligência, "fl. 191". 

 
Mediante Resolução n°77/2014, "fl.193", a Quarta Câmara do 

Concelho Administrativo Tributário resolve suspender o julgamento, encaminhando o 
processo à Secretaria Geral, para que seja repautado em conjunto com o processo 
número 4011000917106, lavrado em desfavor do mesmo sujeito passivo autuado, o qual 
foi encaminhado para diligência, por isso, é conveniente que sejam apreciados juntos. 

 
 
É o Relatório. 
 

VOTO 
 
Ao compulsar e analisar as peças constitutivas desta lide, verifiquei 

que razão assiste aopolo passivo, quando pugna pela exclusão de seu nome da sujeição 
passiva, tendo em vista que está claramente demonstrado nos autos que houve grosseira 
fraude envolvendo a mencionada empresa, o que me leva a excluí-la da lide, conforme 
passo a expor:  

 
No contrato social da empresa, acostado ao processo às fls. 69/73; e 

no comprovante de inscrição no CNPJ, fl. 74, indicam que a firma tem a denominação de 
KDL COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA COSNTRUÇÃO LTDA, entretanto, as notas 
fiscais, arroladas à lide, fls. 09 a 17, pelo autuante, traz o nome da empresa como sendo: 
KLD COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. 

 
Como se não bastasse o grotesco erro supra aferido, ainda observei 

que o endereço descrito em todas as notas fiscais (rua São Paulo) não coincide com o 
endereço da recorrente (rua Trindade); e mais, que as notas fiscais acostadas à autuação 
entre 1285 a 1325, não coincidem com as numerações das notas fiscais autorizadas para 
confecção dos números 1 a 250, conforme relatório de fl. 45; que as notas fiscais não 
foram apreendidas no estabelecimento da recorrente, nem na sua posse, nem mesmo 
restou comprovado que à recorrente coube o pagamento decorrente das referidas notas 
fiscais.  

 
Ainda quero consignar boletim de ocorrência policial, que a autuada 

registrou na 5ª Delegacia Distrital de Polícia de Goiânia, dando conta da falsificação 
descrita em linhas anteriores.  

 
Por todo exposto em parágrafos imediatamente volvidos, excluo da 

lide o nomeado polo passivo.   
 
Entretanto, mantenho na lide o nomeado polo passivo solidário, 

identificado à fl. 05, vez que comprovado está nos autos que tal polo passivo coobrigado 
adquiriu as mercadorias com notas fiscais falsas e efetuado o pagamento com cheque 
nominal a si mesmo e provavelmente tais cheques foram endossados e depositados em 
conta de uma terceira pessoa, ou seja, da Sra. Larissa Comparim Dalla Nora. 

 
Ainda consta dos autos declarações firmadas pela supramencionada 

Sra. Larissa Comparim Dalla Nora, fls. 151/152 e do Sr. Bruno Leonardo da Silva Dalla 
Nora, fls. 153/155, à Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra a Ordem 
Tributária – DOT dando conta de que maneira foram instados a participar do esquema 
fraudulento comentados em letras anteriores. 



 

 
Com as questões primeiras solucionadas, dirijo-me à razão de mérito 

desta demanda, onde, de pronto reafirmo a exigência estampada na vestibular, que 
reclama recolhimento do imposto, tendo em vista que houve saída de mercadoria tributada 
com notas fiscais, cujas confecções e utilizações não foram autorizadas pela SEFAZ -GO, 
sendo documentos fiscais inidôneas e impróprios para acobertar a circulação de 
mercadoria, o que configura ilícito fiscal, conforme amplamente demonstrado neste meu 
voto.   

 
Assim, voto acatando a preliminar de exclusão do sujeito passivo 

KLD Comércio de Materiais para Construção da lide, arguida por ele mesmo. E, por 
unanimidade de votos, rejeito a preliminar de exclusão do sujeito passivo solidário Prime 
Incorporações e Construções S/A da lide, arguida por ele mesmo. Quanto ao mérito, por 
unanimidade de votos, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento para confirmar 
a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 14 de junho de 2016. 
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Matéria: Inidoneidade documental (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00989/16 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade do auto de 
infração por erro na identificação do sujeito passivo, 
insegurança na determinação da infração e cerceamento do 
direito de defesa. Rejeitadas. ICMS. Obrigação principal. 
Transporte de mercadorias acobertadas com documentos 
fiscais inidôneos. Procedência. 
 
1. Inocorrendo nos autos quaisquer das hipóteses de nulidades 
previstas no artigo 20 da Lei nº 16.469/09, mister se faz rejeitar 
as preliminares de nulidade arguidas pelo sujeito passivo; 
 
2. É procedente o auto de infração, quando o sujeito passivo 
não elidir a acusação fiscal nele formalizado. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 18 de abril de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pelo solidário, sendo: a primeira  por 
erro na identificação do sujeito passivo principal; a segunda  por insegurança na 
determinação da infração,  e a terceira  por cerceamento do direito de defesa. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Paulo Diniz, Heli José da Silva e Lidilone 
Polizeli Bento.  Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer do recurso do 
solidário, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração.  Participaram do julgamento os Conselheiros Paulo Diniz, 
Heli José da Silva e Lidilone Polizeli Bento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo transportava 
mercadorias no valor comercial de R$169.678,10, conforme preço de pauta da SEFAZ, em 
quantidade que caracteriza intuito comercial, acompanhadas pelos cupons fiscais de 
números 163249, 163250, 163252, 163253, 163254, 163255 e 163256, emitidos por 
MAKRO ATACADISTA S/A, sendo que tais cupons foram considerados inidôneos por 
serem documentos fiscais destinados a acobertarem operações com consumidor final, 
conforme Termo de Apreensão e documentos anexos. Em consequência, deverá pagar o 
imposto, mais as cominações legais. 

 
Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 44, 

45, inciso XIII, 64, 66 e 67 da Lei nº 11.651/91, combinado com o artigo 145, parágrafo 
único do Decreto nº 4.852/97, tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 71, 
inciso VII, alínea “l”, conjugado com o § 9º, inciso II, da Lei nº 11.651/91 com a redação 
conferida pela Lei nº 15.505/2005. 

 
Foram identificados como sujeitos passivos solidários: PAULO 

CESAR MARTINEZ CARNICER, nos termos do artigo 45, inciso II, da Lei nº 11.651/91 e 
MAKRO ATACADISTA S/A, nos termos do artigo 45, inciso XIII, da Lei nº 11.651/91. 

 



 

O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 03/56. 
 
Os sujeitos passivos foram intimados em Primeira Instância, 

conforme documentos de fls. 57/64, tendo sido lavrado o Termo de Revelia de fls. 65 com 
relação ao sujeito passivo principal e ao solidário Paulo Cesar Martinez Carnicer. 

 
Tempestivamente, o sujeito passivo solidário Makro Atacadista S.A 

ingressa com Impugnação às fls. 68/82, no qual alega nulidade do feito, pois foi baseado 
em mera presunção, visto que não poderia se basear na quantidade, visto que as 
mercadorias eram para consumo ou revenda. Destaca, ainda, que opera pela Cláusula 
FOB e que na maior parte das vendas não realiza a entrega das mercadorias vendidas, 
cabendo exclusivamente ao destinatário a retirada e transporte das mesmas, cabendo 
emitir cupom fiscal, o qual realizou. Alega, também, que a grande quantidade de 
mercadorias não se pode presumir como operação realizada como revendedor. Ressalta 
que não existe solidariedade, pois não participou de qualquer irregularidade. Em seguida, 
questiona a multa aplicada, que violaria os princípios do não confisco, da razoabilidade e 
da proporcionalidade. Requer, assim, a produção de provas por todos os meios e a 
posterior juntada de novos documentos. 

 
Juntamente com a peça impugnatória foram colacionados aos autos 

documentos de fls. 83/115. 
 
Sobreveio a sentença singular nº 3645/2015, pelo qual o julgador 

decidiu pela procedência do auto de infração. Inicialmente afirmo que o lançamento está 
desprovido de quaisquer nulidades previstas no artigo 20 da Lei nº 11.651/91. Ademais, 
não acolho a preliminar de exclusão do solidário da lide, tendo em vista que o artigo 124 
do CTN atribui a alguns agentes, de forma específica, relativamente à operação ou 
prestação decorrente dos atos que praticarem ou pela omissão de que forem 
responsáveis, a solidariedade no pagamento da obrigação tributária. Já com relação a 
solidária Makro Atacadista S.A, está claro nos autos que a mesma não possui 
responsabilidade com o sujeito passivo principal, pois quem deve ser responsabilizado é o 
possuidor da mercadoria. Portanto, acolho a sua exclusão do polo passivo da lide. No 
mérito, entendo que a exigência fiscal deve prosperar, visto que o lançamento do crédito 
tributário cumpriu as exigências do artigo 160 do CTE. Ressalta, ainda, que a autuada 
trouxe somente meras alegações, sem provas válidas, portanto, insuficientes para elidir a 
pretensão fiscal. 

 
Em seu Despacho nº 89/2016 de fls. 127, o Representante 

Fazendário manifesta-se pela manutenção da decisão monocrática.  
 
Devidamente intimados da decisão singular (fls. 128/133), os sujeitos 

passivos interpõem Recurso Voluntário às fls. 135/163 reiterando os argumentos 
expendidos anteriormente.  

 
Acosta aos autos documentos de fls. 165/171. 
 
É o Relatório.  
 
 

VOTO 
 



 

Inicio o voto desta decisão com a apreciação da preliminar de 
nulidade da peça básica, por erro na identificação do sujeito passivo principal, arguida pelo 
solidário, a qual rejeito pelos fundamentos que transcrevo:  

 
O sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao 

pagamento do tributo ou penalidade pecuniária, podendo ser o contribuinte, quando tenha 
relação direta e pessoal com a situação que constitua o respectivo fato gerador, ou o 
responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de 
disposição expressa de lei, conforme prescrevem os incisos I e II do artigo 121 do Código 
Tributário Nacional. 

 
A legislação tributária estadual assevera que contribuinte é qualquer 

pessoa, natural ou jurídica, que realize, com habitualidade ou em volume que caracterize 
intuito comercial, operação de circulação de mercadoria ou prestação de serviço de 
transporte interestadual e intermunicipal ou de comunicação, ainda que a operação e a 
prestação se iniciem no exterior (Decreto nº 4.852/97, art. 34). 

 
Assim, não resta nenhuma dúvida no sentido de que, no presente 

lançamento, o sujeito passivo foi indicado corretamente, tendo em vista que era o 
possuidor das mercadorias que tinham a finalidade de mercancia, as quais foram 
encontradas em situação fiscal irregular. 
 

Posto isso, rejeito a preliminar de nulidade do lançamento por erro na 
identificação do sujeito passivo. 

 
Quanto à preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na 

determinação da infração, arguida pelo solidário, manifesto-me pela sua rejeição, tendo 
em vista que não existe qualquer ato praticado neste procedimento administrativo fiscal 
que lhe pudesse ameaçar de anulação, pois a constituição do crédito foi efetuada por 
autoridade fiscal competente para tal, segura está a determinação da infração, 
corretamente identificado o fato gerador, com plena e inequívoca sustentação legal, bem 
como, encontra-se também corretamente identificado o sujeito passivo. 

 
Já com relação à preliminar de nulidade do auto de infração por 

cerceamento do direito de defesa, manifesto-me também pela sua rejeição, tendo em vista 
que o sujeito passivo foi legalmente comunicado e compareceu a todas as fases do 
processo para exercer sua oposição, o que significa que teve a exata compreensão da 
acusação que lhe fora imputada e tentou elidi-la tanto na peça impugnatória quanto na 
recursal. Vale então considerar que a aludida preliminar é exercício de retórica jurídica que 
não dá azo para a nulidade do trabalho fiscal e por isso deve ser rejeitada. 

 
Vencida esta primeira fase, passo a decidir o mérito da ação e concluo 

que não merece reparo a decisão singular, momento que peço vênia ao ilustre julgador 
singular para transcrever seus fundamentos quanto ao mérito:  

 
(...) Nesse contexto, sem muito esforço interpretativo, pela leitura dos 
artigos do CTE, verifica-se, de forma clara e inequívoca, o 
descumprimento pelo autuado de uma obrigação tributária de 
natureza instrumental, justificadora do lançamento. 

Podemos verificar que o fim de comercialização é evidente, pois a 
quantidade de mercadorias adquiridas pelo destinatário é 
injustificável, não se destinando ao consumo dele e de sua família. 



 

Portanto, nos termos da legislação tributária, existe o intuito 
comercial a ser praticado por esse destinatário da mercadoria, com 
isso ocorrendo uma operação posterior e daí nascendo uma 
obrigação tributária exigida na inicial. 

A defendente, ao comparecer ao feito, em contrapartida ao trabalho 
fiscal, nada trouxe aos autos de contraditasse o que foi efetuado pelo 
fisco, não apresentando documentos de que a mercadoria seria 
destinada a consumo ou mesmo provas que a verificação efetuada 
não estaria correta, portanto, não há qualquer prova que contradite o 
trabalho fiscal, nem da revisão realizada. 

(...) 

Dessa forma, concluo que a exigência fiscal deve ser mantida, tendo 
em vista que o lançamento do crédito tributário cumpriu as exigências 
do artigo 160 do CTE.  

(...) 

Pelas provas juntadas pelo Fisco, da capitulação apontada na inicial, 
concluo estar perfeitamente constituído o crédito tributário, originado 
de uma verdadeira obrigação tributária, nascida de uma lei em 
abstrato e de um fato gerador concreto, arrimado em provas robustas. 
 
Diante do exposto, conheço da impugnação, não acolho as 
preliminares de nulidade, nem o pedido de excluir ou reduzir a multa, 
somente o pedido para excluir o solidário Makro Atacadista S/A do 
polo passivo da lide e declaro PROCEDENTE o lançamento em 
questão nos termos da inicial. 
 

 
Assim, não existindo nada nos autos capaz de elidir a acusação, a 

decisão singular deve prevalecer. 

 
Ante o exposto, rejeito as preliminares de nulidade da peça básica, 

arguida pelo solidário, sendo a primeira por erro na identificação do sujeito passivo, a 
segunda por insegurança na determinação da infração, e a terceira por cerceamento do 
direito de defesa. Quanto ao mérito, conheço do recurso, nego-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração.  
 

 
 

Sala das sessões, em 11 de julho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Inidoneidade documental (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00999/16 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade da peça básica, 
arguidas pela autuada, por erro na identificação do sujeito 
passivo e por insegurança na determinação da infração. 
Rejeitadas. ICMS. Documento fiscal considerado inidôneo. Prazo 
de validade vencido. Omissão no recolhimento do tributo. 
Procedência.  
 
1. A falta de sintonia do questionamento preliminar com o art. 20 
da Lei nº 16.469/2009 impede o seu acolhimento no julgamento 
primeiro do processo contencioso administrativo tributário; 
 
2. O princípio do contraditório permite que o sujeito passivo 
apresente as contraprovas necessárias para eliminar o 
lançamento de ofício. Portanto, a defesa destituída da 
essencialidade dessa prova suporta a ratificação do decidido 
pela Primeira Instância, que considerou procedente a peça 
substancial do processo. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 29 de abril de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por 
erro na identificação do sujeito passivo e, a segunda, por insegurança na determinação da 
infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, Lidilone 
Polizeli Bento e Heli José da Silva. Quanto ao mérito, também por votação unânime, 
conhecer da impugnação, negar-lhe provimento para considerar procedente o auto de 
infração.  Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, Lidilone 
Polizeli Bento e Heli José da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A fiscalização estadual acusa o sujeito passivo de transportar 
mercadorias no valor comercial de R$ 61.194,00 (sessenta e um mil, cento e noventa e 
quatro reais) de acordo com a pauta de valores da SEFAZ/GO acompanhadas do DANFE 
nº 3279152, considerada inidônea por ter surtido os seus efeitos fiscais antes, visto o 
vencimento da data de validade, conforme Termo de Apreensão nº 61300046148 e 
documentos anexos. Em consequência, o sujeito passivo deve recolher o ICMS no valor 
de R$ 7.343,28 (sete mil, trezentos e quarenta e três reais e vinte e oito centavos), mais 
as cominações legais.  

 
A infração descrita tem abrigo nos artigos 46, inciso I, alínea "b"; 64; 

66 e 67, inciso IV da Lei nº 11.651/91-CTE. Na sequência, a fiscalização propõe a 
penalidade prescrita no art. 71, inciso VII, alínea "d", agravada com a aplicação do § 9°, 
inciso I do CTE. 

 
A autoridade fiscal instrui o seu trabalho com os documentos: Anexo 

Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário; Ordem de Serviço; Termo de 



 

Apreensão; Termo de Liberação; Minuta; Termo de Apreensão n° 1100137358-1; 
Documento Auxiliar da Nota Fiscal; Consulta Demais Mercadorias e Serviços; 
Documentação Pessoal; Consulta Detalhada do Contribuinte Pessoa Física; e Relação 
Sujeito Passivo, fls.03 a 19. 

 
Às fls. 20 e 21, o sujeito passivo é notificado do lançamento 

tributário, não responde às ordens intimatórias, deixa transcorrer o prazo contraditório e a 
sua ausência está marcada com a lavratura do Termo de Revelia, fl. 22. 

 
Após a notificação de fls. 24 e 25, o sujeito passivo impugna o 

lançamento a uma das Câmaras Julgadoras do conselho Administrativo Tributário, fls. 30 
a 36, na qual argui a preliminar de nulidade da peça básica, por erro na identificação do 
sujeito passivo, visto que ele não transportava a mercadoria no momento da autuação e 
por insegurança na determinação da infração, em virtude da exigência do pagamento do 
imposto em operação com não incidência.  

 
No mérito, afirma que o vício da peça básica continua com a sua 

nomeação para pagamento do imposto da operação em que a mercadoria não incide e, 
ainda, com as agravantes da forma punitiva. 

 
Por fim, requer a nulidade da peça básica, por erro na identificação 

do sujeito passivo e por insegurança na determinação da infração. 
 
A instrução da peça impugnatória se fez com os documentos: Cópias 

da Intimação, do Termo de Apreensão n°1100137358-1, DANFE, Guia de Trânsito Animal, 
Relação Sujeito Passivo, Auto de Infração, Anexo Estruturado – Detalhamento do Crédito 
Tributário, Termo de Apreensão, Termo de Liberação, Nota Fiscal Avulsa, fls.37 a 59. 

 
É o relatório, 
 
 

V O T O 
 
O estudo da causa motivadora da constituição do crédito tributário 

me motiva a rejeitar as preliminares da nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, 
por erro na identificação do sujeito passivo e  por insegurança na determinação de 
infração, com o entendimento de que as autoridades lançadoras agiram de acordo com as 
normas processuais, instruíram corretamente o seu trabalho e, no momento do 
cumprimento da sua tarefa funcional, nenhum outro incidente de nulidade foi apontado no 
curso do trabalho de auditagem. Considero que o resultado apresentado para a instrução 
do lançamento de ofício está correto, os dados numéricos foram catalogados da nota fiscal 
que foi declarada inidônea pelo decurso do prazo de validade vencido, a qual foi emitida 
pelo próprio contribuinte, foi elaborado de acordo com as regras procedimentais vigentes, 
de forma que o julgamento do mérito da autuação tem seguimento normal para a decisão 
da tese contida no recurso apresentado pelo autuado. 

 
O sujeito passivo e a infração foram identificados com segurança no 

momento da ação fiscal e nenhum outro fator de nulidade está contido no trabalho da 
fiscalização nem foi detectado no estudo do processo, o que me faculta a conclusão de 
que as preliminares de nulidade da peça básica não têm abrigo na previsão do art. 20, 
inciso IV da Lei nº 16.469/2009. 

 



 

Diante destas evidências, vejo que a fiscalização não violou as 
regras da legislação supra identificadas, fato que me convence de rejeitar as preliminares 
de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, erro na identificação do sujeito 
passivo e por insegurança na determinação da infração. 

  
Vencida esta primeira parte da votação, dirijo-me ao mérito da 

autuação com o composto no sumário que a seguir enumero: 
 
Estudei a formalização da presente ação, busquei o princípio da 

legalidade do lançamento e concluí que, na demanda, assiste razão ao sujeito ativo - 
Estado, pois vejo que o ato fiscal, instaurador deste processo, não está contraditado com 
provas suficientes de convencimento de que o imposto reclamado na peça exordial não é 
devido.  

 
Acredito que o autuado não tem dúvida quanto a essa afirmação, 

pois, em sua peça de defesa, ele continua com o argumento que o vício da peça básica, 
que motivou a arguição das preliminares de nulidade da peça básica existe, e provoca a 
insubsistência do auto de infração, com a sua nomeação para pagamento do imposto de 
uma operação não incidente e com as agravantes da forma punitiva. 

 
Em nenhum momento o autuado comprovou que cumpriu a sua obrigação 

tributária quanto ao recolhimento do imposto, o que demonstra que o direito de constituir o crédito 
tributário pelo lançamento de ofício tem a sua continuidade para alcance do objetivo do 
lançamento tributário. 

 
Pelo exposto, decido rejeitar as preliminares de nulidade da peça 

básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por erro na identificação do sujeito 
passivo e, a segunda, por insegurança na determinação da infração. Quanto ao mérito, 
conhecer da impugnação, negar-lhe provimento para considerar procedente o auto de 
infração.   

 
 

Sala das sessões, em 07 de julho de 2016. 
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Matéria: Inidoneidade documental (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01134/16 
 
Relator: Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Transporte de mercadoria 
acompanhada por nota fiscal considerada inidônea. Mercadoria 
originária deste Estado acompanhada por nota fiscal com 
indicação de remetente de outra unidade da Federação. 
Procedência. 
 
I - É inidôneo, por não ser o legalmente exigido para a operação, 
o documento fiscal que acompanhe mercadoria originária deste 
Estado acompanhada por nota fiscal com indicação de 
remetente de outra unidade da Federação. (Art. 67, I e II da Lei n° 
11.651/91); 
 
II - Não afastada a inidoneidade corretamente declarada pelo 
Fisco (art. 68 n° 11.651/91), deve mantido o auto de infração que 
nela se fundamente. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 01 
de março de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda Pública 
para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para reformar a decisão cameral e considerar 
procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros José Paixão de 
Oliveira Gomes, Lidilone Polizeli Bento, Heli José da Silva, Domingos Caruso Neto, 
Antônio Martins da Silva, Washington Luis Freire de Oliveira, Marlene Maria da Silva 
Ruguê Bernardes, David Fernandes de Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Victor 
Augusto de Faria Morato e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da 
Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros Nivaldo José Mendes, 
Aguinaldo Fernandes de Melo, Alcedino Gomes Barbosa, José Luiz Rosa, Rickardo de 
Souza Santos Mariano, José Pereira D'abadia, João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo 
Carvalho, Masayuki Missao e Edson Abrão da Silva, que votaram conhecendo do recurso, 
negando-lhe provimento para manter a decisão cameral que considerou improcedente o 
auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Reza a presenta acusação fiscal que o sujeito passivo remeteu 
mercadorias, na importância de R$ 690.981,44, acompanhadas pela nota fiscal nº 16197, 
confeccionada em nome da empresa CNPJ 01.475.599/0002-63, localizada em Brasília - 
DF, sendo que tais mercadorias são originárias da empresa Distribuidora de Motores 
Cummins Centro Oeste Ltda., já que a nota fiscal não possuía carimbos dos postos fiscais 
de saída do DF, bem como de entrada no Estado de Goiás.  

 
São indicados, para sustentar a acusação, o arts. 45, XIII, 64 e 67, I 

e II, da Lei n.º 11.651/91, que institui o Código Tributário Estadual - CTE -, e o art. 141 do 
Decreto n.º 4.852/97, que regulamenta o CTE - RCTE. Propõe a imputação da multa 
prevista no artigo 71, VII, "i", com o §9º, I, da Lei n.º 11.651/91, com redação da Lei n.º 
15.505/05.  

 



 

A fiscalização comprova a infração juntando termo de apreensão, 
cópias dos documentos do veículo e do condutor, notas fiscais, escala do posto fiscal de 
Aragarças, DARE´s e declaração do condutor. O fornecedor da mercadoria, 
DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA de Brasília e o transportador 
MILTON ELEUTHERIO DA SILVA ME são indicados como solidários por terem concorrido 
para a prática da infração, nos termos do art. 45, I e XIII, do CTE. 

 
Devidamente intimados, apenas o estabelecimento goiano da 

DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA apresenta impugnação "fls. 28 a 
35", alegando, em essência, que a mercadoria havia saído do estabelecimento goiano 
porque, antes, o veículo havia quebrado em Terezópolis e a mercadoria foi 
temporariamente depositada em Goiânia, para ser reembarcada no dia seguinte, em 
continuação à saída original de Brasília para Rondônia; que a filial de Brasília havia 
adquirido a mercadoria para atender ao contrato com o cliente, conforme nota fiscal em 
"fls. 54 e 55"; que não há nova incidência do ICMS em razão do ocorrido, pois, está 
comprovado que a mercadoria circulou em Brasília e, portanto, a nota fiscal não é 
inidônea, uma vez que não há infração fiscal perante a norma goiana. Pede, ao final, a 
nulidade do lançamento. Junta aos autos, para provar suas alegações, as notas fiscais de 
aquisição por Brasília e de sua venda, bem como os CTRC´s respectivos, além de folhas 
do livro Registro de Saída do estabelecimento de Brasília. 

 
O julgador singular, na Sentença nº 5099/2009 - JULP, de "fls. 68 a 

70", decide pela procedência do auto de infração, uma vez que, a seu ver, os argumentos 
apresentados pela defesa, bem como as provas juntadas, não são capazes de afastar a 
acusação. 

 
Inconformada, a empresa situada em Goiânia interpõe recurso 

voluntário, de "fls. 80 a 97", reiterando toda a argumentação apresentada na peça 
defensória anterior. Junta documentos de "fls. 98 a 144". 

 
Por meio do Acórdão n° 817/2012 – I CJUL "fls. 147 a 149", o relator 

do relator do julgamento cameral afirma que de fato, as mercadorias motivadoras desta 
demanda, não foram faturadas pela matriz e sim pela filial de Brasília, tendo sido 
depositados provisoriamente na sede da empresa autuada, por uma questão fortuita, para 
serem reembarcadas, dando continuidade ao trajeto inicial de Brasília para Rondonópolis.  

 
Conclui então o nobre relator cameral que as mercadorias 

registradas na nota fiscal n° 016197 foram adquiridas e revendidas diretamente pelo 
estabelecimento da autuada, localizado em Brasília, sem nenhuma participação da matriz, 
a ele competia o faturamento, o que de fato ocorreu. Além do que a nota fiscal referente à 
operação de venda foi devidamente escriturada no livro fiscal Registro de Saída de 
mercadoria. Portanto, não houve o ilícito fiscal denunciado na folha de rosto deste volume. 
Sem assim, dá provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente o 
auto de infração. 

 
A Fazenda Pública Estadual interpõe Recurso ao Conselho Pleno de 

n° 203/2012 – GERF/SR "fls. 151 a 154", discordando da decisão não unânime recorrida 
(fl. 146), pois a nota fiscal, emitida por estabelecimento do Distrito Federal e que 
acompanha mercadoria comprovadamente saída de Goiânia-GO, é inidônea, estando, por 
conseguinte, em situação fiscal irregular a citada mercadoria.  

 
O contribuinte acusado, diz a Fazenda Pública, não conseguiu refutar 

a acusação fiscal que está baseada em fatos demonstrados, e ainda, que o acórdão 



 

recorrido está desprovido de fundamentação que garanta a sua decisão, entendemos que 
esta deve ser reformada.  

 
Sendo assim, a Fazenda Pública pede a reforma do acórdão 

recorrido, para que seja julgado procedente o lançamento consubstanciado no auto de 
infração, nos termos de voto vencido.  

 
O sujeito passivo foi intimado "fls. 156 e 157", a apresentar contradita 

e comparece, "fls. 160 a 165", alegando que as assertivas lançadas pelo recorrente não 
merecem prosperar. Afirma que a mercadoria estava devidamente acobertada desde sua 
saída do estabelecimento remetente, cumprindo o mesmo com suas obrigações principal e 
acessória.  

 
Por sua vez, a empresa autuada, através de sua filial sediada em 

Brasília, revendeu a mercadoria para a Brasil Telecom S/A, conforme retrata nos autos a 
Nota Fiscal n°016197, data de 17/10/2008, com o seu respectivo registro no livro de saída, 
sendo a mesma entrega ao seu destinatário final em Porto Velho, Rondônia, através dos 
serviços da transportadora Ômega Expresso e Logística, conforme Conhecimento de 
Transporte Rodoviário de Cargas n° 049396.  

 
Assevera a parte acusada que não acarretou omissão de 

recolhimento do tributo, nem afronta a letra do art. 66 do CTE, norma interna, cujo 
documento fiscal que acobertou a transferência dos motores foi emitido em outro estado 
brasileiro e tinha destinatário certo.  

 
Conclui-se assim, afirma o polo passivo, ser indevida a nova 

incidência de ICMS sobre a operação, pois que as mercadorias não foram faturadas pela 
matriz e sim pela filial de Brasília, sendo depositadas provisoriamente na sede da empresa 
autuada apenas por medida de segurança, para serem reembarcadas no dia seguinte, em 
continuação à saída original de Brasília para Rondônia, já que o caminhão que carregava 
a carga teve que pernoitar em uma oficina nesta capital próxima a sede da empresa, onde 
a mercadoria estaria mais segura. No dia imediatamente seguinte, as mercadorias foram 
encaminhadas para o destinatário final, localizado no município de Porto Velho, Rondônia.  

 
Ao final, requer o defendente que seja negado provimento ao recurso 

interposto pelo Representante Fazendário, mantendo-se a irretocável decisão da colenda 
Câmara Julgadora.  

 
É o Relatório; 

 

QUESTÃO MERITÓRIA 

 

Analisando o mérito, acolho as razões trazidas pela Fazenda Pública, 
visto que a ausência de carimbos da fiscalização de fronteira na primeira via da nota fiscal 
autuada (fl.12), seja do Distrito Federal ou de Goiás e a declaração do motorista de que 
retirou as mercadorias de estabelecimento localizado em Goiânia/GO (fl. 17), estão a 
caracterizar a inidoneidade do documento fiscal que acompanhava as mercadorias 
quando de sua apreensão no Posto Fiscal Fixo de Aragarças/GO (fls. 02 e 07). 

 



 

Assim, o documento fiscal que acompanhava mercadorias objeto da 
autuação, no tocante ao estabelecimento de origem, não era o legalmente exigido para a 
operação realizada e não continha as indicações necessárias à perfeita identificação 
dessa mesma operação, sendo ele inidôneo, nos termos do art. 67, I e II da Lei 11.651/91 
e aplicável a penalidade proposta na peça básica, prevista no art. 71, VII, “i” da referida lei. 

 
Inidônea a nota fiscal, a mercadoria é considerada em situação 

irregular, como prevê o art. 66, parágrafo único da Lei 11.651/91, podendo a inidoneidade 
ser afastada por elementos inequívocos em contrário, com dispõe o 68 do mesmo diploma 
legal. 

 
Ocorre que os elementos trazidos pelo sujeito passivo não têm a 

capacidade de afastar inidoneidade, pois não confirmam a situação alegada de que os 
equipamentos autuados foram adquiridos originariamente, por sua filial de Brasília, de 
fornecedor localizado no Estado de São Paulo e vendido por essa filial a empresa de 
telecomunicação com estabelecimento desta situado em Porto Velho/RO, tendo sido os 
equipamento remetidos para seu estabelecimento matriz, em Goiânia/GO, por questão de 
segurança, em face de defeito apresentado em veículo de transportadora, ocorrido em 
Teresópolis (fls. 161 a 164). 

 
A não confirmação sobredita é produzida pela análise dos 

documentos trazidos pela parte recorrida no intuito de demonstrar o fluxo de circulação 
mercantil desde fornecedor paulista até seu cliente estabelecido em Porto Velho/RO, com 
trânsito por Brasília/DF. Nesses documentos não há coincidência de peso do produto, 
como se evidencia pelo seguinte: 

 
a) na nota fiscal autuada (fls.12) o peso bruto do equipamento, 

indicado manuscritamente, é 6.670 (seis mil e seiscentos e setenta) quilos e no 
Conhecimento de Transporte Rodoviário de Carga (CTRC) emitidos desde Brasília/DF e 
no qual estão indicados o número da referida nota e a placa do mesmo caminhão, o peso 
bruto do equipamento é 27.000 (vinte e sete mil) quilos (fl. 57); 

b) na nota fiscal emitida pelo fornecedor paulista (fl. 54), conforme o 
CTRC a ela vinculado (fl. 55), o peso do equipamento é 3.600 (três mil seiscentos) quilos; 

 
Havendo tamanha não coincidência de peso da mercadoria na 

documentação com a qual o sujeito passivo tenta afastar a inidoneidade declarada pelo 
Fisco e exigindo a lei prova inequívoca para esse afastamento, essa inidoneidade 
permanece incólume, bem como os efeitos legais dela decorrentes. 

 
Desse modo, a exigência fiscal em análise encontra amparo nos arts. 

66, parágrafo único; 67, I e II 68, e 71, VII. “i”, todos da Lei n 11.651/91 e transcritos a 
seguir: 

 

“Art. 66. As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar 
sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. 

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal 
irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos 
fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea. 

[...] 

Art. 67. Considera-se inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o documento 
que: 

I - não seja o legalmente exigido para a respectiva operação ou prestação; 



 

II - não contenha as indicações necessárias à perfeita identificação da 
operação ou da prestação, que enseje a falta do pagamento do imposto 
devido na mesma; 

[...] 

Art. 68. A inidoneidade de que trata o artigo anterior poderá ser afastada, 
mediante processo administrativo tributário, em que o sujeito passivo 
comprove, de forma inequívoca, que a irregularidade não importou em falta 
de pagamento, total ou parcial do imposto. 

[...] 

Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 

[...] 

REDAÇÃO DADA AO CAPUT DO INCISO PELA LEI Nº 13.446/99 - VIGÊNCIA: 26.01.99. 

VII - de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da operação ou da 
prestação: 

REDAÇÃO DADA À ALÍNEA "I" PELA LEI Nº 15.505/05 - VIGÊNCIA: 01.01.06. 

i) pela aquisição, importação, recebimento, posse, transporte, estocagem, 
depósito, venda, exportação, remessa ou entrega de mercadoria 
acompanhada de documentação fiscal inidônea; [...]”  

 

Pelo exposto, conheço do recurso da Fazenda Pública para o 
Conselho Pleno, dou-lhe provimento para reformar a decisão cameral e considerar 
PROCEDENTE o auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 19 de julho de 2016. 
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Matéria: Inidoneidade documental (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01200/16 
 
Relator: Conselheiro Washington Luis Freire de Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação tributária principal. Mercadorias em 
situação fiscal irregular. Inidoneidade documental. Procedência. 
 
As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar 
sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. Para os 
efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as 
mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos 
fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal 
inidônea (Artigo 66, parágrafo único, da Lei n.º 11.651/91). 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 20 de junho de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Washington Luis Freire de Oliveira, 
Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes e Gilmar Rodrigues de Almeida. Vencidos os 
Conselheiros Alcedino Gomes Barbosa e José Luiz Rosa que votaram pela improcedência 
da inicial. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal é de que o sujeito passivo remeteu, no dia 
12/10/2013, 32.350 kg de feijão carioca, acobertado pela nota fiscal produtor nº. 2309, 
considerada inidônea por tratar de operação originária do estado de Goiás e constar 
indicação na referida nota que o emitente e destinatário são de outra unidade da 
federação, conforme Termo de Apreensão nº 1100138674-8, sendo exigido o ICMS na 
importância de R$ 11.646,00, mais cominações legais. 

 
A Infração foi tipificada nos artigos 12, II, d, 1; 45, II; 64; 66 e 67 I, IV, 

da Lei 11.651/91, CTE, sendo proposta a penalidade prevista no artigo 71, XII, “a”, 4, § 9º, 
I, da Lei 11.651/91, redação da Lei 15.505/2005.  

 
Foi incluído como solidário o transportador, fls. 03, nos termos do art. 

45, II, do CTE, declarado perempto, fls. 56, por não comparecer com defesa 
administrativa. 

 
O auto de infração, lavrado em 14/10/2013, foi instruído com Termo 

de Apreensão; Termo de Liberação; Nota Fiscal de Produtor nº 2309; comprovante de 
inscrição e de situação cadastral.  

 
Inconformado com a decisão singular desfavorável, Sentença nº 

605/2016-JULP, fls. 45/48, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário no qual requer a 
improcedência do auto de infração sob o argumento de que a mercadoria foi remetida da 
cidade de Unaí-MG para a prestação de serviço de beneficiamento no estabelecimento da 
autuada em Cristalina-GO. Justifica que, após a conclusão do processo de limpeza, 
secagem e classificação, o produto seguiu para ser entregue ao destinatário na cidade de 
Paracatu-MG. 



 

 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
No presente processo o fisco exige o pagamento de ICMS da 

mercadoria transportada em situação fiscal irregular, em virtude de inidoneidade da nota 
fiscal que acompanhava a mercadoria no momento da abordagem fiscal. 

 
Para comprovar a infração, o agente do Fisco, autor do procedimento fiscal, 

anexou ao feito o Termo de Apreensão nº 1100138674-8, datado de 12/10/2013, em que constam 

como objetos apreendidos 32.350 kg de feijão carioca, a Nota Fiscal de Produtor nº 2309, emitida 

por IRINEU RENATO DA SILVEIRA, produtor localizado em Unaí - Minas Gerais, indicando 

como destinatária uma empresa industrial localizada no município de Paracatu, também no estado de 

Minas Gerais. 

 
A alegação da autuada de que a mercadoria havia saído do seu 

estabelecimento, localizado em Cristalina – GO, porque se submetera a tratamento de 
beneficiamento para classificação, limpeza e secagem, não se sustenta nos documentos 
apresentados pela própria defesa. 

 
O documento que acompanhava a mercadoria não apresenta 

qualquer indicativo da alegada operação de beneficiamento e a nota fiscal trazida aos 
autos para comprovar a remessa do feijão beneficiado para o destinatário final em 
Paracatu-MG, somente foi emitida (21h10min) após a lavratura do Termo de Apreensão 
pelo Fisco (18h02min). 

 
A operação indicada pela defesa também não se confirma nos 

campos próprios dos documentos fiscais (campo observações) que deveriam fazer 
menção ao fato de que a mercadoria sairia do estabelecimento da autuada em seguida ao 
beneficiamento. 

 
A nota fiscal de serviço, fls. 42, trazida para comprovar a prestação 

do serviço de beneficiamento do feijão, foi emitida somente em 08/01/2014, meses após o 
início da ação fiscal. 

 
A situação descrita pelo autuante está normatizada na legislação 

tributária estadual, no art. 66 da Lei 11.651/91, abaixo transcrito: 
 
Art. 66. As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar 
sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos.  

 

Desse modo, tem-se que o procedimento fiscal se encontra 
devidamente fundamentado, em aspectos de fato e de direito, conforme constam dos 
autos, e que o recurso apresentado não é eficaz para afastar a pretensão fazendária.  

 
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento 

para confirmar a decisão singular que julgou procedente o auto de infração. 



 

 
 

Sala das sessões, em 04 de agosto de 2016. 
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Matéria: Inidoneidade documental (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01207/16 
 
Relator: Conselheiro Renato Moraes Lima 
 

 
EMENTA: Processual. Excluído o transportador por falta de 
sustentação legal de sua manutenção na lide. Confiscatoriedade 
da multa. Rejeitada. 
 
1. Considera-se inidôneo o documento fiscal não legalmente 
exigido para a operação que acompanha (CTE, Art. 67, I); essa 
inidoneidade documental implica estarem as mercadorias em 
situação fiscal irregular (CTE, Art. 66); é prevista a solidariedade 
do transportador em operações sem documentação fiscal (CTE, 
Art. 45, I, "a"), mas não quando se trate de operação com 
documentação fiscal inidônea ou com mercadorias em situação 
fiscal irregular, reservando-se a solidariedade neste caso ao 
possuidor (CTE, Art. 45, II), o que, salvo melhor juízo, reporta-se 
aos casos de fiscalização em estabelecimentos, e não em 
trânsito; assim, cabe a exclusão da lide do sujeito passivo direto 
– transportador, mantendo-se na lide os demais, nos termos da 
Lei n.º 16.469/2009, Art. 20, § 5.º. 
 
 
2. Não cabe, em processo administrativo, a apreciação de norma 
em abstrato, restando tão somente a verificação da subsunção 
do fato à norma, razão pela qual rejeita-se a alegação de 
confiscatoriedade da multa. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 25 de julho de 2014, decidiu, por unanimidade de votos, acatar a 
preliminar de exclusão da autuada, Master Armazéns Gerais Ltda, da lide, conforme 
proposta do Conselheiro Relator. Participaram do julgamento os Conselheiros Renato 
Moraes Lima, Allen Anderson Viana e Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes. Quanto 
ao mérito, também, por votação unânime, conhecer da impugnação, negar-lhe provimento 
para considerar procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Renato Moraes Lima, Allen Anderson Viana e Marlene Maria da Silva Ruguê 
Bernardes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A autuada transportava, desde a sede da empresa solidária 
remetente, em Poços de Caldas, MG, passando pelo Posto Fiscal JK, na divisa goiana 
com aquele Estado, em 04/11/2010, mercadorias constantes da nota fiscal mod. 1 n.º 
6861, emitida na véspera, no valor comercial R$ 74.426,17, sendo o adquirente das 
mesmas e contratante desse serviço de transporte de Campo Limpo, GO, e a referida nota 
fiscal considerada inidônea uma vez que exigível para a atividade da remetente, 
“confecção de roupas profissionais, exceto sob medida” (CNAEf 14.13-4-01) emissão de 
nota fiscal eletrônica, mod 55, desde 1.º/10/2010, portanto 1 mês e 3 dias antes da data da 
emissão, conforme Protocolo ICMS 42, de 03/07/2009, de que são signatários tanto Goiás, 
quanto Minas Gerais. 



 

 
Em virtude do fato narrado, lavra-se o presente auto de infração 

determinando-se a base de cálculo a partir do índice de valor agregado de 50% sobre o 
valor comercial anteriormente citado, o que resulta em R$ 111.639,26, e ICMS, a 17%, de 
R$ 18.978,67. 

 
Também no polo passivo, além da remetente, foram arrolados como 

co-responsáveis solidários a sua sócia administradora, conforme consta no primeiro 
parágrafo das fls. 33, e o outro sócio, que não é administrador e detentor de apenas 3% 
das cotas da empresa. 

 
Foram indicados como infringidos o CTE, Arts. 64, 66 e 67, I; o 

RCTE, Art. 145, § Ún., e 167, III, e Dec. 6.848/2008, Art. 5.º. A penalidade proposta foi a 
prevista no CTE, 71, VII, “i”, e § 9.º, I. 

 
Instruem os autos o detalhamento do crédito tributário; identificação 

dos solidários, fls. 03 a 05; memória de cálculo do valor cobrado, fls. 06; Termo de 
Apreensão, fls. 07; Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas, fls. 09; nota fiscal, 
mod. 1, fls. 10; Contrato Social, fls. 29 a 35. 

 
Tendo a empresa autuada ciência do auto de infração em 

18/11/2010, fls. 48 (AR), e os solidários, todos com indicação de mudança de endereço 
pela ECT, fls. 39, 41 e 43, intimados por edital na quinta-feira, 25/11/2010, fls. 44 a 46, 
com data de ciência legalmente considerada como sendo domingo, 28/11/2010, nos 
termos da Lei 16.469/2009, Art. 15, V, tornam-se revéis (todos eles), fls. 49. 

 
Intimados em segunda instância, fls. 51 a 53, comparece aos autos 

apenas a autuada com impugnação de fls. fls. 57 a 67, com repetição nas fls. 89 a 99 e 
119 a 129, com as alegações que se seguem. Os solidários são peremptos, fls. 54. 

 
1. Alega que a nota fiscal é idônea, uma vez que teve sua impressão 

devidamente autorizada pela SEFAZ/MG e descreveu a operação efetivamente ocorrida. 
Sobre ser modelo 1 e não modelo 55, alega que não pode a fiscalização exigir 
cumprimento de sua ação fiscalizatória pela autuada. 

 
2. Adicionalmente, alega confiscatoriedade da multa. 
 
É o relatório. 
 

DECISÃO. 

 
1. Está equivocado o entendimento sobre a idoneidade da nota fiscal. 

Trata-se, pois, de definição legal. Há que se salientar que além do modelo da nota fiscal 
estar errado, modelo 1, quando deveria ser modelo 55, conforme consulta cadastral do 
SINTEGRA, fls. 16, a empresa remetente estava suspensa por desaparecimento do 
estabelecimento desde 15/10/2010, ou seja, 18 dias antes da emissão da nota fiscal – 
assim, a transportadora autuada, em que pese ter sido contratada pela empresa 
destinatária (transporte com cláusula FOB), pegou a mercadoria em outro endereço. 

 
CTE, Art. 67. Considera-se inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o documento 

que: 
I - não seja o legalmente exigido para a respectiva operação ou prestação; 

 



 

A inidoneidade do documento fiscal implica estarem as mercadorias 
em situação fiscal irregular. 

 
CTE, Art. 66. As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar 

sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. 
Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal 

irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos 
fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea. 

 
É fato inegável que o transportador é o possuidor das mercadorias 

quando efetuada a ação fiscal, e, pelo menos, aparentemente isso respalda a presença do 
mesmo na lide. 

 
CTE, Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 

operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 

II - o possuidor das mercadorias ou bens, com aquele que as tenha fornecido, 
quando encontrados em situação fiscal irregular; 

 
Ocorre, porém, que, ao que parece, referiu-se o legislador, neste 

caso, não a fiscalização de mercadoria em trânsito, mas a fiscalização em 
estabelecimento, sendo mais específico para o caso de trânsito o inciso anterior do 
mesmo artigo, para o que o arrolamento na solidariedade não prescinde apenas de 
mercadoria em situação fiscal irregular, mas, mais do que isso, mercadoria sem a 
respectiva nota fiscal. 

 
CTE, Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 

operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 

I - o transportador: 
a) com o remetente ou o destinatário, em relação às mercadorias ou bens que 

transportar sem documentação fiscal; 

 
Pelo raciocínio ora encadeado, não há respaldo para a empresa 

transportadora autuada permanecer na lide, o que não impede que siga a mesma com os 
demais ocupantes do polo passivo. 

 
L. 16.469/2009, Art. 20. São nulos os atos praticados: 
II - com erro de identificação do sujeito passivo; 
§ 5º Na hipótese do inciso II do caput, quando ocorrer a identificação de mais de 

um sujeito passivo não deve ser declarada a nulidade do ato, se pelo 
menos um deles estiver corretamente identificado, devendo ser excluídos 
da relação jurídica os demais. 

 
Inexistindo então previsão legal para a manutenção da autuada na 

lide, é dado provimento ao seu pedido, e excluída a mesma por unanimidade da lide (por 
essa falta de previsão legal, e não pela alegação de idoneidade do documento fiscal, uma 
vez que entendido como efetivamente inidôneo), mantendo-se os demais ocupantes do 
polo passivo na mesma. 

 



 

2. Quanto à confiscatoriedade da multa, cabe salientar que ao 
processo administrativo não cabe a apreciação da norma em abstrato, tarefa de 
competência do Poder Judiciário, restando tão somente a verificação da subsunção do 
fato à norma, que é o que se verifica ao caso, pois a reclamação é de circulação de 
mercadorias acompanhadas por documentação fiscal inidônea, e o tipo penal trata 
justamente de transporte, remessa, entrega de mercadoria acompanhada de 
documentação com tal característica, para o que rejeita-se essa alegação. 

 
É o voto. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 09 de agosto de 2016. 
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Matéria: Inidoneidade documental (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01301/16 
 
Relator: Conselheiro José Pereira D'abadia 
 

 
EMENTA: Processual. Pedido de diligência formulado pelo 
sujeito passivo. Rejeitado. Preliminares de nulidade da peça 
básica, arguidas pela autuada, por insegurança na determinação 
da infração e por cerceamento do direito de defesa. Rejeitadas. 
ICMS. Nota fiscal considerada inidônea. Omissão de 
recolhimento do imposto. Improcedente.  
 
1. Não havendo nos elementos constitutivos da lide, dúvida a 
ser dirimida, o pedido de diligência não será acolhido;  
 
2. Tornam-se inócuos os questionamentos sobre nulidade da 
lide quando tais inquirições forem desprovidas de amparo legal; 
 
3. Reforma-se a decisão "a quo", para julgar improcedente o 
lançamento, quando a instrução processual apontar que o polo 
passivo não cometeu o ilícito fiscal denunciado na folha de 
rosto da lide. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 14 de julho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido 
de diligência formulado pelo sujeito passivo. Participaram do julgamento os Conselheiros 
José Pereira D'abadia, Gilmar Rodrigues de Almeida, José Luiz Rosa, Valdir Mendonça 
Alves e Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes. Por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa. Participaram do 
julgamento os Conselheiros José Pereira D'abadia, Gilmar Rodrigues de Almeida, José 
Luiz Rosa, Valdir Mendonça Alves e Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes. Quanto ao 
mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, dar-lhe provimento para reformar a 
sentença singular e considerar improcedente o auto de infração. Foram vencedores os 
Conselheiros José Pereira D'abadia, José Luiz Rosa e Valdir Mendonça Alves. Vencidos 
os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida e Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes 
que votaram pela procedência do auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo adquiriu do produtor 
18 vacas gordas para abate com tributação normal, acompanhadas de notas fiscais 
consideradas inidôneas, visto que consignavam data de saída para o dia seguinte, prática 
essa realizada com objetivo de reutilização da NFe 40110, conforme DANFE apreendido 
(anexo). Em consequência, deverá pagar o imposto omitido, juntamente com acréscimos 
legais, conforme Termo de Apreensão 1100139920-0 (61500022870 eletrônico) e 
documentos anexo. 

 
Foram indicados como infringidos os artigos 64, 66, 67, IV da Lei 

11651/91 combinado com o artigo 155, VII e §3° do Decreto 4852/97. 
 



 

Com penalidade proposta dos artigos 71, XII, "a", 4, =9°I da Lei 
11651/1991 com redação da Lei 16421/2008. 

 
Foram anexados aos autos os seguintes documentos "fls. 3 a 12": 

detalhamento do crédito tributário, ordem de serviço, termo de apreensão, termo de 
liberação, DANFE, consulta detalhada do contribuinte Pessoa Jurídica, consulta por auto. 

 
O sujeito passivo foi devidamente intimado "fls. 13". 
 
O Sujeito passivo apresenta Impugnação "fls. 17 a 32", alegando 

que, houve cerceamento do direito de defesa, pois o AI não apresenta com exatidão 
necessária os dispositivos legais supostamente infringidos na presente autuação, de modo 
que a descrição fática constante na peça inicial não guarda coerência com legislação 
mencionada. 

 
Assim, como não apresenta com clareza o erro pretensamente 

praticado pelo Impugnante, razão pelo qual restou impossível à Defendente conhecer com 
segurança a infração que lhe foi imputada. 

 
De fato, o Sr. fiscal não apresentou de maneira coesa os dispositivos 

legais supostamente infringidos, mostrando de maneira esparsa alguns artigos e incisos 
sem demonstrar a relação de causalidade dos fatos narrados com os dispositivos legais 
supostamente infringidos da legislação estadual. 

 
Arguem da insegurança na determinação da infração, pois, na 

descrição da ocorrência consignou o agente autuador que a Nota Fiscal n° 4010 seria 
inidônea, visto que consignava data de saída para o dia seguinte, pratica realizada com 
objetivo de reutilização da NFe 4010. 

 
Ocorre que em nenhum momento o Fiscal conseguiu demonstrar tal 

fato, o que resultou não só no cerceamento do direito de defesa, mas também na 
completa insegurança na determinação da infração. 

 
Em razão de tais circunstâncias, o Auto de infração está eivado com 

nulidade, porque além de cercear o direito de defesa da impugnante, não determina de 
forma segura a real infração supostamente praticada. 

 
Quanto ao mérito, defende a inexistência de infração à legislação 

tributária. Descreve brevemente o seu operacional de aquisição do produtor de gado para 
abate. 

 
Defende que houve apenas um erro formal no preenchimento da 

nota fiscal, motivo insuficiente para declará-la inidônea.  
 
Aduzem que, a operação efetuada está amparada pela isenção fiscal 

e mero erro formal não resultou em prejuízo ao erário.  
 
Argumentam que, a multa aplicada ofende ao princípio do Não-

Confisco e da Razoabilidade/ Proporcionalidade, pois as multas, quando aplicáveis, 
devem sê-las em seus patamares mínimos, em respeito a todos os princípios 
constitucionais acima mencionados e como medida única de prestigio da 
proporcionalidade e da razoabilidade. 

 



 

Nesse sentido, considerando que no caso em tela o valor total da 
multa é 60% do valor da operação, tem-se que esta deverá ser corrigida para ser aplicada 
em patamares razoáveis e proporcionais, em respeito aos princípios ora invocados. 

 
Ao final requer, que seja declarado nulo o auto de infração por 

cerceamento ao direito de defesa e insegurança na determinação da infração, ou, que a 
multa seja reduzida, que pelo princípio da verdade material, protesta pela realização de 
diligencias, pericias e juntada posterior de novos documentos que venham a servir de 
esclarecimento da verdadeira realidade dos fatos. Pede deferimento. 

 
Anexou os seguintes documentos 'fls. 34 a 51": procuração, 

substabelecimento, documentos constitutivos, cópia do auto de infração, cópia da nota 
fiscal n° 4010, comprovante de registro no livro de entrada, cópia do conhecimento de 
transporte n° 16150 e comprovante de registro do conhecimento de transporte, DANFE.  

 
Foram anexados aos autos espelho cadastral, dados de veículo, 

documentos da SEFAZ. "fls. 53 a 59". 
 
Pela sentença n° 751/2016-JULP "fls. 61 a 63", o juiz singular decidiu 

pela Procedência do auto de infração. 
 
Fundamentou que, o referido Conhecimento de Transporte 

demonstra o liame necessário para a comprovação de que a nota fiscal foi utilizada mais 
de uma vez para o transporte de produtos. Se a operação ocorreu, de fato, em 
30/04/2015, data compatível com a data de saída consignada na nota fiscal n° 4010 e 
4009, pode-se afirmar que a operação objeto da ação fiscal em 28/04/2015 estava sendo 
efetuada com nota fiscal inidônea por não corresponder à respectiva operação, nos termos 
do inciso I, do artigo 67, do CTE. Cabe ainda enfatizar o caráter de fungibilidade da 
mercadoria transportada, podendo ser facilmente substituída por outra de mesma espécie, 
quantidade e qualidade. 

 
Deixa de apreciar a alegação quanto ao caráter confiscatório da 

multa aplicada, em virtude do previsto no artigo 6°, §4° da Lei 16469/09, que veda decisão 
por parte deste órgão julgador, que implique em apreciação ou declaração de 
inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato expedido pela administração tributária. 

 
Anexou a seguinte documentação "fls. 64 e 65", cópia da procuração 

e documentação pessoal (OAB). 
 
O sujeito passivo foi devidamente intimado 'fls. 66". 
 
 
 
O sujeito passivo apresenta impugnação "fls. 70 a 85", apenas 

reiterando as alegações da impugnação anterior, do princípio da verdade material, da 
multa ofender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, da inexistência de 
infração, da insegurança na determinação da infração, e do cerceamento do direito de 
defesa.  

 
Ao final reitera os mesmos pedidos, que seja declarado nulo o auto 

de infração por cerceamento ao direito de defesa e insegurança na determinação da 
infração, ou, que a multa seja reduzida. Protesta pela realização de diligencias, pericias e 



 

juntada posterior de novos documentos que venham a servir de esclarecimento da 
verdadeira realidade dos fatos. Pede deferimento. 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 
Sobre o pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo, o rejeito 

por não haver nos elementos constitutivos da lide qualquer dúvida a ser dirimida. Assim, 
rejeitado está o pedido em comento.   

 
Também rejeito as preliminares de nulidade da peça básica, arguidas 

pela autuada, por insegurança na determinação da infração e por cerceamento do direito 
de defesa, vez que demonstrado está, pela instrução processual, ausência de afronta ao 
capítulo que trata da nulidade processual, insertos nos itens III e IV do artigo 20 da Lei nº. 
16.469/09.  

 
Com as questões primeiras solucionadas, volvo-me à razão de direito 

desta demanda, com os fundamentos que se seguem:  
 
Considerando que no momento da apreensão, datado de 

28/04/2015, o documento auxiliar da nota fiscal eletrônica – DANFE, de nº. 4010, consta a 
quantidade de 18 (dezoito) vacas gordas para abate. Estando claro que o citado DANFE 
estava com validade até 29/04/2015, no entanto, em 28/04/2015 foi lavrado termo de 
apreensão, sob alegação de que os animais estavam sendo transportados com nota fiscal 
inidônea, o que não concordo, visto que a quantidade de animais confere com o descrito 
na nota fiscal, o que equivale dizer que esta não pode ser considerado inidônea.  

 
A nota fiscal foi emitida em 27/04/2015, cuja validade seria até 

29/04/2015 e se o termo de apreensão está datado de 28/04/2015, a nota fiscal é sim 
idônea, o que coloca uma pá de cal na pretensão expressa na folha de rosto deste 
volume.        

 
Assim, voto rejeitando o pedido de diligência formulado pelo sujeito 

passivo. Por unanimidade de votos, rejeito as preliminares de nulidade da peça básica, 
arguidas pela autuada, por insegurança na determinação da infração e por cerceamento 
do direito de defesa. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conheço do recurso 
voluntário, dando-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar 
improcedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões, em 22 de agosto de 2016. 
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Matéria: Inidoneidade documental (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01308/16 
 
Relator: Conselheiro Márcio Nogueira Pedra 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar. Exclusão do solidário da lide. 
Rejeitada. Decisão unânime. Preliminar de insegurança na 
determinação da infração. Rejeitada. Decisão unânime. ICMS. 
Obrigação principal. Saída de mercadorias acobertada por 
documentação inidônea. Procedência. Decisão unânime. 1. Deve 
ser mantida na lide a pessoa física que  exercia o cargo de 
administrador da empresa autuada  à época da ocorrência dos 
fatos. 2. Não é inseguro o auto de infração instruído com os 
levantamentos e documentação apropriados, sendo que a 
defesa não aponta falhas capazes de comprometer a solidez da 
acusação formulada pelo Fisco. 3. Não havendo manifestação 
objetiva da defesa, apontando erros no trabalho fiscal ou 
apresentando prova que afaste a acusação fiscal, o auto de 
infração deve ser julgado procedente. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 09 
de agosto de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de exclusão do 
solidário da lide, arguida pela autuada. Participaram do julgamento os Conselheiros Márcio 
Nogueira Pedra, Valdir Mendonça Alves, Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira, Rodolfo Ramos Caiado, Washington Luis Freire de Oliveira, José 
Pereira D'abadia, José Paixão de Oliveira Gomes, João Divino de Brito, Nislene Alves 
Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor 
Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, José Eduardo 
Firmino Mauro, Lidilone Polizeli Bento e Rickardo de Souza Santos Mariano. Por 
unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela 
autuada, por insegurança na determinação da infração. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Márcio Nogueira Pedra, Valdir Mendonça Alves, Aldeci de Souza Flor, José 
Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Rodolfo Ramos Caiado, Washington Luis Freire 
de Oliveira, José Pereira D'abadia, José Paixão de Oliveira Gomes, João Divino de Brito, 
Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki 
Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, 
José Eduardo Firmino Mauro, Lidilone Polizeli Bento e Rickardo de Souza Santos Mariano. 
Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso do Contribuinte 
para o Conselho Pleno, negar-lhe provimento para confirmar a decisão cameral que julgou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Márcio 
Nogueira Pedra, Valdir Mendonça Alves, Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira, Rodolfo Ramos Caiado, Washington Luis Freire de Oliveira, José 
Pereira D'abadia, José Paixão de Oliveira Gomes, João Divino de Brito, Nislene Alves 
Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor 
Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, José Eduardo 
Firmino Mauro, Lidilone Polizeli Bento e Rickardo de Souza Santos Mariano. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

No processo consta acusação de que o sujeito passivo realizou saída 
de mercadoria tributada no valor de R$ 30.166,00 (trinta mil cento e sessenta e seis reais), 



 

por meio dos documentos fiscais de número 004801 a 004828, encontrados em seu 
estabelecimento, confeccionados em nome do contribuinte MERCO'PLAST INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO LTDA, CNPJ 01.068.236/0001-22, do Estado de São Paulo, conforme Termo 
de Apreensão 1100110683-1, Termo de Apreensão complementar 1100110684-2 e 
demais documentos. Está sendo cobrado o ICMS, no montante de R$ 5.128,22 (cinco mil 
cento e vinte e oito reais e vinte e dois centavos)  além dos acréscimos legais. Para todos 
os fins legais e com fulcro no § 2º, do artigo 19, Decreto nº 6.930, de 09 de junho de 2009, 
adoto o relatório constante do Acórdão da III CJUL nº 824/2012,  de fls 84/86,  que abaixo 
transcrevo : 

 
“A acusação formulada pelo fisco é no sentido de que a 
empresa omitiu saída de mercadoria no valor de R$ 30.166,00 
(trinta mil e cento e sessenta e seis reais), por meio dos 
documentos fiscais nº 004801 a 004828, confeccionados pela 
empresa MERCO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, do 
Estado de São Paulo, e encontrados em seu estabelecimento. 
Foram indicados como infringidos os artigos 64 e 67 incisos I e 
III, da Lei nº 11.651/91 c/c art. 141, do Decreto nº 4.852/97 e 
proposta a penalidade prevista no art. 71, inciso XII, alínea “a” 
c/c § 9º inciso I, da Lei nº 11.651/91. 

Foram arrolados como solidários: 

1 – FRANCISCO CARLOS FRANCIOSO, na qualidade de 
administrador da empresa autuada, nos termos do art. 45 inciso XII da Lei nº 11.651/91; 

 2 – ALEXANDRE TRINTINALIA FRANCIOSO, na qualidade de sócio 
da empresa autuada, nos termos do art. 45 inciso XII da Lei nº 11.651/91. 

 O lançamento foi instruído com os Termos de Apreensão nºs 
1100110683-1 e 11001100684-2 e com as Notas Fiscais Mod. 01 nºs 4801 a 4850 da 
empresa MERCO PLAST INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 

A empresa autuada compareceu ao processo por meio da 
impugnação de fls. 21 a 28, alegando: 

1 – Erro na tipificação da infração e da penalidade; 
2 – Nulidade do lançamento por insegurança na determinação da infração; 

3 – Improcedência. 

Os sujeitos passivos solidários compareceram ao processo por meio 
da impugnação conjunta de fls. 44 a 48, alegando que se retiraram da sociedade em 
15/02/05, conforme alteração contratual devidamente registrada na Junta Comercial do 
Estado de Goiás. 

Por meio da Sentença nº 7.755/09, de fls. 62 a 65, a julgadora 
singular excluiu da lide o solidário ALEXANDRE TRINTINALIA FRANCIOSO, que à época 
da ocorrência dos fatos já havia se retirado da sociedade, e manteve o solidário 
FRANCISCO CARLOS FRANCIOSO na qualidade de procurador. Não acolheu as 
preliminares de nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa e 
insegurança na determinação da infração e considerou procedente o lançamento. 

A Representação Fazendária concordou com a exclusão do solidário 
ALEXANDRE TRINTINALIA FRANCIOSO. 

Inconformada a empresa autuada interpôs recurso voluntário, de fls. 
187 a 194, pedindo a reforma da decisão singular para declarar o lançamento 
improcedente ou nulo por cerceamento do direito de defesa ou insegurança na 



 

determinação da infração, com base nos mesmos argumentos expendidos na fase 
singular. 

O não comparecimento do solidário FRANCISCO CARLOS 
FRANCIOSO para pagamento da quantia exigida ou interposição de recurso voluntário 
encontra-se registrado no Termo de Perempção, fl. 69. 

Na sessão de julgamento o Conselheiro Relator argüiu a preliminar 
de nulidade parcial do processo a partir da fl. 62 (sentença singular), por cerceamento do 
direito de defesa, em razão da falta de fundamentação da rejeição das preliminares 
argüidas. Arguiu, ainda, a preliminar de exclusão do solidário FRANCISCO CARLOS 
FRANCIOSO da lide”. 

 
Em seguimento ao relatório, informo que a Terceira Câmara do 

Conselho Administrativo Tributário decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de 
nulidade parcial do processo, a partir de fls. 62, arguida pelo Conselheiro Relator, por 
cerceamento do direito de defesa, em razão da falta de fundamentação das preliminares 
de nulidade, arguidas pelo polo passivo. Por unanimidade de votos, foi rejeitada a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito 
de defesa. Por maioria de votos foi rejeitada a preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pelo sujeito passivo, por insegurança na determinação da infração. Por maioria de 
votos foi  rejeitada a preliminar de exclusão do solidário da lide, arguida pelo Conselheiro 
Relator. Finalmente, quanto ao mérito, por maioria de votos, a câmara conheceu do 
recurso, negando-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração.  

 
Inconformada com a decisão cameral condenatória, a autuada 

apresentou recurso ao Conselho Pleno. Inicialmente argui erro na tipificação da infração e 
da pena. Afirma que foi autuada por realizar saída de mercadorias por meio de 
documentos fiscais emitidos por empresa de outra unidade da federação, sendo que tais 
documentos foram encontrados em seu estabelecimento. Porém, que tal situação não 
condiz com a tipificação utilizada na lavratura do auto de infração. Afirma que não pode 
responder por operação comercial em que não figura como remetente ou destinatária das 
mercadorias. Afirma, ainda, que a penalidade imposta não representa a infração 
supostamente cometida. Isto porque os documentos fiscais não podem ser caracterizados 
como adulterados, viciados ou falsificados.  

 
Argui preliminar de insegurança na determinação da infração, 

afirmando que o auto de infração não contém provas do ilícito. 
 
Em seguida, solicita a exclusão do solidário FRANCISCO CARLOS 

FRANCIOSO da lide. Afirma que sem que haja demonstração do exercício de gerência 
com abuso de poder ou infração à lei não se pode responsabilizar o procurador da 
empresa pela dívida tributária desta.  

 
No mérito, alega que os agentes do Fisco arbitrariamente arrancaram 

das mãos do representante da empresa Merco Plast, que ali se encontrava para receber 
algumas devoluções de mercadorias adquiridas pela autuada, dois blocos de notas fiscais, 
autorizados para uso de Merco Plast. Afirma que mantém relação comercial com a Merco 
Plast e que também mantém relação de representação comercial com a referida empresa. 
A autuada envia pedidos de clientes à empresa paulista, sendo as mercadorias faturadas 
diretamente ao consumidor final, recebendo a recorrente comissões sobre as vendas.  

 



 

A recorrente argumenta  ainda que as operações mercantis indicadas 
nos documentos apreendidos ocorreram em momento anterior ao da fiscalização. Que o 
fato de os documentos serem apreendidos em seu estabelecimento não descaracteriza as 
vendas realizadas pela empresa Merco Plast. Ressalta que os blocos estavam em poder 
do representante da empresa paulista.  

 
É o relatório.  
 
 

VOTO 
 
 
Em seu recurso, a autuada, inicialmente argui erro na tipificação da 

infração e da pena, afirmando que a situação irregular de que é acusada  não condiz com 
a tipificação utilizada na lavratura do auto de infração. Também afirma que a penalidade 
imposta não representa a infração supostamente cometida. Isto porque os documentos 
fiscais não podem ser caracterizados como adulterados, viciados ou falsificados. Argui 
preliminar de insegurança na determinação da infração, afirmando que o auto de infração 
não contém provas do ilícito. 

 
No auto de infração o contribuinte é acusado de realizar a  saída de 

mercadoria tributada no valor de R$ 30.166,00 (trinta mil cento e sessenta e seis reais), 
por meio dos documentos fiscais de número 004801 a 004828, encontrados em seu 
estabelecimento, confeccionados em nome do contribuinte MERCO'PLAST INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO LTDA, CNPJ 01.068.236/0001-22, do Estado de São Paulo, conforme Termo 
de Apreensão 1100110683-1, Termo de Apreensão complementar 1100110684-2 e 
demais documentos. A tipificação legal adotada no lançamento (artigos 64 e 67 incisos I e 
III, da Lei nº 11.651/91 c/c art. 141, do Decreto nº 4.852/97) refere-se a :  

 
1 – exigência de que o contribuinte deve, além do pagamento do 

imposto, cumprir prestações, positivas ou negativas, estabelecidas na legislação tributária, 
dentre as quais se encontra a de efetuar a saída de mercadorias acobertadas por 
documentação idônea. 

 
2 – é considerado inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o 

documento que não seja o legalmente exigido para a respectiva operação ou prestação, 
ou que, embora atendendo aos requisitos formais, tenha sido emitido por contribuinte em 
situação cadastral irregular ou por quem não esteja autorizado a fazê-lo. 

 
3 – o contribuinte do imposto deve emitir documento fiscal, em 

conformidade com a operação ou prestação que realizar. 
 
 
Ou seja, a tipificação legal adotada no lançamento é perfeitamente 

adequada e reflete as irregularidades encontradas pela Fiscalização. O contribuinte estava 
utilizando bloco de notas fiscais pertencente a outro contribuinte de outra unidade da 
federação. Tal atitude, por óbvio, contraria os dispositivos citados no lançamento, no 
campo “dispositivo legal infringido” . Não há, pois, qualquer reparo a ser efetuado no auto 
de infração no que se refere ao enquadramento legal.  

 
Tampouco é aceitável a afirmação de que a penalidade imposta 
não representa a infração supostamente cometida. Foi aplicada 
a penalidade do art. 71, inciso XII, alínea “a” , da Lei nº 11.651/91. 



 

Trata-se de penalidade  pela utilização de documentos fiscais 
adulterados, viciados ou falsificados. E é evidente que os 
documentos estavam viciados, pois não se prestavam ao fim de 
dar saída de mercadorias com origem no estabelecimento da 
autuada. Isto porque eram notas fiscais pertencentes a 
contribuinte localizado no Estado de São Paulo, conforme ficou 
expresso no campo “descrição do fato” da peça exordial do 
presente feito.   
O § 3º, do artigo 155, RCTE determina que considera-se viciado o 

documento fiscal que contenha defeito ou irregularidade que lhe retire a autenticidade ou o 
torne duvidoso. Ora, o documento está eivado de irregularidades, pois, não indica a 
autuada como remetente, sendo pois inadequado para acobertar as mercadorias saídas 
de seu estabelecimento.  

 
Concluo que o auto de infração contém todas as provas do ilícito. 

Com estas considerações, afasto a arguição de nulidade do lançamento por insegurança 
na determinação da infração.  

  
No que se refere ao pedido de  exclusão do solidário FRANCISCO 

CARLOS FRANCIOSO da lide, a posição desta Corte sobre o assunto já é bem 
conhecida. De longa data, esta Corte tem adotado o entendimento de que é 
solidariamente responsável pelo crédito tributário, oriundo da omissão de pagamento do 
ICMS, o administrador  da empresa autuada . Conforme se verifica pela cópia da  
procuração por instrumento público de fls 10, o solidário apontado no auto de infração 
exerce função de gerência na sociedade, estando , portanto, caracterizada sua 
responsabilidade solidária pelo pagamento dos débitos apurados  no lançamento.  

 
Como se sabe, a pessoa jurídica é uma  ficção legal. Todos os seus 

atos se materializam pela ação dos seus administradores. Assim, é através de seus 
administradores  que a empresa atua no mundo comercial, financeiro, jurídico e 
econômico. A legislação tributária, e no presente caso nos referimos ao Código Tributário 
Estadual (Lei nº 11.651/1991), através do  art. 45, inciso XII, estabelece a regra  de que 
são solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na operação ou prestação 
as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal, especialmente os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou 
prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem 
responsáveis.  

 
Ora, quem dirige a pessoa jurídica autuada é o seu administrador. A 

ação ou omissão atribuídas à pessoa jurídica decorrem , diretamente, da ação ou omissão 
de seu administrador, FRANCISCO CARLOS FRANCIOSO. Assim, a falta de pagamento 
do imposto imputada à pessoa jurídica, em razão da prática de ato contrário ao estipulado 
na legislação tributária,  não só pode como deve também ser  imputada à pessoa de seu 
administrador. É o que determina o artigo 45 , inciso XII do Código Tributário Estadual (Lei 
nº 11.651/1991). E é o que fez a autoridade fiscal ao indicar o Sr. FRANCISCO CARLOS 
FRANCIOSO como sujeito passivo coobrigado em relação ao crédito tributário exigido no 
presente processo. Com estas considerações, mantenho o solidário na lide.  

 
Nas suas alegações de mérito, a recorrente afirma que os agentes 

do Fisco arbitrariamente arrancaram das mãos do representante da empresa Merco Plast, 
que ali se encontrava para receber algumas devoluções de mercadorias adquiridas pela 
autuada, dois blocos de notas fiscais, autorizados para uso de Merco Plast. A recorrente 



 

argumenta  ainda que as operações mercantis indicadas nos documentos apreendidos 
ocorreram em momento anterior ao da fiscalização. Que o fato de os documentos serem 
apreendidos em seu estabelecimento não descaracteriza as vendas realizadas pela 
empresa Merco Plast. Ressalta que os blocos estavam em poder do representante da 
empresa paulista 

 

Consta do processo, fls 07, um termo indicando a apreensão do 
bloco de notas fiscais, objeto do presente processo, bem como mencionando que a nota 
fiscal nº 4830 teve o preenchimento interrompido no momento da abordagem. Referido 
termo está firmado por funcionários da autuada, na qualidade de possuidores dos 
documentos no momento da apreensão.  A nota fiscal estava sendo preenchida pelo Sr. 
Arnaldo França de Oliveira, que é um dos que assinaram  o termo de apreensão, como 
possuidor da documentação no momento da apreensão. Assim, a versão apresentada 
pela defesa não se sustenta posto que, conforme artigo 147, inciso III, do CTE, o Fisco 
estadual poderá apreender, mediante lavratura de termo próprio, mercadorias, livros, 
documentos, programas, arquivos magnéticos e outros objetos, com a finalidade de 
comprovar infrações à legislação tributária ou para efeito de instruir o processo 
administrativo tributário. Não há, pois, que se falar em prática de arbitrariedade.  Também 
não se sustenta a alegação  de que os blocos de notas fiscais se encontravam em seu 
estabelecimento para receber algumas devoluções de mercadorias, pois em todas as 
notas emitidas está indicado como natureza da operação : VENDAS. 

 
Além disso, vale ressaltar que, por óbvio, o fato de o bloco de 

documentos fiscais, pertencente a outra pessoa jurídica, situada em outra unidade da 
federação, a centenas de quilômetros de distância, ser encontrado nas dependências da 
autuada, demonstra que as operações ali informadas não aconteceram da maneira 
indicada na documentação. Está claro que as operações mencionadas nos documentos 
fiscais já emitidos referem-se, na realidade, à saída de mercadorias do estabelecimento da 
autuada. 

 
Isto posto, rejeito a preliminar de exclusão do solidário da lide, 

arguida pela autuada, rejeito a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela 
autuada, por insegurança na determinação da infração e, no mérito, conheço do recurso 
do contribuinte e nego-lhe provimento para confirmar a decisão cameral que julgou 
procedente o auto de infração.  

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 30 de agosto de 2016. 
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Matéria: Inidoneidade documental (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01318/16 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: Pedido de diligência formulado pelo Representante 
Fazendário. Rejeitado. ICMS. Entrega de mercadoria 
acompanhada de DANFE em local diverso do destinatário. 
Documento considerado inidôneo. Omissão de recolhimento do 
imposto. Improcedente. 
 
1. Não havendo dúvidas a serem dirimidas, o pedido de 
diligência não será acolhido; 
 
2. No transporte de mercadorias para mostruário, não há 
incidência do imposto, vez que ausente a circulação de 
mercadoria, o que motiva a improcedência da vestibular. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 08 de julho de 2016, decidiu, por maioria de votos, rejeitar o pedido de 
diligência formulado pelo  Representante Fazendário. Foram vencedores os Conselheiros 
Nivaldo Carvelo Carvalho e Nivaldo José Mendes. Vencido o Conselheiro Lidilone Polizeli 
Bento. Por maioria de votos, conhecer do Recurso, dar-lhe provimento para reformar a 
sentença singular e considerar improcedente o auto de infração. Foram vencedores os 
Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho e Nivaldo José Mendes. Vencido o Conselheiro 
Lidilone Polizeli Bento, que votou pela procedência do lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta o auto de infração que o sujeito passivo omitiu entrega as 
mercadorias acompanhadas pelas DANFES n°s 27493 e 24494, no valor comercial de R$ 
49.355,53 já acrescidos do respectivo índice de valor agregado de 50% na rua 11 de junho 
qd-07, Lt 10 VI. Maria Dilce CEP 74.583-100, Goiânia GO, local diverso do destinatário 
consignado no documento fiscal que, por sua razão, é considerado inidôneo, conforme 
termo de apreensão anexo. Em consequência, juntamente com quem recebia as 
mercadorias, deverá pagar o ICMS na importância de R$ 8.390,44 mais as cominações 
legais. 

 
A autoridade lançadora indica como infringida as disposições dos 

artigos 45, I, "b", 64, 66 e 67, I do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91). 
Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, VII, "i", §9°, I do CTE, com 
redação da Lei nº 15505/2005. 

 
Foram anexados documentos: detalhamento do credito tributário, 

termo de apreensão, termo de liberação, notas fiscais eletrônica, de "fls. 03 a 49". 
 
O sujeito passivo foi intimado a apresentar impugnação em Primeira 

Instância de "fl.50". 
 
O sujeito passivo apresentou manifestação de "fls. 53 a 61". 
 



 

 Onde alega que não há conhecimento do porque a autoridade 
mencionou o DANFE de n°24494. 

 
Desconhecendo também esse documento, uma vez que falta clareza 

na descrição dos motivos que ensejaram a lavratura do auto de infração, sendo baseado 
em documento fiscal inexistente e desvinculado a operação que é de origem. 

 
Sendo ainda, que o documento estaria com vicio insanável por 

descumprir o regramento legal para sua lavratura e prejudicar os exercícios de defesa o 
que o tornaria nulo, pois estaria impedida de exercitar o direito à ampla defesa. 

 
Afirma também que o somatório dos DANFES totalizam R$ 

47.005,27 e não R$ 49.355,53. 
 
Sustenta que, as mercadorias que estavam sendo transportadas 

eram compostas de uma única unidade de peças distintas entre sim, em mais uma 
clássica caracterização da condição de mostruário. 

 
Sendo assim, não teria incidência de cobrança de ICMS, que os 

DANFEs foram emitidos em favor do representante comercial cuja sede está localizada 
em São Paulo, estando com observações de entregar no endereço onde foram 
apreendidas e que as mercadorias retornaram ao seu local de origem, juntamente com 
diversos documentos para comprovar a situação. 

 
Ao final requer, a nulidade do auto de infração e improcedência. 
 
Anexado documentos: procuração, cópia de documento pessoal, 

substabelecimento, copia OAB, contrato social, DANFE, cópia de termo de apreensão, 
cópia do auto de infração, acordão, "fls. 62 a 168". 

 
Pela Sentença de n°3184/2014-JULP o julgador singular decide pela 

procedência do auto de infração, "fls.170 a 177". 
 
Entende que, embora na inicial tenha citado o DANFE de n°24494, 

que o DANFE acostado aos autos é o de n°27494, portanto, ocorreu um erro de digitação 
e que neste último tem como remetente e destinatário os mesmo do DANFE de n°27493. 

 
Já em relação à alegação que o valor da base de cálculo totaliza R$ 

47.005,27 e não R$ 49.355,53, o julgador faz um pequeno demonstrativo de cálculos para 
comprovar sua afirmação. 

 
Em relação de que o auto de infração seria nulo, o julgador entende 

que não se aplica, uma vez que, o auto consta todos os elementos suficientes para 
determinar com segurança a infração e o infrator. 

 
 Sustenta que, pode se verificar nos DANFES anexados ao feito que 

várias mercadorias possuem o mesmo código de produto e mesma descrição. Portanto, 
para ser considerado mostruário, o documento fiscal deve possuir apenas uma peça de 
cada produto, com isso descumpriu a norma, sendo assim, as mercadorias não podem ser 
consideradas mostruário. 

 



 

Afirma ainda que, o destinatário da mercadoria apreendia, teria de 
ser o representante goiano, com o endereço goiano no corpo da nota fiscal e não no 
campo observações. 

 
Argui que pode se verificar nos autos que a irregularidade foi 

devidamente fotografa por meio do termo de apreensão e liberação.  
 
O sujeito passivo foi intimado a apresentar Recurso Voluntário de 

"fls.178 a 180". 
 
 
O sujeito passivo apresentou manifestação de "fls.183 a 192". Onde 

reitera os mesmos argumentos da impugnação passada. 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 
Sobre o pedido de diligência formulado pelo Representante 

Fazendário, o rejeito por não haver nos elementos constitutivos da lide qualquer dúvida a 
ser dirimida. 

 
Entretanto, em face à exigência estampada na folha de rosto deste 

volume, não vejo como esta prosperar tendo em vista que a defesa comprova nos autos 
que as mercadorias que eram transportadas e que são objeto desta ação, se tratavam de 
mostruários. Tendo havido o respectivo retorno das citadas mercadorias ao seu local de 
origem, não há que se falar em incidência de imposto sobre o transporte destas, vez que 
não houve circulação do bem, mas tão somente sua movimentação física.  

 
Assim, voto rejeitando o pedido de diligência formulado pelo 

Representante Fazendário. Por maioria de votos, conheço do Recurso Voluntário, dou-lhe 
provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente o auto de 
infração. 

 
 
 

Sala das sessões, em 26 de agosto de 2016. 
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Matéria: Inidoneidade documental (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01426/16 
 
Relatora: Conselheira Talita Pimenta Félix 
 

 
EMENTA: ICMS-MERCADORIA. NOTAS FISCAIS. INIDONEIDADE. 
PROCEDÊNCIA. 
 
 A saída de mercadorias acobertadas por notas fiscais 
confeccionadas sem autorização da SEFAZ/GO são 
consideradas inidôneas.    
 
INSEGURANÇA JURÍDICA. PROVAS.  
 
Insegurança jurídica em razão da ausência de prova suficiente 
nos autos da participação do sujeito passivo na situação 
descrita como infração à legislação tributária, devendo ser 
excluí-lo da lide. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de novembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
preliminar de exclusão do sujeito passivo principal (KLD COMÉRCIO DE MATERIAIS 
PARA CONSTRUÇÃO LTDA), por este arguida, mantendo na lide o sujeito passivo 
coobrigado (ORCA CONSTRUTORA LTDA). Participaram do julgamento os Conselheiros 
Talita Pimenta Félix, Mário de Oliveira Andrade, José Luiz Rosa, Elias Alves dos Santos e 
Antônio Martins da Silva. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Talita Pimenta 
Félix, Mário de Oliveira Andrade, José Luiz Rosa, Elias Alves dos Santos e Antônio 
Martins da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

1 Fundamentação do Auto de Infração e Imposição de Multa  

O AIIM (auto de infração e imposição de multa) versa sobre suposta 
a saída de mercadorias (realizada pelo contribuinte/sujeito passivo) destinadas à empresa 
Orca Construtora e Concretos Ltda, supostamente acobertadas por notas fiscais 
inidôneas, uma vez que tais notas foram confeccionadas sem autorização da SEFAZ/GO. 
Notas fiscais modelo 1, série 1, conforme cópias dos documentos e Termo de Apreensão 
nº 1100107997-0 anexos.  

Acionado como sujeito passivo coobrigado (Orca Construtora e 
Concretos Ltda), com fundamento no art. 45, inciso II, do CTE/GO (Lei n. 11.651/1991), 
sob a fundamentação fática de que adquiriu mercadorias acobertadas por notas fiscais 
inidôneas.  

Respectiva norma individual e concreta registra como infringidos os 
artigos 64 e 67, inciso IV, do CTE/GO (Lei n. 11.651/1991) c/c os arts. 120 e 141 do 
RCTE/GO (Decreto n. 4.852/1997), donde foi imposta a penalidade prescrita no art. 71, 



 

inciso XII, alínea “a”, item 1, parágrafo 9o, inciso I, do CTE/GO com redação da Lei n. 
15.505/2005.   

Foi anexado pela autuação os seguintes documentos: “anexo 
estruturado – detalhamento do crédito tributário” (fls. 03); “anexo estruturado – descritivo 
complementar da ocorrência” (fls. 04); “anexo estruturado – identificação do sujeito 
passivo coobrigado” (fls. 05); “termo de apreensão n. 1100107997-0” (fls. 06); notas fiscais 
números 1775, 1780, 1788, 1784, 1787, 1790 e 1791 (fls. 07/13); AIIM n. 
3.0325696.030.42 (fls. 14/15); controle de impressão/autenticação de documentos fiscais 
– CIAF (fls. 16 e 18); planilha com dados das notas fiscais citadas (fls. 17); consulta 
resumida do contribuinte pessoa jurídica (contribuinte e coobrigado) (fls. 19/20) e, 
documento que se refere à reautuação deste auto (fls. 21).  

2 Notificação do AIIM  

O AIIM foi lavrado em 07/05/2012 (fls. 02), sendo o sujeito passivo 
contribuinte intimado, via AR, em 22/06/2012 (fls. 28/29) e o sujeito passivo coobrigado 
intimado, via AR, em 04/06/2012 (fls. 23/25).  

3 Impugnação em Primeira Instância  

  Em sua defesa, o sujeito passivo alega (fls. 32/36):  

i) que as notas fiscais são falsas, que não foram confeccionadas pela 
impugnante, nem por sua autorização, bem como, que não comercializou tais 
mercadorias;  

ii) que após tomar conhecimento de tal fiscalização, comunicou o fato 
à 18a Delegacia de Polícia, “tendo em vista que a DOT, procurada pela recorrente, não 
tomou as devidas providências solicitadas pelo contribuinte”. Que tomou conhecimento de 
que outras empresas, do mesmo ramo de atividade que a sua, também haviam sido 
envolvidas neste esquema;  

iii) solicita que o sujeito passivo coobrigado seja solicitado a 
apresentar os pagamentos relativos às notas fiscais em questão, documento que 
comprovará sua ausência de vinculação a tais fatos;  

iv) por fim, solicita (a) sua exclusão do polo passivo da lide, uma vez 
que não participou das operações especificadas; (b) diligência dirigida à autoridade fiscal, 
para que esta se manifeste sobre seu convencimento a respeito da participação do 
contribuinte; (c) que sejam solicitadas informações à DOT, na denúncia promovida pela 
DRF de Goiânia; e (d) com o intuito de se evitar a “prescrição”, sob pena de não se 
conseguir apurar todas as circunstâncias dos fatos e de sua autoria, que os autos sejam 
sobrestados até a conclusão das investigações policiais.   

Anexa os seguintes documentos: procuração, documentos pessoais, 
contrato social, boletim de ocorrência e petição dirigida ao Ministério Público (fls. 37/53).  

4 Termo de Revelia n. 53.724 de 2012  

Em razão da não apresentação de defesa, o NUPRE (Núcleo de 
Preparo Processual), responsável pelo saneamento e preparo do processo, lavrou “Termo 



 

de Revelia” (fls. 55), em desfavor do sujeito passivo coobrigado – ORCA CONSTRUTORA 
LTDA - com fundamentado no art. 32, inciso V, do PAT/GO (Lei n. 16.469/2009).  

5 Termo de Encaminhamento n. 53.726 de 2012  

O Núcleo de Preparo Processual de Luziânia determina o 
encaminhamento dos autos à SEAPRO (Setor de Apoio a Primeira Instância) para 
julgamento em Primeira Instância (fls. 56).  

6 Despacho n. 1.630 de 2014 - JULP  

A Julgadora de Primeira Instância converte o julgamento em 
diligência e solicita ao Delegado Regional de Fiscalização de Goiânia que (fls. 57/58):  

(i) notifique o sujeito passivo solidário a apresentar os comprovantes 
de pagamento correspondentes às notas fiscais objeto da autuação;  

(ii) verifique junto à DOT o andamento, e eventual conclusão, do 
inquérito policial relacionado a este AIIM;  

(iii) ao fim, que apresente outras informações que julgar necessárias.  

Efetuada a diligência, mesmo devidamente notificado o coobrigado 
não apresentou os comprovantes de pagamentos solicitados.  

7 Manifestação em Diligência de Primeira Instância  

Devidamente intimado do resultado da diligência contida no 
Despacho 1630/2014, o sujeito passivo apresenta manifestação, alegando, em síntese, 
que não realizou as transações comerciais imputadas pela acusação fiscal, que os 
documentos juntados comprovam que a manifestante não incorreu no ilícito apontado pela 
fiscalização, não revestindo-se de segurança jurídica capaz de manter a presunção 
descrita no lançamento, conforme se verifica das provas colhidas no inquérito policial. 
Acosta aos autos cópia de informações prestadas pela DOT no processo nº 
4011001882004.  

8 Sentença nº 2296 de 2015 - JULP     

                            O processo foi submetido a julgamento tendo o 
Auto de Infração sido considerado procedente e mantido na lide todos os autuados, 
conforme sentença. (fls. 192/194).  

9 Recurso Voluntário  

 Devidamente intimados na forma legal, apenas o sujeito passivo 
principal compareceu aos autos e apresentou Recurso Voluntário em Segunda Instância, 
tendo sido lavrado Termo de Perempção em relação ao coobrigado.  

O sujeito passivo reiterou os mesmos argumentos trazidos por 
ocasião de interposição de sua Impugnação em Primeira Instância, acrescendo, em 
síntese, os seguintes argumentos (fls. 203/207), conforme abaixo retratado:  



 

(i) que as provas e documentos juntados no processo comprovam a 
ausência de participação na fraude e na comercialização de mercadorias, além de não ter 
tido nenhum benefício com o ocorrido.  

(ii) que os envolvidos e benefícios da operação fraudulenta foram 
identificados no DOT - inquérito policial n. 87/2010, conforme cópia dos depoimentos 
juntados aos autos, fato desprezado pelo julgador singular.  

(iii) que o auto de infração não se reveste de segurança jurídica 
capaz de manter a presunção descrita no lançamento, ante a ausência de provas em 
relação a possível participação da Recorrente nos fatos apurados na DOT, sendo que os 
representantes da mesma jamais foram investigados no respectivo inquérito policial.  

Requer, ao final, que o lançamento seja julgado nulo, haja vista o 
erro na identificação do sujeito passivo, com fulcro no artigo 20, inciso II, da Lei nº 
16.469/2009.  

É como relato.  

 

VOTO 

 

1. DA TEMPESTIVIDADE  

Tendo em vista que o sujeito passivo fora intimado da sentença em 
28/08/15 e o recurso voluntário fora apresentado em 02/09/2015, tempestiva é a 
manifestação do sujeito passivo, nos termos do art. 34, II, “b”, da Lei 16.469/09.  

 

2. PRELIMINARMENTE: DA EXCLUSÃO DO SUJEITO PASSIVO  

O AIIM (auto de infração e imposição de multa) versa sobre suposta 
a saída de mercadorias (realizada pelo contribuinte/sujeito passivo) destinadas à empresa 
Orca Construtora e Concretos Ltda., supostamente acobertadas por notas fiscais 
inidôneas, uma vez que tais notas foram confeccionadas sem autorização da SEFAZ/GO.  

O sujeito passivo, por sua vez, tanto por ocasião de sua Impugnação 
em Primeira e Segunda Instância, não intenciona afastar a inidoneidade dos documentos 
fiscais, mas apenas afirma não ser o responsável pela confecção dos mesmos.  

Note-se o elencado no art. 2°, da Lei n. 16.469/09:  

 Art. 2º Os servidores e agentes públicos envolvidos no Processo 
Administrativo Tributário têm o dever de zelar pela correta aplicação 
da legislação, pugnando pela defesa do interesse público, da 
legalidade e da preservação da ordem jurídica.  

 



 

Desta forma, para alcançar o dever proposto no citado dispositivo, 
faz-se necessária a observância das normas previstas no ordenamento jurídico, o que 
corresponde efetivamente, ao conhecimento destas e o seu correto manuseio, haja vista 
que a mera prescrição normativa não incidirá sobre os eventos sociais sem que haja o ato 
humano de aplicação da mesma, a fim de que seja exigida a prestação correspondente.   

 

Assim, observa-se dos autos que o reportado pela diligência e pelos 
documentos juntados aos autos pela defesa, o inquérito policial obtido junto ao DOT, 
embora tratando da mesma matéria, se refere a outros documentos fiscais.   

No entanto, entendo que o auto de infração não se reveste de 
segurança jurídica suficiente para manter a presunção descrita no lançamento, ante a 
ausência de provas em relação à possível participação do sujeito passivo principal nos 
fatos apurados na DOT, considerando que os representantes da mesma jamais foram 
investigados no respectivo inquérito policial.  

Neste sentido, em razão da ausência de segurança jurídica, por não 
haver prova suficiente nos autos da participação do sujeito passivo na situação descrita 
como infração à legislação tributária, entendo não restar outra opção senão a de conhecer 
do Recurso Interposto pelo sujeito passivo para excluí-lo da lide.   

 

3. DO MÉRITO  

 

No tocante ao mérito, tem-se que nos termos do artigo 120 do RCTE, 
o documento fiscal, inclusive o aprovado em Regime Especial, quando de emissão pelo 
contribuinte, somente pode ser confeccionado ou impresso mediante prévia autorização 
da repartição fiscal.  

 

A inidoneidade dos documentos fiscais, objeto da autuação, pode ser 
verificada ante a ausência do número da autorização para impressão de documentos 
fiscais (AIDF), informado no rodapé dos mesmos, conforme Termo de Apreensão e 
demais documentos que instruem o auto de infração.  

 

Por sua vez, o sujeito passivo coobrigado e destinatário da 
mercadoria, embora devidamente intimado a manifestar-se nos autos, a fim de apresentar 
defesa e, também, os comprovantes de pagamento correspondentes às notas fiscais 
objeto da autuação, optou por se manter inerte, fato que dificultou a identificação de quem 
realmente se beneficiou com esta operação, supostamente, fraudulenta.   

O artigo 45, II, do CTE/GO prevê a solidariedade àquele que possuir 
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente, o possuidor das mercadorias ou bens, com aquele que as tenha fornecido, 
quando encontrados em situação fiscal irregular, vejamos:   



 

 

Art. 45 - São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse 
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação 
principal, especialmente:  

(...)  

II - o possuidor das mercadorias ou bens, com aquele que as tenha 
fornecido, quando encontrados em situação fiscal irregular;  

 

Desta forma, torna-se responsável pelo pagamento da exação 
aquele que encontrado em situação fiscal irregular possua as mercadorias, neste caso a 
pessoa jurídica coobrigada, a qual não se manifestou em ocasião alguma, nos autos, a fim 
de demonstrar qualquer impropriedade ou inconsistência no AIIM, ao longo do processo.  

 

Conquanto, legitima é o enquadramento do fisco em tal previsão 
legal quando elenca a existência de “interesse comum”, aqui compreendido segundo a 
doutrina de Ferragut (2013) como “a ausência de interesses jurídicos opostos na situação 
que constitua o fato jurídico tributário, somada ao proveito conjunto dessa situação” i. 
Deste modo, aderindo ao citado conceito, não se faz necessária a unipolaridade entre 
sujeitos a relação jurídica, bastando que se obriguem mutuamente pela obrigação 
tributária, seja por convenção particular  ou dispositivo legal competente.  

 

Logo, por estar demonstrado interesse comum em razão da 
aquisição de mercadorias desacompanhadas das notas fiscais inidôneas aparentemente 
emitidas pelo sujeito passivo e ante a apresentação de qualquer argumento ou prova 
capaz de ilidir a infração tributária, tenho como procedente a autuação com relação a 
coobrigada.  

 

2. Conclusão  

 

Diante do exposto, conheço do recurso apresentado e dou-lhe 
provimento para acolher a preliminar de exclusão do sujeito passivo principal (KLD 
Comércio de Materiais Para Construção LTDA), mantendo na lide a coobrigada (Orca 
Construtora LTDA). Quanto ao mérito, nego-lhe provimento para confirmar a sentença 
singular que considerou procedente o presente AIIM.  

É como voto.  

 

1.Ferragut, Maria Rita. Responsabilidade Tributária e o Código Civil de 2002. São 
Paulo: Noeses, 2013. pág.  



 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 13 de setembro de 2016. 
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Matéria: Inidoneidade documental (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01579/16 
 
Relator: Conselheiro João Divino de Brito 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de exclusão de solidário. 
Rejeitada. Mérito. ICMS. Obrigação principal. Mercadoria 
acompanhada de documento fiscal inidôneo. Procedência. 
Pedido de aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º do art. 
71 da Lei nº 11.651/91. Rejeitado. 
 
1. O transportador, estando na posse da mercadoria, responde 
solidariamente pelo imposto incidente sobre mercadoria que 
transportar em situação fiscal irregular, rejeitando-se a arguição 
de exclusão de solidário da lide; 
 
2. Declara-se procedente o auto de infração que exige imposto 
decorrente de inidoneidade de documento fiscal que 
acompanhava o transporte de mercadoria, não tendo o sujeito 
passivo no curso do processo afastado o vício que impregnava 
o documento fiscal; 
 
3. Indefere-se pedido de aplicação da forma privilegiada prevista 
no § 8º do art. 71 da Lei nº 11.651/91, tratanto-se de autuação 
que exige imposto omitido pelo sujeito passivo. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 29 de junho de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer da 
impugnação, negar-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração. Foram 
vencedores os Conselheiros João Divino de Brito e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. 
Vencido o Conselheiro Paulo Diniz que votou pela improcedência do lançamento. Por 
unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de exclusão da solidária Falcão Transportes 
Rodoviarios Ltda, da lide, arguida pela autuada. Participaram do julgamento os 
Conselheiros João Divino de Brito, Jorge Antônio Bezerra Oliveira e Paulo Diniz. E, por 
unanimidade de votos, não aplicar a forma privilegiada prevista no § 8º do art. 71 da Lei nº 
11.651/91, arguida em sustentação oral pelo representante da parte. Participaram do 
julgamento os Conselheiros João Divino de Brito, Jorge Antônio Bezerra Oliveira e Paulo 
Diniz. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo, 
DELIMAR SEVERINO MENDONÇA, na data de 19.10.2015, adquiriu mercadorias, com 
tributação normal, no valor comercial de R$ 295.885,35 (duzentos e noventa e cinco mil, 
oitocentos e oitenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), acompanhadas pelas notas 
fiscais DANFEs, Série 1, n°s 001.069, 001.070 e 001.071, notas fiscais consideradas 
inidôneas, sendo-lhe imputada a exigência do ICMS no valor de R$ 79.889,04 (setenta e 
nove mil, oitocentos e oitenta e nove reais e quatro centavos), multa e acréscimos legais.  

 



 

Citados como infringidos os arts. 64, 66 e 67, IV, da Lei n° 11.651/91 
c/c o art. 155, VII e §3° do Decreto nº 4852/97, proposta a penalidade prevista no art. 71, 
XII, "a", 4, da Lei n° 11651/91, agravada pelo § 9º, II, desse mesmo artigo e diploma legal. 

 
Identificada como sujeito passivo coobrigado a pessoa jurídica 

FALCÃO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA, na condição de transportadora das 
mercadorias (fls.08). 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, Descritivo 

Complementar da Ocorrência (fls. 04 a 07), Texto Complementar (fls. 09 a 14), Termo de 
Apreensão n° 1100148840-0 (fls. 15 e 16), cópias de DANFEs e de Extratos Bancário (fls. 
17 a 22), cópias de CRLVs e de CNH (fls. 29 a 32) e discos de tacógrafo (fls. 36 e 37), 
dentre outros documentos. 

 
Intimados regularmente (fls. 38 a 45), o sujeito passivo e o solidário 

não comparecem a o processo, sendo declarados revéis (fls. 46). 
 
Revéis, o sujeito passivo e o solidário apresentam conjuntamente 

impugnação em Segunda Instância (fls. 36 a 59), após relatarem os fatos, formulam em 
preliminar de exclusão da solidária FALCÃO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA da 
lide, alegando ilegitimidade passiva do transportador (fls. 55 a 57). 

 
Em tópico seguinte (fls. 57 a 58), tratam da regularidade fiscal e 

empresarial do transportador. 
 
Quanto ao mérito, pedem a improcedência do lançamento, alegando 

que a imputação atribuída aos impugnantes - aquisição de mercadoria transportada com 
notas fiscais consideradas inidôneas -, não merece prosperar, por serem os impugnantes 
apenas prestadores de serviço de transporte de cargas, e em momento algum terem 
adquirido as mercadorias que ensejaram a autuação. 

 
Muito pelo contrário, as notas fiscais regularmente 

carimbadas/registradas pelo sistema de controle eletrônico da Secretaria da Fazenda dos 
Estados do Tocantins e do Pará, dão conta da regularidade do serviço de transporte 
oferecido pelos impugnantes. 

 
Destacam que a mercadoria, após cruzar o estado do Pará, o que se 

comprova pelos carimbos nas notas fiscais, seguiu viagem por meio de balsa até o seu 
destino na cidade de Maués (AM), sendo regularmente entregue ao destinatário na data 
de 11 de novembro de 2015, conforme consta do recibo de entrega de mercadoria anexo. 

 
Juntam cópia de Contrato Social da FALCÃO TRANSPORTES 

RODOVIÁRIOS LTDA (fls. 62 a 64) e cópia de liminar judicial (fls. 76 a 78), dentre outros 
documentos. 

 
O representante da parte, em sustentação oral, formulou pedido de 

aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º do art. 71 da Lei nº 11.651/91. 
 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 



 

PRELIMINAR 
 
Apreciando a arguição de exclusão da solidária FALCÃO 

TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA da lide, formulada pela autuada, manifesto-me 
pela sua rejeição, tendo em vista que o transportador, estando na posse da mercadoria, 
responde solidariamente pelo imposto incidente sobre mercadoria que transportar em 
situação fiscal irregular, nos termos do art. 45, II, do Código Tributário Estadual (CTE): 

 
 

Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 
[...] 
II - o possuidor das mercadorias ou bens, com aquele que as tenha 
fornecido, quando encontrados em situação fiscal irregular; 

 
MÉRITO 

 
A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo, 

DELIMAR SEVERINO MENDONÇA, na data de 19.10.2015, adquiriu mercadorias, com 
tributação normal, no valor comercial de R$ 295.885,35 (duzentos e noventa e cinco mil 
oitocentos e oitenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), acompanhadas pelas notas 
fiscais DANFEs, Série 1, n°s 001.069, 001.070 e 001.071, notas fiscais consideradas 
inidôneas, sendo-lhe imputada a exigência do ICMS no valor de R$ 79.889,04 (setenta e 
nove mil, oitocentos e oitenta e nove reais e quatro centavos), multa e acréscimos legais.  

 
Fundamentam a exigência fiscal os arts. 66, 67, IV e V, do Código 

Tributário Estadual (CTE) e o art. 155, VII e § 3°, do Regulamento do CTE (RCTE), a 
seguir reproduzidos: 

 
Art. 66. As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar 
sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. 
 
Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal 
irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos 
fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea. 
 
Art. 67. Considera-se inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o documento 
que: 
 
IV - já tenha surtido os respectivos efeitos fiscais ou tenha sido adulterado, 
viciado ou falsificado; 
 
V - esteja desacompanhado de documento de controle exigido na forma do 
regulamento; 

 
Art. 155. É inidôneo, para todo efeito fiscal, o documento que (Lei nº 
11.651/91, art. 67): 
[...] 
VII - resulte na consignação de valor, quantidade, qualidade, espécie, 
origem ou destino diferentes nas suas vias; 
[...] 
§ 3º Considera-se viciado o documento fiscal que contenha defeito ou 
irregularidade que lhe retire a autenticidade ou o torne duvidoso, 
especialmente: 



 

[...] 
II - que esteja carimbado com carimbo falso de autoridade fiscal ou com código 
validador inválido;  
 
III - quando o local ou a data constantes ou grafados no carimbo aposto no 
documento fiscal não coincidirem com o local e data de efetivo trabalho da 
autoridade fiscal. 

 
Prosseguindo, consta na Nota Explicativa da Autoridade Fiscal que 

em procedimento de blitz – fiscalização de mercadorias em trânsito, realizada de forma 
regular pela Delegacia Regional de Fiscalização de Goianésia, no dia 21.10.2015, na 
ocasião no povoado de Assunção de Goiás, munícipio de Vila Propício, a localidade 
também conhecida como Dois Irmãos, na BR 08, foi abordado o veículo Placa OCR – 
4188 – TRA/C. trator Volvo/FH 540 6x4T, de propriedade da FALCÃO TRANSPORTES 
RODOVIÁRIOS LTDA, CNPJ 09.278.004/000100 e Inscrição Estadual CCE 10425480-7, 
empresa paralisada dedes 10.09.2009, rebocando o CAR/S reboque/c fechada, placa 
OGP-0834, de propriedade do Senhor DELIMAR SEVERINO MENDONÇA, CPF 
768.047.201-72, que por sua vez é sócio administrador da FALCÃO TRANSPORTES 
RODOVIÁRIOS LTDA, transportando 15.000 pc de cerveja Itaipava 1x12 de 269 ml e 987 
pc de cerveja Skol 1x15 de 269 ml e conduzido pelo Senhor DELIMAR SEVERINO 
MENDONÇA.  

 
No momento da abordagem foram apresentados os DANFEs 

relacionados com as notas fiscais eletrônicas números 1.069, 1.070 e 1.071, todas 
expedidas em 19.10.2015, entre 10:22 e 10:29 hs, sendo autorizadas no dia 20.10.2015, 
entre 10:3:41 e 10:35:44 hs, por NILCÉIA BERNARDO VITOR – COMERCIAL SÃO 
PAULO, CNPJ 21.488.356/0001-96 e Inscrição estadual 144093868116, localizada na 
Rua Tamandaré 019, Liberdade, São Paulo – SP, que apresentavam como destino KEYLA 
ARAÚLO DA SILVA – COMERCIAL AMAZONAS, CNPJ 23.222.950/0001-66, Inscrição 
Estadual 053711360, localizada na Av. Dr. Pereira Barreto 144, Centro, Maués, AM. 

 
Numa primeira conferência observamos que a mercadoria em tela 

está sujeita ao regime de “substituição tributária pelas operações posteriores”, nos termos 
do Protocolo ICMS 11/91 e que o remetente constante da nota fiscal em comento não 
possui inscrição estadual de substituto tributário no Estado do Amazonas, o que demanda 
a obrigatoriedade de “efetuar o recolhimento do imposto devido ao estado destinatário, em 
relação a cada operação, por ocasião da saída da mercadoria de seu estabelecimento por 
meio de GNRE, devendo uma via acompanhar o transporte da mercadoria”, nos termos 
exigidos pelo § 2° da Cláusula Sétima do Convênio ICMS 81/93.  

 
Frise-se, por oportuno, que a obrigatoriedade de que o transporte da 

mercadoria seja acompanhado pela Guia Nacional de Recolhimento Eletrônica – GNRE 
acima declinada determina que tal documento, em tal operação, não é apenas um mero 
documento de arrecadação, mas sim um verdadeiro documento de controle da operação. 

 
Ocorre que no caso em apreço não foi cumprida tal obrigação, ou 

seja, não foi efetuado o prévio recolhimento do ICMS substituição tributária devido por 
meio de Guia Nacional de Recolhimento Eletrônica – GNRE, instituída pelo Art. 88-A do 
Convênio SINIEF n° 006/89, a denotar que a nota fiscal está “desacompanhada de 
documento de controle exigido na forma do regulamento”, o que ainda tipifica a 
inidoneidade documental, no caso concreto, descrita no Inciso V do artigo 67 da Lei n° 
11.651/91 (Código Tributário Estadual – CTE). 

 



 

Verificamos ainda que a empresa remetente da mercadoria, ou seja, 
NILCÉIA BERNARDO VITOR – COMERCIAL SÃO PAULO é empresa cadastrada no 
Simples Nacional, como micro empreendedor individual, devendo assim acatar a vedação 
a vedação de ingresso no simples Nacional, conforme a Lei Complementar 123/2006, “in 
verbis”: 

 
Art. 17.  Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do 
Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte: 
[...] 
X - que exerça atividade de produção ou venda no atacado de: 
[...] 
b) bebidas a seguir descritas: 
 

1 - alcoólicas; 
[...] 

 
Essas irregularidades foram os motivos pelos quais a fiscalização 

passou a dedicar maior atenção à referida operação, levando em consideração o valor 
elevado da operação realizada entre empresas enquadradas no Simples Nacional e 
cadastradas como micro empreendedores individuais, empresa com faturamento anual de 
até R$ 60.000,0 – Resolução n° 94 – CGSN, art. 91. 

 
Foram solicitadas, ainda, durante a blitz diligências ao fisco do 

Amazonas e de São Paulo sobre a regularidade das referidas empresas, quais sejam: 
NILCÉIA BERNARDO VITOR – COMERCIAL SÃO PAULO e KEYLA ARAÚLO DA SILVA 
– COMERCIAL AMAZONAS, sendo repassados informes no sentido da irregularidade 
cadastral das empresas. 

 
Diante das irregularidades cometidas pela empresa remetente – falta 

de GNRE e vedação de comercializar bebida alcoólica no atacado, limite anual de 
faturamento e da iminente comprovação de irregularidades cadastrais – posteriormente 
comprovadas, tanto do remetente como do destinatário das mercadorias, realizamos ainda 
no local, diversos procedimentos com vista a chegar a verdade dos fatos. 

 
A carga foi parcialmente conferida, dada a impossibilidade de se 

movimentar no local tamanha quantidade de mercadoria. Foi solicitado ao motorista que 
apresentasse os discos do tacógrafo do veículo, como forma de comprovar as distâncias 
percorridas pelo veículo. Assim foram apresentados os referidos discos, chamando a 
atenção da fiscalização os discos datados de 20.10.2015 (discos 1 e 2), dando conta de 
que o veículo no dia 20.10.2015 rodou apenas entre 13:00 e 15:30 horas e no dia 
21.10.2015 entre 12:30 e 16:15 horas, momento em que foi abordado pela Fiscalização da 
SEFAZGO. 

 
Observamos ainda que acompanham as notas fiscais os documentos 

referentes ao pagamento do ICMS sobre serviço de transporte – GARE ICMS – São 
Paulo, que foram quitados entre 14:05 e 14:11 hs do dia 20.10.2015, na máquina 036563, 
da Agência 0611, do Banco 237 – Bradesco, sendo a referida agência no munícipio de 
Alexânia – GO. 

 
Cabe ainda registrar que solicitamos que o Senhor DELIMAR 

SEVERINO MENDONÇA apresentasse comprovantes de pedágios pagos em são Paulo 
ou Goiás, ou ainda, comprovantes de abastecimentos ou de despesas realizadas durante 
a viagem de São Paulo até o local da abordagem, sendo respondido apenas que não 
guardava comprovantes. 



 

 
Atendendo solicitação da Polícia Civil o Senhor DELIMAR 

SEVERINO MENDONÇA prestou Termo de Declarações sobre os quais fazemos as 
seguintes considerações: 

 
1) O Senhor DELIMAR SEVERINO MENDONÇA descreveu a 

NILCÉIA BERNARDO VITOR – COMERCIAL SÃO PAULO, de forma bastante diferente 
da foto impressa nas notas fiscais da empresa, onde pode ser observada a simplicidade 
do estabelecimento, tudo de acordo um contribuinte enquadrado no simples Nacional, 
como micro empreendedor individual. 
 

2) O Senhor DELIMAR SEVERINO MENDONÇA foi incapaz de 
identificar através de quem conseguiu o serviço de transporte prestado. 
 

3) Tal como em conversa com a Fiscalização o Senhor DELIMAR 
SEVERINO MENDONÇA confirma não ter nenhum comprovante de pedágio ida e volta 
em São Paulo, sendo sabido a existência de diversos postos de pedágio. Igualmente não 
apresentou nenhum comprovante de despesa de viagem, tais como abastecimento do 
veículo. 

 
4) O Senhor DELIMAR SEVERINO MENDONÇA alega que saiu 

da empresa onde carregou - NILCÉIA BERNARDO VITOR – COMERCIAL SÃO PAULO -. 
Na manhã do dia 20.10.2015 – observamos que as notas fiscais foram autorizadas 
somente por volta das 10:44 hs do dia 20.10.2015. Como poderia estar no Distrito Federal 
por volta das 21:00 hs do mesmo dia 20.10.2015. Teria em tese, no dia 20.10.2015, 
rodado mais de 1.100 Km em menos de 11 horas carregando 54 toneladas, desviando de 
todos os pedágios trafegando inclusive em estrada de chão. Situação completamente 
diversa da registrada no tacógrafo, que indica que o veículo rodou apenas entre 13:00 e 
15;30 hs.  

 
5) Indagado se a conta onde forma efetuados os pagamentos dos 

GARE ICMS SP, ou seja, a conta 8678-9, da Agência 3667, do Banco Bradesco é sua, 
respondeu positivamente e que ele próprio teria efetuado os pagamentos ocorridos entre 
as 14:05 e 14:11 hs do dia 20.10.2015. Situação completamente diversa da que descreveu 
como trajeto percorrido entre São Paulo e o Distrito Federal, que não passa por Alexânia-
GO. Percebe-se pelos dados lidos nos disco do tacógrafo que o veículo dirigido pelo 
Senhor O Senhor DELIMAR SEVERINO MENDONÇA esteve parado no dia 20.10.2015 
entre 14:00 e 14:15 hs o que confirma o fato dele ter efetuado os pagamentos na cidade 
de Alexânia-GO. 

 
6) Observamos que o Senhor DELIMAR SEVERINO MENDONÇA 

afirma que entre o dia 19.10.2015 até o momento da abordagem pelo Fisco-GO o veículo 
ficou sob sua responsabilidade, não tendo sido afastado do mesmo. Assim sendo há uma 
divergência muito grande entre o que declarou o Senhor DELIMAR SEVERINO 
MENDONÇA e o que fora apurado como sendo verídico pela fiscalização, pois no dia 20 
ele teria rodado somente entre 13:00 e 15:15 hs, tendo ficado parado exatamente entre 
14:00 e 14:15 hs, fato muito bem nítido no disco de Tacógrafo Sequencial de 7 dias 
inserido pelo próprio Senhor DELIMAR SEVERINO MENDONÇA no veículo no dia 
20.10.2015 com a quilometragem de 419759 KM (Disco 1), e no dia 21 entre 12:35 e 
16:15 hs, momento da abordagem (Disco 2). Verifica-se facilmente que estes fatos que o 
veículo não poderia ter rodado a quilometragem afirmada pelo Senhor DELIMAR 
SEVERINO MENDONÇA e que, em tese, o mesmo deveria ter saído de uma região 



 

próxima e anterior à Alexânia-GO, no dia 20.10.2105 e ter circulado até Brasília-DF tendo 
ficado parado ali até sair no dia 21.10.2015 até o local da abordagem. 

 
Impende salientar que durante todo o procedimento levado a efeito 

pelos Auditores Fiscais da Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás foi facultado ao 
Senhor DELIMAR SEVERINO MENDONÇA que apresentasse documentos que 
comprovassem sua versão dos fatos. 

 
Considerando ainda o disposto na alínea “a”, Inciso I, do art. 12 da 

Lei Complementar n° 87/1996 que estabelece como local da operação ou da prestação, 
para os efeitos da cobrança do imposto e definição do estabelecimento responsável, em 
tratando de mercadoria ou bem, onde se encontre, quando em situação irregular pela falta 
de documentação fiscal ou quando acompanhado de documentação inidônea, como 
dispuser a legislação tributária, temos como certa a lesão à Fazenda Pública do Estado de 
Goiás. 

 
Em síntese restou comprovado que as notas fiscais apresentadas à 

Fiscalização são inidôneas, as empresas remetentes e destinatárias das mercadorias 
encontram-se com sua situação cadastral – NÃO HABILITADAS; que as mercadorias não 
foram carregadas no Estado de São Paulo – conforme tacógrafo do veículo; que o Senhor 
DELIMAR SEVERINO MENDONÇA procura obstacularizar o serviço da Fiscalização na 
real identificação dos sujeitos passivos. 

 
O sujeito passivo, em sua defesa, afirma que o Senhor DELIMAR 

SEVERINO MENDONÇA é sócio da FALCÃO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA, 
que efetuava o transporte da mercadoria do Estado de São Paulo para o Amazonas, 
quando em trânsito pelo Estado de Goiás, perto da cidade de Goianésia, o caminhão foi 
abordado pela Fiscalização, tendo o caminhão sido encaminhado para Goianésia, onde foi 
feito todo tipo de coação, inclusive levado para a Delegacia de Polícia, sob a alegação de 
que o remetente e o destinatário eram empresas de fachada; passados alguns dias, o 
sujeito passivo impetrou um Mandado de Segurança, para evitar multas contratuais, tendo 
a Juíza entendido que não era possível manter a retenção, mando apresentar o Termo de 
Apreensão e liberar, após isso, o Agente Fiscal entrou em contato com o Fisco dos 
Estados de São Paulo e do Amazonas, tendo os remetentes e destinatários sido 
temporariamente suspensos; após a liberação, quando da entrega das mercadorias em 
Maués – AM, constatou-se que a empresa estava operando normalmente; depois disso, o 
destinatário foi regularizado; a Delegacia de Goianésia tem agido abusivamente, sem 
lavrar termo de apreensão, no caso, o Agente Fiscal excluiu o remetente e o destinatário; 
apesar do constrangimento do Senhor DELIMAR SEVERINO MENDONÇA, o caminhão foi 
perseguido por todo o trajeto até a saída do estado de Goiás; entende que o remetente e o 
destinatário devem ser incluídos na autuação, não sendo esse o entendimento do 
julgador, que se aplique o § 8° do art. 71 do CTE. 

 
Em relação a abordagem, relativa ao disco do tacógrafo, a empresa 

e o transportador, ambos residem em Goiás; de fato o recolhimento do imposto se deu em 
Goiás, feito em Anápolis; o disco foi substituído, tendo a cabine do caminhão sido invadida 
pelo Delegado que fez a retirada do disco do tacógrafo. 

 
Na sustentação oral, o representante da Fazenda Pública afirmou 

que foram feitas acusações graves quanto ao Fisco de Goianésia e Porangatu, que aqui 
não está em questão não é se a mercadoria foi entregue aos destinatários; a acusação é 
de que o emitente dos DANFEs estava com o cadastro suspenso; o Fisco diz inicialmente 
que o DANFE estava sem documento de controle (a GNRE); o disco do tacógrafo não 



 

indica que o caminhão havia transitado; o CTRC foi pago aqui em Goiás (ora, como é que 
pode, o CTRC que vem de São Paulo foi quitado em Goiás, indaga o representante 
fazendário), daí a Nota Fiscal foi considerada inidônea, porque a mercadoria foi adquirida 
em Goiás, caracterizada por três fatos: a emitente estava suspensa, o tempo do tacógrafo 
é insuficiente, a empresa não apresentou nenhum comprovante de pagamento de pedágio 
e o CTRC foi pago em Goiás; o representante fazendário entende que o auto de infração é 
procedente, aduzindo que não havia tempo suficiente para o trânsito e o que se discute 
não o destino, mas a origem e, ao que tudo indica, as mercadorias tiveram origem no 
Estado de Goiás; finaliza, aduzindo que o § 8° do art. 71 do CTE é aplicado quando não 
há falta de pagamento do imposto. 

 
Feitas essas exposições e analisando-as, conclui-se que as razões 

da Fazenda Pública se mostram mais consistentes com os fatos narrados no auto de 
infração e o que se vê é que o sujeito passivo não apresenta provas de suas alegações, 
ao contrário da Fazenda Pública, posto que não nenhum carimbo nas notas fiscais, não há 
sequer um comprovante de pagamento de pedágio, sendo certo que no trajeto de São 
Paulo para cá (Goiás) há diversas praças de pedágio e o disco do tacógrafo indica que o 
caminhão não circulou a distância compatível com o transporte. 

 
Não ficou afastada a inidoneidade das notas fiscais, nos termos do 

art. 68 do CTE, a seguir reproduzido, não tendo os DANFEs (ST) sido pagos, por isso, 
deve o auto de infração ser mantido. 

 
Art. 68. A inidoneidade de que trata o artigo anterior poderá ser afastada, 
mediante processo administrativo tributário, em que o sujeito passivo 
comprove, de forma inequívoca, que a irregularidade não importou em falta 
de pagamento, total ou parcial do imposto. 

 
O representante da parte, em sustentação oral, formulou pedido de 

aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º do art. 71 da Lei nº 11.651/91: 
 
Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
[...] 
§ 8º Quando da prática das irregularidades descritas nos incisos V ao XII 
deste artigo não resultar, ainda que indiretamente, falta de pagamento de 
imposto, a multa aplicável corresponderá a 50% (cinqüenta por cento) do 
valor fixado para a respectiva infração. 

 
Indefiro o pedido, por ser incabível a aplicação, tendo em vista tratar-

se a autuação de exigência de ICMS decorrente de inidoneidade de documento fiscal que 
acompanhava o trânsito de mercadoria. 

 
Ante o exposto, conheço da impugnação, nego-lhe provimento para 

considerar procedente o auto de infração. Rejeito a preliminar de exclusão da solidária 
Falcão Transportes Rodoviários Ltda da lide, arguida pela autuada. E não aplico a forma 
privilegiada prevista no § 8º do art. 71 da Lei nº 11.651/91, arguida em sustentação oral 
pelo representante da parte. 

 
 

Sala das sessões, em 30 de setembro de 2016. 
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Matéria: Inidoneidade documental (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01641/16 
 
Relator: Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes 
 

 
EMENTA: Processual. Reinclusão do solidário da lide. 
Concorrência para prática da infração. Acolhimento. Mérito. 
ICMS. Fornecimento de refeição acompanhada por nota fiscal de 
serviço. Inidoneidade documental. Procedência. 
 
I - Decorrendo a omissão de pagamento de ICMS de emissão de 
indevida de nota fiscal de serviço em fornecimento de refeições, 
o contratante desse fornecimento participa diretamente da 
produção do quadro tributário irregular, situação que se ajusta à 
hipótese de solidariedade do inciso XIII do art. 45 da Lei n° 
11.651/91; 
 
II - Em fornecimento de refeição, ainda que instalações e 
insumos utilizados sejam disponibilizados pelo contratante, o 
negócio jurídico mantém-se como caracterizador de operação 
de circulação de mercadoria, sobretudo se pactuado o preço por 
unidade da coisa fornecida e evidente o interesse do credor por 
sua qualidade e não pela atividade exercida pelo devedor para 
fornecê-la. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 05 
de abril de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso do Contribuinte para o 
Conselho Pleno, negar-lhe provimento para manter a decisão cameral que considerou 
procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros José Paixão de 
Oliveira Gomes, Antônio Martins da Silva, Washington Luis Freire de Oliveira, Marlene 
Maria da Silva Ruguê Bernardes, Nislene Alves Borges, Márcio Nogueira Pedra, Victor 
Augusto de Faria Morato, Mário de Oliveira Andrade, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de 
Souza Santos Mariano, Heli José da Silva e Alcedino Gomes Barbosa. Vencidos os 
Conselheiros José Luiz Rosa, Paulo Diniz, José Pereira D'abadia, João Divino de Brito, 
Nivaldo Carvelo Carvalho, Masayuki Missao, Edson Abrão da Silva e Nivaldo José 
Mendes, que votaram conhecendo do recurso, dando-lhe provimento para reformar a 
decisão cameral e considerar improcedente o auto de infração. E, por maioria de votos, 
conhecer do recurso da Fazenda Pública para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para 
reincluir na lide o solidário BRF - BRASIL FOODS S/A. Foram vencedores os Conselheiros 
José Paixão de Oliveira Gomes, Antônio Martins da Silva, Washington Luis Freire de 
Oliveira, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Nislene Alves Borges, Márcio Nogueira 
Pedra, Victor Augusto de Faria Morato, Mário de Oliveira Andrade, Lidilone Polizeli Bento, 
Heli José da Silva e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que 
proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros José Luiz Rosa, Paulo Diniz, José 
Pereira D'abadia, João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho, Masayuki Missao, 
Edson Abrão da Silva, Nivaldo José Mendes, Rickardo de Souza Santos Mariano e 
Alcedino Gomes Barbosa, que votaram conhecendo do recurso, negando-lhe provimento 
para manter a exclusão do solidário da lide. 
 



 

R E L A T Ó R I O 
 

O presente lançamento exige dos sujeitos passivos o pagamento de 
tributo e multa formal em razão de que forneceu refeições no valor comercial de R$ 
5.225.480,33, acompanhadas pelas notas fiscais de serviço descritas no Demonstrativo 
Auxiliar de Auditoria Básica do ICMS - "CÁLCULO DO ICMS DEVIDO", anexas 
consideradas inidôneas em razão de serem documentos fiscais impróprios para 
acobertarem o fornecimento de refeições conforme auditoria básica do ICMS e demais 
documentos anexos. Em consequência, juntamente com o adquirente, como solidário, 
deverá pagar o ICMS na importância de R$ 888.331,65, mais cominações legais. 

 
A autoridade lançadora indicou como infringidas as disposições dos 

artigos 45, XIII e §1°, I, 66 e 67, I, Lei 11651/91 c/c art. 114, 145, 155, I, 162 e 167-B, 
Decreto 4852/97. Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, VII, "i", § 9º, I, 
da Lei 11651/91, com redação da Lei nº 15505/2005. 

  
Foi indicado como sujeito passivo solidário: BRF - BRASIL FOODS 

S/A, nos termos do artigo 45, § 1°, I, da Lei 11651/91. 
 
O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: anexo 

estruturado, portarias n°s 217/2012-SRE e 216/2012-SRE, notas explicativas, notificação 
fiscal n° 012/2012, documentos apresentados por BRF, processo de consulta n° 
201200004011351, demonstrativo auxiliar - CÁLCULO DE ICMS DEVIDO, auditoria básica 
de ICMS (fls. 03-109). 

  
A autuada e solidários foram intimados, conforme Aviso de 

Recebimento (AR) de fls. 110 a 124, tendo sido lavrado o termo de revelia em relação ao 
sujeito passivo solidário BRF - BRASIL FOODS S/A, à folha 803. 

 
A autuada apresenta impugnação em Primeira Instância (fls. 134 a 

801) argumentando que o presente Auto de Infração deve ser declarado nulo por violação 
ao disposto no art.10, IV, do Decreto 70.235/72. Tal dispositivo legal imporia que o auto de 
infração deve conter, obrigatoriamente e expressamente, a obrigação infringida.  

 
Afirma a impugnante que com os dispositivos invocados, não há 

como se identificar quando era prazo para recolhimento do ICMS. Assevera que há uma 
ausência de hipótese de incidência de ICMS, destacou que o contrato assinado entra as 
empresas EXAL ADMINISTRAÇÃO DE RESTAURANTES EMPRESARIAIS e BRF 
FOODS DO BRASIL têm como único escopo os serviços de copa, isto é fornecimento de 
mão de obra para administração do restaurante empresaria, situada na sede da 
contratante, e neste caso não há incidência de ICMS, pois a regra matriz de incidência não 
foi verificada na prática, isto é, não houve circulação de mercadorias e serviços.  

 
A parte passiva impugnante indica os artigos 156 e 113, §1° do 

Código Tributário nacional (CTN), alegando que a obrigação tributária principal extingue-
se com o pagamento, motivo pelo qual não há motivos para manutenção do auto de 
infração, tendo em vista o pagamento do imposto condizente com a realidade fática do 
ISS. 

 
Ressalta a defendente também que a cobrança de multa em 

duplicidade no presente caso é totalmente ilegal, afirmando que não há nenhuma das 
espécies previstas no inciso VII, I do art. 71 com redação da Lei 15505/2005, e também o 
acréscimo de 60% previsto no § 9°, I do referido artigo, não pode ser aplicado, pois em 



 

nenhum momento houve omissão do pagamento do imposto, pois em todas as notas 
fiscais houve o pagamento do ISS.  

 
Assevera a integrante do polo passivo, por fim, que o princípio da 

preservação da empresa pode e deve ser aplicado ao caso presente, no qual ocorre uma 
atrocidade com o contribuinte, que pagou o tributo exigido na sua atividade corretamente, 
mas que devido a sede estatal na cobrança dos impostos está sendo autuado 
indevidamente ao pagamento do imposto diverso do pago sob o mesmo fator gerador. Ao 
final, requer que seja julgado improcedente o auto de infração. 

 
Posteriormente o solidário BRF FOODS DO BRASIL se manifesta, 

fls. 806-911, alegando nulidade do auto de infração por falta de intimação, afirmando que 
só tomou conhecimento da presente autuação, apenas quando informada pela autuada.  

 
Assevera o solidário que é evidente não ser devida a cobrança do 

ICMS, visto que uma vez que os alimentos foram adquiridos sem objetivo de 
comercialização. Ou seja, a ora impugnante compra alimentos que, após devidamente 
preparados, são consumidos por seus empregados, fato esse, que não pode ser 
qualificado fato gerador. Alegou também que, não tendo ela concorrido para qualquer 
eventual falta de recolhimento do tributo, é inaplicável o disposto no artigo 45, do CTE, por 
absoluta falta de tipicidade.  

 
O solidário requer o cancelamento da penalidade imposta, afirmando 

o descabimento da multa aplicada, que afrontaria o princípio da capacidade contributiva. 
Alegou que o impugnante observa que a multa tipificada no auto de infração originário foi 
calculada não pelo valor histórico do ICMS supostamente pago menor, mas por seu valor 
já atualizado.  

 
A forma de quantificação da penalidade em comento, diz o solidário, 

não poderia prevalecer. Isto porque o que desencadeia a cobrança da multa é a 
inexecução da obrigação tributária principal, está que somente se aperfeiçoa com o 
lançamento e não anteriormente. Ao final, requereu a improcedência da autuação, quer 
seja por não ter praticado qualquer ato que ensejasse a exigência do ICMS, quer seja pela 
ilegalidade da atribuição como responsável solidário ou ainda pela atipicidade da conduta. 

 
Juntamente com as razões de impugnação foram trazidos aos autos 

os seguintes documentos: procuração e carteira da OAB, auto de infração e data da 
intimação, notas fiscais de prestação de serviço, alteração contratual da prestadora de 
serviço, notas fiscais dos insumos, (fls. 154-801); substabelecimento e procuração, 
estatuto social, OAB, contrato, cópia de notas fiscais (fls. 823-911). 

 
Pela sentença nº 324/2014-JULP, 912-920, o julgador singular decide 

pela procedência do auto de infração. Em sua fundamentação afirma que o fornecimento 
de alimento, bebidas e outras mercadorias em restaurantes e similares é fato gerador de 
ICMS, além de constar esta hipótese expressamente na legislação que regulamenta o 
ICMS, tanto na lei federal como na lei estadual, verifica-se que tal previsão de incidência é 
ainda confirmada pela Lei Complementar n° 116/2003 que relaciona os serviços sujeitos 
ao ISS.  

 
Afirma o julgador monocrático que na lista de serviços não consta a 

manipulação, preparo o processamento de alimentos, muito pelo contrário, confirma a 
incidência do ICMS quando ocorre a prestação de serviço que envolva o fornecimento de 
alimentação e de bebidas, é o caso do item 17.11 da lista, que deixa claro que nas 



 

situações que envolva serviço com fornecimento de alimentação e bebidas, estas sofrem a 
incidência exclusiva do ICMS.  

 
Assevera o julgador singular que não assiste razão a autuada, ao 

dispor que os dispositivos invocados pelo fisco não identificam a relação jurídica tributária 
existente, bem como não explica o motivo pelo qual o Fisco considerou inidôneas as notas 
fiscais de prestação de serviços, por conseguinte, rejeita a preliminar de nulidade por 
insegurança na determinação da infração, por entender que está perfeitamente 
identificada a infração cometida. 

 
Sobre a questão de sujeito passivo solidário requerer nulidade por 

cerceamento do direito de defesa, visto que não foi intimado, entende o julgador de 
Primeira Instância que, embora ausente a notificação do lançamento, a empresa solidária 
tomou conhecimento via informação fornecida pela autuada e, assim, rejeita a nulidade 
arguida pela falta da intimação. 

 
Assevera a autoridade julgadora que não tem lugar qualquer 

alegação de que a fiscalização não comprovou o dolo, nem a culpa do sujeito passivo por 
solidariedade, pois a solidariedade prevista nos incisos do artigo 45 do CTE independente 
de culpa, é suficientemente liame entre a conduta comissiva ou omissiva e o dano, e estes 
estão devidamente comprovados nos autos.  

 
Deixa o julgador monocrático de se manifestar sobre o caráter 

confiscatório da multa, da cobrança ilegal de juros, e do descabimento da correção 
monetária, tendo vista que ser vedado, em julgamento administrativo, analisar ou 
manifestar sobre inconstitucionalidade de norma da legislação tributária em vigor, nos 
termos do § 4° do artigo 6° da Lei n° 16.469/2009. 

 
Entende a autoridade que proferiu a sentença que a documentação 

acostada aos autos que a fiscalização demonstra que o sujeito passivo forneceu refeições 
com documentos considerados inidôneos, visto não se tratar do previsto na legislação 
para acobertar o fornecimento de alimentação e bebidas em bares, restaurantes e 
estabelecimentos similares, dessa forma omitiu-se o pagamento do ICMS devido ao 
Estado de Goiás. Por isso, conclui que o presente lançamento preenche as condições 
estabelecidas no art. 160 da Lei 11651/91. 

 
Os sujeitos passivos foram intimados conforme documentos de 

folhas 940-942. 
 
A autuada interpõe recurso voluntário, fls. 945-975, requerendo 

reconhecimento da inexistência do fato gerador do ICMS, destacando que o contrato 
assinado entre as empresas autuadas, tem como único escopo o fornecimento de mão de 
obra para administração do restaurante empresarial, situada na sede da contratante. 

 
E neste caso não há incidência de ICMS, alega recorrente, pois a 

regra matriz de incidência não foi verificada na prática. Protesta pela inaplicabilidade dos 
juros, multas e correções monetárias e subsidiariamente pela aplicação correto do 
percentual previsto no art. 55, §1°, II da Lei 11580/96, bem como a exclusão dos juros e 
da multa, caso o entendimento do DD. Julgador seja em manter a multa e juros no 
presente caso.  

 
Afirma a autuada que o princípio da preservação da empresa pode e 

deve ser aplicado ao presente caso, no qual ocorre uma atrocidade com o contribuinte, 



 

que utilizou de benefício legal, mas que, no entanto, não foi revogado corretamente pelo 
Estado, não podendo o contribuinte ser prejudicado em momento posterior, pela 
ineficiência do ente Estatal. Ao final, requer que julgue improcedente o auto de infração. 

 
O sujeito passivo solidário apresenta recurso voluntário de fls. 977-

994, que a ora impugnante não praticou qualquer ato que possa lhe atribuir uma 
responsabilidade tributária, até mesmo porque, não existe hipótese de incidência de ICMS, 
nas operações praticadas pela ora Impugnante e pela autuada. Afirma novamente que não 
deve ser cobrado o ICMS, devido que uma vez que os alimentos foram adquiridos sem 
objetivo de comercialização. 

 
Ou seja, o recorrente compra alimentos e ingredientes que, após 

devidamente preparados, são consumidos por seus empregados. Requer o cancelamento 
da penalidade proposta devido ao descabimento da multa, alegando que a quantificação 
da multa incidente em percentual não proporcional, afirmando que esta cobrança se 
afigura um completo disparate. Ao final, requereu improcedência do auto de infração, 
pelas razões trazidas. 

 
Posteriormente, é juntada ao processo a manifestação da autuada, 

pelas folhas 996-1029, com as mesmas alegações anteriores. 
 
O sujeito passivo é intimado conforme documento de "fls. 1030". 

Por meio do Acórdão 1774/2014 – I CJUL "fls. 1041 a 1049", a 
Câmara Julgadora, em votação unânime, rejeita o pedido de diligência formulado pelo 
sujeito passivo e, no mérito, por maioria de votos, conhece do recurso voluntário, nega-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. 

 

Por maioria de votos, o órgão cameral acolhe a preliminar de 
exclusão do solidário, BRF - BRASIL FOODS S/A, da lide, arguida pelo sujeito passivo. 

 
Informa o Despacho de n° 997/14 "fls. 1051", que houve equívoco 

dos Conselheiros da I Câmara Julgadora, que ao prolatarem o Acórdão n°1774/2014, 
informaram corretamente, na folha 1042, "que, por maioria de votos acolheram a 
preliminar de exclusão do solidário, BRF – BRASIL FOODS S/A, da lide, arguida pelo 
sujeito passivo", no entanto consta, nas folhas 1046/1047 "... que o sujeito passivo 
solidário deve permanecer no polo passivo da lide." 

 
Assim, no intuito de permitir ao Conselheiro Relator a correção do 

erro, na forma do § 5°, inciso III, do Artigo 38 da Lei n° 16469/2009, encaminha-se o 
processo à Secretaria Geral para distribuição ao Conselho Pleno.  

 
Segue nos autos o Acórdão 01774/14 – I CJUL "fls. 1053 a 1060", 

com as devidas alterações.  
 
A Fazenda Pública Estadual foi intimada "fls. 1061" para interpor 

recurso ao Conselho Pleno. 
 
Em seu recurso, a Fazenda Pública "fls. 1062 a 1066", afirma que o a 

decisão recorrida, no mérito, não merece reparo e pede que ela seja reformada em parte, 
para se reincluir no polo passivo o solidário BRF – BRASIL FOODS S/A. 

 



 

Os sujeitos passivos foram intimados "fls. 1068 a 1071", a pagar 
quantia exigida ou apresentar recurso para o Conselho Pleno e contradita ao recurso 
interposto pela Representação Fazendária. 

 
O sujeito passivo solidário comparece aos autos "fls. 1075 a 1081", 

alegando fragilidade dos argumentos trazidos no recurso especial, pois ao contrário do 
que entende a Procuradoria, não houve ofensa ao § 1° e inciso XIII do Art. 45 do CTE, 
tampouco do Art. 12, incisos I e II do CTN, pois a conduta praticada pela ora recorrida não 
configura fato gerador de ICMS.  

 
Assevera solidário que é preciso diferenciar, para fins de tributação 

de ICMS, a circulação física e a jurídica. A mera circulação física é impropria para alcançar 
a hipótese de incidência do referido imposto, abstratamente prevista em lei. Afirma que no 
caso presente não houve circulação jurídica da mercadoria, uma vez que não houve 
alteração de titularidade. Ou seja, para o nascimento da obrigação tributária decorre da 
circulação de mercadorias faz-se necessário a mudança de titularidade, pouco importado 
se houve ou não a circulação física. 

 
Ao final, requer que seja negado provimento ao interposto pela 

Fazenda Pública para manter o Acórdão n°01774/14, que excluiu solidário do polo passivo 
da autuação originária. 

 
A autuada comparece aos autos "fls. 1085 e 1099" alegando, 

meritoriamente, que o contrato com a empresa BRF (Brasil Foods) não é o único contrato 
que a empresa possui no Estado de Goiás, de forma que o pedido feito à Administração 
Pública, tinha tão somente o objetivo de possuir uma única inscrição estadual neste 
Estado, visto que em algumas situações a empresa atua como prestadora de serviços e 
em outras como fornecedoras.  

 
Ao contrário do entendimento adotado, o fato da empresa ter 

realizado a inscrição estadual na localidade de Rio Verde em 04/12/2012, não a torna 
contribuinte de ICMS, mas sim que pode realizar estes serviços. Aponta que um mero 
cadastro não pode ser considerado como hipótese de incidência tributária, este deve ser 
verificado na prática e deve ser enquadrado de acordo com a regra matriz de Incidência, o 
que não foi demonstrado na presente sentença.  

 
Traz a autuada jurisprudência de corte superior para enfatizar a sua 

tese e defende que a regra matriz de incidência do imposto sobre circulação de 
mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte intermunicipal/interestadual e de 
comunicação tem como base de incidência a circulação de bens e serviços, levados em 
consideração a transferência de titularidade de coisas móveis destinadas ao comércio, 
com habitualidade, bem como a prestação do serviço de qualquer tipo de transporte e 
qualquer tipo de comunicação.  

 
Destaca que o objeto as obrigações da contratada, as obrigações da 

contratante, o preço e as condições de pagamento relatando que segundo o contrato 
firmado pelas partes está demonstrado o fornecimento. 

 
Frisa também que o crédito materialmente está prejudicado neste 

caso, pois além de não existir circulação de mercadorias, pois a própria contratante 
abastece os subsídios necessários ao preparo de alimentos, os serviços de administração 
de restaurantes não podem ser considerados fornecimento mercantil. 

 



 

Assevera ainda que as 5 mil notas levantadas, não são para a 
empresa BRF, isso fica claro verificando-se os dados adicionais das notas, as quais são 
destinadas a empresa CIA Hering do Brasil. Isso significaria que nenhuma das notas 
fiscais arroladas nas páginas 921 a 939 foram para o contrato celebrado com a empresa 
BRF. 

 
Ao final, requer que seja acolhido o recurso para reformar a Decisão 

Cameral e considerar improcedente o lançamento. 
 
A autuada anexa os documentos de "fls. 1100 a 1117".  
 

É o relatório. 

 

QUESTÃO PRELIMINAR 

 

Analisando o pedido de reinclusão na lide do solidária BRF S.A, 
formulado pela Fazenda Pública, por ter adquirido as refeições com nota de prestação de 
serviço da Exal Administração de Restaurantes Empresariais, formulado pela Fazenda 
Pública com fundamento art. 45, XIII, §1°, I, do art. 45 da Lei n° 11.651/91, manifesto-me 
por seu acolhimento, visto que, decorrendo a omissão de pagamento de ICMS de emissão 
de indevida de nota fiscal de serviço em fornecimento de refeições, o contratante desse 
fornecimento e adquirente das refeições participa diretamente da produção do quadro 
tributário irregular, situação que se ajusta à hipótese de solidariedade do inciso XIII acima 
referido. 

 
Friso que a solidário em sua contradita á fls. 1075 a 1081 refuta a 

sua indicação como sujeito passivo de moto indireto, afirmando a não caracterização de 
fato de gerador do ICMS por não inexistência de circulação jurídica de mercadorias, 
questão meritória a ser decidida, no bojo da apreciação desse aspecto lide. 

 

QUESTÃO MERITÓRIA 

 

Analisando o mérito, não vejo como acolher as razões trazidas pelos 
recorrentes (fls. 1075 a 1082 e 1085 a 1170, pois há que se salientar no caso em tela a 
existência de duas relações juridicamente distintas e independentes: 

 
a) uma primeira, entre o restaurante contratado que fornece as 

refeições e a indústria contratante desse fornecimento; 
 
b) uma segunda, entre a indústria contratante do restaurante e seus 

empregados, aos quais essa indústria fornece as refeições. 
 
A primeira relação ocorre em contexto mercantil e segunda ocorre 

em âmbito essencialmente trabalhista. 
 



 

A primeira a relação abrange os fatos objeto do presente auto de 
infração. 

 
A segunda relação é decorrente e externa à primeira, além de não se 

confundir como a hipótese amparada por isenção de ICMS prevista art. 6° V, “a” do Anexo 
IX do Decreto n° 4852/97, mencionada pelos autuantes (fls. 10 e 164), pois nesse caso o 
fornecimento é efetuado diretamente pelo empregador a seus empregados, sem 
intermediação de terceiro, o que não o ocorre na situação em análise. 

 
A segunda relação, não qual a indústria oferece refeições a seus 

empregados, não tem relevância quanto a questão da incidência do ICMS sobre as 
operações ocorridas entre a empresa que produz as refeições e a indústria que as 
adquire. Esta relação serve apenas de indicativo da destinação física das refeições, ou 
seja, a quem e onde serão servidas as refeições (fl. 53, item 1. Objeto). 

 
Pelo que se vê nas razões defesa, os recorrentes não estão a 

considerar a autonomia existente entre as relações acima referidas e focam sua análise no 
fornecimento não mercantil de refeições a empregados, ao invés de dirigirem sua atenção 
ao fornecimento de refeições de uma empresa para outra, de materialidade análoga 
qualquer fornecimento de produtos a grande consumidor, salvo quanto a diferença 
representada pela presença de encomenda, de cessão de instalações em comodato e de 
fornecimento de insumos dos produtos encomendados. 

 
O fornecimento de alimentação em restaurante ou estabelecimento 

similar é, historicamente, fato gerador do ICMS (fls. 913 a 915) e penso que não há 
discussão relevante sobre a qualidade de mercadoria do bem refeição, corpóreo e tangível 
que é. 

 
Surge aqui a questão: pode a alteração da propriedade das 

instalações e dos insumos utilizados na produção de uma mercadoria transformar 
juridicamente o fornecimento da mercadoria produzida, fato gerador do ICMS, em 
administração de bens e negócios de terceiros ou fornecimento de mão-de-obra, fatos 
geradores do ISS (fl. 1095)? 

 
Entendo que não, já que o núcleo do negócio jurídico - o 

fornecimento da mercadoria, bem corpóreo e tangível - permanece, como de fato 
permaneceu no caso em foco, pois o preço foi contratualmente fixado por unidade de 
coisa fornecida - a refeição – e não tendo por base certa quantidade de serviço, como a 
forma “valor total” das notas de serviço emitidas quer demonstrar (fls. 23 e 60). 

 
Nesse sentido, sirvo-me também da lição de Orlando Gomes, contida 

em citação feita no acórdão cameral 2011/15, de minha lavra, prolatado no processo 4 
011303 1373 14, de que o que distingue a obrigação de dar da obrigação de fazer é o 
interesse do credor, veja-se: 

 

“[...] Nas obrigações de dar, o que interessa ao credor é coisa lhe deve ser 
entregue, pouco lhe importando atividade do devedor para realizar a 
entrega. Nas obrigações de fazer, ao contrário, o fim é o aproveitamento do 
serviço contratado.” [...] 

 

Vejo às fls. 53-subitem 1.3 e 64 a 68 que o credor, no contrato 
celebrado pelos recorrentes, deixou evidente o seu interesse pela qualidade da coisa que 



 

seria entregue, fazendo integrar o contrato dois extensos e analíticos anexos definindo a 
composição do cardápio e padrão dos alimentos. 

 
Contratou-se fornecimento de refeição, pelo que indica o efetivo teor 

do cadastro, e não serviços de administração de bens e negócios de terceiros ou 
fornecimento de mão-de-obra. 

 
Quanto ao fundamento normativo da exigência tributária, faço 

referência aos dispositivos da legislação indicada na sentença às fls. 913 a 915. 
 
No que tange à alegação dos recorrentes de que não teria ocorrido 

circulação de mercadorias, tenho entendimento diverso, já que percebo a existência de 
duas pessoas jurídicas que contrataram e realizaram negócio de compra e venda 
mercantil de refeições, sendo a presença de encomenda, de disponibilização de insumos 
e instalações pelo encomendante, de produção e entrega das refeições no 
estabelecimento deste último, elementos irrelevantes para a descaracterização da 
natureza comercial do negócio jurídico realizado. 

 
Pelo exposto, conheço dos recursos, nego provimento aos dos 

sujeitos passivos e dou provimento ao da Fazenda Pública, para manter, quanto ao mérito, 
a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração e reincluir na lide o 
solidário BRF - BRASIL FOODS S/A. 

 
 
Sala das sessões plenárias, em 11 de outubro de 2016. 
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Matéria: Inidoneidade documental (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01688/16 
 
Relator: Conselheiro Washington Luis Freire de Oliveira 
 

 
EMENTA: Preliminar de exclusão dos solidários. Rejeição. ICMS. 
Obrigação tributária principal. Mercadorias em situação fiscal 
irregular. Inidoneidade documental. Procedência. 
 
1. As pessoas que por seus atos ou omissões concorrerem para 
a prática de infração tributária ficam, nos termos do inciso XIII 
do artigo 45 da Lei nº 11.651/91, solidariamente obrigados ao 
pagamento do ICMS devido e demais acréscimos legais. 
 
2. Os administradores e gestores que concorrerem para a 
prática de infração tributária ficam, nos termos do inciso XII do 
artigo 45 da Lei nº 11.651/91, solidariamente obrigados ao 
pagamento do ICMS devido e demais acréscimos legais; 
 
3. As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão 
estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. 
Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal 
irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de 
documentos fiscais exigidos ou acompanhados de 
documentação fiscal inidônea (Artigo 66, parágrafo único, da Lei 
n.º 11.651/91). 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 22 de janeiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de exclusão dos sujeitos passivos solidários Maria Carnicer Martinez, Magno de 
Oliveira da Silva, MM Transporte e Comércio de Alimentos e Bebidas Ltda da lide, arguida 
pelos próprios. Participaram do julgamento os Conselheiros Washington Luis Freire de 
Oliveira, Alcedino Gomes Barbosa, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, José Pereira 
D'abadia e Gilmar Rodrigues de Almeida. Quanto ao mérito, por votação unânime, 
conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Washington Luis Freire de Oliveira, Alcedino Gomes Barbosa, Marlene Maria da Silva 
Ruguê Bernardes, José Pereira D'abadia e Gilmar Rodrigues de Almeida. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A descrição do fato do auto de infração denuncia que o sujeito 
passivo: 

 
“Transportava mercadorias no valor comercial a varejo de R$ 

104.332,80 (cento e quatro mil, trezentos e trinta e dois reais e oitenta centavos), 
acompanhadas pelos DANFES nrs. 69519, 69520, 69521, 69522, 69523, 69524, 69525, 
69526, 69527, 69528, 69529, 69530, 69531, 69532, 69533 e 69543, cujo veículo foi 
abordado pela Polícia Rodoviária Federal, na rodovia BR 050, km 286, onde foi lavrado o 
Boletim de Ocorrência nr C1336460, em 03/10/2012, às 20:15 hs, completamente fora da 
rota usual, caracterizando o objetivo de entrega da mercadoria a destinatário diverso do 



 

constante no documento fiscal que, por essa razão, é considerado inidôneo, conforme 
documentos e Termo de Apreensão anexos. Em consequência, deverá pagar o ICMS na 
importância de R$ 26.083,20 (vinte e seis mil, oitenta e três reais e vinte centavos), mais 
as cominações legais. ” 

 
Foram indicados como infringidos os arts. 45, 64, 66 e 67, I, do CTE, 

sendo proposta a aplicação da multa formal prevista no art. 71, VII, “i”, § 9º, II, do CTE, 
com redação da Lei nº 15.505/05.  

 
Foram indicados como solidários MM TRANSPORTE E COMÉRCIO 

DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA, MAGNO DE OLIVEIRA DA SILVA, MARIA 
CARNICER MARTINEZ, por terem concorrido para a prática da infração nos termos do art. 
45, XIII, do CTE. 

 
Na descrição complementar da ocorrência as autoridades fiscais 

autuantes informam que: 

“No dia 03/10/2012, às 20:15 hs, na BR 050, km 286, zona rural, Catalão 
(GO), no Posto da Polícia Rodoviária Federal, durante fiscalização de 
rotina, foi abordado um veículo, marca Ford Cargo, modelo 2428 CNL, 
renavam 456578897, placa OGP 2480 (GO), carregado com 54.912 latas 
de cerveja 350 ml, Antarctica sub-zero, acompanhadas de 16 danfes nrs. 
69519, 69520, 69521, 69522, 69523, 69524, 69525, 69526, 69527, 69528, 
69529, 69530, 69531, 69532, 69533 e 69543, tendo como remetente a 
empresa Makro Atacadista S/A, sito à Rod BR 050, km 73, nr. 7085, bairro 
Custódio Pereira, Uberlândia (MG), CNPJ: 47.427.653/0034-83 e 
destinatário o Sr. Paulo Cesar Martinez, CPF: 492.670.511-72,  cujo 
endereço constante dos danfes é Av. Inglaterra, 564, bairro Tibery, 
Uberlândia (MG).” 

 
O auto de infração, lavrado em 13/11/2012, foi instruído com o Termo 

de Apreensão nº 1100123438-7, Termo de Liberação, boletim de ocorrências, cópia de 
parte do Processo 201203617636 – Mandado de Segurança -  e Danfes, entre outros. 

 
Inconformados com a decisão singular desfavorável, Sentença nº 

830/2015-JULP, os sujeitos passivos, em peça única, devidamente representados por 
seus advogados, apresentam recurso voluntário no qual pedem a exclusão da lide dos 
solidários. 

 
Alegam que a mercadoria estava em nome de Paulo César Martinez 

Carnicer (primeira autuada) e não da empresa transportadora, razão pela qual entendem 
que a solidária deve ser excluída. 

 
Quanto aos demais sujeitos passivos, incluídos como solidários, 

alegam que não existe previsão para a inclusão na lide, visto que são pessoas estranhas a 
operação realizada. 

 
Questionam a aplicação da multa proposta, alegando que é 

inconstitucional e que tem efeito de confisco. Ao final pedem o cancelamento do auto de 
infração. 

 
É o relatório. 
 



 

V O T O 
 
Inicialmente, quanto ao questionamento da defesa acerca da multa e 

da sua suposta inconstitucionalidade em face do princípio do não confisco, deve ser 
registrado que a penalidade aplicada decorre de imposição legal (art. 71, VII, "i", § 9º, II, 
da Lei n.º 11.651/91, com redação da Lei n.º 14.634/2003) e não compete a este Conselho 
Administrativo Tributário declarar inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato normativo 
expedido pela Administração Tributária, nos termos do que dispõe o art. 6º, § 4º, da Lei n.º 
16.469, que regula o processo administrativo tributário. 

 
A acusação fiscal é de que o sujeito passivo transportava mercadoria 

com nota fiscal inidônea, visto que consta no documento fiscal destinatário diverso 
localizado no município de Uberlândia (MG). 

 
Como bem manifestou o julgador singular, como a documentação 

objeto da ação fiscal foi considerada inidônea pela fiscalização, pode se dar o mesmo 
entendimento quando as mercadorias estão ao desabrigo de documento fiscal, uma vez 
que estas não se prestam para acobertar a operação em comento, sendo então, atribuída 
por imperativo legal, a responsabilidade a empresa transportadora das mercadorias por 
estar na posse destas. Não resta dúvida de que, por força do inciso I, “a” e inciso II do 
artigo 45 do CTE, existe a solidariedade no caso em questão, por ter concorrido para a 
prática da infração. As mercadorias apreendidas fora da rota estavam sem documentação 
fiscal correspondente ao trânsito interestadual. 

 
Além do mais, o transportador claramente concorreu para a pratica 

da infração (art. 45, XIII, do CTE), pois na nota fiscal consta que o destinatário da 
mercadoria estaria situado no município de Uberlândia, não se justificando, portanto, a 
ação do transportador de cruzar a divisa do estado de Goiás para fazer a entrega da 
mercadoria. A responsabilidade do transportador e do motorista nesse caso é evidente. 
Difícil não ver que a mercadoria seria entregue em local diverso daquele que constava no 
documento fiscal. 

 
Também não foi apresentada pelas recorrentes qualquer alegação 

plausível para se aceitar o fato de que uma mercadoria cujo remetente e destinatário estão 
localizados em um mesmo município no estado de Minas Gerais possa ser transportada 
pelo território do estado de Goiás. 

 
 No tocante a preliminar de exclusão da sócia administradora da 

empresa transportadora, entendo que na qualidade de gestora da firma autuada, ao 
possibilitar o transporte e a entrega de mercadorias sem o pagamento do imposto devido, 
concorreu para a prática da infração tributária, ficando, nos termos do inciso XII do artigo 
45 do CTE, reproduzido abaixo, solidariamente obrigado ao pagamento do ICMS devido e 
demais acréscimos legais. 

 
“Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 
[...] 
XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 

administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou 

prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão de que 

forem responsáveis; ” 

 



 

Da análise da consulta resumida do contribuinte - pessoa jurídica, fls. 
32, verifica-se que a administração da empresa, estava a cargo de Maria Carnicer 
Martinez, sendo, pois, corretamente incluída no polo passivo da lide na condição de 
solidária. 

 
Importante ainda mencionar a manifestação do Delegado Fiscal de 

Catalão e do Procurador do Estado, fls. 58, que noticiam ao Exmo. Juiz de Direito da Vara 
das Fazendas Públicas (MS nº 201203617636) o seguinte: 

 
“(...) o impetrante não pode alegar desconhecimento da legislação 
tributária, já que não é pessoa comum, que inadvertidamente teria 
adentrado mercadoria sem a retenção do imposto devido por incaução. 
Isso porque o autor possui contra si uma liminar de indisponibilidade de 
bens, concedida na ação de declaratória de protocolo nº 200804980394, 
em trâmite na 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de 
Goiânia-GO, a qual busca o reconhecimento da existência ‘de fato” do 
“Grupo Empresarial Família Martinez Camacho’, cuja a finalidade é o 
enriquecimento ilícito através de fraudes ao Fisco. ” 
 

 
A situação descrita pelo autuante está normatizada na legislação 

tributária estadual, no art. 66 da Lei 11.651/91, abaixo transcrito: 
 
“Art. 66. As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar 
sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. ” 

 
Desse modo, tem-se que o procedimento fiscal se encontra 

devidamente fundamentado, em aspectos de fato e de direito, conforme constam dos 
autos, e que o recurso apresentado não é eficaz para afastar a pretensão fazendária.  

 
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento 

para manter na lide os solidários e no mérito confirmar a decisão singular que julgou 
procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões, em 21 de outubro de 2016. 
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Matéria: Inidoneidade documental (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01739/16 
 
Relatora: Conselheira Nislene Alves Borges 
 

 
EMENTA: ICMS. Auditoria Básica de ICMS. Crédito de 
documento inidôneo pela não comprovação de aquisição pelos 
fornecedores identificados nos documentos fiscais de compras 
de café beneficiado. Procedente. Decisão não unânime. 
 
É lícito o estorno do crédito aproveitado quando destacado em 
documento que não corresponda a uma efetiva operação ou 
prestação, em vista da não comprovação de que fora adquirido 
por fornecedor identificado no documento fiscal de aquisição 
dos produtos. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 17 de fevereiro de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer da 
impugnação, negar-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração. Foram 
vencedores os Conselheiros Nislene Alves Borges e João Divino de Brito. Vencido o 
Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano que votou pela improcedência do 
lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu ICMS em 
razão de ter se utilizado de créditos relativos a documentos fiscais considerados 
graciosos (inidôneos), em vista de aquisições de café beneficiado em operações 
interestaduais, cujos fornecedores identificados nas notas fiscais não foram confirmados 
como os vendedores de fato do produto. Em consequência, exige-se o imposto omitido 
no montante de R$ 63.026,60, bem como os devidos consectários legais, conforme 
demonstram papéis da Auditoria Básica de ICMS acostados aos autos.  

A autoridade lançadora indicou como infringida as disposições dos 
artigos 64, 66 e 67, IV do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) combinado 
com os artigos 155, VII e §3º do Decreto 4852/97 (RCTE). Proposta a aplicação da 
penalidade prevista no artigo 71, inciso XII, "a", §9°, I do CTE, com redação da Lei nº 
16.241/2008. 

O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: nota 
explicativa, fls. 09/11, papéis da Auditoria Básica de ICMS, fls. 12/25, notificações ao 
sujeito passivo para entrega de documentos, fls. 26/33, planilhas demonstrativas, cópias 
de cheques de emissão da empresa, fls. 43/46, cópias de documentos fiscais, fls. 51/131. 

Foram arrolados como solidários os sócios administradores 
constantes do contrato social e do Cadastro de Contribuintes no Estado de Goiás à 
época do fato gerador, os Srs. José Muniz de Carvalho Neto, Fábio dos Santos Borba de 
Carvalho, Antônio Borba de Carvalho e Juscelino Borba de Carvalho. 

Os sujeitos passivos, após regularmente intimados a pagar o crédito 
tributário exigido ou a apresentar impugnação em primeira instância, fls. 192/205, não 



 

comparecem, tornando-se revéis, conforme Termo de Revelia lavrado às fls. 206 dos 
autos.  

Após nova intimação para apresentação de impugnação em segunda 
instância, fls. 208/221, os sujeitos passivos impugnam o lançamento, onde alegam que 
será demonstrado ao longo do processo que, a acusação de que os documentos fiscais 
de aquisição de mercadorias são inidôneos, não se configura em uma realidade; que o 
negócio jurídico (compra de café) se realizou efetivamente com circulação de 
mercadorias e pagamento de seu preço, sendo os créditos, decorrentes destas 
aquisições, reais e legítimos.  

Pede que os autos sejam convertidos em diligência para 
esclarecimentos do alegado, e que seja considerado improcedente o lançamento. Anexa 
os documentos de fls. 234/355. 

Em julgamento na Segunda Câmara de Julgamento deste egrégio 
Conselho, o colegiado resolve, por proposição desta conselheira relatora, converter o 
julgamento em diligência, por meio da Resolução n° 096/2015, fls. 370 e 371, para que 
auditor fiscal, à vista das alegações e da documentação apresentas pelo sujeito passivo, 
efetue verificações, especialmente quanto à efetividade das operações de compras dos 
fornecedores identificados nos documentos fiscais de remessa, considerados inidôneos 
pela fiscalização. 

Em resposta à Resolução, a autoridade fiscal, após detalhado 
relatório em que relaciona documento por documento apresentado pela defesa, e após 
justificar os fatos reais identificados, esclarece, em suma, que no momento em que o 
sujeito passivo fora notificado para apresentar as provas de que as aquisições foram de 
fato realizadas pelos fornecedores constantes dos documentos recebidos, este 
apresentou declaração e formas de pagamentos incompatíveis com as declarações dos 
supostos fornecedores, não havendo comprovação de pagamentos em espécie para 
esses fornecedores, mas tão somente, emissão de cheques para terceiros alheios às 
operações destacadas nas notas fiscais de entrada, em que se apropriou dos respectivos 
créditos pelas entradas. Ressalta que os supostos fornecedores do café não recolheram 
impostos aos cofres do Estado de origem (MG) e tiveram suas inscrições estaduais 
suspensas logo após as operações efetuadas. Anexa documentos de pesquisa do 
cadastro dos supostos fornecedores no Sintegra do Estado de origem, fls. 386/389. 

Intimados a se manifestarem do resultado da diligência, fls. 390/399, 
quedam-se silentes os sujeitos passivos. 

É esse o relatório. 

 
V O T O  

   

O pedido de diligência apresentado pela defesa, teve seu 
atendimento por meio da Resolução n° 096/2015, presente nas fls. 370 dos autos, com 
resposta da fiscalização às fls. 373/389, justificando assim a não apreciação em destaque 
do referido pedido no momento do julgamento do presente processo.  

Não havendo outras questões preliminares a serem apreciadas, me 
refiro diretamente ao mérito. 

A acusação diz respeito a operações interestaduais de aquisição de 
café beneficiado, com documentos considerados inidôneos, em razão de o sujeito 
passivo não ter comprovado que os fornecedores identificados nos documentos fiscais 
seriam os vendedores de fato dos produtos. 



 

Em análise aos autos, e após documentação juntada ao processo 
pela defesa ao apresentar impugnação a esta Câmara Julgadora, encaminhou-se o 
processo para que fossem feitas as averiguações quanto à efetividade das operações 
realizadas. 

Em extensa análise e detalhado relatório, fls. 373/386, a autoridade 
fiscal identifica e esclarece que de fato não houve comprovação de que as operações de 
vendas do café beneficiado foram realizadas pelos fornecedores mencionados nas notas 
fiscais de remessa. 

Faz ressalva de que os fornecedores indicados nas notas fiscais, ou 
se encontravam com cadastro suspenso ou baixado no Estado de origem, ou tiveram 
suas inscrições “inabilitadas” logo após as supostas operações efetuadas com a autuada. 

Apenas a título exemplificativo, reproduzo parte da descrição no 
relatório da fiscalização, em contra provas apresentadas em função das alegações e 
apresentação de documentos por parte da defesa, fls. 375: 

 

“Anexado cópia do DANFE de n° 764, de 01/03/2012 (pág. 248), venda 
com recebimento à vista, no valor de R$ 51.000,00, com registro de firma da 
Cafeeira Novo Horizonte Ltda., CNPJ 10.868.851 / 0001 – 04, suspensa em 
17/04/2014 (pág. 47), declarando o recebimento do valor constante desta 
nota fiscal, em 15/09/2014, inclusive, anexando cópia de Livro Registro de 
Saídas, com registro desta nota fiscal (Março/2012) e seu debito de imposto 
e Livro Registro de Entradas (Março/2012), com créditos claramente 
inidôneos (R$ 330.600,00) registrados pelas entradas de café, pelas notas 
fiscais emitidas pela própria matriz da Basagro, CNPJ 01.624.353 / 0001 -25, 
do Estado de São Paulo, em 13/03/2012 e 22/03/2012, (pág. 252) a qual já 
tinha sido suspensa em 14/10/2009 (pág.386). Observamos que estes livros 
fiscais já não eram utilizados neste período, em razão do advento da 
Escrituração Digital, conforme RICMS, do Estado de Minas Gerais.” (grifo 
necessário) 

 

Assim foram as explanações realizadas no relatório apresentado pela 
fiscalização. Analisando item a item das alegações apresentadas pela defesa e 
concluindo que não foram comprovadas as operações de remessas de café beneficiado 
pelos fornecedores identificados nos documentos fiscais, no período autuado. 

Foram realizados, pela fiscalização, estornos dos créditos 
aproveitados nas situações explanadas acima e, após, levados os valores à Auditoria 
Básica do ICMS para que fossem feitas as repercussões necessárias na apuração de 
créditos e débitos da escrituração do sujeito passivo. Assim, todas as regras foram 
cumpridas, nos termos do disposto no Manual de Auditoria e procedimentos Fiscais. 

Observa-se que a empresa não apresentou provas contundentes de 
que se tratavam de fato dos fornecedores do produto adquirido aqueles que constavam 
como remetentes das mercadorias nos documentos fiscais de remessa. Entendo que, se 
tivessem ocorrido tais operações, nos termos dos dados identificados nas notas fiscais, o 
sujeito passivo poderia demonstrar com facilidade esse fato, trazendo aos autos 
inúmeros documentos que contestariam a acusação de maneira definitiva. Documentos 
de fácil acesso, como extratos bancários onde constassem as transferências bancárias 
dos pagamentos realizados em espécie, conforme alega alhures, e outros não menos 
importantes para descaracterizar a acusação que lhe fora imputada.  

No entanto, a defesa se limita a apresentar documentos que, ao 
longo do processo, foram contraditados até pela própria, demonstrando uma verdadeira 



 

contradição em suas alegações e documentação comprobatória, como de forma cristalina 
pode-se observar nas justificativas dos créditos aproveitados relativos à aquisição das 
mercadorias elencadas na nota fiscal de n° 918, emitida em 16/01/2012. Inicialmente a 
empresa traz declaração, fls. 36, de que fora paga a fatura referente ao documento 
referido por meio dos cheques com cópias às fls. 58/60 dos autos, e logo em seguida, às 
fls. 41 e 42, a empresa apresenta declaração da empresa Brasagro onde esta última 
informa que recebeu em espécie os valores referentes à nota fiscal acima referida, a de 
n° 918, de emissão na data de 16/01/2012. Observa-se, portanto, tratar-se de defesa 
repleta de alegações contraditórias, desprovidas de provas contundentes. 

Claro está que a defesa não consegue ilidir a acusação somente com 
base nos divergentes argumentos e documentos apresentados aos autos. Em outra 
posição, a fiscalização instrui o processo de modo a demonstrar a infração praticada pela 
autuada, em especial no relatório de revisão apresentado, onde realiza trabalho 
detalhado em relação às alegações apresentadas e documentos acostados pela defesa. 
Portanto, entendo que deve prosperar a acusação em sua integralidade. 

Com essas considerações, e acompanhada da maioria deste 
colegiado, voto conhecendo da impugnação do sujeito passivo, negando-lhe provimento 
para considerar procedente o lançamento. 

 
 
 

Sala das sessões, em 04 de novembro de 2016. 
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Matéria: Inidoneidade documental (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01792/16 
 
Relator: Conselheiro Heli José da Silva 
 

 
EMENTA: I - NULIDADE. Preliminar de nulidade do lançamento, 
arguida pelo sujeito passivo, por cerceamento do direito de 
defesa. Rejeitada por unanimidade. 
 
1. Fica afastada a hipótese de nulidade do lançamento, por 
cerceamento do direito de defesa, quando não comprovada, no 
curso da ação, a ocorrência dos incidentes formais que 
prejudicam a apreciação do mérito do ato administrativo. 
 
II - ICMS. Obrigação tributária principal. Mercadorias em 
situação fiscal irregular. Inidoneidade documental. Procedência 
parcial. Decisão unânime. 
 
1. As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão 
estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. 
Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal 
irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de 
documentos fiscais exigidos ou acompanhados de 
documentação fiscal inidônea. (Artigo 66, parágrafo único, da 
Lei n.º 11.651/91). 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de julho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pelo sujeito passivo, por cerceamento do 
direito de defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Heli José da Silva, Nivaldo 
Carvelo Carvalho e Nivaldo José Mendes. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, 
conhecer da Impugnação, dar-lhe parcial provimento, para considerar parcialmente 
procedente o auto de infração no valor original do ICMS de R$ 4.488,63 (quatro mil, 
quatrocentos e oitenta e oito reais e sessenta e três centavos). Participaram do julgamento 
os Conselheiros Heli José da Silva, Nivaldo Carvelo Carvalho e Nivaldo José Mendes 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Extrai-se, da análise do presente processo, que o Fisco em 15 de 
outubro de 2.013, consoante historiado na peça vestibular, exige do autuado acima 
identificado, ICMS no valor de R$ 5.009,41 (cinco mil, nove reais e quarenta e um 
centavos), com a respectiva multa e demais acréscimos legais, nos termos da legislação 
tributária, por transportar mercadorias no valor comercial de R$ 20.037,64 (vinte mil, trinta 
e sete reais e sessenta e quatro centavos), constantes do Termo de Apreensão n.º 
1100134252-8, anexo aos autos, e acompanhadas pela Nota Fiscal nº 565719, 
completamente fora da rota usual, caracterizando o objetivo de entrega da mercadoria a 
destinatário diverso do constante no documento fiscal, que, por consequência, é 
considerado inidôneo.  



 

Foi indicado infração aos artigos 64, 66, e 67, inciso I, todos da Lei 
n.º 11.651/91 - CTE, sendo proposta a penalidade do artigo 71, inciso VII, alínea "a", item 
“4”, e parágrafo 9.º, inciso I, do CTE, com redação da Lei n.º 16.241/08. 

A ação fiscal foi realizada em atividade de fiscalização de 
mercadorias em trânsito, ocorrida em abordagem junto ao veículo transportador. O 
procedimento fiscal culminou com a consideração de que as mercadorias descritas no 
Termo de Apreensão, encontravam-se desprovidas de documentação fiscal idônea. 

Anexou-se ao processo os documentos de fls. 04/12, sendo: Termo 
de Apreensão; cópia da 1.ª via da Nota Fiscal que acobertava o transporte das 
mercadorias; e, cópias dos documentos do transportador e do veículo. 

Com as anuências previstas em lei, estabeleceu-se o contraditório e 
a ampla defesa, tendo sido notificado o autuado, o qual não apresentou Impugnação em 
Primeira Instância, ocasionando a lavratura do Termo de Revelia às fls. 15. 

Novamente intimado, o sujeito passivo apresentou Impugnação, fls. 
21/23, alegando cerceamento do direito de defesa, com o argumento de que o auto está 
eivado de vícios insanáveis. 

No mérito, pede a improcedência do auto de infração. 

Após, complementa seus argumentos com a juntada do aditamento 
à Impugnação, fls. 35/40, alegando que não existe na legislação estadual inidoneidade 
documental em razão da mercadoria ser encontrada “fora da rota usual”. Indica, assim, 
que a operação estava corretamente acobertada pelo documento legal exigido para a 
operação. Aduz: “É de se destacar, no entanto, que a empresa realiza várias entregas em 
uma mesma viagem e, por diversas vezes, algumas entregas não se realizam dentro da 
rota lógica”. 

Questiona, outrossim, a alíquota aplicada e o cálculo do valor do 
imposto. 

Pugna, ao final, pela nulidade do lançamento por insegurança na 
determinação da infração, ou por sua improcedência. 

Exara-se a Resolução nº 176/2015, fls. 41, visando revisão no 
lançamento no que pertine às alíquotas e base de cálculo das mercadorias autuadas. 

O resultado da revisão encontra-se consolidado na manifestação às 
fls. 42/43, indicando o correto valor do imposto em R$ 4.488,63 (quatro mil, quatrocentos 
e oitenta e oito reais e sessenta e três centavos). 

Intimado para se manifestar a respeito do resultado da diligência 
realizada, o sujeito passivo quedou-se silente. 

Este é o relatório. 

 

    V O T O  

 
Em prelúdio, mister manifestar a respeito da preliminar de nulidade 

do lançamento, arguida pelo sujeito passivo, por cerceamento do direito de defesa. 
Rejeito-a. O argumento, apresentado de forma genérica, tão 

somente aduz que o lançamento possui falhas insanáveis. 
Destaco que as falhas relacionadas com a alíquota e base de 

cálculo foram corrigidas na revisão realizada. 



 

Assim sendo, considerando-se que, da análise dos dados contidos 
nos levantamentos, devidamente corrigidos pelo trabalho revisional, tem-se como 
devidamente indicados todos os elementos necessários à compreensão do valor autuado. 

Portanto, entendo que o lançamento contém, a priori, todos os 
elementos indispensáveis para determinar com segurança a infração denunciada e 
identificar corretamente o infrator, não ocorrendo, a meu ver, nenhuma das hipóteses de 
nulidades contidas no artigo 20, da Lei n.º 16.469/09. 

 
   M É R I T O 

 
Quanto ao mérito, da análise das provas juntadas aos autos, 

depreende-se que a fiscalização, ao conferir a carga transportada, no Distrito de Bezerra, 
em Formosa, localizado na BR 020, Km 30, detectou que as mercadorias estavam 
acobertadas por Notas Fiscais, cujo o destinatário tinha como endereço o Distrito Federal, 
razão pela qual considerou-as inidôneas, por estarem completamente fora da rota, o que 
caracterizaria o objetivo de entrega das mercadorias a destinatário diverso do constante 
no documento fiscal. 

Dessa forma, a infração foi devidamente fotografada pela 
fiscalização, por intermédio do Termo de Apreensão de fls. 04. 

Foram indicados pelo autuante, para respaldar a ação fiscal, o 
disposto nos artigos 64, 66, e 67, inciso I, ambos do CTE, que estabelecem: 

 
“Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do 
imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou 
negativas, estabelecidas na legislação tributária. 
Art. 66. As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar 
sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. 
Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal 
irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos 
fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea. 
Art. 67. Considera-se inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o documento 
que: 
I - não seja o legalmente exigido para a respectiva operação ou prestação; 
[...]” 

 
O argumento do sujeito passivo de que realiza várias entregas em 

uma mesma viagem e, por diversas vezes, algumas entregas não se realizam dentro da 
rota lógica, inobstante pertinente, perde totalmente credibilidade quando se verifica no 
documento às fls. 09, que o destinatário constante da Nota Fiscal se localiza na mesma 
quadra e lote do seu estabelecimento comercial, em Brasília. Portanto, ilógica qualquer 
tentativa de provar regularidade de trânsito em mercadorias destinadas ao 
estabelecimento destinatário, vizinho ao seu em Brasília, transitando na BR-020, Km 020, 
no Distrito de Bezerra, distante no mínimo 130 quilômetros do Distrito Federal. 

Acresça-se às razões retro delineadas, o fato de que a maior parte 
das mercadorias – bebidas – sujeitam-se à cobrança do ICMS por Substituição Tributária 
pelas Operações Posteriores, neste Estado, o que fortalece a presunção de que as 
mercadorias seriam entregues em território goiano, evadindo-se do pagamento do tributo 
antecipado. 

Assim, tendo tido o sujeito passivo ampla oportunidade de 
contraditar o trabalho do Fisco, na forma geralmente aceita por este Conselho, e tendo 
sido utilizada essa oportunidade, permanece intacto o procedimento fiscal, com a 
adequação revisional, razão pela qual deve ser mantido. 



 

Diante do exposto, em consenso unânime com meus pares, voto, 
rejeitando a preliminar de nulidade do lançamento, por cerceamento do direito de defesa, 
arguida pelo sujeito passivo.  

Quanto ao mérito, estando corretamente tipificada a infração 
ensejadora do lançamento, voto, de forma unânime, para conhecer da impugnação, dar-
lhe parcial provimento, para considerar procedente em parte o auto de infração no valor 
original do ICMS de R$ 4.488,63 (quatro mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e sessenta 
e três centavos). 

 
 

Sala das sessões, em 10 de novembro de 2016. 
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Matéria: Inidoneidade documental (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01837/16 
 
Relator: Conselheiro Valdir Mendonça Alves 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Mercadoria em situação 
fiscal irregular. Inidoneidade de documento fiscal. Procedência. 
Adequação da penalidade proposta no auto de infração. 
 
1. As mercadorias, em qualquer hipótese, deverão estar sempre 
acompanhadas de documentos fiscais idôneos, consideram-se 
em situação fiscal irregular as mercadorias desacompanhadas 
de documentos fiscais exigidos ou acompanhadas de 
documentação fiscal inidônea (CTE, art. 66, Parágrafo único); 
 
2. Não sendo a penalidade proposta a adequada para a infração, 
havendo a penalidade específica, altera-se a penalidade 
proposta para a específica. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 26 de agosto de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração, com a adequação da penalidade, proposta pela Fazenda 
Pública, para a prevista no art. 71, VII, "i", § 9º, I, do CTE. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Valdir Mendonça Alves, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, José 
Pereira D'abadia, Gilmar Rodrigues de Almeida e José Luiz Rosa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo, 
CRISTAL CEREALISTA E CORRETORA LTDA ME, remeteu no dia 12.10.2013, às 19:55 
h, 32.220 KG de feijão carioca, acompanhado pela Nota Fiscal de Produtor n° 2310, 
considerada inidônea, sendo-lhe imputada a exigência do ICMS no valor de R$ 11.599,20 
(onze mil quinhentos e noventa e nove reais e vinte centavos), multa e acréscimos legais.  
 

Identificada como solidário a pessoa jurídica SAFSUL 
TRANSPORTES LTDA-EPP, transportador da mercadoria autuada. 
 

Citados como infringidos os art.s 12, II, “d”, 1, 45, II, 64, 66 e 67, I e 
V, da Lei n° 11.651/91, proposta a penalidade prevista no art. 71, XII, “a”, 4, da Lei n° 
11.651/91, agravada pelo § 9°, I, desse mesmo dispositivo e diploma legal. 
 

Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, a 1ª via do 
Termo de Apreensão n° 1100138673-7 (fls. 054) e a 1ª via da Nota Fiscal de Produtor n° 
2310 (fls. 10), dentre outros documentos. 
 

Intimados o sujeito passivo em 09.12.2013 (fls. 15) e o solidário em 
11.12.2013 (fls. 16), o sujeito passivo comparece ao processo apresentando impugnação 
(fls. 21 a 27), o solidário não comparece ao processo, sendo declarado revel (fls. 42). 
 



 

A impugnante pede a improcedência do lançamento, alegando que a 
autoridade fiscal não apresentou nenhuma prova concreta da irregularidade fiscal, de que 
a mercadoria apreendida era de procedência do Estado de Goiás. Diz que a mercadoria 
foi remetida pelo produtor rural IRENEU RENATO DA SILVEIRA E OUTROS, com destino 
para o Estado de Minas Gerais.  
 

Afirma que o produto teve que ser submetido a limpeza e 
beneficiamento, sendo contratado os seus serviços, após o trabalho, o produto retornaria 
para o seu comprador. 
 

Alega que a mercadoria passou pelo seu estabelecimento em 
cristalina – GO, considerando o contrato de prestação de serviços e estava devidamente 
acobertada por documentação fiscal. 
 

A nota Fiscal n° 2468, emitida pela empresa MINAS COM. IND. 
CEREAIS LTDA, revela que a operação realizada no munícipio de Cristalina diz respeito 
tão somente ao beneficiamento da mercadoria. 
 
Cita julgado deste Conselho (Acórdão n° 2732/02, da 3ª CJUL). 
 

Junta declaração emitida por IRENEU RENATO DA SILVEIRA (fls. 
37), 4ª via da Nota Fiscal de Produtor n° 2310 (fls. 38), DANFEs n°s 486 e 2468 (fls. 39 e 
40) e Nota Fiscal de Serviço Eletrônica n° 28 (fls. 41), dentre outros documentos. 
 

A julgadora singular, após ler, conferir e analisar os autos, 
apreciando as razões da defesa, rejeita a arguição preliminar e, no mérito, decide pela 
procedência do lançamento, consoante a Sentença n° 565/2016-JULP (fls. 44 a 47). 
 

Intimados o sujeito passivo e o solidário, apenas o sujeito passivo 
apresenta recurso voluntário (fls. 57 a 62), o solidário teve contra si lavrado o Termo de 
Perempção de fls. 55. 
 

A recorrente pede a reforma da sentença e a improcedência do 
lançamento, alegando que a operação foi realizada em outro estado da Federação, onde o 
Fisco goiano não pode questionar qualquer tipo de irregularidade nos documentos fiscais. 

 
Diz o sujeito passivo que a mercadoria circulou pelas dependências 

da recorrente para procedimentos de limpeza, secagem, classificação e beneficiamento. 
 
Afirma que não há incidência tributária sobre a prestação de serviços 

de beneficiamento de feijão, pela falta de previsão legal específica. 
 
Alega que o documento fiscal que acompanhava a mercadoria 

apreendida é idôneo e atende a legislação tributária. 
 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo, 
CRISTAL CEREALISTA E CORRETORA LTDA ME, remeteu 32.220 KG de feijão carioca, 



 

acompanhados pela Nota Fiscal de Produtor n° 2310, considerada inidônea, sendo-lhe 
imputada a exigência do ICMS, multa e acréscimos legais.  
 

O Termo de Apreensão n° 1100138673-7 (fls. 054), espelho da ação 
fiscal, revela a apreensão de 32.220 KG de feijão carioca, ocorrida na data de 12.10.2013, 
às 19:55 h, na BR 040, s/n, Setor Cristal, no munícipio de Cristalina – GO, transportada a 
mercadoria pela empresa SAFSUL TRANSPORTES LTDA-EPP, solidária nestes autos. 

 
Apreendeu-se também a 1ª via da Nota Fiscal de Produtor n° 2310 

(fls. 10), que acompanhava a mercadoria, tendo sido ela considerada inidônea, nos termos 
do CTE, art. 67, I e V. 

 
Art. 67. Considera-se inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o documento 
que: 
 
I - não seja o legalmente exigido para a respectiva operação ou prestação; 
[...] 
V - esteja desacompanhado de documento de controle exigido na forma do 
regulamento; 
[...] 

 
A Nota Fiscal de Produtor n° 2310 (fls. 10) foi emitida por IRENEU 

RENATO DA SILVEIRA e OUTROS, estabelecimento sediado em Unaí – MG, 
acobertando a venda do produto apreendido (32.220 KG de feijão carioca) para a empresa 
MINAS COM IND CEREAIS LTDA, estabelecida no munícipio de Paracatu – MG. 
Evidentemente que essa nota não é a legalmente exigida para acobertar a operação, 
sendo portanto efetivamente inidônea. A empresa CRISTAL CEREALISTA E 
CORRETORA LTDA ME, autuada, estabelecida em Cristalina – GO, alega que o produto 
apreendido foi remetido para seu estabelecimento para procedimentos de limpeza, 
secagem, classificação e beneficiamento. Esse argumento somente reforça a inidoneidade 
da Nota Fiscal de Produtor n° 2310 (fls. 10), porque teria que ser nota de remessa para 
procedimentos de limpeza, secagem, classificação e beneficiamento (natureza da 
operação) e não de venda do produto (natureza da operação), como consta na nota 
considerada inidônea. 

 
Diferentemente do alegado pela recorrente, exige-se no auto de 

infração o ICMS incidente sobre o valor comercial a mercadoria em situação fiscal 
irregular, e não sobre prestação ode serviço de transporte. 

 
Devo observar que o Código Tributário Estadual (CTE), em seu art. 

66, parágrafo único, determina que as mercadorias, em qualquer hipótese, deverão estar 
sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos, consideram-se em situação fiscal 
irregular as mercadorias desacompanhadas de documentos fiscais exigidos ou 
acompanhadas de documentação fiscal inidônea: 

 
Art. 66. As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar 
sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. 
 
Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal 
irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos 
fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea. 

 
O sujeito passivo não comprovou, de forma inequívoca, que a 

irregularidade não importou em falta de pagamento, total ou parcial do imposto, não 



 

afastando a inidoneidade do documento fiscal, conforme exige o art. 68 do CTE, 
reproduzido a seguir, motivando a conclusão de procedência do lançamento. 

 
Art. 68. A inidoneidade de que trata o artigo anterior poderá ser afastada, 
mediante processo administrativo tributário, em que o sujeito passivo 
comprove, de forma inequívoca, que a irregularidade não importou em falta 
de pagamento, total ou parcial do imposto. 

 
A Fazenda Pública propôs a adequação da penalidade proposta 

(CTE, art. 71, XII, “a”, 4), para a prevista no art. 71, VII, "i", do CTE, mantida a agravante 
do § 9º, I. Vejamos a reprodução desses dispositivos legais: 
 
Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
[...] 

VII - de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da operação ou da 
prestação: 
[...] 
i) pela aquisição, importação, recebimento, posse, transporte, estocagem, 
depósito, venda, exportação, remessa ou entrega de mercadoria 
acompanhada de documentação fiscal inidônea; 

[...] 
XII - equivalentes aos percentuais de: 
 
a) 50% (cinqüenta por cento) do valor da operação ou prestação: 
[...] 
4. pela emissão ou utilização de documento fiscal no qual se consigne valor 
diverso ao que efetivamente corresponder ao da operação ou da prestação 
ou declaração falsa quanto ao remetente ou destinatário da mercadoria ou 
serviço; 

[...] 
§ 9º Se da prática das irregularidades descritas nos incisos V e seguintes 
do caput deste artigo resultar diretamente omissão de pagamento do 
imposto, a multa neles prevista será aumentada do valor correspondente à 
aplicação dos percentuais abaixo, sobre o valor do imposto não pago: 
 
I - 60% (sessenta por cento), observado o disposto no inciso seguinte; 

[...] 

 
Concordo com a adequação proposta pela Fazenda Pública, pelo 

fato da penalidade prevista no CTE, art. 71, VII, "i", ser apropriada para a infração 
denunciada e menos onerosa ao contribuinte, como se vê na reprodução anterior. 
 

Ante o exposto, conheço do recurso, nego-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração, com a 
adequação da penalidade, proposta pela Fazenda Pública, para a prevista no art. 71, VII, 
"i", § 9º, I, do CTE. 

 
 

Sala das sessões, em 24 de novembro de 2016. 
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Matéria: Inidoneidade documental (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01972/16 
 
Relator: Conselheiro Masayuki Missao 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Transporte de mercadoria 
acompanhado de documentação fiscal inidônea por haver 
surtido seus efeitos fiscais. Improcedência. 
 
Quando houver a alteração do critério jurídico de interpretação 
por parte do fisco, esta só pode ser aplicada em relação a um 
mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido 
posteriormente a essa alteração, e por isso improcedente é o 
feito. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 15 de julho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos,  conhecer do 
recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente 
o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Masayuki Missao, Mário 
de Oliveira Andrade, Aldeci de Souza Flor, Rickardo de Souza Santos Mariano e Victor 
Augusto de Faria Morato. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo transportava 
escavadeira hidráulica, acompanhada de nota fiscal, emitida por Sotreq S.A., considerada 
inidônea por já haver surtido os efeitos fiscais. O documento acobertava operação de 
trânsito do Distrito Federal com destino ao Estado de Goiás quando na verdade o 
documento apresentado descrevia operação de trânsito de Goiânia-GO destinada à São 
Luís de Montes Belos-GO. Em decorrência, deve pagar o imposto acrescido das 
cominações legais. 

 
Foram infringidas as disposições dos artigos 46, I, "b", do Código 

Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) combinado com os artigos 64, 66 e 67, IV, 
todos do Decreto 4852/97. Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, VII, 
"d", §9°I, do CTE, com redação da Lei n°14.634/2003. 

 
O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: Termo 

de Retificação do Anexo Estruturado, Termo de Apreensão, Nota fiscal, termo aditivo, 
documento pessoal, Ofício. "fls. 03 a 34", processo n°3032757361085 que fora anulado 
por insegurança na determinação da infração. 

 
Legalmente cientificado, o sujeito passivo apresenta impugnação 

para alegar que o auto de infração julgado nulo tinha origem no fato de adquirir a 
mercadoria com utilização indevida de base de cálculo do ICMS. Que na reautuação a 
fiscalização atribuiu ao mesmo fato, novo critério jurídico, com nova penalidade, com 
fundamento agora em que se trata de nota fiscal de compra, inidônea para a operação de 
trânsito, tratando-se de direito, ou seja, equívoco na valoração jurídica dos fatos, o que 
não autoriza a revisão do lançamento (art. 149 c/art. 146 do CTN).  

 
Ao final, requer a improcedência do feito.  



 

 
Na decisão monocrática n.1239/2016, às "fls. 49 a 52.", o julgador 

singular rejeita a preliminar de decadência do crédito tributário anulado por vício formal, 
vez que a decisão definitiva tendo ocorrido no ano de 2010, somente no final do ano de 
2015 o direito potestativo do fisco estaria decaído. 

 
No mérito, considera que o feito deve prosperar pois a 

documentação fiscal já havia surtido seus efeitos fiscais quando acobertou a operação de 
saída de são Luís de Campos Belos. Argumenta que não poderia ser utilizada para 
acobertar a mercadoria com destino ao Distrito Federal, visto que tal não consta do 
documento fiscal como seu destino; que deveria ser emitido novo documento fiscal pelo 
sujeito passivo para regularizar a movimentação da mercadoria para aquele outro destino 
e não fazer uso de documento fiscal de aquisição de mercadoria pelo sujeito passivo 
autuado. 

 
Ao final, conhece da impugnação para ratificar a pretensão fiscal 

inicial.   
 
Cientificado, o sujeito passivo interpõe recurso para a Câmara 

Julgadora (fls.53/55). 
 
De proêmio reitera a argumentação inicial. Considera que o auto de 

infração é improcedente pois houve mudança no critério interpretativo; que o auto de 
infração original foi lavrado em 05/07/2008 porém declarado nulo; que nos presente autos 
houve equívoco na valoração jurídica dos fatos e modificação do lançamento, o que não 
poderia ocorrer, o que configura erro de direito.  

Acrescenta que a autoridade realizou novo lançamento com fulcro 
em outro tipo de ocorrência por suposta utilização indevida da nota fiscal de compra e 
venda, que já tinha gerado seus efeitos e não poderia ser utilizada novamente no sentido 
de acobertar a operação de transporte. 

 
Ao final, requer a nulidade do auto de infração, ou na 

impossibilidade, a reforma da decisão anterior para considera-lo improcedente.  
 

 
VOTO 

 
 
A acusação é de que o Sujeito Passivo estaria transportando em 05 

de julho de 2008, uma escavadeira hidráulica modelo 312C, série CAT0312CJCBA-4485, 
marca Caterpilar, no valor comercial de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais) 
acompanhada da nota fiscal n. 513513, emitida por Sotreq S/A, inscrição estadual 
10009228-4 e CNPJ 61064689/0021-56, considerada inidônea por já haver surtido os 
efeitos fiscais, pois acobertava operação de trânsito do Distrito Federal com destino ao 
Estado de Goiás, quando na verdade o documento apresentado descrevia operação de 
trânsito de Goiânia-GO com destino a São Luiz dos Montes Belos-GO, realizada em 02 de 
maio de 2008, tudo conforme Termo de Apreensão n. 1100100199. 

 
O presente auto de infração trata de reautuação do processo 

3032757361085 que fora anulado por insegurança na determinação da infração já na 
primeira instância de julgamento em 14 de outubro de 2010. Naquele Auto de Infração a 
descrição era que o mesmo Sujeito Passivo teria adquirido a mercadoria relacionada no 
documento fiscal n.  513513, com utilização indevida de base de cálculo prevista no art. 8° 



 

inciso XXX anexo IX do Decreto 4.852/97, uma vez que fora constatada que sua atividade 
fim fora a de locação e equipamentos veículos (investimentos) e não utilização efetiva do 
bem no ativo imobilizado (destinado a manutenção da atividade do estabelecimento 
agropecuário), conforme descrito no histórico do Termo Aditivo e documentos anexos. 

 
Ou seja, desde o início do procedimento o auditor tinha 

conhecimento da atividade fim do aqui nominado Sujeito Passivo Luiz Adolfo Helbingen 
Urey. 

 
Ocorre, entretanto, que no momento da ocorrência do fato gerador, 

no dia 05 de julho de 2008, as 06h00, como consta de fls. 18 e seguintes, o transportador 
era NONO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA, com sede em TAGUATINGA – DF e o 
motorista que também consta do Termo de Apreensão era JOSE CARLOS MENEZES 
CARVALHO. 

 
Senão vejamos, a acusação do presente auto de infração mudou seu 

histórico, agora é: "A acusação do presente auto de infração é de que o Sujeito Passivo 
estaria transportando em 05 de julho de 2008", antes era: "Adquiriu a mercadoria 
relacionado no documento fiscal 513513...", assim como a capitulação tanto do dispositivo 
legal infringido como das penalidades. 

 
Ou seja, neste sentido vejo que razão assiste ao contribuinte visto 

que houve equívoco na valoração jurídico dos fatos, o que não autoriza revisão do 
lançamento, primeiro por não constituir nenhuma das hipóteses previstas no Art. 149 do 
CTN e em cumprimento ao princípio da proteção jurídica previsto no Art. 146 do CTN, a 
seguir abaixo transcrito, “in verbis”: 

 
Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em consequência de 
decisão administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados 
pela autoridade administrativa no exercício do lançamento somente 
pode ser efetivada, em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a 
fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução. 

 
Ademais, clara é a doutrina neste sentido, como consta do REsp n. 

1130545/RJ, os atos administrativos do lançamento tributário, devidamente notificado ao 
contribuinte, somente pode ser revisto nas hipóteses enumeradas no art. 145 do CTN, e 
em especial, quando de iniciativa de ofício da autoridade administrativa nos casos 
previstos no Art. 149 do CTN. E continua: 

 
4. Destarte, a revisão do lançamento tributário, como consectário do 
poder-dever de autotutela da Administração Tributária, somente pode 
ser exercido nas hipóteses do artigo 149 do CTN, observado o prazo 
decadencial para a constituição do crédito tributário. 5. Assim é que a 
revisão do lançamento tributário por erro de fato (art. 149 inciso VIII do 
CTN) reclama o desconhecimento de sua existência ou a 
impossibilidade de sua comprovação à época da constituição do 
crédito tributário. 6. Ao revés, nas hipóteses de erro de direito 
(equivoco na valoração jurídica dos fatos), o ato administrativo de 
lançamento tributário revela-se imodificável, máxime em virtude do 
princípio da proteção à confiança, encartado no Artigo 146 do CTN, 
segundo o qual "a modificação introduzida, de ofício ou em 
consequência de decisão administrativa ou judicial, nos critérios 
jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do 
lançamento somente pode ser efetivada, em relação a um mesmo 
sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua 



 

introdução". 7. Nesse segmento, é que Súmula 227/TRF consolidou o 
entendimento de que "a mudança de critério jurídico adotado pelo 
Fisco não autoriza a revisão de lançamento. 

 
 
No primeiro momento, no que se refere ao processo 3032757361085 

anulado por insegurança na determinação da infração, fora o Sujeito Passivo o adquirente 
da mercadoria. No caso em comento, ao invés da aquisição, o recorrente demandou 
apenas o serviço de transporte, excluindo-se assim a hipótese de circulação. Tal fato, era 
de conhecimento da autoridade fiscal desde a primeira abordagem e consta do primeiro 
Auto de Infração anulado. Fica claro, portanto, a mudança do critério jurídico. Ademais, 
ainda nominou de maneira equivocada o verdadeiro autor do "transporte", qual seja NONO 
TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA. 

 
Na prática, a norma do art. 146 do CTN está a afirmar que a 

fiscalização de determinado contribuinte sob a égide de um critério interpretativo então 
vigente não possibilita ao fisco fiscalizar o mesmo período já fiscalizado a pretexto de que 
houve alteração no critério jurídico de interpretação que torna possível a lavratura do auto 
de infração. 

 
Dessarte, voto conhecendo do recurso, dando-lhe provimento para 

reformar a decisão singular e considerar improcedente o auto de infração.  
 

 
 

Sala das sessões, em 13 de dezembro de 2016. 
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Matéria: Inidoneidade documental (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01981/16 
 
Relator: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Apreensão de mercadoria 
em situação irregular. Acobertada por Documentação Fiscal 
considerada Inidônea. Improcedência. Decisão unânime. 
 
Deve ser considerado improcedente o lançamento no qual o 
sujeito passivo comprova que a mercadoria transportada - 
objeto de apreensão - para novo estabelecimento da empresa 
estava acobertada por documentação fiscal idônea, pois 
devidamente autorizado (o transporte) pela repartição fazendária 
competente. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 27 de junho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente 
o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Gilmar Rodrigues de 
Almeida, José Luiz Rosa, Washington Luis Freire de Oliveira, Alcedino Gomes Barbosa e 
Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Descreve a inicial que o sujeito passivo – GASPAR LINHARES, 
motorista, CPF n.º 146.889.301-78 - transportava, sem documentação fiscal, as 
mercadorias relacionadas no Termo de Apreensão n.º 1100133615-9 – efetuado no dia 
06/09/12 (Termo de Apreensão eletrônico n.º 61200041012), no valor comercial de R$ 
143.964,00 – preço de mercadoria varejista, conforme página de internet impressa, na 
qual consta o preço da mercadoria a varejo disponível para compra em todo o território 
brasileiro. Em consequência deverá o ICMS na importância de R$ 24.473,88, mais 
cominações legais. 

Arrolada como coobrigada solidária (fls.04) a empresa ADONAI 
COMÉRCIO DE ARTIGOS RELIGIOSOS LTDA. – ME, CNPJ n.º 02.983.056/0002-10, 
CCE n.º 10.351.883-5, estabelecida na Qd. 01, lt. 07 A, TRECHO O8, SETOR GOIÂNIA 2, 
nesta capital. 

Junta, dentre outros documentos, Termo de Apreensão (fls.05/06), 
Relatório de Estoque – com quantidades e preços unitário e total (fls.08) e Termo de 
Liberação (fls.11). 

Intimados, a empresa coobrigada solidária ADONAI COMÉRCIO DE 
ARTIGOS RELIGIOSOS LTDA – ME pugna pela improcedência do lançamento, alegando 
encontrar-se em processo de alteração contratual por mudança de endereço da Rua 3, 
Centro, Goiânia – GO, para o SETOR GOIÂNIA 2, situação para a qual não há incidência 
tributária, conforme artigo 79, I, “p”, 1, do Decreto n.º 4.852/97. Sucessivamente pede a 
realização de diligência com o escopo de se comprovar a regularidade na transferência 
das mercadorias. 

Junta documentos. 



 

Em peça apartada, o sujeito passivo Senhor GASPAR LINHARES 
pede a nulidade do lançamento, visto que houve equívoco em arrolá-lo como sujeito 
passivo solidário, pois não há nenhuma relação entre a pessoa do motorista e o dono da 
mercadoria. 

Mediante o DESPACHO N.º 471/2016 – JULP (fls.45/46), julgadora 
de primeira instância solicita diligências junto à DRF de GOIÂNIA. 

Pelo PARECER N.º 003/2015 – SFMT/DRFGNA (fls.48/50), 
autoridade fiscal conclui que não pode ser excluída a responsabilidade de nenhum dos 
sujeitos passivos, haja vista o fato de que as regras do artigo 79 do RCTE não foram 
cumpridas na integralidade na transferência das mercadorias. 

Intimada da diligência, a representante dos sujeitos passivos 
discorda da sua conclusão, reiterando o pedido de improcedência do lançamento. 

Pela SENTENÇA N.º 533/2016 – JULP (66/71), a julgadora singular 
declara a procedência do lançamento e mantém o coobrigado solidário no polo passivo da 
lide. 

A representante dos sujeitos passivos atravessa RECURSO 
VOLUNTÁRIO (fls.87/94), no qual apresentando as razões anteriormente expendidas, 
pede a improcedência do lançamento, acrescentando não haver incidência de ICMS nas 
transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte (Súmula 
166, STJ). Sucessivamente, caso se mantenha a procedência do lançamento, que se 
aplique sobre a multa a forma privilegiada do § 8.º do artigo 71 do CTE. Por fim, se 
necessário, que seja realizada diligência por fiscal estranho à lide. 

Em audiência, a representante dos sujeitos junta cópias do processo 
administrativo 201200004044837 (“capa branca”), no qual autoridade fiscal competente 
HOMOLOGA, no dia05/09/2012, a alteração do endereço do contribuinte para o TRECHO 
08, QD.01, LT.07 A, SETOR GOIÂNIA 2, GOIÂNIA –GO, CEP 74663-810 (fls.99/106). 

Relatados, passo ao voto. 

 

                       V O T O 

Cuida-se de julgamento de Recurso Voluntário, no qual os sujeitos 
passivos em epígrafe pedem a reforma da Sentença que declara a procedência de 
exigência de ICMS e consectários em lançamento que os acusa de transportar, sem 
documentação fiscal, as mercadorias relacionadas no Termo de Apreensão n.º 
1100133615-9 – efetuado no dia 06/09/12 (Termo de Apreensão eletrônico n.º 
61200041012), no valor comercial de R$ 143.964,00 – preço de Em da mercadoria a 
varejo disponível para compra em todo o território brasileiro. Em consequência deverá o 
ICMS na importância de R$ 24.473,88, mais cominações legais. 

O sujeito passivo fora demandado pelo descumprimento do artigo 
145, parágrafo único, do Decreto n.º 4852/97 (RCTE-GO), verbis: 

Art. 145. O destinatário da mercadoria ou do serviço é obrigado a 
exigir documento fiscal, com todo requisito legal, de quem o deva 
emitir, sempre que obrigatória a emissão (Convênio SINIEF SN/70, art. 
14). 

Parágrafo único. O transportador não pode aceitar despacho ou 
efetuar o transporte de mercadoria que não esteja acompanhada do 
documento fiscal próprio, ressalvado os casos previstos na legislação 
tributária. 

https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/SINIEF/CVSN_70.htm#A14
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/SINIEF/CVSN_70.htm#A14


 

 

Em sua defesa, o sujeito passivo pede a improcedência do 
lançamento, alegando que na operação de transferência de mercadorias, em decorrência 
de alteração no endereço do estabelecimento, não há incidência tributária do ICMS. Cita e 
transcreve o disposto no artigo 79, I, “p”, 1, do RCTE. Verbis: 

 
Art. 79. O imposto não incide sobre (Lei nº 11.651/91, art. 37): 

I - a operação: 

                                             (...) 

p) de saída de mercadoria em razão de mudança de endereço do 
estabelecimento, de um para outro local no território do Estado, desde 
que o contribuinte: 

1. apresente à delegacia fiscal em cuja circunscrição se localize seu 
estabelecimento, para serem visadas, as notas fiscais ou a relação 
das mercadorias, bens de uso ou consumo e do ativo imobilizado a 
serem transferidos e, ainda, comprove haver feito as devidas 
alterações do registro na Junta Comercial ou no cartório competente, 
conforme o caso, bem como da inscrição no Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda; 

2. mencione, nos documentos emitidos, o dispositivo legal referente à 
não-incidência; 

3. preencha, nas notas fiscais, se for o caso, o espaço reservado à 
natureza da operação com os dizeres: OUTRAS SAÍDAS - MUDANÇA 
DE ENDEREÇO; 

4. providencie a atualização da sua inscrição no Cadastro de 
Contribuintes do Estado - CCE -, junto à delegacia fiscal em cuja 
circunscrição se localize o estabelecimento destinatário; 

 
Vê-se que o sujeito passivo cumpriu a determinação legal para 

transferir as mercadorias entre os estabelecimentos, inclusive com a homologação da 
alteração (fls.103) sendo realizada no dia 05.09.12, antes da transferência das 
mercadorias, realizada no dia 06.09.12, acompanhada da relação das mercadorias 
transportadas, conforme determina o item 1 da alínea “p” do inciso I do artigo 79 do RCTE. 

 
Diante de todo o exposto, conheço do recurso do contribuinte e dou-

lhe provimento, para decidir, em unanimidade com meus pares, pela IMPROCEDÊNCIA 
do lançamento, reformando, portanto, a decisão singular. Não julgarei a coobrigação 
solidária, haja vista considerar a questão prejudicada pela improcedência quanto ao mérito 
da lide. 
 

 
 

Sala das sessões, em 15 de dezembro de 2016. 

file://///sefazarquivos/SAT/GTRE/lte_consolidaÃ§Ã£o/Lte_atualizada/Cte/CTE.htm%23A37
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Rcte/RCTE.htm#A34
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Matéria: Mercadoria sem documento fiscal ou com documento irregular (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00001/16 
 
Relator: Conselheiro Álvaro Falanque 
 

 
EMENTA: ICMS. Pedido de Revisão Extraordinária. Transporte 
de mercadoria desacompanhada da documentação fiscal. 
Procedente. 
 
O trabalho revisional respalda o entendimento de que o feito 
deve ser julgado procedente. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 27 
de outubro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, negar-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Álvaro Falanque, Lidilone Polizeli Bento, Heli 
José da Silva, Nivaldo Carvelo Carvalho, Nislene Alves Borges, José Luiz Rosa, Marlene 
Maria da Silva Ruguê Bernardes, Nivaldo José Mendes, Mário de Oliveira Andrade, 
Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Washington Luis Freire de Oliveira, 
Edson Abrão da Silva e José Pereira D'abadia. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Revisão Extraordinária apresentado com 
fundamento no item 1, alínea "a", inciso II, art. 43 da Lei nº 16.469/09, pelo qual o sujeito 
passivo solicita a desconstituição do crédito tributário referente a exigência de ICMS 
devido em decorrência do transporte de mercadorias desacompanhadas da 
documentação fiscal, relacionadas na ficha de controle SEFAZ n° 001005, n° Correios SQ 
022.885.207, conforme Termo de Apreensão n° 1100101611-4, aduzindo duplicidade de 
autuação. 

 
Em suas alegações, "fls. 61", o autuado afirmou que se baseia em 

dois fatores que consideram importantes se avaliar: o primeiro foi a duplicidade da 
autuação para o mesmo produto ou operação, mesmo que em datas diferentes, conforme 
numeração dos correios, e o segundo é que o auto de infração 3031875782813, foi 
totalmente pago, conforme comprovantes em anexo. Assim, consideraram liquidada a 
penalidade em questão. 

 
Pelo Despacho nº. 1239/2014, o Presidente Admitiu o pedido de 

revisão extraordinária e determinou o encaminhamento dos autos ao Setor de Preparo 
Processual para intimar o sujeito passivo e solidário a se manifestar sobre o resultado da 
diligencia de "fls. 96 a 98". Destacou que "por meio da Resolução n° 110/2011 (fls. 92 a 
93), o Conselho Pleno devolveu os autos a este Setor para as providencias que expõe, 
haja vista que os dois processos em questão se referem às mercadorias constantes na 
ficha SEFAZ n° 001.005 e registro correios SQ 022.885.207, porem com divergências na 
base de cálculo e no ICMS respectivo, variações nas quantidades, valor unitário e na 
identificação de algumas mercadorias, e que também são distintas as indicações 
referentes à categoria das mercadorias indicadas nos referidos documentos". 

 
É o relatório. 
 



 

VOTO 
 

Ao compulsar e analisar os elementos constitutivos desta lide 
observei que o polo passivo alega que houve duplicidade de lançamento.  

 
Entretanto, à fl. 97, encontra-se acostada a peça revisional, onde a 

ilustre autoridade revisora confirma o presente auto de infração. Informando que este feito 
nada tem a ver com o processo de nº. 3031875782813, pois, são dois processos distintos; 
que houve notificações distintas, com assinatura do sujeito passivo em datas diferentes, 
com variações nas quantidades, como também dos valores unitários. Assim, confirmo a 
exigência estampada na folha de rosto deste volume.  

 
Pelo exposto, voto conhecendo do Pedido de Revisão 

Extraordinária, negando-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 05 de janeiro de 2016. 
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Matéria: Mercadoria sem documento fiscal ou com documento irregular (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00003/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Heli José da Silva 
 

 
EMENTA: I - SOLIDARIEDADE. Reinclusão na lide do coobrigado 
solidário. Acolhida por maioria de votos. 
 
1. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham 
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal, especialmente: [...] o armazenador ou o 
depositário a qualquer título, com o depositante, relativamente 
às mercadorias ou bens saídos de seu estabelecimento sem 
documentação fiscal. (Artigo 45, inciso V, CTE). 
 
II - ICMS. Obrigação tributária principal. Mercadorias em estoque 
sem documentação fiscal. Procedência. Decisão não unânime. 
 
1. A manutenção, em estoque, de mercadorias desacobertadas 
de documentação fiscal própria, constitui ilícito fiscal punível 
nos termos da legislação tributária vigente; 
 
2. As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão 
estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos; 
 
3. A não apresentação, pelo contribuinte, de elementos com 
consistente relevância capazes de provocar a modificação do 
procedimento fiscal que motivou a formalização do lançamento, 
é impeditiva da alteração da pretensão fazendária. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 17 
de novembro de 2015, decidiu, por maioria de votos, acolher a preliminar de reinclusão na 
lide do solidário VITORINO RODRIGUES DOS PASSOS, arguida pela Fazenda Pública. 
Foram vencedores os Conselheiros Heli José da Silva, Marlene Maria da Silva Ruguê 
Bernardes, Mário de Oliveira Andrade, Victor Augusto de Faria Morato, Washington Luis 
Freire de Oliveira, Antônio Martins da Silva, Elias Alves dos Santos e o Sr. Presidente, 
Conselheiro Domingos Caruso Neto, que proferiu voto de desempate. Vencidos os 
Conselheiros João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho, Nivaldo José Mendes, 
Rickardo de Souza Santos Mariano, Alcedino Gomes Barbosa, Edson Abrão da Silva e 
Talita Pimenta Félix, que votaram rejeitando a preliminar de reinclusão do solidário na lide. 
Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer do recurso do sujeito passivo 
solidário para o Conselho Pleno, negar-lhe provimento para manter a decisão cameral que 
considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros 
João Divino de Brito, Heli José da Silva, Nivaldo Carvelo Carvalho, Marlene Maria da Silva 
Ruguê Bernardes, Nivaldo José Mendes, Mário de Oliveira Andrade, Rickardo de Souza 
Santos Mariano, Victor Augusto de Faria Morato, Washington Luis Freire de Oliveira, 
Alcedino Gomes Barbosa, Antônio Martins da Silva, Edson Abrão da Silva, Elias Alves dos 
Santos e Talita Pimenta Félix. 
 



 

R E L A T Ó R I O 
 

Extrai-se, da análise do presente processo, que o Fisco em 29 de 
julho de 2.008, consoante historiado na peça vestibular, exige do autuado acima 
identificado, ICMS no valor original de R$ 12.831,84 (doze mil, oitocentos e trinta e um 
reais e oitenta e quatro centavos), com a respectiva multa e demais acréscimos legais, 
nos termos da legislação tributária, por manter mercadorias tributadas – 120 toneladas de 
arroz em casca, no valor comercial de R$ 106.932,00 (cento e seis mil e novecentos e 
trinta e dois reais), sem documentação fiscal, conforme declaração anexa aos autos e, 
também, trancamento de estoque realizado no estabelecimento do autuado. 

Os autuantes indicaram como infringidos os artigos 45, inciso I, 
alínea "a"; 64, e 66, todos do CTE, combinado com o artigo 145, parágrafo único, do 
RCTE. A penalidade proposta foi a do artigo 71, inciso XII, alínea "a", item 3, e parágrafo 
9º, inciso I, do CTE, com a nova redação da Lei nº 14.058/01. 

Foi qualificado como coobrigado solidário Vitorino Rodrigues dos 
Passos, na condição de remetente, com base no artigo 45, inciso I, do CTE. 

Para comprovar o lançamento foram anexados ao processo os 
seguintes documentos: Declaração; cópia de formulário de trancamento de estoque; 
Notificação; cópia da Ordem de Serviço; e, Espelho Cadastral, fls.05/13. 

Os autuados foram devidamente intimados para pagar e/ou 
apresentar Impugnação junto à Primeira Instância, fls. 14/17.  

Foi lavrado Termo de Revelia em relação ao coobrigado solidário, 
fls. 18. 

O sujeito passivo direto apresenta Impugnação junto à Primeira 
Instância, fls. 20/24, na qual alega, em preliminar, a nulidade por erro de identificação do 
sujeito passivo, uma vez que o artigo 46, da lei nº 11.651/91, não faz menção alguma ao 
depositante. Declara, ainda, que o sujeito passivo da obrigação tributária é o produtor 
rural, já que o trancamento de estoque foi em nome do proprietário; ainda, que é um 
simples armazenador.  

Diz, ainda, que a multa é ilegal. Pede a nulidade do auto de 
infração. No mérito, caso seja superada a preliminar, que seja julgado improcedente o 
auto de infração. 

Acompanham a Impugnação as cópias dos documentos de fls. 
25/38. 

Posteriormente, foi protocolizada a Impugnação do solidário, 
intempestivamente, com mais de três meses após a intimação. 

Alega o solidário que a intimação não foi realizada de forma válida, 
já que foi encaminhada ao endereço rural e quem a recepcionou é pessoa desconhecida 
da empresa, por isso não concretizada; que o endereço do autuado é na cidade de Rio 
Verde na Rua Augusta Bastos, 1.369, CEP 75.901-030, conforme faz prova a Nota Fiscal 
Avulsa de fls. 33 e outros documentos anexos. Pede a nulidade da intimação. 

No mérito, alega que é produtor rural e que a quantidade de 
produtos objeto deste lançamento não foi comercializado, e sim levado até o Pátio do 
Estádio Municipal Luiz Cristiano de Castro para secagem, e posteriormente armazenado 
junto à Cooperativa Agropecuária de Caiapônia, acompanhada de documentação fiscal 
[Nota Fiscal Avulsa]; que não houve qualquer transação com a autuada Boa Safra 
Armazéns Gerais; que desta forma não ocorrera o fato gerador da obrigação tributária 
[Sumula 166/STJ]; que são isentos do ICMS os produtos comercializados do produtor para 



 

a Industria para a industrialização [artigo 6º, LXXVIII, do Anexo IX, do RCTE]; que a 
declaração de fls. 05, foi obtida de forma irregular pelos autuantes, sem a participação e 
assinatura do réu.  

Finaliza, requerendo a nulidade do lançamento por cerceamento ao 
direito de defesa, reabrindo o prazo para defesa do solidário. Acompanham a impugnação 
as cópias dos documentos de fls. 50/59. 

Sobreveio a Sentença singular nº 2.641/09 – JULP, fls. 60/61, pela 
qual a Julgadora singular considera procedente o auto de infração. 

Os sujeitos passivos foram devidamente intimados para pagar e/ou 
apresentar Recurso Voluntário, fls. 62/67 

Os autuados interpõem Recurso Voluntário, sendo que o autuado 
principal repete os mesmos argumentos defendidos na Impugnação, fls. 69/73. 

O autuado solidário manifesta no seu Recurso, fls. 75/84, utilizando 
os mesmos argumentos deduzidos intempestivamente às fls. 41/49. 

A Terceira Câmara, por unanimidade de votos, acolhe a preliminar 
de nulidade parcial do processo, por cerceamento do direito de defesa, a partir de fls. 60, 
tendo em vista falha na intimação do autuado solidário, devendo os autos serem 
encaminhados à Primeira Instância para proferir nova decisão com a apreciação da 
impugnação de fls. 41/49.  

A Representação fazendária se manifesta concorde com a decisão 
cameral, fls. 91. 

Exara-se nova Sentença, fls. 93/96, na qual o Julgador singular 
afasta qualquer vício de nulidade processual arguidas pelas defesas e, no mérito, conhece 
das impugnações, porém, nega-lhes provimento para considerar procedente o auto de 
infração. 

Os autuados foram devidamente intimados para pagar e/ou 
apresentar Recurso Voluntário, fls. 97/101.  

O sujeito passivo direto não comparece ao processo, propiciando, 
assim, a lavratura do Termo de Perempção de fls. 102. 

O coobrigado solidário interpõe Recurso Voluntário, fls. 105/115, 
reproduzindo os mesmos argumentos anteriormente deduzidos, ou seja: que o produto foi 
secado em ruas das imediações do Pátio do Estádio Municipal em Caiapônia, 
devidamente acompanhado de Nota Fiscal Avulsa; posteriormente foi armazenado na 
Cooperativa Agropecuária de Caiapônia-Go; que não houve qualquer operação com o 
autuado principal; que não houve troca de propriedade do produto, não ocorrendo assim o 
fato gerador alegado. Colaciona jurisprudência como paradigma; menciona a Sumula 166 
do STJ; alega cerceamento ao direito de defesa.  

A Terceira Câmara deste Conselho decidiu, por unanimidade de 
votos, rejeitar o pedido de conversão do julgamento em diligência, formulado pelo sujeito 
passivo. Por maioria de votos, não acolher a preliminar de nulidade do processo por 
cerceamento do direito de defesa. E, por maioria de votos, acolher a preliminar de 
exclusão do coobrigado solidário da lide. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer 
do Recurso Voluntário, negar-lhe provimento, para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. 

A decisão encontra-se consubstanciada no Acórdão nº 559/2013, 
fls. 120/124. 



 

A Representação Fazendária interpõe Recurso ao Conselho Pleno, 
fls. 126/127, no qual pugna pela reinclusão do coobrigado solidário na lide. Alega que os 
documentos de fls. 05 e 08 identificam Vitorino Rodrigues dos Passos como depositante, 
devendo o mesmo responder solidariamente pelo crédito tributário. Assevera que a 
fundamentação fática para a exclusão do solidário contraria os dispositivos legais que 
regem a matéria.  

Afirma, ainda, que o Fisco identificou mercadoria depositada sem o 
respectivo documento fiscal, e que, a subsunção do fato provado à hipótese punitiva é 
concreta, estando caracterizada o nexo causal. Pede a reinclusão do solidário à lide.  

Devidamente intimado, fls. 130/131, o coobrigado solidário 
apresenta contradita ao Recurso Fazendário, fls. 134/139, reiterando os argumentos 
apresentados nas fases anteriores, ou seja, que utilizou o antigo armazém da Cooperativa 
Agropecuária de Caiapônia para depositar o seu arroz, sem qualquer relação com o 
autuado principal Boa Safra Armazéns e Secador Ltda., não enquadrando, assim, na 
hipótese do artigo 45, inciso V do CTE. Afirma, também, que a operação é isenta do 
ICMS, porque não houve a troca de titularidade da mercadoria.  

Pede, ao final, que seja mantida a decisão cameral que o excluiu da 
lide. 

Este é o relatório. 
 

    V O T O  

      

  REINCLUSÃO DO COOBRIGADO SOLIDÁRIO 
 
Em relação ao pedido formulado pela Representação Fazendária, de 

reincluir na lide o coobrigado solidário, hei por bem, em consenso majoritário com meus 
pares, em acolher.  

O suporte jurídico, para a reinclusão em questão, indicado pela 
Fazenda Pública é o contido no artigo 45, inciso V, do CTE, o qual estatui: 

  

“Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse 
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação 
principal, especialmente 

[...] 

V – O armazenador ou o depositário a qualquer título, com o 
depositante, relativamente às mercadorias ou bens saídos de seu 
estabelecimento sem documentação fiscal; 

[...]” 

 
O documento de fls. 08, emitido pelo sujeito passivo principal, no 

qual o mesmo declara que os produtores nele indicados, dentre os quais se inclui o 
coobrigado solidário, possuem armazenado em suas dependências as quantidades de 
arroz ali consignadas, sendo que para o Senhor Vitorino Rodrigues dos Passos a 
quantidade informada é de 120.000 (cento e vinte mil) quilos, ou seja, 120 toneladas, as 
quais a fiscalização detectou encontrar-se armazenada sem documentação fiscal.  

Sendo, portanto, o Senhor Vitorino Rodrigues dos Passos, o 
depositante das mercadorias encontradas sem documentação fiscal, o mesmo deve 



 

responder, solidariamente, pelo crédito tributário, haja vista a subsunção do fato provado à 
hipótese punitiva. 

Com as razões acima delineadas, acolho, portanto, o pedido de 
reinclusão na lide do coobrigado solidário, suscitado pela Representação Fazendária. 

 
   M É R I T O 

 
De todo o estudo do processo, conclui-se que a ação fiscal se 

realizou em função da comprovação da existência de mercadorias depositadas no 
estabelecimento do sujeito passivo principal, desguarnecidas de documentação fiscal, 
conforme descrição do fato contido na exordial.  

A defesa de mérito apresentada pelo solidário concentra-se em três 
teses: uma, asseverando que não promoveu o armazenamento das mercadorias autuadas 
no estabelecimento do sujeito passivo principal; duas, na de que não ocorreu o fato 
gerador porque não houve circulação de mercadoria, apenas deslocamento físico; três, 
porque a saída interna de arroz do produto rural para a indústria em Goiás é isenta de 
ICMS.  

Por entender que o Julgador singular apreciou, corretamente, as 
questões apresentadas pelo solidário, transcrevo e torno parte do meu voto, as razões por 
ele destacadas. Assim:  

“A Nota Fiscal Avulsa nº 537.641, fls. 33 e 56 foi emitida em 
15/05/2008, posterior aos trancamentos de estoque realizados pela fiscalização 
que datam de 14/05/2008, conforme comprovam Formulários de Trancamento de 
Estoques, fls. 06 e 09, e a Nota Fiscal Avulsa nº 458.405, fls. 55, embora emitida 
em 18/03/2008, não se refere às mercadorias constatadas pela fiscalização tanto 
pela quantidade da mercadoria consignada na referida Nota Fiscal Avulsa, quanto 
pela falta de qualquer indicativo do estabelecimento onde as mercadorias foram 
encontradas pela fiscalização, portanto, não servem para comprovar a regularidade 
fiscal das mercadorias objeto dos trancamentos de estoques, fls. 06 e 09. 

Constatada a existência de mercadoria em situação fiscal 
irregular nos termos do art. 66 do CTE o fato gerador do ICMS ocorre por 
presunção legal, pois o art. 12, II, “d”, item 1, do CTE dispõe que “Para os efeitos 
da legislação tributária, considera-se saída deste Estado e a este destinada, a 
mercadoria encontrada em situação irregular” e no art. 13, I, do mesmo diploma 
legal diz “Ocorre o fato gerador do imposto, no momento da saída de mercadoria 
de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do 
mesmo contribuinte.” 

Assim, independe da circulação física, jurídica ou econômica das 
mercadorias, pois pela disposição dos artigos referidos ocorreu o fato gerador do 
ICMS no momento em que a fiscalização constatou a mercadoria em situação fiscal 
irregular uma vez que o legislador considerou para efeitos da legislação tributária 
esta situação como saída de mercadoria deste Estado e a este destinada, pois a 
saída de mercadoria é fato gerador do imposto nos termos dos artigos referidos. 

A isenção de ICMS invocada pelo Impugnante, por ser arroz a 
mercadoria encontrada pela fiscalização, não merece exame acurado deste Órgão 
Julgador por razões óbvias, pois não se trata de mercadoria destinada à indústria 
cerealista de Goiás, mas mercadoria em depósito desacobertada de documentação 
fiscal.  

A ausência de assinatura do sujeito passivo Vitorino Rodrigues 
dos Passos na Declaração de fls. 05, elaborada pela fiscalização não alteram a 
verdade dos fatos devidamente comprovada com as demais provas que instruem o 



 

processo administrativo tributário em exame, principalmente pelos Formulários de 
Trancamento de Estoques, fls. 06 e 09, portanto não é capaz de macular o 
lançamento”. 

Pode-se concluir, portanto, que no caso presente a situação, de 
forma objetiva, é clara: as mercadorias encontravam estocadas no estabelecimento do 
sujeito passivo principal, desacobertadas de documentação fiscal, em absoluta infração 
às normas tributárias. 

Adjetivo, assim, a infração como indiscutível, uma vez que, como se 
afirmou acima, foi devidamente fotografada pela fiscalização, por intermédio dos 
Formulários de Trancamento de Estoques, fls. 06. 07 e 09, e pela Declaração firmada pelo 
sujeito passivo principal, fls. 08, sendo constatada a estocagem de mercadorias para 
comercialização, sem o acompanhamento necessário da documentação fiscal. 

Portanto, tendo tido o sujeito passivo ampla oportunidade de 
contraditar o trabalho do Fisco, na forma geralmente aceita por este Conselho, e tendo 
sido utilizada essa oportunidade, permanece intacto o procedimento fiscal, razão pela qual 
a mesma deve ser mantida. 

Diante do exposto, em consenso majoritário com meus pares, voto, 
acolhendo o pedido de reinclusão na lide do coobrigado solidário VITORINO RODRIGUES 
DOS PASSOS, apresentado pela Representação Fazendária. 

Quanto ao mérito, estando corretamente tipificada a infração 
ensejadora do lançamento, voto, de forma unânime, para conhecer do Recurso do 
coobrigado solidário, negar-lhe provimento, para manter a decisão cameral que 
considerou procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 05 de janeiro de 2016. 
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Matéria: Mercadoria sem documento fiscal ou com documento irregular (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00006/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Márcio Nogueira Pedra 
 

 
EMENTA: Obrigação principal. Mercadoria em trânsito 
desacobertada de documentação fiscal. Procedência. Decisão 
por maioria. A ausência de qualquer documentação fiscal 
acobertando o trânsito da mercadoria, no momento da 
abordagem pelo Fisco, implica na exigência do ICMS, multa e 
demais acréscimos legais mediante lançamento de ofício, 
consoante determinação da legislação pertinente. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 08 
de dezembro de 2015, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda 
Pública para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para reformar a decisão cameral e 
considerar procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Márcio 
Nogueira Pedra, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Washington Luis 
Freire de Oliveira, Renato Moraes Lima, Elias Alves dos Santos, Lidilone Polizeli Bento, 
Heli José da Silva e Nislene Alves Borges. Vencidos os Conselheiros Nivaldo José 
Mendes, Alcedino Gomes Barbosa, Edson Abrão da Silva, José Pereira D'abadia, João 
Divino de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho e José Luiz Rosa, que votaram conhecendo do 
recurso, negando-lhe provimento para manter a decisão cameral que considerou 
improcedente o auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal informa que o autuado detinha a posse, sem 
documentação fiscal, das mercadorias relacionadas no termo de apreensão número 
1100105314-0, no   valor comercial de R$ 27.360,00  conforme documentos anexos.  Em 
consequência, deverá, juntamente com o fornecedor das mesmas, na condição de 
solidário, pagar o ICMS na   importância de R$ 3.283,20, mais as cominações legais.  

 
Estão indicados  como infringidos os artigos 45, inciso II, 64 e 66 da 

Lei 11.651/91, combinado com o artigo 145, parágrafo único, do Decreto nº 4.852/97. 
Quanto à penalidade, indica-se o artigo 71, inciso XII, alínea "a", item 3, §9°, inciso I, da 
Lei nº 11.651/91 com redação da Lei nº 14.058/2001.   

  
Conforme mencionado no histórico do auto de infração, foi 

identificado como sujeito passivo coobrigado SIDMAR CESAR PONTE-ME, na condição 
de fornecedor/proprietário das mercadorias encontradas desacobertadas de 
documentação fiscal. 

  
Intruem o  Auto de Infração o Termo de Apreensão (fl. 04), Extrato de 

Termo de Apreensão (fl. 05), Termo de Liberação e Doação (fl. 06), Conferência de 
Cargas (fl. 07), cópia de Nota Fiscal (fl. 08) e Consulta Pública ao Cadastro Estado de São 
Paulo - SINTEGRA (fl. 09).  

  
Os sujeitos passivos foram intimados em Primeira Instância, 

conforme documentos de fls. 12/15, não se manifestando no prazo legal. Foi lavrado termo 
de revelia,  fls. 17.    



 

   
Intimados para apresentar Impugnação em Segunda Instância, o 

solidário não se manifesta e é  declarado perempto (fls 24).   
  
O autuado, VALTER BERNARDO DE ARRUDA, no entanto, 

impugnou o lançamento alegando que realizou o transporte das mercadorias (toldo de 
lona leve) na condição de condutor eventual, contratado pela empresa remetente, que, 
inclusive é a titular do veículo utilizado no transporte, conforme se faz prova a Consulta 
Base Nacional -BIN. Acrescenta que a remetente diferentemente do noticiado na nota 
fiscal objeto da apreensão, em realidade promoveu a venda da mercadoria pelo valor de 
R$ 27.360,00, conforme se verifica da Ordem de Compra. Afirma que é parte ilegítima 
para figurar no pólo passivo já que não deu causa ao ilícito fiscal, visto que é mero 
preposto da empresa solidária, que efetivamente deve ser responsabilizada pela 
irregularidade constatada pelo agente fiscal. Pugna pela improcedência do presente auto 
de infração.    

  
A Terceira Câmara, em sessão do dia 13.08.2012, por proposição do 

Conselheiro Manoel Antonio Costa Filho, resolveu, por unanimidade de votos, converter o 
julgamento em diligência junto à Delegacia Fiscal de origem a fim de que o autuante, 
preferencialmente, apresente informações a respeito de como se obteve, para fins de 
juntada ao processo,  cópia da primeira via da nota fiscal.   

  
Em resposta à determinação diligencial contida na Resolução nº 

115/2012, o autuante informa que o original da 1ª via não estava na posse do Sr. Valter 
Bernardo de Arruda, mas, tão somente a cópia da mesma juntamente com o canhoto 
original e as mercadorias que transportavam. Reitera, pois, a acusação fiscal.  

 
A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário decidiu, por 

unanimidade de votos, acatar a preliminar de erro na identificação do sujeito passivo, 
arguida por ele mesmo, mantendo na lide o sujeito passivo Sidmar Cesar Fonte - ME. 
Quanto ao mérito, por maioria de votos, a Câmara conheceu da impugnação, deu-lhe 
provimento para considerar improcedente o auto de infração.  

 
A Fazenda Pública, inconformada com a decisão de improcedência, 

recorre ao Conselho Pleno do CAT mencionando que o caso se refere a transporte de 
mercadoria acompanhada de cópia de nota fiscal. Afirma que a decisão cameral contraria 
as provas dos autos, bem como a legislação que rege a matéria. Pede a reforma da 
decisão de segunda instância e declaração de procedência do lançamento. A Fazenda 
Pública não se insurge contra a decisão de exclusão da lide do Sr. VALTER BERNARDO 
ARRUDA. 

 
É o relatório.  
 
 

VOTO 
 
Está, sobejamente, comprovado nos autos o trânsito de mercadoria 

acompanhada de mera cópia de nota fiscal. O Termo de Apreensão de fls 05 comprova a 
irregularidade. Em adição, a diligência realizada por determinação da Terceira Câmara 
Julgadora esclareceu alguns pontos. Informa um dos autuantes, fls 47,  que o motorista, 
Sr. Valter Bernardo de Arruda, conduzia as mercadorias acobertadas com a cópia da 1ª 
via da nota fiscal nº 545, emitida em 02/06/2008. Grampeada a esta cópia de documento 
fiscal encontrava-se a via original do canhoto (recibo de entrega das mercadorias). Por 



 

fim, a autoridade fiscal afirma, peremptoriamente, que o original da 1ª  via do documento 
fiscal não estava na posse do Sr. Valter Bernardo de Arruda.  

 
É o bastante para demonstrar, à larga, o descumprimento ao artigo 

66 da Lei nº 11.651/1991 – CTE e ao artigo 166 do Decreto nº 4.852/1997 – RCTE, ambos 
transcritos no recurso da Fazenda Pública e que ora também copio para melhor 
compreensão de minhas razões de decidir, “in verbis” :  

 

“Art. 66. As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão 

estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. 

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação 
fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de 
documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal 
inidônea.” 

 
 

“Art. 166. A nota fiscal deve ser extraída, no mínimo, em 4 (quatro) 

vias, que têm a seguinte destinação (Convênio SINIEF SN/70, art. 45): 

I - tratando-se de saída de mercadoria ou bem, a: 

a) 1ª (primeira) via acompanha a mercadoria ou bem no seu transporte e 
deve ser entregue pelo transportador ao destinatário;” 

 
 
 
Assim, diante da inexistência de fundamentos que sustentem a 

improcedência do auto de infração e considerando as provas anexadas ao processo e a 
legislação fiscal, concluo que o lançamento tributário é pertinente e deve prevalecer.  

 
Isto posto, conheço do recurso da Fazenda Pública para o Conselho 

Pleno e dou-lhe provimento para reformar a decisão cameral e considerar procedente o 
auto de infração relativamente ao sujeito passivo remanescente SIDMAR CÉSAR FONTE.  

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 05 de janeiro de 2016. 

https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/SINIEF/CVSN_70.htm#A45
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Matéria: Mercadoria sem documento fiscal ou com documento irregular (Procedência 
Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00095/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Carlos Andrade Silveira 
 

 
EMENTA: Processual. Exclusão do solidário da lide. Obrigação 
principal. Acolhimento. ICMS. Obrigação principal. Saída de 
mercadoria sem emissão de documentação fiscal. Procedência 
parcial.  
 
1. Deve-se excluir o solidário do polo passivo da lide quando 
inexistirem provas ou evidências de que tenha concorrido para a 
prática da infração estampada na basilar;  
 
2. Provado nos autos que o sujeito passivo promoveu parte das 
das saídas de mercadorias sem a emissão da documentação 
fiscal necessária, procedente em parte é o auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 23 de novembro de 2015, decidiu,  por maioria de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 
638.654,00 (seiscentos e trinta e oito mil, seiscentos e cinqüenta e quatro reais), conforme 
planilha de fls. 1.393. Foram vencedores os Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes 
e Carlos Andrade Silveira. Vencido o Conselheiro Nivaldo José Mendes que votou pela 
improcedência do lançamento. Por maioria de votos, acolher a preliminar de exclusão da 
lide do Solidário Osmar Luiz Salvalaggio, arguida pelo Conselheiro Carlos Andrade 
Silveira. Foram vencedores os Conselheiros Carlos Andrade Silveira e Nivaldo José 
Mendes. Vencido o Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Descreve o auto de infração que o sujeito passivo omitiu o registro de 
saída de mercadoria tributada sem emissão de documento fiscal, no período de 
01/01/2002 a 31/12/2002, conforme Demonstrativo de Auditoria Específica de Mercadoria. 
Em consequência, deverá pagar o ICMS na importância de R$ 729.077,25 (setecentos e 
vinte e nove mil, setenta e sete reais e vinte e cinco centavos), mais os consecutivos 
legais. Para instruir o feito em sua fase cognitiva o autor do lançamento acostou ao 
processo documentos de fls. 04-126. 

  
São dados como infringidos os artigos 63 e 64, da Lei nº. 11.651/91 

c/c art. 141, do Decreto nº.  4.852/97, tendo sido proposta a penalidade prevista na Lei nº.  
11.651/1991, artigo 71, inciso VII, alínea "l", § 9º I, com a nova redação dada pela Lei nº. 
13.446/99.   

  
Cientificado, o sujeito passivo comparece aos autos para impugnar o 

auto de infração (fls. 13-145). De proêmio, argui a preliminar de nulidade da peça básica 
por insegurança na determinação da infração. Dentre os erros e omissões apontados, 
destaca que a fiscalização deixou de considerar o estoque anterior ao período apurado 



 

nem tampouco o estoque de terceiros que ali se encontrava, onde desconsideraram que a 
impugnante exerce a atividade de armazéns gerais.  

 
No mérito, denega ter praticado a infração estampada na basilar; que 

os agentes fiscais, não levaram em consideração os estoques anteriores dos grãos, 
possuídos antes do marco inicial da auditoria realizada. Requer a improcedência do 
lançamento. Instruem a peça impugnatória os documentos de fls. 146-205.   

  
O julgador singular manifesta-se através da Sentença n° 2536/06-

COJP, (fls. 208-210), e decide-se pela procedência do lançamento. 
  
O polo passivo foi intimado da decisão singular, fls.211-214.  
 
Legalmente cientificado, o sujeito passivo interpõe recurso para 

argumentar que os auditores, ao elaborarem o levantamento, consumiram 05 (cinco) 
meses de trabalho, de maio a outubro de 2005; que os indícios eram suficientes para 
colocar o processo em diligência, o que deveria ter ocorrido, no entanto não foi; que tal 
levantamento está passando por uma revisão, razão pela qual protesta por sua juntada "a 
posteriori", após o que, o processo estará em condições para julgamento.   

  
Foram juntados ao processo os seguintes documentos: complemento 

de defesa (fls. 222-223), para apresentar um levantamento específico contraditório, em 
razão da arguição de: falta de anotação de estoque inicial e final, e por não ter 
considerado o estoque de terceiro; notas fiscais de entrada e saída colocadas com erros 
de informação e valor, e não consideradas no levantamento fiscal; junta documentos às 
(fls. 224-225) e notas fiscais (fls. 229-492).    

  
Certidão (fl. 493) consubstanciada pelo Acórdão n° 0091/07-II CJUL 

(fls. 494-495), por unanimidade de votos, acolhe a preliminar de nulidade do termo de 
encaminhamento para a Primeira Instância, arguida pelo Relator, por cerceamento do 
direito de defesa, declarando, de consequência, nulos os atos processuais praticados a 
partir de folha 207, inclusive, devendo o processo retornar ao NUPRE, para intimação do 
solidário, identificado em folha 04, para que o mesmo apresente sua impugnação na fase 
singular.    

  
Intimação do sujeito passivo solidário, fls.496-497.  
 
Lavrado termo de revelia face ao polo passivo solidário, fls. 498.  
  
Intimado, o sujeito passivo solidário compareceu aos autos com 

impugnação à Primeira Instância (fls. 500-504), para alegar que os fiscais não 
consideraram o estoque de terceiros que se encontrava depositados na cooperativa; que a 
autuação se deu ora por omissão de entrada ora por omissão de saída com valores 
altíssimos, havendo vários erros de informação no levantamento fiscal, como: erro de 
soma, erro de produto, erro da nota de entrada ou saída, dentre outros, devidamente 
corridos com novo levantamento, que irá a posteriori ser apresentado.   

 
Sentença nº. 4413/07-COJP, (fls. 507-510), o julgador decide pela 

procedência do lançamento de folha 02. 
 
Intimados, sujeito passivo principal e solidário (fls. 511-512) para 

pagarem a quantia exigida na exordial ou apresentarem recurso voluntário. 
 



 

  Inconformados, o sujeito passivo principal e solidário, 
conjuntamente ingressaram com recurso voluntário, (fls. 514-517). Requerem a realização 
de diligência por fiscal estranho a lide, realizando um comparativo entre os dois 
levantamentos, o do fiscal e o da empresa, ou o julgamento de improcedência total do 
auto de infração.  

 
 Resolução n° 051/08- I CJUL (fls. 519/520), acatando proposição do 

Conselheiro Relator, resolve, por unanimidade de votos, converter o julgamento em 
diligência, para que auditor fiscal estranho à lide, "proceda à revisão dos trabalhos 
realizados, devendo, para tanto, fazê-la em conjunto para os seguintes processos: do 
estabelecimento matriz: números: 3.0150691.922.56 - 3.0150719.258.77 - e 
3.0150836.980.99 e do estabelecimento filial: números: 3.0150900.483.71 - 
3.0150899.744.70 - 3.0150909.804.46 - e 3.0150902.044.97.  

 
A decisão pelo encaminhamento desta Resolução, prende-se ao fato 

de que o sujeito passivo, muito embora não tenha apresentado um levantamento de igual 
teor ao realizado pelos auditores fiscais, contraditando de forma direta a auditoria 
específica realizada em relação a cada estabelecimento e exercício auditado, elencou, em 
seu recurso, notadamente no processo nº. 3.0150900.483.71, nas fls. 222/223, os 
seguintes pontos, que no seu entender, macularam os levantamentos": (i) a falta de 
anotação de estoques iniciais e finais; (ii) a não consideração do estoque de terceiros; (iii) 
notas fiscais de entradas e saídas colocadas, ora com erro de informação no valor, ora 
não consideradas no levantamento fiscal.  

 
 Revisão (fls. 521/523) - os revisores intimaram o sujeito passivo a 

apresentar as notas de pesagens dos produtos, sendo informados que os produtos não 
foram entregues pelo produtor e outros foram extraviados, sem, contudo, apresentarem 
providências tomadas quanto ao extravio, concluindo assim, que realmente houve a 
circulação de mercadoria. A diferença encontrada que, inicialmente era de ICMS de R$ 
729.077,25 passa a ser de R$ 320.306,12 (trezentos e vinte mil, trezentos e seis reais e 
doze centavos). Juntando aos autos Auditoria Específica (524-535); livro de inventário (fls. 
536/544); cópias de notas fiscais (fls. 545-555) e relação de notas fiscais de transportes 
(fls. 556-561).  

 
  Notificação aos sujeitos passivo principal e solidário (fls. 562-568) 

para tomarem conhecimento do processo revisional da presente autuação.  
 
 O sujeito passivo principal comparece ao processo para manifestar-

se acerca da revisão (fls. 570-581). Alega que a autuação decorreu de equivocada 
presunção; que na diligência o fiscal revisor deveria ter pedido não só a apresentação das 
notas fiscais, como o fez, como também deveria ter fiscalizado os registros contábeis e 
bancários de forma a verificar se houve omissão de registro de numerário, vale depósito 
sem comprovante ou pagamento sem causa, o que, todavia não fez; que jamais deu 
entrada ou saída de produto em seu estabelecimento sem a consequente emissão do 
documento fiscal ou sem os respectivos registros, o que ocorreu foi um erro acessório por 
parte de alguns produtores, o qual será sanado com a juntada da nova planilha e dos 
documentos que a instruem.  

 
Requer a reforma da decisão singular para considerar improcedente 

o auto de infração, em função da inexistência da infração, ou na impossibilidade, sua 
nulidade por insegurança na determinação da infração, ou alternativamente, a realização 
de nova diligência.   

 



 

O solidário notificado não se manifestou e os autos foram 
encaminhados a julgamento.   

 
Tempestivamente, o sujeito passivo junta ao processo, o memorial 

de fls. 597-604. Alega que a autuação deu-se por presunção, já que as notas fiscais de 
transporte não substituem as notas fiscais de entrada e por isso o produtor deixou de 
enviar o produto a COACER, quer em razão do não transporte dos créditos ou por ter-lhes 
dado destinação diversa daquela constante da nota fiscal de transporte.  

 
Na sequência, reitera a preliminar de nulidade do lançamento por 

insegurança na determinação da infração, ou na impossibilidade, seja declarada sua 
improcedência, ou alternativamente a conversão do feito em diligência para que se realize 
a intimação de cada produtor rural identificado no relatório de notas fiscais a apresentarem 
os documentos de vendas dos produtos COACER, ou alternativamente, que seja 
justificado o porquê da não realização das mesmas, em respeito ao princípio da verdade 
material.   

 
Decisão cameral (fls. 648) por maioria de votos, acolhe a preliminar 

de nulidade da peça básica, arguida pelo represente legal da autuada, por insegurança na 
determinação da infração, declarando, de consequência, nulo o processo.  

 
 Cientificada, a Gerência da Representação Fazendária interpõe 

Recurso ao Conselho Pleno n° 259/09-CRF-SAT (fls. 657-660) para argumentar que não 
há  obrigatoriedade da fiscalização realizar a contagem do estoque de mercadorias do 
contribuinte, pois os dados foram retirados dos livros fiscais cedidos pelo mesmo; que o 
fisco considerou os dados contidos nas notas fiscais de transporte por falta das notas 
fiscais de entrada dessas mercadorias, com valores das respectivas pesagens; que não 
houve a quebra ocorrida nos processos de secagem e limpeza; que entende inexistir 
insegurança na determinação da infração. Ao final, requer a reforma da decisão anterior 
para afastar-se a nulidade arguida e que os autos retornem à Câmara para julgar o mérito 
da presente lide.   

 
Intimadas nos termos da documentação de fls. 661-663, as partes 

comparecem aos autos para contraditar as razões da fazenda pública.  
 
 Na contradita de fls. 665/676, o sujeito passivo reitera a 

argumentação inicial e pugna pela manutenção da decisão anterior. Argumenta que não 
adquire e nem circula mercadorias sem emissão de nota fiscal, como provado na 
documentação acostada aos dezenove volumes.  

 
 Em seguida, colaciona aos autos o memorial de fls. 679-685, para 

argumentar que foi autuada por omissão de registro de entrada no período de 2001 a 
2004; que na impugnação não logrou êxito nos seus argumentos, para anular o auto de 
infração; que superada a fase impugnatória, o processo foi encaminhado à revisão e o 
valor do crédito tributário retificado para menor e por isso não deve a pretensão recursal 
fazendária prosperar.  

 
Ao final, reitera a preliminar de nulidade do auto de infração por 

insegurança na determinação da infração, ou na impossibilidade, a intimação dos 
produtores rurais, constantes das notas fiscais de transportes para que apresentem 
esclarecimentos e provas materiais acerca da armazenagem de produtos nos armazéns 
da autuada.   

 



 

Tempestivamente, o sujeito passivo colaciona aos autos o memorial 
de fls. 689/696 para reiterar as razões anteriores e juntar declarações dos produtores 
rurais (fls. 697-709) levantamento e cópia de notas fiscais (fls.711/943).   

 
Decisão plenária (fls. 945) afasta a nulidade do auto de infração por 

insegurança na determinação da infração e determina o retorno do feito à Câmara 
Julgadora para a apreciação de toda a matéria.  

 
 Intimadas as partes acerca da decisão do Conselho Pleno às 

fls.960/961, o sujeito passivo (fls. 964-967) retorna ao feito para alegar que pela 
transcrição do voto do Relator, tem-se que ele, juntamente com seus pares, tem plena 
ciência de que não houve aquisição e nem venda de grãos sem emissão de nota fiscal, 
mas sim mera irregularidade formal pelo não cancelamento das notas fiscais de 
transportes ou sua comunicação à repartição fiscal; que poderia ter intimado, por 
amostragem, os produtores rurais cujas notas fiscais não tiveram ingresso no 
estabelecimento da autuada, para sua manifestação e que por isso deve o auto de 
infração ser anulado.   

 
Resolução cameral de fls.970-971, converte o feito em diligência e 

determina ao Setor de Apoio à Segunda Instância para que intime cada um dos produtores 
rurais, a fim de que comprovem a venda dos produtos e apresentem as notas fiscais 
emitidas e destinadas à entrada nos armazéns, com a identificação do comprador. Que no 
cumprimento desta incumbência, sejam também ouvidas as pessoas identificadas como 
vendedoras, em vista da autuada sempre ter negado que não compra ou vende produtos 
sem emissão de documento fiscal correspondente. 

 
  Despacho n° 231/2010-GEPRO (fls. 972) tendo em vista a 

dificuldade de identificação e endereço dos produtores rurais a serem intimados, e com 
fundamento na IS 02/2008-CAT, retorne à Segunda Câmara para ser identificado 
individualmente cada produtor a ser intimado.   

 
Resolução cameral n° 213/2010-IV CJUL (fls. 973), converte o 

julgamento em diligência junto a SEPRE para que o sujeito passivo seja intimado e no 
prazo  de 30 dias, junte aos autos, a relação individual dos produtores e seus endereços 
completos, para serem intimados, dando atendimento a Resolução 167/10 (fls. 970/971), 
Despacho n° 231/2010-GEPR-CAT (fls. 972). 

 
Intimados o sujeito passivo e solidário em 20 e 21/12/2010 (fls. 974-

975), para dar cumprimento à Resolução 213/2010-IV CJUL de fls. 973. 
 
O sujeito passivo comparece nos autos (fls. 978-979) e promove  a 

juntada da relação contendo os nomes e endereços dos produtores da Unidade de Campo 
Alegre cujas notas fiscais de transportes não tiveram entrada em seu estabelecimento (fls. 
980-996) e, posteriormente às fls.999 junta a relação dos produtores da Unidade de 
Cristalina às fls. 1000/1015 

  
Resolução n° 077/2011-I CJUL (fls. 1016-1017), após as devidas 

considerações tais como ter o sujeito passivo apresentado a lista de produtores rurais 
sobre os quais reside a presunção de ocorrência de alguma irregularidade que tenha 
ensejado a omissão de saída, bem como o fato de que há melhor condição da própria 
autuada entrar em contato com os produtores e possa fazer a apresentação de 
argumentos e provas de forma organizada, converte o julgamento em diligência para que 
o sujeito passivo, dentro de 90 dias, contados a partir de sua intimação,  entre em contato 



 

com os produtores e os conclame a apresentar argumentos e provas de forma organizada 
que possam ter reflexos no trabalho.   

 
Intimado nos termos do documento de fls. 1018 o sujeito passivo 

retorna aos autos às fls. 1021/1023 para alegar não ter poder de polícia junto aos 
produtores, ficando assim, prejudicada a diligência; que declararam não ter vendido grãos 
para a autuada juntadas no processo 3 01509099 804 46. Ao final, requer dilação de prazo 
para concluir a diligência. 

 
Na sequência, Resolução Cameral nº. 232/2011, acata proposição do 

Conselheiro Relator e converte o julgamento em diligência ao SEPRO - Setor de Preparo 
Processual, para que este intime a empresa a juntar ao processo os originais e cópias do 
livro Registro de Mercadorias em Depósito, os das fichas que o substituam, bem como dos 
Demonstrativos das Entradas, Saídas e Estoques de Cereais e Oleaginosos, relativos ao 
período fiscalizado além disso, prestar quaisquer outras informações que entender úteis 
para a solução da lide. 

 
O sujeito passivo foi intimado, conforme fl. 1.233.  
 
 Intimado, o sujeito passivo (fl. 1236) alega a impossibilidade de 

cumprir integralmente a Resolução nº. 232/2011 e requer a dilação do prazo por mais 30 
dias.  

 
 As fls. 1.240-1.241 a Recorrente argumenta que tais livros não foram 

entregues por não serem exigidos pela repartição; que a exigência dos referidos 
livros/demonstrativos pode ser comprovada através de expediente dirigido à repartição 
fiscal de Campo Alegre de Goiás; que juntará o Auto de Infração nº. 3 01501691 922 56, o 
relatório de auditoria independente complementar, que bem comprova a inexistência de 
entrada/saída de produtos sem a emissão de nota fiscal, com o que se espera seja 
anulado o auto de infração.  

 
Decisão cameral (fls. 1243), decidiu rejeitar o pedido de diligência 

passivo bem como a preliminar de exclusão do solidário da lide, arguida pelo Conselheiro 
Relator. No mérito, ratifica a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração.   

 
Os autuados foram intimados para pagar a quantia exigida ou 

apresentarem Recurso para o Conselho Pleno, conforme documentos de fls. 1260-1264. 
 
O sujeito passivo comparece aos autos e no recurso endereçado ao  

Conselho Pleno (fls. 1267-1286), argumenta que como sociedade cooperativa está 
autorizado a emitir notas fiscais de transportes de grãos dos produtores rurais 
estabelecidos no município de Campo Alegre de Goiás, com destino a seus armazéns; 
que por força da legislação estadual, a nota fiscal de transporte deve ser emitida apenas 
para efeito de trânsito dos produtos e, que o prazo da mesma é o mesmo estabelecido na 
legislação tributária para os documentos fiscais em geral;  

 
Acrescenta que a nota fiscal de transporte deve ser registrada no 

livro próprio, com a indicação do valor da operação igual a zero, e na coluna observações 
anota o número da nota fiscal de entrada correspondente; que assim, a nota fiscal de 
transporte jamais pode se prestar à comprovação de entrada do produto; que essas notas 
fiscais são emitidas levando em consideração a capacidade estimada do veículo 
transportador, e não o quantitativo que está sendo efetivamente transportado. Que no 



 

transporte a granel há perda considerável de grãos ou acréscimos em razão da alteração 
da temperatura e clima. 

 
Verbera que somente quando do ingresso dos grãos no 

estabelecimento do destinatário é que a nota fiscal é emitida, momento em que é pesado 
o produto; que por equívocos administrativos, deixou-se de efetuar o cancelamento de 
diversas das notas fiscais de transporte que não ingressaram em seu estabelecimento; 
que jamais adquiriu e/ou vendeu produtos sem a emissão de nota fiscal, mesmo porque, 
por  tratar-se de cooperativa, está submetida a severas auditorias fiscais/contábeis 
internas e externas. 

 
Que carreou aos autos auditoria específica de mercadorias, onde 

restou comprovada a inexistência de entrada/saída de produtos sem a emissão de 
documento fiscal e, que também fez pedido expresso para que fossem intimados os 
produtores rurais cujos nomes constam nas notas fiscais de transporte que não foram 
canceladas, mas cujos produtos não ingressaram em seus estabelecimentos. 

 
Argui em seguida, o cerceamento do direito de defesa em razão de 

que não é detentora do Poder de Polícia, pois lhe é impossível obrigar os supostos 
depositantes a informar porque não efetuaram o depósito dos produtores em seus 
armazéns e em concomitância, exigir prova negativa da aquisição. Em seguida invoca o 
artigo 20 da Lei Estadual nº.  16.469/2009 que trata da nulidade da peça básica e seu 
inciso III para fundamentar sua tese. 

 
Argumenta que além dos produtores rurais não terem sido intimados, 

a fiscalização sequer examinou os livros contábeis, extratos bancários e outros 
documentos que pudessem fundamentar a acusação; que se  tivesse havido compra ou 
venda de produtos sem documentos fiscais haveria discordância de valores nos livros 
contábeis; que no âmbito administrativo prevalece o princípio da verdade material, pelo 
que a administração deve se valer de todos os meios de prova para demonstrar a 
existência de infração à lei, sob pena de não caracterizá-la e por isso caracterizado está o 
cerceamento do direito de defesa e a insegurança na determinação da infração, pelo que 
o auto de infração deve ser anulado. 

Obtempera que a suposta auditoria específica de mercadorias teve 
como alicerce apenas o fato da recorrente não ter providenciado o cancelamento de 
diversas notas fiscais de transporte, pelo que o acórdão recorrido entendeu que os 
produtos nelas constantes teriam ingressado irregularmente no estabelecimento e 
retirados de forma irregular. Que o acórdão recorrido aduziu que o lançamento foi 
efetuado com suporte no inciso V, § 1º, artigo 25 do CTE, o que não é crível, pois, este 
inciso tratou de equação, ou seja, a fiscalização tem em mãos o quantitativo de 
mercadorias em estoque, a quantidade que ingressou e a quantidade que saiu, bem como 
o estoque final e por isso presumiu de maneira equivocada entradas e saídas com base 
nas notas fiscais de transporte. 

 
No mesmo diapasão aduz que a prova cabal da inexistência de 

entrada/saída de produtos sem a emissão da nota fiscal vem da própria fiscalização; que 
os estabelecimentos da recorrente foram submetidos a diversos trancamentos de estoque 
no decorrer dos anos e em nenhum deles apurou-se entrada/saída de grãos sem a 
emissão de documentos fiscais. Que no trancamento dos estoques, o fisco ingressou no 
estabelecimento da empresa e fez uma contagem física do estoque existente; que mesmo 
que tivesse que recolher o ICMS, por suposta e inexistente omissão de saída, e ainda que 
se entendesse que as multas aplicadas guardam relação com a suposta infração, ainda 



 

assim é de se dizer que essas devem ser afastadas em razão dos claros contornos 
confiscatórios. 

 
Pondera que o valor das multas aplicadas alcançou R$ 4.368.231,09 

enquanto o valor do imposto exigido, atualizado é de R$ 1.655.341,87; que a multa é 
maior que a multa é desproporcional e maior que o imposto. 

 
Ao final, requer a nulidade do feito ou, na impossibilidade, a reforma 

da decisão recorrida para considerar improcedente o feito, ou alternativamente, sua 
conversão em diligência para determinar-se a intimação dos produtores rurais constantes 
nas notas fiscais de transporte que não foram canceladas para que expliquem o destino 
dos produtos, ou, ainda que se entenda de modo absolutamente diverso, que se dê parcial 
provimento ao presente recurso para reformar parcialmente o acórdão recorrido. 

 
Cientificado, o solidário interpõe Recurso ao Conselho Pleno (fls. 

1288-1290), para argumentar que jamais foi intimado de qualquer ato administrativo 
praticado nos autos, quer seja o mesmo de conversão do julgamento em diligência, quer 
seja de manifestação a respeito da mesma etc. 

 
Adiante que não está demonstrado nos autos, que o recorrente tenha 

praticado qualquer ato com excesso de poderes ou em desrespeito à lei, fato este que o 
impediu de figurar no polo passivo da autuação e por isso argui sua exclusão do polo 
passivo da lide.  

No mérito, pondera que a COACER jamais adquiriu/vendeu produtos 
sem a emissão de documentação fiscal idônea, e por isso reitera a argumentação anterior.  

 
Ao final, requer a nulidade do auto de infração por cerceamento do 

direito de defesa, erro de identificação do sujeito passivo e insegurança na determinação 
da infração, em virtude dos óbices à sua defesa, a ausência de razões ou motivos com a 
respectivas provas da motivação para incluir o solidário no polo passivo e não coadunação 
das provas com a descrição da infração estampada na basilar. No mérito, a reforma da 
decisão anterior para jugar julgar improcedente o auto de infração, visto que a nota fiscal 
de transporte não se presta à comprovação do efetivo ingresso da mercadoria no 
estabelecimento destinatário. 

 
Decisão do Conselho Pleno (fls. 1305/1317) por unanimidade de 

votos, acolhe a preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa, arguido pelo 
sujeito passivo do Termo de Encaminhamento de fls. 1024, devendo ser intimado o 
solidário da Resolução de fls.1016 a 1017 e de seu resultado constante às fls. 1021 a 
1023 bem como da Resolução de fls. 1231 a 1232 e de seu resultado constante às fls. 
1240 a 124. 

 
Tempestivamente, o solidário Osmar Luiz Salvalaggio comparece 

aos autos (fls. 1321/1324) para argumentar que a decisão plenária nada pondera acerca 
do contraditório e da ampla defesa. 

 
Obtempera que a exordial decorre de presunção, pois a 

contabilidade do sujeito passivo não foi devidamente analisada; que compete ao fisco 
provar via levantamento específico a ocorrência do fato gerador.  

 
Ao final reitera as manifestações anteriores e requer sua exclusão do 

polo passivo da lide bem como a reforma da decisão anterior para considerar 
improcedente o auto de infração. 



 

 
Resolução cameral de fls. 1326/1327 tendo por base a 

argumentação passiva aliada ao entendimento da Fazenda Pública com relação ao que se 
convencionou chamar de quebra técnica de grãos, os livros fiscais e as declarações de 
inexistência de entradas advindas de produtores rurais cujos nomes estão consignados 
nas notas fiscais emitidas para fins de transportes, determina o envio dos autos à 
Gerência Especial de Auditoria para que seu titular determine revisão nos autos sob as 
seguintes diretrizes: 

 
1) Intimar o representante da autuada para que apresente laudos 

técnicos que apontem o índice de quebra dos produtos 
armazenados cuja razoabilidade de adoção deverá ser avaliada 
pelo Revisor; 

2) Refazer a auditoria fiscal sob as mesmas recomendações 
realizadas na Resolução 051/08-ICJUL, fls. 519, observando que 
os estoques inicial e final devem advir de livro fiscal que contenha 
as formalidades que garantam a veracidade dos dados ali 
informados ou ainda de outro meio idôneo para se atestar a 
existência física dos referidos estoques; 

3) Promover, de forma justificada, as inclusões ou exclusões que 
reputar acertadas para se alcançar a maior proximidade dos fatos 
que foram apurados no transcorrer dos autos e após, intimar as 
partes interessadas. 

 
O revisor manifesta-se às fls. 1.330/1.368 para argumentar que não 

foi apresentado laudo técnico da quebra de grãos por profissional especializado datado da 
época da existência da mercadoria como determina os pareceres; que também não fora 
encontrado nem um lançamento contábil relativo a pagamento de laudo técnico no período 
da existência da mercadoria; que as notas fiscais de saída referentes às quebras técnicas 
já foram emitidas e constam do levantamento; que esta observação foi obtida no campo 
observação da nota fiscal onde é descrito que a operação é referente a quebra técnica, 
portanto não foi incluída quebra técnica na conclusão. 

 
Ao final, que a margem do custo do valor unitário da saída em 

relação a entrada é muito baixa ou negativa, assim, se for adicionada uma quebra a 
empresa provavelmente teria que apresentar prejuízo, o que não é razoável com a 
contabilidade onde se verifica que não houve prejuízo. 

 
Intimadas as partes às fls. 1389/1390 para que se manifestassem 

acerca da revisão anterior, estas quedam-se silentes (fls. 1391). 
 
Acompanham a peça revisional o documento de fls. 1393. 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

 
Passo a decidir e de plano devo arguir a preliminar de exclusão do 

solidário Osmar Luiz Salvalaggio do polo passivo da lide, por considerar inexistir provas ou 
evidências que sustentem sua responsabilidade perante o Fisco. De fato, sua manutenção 
no pólo passivo da lide não encontra ressonância nos artigos 124, 134 e 135, todos do 
Código Tributário Nacional. Ademais, jurisprudência consolidada de tribunais superiores 



 

não só excluem do polo passivo da lide os sócios e administradores bem como seu 
patrimônio pessoal, ressalvadas as devidas exceções, o que não é o caso. 

 
Acerca desta questão transcrevo abaixo decisão do Superior Tribunal 

de Justiça, na qual espelho meu voto e que sobre este sentido sumulou,”in verbis”: 
 
1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento ao 
recurso especial da agravante. 
 
2. Os bens do sócio de uma pessoa jurídica comercial não respondem, 
em caráter solidário, por dívidas fiscais assumidas pela sociedade. A 
responsabilidade tributária imposta por sócio-gerente, administrador, 
diretor ou equivalente só se caracteriza quando há dissolução 
irregular da sociedade ou se comprova infração à lei praticada pelo 
dirigente. 
 
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou 
entendimento no sentido de que o simples inadimplemento não 
caracteriza infração legal. Inexistindo prova de que se tenha agido 
com excesso de poderes, ou infração de contrato social ou estatutos, 
não há falar-se em responsabilidade tributária de ex-sócio a esse título 
ou a título de infração legal, por meio de redirecionamento da 
execução fiscal. (STJ, 1ª T, AgRg no Resp 834404/RS, rel. Ministro 
José Delgado, DJ 31.08.2006,p.260). 
 
No caso em discussão, a Súmula do STJ resguarda a pessoa do 

sócio e somente nas situações aventadas é que estes poderão ser responsabilizados. Em 
face ao procedimento dos sócios, é pacífico que a sociedade não sofreu abalos de 
nenhuma ordem, tanto que a atividade mercantil continua operando de acordo com as 
regras da legislação tributária em vigor. 

 
Ante o exposto e nada havendo nestes autos que comprove ter o Sr 

Osmar Luiz Salvalaggio agido com dolo, má-fe, fraude, simulação, excesso de poderes, 
infringência à lei, contrato social ou estatutos e nem encontrando-se o sujeito passivo em 
situação de liquidação, a título de burlar a Fazenda Pública, voto acompanhado da maioria 
de meus pares para excluí-lo do polo passivo da lide. 

 
No mérito, a acusação é de que a pessoa jurídica autuada realizou 

saídas de mercadorias tributadas, sem a emissão de documentação fiscal, no exercício de 
2002,  apuradas através de Auditoria Específica de Mercadorias. 

 
Conceitualmente, a Auditoria Específica de Mercadorias “consiste na 

análise quantitativa do fluxo de entradas e saídas de mercadorias de um determinado 
período, levando-se em consideração os estoques inicial e final, a fim de identificar 
possível sonegação do ICMS”. 

 
A equação algébrica, soma do estoque inicial mais entradas, igual a 

soma do estoque final mais as saídas, permite conferir em termos documentais, a exatidão 
ou não, do fluxo de mercadorias, podendo ser constatado omissões de registro de saída 
de mercadorias, ou de registro de aquisição de mercadorias. 

 
Analisando o caso em tela, verifica-se na planilha CONCLUSÃO, fls. 

62, que a autuada não apresentou estoque inicial (2001) e estoque final (2002), e que as 
entradas ocorreram em volume maior do que as saídas, apurando-se omissões de 
registros de saídas de soja comercial, milho, milho comercial, arroz comercial, café em 



 

coco e café beneficiado, no valor comercial de R$ 5.945.973,26 (cinco milhões, 
novecentos e quarenta e cinco mil novecentos e setenta e três reais e vinte e seis 
centavos), resultando no ICMS a recolher no valor de R$ 729.077,25 (setecentos e vinte e 
nove mil setenta e sete reais e vinte e cinco centavos). 

 
A fiscalização expediu Notificação Fiscal em 04/05/2005, fl. 07,   

dirigida a empresa autuada, solicitando entre outros documentos, o Livro Registro de 
Inventário e Arquivos Magnéticos, referente aos exercícios de 2000 a 2005. 

 
Ao analisar os Livros Registro de Inventário e Arquivos Magnéticos, 

apresentados à época da ação fiscal, exercício 2001/2002, as autoridades lançadoras 
constataram que os estoques inicial e final das mercadorias autuadas era zero, conforme 
demonstram os formulários Registro de Inventário – inicial e final, fls. 64-65. 

 
No curso do processo, foi realizada revisão fiscal, com o objetivo de 

verificar os questionamentos da defesa acerca do levantamento realizado pela 
fiscalização, culminando com a elaboração de nova Auditoria Específica de Mercadorias.  

 

Na revisão fiscal foram apresentadas fotocópias de novos livros 
Registro de Inventário de 2001 e 2002, onde se encontram escriturados estoques de 
produtos agrícolas, próprio e de terceiros, fls. 536-544. 

Os revisores acataram os estoques apresentados no momento da 
revisão fiscal, transcrevendo-os na planilha de fl. 530, onde apuraram o “estoque efetivo” 
inicial e final por produto, por meio da equação algébrica: estoque de terceiros menos 
estoque próprio igual a “estoque efetivo”.  

Analisando as fotocópias dos novos livros Registro de Inventário de 
2001 e 2002, verificamos que nos termos de abertura e encerramento não constam o visto 
da autoridade fazendária e nem carimbo da repartição responsável pelo recebimento 
destes documentos. Ressalto que nas fls. 540-544 consta carimbo do NUPRE de 
Cristalina, aposto em 23/02/2007, certamente formalizando ato processual, visto que o 
inventário refere-se ao exercício de 2002. 

 
O RCTE regulamenta as formalidades intrínsecas e extrínsecas do 

Livro Registro de Inventário em seus artigos 333 a 337. A ausência do visto da repartição 
competente, inviabiliza a comprovação das datas em que ocorreu a contagem física das 
mercadorias, bem como da escrituração do referido livro.  

 
                             RCTE: 

Art. 336. O inventário deve ser levantado anualmente em cada 
estabelecimento no último dia do ano civil (Convênio SINIEF SN/70, 
art. 76, § 6º). 

Art. 337. A escrituração do livro Registro de Inventário deve ser 
efetivada até o último dia do mês de fevereiro do exercício seguinte ao 
de referência do inventário. 

§ 1º O livro pode ser constituído de folhas soltas que são enfeixadas e 
encadernadas por ano civil no prazo previsto no caput deste artigo, 
hipótese em que fica dispensada a sua autenticação prévia pela 
delegacia fiscal. 
§ 2º Uma vez realizada a escrituração anual, o livro deve ser 
encaminhado, até o 10º (décimo) dia após a data prevista no caput 
deste artigo, à repartição competente para aposição de visto, nos 

termos estabelecidos pela legislação. 
 

http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/SINIEF/CVSN_70.htm#A76P6
http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/SINIEF/CVSN_70.htm#A76P6


 

Entendo que o “estoque efetivo” apurado pelos revisores, não 
representa o estoque físico existente em 31/12/2001 e 31/12/2002, tendo em vista que os 
inventários apresentados na revisão fiscal contrapõem-se aos dados apresentados pelos 
autuantes e não estão revestidos das formalidades extrínsecas exigidas pela legislação 
tributária, portanto não acolho a inclusão do “estoque efetivo” na Auditoria Específica de 
Mercadorias proposta pelos revisores fiscais no levantamento de fls. 524-525.  

                                                                                                      
 A fiscalização considerou como entrada de mercadorias as notas 

fiscais emitidas pela autuada, para acobertar o trânsito dos produtos agrícolas do 
estabelecimento do produtor até o estabelecimento autuado, para as quais não foram 
emitidas as respectivas notas fiscais de entradas e nem efetuado o cancelamento das 
mesmas. 

A recorrente clama pela exclusão das notas fiscais de transporte, 
incluídas como entrada na Auditoria Específica de Mercadorias, com o argumento de que 
as operações não se concretizaram, tendo em vista que os  produtores deixaram de enviar 
o produto à COACER, quer em razão do não transporte dos produtos, quer ainda, em 
algumas vezes, ter-lhes dado destinação diversa àquela constante da Nota Fiscal de 
transporte. 

Os revisores não atenderam o pleito da recorrente, quanto à 
exclusão das notas fiscais de transporte, uma vez, que não foram emitidas as respectivas 
notas fiscais de entradas e nem efetuado o cancelamento das mesmas. 

A partir da revisão fiscal, a discussão de mérito no presente processo 
concentrou-se basicamente nas notas fiscais emitidas para acobertar o trânsito, para as 
quais não foram emitidas notas fiscais de entradas e nem efetuado o seu cancelamento. 

As operações realizadas por armazém geral, estão regulamentadas 
no Capitulo – I, do Anexo 12, do RCTE. O art. 17 autoriza e regulamenta a emissão de 
nota fiscal pelo depositário, para acobertar o trânsito dos produtos agrícolas do 
estabelecimento produtor para o armazém geral. Na entrada dos produtos no 
estabelecimento depositário, este deve emitir nota fiscal de entrada, pelo peso constante 
dos respectivos tíquetes de balança, devendo fazer constar, entre outros, os dados da 
nota fiscal que acobertou o trânsito. A nota fiscal emitida com fim específico de transporte 
deve ser registrada no livro próprio, com a indicação do valor da operação igual a zero. 
Ambas as notas fiscais devem ser arquivadas conjuntamente.  

A obrigação acessória, por seu caráter instrumental, presta-se a 
auxiliar a execução das atividades arrecadadora e fiscalizadora dos entes tributantes. O 
Capitulo – I, do Anexo 12, do RCTE, instituiu uma série de obrigações acessórias ao 
armazém geral, no intuito de manter o controle das operações realizadas. No caso em 
questão, a partir do momento em que a recorrente emitiu a Requisição de Documento 
Fiscal - RD-8 e a Nota Fiscal de Trânsito, nasceu concretamente o dever da emissão da 
nota fiscal de entrada, ou em caso excepcional, o dever de cancelar a nota fiscal de 
trânsito, caso a operação de transporte não tenha se concretizado, nos moldes do Art. 144 
do RCTE. 

                                 
A autuada deflagrou operações de depósito através da emissão das 

notas fiscais de trânsito, sem, no entanto, cumprir as obrigações acessórias 
subsequentes, o que levou o fisco a presumir que as mercadorias constantes nestas notas 
fiscais adentraram o estabelecimento, portanto, foram incluídas como entradas na 
Auditoria Específica de mercadorias. 

As notas fiscais emitidas para efeito de transporte sem as 
respectivas notas fiscais de entrada, giram em torno de 248  documentos.  

A autuada é empresa de grande porte, constituída para transacionar 
com seus cooperados, mantendo uma relação permanente com os mesmos, portanto, não 
há justificativa para que haja um elevado número de emissões de notas fiscais de 



 

transportes sem que o produtor remeta as mercadorias para armazenagem ou devolva as 
vias destas notas fiscais para cancelamento. Friso, ainda, que essa irregularidade se 
repetiu reiteradamente por quatro exercícios consecutivos, sem que nenhuma medida 
providencial tenha sido tomada junto aos produtores, com o intuito de evitar o 
descumprimento da legislação tributária. No mais, a autuada poderia ter espontaneamente 
lavrado a irregularidade no livro Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos 
de Ocorrências – RUFTO, ou procurado a Delegacia Fiscal de sua circunscrição para 
dirimir as dúvidas pertinentes ao caso. 

Foram realizadas quatro diligências no intuito de comprovar que as 
operações de transporte em questão não se efetivaram.  

A recorrente apensou no PAT 3 0150909 804 46 às fls. 893-1034, 
declarações de produtores, onde declararam que não foram entregues e ou vendidas à 
autuada, as mercadorias relacionadas nas notas fiscais citadas nas declarações, não 
sendo esclarecido o destino destas mercadorias. As declarações referem-se aos 
estabelecimentos de Campo Alegre de Goiás e Cristalina e abrangem os exercícios de 
2001 a 2004.  

As declarações destinadas ao estabelecimento de Campo Alegre de 
Goiás abrangem 111 notas fiscais de 2002, sendo que foram emitidas neste exercício 248   
notas de fiscais de transporte, sem as correspondentes notas fiscais de entradas.  

 
Analisando a declaração do produtor APARECIDO JOSÉ FERREIRA 

(fl. 891 do PAT 3 0150909 804 46), verifica-se que a autuada emitiu para este produtor 71 
notas fiscais de trânsito, sem que o mesmo tenha remetido as mercadorias para depósito 
no estabelecimento da autuada e nem devolvido as vias das notas fiscais de trânsito para 
cancelamento.  

A ação fiscal desenvolvida no estabelecimento da autuada lavrou 
sete autos de infração, computando um grande volume de notas fiscais emitidas para 
acobertar o trânsito de mercadorias sem a emissão da respectiva nota fiscal de entrada, 
configurando modos operantes, e não “mero descuido fiscal”  como relatou a defesa à fl. 
875 do PAT acima mencionado.   

Em situações de normalidade, as notas fiscais emitidas para 
acobertar o transporte de mercadorias não comporiam as entradas na Auditoria Específica 
de Mercadorias. No caso em tela, não foram emitidas as respectivas notas fiscais de 
entradas, e nem canceladas as notas fiscais de trânsito, pressupondo que surtiram os 
seus efeitos, portanto, os autuantes e os revisores agiram corretamente em incluí-las na 
relação de entrada da Auditoria Específica de Mercadorias. 

                                                          
A legislação tributária do Estado de Goiás, não prevê nenhum índice 

para “quebra técnica” durante o período de armazenagem de grãos. Cabe ao armazém 
geral, por meio de laudo técnico emitido à época da armazenagem, comprovar perante a 
fiscalização estadual, a “quebra técnica“ efetivamente ocorrida. 

 
Analisando a Conclusão da Auditoria Especifica de Mercadorias 

elaborada pelos autuantes e revisores, verifica-se que em ambos os documentos que já 
foram contemplados resíduos de milho e de soja.    

Não coaduno com o entendimento de que o auto de infração não 
poderia exigir imposto, uma vez que as notas fiscais de transporte, em sua grande 
maioria, contemplam mercadorias sem tributação, exemplificando, milho em grãos, 
sementes e trigo.  

 
O disposto nos incisos XXV - e, LXXVIII e CVII,  do Art. 6º, do 

ANEXO 09 do RCTE, prevêem isenção para os produtos acima mencionados, no entanto, 
instituem  condições para a fruição do benefício, como origem e destino dos produtos. A 



 

auditoria apurou saída de mercadorias sem notas fiscais, sendo o destino dos produtos 
inserto, não se cogitando, portanto, aplicação da isenção. in verbis:  

                          
RCTE – ANEXO 09 
 
ART. 6º SÃO ISENTOS DO ICMS: 
   
(...).  
 
LXXVIII - a saída interna, com destino à industrialização, de arroz, cana-de-
açúcar, girassol, milho e trigo, de produção própria do estabelecimento do 
produtor que deve estar adimplente com o ICMS relativo à obrigação 
tributária vencida a partir de 1º de agosto de 2000, exceto aquela com 
exigibilidade suspensa, correspondente a operação ou, se for o caso, a 
período de apuração anterior à operação de saída (Lei nº 13.453/99, art. 2º, 
II, “f”); 
 
(...) 
 
CVII - a saída interna de soja, produzida no Estado de Goiás, em retorno ao 
estabelecimento que a tenha remetido para industrialização, ficando 
mantido o crédito (Lei nº 13.453/99, art. 2º, II, “u”); 
 
 

No mais, o § 1º do Art. 25 do CTE prevê: “Presume-se decorrente 
de operação ou prestação tributada não registrada, o valor apurado, em procedimento 
fiscal, correspondente à diferença apurada mediante o controle quantitativo das entradas e 
saídas de mercadorias tributadas num determinado período, levando em consideração os 
estoques inicial e final”. 

 
Ante então todo o exposto considero que o feito é procedente em 

parte pois não tendo o sujeito passivo se manifestado acerca da revisão de fls. 1330/1368 
em tempo hábil tanto quanto não contra-arrazoou o resultado estampado pelo documento 
de fls. 1393, que retrata a Auditoria Específica Revisional Sem Estoques, devo acolhê-la 
como razão de voto e de consequência retificar o valor do ICMS de R$ 729.077,25 
(setecentos e vinte e nove mil e setenta e sete reais e vinte e cinco centavos) para R$ 
638.654,00 (seiscentos e trinta e oito mil e seiscentos e cinquenta e quatro reais). 

 

Dessarte, nada mais devo acrescentar, motivo pelo qual voto 
conhecendo do recurso, dando-lhe parcial provimento para reformar em parte a decisão 
singular e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 
638.654,00 (seiscentos e trinta e oito mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais).   

 
 

Sala das sessões plenárias, em 16 de fevereiro de 2016. 
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Matéria: Mercadoria sem documento fiscal ou com documento irregular (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00102/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: ICMS. Processual. Preliminar de nulidade da peça 
básica. Erro na identificação do sujeito passivo. Não 
reconhecido. Decisão por maioria. Cerceamento do direito de 
defesa. Rejeição. Decisão unânime. Solidariedade. Não há 
benefício de ordem. Excluído sujeito passivo da solidariedade. 
Mérito. Obrigação principal. Mercadoria sem documentação 
fiscal. Presunção relativa de que se trata de operação tributada. 
Procedência. Decisão por maioria. 
 
I - Rejeita-se a arguição de nulidade da peça básica, por erro na 
identificação do sujeito passivo, quando o termo de apreensão 
demonstra, em princípio, a responsabilidade do autuado; 
 
II - Não se acolhe a arguição de nulidade do auto de infração, 
por cerceamento do direito de defesa, não havendo nos autos 
nenhum óbice ao pleno exercício do direito de defesa;  
 
III – Provado posteriormente que o sujeito passivo autuado não 
tinha responsabilidade pela obrigação tributária, e pela 
inexistência de benefício de ordem na solidariedade, faz-se 
mister excluir do pólo passivo o sujeito passivo que não 
concorreu para a infração, mantendo-se exclusivamente aquele 
que deu causa a ela (infração). 
 
III - Declara-se procedente o lançamento quando a infração 
devidamente comprovada pelo Fisco no TERMO DE 
APREENSÃO, cuja ocorrência não tenha sido elidida pelos 
sujeitos passivos coobrigados. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 10 de agosto de 2015, decidiu,  por maioria de votos, rejeitar a preliminar 
de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por erro na identificação do sujeito 
passivo. Foram vencedores os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida e Lidilone 
Polizeli Bento. Vencido o Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano. Por 
unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela 
autuada, por cerceamento do direito de defesa. Participaram da decisão os Conselheiros 
Rickardo de Souza Santos Mariano, Gilmar Rodrigues de Almeida e Lidilone Polizeli 
Bento. Por unanimidade de votos, acolher a preliminar de exclusão do solidário, Sr. Cleide 
Oliveira Duarte, da lide, arguida por ele mesmo. Participaram da decisão os Conselheiros 
Rickardo de Souza Santos Mariano, Gilmar Rodrigues de Almeida e Lidilone Polizeli 
Bento. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento 
para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Foram 
vencedores os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida e Lidilone Polizeli Bento. 
Vencido o Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano que votou pela improcedência 
do feito. 
 



 

R E L A T Ó R I O 
 

  
A acusação fiscal relata que o sujeito passivo transportava sem 

documentação fiscal as mercadorias relacionadas no TERMO DE APREENSÃO n.º 
1100131320-2, no valor comercial de R$ 16.630,32 (referência de preço – pauta 
SEFAZ), já acrescido do respectivo Índice de Valor Agregado (IVA) de 40%, 
conforme documentos anexos. Em conseqüência deverá pagar o ICMS na 
importância de R$ 1.995,64, mais cominações legais. 

 
Descrito como infringidos os artigos 45, I, “a", da lei n.º 

11.651/91, c/c o artigo 145, parágrafo único, do Decreto n.º 4.852/97. Aplicada a 
penalidade do artigo 71, XII, “a”, 3, § 9.º, I, da lei n.º 11.651/91, c/redação da lei n.º 
15.505/2005. 

 
Arrolado como coobrigado solidário o produtor rural ANTÔNIO 

CARLOS GALVÃO GONÇALVES, CCE (GO) n.º 11.361.348-2 e CPF n.º 
799.080.638-04.  

 
Junta TERMO DE APREENSÃO, datado de 18/07/2012, e 

TERMO DE LIBERAÇÃO, CNH do motorista do veículo EDMAR CUNHA DE 
MIRANDA, Certificado de Registro e Licenciamento de veículo em nome de 
CLEIDE OLIVEIRA DUARTE, foto do veículo e outros documentos. 

 
Devidamente intimados, os autuados não comparecem ao feito, 

sendo declarados revéis (fls.20). 
 
Novamente intimados, apenas o transportador CLEIDE 

OLIVEIRA DUARTE apresenta impugnação em segunda instância. Decretada a 
PEREMPÇÃO (fls.25) do coobrigado solidário produtor rural ANTÔNIO CARLOS 
GALVÃO GONÇALVES. 

 
Na sua impugnação, o sujeito passivo CLEIDE OLIVEIRA 

DUARTE requer a nulidade do processo por cerceamento do direito de defesa e 
erro na identificação do sujeito passivo. Junta prova (às fls.39) da venda do veículo 
de transporte (caminhão) ao Senhor ANTÔNIO CARLOS GALVÃO GONÇALVES 
na data de 25 de junho de 2012 (25/06/12). 

 
Deferida a juntada de documentos que comprovam a 

propriedade do veículo transportador (fls.50/51). 
 
Relatados, passo ao voto.  
 
  

                       V O T O 
 
Cuida-se de acusação fiscal decorrente da conduta do sujeito 

passivo de transportar sem documentação fiscal as mercadorias relacionadas no TERMO 

DE APREENSÃO n.º 1100131320-2. 
 



 

Não há o alegado erro na identificação do sujeito passivo, 
porquanto, no momento da lavratura do TERMO DE APREENSÃO, o veículo que 
transportava as mercadorias SEM documentação fiscal tinha CRLV em nome do 
autuado CLEIDE OLIVEIRA DUARTE. 

 
Não há tampouco cerceamento ao direito de defesa dos 

autuados, porquanto foram devidamente intimados em duas oportunidades, bem 
como fora-lhes concedido oportunidade e prazo para o exercício do contraditório e 
da ampla defesa. 

 
O impugnante CLEIDE OLIVEIRA DUARTE demonstrou 

posteriormente que o veículo flagrado em seu nome no dia (18/07/12), já havia sido 
anteriormente (25/06/12) transferido ao Senhor ANTÔNIO CARLOS GALVÃO 
GONÇALVES, produtor rural arrolado como coobrigado solidário, revel e perempto 
neste PAT. 
 

Desse modo, como a solidariedade não comporta benefício de 
ordem, sendo ambos os autuados igualmente responsáveis por toda a dívida 
tributária, decidimos por unanimidade, não obstante reconhecermos não haver erro 
na identificação do sujeito passivo, excluir o Senhor CLEIDE OLIVEIRA DUARTE 
do pólo passivo da lide, haja vista a inequívoca demonstração de que, na época do 
surgimento da presente obrigação tributária, o veículo já não era de sua 
propriedade (conforme prova dos autos), mas sim do arrolado coobrigado solidário 
produtor rural ANTÔNIO CARLOS GALVÃO GONÇALVES. 

 
Quanto ao mérito, é cediço que o TERMO DE APREENSÃO 

retrata a circunstância de um momento da operação ou prestação. E no momento 
retratado a mercadoria se encontrava sem documentação fiscal.  

 
Não há dúvida de que a origem e o destino, a situação tributária 

e as demais circunstâncias da operação e/ou prestação se demonstram mediante 
sua (da operação/prestação) cobertura com documentação fiscal idônea. 

 
É o que preceitua o artigo 66 da lei n.º 11.651/91, cuja 

literalidade é o bastante para comprovar o ilícito tributário perpetrado pelo produtor 
rural ANTÔNIO CARLOS GALVÃO GONÇALVES. Verbis: 

 
Art. 66. As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão 
estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. 
 
Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, considera-se em situação 
fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de 
documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documento fiscal 
inidôneo. 
 

 
Assim, conheço da impugnação, nego-lhe provimento, no 

sentido de considerar PROCEDENTE o lançamento. Entretanto, não obstante 
considerar que não houve erro na identificação do sujeito passivo, excluo do pólo 
passivo da lide o Senhor CLEIDE OLIVEIRA DUARTE, ao tempo em que mantenho 



 

como único responsável pelo crédito tributário o Senhor ANTÔNIO CARLOS 
GALVÃO GONÇALVES. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 16 de fevereiro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Mercadoria sem documento fiscal ou com documento irregular (Procedência 
Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJULT N.º 00119/16 
 
Relator: Conselheiro Álvaro Falanque 
 
Autor do Voto Vencido: Conselheiro Renato Moraes Lima 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de ilegitimidade do Estado de 
Goiás para exigir imposto. Preliminar de nulidade da peça 
básica por erro na identificação do sujeito passivo. Rejeitadas. 
Decadência. Acolhimento parcial. ICMS. Obrigação principal. 
Adquiriu, de produtores rurais goianos, carvão vegetal 
desacobertado de documentação fiscal. Procedência parcial.  
 
Quando restar demonstrada a decadência de parte do período 
autuado, o auto de infração deverá ser julgado parcialmente 
procedente. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara Temporária do Conselho Administrativo Tributário, em 
sessão realizada no dia 20 de novembro de 2013, decidiu, por unanimidade de votos, 
rejeitar a ilegitimidade do Estado de Goiás para exigir o imposto, arguida pela autuada. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Álvaro Falanque, Aguinaldo Fernandes de 
Melo e Renato Moraes Lima. Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da 
peça básica, arguida pela autuada, por erro na identificação do sujeito passivo. Foram 
vencedores os Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo e Renato Moraes Lima. 
Vencido o Conselheiro Álvaro Falanque que votu pelo acolhimento da preliminar de erro 
na identificação do sujeito passivo. Por maioria de votos, acolher parcialmente a preliminar 
de decadência, arguida pelo sujeito passivo, referente ao período de janeiro a outubro de 
2004. Foram vencedores os Conselheiros Álvaro Falanque e Aguinaldo Fernandes de 
Melo. Vencido o Conselheiro Renato Moraes Lima que votou pela rejeição total da 
preliminar de decadência. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe parcial provimento para considerar parcialmente procedente o 
lançamento referente a novembro e dezembro de 2004,  no valor da base de  cálculo de 
R$ 107.732,75 (cento e sete mil, setecentos e trinta e dois reais e setenta e cinco 
centavos), cujo ICMS a recolher é de R$ 12.927,93 (doze mil, novecentos e vinte e sete 
reais e noventa e três centavos). Foram vencedores os Conselheiros Álvaro Falanque e 
Aguinaldo Fernandes de Melo. Vencido o Conselheiro Renato Moraes Lima que votou pela 
procedência total, porém readequando o lançamento para valores mensais em 
substituição ao valor total (anual) em virtude do que determina o artigo 482, § 2º do RCTE. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal, no presente processo, é de que o sujeito passivo 
em epígrafe "adquiriu de produtores rurais goianos, durante o período de 01/01/2004 a 
31/12/2004, 3.140,70 de metros cúbicos de Carvão Vegetal, no valor total de R$ 
243.404,25, desacobertados de documentação fiscal, conforme prova o RELATÓRIO DE 
CONTROLE DO CONSUMO E UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS 
FLORESTAIS, de emissão do próprio destinatário da mercadoria, anexo a este, e 
demonstrado nos documentos, também anexos. Em consequência, conforme estabelece o 



 

art. 45, parágrafo único da Lei 11.651/91, na condição de contribuinte solidário, deve 
pagar o ICMS no valor de R$ 29.208,51, juntamente às penalidades e acréscimos legais". 

 
A autoridade lançadora indicou como infringida as disposições dos 

artigos 66 do Código Tributário Estadual - CTE (Lei nº 11.651/91), c/c art. 145, decreto 
4.852/97. Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, VII, "I", §9º, I do CTE, 
com redação da Lei nº 13.446/1999. 

 
O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: 

detalhamento do crédito tributário, demonstrativo de cálculo do ICMS sobre saída de 
carvão vegetal desacobertado de documento fiscal, quantidade de carvão informadas nas 
notas fiscais de produtor, quantidades de carvão informadas nas notas fiscais de entrada, 
cópia do oficio n° 049/2008, planilha de entrada de carvão em Goiás, planilha prestação 
de contas - GF (fls. 03-12). 

 
O sujeito passivo foi intimado, conforme fls. 13/14, não apresentando 

sua impugnação no prazo legal.  Intimado novamente (fls. 17/18), o sujeito passivo 
compareceu ao processo, apresentando impugnação em segunda instância (fls. 21/45). 

 
Em sua impugnação (fls. 21/45) o sujeito passivo alegou que "o 

carvão foi acobertado por notas fiscais cuja responsabilidade de emissão era dos 
vendedores, inclusive, sendo estes os encarregados de lançar corretamente a volumetria 
da mercadoria". Arguiu que "o ICMS que esta sendo exigido da Impugnante é o devido 
pela saída de carvão promovido por seus fornecedores, sendo evidente sua 
impossibilidade de qualificação com sujeito passivo. Afirmou que na verdade, contribuinte 
do ICMS é aquele que pratica o fato gerador, o que não pode ser imputado à Impugnante. 
Aduziu que o responsável pelo imposto é somente aquele que tem ligação com o fato 
gerador e que foi expressamente designado pela lei, sendo que no caso dos autos, não há 
qualquer lei que determine validamente que a autuada seja responsável pelo imposto não 
recolhido por seus fornecedores". Ao final, requereu que seja julgado procedente a 
presente impugnação para que seja julgado improcedente o lançamento ora impugnado 
por sua insubsistência fático-jurídica. 

 
Juntamente com as razões de impugnação foi trazida ao auto cópia 

da 9ª Alteração Contratual da Firma "SIMAR - SIDERURGICA MARAVILHAS LTDA" (fls. 
46/50). 

 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
De início, entendo que não há que se falar em ilegitimidade do 

Estado de Goiás para exigir o imposto reclamado, pois trata-se de tributo de competência 
dos Estados da Federação e do Distrito Federal, nos termos do artigo 155, II da 
Constituição da República Federativa do Brasil, tornando-se completamente descabida tal 
arguição por parte do polo passivo. 

 
No tocante ao erro na identificação do sujeito passivo, também 

arguido pelo polo passivo, apesar de contrário à maioria de meus pares, sendo voto 
vencido, sou pelo seu acolhimento, pois a meu ver, não poderia haver a autuação de 
contribuinte de outra unidade da Federação. 



 

 
Por fim, antes ainda da análise do mérito, torna-se justo e necessário 

o acolhimento do instituto da decadência em relação aos meses de janeiro a outubro de 
2004, nos termos do artigo 150 do Código Tributário Nacional – CTN, devendo o valor do 
imposto a recolher ser reduzido para R$ 12.927,93 (doze mil, novecentos e vinte e sete 
reais e noventa e três centavos). 

 
No tocante ao mérito, em razão do acolhimento do instituto da 

decadência, como retratado no parágrafo acima, a análise do mesmo restou prejudicada, 
devendo o presente lançamento ser julgado parcialmente procedente, referente aos 
meses de novembro e dezembro de 2004, no valor da base de cálculo de R$ 107.732,75 
(cento e sete mil, setecentos e trinta e dois reais e setenta e cinco centavos), cujo ICMS a 
recolher é de R$ 12.927,93 (doze mil, novecentos e vinte e sete reais e noventa e três 
centavos). 

 
Ante o exposto, voto, inicialmente, rejeitando a preliminar de 

ilegitimidade do Estado de Goiás para exigir o imposto, arguida pela autuada. Ainda em 
sede de preliminares, apesar de contrário a maioria de meus pares, sendo voto vencido, 
sou pelo acolhimento  nulidade da peça básica por erro na identificação do sujeito passivo. 
Por fim, antes de adentrar ao mérito, voto acolhendo, parcialmente, o instituto da 
decadência, arguido pelo sujeito passivo, referente ao período de janeiro a outubro de 
2004. No mérito, voto conhecendo da impugnação, dando-lhe parcial provimento para 
considerar parcialmente procedente o lançamento referente aos meses de novembro e 
dezembro de 2004, no valor da base de cálculo de R$ 107.732,75 (cento e sete mil, 
setecentos e trinta e dois reais e setenta e cinco centavos), cujo ICMS a recolher é de R$ 
12.927,93 (doze mil, novecentos e vinte e sete reais e noventa e três centavos). 

 
 

V O T O  V E N C I D O 
 
 
A acusação é de falta de pagamento total de R$ 29.208,51 de ICMS 

no exercício fechado de 2004, relativo à aquisição de 3.140,70 m3 de carvão vegetal de 
produtores agropecuários goianos, ao valor unitário de R$ 77,50/m3, totalizando R$ 
243.404,25 de Base de Cálculo, com alíquota de 12% (operação interestadual), conforme 
levantamento (conclusão) de fls. 04 – o levantamento baseou-se na comparação entre as 
notas fiscais de entradas (NFAs) emitidas (com quantitativo total menor) e o Relatório de 
Controle do Consumo e Utilização de Produtos e Subprodutos Florestais de emissão do 
destinatário (com quantitativo total maior), que, conforme o CTN, art. 124, II e § Único, 
combinado com o CTE, art. 45, II e § Único, I, está solidariamente obrigado ao pagamento 
do ICMS da parcela extra de carvão não acobertada por NFA e consequentemente sem o 
pagamento do imposto – essa parcela extra é a diferença cobrada havida entre a 
diferença da quantidade constante do relatório citado e do somatório das quantidades nas 
NFAs. 

 
Revel, fls. 15, o sujeito passivo apresentou impugnação em Segunda 

Instância, fls. 21 a 45, com as alegações que se seguem. 
 
Arguição de nulidade da peça básica por erro de identificação de 

sujeito passivo e impossibilidade de ser penalizada por erro de terceiros. Não foi ela que 
praticou o ato caracterizado com Fato Gerador mas há solidariedade, nos termos do CTN, 
art. 124 e CTE, art. 45. 

 



 

CTN, Art. 124. São solidariamente obrigadas: 
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que 

constitua o fato gerador da obrigação principal; 
II - as pessoas expressamente designadas por lei. 
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta 

benefício de ordem. 
 
CTE, Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do 

imposto devido na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente: 

II - o possuidor das mercadorias ou bens, com aquele que as tenha 
fornecido, quando encontrados em situação fiscal irregular; 

Parágrafo único. Considera-se, também, ter interesse comum na 
situação que constitua fato gerador de obrigação principal: 

I - o alienante ou remetente, com o adquirente ou o destinatário, de 
mercadorias ou bens, em operações realizadas sem documentação fiscal; 

 
Arguição de Decadência –. Os Fatos Geradores são de 2004 e 

recebeu intimação em 10/02/2010, mas a primeira intimação estava válida e foi em 
20/11/2009, fls. 14. Como não se trata de o lançamento de Crédito Tributário por 
homologação, mas de ofício, mediante de levantamento fiscal, a contagem do prazo 
decadencial se rege pelo CTN, art. 173, I. Sendo 31/12/2009 a data final válida para estes 
autos antes de ocorrer a decadência, significa que o marco inicial de ocorrência de Fatos 
Geradores não decaídos há que ser 1.º/01/2005, e, para tanto os Fatos Geradores devem 
ter ocorrido entre 1.º/01 e 31/12/2004, que é o caso, inocorrendo a decadência alegada; 
pelo menos os meses de novembro e dezembro de 2009 não estão decaídos à luz do 
CTN, 150, § 4.º; 

 
Alegação de erro da multa por se tratar de mercadorias acobertadas 

por notas fiscais – não; o que se reclamou foi justamente a parcela sem nota fiscal; 
 
Arguição de erro da pena proposta – há absoluta subsunção do fato 

à norma; 
 
Aduz que pena aplicada é confiscatória – não é objeto de discussão 

administrativa; 
 
Alega Impossibilidade de cobrança de acréscimos moratórios sobre 

penalidades pecuniárias, pois caberia sobre atraso no pagamento do que é devido, mas 
não sobre irregularidade decorrente de Obrigação Tributária acessória cabe a estrita 
aplicação do CTE, arts. 169 e 170, respectivamente “atualização monetária” e “juros”. 

 
Pede improcedência ou retirada da multa, ou mesmo redução da 

mesma; pede ainda exclusão dos acréscimos de mora e juros. 
 
Voto pela rejeição das nulidades por erro de identificação do sujeito 

passivo, bem como pela rejeição da decadência; no mérito, voto pelo julgado de 
PROCEDÊNCIA, porém com readequação da cobrança por mês da tabela de fls. 04, nos 
termos da tabela a seguir apresentada em virtude do que determina o RCTE, Art. 482, § 
2.º. 
 

RCTE, Art. 482, § 2º Na impossibilidade de determinação do mês em que o 
imposto deveria ter sido pago, ou do aproveitamento indevido do crédito, 
presume-se como mês do vencimento da obrigação principal ou do 



 

aproveitamento: 
I - o mês de julho, quando o período considerado coincidir com o ano civil 
(exercício completo); 
II - o mês médio do período considerado, quando este for ímpar, ou o 
primeiro mês da segunda metade do período considerado, quando este for 
par (exercício incompleto). 

 

2004 
NFA (A) Relatório 

(B) 

Dif (A - B) BC ao Vr unit ICMS a alíq 

(m3) m3 R$ 77,50 12% 

janeiro 240,00 268,10 28,10 2.177,75 261,33 

fevereiro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

março 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

abril 1.440,00 2.056,00 616,00 47.740,00 5.728,80 

maio 840,00 1.182,50 342,50 26.543,75 3.185,25 

junho 2.100,00 2.668,20 568,20 44.035,50 5.284,26 

julho 300,00 420,00 120,00 9.300,00 1.116,00 

agosto 180,00 243,80 63,80 4.944,50 593,34 

setembro 60,00 72,00 12,00 930,00 111,60 

outubro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

novembro 1.200,00 1.516,60 316,60 24.536,50 2.944,38 

dezembro 1.680,00 2.753,50 1.073,50 83.196,25 9.983,55 

TOTAL 8.040,00 11.180,70 3.140,70 243.404,25 29.208,51 
 

 
 

Sala das sessões, em 16 de fevereiro de 2016. 
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Matéria: Mercadoria sem documento fiscal ou com documento irregular (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00145/16 
 
Relator: Conselheiro Antônio Martins da Silva 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Preliminares. Nulidades do 
lançamento. Cerceamento do direito de defesa e insegurança na 
determinação da infração. Rejeitadas. ICMS. Obrigação 
Principal. Omissão de pagamento de imposto. Aquisição de 
carvão desacobertado de documentação fiscal. Remessa de 
produtor goiano a industrial situado em outro Estado. 
Procedência.  
 
1. Não há falar em nulidade do lançamento por cerceamento do 
direito de defesa ou insegurança na determinação da infração 
quando não ficar comprovado nos autos nenhum vício de forma 
que comprometa o perfeito entendimento da acusação;  
 
2. É procedente o auto de infração referente a fato gerador 
declarado pelo próprio sujeito passivo e que não foi objeto de 
emissão de nota fiscal e, consequentemente, de pagamento do 
imposto devido. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 04 
de fevereiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade 
da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Antônio Martins da Silva, Rodolfo Ramos 
Caiado, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva 
Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, 
Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Edson 
Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, 
Paulo Diniz, Renato Moraes Lima, Alcedino Gomes Barbosa, Domingos Caruso Neto e 
Aguinaldo Fernandes de Melo. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade 
parcial do processo, arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa, a partir 
da decisão singular. Participaram do julgamento os Conselheiros Antônio Martins da Silva, 
Rodolfo Ramos Caiado, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, 
Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, 
Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto 
de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, 
Lidilone Polizeli Bento, Paulo Diniz, Renato Moraes Lima, Alcedino Gomes Barbosa, 
Domingos Caruso Neto e Aguinaldo Fernandes de Melo. Quanto ao mérito, por 
unanimidade de votos, conhecer do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, 
negar-lhe provimento para manter a decisão cameral que considerou procedente o auto de 
infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Antônio Martins da Silva, Rodolfo 
Ramos Caiado, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria 
da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo 
Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria 
Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone 
Polizeli Bento, Paulo Diniz, Renato Moraes Lima, Alcedino Gomes Barbosa, Domingos 
Caruso Neto e Aguinaldo Fernandes de Melo. 
 



 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada pelo fisco é no sentido de que a empresa 
autuada adquiriu carvão vegetal de produtores rurais goianos nos períodos e valores 
indicados nos campos próprios do auto de infração, desacobertado de documentação 
fiscal, ficando, consequentemente, sujeita ao pagamento do imposto devido na condição 
de solidária nos termos do art. 45, Parág. Único, da Lei nº 11.651/91. 

Foram mencionados como infringidos o art. 66 da Lei nº 11.651/91 e 
art. 145, do Decreto nº 4.852/97 e proposta a penalidade prevista no art. 71, inciso VII, 
alínea “I”, c/c § 9º, inciso I, da Lei nº 11.651/91. 

O lançamento foi instruído com o demonstrativo das quantidades de 
carvão informadas nas notas fiscais de produtor (fls. 05 a 10) e com o demonstrativo 
denominado RELATÓRIO DE CONTROLE DO CONSUMO E UTILIZAÇÃO DE 
PRODUTOS E SUBPRODUTOS FLORESTAIS (fls. 12 a 16) elaborado pela empresa 
autuada e enviado à Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás pela Fundação Estadual 
do Meio Ambiente de Goiás – FEMAGO, por meio do Ofício de fls. 11.   

Por meio da Sentença nº 2.260/10, de fls. 37 a 40 o julgador singular 
considerou procedente o lançamento.  

Em sessão realizada no dia 07 de abril de 2011 fevereiro de 2013 a 
Primeira Câmara Julgadora Temporária, por unanimidade de votos, rejeitou a preliminar 
de nulidade do lançamento por insegurança na determinação da infração, bem como a 
preliminar de mérito de decadência parcial do lançamento e, por maioria de votos, 
reformou a decisão singular para considerar improcedente o lançamento.    

Inconformada a Fazenda Pública interpôs o recurso ao Conselho 
Pleno de fls. 61 a 62, pleiteando a reforma da decisão cameral na parte em considerou 
improcedente o lançamento.  

A empresa autuada, por seu turno, apresentou a peça de fls. 68 a 73, 
pleiteando a manutenção da decisão cameral.  

 
É o relatório. 

 

V O T O  

 
 
1. DAS PRELIMINARES DE NULIDADE DO LANÇAMENTO POR 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E INSEGURANÇA NA DETERMINAÇÃO 
DA INFRAÇÃO: 

A infração está claramente descrita no histórico do auto de infração e 
o processo está instruído com farta documentação produzida pela própria autuada e pela 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos, noticiando o 
recebimento de carvão remetido por produtor goiano em quantidade superior à constante 
das notas fiscais emitidas, assim, não há falar em nulidade do lançamento por 
cerceamento do direito de defesa e, tampouco, por insegurança na determinação da 
infração. 

Rejeito as preliminares. 

2. DO MÉRITO:  

A acusação formulada no histórico do auto de infração é que a 
empresa adquiriu carvão vegetal de produtores rurais goianos sem a cobertura de 
documentação fiscal. 



 

Os demonstrativos de fls. 12 a 16, denominado RELATÓRIO DE 
CONTROLE DO CONSUMO E UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS 
FLORESTAIS elaborado pela empresa autuada revelam que as Guias Florestais e as 
Notas Fiscais do Produtor foram emitidas com 60 metros cúbicos de carvão vegetal e que 
ao chegar ao destino a pesagem revelou quantidades superiores, situação que 
caracteriza, sem sombras de dúvidas, aquisição de mercadorias sem a cobertura de 
documentação fiscal em afronta ao art. 66 da Lei nº 11.651/91 que assevera que as 
mercadorias, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos 
fiscais idôneos, bem como o art. 145 do Decreto nº 4.852/97 que estabelece que o 
destinatário da mercadoria é obrigado a exigir documento fiscal, com todos os requisitos 
legais, de quem o deve emitir.  

A conduta da empresa autuada no sentido de emitir nota fiscal de 
entrada relativamente à quantidade total do carvão vegetal recebido - embora correta e 
louvável -, em nada alivia a sua situação, tendo em vista que o Convênio SINIEF SN/70 
estabelece que a Nota Fiscal, Mod. 1 ou 1-A, deve ser emitida pelo contribuinte, sempre 
que entrar no seu estabelecimento mercadoria, ou bem, real ou simbolicamente, nova ou 
usada, remetida a qualquer título por produtor agropecuário ou extrator de substância 
mineral ou fóssil, que não for autorizado a emitir a própria nota fiscal, não ficando 
dispensada a obrigatoriedade da emissão da Nota Fiscal de Produtor, modelo 4 
(artigos 18, 54 e 56). 

Assim, conclui-se que se a empresa autuada agiu corretamente ao 
emitir a nota fiscal de entrada relativamente ao total do carvão vegetal recebido, falhou ao 
não exigir do produtor rural fornecedor do carvão, a emissão da nota fiscal do produtor 
relativamente à diferença, situação que contribuiu, de forma decisiva, para a omissão do 
pagamento do imposto. 

Assim, concluo que o lançamento é procedente e que a penalidade 
proposta pelo autor do procedimento está correta.   

À conta do exposto, conheço do recurso voluntário, nego-lhe 
provimento, para confirmar a decisão singular que considerou procedente o lançamento.   

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 23 de fevereiro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Mercadoria sem documento fiscal ou com documento irregular (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00146/16 
 
Relator: Conselheiro Antônio Martins da Silva 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Preliminares. Nulidades do 
lançamento. Cerceamento do direito de defesa e insegurança na 
determinação da infração. Rejeitadas. ICMS. Obrigação 
Principal. Omissão de pagamento de imposto. Aquisição de 
carvão desacobertado de documentação fiscal. Remessa de 
produtor goiano a industrial situado em outro Estado. 
Procedência.  
 
1.Não há falar em nulidade do lançamento por cerceamento do 
direito de defesa ou insegurança na determinação da infração 
quando não ficar comprovado nos autos vício de forma que 
comprometa o perfeito entendimento da acusação;  
 
2. É procedente o auto de infração referente a fato gerador 
declarado pelo próprio sujeito passivo e que não foi objeto de 
emissão de nota fiscal e, consequentemente, de pagamento do 
imposto devido. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 04 
de fevereiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade 
da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Antônio Martins da Silva, Rodolfo Ramos 
Caiado, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva 
Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, 
Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Edson 
Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, 
Paulo Diniz, Renato Moraes Lima, Alcedino Gomes Barbosa, Domingos Caruso Neto e 
Aguinaldo Fernandes de Melo. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade 
parcial do processo, arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa, a partir 
da decisão singular. Participaram do julgamento os Conselheiros Antônio Martins da Silva, 
Rodolfo Ramos Caiado, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, 
Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, 
Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto 
de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, 
Lidilone Polizeli Bento, Paulo Diniz, Renato Moraes Lima, Alcedino Gomes Barbosa, 
Domingos Caruso Neto e Aguinaldo Fernandes de Melo. Quanto ao mérito, por 
unanimidade de votos, conhecer do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, 
negar-lhe provimento para manter a decisão cameral que considerou procedente o auto de 
infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Antônio Martins da Silva, Rodolfo 
Ramos Caiado, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria 
da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo 
Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria 
Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone 
Polizeli Bento, Paulo Diniz, Renato Moraes Lima, Alcedino Gomes Barbosa, Domingos 
Caruso Neto e Aguinaldo Fernandes de Melo. 
 



 

R E L A T Ó R I O 
 

 A acusação formulada pelo fisco é no sentido de que a empresa 
autuada adquiriu carvão vegetal de produtores rurais goianos nos períodos e valores 
indicados nos campos próprios do auto de infração, desacobertado de documentação 
fiscal, ficando, consequentemente, sujeita ao pagamento do imposto devido na condição 
de solidária nos termos do art. 45, Parág. Único, da Lei nº 11.651/91. 

Foram mencionados como infringidos o art. 66 da Lei nº 11.651/91 e 
art. 145, do Decreto nº 4.852/97 e proposta a penalidade prevista no art. 71, inciso VII, 
alínea “I”, c/c § 9º, inciso I, da Lei nº 11.651/91. 

O lançamento foi instruído com o demonstrativo das quantidades de 
carvão informadas nas notas fiscais de produtor (fls. 05 a 08) e com o demonstrativo 
denominado RELATÓRIO DE CONTROLE DO CONSUMO E UTILIZAÇÃO DE 
PRODUTOS E SUBPRODUTOS FLORESTAIS (fls. 09 a 21) elaborado pela empresa 
autuada e enviado à Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás pela Fundação Estadual 
do Meio Ambiente de Goiás – FEMAGO.  

Por meio da Sentença nº 2.510/10, de fls. 48 a 49 a julgadora 
singular considerou parcialmente procedente o lançamento somente no valor imposto, 
excluindo a multa.  

Em sessão realizada no dia 07 de fevereiro de 2013 a Segunda 
Câmara Julgadora, por maioria de votos, rejeitou a preliminar de nulidade do lançamento 
por insegurança na determinação da infração e reformou a decisão singular para 
considerar totalmente procedente o lançamento.  

Inconformada a empresa autuada interpôs o recurso voluntário de fls. 
82 a 91, pleiteando a nulidade da decisão singular por cerceamento do direito de defesa; 
decadência do crédito tributário anterior a dezembro de 2003 e improcedência do 
lançamento. 

2 – Que o lançamento dever declarado nulo por cerceamento do 
direito de defesa ou insegurança na determinação da infração; 

3 – Que o lançamento deve ser julgado improcedente porque, ainda 
que tivesse ocorrida a diferença na pesagem do carvão, o imposto deveria ser cobrado do 
produtor rural, tendo em vista que o adquirente não tem o mínimo controle sobre a 
emissão da nota fiscal. 

  
É o relatório. 

 

V O T O  

 
 
1. DAS PRELIMINARES DE NULIDADE DO LANÇAMENTO POR 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E INSEGURANÇA NA DETERMINAÇÃO 
DA INFRAÇÃO: 

A infração está claramente descrita no histórico do auto de infração e 
o processo está instruído com farta documentação produzida pela própria autuada e pela 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos, noticiando o 
recebimento de carvão remetido por produtor goiano em quantidade superior à constante 
das notas fiscais emitidas, assim, não há falar em nulidade do lançamento por 
cerceamento do direito de defesa e, tampouco, por insegurança na determinação da 
infração. 

Rejeito as preliminares. 

 



 

3. DO MÉRITO:  

A acusação formulada no histórico do auto de infração é que a 
empresa adquiriu carvão vegetal de produtores rurais goianos sem a cobertura de 
documentação fiscal. 

Os demonstrativos de fls. 09 a 21, denominado RELATÓRIO DE 
CONTROLE DO CONSUMO E UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS 
FLORESTAIS elaborado pela empresa autuada revelam que as Guias Florestais e as 
Notas Fiscais do Produtor foram emitidas com 60 metros cúbicos de carvão vegetal e que 
ao chegar ao destino a pesagem revelou quantidades superiores, situação que 
caracteriza, sem sombras de dúvidas, aquisição de mercadorias sem a cobertura de 
documentação fiscal em afronta ao art. 66 da Lei nº 11.651/91 que assevera que as 
mercadorias, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos 
fiscais idôneos, bem como o art. 145 do Decreto nº 4.852/97 que estabelece que o 
destinatário da mercadoria é obrigado a exigir documento fiscal, com todos os requisitos 
legais, de quem o deve emitir.  

A conduta da empresa autuada no sentido de emitir nota fiscal de 
entrada relativamente à quantidade total do carvão vegetal recebido - embora correta e 
louvável -, em nada alivia a sua situação, tendo em vista que o Convênio SINIEF SN/70 
estabelece que a Nota Fiscal, Mod. 1 ou 1-A, deve ser emitida pelo contribuinte, sempre 
que entrar no seu estabelecimento mercadoria, ou bem, real ou simbolicamente, nova ou 
usada, remetida a qualquer título por produtor agropecuário ou extrator de substância 
mineral ou fóssil, que não for autorizado a emitir a própria nota fiscal, não ficando 
dispensada a obrigatoriedade da emissão da Nota Fiscal de Produtor, modelo 4 
(artigos 18, 54 e 56). 

Assim, conclui-se que se a empresa autuada agiu corretamente ao 
emitir a nota fiscal de entrada relativamente ao total do carvão vegetal recebido, falhou ao 
não exigir do produtor rural fornecedor do carvão, a emissão da nota fiscal do produtor 
relativamente à diferença, situação que contribuiu, de forma decisiva, para a omissão do 
pagamento do imposto. 

Assim, concluo que o lançamento é procedente e que a penalidade 
proposta pelo autor do procedimento está correta.   

À conta do exposto, conheço do recurso voluntário, nego-lhe 
provimento, para confirmar a decisão singular que considerou procedente o lançamento.   

 
 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 23 de fevereiro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Mercadoria sem documento fiscal ou com documento irregular (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00147/16 
 
Relator: Conselheiro Antônio Martins da Silva 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Preliminares. Nulidades do 
lançamento. Cerceamento do direito de defesa e insegurança na 
determinação da infração. Rejeitadas. Preliminar de mérito. 
Decadência parcial do lançamento. Rejeitada. ICMS. Obrigação 
Principal. Omissão de pagamento de imposto. Aquisição de 
carvão desacobertado de documentação fiscal. Remessa de 
produtor goiano a industrial situado em outro Estado. 
Procedência. 
 
1. Não há falar em nulidade do lançamento por cerceamento do 
direito de defesa ou insegurança na determinação da infração 
quando não ficar comprovado nos autos vício de forma que 
comprometa o perfeito entendimento da acusação;  
 
2. Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, 
quando ocorre o recolhimento em desconformidade com a 
legislação aplicável, deve a autoridade fiscal proceder ao 
lançamento de ofício (CTN, art. 149), iniciando-se o prazo 
decadencial de cinco anos no primeiro dia do exercício seguinte 
àquele em que o lançamento poderia ter sido feito (art. 173, I, do 
CTN). - STJ - REsp 973.189/MG); 
 
3. É procedente o auto de infração referente a fato gerador 
declarado pelo próprio sujeito passivo e que não foi objeto de 
emissão de nota fiscal e, consequentemente, de pagamento do 
imposto devido. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 04 
de fevereiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade 
da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Antônio Martins da Silva, Rodolfo Ramos 
Caiado, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva 
Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, 
Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Edson 
Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, 
Paulo Diniz, Renato Moraes Lima, Alcedino Gomes Barbosa, Domingos Caruso Neto e 
Aguinaldo Fernandes de Melo. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade 
parcial do processo, arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa, a partir 
da decisão singular. Participaram do julgamento os Conselheiros Antônio Martins da Silva, 
Rodolfo Ramos Caiado, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, 
Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, 
Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto 
de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, 
Lidilone Polizeli Bento, Paulo Diniz, Renato Moraes Lima, Alcedino Gomes Barbosa, 
Domingos Caruso Neto e Aguinaldo Fernandes de Melo. Também, por votação unânime, 
rejeitar a preliminar de decadência parcial do crédito tributário, arguida pelo sujeito 



 

passivo, referente ao período de 01/01/2003 a 30/11/2003. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Antônio Martins da Silva, Rodolfo Ramos Caiado, Washington Luis Freire de 
Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de 
Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, 
Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira 
Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Paulo Diniz, Renato Moraes Lima, 
Alcedino Gomes Barbosa, Domingos Caruso Neto e Aguinaldo Fernandes de Melo. 
Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer do recurso do Contribuinte para o 
Conselho Pleno, negar-lhe provimento para manter a decisão cameral que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Antônio 
Martins da Silva, Rodolfo Ramos Caiado, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira 
D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves 
Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor 
Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José 
Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Paulo Diniz, Renato Moraes Lima, Alcedino Gomes 
Barbosa, Domingos Caruso Neto e Aguinaldo Fernandes de Melo. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada pelo fisco é no sentido de que a empresa 
autuada adquiriu carvão vegetal de produtores rurais goianos nos períodos e valores 
indicados nos campos próprios do auto de infração, desacobertado de documentação 
fiscal, ficando, consequentemente, sujeita ao pagamento do imposto devido na condição 
de solidária nos termos do art. 45, Parag. Único, da Lei nº 11.651/91. 

Foram mencionados como infringidos o art. 66 da Lei nº 11.651/91 e 
art. 145, do Decreto nº 4.852/97 e proposta a penalidade prevista no art. 71, inciso VII, 
alínea “I”, c/c § 9º, inciso I, da Lei nº 11.651/91. 

O lançamento foi instruído com o demonstrativo das quantidades de 
carvão informadas nas notas fiscais de produtor (fls. 05 a 17) e com o demonstrativo 
denominado RELATÓRIO DE CONTROLE DO CONSUMO E UTILIZAÇÃO DE 
PRODUTOS E SUBPRODUTOS FLORESTAIS (fls. 19 a 164) elaborado pela empresa 
autuada e enviado à Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás pela Fundação Estadual 
do Meio Ambiente de Goiás – FEMAGO, por meio do Ofício nº 1652/2009-GAB (fls. 18). 

Por meio da Sentença nº 2.169/09, de fls. 185 a 187 o julgador 
singular rejeitou as preliminares de erro de identificação do sujeito passivo e decadência e, 
quanto ao mérito, considerou procedente o lançamento. 

Inconformada a empresa autuada interpôs o recurso voluntário de fls. 
191 a 195, pleiteando a nulidade da decisão singular por cerceamento do direito de 
defesa; decadência do crédito tributário anterior a dezembro de 2003 e improcedência do 
lançamento. 

Em sessão realizada no dia 25 de novembro de 2009 a Primeira 
Câmara Julgadora, por maioria de votos, acolheu a preliminar de nulidade do lançamento 
por insegurança na determinação da infração. 

Em sessão plenária realizada no dia 19 de janeiro de 2012 o 
Conselho Pleno, por maioria de votos, acolheu o recurso da Fazenda Pública e reformou a 
decisão cameral, devolvendo o processo àquela instância para apreciação de toda a 
matéria.  

Em sessão realizada no dia 07 de fevereiro de 2013 a Segunda 
Câmara Julgadora, por maioria de votos, rejeitou a preliminar de nulidade do lançamento 
por insegurança na determinação da infração e quanto ao mérito, considerou procedente o 
lançamento, rejeitando, por unanimidade de votos a preliminar de decadência parcial do 
crédito tributário. 



 

Inconformada a empresa autuada interpôs o recurso ao Conselho 
Pleno de fls. 237 a 247, objeto do presente julgamento, alegando, resumidamente, o 
seguinte: 

1 – Que embora unânime a preliminar de decadência parcial do 
crédito tributário dever ser admitida e acolhida, tendo em vista, que a decisão contrariou o 
disposto no Acórdão n. 00828//2012 da segunda Câmara Julgadora, bem como o art. 150, 
§ 4º, do Código Tributário Nacional – CTN; 

2 – Que o lançamento dever declarado nulo por cerceamento do 
direito de defesa ou insegurança na determinação da infração; 

3 – Que o lançamento deve ser julgado improcedente porque, ainda 
que tivesse ocorrida a diferença na pesagem do carvão, o imposto deveria ser cobrado do 
produtor rural, tendo em vista que o adquirente não tem o mínimo controle sobre a 
emissão da nota fiscal. 

  
É o relatório. 

 

V O T O  

 
 
1. DAS PRELIMINARES DE NULIDADE DO LANÇAMENTO POR 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E INSEGURANÇA NA DETERMINAÇÃO 
DA INFRAÇÃO: 

A infração está claramente descrita no histórico do auto de infração e 
o processo está instruído com farta documentação produzida pela própria autuada e pela 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos, noticiando o 
recebimento de carvão remetido por produtor goiano em quantidade superior à constante 
das notas fiscais emitidas, assim, não há falar em nulidade do lançamento por 
cerceamento do direito de defesa e, tampouco, por insegurança na determinação da 
infração. 

Rejeito as preliminares.  

2. DA PRELIMINAR DE MÉRITO DE DECADÊNCIA PARCIAL DO 
LANÇAMENTO: 

 Em relação ao prazo decadencial nos tributos sujeitos ao 
lançamento por homologação as decisões do Superior Tribunal de Justiça têm sido no 
sentido de que ocorrendo recolhimento em desconformidade com a legislação, o prazo 
decadencial começa a fluir a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o 
lançamento poderia ter sido efetuado. Vejamos: 

  

“TRIBUTÁRIO. ICMS. PAGAMENTO A MENOR. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. 
DECADÊNCIA. ART. 173, I, DO CTN. TAXA SELIC. 

1. Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, quando ocorre o 
recolhimento em desconformidade com a legislação aplicável, deve a 
autoridade fiscal proceder ao lançamento de ofício (CTN, art. 149), iniciando-se o 
prazo decadencial de cinco anos no primeiro dia do exercício seguinte àquele em 
que o lançamento poderia ter sido feito (art. 173, I, do CTN). 

2. Se a Fazenda Pública notifica o contribuinte do auto de infração no prazo de 
cinco anos a que alude o art. 173, I, do CTN, não há que se falar em decadência 
do direito à constituição do crédito tributário, ainda que a inscrição em dívida ativa 
se dê fora desse prazo. 

[...] 



 

5. Recurso especial não provido. 

(REsp 973.189/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado 
em 04/09/2007, DJ 19/09/2007 p. 262)” [Grifo Oportuno]. 

 
No caso vertente é claro e evidente que o recolhimento do ICMS 

ocorreu somente em relação ao carvão vegetal constante das notas fiscais do produtor e o 
objeto do presente lançamento é o ICMS relativo ao carvão vegetal excedente em relação 
ao qual sequer houve emissão de documento fiscal, portanto, não há falar em pagamento 
parcial do imposto lançado que autorizaria a aplicação do prazo decadencial previsto no § 
4º, do art. 150 do CTN, incidindo, à evidência a regra prevista no art. 173, inciso I, do CTN, 
que assevera que direito de a Fazenda Pública Estadual constituir o crédito tributário 
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em 
que o lançamento poderia ter sido efetuado. 

Rejeito a preliminar de decadência. 
 

3. DO MÉRITO:  

A acusação formulada no histórico do auto de infração é que a 
empresa adquiriu carvão vegetal de produtores rurais goianos sem a cobertura de 
documentação fiscal. 

Os demonstrativos de fls. 19 a 164 denominado RELATÓRIO DE 
CONTROLE DO CONSUMO E UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS 
FLORESTAIS elaborado pela empresa autuada revelam que as Guias Florestais e as 
Notas Fiscais do Produtor foram emitidas com 60 metros cúbicos de carvão vegetal e que 
ao chegar ao destino a pesagem revelou quantidades superiores, situação que 
caracteriza, sem sombras de dúvidas, aquisição de mercadorias sem a cobertura de 
documentação fiscal em afronta ao art. 66 da Lei nº 11.651/91 que assevera que as 
mercadorias, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos 
fiscais idôneos, bem como o art. 145 do Decreto nº 4.852/97 que estabelece que o 
destinatário da mercadoria é obrigado a exigir documento fiscal, com todos os requisitos 
legais, de quem o deve emitir.  

A conduta da empresa autuada no sentido de emitir nota fiscal de 
entrada relativamente à quantidade total do carvão vegetal recebido - embora correta e 
louvável -, em nada alivia a sua situação, tendo em vista que o Convênio SINIEF SN/70 
estabelece que a Nota Fiscal, Mod. 1 ou 1-A, deve ser emitida pelo contribuinte, sempre 
que entrar no seu estabelecimento mercadoria, ou bem, real ou simbolicamente, nova ou 
usada, remetida a qualquer título por produtor agropecuário ou extrator de substância 
mineral ou fóssil, que não for autorizado a emitir a própria nota fiscal, não ficando 
dispensada a obrigatoriedade da emissão da Nota Fiscal de Produtor, modelo 4 
(artigos 18, 54 e 56). 

Assim, conclui-se que se a empresa autuada agiu corretamente ao 
emitir a nota fiscal de entrada relativamente ao total do carvão vegetal recebido, falhou ao 
não exigir do produtor rural fornecedor do carvão, a emissão da nota fiscal do produtor 
relativamente à diferença, situação que contribuiu, de forma decisiva, para a omissão do 
pagamento do imposto. 

Assim, concluo que o lançamento é procedente e que a penalidade 
proposta pelo autor do procedimento está correta.   

À conta do exposto, conheço do recurso voluntário, nego-lhe 
provimento, para confirmar a decisão singular que considerou procedente o lançamento.   

 



 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 23 de fevereiro de 2016. 
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Matéria: Mercadoria sem documento fiscal ou com documento irregular (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00160/16 
 
Relator: Conselheiro Álvaro Falanque 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade do auto de 
infração. Erro de identificação do sujeito passivo e insegurança 
na determinação da infração. Rejeitadas. ICMS. Obrigação 
tributária principal. Transporte de mercadoria sem nota fiscal. 
Situação irregular. Procedência. 
 
1. Inocorrendo nos autos quaisquer das hipóteses de nulidades 
previstas no artigo 20 da Lei nº 16.464/09, mister se faz rejeitar 
as preliminares de nulidade arguida pelo sujeito passivo;  
 
2. É procedente o auto de infração quando o sujeito passivo 
não elidir a acusação fiscal nele formalizado. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 26 de novembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por 
erro na identificação do sujeito passivo, e, a segunda, por insegurança na determinação 
da infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Álvaro Falanque, Elias Alves dos 
Santos, Talita Pimenta Félix e Mário de Oliveira Andrade. Quanto ao mérito,  por 
unanimidade de votos, conhecer da impugnação, negar-lhe provimento para considerar 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Álvaro 
Falanque, Elias Alves dos Santos, Talita Pimenta Félix e Mário de Oliveira Andrade. Nos 
termos do § 6º, II do art. 51 do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto nº 
6.930, de 9 de Junho de 2009, a sessão foi realizada com ausência de um Conselheiro do 
FISCO, para compor esta Câmara. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo em epígrafe 
transportava as mercadorias relacionadas no Termo de Apreensão nº 61300006111, no 
valor comercial de R$ 178.838,28, já acrescido do respectivo índice de valor agregado 
(IVA) de 50% em quantidade superior aos valores constantes da Nota Fiscal n° 1869, 
emitida por CR IND E COM LATICINIOS LTDA. – IE 10.203.047-2, portanto 
desacompanhadas de documentação fiscal, conforme documentos anexos.  

 
Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 45, 

inciso I, alínea "a", 64 e 66 do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) 
combinado com o artigo 145, parágrafo único do Decreto nº 4.852/97. Proposta a 
aplicação da penalidade prevista no artigo 71, inciso XII, alínea "a", item 3, conjugado com 
o § 9°, inciso I do CTE, com a redação conferida pela Lei nº 15.505/2005. 

 
Foi indicado como sujeito passivo solidário: Edimar Miranda Teixeira 

nos termos do artigo 45, inciso XII, da Lei nº 11.651/1991. 
 
O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 03/22.   
 



 

O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 
apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de "fls. 23 a 27", 
tendo sido lavrado Termo de Revelia às "fls. 28". 

 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em Segunda Instância, conforme documentos de "fls. 31 a 33". 
 
O sujeito passivo ingressa com impugnação em segunda instância 

conforme documentos de "fls. 36 a 39" alegando em preliminar nulidade do auto de 
infração por cerceamento do direito de defesa em razão da inexistência do aludido termo 
de apreensão n° 6130006111. Suscita ainda nulidade do lançamento do crédito tributário, 
por erro na identificação passiva, em razão de que quem é responsável pelo pagamento 
do imposto é o transportador, em razão das mercadorias estar sem documentação fiscal, 
conforme prescreve o artigo 45 do CTE. No mérito, alega que o motorista é o responsável 
pelo pagamento do imposto, sendo o destinatário, solidário. Defende que ao ser abordado 
o motorista Sr. Leandro Gonçalves Miranda apresentou a nota fiscal DANFE n° 1.869 de 
11/02/13 emitida por CR. Ind. E Com. De Laticinios Ltda onde acobertava 1.270 KG de 
mussarela, restando 12.226 KG de mussarela sem documentação, portanto o motorista é 
o responsável pelo pagamento do imposto. Alega, ainda, que o auto de infração está 
eivado de vícios, motivo pelo qual requer a sua improcedência. 

 
É o Relatório. 
 
 

 
VOTO 

 

Antes de adentrar ao mérito da questão, devo apreciar as aludidas 
preliminares de nulidade da peça básica por erro na identificação do sujeito passivo e 
insegurança na determinação da infração, arguidas pela autuada. 

 
O sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao 

pagamento do tributo ou penalidade pecuniária, podendo ser o contribuinte, quando tenha 
relação pessoal e direta com situação que constitua o respectivo fato gerador, ou o 
responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de 
disposição expressa de lei (CTN, art. 121, I e II). 

 
A legislação tributária estadual assevera que o contribuinte é 

qualquer pessoa, natural ou jurídica, que realize, com habitualidade ou em volume que 
caracterize intuito comercial, operação de circulação de mercadoria ou prestação de 
serviço de transporte interestadual e intermunicipal ou de comunicação, ainda que a 
operação e a prestação se iniciem no exterior (Decreto nº 4.852/97, art. 34). 

 
Assim, não resta nenhuma dúvida no sentido de que, no presente 

lançamento, o sujeito passivo foi indicado corretamente, tendo em vista que a empresa 
autuada transportava as mercadorias com a finalidade de mercancia. 

 
Posto isso, rejeito a preliminar de nulidade do lançamento por erro na 

identificação do sujeito passivo. 
 



 

Quanto à preliminar de nulidade do auto de infração por insegurança 
na determinação da infração, arguida pela autuada, manifesto-me pela sua rejeição, tendo 
em vista que não existe qualquer ato praticado neste procedimento administrativo fiscal 
que lhe pudesse ameaçar de anulação, pois a constituição do crédito foi efetuada por 
autoridade fiscal competente para tal, segura está a determinação da infração, 
corretamente identificado o fato gerador, com plena e inequívoca sustentação legal, 
corretamente também encontra-se identificado o sujeito passivo, assim como a base de 
cálculo e a alíquota aplicável, e finalmente, nos autos encontra-se toda a documentação 
que lhes deu origem à disposição do sujeito passivo, para que pudesse ele exercer seu 
amplo direito constitucional de defesa. 

 

No tocante ao mérito, não obstante os engenhosos argumentos 
expendidos pela Recorrente, considero que o feito deve prosperar. Da análise do presente 
processo, depreende-se que a acusação tipificada na sua peça exordial versa sobre o fato 
de que o sujeito passivo transportava mercadorias já acrescido do respectivo Índice de 
Valor Agregado (IVA) de 50% em quantidade superior aos valores constantes da nota 
fiscal nº 1869, emitida por CR IND E COM LATICINIOS LTDA, portanto desacompanhadas 
de documentação fiscal, conforme documentos anexos.  

A obrigatoriedade de que o transporte de mercadorias se dê 
acobertado por documento fiscal está prevista no artigo 66 da Lei nº 11.651/91. Veja-se:  

 

Art. 66. As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão 
estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. 

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação 
fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de 
documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação 
fiscal inidônea. 

 

No caso em tela, aprofundando a análise dos documentos fiscais 
trazidos, verifica-se que parte da mercadoria, alvo da autuação, foi transportada sem 
documento fiscal, conforme Termo de Apreensão juntado às folhas 06 e foi liberada ao 
proprietário da empresa, ora autuada, após assinar o Termo de Liberação, documento 
este colacionado às folhas 08 dos autos. 

 
Posto isto, concluo que está caracterizada a infração fiscal pelo 

descumprimento de uma clara obrigação tributária, baseada numa lei em abstrato e num 
fato gerador concreto, fazendo gerar o crédito tributário reclamado pelo lançamento de 
ofício. 

 
Ante o exposto, rejeito as preliminares de nulidade do auto de 

infração, arguidas pela autuada, por erro na identificação do sujeito passivo e por 
insegurança na determinação da infração. Quanto ao mérito, conheço da impugnação, 
nego-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 01 de março de 2016. 
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Matéria: Mercadoria sem documento fiscal ou com documento irregular (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00173/16 
 
Relatora: Conselheira Talita Pimenta Félix 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de erro de identificação do 
sujeito passivo. Rejeitada. ICMS. Mantinha mercadorias 
tributadas em estoque sem documentação fiscal. Procedência.  
 
Mercadoria tributada localizada em estabelecimento irregular, 
não cadastrado na SEFAZ/GO, implica (i) antecipação da 
ocorrência da materialidade do tributo, como se vendidos 
houvessem sido, bem como (ii) aplicação de penalidade. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 10 de outubro de 2014, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar 
de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por erro na identificação do sujeito 
passivo. Foram vencedores os Conselheiros Talita Pimenta Félix, Eduardo Romano 
Gonçalves Stival, David Fernandes de Carvalho e Nislene Alves Borges. Vencido o 
Conselheiro José Luiz Rosa. Quanto ao mérito, também por maioria de votos, conhecer da 
impugnação, negar-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração. Foram 
vencedores os Conselheiros Talita Pimenta Félix, Eduardo Romano Gonçalves Stival, 
David Fernandes de Carvalho e Nislene Alves Borges. Vencido o Conselheiro José Luiz 
Rosa, que votou pela improcedência. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O AIIM (auto de infração e imposição de multa) versa sobre contribuinte 
não cadastrado, portanto, em situação irregular, que mantinha mercadoria tributada à 
alíquota de 27%, em estoque, sem a correspondente documentação fiscal.  

 
O lançamento tributário registra como infringidos o art. 14, inciso IV, item 

19, inciso IX, e artigos 64, 66 e 156 do CTE/GO (Lei n. 11.651/1991) c/c art. 145 do 
RICMS/GO (Decreto 4.852/97), donde foi imposta a penalidade prescrita no art. 71, inciso 
XII, alínea “a”, item 3, parágrafo 9o, inciso II, do mesmo diploma legal. 

 
O processo foi instruído com o termo de apreensão (fls. 04/07) 

 
O AIIM foi lavrado em 26/12/2012, sendo o sujeito passivo intimado, via 

AR, em 07/01/2013 (fls. 09). 
 

Em razão de sua inércia foi lavrado termo de revelia (fls. 10).  
 

Intimado a se defender numa segunda oportunidade, o impugnante 
apresenta manifestação aduzindo que: 

 
(i) a mercadoria relacionada no termo de apreensão (fls. 05/06) não é de 

sua propriedade, o sendo da empresa Atacadão Comércio de Bebidas LTDA “filial 1”, 
constituída em 06.12.2012, local onde foram encontradas as mercadorias; 

 



 

(ii) fez parte do quadro societário desta empresa até 16/10/2012, anexa 
cópia da alteração contratual e; 

 
(iii) o termo de apreensão e a lavratura do AIIM ocorreram em 26/12/2012, 

logo após sua saída da empresa, anexa 7a Alteração Contratual e Alteração Contratual 
(fls. 19/29). 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

O presente processo administrativo se refere à situação em que o 
estabelecimento encontra-se em situação cadastral irregular (em razão de ausência de 
cadastro), donde foram localizadas mercadorias (tributadas) desprovidas de 
documentação fiscal. Motivo pelo qual o contribuinte foi autuado, com fundamento no 
disposto nas linhas que seguem: 

 
Art. 14. Considera-se, também, ocorrido o fato gerador do imposto, no 
momento: 
(...) 
IV – da verificação da existência de estabelecimento do contribuinte, não 
inscrito no cadastro estadual ou em situação cadastral irregular, em 
relação ao estoque de mercadorias nele encontrado; 
 
E,  
 
Art. 19. Nas seguintes situações específicas, a base de cálculo do imposto 
é: 
(...) 
IX – na situação prevista no art. 14, inciso IV, o preço corrente das 
mercadorias no mercado atacadista, acrescido do valor resultante da 
aplicação do percentual de lucro bruto estabelecido para a respectiva 
atividade; 
 
Os artigos transcritos, consecutivamente, abordam o critério temporal 

(momento da ocorrência da materialidade do tributo, aqui, mercadoria encontrada em 
estabelecimento cuja situação cadastral encontrava-se irregular) e, o critério quantitativo 
(no subitem base de cálculo, conforme exposto)xxii da RMIT, ou seja, há perfeita 
subsunção do fato à norma tributária descrita no lançamento tributário.  

 
Em outro giro, presume-se ocorrida a materialidade do tributo, com a 

consequente antecipação de seu vencimento, uma vez que, já que a empresa não existe 
formalmente para o Fisco Goiano, este deve antecipar, também, o vencimento do tributo. 
E por não estar cadastrada, a legislação tributária permite que se desloque o tempo do 
vencimento do tributo, passando do momento da venda da mercadoria, para o momento 
em que a mercadoria é localizada no estoque de contribuinte em situação irregular. Esta a 
exata situação descrita e comprovada nos autos. 

 
Em contra prova, o sujeito passivo autuado aduz que não mais fazia parte 

do quadro societário da empresa à época da lavratura do AIIM, e o faz mediante a juntada 
de alterações contratuais registradas na JUCEG.  

 



 

No entanto, tem-se que tal prova apresenta imensa fragilidade em face 
dos dados constantes no “termo de apreensão”, datado de 20/11/2012, donde se observa 
como possuidor da mercadoria o autuado (Juvercino Guimarães Alves), inclusive com sua 
assinatura.  

 
Ainda que a alteração contratual - que registra a saída do autuado da 

sociedade – seja datada de 21/09/2012, quase dois meses anterior à lavratura do auto, tal 
prova não é capaz de desconstruir a linguagem presente no documento assinado pelo 
próprio autuado, que fotografa a situação fática descrita. Noutros termos, entendo que há 
aqui um confronto de provas, ambas, produzidas – direta ou indiretamente – pelo próprio 
autuado.  

 
Fabiana Del Padre Toméxxiii, em doutrina intitulada A Prova no Direito 

Tributário, livro de maior renome nacional neste tema, informa que: 
 
A convicção precisa, necessariamente, decorrer das provas, apreciadas 
livremente e confrontadas entre si, com identificação com identificação dos 
aspectos convergentes e divergentes entre elas. Com tais providências, o 
julgador está habilitado a atribuir maior ou menor força axiológica a cada prova, 
firmando seu convencimento acerca do conjunto probatório como um todo e, por 
conseguinte, concluindo sobre a ocorrência ou não do fato jurídico tributário em 
sentido estrito e do ilícito tributário, bem como dos correspondentes liames 
obrigacionais. Tudo, é claro, devidamente fundamentado. 

 
Confrontando as provas produzidas (termo de apreensão e alteração 

contratual), penso que maior força axiológica deve ser conferida ao documento produzido, 
conjuntamente, pelo agente fiscal e pelo sujeito passivo autuado, donde se verifica que as 
mercadorias foram apreendidas em estabelecimento irregular, cujo proprietário é o 
autuado, dois meses após sua formal retirada da sociedade. 

 
No que pertine à imputação da penalidade (art. 71 do CTE/GO), também 

observo perfeita adequação, conforme se depreende da norma abaixo transcrita: 
 
Serão aplicadas as seguintes multas: 
(...) 
XII – equivalentes aos percentuais de: 
a) 50% (cinquenta por cento) do valor da operação ou prestação: 
(...) 
3. pela aquisição, importação, recebimento, posse, transporte, estocagem, 
depósito, venda, exportação, remessa ou entrega de mercadorias 
desacompanhadas de documentação fiscal;  
(...)  
9o Se da pratica das irregularidades descritas nos incisos V e seguintes do caput 
deste artigo resultar diretamente omissão de pagamento do imposto, a multa 
neles prevista será aumentada do valor correspondente à aplicação dos 
percentuais abaixo, sobre o valor do imposto não pago: 
(...) 
II – 80% (oitenta por cento), se a irregularidade for praticada em operação ou 
prestação sujeitas ao regime de substituição tributária. 

 
Nestes termos, reparo algum há que ser feito ao trabalho do auditor fiscal, 

motivo pelo qual voto pelo conhecimento da Impugnação em Segunda Instância, nego lhe 
provimento para declara procedente o AIIM. 

 



 

 
Sala das sessões, em 01 de março de 2016. 
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Matéria: Mercadoria sem documento fiscal ou com documento irregular (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00181/16 
 
Relator: Conselheiro Heli José da Silva 
 

 
EMENTA: I - ICMS. Obrigação tributária principal. Transporte de 
mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal. 
Omissão do pagamento do imposto devido. Procedência. 
Decisão unânime. 
 
1. As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão 
estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. 
Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal 
irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de 
documentos fiscais exigidos ou acompanhados de 
documentação fiscal inidônea. (Artigo 66, parágrafo único, da 
Lei nº 11.651/91); 
 
2. A não apresentação, pelo contribuinte, de elementos com 
consistente relevância capazes de provocar a modificação do 
procedimento fiscal que motivou a formalização do lançamento, 
é impeditiva da alteração da pretensão fazendária. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de dezembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Heli José da 
Silva, José Pereira D'abadia, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho e Edson 
Abrão da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Extrai-se, da análise do presente processo, que o Fisco em 11 de 
julho de 2.007, consoante historiado na peça vestibular, exige do autuado acima 
identificado, ICMS no valor original de R$ 16.846,26 (dezesseis mil, oitocentos e quarenta 
e seis reais e vinte e seis centavos), com a respectiva multa e demais acréscimos legais, 
nos termos da legislação tributária, por transportar as mercadorias constantes do Termo 
de Apreensão nº 1100072728-7, no valor comercial de R$ 99.095,65 (noventa e nove mil, 
noventa e cinco reais e sessenta e cinco centavos), desacompanhadas de Notas Fiscais, 
portanto, em situação fiscal irregular. Menciona, ainda, que as mercadorias efetivamente 
transportadas estavam em quantidades superiores às declaradas no documento fiscal 
que as acompanhava, qual seja, a Nota Fiscal nº 1274. 

O agente fiscal informa que a ação fiscal foi realizada em 
conformidade com a orientação sugerida pelo Ofício nº 033/2007, da Gerência de 
Representação Fazendária, em face do processo nº 3.0082595.650.34 ter sido julgo nulo, 
anteriormente, conforme consta do Termo Aditivo de fls. 03. Indica, ainda, que promoveu 
a juntada dos documentos que compunham o auto anulado. Destaca, também: 
“Adicionamos a estes a planilha de conferência de carga sugerida pelo ofício supra, que 
evidencia, de uma vez por todas, quais as mercadorias que não estavam acobertadas 
pela nota fiscal nº 1274, bem como a base de cálculo do imposto”. 



 

 Foi indicado infração aos artigos 64, 65, e 66, todos da Lei nº 
11.651/91 - CTE, combinado com o artigo 145, do RCTE, sendo proposta a penalidade 
do artigo 71, inciso XII, alínea "a", item “3”, e parágrafo 9.º, inciso I, do CTE, com redação 
da Lei n.º 14.058/01. 

Anexou-se ao processo: Termo Aditivo; Ordem de Serviço; 
Demonstrativo Conferência de Carga; e, cópias dos documentos que compuseram o 
processo nº 3.0082595.650.34. 

O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 
apresentar Impugnação em Primeira Instância, fls.35/36. 

Em sua impugnação, fls. 37/52, após historiar os fatos, o sujeito 
passivo alega, em preliminar, nulidade do lançamento por insegurança na determinação 
da infração. Menciona que a fiscalização informou, na descrição do fato, que as 
mercadorias referidas no Termo de Apreensão e na Planilha em anexo estariam em 
quantidade superior à declarada no documento fiscal, entretanto, inexiste qualquer 
planilha anexado ao auto de infração, ou ao menos tal planilha não lhe foi entregue. 
Destaca: “Assim, resta claro e extreme de dúvidas que no termo de apreensão indicado 
não foram relacionadas nenhum tipo de mercadorias, nem indicado as respectivas 
quantidades e valores”. 

Ressalta, ainda, que o auto de infração deve descrever o fato fiscal 
com todos os detalhes e com fundamentação fática e legal, de forma que relate ou 
descreva a verdade econômico-fiscal e constatada ou verificada pessoalmente pelo 
autuante. Explana a respeito. 

Menciona, ainda, que a simples lista de preços de comercialização 
de mercadorias, com a indicação do estoque disponível para entrega imediata não pode 
ser confundida com listagem de mercadorias transportadas. Complementa: “Em nenhum 
momento dignou-se a fiscalização em listar as mercadorias transportadas, evidenciando 
a sua contagem física na presença do responsável pela empresa autuada, o que teria o 
efeito de ‘prova inconteste’ do transporte das mesmas”. Assim, conclui: “O auto de 
infração é nulo de pleno direito, eis que não há prova material da prática de quaisquer 
infrações â legislação do ICMS. Não há prova inconteste de transporte de mercadorias 
sem documentação fiscal”. 

 No mérito, alega que com a finalidade de exposição no XXV 
Congresso Brasileiro de Neurocirurgia realizado em Goiânia, no período de 04 a 09 de 
setembro 2.004, promoveu a remessa das mercadorias constantes da Nota Fiscal nº 
1274, emitida em 03 de setembro de 2.004, na qual constou como natureza da operação 
“Demonstração, código 6949’, tendo listado analiticamente os itens objetos da remessa, 
sendo que foi atribuída às ditas mercadorias o valor total de R$ 10.419,70 (dez mil, 
quatrocentos e dezenove reais e setenta centavos). Destaca a legislação que rege a 
operação realizada.  

Menciona que a autuação ocorreu no retorno das mercadorias para 
o Estado de Minas Gerais, estando as mercadorias acobertadas pela Nota Fiscal 
referenciada em linhas volvidas. Assim, refuta veementemente as alegações da 
fiscalização, eis que efetivamente todas as mercadorias que se encontravam no veículo 
estavam devidamente acobertadas por documento fiscal, no caso, a Nota Fiscal nº 1274. 
Assevera: “Inadmissível pois falar em mercadorias transportadas em excesso, em relação 
àquelas listadas na nota fiscal nº 1274, a fiscalização, a quem incumbia demonstrar com 
clareza quais as mercadorias encontravam-se sem cobertura fiscal, nada fez senão listar 
como apreendidas algumas caixas contendo mercadorias, sem demonstrar ou elaborar a 
lista das mesmas com os respectivos valores. Deveria, ainda, o demonstrativo analítico 



 

das mercadorias ser assinado pela fiscalização e pelo responsável pelo transporte. Nada 
disto ocorreu”. 

Destaca que não restam dúvidas que as mercadorias transportadas 
foram remetidas para exposição em Congresso realizado no Centro de Convenções de 
Goiânia, com suspensão do ICMS, e estavam retornando ao estabelecimento da 
impugnante localizado no âmbito territorial do Estado de Minas Gerais, ou mais 
especificamente em Belo Horizonte. Ainda, que não há o menor indicativo de que as 
mercadorias objeto de indicação na lista de preços para comercialização (emissão de 
pedidos para posterior entrega aos respectivos clientes participantes do Congresso), 
estivessem sendo transportadas no veículo em retorno ao estabelecimento da 
impugnante. Ou, ainda, que houvesse a presunção de que a empresa tivesse efetuado 
vendas de produtos com entrega imediata na sede do Congresso. 

Questiona, outrossim, a multa aplicada, alcunhando-a de 
confiscatória.  

Promove a juntada das cópias dos documentos de fls. 53/73. 

Pugna, ao final, pela improcedência do auto de infração. 

Pela sentença nº 800/2008 – COJP, fls. 75/78, o julgador singular 
rejeita a preliminar de nulidade por insegurança na determinação da infração. E, no 
mérito, julga procedente o lançamento.  

Destacou-se, na sentença: “Na realidade, no Termo de apreensão 
não há uma discriminação explícita, porém, implicitamente, estão caracterizados esses 
elementos, visto que devidamente vinculadas às mercadorias relacionadas nas listas 
apreendidas com as mercadorias contidas nas caixas apreendidas, estando a 
autenticidade das listras garantida pela assinatura de um sócio proprietário no Termo de 
Apreensão. Não haveria, assim, como contestar o valor global da exigência tributária, que 
corresponde à diferença entre o valor total das mercadorias transportadas e o valor 
acobertado pelo documento fiscal, se todas as mercadorias constantes do documento 
estivessem sendo transportados e relacionados nas listas apreendidas”. 

Complementa: “Ocorre, no entanto, como esclarecido no Termo 
Aditivo de fls. 03, que algumas das mercadorias relacionadas na nota fiscal não 
constavam das listas das mercadorias transportadas, cujos valores foram anteriormente 
indevidamente abatidos dos valores relativos às mercadorias das listas, de sorte que, 
com a realização da planilha de fls. 05/15, com a discriminação analítica das mercadorias 
transportadas com nota fiscal e das mercadorias transportadas sem documentação fiscal, 
resultou no aumento da exigência tributária para R$ 16.846,26, valor ora reclamado pela 
fiscalização”. 

Intimado, fls. 79/80, o sujeito passivo interpõe Recurso Voluntário, 
fls. 82/97, no qual, após descrever os fatos e a tramitação processual dos autos, reitera 
os argumentos apresentados na fase anterior, inclusive a preliminar de nulidade do 
lançamento por insegurança na determinação da infração. No mérito, mantém as 
mesmas razões apresentadas anteriormente. Volta a questionar a multa aplicada. Pugna, 
por derradeiro, pela improcedência do auto de infração. 

Após, a Primeira Câmara deste Conselho decide, por maioria de 
votos, acolher a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pelo polo passivo, por 
insegurança na determinação da infração. 

A decisão encontra-se consubstanciada no Acórdão nº 1125/2009, 
fls. 101/104. 

Inconformada com a decisão cameral, a Representação Fazendária 
apresenta o Recurso de fls. 106/108, pugnando pela reforma da decisão, e, via de 



 

consequência, com o retorno do processo à fase cameral para apreciação da questão 
meritória.  

O sujeito passivo se contrapõe ao Recurso Fazendário por 
intermédio da contradita de fls. 112/113, e requer a manutenção da decisão cameral. 

Em 28 de agosto de 2014, o Conselho Pleno decide, por 
unanimidade de votos, conhecer do Recurso da Fazenda Pública, dar-lhe provimento 
para, afastando a nulidade por insegurança na determinação de infração, determinar, por 
consequência, o retorno dos autos à Câmara Julgadora para apreciação da questão 
meritória. 

As razões da reforma do “decisum” encontram-se consolidadas no 
Acórdão nº 1343/2015, fls. 130/136. 

Intimado, fls. 137/138, a respeito da decisão plenária, o sujeito 
passivo queda-se silente. 

 Este é o relatório. 
 

V O T O  
 

Superada a questão preliminar, volvo-me à apreciação do mérito do 
presente lançamento. 

A acusação estampada na exordial é cristalina: “Transportava, nesta 
data, as mercadorias referidas no Termo de apreensão n 1100072728-7 e na planilha em 
anexo, onde foi constatado que as mercadorias efetivamente transportadas estavam em 
quantidade superior à declarada em seu documento fiscal, nº 1274, conforme constatadas, 
as mercadorias sem acobertamento de documento fiscal somam o total de R$ 99.095,65 
em situação fiscal irregular, portanto, deve, destarte, pagar o ICMS devido de R$ 
16.846,26 mais as cominações legais cabíveis”. 

Outrossim, o Termo Aditivo de fls. 03, destacou: 
“Adicionamos a estes a planilha de conferência de carga sugerida 

pelo ofício supra, que evidencia, de uma vez por todas, quais as mercadorias que não 
estavam acobertadas pela nota fiscal nº 1274, bem como a base de cálculo do imposto. 

Salientamos ainda que a base de cálculo das mercadorias sem nota 
fiscal sofreu alteração pelo motivo que, no auto original, certos produtos (pinças, 
afastadores, curetas e brocas) foram considerados como constantes da carga, o que não 
é verdade, pois, conforme constatamos depois de elaborar a planilha código por código do 
produto, descobrimos que o código de muitos destes não fazia parte da carga (ver os 2 
primeiros totalizadores do documento) bem como tinham valores inferiores aos da 
relação”. 

Analisando o documento de fls. 05/15, denominado planilha 
“Conferência de Carga em 10/09/04”, verifica-se que o mesmo é dividido em três tópicos, 
a saber: (i) Total da Diferença Entre Valores da Nota e das Mercadorias Transportadas; (ii) 
Total das Mercadorias Citadas na Nota Fiscal e Não Transportadas na Carga; e, (iii) Total 
de Mercadorias Transportadas e Não Encontradas na Nota Fiscal, sendo que este último 
item totaliza o valor comercial de R$ 99.095,65 (noventa e nove mil, noventa e cinco reais 
e sessenta e cinco centavos), sendo o fato gerador do presente lançamento. 

Assim, da análise em questão, exsurge, nítido, que o auto de 
infração se refere às mercadorias indicadas na planilha retro mencionada, e que estariam 
sendo transportadas desacobertadas de documentação fiscal.  

Esta é, em síntese, a acusação estampada na peça vestibular. 
Os argumentos apresentados pelo sujeito passivo, relacionados com 

a remessa das mercadorias para fins de demonstração no XXV Congresso Brasileiro de 
Neurocirurgia realizado no Centro de Convenções de Goiânia, inobstante relevante para 



 

acobertar o trânsito das mercadorias de Minas Gerais até este Estado, assim como o 
retorno das mesmas, coaduna-se com  o estipulado pela legislação tributária tão somente 
quanto às mercadorias transportadas e acobertadas pelo documento fiscal emitido (Nota 
Fiscal nº 1274), mas não se presta para justificar o trânsito das mercadorias relacionadas 
na planilha “Conferência de Carga em 10/09/04), de fls. 05/15, que não constam do 
referido documento fiscal, e, se encontravam, quando da abordagem pela fiscalização 
desacobertadas de documentação fiscal. 

Na apreciação singular, destacou-se na Sentença exarada: 
“Fazendo-se o cotejamento de algumas mercadorias descritas nas 

relações com as mesmas mercadorias relacionadas no documento fiscal, verifica-se, por 
exemplo, que de 195 ‘afastadores’ discriminados nas relações, apenas 59 estão 
relacionados no documento fiscal; de 46 ‘alicates’, apenas 25 estão discriminados na nota 
fiscal nº 1274; insustentável, portanto, a alegação de que todas as mercadorias estavam 
devidamente acobertadas por documentação fiscal”. 

Alega o impugnante que as mercadorias não foram relacionadas no 
Termo de Apreensão por espécie, quantidade e valor. 

Na realidade, no Termo de Apreensão não há uma discriminação 
explícita, porém, implicitamente, estão caracterizados esses elementos, visto que 
devidamente vinculados às mercadorias relacionadas nas listas apreendidas com as 
mercadorias contidas nas caixas apreendias, estando a autenticidade das listras garantida 
pela assinatura de um sócio proprietário no Termo de Apreensão”. 

A alegação do sujeito passivo de que as mercadorias efetivamente 
em circulação era as constantes da Nota Fiscal nº 1274, não se confirma, haja vista a 
verificação feita pela fiscalização e constante da planilha de conferência de fls. 03/15.  

O Representante Fazendário, no Recurso interposto para o 
Conselho Pleno, assim se posicionou a respeito da questão: 

“É óbvio que esta afirmação da defesa não procede e que as tais 
listagens eram para controle e prestação de constas dos funcionários responsáveis pela 
montagem do ‘stand’ da empresa autuada no local do evento. Pergunta-se: qual a razão 
de as listagens exibirem quantitativos incorretos e a maior. 

O lógico é que essas listagens indicavam corretamente os 
quantitativos na viagem de destino ao evento. Se nessa viagem de retorno os quantitativos 
físicos tornaram-se diferentes dos discriminados na listagem, deveu-se a vendas, sem 
emissão de NF efetuadas no local do evento. Mesmo que a fiscalização não tenha 
conferido qualitativa e quantitativamente as mercadorias no interior de cada caixa 
conforme alegado pela defesa, não causou qualquer prejuízo à determinação do montante 
autuado, até por que a conferência de instrumental cirúrgico, com seus respectivos nomes 
técnicos, efetuado por um leigo seria extremamente difícil, senão mesmo impossível”. 

 Assim, a diferença constatada pela fiscalização, por determinação 
legal, é sempre presumivelmente vendida neste Estado, conforme estatui o artigo 12, 
inciso II, do Código Tributário Estadual – CTE, a seguir transcrito: 

 

“Art. 12. Para os efeitos da legislação tributária: 

II – Considera-se: 

[...] 

d) saída deste Estado e a este destinada, a mercadoria: 

[...] 

3. que adentrar o território goiano, com documentação fiscal indicando 
como destino outra unidade da Federação, sem a comprovação da efetiva 
saída do Estado de Goiás; 

[...] 



 

g) a vender em território goiano, as mercadorias sem destinatário certo ou 
destinadas a contribuintes não inscritos no cadastro estadual ou em 
situação cadastral irregular”.  

 

Outrossim, relativamente à questão de validade da auditoria 
realizada pela fiscalização no presente caso, efetuada com base na comparação entre a 
Nota Fiscal e a listagem de controle, cuja natureza não é fiscal, inocorrendo a contagem 
física das mercadorias, entendo ser respaldada pelo artigo 25, § 1º, do CTE: 

 

“Art. 25. [...] 

§ 1º. Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada 
não registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, 
correspondente: 

[...] 

V – À diferença apurada mediante o controle quantitativo das 
entradas e saídas de mercadorias tributadas num determinado 
período, levando em consideração os estoques inicial e final; 

VI – Ao valor constante de quaisquer meios de controles de vendas 
de mercadorias ou prestação de serviços, sem a respectiva 
emissão dos documentos fiscais, ou o montante da diferença 
quando emitidos com valores inferiores ao real”. 

 

Portanto, da análise das provas juntadas aos autos, depreende-se 
que a fiscalização, ao conferir a carga transportada, por intermédio do cotejamento das 
mercadorias constantes na Nota Fiscal com as listagens a assinadas pelo sócio 
proprietário, detectou a existência de mercadorias desacobertadas de documentação fiscal 
idônea para o seu transporte e, consequentemente, para a operação mercantil. 

Importante destacar, ainda, o estatuído pelos artigos 66 e 71, inciso 
XII, alínea “a”, item “3”, da Lei nº 11.651/91 – CTE:  

 

“Art. 66. As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão 
estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. 

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em 
situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços 
desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou 
acompanhados de documentação fiscal inidônea. 

Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 

[...] 

XII – equivalentes aos percentuais de: 

a) 50% (cinqüenta por cento) do valor da operação: 

[...] 

3. pela aquisição, importação, recebimento, posse, transporte, 
estocagem, depósito, venda, exportação, remessa ou entrega de 
mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal”. 

 



 

Adjetivo, assim, a infração como indiscutível, uma vez que, como se 
afirmou acima, foi devidamente fotografada pela fiscalização, por intermédio do Termo de 
Apreensão, que constatou o transporte de mercadorias sem o acompanhamento 
necessário da documentação fiscal pertinente. 

As alegações apresentadas pelo sujeito passivo carecem, ao meu 
ver, de sustentabilidade. Em momento algum apresenta qualquer elemento e/ou 
documento comprovando que as mercadorias apreendidas se encontravam 
acompanhadas de documentação fiscal.  

Assim, inexistindo prova inequívoca de que as mercadorias 
apreendidas estavam ao abrigo de documento fiscal idôneo, entendo ser lícito ao Fisco 
efetuar o lançamento em desfavor do sujeito passivo, nos termos da legislação acima 
transcrita. 

Portanto, tendo tido o sujeito passivo ampla oportunidade de 
contraditar o trabalho do Fisco, na forma geralmente aceita por este Conselho, e tendo 
sido utilizada essa oportunidade, permanece intacto o procedimento fiscal, razão pela qual 
deve ser mantido. 

Relativamente ao inconformismo relacionado com a multa aplicada, 
deixo de apreciar, haja vista que a mesma se encontra legalmente inserida na legislação 
tributária estadual, e, nos termos do § 4º, do artigo 6º, da Lei n.º 16.469/09, neste 
Conselho “não pode haver decisões que impliquem apreciação ou declaração de 
inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato normativo expedido pela Administração 
Tributária”.  

Diante do exposto, quanto ao mérito, em consenso unânime com 
meus pares, voto, para conhecer do Recurso Voluntário, negar-lhe provimento, para 
manter a decisão singular que considerou procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 01 de março de 2016. 
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Matéria: Mercadoria sem documento fiscal ou com documento irregular (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00182/16 
 
Relator: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Transporte de mercadoria 
acompanhada por documentação fiscal sem destaque do ICMS, 
tratando-se de mercadoria tributada. OMissão de pagamento do 
imposto. Procedência. 
 
É procedente o auto de infração que exige pagamento de ICMS 
de mercadoria tributada transportada com documento fiscal sem 
o destaque do ICMS, não podendo ser considerada espontânea 
a tentativa de sanar a irregularidade mediante a emissão de 
novo documento fiscal feita após a lavratura do termo de 
apreensão. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 16 
de fevereiro de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda 
Pública para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para reformar a decisão cameral e 
considerar procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros David 
Fernandes de Carvalho, Nislene Alves Borges, Gilmar Rodrigues de Almeida, Victor 
Augusto de Faria Morato, Mário de Oliveira Andrade, Lidilone Polizeli Bento, Renato 
Moraes Lima, Domingos Caruso Neto, Antônio Martins da Silva, Washington Luis Freire de 
Oliveira e o Sr. Presidente, Conselheiro Heli José da Silva, que proferiu voto de 
desempate. Vencidos os Conselheiros João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho, 
Masayuki Missao, Edson Abrão da Silva, Nivaldo José Mendes, Paulo Diniz, Alcedino 
Gomes Barbosa, José Luiz Rosa, Talita Pimenta Félix e José Pereira D'abadia, que 
votaram conhecendo do recurso, negando-lhe provimento para manter a decisão cameral 
que considerou improcedente o auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Noticia a inicial que o sujeito passivo remeteu mercadorias 
tributadas, acobertadas pela nota fiscal eletrônica nº 000.001.345, sem destacar no 
documento fiscal o ICMS referente à operação, relativo a 36.740 kg de óleo de algodão 
semi-refinado, no valor de R$ 73.480,00. Em consequência, deverá pagar o imposto na 
importância de R$ 8.817,60 (oito mil, oitocentos e dezessete reais e sessenta centavos) 
juntamente com os acréscimos legais, conforme documentos anexos.   

   
 A autoridade lançadora indicou como infringida as disposições dos 

artigos 11, I e 64 do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) combinado com 
os artigos 149, I e 163, V, "b" do Decreto 4852/97. Proposta a aplicação da penalidade 
prevista no artigo 71, VIII, "c" do CTE.   

     
 O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: 

anexo estruturado – detalhamento do crédito tributário, termo de apreensão nº 
1100121907-5, extrato de termo de apreensão ativo/homologado, termo de liberação e 
doação, documento auxiliar de nota fiscal eletrônica nº 000.001,345, cópia de planilha – 
resultado das análises, cópia ticket de pesagem,cópia carteira de motorista do condutor, 



 

cópia documento veiculo, cópia tela computador DTF fiscal, extrato –base de consulta "por 
auto" e espelho cadastral "fls. 03-18".    

  
 O sujeito passivo foi intimado, conforme documento de fls. 19-20, 

porém, deixou prazo transcorrer in albis, tendo sido lavrado termo de revelia às fls. 21. 
 
O Setor competente procedeu nova intimação, agora para se 

manifestar em segunda instância, conforme documentos de "fls. 23-24".   
  
 O sujeito passivo apresentou impugnação em segunda instância, 

"fls. 27-28", informando que quando da retenção do veículo no posto fiscal a empresa 
encaminhou o danfe nº 1350 de 18/10/2010, referente à nota fiscal de complemento do 
ICMS no valor de R$ 8.817,60, a fim de regularizar o equívoco, porém, a fiscalização que 
reteve o caminhão não aceitou o complemento. Afirmou ainda que até o momento da 
apresentação do referido danfe não havia sido emitido o auto de infração ou termo de 
apreensão e liberação da mercadoria. Asseverou que o débito cobrado foi devidamente 
registrado e reconhecido nos livros fiscais em prazo legal, logo, o erário estadual não ficou 
em nada prejudicado. Requereu ao final a improcedência do lançamento.    

  
 Anexou ao recurso os seguintes documentos: registro de apuração 

ICMS, cópia DANFE datado de 16/10/2010 e 18/10/2010, cópia de procuração, cópia da 
3ª Alteração e consolidação de contrato social "fls. 29-37".  

 
Em Certidão, "fls. 39", a terceira câmara do CAT considera 

improcedente o AI. 
 
Pelo Acórdão da III CJUL nº 567/2013, "fls. 40 a 42", fica decida pela 

improcedência do auto, vez que, conforme conferido, o polo passivo agiu de acordo com a 
orientação especificada na norma legal, tendo em vista que o DANFE nº1345 foi 
devidamente registrado e reconhecido nos livros fiscais. 

 
A coordenação de representação fazendária, foi intimada a interpor 

Recurso ao Conselho Pleno, "fls. 43". 
 
Em Recurso ao Conselho Pleno nº232/2013-GERF/SR, "fls. 44 a 47", 

a Fazenda Pública Estadual alega que o processo foi devidamente instruído com vias do 
termo de apreensão, Danfe, fotos do veículo, etc. 

 
Afirma que o AI foi lavrado e digitado dia 18/10/2010, as 14:05h e 

que o Danfe complementar foi emitido dia 18/10/2010, as 15:14h, o que comprova o acerto 
dos auditores, pois, caso contrário, o intento sonegatório teria se consumado. 

 
Ademais, a terceira câmara julgadora do CAT, não apontou nenhum 

dispositivo legal tributário pertinente para julgar improcedente o AI. 
 
Diante do exposto, pede reforma do Acórdão da III CJUL nº567/2013, 

para declarar procedente o AI. 
 
O sujeito passivo foi intimado, "fls. 49 a 50", a apresentar 

CONTRADITA para o Conselho Pleno, porém, quedou-se inerte. 
 
 
 



 

  V   O   T   O 
 
 
Tratam estes autos de exigência de ICMS, multa mais acréscimos 

legais, em virtude da constatação e lavratura de termo de apreensão de mercadorias em 
trânsito por posto fiscal de saída do Estado de Goiás, acompanhada por documento fiscal 
em que não há o destaque do ICMS. 

 
Como referido, foi lavrado o Termo de Apreensão da mercadoria e do 

DANFE nº 1.345 (fls. 03), às 14:05 hs do dia 18/10/2010. 
 
O DANFE em apreço foi emitido pelo sujeito passivo autuado no dia 

16/10/2010 (fls. 09). 
 
O sujeito passivo comparece ao processo e assevera que quando da 

retenção do veículo no posto fiscal, a empresa encaminhou o DANFE 1350, referente a 
nota fiscal de complemento do ICMS, no valor de R$8.817,60, a fim de regularizar o 
equívoco. Afirma, ainda: “Ocorre que até o momento da apresentação do referido danfe, 
não havia sido emitido o auto de infração ou termo de apreensão e liberação da 
mercadoria.” 

 
Entretanto, compulsando os autos, nota-se que afirmativa do sujeito 

passivo não corresponde aos fatos. 
 
Com efeito, conforme se observa do Termo de Apreensão de fls. 03, 

sua emissão se deu às 14:05 hs do dia 18/10/2010, enquanto que a nota fiscal eletrônica 
de nº 1.350 (complementar) foi emitida somente às 15:14 hs desse mesmo dia (fls. 33). 

 
Em relação ao fato, destaco que a denúncia espontânea da infração 

somente é possível enquanto não se inicia o procedimento fiscal. Nesse sentido, eis o 
texto do Parágrafo único do art. 138 do CTN: 

 
“Art. 138................................................................................................. 
 
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia 
apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo 
ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.” 
 
Ressalto que tal dispositivo legal encontra correspondência no art. 

169 do Código Tributário do Estado de Goiás. 
 
Ora, se iniciou-se medida de fiscalização relacionada com a infração 

às 14:05 hs do dia 18/10/2010, mediante a lavratura do Termo de Apreensão de fls. 03,  a 
emissão de documento fiscal buscando sanar a irregularidade, com pretensão de 
denúncia espontânea, feita às 15:14 hs desse dia, mediante a emissão da nota fiscal 
eletrônica nº 1.350 (fls. 33), não alcança o seu desiderato, não alcança o seu objetivo, 
visto que o sujeito passivo somente após a fiscalização constatar o erro da empresa, 
tentou sanar a irregularidade. 

 
Se o fiscal não observa atentamente o documento fiscal no sentido 

de verificar a irregularidade, a mercadoria iria sair do território goiano sem que o imposto 
fosse devidamente apurado e pago. Nesse sentido, a pretensão do contribuinte de sanar a 



 

irregularidade não pode produzir os efeitos pretendidos pelo mesmo, visto que se deu 
após a ação fiscal. 

 
Portanto, não merece reparos o trabalho da fiscalização 

consubstanciado no auto de infração que deu início ao presente processo administrativo 
tributário. 

 
Posto isso, voto, contando com a maioria de votos de meus pares, no 

sentido de conhecer do recurso da Fazenda Pública para o Conselho Pleno, dar-lhe 
provimento para reformar a decisão cameral e considerar procedente o auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 01 de março de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Mercadoria sem documento fiscal ou com documento irregular (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00187/16 
 
Relator: Conselheiro João Divino de Brito 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de exclusão do solidário. 
Acolhimento. ICMS. Obrigação tributária principal. Saída de 
mercadoria sem a correspondente emissão de nota fiscal. 
Procedência.  
 
1. Conforme entendimento pacífico da jurisprudência, o sócio 
somente deve responder pelos débitos fiscais do período em 
que exerceu a administração da sociedade se ficar provado que 
agiu com dolo ou fraude e exista prova de que a sociedade, em 
razão de dificuldade econômica decorrente desse ato, não pôde 
cumprir o débito fiscal; (Súmula 430 STJ) 
 
2. In casu, não restou caracterizada prova de que o sócio 
tenha agido com dolo ou culpa, ou ainda que tenha havido 
dissolução irregular da sociedade; 
 
3. É procedente o lançamento que exige o ICMS quando 
embasado em levantamento tecnicamente correto e não 
contraditado convincentemente pela Recorrida. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de janeiro de 2016, decidiu, por maioria de votos, acolher a preliminar 
de exclusão do solidário da lide, arguida pela autuada. Foram vencedores os Conselheiros 
João Divino de Brito e Talita Pimenta Félix. Vencida a Conselheira Nislene Alves Borges. 
Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Foram 
vencedores os Conselheiros João Divino de Brito e Nislene Alves Borges que 
acompanhou o voto do Relator, nos termos do art. 25, Caput e 51, § 6º, inc. II do Decreto 
6.930/09. Vencida a Conselheira Talita Pimenta Félix que votou pela improcedência do 
feito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo realizou saída de mercadoria 
sem emissão de documentação fiscal, no período de 2013 a 2014, conforme auditoria 
específica de Mercadoria, documento em anexo. Em consequência, deverá pagar o ICMS, 
juntamente com penalidade e acréscimos legais. 

 
A autoridade lançadora considerou que o procedimento do 

contribuinte resultou em infração aos artigos 63 e 64 da Lei nº 11.651/91, combinado com 
o artigo 141 do Decreto nº 4.852/97. Foi proposta a aplicação da penalidade prevista no 
artigo 71, inciso VII, alínea “l”, conjugado com o § 9º, inciso I, da Lei nº 11.651/91 com a 
redação conferida pela Lei nº 16.241/2008. 

 



 

Foi identificado como sujeito passivo solidário Maria Carciner 
Martinez, na condição de sócio administradora, nos termos do artigo 45, inciso XII, da Lei 
nº 11.651/91. 

 
Para fins de instrução processual foram colacionados aos autos 

documentos de fls. 04/37.  
 
Os sujeitos passivos foram intimados para se manifestarem em 

Primeira Instância, conforme documentos de fls. 38/42.   
 
Tempestivamente, a empresa autuada e o responsável solidário 

ingressam com Impugnação às fls. 45/65, alegando que a mercadoria objeto da autuação 
fora adquirida no Estado de Goiás e o imposto devidamente recolhido. Afirma, ainda, que 
conforme artigo 34 do Anexo VIII do RCTE não há previsão de nenhuma cobrança para 
mercadoria sujeita a substituição tributária adquirida de contribuinte também neste Estado. 
Destaca, também, que não constam quaisquer dados no inventário inicial, ou seja, tudo 
zerado, tornando as omissões impossíveis de serem comprovadas através do trabalho 
que foi realizado, visto ausente trancamento de estoque ou da contabilidade da empresa. 
Finaliza, requerendo que seja declarada a improcedência do presente auto de infração. , 

 
Acosta aos autos documentos de fls. 66/70. 
 
O Julgador Singular decide pela procedência do lançamento, 

manifestando o entendimento de que o procedimento fiscal realizado está em sintonia com 
que determina a legislação tributária estadual.  Por sua vez, a autuada não traz aos autos 
provas que contestem o trabalho feito pela fiscalização, utilizando-se de meras alegações. 

 
Devidamente intimados da decisão singular (fls. 77/82), a empresa 

autuada e o responsável solidário comparecem aos autos reiterando os argumentos 
expendidos anteriormente.  

 
É o Relatório. 
 

VOTO 
 

Apreciando a preliminar de exclusão da lide do sujeito passivo 
solidário Maria Carnicer Martinez, por ela arguida, manifesto-me pelo seu acolhimento, por 
não haver provas no processo de que a administradora tenha praticado atos com excesso 
de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, que implicassem na 
responsabilidade pessoal dela pelo crédito tributário, conforme determina o artigo 135, 
inciso III, do Código Tributário Nacional – CTN.  

 

Ademais, o entendimento dominante no Superior Tribunal de Justiça 
é que “o não recolhimento do tributo, por si só, não constitui infração à lei suficiente a 
ensejar a responsabilidade solidária dos sócios, ainda que exerçam gerência, sendo 
necessário provar que agiram os mesmos dolosamente, com fraude ou excesso de 
poderes”, senão vejamos:  

Súmula 430: “O inadimplemento da obrigação tributária pela 
sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio 
gerente”.  



 

Assim sendo, o simples inadimplemento não caracteriza infração 
legal. Inexistindo prova de que se tenha agido com excesso de poderes, ou infração de 
contrato social ou estatutos, não há que se falar em responsabilidade tributária do sócio à 
título de infração legal.  

Portanto, no caso em tela, entendo que o referido solidário deve ser 
excluído do polo passivo da lide. 

No mérito, tal qual julgador singular, considero que o feito em 
questão deve seguir adiante. Em adição, a documentação acostada ao feito pelo Fisco 
corrobora na íntegra com a infração estampada na basilar. Transcrevo abaixo, por 
oportuno, a decisão singular de fls. 72/76, exarada pelo douto julgador singular David 
Fernandes de Carvalho, a qual adoto como razão de decidir, “verbatim”: 

(...) Compulsando os autos, nota-se que a AEM elaborada pela 
fiscalização apresenta todos os elementos que compõem tal auditoria, 
prestando-se ao fim a que se destina, de comprovar, mediante 
presunção, a omissão de saída de mercadorias com ICMS retido na 
fonte.  
Ou seja, verifica-se pela presente auditoria específica de mercadorias 
AEM que o sujeito passivo, em sua EFD, não declarou a existência de 
mercadorias em estoque no final de 2012, no final de 2013 e no final de 
2014, assim como não fez constar na EFD a saída de mercadorias nos 
exercícios de 2013 e 2014. Tal afirmativa, resulta clara quando se 
consulta o formulário CONCLUSÃO da auditoria específica de 
mercadorias (fls.  08/12). 
Assim, o procedimento fiscal, principalmente face à apresentação das 
EFD zeradas relativamente a estoques iniciais e finais e saídas de 
mercadorias, bem como, pelo não registro das entradas de 
mercadorias de NF-e referenciadas na ordem de conferência, e 
consideradas no trabalho fiscal, aponta claramente a omissão de 
saídas vis que houve a constatação de entradas de mercadorias das 
quais não houve estoque final e também não houve saídas registradas 
dessas mercadorias. 
(...) 
DISPOSITIVO 
Diante do exposto, conheço da impugnação, nego-lhe provimento e 
julgo procedente o auto de infração.  

Ante o exposto, é forçoso concluir que o histórico contido no auto de 
infração se coaduna com a fundamentação jurídica, ou seja, com os artigos supostamente 
infringidos. Posto isso, entendo que o presente lançamento preenche as condições 
estabelecidas no artigo 160 da Lei nº 11.651/91, motivo pelo qual a pretensão fazendária 
deve prosperar. 

Posto isso, em consonância com a maioria de meus pares, acolho a 
preliminar de exclusão do solidário da lide, arguida pela autuada. No mérito, conheço do 
recurso, nego-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração.  

 
 
 

Sala das sessões, em 26 de fevereiro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Mercadoria sem documento fiscal ou com documento irregular (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00240/16 
 
Relator: Conselheiro Washington Luis Freire de Oliveira 
 

 
EMENTA: Reinclusão de solidário na lide. Formulação pela 
Fazenda Pública. Acolhimento. Mérito. ICMS. Obrigação 
principal. Omissão de ICMS decorrente do não lançamento na 
escrita fiscal de documentos fiscais emitidos. Procedência. 
Mantida a decisão cameral. 
 
1. Os administradores e gestores que concorrerem para a 
prática de infração tributária ficam, nos termos do inciso XII do 
artigo 45 da Lei nº 11.651/91, solidariamente obrigados ao 
pagamento do ICMS devido e demais acréscimos legais; 
 
2. Declara-se procedente o auto de infração que exige ICMS 
omitido decorrente do não lançamento na escrita fiscal de 
documentos fiscais emitidos pelo contribuinte; 
 
3. Mantém-se a decisão cameral, não tendo a recorrente 
apresentado razões ou elementos que ensejassem sua reforma. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 03 
de dezembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do recurso do 
Contribuinte para o Conselho Pleno, negar-lhe provimento para manter a decisão cameral 
que considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Washington Luis Freire de Oliveira, Alcedino Gomes Barbosa, Edson Abrão 
da Silva, José Pereira D'abadia, Elias Alves dos Santos, Talita Pimenta Félix, Lidilone 
Polizeli Bento, João Divino de Brito, Heli José da Silva, Nivaldo Carvelo Carvalho, Marlene 
Maria da Silva Ruguê Bernardes e Márcio Nogueira Pedra. E, por maioria de votos, 
conhecer do recurso da Fazenda Pública para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para 
reincluir na lide o solidário FÁBIO SEBASTIÃO DIAS DE MATOS. Foram vencedores os 
Conselheiros Washington Luis Freire de Oliveira, Elias Alves dos Santos, Lidilone Polizeli 
Bento, Heli José da Silva, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Márcio Nogueira 
Pedra e o Sr. Presidente, Conselheiro Domingos Caruso Neto, que proferiu voto de 
desempate. Vencidos os Conselheiros Alcedino Gomes Barbosa, Edson Abrão da Silva, 
José Pereira D'abadia, Talita Pimenta Félix, João Divino de Brito e Nivaldo Carvelo 
Carvalho, que votaram conhecendo do recurso, negando-lhe provimento para manter a 
exclusão do solidário da lide. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que a empresa 
TEIXEIRA REIS COMERCIAL DE ALHO LTDA não lançou no livro Registro de Saídas 
notas fiscais eletrônicas (NF-es), emitidas no mês de janeiro de 2011, omitindo o ICMS no 
valor de R$ 235.240,93 (duzentos e trinta e cinco mil, duzentos e quarenta reais e noventa 
e três centavos), exigido no auto de infração, juntamente com a penalidade e acréscimos 
legais. 
 



 

Citados como infringidos o art. 64 da Lei n° 11.651/91, Código 
Tributário Estadual (CTE), c/c os arts. 88, § 1º, III, 313 e 314, do Decreto 4.852/97, 
Regulamento do CTE (RCTE), proposta a penalidade prevista no art. 71, X, "a", do CTE, 
agravada pelo § 9º, I do mesmo artigo e diploma legal. 

 
Identificada como sujeito passivo coobrigado a pessoa física Fábio 

Sebastião Dias de Matos, na condição de gerente da empresa autuada, fls. 05. 
 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, Notificação 

Fiscal, Termo de Atendimento de Notificação, Demonstrativo de Notas Fiscais de Saída de 
Mercadorias e Serviços não Registradas no Livro Registro de Saídas, Relação de NFE 
não Registradas, cópias dos livros fiscais Registro de Saídas e Registro de Apuração do 
ICMS e CD (fls. 08 a 56), dentre outros documentos. 

 
Intimados o contribuinte em 03/05/2012 (fls. 58) e o solidário em 

11/05/2012 (fls. 60), os intimados apresentam conjuntamente impugnação (fls. 63 a 71), 
formulando em preliminar arguição de exclusão do solidário da lide. 

 
Quanto ao mérito, pedem a improcedência do lançamento, 

questionando o valor da multa aplicada alegando que é excessiva e abusiva, violando, 
assim, o princípio da proporcionalidade e da proibição do não confisco previstos na 
Constituição Federal. 

 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, apreciando 

as razões das defesas apresentadas, decide pela procedência do lançamento, inclusive 
mantendo na lide o solidário arrolado nos autos (fls. 05), consoante a Sentença nº 
2072/2012 (fls. 79 a 81). 

 
Intimados, o contribuinte e o solidário apresentam conjuntamente 

recurso voluntário (fls. 87 a 95), formulando pedidos e razões idênticos aos formulados na 
impugnação, expostos anteriormente. 

 
A Terceira Câmara deste Conselho, em decisão não unânime, 

materializada no Acordão n° 76/2013 (fls. 99 a 103), acolhe a preliminar de exclusão do 
solidário, arguida por ele mesmo. Quanto ao mérito, em decisão não unânime, confirma a 
sentença singular que considerou procedente o auto de infração. 

 
Intimada, a Fazenda Pública apresenta recurso ao Conselho Pleno 

(fls. 104 a 106), pedindo a reforma da decisão cameral apenas na parte que excluiu o 
solidário Fábio Sebastião Dias de Matos, para que o mesmo seja reincluído na lide, 
porque ocupando cargo de gerência da empresa autuada responde solidariamente com o 
contribuinte nos termos do art. 45, XII, o CTE. 

 
Intimados, o contribuinte e o solidário apresentam recurso para o 

Conselho Pleno e Contradita em peça única (fls. 113 a 118), pedindo o recorrente a 
reforma da decisão cameral e a improcedência do lançamento, questionando o valor da 
multa aplicada alegando que é excessiva e abusiva, violando, assim, o princípio da 
proporcionalidade e da proibição do não confisco previstos na Constituição Federal. 

 
É o relatório. 
 
 

V O T O 



 

 
 
A legislação tributária estadual, objetivando assegurar à 

Administração Tributária a obrigação principal, impõe ao contribuinte, dentre outras, as 
obrigações acessórias de escrituração dos documentos fiscais de saídas de mercadorias 
no livro Registro de Saídas, bem como o transporte dos valores das operações nele 
registradas para o livro Registro de Apuração do ICMS, onde se apurará regularmente o 
imposto das operações/prestações praticadas pelo contribuinte, mensalmente.  

 
No caso em exame, a empresa, embora tenha emitido notas fiscais 

de saídas, no mês de janeiro de 2011, não registrou no livro Registro de Saídas as notas 
emitidas, originando o ICMS devido no montante de R$ 235.240,93 (duzentos e trinta e 
cinco mil, duzentos e quarenta reais e noventa e três centavos), exigido no auto de 
infração. O contribuinte cumpriu apenas a obrigação de emissão dos documentos fiscais, 
mas não a de escrituração dos mesmos, tendo a fiscalização efetuado os levantamentos 
fiscais para a apuração de infração à legislação tributária, notadamente a de falta de 
adimplemento da obrigação principal. 

 
Condenado em instâncias inferiores, o contribuinte apresentou 

recurso ao Conselho Pleno, onde questionou o valor da multa aplicada alegando que é 
excessiva e abusiva, violando, assim, o princípio da proporcionalidade e da proibição do 
não confisco previstos na Constituição Federal. 

 
Quanto ao questionamento do valor da multa ser elevado, destacado 

que a escrituração dos documentos fiscais de saída de mercadorias em livro próprio é 
uma obrigação acessória e está prevista na legislação tributária estadual (CTE, art. 64, e o 
RCTE, arts. 88, § 1°, III, 313 e 314), sendo o descumprimento dessa obrigação 
sancionado pelo CTE, art. 71, X, “a” e, no presente caso, agravada pelo § 9°, I, posto que 
da prática da irregularidade resultou diretamente omissão de pagamento do imposto. Em 
relação à alegada afronta a princípios constitucionais (vedação do confisco e 
proporcionalidade), friso que trata-se de matéria de apreciação exclusiva do Poder 
Judiciário. 

 
Prosseguindo, passo ao exame do pedido da Fazenda Pública de 

retorno a lide do Senhor Fábio Sebastião Dias de Matos, administrador da empresa 
consoante a Cláusula 9ª do Contrato Social (fls. 76), excluído no julgamento cameral, é 
importante ressaltar que a autuação cuida da exigência do ICMS por operações realizadas 
sem o pagamento do imposto.  

 
A decisão consubstanciada no Acórdão recorrido decidiu pela 

procedência do auto de infração e excluiu da lide o administrador da empresa autuada, 
sendo que a conduta narrada na inicial somente pode ser atribuída à decisão ou 
determinação de seu administrador, por ação ou omissão, pois é pela vontade desse que 
a pessoa jurídica realiza as operações e deve cumprir as obrigações tributárias. 

 
No presente caso, o administrador da empresa autuada é solidário, 

nos termos do art. 45, inciso XII, da Lei nº 11.651/91, que assim dispõe:  
 
Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 
[...] 



 

 XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à 
operação ou prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis; 

 
O pedido de reinclusão na lide do solidário foi norteado pelo 

dispositivo acima citado, tendo o administrador interesse comum na situação que 
desonerava a empresa dos tributos incidentes nas operações que praticava e, por isso, 
deve retornar a lide. 

 
Ante o exposto, conheço do recurso do Contribuinte para o Conselho 

Pleno, nego-lhe provimento para manter a decisão cameral que considerou procedente o 
auto de infração. Conheço do recurso da Fazenda Pública para o Conselho Pleno, dou-lhe 
provimento para reincluir na lide o solidário FÁBIO SEBASTIÃO DIAS DE MATOS. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 03 de março de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Mercadoria sem documento fiscal ou com documento irregular (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00265/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Lidilone Polizeli Bento 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Manutenção de mercadoria 
em estoque desacobertada de documento fiscal. Sujeição ao 
pagamento do imposto com acréscimos legais. Procedente. 
 
Correta a exigência de imposto e acréscimos legais de 
mercadoria encontrada em estoque de estabelecimento sem 
documento fiscal, constatada mediante ação fiscal, inteligência 
dos artigos 45, inciso II, e 66 do CTE. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 24 de fevereiro de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Lidilone Polizeli Bento 
e Heli José da Silva. Vencido o Conselheiro Álvaro Falanque que votou pela 
improcedência do lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata o presente processo de exigência de imposto, decorrente de 
mercadorias encontradas em estoque sem documentação fiscal, em 06.11.12, 
relacionadas no trancamento de estoque feito nesta data, conforme documentos anexos. 

 
Indicam-se como infringidos os artigos 45, inciso II e 66, da Lei nº 

11.651/91, combinado com art. 145 do Decreto nº 4.852/97. Propõe-se a penalidade 
prevista no art. 71, inciso VII, ‘l’, §9º, I, da Lei nº 11.651/91, com redação da Lei nº 
16.241/08. 

 
Instruem os autos Anexo Estruturado- Detalhamento do Crédito 

Tributário, Trancamento de Estoque, Espelho Cadastral do Contribuinte. 
 
Regularmente intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação em 

primeira instância alegando que a mercadoria encontrada não lhe pertence, mas sim ao 
produtor Carlos Umberto Borges, tendo em vista que a atividade principal da empresa é 
apenas a prestação de serviço de descaroçamento de algodão. Em síntese, a empresa 
apenas receberia o algodão bruto em caroço, realizaria o processo de descaroçamento e 
retornaria ao produtor. Conforme seus termos na peça defensória, apresenta notas fiscais 
avulsas emitidas pela Agenfa Fazendária de Perolândia. 

 
Analisando os argumentos e documentos trazidos pela defesa, o 

ilustre julgador singular entendeu como insuficientes para afastarem a acusação fiscal, 
motivo pelo qual julgou procedente o lançamento. 

 
Inconformado com os termos da sentença singular, o sujeito passivo 

interpõe recurso voluntário, no qual alega que tem como objeto social a prestação de 
serviços de preparação e fiação de algodão, em razão disso recebe do produtor o algodão 
bruto em caroço, e, ato contínuo, presta o serviço de descaroçamento e preparo da 



 

matéria prima em questão, devolvendo o produto beneficiado para seu legítimo 
proprietário que efetua, em ato posterior, a comercialização do produto. 

 
 Acrescenta que a sua atividade não integra a cadeia tributária de 

incidência do ICMS nas mercadorias que prepara, pois não realiza compra e venda de 
algodão, mas apenas a prestação de serviço de processamento, o que legalmente 
enquadra-se como não incidência, nos termos do art. 79, incisos I, alíneas ‘q’ e ‘t’ da Lei nº 
11.651/91.  

 
Junta aos autos notas fiscais de remessa de mercadoria para 

beneficiamento e notas fiscais de comercialização da mercadoria já beneficiada. Aduz o 
caráter confiscatório da multa e ofensa aos princípios constitucionais da proporcionalidade 
e razoabilidade. Ao final, requer a reforma da sentença singular para considerar 
improcedente o lançamento, o afastamento da penalidade ou sua minoração ao 
parâmetros constitucionais. 

 
É o Relatório. 
 
 
                                  V O T O   
 
O presente lançamento fundamenta-se em trancamento de estoque 

realizado no estabelecimento o sujeito passivo na data de 06//11/12, conforme documento 
de fl.04, oportunidade em que foram encontrados algodão em pluma e em caroço 
desacompanhados de documento fiscal. 

 
O sujeito passivo alega em suas teses defensórias que é mero 

prestador de serviços, que não comercializa algodão e que a sua atividade é sujeita a não 
incidência do ICMS. 

 
Na verdade, o que se discute no presente auto de infração não é o 

fato da atividade do sujeito passivo ser ou não sujeita ao imposto, o fato constatado pela 
fiscalização é a manutenção de mercadoria em estoque desacompanhada de 
documentação fiscal. E, neste sentido, o art.66 do CTE é bastante claro no sentido de que 
‘as mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas 
de documentos fiscais idôneos’. Independente da remessa da mercadoria para 
beneficiamento em operação interna, nos termos do art. 79, inciso I, alíneas ‘q’ e ‘t’ estar 
amparada por não incidência, o fato relevante para deslinde da presente questão é que a 
mercadoria sempre deverá estar acompanhada de documento fiscal idôneo. 

 
Ademais, cumpre esclarecer que a não incidência alegada pelo 

sujeito passivo diz respeito a remessa da mercadoria para beneficiamento e não ao valor 
agregado propriamente dito, industrialização, que em regra é tributado pelo ICMS. 

 
Em relação aos documentos fiscais de remessa para beneficiamento 

e notas fiscais de comercialização de mercadorias apresentadas pelo sujeito passivo, 
observo que trata-se de algodão em pluma e em caroço, mercadorias fungíveis, e que 
portanto não guardam correlação de certeza quanto a identificação em relação às 
mercadorias encontradas em estoque sem documento fiscal, além do que de acordo com 
o entendimento pacificado neste Conselho a nota fiscal de mercadoria encontrada pela 
fiscalização desacompanhada de documento fiscal não surte efeitos fiscais se 
apresentada após o início da ação fiscal.   

 



 

Com relação ao caráter confiscatório da multa e sua 
constitucionalidade, entendo que a questão não pode ser apreciada nesta esfera 
administrativa, em observância ao disposto no art.6º, §4º da Lei nº 16.469/09, devendo o 
sujeito passivo, caso entenda necessário apresentar a questão junto a esfera competente, 
qual seja poder judiciário. 

 
Dessa forma, considerando que o lançamento encontra-se munido 

de documentos robustos e capazes de sustentarem a acusação fiscal e que o sujeito 
passivo não traz argumentos e/ou documentos capazes de ilidirem a acusação fiscal, 
entendo que preenche os requisitos do art. 142 do CTN e art. 160 do CTE, motivo pelos 
qual deve prosperar. 

 
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento 

para manter a sentença singular que julgou procedente o lançamento. 
 

 
 

Sala das sessões, em 02 de março de 2016. 
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Matéria: Mercadoria sem documento fiscal ou com documento irregular (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00337/16 
 
Relator: Conselheiro Mário de Oliveira Andrade 
 

 
EMENTA: Preliminares. Nulidade da decisão singular. Rejeitada. 
Nulidade do auto de infração por insegurança na determinação 
da infração. Rejeitada. Pedido de exclusão do sujeito passivo 
solidário. Rejeitado. Obrigação tributária principal. ICMS. 
Transporte de mercadoria sem documentação fiscal. 
Procedência. 
 
1. O requerimento de nulidade da sentença singular, por 
cerceamento ao direito de defesa, em virtude de falta de 
fundamentação, não deve ser acolhido quando nela constar 
todos os requisitos previstos no artigo 38 da Lei 16.469/2009, 
inclusive com a transcrição dos dispositivos legais que deram 
respaldo para a decisão prolatada; 
 
2. O pedido de nulidade do lançamento, por insegurança na 
determinação da infração, deve ser rejeitado quando o fisco 
descreve com clareza a infração cometida pelo sujeito passivo e 
nos autos constam elementos de prova da infração relatada pela 
fiscalização; 
 
3. O transportador é solidariamente obrigado ao pagamento do 
imposto devido com o remetente das mercadorias ou o 
destinatário, em relação às mercadorias que transportar sem 
documentação fiscal (alínea "a", inciso I do artigo 45 de CTE); 
 
4. Nos termos do parágrafo único do artigo 66 do CTE, 
consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias 
transportadas sem documentação fiscal. Devendo ser julgado 
procedente o auto de infração quando nos autos está 
comprovado que o sujeito passivo transportava mercadorias 
desacompanhadas de nota fiscal. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 12 de fevereiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares, arguidas pela autuada, sendo a primeira, nulidade  da sentença singular, por 
cerceamento do direito de defesa, a segunda,  nulidade da peça básica, por insegurança 
na determinação da infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Mário de 
Oliveira Andrade, Edson Abrão da Silva, Carlos Andrade Silveira, Victor Augusto de Faria 
Morato e Masayuki Missao. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, decidiu, 
conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. E, também,  por unanimidade de votos, rejeitar 
a preliminar de exclusão do solidário da lide, SEBASTIÃO AGOSTINHO DA SILVA, 
arguida pela defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Mário de Oliveira 
Andrade, Edson Abrão da Silva, Carlos Andrade Silveira, Victor Augusto de Faria Morato e 
Masayuki Missao. 
 



 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no histórico da peça inicial que o sujeito passivo, Rhikshay 
Comércio Representação e Transportes Ltda. – ME, transportava as mercadorias 
relacionadas no Termo de Apreensão n º 1100134550-9, no valor comercial de R$ 
94.240,00 (noventa e quatro mil, duzentos e quarenta reais), preço de mercado varejista, 
em quantidade superior aos valores constantes nas notas fiscais números 706, 707, 708, 
709 e 710, Série -1, emitidas pela própria empresa autuada, portanto, desacompanhadas 
de documentação fiscal, conforme documentos em anexo. Em razão desse fato, o sujeito 
passivo fica obrigado ao pagamento do imposto na importância de R$ 16.020,80 
(dezesseis mil, vinte reais e oitenta centavos), acrescido das cominações legais. 

 
A fiscalização citou como infringidos os artigos 45, I, alínea “a”, 64 e 

66 da Lei 11.651/1991 combinados ao artigo 145, parágrafo único do Decreto 4.852/97. 
Foi proposta a penalidade do artigo 71, inciso VII, alínea "d", § 9º, II da Lei 11.651/91, com 
a redação da Lei 14.634/2.003. 

 
O Sr. Sebastião Agostinho da Silva foi indicado como sujeito passivo 

coobrigado na condição de transportador das mercadorias sem documentação fiscal, nos 
termos do artigo 45, inciso I, alínea “a” da Lei 11.651/1991. 

  
Para instruir o procedimento fiscal foram juntados aos autos os 

seguintes documentos: Anexo Estruturado - Detalhamento do Crédito Tributário, folha 03, 
Anexo Estruturado – Identificação do Sujeito Passivo Coobrigado, folha 04, Demonstrativo 
da Base de Cálculo, folha 05, Termos de Apreensão de números 1100134550-9, 
1100134441-0 e 1100134552-0, folhas 06 a 07, Termo de Liberação e Doação, folha 08, 
Orçamentos de Números 3130 e 3131, folhas 13 e 14, Danfes de numeração 706 a 710, 
folhas 15 a 25, Consulta de dados do veículo que transportava a mercadoria, folha 25, e 
Consulta Resumida do Contribuinte Pessoa Jurídica, folhas 26 a 27. 

 
O sujeito passivo coobrigado foi notificado para apresentar 

impugnação em Primeira Instância e não se manifestou. Por essa razão, ele foi declarado 
revel. 

 
Regularmente intimado para pagar a quantia exigida ou apresentar 

impugnação, a empresa autuada ingressou com peça impugnatória, constante às folhas 
35 a 43 dos autos, na qual alega não haver a infração apontada pelo fisco estadual, pois o 
agente do fisco não realizou a conferência real de todas as mercadorias com as notas 
fiscais que acompanhavam, aduz que houve somente o arbitramento sem fazer a devida 
conferência das mercadorias com os documentos fiscais.  

 
Argumenta que com a apresentação da nota fiscal e a devida 

conferência fica descaracterizada qualquer irregularidade fiscal. Requer a improcedência 
do lançamento com fundamento no artigo 68 da Lei 11.651/91, visto que a empresa 
recorrente adquiriu as mercadorias e não as vendeu, sendo que somente haveria prejuízo 
ao erário público caso houvesse a venda das mercadorias sem a emissão de nota fiscal, 
fato que não aconteceu.  

 
Transcreve algumas decisões do CAT em que houve julgamento pela 

improcedência do lançamento.  
 
Requer a exclusão do sujeito passivo solidário com a argumentação 

de que os sócios tem sido retirados da lide em decisões do Superior Tribunal de Justiça.  



 

 
O julgador singular prolatou a sentença julgando procedente o auto 

de infração, com fundamento no artigo 66 do CTE, e rejeitando o pedido de exclusão do 
sujeito passivo com respaldo no artigo 45, inciso I, alínea “a” do CTE.  

 
Notificado da sentença singular, o sujeito passivo coobrigado 

permaneceu silente e foi declarado perempto. 
 
Regularmente intimada a recolher o valor do crédito tributário ou a 

apresentar recurso voluntário, a empresa autuada ingressou com recurso voluntário 
requerendo a improcedência do auto de infração alegando que o agente de fisco não fez a 
conferência das notas fiscais com as mercadorias. Aduz que o fisco entendeu que as 
mercadorias estavam em quantidade superior do montante que estava discriminado nas 
notas fiscais sem realizar a devida conferência.  

 
Argumenta, que a mercadoria adquirida e transportada pela 

recorrente está devidamente amparada pela legislação tributária, pois possui 
documentação fiscal que comprova a quantidade e o valor da mercadoria adquirida, não 
havendo como afirmar em prejuízo ao erário público.  

 
Continuando o seu recurso, o sujeito passivo transcreve o artigo 68 

do CTE e pondera que o auto de infração deve ser julgado improcedente com fundamento 
nesse dispositivo porque não houve falta de recolhimento de tributo.  

 
Menciona decisões do CAT em que houve julgamento favorável ao 

sujeito passivo. 
 
Nessa instância, o sujeito passivo argui nulidade do processo ab 

initio, por insegurança na determinação da infração, nos termos do inciso IV do artigo 20 
da Lei 16.469/09, porque os valores exigidos pelo fisco estadual não condizem com a 
verdade material do lançamento, visto que a autoridade fiscal deixou de fazer a 
conferência das mercadorias com as notas fiscais. Requer, também, a nulidade da 
sentença por falta de fundamentação e por não ter sido apreciadas todas as razões da 
impugnação em primeira instância. 

 
Reitera o pedido de exclusão do sujeito passivo solidário, alegando 

ausência de fundamentação jurídica para colocá-lo na relação processual. Aduz que o 
sujeito passivo coobrigado não é transportador da mercadoria, mas sim sócio da empresa 
autuada e que não há motivação legal para atribuir a responsabilidade pelo recolhimento 
do tributo ao sócio-gerente.   

 
Assim relatados, decido. 
 
  
 
                                VOTO 
 
 
A acusação do fisco é precisa no sentido de que o sujeito passivo 

transportava mercadorias em quantidade superior a qual constava nos documentos fiscais. 
Assim, foram objeto de autuação a quantidade excedente que não estava acobertada com 
nota fiscal. 

 



 

O sujeito passivo requer, em seu recurso voluntário, a nulidade ab 
initio do processo, por insegurança na determinação da infração, em virtude dos valores 
exigidos pela fiscalização não serem condizentes com os fatos reais, pois não houve a 
conferência das mercadorias com os documentos fiscais. 

 
Analiso esse pedido, entendendo que não tem razão a empresa 

recorrente, pois no momento da ação fiscal foi realizada o termo de apreensão das 
mercadorias e dos documentos fiscais que acobertavam o transporte delas, procedimento 
apropriado para registrar a quantidade de mercadorias constante no veículo e os 
documentos fiscais que acompanhavam no momento da abordagem do fisco, esse 
documento é conferido e assinado pelo preposto do contribuinte, no caso em questão o 
condutor do veículo. Assim, percebo que não tem razão o sujeito passivo em sua 
reclamação. Além disso, percebo que a fiscalização teve o zelo de elaborar um 
levantamento demonstrativo, folha 05 dos autos, no qual consta a quantidade de cada 
espécie de mercadoria transportada e a quantidade delas constantes nos documentos 
fiscais, ficando caracterizado que houve a conferência das mercadorias, dos danfes e a 
demonstração de apuração da base de cálculo do tributo exigido na peça basilar. Sendo 
assim, rejeito o pedido de nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação 
da infração. 

 
Também, não acolho o pedido de nulidade da sentença, por 

cerceamento ao direito de defesa, em virtude de não terem sido apreciadas todas as 
questões arguidas pela defesa na impugnação e por falta de fundamentação, pois entendo 
que a decisão singular foi proferida com clareza e simplicidade, porém com a abordagem 
dos pontos questionados pela defesa, sendo inclusive transcritos nela os dispositivos 
utilizados para darem respaldo à decisão monocrática. Assim sendo, observo que a 
sentença monocrática preencheu todos os requisitos previstos no artigo 38 da Lei 16.469/ 
2009 e que não houve cerceamento ao direito de defesa da empresa recorrente. Dessa 
forma, rejeito o pedido de nulidade da sentença singular, por cerceamento ao direito de 
defesa.   

 
No que diz respeito ao pedido de exclusão da lide do sujeito passivo 

coobrigado, a defesa do sujeito passivo argumenta que o Sr. Sebastião Agostinho da 
Silva é sócio-administrador da empresa autuada e que faltaria motivação legal para 
incluí-lo no polo passivo em virtude dos dispositivos constantes no Código Tributário 
Nacional. Noto que a defesa não tem razão em sua argumentação, pois conforme consta 
no Anexo Estruturado – Identificação do Sujeito Passivo Coobrigado, a conduta do 
responsável solidário foi a de transporte das mercadorias, sendo que a inclusão dele no 
polo passivo foi com fundamento na alínea “a” do Inciso I do artigo 45 da Lei 11.651/91, o 
qual tem a seguinte redação: 

 

Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 

I - o transportador: 

a) com o remetente ou o destinatário, em relação às mercadorias ou bens 
que transportar sem documentação fiscal; 
[...] 

  
No entanto, percebo que o sujeito passivo solidário nega a condição 

de transportador das mercadorias, contudo às folhas 25 dos autos foi juntada a consulta 
fornecida pelo terminal do Detran que informa que Sr. Sebastião Agostinho da Silva é 



 

proprietário do veículo que transportava as mercadorias no momento da ocorrência do 
fato gerador do tributo exigido na peça basilar. Fato que consolida a condição dele de 
transportador, conforme regulamenta o inciso X do § 2º do artigo 34 do RCTE: 

 
Art. 34. Contribuinte é qualquer pessoa, natural ou jurídica, que realize, 
com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, 
operação de circulação de mercadoria ou prestação de serviço de 
transporte interestadual e intermunicipal ou de comunicação, ainda que a 
operação e a prestação se iniciem no exterior (Lei nº 11.651/91, art. 44). 
[...] 

§ 2º Considera-se: 

[...] 

X - transportador, a pessoa natural ou jurídica que preste serviço de 
transporte, por qualquer via, de pessoa, bem, mercadoria ou valor em 
veículo próprio ou afretado; 

[...] 
 
Com fundamento no dispositivo transcrito, entendo que o fisco 

considerou de forma correta que o proprietário do veículo exercia a condição de 
transportador das mercadorias, estando correta a indicação do Sr. Sebastião Agostinho da 
Silva como sujeito passivo coobrigado e solidariamente responsável pelo recolhimento do 
tributo exigido na inicial. Por isso, rejeito o pedido de exclusão do sujeito passivo solidário. 

 
Quanto ao mérito, percebo que ficou constatado que o sujeito 

passivo transportava parte das mercadorias desacobertadas de documentação fiscal, de 
acordo com o levantamento demonstrativo constante às folhas 05, no qual podemos 
verificar, a título de exemplo, que 360 pares de Sandálias Vistar e 144 pares de Chuteiras 
Log estavam desacompanhados de nota fiscal. Assim, verifica-se, facilmente, que a 
acusação do fisco está correta e que o sujeito passivo não contestou os dados 
apresentados pelo fisco. Desta forma, entendo que ficou comprovado que as mercadorias 
relacionadas no citado demonstrativo estavam sendo transportadas desacompanhadas de 
documentação fiscal. 

 
Não obstante isso, o artigo 11 do CTE prevê a ocorrência do fato 

gerador para a circulação de mercadorias, in verbis: 

 

Art. 11. O imposto incide sobre: 

I - operações relativas à circulação de mercadorias; 

[...] 

 
No caso em questão ficou constatado a situação fática sujeita a 

tributação sem a emissão do correspondente documento fiscal. Ficando, assim, 
caracterizada a situação fiscal irregular da mercadoria nos termos do parágrafo único do 
artigo 66 do CTE, in verbis: 

 

Art. 66. As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar 
sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. 

 
Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal 
irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos 
fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea. 
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Com efeito, após essa explanação esclareço que não procede a 
argumentação da defesa que deveria ser aplicado o que dispõe o artigo 68 do CTE, pois 
não houve consideração de inidoneidade de documentação fiscal, mas sim acusação de 
que parte das mercadorias estavam sem documentação fiscal e exigência de imposto em 
relação a essas mercadorias. Não sendo possível, nesse caso, aplicar aquele dispositivo 
que prevê o afastamento da inidoneidade de documento fiscal quando ficar comprovado 
que não houve falta de pagamento de imposto. 

 
Mediante as considerações apresentadas, entendo que ficou 

configurada a ocorrência do fato gerado do imposto exigido na peça basilar, por essa 
razão o auto de infração deve ser considerado procedente. 

 
A conta do exposto, conheço do recurso voluntário nego-lhe 

provimento para rejeitar a preliminar de nulidade da peça basilar, por insegurança na 
determinação da infração, a preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento ao 
direito de defesa, bem como, não acolho o pedido de exclusão do sujeito passivo 
coobrigado e, quanto ao mérito, confirmo a sentença singular que julgou procedente o 
auto de infração.  
 

 
 

Sala das sessões, em 11 de março de 2016. 
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Matéria: Mercadoria sem documento fiscal ou com documento irregular (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00349/16 
 
Relator: Conselheiro Alcedino Gomes Barbosa 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação tributária principal. Mercadoria em 
situação fiscal irregular em estabelecimento não inscrito no 
CCE. Procedência. 
 
1. As mercadorias, em qualquer hipótese, deverão estar sempre 
acompanhadas de documentos fiscais idôneos, considerando-
se em situação fiscal irregular as mercadorias 
desacompanhadas de documentos fiscais exigidos. (Art. 66, 
parágrafo único, Lei nº 11.651/91);  
 
2. É procedente o auto de infração, quando o sujeito passivo 
não elidir a acusação fiscal nele formalizado. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 18 de dezembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, negar-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Alcedino Gomes Barbosa, Elias Alves dos 
Santos e Lidilone Polizeli Bento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo mantinha em 
estabelecimento não cadastrado e sem documento fiscal 242 sacos de semente de capim 
de diversas espécies no valor médio de R$ 40,00 por saco, perfazendo o valor comercial 
total de R$ 9.680,00 já com o índice de lucro bruto estabelecido para a respectiva 
atividade. Em consequência, deverá pagar o imposto na importância de R$ 1.645,00, 
acrescido das cominações legais. 

 
Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 14, 

inciso IV; 19, inciso IX; 64; 66 e 156 da Lei nº 11.651/91, combinado com o artigo 145 do 
Decreto nº 4852/97. Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, inciso XII, 
alínea "a", item 3, § 9º, inciso I, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 
14.058/2001.   

 
O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 03/06.  
 
Intimado às fls. 07/08, o sujeito passivo queda-se silente, dando azo 

à lavratura do Termo de Revelia de fls. 09. O sujeito passivo foi novamente intimado para 
se manifestar em Segunda Instância, conforme se vê às fls. 11/12. 

 
Em sua impugnação (fls. 14/17), o sujeito passivo alega que "expôs a 

situação aos fiscais encarregados da lavratura do auto de infração, quando mencionou a 
sua incapacidade para assinar o documento noticiado, em razão de não ser sócio ou 
proprietário da Empresa Atuada". Esclarece, ainda, que o autuado foi praticamente 
coagido a assinar o auto de infração, pois se recusou a fazê-lo, de acordo com esses 
motivos. Destaca, também, que a fazenda onde se situa a sede da empresa fica contígua 



 

ao Município de Mara Rosa e como tal não deveria ter sido penalizada da forma como 
ocorreu, pois, defende que "não existe obrigação tributária a recolher, posto que a 
comercialização de sementes de capim dentro do Estado é isenta de ICMS". Finaliza, 
requerendo que seja declarada a improcedência do presente auto de infração.  

 
Juntamente com a peça impugnatória foram colacionados aos autos 

documentos de fls. 18/29.  
 
A Quarta Câmara deste Conselho, por meio do Acórdão nº 

3537/2008 de fls. 31/34, acolheu a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pelo 
autuado, por erro na identificação do sujeito passivo, declarando, de consequência, nulo 
“ab initio” o processo.  

 
Devidamente intimada (fls. 35), a Fazenda Pública Estadual, 

apresenta Recurso ao Conselho Pleno n° 397/08 -GPT - RF, fls. 36/38, alegando que não 
concorda com a decisão cameral, pois o Sr. Gilson Rodrigues Fernandes foi arrolado 
como sujeito passivo porque no momento da apreensão ele estava na posse das 
mercadorias, e este procedimento está em plena sintonia com a nossa legislação. Alegou 
ainda, que a argumentação de no local estava funcionando a empresa Sementes Potiguá 
Ltda. não procede, uma vez que a data da apreensão das mercadorias foi dia 31/09/2007, 
enquanto que a data da abertura da inscrição municipal da referida empresa é de 
19/10/2007, ou seja, em data posterior a apreensão das mercadorias e ocorrência do fato 
gerador. Desta forma, a alegação contida no aresto recorrido de que o sujeito passivo 
deveria ser a Semente Potiguá Ltda, não procede. Ao final, solicitou a reforma da decisão 
cameral para afastar a nulidade "ab initio" da peça básica e retornar os autos à Câmara 
Julgadora para apreciar o mérito da lide.    

 
Intimado o autuado a se manifestar sobre o Recurso Fazendário (fls. 

39/40), apresenta Contradita às fls. 42/45 na qual alega que não merece reforma o 
acórdão em comento, posto que os componentes da 4ª Câmara Julgadora, no desiderato 
da questão, visualizaram de forma escorreita o direito posto em discussão. Asseverou que 
se alguém tiver que pagar por alguma irregularidade cometida pela Empresa Comercial, a 
consequência só pode ser atribuída ao dono ou sócio da empresa, nunca a um simples 
comissionário, que ganha comissão sobre as vendas que realiza. Esclareceu que o 
Recorrido foi praticamente coagido a assinar o auto de infração, pois da ocasião os Fiscais 
se faziam acompanhar de alguns policiais militares, não tendo aceitado a sua recusa e 
nem os motivos que elencou.    

 
O Conselho Pleno do Conselho Administrativo Tributário, por meio do 

Acórdão nº 1349/2015 de fls. 49/53, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso da Fazenda Pública para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento par afastar a 
nulidade por erro na identificação do sujeito passivo e retornar os autos à Câmara 
Julgadora para apreciação de toda matéria.  

 
Devidamente intimado da decisão plenária (fls. 54/55), o sujeito 

passivo quedou-se inerte.  
 
É o Relatório. 
 

VOTO 
 

Da análise do presente processo, depreende-se que a acusação 
tipificada na sua peça exordial versa sobre o fato de que o sujeito passivo deixou de 



 

recolher o ICMS pelo fato de que mantinha em seu estabelecimento não cadastrado e sem 
documento fiscal diversas mercadorias, perfazendo o valor comercial de R$ 9.680,00. 

 
Inicialmente destaco que não há no processo questões preliminares, 

prejudiciais, de caráter terminativo, a serem apreciadas.   
 
Dirigindo-me ao mérito, ressalto inicialmente que o Código Tributário 

Estadual – CTE, em seu artigo 66, parágrafo único, estabelece que as mercadorias, em 
qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos, 
considerando-se em situação fiscal irregular as mercadorias desacompanhadas de 
documentos fiscais exigidos: 

Art. 66. As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão 
estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. 

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação 
fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de 
documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação 
fiscal inidônea. 

 
E o Regulamento do Código Tributário Estadual – RCTE, em seu 

artigo 145 estabelece que o destinatário da mercadoria é obrigado a exigir documento 
fiscal, com todo requisito legal, de quem o deva emitir, sempre que obrigatória a emissão: 

 
Art. 145. O destinatário da mercadoria ou do serviço é obrigado a 
exigir documento fiscal, com todo requisito legal, de quem o deva 
emitir, sempre que obrigatória a emissão (Convênio SINIEF SN/70, art. 
14). 

Parágrafo único. O transportador não pode aceitar despacho ou 
efetuar o transporte de mercadoria que não esteja acompanhada do 
documento fiscal próprio, ressalvado os casos previstos na legislação 
tributária. 

 
 
Compulsando os autos, verifico que o Termo de Apreensão nº 

1100079168-1 colacionado às folhas 03 dos autos, lavrado pelos próprios autores do 
procedimento fiscal foi assinado pela pessoa física Gilson Rodrigues Fernandes, assim, 
não resta nenhuma dúvida de que o mesmo estava na posse das mercadorias no 
momento da infração, ficando claro o seu envolvimento na situação que constituiu o fato 
gerador do tributo, devendo, no caso em comento, responder pelo crédito fiscal. 

 
Com isso a acusação permanece incólume, conforme descrita na 

inicial. O valor que o Fisco entende como correto não foi devidamente objetado pela parte 
passiva. Também seria importante destacar que o valor apresentado pelo Fisco, de fato, 
guarda absoluta sintonia com a realidade, trazendo mais força para acusação.  

 
Ante o exposto, é forçoso concluir que o histórico contido no auto de 

infração se coaduna com a fundamentação jurídica, ou seja, com os artigos supostamente 
infringidos. Posto isso, entendo que o presente lançamento preenche as condições 
estabelecidas no artigo 160 da Lei nº 11.651/91, motivo pelo qual a pretensão fazendária 
deve prosperar.  

 
Assim, voto conhecendo da impugnação, negando-lhe provimento 

para considerar procedente o auto de infração. 



 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 15 de março de 2016. 
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Matéria: Mercadoria sem documento fiscal ou com documento irregular (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00354/16 
 
Relator: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 

 
EMENTA: ICMS. RECURSO DO SUJEITO PASSIVO PARA O 
CONSELHO PLENO. MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS USADOS, EM 
ESTABELECIMENTO NÃO CADASTRADO, DESTINADOS À 
COMERCIALIZAÇÃO. CONTRATOS DE COMISSÃO QUE NÃO 
PREENCHEM OS REQUISITOS EXTRÍNSECOS MÍNIMOS COM 
VISTAS AO RECONHECIMENTO DA NÃO-INCIDÊNCIA DO ICMS. 
PARECER NORMATIVO N. 07/09-SAT. PROCEDÊNCIA.  
 
1. Característica comum aos contratos de comissão 
apresentados pela defesa é que são peças constituídas 
aparentemente antes da ação fiscal, muito embora não tenham 
sido apreendidos pelo Fisco, e em nenhum deles há firma 
reconhecida de seus subscritores. Reconhecer uma firma não é 
nada mais do que atestar, em determinado documento, que a 
assinatura nele aposta é de determinada pessoa. Em suma, o 
sinal cartorário sobre o referido documento é que dá 
testemunho público acerca da veracidade da autoria das 
assinaturas, conferindo fé pública ao documento particular, no 
que tange à sua autoria. A justificativa de tal exigência é de 
conferir a necessária segurança jurídica aos documentos 
particulares. 
 
2.  É patente nos autos a inviabilidade probatória dos 
contratos apresentados, posto que não contêm a necessária 
segurança jurídica acerca materialidade das operações que 
descrevem. A não-emissão da nota fiscal de entrada, desde que 
obedecidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos aplicáveis 
aos contratos estimatórios ou de comissão firmados, não 
configuraria infração alguma e, dessarte, incabível seria a 
cobrança até mesmo de multa formal isolada por 
descumprimento de obrigação acessória. Se de fato os 
contratos de consignação espelharam o ato jurídico que 
descrevem, caberia à autuada trazer elementos hábeis a 
confirmar tais operações, nos termos do art. 389, II do Código de 
Processo Civil, cuja aplicação é subsidiária ao Processo 
Administrativo Tributário, conforme art. 6º, §1º da Lei nº 
16469/09. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 02 
de fevereiro de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso do Contribuinte 
para o Conselho Pleno, negar-lhe provimento para manter a decisão cameral que 
considerou procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Victor 
Augusto de Faria Morato, Mário de Oliveira Andrade, Lidilone Polizeli Bento, José Paixão 
de Oliveira Gomes, Domingos Caruso Neto, Antônio Martins da Silva, Washington Luis 
Freire de Oliveira, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Nislene Alves Borges, Gilmar 
Rodrigues de Almeida e o Sr. Presidente, Conselheiro Heli José da Silva, que proferiu voto 



 

de desempate. Vencidos os Conselheiros Edson Abrão da Silva, Nivaldo José Mendes, 
Rickardo de Souza Santos Mariano, Alcedino Gomes Barbosa, José Luiz Rosa, Aguinaldo 
Fernandes de Melo, José Pereira D'abadia, João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho 
e Masayuki Missao, que votaram conhecendo do recurso, dando-lhe provimento para 
reformar a decisão cameral e considerar improcedente o auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Nos presentes autos, o Fisco acusa o sujeito passivo de manter 
estocado em seu estabelecimento não cadastrado, 10 (dez) veículos usados, destinados à 
comercialização, sem documento fiscal. O trabalho fiscal fora fundamentado em 
trancamento de estoques e no parecer nº 304/2003-AST, conforme menciona a inicial. 

A infração foi capitulada nos arts. 14, IV, 64, 66, 152 e 156, todos do 
CTE, combinados com os arts. 2º, incisos I e II, 3º, parágrafo único, 4º, inciso I, 9º, inciso I 
e 159, incisos I e III, “a”, 2, todos do RCTE. A penalidade, por seu turno, é a que consta do 
art. 71, VII, “i” do CTE, qualificada com o parágrafo 9º, I do mesmo dispositivo legal.  

Aufere-se ICMS no valor originário de R$ 30.240,00, calculado sobre 
a base de cálculo de R$ 252.000,00 e à alíquota de 12% e referente a fatos geradores 
ocorridos entre 01/04/07 e 28/04/07. O auto de infração foi lavrado em 1º de junho de 
2007. 

A título de instrução processual Fazendária, foram anexados: 

1) Trancamento de Estoque de Veículos; 
2) Planilha demonstrativa de veículos usados em estabelecimento 

não cadastrado; 
3) Termo de Apreensão nº 1100092860-9; 
4) Termo de Liberação; 
5) Notificação fiscal; 
6) Cópia do parecer nº 304/03-AST. 

O sujeito passivo apresentou impugnação, conhecida pelo julgador 
singular, que anulou o procedimento fiscal por insegurança na determinação da infração 
(fls. 63). 

Tal decisão restou reformada pela IICJUL, em 16/02/09, dando 
provimento ao recurso fazendário (fls. 88). 

Os autos retornaram à primeira instância, que optou por baixa-los em 
diligência, no escopo de que a Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia intimasse o 
sujeito passivo a apresentar os contratos de comissão ou estimatórios, com firma 
reconhecida do proprietário comitente ou consignante, com informações sobre o valor da 
comissão, características e preço dos veículos relacionados às fls. 5, para que se confirme 
a intermediação destes.  

Em resposta, a impugnante juntou os documentos às fls. 99 a 105 
dos autos.  

Volvidos os autos ao julgador singular, este julgou pela procedência 
do lançamento, sob o argumento de que o Parecer normativo nº 7/09-SAT estabeleceu 
que os contratos de comissão ou estimatórios devem ter assinatura com firma 
reconhecida, por parte do comitente ou consignante (fls. 113). 

O sujeito passivo apresentou recurso voluntário, fls. 117, no qual 
argumentou: 

1) O pedido de firma reconhecida é exagerado e foge ao princípio da 
razoabilidade e proporcionalidade jurídicas, previstas no corpo da 



 

CF/88. Os contratos foram elaborados em datas pretéritas e as 
pessoas ali mencionadas não são mais encontradas. Tal mister, 
ou seja, o de reconhecer as firmas, seria melhor executado pelo 
próprio Fisco, detentor do poder de polícia.  

2) Inexistência de fato gerador. A atividade exercida pela recorrente 
é de prestação de serviços, com incidência do imposto da 
competência dos municípios.  

3) Afronta ao princípio da não-cumulatividade. Se o ICMS já fora 
recolhido na venda do veículo novo, não poderia ser pago 
novamente na revenda do mesmo veículo, já usado.  

Pede, ao final, a reforma da sentença singular e a improcedência do 
lançamento.  

 

Submetidos os autos à IICJUL, lavrou-se o seguinte acórdão: 

 

“Processual. Preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela 
autuada, por insegurança na determinação da infração. Acolhida. 
Decisão não unânime. 
  
Deve ser considerado nulo o auto de infração quando houver 
evidência nos procedimentos processuais que formalizam a lide que 
houve insegurança da determinação da infração.” 

 
 

Tal decisão fora objeto de recurso fazendário, o qual obtivera 
êxito na fase plenária, que afastou a nulidade por insegurança na determinação da 
infração e determinou o retorno dos autos à fase cameral.  

Asseverou o voto vencedor que “a matéria descrita nos autos se 
encontra definida com regras objetivas de aplicação, especialmente pelo Parecer 
304/2003-AST e posteriormente pelo Parecer Normativo 007/09-SAT”.  

 

Fora juntado, a pedido do relator do processo, no julgamento em fase 
cameral, cópia do Parecer normativo nº 07/09-SAT (fls. 181). 

A nova decisão cameral fora lavrada com a seguinte ementa (fls. 
187): 

 

“Processual. Nulidade da peça básica. Insegurança na determinação 
da infração. Questão já apreciada pelo Conselho Pleno. Não 
conhecimento. Mérito. ICMS. Obrigação Principal. Posse de veículos 
usados sem de documentação fiscal. Estabelecimento não 
cadastrado. Procedência. 
 
I - Na atividade de revenda de veículos usados, a caracterização da 
atividade de intermediação prevista no item 10.05 da Lista de Serviços 
da Lei Complementar n° 116/03 requer o atendimento das regras 
fixadas pelo Parecer Normativo n° 007/09-SAT, que vinculam tanto a 
atuação do Fisco quanto a do contribuinte; 
 
II - A posse de veículos usados em estabelecimento revendedor não 
cadastrado, se não caracterizada a atividade de intermediação de que 



 

trata o Parecer Normativo n° 007/09-SAT, implica ocorrência do fato 
gerador de ICMS previsto no art. 14, IV da Lei n. 11.651/91.” 
 
 

O sujeito passivo retorna aos autos, em sede de recurso 
apresentado à presente fase plenária, cuja fundamentação é a seguinte: 

  
 

1) O pedido de firma reconhecida é exagerado e foge ao princípio da 
razoabilidade e proporcionalidade jurídicas, previstas no corpo da 
CF/88. Os contratos foram elaborados em datas pretéritas e as 
pessoas ali mencionadas não são mais encontradas. Tal mister, 
ou seja, o de reconhecer as firmas, seria melhor executado pelo 
próprio Fisco, detentor do poder de polícia.  

2) Inexistência de fato gerador. A atividade exercida pela recorrente 
é de prestação de serviços, com incidência do imposto da 
competência dos municípios. A recorrente não era a proprietária 
dos veículos apreendidos.  

3) Afronta ao princípio da não-cumulatividade. Se o ICMS já fora 
recolhido na venda do veículo novo, não poderia ser pago 
novamente na revenda do mesmo veículo, já usado.  
 

Pede, ao final, a improcedência do lançamento.  

É o relatório. 

 

V O T O 

 

Para fins de deslinde da presente demanda, podemos tecer a 
seguinte cronologia acerca de toda matéria fática e dos eventos que a permeiam: 

 26/03/03: Elaboração do parecer nº 304/03-AST, cujo teor é 
atinente à matéria destes autos; 

 27/04/07: Trancamento de estoques realizado na empresa (fls. 4); 

 1º/06/07: Lavratura do AI nº 3025467606759. Tal procedimento 
fiscal teve seu arrazoado no Parecer nº 304/03-AST; 

 16/02/09: Acórdão nº 939/2009, nos autos do PAT já citado, que 
afastou a nulidade por vício formal, determinando o retorno à fase 
singular; 

 28/04/09: Publicação do Parecer Normativo nº 07/09-SAT, que 
deu novo tratamento à matéria; 

 28/04/10: sentença singular que julgou procedente o lançamento; 

 25/08/11: Acórdão cameral nº 1748/2011 que concluiu pela sua 
nulidade por vício formal de insegurança na determinação da 
infração; 

 27/05/14: Acórdão plenário nº 830/15, que afastou a nulidade 
proferida e determinou o retorno à fase cameral; 

 27/08/15: acórdão cameral nº 1917/15, que concluiu pela 
procedência do lançamento, em decisão por maioria de votos.  



 

 

 

À época da ação fiscal, o trabalho da fiscalização fora, de fato, 
norteado pelo Parecer nº 304/2003- AST, de 26/03/03, oriundo de processo de consulta, 
formulada pela AGENCIAUTO – ASSOCIAÇÃO DAS AGÊNCIAS REVENDEDORAS DE 
VEÍCULOS USADOS DO ESTADO DE GOIÁS. 

 

O objeto do referido parecer, da forma como discriminado em seu 
cabeçalho,  era consulta  “sobre as obrigações acessórias e principal a serem cumpridas 
perante a Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás, por suas associadas, na revenda de 
veículos usados, especialmente sobre qual base de cálculo incide o ICMS” e, também, 
“sobre  a revenda de veículos usados recebidos em consignação, tendo em vista o item 50 
da Lista de Serviços, anexa ao Decreto-lei nº 406/68, que prevê que o agenciamento, 
corretagem ou intermediação de bens móveis e imóveis, são consideradas prestação de 
serviços sujeita a incidência do Imposto sobre Serviço – ISS -, de competência municipal, 
cobrado sobre a receita auferida na intermediação”. 

Podemos compendiar as respostas do referido parecer mediante a 
transcrição dos seguintes excertos da sua fundamentação: 

 

“Preliminarmente cabe analisar se as filiadas da consulente ao revenderem 
veículos usados recebidos em consignação, estão simplesmente exercendo 
a intermediação prevista no item 50 da Lista de Serviços anexa ao Decreto-
lei nº 406/68, sujeita ao ISS de competência municipal, ou se estão 
realizando operação relativa à circulação de mercadoria prevista no inciso II 
do Parág. Único do art. 2º do Decreto nº 4.852/97 (RCTE), sujeita ao ICMS 
de competência estadual. 

(...) 

Observa-se, pois, que o intermediário, mediante remuneração denominada 
corretagem - geralmente uma percentagem sobre o valor do bem - 
simplesmente promove a aproximação entre o proprietário do bem e o 
pretenso comprador, cabendo a estes entabular o negócio. É um mero 
aproximador das partes, não participa da negociação.  

Não é isso, no entanto, que ocorre no caso vertente, vez que a 
revendedora recebe o veículo em consignação para ser vendido, em um 
prazo determinado ou não, invariavelmente a um preço previamente 
ajustado, ficando toda negociação a cargo da referida revendedora. Caso a 
venda seja efetivada, o proprietário é chamado simplesmente para receber 

o valor combinado e assinar o competente documento de transferência. 

Tal procedimento é completamente incompatível com a intermediação 
prevista no item 50 da Lista de Serviço anexa ao Decreto-Lei nº 406/68, 
com redação da Lei Complementar nº 56/87, vez que o intermediário não 
pode manter o veículo em seu estoque, e nem tampouco concluir o 
negócio. A sua atividade resume-se apenas em aproximar comprador e 
vendedor, para que estes entabulem negociação. 

 (...) 

Assim sendo, como o veículo fica estocado no estabelecimento da 
revendedora, exposto a venda, e esta ao seu talante contata os 
compradores e fecha o negócio, não há dúvida que a mesma está 
praticando operação mercantil, sujeitando-se à tributação normal pelo 
ICMS. 



 

(...) 
Isto posto, sugerimos ao Superintendente de Administração Tributária, 
solucionar a presente consulta, afirmando à consulente que a operação 
com veículo usado, descrita em sua consulta, não se enquadra na 
intermediação prevista no item 50 da Lista de Serviço anexa ao Decreto-Lei 
nº 406/68, sujeita ao ISS de competência municipal, mas sim como 
operação relativa à circulação de mercadoria, sujeita ao ICMS (RCTE, art. 
2º, Parág. Único, inc. I e II; art. 3º, Parág. Único e art. 4º, inc. I), não se 
aplicando a regra da Consignação Mercantil, que rege apenas o envio de 
mercadoria de um para outro contribuinte, para que seja comercializada por 
conta do remetente (RCTE, Anexo XII, art. 51), devendo a mesma, adotar 
os seguintes procedimentos para documentar a operação: 
1 - emitir nota fiscal de entrada do veículo em seu estabelecimento (RCTE, 
art. 159, inc. III, alínea “a”, item 2), sem destaque do ICMS, caso o 
remetente não seja contribuinte do imposto; 
2 - emitir nota fiscal modelo 1, destinada ao comprador (RCTE, art. 159, 
inc. I), com todos requisitos exigidos, inclusive destaque do ICMS calculado 
sobre o valor da operação (RCTE, art. 9º, I) vez que ocorre o fato gerador 
do referido imposto, observando, no entanto, que a referida base de cálculo 
fica reduzida para 5% (cinco por cento) do valor da operação, caso o 
veículo tenha mais de 06 (seis) meses de uso ou mais de 10.000 (dez mil) 
quilômetros rodados (RCTE, anexo IX, art. 8º, inc. I, alínea “a”).   

 

  É o parecer, sob reserva”. 

 

Fica claro, do exposto, que o entendimento Fazendário à época era 
de que a manutenção de veículos usados no pátio da empresa, pertencentes a terceiros e 
ali depositados a título de consignação, deveria ser respaldada com nota fiscal de entrada, 
e a saída subseqüente deveria ocorrer com emissão de notas fiscais de saída, com a 
possibilidade de aplicação do benefício fiscal de redução da base de cálculo. 

De outro lado, o advento do Parecer Normativo nº 7/09-SAT trouxe 
as seguintes considerações quanto ao assunto sob análise: 

 

“ (...) Para efeito da fiscalização realizada pelo fisco goiano, os veículos 
recebidos para serem vendidos por conta e ordem de terceiros não 
contribuintes do ICMS, devem estar acompanhados dos respectivos 
contratos de comissão, com cláusula de depósito, ou de contrato 
estimatório, onde deve constar, além das informações sobre o valor da 
comissão, do valor fixado para a venda, das características do veículo, do 
prazo para a realização do negócio, o reconhecimento da firma do 
comitente ou consignante (proprietário). A ausência do referido contrato, 
com estas características, no momento da abordagem fiscal, ensejará que 
o fisco considere o veículo como bem adquirido para revenda (mercadoria), 
atraindo a incidência de ICMS.  

Neste ponto, faz-se necessário observar que o artigo 147-C, do Código 
Tributário Estadual, CTE, em face do permissivo legal constante do artigo 
116, § único, do Código Tributário Nacional, CTN, confere à autoridade 
fiscal a prerrogativa de desconsiderar os atos ou negócios jurídicos 
praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência de fato gerador do 
Tributo.  

‘Art. 147-C. São passíveis de desconsideração pela autoridade fiscal, para 
fins tributários, os atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de 
dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos 
elementos constitutivos da obrigação tributária, bem como aqueles que  



 

visem ocultar os reais elementos do fato gerador, de forma a reduzir o valor 
de tributo, evitar ou postergar o seu pagamento, observados os 
procedimentos estabelecidos na legislação tributária.  
Parágrafo único. Quando comprovado que o sujeito passivo, ou terceiro em 
benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação, o lançamento deve 
ser efetuado de ofício pela autoridade fiscal, independentemente da 
desconsideração dos atos ou negócios jurídicos de que trata o caput’. 
Necessário atentar-se para o fato de que, caso o estabelecimento 
comissário ou consignatário esteja celebrando contratos de intermediação 
de negócios para dissimular uma operação de compra de veículo usado, 
poderá o fisco goiano utilizar-se da prerrogativa legal conferida pelo referido 
artigo 147-C e desconsiderar (mediante o devido processo legal) o contrato 
malicioso, promovendo a exigência do ICMS devido”. 

 
Finalmente, o parecer conclui pela necessidade de observância das 

seguintes obrigações acessórias: 
 

“1 - é necessário que conste do contrato social da empresa, regularmente 
registrado na JUCEG, que a empresa exercerá atividade de intermediação 
de negócios com carros usados, mediante contrato de comissão, com 
cláusula de depósito, ou contrato estimatório, celebrado com não 
contribuintes do ICMS;  

2 - a operação com veículo usado, quando realizada em cumprimento de 
contrato de comissão ou de contrato estimatório, com firma reconhecida do 
proprietário comitente ou consignante, e desde que contenha informações 
sobre o valor da comissão, as características e preço do veículo, se 
enquadra na atividade de intermediação prevista no item 10.05, da Lista de 
Serviço anexa à LC nº 116/03, portanto, a qual está sujeita à incidência do 
ISS de competência municipal; 

3 - nos casos em que os veículos usados forem adquiridos (pagamento ou 
permuta) pelo estabelecimento comercial com o objetivo de revenda, o 
referido veículo estará qualificado como mercadoria, devendo o 
estabelecimento consulente adotar os seguintes procedimentos: 

3.1 - emitir nota fiscal de entrada do veículo em seu estabelecimento 
(RCTE, art. 159, inciso III, alínea “a”, item “2”), sem destaque do ICMS, 
caso o remetente não seja contribuinte do imposto; 

3.2 - emitir nota fiscal modelo 1, destinada ao comprador (art. 159, inc. I), 
com todos os requisitos exigidos, inclusive destaque do ICMS calculado 
sobre o valor da operação (art. 9º, I, RCTE), vez que ocorre o fato gerador 
do referido imposto. Observe-se que a base de cálculo do imposto fica 
reduzida para 5% (cinco por cento) do valor da operação, caso o veículo 
tenha mais de 06 (seis) meses de uso ou mais de 10.000 (dez mil) 
quilômetros rodados (art. 8º, inciso I, alínea “a”, RCTE, anexo IX).  

Goiânia, 24 de abril de 2009.” 

 
A diferença que se mostra relevante quanto ao tratamento da 

matéria, conferido pelo parecer nº 304/03-AST e Parecer Normativo nº 7/09-SAT, é o fato 
de este último dispensar mesmo a emissão de nota fiscal de entrada nas hipóteses 
de celebração de contrato de comissão ou estimatório, desde que preenchidos os 
seus requisitos legais. Tal normativa é mais favorável ao sujeito passivo, na medida em 
que, ao contrário do que determinava o parecer nº 304/03-AST, dispensa a emissão de 
nota fiscal de entrada para tais situações, tratando a hipótese como fora do alcance da 
incidência e controle típicos do ICMS. 



 

Em suma, a não-emissão da nota fiscal de entrada, desde que 
obedecidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos aplicáveis aos contratos estimatórios ou 
de comissão firmados, não configuraria infração alguma e, dessarte, incabível seria a 
cobrança até mesmo de multa formal isolada por descumprimento de obrigação acessória. 

Conclui-se, ademais – e nisso ambos os pareceres são uníssonos – 
que não a não-comprovação da origem dos veículos autorizará o Fisco a tratar os mesmos 
como mercadorias adquiridas e destinadas à revenda. 

 
Disso tudo, percebe-se que é de fundamental importância nestes 

autos, conferir se os contratos de consignação juntados são aptos a justificar a não-
incidência do ICMS ou, ao contrário, ensejam a aplicação do art.147-C, do Código 
Tributário Estadual, CTE, em face do permissivo legal constante do artigo 116, § único, do 
Código Tributário Nacional, na forma como descrita no Parecer nº 7/09-SAT. 

 
A análise das cópias de tais documentos, insertos às fls. 99 /105, 

aponta a inexistência de reconhecimento de firma das partes envolvidas no negócio ou 
assinatura de testemunhas. Não há nota fiscal emitida pela entrada. As notas fiscais de 
saída, em relação aos veículos arrolados em trancamento de estoque, não constam dos 
autos. 

 

Característica comum aos contratos apresentados é que são peças 
constituídas aparentemente antes da ação fiscal, muito embora não tenham sido 
apreendidos pelo Fisco, e em nenhum deles há firma reconhecida de seus subscritores. 

 

Reconhecer uma firma não é nada mais do que atestar, em 
determinado documento, que a assinatura nele aposta é de determinada pessoa. Em 
suma, o sinal cartorário sobre o referido documento é que dá testemunho público acerca 
da veracidade da autoria das assinaturas, conferindo fé pública ao documento particular, 
no que tange à sua autoria. 

 

A justificativa de tal exigência é de conferir a necessária segurança 
jurídica aos documentos particulares. 

 

É patente nos autos a inviabilidade jurídic-probatória dos contratos 
apresentados, posto que não contêm a necessária segurança jurídica acerca 
materialidade das operações que descrevem. Ademais, dispõe o Código de Processo Civil 
que: 

 

“ Art. 389.  Incumbe o ônus da prova quando: 

........................................................................................................................ 

 II - se tratar de contestação de assinatura, à parte que produziu o 
documento.” 

 

Em outras palavras, se de fato os contratos de consignação 
espelharam o ato jurídico que descrevem, caberia à autuada trazer elementos hábeis a 



 

confirmar tais operações, nos termos do art. 389, II do Código de Processo Civil, cuja 
aplicação é subsidiária ao Processo Administrativo Tributário, conforme art. 6º, §1º da Lei 
nº 16469/09. 

 

Os documentos trazidos, a título de prova, não satisfazem os ditames 
do parecer nº 304/03-AST ou mesmo do parecer normativo nº 07/09-SAT, ou seja, não 
preenchem os requisitos mínimos de segurança jurídica – já especificados nestas 
orientações tributárias - que atestem os negócios jurídicos supostamente entabulados. 

 
À luz do primeiro, mesmo se os contratos apresentados fossem tidos 

como existentes, válidos e eficazes, a nota fiscal de entrada seria de emissão obrigatória e 
a saída respectiva, tributada. Por seu turno, o segundo parecer informa que se não 
preenchidos os requisitos mínimos de segurança impostos aos contratos de consignação, 
a operação seria tomada como tributada normalmente. 

 

Também é mister transcrever a regra acerca da aferição da data dos 
documentos particulares, também descrita no mesmo diploma, nos seguintes termos: 

 

“Art. 370.  A data do documento particular, quando a seu respeito 
surgir dúvida ou impugnação entre os litigantes, provar-se-á por todos 
os meios de direito. Mas, em relação a terceiros, considerar-se-á 
datado o documento particular: 

......................................................................................................................... 

 V - do ato ou fato que estabeleça, de modo certo, a anterioridade da 
formação do documento.” 

 

De plano, ainda que se tenha por certo que a data da formação dos 
documentos seja anterior à ação fiscal, a carga probante de tais documentos resta 
comprometida pela incerteza da autoria de suas subscrições. 

 

Mantida, portanto, a perfeita subsunção do art. 14, IV do CTE à 
hipótese sob análise: 

 

“Art. 14. Considera-se, também, ocorrido o fato gerador do imposto, 
no momento: 

......................................................................................................................... 

IV - da verificação da existência de estabelecimento de contribuinte, 
não inscrito no cadastro estadual ou em situação cadastral irregular, 
em relação ao estoque de mercadorias nele encontrado;” 

 

Sob tais fundamentos, conheço do recurso do sujeito passivo mas 
lhe nego provimento para julgar procedente o lançamento fiscal.  

 

 



 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 17 de março de 2016. 
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Matéria: Mercadoria sem documento fiscal ou com documento irregular (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00384/16 
 
Relator: Conselheiro Alcedino Gomes Barbosa 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação tributária principal. Saída de 
mercadorias sem a emissão de nota fiscal. Procedência 
 
É legítima a reclamação tributária que exige ICMS decorrente 
das operações de vendas de mercadorias tributadas sem a 
emissão de documento fiscal correspondente. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 14 de dezembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular 
que considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Alcedino Gomes Barbosa, Elias Alves dos Santos e Lidilone Polizeli Bento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo realizou saída de 
mercadoria tributária sem emissão de documentação fiscal, no período de 01/01/2008 a 
31/12/2008, conforme Auditoria Específica de Mercadorias. Em consequência, fica sujeito 
ao pagamento do imposto devido, juntamente com penalidade e acréscimos legais. 

 
Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 63 e 

64 da Lei nº 11.651/91, combinado com o artigo 141 do Decreto nº 4.852/97. Proposta a 
penalidade prevista no artigo 71, inciso VII, alínea “l”, conjugado com o § 9º, inciso I, da 
Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pelas Leis nºs 13.446/1999 e 16.241/2008.  

 
O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 14/262.  
 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em Primeira Instância, conforme documentos de fls. 263/264. 
 
Em sua impugnação (fls. 267/271), o sujeito passivo alega como 

única questão de direito o pedido de improcedência, por entender estar vedado o artigo 
146 do CTN qualquer tentativa da fiscalização de corrigir erro de direito e, dessa forma, 
jamais poderia haver novo julgamento no caso em questão.  

 
Juntamente com a peça impugnatória foram colacionados aos autos 

documentos de fls. 272/291.  
 
O julgador singular expediu o Despacho nº 512/2013 JULP, de fls. 

293/295, determinando a realização de diligência para que a fiscalização pudesse fazer 
nova intimação da empresa para que esta apresente a tabela de códigos de mercadorias 
prevista no artigo 21, do Anexo X do RCTE e no caso de serem apresentados esta 
documentação que a fiscalização julgasse a necessidade, ou não, de rever a autuação, 
tomando por base nas informações às folhas 146/260.  

 



 

Em resposta, a autoridade fiscal revisora informa que a decisão 
anterior foi pela existência de vício forma e material que comprometeu a eficácia da 
daquela autuação, necessitando que depois de corrigidas estas falhas pudessem ser feita 
uma nova autuação dentro do prazo decadencial, argumentando, também, que teriam sido 
acolhidos pela fiscalização todos os arquivos retificadores diversos, para que, com isso, 
refletissem com fidelidade as informações contidas nos livros fiscais da empresa. 

 
A diligência veio acompanhada dos documentos de fls. 297/300. 
 
Devidamente intimado do teor da diligência (fls. 304/305), o sujeito 

passivo apresenta, às folhas 308/319, decisão liminar em Mandado de Segurança, 
requerendo a suspensão do ato coator e, via de consequência, de qualquer exigência 
administrativa de tributos e penalidades que tomem por base os Livros Registro de 
Inventários tidos por incompletos até decisão definitiva. 

  
Mediante Despacho expedido pelo julgador singular às fls. 320/321, 

foi determinado o encaminhamento dos autos a Procuradoria Tributária, a fim de que o 
Procurador designado possa informar o seguinte: a) Se já houve a decisão definitiva do 
mandamus acima mencionado junto a 1.ª Vara da Fazenda Pública Estadual, com relação 
a alteração, ou não, do seu Livro Registro de Inventário, em especial, o de 2007, dado a 
sua importância em relação a este processo que, exige crédito tributário relacionado a 
uma omissão de saída em Auditoria Específica de Mercadorias do exercício de 2008, mas 
que tem como marco inicial (estoque inicial) as mercadorias inventariadas no livro Registro 
de Inventário de 2007 juntado às folhas 146/214: b) Avaliar se a natureza e extensão da 
decisão liminar impede o andamento deste processo na esfera administrativa ou se 
apenas fica impedida a execução do referido crédito tributário constituído pelo lançamento 
tributário, quando não houver uma decisão definitiva da demanda junto ao Poder Judiciário 
com relação aos demais processos; c) Observar, ainda, com base na segurança jurídica, 
se o fato do referido processo, ora em julgamento na 1.ª Instância do CAT, mesmo não 
estando citado formalmente na decisão liminar acima mencionada pode ser sobrestado na 
esfera administrativa. 

 
Os autos foram encaminhados à Secretaria Geral – SEGE para as 

providências acima determinadas e como resultado da consulta, retornou com o Despacho 
nº 0347/2015, que, de forma conclusiva, informa que o juiz de 1º grau denegou a 
pretensão mandamental pela ausência de direito líquido e certo do Impetrante. Assim, com 
revogação da liminar antecipatória concedida, conforme sentença juntada aos autos, com 
a recomendação expressa de que no caso do referido processo, dada a revogação da 
decisão liminar, não haveria mais justificativa para que o processo administrativo tributário, 
em questão, ficasse sobrestado na esfera administrativa, assim como, não haveria 
nenhum impedimento legal para a exigência administrativa de tributos ou penalidades, que 
tomem por base os Livros Registro de Inventários, a exemplo dos processos 
administrativos citados, dentre eles, o que ora está em julgamento. 

 
O julgador singular decidiu pela procedência do lançamento, 

manifestando o entendimento de que não houve descumprimento ao artigo 146 do CTN, 
citado pela defesa, simplesmente porque nunca existiu novos créditos por parte da 
fiscalização, muito pelo contrário, tanto antes como depois daquela autuação, todos os 
principais elementos se mantiveram inalterados e, nesse sentido, o que houve foi, apenas 
e tão somente, uma correção no histórico da autuação".  

 
Devidamente intimado da decisão singular (fls. 357/359), o sujeito 

passivo comparece ao processo alegando que após a declaração de improcedência do 



 

lançamento anterior (PAT nº 4010902203851), em virtude de erro no auto de infração, a 
fiscalização não mais poderia efetuar o lançamento com o mesmo objeto, mais apenas 
quanto a fatos geradores ocorridos posteriormente. Finaliza, requerendo que seja 
declarada a improcedência do presente auto de infração. 

 
É o Relatório. 
 
 
 
 

VOTO 

 
Tratam os autos de crédito tributário constituído em desfavor do 

sujeito passivo por ter realizado saída de mercadorias tributadas sem emissão de 
documentação fiscal, no período de 01/01/2008 a 31/12/2008, conforme Auditoria 
Específica de Mercadorias.  

Inicialmente destaco que não há no processo questões preliminares, 
prejudiciais, de caráter terminativo, a serem apreciadas.   

 
No que diz respeito ao mérito, o lançamento do crédito tributário em 

discussão está fundamentado na Auditoria Especifica de Mercadorias. Essa auditoria 
analisa de forma quantitativa as entradas e saídas de mercadorias num determinado 
período, levando-se em consideração o estoque inicial e final do período analisado. 

 
Os demonstrativos da Auditoria Específica de Mercadorias (fls. 

06/139) revelaram a saída de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal. Essa 
saída de mercadoria tributada do estabelecimento fez nascer a obrigação de pagar o 
ICMS (obrigação principal), em face da ocorrência do fato gerador, por força da previsão 
estampada no inciso I do artigo 11 do Código Tributário Estadual: "Art. 11. O imposto 
incide sobre: (...) I - operações relativas à circulação de mercadorias;"  

 
A falta de emissão de documentação fiscal configura o 

descumprimento de obrigação acessória, conforme estabelece o artigo 64, § 2º, da Lei n.º 
11.651/91 (CTE): 

 
Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do imposto, é 
obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou negativas, estabelecidas na 
legislação tributária. 
 
(...) 
 
§ 2º Os contribuintes do imposto e as demais pessoas sujeitas ao cumprimento de 
obrigações tributárias, relacionadas com o ICMS, são obrigados a manter e escriturar 
os livros exigidos e a emitir documentos fiscais. 

 
Também, nesse mesmo sentido, em relação à obrigação de emissão 

de documentação fiscal, assim estabelece o artigo 141, do Decreto nº 4.852/91- RCTE: 
 
Art. 141. O contribuinte do imposto e as demais pessoas sujeitas ao cumprimento de 
obrigação tributária, relacionadas com o ICMS, devem emitir documento fiscal, em 
conformidade com a operação ou prestação que realizarem. 

 
Da leitura dos dispositivos acima mencionados, observa-se que o 

contribuinte do imposto e as demais pessoas sujeitas ao cumprimento de obrigação 



 

tributária, relacionadas com o ICMS, estão obrigados a emitir documento fiscal, em 
conformidade com a operação ou prestação que realizarem.  

 
Da análise detida dos autos, não obstante os engenhosos 

argumentos expendidos pela Recorrente, considero que o feito deve prosperar. Devo dizer 
que ao invés de tentar desconstituir o presente crédito tributário apenas com base em 
retórica jurídica, melhor teria feito o contribuinte se tivesse apresentado levantamento de 
própria lavra, apontando os erros e omissões cometidos pelo agente autuante em seu 
trabalho fiscal. Como não o fez, sujeita-se às penalidades previstas em lei. 

 
Assim sendo, acolho e transcrevo, ipsis litteris, parte da decisão 

singular, prolatada pelo douto julgador singular Luiz Fernando Correa Rigo, acerca do 
mérito desta questão:  

 
(...) Então, entendo que a fiscalização, por meio dos 

documentos juntados ao feito, em mídia digital em formato PDF, demonstra, de forma 
irrefutável, que houve realmente a saída de mercadorias sem emissão de documentos 
fiscais em que a empresa autuada deveria ser realmente responsabilizada pela 
exigência desse imposto que não foi recolhido. Talvez, pela clareza da acusação fiscal 
(omissão de saída apurado em uma auditoria específica de mercadoria, em período já 
encerrado) é que a impugnante não tenha se defendido de forma concreta no mérito 
da causa em si, preferindo apenas a questão de direito acima já analisada e decidida. 

Importa, frisar, também, que no Processo Administrativo 
Tributário vigora o Princípio da Verdade Material, que impede que a impugnante 
queira questionar um lançamento tributário de precisão matemática, corretamente 
elaborado, com base nas informações obrigatoriamente envidadas, via arquivos 
magnéticos, SINTEGRA, dentro das técnicas contábeis, sem apresentar uma 
contestação concreta, citando documentos fiscais com possíveis divergências, 
objetivando comprovar assim, de forma material, todos os erros, incorreções ou 
omissões no trabalho de auditoria bem elaborado pela fiscalização, conforme 
relatórios apresentados na mídia digital, em formato PDF, o que transforma o seu 
resultado em certeza e liquidez para o referido crédito tributário. 

Em face de todo o exposto, não tendo o contribuinte 
apresentado contestação concreta de mérito, objetivando demonstrar as supostas 
falhas ou incorreções na Auditoria Específica de mercadoria que foi bem elaborada, 
induvidoso se torna manter integralmente o valor apurado. 

DISPOSITIVO 

Posto isto, diante dos fatos e fundamentos jurídicos acima 
e com base nas provas juntadas ao feito, conheço da impugnação, nego-lhe 
provimento, para, em preliminar, não acolher nenhuma nulidade, assim como, rejeitar 
o pedido de decadência, para, no mérito, decidir pela PROCEDÊNCIA da pretensão 
inicial do fisco, em cálculo do setor competente, o que garantirá certeza e liquidez ao 
crédito tributário. 

 
Portanto, ao contrário do que afirma a Recorrente, o trabalho 

realizado pela fiscalização que deu suporte a autuação foi devidamente instruído de forma 
a evidenciar sem qualquer dúvida o seu resultado, logo, não há como acolher a tese 
defensória combatida com muita propriedade pelo julgador singular.  

Assim, em face da auditoria realizada e das disposições na 
legislação tributária relativa à matéria em comento, é forçoso concluir que o auto de 
infração deve ser julgado procedente, nos termos da acusação inicial. 
 

Diante do exposto, voto conhecendo do recurso, negando-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração.  

 



 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 22 de março de 2016. 
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Matéria: Mercadoria sem documento fiscal ou com documento irregular (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00387/16 
 
Relator: Conselheiro João Divino de Brito 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade. Insegurança na 
determinação da infração e cerceamento do direito de defesa. 
Rejeitadas. ICMS. Obrigação tributária principal. Mercadorias 
depositadas em estabelecimento em situação cadastral 
irregular. Procedência. 
 
1. Não é passível de nulidade o lançamento que contenha os 
elementos indispensáveis para determinar com segurança a 
infração denunciada e identificar corretamente o infrator; 
 
2. Fica afastada a hipótese de nulidade do lançamento por 
cerceamento do direito de defesa, quando não comprovada, no 
curso da ação, a ocorrência dos incidentes formais que 
prejudicam a apreciação do mérito do ato administrativo; 
 
3. Quando o sujeito passivo não apresentar provas capazes de 
elidir a pretensão fiscal, o auto de infração deverá ser julgado 
procedente. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 21 de outubro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por 
insegurança na determinação da infração e, a segunda, por cerceamento ao direito de 
defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros João Divino de Brito, Antônio Martins 
da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Álvaro Falanque e Elias Alves dos Santos. Quanto ao 
mérito, conhecer da impugnação, negar-lhe provimento para considerar procedente o auto 
de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros João Divino de Brito, Antônio 
Martins da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Álvaro Falanque e Elias Alves dos Santos. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo mantinha 
mercadorias tributadas no estabelecimento em situação cadastral irregular acobertadas 
por notas fiscais. Em consequência, deverá pagar o ICMS na importância de R$ 
11.748,63, mais a cominações legais. 

 
Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 14, 

inciso IV, 64 e 156 da Lei nº 11.651/91, tendo sido proposta a penalidade prevista no 
artigo 71, inciso XI, alínea “a”, conjugado com o § 9º, inciso I, da Lei nº 11.651/91 com a 
redação conferida pela Lei nº 14.058/2001. 

 
O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: cópia 

detalhamento do crédito tributário, cópia termo de apreensão, cópia termo de liberação, 
cópia demonstrativo de base de cálculo e cópias de notas fiscais (fls. 03/70). 

 



 

 O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 
apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de fls. 71/72, tendo 
sido lavrado o Termo de Revelia de fls.73.  

 
Após ser devidamente intimado o sujeito passivo apresenta 

impugnação em segunda instância, às fls. 79/80, alegando inicialmente insegurança na 
determinação da infração e cerceamento do direito de defesa, em razão da ausência de 
demonstrativos claros no auto de infração que possam comprovar que autuada deixou de 
recolher o ICMS. Quanto ao mérito a recorrente se limita a afirmar que o auto deve ser 
julgado improcedente, e assevera que fará juntada de documentos para ilidir a ação fiscal. 
Ao final pede pela improcedência do auto de infração. 

 
É o Relatório. 
 
 
 

VOTO 
 

Quanto as questões preliminares relativas à nulidade do auto de 
infração por insegurança na determinação da infração e cerceamento do direito de defesa, 
deixo de acolhê-las.  

De fato, verifico que além de estarem presentes todos os requisitos 
do artigo 8º da Lei Estadual nº 16.469 e do artigo 142 do Código Tributário Nacional, a 
descrição do fato coaduna-se com os demonstrativos e documentos anexados pelo agente 
autuante, bem como, com a fundamentação legal da infração. Também não há 
divergências de valores entre levantamentos integrantes do lançamento e destes com o 
auto de infração. E por último, o lançamento foi instruído com levantamento completo, o 
que confirma a infração. Ante tais evidências e com a unanimidade do voto de meus 
pares, é de se entender que a aludida preliminar relativa à insegurança na determinação 
da infração deve ser rejeitada. 

Já com relação à preliminar de nulidade do auto de infração por 
cerceamento do direito de defesa, arguida pela autuada, manifesto-me também pela sua 
rejeição, tendo em vista que o sujeito passivo foi legalmente comunicado e compareceu a 
todas as fases do processo para exercer sua oposição, o que significa que teve a exata 
compreensão da acusação que lhe fora imputada e tentou elidi-la tanto na peça 
impugnatória quanto na recursal. Vale então considerar que a aludida preliminar é 
exercício de retórica jurídica que não dá azo para a nulidade do trabalho fiscal e por isso 
deve ser rejeitada. 

Quanto ao mérito, considero que o feito em questão deve seguir 
adiante. Trata o presente processo de cobrança de ICMS e acréscimos legais, em 
procedimento fiscal pelo qual se constatou que o autuado mantinha mercadorias 
tributadas já acrescido do índice de Lucro Bruto (ILB) de 50% em estabelecimento 
comercial em situação cadastral irregular, acobertadas pelas notas fiscais em anexo.  

A Fazenda Pública, à luz do que lhe permite a legislação tributária, 
cobra o valor exigido e notifica o sujeito passivo a recolher o imposto respectivo que 
entende ser devido em função do valor apurado na exordial. 

 
O sujeito passivo nada trouxe aos autos que pudesse reverter o 

pleito. Este fato, na minha avaliação, compromete a tese defensória. 



 

 
Com isso a acusação permanece incólume, conforme descrita na 

inicial. O valor que o Fisco entende como correto não foi devidamente objetado pelo 
sujeito passivo. Também seria importante destacar que o valor colocado pelo Fisco, bem 
como, a documentação acostada aos autos, de fato guardam absoluta sintonia com a 
realidade, trazendo mais força para acusação.   

 
Ante o exposto, é forçoso concluir que o histórico contido no auto de 

infração se coaduna com a fundamentação jurídica, ou seja, com os artigos supostamente 
infringidos. Posto isso, entendo que o presente lançamento preenche as condições 
estabelecidas no artigo 160 da Lei nº 11.651/91, motivo pelo qual a pretensão fazendária 
deve prosperar.  

Assim sendo, rejeito as preliminares de nulidade da peça básica, por 
insegurança na determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa. Quanto 
ao mérito, conheço da impugnação, nego-lhe provimento para considerar procedente o 
auto de infração.  

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 22 de março de 2016. 
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Matéria: Mercadoria sem documento fiscal ou com documento irregular (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00400/16 
 
Relator: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Mercadoria sem 
documento fiscal ou com documento irregular. Unânime.  
ICMS. Obrigação principal. Omissão de pagamento de ICMS. 
Mercadorias apreendidas em estabelecimento não cadastrado e 
sem documentação fiscal. Procedência. Decisão não unânime. 
Tëm-se por ocorrido o fato gerador do ICMS relativamente às 
mercadorias apreendidas em estabelecimento não inscrito no 
cadastro de contribuintes do Estado, e ainda, sem 
documentação fiscal, devendo prevalecer, para efeito de base de 
cálculo da obrigação tributária principal e multa formal, o valor 
da base de cálculo arbitrada pela fiscalização (art. 14, IV, do CTE 
e art. 17, I, "a", do RCTE). 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de março de 2016, decidiu, por maioria de votos,  conhecer da 
impugnação, negar-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração. Foram 
vencedores os Conselheiros David Fernandes de Carvalho, Paulo Diniz, Victor Augusto de 
Faria Morato e Masayuki Missao. Vencido o Conselheiro Edson Abrão da Silva que votou 
pela improcedência do auto de infração.  ' 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta destes autos que o sujeito passivo mantinha mercadorias 
tributadas, sem documentação fiscal, no valor comercial de venda a varejo de 
R$122.823,40, em estabelecimento em situação cadastral irregular, conforme Termo de 
Apreensão e relação anexos. Em consequência deverá pagar o ICMS, na importância de 
R$20.879,91, juntamente com acréscimos legais. 

 
Foram citados como dispositivos legais infringidos os arts. 14, IV, 19, 

IX, 64, 66 e 156 da Lei nº 11.651/91 - CTE c/c art. 145 do Decreto nº 4.852/97 – RCTE. 
 
Propôs-se a penalidade tipificada no art. 71, XII, “a”, 3, § 9º, I, do 

CTE com a redação da Lei nº 15.505/05. 
 
Instrui o processo o Termo de Apreensão de fls. 04 em que consta 

como local da apreensão a Rua Alberto Miguel, nº 261, sala 03, Campinas, Goiânia/GO, 
enquanto o endereço cadastrado é à Av. Anhanguera, Qd. 84, Lt. 02, nº 3086 Campinas, 
Goiânia/GO, com a observação “Mercadoria em Estabelecimento Em Situação Fiscal 
Irregular”, com o ciente da contabilista da empresa Graciele Teixeira Graciano. Também, 
instrui o processo extratos de sites da internet com valores comerciais das mercadorias 
apreendidas (malas de viagem, mochilas de rodinhas, mochilas escolares, bolsas viagem, 
frasqueira, nécessaire), bem como conta de energia com o endereço da apreensão. 

 
Intimado regularmente, o sujeito passivo não comparece em primeira 

instância, sendo declarado revel. 
 



 

Intimado novamente, para comparecimento em 2ª instância, o sujeito 
passivo apresenta impugnação a esta Câmara, em que aduz as seguintes alegações: 

 
a) Que estava com a situação cadastral regular e que a 

documentação fiscal estava na contabilidade; 
b) Que as mercadorias que lá se encontravam somente estavam ali, 

temporariamente, em razão de o estabelecimento comercial 
regularmente inscrito ter sido vítima de arrombamento e furto; 

c) Que a avaliação feita pela fiscalização não condiz com a 
realidade, pois a pesquisa pela internet não condiz com a 
realidade goianiense. 

 
Pede que o auto de infração seja julgado improcedente, ou que seja 

considerada a planilha de preços acostada pela impugnante para servir de base de cálculo 
para eventual cobrança do ICMS.  

 
Anexa: cópias de DANFES que descrevem mercadorias como as 

apreendidas, fotografias do estabelecimento que teria sido arrombado, TIPI-Tabela do IPI 
NCM, em que realça que as mercadorias são de matérias têxteis, extrato do Boletim de 
Ocorrência (datado de 11/11/2011), cópia do livro RUDFTO, com termo de ocorrência do 
fato (furto e arrombamento) e planilha com valores das mercadorias que resulta em base 
de cálculo de R$15.292,94, acompanhada de “Pedidos” contendo descrição e valores das 
mercadorias. OBS. TA 14/12/2011 

 
A 1ª CJUL converteu o julgamento em diligência, conforme 

Resolução 056/2015, para que agente do fisco notificasse o sujeito passivo a apresentar 
documentos fiscais extraídos pelo mesmo nas vendas dessas mercadorias no período de 
final do ano de 2011 em diante, para que se pudesse avaliar a base de cálculo de forma 
autêntica. 

 
A fiscalização informa que NOTIFICOU o sujeito passivo para a 

apresentação de documentação fiscal exigida na Resolução, mas que decorrido o prazo 
(10 dias) estabelecido pelo fisco, não foi atendida a notificação (notificação feita por 
domicílio tributário eletrônico), com ciência automática em 23/12/2015 

 
 
O sujeito passivo não foi intimado do resultado da diligência, 

porquanto não foi concluída a diligência, visto que o sujeito passivo não compareceu para 
fornecer os documentos fiscais requisitados pela fiscalização. 

 
 
 
  V   O   T   O 
 
 
 
Tratam estes autos de exigência de ICMS, multa formal, mais 

acréscimos legais, de mercadorias sem documentação fiscal encontradas em 
estabelecimento não cadastrado. 

 
Os autos encontram-se instruídos pela fiscalização com o original do 

Termo de Apreensão de fls. 04, que retrata o fato relativamente à existência das 
mercadorias (bolsas para viagem luxcell, mochila c/; rodinha, mochila escolar, bolsa pra 



 

viagem, fraqueira grande, nécessaire e mala infantil) que se encontram em 
estabelecimento em situação fiscal irregular com assinatura, no campo próprio, da 
contabilista da empresa Gracielle Teixeira Graciano. 

 
O sujeito passivo não contesta a existência daquelas mercadorias 

apreendidas no estabelecimento não inscrito, mas apenas alega que a mudança das 
mercadorias do seu estabelecimento inscrito (CCE 10.347.619-9), situado na Av. 
Anhanguera, nº 9086, em Campinas, Goiânia/go, para o local sem inscrição estadual, foi 
consequência do arrombamento deste estabelecimento por amigos do alheio, o que 
obrigou o proprietário da empresa a remover as mercadorias, temporariamente, para a 
Rua Alberto Miguel, nº 261, sala 03, em Campinas, Goiânia/GO. 

 
 Sobre o fato, a legislação tributária estabelece que considera-se 

ocorrido o fato gerador do ICMS, nessa situação. Eis a redação constante do Código 
Tributário do Estado de Goiás – CTE: 

 
CTE 

Art. 14. Considera-se, também, ocorrido o fato gerador do imposto, no 
momento: 
......................................................................................................................... 

IV - da verificação da existência de estabelecimento de contribuinte, não 
inscrito no cadastro estadual ou em situação cadastral irregular, em relação 
ao estoque de mercadorias nele encontrado; 
 

Observo que a ocorrência policial do arrombamento do 
estabelecimento foi realizada 11/11/2011 (Fls. 95/96), enquanto a apreensão das 
mercadorias deu-se no local não inscrito em 14/12/2011 (fls. 04). Observa-se assim que 
houve tempo suficiente para retornar as mercadorias ao estabelecimento cadastrado. 

 
A impugnante alega que “as mercadorias estão devidamente 

acompanhadas de documentos fiscais”, anexando ao feito cópia de DANFEs relativos a 
notas fiscais eletrônicas (fls. 040/077).  

 
Entretanto, como esses DANFEs não se encontravam no local da 

apreensão das mercadorias no momento da lavratura do termo de apreensão, conforme 
consta do auto de infração, não há como vincular tais documentos fiscais às mercadorias 
objeto de autuação, considerando também o fato de que tal documentação abrange um 
período de aquisição que vai de agosto de 2011 a novembro de 2011, além do que o 
estabelecimento também encontrava-se em situação irregular frente ao cadastro estadual 
de contribuintes. 

 
A impugnante contesta, ainda, o valor das mercadorias que foi 

arbitrado pela autoridade fiscal para efeito de cálculo da exigência dos presentes autos, 
asseverando que “esse orçamento não condiz com a realidade”, e anexa ao processo 3 
orçamentos de empresas distintas que atuam no mesmo seguimento empresarial, 
conforme afirma às fls. 090, calculando-se uma base de cálculo de R$18.320,88 (fls. 102), 
ou, ainda, conforme calculado os preços a partir das notas fiscais eletrônicas com cópias 
anexadas ao autos e acrescido do IVA de 60%, resultou base de cálculo do ICMS na 
importância de R$15.292,94. 

 
Sobre a valoração de mercadorias em situação fiscal irregular, 

determina o Regulamento do Código Tributário do Estado de Goiás – RCTE (Decreto nº 
4.852/97), em seu art. 17 a seguir transcrito: 



 

 

“Art. 17. A base de cálculo do imposto deve ser arbitrada pela autoridade 
fiscal, podendo o sujeito passivo contraditá-la no correspondente processo 
administrativo tributário, sempre que, alternativa ou cumulativamente (Lei nº 
11.651/91, art. 25): 

I - o valor ou preço da mercadoria, bem, serviço ou direito: 

a) seja omisso;” 

 
Na presente situação, o valor da mercadoria é omisso, tendo em 

vista que a acusação é de que as mercadorias encontravam-se sem documentação fiscal. 
Assim, cumpre ao agente da fiscalização arbitrar o valor da base de cálculo. No presente 
caso, a autoridade fiscal fundamentou-se em valores verificados em anúncios de produtos 
iguais ou similares existentes na rede mundial de computadores – Internet, conforme 
verifica-se às fls. 010/016. 

 
De qualquer forma, no sentido de oportunizar ao contribuinte a 

apresentação de valores de forma autêntica, a partir de documentos fiscais de vendas das 
próprias mercadorias, é que a 1ª Câmara Julgadora converteu o julgamento em diligência, 
em 15/05/2015 (fls. 107/108), para que o sujeito passivo apresentasse à fiscalização 
cópias de documentos fiscais emitidos pelo mesmos na vendas dessas mercadorias a 
partir da data da ocorrência das irregularidades constatadas nesse auto de infração (final 
do ano de 2011, em diante), sob pena de considerar-se como base de cálculo do ICMS o 
valor já constante do processo arbitrado pelo Fisco. 

 
Notificado em seu Domicílio Tributário Eletrônico (Fls. 112), o sujeito 

passivo não atendeu à notificação (fls. 111), motivo pelo qual o agente da fiscalização 
retornou o feito a este CAT tendo em vista a “impossibilidade de confrontar os preços 
lançados com os dos documentos fiscais” (fls. 110). 

 
Portanto, na ausência de manifestação do sujeito passivo sobre os 

preços reais de venda das mercadorias objeto de apreensão, mediante atendimento da 
notificação feita pelo Fisco em seu Domicílio Tributário Eletrônico com essa finalidade, é 
que deve prevalecer, para todos os efeitos legais, a atribuição de valor realizada pelo 
autuante, nos termos do art. 17, I, do RCTE, retrotranscrito. 

 
Posto isso, conheço da impugnação, nego-lhe provimento, para 

considerar procedente o auto de infração. 
 
 
 

 
 
 

Sala das sessões, em 23 de março de 2016. 
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Matéria: Mercadoria sem documento fiscal ou com documento irregular (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00430/16 
 
Relator: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Nulidade por erro de identificação de 
sujeito passivo. Rejeitada. O interesse comum, prescrito na 
legislação tributária, é ínsito na operação de circulação de 
mercadoria entre adquirente e remetente, visto que a mercadoria 
somente desloca-se da origem ao destino face a um acordo de 
vontades entre comprador e vendedor. Outrossim, havendo 
exigência de ICMS, existe de maneira clara a solidariedade em 
relação à penalidade pecuniária, motivo pelo qual esta não pode 
ser afastada, visto que o acessório segue o principal 
(interpretação do art. 45, parágrafo único, do CTE). 
 
ICMS. Obrigação principal. Mercadoria desacobertada de 
documentação fiscal. Procedência. É devido ao Estado de Goiás 
o ICMS incidente sobre o excedente de carvão vegetal, em 
relação à nota fiscal emitida, na saída dessa mercadoria de 
estabelecimentos produtores rurais goianos com destino a 
siderúrgica localizada no Estado de Minas Gerais, sendo o 
destinatário obrigado ao pagamento do imposto incidente sobre 
o excedente desacobertado de documentação fiscal, nos termos 
dos arts. 45 do CTE e 145 do RCTE, inclusive adequando-se a 
penalidade ao art. 71, VII, L, § 9º, I, do CTE. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 08 
de março de 2016, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da peça 
básica, arguida pela autuada, por erro na identificação do sujeito passivo. Foram 
vencedores os Conselheiros David Fernandes de Carvalho, João Divino de Brito, Nislene 
Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, 
Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo 
José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Paulo Diniz, Heli José da Silva, Alcedino Gomes 
Barbosa, Domingos Caruso Neto, José Luiz Rosa, Antônio Martins da Silva, Washington 
Luis Freire de Oliveira e José Pereira D'abadia. Vencida a Conselheira Talita Pimenta 
Félix. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer do recurso do Contribuinte 
para o Conselho Pleno, negar-lhe provimento para manter a decisão cameral que 
considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros 
David Fernandes de Carvalho, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo 
Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto de 
Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, 
Lidilone Polizeli Bento, Paulo Diniz, Heli José da Silva, Alcedino Gomes Barbosa, 
Domingos Caruso Neto, José Luiz Rosa, Antônio Martins da Silva, Talita Pimenta Félix, 
Washington Luis Freire de Oliveira e José Pereira D'abadia. Também por votação 
unânime, conhecer do recurso da Fazenda Pública para o Conselho Pleno, dar-lhe parcial 
provimento para reformar em parte a decisão cameral e adequar a penalidade para a 
prevista no art. 71, VII, L, § 9º, I, do CTE e negar-lhe provimento quanto à questão da 
correção do montante, mantendo o cálculo do valor inicial. Participaram do julgamento os 
Conselheiros David Fernandes de Carvalho, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, 
Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto 



 

de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, 
Lidilone Polizeli Bento, Paulo Diniz, Heli José da Silva, Alcedino Gomes Barbosa, 
Domingos Caruso Neto, José Luiz Rosa, Antônio Martins da Silva, Talita Pimenta Félix, 
Washington Luis Freire de Oliveira e José Pereira D'abadia. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta destes autos que o sujeito passivo “adquiriu de produtores 
rurais goianos, durante o período de 01/01/2004 a 31/12/2004, 22.318,00 metros cúbicos 
de carvão vegetal,  no valor total de R$1.729.645,00, desacobertados de documentação 
fiscal, conforme prova o RELATÓRIO DE CONTROLE DO CONSUMO E UTILIZAÇÃO DE 
PRODUTOS E SUBPRODUTOS FLORESTAIS, de emissão do próprio destinatário da 
mercadoria, anexo a este, e demonstrado nos documentos também anexos. Em 
consequência, conforme estabelece o art. 45, parágrafo único, da Lei nº 11.651/91, na 
condição de contribuinte solidário, deve pagar o ICMS no valor de R$207.557,40 
(duzentos e sete mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e quarenta centavos), 
juntamente com as penalidades e acréscimos legais”. 

 
Tidos por infringidos o art. 66 da Lei nº 11.651/91 – CTE e art. 145 do 

Decreto nº 4.852/97 – RCTE, e proposta a penalidade do art. 71, VII, “l”, § 9º, I, da Lei nº 
11.651/91 c/ redação da Lei nº 13.446/99. 

 
Para instrução processual, juntou-se ao feito: a planilha 

“Demonstrativo de Cálculo do ICMS Sobre Saída de Carvão Vegetal Desacobertado de 
Documento Fiscal” (fls. 04); a planilha “Quantidades Informadas nas Notas Fiscais do 
Produtor (fls. 05/10); a planilha “quantidades informadas nas notas fiscais de entrada” (fls. 
11/16); a planilha “Relatório de Controle e Utilização de Produtos e Subprodutos 
Florestais” (fls. 18/115); cópia do Ofício da Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos 
Hídricos do Estado de Goiás encaminhando para a Secretaria da Fazenda cópias de 
relatórios de Controle e Utilização de Produtos e Subprodutos Florestais emitidos pelo 
sujeito passivo (fls. 17). 

 
Intimado, o autuado apresenta impugnação em primeira instância em 

que aduziu o seguinte (fls. 119/132): 
 
a) quanto à sujeição passiva, aduziu que não é o caso de 

ocorrência de solidariedade com fundamento no art. 45, parágrafo único do CTE, 
porquanto não tem interesse comum com os produtores rurais, tendo celebrado contrato 
de compra e venda, no qual se encontram em polos opostos; acrescenta, ainda, que não é 
o caso de solidariedade tipificada no art. 45, parágrafo único, do CTE, visto que não houve 
operação de circulação de mercadoria sem documentação fiscal, conforme prevê o 
dispositivo, sendo todas as operações acobertadas por documentação fiscal emitida pelo 
produtor goiano, além do que, cumprimento a legislação tributária mineira, a impugnante 
emitiu nota fiscal de entrada;  

 
b) asseverou que o ICMS da diferença entre a quantidade de 

carvão vegetal pago na origem e o registrado pela destinatária deve ser pago pelo 
contribuinte goiano, e não pelo adquirente da mercadoria; assim, pede a realização de 
DILIGÊNCIA, pelo fisco, para apurar a existência de eventuais pagamentos 
complementares feitos pelo contribuinte, o produtor rural estabelecido em Goiás; 

 



 

c) aduziu que em 2004 não havia solidariedade quanto ao 
pagamento da penalidade pecuniária, de modo que, se reconhecida a solidariedade, esta 
deve ser limitada apenas ao pagamento do imposto, conforme “caput” do art. 45 do CTE; 

 
d) por fim, alegou que se admitida a solidariedade quanto à 

penalidade pecuniária, deve-se afastar a penalidade sugerida pelo autor do procedimento 
fiscal (art. 71, VII, “l”, § 9º, I, do CTE), porque o sujeito passivo autuado não deixou de 
emitir documentos fiscais exigidos pela legislação goiana, que impunha essa obrigação ao 
contribuinte goiano, produtor rural. 

 
Pediu para que seja julgado improcedente o lançamento, 

reconhecendo a ausência de solidariedade, ou excluindo esta quanto à penalidade 
pecuniária, requerendo, ainda, seja apurada a existência de pagamentos complementares, 
eventualmente realizados pelos produtores rurais goianos. 

 
Em sentença de fls. 145/148, o julgador singular manteve a 

impugnante no polo passivo, e julgou procedente o auto de infração, afastando qualquer 
nulidade, porém alterando a penalidade para a prevista no art. 71, III, “a”, do CTE. 

 
A Fazenda Pública Estadual recorreu pedindo a reforma da decisão 

singular, restabelecendo a pena inicialmente cominada bem como pediu a adequação dos 
montantes a períodos lançados. 

 
O sujeito passivo interpôs recurso voluntário da decisão singular para 

a Câmara Julgadora (fls. 139/149), arguindo o seguinte: 
 
a’) que a sentença omitiu-se quanto ao requerimento formulado pela 

impugnante, a fim de que fossem realizadas DILIGÊNCIAS para se apurar o eventual 
pagamento, pelos produtores rurais, das diferenças apontadas, insistindo na requisição de 
documentos, nos termos da impugnação; 

 
b’)  que há precedentes do CAT-GO reconhecendo a ilegitimidade 

passiva de empresas situadas em Minas Gerais, relativamente às operações praticadas 
por contribuinte goianos; 

 
c’) asseverou, ainda, que há impossibilidade de o Estado de Goiás 

exercer sua capacidade tributária ativa além de suas fronteiras; 
 
d’) alegou, novamente, a falta de interesse comum entre vendedor e 

comprador de carvão vegetal; que as mercadorias estavam acobertadas por documentos 
fiscais; que a solidariedade não se aplica às penalidades (entendimento do caput do art. 
45 do CTE). 

 
Pediu que fosse convertido o julgamento em diligência, a reforma da 

sentença para desfazer o lançamento tributário, não se reconhecendo a solidariedade, ou 
sua limitação apenas ao valor do imposto e acréscimos moratórios, excluindo-se a 
responsabilidade em relação à nova penalidade constante da sentença, visto que não 
pode ser penalizada pelo eventual descumprimento de normas previstas na legislação 
goiana. 

 
A decisão da 1ª CJULT (Fls. 173/183):  
 
- rejeitou o pedido de diligência; 



 

 
- rejeitou a nulidade por cerceamento do direito de defesa e por 

ilegitimidade ativa do Estado de Goiás; 
 
- no mérito, julgou procedente o auto de infração, confirmando a 

decisão singular. 
 
A Fazenda Pública, agora recorre ao Conselho Pleno pedindo a 

reforma da decisão cameral para retornar à penalidade cominada no auto de infração e 
para a adequação dos montantes e períodos lançados, conforme se observa às fls. 
185/189. 

 
O sujeito passivo apresenta contradita ao recurso fazendário (fls. 

195/196) pedindo o desprovimento deste, bem como recurso ao Conselho Pleno (fls. 
198/203) em que aduz o seguinte: 

 
a”) ilegitimidade ativa do Estado de Goiás, pois o local da operação 

seria o do Estado de Minas Gerais, em relação a mercadorias desacobertadas de 
documentação fiscal; 

 
b”) falta de ocorrência de solidariedade, pois não existe interesse em 

comum entre comprador e vendedor de carvão vegetal; falta de solidariedade em relação 
às penalidades (entendimento do caput do art. 45 do CTE). 

 
Pede a reforma do acórdão cameral por ilegitimidade ativa do Estado 

de Goiás; ou por ausência de solidariedade, ou ainda, exclusão da penalidade por falta de 
solidariedade em relação a esta. 

 
 
 
  V   O   T   O 
 
 
 

Nestes autos, exige-se do sujeito passivo pagamento de ICMS, multa 
formal, mais acréscimos legais, decorrentes de constatação de recebimento pelo autuado 
de quantidade de carvão vegetal excedente em relação à nota fiscal de produtor emitida 
em repartição fazendária por produtores rurais goianos (mercadoria desacobertada de 
documentação fiscal em relação ao excedente).   

 
O processo encontra-se devidamente instruído com a planilha 

“RELATÓRIO DE CONTROLE E UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS 
FLORESTAIS” (fls. 018/115), em que o próprio sujeito passivo declara a quantidade de 
carvão vegetal informado na Guia Florestal/Nota Fiscal do Produtor, e o volume de carvão 
vegetal efetivamente recebido. A partir dessa informação, calculou-se a diferença de 
carvão vegetal que estava desacobertada de documentação fiscal, procedendo-se à 
lavratura do auto de infração.  

 
 
Sobre o presente procedimento fiscal, prescreve a legislação 

tributária do Estado de Goiás (CTE art. 45, I, “a”, XIII e parágrafo único, e art. 66; RCTE 
art. 145): 

 



 

CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO ESTADO DE GOIÁS - CTE 

“Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 

I - o transportador: 

a) com o remetente ou o destinatário, em relação às mercadorias ou bens 
que transportar sem documentação fiscal; 

......................................................................................................................... 

XIII - com o contribuinte ou o substituto tributário, a pessoa que por seus 
atos ou omissões concorra para a prática de infração à legislação tributária. 

............................................................................................................... 

Parágrafo único. Considera-se, também, ter interesse comum na situação 
que constitua fato gerador de obrigação principal: 

I - o alienante ou remetente, com o adquirente ou o destinatário, de 
mercadorias ou bens, em operações realizadas sem documentação fiscal; 

............................................................................................................... 

Art. 66. As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar 
sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. 

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal 
irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos 
fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea.” 

 

REGULAMENTO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO ESTADO DE GOIÁS-
RCTE 

 

“Art. 145. O destinatário da mercadoria ou do serviço é obrigado a exigir 
documento fiscal, com todo requisito legal, de quem o deva emitir, sempre 
que obrigatória a emissão (Convênio SINIEF SN/70, art. 14).” 

 

À vista da legislação acima transcrita, passo a fundamentar as 
demais decisões tomadas pelo Conselho Pleno: 

 
Não ocorre, na presente situação, erro de identificação do sujeito 

passivo solidário. A legislação tributária é clara ao estabelecer o vínculo entre remetente e 
destinatário em relação às mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal. 
Nesse sentido, o excedente de carvão vegetal adquirido pelo sujeito passivo autuado dos 
remetentes produtores rurais goianos estava desacobertado de documentação fiscal. 
Cumpria ao sujeito passivo, não apenas emitir documento fiscal de entrada, como o fez, 
mas também recolher o ICMS relativo à diferença constatada ao erário goiano, porquanto 
a mercadoria saiu do Estado de Goiás, local de ocorrência do fato gerador. 

 
Assim, o interesse comum entre adquirente e remetente é 

notadamente subjacente à operação de circulação de mercadoria, porquanto, se não 
houvesse o interesse comum entre ambas as partes, a mercadoria não seria remetida do 
Estado de Goiás para o destinatário em Minas Gerais. Somente por um acordo de 
vontades é que tal fato ocorre, e esse acordo de vontades pressupõe a existência de 
interesse comum no deslocamento da mercadoria da origem ao destino. 

 

https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/SINIEF/CVSN_70.htm#A14


 

Quanto à solidariedade em relação às penalidades, decorre da 
sistemática adotada pela legislação goiana. Assim, quanto se exija apenas multa formal 
por descumprimento de obrigação tributária acessória, em situação que não incida o 
imposto, o texto do art. 45, caput, do CTE afasta a ocorrência de solidariedade em relação 
a esta (multa formal). Entretanto, quando a multa formal seja exigida em decorrência de 
omissão de pagamento de ICMS, naturalmente que o acessório segue o principal, 
estabelecendo-se o vínculo do solidário em relação a toda a exigência do crédito tributário.  

 
Assim, não há que se falar em falta de solidariedade em relação à 

penalidade pecuniária, visto que se exige esta juntamente com o imposto incidente na 
operação desacobertada de documentação fiscal que deu causa ao auto de infração.  

 
A alegada ilegitimidade ativa do Estado de Goiás, por sua vez, é 

analisada junto ao julgamento de mérito, tendo em vista que não há previsão dessa 
nulidade na Lei nº 16.469/09. 

 
Conforme já asseverado, a mercadoria objeto do auto de infração 

constitui um excedente em relação à nota fiscal do produtor emitida em Goiás. Portanto, 
não se trata de mercadoria totalmente desacompanhada da nota fiscal, situação em que 
não se tem conhecimento comprovado de sua origem. 

 
A documentação que acompanhava a carga de carvão vegetal 

garante que a mesma saiu do Estado de Goiás, sendo o excedente desacobertado de 
nota fiscal mercadoria cujo fato gerador ocorreu no território goiano, comprovadamente. 

 
Assim, não há que se falar que o local da operação seria o Estado de 

Minas Gerais, na medida em que se evidencia a sua origem e a ocorrência do respectivo 
fato gerador, e em relação à unidade federativa que tem direito ao recebimento do ICMS 
decorrente da circulação de mercadoria, no caso, o erário goiano.   

 
Relativamente ao recurso Fazendário, dou-lhe parcial provimento, na 

medida em que a penalidade tipificada no art. 71, VII, “l”, § 9º, inciso I, do CTE, é a mais 
específica para a infração cometida, na medida em que se trata de circulação de 
mercadorias desacobertadas de documentação fiscal, situação que o sujeito passivo 
infringiu ao não exigir a emissão de nota fiscal de produtor complementar para acobertar o 
excedente de carvão vegetal que a própria empresa apurou quando da entrada da 
mercadoria em seu estabelecimento (art. 145 do RCTE). 

 
Porém, nego provimento ao recurso da Fazenda Pública quanto à 

adequação do montante ao períodos mensais, tendo em vista que o lançamento do crédito 
tributário já veio estruturado na forma anual dos montantes, não havendo motivação para 
o recurso nessa parte, tendo em vista que não houve decisão de primeira instância ou 
cameral contrária ao interesse Fazendário. 

 
Posto isso, contando com a unanimidade de votos de meus pares, 

conheço do recurso do contribuinte ao Conselho Pleno, nego-lhe provimento, para manter 
a decisão cameral que julgou procedente o auto de infração.Também, conheço do recurso 
da Fazenda Pública para o Conselho Pleno, dou-lhe parcial provimento para reformar em 
parte a decisão cameral e adequar a penalidade para a prevista no art. 71, VII, L, § 9º, 
inciso I, do CTE, e negar-lhe provimento quanto à questão da correção do montante, 
mantendo o cálculo do valor inicial constante do auto de infração. 

 
 



 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 31 de março de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Mercadoria sem documento fiscal ou com documento irregular (Procedência 
Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00484/16 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pela autuada, por cerceamento ao direito de defesa. 
Rejeitada. ICMS. Mercadoria considerada em transporte e sem 
cobertura de documentação fiscal –DACTE, DANFE ou NEF. 
Adequação da penalidade para o prescrito no art. 71, inciso VII, 
alínea "h" do CTE. Parcial procedência. 
 
1. A ausência de afronta à prescrição do art. 20 da Lei nº 
16.469/2009 impõe a rejeição das preliminares arguidas pelas 
partes que se sentirem prejudicadas e oportuniza a continuidade 
do processo para que o mérito da ação seja apreciado e julgado 
pela autoridade competente; 
 
2. A faculdade legal permite que o julgador proceda à adequação 
de penalidade quando houver o convencimento de que o 
procedimento do sujeito passivo comporta ajuste e o ilícito 
fiscal for correspondente ao artigo que beneficia a parte de 
direito. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 24 de setembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pelo sujeito passivo, por cerceamento do 
direito de defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Cláudio Henrique de 
Oliveira, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes e Carlos Andrade Silveira. Quanto ao 
mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, dar-lhe parcial provimento para 
reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente procedente apenas sobre 
a multa prevista no artigo 71, VII, H do CTE. Foram vencedores os Conselheiros Cláudio 
Henrique de Oliveira e Carlos Andrade Silveira. Vencida a Conselheira Marlene Maria da 
Silva Ruguê Bernardes que votou pela procedência total do lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O lançamento do crédito tributário tem a descrição da ocorrência do 
fato gerador da obrigação tributária: 

 
Transportava sem documento fiscal (DACTE, DANFE ou NEF) as 

mercadorias relacionadas no Termo de Apreensão nº 61200028652, no valor comercial de 
R$ 43.908,00, já acrescido do Índice de Valor Agregado (IVA) de 50%, conforme 
documentos anexos. Em consequência, o sujeito passivo deve recolher o ICMS no valor 
de R$ 7.464,36, adicionado das cominações legais. 

  
Os artigos infringidos são: 45, inciso I, alínea "a"; 64 e 66 da Lei nº 

11.651/91 - CTE, c/c o 145, Parágrafo Único do Decreto nº 4.852/97 - RCTE. A penalidade 
proposta atende à prescrição do artigo 71, inciso XII, alínea "a", item 3, agravada com a 
aplicação do § 9º, inciso I do CTE. 



 

 
O lançamento está instruído com os documentos: Anexo Estruturado 

– Detalhamento do Crédito Tributário; Termo de Apreensão nº 61200028652; cópias do 
Contrato Social da Empresa; dos Pedidos Emitidos por Confecções Requinte; 
Documentos Pessoais; Instrumento Particular de Transporte Rodoviário de Cargas ou 
Coisas e outras avenças; Termo de Liberação nº 3445; Procuração; Registro de 
Empregado e cópia de Documento Pessoal; Consulta por Auto de Infração; e Consulta 
Detalhada do Contribuinte Pessoa Jurídica,  fls.  03 a 43.  

 
A autuada foi devidamente intimada por AR no dia 12.11.2012, fl. 45. 
 
Na peça impugnatória, o sujeito passivo argui a preliminar de 

nulidade do auto de infração, por cerceamento ao direito de defesa, visto que a descrição 
do lançamento destoa da capitulação legal da infração, bem como descreve o fato de 
maneira genérica. 

 
No questionamento do mérito, afirma que o imposto foi recolhido por 

substituição tributária. Assevera que a descrição no Termo de Apreensão é derivada dos 
valores destacados nas Notas Fiscais, o que evidencia a sua existência no momento da 
ação fiscal; que os documentos reclamados não auxiliares; que, para esta questão, 
comporta a aplicação de penalidade acessória, pois as mercadorias se faziam 
acompanhadas de nota fiscal e com o imposto recolhido. Requer a nulidade do 
lançamento, e, caso seja ultrapassada a arguição, no mérito, que seja julgado 
improcedente o auto de infração.  

 
A autuada junta os documentos de fls. 60/122. 
 
O julgador, fls. 124 a 126, rejeita a preliminar de nulidade da peça 

básica, arguida pela impugnante, por cerceamento ao direito de defesa, pois entende que 
o argumento utilizado não se enquadra nas hipóteses de nulidade previstas no artigo 20 
da Lei nº 16.469/09, e que o lançamento foi lavrado obedecendo todas as garantias ao 
sujeito passivo em relação ao contraditório e ampla defesa. 

 
No mérito, o julgador conhece da impugnação, nega-lhe provimento 

para considerar procedente o auto de infração. 
 
O sujeito passivo fora intimado da decisão monocrática supra, fls.127 

a 29.  
 
A autuada recorre da decisão proferida pela Primeira Instância, fls. 

132 a 143, argui a preliminar de nulidade da peça basilar, por cerceamento ao direito de 
defesa, vez que não há a ocorrência de prejuízo no recolhimento do imposto ao erário 
estadual; que não ocorreu irregularidade fiscal; que a documentação que acompanhava a 
mercadoria é idônea. 

 
Acresce que a ausência do DANFE não modifica a operação 

praticada pela recorrente, já que não houve dolo ou fraude por parte da recorrente; que os 
documentos DANFE/DACTE, são auxiliares da NF-e, e a sua ausência não enseja 
cobrança de ICMS, o que caracterizaria duplicidade de cobrança em razão da existência 
do recolhimento do ICMS por substituição tributária. 

 
Alega cerceamento ao direito de defesa ocasionado pelo silêncio do 

julgador monocrático por não enfrentar a preliminar arguida e não identificar quais 



 

mercadorias estavam acompanhadas de NF-e e desacompanhado somente do DACTE, o 
que dificultou a plena defesa.  

 
Ao finalizar, requer a improcedência do auto de infração. 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

A falta de ocorrência de cerceamento ao direito de defesa, ou de 
insegurança na determinação da infração, ou outro incidente de nulidade me motiva a 
rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada.  Esta conclusão eu 
a obtive no estudo que realizei na formalização do crédito fazendário, ora em discussão. 
Considero correto o lançamento e sou pela sua confirmação, visto que a autoridade 
lançadora o propôs no auto de infração sem violar os princípios estabelecidos no art. 20 
da Lei nº 16.469/2009. A autoridade administrativa é competente, descreveu o fato 
gerador da obrigação tributária com clareza, apontou a norma legal infringida e indicou a 
penalidade aplicável de acordo com a letra da legislação tributária em vigor. Diante do 
procedimento da fiscalização, a preliminar de nulidade do auto de infração, arguida pela 
autuada, por cerceamento ao direito de defesa foi rejeitada na sessão de julgamento 
cameral deste volume. 

 
Com estes esclarecimentos, não acolho a preliminar de nulidade da 

peça básica e direciono-me ao estudo e elaboração do voto do mérito da ação com os 
fundamentos:  

 
Do compulso dos autos verifiquei que houve o cumprimento da 

obrigação tributária principal pelo sujeito passivo, visto que emitiu notas fiscais relativas às 
mercadorias apreendidas e efetuou o recolhimento do imposto por substituição tributária 

 
Destaco que a nota fiscal foi emitida antes da lavratura do Termo de 

Apreensão e já estava no Portal da SEFAZ de acesso público. 
 
A emissão de DANFE, que é um documento auxiliar, é utilizado para 

efeito de registro da passagem da mercadoria e não constando da NF-e já homologada 
pelo programa de emissão de Nota Fiscal da RFB. 

 
Assim, a apresentação do DANFE equivale à apresentação de 

qualquer documento acessório e sua não apresentação não invalida a principal, quando 
comprova o que ocorreu. 

 
Por isso, acolho a adequação da penalidade proposta no auto de 

infração para a prescrição do art. 71, inciso VII, alínea “h” do CTE, e ainda, deixo de 
aplicar o § 8º do referido artigo, visto que não está comprovado nos autos o recolhimento 
do ICMS. 

 
Em face ao exposto e ao decidir esta autuação, rejeito a preliminar 

de nulidade da peça básica, arguida pelo sujeito passivo, por cerceamento do direito de 
defesa. Quanto ao mérito, conheço do recurso, dou-lhe parcial provimento para reformar a 
sentença singular em parte e considerar parcialmente procedente apenas sobre a multa 
prevista no artigo 71, inciso VII, alínea “h” da Lei nº 11.651/91 - CTE.  

 
 



 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 12 de abril de 2016. 
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Matéria: Mercadoria sem documento fiscal ou com documento irregular (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00516/16 
 
Redator do Voto: Conselheiro Heli José da Silva 

 
EMENTA: ICMS. Preliminar de nulidade do auto de infração por 
erro na identificação do sujeito passivo. Rejeitada. Preliminar de 
exclusão do solidário da lide. Rejeitada. Obrigação tributária 
principal. Saída de mercadorias sem a emissão de nota fiscal. 
Procedência. 
 
1. Inocorrendo nos autos quaisquer das hipóteses de nulidade 
previstas no artigo 20 da Lei nº 16.464/09, mister se faz rejeitar a 
preliminar de nulidade arguida pelo sujeito passivo; 
 
2. Não deve ser excluído da lide o sujeito passivo solidário se 
ficar comprovado que ele praticou, concorreu ou deu causa à 
infração denunciada na peça inicial; 
 
3. É legítima a reclamação tributária que exige ICMS 
decorrente das operações de vendas de mercadorias tributadas 
sem a emissão de documento fiscal correspondente. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 23 de março de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade do lançamento, e de exclusão da lide do sujeito passivo solidário 
Brasil Oil Dist. de Combustivel  e  Deriv. Petroleo S/A.,  arguidas pelo próprio, Participaram 
do julgamento os Conselheiros Álvaro Falanque, Heli José da Silva e Lidilone Polizeli 
Bento. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos,  conhecer do recurso, negar-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Álvaro Falanque, Heli José da Silva 
e Lidilone Polizeli Bento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo realizou saída de 
mercadoria tributada sem emissão de documentação fiscal, no período de 01/01/2010 a 
31/12/2010, conforme auditoria específica de mercadorias, documento em anexo. Em 
consequência, deverá pagar o ICMS devido. 

 
Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 63 e 

64 da Lei nº 11.651/91, combinado com o artigo 141 do Decreto nº 4.852/97, tendo sido 
proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso VII, alínea “l”, conjugado com o § 9º, 
inciso II, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 16.241/2008. 

 
Foi identificado como sujeito passivo solidário: BRASIL OIL DIST. DE 

COMB. E DERIV. PETROLEO S/A, na condição de sócia da empresa, nos termos do 
artigo 47, inciso II, alínea “b”, da Lei nº 11.651/91. 

 
O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 02/48.  
 



 

Os sujeitos passivos foram intimados em Primeira Instância, 
conforme documentos de fls. 49/55. Foi lavrado o Termo de Revelia de fls. 90 em relação 
ao solidário. 

 
Tempestivamente, o sujeito passivo ingressa com Impugnação às fls. 

58/61, alegando preliminarmente que não faz mais parte do quadro societário da empresa 
autuada desde 09/06/2008. Assevera, ainda, que as irregularidades citadas na inicial do 
lançamento foram cometidas após sua saída da sociedade. Afirma, também, que a 
responsável pela infração cometida é a Brasil Oil Distribuidora de Combustíveis Ltda, na 
medida em que ela quem adquiriu o imóvel e adquiriu as cotas da impugnante. Pede, ao 
final, a improcedência do presente auto de infração. 

 
Sobreveio a sentença singular de fls. 92/99, pelo qual o julgador 

decidiu pela procedência do auto de infração. Em sua fundamentação afirma que não há 
razão para nenhuma nulidade do auto de infração, vez que o mesmo foi devidamente 
fundamentado e o sujeito passivo foi devidamente notificado. Assevera que o crédito 
tributário ao ser formalizado pelo lançamento tributário foi constituído em nome apenas da 
empresa ZP Administradora de combustíveis Ltda. Destaca que ficou demonstrado com 
documentos e livros fiscais juntados pela fiscalização que o crédito tributário é devido, pois 
o trabalho da fiscalização detalhou com clareza os estoques inicial e final existentes no 
estabelecimento da autuada, bem como as operações de entrada e saída das 
mercadorias, especificadas no levantamento através das notas fiscais respectivas, tendo 
chegado a conclusão clara da omissão do registro de saída de mercadorias tributadas.  

 
Da decisão supra foram intimados os sujeitos passivos às fls. 

100/108. Foi lavrado o Termo de Perempção de fls. 109 em relação ao sujeito passivo 
principal. 

 
Irresignado, o sujeito passivo solidário comparece ao processo 

reiterando os argumentos apresentados na fase impugnatória. Alega que não faz mais 
parte do quadro societário da empresa autuada desde 09/06/2008. Assevera, ainda, que 
as irregularidades citadas na inicial do lançamento foram cometidas após sua saída da 
sociedade. Afirma, também, que a responsável pela infração cometida é a Brasil Oil 
Distribuidora de Combustíveis Ltda, na medida em que ela quem adquiriu o imóvel e 
adquiriu as cotas da impugnante. Pede, ao final, a improcedência do presente auto de 
infração. 

 
É o Relatório.  
 
 
 

VOTO 
 

Inicio a redação deste acórdão com o voto do questionamento 
preliminar de nulidade da peça básica, por erro na identificação do sujeito passivo, arguida 
pelo próprio, a qual rejeito pelos fundamentos que transcrevo:  

 
Os documentos delegatórios de poderes funcionais amparam a 

realização da ação fiscal pela autoridade fazendária. E a precisão do resultado é 
considerado fora do alcance da norma legal que trata da nulidade, que foi invocada pelo 
Recorrente, decorreu de ato da autoria do sujeito passivo. Ademais, vejo que o trabalho 
fazendário foi realizado de acordo com as normas procedimentais, a infração e o infrator 
foram determinados com segurança pelo autor do lançamento, de forma que nenhum 



 

outro incidente capaz de prejudicar o resultado obtido aconteceu no curso da investigação 
fiscal. Portanto, nenhuma afronta à prescrição legal do artigo 20 da Lei nº 16.469/2009 ou 
a outro incidente formal de nulidade ocorreu na elaboração do trabalho fazendário.  

 
Diante deste convencimento de voto defino esta questão primeira 

com a sua rejeição, a qual contou com os votos dos demais Conselheiros presentes na 
sessão cameral do dia. 

 
Observei, ainda, que a autoridade lançadora não cometeu deslize 

capaz de por em risco o alcance do objetivo do lançamento.  Em face à esta constatação, 
a preliminar de nulidade da peça basilar, arguida pela autuada, por erro na identificação do 
sujeito passivo, foi rejeitada em harmonia com o decidido pelo julgador de Primeira 
Instância e que não se reforma nesta fase de decisão cameral. 

 
Já com relação à preliminar de exclusão do sujeito passivo solidário 

Brasil Oil Distribuidora de Combustível e Derivados de Petróleo AS do polo passivo da 
lide, manifesto-me pela sua rejeição, tendo em vista que desde 15/01/2009 passou a 
constituir um condomínio empresarial formado por ela e pela empresa Premium 
Distribuidora de Petróleo Ltda, quando adquiriu 50% de participação anterior que era da 
empresa Zema Companhia de Petróleo Ltda. Sendo assim, no caso em comento, estamos 
diante da hipótese de um condomínio de empresas, visando o mesmo negócio, a 
armazenagem, distribuição e outras operações com combustíveis, isto é, participam as 
empresas de uma mesma atividade caracterizadora na prática de um claro e inequívoco 
interesse comum, definido pelo artigo 124, inciso I, do Código Tributário Nacional e caput 
do artigo 45 do Código Tributário Estadual.  

 
No que diz respeito ao mérito, o lançamento do crédito tributário em 

discussão está fundamentado na Auditoria Especifica de Mercadorias. Essa auditoria 
analisa de forma quantitativa as entradas e saídas de mercadorias num determinado 
período, levando-se em consideração o estoque inicial e final do período analisado. 

 
Os demonstrativos da Auditoria Específica de Mercadorias (fls. 

19/36) revelaram a saída de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal. Essa 
saída de mercadoria tributada do estabelecimento fez nascer a obrigação de pagar o 
ICMS (obrigação principal), em face da ocorrência do fato gerador, por força da previsão 
estampada no inciso I do artigo 11 do Código Tributário Estadual: "Art. 11. O imposto 
incide sobre: (...) I - operações relativas à circulação de mercadorias;"  

 
A falta de emissão de documentação fiscal configura o 

descumprimento de obrigação acessória, conforme estabelece o artigo 64, § 2º, da Lei n.º 
11.651/91 (CTE): 

 
Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do imposto, é 
obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou negativas, estabelecidas na 
legislação tributária. 
 
(...) 
 
§ 2º Os contribuintes do imposto e as demais pessoas sujeitas ao cumprimento de 
obrigações tributárias, relacionadas com o ICMS, são obrigados a manter e escriturar 
os livros exigidos e a emitir documentos fiscais. 

 
Também, nesse mesmo sentido, em relação à obrigação de emissão 

de documentação fiscal, assim estabelece o artigo 141, do Decreto nº 4.852/91- RCTE: 
 



 

Art. 141. O contribuinte do imposto e as demais pessoas sujeitas ao cumprimento de 
obrigação tributária, relacionadas com o ICMS, devem emitir documento fiscal, em 
conformidade com a operação ou prestação que realizarem. 

 
Da leitura dos dispositivos acima mencionados, observa-se que o 

contribuinte do imposto e as demais pessoas sujeitas ao cumprimento de obrigação 
tributária, relacionadas com o ICMS, estão obrigados a emitir documento fiscal, em 
conformidade com a operação ou prestação que realizarem.  

 
Da análise detida dos autos, não obstante os engenhosos 

argumentos expendidos pela Recorrente, considero que o feito deve prosperar. Devo dizer 
que ao invés de tentar desconstituir o presente crédito tributário apenas com base em 
retórica jurídica, melhor teria feito o contribuinte se tivesse apresentado levantamento de 
própria lavra, apontando os erros e omissões cometidos pelo agente autuante em seu 
trabalho fiscal. Como não o fez, sujeita-se às penalidades previstas em lei. 

 
Assim sendo, acolho e transcrevo, ipsis litteris, parte da decisão 

singular, prolatada pelo douto julgador singular Luiz Fernando Correa Rigo, acerca do 
mérito desta questão:  

 
É preciso, em qualquer julgamento meritório, definir inicialmente de uma forma 
concreta, com relação à linha defensória, seguida pela parte passiva, as questões a 
serem apreciadas. No caso em questão, como a defesa se prendeu exclusivamente 
em questões de natureza incidentais e preliminares já analisadas, não trazendo, 
portanto, uma contestação do trabalho fiscal vai-se apenas analisar se o lançamento 
tributário atendeu aos princípios da Legalidade e da Verdade Material.  
De início, verifica-se que, matematicamente ficou demonstrada, com base em 
documentos e livros fiscais da própria empresa a diferença autuada, por meio de 
diversos demonstrativos confeccionados de forma criteriosa, entre eles, relações de 
entrada, com a especificação dos números de cada nota fiscal de aquisição utilizada 
no período, assim como, relações de saídas, além, é claro, dos estoques iniciais e 
finais apurados e escriturados em livros fiscais próprios todos apresentados em 
arquivo digital, às folhas 47/48 e devidamente disponibilizados em cópias aos 
autuados. 
Nesse contexto, o trabalho da fiscalização detalhou, com clareza, os estoques inicial e 
final existentes no estabelecimento da autuada, vem como as operações de entrada e 
saída das mercadorias, especificadas no levantamento através das notas fiscais 
respectivas, tendo ao final chegado a conclusão clara da omissão do registro de saída 
de mercadorias tributadas que representa venda destes produtos sem qualquer 
documentação fiscal, devendo, neste caso, ser exigido o imposto e a multa como foi 
feito pela fiscalização. 
Outrossim é importante frisar que no processo administrativo vigora o princípio da 
verdade material que impede que a impugnante queira questionar um lançamento 
tributário de precisão matemática, corretamente elaborada, dentro das técnicas 
contábeis ou fiscais, apenas com meras questões de um suposto direito em tese. 
Em face do exposto, não tendo o contribuinte demonstrado, de forma concreta, 
qualquer falha ou incorreção no levantamento específico elaborado pela fiscalização, 
induvidoso se torna manter incólume a exigência tributária consubstanciada no 
documento de lançamento, por estar correto o procedimento adotado pela 
fiscalização. 
DISPOSITIVO 
Posto isto, diante dos fatos e fundamentos jurídicos acima e com base nas provas 
juntadas ao feito, conheço da Impugnação, nego-lhe provimento, para, em preliminar, 
não acolher nenhuma nulidade, assim como, rejeitar outras questões incidentais, 
para, no mérito, decidir pela PROCEDÊNCIA da pretensão inicial do fisco, em cálculo 
do setor competente, o que garantirá certeza e liquidez ao crédito tributário. 

 

Com isso a acusação permanece incólume, conforme descrita na 
inicial. O valor que o Fisco entende como correto não foi devidamente objetado pelo 
sujeito passivo. Também seria importante destacar que o valor apresentado pelo fisco, de 
fato, guarda sintonia com a realidade, trazendo mais força para acusação. 

 



 

Ante o exposto, é forçoso concluir que o histórico contido no auto de 
infração se coaduna com a fundamentação jurídica, ou seja, com os artigos supostamente 
infringidos. Posto isso, entendo que o presente lançamento preenche as condições 
estabelecidas no artigo 160 da Lei nº11.651/91, motivo pelo qual a pretensão fazendária 
deve prosperar. 

 

Assim, voto para rejeitar as preliminares de nulidade do lançamento, 
e de exclusão da lide do sujeito passivo solidário Brasil Oil Distribuição de Combustível e 
Derivados de Petróleo S.A, arguidas pelo próprio. Quanto ao mérito, também por 
unanimidade de votos, conheço do recurso, nego-lhe provimento para confirmar a 
sentença singular que considerou procedente o auto de infração.  

 
 
 

Sala das sessões, em 27 de abril de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Mercadoria sem documento fiscal ou com documento irregular (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00522/16 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação tributária principal. Saída de 
mercadorias sem a emissão de nota fiscal. Procedência 
 
É legítima a reclamação tributária que exige ICMS decorrente 
das operações de vendas de mercadorias tributadas sem a 
emissão de documento fiscal correspondente. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 17 de fevereiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, negar-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Paulo Diniz, Heli José da Silva e Lidilone 
Polizeli Bento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo realizou saída de 
mercadoria tributaria sem emissão de documentos fiscal, no período de 23/102010 a 
19/04/2011, conforme documentos em anexos. Em consequência, deverá pagar o ICMS 
na importância de R$ 5.770,65, juntamente com penalidade e acréscimos legais.  

 
Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 63 e 

64 da Lei nº 11.651/91, combinado com o artigo 141 do Decreto nº 4.852/97. Proposta a 
aplicação da penalidade prevista no artigo 71, inciso VII, alínea “l”, conjugado com o § 9º, 
inciso I, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 16.241/2008. 

 
O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 03/18. 
 
Intimado às fls. 19/20, o sujeito passivo quedou-se inerte, dando azo 

à lavratura do Termo de Revelia de fls. 21. O sujeito passivo foi novamente intimado em 
Segunda Instância, conforme documentos de fls. 23/24. 

 
Em sua impugnação, fls. 27/30, o sujeito passivo alega, em síntese,  

que um fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás fiscalizou seu comércio e 
recolheu suas anotações sem sua autorização. Argumenta, ainda, que o fiscal agiu com 
arbitrariedade e em desacordo com os princípios de fiscalização. Destaca, também, que o 
valor total que o fiscal arbitrou como base de cálculo de saída de mercadorias sem 
emissão de documentação fiscal é de apenas 10% referente as vendas, sendo que 90% 
do valor é referente a serviços ou peças usadas no serviço, que não são passíveis de 
cobrança de ICMS. Requer, assim, que seja declarada a improcedência do auto de 
infração. 

 
A Primeira Câmara deste Conselho, por meio da Resolução de fls. 

33/34 determinou o encaminhamento dos autos à Delegacia Regional de Fiscalização de 
Goiânia a fim de que auditor fiscal proceda ao seguinte: 1 – esclarecer o critério seguido 
para a: a) seleção de registros constantes no controle de vendas às fls. 11 a 18, para fim 
de inclusão no demonstrativo às fls. 07 a 10 e quantificação da omissão de pagamento de 



 

imposto; b) a dedução do valor dos serviços, indicada em coluna própria do demonstrativo 
citado no item anterior; 2 – elaborar demonstrativo com subtotalizando, para os períodos 
mencionados no anexo estruturado às fls. 03, os registros diários extraídos do controle de 
vendas às fls. 11 a 18 e considerados para apuração da exigência fiscal; 3 – se manifestar 
sobre a contestação do sujeito passivo quanto aos percentuais de dedução do valor do 
serviço, feita às fls. 28; 4 – admitida, quando do cumprimento do solicitado nos itens 
anteriores, redução do valor do imposto reclamado no auto de infração, expor, no 
demonstrativo descrito no item 2, o novo valor apurado; 5 – remeter os autos ao Setor de 
Preparo Processual deste Conselho, a fim de que intime o sujeito passivo, identificado às 
fls. 27 e 30, para, no prazo de 30 dias, se manifestar sobre a situação, resultante de 
diligência. 

 
Em resposta, foi elaborado o Relatório Diligencial de fls. 37/38, por 

meio do qual a autoridade fiscal revisora considerou que o contribuinte não comprovou os 
serviços do demonstrativos das "fls.07 a 10", portanto, não há que se falar em redução do 
valor do imposto, e sim, em aumento do imposto, pois o valor correto do imposto é de R$ 
10.686,20 ,assim sendo, gerou um auto de infração complementar n°4.01.15.009767.48 
no valor de R$ 4.915,55. 

 
A diligência veio acompanhada com os documentos de fls. 39/50. 
 
Intimado do teor da diligência, o sujeito passivo quedou-se inerte, 

conforme documentos de fls. 52/53. 
 
Nova Resolução de fls. 56/57 determinou a conversão do julgamento 

em diligência para que sejam adotadas as providências previstas no documento de fls. 57. 
 
Devidamente intimado (fls. 58/59), o sujeito passivo comparece ao 

processo alegando que o auto de infração apresenta várias falhas, onde foi solicitado ao 
auditor fiscal que esclarecesse alguns itens, como de mercadorias existentes com data 
equivodada, bem como, mercadorias inexistentes e utilizadas para prestação de serviços. 
Alega, ainda, que o auditor fiscal cometeu um erro processual, o qual gerou um auto 
descabido e ilegal, o que é passível de anulação do auto de infração. Finaliza, requerendo 
que seja declarada a improcedência do lançamento. Caso não seja este o entendimento, 
que o auto de infração seja reformado e aplicado o valor devido de 10%, que são devidos 
relativos à venda de mercadorias.  

 
É o Relatório.  
 
 
 

VOTO 
 

Tratam os autos de crédito tributário constituído em desfavor do 
sujeito passivo por ter realizado saída de mercadorias tributadas sem emissão de 
documentação fiscal, no período de 01/01/2008 a 31/12/2008, conforme Auditoria 
Específica de Mercadorias.  

Inicialmente destaco que não há no processo questões preliminares, 
prejudiciais, de caráter terminativo, a serem apreciadas.   

 
No que diz respeito ao mérito, o lançamento do crédito tributário em 

discussão está fundamentado na Auditoria de Mercadorias. Tal auditoria elaborada pela 



 

autoridade fiscal (fls. 07/10 e 39/50) revelou a saída de mercadoria desacompanhada de 
documentação fiscal. Essa saída de mercadoria tributada do estabelecimento fez nascer a 
obrigação de pagar o ICMS (obrigação principal), em face da ocorrência do fato gerador, 
por força da previsão estampada no inciso I do artigo 11 do Código Tributário Estadual: 
“Art. 11. O imposto incide sobre: (...) I – operações relativas à circulação de mercadorias”. 

 
A falta de emissão de documentação fiscal configura o 

descumprimento de obrigação acessória, conforme estabelece o artigo 64, § 2º, da Lei n.º 
11.651/91 (CTE): 

 
Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do imposto, é 
obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou negativas, estabelecidas na 
legislação tributária. 
 
(...) 
 
§ 2º Os contribuintes do imposto e as demais pessoas sujeitas ao cumprimento de 
obrigações tributárias, relacionadas com o ICMS, são obrigados a manter e escriturar 
os livros exigidos e a emitir documentos fiscais. 

 
Também, nesse mesmo sentido, em relação à obrigação de emissão 

de documentação fiscal, assim estabelece o artigo 141 do Decreto nº 4.852/91- RCTE: 
 
Art. 141. O contribuinte do imposto e as demais pessoas sujeitas ao cumprimento de 
obrigação tributária, relacionadas com o ICMS, devem emitir documento fiscal, em 
conformidade com a operação ou prestação que realizarem. 

Da leitura dos dispositivos acima mencionados, observa-se que o 
contribuinte do imposto e as demais pessoas sujeitas ao cumprimento de obrigação 
tributária, relacionadas com o ICMS, estão obrigados a emitir documento fiscal, em 
conformidade com a operação ou prestação que realizarem.  

 
Da análise detida dos autos, não obstante os engenhosos 

argumentos expendidos pelo sujeito passivo, considero que o feito deve prosperar. De 
fato, o sujeito passivo não cumpriu as determinações previstas na Resolução nº 114/2015 
(fls. 56), apresentando apenas a peça defensória (fls. 66) alegando erros formais. Devo 
dizer que ao invés de tentar desconstituir o presente crédito tributário apenas com base 
em retórica jurídica, melhor teria feito o contribuinte se tivesse apresentado levantamento 
de própria lavra, apontando os erros e omissões cometidos pelo agente autuante em seu 
trabalho fiscal. Como não o fez, sujeita-se às penalidades previstas em lei. 

 
Portanto, ao contrário do que afirma o sujeito passivo, o trabalho 

realizado pela fiscalização que deu suporte a autuação foi devidamente instruído de forma 
a evidenciar sem qualquer dúvida o seu resultado, logo, não há como acolher a sua tese 
defensória. 

Assim, em face da auditoria realizada e das disposições na 
legislação tributária relativa à matéria em comento, é forçoso concluir que o auto de 
infração deve ser julgado procedente, nos termos da acusação inicial.  

 
Ante o exposto, voto conhecendo da impugnação, negando-lhe 

provimento para considerar procedente o auto de infração. 
 



 

 
 

Sala das sessões, em 04 de maio de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Mercadoria sem documento fiscal ou com documento irregular (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00529/16 
 
Relator: Conselheiro José Luiz Rosa 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica. 
Insegurança na determinação da infração. Rejeitada. Mérito. 
ICMS. Obrigação principal. Saída de mercadoria (gado bovino) 
acompanhada de documento indiôneo. Vício quanto ao 
destinatário consignado no documento. Procedência do auto de 
infração. 
 
1. Rejeita-se a arguição de insegurança na determinação da 
infração, tendo o lançamento indicado corretamente os 
dispositivos infringidos bem como descrito clara e precisamente 
a irregularidade, assegurando ao polo passivo o contraditório e 
a ampla defesa; 
 
2. A venda declarada na nota fiscal não representando o negócio 
realizado, por dissimulação do verdadeiro destinatário da 
mercadoria, torna  inidôneo o documento e, não provando o 
sujeito passivo no processo que a irregularidade não ensejou 
sonegação de tributo, declara-se procedente a respectiva 
autuação. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 24 de fevereiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pelo  autuado, por insegurança na 
determinação da infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Luiz Rosa, 
Washington Luis Freire de Oliveira, Alcedino Gomes Barbosa, David Fernandes de 
Carvalho e Gilmar Rodrigues de Almeida. Quanto ao mérito, também por votação 
unânime, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular 
que considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os 
Conselheiros José Luiz Rosa, Washington Luis Freire de Oliveira, Alcedino Gomes 
Barbosa, David Fernandes de Carvalho e Gilmar Rodrigues de Almeida. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o produtor rural 
MÁRCIO SEVERINO DE OLVEIRA prestou informações falsas sobre o real destinatário 
dos animais comercializados por meio das Notas Fiscais Avulsas n° 1279813 e 1279813, 
tornando inidôneos esses documentos, sendo-lhe imputada a exigência do ICMS no valor 
de R$ 29.945,88 (vinte e nove mil novecentos e quarenta e cinco reais e oitenta e oito 
centavos), multa e acréscimos legais. 

 
Citados como infringidos os arts. 66, parágrafo único e 67, I, da Lei nº 

11.651/91), proposta a penalidade prevista no art. 71, XII, "a", 4, da Lei n° 11.651/91, 
agravada pelo § 9°, I, desse mesmo artigo e diploma legal. 

 



 

Identificadas como sujeito passivo solidário as pessoas físicas 
ALCENIR CARLOS DA SILVA MOTA, JOSÉ RUBENS MARTINS DE MEDEIROS e 
ANTÔNIO VILELA GUIMARÃES (fls. 05 a 07). 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, Auto de 

Desconsideração de Ato/Negócio Jurídico (fls. 08 a 17) alusivo ao Processo n 
201200004037460 (fls. 18 a 52) 

 
Intimados o produtor rural autuado e os solidários, apenas o produtor 

e o solidário ALCENIR CARLOS DA SILVA MOTA compareceram ao processo 
apresentando impugnação em peças separadas (fls. 72 a 88 e 93 a 97, respectivamente), 
declarados revéis os solidários JOSÉ RUBENS MARTINS DE MEDEIROS e ANTÔNIO 
VILELA GUIMARÃES (fls. 67). 

 
O julgador singular, por meio do Despacho nº 209/2015 (fls. 103), 

após considerandos, determina o encaminhamento dos autos à Delegacia Regional de 
Fiscalização de Rio Verde para que seu titular designe Auditor Fiscal, preferencialmente 
um dos autores do procedimento, para manifestar-se a respeito das alegações oferecidas.  

 
Um dos autores do lançamento, atendendo o Despacho n° 209/2015, 

em relatório (fls. 108 a 118), após prefácio à diligência, relaciona nas letras A a F à fl. 109 
as principais teses das defesas (incompetência funcional, lançamento apócrifo, 
insegurança na determinação da infração, inexistência de prejuízo ao erário, cerceamento 
do direito de defesa pela não oitiva do destinatário formal dos semoventes e quebra de 
sigilo bancário), em seguida manifesta-se sobre essas teses, no tópico 7. Conclusão, 
afirma que a norma antielisão prevista no Parágrafo único do art. 116 do CTN que neste 
lançamento foi aplicado, teve origem com a exposição de motivos que acompanhou o 
então projeto de lei que a justificava como: “instrumento eficaz para o combate ao 
procedimento de planejamento tributário praticados com abuso de forma e de direito”. 

 
Permitiu-se com isso – inspirado no código tributário alemão – a 

interpretação econômica do fato gerador, que privilegia a essência econômica do fato 
em detrimento de suas características meramente formais. 

 
O Superior Tribunal de Justiça, sob influência da norma antielisão, já 

entendeu que em matéria tributária incide tal teoria em vista que essa “[...] interpretação 
econômica se impõe, uma vez que a realidade econômica há de prevalecer sobre a 
simples forma jurídica”. 

 
É justamente o que ocorre no presente lançamento, onde produtores 

rurais que negociaram semoventes entre si, abusaram da forma e do direito, ao emitirem 
documento fiscal constando destinatário sabidamente estranho à relação jurídico-tributária 
do respectivo negócio, propiciando ao verdadeiro destinatário dos animais que em 
operação subsequente se subsumisse a forma menos ou não onerosa de tributação 
incidente sobre produção, comercialização, patrimônio e renda, além de excluí-lo de 
obrigações sanitárias. 

 
Destaca-se ainda que apesar da expressa autorização legal de 

lançamento de tributo por presunção no caso de informações ou esclarecimentos não 
prestados satisfatoriamente (art. 149, III do CTN), a conclusão de que semoventes 
realmente não foram adquiridos pelo destinatário formal dos documentos fiscais é 
sobejamente arrimada em fatos, documentos e circunstância, que dispensam tal 
previsão de lançamento. 



 

 
Como se observa pelos documentos produzidos no curso da ação 

fiscal, em especial os extratos bancários de fls. 24 e informações financeiras de fl. 32, 
quem pagou pelos semoventes foram pessoas totalmente estranhas ao destinatário formal 
do gado, que, a propósito, afora a emissão graciosa dos documentos fiscais 
desconsiderados, não possui a mais pálida sombra de participação no referido negócio. 

 
A alegação de que o remetente só é responsável pelos semoventes 

de sua “porteira para dentro” também não condiz com a responsabilidade tributária, 
criminal e até social que envolvem negócios lícitos e de boa fé. 

 
Prova disso é a responsabilidade objetiva que reside nos artigos 118 

e 136 do CTN, já referendada no ADANJ/152.12.3 de fls. 08 a 17 e, ainda, a 
responsabilidade atribuída pela Lei n° 9.613/98, que dispõe sobre os crimes de “lavagem” 
ou ocultação de bens, direitos e valores, em seus artigos 9°, Parágrafo único, XVII, 10, I e 
II e 11, I, reproduzidos no relatório (fls. 117). 

 
Como se constata a responsabilidade daqueles que comercializem 

bens de alto valor de origem animal ou que intermedeiam a sua comercialização, vai muito 
além dos limites de suas respectivas “porteiras”. 

 
Situação essa em que se impôs a medida de desconsideração do 

negócio para fins tributários, em face de negócio real de compra e venda, formalmente 
acobertado por documento fiscal verdadeiro, que por sua vez dissimula por meio de 
informação falsa, o verdadeiro destinatário das mercadorias. 

 
Verificada tal circunstância a verdade real deve prevalecer sobre a 

verdade formal, arrimada na interpretação econômica do ato gerador. 
 
É nesse contexto fático e jurídico que entendemos pertinente a ação 

fiscal ensejadora do crédito tributário aqui reclamado, razões essas que nos fazem 
concluir e opinar pela manutenção integral do presente lançamento pelos relevantes 
motivos e fundamentos que lhe deram causa. 

 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, rejeita as 

arguições preliminares e, no mérito, decide pela procedência do lançamento, inclusive 
mantendo na lide os solidários arrolados nestes autos (fls.05 a 07), consoante a Sentença 
nº 2740/2015 (fls. 120 a 122). 

 
Intimados o produtor rural autuado e os solidários, apenas o produtor 

e o solidário ALCENIR CARLOS DA SILVA MOTA apresentaram recurso voluntário em 
peças separadas (fls. 138 a 141 e 144 a 148, respectivamente), os solidários JOSÉ 
RUBENS MARTINS DE MEDEIROS e ANTÔNIO VILELA GUIMARÃES tiveram contra si 
lavrado o Termo de Perempção de fls. 136. 

 
O produtor rural, após tratar da tempestividade do recurso, da 

síntese da demanda e da sentença de Primeiro Grau, formula em preliminar arguição de 
nulidade da peça básica, relacionando a hipótese de insegurança na determinação da 
infração (fls. 139 a 140). 

 
No mérito, pede a reforma da sentença e a improcedência do 

lançamento, alegando essencialmente que nos autos não há qualquer prova de que o 



 

autuado tenha agido com DOLO, dissimulação ou mesmo levado qualquer vantagem 
indevida. 

 
O solidário ALCENIR CARLOS DA SILVA MOTA pede a reforma da 

sentença e a improcedência do lançamento, alegando inexistência de infração à legislação 
tributária e de falta de recolhimento de tributo. 

 
Diz que a conveniência econômica do negócio não deve ser 

analisada pela autoridade fiscal para efetuar a desconsideração, mas apenas se houve ou 
não a simulação do negócio. 

 
No caso em tela, a nota fiscal foi efetivamente emitida com o valor de 

mercado do gado, e portanto, o tributo fora efetivamente recolhido, e posteriormente o 
gado fora comercializado. 

 
A questão da existência ou não de sociedade informal não cabe ao 

Fisco analisá-la, somente se houve ou não o negócio, qual seja, a compra e venda do 
gado, com o pagamento do tributo, o que efetivamente ocorreu no caso em tela. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

PRELIMINAR 
 
Apreciando a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pelo 

autuado, por insegurança na determinação da infração, manifesto-me pela sua rejeição, 
porque verifico que o lançamento de ofício indicou os dispositivos infringidos corretamente 
bem como descreveu a irregularidade praticada pelo autuado de forma clara e precisa, de 
modo a assegurar ao polo passivo o contraditório e a ampla defesa. 

 
MÉRITO 

 
Cuida-se o presente feito de remessa de gado bovino a destinatário 

diverso do constante da respectiva documentação fiscal, tendo em vista que o destinatário 
figurado nas Notas Fiscais Avulsas eletrônicas não adquiriu o gado. 

 
A documentação acostada aos autos pelas autoridades fiscais 

autuantes demonstra de forma cabal que as vendas declaradas nas notas fiscais não 
representam os negócios realizados, havendo dissimulação do verdadeiro destinatário das 
mercadorias, sendo viciado o documento fiscal, nos termos do art. 67, IV, do Código 
Tributário Estadual (CTE): 

 
Art. 67. Considera-se inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o documento 
que: 
 
IV - já tenha surtido os respectivos efeitos fiscais ou tenha sido adulterado, 
viciado ou falsificado; 
[...] 

 
A inidoneidade do documento fiscal implica em situação fiscal 

irregular das mercadorias acompanhadas pelo documento inidôneo, nos termos do 
Parágrafo único do art. 66 do CTE, bem como não assegura isenção (benefício fiscal) para 
a saída interna do gado prevista no art. 6°, XLIII, do Anexo IX do RCTE. 



 

 
Destaque-se que tanto no Auto de Desconsideração de Ato/Negócio 

Jurídico (fls. 08 a 17), bem como no relatório da diligência (fls. 108 a 118), o AFRE I 
CLÁUDIO CÉSAR SANTA CRUZ, um dos autores do lançamento, tratou com precisão a 
matéria autuada, tendo no referido relatório, analisado adequadamente as teses das 
defesas apresentadas, como exposto no Relatório deste ACÓRDÃO. 

 
Frise-se que, neste processo administrativo tributário, o sujeito 

passivo não comprovou que a irregularidade não importou em falta de pagamento do 
imposto, não afastada portanto a inidoneidade do documento fiscal, conforme previsto no 
art. 68 do mesmo CTE: 

 
Art. 68. A inidoneidade de que trata o artigo anterior poderá ser afastada, 
mediante processo administrativo tributário, em que o sujeito passivo 
comprove, de forma inequívoca, que a irregularidade não importou em falta 
de pagamento, total ou parcial do imposto. 

 
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade da peça básica, 

arguida pelo autuado, por insegurança na determinação da infração. Quanto ao mérito, 
conheço do recurso, nego-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões, em 25 de abril de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Mercadoria sem documento fiscal ou com documento irregular (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00544/16 
 
Relator: Conselheiro Washington Luis Freire de Oliveira 
 

 
EMENTA: Processula. Nulidade. Erro na identificação do sujeito 
passivo. Inocorrência. ICMS. Obrigação principal. Transporte de 
mercadoria destinada a contribuinte em situação cadastral 
irregular. Procedência.  
 
1. A pessoa, inscrita ou não como contribuinte do imposto, que 
conduzir mercadoria procedente de outro Estado sem 
destinatário certo, destinada a contribuinte não inscrito no 
cadastro estadual ou em situação cadastral irregular deverá 
pagar por antecipação o imposto quando a mercadoria adentrar 
em território goiano, no primeiro Posto Fiscal de divisa 
interestadual ou, na falta deste, na AGENFA do município onde 
se situar esta divisa (art. 3º, III, "a", da IN 155/94 – GSF); 
 
2. Considera-se a vender em território goiano, as mercadorias 
sem destinatário certo ou destinadas a contribuintes não 
inscritos no cadastro estadual ou em situação cadastral 
irregular (art. 12, II, "g", do CTE). 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de novembro de 2015, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade do auto de infração, por erro na identificação do sujeito passivo, 
arguida pela autuada. Foram vencedores os Conselheiros Washington Luis Freire de 
Oliveira, Edson Abrão da Silva e José Pereira D'abadia. Vencido o Conselheiro Nivaldo 
Carvelo Carvalho. Quanto ao mérito, também, por maioria de votos, conhecer da 
impugnação, negar-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração.  Foram 
vencedores os Conselheiros Washington Luis Freire de Oliveira, Edson Abrão da Silva e 
José Pereira D'abadia. Vencido o Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho que votou pela 
improcedência do lançamento fiscal. A sessão foi realizada por maioria simples, nos 
termos do § 6º, II do art. 51 do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto nº 
6.930, de 9 de Junho de 2009, por falta de Conselheiro do Fisco para compor a Câmara. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal descrita no auto de infração é de que o sujeito 
passivo:  

 
“Quando do ingresso no território goiano, recusou a efetuar o pagamento 
do ICMS relativo as operações subsequentes, referente as mercadorias 
que transportava com destino a contribuinte em situação cadastral irregular, 
acobertadas pela nota fiscal nº. 3746, no valor comercial de R$ 154.746,41 
já acrescido do Índice de Valor Agregado (IVA) de 40%, conforme 
documentos e Termo de Apreensão anexos. Em consequência, deverá 
pagar o ICMS na importância de R$ 21.885,56 já compensado o credito 
destacado no supracitado documento fiscal, mais as cominações legais.   
Credito da nota fiscal 3746:  R$ 4.421,33. ” 
 



 

São indicados como infringidos os artigos 12, II, “g”; 14, V; 19, VIII, 
“c”; 64; 152 e 156 da Lei 11651/91 c/c art. 3º, III, “a”, da IN 155/94 – GSF, sendo proposta 
a penalidade prevista no art.  71, XII, "e", §, 9, I, da Lei 11651/1991, com red. Lei 
15.505/2005. 

 
O auto de infração, lavrado em 01/02/2013, foi instruído com Termo 

de Apreensão, Termo de Liberação, cópia da nota fiscal e espelho cadastral do 
destinatário da mercadoria indicando a condição de empresa suspensa. 

 
Revel em primeira instância, o sujeito passivo apresenta impugnação 

nesta fase, devidamente representado por suas advogadas, na qual pede, em preliminar, 
a nulidade do lançamento por erro na identificação do sujeito passivo e, no mérito, a 
improcedência do auto de infração. 

 
A impugnante sustenta que não cabe a autuada, na condição de 

mera transportadora, verificar a situação cadastral da destinatária da mercadoria. Não 
havendo responsabilidade pela irregularidade verificada no cadastro estadual da empresa 
destinatária. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Inicialmente, no tocante a nulidade do lançamento por erro na 

identificação do sujeito passivo, cumpre destacar que a legislação tributária estabelece 
que as mercadorias destinadas a contribuintes em situação cadastral irregular (sem 
cadastro ou com cadastro suspenso ou baixado) deverão ser consideradas a vender em 
território goiano, ocorrendo o fato gerador no momento da verificação da mercadoria 
nessa condição. 

 
A pessoa, inscrita ou não como contribuinte do imposto, que conduzir 

mercadoria procedente de outro Estado sem destinatário certo, destinada a contribuinte 
não inscrito no cadastro estadual ou em situação cadastral irregular deverá pagar por 
antecipação o imposto quando a mercadoria adentrar em território goiano, no primeiro 
Posto Fiscal de divisa interestadual ou, na falta deste, na AGENFA do município onde se 
situar esta divisa. 

 
O legislador definiu que a responsabilidade pelo pagamento do 

imposto no caso de mercadoria a vender no território goiano deve ser do possuidor ou 
transportador da mercadoria, sendo correta a indicação do transportador como sujeito 
passivo da obrigação tributária, por força do disposto no artigo 46 da Lei 11.651/01 (CTE):  

 
Art. 46. São responsáveis pelo pagamento do imposto devido: 
I - o transportador, em relação às mercadorias: 
a) procedentes de outros Estados: 
1. sem destinatário certo; 

 
No mérito, em face da matéria em discussão, é oportuna a 

transcrição dos artigos 12, II, “g”; 14, V; 19, VIII, “c”; 57 e 156 da Lei 11651/91, CTE, e  art. 
3º, III, “a”, da IN 155/94 – GSF, que assim estabelecem: 

 

Lei 11.651/91 – CTE 



 

 
Art. 12. Para os efeitos da legislação tributária: 
[...] 
II - considera-se: 
[...] 
g) a vender em território goiano, as mercadorias sem destinatário certo ou 
destinadas a contribuintes não inscritos no cadastro estadual ou em 
situação cadastral irregular;  

 
Art. 14. Considera-se, também, ocorrido o fato gerador do imposto, no 
momento: 
[...] 
V - da verificação da existência de mercadoria a vender em território goiano 
sem destinatário certo ou destinada a contribuinte em situação cadastral 
irregular;  
 
Art. 19. Nas seguintes situações específicas, a base de cálculo do imposto 
é: 
[...] 
VIII - o preço corrente da mercadoria no mercado atacadista, acrescido do 
valor resultante da aplicação de percentual de lucro bruto fixado segundo o 
disposto em regulamento: 
[...] 
c) nas operações com mercadorias destinadas a contribuintes não inscritos 
no cadastro estadual ou em situação cadastral irregular;  
 
Art. 57. A apuração do imposto será feita, atendidas as disposições da 
legislação tributária: 
[...] 
 II - por mercadoria ou serviço, à vista de cada operação ou prestação, 
considerando-se, para efeito de compensação do imposto devido, o crédito 
relativo à mercadoria e ao serviço a ela vinculados, quando se tratar de 
operação ou prestação: 
[...] 
c) sem destinatário certo ou em situação fiscal irregular;  
 
Art. 156. Para os efeitos deste Código, considera-se em situação cadastral 
irregular o contribuinte que: 
[...] 
II - esteja com sua inscrição cadastral suspensa ou tenha sido cassada a 
sua eficácia; 

 

Instrução Normativa nº 155/94 – GSF 

 
Art. 3º Nas situações especiais, adiante arroladas, o pagamento do ICMS 
devido será efetuado nos seguintes locais e momentos: 
[...] 
III - por antecipação, quando a mercadoria adentrar em território goiano, no 
primeiro Posto Fiscal de divisa interestadual ou, na falta deste, na AGENFA 
do município onde se situar esta divisa, ou ainda, caso o ingresso se faça 
por meio de transporte aéreo, aquaviário ou ferroviário, na AGENFA em 
cuja circunscrição ocorrer o desembarque da mercadoria: 
a) pela pessoa, inscrita ou não como contribuinte do imposto, que conduzir 
mercadoria procedente de outro Estado, destinada a comercialização ou 
industrialização, sem destinatário certo neste Estado, ou destinada a 



 

contribuinte não inscrito no cadastro estadual ou em situação cadastral 
irregular;  

 

Ao constatar a circulação de mercadoria pelo Estado de Goiás 
destinada a contribuinte com cadastro estadual suspenso por desaparecimento do 
endereço declarado, o Fisco formalizou corretamente a exigência do imposto. 

 
Assim, pelo que foi exposto e com fundamento na legislação 

tributária acima mencionada, não acolho a preliminar de nulidade por erro na identificação 
do sujeito passivo e, no mérito, conheço da impugnação, nego-lhe provimento para julgar 
procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 26 de abril de 2016. 
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Matéria: Mercadoria sem documento fiscal ou com documento irregular (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00600/16 
 
Relator: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 
Autor do Voto Vencido: Conselheiro Masayuki Missao 
 

 
EMENTA: ICMS. PRELIMINARES. Diligência proposta por 
conselheiro. Verificar folhas de abate de bovinos. Denegada por 
maioria. Nulidade do lançamento por incompetência funcional 
das autoridades fiscais lançadora e revisora. Rejeitadas por 
unanimidade. Nulidade por insegurança na determinação da 
infração. Rejeitada por maioria. Pedido de exclusão dos 
solidários. Negado por maioria. Nulidade por cerceamento do 
direito de defesa do sujeito passivo. Rejeitada por unanimidade. 
MÉRITO. Procedência por maioria. SOLIDARIEDADE. Sócios 
com poderes de gerência. Mantidos no polo passivo por maioria 
de votos. 
 
PRELIMINARES. 
Rejeita-se a diligência proposta por conselheiro, quando não se 
vislumbrar a possibilidade da mesma (diligência) acrescentar 
informações úteis ao deslinde da causa.  
O AFRE III tem competência plena para efetuar qualquer 
lançamento. O AFRE I não executa trabalha de revisão do 
lançamento quando tão-somente apresenta em EXCELL uma 
TABELA VENDAS_PRODUTOS gerada pelo sujeito passivo em 
banco de dados (mdb.ACCESS). 
Seguro é o lançamento no qual autoridade fiscal competente 
verifica a ocorrência do fator gerador da obrigação, determina a 
matéria tributável, calcula o montante do tributo devido, 
identifica o sujeito passivo e aplica a penalidade cabível. 
Não há cerceamento do direito de defesa quando o sujeito 
passivo, corretamente intimado, entende a acusação fiscal, 
tendo a possibilidade do pleno exercício do contraditório e da 
ampla defesa dentro do devido processo legal. 
 
MÉRITO. 
Saídas de Mercadorias deverão estar sempre acobertadas por 
documentação fiscal idônea. Presume-se OMISSÃO DE SAÍDAS 
as mercadorias tributadas que sobejam em TABELA DE 
VENDAS DE PRODUTOS encontrada em banco de dados 
ACCESS gerado pelo sujeito passivo (mdb.ACCESS) na 
comparação com documentos fiscais de saídas emitidos. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 12 de novembro de 2015, decidiu, por maioria de votos, rejeitar o pedido 
de diligência formulado pelo Conselheiro Masayuki Missao. Foram vencedores os 
Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida e Lidilone Polizeli Bento. Vencido o 
Conselheiro Masayuki Missao. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade 
da peça básica, arguida pela autuada, por incompetência funcional do autuante e do 



 

revisor. Participaram do julgamento os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, 
Masayuki Missao e Lidilone Polizeli Bento. Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de 
exclusão dos solidários da lide, arguida pelo sujeito passivo. Foram vencedores os 
Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida e Lidilone Polizeli Bento. Vencido o 
Conselheiro Masayuki Missao. Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da 
peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração. Foram 
vencedores os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida e Lidilone Polizeli Bento. 
Vencido o Conselheiro Masayuki Missao. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar 
de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, Lidilone 
Polizeli Bento e Masayuki Missao. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Gilmar Rodrigues de 
Almeida e Lidilone Polizeli Bento. Vencido o Conselheiro Masayuki Missao que votou pela 
improcedência do feito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Nos presentes autos, a empresa em epígrafe fora acusada de haver 
efetuado vendas de mercadorias tributadas, no valor de R$ 8.641.139,82, sem emissão de 
documentos fiscais. A apuração foi oriunda da tabela VENDAS_PRODUTOS, registradas 
em banco de dados do contribuinte. 

A capitulação da infração se deu no art. 25 §1º VI, art. 64 §2º e 66, 
todos da lei 11.651/91. 

A penalidade proposta é a que consta do art. 71, VII, “l”, § 9.º, I, do 
mesmo diploma legal, com redação das leis n.ºs 13.446/99 e 16.241/08. 

O valor originário de ICMS, constante dos autos, é de R$ 
1.036.936,79 (um milhão, trinta e seis mil novecentos e trinta e seis reais e setenta e nove 
centavos). 

O auto de infração fora lavrado em 28/12/10 e o período de 
referência do fato gerador é o exercício de 2009. 

No Anexo Estruturado – descritivo complementar da ocorrência 
(fls.05), a Autoridade Fiscal menciona, dentre outras observações, que “quando da análise 
do banco de dados do contribuinte – dos registros constantes da tabela Vendas_Produtos 
– do valor das vendas efetuadas, foram deduzidos os valores lançados nos livros fiscais 
de saída e apuração do ICMS do período”. Acrescenta ainda que “Para apuração das 
vendas efetuadas no período foi feita a totalização do campo Valor_Total da tabela 
“VENDAS_PRODUTOS”, deduzindo os descontos os descontos concedidos. Nesse 
campo da tabela o contribuinte lançava o valor de cada item vendido para cada cliente.”  

Os solidários arrolados nos autos foram MARIA DE LOURDES 
MOREIRA OLIVEIRA, SILVONE BARBOSA DA SILVA e JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA, 
todos na qualidade de administradores. 

Conforme fls. 21 dos autos verifica-se que a coluna “Abate” é 
responsável por informar se a operação se refere à venda ou à prestação de 
serviços..”, excluindo da tributação as últimas (prestações de serviços de abate para 
terceiros).  

Vê-se também que, conforme fls. 22, foram excluídas da tributação 
todas as operações isentas, quais sejam saídas de “barrigada, couro bovino, couro de 
bezerro, osso, etc.”. 

Também compõem a presente peça os seguintes documentos: 
mídia contendo banco de dados (fls. 8-A); relatório circunstanciado dos procedimentos de 
fiscalização (fls. 13 a 26); notas fiscais de vendas (fls. 27 a 264), cujo escopo seria 
comprovar que a tabela VENDAS_PRODUTOS se refere a vendas; cópia do contrato 



 

social; cópias dos Livros Fiscais da Empresa (fls. 269 a 434); Auditoria Básica do ICMS 
(fls. 435 a 438). 

Discorrendo sobre a ação fiscal, a Autoridade Lançadora informa 
que a fiscalização ocorreu in loco, no dia 09/03/10. Os dados extraídos dos computadores 
da empresa foram autenticados, tendo sido gerado o código HASH dos mesmos. 

Continua seu relato, afirmando que os bancos de dados apreendidos 
possuíam extensão MDB (ACCESS). O arquivo analisado foi “frigorífico.mdb”, no qual a 
tabela “vendas_produtos” foi o foco principal da fiscalização (fls.16). 

A Autoridade Fiscal também procura demonstrar, a partir das fls. 27, 
mediante juntada de cópias de notas fiscais e consultas no aplicativo ACCESS, que o 
banco de dados apreendido, nas situações em que aponta emissão de documento fiscal, 
relaciona-se com a realidade dos fatos ocorridos. 

O sujeito passivo e o solidário JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA 
foram intimados em 11/02/11. Os solidários MARIA DE LOURDES MOREIRA OLIVEIRA e 
SILVONE BARBOSA DA SILVA, por seu turno, não foram localizados, tendo sido 
intimados via edital (fls. 458 e 459). 

Em sua primeira manifestação, considerada intempestiva, visto que 
apresentada em 13/06/11, o sujeito passivo aduz a ilegalidade das provas, visto que 
colhidas de forma arbitrária, nos termos do art. 5º, LVI da Constituição Federal. 
Identicamente, informa que o Fisco não poderia solicitar outros documentos que não 
aqueles de manutenção obrigatória. 

Na presente fase, o solidário JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA 
produz sua manifestação, alegando cerceamento ao direito de defesa, visto que 
apresentara impugnação em 1a instância e esta não foi apreciada naquela fase. Junta, 
para comprovar sua alegação, o documento às fls. 500. Continua sua defesa no sentido 
de que houve ilegalidade na colheita das provas, nos termos do art. 5º, LVI da 
Constituição Federal. Identicamente, informa que o Fisco não poderia solicitar outros 
documentos que não aqueles de manutenção obrigatória. 

Solicita, ao final, que seja anulado o lançamento em análise. 
Por decisão unânime, a II CJUL, mediante o ACÓRDÃO N.º 

957/2012 (fls.504 e ss.), decreta a nulidade parcial do processo, a partir de fls.476, por 
cerceamento do direito de defesa da autuada, anulando o Termo de Revelia da solidária 
SILVONE B.DA SILVA, devendo os autos retornarem à fase singular para apreciação da 
peça impugnatória. 

Em manifestação de fls. 522 e ss., a empresa e os solidários 
argumentam que “O levantamento (...) é totalmente controverso, pos fala em quantidades 
e apresenta um resultado apenas em valores financeiros sem apresentar as quantidades a 
que se referem, ou seja, não diz quantas cabeças de gado foram vendidas sem nota fiscal, 
no entanto diz que houve uma venda de R$ 8.641.239,82 (oito milhões seiscentos e 
quarenta e um mil cento e trinta e nove reais e oitenta e dois centavos), porém nos 
documentos que acosta ao auto de infração apresenta apenas notas fiscais corretamente 
emitidas e registradas.”, sendo, portanto, inseguro o lançamento. 

Consideram os impugnantes ter havido cerceamento ao seu direito 
de defesa, porquanto requerem que os autuantes lhes apresentem planilhas em papel ou 
em Excel, para que possam conferir o total de gado próprio abatido e de gado de terceiros. 

Alfim, requerem a anulação do PAT por cerceamento do direito de 
defesa e por insegurança na determinação da infração. Sucessivamente, caso não haja a 
nulidade requerida, pedem que seja fornecido ao contribuinte planilha especificando as 
operações que ensejaram a autuação. 

Juntam listas de RESUMO DE VENDAS POR CLIENTE e 
CONTROLE DE SAÍDAS DE NOTAS. 



 

Mediante a SENTENÇA N.º 2193/12 – JULP (fls.609/612), o julgador 
singular afasta as preliminares argüidas pelo sujeito passivo, julga procedente o 
lançamento e mantém a coobrigação de todos os solidários. 

Em recurso voluntário (fls.620/627), os sujeitos passivos pedem a 
decretação da nulidade do processo e seu conseqüente arquivamento, em decorrência do 
cerceamento do direito e da insegurança na determinação da infração. Sucessivamente, 
pedem que seja fornecido ao contribuinte planilha especificando as operações que 
ensejaram a autuação. Por fim, pedem a exclusão dos sócios da condição de coobrigados 
solidários da empresa autuada. 

A RESOLUÇÃO 002/3013, da II CJUL (fls.632/633), requer “ao 
auditor fiscal que elaborou o trabalho, que promova a solução desse problema, com 
anexação de nova mídia eletrônica em que seja possível analisar o conteúdo do trabalho 
fiscal sob análise.” 

Em resposta ao pedido de diligência acima, autoridade fiscal da DRF 
de JATAÍ (GO) esclarece, às fls. 634 e ss., “que os arquivos do banco de dados do 
contribuinte sobre o qual fora realizado a auditoria está gravado na mídia de número 1, 
que estava anexado ao auto de infração, com o nome frigorífico e pode ser acessado 
apenas clicando com o botão direito e escolhendo a opção abrir ou dando duplo clique.” 

Manifestando-se a respeito da diligência, a empresa alega 
preliminarmente a incompetência da AFRE I para o mister. Alega ainda o descumprimento 
da resolução cameral, qual seja, a não anexação de nova mídia aos autos. Adiante,  
mistura questões de mérito com preliminares, quando fala da ausência de motivação para 
o lançamento, da não comprovação do fato gerador e da insegurança na determinação da 
infração. Alega divergências quanto aos valores: o FISCO afirma que o contribuinte 
vendeu 16 milhões de reais, tendo registrado apenas 8 milhões, restando a diferença 
autuada de 8 MILHÕES DE REAIS. Acrescenta que a planilha “COMPRA DE GADO” 
deveria haver uma grande omissão de entrada, porquanto o valor nela constante seja de 
R$ 2.702.737,95. 

Nova RESOLUÇÃO 070/3013 (fls.657) determina a intimação ao 
sujeito passivo para informá-lo de que é possível “abrir” a mídia utilizando o programa 
MICROSOFT ACCESS 2003. 

Em nova manifestação, o sujeito passivo (fls.691), pede a nulidade 
do lançamento haja vista o fato de que fora realizado sem levar em conta o manual de 
auditoria estabelecido pela IS 10/93-DFIS e IS 15/09-SAT; que os agentes fiscais se 
basearam em consulta que não foi anexada aos autos, ou seja, não apresentaram os 
levantamentos que embasaram a autuação, resultando em cerceamento do seu direito de 
defesa; e que os dados da tabela são totalmente inconsistentes. 

Pelo ACÓRDÃO N.º 1940/2013, de fls. 696 e ss, a II CJUL, acolhe, 
por maioria de votos, a preliminar de nulidade do auto de infração, por insegurança na 
determinação da infração. 

A FAZENDA PÚBLICA recorre (fls.708/710), solicitando a reversão 
da decisão cameral de nulidade do processo e o conseqüente retorno dos autos àquela 
instância para julgamento de toda a matéria. Sujeito passivo contradita o recurso da 
Fazenda. 

ACÓRDÃO DO CONP N.º 1444/2014 (fls.777 e ss.), por maioria de 
votos, dá provimento ao recurso da FAZENDA PÚBLICA, com a cassação da decisão 
cameral de nulidade do processo, por insegurança na determinação da infração, 
determinando o retorno dos autos àquela fase para julgamento de toda a matéria. 

Recorrendo da decisão supra, a empresa autuada FRIGORÍFICO 
ABELHA LTDA. e a solidária SILVONE BARBOSA DA SILVA alegam inconsistências e 
duplicidades para pedir o arquivamento do feito. Sucessivamente, caso decidam em 
sentido contrário, que seja apresentado em EXCEL o resultado da consulta que embssou 
o auto de infração. 



 

Por meio da RESOLUÇÃO N.º 122/2014 (fls.807/809), a II CUL, por 
maioria de votos e com a discordância da FAZENEDA PÚBLICA, sendo vencedores os 
conselheiros RICKARDO DE SOUZA SANTOS MARIANO, EDSON ABRÃO DA SILVA e 
JOSÉ PEREIRA D’ABADIA, e vencidos os conselheiros GILMAR RODRIGUES DE 
ALMEIDA e JOSÉ PAIXÃO DE OLIVEIRA GOMES, resolve determinar que a DRF de 
JATAÍ “...apresente planilha detalhada e pormenorizada (em excel) demonstrando de 
forma pontual que os itens acima mencionados não integram a quantificação do crédito 
tributário, bem como demonstre de forma clara as operações que, constantes da tabela 
venda-produtos, foram consideradas pelo fisco como vendas sem nota e que perfazem o 
valor de R$ 8.641.139,82.” 

Diligenciando, agente fiscal, às fls. 810/835 responde um por um os 
quesitos da RESOLUÇÃO, junta lista de saídas de mercadorias (fls.836/930) e mídia em 
CD (fls.931). 

Manifestando-se acerca da diligência realizada, a empresa e 
solidária SILVONE BARBOSA DA SILVA alegam (fls.941/969) incompetência funcional da 
auditora diligenciante para pedir a nulidade do lançamento. Também, em decorrência do 
lançamento sem levantamento fiscal específico, pede a nulidade do auto de infração. 
Sucessivamente, pede nulidade do lançamento, por cerceamento do seu direito de defesa, 
pela falta de levantamento fiscal e pela impossibilidade de “abrir” as mídias, e por 
insegurança na determinação da infração, dadas as inconsistências encontradas nos itens 
referentes á TAXA DE ABATE, TABELA RECEBIMENTOS REAIS, TABELA COURO, 
DUPLICIDADES DE PEDIDOS, etc. 

Por fim, informa restar claro que a base de cálculo da autuação 
deveria ser R$ 6.787.767,72, conforme fls.969, em vez dos R$ 8.641.139,82 adotados 
pelo Fisco, haja vista erro no valor do crédito outorgado.  

Novamente, em MEMORIAIS de fls. 976 a 987, o sujeito passivo 
reitera a alegação de cerceamento do direito de defesa decorrente de insegurança na 
determinação da infração, porquanto o Fisco não excluiu da tabela VENDA-PRODUTOS 
as TAXAS DE ABATE e os PRODUTOS ISENTOS. Reitera seu pedido de nulidade, haja 
vista a incompetência funcional da agente fiscal diligenciante, bem como por não haver 
atendido o pedido contido na RESOLUÇÃO CAMERAL. Alega erros quanto á falta de 
exclusão da base de cálculo das taxas de abate e dos produtos isentos. Ao final, conforme 
anteriormente solicitado, requer seja considerado o crédito outorgado para eventual 
lançamento subsistente, bem como a imediata mudança da base de cálculo com a 
correção dos valores da saída, vez que o auditor considerou que esse valor era de R$ 
7.155.233,00, quando na verdade é R$ 9.040.476,66. Assim resta claro que a base de 
cálculo para a autuação deveria ser R$ 6.787.767,72. 

Mediante RESOLUÇÃO 076/2015 (fls.903), proposta pelo 
Conselheiro MASAYUKI MISSAO, solicitou-se ao SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL 
DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA o envio dos RELATÓRIOS DE ABATE no período 
de 01/01/2009 a 31/12/2009. Após entendimento verbal com a Presidência deste 
CONSELHO, dada a impossibilidade material de cumprimento da diligência por parte do 
SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, houve-se por 
bem encaminhar indigitada solicitação à GERÊNCIA DE INSPEÇÃO, CONVÊNIO E 
CADASTRO DA AGRODEFESA DE GOIÁS – GECCI.  

Em resposta, a AGRODEFESA DE GOIÁS informa (fls.911 a 919) 
que, conforme GTA’s emitidas para o FRIGORÍFICO ABELHA LTDA., no período de 
01/01/2009 a 31/12/2009, houve a movimentação de 5.813 (cinco mil oitocentos e treze) 
bovinos.  

Mais uma vez, em resposta à diligência efetuada junto à 
AGRODEFESA DE GOIÁS, o sujeito passivo reitera todas as alegações expendidas e 
pedidos anteriormente feitos, mormente quanto ao valor da base de cálculo da 
autuação que, a seu ver, deveria ser no importe de R$ 6.787.767,72. Especificamente 



 

quanto à informação da AGRODEFESA (fls.932), aduz que, tomando a quantidade de 
animais abatidos (5.813, conforme o órgão) multiplicado por R$ 850,00 (valor médio do 
gado abatido na época), daria o montante de R$4.941.050,00; jamais, conclui, atingindo a 
quantidade de 10.287 bovinos abatidos a perfazer uma base de cálculo de R$ 
8.641.139,82, que é o montante informado pelo Fisco como sendo de comercialização de 
produtos tributados resultantes de abate de abate bovino sem emissão de notas fiscais de 
saídas. 

Na sessão de julgamento, após os debates, o Conselheiro 
MASAYUKI MISSAO propôs nova diligência no sentido da juntada, pelo Fisco, das 
FOLHAS DE ABATE relativas ao período autuado. 

Relatados, passo ao voto. 
 
                      V O T O  

  
DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA  
 
Pretende o Conselheiro MASAYUKI MISSAO a realização de 

diligência com o escopo de que o Fisco apresente as chamadas FOLHAS DE ABATE da 
recorrente relativas ao período autuado, qual seja, o exercício completo de 2009. 

 
Ora, FOLHAS DE ABATE não são documentos fiscais. Muito menos 

documentos fiscais de uso obrigatório. Folhas de abate eram tão-somente fichas 
preenchidas para o controle quantitativo do gado, mormente bovinos, abatido por sessão 
de abate.  

Eram preenchidos pelos frigoríficos na presença dos agentes do fisco 
que acompanhavam o abate, numa época em que este acompanhamento era de praxe. 

 
Ademais, sabe-se que se documento fiscal obrigatório fosse, as 

folhas de abate estariam em poder do sujeito passivo, detentor, conforme a legislação, dos 
documentos fiscais obrigatórios, na qualidade de fiel depositário. Fato ocorrente mesmo 
com a extinção da empresa. 

 
Assim, não é razoável pretender que o FISCO apresente papéis de 

controle interno de abate pelo frigorífico. Se tais papéis existem, é possível que a autuada 
os possua, mas que não quis ou não pôde usá-los como prova idônea o suficiente para 
desconstituir a pretensão da FAZENDA PÚBLICA.  

 
Portanto, a CÂMARA rejeita, por maioria, o pedido formulado pelo 

ilustre Conselheiro MASAYUKI MISSAO. 
 
 
DA INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL DAS AUTORIDADES FISCAIS 
 
A argüição de incompetência funcional das autoridades fiscais 

lançadora e não se sustenta, porquanto o lançamento seja firmado por AFRE III, que 
detém competência plena para fiscalizar/realizar qualquer tipo de auditorias em 
estabelecimentos de qualquer porte. 

 
Verifica-se que a AFRE I DANÚZIA BATISTA DE SOUZA CINTRA – 

MB 23.884-9 não efetua a revisão do lançamento, mas tão-somente cumpre a 
determinação contida na RESOLUÇÃO 122/2014 (fls.807/808) para que “...apresente 
planilha detalhada e pormenorizada (em excel) demonstrando de forma pontual que os 
itens acima mencionados não integram a quantificação do crédito tributário, bem como 



 

demonstre de forma clara as operações que, constantes da tabela venda-produtos, foram 
consideradas pelo fisco como vendas sem nota e que perfazem o valor de R$ 
8.641.139,82.”. 

 
Desse modo, a CÂMARA, por unanimidade de votos, REJEITA a 

preliminar de nulidade do lançamento por incompetência funcional das autoridades fiscais 
que nele (lançamento) intervieram. 

 
 
DA SOLIDARIEDADE 
 
Os coobrigados solidários arrolados são sócios-gerentes da 

empresa. Portanto, a solidariedade de MARIA DE LOURDES MOREIRA OLIVEIRA, 
SILVONE BARBOSA DA SILVA e JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA com o FRIGORÍFICO 
ABELHA LTDA. decorre do artigo 45, XII, da lei n.º 11.651/91. 

 
Portanto, por maioria de votos, rejeita-se a preliminar de exclusão 

dos solidários da lide, argüida pelo sujeito passivo. 
 
 
PRELIMINAR DE NULIDADE DO LANÇAMENTO POR 

INSEGURANÇA NA DETERMINAÇÃO DA INFRAÇÃO 
 
Seguro é o lançamento no qual a autoridade fiscal competente 

verifica a ocorrência do fator gerador da obrigação, determina a matéria tributável, calcula 
o montante do tributo devido, identifica o sujeito passivo e aplica a penalidade cabível. 

 
Vê-se que o lançamento se deu a partir de informações contidas em 

banco de dados do próprio contribuinte, no qual discrimina as saídas tributadas resultantes 
de abate, as saídas isentas, as prestações de serviços de abate para terceiros etc. 

 
Comparando as saídas tributadas contidas nestas informações à 

margem da contabilidade (caixa dois eletrônico), deduzidas das saídas isentas e das 
prestações de serviços a terceiros, com as operações de saídas acobertadas por 
documentação fiscal, chega-se à omissão exigida no lançamento. 

 
Dessa forma, considerando seguro o lançamento, a CÂMARA 

rejeita, por maioria de votos, a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela 
autuada, por insegurança na determinação da infração.  

 
Ademais, frise-se, esta preliminar só fora novamente julgada como 

garantia da ampla defesa e do contraditório, porquanto o ACÓRDÃO DO CONP N.º 
1444/2014 (fls.777 e ss.), por maioria de votos, dera provimento ao recurso da FAZENDA 
PÚBLICA, com a cassação da decisão cameral (ACÓRDÃO N.º 1940/2013, de fls. 696 e 
ss, da II CJUL) de nulidade do processo, por insegurança na determinação da infração, 
determinando o retorno dos autos àquela fase para julgamento de toda a matéria. 

  
 
NULIDADE POR CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA 
 
Não há cerceamento ao direito de defesa do contribuinte quando o 

sujeito passivo é corretamente intimado e tem a oportunidade de manifestar-se em todos 
os atos processuais. 



 

 
O presente lançamento fora apurado com todo o rigor e segurança a 

partir de informações contidas à margem da contabilidade do sujeito passivo (caixa dois). 
 
Desse modo é que a CÂMARA, por unanimidade de votos, rejeita a 

preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento ao direito 
de defesa. 

 
 
MÉRITO 
 
É inegável que a modernidade afetou a forma através da qual o 

sujeito passivo mantém o controle de suas compras e vendas feitas à margem do controle 
fiscal. Os tradicionais livros de controle paralelo migraram para os discos rígidos dos 
computadores. Nesse contexto, o Fisco também deve se valer de ferramentas com vistas 
a conferir validade jurídica à prova, mediante a garantia da autoria e integridade dos dados 
eventualmente apreendidos.  

A prova, ademais, deve ser colhida sem afrontar direitos e garantias 
do contribuinte, sob pena de vir a ser declarada ilícita pelo Poder Judiciário, o que pode 
inviabilizar, inclusive, uma possível reautuação por vício formal. 

Portanto, sempre devem ser juntados ao processo, documentos que 
atestem a regularidade da ação fiscal, tais como: relatório descritivo da ação fiscal e dos 
procedimentos adotados para a apreensão dos bancos de dados, notificações, os termos 
de copiagem de arquivos, termos de deslacração e conferência de conteúdo, recibos de 
CD/DVD fornecidos ao contribuinte, o banco de dados originariamente apreendido, 
documentos comprobatórios da irregularidade, digitalizados ou não.   

A Autoridade Fiscal poderá reforçar a credibilidade das informações 
constantes de bancos de dados mediante a juntada, ainda que por amostragem, de 
documentos que produzam a evidência fática de que as operações descritas no arquivo 
apreendido realmente constituíram compra ou venda efetiva.  

Mediante relatório descritivo, pode-se, por exemplo, vincular tais 
operações com números de cheques, duplicatas, documentos fiscais emitidos, recibos, 
declarações etc. Isso solidificará a evidência da sonegação, enfraquecendo o argumento, 
comumente utilizado em defesa, de que os dados apreendidos não representavam 
controle paralelo ou mesmo um fato econômico.    

Percebe-se que tais quesitos são identificáveis nos autos, se não 
vejamos.  

 
O crescente uso da prova digital forçou o desenvolvimento de 

algoritmos cuja função é garantir que uma determinada informação eletrônica não seja 
modificada, servindo como uma espécie de “lacre ou selo de autenticidade”, como o MD-5, 
citado na Instrução Normativa n. 916/08-GSF. É a chave de codificação digital que 
garantirá que o documento permanece íntegro, que os dados copiados para o processo 
não foram alterados e que a sua captura se deu corretamente.  

Todo trabalho do fisco que envolva tais provas deve, portanto, ser 
respaldado por um programa de informática forense que venha conferir o necessário 
respaldo jurídico e técnico à utilização de tais provas dentro de um processo judicial/ 
administrativo. 

No caso sob análise, os dados apreendidos foram autenticados pelo 
programa “authenticator ferret”, de propriedade da SEFAZ-GO, conforme termo de 
copiagem e autenticação de arquivos magnéticos, assinado pelo sujeito passivo, que 
declarou haver acompanhado todo o procedimento de extração dos arquivos. 



 

 Conforme fls. 16, o arquivo “frigorífico.mdb” encontrava-se dentro 
dos seguinte diretório: I:\Frigorífico_Abelha_Vendas\JMACIEL\frigorífico. A nomenclatura 
do diretório, por si só, já configura indício de que o arquivo ali existente tratava de 
movimentação relacionada a vendas de mercadorias. 

Prosseguindo na atividade de investigação, o arquivo apreendido 
possui, dentre várias tabelas que compõem sua estrutura, a tabela denominada 
“Vendas_Produtos”, a qual, se aberta, discrimina colunas com títulos, tais como: número, 
cliente, endereço, data emissão, da vencimento, tipo da venda (se a prazo ou a vista), 
ICMS, produto etc. 

Por meio de criação de consulta no banco de dados ACCESS, os 
dados foram filtrados com vistas a excluir os produtos isentos de tributação e as 
prestações de serviço de abate para terceiros, conforme análise dos campos da tabela 
“Vendas_Produtos”. 

O total das vendas tributadas pode ser verificado, de forma sintética, 
na planilha às fls. 24, vendas tributadas das quais a autoridade fiscal deduziu as 
prestações de serviços para terceiros e as saídas de mercadorias isentas. 

O confronto com a escrita fiscal oficial do sujeito passivo é feito na 
folha seguinte, em planilha descritiva, cujo resultado remonta ao valor de ICMS cobrado 
na inicial. 

Finalmente, a prova fática que promove a conexão entre o banco de 
dados apreendidos e a realidade do movimento paralelo de vendas encontra-se às fls. 28 
e seguintes, na medida em que vincula as notas fiscais emitidas pelo sujeito passivo e as 
informações constantes do banco de dados. Sem prejuízo disso, os dados são verificáveis 
pela abertura do arquivo MDB, que está anexado aos autos por intermédio de mídia 
digital. 

A par disso tudo, o sujeito passivo não logrou trazer aos autos 
argumentos ou contraprova, ao menos indiciária, de que as informações constantes no 
banco de dados apreendidos não constituem, de fato, vendas de mercadorias à margem 
da tributação.  

 
Ademais, persiste reafirmando cerceamento ao seu direito de defesa 

decorrente de dificuldades técnicas para “abrir” as mídias originadas de banco de dados 
(ACCESS) criados pelo próprio contribuinte. 

Por fim, agente do Fisco assessora tecnicamente o contribuinte 
informando-lhe que os arquivos em questão podem ser visualizados mediante a instalação 
no computador do programa EXCEL 2013 (fls.828). 

Às fls. 811, o Fisco demonstra de forma cabal que “o valor apurado 
na auditoria como omissão de saída (R$ 8.614.139,82), e consequentemente autuado, foi 
o valor apurado com a totalização dos registros da tabela VENDAS-PRODUTOS, coluna 
VALOR-TOTAL, para o período de 01.01.2009 a 31.12.2009, já deduzido das vendas 
realizadas pelo contribuinte de mercadorias isentas (couro, barrigada, osso, etc.), da taxa 
de abate, dos descontos concedidos e do valor da receita declarada – situação 
demonstrada nas fls. 25, 26 e 27.”. 

Por mais de uma vez (fls.969, 987 e 924), o sujeito passivo afirma 
que, em vez de R$ 8.614.139,82, a base de cálculo da exigência fiscal deveria ser no 
importe de R$ 6.787.767,72, tendo em vista fazer jus a um montante maior de crédito 
outorgado que o considerado pela fiscalização. 

Ora, crédito outorgado é benefício fiscal concedido a contribuintes 
que cumprem rigorosamente de acordo com a legislação tributária suas obrigações 
principais e acessórias. Não se confere crédito outorgado a quem omite operações de 
saídas de mercadorias tributadas, utilizando-se de um sofisticado sistema eletrônico com o 
escopo de ocultar tais operações, caracterizando o chamado “caixa dois eletrônico”. 



 

Por fim, a informação da AGRODEFESA DE GOIÁS de que o sujeito 
passivo movimentou 5.813 cabeças de gado bovino para abate no exercício de 2009 não 
lhe confere atestado de idoneidade, pois o que FISCO constatou na contabilidade paralela 
do contribuinte, à margem destas entradas comprovadas pelo órgão competente, foram 
saídas de mercadorias tributadas em quantidade e valor maior que as saídas registradas 
e, consequentemente maior que as entradas registradas.    

Finalmente, o assunto não constitui novidade nesta Casa. Atento a 
tais características da modernidade ante a evolução digital, que nos impele a redefinir 
conceitos e interpretar a legislação e as ferramentas de fiscalização às peculiaridades do 
documento digital e dos meios de produção da prova eletrônica, este Conselho já se 
manifestou em outras oportunidades: 

 
CAT. Decisão Plenária não-unânime. 22/09/09. Processo nº 

3026906670764.  Ementa: ICMS. Obrigação principal. Saída de mercadorias 
mediante a utilização de controle paralelo de vendas, sem a respectiva emissão 
de documento fiscal. Procedência. Decisão não unânime. 

I - Presume-se decorrente de operação ou prestação 
tributada não registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, 
correspondente ao valor constante de quaisquer meios de controles de vendas 
de mercadorias ou prestação de serviços, sem a respectiva emissão dos 
documentos fiscais, ou o montante da diferença quando emitidos com valores 
inferiores ao real.  (art. 25, § 1°, VI, CTE);  

II - O aplicativo denominado "authenticator" assegura a 
fidelidade e integridade das cópias dos arquivos magnéticos extraídos da 
Unidade Central de Processamento (CPU) em uso no estabelecimento mediante 
assinatura digital gerada para cada arquivo copiado. 

 

Ante o exposto, rejeito o pedido de diligência formulado pelo 
Conselheiro MASAYUKI MISSAO.  Conheço do recurso do contribuinte, porém rejeito a 
preliminar de nulidade da peça básica por incompetência funcional da autuante e da 
revisora; rejeito também as preliminares de nulidade do lançamento por insegurança na 
determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa do sujeito passivo; bem 
como rejeito a preliminar de exclusão dos solidários da lide. Por fim, quanto ao mérito, 
conheço do recurso do contribuinte e nego-lhe provimento, para confirmar o presente 
lançamento. 

 

 
 
 

Sala das sessões, em 03 de maio de 2016. 
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Matéria: Mercadoria sem documento fiscal ou com documento irregular (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00693/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Márcio Nogueira Pedra 
 

 
EMENTA: Preliminar. Nulidade por insegurança na determinação 
da infração. Inadmitida por descumprimento da condição de 
admissibilidade. Decisão unânime. Arguição da ilegitimidade 
ativa do Estado de Goiás. Rejeitada. Decisão unânime. 
Decadência. Lançamento de ofício. Regra do art. 173, I, do CTN. 
Decisão por maioria. ICMS. Obrigação tributária principal. 
Procedência. 1. Não se deve conhecer da arguição de preliminar, 
já rejeitada por unanimidade no julgamento cameral, quando a 
peça recursal não estiver em consonância com o disposto no 
artigo 41, II, da Lei nº 16.469/2009. 2. Comprovado, pela 
documentação que acompanha o auto de infração, que o  carvão 
vegetal é procedente do Estado de Goiás, fica assegurada a 
competência desta unidade da federação para a cobrança do 
ICMS. É o que determinam a Constituição Federal e legislação 
complementar. 3. Nos lançamentos de ofício, constatada 
apuração do imposto devido em desacordo com a legislação 
tributária, a regra aplicável à extinção do crédito tributário por 
decadência é a prevista no art. 173, I, do Código Tributário 
Nacional (CTN). 4. A não apresentação, pelo contribuinte, de 
elementos  capazes de modificar os valores encontrados em 
procedimento fiscal que motivou a formalização do lançamento, 
implica na confirmação do auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 28 
de abril de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade, feita pela Representação Fazendária, em relação à preliminar de 
nulidade por insegurança na determinação da infração, arguida pelo sujeito passivo, tendo 
em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 
16.469/09. Participaram do julgamento os Conselheiros Edson Abrão da Silva, Márcio 
Nogueira Pedra, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos 
Mariano, José Paixão de Oliveira Gomes, Alcedino Gomes Barbosa, Aldeci de Souza Flor, 
José Luiz Rosa, Elias Alves dos Santos, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de 
Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de 
Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, David Fernandes de Carvalho, 
Masayuki Missao e Victor Augusto de Faria Morato. Também, por votação unânime, 
rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por ilegitimidade 
ativa do Estado de Goiás. Participaram do julgamento os Conselheiros Edson Abrão da 
Silva, Márcio Nogueira Pedra, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de 
Souza Santos Mariano, José Paixão de Oliveira Gomes, Alcedino Gomes Barbosa, Aldeci 
de Souza Flor, José Luiz Rosa, Elias Alves dos Santos, Talita Pimenta Félix, Washington 
Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, 
João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, David Fernandes 
de Carvalho, Masayuki Missao e Victor Augusto de Faria Morato. Quanto ao mérito, por 
maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda Pública para o Conselho Pleno, dar-lhe 
provimento para reformar a decisão cameral, afastando a decadência parcial do crédito 
tributário, referente ao período de janeiro a setembro de 2005, e considerar procedente o 



 

auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Márcio Nogueira Pedra, Lidilone 
Polizeli Bento, José Paixão de Oliveira Gomes, Aldeci de Souza Flor, Elias Alves dos 
Santos, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, Marlene Maria da Silva 
Ruguê Bernardes, Nislene Alves Borges, David Fernandes de Carvalho, Masayuki Missao 
e Victor Augusto de Faria Morato. Vencidos os Conselheiros Edson Abrão da Silva, 
Nivaldo José Mendes, Rickardo de Souza Santos Mariano, Alcedino Gomes Barbosa, 
José Luiz Rosa, José Pereira D'abadia, João Divino de Brito e Nivaldo Carvelo Carvalho, 
que votaram conhecendo do recurso, negando-lhe provimento para manter a decisão 
cameral que acolheu a decadência parcial do crédito tributário, referente ao período de 
janeiro a setembro de 2005, e considerou parcialmente procedente o auto de infração no 
valor remanescente do ICMS de R$ 36.209,35 (trinta e seis mil, duzentos e nove reais e 
trinta e cinco centavos), referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2005. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Neste processo o Fisco afirma que  o contribuinte  adquiriu, de 
produtores rurais goianos, durante o período de 01/05/2005 a 31/12/2005, 9.377,60 (Nove 
mil, trezentos e setenta e sete inteiros e sessenta centésimos) metros cúbicos de carvão 
vegetal, no valor total de R$ 726.764,00 (Setecentos e vinte e seis mil, setecentos e 
sessenta e quatro reais), desacobertados de documentação fiscal, conforme prova o 
RELATÓRIO DE CONTROLE DO CONSUMO E UTILIZACAO DE PRODUTOS E 
SUBPRODUTOS FLORESTAIS, de emissão do próprio destinatário da mercadoria. Por 
conta disto, conforme estabelece o Art. 45, § único  da Lei 11.651/91, está sendo cobrado 
o imposto do citado sujeito passivo, na condição de contribuinte solidário. Para todos os 
fins legais e com fulcro no § 2º, do artigo 19, Decreto nº 6.930, de 09 de junho de 2009, 
adoto o relatório constante do Acórdão da I CJUL nº 1123/2013,  de fls 139/140 ,  que 
abaixo transcrevo : 

 
“Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo, em 

epígrafe, adquiriu de produtores rurais goianos, durante o período de 01/05/2005 a 
31/12/2005, 9.377,60 (nove mil, trezentos e setenta e sete, sessenta) metros cúbicos de 
carvão vegetal no valor total de R$ 726.764,00 (setecentos e vinte seis mil, setecentos e 
sessenta e quatro reais), conforme prova relatório de controle de consumo e utilização de 
produtos e subprodutos florestais, de emissão do próprio destinatário da mercadoria. Por 
isso, na condição de sujeito passivo solidário, a autuada está sendo compelida a recolher 
o tributo não recolhido para o Estado de Goiás, acrescido das cominações legais. 

A base legal dada por infringida foi assim descrita: artigo 66 da Lei 
nº 11.651/91 e artigo 145 do Decreto nº 4.852/97. E a penalidade aplicada: artigo 71, “l”, 
§9º, I do CTE.  

A peça exordial vem instruída com os documentos de fls. 03 “usque” 
39. 

Impugnando o lançamento o polo passivo argui em preliminar a  
nulidade da lide por insegurança na determinação da infração, alegando que as diferenças 
apontadas nos relatórios que alicerçam a acusação, devem-se à metodologia utilizada na 
medição da quantidade do produto, uma vez que o produtor goiano utiliza o volume e a 
empresa utiliza o peso. Ainda em preliminar, a impugnante suscita erro na identificação do 
sujeito passivo; que não há solidariedade no presente caso, nos termos do parágrafo 
único, do artigo 45, do CTE, em face da incerteza na apuração do crédito tributário, pela 
mesma razão descrita acima, divergência no método de medir o produto. No mérito a 
defesa apresenta questionamento a respeito da responsabilidade exclusiva do emitente da 
nota fiscal de saída; que não compete ao destinatário controlar a emissão de nota fiscal do 
produtor goiano; que a mercadoria não foi retida em nenhum posto fiscal por falta de 



 

documento fiscal e nem por divergência na quantidade documentada; por fim, alega que 
em determinados documentos há inclusive situação inversa, em que a quantidade do 
produto recebido é inferior à destacada nas notas fiscais; que por isso está presente a boa 
fé da autuada e que é exagerado o rigor em exigir, da impugnante, imposto e multas 
decorrente de uma situação que não lhe cabe responsabilidade. Pede, ao fim, o 
cancelamento do auto de infração, fls. 44/52; junta documentos, fls. 53/62. 

O sentenciador “a quo” refuta os questionamentos preliminares e no 
mérito julga procedente em parte o auto de infração, condenando o polo passivo ao 
pagamento do imposto, atualizado monetariamente, fls. 65/67. 

Instada a se manifestar por “ex legis” a Representação Fazendária 
pede a “reforma de parte da decisão de 1ª instância, para que seja restabelecida a 
proposta originariamente sugerida pelo autor do lançamento, qual seja, condenar o sujeito 
passivo ao pagamento do imposto lançado, no valor de R$ 87.211,68 (oitenta e sete mil, 
duzentos e onze reais e sessenta e oito centavos), juntamente com as penalidades e 
acréscimos legais.”  

Em grau de recurso voluntário e com contradita ao recurso da 
Fazenda o polo passivo comparece ao processo e reafirma as razões de defesa 
pronunciadas na fase impugnatória, fls. 78/82 e 83/84, respectivamente.  

Primeira Câmara Temporária do Conselho Administrativo Tributário 
decidiu, por unanimidade de votos, acolher a preliminar de nulidade parcial dos autos, por 
cerceamento do direito de defesa, arguida pelo Relator, a partir da decisão singular de fls. 
64, devendo os autos retornar à primeira instância para apreciação de toda a matéria, 
tendo em vista que, embora o polo passivo tenha em sua defesa suscitado preliminar de 
decadência do direito da Fazenda constituir o crédito tributário, objeto desta demanda, tal 
incidental não foi apreciada pelo sentenciador monocrático, fls. 88/90. 

Por meio da Sentença nº 2.362/12 – JULP o julgador monocrático 
após refutar todos os questionamentos preliminar, inclusive de decadência do direito da 
Fazenda constituir o crédito tributário em questão, julga procedente a vestibular, fls.  
95/100.  

Dirigindo-se a segunda instância o polo passivo ratifica as razões de 
defesa produzidas em fases defensórias anteriores, fls.  105/133.” 

 
Dando seguimento ao relatório, informo que a Primeira Câmara do 

Conselho Administrativo Tributário decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, por erro na identificação 
do sujeito passivo e por insegurança na determinação da infração. Por unanimidade de 
votos foi rejeitada a preliminar de nulidade da sentença singular, arguida pela autuada, por 
cerceamento ao direito de defesa. Por maioria de votos, foi acolhida a preliminar de 
decadência parcial do lançamento, referente ao período de janeiro a setembro de 2005, no 
valor do ICMS de R$ 51.002,13 (cinquenta e um mil, dois reais e treze centavos). Quanto 
ao mérito, também por maioria de votos, a Câmara  conheceu do Recurso Voluntário, 
dando-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e considerar 
parcialmente procedente o auto de infração no valor remanescente do ICMS de R$ 
36.209,35 (trinta e seis mil, duzentos e nove reais e trinta e cinco centavos), referente aos 
meses de outubro, novembro e dezembro de 2005. O voto vencido foi pela procedência do 
lançamento. 

 
A Fazenda Pública, inconformada com a decisão de procedência 

parcial do lançamento que acolheu a preliminar de decadência parcial do crédito tributário, 
interpôs recurso ao Conselho Pleno. Alega que o Fisco efetuou lançamento de ofício, o 



 

que implica em adotar o prazo decadencial previsto no artigo 173, I, CTN, que é de cinco 
anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia 
ter sido efetuado. Assim, como os fatos geradores são de 2005, o prazo se iniciou em 
01/01/2006 e se encerrou em 31/12/2010. Como o lançamento se aperfeiçoou, com a 
regular intimação do sujeito passivo, em 08/09/2010, não há que se falar em decadência. 
Encerra seu recurso pedindo a procedência do auto de infração.  

 
Também a autuada interpôs recurso ao Conselho Pleno. 

Inicialmente, solicita a nulidade do lançamento por insegurança na determinação da 
infração. Tal preliminar teria por fundamento a não indicação do dispositivo legal infringido 
no auto de infração. Para fundamentar seu pedido transcreve decisão proferida no 
processo nº 4010800269860. No mérito, pede a improcedência do lançamento, em razão 
da não ocorrência dos fatos narrados na acusação fiscal, bem como da responsabilidade 
dos produtores rurais. Afirma que, se as mercadorias estivessem desacobertadas de 
documentos fiscais, então certamente a carga ficaria retida em alguma barreira fiscal, 
dentre as várias existentes ao longo do percurso. Afirma, ainda, que quem apura a 
quantidade de carvão e emite os documentos fiscais são os vendedores, os quais se 
responsabilizam também pelo transporte. Volta a afirmar que é indispensável a inclusão 
dos produtores rurais no polo passivo do presente processo, tendo em vista a existência 
de solidariedade. Finalmente, alega que, como se trata de operação interestadual, é 
necessário considerar o interesse do Estado de Minas Gerais no que se refere à 
arrecadação deste imposto. Cita decisão deste Conselho,  acórdão nº 2630/2011 da 
Primeira Câmara Temporária, no qual ficou reconhecida a ilegitimidade ativa do Estado de 
Goiás para reclamar o imposto. Conclui seu recurso pedindo a nulidade ou improcedência 
do lançamento.  

 
O sujeito passivo também apresenta contradita ao recurso da 

Fazenda Pública. Alega que o lançamento tributário foi confessadamente complementar, o 
que implica na incidência do artigo 150, § 4º, CTN. Afirma que o prazo de cinco anos deve 
ser contado a partir da ocorrência do fato gerador , pois a partir daquele momento a 
Fazenda Pública já detinha informações necessárias para se proceder ao lançamento.  

 
É o relatório.  
 
 

VOTO 
 
 
A autuada inicia seu recurso levantando preliminar de insegurança 

na determinação da infração. Tal preliminar teria por fundamento a não indicação do 
dispositivo legal infringido no auto de infração. Para fundamentar seu pedido transcreve 
decisão proferida no processo nº 4010800269860. Deixo de conhecer da referida 
preliminar, pois esta foi, por unanimidade de votos, rejeitada no julgamento cameral, 
sendo que a recorrente não cumpre com a exigência do artigo 41, II, da Lei nº 
16.469/2009, pois a decisão apresentada como paradigma foi reformada por decisão 
plenária deste Conselho.  

 
Ao tratar do mérito, a recorrente pede a improcedência do 

lançamento, em razão da não ocorrência dos fatos narrados na acusação fiscal, bem 
como da responsabilidade dos produtores rurais. Afirma que, se as mercadorias 
estivessem desacobertadas de documentos fiscais, então certamente a carga ficaria retida 
em alguma barreira fiscal, dentre as várias existentes ao longo do percurso. Afirma, ainda, 
que quem apura a quantidade de carvão e emite os documentos fiscais são os 



 

vendedores, os quais se responsabilizam também pelo transporte. Afirma que é 
indispensável a inclusão dos produtores rurais no polo passivo do presente processo, 
tendo em vista a existência de solidariedade. 

 
A recorrente não comprova nada do que alega, enquanto a acusação 

do Fisco está devidamente comprovada pelo RELATÓRIO DE CONTROLE DO 
CONSUMO E UTILIZACAO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS FLORESTAIS, de 
emissão do próprio destinatário da mercadoria, o qual figura como sujeito passivo no 
presente processo. No que concerne aos produtores rurais, bem de ver que a 
responsabilidade destes não exclui a responsabilidade da autuada. No que se refere à  
não inclusão, no processo, dos produtores rurais que efetuaram a venda da mercadoria, 
invocamos o parágrafo único, do artigo 124, do Código Tributário Nacional. Tal dispositivo 
determina que o Fisco pode eleger qualquer dos sujeitos passivos solidários para figurar 
no polo passivo do lançamento tributário. Não há benefício de ordem. Por conta da 
facilidade de cobrança, pela concentração desta em uma mesma pessoa,  bem como pela  
maior capacidade econômica do devedor, tendo em vista assegurar o êxito da exigência 
do pagamento, o Fisco está legalmente autorizado a concentrar a sua ação sobre 
determinado sujeito passivo que detenha responsabilidade solidária. 

 
A afirmação de que se as mercadorias estivessem sem 

documentação fiscal, então ficariam retidas em alguma barreira fiscal ao longo do 
percurso não passa de uma conjectura, que foi desmentida por documentos produzidos 
pela própria autuada, atestando o recebimento do carvão vegetal sem nota fiscal.  

 
Outra alegação da recorrente é de  que, como se trata de operação 

interestadual, é necessário considerar o interesse do Estado de Minas Gerais no que se 
refere à arrecadação deste imposto. Cita decisão deste Conselho,  acórdão nº 2630/2011 
da Primeira Câmara Temporária, no qual ficou reconhecida a ilegitimidade ativa do Estado 
de Goiás para reclamar o imposto. O referido acórdão foi proferido em julgamento cameral 
do processo nº 4010904667412, pela Primeira Câmara Temporária, no dia 20/04/2011. 
Ocorre que esta decisão foi revertida em 25/09/2012, mediante julgamento pelo Conselho 
Pleno, sendo o auto de infração, por conseguinte, considerado procedente. Desta forma, o 
argumento da recorrente perdeu a sua sustentação. Acresça-se que a origem das 
mercadorias está devidamente comprovada no processo, por documentos emitidos pela 
própria recorrente. Trata-se de carvão vegetal procedente do Estado de Goiás, o que 
implica na competência desta unidade da federação para a cobrança do ICMS. É o que 
determinam a Constituição Federal e legislação complementar.  

 
Afasto, por fim, a decadência parcial decretada no julgamento 

cameral, relativa ao período de janeiro a setembro de 2005. O presente caso refere-se a 
lançamento realizado de ofício pela Fazenda Pública e não de mero caso de lançamento 
por homologação. Esta Corte tem adotado, já há algum tempo,  por maioria de votos, a 
opinião de que, no lançamento de ofício, situação do presente processo,  em que o sujeito 
passivo realiza a apuração do imposto devido em desacordo com a legislação, deve-se 
adotar o prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN, que é de 05 (cinco) anos 
contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento 
poderia ter sido efetuado. Os fatos geradores ocorreram no ano de 2005 e , como a 
intimação do sujeito passivo se deu em 08/09/2010 (vide aviso de recebimento às fls. 41) 
não há que se falar em decadência. A decadência teria se concretizado se a intimação 
houvesse ocorrido apenas em 2011.  

 
Isto posto, inadmito a preliminar de nulidade da peça básica, arguida 

pela autuada, por insegurança na determinação da infração, tendo em vista não estar a 



 

peça recursal em consonância com o disposto no art 41, II, da Lei nº 16.469/2009, rejeito a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por ilegitimidade ativa do 
Estado de Goiás e, no mérito, conheço de ambos os recursos para o Conselho Pleno, 
nego provimento ao do Contribuinte e provejo o da Fazenda Pública para rejeitar a 
preliminar de decadência parcial, referente ao período de janeiro a setembro de 2005, e 
considerar totalmente procedente o auto de infração.  

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 17 de maio de 2016. 
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Matéria: Mercadoria sem documento fiscal ou com documento irregular (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00707/16 
 
Relator: Conselheiro Edson Abrão da Silva 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade da peça basilar, 
arguidas pela autuada, por cerceamento ao direito de defesa, 
insegurança na determinação da infração e ilegitimidade ativa 
do Estado de Goiás. Rejeitadas. ICMS. Carvão Vegetal destinado 
a outro Estado. Mercadoria desacobertada de documentação 
fiscal. Falta de comprovação segura da sua origem. Omissão no 
recolhimento do imposto. Procedência. 
 
Não se acolhem as preliminares de nulidade da peça basilar, 
arguidas pela parte ofendida, quando a constituição do crédito 
demonstrar que a autoridade administrativa é competente para a 
prática do ato, o infrator e a infração forem identificados com 
segurança, não ocorreu cerceamento do direito de defesa de 
nenhuma das partes e é direito de o Estado de Goiás reivindicar 
o tributo omitido com a transferência da mercadoria tributada, 
tanto que o julgamento anterior aconteceu de acordo com a 
contestação da parte de direito, como também, nenhum outro 
incidente capaz de mutilar a apreciação do mérito sobreveio no 
curso da ação. 
 
Deve ser mantida a decisão singular, quando o sujeito passivo 
formular as suas alegações contraditórias e estas se 
apresentarem destituídas de provas essenciais para a 
improcedência da questão. Diante deste procedimento do 
sujeito passivo, o julgador se convence da existência do ilícito 
fiscal e confirma a exigência do cumprimento da obrigação 
tributária descrita no auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 28 
de abril de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares de nulidade 
da peça básica, arguidas pela autuada, por cerceamento do direito de defesa, por 
insegurança na determinação da infração e  por ilegitimidade ativa do Estado de Goiás. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Edson Abrão da Silva, Márcio Nogueira 
Pedra, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, 
José Paixão de Oliveira Gomes, Alcedino Gomes Barbosa, Aldeci de Souza Flor, José 
Luiz Rosa, Elias Alves dos Santos, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de 
Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de 
Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, David Fernandes de Carvalho, 
Masayuki Missao e Victor Augusto de Faria Morato. Quanto ao mérito, também por 
votação unânime, conhecer do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, negar-lhe 
provimento para manter a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Edson Abrão da Silva, Márcio Nogueira 
Pedra, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, 
José Paixão de Oliveira Gomes, Alcedino Gomes Barbosa, Aldeci de Souza Flor, José 
Luiz Rosa, Elias Alves dos Santos, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de 
Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de 



 

Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, David Fernandes de Carvalho, 
Masayuki Missao e Victor Augusto de Faria Morato 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O sujeito passivo foi autuado porque, no período de 01/01/2006 a 
31/12/2006, ele adquiriu de produtores rurais goianos 28.626,00 metros cúbicos de carvão 
vegetal, no valor de R$ 2.215.293,75, desacobertos de documentação fiscal, conforme 
provam os Relatórios de Controle do Consumo e utilização de Produtos e Subprodutos 
Florestais, de emissão do próprio destinatário da mercadoria, anexos a este, e 
demonstrado nos documentos, também anexos. Em consequência, conforme estabelece o 
art. 45, Parágrafo Único da Lei nº 11.651/91, na condição de contribuinte solidário, deve 
recolher o ICMS no valor de R$ 265.835,25 (duzentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e 
trinta e cinco reais e vinte e cinco centavos), junto da penalidade e dos acréscimos legais. 
  

O art. 66 da Lei nº 11.651/91-CTE e o art. 145 do Decreto nº 
4.852/97-RCTE abriga a infração descrita na peça básica, enquanto que a penalidade 
proposta atende à prescrição do art. 71, inciso VII, alínea "l" (L), agravada com a aplicação 
do § 9º, inciso I do CTE.   

  
A instrução do feito se fez com os documentos: Anexo Estruturado – 

Detalhamento do Crédito Tributário, fl. 03; Demonstrativo de Cálculo do ICMS sobre Saída 
de Carvão Vegetal, fl. 04; Relatórios das Quantidades Informadas nas Notas Fiscais do 
Produtor, de Controle do Consumo de Produtos e Subprodutos Florestais e de Notas 
Fiscais de Entrada, fls. 05/139; Ementa do acórdão nº 01415/10 do Conselho Pleno do 
Conselho Administrativo Tributário correspondente à matéria idêntica, fl.140; e Ofício nº 
004/2009, fl.141.   

 
A intimação da autuada, fls. 142/143, motivou a impugnação, fls. 

146/153, momento em que a impugnante argui as preliminares de ilegitimidade passiva e 
de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da infração, fls. 147 a 150. 

 
No mérito, requer a improcedência do auto de infração, visto que o 

carvão vegetal adquirido pela autuada é pesado ou medido pelo vendedor/produtor rural, 
que emite a respectiva nota fiscal de saída que acompanhará a mercadoria até o destino. 

 
Observa, ainda, que a obrigação fiscal da autuada é emitir o 

documento fiscal de entrada, o que ela faz após o processamento de nova medição da 
mercadoria entregue, para fins de conferência. 

 
Destaca que eventual diferença existe entre a nota fiscal de saída e 

aquela declarada pela autuada como efetivamente recebida e decorre unicamente do 
procedimento (metodologia) de aferição da quantidade. Essa apuração, em razão do 
grande volume de mercadoria, se processa com a utilização de metragem cúbica e por 
amostragem, sendo absolutamente normal eventuais diferenças. 

 
O processo sobe a julgamento em Primeira Instância, a julgadora, 

após ler, conferir e analisar os autos, e de apreciar as razões da defesa, decide pela 
procedência da pretensão fiscal em parte, condena o sujeito passivo ao pagamento do 
imposto com a atualização monetária, nos termos do caput do art. 45 do CTE, fls. 165 a 
167. 

 



 

Os autos foram encaminhados à Representação Fazendária, tendo 
esta emitido parecer, fl. 168, para requerer a reforma da decisão recorrida e a procedência 
do auto de infração na totalidade do crédito tributário exigido neste Processo 
Administrativo Tributário. 

 
Afirma que o requerido é no sentido de que o sujeito passivo seja 

responsabilizado também pela parte relativa à penalidade pecuniária, posto que a 
autuação trata da exigência legal e obrigatória multa sancionatória e decorrente do 
descumprimento de obrigação tributária principal, diferente, por conseguinte, da obrigação 
tributária acessória, que, como definido no CTN (art. 113, § 2°) “decorre da legislação 
tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no 
interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.” 

 
Às fls. 170 e 171 tratam da intimação do sujeito passivo do recurso 

da Representação da Fazenda Pública Estadual, momento em que a autuada apresenta 
contradita, fls. 174 a 175 e recurso voluntário, fls. 176 a 182, para requerer a manutenção 
da decisão recorrida, na parte que exclui a penalidade pecuniária. 

 
No recurso voluntário, a autuada argui a preliminar de nulidade da 

sentença singular, por cerceamento do direito de defesa, fl. 176. Ainda, as preliminares de 
nulidade da peça básica, por de insegurança na determinação da infração, cerceamento 
do direito de defesa e de erro na identificação do sujeito passivo, fls. 177 a 180. 

 
No mérito, requer a improcedência do auto de infração, após ratificar 

as fundamentações da tese impugnatória. 
 
Continua com a afirmação de que não houve entrada de produto 

desacobertado de documento fiscal e que a responsabilidade é única e exclusiva do 
produtor. 

 
A Primeira Câmara Temporária do Conselho Administrativo 

Tributário, em sessão realizada no dia 02 de março de 2012, decidiu, por unanimidade de 
votos, rejeitar a preliminar de nulidade da sentença singular, arguida pela autuada, por 
cerceamento do direito de defesa. Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de nulidade 
da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração. Por 
unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela 
autuada, por cerceamento do direito de defesa. Por maioria de votos, rejeitar a preliminar 
de nulidade da peça básica, por erro na identificação do sujeito passivo. Quanto ao mérito, 
por maioria de votos, conhecer de ambos os recursos, negar provimento ao voluntário, 
prover o de ofício, para reformar a sentença singular e considerar procedente o auto de 
infração.  

 
O sujeito passivo, após as notificações legais, opõe recurso ao 

Conselho Pleno do Conselho Administrativo Tributário, fls. 207 a 201, argui a nulidade da 
peça básica, por insegurança da descrição dos fatos, indicação equivocada e incompleta 
dos sujeitos passivos. 

   
Argumenta sobre a improcedência do auto de infração, por 

inocorrência dos fatos geradores descritos no auto de infração, responsabilidade dos 
produtores rurais. 

 
Requer cancelamento do auto. 
 



 

Os documentos de fls. 217 a 238 foram carreados ao processo para 
efeito de instrução recursal. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
 Estudei a formalização do crédito tributário, a tese defensória e a 

sua instrução e me convenci de que as preliminares de nulidade da peça básica, arguidas 
pela autuada, por cerceamento ao direito de defesa, por insegurança na determinação da 
infração e por ilegitimidade ativa do Estado de Goiás não devem ser acolhidas neste 
momento de decisão da lide. Vejo que o trabalho fazendário foi realizado por autoridades 
administrativas competentes, que identificaram a infração e o infrator, que realizaram o 
trabalho de auditagem com precisão e de acordo com os documentos emitidos pelo 
próprio sujeito passivo. Com este entendimento, rejeito as preliminares de nulidade da 
peça básica, arguidas pela autuada, por cerceamento ao direito de defesa, por 
insegurança na determinação da infração, e por ilegitimidade ativa do Estado de Goiás 
reclamar a receita omitida pelas partes envolvidas na comercialização da mercadoria 
tributada. 

 
Além do que, nesse caso o sujeito ativo (Estado de Goiás) é a parte 

de direito para exigir o cumprimento da obrigação tributária do adquirente da mercadoria, 
visto que a aquisição no território goiano de produtor rural se fez com o ICMS por 
substituição tributária pela operação anterior e a empresa adquirente é a responsável pelo 
recolhimento da totalidade do tributo gerado com a entrada da mercadoria no seu 
estabelecimento. A exigência dessa obrigação, portanto, é do sujeito passivo adquirente e 
na condição de sujeito passivo solidário da relação processual. 

  
Vencida a votação dos argumentos iniciais, invocados pela parte 

ofendida, dirijo-me ao voto do mérito, que de antemão já se sabe que houve a confirmação 
da decisão proferida pela Primeira Instância, conforme segue: 

 
Quanto ao fato de a mercadoria passar por pesagem e a sua 

quantidade for diferente da discriminada na documentação fiscal, sobre a diferença 
apurada com a pesagem deve ser calculado o imposto gerado e recolhido a favor do 
estado remetente, no de incidência do tributo por substituição tributária pela operação 
anterior. 

 
Nessa autuação, vejo que assiste razão ao Estado de Goiás de 

reivindicar a parcela do tributo que não foi recolhido no tempo legal, após a pesagem no 
destino, fato que gerou a afirmação de comercialização de mercadorias desacobertada de 
nota fiscal, situação que a legislação tributária goiana não contempla, conforme previsão 
do art. 66 da Lei nº 11.651/91 – CTE, que transcrevo: 

 

Art. 66. As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar 
sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. 

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal 
irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos 
fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea. 

 



 

O documento fiscal que acompanha a circulação das mercadorias 
destinadas à comercialização é o controle que a fiscalização tem para a conferência, o 
balanceamento das contas de débito e crédito para apuração do imposto devido, quando 
do cumprimento das tarefas funcionais prescritas no manual de procedimentos fiscais e, 
em especial, o controle das atividades mercantis realizadas pelos contribuintes no território 
goiano. Por isto, a ausência da nota fiscal respectiva constitui falta grave às normas da lei 
e, em consequência, resulta a cobrança do imposto com os acréscimos definidos na 
legislação tributária. 

 
O sujeito passivo se vale da fase contraditória, segunda fase de 

defesa, e não comprova a licitude da sua operação. Nenhum documento de prova 
contrária ao exigido no lançamento questionado foi carreado ao processo, de forma que o 
lançamento presume-se correto e não carece de reforma. 

 
A lei tributária em vigor exige que as operações de circulação de 

mercadorias se realizem sob cobertura de documentos fiscais próprios para cada tipo de 
transação mercantil, conforme registra a ementa deste voto. No entanto, no momento da 
ação fiscal os produtos destinados à comercialização estavam em situação fiscal irregular, 
fato que gerou o lançamento do crédito na peça que sustenta este feito. 

 
A falta de contraprovas ou de oposição ao detectado pela 

fiscalização, por si só suporta a continuidade do processo à fase de cobrança do valor 
exigido pela autoria do trabalho fazendário. 

 
Pelo exposto, decido esta questão para rejeitar as preliminares de 

nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, por cerceamento do direito de defesa, por 
insegurança na determinação da infração e por ilegitimidade ativa do Estado de Goiás. 
Quanto ao mérito, conhecer do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, negar-lhe 
provimento para manter a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração.  

 
 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 17 de maio de 2016. 
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Matéria: Mercadoria sem documento fiscal ou com documento irregular (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00749/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Aldeci de Souza Flor 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Preliminar de 
inadmissibilidade parcial do Recurso do Contribuinte para o 
Conselho Pleno. Acolhimento. Preliminar de nulidade por erro 
na identificação do sujeito passivo e de decadência. Rejeitadas. 
Aquisição de mercadoria desacompanhada de documentação 
fiscal. Procedência. Decisão não unânime.  
 
I - A parte do recurso referente à decisão cameral unânime deve 
ser liminarmente inadmitido pelo Conselho Pleno quando não 
comprovado o atendimento aos requisitos estabelecidos no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09. 
 
II - Inexiste nulidade por erro na identificação do sujeito passivo 
em lançamento tributário que contiver no polo passivo o 
adquirente ou o destinatário de mercadorias ou bens em 
operações realizadas sem documentação fiscal. 
 
III - O direito de a Fazenda Pública Estadual constituir o crédito 
tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro 
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia 
ter sido efetuado (CTN, art. 173, I e CTE, art. 182, I). 
 
IV - Sempre que for obrigatória a emissão de documentos 
fiscais, aqueles a quem se destinarem as mercadorias são 
obrigados a exigir tais documentos dos que devam emiti-los, 
contendo todos os requisitos legais (CONVÊNIO S/Nº, de 15 de 
dezembro de 1970, art. 14; RCTE, art. 145). 
 
V - As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão 
estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos 
(CTE, art. 66, caput). 
 
VI - Comprovado que o sujeito passivo praticou a irregularidade 
constante da acusação fiscal, o auto de infração deve ser 
julgado procedente. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 05 
de abril de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda Pública 
para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para reformar a decisão cameral, afastando a 
decadência parcial do crédito tributário, e considerar procedente o auto de infração, sem a 
adequação da penalidade para a prevista no art. 71, X, "b", do CTE. Foram vencedores os 
Conselheiros Aldeci de Souza Flor, Antônio Martins da Silva, Washington Luis Freire de 
Oliveira, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Nislene Alves Borges, Márcio Nogueira 
Pedra, Victor Augusto de Faria Morato, Elias Alves dos Santos, Lidilone Polizeli Bento, 
Heli José da Silva e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que 
proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros Alcedino Gomes Barbosa, José 



 

Luiz Rosa, Cláudio Henrique de Oliveira, José Pereira D'abadia, João Divino de Brito, 
Nivaldo Carvelo Carvalho, Masayuki Missao, Edson Abrão da Silva, Nivaldo José Mendes 
e Rickardo de Souza Santos Mariano, que votaram conhecendo do recurso, dando-lhe 
parcial provimento para manter a decadência parcial do crédito tributário e, no mérito, 
reformar para considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de 
R$ 21.884,77 (vinte e um mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e setenta e sete 
centavos), com a adequação da penalidade para a prevista no art. 71, X, "b", do CTE. Por 
unanimidade de votos, acolher a arguição de inadmissibilidade, feita pelo Conselheiro 
Relator, em relação à preliminar de nulidade por insegurança na determinação da infração, 
arguida pelo sujeito passivo, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância 
com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Alcedino Gomes Barbosa, Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, Antônio 
Martins da Silva, Cláudio Henrique de Oliveira, Washington Luis Freire de Oliveira, José 
Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene 
Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Márcio Nogueira Pedra, Masayuki Missao, Victor 
Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Elias Alves dos Santos, Nivaldo José 
Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano e Heli José da Silva. 
Também por votação unânime, rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, arguida 
pela autuada, por erro na identificação do sujeito passivo.  Participaram do julgamento os 
Conselheiros Alcedino Gomes Barbosa, Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, Antônio 
Martins da Silva, Cláudio Henrique de Oliveira, Washington Luis Freire de Oliveira, José 
Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene 
Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Márcio Nogueira Pedra, Masayuki Missao, Victor 
Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Elias Alves dos Santos, Nivaldo José 
Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano e Heli José da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta da autuação que o sujeito passivo "Adquiriu de produtores 

rurais goianos, durante o período de 01/01/2005 a 31/12/2005, 8.442,00 (Oito mil, quatrocentos e 
quarenta e dois) metros cúbicos de Carvão Vegetal, no valor total de R$ 654.255,00 (Seiscentos e 
cinquenta e quatro mil e duzentos e cinquenta e cinco reais), desacobertados de documentação 
fiscal, conforme prova o RELATORIO DE CONTROLE DO CONSUMO E UTILIZACAO DE 
PRODUTOS E SUBPRODUTOS FLORESTAIS, d e emissão do próprio destinatário da 
mercadoria, anexo a este, e demonstrado nos documentos também anexos. Em consequência, 
conforme estabelece o Art. 45, Parágrafo Único da Lei 11.651/91, na condição de contribuinte 
solidário, deve pagar o ICMS no valor de R$ 78.510,60 (Setenta e oito mil, quinhentos e dez reais 
e sessenta centavos), juntamente com as penalidades e acréscimos legais." 

 
Foram dados como infringidos os artigos 66 da Lei nº 11.651/91 e 

145 do Decreto Estadual nº 4.852/97. Aplicada a penalidade prevista no art. 71, inciso VII, 
alínea "I", combinada com § 9º do Código Tributário Estadual, com a nova redação dada 
pela Lei nº 13.446/99. 

 
Instrui o feito o Demonstrativo de Cálculo do ICMS Sobre Saída de 

Carvão Vegetal Desacobertado de Documento Fiscal (fl. 04); o relatório das quantidades 
informadas nas notas fiscais dos produtores (fls.05/19); o Relatório de Controle e 
Consumo e Utilização de Produtos e Subprodutos Florestais (fls. 20/70); Ementa alusiva 
ao Acórdão de nº 01415/10 quando do julgamento do auto de infração nº 4 0108002 259 
01 (fls.72).   

 
O sujeito passivo apresenta impugnação em primeira instância 

(fls.77/99), alegando que o auto de infração é nulo por erro na identificação do sujeito 
passivo e por insegurança na determinação da infração, por ausência de tipificação legal 



 

da infração. Sustenta, também, decadência do crédito tributário, requer ao fim, a nulidade 
do auto de infração ou, alternativamente, a fixação de multa prevista no inciso X, alínea 
"b", de acordo com a realidade dos fatos, pois a autuada emitiu a correspondente nota 
fiscal de entrada e registrou as operações na sua escrita fiscal. 

 
O Julgador Singular (fls. 112/114) rejeita as preliminares, mantém a 

condição de solidário do sujeito passivo autuado, ratifica em parte a pretensão fiscal 
inicial, julga parcialmente procedente o auto de infração, exigindo apenas o imposto com a 
correção monetária. 

 
A Representação Fazendária apresenta recurso (fls.115/117), requer 

a reforma parcial da decisão singular. Argumenta que a julgadora excluiu, de maneira 
equivocada do lançamento originário, as penalidades e acréscimos legais do lançamento 
tributário, condenando o sujeito passivo ao pagamento tão somente do imposto destacado 
no auto de infração. Alega o art. 167 do Código Tributário Estadual e o art. 71, inciso VII, 
"L" para fundamentar seus argumentos.  

 
O sujeito passivo interpõe recurso às fls.123/150 para arguir a 

nulidade da decisão singular por cerceamento do direito de defesa. Argumenta que a 
ilustre julgadora monocrática deixou de se pronunciar acerca do descabimento da multa 
aplicada; que a citada omissão afronta os princípios do contraditório, da ampla defesa e do 
devido processo legal e para fundamentar suas teses, cita doutrinadores e julgados de 
outras cortes. 

 
A recorrente reitera a preliminar de nulidade da peça básica por erro 

de identificação do sujeito passivo e de sua exclusão do polo passivo da lide. Argumenta 
que não pode ser responsabilizado como solidário, pois compete ao Estado de Goiás 
reclamar o crédito tributário junto ao remetente/alienante (produtor); que não está 
comprovado o interesse entre alienante/destinatário em omitir o imposto.  

 
Sustenta que foi o contribuinte do imposto, ou seja, o produtor de 

carvão vegetal, com a chancela do fisco goiano, quem recolheu em tese a menor o tributo, 
emitiu o documento fiscal indicando volume em tese menor que o transportado; que não 
cabia à recorrente exigir do remetente goiano a emissão de nota fiscal complementar, haja 
vista tratar-se de produtor fiscal desobrigado do cumprimento da sobredita obrigação 
acessória e de consequência não há que se falar em solidariedade ou coobrigação 
tributária.  

 
Defende a nulidade do auto de infração por insegurança na 

determinação da infração. Argumenta que os comandos dos artigos 66 do Código 
Tributário Estadual e 145 do Regulamento do Código Tributário Estadual-RCTE 
caracterizam como infração, o trânsito de mercadorias desacompanhadas de documentos 
fiscais idôneos e exige do destinatário da mercadoria, em que pese este não estar sujeito 
à legislação goiana, o suposto tributo devido; que o comando normativo é dirigido aos 
remetentes das mercadorias (produtores goianos) e não à Recorrente; que o auto de 
infração afirma erroneamente que o recorrente adquiriu carvão vegetal de produtores 
goianos desacobertados de documentação fiscal, mas com base em relatórios do próprio 
recorrente; questiona como pode o fisco goiano argumentar que a aquisição se deu sem 
documentação fiscal e ao mesmo tempo pautar-se em documentação fiscal emitida pela 
própria recorrente? Cita julgado desta Casa para amparar seu entendimento.  

 
No mérito, argumenta não ter praticado a infração estampada na 

basilar, pois não pode, neste caso, o fisco promover a revisão do lançamento, pois este já 



 

se encontra homologado. Argumenta que a própria fiscalização é quem emite as guias de 
controle florestal como indicação do volume do carvão vegetal comercializado; que estas 
guias foram tomadas agora como incorretas, o que não é factível; que a prática de mera 
estimativa de volume de carvão vegetal comercializado é feita sob o crivo da fiscalização; 
que essa emissão de guias, por parte do fisco, com registro do volume de carvão 
comercializado corresponde à homologação do lançamento fiscal; que o prazo para 
quaisquer alterações já caducou em virtude do instituto da decadência do crédito tributário; 
que nos termos do § 4º do artigo 150 do CTN, pois o fato gerador ocorreu entre 
janeiro/dezembro 2005 e o auto de infração lavrado em agosto de 2010, o que enseja a 
decadência parcial do crédito tributário; que os recolhimentos apurados e efetivados pelo 
recorrente ratificam a citada decadência; que não pode o fisco retroagir no tempo para 
retificar os citados recolhimentos, pois já os homologou. 

 
Ao final, pugna pela aplicação de multa de caráter benéfico, pois 

entende que, tendo escriturado as mercadorias adquiridas e emitido as notas fiscais de 
entrada, não cabe a aplicação do art. 71, inciso VII, alínea "I" e sim a prevista no art. 71, 
inciso X, alínea "b", caso a Excelsa Corte entenda ainda ser-lhe aplicável outra 
penalidade. Requer a reforma da decisão singular para considerar nulo o auto de infração 
ou, na impossibilidade, a decadência parcial do crédito tributário, combinada com a 
improcedência do feito ou, alternativamente, procedência parcial do feito com a aplicação 
de multa de caráter mais benéfica.     

 
A decisão cameral rejeitou a preliminar de nulidade da sentença por 

cerceamento ao direito de defesa, afastou as preliminares de nulidades do auto de 
infração por insegurança na determinação da infração e erro na identificação o sujeito 
passivo. Foi acolhida a decadência parcial do crédito tributário e, no mérito, julgado 
improcedente o auto de infração (fls. 155/166).  

 
Em face da decisão cameral, a Representação Fazendária 

apresentou recurso (fls. 168/170), alegando a inexistência da decadência parcial, visto que 
a exigência é relativa ao exercício de 2005 e a notificação do lançamento ocorreu em 
13/09/2010, portanto dentro do prazo legal previsto no artigo 173, inciso I do CTN.  

 
Em relação ao mérito, a Fazenda Pública afirma que está 

devidamente demonstrado que a mercadoria foi adquirida sem nota fiscal no território 
goiano, portanto sem o recolhimento do tributo devido a este Estado. Sustenta que a 
responsabilidade por solidariedade está prevista no artigo 45, inciso I, e parágrafo único, 
inciso I do CTE.  

 
O sujeito passivo apresenta Contradita ao Recurso Fazendário (fls. 

176/204), no qual sustenta novamente as nulidades do auto de infração por insegurança 
na determinação da infração e por erro na identificação do sujeito passivo.  

 
Defende também a ocorrência da decadência do crédito tributário, 

sob o argumento de que tendo havido conferência fiscal acerca do volume da mercadoria 
comercializada e, ainda, do tributo destacado pela Recorrida nas respectivas notas fiscais, 
seguido por sua vez dos recolhimentos, a circunstância não é outra, senão a própria 
homologação da operação para fins de lançamento, nos termos do artigo 150, § 4º do 
CTN.  

 
Sustenta que, ainda que absurdamente entenda existir a infração 

impugnada, a multa aplicada deve ser afastada, tendo em vista a emissão dos 



 

documentos fiscais exigidos ou, no mínimo, seja revista para atender à ressalva prevista 
no artigo 71, inciso X, "b" da Lei nº 11.651/91. 

 
Por último, alega violação ao princípio da limitação dos efeitos da 

pena, pois a ilicitude de conduto, se existente, não remonta à Recorrida, mas sim a 
terceiro, qual seja, o produtor de carvão goiano. Sustenta ainda a violação aos princípios 
da razoabilidade e da proporcionalidade.   

 
Requer seja improvido o recurso da Fazenda Pública. 
 

V O T O 
 

DAS PRELIMINARES 
 
De início, inadmito a preliminar de nulidade do auto de infração por 

insegurança na determinação da infração, tendo em vista que essa preliminar já foi 
rejeitada por unanimidade de votos pela câmara julgadora e o recurso apresentado a este 
Conselho Pleno está em dissonância com o disposto no artigo 41, inciso II da Lei 
16.469/09.   

 
No tocante à alegação de nulidade do auto de infração por erro na 

identificação do sujeito passivo, chamo atenção para a infração apurada pelo Fisco no 
presente lançamento tributário. A irregularidade tributária atribuída à autuada cuida da 
aquisição de mercadoria sem nota fiscal, apurada por meio dos documentos e 
demonstrativos anexados aos autos. 

    
Nesse sentido, o Código Tributário Nacional (CTN) afirma que são 

solidariedade obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que 
constitua o fato gerador da obrigação principal e, também, as pessoas expressamente 
designadas em lei:  

 
"Art. 124. São solidariamente obrigadas: 
 
I. as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato 
gerador da obrigação principal;  
 
II. as pessoas expressamente designadas por lei. 
 
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta 
benefício de ordem." 

 
O legislador estadual, com base no dispositivo supracitado (CTN, art. 

124, inciso II), atribuiu responsabilidade solidária ao adquirente de mercadoria sem nota 
fiscal, conforme se depreende do comando inserto no CTE, artigo 45 e Parágrafo único. 
Eis o que estabelece esse dispositivo legal:  

 
"Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 
 
(...) 
 
Parágrafo único. Considera-se, também, ter interesse comum na situação 
que constitua fato gerador de obrigação principal: 



 

 
I - o alienante ou remetente, com o adquirente ou o destinatário, de 
mercadorias ou bens, em operações realizadas sem documentação fiscal; 
 
II - o prestador, com o tomador de serviço, na mesma situação do inciso 
anterior." 

 
Como ocorreu a aquisição de mercadoria sem nota fiscal, em face do 

disposto na legislação, correta é a exigência do crédito tributário do destinatário em 
decorrência dessa irregularidade. Assim, fica afastada a preliminar de erro de identificação 
do sujeito passivo.  

 
Em relação à preliminar de decadência do lançamento tributário, 

cabe analisar o disposto no artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional (CTN), o 
qual dispõe que o Fisco tem cinco anos, a contar do primeiro dia do exercício seguinte 
àquele em que poderia fazer o lançamento, para formalizar o crédito tributário respectivo, 
no todo ou em parte, sob pena de caducidade do direito ao crédito pelo não exercício. 

 
No caso vertente, o Fisco reclama o imposto não pago nem 

declarado no livro fiscal, relativo à aquisição de mercadoria sem nota fiscal, conforme 
apurado no levantamento fiscal. O sujeito passivo deixou de cumprir o dever de antecipar 
o pagamento do imposto sem prévio exame da autoridade administrativa. Ocorreu a falta 
de recolhimento do ICMS, tributo sujeito a lançamento por homologação e, diante disso, o 
Fisco realizou o lançamento de ofício.  

 
Nessa situação, o direito da Fazenda Pública obedece à regra 

estabelecida no artigo 173, I, do CTN, pois não há que se falar em homologação em 
relação ao tributo não pago nos termos da legislação. Nesse mesmo sentido dispõe o § 1º 
do art. 150 do CTN: "§ 1º pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue 

o crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento." Frise-se, no caso 
em comento ocorreu falta de pagamento do imposto. A infração apurada cuida da 
aquisição de mercadoria desacobertada de documentação fiscal. 

 
No caso em tela, a omissão de pagamento de imposto ocorreu no 

período de janeiro/2005 a dezembro/2005, conforme demonstrativos de fls. 4. Assim, é 
forçoso concluir, nos termos do disposto no artigo 173, I do CTN, que o Fisco poderia 
fazer o lançamento tributário relativo ao imposto omitido no exercício de 2005 até 
31/12/10. Como a intimação do lançamento tributário ocorreu em 13/09/10, conforme 
documentos de fls. 74, é forçoso concluir que inocorreu a decadência do crédito tributário. 

 
DO MÉRITO 
 
Conforme consta da acusação fiscal, o sujeito passivo adquiriu de 

produtores rurais goianos, durante o período de 01/01/2005 a 31/12/2005, 8.442,00 (Oito 
mil, quatrocentos e quarenta e dois) metros cúbicos de Carvão Vegetal, no valor total de 
R$ 654.255,00 (Seiscentos e cinquenta e quatro mil e duzentos e cinquenta e cinco reais), 
desacobertados de documentação fiscal, conforme prova o Relatório de Controle do 
Consumo e Utilização de Produtos e Subprodutos Florestais.  

 
A acusação posta pelo Fisco está bastante clara, cabendo ao sujeito 

passivo produzir as provas necessárias para elidir a acusação fiscal.  
 



 

A autuada alega que, nos casos de apuração de diferença de volume 
da mercadoria, a Recorrida emite a correspondente nota fiscal de entrada do produto para 
todos os fins de direito, conforme preconiza o artigo 20, do Anexo V, do RICMS/MG. 

 
Quanto a isso, devo registrar que o sujeito passivo deveria ter exigido 

do remetente goiano a nota fiscal complementar, referente ao volume de carvão que 
ultrapassou a quantidade constante da nota fiscal emitida pelo produtor goiano. Em 
relação a essa diferença apurada, o imposto é devido para o Estado de Goiás, de onde 
saiu a mercadoria. Emitir nota fiscal de entrada em seu estabelecimento e não pagar o 
imposto devido para Goiás, não sanou a irregularidade fiscal apurada.   

 
O sujeito passivo praticou a infração aqui em Goiás, pois adquiriu 

mercadoria sem nota fiscal no território goiano, 
 
Em relação à obrigatoriedade de exigência da nota fiscal, é de se 

registrar que o Ministro da Fazenda e os Secretários de Fazenda ou de Finanças dos 
Estados e do Distrito Federal acordaram em criar o Sistema Nacional Integrado de 
Informações Econômico-Fiscais, com fundamento no disposto no art. 199 do CTN que 
assim dispõe: "Art. 199. A Fazenda Pública da União e a dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios prestar-se-ão mutuamente assistência para a fiscalização dos tributos respectivos e 
permuta de informações, na forma estabelecida, em caráter geral ou específico, por lei ou 

convênio." Assim, mediante o CONVÊNIO S/Nº, de 15 de dezembro de 1970, foram 
incorporadas às respectivas legislações tributárias desses entes federados exigências 
tributárias comuns.  

 
Dentre os comandos estabelecidos no supracitado CONVÊNIO, cabe 

registrar a exigência tributária estabelecida no artigo 14:  
 
“Art. 14. Sempre que for obrigatória a emissão de documentos fiscais, 
aqueles a quem se destinarem as mercadorias são obrigados a exigir tais 
documentos dos que devam emiti-los, contendo todos os requisitos legais. ” 

 
Percebe-se que, em face do comando acima referido, a exigência de 

emissão de nota fiscal não está sustentada apenas na legislação vigente no Estado de 
Goiás. Consta de CONVÊNIO celebrado entre os Estados federados, impondo essa 
obrigação tanto aos contribuintes estaduais como aos existentes em outros estados.   

 
Em relação à afirmação da autuada de que a solidariedade não se 

aplica à penalidade, devo registrar que a exigência tributária em tela é decorrente da falta 
de pagamento de imposto. Nesse caso, o imposto deve ser exigido do sujeito passivo, 
juntamente com a penalidade de ofício, decorrente da infração, e os demais acréscimos 
legais. Se a exigência fosse decorrente apenas de penalidade formal, razão assistiria ao 
sujeito passivo.   

 
Em relação à aplicação da penalidade aos infratores da legislação 

tributária, assim dispõe o artigo 70 do Código Tributário Estadual: 
 
“Art. 70. Aos infratores da legislação tributária do ICMS serão cominadas as 
seguintes penas: 
 
I - multa; 
 
II - proibição de transacionar com os órgãos da administração pública 
estadual; 



 

 
III - sujeição a sistemas ou regimes especiais de controle, fiscalização e 
pagamento do imposto.” 

 
Está claro que sujeito passivo na condição de solidário infringiu a 

legislação tributária estadual ao deixar de exigir do remetente da mercadoria a nota fiscal 
complementar. Portanto, deve responder pela penalidade constante da autuação.  

 
A exigência tributária, conforme consta do histórico do auto de 

infração, é referente à aquisição de mercadoria sem nota fiscal. Com efeito, se apenas 
parte das mercadorias estavam com documentação fiscal, é forçoso concluir que a 
quantidade de mercadoria que ultrapassou o número de unidades constante da nota fiscal 
é mercadoria sem nota fiscal. Portanto, incorreto, a argumentação da autuada de que não 
se pode falar em ausência de documentação fiscal.    

 
A penalidade aplicada em face da infração está correta, trata-se, 

como foi frisado, de aquisição de mercadoria sem nota fiscal. Assim, em decorrência 
dessa infração, o sujeito passivo ficou submetido à pena prevista no artigo 71, inciso VII, 
alínea "l" do CTE: "pela falta de emissão de documentos fiscais exigidos, ressalvado o disposto 

no inciso X, "b", ou pelo recebimento de mercadoria ou de serviço sem documentação fiscal, 
cujo valor tenha sido apurado por meio de levantamento fiscal realizado em estabelecimento 

cadastrado" (grifo nosso). 
 
Cabe ainda registrar que o ICMS é devido ao ente federado onde 

ocorreu o fato gerador do imposto, como, no caso em tela, a saída ocorreu do Estado de 
Goiás, a este Estado é devido o imposto. Inexiste qualquer ilegitimidade do Estado de 
Goiás de exigir o imposto, pois, como já foi frisado, o fato gerador ocorreu dentro do 
território goiano. 

 
Diante do exposto, conheço em parte do recurso do sujeito passivo, 

e nessa parte, nego-lhe provimento para rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica 
por erro na identificação do sujeito passivo. Inadmito a preliminar de nulidade por 
insegurança na determinação da infração. No tocante ao recurso da Fazenda Pública, 
conheço, dou-lhe provimento para afastar a decadência parcial do crédito tributário e julgar 
procedente o auto de infração, nos termos da acusação inicial. 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 31 de maio de 2016. 
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Matéria: Mercadoria sem documento fiscal ou com documento irregular (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00750/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Aldeci de Souza Flor 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Preliminar de 
inadmissibilidade parcial do Recurso do Contribuinte para o 
Conselho Pleno. Acolhimento. Preliminar de nulidade por erro 
na identificação do sujeito passivo e de decadência. Rejeitadas. 
Aquisição de mercadoria desacompanhada de documentação 
fiscal. Procedência. Decisão não unânime.  
 
I - A parte do recurso referente à decisão cameral unânime deve 
ser liminarmente inadmitido pelo Conselho Pleno quando não 
comprovado o atendimento aos requisitos estabelecidos no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09. 
 
II - Inexiste nulidade por erro na identificação do sujeito passivo 
em lançamento tributário que contiver no polo passivo o 
adquirente ou o destinatário de mercadorias ou bens em 
operações realizadas sem documentação fiscal. 
 
III - O direito de a Fazenda Pública Estadual constituir o crédito 
tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro 
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia 
ter sido efetuado (CTN, art. 173, I e CTE, art. 182, I). 
 
IV - Sempre que for obrigatória a emissão de documentos 
fiscais, aqueles a quem se destinarem as mercadorias são 
obrigados a exigir tais documentos dos que devam emiti-los, 
contendo todos os requisitos legais (CONVÊNIO S/Nº, de 15 de 
dezembro de 1970, art. 14; RCTE, art. 145). 
 
V - As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão 
estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos 
(CTE, art. 66, caput). 
 
VI - Comprovado que o sujeito passivo praticou a irregularidade 
constante da acusação fiscal, o auto de infração deve ser 
julgado procedente. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 05 
de abril de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda Pública 
para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para reformar a decisão cameral, afastando a 
decadência parcial do crédito tributário, e considerar procedente o auto de infração, sem a 
adequação da penalidade para a prevista no art. 71, X, "b", do CTE. Foram vencedores os 
Conselheiros Aldeci de Souza Flor, Antônio Martins da Silva, Washington Luis Freire de 
Oliveira, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Nislene Alves Borges, Márcio Nogueira 
Pedra, Victor Augusto de Faria Morato, Elias Alves dos Santos, Lidilone Polizeli Bento, 
Heli José da Silva e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que 
proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros Alcedino Gomes Barbosa, José 



 

Luiz Rosa, Cláudio Henrique de Oliveira, José Pereira D'abadia, João Divino de Brito, 
Nivaldo Carvelo Carvalho, Masayuki Missao, Edson Abrão da Silva, Nivaldo José Mendes 
e Rickardo de Souza Santos Mariano, que votaram conhecendo do recurso, dando-lhe 
parcial provimento para manter a decadência parcial do crédito tributário e, no mérito, 
reformar para considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor de ICMS de 
R$ 8.334,66 (oito mil, trezentos e trinta e quatro reais e sessenta e seis centavos), com a 
adequação da penalidade para a prevista no art. 71, X, "b", do CTE. Por unanimidade de 
votos, acolher a arguição de inadmissibilidade, feita pelo Conselheiro Relator, em relação 
à preliminar de nulidade por insegurança na determinação da infração, arguida pelo sujeito 
passivo, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09. Participaram do julgamento os Conselheiros Alcedino Gomes 
Barbosa, Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, Antônio Martins da Silva, Cláudio 
Henrique de Oliveira, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene 
Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo 
Carvelo Carvalho, Márcio Nogueira Pedra, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria 
Morato, Edson Abrão da Silva, Elias Alves dos Santos, Nivaldo José Mendes, Lidilone 
Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano e Heli José da Silva. Também por 
votação unânime, rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, 
por erro na identificação do sujeito passivo.  Participaram do julgamento os Conselheiros 
Alcedino Gomes Barbosa, Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, Antônio Martins da Silva, 
Cláudio Henrique de Oliveira, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, 
Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, 
Nivaldo Carvelo Carvalho, Márcio Nogueira Pedra, Masayuki Missao, Victor Augusto de 
Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Elias Alves dos Santos, Nivaldo José Mendes, 
Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano e Heli José da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta da autuação que o sujeito passivo "Adquiriu de produtores 

rurais goianos, durante o período de 01/01/2004 a 31/12/2004, 4.920,00 (quatro mil novecentos 
vinte inteiros)  de metros cúbicos de Carvão Vegetal, no valor total de R$ 381.300,00 (trezentos 
oitenta um mil e trezentos reais), desacobertados de documentação fiscal, conforme prova o 
RELATORIO DE CONTROLE DO CONSUMO E UTILIZACAO DE PRODUTOS E 
SUBPRODUTOS FLORESTAIS, de emissão do próprio destinatário da mercadoria, anexo a este,  
e demonstrado nos documentos, também anexos. Em consequência, conforme estabelece o Art. 
45, Parágrafo Único da Lei 11.651/91, na condição de contribuinte solidário, deve pagar o ICMS no 
valor de R$ 45.756, 00 (quarenta cinco mil setecentos cinquenta seis reais), juntamente com as 

penalidades e acréscimos legais." 
 
Foram infringidos os artigos 66 da Lei nº 11.651/91 e 145 do Decreto 

Estadual nº 4.852/97. A penalidade aplicável ao caso é a do art. 71, inciso VII, alínea "I", § 
9º do Código Tributário Estadual, com a nova redação dada pela Lei nº 13.446/99. 

 
Instrui o feito o Demonstrativo de Cálculo do ICMS Sobre Saída de 

Carvão Vegetal Desacobertado de Documento Fiscal (fl. 04); o relatório das Quantidades 
Informadas Nas Notas Fiscais do Produtor (fls. 05/10); o Relatório de Controle e Consumo 
e Utilização de Produtos e Subprodutos Florestais (fls. 12/39). 

 
O sujeito passivo apresenta impugnação em primeira instância 

(fls.43/64), alegando que o auto de infração é nulo por erro na identificação do sujeito 
passivo e por insegurança na determinação da infração, por ausência de tipificação legal 
da infração. Alega, também, decadência do crédito tributário, requer ao fim, a nulidade do 
auto de infração ou, alternativamente, a fixação de multa disposta no inciso X, alínea "b", 



 

de acordo com a realidade dos fatos, pois a autuada emitiu a correspondente nota fiscal 
de entrada e registrou as operações na sua escrita fiscal. 

 
O Julgador Singular (fls. 78/80) rejeita as preliminares e, no mérito, 

mantém a condição de solidário do sujeito passivo autuado, ratifica em parte a pretensão 
fiscal inicial. Conhece da impugnação, dá-lhe parcial provimento para considerar 
procedente em parte o auto de infração, exigindo apenas o imposto com a correção 
monetária. 

 
Inconformada, a Representação Fazendária comparece aos autos 

(fls.81/82) para requerer a reforma da decisão singular. Argumenta que o presente 
lançamento diz respeito à exigência de ICMS relativo à aquisição de carvão vegetal 
desacobertado de documentação fiscal; que a ilustre julgadora julgou procedente o 
lançamento somente em relação ao ICMS corrigido monetariamente, com a argumentação 
de que o contribuinte na condição de solidário não deve arcar com a penalidade e 
acréscimos legais, face ao disposto no caput do art. 45 do CTE;  

 
Sustenta o Representante Fazendário que o sujeito passivo deve 

responder pela totalidade do crédito tributário, pois a penalidade e demais acréscimos 
decorrem do descumprimento da obrigação tributária principal; que é incoerente a 
condenação apenas em relação ao ICMS corrigido monetariamente, mas também deve 
recolher a multa equivalente; que a penalidade pecuniária está vinculada ao 
descumprimento da obrigação principal; que foi aplicada a forma qualificada prevista no 
inciso I, do § 9º do artigo 71 do CTE. Ao final, requer a reforma da decisão singular para 
que o sujeito passivo seja condenado ao recolhimento do valor integral do crédito tributário 
do presente lançamento. 

 
O sujeito passivo interpõe recurso (fls.88/107) para arguir a nulidade 

da decisão singular por cerceamento do direito de defesa. Argumenta que a ilustre 
julgadora monocrática deixou de se pronunciar acerca do descabimento da multa aplicada; 
que a citada omissão afronta os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido 
processo legal e para fundamentar suas teses, cita doutrinadores e julgados de outras 
cortes. 

 
Requer também a nulidade do auto de infração por insegurança na 

determinação da infração. Argumenta que os comandos dos artigos 66 do Código 
Tributário Estadual e 145 do Regulamento do Código Tributário Estadual-RCTE 
caracterizam como infração o trânsito de mercadorias desacompanhadas de documentos 
fiscais idôneos e exige do destinatário da mercadoria, em que pese este não estar sujeito 
à legislação goiana, o suposto tributo devido; que o comando normativo é dirigido aos 
remetentes das mercadorias (produtores goianos) e não à Recorrente; que o auto de 
infração afirma erroneamente que o recorrente adquiriu carvão vegetal de produtores 
goianos desacobertados de documentação fiscal, mas com base em relatórios do próprio 
recorrente; questiona como pode o fisco goiano argumentar que a aquisição se deu sem 
documentação fiscal e ao mesmo tempo pautar-se em documentação fiscal emitida pela 
própria recorrente (interrogação) e cita julgado desta Casa para amparar seu 
entendimento; que a penalidade aplicável ao caso está equivocada, pois as mercadorias 
adquiridas foram devidamente escrituradas e mais que isso, foram objetos de emissão de 
nota fiscal de entrada e que todo o trabalho fiscal parte exclusivamente de dados 
constantes da escrita mineira; que não se pode amoldar a conduta da recorrente à 
capitulação contida no trabalho fiscal. 

 



 

Argumenta ainda não ter praticado a infração estampada na basilar, 
pois não pode, neste caso, o fisco promover a revisão do lançamento, pois este já se 
encontra homologado. Afirma que a própria fiscalização é quem emite as guias de controle 
florestal como indicação do volume do carvão vegetal comercializado; que estas guias 
foram tomadas agora como incorretas, o que não é factível; que a prática de mera 
estimativa de volume de carvão vegetal comercializado é feita sob o crivo da fiscalização; 
que essa emissão de guias, por parte do fisco, com registro do volume de carvão 
comercializado corresponde à homologação do lançamento fiscal.  

 
Sustenta que o prazo para quaisquer alterações já caducou em 

virtude do instituto da decadência do crédito tributário, nos termos do § 4º do artigo 150 do 
CTN, que o fato gerador ocorreu entre janeiro/dezembro 2004 e o auto de infração lavrado 
em agosto de 2010, ensejando a decadência parcial do crédito tributário; que os 
recolhimentos apurados e efetivados pelo recorrente ratificam a citada decadência; que 
não pode o fisco retroagir no tempo para retificar os citados recolhimentos, pois já os 
homologou. 

 
Pede a aplicação de multa de caráter mais benéfico, pois entende 

que, tendo escriturado as mercadorias adquiridas e emitido as notas fiscais de entrada, 
não cabe a aplicação do art. 71, inciso VII, alínea "L" e sim a prevista no art. 71, inciso X, 
alínea "b", caso a Excelsa Corte entenda ainda ser-lhe aplicável outra penalidade.  

 
Ao final requer a reforma da decisão singular para considerar nulo o 

auto de infração ou, na impossibilidade, a decadência parcial do crédito tributário, 
combinada com a improcedência do feito ou, alternativamente, procedência parcial do feito 
com a aplicação de multa de caráter mais benéfica.   

 
A autuada também apresenta contradita (fls.108/114) às razões da 

Fazenda Pública Estadual, o sujeito passivo argumenta que a decisão singular está 
correta quando lhe afastou a multa aplicada; que ficou comprovado não ter havido a 
caracterização de dolo ou má fé de sua parte sob o fundamento do art. 45 do Código 
Tributário Estadual – CTE; que o referido artigo obriga o sujeito passivo considerado 
solidário, tão somente ao pagamento do imposto e não das demais penalidades e 
acréscimos; que são descabidos os argumentos da fazenda pública; que as mercadorias 
adquiridas pelo recorrente foram devidamente escrituradas, foram objeto de emissão de 
notas fiscais de entrada; que havendo a necessidade de cobrança de multa, a penalidade 
deverá ser modificada para a do art. 71, inciso X, alínea "b", cuja multa é de 13% (treze 
por cento); que as operações de circulação de mercadorias foram devidamente 
escrituradas e em virtude disso tem-se afastada a penalidade sugerida na exordial. Invoca 
o art. 112 do Código Tributário Nacional e doutrinador pátrio para fundamentar suas 
razões; afirma não pode haver interpretação extensiva com relação aos fenômenos 
tributários e por fim, reitera os pedidos da peça recursal.   

 
A decisão cameral rejeitou as preliminares de nulidade do auto de 

infração por insegurança na determinação da infração e erro na identificação o sujeito 
passivo. Foi acolhida a decadência parcial do crédito tributário, e no mérito, julgado 
improcedente o auto de infração (fls. 119/129).  

 
Em face da decisão cameral, a Representação Fazendária 

apresentou recurso (fls. 131/133) alegando a inexistência da decadência parcial, visto que 
a exigência é relativa ao exercício de 2004 e a notificação do lançamento ocorreu em 
20/11/2009, portanto dentro do prazo legal previsto no artigo 173, inciso I do CTN.  

 



 

Em relação ao mérito, a Fazenda Pública afirma que está 
devidamente demonstrado que a mercadoria foi adquirida sem nota fiscal no território 
goiano, portanto sem o recolhimento do tributo devido a este estado. Sustenta que a 
responsabilidade por solidariedade está prevista no artigo 45, inciso I, e parágrafo único, 
inciso I do CTE.  

 
O sujeito passivo apresenta Contradita ao Recurso Fazendário (fls. 

139/167), no qual sustenta novamente as nulidades do auto de infração por insegurança 
na determinação da infração e por erro na identificação do sujeito passivo.  

 
Defende também a ocorrência da decadência do crédito tributário, 

sob o argumento de tendo havido conferência fiscal acerca do volume da mercadoria 
comercializada, e, ainda, do tributo destacado pela Recorrida nas respectivas notas 
fiscais, seguido por sua vez dos recolhimentos, a circunstância não é outra, senão a 
própria homologação da operação para fins de lançamento, nos termos do artigo 150, § 4º 
do CTN.  

 
Sustenta que, ainda que absurdamente entenda existir a infração 

impugnada, a multa aplicada deve ser afastada, tendo em vista a emissão dos 
documentos fiscais exigidos ou, no mínimo, seja revista para atender à ressalva prevista 
no artigo 71, inciso X, "b" da Lei nº 11.651/91. 

 
Por último, alega violação ao princípio da limitação dos efeitos da 

pena, pois a ilicitude de conduto, se existente, não remonta à Recorrida, mas sim a 
terceiro, qual seja, o produtor de carvão goiano. Afirma ainda violação aos princípios da 
razoabilidade e da proporcionalidade.   

 
Requer seja improvido o recurso da Fazenda Pública. 
 

V O T O 
 

DAS PRELIMINARES 
 
De início, inadmito a preliminar de nulidade do auto de infração por 

insegurança na determinação da infração, tendo em vista que essa preliminar já foi 
rejeitada por unanimidade de votos pela câmara julgadora e o recurso apresentado a este 
Conselho Pleno está em dissonância com o disposto no artigo 41, inciso II da Lei 
16.469/09.   

 
No tocante à alegação de nulidade do auto de infração por erro na 

identificação do sujeito passivo, chamo atenção para a infração apurada pelo Fisco no 
presente lançamento tributário. A irregularidade tributária atribuída à autuada cuida da 
aquisição de mercadoria sem nota fiscal, apurada por meio dos documentos e 
demonstrativos anexados aos autos.    

 
Nesse sentido, o Código Tributário Nacional (CTN) afirma que são 

solidariedade obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que 
constitua o fato gerador da obrigação principal e, também, as pessoas expressamente 
designadas em lei:  

 
"Art. 124. São solidariamente obrigadas: 
 
I. as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato 
gerador da obrigação principal;  



 

 
II. as pessoas expressamente designadas por lei. 
 
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta 
benefício de ordem." 

 
O legislador estadual, com base no dispositivo supracitado (CTN, art. 

124, inciso II), atribuiu responsabilidade solidária ao adquirente de mercadoria sem nota 
fiscal, conforme se depreende do comando inserto no CTE, artigo 45 e Parágrafo único. 
Eis o que estabelece esse dispositivo legal:  

 
"Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 
 
(...) 
 
Parágrafo único. Considera-se, também, ter interesse comum na situação 
que constitua fato gerador de obrigação principal: 
 
I - o alienante ou remetente, com o adquirente ou o destinatário, de 
mercadorias ou bens, em operações realizadas sem documentação fiscal; 
 
II - o prestador, com o tomador de serviço, na mesma situação do inciso 
anterior." 

 
Como ocorreu a aquisição de mercadoria sem nota fiscal, em face do 

disposto na legislação, correta é a exigência do crédito tributário do destinatário em 
decorrência dessa irregularidade. Assim, fica afastada a preliminar de erro de identificação 
do sujeito passivo.  

 
Em relação à preliminar de decadência do lançamento tributário, 

cabe analisar o disposto no artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional (CTN), o 
qual dispõe que o Fisco tem cinco anos, a contar do primeiro dia do exercício seguinte 
àquele em que poderia fazer o lançamento, para formalizar o crédito tributário respectivo, 
no todo ou em parte, sob pena de caducidade do direito ao crédito pelo não exercício. 

 
No caso vertente, o Fisco reclama o imposto não pago nem 

declarado no livro fiscal, relativo à aquisição de mercadoria sem nota fiscal, conforme 
apurado no levantamento fiscal. O sujeito passivo deixou de cumprir o dever de antecipar 
o pagamento do imposto sem prévio exame da autoridade administrativa. Ocorreu a falta 
de recolhimento do ICMS, tributo sujeito a lançamento por homologação e, diante disso, o 
Fisco realizou o lançamento de ofício.  

 
Nessa situação, o direito da Fazenda Pública obedece à regra 

estabelecida no artigo 173, I, do CTN, pois não há que se falar em homologação em 
relação ao tributo não pago nos termos da legislação. Nesse mesmo sentido dispõe o § 1º 
do art. 150 do CTN: "§ 1º pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue 

o crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento." Frise-se, no caso 
em comento ocorreu falta de pagamento do imposto. A infração apurada trata-se da 
aquisição de mercadoria desacobertada de documentação fiscal. 

 
No caso em tela, a omissão de pagamento de imposto ocorreu no 

período de janeiro/2004 a dezembro/2004, conforme demonstrativos as fls. 4. Assim, é 



 

forçoso concluir, nos termos do disposto no artigo 173, I do CTN, que o Fisco poderia 
fazer o lançamento tributário relativo ao imposto omitido no exercício de 2004 até 
31/12/09. Como a intimação do lançamento tributário ocorreu em 20/09/09, conforme 
documentos as fls. 41, é forçoso concluir que inocorreu a decadência do crédito tributário. 

 
DO MÉRITO 
 
Conforme consta da acusação fiscal, o sujeito passivo adquiriu de 

produtores rurais goianos, durante o período de 01/01/2004 a 31/12/2004, 4.920,00 
(quatro mil novecentos vinte inteiros) de metros cúbicos de Carvão Vegetal, no valor total 
de R$ 381.300,00 (trezentos oitenta um mil e trezentos reais), desacobertados de 
documentação fiscal, conforme prova o RELATORIO DE CONTROLE DO CONSUMO E 
UTILIZACAO DE PRODUT OS E SUBPRODUTOS FLORESTAIS.  

 
A acusação posta pelo Fisco está bastante clara, cabendo ao sujeito 

passivo produzir as provas necessárias para elidir a acusação fiscal.  
 
A autuada alega que nos casos de apuração de diferença de volume 

da mercadoria, a Recorrida emite a correspondente nota fiscal de entrada do produto para 
todos os fins de direito, conforme preconiza o artigo 20, do Anexo V, do RICMS/MG. 

 
Quanto a isso, devo registrar que o sujeito passivo deveria ter exigido 

do remetente goiano a nota fiscal complementar, referente ao volume de carvão que 
ultrapassou a quantidade constante da nota fiscal emitida pelo produtor goiano. Em 
relação a essa diferença apurada, o imposto é devido para o Estado de Goiás, de onde 
saiu a mercadoria. Emitir nota fiscal de entrada em seu estabelecimento e não pagar o 
imposto devido para Goiás, não sanou a irregularidade fiscal apurada.  

 
O sujeito passivo praticou a infração aqui em Goiás, pois adquiriu as 

mercadorias sem nota fiscal no território goiano.  
  

Em relação à obrigatoriedade de exigência da nota fiscal, é de se 
registrar que o Ministro da Fazenda e os Secretários de Fazenda ou de Finanças dos 
Estados e do Distrito Federal acordaram em criar o Sistema Nacional Integrado de 
Informações Econômico-Fiscais, com fundamento no disposto no art. 199 do CTN que 
assim dispõe: "Art. 199. A Fazenda Pública da União e a dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios prestar-se-ão mutuamente assistência para a fiscalização dos tributos 
respectivos e permuta de informações, na forma estabelecida, em caráter geral ou 
específico, por lei ou convênio." Assim, mediante o CONVÊNIO S/Nº, de 15 de dezembro 
de 1970, foram incorporadas às respectivas legislações tributárias desses entes federados 
exigências tributárias comuns.  

 
Dentre os comandos estabelecidos no supracitado CONVÊNIO, cabe 

registrar a exigência tributária estabelecida no artigo 14:  
 
“Art. 14. Sempre que for obrigatória a emissão de documentos fiscais, 
aqueles a quem se destinarem as mercadorias são obrigados a exigir tais 
documentos dos que devam emiti-los, contendo todos os requisitos legais.” 

 
Percebe-se que, em face do comando acima referido, a exigência de 

emissão de nota fiscal não está sustentada apenas na legislação vigente no Estado de 
Goiás. Consta de CONVÊNIO celebrado entre os Estados federados, impondo essa 
obrigação tanto aos contribuintes estaduais como aos existentes em outros estados.    

 



 

Em relação à afirmação da autuada de que a solidariedade não se 
aplica à penalidade, devo registrar que a exigência tributária em tela é decorrente da falta 
de pagamento de imposto. Nesse caso, o imposto deve ser exigido do sujeito passivo, 
juntamente com a penalidade de ofício, decorrente da infração, e os demais acréscimos 
legais. Se a exigência fosse decorrente apenas de penalidade formal, razão assistiria ao 
sujeito passivo.   

 
Em relação à aplicação da penalidade aos infratores da legislação 

tributária, assim dispõe o artigo 70 do Código Tributário Estadual: 
 
“Art. 70. Aos infratores da legislação tributária do ICMS serão cominadas as 
seguintes penas: 
 
I - multa; 
 
II - proibição de transacionar com os órgãos da administração pública 
estadual; 
 
III - sujeição a sistemas ou regimes especiais de controle, fiscalização e 
pagamento do imposto.” 

 
Está claro que sujeito passivo na condição de solidário infringiu a 

legislação tributária estadual deixar de exigir do remetente da mercadoria a nota fiscal 
complementar. Portanto, deve responder pela penalidade constante da autuação.  

 
A exigência tributária, conforme consta do histórico do auto de 

infração, é referente à aquisição de mercadoria sem nota fiscal. Com efeito, se apenas 
parte das mercadorias estavam com documentação fiscal, é forçoso concluir que a 
quantidade de mercadoria que ultrapassou o número de unidades constante da nota fiscal 
é mercadoria sem nota fiscal. Portanto, incorreto, a argumentação da autuada de que não 
se pode falar em ausência de documentação fiscal.    

 
A penalidade aplicada em face da infração está correta, trata-se, 

como foi frisado, de aquisição de mercadoria sem nota fiscal. Assim, em decorrência 
dessa infração, o sujeito passivo ficou submetido à pena prevista no artigo 71, inciso VII, 
alínea "l" do CTE: "pela falta de emissão de documentos fiscais exigidos, ressalvado o disposto 

no inciso X, "b", ou pelo recebimento de mercadoria ou de serviço sem documentação fiscal, 
cujo valor tenha sido apurado por meio de levantamento fiscal realizado em estabelecimento 

cadastrado" (grifo nosso). 
 
Cabe ainda registrar que o ICMS é devido ao ente federado onde 

ocorreu o fato gerador do imposto, como, no caso em tela, a saída ocorreu do Estado de 
Goiás, a este Estado é devido o imposto. Inexiste qualquer ilegitimidade do Estado de 
Goiás de exigir o imposto, pois, como já foi frisado, o fato gerador ocorreu dentro do 
território goiano. 

 
Diante do exposto, conheço em parte do recurso do sujeito passivo, 

e nessa parte, nego-lhe provimento para rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica 
por erro na identificação do sujeito passivo. Inadmito a preliminar de nulidade por 
insegurança na determinação da infração. No tocante ao recurso da Fazenda Pública, 
conheço, dou-lhe provimento para afastar a decadência parcial do crédito tributário e julgar 
procedente o auto de infração, nos termos da acusação inicial. 

 



 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 31 de maio de 2016. 
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Matéria: Mercadoria sem documento fiscal ou com documento irregular (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00753/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Aldeci de Souza Flor 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Aquisição de mercadoria 
desacompanhada de documentação fiscal. Procedência. 
Decisão unânime.  
 
I - Sempre que for obrigatória a emissão de documentos fiscais, 
aqueles a quem se destinarem as mercadorias são obrigados a 
exigir tais documentos dos que devam emiti-los, contendo todos 
os requisitos legais (CONVÊNIO S/Nº, de 15 de dezembro de 
1970, art. 14; RCTE, art. 145). 
 
II - As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão 
estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos 
(CTE, art. 66, caput). 
 
III - Incide a multa de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da 
operação ou da prestação pelo recebimento de mercadoria ou 
de serviço sem documentação fiscal, cujo valor tenha sido 
apurado por meio de levantamento fiscal realizado em 
estabelecimento cadastrado (CTE, art. 71, VII, L). 
 
IV - Comprovado que o sujeito passivo praticou a irregularidade 
constante da acusação fiscal, o auto de infração deve ser 
julgado procedente. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 05 
de abril de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do recurso da Fazenda 
Pública para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para reformar a decisão cameral e 
considerar procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Alcedino Gomes Barbosa, Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, Antônio Martins da Silva, 
Cláudio Henrique de Oliveira, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, 
Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, 
Nivaldo Carvelo Carvalho, Márcio Nogueira Pedra, Masayuki Missao, Victor Augusto de 
Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Elias Alves dos Santos, Nivaldo José Mendes, 
Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano e Heli José da Silva. E, por 
maioria de votos, rejeitar o pedido de adequação da penalidade para a prevista no art. 71, 
X, "b", do CTE, feito pelo Conselheiro Relator. Foram vencedores os Conselheiros Aldeci 
de Souza Flor, Antônio Martins da Silva, Washington Luis Freire de Oliveira, Marlene 
Maria da Silva Ruguê Bernardes, Nislene Alves Borges, Márcio Nogueira Pedra, Victor 
Augusto de Faria Morato, Elias Alves dos Santos, Lidilone Polizeli Bento, Heli José da 
Silva e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto 
de desempate. Vencidos os Conselheiros Alcedino Gomes Barbosa, José Luiz Rosa, 
Cláudio Henrique de Oliveira, José Pereira D'abadia, João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo 
Carvalho, Masayuki Missao, Edson Abrão da Silva, Nivaldo José Mendes e Rickardo de 
Souza Santos Mariano, que votaram acolhendo a adequação da penalidade para a 
prevista no art. 71, X, "b", do CTE. 
 



 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta da autuação que o sujeito passivo “Adquiriu de produtores 

rurais goianos, durante o período de 01/01/2003 a 31/12/2003, 6.150,35 (Seis mil, cento e 
cinquenta inteiros e trinta e cinco centésimos) de metros cúbicos de Carvão Vegetal, no valor total 
de R$ 411.671,13 (Quatrocentos e onze mil, seiscentos e setenta e um reais e treze centavos), 
desacobertados de documentação fiscal, conforme prova o RELATORIO DE CONTROLE DO 
CONSUMO E UTILIZACAO DE PRODUTO S E SUBPRODUTOS FLORESTAIS, de emissão do 
próprio destinatário da mercadoria, anexo a este, e demonstrado nos documentos, também 
anexos. Em consequência, conforme estabelece o Art. 45, Parágrafo Único da Lei 11.651/91, na 
condição de contribuinte solidário, deve pagar o ICMS no valor de R$ 49.400,54 (Quarenta e nove 
mil, quatrocentos reais e cinquenta e quatro centavos), juntamente com as penalidades e 
acréscimos legais.” 

 
Foram dados como infringidos os artigos 66 da Lei nº 11.651/91 e 

145 do Decreto Estadual nº 4.852/97. Aplicada a penalidade prevista no art. 71, inciso VII, 
alínea “L”, combinado com § 9º, inciso I, do Código Tributário Estadual, com a nova 
redação dada pela Lei nº 13.446/99. 

 
Instrui o feito o Demonstrativo da Diferença Mensal Apurada entre a 

Quantidade Destacada nas Notas Fiscais de Produtor e a Registrada nas Notas Fiscais de 
Entrada (fl. 04); o relatório das Quantidades Informadas Nas Notas Fiscais do Produtor 
(fls.05/12); o Relatório de Controle e Consumo e Utilização de Produtos e Subprodutos 
Florestais (fls.14/43). 

 
O sujeito passivo apresenta impugnação em primeira instância (fls. 

47/58). Argui a preliminar de nulidade da peça básica por erro de identificação do sujeito 
passivo. Argumenta que não deve o imposto, pois o contribuinte de fato é o vendedor, 
alienante, o que promove a saída da mercadoria. 

 
Aduz que não se pode entender que sempre haveria interesse 

comum entre alienante e adquirente de mercadorias; que ao aplicar-se a regra contida no 
parágrafo único do art. 45 da Lei Estadual nº 11.651/91, deve ser reconhecido limite à sua 
incidência para que não se transforme terceiro em contribuinte solidário e por isso entende 
que deve ser excluído do polo passivo da lide.  

 
No mérito, argumenta que não praticou a infração estampada na 

basilar, pois promoveu a emissão de documentação fiscal para as operações realizadas, 
emitidas pelos produtores rurais e cumprindo a legislação tributária mineira, emitiu a nota 
fiscal de entrada.  

 
Argumenta, ainda, que por se tratar de diferenças, não é possível 

aplicar a norma contida no artigo 45, da Lei Estadual nº 11.651/91; que a obrigação é do 
contribuinte goiano; que é impossível a aplicação da penalidade, pois não deixou de emitir 
documentos fiscais exigidos pela legislação goiana e por isso requer a nulidade do feito 
ou, na impossibilidade, sua improcedência. 

 
A decisão do Julgador Singular (fls. 69/72) é pela procedência do 

auto de infração. Invoca os artigos 124 do Código Tributário Nacional e 45 do Código 
Tributário Estadual para fundamentar sua manutenção no polo passivo da lide. Entende 
que sua posição na condição de coobrigado justifica-se pelo fato de que as mercadorias 
autuadas adentraram ao estabelecimento da destinatária sem a necessária cobertura de 
documentação fiscal; que apenas parte dessas possuía coberturas de notas fiscais, como 
se depreende da análise da documentação; que caberia ao destinatário das mercadoria 



 

exigir nota fiscal complementar do remetente ou mesmo o comprovante de pagamento do 
ICMS devido com relação à diferença a maior auferida na entrada, tendo em vista serem 
essas diferenças normais nesse tipo de carga; que os produtores remetentes não têm 
como quantificar a carga de maneira segura no estabelecimento agropecuária na origem e 
ao final invoca o art. 145 do Regulamento do Código Tributário Estadual - RCTE. 

 
O sujeito passivo interpõe recurso voluntário (fls.77/87). Argui a 

preliminar de nulidade da peça básica por cerceamento do direito de defesa, pois entende 
que o agente autuante não apresentou as provas que atestam a prática da infração 
estampada na basilar. Argumenta que sua inclusão no polo passivo é indevida, pois 
entende não haver a propalada solidariedade. Invoca julgado desta Casa para sustentar 
suas teses e acrescenta que compete ao produtor rural goiano o pagamento do imposto 
remanescente; que o fisco goiano não pode invadir a competência territorial e 
administrativa do Estado de Minas Gerais; que a recorrente não é contribuinte do imposto 
em Goiás. 

 
Argui também a preliminar de nulidade da peça básica por erro de 

identificação do sujeito passivo por compartilhar com o Conselheiro Heli José da Silva, os 
mesmos fundamentos esgrimidos no Acórdão 3531/09; que o entendimento do ilustre 
julgador é pela ilegitimidade passiva das empresas situadas em Minas Gerais, no que 
tange às operações praticadas por contribuintes goianos; que além desta ilegitimidade, 
configura-se a impossibilidade de o Estado de Goiás exercer sua capacidade tributária 
ativa para além de suas fronteiras, visto que até mesmo a imposição de substituição 
tributária, em operações interestaduais, exige a celebração de convênios específicos, 
sendo insuficientes as disposições da legislação tributária estadual. 

 
Pede a sua exclusão da lide por entender que não está comprovada 

a situação do inciso I, do art. 45 do CTE. Entende inexistir o propalado interesse comum 
sustentado pela acusação, pois não montou nenhuma espécie de “conluio” para fraudar 
impostos em Goiás e para tal invoca julgado de corte superior; que interesse comum não 
pode ser fictício, imaginário ou presumido; que não está constatado o interesse jurídico 
comum na situação em que constitua fato gerador da obrigação; que na verdade há 
interesses contrapostos, pois o negócio é feito entre compradores e vendedores e cada 
um luta pela preservação de suas margens de lucro.  

 
Ao final requer a nulidade do feito ou, subsidiariamente, a reforma da 

decisão singular para considerar a improcedência do auto de infração. 
 
A decisão cameral rejeitou pedido de diligência, afastou preliminares 

de nulidade do auto de infração por cerceamento ao direito de defesa e por erro na 
identificação o sujeito passivo. No mérito, por maioria de votos, deu provimento ao recurso 
para reformar a decisão singular e julgar improcedente o auto de infração (fls. 89/98).  

 
Em face da decisão cameral, a Representação Fazendária 

apresentou recurso (fls. 100/101). Sustenta que está devidamente demonstrado que a 
mercadoria foi adquirida sem nota fiscal no território goiano, portanto sem o recolhimento 
do tributo devido a este estado. Defende que a responsabilidade por solidariedade está 
prevista no artigo 45, parágrafo único, inciso I do CTE. Argumenta que de acordo com o 
artigo 145 do RCTE, o autuado deveria ter exigido nota fiscal complementar em relação à 
mercadoria desacobertada de documentação fiscal. Requer a reforma da decisão cameral, 
para julgar procedente o lançamento tributário, nos termos da acusação inicial.  

 



 

O sujeito passivo apresenta Contrarrazões ao Recurso Fazendário 
(fls. 107/109), na qual sustenta que, regra geral, o local da operação, para efeito de 
cobrança do imposto, é o local de onde saio a mercadoria, no entanto, a Lei 
Complementar 87/96 prevê uma série de casos em que a regra geral é afastada. Dentre 
eles, está o caso de mercadoria “em situação irregular pela falta de documentação fiscal 
ou quando acompanhada de documentação inidônea”. Nesse caso, de mercadoria “em 
situação irregular por falta de documentação fiscal ou quando acompanhada de 
documentação inidônea”, segundo a Recorrente, incidiria a regra especial contida no art. 
11, I, “b”, da LC 87/96, que define “local da operação” como sendo aquele “onde se 
encontre” a mercadoria. Segundo a autuada, esse é exatamente o caso dos autos, em que 
foram apuradas as diferenças e constatado que a mercadoria estaria desacobertada de 
documentação fiscal quando esta se encontrava no Estado de Minas Gerais. Sustenta que 
a regra prevista no art. 11, I, “b”, da LC 87/96 se sobrepõe à regra do local da saída, razão 
pela qual é patente a ilegitimidade ativa do Estado de Goiás para a cobrança desse 
imposto.   

 
Defende que a mercadoria em situação irregular se encontrava em 

Minas Gerais e que, nos termos do Código Tributário Estadual e da LC 87/96, local da 
operação, para efeitos da cobrança do ICMS, é o local onde se encontrava o carvão 
vegetal, quando em situação irregular. Conclui que, desse modo, o fato gerador objeto da 
autuação fiscal, nos termos da legislação tributária, ocorreu no Estado de Minas Gerais, 
por se tratar de mercadoria em situação irregular. E assim, mais uma vez, defende que é 
patente a ilegitimidade ativa do Estado de Goiás para a cobrança desse imposto.   

 
Afirma ser insustentável a alegação de que a legislação goiana 

poderia gerar obrigação para contribuinte mineiro. Aduz que a norma goiana não possui 
extraterritoriedade, não podendo vincular o contribuinte mineiro, sujeito a legislação do 
Estado de Minas Gerais. Para que isso fosse possível seria necessário Convênio firmado 
pelas partes para esse fim específico, o que não existe. 

 
Pede, ao final, que se negue provimento ao recurso, prestigiando-se 

o v. acórdão recorrido. 
 

V O T O 
 

Conforme consta da acusação fiscal, o sujeito passivo adquiriu de 
produtores rurais goianos, durante o período de 01/01/2003 a 31/12/2003, 6.150,35 (Seis 
mil, cento e cinquenta inteiros e trinta e cinco centésimos) de metros cúbicos de Carvão 
Vegetal, no valor total de R$ 411.671,13 (Quatrocentos e onze mil, seiscentos e setenta e 
um reais e treze centavos), desacobertados de documentação fiscal, conforme prova o 
RELATORIO DE CONTROLE DO CONSUMO E UTILIZACAO DE PRODUTO S E 
SUBPRODUTOS FLORESTAIS.  

 
A acusação posta pelo Fisco está bastante clara, cabendo ao sujeito 

passivo produzir as provas necessárias para elidir a acusação fiscal.  
 
Como se percebe, a irregularidade tributária atribuída à autuada 

cuida da aquisição de mercadoria sem nota fiscal, conforme apurado por meio dos 
documentos e demonstrativos anexados aos autos.    

 
Assim, em decorrência da infração apurada, a solidariedade de ser 

observada nos termos do disposto no artigo 124 do Código Tributário Nacional (CTN), que 
afirma serem solidariedade obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na 



 

situação que constitua o fato gerador da obrigação principal e, também as pessoas 
expressamente designadas em lei:  

  
"Art. 124. São solidariamente obrigadas: 
 
I. as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato 
gerador da obrigação principal;  
 
II. as pessoas expressamente designadas por lei. 
 
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta 
benefício de ordem." 

 
O legislador estadual, com base no dispositivo supracitado (CTN, art. 

124, inciso II), atribuiu responsabilidade solidária ao adquirente de mercadoria sem nota 
fiscal, conforme se depreende do comando inserto no CTE, artigo 45 e parágrafo único. 
Vejamos o que estabelece esse dispositivo legal:  

 
"Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 
 
(...) 
 
Parágrafo único. Considera-se, também, ter interesse comum na situação 
que constitua fato gerador de obrigação principal: 

 
I - o alienante ou remetente, com o adquirente ou o destinatário, de 
mercadorias ou bens, em operações realizadas sem documentação fiscal; 
 
II - o prestador, com o tomador de serviço, na mesma situação do inciso 
anterior." 

 
Como ocorreu a aquisição de mercadoria sem nota fiscal, em face do 

disposto na legislação, correta é a exigência do crédito tributário do destinatário em 
decorrência dessa irregularidade.  

 
O sujeito passivo deveria ter exigido do remetente goiano a nota 

fiscal complementar, referente ao volume de carvão que ultrapassou a quantidade 
constante da nota fiscal emitida pelo produtor goiano. Em relação a essa diferença 
apurada, o imposto é devido para o Estado de Goiás, de onde saiu a mercadoria. Emitir 
nota fiscal de entrada em seu estabelecimento e não pagar o imposto devido para Goiás, 
não sanou a irregularidade fiscal apurada.   

 
Em relação à obrigatoriedade de exigência da nota fiscal, é de se 

registrar que o Ministro da Fazenda e os Secretários de Fazenda ou de Finanças dos 
Estados e do Distrito Federal acordaram em criar o Sistema Nacional Integrado de 
Informações Econômico-Fiscais, com fundamento no disposto no art. 199 do CTN que 
assim dispõe: "Art. 199. A Fazenda Pública da União e a dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios prestar-se-ão mutuamente assistência para a fiscalização dos tributos 
respectivos e permuta de informações, na forma estabelecida, em caráter geral ou 
específico, por lei ou convênio." Assim, mediante o CONVÊNIO S/Nº, de 15 de dezembro 
de 1970, foram incorporadas às respectivas legislações tributárias desses entes federados 
exigências tributárias comuns.  



 

 
Dentre os comandos estabelecidos no supracitado CONVÊNIO, cabe 

registrar a exigência tributária estabelecida no artigo 14:  
 
“Art. 14. Sempre que for obrigatória a emissão de documentos fiscais, 
aqueles a quem se destinarem as mercadorias são obrigados a exigir tais 
documentos dos que devam emiti-los, contendo todos os requisitos legais.” 

 
Percebe-se que, em face do comando acima referido, a exigência de 

emissão de nota fiscal não está sustentada apenas na legislação vigente no Estado de 
Goiás. Consta de CONVÊNIO celebrado entre os Estados federados, impondo essa 
obrigação tanto aos contribuintes estaduais como aos existentes em outros estados.    

 
A exigência tributária, conforme consta do histórico do auto de 

infração, é referente à aquisição de mercadoria sem nota fiscal. Com efeito, se apenas 
parte das mercadorias estavam com documentação fiscal, é forçoso concluir que a 
quantidade de mercadoria que ultrapassou o número de unidades constante da nota fiscal 
é mercadoria sem nota fiscal. Portanto, incorreto, a argumentação da autuada de que não 
se pode falar em ausência de documentação fiscal.    

 
A penalidade aplicada em face da infração está correta, trata-se, 

como foi frisado, de aquisição de mercadoria sem nota fiscal. Assim, em decorrência 
dessa infração, o sujeito passivo ficou submetido à pena prevista no artigo 71, inciso VII, 
alínea "l" do CTE: "pela falta de emissão de documentos fiscais exigidos, ressalvado o disposto 

no inciso X, "b", ou pelo recebimento de mercadoria ou de serviço sem documentação fiscal, 
cujo valor tenha sido apurado por meio de levantamento fiscal realizado em estabelecimento 

cadastrado" (grifo nosso). 
 
Cabe ainda registrar que o ICMS é devido ao ente federado onde 

ocorreu o fato gerador do imposto, como, no caso em tela, a saída ocorreu do Estado de 
Goiás, a este Estado é devido o imposto. Inexiste qualquer ilegitimidade do Estado de 
Goiás de exigir o imposto, pois, como já foi frisado, o fato gerador ocorreu dentro do 
território goiano. O sujeito passivo praticou a infração aqui no Estado de Goiás, pois 
adquiriu mercadoria sem nota fiscal no território goiano.  

 
É desprovida de qualquer fundamento a afirmação da Recorrente de 

que o fato gerador objeto da autuação fiscal ocorreu no Estado de Minas Gerais, por se 
tratar, na forma da legislação tributária, de mercadoria em situação irregular e, nesse 
caso, incidiria a regra especial contida no art. 11, I, “b”, da LC 87/96, que estabelece ser 
“local da operação” aquele “onde se encontre” a mercadoria em situação irregular. 

  
Registre-se que a mercadoria não foi encontrada em situação 

irregular, pois as operações irregulares foram realizadas no ano de 2003 e o fisco apurou 
a infração, o ilícito fiscal em 2008, portanto, inaplicável a regra de que local da operação é 
aquele onde se encontre a mercadoria em situação irregular. Apurou-se que o sujeito 
passivo adquiriu mercadoria sem nota fiscal no estado de Goiás no ano 2003. Essa é a 
acusação fiscal que está devidamente comprovada nos autos. 

 
Diante do exposto, conheço do recurso da Fazenda Pública para o 

Conselho Pleno, dou-lhe provimento para reformar a decisão cameral e julgar procedente 
o auto de infração, nos termos da acusação inicial. Fica, também, rejeitado o pedido de 
adequação da penalidade, tendo em vista que a pena aplicada, a prevista no art. 71, inciso 
VII, alínea “L”, combinado com § 9º, inciso I, do Código Tributário Estadual é mais 
específica para o caso em comento. 



 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 31 de maio de 2016. 
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Matéria: Mercadoria sem documento fiscal ou com documento irregular (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00788/16 
 
Relator: Conselheiro João Divino de Brito 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade do auto de 
infração. Insegurança na determinação da infração e 
cerceamento do direito de defesa. Rejeitadas. Preliminar de 
nulidade da sentença, por cerceamento do direito de defesa. 
Rejeitada. Exclusão dos solidários da lide. Acolhimento. ICMS. 
Obrigação principal. Saída de mercadorias sem a emissão de 
nota fiscal. Procedência. 
 
1. Não é passível de nulidade o lançamento que contenha os 
elementos indispensáveis para determinar com segurança a 
infração denunciada e identificar corretamente o infrator. 
 
2. Fica afastada a hipótese de nulidade do lançamento por 
cerceamento do direito de defesa, quando não comprovada, no 
curso da ação, a ocorrência dos incidentes formais que 
prejudicam a apreciação do mérito do ato administrativo; 
 
3. A sentença singular não é passível de nulidade, por 
cerceamento ao direito de defesa, quando constar nela todos os 
requisitos essenciais previstos no artigo 489 do CPC, contendo, 
inclusive, a análise de todos os itens questionados pelo sujeito 
passivo; 
 
4. Exclui-se da lide o solidário quando não restar 
demonstrado o interesse comum da citada pessoa física na 
situação que constitua o presente fato gerador da obrigação 
tributária ou que tenha por seus atos de ação ou omissão, 
concorrido para a prática de infração à legislação tributária; 
 
5. É legítima a reclamação tributária que exige ICMS 
decorrente das operações de vendas de mercadorias tributadas 
sem a emissão de documento fiscal correspondente. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de março de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por 
cerceamento do direito de defesa e, a segunda, por insegurança na determinação da 
infração. Participaram do julgamento os Conselheiros João Divino de Brito, Cláudio 
Henrique de Oliveira e Nislene Alves Borges. Também por votação unânime, rejeitar  a 
prelimiinar de nulidade da sentença singular, por cerceamento ao direito de defesa, 
arguida pela autuada. Participaram do julgamento os Conselheiros João Divino de Brito, 
Cláudio Henrique de Oliveira e Nislene Alves Borges. Quanto ao mérito, por unanimidade 
de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular 
que considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os 
Conselheiros João Divino de Brito, Cláudio Henrique de Oliveira e Nislene Alves Borges. 
E, por maioria de votos, acolher a preliminar de exclusão da lide dos sujeitos passivos 



 

solidários SILMAR ROBERTO BERTIN e HEBER PARTICIPAÇÕES LTDA, por eles 
arguida. Foram vencedores os Conselheiros João Divino de Brito e Cláudio Henrique de 
Oliveira. Vencida a Conselheira Nislene Alves Borges. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo realizou saída de 
mercadorias tributadas sem emissão de documentação fiscal, no período de 01/02/2010 a 
31/10/2010, conforme Auditoria Específica de Mercadorias, documentos e papeis em 
anexo. Em consequência, deverá pagar o ICMS juntamente com penalidade e acréscimos 
legais. 

 
Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 63 e 

64 da Lei nº 11.651/91, combinado com os artigos 141 do Decreto nº 4.852/97, tendo sido 
proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso VII, alínea “l”, conjugado com o § 9º, 
inciso II, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 16.241/2008. 

 
Foi identificado como sujeito passivo solidário: Heber Participações 

Ltda e Silmar Roberto Berlin, na condição de sócio administradores, nos termos do artigo 
45, inciso XII, da Lei nº 11.651/91. 

 
O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 03/110. 
 
Os sujeitos passivos foram intimados em Primeira Instância, 

conforme documentos de fls. 111/118. 
 
Tempestivamente, o sujeito passivo principal ingressa com 

Impugnação às fls. 122/129 onde alegam, em sede de preliminar, nulidade do auto de 
infração por insegurança na determinação da infração e cerceamento do direito de defesa, 
visto que os documentos colacionados aos autos pela autoridade fiscal não oferecem 
segurança jurídica para a exigência do imposto. Já com relação a segunda preliminar, 
alega que não existe a indicação dos dispositivos legais relacionados a correção 
monetária e juros de mora. Afirma, ainda, que teria havido erro de direito quanto ao 
fundamento do auto de infração e ser o levantamento realizado pelo fisco precário.  

 
Da mesma forma, os solidários apresentam impugnação em peças 

apartadas, respectivamente, às fls. 143/151 e 178/186, onde reiteram os argumentos 
apresentados pelo sujeito passivo principal e pedem a suas exclusões do polo passivo da 
lide, alegando não estarem presentes as condições previstas no artigo 135 do CTN.  

 
Sobreveio a sentença singular nº 3336/2015 de fls. 192/194, pelo 

qual o julgador singular decidiu pela procedência do auto de infração. Em sua 
fundamentação afirma que não estão presentes nos autos quaisquer das hipóteses de 
nulidades previstas no artigo 20 da Lei nº 16.469/09. Destaca, ainda, que a infração se 
encontra claramente comprovada nos autos, a qual não foi suficientemente contestado 
pelo sujeito passivo. Quanto a solidariedade dos sócios, assevera que não existe previsão 
legal para as suas respectivas exclusões, tendo em vista que na época da ocorrência do 
fato gerador exerciam a administração da empresa, portanto, são legalmente responsáveis 
pelo pagamento do tributo, conforme preceitua o artigo 45, inciso XII, da Lei nº 11.651/91. 

 
Da decisão supra foram intimados os sujeitos passivos às fls. 

195/203 para pagar a quantia exigida ou apresentar Recurso Voluntário.  
 



 

Tempestivamente, os sujeitos passivos comparecem ao feito 
reiterando os argumentos expendidos anteriormente.  

 
É o Relatório.  
 
 
 

VOTO 
 

Quanto as questões preliminares relativas à nulidade do auto de 
infração por insegurança na determinação da infração e cerceamento do direito de defesa, 
deixo de acolhê-las.  

De fato, verifico que além de estarem presentes todos os requisitos 
do artigo 8º da Lei Estadual nº 16.469 e do artigo 142 do Código Tributário Nacional, a 
descrição do fato coaduna-se com os demonstrativos e documentos anexados pelo agente 
autuante, bem como, com a fundamentação legal da infração. Também não há 
divergências de valores entre levantamentos integrantes do lançamento e destes com o 
auto de infração. E por último, o lançamento foi instruído com levantamento completo, o 
que confirma a infração. Ante tais evidências e com a unanimidade do voto de meus 
pares, é de se entender que a aludida preliminar relativa à insegurança na determinação 
da infração deve ser rejeitada. 

Já com relação à preliminar de nulidade do auto de infração por 
cerceamento do direito de defesa, arguida pela autuada, manifesto-me também pela sua 
rejeição, tendo em vista que o sujeito passivo foi legalmente comunicado e compareceu a 
todas as fases do processo para exercer sua oposição, o que significa que teve a exata 
compreensão da acusação que lhe fora imputada e tentou elidi-la tanto na peça 
impugnatória quanto na recursal. Vale então considerar que a aludida preliminar é 
exercício de retórica jurídica que não dá azo para a nulidade do trabalho fiscal e por isso 
deve ser rejeitada. 

Quanto à preliminar de nulidade da sentença singular por 
cerceamento ao direito de defesa, arguida pelo sujeito passivo, manifesto-me pela sua 
rejeição, pois percebo que a referida decisão apesar de simples e objetiva abrange todos 
os pontos questionados pela defesa em sua impugnação, conforme preceitua o artigo 489 
do Código de Processual Civil.   

 
E por último, mas não menos importante, no que tange à preliminar de 

exclusão dos solidários do polo passivo da lide, manifesto-me pelo seu acolhimento, tendo 
em vista que o sócio, para ser responsabilizado, pessoalmente, pelos débitos oriundos da 
pessoa jurídica, na qual atuou como administrador, mister a exigência de robusta prova 
nos autos de que este tenha agido com excesso de poder ou infração da lei, do contrato 
social ou dos estatutos, por força do artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, 
vez que o não pagamento de tributo, por si só, não constitui infração legal a imputar-lhe a 
aludida substituição obrigacional. Consequentemente, em conformidade com a maioria 
dos meus pares, excluo da relação processual os solidários identificados nos autos (fls. 4 
e 5). 

 
No que diz respeito ao mérito, o lançamento do crédito tributário em 

discussão está fundamentado na Auditoria Especifica de Mercadorias. Essa auditoria 
analisa de forma quantitativa as entradas e saídas de mercadorias num determinado 
período, levando-se em consideração o estoque inicial e final do período analisado. 



 

 
Os demonstrativos da Auditoria Específica de Mercadorias (fls. 

14/26) revelaram a saída de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal. Essa 
saída de mercadoria tributada do estabelecimento fez nascer a obrigação de pagar o 
ICMS (obrigação principal), em face da ocorrência do fato gerador, por força da previsão 
estampada no inciso I do artigo 11 do Código Tributário Estadual: "Art. 11. O imposto 
incide sobre: (...) I - operações relativas à circulação de mercadorias;"  

 
A falta de emissão de documentação fiscal configura o 

descumprimento de obrigação acessória, conforme estabelece o artigo 64, § 2º, da Lei n.º 
11.651/91 (CTE): 

 
Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento 
do imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou 
negativas, estabelecidas na legislação tributária. 
 
(...) 
 
§ 2º Os contribuintes do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 
cumprimento de obrigações tributárias, relacionadas com o ICMS, são 
obrigados a manter e escriturar os livros exigidos e a emitir 
documentos fiscais. 

 
Também, nesse mesmo sentido, em relação à obrigação de emissão 

de documentação fiscal, assim estabelece o artigo 141, do Decreto nº 4.852/91- RCTE: 
 
Art. 141. O contribuinte do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 
cumprimento de obrigação tributária, relacionadas com o ICMS, 
devem emitir documento fiscal, em conformidade com a operação ou 
prestação que realizarem. 

 
Da leitura dos dispositivos acima mencionados, observa-se que o 

contribuinte do imposto e as demais pessoas sujeitas ao cumprimento de obrigação 
tributária, relacionadas com o ICMS, estão obrigados a emitir documento fiscal, em 
conformidade com a operação ou prestação que realizarem.  

 
Portanto, ao contrário do que afirma a Recorrente, o trabalho 

realizado pela fiscalização que deu suporte a autuação foi devidamente instruído de forma 
a evidenciar sem qualquer dúvida o seu resultado, logo, não há como acolher a tese 
defensória combatida com muita propriedade pelo julgador singular.   

Assim, em face da auditoria realizada e das disposições na 
legislação tributária relativa à matéria em comento, é forçoso concluir que o auto de 
infração deve ser julgado procedente, nos termos da acusação inicial.  

 
Diante do exposto, voto para rejeitar as preliminares de nulidade da 

peça básica, arguidas pela autuada, por insegurança na determinação da infração e por 
cerceamento do direito de defesa. Rejeito a preliminar de nulidade da sentença singular, 
por cerceamento do direito de defesa, arguida pela autuada. Acolho a preliminar de 
exclusão da lide dos sujeitos passivos solidários, por eles arguida. Quanto ao mérito, 
conheço do recurso, nego-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração.  

 



 

 
 
 

Sala das sessões, em 01 de junho de 2016. 
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Matéria: Mercadoria sem documento fiscal ou com documento irregular (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00806/16 
 
Relator: Conselheiro Mário de Oliveira Andrade 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade do lançamento: 
erro na identificação do sujeito passivo por solidariedade e 
ilegitimidade ativa do Estado de Goiás. Inadmitidas liminarmente 
por ausência de pressupostos recursais. Decadência parcial do 
crédito tributário. Não acolhida. ICMS. Obrigação tributária 
principal. Aquisição de mercadoria desacompanhada de 
documentação fiscal. Procedência. 
 
1 – Deve ser inadmitido liminarmente o pedido de apreciação de 
preliminares de nulidade do auto de infração quando elas 
tiverem sido rejeitadas por unanimidade de votos no julgamento 
cameral e a defesa do sujeito passivo, em seu recurso plenário, 
não apresenta os pressupostos recursais previstos no § 1º do 
Artigo 41 da Lei 16.469/2009; 
 
2 - O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário 
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do 
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido 
efetuado, nos termos do artigo 173, Inciso I do CTN. Não sendo 
possível aplicar a regra do § 4º do artigo 150 do CTN para 
contagem do prazo decadencial, quando o contribuinte não 
declara o imposto exigido no lançamento de ofício; 
 
3 -  As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão 
estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos 
(caput do artigo 66 do CTE). Devendo ser julgado procedente o 
auto de infração que exige imposto das operações de saída de 
mercadorias em que não houve a emissão das notas fiscais e 
nem o recolhimento do imposto das respectivas operações. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 10 
de março de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade, feita pelo Conselheiro Relator, em relação às preliminares de nulidade 
por ilegitimidade ativa do Estado de Goiás e por ilegitimidade passiva, arguidas pelo 
sujeito passivo, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto 
no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09. Participaram do julgamento os Conselheiros Mário de 
Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Paulo Diniz, Heli José da 
Silva, Aguinaldo Fernandes de Melo, Domingos Caruso Neto, José Luiz Rosa, Antônio 
Martins da Silva, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira 
D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves 
Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor 
Augusto de Faria Morato e Edson Abrão da Silva. Quanto ao mérito, por maioria de votos, 
conhecer do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, negar-lhe provimento para 
manter a decisão cameral que rejeitou a preliminar de decadência parcial, referente ao 
período de janeiro a setembro de 2005, e considerou procedente o auto de infração 
mantendo a penalidade pecuniária proposta na inicial. Foram vencedores os Conselheiros 



 

Mário de Oliveira Andrade, Lidilone Polizeli Bento, Heli José da Silva, Domingos Caruso 
Neto, Antônio Martins da Silva, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, 
Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Nislene Alves Borges, Gilmar Rodrigues de 
Almeida, Masayuki Missao e Victor Augusto de Faria Morato. Vencidos os Conselheiros 
Nivaldo José Mendes, Paulo Diniz, Aguinaldo Fernandes de Melo, José Luiz Rosa, José 
Pereira D'abadia, João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho e Edson Abrão da Silva, 
que votaram conhecendo do recurso, dando-lhe parcial provimento para reformar em parte 
a decisão cameral para acolher a preliminar de decadência parcial, referente ao período 
de janeiro a setembro de 2005, e considerar parcialmente procedente o auto de infração 
no valor do ICMS de R$ 44.997,12 (quarenta e quatro mil, novecentos e noventa e sete 
reais e doze centavos), com a exclusão da penalidade pecuniária. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no histórico da peça inicial que o sujeito passivo adquiriu de 
produtores rurais goianos, durante o período de 01/01/2005 a 31/12/2005, 10.377,90 (Dez 
mil, trezentos e setenta e sete inteiros e noventa centésimos) metros cúbicos de carvão 
vegetal, no valor total de R$ 804.287,25 (oitocentos e quatro mil, duzentos e oitenta e sete 
reais e vinte e cinco centavos), desacobertados de documentação fiscal, conforme 
comprova o Relatório de Controle de Consumo e Utilização de Produtos e Subprodutos 
Florestais, o qual foi emitido pelo próprio adquirente da mercadoria, conforme 
demonstrativos em anexo. Em virtude disso, conforme estabelece o parágrafo único do 
artigo 45 da Lei 11.651/91, na condição de contribuinte solidário, deve recolher o ICMS na 
importância de R$ 96.514,47 (noventa e seis mil, quinhentos e catorze reais e quarenta e 
sete centavos), juntamente com a penalidade e os acréscimos legais.  

 
A fiscalização citou como infringido o artigo 66 da Lei 11.651/91, 

combinado com o artigo 145 do Decreto 4.852/97. Foi sugerida a penalidade do artigo 71, 
Inciso VII, Alínea “l”, § 9º, I da Lei 11.651/91 c/ a redação da Lei 13.446/1999. 

 
O lançamento foi instruído com o Demonstrativo de Cálculo do ICMS 

Sobre Saída de Carvão Vegetal Desacobertado de Documento Fiscal, folha 04, Planilha 
com as Quantidades de Carvão Informadas nas Notas Fiscais de Produtor, folhas 05 a 13, 
Relatório de Controle do Consumo e Utilização de Produtos e Subprodutos Florestais, 
Folhas 14 a 48. 

 
Regularmente intimado para pagamento da quantia exigida ou 

apresentação de impugnação, o sujeito passivo ingressou com defesa impugnatória, 
constante às folhas 55 a 66 dos autos, nesta a empresa autuada alega que o Estado de 
Goiás não tem legitimidade para ser sujeito ativo na relação jurídica tributária. Destaca 
que as mercadorias desacobertadas de nota fiscal foram encontradas em Minas Gerais e 
que considera-se o local da operação, o lugar em que as mercadorias estavam sem 
documentação fiscal, assim, argumenta que falta capacidade ativa ao Estado de Goiás 
para exigir o ICMS.    

 
Continuando a sua defesa, aduz que não é contribuinte do Estado de 

Goiás e que a solidariedade, prevista no parágrafo único do artigo 45 da Lei 11.651/91 não 
se aplica para a empresa autuada, pois não há o interesse comum entre a impugnante 
(adquirente) e o produtor rural (alienante). Afirma que a empresa autuada não tem 
responsabilidade sobre o imposto exigido na peça basilar. 

 
Argumenta que o contribuinte goiano é o único responsável pelo 

pagamento da diferença de imposto a recolher. Afirma que não houve circulação de 



 

mercadoria sem nota fiscal, e que foi emitida a nota fiscal de entrada de carvão quando a 
mercadoria adentrou no estabelecimento da recorrente. 

 
Reclama da solidariedade em relação a multa e requer: erro na 

indicação da empresa no polo passivo, a improcedência do auto de infração ou que sejam 
excluídos os acréscimos legais. 

 
O julgador singular prolata a sentença de nº 6.504/2010 –JULP, na 

qual rejeita o pedido de erro na identificação do sujeito passivo e julga parcialmente 
procedente o auto de infração, condenando o sujeito passivo ao recolhimento do imposto 
exigido  

 
A Fazenda Pública Estadual recorreu da decisão singular no que se 

refere a exclusão da multa, solicitando que seja julgado procedente o auto de infração na 
totalidade do crédito tributário exigido inicialmente. 
 

Notificada da decisão monocrática e do recurso fazendário, a 
empresa autuada apresentou recurso voluntário, folhas 89 a 99, reiterando os argumentos 
da impugnação e solicitando a ilegitimidade ativa do Estado de Goiás para exigir o tributo, 
pois o local da ocorrência do fato gerador foi em Minas Gerais.  

 
Alega a nulidade do procedimento fiscal por erro na identificação do 

sujeito passivo, argumentando que não há solidariedade para a recorrente, conforme a 
correta interpretação do parágrafo único do artigo 45 da Lei 11.651/91, aduz que a 
empresa mineira não é contribuinte do imposto no Estado de Goiás e que não poderia 
alegar que há interesse comum entre a empresa adquirente e o produtor rural goiano. 

 
Acrescenta que a operação foi realizada com nota fiscal e que 

posteriormente a empresa autuada emitiu a nota fiscal complementar. Requer a produção 
de provas, pela exibição dos pagamentos efetuados pelos produtores para verificar se 
houve o pagamento complementar efetuado por eles. 

 
Argumenta que a não há a aplicação da solidariedade para a 

penalidade, requer que seja mantida a decisão singular em relação à exclusão da 
penalidade. Alega cerceamento ao direito de defesa. 

 
Houve o julgamento cameral, e naquela ocasião foi decidido, por 

unanimidade de votos, pela rejeição das preliminares de nulidade do lançamento, por 
ilegitimidade do Estado de Goiás para figurar no polo ativo da relação jurídica, 
cerceamento ao direito de defesa e ilegitimidade do sujeito passivo. Foi rejeitada, por 
maioria de votos a preliminar de decadência parcial do auto de infração. No que se refere 
ao mérito, o auto de infração foi julgado procedente com o retorno da penalidade proposta 
pela autoridade fiscal, por maioria de votos, sendo vencido o voto pela procedência parcial 
do auto de infração, em virtude da decadência de parte do crédito tributário, no valor de 
ICMS de R$ 44.997,12 (quarenta e quatro mil, novecentos e noventa e sete reais e doze 
centavos) sem a aplicação da penalidade. 

 
Devidamente notificada do acórdão cameral, a empresa autuada 

ingressou tempestivamente com recurso ao Conselho Pleno, folhas 121 a 126, alegando 
que o Estado de Goiás não tem legitimidade ativa para exigir o pagamento do imposto 
reclamado na peça basilar, pois a mercadoria em situação fiscal irregular se encontrava 
em Minas Gerais, assim, de acordo com o artigo 33, inciso II do CTE, falta legitimidade ao 
Estado de Goiás para ser o sujeito ativo. 



 

 
Aduz que na situação apreciação não há interesse comum entre o 

alienante do carvão e o adquirente e requer a exclusão da recorrente. Argumenta que a 
interpretação do inciso I, do parágrafo único do artigo 45 da Lei 11.651/91 não pode ser 
tão extensiva. 

 
Continuando o seu recurso, pondera que é incorreta a aplicação de 

penalidade à empresa autuada, pois o dispositivo da solidariedade, caput do artigo 45 do 
CTE, faz referência apenas ao imposto. Dessa forma, requer a exclusão da penalidade.            

 
Assim relatados, decido. 
 
                                VOTO 
 
 
Começo apreciando as preliminares de nulidade da peça básica, 

arguidas pela defesa do sujeito passivo, por ilegitimidade ativa do Estado de Goiás para 
exigir o imposto e ilegitimidade passiva da empresa autuada, as quais foram rejeitadas, 
por unanimidade de votos, no julgamento cameral e a defesa do polo passivo não 
apresentou no recurso ao Conselho Pleno os pressupostos de admissibilidade, previstos 
no § 1º do Artigo 41 da Lei 16.469/2009. Portanto, trata-se de uma peça recursal 
solicitando a reforma de uma decisão cameral unânime em relação às preliminares de 
nulidade da peça básica, na qual não se juntou aos autos uma decisão divergente sobre 
a mesma matéria, nem foi apontada uma prova inequívoca que implique reforma da 
decisão e, também, não houve a alegação de que a decisão foi contrária à disposição 
expressa da legislação estadual. Dessa forma, entendo que quanto às duas preliminares 
de nulidades arguidas o recurso deve ser liminarmente inadmitido. 

 
 Quanto ao mérito, percebo que o auto de infração em apreciação é 

decorrente de constatação do fisco goiano de que siderúrgicas localizadas em Minas 
Gerais adquiriram carvão vegetal de produtores rurais goianos em quantidade superior da 
que constava nas notas fiscais de aquisição. Tal fato foi apurado na comparação entre o 
as notas fiscais emitidas pelos produtores de carvão vegetal e o relatório fornecido pelas 
siderúrgicas do consumo de carvão vegetal. De tal modo que ficou constatado que houve 
aquisição, por parte do sujeito passivo, de carvão vegetal sem a emissão de nota fiscal e, 
consequentemente, sem o recolhimento do correspondente imposto. 

 
Portanto, percebo que está evidenciado que houve a saída de carvão 

vegetal de produtores goianos sem a emissão da nota fiscal, tal fato está comprovado 
pelos demonstrativos acostados aos autos. Conforme prescreve a nossa legislação, as 
mercadorias devem estar sempre acompanhadas de documentação fiscal, no entanto, tal 
preceito não foi obedecido pela empresa autuada que adquiriu as mercadorias sem a nota 
fiscal em infração ao artigo 66 do CTE, que dispõe o seguinte: 

 

Art. 66. As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre 
acompanhadas de documentos fiscais idôneos. 
Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal 
irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais 
exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea.   
 
A infração à norma transcrita causou prejuízo ao erário estadual, pois 

não foi emitida a nota fiscal de saída do carvão e nem houve o recolhimento do ICMS das 
respectivas operações de saídas interestaduais.Com essas considerações entendo que o 
auto de infração deve ser julgado procedente na íntegra. 



 

 
Outrossim, não acolho a tese de ocorrência de decadência parcial do 

crédito tributário, do período de Janeiro a Setembro de 2005, com fundamento na regra 
contida no § 4º do artigo 150 do CTN, pois no caso em apreço, não houve a declaração do 
crédito tributário, não podendo se homologar o que não foi lançado pelo sujeito passivo, 
assim, ao meu ver nesse caso deve ser aplicada a regra contida no artigo 173 do CTN, o 
qual tem a seguinte redação: 

 

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se 
após 5 (cinco) anos, contados: 

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter 
sido efetuado; 

  
O fato gerador do imposto exigido na peça basilar é do exercício de 

2005, pela regra contida no dispositivo transcrito, passa a se contar o período decadencial 
a partir de 2006, assim, o fisco teria até o dia 31/12/2010 para efetuar o lançamento do 
crédito tributário, como o sujeito passivo foi notificado do auto de infração em 09/09/2010, 
ficou configurado que o fisco estadual não perdeu o direito de constituir o crédito tributário. 
Por essa razão, entendo que o auto de infração deve ser considerado procedente em sua 
totalidade, não havendo razão para se cogitar pela procedência parcial do auto de 
infração, em face de ocorrência de decadência de parte do crédito tributário.  

 
Com efeito, também entendo que deve ser mantida a penalidade 

proposta pelo fisco estadual, visto que, o fato do sujeito passivo ser solidário ao 
pagamento do imposto exigido na peça basilar não o exime da penalidade, pois o sujeito 
passivo concorreu para a prática da infração que redundou na omissão do recolhimento do 
imposto, dessa forma, o sujeito passivo solidário, também, fica obrigado ao recolhimento 
da penalidade e dos acréscimos legais.   

 
Ante o exposto, inadmito liminarmente o recurso em relação às 

preliminares de nulidade do auto de infração, conheço do recurso em relação ao mérito e 
confirmo a decisão cameral que rejeitou a decadência parcial do crédito tributário e 
considerou procedente o auto de infração em sua totalidade, inclusive, em relação à 
penalidade proposta pela fiscalização. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 07 de junho de 2016. 
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Matéria: Mercadoria sem documento fiscal ou com documento irregular (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00838/16 
 
Relator: Conselheiro Elias Alves dos Santos 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Mercadoria em 
estabelecimento em situação cadastral irregular. Procedência. 
Decisão não unânime. 
 
 Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto, no momento 
da verificação da existência de estabelecimento de contribuinte 
não inscrito no cadastro estadual ou em situação cadastral 
irregular, em relação ao estoque de mercadorias nele 
encontrado (art. 14, IV, do Código Tributário Estadual). 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 23 de maio de 2016, decidiu,  por maioria de votos, conhecer do recurso, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Elias Alves dos Santos e Heli José 
da Silva. Vencido o Conselheiro Nivaldo José Mendes que votou pela improcedência do 
lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal é de que o sujeito passivo mantinha em estabelecimento 
em situação cadastral irregular, em endereço diverso ao da empresa, mercadorias 
tributadas no valor comercial de R$ 275.606,46 (duzentos e setenta e cinco mil, seiscentos 
e seis reais e quarenta e seis centavos) acobertadas pelas notas fiscais números 299392, 
299840, 275987 e 300284, conforme relação e Termo de Apreensão anexos. Em 
consequência, deverá pagar o ICMS na importância de R$ 33.991,47 (trinta e três mil, 
novecentos e noventa e um reais e quarenta e sete centavos), já compensado o crédito 
destacado nos supracitados documentos fiscais, mais as cominações legais, sendo 
colacionados o Termo de Apreensão nº 1100138070-9 (fl. 05) e os DANFE’s das referidas 
notas fiscais (fls. 07/10), à guisa de prova da acusação fiscal. 

  
Regularmente intimado, o sujeito passivo ingressou com impugnação à 

Primeira Instância, representado por advogada legalmente constituída, alegando, em 
suma, que, considerando a situação fática, faltou razoabilidade à autuação, pois o 
estabelecimento em questão se trata de uma filial da autuada que se encontrava em 
processo de regularização, tanto que a formalização da alteração contratual junto à 
JUCEG foi protocolizada em 20/08/2013, concomitante com a data desta autuação, 
ressaltando que em decorrência da praxe da demora na abertura de empresas, que o 
processo para regularização cadastral em questão já havia sido requerido antes deste 
lançamento fiscal. 

Alegou, ainda, que sendo a autuada uma microempresa, o autuante 
deveria tê-la orientada em como proceder e não autuá-la de imediato, ante o princípio da 
legalidade do ato público, por se enquadrar este contribuinte na condição estabelecida na 
Lei Complementar nº 123/2006, transcrevendo excertos de juristas e de decisões de 
tribunais superiores em amparo às suas arguições defensórias e colacionando, dentre 
outros, a fotocópia do DARE 2.1 de fl. 33 como prova de sua possível espontaneidade, 
pedindo, ao final, a improcedência deste feito ou a minimização da multa proposta. 



 

 
A julgadora singular, na Sentença nº 158/16-JULP (fls. 39/42), decidiu pela 

procedência do feito sob o fundamento de que quando da visita fiscal ao estabelecimento 
da autuada, foi feito o Termo de Apreensão da mercadoria e lavrado o auto de infração 
sob a acusação de que estava acobertada de nota fiscal, porém em estabelecimento não 
cadastrado no Cadastro de Contribuintes do Estado de Goiás - CCE. 

Além disso, em consulta ao Sistema de Cadastro da SEFAZ, conforme 
extrato que o sujeito passivo juntou à fl. 36, este somente providenciou a regularização 
cadastral da filial sita à Avenida Domiciano Peixoto nº 693 em 20/08/2013, enquanto a 
presença fiscal ocorreu em 14/08/2013, conforme documento de fl. 05. 

 
Recorrendo, a advogada reiterou, em síntese, as mesmas aduções 

defensórias anteriores.  
 
É o relatório. Decido. 
 
O lançamento do crédito tributário está, sob o aspecto formal, respaldado 

pela legislação tributária estadual, reguladora da matéria, identificado e cientificado 
corretamente o sujeito passivo da obrigação tributária, aplicada a norma legal vigente no 
período fiscalizado, descrita com clareza a infração fiscal praticada, proposta a penalidade 
cabível e assegurado à autuada, de forma plena, o exercício do seu direito de defesa, face 
ao princípio jurídico do contraditório, que assegura às partes litigantes amplo direito de 
defesa. 

 
Os fatos verificados no momento da autuação conduzem para a situação 

definida no art. 14, IV, da Lei. 11.651/91, instituidora do Código Tributário Estadual – CTE, 
como caracterizadora da ocorrência do fato gerador do imposto, conforme pode ser 
verificado pela transcrição do referido dispositivo legal: 

 
“Art. 14. Considera-se, também, ocorrido o fato gerador do imposto, no momento: 
............................................................................................................................................... 
 
IV - da verificação da existência de estabelecimento de contribuinte, não inscrito no 
cadastro estadual ou em situação cadastral irregular, em relação ao estoque de 
mercadorias nele encontrado”. 
............................................................................................................................................... 

 
O artigo 156 do Código Tributário Estadual – CTE, dispõe que está em 

situação cadastral irregular o contribuinte não inscrito no cadastro estadual ou que esteja 
com sua inscrição suspensa. 

 
“Art. 156. Para os efeitos deste Código, considera-se em situação cadastral irregular o 
contribuinte que: 
I - não esteja inscrito no cadastro estadual; 
II - esteja com sua inscrição cadastral suspensa ou tenha sido cassada a sua eficácia; 
III - esteja utilizando inscrição inativa em virtude da paralisação temporária do 

estabelecimento”.  
 
Materializada a hipótese prevista nos dispositivos legais transcritos, a base 

de cálculo para a cobrança do imposto devido é definida pelo artigo 19, IX, do mesmo 
diploma legal, que assim dispõe: 

 
Art. 19. Nas seguintes situações específicas, a base de cálculo do imposto é: 
............................................................................................................................................... 



 

IX - na situação prevista no art. 14, inciso IV, o preço corrente das mercadorias no 
mercado atacadista, acrescido do valor resultante da aplicação do percentual de lucro 
bruto estabelecido para a respectiva atividade”; 
............................................................................................................................................... 

 
Considerando que não há nos autos prova inequívoca da regularidade 

cadastral do estabelecimento onde foram encontradas as mercadorias no endereço 
constante do campo 23 do Termo de Apreensão colacionado à fl. 05 destes autos, que 
não é o domicílio tributário da autuada, fica patente a procedência deste feito.  

 
Nestas condições, voto conhecendo do Recurso voluntário, negando-lhe 

provimento para manter a decisão recorrida, julgando procedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões, em 09 de junho de 2016. 
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Matéria: Mercadoria sem documento fiscal ou com documento irregular (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00859/16 
 
Relator: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. CERCEAMENTO AO DIREITO DE 
DEFESA. INADMISSIBILDADE. ICMS. AQUISIÇÃO DE 
MERCADORIA DESACOMPANHADA DE DOCUMENTAÇÃO 
FISCAL. CARVÃO VEGETAL. SOLIDARIEDADE DO 
ADQUIRENTE. DECADÊNCIA. NÃO-OCORRÊNCIA. 
PROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO.  
1. As notas fiscais que seguiram com a mercadoria acobertavam 
volume inferior ao declarado e, nessa qualidade, remetente e 
destinatário se beneficiam da operação, mediante a formação de 
um custo de mercadoria desonerado do ICMS que lhe 
corresponda. 
2. A não-inclusão dos demais co-autores, quais sejam, os 
produtores rurais – carvoarias -, configurou decisão do Fisco no 
escopo de não fragmentar o presente lançamento em um sem 
número de outros lançamentos, considerando que cada 
siderúrgica opera com centenas ou milhares de produtores 
rurais. Optou-se por centralizar os lançamentos na figura dos 
solidários-destinatários, o que de forma alguma o macula de 
nulidade, ex vi da inteligência do art. 20 da lei nº 16469/09  e 124, 
parágrafo único do CTN; 
3. O art. 45 do CTE e o art. 124 do CTN em momento algum 
estabelecem benefício de ordem na indicação dos solidários nos 
autos. É de cristalina constatação que o parágrafo único do art. 
124 prevê regra diametralmente oposta, ou seja, a de que o 
benefício de ordem não pode ser admitido. A Solidariedade, no 
caso sob análise, é instituto criado em benefício do credor.  
4. A legislação tributária dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios vigora, no País, fora dos respectivos territórios, nos 
limites em que lhe reconheçam extraterritorialidade os 
convênios de que participem, ou do que disponham esta ou 
outras leis de normas gerais expedidas pela União. Art. 102 do 
CTN. 
5. Faz-se incompatível com a figura do ilícito sob análise, a 
existência do pagamento parcial, nos moldes delineados pelo 
STJ,  principalmente quando se releva o fato de que tal negócio 
jurídico  ocorreu extra-livros, à margem da escrituração oficial e 
fora da conta gráfica em que as empresas apuram e declaram o 
imposto a pagar. 
6. A peça recursal reporta à tipicidade da conduta, haja vista que 
a mercadoria estava desacompanhada de documentação fiscal. 
Tal tipicidade é revelada pela própria redação da penalidade 
aplicada, qual seja, o art. 71, VII "l" do CTE, que impõe multa 
"pela falta de emissão de documentos fiscais exigidos (...)", 
combinada com a conduta do sujeito passivo em epígrafe, ante 
seu interesse comum na operação assim praticada (art. 45, 
parágrafo único do CTE e art. 124 do CTN). 



 

 
ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 12 
de maio de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade, feita pelo Conselheiro Relator, em relação a preliminar de nulidade por 
cerceamento do direito de defesa, arguida pelo sujeito passivo, tendo em vista não estar a 
peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão 
da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, 
Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, Alcedino Gomes Barbosa, Aldeci 
de Souza Flor, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Talita Pimenta Félix, 
Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê 
Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar 
Rodrigues de Almeida e Masayuki Missao. Por votação unânime, rejeitar a preliminar de 
incompetência territorial, arguida pelo sujeito passivo.  Participaram do julgamento os 
Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira 
Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos 
Mariano, Heli José da Silva, Alcedino Gomes Barbosa, Aldeci de Souza Flor, José Luiz 
Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de 
Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de 
Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida e 
Masayuki Missao. Por maioria de votos, rejeitar a alegação de benefício de ordem feita 
pelo sujeito passivo. Foram vencedores os Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato, 
Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli 
Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, Alcedino Gomes Barbosa, 
Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Washington Luis 
Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João 
Divino de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de 
Almeida e Masayuki Missao. Vencida a Conselheira Talita Pimenta Félix. Por maioria de 
votos, rejeitar a preliminar de decadência parcial referente ao período de maio a agosto de 
2005, arguida pela autuada. Foram vencedores os Conselheiros Victor Augusto de Faria 
Morato, Mário de Oliveira Andrade, Lidilone Polizeli Bento, Heli José da Silva, Aldeci de 
Souza Flor, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire 
de Oliveira, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Nislene Alves Borges e Gilmar 
Rodrigues de Almeida. Vencidos os Conselheiros Edson Abrão da Silva, Nivaldo José 
Mendes, Rickardo de Souza Santos Mariano, Alcedino Gomes Barbosa, José Luiz Rosa, 
José Pereira D'abadia, João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho e Masayuki Missao. 
Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso do Contribuinte para o 
Conselho Pleno, negar-lhe provimento para manter a decisão cameral que considerou 
procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Victor Augusto de Faria 
Morato, Mário de Oliveira Andrade, Lidilone Polizeli Bento, Heli José da Silva, Aldeci de 
Souza Flor, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire 
de Oliveira, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Nislene Alves Borges e Gilmar 
Rodrigues de Almeida. Vencidos os Conselheiros Edson Abrão da Silva, Nivaldo José 
Mendes, Rickardo de Souza Santos Mariano, Alcedino Gomes Barbosa, José Luiz Rosa, 
José Pereira D'abadia, João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho e Masayuki Missao 
que votaram pela procedência parcial do lançamento fiscal relativo a setembro a 
dezembro/2005. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A peça de sustentação deste volume descreve que o sujeito passivo 
adquiriu de produtores rurais goianos, durante o período de 01/05/2005 a 31/12/2005, 
8.888,21 metros cúbicos de carvão vegetal, no valor total de R$ 688.836,28, sem o 



 

acompanhamento de documentação fiscal, conforme prova o Relatório de Controle do 
consumo e utilização de produtos e subprodutos florestais, de emissão do próprio 
destinatário da mercadoria, anexo a este, e demonstrado nos documentos, também 
anexos.  

Em consequência, conforme estabelece o artigo 45, parágrafo único, 
da Lei n° 11.651/91, na condição de contribuinte solidário, deve pagar o ICMS no valor de 
R$ 82.660,35, juntamente com as penalidades e acréscimos legais.   

Para fins de instrução processual foram anexados ao processo os 
seguintes documentos: Detalhamento do Crédito Tributário (fl. 03), Demonstrativo de 
cálculo do ICMS sobre saída de carvão vegetal desacompanhado de documento fiscal (fl. 
04), quantidades de carvão informadas nas notas fiscais de produtor (fls. 05/12), 
quantidades de carvão informadas nas notas fiscais de entrada (fls. 13/48).  

A autuada foi intimada em Primeira Instância, conforme documentos 
de (fls. 52).   

Mediante peça impugnatória às fls. 55/61, a autuada expôs seus 
motivos. Inicialmente, fez a narrativa dos fatos até aquele momento. Após, arguiu 
decadência parcial do direito da fazenda pública realizar o lançamento. Entende que todos 
os fatos geradores ocorridos até 08/09/2010 estariam comprometidos pela decadência.  

Alega, também, cerceamento ao direito de defesa, uma vez que não 
houve a apresentação do indigitado “RELATÓRIO DE CONTROLE DO CONSUMO E 
UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS FLORESTAIS” para que a impugnante 
pudesse sobre ele se manifestar. Expôs entendimento de que houve, no caso, 
incompetência territorial. Não poderia haver exigência do imposto de sujeito passivo 
localizado fora do território goiano.  

Assevera que quem deveria ser requerido em relação ao imposto 
seria o contribuinte goiano que promoveu a saída de mercadorias destinada ao autuado.  

O Julgador Singular prolata a Sentença n° 1449/11, fls. 72/76, e julga 
procedente o lançamento, devendo o sujeito passivo efetuar o recolhimento do ICMS no 
valor originário constante da inicial e da multa prevista bem como da correção monetária 
ou apresentar recurso voluntário.    

Fundamenta sua decisão aduzindo que não ocorreram nos presentes 
autos quaisquer das hipóteses de nulidade previstas pelo artigo 20 da Lei n° 16.469/09, 
estando determinados com segurança a infração e o infrator.  Ademais, obtempera que 
não importa se o adquirente seja de Goiás ou de outro Estado: caracterizada a aquisição 
de mercadoria sem documentação fiscal, torna-se o adquirente responsável solidário pelo 
recolhimento do imposto devido, à vista do interesse comum na situação que constitui o 
fato gerador da obrigação principal.  

Portanto, ratifica o lançamento do crédito tributário reclamado na 
inicial, que preencheu todas as condições previstas pelo artigo 142 do Código Tributário 
Nacional.  

Inconformado com tal decisão, sujeito passivo, após correta 
intimação, interpôs recurso voluntário (fls. 80/88).  

Da mesma forma como na peça inicial, em seu início faz a narrativa 
dos fatos, com resumo da decisão singular. Novamente argui a decadência parcial, 
entendendo que todos os fatos geradores ocorridos até 08/09/2010 estão atingidos pela 
decadência. Alega cerceamento ao direito de defesa, porquanto não lhe teria sido 
oportunizado o acesso aos RELATÓRIOS DE CONTROLE DO CONSUMO E 
UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS FLORESTAIS.  



 

Alega, posteriormente, incompetência territorial. Segundo essa 
interpretação, só seria possível se exigir o tributo do vendedor e remetente das 
mercadorias. Arrazoa que seria antijurídico se exigir o imposto de contribuinte de outra 
unidade da federação.  

Houve arguição de que não resta provado nos autos que o imposto 
teria sido omitido pelo remetente. Dever-se-ia, nesse caso, investigar se não houve seu 
pagamento por parte do contribuinte goiano. A obrigação de recolher o tributo, segundo 
sua avaliação, seria do remetente das mercadorias, havendo apenas solidariedade 
subsidiária por parte da recorrente. Pede, ao final, a reforma da decisão singular.   

Houve conversão do julgamento em diligência (fls. 98), para que os 
autores do procedimento fiscal procedessem à juntada de relação de notas fiscais e 
correspondentes quantidades de carvão, separadas por produtor rural.  

Relatório diligencial (fls. 171/172) adverte que o relatório pleiteado já 
consta dos autos, conforme documentos juntados, nos quais se aponta as colunas que 
identificariam os produtos, as operações, o volume das operações e o número das notas 
fiscais. 

O sujeito passivo foi corretamente intimado do resultado da 
diligência, e apresentou manifestação (fls. 178/179), na qual discorda do seu conteúdo.  

 

Em julgamento cameral, lavrou-se o seguinte acórdão: 

 

“ICMS. Obrigação principal. Omissão de recolhimento de imposto em 
razão de recebimento de mercadoria desacobertada de documentação 
fiscal. Procedência. Decisão não unânime. 

  

I - Quem adquire mercadoria desacobertada de documentação fiscal, 
tem sobre si a lógica do interesse comum caracterizada. E, sendo 
caso de operação tributada, deve ser colocado na lide como 
coobrigado; 

 

II - A penalidade aplicada no presente caso deve ser a estabelecida no 
artigo 71, VII, "l" do CTE. A situação enquadra-se exatamente na 
hipótese de recebimento de mercadoria, por estabelecimento 
cadastrado, desacobertada de documentação fiscal comprobatória da 
sua origem.” 

 

A preliminar de nulidade por cerceamento ao direito de defesa fora 
rejeitada à unanimidade. A procedência no mérito e a rejeição da arguição de decadência 
parcial quanto ao período de janeiro a agosto, por seu turno, foram tratados por maioria de 
votos.  

Em recurso à presente fase plenária, o sujeito passivo reitera as 
argumentações expendidas em fase singular e cameral. Pretende ver reanalisadas as 
seguintes questões: 

 

1) Decadência parcial do crédito tributário; 
2) Cerceamento ao direito de defesa; 
3) Incompetência territorial do Estado de Goiás para auferir o tributo; 



 

4) Benefício de ordem. Não cabe ao Erário optar por cobrar o 
imposto do vendedor ou comprador. A obrigação originária é do 
vendedor, que tem relação direta com o fato gerador do tributo 
(art. 121 par. Único, I do CTN). A solidariedade, no caso destes 
autos, é subsidiária. 

 

Pede, ao final, a improcedência do lançamento.  

 

É o relatório. 

 
 

V O T O 
 
 

O sujeito passivo reitera as questões trazidas em sede singular e 
cameral.  Entretanto, existem condições de admissibilidade que necessitam estar 
presentes para que seu pedido seja conhecido. Em nosso contexto de trabalho, estas 
condições vêm expressas no art. 41 da Lei 16.469/09. Deixo, portanto, de conhecer o 
pedido realizado em sede de preliminar de cerceamento ao direito de defesa, uma vez 
que tal questão fora tomada à unanimidade de votos na seara cameral.  

Passo ao mérito.  

O presente trabalho fiscal, originário da Coordenação de 
Agropecuária, jungida à Gerência de Arrecadação e Fiscalização da Secretaria de Estado 
da Fazenda, foi deflagrado por meio de trocas de informações entre a Agência Ambiental 
do Estado de Goiás e aquele órgão Fazendário. Na oportunidade, verificou-se que 
siderúrgicas estabelecidas no Estado de Minas Gerais adquiriam de produtores rurais 
goianos carvão vegetal para utilização em seus fornos industriais e, mediante 
levantamento comparativo, fora detectado que os volumes de carvão recebidos pelas 
siderúrgicas e descritos nas notas fiscais de entradas por elas emitidas, após aferição, 
informavam quantidades superiores que as descritas nas notas fiscais de produtor, 
emitidas no Estado de Goiás.  

Disso decorreu a lavratura de diversos lançamentos, que atualmente 
seguem em várias fases de tramitação neste Conselho e outros já em dívida ativa, todos 
com a mesma gênese de acusação: venda, por produtores Goianos, e aquisição, pelas 
siderúrgicas Mineiras, de mercadoria sem documentação fiscal. 

O assunto não é novo nesta Casa. Podemos citar, v.g., os acórdãos 
nº 1925/11 da IV CJUL, 816/11 da ICJUL e 1415/10 do CONP. 

Passo às questões arguidas pela empresa em sede Plenária. 

Quanto à tese de ilegitimidade passiva da autuada, tratada sob a 
ótica de sua responsabilidade apenas subsidiária, em benefício de ordem, vejo que a 
mesma não merece acolhida pelas razões seguintes. 

Em primeiro lugar, percebe-se que o interesse da empresa 
destinatária é ínsito ao negócio jurídico avençado, no qual o volume de carvão e, por 
consequência, o valor que foi oferecido à tributação pelo Estado de Goiás foi inferior ao 
que deveria ter sido. Em outras palavras, as notas fiscais que seguiram com a mercadoria 
acobertavam volume inferior ao declarado e, nessa qualidade, remetente e destinatário se 
beneficiam da operação, mediante a formação de um custo de mercadoria desonerado do 
ICMS que lhe corresponda. A co-autoria e o interesse comum são, portanto, condição sine 
qua non para que o desiderato da sonegação tributária fosse alcançado. 



 

Disso decorre o arrolamento da autuada na condição de solidária 
com o fato gerador, que é o que dispõe o art. 45, parágrafo único do CTE, in verbis: 

 

“Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido 
na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 

......................................................................................................................... 

Parágrafo único. Considera-se, também, ter interesse comum na situação 
que constitua fato gerador de obrigação principal: 

I - o alienante ou remetente, com o adquirente ou o destinatário, de 
mercadorias ou bens, em operações realizadas sem documentação fiscal;” 

 
A não-inclusão dos demais co-autores, quais sejam, os produtores 

rurais, configurou decisão do Fisco no escopo de não fragmentar o presente lançamento 
em um sem número de outros lançamentos, considerando que cada siderúrgica opera 
com centenas ou milhares de produtores rurais. Optou-se por centralizar os lançamentos 
na figura dos solidários-destinatários, o que de forma alguma o macula de nulidade, ex vi 
da inteligência do art. 20 da lei nº 16469/09, ao dispor que “quando ocorrer a identificação 
de mais de um sujeito passivo não deve ser declarada a nulidade do ato, se pelo menos 
um deles estiver corretamente identificado, devendo ser excluídos da relação jurídica os 
demais.” 

O regulamento do Código Tributário Estadual, por sua vez, em seu 
art. 35, define solidariedade como “o vínculo que se estabelece entre mais de uma 
pessoa, natural ou jurídica, por meio do qual cada uma responde pelo total da obrigação 
tributária”. 

Ora, o fato de não ter havido o arrolamento dos produtores rurais não 
exclui a responsabilidade das siderúrgicas, cujo vínculo é patente, personagens 
indispensáveis e independentes na consecução do ilícito tributário. 

Discorrendo sobre o art. 124 do CTN e a desnecessidade se 
figurarem todos os co-autores ou solidários no lançamento - o que evidencia a harmonia 
da redação do §5º do art. 20 da Lei  Estadual nº 16469/09 com a posição do STJ - temos o 
seguinte trecho de aresto: 

 

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO 
ESPECIAL. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. 
SUBSTITUTOS TRIBUTÁRIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA (DE 
1996 A 1998). RESPONSABILIDADE PESSOAL DO TOMADOR DO 
SERVIÇO DE EMPREITADA DE MÃO-DE-OBRA (A PARTIR DA LEI 
9.711/98, NO EXERCÍCIO DE 1999). SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA 
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. ARTIGO 255 RISTJ. 

(...) 

6. O artigo 124, do Codex Tributário, ao tratar da solidariedade na seara 
tributária, fixa que a mesma não comporta benefício de ordem (parágrafo 
único) quando se estabeleça entre as pessoas que tenham interesse 
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal 
(inciso I) e entre as pessoas expressamente designadas por lei (inciso II), o 
que importa em evidente tautologia, uma vez que a inaplicabilidade do 
beneficium excussionis decorre da essência do instituto em tela. 



 

7. Deveras, na obrigação solidária, dessume-se a unicidade da relação 
tributária em seu pólo passivo, autorizando a autoridade administrativa a 
direcionar-se contra qualquer dos co-obrigados (contribuintes entre si, 
responsáveis entre si, ou contribuinte e responsável). Nestes casos, 
qualquer um dos sujeitos passivos elencados na norma respondem in totum 
et totaliter pela dívida integral. 

(...) 

 (AgRg no REsp 916914 / RS AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 
ESPECIAL 2007/0007162-6. Ministro LUIZ FUX. PRIMEIRA TURMA. DJe 
06/08/2009)” 

 

O argumento de responsabilidade subsidiária da recorrente e, por via 
de consequência, a imposição de sua irresponsabilidade quanto ao crédito tributário aqui 
estampado não se sustenta, pela própria exegese do art. 124 do CTN, verbis: 

 

“Art. 124. São solidariamente obrigadas: 

 I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o 

fato gerador da obrigação principal; 

 II - as pessoas expressamente designadas por lei. 

Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta 
benefício de ordem” 

 

Com efeito, o art. 45 do CTE e o art. 124 do CTN em momento algum 
estabelecem um pretenso benefício de ordem na indicação dos solidários nos autos. É de 
cristalina constatação que o parágrafo único do art. 124 prevê regra diametralmente 
oposta, ou seja, a de que o benefício de ordem não pode ser admitido. Sem embargo 
disso, tal questão se mostra mais afeta à seara execução fiscal do que propriamente ao 
Processo Administrativo Tributário. 

O processo administrativo tributário poderia, inclusive, ter seu trâmite 
normal, ainda que um dos sujeitos passivos fosse excluído da lide. Não poderia ser 
diferente, uma vez que o instituto da solidariedade passiva fora criado em benefício do 
credor, não do devedor.  

Essa é a exegese do art. 20 da Lei nº 16469/09, ao asseverar que: 

 
“Art. 20. São nulos os atos praticados: 

........................................................................................................................ 

II - com erro de identificação do sujeito passivo; 

......................................................................................................................... 

§ 5º Na hipótese do inciso II do caput, quando ocorrer a identificação de 
mais de um sujeito passivo não deve ser declarada a nulidade do ato, se 
pelo menos um deles estiver corretamente identificado, devendo ser 
excluídos da relação jurídica os demais.” 

 

 



 

Ademais, cumpre ressaltar que o Estado de Goiás tem legítima 
autorização para auferir o presente crédito tributário, não obstante a autuada se localize 
em outra unidade da Federação. Com efeito, o Convênio S/Nº, de 15 de dezembro de 
1970, que instituiu o Sistema Nacional Integrado de Informações Econômico-Fiscais – 
SINIEF, celebrado pelas unidades da federação com fulcro no art. 199 do CTN, confere 
extraterritorialidade à legislação tributária goiana no que se refere à exigência de regular 
emissão de documentos fiscais. 

Prevê o mencionado Convênio em seu artigo 14 que “Sempre que for 
obrigatória a emissão de documentos fiscais, aqueles a quem se destinarem as 
mercadorias são obrigados a exigir tais documentos dos que devam emiti-los, contendo 
todos os requisitos legais.” 

Tal norma encontra-se reproduzida no art. 145 do RCTE-GO. 

Dispõe o art. 102 do CTN, por seu turno, que 

 

 “A legislação tributária dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
vigora, no País, fora dos respectivos territórios, nos limites em que lhe 
reconheçam extraterritorialidade os convênios de que participem, ou do que 
disponham esta ou outras leis de normas gerais expedidas pela União”. 

 

Há, dessarte, perfeita legitimidade do fisco goiano para o lançamento 
do presente crédito tributário, jungida à eleição do adquirente das mercadorias, na 
condição de responsável pelo mesmo. 

Quanto à arguição de decadência, também não vejo como acolher 
tal pleito, ainda que aplicando a tese amplamente aceita no STJ, conforme colaciona a 
própria recorrente. 

Isso porque a posição do STJ não é subsumir, irrestritamente, em 
todos os casos que envolvam ICMS, a regra de contagem da decadência insculpida no art. 
150 §4º do CTN. 

Nesse sentido, o HABEAS CORPUS Nº 106.064 - MA 
(2008/0100317-5), Rel. Min. Maria Theresa de Assis Moura, em julgamento de ação penal 
deflagrada por ocorrência de crime contra a ordem tributária – venda sem emissão de 
documentação fiscal - que pode ser assim sintetizado: 

 

“Relatório: (...) Narra a impetração que os pacientes foram denunciados, 
em 13.3.2007, pela suposta prática do delito tipificado no art. 1º, V, da Lei 
n.º 8.137/90, sob o argumento de que a empresa V Maria Gonçalves & 
Comércio estaria realizando venda de mercadorias sem a emissão de nota 
fiscal, deixando de recolher, portanto, parte do ICMS devido ao Estado. 

Ementa: 

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS.  CRIME CONTRA A ORDEM 
TRIBUTÁRIA.  JUSTA CAUSA.  (1) PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO 
MINISTERIAL.  INSTAURAÇÃO ANTERIORMENTE À CONSTITUIÇÃO 
DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.  SUPERVENIÊNCIA DO 
TÉRMINO DA  FASE ADMINISTRATIVO-FISCAL. SUBSEQUENTE INÍCIO 
DO INQUÉRITO POLICIAL. NULIDADE. AUSÊNCIA (2) CRÉDITO 
TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA. 

(...) 



 

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, em se tratando de tributo 
sujeito a lançamento por homologação, cujo pagamento não foi antecipado 
pelo contribuinte, o prazo decadencial de cinco anos (art. 173 do CTN) 
deve ser contado a partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte 
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado até a notificação do 
auto de infração ou do lançamento ao sujeito passivo. Do que consta dos 
autos, não se operou a extinção do crédito tributário, sendo impróprio falar-
se em carência de justa causa. 

3. Ordem denegada.” 

 

De fato, faz-se incompatível com a figura do ilícito sob análise, a 
existência do pagamento parcial, principalmente quando se releva o fato de que tal 
negócio jurídico ocorreu extra-livros, à margem da escrituração oficial e fora da 
conta gráfica em que as empresas apuram e declaram o imposto a pagar.  

Sem prejuízo disso, a existência do dolo, de per si, já impediria a 
aplicação do art. 150 §4º do CTN, ex vi de sua redação: 

 

“Art. 150........................................................................................................... 
........................................................................................................................ 
§ 4º Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a 
contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a 
Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o 
lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a 
ocorrência de dolo, fraude ou simulação”. 

 

Dessa forma, entendo que perdura a regra do art. 173, I do CTN, 
motivo pelo qual rejeito a arguição de decadência. 

Portanto, a peça recursal reporta à tipicidade da conduta, haja vista 
que a mercadoria estava desacompanhada de documentação fiscal. Tal tipicidade é 
revelada pela própria redação da penalidade aplicada, qual seja, o art. 71, VII “l” do CTE, 
que impõe multa “pela falta de emissão de documentos fiscais exigidos (...)”, combinada 
com a conduta do sujeito passivo em epígrafe, ante seu interesse comum na operação 
assim praticada (art. 45, parágrafo único do CTE e art. 124 do CTN). 

Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade do lançamento, sob o 
argumento de existência de benefício de ordem ou incompetência territorial do Erário 
goiano para auferir o presente crédito tributário; identicamente, rejeito o pedido de 
declaração de decadência parcial sobre o crédito sob análise. Finalmente, no mérito, 
conheço do recurso, mas lhe nego provimento para confirmar a decisão Cameral que deu 
pela procedência do feito.  

 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 14 de junho de 2016. 
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Matéria: Mercadoria sem documento fiscal ou com documento irregular (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00860/16 
 
Relator: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. PRELIMINARES ARGUIDAS PELA 
RECORRIDA. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO CAMERAL 
UNÂNIME. RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA PARA O 
CONSELHO PLENO. ICMS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO 
ADQUIRENTE, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 
45 DO CTE. LEGITIMIDADE ATIVA DO ERÁRIO GOIANO NOS 
TERMOS DO CONVÊNIO SNº DE 15 DE DEZEMBRO DE 1970. 
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS 
DESACOMPANHADAS DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL. CARVÃO 
VEGETAL. PROCEDÊNCIA.  
 
1. Em contrarrazões, o sujeito passivo reitera as questões 
trazidas em sede singular e cameral.  Entretanto, existem 
condições de admissibilidade que necessitam estar presentes 
para que seu pedido seja conhecido. Em nosso contexto de 
trabalho, estas condições vêm expressas no art. 41 da Lei 
16.469/09. 
 
2. Notas fiscais que seguiram com a mercadoria acobertavam 
volume inferior ao declarado e, nessa qualidade, remetente e 
destinatário se beneficiam da operação, mediante a formação de 
um custo de mercadoria desonerado do ICMS que lhe 
corresponda. Há total subsunção do "interesse comum" 
descrito no art. 45 do CTE e a qualidade sustentada pela 
adquirente das mercadorias sem documentação fiscal. 
Responderá, portanto, pelo ICMS decorrente do lançamento e a 
multa pecuniária que lhe for correspondente e proporcional, 
porquanto não se concebe sentido ao art. 45 se lhe for excluído 
o teor infracional das condutas ali descritas. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 12 
de maio de 2016, decidiu,  por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade, feita pelo Conselheiro Relator, em relação as preliminares de nulidade 
por insegurança na determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa, 
arguidas pelo sujeito passivo, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância 
com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira 
Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos 
Mariano, Heli José da Silva, Alcedino Gomes Barbosa, Aldeci de Souza Flor, José Luiz 
Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de 
Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de 
Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida e 
Masayuki Missao.  Quanto ao mérito, também, por votação unânime, conhecer do recurso 
da Fazenda Pública para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para reformar a decisão 
cameral e considerar procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira 



 

Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos 
Mariano, Heli José da Silva, Alcedino Gomes Barbosa, Aldeci de Souza Flor, José Luiz 
Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de 
Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de 
Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida e 
Masayuki Missao. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Os presentes autos contém, em seu campo “ocorrência”, o seguinte 
relato: "Adquiriu de produtores rurais goianos, durante o período de 01/01/2004 a 
31/12/2004, 11.302,30 (Onze mil, trezentos e dois inteiros e trinta centésimos) de metros 
cúbicos de Carvão Vegetal, no valor de R$ 875.928,25 (Oitocentos e setenta e cinco mil, 
novecentos vinte e oito reais e vinte e cinco centavos), desacobertados de documentação 
fiscal, conforme prova o RELATÓRIO DE CONTROLE DO CONSUMO E UTILIZAÇÃO DE 
PRODUTOS E SUBPRODUTOS FLRESTAIS, de emissão do próprio destinatário da 
mercadorias, anexo a este, e demonstrado nos documentos, também anexos. Em 
consequência, conforme estabelece o Art. 45, Parágrafo Único da Lei 11.651/91, na 
condição de contribuinte solidário, deve pagar o ICMS no valor de R$ 105.111,39 (Cento e 
cinco mil, cento e onze reais e trinta e nove centavos), juntamente com as cominações 
legais." 

 
Tipificou-se a infração no art. 66 do CTE-GO, c/c o art. 145 do 

Decreto nº 4.852/97. Proposta a penalidade descrita no art. 71, inciso VII, alínea "l", 
agravada com a aplicação do § 9º, inciso I do mencionado CTE. 

 
Em impugnação, o autuado aduz que a presente autuação é 

instruída com documentos apócrifos, além de estar alcançada pela decadência do crédito 
tributário, nos termos do art. 150 §4º do CTN.  

 
Sustenta que o auto de infração deve ser cancelado por falta de 

provas da ocorrência do fato gerador. Também assevera a existência de confisco, no que 
tange à aplicação da multa. De igual forma, menciona que não há nos autos menção ao 
critério de atualização monetária utilizado na apuração do crédito.  

 
Pede, ao final, a declaração de extinção do crédito tributário, pela 

superveniência de decadência, a improcedência do lançamento e diligência nos autos 
para que os documentos originariamente utilizados nos autos sejam autenticados por seus 
emissores.  

 
Submetidos os autos ao Julgador singular, este assevera que não 

ocorreram quaisquer das hipóteses de nulidade previstas no art. 20 da Lei n 16.469/09. 
Pondera que os relatórios que subsidiam os autos foram elaborados com base nas notas 
fiscais de entradas emitidas pela empresa, havendo sido analiticamente discriminados. 
Caso houvesse alguma incorreção, a impugnante poderia ter, especificadamente, 
apontado os equívocos. Quanto à decadência, afirma que o critério a ser utilizado para 
efeito de sua contagem é regido pelo art. 173, I do CTN. Mantém, em conclusão, a 
procedência do lançamento.  

 
O Sujeito Passivo fora intimado a pagar quantia exigida ou 

apresentar Recurso Voluntário.  
 



 

Em sede de recurso, ratifica-se as fundamentações insertas em 
impugnação e, preliminarmente, requer-se o reconhecimento da decadência. 

 
Em julgamento cameral, lavrou-se o seguinte acórdão: 
 
“Processual. Preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pelo 
sujeito passivo, por cerceamento do direito de defesa e por 
insegurança na determinação da infração. Rejeitadas. Decisão 
unânime.  

A falta de sintonia dos questionamentos preliminares com o art. 20 da 
Lei nº 16.469/2009 impede o seu primeiro acolhimento no julgamento 
da tese defensória do processo contencioso administrativo tributário. 

Pedido de diligência, formulado pelo sujeito passivo. Rejeitado. 
Decisão unânime.  

O pedido de diligência, arguido pela parte de direito, sem que no 
processo esteja demonstrado qualquer divergência na constituição do 
crédito ou outro motivo capaz de ocasionar dúvida na formalização do 
crédito, deve ser rejeitado.   

Preliminar de mérito de decadência. Rejeitado. Decisão unânime.  

O início da ação fiscal e a notificação do sujeito passivo sobre a 
existência do lançamento efetivados antes do decurso do prazo 
decadencial previsto na legislação tributária, legaliza o exercício do 
direito de a Fazenda Pública Estadual de constituir o crédito tributário 
e motiva a afirmação de que não há falar-se em decadência. 

ICMS. Diferença de cubagem de carvão vegetal que resultou a 
afirmação de aquisição de mercadorias desacobertadas de 
documentação fiscal. Improcedente. Decisão não unânime.  

O julgador do processo, que se convencer de que o exigido pela 
fiscalização na peça basilar não é devido pelo sujeito passivo, tem a 
faculdade para reformar a decisão proferida pela Primeira Instância e 
para declarar a improcedência do auto de infração. ” 

 
As preliminares, o pedido de diligência e a arguição de decadência 

foram rejeitados à unanimidade. O mérito, por seu turno, fora tratado por maioria de votos.  
 
Por meio de recurso fazendário, os autos seguiram à presente fase 

plenária.  
Em suma, obtempera-se o seguinte: 
 
1. O extrator de carvão vegetal não tem meios para precisar a 

quantidade de carga vendida, confiando tal mister ao comprador, 
o qual possui todos os meios necessários para esse fim. 

2. Ao servidor da AGENFA cabe tão-somente a emissão do 
documento fiscal, nos moldes solicitados pelo contribuinte, sobre 
o qual recai a responsabilidade pelas informações prestadas.  

3. Apurada a quantidade exata do carvão adquirido, por pesagem, e 
constatada eventual diferença, os órgãos Estatais devem ser 
informados.  

4. A identificação do sujeito passivo está em consonância com o art. 
14 do Convênio ICMS S/N, de 15/12/70, art. 66 do CTE e 145 do 
RCTE. Também cita jurisprudência do Conselho Pleno sobre a 
matéria.  



 

 
Pede, ao final, a reforma do aresto cameral, pela procedência do 

lançamento.  
 

Em contradita, a empresa reitera os argumentos expendidos em 
primeira e segunda instâncias. Assevera, em suma, que acompanham também, o Auto de 
Infração, documentos " FICHA DE CONTROLE MENSAL" - onde não vem declinada a 
data ou assinatura de quem que seja - bem como o "RELATÓRIO DE CONTROLE DE 
CONSUMO E UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS FLORESTAIS", 
hipoteticamente emitido pela Impugnante no qual, entretanto, não consta o nome ou 
assinatura de qualquer representante desta (ao menos nas cópias encaminhadas à 
mesma e que ora são anexadas à presente). O lançamento restaria, portanto, fundado em 
documentos apócrifos ou de dúbia procedência, acarretando inclusive cerceamento de 
defesa para a Impugnante. 

 
Pede a manutenção do acórdão cameral.  
 
 
É o relatório. 
 
 
 

V O T O 
 
 

Em contrarrazões, o sujeito passivo reitera as questões trazidas em 
sede singular e cameral. Entretanto, existem condições de admissibilidade que necessitam 
estar presentes para que seu pedido seja conhecido. Em nosso contexto de trabalho, 
estas condições vêm expressas no art. 41 da Lei 16.469/09. Deixo, portanto, de conhecer 
os pedidos realizado em sede de preliminares de insegurança na determinação da 
infração e cerceamento ao direito de defesa, uma vez que todas essas decisões foram 
tomadas à unanimidade na seara cameral.  

Passo ao mérito.  

O presente trabalho fiscal, originário da Coordenação de 
Agropecuária, jungida à Gerência de Arrecadação e Fiscalização da Secretaria de Estado 
da Fazenda, foi deflagrado por meio de trocas de informações entre a Agência Ambiental 
do Estado de Goiás e aquele órgão Fazendário. Na oportunidade, verificou-se que 
siderúrgicas estabelecidas no Estado de Minas Gerais adquiriam de produtores rurais 
goianos carvão vegetal para utilização em seus fornos industriais e, mediante 
levantamento comparativo, fora detectado que os volumes de carvão recebidos pelas 
siderúrgicas e descritos nas notas fiscais de entradas por elas emitidas, após aferição, 
informavam quantidades superiores que as descritas nas notas fiscais de produtor, 
emitidas no Estado de Goiás.  

Disso decorreu a lavratura de diversos lançamentos, que atualmente 
seguem em várias fases de tramitação neste Conselho e outros já em dívida ativa, todos 
com a mesma gênese de acusação: venda, por produtores Goianos, e aquisição, pelas 
siderúrgicas Mineiras, de mercadoria sem documentação fiscal. 

O assunto não é novo nesta Casa. Podemos citar, v.g., os acórdãos 
nº 1925/11 da IVCJUL, 816/11 da ICJUL e 1415/10 do CONP. 

Em primeiro lugar, percebe-se que o interesse da empresa 
destinatária é ínsito ao negócio jurídico avençado, no qual o volume de carvão e, por 
consequência, o valor que foi oferecido à tributação pelo Estado de Goiás foi inferior ao 



 

que deveria ter sido. Em outras palavras, as notas fiscais que seguiram com a mercadoria 
acobertavam volume inferior ao declarado e, nessa qualidade, remetente e destinatário se 
beneficiam da operação, mediante a formação de um custo de mercadoria desonerado do 
ICMS que lhe corresponda. A co-autoria e o interesse comum são, portanto, condição sine 
qua non para que o desiderato da sonegação tributária fosse alcançado. 

Disso decorre o arrolamento da autuada na condição de solidária 
com o fato gerador, que é o que dispõe o art. 45, parágrafo único do CTE, in verbis: 

 

“Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido 
na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 

........................................................................................................................ 

Parágrafo único. Considera-se, também, ter interesse comum na situação 
que constitua fato gerador de obrigação principal: 

I - o alienante ou remetente, com o adquirente ou o destinatário, de 
mercadorias ou bens, em operações realizadas sem documentação fiscal;” 

 

A não-inclusão dos demais co-autores, quais sejam, os produtores 
rurais, configurou decisão do Fisco no escopo de não fragmentar o presente lançamento 
em um sem número de outros lançamentos, considerando que cada siderúrgica opera 
com centenas ou milhares de produtores rurais. Optou-se por centralizar os lançamentos 
na figura dos solidários-destinatários, o que de forma alguma o macula de nulidade, ex vi 
da inteligência do art. 20 da lei nº 16469/09, ao dispor que “quando ocorrer a identificação 
de mais de um sujeito passivo não deve ser declarada a nulidade do ato, se pelo menos 
um deles estiver corretamente identificado, devendo ser excluídos da relação jurídica os 
demais.” 

O regulamento do Código Tributário Estadual, por sua vez, em seu 
art. 35, define solidariedade como “o vínculo que se estabelece entre mais de uma 
pessoa, natural ou jurídica, por meio do qual cada uma responde pelo total da obrigação 
tributária”. 

Ora, o fato de não ter havido o arrolamento dos produtores rurais não 

exclui a responsabilidade das siderúrgicas, cujo vínculo é patente, personagens indispensáveis e 

independentes na consecução do ilícito tributário. 

Discorrendo sobre o art. 124 do CTN e a desnecessidade se figurarem 

todos os co-autores ou solidários no lançamento - o que evidencia a harmonia da redação do §5º do 

art. 20 da Lei Estadual nº 16469/09 com a posição do STJ - temos o seguinte trecho de aresto: 

 
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. 
RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. 
SUBSTITUTOS TRIBUTÁRIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA (DE 
1996 A 1998). RESPONSABILIDADE PESSOAL DO TOMADOR DO 
SERVIÇO DE EMPREITADA DE MÃO-DE-OBRA (A PARTIR DA LEI 
9.711/98, NO EXERCÍCIO DE 1999). SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA 
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. ARTIGO 255 RISTJ. 

(...) 

6. O artigo 124, do Codex Tributário, ao tratar da solidariedade na seara 
tributária, fixa que a mesma não comporta benefício de ordem (parágrafo 
único) quando se estabeleça entre as pessoas que tenham interesse 
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal 



 

(inciso I) e entre as pessoas expressamente designadas por lei (inciso II), 
o que importa em evidente tautologia, uma vez que a inaplicabilidade do 
beneficium excussionis decorre da essência do instituto em tela. 

7. Deveras, na obrigação solidária, dessume-se a unicidade da relação 
tributária em seu pólo passivo, autorizando a autoridade administrativa a 
direcionar-se contra qualquer dos co-obrigados (contribuintes entre si, 
responsáveis entre si, ou contribuinte e responsável). Nestes casos, 
qualquer um dos sujeitos passivos elencados na norma respondem in 
totum et totaliter pela dívida integral. 

(...) 

 (AgRg no REsp 916914 / RS AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 
ESPECIAL 2007/0007162-6. Ministro LUIZ FUX. PRIMEIRA TURMA. DJe 
06/08/2009)” 

 

O Estado de Goiás tem legítima autorização para auferir o presente 
crédito tributário, não obstante a autuada se localize em outra unidade da Federação. Com 
efeito, o Convênio S/Nº, de 15 de dezembro de 1970, que instituiu o Sistema Nacional 
Integrado de Informações Econômico-Fiscais – SINIEF, celebrado pelas unidades da 
federação com fulcro no art. 199 do CTN, confere extraterritorialidade à legislação 
tributária goiana no que se refere à exigência de regular emissão de documentos fiscais. 

Prevê o mencionado Convênio em seu artigo 14 que “Sempre que for 
obrigatória a emissão de documentos fiscais, aqueles a quem se destinarem as 
mercadorias são obrigados a exigir tais documentos dos que devam emiti-los, contendo 
todos os requisitos legais.” 

Tal norma encontra-se reproduzida no art. 145 do RCTE-GO. 

Dispõe o art. 102 do CTN, por seu turno, que 

 

 “A legislação tributária dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
vigora, no País, fora dos respectivos territórios, nos limites em que lhe 
reconheçam extraterritorialidade os convênios de que participem, ou do que 
disponham esta ou outras leis de normas gerais expedidas pela União”. 

 

Há, dessarte, perfeita legitimidade do fisco goiano para o lançamento 
do presente crédito tributário, jungida à eleição do adquirente das mercadorias, na 
condição de responsável pelo mesmo. 

Posto isso, merece acatamento o recurso Fazendário quanto à 
reforma da decisão cameral, pelos motivos expostos alhures e pelos que se seguem. 

A aplicação do art. 45 do CTE, cerne do recurso Fazendário, 
pressupõe o “interesse comum”, condição sine qua non para que se configure a 
solidariedade ali insculpida.  

Obviamente, o interesse que é comum pressupõe, necessariamente, 
a presença de mais de um personagem na consecução do ilícito. Abrange todos os que de 
alguma forma tomam parte na infração, com forte vínculo de natureza psicológica, tal qual 
ocorre no já citado concurso de pessoas.  

Os relatórios acostados aos autos demonstram claramente que ocorreu 
trânsito de parte das mercadorias, sem emissão de documento fiscal, em afronta ao art. 66 
do Código Tributário Estadual (CTE): 

 



 

“Art. 66. As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar 
sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. 

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação 
fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de 
documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal 
inidônea.” 

 

Portanto, analisando o recurso de ofício, com pedido de que seja 
reformada a decisão cameral, acolho-o na íntegra, pelas razões já expostas, com vistas a 
julgar procedente o presente lançamento, na forma como se encontra disposto na inicial. 

 
 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 14 de junho de 2016. 
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Matéria: Mercadoria sem documento fiscal ou com documento irregular (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00867/16 
 
Relator: Conselheiro Rodolfo Ramos Caiado 
 

 
EMENTA: ICMS. Saída de mercadoria sem destacar no 
documento fiscal o ICMS referente à operação e sem efetuar o 
débito correspondente no livro registro de Saída de Mercadoria. 
Procedente.  
 
Julga-se procedente o lançamento, acolhendo assim recurso da 
Fazenda, quando a instrução processual apontar que o polo 
passivo não cumpriu a orientação estabelecida pela legislação. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 18 de dezembro de 2015, decidiu, por maioria de votos, conhecer do 
recurso de ofício, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar 
procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Rodolfo Ramos Caiado 
e Victor Augusto de Faria Morato. Vencido o Conselheiro Nivaldo José Mendes, que votou 
pela improcedência do auto de infração. Por unanimidade de votos, acolher a adequação 
da penalidade para a prevista no art. 71, inciso IV, A, da Lei 11.651/91. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Rodolfo Ramos Caiado, Nivaldo José Mendes e Victor 
Augusto de Faria Morato. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo, em 
epígrafe, realizou saída de mercadoria sem destacar no documento fiscal o ICMS 
referente à operação e sem efetuar o débito correspondente no livro registro de Saída de 
Mercadorias. Em consequência, deverá pagar o imposto, acrescido das cominações 
legais. 

A base legal dada por infringida foi assim descrita: artigos 11 e 64 da 
Lei nº 11.651/91, c/c artigo 163, V, “b’ do RCTE. E a penalidade aplicada: artigo 71, VIII, 
“c” do CTE.  

Instruindo o feito em sua fase cognitiva o autuante acosta aos autos 
documentos de fls. 03 a 447. Sendo que dentre tais documentos está  Nota Explicativa na 
qual se resume em fundamentar o arbitramento da condição de industrial e substituto 
tributário ao autuado. 

Impugnando o lançamento o polo passivo alega que a atividade da 
empresa é comerciante varejista de materiais elétricos, e prestadora de serviços, tal qual 
consta do cadastro de contribuintes do Estado; que na qualidade de prestador de serviços 
a autuada não teria que destacar o ICMS nas vendas realizadas dentro do Estado, pois à 
época vigorava a substituição tributária em relação aos produtos que comercializa. Pede, 
por isso, a improcedência do lançamento em face da insegurança na determinação da 
infração, fls. 452/ 453. Junta documentos, fls. 454/461.  

O ilustre sentenciador “ a quo” refuta o questionamento preliminar e 
face ao mérito julga improcedente o lançamento, fls. 463/464.  



 

Recurso da Fazenda para Câmara Julgadora pede a reforma da 
decisão singular. Argumenta que de conformidade com as peças constitutivas da lide o 
feito deve ser julgador procedente, fls. 465/466.  

Em contradita ao recurso da Fazenda o polo passivo retorna aos 
autos e reafirma as alegações pronunciadas em fase processual anterior, fls.  471/474.  

Por meio do Termo de Juntada, fl. 476, foi acostado aos autos a 
pedido da defesa os documentos de fls. 477/482, sendo que dentre estes estão 
substabelecimento, fls. 478 e a ratificação da peça defensória, fls.  479/482.  

Na sequência dos atos processuais destaco Resolução da egrégia 
Primeira Câmara Temporária do Conselho Administrativo Tributário, em sessão realizada 
no dia 22/8/2013, acatando proposição do Conselheiro Relator, resolve, por unanimidade 
de votos, converter o julgamento em diligência e encaminhar os autos à Delegacia 
Regional de Fiscalização de Goiânia para que seu titular designe agente do fisco para 
proceder trabalho revisional em que considere: 

a) a apuração e cálculo do ICMS normal devido conforme previsto na 
lei e na instrução normativa acima citadas, para os meses de janeiro, fevereiro, abril, maio 
e junho de 2007; 

b) quanto ao mês de julho de 2007, o mesmo deverá ser objeto de 
outro auto de infração, obedecendo às normas específicas para autuação, pois o sujeito 
passivo fez opção pelo regime do SIMPLES NACIONAL. 

Após, intime-se a recorrida a, se quiser, manifestar-se sobre o 
resultado da revisão fiscal, e retornem-se os autos para julgamento. 

OBS. O representante do sujeito passivo manifestou-se contra a 
proposta de diligência e requereu o acolhimento da insegurança na determinação da 
infração, fls. 491/492. 

A informação diligencial traz com riqueza de detalhes a metodologia 
do trabalho realizado, à luz da legislação e, em síntese apertada, aduz que a defesa 
apresenta um único argumento, qual seja, o fato de que, no contrato social e no cadastro 
estadual constar como atividade principal da impugnante a prestação de serviço e o 
comércio varejista.   Em conclusão aponta que o valor do levantamento original que era de 
R$ 42.048,00, passou a R$ 49.208,36, ficando majorado de R$ 7.160,35 e que a revisão 
teve como base a escrita fiscal, ou seja, as notas fiscais de entrada/saída, Livros de 
Entrada, de Saída e de Apuração do ICMS, de maneira que todos os valores podem ser 
comprovados por documentos fiscais, fls.499/514. 

Intimada sobre a peça revisional, a polaridade passiva comparece 
aos autos trazendo a alegação de que embora o autor da revisão afirme que a autuada 
atua no ramo industrial, isso não é verdade; que sendo prestadora de serviço e 
comerciante, não teria que destacar o ICMS nas vendas realizadas dentro do Estado, pois, 
à época vigorava a substituição tributária quanto aos produtos que comercializa. Requer 
seja desconsiderada a diligência, a manutenção da decisão monocrática que julgou 
improcedente o lançamento, fls. 518/523. 

É o relatório. 

 

VOTO 

 



 

Ao compulsar e analisar as peças constitutivas desta lide, verifiquei 
que razão assiste à nobre Representação Fazendária quando pugna pela reforma da 
decisão monocrática, argumentando para tanto, textualmente, que: 

“Conforme se pode verificar, pelo demonstrativo auxiliar da auditoria 
básica (fls. 06 e 07), pelas planilhas de cálculo de fls. 14 a 20, bem como pelas cópias das 
notas fiscais (fls. 79 a 447), as operações praticadas pelo contribuinte estavam sujeitas à 
incidência do imposto. Observe-se que, mesmo destacando o ICMS no documento fiscal, 
o contribuinte não se debitou no livro registro de saídas, resultando omissão de 
pagamento do imposto (cópia do livro registro de saídas às fls. 27 a 38). 

“Aliás, é bem de ver que, apesar de a Julgadora mencionar o regime 
de substituição tributária, no presente auto de infração se está cobrando o ICMS normal, 
relativo Às vendas efetuadas pelo contribuinte. Isto porque o produto comercializado pelo 
contribuinte é tributado e, em adição, não se efetuou, em momento anterior, o pagamento 
do ICMS substituição tributária, que permitiria a saída dos produtos sem débito do 
imposto. A conclusão é inevitável: o ICMS cobrado no presente processo é efetivamente 
devido. ”     

A egrégia Primeira Câmara Julgadora, mediante os fatos apontados 
no Recurso à Câmara Julgadora nº 015/2011, supra transcrito, e com escopo de prestar 
um serviço jurisdicional administrativo voltado ao ideário da Justiça, bem maior de uma 
sociedade livre e soberana, converte o julgamento em diligente, cujo resultado encontra-se 
parcialmente transcrito em sede relatório que é parte integrante deste “decisum”. 

A tarefa revisional se ampara na orientação contida na norma legal, 
inclusive com elaboração de planilha, para em derradeiro aferir que “resta claro que a 
atividade desenvolvida pela impugnante para o produto fio de cobre nada mais é, senão a 
industrialização da matéria prima (sucata) e a lei que versa sobre a matéria equipara a 
industrial todo aquele que remete matéria prima para industrializar por sua conta e ordem.” 

Considerando que este processo se deve a levantamento onde a 
polaridade passiva deixou de apurar e pagar o ICMS normal, obrigação própria, referente 
a venda de produto, fio de cobre esmaltado, omitindo também o ICMS/ST, pelas 
operações posteriores, a imputação legal para tal fato é a perda definitiva do direito de 
utilizar a Taxa de Efetivo Permanente -TEP, pois, essa é a orientação contida no artigo 11 
da IN nº 572/02, “verbis”, o que me leva a julgar procedente a exigência estampada na 
folha de rosto deste volume.   

Art. 11. A omissão total ou parcial do pagamento do imposto pela 
microempresa e pela empresa de pequeno porte, até a data de seu 
vencimento, implica a perda definitiva, exclusivamente no mês de sua 
ocorrência, do direito do contribuinte utilizar-se da Taxa de Efetivo 
Pagamento - TEP - e da correspondente parcela do imposto a deduzir. 

Parágrafo único. Ocorrendo pagamento parcial do imposto devido, o 
contribuinte perde o direito de utilizar-se da TEP e da correspondente 
parcela do imposto a deduzir, proporcionalmente ao valor omitido, na 
forma prevista no Anexo Único desta instrução. 

     

Por “ex legis” a penalidade deve ser adequada para a prevista no 
artigo 71, inciso IV, A, da Lei 11.651/91, “verbis”: 

Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas:  

[...]  

IV-A - de 80% (oitenta por cento) do valor do imposto omitido em 
decorrência da utilização de carga tributário inferior à aplicável à operação 
ou prestação; 



 

   

Assim, voto conhecendo do recurso de ofício, dando-lhe provimento 
para reformar a sentença singular e considerar procedente o auto de infração. Por 
unanimidade de votos, acolho a adequação da penalidade para a prevista no art. 71, 
inciso IV, A, da Lei 11.651/91.        

 
 

Sala das sessões plenárias, em 14 de junho de 2016. 
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Matéria: Mercadoria sem documento fiscal ou com documento irregular (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00868/16 
 
Relator: Conselheiro Rodolfo Ramos Caiado 
 

 
EMENTA: ICMS. Saída de mercadoria sem destacar no 
documento fiscal o ICMS referente à operação e sem efetuar o 
débito correspondente no livro registro de Saída de Mercadoria. 
Procedente.  
 
Julga-se procedente o lançamento, acolhendo assim recurso da 
Fazenda, quando a instrução processual apontar que o polo 
passivo não cumpriu a orientação estabelecida pela legislação. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 18 de dezembro de 2015, decidiu, por maioria de votos, conhecer do 
recurso de ofício, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar 
procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Rodolfo Ramos Caiado 
e Victor Augusto de Faria Morato. Vencido o Conselheiro Nivaldo José Mendes, que votou 
pela improcedência do auto de infração. Por unanimidade de votos, acolher a adequação 
da penalidade para a prevista no art. 71, inciso IV, A, da Lei 11.651/91. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Rodolfo Ramos Caiado, Nivaldo José Mendes e Victor 
Augusto de Faria Morato. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo, em 
epígrafe, realizou saída de mercadoria sem destacar no documento fiscal o ICMS 
referente à operação e sem efetuar o débito correspondente no livro registro de Saída de 
Mercadoria. Em consequência, deverá pagar o imposto, acrescido das cominações legais. 

A base legal dada por infringida foi assim descrita: artigos 11 e 64 da 
Lei nº 11.651/91, c/c artigo 163, V, “b’ do RCTE. E a penalidade aplicada: artigo 71, VIII, 
“c” do CTE.  

Instruindo o feito em sua fase cognitiva o autuante acosta aos autos 
documentos de fls. 03 a 225  

Impugnando o lançamento o polo passivo alega que a atividade da 
empresa é comerciante varejista de materiais elétricos, e prestadora de serviços, tal qual 
consta do cadastro de contribuintes do Estado; que na qualidade de prestador de serviços 
a autuada não teria que destacar o ICMS nas vendas realizadas dentro do Estado, pois à 
época vigorava a substituição tributária em relação aos produtos que comercializa. Pede, 
por isso, a improcedência do lançamento em face da insegurança na determinação da 
infração, fls.229/231. Junta documentos, fls. 232/239.  

O ilustre sentenciador “ a quo” refuta o questionamento preliminar e 
face ao mérito julga improcedente o lançamento, fls. 241/242.  

Recurso da Fazenda para Câmara Julgadora pede a reforma da 
decisão singular. Argumenta que de conformidade com as peças constitutivas da lide o 
feito deve ser julgador procedente, fls. 243/244.  



 

Em contradita ao recurso da Fazenda o polo passivo retorna aos 
autos e reafirma as alegações pronunciadas em fase processual anterior, fls.  249/252.  

Por meio do Termo de Juntada, fl. 254, foi acostado aos autos a 
pedido da defesa os documentos de fls. 255/256, dentre este o substabelecimento. 

Resolução da egrégia Primeira Câmara Temporária do Conselho 
Administrativo Tributário, em sessão realizada no dia 22/8/2013, acatando proposição do 
Conselheiro Relator, resolve, por unanimidade de votos, converter o julgamento em 
diligência e encaminhar os autos à Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia para 
que seu titular designe agente do fisco para proceder trabalho revisional em que considere 
a apuração e cálculo do ICMS normal devido conforme previsto na lei e na instrução 
normativa acima citadas. 

Após, intime-se a recorrida a, se quiser, manifestar-se sobre o 
resultado da revisão fiscal, e retornem-se os autos para julgamento, fls. 257/258. 

A informação diligencial traz com riqueza de detalhes a metodologia 
do trabalho realizado, à luz da legislação e, em síntese apertada, aduz que a defesa 
apresenta um único argumento, qual seja, o fato de que, no contrato social e no cadastro 
estadual constar como atividade principal da impugnante a prestação de serviço e o 
comércio varejista.  Em conclusão aponta que o valor do levantamento original que era de 
R$ 14.449,98, passou a R$ 45.587,57, ficando majorado de R$ 31.137,59 e que a revisão 
teve como base a escrita fiscal, ou seja, as notas fiscais de entrada/saída, Livros de 
Entrada, de Saída e de Apuração do ICMS, de maneira que todos os valores podem ser 
comprovados por documentos fiscais, fls.265/281. 

Intimada sobre a peça revisional, a polaridade passiva comparece 
aos autos trazendo a alegação de que embora o autor da revisão afirme que a autuada 
atua no ramo industrial, isso não é verdade; que sendo prestadora de serviço e 
comerciante, não teria que destacar o ICMS nas vendas realizadas dentro do Estado, pois, 
à época vigorava a substituição tributária quanto aos produtos que comercializa. Requer 
seja desconsiderada a diligência, a manutenção da decisão monocrática que julgou 
improcedente o lançamento, fls. 285/290. 

É o relatório. 

 

VOTO 

 

Ao compulsar e analisar as peças constitutivas desta lide, verifiquei 
que razão assiste à nobre Representação Fazendária quando pugna pela reforma da 
decisão monocrática, argumentando para tanto, textualmente, que: 

“Conforme se pode verificar, pelo demonstrativo auxiliar da auditoria 
básica (fls. 12 a 15), pelas planilhas de cálculo de fls. 16 a 19, bem como pelas cópias das 
notas fiscais (fls. 71 a 225), as operações praticadas pelo contribuinte estavam sujeitas à 
incidência do imposto. Observe-se que, mesmo destacando o ICMS no documento fiscal, 
o contribuinte não se debitou no livro registro de saídas, resultando omissão de 
pagamento do imposto (cópia do livro registro de saídas às fls. 62 a 70). 

“Aliás, é bem de ver que, apesar de a Julgadora mencionar o regime 
de substituição tributária, no presente auto de infração se está cobrando o ICMS normal, 
relativo às vendas efetuadas pelo contribuinte. Isto porque o produto comercializado pelo 
contribuinte é tributado e, em adição, não se efetuou, em momento anterior, o pagamento 
do ICMS substituição tributária, que permitiria a saída dos produtos sem débito do 



 

imposto. A conclusão é inevitável: o ICMS cobrado no presente processo é efetivamente 
devido. ”     

A egrégia Primeira Câmara Julgadora, mediante os fatos apontados 
no Recurso à Câmara Julgadora nº 014/2011, supratranscrito, e com escopo de prestar 
um serviço jurisdicional administrativo voltado ao ideário da Justiça, bem maior de uma 
sociedade livre e soberana, converte o julgamento em diligente, cujo resultado encontra-se 
parcialmente transcrito em sede relatório que é parte integrante deste “decisum”. 

A tarefa revisional se ampara na orientação contida na norma legal, 
inclusive com elaboração de planilha, para em derradeiro aferir que “resta claro que a 
atividade desenvolvida pela impugnante para o produto fio de cobre nada mais é, senão a 
industrialização da matéria prima (sucata) e a lei que versa sobre a matéria equipara a 
industrial todo aquele que remete matéria prima para industrializar por sua conta e ordem.” 

Considerando que este processo se deve a levantamento onde a 
polaridade passiva deixou de apurar e pagar o ICMS normal, obrigação própria, referente 
a venda de produto, fio de cobre esmaltado, omitindo também o ICMS/ST, pelas 
operações posteriores, a imputação legal para tal fato é a perda definitiva do direito de 
utilizar a Taxa de Efetivo Permanente -TEP, pois, essa é a orientação contida no artigo 11 
da IN nº 572/02, “verbis”, o que me leva a julgar procedente a exigência estampada na 
folha de rosto deste volume.   

Art. 11. A omissão total ou parcial do pagamento do imposto pela 
microempresa e pela empresa de pequeno porte, até a data de seu 
vencimento, implica a perda definitiva, exclusivamente no mês de sua 
ocorrência, do direito do contribuinte utilizar-se da Taxa de Efetivo 
Pagamento - TEP - e da correspondente parcela do imposto a deduzir. 

Parágrafo único. Ocorrendo pagamento parcial do imposto devido, o 
contribuinte perde o direito de utilizar-se da TEP e da correspondente 
parcela do imposto a deduzir, proporcionalmente ao valor omitido, na 
forma prevista no Anexo Único desta instrução. 

     

Por “ex legis” a penalidade deve ser adequada para a prevista no 
artigo 71, inciso IV, A, da Lei 11.651/91, “verbis”: 

Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas:  

[...]  

IV-A - de 80% (oitenta por cento) do valor do imposto omitido em 
decorrência da utilização de carga tributário inferior à aplicável à operação 
ou prestação; 

   

Assim, voto conhecendo do recurso de ofício, dando-lhe provimento 
para reformar a sentença singular e considerar procedente o auto de infração. Por 
unanimidade de votos, acolho a adequação da penalidade para a prevista no art. 71, 
inciso IV, A, da Lei 11.651/91.  

 
 

Sala das sessões plenárias, em 14 de junho de 2016. 
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Matéria: Mercadoria sem documento fiscal ou com documento irregular (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00885/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 

 
EMENTA: RECURSO DA FAZENDA PARA O CONSELHO PLENO. 
ICMS. MERCADORIA DESACOMPANHADA DE 
DOCUMENTAÇÃO FISCAL. GADO EM PÉ. APLICAÇÃO DO IVA. 
POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PROCEDÊNCIA 
DO LANÇAMENTO. 
 
1. O voto vencedor do acórdão recorrido partiu da premissa de 
que o maior valor agregado possível de se compor a base de 
cálculo do imposto é o valor da operação que ocorre entre o 
produtor e o frigorífico, onde se encerraria o ciclo de 
comercialização de gado em pé. 
2. Ainda que ponderável a referida tese, sob os auspícios da 
mais escorreita justiça, a equidade não poderia prevalecer sobre 
o princípio da legalidade, à luz da contundência da redação do 
art. 12 do RCTE: a base de cálculo da operação é auferida 
mediante a aplicação de 40% de IVA sobre o valor de pauta para 
gado em pé. A atividade vinculada do Auditor Fiscal não o 
permite fazer ilações sobre a forma com que a base de cálculo 
para gado em pé deve ser obtida. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 07 
de junho de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda Pública 
para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para reformar a decisão cameral e considerar 
procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Victor Augusto de Faria 
Morato, Mário de Oliveira Andrade, Lidilone Polizeli Bento, Heli José da Silva, Aldeci de 
Souza Flor, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Washington Luis Freire de Oliveira, Marlene 
Maria da Silva Ruguê Bernardes, Nislene Alves Borges, Gilmar Rodrigues de Almeida e o 
Sr. Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de 
desempate. Vencidos os Conselheiros Masayuki Missao, Edson Abrão da Silva, Nivaldo 
José Mendes, Rodolfo Ramos Caiado, Alcedino Gomes Barbosa, José Luiz Rosa, Paulo 
Diniz, José Pereira D'abadia, João Divino de Brito e Nivaldo Carvelo Carvalho que votaram 
conhecendo do recurso, negando-lhe provimento para manter a decisão cameral que 
considerou procedente em parte o auto de infração no valor do ICMS de R$ 2.421,86 (dois 
mil, quatrocentos e vinte e um reais e oitenta e seis centavos). 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que a empresa transportava sem 
documentação fiscal as mercadorias relacionadas no tempo de apreensão, no valor 
comercial de R$ 28.241,19 já incluso o índice de valor agregado (IVA) de 40%, conforme 
termo de apreensão. Em consequência, deverá pagar o ICMS na importância de R$ 
3.388,94 mais as cominações legais.  

A autoridade lançadora apontou como infringidos os seguintes 
dispositivos legais: Art. 45, I, "a", 64 e 66, da Lei 11651/91 c/c Art. 145 do Decreto 



 

4852/97. Com penalidade proposta nos Art. 71, XII, "a", 3, §9°I, da Lei 16651/91 com 
redação da Lei 15505/2005. 

Na condição de sujeito passivo solidário, fora nomeado o Sr. 
Leonidas Amaro Pollizzer. 

O Auto de infração se compõe dos seguintes documentos: 
Procedimento Fiscal, "fls. 03", Anexo Estruturado - Identificação do Sujeito Passivo "fls. 
04", Alteração Contratual "fls. 05 a 07", Termo de Apreensão "fls. 08", Extrato do termo de 
apreensão "fls. 09", Termo de Liberação e Doação "fls. 10".  

O Sujeito Passivo foi intimado às "fls. 11 a 15" a pagar quantia 
exigida ou apresentar impugnação.  

As partes comparecem aos autos, apresentando peça única de 
impugnação, "fls. 17 a 22". Em seu teor, apontam erro de identificação do sujeito passivo. 
Arguiram, em defesa, que a mercadoria não pertencia ao autuado. Alegou que o 
transportador da mercadoria é que deveria constar no pólo passivo da lide. Houve 
também, pedido de retirada da lide do solidário. No mérito, foi reiterada a explicação de 
que as mercadorias não pertenciam ao autuado, mas sim ao motorista.   

Ao final, requereu a nulidade "ab nitio" ou então, que se declarasse a 
improcedência da peça vestibular, fls. 02.  

Os sujeitos passivos anexam documentos às "fls. 23 a 32". 

Pela Sentença de n° 5145/09 – JULP, "fls.34 a 36", o Julgador 
Singular rejeitou todos os argumentos postos na peça analisada. Entendeu que a 
mercadoria pertencia ao autuado, bem como, segundo entendeu, a solidariedade restou 
caracterizada. O fato do sócio da empresa autuada ter assinado o TA seria prova 
incontestável de que a tese de que as mercadorias não lhe pertenciam não deve ser 
acolhida. Diante disto, nega total provimento à impugnação, recusando o pedido de 
anulação por erro de identificação do sujeito passivo, para, em consequência do exposto, 
e da legislação mencionada, decidir pela procedência do lançamento, nos termos de sua 
fundamentação.  

O Sujeitos passivos são intimados novamente, "fls. 37 a 38', a pagar 
quantia exigida ou apresentar Recurso Voluntário.  

Houve interposição de Recurso Voluntário "fls. 40 a 47", pedindo a  
reforma da sentença singular. A primeira arguição foi de erro na identificação do sujeito 
passivo. A lógica que norteia esse entendimento é de que as mercadorias não pertenciam 
ao autuado. Somente o motorista poderia ser colocado no polo passivo da lide. Não 
haveria prova da propriedade das mercadorias para o Matadouro Carbol. Houve ainda, um 
pedido de retirada da lide do solidário, sócio da autuada, com fundamento no artigo 45, XII 
do CTE. A tese de defesa é que inexistiria fundamento para tal inclusão. Foi posta 
arguição de nulidade da sentença singular por falta de nexo com a questão ora em 
discussão. Também não teriam sido apreciadas preliminares postas na fase singular. 
Quanto ao mérito, houve repetição do que fora posto em fase singular. A Impossibilidade 
de se imputar ao sujeito passivo a responsabilidade pelo imposto, face ao fato de que não 
existiria qualquer prova de que era o proprietário das mercadorias apreendidas. Em 
relação à base de cálculo do imposto, houve objeção no que diz respeito a sua 
determinação. Foi invocada a IN 024/08 – SAT, que detalhava o preço que deveria ser 
usado como referência para determinação da base de cálculo. Sobre desse preço, houve 
o acréscimo de IVA de 40%. O texto da defesa se insurge contra essa inserção.  

Ao final, requer que seja dado provimento para reformar a sentença 
atacada e declarar a nulidade "ab nitio" dos autos ou então declare a improcedência da 
peça vestibular às fls. 02 dos autos. 



 

 
O Sujeito Passivo faz juntada de documentos, "fls. 51, 52, 56, 61 e 

62".  
Através do Acórdão 167/2013 – I CJUL "fls. 65 a a 70", entendeu-se 

ser pertinente o argumento posto pela defesa, em relação à determinação do valor da 
base de cálculo. Diante destes argumentos, conhece do recurso voluntário, concede 
provimento parcial, para reformar a decisão singular e julgar parcialmente procedente o 
auto de infração sore o valor do ICMS devido de R$ 2.421,86 com base de cálculo de R$ 
20.182,18.  

 
A Fazenda Pública é intimada, "fls. 71", para interpor Recurso ao 

Conselho Pleno. 
 
No Recurso ao Conselho Pleno n° 240/2013 – GERF/SR "fls. 72 e 

73", afirma-se que a aplicação do IVA de 40% teria fundamento no que está disposto no 
Art. 19, VIII, "d", do CTE. Apenas quanto às pautas de bebidas e combustível é que se 
apura o preço cobrado diretamente do consumidor. Portanto, para apurar a base de 
cálculo do gado, nos termos do Art. 19 supra, deve-se aplicar o IVA sobre o valor de 
pauta.  

Ao final, a Fazenda Pública clama pela reforma do acórdão recorrido 
para exigir o valor original do lançamento.  

 
O Sujeito Passivo é intimado "fls. 75 a 76" para pagar quantia exigida 

ou apresentar Recurso para o Conselho Pleno e apresentar Contradita ao Recurso 
interposto pelo Representante fazendário.  

 
É o relatório.  
 
 

V O T O 
 
 

A pauta referencial de valores pode ser utilizada pelo fisco nas 
situações descritas no art. 25 do CTE, ou seja, quando o valor ou preço das mercadorias, 
bens, serviços ou direitos: 

1. Sejam omissos; 

2.  Declarados pelo sujeito passivo sejam notoriamente inferiores 
ao praticado no mercado considerado; 

3. Não mereçam fé as declarações, os esclarecimentos prestados 
ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou terceiro legalmente obrigado. 

Semelhantemente à pauta de valores referenciais, cotidianamente 
utilizada pelo Fisco quando há impossibilidade material de se concretizar o preço real de 
determinada mercadoria, não raro, a legislação tributária cria presunções e ficções 
legais para tornar exequível determinado procedimento, buscando aproximá-lo o máximo 
possível da realidade. Assim o é, por exemplo, quando a lei elege uma data fixa para 
determinar a ocorrência do fato gerador de um determinado imposto complexivo (ficção), 
como ocorre com o IPVA e o IR.  Podemos citar, ainda, uma série de outras presunções 
estabelecidas no ordenamento tributário, que autorizam o fisco, por exemplo, a exigir o 
imposto sob a alegação de vendas de mercadorias sem documentação fiscal: o saldo 
credor na conta caixa, o déficit financeiro apurado em levantamento financeiro, o 



 

suprimento de caixa sem comprovação da origem do numerário, a Auditoria do Valor 
Adicionado. 

Com efeito, quaisquer procedimentos de auditoria demandam 
padrões, standarts, em atenção ao próprio princípio da isonomia. A fiscalização, pois, 
necessita de um norte, um referencial para executar processos de fiscalização sempre que 
sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados pelo 
sujeito passivo (art. 148 do CTN). 

O voto vencedor partiu da premissa de que o maior valor agregado 
possível de se compor a base de cálculo do imposto é o valor da operação que ocorre 
entre o produtor e o frigorífico, onde se encerraria o ciclo de comercialização de gado em 
pé.  

As premissas se mostram bastante ponderáveis. A matéria já fora, 
inclusive, objeto de consulta tributária veiculada pela Delegacia Fiscal de Formosa, cuja 
resposta constou do parecer nº 1927/99 – AST, no sentido de que o IVA deveria ser 
aplicado à operação. 

Traduzindo em miúdos a judiciosa tese prevalecente em sede 
cameral, o IVA, nesta hipótese não lograria cumprir seu objetivo, pois não conduziria o 
arbitramento fiscal a um valor que corresponda “à maior proximidade possível da 
avaliação real dos fatos”, na literalidade do art. 458 do RCTE. Ao contrário, o estaria 
distorcendo, destoando-o da realidade de mercado, uma vez que não haveria, para gado 
em pé, venda a varejo. A partir do seu abate, haveria processo de industrialização, 
dissociado do ciclo anterior, como produto diverso e que demandaria a aplicação de novo 
IVA, não mais alcançado pela presunção legal decorrente da aplicação da pauta e do IVA 
sobre gado em pé.  

A operação com gado em pé seria, portanto, uma operação sui 
generis, na qual inexistia venda a varejo.  

O argumento é tentador, mas não se deve olvidar que a literalidade 
do art. 12, VI, “c” do RCTE não permite tal ilação.  Discorre o art. 12: 

 
“Art. 12. Nas seguintes situações específicas, a base de cálculo do 
imposto é (Lei nº 11.651/91, art. 19): 

......................................................................................................................... 

VI - o preço corrente da mercadoria, ou de sua similar, no mercado 
atacadista, acrescido do valor resultante da aplicação do Índice de 
Valor Agregado - IVA - fixado no Anexo VII deste regulamento: 

........................................................................................................................ 

c) na operação com mercadoria destinada a contribuinte não inscrito 
no cadastro estadual ou em situação cadastral irregular;” 

 

Nessa mesma linha de entendimento, o art. 1º da Instrução 
Normativa n. 1/04-SGAF dispunha que o IVA somente poderia deixar de ser aplicado se a 
identificação da mercadoria, disposta nos anexos da referida instrução, “mencionar 
situação diversa”, como sói acontecer com as pautas de cimento e bebidas. Discorre, com 
efeito, o referido normativo que: 

 

“Art. 1º É adotado como pauta de valores, para efeito de base de 
cálculo do ICMS, o preço corrente da mercadoria e do serviço 
constantes dos Anexos I e II, respectivamente, desta instrução. 



 

§ 1º Os valores de referência constantes desta pauta correspondem 
aos preços correntes da mercadoria no mercado atacadista, exceto 
quando na identificação da mercadoria mencionar situação diversa.” 

 

 
 Ademais, como os próprios termos do art. 19 do CTE – e o seu 

equivalente no art. 12 do RCTE - noticiam, ao asseverar que as hipóteses arroladas em 
seus incisos são “situações específicas” em relação às que foram mencionadas nos 
artigos anteriores, não é viável a aplicação do art. 16 do CTE, utilizado como fundamento 
de decidir no acórdão cameral recorrido. Isso por força da regra de hermenêutica advinda 
do princípio da especialidade.  

Ainda que sob os auspícios da mais escorreita justiça, a equidade 
não poderia prevalecer sobre o princípio da legalidade, à luz da contundência da redação 
do art. 12 do RCTE: a base de cálculo da operação é auferida mediante a aplicação de 
40% de IVA sobre o valor de pauta para gado em pé. A atividade vinculada do Auditor 
Fiscal não o permite fazer ilações sobre a forma com que a base de cálculo para gado em 
pé deve ser obtida. 

Não se deve olvidar, ademais, a limitação legal em matéria tributária 
acerca de considerações de justiça e equidade, no sentido de que o seu emprego  “não 
poderá resultar na dispensa do pagamento de tributo devido” (par. 2º do art. 108 do CTN). 

Conheço, portanto, do recurso Fazendário e lhe dou provimento para 
reformar a decisão cameral e julgar procedente o presente lançamento. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 21 de junho de 2016. 
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Matéria: Mercadoria sem documento fiscal ou com documento irregular (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00886/16 
 
Relator: Conselheiro Lidilone Polizeli Bento 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. I-Pedido de diligência, efetuado pelo 
sujeito passivo. Rejeitado. II-Preliminar de nulidade do 
lançamento por ilegitimidade ativa, arguida pelo sujeito passivo. 
Rejeitada. III- Preliminar de nulidade do lançamento por 
cerceamento de direito de defesa, arguida pelo sujeito passivo. 
Rejeitada. IV- Preliminar de mérito de decadência parcial, 
arguida pelo sujeito passivo. Rejeitada. 
 
I- Deve ser indeferido o pedido de diligência, quando não 
acompanhado de elementos relevantes que constituam justa 
causa para seu deferimento. 
 
II-Não há que se falar em ilegitimidade ativa em exigência 
tributária na qual o sujeito passivo, situado em outra unidade da 
federação, responde pelo pagamento do imposto na condição 
de responsável solidário, visto a caracterização do interesse 
comum na aquisição de mercadoria em situação irregular, 
inteligência do art. 45 do CTE, combinado com art. 124 do CTN. 
 
III-Inexiste cerceamento de direito de defesa quando garante-se 
ao sujeito passivo o livre exercício do contraditório e da ampla 
defesa em todas as fases do processo administrativo, tendo 
este compreendido perfeitamente o alcance e conteúdo da 
acusação fiscal. 
 
IV-Não há que se falar em contagem do prazo decadencial pelo 
disposto no art. 150, §4º do CTN quando o tributo sujeito a 
lançamento por homologação não é objeto de pagamento 
antecipado ou de declaração pelo sujeito passivo, sendo objeto 
de lançamento de ofício, hipótese em que se aplica a regra 
constante do art. 173, inciso I do CTN, entendimento este 
corroborado pela inteligência da Súmula nº 555 do STJ.    
 
ICMS. Obrigação Principal. Omissão de pagamento de imposto. 
Aquisição de mercadoria desacobertada de documentação 
fiscal. Procedência. 
 
Correto o lançamento que exige do adquirente de mercadoria 
desacobertada de documento fiscal o imposto devido na venda 
da mercadoria, omitido pelo remetente, tendo em vista a 
caracterização de interesse comum na situação que constitui o 
fato gerador, o que faz incidir a regra do art. 45 do CTE, 
combinada com art. 124 do CTN sobre o sujeito passivo 
responsável solidário. 
 



 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 07 
de junho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido de diligência e as 
preliminares de nulidade, arguidas pelo sujeito passivo, por ilegitimidade ativa do Estado 
de Goiás e por cerceamento do direito de defesa. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da 
Silva, Alcedino Gomes Barbosa, Aldeci de Souza Flor, Cláudio Henrique de Oliveira, Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira, Mauricio Ribeiro de Paiva, Washington Luis Freire de Oliveira, 
José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, 
Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki 
Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade 
e Nivaldo José Mendes. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso da 
Fazenda Pública para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para afastar a decadência 
parcial do crédito tributário e considerar procedente o auto de infração. Foram vencedores 
os Conselheiros Lidilone Polizeli Bento, Heli José da Silva, Aldeci de Souza Flor, Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira, Washington Luis Freire de Oliveira, Marlene Maria da Silva 
Ruguê Bernardes, Nislene Alves Borges, Gilmar Rodrigues de Almeida, Victor Augusto de 
Faria Morato, Mário de Oliveira Andrade e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur 
Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros 
Rickardo de Souza Santos Mariano, Alcedino Gomes Barbosa, Cláudio Henrique de 
Oliveira, Mauricio Ribeiro de Paiva, José Pereira D'abadia, João Divino de Brito, Nivaldo 
Carvelo Carvalho, Masayuki Missao, Edson Abrão da Silva e Nivaldo José Mendes que 
votaram conhecendo do recurso, negando-lhe provimento para acolher a decadência 
parcial do crédito tributário e considerar parcialmente procedente o auto de infração no 
valor do ICMS de R$ 37.830,07 (trinta e sete mil, oitocentos e trinta reais e sete centavos). 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata o presente processo sobre exigência de ICMS, em virtude de o 
sujeito passivo ter adquirido de produtores rurais goianos carvão vegetal desacobertado 
de documentação fiscal, conforme prova o relatório de controle do consumo e utilização de 
produtos e subprodutos florestais, de emissão do próprio destinatário da mercadoria, 
anexo a este e demonstrado nos documentos anexos.  

O imposto é exigido do sujeito passivo na condição de solidário, nos 
termos do art. 45, parágrafo único, da Lei n.º 11.651/91, que institui o Código Tributário 
Estadual - CTE.  

Foram indicados como infringidos o artigo 66 do CTE, combinado 
com o artigo 145 do Decreto n.º 4.852/97. Propôs-se a multa prevista no art. 71, inciso VII, 
alínea “l”, da Lei nº 11.651/91, com redação da Lei n.º 13.446/99.  

Regularmente intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação em 
primeira instância na qual em sede de preliminar aduz que houve erro na identificação do 
sujeito passivo, pois não poderia figurar no polo passivo da exigência quer seja porque 
não tem interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação tributária, 
quer seja porque para o ICMS não tem aplicação a solidariedade prevista no art. 124 do 
CTN ou, ainda, porque a mercadoria não estava sem documentação fiscal e não se 
aplicaria o inciso I do parágrafo único do art.45 do CTE. 

Alega ainda que não é possível fazer a exata medição do carvão no 
local onde ele é adquirido e por isso o imposto é pago mediante pauta fiscal, portanto, 
nem mesmo do contribuinte goiano- o produtor rural- poder-se-ia exigir a emissão da nota 
fiscal com volume correto de carvão, menos ainda essa exigência poderia ser dirigida ao 
adquirente. A impugnante fez a correta medição do carvão e emitiu notas fiscais de 
entrada em cumprimento à norma tributária mineira. Eventuais diferenças de ICMS devem 
ser recolhidas pelo remetente goiano e não pela impugnante. Também, que não foram 



 

verificados no levantamento eventuais recolhimentos dessas diferenças realizados pelos 
produtores rurais emitentes das notas fiscais. 

Aduz ainda que não há solidariedade em relação à multa mas 
somente em relação ao imposto e que, se for admitida a solidariedade, deve-se afastar a 
penalidade sugerida porque o texto da lei vigente à época do fato gerador previa sua 
aplicação somente quando ocorresse a falta de emissão da nota fiscal, portanto, como o 
carvão foi transportado com nota fiscal não se pode exigir a penalidade nem a sua forma 
qualificada. Ao final, pede sua exclusão do polo passivo e se não for aceito o pedido que 
seja excluída a penalidade. 

Analisando os argumentos da defesa, o ilustre julgador singular 
entendeu que eram insuficientes para ilidir a acusação fiscal, motivo pelo qual rejeitou os 
questionamentos preliminares e no mérito decidiu pela procedência do lançamento. 

Inconformado, o sujeito passivo interpõe recurso voluntário no qual 
pede a reforma da decisão singular, ratificando as razões impugnatórias, formulando em 
suma pedido de diligência, alegando nulidade do lançamento por ilegitimidade ativa do 
Estado de Goiás e por cerceamento de direito de defesa, e requerendo, ao final, a 
improcedência do lançamento. 

Vindo os autos a Julgamento a Câmara Julgadora, apreciando as 
peças e documentos defensórios decidiu pela decadência do crédito tributário em relação 
ao período de janeiro a agosto de 2005, com fundamento no art. 150, § 4º do CTN, 
alegando que o auto de infração refere-se ao período de 2005, foi lavrado em 24 de 
agosto de 2010 e o sujeito passivo recebeu a intimação em 08 de setembro de 2010, 
portanto os meses de janeiro a agosto foram alcançados pela decadência. Com relação 
aos meses de setembro a dezembro julgou improcedente o lançamento, por entender que 
o responsável pelo pagamento do imposto no presente caso seriam os produtores rurais 
goianos e não a autuada, deixando de se manifestar sobre questionamentos preliminares 
e pedido de diligência, nos termos do art. 18, § 3º, do Decreto nº 6.930/09. 

Intimada da decisão cameral, a Fazenda Pública interpõe recurso ao 
Conselho Pleno, solicitando que seja afastada a decadência reconhecida pelo Acórdão 
Cameral e julgado procedente o lançamento, com fundamento no entendimento pacificado 
deste Conselho no sentido de que aplica-se ao presente caso o art. 173, inciso I do CTN, 
não havendo, portanto, que se falar em decadência e quanto ao mérito também seja 
adotado o entendimento também já consolidado desta Casa no sentido de que o 
destinatário das mercadorias responde solidariamente pelo pagamento do imposto, nos 
termos do art. 45 do Código Tributário Estadual.    

Em contradita, o sujeito passivo requer seja julgado improcedente o 
recurso da Fazenda Pública para manter o Acórdão Cameral que julgou o lançamento 
decadente em parte e improcedente na outra parte, e em caso de não ser este o 
entendimento que sejam apreciados todas as demais questões colocadas nas peças 
defensórias anteriores, em homenagem ao princípio da eventualidade.    

É o Relatório. 

 

                                 V O T O  

Preliminarmente, rejeito o pedido diligência formulado pelo sujeito 
passivo, tendo em vista a ausência de justa causa para seu deferimento. A autuada não 
traz ao feito documentos, elementos relevantes que possam justificar a conversão dos 
autos em diligência com a finalidade de se proceder a revisão fiscal.   

Em relação à preliminar de nulidade do lançamento por ilegitimidade 
ativa do Estado de Goiás, rejeito-a, tendo em vista que a conduta do sujeito passivo 



 

adquirir carvão vegetal de produtor rural goiano desacobertado de documento fiscal lhe 
coloca na condição de sujeito passivo solidário, responsável pelo pagamento do imposto, 
nos termos do art. 45, parágrafo único do Código Tributário Estadual, combinado com art. 
124 do CTN, não havendo como negar o interesse comum do destinatário na aquisição 
das mercadorias em situação irregular, bem como a subsunção de sua conduta à regra 
dos dispositivos  legais supracitados. 

É certo que o contribuinte, na operação realizada com a impugnante, 
é o produtor rural emitente da nota fiscal, que poderia, a meu ver, ter sido também 
colocado no polo passivo da lide. No entanto, o Fisco adotando a faculdade que lhe 
confere a Lei, segundo a qual a solidariedade decorre da lei e não comporta benefício de 
ordem, optou pela exigência apenas do sujeito passivo solidário. 

Observa-se dos autos que as notas fiscais emitidas pelo Fisco 
goiano consignaram quantidade inferior do que aquela efetivamente recebida pelo 
destinatário. Esse fato foi verificado pelo adquirente, na medida que emitiu notas fiscais de 
entrada consignando quantidades de carvão maiores que aquelas das notas fiscais 
emitidas pelos produtores rurais goianos. Disso resulta que somente parte da aquisição 
estava regular e que a quantidade excedente de carvão estava sem cobertura de nota 
fiscal e, portanto, sem o registro do fato gerador correspondente e sem o pagamento do 
imposto devido. 

 A impugnante ao emitir a nota fiscal de entrada, corrigindo o volume 
de carvão adquirido, deveria ter corrigido também o valor recolhido pelo produtor ao 
Estado de Goiás. No entanto, não o fez.   

A omissão de recolhimento do imposto relativo à diferença poupou o 
caixa da impugnante, de forma que tendo conhecido que a quantidade de carvão recebida 
não foi toda tributada e não tendo efetuado o recolhimento espontaneamente, deixa claro 
o interesse da adquirente na situação que constitui o fato gerador do imposto. 

A emissão das notas fiscais de entrada, conforme norma tributária 
de seu Estado (MG), só poderia regularizar as operações, por denúncia espontânea, nos 
termos do art. 138 do CTN, mediante pagamento do tributo devido acompanhado dos 
acréscimos legais, o que não ocorreu. 

Feitas essas considerações, entendo que está caracterizado o 
interesse comum na situação que constitui o fato gerador, subsumindo-se a autuada nas 
disposições do art. 45 do CTE, combinado com art.124 do CTN.   

Em relação à alegação de solidariedade apenas em relação ao 
imposto, defendida pelo sujeito passivo, adoto a posição pacífica desta Casa no sentido 
de que em lançamentos de ofício, a solidariedade abrange todo o crédito tributário, nele 
incluído imposto e consectários legais, tais como penalidade pecuniária, juros e 
atualização monetária. Dessa forma, não há como acolher o pedido do sujeito passivo 
para exclusão da penalidade.    

Quanto à preliminar de nulidade do lançamento por cerceamento de 
direito de defesa, também a rejeito, tendo em vista que o sujeito passivo exerceu 
livremente o contraditório e a ampla defesa em todas as fases deste processo 
administrativo tributário, compreendendo perfeitamente o alcance e conteúdo da acusação 
fiscal, tanto que se defendeu em todas as instâncias até o presente momento. 

No que tange à preliminar de mérito de decadência em relação aos 
meses de janeiro a agosto de 2005, rejeito-a pelos fundamentos de fato e de direito que 
passo a expor. 

Em primeiro lugar, verifica-se que a ocorrência do fato gerador 
correspondente ao presente processo se deu no período de janeiro a dezembro de 2005. 



 

Por outro lado, o lançamento foi efetuado em 24 de agosto de 2010 e a intimação ao 
sujeito passivo ocorreu em 08 de setembro de 2010, conforme documento de fl.38.   

 

Dessa forma, não tendo havido pagamento ou declaração do sujeito 
passivo em relação ao imposto omitido, entendo deva ser aplicado o entendimento 
consolidado desta Casa no sentido de que aos casos como o que ora se julga aplica-se o 
disposto no art. 173, inciso I do CTN, o que nos permite concluir que o fisco goiano tinha o 
prazo de até 31 de dezembro de 2010 para efetuar o lançamento da exigência tributária 
correspondente aos fatos geradores ocorridos no ano de 2005. Dessa forma, não há que 
se falar em ocorrência de decadência. 

Corroborando este entendimento, faz-se necessário ressaltar o 
entendimento constante da Súmula nº 555 do STJ que estabelece que ‘quando não 
houver declaração de débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o 
crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, inciso I do CTN, nos casos 
em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem 
prévio exame da autoridade administrativa’. Portanto, perfeitamente aplicável ao ICMS e 
ao caso em julgamento o referido entendimento consolidado por meio de súmula. 

Assim, concluo que não há que se falar em ocorrência de 
decadência no presente processo. 

No que tange ao mérito, tem-se que a diferença a maior, apurada 
pelo cotejo da quantidade de carvão remetido de Goiás com aquele que a impugnante 
registrou pelas notas fiscais de entrada, constitui o volume de carvão adquirido sem nota 
fiscal. Quando a fiscalização fez o cotejo para evidenciar os excessos de volume de 
carvão além daquele consignado nas notas fiscais, implicitamente considerou os 
recolhimentos já efetuados com as notas fiscais emitidas pelos produtores goianos. As 
notas fiscais de entrada emitidas pela impugnante não tiveram o condão de regularizar as 
operações, pois estavam sem o respectivo pagamento do imposto.  

Por outro lado, a defesa não traz aos autos documentos ou 
alegações eficazes para afastar a acusação fiscal, dessa forma, entendo que o 
lançamento preenche os requisitos previstos no art. 142 do CTN e art. 160 do CTE, motivo 
pelo qual deve prosperar.      

Ante o exposto, rejeito o pedido de diligência, as preliminares de 
nulidade do lançamento por ilegitimidade ativa, por cerceamento de direito de defesa, a 
preliminar de mérito de decadência parcial e no mérito, conheço do recurso da Fazenda 
Pública, dou-lhe provimento para reformar o Acórdão Cameral afastando a decadência 
parcial e julgando procedente o lançamento em sua integralidade. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 21 de junho de 2016. 
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Matéria: Mercadoria sem documento fiscal ou com documento irregular (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00887/16 
 
Relator: Conselheiro Lidilone Polizeli Bento 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. I-Pedido de diligência, efetuado pelo 
sujeito passivo. Rejeitado. II-Preliminar de nulidade do 
lançamento por ilegitimidade ativa, arguida pelo sujeito passivo. 
Rejeitada. III- Preliminar de nulidade do lançamento por 
cerceamento de direito de defesa, arguida pelo sujeito passivo. 
Rejeitada. IV- Preliminar de mérito de decadência parcial, 
arguida pelo sujeito passivo. Rejeitada. 
 
I- Deve ser indeferido o pedido de diligência, quando não 
acompanhado de elementos relevantes que constituam justa 
causa para seu deferimento. 
 
II-Não há que se falar em ilegitimidade ativa em exigência 
tributária na qual o sujeito passivo, situado em outra unidade da 
federação, responde pelo pagamento do imposto na condição 
de responsável solidário, visto a caracterização do interesse 
comum na aquisição de mercadoria em situação irregular, 
inteligência do art. 45 do CTE, combinado com art. 124 do CTN. 
 
III-Inexiste cerceamento de direito de defesa quando garante-se 
ao sujeito passivo o livre exercício do contraditório e da ampla 
defesa em todas as fases do processo administrativo, tendo 
este compreendido perfeitamente o alcance e conteúdo da 
acusação fiscal. 
 
IV-Não há que se falar em contagem do prazo decadencial pelo 
disposto no art. 150, §4º do CTN quando o tributo sujeito a 
lançamento por homologação não é objeto de pagamento 
antecipado ou de declaração pelo sujeito passivo, sendo objeto 
de lançamento de ofício, hipótese em que se aplica a regra 
constante do art. 173, inciso I do CTN, entendimento este 
corroborado pela inteligência da Súmula nº 555 do STJ.    
 
ICMS. Obrigação Principal. Omissão de pagamento de imposto. 
Aquisição de mercadoria desacobertada de documentação 
fiscal. Procedência. 
 
Correto o lançamento que exige do adquirente de mercadoria 
desacobertada de documento fiscal o imposto devido na venda 
da mercadoria, omitido pelo remetente, tendo em vista a 
caracterização de interesse comum na situação que constitui o 
fato gerador, o que faz incidir a regra do art. 45 do CTE, 
combinada com art. 124 do CTN sobre o sujeito passivo 
responsável solidário. 
 



 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 07 
de junho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido de diligência e as 
preliminares de nulidade, arguidas pelo sujeito passivo, por ilegitimidade ativa do Estado 
de Goiás e por cerceamento do direito de defesa. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da 
Silva, Alcedino Gomes Barbosa, Aldeci de Souza Flor, Cláudio Henrique de Oliveira, Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira, Mauricio Ribeiro de Paiva, Washington Luis Freire de Oliveira, 
José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, 
Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki 
Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade 
e Nivaldo José Mendes. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso da 
Fazenda Pública para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para afastar a decadência 
parcial do crédito tributário e considerar procedente o auto de infração. Foram vencedores 
os Conselheiros Lidilone Polizeli Bento, Heli José da Silva, Aldeci de Souza Flor, Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira, Washington Luis Freire de Oliveira, Marlene Maria da Silva 
Ruguê Bernardes, Nislene Alves Borges, Gilmar Rodrigues de Almeida, Victor Augusto de 
Faria Morato, Mário de Oliveira Andrade e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur 
Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros 
Rickardo de Souza Santos Mariano, Alcedino Gomes Barbosa, Cláudio Henrique de 
Oliveira, Mauricio Ribeiro de Paiva, José Pereira D'abadia, João Divino de Brito, Nivaldo 
Carvelo Carvalho, Masayuki Missao, Edson Abrão da Silva e Nivaldo José Mendes que 
votaram conhecendo do recurso, negando-lhe provimento para acolher a decadência 
parcial do crédito tributário e considerar parcialmente procedente o auto de infração no 
valor do ICMS de R$ 3.902,28 (três mil, novecentos e dois reais e vinte e oito centavos) . 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata o presente processo sobre exigência de ICMS, em virtude de o 
sujeito passivo ter adquirido de produtores rurais goianos carvão vegetal desacobertado 
de documentação fiscal, conforme prova o relatório de controle do consumo e utilização de 
produtos e subprodutos florestais, de emissão do próprio destinatário da mercadoria, 
anexo a este e demonstrado nos documentos anexos.  

O imposto é exigido do sujeito passivo na condição de solidário, nos 
termos do art. 45, parágrafo único, da Lei n.º 11.651/91, que institui o Código Tributário 
Estadual - CTE.  

Foram indicados como infringidos o artigo 66 do CTE, combinado 
com o artigo 145 do Decreto n.º 4.852/97. Propôs-se a multa prevista no art. 71, inciso VII, 
alínea “l”, da Lei nº 11.651/91, com redação da Lei n.º 13.446/99.  

Regularmente intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação em 
primeira instância na qual em sede de preliminar aduz que houve erro na identificação do 
sujeito passivo, pois não poderia figurar no polo passivo da exigência quer seja porque 
não tem interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação tributária, 
quer seja porque para o ICMS não tem aplicação a solidariedade prevista no art. 124 do 
CTN ou, ainda, porque a mercadoria não estava sem documentação fiscal e não se 
aplicaria o inciso I do parágrafo único do art.45 do CTE. 

Alega ainda que não é possível fazer a exata medição do carvão no 
local onde ele é adquirido e por isso o imposto é pago mediante pauta fiscal, portanto, 
nem mesmo do contribuinte goiano- o produtor rural- poder-se-ia exigir a emissão da nota 
fiscal com volume correto de carvão, menos ainda essa exigência poderia ser dirigida ao 
adquirente. A impugnante fez a correta medição do carvão e emitiu notas fiscais de 
entrada em cumprimento à norma tributária mineira. Eventuais diferenças de ICMS devem 
ser recolhidas pelo remetente goiano e não pela impugnante. Também, que não foram 



 

verificados no levantamento eventuais recolhimentos dessas diferenças realizados pelos 
produtores rurais emitentes das notas fiscais. 

Aduz ainda que não há solidariedade em relação à multa mas 
somente em relação ao imposto e que, se for admitida a solidariedade, deve-se afastar a 
penalidade sugerida porque o texto da lei vigente à época do fato gerador previa sua 
aplicação somente quando ocorresse a falta de emissão da nota fiscal, portanto, como o 
carvão foi transportado com nota fiscal não se pode exigir a penalidade nem a sua forma 
qualificada. Ao final, pede sua exclusão do polo passivo e se não for aceito o pedido que 
seja excluída a penalidade. 

Analisando os argumentos da defesa, o ilustre julgador singular 
entendeu que eram insuficientes para ilidir a acusação fiscal, motivo pelo qual rejeitou os 
questionamentos preliminares e no mérito decidiu pela procedência do lançamento. 

Inconformado, o sujeito passivo interpõe recurso voluntário no qual 
pede a reforma da decisão singular, ratificando as razões impugnatórias, formulando em 
suma pedido de diligência, alegando nulidade do lançamento por ilegitimidade ativa do 
Estado de Goiás e por cerceamento de direito de defesa, e requerendo, ao final, a 
improcedência do lançamento. 

Vindo os autos a Julgamento a Câmara Julgadora, apreciando as 
peças e documentos defensórios decidiu pela decadência do crédito tributário em relação 
ao período de janeiro a novembro de 2004, com fundamento no art. 150, § 4º do CTN, 
alegando que o auto de infração refere-se ao período de 2004, foi lavrado em 03 de 
dezembro de 2008 e o sujeito passivo recebeu a intimação em 09 de dezembro de 2008, 
portanto os meses de janeiro a novembro foram alcançados pela decadência. Com 
relação ao mês de dezembro julgou improcedente o lançamento, por entender que o 
responsável pelo pagamento do imposto no presente caso seriam os produtores rurais 
goianos e não a autuada, deixando de se manifestar sobre questionamentos preliminares 
e pedido de diligência, nos termos do art. 18, § 3º, do Decreto nº 6.930/09. 

Intimada da decisão cameral, a Fazenda Pública interpõe recurso ao 
Conselho Pleno, solicitando que seja afastada a decadência reconhecida pelo Acórdão 
Cameral e julgado procedente o lançamento, com fundamento no entendimento pacificado 
deste Conselho no sentido de que aplica-se ao presente caso o art. 173, inciso I do CTN, 
não havendo, portanto, que se falar em decadência e quanto ao mérito também seja 
adotado o entendimento também já consolidado desta Casa no sentido de que o 
destinatário das mercadorias responde solidariamente pelo pagamento do imposto, nos 
termos do art. 45 do Código Tributário Estadual.    

Em contradita, o sujeito passivo requer seja julgado improcedente o 
recurso da Fazenda Pública para manter o Acórdão Cameral que julgou o lançamento 
decadente em parte e improcedente na outra parte, e em caso de não ser este o 
entendimento que sejam apreciados todas as demais questões colocadas nas peças 
defensórias anteriores, em homenagem ao princípio da eventualidade.    

É o Relatório. 

 

                                 V O T O  

Preliminarmente, rejeito o pedido diligência formulado pelo sujeito 
passivo, tendo em vista a ausência de justa causa para seu deferimento. A autuada não 
traz ao feito documentos, elementos relevantes que possam justificar a conversão dos 
autos em diligência com a finalidade de se proceder a revisão fiscal.   

Em relação à preliminar de nulidade do lançamento por ilegitimidade 
ativa do Estado de Goiás, rejeito-a, tendo em vista que a conduta do sujeito passivo 



 

adquirir carvão vegetal de produtor rural goiano desacobertado de documento fiscal lhe 
coloca na condição de sujeito passivo solidário, responsável pelo pagamento do imposto, 
nos termos do art. 45, parágrafo único do Código Tributário Estadual, combinado com art. 
124 do CTN, não havendo como negar o interesse comum do destinatário na aquisição 
das mercadorias em situação irregular, bem como a subsunção de sua conduta à regra 
dos dispositivos  legais supracitados. 

É certo que o contribuinte, na operação realizada com a impugnante, 
é o produtor rural emitente da nota fiscal, que poderia, a meu ver, ter sido também 
colocado no polo passivo da lide. No entanto, o Fisco adotando a faculdade que lhe 
confere a Lei, segundo a qual a solidariedade decorre da lei e não comporta benefício de 
ordem, optou pela exigência apenas do sujeito passivo solidário. 

Observa-se dos autos que as notas fiscais emitidas pelo Fisco 
goiano consignaram quantidade inferior do que aquela efetivamente recebida pelo 
destinatário. Esse fato foi verificado pelo adquirente, na medida que emitiu notas fiscais de 
entrada consignando quantidades de carvão maiores que aquelas das notas fiscais 
emitidas pelos produtores rurais goianos. Disso resulta que somente parte da aquisição 
estava regular e que a quantidade excedente de carvão estava sem cobertura de nota 
fiscal e, portanto, sem o registro do fato gerador correspondente e sem o pagamento do 
imposto devido. 

 A impugnante ao emitir a nota fiscal de entrada, corrigindo o volume 
de carvão adquirido, deveria ter corrigido também o valor recolhido pelo produtor ao 
Estado de Goiás. No entanto, não o fez.   

A omissão de recolhimento do imposto relativo à diferença poupou o 
caixa da impugnante, de forma que tendo conhecido que a quantidade de carvão recebida 
não foi toda tributada e não tendo efetuado o recolhimento espontaneamente, deixa claro 
o interesse da adquirente na situação que constitui o fato gerador do imposto. 

A emissão das notas fiscais de entrada, conforme norma tributária 
de seu Estado (MG), só poderia regularizar as operações, por denúncia espontânea, nos 
termos do art. 138 do CTN, mediante pagamento do tributo devido acompanhado dos 
acréscimos legais, o que não ocorreu. 

Feitas essas considerações, entendo que está caracterizado o 
interesse comum na situação que constitui o fato gerador, subsumindo-se a autuada nas 
disposições do art. 45 do CTE, combinado com art.124 do CTN.   

Em relação à alegação de solidariedade apenas em relação ao 
imposto, defendida pelo sujeito passivo, adoto a posição pacífica desta Casa no sentido 
de que em lançamentos de ofício, a solidariedade abrange todo o crédito tributário, nele 
incluído imposto e consectários legais, tais como penalidade pecuniária, juros e 
atualização monetária. Dessa forma, não há como acolher o pedido do sujeito passivo 
para exclusão da penalidade.    

Quanto à preliminar de nulidade do lançamento por cerceamento de 
direito de defesa, também a rejeito, tendo em vista que o sujeito passivo exerceu 
livremente o contraditório e a ampla defesa em todas as fases deste processo 
administrativo tributário, compreendendo perfeitamente o alcance e conteúdo da acusação 
fiscal, tanto que se defendeu em todas as instâncias até o presente momento. 

No que tange à preliminar de mérito de decadência em relação aos 
meses de janeiro a novembro de 2004, rejeito-a pelos fundamentos de fato e de direito 
que passo a expor. 

Em primeiro lugar, verifica-se que a ocorrência do fato gerador 
correspondente ao presente processo se deu no período de janeiro a abril e setembro a 



 

dezembro de 2004. Por outro lado, o lançamento foi efetuado em 12 de novembro de 2009 
e a intimação ao sujeito passivo ocorreu em 23/11/2009, conforme documento de fl. 74.   

Dessa forma, não tendo havido pagamento ou declaração do sujeito 
passivo em relação ao imposto omitido, entendo deva ser aplicado o entendimento 
consolidado desta Casa no sentido de que aos casos como o que ora se julga aplica-se o 
disposto no art. 173, inciso I do CTN, o que nos permite concluir que o fisco goiano tinha o 
prazo de até 31 de dezembro de 2009 para efetuar o lançamento da exigência tributária 
correspondente aos fatos geradores ocorridos no ano de 2004. 

Corroborando este entendimento, faz-se necessário ressaltar o 
entendimento constante da Súmula nº 555 do STJ que estabelece que ‘quando não 
houver declaração de débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o 
crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, inciso I do CTN, nos casos 
em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem 
prévio exame da autoridade administrativa’. Portanto, perfeitamente aplicável ao ICMS e 
ao caso em julgamento o referido entendimento consolidado por meio de súmula.  

Assim, entendo que não há que se falar em ocorrência de 
decadência no presente processo.   

No que tange ao mérito, tem-se que a diferença a maior, apurada 
pelo cotejo da quantidade de carvão remetido de Goiás com aquele que a impugnante 
registrou pelas notas fiscais de entrada, constitui o volume de carvão adquirido sem nota 
fiscal. Quando a fiscalização fez o cotejo para evidenciar os excessos de volume de 
carvão além daquele consignado nas notas fiscais, implicitamente considerou os 
recolhimentos já efetuados com as notas fiscais emitidas pelos produtores goianos. As 
notas fiscais de entrada emitidas pela impugnante não tiveram o condão de regularizar as 
operações, pois estavam sem o respectivo pagamento do imposto.  

Por outro lado, a defesa não traz aos autos documentos ou 
alegações eficazes para afastar a acusação fiscal, dessa forma, entendo que o 
lançamento preenche os requisitos previstos no art. 142 do CTN e art. 160 do CTE, motivo 
pelo qual deve prosperar.      

Ante o exposto, rejeito o pedido de diligência, as preliminares de 
nulidade do lançamento por ilegitimidade ativa, por cerceamento de direito de defesa, a 
preliminar de mérito de decadência parcial e no mérito, conheço do recurso da Fazenda 
Pública, dou-lhe provimento para reformar o Acórdão Cameral afastando a decadência 
parcial e julgando procedente o lançamento em sua integralidade. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 21 de junho de 2016. 
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Matéria: Mercadoria sem documento fiscal ou com documento irregular (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00888/16 
 
Relator: Conselheiro Lidilone Polizeli Bento 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. I-Pedido de diligência, efetuado pelo 
sujeito passivo. Rejeitado. II-Preliminar de nulidade do 
lançamento por ilegitimidade ativa, arguida pelo sujeito passivo. 
Rejeitada. III- Preliminar de nulidade do lançamento por 
cerceamento de direito de defesa, arguida pelo sujeito passivo. 
Rejeitada. IV- Preliminar de mérito de decadência parcial, 
arguida pelo sujeito passivo. Rejeitada. 
 
I- Deve ser indeferido o pedido de diligência, quando não 
acompanhado de elementos relevantes que constituam justa 
causa para seu deferimento. 
 
II-Não há que se falar em ilegitimidade ativa em exigência 
tributária na qual o sujeito passivo, situado em outra unidade da 
federação, responde pelo pagamento do imposto na condição 
de responsável solidário, visto a caracterização do interesse 
comum na aquisição de mercadoria em situação irregular, 
inteligência do art. 45 do CTE, combinado com art. 124 do CTN. 
 
III-Inexiste cerceamento de direito de defesa quando garante-se 
ao sujeito passivo o livre exercício do contraditório e da ampla 
defesa em todas as fases do processo administrativo, tendo 
este compreendido perfeitamente o alcance e conteúdo da 
acusação fiscal. 
 
IV-Não há que se falar em contagem do prazo decadencial pelo 
disposto no art. 150, §4º do CTN quando o tributo sujeito a 
lançamento por homologação não é objeto de pagamento 
antecipado ou de declaração pelo sujeito passivo, sendo objeto 
de lançamento de ofício, hipótese em que se aplica a regra 
constante do art. 173, inciso I do CTN, entendimento este 
corroborado pela inteligência da Súmula nº 555 do STJ.    
 
ICMS. Obrigação Principal. Omissão de pagamento de imposto. 
Aquisição de mercadoria desacobertada de documentação 
fiscal. Procedência. 
 
Correto o lançamento que exige do adquirente de mercadoria 
desacobertada de documento fiscal o imposto devido na venda 
da mercadoria, omitido pelo remetente, tendo em vista a 
caracterização de interesse comum na situação que constitui o 
fato gerador, o que faz incidir a regra do art. 45 do CTE, 
combinada com art. 124 do CTN sobre o sujeito passivo 
responsável solidário. 
 



 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 07 
de junho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido de diligência e as 
preliminares de nulidade, arguidas pelo sujeito passivo, por ilegitimidade ativa do Estado 
de Goiás e por cerceamento do direito de defesa. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da 
Silva, Alcedino Gomes Barbosa, Aldeci de Souza Flor, Cláudio Henrique de Oliveira, Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira, Mauricio Ribeiro de Paiva, Washington Luis Freire de Oliveira, 
José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, 
Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki 
Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade 
e Nivaldo José Mendes. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso da 
Fazenda Pública para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para afastar a decadência 
parcial do crédito tributário e considerar procedente o auto de infração. Foram vencedores 
os Conselheiros Lidilone Polizeli Bento, Heli José da Silva, Aldeci de Souza Flor, Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira, Washington Luis Freire de Oliveira, Marlene Maria da Silva 
Ruguê Bernardes, Nislene Alves Borges, Gilmar Rodrigues de Almeida, Victor Augusto de 
Faria Morato, Mário de Oliveira Andrade e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur 
Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros 
Rickardo de Souza Santos Mariano, Alcedino Gomes Barbosa, Cláudio Henrique de 
Oliveira, Mauricio Ribeiro de Paiva, José Pereira D'abadia, João Divino de Brito, Nivaldo 
Carvelo Carvalho, Masayuki Missao, Edson Abrão da Silva e Nivaldo José Mendes que 
votaram conhecendo do recurso, negando-lhe provimento para acolher a decadência 
parcial do crédito tributário e considerar parcialmente procedente o auto de infração no 
valor do ICMS de R$ 6.416,07 (seis mil, quatrocentos e dezesseis reais e sete centavos). 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata o presente processo sobre exigência de ICMS, em virtude de o 
sujeito passivo ter adquirido de produtores rurais goianos carvão vegetal desacobertado 
de documentação fiscal, conforme prova o relatório de controle do consumo e utilização de 
produtos e subprodutos florestais, de emissão do próprio destinatário da mercadoria, 
anexo a este e demonstrado nos documentos anexos.  

O imposto é exigido do sujeito passivo na condição de solidário, nos 
termos do art. 45, parágrafo único, da Lei n.º 11.651/91, que institui o Código Tributário 
Estadual - CTE.  

Foram indicados como infringidos o artigo 66 do CTE, combinado 
com o artigo 145 do Decreto n.º 4.852/97. Propôs-se a multa prevista no art. 71, inciso VII, 
alínea “l”, da Lei nº 11.651/91, com redação da Lei n.º 13.446/99.  

Regularmente intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação em 
primeira instância na qual em sede de preliminar aduz que houve erro na identificação do 
sujeito passivo, pois não poderia figurar no polo passivo da exigência quer seja porque 
não tem interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação tributária, 
quer seja porque para o ICMS não tem aplicação a solidariedade prevista no art. 124 do 
CTN ou, ainda, porque a mercadoria não estava sem documentação fiscal e não se 
aplicaria o inciso I do parágrafo único do art.45 do CTE. 

Alega ainda que não é possível fazer a exata medição do carvão no 
local onde ele é adquirido e por isso o imposto é pago mediante pauta fiscal, portanto, 
nem mesmo do contribuinte goiano- o produtor rural- poder-se-ia exigir a emissão da nota 
fiscal com volume correto de carvão, menos ainda essa exigência poderia ser dirigida ao 
adquirente. A impugnante fez a correta medição do carvão e emitiu notas fiscais de 
entrada em cumprimento à norma tributária mineira. Eventuais diferenças de ICMS devem 
ser recolhidas pelo remetente goiano e não pela impugnante. Também, que não foram 



 

verificados no levantamento eventuais recolhimentos dessas diferenças realizados pelos 
produtores rurais emitentes das notas fiscais. 

Aduz ainda que não há solidariedade em relação à multa mas 
somente em relação ao imposto e que, se for admitida a solidariedade, deve-se afastar a 
penalidade sugerida porque o texto da lei vigente à época do fato gerador previa sua 
aplicação somente quando ocorresse a falta de emissão da nota fiscal, portanto, como o 
carvão foi transportado com nota fiscal não se pode exigir a penalidade nem a sua forma 
qualificada. Ao final, pede sua exclusão do polo passivo e se não for aceito o pedido que 
seja excluída a penalidade. 

Analisando os argumentos da defesa, o ilustre julgador singular 
entendeu que eram insuficientes para ilidir a acusação fiscal, motivo pelo qual rejeitou os 
questionamentos preliminares e no mérito decidiu pela procedência do lançamento. 

Inconformado, o sujeito passivo interpõe recurso voluntário no qual 
pede a reforma da decisão singular, ratificando as razões impugnatórias, formulando em 
suma pedido de diligência, alegando nulidade do lançamento por ilegitimidade ativa do 
Estado de Goiás e por cerceamento de direito de defesa, e requerendo, ao final, a 
improcedência do lançamento. 

Vindo os autos a Julgamento a Câmara Julgadora, apreciando as 
peças e documentos defensórios decidiu pela decadência do crédito tributário em relação 
ao período de janeiro a novembro de 2003, com fundamento no art. 150, § 4º do CTN, 
alegando que o auto de infração refere-se ao período de 2003, foi lavrado em 03 de 
dezembro de 2008 e o sujeito passivo recebeu a intimação em 09 de dezembro de 2008, 
portanto os meses de janeiro a novembro foram alcançados pela decadência. Com 
relação ao mês de dezembro julgou improcedente o lançamento, por entender que o 
responsável pelo pagamento do imposto no presente caso seriam os produtores rurais 
goianos e não a autuada, deixando de se manifestar sobre questionamentos preliminares 
e pedido de diligência, nos termos do art. 18, § 3º, do Decreto nº 6.930/09. 

Intimada da decisão cameral, a Fazenda Pública interpõe recurso ao 
Conselho Pleno, solicitando que seja afastada a decadência reconhecida pelo Acórdão 
Cameral e julgado procedente o lançamento, com fundamento no entendimento pacificado 
deste Conselho no sentido de que aplica-se ao presente caso o art. 173, inciso I do CTN, 
não havendo, portanto, que se falar em decadência e quanto ao mérito também seja 
adotado o entendimento também já consolidado desta Casa no sentido de que o 
destinatário das mercadorias responde solidariamente pelo pagamento do imposto, nos 
termos do art. 45 do Código Tributário Estadual.    

Em contradita, o sujeito passivo requer seja julgado improcedente o 
recurso da Fazenda Pública para manter o Acórdão Cameral que julgou o lançamento 
decadente em parte e improcedente na outra parte, e em caso de não ser este o 
entendimento que sejam apreciados todas as demais questões colocadas nas peças 
defensórias anteriores, em homenagem ao princípio da eventualidade.    

É o Relatório. 

 

                                 V O T O  

Preliminarmente, rejeito o pedido diligência formulado pelo sujeito 
passivo, tendo em vista a ausência de justa causa para seu deferimento. A autuada não 
traz ao feito documentos, elementos relevantes que possam justificar a conversão dos 
autos em diligência com a finalidade de se proceder a revisão fiscal.   

Em relação à preliminar de nulidade do lançamento por ilegitimidade 
ativa do Estado de Goiás, rejeito-a, tendo em vista que a conduta do sujeito passivo 



 

adquirir carvão vegetal de produtor rural goiano desacobertado de documento fiscal lhe 
coloca na condição de sujeito passivo solidário, responsável pelo pagamento do imposto, 
nos termos do art. 45, parágrafo único do Código Tributário Estadual, combinado com art. 
124 do CTN, não havendo como negar o interesse comum do destinatário na aquisição 
das mercadorias em situação irregular, bem como a subsunção de sua conduta à regra 
dos dispositivos  legais supracitados. 

É certo que o contribuinte, na operação realizada com a impugnante, 
é o produtor rural emitente da nota fiscal, que poderia, a meu ver, ter sido também 
colocado no polo passivo da lide. No entanto, o Fisco adotando a faculdade que lhe 
confere a Lei, segundo a qual a solidariedade decorre da lei e não comporta benefício de 
ordem, optou pela exigência apenas do sujeito passivo solidário. 

Observa-se dos autos que as notas fiscais emitidas pelo Fisco 
goiano consignaram quantidade inferior do que aquela efetivamente recebida pelo 
destinatário. Esse fato foi verificado pelo adquirente, na medida que emitiu notas fiscais de 
entrada consignando quantidades de carvão maiores que aquelas das notas fiscais 
emitidas pelos produtores rurais goianos. Disso resulta que somente parte da aquisição 
estava regular e que a quantidade excedente de carvão estava sem cobertura de nota 
fiscal e, portanto, sem o registro do fato gerador correspondente e sem o pagamento do 
imposto devido. 

 A impugnante ao emitir a nota fiscal de entrada, corrigindo o volume 
de carvão adquirido, deveria ter corrigido também o valor recolhido pelo produtor ao 
Estado de Goiás. No entanto, não o fez.   

A omissão de recolhimento do imposto relativo à diferença poupou o 
caixa da impugnante, de forma que tendo conhecido que a quantidade de carvão recebida 
não foi toda tributada e não tendo efetuado o recolhimento espontaneamente, deixa claro 
o interesse da adquirente na situação que constitui o fato gerador do imposto. 

A emissão das notas fiscais de entrada, conforme norma tributária 
de seu Estado (MG), só poderia regularizar as operações, por denúncia espontânea, nos 
termos do art. 138 do CTN, mediante pagamento do tributo devido acompanhado dos 
acréscimos legais, o que não ocorreu. 

Feitas essas considerações, entendo que está caracterizado o 
interesse comum na situação que constitui o fato gerador, subsumindo-se a autuada nas 
disposições do art. 45 do CTE, combinado com art.124 do CTN.   

Em relação à alegação de solidariedade apenas em relação ao 
imposto, defendida pelo sujeito passivo, adoto a posição pacífica desta Casa no sentido 
de que em lançamentos de ofício, a solidariedade abrange todo o crédito tributário, nele 
incluído imposto e consectários legais, tais como penalidade pecuniária, juros e 
atualização monetária. Dessa forma, não há como acolher o pedido do sujeito passivo 
para exclusão da penalidade.    

Quanto à preliminar de nulidade do lançamento por cerceamento de 
direito de defesa, também a rejeito, tendo em vista que o sujeito passivo exerceu 
livremente o contraditório e a ampla defesa em todas as fases deste processo 
administrativo tributário, compreendendo perfeitamente o alcance e conteúdo da acusação 
fiscal, tanto que se defendeu em todas as instâncias até o presente momento. 

No que tange à preliminar de mérito de decadência em relação aos 
meses de janeiro a novembro de 2003, rejeito-a pelos fundamentos de fato e de direito 
que passo a expor. 

Em primeiro lugar, verifica-se que a ocorrência do fato gerador 
correspondente ao presente processo se deu no período de janeiro a dezembro de 2003. 



 

Por outro lado, o lançamento foi efetuado em 03 de dezembro de 2008 e a intimação ao 
sujeito passivo ocorreu em 09 de dezembro de 2008, conforme documento de fl.68. 

Dessa forma, não tendo havido pagamento ou declaração do sujeito 
passivo em relação ao imposto omitido, entendo deva ser aplicado o entendimento 
consolidado desta Casa no sentido de que aos casos como o que ora se julga aplica-se o 
disposto no art. 173, inciso I do CTN, o que nos permite concluir que o fisco goiano tinha o 
prazo de até 31 de dezembro de 2008 para efetuar o lançamento da exigência tributária 
correspondente aos fatos geradores ocorridos no ano de 2003.  

Corroborando este entendimento, faz-se necessário ressaltar o 
entendimento constante da Súmula nº 555 do STJ que estabelece que ‘quando não 
houver declaração de débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o 
crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, inciso I do CTN, nos casos 
em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem 
prévio exame da autoridade administrativa’. Portanto, perfeitamente aplicável ao ICMS e 
ao caso em julgamento o referido entendimento consolidado por meio de súmula. 

Assim, concluo que não há que se falar em ocorrência de 
decadência no presente processo. 

No que tange ao mérito, tem-se que a diferença a maior, apurada 
pelo cotejo da quantidade de carvão remetido de Goiás com aquele que a impugnante 
registrou pelas notas fiscais de entrada, constitui o volume de carvão adquirido sem nota 
fiscal. Quando a fiscalização fez o cotejo para evidenciar os excessos de volume de 
carvão além daquele consignado nas notas fiscais, implicitamente considerou os 
recolhimentos já efetuados com as notas fiscais emitidas pelos produtores goianos. As 
notas fiscais de entrada emitidas pela impugnante não tiveram o condão de regularizar as 
operações, pois estavam sem o respectivo pagamento do imposto.  

Por outro lado, a defesa não traz aos autos documentos ou 
alegações eficazes para afastar a acusação fiscal, dessa forma, entendo que o 
lançamento preenche os requisitos previstos no art. 142 do CTN e art. 160 do CTE, motivo 
pelo qual deve prosperar.      

Ante o exposto, rejeito o pedido de diligência, as preliminares de 
nulidade do lançamento por ilegitimidade ativa, por cerceamento de direito de defesa, a 
preliminar de mérito de decadência parcial e no mérito, conheço do recurso da Fazenda 
Pública, dou-lhe provimento para reformar o Acórdão Cameral afastando a decadência 
parcial e julgando procedente o lançamento em sua integralidade. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 21 de junho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Mercadoria sem documento fiscal ou com documento irregular (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01027/16 
 
Relator: Conselheiro Edson Abrão da Silva 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pelo sujeito passivo, não  acolhida nos termos do §1º do 
art. 18 do Regimento Interno do CAT.  ICMS. Transporte de 
mercadoria (adubo) sem documentação fiscal.   
 
1. Não se aprecia preliminar de nulidade, quando puder decidir o 
mérito a favor da parte a quem aproveitaria o acatamento da 
preliminar; 
 
2. Julga-se improcedente o auto de infração, quando a instrução 
processual apontar que o polo passivo não cometeu o ilícito 
fiscal denunciado pela autoridade lançadora. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 24 de junho de 2016, decidiu,  por unanimidade de votos, não se 
pronunciar, nos termos do art. 18, §1º do Regimento Interno do CAT, quanto a preliminar 
de nulidade da peça básica, arguida pelo sujeito passivo e, no mérito, conhecer do 
recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente 
o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Edson Abrão da Silva, 
Elias Alves dos Santos, Rickardo de Souza Santos Mariano, Luis Antônio da Silva Costa e 
Masayuki Missao. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo transportava 15 T 
de adubo sem documentação fiscal, no valor comercial de R$ 17.850,00, conforme preço 
praticado no mercado local (R$1.190,00/T) e documentos anexos. Em consequência, 
deverá pagar o ICMS na importância de R$ 3.034,50 mais as cominações legais. A 
autoridade lançadora indica como infringidas as disposições dos artigos 45, I, "a", 64 e 66 
do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) combinado com os artigos 141, 
parágrafo único do Decreto 4.852/97. Proposta a aplicação da penalidade prevista no 
artigo 71, XII, "a", 3, §9°I do CTE, com redação da Lei nº 15.505/2005. 

 
O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: 

detalhamento do credito tributário, ordem de serviço, minuta, termo de apreensão, termo 
de liberação, cópia de documento pessoal, consulta detalhada da contribuinte pessoa 
física, consultas por auto. De "fls. 03 a 13". 

 
 O sujeito passivo foi intimado a pagar quantia exigida ou apresentar 

impugnação em Primeira Instancia, de "fls.14 a 16". 
 
O sujeito passivo apresenta manifestação de "fls.19 a 22". 
 
Na qual alega que ocorreu vícios durante a emissão do auto de 

infração o que o torna nulo de pleno direito, haja vista que alguns de seus itens essenciais 



 

não mais podem ser apurados, tais como o peso dos produtos, o valor do mesmo na 
referida data, bem como a especificação do produto. 

 
Ou seja, o auditor informa no auto que a quantia era de 15 ton, 

porém, não anexa ao processo o comprovante de pesagem do veículo, sendo assim, não 
tendo veracidade na quantidade. 

 
Entende ainda que o veículo transportava mercadoria própria de um 

estabelecimento para outro, possuindo em sua propriedade um local adequado a guarda 
dos produtos destinados ao plantio, o que os torna isento de cobrança de ICMS e por se 
tratar de produto destinado a produção agrícola, este também tem amparo legal de 
isenção. 

 
Uma vez que esse local para a guarda dos produtos serve de ponto 

de apoio de distribuição para todas as áreas que se encontram próximas, descartando, a 
necessidade de construção e manutenção de várias unidades destinadas a guarda e 
conservação de produtos. 

 
Diante dos fatos, requer que seja acolhida a impugnação e provida, 

para declarar improcedente, não gerando base de cálculo de incidência de ICMS. 
 
Anexa ao auto: copias de documentos pessoais, referência de 

contatos, extrato cadastral, espelho cadastra, de "fls.23 a 26". 
 
 Pela sentença nº 3348/2015-JULP, o julgador singular decide pela 

procedência do auto de infração.  
 
Em sua fundamentação afirma que as alegações do sujeito passivo 

não prosperam. 
 
No entanto, afasta a alegação de nulidade processual, porque a 

denominação da mercadoria não exige o detalhamento de sua composição química. Trata 
se de adubo, e isto basta para identificar o produto. Também não há que se pesar o 
produto para saber o quanto de mercadoria há no veículo transportador. 

 
A questão da inscrição é irrelevante, pois o fato é que a mercadoria 

transitava sem nota fiscal. 
 
No que diz respeito ao arbitramento, tem-se que o mesmo já foi 

arbitrado pelo fisco que, embora sem anexar dados ou documentos referentes ao preço, 
determinou o valor da tonelada. 

 
No entanto, o sujeito passivo também não traz nada ao processo 

para contrapor-se ao arbitramento feito pelo fisco, o que poderia motivar a alteração do 
valor ou a conversão em diligência para eventual apuração. 

 
Sobre a alegação de isenção do produto, os insumos agropecuários 

têm isenção do ICMS conforme o destino, porém, nessa situação, as mercadorias 
desacompanhadas da documentação fiscal não se enquadram na previsão legal, 
porquanto, seu destino é ignorado no momento da abordagem pela fiscalização, de "fls. 28 
a 31". 

 



 

O sujeito passivo foi intimado a apresentar Recurso Voluntario de 
"fls. 32 a 33". 

 
Apresentou manifestação de "fls.35 a 39". 
 
Alega que, em momento algum disse que o produto estava 

acobertado com nota fiscal, porém, comprovou que o trânsito do produto estava ocorrendo 
dentro das aéreas de plantio nas propriedades, onde os insumos foram levados até o 
talhão de plantio.  

 
Assim sendo, não há que se falar que o produto estava sendo 

transportado para comercialização, não sendo assim devido o ICMS, isto posto que o 
mesmo como declarado pelo julgado por se tratar de fertilizante é isento. 

 
Requer, que a sentença seja reformada, dando por nulo seus efeitos, 

assim como o cancelamento e arquivamento do referido auto. 
 
Anexo no auto: cópia de documentos pessoais e envelope. De "fls.40 

a 41". 
 
 
Pela resolução 039/2016 "fls. 44" a Terceira Câmara do CAT, resolve 

por encaminhar os autos à GEPRO, no escopo de se intimar o sujeito passivo a 
apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias, as cópias das notas ficais de aquisição das 
mercadorias apreendidas. (adubo) 

 
O sujeito passivo junta ao processo documentos cumprindo o que 

ficou determinado na resolução 039/2016, "fls. 48 a 50." 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Em proêmio, deixou de me pronunciar sobre a preliminar de nulidade 
da peça básica, arguida pelo sujeito passivo e o faço amparando-me na orientação contida 
no §1º do artigo 18 do Regimento Interno do CAT, Decreto nº. 6930/09, “verbis”, tendo em 
vista que a decisão desta Câmara Julgadora, foi de encontro ao pleito da defesa e julgou 
improcedente a exordial conforme passo a expor: 

 
Art. 18.  
 
[...] 
 
§. 1º - Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveitaria o 
acatamento da preliminar, o órgão julgador não deve pronunciá-la  

 
Conforme informado no relatório que é parte integrante deste 

“decisum”, trata-se de adubo a mercadoria objeto desta ação, portanto isenta. 
 
Além da evidência descrita em linhas anteriores, que por si só, já 

implicaria na insubsistência da autuação, ainda está comprovado neste volume que tais 
adubos estavam sendo transportados em veículo de propriedade do contribuinte, em 
epígrafe, para área de plantio do lado oposto da rodovia, sendo que ambas as áreas são 



 

de propriedade do polo passivo, o que equivale dizer que não houve mercancia, situação 
que evidência ausência de omissão tributária.     

 
Assim, voto não me pronunciando, nos termos do art. 18, §1º do 

Regimento Interno do CAT, quanto a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pelo 
sujeito passivo e, no mérito, conheço do recurso voluntário, dou-lhe provimento para 
reformar a sentença singular e considerar improcedente o auto de infração. 

 
 

 
 

 
 

Sala das sessões, em 07 de julho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Mercadoria sem documento fiscal ou com documento irregular (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01032/16 
 
Relator: Conselheiro Edson Abrão da Silva 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Transporte de mercadorias 
desacompanhadas de documentação fiscal. Improcedência.  
 
A decisão singular deve ser reformada quando a formalização 
do processo demonstrar a inexistência do ilícito fiscal, suporte 
do lançamento, situação que ampara a improcedência do auto 
de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 08 de abril de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso, 
dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. Foram vencedores 
os Conselheiros Edson Abrão da Silva, Rickardo de Souza Santos Mariano e Masayuki 
Missao. Vencidos os Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato, que votou pela 
procedência parcial, ou seja, com a exclusão do ICMS e o § 9º e aplicação do  § 8º,  e 
Mário de Oliveira Andrade, que votou pela procedência total do auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo transportava sem 
documentação fiscal as mercadorias relacionadas no Termo de Apreensão nº 110013030-
3 no valor comercial de R$ 11.400,00, conforme documentos anexos. Em consequência, 
deverá pagar o imposto omitido, mais as cominações legais. 

 
Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 45, 

inciso I, alínea “a”, 64 e 66 da Lei nº 11.651/91, combinado com o artigo 145, parágrafo 
único, do Decreto nº 4.852/97, tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 71, 
inciso XII, alínea “a”, item 3, conjugado com o § 9º, inciso I, da Lei nº 11.651/91 com a 
redação conferida pela Lei nº 15.505/2005. 

 
A peça inicial foi instruída com os documentos de fls. 03/11. 
 
Devidamente intimado em Primeira Instância (fls. 12/13), o sujeito 

passivo comparece ao processo no qual alega que o produto oriundo do auto de infração é 
de sua propriedade tendo sido produzido e colhido na área agrícola devidamente 
cadastrada na SEFAZ. Afirma, ainda, que possui em sua propriedade uma unidade 
armazenadora particular (depósito fechado) destinado a recebimento e armazenamento 
único e exclusivo da produção. Destaca, também que, possui em sua prosperidade uma 
unidade armazenadora particular, destinada a recebimento e armazenamento único e 
exclusivamente da produção. Ressalta, também, que como se trata de produção própria, 
enviado a depósito fechado, o produto é isento de ICMS, conforme preceitua a legislação 
tributária estadual. Finaliza, requerendo que seja declarada a improcedência do presente 
auto de infração.  

 
Sobreveio a sentença singular de fls. 22/23, pela qual o julgador 

singular decidiu pela procedência do auto de infração. Em sua fundamentação afirma que 



 

a infração encontra-se devidamente documentada por meio do termo de apreensão de fls. 
06, que se traduz em uma verdadeira fotografia do ato infracional.  

 
Da decisão supra foi intimado o sujeito passivo às fls. 24/25 para 

pagar a quantia exigida ou apresentar Recurso Voluntário. 
 
Ciente, o sujeito passivo interpõe Recurso Voluntário às fls. 28/33 

reiterando os argumentos expendidos anteriormente.  

É o Relatório. 

 

 

VOTO 

Trata o presente processo de cobrança de ICMS e acréscimos 
legais, em procedimento fiscal pelo qual se constatou que o autuado transportava 
mercadorias sem documentação fiscal.  

Inicialmente destaco que não há no processo questões preliminares, 
prejudiciais, de caráter terminativo, a serem apreciadas.   

No tocante ao mérito, considero que razão assiste ao sujeito passivo 
ao requerer a improcedência do presente auto de infração. Cabe destacar, inicialmente, 
que a mercadoria objeto da autuação estava sendo transportada da área de colheita para 
o armazém (depósito fechado) do próprio contribuinte situado na mesma fazenda, onde 
sua área agrícola está dividida por uma Rodovia. 

Conforme determina o artigo 37, inciso I, alíneas “j” e “t”, da Lei nº 
11.651/91, não há incidência de imposto sobre operações que destinem mercadorias a 
depósito fechado do próprio contribuinte e o seu retorno ao estabelecimento depositante, 
bem como, de saída interna, com produtos de produção própria do estabelecimento 
remetente para outro estabelecimento pertencente à mesma pessoa natural ou jurídica, 
localizado neste Estado na mesma área, em área contínua ou diversa, destinados à 
utilização em processo de industrialização ou de outra tratamento em atividade integrada 
desses estabelecimento.  

Sobre essa questão, oportuno transcrever abaixo o referido 
dispositivo acima mencionado: 

Art. 37. O imposto não incide sobre: 

I - operações: 

j) que destinem mercadorias a depósito fechado do próprio 
contribuinte, localizado no território deste Estado, e o seu retorno ao 
estabelecimento depositante; 

t) de saída interna, com os produtos a seguir enumerados, de 
produção própria do estabelecimento remetente para outro 
estabelecimento pertencente à mesma pessoa natural ou jurídica, 
localizado neste Estado na mesma área, em área contínua ou diversa, 
destinados a utilização em processo de industrialização ou de outro 
tratamento em atividade integrada desses estabelecimentos: 

1. produto agrícola; 



 

§ 2º A não incidência prevista no inciso I, alíneas “j” e “l” do caput 
deste artigo alcança, também, a prestação de serviços de transporte 
relativa à primeira remessa da mercadoria diretamente do 
estabelecimento produtor”. 

Portanto, no caso dos autos, as remessas de mercadorias com 
destino a depósito fechado, bem como o seu retorno ao estabelecimento de origem, estão 
amparadas pela não incidência do ICMS no âmbito interno do Estado. 

Assim, o milho em referência é isento de imposto, quando da 
operação interna, não sendo, portanto, legítima a exigência do crédito tributário em 
comento.  

De posse destas considerações, e não comportando a matéria, em 
epígrafe, maiores indagações, a este relator não resta alternativa, senão decidir pela 
improcedência do feito fiscal.  

Diante do exposto, voto em consonância com a maioria de meus 
pares, conhecendo do recurso, dando-lhe provimento para considerar improcedente o auto 
de infração. 

 

 
 

Sala das sessões, em 08 de julho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Mercadoria sem documento fiscal ou com documento irregular (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01064/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: Preliminares. Pedido de diligência formulado pelo 
sujeito passivo. Rejeitado por maioria. Nulidade da peça básica, 
arguida pela autuada, por erro de identificação do sujeito 
passivo. Rejeitada por unanimidade. 
 
ICMS. Obrigação principal. Mercadoria tributada depositada sem 
documentação fiscal. Procedência. Decisão por maioria. 
 
Rejeita-se a diligência requerida pelo sujeito passivo quando 
não se vislumbrar a possibilidade da mesma (diligência) 
acrescentar informações úteis ao deslinde da causa.  
 
Não há erro na identificação do sujeito passivo se as 
mercadorias tributadas encontradas em depósito sem 
documentação fiscal pertencem ou estejam na posse de pessoa 
identificada e determinada. 
 
Incide ICMS sobre mercadoria tributada depositada sem 
documentação fiscal. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 16 de setembro de 2015, decidiu, por maioria de votos, rejeitar o pedido 
de diligência formulado pelo sujeito passivo. Foram vencedores os Conselheiros Gilmar 
Rodrigues de Almeida e Lidilone Polizeli Bento. Vencido o Conselheiro Aguinaldo 
Fernandes de Melo. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da peça 
básica, arguida pela autuada, por erro na identificação do sujeito passivo. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo, Gilmar Rodrigues de Almeida 
e Lidilone Polizeli Bento. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida e 
Lidilone Polizeli Bento. Vencido o Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo que votou 
pela improcedência do feito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

  
Consta do presente processo que o sujeito passivo matinha 

mercadorias tributadas, sem documentação fiscal, no valor comercial de R$ 143.830,00 já 
acrescido do índice de lucro bruto estabelecido para a respectiva atividade, no 
estabelecimento em situação cadastral irregular, situado na Av. Salvador Sgmatti, s/n, na 
cidade de Mundo Novo, conforme Termo de Apreensão e relação anexos. Em 
consequência, deverá pagar o ICMS, na importância de R$ 24.451,10, juntamente com os 
acréscimos legais.  

 
 Foram citados como dispositivos legais infringidos os arts. 14, IV, 19, 

IX, 64, 66 e 156 todos da Lei 11.651/91, c/c art. 145 do Decreto 4.852/97. Propôs-se a 



 

aplicação da penalidade tipificada no art. 71, inciso, XII, alínea "a", 3, §9°,I, da Lei 
11.651/91, com a redação conferida pela Lei nº15.505/2005.  

  
A instrução processual apresenta os seguintes documentos: 

Detalhamento do crédito tributário "fls. 03", notificação "fls. 04", termo de apreensão "fls. 
05", relação de mercadorias referente ao Termo de Apreensão "fls. 06 a 10".  

 
O Sujeito Passivo foi intimado às "fls. 11 a 13", para pagar a quantia 

exigida ou apresentar Impugnação em Primeira Instância, mas não se manifestou tendo 
sido lavrado o termo de revelia às "fls. 14". 

 
O Sujeito Passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em Segunda Instância, conforme documentos de "fls. 15". 
 
Após a decretação da revelia, da perempção e do Termo de 

Inscrição em Dívida Ativa, respectivamente às "fls. 11 a 19", o sujeito passivo ingressa 
com Pedido de Revisão Extraordinária, dirigido ao Presidente do Conselho Administrativo 
Tributário de "fls. 22 a 25".  

 
Em suas alegações, a parte passiva aduz que a intimação 

encaminhada para impugnação em Primeira Instância foi devolvida pelos Correios com a 
informação "quadra inexistente na rua". 

 
Porém, afirma que o endereço da quadra 24 da Av. Marcondes Vaz 

em Mundo Novo-GO trata-se do endereço de sua filial, concluindo que o erro que 
ocasionou a ineficácia da intimação foi do carteiro, conforme comprovantes nos autos.  

 
Assevera que a consulta pública ao cadastro do SINTEGRA 

comprova que o estabelecimento, inscrito no CCE sob n° 10.487.275-6, que figura neste 
PAT como único autuado, está habilitado ativamente desde 06/12/2010. 

 
Quanto ao mérito, alega que pelas cópias de notas fiscais anexas, as 

quais comprovam que as mercadorias vendidas nas lojas do autuado sempre foram 
adquiridas com respaldo em documento fiscal, prova-se que não havia mercadoria 
desacompanhada de documentação fiscal. 

 
Ao final, requer que seja acolhida a presente revisão extraordinária, 

com fundamento na prova inequívoca de ineficácia da intimação do requerente para 
apresentar impugnação em primeira instância. Concomitantemente, requer que seja 
determinado o imediato cancelamento do ato de inscrição do crédito em dívida ativa. 
Sucessivamente, requer que seja determinada a remessa dos autos ao corpo de 
julgadores daquela instância para apreciação das razões defensórias e documentos 
apresentados. 

 Acompanham a impugnação cópia dos seguintes documentos: 
Documentos pessoais do representante legal "fls. 26", procuração "fls. 27", comprovante 
de endereço "fls. 28", requerimento do empresário "fls. 29", nota de esclarecimento ao 
contribuinte "fls. 30", DANFE "fls. 31 a 41", nota fiscal "fls. 42 a 44", DANFE "fls. 45 a 170". 

 
O Presidente do Conselho Administrativo Tributário (CAT) 

manifestou- se nos autos através do Despacho n° 2372/2013, "fls. 174" para admitir o 
presente Pedido de Revisão Extraordinária. Considera que o requerimento encontra-se 
fundamentado em prova inequívoca de erro que importou em ineficácia de intimação 
destinada ao polo passivo. 



 

 
Argumenta que para que não haja cerceamento de defesa, nos 

termos do art. 53 da Lei 13.800/01, devem ser anulados o edital da intimação às "fls. 13", 
e demais atos subsequentes que dele dependem. 

 
Pondera que não cabe proceder a nova intimação do contribuinte, 

uma vez que já houve ciência do processo, nos termos do inciso IV do art. 14 da Lei 
16.469/09. 

Que, uma vez preenchidos os requisitos legais, o Presidente do CAT 
admite o Pedido de Revisão Extraordinária, determinando à Gerência de Recuperação de 
Créditos para que seja cancelado o ato de inscrição em dívida ativa e que os autos sejam 
distribuídos a julgamento pelos Julgadores de Primeira Instância para a apreciação da 
peça defensória.  

Pelo Despacho n° 4502/2013-GERC às "fls. 176", a GERC informou 
que a execução não foi ajuizada, tendo sido cancelado o ato de inscrição em dívida ativa. 
Anexou aos autos extrato do terminal às "fls. 175". 

 
Mediante a sentença nº 2013/2014-JULP, às "fls. 181 a 183", o 

julgador singular decide pela procedência do auto de infração, na qual considera os 
argumentos defensórios insuficientes para ameaçar o lançamento, pois eles se encontram 
sem arrimo fático ou mesmo legal e, em consequência disso, os considero, no mérito, 
como meras alegações, pois o Termo de Apreensão de "fls. 05" fotografou o momento 
fático com perfeição. 

 
Aduz ainda o sentenciante que, mesmo depois de intimada a 

empresa autuada, não veio ela a apresentar o inventário de 2010 e os documentos fiscais 
de 2011 e 2012, impossibilitando os autores de verificarem a infração com maior precisão, 
entretanto, somente agora veio ela a trazer os autos algumas notas fiscais destinadas à 
empresa, observado o fato de que sua grande maioria seria para a matriz, o que 
impossibilita os respectivos acolhimentos delas como provas, pois em entendimento 
apenas a realização de auditorias específicas em ambas as empresas será possível se 
constatar com precisão se todas as mercadorias teriam cobertura de documentação fiscal 
idônea, entretanto, não havendo trancamentos de estoques em ambas as empresas isso 
se faz impossível nesta oportunidade e considero apenas o Termo de Apreensão como 
prova.  

Pondera que recusa, também, a exclusão do apontado pelo fisco 
como sujeito passivo principal do polo passivo, pois há de considerar no caso em análise 
que a solidariedade não possui benefício de ordem e estar ela solidariedade definida em 
lei estadual, a qual foi transcrita, sem tratar do interesse comum constante do caput do art. 
45 do CTE e inciso I do art. 124 do CTN que sustentam suficientemente a manutenção do 
sujeito passivo na lide.  

 
Ao final, conhece da impugnação, nega total provimento na forma e 

no mérito e, em consequência do exposto e da legislação mencionada, decide pela 
Procedência da pretensão inicial do fisco, nos termos de sua fundamentação e fiscal, 
portanto, recusado o pedido de anulação do feito por erro de identificação do sujeito 
passivo.  

 
O Sujeito Passivo foi intimado às "fls. 184 a 186", para pagar a 

quantia exigida em virtude de ter sido condenado ou apresentar Recurso Voluntário.  
 
Cientificada, a empresa autuada interpõe Recurso Voluntário às "fls. 

189 a 191", para alegar reiterar as argumentações da peça inicial. 



 

 
Reafirma que o comprovante da consulta pública ao cadastro do 

SINTEGRA comprova que o estabelecimento, inscrito no CCE sob n° 10.487.275-6, que 
figura neste PAT como único autuado, está habilitado ativamente desde 06/12/2010. 

 
Quanto ao mérito, alega que pelas cópias de notas fiscais anexas, as 

quais comprovam que as mercadorias vendidas nas lojas do autuado sempre foram 
adquiridas com respaldo em documento fiscal, prova-se que não havia mercadoria 
desacompanhada de documentação fiscal. 

 
Ao final, requer a nulidade do auto de infração em razão do erro na 

identificação do sujeito passivo, concomitantemente, requer a improcedência do auto de 
infração em razão dos documentos fiscais já apresentados.  

 
Relatados, passo ao voto. 
 
 

                            V O T O 
 
Cuida-se do julgamento de recurso voluntário à Câmara deste 

CONSELHO, no qual o sujeito passivo pede a nulidade do auto de infração em razão do 
erro na identificação do sujeito passivo. No mérito, requer a reforma da sentença de 
primeira instância, no sentido de declarar a improcedência do lançamento, em razão dos 
documentos apresentados. 

 
O pedido de diligência, formulado pela defesa, não o acolho, por não 

haver nos elementos constitutivos da lide mais nenhuma dúvida a ser dirimida. 
 
Quanto ao mérito, ratifico na íntegra os fundamentos do douto 

julgador singular, que assim decidiu a lide: mesmo depois de intimada a empresa autuada, 
não veio ela a apresentar o inventário de 2010 e os documentos fiscais de 2011 e 2012, 
impossibilitando os autores de verificarem a infração com maior precisão, entretanto, 
somente agora veio ela a trazer os autos algumas notas fiscais destinadas à empresa, 
observado o fato de que sua grande maioria seria para a matriz, o que impossibilita os 
respectivos acolhimentos delas como provas, pois em entendimento apenas a realização 
de auditorias específicas em ambas as empresas será possível se constatar com precisão 
se todas as mercadorias teriam cobertura de documentação fiscal idônea, entretanto, não 
havendo trancamentos de estoques em ambas as empresas isso se faz impossível nesta 
oportunidade e considero apenas o Termo de Apreensão como prova. 

 

 
Por todo o exposto, rejeito o pedido de diligência arguido pelo sujeito 

passivo. Quanto ao mérito, conheço do recurso do contribuinte, nego-lhe provimento, no 
sentido de confirmar a sentença de Primeira Instância, que julgou totalmente procedente o 
lançamento. 

 
 

Sala das sessões, em 12 de julho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Mercadoria sem documento fiscal ou com documento irregular (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01097/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Empresa de Construção 
Civil. Saídas de mercadorias tributada em relação as quais 
emitiu documentação fiscal sem destaque do ICMS devido. 
Notas fiscais que não se permitem ser associadas com 
contratos de empreitada. Incidência do ICMS. Procedência.  
I - As notas fiscais emitidas pela autuada que não permitem 
inferir que os materiais fornecidos fazem, de fato, parte de 
contrato de empreitada, levando em consideração o fato de que 
a empresa também desenvolve atividades tipicamente 
industriais.  
II - Importante lembrar que ainda que provado que tais materiais 
são decorrentes dessa espécie de avença - empreitada -, a sua 
correta discriminação é imprescindível. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 15 de julho de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso 
de ofício, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar procedente o 
auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Jorge Antônio Bezerra Oliveira e 
Nislene Alves Borges. Vencido o Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo que votou 
conhecer do recurso de ofício, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular 
que considerou improcedente o auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de auto de infração lavrado em desfavor do sujeito passivo em 

epígrafe sob a acusação de que este:  

“Realizou saída de mercadoria tributada no valor comercial de R$ 749.206,44 

(setecentos e quarenta e nove mil, duzentos e seis reais e quarenta e quatro 

centavos), com emissão de documentação fiscal para acobertar à operação e 

sem destaque do ICMS devido, utilizando-se indevidamente da não incidência, 

quando do envio de mercadorias para empresas cadastradas fora do estado de 

Goiás. Assim a empresa que destina mercadorias a empresas de terceiros, ou 

mesmo, a filiais em outros estados, devem emitir notas fiscais dessas 

mercadorias, destacar os valores de ICMS dessas mercadorias, apurar esses 

valores, registrá-los e efetuar seu pagamento, procedimentos não realizados pelo 

sujeito passivo ora autuado.” 

Em consequência, deverá pagar o imposto na importância de R$ 

89.904,60 (oitenta e nove mil e novecentos e quatro reais e sessenta centavos), 

juntamente com penalidade e acréscimos legais, conforme documentos anexos. 



 

O Auto de Infração foi lavrado por sugestão da Gerência de 

Representação Fazendária (Ofício nr. 213/2011 - GERF/SR de 07/10/2011), como 

reautuação do AI nr. 4.01.08.000102.98. 

Consta da  “Descrição Complementar da Ocorrência”, de fls. 04, a 

seguinte Nota Explicativa: 

“MANIFESTAÇÕES SOBRE O CABIMENTO DA AUTUAÇÃO: 

1- o sujeito passivo autuado enviou mercadorias a empresas de terceiros e filiais 

suas, em outros estados, sem o destaque e recolhimento do ICMS devido pelas 

operações interestaduais realizadas; informando nas notas fiscais que 

acorbertavam a operação, que estas seriam isentas de tributação. A fiscalização 

estadual verificando a documentação apresentada, verificou a irregularidade da 

não tributação, e autuou as operações, segundo os valores enunciados nestes 

mesmo documentos, como valores das operações de circulação das 

mercadorias; 

2- para maiores esclarecimentos o autuado foi notificado a apresentar as 

documentações referentes as movimentações de materiais e mercadorias do 

período. A notificação foi dada ciência pelo contribuinte em 04/05/2012, sem que 

este tenha a esta notificação atendido; cópias em anexo;  

3- as cópias das notas fiscais de saídas emitidas pela autuada para acobertar o 

trânsito das mercadorias nelas  contidas, não tem identificado no campo do 

destinatário o próprio emitente, o que coadunaria a utilização das mercadorias 

enviadas como parte do contrato de empreitada com fornecimento de mercadoria 

pelo contratado; ao contrário o destinatário é identificado como um terceiro, o que 

caracteriza a transferência do domínio das mercadorias a estes, sem o devido 

pagamento do ICMS devido; 

4- as cópias das notas fiscais anexadas a este auto de infração, serviram de 

meios de prova das operações realizadas em desconformidade com a legislação 

estadual, ou seja, utilizando-se de uma isenção que não existe para operação 

realizada; 

5- as cópias das notas fiscais anexadas, foram origem dos valores que 

subsidiaram a base de cálculo do ICMS devido, bem como o seu montante; 

6- o Código Tributário Estadual - CTE ( Lei 11.651/91) considera operação 

tributada, a operação realizada com mercadoria que foi enviada para empresa de 

outro estado da federação, mesmo que filial da empresa remetente (art. 11,I e 

art. 13, I do CTE); 

7- o Anexo I do presente Auto de Infração contém a lista com a numeração das 

notas fiscais, seus valores, datas de emissão e respectivos ICMS devidos; 



 

8- o Anexo II do presente Auto de Infração contém tabela com os valores 

condensados da operações mensais do exercício do ano de 2002, e os totais 

mensais dos valores das operações e os repectivos ICMS devidos;” 

Instruem o processo, dentre outros documentos, a “Relação de Saídas de 

Notas Fiscais de Materiais Sem Destaque do ICMS”, a “Tabela como Totais Mensais das 

Saídas de Materiais Sem Destaque do ICMS” e as cópias das Notas Fiscais objeto da 

autuação, de fls. 22/657. 

Em sentença prolatada em primeira instância, a julgadora singular declara 

improcedente o lançamento fiscal, destacando que “O mérito da questão é saber se para 

os fatos geradores objeto da autuação ocorre a incidência do ICMS da competência deste 

estado ou eles estão compreendidos no campo de competência do ISS”. 

Noutro ponto, registra que “os serviços relativos a engenharia, construção 

civil materializam a hipótese normativa de incidência do ISS e o qual traz exceção para 

incidência do ICMS quanto ao fornecimento de mercadorias produzidas pelo 

prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços”. 

Na parte em que traz fundamento específico a respeito da matéria versada 

nos autos, o decisum se encontra assim fundamentado: 

O Estado de Goiás disciplina as operações relativas à construção civil no 

Anexo XIII, do Regulamento do Código Tributário Estadual – RCTE e o 

artigo traz um conceito de empresa de construção civil, para fins de 

cumprimento de obrigações fiscais prevista como “toda pessoa, natural ou 

jurídica, que executar obra de construção civil ou hidráulica, promovendo a 

circulação de mercadoria em seu próprio nome ou de terceiro”.  

O referido anexo em seu artigo 25 prevê dois casos de incidência do 

ICMS, ou seja, quando a empresa de construção civil realizar: 

. Saída de mercadoria decorrente de obra executada ou de demolição, 

inclusive sobra e resíduo, quando destinados a terceiro; 

. Saída de mercadoria de fabricação própria. 

E o artigo 26, anexo supracitado, por outro lado não incidirá o ICMS sobre: 

.saída de material adquirido de terceiro, quando efetuado em 

decorrência de contrato de empreitada ou subempreitada; 

.movimentação de material, adquirido de terceiro, contrato de 

empreitada e subempreitada, para aplicação na obra; 

.material produzido no canteiro de obra; 



 

.movimentação de máquina, veículo, ferramenta e utensílio para 

prestação de serviço na obra, desde que devam retornar ao 

estabelecimento remetente; 

A sociedade autuada conforme consta em comprovante de inscrição e de 

situação cadastral da Receita Federal e Cadastro de Contribuintes deste 

Estado desenvolve apenas a atividade de Construção de Edifícios, e se 

confirma por mera visita ao blog empresa (http://rgmetaluraica.zip.net/) 

“RG Metalúrgica, atua no seguimento de Construção Civil, Projetos e 

Eletromecanicas ‘Montagens de Usinas de Açúcar e Álcool’ e serviços de 

Conservação e Manutenção. Temos atuação em todo território nacional”. 

Assim, para a incidência do ICMS seria necessário a comprovação de que 

as saídas descritas notas fiscais relacionadas folhas 05/19 estariam dentro 

da exceção prevista na lista de serviços, item 7.02, da Lei Complementar 

n. 116/03 e artigo 25, do anexo XIII, do RCTE, dentro do campo de 

incidência do ICMS. 

A autoridade fiscal na descrição do fato afirma que a autuada realizou 

saída de mercadorias tributadas para empresas de terceiros fora do 

Estado de Goiás sem destaque do ICMS. 

Considerando que nos documentos constantes dos autos, não se confirma 

a saída de mercadoria de fabricação por parte da autuada, até pelo tipo de 

material remetido, já estarem industrializados a título de exemplo lixa ferro, 

fita crepe, folhas 20; massa acrílica, massa plástica, tinta, folhas 23; ou por 

serem movimentação de utensílio para prestação de serviço na obra, 

compressor de ar folhas 49. 

Diante do exposto restaria confirmar se a saída de material adquirido de 

terceiro deu-se em decorrência de contrato de empreitada ou 

subempreitada, para aplicação da obra contratada, ou conforme descrito 

na inicial com transferência da propriedade.  

Compulsando os autos verifica-se a existência de contratos de prestação 

de serviços realizados pela autuada com fornecimento de materiais, a 

título de exemplo, contratos de manutenção em postos de combustíveis, 

folhas 1097, mudança de imagem de dezoito postos SHELL e CIA SÃO 

PAULO, o qual abrange notas fiscais a título de exemplo, 6661, 

6665,6670; contrato folhas 1167 a 1181, o qual abrange notas fiscais 

6688, 6799.  

http://rgmetaluraica.zip.net/


 

Os contratos, ora juntados aos autos pela defendente, comprovam a 

vinculação em obra de construção civil com os destinatários, descritos nos 

documentos fiscais, com amparo da não incidência nos termos do artigo 

26, anexo XIII, do RCTE e artigo 11, III, do CTE.  

Confirma-se a execução de obra mediante contrato de empreitada, e 

diferente do lançado não se confirma nos autos a realização de operações 

relativas à circulação de mercadorias, com transferência da posse e/ou 

propriedade das mercadorias, pois esta fazem parte de contrato de 

empreitada global. 

Inconformada com decisão singular, a Fazenda Pública Estadual interpõe 

o presente recurso de oficio, manifestando contrariamente ao expresso pela julgadora 

singular, para concluir que “o imposto incide sobre o fornecimento de mercadorias com 

prestação de serviços compreendidos na competência tributária dos municípios, quando a 

lei complementar aplicável expressamente o sujeitar à incidência do ICMS (art. 11, III, ‘b’ 

do CTE)”.  

Em arremate, a autora do recurso fazendário, acrescenta: 

Ademais, a Lei Complementar n° 116/03, item 7.02 do ISSQN estabelece 

que nas obras de construção civil sob empreitada não é cabível a 

aplicação do ICMS, exceto quando na empreitada houver fornecimento de 

mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da 

prestação dos serviços: 

“7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de 

obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras 

semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, 

drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a 

instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o 

fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços 

fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS.” 

Portanto, de acordo com as cópias das notas fiscais anexadas aos autos, 

está provado que a autuada forneceu mercadorias que não foram 

produzidas no canteiro de obras, sujeitando-se assim ao ICMS, conforme 

dispõe o art. 25 do Anexo XIII do RCTE, razão por que solicitamos a 

reforma da sentença monocrática. 

Portanto, de acordo com as cópias das notas fiscais anexadas aos autos, 

está provado que a autuada forneceu mercadorias que não foram 



 

produzidas no canteiro de obras, sujeitando-se assim ao ICMS, conforme 

dispõe o art. 25 do Anexo XIII do RCTE, razão por que solicitamos a 

reforma da sentença monocrática. 

É o relatório. Decido. 

Analisando a “descrição do fato” contida no auto de infração juntamente 

com o teor da “Descrição Complementar da Ocorrência” (fls. 04), tem-se que a presente 

exigência fiscal está fundada no fato de que a autuada realizou saídas de mercadorias 

tributada em relação as quais emitiu documentação fiscal sem destaque do ICMS devido. 

A partir da “Descrição Complementar da Ocorrência”, especificamente do 

item 3, evidencia-se o elemento de convicção do Fisco para lavratura do auto de infração: 

3- as cópias das notas fiscais de saídas emitidas pela autuada para 

acobertar o trânsito das mercadorias nelas  contidas, não tem identificado 

no campo do destinatário o próprio emitente, o que coadunaria a utilização 

das mercadorias enviadas como parte do contrato de empreitada com 

fornecimento de mercadoria pelo contratado; ao contrário o destinatário 

é identificado como um terceiro, o que caracteriza a transferência do 

domínio das mercadorias a estes, sem o devido pagamento do ICMS 

devido; (grifamos) 

Ou seja, o Fisco entendeu que as notas fiscais emitidas pela autuada – 

listadas e carreadas aos autos (cópias) – constituem indicativo de atividade sujeita à 

tributação pelo ICMS.  

Este também o entendimento com o qual fundamento minha divergência 

em relação ao conteúdo da sentença recorrida. 

Neste sentido, destaco que o fato de constar do cadastro de contribuintes, 

da Receita Federal e do Estado, que a autuada desenvolve apenas a atividade de 

Construção de Edifícios e mesmo a confirmação desta circunstância no blog da empresa, 

não tem nenhuma relevância quanto à qualificação jurídica dos fatos objeto da autuação, 

uma vez que o aqui se discute são operações específicas consignadas em um conjunto de 

documentos fiscais considerados pelo Fisco. 

Em como já destacado, as notas fiscais que servem de base à autuação 

fiscal não se referem à remessa com destinação à canteiro de obras, nem de destinam à 

própria autuada – o que seria mais pertinente – mas são encaminhadas para terceiros. 

Com efeito, tem razão a autora da sentença singular na parte em que 

afirma que para a incidência do ICMS seria necessário a comprovação de que as saídas 



 

promovidas pela autuada estariam dentro da exceção prevista na lista de serviços, item 

7.02, da Lei Complementar n. 116/03. 

Porém, esta não é a única hipótese de incidência do imposto que 

envolveria as operações objeto da autuação, uma vez que não comprovada a destinação 

específica, o Fisco fica autorizado a concluir tratar-se de atividade de comercialização, 

como é o caso dos autos. 

Neste sentido, faço a transcrição de trecho do Acórdão do Conselho Pleno 

nº 00150/16, exarado nos autos do processo nº 3.0322684.007.89 (também relativo a auto 

de infração lavrado contra a autuada), in verbis: 

Nestes autos, importar perscrutar se a cobrança do 

ICMS, decorrente das operações interestaduais realizadas sob o código 

6.949, existente nas notas fiscais de emissão da recorrente, se legitima 

pela exceção descrita no item 7.02 da lista de serviços.  

Importa, portanto, saber se tais produtos foram 

fornecidos para atender a projeto específico inserto em contrato de 

empreitada, o que excluiria a cobrança ICMS, conforme jurisprudência 

pacífica do STJ.  

É consenso que na empreitada não há “venda” de 

mercadorias. A empreitada configura obrigação de “fazer”, afeta à 

prestação de serviço, e não obrigação de “dar”, afeta à circulação de 

mercadorias.  Entretanto, no particular da presente acusação fiscal, a 

forma como foram emitidas as notas fiscais que serviram de supedâneo à 

autuação fiscal impede que se faça liame entre as mercadorias fornecidas 

e em qual situação jurídica – se decorrente de contrato de empreitada ou 

não - tal fornecimento se enquadrou. 

A priori, para que se justifique a aplicação das 

normas de não-incidência do ICMS, decorrentes da existência de contrato 

de empreitada, seria necessário que o sujeito passivo, por ocasião da 

emissão das notas fiscais, discriminasse a natureza das operações em 

que foram inseridos tais materiais. 

Na verdade, o que há nos autos são notas fiscais 

emitidas pela autuada que não permitem inferir que os materiais 

fornecidos fazem, de fato, parte de contrato de empreitada, levando em 

consideração o fato de que a empresa também desenvolve atividades 

tipicamente industriais. Importante lembrar que ainda que provado que tais 



 

materiais são decorrentes dessa espécie de avença - empreitada -, a sua 

discriminação é imprescindível, haja vista que: 

1) se os materiais não sofrem nenhum tipo de 

processo industrial, ou seja, se não foram produzidos pelo empreiteiro, 

não haveria que se falar em ICMS. Da mesma forma, não haveria 

incidência do ICMS se os mesmos correspondessem a materiais 

produzidos dentro do canteiro de obras; 

2) o ICMS somente incidirá na hipótese de terem 

sido os materiais produzidos fora do canteiro de obras, também observada 

a decisão do STJ que constitui exceção a tal tratamento. 

Ora, da forma como a recorrente emitiu suas notas 

fiscais, com a não-discriminação dos contratos a que se referiam - 

inviabilizando inclusive a aferição fiscal acima descrita -, autorizou-se o 

Fisco a cobrar o ICMS de tais materiais.  

Na mesma linha, há também em desfavor da autuada as decisões 

plenárias consubstanciadas nos Acórdãos do Conselho Pleno nºs 00151/16, 00165/14 e 

00415/13, dentre outros. 

Diante do exposto, conheço do recurso da Fazenda Pública Estadual, dou-

lhe provimento para reformar a sentença singular e julgar procedente o auto de infração. 

 

 
 

Sala das sessões, em 18 de julho de 2016. 
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Matéria: Mercadoria sem documento fiscal ou com documento irregular (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01117/16 
 
Redator do Voto: Conselheiro José Luiz Rosa 

 
EMENTA: Preliminar. Recurso de decisão cameral unânime 
interposto sem comprovação dos requisitos exigidos. 
Inadmissibilidade. ICMS. Obrigação principal. Diferença de 
cubagem de carvão vegetal que resultou na afirmação de 
aquisição de mercadorias desacobertadas de documentação 
fiscal. Procedência. 
 
1. Devem ser liminarmente inadmitidos pelo Conselho Pleno os 
recursos de decisão cameral unânime, quando não for 
comprovada a exigência de um dos requisitos previstos no 
artigo 41,inciso II, da Lei nº 16.469/09; 
 
2. Provado nos autos que o sujeito passivo adquiriu de 
produtores rurais goianos carvão vegetal desacobertado de nota 
fiscal conforme relatórios em anexo, de emissão do próprio 
destinatário da mercadoria, procedente é o auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 12 
de maio de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade, feita pelo Conselheiro Relator, em relação as preliminares de nulidade 
por insegurança na determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa, 
arguidas pelo sujeito passivo, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância 
com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Alcedino Gomes Barbosa, Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, José 
Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene 
Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, 
Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo 
José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano e Heli José da 
Silva. Quanto ao mérito, também, por votação unânime, conhecer do recurso da Fazenda 
Pública para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para reformar a decisão cameral e 
considerar procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Alcedino Gomes Barbosa, Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, 
Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, 
Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto 
de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, 
Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano e Heli José da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo adquiriu de 
produtores rurais goianos, durante o período de 01/06/2006 a 30/06/2007, 9.745 cúbicos 
de carvão vegetal no valor R$ 755.327,50 desacobertados de documentação fiscal, 
conforme provam os relatórios de controle do consumo e utilização de produtos e 
subprodutos florestais, de emissão do próprio destinatário da mercadoria, anexos a este, e 



 

demonstração nos documentos, também anexos. Em decorrência, na condição de 
contribuinte solidário, deve pagar o imposto acrescido das cominações legais. 

 
Para suporte da exigência do crédito tributário a fiscalização 

identificou o art. 66 da Lei nº 11.651/91, c/c o art. 145 do Decreto nº 4.852/97 e propôs a 
penalidade de acordo com a prescrição do art. 71, inciso VII, alínea "l", § 9º, inciso I do 
mencionado CTE, com redação na Lei 13446/1999. 

 
Anexados aos autos: detalhamento do credito tributário, 

demonstrativo de cálculo do ICMS sobre saída de carvão vegetal desacobertado de 
documento fiscal, quantidade informadas nas notas fiscais dos produtos, notas fiscais de 
entradas, relatório de controle do consumo e utilização, ofício (fls.03/93). 

 
Cientificado, o sujeito passivo comparece aos autos para impugnar o 

auto de infração. Argúi a preliminar de nulidade da peça básica por cerceamento do direito 
de defesa. Argumenta que o polo passivo deixou de apresentar o relatório de controle do 
consumo e utilização de produtos e subprodutos florestais. 

 
No mérito, considera que não pode exigir tributo sobre operação de 

saída de mercadorias realizadas fora dos seus limites territoriais  e, por isso, não pode 
nem deve presumir circulação de produtos vegetais dentro do Estado de Goiás. 

 
Que deve o vendedor aqui estabelecido, que promoveu a saída dos 

produtos, responsabilizar-se pelo pagamento do tributo, pois é o contribuinte de fato e de 
direito. Acrescenta não dispor de estabelecimento neste Estado e por isso não pode ser 
responsabilizado por eventual inadimplemento do contribuinte. 

 
Sustenta que, não é plausível a cobrança de duas multas, uma 

equivalente a 25% do valor do imposto pretensamente devido e outra de 60% do valor da 
multa anteriormente aplicada. 

 
Ao final, requer, o cancelamento do presente auto, ou na 

impossibilidade, sua improcedência. 
 
Mediante Sentença de n° 2238/11-JULP, o julgador singular rejeita a 

preliminar de nulidade arguida pela parte, bem como no mérito, decide-se pela 
procedência do auto de infração.  

 
Cientificado, o sujeito passivo comparece aos autos para interpor 

recurso e reiterar a argumentação e os pedidos iniciai. 
 
Através do Acórdão n° 1157/2012 – IV CJUL "fls. 138 a 144". 
 
Decisão cameral de fls. 138/144, rejeita por unanimidade as 

preliminares de nulidade da peça básica por cerceamento do direito de defesa e 
insegurança na determinação. No mérito, pelo mesmo quórum, rejeita-se a arguição 
relativa a decadência do crédito tributário, bem como retifica a decisão anterior para 
considerar improcedente o auto de infração.  

O douto Conselheiro Relator argumenta que em relação as aludidas 
nulidades, as autoridades lançadoras observaram a regras e formas contidas na legislação 
processual ao executarem o cumprimento da sua tarefa funcional. Não afrontando 
também, as determinações no artigo 20 da lei n°16.469/2009. 

 



 

Considera ainda que, o Estado de Goiás é parte legitima para 
compor a polaridade ativa deste lançamento do credito tributário. 

 
Quanto ao pedido de diligencia, considera-se que não constam 

quaisquer demonstrativos divergentes e com poderes para obter seu deferimento na 
instrução da peça defensoria. 

 
No mérito, entende que, não foi acordado com a SEFAZ, TARE 

específico para tal, com a delegação da competência tributária, cedida pelo remetente do 
carvão vegetal ao adquirente autuado. 

 
Que o destinatário, ao receber os produtos e ao efetivar sua aferição, 

deparou-se com a divergência na quantidade discriminada nas notas fiscais avulsas, e 
comunicou o fato ao ministério do meio ambiente que, cientificou a Superintendência de 
administração tributária da SEFAZ. 

 
Desse modo, o procedimento do adquirente do carvão vegetal, 

resultou no trabalho da fiscalização goiano e a lavratura do auto de infração. 
 
Diante disso, não comporta a reclamação da diferença do imposto do 

contribuinte interestadual, o que faz considerar sem efeito o lançamento do credito 
tributário, em apreciação. 

Cientificada, a Fazenda Pública Estadual, interpõe recurso ao 
Conselho Pleno para argumentar que a acusação fiscal restou provada nos autos e o 
lançamento respectivo obedeceu aos preceitos do artigo 142, CTN e por isso requer a 
reforma do acórdão para declarar procedente o auto de infração. 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta contradita às razões da 

fazenda pública (fls. 155/161) para reiterar as preliminares de nulidade por cerceamento 
do direito e defesa e insegurança na determinação da infração. No mérito, repisa a 
argumentação anterior para aduzir que a fiscalização fundamenta a acusação tão somente 
no levantamento intitulado "relatório de controle do consumo e utilização de produtos e 
subprodutos florestais", que afirma ser "de emissão de próprio destinatário das 
mercadorias".  

 
Assevera que para não haver dúvidas quanto à qualidade do 

documento apresentado a impugnante, o mesmo é anexado à presente, para avaliação 
dos eméritos julgadores.  

Sustenta que pode tratar-se de defeito na reprodução da cópia do 
documento, e que o documento original contém tal informação, o que traduz a seguinte 
situação: se está diante de um documento sem sustentação ou encontra-se cerceada a 
defesa da impugnante. 

 
 Obtempera que assim como ocorre com os documentos "ficha de 

controle mensal" o documento não poderá produzir prova contra a impugnante e cita 
jurisprudência neste sentido.  

 
Ao final, requer a manutenção da decisão anterior por seus próprios 

fundamentos.  
 

 
V O T O 

 



 

 

Passo a decidir e de plano arguo a preliminar de inadmissibilidade do 

presente recurso no tocante à reapreciação por parte desta Corte, das preliminares de 

nulidade da peça básica por insegurança na determinação da infração e cerceamento do 

direito defesa, ambas arguidas pela Recorrente, por considerar que estão ausentes os 

requisitos legalmente exigidos para sua admissão pelo Excelso Conselho Pleno desta 

Casa. 

De fato, a decisão recorrida foi tomada, na fase cameral, por unanimidade 

de votos (fls.139/218) e, não estando comprovada divergência jurisprudencial ou 

contrariedade a disposição expressa na Legislação Tributária Estadual ou a prova 

inconteste constante do processo, como prevê o art. 41, inciso II da Lei nº 16.469/09, 

abaixo transcrito, não cabe recurso para o Conselho Pleno: 

Art. 41 Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral: 
[...] 
II - unânime: 
a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 
que tenha tratado de matéria idêntica; 
b) inequivocamente contrária a: 
1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 
2. prova inconteste, constante do processo à época do julgamento cameral, 
que implique reforma parcial ou total da decisão. 
c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 
d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na  
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 
§1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso 
deve ser liminarmente inadmitido: 
I-juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento. 
II-demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa 
da legislação tributária estadual ou à prova constante do processo, ou a 
falsidade da prova. 
§2º O recurso ao Conselho Pleno pode ser contraditado pela parte 
contrária; 
§3º Se a divergência for parcial, o recurso deve restringir-se à matéria 
objeto de discordância. 
§4º Após verificação do cumprimento dos pressupostos de admissibilidade 
previstos no caput, havendo pedido de diligência não admitido em decisão 
cameral, o Conselho Pleno poderá determinar a sua realização se entender 
necessária à solução da lide, devendo os autos do processo, após o 
cumprimento da diligência, retornar para nova apreciação em Câmara 
Julgadora. 
§5º O recurso remete o processo ao conhecimento do Conselho Pleno para 
apreciação do acórdão, não comportando: 
I-diligência 
II-juntada de provas, salvo nas hipóteses previstas nas alíneas “c” e “d” do 
inciso II, do caput. 

Face ao exposto e acompanhado da unanimidade do voto de meus 
pares, acolho a preliminar de inadmissibilidade do presente recurso para o Conselho 
Pleno, por mim arguida, no tocante à reapreciação das preliminares de nulidades arguidas 
pelo sujeito passivo,  por cerceamento do direito de defesa e insegurança na 



 

determinação da infração, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com 
o disposto no art. 41, inciso II, da Lei Estadual nº 16.469/09, mantendo de consequência a 
decisão cameral que as rejeitou. 

Quanto ao mérito, considero que o feito deve prosperar. De fato, tal qual 
o representante da Fazenda Pública, devo argumentar que nas saídas internas ou 
externas, de carvão vegetal, é cediço que o extrator, naturalmente um produtor rural, não 
tem meios para precisar a quantidade da carga vendida, confiando tal mister ao respectivo 
comprador, que possui todos os meios necessários para tal fim. 

Ademais, sabe-se que ao servidor da AGENFA Estadual cabe tão 
somente a emissão do documento fiscal, nos moldes solicitados pelo contribuinte, 
recaindo sobre este toda a responsabilidade pelas informações acerca da respectiva 
mercadoria, qual seja, quantidade, tipo, destino, etc, e que, tratando-se de carvão vegetal, 
tal quantidade, geralmente é aproximada. 

Que, apurada a quantidade exata de carvão adquirido, por pesagem, e 
havendo diferença, para mais ou para menos, o comprador, por imposição legal, deve 
comunicar o fato aos órgãos governamentais pertinentes tais como o IBAMA e as 
Agências ambientais. 

Assim, ao compulsar os autos, considero que a acusação fiscal quedou-
se maciçamente provada nos autos e o lançamento respectivo obedeceu aos preceitos do 
artigo 142 do CTN. 

Assim, correta está a identificação do sujeito passivo conforme consta 
dos artigos 14, do Convênio ICMS S/N de 15/12/1970, artigo 66, caput e parágrafo único 
do CTE e 145 do RCTE, a seguir transcritos, respectivamente: 

 
Convênio ICMS S/N, de 15 de dezembro de 1970: 
Art. 14. Sempre que for obrigatória a emissão de documentos fiscais, 
aqueles a quem se destinarem as mercadorias são obrigados a exigir tais 
documentos dos que devam emiti-los, contendo todos os requisitos legais.  
Lei nº 11.651/91-CTE 
Art. 66. As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar 
sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. 
Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se emsituação fiscal 
irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos 
fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea. 
Decreto nº 4.852/97-RCTE: 
Art. 145. O destinatário da mercadoria ou do serviço é obrigado a exigir 
documento fiscal, com todo requisito legal, de quem o deva emitir, sempre que 
obrigatória a emissão (Convênio SINIEF S/ 70, art. 14). 

 
Em seguida, invoco julgado neste sentido, tal como a Ementa do 

Acórdão do CONP nº 1415/2010, decorrente do julgamento do auto de infração de nº 4 
108002 259 01, o qual transcrevo abaixo, “in verbis”: 

EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Aquisição de mercadoria 
desacompanhada de documentação fiscal. Procedência. Decisão não 
unânime. 
I - Sempre que for obrigatória a emissão de documentos fiscais, aqueles a 
quem se destinarem as mercadorias são obrigados a exigir tais 
documentos dos que devam emiti-los, contendo todos os requisitos legais 
(CONVÊNIO S/Nº, de 15 de dezembro de 1970, art. 14; RCTE, art. 145). 
 
II - As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre 
acompanhadas de documentos fiscais idôneos (CTE, Art. 66, caput). 
 
III - Deve ser declarado procedente o auto de infração relativo à 
irregularidade devidamente comprovada nos autos. 

 



 

Ante todo o exposto, é forçoso concluir que correto está o lançamento do 
crédito tributário ora lançado em desfavor do sujeito passivo, motivo pelo qual devo 
reformar o acórdão cameral para declarar procedente o lançamento em tela. 

Dessarte, pelo mesmo quórum, conheço do recurso da Fazenda Pública 
para o Conselho Pleno, dou-lhe provimento para reformar a decisão cameral e considerar 
procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 19 de julho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Mercadoria sem documento fiscal ou com documento irregular (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01124/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Renato Moraes Lima 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de exclusão de solidário. 
Rejeitada. Mérito. ICMS. Obrigação principal. Omissão de 
imposto. Transporte de mercadoria sem a cobertura de 
documento fiscal. Reforma da decisão cameral. Procedência do 
auto de infração.   
 
1. Responde solidariamente com o transportador pelo 
pagamento de imposto devido o remetente, em relação a 
mercadoria por ele remetida e transportada sem a cobertura de 
documento fiscal, prevê o CTE, art. 45, I, a. 
 
2. O transportador não pode aceitar despacho ou efetuar o 
transporte de mercadoria que não esteja acompanhada do 
documento fiscal próprio, ressalvado os casos previstos na 
legislação tributária (RCTE, art. 145, Parágrafo único). 
 
3. As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão 
estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos 
(CTE, art. 66, caput). 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 18 
de fevereiro de 2014, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso para o Conselho 
Pleno, dar-lhe provimento para reformar a decisão cameral  e considerar procedente o 
auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Renato Moraes Lima, Marlene Maria 
da Silva Ruguê Bernardes, Washington Luis Freire de Oliveira, Lidilone Polizeli Bento, 
Nislene Alves Borges, Mário de Oliveira Andrade, Antônio Martins da Silva, Heli José da 
Silva e o Sr. Presidente, Conselheiro Domingos Caruso Neto, que proferiu voto de 
desempate. Vencidos os Conselheiros Paulo Diniz, Edson Abrão da Silva, Alcedino 
Gomes Barbosa, Álvaro Falanque, Aguinaldo Fernandes de Melo, Allen Anderson Viana, 
Rickardo de Souza Santos Mariano e Nivaldo Carvelo Carvalho que votaram pela 
procedência parcial do lançamento no valor do ICMS a recolher de R$ 823,48 (oitocentos 
e vinte e três reais e quarenta e oito centavos). E por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de exclusão do sujeito passivo solidário Cotton King Ltda da lide, arguida pela 
autuada. Participaram do julgamento os Conselheiros Paulo Diniz, Renato Moraes Lima, 
Edson Abrão da Silva, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Alcedino Gomes 
Barbosa, Washington Luis Freire de Oliveira, Álvaro Falanque, Lidilone Polizeli Bento, 
Aguinaldo Fernandes de Melo, Nislene Alves Borges, Allen Anderson Viana, Mário de 
Oliveira Andrade, Rickardo de Souza Santos Mariano, Antônio Martins da Silva, Nivaldo 
Carvelo Carvalho e Heli José da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação é de transporte de mercadoria (4.720 metros de tecido) 
desacompanhada de documento fiscal, sendo imputada à empresa transportadora , sujeito 
passivo direto, a exigência do ICMS no valor de R$ 4.493,44, mais as cominações legais. 

 



 

Houve infringência às disposições constantes do CTE, art. 66, e do 
RCTE, art. 145, parágrafo único, proposta a penalidade prevista no art. 71, XII, “a”, item 3, 
do CTE: 

 
Identificada como solidária a empresa remetente das mercadorias 

COTTON KING LTDA, nos termos do art. 45, I, “a”, do CTE. 
 
Instruem os autos Termo de Apreensão n° 1100092716-8, fls. 06, e a 

Nota fiscal n° 6469, fls. 11, dentre outros documentos. 
 
Intimadas as duas empresas ocupantes do polo passivo, apenas a 

solidária apresentou impugnação, fls. 20 a 21, o sujeito passivo foi declarado revel, fls. 22; 
o julgado singular foi de procedência parcial do lançamento, com manutenção do solidário 
na lide, fls. 36 a 38; a Representação Fazendária recorreu pedindo a procedência integral 
do auto de infração, fls. 39 a 40; o sujeito passivo direto, intimado, não apresentou recurso 
nem contradita, tendo contra si lavrado o Termo de Perempção de fls. 51; o julgado 
cameral, em decisão não unânime, confirmou a sentença singular que considerou 
procedente em parte o lançamento, fls. 58 a 61; a Representação Fazendária apresentou 
recurso ao Conselho Pleno, fls. 63 a 64, pedindo a reforma da decisão cameral e a integral 
procedência do auto de infração; o polo passivo não apresentou Contradita. 

 
É o relatório.  
 

V O T O 
 
Rejeito a preliminar de exclusão do sujeito passivo solidário Cotton 

King Ltda da lide, arguida pela mesma, posto que seja remetente da mercadoria 
transportada sem documento fiscal, sendo então solidária com o transportador pelo 
pagamento do imposto devido na operação, nos termos do CTE, art. 45, I, “a”: 

 

Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 

I - o transportador: 

a) com o remetente ou o destinatário, em relação às mercadorias ou bens 
que transportar sem documentação fiscal; 

 
Quanto ao mérito, o Fisco exige do sujeito passivo o pagamento de 

ICMS sob a acusação de que transportava 4.720 metros de tecidos, desacompanhados de 
documento fiscal, correspondente à diferença entre o que foi conferido e apreendido 
formalmente e o constante da nota fiscal n° 6469.  

 
A Segunda Câmara deste Conselho, em decisão não unânime, 

decidiu pela procedência parcial do lançamento, segundo o voto vencedor, que decorreu 
da análise conjunta deste processo com o de nº 3 0243867 400 58, constatando que a 
mesma ação fiscal gerou esses dois processos e os Termos de Apreensão n°s 
11000925536 4 e 1100092716 8. 

 



 

Prossegue o autor do voto vencedor afirmando que na realidade 
foram encontrados pela fiscalização 6.050 metros de tecidos, de primeira e de segunda 
qualidade, e duas notas fiscais que totalizavam 5.285 metros de tecidos, de primeira e de 
segunda qualidade. Por motivos não devidamente esclarecidos, a fiscalização entendeu 
que havia 4.720 metros de tecidos desacompanhados de documentação fiscal (Auto de 
Infração n° 3 0243885 220 58) e 3.855 metros de tecidos entregues a destinatário incerto, 
sem a devida documentação fiscal (Auto de Infração n° 3 0243867 400 58).  

 
O que efetivamente se constata, e que se reconhece na própria 

impugnação, é que 865 metros de tecidos estavam de fato sem documentação fiscal. 
 
Diferentemente do que consta do voto vencedor, anteriormente 

exposto, a análise conjunta deste processo com o de n° 3 0243867 400 58, ambos 
resultantes da mesma ação fiscal, e conferindo as mercadorias apreendidas, conforme 
termos de apreensão próprios, percebe-se o seguinte: neste processo trata-se de "tecido 
2ª qualidade índigo algodão", enquanto no processo citado acima, trata-se de "tecido 
índigo tempestade algodão 11 oz ring 1ª qualidade", portanto mercadorias 
comprovadamente diferentes.  

 
Neste processo, conforme o Termo de Apreensão n° 1100092716-8, 

fls. 07, a autuada estava na posse de 5.720 metros de "tecido 2ª qualidade índigo 
algodão", e apresentou como documento para acobertar tal mercadoria a Nota Fiscal nº 
6469 de fls. 11, onde constam apenas 1.000 metros do mesmo tecido. Foi autuada a 
diferença, 4.720 metros, como mercadoria desacobertada de documentação fiscal. E não 
poderia ser diferente! 

 
Ante o exposto, rejeito a preliminar de exclusão do sujeito passivo 

solidário Cotton King Ltda da lide, arguida pela mesma. Quanto ao mérito, conheço do 
recurso para o Conselho Pleno, dou-lhe provimento para reformar a decisão cameral e 
considerar integralmente procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 19 de julho de 2016. 
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Matéria: Mercadoria sem documento fiscal ou com documento irregular (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01128/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Mário de Oliveira Andrade 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade do lançamento por 
insegurança na determinação da infração. Inadmitida por falta 
de pressupostos recursais. Preliminar de nulidade por erro na 
identificação do sujeito passivo. Rejeitada. Pedido de 
declaração de decadência parcial do crédito tributário. 
Indeferido. Obrigação tributária principal. ICMS. Aquisição de 
mercadoria desacompanhada de documentação fiscal. 
Procedência. 
 
1 - Deve ser inadmitido liminarmente o pedido de apreciação de 
preliminar de nulidade do auto de infração quando ela tiver sido 
rejeitada por unanimidade de votos no julgamento cameral e a 
defesa do sujeito passivo, em seu recurso plenário, não 
apresenta os pressupostos recursais previstos no § 1º do Artigo 
41 da Lei 16.469/2009; 
 
2 - O adquirente de mercadorias sem documentação fiscal é 
solidariamente obrigado a recolher o imposto devido na 
operação que constituiu o fato gerador do imposto, nos termos 
do caput e parágrafo único do artigo 45 do CTE. Não havendo 
erro na indicação do destinatário das mercadorias como sujeito 
passivo obrigado ao recolhimento do imposto e penalidade; 
 
3 - O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário 
extingue-se após 5 (cinco) anos, contado do primeiro dia do 
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido 
efetuado, nos termos do artigo 173, Inciso I do CTN. Não sendo 
possível aplicar a regra do § 4º do artigo 150 do CTN para 
contagem do prazo decadencial, quando o contribuinte não 
declara o imposto exigido no lançamento de ofício; 
 
4 - As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão 
estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos 
(caput do artigo 66 do CTE). Devendo ser julgado procedente o 
auto de infração que exige imposto das operações de saída de 
mercadorias em que não houve a emissão das notas fiscais e 
nem o recolhimento do imposto das respectivas operações. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 03 
de maio de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade, feita pelo Conselheiro Relator, em relação a preliminar de nulidade por 
insegurança na determinação da infração, arguida pelo sujeito passivo, tendo em vista não 
estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira 
Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos 
Mariano, Heli José da Silva, Alcedino Gomes Barbosa, Aldeci de Souza Flor, José Luiz 



 

Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Paulo Diniz, Washington Luis Freire de Oliveira, 
José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, 
Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki 
Missao e Victor Augusto de Faria Morato. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar 
de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por erro na identificação do sujeito 
passivo.  Participaram do julgamento os Conselheiros Edson Abrão da Silva, Mário de 
Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos 
Mariano, Heli José da Silva, Alcedino Gomes Barbosa, Aldeci de Souza Flor, José Luiz 
Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Paulo Diniz, Washington Luis Freire de Oliveira, 
José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, 
Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki 
Missao e Victor Augusto de Faria Morato. Quanto ao mérito, por maioria de votos, 
conhecer do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, negar-lhe provimento para 
manter a decisão cameral que rejeitou a preliminar de decadência parcial do crédito 
tributário, até o período de 04/12/2003, e considerou procedente o auto de infração. Foram 
vencedores os Conselheiros Mário de Oliveira Andrade, Lidilone Polizeli Bento, Heli José 
da Silva, Aldeci de Souza Flor, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Washington Luis Freire de 
Oliveira, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Nislene Alves Borges, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Victor Augusto de Faria Morato e o Sr. Presidente, Conselheiro 
José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos os 
Conselheiros Edson Abrão da Silva, Nivaldo José Mendes, Rickardo de Souza Santos 
Mariano, Alcedino Gomes Barbosa, José Luiz Rosa, Paulo Diniz, José Pereira D'abadia, 
João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho e Masayuki Missao, que votaram 
conhecendo do recurso, dando-lhe parcial provimento para reformar em parte a decisão 
cameral, acolhendo a preliminar de decadência parcial do crédito tributário, até o período 
de 04/12/2003, e considerar parcialmente procedente o auto de infração relativo ao 
período de 05/12/2003 a 31/12/2003. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no histórico da peça inicial que o sujeito passivo adquiriu de 
produtores rurais goianos, durante o período de 01/03/2003 a 31/12/2003, 5.047,50 (cinco 
mil, quarenta e sete inteiros e cinquenta centésimos) metros cúbicos de carvão vegetal, no 
valor total de R$ 338.583,25 (trezentos e trinta e oito mil , quinhentos e oitenta e três reais 
e vinte e cinco centavos), desacobertados de documentação fiscal, conforme comprova o 
Relatório de Controle de Consumo e Utilização de Produtos e Subprodutos Florestais, o 
qual foi emitido pelo próprio adquirente da mercadoria, de acordo com os demonstrativos 
em anexo. Em virtude disso, mediante o que estabelece o parágrafo único do artigo 45 da 
Lei 11.651/91, na condição de contribuinte solidário, deve recolher o ICMS na importância 
de R$ 40.629,99 (quarenta mil, seiscentos e vinte e nove reais e noventa e nove 
centavos), juntamente com a penalidade e os acréscimos legais.  

 
A fiscalização citou como infringido o artigo 66 da Lei 11.651/91, 

combinado com o artigo 145 do Decreto 4.852/97. Foi sugerida a penalidade do artigo 71, 
Inciso VII, Alínea “l”, § 9º, I da Lei 11.651/91 c/ a redação da Lei 13.446/1999. 

 
O lançamento foi instruído com o Demonstrativo da Diferença Mensal 

Apurada Entre a Quantidade Destacada nas Notas Fiscais de Produtor e a Registrada Nas 
Notas Fiscais de Entrada, folha 04, Planilha com as Quantidades Informadas nas Notas 
Fiscais de Produtor, folhas 05 a 10, Relatório de Controle do Consumo e Utilização de 
Produtos e Subprodutos Florestais, Folhas 11 a 32. 

 



 

Regularmente intimado para pagamento da quantia exigida ou 
apresentação de impugnação, o sujeito passivo ingressou com defesa impugnatória, 
constante às folhas 36 a 49 dos autos, nesta ele alega que decaiu o direito da Fazenda 
Pública de constituir o crédito tributário para 98,37% dos valores exigidos no auto de 
infração, ou seja, para o fato gerador ocorrido entre 01/03/2003 a 04/12/2003, restando 
apenas quatro notas fiscais com destino a impugnante que não se verifica a ocorrência da 
decadência. Prevalecendo, assim, somente o valor original de ICMS no montante de R$ 
4.401,00 (quatro mil, quatrocentos e um reais). 

 
Argumenta que no auto de infração há o enquadramento errado da 

empresa autuada, pois o dispositivo invocado pelo fisco estadual, parágrafo único do 
artigo 45 do CTE, não tem nada a ver com a impugnante, pois ela é adquirente de outra 
unidade da federação.  

 
Destaca que a operação não foi realizada sem documentação fiscal e 

que a empresa autuada não é alienante e nem remetente das mercadorias. Aduz que 
houve um enquadramento legal equivocado o que torna o auto de infração nulo. 

 
Continua a sua defesa, com a assertiva de que a responsabilidade 

pelo pagamento dos tributos é do contribuinte, no caso em apreciação, do vendedor ou 
fornecedor do carvão vegetal. E que deve ser aplicada a multa para quem cometeu a 
infração, ou seja, para o remetente da mercadoria, que não há possibilidade de haver 
solidariedade, nos termos do artigo 137 do CTN. 

 
Pondera que o direito de revisão do lançamento da Fazenda Pública 

tem prazo, conforme dispõe o artigo 149 do CTN, e que somente pode ser efetuada a 
revisão antes de ocorrer a decadência do crédito tributário. 

 
Por fim, a empresa impugnante requer a declaração da decadência 

parcial e a improcedência do lançamento. 
 
O julgador singular prolata a sentença de nº 1437/20109 –JULP, na 

qual rejeita o pedido de nulidade processual por ilegitimidade passiva, rechaça a 
ocorrência de decadência do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário e 
julga procedente o auto de infração.  

 
Regularmente notificada da decisão monocrática, a empresa autuada 

apresentou recurso voluntário, folhas 69 a 79, reiterando os argumentos da impugnação e 
solicitando a nulidade do procedimento fiscal por ter um enquadramento legal equivocado 
e por erro na identificação do sujeito passivo. 

 
Solicita a decadência de 98,37 % do crédito tributário e a 

improcedência do auto de infração.  
 
Houve o julgamento cameral, e naquela ocasião, por maioria de 

votos, foi decidido pela rejeição da preliminar de nulidade do lançamento, por erro na 
identificação do sujeito passivo. Também foi rejeitada, por deliberação unânime, a 
preliminar de nulidade do lançamento, por insegurança na determinação da infração. Em 
relação ao pedido de declaração de decadência de parte do crédito tributário a votação, 
por maioria de votos, foi pela rejeição. Quanto ao mérito, o auto de infração foi 
considerado procedente, por maioria de votos, sendo vencido o Conselheiro Cláudio 
Henrique de Oliveira que votou pela improcedência do auto de infração. 

 



 

Devidamente notificada do acórdão cameral, a empresa autuada 
ingressou tempestivamente com recurso ao Conselho Pleno, conforme consta às folhas 91 
a 104 dos autos, reiterando os mesmos argumentos apresentados na instância singular e 
cameral. Foi solicitada a nulidade do auto de infração por insegurança na determinação e 
por erro na identificação do sujeito passivo. 

 
Argumenta que ocorreu a decadência de parte do crédito tributário 

em julgamento, restando apenas o direito em relação a cinco notas fiscais, relativas ao 
período de 05/12/2003 a 31/12/2003, sendo que em relação às notas fiscais anteriores a 
esse período ocorreu a decadência do direito da Fazenda Pública constituir o crédito. 

 
Finalizando o recurso a empresa autuada requer a nulidade e o 

cancelamento do auto de infração em referência, e solicita que seja declarada a 
insubsistência da peça basilar. 

 
Assim relatados, decido. 
 
 
                                VOTO 
 
 
O auto de infração em apreciação é decorrente de constatação do 

fisco goiano de que siderúrgicas localizadas em Minas Gerais adquiriram carvão vegetal 
de produtores rurais goianos em quantidade superior da que constava nas notas fiscais de 
aquisição. Tal fato foi apurado na comparação entre o as notas fiscais emitidas pelos 
produtores de carvão vegetal e o relatório fornecido pelas siderúrgicas do consumo de 
carvão vegetal. De tal modo que ficou constatado que houve aquisição, por parte do 
sujeito passivo, de carvão vegetal sem a emissão de nota fiscal e, consequentemente, 
sem o recolhimento do correspondente imposto. 

  
Assim, começo analisando a preliminar de nulidade da peça básica, 

arguida pela defesa do sujeito passivo, por insegurança na determinação da infração, a 
qual foi rejeitada, por unanimidade de votos no julgamento cameral e a defesa do polo 
passivo não apresentou no recurso ao Conselho Pleno os pressupostos de 
admissibilidade, previstos no § 1º do artigo 41 da Lei 16469/2009. Portanto, trata-se de 
uma peça recursal solicitando a reforma de uma decisão cameral unânime em relação à 
preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da infração, na 
qual não se juntou aos autos uma decisão divergente sobre a mesma matéria, nem foi 
apontada uma prova inequívoca que implique reforma da decisão e, também, não houve a 
alegação de que a decisão foi contrária à disposição expressa da legislação estadual. 
Dessa forma, entendo que quanto a essa preliminar de nulidade arguida o recurso deve 
ser liminarmente inadmitido. 

 
Com relação à preliminar de nulidade do lançamento, por erro na 

identificação do sujeito passivo, a empresa recorrente afirma que ela é ilegítima para 
constar no polo passivo, pois é contribuinte do Estado de Minas Gerais e que não 
comporta solidariedade para o fato em apreciação, argumenta que a responsabilidade 
pelo pagamento do imposto é do produtor de carvão e que não há interesse comum entre 
o produtor do carvão vegetal, alienante, e a siderúrgica, adquirente do carvão. Acrescenta 
que não celebrou Termo de Acordo de Regime para que pudesse dar existência de 
eventual responsabilidade à adquirente do carvão vegetal. Não acolho essa preliminar e 
mantenho a empresa autuada no polo passivo, em face do que dispõe o caput do artigo 45 
e parágrafo único do CTE com a seguinte redação: 



 

 

Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 

[...] 

§ 1º. Considera-se, também, ter interesse comum na situação que constitua 
fato gerador de obrigação principal: 

I - o alienante ou remetente, com o adquirente ou o destinatário, de 
mercadorias ou bens, em operações realizadas sem documentação fiscal; 

 

Ao contrário da assertiva da empresa recorrente, de acordo com a 
norma transcrita, há o interesse comum na situação que constitua fato gerador do tributo, 
entre o alienante e o adquirente de mercadorias sem documentação fiscal, no caso em 
apreço, ficou caracterizado o interesse comum entre o adquirente do carvão vegetal 
(siderúrgica) e o alienante do carvão (produtor de carvão vegetal). Fato que caracteriza a 
solidariedade da empresa, independente dela ter celebrado ou não o Termo de Acordo de 
Regime Especial com o Estado de Goiás, pois ela adquiriu o produto sem a documentação 
fiscal, ficando configurada a situação prevista no dispositivo transcrito. 

 
Não obstante isso, há a previsão legal de que o adquirente das 

mercadorias deve exigir a nota fiscal do remetente das mercadorias, conforme consta no 
artigo 145 do RCTE, obrigação acessória que não foi cumprida pelo sujeito passivo. 

 

Art. 145. O destinatário da mercadoria ou do serviço é obrigado a exigir 
documento fiscal, com todo requisito legal, de quem o deva emitir, sempre 
que obrigatória a emissão (Convênio SINIEF SN/70, art. 14). 
 

 Portanto, entendo que está configurada a solidariedade da empresa 
recorrente na obrigação de pagar o imposto na situação que constituiu o fato gerador do 
imposto exigido na peça basilar. Desta forma, rejeito a preliminar de erro na identificação 
do sujeito passivo arguida pelo polo passivo.  

 
Passo a analisar o mérito da lide, iniciando pela alegação de perda 

do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário, em virtude do fato gerador do  
tributo ser do período 01/03/2003 a 31/12/2003, e a notificação do lançamento ter sido  
realizada em 05/12/2008. Desse modo, de acordo com as razões da empresa recorrente, 
haveria ocorrido a decadência do crédito tributário relativa ao período de 01/03/2003 a 
05/12/2003, somente não estaria decaído o crédito tributário relativo às notas fiscais 
emitidas após o dia 05/12/2012, quatro notas fiscais, com fundamento no § 4º do artigo 
150 e parágrafo único do artigo 149 do CTN. 

 
Outrossim, não acolho essa tese de ocorrência de decadência parcial 

do crédito tributário, com fundamento na regra contida no § 4º do artigo 150 do CTN, pois 
no caso em apreço, não houve a declaração do crédito tributário, não podendo se 
homologar o que não foi lançado pelo sujeito passivo, assim, ao meu ver nesse caso deve 
ser aplicada a regra contida no artigo 173 do CTN, o qual tem a seguinte redação: 

 

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se 
após 5 (cinco) anos, contados: 
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I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter 
sido efetuado; 

  
O fato gerador do imposto exigido na peça basilar é do exercício de 

2003, pela regra contida no dispositivo transcrito, passa a se contar o período decadencial 
a partir de 2004, assim, o fisco teria até o dia 31/12/2008 para efetuar o lançamento do 
crédito tributário, como o sujeito passivo foi notificado do auto de infração em 05/12/2008, 
ficou configurado que o fisco estadual não perdeu o direito de constituir o crédito tributário. 
Por essa razão, entendo que não há razão para se acatar o pedido de declaração de 
decadência parcial do crédito tributário. 

 
Quanto ao mérito propriamente dito, percebo que está comprovado a 

saída de carvão vegetal de produtores goianos sem a emissão da nota fiscal, tal fato está 
comprovado pelos demonstrativos acostados aos autos. Conforme prescreve a nossa 
legislação, as mercadorias devem estar sempre acompanhadas de documentação fiscal, 
no entanto, tal preceito não foi obedecido pela empresa autuada que adquiriu as 
mercadorias sem a nota fiscal, configurando, assim, a infração ao artigo 66 do CTE, o qual 
dispõe o seguinte: 

 

Art. 66. As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar 
sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. 
Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal 
irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos 
fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea.   
 
A infração à norma transcrita causou prejuízo ao erário estadual, pois 

não foi emitida a nota fiscal de saída do carvão e nem houve o recolhimento do ICMS das 
respectivas operações de saídas interestaduais.Com essas considerações entendo que o 
auto de infração deve ser julgado procedente na íntegra. 

 
Ante o exposto, inadmito o recurso em relação à arguição da 

preliminar de insegurança na determinação da infração, conheço do recurso do sujeito 
passivo em relação as demais questões e nego-lhe provimento, rejeitando a preliminar de 
nulidade da peça basilar, por erro na identificação do sujeito passivo, o pedido de 
declaração de decadência parcial do crédito tributário e julgo procedente o auto de 
infração, confirmando, assim, a decisão cameral recorrida. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 19 de julho de 2016. 
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Matéria: Mercadoria sem documento fiscal ou com documento irregular (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01129/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Mário de Oliveira Andrade 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade do lançamento por 
insegurança na determinação da infração. Inadmitida por falta 
de pressupostos recursais. Preliminar de nulidade por erro na 
identificação do sujeito passivo. Rejeitada. Pedido de 
declaração de decadência  do crédito tributário. Indeferido. 
Obrigação tributária principal. ICMS. Aquisição de mercadoria 
desacompanhada de documentação fiscal. Procedência. 
 
1 - Deve ser inadmitido liminarmente o pedido de apreciação de 
preliminar de nulidade do auto de infração quando ela tiver sido 
rejeitada por unanimidade de votos no julgamento cameral e a 
defesa do sujeito passivo, em seu recurso plenário, não 
apresenta os pressupostos recursais previstos no § 1º do Artigo 
41 da Lei 16.469/2009; 
 
2 - O adquirente de mercadorias sem documentação fiscal é 
solidariamente obrigado a recolher o imposto devido na 
operação que constituiu o fato gerador do imposto, nos termos 
do caput e parágrafo único do artigo 45 do CTE. Não havendo 
erro na indicação do destinatário das mercadorias como sujeito 
passivo obrigado ao recolhimento do imposto e penalidade; 
 
3 - O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário 
extingue-se após 5 (cinco) anos, contado do primeiro dia do 
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido 
efetuado, nos termos do artigo 173, Inciso I do CTN. Não sendo 
possível aplicar a regra do § 4º do artigo 150 do CTN para 
contagem do prazo decadencial, quando o contribuinte não 
declara o imposto exigido no lançamento de ofício; 
 
4 - As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão 
estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos 
(caput do artigo 66 do CTE). Devendo ser julgado procedente o 
auto de infração que exige imposto das operações de saída de 
mercadorias em que não houve a emissão das notas fiscais e 
nem o recolhimento do imposto das respectivas operações. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 03 
de maio de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade, feita pelo Conselheiro Relator, em relação a preliminar de nulidade por 
insegurança na determinação da infração, arguida pelo sujeito passivo, tendo em vista não 
estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira 
Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos 
Mariano, Heli José da Silva, Alcedino Gomes Barbosa, Aldeci de Souza Flor, José Luiz 
Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Paulo Diniz, Washington Luis Freire de Oliveira, 



 

José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, 
Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki 
Missao e Victor Augusto de Faria Morato. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar 
de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por erro na identificação do sujeito 
passivo.  Participaram do julgamento os Conselheiros Edson Abrão da Silva, Mário de 
Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos 
Mariano, Heli José da Silva, Alcedino Gomes Barbosa, Aldeci de Souza Flor, José Luiz 
Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Paulo Diniz, Washington Luis Freire de Oliveira, 
José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, 
Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki 
Missao e Victor Augusto de Faria Morato. Quanto ao mérito, por maioria de votos, 
conhecer do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, negar-lhe provimento para 
manter a decisão cameral que rejeitou a preliminar de decadência parcial do crédito 
tributário, referente ao período de janeiro a agosto de 2005, e  considerou  procedente o 
auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Mário de Oliveira Andrade, Lidilone 
Polizeli Bento, Heli José da Silva, Aldeci de Souza Flor, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, 
Washington Luis Freire de Oliveira, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Nislene 
Alves Borges, Gilmar Rodrigues de Almeida, Victor Augusto de Faria Morato e o Sr. 
Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de 
desempate. Vencidos os Conselheiros Edson Abrão da Silva, Nivaldo José Mendes, 
Rickardo de Souza Santos Mariano, Alcedino Gomes Barbosa, José Luiz Rosa, Paulo 
Diniz, José Pereira D'abadia, João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho e Masayuki 
Missao, que votaram conhecendo do recurso, dando-lhe parcial provimento para reformar 
em parte a decisão cameral, acolhendo a preliminar de decadência parcial do crédito 
tributário, referente ao período de janeiro a agosto de 2005, e   considerar parcialmente 
procedente o auto de infração relativo aos meses de setembro a dezembro de 2005. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no histórico da peça inicial que o sujeito passivo adquiriu de 
produtores rurais goianos, durante o período de 01/01/2005 a 31/12/2005, 8.370,00 (oito 
mil, trezentos e setenta) metros cúbicos de carvão vegetal, no valor total de R$ 646.675,00 
(seiscentos e quarenta e seis mil, seiscentos e setenta e cinco reais), desacobertados de 
documentação fiscal, conforme comprova o Relatório de Controle de Consumo e 
Utilização de Produtos e Subprodutos Florestais, o qual foi emitido pelo próprio adquirente 
da mercadoria, de acordo com os demonstrativos em anexo. Em virtude disso, mediante o 
que estabelece o parágrafo único do artigo 45 da Lei 11.651/91, na condição de 
contribuinte solidário, deve recolher o ICMS na importância de R$ 77.841,00 (setenta e 
sete mil, oitocentos e quarenta e um mil reais), juntamente com a penalidade e os 
acréscimos legais.  

 
A fiscalização citou como infringido o artigo 66 da Lei 11.651/91, 

combinado com o artigo 145 do Decreto 4.852/97. Foi sugerida a penalidade do artigo 71, 
Inciso VII, Alínea “l”, § 9º, I da Lei 11.651/91 c/ a redação da Lei 13.446/1999. 

 
O lançamento foi instruído com o Demonstrativo de Cálculo do ICMS 

Sobre Saída de Carvão Vegetal Desacobertado de Documento Fiscal, folha 04, Planilha 
com as Quantidades de Carvão Informadas nas Notas Fiscais de Produtor, folhas 05 a 19, 
Relatório de Controle do Consumo e Utilização de Produtos e Subprodutos Florestais, 
Folhas 20 a 88. 

 
Regularmente intimado para pagamento da quantia exigida ou 

apresentação de impugnação, o sujeito passivo ingressou com defesa impugnatória, 



 

constante às folhas 95 a 107 dos autos, nesta ele alega que decaiu o direito da Fazenda 
Pública de constituir o crédito tributário, nos termos do artigo 150, § 4º, do CTN. 

 
Argumenta que no auto de infração há o enquadramento errado da 

empresa autuada, pois o dispositivo invocado pelo fisco estadual, parágrafo único do 
artigo 45 do CTE, não tem nada a ver com a impugnante, pois ela é adquirente de outra 
unidade da federação.  

 
Destaca que a operação não foi realizada sem documentação fiscal e 

que a empresa autuada não é alienante e nem remetente das mercadorias. Aduz que 
houve um enquadramento legal equivocado o que torna o auto de infração nulo. Requer 
nulidade do auto de infração por insegurança na determinação da infração e por erro na 
identificação do sujeito passivo.  

 
Continua a sua defesa, com a assertiva de que a responsabilidade 

pelo pagamento dos tributos é do contribuinte, no caso em apreciação, do vendedor ou 
fornecedor do carvão vegetal. E que deve ser aplicada a multa para quem cometeu a 
infração, ou seja, para o remetente da mercadoria, que não há possibilidade de haver 
solidariedade, nos termos do artigo 137 do CTN. 

 
Por fim, a empresa impugnante requer a declaração da decadência l 

e a improcedência do lançamento. 
 
O julgador singular prolata a sentença de nº 259/2011 –JULP, na 

qual rejeita o pedido de nulidade processual por ilegitimidade passiva e insegurança na 
determinação da infração, rechaça a ocorrência de decadência do direito de a Fazenda 
Pública constituir o crédito tributário e julga procedente o auto de infração, nos termos do 
artigo 45 do CTE, ou seja, apenas em relação à exigência do imposto. 

 
A Fazenda Pública recorre da decisão singular pedindo que o 

lançamento seja considerado procedente na íntegra.  
 
Regularmente notificada da decisão monocrática, a empresa autuada 

apresentou recurso voluntário, folhas 69 a 79, reiterando os argumentos da impugnação e 
solicitando a nulidade do procedimento fiscal por ter um enquadramento legal equivocado 
e por erro na identificação do sujeito passivo. 

 
Solicita a decadência do crédito tributário com fundamento no § 4º do 

artigo 150 do CTN.  
 
Houve o julgamento cameral, e naquela ocasião, por maioria de 

votos, foi decidido pela rejeição da preliminar de nulidade do lançamento, por erro na 
identificação do sujeito passivo. Também foi rejeitada, por deliberação unânime, a 
preliminar de nulidade do lançamento, por insegurança na determinação da infração. Em 
relação ao pedido de declaração de decadência do crédito tributário a votação, por maioria 
de votos, foi pela rejeição. Quanto ao mérito, o auto de infração foi considerado 
procedente com a reintrodução da penalidade aplicada, por maioria de votos, sendo 
vencido o Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira que votou pela improcedência do auto 
de infração. 

 
Devidamente notificada do acórdão cameral, a empresa autuada 

ingressou tempestivamente com recurso ao Conselho Pleno, conforme consta às folhas 
168 a 180 dos autos, reiterando os mesmos argumentos apresentados na instância 



 

singular e cameral. Foi solicitada a nulidade do auto de infração por insegurança na 
determinação e por erro na identificação do sujeito passivo. 

 
Argumenta que ocorreu a decadência do crédito tributário em 

julgamento, com fundamento na regra contida no § 4º do artigo 150 do CTN. 
 
Finalizando o recurso a empresa autuada requer a nulidade e o 

cancelamento do auto de infração em referência, e solicita que seja declarada a 
insubsistência da peça basilar. 

 
Assim relatados, decido. 
 
 
                                VOTO 
 
 
O auto de infração em apreciação é decorrente de constatação do 

fisco goiano de que siderúrgicas localizadas em Minas Gerais adquiriram carvão vegetal 
de produtores rurais goianos em quantidade superior da que constava nas notas fiscais de 
aquisição. Tal fato foi apurado na comparação entre o as notas fiscais emitidas pelos 
produtores de carvão vegetal e o relatório fornecido pelas siderúrgicas do consumo de 
carvão vegetal. De tal modo que ficou constatado que houve aquisição, por parte do 
sujeito passivo, de carvão vegetal sem a emissão de nota fiscal e, consequentemente, 
sem o recolhimento do correspondente imposto. 

  
Assim, começo analisando a preliminar de nulidade da peça básica, 

arguida pela defesa do sujeito passivo, por insegurança na determinação da infração, a 
qual foi rejeitada, por unanimidade de votos no julgamento cameral e a defesa do polo 
passivo não apresentou no recurso ao Conselho Pleno os pressupostos de 
admissibilidade, previstos no § 1º do artigo 41 da Lei 16469/2009. Portanto, trata-se de 
uma peça recursal solicitando a reforma de uma decisão cameral unânime em relação à 
preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da infração, na 
qual não se juntou aos autos uma decisão divergente sobre a mesma matéria, nem foi 
apontada uma prova inequívoca que implique reforma da decisão e, também, não houve a 
alegação de que a decisão foi contrária à disposição expressa da legislação estadual. 
Dessa forma, entendo que quanto a essa preliminar de nulidade arguida o recurso deve 
ser liminarmente inadmitido. 

 
Com relação à preliminar de nulidade do lançamento, por erro na 

identificação do sujeito passivo, a empresa recorrente afirma que ela é ilegítima para 
constar no polo passivo, pois é contribuinte do Estado de Minas Gerais e que não 
comporta solidariedade para o fato em apreciação, argumenta que a responsabilidade 
pelo pagamento do imposto é do produtor de carvão e que não há interesse comum entre 
o produtor do carvão vegetal, alienante, e a siderúrgica, adquirente do carvão. Acrescenta 
que não celebrou Termo de Acordo de Regime para que pudesse dar existência de 
eventual responsabilidade à adquirente do carvão vegetal. Não acolho essa preliminar e 
mantenho a empresa autuada no polo passivo, em face do que dispõe o caput do artigo 45 
e parágrafo único do CTE com a seguinte redação: 

 

 Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 



 

[...] 

§ 1º. Considera-se, também, ter interesse comum na situação que constitua 
fato gerador de obrigação principal: 

I - o alienante ou remetente, com o adquirente ou o destinatário, de 
mercadorias ou bens, em operações realizadas sem documentação fiscal; 

 

Ao contrário da assertiva da empresa recorrente, de acordo com a 
norma transcrita, há o interesse comum na situação que constitua fato gerador do tributo, 
entre o alienante e o adquirente de mercadorias sem documentação fiscal, no caso em 
apreço, ficou caracterizado o interesse comum entre o adquirente do carvão vegetal 
(siderúrgica) e o alienante do carvão (produtor de carvão vegetal). Fato que caracteriza a 
solidariedade da empresa, independente dela ter celebrado ou não o Termo de Acordo de 
Regime Especial com o Estado de Goiás, pois ela adquiriu o produto sem a documentação 
fiscal, ficando configurada a situação prevista no dispositivo transcrito. 

 
Não obstante isso, há a previsão legal de que o adquirente das 

mercadorias deve exigir a nota fiscal do remetente das mercadorias, conforme consta no 
artigo 145 do RCTE, obrigação acessória que não foi cumprida pelo sujeito passivo. 

Art. 145. O destinatário da mercadoria ou do serviço é obrigado a exigir 
documento fiscal, com todo requisito legal, de quem o deva emitir, sempre 
que obrigatória a emissão (Convênio SINIEF SN/70, art. 14). 
 

 Portanto, entendo que está configurada a solidariedade da empresa 
recorrente na obrigação de pagar o imposto na situação que constituiu o fato gerador do 
imposto exigido na peça basilar. Desta forma, rejeito a preliminar de erro na identificação 
do sujeito passivo arguida pelo polo passivo.  

 
Passo a analisar o mérito da lide, iniciando pela alegação de perda 

do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário, em virtude do fato gerador do 
tributo ser do período 01/01/2005 a 31/12/2005, e a notificação do lançamento ter sido 
realizada em 08/09/2010. Desse modo, de acordo com as razões da empresa recorrente, 
haveria ocorrido a decadência do crédito tributário. 

 
Outrossim, não acolho essa tese de ocorrência de decadência do 

crédito tributário, com fundamento na regra contida no § 4º do artigo 150 do CTN, pois no 
caso em apreço, não houve a declaração do crédito tributário, não podendo se homologar 
o que não foi lançado pelo sujeito passivo, assim, ao meu ver nesse caso deve ser 
aplicada a regra contida no artigo 173 do CTN, o qual tem a seguinte redação: 

 

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário 
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: 

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento 
poderia ter sido efetuado; 

  
O fato gerador do imposto exigido na peça basilar é do exercício de 

2005, pela regra contida no dispositivo transcrito, passa a se contar o período decadencial 
a partir de 2006, assim, o fisco teria até o dia 31/12/2010 para efetuar o lançamento do 
crédito tributário, como o sujeito passivo foi notificado do auto de infração em 08/09/2010, 
conforme consta à folha 92, ficou configurado que o fisco estadual não perdeu o direito de 

https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/SINIEF/CVSN_70.htm#A14


 

constituir o crédito tributário. Por essa razão, entendo que não há razão para se acatar o 
pedido de declaração de decadência parcial ou total do crédito tributário. 

 
Quanto ao mérito propriamente dito, percebo que está comprovado a 

saída de carvão vegetal de produtores goianos sem a emissão da nota fiscal, tal fato está 
comprovado pelos demonstrativos acostados aos autos. Conforme prescreve a nossa 
legislação, as mercadorias devem estar sempre acompanhadas de documentação fiscal, 
no entanto, tal preceito não foi obedecido pela empresa autuada que adquiriu as 
mercadorias sem a nota fiscal, configurando, assim, a infração ao artigo 66 do CTE, o qual 
dispõe o seguinte: 

 

Art. 66. As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar 
sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. 
Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal 
irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos 
fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea.   
 
A infração à norma transcrita causou prejuízo ao erário estadual, pois 

não foi emitida a nota fiscal de saída do carvão e nem houve o recolhimento do ICMS das 
respectivas operações de saídas interestaduais.Com essas considerações entendo que o 
auto de infração deve ser julgado procedente na íntegra. 

 
Ante o exposto, inadmito o recurso em relação à arguição da 

preliminar de insegurança na determinação da infração, conheço do recurso do sujeito 
passivo em relação as demais questões e nego-lhe provimento, rejeitando a preliminar de 
nulidade da peça basilar, por erro na identificação do sujeito passivo, o pedido de 
declaração de decadência do crédito tributário e julgo procedente o auto de infração, 
confirmando, assim, a decisão cameral recorrida. 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 19 de julho de 2016. 
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Matéria: Mercadoria sem documento fiscal ou com documento irregular (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01137/16 
 
Relator: Conselheiro Márcio Nogueira Pedra 
 

 
EMENTA: Preliminar. Nulidade da sentença singular. Rejeitada. 
Decisão unânime. Nulidade por insegurança na determinação da 
infração. Rejeitada. Decisão unânime. Nulidade por cerceamento 
ao direito de defesa. Rejeitada. Decisão unânime. Arguição da 
ilegitimidade ativa do Estado de Goiás. Rejeitada. Decisão 
unânime. ICMS. Obrigação tributária principal. Procedência. 
Decisão unânime. 1. Não é nula a decisão singular que está 
devidamente fundamentada e cuja conclusão guarda coerência 
com a lei e os elementos constantes dos autos. 2. Não é 
inseguro o auto de infração instruído com os levantamentos e 
documentação apropriados, sendo que a defesa não aponta 
falhas capazes de comprometer a solidez da acusação 
formulada pelo Fisco. 3. Quando não se aponta incorreção nos 
documentos que instruem o lançamento, ficando constatado 
que os mesmos  oferecem condições ao amplo exercício do 
direito de defesa, deve ser rejeitada  a preliminar de nulidade 
processual por cerceamento ao direito de defesa. 4. 
Comprovado, pela documentação que acompanha o auto de 
infração, que o  carvão vegetal é procedente do Estado de 
Goiás, fica assegurada a competência desta unidade da 
federação para a cobrança do ICMS. É o que determinam a 
Constituição Federal e legislação complementar. 5. A não 
apresentação, pelo contribuinte, de elementos  capazes de 
modificar os valores encontrados em procedimento fiscal que 
motivou a formalização do lançamento, implica na confirmação 
do auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 14 de julho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as quatro 
preliminares de nulidades, arguidas pela autuada, sendo elas: (1) por incompetência ativa 
do Estado de Goiás; (2) por insegurança na determinação da infração; (3) nulidade da 
sentença singular; (4) por cerceamento do direito de defesa. Participaram do julgamento 
os Conselheiros Márcio Nogueira Pedra, João Divino de Brito e Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira.  Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Márcio Nogueira Pedra, João Divino 
de Brito e Jorge Antônio Bezerra Oliveira 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de auto de infração relativo à aquisição interestadual de 
carvão vegetal, proveniente do Estado de Goiás, sem o acompanhamento da 
documentação fiscal exigida. Com fundamento no § 2º, do artigo 19, Decreto nº 6.930, de 
09 de junho de 2009, acolho o relatório que consta do acórdão do Conselho Pleno nº 
652/2016, fls 104/108, de minha autoria, conforme  abaixo reproduzido :  

 



 

“Neste processo o Fisco afirma que o contribuinte  adquiriu, de 
produtores rurais goianos, durante o período de 01/01/2004 a 31/07/2004, 202,50 
(duzentos e dois inteiros e cinquenta centésimos)  de metros cúbicos de carvão vegetal, 
no valor total de R$ 15.693,75 (quinze mil seiscentos noventa três reais e setenta cinco 
centavos), desacobertados de documentação fiscal, conforme prova o RELATÓRIO DE 
CONTROLE DO CONSUMO E UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS 
FLORESTAIS, de emissão do próprio destinatário da mercadoria. Por conta disto, 
conforme estabelece o Art. 45, Paragrafo Unico da Lei 11.651/91, está sendo cobrado o 
imposto do citado sujeito passivo, na condição de contribuinte solidário. Para todos os fins 
legais e com fulcro no § 2º, do artigo 19, Decreto nº 6.930, de 09 de junho de 2009, adoto 
o relatório constante do Acórdão da II CJUL nº 733/2012,  de fls 54/56,  que abaixo 
transcrevo : 

 

“Descreve o histórico do auto de infração que o sujeito passivo 
adquiriu de produtores rurais goianos, durante o período de 01/01/2004 a 31/07/2004, 
duzentos e dois inteiros e cinquenta centésimos de metros cúbicos de carvão vegetal, no 
valor de R$ 15.693,75 (quinze mil, seiscentos e noventa e três reais e setenta e cinco 
centavos), desacobertados de documentação fiscal, conforme prova o RELATÓRIO DE 
CONSUMO E UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS FLORESTAIS, de 
emissão do próprio destinatário da mercadoria, a este anexo e demonstrado nos 
documentos também anexos. Em decorrência como estabelece o art. 45, parágrafo único, 
da Lei nº 11.651/97, na condição de contribuinte solidário, deve pagar o ICMS no valor de 
R$ 1.883,25 (mil, oitocentos e oitenta e três reais e vinte e cinco reais) juntamente com as 
penalidades e acréscimos legais. 

Foram infringidos os artigos 66 da Lei nº 11.651/91 em combinação 
com o art. 145 do Decreto nº 4.852/97, tendo sido proposta a penalidade do art. 71, inciso 
VII, alínea “I”, §9º, da Lei 11.651/97.  

Em decorrência como estabelece o art. 45, parágrafo único, da Lei nº 
11.651/97, na condição de contribuinte solidário, deve pagar o ICMS no valor de R$ 
1.883,25 (mil, oitocentos e oitenta e três reais e vinte e cinco reais) juntamente com as 
penalidades e acréscimos legais. 

O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: 
Demonstrativo de cálculo do ICMS sobre a saída de carvão vegetal desacobertado de 
documento fiscal (fl.04), relatório das Quantidades informadas nas notas fiscais do 
produtos (fls 05 e 06) bem como cópias dos Relatórios de Controle e Utilização de 
Produtos e Subprodutos Florestais emitidos pelas empresas consumidoras de carvão 
vegetal (fls 07 a 13). 

O sujeito passivo foi regularmente intimado (fl.14). 

A empresa ingressa com impugnação em Primeira Instância (fls.17 a 
24) arguindo as preliminares de decadência do direito de a Fazenda Pública constituir o 
crédito tributário, de nulidade do auto de infração por insegurança na determinação da 
infração e inexistência de solidariedade, responsabilidade subsidiária ou qualquer outra 
forma de transferência do ônus tributário. No mérito, argumenta não ter praticado a 
infração estampada na basilar pois toda a carga foi devidamente acompanhada da 
respectiva documentação fiscal; que a empresa adquirente não dispõe de qualquer 
controle relativo à emissão de documentos fiscais que são realizados pelos 
vendedores/produtores; que não entende como a carga passou por diversos postos fiscais 
de fronteira sem que em nenhum destes situados ao longo do caminho, houve a retenção 
da carga por ausência de nota fiscal; que sua obrigação é a de emitir a nota fiscal e que 
deveria ser responsabilizado se e somente se nas operações operações realizadas sem 
documentação fiscal. Requer a nulidade do feito ou, subsidiariamente, sua improcedência. 



 

O julgador singular prolata a sentença nº 3682/2010, de fls.35/38 e 
decide não acolher as preliminares arguidas anteriormente com fulcro no art. 173, inciso I, 
e 124, ambos do Código Tributário Nacional bem como entende estarem presentes todos 
os elementos do art. 8º da Lei nº 16.469/09 e o art. 45, inciso XII do Código Tributário 
Estadual–CTE. No mérito, considera procedente o feito por entender que as mercadorias 
autuadas adentraram ao estabelecimento da destinatária sem a necessária cobertura de 
documentação fiscal; que apenas parte destas possuía notas fiscais; que ao destinatário 
caberia a exigência da documentação complementar do remetente ou comprovante do 
pagamento do ICMS devido com relação à diferença à maior auferida na entrada e por 
isso procedente o feito. 

Intimações dos autuados quanto à decisão singular às fls. 39/40. 

O sujeito passivo interpõe recurso voluntário às fls.43/49 para arguir 
as preliminares de nulidade da decisão recorrida e reiterar a insegurança na determinação 
da infração e a decadência do crédito tributário. Entende que a argumentação monocrática 
é omissa quanto aos argumentos expressamente formulados pelo autuante; que não 
entende como pode o julgador singular manter a pretensão fiscal se a carga foi fiscalizada 
por todos os postos fiscais até chegar ao seu destinatário; que se houvesse 
irregularidades, o remetente é quem deveria ser penalizado em virtude das mercadorias 
estarem desacobertadas de notas fiscais, o que não ocorreu. Que o auto de infração é 
nulo pois o valor do ICMS referente ao valor efetivamente transportado e sobre o preço da 
mercadoria já foi pago e por isso é insegura a acusação. 

Invoca o § 4º do art. 150 do CTN para arguir a decadência do crédito 
tributário. Argumenta que  a notificação do auto de infração somente chegou às mãos da 
recorrente no mês de dezembro de 2009; que os fatos geradores ocorridos antes de 
dezembro de 2004, não poderão ser exigidos da empresa em razão do decurso do prazo 
decadencial; que já se operou a decadência do crédito tributário. 

No mérito, argumenta que não deu entrada nas mercadorias sem o 
devido acobertamento de nota fiscal e por isso inexiste a qualquer infração a dispositivo 
legal. Argumenta que a mercadoria é de responsabilidade do remetente e que passou por 
diversos postos fiscais sem ter sido retida em razão de transporte sem documento fiscal; 
que se não houvesse a respectiva nota fiscal, a mercadoria nunca chegaria ao destino 
pois ficaria retida em alguma barreira fiscal; que sobre o preço contratado foi pago o ICMS 
e que não tem controle algum sobre os procedimentos dos remetentes; que emitiu o 
documento fiscal de entrada após a pesagem; a diferença apurada entre a medição do 
vendedor e a medição ou pesagem pelo comprador do carvão não prova o transporte e a 
entrega sem emissão de nota fiscal e por isso requer a nulidade do feito ou, 
subsidiariamente, a reforma da decisão singular para considerá-lo improcedente.” 

 
Dando seguimento ao relatório, informo que a Segunda Câmara do 

Conselho Administrativo Tributário decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de 
nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por erro na identificação do sujeito 
passivo. Por unanimidade de votos, foi rejeitada a preliminar de nulidade da sentença 
singular, por cerceamento ao direito de defesa, arguida pela autuada, e, por maioria de 
votos, foi acolhida a preliminar de decadência do crédito tributário, arguida pela autuada. 

 
A Fazenda Pública, inconformada com a decisão de improcedência  

do lançamento que acolheu a preliminar de decadência do crédito tributário, interpôs 
recurso ao Conselho Pleno. Alega que o Fisco efetuou lançamento de ofício, o que implica 
em adotar o prazo decadencial previsto no artigo 173, I, CTN, que é de cinco anos 
contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter 
sido efetuado. Assim, como os fatos geradores são de 2004, o prazo se iniciou em 



 

01/01/2005 e se encerrou em 31/12/2009. Como o lançamento se aperfeiçoou, com a 
regular intimação do sujeito passivo, em 20/11/2009, não há que se falar em decadência. 
Encerra seu recurso pedindo o afastamento da decadência e retorno dos autos à Câmara 
para julgamento de toda a matéria.  

 
Também a autuada interpôs recurso ao Conselho Pleno. Solicita a 

nulidade do auto de infração por insegurança da descrição dos fatos e indicação 
equivocada e incompleta dos sujeitos passivos. Afirma que os emitentes dos documentos 
fiscais, isto é, os produtores rurais que efetivaram a venda do carvão, devem integrar o 
polo passivo do lançamento, para que se permita o direito amplo de defesa, mesmo 
porque a recorrente não dispõe de informações sobre o procedimento da rotina fiscal e 
contábil de cada um daqueles produtores rurais. Entende que, como o caso é de 
responsabilidade solidária, então a regularidade formal da autuação dependia da inclusão 
dos produtores rurais, vendedores do carvão vegetal. Pede, por conta disto,  a nulidade do 
lançamento.  

 
No mérito, pede a improcedência do lançamento, em razão da não 

ocorrência dos fatos narrados na acusação fiscal, bem como da responsabilidade dos 
produtores rurais. Afirma que, se as mercadorias estivessem desacobertadas de 
documentos fiscais, então certamente a carga ficaria retida em alguma barreira fiscal, 
dentre as várias existentes ao longo do percurso. Afirma, ainda, que quem apura a 
quantidade de carvão e emite os documentos fiscais são os vendedores, os quais se 
responsabilizam também pelo transporte. Volta a afirmar que é indispensável a inclusão 
dos produtores rurais no polo passivo do presente processo, tendo em vista a existência 
de solidariedade. Finalmente, alega que, como se trata de operação interestadual, é 
necessário considerar o interesse do Estado de Minas Gerais no que se refere à 
arrecadação deste imposto. Cita decisão deste Conselho,  acórdão nº 2555/2011 da 
Primeira Câmara Temporária, no qual ficou reconhecida a ilegitimidade ativa do Estado de 
Goiás para reclamar o imposto. Conclui seu recurso pedindo a nulidade ou improcedência 
do lançamento.  

 
O sujeito passivo também apresenta contradita ao recurso da 

Fazenda Pública. Alega que o lançamento tributário foi confessadamente complementar, o 
que implica na incidência do artigo 150, § 4º, CTN. Afirma que o prazo de cinco anos deve 
ser contado a partir da ocorrência do fato gerador , pois a partir daquele momento a 
Fazenda Pública já detinha informações necessárias para se proceder ao lançamento. “ 

 
Dando seguimento ao relatório, informo que no julgamento pelo 

Conselho Pleno o recurso da Fazenda Pública foi, por maioria de votos,  provido, sendo 
afastada a decadência do crédito tributário, com o retorno dos autos à Câmara Julgadora 
para apreciação de toda a matéria.  

 
É o relatório.  
 
 

VOTO 
 
 
Analisando todas as alegações do sujeito passivo, inicialmente, não 

acolho a preliminar de nulidade da decisão de primeira instância. Conforme menciona a 
Julgadora, as mercadorias adentraram o estabelecimento da autuada sem a 
documentação fiscal de praxe, como se depreende da análise das provas. Com efeito, são 
os Relatórios de Controle e Utilização de Produtos e Subprodutos Florestais, emitidos pela 



 

autuada, que comprovam a aquisição de carvão vegetal desacobertado de documentação 
fiscal e provenientes do Estado de Goiás (fls 07 a 13). Portanto, não há que se falar em 
falta de fundamentação da decisão singular. Rejeito a preliminar.  

 
A autuada também argui preliminar de insegurança na determinação 

da infração, pois alega que tanto o produtor emite a nota fiscal de saída, como a 
destinatária emite a nota fiscal de entrada. Afirma que a acusação refere-se, 
provavelmente, a eventual diferença entre a quantidade que o produtor declara vender e a 
efetivamente recebida pela empresa. Conclui, entretanto, que “o ICMS referente ao valor 
efetivamente transportado e sobre o preço da mercadoria foi efetivamente pago”. Assim, o 
auto de infração seria inseguro.  

 
Ora, a acusação do Fisco está devidamente comprovada pelo 

RELATÓRIO DE CONTROLE DO CONSUMO E UTILIZACAO DE PRODUTOS E 
SUBPRODUTOS FLORESTAIS, de emissão do próprio destinatário da mercadoria, o qual 
figura como sujeito passivo no presente processo. Tal documento atesta a entrada de 
carvão vegetal, oriundo do Estado de Goiás, no estabelecimento da autuada, 
desacobertado de documentação fiscal. Assim, consideradas as provas constantes do 
processo, rejeito a preliminar de insegurança na determinação da infração.  

 
A arguição de decadência, apresentada pela recorrente, já foi 

superada pelo julgamento realizado em sessão plenária  do Conselho. Dispensada, pois, a 
sua análise na atual fase processual. 

 
No mérito, a autuada insiste que, ao contrário do que constou na 

decisão singular, não foi efetuada a entrada de mercadorias sem o devido acobertamento 
de nota fiscal. Afirma também que, mesmo que tenha ocorrido diferença na quantidade de 
mercadoria, a responsabilidade não é da destinatária. Alega que o carvão vegetal é 
medido na origem, pelo produtor remetente, que emite a nota fiscal que acompanha as 
mercadorias. Afirma que, se as mercadorias estivessem desacobertadas de documentos 
fiscais, então certamente a carga ficaria retida em alguma barreira fiscal, dentre as várias 
existentes ao longo do percurso. Afirma que cumpriu a sua obrigação de emitir o 
documento fiscal de entrada.  

 
É claro que ocorreu entrada de mercadoria no estabelecimento da 

autuada, mais precisamente carvão vegetal, oriundo do Estado de Goiás, desacobertada 
de documentação fiscal. Isto – repito, posto que já declarado acima – está sobejamente 
comprovado por documentação produzida pelo sujeito passivo(vide fls 07 a 13). A 
afirmação de que se as mercadorias estivessem sem documentação fiscal, então ficariam 
retidas em alguma barreira fiscal ao longo do percurso não passa de uma conjectura, que 
foi desmentida por documentos produzidos pela própria autuada, atestando o recebimento 
do carvão vegetal sem nota fiscal. A acusação do Fisco está bem instruída.  

 
Em recurso ao Conselho Pleno, a autuada afirma que os emitentes 

dos documentos fiscais, isto é, os produtores rurais que efetivaram a venda do carvão, 
devem integrar o polo passivo do lançamento, para que se permita o direito amplo de 
defesa, mesmo porque a recorrente não dispõe de informações sobre o procedimento da 
rotina fiscal e contábil de cada um daqueles produtores rurais. Entende que, como o caso 
é de responsabilidade solidária, então a regularidade formal da autuação dependia da 
inclusão dos produtores rurais, vendedores do carvão vegetal. Pede, por conta disto,  a 
nulidade do lançamento.  

 



 

No que concerne aos produtores rurais, bem de ver que a 
responsabilidade destes não exclui a responsabilidade da autuada. No que se refere à  
não inclusão, no processo, dos produtores rurais que efetuaram a venda da mercadoria, 
invocamos o parágrafo único, do artigo 124, do Código Tributário Nacional. Tal dispositivo 
determina que o Fisco pode eleger qualquer dos sujeitos passivos solidários para figurar 
no polo passivo do lançamento tributário. Não há benefício de ordem. Por conta da 
facilidade de cobrança, pela concentração desta em uma mesma pessoa,  bem como pela  
maior capacidade econômica do devedor, tendo em vista assegurar o êxito da exigência 
do pagamento, o Fisco está legalmente autorizado a concentrar a sua ação sobre 
determinado sujeito passivo que detenha responsabilidade solidária. Isto posto, rejeito a 
preliminar de cerceamento do direito de defesa.  

 
Também em seu recurso ao Pleno a autuada alega que, como se 

trata de operação interestadual, é necessário considerar o interesse do Estado de Minas 
Gerais no que se refere à arrecadação deste imposto. Cita decisão deste Conselho,  
acórdão nº 2555/2011 da Primeira Câmara Temporária, no qual ficou reconhecida a 
ilegitimidade ativa do Estado de Goiás para reclamar o imposto. Conclui seu recurso 
pedindo a nulidade ou improcedência do lançamento.  

 
O referido acórdão foi proferido em julgamento cameral do processo 

nº 4010904668656, pela Primeira Câmara Temporária, no dia 20/04/2011. Ocorre que esta 
decisão foi revertida em 02/02/2016, mediante julgamento pelo Conselho Pleno, sendo o 
auto de infração, por conseguinte, considerado procedente. Desta forma, o argumento da 
recorrente perdeu a sua sustentação. Acresça-se que a origem das mercadorias está 
devidamente comprovada no processo, por documentos emitidos pela própria recorrente. 
Trata-se de carvão vegetal procedente do Estado de Goiás, o que implica na competência 
desta unidade da federação para a cobrança do ICMS. É o que determinam a Constituição 
Federal e legislação complementar.  

 
Isto posto, rejeito a preliminar de nulidade da decisão de primeira 

instância arguida pela autuada, rejeito a preliminar de nulidade da peça básica, arguida 
pela autuada, por insegurança na determinação da infração, rejeito a preliminar de 
nulidade por cerceamento do direito de defesa, arguida pela autuada, rejeito a preliminar 
de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por ilegitimidade ativa do Estado de 
Goiás e, no mérito, conheço do recurso, nego-lhe provimento para confirmar a sentença 
singular que considerou procedente o auto de infração.  
 

 
 

Sala das sessões, em 20 de julho de 2016. 
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Matéria: Mercadoria sem documento fiscal ou com documento irregular (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01164/16 
 
Relator: Conselheiro José Pereira D'abadia 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade da peça básica, 
arguidas pela autuada, sendo a primeira, por insegurança na 
determinação da infração e a segunda, por cerceamento do 
direito de defesa. Rejeitadas. ICMS. Transporte de mercadoria 
acobertada por nota fiscal que já havia surtido seus efeitos 
fiscais e em veículo com placa que não correspondia à anotada 
no documento fiscal.  
 
1. Tornam-se inócuos os questionamentos sobre nulidade da 
lide, quando tais inquirições forem desprovidas de amparo 
legal; 
 
2. Reafirma-se a decisão monocrática que julgou procedente o 
lançamento quando a instrução processual apontar que o polo 
passivo cometeu o ilícito fiscal denunciado na exordial. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 08 de junho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por 
insegurança na determinação da infração e a segunda, por cerceamento do direito de 
defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros José Pereira D'abadia, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, José Luiz Rosa, Washington Luis Freire de Oliveira e Marlene 
Maria da Silva Ruguê Bernardes. Quanto ao mérito, também por votação 
unânime,conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular 
que considerou procedente o auto de infração.  Participaram do julgamento os 
Conselheiros José Pereira D'abadia, Gilmar Rodrigues de Almeida, José Luiz Rosa, 
Washington Luis Freire de Oliveira e Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O sujeito passivo, transportava mercadorias (cerveja antártica e skol 
no valor de R$ 91.767,78 (noventa e um mil, setecentos e sessenta e sete reais e setenta 
e oito centavos), já acrescidas do respectivo Índice de Valor Agregado (IVA) de 50%, 
acompanhadas pela nota fiscal n° 88165, de 09/02/2015, emitida por Perola distribuição, 
considerada inidônea por haver surtido os efeitos fiscais em 09/02/2015, como se verifica 
no extrato do portal da nfe. Da receita federal confirmando a operação com a mercadoria 
em 09/02/2015; e inclusive a placa do veículo não confere com o indicado no documento 
fiscal, conforme Termo de Apreensão n. 1100146360-5 e documentos anexos. Em 
consequência deverá pagar o ICMS na importância de R$ 22.941,94(vinte e dois mil, 
novecentos e quarenta e um reais e noventa e quatro centavos), mais as cominações 
legais.  

 
Indicam-se como infringidos os artigos 46, inciso I, alínea "b", 64, 66, 

e 67, inciso IV, da Lei 11651/91. 
 



 

Com penalidade proposta dos artigos 71, inciso VII, alínea "d", §9° 
inciso II, da Lei 11651/1991 com redação da Lei 14634/2003. 

 
Foram anexados aos autos os seguintes documentos: procedimento 

fiscal, termo de apreensão, termo de liberação, notas fiscais. "fls. 02 a 09". 
 

O sujeito passivo foi devidamente intimado "fls. 10", a pagar a 
quantia exigida no processo ou apresentar impugnação em primeira instancia. 

 
O sujeito passivo apresenta impugnação 'fls. 14 a 28 ", alegando 

que, há insegurança na determinação da infração e houve cerceamento do direito de 
defesa, pois, trata-se de erro no preenchimento da nota fiscal.  

 
Argumentam que, a verdade da inocorrência do fato gerador, 

presumidamente criado pelos autuantes, foi sustentado de forma amostral mínima, não 
podendo ser considerado o todo, face ao princípio da Verdade Material. 

 
Arguem que, o Termo de Apreensão foi lavrado em 10/02/2015 as 

10:30, e na nota fiscal consta emissão em 09/02/2015 com saída para 10/02/2015, posto 
isso é impossível presumir a reutilização da nota fiscal. 

 
Aduzem que trata –se de operação de transferência de mercadorias 

entre o mesmo estabelecimento, estando o produto sujeito a substituição tributária, 
imposto já pago no ato do ingresso da mercadoria, assim não há que se falar em cobrança 
de ICMS na operação em se tratando de circulação no mesmo Estado. 

 
Defendem que, a multa é confiscatória – inaplicabilidade de multa 

que supere o valor principal do tributo, pois a multa de legislação distrital, aplicado ao auto 
de infração que se almeja anulado, tem exatamente o percentual aplicado pela lei 
declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal – 200% (duzentos por cento). 

 
Alegam que, não há dúvida que o efeito confiscatório da multa atenta 

contra o patrimônio do contribuinte, eis que o Estado, sem o devido processo legal 
material- no caso, a norma de incidência tributária – quer dar maior vazão ao acessório do 
que ao principal, e como cita o Ministro Marco Aurélio, em seu voto proferido no âmbito de 
um ADIN n° 551, "contatamos que as multas são acessórias e não podem, como tal, 
ultrapassar o valor do principal'. 

 
Ao final requer, que seja declarado improcedente o auto de infração, 

e que possa ser produzido todos os tipos de prova em direito permitidos. 
Pede deferimento. 
 
Anexou os seguintes documentos "fls. 29 a 39": procuração, 

documentação pessoal (OAB), alteração e consolidação contratual de sociedade limitada, 
cópia do termo de apreensão, notas fiscais. 

 
 
Pela Sentença n° 705/2016-JULP "fls. 41 e 42", o juiz singular 

decidiu por dar procedência a pretensão inicial do fisco, negando provimento da 
impugnação. 

 
Fundamento que, a lei é clara ao estabelecer como condição de 

regularidade, o acompanhamento da mercadoria do respectivo documento, emitido de 



 

forma correta (conforme a expressão da verdade). No presente caso, a menção de placa 
de veículo diverso do abordado na ação fiscal, torna o documento inidôneo, independente 
se a mercadoria transportada esteja subordinada a este ou aquele regime (substituição 
tributária ou não). 

 
Quanto ao alegado caráter confiscatório da multa aplicada, cumpre 

dizer que tal discussão pertence a seara daqueles que detém o poder de criar leis, que 
não é o caso da autoridade administrativa tributária, que apenas cumpre o que a Lei 
determina, aplicando-a ao caso concreto. 

 
O sujeito passivo foi devidamente intimado "fls. 43", a pagar a 

quantia exigida no processo em virtude de condenação em primeira instancia ou 
apresentar recurso voluntario. 

 
O sujeito passivo apresenta recurso "fls. 47 a 61", reiterando suas 

argumentações da impugnação, de insegurança na determinação da infração e do 
cerceamento do direito de defesa e da multa aplicada que é confiscatória – e por isso não 
se pode aplicar multa que supere o valor principal do tributo.  

 
Ao final requer que, seja julgado improcedente o auto de infração e 

que se possa produzir todos os tipos de provas de direito permitidos. 
 
Pede deferimento.  
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Sobre as preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela 
autuada, sendo a primeira, por insegurança na determinação da infração e a segunda, por 
cerceamento do direito de defesa, as rejeito por não haver nos elementos constitutivos da 
lide qualquer afronta ao capítulo que trata da nulidade dos atos processuais, insertos nos 
incisos III e IV do artigo 20 da Lei nº. 16.469/09. A infração e a correspondente penalidade 
foram corretamente aplicadas, a instrução processual em sede cognitiva efetivada com 
clareza, os prazos processuais respeitados, inclusive com vista dos autos à parte litigante 
nas fases processuais, que por “ex legis” lhe são próprias. Assim, rejeitadas estão as 
preliminares em comento.  

 
Com as questões incidentais solucionadas, volvo-me à razão de 

direito desta demanda, e pronto reafirmo o juízo exarado em sede monocrática, que julgou 
procedente o lançamento, conforme passo a expor:  

 
Conforme informado no relatório que é parte integrante deste 

“decisum”, a mercadoria, objeto desta ação, estava sendo transportada, acobertada com 
documentação fiscal, mais precisamente nota fiscal nº. 88165, emitida em 09/02/2015, que 
já havia surtido efeitos fiscais, quando da lavratura do auto de infração, em 10/02/2015. 

 
 Quando o veículo foi abordado, a autoridade lançadora verificou, ao 

conferir a placa do veículo que conduzia a mercadoria, que tal placa era de outro veículo, 
portanto, não conferia a numeração da placa como o que estava no documento fiscal.  

 
Em virtude das falhas citadas em linhas anteriores, a nota fiscal, 

tornou-se inidônea, independentemente se a mercadoria transportada estivesse 



 

subordinada a este ou àquele regime, ou seja, ao da substituição tributária ou não, pois 
este é comando especificado em lei, por meio dos artigos 12, II, “g”  e 66, parágrafo único 
do CTE, “verbis”:  

 

Art. 12. Para os efeitos da legislação tributária: 

[...] 

II - considera-se: 

[...] 

g) a vender em território goiano, as mercadorias sem destinatário certo ou 
destinadas a contribuintes não inscritos no cadastro estadual ou em 
situação cadastral irregular; 

[...] 

Art. 66. As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar 
sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. 

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal 
irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos 
fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea. 

 

Em face da multa aplicada e que a defesa aduz ser confiscatória, 
esclareço que este Conselho Administrativo Tributário não é o fórum competente para 
dirimir esse pleito.  

 
Assim, voto rejeitando as preliminares de nulidade da peça básica, 

arguidas pela autuada, sendo a primeira, por insegurança na determinação da infração e a 
segunda, por cerceamento do direito de defesa. Quanto ao mérito, conheço do recurso 
voluntário, nego-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões, em 22 de julho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Mercadoria sem documento fiscal ou com documento irregular (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01196/16 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. Mercadorias mantidas em estabelecimento, em 
situação cadastral irregular. Procedente. 
 
Reafirma-se a decisão monocrática que julgou procedente o 
lançamento, quando instrução processual apontar que o polo 
passivo não trouxe aos autos elementos de prova capazes de 
ilidir a exordial. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 30 de maio de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Cláudio 
Henrique de Oliveira, Jorge Antônio Bezerra Oliveira e Talita Pimenta Félix. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo mantinha 
mercadorias tributadas, sem documentação fiscal, no valor comercial de venda a varejo de 
R$ 101.803,00 no estabelecimento em situação cadastral irregular, conforme Termo de 
Apreensão n° 1100136619-0 e 1100136620-0 anexos.  

 
A autoridade lançadora indica como infringida as disposições dos 

artigos 14, IV, 19, IX, 64, 66 e 156 do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) 
combinado com os artigos 145 do Decreto 4852/97. Proposta a aplicação da penalidade 
prevista no artigo 71, XII, "a", 3, §9°I do CTE, com redação da Lei nº 15505/2005.  

 
O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: termo 

de apreensão, termo de liberação, termo de apreensão n° 1100136619-0 e termo de 
apreensão n° 1100136620-0 "fls. 4 a 11". 

 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de "fls. 12 e 13". 
 
Em sua impugnação, "fls.16 a 24", o sujeito passivo alega, 

preliminarmente, que o ICMS já foi recolhido por meio da substituição tributária, em que 
pese, não há o que se falar em sonegação de imposto. No mérito, argumenta que "não há 
o que se falar em redução da multa prevista no artigo 71, inciso III, alínea "a" da Lei 
Estadual 11.651/91 diante do reconhecimento da inconstitucionalidade do mencionado 
dispositivo que legitima a sua incidência, conforme entendimento apresentado pelo 
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, em fls. 1, do anexo n° 01". Sustentam que "o 
princípio da vedação do confisco está intrinsecamente ligado ao direito fundamental de 
propriedade; seria ilógico sustentar a ideia de que o tributo não possa ter efeito de 
confisco, enquanto a multa o poderia". Ao final, requer a anulação do auto de infração e o 
cancelamento da multa imposta. 

 



 

O sujeito passivo anexa os seguintes documentos: procuração, cópia 
contrato social, cópia identidade do advogado e cópia decisão de ARE n° 673090 GO "fls. 
24 a 31". 

 
Pela sentença nº 2726/2015 - JULP, "fls. 33 e 34", o julgador singular 

decide pela procedência do auto de infração. Em sua fundamentação afirma que restou 
comprovado que as mercadorias, no momento da ação fiscal, se encontravam 
desacobertadas de notas fiscais (fls. 6 e 9). O agente autuante, munido de fé pública, 
apurou tais mercadorias eram de posse do sujeito epigrafado. O fato se emolda com 
perfeição à previsão legal. Encontrando-se a mercadoria desacompanhada de documento 
fiscal, irrelevante é a forma de recolhimento do ICMS, se pelo regime normal ou de 
substituição tributária. Informa que "quanto ao caráter confiscatório da multa, cumpre dizer 
que tal discussão pertence à seara daqueles que detém o poder de criar leis, que não é o 
caso da autoridade administrativa tributária, que apenas cumpre o que a Lei determina, 
aplicando-a ao caso concreto".  

 
O sujeito passivo é intimado a pagar a quantia exigida ou apresentar 

Recurso Voluntário, conforme documentos de "fls. 35 a 37". 
 
O sujeito passivo apresenta Recurso Voluntário, "39 a 46", reiterando 

os argumentos apresentados.  
 
São anexados ao processo os documentos de "fls. 50 a 59" a pedido 

do Conselheiro Relator.  
 
Pela Resolução nº 01/2016, "fls. 60 e 61", a Primeira Câmara do 

Conselho Administrativo Tributário determina converter o julgamento em diligência e 
encaminhar o processo ao SEPRO – Setor de Preparo Processual para que o seu ilustre 
titular determine a intimação da empresa autuada, na pessoa dos seus advogados 
legalmente constituídos para, no prazo de 15 dias, adotar as seguintes providencias: 

 
1) Juntar ao processo copias das notas fiscais de aquisição das 

mercadorias relacionadas nos Termos de Apreensão n° 
1100136619-0 e 1100136620-0, de fls. 6 a 9, bem como dos 
respectivos Documentos de Arrecadação de Receitas Estaduais 
(DARE) ou Guias Nacional de Recolhimento Estadual (GNRE), 
relativos ao recolhimento do ICMS substituição tributária que 
afirma ter efetuado; 
 

2) Prestar quaisquer outros esclarecimentos que entender úteis para 
a solução da lide.  

 
 
O sujeito passivo é intimado conforme "fls. 62".  
 
É o relatório. 
 

      VOTO 
 

Ao compulsar e analisar as peças instrutórias desta lide, destaco 
dados relevantes para o meu convencimento sobre a consistência do trabalho realizado 
pela autoridade lançadora. Sendo que dentre esses estão: os respectivos Termo de 
Apreensão e de Liberação, acostados a este volume às fls. 4,5,5-A,6 e 9, cujas 



 

numerações, referentes ao Termo de Apreensão são: 1100136619-0 e 1100136620-0, e 
que se encontram devidamente assinados pela parte passiva – Sra. Sara Pereira dos 
Santos.    

 
Verifiquei que a defesa alega que por estar em regime de 

substituição tributária as mercadorias apreendidas e liberadas, estavam com o imposto 
recolhido.  

 
Entretanto, a defendente não trouxe aos autos a alegação de que a 

mercadoria não era da empresa, ora autuada. 
 
Observei, ainda, que conforme apontado nos autos, em sua fase 

cognitiva, a mercadoria estava em lugar diverso ao do cadastro da empresa.  
 
E mais que se trata de uma quantidade elevada de mercadoria, mais 

precisamente, colchão, bens esses, sujeitos à substituição tributária. 
 
Está demonstrado nos autos que foi dada a oportunidade para que a 

empresa, ora autuada, via diligência, apresentasse documentação em relação à 
mercadoria, objeto desta ação, comprovando assim a legalidade da mercadoria e o 
recolhimento do imposto, porém, o polo passivo nada trouxe aos autos para comprovar 
sua alegação.  

 
Deixo de me manifestar sobre o questionamento da defesa sobre a 

aplicação da multa, vez que tal assunto foge da esfera deste Conselho Administrativo 
Tributário. 

 
Portanto, por todo o exposto, em especial, pelo fato de não ter o 

sujeito passivo a comprovação do recolhimento de qualquer imposto, certeira foi a decisão 
singular que procedeu o auto de infração.   

 
Assim, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento para 

confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões, em 04 de agosto de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Mercadoria sem documento fiscal ou com documento irregular (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01211/16 
 
Relator: Conselheiro Aldeci de Souza Flor 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Preliminares: pedido de 
diligência, cerceamento ao direito de defesa, ilegitimidade 
passiva e ilegitimidade ativa. Rejeição. Decisão unânime. 
Aquisição de mercadoria desacompanhada de documentação 
fiscal. Procedência. Decisão unânime.  
 
1. O pedido de diligência deve ser rejeitado quando solicitar 
produção de prova desnecessária para o esclarecimento da lide. 
 
2. A inexistência de limitação ou de obstáculo a causar prejuízo 
ou impedir à parte de se defender da forma legalmente permitida 
afasta a alegação de nulidade do auto de infração por 
cerceamento ao direito de defesa.  
 
3. Inexiste nulidade por erro na identificação do sujeito passivo 
em lançamento tributário que contiver no polo passivo o 
adquirente ou o destinatário de mercadorias ou bens em 
operações realizadas sem documentação fiscal. 
 
4. O Estado de Goiás tem plena legitimidade para exigir o ICMS 
relativo à mercadoria que saiu do território goiano 
desacobertada de documentação fiscal, mesmo sendo o sujeito 
passivo (adquirente) estabelecido em outra Unidade da 
Federação.  
 
5. Sempre que for obrigatória a emissão de documentos fiscais, 
aqueles a quem se destinarem as mercadorias são obrigados a 
exigir tais documentos dos que devam emiti-los, contendo todos 
os requisitos legais (CONVÊNIO S/Nº, de 15 de dezembro de 
1970, art. 14; RCTE, art. 145). 
 
6. As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão 
estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos 
(CTE, art. 66, caput). 
 
7. Comprovado que o sujeito passivo praticou a irregularidade 
constante da acusação fiscal, o auto de infração deve ser 
julgado procedente. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de junho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido 
de diligência formulado pela autuada.  Por votação unânime, rejeitar, também, a preliminar 
de ilegitimidade ativa do Estado de Goiás.  Por votação unânime, rejeitar, também, a 
preliminar de ilegitimidade passiva do sujeito passivo. Por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade do auto de infração, por cerceamento do direito de defesa, arguida 
pela autuada.  Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer do recurso, negar-



 

lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Rejeitar, por unanimidade de votos, o pedido do sujeito passivo  para reconhecer 
a solidariedade apenas em relação ao imposto e acréscimos legais, sem penalidades. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Aldeci de Souza Flor, Rickardo de Souza 
Santos Mariano, Masayuki Missao, Mário de Oliveira Andrade e Edson Abrão da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta destes autos que o sujeito passivo “adquiriu de produtores 
rurais goianos, durante o período de 01/01/2003 a 31/12/2003, 2.869,30 metros cúbicos de 
carvão vegetal, no valor total de R$ 219.523,16, desacobertados de documentação fiscal, 
conforme prova o RELATÓRIO DE CONTROLE DO CONSUMO E UTILIZAÇÃO DE 
PRODUTOS E SUBPRODUTOS FLORESTAIS, de emissão do próprio destinatário da 
mercadoria, anexo a este, e demonstrado nos documentos também anexos. Em 
consequência, conforme estabelece o art. 45, parágrafo único, da Lei nº 11.651/91, na 
condição de contribuinte solidário, deve pagar o ICMS no valor de R$ 26.342,78 (vinte e 
seis mil, trezentos e quarenta e dois reais e setenta e oito centavos), juntamente com a 
penalidade e acréscimos legais”. 

 
Informados como infringidos o art. 66 da Lei nº 11.651/91, c/c o art. 

145 do Decreto nº 4.852/97. Proposta a penalidade do art. 71, VII, “l”, § 9º, I, do CTE c/ 
redação da Lei nº 13.446/99. 

 
Para instrução processual, juntou-se ao feito o “Demonstrativo da 

Diferença Mensal Apurada Entre a Quantidade Destacada nas Notas Fiscais de Produtor e 
a Registrada nas Notas Fiscais de Entrada” (fls. 04); a planilha “Quantidades Informadas 
nas Notas Fiscais de Produtor” (fls. 05/10); cópia do Ofício da Agência Ambiental de Goiás 
encaminhando os Relatórios de Controle e Utilização de Produtos e Subprodutos 
Florestais emitidos pelas empresas siderúrgicas consumidoras de carvão vegetal para a 
Secretaria da Fazenda (fls. 11); cópia do “Relatório de Controle e Utilização de Produtos e 
Subprodutos Florestais” emitido pela empresa autuada (fls. 12/36). 

 
Intimado regularmente, o sujeito passivo apresenta impugnação em 

primeira instância (fls. 40/51) em que faz as seguintes alegações: 
 
a) quanto à sujeição passiva, aduz que não é o caso de ocorrência 

de solidariedade com fundamento no art. 45, parágrafo único do CTE, porquanto não tem 
interesse comum com os produtores rurais, tendo celebrado contrato de compra e venda, 
no qual se encontram em polos opostos; acrescenta, ainda, que não é o caso de 
solidariedade tipificada no art. 45, parágrafo único, do CTE, visto que não houve operação 
de circulação de mercadoria sem documentação fiscal, conforme prevê o dispositivo, 
sendo todas as operações acobertadas por documentação fiscal emitida pelo produtor 
goiano, além do que, cumprimento a legislação tributária mineira, a impugnante emitiu 
nota fiscal de entrada;  

 
b) assevera que o ICMS da diferença entre a quantidade de 

carvão vegetal paga na origem e o registrado pela destinatária deve ser pago pelo 
contribuinte goiano, e não pelo adquirente da mercadoria; assim, pede a realização de 
DILIGÊNCIA, pelo fisco, para apurar a existência de eventuais pagamentos 
complementares feitos pelo contribuinte, o produtor rural estabelecido em Goiás; 

 



 

c) que em 2003 não havia solidariedade quanto ao pagamento da 
penalidade pecuniária, de modo que, se reconhecida a solidariedade, esta deve ser 
limitada apenas ao pagamento do imposto, conforme “caput” do art. 45 do CTE; 

 
d) por fim, se admitida a solidariedade quanto à penalidade 

pecuniária, deve-se afastar a penalidade sugerida pelo autor do procedimento fiscal (art. 
71, VII, “l”, § 9º, I, do CTE), porque o sujeito passivo autuado não deixou de emitir 
documentos fiscais exigidos pela legislação goiana, que impunha essa obrigação ao 
contribuinte goiano, produtor rural. 

 
Pediu para que seja julgado improcedente o lançamento, 

reconhecendo a ausência de solidariedade, ou excluindo esta quanto à penalidade 
pecuniária, requerendo, ainda, seja apurada a existência de pagamentos complementares, 
eventualmente realizados pelos produtores rurais goianos. 

 
O julgador singular (fls. 67/69) manteve a impugnante no polo 

passivo, julgou procedente o auto de infração, asseverando, ainda, que a fiscalização 
implicitamente considerou os recolhimentos já efetuados com as notas emitidas pelos 
produtores goianos. 

 
O sujeito passivo interpôs recurso voluntário (fls. 74/82) para uma 

das Câmara Julgadora, arguindo o seguinte: 
 
a) que a sentença se omitiu quanto ao requerimento formulado pela 

impugnante, a fim de que fossem realizadas DILIGÊNCIAS para se apurar o eventual 
pagamento, pelos produtores rurais, das diferenças apontadas, insistindo na requisição de 
documentos, nos termos da impugnação; 

 
b) que há precedentes do CAT-GO reconhecendo a ilegitimidade 

passiva de empresas situadas em Minas Gerais, relativamente às operações praticadas 
pelos contribuintes goianos; 

 
c) assevera, ainda, que há impossibilidade de o Estado de Goiás 

exercer sua capacidade tributária ativa além de suas fronteiras; 
 
d) alega, novamente, a falta de interesse comum entre vendedor e 

comprador de carvão vegetal; que as mercadorias estavam acobertadas por documentos 
fiscais; que a solidariedade não se aplica às penalidades (entendimento do caput do art. 
45 do CTE). 

 
Pediu que fosse reconhecido o cerceamento do direito de defesa, a 

reforma da sentença para desfazer o lançamento tributário, não se reconhecendo a 
solidariedade, ou sua limitação apenas ao valor do imposto e acréscimos moratórios, 
excluindo-se a responsabilidade em relação às penalidades. 

 
A Primeira Câmara Julgadora (fls. 86/92) rejeitou a nulidade por erro 

na identificação do sujeito passivo; afastou a nulidade por cerceamento do direito de 
defesa; no mérito, julgou procedente o auto de infração, confirmando a decisão singular. 

 
O sujeito passivo interpõe recurso ao Conselho Pleno (fls. 97/103), 

com os seguintes fundamentos: 
 



 

a) alega que o voto vencedor não apreciou as questões suscitadas 
pela recorrente, sendo nulo por falta de fundamentação pertinente; 

 
b) defende a ilegitimidade ativa do Estado de Goiás, pois o local da 

operação é o do Estado de Minas Gerais; 
 
c) argumenta que inexiste a solidariedade em questão, pois não 

existe interesse em comum entre comprador e vendedor de carvão vegetal; falta de 
solidariedade em relação às penalidades (entendimento do caput do art. 45 do CTE). 

 
Pede a anulação do v. acórdão por falta de fundamentação; ou, 

desfazer o lançamento tributário por ilegitimidade ativa do Estado de Goiás; ou por 
ausência de solidariedade, ou ainda, exclusão da penalidade por falta de solidariedade em 
relação a esta. 

 
O Conselho Pleno (fls. 106/110) acolhe a preliminar de nulidade 

parcial do processo, a partir da decisão cameral, por cerceamento ao direito de defesa, 
sob o seguinte fundamento: 

 
 “Compulsando os autos, em especial o acórdão cameral, nota-se 
que o mesmo destoa das questões principais abordadas neste 
processo, tratando, extensivamente, de questões de “decadência” e 
“termo de acordo de regime especial”, que não foram objeto de 
questionamento nos autos. Nota-se que houve falha profunda na 
confecção do acórdão, inclusive quando no relatório fala-se de 
quantidades de carvão vegetal e valores de mercadorias e imposto 
que não tem relação com o presente auto de infração. ” 
  
Analisando a certidão de julgamento, apesar de aparente adequação 
às questões suscitadas pela parte no recurso cameral, entendo que, 
considerando-se as falhas no acórdão, até o julgamento ficou 
prejudicado, tendo em vista que o acórdão não trata especificamente 
das decisões que foram tomadas na certidão, o que compromete o 
julgamento em si. ” 
 
Os autos retornam novamente para apreciação por uma das 

Câmaras Julgadoras.  
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

Conforme consta da peça inicial, o sujeito passivo foi autuado, na 
condição de sujeito passivo solidário, sob a acusação de adquirir 2.869,30 metros cúbicos 
de Carvão Vegetal de produtores rurais goianos desacobertados de documentação fiscal, 
durante o período de 01/01/2003 a 31/12/2003, conforme levantamento fiscal, anexo aos 
autos.  

 
Inicialmente devo registrar que os autos estão devidamente 

instruídos, inclusive os RELATORIO DE CONTROLE DO CONSUMO E UTILIZACAO DE 
PRODUTOS E SUBPRODUTOS FLORESTAIS, que comprovam a aquisição sem nota 
fiscal, são de emissão do próprio estabelecimento destinatário da mercadoria (fls. 12/36). 

 



 

A acusação posta pelo Fisco está bastante clara e cabe ao sujeito 
passivo produzir as provas necessárias para elidir a acusação fiscal.  

 
A alegação da recorrente de que não poderia trazer aos autos os 

documentos comprobatórios dos pagamentos justamente por lhes faltar poderes para 
exigir de terceiros é insustentável. Primeiro, deve ressaltar, que é pouco provável ter 
ocorrido esse pagamento do ICMS referente ao valor que ultrapassou a quantidade 
constante da nota fiscal. Segundo, deveria a empresa destinatária ter exigido do 
remetente este comprovante do pagamento, logo após a aquisição, exatamente para 
regularizar a operação e ter o direito a apropriar o crédito correspondente à diferença de 
quantidade. Querer transferir para o Fisco, nesta fase processo, a obrigação de exigir dos 
remetentes a apresentação destes documentos, entendo inadequado e incabível. Assim, 
fica rejeitado o pedido de diligência. 

 
Rejeito, também, a preliminar de nulidade por cerceamento ao direito 

de defesa. Os autos estão devidamente instruídos, a acusação fiscal foi posta de forma 
clara e objetiva. Desnecessária a realização de diligência, ou produção de provas.  

 
Em relação à obrigatoriedade de exigência da nota fiscal, é de se 

registrar que o Ministro da Fazenda e os Secretários de Fazenda ou de Finanças dos 
Estados e do Distrito Federal acordaram em criar o Sistema Nacional Integrado de 
Informações Econômico-Fiscais, com fundamento no disposto no art. 199 do CTN que 
assim dispõe: "Art. 1999. A Fazenda Pública da União e a dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios prestar-se-ão mutuamente assistência para a fiscalização dos tributos 
respectivos e permuta de informações, na forma estabelecida, em caráter geral ou 
específico, por lei ou convênio." Assim, mediante o CONVÊNIO S/Nº, de 15 de dezembro 
de 1970, foram incorporadas às respectivas legislações tributárias desses entes federados 
exigências tributárias comuns.  

 
Dentre os comandos estabelecidos no supracitado CONVÊNIO, cabe 

registrar a exigência tributária estabelecida no artigo 14:  
 
“Art. 14. Sempre que for obrigatória a emissão de documentos 
fiscais, aqueles a quem se destinarem as mercadorias são obrigados 
a exigir tais documentos dos que devam emiti-los, contendo todos os 
requisitos legais. ” 
 
Percebe-se que, em face do comando acima referido, a exigência de 

emissão de nota fiscal não está sustentada apenas na legislação vigente no Estado de 
Goiás. Consta de CONVÊNIO celebrado entre os Estados federados, impondo essa 
obrigação tanto aos contribuintes estaduais como aos existentes em outros estados.   

 
Em relação à solidariedade, deve-se analisar cuidadosamente qual 

foi a infração apurada pelo Fisco. A irregularidade tributária atribuída à autuada é 
decorrente da aquisição de mercadoria sem nota fiscal, apurada por meio dos documentos 
e demonstrativos anexados aos autos.    

 
Nesse sentido, o Código Tributário Nacional (CNT) afirma que são 

solidariedade obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que 
constitua o fato gerador da obrigação principal e, também, as pessoas expressamente 
designadas em lei:  

 
"Art. 124. São solidariamente obrigadas: 



 

 
I. as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato 
gerador da obrigação principal;  
 
II. as pessoas expressamente designadas por lei. 
 
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta 
benefício de ordem." 

 
O legislador estadual, com base no dispositivo supracitado (CTN, art. 

124, inciso II), atribuiu responsabilidade solidária ao adquirente de mercadoria sem nota 
fiscal, conforme se depreende do comando inserto no CTE, artigo 45 e parágrafo único. 
Eis o que estabelece esse dispositivo legal:  

 
"Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 
 
(...) 
 
Parágrafo único. Considera-se, também, ter interesse comum na situação 
que constitua fato gerador de obrigação principal: 
 
I - o alienante ou remetente, com o adquirente ou o destinatário, de 
mercadorias ou bens, em operações realizadas sem documentação 
fiscal; 
 
II - o prestador, com o tomador de serviço, na mesma situação do inciso 
anterior."  (Destaque nosso). 
 

Como ocorreu a aquisição de mercadoria sem nota fiscal, em face do 
disposto na legislação, correta é a exigência do crédito tributário do destinatário em 
decorrência dessa irregularidade. Portanto, inexistente a ilegitimidade passivo do 
Recorrente. 

 
Em relação à afirmação da autuada de que a solidariedade não se 

aplica à penalidade, devo registrar que a exigência tributária em tela é decorrente da falta 
de pagamento de imposto. Nesse caso, o imposto deve ser exigido do sujeito passivo, 
juntamente com a penalidade de ofício, decorrente da infração, e os demais acréscimos 
legais. Se a exigência fosse decorrente apenas de penalidade formal, razão assistiria ao 
sujeito passivo.   

 
No tocante à aplicação da penalidade aos infratores da legislação 

tributária, assim dispõe o artigo 70 do Código Tributário Estadual: 
 
“Art. 70. Aos infratores da legislação tributária do ICMS serão cominadas as 
seguintes penas: 
 
I - multa; 
 
II - proibição de transacionar com os órgãos da administração pública 
estadual; 
 
III - sujeição a sistemas ou regimes especiais de controle, fiscalização e 
pagamento do imposto.” 



 

 
Está claro que sujeito passivo na condição de solidário infringiu a 

legislação tributária ao não emitir a nota fiscal ou deixar de exigir do remetente da 
mercadoria a nota fiscal complementar. Portanto, deve responder pela penalidade 
constante da autuação.  

 
A exigência tributária, conforme consta do histórico do auto de 

infração, é referente à aquisição de mercadoria sem nota fiscal. Com efeito, se apenas 
parte das mercadorias estavam com documentação fiscal, é forçoso concluir que a 
quantidade de mercadoria que ultrapassou o número de unidades constante da nota fiscal 
é mercadoria sem nota fiscal. Portanto, incorreto, a argumentação da autuada de que não 
se pode falar em ausência de documentação fiscal.    

 
A penalidade aplicada em face da infração está correta, trata-se, 

como foi frisado, de aquisição de mercadoria sem nota fiscal. Assim, em decorrência 
dessa infração, o sujeito passivo ficou submetido à pena prevista no artigo 71, inciso VII, 
alínea "l" do CTE: "pela falta de emissão de documentos fiscais exigidos, ressalvado o 
disposto no inciso X, "b", ou pelo recebimento de mercadoria ou de serviço sem 
documentação fiscal, cujo valor tenha sido apurado por meio de levantamento fiscal 
realizado em estabelecimento cadastrado" (grifo nosso). 

 
Cabe ainda registrar que o ICMS é devido ao ente federado onde 

ocorreu o fato gerador do imposto, como, no caso em tela, a mercadoria sem nota fiscal 
saiu do Estado de Goiás, a este Estado é devido o imposto. Inexiste qualquer ilegitimidade 
ativa do Estado de Goiás para exigir o imposto, pois, como já foi frisado, o fato gerador 
ocorreu dentro do território goiano. 

 
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, nego-lhe 

provimento para rejeitar o pedido de diligência, afastar as preliminares de cerceamento ao 
direito de defesa, ilegitimidade passiva e ilegitimidade ativa do Estado de Goiás, manter a 
exigência do imposto com os acréscimos previstos e penalidade, confirmando assim a 
decisão singular que julgou procedente o auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões, em 10 de agosto de 2016. 
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Matéria: Mercadoria sem documento fiscal ou com documento irregular (Procedência 
Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01271/16 
 
Relator: Conselheiro Mário de Oliveira Andrade 
 

 
EMENTA: Processual. Pedido de Diligência. Não acolhido. 
Preliminar. Nulidade do auto de infração por insegurança na 
determinação da infração. Rejeitada. Pedido de exclusão do 
sócio administrador. Indeferido. ICMS. Obrigação tributária 
principal. Omissão de pagamento de imposto em razão de falta 
de emissão notas fiscais de vendas realizadas por intermédio de 
celebração de contratos. Procedência parcial do lançamento. 
 
1 - Deve ser indeferido o pedido de diligência quando esse não 
estiver acompanhado de elementos de prova que apontam 
vícios no levantamento elaborado pela fiscalização; 
 
2 - O pedido de nulidade do lançamento, por insegurança na 
determinação da infração, deve ser rejeitado quando o fisco 
demonstra com clareza a infração cometida pelo sujeito passivo 
e nos autos constam elementos de prova que atestam de forma 
inequívoca a ocorrência do fato gerador do ICMS; 
 
3 - O sócio deve ser mantido na lide como solidário obrigado ao 
pagamento do imposto devido pela autuada, quando restar 
comprovado que ele exerceu a administração da empresa no 
período da ocorrência do fato gerador do ICMS, com 
fundamento no inciso XII do artigo 45 do CTE combinado com o 
artigo 124 do CTN; 
 
4 – As mercadorias, em qualquer hipótese, devem estar 
acompanhadas de documentação fiscal (artigo 66 do CTE). No 
caso em apreciação as mercadorias eram fornecidas por 
intermédio de contratos sem a emissão da respectiva nota 
fiscal. Considerando-se lícita a exigência do imposto, nos 
termos do inciso VI, § 1º do artigo 25 do CTE. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 18 de dezembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Mário de Oliveira Andrade, José Luiz Rosa, Renato Moraes Lima e Talita 
Pimenta Félix. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Mário de Oliveira Andrade, José Luiz Rosa, Renato Moraes 
Lima e Talita Pimenta Félix. Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão do 
solidário JOSÉ GARIBALDI LEIN da lide, arguida pela defesa. Foram vencedores os 
Conselheiros Mário de Oliveira Andrade, Renato Moraes Lima e Talita Pimenta Félix. 
Vencido o Conselheiro José Luiz Rosa. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, 
conhecer do recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença 
singular e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 



 

121.328,96 (cento e vinte e um mil, trezentos e vinte e oito reais e noventa e seis 
centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros Mário de Oliveira Andrade, José 
Luiz Rosa, Renato Moraes Lima e Talita Pimenta Félix. Nos termos do § 6º, do art. 51, do 
Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto nº 6.630 de 9 de junho de 2009, o 
julgamento foi realizado com ausência de um Conselheiro Representante do Fisco para 
compor esta Câmara Julgadora. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Nos termos do Artigo 19, § 2º do Decreto 6.930/09 que aprova o 
Regimento Interno do Conselho Administrativo Tributário, transcrevo abaixo o relatório, 
elaborado pelo Conselheiro Carlos Andrade Silveira, autor do voto vencedor do Acórdão 
n.º 2.067/2015 do Conselho Pleno, constante às folhas 1398 a 1404 dos autos: 

 
A acusação fiscal é de que o sujeito passivo omitiu saída de mercadoria, no valor 
de R$ 1.013.590,67, conforme apurado em comparativo entre os contratos de 
vendas realizadas e os documentos fiscais emitidos relativos a essas vendas. Por 
esse motivo deverá pagar o ICMS, na importância de R$ 172.310,41, juntamente 
com a penalidade e os acréscimos legais, conforme demonstrativos e termos de 
apreensão anexos.  
 
São dados como infringidos os artigos 66 e 64, da Lei 11.651/91, tendo sido 
proposta à penalidade prevista no art. 71, inciso VII, Alínea "l", § 9º, I da Lei 
13.446/1999.  
 
  
Foi nomeado como sujeito passivo solidário Gave Cozinhas e Armários Ltda. e 
José Garibaldi Lein, fls. 05.  
  
O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 03/587.  
 
As partes são intimadas para pagar a quantia exigida ou apresentar Impugnação à 
Primeira Instância, conforme documentos de fls. 568 e 569.  
  
Em peça única e representados pelo mesmo procurador, o autuado e solidário 
ingressam Impugnação em Primeira Instância às fls. 571 a 574, para alegarem, 
preliminarmente, que os documentos requeridos pela autoridade fazendária foram 
regularmente entregues. Sustentam que houve prejuízo ao exercício da ampla 
defesa, considerando como cerceamento do direito de defesa o fato de os agentes 
fiscais, até aquela data, não terem realizado a efetiva devolução dos documentos 
apresentados quando do início do procedimento fiscal. Requer que seja reaberto o 
prazo para apresentação da impugnação, quando de posse de aludidos 
documentos, para adentrar-se à questão meritória, sob pena de restar 
caracterizado cerceamento de defesa. 
 
O sujeito passivo anexou os seguintes documentos: Instrumento Particular de 
Procuração, fls. 575, Sexta Alteração Contratual da Empresa, fls. 576 a 583, 
Protocolo, fls. 584 a 585. 
  
Consta de fls. 586 a 588 dos autos intimação do autuado e solidários. Às fls. 590 a 
593, Gave Cozinhas e Armários Ltda., compareceu a lide para reiterar a 
argumentação inicialmente apresentada.  
 
Pela Sentença nº 6422/08-COJP, fls. 608 a 609, o julgador singular decidiu pela 
procedência do auto de infração. Obtempera que o Termo de Apreensão dos 
documentos originários do litígio foi datado no dia 17/09/2007, a entrega pela 
empresa da documentação em 23/04/2008 e, a devolução desta, realizada pelo 
fisco em 26/09/2009, datas essas que não tem nenhuma influência no litígio, pois 
não existe previsão legal para conclusão de fiscalização de empresa a ser 
realizada pelo fisco e, portanto, mesmo que existisse orientação nesse sentido 
para o início e o término de fiscalização no Manual de Procedimento Fiscais, não 



 

teria ele respaldo legal. Pondera que a documentação necessária à produção das 
respectivas defesas foram anexadas pelo fisco ao procedimento e, por 
consequência, foram oferecidas às respectivas vistas aos integrantes do polo 
passivo.  
 
Cientificadas, do julgamento singular, fls. 610 a 612, a empresa autuada e solidário 
interpõem Recurso Voluntário, fls. 614 a 622, alegando, em preliminar, que os 
documentos requeridos pela Autoridade Fiscal Fazendária quando da fiscalização 
foram regularmente entregues, consoante preconiza a Lei, em 26 de setembro de 
2007 e 23 de abril de 2008, conforme atesta os recibos próprios em anexo dos 
presentes autos. Asseveram que a Secretaria da Fazenda, no dia 25 de Agosto de 
2008, determinou a devolução de forma Integral dos respectivos documentos, 
porém, arbitrariamente, realizou-se a devolução de maneira parcial, conforme se vê 
no protocolo de entrega em anexo. No mérito, alegam que o valor cobrado pelo 
Fisco foi alcançado por presunção e compelir um contribuinte a recolher tributo e 
multas formais por simples presunção é medida inadmissível. Ponderam que a 
fiscalização estabeleceu um indício de ocorrência de ilícito fiscal e sobre este 
elaborou o lançamento, contudo, sem provas cabais da legalidade da exigência do 
crédito. Ao final, requer a improcedência do presente auto de infração. 
 
A pedido do representante legal da empresa autuada foram colacionados aos 
autos documentos de fls. 631 a 670.  
 
Pela Resolução n° 227/2009, fls. 671 a 672, a Terceira Câmara do Conselho 
Administrativo Tributário, em sessão realizada no dia 09/10/2009, resolveu, acolher 
proposição do Conselheiro Relator, e converter o julgamento em diligência, 
encaminhando o processo ao Setor de Preparo Processual, para que o seu titular, 
determine a intimação da empresa autuada e também dos solidários para que, no 
prazo de 30 dias, adote as seguintes providências: 1) Relacionar as notas fiscais 
pertinentes aos contratos objeto da autuação e não consideradas no levantamento 
fiscal. Juntar a relação e cópias dessas notas fiscais aos autos; 2) Comprovar 
documentalmente que os juros e acréscimos financeiros foram pagos pelo cliente 
da empresa autuada diretamente à instituição financeira, na intermediação da 
venda a prazo (art. 21, inciso II do CTE; 3) Prestar quaisquer outros 
esclarecimentos que entender úteis para a solução do litígio. 
 
Devidamente intimados, fls. 673, para atender ao disposto na Resolução n° 
226/2009,  a empresa atuada e solidário compareceram a lide, fls. 676 a 678, para 
alegar que com a juntada dos documentos acima relacionados, fica cabalmente 
demonstrado que os juros e cominações legais decorrentes do financiamento 
foram pagos diretamente a ABN, não incorporando no valor das vendas, devendo 
ser excluídos da base de cálculo das apurações, posto que, tais valores não são 
passíveis de incidência de ICMS e sim de IOF. Alega que vários dos contratos 
efetivados no período de 2003 e 2004, foram entregues em anos posteriores, 
sendo que, parte destes em razão de particularidades não foi entregue até a 
presente data, o que torna impossível a emissão de notas sobre estes, motivo pelo 
qual traz uma insegurança jurídica aos valores apresentados na planilha. Ao final, 
requer que a juntada dos extratos bancários emitidos pelo ABNs em anexo, 
retirando todos os pedidos no Recurso Voluntário, concomitantemente, requer a 
conversão do julgamento em diligência à Delegacia Regional de Fiscalização de 
Goiânia, a fim de que o setor competente relacione os documentos ora juntados, 
sendo que na oportunidade, seja concedido vista aos autuados para fazer as 
ponderações pertinentes e apresentar eventuais documentos necessários para a 
realização de auditório, inclusive, os relacionados no alegado ao longo das peças  
apresentados no bojo do processo administrativo.  
 
Os sujeitos passivos foram intimados às fls. 723, para atender ao disposto na 
Resolução n° 080/2012. 
 
Cientificada, a empresa autuada e solidários compareceu a lide às fls. 726, 
requerendo a juntada dos documentos de fls. 727 a 730 em atendimento a 
Resolução n° 08/2010. 
 



 

Pela Resolução n° 242/2010, fls. 735, a Segunda Câmara do Conselho 
Administrativo Tributário, em sessão realizada no dia 09/12/2010, resolveu, 
converter o julgamento em diligência, para intimar o sujeito passivo a cumprir em 
30(trinta) dias, "in totum", a Resolução de n° 080/2010, a fim de que o processo 
seja fartamente esclarecido, possibilitando um julgamento justo, devendo, portanto 
prestar as informações e juntar o que se pede nos itens 1, 2 e 3 da mencionada 
resolução. 
 
Após serem intimados, fls. 736 a 738, para o atendimento da solicitação contida na 
Resolução n° 242/2010, a empresa autuada e solidário manifestaram, fls. 741 a 
742, alegando que em 31/12/2010 o sujeito passivo recebeu intimação para dentro 
do prazo de 30 dias apresentasse a documentação estabelecida na resolução 
relacionada em linhas volvidas. Acrescenta que diante das diversas planilhas a 
serem confeccionadas, contendo dados contábeis e inúmeras documentações a 
serem conferidas, incluindo documentos de mais de 5 anos, e ainda, aliado ao 
recesso da empresa na primeira quinzena de janeiro, não foi possível cumprir com 
a resolução no prazo estabelecido.  Ao final, requer a prorrogação do prazo de 30 
dias para cumprimento integral das resoluções 080 e 242/2010. 
 
Às fls. 748 a 749, o sujeito passivo requer a juntada de documentos e a conversão 
do julgamento em diligência à Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia, a 
fim de que o setor competente relacione os documentos ora juntados, sendo que 
na oportunidade, após conferência, seja concedido vista aos autuados para fazer 
as ponderações pertinentes e apresentar eventuais documentos necessários para 
finalizar a realização de auditoria, inclusive, os relacionados no alegado ao longo 
das peças apresentados no bojo do processo administrativo. Juntamente com esta 
manifestação, foram anexados aos autos os seguintes documentos: planilha 
demonstrativa dos Acréscimos Financeiros fls. 750 a 771 e cópias de notas fiscais 
fls. 772 a 1051. 
 
A pedido do representante legal da empresa autuada foram colacionados aos 
autos documentos de fls. 1054 a 1372, requerendo a conversão do julgamento em 
diligência à Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia, a fim de que o setor 
competente relacione os documentos ora juntados, sendo que na oportunidade, 
após conferência, seja concedida vista aos autuados para fazer as ponderações 
pertinentes e apresentar eventuais documentos necessários para finalizar a 
realização de auditório, inclusive, os relacionados no alegado ao longo das peças 
apresentados no bojo do processo administrativo.  
 
Encaminhado para julgamento, a Terceira Câmara deste Conselho, por 
unanimidade de votos, decidiu, fl. 1377, rejeitar o pedido da autuada de conversão 
do julgamento em diligência. Por maioria de votos, rejeitou a preliminar de nulidade 
da peça básica, arguida pelo sujeito passivo, por insegurança na determinação da 
infração. Por maioria de votos, decidiu acolher a preliminar de nulidade parcial do 
processo, por cerceamento do direito de defesa, a partir de fls. 608, arguida pelo 
polo passivo, devendo o processo ser encaminhado ao NUPRE para intimação dos 
sujeitos passivos para apresentação de impugnação. Referida decisão foi 
consubstanciada no Acórdão n° 424/2012, fls. 1378 a 1383. 
 
A Fazenda Pública Estadual foi intimada, fls. 1384, da decisão cameral e, 
inconformada, apresenta Recurso ao Conselho Pleno nº 292/2012, fls. 1385 a 
1386, no qual, após fazer considerações sobre o processo pediu a reforma do 
acórdão cameral, retornando o processo à Segunda Instância para julgamento de 
mérito.  
 
O Representante da Fazenda Pública ressalta que as razões do voto vencedor, 
para anular parcialmente o processo a partir de fls. 608, inclusive, se fundam no 
entendimento de que os sujeito passivos foram cerceados no seu direito de defesa, 
posto que os documento fiscais que o contribuinte entregou à fiscalização, não lhe 
foram devolvidos a tempo para que produzisse adequada defesa na primeira 
instância.  
 
A Representação Fazendária, reporta-se ao mencionado pelo julgador singular, fls. 
609, de que toda documentação necessária à produção da defesa do contribuinte 



 

foi anexada ao lançamento. O sujeito passivo teve acesso a toda documentação 
embasadora do auto de infração, e que o contribuinte, em nenhum momento, 
comprova que foi prejudicado no seu exercício de defesa, ou que o Fisco reteve os 
documentos. Dos vários recibos de entrega de documentos apresentados pela 
defesa, somente o de fls. 601 indica a entrega de documentos do estabelecimento 
autuado relativos ao período da autuação. Porém, tais documentos e livros foram 
entregues ao Fisco em setembro de 2007. Não está constatado no processo que o 
Fisco teria retido os documentos do contribuinte. Ressalta que nos autos há a 
comprovação de que a autuada entregou documentos e livros em setembro de 
2007, mas nada indica que esta documentação teria sido retida pelo Fisco, 
impedido a defesa do contribuinte. Embora o sujeito passivo anexe diversos 
comprovantes de entrega de documentação ao Fisco, é de se notar que tais 
recibos refere-se a outro estabelecimento do contribuinte (CCE 1030773375) ou a 
outro exercício (documentos de fls. 582 a 585 e 600 a 603), não havendo, portanto, 
que se falar em cerceamento do direito de defesa. 
 
Os sujeitos passivos foram intimados às fls. 1388 a 1390, para apresentar 
Contradita ao Recurso formulado pelo Representante Fazendário contra o Acórdão 
cameral, contudo, não se manifestaram. 
 

Complementando o relatório, observa-se que houve o julgamento no 
Conselho Pleno, no qual, por maioria de votos, foi afastada a nulidade parcial do processo, 
por cerceamento ao direito de defesa, a qual havia sido declarada pela Terceira Câmara 
Julgadora e houve o comando de que autos deveria retornar à Câmara Julgadora para a 
apreciação de toda a matéria. 

 
Notificados para tomarem conhecimento do Acórdão de número 

2.067/2015, os sujeitos passivos não se manifestaram. 
 
Na sequência dos atos processuais, os autos foram pautados para 

um novo julgamento na Terceira Câmara Julgadora. 
 
É o Relatório.   
 

 
VOTO 

 
 
O presente lançamento é decorrente de omissão de saídas de 

mercadorias tributadas apuradas de acordo com a comparação entre as notas fiscais 
emitidas e os contratos de vendas realizadas no exercício de 2003. A fiscalização apurou 
uma omissão de saídas de mercadorias tributadas, na importância de R$ 1.011.074,65 
(um milhão, onze mil, setenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos), calculando 
sobre esse montante o ICMS à alíquota de 17%, no valor de R$ 171.882,69 (cento e 
setenta e um mil, oitocentos e oitenta e dois reais e sessenta e nove centavos), conforme 
consta nos levantamentos constantes às folhas 07 a 20 do autos. 

 
Os sujeitos passivos em seu recurso voluntário alegam cerceamento 

ao direito de defesa, em virtude da falta de devolução de documentos que foram 
entregues ao fisco, questão que já foi decidida pelo Conselho Pleno, não cabendo, 
portanto, apreciação nesse julgamento cameral. Alegaram, também, nulidade do auto de 
infração, por insegurança na determinação da infração, em virtude da falta de 
comprovação do ilícito fiscal. Na sequência, a defesa dos recorrentes juntou documentos 
relativos à realização de vendas, contratos e planilha demonstrativa dos acréscimos 
financeiros, conforme constam às folhas 750 a 1051. Nessa oportunidade, a defesa 
requereu que o julgamento dos autos fossem convertidos em diligência junto à Delegacia 
Regional de Fiscalização de Goiânia. 



 

 
Desse modo, começo apreciando o pedido de conversão do 

julgamento em diligência requerido pela defesa dos sujeitos passivos e noto que a 
documentação anexada pela defesa não tem vinculação com os contratos que foram 
objeto da autuação, o fato gerador do ICMS em apreciação é relativo a contratos e notas 
fiscais de 2003, não havendo assim uma correlação entre os documentos apresentados 
pela defesa, que na sua maioria são documentos de 2006 e 2007, por essa razão não vejo 
como converter o presente julgamento em diligência. 

 
Com relação ao pedido de nulidade do auto de infração, por não 

estar comprovado a ocorrência do fato gerador do imposto, entendo que essa preliminar 
de nulidade absoluta do procedimento fiscal não tem cabimento, pois o levantamento da 
fiscalização é simples e demonstra com clareza a ocorrência do fato gerador do imposto 
exigido na inicial. Pois, os contratos foram celebrados pelo sujeito passivo com os seus 
clientes e para cada contrato deve ter uma nota fiscal relativo a fornecimento da 
mercadoria. Assim, como há contratos em que não foram emitidas as notas fiscais, fica 
configurada a ocorrência do fato gerador do imposto.  

 
Com efeito, também não prevalece a sustentação dos recorrentes de 

que seria nulo o procedimento fiscal, porque está sendo exigido ICMS sobre a parcela do 
contrato que é relativa ao financiamento realizado pelo agente financeiro ABN, pois na 
oportunidade que foi dada ao contribuinte para juntar documentos comprovando a sua 
assertiva, Resoluções 080/2010 e 242/2010, folhas 721 /722 e 735, respectivamente, não 
foi demonstrado pela defesa dos sujeito passivos que ocorreu o fato alegado. Com essa 
razões, entendo que não há como acolher a preliminar de nulidade absoluta do 
lançamento efetuado pela fiscalização, por insegurança na determinação da infração. 

 
Passo a apreciar ao mérito, e percebo que o sujeito passivo não 

conseguiu contraditar a contento o levantamento efetuado pela fiscalização, pois seria 
fácil demonstrar que para cada contrato celebrado pelo contribuinte com os seus clientes 
foi emitida a respectiva nota fiscal, situação que não ocorreu no presente contencioso. 
Aliás, como foi dito anteriormente, foi dada a oportunidade para o sujeito passivo trazer 
documentos comprovantes de que foi fornecida a mercadoria com a emissão das notas 
fiscais e a defesa do sujeito passivo não logrou êxito em sua manifestação. 

 
Ao contrário do que afirma a defesa do contribuinte, ficou 

demonstrado pelo fisco estadual que as vendas do sujeito passivo são realizadas por 
meios de contratos, e neles constam a forma de pagamentos, os prazos e são transcritos 
os números dos cheques que quitam a venda. As notas fiscais que foram emitidas em 
nome dos adquirentes foram abatidas, mesmo assim, ficou caracterizada a omissão de 
vendas de mercadorias. 

 
Portanto, ficou evidenciado que houve saídas de mercadorias 

tributadas sem a emissão das respectivas notas fiscais, a forma apurada pela 
fiscalização da omissão de saídas, foi efetuada por um levantamento fiscal que possui 
respaldo na nossa legislação, conforme dispõe o inciso VI do §1º do artigo 25 do CTE: 

 
Art. 25. A base de cálculo do imposto será arbitrada pela autoridade fiscal, 
podendo o sujeito passivo contraditá-la no correspondente processo administrativo 
tributário, sempre que, alternativa ou cumulativamente: 
[...] 

§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não registrada, o 
valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 

[...] 



 

VI - ao valor constante de quaisquer meios de controles de vendas de mercadorias 
ou prestação de serviços, sem a respectiva emissão dos documentos fiscais, ou o 
montante da diferença quando emitidos com valores inferiores ao real; 

[...] 

 
Outrossim, a nossa legislação é clara sobre a obrigatoriedade das 

mercadorias estarem sempre acompanhadas de documentação fiscal, conforme 
prescreve o artigo 66 da Lei 11.651/91: 

 

Art. 66. As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre 
acompanhadas de documentos fiscais idôneos. 
Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal 

irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados 
de documentação fiscal inidônea. 

 
Desse modo, vejo que a acusação do fisco é pertinente e que está 

demonstrada a omissão de saídas de mercadorias tributadas, no entanto, percebo que no 
período da ocorrência do fato gerador o sujeito passivo estava enquadrado no regime 
tributário diferenciado aplicável à microempresa e a empresa de pequeno porte, previsto 
na Lei 13.270/1998, de tal forma, que a alíquota aplicada às operações do sujeito passivo 
era de 12 %, assim, a omissão de saídas de R$ 1.011.074,65 (um milhão, onze mil, 
setenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos), deve ser aplicada a alíquota de 12%, 
perfazendo um montante de R$ 121.328,96 (cento e vinte e um mil, trezentos e vinte e oito 
reais e noventa e seis centavos) de valor original de ICMS a ser recolhido pelos sujeitos 
passivos, acrescido da penalidade e demais acréscimos legais. Portanto, entendo que o 
auto de infração deve ser considerado parcialmente procedente nesse valor. 
 

Quanto ao pedido de exclusão do sujeito passivo solidário, Sr. José 
Garibaldi Lein, tenho o entendimento de que a responsabilidade solidária do 
administrador é definida no art. 124, I da Lei 5.172, de 25 de Outubro de 1966, que 
instituiu o Código Tributário Nacional (CTN) c/c art. 45, XII da Lei 11.651/91, como se 
segue: 

 
CTN: 
Art. 124. São solidariamente obrigadas: 
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o 
fato gerador da obrigação principal. 
[...] 
 
CTE: 
Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 
[...] 
XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à 
operação ou prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis; 
[...] 
 

O administrador da pessoa jurídica tem o dever de geri-la cumprindo 
todas as obrigações, inclusive as tributárias. A norma é clara sobre essa questão, e, no 
caso em apreço, o sócio administrador é a pessoa que mais tem interesse na situação 
que constituiu o fato gerador do ICMS, pois ao ser utilizado o artifício celebrar contratos 



 

de fornecimentos de mercadorias e serviços e não emitir as respectivas notas fiscais, 
suprimindo, assim, o recolhimento do tributo devido ao erário estadual, quem levou 
vantagem foi a pessoa jurídica e os sócios que usufruem da vantagem financeira da 
empresa autuada. Sendo assim, conforme a norma prescreve, o sócio administrador é 
responsabilizado, solidariamente, pelo tributo não recolhido. Isso, no meu modo de ver, é 
uma responsabilidade inerente a ele, visto que os fatos que levaram ao não pagamento 
do tributo ocorreram com o gerenciamento dele. Desta forma, entendo que o Sr. José 
Garibaldi Lein deve permanecer no polo passivo do presente lançamento.  

 
À conta do exposto, conheço do recurso voluntário, nego-lhe 

provimento para rejeitar os pedidos de diligência, de nulidade da peça basilar, por 
insegurança na determinação da infração, e de exclusão da lide do sujeito passivo 
solidário. E, quanto ao mérito, dou-lhe parcial provimento, para julgar parcialmente 
procedente o auto de infração, no valor original de ICMS de R$ 121.328,96 (cento e vinte 
e um mil, trezentos e vinte e oito reais e noventa e seis centavos), devendo, ainda, sobre 
esse valor ser recolhida a penalidade e os demais acréscimos legais. 
 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 18 de agosto de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Mercadoria sem documento fiscal ou com documento irregular (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01401/16 
 
Relatora: Conselheira Talita Pimenta Félix 
 

 
EMENTA: ICMS-MERCADORIA. DESCUMPRIMENO DE DEVER 
INTRUMENTAL.  DESACOMPANHADA DE NOTA FISCAL.  
O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do 
imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas 
ou negativas, estabelecidas na legislação tributária.   
 
A mercadoria desacompanhada da devida documentação fiscal 
impõe ao contribuinte o pagamento de multa 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de julho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º do art. 71 da Lei nº 11.651/91. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Talita Pimenta Félix, Nislene Alves Borges e 
Jorge Antônio Bezerra Oliveira. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer 
do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração.  Participaram do julgamento os Conselheiros Talita 
Pimenta Félix, Nislene Alves Borges e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

1 Fundamentação do Lançamento Tributário  

O AIIM (auto de infração e imposição de multa) versa sobre a 
existência de mercadorias tributadas, sem a devida documentação fiscal em 
estabelecimento em situação cadastral irregular.   

O lançamento tributário registra como infringidos os artigos 14, IV, 
19, IX, 64 e 156 do CTE/GO (Lei n. 11.651/1991), c/c artigo 145, Decreto 4.852/97, sendo 
imputadas as penalidades dos artigos 71, XII, “a”, 3, §9º II, da lei 11.651/1991 com a 
redação da Lei 15.505/2005. A AFRE II responsável, anexa os seguintes documentos: 
“anexo estruturado – detalhamento do crédito tributário” (fls. 03); “termo de apreensão (fls. 
04)”; “termo de liberação (fls. 05).  

2 Notificação do Lançamento  

O AIIM foi lavrado em 12/11/2013, sendo o sujeito passivo intimado, 
via AR- Domicílio Tributário Eletrônico, em 20/11/2013.  

3 Impugnação  

Intimado via AR (fls. 10/11), o sujeito passivo apresenta defesa (fls. 
13/18), tempestivamente, alegando:  

3.1 apesar das mercadorias estarem desacompanhadas das notas 
fiscais, elas estavam acobertadas por documentação fiscal idônea;  



 

3.2     quando da data da autuação o estabelecimento estava e 
processo de averbação na JUCEG (Junta Comercia do Estado de Goiás) conforme a 
Décima Alteração e Consolidação Contratual de Sociedade Empresária Limitada (fls. 
32/35). Anexa documentos (fls. 19/35).  

4 Da Sentença Nº 1078/2016- JULP  

O Julgador de primeiro grau (fls. 38/41) decidiu pela improcedência 
dos pleitos contidos na impugnação, com a consequente procedência do AIIM, sob os 
seguintes fundamentos:  

4.1 de fato as mercadorias se encontravam sem a devida 
documentação fiscal, conforme se depreende do Termo de Apreensão (fls. 08) que fora 
assinado pelo proprietário das mercadorias o qual confessou a situação elencada pelo 
Fisco;  

4.2  as notas ficais juntadas (fls. 19/31) não são suficientes para ilidir  
o auto de infração, tendo em vista a definição contábil de mercadoria enquanto bem 
fungível.  

5 Da Intimação da Sentença Nº 1078/2016- JULP  

Fora, o sujeito passivo, intimado da decisão de primeiro grau, via AR- 
Domicílio Tributário Eletrônico, em 20/11/2013.  

6 Do Recurso Voluntário  

Irresignado com a decisão proferida pelo Julgador de Primeira 
Instância, interpõe Recurso Voluntário reconhecendo que:  

6.1.  as mercadorias estavam desacompanhadas de notas fiscais;  

6.2. o registro do depósito fechado junto à Receita Federal do Brasil 
e SEFAZ/GO, ainda não estava pronto à data da autuação.   

  É como relato.  

 

VOTO 

 

1. PRELIMINARMENTE  

Da Tempestividade e da Capacidade Postulatória   

Tendo em vista que o sujeito passivo fora intimado do Recurso 
Voluntário, em 05/05/2016, e que protocolizou sua defesa em 11/05/2016, tempestiva, é a 
manifestação do sujeito passivo, nos termos do art. 34, II, “b”, da Lei 16.469/09.  



 

Quanto à capacidade postulatória, de acordo com o art. 11 da Lei n. 
16.468/09, o sujeito passivo poderá postular em causa própria ou representado por 
advogado, aquele o caso dos autos (fls. 18), suprido encontra-se tal requisito legal.  

2 DO MÉRITO  

2.1     Do Descumprimento de Dever Instrumental  

Fora o sujeito passivo a autuado em razão de manter mercadorias de 
sua propriedade desacompanhadas da documentação fiscal pertinente, pelo que lhe foi 
imposta a penalidade formal prevista no art. 71, XII, “a”, 3, § 9º II, da Lei 11.651/1991 com 
a redação da Lei n. 15.505/2005. Acerca da conduta tida por infringida, temos o art. 66 do 
CTE/GO (Lei n. 11.641/91), que segue in verbis:  

Art. 66. As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão 
estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos.  

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em 
situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos 
fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea.  

 No caso em apreciação, a Recorrente descumpriu o dever 
instrumental (obrigação acessória), uma vez que as mercadorias não estava 
acompanhadas de documentação fiscal, conforme se depreende dos autos (fls. 04/05).  

Acerca do descumprimento de tais prestações positivas e negativas, 
pode-se citar a literalidade do art. 64 do CTE/GO, a qual reforça todo o estipulado no 
presente AIIM. Assim, tem-se que:  

Art. 64 - O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do 
imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou negativas, 
estabelecidas na legislação tributária.  

Vale a pena ressaltar, ainda, o disposto no art. 113 do CTN, que 
segue:  

Art. 13 A obrigação tributária é principal ou acessória.  

§ 1º A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por 
objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se 
juntamente com o crédito dela decorrente.  

§ 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto 
as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da 
arrecadação ou da fiscalização dos tributos.  

§ 3º A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-
se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.”  

Dessa forma, compreendo que a Recorrente, ao permitir que suas 
mercadorias permanecessem desacompanhadas da devida documentação fiscal, deixou 
de cumprir com a obrigação acessória que lhe era imposta por lei.  

Ressalte-se que em seu Recurso Voluntário, o sujeito passivo, 
reconhece que realmente os fatos ocorreram conforme a prescrição contida no AIIM, 



 

considerando o fato de que opôs assinatura sobre o termo de apreensão de mercadoria, 
reconhecendo a veracidade de toda a situação fática descrita.  

Apesar das diversas tentativas de esquiva da Recorrente, não fora 
apresentada qualquer justificativa que pudesse ilidir os fatos trazidos pela fiscalização no 
momento da lavratura do auto de infração.  

2.2 Da Regularidade do Depósito Fechado  

Não deixando de apreciar as demais considerações trazidas pela 
contribuinte, vale a pena salientar que a presente autuação não se trata de penalização 
pela guarda de mercadoria em espaço com situação irregular perante a SEFAZ/GO, por 
conta da sua inexistência no contrato social, quando do tempo da autuação.  

Tal situação, todavia, é descrita meramente com o fim de afirmar a 
prática da conduta infracional da contribuinte razão pela qual lhe serve de suporte fático 
probatório, enquanto indício, para que seja afastada qualquer alegação acerca de nulidade 
referente à insegurança na determinação da infração, pelo que desconsidero o 
aprofundamento da análise acerca do tema.  

3. CONCLUSÃO  

Considerando as razões de fato e de direito acima aventadas, julgo 
procedente o presente AIIM.  

É como voto.  

 
 
 

Sala das sessões, em 08 de setembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Mercadoria sem documento fiscal ou com documento irregular (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01424/16 
 
Relatora: Conselheira Talita Pimenta Félix 
 

 
EMENTA: ICMS. DEVER INSTRUMENTAL. MERCADORIA 
DESACOMPANHADA DE NOTA FISCAL. ERRO DE 
IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. DESTINÁRIO DA 
MERCADORIA. PROCEDÊNCIA DO AIIM.  
 
 
É solidariamente responsável pelo pagamento do tributo o 
destinatário em relação às mercadorias que receber 
(destinatário da mercadoria) sem estar acompanhando da 
devida documentação fiscal. Impugnação improvida.  
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 30 de setembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por erro na identificação do 
sujeito passivo. Participaram do julgamento os Conselheiros Talita Pimenta Félix, Mário de 
Oliveira Andrade, Aguinaldo Fernandes de Melo, Renato Moraes Lima e Antônio Martins 
da Silva. Quanto ao mérito, também por votação unânime,conhecer da impugnação, 
negar-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Talita Pimenta Félix, Mário de Oliveira Andrade, Aguinaldo 
Fernandes de Melo, Renato Moraes Lima e Antônio Martins da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

1 Fundamentação do AIIM  

O AIIM (auto de infração e imposição de multa) versa sobre o 
recebimento de mercadorias nos Correios, às quais estão relacionadas no termo de 
apreensãoi, sem a respectiva documentação fiscal, conforme protocolo Confaz ICMS n. 
32/01, no valor de R$ 4.471,00 mais as cominações legais.  

 

Respectiva norma individual e concreta (o auto de infração) registra 
como infringidos os artigos 45,inciso I, alínea “a”, 64 e 66 do CTE/GO (Lei n. 
11.651/1991),donde foi imposta a penalidade prescrita no art. 71, inciso XII, “a”, 3, § 9º, I, 
do CTE/GO com redação da Lei n. 15.505/2005.  

 

Anexa: “anexo estruturado – detalhamento do crédito tributário” (fls. 
03); Termo de Apreensão (fls. 04); Termo de Liberação (fls. 05); Ficha da Sefaz de 
Controle de Mercadorias Apreendidas (fls. 06/08); Demonstrativo de Conferência (fls. 08); 
Consulta Base CPF (fls. 09); Declaração de Enquadramento de ME (fls. 11); 
Requerimento de Empresário (fls. 12); Nota de Esclarecimento do Contribuinte (fls. 14) e 
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (fls. 15).  



 

2 Notificação do AIIM  

 

O AIIM foi lavrado em 04/10/2012 (fls. 02), sendo o sujeito passivo 
intimado via ARii  em 14/11/2012 (fls. 16).  

 

3 Termo de Revelia n. 1.849 de 2013  

 

Em razão da não apresentação de defesa, o NUPRE (Núcleo de 
Preparo Processual), responsável pelo saneamento e preparo do processo, lavrou “termo 
de revelia” (fls. 18), com fundamentado no art. 28, inciso I, parágrafo 1o, do PAT/GO (Lei 
n. 16.469/2009)iii.  

 

4 Termo de Encaminhamento n. 1.862 de 2013  

 

O NUPRE de Aparecida de Goiânia (fls. 19) determinou o 
encaminhamento dos autos à GEPRE (Gerência de Preparo Processual) para que 
intimasse o sujeito passivo, a fim de apresentar Impugnação em Segunda Instância.  

 

A exigência de intimação do sujeito passivo para apresentar 
Impugnação em Segunda Instância, quando da lavratura do termo de revelia, decorre do 
disposto no art. 34, inciso I, alínea “a”, do PAT/GO (Lei n. 16.469/2009)iv.  

5 Intimação Para Apresentação de Impugnação em Segunda 
Instância  

O sujeito passivo fora intimado para apresentar impugnação em 
segunda instância, via AR, em **/**/***. Desta forma, considerando o prazo legal de 
interposição da referida impugnação, de acordo com o disposto no art. 34, I, “a”, da Lei 
16.469/09, esta fora apresentado tempestivamente.  

 

6 Da Impugnação em Segunda Instância  

 

Em sua peça defensória o Impugnante alega que:  

 



 

(i) a fiscalização estadual, depois de apreender a mercadoria nas 
dependências dos Correios com a identificação de que as mercadorias, na sua ótica, 
estavam sem documentação fiscal, as liberou para o seu legítimo proprietário, o qual 
utilizou, sob empréstimo, a residência do Autuado para armazená-las até que a reforma do 
seu estabelecimento comercial ficasse pronta. No término da reforma, a mercadoria foi 
entregue ao seu comprador, MARCELO HENRIQUE LOPES LIMA DE CARVALHO (o real 
adquirente);  

(ii) a operação comercial de compra de mercadoria foi efetuada pelo 
proprietário do estabelecimento identificado pelo CNPJ n. 14.877.600/0001-47 (MF) e pela 
CCE n. 10.522.017-5 (Inscrição Estadual), cujo estabelecimento está identificado nos 
documentos que acompanhavam as mercadorias, sob as quais a fiscalização, 
erroneamente, passou a exigir o tributo da pessoa física do autuado;  

 

(iii) Que em face do ocorrido, o autuado impugna o lançamento para 
argüir a preliminar de nulidade da peça básica, por erro na identificação do sujeito passivo, 
vez que todos os esclarecimentos relativos à transferência das mercadorias ao 
estabelecimento comercial do proprietário identificado nos parágrafos anteriores se fez no 
momento em que bens foram apreendidos nas dependências da Agência do Correio desta 
Cidade. Naquele momento, ficou claro, e de acordo com a primeira visão, que houve o 
entendimento da fiscalização de que a circulação das mercadorias se fez acobertadas de 
documentos fiscais emitidos pelos emitentes sediados em São Paulo e tinham por 
destinatário o referido estabelecimento comercial que se achava em reforma.   

 

(iv) Que como forma de comprovar a veracidade destas afirmações 
são as notas fiscais emitidas pelos estabelecimentos sediados em São Paulo/SP, ou seja, 
DANFE’s n. 002, 003, 07.669, cupom emitido por Caixa com número de Ordem 9377 – Nr. 
1 emitido em 08/08/2012 e, por último o DANFE n. 1.051, emitido em 07/08/2012 no valor 
de R$ 2.171,20, cujo pagamento se fez com cartão de crédito de propriedade do real 
adquirente. Todos os documentos fiscais são da série 1 e estão remetidos ao referido 
comerciante no endereço já identificado anteriormente, o qual liquidou os valores das 
compras no momento das suas aquisições e de acordo com o que foi firmado entre ele e 
os fornecedores .  

(v) Por fim, requer a sua exclusão da lide.  

É como relato.  

 

VOTO 

 

 

1.PRELIMINARMENTE   

1.1 - DA TEMPESTIVIDADE  



 

 

Tendo em vista que a intimação acerca do termo de revelia é datado 
de 25/01/2013 e a impugnação de segunda instância fora apresentada em 20/02/2013, 
tempestiva é a manifestação do sujeito passivo, nos termos do art. 34, I, “a”, da Lei 
16.469/09.  

1.2 – PRELIMINAR DE NULIDADE POR ERRO DE 
IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO   

 

Depreende-se da descrição fática da infração cometida constante no 
presente AIIM, que o sujeito passivo estava na posse de mercadorias sem a respectiva 
documentação fiscal, o que terminou por infringir os artigos 45,inciso I, alínea “a”, 64 e 66 
do CTE/GO (Lei n. 11.651/1991), sendo-lhe imposta a penalidade prescrita no art. 71, 
inciso XII, “a”, 3, § 9º, I, do CTE/GO com redação da Lei n. 15.505/2005.  

 

Pois bem.  Neste sentido elenca o art. 45, I do CTE/GO (Lei nº. 
11.651/1991), acerca da responsabilidade solidária do transportador  

 

São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente:  

 

I - o transportador:  

 

a) com o remetente ou o destinatário, em relação às mercadorias que 
transportar sem documentação fiscal;  

 

Bem como, o art.64 do CTE/GO, cujo teor segue transcrito:  

O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do 
imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou 
negativas, estabelecidas na legislação tributária.  

 

Assim, tendo por base que a incidência do ICMS se deu por conta da 
ocorrência da “operação”, aqui entendida como a saída de mercadoria, com a respectiva 
transferência de propriedade, torna-se o remetente e o destinatário, que aqui poderá ou 
não coincidir com o contribuinte (conforme inciso I, do art. 45 do diploma legal 
supracitado).  



 

 

Desta forma, desnecessária é a verificação da propriedade das 
mercadorias encontradas em nítida infração de Lei, haja vista estarem desacompanhadas 
das notas fiscais, considerando que o destinatário autuado, Sr. Bruno Rodrigues Arantes é 
devedor solidário, na forma da lei, e, portanto, deve zelar pelo cumprimento das 
obrigações acessórias conforme o mencionado art. 64 do CTE-GO.  

 

2 – DO MÉRITO  

 

Com relação ao mérito, não há grandes controvérsias, haja vista o 
que fora anteriormente explanado acerca da desnecessidade de que o contribuinte 
principal figure no pólo passivo da demanda, em razão da existência de previsão legal que 
obrigue ao pagamento da exação tanto o transportador quanto o destinatário, faculdade 
esta que fica a cargo da Fazenda Pública, a fim de que proceda com a autuação, 
considerada a solidariedade.  

 

Neste sentido aponta o art. 66, parágrafo único, do CTE/GO (Lei 
n.11.651/1991) que trata da “obrigatoriedade das mercadorias estarem sempre 
acompanhadas de documentos fiscais idôneos”:  

 

As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar 
sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos.  

 

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação 
fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de 
documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação 
fiscal inidônea.  

 

Neste sentido, pode-se observar à fl. 04 o Termo de Apreensão que 
atesta a inexistência de documentação fiscal junto à mercadoria, que fora apreendida no 
Posto Fiscal dos Correios.   

Restando assim materialmente configurada a infração, aduz o art. 
145, parágrafo único, do RCTE/GO (Decreto 4.852/97):  

 

O destinatário da mercadoria ou do serviço é obrigado a exigir documento 
fiscal, com todo requisito legal, de quem o deva emitir, sempre que 
obrigatória a emissão (Convênio SINIEF SN/70, Artigo 14).  

 



 

Parágrafo único - O transportador não pode aceitar despacho ou efetuar o 
transporte de mercadoria que não esteja acompanhada do documento fiscal 
próprio, ressalvado os casos previstos na legislação tributária.  

 

Solvidos maiores questionamentos acerca da referida solidariedade 
no tópico anterior, passemos à análise das demais questões.  

 

Considerando a infração claramente cometida, incorreu, o devedor, 
nas seguintes penalidades previstas pelo CTE/GO, com redação Lei n. 15.505/2005:  

 

Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas:  

 

XII - equivalentes aos percentuais de:  

 

a) 50% (cinqüenta por cento) do valor da operação ou prestação:  

 

3. pela aquisição, importação, recebimento, posse, transporte, 
estocagem, depósito, venda, exportação, remessa ou entrega de 
mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal;  

 

FORMA QUALIFICADA  

 

§ 9º Se da prática das irregularidades descritas nos incisos V e 
seguintes do caput deste artigo resultar diretamente omissão de 
pagamento do imposto, a multa neles prevista será aumentada do 
valor correspondente à aplicação dos percentuais abaixo, sobre o 
valor do imposto não pago:  

 

I - 60% (sessenta por cento), observado o disposto no inciso seguinte;  

 

Assim, não ilidida a presunção de veracidade das informações 
contidas no presente AIIM, deverá este ser mantido, considerando que sua lavratura 
ocorreu em conformidade com a legislação vigente à data do fato.  

 



 

3. CONCLUSÃO  

 

Neste sentido, entendo não restar outra opção – em razão da não 
comprovação de que o ato fiscal foi infundado – a não ser, conhecer da impugnação e 
negar-lhe provimento para considerar procedente o AIIM.  

 

É como voto.  

 

TALITA PIMENTA FÉLIX i Termo de Apreensão sob n. 61200020945. ii-Lei n. 
16.469/2009 (PAT/GO), art. 14, inciso I. iii-O “termo de revelia” menciona como fundamento para tal lavratura a 
Lei 13.882/2001, no entanto, tal lei foi alterada pela Lei n. 16.469/2009. Neste sentido, entendemos que tal 
fundamentação baseia-se nesta lei, e não na anterior.  iv “Art. 34. Os atos processuais do Processo Contencioso 
Fiscal devem ser realizados nos seguintes prazos, sem prejuízo de outros especialmente previstos: I – 30 (trinta) 
dias, contados da intimação: a) do auto de infração, da consignação em termo de alteração do valor da exigência 
do crédito tributário, ou do termo de revelia, para o sujeito passivo pagar a quantia exigida ou apresentar 
impugnação”.    

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 13 de setembro de 2016. 
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Matéria: Mercadoria sem documento fiscal ou com documento irregular (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01490/16 
 
Relator: Conselheiro Renato Moraes Lima 
 

 
EMENTA: ICMS. FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS, 
PEÇAS DE FIBRA DE VIDRO E TOTENS. ATIVIDADE DE 
CONSTRUÇÃO CIVIL. NOTAS FISCAIS EMITIDAS, SEM 
DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS FORNECIDAS OU 
VINCULAÇÃO A CONTRATO DE EMPREITADA. NOTIFICAÇÃO 
FISCAL NÃO ATENDIDA. PROCEDÊNCIA. SOLIDÁRIO SÓCIO-
ADMINISTRADOR REINCLUÍDO NA LIDE. 
 
1. Conforme fotografias das instalações da empresa, verifica-se 
a existência de maquinário de corte e soldagem e estoque de 
produtos elaborados e em fase de elaboração, típicos da 
consecução da atividade industrial de metalurgia, e também 
peças de fibra de vidro em fabricação. A empresa recorrente, de 
forma usual, tem suas atividades norteadas sob diferentes 
espécies de avencas. Se a empresa atua como fornecedora de 
mercadorias (obrigação de dar) e não apenas como prestadora 
de serviços (obrigação de fazer), é de se incidir o ICMS sobre a 
respectiva operação, conforme ressalva expressa no item 7.02 
da lista de serviços da Lei Complementar nº 116/03. 
 
2. Mesmo quanto ao fornecimento do material produzido fora do 
canteiro de obras, a posição reiterada do STJ é no sentido de 
que se os tais foram fabricados sob encomenda para atender a 
projeto específico, mediante contrato de empreitada, para serem 
montados na obra, não é de se incidir o ICMS. A priori, para que 
se justifique a aplicação das normas e jurisprudência de não-
incidência do ICMS, decorrentes da existência de contrato de 
empreitada, seria necessário que o sujeito passivo, por ocasião 
da emissão das notas fiscais, discriminasse a natureza das 
operações em que foram inseridos tais serviços e materiais. Na 
fase inquisitiva, preliminar à autuação fiscal, o sujeito passivo 
deixou de cumprir notificação fiscal que buscava respostas a 
tais indagações. 
 
3. A empresa não logrou comprovar que os materiais por ela 
fornecidos são parte integrante de contratos de empreitada. 
Além disso, mesmo se o fossem, não provou sequer que tais 
materiais fornecidos são oriundos de projeto específico, de 
forma que lhe dê contorno de individualidade para cada 
encomendante. 
 
4. O interesse que é comum pressupõe, necessariamente, a 
presença de mais de um personagem na consecução do ilícito. 
A expressão abrange todos os que, de alguma forma, tomam 
parte na infração, com forte vínculo de natureza psicológica, tal 



 

qual ocorre na figura do concurso de pessoas, expresso na 
teoria geral da pena. Art. 124, I do CTN e art. 45, XII do CTE. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 18 
de agosto de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares de nulidade 
da peça básica, arguidas pela autuada, por insegurança na determinação da infração e 
por cerceamento do direito de defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Renato 
Moraes Lima, Rickardo de Souza Santos Mariano, David Fernandes de Carvalho, José 
Pereira D'abadia, Gilmar Rodrigues de Almeida, Paulo Diniz, Elias Alves dos Santos, 
Nivaldo Carvelo Carvalho, Nislene Alves Borges, Aguinaldo Fernandes de Melo, José 
Paixão de Oliveira Gomes, Nivaldo José Mendes, Masayuki Missao, Victor Augusto de 
Faria Morato, Carlos Andrade Silveira e Washington Luis Freire de Oliveira. Quanto ao 
mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso do Contribuinte para o 
Conselho Pleno, negar-lhe provimento para manter a decisão cameral que considerou 
procedente o auto de infração, com a adequação da penalidade para a prevista no art. 71, 
IV-A, do CTE. Participaram do julgamento os Conselheiros Renato Moraes Lima, Rickardo 
de Souza Santos Mariano, David Fernandes de Carvalho, José Pereira D'abadia, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Paulo Diniz, Elias Alves dos Santos, Nivaldo Carvelo Carvalho, 
Nislene Alves Borges, Aguinaldo Fernandes de Melo, José Paixão de Oliveira Gomes, 
Nivaldo José Mendes, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Carlos Andrade 
Silveira e Washington Luis Freire de Oliveira. E, por maioria de votos, conhecer do recurso 
da Fazenda Pública para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para reincluir na lide o 
solidário GILMAR LEITE ROSA. Foram vencedores os Conselheiros Renato Moraes Lima, 
David Fernandes de Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Elias Alves dos Santos, 
Nislene Alves Borges, José Paixão de Oliveira Gomes, Victor Augusto de Faria Morato, 
Washington Luis Freire de Oliveira e o Sr. Presidente, Conselheiro Domingos Caruso 
Neto, que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros Rickardo de Souza 
Santos Mariano, José Pereira D'abadia, Paulo Diniz, Nivaldo Carvelo Carvalho, Aguinaldo 
Fernandes de Melo, Nivaldo José Mendes, Masayuki Missao e Carlos Andrade Silveira, 
que votaram conhecendo do recurso, negando-lhe provimento para manter a exclusão do 
solidário da lide. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação nos presentes autos é de não pagamento de ICMS em 
todos os meses de 2006, no valor total R$ 158.642,20, por a empresa autuada efetuar 
saída de produtos de fabricação própria do seu estabelecimento (portanto fora do canteiro 
de obras), sujeitos à tributação normal, destinando-se basicamente para a montagem de 
postos de combustíveis, tendo emitido apenas nota fiscal de serviço, discriminando nas 
mesmas “materiais e outros”, nos valores das respectivas mercadorias, como se fossem 
só serviços prestados, sem citar, entretanto, os contratos de fornecimento de materiais, os 
documentos fiscais de transporte e sem emissão do devido documento fiscal de saída de 
bens, constando como base de cálculo do ISS apenas o valor da mão de obra, que foi 
detectado em auditoria de verificação da emissão de documento fiscal de saída e 
recolhimento do ICMS. É cobrado o valor do ICMS apontado como devido, a multa pela 
ação fiscal e os acréscimos legais. 

 
São citados como infringidos o CTE, Arts. 11, III, “b”, § 2.º, I, 13, I, e 

VII, “b”, 14, I, 63 e 64, § 2.º; bem como o RCTE, Arts. 6.º, I, V e VIII, “b”, e 141. É proposta 
a penalidade prevista no CTE, Art. 71, VII, “L”, § 9°, I. 

 



 

Foi arrolado como solidário GILMAR LEITE ROSA, detentor de 99% 
das cotas da empresa nos termos do contrato social, fls. 39, cláusula 5.ª, e um dos sócios 
administradores, nos termos do mesmo documento, fls. 40, cláusula 6.ª. 

 
O volume I vai até as fls. 500; o volume II, de 501 a 1000; o volume 

III, de 1001 a 1800; e, por fim, o volume IV, de 1801 a 2086. 
 
Instruem os autos, entre outros, planilhas de levantamentos; fotos, 

fls. 72 a 77; Relação de notas fiscais de serviço de saída interestadual de materiais sem 
emissão da devida nota fiscal, com destaque de ICMS, fls. 81 a 99; fotocópias de outras 
fotos, fls. 101 a 106; notas fiscais fatura (de ISS e ICMS), fls 107 a 1237 (Vol. III); Livro de 
Registro de Saídas – LRS, fls. 1162 a 1257 (Vol. III); e Livro Registro de Apuração do 
ICMS – LRAICMS, fls. 1259 a 1297 (Vol. III). 

 
Intimados a empresa autuada em 06/12/2010, e o solidário em 

16/12/2010, respectivamente fls. 1387 e 1388 (Vol. III; cartões de AR), apresentam 
impugnação conjunta, fls. 1391 a 1422 (Vol. III), tendo-se o julgado singular de 
procedência, fls. 1428 a 1432 (Vol. III). 

 
Retornam aos autos os dois ocupantes do polo passivo com peça 

recursal também conjunta, fls. 1437 a 1467 (Vol. III), e, no julgado cameral de fls. 1472 a 
1482 (Vol. III), são rejeitadas por unanimidade as preliminares de nulidade por 
incompetência funcional e por cerceamento ao direito de defesa, bem como a preliminar 
de mérito de decadência (e prescrição); por maioria é confirmado o julgado singular de 
procedência, e, ainda, excluído da lide o solidário pelo mesmo quórum. 

 
A Representação Fazendária apresenta recurso ao Conselho Pleno 

em que apenas pede o retorno do solidário à lide com base no que determina o CTE, Art. 
45, XII, fls. 1484 e 1485 (Vol. III). 

 
A autuada apresenta peça de contradita ao recurso da 

Representação Fazendária, pedindo a inadmissibilidade desse recurso posto que essa 
matéria, exclusão de solidário, está respaldada por jurisprudência do STJ no sentido de 
que bens de sócio não respondem solidariamente por dívidas da sociedade e o simples 
inadimplemento não caracteriza infração legal, sendo exigível a caracterização de que o 
sócio tenha agido com excesso de poderes, ou infração de contrato social ou estatuto, fls. 
1491 a 1493 (Vol. III).  

 
Os ocupantes do polo passivo apresentam peça recursal ao 

Conselho Pleno, fls. 1495 a 1528, com as alegações que se seguem. 
 
1. cerceamento ao direito de defesa uma vez que o CTE, Art. 11, III, 

“b”, cite que, nos casos previamente definidos em lei complementar, ocorre a incidência do 
ICMS no fornecimento de mercadorias que se dê concomitantemente com prestação de 
serviço em que incida o ISS, sem, entretanto, ser citado que se trata da LC 116/2003. Cita 
ainda confusão de normas indicadas como infringidas, o que corrobora a tese do 
cerceamento. 

 
2. Alega tratar-se de matéria julgada em contrário por intermédio do 

auto de infração anterior (3 0312097 087 74) que foi anulado, implicando em insegurança 
na determinação da infração, sendo ferida a CF, Art. 5.º, XXXVI, “a lei não prejudicará o 
direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”. 

 



 

3. Quanto ao mérito, cita haver isenção do ICMS nas saídas do 
estabelecimento do construtor para o canteiro de obras nos termos do DL 406/68, Art. 1.º, 
§ 4.º, VIII. 

 
DL 406, 31/12/68, Art 1º O imposto sobre operações relativas à circulação de 

mercadorias tem como fato gerador:  
§ 4º São isentas do imposto:  
VIII - A saída, de estabelecimento de empreiteiro de construção civil, obras 

hidráulicas e outras obras semelhantes, inclusive serviços auxiliares ou 
complementares, de mercadorias adquiridas de terceiras e destinadas às 
construções, obras ou serviços referidos a cargo do remetente. (Redação 
dada pelo Decreto-Lei nº 834, de 1969) 

 
4. Cita haver também a não incidência do CTE, Art. 37 e RCTE, Art. 

78, I, “e”, relativo a saída de mercadoria para prestação de serviço; reclama que a 
remessa de materiais para emprego no serviço a ser prestado não caracteriza incidência 
do ICMS. 

 
5. Reproduz o julgado singular n.º 1541/2011-JULP de 

improcedência sobre a mesma matéria, e acatado pela Representação Fazendária, no 
PAT n.º 4 0110038 836 52. 

 
6. Alega que a norma tributária estadual, visando ampliar a hipótese 

de incidência do ICMS, contraria o CTN, Art. 110. 

 
CTN, Art. 110. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance 

de institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa ou 
implicitamente, pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados, 
ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para definir 
ou limitar competências tributárias. 

 
7. Alega inocorrência de prova dos casos dispostos nos itens 7.02 e 

7.05 da Lista de Serviços do An. Ún. da LC 116. 
 
8. Alega que consta dos contratos de prestação de serviço a inclusão 

dos materiais empregados. 
 
9. Alega inocorrência de prova constituída pela fiscalização de 

inexistência de contratos de prestação de serviços de engenharia civil. 
 
Em síntese, alega isenção do ICMS na produção das partes de 

montagem no local da obra ou no próprio pátio da recorrida, sendo prestação de serviço 
em seu estabelecimento. Além disso, alega que as notas fiscais de serviço foram 
corretamente emitidas de acordo com os mais de 200 municípios em que atua, e com o 
RCTE, An XIII, Cap VI, “Das Operações Relativas à Construção Civil”. Pede, ao final, o 
julgado de improcedência. 

 
Os autos vão a julgamento plenário, mas converte-se em diligência, 

fls. 2053 e 2054, visando intimar a empresa autuada a apresentar, em até 30 dias, as vias 
originais das notas fiscais de aquisição dos insumos utilizados na produção então 
considerada pela fiscalização como industrializadas, estabelecendo o liame destas com 
essas saídas sequentes reclamadas e sendo indicado o número de cada nota fiscal, o seu 
montante de crédito e a data de entrada das mercadorias descritas. 



 

 
Ainda sobre essa diligência, determina-se a posterior remessa para 

revisão fiscal, considerando os créditos das notas fiscais de aquisição. 
 
A empresa não apresenta os originais das notas fiscais, mas apenas 

uma relação dessas notas com os dados solicitados, o que, no entender da fiscalização, 
fls. 2056, não atendia à determinação contida nos autos. Dessa forma, os autos retornam 
a julgamento plenário. 

 
É o relatório. 
 

VOTO 

 
Quando os autos saíram em diligência, este relator votou contra a 

mesma, salientando que, conforme o entendimento esposado na sessão plenária, mesmo 
que na época do levantamento fiscal já existisse a IN 1159/2001-GSF, não poderiam ser 
aplicadas as determinações da mesma pela fiscalização, posto que não foram 
previamente escriturados os créditos pelas entradas a serem utilizados na compensação 
dos débitos dos produtos de saídas autuadas. De fato, a remessa em diligência em nada 
resultou. 

 
Passa-se agora à análise das alegações recursais da empresa 

autuada. 
 
1. Quanto à alegação de cerceamento ao direito de defesa em 

virtude de não ter sido citada LC 116/2003 quando feita alusão à incidência do ICMS pelo 
CTE, Art. 11, III, “b”, deveria ser inadmitida por ter sido objeto de julgamento contrário e 
unânime na câmara, e não ter sido juntado nenhum dos pressupostos de admissibilidade 
previstos na L. 16.469/2009, Art. 41, II, no entanto foi reapreciado e continuou sendo 
rejeitada essa preliminar por unanimidade. A citação da LC 116/2003, de acordo com a 
notoriedade, fica dispensada, sendo largamente conhecida de todos que adentram nessa 
matéria. Da mesma forma, não há qualquer confusão de normas indicadas como 
infringidas que também implicariam em nulidade por cerceamento ao direito de defesa. 

 
LC 87, 13/09/96, Art. 2° O imposto incide sobre: 
V - fornecimento de mercadorias com prestação de serviços sujeitos ao imposto 

sobre serviços, de competência dos Municípios, quando a lei 
complementar aplicável expressamente o sujeitar à incidência do 
imposto estadual.  

 
CTE, Art. 11. O imposto incide sobre: 
III - fornecimento de mercadorias com prestação de serviços: 
b) compreendidos na competência tributária dos municípios, quando a lei 

complementar aplicável expressamente o sujeitar à incidência do 
ICMS; 

 
LC 116, 31/07/2003, Art. 7.º, § 2o Não se incluem na base de cálculo do 

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza: 
I - o valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços previstos 

nos itens 7.02 e 7.05 da lista de serviços anexa a esta Lei 
Complementar; 

Lista de Serviços Anexa 
7 – Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, 



 

construção civil, manutenção, limpeza, meio ambiente, saneamento e 
congêneres. 

7.02 – Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de 
construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, 
inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e 
irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e 
montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de 
mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da 
prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). 

 
RCTE, An. XIII, Art. 25. O ICMS incide sempre que a empresa de construção 

promover saída de mercadoria: 
II - de fabricação própria. 

 
2. Sobre a nulidade arguída por insegurança na determinação da 

infração em virtude de ofensa à CF, Art. 5.º, XXXVI, “a lei não prejudicará o direito 
adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”, uma vez que o presente feito seja 
relançamento do auto de infração n.º 3 0312097 087 74, que foi anulado, há que se 
salientar que nesse auto de infração ora citado, efetuou-se a mesma reclamação, porém 
foi indevidamente cobrada APENAS a pena pecuniária também cobrada na presente 
autuação, deixando, entretanto, de ser cobrado naquele auto de infração o ICMS devido, o 
que implicou sua nulidade, sem se chegar à apreciação do mérito. Isso implica não ter 
chegado a haver “coisa julgada”, inocorrendo a citada ofensa à Constituição Federal, e, 
por conseguinte, também inexistente a insegurança arguída, assim decidido por 
unanimidade. 

 
Há que, adicionalmente, ficar claro que o presente relançamento 

pauta-se pela determinação do CTN, Art. 173, II, “a Fazenda Pública tem o prazo de 5 
(cinco) anos, contados da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, 
por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado, para promover novo lançamento”. 

 
3. Em termos meritórios, cita a defendente, inicialmente, haver 

isenção do ICMS nas saídas do estabelecimento do construtor para o canteiro de obras, 
com base no DL 406/68, Art. 1.º, § 4.º, VIII, no entanto desde a LC 56/87, que deu nova 
redação à Lista de Serviços desse decreto-lei, estabeleceu-se incidência do antigo ICM 
nesses casos, revogando expressamente a disposição anterior, conforme seu art. 7.º. O 
texto dessa LC é o mesmo da atual LC 116/2003, que, em seu art. 10, revogou 
expressamente a anterior. Note-se que em ambos os casos, nem demandaria revogação 
expressa, bastando a tácita, uma vez que a matéria tratada seja a mesma. 
Adicionalmente, mesmo que não fosse revogada expressa, nem tacitamente, teria sido 
derrogado pela CF/88, conforme seu Art. 151, III. 

 
DL 406, 31/12/68, Art 1º O imposto sobre operações relativas à circulação de 

mercadorias tem como fato gerador:  
§ 4º São isentas do imposto:  
VIII - A saída, de estabelecimento de empreiteiro de construção civil, obras 

hidráulicas e outras obras semelhantes, inclusive serviços auxiliares ou 
complementares, de mercadorias adquiridas de terceiras e destinadas às 
construções, obras ou serviços referidos a cargo do remetente. (Redação 
dada pelo Decreto-Lei nº 834, de 1969) 

 
LC 56, de 15/12/87 (Dá nova redação à Lista de Serviços a que se refere o 

art. 8º do Decreto-lei nº 406, de 31 de dezembro de 1968, e dá outras 



 

providências), Art. 1° A Lista de Serviços anexa ao Decreto-lei n° 406, de 
31 de dezembro de 1968, com a redação determinada pelo Decreto-lei nº 
834, de 8 de setembro de 1969, passa a ter a redação da lista anexa a esta 
lei complementar. 

Art. 6º Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação (DOU de 
16.12.1987). 

Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário. 

 
LISTA DE SERVIÇOS. 

32. Execução por administração, empreitada ou subempreitada, de construção 
civil, de obras hidráulicas e outras obras semelhantes e respectiva 
engenharia consultiva, inclusive serviços auxiliares ou complementares 
(exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de 
serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao 
ICM); 

 
LC 116, 31/07/2003, Art. 7.º, § 2o Não se incluem na base de cálculo do 

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza: 
I - o valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços previstos 

nos itens 7.02 e 7.05 da lista de serviços anexa a esta Lei 
Complementar; 

Art. 9.º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação (D.O.U. 
de 1º.8.2003). 

Art. 10. Ficam revogados os arts. 8o, 10, 11 e 12 do Decreto-Lei no 406, de 31 de 
dezembro de 1968; os incisos III, IV, V e VII do art. 3o do Decreto-Lei no 
834, de 8 de setembro de 1969; a Lei Complementar no 22, de 9 de 
dezembro de 1974; a Lei no 7.192, de 5 de junho de 1984; a Lei 
Complementar no 56, de 15 de dezembro de 1987; e a Lei Complementar 
no 100, de 22 de dezembro de 1999. 
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construção civil, manutenção, limpeza, meio ambiente, saneamento e 
congêneres. 

7.02 – Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de 
construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, 
inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e 
irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e 
montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de 
mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da 
prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). 

 
CF, Art. 151. É vedado à União: 
III - instituir isenções de tributos da competência dos Estados, do Distrito 

Federal ou dos Municípios. 

 
4. Também em termos de mérito, cita a não incidência prevista no 

CTE, Art. 37 e RCTE, 78, I, “e”, de saída de mercadoria para prestação de serviço, e que a 
remessa de materiais para emprego no serviço a ser prestado não caracteriza, portanto, 
incidência do ICMS, o que não é bem assim, pois essa não incidência atinge as 
ferramentas, máquinas e equipamentos utilizados na prestação do serviço, e não as 
matérias primas, partes e peças, o que implica fabricação, que tem incidência do imposto. 

 



 

5. Sobre a decisão singular de improcedência acatada pela 
Representação Fazendária no PAT 4 0110038 836 52, cabe salientar que foi textualmente 
citado no início das fls. 1510 “... observando-se, de plano, que não são mercadorias 
industrializadas pela construtora”, o que realmente não tem incidência de ICMS, mas no 
caso em tela, havendo sua fabricação, implica haver incidência do imposto. Não serve, 
consequentemente, o auto de infração citado como paradigma para juízo de valor dos 
presentes autos. 

 
6. Quanto à alegação de a norma tributária estadual contrariar o 

CTN, Art. 110, ampliando a hipótese de incidência do ICMS, há substancial equívoco, pois 
não houve qualquer aspecto usual atinente ao Direito Privado – instituto, conceito ou 
forma, expressa ou tacitamente disposto em algum texto constitucional, da União, Estados 
(e DF) ou Municípios, cuja definição, conteúdo ou alcance tenha sido alterado nos 
presentes autos (essa norma geral de Direito Tributário visa vedar aos entes tributantes a 
possibilidade de invadir a competência, principalmente a privativa, que é exclusiva dos 
impostos, em virtude de alterar os institutos, conceitos e formas do direito privado). 

 
CTN, Art. 110. A lei tributária não pode alterar a definição, o 

conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, 
expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal, pelas Constituições dos 
Estados, ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou 
limitar competências tributárias. 

 
7. Sobre inexistir nos autos comprovação de que as operações da 

autuada são as descritas nos itens 7.02 ou 7.05 da Lista de Serviços da LC 116, não é 
verdade, ficando bem claro nas fotos 09 a 12, fls. 76 e 77, serem materiais de sua 
fabricação para montagem de postos de combustíveis, bem como a Relação de notas 
fiscais de serviço de saída interestadual de materiais sem emissão da devida nota fiscal, 
com destaque de ICMS, fls. 81 a 99, as fotocópias de fotos contendo a descrição de 
equipamentos de fabricação e moldagem de partes e peças em fibra de vidro para 
emprego nos postos de combustíveis e também de estruturas metálicas, fls. 101 a 106, e, 
ainda, as notas fiscais fatura (de ISS e ICMS, mas sem destaque desse último), fls 107 a 
1237. Todos demonstram a fabricação da empresa para atendimento de seus clientes. 

 
Ainda sobre esse aspecto, sirvo-me de parte do acórdão plenário do 

PAT n.º 4 0110038 994 94, de mesma matéria e contra a mesma empresa autuada, de 
lavra do Conselheiro VÍCTOR AUGUSTO DE FARIA MORATO, que aborda com precisão 
a atividade da mesma: 

 
“Sobre a atividade desenvolvida pela empresa. 

 
A empresa recorrente sempre foi cadastrada sob o CNAE fiscal nº 

4120-4/00. A classificação fiscal supracitada, realizada pela Comissão Nacional de 
Classificação – CONCLA89, estabelece nesta subclasse as seguintes atividades: 

 
 A construção de edifícios residenciais de qualquer tipo; 

 A construção de edifícios comerciais de qualquer tipo; 

 A construção de edifícios destinados a outros usos 
específicos; 

 A construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, 
galpões industriais, etc). 

                                            
89 No sítio http://www.cnae.ibge.gov.br/ 

http://www.cnae.ibge.gov.br/


 

 
O mesmo item ressalva que há atividades que não se incluem no 

referido código, a saber: 

 A fabricação e a montagem de casas de madeira (1622-6/01), 
de concreto (2330-3/04) ou de estrutura metálica (2511-0/00), pré-
moldadas ou pré-fabricadas, quando realizadas pelo próprio 
fabricante; 

 A fabricação de estruturas metálicas (2511-0/00); 

 As obras de instalações elétricas (4321-5/00), hidráulicas, 
sanitárias e de gás (4322-3/01), etc. 

 Os serviços de acabamento da construção (43.30-4); 

 A execução de edifícios industriais e outros por contrato de 
construção por administração (4399-1/01); 

 Os serviços especializados de arquitetura (projetos 
arquitetônicos, urbanísticos e paisagísticos) (7111-1/00); 

 Os serviços especializados de engenharia (concepção de 
projetos estruturais e de instalações, supervisão e gerenciamento de 
projetos de construção) (7112-0/00). 

 
De outra monta, segundo a cláusula terceira de seu Contrato Social 

(fls. 41 dos autos), o objeto social da empresa é “a construção de coberturas metálicas, 
construção civil em geral e manifestação visual em postos de combustíveis”. 

 De plano, percebe-se que umas das atividades executadas pela 
empresa – a fabricação de estruturas metálicas – não está inserida no rol de atividades 
contempladas no CNAE fiscal nº 4120-4/00 – construção de edifícios, na qual a mesma se 
encontra cadastrada, possuindo, portanto, classificação à parte. 

Na prática, conforme fotografias das instalações da empresa, 
verifica-se a existência de maquinário de corte e soldagem e estoque de produtos 
elaborados e em fase de elaboração, típicos da consecução da atividade industrial de 
metalurgia.” 

 
8. Quanto a constar dos contratos de prestação de serviço a 

inclusão dos materiais empregados, é fato que não muda em nada a acusação, uma vez 
que esse fornecimento tem, conforme antes disposto, incidência do imposto. Para que se 
justifique a aplicação das normas e jurisprudência de não-incidência do ICMS, decorrentes 
da existência de contrato de empreitada, seria necessário que o sujeito passivo, por 
ocasião da emissão das notas fiscais, discriminasse a natureza das operações em que 
foram inseridos tais serviços e materiais. 

 
9. Quanto à alegação de que a fiscalização não provou inexistirem 

contratos de prestação de serviços de engenharia civil, não haveria realmente tal 
necessidade, pois é inequívoco o fato de que as partes e peças fabricadas devem ser 
montadas no local, o que não desconstitui em nada a acusação fiscal de que tais partes e 
peças de montagem de postos de combustíveis são de sua fabricação, INCIDINDO O 
ICMS. Mesmo assim, quando foi notificada a apresentar esses contratos, apresentou 
contra-notificação em que respondeu que já tinha anteriormente atendido àquele pedido. 

 
Sobre esse aspecto, sirvo-me mais uma vez de parte do já citado 

acórdão plenário do PAT n.º 4 0110038 994 94, de lavra do Conselheiro VÍCTOR 
AUGUSTO DE FARIA MORATO. 

 
 “Nestes autos, importar perscrutar se a cobrança do ICMS, 

decorrente da rubrica “materiais e outros”, existente nas notas fiscais de emissão da 



 

recorrente, se legitima pela exceção descrita no item 7.02 da lista de serviços. Para tanto, 
seria necessário verificar se as mercadorias foram efetivamente “produzidas” (o que 
excluiria as mercadorias simplesmente adquiridas, decorrentes dos contratos) e, ao 
mesmo tempo, se o foram fora do canteiro de obras. Isso porque mercadorias produzidas 
dentro do canteiro de obras não fazem parte do campo de incidência do ICMS. 
Igualmente, se tais produtos, ainda que produzidos fora da obra, foram fornecidos para 
atender a projeto específico inserto em contrato de empreitada, não haverá ICMS, 
conforme jurisprudência pacífica do STJ. 

É consenso doutrinário que na empreitada não há “venda” de 
mercadorias. A empreitada configura obrigação de “fazer”, afeta à prestação de serviço, e 
não obrigação de “dar”, afeta à circulação de mercadorias.  Entretanto, no particular da 
presente acusação fiscal, a forma como foram emitidas as notas fiscais que serviram de 
supedâneo à autuação fiscal impede que se faça liame entre a rubrica “materiais e outros” 
com o tipo de material que fora fornecido aos destinatários e em qual situação jurídica – se 
decorrente de contrato de empreitada ou não - tal fornecimento se enquadrou. 

 A priori, para que se justifique a aplicação das normas de não-
incidência do ICMS, decorrentes da existência de contrato de empreitada, seria necessário 
que o sujeito passivo, por ocasião da emissão das notas fiscais, discriminasse a natureza 
das operações em que foram inseridos tais serviços e materiais. 

Na fase inquisitiva, preliminar à autuação fiscal, o sujeito passivo 
deixou de cumprir notificação fiscal que buscava respostas a tais indagações. 

Na verdade, o que há nos autos são notas fiscais emitidas pela 
autuada que não permitem inferir que os materiais fornecidos fazem, de fato, parte de 
contrato de empreitada. Importante lembrar que ainda que provado que tais materiais são 
decorrentes dessa espécie de avença - empreitada -, a sua discriminação é 
imprescindível, haja vista que: 

1) se os materiais não sofrem nenhum tipo de processo industrial, ou 
seja, se não foram produzidos pelo empreiteiro, não haveria que se falar em ICMS. Da 
mesma forma, não haveria incidência do ICMS se os mesmos correspondessem a 
materiais produzidos dentro do canteiro de obras; 

2) o ICMS somente incidirá na hipótese de terem sido os materiais 
produzidos fora do canteiro de obras. 

 
Ora, da forma como a recorrente emitiu suas notas fiscais, com a 

não-discriminação dos materiais - inviabilizando inclusive a aferição fiscal acima descrita -, 
autorizou-se o Fisco, pela colheita das provas indiretas de que houve processo de 
industrialização, a cobrar o ICMS de tais materiais.  

Com efeito, as fotografias do interior do estabelecimento apontam 
para a existência de atividade tipicamente industrial, desenvolvida pela autuada ou, no 
mínimo, material que fora produzido fora do canteiro de obras. Ambas as hipóteses 
induzem a cobrança do ICMS, nos termos da parte final do item 7.02 da lista de serviços.” 

 

(....) 

 
“Disso tudo, perdura a seguinte realidade probatória nos autos: 

 A existência de produtos industrializados e em fase de 
industrialização no recinto da empresa recorrente; 

 A emissão de documentos fiscais de saída indicando o 
fornecimento de mão-de-obra e materiais, sem identificação 
da natureza de tal operação, se vinculada ou não a contrato 
de empreitada; 

 A produção de materiais fora do local da obra civil; 



 

 A omissão da empresa em provar adequadamente a relação 
entre os materiais fornecidos e os supostos contratos de 
empreitada; 

 O objeto social da empresa, descrito em contrato social, tendo 
como um de seus objetivos a “construção de coberturas 
metálicas”. 

 
Ao concluir sua peça defensória, alega que as notas fiscais de 

serviço foram corretamente emitidas de acordo com os mais de 200 municípios em que 
atua, bem como também com o RCTE, An XIII, Cap VI, “Das Operações Relativas à 
Construção Civil”, o que também não procede, pois os artigos 25 (anteriormente 
reproduzido) e 26 desse anexo citam, respectivamente, os casos de incidência e de não 
incidência, o que corrobora todo o entendimento fiscal contido nos autos. 

 
RCTE, An. XIII, Art. 25. O ICMS incide sempre que a empresa de construção 

promover saída de mercadoria: 
II - de fabricação própria. 

 
Art. 26. O ICMS não incide sobre: 
II - o fornecimento de material adquirido de terceiro, quando efetuado em 

decorrência de contrato de empreitada ou de subempreitada; 
III - a movimentação de material, a que se refere o inciso anterior entre o 

estabelecimento fornecedor e a obra, ou de uma para outra obra; 
IV - o fornecimento de material produzido no canteiro de obra. 

 
Quanto à peça recursal apresentada pela Representação 

Fazendária, o único pedido é de retorno do solidário à lide. Analisando o tipo de ilicitude 
cometida, percebe-se que a direção da empresa tenta o tempo todo sustentar a inverídica 
afirmação de que não é fabricante das partes e peças de utilização nos postos de 
combustíveis. Torna-se claro que o Sr. GILMAR LEITE ROSA, conforme já citado no 
relatório do presente acórdão e com base nas cláusulas 5.ª e 6.º do contrato social, fls. 39 
e 40, que é sócio administrador, detentor de 99% das cotas da empresa, tinha o pleno 
entendimento de ser devido o ICMS e, por óbvio, decorrente de sua deliberação, foram 
irregularmente efetuadas as saídas reclamadas pela fiscalização. Retorna-se, por maioria 
de votos, o mesmo à lide com base no CTN, Art. 124, I, e o CTE, Art. 45, XII. 

 
Por fim, tomando por base o fato de que os documentos fiscais foram 

emitidos, mas sem o devido destaque o ICMS no valor correto, foi acatado por 
unanimidade a proposta deste relator de adequação da pena proposta, passando do CTE, 
Art. 71, VII, “L”, § 9.º, I, para o mesmo artigo, inc. IV-A. 

 
CTE, Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 

 
VII - de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da operação ou da prestação: 
l) pela falta de emissão de documentos fiscais exigidos, ressalvado o disposto no 

inciso X, “b”, ou pelo recebimento de mercadoria ou de serviço sem 
documentação fiscal, cujo valor tenha sido apurado por meio de 
levantamento fiscal realizado em estabelecimento cadastrado; 

FORMA QUALIFICADA 
§ 9º Se da prática das irregularidades descritas nos incisos V e seguintes do 

caput deste artigo resultar diretamente omissão de pagamento do imposto, 
a multa neles prevista será aumentada do valor correspondente à aplicação 



 

dos percentuais abaixo, sobre o valor do imposto não pago: 
I - 60% (sessenta por cento), observado o disposto no inciso seguinte; 

 
IV-A - de 80% (oitenta por cento) do valor do imposto omitido em decorrência da 

utilização de carga tributário inferior à aplicável à operação ou prestação; 

 
Assim, vota-se negando provimento ao recurso dos ocupantes do 

polo passivo ao Conselho Pleno, para rejeitar, por unanimidade, as nulidades por 
cerceamento ao direito de defesa e por insegurança na determinação da infração; no 
mérito, são confirmados os julgados anteriores de procedência, porém adequando-se a 
pena cominada para a prevista no CTE, Art. 71, IV-A; é dado provimento ao recurso da 
Representação Fazendária para reincluir o solidário, Sr. GILMAR LEITE ROSA, na lide. 

 
É o voto. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 20 de setembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Mercadoria sem documento fiscal ou com documento irregular (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01533/16 
 
Redatora do Voto: Conselheira Talita Pimenta Félix 

 
EMENTA: DESCUMPRIMENTO DE DEVER INSTRUMENTAL. 
SAÍDA DE MERCADORIA SEM EMISSÃO DE DOCUMENTO 
FISCAL. ARTS. 63 E 64 DO CTE/GO E  ART. 141, DO RCTE.  
 
O sujeito passivo é obrigado a cumprir as determinações da 
legislação, sejam elas positivas ou negativas. Neste caso, sendo 
vedado qualquer dispositivo legal que exclua ou limite o direito 
do Fisco.  
 
MULTA FORMAL. PENA PECUNIÁRIA. ART. 71, DO CTE/GO.  
Conforme art. 71, inciso VII, "i", da Lei n. 11.651/1991.  
 
ANO-CALENDÁRIO: 2007. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 22 de março de 2013, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido 
de diligência formulado pelo autuado. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Delcides de Souza Fonseca, Jorge Antônio Bezerra Oliveira e Luis Antônio da Silva Costa. 
Também por votação unânime, rejeitar a preliminar de nulidade da sentença singular, 
arguida pelo sujeito passivo. Participaram do julgamento os Conselheiros Delcides de 
Souza Fonseca, Jorge Antônio Bezerra Oliveira e Luis Antônio da Silva Costa. E, por 
unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pelo 
autuado, por cerceamento do direito de defesa. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Delcides de Souza Fonseca, Jorge Antônio Bezerra Oliveira e Luis Antônio 
da Silva Costa. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer do recurso, negar-
lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Delcides de Souza Fonseca, Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira e Luis Antônio da Silva Costa 
 

R E L A T Ó R I O 
 

1 Fundamentação do Lançamento Tributário  

O AIIM (auto de infração e imposição de multa) diz sobre saída de 
mercadoria sem emissão de documento fiscal referente ao período de 01/01/2007 a 
31/12/2007.   

O lançamento tributário registra como infringido os arts. 63 e 64, do 
CTE/GO (Lei n. 11.651/1991) c/c art. 141, Decreto 4.852/97, donde foi imposta a 
penalidade prescrita no art. 71, inciso VII, alínea “i”, parágrafo 9º do mesmo diploma legal.  

A autoridade lançadora, José Luiz Derr (AFRE III) anexou 
documentos (fls. 01/11).  

2 Notificação do Lançamento  



 

O AIIM foi lavrado em 28/01/2009, sendo o sujeito passivo intimado, 
na pessoa de Cristiano M. de Souza, via AR, em 12/02/2009. Não apresentando 
impugnação, foi lavrado termo de revelia (fls. 56) em desfavor do sujeito passivo e do 
coobrigado.  

3 Impugnação  

Insurgindo-se contra a autuação, o impugnante (fls. 15/29), alega que 
não realizou saída de mercadoria sem emissão de documentação fiscal, de conseguinte, 
requer anulação do AIIM.  

A nulidade requerida é fundamentada no art. 123 e em seus incisos, 
da Lei 15.084/2005, o qual apresenta requisitos que se omitidos tornam o AIIM nulo, 
conforme afirma a impugnante.  

A impugnante posiciona-se pela improcedência do AIIM e elenca 
erros de informações por parte do Fisco estadual, conforme fls. 16. Alega ainda presença 
de erro formal.  

4 Sentença  

Em decisão singular, no que concerne ao aspecto da materialidade 
e/ou legalidade da exigência tributária, o julgador afirma que os argumentos apresentados 
pela impugnante são insuficientes para afastar a acusação fiscal.  

O julgador singular transcreveu jurisprudência firmada pelo Conselho 
Administrativo Tributário, Acórdão 00563/03 da III Câmara de julgamento, o qual declara 
que não há como pugnar pela improcedência do lançamento quando se deixa de 
demonstrar elementos substanciais suficiente para descaracterizar a acusação fiscal.  

Manifesta-se pela procedência da pretensão inicial do fisco.  

5 Recurso Voluntário  

  A recorrente afirma que “não impugnou todos os produtos 
elencados na Auditoria Específica mas, para tornar nulo auto de infração que menciona 
estar intimando empresa com toda documentação quando ao certo tal fato não ocorreu, 
basta a demonstração de alguns erros contido na autuação para a administração pública 
tornar nulo o auto ou ao menos refazê-lo, cedendo neste último caso o prazo para 
resposta da empresa autuada.” (fls. 39/40)  

  Alega a recorrente que houve cerceamento de defesa devido à 
aplicação da multa de omissão de registro de saída de mercadoria. Por fim, afirma que a 
impugnação não foi analisada e requer a reforma da sentença a fim de acolher a 
impugnação.  

6 Resolução 178/2011  

  A Segunda Câmara do CAT, em sessão realizada no dia 
02/08/2011 converteu o julgamento em diligência à Delegacia Fiscal de origem para que 
proceda a juntada aos autos de cópia da mídia contendo os relatórios do trabalho de 
auditoria fiscal.  



 

7 Manifestação à Resolução 180/2011  

O sujeito passivo alega que os “defeitos contidos no presente Auto 
são requisitos básicos e obrigatórios para a validade do mesmo...”. Posteriormente, afirma 
ter tido conhecimento da Resolução 178/2011 e ratifica todos os termos da impugnação 
apresentada.  

Além disso, o contribuinte ajuizou ação anulatória de débitos fiscais 
com pedido de antecipação de tutela (processo n. 1210745461.2008.8.09.0051) e 
requereu o cancelamento dos supostos débitos fiscais a fim de ao final compensar os 
créditos existentes. No entanto, não houve até o presente, sentença ou decisão acerca 
dos pedidos mencionados.  

Requereu ainda a suspensão da exigibilidade do crédito e a extinção, 
concomitante, do AIIM em questão.  

É o relatório.  

 

VOTO 

 

A acusação fiscal imputa ao sujeito passivo suposta saída de 
mercadoria sem emissão de documentação fiscal no exercício de 2007, cuja consequência 
resulta em pagamento de ICMS.  

Houve Auditoria Específica de Mercadorias, portanto, não se faz 
necessária nova diligência. Sendo assim, rejeito o pedido de diligência apresentado pelo 
sujeito passivo.  

A acusação fiscal está devidamente fundamentada, uma vez que o 
AIIM possui todos os elementos dispostos no art.8º da Lei n. 16.469/09. Além disso, não 
se fala em cerceamento ao direito de defesa quando se proporciona ao sujeito passivo a 
oportunidade de defesa com a munição adequada, como no presente caso. O contribuinte 
(fls. 31) teve acesso aos levantamentos fiscais em PDF gravados em CD, os quais 
integram os autos.  

Quanto ao mérito, os argumentos apresentados pelo sujeito passivo 
são insuficientes para afastar a acusação fiscal, haja vista que o levantamento fiscal, 
outrora mencionado, é pautado na técnica de contagem quantitativa e específica dos 
estoques, tanto inicial, quanto final e ainda, nas espécies e quantidades de entradas e 
saídas. O resultado de todo esse procedimento fiscal é a demonstração de venda de 
mercadoria sem a emissão de NF’s ou de mercadorias em poder da empresa em situação 
irregular.  

Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de 
nulidade arguida e, no mérito, conheço do recurso e nego provimento para confirmar a 
sentença singular que considerou procedente o AIIM.  

É como voto.  



 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 27 de setembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Mercadoria sem documento fiscal ou com documento irregular (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01569/16 
 
Relator: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: ICMS. Transporte de mercadoria desacobertada de 
documentação fiscal. Procedente. Decisão unânime.  
 
Reafirma-se a decisão singular que julgou procedente o 
lançamento quando a instrução processual apontar que o polo 
passivo não contraditou a exigência exordial de forma 
convincente. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 26 de setembro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos,  conhecer do 
recurso voluntário, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Rickardo de Souza Santos Mariano, Victor Augusto de Faria Morato, Masayuki Missao, 
Mário de Oliveira Andrade e Aldeci de Souza Flor. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo, transportava sem 
documentação fiscal as mercadorias relacionadas no Termo de Apreensão, no valor 
comercial de R$25.520,00, conforme documentos anexos. Em consequência, deverá 
pagar o ICMS na importância de R$4.338,40, mais as cominações legais. 

 
A autoridade lançadora indicou como infringidas as disposições dos 

artigos 45, I, "a", 64 e 66 do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) 
combinado com o artigo 145, parag. Único do Decreto 4852/97. Proposta a aplicação da 
penalidade prevista no artigo 71, XII, "a", 3, §9°I do CTE, com redação da Lei 15505/2005. 

 
O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: 

descritivo complementar da ocorrência, identificação do sujeito passivo coobrigado, termo 
de apreensão, termo de liberação, consulta."fls.03 a 10". 

 
Foi identificado como sujeito passivo coobrigado Cooperativa 

Agropecuária DE QUERÊNCIA - COOPERQUER, que concorreu para a prática da 
infração tributária mediante infração tributária, e foi autuado com base no artigo 45, inciso 
I, alínea a, da Lei 11.651/1991. 

 
Os sujeitos passivos foram intimados a pagar a quantia exigida no 

processo ou apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de 
"fls.11 a 15".  

 
Em sua impugnação, "fls.18 a 19", o sujeito passivo solidário, alega 

que ao observar o DANFE n°121 de 17/09/13 se pode facilmente visualizar o equívoco do 
servidor, pois no campo descrição do produto está escrito Palmito e no campo medida 
está escrito UN, ou seja, unidades e no campo quantidade estão escritos 3.200, 
resumindo o documento fiscal não se referia a 3.200 kg e sim unidades do produto, tendo 
em vista que acompanhava o referido DANFE o conhecimento de transporte avulso 



 

n°649583 de 17/09/2013, emitido pela Secretaria  da Fazenda do Estado de Mato Grosso, 
no qual pode ser observado que onde consta DADOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, no 
campo QUANTIDADE, está especificado 15,00 que se refere ao número de toneladas que 
estavam sendo transportadas, ou seja 15.000 kg e não 3.200 kg conforme interpretação e 
descrição do fiscal responsável pela apreensão. Portanto não havia na referida carga 
produto algum sem documentação fiscal, o que ocorreu foi um erro de interpretação do 
auditor no momento que visualizou o documento fiscal que acompanhava o produto, e não 
observou o conhecimento de frete que em anexo acompanhava o documento fiscal e no 
qual constava o peso dos produtos transportados. 

 
Afirma que, tendo em vista a justificativa apresentada, segue em 

anexo segunda via do DANFE n°121 de 17/09/2013 e ainda cópia autenticada da 4ªvia de 
conhecimento de transporte avulso, a qual foi citada na justificativa acima, sendo que 
serão grifados, no DANFE n°121 os seguintes campos: descrição dos produtos, medida e 
quantidade e no CONHECIMENTO DE TRANSPORTE AVULSO, serão grifados no item 
DADOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO o campo QUANTIDADE, tendo em vista que nos 
locais grifados estão as comprovações do equívoco cometido e que foram acima citados 
como justificativa dos fatos 

 
Ao final, requer que seja julgado improcedente o auto de infração.  
 
Anexou documentos "fls.20 a 26". 
 
Fora lavrado Termo de Revelia em face do sujeito passivo principal 

"fl.28". 
 
 
Pela sentença de n°1752/2016-JULP, nas "fls.30 a 32", o julgador 

singular decidiu pela procedência do auto de infração. 
 
 Em sua fundamentação alega que, considerando que o termo de 

apreensão tem o condão de comprovar a infração à legislação tributária e instruir o 
presente processo, este deve conter os elementos necessários da incidência tributária, 
quem é o sujeito passivo; qual o fato imponível; o local; a quantidade e o momento, 
funcionará como um registro fotográfico da infração. 

 
Afirma que, conforme se depreende do termo de apreensão, ao 

contrário do que se pretende a impugnante, foram apreendidos 8.000 UNIDADES de KG 
DE PALMITO IN NATURA. 

 
Aduz que insta destacar que as mercadorias em qualquer hipótese 

deverão estar acompanhadas de documentos fiscais, considerando em situação fiscal 
irregular as mercadorias desacobertadas de documentação fiscal, artigo 66, parágrafo 
único do CTE. 

 
Os sujeitos passivos foram intimados a pagar a quantia exigida ou 

apresentar recurso voluntário "fls.34 a 37".  
 
Foi lavrado termo de perempção em face do sujeito passivo principal: 

ENNO EDWUIN LIEDKE fl.39". 
 
O sujeito passivo solidário após ser devidamente intimado, apresenta 

recurso voluntário, "fls.41 a 43", reiterando as alegações da impugnação à Primeira 



 

Instância. Ao final reitera o pedido de improcedência do auto de infração. Anexou 
documentos "fls.44 a 45". 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 
 

Compulsando o processo, verifiquei que as alegações e elementos 
trazidos pelo sujeito passivo não são capazes de impedir, modificar ou extinguir o direito 
da fazenda pública reclamado no auto de infração.  

 
Ademais, a acusação fiscal é objetiva de modo que ou o sujeito passivo 

demonstra que os produtos estavam acobertados por nota fiscal ou a acusação fiscal é 
procedente. 

In casu, o Sujeito Passivo advogou apenas que houve erro de 
preenchimento da DANFE e que tal falha se depreende mediante a comparação desta 
com o conhecimento de transporte relativo a parte de produtos não autuados.  

 
Na ótica da autuada, a partir de tal cotejo poder-se-ia extrair que a 

antefalada DANFE abrangeu também a parte das mercadorias objeto deste auto pois, 
segundo ela, não havia 31.220 Kg mas unidades do mesmo produto. 

 
Ora, a tese do sujeito passivo é confusa e irreal, não condizendo com 

os documentos trazidos pela defesa, visto que uma haste de palmito pesa em média 1 Kg, 
ao passo que, para se fazer valer a linha de raciocínio do sujeito passivo, uma unidade do 
produto deveria pesar quase 4 Kg.  

 
 
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento 

para manter na íntegra a sentença singular que julgou procedente a pretensão fiscal. 
 
 

Sala das sessões, em 05 de outubro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Mercadoria sem documento fiscal ou com documento irregular (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01578/16 
 
Relator: Conselheiro João Divino de Brito 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Manutenção de mercadoria 
em estabelecimento em situação cadastral irregular. 
Improcedência. Confirmada a decisão absolutória de Primeira 
Instância. 
 
Declara-se improcedente o auto de infração tendo o sujeito 
passivo afastado a acusação nele formulada. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 17 de agosto de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso 
de ofício, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
improcedente o auto de infração.  Foram vencedores os Conselheiros João Divino de Brito 
e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. Vencido o Conselheiro Márcio Nogueira Pedra que votou 
pela procedência do lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 
mantinha mercadorias tributadas em estabelecimento em situação cadastral irregular, 
acobertadas por DANFEs, conforme relação e Termo de Apreensão, sendo-lhe imputada a 
exigência do ICMS no valor de R$ 173.537,28 (cento e setenta e três mil, quinhentos e 
trinta e sete reais e vinte e oito centavos), multa e acréscimos legais.  

 
Citados como infringidos os artigos 14, IV, 64 e 156, da Lei n° 

11.651/91, proposta a penalidade prevista no artigo 71, XI, "a", da Lei 11.651/91, agravada 
pelo § 9°, I, do mesmo artigo e diploma legal. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, Termo de 

Apreensão n° 1100140228-0 (fls. 04), Demonstrativo de Conferencia (fls. 09), Consulta 
Resumida do Contribuinte Pessoa Jurídica (fls. 10), Relação de DANFEs (fls. 14 a 13) e 
cópias de DANFEs (fls. 14 a 86), dentre outros documentos. 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação (fls. 97 a 108) 

alegando que não merece ser mantido o lançamento fiscal, porquanto as operações fiscais 
identificadas no Auto de Infração não ensejam a incidência de ICMS e nem a aplicação 
das penalidades ali consignadas. Pondera que não há no Termo de Apreensão nem no 
Auto de Infração, qualquer menção a quais as mercadorias que foram apreendidas no 
procedimento fiscal, o que representa um vício insanável do procedimento.  

 
Aduz que na forma como foram lavrados os documentos de 

fiscalização, não se dá ao contribuinte a oportunidade de verificação da regularidade do 
lançamento fiscal, nem do valor atribuído às mercadorias, nem do valor do índice de Valor 
Agregado, e muito menos do montante do ICMS apurado. Tal circunstancia se amolda às 
hipóteses de nulidade prevista no artigo 20 da Lei Estadual n° 16.469/09. 

 



 

Diz também que neste caso, tanto há o cerceamento de defesa do 
contribuinte, quanto há evidente insegurança na determinação da infração e desta forma, 
requer seja reconhecida a nulidade do lançamento fiscal, com a decretação de sua 
extinção. 

 
No mérito, pondera que de acordo com o Termo de Apreensão que 

fundamenta o lançamento fiscal, as mercadorias foram encontradas em estabelecimento 
localizado na Rua das Orquídeas, parque Oeste Industrial, enquanto que o endereço 
formal do estabelecimento é na Av. industrial, bairro aeroviário, ambos endereços em 
Goiânia. Contudo se faz inexistente a irregularidade apontada no Termo de Apreensão e 
no Auto de Infração ora debatidos.  

 
Aduz que de acordo com a quarta alteração de contrato social da 

empresa, foi formalizada a mudança no endereço da filial, que denota-se sem dúvidas, 
que a alteração de contrato que modificou o endereço do estabelecimento do contribuinte, 
foi firmada muito antes da lavratura do auto de infração; e a ausência de alteração 
cadastral, configura quanto muito uma irregularidade administrativa inapta para sujeitar o 
contribuinte a uma penalidade tão gravosa como aquela consubstanciada no Auto de 
Infração guerreado. Deste modo, não se justifica a subsistência do lançamento fiscal, 
porquanto a irregularidade apontada no lançamento fiscal não é suficiente para dar 
sustentação ao auto de infração. 

 
Neste caso, pondera que, a inexistência de irregularidade fiscal 

sobressai ainda, na medida em que as mercadorias apreendidas estavam devidamente 
pelas respectivas notas fiscais (DANFEs), as quais tinham procedência idônea e 
destinatários devidamente indicados, tratando-se ambos de contribuintes, onde as 
operações tributadas pelo ICMS ostentavam o devido destaque do ICMS, não havendo 
que se falar em ausência de pagamento de imposto. Desta forma, requer seja 
desconstituído/cancelado o Auto de Infração, ante a inexistência das apontadas 
irregularidades fiscais. 

 
Alega que a Impugnante é empresa transportadora de mercadorias, 

sendo que não comercializa as mercadorias que transporta, apenas presta tais serviços 
para terceiros. Assim, o pagamento do ICMS relativo às mercadorias que transporta não é 
de sua responsabilidade, mas sim de seus clientes, de forma que o ICMS devido pela 
Futura Brasil Express é relativo apenas ao valor do transporte que é objeto de sua 
atividade.  

 
Aduz que de toda forma, a Impugnante não possui qualquer 

obrigação relativa ao ICMS sobre as DANFEs relacionadas no Termo de Apreensão, 
tratando-se de obrigação tributária das empresas contribuintes ali mencionadas. Assim, 
ante a inexistência de operação tributada pelo ICMS de responsabilidade da Impugnante, 
relativa aos DANFEs relacionados no Termo de Apreensão e que embasam o Auto de 
Infração, requer seja determinado o cancelamento do Auto de Infração. 

 
Diz que se tratando de transportador de mercadorias, não tem 

aplicabilidade os dispositivos legais indicados no auto de infração, mas apenas o artigo 46 
do RICMS, de forma que há evidente desconformidade do lançamento fiscal com a 
legislação aplicável. Não se tratando de empresa que comercializa os produtos 
apreendidos, mas apenas os transporta, e não havendo irregularidade quanto à 
documentação fiscal que acompanha as mercadorias, não há fundamento legal para o 
lançamento fiscal consubstanciado no auto de infração ora combatido. 

 



 

Aduz que não há qualquer irregularidade com as notas fiscais que 
acobertam os produtos transportados, de forma que inexiste fundamento para aplicação 
das multas descritas no Auto de Infração. Traz jurisprudências acerca da temática. 
Discorre que neste caso, está evidente que não há subtração do pagamento de ICMS por 
parte do Impugnante, haja vista que as mercadorias estavam devidamente acompanhadas 
dos respectivos DANFEs, os quais foram qualificados como idôneos pelo Agente Fiscal. 
Ante ao exposto, requer sejam afastadas as multas consignadas no auto de Infração: 
Multa Formal, e Multa Qualificada, ante a inexistência de sonegação ou de qualquer forma 
de subtração de pagamento de ICMS a Estado de Goiás. 

 
Diante do exposto, requer a Vossa Senhoria, que se digne em: i) 

deferir o efeito suspensivo ao presente recurso, até decisão final no âmbito administrativo; 
ii) acolher as preliminares decretando a extinção do lançamento fiscal, com o 
arquivamento do processo; iii) no mérito, acolher os fundamentos retro expendidos para 
decretar o cancelamento/nulidade integral do Auto de Infração, pelo fato de que inexistem 
as infrações fiscais ali consignadas, e a existência de eventual irregularidade cadastral 
não é suficiente à subsistência do lançamento, bem como porquanto não ocorreu a 
subtração do pagamento de ICMS, ou de sonegação fiscal.  

 
Requer ainda que as intimações das decisões proferidas nos autos 

sejam enviadas para a sede da empresa, à rua Ernesto Beviláqua n° 961, Jardim São 
Francisco, na cidade de Louveira, Estado de São Paulo, CEP 13.290-000. 

 
O sujeito passivo junta cópia da 4ª Alteração do Contrato Social da 

FUTURA BRASIL EXPRESS TRANSPORTES RODOVIÁRIO E LOGÍSTICA LTDA EPP 
(fls. 113 a 118) e cópias de DAREs 2.1 (fls. 119 a 137), dentre outros documentos. 

 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, apreciando 

as razões da defesa, decide pela improcedência do lançamento, consoante a Sentença n° 
1376/2016-JULP (fls. 145 a 149). 

 
Os autos foram encaminhados à Gerência de Representação 

Fazendária, cujo representante apresentou Recurso à Câmara Julgadora (fls. 150 a 151), 
afirmando que é de fácil percepção que o sujeito passivo se apresentou junto ao fisco, 
após a constatação da infração, assumindo todas as consequências decorrentes deste 
ato, como proprietário das mercadorias encontradas em situação irregular, tanto que 
assinou o termo de liberação, por intermédio de seu gerente, conforme descrito no 
documento de fls. 04. É bom lembrar que a autuada não questiona tal procedimento, não 
sendo, portanto, nenhum objeto de discórdia. 

 
Diz que a julgadora, por seu turno, equivocou-se quando elencou as 

razoes de decidir. A ação fiscal é por demais conhecida no âmbito da fiscalização estadual 
e consiste, resumidamente, no seguinte: o fisco encontra um estabelecimento em situação 
cadastral irregular, pela falta de cadastro, no qual estão depositadas mercadorias. O real 
proprietário se apresenta comprovando e assumindo esta condição junto ao fisco, para 
todos os efeitos legais.  

 
Afirma a recorrente que o autuado foi um estabelecimento 

cadastrado e que de consequência a infração não teria existido parecendo atinência a 
filigranas que se sucumbem ante a apresentação de verdade material.  

 
Finaliza, pedindo a reforma da decisão singular para que seja julgado 

procedente o auto de infração. 



 

 
Intimado (fls. 154 a 155), o sujeito passivo não apresenta Contradita. 
 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
No processo em julgamento, alinho aos fundamentos da Sentença n° 

1376/2016-JULP (fls. 145 a 149), adotando-os como razões do meu voto, transcrevendo-
os a seguir: 

 
“No que se refere ao pedido de nulidade por cerceamento ao direito 

de defesa e insegurança na determinação da infração, formulado pelo contribuinte, não 
será apreciado, considerando que o mérito lhe será favorável, de acordo com o comando 
inserto do artigo 18, § 1°, do Regimento Interno do CAT (Decreto n° 6.930/2009). 

 
Dentre as atribuições conferidas às Autoridades Fiscais, encontra-se 

a lavratura do Termo de Apreensão – TA de mercadorias e documentos fiscais, com o 
objetivo de comprovar a infração e instruir o processo administrativo tributário, artigo 147, 
inciso III, do Código Tributário Estadual (CTE): 

 
Art. 147. Sem prejuízo de outras atribuições e competências funcionais, o 
Fisco Estadual poderá: 
[...] 
III - apreender, mediante lavratura de termo próprio, mercadorias, livros, 
documentos, programas, arquivos magnéticos e outros objetos, com a 
finalidade de comprovar infrações à legislação tributária ou para efeito de 
instruir o processo administrativo tributário. 

 
O termo de apreensão tem o condão de comprovar a infração à 

legislação tributária e instruir o presente processo, este deve conter os elementos 
necessários da incidência tributária, quem é o sujeito passivo; qual o fato imponível; o 
local; a quantidade e momento, funcionará como um registro fotográfico da infração. 

 
O caso em comento refere-se à cobrança do ICMS no momento da 

abordagem, data de 10.10.2013, termo de apreensão de fls. 04, o estabelecimento 
endereço constante no campo B, não constar do Cadastro de Contribuintes deste Estado, 
porém, no mesmo termo campo A foi identificado como transportador ou possuidor a 
empresa FUTURA BRASIL EXPRESS TRANSPORTES RODOVIÁRIO E LOGÍSTICA 
LTDA EPP, CCE 10.514.383-9, incluída como sujeito passivo no auto de infração. 

 
A descrição do fato e o motivo da apreensão (campo 31, Termo de 

Apreensão de fls. 04) revelam que ocorreu a manutenção de mercadorias em 
estabelecimento em situação cadastral irregular. 

 
Ocorre que no Termo de Apreensão foi identificado como possuidor 

ou transportador um contribuinte com cadastro regular no momento da abordagem, CCE-
GO 10.514.383-9, esta apenas teve a situação de suspensão por desaparecimento do 
endereço declarado em 22.01.2014. 

 
Naquele momento, conforme consta do Termo de Apreensão, a 

autuada foi identificada como possuidora da mercadoria. Não foi descrito nos autos o 



 

motivo real o qual considerou a Autoridade Fiscal o estabelecimento em situação cadastral 
irregular, porém, tanto no Termo de Apreensão quanto no auto de infração afirmar que 
“mercadoria encontrada em estabelecimento em situação cadastral irregular.” 

 
O Código Tributário Estadual (CTE), em seu artigo 156 elenca as 

situações em que o contribuinte será considerado em situação cadastral irregular, ou seja, 
NÃO INSCRITO; SUSPENSO; BAIXADO ou PARALISADO, dispositivo legal considerado 
como infringido pela Autoridade Fiscal, inclusive: 

 
Art. 156. Para os efeitos deste Código, considera-se em situação cadastral 
irregular o contribuinte que: 
 
I - não esteja inscrito no cadastro estadual; 
 
II - esteja com sua inscrição cadastral suspensa ou tenha sido cassada a 
sua eficácia; 
 
III - esteja utilizando inscrição inativa em virtude da paralisação temporária 
do estabelecimento.  

 
O CTE deste Estado, em seu artigo 44, conceitua contribuinte como 

a pessoa física ou jurídica “Contribuinte é qualquer pessoa, natural ou jurídica.” 
 
Já “estabelecimento” é o local em que a atividade é desenvolvida, é o 

complexo de bens organizados para o exercício da empresa, conforme definido pelo artigo 
1.142, do código civil. E o CTE também conceitua estabelecimento, em seu artigo 28: 

 
Art. 28. Para os efeitos deste Código, estabelecimento é o local, privado ou público, edificado ou 
não, próprio ou de terceiros, onde pessoas naturais ou jurídicas exercem suas atividades em 
caráter temporário ou permanente, bem como onde se encontrem armazenadas mercadorias. 

 
Depreende-se dos conceitos referidos anteriormente que cadastro 

tem correlação com contribuinte. 
 
No momento da lavratura do Termo de Apreensão, o CCE da 

empresa autuada encontrava-se ativo. Assim, nos termos do artigo transcrito não poderia 
ter sido considerada em situação cadastral irregular, e consequentemente inaplicável a 
regar do artigo 14, IV, do CTE, pois nos termos deste para que seja considerado fato 
gerador do ICMS necessário a verificação de que o estabelecimento NÃO possua 
inscrição estadual ou caso possua esteja em SITUAÇÃO CADASTRAL IRREGULAR, fato 
este não comprova nos autos. 

 
Em consulta ao sistema SEFAZ, verifica-se que em momento 

posterior ao início do procedimento fiscal, a autuada regularizou a situação cadastral, com 
a concretização da alteração de endereço e hoje o local no qual foi efetuada a apreensão 
é o endereço atual desta. 

 
Depreende-se dos documentos instrumentais, que os documentos 

fiscais foram considerados idôneos e que as mercadorias estavam acobertadas por 
documentação fiscal, portanto, em situação fiscal regular, não configurando nos autos falta 
de pagamento do imposto quanto às mercadorias encontradas no estabelecimento, que 
exerce a atividade de transporte de mercadorias, inclusive. 

 



 

Após o início do procedimento fiscal, ressaltando que naquele 
momento o cadastro estava ativo, antes da ciência a este auto de infração, Aviso de 
Recepção de fls. 94, o sujeito passivo regularizou a situação cadastral com a alteração de 
endereço. 

 
Por todo o exposto, conclui-se não ter ocorrido a infração apontada 

na inicial, nos termos lançado. Motivo, também, esta decisão no Acórdão n° 221/01 da 
primeira Câmara deste Conselho, invocada pela impugnante à fl.107, decisão cameral 
mantida pelo Conselho Pleno, Acórdão n° 02889/01.  

 
A comprovação de que o procedimento do sujeito passivo não 

resultou em prejuízo ao Erário Estadual e estando o estabelecimento em situação fiscal 
regular no momento, conforme prova o documento de fls. 18, por si só respalda a 
improcedência da ação fiscal que reclama a multa acessória, cujo motivo foi sanado no 
curso desta questão. Com esta exposição, voto conhecendo das razões impugnatórias, 
dou-lhes provimento para considerar improcedente o auto de infração. 

 
Com isso, conheço da impugnação, dou-lhe total provimento e 

decido pela IMPROCEDÊNCIA da acusação inicial.” 
 
Ante o exposto, conheço do recurso de ofício, nego-lhe provimento 

para confirmar a sentença singular que considerou improcedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões, em 30 de setembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Mercadoria sem documento fiscal ou com documento irregular (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01613/16 
 
Relator: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: Pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo. 
Rejeitado por unanimidade. 
 
 
 
Não existindo nos elementos constitutivos da lide nenhuma 
dúvida a ser dirimida, não se acolhe o pedido de diligência, 
suscitado pela defesa. 
 
Pedido de exclusão do sujeito passivo solidário. Rejeitado por 
unanimidade 
 
O produtor (remetente das mercadorias) é solidariamente 
obrigado ao pagamento do imposto devido com o transportador 
das mercadorias ou o destinatário, em relação às mercadorias 
transportadas sem documentação fiscal (art.45, I, "a", do CTE); 
 
ICMS. Transporte de mercadoria sem documentação fiscal. 
Procedência por maioria. 
 
Consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias 
transportadas sem documentação fiscal, devendo ser julgado 
procedente o auto de infração quando nos autos está 
comprovado que o sujeito passivo transportava mercadorias 
desacompanhadas de nota fiscal. (Parágrafo único do artigo 66 
do CTE). 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 14 de janeiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, Renato Moraes Lima, Alcedino Gomes 
Barbosa, David Fernandes de Carvalho e José Pereira D'abadia. Por unanimidade de 
votos, rejeitar a preliminar de exclusão do sujeito passivo Mauricio Bernardo Scholten da 
lide, arguida pela autuada.  Participaram do julgamento os Conselheiros Gilmar Rodrigues 
de Almeida, Renato Moraes Lima, Alcedino Gomes Barbosa, David Fernandes de 
Carvalho e José Pereira D'abadia. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração.  Foram vencedores os Conselheiros Gilmar Rodrigues de 
Almeida, Renato Moraes Lima e David Fernandes de Carvalho. Vencidos os Conselheiros 
Alcedino Gomes Barbosa e José Pereira D'abadia que votaram pela improcedência do 
lançamento fiscal. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no histórico da peça inicial que o sujeito passivo ANTÔNIO 
RAIMUNDO ALVES DE ARAÚJO transportava as mercadorias relacionadas no Termo de 



 

Apreensão n.º 1100131560-0, no valor comercial de R$ 84.688,50 (oitenta e quatro mil 
seiscentos e oitenta e oito reais cinquenta centavos), já acrescido do respectivo Índice de 
Valor Agregado (IVA) de 30%.Em consequência, deverá pagar o ICMS na importância de 
R$ 10.162,62 (dez mil cento e sessenta e dois reais e sessenta e dois centavos), 
acrescido das cominações legais. 

 
A fiscalização citou como infringidos os artigos 45, I, “a”; 64 e 66, da 

lei n.º 11.651/1991, combinados ao artigo 145, parágrafo único, do decreto n.º 4.852/97. 
Foi proposta a penalidade do artigo 71, inciso XII, "a", 3, § 9.º, I, da lei n.º 11.651/91, com 
a redação da lei n.º 15.505/05. 

 
Arrolado como coobrigado solidário o produtor – remetente das 

mercadorias Senhor MAURÍCIO BERNARDO SCHOLTEN, nos termos do artigo 45, I, “a”, 
da lei n.º 11.651/1991. 

  
Instruindo o procedimento fiscal foram juntados, dentre outros, os 

seguintes documentos: Anexo Estruturado - Detalhamento do Crédito Tributário,  Anexo 
Estruturado – Descritivo Complementar da Ocorrência, Anexo Estruturado -  Identificação 
do Sujeito Passivo Coobrigado, Pauta de Mercadorias, Termo de Apreensão n.º 
1100131560-0. 

 
Intimados, os sujeitos passivos apresentaram Impugnação em 

Primeira Instância, em que pedem, em peças separadas, a improcedência do lançamento, 
sob a alegação de não havia necessidade de nota fiscal, porquanto o veículo estava 
apenas transportando cereais da lavoura para o silo. 

 
O julgador singular prolatou a sentença (fls.43/44), julgando 

procedente o auto de infração, com fundamento no artigo 66 do CTE, mantendo o sujeito 
passivo solidário no polo passivo da lide, com respaldo no artigo 45, inciso I, alínea “a”, do 
CTE.  

 
Intimados da decisão singular, os autuados atravessam recurso em 

peça única, na qual reiteram o pedido pela improcedência do lançamento, sob a alegação 
de não havia necessidade de nota fiscal, porquanto o veículo estava apenas transportando 
cereais da lavoura para o silo. 

 
Relatados, passo ao voto. 
 
 

                                V O T O 
 
 Trata-se de julgamento de recurso contra sentença que decidiu pela 

procedência do lançamento, e manutenção do solidário na lide, em processo no qual o 
fisco acusa os sujeitos passivos pelo transporte das mercadorias relacionadas no Termo 
de Apreensão n.º 1100131560-0, no valor comercial de R$ 84.688,50 (oitenta e quatro mil 
seiscentos e oitenta e oito reais cinquenta centavos), já acrescido do respectivo Índice de 
Valor Agregado (IVA) de 30%. 

 
É cediço que diligências são realizadas para dirimir dúvidas quanto 

ao fato jurídico-tributário e suas circunstâncias. 
 
Não há o que perquirir quanto ao fato e as circunstâncias de sua 

ocorrência, porquanto encontra-se plenamente demonstrado pelo TERMO DE 



 

APREENSÃO que os sujeitos passivos transportavam mercadoria sem documentação 
fiscal. 

 
Relativamente ao coobrigado solidário, verifica-se que o Senhor 

MAURÍCIO BERNARDO SCHOLTEN é o produtor rural – proprietário e remetente das 
mercadorias. Sua responsabilidade exsurge cristalina desta sua condição. Vejamos do 
dispositivo abaixo transcrito. Verbis: 

 

Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação 
que constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente: 

I - o transportador: 

a) com o remetente ou o destinatário, em relação às mercadorias ou bens que 
transportar sem documentação fiscal; 
 

  
Quanto ao mérito, a situação – ADMITIDA PELO CONTRIBUINTE – 

ilícita fora o transporte de mercadorias sem documentação fiscal, conforme o precitado 
TERMO DE APREENSÃO. Desta forma, restou cabalmente comprovado que as 
mercadorias relacionadas no citado TA estavam sendo transportadas desacompanhadas 
de documentação fiscal. 

 
No caso em questão ficou constatado a situação fática sujeita à 

tributação, qual seja, o transporte de mercadoras sem a correspondente cobertura de 
documento fiscal idôneo. Assim, resta caracterizada a situação fiscal irregular da 
mercadoria, nos termos do parágrafo único do artigo 66 do CTE, in verbis: 

 

Art. 66. As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar 
sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. 

 
Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal 
irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos 
fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea. 

   

 
Diante do exposto, conheço do recurso dos sujeitos passivos e deixo 

de acolher o pedido de diligência. Quanto ao coobrigado solidário MAURÍCIO BERNARDO 
SCHOLTEN voto pela sua manutenção na lide. Em ambos as questões acima sou 
acompanhada pela unanimidade dos meus pares.  

 
Quanto ao mérito, confirmo a sentença e voto pela procedência do 

lançamento. 
 

 
 
 

Sala das sessões, em 05 de outubro de 2016. 
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Matéria: Mercadoria sem documento fiscal ou com documento irregular (Procedência 
Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01728/16 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Mercadoria encontrada em 
estabelecimento em situação cadastral irregular. Procedência 
em parte. 
 
1. Será aplicada a multa de 10% (dez por cento) do valor da 
mercadoria ou bem existentes em estabelecimento em situação 
cadastral irregular, desde que acobertados por documentação 
fiscal idônea; (CTE, art. 71, XI, "a"); 
 
2. Declara-se procedente em parte o auto de infração que exige 
imposto e multa sobre mercadoria encontrada em 
estabelecimento em situação cadastral irregular, estando a 
mercadoria acobertada por documentação fiscal idônea, 
mantida autuação apenas sobre a multa; 
 
3. Quando da prática da irregularidade não resultar, ainda que 
indiretamente, falta de pagamento de imposto, a multa aplicável 
corresponderá a 50% (cinqüenta por cento) do valor fixado para 
a respectiva infração. (CTE, art. 71, § 8°). 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 16 de setembro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe parcial provimento para manter a decisão singular que considerou 
parcialmente procedente o lançamento fiscal, exigindo do sujeito passivo o pagamento de 
multa formal de 10% sobre o total das mercadorias no valor de R$ 714.613,36 (setecentos 
e quatorze mil, seiscentos e treze reais e trinta e seis centavos) e acréscimos legais a 
recolher, concedendo, ainda, o beneficio previsto no § 8º do art. 71 do CTE. Participaram 
do julgamento os Conselheiros Nivaldo José Mendes, Nivaldo Carvelo Carvalho e Lidilone 
Polizeli Bento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo, 
RAÇA TRANSPORTES LTDA, estando em situação cadastral irregular, mantinha em 
estoque mercadorias tributadas no valor comercial de R$ 1.071.920,00 (um milhão setenta 
e um mil novecentos e vinte reais) já acrescido do Índice de Lucro Bruto de 50%, 
acobertadas por notas fiscais, considerado o crédito dessas notas, sendo-lhe imputada a 
exigência do ICMS no valor de R$ 139.354,93 (cento e trinta e nove mil, trezentos e 
cinquenta e quatro reais e noventa e três centavos), multa e acréscimos legais. 

 
Citados como infringidos os arts. 14, IV, 64 e 156, da Lei n° 

11.651/91, proposta a penalidade prevista no art. 71, XI, "a", da Lei n° 11.651/91, 
agravada pelo § 9°, I, desse mesmo artigo e diploma legal. 

 



 

Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, 1ª via do 
Termo de Apreensão n° 1100139509-7 (fls. 06), Demonstrativo da Base de Cálculo (fls. 09 
a 10) e extratos de Documento Auxiliar da Nota fiscal Eletrônica – DANFE (fls. 11 a 83), 
dentre outros documentos. 

 
Intimado (fls. 87), o sujeito passivo apresenta impugnação (fls. 90 a 

92), após relatar os fatos, formula em preliminar arguição de nulidade da peça básica, 
relacionando a hipótese de insegurança na determinação da infração (fls. 91). 

 
Caso não seja acolhida a arguição preliminar, no mérito, pede a 

improcedência do lançamento, alegando que a empresa já havia protocolado o pedido de 
alteração de endereço e que opera no ramo de transporte de mercadorias e que estas 
estavam destinadas a terceiros. 

 
Diz que a autoridade fiscal não atentou para a diversidade dos 

produtos constantes nas notas fiscais, contendo índices de lucro bruto diferenciado, tendo 
a autoridade aplicado um único índice.  

 
Prossegue, afirmando que não houve separação por tipo de 

mercadorias (tributadas, isentas e não tributadas e ST), tendo todas sido tributadas à 
alíquota de 17% (dezessete por cento), tendo ainda sido incluídas notas fiscais de simples 
remessa. 

 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, rejeita a 

arguição preliminar e, no mérito, decide pela procedência parcial do lançamento, 
consoante a Sentença n° 1415/2016 – JULP (fls. 111 a 115). Nessa sentença, o julgador 
excluiu do lançamento o valor relativo ao tributo, em razão do afastamento do § 9°, I, do 
art. 71, da Lei n° 11.651/91, e excluiu da base de cálculo da multa formal o valor relativo 
ao Índice de Valor Bruto (ILB) reduzindo, dessa forma, o valor da multa remanescente 
para R$ 71.461,33 (setenta e um mil quatrocentos e sessenta e um reais e trinta e três 
centavos). 

 
O julgador junta Consulta de Histórico de Contribuinte Pessoa 

Jurídica (fls. 96 a 99) e cópia da 62ª Alteração e Consolidação do Contrato Social da 
empresa RAÇA TRANSPORTES LTDA (fls. 100 a 110). 

 
Os autos foram encaminhados à Gerência de Representação 

Fazendária, tendo o representante fazendário exarado o Despacho n° 518/2016-GERF 
(fls. 116), em que concorda com a sentença singular e destaca que essa questão já foi 
objeto de decisão unânime da 1ª Câmara Julgadora deste Conselho, conforme Acórdão n° 
02427/15 (fls. 117 a 119), que, além de afastar o § 9°, I, aplicou a forma privilegiada 
prevista no § 8°, ambos do art. 71, da Lei n° 11.651/91. 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 124 a 

126), pedindo a reforma da sentença e a improcedência total do auto de infração, 
alegando que não existia nenhuma irregularidade cadastral, visto que tinha procedido 
alteração de endereço na JUCEG, bem como tinha dado entrada no pedido de alteração 
na Secretaria da Fazenda, revelando que seu único erro foi ter mudado antes de confirmar 
o novo endereço. 

 
É o relatório. 
 
 



 

V O T O 
 
 
Neste processo, concordo com a Sentença n° 1415/2016 – JULP (fls. 

111 a 115), adotando como voto a sua fundamentação, que ora transcrevo: 
 
“Por este processo administrativo tributário o Fisco exige do sujeito 

passivo o pagamento de ICMS relativamente a mercadorias encontradas em 
estabelecimento em situação cadastral irregular. 

 
A atividade do sujeito passivo, prestação de serviço de transporte de 

cargas, está sujeita à inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado, bem como a 
manutenção de depósito fechado para recebimento e despacho de cargas, conforme 
disposto nos arts. 5°, 6° e 10 da Instrução Normativa n° 0946/09-GSF. 

 
O autor do procedimento, ao constatar que o estabelecimento não 

estava inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado, realizou a apreensão das 
mercadorias e notas fiscais para materializar a infração e comprovar que o 
estabelecimento encontrava-se em situação cadastral irregular. Dando prosseguimento à 
ação fiscal, o agente do Fisco efetuou o somatório das notas fiscais, agregou o IVA de 
50% sobre o valor das mercadorias, aplicou a alíquota devida, apurou o imposto no valor 
de R$ 182.226,40 (cento e oitenta e dois mil, duzentos e vinte e seis reais e quarenta 
centavos) e deste valor deduziu o crédito consignado nos documentos fiscais no valor de 
R$ 42.871,47 (quarenta e dois mil, oitocentos e setenta e um reais e quarenta e sete 
centavos), para lançar o crédito tributário no valor de R$ 139.354,93 (cento e trinta e nove 
mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e noventa e três centavos). 

 
Conforme espelho de consulta ao Sistema de Cadastro de 

Contribuintes do Estado (fls. 96 a 99), vê-se que o sujeito passivo é contribuinte e que 
opera no ramo de transporte de cargas, regularmente inscrito no Estado, mantendo 
atualmente sua unidade operacional no local onde foi realizada a ação fiscal, em que 
foram apreendidas as mercadorias. 

 
Ao tentar desconstituir o trabalho fiscal, o sujeito passivo afirma que 

estava em processo de mudança e que havia protocolizado pedido de alteração do 
endereço. Conforme dispositivos citados anteriormente, ficou claro a obrigatoriedade do 
estabelecimento onde foram encontradas as mercadorias depositadas, de estar 
regularmente inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado (CCE). 

 
Na análise do procedimento fiscal, observa-se que as notas fiscais 

juntadas aos autos estão destinadas a contribuintes diverso, em sua maioria emitidas no 
mês de setembro de 2013 e foram consideradas como documentos idôneos, haja vista 
que aparentemente estavam revestidas dos requisitos legais estabelecidos na legislação 
tributária para acobertar o trânsito das mercadorias. 

 
Analisando os fatos e para deslinde da questão, devemos fazer o 

seguinte questionamento, as mercadorias encontradas no depósito irregular em 
decorrência da falta de inscrição no CCE, estavam lá, acobertadas por notas fiscais 
inidôneas ou sem documentação fiscal com o objetivo de serem comercializadas ou 
simplesmente estavam depositadas, em poder da transportadora, acompanhadas das 
respectivas notas fiscais, aguardando o momento para serem entregues aos seus 
destinatários. Vislumbrando o primeiro fato, está correto o trabalho fiscal, ocorrendo o 



 

segundo, vejo que cabe apenas a aplicação de multa formal, pelo descumprimento de 
uma obrigação acessória. 

 
Em consulta ao sistema de Cadastro de Contribuinte do Estado (fls. 

96 a 99) consta a solicitação de alteração de endereço somente no dia 24.01.2014, porém 
em consulta à base de dados da JUCEG verifica-se que foi homologada em 04.09.2013, a 
62ª Alteração e Consolidação do Contrato Social (fls. 100 a 110), onde consta a alteração 
de mudança de endereço da filial goiana que operava à Av. Henrique Leal n° 12, Qd. 01, 
Lt. 04, Vila Cristina, CEP 74.584-120 para a Av. Perimetral Norte, n° 3173, Qd. 65, Lt. 01, 
Galpão 01, Vila João Vaz, CEP 74.445-190, na cidade de Goiânia – Goiás. 

 
Cabe observar que à época da ação fiscal (23.09.2013) o sujeito 

passivo já havia realizado a alteração de endereço na Junta Comercial, porém, sem a 
alteração devida no Cadastro de Contribuinte do Estado, demonstrando, portanto, que o 
estabelecimento não preenchia todos os requisitos para o seu regular funcionamento. 

 
De outro lado, um fato que nos chama a atenção, é o 

reconhecimento pelo autor do procedimento, da legitimidade dos documentos fiscais, uma 
vez que ao apurar o imposto a ser recolhido, concedeu o crédito do imposto destacado 
nas notas fiscais. 

 
Diante dos fatos e das provas contidas nos autos, conclui-se que as 

mercadorias estavam acobertadas por documentos fiscais idôneos; que o sujeito passivo 
estava com seu cadastro ativo e tem como ramo de atividade principal a prestação de 
serviço de transporte rodoviário de cargas e considerando que o depósito encontrado em 
situação fiscal irregular perante o Fisco ante a falta da alteração do endereço no Cadastro 
de Contribuintes do Estado, entendo que deve ser aplicada apenas a multa formal, nos 
termos do art. 71, inc. XI, “a”, do CTE, a seguir transcrito, sem a forma agravante 
proposta, uma vez que da infração verificada, não incorreu em falta de pagamento de 
imposto. 

 
Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 

[...] 
XI - de 10% (dez por cento) do valor: 
 
a) da mercadoria ou bem existentes em estabelecimento em situação 
cadastral irregular, desde que acobertados por documentação fiscal idônea;  

[...] 
 
Isto posto, conheço da impugnação, dou-lhe provimento para julgar 

procedente em parte o auto de infração, para exigir do sujeito passivo o pagamento de 
multa formal de 10% sobre o total das mercadorias no valor de R$ 714.613,36 (setecentos 
e quatorze mil seiscentos e treze reais e trinta e seis centavos) perfazendo o valor de R$ 
71.461,33 (setenta e um mil quatrocentos e sessenta e um reais e trinta e três centavos) e 
acréscimos legais a recolher.” 

 
Prosseguindo no voto, destaco que a Representação Fazendária 

sugeriu a aplicação da forma privilegiada prevista no art. 71, § 8° do RCTE, inclusive 
juntando acórdão de decisão nesse sentido (fls. 117 a 119). Como se trata de 
irregularidade formal que não redundou na falta de pagamento do ICMS, tendo o julgado 
singular afirmado que a infração não incorreu em falta de pagamento de imposto, deve ser 
concedida a forma privilegiada prevista no art. 71, § 8° do CTE, a seguir reproduzido, que 
reduz o valor da multa em 50%. 

 



 

Art. 71. [...] 
 
§ 8º Quando da prática das irregularidades descritas nos incisos V ao XII 
deste artigo não resultar, ainda que indiretamente, falta de pagamento de 
imposto, a multa aplicável corresponderá a 50% (cinqüenta por cento) do 
valor fixado para a respectiva infração. 

 
Ante o exposto, conheço do recurso, dou-lhe parcial provimento para 

manter a decisão singular que considerou parcialmente procedente o lançamento fiscal, 
exigindo do sujeito passivo o pagamento de multa formal de 10% sobre o total das 
mercadorias no valor de R$ 714.613,36 (setecentos e quatorze mil, seiscentos e treze 
reais e trinta e seis centavos) e acréscimos legais a recolher, concedendo, ainda, o 
benefício previsto no § 8º do art. 71 do CTE. 

 
 

Sala das sessões, em 03 de novembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Mercadoria sem documento fiscal ou com documento irregular (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01748/16 
 
Relator: Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Transporte de mercadoria 
sem cobertura de documentação fiscal. Procedência. 
 
1. As mercadorias, em qualquer hipótese, deverão estar sempre 
acompanhadas de documentos fiscais idôneos, consideram-se 
em situação fiscal irregular as mercadorias desacompanhadas 
de documentos fiscais exigidos. (CTE, art. 66, Parágrafo único); 
 
2. Declara-se procedente o auto de infração, não tendo o sujeito 
passivo ilidido a acusação nele formulada. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de setembro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, negar-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo, José Pereira 
D'abadia, Gilmar Rodrigues de Almeida, José Luiz Rosa e Washington Luis Freire de 
Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de transporte de 
mercadorias sem a cobertura de documentação fiscal, sendo imputada ao sujeito passivo, 
ALDO FRAGA RODRIGUES, a exigência do ICMS no valor de R$ 2.946,41 (dois mil, 
novecentos e quarenta e seis reais e quarenta e um centavos), multa e acréscimos legais. 

 
Citados como infringidos os arts. 45 I, "a", 64 e 66, da Lei n° 

11651/91 c/c art. 145, parágrafo único, do Decreto n° 4852/97, proposta a penalidade 
prevista no art. 71, XII, "a", 3, da Lei n° 11651/91, agravada pelo § 9°, I, desse mesmo 
artigo e diploma legal. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, a 1ª via do 

Termo de Apreensão n° 1100141594-2 (fls. 05), dentre outros documentos. 
 
Intimado em 08.05.2014 (fls. 09), o sujeito passivo não comparece ao 

processo, sendo declarado revel (fls. 10). 
 
Revel, o sujeito passivo apresenta impugnação em Segunda 

Instância (fls.17), pedindo a improcedência do lançamento, alegando que a mercadoria 
estava acompanhada pelo DANFE n° 157452 juntado nestes autos (fls. 18). 

 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 



 

Inicialmente destaco que o Código Tributário Estadual (CTE), em seu 
art. 66, Parágrafo único), determina que as mercadorias, em qualquer hipótese, deverão 
estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos, consideram-se em situação 
fiscal irregular as mercadorias desacompanhadas de documentos fiscais exigidos: 

 
Art. 66. As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar 
sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. 
 
Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal 
irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos 
fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea. 

 
O Regulamento do CTE (RCTE), em seu art. 145, estabelece que o 

destinatário da mercadoria é obrigado a exigir documento fiscal, com todo requisito legal, 
de quem o deva emitir, sempre que obrigatória a emissão: 

 
Art. 145. O destinatário da mercadoria ou do serviço é obrigado a exigir 
documento fiscal, com todo requisito legal, de quem o deva emitir, sempre 
que obrigatória a emissão (Convênio SINIEF SN/70, art. 14). 
 
Parágrafo único. O transportador não pode aceitar despacho ou efetuar o 
transporte de mercadoria que não esteja acompanhada do documento 
fiscal próprio, ressalvado os casos previstos na legislação tributária. 

 
A Fiscalização de Trânsito da Delegacia Regional de Fiscalização de 

Goiânia apurou que o sujeito passivo, ALDO FRAGA RODRIGUES, na data de 
28.01.2014, às 08h e 40 min, efetuava o transporte das mercadorias descritas no Termo 
de Apreensão n° 1100141594-2 (fls. 05), sem a cobertura de documentação fiscal, 
imputando-lhe a exigência do ICMS no valor de R$ 2.946,41 (dois mil novecentos e 
quarenta e seis reais e quarenta e um centavos), multa e acréscimos legais. 

 
O termo de apreensão é a fotografia da ação fiscal, sendo que 

naquele momento da ação não se exibiu nenhum documento fiscal que acompanhasse a 
mercadoria transportada e apreendida. 

 
O DANFE n° 157452 (fls. 18), que a defesa alega que acompanhava 

a mercadoria, foi emitido em 22.01.2014, bem anterior à data da ação fiscal, esta ocorrida 
em 28.01.2014, além de não conter nenhum indicativo de vínculo com o sujeito passivo, 
não demonstra portanto a regularidade fiscal da mercadoria, então não há como absolver 
a autuada da acusação fiscal. 

 
Ante o exposto, conheço da impugnação, nego-lhe provimento para 

considerar procedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões, em 04 de novembro de 2016. 
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CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Mercadoria sem documento fiscal ou com documento irregular (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01836/16 
 
Relator: Conselheiro Valdir Mendonça Alves 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Aquisição de mercadoria 
sem a cobertura de documentação fiscal. Procedência.  
 
1. As mercadorias, em qualquer hipótese, deverão estar sempre 
acompanhadas de documentos fiscais idôneos, consideram-se 
em situação fiscal irregular as mercadorias desacompanhadas 
de documentos fiscais exigidos. (art. 66, Parágrafo único, CTE); 
 
2. O destinatário da mercadoria é obrigado a exigir documento 
fiscal, com todo requisito legal, de quem o deva emitir, sempre 
que obrigatória a emissão. (art. 145, RCTE). 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 09 de setembro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Valdir 
Mendonça Alves, José Pereira D'abadia, Gilmar Rodrigues de Almeida, José Luiz Rosa e 
Washington Luis Freire de Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de exigência de ICMS e cominações legais, por 
solidariedade, efetuada através de Auto de Infração, originada da constatação de 
aquisição de carvão vegetal de produtores rurais goianos desacobertados de 
documentação fiscal, conforme faz prova o relatório de controle do consumo e utilização 
de produtos e subprodutos florestais, de emissão do próprio destinatário das mercadorias. 

 
Citados como infringidos o art. 66 da Lei n° 11.651/91, c/c o art. 145 

do Decreto n° 4.852/97, proposta a penalidade prevista no art. 71, VII, "I", da Lei n° 
11.651/91, agravada pelo § 9°, I, desse mesmo artigo e diploma legal. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, 

Demonstrativo da Diferença Mensal Apurada Entre a Quantidade Destacada nas Notas 
Fiscais de Produtor e a Registrada nas Notas Fiscais de Entrada (fls. 04), Demonstrativo 
das Quantidades Informadas nas Notas Fiscais de Produtor (fls. 05 a 12), Relatório de 
Controle e Utilização de Produtos e Subprodutos Florestais (fls. 14 a 16) e Ficha de 
Controle Mensal de Aquisição de Carvão Vegetal (fls. 17 a 37), dentre outros documentos. 

 
Intimado (fls. 39), o sujeito passivo apresenta impugnação (fls. 41 a 

47), alegando que: a autuação se encontra eivada de vícios materiais e que os 
documentos que a instruem não portam a mínima validade, notadamente pelo fato de, 
sendo documentos com timbre de órgãos públicos, não contarem com a identificação, a 
assinatura e o número da identificação funcional do seu respectivo responsável. 

 



 

Aduz que as cópias enviadas a impugnante dos documentos 
timbrados da Secretária Estadual do Meio Ambiente se encontram ilegíveis, o que teria lhe 
cerceado o direito à ampla defesa.  

 
Diz também que os demais documentos que suportam o auto de 

infração, especialmente aqueles que apresentam o nome do Ministério do Meio Ambiente, 
claramente foram emitidos sem assinatura de qualquer responsável.   

 
Pede para considerar decadente o lançamento, nos termos previstos 

no § 4° do art. 150 do CTN e, finalmente, pede pela improcedência do presente feito. 
 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, rejeita a 

arguição preliminar e, no mérito, decide pela procedência do lançamento, consoante a 
Sentença n° 416/2010 – JULP (fls. 98 a 101). 

 
Intimado (fls. 102), o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 

106 a 114), reiterando os mesmos pedidos e as mesmas razões formuladas na 
impugnação, expostas anteriormente. 

 
A Segunda Câmara deste Conselho, em decisão unânime, 

materializada no Acórdão n° 020/2012 (fls. 118 a 120), rejeita a preliminar de cerceamento 
do direito de defesa, arguida pela autuada. Em decisão unânime, rejeita o pedido de 
diligência solicitado pela autuada. Em decisão não unânime, acata a preliminar de 
decadência, arguida pelo sujeito passivo. 

 
Intimada (fls. 121), a Fazenda Pública apresenta recurso para o 

Conselho Pleno (fls. 122), afirmando que é entendimento majoritário deste Conselho que a 
presente situação deve ser analisada à luz do artigo 173, I do CTN, que permite o 
lançamento do crédito tributário fosse realizado até o dia 31 de dezembro de 2008, motivo 
pelo qual requer a reforma do acórdão recorrido, para que o auto de infração seja julgado 
totalmente procedente na forma da proposta inicial.  

 
Intimado (fls. 124), o sujeito passivo apresenta Contradita (fls. 128 a 

135). 
 
O Conselho Pleno, em decisão unânime, materializada no Acórdão 

n° 898/2016 (fls. 140 a 143), rejeita a arguição de inadmissibilidade do recurso da 
Fazenda Pública para o Conselho Pleno, feita pelo sujeito passivo, sob o fundamento de 
que a peça recursal teria sido apresentada intempestivamente. Quanto ao mérito, em 
decisão não unânime, conhece do recurso da Fazenda Pública para o Conselho Pleno, 
dá-lhe provimento para, afastando a decadência, retornar à Câmara Julgadora para 
apreciação de toda matéria. 

 
O sujeito passivo foi intimado a tomar conhecimento do Acordão n° 

898/2016 e manifestar-se, querendo (fls. 144 a 145). 
 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 



 

O Conselho Pleno, consoante o Acórdão n° 898/2016 (fls. 140 a 
143), rejeitou a arguição de inadmissibilidade do recurso da Fazenda Pública para o 
Conselho Pleno, feita pelo sujeito passivo, sob o fundamento de que a peça recursal teria 
sido apresentada intempestivamente. Quanto ao mérito, afastou a decadência e 
preliminares, determinando o retorno dos autos à Câmara Julgadora para apreciação de 
toda matéria. 

 
Retornado o processo a essa instância para novo julgamento, por 

ordem do Acórdão n° 898/2016, concordo com o julgado de Primeira Instância, Sentença 
n° 416/2010 – JULP (fls. 98 a 101), não tendo o recurso voluntário apresentado razões 
que ensejassem sua reforma, adoto como voto a fundamentação da Sentença n° 
416/2010 – JULP, que ora transcrevo: 

 
“Primeiramente, deve ser afastado, de pronto, o suposto vício 

material apontado na impugnação, qual seja, o relativo ao cerceamento do direito de 
defesa que aqui não se tem caracterizado, tendo em vista que ao NUPRE da tramitação 
do processo não caberia enviar a documentação contida nos autos, e, sim, apenas a 
intimação e a peça basilar. Portanto, estando ilegíveis ou não as cópias enviadas ao 
sujeito passivo, não tem qualquer relevância, pois o processo estava no NUPRE a sua 
disposição. 

 
Nesse sentido, caberia aqui acrescentar que a pessoa que assinou a 

impugnação é inepta, o que poderia acarretar na declaração de revelia do polo passivo. 
 

Em segundo lugar, analisado o que traz o art. 45 do CTE, abaixo 
transcrito, que trata a solidariedade e dá sustentação a eleição do sujeito passivo 
constante da inicial, observado que essa não possui benefício de ordem: 

 
Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 
 
I - o transportador: 
 
a) com o remetente ou o destinatário, em relação às mercadorias ou 

bens que transportar sem documentação fiscal; 
 

b) com quem as receba, em relação às mercadorias ou bens entregues a 
pessoa diversa da indicada na documentação fiscal; 
[...] 
Parágrafo único. Considera-se, também, ter interesse comum na 
situação que constitua fato gerador de obrigação principal: 
 
I - o alienante ou remetente, com o adquirente ou o destinatário, de 
mercadorias ou bens, em operações realizadas sem documentação 
fiscal; 
 
II - o prestador, com o tomador de serviço, na mesma situação do inciso 
anterior. 

 
Nesse aspecto, tem-se que aqui esclarecer que as mercadorias 

autuadas adentraram ao estabelecimento da destinatária sem a necessária cobertura de 
documentação fiscal, portanto, apenas parte dessas possuíam cobertura de notas fiscais, 



 

como se depreende da análise da documentação. Portanto não merece reparos a 
acusação fiscal nesse sentido.  

 
Sabemos, também, que caberia ao sujeito passivo e destinatário das 

mercadorias exigir nota fiscal complementar do remetente ou mesmo o comprovante de 
pagamento do ICMS devido com relação à diferença a maior auferida na entrada, tendo 
em vista serem essas diferenças normais nesse tipo de carga, tendo em vista que os 
produtores remetentes não têm como quantificar a carga de maneira segura no 
estabelecimento agropecuário na origem.  

 
Então, dessa forma, devem ser consideradas como ilações, 

desprovidas de provas e/o fundamentação legal, os argumentos constantes da defesa 
apresentada, com o arrimo do art. 66 do CTE, abaixo transcrito: 
 

Art. 66. As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar 
sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. 
 
Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal 
irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos 
fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea. 

 
Para complementar o raciocínio, vejamos o que traz o art. 145 do Decreto n° 

4.852/97, transcrito abaixo: 

 
Art. 145. O destinatário da mercadoria ou do serviço é obrigado a exigir 
documento fiscal, com todo requisito legal, de quem o deva emitir, sempre 
que obrigatória a emissão (Convênio SINIEF SN/70, art. 14). 

 
Portanto, restou nos autos inequivocamente provado que entraram 

mercadorias no estabelecimento destinatário que aqui figura no polo passivo, descritas 
nos respectivos documentos fiscais em quantidades e valores comerciais superiores ao 
neles apontados e, em consequência disso, devendo o sujeito passivo recolher ao erário 
goiano o imposto que lhe é de direito, pois as mercadorias foram deste Estado remetidas. 

 
Como já dito, então, a solidariedade não possui benefício de ordem, 

podendo o fisco exigir o tributo apenas do destinatário, ressalvado o seu direito regressivo 
junto a cada um dos produtores remetentes dessas mercadorias. Quanto a isso, deve ser 
observado, como já dito, que os produtores rurais remetentes do carvão vegetal não 
teriam meios de quantificar exatamente as mercadorias, o que foi feito pela destinatária 
quando da entrada em seu estabelecimento e tendo ela registrado em seus próprios 
documentos de controle. 

 
Em questão antecessora de mérito, agora, deve ser que aqui ser 

apreciada, em ordem inversa, o questionamento relativo a decadência, e, para tal, 
sabemos que o prazo de contagem para efeito de caracterização da decadência é o 
previsto no inciso I do art. 173 do CTN e no inciso I do art. 182 do CTE, não, o apontado 
pela defesa, o § 4° do art. 150 do CTN. Entendimento já consolidado neste Conselho 
Administrativo Tributário e aqui nesta instância encontra-se pacificado para o ICMS. 

 
Finalmente, para encerrar toda a discussão e, com isso, sepultar os 

demais argumentos defensórios, bastaria analisar o que consta do documento de fls. 13, 
devidamente assinado, pelo Diretor de Qualidade Ambiental da Agência Ambiental de 
Goiás, o Ofício originário do litígio, através do qual se encaminham as cópias dos 
relatórios que tiveram questionados a respectiva validade. 

http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/SINIEF/CVSN_70.htm#A14


 

 
Diante destes fatos, conheço da defesa enviada pelo correio sem 

arrimo do que se encontra prescrito na legislação processual goiana e diante uma 
assinatura não autorizada para tal apresentação, nego-lhe total provimento, tanto na 
forma, quanto no mérito, recusando o pedido de anulação do feito por inexistir o vício 
material apontado e, com isso, decido pela PROCEDÊNCIA da pretensão inicial do fisco, 
nos termos de sua fundamentação, não acatando, também, o argumento relativo à 
decadência.” 

 

Ante o exposto, conheço do recurso, nego-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões, em 24 de novembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Mercadoria sem documento fiscal ou com documento irregular (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01881/16 
 
Relator: Conselheiro Masayuki Missao 
 

 
EMENTA: Processual. Nulidade do auto de infração. 
Ilegitimidade ativa do Estado de Goiás. Erro de identificação do 
sujeito passivo. Cerceamento do direito de defesa. Preliminares 
arguidas pela parte. Rejeição. ICMS. Obrigação principal. 
Omissão do imposto. Aquisição de carvão vegetal de produtor 
goiano desacobertados de documentação fiscal de emissão do 
próprio destinatário da mercadoria. Procedência. 
 
1.Deve-se rejeitar as preliminares de nulidade da peça básica 
por ilegitimidade ativa do Estado de Goiás, erro de identificação 
do sujeito passivo e cerceamento do direito de defesa, quando 
não presentes os requisitos exigidos em lei que ensejariam a 
sua arguição; 
 
2.Provado nos autos que o sujeito passivo adquiriu de 
produtores rurais goianos carvão vegetal desacobertado de 
documentação fiscal de emissão do próprio destinatário da 
mercadoria, procedente é o auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 28 
de abril de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares de nulidade 
da peça básica, arguidas pela autuada, por ilegitimidade ativa do Estado de Goiás, por 
erro na identificação do sujeito passivo e por cerceamento do direito de defesa. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria 
Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone 
Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, José Paixão de Oliveira Gomes, 
Alcedino Gomes Barbosa, Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, 
Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, 
Nivaldo Carvelo Carvalho e Márcio Nogueira Pedra. Quanto ao mérito, também por 
votação unânime, conhecer do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, negar-lhe 
provimento para manter a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria 
Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone 
Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, José Paixão de Oliveira Gomes, 
Alcedino Gomes Barbosa, Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, 
Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, 
Nivaldo Carvelo Carvalho e Márcio Nogueira Pedra. E, por unanimidade de votos, rejeitar 
o pedido de exclusão da penalidade, requerido pelo sujeito passivo. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Edson 
Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, 
Rickardo de Souza Santos Mariano, José Paixão de Oliveira Gomes, Alcedino Gomes 
Barbosa, Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Talita 
Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria 



 

da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo 
Carvalho e Márcio Nogueira Pedra. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta dos presentes autos que o sujeito passivo adquiriu de 
produtores rurais goianos, durante o período de janeiro a dezembro/2005, 10.014,50 (dez 
mil e quatorze inteiros e cinquenta centésimo) de metros cúbicos de carvão vegetal, no 
valor de R$ 776.123,75 (setecentos e setenta e seis mil, cento e vinte e três reais e 
setenta e cinco centavos), desacobertados de documentação fiscal, conforme prova o 
Relatório de Controle de Consumo e Utilização de Produtos e Subprodutos Florestais, de 
emissão do próprio destinatário da mercadoria anexo ao auto de infração, e demonstrando 
nos documentos também anexos, sujeitando-se por conseguinte, na condição de 
contribuinte solidário, conforme o artigo 45, § único, da Lei nº 11.651/91 ao pagamento do 
imposto acrescido das cominações legais. 

 
Propôs-se a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, inciso VII, 

alínea "I", §9º, inciso I, da Lei nº 11.651/91, com redação conferida pela Lei nº 13.446/99. 
 
Para instrução processual, juntou-se ao feito cópia do Relatório de 

Controle do Consumo e Utilização de Produtos e Subprodutos Florestais, emitido pelo 
sujeito passivo para a Fundação Estadual do Meio Ambiente de Goiás - FEMAGO, em que 
se especifica por nota fiscal de produtor e por correspondente nota fiscal de entrada, os 
volumes de carvão vegetal respectivos, do qual se fez o resumo mensal Demonstrativo da 
Diferença Mensal Apurada Entre a Quantidade Destacada nas Notas Fiscais de Produtor e 
a Registrada nas Notas Fiscais de Entrada. 

 
Propôs-se a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, inciso VII, 

alínea "I", §9º, inciso I, da Lei nº 11.651/91, com redação conferida pela Lei nº 13.446/99. 
 
Para instrução processual, juntou-se ao feito cópia do Relatório de 

Controle do Consumo e Utilização de Produtos e Subprodutos Florestais, emitido pelo 
sujeito passivo para a Fundação Estadual do Meio Ambiente de Goiás - FEMAGO, em que 
se especifica por nota fiscal de produtor e por correspondente nota fiscal de entrada, os 
volumes de carvão vegetal respectivos, do qual se fez o resumo mensal Demonstrativo da 
Diferença Mensal Apurada Entre a Quantidade Destacada nas Notas Fiscais de Produtor e 
a Registrada nas Notas Fiscais de Entrada. 

 
Na impugnação ao auto de infração, o sujeito passivo argui a 

ilegitimidade ativa do Estado de Goiás; que não se pode cobrar imposto com base na 
extraterritorialidade a menos que haja convênio para tal; que os dispositivos afrontados 
não elegem hipóteses de solidariedade e que as mercadorias estavam acobertadas por 
documentação fiscal; que a multa é confiscatória e que não praticou a infração estampada 
na exordial.  

Requer a nulidade do auto de infração em virtude de ilegitimidade 
ativa do Estado de Goiás ou, na impossibilidade, a improcedência da exordial, ou 
alternativamente, que a solidariedade limite-se ao tributo, nos termos da legislação, não 
existindo solidariedade em relação às penalidades. 

 
O julgador singular rejeita as preliminares de nulidade arguidas pela 

parte, e no mérito, considera que o sujeito passivo praticou a infração estampada na 
basilar. 

 



 

O sujeito passivo interpõe recurso e reitera a argumentação inicial e 
os pedidos: a) diligência; b) ilegitimidade ativa do Estado de Goiás; c) erro de identificação 
do sujeito passivo; d) cerceamento ao direito de defesa; c) a improcedência do feito ou a 
exclusão da pena pecuniária. 

 
Pelo acórdão n°2391/2012, de fls.112/117, a Terceira Câmara do 

CAT, decidiu rejeitar o pedido de conversão do julgamento em diligência e as preliminares 
de nulidade da peça básica. No mérito, conhece do recurso, nega-lhe provimento para 
ratificar a decisão singular que considerou procedente o auto de infração.  

 
Legalmente cientificado, o sujeito passivo interpõe recurso ao 

Conselho Pleno desta Casa para reiterar as preliminares de nulidade da peça básica por 
ilegitimidade ativa do Estado de Goiás, erro de identificação do sujeito passivo e 
cerceamento do direito. 

 
No mérito, argumenta que não praticou a infração estampada na 

basilar pois todas as operações desta natureza estão previstas em lei e por isso a decisão 
anterior merece ser reformada. 

 
  Ao final requer a nulidade do auto de infração, ou alternativamente, 

a reforma da decisão anterior para considerá-lo improcedente, ou na impossibilidade, 
parcialmente procedente limitando-se a suposta solidariedade apenas ao valor do imposto, 
excluindo-se a responsabilidade da recorrente às penalidades, porque ausente previsão 
legal expressa.  

 
É o Relatório. 
 
 

VOTO 

 

Passo a decidir e de plano devo rejeitar as preliminares de nulidade 
da peça básica, por ilegitimidade ativa do Estado de Goiás, erro na identificação do sujeito 
passivo e cerceamento do direito de defesa, arguidas pelo sujeito passivo. 

De fato, tanto a preliminar de nulidade da peça básica por erro de 
identificação do sujeito passivo quanto a de ilegitimidade ativa do Estado de Goiás, não 
devem prosperar. Em prefação devo argumentar que a exigência fiscal foi constituída com 
fulcro no artigo 142 do CTN em combinação com os artigos 8º da Lei Estadual nº 
16.469/09 e 45 do Código Tributário Estadual. A constituição de crédito foi efetuada por 
autoridade fiscal competente para tal, segura está a determinação da infração, 
corretamente identificado o fato gerador, com plena e inequívoca sustentação legal, 
corretamente também encontra-se identificado o sujeito passivo, assim como a base de 
cálculo e alíquota média arbitrados, e finalmente, nos autos encontra-se toda a 
documentação que lhes deu origem à disposição do sujeito passivo, para que pudesse ele 
exercer seu amplo direito constitucional de defesa, entretanto em contrapartida, a isso 
tudo, nada trouxe o sujeito passivo ao feito para contestar o trabalho fiscal ou para se opor 
a acusação que a ela foi dirigida. 

Ante o exposto é forçoso concluir restar caracterizada sua condição 
de responsável solidária, até porque o sujeito passivo adquiriu mercadorias dentro do 
território goiano, sem documentação fiscal, como ficou evidenciado por Relatório emitido 



 

pelo próprio Sujeito Passivo e entregue à FEMAGO. Desse modo está caracterizada a 
legitimidade ativa do Estado quanto ao lançamento e a constituição do crédito tributário 
em voga. 

No mesmo diapasão, não há que se falar em cerceamento do direito 
de defesa em virtude de denegação de seu pedido de diligência para apurar se o imposto 
fora recolhido pelo produtor rural. Com efeito, quando do julgamento cameral, tal pedido 
foi igualmente denegado pois caberia ao sujeito passivo trazer acórdão divergente acerca 
do mesmo assunto tratado em matéria idêntica ou contrária à matéria, ou ainda contida 
em disposição expressa em lei tributária estadual, ou alternativamente, prova inconteste, 
constante dos autos à época do julgamento colegiado, porém como não o fez, não pode 
arguir cerceamento do direito de defesa, o que deita por terra a aludida preliminar.  

Quanto à alegação de que na solidariedade não se aplicam as 
penalidades, devo igualmente rejeitá-la rejeito, tendo em vista que a presente penalidade 
decorre de falta de cumprimento de obrigação principal, e não de uma obrigação acessória 
como quer fazer entender o sujeito passivo. E quanto à inconstitucionalidade requerida 
pelo Sujeito Passivo, com relação ao caráter confiscatório da multa, não a acato, tendo em 
vista os termos do § 4º do  Art., 6º do Regulamento do CAT (Lei n. 16469/2009).  

Quanto ao mérito, considero procedente a exigência fiscal, tendo em 
vista que, decorre de diferença encontrada em declaração apresentada à FEMAGO pelo 
próprio SUJEITO PASSIVO, e mais, mediante a emissão de Nota Fiscal de Entrada pelo 
sujeito passivo sem o recolhimento do tributo devido sendo, portanto, devida a exigência 
nos termos do acórdão Cameral.  

E, por último, mas não menos importante, devo rejeitar o pedido de 
exclusão da penalidade, arguida pelo sujeito passivo, por tratar-se de um corolário relativo 
à questão de mérito. Vez que o sujeito passivo praticou a infração estampada na basilar, o 
legislador determinou que à essa infração fosse aplicada a penalidade proposta pelo 
agente autuante. Assim, em obediência ao ordenamento jurídico e ao Estado Democrático 
de Direito, mister se faz manter-se a sanção cominada. 

Dessarte, e acompanhado da unanimidade do voto de meus pares, 
rejeito as preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pelo sujeito passivo, por 
ilegitimidade ativa do Estado de Goiás, por erro de identificação do sujeito passivo e por 
cerceamento do direito de defesa. No mérito, pelo mesmo quórum, conheço do recurso, 
do Contribuinte para o Conselho Pleno, nego-lhe provimento para manter a decisão 
cameral que considerou procedente o auto de infração, bem como rejeito o pedido de 
exclusão da penalidade, requerido pelo sujeito passivo. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 06 de dezembro de 2016. 
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Matéria: Mercadoria sem documento fiscal ou com documento irregular (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01882/16 
 
Relator: Conselheiro Masayuki Missao 
 

 
EMENTA: Processual. Nulidade do auto de infração. 
Ilegitimidade ativa do Estado de Goiás. Erro de identificação do 
sujeito passivo. Cerceamento do direito de defesa. Preliminares 
arguidas pela parte. Rejeição. ICMS. Obrigação principal. 
Omissão do imposto. Aquisição de carvão vegetal de produtor 
goiano desacobertados de documentação fiscal de emissão do 
próprio destinatário da mercadoria. Procedência. 
 
1.Deve-se rejeitar as preliminares de nulidade da peça básica 
por ilegitimidade ativa do Estado de Goiás, erro de identificação 
do sujeito passivo e cerceamento do direito de defesa, quando 
não presentes os requisitos exigidos em lei que ensejariam a 
sua arguição; 
 
2.Provado nos autos que o sujeito passivo adquiriu de 
produtores rurais goianos carvão vegetal desacobertado de 
documentação fiscal de emissão do próprio destinatário da 
mercadoria, procedente é o auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 28 
de abril de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares de nulidade 
da peça básica, arguidas pela autuada, por ilegitimidade ativa do Estado de Goiás, por 
erro na identificação do sujeito passivo e por cerceamento do direito de defesa. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria 
Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone 
Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, José Paixão de Oliveira Gomes, 
Alcedino Gomes Barbosa, Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, 
Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, 
Nivaldo Carvelo Carvalho e Márcio Nogueira Pedra. Quanto ao mérito, também por 
votação unânime, conhecer do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, negar-lhe 
provimento para manter a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria 
Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone 
Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, José Paixão de Oliveira Gomes, 
Alcedino Gomes Barbosa, Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, 
Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, 
Nivaldo Carvelo Carvalho e Márcio Nogueira Pedra. E, por unanimidade de votos, rejeitar 
o pedido de exclusão da penalidade, requerido pelo sujeito passivo. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Edson 
Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, 
Rickardo de Souza Santos Mariano, José Paixão de Oliveira Gomes, Alcedino Gomes 
Barbosa, Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Talita 
Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria 



 

da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo 
Carvalho e Márcio Nogueira Pedra. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta dos presentes autos que o sujeito passivo adquiriu de 
produtores rurais goianos, durante o período de janeiro a agosto/2007, 14.441,50 
(quatorze mil, quatrocentos e quarenta e um inteiros e cinquenta centésimos) de metros 
cúbicos de carvão vegetal, no valor de R$ 1.119.216,25 (um milhão, cento e dezenove mil, 
duzentos e dezesseis reais e vinte e cinco centavos), desacobertados de documentação 
fiscal, conforme prova o Relatório de Controle de Consumo e Utilização de Produtos e 
Subprodutos Florestais, de emissão do próprio destinatário da mercadoria anexo ao auto 
de infração, e demonstrando nos documentos também anexos, sujeitando-se por 
conseguinte, na condição de contribuinte solidário, conforme o artigo 45, parágrafo único, 
da Lei nº 11.651/91 ao pagamento do imposto acrescido das cominações legais. 

 
Propôs-se a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, inciso VII, 

alínea "I", §9º, inciso I, da Lei nº 11.651/91, com redação conferida pela Lei nº 13.446/99. 
 
Para instrução processual, juntou-se ao feito cópia do Relatório de 

Controle do Consumo e Utilização de Produtos e Subprodutos Florestais, emitido pelo 
sujeito passivo para a Fundação Estadual do Meio Ambiente de Goiás - FEMAGO, em que 
se especifica por nota fiscal de produtor e por correspondente nota fiscal de entrada, os 
volumes de carvão vegetal respectivos, do qual se fez o resumo mensal Demonstrativo da 
Diferença Mensal Apurada Entre a Quantidade Destacada nas Notas Fiscais de Produtor e 
a Registrada nas Notas Fiscais de Entrada. 

 
Na impugnação ao auto de infração, o sujeito passivo argui a 

ilegitimidade ativa do Estado de Goiás; que não se pode cobrar imposto com base na 
extraterritorialidade a menos que haja convênio para tal; que os dispositivos afrontados 
não elegem hipóteses de solidariedade e que as mercadorias estavam acobertadas por 
documentação fiscal; que a multa é confiscatória e que não praticou a infração estampada 
na exordial.  

Requer a nulidade do auto de infração em virtude de ilegitimidade 
ativa do Estado de Goiás ou, na impossibilidade, a improcedência da exordial, ou 
alternativamente, que a solidariedade limite-se ao tributo, nos termos da legislação, não 
existindo solidariedade em relação às penalidades. 

 
O julgador singular rejeita as preliminares de nulidade arguidas pela 

parte, e no mérito, considera que o sujeito passivo praticou a infração estampada na 
basilar. 

 
O sujeito passivo interpõe recurso e reitera a argumentação inicial e 

os pedidos: a) diligência; b) ilegitimidade ativa do Estado de Goiás; c) erro de identificação 
do sujeito passivo; d) cerceamento ao direito de defesa; c) a improcedência do feito ou a 
exclusão da pena pecuniária. 

 
Pelo acórdão n°2392/2012, de fls.154/159, a Terceira Câmara do 

CAT, decidiu rejeitar o pedido de conversão do julgamento em diligência e as preliminares 
de nulidade da peça básica. No mérito, conhece do recurso, nega-lhe provimento para 
ratificar a decisão singular que considerou procedente o auto de infração.  

 



 

Legalmente cientificado, o sujeito passivo interpõe recurso ao 
Conselho Pleno desta Casa para reiterar as preliminares de nulidade da peça básica por 
ilegitimidade ativa do Estado de Goiás, erro de identificação do sujeito passivo e 
cerceamento do direito. 

 
No mérito, argumenta que não praticou a infração estampada na 

basilar pois todas as operações desta natureza estão previstas em lei e por isso a decisão 
anterior merece ser reformada. 

 
  Ao final requer a nulidade do auto de infração, ou alternativamente, 

a reforma da decisão anterior para considerá-lo improcedente, ou na impossibilidade, 
parcialmente procedente limitando-se a suposta solidariedade apenas ao valor do imposto, 
excluindo-se a responsabilidade da recorrente às penalidades, porque ausente previsão 
legal expressa.  

É o relatório 
 

VOTO 

 

Passo a decidir e de plano devo rejeitar as preliminares de nulidade 
da peça básica, por ilegitimidade ativa do Estado de Goiás, erro na identificação do sujeito 
passivo e cerceamento do direito de defesa, arguidas pelo sujeito passivo. 

De fato, tanto a preliminar de nulidade da peça básica por erro de 
identificação do sujeito passivo quanto a de ilegitimidade ativa do Estado de Goiás, não 
devem prosperar. Em prefação devo argumentar que a exigência fiscal foi constituída com 
fulcro no artigo 142 do CTN em combinação com os artigos 8º da Lei Estadual nº 
16.469/09 e 45 do Código Tributário Estadual. A constituição de crédito foi efetuada por 
autoridade fiscal competente para tal, segura está a determinação da infração, 
corretamente identificado o fato gerador, com plena e inequívoca sustentação legal, 
corretamente também encontra-se identificado o sujeito passivo, assim como a base de 
cálculo e alíquota média arbitrados, e finalmente, nos autos encontra-se toda a 
documentação que lhes deu origem à disposição do sujeito passivo, para que pudesse ele 
exercer seu amplo direito constitucional de defesa, entretanto em contrapartida, a isso 
tudo, nada trouxe o sujeito passivo ao feito para contestar o trabalho fiscal ou para se opor 
a acusação que a ela foi dirigida. 

Ante o exposto é forçoso concluir restar caracterizada sua condição 
de responsável solidária, até porque o sujeito passivo adquiriu mercadorias dentro do 
território goiano, sem documentação fiscal, como ficou evidenciado por Relatório emitido 
pelo próprio Sujeito Passivo e entregue à FEMAGO. Desse modo está caracterizada a 
legitimidade ativa do Estado quanto ao lançamento e a constituição do crédito tributário 
em voga. 

No mesmo diapasão, não há que se falar em cerceamento do direito 
de defesa em virtude de denegação de seu pedido de diligência para apurar se o imposto 
fora recolhido pelo produtor rural. Com efeito, quando do julgamento cameral, tal pedido 
foi igualmente denegado pois caberia ao sujeito passivo trazer acórdão divergente acerca 
do mesmo assunto tratado em matéria idêntica ou contrária à matéria, ou ainda contida 
em disposição expressa em lei tributária estadual, ou alternativamente, prova inconteste, 



 

constante dos autos à época do julgamento colegiado, porém como não o fez, não pode 
arguir cerceamento do direito de defesa, o que deita por terra a aludida preliminar.  

Quanto à alegação de que na solidariedade não se aplicam as 
penalidades, devo igualmente rejeitá-la rejeito, tendo em vista que a presente penalidade 
decorre de falta de cumprimento de obrigação principal, e não de uma obrigação acessória 
como quer fazer entender o sujeito passivo. E quanto à inconstitucionalidade requerida 
pelo Sujeito Passivo, com relação ao caráter confiscatório da multa, não a acato, tendo em 
vista os termos do § 4º do  Art., 6º do Regulamento do CAT (Lei n. 16469/2009).  

Quanto ao mérito, considero procedente a exigência fiscal, tendo em 
vista que, decorre de diferença encontrada em declaração apresentada à FEMAGO pelo 
próprio SUJEITO PASSIVO, e mais, mediante a emissão de Nota Fiscal de Entrada pelo 
sujeito passivo sem o recolhimento do tributo devido sendo, portanto, devida a exigência 
nos termos do acórdão Cameral.  

E, por último, mas não menos importante, devo rejeitar o pedido de 
exclusão da penalidade, arguida pelo sujeito passivo, por tratar-se de um corolário relativo 
à questão de mérito. Vez que o sujeito passivo praticou a infração estampada na basilar, o 
legislador determinou que à essa infração fosse aplicada a penalidade proposta pelo 
agente autuante. Assim, em obediência ao ordenamento jurídico e ao Estado Democrático 
de Direito, mister se faz manter-se a sanção cominada. 

Dessarte, e acompanhado da unanimidade do voto de meus pares, 
rejeito as preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pelo sujeito passivo, por 
ilegitimidade ativa do Estado de Goiás, por erro de identificação do sujeito passivo e por 
cerceamento do direito de defesa. No mérito, pelo mesmo quórum, conheço do recurso, 
do Contribuinte para o Conselho Pleno, nego-lhe provimento para manter a decisão 
cameral que considerou procedente o auto de infração, bem como rejeito o pedido de 
exclusão da penalidade, requerido pelo sujeito passivo. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 06 de dezembro de 2016. 
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Matéria: Mercadoria sem documento fiscal ou com documento irregular (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01883/16 
 
Relator: Conselheiro Masayuki Missao 
 

 
EMENTA: Processual. Nulidade do auto de infração. 
Ilegitimidade ativa do Estado de Goiás. Erro de identificação do 
sujeito passivo. Cerceamento do direito de defesa. Preliminares 
arguidas pela parte. Rejeição. ICMS. Obrigação principal. 
Omissão do imposto. Aquisição de carvão vegetal de produtor 
goiano desacobertados de documentação fiscal de emissão do 
próprio destinatário da mercadoria. Procedência. 
 
1. Deve-se rejeitar as preliminares de nulidade da peça básica 
por ilegitimidade ativa do Estado de Goiás, erro de identificação 
do sujeito passivo e cerceamento do direito de defesa, quando 
não presentes os requisitos exigidos em lei que ensejariam a 
sua arguição; 
 
2. Provado nos autos que o sujeito passivo adquiriu de 
produtores rurais goianos carvão vegetal desacobertado de 
documentação fiscal de emissão do próprio destinatário da 
mercadoria, procedente é o auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 28 
de abril de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares de nulidade 
da peça básica, arguidas pela autuada, por ilegitimidade ativa do Estado de Goiás, por 
erro na identificação do sujeito passivo e por cerceamento do direito de defesa. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria 
Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone 
Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, José Paixão de Oliveira Gomes, 
Alcedino Gomes Barbosa, Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, 
Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, 
Nivaldo Carvelo Carvalho e Márcio Nogueira Pedra. Quanto ao mérito, também por 
votação unânime, conhecer do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, negar-lhe 
provimento para manter a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria 
Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone 
Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, José Paixão de Oliveira Gomes, 
Alcedino Gomes Barbosa, Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, 
Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, 
Nivaldo Carvelo Carvalho e Márcio Nogueira Pedra. E, por unanimidade de votos, rejeitar 
o pedido de exclusão da penalidade, requerido pelo sujeito passivo. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Edson 
Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, 
Rickardo de Souza Santos Mariano, José Paixão de Oliveira Gomes, Alcedino Gomes 
Barbosa, Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Talita 
Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria 



 

da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo 
Carvalho e Márcio Nogueira Pedra. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Descreve a exordial que o sujeito passivo adquiriu de produtores 
rurais goianos, durante o período de janeiro a setembro/2003, 7.084,20 (sete mil e oitenta 
e quatro inteiros e vinte centésimos) de metros cúbicos de carvão vegetal, no valor de R$ 
510.497,50 (quinhentos e dez mil, quatrocentos e noventa e sete reais e cinquenta 
centavos), desacobertados de documentação fiscal, conforme prova o Relatório de 
Controle de Consumo e Utilização de Produtos e Subprodutos Florestais, de emissão do 
próprio destinatário da mercadoria anexo ao auto de infração, e demonstrado nos 
documentos também anexos, sujeitando-se por conseguinte, na condição de contribuinte 
solidário, conforme o artigo 45, parágrafo único, da Lei nº 11.651/91 ao pagamento do 
imposto acrescido das cominações legais. 

 
Propôs-se a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, inciso VII, 

alínea "I", §9º, inciso I, da Lei nº 11.651/91, com redação conferida pela Lei nº 13.446/99. 
 
Para instrução processual, juntou-se ao feito cópia do Relatório de 

Controle do Consumo e Utilização de Produtos e Subprodutos Florestais, emitido pelo 
sujeito passivo para a Fundação Estadual do Meio Ambiente de Goiás - FEMAGO, em que 
se especifica por nota fiscal de produtor e por correspondente nota fiscal de entrada, os 
volumes de carvão vegetal respectivos, do qual se fez o resumo mensal Demonstrativo da 
Diferença Mensal Apurada Entre a Quantidade Destacada nas Notas Fiscais de Produtor e 
a Registrada nas Notas Fiscais de Entrada. 

 
Na impugnação ao auto de infração, o sujeito passivo argui a 

ilegitimidade ativa do Estado de Goiás; que não se pode cobrar imposto com base na 
extraterritorialidade a menos que haja convênio para tal; que os dispositivos afrontados 
não elegem hipóteses de solidariedade e que as mercadorias estavam acobertadas por 
documentação fiscal; que a multa é confiscatória e que não praticou a infração estampada 
na exordial.  

Requer a nulidade do auto de infração em virtude de ilegitimidade 
ativa do Estado de Goiás ou, na impossibilidade, a improcedência da exordial, ou 
alternativamente, que a solidariedade limite-se ao tributo, nos termos da legislação, não 
existindo solidariedade em relação às penalidades. 

 
O julgador singular rejeita as preliminares de nulidade arguidas pela 

parte, e no mérito, considera que o sujeito passivo praticou a infração estampada na 
basilar. 

 
O sujeito passivo interpõe recurso e reitera a argumentação inicial e 

os pedidos: a) diligência; b) ilegitimidade ativa do Estado de Goiás; c) erro de identificação 
do sujeito passivo; d) cerceamento ao direito de defesa; c) a improcedência do feito ou a 
exclusão da pena pecuniária. 

 
Pelo acórdão n°2390/2012 nas "fls. 89 a 94", a Terceira Câmara do 

CAT, decidiu rejeitar o pedido de conversão do julgamento em diligência e as preliminares 
de nulidade da peça básica. No mérito, conhece do recurso, nega-lhe provimento para 
ratificar a decisão singular que considerou procedente o auto de infração.  

 



 

Legalmente cientificado, o sujeito passivo interpõe recurso ao 
Conselho Pleno desta Casa para reiterar as preliminares de nulidade da peça básica por 
ilegitimidade ativa do Estado de Goiás, erro de identificação do sujeito passivo e 
cerceamento do direito. 

 
No mérito, argumenta que não praticou a infração estampada na 

basilar pois todas as operações desta natureza estão previstas em lei e por isso a decisão 
anterior merece ser reformada. 

 
  Ao final requer a nulidade do auto de infração, ou alternativamente, 

a reforma da decisão anterior para considerá-lo improcedente, ou na impossibilidade, 
parcialmente procedente limitando-se a suposta solidariedade apenas ao valor do imposto, 
excluindo-se a responsabilidade da recorrente às penalidades, porque ausente previsão 
legal expressa.  

É o relatório. 
 

 
V O T O 

 

Passo a decidir e de plano devo rejeitar as preliminares de nulidade 
da peça básica, por ilegitimidade ativa do Estado de Goiás, erro na identificação do sujeito 
passivo e cerceamento do direito de defesa, arguidas pelo sujeito passivo. 

De fato, tanto a preliminar de nulidade da peça básica por erro de 
identificação do sujeito passivo quanto a de ilegitimidade ativa do Estado de Goiás, não 
devem prosperar. Em prefação devo argumentar que a exigência fiscal foi constituída com 
fulcro no artigo 142 do CTN em combinação com os artigos 8º da Lei Estadual nº 
16.469/09 e 45 do Código Tributário Estadual. A constituição de crédito foi efetuada por 
autoridade fiscal competente para tal, segura está a determinação da infração, 
corretamente identificado o fato gerador, com plena e inequívoca sustentação legal, 
corretamente também encontra-se identificado o sujeito passivo, assim como a base de 
cálculo e alíquota média arbitrados, e finalmente, nos autos encontra-se toda a 
documentação que lhes deu origem à disposição do sujeito passivo, para que pudesse ele 
exercer seu amplo direito constitucional de defesa, entretanto em contrapartida, a isso 
tudo, nada trouxe o sujeito passivo ao feito para contestar o trabalho fiscal ou para se opor 
a acusação que a ela foi dirigida. 

Ante o exposto é forçoso concluir restar caracterizada sua condição 
de responsável solidária, até porque o sujeito passivo adquiriu mercadorias dentro do 
território goiano, sem documentação fiscal, como ficou evidenciado por Relatório emitido 
pelo próprio Sujeito Passivo e entregue à FEMAGO. Desse modo está caracterizada a 
legitimidade ativa do Estado quanto ao lançamento e a constituição do crédito tributário 
em voga. 

No mesmo diapasão, não há que se falar em cerceamento do direito 
de defesa em virtude de denegação de seu pedido de diligência para apurar se o imposto 
fora recolhido pelo produtor rural. Com efeito, quando do julgamento cameral, tal pedido 
foi igualmente denegado pois caberia ao sujeito passivo trazer acórdão divergente acerca 
do mesmo assunto tratado em matéria idêntica ou contrária à matéria, ou ainda contida 
em disposição expressa em lei tributária estadual, ou alternativamente, prova inconteste, 
constante dos autos à época do julgamento colegiado, porém como não o fez, não pode 
arguir cerceamento do direito de defesa, o que deita por terra a aludida preliminar.  



 

Quanto à alegação de que na solidariedade não se aplicam as 
penalidades, devo igualmente rejeitá-la rejeito, tendo em vista que a presente penalidade 
decorre de falta de cumprimento de obrigação principal, e não de uma obrigação acessória 
como quer fazer entender o sujeito passivo. E quanto à inconstitucionalidade requerida 
pelo Sujeito Passivo, com relação ao caráter confiscatório da multa, não a acato, tendo em 
vista os termos do § 4º do  Art., 6º do Regulamento do CAT (Lei n. 16.469/2009).  

Quanto ao mérito, considero procedente a exigência fiscal, tendo em 
vista que decorre de diferença encontrada em declaração apresentada à FEMAGO pelo 
próprio SUJEITO PASSIVO, e mais, mediante a emissão de Nota Fiscal de Entrada pelo 
sujeito passivo sem o recolhimento do tributo devido, sendo portanto, devida a exigência 
nos termos do acórdão Cameral.  

E, por último, mas não menos importante, devo rejeitar o pedido de 
exclusão da penalidade, requerido pelo sujeito passivo, por tratar-se de um corolário 
relativo à questão de mérito. Vez que o sujeito passivo praticou a infração estampada na 
basilar, o legislador determinou que à essa infração fosse aplicada a penalidade proposta 
pelo agente autuante. Assim, em obediência ao ordenamento jurídico e ao Estado 
Democrático de Direito, mister se faz manter-se a sanção cominada. 

Dessarte, e acompanhado da unanimidade do voto de meus pares, 
rejeito as preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pelo sujeito passivo, por 
ilegitimidade ativa do Estado de Goiás, por erro de identificação do sujeito passivo e por 
cerceamento do direito de defesa. No mérito, pelo mesmo quórum, conheço do recurso, 
do Contribuinte para o Conselho Pleno, nego-lhe provimento para manter a decisão 
cameral que considerou procedente o auto de infração, bem como rejeito o pedido de 
exclusão da penalidade, requerido pelo sujeito passivo. 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 06 de dezembro de 2016. 
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Matéria: Mercadoria sem documento fiscal ou com documento irregular (Procedência 
Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01892/16 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica. 
Insegurança na determinação da infração. Rejeitada. Mérito. 
ICMS. Obrigação principal. Mercadoria encontrada em 
estabelecimento em situação cadastral irregular. Procedência 
em parte. Aplicação da forma privilegiada prevista no § 8° do art. 
71 do CTE. 
 
1. Rejeita-se a arguição de insegurança na determinação da 
infração, estando a ilicitude devidamente provada nos autos; 
 
2. Será aplicada a multa de 10% (dez por cento) do valor da 
mercadoria ou bem existentes em estabelecimento em situação 
cadastral irregular, desde que acobertados por documentação 
fiscal idônea; (CTE, art. 71, XI, "a"); 
 
3. Declara-se procedente em parte o auto de infração que exige 
imposto e multa sobre mercadoria encontrada em 
estabelecimento em situação cadastral irregular, estando a 
mercadoria acobertada por documentação fiscal idônea, 
mantida a autuação apenas sobre a multa; 
 
4. Quando da prática da irregularidade não resultar, ainda que 
indiretamente, falta de pagamento de imposto, a multa aplicável 
corresponderá a 50% (cinqüenta por cento) do valor fixado para 
a respectiva infração. (CTE, art. 71, § 8°). 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 17 de outubro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação da infração, 
arguida pela autuada. Participaram do julgamento os Conselheiros Cláudio Henrique de 
Oliveira, Nivaldo Carvelo Carvalho e Heli José da Silva. Quanto ao mérito, por votação 
unânime, conhecer do recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a 
sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor da 
multa formal de R$ 15.643,08 (quinze mil, seiscentos e quarenta e três reais e oito 
centavos) , tendo como base de cálculo o valor de R$ 156.430,84 (cento e cinquenta e 
seis mil, quatrocentos e trinta reais e oitenta e quatro centavos), devendo ser aplicado a 
forma privilegiada prevista no § 8º do art. 71 do CTE.  Participaram do julgamento os 
Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira, Nivaldo Carvelo Carvalho e Heli José da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 
mantinha em estabelecimento em situação cadastral irregular mercadorias tributadas no 
valor comercial de R$ 234.646,26 (duzentos e trinta e quatro mil, seiscentos e quarenta e 
seis reais e vinte e seis centavos), já acrescido o Índice de Lucro Bruto (ILB) de 50%, 



 

sendo-lhe imputada a exigência do ICMS do ICMS no valor de R$ 28.369,95 (vinte e oito 
mil trezentos e sessenta e nove reais e noventa e cinco centavos), já compensado o 
crédito destacado nas notas fiscais que acobertavam das mercadorias. 

 
Citados como infringidos os arts. 14, IV, 64 e 156, da Lei n° 

11.651/91, proposta a penalidade prevista no art. 71, XI, "a", da lei n° 11.651/91, agravada 
pelo § 9, I, do mesmo artigo e diploma legal. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, a 1ª via do 

Termo de Apreensão n° 1100136634-3 (fls. 06), Demonstrativo da Base de Cálculo (fls. 09 
a 10) e extratos de DANFEs (fls. 12 a 57), dentre outros documentos. 

 
Intimado, (fls. 59), o sujeito passivo apresenta impugnação (fls. 61 a 

64), pedindo a improcedência do lançamento, alegando que todas as mercadorias 
possuíam notas fiscais, que está cadastrada no Estado de Goiás sob a Inscrição n° 
10.459300-8, que a empresa estava em processo de mudança do endereço antigo para o 
novo endereço e que as mercadorias objeto das notas fiscais foram entregues aos seus 
destinatários.  

 
Junta cópias de DANFEs, de livro Registro de Entradas e de 

DACTEs (fls. 65 a 174), dentre outros documentos. 
 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, decide pela 

procedência parcial do lançamento, consoante a Sentença n° 3499/2015 – JULP (fls. 176 
a 180). Nessa sentença, o julgador excluiu do lançamento o valor relativo ao tributo, em 
razão do afastamento do § 9°, I, do art. 71, da Lei n° 11.651/91, condenando o sujeito 
passivo ao pagamento da multa formal no valor de R$ 23.464,62 (vinte e três mil 
quatrocentos e sessenta e quatro reais e sessenta e dois centavos) decorrente da 
aplicação da multa formal de 10% sobre o total das mercadorias no valor de 234.646,26 
(duzentos e trinta e quatro mil seiscentos e quarenta e seis reais e vinte e seis centavos). 
Não houve exclusão da base de cálculo da multa formal do valor relativo ao Índice de 
Valor Bruto (ILB). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 186 a 

189), formulando em preliminar arguição de nulidade da peça básica, relacionando a 
hipótese de insegurança na determinação da infração, alegando inadequação do motivo 
da infração (mercadoria encontrada em estabelecimento em situação cadastral irregular). 

 
Quanto ao mérito, pede a reforma da sentença e a improcedência 

total do auto de infração, reiterando as razões formuladas na impugnação, expostas 
anteriormente. 

 
Acrescenta que, considerando que há nos autos prova inequívoca da 

regularidade cadastral da TRANSPORTADORA RISSO LTDA, Inscrição Estadual n° 
10.459.300-8, não pode a mesma ser considerada em situação cadastral irregular, haja 
visto que não se enquadra em nenhuma hipótese do art. 156 do CTE transcrito no corpo 
do recurso. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

PRELIMINAR 



 

 
Na arguição de insegurança na determinação da infração, o sujeito 

passivo citou como fundamento da arguição, inadequação do motivo da infração 
(mercadoria encontrada em estabelecimento em situação cadastral irregular). 

 
Rejeito essa arguição, posto que a mercadoria apreendida 

encontrava-se no local situado na Avenida das Palmeiras, QD. 34, Lt. 39, s/n, Jardim dos 
Buritis, em Aparecida de Goiânia (GO), conforme se vê no Termo de Apreensão n° 
1100136634-3 (fls. 06), estabelecimento não cadastrado, trata-se então de fato 
incontroverso. 

 
MÉRITO 

 
Neste processo, concordo com a Sentença n° 3499/2015 – JULP (fls. 

176 a 180), exceto no valor da condenação (valores da base de cálculo da multa e da 
multa em si, que exporei após a reprodução do julgado singular), adotando como voto a 
sua fundamentação, que ora transcrevo: 

 
“Por este Processo Administrativo Tributário, o Fisco exige do sujeito 

passivo o pagamento de ICMS relativamente a mercadorias encontradas em 
estabelecimento em situação cadastral irregular. 

 
A atividade do sujeito passivo, prestação de serviço de transporte de 

cargas, está sujeita à inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado, bem como a 
manutenção de depósito fechado para recebimento e despacho de cargas, conforme 
disposto nos arts. 5°, 6° e 10 da Instrução Normativa n° 0946/09-GSF. 

 
O autor do procedimento, ao constatar que o estabelecimento não 

estava inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado, realizou a apreensão das 
mercadorias e notas fiscais para materializar a infração e comprovar que o 
estabelecimento encontrava-se em situação cadastral irregular. Dando prosseguimento à 
ação fiscal, o agente do Fisco efetuou o somatório das notas fiscais, agregou o IVA de 
50% sobre o valor das mercadorias, aplicou a alíquota devida, apurou o imposto no valor 
de R$ 39.889,86 (trinta e nove mil, oitocentos e oitenta e nove reais e oitenta e seis 
centavos) e deste valor deduziu o crédito consignado nos documentos fiscais no valor de 
R$ 11.519,91 (onze mil, quinhentos e dezenove reais e noventa e um centavos), para 
lançar o crédito tributário no valor de R$ 28.369,95 (vinte e oito mil trezentos e sessenta e 
nove reais e noventa e cinco centavos). 

 
Conforme espelho de Consulta ao do Sistema de Cadastro de 

Contribuintes do Estado (fls. 11), vê-se que o sujeito passivo é contribuinte e que opera no 
ramo de transporte de cargas, regularmente inscrito no Estado, mantendo uma unidade 
operacional em Aparecida de Goiânia (GO). 

 
Ao tentar desconstituir o trabalho fiscal, o sujeito passivo afirma que 

estava em processo de mudança, haja vista o término do contrato de aluguel onde 
mantinha sua base operacional, e que constava no Cadastro de Contribuintes do Estado. 
Conforme dispositivos citados anteriormente, ficou claro a obrigatoriedade do 
estabelecimento onde foram encontradas as mercadorias depositadas, de estar 
regularmente inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado (CCE). 

 
Na análise do procedimento fiscal, observa-se que as notas fiscais 

juntadas aos autos estão destinadas a contribuintes diverso, em sua maioria emitidas no 



 

início do mês de maio de 2013 e foram consideradas como documentos idôneos, haja 
vista que aparentemente estavam revestidas dos requisitos legais estabelecidos na 
legislação tributária para acobertar o trânsito das mercadorias. 

 
Analisando os fatos e para deslinde da questão, devemos fazer o 

seguinte questionamento, as mercadorias encontradas no depósito irregular em 
decorrência da falta de inscrição no CCE, estavam lá, acobertadas por notas fiscais 
inidôneas ou sem documentação fiscal com o objetivo de serem comercializadas ou 
simplesmente estavam depositadas, em poder da transportadora, acompanhadas das 
respectivas notas fiscais, aguardando o momento para serem entregues aos seus 
destinatários. Vislumbrando o primeiro fato, está correto o trabalho fiscal, ocorrendo o 
segundo, vejo que cabe apenas a aplicação de multa formal, pelo descumprimento de 
uma obrigação acessória. 

 
Por outro lado, um fato que nos chama a atenção, é o 

reconhecimento pelo autor do procedimento, da legitimidade dos documentos fiscais, uma 
vez que ao apurar o imposto a ser recolhido, concedeu o crédito do imposto destacado 
nas notas fiscais. 

 
Diante dos fatos e das provas contidas nos autos, conclui-se que as 

mercadorias estavam acobertadas por documentos fiscais idôneos, reconhecidos pelo 
próprio autuante, e ficou comprovado nos autos que as mercadorias foram entregues aos 
seus destinatários, entendo que deve ser aplicada apenas a multa formal, nos termos do 
art. 71, inc. XI, “a”, do CTE, a seguir transcrito, sem a forma agravante proposta, uma vez 
que da infração verificada, não incorreu em falta de pagamento de imposto. 

 
Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 

[...] 
XI - de 10% (dez por cento) do valor: 
 
a) da mercadoria ou bem existentes em estabelecimento em situação 
cadastral irregular, desde que acobertados por documentação fiscal idônea;  

[...] 
 
Isto posto, conheço da impugnação, dou-lhe provimento para julgar 

procedente em parte o auto de infração, para exigir do sujeito passivo o pagamento de 
multa formal de 10% sobre o total das mercadorias no valor de R$ 234.646,26 (duzentos e 
trinta e quatro mil seiscentos e quarenta e seis reais e vinte e seis centavos) perfazendo o 
valor de R$ 23.464,62 (vinte e três mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e sessenta 
e dois centavos) a recolher.” 

 
A única correção a ser efetuada no julgado singular refere-se à base 

de cálculo da multa e, em consequência, o valor da multa em si. 
 
As mercadorias apreendidas não seriam e nem foram 

comercializadas pelo sujeito passivo, posto que foram entregues aos destinatários 
constantes dos respectivos documentos fiscais, sendo que o sujeito passivo dedica-se a 
atividade de transporte de cargas. Por isso, do total das mercadorias no valor de R$ 
234.646,26 (duzentos e trinta e quatro mil seiscentos e quarenta e seis reais e vinte e seis 
centavos), consignado na sentença, em que está incluso o ILB de 50%, deve ser excluído 
esse ILB de 50%, feita a exclusão, o valor da base de cálculo da multa passa a ser de R$ 
156.430,84 (cento e cinquenta e seis mil, quatrocentos e trinta reais e oitenta e quatro 
centavos), e, fazendo incidir a multa formal de 10% sobre essa nova base de cálculo, 



 

resulta R$ 15.643,08 (quinze mil, seiscentos e quarenta e três reais e oito centavos), valor 
da multa formal para o qual deve ser alterado o lançamento. 

 
Prosseguindo no voto, como se trata de irregularidade formal que 

não redundou na falta de pagamento do ICMS, tendo o julgado singular afirmado que a 
infração não incorreu em falta de pagamento de imposto, deve ser concedida a forma 
privilegiada prevista no art. 71, § 8° do CTE, a seguir reproduzido, que reduz o valor da 
multa em 50%. 

 
Art. 71. [...] 
 
§ 8º Quando da prática das irregularidades descritas nos incisos V ao XII 
deste artigo não resultar, ainda que indiretamente, falta de pagamento de 
imposto, a multa aplicável corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do 
valor fixado para a respectiva infração. 

 
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade do auto de infração, 

por insegurança na determinação da infração, arguida pela autuada. Quanto ao mérito, 
conheço do recurso, dou-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença 
singular e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor da multa formal 
de R$ 15.643,08 (quinze mil, seiscentos e quarenta e três reais e oito centavos), tendo 
como base de cálculo o valor de R$ 156.430,84 (cento e cinquenta e seis mil, 
quatrocentos e trinta reais e oitenta e quatro centavos), devendo ser aplicada a forma 
privilegiada prevista no § 8º do art. 71 do CTE. 

 
 

Sala das sessões, em 07 de dezembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Mercadoria sem documento fiscal ou com documento irregular (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01898/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: Pedido de afastamento da preliminar de nulidade do 
auto de infração, por insegurança na determinação da infração, 
realizado pela Representação Fazendária. Rejeitado. Decisão 
não unânime. ICMS. Transporte de mercadoria sem 
documentação. Improcedente. Decisão não unânime.  
 
Não se acolhe o pedido formulado pela Representação 
Fazendária de afastamento da nulidade da peça básica, 
declarada em sede monocrática, quando tal pleito não tiver, à 
luz da instrução processual, embasamento legal.  Julgando - se, 
em sede de mérito, improcedente o lançamento, quando nos 
autos estiver apontado ausência de ilícito fiscal praticado pelo 
polo passivo. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 10 de outubro de 2016, decidiu, por maioria de votos, rejeitar o pedido de 
afastamento da preliminar de nulidade do auto de infração, por insegurança na 
determinação da infração, realizado pela Representação Fazendária. Foram vencedores 
os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho e Nivaldo José Mendes. Vencido o Conselheiro 
José Paixão de Oliveira Gomes. Quanto ao mérito, também,  por maioria de votos, 
conhecer do recurso de ofício, negar-lhe provimento para declarar o  lançamento fiscal 
improcedente. Foram vencedores os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho e Nivaldo 
José Mendes. Vencido o Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes que votou pela 
procedência do auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo, em 
epígrafe, transportava sem documentação fiscal as mercadorias relacionadas no termo de 
apreensão, conforme documentos que se encontram acostados ao processo, com escopo 
de instrui-lo em sua fase cognitiva. Em consequência, deverá recolher o ICMS, mas as 
cominações legais.  

 
A base legal dada por infringida foi assim descrita: artigos 45, I, “a”, 

64 e 66 da Lei nº. 11.651/91, c/c artigo 145, parágrafo único do Decreto nº. 4852/97. E  a 
penalidade aplicada: artigo 7,  XII “a”, 3, §9º, I do CTE.  

 
Instruindo o feito em sua fase cognitiva, o autuante acosta aos autos 

documentos de fls. 03 a 15.  
 
Impugnando o lançamento o sujeito passivo alega que a ação fiscal 

se deu de forma equivocada, pois o veículo onde se encontravam as mercadorias estava 
estacionado no local do estabelecimento aguardando a emissão das respectivas notas 
fiscais, que tais mercadorias eram isentas, na forma do artigo 7º, XXV do Anexo IX do 
Decreto nº. 4852/97; que as notas fiscais forma emitidas e lançadas no respectivo livro 
registro de saída de mercadoria. Pugna pela nulidade do feito por insegurança na 



 

determinação da infração e extinção da peça básica, fls.  20/24. Junta documentos, fls. 
25/60.   

 
Despacho nº. 1052/2015 – JULP – o feito é convertido em diligência 

para que, preferencialmente, o autor do lançamento verifique as alegações trazidas a lume 
pela autuada, fl.  62.   

 
A peça revisional firmada por fiscal estranho a lide informa que não 

possui condições de analisar as reais circunstâncias em que se deu a suposta infração, 
vez que no termo de apreensão não consta local exato onde a mesma teria ocorrido; que 
as notas fiscais acostadas ao processo constam do livro Registro de Saída, cuja EFD 
respectiva foi transmitida em 8/4/2013, fl. 63/64. 

 
O ilustre sentenciador “a quo” julga nulo o lançamento, fls. 70/71.  
 
Por meio do Recurso 019/2016 – GERF – a representação 

fazendária requer o afastamento da nulidade por entender que a não indicação dos dados 
que levaram à nulidade do lançamento são absolutamente irrelevantes para o deslinde da 
questão, fl. 72. 

 
O polo passivo não apresentou contradita ao recurso da Fazenda, 

embora intimado, fls. 78.  
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Sobre o pedido de afastamento da preliminar de nulidade da peça 
básica, por insegurança na determinação da infração, suscitada pela Representação 
Fazendária, a rejeito no entendimento de que razão assiste ao nobre julgador 
monocrático, quando textualmente aduz que: “Como a autuação que inaugura estes autos 
diz ipsi literis: “transportava sem documentação fiscal..., ”, se faz necessário que no termo 
de apreensão respectivo esteja devidamente claro o local da ocorrência da suposta 
infração. Disso não tomou cuidado o autuante. Limitou-se a dizer que tal local seria 
“Chapadão do Céu – Centro”. Trabalho mal feito e incapaz de trazer legitimidade ao 
lançamento de ofício “. Portanto, rejeitado está o pedido em comento.  

 
Com a questão primeira solucionada, volvo-me à questão de direito 

desta ação, onde de pronto infiro que o pleito da Representação Fazendária para que a 
ação seja julgada procedente não prospera, conforme passo a expor:  

 
O termo de apreensão, acostado ao processo em sua fase cognitiva, 

pelo autuante, estampa em seu campo próprio a assinatura do gerente da empresa, ora 
autuada.  Tal fato, demonstra de maneira insofismável que as mercadorias não estavam 
em trânsito, como quer supor o autor do lançamento, mas no pátio da firma epigrafa, 
conforme alega a defesa.  

 
Aliás, face à assertiva que firmei em linhas imediatamente volvidas, 

reporto-me, por pertinente, à informação trazida a lume pela tarefa revisional, fl. 63, onde o 
revisor afirma que: “ Considerando que o presente processo trata-se de fiscalização de 
mercadoria em trânsito, que o Termo de Apreensão nº. 1100131454-4 não especifica o 
local exato onde ocorreu a apreensão, não tenho condições de analisar as reais 
circunstâncias em que se deu esta autuação, não podendo desta forma, me contrapor as 



 

alegações do contribuinte de que o veículo estava estacionado em frente ao seu 
estabelecimento aguardando a conclusão do carregamento...”  

 
Assim, voto rejeitando o pedido de afastamento da preliminar de 

nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação da infração, realizado pela 
Representação Fazendária. Quanto ao mérito, conheço do recurso de ofício, nego-lhe 
provimento para declarar o lançamento fiscal improcedente.     

 
 

Sala das sessões, em 07 de dezembro de 2016. 
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Matéria: Mercadoria sem documento fiscal ou com documento irregular (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01916/16 
 
Relator: Conselheiro Antônio Martins da Silva 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Mercadorias em trânsito 
desacompanhadas de documento fiscal. Preliminar de 
ilegitimidade passiva e de exclusão da lide arguidas pela 
autuada e pela solidária. Rejeitadas. Mérito. Confirmada a 
decisão singular que considerou procedente o lançamento. 
 
1. Estando provado nos autos, por meio de declaração do 
motorista, que as mercadorias que estavam sendo 
transportadas acompanhadas por nota fiscal inidônea, foram 
carregadas no estabelecimento de produtor rural do autuado, 
deve seu rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva;  
 
2. O transportador não pode aceitar despacho ou efetuar o 
transporte de mercadoria que não esteja acompanhada do 
documento fiscal próprio, ressalvado os casos previstos na 
legislação tributária (Decreto nº 4.852/97, Art. 145, Parágrafo 
Único), assim, a transportadora deve ser mantida na lide; 
 
3. As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão 
estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos, 
considerando-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou 
serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou 
acompanhados de documentação fiscal inidônea (Decreto nº 
4.852/97, art. 66, Parágrafo Único). 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 25 de novembro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de ilegitimidade passiva, arguida pelo sujeito passivo ANTÔNIO ZUCATTO. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Antônio Martins da Silva, Valdir Mendonça 
Alves, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, José Pereira D'abadia e José Luiz Rosa. 
Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de exclusão do solidário ELETRONETO 
LTDA da lide, arguida por ele mesmo. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Antônio Martins da Silva, Valdir Mendonça Alves, Marlene Maria da Silva Ruguê 
Bernardes, José Pereira D'abadia e José Luiz Rosa. Quanto ao mérito, também por 
votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença 
singular que considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Antônio Martins da Silva, Valdir Mendonça Alves, Marlene Maria da Silva 
Ruguê Bernardes, José Pereira D'abadia e José Luiz Rosa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no presente processo é no sentido de que o 
sujeito passivo remeteu 51.150 (cinquenta e um mil e cento e cinquenta) quilos de feijão 
no valor de R$ 117.030,18 (cento e dezessete mil, trinta reais e dezoito centavos), 
desacompanhados de documentação fiscal, ficando, em consequência, sujeito ao 



 

pagamento de ICMS no valor de R$ 14.043,62 (quatorze mil, quarenta e três reais e 
sessenta e dois centavos), mais as cominações legais.  

Foram indicados como solidários as empresas A M DE ARAÚJO 
TRANSPORTADORA ME e ELETRONETO LTDA, na qualidade de transportadoras das 
mercadorias e o Sr. RICHARDO ONSINE MÁXIMO, na qualidade de possuidor das 
mercadorias.  

Foram indicados como infringidos os artigos 64, 66 e 67, incisos I e 
II, da Lei nº 11.651/91 c/c o art. 141, do Decreto nº 4.852/97 e proposta a penalidade 
prevista no art. 71, inciso VII, alínea “I”, c/c o § 9º, inciso I, da Lei nº 11.651/91. 

O lançamento foi instruído com o DANFE nº 1655, de fls. 06; Termo 
de Apreensão nº 1100138845-3, de fls. 08; Termo de Liberação nº 5091, de fls. 12 e 
Declaração de fls. 14, firmada pelo motorista WILSON BARCELOS DE OLIVEIRA, no 
sentido de que as mercadorias transportadas eram oriundas da propriedade rural do Sr. 
ANTONIO ZUCATTO.  

O não comparecimento dos solidários A M DE ARAÚJO 
TRANSPORTADORA MA, ELETRONETO LTDA e RICHARDO ORSINE MÁXIMO, para 
pagamento da quantia exigida ou apresentação de impugnação, encontra-se registrado no 
Termo de Revelia de fls. 41.  

Por meio da Sentença nº 1798/2016, de fls. 43 a 46 a julgadora 
singular considerou procedente o lançamento. 

O não comparecimento dos solidários A M DE ARAUJO 
TRANSPORTADORA ME e RICHARDO ORSINE MÁXIMO, nessa fase processual 
encontra-se registrado no Termo de Perempção de fls. 61.  

O sujeito passivo ANTONIO ZUCATTO, interpôs o recurso voluntário 
de fls. 63 a 68, afirmando que as mercadorias eram originárias do município de Unaí-MG e 
destinadas ao município de Contagem-MG. 

Ao final, pediu que o auto de infração seja julgado improcedente ou 
que seja declarada a sua ilegitimidade passiva. 

A solidária ELETRONETO LTDA ME, por seu turno, compareceu ao 
processo por meio da peça de fls. 72 a 83, afirmando, resumidamente, o seguinte: 

1 – Que no ato da abordagem do veículo transportador foi 
apresentada a Nota Fiscal Eletrônica nº 1655, emitida por um contribuinte de Unaí-MG 
com destino a outro contribuinte do município de Contagem-MG, que foi declarada 
inidônea pelo fisco goiano com base apenas em suposições que não condizem com a 
verdade dos fatos; 

2 – Que o motorista WILSON BARCELOS DE OLIVEIRA, foi 
pressionado pelos fiscais a firmar a declaração com afirmações contrárias à realidade 
fática.  

Ao final pediu a improcedência do lançamento ou, quando nada, a 
sua exclusão da lide ou, ainda, a exclusão da multa. 

É o relatório. 

 

V O T O  

 
Da analise do processo extrai-se que no dia 26 de novembro de 2013 

às 17:00hs, o autor do procedimento flagrou o veículo Placas KLQ-5985-MG (cavalo) e 
OPS-4232-MG e OPS-4242-MG (Carretas), transportando 51.150 (cinquenta e um mil e 
cento e cinquenta) quilos de feijão na BR-050, Km. 112, na zona rural do município de 
Cristalina-GO. 

Ao exigir a nota fiscal da mercadoria transportada foi-lhe apresentado 
o DANFE – Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica nº 1665, de fls. 06, relativamente 
à Nota Fiscal Eletrônica nº 62327174, emitida no dia 26/11/13 às 14:35hs, pela empresa 



 

BRASIL CEREAIS LTDA – ME, estabelecida na Av. Governador Valadares nº 2.630, bairro 
Bela Vista, na cidade de Unaí-MG, inscrita no Cadastro Estadual sob o nº 3836765841, 
indicando como destinatária a empresa COMÉRCIO E BENEFICIAMENTO DE CEREAIS 
ELDORADO LTDA, situada na Rua João Ferreira Gomes, bairro São Sebastião, na cidade 
de Contagem-MG, inscrita no CNPJ sob o nº 05 262 249/0001-99 e no cadastro Estadual 
sob o nº 1861920810040. 

Indagado sobre a discrepância entre a rota de ligação entre as duas 
cidades indicadas na Nota Fiscal Eletrônica no Estado de Minas Gerais e o local da 
verificação dos fatos na zona rural do município de Cristalina-GO, o motorista WILSON 
BARCELOS DE OLIVEIRA, CPF nº 624.496.726-72 e RG M5863864,   informou que o 
feijão que estava sendo transportado era originário de uma propriedade rural situada no 
município de Cristalina-GO, de propriedade do Sr. ANTONIO ZUCATTO, situação que foi 
materializada na declaração de fls. 14, que redundou na declaração de inidoneidade do 
referido documento fiscal nos termos do art. 67, inciso I e II, da Lei nº 11.651/91, que 
assevera o seguinte: 

 “Art. 67. Considera-se inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o documento que: 

I - não seja o legalmente exigido para a respectiva operação ou prestação; 

II - não contenha as indicações necessárias à perfeita identificação da operação 
ou da prestação, que enseje a falta do pagamento do imposto devido na mesma;” 

Nos recursos voluntários interpostos, o produtor rural ANTONIO 
ZUCATTO, na qualidade de contribuinte, e a empresa ELETRONETO LTDA, na qualidade 
de transportadora, não conseguiram, nem de longe, desconstituir a declaração de 
inidoneidade da Nota Fiscal Eletrônica nº 1655, de fls. 06, feita pelo fisco com supedâneo 
na declaração de fls. 14, firmada pelo motorista, no sentido de que o veículo que dirigia 
fora carregado com os 51.150 (cinquenta e um mil e cento e cinquenta) quilos de feijão, na 
propriedade rural do SR. ANTONIO ZUCATTO, ligada ao Km. 112 da Rodovia BR-040, no 
município de Cristalina-GO, por uma estrada vicinal. 

Aliás, nesse ponto, cumpre ressaltar que as afirmações feitas pelos 
referidos sujeitos passivos no recurso voluntário, alegando que o motorista firmou a 
declaração sob pressão exercida pelo fisco, não fazem o menor sentido e são 
completamente destituídas de provas.   

Caso esse fato fosse verdadeiro o caminho correto que seria seguido 
por qualquer cidadão alvo de uma acusação falsa desse teor, seria procurar, 
imediatamente, uma autoridade policial e registrar um boletim de ocorrência, bem como 
denunciar os fatos à Corregedoria Fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás. 

O que se observa, no entanto, são declarações nas quais os 
declarantes não demonstram a menor convicção em relação aos fatos narrados.  

E nem poderia ser diferente! 
Como explicar que um veículo transportando mais de cinquenta mil 

quilos de feijão, saindo de Unaí-MG com destino a cidade de Contagem-MG, pudesse 
estar transitando pelo município de Cristalina-GO, distante 119,1 e 589,7km, 
respectivamente, das duas cidades mineiras?....         

 Com essas considerações, rejeito a preliminar de ilegitimidade 
passiva arguida pelo Sr. ANTONIO ZUCATTO e de exclusão da lide da empresa 
ELETRONETO LTDA.  

O primeiro em razão de ser o contribuinte, ou seja, o vendedor das 
mercadorias. A segunda, em razão de não ter exigido a nota fiscal emitida pelo verdadeiro 
remetente das mercadorias, nos termos do Parágrafo Único do art. 145, do Decreto nº 
4.852/97. Vejamos: 

 “Art. 145. O destinatário da mercadoria ou do serviço é obrigado a exigir 
documento fiscal, com todo requisito legal, de quem o deva emitir, sempre que 
obrigatória a emissão (Convênio SINIEF SN/70, art. 14). 

http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/SINIEF/CVSN_70.htm#A14


 

Parágrafo único. O transportador não pode aceitar despacho ou efetuar o 
transporte de mercadoria que não esteja acompanhada do documento fiscal 
próprio, ressalvado os casos previstos na legislação tributária.” 

 

Em relação ao mérito, restou sobejamente provado que as 
mercadorias oriundas de propriedade rural situada no município de Cristalina-GO, onde 
foram produzidas, estavam sendo transportadas acobertadas por nota fiscal emitida por 
outro contribuinte, sendo, portanto, consideradas desacompanhadas de documentação 
fiscal, nos termos do art. 66, da Lei nº 11.651/91, que assevera o seguinte: 

  “Art. 66. As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre 
acompanhadas de documentos fiscais idôneos. 

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal 
irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais 
exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea.” 

  Quanto a reclamação em relação à multa, cumpre salientar que 
estão previstas no art. 71, da Lei nº 11.651/91, e não cabe ao julgador fazer qualquer juízo 
de valor em relação à legalidade das mesmas, sob pena de malferir o § 4º, do art. 6º, da 
Lei nº 16.469/09 que regula o Processo Administrativo Tributário. Vejamos: 

“§ 4º Não pode haver decisões que impliquem apreciação ou declaração de 
inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato normativo expedido pela Administração 
Tributária.” 

 À conta do exposto, conheço dos recursos voluntários, nego-lhes 
provimento, para rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo sujeito passivo 
ANTONIO ZUCATTO, bem como o pedido de exclusão da lide formulado pela empresa 
ELETRONETO LTDA e, quanto ao mérito, confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o lançamento. 
 

 
 

Sala das sessões, em 07 de dezembro de 2016. 
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Matéria: Mercadoria sem documento fiscal ou com documento irregular (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01921/16 
 
Relator: Conselheiro José Luiz Rosa 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Mercadoria em situação 
fiscal irregular. Procedência. 
 
As mercadorias, em qualquer hipótese, deverão estar sempre 
acompanhadas de documentos fiscais idôneos, consideram-se 
em situação fiscal irregular as mercadorias desacompanhadas 
de documentos fiscais exigidos ou acompanhadas de 
documentação fiscal inidônea (CTE, art. 66, Parágrafo único). 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 26 de outubro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, negar-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros José Luiz Rosa, Washington Luis Freire de 
Oliveira, Valdir Mendonça Alves, José Pereira D'abadia e Gilmar Rodrigues de Almeida. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo transportava sem 
documentação mercadorias no valor comercial de R$ 12.675,00 (doze mil, seiscentos e 
setenta e cinco reais), sendo-lhe imputada a exigência do ICMS no valor de R$ 2.154,75 
(dois mil, cento e cinquenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), multa e acréscimos 
legais. 

 
Citados como infringidos os arts. 45, I, "a", 64 e 66, da Lei n° 

11.651/91 c/c o art.145, Parágrafo único, do Decreto n° 4.852/97, proposta a penalidade 
prevista no art. 71, XII "a", item 3, da Lei n° 11.651/91, agravada pelo § 9º, I, desse mesmo 
artigo e diploma legal. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, extrato do 

Termo de Apreensão n° 61400016488 (fls. 04) e a NF-e n 00808 (fls. 07), dentre outros 
documentos. 

 
Intimado em 25.04.2014 (fls. 12 a 14), o sujeito passivo não 

comparece ao processo, sendo declarado revel (fls. 15). 
 
Revel, o sujeito passivo apresenta impugnação em Segunda 

Instância (fls. 22 a 24), afirmando em essência que o valor originário total de ICMS a 
recolher deve ser revisado, posto que a mensuração das mercadorias autuadas 
(amortecedores, setor de direção e junta homocinética) não está conforme a realidade de 
mercado. 

 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 



 

 
A empresa autuada, REMANUFATURADORA SANTOS LTDA, 

estabelecida em Uberlândia (MG), é acusada de transporte de mercadoria sem a 
respectiva documentação fiscal, sendo-lhe imputada a exigência de ICMS, multa e 
acréscimos legais. 

 
Fundamentam a exigência fiscal o art. 66 do Código Tributário 

Estadual (CTE) e o art. 145, Parágrafo único, do Regulamento do CTE (RCTE): 
 
Art. 66. As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar 
sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. 
 
 
Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal 
irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos 
fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea. 

 
Art. 145. O destinatário da mercadoria ou do serviço é obrigado a exigir 
documento fiscal, com todo requisito legal, de quem o deva emitir, sempre 
que obrigatória a emissão (Convênio SINIEF SN/70, art. 14). 
 
Parágrafo único. O transportador não pode aceitar despacho ou efetuar o 
transporte de mercadoria que não esteja acompanhada do documento 
fiscal próprio, ressalvado os casos previstos na legislação tributária. 

 
A sujeição passiva atende ao disposto no art. 45, I, a do CTE: 
 
Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 
 
I - o transportador: 
 
a) com o remetente ou o destinatário, em relação às mercadorias ou bens 
que transportar sem documentação fiscal; 

[...] 

 
As mercadorias autuadas estão discriminadas no Termo de 

Apreensão n° 61400016488 (fls. 04), constando em quadro incluso nele a avaliação das 
mercadorias (amortecedores, setor de direção e junta homocinética). 

 
Essas mercadorias, por estarem em trânsito, em situação fiscal 

irregular (sem documentação fiscal), devem ser avaliadas em conformidade com o art. 19, 
VIII, “d”, do CTE: 

 
Art. 19. Nas seguintes situações específicas, a base de cálculo do imposto 
é: 

[...] 
VIII - o preço corrente da mercadoria no mercado atacadista, acrescido do 
valor resultante da aplicação de percentual de lucro bruto fixado segundo o 
disposto em regulamento: 
[...] 
d) na verificação da existência de mercadoria em trânsito, em situação 
fiscal irregular; 

[...] 

https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/SINIEF/CVSN_70.htm#A14


 

 
A avaliação das mercadorias, promovida pelo agente do Fisco, no 

próprio termo de apreensão (quadro nele incluso), está em conformidade com o art. 19, 
VIII, “d”, do CTE, anteriormente reproduzido. 

 
Verificando o Apêndice I do Anexo VII do RCTE, vê-se que o referido 

apêndice fixa o Índice de Valor Agregado (IVA) de 50% para as mercadorias apreendidas 
e autuadas. 

 
Então, legalmente, é impossível deferir o pleito de revisão da 

mensuração das mercadorias, formulado pelo sujeito passivo. 
 
Ante o exposto, conheço da impugnação, nego-lhe provimento para 

considerar procedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões, em 07 de dezembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Mercadoria sem documento fiscal ou com documento irregular (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01922/16 
 
Relator: Conselheiro José Pereira D'abadia 
 

 
EMENTA: ICMS. Mercadorias tributadas, mantidas em 
estabelecimento comercial, sem cadastro, sem documentação 
fiscal, portanto, consideradas a vender no território goiano.  
Procedente. Decisão unânime. 
 
Reafirma-se a decisão singular que julgou procedente o 
lançamento, quando a instrução processual apontar que o polo 
passivo não trouxe aos autos nenhum elemento de prova capaz 
de ilidir a inicial. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de novembro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Pereira 
D'abadia, José Luiz Rosa, Antônio Martins da Silva, Valdir Mendonça Alves e Marlene 
Maria da Silva Ruguê Bernardes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo mantinha 
mercadorias tributadas, no valor comercial de R$ 69.315,00 preço de varejo, no 
estabelecimento sem cadastro, situado na Rua Xavantes, 886, Qd-124, Lt-938, Jardim 
Petrópolis Goiânia-GO, em 15/07/2013, sem documentação fiscal, dessa forma 
consideradas a vender no território goiano, conforme termo de apreensão anexo. Em 
consequência, deverá pagar o ICMS, na importância de R$ 11.783,55, juntamente com os 
acréscimos legais. 

 
A autoridade lançadora indica como infringidas as disposições dos 

artigos 14, IV, 64, 66 e 156 do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) 
combinado com os artigos 145 do Decreto 4852/97. Proposta a aplicação da penalidade 
prevista no artigo 71, XII, "a", 3, §9°I do CTE, com redação da Lei nº 15505/2005. 

 
Foram anexados os seguintes documentos: detalhamento do credito 

tributário, auto de infração, termo de apreensão, termo de liberação, "fls.03 a 15". 
 
O sujeito passivo foi intimado a apresentar impugnação em primeira 

instancia, "fls.16 a 17". 
 
O sujeito passivo apresentou impugnação, de "fls.20 a 24". 
 
Argui primeiramente, a narrativa dos fatos. 
 
Fala ainda, sobre o cabimento do recurso que é analisado. 
 



 

Apresenta razoes pelas quais o lançamento deveria ser revogado. 
Baseado na falsa premissa de que seria o caso de consideração de documentos fiscais 
como idôneos para acobertar a posse das mercadorias, invoca o artigo 68 do CTN. 

 
Faz menção a suposta situação onde seria credor do Estado de 

Goiás, pois teria precatórios emitidos por ele em seu poder. Pede que os mesmos sejam 
considerados para efeito de compensação com a dívida do credito tributário exigido se não 
tiver êxito em sua defesa. 

 
Requer que o lançamento seja anulado, no sentindo de considerar 

improcedente, com efeito ex tunc, pois assevera, que as mercadorias estavam 
acompanhadas pelas devidas notas fiscais e que o imposto devido havia sido recolhido. 

 
Apresenta documentação: procuração, contrato social, cópias de 

documentos pessoais, documentos fiscais de transação supracitada, "fls.25 a 91". 
 
Pela Sentença n°2431/2016-JULP, o julgador singular decidiu pela 

procedência do auto de infração, "fls.97 a 99". 
 
Mediante seus fundamentos, entende que não há arguições de 

nulidade. 
 
Em relação ao mérito, cabe ressaltar que não está diante de uma 

situação onde o fisco teria desconsiderado os documentos fiscais. Na verdade, houve a 
verificação de mercadorias desacobertadas de documentação fiscal em estabelecimento 
em situação cadastral irregular. 

 
Portanto, no momento da apreensão das mercadorias que ocorreu 

no momento da ação fiscal, não houve devida apresentação das notas fiscais que 
comprovaria a sua origem. Somente agora, dentro do processo administrativo, que houve 
a apresentação de copias de notas fiscais que se referiam a mercadoria. 

 
É fundamental que no exato momento em que se comprove a 

irregularidade sejam apresentados documentos que atestem a origem das mesmas, fato 
que não ocorreu.  

 
O sujeito passivo foi intimado a apresentar Recurso Voluntario, de 

"fls.100 a 102". 
 
Fundamenta nos artigos 5 LV Carta Magna, 151 III CTN e 35 II b I da 

Lei Goiânia 13.882/2001. 
 
Pede que seja anulado com efeitos ex tunc o lançamento fiscal nos 

termos do pedido inicial feito. 
 
Anexa documentos: cópia de documento pessoa. De "fl.108". 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Conforme informado no relatório que é parte integrante deste 
“decisão”, a acusação fiscal é de que o polo passivo mantinha mercadorias tributadas, no 



 

valor de R$ 69.315,00 (sessenta e nove mil, trezentos e quinze reais) ao preço de varejo, 
no estabelecimento sem cadastro no estado de Goiás, 15/07/2013, sem documentação 
fiscal, consideradas a vender no território goiano. 

 
De conformidade com termo de apreensão, que se encontra 

acostado ao processo, fl. 08 “usque” 13, imputou-se ao polo passivo, em 30/07/13, a 
obrigatoriedade de recolher o imposto na importância de R$ 11.783,55 (onze mil, 
setecentos e oitenta e três reais e cinquenta e cinco centavos). 

  
Instalado o contraditório, o sujeito passivo externa seu inconformismo 

com a apreensão, aduzindo para tanto que existem notas fiscais, as quais foram anexadas 
ao processo. 

 
Da análise que efetivei nas peças constitutivas desta lide, verifiquei 

que realmente existem tais notas fiscais. Entretanto, a diferença é que as citadas notas 
fiscais tiveram vários destinos e somente foram acostadas aos autos bastante tempo 
depois. Caso tivessem sido apresentadas no ato da lavratura do termo de apreensão, não 
teria ocorrido a reclamação estampada na folha de rosto deste volume.  

 
Infere ainda a defesa que as mercadorias estavam simplesmente 

sendo transportadas. Porém, entendo que é de se estranhar, que o eram por outras 
transportadoras, que não tinham nem contrato de prestação de serviços e nenhuma delas 
pertenciam ao quadro de sócios da autuada.  

 
Portanto, tais empresas são alheias ao contrato social da firma 

autuada, sendo que as mercadorias foram transportadas pelas transportadoras 
consignadas às fls. 44, 50, 59 ,60 deste tomo, alheias à empresa autuada.   

 
Mediante as assertivas supra está plenamente apontado que a 

exigência preambular deve prevalecer, juízo que se harmoniza com a decisão exarada em 
sede monocrática, onde o sentenciador “a quo” ratificou o trabalho elaborado pela 
autoridade lançadora.    

 
Quanto ao requerido pela defesa de que caso fosse julgado 

procedente o lançamento, que se fizesse a compensação do crédito tributário com 
precatórios, esclareço que por ser este Conselho Administrativo Tributário, órgão de 
julgamento administrativo, não se pode, por “ex legis”, apreciar tal pleito, vez não ser 
fórum competente para tanto.    

 
Assim, voto conhecendo do recurso voluntário, negando-lhe 

provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. 

 
 

Sala das sessões, em 07 de dezembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Mercadoria sem documento fiscal ou com documento irregular (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01929/16 
 
Relator: Conselheiro Masayuki Missao 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Transporte de mercadorias 
desacobertadas de documentação fiscal. Procedência. 
 
O transporte de mercadorias desacobertadas da respectiva 
documentação fiscal legitima a Fazenda Pública a exigir o 
pagamento do imposto acrescido das cominações legais. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 14 de outubro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, negar-lhe provimento para considerar procedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Masayuki Missao, Luis 
Antônio da Silva Costa, Edson Abrão da Silva, Aldeci de Souza Flor e Victor Augusto de 
Faria Morato. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo transportava sem 
documentação fiscal, as mercadorias relacionadas no termo de apreensão n°1100142856-
0 (termo de apreensão eletrônico n°61400022852), no valor comercial de R$ 25.000,00, 
preço corrente das mercadorias nº mercado varejista local, conforme documentos anexos. 
Em consequência, deverá pagar o ICMS na importância de R$ 4.250,00 além das 
cominações legais. 

 
Foram infringidos os seguintes dispositivos legais: artigo 45, I, "a", 64 

e 66, todos do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) combinado com os 
artigos 145, parag. Único do Decreto 4852/97. Proposta a aplicação da penalidade 
prevista no artigo 71, XII, "a", 3, §9°I do CTE, com redação da Lei nº 15505/2005. 

 
Foram anexados os seguintes documentos: detalhamento do credito 

tributário, descritivo complementar da ocorrência, termo de apreensão, sistema de controle 
de veículos, termo de liberação (fls.03/08). 

 
Após a decretação da revelia, o sujeito passivo comparece aos autos 

para impugnar o auto de infração em Segunda Instância. Argumenta que as mercadorias 
apreendidas pelo fisco, não estavam sendo objeto de vendas, pois as mesmas, são peças 
de roupas que foram confeccionadas na cidade de Matrinchã; que estas não tem nenhuma 
relação seja de consumo, compras ou vendas.  

 
Aduz possuir apenas o veículo em questão, e que o auto de inflação 

não deveria ter sido lavrado em seu desfavor, pois ao transportador as mercadorias e 
levá-las ao destinatário, não poderia o mesmo ter sido responsabilizado. E para sustentar 
sua tese, invoca julgados de outras cortes. 

 
Ao final, requer a insubsistência do crédito tributário.  
 



 

Acompanham a peça recursal os seguintes documentos: procuração, 
cópias de documentos pessoais (fls.23/25). 

 
É o relatório  
 
 

VOTO 
 
 
A acusação constante do presente auto de infração é a de que o 

sujeito passivo transportava sem documentação fiscal, 2500 blusas relacionadas no termo 
de apreensão n°1100142856-0 /n°61400022852), no valor comercial de R$ 25.000,00 e  
por isso deve pagar o imposto na importância de R$ 4.250,00 (quatro mil e duzentos e 
cinquenta reais) acrescido das cominações legais. 

 
Ante o exposto, passo a julgar e considero que o auto de infração 

deve prosperar. De fato, embora o sujeito passivo tenha comparecido aos autos, nada traz 
para ilidir a pretensão fiscal inicial. 

 
O artigo 66 do Código Tributário é bastante claro quanto a esta 

questão. Por oportuno, transcrevo-o abaixo, “in verbis”: 
 
 
Art. 66. As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão 
estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. 
 
Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação 
fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de 
documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação 
fiscal inidônea. 

 
De todo o exposto, conclui-se que as mercadorias autuadas 

encontravam-se  desacobertadas de documentação fiscal, motivo pelo qual razão assiste 
à Fazenda Pública quanto à constituição e exigibilidade do crédito tributário em voga. 

 
Dessarte, e acompanhado da unanimidade do voto de meus pares, 

voto conhecendo da impugnação em Segunda Instância, negando-lhe provimento para 
julgar PROCEDENTE o Auto de Infração em sua totalidade. 

 
 
 

Sala das sessões, em 08 de dezembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Mercadoria sem documento fiscal ou com documento irregular (Procedência 
Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01933/16 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: Preliminar de decadência parcial do crédito tributário. 
Acolhida. Mérito. ICMS. Obirgação principal. Mercadoria em 
situação fiscal irregular. Procedência em parte. 
 
1. Tendo o crédito tributário de parte do período sido lançado 
após o quinquênio previsto no art. 173, I, do CTN, ocorre a 
decadência do direito de a Fazenda Pública constituir esse 
crédito, acolhendo-se a arguição de decadência parcial do 
crédito tributário; 
 
2. As mercadorias, em qualquer hipótese, deverão estar sempre 
acompanhadas de documentos fiscais idôneos, consideram-se 
em situação fiscal irregular as mercadorias desacompanhadas 
de documentos fiscais exigidos (CTE, art. 66, Parágrafo único); 
 
3. Declara-se procedente em parte o auto de infração quando 
parte do crédito tributário nele lançado tiver sido alvejado pela 
decadência. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de outubro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
preliminar de decadência parcial do crédito tributário, somente do mês de abril 2007,  
arguida pelo Conselheiro Luis Antônio da Silva Costa. Quanto ao mérito, também por 
votação unânime, conhecer da impugnação, dar-lhe parcial provimento para considerar 
procedente em parte o auto de infração no valor da base de cálculo de R$ 79.218,80 
(setenta e nove mil, duzentos e dezoito reais e oitenta centavos), cujo ICMS a recolher é 
de R$ 9.506,26 (nove mil, quinhentos e seis reais e vinte e seis centavos). Participaram do 
julgamento os Conselheiros Paulo Diniz, Aldeci de Souza Flor, Victor Augusto de Faria 
Morato, Masayuki Missao e Luis Antônio da Silva Costa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Em 21 de dezembro de 2007, as autoridades fiscais lavraram o auto 
de infração, formalizando nele a exigência do ICMS no valor de R$ 12.171,73 (doze mil, 
cento e setenta e um reais e setenta e três centavos), multa e demais acréscimos legais, 
pelo fato do sujeito passivo ter omitido saída de mercadorias tributadas, no valor comercial 
de R$ 101.431,10 (cento e um mil, quatrocentos e trinta e um reais e dez centavos), nos 
meses de abril a junho de 2007. 

 
Segundo a acusação, a omissão apurada resultou do confronto entre 

vendas realizadas por controle paralelo (borderô de transferência) e controle fiscal (nota 
fiscal). 

 



 

Citados como infringidos os arts. 64, §2º e 66, da Lei nº 11.651/91, 
proposta a penalidade prevista no art. 71, VII, “l”, da Lei n° 11.651/91, agravada pelo § 9°, 
I, desse mesmo artigo e diploma legal. 

 
A ação fiscal foi dirigida ao estabelecimento da autuada, tendo sido 

anexados à peça básica Nota Explicativa, cópias de Termos de Apreensão, 
demonstrativos fiscais e vias dos borderôs de transferência (fls. 06 a 82). 

 
Intimado em 09.01.2008 (fls. 84), o sujeito passivo não comparece ao 

processo, sendo declarado revel (fls. 85). 
 
Revel, a autuada apresenta impugnação em Segunda Instância (fls. 

89), na qual pede a improcedência do lançamento, alegando não ter ocorrido o fato 
gerador do ICMS. 

 
Afirma que as mercadorias constantes dos boletos apreendidos e 

juntados aos autos efetivamente não foram transferidas para outras lojas do mesmo grupo 
empresarial. 

 
Argumenta ainda que não há comprovante de recebimento ou 

declaração de que as mercadorias tenham sido transferidas ou mesmo o nome do 
prestador de serviço de transporte delas. 

 
A Segunda Câmara deste Conselho, em decisão não unânime, 

materializada no Acórdão n° 3081/2008 (fls. 96 a 97), acolhe a preliminar pela nulidade da 
peça básica, arguida pelo Conselheiro Relator, por insegurança na determinação da 
infração, declarando, de consequência, nulo "ab initio" o processo. 

 
Intimada, a Fazenda Pública apresenta recurso para o Conselho 

Pleno (fls. 99 a 101), pedindo a reforma da decisão cameral para afastar a nulidade nela 
declarada e o consequente retorno dos autos à Câmara para julgamento do mérito, 
argumentando que não há o vício formal da insegurança na determinação, pois está 
provado nos autos que o sujeito passivo efetuou saídas de mercadorias sem a emissão da 
correspondente nota fiscal e, consequentemente, sem o recolhimento do ICMS devido. 

 
Intimado (fls. 104), o sujeito passivo não apresenta Contradita. 
 
O Conselho Administrativo Tributário, em decisão não unânime, 

materializada no Acórdão nº 149/2015 (fls. 107 a 108), conhece do recurso para o 
Conselho Pleno, dá-lhe provimento para reformar a decisão cameral que considerou nulo 
o auto de infração, devendo os autos retornar à câmara julgadora para apreciação de toda 
matéria. 

 
Intimado (fls. 113), o sujeito passivo não se manifesta acerca do 

Acórdão nº 149/2015. 
 
A Primeira Câmara deste Conselho, em decisão não unânime, 

materializada no Acórdão n° 1034/2015 (fls. 117 a 120), rejeita o pedido de diligência 
formulado pelo Conselheiro Lidilone Polizeli Bento. Em decisão não unânime, acolhe a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pelo Relator, por erro na identificação do 
sujeito passivo, declarando, de consequência, nulo "ab initio" o processo. 

 



 

Intimada, a Fazenda Pública apresenta recurso para o Conselho 
Pleno (fls. 121 a 122), pedindo a reforma da decisão cameral para afastar a nulidade nela 
declarada e o consequente retorno dos autos à Câmara para julgamento do mérito, 
argumentando que não houve o vício formal de erro na identificação do sujeito passivo. 

 
Intimado (fls. 128), o sujeito passivo não apresenta Contradita. 
 
O Conselho Administrativo Tributário, em decisão unânime, 

materializada no Acórdão n° 694/2016 (fls. 131 a 135), conhece do recurso da Fazenda 
Pública para o Conselho Pleno, dá-lhe provimento para, afastando a nulidade por erro na 
identificação do sujeito passivo, retornar os autos à Câmara Julgadora para apreciação de 
toda matéria. 

 
Intimado (fls. 139), o sujeito passivo não se manifesta acerca do 

Acórdão nº 694/2016. 
 
Na sessão de julgamento, o Conselheiro Luís Antônio da Silva Costa 

formula em preliminar arguição de decadência parcial do crédito tributário, somente do 
mês de abril 2007. 

É o relatório. 
 

V O T O 
 

PRELIMINAR 
 
Apreciando a preliminar de decadência parcial do crédito tributário, 

somente do mês de abril 2007, arguida pelo Conselheiro Luís Antônio da Silva Costa, 
manifesto-me pelo seu acolhimento, posto que o crédito tributário relativo a esse período 
foi lançado após esgotado o prazo decadencial previsto no art. 173, I, do Código Tributário 
Nacional (CTN). Com isso, o ICMS no valor de R$ 2.665,47 (dois mil, seiscentos e 
sessenta e cinco reais e quarenta e sete centavos), alusivo à base de cálculo no valor de 
R$ 22.212,30 (vinte e dois mil, duzentos e doze reais e trinta centavos), relativo ao mês de 
abril de 2007, foi alvejado pela decadência. 

 
 

MÉRITO 
 
Exige-se no auto de infração, o ICMS no valor de R$ 12.171,73 (doze 

mil, cento e setenta e um reais e setenta e três centavos), multa e demais acréscimos 
legais, pelo fato do sujeito passivo ter omitido saída de mercadorias tributadas, no valor 
comercial de R$ 101.431,10 (cento e um mil, quatrocentos e trinta e um reais e dez 
centavos), nos meses de abril a junho de 2007. 

 
Fundamentam a exigência fiscal os arts. 64, § 2° e 66, do Código 

Tributário Estadual (CTE): 
 
Art. 64. [...] 
 
§ 2º Os contribuintes do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 
cumprimento de obrigações tributárias, relacionadas com o ICMS, são 
obrigados a manter e escriturar os livros exigidos e a emitir documentos 
fiscais. 

 



 

Art. 66. As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar 
sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. 
 
Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal 
irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos 
fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea. 

 
O ACÓRDÃO DO CONP n° 694/2016 (fls. 13 a 135) afastou a 

nulidade por erro na identificação do sujeito passivo e, em consequência, determinou o 
retorno dos autos à Câmara Julgadora para apreciação de toda matéria. 

 
Embora regularmente intimado (fls. 139), o sujeito passivo se 

manteve inerte, não apresentando nenhuma manifestação ao Acórdão n° 694/2016, pelo 
que foi levando a julgamento sua impugnação de fls. 89. Nessa impugnação, o sujeito 
passivo alegou não ter ocorrido o fato gerador do ICMS, posto que as mercadorias 
constantes dos boletos apreendidos e juntados aos autos efetivamente não foram 
transferidas para outras lojas do mesmo grupo empresarial. 

 
Acolho os argumentos e fundamentos do Acórdão n° 694/2016, a 

seguir reproduzidos: 
 
“[...] a acusação fiscal está devidamente confirmada nos documentos 

de fls. 06 a 82 destes autos, os quais, por si só, provam que as saídas em transferências 
dos produtos ocorreram na loja autuada, que é estabelecida no bairro Jardim Guanabara, 
sendo destinadas a outras empresas do mesmo grupo econômico estabelecidas em 
outros bairros de Goiânia. 

Portanto, verifica-se facilmente que, embora os Borderôs de 
transferências tenham sido apreendidos na empresa R. A. Rosa Eletrodomésticos, situada 
no bairro Jardim Balneário Meia ponte, nos referidos Borderôs consta a saída dos 
produtos da empresa autuada, estabelecida no Jardim Guanabara.” 

 
Adoto também os argumentos constantes do recurso ao Conselho 

Pleno n° 362/08-GPT/RF (fls. 99 a 101), a seguir reproduzidos: 
 
“[...] está comprovado nos autos que o sujeito passivo efetuou saídas 

de mercadorias sem a emissão da correspondente nota fiscal e, consequentemente, sem 
o recolhimento do ICMS devido 

 
Com efeito, a argumentação de que seriam transferências de 

mercadorias não procede, pois neste tipo de operação também ocorre incidência de ICMS. 
Além do mais, os destinatários (filiais) das mercadorias não possuem inscrição estadual, 
situação que descaracteriza a transferência de mercadorias entre estabelecimentos do 
mesmo contribuinte. 

 
Contudo, o fato de ser transferência de mercadorias entre 

estabelecimentos do mesmo contribuinte não descaracteriza a ocorrência do fato gerador 
do ICMS, uma vez que a nossa legislação prevê a ocorrência do mesmo nas 
transferências ente estabelecimentos do mesmo contribuinte, conforme prescreve o inciso 
I do artigo 13 do CTE: 

 
Art. 13. Ocorre o fato gerador do imposto, no momento: 
 
I - da saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que 
para outro estabelecimento do mesmo contribuinte; 



 

[...] 

 
Vê-se então que o sujeito passivo em nenhum momento contesta 

que a operação se deu entre empresas do mesmo grupo e que fica claro, sem emissão de 
documento fiscal. 

 
Em razão de estar decaído o ICMS relativo ao mês de abril de 2007, 

como decidido na QUESTÃO PRELIMINAR, o auto de infração deve prevalecer apenas 
sobre a base de cálculo no valor de R$ 79.218,80 (setenta e nove mil, duzentos e dezoito 
reais e oitenta centavos), cujo ICMS a recolher é de R$ 9.506,26 (nove mil, quinhentos e 
seis reais e vinte e seis centavos). 

 
Ante o exposto, acolho a preliminar de decadência parcial do crédito 

tributário, somente do mês de abril 2007, arguida pelo Conselheiro Luís Antônio da Silva 
Costa. Quanto ao mérito, conheço da impugnação, dou-lhe parcial provimento para 
considerar procedente em parte o auto de infração no valor da base de cálculo de R$ 
79.218,80 (setenta e nove mil, duzentos e dezoito reais e oitenta centavos), cujo ICMS a 
recolher é de R$ 9.506,26 (nove mil, quinhentos e seis reais e vinte e seis centavos). 

 
 

Sala das sessões, em 08 de dezembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Mercadoria sem documento fiscal ou com documento irregular (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01954/16 
 
Relator: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação tributária principal. Inidoneidade de 
nota fiscal. Pedido de Revisão Extraordinária. Improcedência. 
Decisão unânime. 
 
Deve ser declarada a improcedência do lançamento no qual 
resta descaracterizada a inidoneidade do documento fiscal que 
acoberta a operação até seu destino final. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 27 
de outubro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki 
Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Luis Antônio da Silva 
Costa, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, 
Heli José da Silva, Valdir Mendonça Alves, José Paixão de Oliveira Gomes, José Luiz 
Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de 
Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de 
Brito, Elias Alves dos Santos e Nivaldo Carvelo Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O lançamento relata que o sujeito passivo remeteu mercadorias na 
importância de R$ 92.350,00 (já acrescido de IVA de 40%), acompanhadas pela nota 
fiscal n.º 190123, confeccionada em nome do contribuinte IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS 
JAN S/A (CNPJ 91.495.226/0001-66), sendo que as mercadorias são originárias do 
estabelecimento do sujeito passivo acima identificado (AGROVALE LTDA.). Dessa forma, 
o documento fiscal é considerado inidôneo e impróprio para acobertar a operação, 
conforme termo de Apreensão 11001144354-1 anexo. Em consequência, deverá pagar o 
ICMS na importância de R$ 9.459,38, mais cominações legais. 

Junta Termo de Apreensão e de Liberação, cópia de DANFE e outros 
documentos (fls.04/09). 

Devidamente intimado, o sujeito passivo não comparece aos autos e 
é decretada a sua revelia (fls.16). 

Novamente intimado, queda-se inerte, sendo decretada a perempção 
do sujeito passivo (fls.20). 

A destempo, o sujeito atravessa peça de RECURSO VOLUNTÁRIO 
DO CONTRIBUINTE EM SEGUNDA INSTÂNCIA, no qual requer o cancelamento do 
lançamento, em virtude das alegações de que, no exercício da atividade de representante 
comercial da empresa Implementos Agrícolas Jan S/A, “intermediou a venda de 
equipamento denominado LANCE MASIMUS12.000 TRM INOX COM PNEUS e demais 
especificações transladada da nota fiscal n.º 190.123 de emissão da empresa vendedora 
JAN S/A, tendo como comprador e destinatário da mercadoria o Sr. EDGAR ROCHA 
VILELA, com endereço na Fazenda Invernadinha, município de Mineiros, Estado de 
Goiás, inscrição estadual n.º 111954304”. Informa ainda que “chegando na cidade de 
Mineiros, Goiás, aproximadamente 40 quilômetros da sede da propriedade, o veículo que 
transportava a mercadoria, identificado pela placa IDV-2989, do município de Não Me 



 

Toque/RS, não teve condições de chegar até a propriedade do destinatário da mercadoria 
e, o RECORRENTE, na qualidade de interessado, pois foi o agente intermediário da 
transação, se prontificou, a título gratuito, a transportar o equipamento constante da nota 
fiscal 190.123  até o destino, ou seja, até a propriedade do Sr. Edgar Rocha Vilela.” Por 
fim, ressalta que “o ICMS devido na operação foi recolhido pela empresa vendedora do 
equipamento, através da emissão da nota fiscal n.° 190.123.” Junta documentos de fls. 42 
a 55. 

A Presidência deste Conselho, mediante o DESPACHO N.º 
2848/2016 – PRES acata o Recurso do sujeito passivo como PEDIDO DE REVISÃO 
EXTRAORDINÁRIA, nos termos do artigo 43, § 4.º, II, da lei n.º 16.469/09, após constatar 
que restou demonstrado erro de fato, requisito exigido no artigo 43, II, “a”, 1, da lei acima 
citada, para a admissibilidade de revisão extraordinária, implicando em alteração do 
lançamento, eis que o sujeito passivo apresentou provas que possibilitam a 
descaracterização da inidoneidade da referida nota fiscal, de acordo como o que dispõe o 
artigo 68 da lei n.º 11.651/91, por se tratar de mercadoria infungível, ou seja, equipamento 
agrícola, devidamente identificado. 

Relatados, passo ao voto. 
 

  V O T O  
 

Trata-se julgamento de RECURSO VOLUNTÁRIO DO 
CONTRIBUINTE EM SEGUNDA INSTÂNCIA, admitido pela PRESIDÊNCIA deste 
CONSELHO como PEDIDO DE REVISÃO EXTRAORDINÁRIA, no qual o sujeito passivo 
pugna pelo cancelamento do lançamento em o Fisco acusa o recorrente de haver 
remetido mercadorias na importância de R$ 92.350,00 (já acrescido de IVA de 40%), 
acompanhadas pela nota fiscal n.º 190123, confeccionada em nome do contribuinte 
IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS JAN S/A (CNPJ 91.495.226/0001-66), sendo que as 
mercadorias são originárias do estabelecimento do sujeito passivo acima identificado 
(AGROVALE LTDA.). Dessa forma, o documento fiscal é considerado inidôneo e impróprio 
para acobertar a operação, conforme termo de Apreensão 11001144354-1 anexo. Em 
consequência, deverá pagar o ICMS na importância de R$ 9.459,38, mais cominações 
legais. 

Exsurge do processado de modo inequívoco que, em consonância 
com as verificações realizadas pela Assessoria Jurídica da Presidência deste 
CONSELHO, fica descaracterizada a inidoneidade da nota fiscal que acobertava a 
operação até seu destino final. 

Dessa forma, diante de todo o exposto, em sintonia com a 
unanimidade dos meus pares, voto, conhecendo do Pedido de Revisão Extraordinária, 
dando-lhe provimento, para considerar improcedente o auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 14 de dezembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Mercadoria sem documento fiscal ou com documento irregular (Procedência 
Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01975/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Mário de Oliveira Andrade 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação tributária principal. Discussão a 
respeito da base de cálculo utilizada para a tributação do 
imposto. Procedência parcial de acordo com a diligência que 
apurou a base de cálculo nos termos da alínea "d", inciso VIII do 
artigo 19 do CTE. 
 
Deve ser julgado procedente o auto de infração que exige ICMS 
e penalidade, quando ficar comprovado nos autos que as 
mercadorias estavam sendo transportadas sem documentação 
fiscal. Para esse tipo de infração, a base de cálculo do imposto a 
ser exigido deve ser apurada conforme prescreve a alínea "d" do 
inciso VIII do artigo 19 do CTE, devendo ser acolhido o preço da 
mercadoria no mercado atacadista, acrescido do índice de lucro 
bruto das mercadorias encontradas sem documentação fiscal, 
apurado por diligência efetuada na tramitação processual dos 
autos. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 22 
de novembro de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda 
Pública para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para julgar parcialmente procedente o 
auto de infração no valor da base de cálculo de R$ 78.610,05 (setenta e oito mil, 
seiscentos e dez reais e cinco centavos), cujo ICMS a recolher é no valor de R$13.363,71 
(treze mil, trezentos e sessenta e três reais e setenta e um centavos). Foram vencedores 
os Conselheiros Mário de Oliveira Andrade, Lidilone Polizeli Bento, Heli José da Silva, 
Aldeci de Souza Flor, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Antônio Martins da Silva, Marlene 
Maria da Silva Ruguê Bernardes, Nislene Alves Borges, Gilmar Rodrigues de Almeida, 
Victor Augusto de Faria Morato e o Sr. Presidente, Conselheiro , que proferiu voto de 
desempate. Vencidos os Conselheiros José Eduardo Firmino Mauro, Nivaldo José 
Mendes, Rickardo de Souza Santos Mariano, Valdir Mendonça Alves, José Luiz Rosa, 
Talita Pimenta Félix, José Pereira D'abadia, João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo 
Carvalho e Masayuki Missao, que votaram conhecendo do recurso da Fazenda Pública 
para o Conselho Pleno, negando provimento para manter a decisão cameral que julgou 
parcialmente procedente o auto de infração no valor da base de cálculo de R$ 61.612,50, 
(sessenta e um mil, seiscentos e doze reais e cinqüenta centavos), cujo ICMS a recolher é 
de R$ 10.474,12 (dez mil, quatrocentos e setenta e quatro  reais e doze centavos). 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Nos termos do Artigo 19, § 2º do Decreto 6.930/09 que aprova o 
Regimento Interno do Conselho Administrativo Tributário, transcrevo abaixo o relatório, 
elaborado pelo Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho, autor do voto vencedor do 
Acórdão n.º 1.305/2012 da Segunda Câmara Julgadora, constante às folhas 131 a 135 
dos autos: 

 



 

A acusação fiscal é de que o sujeito passivo transportava sem documentação fiscal 
as mercadorias relacionadas no Termo de Apreensão nº 11001131273, no valor 
comercial de R$ 80.420,00 (oitenta mil, quatrocentos e vinte reais), conforme 
documentos anexos. Em consequência, deverá pagar o ICMS na importância de 
R$ 13.671,40 (treze mil e seiscentos e setenta e um reais), acrescido  das 
cominações legais. 
 
Foram indicados como infringidos os artigos 45, inciso I, alínea "a"; 64 e 66, da Lei 
nº 11.651/91 combinado com o artigo 145, parágrafo único, do Decreto nº 
4.852/97, tendo sido proposta à penalidade prevista no artigo 71, inciso XII, aliena 
"a", item 3, § 9°, inciso I, da Lei nº 11.651/91 com redação da Lei nº 15.505/05. 
 
O Auto de Infração veio instruído com o Detalhamento do Crédito Tributário (fl. 03), 
Extrato de Termo de Apreensão (fl. 04), Termo de Liberação e Doação (fl. 05), 
Termo de Entrega de Documentos Fiscais e início de Fiscalização (fls. 06), 
Controle de Pesagem e Conferência de Carga (fl. 07), cópia da Vigésima Terceira 
Alteração Contratual (fls. 08/11), Procuração (fl. 12), cópia de página da Internet 
(fls. 14/15), Planilha - Materiais de Copa e Cozinha (fl. 16/17), cópia de página da 
Internet (fls. 18/19), Termo de Apreensão (fl. 20). 
 
Após ser intimado (fls. 21/22), o sujeito passivo ingressa com impugnação em 
primeira instância e alega que no ato da conferência de carga realizada em 
23/03/2009, houve um equívoco no carregamento do caminhão objeto da ação 
fiscal, sendo que algumas notas fiscais de mercadorias transportadas no veículo 
em questão se encontravam em outro caminhão que fazia a mesma rota. Ademais, 
alega que a conduta da fiscalização foi meramente arrecadatória, posto que em 
nenhum momento se dispôs a aceitar as provas oferecidas pelo sujeito passivo de 
que os documentos fiscais estavam disponíveis, bem como quitados. Aduz, ainda, 
que não há que se falar no lançamento do tributo em 23/03/2009, como procedeu a 
fiscalização, vez que todo o ICMS devido incidente na referida operação mercantil 
foi devidamente destacado na notas fiscais anexas, emitidas em 19/03/2009 pela 
empresa Alumipack Indústria de Embalagens Ltda.  
 
Quanto aos valores atribuídos às mercadorias, a impugnante afirma que deverá ser 
diminuído o valor do tributo lançado e da multa aplicada, vez que a fiscalização 
equivocou-se na valoração das mercadorias para a apuração do suposto crédito 
tributário, sendo que o valor atribuído às mercadorias ultrapassaram em mais de 
105% o valor do negócio efetivamente realizado. Afirma também que a quantidade 
de produtos listadas pela fiscalização não é compatível com o porte do caminhão, 
levando-se em consideração os demais volumes transportados na ocasião. Pugna 
pela improcedência do auto de infração, declarando-se a inexigibilidade do ICMS 
lançado pela fiscalização, bem como tornando inexigíveis as demais penalidades. 
 
Instrui a peça defensória a cópia das Notas Fiscais que não estavam no Caminhão 
- Erro no carregamento (fls. 30/33), cópia das Notas Fiscais que estavam no 
Caminhão sem os produtos - Erro no carregamento (fls. 34/36), cópia do Romaneio 
de Expedição - Manifesto - Total de Mercadorias transportadas no dia da Ação 
Fiscal (fls. 37/41), cópia das Notas Fiscais dos demais produtos que estavam no 
caminhão (fls. 42/69), cópia das Notas Fiscais da Empresa Alumipack Indústrias de 
Embalagens Ltda. - Comprovação dos preços dos produtos (fls. 70/90), Protocolo 
n° 307 (fl. 91), cópia da 24ª Alteração Contratual (fls. 93/99) e Procuração (fl. 100).  
 
O julgador singular refuta as alegações defensórias e prolata a Sentença n° 979/10 
- JULP (fls. 102/104), conhecendo da impugnação, negando-lhe provimento, para, 
em preliminar, afastar qualquer nulidade e no mérito, decide pela Procedência da 
pretensão inicial do fisco.  
 
 O sentenciador fundamenta sua decisão aduzindo que o lançamento em questão 
foi lavrado em atenção a todos os requisitos do artigo 142 do Código Tributário 
Nacional e que não há nenhuma das hipóteses de nulidades preconizadas pelo 
artigo 20 da Lei nº 16.469/09.  
 
Quanto ao mérito, ressalta que o termo de apreensão referenciado foi  assinado 
pelo procurador da empresa autuada que atesta a quantidade e valores dos itens 



 

ali descritos e, portanto, seu possuidor. Nele consta que as mercadorias, no ato da 
abordagem do fisco, estavam efetivamente desguarnecidas da documentação 
fiscal obrigatória para qualquer circulação de mercadoria e que foi juntado aos 
autos, para documentar a infração. Ressalta que ficou registrada toda a ocorrência 
desde o início da abordagem do veículo até a apreensão das mercadorias e sua 
liberação, demonstrando que antes da conferência de carga foram descritas todas 
as notas fiscais que a acompanhavam, juntamente com a pesagem do veículo 
transportador. 
 
Para o julgador monocrático a situação fiscal se consumou, e considera que foi 
inobservado o artigo 117 do Regulamento do ICMS. Além do mais, transportar 
mercadoria sem nota fiscal já é, por si só, uma infração tributária de 
responsabilidade do transportador e possuidor, conforme o artigo 66 do Código 
Tributário Estadual. Ressalta a impossibilidade de aceitar a tese da defesa no 
sentido admitir a apresentação das notas fiscais depois da ocorrência da infração 
por falta de nexo de causalidade entre a infração e as mercadorias descritas nos 
documentos fiscais apresentados posteriormente, por se tratar de bens fungíveis. 
Quanto ao erro na base de cálculo e na quantidade, concluiu não terem existido, 
uma vez que a fiscalização apresentou a pesquisa de preços, lembrando ser preço 
de venda ao consumidor e não no atacado.  
 
Intimado da decisão singular (fls. 105/106), o sujeito passivo interpõe Recurso 
Voluntário de fls. 109/116, aduzindo que no ato da conferência de carga realizada 
em 23/03/2009, houve um equívoco no carregamento do caminhão objeto da ação 
fiscal, sendo que algumas notas fiscais de mercadorias transportadas no veículo 
em questão se encontravam em outro caminhão que fazia a mesma rota. Ademais, 
alega que a conduta da fiscalização foi meramente arrecadatória, posto que em 
nenhum momento se dispôs a aceitar as provas oferecidas pelo sujeito passivo de 
que os documentos fiscais estavam disponíveis, bem como quitados. Além do 
mais, as notas fiscais referentes às operações mercantis foram emitidas antes da 
data da apreensão das mercadorias, bem como da lavratura do auto de infração, 
sendo assim, não há que se falar no lançamento do tributo em 23/03/2009, como 
procedeu à fiscalização, posto que todo o ICMS devido na operação mercantil foi 
devidamente destacado nas notas fiscais n° 00001777 e 0001780 anexas, emitidas 
em 19/03/2009 pela empresa Alumipack Indústria de Embalagens Ltda.  
 
Quanto aos valores atribuídos às mercadorias, o recorrente afirma que deverá ser 
diminuída a importância relativa ao tributo lançado e da multa aplicada, vez que a 
fiscalização equivocou-se na valoração das mercadorias para a apuração do 
suposto crédito tributário, uma vez que ultrapassou em mais de 105% o valor do 
negócio efetivamente realizado e que a alíquota do tributo deverá recair sobre o 
valor real da operação mercantil, que no presente caso é a base de cálculo do 
imposto. Por fim, requer que a decisão singular seja reformada e, se assim não 
entender este Colendo Órgão, que seja determinado à redução da base de cálculo.  

A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, por meio da Resolução 
n° 218/2011 (fls. 119/120), resolve por unanimidade de votos, converter o 
julgamento em diligência e encaminhar o processo à Delegacia Regional de 
Fiscalização de Goiânia, para que o seu titular determine que um auditor fiscal 
compareça à empresa Tetra Atacado Distribuidor Ltda, constante como destinatária 
da Nota Fiscal n° 1780 (fl. 32), com a finalidade de verificar o preço das 
mercadorias constantes do Termo de Apreensão n° 1100113127-3 (fl. 20).  
 
O agente fiscalizador responsável pelo atendimento da solicitação cameral informa 
(fl. 122) que os preços das mercadorias constantes no campo "C" do Termo de 
Apreensão n° 1100113127-3 praticados no mercado atacadista (sem IVA) são de:  
 
Papel Alumínio 45 x 7,5 -  unidade    -  R$ 2,02 
Marmitex Alumínio n° 8 (caixa c/100) - R$ 14,39 
Marmitex Alumínio n° 9 (caixa c/100) - R$ 18,72 
 
Acosta cópia de email (fl. 123), informativo de preço de venda das mercadorias (fls. 
124), cópia de nota fiscal (fls. 125) e cópia do DANFE (fls. 126). 

 



 

Complementando o relatório, observa-se que houve o julgamento do 
lançamento na Primeira Câmara Julgadora, no qual, por maioria de votos, o auto de 
infração foi considerado parcialmente procedente, no valor de base de cálculo de R$ 
61.612,50 (sessenta e um mil, seiscentos e doze reais e cinquenta centavos) e ICMS a 
recolher na importância de R$ 10.474,12 (dez mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e 
doze centavos), sendo que na oportunidade o voto vencido foi pela procedência do parcial 
do auto de infração nos termos da revisão constante à folha 129 dos autos. 

 
Notificada para tomar conhecimento do Acórdão de número 

2.665/2015, a Gerência de Representação Fazendária ingressou com recurso ao 
Conselho Pleno, folhas 136 a 138, alegando que a decisão do acórdão supracitado não 
pode prosperar, tendo em vista que utilizou-se o valor de mercado praticado pelo 
estabelecimento industrial, à margem da determinação legal do Código Tributário do 
Estado de Goiás – CTE, em seu art. 19, VIII, "d", que estabelece que na verificação da 
existência de mercadoria em trânsito, em situação fiscal irregular, deve-se aplicar o preço 
corrente da mercadoria no mercado atacadista, acrescido do percentual de lucro bruto. 

 
Afirma que considerando o resultado da diligência requisitada pela 

Câmara Julgadora, às folhas 119 a 120, o valor que se tem por base de cálculo do 
imposto, no caso em apreciação, é o montante de R$ 78.610,05 (setenta e oito mil, 
seiscentos e dez reais e cinco centavos), o que resulta em ICMS a pagar na importância 
de R$ 13.363,71 (treze mil, trezentos e sessenta e três reais e setenta e um centavos). 

 
Assim, o órgão fazendário requer a reversão do julgado cameral, a 

fim de que se possa fixar o valor originário do ICMS exigido no montante já referenciado. 
 
Na sequência dos atos processuais, a empresa autuada foi notificada 

para contraditar o recurso fazendário e recorrer da decisão cameral. Porém, o sujeito 
passivo permaneceu silente. 

 
Em seguida os autos foram pautados novamente para julgamento no 

Conselho Pleno. 
 
É um breve relatório. 
 

 
                                              VOTO 
 

 
O presente lançamento é decorrente de mercadorias encontradas em 

trânsito desacobertadas de documentação fiscal. O julgamento cameral foi pela 
procedência da acusação do fisco. O sujeito passivo não apresentou recurso à decisão 
cameral, sendo considerado, nesse momento, perempto, nos termos do artigo 28 da Lei 
16.469/2009. 

 
Desse modo, a presente contenda se limita ao questionamento 

efetuado pela Fazenda Pública a respeito da base de cálculo e do valor do imposto a ser 
exigido.  

 
Para esclarecer a respeito da valoração da mercadoria encontrada 

em trânsito sem documentação fiscal é bom citar e transcrever o dispositivo que 
regulamenta sobre a base de cálculo do imposto a ser exigida para essa infração, no caso 
em questão, a alínea “d”, inciso VIII, artigo 19 do CTE. 



 

 

Art. 19. Nas seguintes situações específicas, a base de cálculo do imposto é: 

[...] 

VIII - o preço corrente da mercadoria no mercado atacadista, acrescido do valor 
resultante da aplicação de percentual de lucro bruto fixado segundo o disposto em 
regulamento: 

[...] 

d) na verificação da existência de mercadoria em trânsito, em situação fiscal 
irregular; 

[...] 

 
Desse modo, para se apurar a base de cálculo do tributo devido para 

o fato gerador denunciado no histórico do auto de infração, que é de transporte de 
mercadoria sem documentação fiscal, deve ser seguido o comando legal contido no 
dispositivo transcrito, ou seja, a base de cálculo deve ser o preço corrente do mercado 
atacadista acrescido do respectivo lucro bruto. 

 
Com efeito, observa-se que no decorrer da tramitação processual 

desse contencioso foi realizada uma diligência para se apurar o valor das mercadorias 
apreendidas no mercado atacadista. E, naquela oportunidade, foi apurado o valor das 
mercadorias no mercado atacadista acrescido do respectivo índice de valor agregado, 
conforme consta às folhas 119 e120 dos autos. Devendo esse montante ser a base de 
cálculo do imposto a ser exigido, conforme determina o comando legal do dispositivo 
transcrito. Assim, entendo que a base de cálculo do tributo exigido deve ser de R$ 
78.610,05 (setenta e oito mil, seiscentos e dez reais e cinco centavos), o que resulta em 
ICMS a pagar na importância de R$ 13.363,71 (treze mil, trezentos e sessenta e três 
reais e setenta e um centavos).  

 
Com essas considerações, entendo que tem razão a Fazenda 

Pública ao solicitar a adequação do valor da base de cálculo e do imposto a ser exigido. 
Portanto, conheço do recurso fazendário, dou-lhe provimento para reformar a decisão 
singular e considerar procedente o auto de infração no valor de base de cálculo de R$ 
78.610,05 (setenta e oito mil, seiscentos e dez reais e cinco centavos) e ICMS na 
importância de R$ 13.363,71 (treze mil, trezentos e sessenta e três reais e setenta e um 
centavos). 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 14 de dezembro de 2016. 
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Matéria: Mercadoria sem documento fiscal ou com documento irregular (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 02030/16 
 
Relator: Conselheiro Mário de Oliveira Andrade 
 
Autora do Voto Vencido: Conselheira Talita Pimenta Félix 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade do lançamento: 
erro na identificação do sujeito passivo por solidariedade e 
ilegitimidade ativa do Estado de Goiás. Rejeitadas. ICMS. 
Obrigação tributária principal. Aquisição de mercadoria 
desacompanhada de documentação principal. Procedência. 
 
1. Quando o fato gerador do ICMS ocorrer no território goiano, o 
Estado de Goiás tem plena legitimidade para exigir o tributo 
devido naquela operação; 
 
2. O adquirente de mercadorias sem documentação fiscal é 
solidariamente obrigado a recolher o imposto devido na 
operação que constituiu o fato gerador do imposto, nos termos 
do caput e parágrafo único do artigo 45 do CTE. Não havendo 
erro na indicação do destinatário das mercadorias como sujeito 
passivo obrigado ao recolhimento do imposto e penalidade; 
 
3. As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão 
estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos 
(caput do artigo 66 do CTE). Devendo ser julgado procedente o 
auto de infração que exige imposto das operações de saída de 
mercadorias em que não houve a emissão das notas fiscais e 
nem o recolhimento do imposto das respectivas operações. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 10 
de março de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da 
peça básica, arguida pela autuada, por ilegitimidade ativa do Estado de Goiás. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José 
Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Paulo Diniz, Heli José da Silva, Aguinaldo Fernandes de 
Melo, Domingos Caruso Neto, José Luiz Rosa, Antônio Martins da Silva, Talita Pimenta 
Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva 
Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, 
Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato e Edson 
Abrão da Silva. Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pela autuada, por erro na identificação do sujeito passivo por solidariedade. Foram 
vencedores os Conselheiros Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone 
Polizeli Bento, Paulo Diniz, Heli José da Silva, Aguinaldo Fernandes de Melo, Domingos 
Caruso Neto, José Luiz Rosa, Antônio Martins da Silva, Washington Luis Freire de 
Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de 
Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, 
Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato e Edson Abrão da Silva. Vencida a 
Conselheira Talita Pimenta Félix, que votou acolhendo a nulidade por erro na identificação 
do sujeito passivo por solidariedade. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, 
conhecer do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, negar-lhe provimento para 



 

manter a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração, com a 
penalidade originalmente aplicada. Participaram do julgamento os Conselheiros Mário de 
Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Paulo Diniz, Heli José da 
Silva, Aguinaldo Fernandes de Melo, Domingos Caruso Neto, José Luiz Rosa, Antônio 
Martins da Silva, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira 
D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves 
Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor 
Augusto de Faria Morato e Edson Abrão da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no histórico da peça inicial que o sujeito passivo adquiriu de 
produtores rurais goianos, durante o período de 01/01/2004 a 31/12/2004, 14.887,00 
(catorze mil, oitocentos e oitenta e sete) metros cúbicos de carvão vegetal, no valor total 
de R$ 1.153.742,50 (um milhão, cento e cinquenta e três mil, setecentos e quarenta e dois 
reais e cinquenta centavos), desacobertados de documentação fiscal, conforme comprova 
o Relatório de Controle de Consumo e Utilização de Produtos e Subprodutos Florestais, o 
qual foi emitido pelo próprio adquirente da mercadoria, conforme demonstrativos em 
anexo. Em virtude disso, conforme estabelece o parágrafo único do artigo 45 da Lei 
11.651/91, na condição de contribuinte solidário, deve recolher o ICMS na importância de 
R$ 138.449,10 (cento e trinta e oito mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e dez 
centavos), juntamente com a penalidade e os acréscimos legais.  

 
A fiscalização citou como infringido o artigo 66 da Lei 11.651/91, 

combinado com o artigo 145 do Decreto 4.852/97. Foi sugerida a penalidade do artigo 71, 
Inciso VII, Alínea “l”, § 9º, I da Lei 11.651/91 c/ a redação da Lei 13.446/1999. 

 
O lançamento foi instruído com o Demonstrativo de Cálculo do ICMS 

Sobre Saída de Carvão Vegetal Desacobertado de Documentação Fiscal, folha 04, 
Planilha com as Quantidades Informadas nas Notas Fiscais de Produtor, folhas 05 a 12, 
Relatório de Controle do Consumo e Utilização de Produtos e Subprodutos Florestais, 
Folhas 14 a 48. 

 
Regularmente intimado para pagamento da quantia exigida ou 

apresentação de impugnação, o sujeito passivo ingressou com defesa impugnatória, 
constante às folhas 52 a 65 dos autos, nesta a impugnante alega que não é contribuinte 
do Estado de Goiás e que a solidariedade, prevista no parágrafo único do artigo 45 da Lei 
11.651/91 não se aplica para a empresa autuada, pois não há o interesse comum entre a 
impugnante (adquirente) e o produtor rural (alienante). Aduz que a empresa autuada não 
tem responsabilidade sobre o imposto exigido na peça basilar. 

 
Argumenta que o contribuinte goiano é o único responsável pelo 

pagamento da diferença de imposto a recolher. Afirma que não houve circulação de 
mercadoria sem nota fiscal, e que foi emitida a nota fiscal de entrada de carvão quando a 
mercadoria adentrou no estabelecimento da recorrente. 

 
Reclama da solidariedade em relação a multa e requer: erro na 

indicação da empresa no polo passivo, a improcedência do auto de infração ou que sejam 
excluídos os acréscimos legais. 

 
O julgador singular prolata a sentença de nº 2.664/2010 –COJP, na 

qual rejeita o pedido de erro na identificação do sujeito passivo e julga procedente o auto 
de infração, mantendo a exigência da penalidade e dos acréscimos legais. 



 

 
Notificada da decisão monocrática, a empresa autuada apresentou 

recurso voluntário, folhas 86 a 97, reiterando os argumentos da impugnação e solicitando 
a nulidade do procedimento fiscal por erro na identificação do sujeito passivo, 
argumentando que não há solidariedade para a recorrente, conforme a correta 
interpretação do parágrafo único do artigo 45 da Lei 11.651/91, aduz que a empresa 
mineira não é contribuinte do imposto no Estado de Goiás e que não poderia alegar que 
há interesse comum entre a empresa adquirente e o produtor rural goiano. 

 
Acrescenta que a operação foi realizada com nota fiscal e que 

posteriormente a empresa autuada emitiu a nota fiscal complementar. Requer a produção 
de provas, pela exibição dos pagamentos efetuados pelos produtores para verificar se 
houve o pagamento complementar efetuado por eles. 

 
Questiona a aplicação da solidariedade para a penalidade, requer a 

exclusão da penalidade. Alega cerceamento ao direito de defesa 
 
Houve o julgamento cameral, e naquela ocasião foi decidido pela 

rejeição da preliminar de nulidade da peça basilar, por erro na identificação do sujeito 
passivo e procedência do lançamento, conforme consta no acórdão 818/2011, folhas 100 
a 105. 

 
A recorrente apresentou recurso ao Conselho Pleno reiterando os 

mesmos argumentos apresentados na instância singular e cameral para solicitar a 
nulidade do auto de infração devido a erro na identificação do sujeito passivo e a 
improcedência do lançamento. 

 
  Encaminhado os autos para julgamento do recurso ao Conselho 

Pleno, o relator arguiu nulidade parcial dos autos, por cerceamento ao direito de defesa, a 
partir da decisão cameral por não ter sido apreciado o pedido de diligência efetuado pelo 
sujeito passivo.  

 
Os autos retornaram a Terceira Câmara Julgadora para uma nova 

apreciação. Sendo que foram rejeitadas por unanimidade de votos as preliminares de 
nulidade por cerceamento ao direito de defesa e insegurança na determinação da 
infração, bem como, o pedido de diligência. E, por maioria de votos, foi rejeitada a 
preliminar de nulidade da peça basilar por erro na identificação do sujeito passivo. Quanto 
ao mérito a decisão, não unânime, foi pela procedência do auto de infração. 

 
Devidamente notificada do acórdão cameral, a empresa autuada 

ingressou tempestivamente com recurso ao Conselho Pleno, folhas 145 a 150, alegando 
que o Estado de Goiás não tem legitimidade ativa para exigir o pagamento do imposto 
reclamado na peça basilar, pois a mercadoria em situação fiscal irregular se encontrava 
em Minas Gerais, assim, de acordo com o artigo 33, inciso II do CTE, falta legitimidade ao 
Estado de Goiás para ser o sujeito ativo.  

 
Aduz que na situação apreciação não há interesse comum entre o 

alienante do carvão e o adquirente e requer a exclusão da recorrente da lide. Argumenta 
que a interpretação do inciso I, do parágrafo único do artigo 45 da lei 11.651/91 não pode 
ser tão extensiva. 

 



 

Continuando o seu recurso, pondera que é incorreta a aplicação de 
penalidade à empresa autuada, pois o dispositivo da solidariedade, caput do artigo 45 do 
CTE, faz referência apenas ao imposto. Dessa forma, requer a exclusão da penalidade.            

 
Assim relatados, decido. 
 
 

                VOTO 
 
 
O auto de infração em apreciação é decorrente de constatação do 

fisco goiano de que siderúrgicas localizadas em Minas Gerais adquiriram carvão vegetal 
de produtores rurais goianos em quantidade superior da que constava nas notas fiscais de 
aquisição. Tal fato foi apurado na comparação entre o as notas fiscais emitidas pelos 
produtores de carvão vegetal e o relatório fornecido pelas siderúrgicas do consumo de 
carvão vegetal. De tal modo que ficou constatado que houve aquisição, por parte do 
sujeito passivo, de carvão vegetal sem a emissão de nota fiscal e, consequentemente, 
sem o recolhimento do correspondente imposto.  

 
 O sujeito passivo em seu recurso dirigido ao Conselho Pleno arguiu 

que o Estado de Goiás não tem legitimidade para exigir o tributo, pois a mercadoria em 
situação fiscal irregular se encontrava no Estado de Minas Gerais. Não acolho essa 
nulidade arguida, pois o fato da empresa adquirente ser contribuinte de ICMS de outra 
unidade da federação não obsta que o Estado de Goiás exija ICMS dela em operação que 
foi realizada no território goiano sem a emissão da respectiva nota fiscal. 

 
Observa-se nos autos que o carvão vegetal saiu do estabelecimento 

do produtor rural goiano com destino à empresa localizada em Minas Gerais, momento em 
que ocorreu o fato gerador do ICMS, sendo que ficou constatado que não foi emitida nota 
fiscal dessa mercadoria e nem foi recolhido o ICMS devido ao erário goiano. De tal modo, 
que não há dúvida que o ICMS exigido nas operações de saída de mercadorias do 
território goiano é devido ao Estado de Goiás.   

 
Não tendo cabimento a argumentação do sujeito passivo de que o 

imposto seria devido ao Estado de Minas Gerais, com fundamento no artigo 33, inciso II 
do CTE, pois não se trata nos autos de mercadoria encontrada em trânsito em situação 
fiscal irregular, mas sim de irregularidade apurada pelo fisco goiano quando se comparou 
a quantidade de carvão vegetal adquirida de produtores goianos, conforme o relatório 
emitido pela própria empresa autuada, com a quantidade acobertada com notas fiscais. 
De tal maneira, que ficou caracterizado que o sujeito passivo adquiriu o referido produto 
de origem do território goiano, sem que fosse emitida nota fiscal de saída do 
estabelecimento rural localizado no Estado de Goiás. Tal fato é incontroverso, pois a 
própria empresa emitiu nota fiscal da quantidade de carvão entrada em seu 
estabelecimento sem a cobertura de nota fiscal. 

. 
Desta forma, nos termos do artigo 32 do CTE, o momento da 

ocorrência do fato gerador do imposto exigido na inicial foi o da saída do estabelecimento 
agropecuário goiano com destino à siderúrgica de Minas Gerais, sendo o local da 
operação o território goiano, não havendo como negar que a receita do ICMS é do Estado 
de Goiás. Por essa razão, entendo que não há como acolher a nulidade arguida pela 
defesa de ilegitimidade do Estado de Goiás para figurar no polo ativo da relação jurídica 
tributária, pois o imposto exigido na inicial é devido ao erário goiano.   

 



 

Com efeito, outra preliminar de nulidade arguida pelo sujeito passivo 
é de erro na identificação do sujeito passivo, afirma a empresa recorrente que ela é 
ilegítima para constar no polo passivo, pois é contribuinte do Estado de Minas Gerais e 
que não comporta solidariedade para o fato em apreciação, argumenta que não há 
interesse comum entre o produtor do carvão vegetal, alienante, e a siderúrgica, adquirente 
do carvão. Também, não acolho essa preliminar e mantenho a empresa autuada no polo 
passivo, em face do que dispõe o caput do artigo 45 e parágrafo único do CTE com a 
seguinte redação: 

 

 Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação que 
constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente: 

[...] 

§ 1º. Considera-se, também, ter interesse comum na situação que constitua fato 
gerador de obrigação principal: 

I - o alienante ou remetente, com o adquirente ou o destinatário, de mercadorias ou 
bens, em operações realizadas sem documentação fiscal; 

 

Ao contrário da assertiva da empresa recorrente, de acordo com a 
norma transcrita, há o interesse comum na situação que constitua fato gerador do tributo, 
entre o alienante e o adquirente de mercadorias sem documentação fiscal, no caso em 
apreço, ficou caracterizado o interesse comum entre o adquirente do carvão vegetal 
(siderúrgica) e o alienante do carvão (produtor de carvão vegetal). Fato que caracteriza a 
solidariedade da empresa que adquiriu o produto sem a documentação fiscal, 
independente dela ser um contribuinte do Estado de Goiás ou de outra unidade da 
federação. 

 
Não obstante isso, há a previsão legal de que o adquirente das 

mercadorias deve exigir a nota fiscal do remetente das mercadorias, conforme consta no 
artigo 145 do RCTE, obrigação acessória que não foi cumprida pelo sujeito passivo. 

Art. 145. O destinatário da mercadoria ou do serviço é obrigado a exigir documento 
fiscal, com todo requisito legal, de quem o deva emitir, sempre que obrigatória a 

emissão (Convênio SINIEF SN/70, art. 14). 

 
 Portanto, entendo que está configurada a solidariedade da empresa 

recorrente na obrigação de pagar o imposto na situação que constituiu o fato gerador do 
imposto exigido na peça basilar. 

 
Essa solidariedade, também, se estende à penalidade e aos 

acréscimos legais, em virtude deles serem decorrentes da obrigação do pagamento do 
imposto, o qual não foi recolhido, devendo assim a empresa infratora, também, arcar com 
os consectários legais quando não houver o recolhimento do imposto na forma prevista na 
legislação tributária, não havendo como acolher o pedido de exclusão da penalidade. 

 
Quanto ao mérito, percebo que está comprovado que houve a saída 

de carvão vegetal de produtores goianos sem a emissão da nota fiscal, tal fato está 
comprovado pelos demonstrativos acostados aos autos. Conforme prescreve a nossa 
legislação, as mercadorias devem estar sempre acompanhadas de documentação fiscal, 
no entanto, tal preceito não foi obedecido pela empresa autuada que adquiriu as 
mercadorias sem a nota fiscal em infração ao artigo 66 do CTE, que dispõe o seguinte: 

 

https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/SINIEF/CVSN_70.htm#A14


 

Art. 66. As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar 
sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. 
Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal 
irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais 
exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea.   
 
A infração à norma transcrita causou prejuízo ao erário estadual, pois 

não foi emitida a nota fiscal de saída do carvão e nem houve o recolhimento do ICMS das 
respectivas operações de saídas interestaduais.Com essas considerações entendo que o 
auto de infração deve ser julgado procedente na íntegra. 

 
Ante o exposto, conheço do recurso do sujeito passivo e nego-lhe 

provimento para rejeitar as preliminares de nulidade da peça basilar, por erro na 
identificação do sujeito passivo e de ilegitimidade do sujeito ativo, e julgar procedente o 
auto de infração, confirmando, assim, a decisão cameral recorrida. 

VOTO EM SEPARADO 

No julgamento do recurso, divergi do relator tão somente em relação 
à preliminar de nulidade da peça básica, pois percebo a ocorrência de erro na 
identificação do sujeito passivo por solidariedade, razão pela qual passo a expor os 
fundamentos jurídicos do voto.  

1 PRELIMINARMENTE  

1.1. Da nulidade do auto de infração - erro na identificação do 
sujeito passivo por solidariedade  

O fundamento legal para inclusão da recorrente na condição de 
contribuinte solidário, imputando-lhe a obrigatoriedade de pagar ICMS no valor de R$ 
138.449,10, além de multa formal de R$ 288.435,62 é o estabelecido no art. 45, § 1º, I, do 
CTE/GO, que prevê:  

Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação 
que constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente:  

(...)  

§ 1º Considera-se, também, ter interesse comum na situação que constitua 
fato gerador da obrigação principal:  

I - o alienante ou remetente, com o adquirente ou o destinatário, de 
mercadorias ou bens, em operações realizadas sem documentação fiscal.  

De plano afasta-se a premissa principal na qual baseou-se a 
autuação fiscal. E que no caso em comento, a Recorrente não tem nenhuma 
responsabilidade tributária sobre os procedimentos adotados pelo contribuinte goiano, o 
produtor rural.  

Ademais, identificadas as condições em que é adquirido o carvão 
vegetal, não é dado ao contribuinte goiano (menos ainda à Adquirente, ora Recorrente) 
fazer a exata medição da quantidade de carvão adquirida, razão pela qual o fisco de Goiás 
determina a aplicação de pauta fiscal.  



 

Dessa forma, quando o carvão chega ao destino do comprador, no 
Estado de Minas Gerais, a Recorrente realiza a correta medição da quantidade de carão 
vegetal, emitindo nota fiscal de entrada. Inclusive foram tais documentos que embasaram 
o lançamento tributário, apurando-se a partir deles as eventuais diferenças.  

Destarte, eventual ICMS eventualmente recolhido a menor, deveria 
ser cobrado do contribuinte goiano, sujeito passivo na RMIT do ICMS circulação de 
mercadorias, e não da Recorrente, que não teve nenhuma participação em eventual 
ausência de pagamento de tributo.  

Ademais, em relação à solidariedade (espécie do gênero 
responsabilidade tributária), nota-se com clareza que a legislação estadual, demanda o 
elemento interesse comum como dado que conecta o adquirente/destinatário das 
mercadorias à realização da obrigação tributária.  

Com o objetivo de fugir de possíveis ambiguidades e vaguezas, 
torna-se relevante, neste momento, definir o conceito de interesse comum. A Primeira 
Turma do STJi já se posicionou, valendo-se da definição do conceito de interesse comum 
encartada por Paulo de Barros Carvalho, é o que transcrevemos a seguir:  

(...) o interesse comum dos participantes no acontecimento factual não 
representa um dado satisfatório para a definição do vínculo da solidariedade. 
Em nenhuma dessas circunstâncias cogitou o legislador desse elo que 
aproxima os participantes do fato, o que ratifica a precariedade do método 
preconizado pelo inc. I do art. 124 do Código. Vale sim, para situações em 
que não haja bilateralidade no seio do fato tributado, como, por exemplo, na 
incidência do IPTU, em que duas ou mais pessoas são proprietárias do 
mesmo imóvel. Tratando-se, porém, de ocorrências em que o fato se 
consubstancie pela presença de pessoas contrapostas, com objetivos 
antagônicos, a solidariedade vai instalar-se entre sujeitos que estiveram no 
mesmo pólo da relação, se e somente se for esse o lado escolhido pela lei 
para receber o impacto jurídico da exação. É o que se dá no imposto de 
transmissão de imóveis, quando dois ou mais são os compradores; no ICMS, 
toda vez que dois ou mais forem os comerciantes vendedores; no ISS, toda 
vez que dois ou mais sujeitos prestarem um único serviço ao mesmo 
tomador. (Grifei.)  

Ao conferir à expressão interesse comum a possibilidade de inclusão 
do destinatário das mercadorias, quando a operação for realizada sem documentação 
fiscal, a legislação estadual faz tremenda confusão, pois só haveria se falar em interesse 
comum caso ambos fossem vendedores das mercadorias, isto é, sujeito passivo da RMIT.  

No caso em questão, para cobrança de eventual imposto recolhido a 
menor, a fiscalização deveria ter lavrado o AIIM em seu desfavor, e não em desfavor da 
Recorrente, situada no Estado de Minas Gerais e que não é contribuinte do imposto 
(sujeito passivo) aqui no Estado de Goiás.  

No máximo a recorrente poderia ser autuada como solidária em 
procedimento fiscal que aponte a omissão por parte do produtor e a considera como 
responsável por não exigir a nota complementar apesar de ter recebido maior volume de 
carvão do que o apontado no documento fiscal proveniente do Estado de Goiás.  

Destarte, evidencia-se a insubsistência da presente autuação fiscal 
em desfavor da recorrente.  



 

1.2. Da impossibilidade de condenação do devedor solidário ao 
pagamento de penalidade pecuniária (multa)  

Ultrapassada a preliminar supra, deve-se reformar o acórdão 
recorrido para excluir a cobrança da penalidade pecuniária/multa imposta.  

O art. 45, no período de 01/01/1997 a 30/04/2008 apenas previa a 
solidariedade ao pagamento do imposto. Nada dispunha sobre a penalidade pecuniária.  

Entre 01/05/2008 e 01/12/2008, o caput do referido artigo foi 
reformado para dispor que "são solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto ou da 
penalidade pecuniária ...".  

Por fim, a Lei n. 16.392/2008 introduziu nova reforma ao art. 45, 
‘caput’, retirando expressamente a solidariedade relativa à penalidade pecuniária/multa. 
Abaixo recorte da Lei nº 11.651/91, com todas as dicções do art. 45 e respectivos prazos 
de vigência:  

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO ART. 45 PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.972, DE 27.12.96 - 
VIGÊNCIA: 01.01.97.  

Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação 
que constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente:1  

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO CAPUT DO ART. 45 PELO ART. 1º DA LEI Nº 16.241, DE 
18.04.08 - VIGÊNCIA: 01.05.08.  

Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto ou da 
penalidade pecuniária as pessoas que tenham interesse comum na situação 
que constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente:2  

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO CAPUT DO ART. 45 PELO ART. 1º DA LEI Nº 16.392, DE 
28.11.08 - VIGÊNCIA: 04.12.08.  

Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação 

que constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente:  

Com efeito o legislador goiano, conscientemente excluiu a 
responsabilidade solidária sobre as multas. Impossível entender de outra forma essa 
questão.  

Ademais, deve-se ter em mente a incidência do princípio da 
legalidade segundo o qual o legislador apenas pode fazer o que a lei lhe autoriza. Dessa 
forma, o lançamento tributário deve ser realizado nos exatos ditames e limites da lei.  

Destarte, não tenho dúvidas quanto à impossibilidade de cobrar 
multa do sujeito passivo, ora recorrente.  

2. CONCLUSÃO  

Considerando as razões de fato e de direito acima expostas, 
reconheço preliminar de nulidade do auto de infração, haja vista o evidente o erro na 
identificação do sujeito passivo por solidariedade, em relação aos demais argumentos 
preliminares e de mérito, acompanho o relator.  



 

É como voto.  

 

 

TALITA PIMENTA FÉLIX iSTJ, Primeira Turma, REsp n. 884.845/SC, Relator Min. Luiz Fux, j. 05/02/2009, DJ 
18/02/2009.  

 
 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 20 de dezembro de 2016. 
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Matéria: Mercadoria sem documento fiscal ou com documento irregular (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 02031/16 
 
Relator: Conselheiro Mário de Oliveira Andrade 
 
Autora do Voto Vencido: Conselheira Talita Pimenta Félix 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade do lançamento: 
erro na identificação do sujeito passivo por solidariedade e 
ilegitimidade ativa do Estado de Goiás. Rejeitadas. ICMS. 
Obrigação tributária principal. Aquisição de mercadoria 
desacompanhada de documentação principal. Procedência. 
 
1 - Quando o fato gerador do ICMS ocorrer no território goiano, o 
Estado de Goiás tem plena legitimidade para exigir o tributo 
devido naquela operação; 
 
2 - O adquirente de mercadorias sem documentação fiscal é 
solidariamente obrigado a recolher o imposto devido na 
operação que constituiu o fato gerador do imposto, nos termos 
do caput e parágrafo único do artigo 45 do CTE. Não havendo 
erro na indicação do destinatário das mercadorias como sujeito 
passivo obrigado ao recolhimento do imposto e penalidade; 
 
3 -  As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão 
estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos 
(caput do artigo 66 do CTE). Devendo ser julgado procedente o 
auto de infração que exige imposto das operações de saída de 
mercadorias em que não houve a emissão das notas fiscais e 
nem o recolhimento do imposto das respectivas operações. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 10 
de março de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da 
peça básica, arguida pela autuada, por ilegitimidade ativa do Estado de Goiás. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José 
Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Paulo Diniz, Heli José da Silva, Aguinaldo Fernandes de 
Melo, Domingos Caruso Neto, José Luiz Rosa, Antônio Martins da Silva, Talita Pimenta 
Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva 
Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, 
Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato e Edson 
Abrão da Silva. Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pela autuada, por erro na identificação do sujeito passivo por solidariedade. Foram 
vencedores os Conselheiros Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone 
Polizeli Bento, Paulo Diniz, Heli José da Silva, Aguinaldo Fernandes de Melo, Domingos 
Caruso Neto, José Luiz Rosa, Antônio Martins da Silva, Washington Luis Freire de 
Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de 
Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, 
Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato e Edson Abrão da Silva. Vencida a 
Conselheira Talita Pimenta Félix, que votou acolhendo a nulidade por erro na identificação 
do sujeito passivo por solidariedade. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, 
conhecer do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, negar-lhe provimento para 



 

manter a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração, com a 
penalidade originalmente aplicada. Participaram do julgamento os Conselheiros Mário de 
Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Paulo Diniz, Heli José da 
Silva, Aguinaldo Fernandes de Melo, Domingos Caruso Neto, José Luiz Rosa, Antônio 
Martins da Silva, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira 
D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves 
Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor 
Augusto de Faria Morato e Edson Abrão da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no histórico da peça inicial que o sujeito passivo adquiriu de 
produtores rurais goianos, durante o período de 01/07/2003 a 31/12/2003, 15.525,50 
(quinze mil, quinhentos e vinte e cinco inteiros e cinquenta centésimos) de metros cúbicos 
de Carvão Vegetal, no valor total de R$ 1.108.787,85 (um milhão, cento e oito mil, 
setecentos e oitenta e sete reais e oitenta e cinco centavos), desacobertados de 
documentação fiscal, conforme comprova o Relatório de Controle de Consumo e 
Utilização de Produtos e Subprodutos Florestais, o qual foi emitido pelo próprio adquirente 
da mercadoria, conforme demonstrativos em anexo. Em virtude disso, conforme 
estabelece o parágrafo único do artigo 45 da Lei 11.651/91, na condição de contribuinte 
solidário, deve recolher o ICMS na importância de R$ 133.054,54 (cento e trinta e três mil, 
cinquenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), juntamente com a penalidade e 
os acréscimos legais.  

 
A fiscalização citou como infringido o artigo 66 da Lei 11.651/91, 

combinado com o artigo 145 do Decreto 4.852/97. Foi sugerida a penalidade do artigo 71, 
Inciso VII, Alínea “l”, § 9º, I da Lei 11.651/91 c/ a redação da Lei 13.446/1999. 

 
O lançamento foi instruído com o Demonstrativo da Diferença Mensal 

Apurada Entre a Quantidade Destacada nas Notas Fiscais de Produtor e a Registrada Nas 
Notas Fiscais de Entrada, folha 04, Planilha com as Quantidades Informadas nas Notas 
Fiscais de Produtor, folhas 05 a 16, Relatório de Controle do Consumo e Utilização de 
Produtos e Subprodutos Florestais, Folhas 18 a 45. 

 
Regularmente intimado para pagamento da quantia exigida ou 

apresentação de impugnação, o sujeito passivo ingressou com defesa impugnatória, 
constante às folhas 49 a 60 dos autos, nesta os autuados alegam que não é contribuinte 
do Estado de Goiás e que a solidariedade, prevista no parágrafo único do artigo 45 da Lei 
11.651/91 não se aplica para a empresa autuada, pois não há o interesse comum entre a 
impugnante (adquirente) e o produtor rural (alienante). Aduz que a empresa autuada não 
tem responsabilidade sobre o imposto exigido na peça basilar. 

 
Argumenta que o contribuinte goiano é o único responsável pelo 

pagamento da diferença de imposto a recolher. Afirma que não houve circulação de 
mercadoria sem nota fiscal, e que foi emitida a nota fiscal de entrada de carvão quando a 
mercadoria adentrou no estabelecimento da recorrente. 

 
Reclama da solidariedade em relação a multa e requer: erro na 

indicação da empresa no polo passivo, a improcedência do auto de infração ou que sejam 
excluídos os acréscimos legais. 

 
O julgador singular prolata a sentença de nº 1066/2009 –COJP, na 

qual rejeita o pedido de erro na identificação do sujeito passivo e julga procedente o auto 



 

de infração, mantendo a exigência da penalidade e dos acréscimos legais, porém alterou a 
multa exigida para a constante no inciso III do artigo 71 do CTE. 

 
A Fazenda Pública Estadual recorreu da decisão singular no que se 

refere a alteração da penalidade, solicitando que seja mantida a multa que foi proposta no 
auto de infração. 
 

Notificada da decisão monocrática e do recurso fazendário, a 
empresa autuada apresentou recurso voluntário, folhas 81 a 91, reiterando os argumentos 
da impugnação e solicitando a nulidade do procedimento fiscal por erro na identificação do 
sujeito passivo, argumentando que não há solidariedade para a recorrente, conforme a 
correta interpretação do parágrafo único do artigo 45 da Lei 11.651/91, aduz que a 
empresa mineira não é contribuinte do imposto no Estado de Goiás e que não poderia 
alegar que há interesse comum entre a empresa adquirente e o produtor rural goiano. 

 
Acrescenta que a operação foi realizada com nota fiscal e que 

posteriormente a empresa autuada emitiu a nota fiscal complementar. Requer a produção 
de provas, pela exibição dos pagamentos efetuados pelos produtores para verificar se 
houve o pagamento complementar efetuado por eles. 

 
Questiona a aplicação da solidariedade para a penalidade, requer a 

exclusão da penalidade. Alega cerceamento ao direito de defesa 
 
Houve o julgamento cameral, e naquela ocasião foi decidido pela 

rejeição da preliminar de nulidade do lançamento, por erro na identificação do sujeito 
passivo, e procedência do lançamento com a manutenção da penalidade proposta na  
peça básica, conforme consta no acórdão 816/2011, folhas 94 a 99. 

 
A recorrente apresentou recurso ao Conselho Pleno reiterando os 

mesmos argumentos apresentados na instância singular e cameral para solicitar a 
nulidade do auto de infração devido a erro na identificação do sujeito passivo e a 
improcedência do lançamento. 

 
  Encaminhado os autos para julgamento do recurso no Conselho 

Pleno, o relator arguiu nulidade parcial dos autos, por cerceamento ao direito de defesa, a 
partir da decisão cameral por não ter sido apreciado o pedido de diligência efetuado pelo 
sujeito passivo.  

 
Os autos retornaram a Terceira Câmara Julgadora para uma nova 

apreciação. Sendo que foram rejeitadas por unanimidade de votos as preliminares de 
cerceamento ao direito de defesa e insegurança na determinação da infração, bem como, 
o pedido de diligência. E, por maioria de votos, rejeitou a preliminar de erro na 
identificação do sujeito passivo. Quanto ao mérito a decisão, não unânime, foi pela 
procedência do auto de infração com a restauração da penalidade proposta pelo autor do 
lançamento. 

 
Devidamente notificada do acórdão cameral, a empresa autuada 

ingressou tempestivamente com recurso ao Conselho Pleno, folhas 141 a 146, alegando 
que o Estado de Goiás não tem legitimidade ativa para exigir o pagamento do imposto 
reclamado na peça basilar, pois a mercadoria em situação fiscal irregular se encontrava 
em Minas Gerais, assim, de acordo com o artigo 33 inciso II do CTE, falta legitimidade ao 
Estado de Goiás para ser o sujeito ativo. 

 



 

Aduz que na situação apreciação não há interesse comum entre o 
alienante do carvão e o adquirente e requer a exclusão da recorrente. Argumenta que a 
interpretação do inciso I, do parágrafo único do artigo 45 da Lei 11.651/91 não pode ser 
tão extensiva. 

 
Continuando o seu recurso, pondera que é incorreta a aplicação de 

penalidade à empresa autuada, pois o dispositivo da solidariedade, caput do artigo 45 do 
CTE, faz referência apenas ao imposto. Dessa forma, requer a exclusão da penalidade.            

 
Assim relatados, decido. 
 
 
                                VOTO 
 
 
O auto de infração em apreciação é decorrente de constatação do 

fisco goiano de que siderúrgicas localizadas em Minas Gerais adquiriram carvão vegetal 
de produtores rurais goianos em quantidade superior da que constava nas notas fiscais de 
aquisição. Tal fato foi apurado na comparação entre o as notas fiscais emitidas pelos 
produtores de carvão vegetal e o relatório fornecido pelas siderúrgicas do consumo de 
carvão vegetal. De tal modo que ficou constatado que houve aquisição, por parte do 
sujeito passivo, de carvão vegetal sem a emissão de nota fiscal e, consequentemente, 
sem o recolhimento do correspondente imposto.  

 
 O sujeito passivo em seu recurso dirigido ao Conselho Pleno arguiu 

que o Estado de Goiás não tem legitimidade para exigir o tributo, pois a mercadoria em 
situação fiscal irregular se encontrava no Estado de Minas Gerais. Não acolho essa 
nulidade arguida, pois o fato da empresa adquirente ser contribuinte de ICMS de outra 
unidade da federação não obsta que o Estado de Goiás exija ICMS dela em operação que 
foi realizada no território goiano sem a emissão da respectiva nota fiscal. 

 
Observa-se nos autos que o carvão vegetal saiu do estabelecimento 

do produtor rural goiano com destino à empresa localizada em Minas Gerais, momento em 
que ocorreu o fato gerador do ICMS, sendo que ficou constatado que não foi emitida nota 
fiscal dessa mercadoria e nem foi recolhido o ICMS devido ao erário goiano. De tal modo, 
que não há dúvida que o ICMS exigido nas operações de saída de mercadorias do 
território goiano é devido ao Estado de Goiás.   

 
Não tendo cabimento a argumentação do sujeito passivo de que o 

imposto seria devido ao Estado de Minas Gerais, com fundamento no artigo 33, inciso II 
do CTE, pois não se trata nos autos de mercadoria encontrada em trânsito em situação 
fiscal irregular, mas sim de irregularidade apurada pelo fisco goiano quando se comparou 
a quantidade de carvão vegetal adquirida de produtores goianos, conforme o relatório 
emitido pela própria empresa autuada, com a quantidade acobertada com notas fiscais. 
De tal maneira, que ficou caracterizado que o sujeito passivo adquiriu o referido produto 
de origem do território goiano, sem que fosse emitida nota fiscal de saída do 
estabelecimento rural localizado no Estado de Goiás. Tal fato é incontroverso, pois a 
própria empresa emitiu nota fiscal da quantidade de carvão entrada em seu 
estabelecimento sem a cobertura de nota fiscal. 

. 
Desta forma, nos termos do artigo 32 do CTE, o momento da 

ocorrência do fato gerador do imposto exigido na inicial foi o da saída do estabelecimento 
agropecuário goiano com destino à siderúrgica de Minas Gerais, sendo o local da 



 

operação o território goiano, não havendo como negar que a receita do ICMS é do Estado 
de Goiás. Por essa razão, entendo que não há como acolher a nulidade arguida pela 
defesa de ilegitimidade do Estado de Goiás para figurar no polo ativo da relação jurídica 
tributária, pois o imposto exigido na inicial é devido ao erário goiano.   

 
Com efeito, outra preliminar de nulidade arguida pelo sujeito passivo 

é de erro na identificação do sujeito passivo, afirma a empresa recorrente que ela é 
ilegítima para constar no polo passivo, pois é contribuinte do Estado de Minas Gerais e 
que não comporta solidariedade para o fato em apreciação, argumenta que não há 
interesse comum entre o produtor do carvão vegetal, alienante, e a siderúrgica, adquirente 
do carvão. Também, não acolho essa preliminar e mantenho a empresa autuada no polo 
passivo, em face do que dispõe o caput do artigo 45 e parágrafo único do CTE com a 
seguinte redação: 

 

 Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação que 
constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente: 

[...] 

§ 1º. Considera-se, também, ter interesse comum na situação que constitua fato 
gerador de obrigação principal: 

I - o alienante ou remetente, com o adquirente ou o destinatário, de mercadorias 
ou bens, em operações realizadas sem documentação fiscal; 

 

Ao contrário da assertiva da empresa recorrente, de acordo com a 
norma transcrita, há o interesse comum na situação que constitua fato gerador do tributo, 
entre o alienante e o adquirente de mercadorias sem documentação fiscal, no caso em 
apreço, ficou caracterizado o interesse comum entre o adquirente do carvão vegetal 
(siderúrgica) e o alienante do carvão (produtor de carvão vegetal). Fato que caracteriza a 
solidariedade da empresa que adquiriu o produto sem a documentação fiscal, 
independente dela ser um contribuinte do Estado de Goiás ou de outra unidade da 
federação. 

 
Não obstante isso, há a previsão legal de que o adquirente das 

mercadorias deve exigir a nota fiscal do remetente das mercadorias, conforme consta no 
artigo 145 do RCTE, obrigação acessória que não foi cumprida pelo sujeito passivo. 

Art. 145. O destinatário da mercadoria ou do serviço é obrigado a exigir documento 
fiscal, com todo requisito legal, de quem o deva emitir, sempre que obrigatória a 

emissão (Convênio SINIEF SN/70, art. 14). 

 
 Portanto, entendo que está configurada a solidariedade da empresa 

recorrente na obrigação de pagar o imposto na situação que constituiu o fato gerador do 
imposto exigido na peça basilar. 

 
Essa solidariedade, também, se estende à penalidade e aos 

acréscimos legais, em virtude deles serem decorrentes da obrigação do pagamento do 
imposto, o qual não foi recolhido, devendo assim a empresa infratora, também, arcar com 
os consectários legais quando não houver o recolhimento do imposto na forma prevista na 
legislação tributária, não havendo como acolher o pedido de exclusão da penalidade. 

 
Quanto ao mérito, percebo que está comprovado que houve a saída 

de carvão vegetal de produtores goianos sem a emissão da nota fiscal, tal fato está 
comprovado pelos demonstrativos acostados aos autos. Conforme prescreve a nossa 
legislação, as mercadorias devem estar sempre acompanhadas de documentação fiscal, 

https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/SINIEF/CVSN_70.htm#A14


 

no entanto, tal preceito não foi obedecido pela empresa autuada que adquiriu as 
mercadorias sem a nota fiscal em infração ao artigo 66 do CTE, que dispõe o seguinte: 

 

Art. 66. As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre 
acompanhadas de documentos fiscais idôneos. 
Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal 
irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais 
exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea.   
 
A infração à norma transcrita causou prejuízo ao erário estadual, pois 

não foi emitida a nota fiscal de saída do carvão e nem houve o recolhimento do ICMS das 
respectivas operações de saídas interestaduais.Com essas considerações entendo que o 
auto de infração deve ser julgado procedente na íntegra. 

 
Ante o exposto, conheço do recurso do sujeito passivo e nego-lhe 

provimento para rejeitar as preliminares de nulidade da peça basilar, por erro na 
identificação do sujeito passivo e de ilegitimidade do sujeito ativo, e julgar procedente o 
auto de infração, confirmando, assim, a decisão cameral recorrida. 

 
 

VOTO EM SEPARADO 

 

No julgamento do recurso, divergi do relator tão somente em relação 
à preliminar de nulidade da peça básica, pois percebo a ocorrência de erro na 
identificação do sujeito passivo por solidariedade, razão pela qual passo a expor os 
fundamentos jurídicos do voto.  

1 PRELIMINARMENTE  

1.1. Da nulidade do auto de infração - erro na identificação do 
sujeito passivo por solidariedade  

O fundamento legal para inclusão da Recorrente na condição de 
contribuinte solidário, imputando-lhe a obrigatoriedade de pagar ICMS no valor de R$ 
138.449,10, além de multa formal de R$ 288.435,62 é o estabelecido no art. 45, § 1º do 
CTE/GO, que prevê:  

Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação 
que constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente:  

(...)  

§ 1º Considera-se, também, ter interesse comum na situação que constitua 
fato gerador da obrigação principal:  

I - o alienante ou remetente, com o adquirente ou o destinatário, de 
mercadorias ou bens, em operações realizadas sem documentação fiscal.  

De plano afasta-se a premissa principal na qual baseou-se a 
autuação fiscal. E que no caso em comento, a Recorrente não tem nenhuma 



 

responsabilidade tributária sobre os procedimentos adotados pelo contribuinte goiano, o 
produtor rural.  

Ademais, identificadas as condições em que é adquirido o carvão 
vegetal, não. é dado ao contribuinte goiano (menos ainda à Adquirente, ora Recorrente) 
fazer a exata medição da quantidade de carvão adquirida, razão pela qual o fisco de Goiás 
determina a aplicação de pauta fiscal.  

Dessa forma, quando o carvão chega ao destino do comprador, no 
Estado de Minas Gerais, a Recorrente realiza a correta medição da quantidade de carão 
vegetal, emitindo nota fiscal de entrada. Inclusive foram tais documentos que embasaram 
o lançamento tributário, apurando-se a partir deles as eventuais diferenças.  

Destarte, eventual ICMS eventualmente recolhido a menor, deveria 
ser cobrado do contribuinte goiano, sujeito passivo na RMIT do ICMS circulação de 
mercadorias, e não da Recorrente, que não teve nenhuma participação em eventual 
ausência de pagamento de tributo.  

Ademais, em relação à solidariedade (espécie do gênero 
responsabilidade tributária), nota-se com clareza que a legislação estadual, demanda o 
elemento interesse comum como dado que conecta o adquirente/destinatário das 
mercadorias à realização da obrigação tributária.  

Com o objetivo de fugir de possíveis ambiguidades e vaguezas, 
torna-se relevante, neste momento, definir o conceito de interesse comum. A Primeira 
Turma do STJi já se posicionou, valendo-se da definição do conceito de interesse comum 
encartada por Paulo de Barros Carvalho, é o que transcrevemos a seguir:  

(...) o interesse comum dos participantes no acontecimento factual não 
representa um dado satisfatório para a definição do vínculo da solidariedade. 
Em nenhuma dessas circunstâncias cogitou o legislador desse elo que 
aproxima os participantes do fato, o que ratifica a precariedade do método 
preconizado pelo inc. I do art. 124 do Código. Vale sim, para situações em 
que não haja bilateralidade no seio do fato tributado, como, por exemplo, na 
incidência do IPTU, em que duas ou mais pessoas são proprietárias do 
mesmo imóvel. Tratando-se, porém, de ocorrências em que o fato se 
consubstancie pela presença de pessoas contrapostas, com objetivos 
antagônicos, a solidariedade vai instalar-se entre sujeitos que estiveram no 
mesmo pólo da relação, se e somente se for esse o lado escolhido pela lei 
para receber o impacto jurídico da exação. É o que se dá no imposto de 
transmissão de imóveis, quando dois ou mais são os compradores; no ICMS, 
toda vez que dois ou mais forem os comerciantes vendedores; no ISS, toda 
vez que dois ou mais sujeitos prestarem um único serviço ao mesmo 
tomador. (grifou-se)  

Ao conferir à expressão interesse comum a possibilidade de inclusão 
do destinatário das mercadorias, quando a operação for realizada sem documentação 
fiscal, a legislação estadual faz tremenda confusão, pois só haveria se falar em interesse 
comum caso ambos fossem vendedores das mercadorias, isto é, sujeito passivo da RMIT.  

No caso em questão, para cobrança de eventual imposto recolhido a 
menor, a fiscalização deveria ter lavrado o AIIM em seu desfavor, e não em desfavor da 
Recorrente, situada no Estado de Minas Gerais e que não é contribuinte do imposto 
(sujeito passivo) aqui no Estado de Goiás.  



 

No máximo a Recorrente poderia ser autuada como solidária em 
procedimento fiscal que aponte a omissão por parte do produtor e a considera como 
responsável por não exigir a nota complementar apesar de ter recebido maior volume de 
carvão do que o apontado no documento fiscal proveniente do Estado de Goiás.  

Destarte, evidencia-se a insubsistência da presente autuação fiscal 
em desfavor da Recorrente.  

1.2. Da impossibilidade de condenação do devedor solidário ao 
pagamento de penalidade pecuniária (multa)  

Ultrapassada a preliminar supra, deve-se reformar o Acórdão 
recorrido para excluir a cobrança da penalidade pecuniária/multa imposta.  

O art. 45, no período de 01/01/1997 a 30/04/2008 apenas previa a 
solidariedade ao pagamento do imposto. Nada dispunha sobre a penalidade pecuniária.  

Entre 01/05/2008 e 01/12/2008, o ‘caput’ do referido artigo foi 
reformado para dispor que "são solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto ou da 
penalidade pecuniária ...".  

Por fim, a Lei n. 16.392/2008 introduziu nova reforma ao art. 45, 
‘caput’, retirando expressamente a solidariedade relativa à penalidade pecuniária/multa. 
Abaixo recorte da Lei n. 11.651/91, com todas as dicções do art. 45 e respectivos prazos 
de vigência:  

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO ART. 45 PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.972, DE 27.12.96 - 
VIGÊNCIA: 01.01.97.  

Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação 
que constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente:  

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO CAPUT DO ART. 45 PELO ART. 1º DA LEI Nº 16.241, DE 18.04.08 - 

VIGÊNCIA: 01.05.08.  

Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto ou da 
penalidade pecuniária as pessoas que tenham interesse comum na situação 
que constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente:2  

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO CAPUT DO ART. 45 PELO ART. 1º DA LEI Nº 16.392, DE 28.11.08 - 

VIGÊNCIA: 04.12.08.  

Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação 
que constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente:  

Com efeito, o legislador goiano, conscientemente excluiu a 
responsabilidade  solidária sobre as multas. Impossível entender de outra forma essa 
questão.  

Ademais, deve-se ter em mente a incidência do princípio da 
legalidade segundo o qual o legislador apenas pode fazer o que a lei lhe autoriza. Dessa 
forma, o lançamento tributário deve ser realizado nos exatos ditames e limites da lei.  

Destarte, não tenho dúvidas quanto à impossibilidade de cobrar 
multa do sujeito passivo, ora Recorrente.  



 

2. CONCLUSÃO  

Considerando as razões de fato e de direito acima expostas, 
reconheço preliminar de nulidade do auto de infração, haja vista o evidente o erro na 
identificação do sujeito passivo por solidariedade, em relação aos demais argumentos 
preliminares e de mérito, acompanho o relator.  

É como voto.  

 

TALITA PIMENTA FÉLIX iSTJ, Primeira Turma, REsp n. 884.845/SC, 
Relator Min. Luiz Fux, j. 05/02/2009, DJ 18/02/2009.  

 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 20 de dezembro de 2016. 
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Matéria: Mercadoria sem documento fiscal ou com documento irregular (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 02032/16 
 
Relatora: Conselheira Nislene Alves Borges 
 
Autora do Voto Vencido: Conselheira Talita Pimenta Félix 
 

 
EMENTA: Preliminar. Incompetência Territorial. 
Inadmissibilidade. Decisão unânime. Nulidade da peça básica 
por erro na identificação do sujeito passivo. Rejeitada. Decisão 
Não unânime. ICMS. Omissão de ICMS diferença apresentada na 
aquisição de carvão de produtores goianos. 
 
I - Devem ser liminarmente inadmitida pelo Conselho Pleno 
preliminar suscitada em recurso de decisão cameral unânime, 
quando não for comprovada a exigência de um dos requisitos 
previstos no artigo 41, inciso II, da Lei nº 16.469/09; 
 
II - Deve ser afastada a preliminar de nulidade por erro na 
identificação do sujeito passivo quando não ficar caracterizada 
a referida nulidade; 
 
III - É procedente o lançamento que formaliza a exigência de 
ICMS não recolhido em razão de diferença identificada na 
aquisição de mercadorias de contribuinte goiano. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 08 
de março de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, inadmitir a arguição de 
incompetência territorial, feita pela Relatora, tendo em vista não estar a peça recursal em 
consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09. Participaram do julgamento 
os Conselheiros Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de 
Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Mário 
de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Paulo Diniz, Heli José 
da Silva, Alcedino Gomes Barbosa, Domingos Caruso Neto, José Luiz Rosa, Antônio 
Martins da Silva, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira 
D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes e João Divino de Brito. Por maioria de 
votos, rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por erro na 
identificação do sujeito passivo. Foram vencedores os Conselheiros Nislene Alves Borges, 
Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto 
de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, 
Lidilone Polizeli Bento, Paulo Diniz, Heli José da Silva, Alcedino Gomes Barbosa, 
Domingos Caruso Neto, José Luiz Rosa, Antônio Martins da Silva, Washington Luis Freire 
de Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes e João Divino 
de Brito. Vencida a Conselheira Talita Pimenta Félix, que acolheu a nulidade por erro na 
identificação do sujeito passivo. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso da Fazenda Pública para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para reformar a 
decisão cameral e considerar procedente o auto de infração. Participaram do julgamento 
os Conselheiros Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de 
Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Mário 
de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Paulo Diniz, Heli José 
da Silva, Alcedino Gomes Barbosa, Domingos Caruso Neto, José Luiz Rosa, Antônio 



 

Martins da Silva, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira 
D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes e João Divino de Brito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo adquiriu de 
produtores rurais goianos, durante o período de 01/01/2006 a 31/08/2007, 13.129,45 de 
metros cúbicos de Carvão Vegetal, no valor total de R$ 1.017.532,38, desacobertados de 
documentação fiscal, conforme prova o Relatório de Controle do Consumo e Utilização de 
Produtos e Subprodutos Florestais, de emissão do próprio destinatário da mercadoria, 
anexo a este, e demonstrado nos documentos também anexos. Em consequência, 
conforme estabelece o art. 45, parágrafo único da Lei 11.651/91, na condição de 
contribuinte solidário, deve pagar o ICMS no valor de R$ 122.103,89, juntamente com as 
penalidades e acréscimos legais.  

A autoridade lançadora indicou como infringida as disposições do 
artigo 66 da Lei 11.651/91 c/c artigos 145 do Decreto 4.852/97. Proposta a aplicação da 
penalidade prevista no artigo 71, VII, "I", § 9°, I, da Lei 11.651/91 c/ redação da Lei 
13.446/1999. 

O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: 
Detalhamento do crédito tributário, fls. 3, demonstrativo de cálculo do ICMS sobre saída 
de carvão vegetal desacobertado de documento fiscal, fls. 4, quantidades informadas nas 
notas fiscais do produtor e demais planilhas da Agência Ambiental de Goiás, fls. 5 a 94, 
documento da Gerência de Arrecadação e Fiscalização, fls. 95, cópia de ofício da 
Secretaria do Meio Ambiente de Goiás, fls. 96. 

Em sua impugnação, fls. 101 a 110, o sujeito passivo alega em 
preliminar que o seu direito de defesa foi cerceado porque apenas parte dos documentos 
lhe fora remetida juntamente com a intimação, pois, estando estabelecida em outro Estado 
não estava ao seu alcance ir à repartição fiscal para copiar o processo em seu inteiro teor. 
Alega ainda, incompetência territorial para que o Estado de Goiás exija ICMS de 
contribuinte estabelecido em Minas Gerais, e que o contribuinte goiano, o remetente dos 
produtos é que seria o responsável pela exigência do imposto. Defende ainda que mesmo 
por solidariedade, a impugnante não se sujeita ao fisco goiano em face da limitação 
territorial imposta ao ICMS. Apresenta jurisprudências a respeito do tema. Alega que a 
aplicação de multas moratórias com caráter confiscatório viola frontalmente o disposto no 
art. 150, IV, da Constituição Federal, devendo o valor da multa aplicado ser afastado ou 
reduzido ao percentual adequado. Ao final, requer a improcedência do auto de infração 
por cerceamento do direito de defesa, por incompetência territorial em relação ao ICMS, 
ou por violar o benefício de ordem, e por cobrar multa com caráter confiscatório. Anexa 
documentos de fls. 111 a 123. 

Por meio do Despacho n° 277/11-JULP, fls. 125, a julgadora decide 
converter o julgamento em diligência com o objetivo de corrigir o cerceamento ao direito 
de defesa do contribuinte, intimando novamente o sujeito passivo e remetendo-lhe cópias 
dos documentos de fls. 4 a 95 para apresentar impugnação em primeira instancia ou 
pagar o crédito tributário. 

O sujeito passivo foi novamente intimado em primeira instância, 
conforme documentos de fls. 126 e 127, apresentando nova impugnação às fls. 129 a 137, 
reproduz todos os argumentos já apresentados em impugnação anterior, com exceção da 
preliminar de cerceamento do direito de defesa. Ao final, requer a improcedência do auto 
de infração por incompetência territorial em relação ao ICMS, ainda por violar o benefício 
de ordem e não demonstrar que o tributo não foi pago pelo contribuinte originário, bem 
como por cobrar multa com caráter confiscatório. 



 

Por meio da sentença nº 3362/2011 JULP, fls. 140 a 143, a julgadora 
singular decide pela procedência em parte do auto de infração. Em sua fundamentação 
afirma que a planilha anexada aos autos não deixa nenhuma dúvida de que as 
quantidades excedentes, recebidas, foram adquiridas sem documento fiscal e 
consequentemente sem o recolhimento do imposto. Assevera que o adquirente não 
comprova que solicitou a emissão de nota fiscal complementar nem prova que pagou o 
imposto relativo à mercadoria excedente em cada operação. Ao final, afirma que exigir o 
imposto conforme consta no auto de infração está coerente com os fatos e com a 
legislação invocada para alicerçar o lançamento de oficio.  

A Representação Fazendária apresenta recurso, fls. 144 a 146, onde 
discorda da sentença proferida que julgou procedente em parte o auto de infração e 
substituiu a multa de ofício prevista no art.71, VII, "I", § 9° do CTE, pela multa de mora 
prevista no art. 169, II do CTE. Alega em seu recurso violação do instituto da 
espontaneidade. Defende que este Conselho tem decidido pela exigência da multa de 
ofício, juntamente como o imposto, também do solidário, como no caso do Acórdão do 
Conselho Pleno desta casa de n° 1.415/10. Ao final, requer que a sentença proferida seja 
reformada para que seja exigido do sujeito passivo o crédito tributário nos termos da peça 
básica, ou seja, com a aplicação da multa prevista no art. 71, VII, "I", § 9° do CTE. 

O sujeito passivo apresenta contradita, fls. 151 e 152, alegando que 
a pretensão da Fazenda Estadual não deve prosperar. Defende que a obrigação no caso 
em tela, somente poderia ser cumprida pelo produtor, e não pelo adquirente do produto 
estabelecido em outra Unidade da Federação. Alega que a multa tem caráter punitivo, ao 
contrário da multa moratória que tem caráter de remuneração, e a referida multa somente 
pode ser imputada àquele que descumpriu a obrigação, e não a terceiro. Aduz que a 
solidariedade passiva somente diz respeito ao imposto e seus encargos moratórios, e não 
às penalidades por inobservância de obrigações acessórias, razão pela qual julga 
inteiramente acertada a decisão de primeira instância. Cita o artigo 122 do CTN, e ao final 
protesta pelo não provimento ao recurso da fazenda. 

A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário por meio 
do Acórdão n° 2355/2012, fls. 164 a 170, decidiu, por unanimidade, por rejeitar a 
preliminar de incompetência territorial da Fazenda Pública Estadual de Goiás de fiscalizar 
contribuintes do estado de Minas Gerais. Decidiu também, acolher o pedido da Fazenda 
Pública de adequação da penalidade prevista no art. 71, inciso VII, letra "l" com a 
agravante do § 9º do mesmo artigo do CTE. Quanto ao mérito, conheceram de ambos os 
recursos e negaram provimento ao de ofício e proveram o voluntário, para reformar a 
sentença singular e considerar improcedente o auto de infração. Em sua fundamentação, 
explica que é pela improcedência porque apesar de reconhecer o direito do Fisco goiano 
de cobrar da destinatária, entende que a exigência deveria recair sobre o produtor goiano, 
que é, em última análise, o principal responsável pelo pagamento, isto é, o sujeito passivo 
principal, e somente depois de esgotadas as ações de cobrança do produtor goiano, o 
Fisco deveria exigir o crédito da autuada como solidária.  

A Fazenda Pública Estadual, intimada a apresentar Recurso ao 
Conselho Pleno, fls. 171, manifesta no Recurso ao Conselho Pleno n° 163/13 alegando 
que o entendimento da III CJUL está equivocado e, sendo assim, necessita ser reformado, 
uma vez que a responsabilidade da siderúrgica mineira se dá por solidariedade, em razão 
de ter permanecido silente ante ao fato de que seus fornecedores – produtores rurais 
goianos – que lhe encaminharam carvão parcialmente desacobertado de documento fiscal 
e, mesmo assim, não lhes solicitou nota fiscal complementar nem se preocupou com o 
recolhimento da parcela do imposto omitido ao Estado de Goiás.  

Defende que o interesse comum entre a siderúrgica mineira e os 
produtores goianos do carvão sem documentação fiscal não é interpretação proposta 



 

pelos autuantes, mais presunção legal estabelecida pelo parágrafo único do art. 45 do 
CTE. Aduz que a solidariedade não comporta benefício de ordem, podendo o fisco exigir 
tributo acrescido das cominações apenas da siderúrgica mineira, ressalvado o direito 
regressivo desta junto a cada um dos produtores rurais goianos, observado o interesse 
comum entre os mesmos.  

Ressalta que o parágrafo único do art. 124 do CTN é claro no sentido 
de que a solidariedade nesse artigo não comporta benefício de ordem, competindo à 
autoridade fiscal indicar no lançamento do crédito tributário o sujeito passivo que melhor 
atenda o interesse da administração fazendária, não podendo, a ausência de qualquer um 
ou de todos os produtores rurais goianos no polo passivo da obrigação tributária 
caracterizar vicio formal do lançamento suscetível de nulidade do auto de infração, ou até 
mesmo, sua improcedência. Ao final, requer a reversão do julgado cameral a fim de que 
seja julgada inteiramente procedente a exigência fiscal nos termos do lançamento inicial. 

O sujeito passivo apresenta contradita, fls. 177 e 178, em que pugna 
para que Conselho Pleno reveja a decisão da Câmara de Julgamento no tocante à 
incompetência territorial e ao benefício de ordem. Defende que não se pode exigir tributo 
sobre operação de saída de mercadorias realizada fora dos seus limites territoriais, 
entretanto, se a operação de venda foi realizada por contribuinte aqui estabelecido, a 
operação de compra foi realizada por estabelecimento empresarial localizado no Estado 
de Minas Gerais. Aduz que o contribuinte aqui localizado é quem promoveu a saída dos 
produtos, e que a recorrente não pode ser responsabilizada por eventual inadimplemento 
do contribuinte. Alega que o princípio da limitação territorial aduz que um Estado não pode 
estabelecer norma a ser cumprida por contribuinte de outro Estado, o qual não pode ser 
alcançado por sua jurisdição. Quanto ao benefício de ordem, defende que a autoridade 
fazendária haveria de demonstrar que o tributo não foi pago pelo contribuinte, ou seja, por 
aquele que deu saída aos produtos, que a obrigação originária é do vendedor, nominado 
contribuinte, podendo ser cobrado dos denominados solidários, apenas se não houver 
êxito na cobrança contra o contribuinte original. Defende que a solidariedade no caso é 
evidentemente subsidiária, comportando benefício de ordem. Ao final, requer que seja 
reformada a decisão da III CJUL no tocante a competência territorial e ratificada sua 
decisão no tocante ao benefício de ordem. 

É esse o relatório. 

 
       V O T O  

 

Passo a decidir e de plano arguo a preliminar de inadmissibilidade da 
nulidade suscitada pela defesa por incompetência territorial de a Fazenda Pública goiana 
em fiscalizar contribuintes de outra Unidade da Federação, por considerar que estão 
ausentes os requisitos legalmente exigidos para sua admissão por este Conselho Pleno. 

 
Art. 41 Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão 
cameral: 
[...] 
II - unânime: 
a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão 
plenária, que tenha tratado de matéria idêntica; 
b) inequivocamente contrária a: 
1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 
2. prova inconteste, constante do processo à época do julgamento 
cameral, que implique reforma parcial ou total da decisão. 
c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 



 

d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava 
na ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 
§1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o 
recurso deve ser liminarmente inadmitido: 
I-juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste 
cuja existência se ignorava na ocasião do julgamento. 
II-demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição 
expressa da legislação tributária estadual ou à prova constante do 
processo, ou a falsidade da prova. 
 

De fato, a decisão recorrida foi tomada, na fase cameral, por 
unanimidade de votos e, não estando comprovada divergência jurisprudencial ou 
contrariedade a disposição expressa na Legislação Tributária Estadual ou a prova 
inconteste constante do processo, como prevê o art. 41, inciso II da Lei nº 16.469/09, 
abaixo transcrito, não cabe recurso quanto à preliminar suscitada pelo sujeito passivo a 
este Conselho Pleno. 

Relativamente às outras questões apresentadas, nulidade da peça 
básica por erro na identificação do sujeito passivo, alegada pela autuada e as questões de 
mérito apresentadas pela Fazenda Pública Estadual, utilizo-me das sábias palavras do 
Conselheiro Víctor Augusto de Faria Morato, que de maneira brilhante expôs seu 
entendimento em matéria idêntica por meio da peça decisória, ACÓRDÃO N.º 01462/14. 
 

“O presente trabalho fiscal, originário da Coordenação de Agropecuária, 
jungida à Gerência de Arrecadação e Fiscalização da Secretaria de Estado 
da Fazenda, foi deflagrado por meio de trocas de informações entre a 
Agência Ambiental do Estado de Goiás e aquele órgão Fazendário. Na 
oportunidade, verificou-se que siderúrgicas estabelecidas no Estado de 
Minas Gerais adquiriam de produtores rurais Goianos carvão vegetal para 
utilização em seus fornos industriais e, mediante levantamento 
comparativo, fora detectado que os volumes de carvão recebidos pelas 
siderúrgicas e descritos nas notas fiscais de entradas por elas emitidas, 
após aferição, informavam quantidades superiores que as descritas nas 
notas fiscais de produtor, emitidas no Estado de Goiás.  

 
Disso decorreu a lavratura de diversos lançamentos, que atualmente 
seguem em várias fases de tramitação neste Conselho e outros já em 
dívida ativa, todos com a mesma gênese de acusação: venda, por 
produtores Goianos, e aquisição, pelas siderúrgicas Mineiras, de 
mercadoria sem documentação fiscal. 
 

O assunto não é novo nesta Casa. Podemos citar, v.g., os acórdãos nº 
1925/11 da IV CJUL, 816/11 da ICJUL e 1415/10 do CONP. 

 

[...] 

 

O interesse da empresa destinatária - recorrente é ínsito ao negócio 
jurídico avençado, no qual o volume de carvão e, por conseqüência, 
o valor que foi oferecido à tributação pelo Estado de Goiás foi inferior 
ao que deveria ter sido. Em outras palavras, as notas fiscais que 
seguiram com a mercadoria acobertavam volume inferior ao 
declarado e, nessa qualidade, remetente e destinatário se beneficiam 
da operação, mediante a formação de um custo de mercadoria 



 

desonerado do ICMS que lhe corresponda. A co-autoria e o interesse 
comum são, portanto, condição sine qua non para que o desiderato 
da sonegação tributária fosse alcançado. 

 

Disso decorre o arrolamento da autuada na condição de solidária 
com o fato gerador, que é o que dispõe o art. 45, parágrafo único do 
CTE, in verbis: 

 

Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse 
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação 
principal, especialmente: 

......................................................................................................................... 

Parágrafo único. Considera-se, também, ter interesse comum na 
situação que constitua fato gerador de obrigação principal: 

I - o alienante ou remetente, com o adquirente ou o destinatário, de 
mercadorias ou bens, em operações realizadas sem documentação 
fiscal; 

 

Reitero o posicionamento exposto por esta Casa, em processos 
semelhantes, no sentido de que a não-inclusão dos demais co-
autores, quais sejam, os produtores rurais, configurou decisão do 
Fisco no escopo de não fragmentar o presente lançamento em um 
sem número de outros lançamentos, considerando que cada 
siderúrgica opera com centenas ou milhares de produtores rurais. 
Optou-se por centralizar os lançamentos na figura dos solidários-
destinatários, o que de forma alguma o macula de nulidade, ex vi da 
inteligência do art. 20 da lei nº 16469/09, ao dispor que “quando 
ocorrer a identificação de mais de um sujeito passivo não deve ser 
declarada a nulidade do ato, se pelo menos um deles estiver 
corretamente identificado, devendo ser excluídos da relação jurídica 
os demais.” 

 
[...].  
 

Com efeito, o interesse comum pressupõe conjunção de objetivos 
entre duas ou mais pessoas. Nesse sentido, considerando que o 
CTN autoriza, na ausência de disposição expressa, a extração de 
princípios insertos no direito público90, podemos tecer um 
paralelismo com a teoria geral da pena, em sua parte que trata do 
concurso de pessoas.  

 

Nesse sentido, o Código Penal Brasileiro não define expressamente 
o concurso de pessoas, mas afirma no caput do art. 29 que "quem, 

                                            

90 Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação tributária utilizará sucessivamente, 

na ordem indicada: III - os princípios gerais de direito público; 



 

de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este 
cominadas, na medida de sua culpabilidade." Fica patente, nos 
autos, que o ilícito não existiria não fosse o assentimento, 
concorrência e participação do destinatário-autuado, que se 
beneficiou da operação, na forma como realizada, na qual houve 
desoneração do imposto.  

 

[...] 

 

Todos esses elementos levam à conclusão de que o ilícito capitulado 
na inicial de fato ocorreu, na forma como discriminado, com venda e 
aquisição de mercadorias sem nota fiscal, em descompasso com 
dispositivos da legislação tributária, citados alhures, com prejuízo 
para o Estado de Goiás.” 

 

Encerram-se assim as discussões relativas à nulidade suscitada pela 
empresa autuada relativamente ao erro na identificação do sujeito passivo, bem como 
quanto às questões meritórias que pudessem confrontar o lançamento realizado nos 
termos do 160 do CTE. Portanto não merece reparos o lançamento. 

Face ao exposto e acompanhada da unanimidade do voto dos 
membros deste Pleno, acolho a preliminar de inadmissibilidade quanto à nulidade 
suscitada pela defesa por incompetência territorial, arguida por esta Conselheira Relatora, 
tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, inciso 
II, da Lei Estadual nº 16.469/09, por maioria de votos, afasto a preliminar de nulidade por 
erro na identificação do sujeito passivo e, no mérito, voto, acompanhada da unanimidade 
dos membros deste Conselho Pleno, conhecendo do recurso da fazenda Pública, dando-
lhe provimento para reformar a decisão cameral e considerar o auto procedente. 

 
 

VOTO EM SEPARADO 
 

 
No julgamento do recurso, divergi da relatora tão somente em 

relação à preliminar de nulidade da peça básica, pois percebo a ocorrência de erro na 
identificação do sujeito passivo por solidariedade, razão pela qual passo a expor os 
fundamentos jurídicos do voto. 

 
1 PRELIMINARMENTE 
 
1.1. Da nulidade do auto de infração - erro na identificação do 
sujeito passivo por solidariedade 

 
O fundamento legal para inclusão da recorrente na condição de 

contribuinte solidário, imputando-lhe a obrigatoriedade de pagar ICMS no valor de R$ 
122.103,89, além de multa formal de R$ 254.383,10 é o estabelecido no art. 45, § 1º, I, do 
CTE/GO, que prevê: 

 
Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação 
que constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente: 
 



 

(...) 
 
§ 1º Considera-se, também, ter interesse comum na situação que constitua 
fato gerador da obrigação principal: 
 
I - o alienante ou remetente, com o adquirente ou o destinatário, de 

mercadorias ou bens, em operações realizadas sem documentação fiscal. 
 

De plano afasta-se a premissa principal na qual baseou-se a 
autuação fiscal. E que no caso em comento, a Recorrente não tem nenhuma 
responsabilidade tributária sobre os procedimentos adotados pelo contribuinte goiano, o 
produtor rural. 

 
Ademais, dadas as condições em que é adquirido o carvão vegetal, 

não. é dado ao contribuinte goiano (menos ainda à Adquirente, ora Recorrente) fazer a 
exata medição da quantidade de carvão adquirida, razão pela qual o fisco de Goiás 
determina a aplicação de pauta fiscal. 

 
Dessa forma, quando o carvão chega ao destino do comprador, no 

Estado de Minas Gerais, a Recorrente realiza a correta medição da quantidade de carão 
vegetal, emitindo nota fiscal de entrada. Inclusive foram tais documentos que embasaram 
o lançamento tributário, apurando-se a partir deles as eventuais diferenças. 

 
Destarte, eventual ICMS eventualmente recolhido a menor, deveria 

ser cobrado do contribuinte goiano, sujeito passivo na RMIT do ICMS circulação de 
mercadorias, e não da Recorrente, que não teve nenhuma participação em eventual 
ausência de pagamento de tributo. 

 
Ademais, em relação à solidariedade (espécie do gênero 

responsabilidade tributária), nota-se com clareza que a legislação estadual, demanda o 
elemento interesse comum como dado que conecta o adquirente/destinatário das 
mercadorias à realização da obrigação tributária. 

 
Com o objetivo de fugir de possíveis ambiguidades e vaguezas, 

torna-se relevante, neste momento, definir o conceito de interesse comum. A Primeira 
Turma do STJxxiv já se posicionou, valendo-se da definição do conceito de interesse 
comum encartada por Paulo de Barros Carvalho, é o que transcrevemos a seguir: 

 
(...) o interesse comum dos participantes no acontecimento factual não 
representa um dado satisfatório para a definição do vínculo da solidariedade. 
Em nenhuma dessas circunstâncias cogitou o legislador desse elo que 
aproxima os participantes do fato, o que ratifica a precariedade do método 
preconizado pelo inc. I do art. 124 do Código. Vale sim, para situações em 
que não haja bilateralidade no seio do fato tributado, como, por exemplo, na 
incidência do IPTU, em que duas ou mais pessoas são proprietárias do 
mesmo imóvel. Tratando-se, porém, de ocorrências em que o fato se 
consubstancie pela presença de pessoas contrapostas, com objetivos 
antagônicos, a solidariedade vai instalar-se entre sujeitos que estiveram no 
mesmo pólo da relação, se e somente se for esse o lado escolhido pela lei 
para receber o impacto jurídico da exação. É o que se dá no imposto de 
transmissão de imóveis, quando dois ou mais são os compradores; no ICMS, 
toda vez que dois ou mais forem os comerciantes vendedores; no ISS, toda 
vez que dois ou mais sujeitos prestarem um único serviço ao mesmo 
tomador. (grifou-se) 

 
Ao conferir à expressão interesse comum a possibilidade de inclusão 

do destinatário das mercadorias, quando a operação for realizada sem documentação 



 

fiscal, a legislação estadual faz tremenda confusão, pois só haveria se falar em interesse 
comum caso ambos fossem vendedores das mercadorias, isto é, sujeito passivo da RMIT. 

 
No caso em questão, para cobrança de eventual imposto recolhido a 

menor, a fiscalização deveria ter lavrado o AIIM em seu desfavor, e não em desfavor da 
Recorrente, situada no Estado de Minas Gerais e que não é contribuinte do imposto 
(sujeito passivo) aqui no Estado de Goiás. 

 
No máximo a Recorrente poderia ser autuada como solidária em 

procedimento fiscal que aponte a omissão por parte do produtor e a considera como 
responsável por não exigir a nota complementar apesar de ter recebido maior volume de 
carvão do que o apontado no documento fiscal proveniente do Estado de Goiás. 

 
Clarividente a insubsistência da presente autuação fiscal em 

desfavor da Recorrente. 
 

1.2. Da impossibilidade de condenação do devedor solidário ao 
pagamento de penalidade pecuniária (multa) 

 
Ultrapassada a preliminar supra, o que não se espera, deve-se 

reformar o acórdão recorrido para excluir a cobrança da penalidade pecuniária/multa 
imposta. 

 
O art. 45, no período de 01/01/1997 a 30/04/2008 apenas previa a 

solidariedade ao pagamento do imposto. Nada dispunha sobre a penalidade pecuniária. 
 
Entre 01/05/2008 e 01/12/2008, o caput do referido artigo foi 

reformado par dispor que "são solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto ou da 
penalidade pecuniária ..." 

 
Por fim, a Lei nº 16.392/2008 introduziu nova reforma ao art. 45, 

caput, retirando expressamente a solidariedade relativa à penalidade pecuniária/multa. 
Abaixo recorte da Lei nº 11.651/91, com todas as dicções do art. 45 e respectivos prazos 
de vigência: 

 
CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO ART. 45 PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.972, DE 27.12.96 - 

VIGÊNCIA: 01.01.97. 
 
Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação 
que constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente:91 

 
CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO CAPUT DO ART. 45 PELO ART. 1º DA LEI Nº 16.241, DE 

18.04.08 - VIGÊNCIA: 01.05.08. 
 
Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto ou da 
penalidade pecuniária as pessoas que tenham interesse comum na situação 
que constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente:92 

 
CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO CAPUT DO ART. 45 PELO ART. 1º DA LEI Nº 16.392, DE 
28.11.08 - VIGÊNCIA: 04.12.08. 

 

                                            
91 Redação com vigência de 01.01.97 a 30.04.08. 
92 Redação com vigência de 01.05.08 a 03.12.08. 



 

Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação 
que constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente: 

 
Com efeito o legislador goiano, conscientemente, excluiu a 

responsabilidade  solidária sobre as multas. Impossível entender de outra forma essa 
questão. 

 
Ademais, deve-se ter em mente a incidência do princípio da 

legalidade segundo o qual o legislador apenas pode fazer o que a lei lhe autoriza. Dessa 
forma, o lançamento tributário deve ser realizado nos exatos ditames e limites da lei. 

 
Destarte, não tenho dúvidas quanto à impossibilidade de cobrar 

multa do sujeito passivo, ora Recorrente. 
 

2. CONCLUSÃO 
 
Considerando as razões de fato e de direito acima alinhavadas 

conheço a preliminar de nulidade do auto de infração pois evidente o erro na identificação 
do sujeito passivo por solidariedade, em relação aos demais argumentos preliminares e de 
mérito, acompanho a relatora. 

 
É como voto. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 20 de dezembro de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00016/16 
 
Relator: Conselheiro Antônio Martins da Silva 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Omissão da escrituração 
do livro Registro de saída relativo à Escrituração Fiscal Digital - 
EFD. Exigência do imposto destacado nas notas fiscais e multa 
formal pela falta de registro. Procedência parcial. 
 
Estando provado nos autos que o contribuinte promoveu a 
retificaçã dos arquivos após a ação fiscal deve permanecer a 
exigência, porém, somente em relação à multa formal, eis que 
no no período considerado o valor dos créditos era superior ao 
débito relativo ao imposto destacado nas notas não registradas. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 17 
de novembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de 
infração no valor da multa formal de R$ 7.902,70 (sete mil, novecentos e dois reais e 
setenta centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros Antônio Martins da Silva, 
Edson Abrão da Silva, Elias Alves dos Santos, Talita Pimenta Félix, Lidilone Polizeli Bento, 
João Divino de Brito, Heli José da Silva, Nivaldo Carvelo Carvalho, Marlene Maria da Silva 
Ruguê Bernardes, Nivaldo José Mendes, Mário de Oliveira Andrade, Masayuki Missao, 
Victor Augusto de Faria Morato, Carlos Andrade Silveira, Washington Luis Freire de 
Oliveira e Alcedino Gomes Barbosa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada pelo fisco no presente processo é no sentido 
de que a empresa deixou de escriturar o livro Registro de Saída de Mercadorias relativo à 
Escrituração Fiscal Digital - EFD, no período de 01/02/12 a 31/01/12, ficando, em 
consequência, sujeita ao pagamento da multa formal correspondente a 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor das operações, bem o imposto destacado nas notas fiscais.  

Foram indicados como infringidos o artigo 64 § 2º, da Lei nº 
11.651/91 e os artigos 313, 314 e 356-C, § 1º, do Decreto nº 4.852,97 e proposta a  
penalidade prevista no art. 71, inciso X, alínea “a”, c/c § 9º, da Lei nº 11.651/91. 

O lançamento foi instruído com a mídia eletrônica de fls. 06.  
O não comparecimento da empresa autuada para pagamento da 

quantia exigida ou apresentação de impugnação encontra-se registrado nos termos de 
revelia e perempção de fls.07 e 11. 

A autuada compareceu na via extraordinária por meio da peça de fls. 
14 a 16, afirmando que a transmissão dos arquivos para o sostema SINTEGRA ocorreu 
normalmente, porém, em razão de problemas no SPED, alguns arquivos não foram 
transmitidos na EFD. 

Pediu a nulidade do lançamento. 
Analisando o pedido a Presidência do Conselho Administrativo 

Tributário concluiu que a empresa promoveu a retificação dos arquivos após a intimação 
do auto de infração, porém, do confronto entre débitos e créditos restou um saldo credor 
no valor de R$ 2.623,57 (dois mil, seiscentos e vinte e três reais e cinqeunta e sete 
centavos), restando, dessa forma, somente a multa formal.  



 

O pedido foi admitido e o processo pautado para julgamento. 
 
É o relatório. 

 
V O T O  

 
 

As regras para retificação da Escrituração Fiscal Digital - EFD, estão 
previstas no Decreto nº 4.852/97. Vejamos: 

 

"Art. 356-O. O contribuinte pode retificar a Escrituração Fiscal Digital - 

EFD (Ajuste SINIEF 2/09, cláusula décima terceira, II e III): (Redação 
conferida pelo Decreto nº 7.817 - vigência: 01.01.13) 

I - até o último dia do terceiro mês subsequente ao encerramento do 
mês da apuração, independentemente de autorização da 
administração tributária; (Redação acrescida pelo Decreto nº 7.817 - vigência: 01.01.13) 

II - após o prazo de que trata o inciso I, mediante autorização da 
administração tributária do seu domicílio fiscal, no caso em que houver 
prova inequívoca da ocorrência de erro de fato no preenchimento da 
escrituração, quando evidenciada a impossibilidade ou a inconveniência de 
saneá-la por meio de lançamento corretivo. (Redação acrescida pelo Decreto nº 

7.817 - vigência: 01.01.13) 

§ 1º A retificação de que trata este artigo deve ser efetuada mediante envio 
de outro arquivo para substituição integral do arquivo digital da EFD 
regularmente recebido pela administração tributária, vedado o envio de 
arquivo digital complementar (Ajuste SINIEF 2/09, cláusula décima terceira, 
II, §§ 1º e 3º). 

§ 2º A geração e envio do arquivo digital para retificação da EFD deve observar o disposto nos arts. 
356-K e 356-L, com indicação da finalidade do arquivo (Ajuste SINIEF 2/09, cláusula décima terceira, § 

2º). (Redação acrescida pelo Decreto nº 6.981 - vigência: 01.01.09 a 31.12.12) 

§ 2º A geração e envio do arquivo digital para retificação da EFD deve 
observar o disposto nos arts. 356-G, 356-K e 356-L, com indicação da 
finalidade do arquivo (Ajuste SINIEF 2/09, cláusula décima terceira, § 2º). 
(Redação conferida pelo Decreto nº 7.817 - vigência: 01.01.13) 

§ 3º Mediante notificação da autoridade fiscal competente, o arquivo digital da EFD deve ser retificado 
pelo contribuinte, desde que o estabelecimento esteja sob ação fiscal e o arquivo retificador não altere o 
valor apurado do saldo credor ou devedor do ICMS constante do arquivo a ser retificado. (Ajuste SINIEF 
2/09, cláusula décima terceira, II).  
NOTA: Redação com vigência de 01.01.09 a 30.06.10. 

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO § 3º DO ART. 356-O PELO ART. 2º DO DECRETO Nº 7.150, DE 
14.09.10 - VIGÊNCIA: 01.07.10. 

§ 3º Mediante notificação da autoridade fiscal competente, o contribuinte 
deve retificar a EFD (Ajuste SINIEF 2/09, cláusula décima terceira, II). 

§ 4º A autorização para a retificação da EFD não implica o reconhecimento 
da veracidade e legitimidade das informações prestadas, nem a 
homologação da apuração do imposto efetuada pelo contribuinte (Ajuste 
SINIEF 2/09, cláusula décima terceira, § 5º). (Redação conferida pelo Decreto nº 

7.817 - vigência: 01.01.13) 

§ 5º Não produzirá efeitos a retificação de EFD (Ajuste SINIEF 2/09, 
cláusula décima terceira, § 7º): (Redação conferida pelo Decreto nº 7.817 - vigência: 

01.01.13) 

I - de período de apuração que tenha sido submetido ou esteja sob 
ação fiscal; (Redação conferida pelo Decreto nº 7.817 - vigência: 01.01.13) 
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II - cujo débito constante da EFD objeto da retificação tenha sido enviado 
para inscrição em Dívida Ativa, nos casos em que importe alteração desse 
débito; (Redação conferida pelo Decreto nº 7.817 - vigência: 01.01.13) 

III - transmitida em desacordo com as disposições desta cláusula. (Redação 

conferida pelo Decreto nº 7.817 - vigência: 01.01.13)" 

 
As regras para retificação da Escrituração Fiscal Digital - EFD, de 

períodos anteriores a janeiro de 2013 estão previstas no Ajuste SINIEF Nº 11/12: 
 
"Cláusula segunda A cláusula décima terceira do Ajuste 
SINIEF 02/09 passa a vigorar com a seguinte redação: 
  
“Cláusula décima terceira O contribuinte poderá retificar a EFD: 
  
I – até o prazo de que trata a cláusula décima 
segunda, independentemente de autorização da administração 
tributária; 
  
II – até o último dia do terceiro mês subsequente ao 
encerramento do mês da apuração, independentemente de 
autorização da administração tributária, com observância do 
disposto nos §§ 6º e 7º; 
  
III – após o prazo de que trata o inciso II desta 
cláusula, mediante autorização da Secretaria de Fazenda, 
Receita, Finanças ou Tributação do seu domicílio fiscal quando 
se tratar de ICMS, ou pela RFB quando se tratar de IPI, nos 
casos em que houver prova inequívoca da ocorrência de erro de 
fato no preenchimento da escrituração, quando evidenciada a 
impossibilidade ou a inconveniência de saneá-la por meio de 
lançamentos corretivos mediante envio de outro arquivo para 
substituição integral do arquivo digital da EFD regularmente 
recebido pela administração tributária. 
  
§ 2º A geração e envio do arquivo digital para retificação da EFD 
deverá observar o disposto nas cláusulas oitava a décima 
primeira deste ajuste, com indicação da finalidade do arquivo. 
  
§ 3º Não será permitido o envio de arquivo digital complementar. 
  
§ 4º O disposto nos incisos II e III desta cláusula não se aplica 
quando a apresentação do arquivo de retificação for decorrente de 
notificação do fisco. 
  
§ 5º A autorização para a retificação da EFD não implicará o 
reconhecimento da veracidade e legitimidade das informações 
prestadas, nem a homologação da apuração do imposto efetuada 
pelo contribuinte. 
  
§ 6º O disposto no inciso II do caput não caracteriza dilação do prazo 
de entrega de que trata a cláusula décima segunda. 
  
§ 7º Não produzirá efeitos a retificação de EFD: 
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I – de período de apuração que tenha sido submetido ou esteja sob 
ação fiscal; 
II – cujo débito constante da EFD objeto da retificação tenha sido 
enviado para inscrição em Dívida Ativa, nos casos em que importe 
alteração desse débito; 
III – transmitida em desacordo com as disposições desta cláusula. 
  
Cláusula terceira A EFD de período de apuração anterior a janeiro de 
2013 poderá ser retificada até o dia 30 de abril de 
2013, independentemente de autorização do fisco. 
  
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica às situações em 
que, relativamente ao período de apuração objeto da retificação, o 
contribuinte tenha sido submetido ou esteja sob ação fiscal." 
 
É fato que o contribuinte promoveu a retificação da Escrituração 

Fiscal Digital - EFD, porém, após a ciência do auto de infração, portanto, a exigência 
relativa a multa formal pela falta do registro das notas fiscais o valor de R$ 7.902,70 (sete 
mil, novecentos e dois reais e setenta centavos) deve permanecer, devendo, no entanto, 
ser excluída a exigência do ICMS destacado nas notas fiscais não registradas no valor de 
R$ 6.086,77 (seis mil, oitenta e seis reais e setenta e sete centavos), eis que ficou 
comprovado que os créditos do período de apuração considerado superavam esse valor. 

À conta do exposto, conheço do pedido de revisão extraordinária, 
dou-lhe parcial provimento, para considerar parcialmente procedente o lançamento no 
valor de R$ 7.902,70 (sete mil, novecentos e dois reais e setenta centavos), relativamente 
a multa formal pela falta de registro das notas fiscais de saídas.  
 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 05 de janeiro de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00019/16 
 
Relator: Conselheiro Antônio Martins da Silva 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Apresentação do arquivo 
magnético da EFD com omissão do Registro C-100. Multa 
formal. Adequação da penalidade. Procedência parcial.  
 
1. O contribuinte deve utilizar a EFD para efetuar a escrituração 
dos livros Registros de Entradas, Registro de Saídas, Registro 
de Inventário, Registro de Apuração do IPI, Registro de 
Apuração do ICMS e Registro de Crédito de ICMS do Ativo 
Permanente (Decreto nº 4.852/97, art. 356-C, § 1º); 
 
2. A entrada de mercadoria, a qualquer título, no 
estabelecimento de contribuinte do ICMS, deve ser registrada no 
livro Registro de Entradas, inclusive aquelas destinadas ao ativo 
imobilizado e ao uso e consumo do estabelecimento (RCTE, art. 
308, inciso I e § 1º); 
 
3. Estando provado nos autos que o contribuinte apresentou o 
arquivo magnético da EFD com omissão do Registro C-100, 
destinado a informações sobre as notas fiscais de entrada, deve 
ser considerado procedente o lançamento, porém, com a 
adequação da penalidade para a prevista no art. 71, inciso XXIII, 
alínea "a", da Lei nº 11.651/91. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de novembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos,  conhecer 
do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração.   Participaram do julgamento os Conselheiros Antônio 
Martins da Silva, Talita Pimenta Félix, Mário de Oliveira Andrade, José Luiz Rosa e Elias 
Alves dos Santos.  E, por maioria de votos,   adequar a penalidade para a prevista no art. 
71, inciso XXIII, alínea "A", da Lei 11.651/91, em consequência, a multa formal fica 
reduzida para R$8.532,33 (oito mil, quinhentos e trinta e dois reais e trinta e três 
centavos).  Foram vencedores os Conselheiros Antônio Martins da Silva, Talita Pimenta 
Félix, José Luiz Rosa e Elias Alves dos Santos. Vencido o Conselheiro Mário de Oliveira 
Andrade. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada pelo fisco no presente processo é no sentido 
de que a empresa apresentou o arquivo magnético contendo a Escrituração Fiscal Digital - 
EFD, do período de janeiro a dezembro de 2012, com omissão do Registro C-100, ficando, 
em consequência, sujeita a multa formal correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) 
do valor das notas fiscais de entradas.  

Foram indicados como infringidos o artigo 64 § 2º, da Lei nº 
11.651/91 e os artigos 308, do Decreto nº 4.852,97 e proposta a  penalidade prevista no 
art. 71, inciso VII, alínea “c”, da Lei nº 11.651/91. 



 

Devidamente intimada para pagamento da quantia exigida ou 
apresentação de impugnação à primeira instância a empresa autuada compareceu ao 
processo por meio da peça de fls. 12 e 13 afirmando que fora orientada pelo fisco que o 
prazo limite para retificação dos arquivos magnéticos era 30/04/13, porém, o auto de 
infração foi lavrado no dia 21/03/13. 

Pediu a improcedência do lançamento. 
Por meio da Sentença nº 2248/2015, de fls. 21 a 22, o julgador 

singular considerou procedente o lançamento. 
Inconformada a empresa autuada interpos o recurso voluntário de fls. 

27 a 28, objeto do presente julgamento, afirmando que em palestra realizada pelo fisco o 
contador foi informado que o prazo para retificação de arquivo de EFD era 30/04/13, no 
entanto, o auto de infração no dia 21/04/13. 

Ao final pediu a improcedência do lançamento. 
 

V O T O  
 
 

As regras para retificação da Escrituração Fiscal Digital - EFD, estão 
previstas no Decreto nº 4.852/97. Vejamos: 

 

"Art. 356-O. O contribuinte pode retificar a Escrituração Fiscal Digital - EFD (Ajuste 
SINIEF 2/09, cláusula décima terceira, II e III): (Redação conferida pelo Decreto nº 
7.817 - vigência: 01.01.13) 

I - até o último dia do terceiro mês subsequente ao encerramento do mês da 
apuração, independentemente de autorização da administração tributária; 
(Redação acrescida pelo Decreto nº 7.817 - vigência: 01.01.13) 

II - após o prazo de que trata o inciso I, mediante autorização da administração 
tributária do seu domicílio fiscal, no caso em que houver prova inequívoca da 
ocorrência de erro de fato no preenchimento da escrituração, quando evidenciada 
a impossibilidade ou a inconveniência de saneá-la por meio de lançamento 
corretivo. (Redação acrescida pelo Decreto nº 7.817 - vigência: 01.01.13) 

§ 1º A retificação de que trata este artigo deve ser efetuada mediante envio de 
outro arquivo para substituição integral do arquivo digital da EFD regularmente 
recebido pela administração tributária, vedado o envio de arquivo digital 
complementar (Ajuste SINIEF 2/09, cláusula décima terceira, II, §§ 1º e 3º). 

§ 2º A geração e envio do arquivo digital para retificação da EFD deve observar o 
disposto nos arts. 356-K e 356-L, com indicação da finalidade do arquivo (Ajuste 
SINIEF 2/09, cláusula décima terceira, § 2º). (Redação acrescida pelo Decreto nº 
6.981 - vigência: 01.01.09 a 31.12.12) 

§ 2º A geração e envio do arquivo digital para retificação da EFD deve observar o 
disposto nos arts. 356-G, 356-K e 356-L, com indicação da finalidade do arquivo 
(Ajuste SINIEF 2/09, cláusula décima terceira, § 2º). (Redação conferida pelo 
Decreto nº 7.817 - vigência: 01.01.13) 

§ 3º Mediante notificação da autoridade fiscal competente, o arquivo digital da EFD 
deve ser retificado pelo contribuinte, desde que o estabelecimento esteja sob ação 
fiscal e o arquivo retificador não altere o valor apurado do saldo credor ou devedor 
do ICMS constante do arquivo a ser retificado. (Ajuste SINIEF 2/09, cláusula 
décima terceira, II).  
NOTA: Redação com vigência de 01.01.09 a 30.06.10. 

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO § 3º DO ART. 356-O PELO ART. 2º DO 
DECRETO Nº 7.150, DE 14.09.10 - VIGÊNCIA: 01.07.10. 

§ 3º Mediante notificação da autoridade fiscal competente, o contribuinte deve 
retificar a EFD (Ajuste SINIEF 2/09, cláusula décima terceira, II). 

§ 4º A autorização para a retificação da EFD não implica o reconhecimento da 
veracidade e legitimidade das informações prestadas, nem a homologação da 
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apuração do imposto efetuada pelo contribuinte (Ajuste SINIEF 2/09, cláusula 
décima terceira, § 5º). (Redação conferida pelo Decreto nº 7.817 - vigência: 
01.01.13) 

§ 5º Não produzirá efeitos a retificação de EFD (Ajuste SINIEF 2/09, cláusula 
décima terceira, § 7º): (Redação conferida pelo Decreto nº 7.817 - vigência: 
01.01.13) 

I - de período de apuração que tenha sido submetido ou esteja sob ação 
fiscal; (Redação conferida pelo Decreto nº 7.817 - vigência: 01.01.13) 

II - cujo débito constante da EFD objeto da retificação tenha sido enviado para 
inscrição em Dívida Ativa, nos casos em que importe alteração desse débito; 
(Redação conferida pelo Decreto nº 7.817 - vigência: 01.01.13) 

III - transmitida em desacordo com as disposições desta cláusula. (Redação 
conferida pelo Decreto nº 7.817 - vigência: 01.01.13)" 
 

As regras para retificação da Escrituração Fiscal Digital - EFD, de 
períodos anteriores a janeiro de 2013 estão previstas no Ajuste SINIEF Nº 11/12: 

 
"Cláusula segunda A cláusula décima terceira do Ajuste SINIEF 02/09 passa a 
vigorar com a seguinte redação: 
  
“Cláusula décima terceira O contribuinte poderá retificar a EFD: 
  
I – até o prazo de que trata a cláusula décima segunda, independentemente de 
autorização da administração tributária; 
  
II – até o último dia do terceiro mês subsequente ao encerramento do mês da 
apuração, independentemente de autorização da administração tributária, 
com observância do disposto nos §§ 6º e 7º; 
  
III – após o prazo de que trata o inciso II desta cláusula, mediante autorização 
da Secretaria de Fazenda, Receita, Finanças ou Tributação do seu domicílio 
fiscal quando se tratar de ICMS, ou pela RFB quando se tratar de IPI, nos 
casos em que houver prova inequívoca da ocorrência de erro de fato no 
preenchimento da escrituração, quando evidenciada a impossibilidade ou a 
inconveniência de saneá-la por meio de lançamentos corretivos mediante 
envio de outro arquivo para substituição integral do arquivo digital da EFD 
regularmente recebido pela administração tributária. 
  
§ 2º A geração e envio do arquivo digital para retificação da EFD deverá observar o 
disposto nas cláusulas oitava a décima primeira deste ajuste, com indicação da 
finalidade do arquivo. 
  
§ 3º Não será permitido o envio de arquivo digital complementar. 
  
§ 4º O disposto nos incisos II e III desta cláusula não se aplica quando a 
apresentação do arquivo de retificação for decorrente de notificação do fisco. 
  
§ 5º A autorização para a retificação da EFD não implicará o reconhecimento da 
veracidade e legitimidade das informações prestadas, nem a homologação da 
apuração do imposto efetuada pelo contribuinte. 
  
§ 6º O disposto no inciso II do caput não caracteriza dilação do prazo de entrega 
de que trata a cláusula décima segunda. 
  
§ 7º Não produzirá efeitos a retificação de EFD: 
  
I – de período de apuração que tenha sido submetido ou esteja sob ação fiscal; 
II – cujo débito constante da EFD objeto da retificação tenha sido enviado para 
inscrição em Dívida Ativa, nos casos em que importe alteração desse débito; 
III – transmitida em desacordo com as disposições desta cláusula. 
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Cláusula terceira A EFD de período de apuração anterior a janeiro de 2013 poderá 
ser retificada até o dia 30 de abril de 2013, independentemente de autorização do 
fisco. 
  
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica às situações em que, 
relativamente ao período de apuração objeto da retificação, o contribuinte tenha 
sido submetido ou esteja sob ação fiscal." 

 
No caso vertente a própria empresa autuada confessa que na data 

da lavratura do auto de infração  (21/03/13) o arquivo magnético contendo a Escrituração 
Fiscal Digital – EFD, ainda constava no sistema SEFAZ com omissão do Registro C-100, 
eis que tinha recebido informação verbal da fiscalização que o prazo final para retificação 
seria 30/04/13. 

Ora, a Cláusula Terceira do Ajuste SINIEF Nº 11/12 afirma com todas 
as letras que a EFD de período de apuração anterior a janeiro de 2013 poderia ser 
retificada até o dia 30 de abril de 2013, independentemente de autorização. Assim, a 
informação verbal transmitida pelo fisco ao contador da empresa autuada estava correta. 

O que a empresa autuada deixou de observar foi a regra prevista no 
Parágrafo único da referida Cláusula, asseverando que o disposto no caput não se 
aplicava às situações em que, relativamente ao período de apuração objeto da retificação, 
o contribuinte tivesse sido submetido a ação fiscal.  

Resumindo: A regra prevista nos dispositivos legais em comento 
constituiam apenas e tão-somente em dispensa de autorização do fisco para retificação 
até 30/04/13 de período anterior a janeiro de 2013, porém, desde que a empresa não 
tivesse sido submetida a procedimento fiscal.  

Com essas considerações, entendo que o lançamento é procedente, 
portanto, a decisão recorrida está escorreita. 

Observo, no entanto, que o Registro C-100 é destinado a 
informações relacionadas às notas fiscais de entradas de mercadorias no 
estabelecimento, assim, entendo que a penalidade específica para o caso não é a do art. 
71, inciso VII, alínea “c”, indicada pelos autores do procedimento, mas, sim, a prevista no 
inciso XIII, alínea “a”, do art. 71, da Lei nº 11.651/91. Vejamos: 

 

"Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
[...] 

XXIII - por arquivo magnético apresentado com omissão de registro ou com 
informação incorreta ou incompleta referente a qualquer campo de registro, 
inclusive aquele que apresente valor de operação ou prestação divergente com o 
valor da operação ou prestação realizada pelo contribuinte, sucessiva e 
cumulativamente, no valor de: 

a) R$ 845,06 (oitocentos e quarenta e cinco reais e seis centavos); 

NOTA: No período de 01.01.06 a 31.01.07, o valor era de R$ 500,00 (quinhentos 
reais), mas por força do art. 5º da Lei nº 12.806, de 27.12.95, esse valor foi 
reajustado, cumulativamente, em: 
a - 3,79% (de 01.02.07 a 31.01.08 R$ 518,95); 
b - 7,89% (de 01.02.08 a 31.01.09 R$ 559,90); 
c - 9,10% (de 01.02.09  a 31.01.11 R$ 610,85); 
d - 11,30% (de 01.02.11 a 31.01.12 R$ 679,87); 
e - 5,00% (de 01.02.12 a 31.01.13(R$ 713,86). 
f - 8,10% (de 01.02.13 a 31.01.14 R$ 771,69); 
g - 5,52% (de 01.02.14 a 31.01.15 R$ 814,28); 
h - 3,78% a partir de 01.02.15 R$ 845,06; 
 
[...] 

§ 7º-B Nos casos em que a legislação tributária permita ou exija a substituição de 
documento ou livro fiscal por arquivo magnético, cuja remessa ao fisco seja 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/Legislacao/Leis/L_12806.htm


 

obrigatória, deve ser observado o seguinte, para fins de aplicação das multas 
previstas neste artigo: 

I - aplica-se a multa relativa a irregularidades apresentadas em documentos ou 
livros fiscais impressos, nas hipóteses de incorreções relativas à alíquota ou aos 
valores da operação ou da prestação, da base de cálculo, do crédito ou do débito 
do imposto; 

II - nas demais hipóteses, aplica-se a multa relativa à falta de remessa ou de 
entrega de arquivo magnético, à omissão de registro ou a informação incorreta ou 
incompleta referente a qualquer campo de registro, conforme o caso." 
 

A adequação da penalidade para o art. 71, inciso XXIII, alínea “a”, da 
Lei nº 11.651/91, implica em redução do valor do lançamento para R$ 8.532,33 (oito mil, 
quinhentos e trinta e dois reais e trinta e três centavos), conforme discriminação abaixo: 

 
Janeiro de 2012 R$ 679,87 

Fevereiro de 2012 R$ 713,86 

Março de 2012 R$ 713,86 

Abril de 2012 R$ 713,86 

Maio de 2012 R$ 713,86 

Junho de 2012 R$ 713,83 

Julho de 2012 R$ 713,86 

Agosto de 2012 R$ 713,86 

Setembro de 2012 R$ 713,86 

Outububro de 2012 R$ 713,86 

Novembro de 2012 R$ 713,86 

Dezembro de 2012 R$ 713,86 

Total R$ 8.532,33 

 
À conta do exposto, conheço do recurso voluntário, dou-lhe parcial 

provimento para reformar em parte a decisão singular e adequar a penalidade para a 
prvista no art. 71, inciso XXIII, alínea “a”, da Lei nº 11.651/91, reduzindo, 
consequentemente, o valor da multa formal para R$ 8.532,33 (oito mil, quinhentos e trinta 
e dois reais e trinta e três centavos). 
 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 05 de janeiro de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00034/16 
 
Relator: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Nulidade por incompetência funcional. 
Rejeitada. Decisão unânime. Não há incompetência funcional 
quando o AFRE I tiver sido designado, mediante portaria, pela 
Administração Fazendária, para proceder ao lançamento do 
crédito tributário decorrente de fiscalização em empresa de 
médio porte (art. 4º, II, "c", da Lei nº 13.266/98) 
 
ICMS. Obrigação acessória. Multa formal por omissão de 
entrada de mercadoria tributada apurada em auditoria específica 
de mercadorias. Revisão. Procedência parcial. Decisão unânime. 
A omissão de entrada de mercadorias tributadas, apurada em 
auditoria específica de mercadorias, implica em exigência de 
multa formal e acréscimos legais, adequada ao resultado de 
revisão fiscal, quando de acordo com as normas do 
procedimento fiscal e da legislação tributaria (art. 25, § 1º, V, do 
CTE)  
 
FORMA PRIVILEGIADA DA PENALIDADE. Rejeitada. Decisão 
não unânime. A omissão de entrada de mercadorias tributadas 
implica em círculo vicioso de consequente omissão de saída de 
mercadorias tributadas, o que resulta em omissão de 
pagamento de tributo, e impede a aplicação da forma 
privilegiada da penalidade prevista no § 8º do art. 71 do CTE. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de janeiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade do auto de infração, por incompetência funcional da autoridade 
lançadora, arguida pela autuada. Participaram do julgamento os Conselheiros David 
Fernandes de Carvalho, José Pereira D'abadia, Gilmar Rodrigues de Almeida, Renato 
Moraes Lima e Alcedino Gomes Barbosa. Quanto ao mérito,por votação unânime, 
conhecer da impugnação, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte 
o lançamento no valor da base de cálculo de R$ 575.699,91 (quinhentos e setenta e cinco 
mil, seiscentos e noventa e nove reais e noventa e um centavos) e multa formal de R$ 
143.924,99 (cento e quarenta e três mil, novecentos e vinte e quatro reais e noventa e 
nove centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros David Fernandes de 
Carvalho, José Pereira D'abadia, Gilmar Rodrigues de Almeida, Renato Moraes Lima e 
Alcedino Gomes Barbosa. E, por maioria de votos, rejeitar a aplicação da forma 
privilegiada prevista no § 8º do artigo 71 da Lei 11.651/91, arguida pelo Conselheiro José 
Pereira D'Ábadia.  Foram vencedores os Conselheiros David Fernandes de Carvalho, 
Gilmar Rodrigues de Almeida e Renato Moraes Lima. Vencidos os Conselheiros José 
Pereira D'abadia e Alcedino Gomes Barbosa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta dos autos que o sujeito passivo “omitiu registro de entrada 
de mercadorias no valor comercial de R$ 592.976,39, referente ao período de 01/01/2011 



 

a 31/12/2011, conforme Auditoria Específica de Mercadorias, documentos em anexo. Em 
consequência, fica sujeito a multa formal de 25% (vinte e cinco por cento) sobre a omissão 
de entrada apurada”, no valor de R$ 148.244,10 (cento e quarenta e oito mil, duzentos e 
quarenta e quatro reais e dez centavos), mais acréscimos legais. 

 
Foram citados como dispositivos legais infringidos o art. 64 da Lei nº 

11.651/91 – CTE c/c o art. 145 do Decreto nº 4.852/97 – RCTE, sendo proposta a 
penalidade tipificada no art. 71, VII, “l”, do CTE. 

 
Para instrução processual, juntou-se ao feito extrato do sistema 

informatizado da SEFAZ (fls. 07) “Histórico dos Portes – ANUAL”, que traz a classificação 
do sujeito passivo para efeito de fiscalização no ano de 2011 como médio porte; cópia da 
Portaria (fls. 08/09) de designação de AFREs I para fiscalizar empresas de médio porte no 
primeiro semestre de 2014; cópia do Recibo de Mensagem no Domicílio Tributário 
Eletrônico do sujeito passivo do assunto: “entrega de livro fiscal e ciência de fiscalização” 
(Fls. 10/11); cópia do livro RUDFTO (fls. 12/13) em que constam os Termo de Início da 
Ação Fiscal e Termo de Encerramento de Procedimento Fiscal; cópia do Termo de 
Devolução de Objetos e Documentos – TDOD (fls. 14); cópia do livro Registro de 
Inventário do exercício de 2010 (fls. 15/26); cópia do “Demonstrativo de Conversão” (fls. 
27/41); cópia do demonstrativo “Auditoria Específica de Mercadoria – Conclusão” (fls. 
42/61). 

 
Intimado com ciência aposta no próprio instrumento de Intimação 

(fls. 62), inclusive tendo recebido mídia CD contendo os demonstrativos da Auditoria 
Específica de Mercadorias (fls. 63), o sujeito passivo não comparece ao feito, sendo 
declarado sua revelia (fls. 70). 

 
Intimado por meio de seu Domicílio Tributário Eletrônico (fls. 72/73) 

para apresentar impugnação em segunda instância, o autuado não compareceu, sendo 
declarada sua perempção (fls. 74). 

 
Inscrito em dívida ativa, o sujeito passivo ingressa com Pedido de 

Revisão Extraordinária (fls. 78/88), apresentando suas razões de impugnação, quais 
sejam, constatação de erro de fato substancial no levantamento fiscal que implica 
alteração do lançamento do crédito tributário. 

 
O Presidente do CAT defere o Pedido de Revisão Extraordinária (fls. 

101), e os autos são encaminhados para julgamento em 2ª instância, com vistas a 
apreciação da peça defensória apresentada pelo sujeito passivo. 

 
Em sua peça de defesa, o sujeito passivo alega erros na Auditoria 

Específica de Mercadorias decorrente de falhas na conversão das unidades de 
medicamentos, trazendo ao feito alguns exemplos. Pede a improcedência do auto de 
infração. E alega INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL. 

 
A 3ª CJUL converteu o julgamento em diligência junto à DRF de 

Goiânia para que agente do fisco completasse a instrução processual com os demais 
demonstrativos da AEM; depois, que se intimasse o sujeito passivo a apresentar em 
demonstrativo próprio todas as inconsistências que o mesmo detectar na AEM; em 
seguida, que agente do fisco da DRF de Goiânia fizesse revisão do levantamento fiscal, 
tendo em vista as inconsistências apontadas pelo autuado. (fls. 110/111). 

 



 

Retornam-nos os autos, com esclarecimento da autoridade fiscal 
revisora de que foi dada oportunidade para o sujeito passivo apresentar as inconsistências 
no levantamento fiscal, tendo este elaborado e assinado a planilha de fls. 116/141, anexa 
aos autos, e que, após a revisão pelo agente do fisco, houve redução da BASE DE 
CÁLCULO de R$ 592.976,39 para R$ 575.699,98, resultando em multa formal reduzida 
para R$ 143.924,99, conforme novos demonstrativos da AEM contidos em mídia DVD DE 
FLS. 142 e formulário Conclusão de fls. 143/159. 

 
Intimado para manifestar-se sobre o resultado da revisão, o sujeito 

passivo não compareceu aos autos. 
 
É o relatório. 
 
 
 
  V   O   T   O 
 
 
Trata-se de exigência de pagamento de multa formal, mais 

acréscimos legais, decorrente da constatação de omissão de entrada de mercadoria 
tributada, apurada em auditoria especifica de mercadorias. 

 
A AEM é a “Auditoria que analisa de forma quantitativa o fluxo de 

entradas e saídas de mercadorias num determinado período, levando-se em consideração 
os estoques inicial e final, tendo por objetivo verificar se as entradas e saídas de 
mercadorias foram realizadas com a regular emissão de documentos fiscais e, se for o 
caso, cobrar o imposto subtraído. Aplica-se a qualquer estabelecimento mercantil 
contribuinte do ICMS, tais como produtor, extrator, industrial, comercial, armazém geral, 
desde que as entradas sejam documentadas, o documentário emitido pelas saídas permita 
a identificação da mercadoria e, no caso do industrial, seja possível calcular o rendimento 
médio da matéria-prima.” (Manual de Auditoria) 
 

Sua previsão legal consta do § 1º, inciso V, do art. 25 do CTE, cuja 
redação transcrevo abaixo: 

“Art. 25............................................................................................................. 

......................................................................................................................... 

§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 

......................................................................................................................... 

V - à diferença apurada mediante o controle quantitativo das entradas e 
saídas de mercadorias tributadas num determinado período, levando em 
consideração os estoques inicial e final;” 

 
A diferença apurada nos termos da auditoria específica de 

mercadorias - AEM implica uma presunção legal de omissão de entrada de mercadorias 
tributadas. Tratando-se de presunção “juris tantum”, admite prova em contrário no 
processo administrativo tributário. 

 
Compulsando os autos, nota-se que a AEM elaborada pela 

fiscalização apresenta todos os elementos que compõem tal auditoria, prestando-se ao fim 
a que se destina, de comprovar, mediante presunção, a omissão de entrada de 
mercadorias tributadas. OU seja, a AEM, especialmente documentada na mídia de fls. 142 



 

apresenta: Inventário Inicial, Inventário Final, Relação de Entradas e Relação de Saídas, 
além do anexo Conclusão, em que são consolidados os dados dos demais relatórios, o 
qual apresenta a omissão de entrada em apreço, conforme pode-se notar do próprio 
relatório Conclusão em papel de fls. 143/159, dos autos. 

 
Naturalmente que houve revisão do lançamento original, de forma a 

consolidar o novo resultado na revisão conforme previsto no art. 19, § 3º, II, da Lei nº 
16.469/09, que transcrevo abaixo: 

 
Art. 19. Todos os meios legais são hábeis para provar a verdade dos fatos 
em litígio. 
............................................................................................................... 
 
§ 3º O Julgador de Primeira Instância ou a Câmara Julgadora pode: 
 
............................................................................................................... 
II – determinar a realização de diligências, de ofício ou a pedido, para fins 

de saneamento do processo. 
 
Portanto, a partir da determinação para realização de diligência, 

obteve-se novo resultado da multa formal devida, conforme exposto pela autoridade fiscal 
revisora às fls. 114/115, reduzindo-se o valor da omissão de entrada de mercadorias 
tributadas para R$ 575.699,98 (quinhentos e setenta e cinco mil, seiscentos e noventa e 
nove reais e noventa e oito centavos), e multa formal para o montante de R$ 143.924,99 
(cento e quarenta e três mil, novecentos e vinte e quatro reais e noventa e nove centavos), 
mais acréscimos legais. 

 
Nesse sentido, o valor do crédito tributário deve-se adequar ao valor 

encontrado em revisão fiscal, quando de acordo com as normas da auditoria e legislação 
pertinentes. 

 
Entretanto, rejeito a aplicação da forma privilegiada da penalidade 

prevista no § 8º do art. 71 do CTE, proposta pelo conselheiro José Pereira D’abadia, tendo 
em vista que a omissão de entrada de mercadorias tributadas implica em círculo vicioso 
de também ocorrer omissão de saída dessas mercadorias, com consequente omissão de 
pagamento de tributos. 

 
Outrossim, rejeito a ocorrência de nulidade processual por 

incompetência da autoridade lançadora do crédito tributário, porquanto a empresa 
classifica-se como empresa de médio porte, conforme documento de fls. 08, e a portaria 
de fls. 09 designa o autuante (AFRE I) para executar procedimentos de auditoria nos 
contribuintes estaduais considerados empresa de médio porte, inclusive com escrituração 
contábil, constituindo o crédito tributário decorrente do exercício das tarefas de 
fiscalização, nos termos previstos no art. 4º, II, da Lei nº 13.266/98. 

 
Posto isso, contando com a unanimidade de votos de meus pares, 

voto rejeitando a preliminar de nulidade processual por incompetência da autoridade fiscal 
autuante. Quanto ao mérito, conheço do recurso do sujeito passivo, dou-lhe provimento 
parcial, para julgar procedente em parte o lançamento do crédito tributário no valor de 
omissão de entrada de mercadorias tributadas de R$ 575.699,98 (quinhentos e setenta e 
cinco mil, seiscentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos), e multa formal no 
montante de R$ 143.924,99 (cento e quarenta e três mil, novecentos e vinte e quatro reais 
e noventa e nove centavos), mais acréscimos legais. E, por maioria de votos, rejeito a 
aplicação da forma privilegiada da penalidade prevista no § 8º do art. 71 do CTE. 



 

 
 

Sala das sessões, em 27 de janeiro de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00037/16 
 
Relator: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Presunção de extravio de 
documentos fiscais e aplicação do § 3º do art. 71 do CTE. 
Procedência parcial. Decisão não unânime. Afasta-se a 
presunção de extravio de todos os documentos fiscais quando o 
sujeito passivo, ainda que após a instauração do procedimento 
fiscal, faz a apresentação ao fisco de parte dos mesmos, 
persistindo a presunção de extravio apenas em relação aos 
documentos fiscais não apresentados, porém, sem a aplicação 
do § 3º do art. 71 do CTE, porquanto em relação aos 
documentos fiscais extraviados, pode resultar, ainda que 
indiretamente, em falta de pagamento de tributo. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 25 de janeiro de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de 
infração sobre o valor da multa formal de R$141.715,00 (cento e quarenta e um mil, 
setecentos e quinze reais), referente a 700 documentos fiscais, porém, rejeitando o pedido 
formulado pelo Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho, de aplicação do benefício previsto 
no § 3º, do art. 71, do CTE. Foram vencedores os Conselheiros David Fernandes de 
Carvalho e Lidilone Polizeli Bento. Vencido o Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho que 
votou pela multa formal no valor de R$ 2.974,30 (dois mil, novecentos e setenta e quatro 
reais e trinta centavos), referente a 14 blocos de notas fiscais, com a aplicação do 
benefício previsto no § 3º, do art. 71, do CTE. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta dos presentes autos que o sujeito passivo não apresentou à 
Delegacia de sua circunscrição os documentos fiscais modelo 2 série D-1 do nº 1 ai 750, 
no período de 30 dias, conforme consta da publicação da portaria nº 09/2013 publicada no 
Diário Oficial nº 21570 de 17/04/2013, que suspendeu a sua inscrição no cadastro 
estadual, conforme cópia anexa, razão pela qual são considerados extraviados. Em 
consequência fica sujeito à multa formal no valor de R$202,45, perfazendo um total de 
R$151.837,50, consoante demonstrativo abaixo. 
 

Foram citados como dispositivos legais infringidos o art. 64 do CTE 
e o art. 109 do RCTE, e a penalidade aplicada foi a prevista no art. 71, XX, “a”, 1, do CTE 
com a redação conferida pela Lei nº 13.194/97. 

 
Para instrução processual, juntou-se ao feito o extrato do sistema 

informatizado da SEFAZ (fls. 05) que traz os dados da portaria que suspendeu a inscrição 
cadastral do sujeito passivo e o extrato do sistema informatizado da Secretaria da 
Fazenda: “Controle de Concessão/Autenticação/Liberações Expedidas” (fls. 04), em que 
consta a liberação da documentação para o sujeito passivo. 

 



 

Intimado o sujeito passivo, no endereço de seu sócio, em virtude da 
suspensão cadastral do estabelecimento autuado, conforme AR de fls. 07, o mesmo foi 
declarado revel (fls. 08). 

Posteriormente, comparece ao feito espontaneamente e apresenta 
impugnação em 2ª instância, em que aduz o seguinte: que um bloco de notas fiscais de 
nºs 151 a 200 foi objeto de furto, conforme ocorrência policial em anexo; que apresenta 
Termo de Baixa dos documentos de nºs 701 a 750; que está de posse dos demais 
documentos fiscais, para que caso haja necessidade de apresentação, esta ao inteiro 
dispor para o devido processo legal. 

Junta ao processo: cópia de “Termo de Baixa de Documentos 
Fiscais (fls. 19), em que comprova a apresentação e entrega dos documentos de nº 701 a 
750 para inutilização. Assim, ficaram os documentos de números de 001 a 700, que não 
foram apresentados. 

Considerando a alegação do sujeito passivo de que estava de posse 
dos demais documentos fiscais, salvo os furtados, o julgamento foi convertido em 
diligência para que o mesmo fosse intimado a fazer a apresentação das notas fiscais 
restantes, juntando ao processo os comprovante de apresentação respectivos. 

Intimado regularmente, fls. 25, o sujeito passivo não compareceu ao 
processo (fls. 27/29). 

É o relatório. 
 

V  O  T  O 
 

Trata-se de presunção de extravio de documentos fiscais em virtude 
de o sujeito passivo não ter apresentado os mesmos à repartição fiscal após a publicação 
da portaria de suspensão da inscrição estadual do sujeito passivo por desaparecimento do 
contribuinte do endereço declarado, nos termos previsto no art. 109 do CTE, que 
transcrevo abaixo. 

Art. 109. No encerramento da atividade do estabelecimento o contribuinte 
deve requerer a baixa de sua inscrição cadastral, hipótese em que deve 
apresentar todos os livros e documentos fiscais necessários à conclusão do 
evento, além de preencher os demais requisitos previstos na legislação 
pertinente (Lei nº 11.651/91, art. 153-D, caput). 

 
Encontrando-se com a situação de inscrição estadual de “suspensão 

por desaparecimento do contribuinte do endereço declarado”, entende-se que o sujeito 
passivo tenha encerrado suas atividades. Assim deveria apresentar os documentos fiscais 
à repartição fazendária competente. 

 
A portaria do GIEF respectiva, publicada no Diário Oficial, por sua 

vez, notifica o sujeito passivo a apresentar os livros e a documentação fiscal sob pena de 
presunção de extravio. Eis o texto legal: 

 
“Art. 4º Ficam os contribuintes com inscrição suspensa notificados a 
apresentar à Delegacia de sua circunscrição, no prazo de 30 (trinta) dias, 
contados da data de publicação desta Portaria, a documentação necessária 
à regularização da situação cadastral, a seguir enumerada: 
 
I – livros fiscais e contábeis; 
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II – documentos fiscais utilizados ou não; 
............................................................................................................... 
VIII – relativamente ao estabelecimento autorizado a utilizar Equipamentos 
Emissores de Cupom Fiscal – ECF’s, leitura X e leitura da Memória Fiscal 
referente a todo o período de utilização dos equipamentos, efetuados na 
mesma data da sua apresentação ou comunicado, acompanhadas, quando 
for o caso, do formulário Pedido de Cessação de Uso de Equipamento 
Emissor de Cupom Fiscal; 
 
Art. 5º Presumem-se desaparecidos, destruídos, extraviados, inutilizados 
ou perdidos, decorrente do não atendimento do disposto no artigo anterior, 
os livros, documentos fiscais e Equipamentos Emissores de Cupom Fiscal 
– ECF’s autorizados para o estabelecimento.”  

 
Ao não fazer a apresentação dos documentos fiscais tidos por 

extraviados, o sujeito passivo incorre na penalidade prevista no CTE. 
 
Entretanto, no presente caso, o impugnante comparece ao processo 

e anexa cópia de “Termo de Baixa de Documento Fiscal”,em que comprova a 
apresentação e entrega à repartição fiscal das notas fiscais modelo 2 série D-1 nºs 701 a  
750 (fls. 19). 

 
Entretanto, restaram sem apresentação à fiscalização os 

documentos fiscais de nºs 001 a 700, inclusive os referentes ao alegado furto, motivo pelo 
qual a exigência fiscal persiste em relação a este 700 (setecentos) documentos fiscais 
extraviados, no valor de R$ 141.715,00 (cento e quarenta e um mil, setecentos e quinze 
reais). 

 
Quanto à aplicação do § 3º do art. 71 do CTE, que permite a 

aplicação de cobrança de multa por bloco de documentos fiscais, suscitada pelo 
conselheiro revisor, entendo que não é caso de sua aplicação, tendo em vista que esses 
700 (setecentos) documentos fiscais extraviados podem ter sido utilizados de forma 
irregular, resultando, ainda que indiretamente, em omissão de pagamento de tributo. 

 
Posto isso, o sujeito passivo afasta a presunção de extravio de parte 

dos documentos fiscais, porém, persistindo a presunção de extravio relativamente aos 
documentos fiscais não apresentados, motivo pelo qual voto no sentido de conhecer da 
Impugnação em Segunda Instância, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente 
em parte o auto de infração no valor da multa formal de R$ 141.715,00 (cento e quarenta 
e um mil, setecentos e quinze reais),relativos aos 700 (setecentos) documentos fiscais não 
apresentados, e portanto extraviados, porém, com decisão por maioria, sem aplicação do 
§ 3º do art. 71, do CTE. 
 

 
 

Sala das sessões, em 05 de fevereiro de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00040/16 
 
Relatora: Conselheira Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Extravio de nota fiscal. 
 
 
Não procede a aplicação de penalidade formal quando o sujeito 
passivo comprova que a nota fiscal não foi extraviada. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 21 de janeiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente 
o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Marlene Maria da Silva 
Ruguê Bernardes, José Pereira D'abadia, Gilmar Rodrigues de Almeida, Renato Moraes 
Lima e Alcedino Gomes Barbosa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

 
A descrição do fato é de que o sujeito passivo extraviou as 

notas fiscais modelo 1 série 1 de 001 a 050 e série 2 de 001 a 050, quando despareceu do 
endereço declarado junto ao CCE, tendo sua inscrição suspensa. 

 
O sujeito passivo foi intimado em instância singular, mas não se 

manifestou, por isso lavrado o termo de revelia. 
 
Em impugnação em Segunda Instância o sujeito passivo 

argumenta que o documento fiscal não foi extraviado e nem utilizado, sendo todos 
devolvidos à SEFAZ, conforme termo de baixa, fls. 26. 

 
 

V O T O 

 
 
A impugnação interposta em Segunda Instância é no sentido de 

que as notas fiscais não se encontram sumidas, pelo contrário foram devolvidas à 
fiscalização, conforme fls. 26, ou seja, termo de baixa de documento fiscal, devidamente 
carimbado e assinado pelo responsável da Delegacia Fiscal de Inhumas, em 11.08.2011, 
de fato sem uso, sendo as de números 002 a 050 de ambas as séries, enquanto os 
primeiros jogos ficaram retidos na forma do disposto no § 1º do art. 121-A do Decreto 
4.852/97, senão vejamos: 

 

Art. 121-A. O estabelecimento gráfico credenciado para 
confeccionar documentos fiscais deve entregar ao órgão 
fazendário da circunscrição em que se localizar o 
estabelecimento do contribuinte encomendante, no prazo de até 
10 (dez) dias após a expiração do prazo de validade previsto 
para a respectiva AIDF, todas as vias do primeiro jogo do 



 

documento fiscal confeccionado, por modelo, correspondente a 
cada concessão de AIDF, exceto a via destinada à permanência 
no estabelecimento do contribuinte para exibição ao fisco. 

  
NOTAS:  
1. Redação com vigência de 01.10.05 a 27.10.09. 
2. A Instrução Normativa nº 779/06-GSF, de 07.01.06, com vigência a 
partir de 09.02.06, institui o Documento de Controle de Entrega do 
Primeiro Jogo de Notas Fiscais e dispõe sobre os documentos 
obrigatórios que devem ser entregues pelo estabelecimento gráfico 
ao órgão fazendário da circunscrição em que se localizar o 
estabelecimento do contribuinte encomendante. 

 

§ 1º Em todas as vias do primeiro jogo, inclusive na via 
destinada à permanência no estabelecimento para exibição ao 
fisco, deve constar a observação: "Documento fiscal destinado 
à SEFAZ-GO, nos termos do caput do artigo 121-A do RCTE". 
 
Diante disso, conclui-se de que o sujeito passivo ao deixar de 

cumprir com a obrigação acessória, conforme então detectado pelo Fisco e evidenciado 
pela suspensão cadastral, ensejou o lançamento da multa respectiva pela autoridade 
fiscal, contudo com sua providência, não se confirmou a acusação inicial, pois os 
documentos foram apresentados à fiscalização, sendo as vias dos primeiros jogos retidos 
pela Administração Fazendária. 

 
Posto isso, conheço da impugnação em Segunda Instância, 

dou-lhe provimento, para considerar improcedente o crédito tributário. 
 

 
 

Sala das sessões, em 29 de janeiro de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00047/16 
 
Relator: Conselheiro Márcio Nogueira Pedra 
 

 
EMENTA: Recurso da Fazenda Pública para o Conselho Pleno. 
Multa formal. Pedido de afastamento da aplicação do § 8º do 
artigo 71 do CTE. Acolhido. Decisão por maioria.   Só se analisa 
a eventual aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º, do 
artigo 71, CTE, na hipótese em que a prática da irregularidade 
não implicar, ainda que indiretamente, na falta de pagamento do 
imposto. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 19 
de janeiro de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda 
Pública para o Conselho Pleno para manter a decisão cameral que considerou procedente 
o auto de infração, afastando, no entanto, a forma privilegiada prevista no § 8º do art. 71 
do CTE. Foram vencedores os Conselheiros Márcio Nogueira Pedra, José Paixão de 
Oliveira Gomes, Heli José da Silva, Antônio Martins da Silva, Nislene Alves Borges, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Victor Augusto de Faria Morato e o Sr. Presidente, Conselheiro 
Domingos Caruso Neto, que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros 
Nivaldo José Mendes, José Luiz Rosa, José Pereira D'abadia, João Divino de Brito, 
Nivaldo Carvelo Carvalho, Masayuki Missao e Edson Abrão da Silva 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Neste processo, o Fisco exige do sujeito passivo multa formal relativa 
à omissão do registro de saídas de mercadorias não tributadas, apurada mediante 
confronto dos valores registrados nos livros fiscais e os valores das saídas efetivas, 
constatadas no banco de dados utilizado pelo  contribuinte. Referido banco de dados foi 
copiado e autenticado pelo Fisco, conforme Termo de Copiagem e Autenticação de 
Arquivos Magnéticos.  

 
Informa-se como infringido o art 25, § 1º, VI, e § 2º, art. 64, § 2º  art 

66, art 148, § 3º, III, todos do CTE. Proposta a penalidade do art 71, VII, “l”  da Lei nº 
11.651/1991 (CTE).  

Em descrição complementar da ocorrência, fls 05, , o autuante 
informa que está anexando ao processo parte da documentação apreendida no 
estabelecimento do contribuinte, esclarecendo que se trata de “Pedidos de Vendas”, 
discriminados em arquivos copiados por meio magnético. Salienta ainda a autoridade 
fiscal que a autuada emitiu notas fiscais para parte dos pedidos, enquanto  para outros, 
que estão discriminados com o código 999999, não se encontrou qualquer documento 
fiscal.  

 
O Fisco, a fim de comprovar o ilícito, anexou farta documentação, 

notadamente o Termo de Copiagem e Autenticação de Arquivos Magnéticos, fls 17, o 
Relatório da Análise do Banco de Dados, fls 12, Termo de Deslacração , fls 19, Vistoria 
em Sistemas e Equipamentos de Automação, fls 20, Termo de Apreensão , fls 21, 
“PEDIDOS DE VENDAS”, fls 28 e seguintes .  

 
Intimado o sujeito passivo deixa de impugnar e é considerado revel.  



 

 
Novamente intimada, a empresa autuada apresenta impugnação  à 

segunda instância, alegando  cerceamento ao direito de defesa, insegurança na 
determinação da infração e , no mérito, solicitando improcedência do lançamento.  

 
A Segunda Câmara do CAT, por unanimidade de votos, rechaçou as 

preliminares e julgou procedente o auto de infração. Porém, por maioria de votos, aplicou 
a forma privilegiada prevista no § 8º, do artigo 71 do CTE.  

 
Inconformada, a Fazenda Pública recorre, solicitando a cobrança 

integral da multa , sem a aplicação do § 8º do artigo 71 do CTE. Em síntese, argumenta 
que a norma redutora da multa só é aplicável quando se tem certeza de que a prática da 
infração não resultou, ainda que indiretamente, na falta de pagamento do imposto. No 
presente caso, a omissão de saída de mercadorias, ainda que não tributadas, prejudica a 
fiscalização integral das atividades desenvolvidas pelo sujeito passivo, dando ensejo à 
falta de pagamento do imposto.  

 
Intimada a autuada não contraditou o recurso.  
 
O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada 

no dia 04/07/2013, acatando proposição do Conselheiro Relator, editou a Resolução nº 
051/2013, nos termos seguintes :  

 
“CONSIDERANDO que o parecer da PGE é no sentido de se 

sobrestar o presente feito até que sobrevenha decisão definitiva nos autos do processo 
judicial nº 201104949827; CONSIDERANDO o que dispõe o art. 253, I §5º do Código de 
Processo Civil, de aplicação subsidiária ao Processo Administrativo Tributário, nos termos 
do art. 6º, §1º da Lei nº 16469/09, e que trata do instituto da suspensão do processo; 
RESOLVE, por unanimidade de votos, sobrestar o presente julgamento e encaminhar os 
autos à SEGE, no escopo de que, observado se possível o prazo máximo de 1 (um) ano, 
previsto no §5º do art. 265 do CPC, retorne o processo ao Pleno para que se analise a 
possibilidade de julgamento destes autos, mediante verificação da existência de nova 
decisão judicial nos autos do processo judicial 201104949827. “ 

 
 
É o relatório.  
 

VOTO 
 
 
A única questão a ser analisada, no presente julgamento, refere-se à 

manutenção ou exclusão da aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º, do artigo 71 
do CTE. A Fazenda Pública propugna em seu recurso pelo afastamento da utilização da 
forma mitigada de cálculo da multa formal. O sujeito passivo, embora regularmente 
intimado, não contraditou o recurso fazendário.  

 
A Fazenda Pública argumenta que a norma redutora da multa só é 

aplicável quando se tem certeza de que a prática da infração não resultou, ainda que 
indiretamente, na falta de pagamento do imposto. Conclui que no presente caso, a 
omissão de saída de mercadorias, ainda que não tributadas, prejudica a fiscalização 
integral das atividades desenvolvidas pelo sujeito passivo, dando ensejo à falta de 
pagamento do imposto.  

 



 

Tenho para mim que a Fazenda Pública está com a razão. 
Acrescento que, no mesmo trabalho investigativo que deu origem ao presente lançamento, 
foi também constatada a omissão de registro de saída de mercadorias tributadas no 
montante de R$4.616.460,89 (quatro milhões seiscentos e dezesseis mil quatrocentos e 
sessenta reais e oitenta e nove centavos). É o que se deduz do exame do demonstrativo 
de fls 08 do processo. Em suma, as provas constantes dos autos corroboram os 
argumentos da representação fazendária.  

 
Por outras palavras, o pedido para que seja concedida a redução de 

multa de 50%, conforme § 8º, do artigo 71, CTE, encontra óbice na legislação tributária. O 
§ 8º, do artigo 71, CTE tem a seguinte dicção :  

 

“§ 8º Quando da prática das irregularidades descritas nos incisos V ao 
XII deste artigo não resultar, ainda que indiretamente, falta de pagamento 
de imposto, a multa aplicável corresponderá a 50% (cinqüenta por cento) 
do valor fixado para a respectiva infração.” 

 

Note-se que a redução da multa só é admitida em relação às 
irregularidades previstas nos incisos V ao XII do artigo 71 , e desde que não resulte, ainda 
que indiretamente, falta de pagamento do imposto. Ora, a circunstância acima citada, de 
comprovação da omissão de saída de mercadorias tributadas no mesmo período, acaba 
por demonstrar que ocorreu a falta de pagamento do imposto. A omissão do registro de 
saídas, na venda de  mercadorias sem tributação,  é fonte de recursos para aquisição de 
mercadorias sem documentação fiscal. Na aquisição de mercadorias sem nota fiscal, ao 
contrário do que alguns imaginam, já se constata, por parte do comprador, a prática da 
sonegação tributária. Sim, pois o Código Tributário Estadual estabelece a 
responsabilidade solidária do alienante ou remetente, com o adquirente ou o destinatário, 
de mercadorias  em operações realizadas sem documentação fiscal. 

 
Assim, conheço do recurso da Fazenda Pública para o Conselho 

Pleno para manter a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração, 
afastando, no entanto, a forma privilegiada prevista no § 8º, do artigo 71, CTE. Destaco 
que deverá ser observado, pela repartição competente, se remanesce decisão judicial de 
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, o que implica no impedimento da inscrição 
do débito em dívida ativa.  

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 02 de fevereiro de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00052/16 
 
Relator: Conselheiro Mário de Oliveira Andrade 
 

 
EMENTA: Multa Formal. Obrigação tributária acessória. Extravio 
de documentos fiscais. Apresentação dos documentos à 
repartição fiscal.  Improcedência. 
 
1- Comprovado que o sujeito passivo apresentou os 
documentos fiscais à repartição fiscal competente, o auto de 
infração exigindo penalidade pelo extravio destes deve ser 
considerado improcedente; 
 
2- Havendo expirado o prazo de obrigatoriedade de conservação 
dos documentos fiscais, o contribuinte não está obrigado a 
conservá-los, não prevalecendo, assim, a exigência de multa 
formal pelo extravio deles. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de novembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Mário de Oliveira Andrade, José Luiz Rosa, 
Elias Alves dos Santos, Antônio Martins da Silva e Talita Pimenta Félix. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no histórico da peça inicial que o sujeito passivo não 
apresentou à Delegacia Regional de Fiscalização os documentos fiscais de numeração 
001 a 375, Modelo 1, Série-1 e 18 livros fiscais,, sendo eles considerados extraviados. Por 
esse motivo fica obrigado a recolher multa formal no valor de R$ 122.659,23 (cento e vinte 
e dois mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e vinte e três centavos). 

 
A fiscalização citou como infringido o artigo 64 do CTE combinado ao 

artigo 109 do RCTE. Foi sugerida a penalidade do artigo 71, inciso XVIII, alínea "a" da Lei  
11.651/91, com a alteração efetuada pela Lei 12.806/95. 

 
Regularmente intimado para pagar a quantia exigida ou apresentar   

impugnação em Primeira Instância, o contribuinte  não se manifestou e foi declarado revel.  
 
O sujeito passivo, após regular notificação, interpôs impugnação em 

Segunda Instância, constante às folhas 19 a 20 dos autos, solicitando que torne o auto de 
infração sem efeito com a argumentação de que apresentou todos documentos tidos como 
extraviados na repartição competente, sendo que foram juntados aos autos o 
Requerimento Padrão para Realização de Eventos (Anexo I), folha 25, Declaração de 
Responsabilidade Por Guarda de Livros e Documentos Fiscais, folha 26, Termo de Fiel 
Depositário (Anexo Único), folha 27, Termo de Baixa de Documento Fiscal, folha 28,  
Informativo Sobre a Utilização e Apresentação de Documentos Fiscais (Anexo II), folha 29, 
e fotocópias das autenticações dos livros fiscais, folhas 31 a 77. Nesses documentos há a 
informação de que foram apresentados 40 livros e as notas fiscais de numeração de 126 a 
375 da Série-1, Modelo 1.  



 

 
Em seguida, o presente contencioso foi pautado para apreciação na 

Primeira Câmara Julgadora e o julgamento foi convertido em diligência para que o setor 
competente da Delegacia Regional de Fiscalização de Morrinhos informe se os livros 
apresentados pelo impugnante correspondem aos livros que estão relacionados na peça 
basilar. 

 
Em atendimento a diligência solicitada, o Supervisor de Fiscalização 

de Morrinhos informou que os livros apresentados correspondem aos que foram 
considerados extraviados pela fiscalização no auto de infração em apreciação.  

 
Na sequência dos atos processuais, o processo contencioso foi 

pautado para julgamento na Terceira Câmara Julgadora. 
  
Após um breve relato, decido. 
 
 
 
                                VOTO 
 
 
Analisando os autos vejo que está comprovado que não houve o 

extravio dos livros fiscais e das notas fiscais de numeração 126 a 375 da Série-1, Modelo-
1, pois eles foram apresentados na repartição fiscal da jurisdição do contribuinte. Desta 
forma, entendo que ficou descaracterizada a acusação fiscal contida na peça basilar em 
relação a esses documentos fiscais. 

 
Com relação às notas fiscais de numeração de 001 a 125, Série-1, 

Modelo -1, percebo que esse agrupamento de documentos fiscais não foi apresentado 
pelo sujeito passivo. Entretanto, entendo que a exigência da multa formal sobre o extravio 
desses documentos fiscais não deve prevalecer, pois já havia se passado mais de cinco 
anos e o contribuinte já não estava obrigado a conserva-los, visto que eles foram 
confeccionados em 1996. Desta forma, o lançamento em apreciação deve ser considerado 
improcedente.     

 
Ante o exposto, conheço da impugnação, dou-lhe provimento e julgo 

improcedente o auto de infração em análise. 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 02 de fevereiro de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00077/16 
 
Relator: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Processual. Nulidade por 
cerceamento do direito de defesa decorrente de insegurança na 
determinação da infração. Afastada. Decisão unânime. 
Prejudicial de decadência. Afastada por unanimidade. Exigência 
de penalidade pecuniária pela manutenção indevida de créditos. 
Procedência total. Decisão unânime. 
 
 
O termo inicial da decadência para constituir o crédito tributário 
é a da data em que se tornar definitiva a decisão que houver 
anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado. 
 
Não há cerceamento do direito de defesa quando o sujeito 
passivo, compreendendo a acusação, é intimado conforme 
determina a legislação, tem a oportunidade de exercer a plena 
defesa e o contraditório. Seguro é o lançamento no qual 
autoridade fiscal competente verifica a ocorrência do fator 
gerador da obrigação, determina a matéria tributável, calcula o 
montante do tributo devido, identifica o sujeito passivo e aplica 
a penalidade cabível. 
 
Restando provado que o contribuinte deixou de estornar 
créditos, em procedimento claramente contrário ao  prescrito na  
legislação tributária, cabe exigência de multa formal punitiva de 
tal irregularidade, conforme o artigo 71, inciso IV, "b", do Código 
Tributário Estadual. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 07 de agosto de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade do auto de infração, arguida pela autuada, por cerceamento do 
direito de defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Gilmar Rodrigues de 
Almeida, Lidilone Polizeli Bento e Alcedino Gomes Barbosa. Por unanimidade de votos, 
rejeitar a preliminar de decadência, arguida pela autuada. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, Lidilone Polizeli Bento e Alcedino Gomes 
Barbosa.  Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso, negar-
lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, 
Lidilone Polizeli Bento e Alcedino Gomes Barbosa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Neste lançamento de REAUTUAÇÃO do PAT n.º 3 0110267 267 79, 

o Fisco acusa o sujeito passivo de manter indevidamente, em 31/12/2004, crédito de 

ICMS, vez que não há previsão legal para tal manutenção, decorrente de Saídas em 

Transferências de Bens do Ativo Imobilizado, lançados no campo “Outros Créditos” do 



 

Livro de RAICMS, acumulados no período de janeiro de 2001 a dezembro de 2004, no 

montante de R$ 1.261.671,01, conforme Auditoria Básica do ICMS, livros de RAICMS e 

documentos em anexo. Em consequência, fica sujeito à multa formal de 20% sobre o valor 

do crédito indevidamente mantido, obrigando-se também, nos termos do artigo 147-A, do 

CTE, ao estorno deste crédito. 

 

Indica como infringidos os artigos 58, parágrafo 3.º, II; e 64, da lei n.º 
11.651/91. Propõe a penalidade prevista no artigo 71, IV, "b", da lei n.º 11.651/91, c/ 
redação da lei n.º 17.917/12.  

 
Junta ANEXO EXTRUTURADO – DESCRITIVO COMPLEMENTAR 

DA OCORRÊNCIA (fls.04 a 07), contendo NOTAS EXPLICATIVAS AO AUTO DE 
INFRAÇÃO. Junta também, dentre outros documentos e planilhas, DEMONSTRATIVO 
(fls.15) DO APROVEITAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITO REFERENTE ÀS SAÍDAS POR 
TRANSFERÊNCIA DE BEM DO ATIVO IMOBILIZADO – RESUMO ANUAL, cópias de 
livros fiscais da empresa, cópias de notas fiscais e relatório de MOVIMENTAÇÃO POR 
DOCUMENTAÇÃO FISCAIS POR DATA DE EMISSÃO. 

 

Intimada, a empresa autuada atravessa impugnação, arguindo, em 

preliminar, a decadência do lançamento, nos termos do artigo 156, V, do CTN, porquanto 

os fatos geradores do auto de infração sejam do período de janeiro de 2001 a dezembro 

de 2004, e que mesmo adotando as regras do artigo 173, I, do CTN, em vez do artigo 150, 

§ 4.º, do mesmo diploma legal, já estaria decaído o direito de lançar. Pede o cancelamento 

e arquivamento do processo, em decorrência da nulidade por insegurança na 

determinação da infração, dada a falta de correlação entre o fundamento da autuação e a 

capitulação do diploma legal tido como infringido, e por cerceamento do direito de defesa, 

dada a inexistência da demonstração da forma de apuração do imposto devido. Solicita a 

realização de diligência. No mérito, requer a improcedência do feito, alegando não haver 

fato gerador do ICMS na operação de transferência de mercadorias entre 

estabelecimentos do mesmo contribuinte. 

 

Decisão monocrática, de fls.869 a 874, consubstanciada na 

Sentença n.º 295/2015 – JULP, conhece, mas não provê nenhuma das preliminares 

arguidas. No mérito, decide pela PROCEDÊNCIA total do lançamento. 

 

Em Recurso Voluntário, o sujeito passivo faz os mesmos pedidos, 

amparado nos mesmos argumentos, da impugnação do lançamento em Primeira 

Instância. 

 

Relatados, passo ao voto. 

 

 



 

V O T O 
 

Cuida-se de recurso voluntário, no qual o sujeito passivo pede a 

reforma da decisão de primeira instância, como os mesmos pedidos e fundamentos da 

impugnação. Nessa toada, argui, em preliminar, a decadência do lançamento, nos termos 

do artigo 156, V, do CTN, porquanto os fatos geradores do auto de infração sejam do 

período de janeiro de 2001 a dezembro de 2004, e que mesmo adotando as regras do 

artigo 173, I, do CTN, em vez do artigo 150, § 4.º, do mesmo diploma legal, já estaria 

decaído o direito de lançar. Pede o cancelamento e arquivamento do processo, em 

decorrência da nulidade por insegurança na determinação da infração, dada a falta de 

correlação entre o fundamento da autuação e a capitulação do diploma legal tido como 

infringido, e por cerceamento do direito de defesa, dada a inexistência da demonstração 

da forma de apuração do imposto devido. Quanto ao mérito, requer a declaração de 

improcedência do lançamento, mormente pela inocorrência de fato gerador do ICMS  na 

operação de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, 

o não prejuízo ao erário pela sua conduta e a impossibilidade de imposição da penalidade 

aplicada. 

 

Primeiramente não ocorreu decadência do direito de o Fisco 

constituir o crédito tributário, haja vista que o sujeito passivo transferia, de 2001 a 2004, 

para o exercício seguinte, em vez de estornar, os créditos de ICMS acumulados pelas 

Saídas em Transferências de Bens do Ativo Imobilizado. Assim, o lançamento originário 

fora anulado por erro formal, dando azo a novo lançamento (reautuação), cujo termo inicial 

do prazo decadencial seria a data determinada no inciso II do artigo 173 do CTN. Verbis: 

 

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública Estadual constituir o crédito 
tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: 

                                          (...) 

II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por 
vício formal, o lançamento anteriormente efetuado. 

 

Considerando que a irregularidade apontada foi devidamente 

comprovada pela fiscalização, o conjunto probatório foi preciso e conseguiu demonstrar, 

de forma bastante clara, que houve comportamento juridicamente inconsistente e 

inaceitável no que diz respeito à apropriação e manutenção pelo sujeito passivo de 

créditos sobre Saídas em Transferências de Bens do Ativo Imobilizado, rejeito a preliminar 

de nulidade da peça básica por insegurança na determinação da infração tendo em vista 

que é seguro o lançamento no qual autoridade fiscal competente verifica a ocorrência do 

fator gerador da obrigação, determina a matéria tributável, calcula o montante do tributo 

devido, identifica o sujeito passivo e aplica a penalidade cabível. 

 
Rejeito a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela 

autuada, por cerceamento do direito de defesa, pois não há nos autos qualquer ofensa ao 
capítulo que trata da nulidade dos atos processuais, inserto no inciso III do artigo 20 da Lei 
n.º 16.469/09. A infração e a correspondente penalidade foram corretamente aplicadas, a 



 

instrução processual, em sede de conhecimento efetivada de forma clara e precisa, os 
prazos processuais respeitados, com vista às partes litigantes nos momentos processuais 
que, por lei, lhe são próprios. Assim, rejeitada está a preliminar em comento. Em suma, 
não há cerceamento do direito de defesa quando o sujeito passivo, compreendendo a 
acusação, é intimado conforme determina a legislação, tem a oportunidade de exercer a 
plena defesa e o contraditório. 

 
Quanto ao mérito, o fundamento da acusação contido no corpo da 

peça vestibular, qual seja, a manutenção indevida de crédito, versa sobre multa formal de 
20% (vinte por cento) do valor do aproveitamento (e manutenção) irregular. Verbis:  

 

Art. 71.... 

 

IV - em razão do não-estorno de crédito, quando exigido, ou da escrituração 
indevida de valores a título de crédito do imposto, o equivalente aos 
percentuais de: (Redação conferida pela Lei nº 14.634] 

                                                  (...)                                     

b) 20% (vinte por cento) do valor escriturado ou não estornado, ainda não 
aproveitado em razão da existência de saldo credor na escrituração; 
(Redação conferida pela Lei nº 17.917 - vigência: 01.01.13) 

 

Portanto, em face do exposto, conheço do recurso voluntário, nego-

lhe provimento para manter a decisão singular e julgar totalmente procedente o auto de 

infração. 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 04 de fevereiro de 2016. 

../LEIS/L_14634.doc
../LEIS/L_17917.doc#A71IVb


 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00078/16 
 
Relator: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 

 
EMENTA: MULTA FORMAL.IMPUGNAÇÃO EM SEGUNDA 
INSTÂNCIA. EXTRAVIO DE ECF. PRESUNÇÃO RELATIVA 
ILIDIDA ANTE A CESSAÇÃO DE USO REALIZADA PERANTE O 
ÓRGÃO FAZENDÁRIO COMPETENTE. IMPROCEDÊNCIA. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de janeiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato, Masayuki 
Missao, Edson Abrão da Silva, Márcio Nogueira Pedra e Carlos Andrade Silveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Nos presentes autos, o Fisco acusa o sujeito passivo de haver 
extraviado um equipamento emissor de cupom fiscal – ECF, marca ZPM, modelo ZPM/ 1 
FIT LOGGER, número de série ZP040604791, uma vez que encerrou suas atividades e 
não solicitou a cessação de uso do referido equipamento.  

A infração foi capitulada nos arts. 64 e 146, parágrafo único, ambos 
da Lei nº 11651/91, combinados com os arts. 121 e 124 do Anexo XI do RCTE. A 
penalidade, por seu turno, é a que consta do art. 71, XIII, “a” do CTE.  

Aufere-se multa formal no valor originário de R$ 17.746,77, referente 
a fato gerador ocorrido em 18/06/12. O auto de infração foi lavrado em 12/11/12. 

Revel em primeira instância, apenas na presente fase cameral o 
sujeito passivo apresentou impugnação. Assevera, em suma, que apresentou ao órgão 
competente o equipamento tido por extraviado, conforme comprovante que faz anexar, fls. 
31 a 45.  

Consta, em especial, às fls. 41, Comunicação de cessação de uso de 
sistema informatizado, referente ao equipamento descrito na inicial, feita de ofício por 
motivo de baixa da empresa, em 03/01/13. 

Os autos seguiram à IVCJUL, que deliberou por baixa-los em 
diligência, no que se lavrou a seguinte resolução (fls. 49): 

 
“CONSIDERANDO que o presente auto de infração fora lavrado 
em 12/01/12, ou seja, antes da cessação de uso do ECF 
discriminado na inicial, que ocorreu em 03/01/13; 
CONSIDERANDO que o pedido de cessação de uso deve ser 
acompanhado do cupom de leitura da memória fiscal, emitido na 
data da solicitação e referente a todo o período de utilização do 
equipamento, conforme art. 122 do Anexo XI do RCTE; 
CONSIDERANDO que a presente cominação fiscal pode ser 
ilidida ante a apresentação da referida leitura ou, ainda, das 
leituras mensais da memória fiscal, realizadas nos termos do 
art. 207 do Anexo XI do RCTE; 
CONSIDERANDO que o documento às fls. 40 dos autos trata 
somente de alteração de uso de ECF, ao passo que o que consta 
às fls. 41 é de cessação de uso realizada de ofício e não “a 



 

pedido”, o que não induz certeza de que o atestado de 
intervenção no equipamento fiscal fora realmente apresentado 
ao órgão competente da Delegacia; 
ENCAMINHEM-SE OS AUTOS à Delegacia Regional de 
Fiscalização de Morrinhos, no escopo de se atestar o não-
extravio do equipamento fiscal discriminado na inicial.” 
 
Em resposta, o diligenciador informou que o sujeito passivo 

apresentara, dentre outros documentos, o termo de lacração do equipamento e 
encerramento de sua utilização (fls. 51).  

 
É o relatório.  

 
V O T O 

 
A acusação de extravio de Equipamento emissor de cupom fiscal é, 

sem sombra de dúvida, trabalho fiscal cuja linha de defesa somente pode perfilhar um 
caminho possível, qual seja, a apresentação daquilo que foi tido como extraviado, nos 
termos do art. 333, II do CPC. 

 
De acordo com a regra insculpida no Anexo XI, em seu art. 124, 

 
“Art. 124. O ECF autorizado para o contribuinte que tenha o seu 
cadastro suspenso por desaparecimento, se não atendida a 
notificação de regularização da situação cadastral, será 
presumido desaparecido, destruído, extraviado, inutilizado ou 
perdido.” 

 
Mediante resposta à resolução cameral, a Autoridade fiscal 

diligenciadora pôde constatar que a cessação fora realizada por solicitação do sujeito 
passivo, e ocorreu em 28/10/15, conforme atestado de intervenção técnica e termo de 
lacração do equipamento e encerramento de sua utilização, cujos documentos seguiram 
às fls. 52 e seguintes dos autos. . 

 
Com efeito, a cessação de uso do equipamento fora solicitada, ainda 

que a destempo, nos termos do art. 121 do Anexo XI do RCTE, in verbis, o que ilide a 
presunção que tomou por extraviado o referido equipamento: 

 
“Art. 121. O contribuinte deve solicitar a cessação de uso do 
equipamento de ECF à agência fazendária a que estiver 
vinculado, mediante o preenchimento do formulário Pedido de 
Uso, de Alteração de Uso e de Cessação de Uso de ECF, 
constante do Apêndice VII, indicando tratar-se de cessação de 
uso, especialmente quando (Convênio ICMS 85/01, cláusula 
setuagésima quinta): 

I - for encerrar suas atividades;” 
 
Ante o exposto, conheço da impugnação apresentada e lhe dou 

provimento para considerar improcedente o presente lançamento. 
 

 
 

Sala das sessões, em 05 de fevereiro de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00079/16 
 
Relator: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 

 
EMENTA: MULTA FORMAL. IMPUGNAÇÃO EM SEGUNDA 
INSTÂNCIA. EXTRAVIO DE DOCUMENTO FISCAL. 
IMPROCEDÊNCIA. A ACUSAÇÃO DE EXTRAVIO DE 
DOCUMENTOS OU LIVROS FISCAIS É, SEM SOMBRA DE 
DÚVIDA, TRABALHO FISCAL CUJA LINHA DE DEFESA 
SOMENTE PODE PERFILHAR UM CAMINHO POSSÍVEL, QUAL 
SEJA, A APRESENTAÇÃO DAQUILO QUE FOI TIDO COMO 
EXTRAVIADO. NO PRESENTE CASO, A APRESENTAÇÃO SE 
DEU DE FORMA INTEGRAL. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 25 de janeiro de 2016, decidiu,    por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato, Masayuki 
Missao, Edson Abrão da Silva, Márcio Nogueira Pedra e Carlos Andrade Silveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Nestes autos, o Fisco acusa o sujeito passivo de haver extraviado  
250 (duzentos e cinquenta) documentos fiscais modelo 2, série D-1, de numeração 1 a 
250, em virtude da suspensão de sua inscrição cadastral, por desaparecimento do 
endereço declarado. 

A infração foi capitulada no art. 64 do CTE, combinado com o art. 
109 do RCTE. A penalidade, por seu turno, é a que consta do art. 71, XX, “a”, 1 do CTE.  

Aufere-se multa formal no valor originário de R$ 46.820,00, referente 
a fato gerador ocorrido em 28/01/13. O auto de infração foi lavrado em 13/03/13. 

O sujeito passivo comparece apenas em fase cameral, na qual alega 
que promovera a baixa da inscrição da empresa, conforme comprovantes da JUCEG e 
Receita Federal. Apenas posteriormente à ação fiscal é que realizara a baixa de sua 
inscrição estadual, protocolada em 24/04/13, e apresentado os documentos tidos por 
extraviados.  

Solicita, diante das provas juntadas, a improcedência do lançamento 
fiscal.  

Junta, para fins de prova, o termo de baixa de documento fiscal 
constante às fls. 25 dos autos.  

 
É o relatório. 

 
 

V O T O 
 

A acusação de extravio de documentos ou livros fiscais é, sem 
sombra de dúvida, trabalho fiscal cuja linha de defesa somente pode perfilhar um caminho 
possível, qual seja, a apresentação daquilo que foi tido como extraviado, nos termos do 
art. 333, II do CPC, in verbis, de aplicação subsidiária ao contencioso administrativo 
tributário: 



 

 
 

“Art. 333. O ônus da prova incumbe: 

..................................................................................................

..................................................................................................

.............................................. 

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor.” 
 
 
Pode-se, ainda, como possibilidade alternativa probatória, 

reconstituir os documentos extraviados, nos termos do §1º do art. 484 do RCTE: 
 

“Art. 484. Antes de qualquer procedimento fiscal, o contribuinte e 
demais pessoas sujeitas ao cumprimento de obrigação tributária pode 
procurar a repartição fazendária competente para, espontaneamente 
(Lei nº 11.651/91, art. 169): 

I - sanar irregularidades verificadas em seus livros ou documentos 
fiscais, sem sujeição à penalidade aplicável, observado o disposto no 
inciso seguinte, quando da irregularidade não tenha decorrido falta de 
pagamento de tributo; 

.........................................................................................................................

......................................................................................................................... 

§ 1º O disposto no inciso I do caput deste artigo somente se aplica 
aos casos de inutilização, destruição, perda ou extravio de livro ou 
documento fiscais, quando o sujeito passivo oferecer os elementos 
necessários à reconstituição dos elementos contidos nos mesmos, 
observado o disposto neste regulamento.” 

 
 
Documentos que relevam de imediato ao processo e que preenchem 

tais requisitos são os que constam às fls. 25/ 26 dos autos, nos quais o Fisco deu por 
recebidos os documentos fiscais ali discriminados, o que ilide integralmente a pretensão 
fiscal. 

 
 

Ante o exposto, conheço da impugnação do sujeito passivo e lhe dou 
provimento para considerar improcedente o presente lançamento. 
 

 
 

Sala das sessões, em 05 de fevereiro de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00105/16 
 
Relator: Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo 
 

 
EMENTA: Pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo. 
Rejeitado.  
 
Não se acolhe pedido de diligência quando nos elementos 
constitutivos da lide não houve dúvida a ser dirimida. 
 
Multa formal. Escrituração Fiscal Digital – EFD não realizada. 
Procedente em parte. Redução de 50% da penalidade nos 
termos do § 8º do art. 71 do CTE e, ainda, com a aplicação da 
redução indicada no art. 10 da Lei Complementar nº 104/13.  
 
Julga-se parcialmente a exigência preambular, quando a 
instrução processual assim o permitir, aplicando-se benefícios 
estabelecidos em lei, concomitantemente, quando a omissão 
fiscal praticada pelo contribuinte não tiver dado prejuízo ao 
erário. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 23 de outubro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo, Edson Abrão da Silva, Heli José da Silva, 
José Pereira D'abadia e Nislene Alves Borges. Quanto ao mérito, por maioria de votos, 
conhecer do recurso voluntário, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a 
sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor de 
multa formal de R$ 298.535,43 (duzentos e noventa e oito mil, quinhentos e trinta e cinco 
reais e quarenta e três centavos), já com a redução de 50% da penalidade nos termos do  
§ 8º do art. 71 do CTE e, ainda, com a aplicação da redução indicada no art. 10 da Lei 
Complementar nº 104/13. Foram vencedores os Conselheiros Aguinaldo Fernandes de 
Melo, Edson Abrão da Silva e José Pereira D'abadia. Vencidos os Conselheiros Heli José 
da Silva e Nislene Alves Borges que votaram conhecendo do recurso, negando-lhe 
provimento para confirmar a decisão singular que julgou procedente o auto de infração no 
valor original sem aplicação do § 8º do art. 71 do CTE e sem a redução prevista no art. 10 
da Lei Complementar nº 104/13 . 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Noticia-se neste lançamento que a pessoa em epígrafe fora autuada 
no dia 30.08.2014, por deixar de escriturar o Livro Registro de Entradas relativo à 
Escrituração Fiscal Digital – EFD, no período compreendido de 01.01.2012 a 31.01.2012, 
todos os documentos fiscais de entradas. Em consequência, fica sujeita a multa de 25% 
sobre o valor da operação, juntamente com os acréscimos legais. 

 
Os autuantes indicaram como infringidos os artigos64, § 2º do CTE, 

c/c os artigos 308, 310 e 356-C, § 1º, I do RCTE. A penalidade proposta foi a do artigo 71, 
VII, "c" do CTE, com a nova redação da Lei 13.446/1999. 

 



 

Para instruir o presente lançamento foram anexados os seguintes 
documentos: Resumo da Escrituração Fiscal Digital fl. 06; Relatório de Notas Fiscais não 
registradas fl.07/10. 

 
A autuada foi devidamente intimada para pagar e/ou apresentar 

impugnação em Primeira Instância fl. 15/16.  
 
 
Em sua defesa de fls. 19/25, alega que todas as notas fiscais de 

entradas são registradas e escrituradas no sistema operacional da empresa, conforme se 
pode verificar dos documentos anexados de fls. 27/55. 

Assevera que por um equívoco, o arquivo magnético gerado para 
transmissão da EFD do período, não carregou os registros correspondentes, o que gerou 
a omissão do registro C-100.  

Entende que a penalidade aplicada não deve prevalecer; que a 
penalidade mais adequada seria a contida no artigo 71, XXIII, "a" do CTE, o que 
caracteriza insegurança na determinação da infração, com infringência ao artigo 20, IV da 
Lei 16.469/09. 

Pugna pela aplicação do Parágrafo 8º do art. 71 do CTE, por 
entender que não resultou em falta de pagamento. Colaciona jurisprudência deste CAT 
como paradigma. 

Finaliza, requerendo a improcedência do auto de infração, tendo em 
vista que a impugnante já enviou a retificação da EFD com a regularização do arquivo. 

Acompanham a impugnação os documentos de fls. 26/72 
 
Sobreveio a Sentença singular nº 2025/2015 de fls. 74/76, em que o 

Julgador conhece da impugnação, porém, nega-lhe provimento para considerar 
procedente o auto de infração. Na fundamentação fática o sentenciante entendeu que 
sendo a EFD obrigatória no período, os registros no livro fora do prazo não tem o condão 
de ilidir a acusação fiscal, porque posterior ao início do procedimento fiscal [inciso I do §5º 
do artigo 356-O do RCTE]. 

 
Da decisão singular supra foi intimada a autuada para pagar e/ou 

apresentar recurso voluntário fl. 77/79. 
 
Em recurso voluntário de fls. 82/95, a autuada insiste nos mesmos 

argumentos da impugnação, ou seja, que foi um mero erro formal no envio do arquivo 
magnético; que as notas fiscais de aquisições foram devidamente escrituradas no Livro 
Registro de Entradas e por consequência a penalidade deve ser alterada para o artigo 71, 
XXIII do CTE, com redução da multa; que seja aplicada o benefício do parágrafo 8º do 
CTE. Finaliza requerendo a improcedência do auto de infração. Caso não seja este o 
entendimento, pede seja convertido o lançamento em diligência. Acompanham o recurso 
os documentos de fls. 96/112. 

 
É o relatório.  
 

VOTO 
 

Sobre o pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo, o rejeito 
por não haver nos elementos constitutivos da lide qualquer dúvida a ser dirimida.  

 
Com a questão primeira solucionada, volvo-me à razão de direito 

desta demanda, com os seguintes fundamentos: 



 

 
Embora as alegações da recorrente sejam validas e razoáveis, a 

verdade é que deixou mesmo de escriturar a registro de entrada de mercadoria, 
comprovado na época da lavratura do auto de infração. Quanto a isso, não há dúvida.  

 
Face a aplicação do inciso XXIII do artigo 71 do CTE, suscitado pela 

defesa, não vejo razão para acolhimento de tal pleito, por estar demonstrado na lide que 
houve a falta do registro de entrada de mercadoria relativo à Escrituração Fiscal Digital – 
EFD. 

 
Entretanto, aplico o benefício do §8º, do mesmo artigo e diploma 

legal mencionado em linhas anteriores, que será transcrito na sequência, vez que não se 
pode falar em omissão de recolhimento do imposto. Além do que as mercadorias, objeto 
desta ação, são isentas e tinha saldo credor. 

 

Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas:  

 

 [...] 

 

§ 8º Quando da prática das irregularidades descritas nos incisos V ao XII 
deste artigo não resultar, ainda que indiretamente, falta de pagamento de 
imposto, a multa aplicável corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do 
valor fixado para a respectiva infração. 

 
 
Aplico ainda o artigo 10º da Lei Complementar nº.104/12 do Código 

de Defesa do Contribuinte, “verbis”, que leciona que se pode aplicar o dispositivo em 
destaque cumulativamente com o já mencionado §8º do artigo 71 do CTE, .  

 

Art. 10. As multas pelo descumprimento de obrigações acessórias 
relacionadas a operações e/ou prestações amparadas por não-incidência, 
imunidade e isenção, serão aplicadas com redução de 50% (cinquenta 
por cento), sem prejuízo do disposto nos artigos 8º e 9º deste Código. 
(Promulgado pela Assembleia Legislativa, D.A. de 22.01.14 e D.O.E de 
07.02.14) 

 
Assim voto, rejeitando o pedido de diligência formulado pelo sujeito 

passivo. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conheço do recurso voluntário, dou-lhe 
parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente 
procedente o auto de infração no valor de multa formal de R$ 298.535,43 (duzentos e 
noventa e oito mil, quinhentos e trinta e cinco reais e quarenta e três centavos), já com a 
redução de 50% da penalidade nos termos do § 8º do art. 71 do CTE e, ainda, com a 
aplicação da redução indicada no art. 10 da Lei Complementar nº 104/13.  

 
 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 16 de fevereiro de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00110/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Domingos Caruso Neto 
 

 
EMENTA: Falta de registro de notas fiscais de entrada. 
Mercadorias Tributadas. Forma Privilegiada. Não aplicação. 
 
Não deve ser aplicada a forma privilegiada no caso de omissão 
de registro de notas fiscais de entradas de mercadorias 
tributadas. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 02 
de fevereiro de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda 
Pública para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para reformar a decisão cameral e 
considerar procedente o auto de infração, sem a aplicação da forma privilegiada prevista 
no § 8º, do art. 71, do CTE. Foram vencedores os Conselheiros Domingos Caruso Neto, 
Antônio Martins da Silva, Washington Luis Freire de Oliveira, Marlene Maria da Silva 
Ruguê Bernardes, Nislene Alves Borges, José Paixão de Oliveira Gomes, Victor Augusto 
de Faria Morato, Mário de Oliveira Andrade, Lidilone Polizeli Bento, David Fernandes de 
Carvalho e o Sr. Presidente, Conselheiro Heli José da Silva, que proferiu voto de 
desempate. Vencidos os Conselheiros Paulo Diniz, José Luiz Rosa, Aguinaldo Fernandes 
de Melo, José Pereira D'abadia, João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho, Masayuki 
Missao, Edson Abrão da Silva, Nivaldo José Mendes e Rickardo de Souza Santos 
Mariano, que votaram conhecendo do recurso, negando-lhe provimento para manter a 
decisão cameral que considerou procedente o auto de infração com a aplicação da forma 
privilegiada prevista no § 8º, do art. 71, do CTE. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se da exigência de multa formal isolada, em razão da falta de escrituração, 
pelo contribuinte, de notas fiscais de entrada de mercadorias. 

Instruem o lançamento cópias das notas fiscais (fls. 9 a 16) e de Livros Registros de 
Entradas (fls. 17 a 27). 

O sujeito passivo apresenta impugnação (fls. 32 a 34), na qual argumenta que as 
notas fiscais números 3204, 3214 e 3285 referem-se a industrialização de mercadorias 
efetuada pela empresa Cooperfio Ind. e Com. Ltda, sendo que a matéria-prima originária 
da citada industrialização foi adquirida por meio da nota fiscal nº 72.376 e 73.451, nos 
valores de R$ 13.159,01 e R$ 16.555,70, emitidas por IBRAME Ind. Brasileira de Metais 
SA, e as mesmas notas fiscais estão devidamente escrituradas no livro registro de 
entradas, na página 6, conforme cópias que anexa. Requer que o valor da exigência fiscal 
seja reduzido de forma que a multa formal isolada incida somente sobre o serviço de 
industrialização, já que a aquisição da mercadoria foi devidamente escriturada em livro 
próprio. Requer, por fim, a aplicação da forma privilegiada prevista no art. 71, § 8º, da Lei 
nº 11.651, de 26 de dezembro de 1991, que instituiu o Código Tributário do Estado de 
Goiás (CTE). 



 

Julgadora Singular, por meio da Sentença nº 3672/2009 (fls. 45 e 46), argumenta 
que as notas fiscais de retorno de mercadoria remetida para industrialização devem ser 
registradas, e o não registro das operações listadas nos autos pode causar a falta de 
pagamento do imposto. 

O sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 52) requerendo, como na 
impugnação em primeira instância, procedência parcial com a aplicação da forma 
privilegiada. 

A Terceira Câmara decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do recurso, negar-
lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração, e por maioria de votos, foi aplicado o § 8º do art. 71 do CTE, sob o argumento de 
que não restou configurado nos autos a falta de pagamento do imposto. 

Regularmente intimada, a fazenda pública estadual apresenta recurso ao Conselho 
Pleno contra a aplicação da forma privilegiada, enquanto que o contribuinte não apresenta 
recurso nem contrarrazões ao recurso da fazenda. 

É o relatório. 

DECISÃO 

Analisando a relação entre as operações relatadas pelo sujeito passivo, verifica-se 
que a nota fiscal nº 3204 (fls. 9) refere-se à 72.377, que é referida pela 72.376 (fls. 38). 

Todavia, a falta de registro das notas fiscais não permitiu ao Fisco o controle da 
tributação do valor agregado, na industrialização efetuada, tendo em vista que as notas 
fiscais objeto do laçamento referem-se a cabo e vergalhão de alumínio, as quais são 
mercadorias tributadas. 

Posto isso, decido conhecer do recurso da Fazenda Pública para o Conselho Pleno, 
dar-lhe provimento para reformar a decisão cameral e considerar procedente o auto de 
infração, sem a aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º, do art. 71, do CTE. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 16 de fevereiro de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00115/16 
 
Relator: Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação tributária acessória. Multa formal. 
Pena pecuniária. Extravio de livros e documentos fiscais. 
Improcedência.  
 
Provado nos autos que o sujeito passivo cumpriu com a 
obrigação tributária à qual está vinculado por força de lei, 
improcedente é o auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 25 de novembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo, Márcio 
Nogueira Pedra, Nivaldo Carvelo Carvalho, Washington Luis Freire de Oliveira e Edson 
Abrão da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo não apresentou à 
delegacia de sua circunscrição os livros e/ou documentos fiscais, no período de 10 dias, 
conforme consta da publicação da portaria que suspendeu a sua inscrição no cadastro, 
conforme cópia anexa do Diário Oficial, razão pela qual são considerados extraviados. Em 
consequência, fica sujeito a multa formal no valor de R$ 185.131,40. A autoridade 
lançadora indica como infringida as disposições dos artigos 64 do Código Tributário 
Estadual - CTE (Lei nº 11.651/91) combinado com os artigos 109 do Decreto 4852/97. 
Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, XVIII, "a" do CTE, com redação 
da Lei nº 12.806/1995. 

 
O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: 

detalhamento do credito tributário (fls. 03), controle de concessão/autenticação de 
documentos fiscais (fls. 04) e consulta portaria por inscrição (fls. 05). 

 
Intimada às fls. 06/10, a autuada queda-se silente, dando azo a 

lavratura do Termo de Revelia de fls. 11. O sujeito passivo foi novamente intimado para se 
manifestar em Segunda Instância, conforme documento de fls. 13.  

 
Ciente, a autuada comparece ao processo no qual pede a 

improcedência do auto de infração, alegando que os livros e documentos fiscais 
mencionados na inicial não foram extraviados, conforme documento em anexo.  

 
Juntamente com a peça impugnatória foram colacionados aos autos 

documentos de fls. 17/26.  
 
É o Relatório.  
 
 
 



 

VOTO 
 

Passo a decidir e de plano considero que o feito não deve prosperar. 
Compulsando os autos, verifico que o sujeito passivo apresentou todos os livros e 
documentos fiscais tidos como extraviados e reclamados na exordial pela Fazenda Pública 
Estadual – FPE.  

Dentro do ordenamento jurídico tributário, os contribuintes estão, 
além de submetidos ao cumprimento da obrigação tributária principal, que está 
relacionado diretamente ao pagamento de tributos, obrigados pela lei ao cumprimento de 
prestações positivas ou negativas perante o poder tributante, prestações essas que são 
pecuniárias, nos termos dos pressupostos legais. 

Estabelece o artigo 64 da Lei nº 11.651/91, “in verbis”, que: “O sujeito 
passivo da obrigação tributária, além do pagamento do imposto, é obrigado ao 
cumprimento das prestações, positivas ou negativas, estabelecidas na legislação 
tributária”. Entre o rol de exigências está a de conservar os livros e documentos fiscais, até 
que ocorra a inexigibilidade dos créditos tributários decorrentes das operações ou 
prestações neles registradas, conforme preceitua ao parágrafo único do artigo 146 da 
citada lei.  

Por oportuno, transcrevo abaixo, o aludido dispositivo acima 
mencionado, “in verbis”:  

Art. 146. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação 
quaisquer disposições legais excludentes ou limitativas do direito de 
examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos 
comerciais ou fiscais dos sujeitos passivos e demais pessoas 
indicadas no artigo anterior, ou da obrigação destes de exibi-los. 
 

Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e 
fiscal e os comprovantes dos registros neles efetuados, bem como os 
demais documentos de interesse fiscal, serão conservados até que 
ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes dos atos, 
fatos ou negócios a que se refiram.  
 
 

No caso em comento, os documentos colacionados aos autos de fls. 
17 a 21 revelam a entrega dos livros e notas fiscais reclamadas no auto de infração, ao 
órgão fazendário competente. 

Sendo assim, diante do procedimento do contribuinte e das provas 
instrutórias da defesa formei o meu convencimento de que a autuada não cometeu o ilícito 
fiscal apontado no lançamento tributário.  

 
Com a exposição supra, voto conhecendo da impugnação, dando-lhe 

provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 16 de fevereiro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00117/16 
 
Relator: Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo 
 

 
EMENTA: Multa formal. Pena pecuniária. Extravio de 
Equipamento Emissor de Cupom Fiscal – ECF. Procedência. 
 
Procede a aplicação de penalidade formal quando o sujeito 
passivo não demonstrar nos autos que o equipamento emissor 
de cupom fiscal não foi extraviado. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 30 de novembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Aguinaldo 
Fernandes de Melo, Washington Luis Freire de Oliveira, Edson Abrão da Silva, José 
Pereira D'abadia e José Paixão de Oliveira Gomes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal é de que o sujeito passivo extraviou o 
Equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF, autorizado para uso pela SEFAZ, o qual 
está identificado no documento de fls.03. A autoridade fazendária afirma que o contribuinte 
desapareceu do endereço declarado na ficha de cadastro estadual, teve o número da sua 
inscrição suspensa de ofício, encerrou a sua atividade comercial, não solicitou a cessação 
de uso do referido equipamento, fato que gerou a exigência da Multa Formal no valor de 
R$ 12.901,16, correspondente ao fato descrito.   

 
Como dispositivo legal infringido foi apontado o artigo 64 da Lei nº 

11.651/91, tendo sido proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, inciso XIII, 
alínea "a", da Lei nº 11.651/91, com redação conferida pela Lei nº 13.194/97. 

 
O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 03/04.  
 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de fls. 05/08. 
 
Ciente, o sujeito passivo ingressa com Impugnação às fls. 10/17 no 

qual alega, em sede de preliminar, ilegitimidade passiva para responder pela pessoa 
jurídica por se considerar ser apenas quotista, conforme registro efetivado no Contrato 
Social em anexo, sem poderes de representação legal ou solidária por força do Contrato 
Social e de Lei.  No mérito, continua a afirmar que nunca exerceu cargo de mando na 
empresa, motivo pelo qual considera que não "responde pelas ilicitudes praticadas no 
mando ou desmando da referida empresa." Cita Doutrinas e Jurisprudências para 
sustentar a defesa. Ao final, requer que as notificações sejam remetidas à empresa 
autuada.  

 
Juntamente com a peça impugnatória foram colacionados aos autos 

documentos de fls. 18/32.  
 



 

Sobreveio a sentença singular de fls. 34/35, pelo qual o julgador 
decidiu pela procedência do auto de infração. Em sua fundamentação afirma que foi 
devidamente intimada a empresa na pessoa da sócia, visto a impossibilidade de 
localização da pessoa jurídica ou da sócia administradora. Citas o artigo 15, da Lei 
13.882/01 e artigo 121, do anexo XI, do RCTE, para sustentar a decisão. Destaca, ainda, 
que as alegações do sujeito passivo não são suficientes para afastar a acusação fiscal 
assentado em lançamento revestido das exigências e formalidades legais.   

 
De decisão supra foi intimado o sujeito passivo às fls. 36/37 para 

pagar a quantia exigida ou apresentar Recurso Voluntário. 
 
 Tempestivamente, o sujeito passivo interpõe Recurso Voluntário às 

fls. 39/48, no qual reitera as alegações impugnatórias.   
 
Em julgamento, a Primeira Câmara deste Conselho decidiu, por 

unanimidade de votos, acolher a preliminar de nulidade parcial a partir de fls. 06, por 
cerceamento do direito de defesa, devendo os autos retornarem ao NUPRE para 
complementar a intimação da empresa no nome da sócia Marluce Pereira Costa, via 
edital.  

 
A Fazenda Pública Estadual foi intimada para interpor Recurso ao 

Conselho Pleno, conforme documento de fls. 54. 
 
O Representante Fazendário recorre dessa decisão, afirmando em 

seu Recurso ao Conselho Pleno (fls. 55/56) que a lei não exige que o sócio a ser intimado 
seja o sócio administrador, mas sim, qualquer dos sócios, o entendimento que deve ser o 
sócio gerente é uma interpretação extensiva não prevista em lei, até mesmo contraria a 
própria lei, porque amplia o que a lei não quis ampliar, se assim o desejasse ela teria dito 
expressamente a quantidade do sócio a ser notificado como faz em diversas outras 
oportunidades na lei tributária. Sustenta, ainda, que o acórdão recorrido não observou 
adequadamente o ordenamento legal que norteia as questões jurídicas mais imediatas da 
matéria; que a intimação fiscal se encontra em perfeita consonância com os ditames legais 
e técnicos recomendados, portanto, não houve, de fato, nulidade parcial. Ao final, requer a 
reforma da decisão cameral, retornando os autos à Câmara para nova apreciação. 

 
Devidamente intimado (fls. 58/59), o sujeito passivo não se 

manifesta.  
 
O Conselho Administrativo Tributário, por meio do Acórdão nº 

1495/2015 de fls. 66/72 decidiu, por maioria de votos, conhecer do Recurso da Fazenda 
Pública para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para reformar a decisão cameral que 
anulou o auto de infração, por cerceamento do direito de defesa, devendo retornar os 
autos a Câmara Julgadora para apreciação de toda a matéria.  

 
Devidamente intimado (fls. 73), o sujeito passivo comparece ao 

processo reiterando as mesmas alegações expendidas anteriormente. 
 
É o Relatório. 
 

VOTO 
 

Tratam os autos de cobrança de penalidade pecuniária em virtude do 
extravio de Equipamento Emissor de Cupom Fiscal – ECF, porquanto o contribuinte 



 

desapareceu do endereço declarado no cadastro estadual, tendo sua inscrição suspensa, 
sendo exigida a multa formal no valor original de R$ 12.901,16.  

 

Dentro do ordenamento jurídico-tributário, os contribuintes estão, 
além de submetidos ao cumprimento da obrigação tributária principal, que está 
relacionado diretamente ao pagamento de tributos, obrigados pela lei ao cumprimento de 
prestações positivas ou negativas perante o poder tributante, prestações essas que são 
pecuniárias, nos termos dos pressupostos legais. 

Estabelece o artigo 64 da Lei nº 11.651/91, "in verbis", que: 
 
O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do 
imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivos ou 
negativas, estabelecidas na legislação tributária. 

 
 
Compulsando os autos, verifico que razão assiste à Fazenda Pública 

quanto à constituição do presente crédito tributário. De fato, ainda que a argumentação 
passiva esteja bem estruturada, o sujeito passivo não traz aos autos provas que deem 
sustentação aos seus argumentos. Transcrevo abaixo, por oportuno, a decisão singular de 
fls. 34/35, exarada pelo douto julgador singular Itamar Alves Carrijo, a qual adoto como 
razão de decidir, “verbatim”: 

 
(...) O artigo 121 do Anexo XI do RCTE atribui ao sujeito passivo a 
obrigação de solicitar a cessação de uso do equipamento quando for 
encerrar suas atividades:  
Art. 121. O contribuinte deve solicitar a cessão de uso do equipamento 
de ECF à agência fazendária a que estiver vinculado, mediante o 
preenchimento do formulário Pedido de Uso, de Alteração de Uso e de 
Cessação de Uso de ECF, constante do Apêndice VII, indicando tratar-
se de cessação de uso, especialmente quando: 

I – for encerrar suas atividades. 

A defesa não traz nenhum elemento contraditando a acusação inicial e 
os equipamentos juntamente com a empresa continuam 
desaparecidos do endereço declarado, portanto, legítima é a acusação 
acostada na inicial. 

Entendo as razões da defesa, no que tange a não exercer cargo de 
mando, que deverá ser observado no momento da exigência do 
crédito tributário, mas quanto ao mérito, sua argumentação não é 
suficiente para afastar a acusação fiscal assentado em lançamento 
revestido das exigências e formalidades legais. 

Assim, a exigência deve ser mantida. 

CONCLUSÃO 
 
Pelo exposto, conheço da impugnação, nego-lhe provimento, para 
declarar PROCEDENTE a exigência fiscal em comento, no valor 
originário de R$ 12.901,16 (doze mil novecentos e um reais e 
dezesseis centavos). 

 
 
Assim, tenho por correta a exigência fiscal contida no lançamento do 

crédito tributário formalizado através do presente processo. 



 

 
Ante o exposto, voto conhecendo do recurso, negando-lhe 

provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 16 de fevereiro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00171/16 
 
Relatora: Conselheira Talita Pimenta Félix 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação tributária acessória. Extravio de 
documentos fiscais. Improcedência.  
 
Provado nos autos que o sujeito passivo promoveu a entrega da 
documentação fiscal tida como extraviada à repartição fiscal de 
sua circunscrição, em tempo hábil, improcedente é o auto de 
infração. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 24 de setembro de 2014, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Talita Pimenta Félix, Célia Reis Di Rezende, 
José Luiz Rosa e Lidilone Polizeli Bento.  Nos termos do § 6º, II do art. 51 do Regimento 
Interno do CAT, aprovado pelo Decreto nº 6.930, de 9 de Junho de 2009, a sessão foi 
realizada com ausência de um Conselheiro do Fisco para compor esta Câmara. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal é de que o sujeito passivo não apresentou à 
Delegacia de sua circunscrição os documentos fiscais Modelo 2, série D-1, numeração de 
1 a 250, no período de 30 dias, conforme consta da publicação da Portaria nº 075/09 de 
23/10/09, que suspendeu a sua inscrição no cadastro estadual, do Diário Oficial 20.730 de 
29/10/09, razão pela qual são considerados extraviados. Em consequência, fica sujeito à 
multa formal no valor de R$ 40.062,50.  

 
Como dispositivo legal infringido foi apontado o artigo 64 da Lei nº 

11.651/91, combinado com o artigo 109 do Decreto nº 4.852/97, tendo sido proposta a 
penalidade prevista no artigo 71, inciso XX, alínea “a”, item 1, da Lei nº 11.651/91 com a 
redação conferida pela Lei nº 13.194/97.  

 
 
O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: 

Detalhamento do Crédito Tributário (fl. 03), Descrição Complementar da Ocorrência (fl. 
04), Controle de Impressão/ Autenticação de Documentos Fiscais-DIAF (fl. 05), Espelho 
Cadastral (fl. 06) e consulta Portaria de suspensão (fl. 07).  

 
Intimada às fls. 08/11, a autuada queda-se silente, dando azo à 

lavratura do Termo de Revelia de fl. 12.  

 
A autuada foi novamente intimada para se manifestar em Segunda 

Instância, conforme documento de fl. 14. 
  



 

Tempestivamente, a autuada comparece ao feito alegando que 
todos os documentos fiscais tidos por extraviados foram entregues à repartição fazendária 
competente, conforme documentos anexos. 

  
Instrui a peça defensória a cópia do Pedido de baixa de documento 

fiscal (fl. 18), comprovante de homologação de baixa (fl. 19), termo de baixa de documento 
fiscal (fl. 20), cópia da carteira nacional de habilitação (fl. 21), certidão simplificada (fl. 22) 
e alteração contratual (fls. 23 a 28), Distrato Social (fls. 29 e 30) e certidão Simplificada (fl. 
31). 

 
 
É o Relatório.  
 

VOTO 
 
Em uma atenta análise de todo o processo, verifico que o sujeito 

passivo apresentou todos os documentos fiscais tidos como extraviados e reclamados na 
exordial pela Fazenda Pública Estadual – FPE, portanto, considero que o feito não deve 
prosperar. 

 
De fato, foram colacionados aos autos o Anexo XII – Pedido de baixa 

de documento fiscal de fls. 18 e cópia do Termo de Baixa de Documento Fiscal de fls. 20 
que comprovam a entrega dos documentos fiscais motivadores da exigência de multa 
formal proposta no lançamento tributário.  

 
Portanto, diante do procedimento do contribuinte e das provas 

instrutórias da defesa formei o meu convencimento de que a autuada não cometeu o ilícito 
fiscal apontado no lançamento tributário.  

 
Voto, então conhecendo da impugnação, dou-lhe provimento para 

considerar improcedente o auto de infração.  
 
 

Sala das sessões plenárias, em 01 de março de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00178/16 
 
Relator: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade da peça básica, 
arguidas pela autuada. Não apreciadas.  
 
Multa formal. Omissão de escrituração de notas fiscais no livro 
registro de entrada de mercadoria. Improcedente. 
 
O trabalho revisional respalda o entendimento de que o feito 
deve ser julgador improcedente. Tornando-se despicienda, nos 
termos da lei, a apreciação de preliminares. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 30 de setembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, não 
pronunciar, nos termos do art. 18 § 3º do Regimento Interno do CAT, sobre as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, e no mérito, conhecer da 
impugnação, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, José 
Paixão de Oliveira Gomes e Gilmar Rodrigues de Almeida. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo deixou de escriturar 
no livro registro de entradas as notas fiscais conforme demonstrativo em anexos. Em 
consequência, fica sujeito à multa formal, na importância de R$ 9.943,00, correspondente 
a 25% do valor da operação, juntamente com os acréscimos legais.  

 
 Dados como infringidos os arts. 64, da Lei n° 11.651/91 c/c o art. 

308, do Decreto n° 4852/97, e artigos 3° e 10, Res CGSN n° 10/07. Proposta a penalidade 
prevista no art. 71, VII, "c", da LEI n° 11.651/91. 

 
A autoridade lançadora instrui o auto com os seguintes documentos: 

anexo estruturado "fls. 03", recibo de entregas de relatórios digitais "fls. 04", demonstrativo 
"fls. 05", nota fiscal "fls. 06 a 44", cópia de documento pessoal CNH e mídia "fls. 45". 

 
Intima-se o sujeito passivo às "fls.46", contudo foi Revel, conforme 

Termo de Revelia às "fls.48 
 
O sujeito passivo é intimado a apresentar impugnação em segunda 

instância às "fls.51", manifestou-se em "fls. 54 a 59", alegando que não houve qualquer 
infração à legislação, porque provada está a não obrigatoriedade da escrituração de cada 
nota fiscal apontada no anexo A. I, exceto a NF n° 663756, por não lhes terem sido 
destinadas, denotando que na autuada as obrigações fiscais devidamente atendidas, 
inclusive o citado artigo 64. 

 
Ao final requer anulação do lançamento, e que seja julgado 

improcedente o auto de infração. 
 



 

O sujeito passivo anexa as cópias dos seguintes documentos: 
Contrato Social "fls. 60 a 67", Intimação "fls. 68", Notas Fiscais "fls. 69 a 93", Consulta 
CNPJ "fls. 94 e 95", Nota Fiscal "fls. 96", Registros de Entrada "fls. 97 a 99", Notas Fiscais 
"fls. 100 a 111".    

 
Por meio da Resolução n° 007/2015 às  "fls.113 a 114", a Quarta 

Câmara do Conselho Administrativo Tributário resolve converter o feito em diligência para 
que se encaminhe os autos à Delegacia Regional de Fiscalização de circunscrição do 
sujeito passivo, para que seu titular determine ao fiscal autuante, revisar o trabalho fiscal, 
considerando os argumentos da autuada, excluindo as notas já registradas e aquelas 
relativas a operações nas quais o destinatário não é o sujeito passivo, com base nos seus 
livros de entradas e documentação fiscal física.  

 
Em resposta a Resolução n°008/2015 às  "fls.113 a 114", o auditor 

revisor elabora Relatório Diligencial às  "fls.117", e esclarece que foram constadas 
irregularidades que culminam na improcedência do auto de infração, nos quais são: a 
utilização  irregular da inscrição estadual da autuada por outras empresas remetentes 
deste e de outros estados; ocorreu o lançamento de várias notas fiscais nos livros de 
entrada;  houve notas fiscais que impossibilitaram a verificação das cópias das mesmas, 
por conta da inatividade das inscrições de seus remetentes; quanto aos remetentes de 
outras unidades federativas, não foi possível entrar em contato por conta de não ser 
encontrado o número de telefone e também pelos valores das notas serem ínfimos. 

 
Assim, constata-se que não ocorreram omissões do registro de 

entradas, nos valores e períodos especificados no auto de infração. 
 
A autoridade revisora instrui os autos com o seguinte documento: 

Demonstrativo de N.F Entrada Não Registradas no Período de 2007 a 2010, "fls.116". 
 
A autuada foi intimada às "fls.120" a se manifestar quanto a 

Diligência, contudo não compareceu aos autos. 
 
É o Relatório. 
 
 

VOTO 
 

Sobre as preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela 
autuada, deixo de me pronunciar, nos termos do §3º do artigo 18 do Regimento Interno do 
CAT, que leciona, quando puder decidir sobre o mérito a favor da parte a quem 
aproveitaria o acatamento da preliminar, o órgão julgador não deve pronunciá-la, tendo em 
vista que face ao mérito, o feito foi julgado improcedente, conforme passo a expor:  

 
Reporto-me ao trabalho revisional, sempre merecedor de fé, onde a 

ilustre autoridade revisora informa que não ocorreram omissões do registro de entradas, 
nos valores e períodos especificados no auto de infração. Fato aliás, registrado no 
relatório que é parte integrante deste “decisum”. A assertiva trazida a lume pelo 
diligenciador e por todas as peças instrutórias deste volume, equivale dizer que a lide é 
improcedente.    

 
Assim, voto não pronunciando, nos termos do art. 18, § 3º do 

Regimento Interno do CAT, sobre as preliminares de nulidade da peça básica, arguidas 



 

pela autuada, e no mérito, voto, conhecendo da impugnação, dando-lhe provimento para 
considerar improcedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 01 de março de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00179/16 
 
Relator: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade da peça básica, 
arguidas pela autuada. Não apreciadas. Multa formal. Omissão 
de escrituração de notas fiscais no livro registro de entrada de 
mercadoria. Improcedente. 
 
O trabalho revisional respalda o entendimento de que o feito 
deve ser julgador improcedente. Tornando -se despicienda, nos 
termos da lei, a apreciação de preliminares. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 30 de setembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, não 
pronunciar, nos termos do art. 18 § 3º do Regimento Interno do CAT, sobre as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, e no mérito, conhecer da 
impugnação, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, José 
Paixão de Oliveira Gomes e Gilmar Rodrigues de Almeida. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo deixou de escriturar 
no livro registro de entradas as notas fiscais, conforme demonstrativo e documentos 
anexos. Em consequência, fica sujeito à multa formal, na importância de R$ 90.184,00, 
correspondente a 25% do valor da operação, juntamente com os acréscimos legais.     

 
Dados como infringidos os arts. 64, lei 11.651/91, c/c art. 308, 

decreto 4.852/97 e arts. 3° e 10°, Res. CGSN n° 10/07. Proposta a penalidade prevista no 
art. 71, VII, ''c'', da lei 11651/1991 c/ redação da lei 15505/2005. 

 
A autoridade lançadora instrui os autos com os seguintes 

documentos: anexo estruturado "fls. 03", recibo de relatórios de entregas digitais, "fls. 04', 
demonstrativo N.F "fls. 05 e 06", nota fiscal "fls. 07 a 105", cópia de documentação 
pessoal CNH e mídia "fls. 106". 

 
Intima-se o sujeito passivo. Foi revel conforme Termo de Revelia, às 

"fls109" 
 
Intima-se o sujeito passivo para apresentar-se em segunda instância. 
 
O sujeito passivo comparece aos autos e apresenta Impugnação à 

Primeira Instância às " fls. 115 a 120", alegando que não houve qualquer infração à 
legislação, uma vez que provado está que as notas fiscais que eram para ser escrituradas, 
oriundas de compra e venda destinada a autuada, estão devidamente escrituradas. De 
mesma forma que não estão escrituradas as notas fiscais pois não é exigido tal 
procedimento, porquanto não são oriundas de compra venda. Denotando que as 
obrigações fiscais estão devidamente atendidas, inclusive o citado no artigo 64. Ao final 
requer anulação do lançamento, que se julgue improcedente.  



 

 
Instrui a peça impugnatória com as cópias dos seguintes 

documentos:  do contrato social "fls. 121 a 128", da intimação "fls. 129", Registro de 
Entrada "fls. 130 a 132", Notas Fiscais "fls. 133 a 145", Registro de Entrada, DANFE "fls. 
146 a 176", Documento SINTEGRA "fls. 177 a 179",  Notas Fiscais "fls.180 a 216",   
Declaração "fls. 190, 198 e 200", Nota Fiscal  "fls. 201 a 202", Declaração  "fls.204", 
Relação Auxiliar de Documentos Fiscais - 02/09/2009 a 31/12/2009  "fls. 205", Notas 
Fiscais   "fls.206 a 216". 

 
Por meio da Resolução n° 008/2015 às  "fls.218", a Quarta Câmara 

do Conselho Administrativo Tributário resolve converter o feito em diligência para que se 
encaminhe os autos à Delegacia Regional de Fiscalização de circunscrição do sujeito 
passivo, para que seu titular determine ao fiscal autuante, revisar o trabalho fiscal, 
considerando os argumentos da autuada, excluindo as notas já registradas e aquelas 
relativas a operações nas quais o destinatário não é o sujeito passivo, com base nos seus 
livros de entradas e documentação fiscal física.  

 
Em resposta a Resolução n°008/2015 às  "fls.218", o auditor revisor 

elabora Relatório Diligencial às  "fls.224", e esclarece que foram constadas irregularidades 
que culminam na improcedência do auto de infração, nos quais são: a utilização  irregular 
da inscrição estadual da autuada por outras empresas remetentes deste e de outros 
estados; ocorreu o lançamento de várias notas fiscais nos livros de entrada;  houve notas 
fiscais que impossibilitaram a verificação das cópias das mesmas, por conta da inatividade 
das inscrições de seus remetentes; quanto aos remetentes de outras unidades 
federativas, não foi possível entrar em contato por conta de não ser encontrado o número 
de telefone e também pelos valores das notas serem ínfimos. 

 
Assim, constata-se que não ocorreram omissões do registro de 

entradas, nos valores e períodos especificados no auto de infração. 
 
A autoridade revisora instrui os autos com o seguinte documento: 

Demonstrativo de N.F Entrada Não Registradas no Período de 2007 a 2010 "fls.221 a 
223". 

 
A autuada foi intimada às "fls.227" a se manifestar quanto a 

Diligência, contudo não compareceu aos autos. 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Sobre as preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela 
autuada, deixo de me pronunciar, nos termos do §3º do artigo 18 do Regimento Interno do 
CAT, que leciona, quando puder decidir sobre o mérito a favor da parte a quem 
aproveitaria o acatamento da preliminar, o órgão julgador não deve pronunciá-la, tendo em 
vista que em face do mérito, o feito foi julgado improcedente, conforme passo a expor:  

 
Reporto-me ao trabalho revisional, sempre merecedor de fé, onde a 

ilustre autoridade revisora informa que não ocorreram omissões do registro de entradas, 
nos valores e períodos especificados no auto de infração. Fato aliás, registrado no 
relatório que é parte integrante deste “decisum”. A assertiva trazida a lume pelo 
diligenciador e por todas as peças instrutórias deste volume, equivale dizer que a lide é 
improcedente.    



 

 
Assim, voto não pronunciando, nos termos do art. 18 § 3º do 

Regimento Interno do CAT, sobre as preliminares de nulidade da peça básica, arguidas 
pela autuada, e no mérito, voto, conhecendo da impugnação, dando-lhe provimento para 
considerar improcedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 01 de março de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00180/16 
 
Relator: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: Multa formal. Omissão de registro nos livros de 
Registro de Entrada de Mercadorias das notas fiscais de 
entrada. Procedente em parte. Aplicação do § 8º do artigo 71 do 
CTE.  
 
O trabalho revisional respalda o entendimento de que o feito 
deve ser julgado parcialmente procedente, aplicando-se ainda o 
benefício estabelecido pelo §8º do artigo 71 do CTE, quando a 
omissão não tiver dado ensejo a prejuízo ao erário estadual. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 18 de setembro de 2015, decidiu, por maioria de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar a decisão singular e julgar procedente 
em parte o auto de infração no valor da multa formal de R$ 5.420.814,37 (cinco milhões, 
quatrocentos e vinte mil, oitocentos e quatorze reais e trinta e sete centavos), já com a 
redução de 50% (cinquenta por cento) prevista no § 8º do art. 71 do CTE. Foram 
vencedores os Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, José Pereira D'abadia e 
Nivaldo Carvelo Carvalho. Vencidos os Conselheiros Heli José da Silva e Nislene Alves 
Borges que votaram conhecendo do recurso, negando provimento para manter a decisão 
singular que julgou  procedente em parte o auto de infração no valor da multa formal de 
R$ 10.841.628,73 (dez milhões, oitocentos e quarenta e um mil, seiscentos e vinte e oito 
reais e setenta e três centavos), sem aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º do 
art. 71 do CTE. Por unanimidade de votos, manter a penalidade prevista no art. 71, VII, "c" 
do CTE, com redação da Lei nº 13446/1999. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, José Pereira D'abadia, Nislene 
Alves Borges e Nivaldo Carvelo Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu registro em 
livro das notas fiscais de entrada período do ano de 2010 e dos meses de janeiro e 
fevereiro de 2011, conforme preceitua o art. 52 do RCTE, as notas fiscais de entrada 
correspondentes às aquisições de prestação de serviços de telecomunicação, referentes 
aos meses de janeiro a dezembro de 2010, que foram emitidas pelas operadoras: 14 
Brasil Telecom Celular S/A; Americel S/A; Global Village Telecom Ltda; Cia de 
Telecomunicações do Brasil Central; CTBC Multimídia Data Net S/A; Empresa Brasileira 
de Telecomunicações S/A; Falkland; Intelig Telecomunicações Ltda; Nextel 
Telecomunicações Ltda; Oi S/A; Telemar Norte Leste S/A e Tim Celular S/A, conforme 
nota explicativa, relação das notas fiscais não escrituradas, arquivos digitais e documentos 
anexos. Em consequência, fica sujeito a multa de 25% aplicada sobre o valor das 
prestações relativas ao período de janeiro a dezembro de 2010, juntamente com 
acréscimos legais. 

  
A autoridade lançadora indicou como infringida as disposições dos 

artigos 64, Lei nº 11.651/91, combinado com os artigos 308, IV, "a", Decreto 4.852/97. 



 

Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, VII, "c", da lei 11.651/1991, com 
redação da Lei nº 13.446/1999.  

  
O auto de infração foi instruído com documentos de "fls. 3 a 22". 
  
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de "fls.23 a 25",   
  
Em sua impugnação "fls. 28 a 56", alegou preliminarmente que até a 

presente data as empresas ainda não obtiveram resposta da SEFAZ/GO acerca da 
autorização para escrituração das referidas notas fiscais, razão pela qual as mesmas não 
constam nos livros de registro de entradas da empresa incorporada. 

 
Aduziu que as receitas constantes das notas fiscais listadas pelo 

fisco goiano compõem as despesas das impugnantes com a utilização de redes de 
telecomunicação de outras empresas, as quais, em virtude do regime elegido pelo 
Convênio ICMS n° 126/98, não são alvo de ICMS. 

 
Argumentou que resta indiscutível a inconformidade da capitulação 

legal da pena prevista pela fiscalização goiana às impugnantes, pois não houve tentativa 
de lesar o Erário ou de obstruir a fiscalização no presente caso. 

 
Pediu pela procedência da presente impugnação. 
  
O sujeito passivo anexou documentos de "fls. 57 a 138". 
 
Pelo Despacho n° 1142/2014 - , JULP, "fls. 140 a 141", solicita a 

realização de diligência junto à Gerencia de Substituição Tributária para que seu titular 
determine diligencia no sentido de designar auditor fiscal, preferencialmente um dos 
autores do procedimento em análise, para: 

 
Se manifestar sobre os possíveis registros das notas fiscais 

consideradas como não escrituradas, informar se persiste multa forma a ser exigida e seu 
respectivo valor, conforme resultado obtido na revisão. 

 
A tarefa revisional encontra-se detalhada às fls. 142/143 e, em 

síntese, aponta que após a revisão fiscal, restaram ainda 464 (quatrocentos e sessenta e 
quatro) documentos fiscais sem comprovação do devido registro em livro próprio, cujo 
somatório da base de cálculo totaliza R$ 43.366.514,92 (quarenta e três milhões, 
trezentos e sessenta e seis mil, quinhentos e catorze reais e noventa e dois centavos) e a 
multa formal por falta da devida escrituração no LRE/EFD no valor de R$ 10.841.628,73   
(dez milhões, oitocentos e quarenta e um mil, seiscentos e vinte oito reais e setenta e três 
centavos). Acosta planilha de relatório diligencial, fls. 144/155. 

 
Despachos nº.s 0090/14 e 0095/14 – GEST – respectivamente 

aduzem que a requerente solicita autorização para registro extemporâneo de 1883 (um 
mil, oitocentos e oitenta e três) e de 27 (vente sete) notas fiscais de entrada. 
Requerimento autorizado, fls. 156/157.  

 
Documentos juntados às fls. 168/ 191. 
 



 

Intimada sobre a peça diligencial o polo passivo comparece ao 
processo e insiste na aplicação da forma privilegiada prevista no §8º do artigo 71 do CTE, 
fls. 137/139. Junta documentos, fls. 141/193.  

 
O ilustre sentenciador “a quo” julga procedente em parte o 

lançamento, nos termos da revisão fiscal, fls. 195/198. 
 
Por intermédio do Despacho nº. 723/2015 – GERF a Representação 

Fazendária   concorda com a decisão singular, fls. 200.  
 
Em grau de recurso voluntário o polo passivo requer a redução da 

penalidade, nos termos estabelecidos em lei, fls. 209/220. Junta documentos, fls. 221/274.  
 
É o relatório. 

 
VOTO 

 
Ao compulsar e analisar as peças instrutórias desta lide, verifiquei 

que a insurgência da recorrente se limita, de modo primordial, a demonstrar que  da 
suposta ausência de escrituração das notas fiscais não decorreu a falta de recolhimento 
do tributo aos cofres da Fazenda estadual.  

 
Isto porque as notas fiscais, objeto desta ação, estão sujeitas ao 

recolhimento diferido do ICMS, servindo para acobertar os serviços de telecomunicação, 
mediante interconexão.  

 
Nesta sistemática a VIVO se vale do serviço de outra operadora para 

completar a ligação realizada a determinados usuários de seus serviços, havendo, pois, 
uma prestação de serviço de comunicação pela operadora de destino à operadora de 
origem.  

 
Assim, esta outra operadora, por disponibilizar sua infraestrutura ao 

usuário da autuada, emite contra esta uma nota fiscal de serviço de telecomunicação sem 
destaque do imposto, posto que este será destacado na nota fiscal emitida pela operadora 
de origem, ao cliente.   

 
Por outro lado, a documentação fiscal carreada ao processo 

demonstra que o ICMS foi recolhido pela própria recorrente.  
 
Destarte, malgrado não tenha o polo passivo ilidido a acusação fiscal 

de não escrituração de notas fiscais nos livros de entrada, a recorrente demonstra que tal 
conduta não resultou em omissão ao recolhimento do imposto.  

 
Ante o exposto, voto conhecendo do recurso voluntário, dando-lhe 

parcial provimento para reformar a decisão singular e julgar procedente em parte o auto de 
infração no valor da multa formal de R$ 5.420.814,37 (cinco milhões, quatrocentos e vinte 
mil, oitocentos e quatorze reais e trinta e sete centavos), já com a redução de 50% 
(cinquenta por cento) prevista no § 8º do art. 71 do CTE. E por unanimidade de votos, 
mantenho a penalidade prevista no art. 71, VII, "c" do CTE, com redação da Lei nº 
13.446/1999. 

 



 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 01 de março de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00183/16 
 
Relator: Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Registro de notas fiscais 
como canceladas. Não informação de valores relativos ao 
imposto. Adequação da penalidade para a prevista no art. 71, 
XX, "c" do CTE. Exclusão da qualificadora do § 9º, I do mesmo 
artigo. Procedência Parcial. 
 
I - Não autoriza a exigência de imposto a situação em que NF-e's 
emitidas não chegam a ser utilizadas para acobertar qualquer 
operação e que são, devido a ocorrência de erro de 
preenchimento, imediatamente substituídas por outras, tendo as 
notas fiscais substitutas, sido emitidas com destaque do 
imposto e acobertado efetivamente as operações realizadas; 
 
II - Não havendo previsão de penalidade específica para o 
descumprimento de determinada obrigação acessória, há que se 
aplicar a multa prevista no inciso XX, "c" do art. 71 do CTE; 
 
III - Não sendo exigível imposto, afastado está o aumento de 
multa previsto no § 9º do art. 71 do CTE. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de novembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor da multa formal de R$ 
543,97 (quinhentos e quarenta e três reais e noventa e sete centavos), em razão da 
adequação da penalidade para a prevista no art. 71, inciso XX, alínea "c" do CTE, aplicada 
por documento, excluindo-se, ainda, a qualificadora do § 9º, inciso I do art. 71 do CTE. 
Participaram do julgamento os Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes, Nivaldo 
Carvelo Carvalho, Washington Luis Freire de Oliveira, Edson Abrão da Silva e José 
Pereira D'abadia. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Em 28 de junho de 2013, o Fisco exige ICMS, multa e demais 
acréscimos da autuada, na condição de contribuinte, em razão de ter, nos meses de 
outubro de 2011 e março de 2012, omitido o pagamento de imposto mediante o registro de 
notas fiscais de saídas como canceladas, quando tais documentos não se apresentavam 
nessa condição. 

 
A ação fiscal foi dirigida ao estabelecimento da pessoa jurídica 

autuada, tendo sido acostados à peça básica demonstrativos onde são listados os dados 
básicos das notas fiscais objeto do lançamento de ofício, sendo a omissão apurada 
totalizada anualmente (fl. 04). 

 
Foram também juntados dos extratos das Notas Fiscais Eletrônicas 

(NF-e), nos quais consta a informação “autorizada” no campo “situação atual” do 



 

formulário da nota fiscal (fls. 05 a 12), bem como foram anexados relatórios gerados pelo 
Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) onde as notas fiscais autuadas constam 
lançadas apenas com o preenchimento dos campos “Nr. Doc.”, “Modelo” e “Situação” (fls. 
13 a 37). 

 
Intimada para apresentar defesa em primeira instância, em 04 de 

outubro de 2013 (fl. 40), a pessoa jurídica autuada apresenta impugnação (fls. 42 a 86), 
perante a qual o julgador singular, negando o pedido de aplicação somente de pena de 
advertência, considera procedente do auto de infração (fl. 43). 

 
Instada a recorrer (fl. 104), a empresa autuada interpõe recurso 

voluntário onde pede improcedência do auto de infração, repetindo alegações trazidas na 
fase singular de que as NFe’s 4436 4438 e 5354, foram canceladas e substituídas, 
respectivamente, pelas NFe’s 4441, 4440 e 5355, sendo a primeira por erro no vencimento 
e no número de parcelas e as duas últimas por faturamento em duplicidade de pedido, 
havendo nos autos prova suficiente da efetiva ocorrência a situação alegada (fl. 109). 

 
Prosseguindo em sua defesa, a autuada alega não ter ocorrido as 

operações de saída tributada descritas nas NFe’s autuadas, o que estaria provado pela 
declaração de sua contadora de que as notas teriam sido canceladas e pelas declarações 
dos destinatários indicados nesses documentos, afirmando não os ter recebido e nem ter 
efetuado registros em livros com base nos mesmos (fls. 114 e 115). 

 
Argumenta ainda a autuada que ofenderia o senso comum se admitir 

que, em situação envolvendo três renomadas empresas industriais, nacionais e 
transnacionais, houve simulação de cancelamento em três notais fiscais cujo total de 
ICMS é de R$ 57.130,80 (cinquenta e sete mil e cento e trinta reais e oitenta centavos) em 
uma empresa que, nos respectivos exercícios, teve mais de 16 milhões de reais em ICMS 
incidente sobre as operações que realizou, conforme documentação contábil que faz 
anexar. 

 
Por fim, diz a recorrente que, no caso de não aceitação de sua tese 

pela improcedência do auto de infração, o máximo que se poderia admitir seria a aplicação 
da multa prevista na alínea “a” do inciso XXIII do art. 71 do CTE, que penaliza a 
apresentação de arquivo com omissão de registro ou com informação incorreta ou 
incompleta, no valor de R$ 1.690,12 (mil, seiscentos e noventa reais e doze centavos), 
pelos dois arquivos por ela entregues com incorreções. 

 
É o relatório. 

QUESTÃO MERITÓRIA 

Dirigindo-me ao mérito, acolho parcialmente as razões trazidas pela 
recorrente, já que, examinando o conjunto probatório apresentado, vejo que as NF-e’s 
autuadas não chegaram a ser utilizadas para acobertar qualquer operação e que foram 
imediatamente substituídas por outras notas fiscais, devido a ocorrência de erros 
preenchimento, tendo os documentos substitutos, emitidos com destaque do imposto, 
acobertado efetivamente as operações realizadas. 

 
Tal situação não autoriza a exigência de imposto estampada na peça 

inicial, pois isso implicaria duplicidade em relação ao imposto destacado na NF-e’s 
substitutas que, emitidas corretamente, acobertaram as saídas efetuadas. 



 

 
Faz-me concluir pela ocorrência do quadro acima descrito os 

seguintes elementos contidos nas provas apresentadas pela recorrente: 
 
a) a presença de faturamento em duplicidade para um mesmo 

pedido, quanto as NFe 4436 e 4438, substituídas pelas notas fiscais 4441 e 4440, 
respectivamente, como se percebe pelos números de pedido e de cliente, indicados no 
campo “Informações Complementares” dos documentos fiscais (fls. 05, 65 e 66); 

b) a presença de erro no vencimento e no número de parcelas, em 
relação à NF-e 5354, substituída pela nota fiscal 5355 (fls. 10, 59 e 60); 

c) a repetição da indicação dos mesmos números de lacre e de 
cliente nos documentos substituídos e substitutos, como também se nota pelo campo 
“Informações Complementares” das notas fiscais (fls. 05, 07, 10, 60, 63 e 66) 

d) a ausência de data de saída nas NFe’s autuadas, indicando a sua 
não utilização (fls. 05. 07 e 10); 

e) as declarações dos destinatários indicados nas notas fiscais 
autuadas, três grandes empresas diferentes, atestando o não recebimento e registro 
desses documentos (61, 64 e 67); 

f) o curto espaço de tempo entre a emissão das notas fiscais 
substituídas e substitutas, que varia entre 6 minutos e 1 hora e 24 minutos, como se vê 
pelo campo “data/hora” do quadro “situação atual” dos documentos fiscais (06, 07, 11, 60, 
63, 66). 

 
Contudo, resta na situação descrita no auto de infração, o 

descumprimento do § 5º do art. Art. 167-C do CTE, mencionado na inicial, o qual dispõe 
que apenas quando cancelada, denegada ou com número é que a nota fiscal deve ser 
registrada sem valor monetário, hipóteses que não ocorrem no caso presente. 

 
Assim, na de previsão de penalidade específica para o 

descumprimento do disposto no § 5º do art. Art. 167-C do RCTE, há que se aplicar a multa 
prevista no inciso XX, “c” do art. 71 da Lei n° 11.651/71. Para maior clareza, transcrevo 
esses dispositivos: 

 

“Art. 167-C. A NF-e deve ser emitida, conforme leiaute estabelecido no 

"Manual de Integração - Contribuinte", por meio de software desenvolvido 
ou adquirido pelo contribuinte ou disponibilizado pela administração 
tributária, observadas as seguintes formalidades (Ajuste SINIEF 7/05, 
cláusula terceira): 

[...] 

ACRESCIDO O § 5º PELO O DECRETO Nº 6.717/08 - VIGÊNCIA: 09.07.09. 

§ 5º A NF-e cancelada, denegada e o número inutilizado, deve ser 
escriturada sem valor monetário (Ajuste SINIEF 7/05, cláusula décima 
oitava, § 1º).” 

[...] 

 

“Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 

[....] 

XX - no valor de R$ 221,69 (duzentos e vinte e um reais e sessenta e nove 
centavos): 

 

NOTA: No período de 01.01.96 a 02.01.97, o valor era de R$ 60,00 
(sessenta reais), mas por força do art. 5º da Lei nº 12.806, de 27.12.95, e 

https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Ajustes/2005/AJ_007_05.htm
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Ajustes/2005/AJ_007_05.htm


 

do art. 2º das Disposições Finais e Transitórias da Lei nº 11.651, de 
26.12.91, esse valor foi reajustado, cumulativamente, em: 

[...] 

n - 11,30% (de 01.02.11 a 31.01.12 R$ 178,35); 

o - 5,00% (de 01.02.12 a 31.01.13 R$ 187,27);[...] 

 

c) pelo descumprimento de obrigações acessórias não referidas neste 
artigo;[...]” 

 

Como das notas fiscais autuadas, 2 (duas) foram emitidas no mês de 
outubro de 2011, quando o valor da multa do art. 171, XX, “c” do CTE era de R$ 178,35 
(cento e setenta e oito reais e trinta cinco centavos) 1 (uma) foi emitida no mês de mês de 
março de 2012, quando o valor da mesma multa era 187,27 (cento e oitenta e sete reais e 
vinte sete centavos), o valor exigível de multa formal no caso em tela é de R$ 543,97 
(quinhentos e quarenta e três reais e noventa e sete centavos). 

 
Por fim, não sendo exigível imposto no caso em foco, afastado está o 

aumento de multa previsto no § 9º do art. 71 do CTE, já que a exigibilidade de imposto é 
pressuposto da aplicação desse dispositivo. Veja-se: 

 

“FORMA QUALIFICADA 

 

§ 9º Se da prática das irregularidades descritas nos incisos V e seguintes 
do caput deste artigo resultar diretamente omissão de pagamento do 
imposto, a multa neles prevista será aumentada do valor correspondente 
à aplicação dos percentuais abaixo, sobre o valor do imposto não pago: 

REDAÇÃO DADA AO INCISO II PELA LEI Nº 15.505/05 - VIGÊNCIA: 01.01.06.  

II - 80% (oitenta por cento), se a irregularidade for praticada em operação 
ou prestação sujeitas ao regime de substituição tributária.[...]” [Destaque 
oportuno] 

 

Pelo exposto, conheço do recurso voluntário, dou-lhe parcial 
provimento para reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente 
procedente o auto de infração no valor da multa formal de R$ 543,97 (quinhentos e 
quarenta e três reais e noventa e sete centavos), em razão da adequação da penalidade 
para a prevista no art. 71, inciso XX, alínea "c" do CTE, aplicada por documento, 
excluindo-se, ainda, a qualificadora do § 9º, inciso I do art. 71 do CTE. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 01 de março de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00184/16 
 
Relator: Conselheiro Antônio Martins da Silva 
 

 
EMENTA: PRELIMINAR. Nulidade do lançamento. Cerceamento 
do direito de defesa. Rejeitada. Multa formal. Obrigação 
acessória. Auditoria Específica de Gado – bovino/bufalino. 
Omissão de entrada. Multa formal. Procedência.  
  
1. O acolhimento de preliminar de nulidade do lançamento por 
cerceamento do direito de defesa está jungido à comprovação 
de vícios que macularam o princípio da ampla defesa e do 
contraditório, situação que não ocorreu no presente processo;  
 
2. A Auditoria Específica de Mercadorias analisa de forma 
quantitativa o fluxo de entradas e saídas de mercadorias no 
período fiscalizado, levando-se em consideração o estoque 
inicial e final, de sorte que a soma do estoque inicial mais as 
entradas deve ser igual à soma do estoque final mais as saídas 
(EI + E = EF + S); 
 
3. É procedente o lançamento do crédito tributário com 
supedâneo em Auditoria Específica de Mercadoria (gado bovino 
e bufalino), elaborada com base no estoque inicial informados 
pela AGRODEFESA e final constante do Trancamento de 
Estoque e nas entradas e saídas constantes de notas fiscais 
constantes do sistema SEFAZ. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 12 de fevereiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito 
de defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Antônio Martins da Silva, Talita 
Pimenta Félix e João Divino de Brito. Quanto ao mérito, também por votação unânime, 
conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Antônio Martins da Silva, Talita Pimenta Félix e João Divino de Brito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada pelo fisco no presente processo é no sentido 
de que o autuado, na qualidade de produtor rural, omitiu a entrada de mercadorias (gado 
bovino), no período de 01/01/12 a 05/11/12, constada por meio da auditoria específica de 
gado – bovino/bufalino, ficando, em consequência, sujeito ao pagamento da multa formal 
correspondente a 25% (vinte e cinco) por cento do valor dos bovinos, mais as cominações 
legais.  

Foram indicados como infringidos o artigo 64, da Lei nº 11.651/91 c/c 
o art. 145, do Decreto nº 4.852/97 e proposta a penalidade prevista no art. 71, inciso VII, 
alínea "l", c/c o § 8º, da Lei nº 11.651/91. 

O lançamento foi instruído com o seguintes documentos: 



 

1 – Demonstrativos da Auditoria Específica de gado – 
bovino/bufalino, de fls. 06 a 20; 

2 – Formulário de trancamento de estoque de fls. 21; 
3 – Ofício e declaração da AGRODEFESA de fls. 24 e 25; 
4 – Cópias de notas fiscais do produtor de fls. 30 a 217. 
Devidamente à primeira instância o autuado compareceu ao 

processo por meio da peça de fls. 225 a 231, alegando, resumidamente, o seguinte: 
1 – Que o lançamento dever ser declarado nulo por cerceamento do 

direito de defesa em razão de vícios insanáveis que impossibilitam o pleno conhecimento 
da irregularidade apontada na inicial; 

2 – Que o lançamento dever considerado improcedente nos termos 
das provas que serão apresentadas oportunamente; 

3 – Que a multa proposta é confiscatória. 
Por meio da Sentença nº 2588/2015, de fls. 237 a 239 o julgador 

singular rejeitou as questões preliminares e considerou procedente o lançamento. 
Inconformado o autuado interpôs o recurso voluntário de fls. 244 a 

249, objeto do presente julgamento, repetindo os argumentos apresentados na primeira 
instância, inclusive a promessa de apresentação futura de provas, e pedindo a reforma da 
decisão singular para considerar improcedente o lançamento ou, quando nada, a nulidade 
por cerceamento do direito de defesa. 

É o relatório. 
 

V O T O 

  
DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO LANÇAMENTO POR 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA: 
O único argumento apresentado pelo autuado para sustentar a 

preliminar de nulidade do lançamento por cerceamento do direito defesa é que a peça 
básica está eivada de vícios insanáveis que impossibilitam o pleno conhecimento da 
irregularidade apontada, sem, no entanto, explicitar a natureza dos vícios apontados, 
situação que impõe a rejeição da preliminar, acrescentando, ainda, que a acusação é de 
uma clareza solar e meridiana e está estribada em auditoria específica de gado – 
bovino/bufalino, corretamente elaborada. 

 
2. DO MÉRITO: 
A Auditoria Específica de Mercadorias analisa de forma quantitativa o 

fluxo de entradas e saídas de mercadorias num determinado período, levando-se em 
consideração os estoques inicial e final, de tal sorte, que a soma do estoque inicial mais as 
entradas deve ser igual à soma do estoque final mais as saídas (EI + E = EF + S), 
permitindo, dessa forma, conferir, com exatidão o fluxo de mercadorias no 
estabelecimento, possibilitando apontar com segurança a omissão do registro de entrada 
ou saída de mercadorias sem documentação fiscal no período analisado. 

Nesse ponto, cumpre ressaltar entre as ferramentas utilizadas pelo 
fisco para verificar o efetivo cumprimento das obrigações tributárias por parte do 
contribuinte, a mais precisa é a auditoria específica de mercadoria, cujo resultado somente 
pode ser contestado pelo sujeito passivo por meio da apresentação demonstrativos 
contraditórios de igual forma e teor, apontando, especificamente os eventuais equívocos 
cometidos pelo fisco quando da sua realização.   

No caso vertente, os estoques inicial e final de bovinos foram 
extraídos da declaração de fls. 25, firmada pela AGRODEFESA – Agência Goiana de 
Defesa Agropecuária e do Trancamento de Estoques de fls. 21, devidamente assinado 



 

pelo autuado. As entradas e as saídas foram extraídas das notas fiscais constantes no 
sistema SEFAZ, cujas cópias encontram-se às fls. 30 a 217, dos autos.     

O resultado da referida auditoria não foi contestado pelo autuado 
que, tanto na impugnação quanto no recurso voluntário, em relação ao mérito, limitou-se à 
seguinte afirmação: 

“A exigência do crédito tributário é indevida e o auto de 
infração deve ser julgado improcedente.  

O recorrente clama pelo direito de apresentar provas em 
qualquer fase processual, devido à dificuldade em juntar todas as provas 
necessárias à contestação da peça acusatória.” 

Com essas considerações, entendo que o lançamento do crédito 
tributário está escorreito, não merecendo, portanto, nenhum reparo.  

Em relação à penalidade aplicada, inquinada pelo autuado e 
confiscatória, cumpre observar que a mesma está prevista no art. 71, inciso VII, alínea “l”, 
da Lei nº 11.651/91, em plena vigência, somente podendo ser retirada do mundo jurídico 
por meio da revogação ou em razão de inconstitucionalidade declarada pelo Poder 
Judiciário, situação vedada ao Conselho Administrativo Tributário, nos termos do art. 6º, § 
4º, da Lei nº 16.469 que regula o Processo Administrativo Tributário. Vejamos: 

“§ 4º Não pode haver decisões que impliquem apreciação 
ou declaração de inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato normativo expedido 
pela Administração Tributária.” 

 

À conta do exposto, conheço do recurso voluntário, nego-lhe 
provimento, para confirmar a decisão singular que considerou procedente o lançamento.  
 

 
 

Sala das sessões, em 26 de fevereiro de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00185/16 
 
Relator: Conselheiro Elias Alves dos Santos 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Omissão de registros de 
notas fiscais de saídas na Escrituração Fiscal Digital. Multa 
formal. Procedência. Decisão não unânime. 
 
A omissão de algum tipo de registro relacionado a documento 
fiscal na Escrituração Fiscal Digital contendo informação 
relacionada à operação ou prestação realizadas, enseja a 
aplicação da multa formal prevista no art. 71, X, alínea 'a', da Lei 
nº 11.651, de 26 de dezembro de 1991. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 25 de janeiro de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Elias Alves dos Santos e João Divino 
de Brito. Vencida a Conselheira Talita Pimenta Félix que votou pela improcedência do 
feito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal constante destes autos é de que o contribuinte 
"Deixou de escriturar no livro Registro de Saídas relativo à Escrituração Fiscal Digital - 
EFD, no período compreendido de 01/01/2013 a 31/12/2013, a totalidade dos documentos 
fiscais de saídas, conforme demonstrativos anexos relativos aos documentos fiscais 
eletrônicos emitidos. Em consequência, fica sujeito à multa formal no percentual de 13% 
sobre o valor das operações realizadas. As notas fiscais de saídas não são tributadas pelo 
ICMS (retorno de depósito)."   

O autuante indicou como infringidas as disposições dos artigos 64, § 2º da 
Lei nº 11.651/91, c/c artigos 88, § 1º, III; 313; 314 e 356-C, § 1º, II, do Dec. 4.852/97 e 
propôs a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, X, "a", da Lei 11651/1991 c/ 
redação da Lei 11750/1992.  

O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: 
Detalhamento do Crédito Tributário (fls. 02/03), CD (fl. 04), Ordem de conferência NFE 
Saídas 2013 (fls. 05/06), Relatório das Notas Fiscais Eletrônicas não lançadas na EFD 
2013 (fls. 07/19), Relação das NF-e’s não registradas (fls. 20/21).  

O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou apresentar 
impugnação em Primeira Instância (fls. 23/24). 

A parte passiva impugnou o feito em primeira instância, alegando que 
escriturou sim, no livro Registro de Saídas relativo a Escrituração Fiscal Digital, sendo, por 
conseguinte, insubsistente a aplicação da multa em questão. 

Alegou também que nos dispositivos legais tidos como infringidos não 
consta previsão de aplicação de juros e correção monetária, o que nulifica o auto de 
infração por deficiência na indicação dos fundamentos legais da autuação. 



 

Outrossim, como a multa aplicada foi calculada sobre o valor da operação 
consignada em nota fiscal regularmente emitida, o autuante teria que proceder à 
compensação do crédito de ICMS que a impugnante tem decorrente da operação de 
entrada das mercadorias, conforme artigo 155, § 2º, inciso I da Constituição Federal. 

Por último, caso suas argumentações não sejam acolhidas, pediu que seja 
aplicada a forma privilegiada prevista no § 8 º do artigo 71 da Lei 11.651/91 – CTE ou 
compensado o crédito de ICMS decorrente da operação de entrada seja compensado com 
o valor desta multa. 

Indo a julgamento, o julgador “a quo” apreciou as razões defensórias, 
rejeitando a preliminar de nulidade de cerceamento em razão da falta de fundamentação 
legal da correção monetária e dos juros de mora, pois tais acréscimos estão previstos em 
leis, mormente na 11.651/91 – CTE. 

Quanto ao mérito, julgou procedente a inicial sob o fundamento de que a 
autuada não provou o registro das notas fiscais em questão, conforme preceitua o artigo 
19, § 1º da Lei 16.469/09 – PAT, única forma de contestar a acusação fiscal amparada na 
Ordem de Conferência contendo a relação de notas fiscais emitidas pela autuada e não 
registradas, consoante provam os extratos dos Resumos de Escrituração Fiscal Digital dos 
meses de janeiro, julho e dezembro de 2013, por amostragem. 

Em relação à arguição de que a multa proposta seria confiscatória, 
rechaçou tal alegação, sob o argumento de que o percentual estabelecido pela legislação 
tributária goiana é compatível com a infração cometida. Ademais, como tal penalidade 
está prevista em lei, a apreciação de arguição de ilegalidade ou inconstitucionalidade da 
referida lei é vedada pelo artigo 6º, § 4º da Lei 16.469/09 – PAT. 

Porém, aplicou o § 8º do artigo 71 da Lei 11.651/91 – CTE, sob o 
entendimento de que como as operações de saídas acobertadas pelas notas fiscais não 
registradas são de retorno de mercadorias em depósito, não tributadas pelo ICMS, não 
incorrendo em falta de pagamento deste tributo, mesmo indiretamente.  

 

Intimada, a Representação Fazendária anuiu com a sentença. 

 

Irresignada, a autuada recorreu à segunda Instância, representada por 
outros advogados, que alegaram nulidade do feito por insegurança na determinação da 
infração pois não descumpriu o artigo 64, § 2º da Lei 11.651/91 – CTE, vez que além das 
notas fiscais acobertarem operações não tributadas pelo ICMS, na condição de armazém 
geral não é obrigado a registrar tais documentos conforme disposto na Cláusula Terceira 
do Convênio ICMS 143/06, considerando que não é contribuinte do ICMS e sim do ISSQN, 
de competência municipal. 

Ressaltou que embora entendendo não ser obrigada a tais registros na 
EFD, faria isto se a autoridade fiscal a houvesse intimado para tal, pois espontaneamente 
não existe esta possibilidade, conforme artigo 356-O do Decreto 4.852/97 – RCTE, 
pleiteando, ao final, a reforma da sentença e a nulidade da exordial, transcrevendo 
excertos de decisões judiciais de tribunais superiores, contratos de armazenamento e 
comprovantes de recolhimentos de ISS, à guisa de reforçar seus argumentos defensórios.      

É o relatório.  

 

V O T O 

 

O histórico do auto de infração descreve uma situação passível de 
exigência de penalidade por descumprimento de obrigação acessória, concernente à falta 



 

de registro das notas fiscais constantes das relações colacionadas pelos autuantes, no 
sistema de Escrituração Fiscal Digital – EFD. 

 

O lançamento do crédito tributário está, sob o aspecto formal, respaldado 
pela legislação tributária estadual reguladora da matéria, identificado e cientificado 
corretamente o sujeito passivo da obrigação tributária, aplicada a norma legal vigente no 
período fiscalizado, descrita com clareza a infração fiscal praticada, proposta a penalidade 
cabível e assegurado ao autuado, de forma plena, o exercício do seu direito de defesa, 
face ao princípio jurídico do contraditório, que assegura às partes litigantes amplo direito 
de defesa. 

Assim, não procede a arguição de nulidade deste auto de infração, pois o 
mesmo não descumpriu nenhum dos requisitos previstos no artigo 20 da Lei 16.469/09 – 
PAT, razão pela qual rejeito a preliminar de insegurança na determinação da infração, 
arguida pela autuada, ante sua inconsistência legal.    

Quanto ao mérito, dentro do ordenamento jurídico-tributário, os 
contribuintes estão, além de submetidos ao cumprimento de obrigação tributária principal, 
que está relacionada diretamente ao pagamento de tributos, obrigados pela lei ao 
cumprimento de prestações positivas ou negativas perante o poder tributante, prestações 
estas que são definidas como obrigações tributárias acessórias, cujo descumprimento 
expõe o sujeito passivo a penalidades pecuniárias, nos termos dos pressupostos legais. 
Se não, vejamos: 

 

Estabelece o art. 64 da Lei nº 11.651/91, que: 

 

“Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do 
imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou negativas, estabelecidas na 
legislação tributária. 

§ 1º O regulamento disciplinará, também, a criação, a espécie, o modelo, o prazo 
e a forma de escrituração, a impressão, a autenticação, a emissão, a utilização e demais 
formalidades extrínsecas ou intrínsecas relativas a livros e documentos fiscais. 

§ 2º Os contribuintes do imposto e as demais pessoas sujeitas ao cumprimento 
de obrigações tributárias, relacionadas com o ICMS, são obrigados a manter e escriturar os livros 
exigidos e a emitir documentos fiscais. 

§ 3º Cada estabelecimento, de contribuinte do imposto, deverá ter escrituração 
própria, vedada a sua centralização.” 

 

O art. 356-F do Decreto nº 4.852/97, que regulamenta a Lei nº 11.651/91, 
especifica quais os livros fiscais que os contribuintes do ICMS necessitam para registrar 
as operações ou prestações por eles realizadas. Se não, vejamos:  

 

“Art. 356-F. O arquivo digital da EFD deve ser gerado pelo contribuinte de acordo 
com as especificações do leiaute definido em Ato COTEPE e deve conter a totalidade das 
informações econômico-fiscais e contábeis correspondentes ao período compreendido entre o 
primeiro e o último dia do mês (Ajuste SINIEF 2/09, cláusula quarta, caput). 

NOTA: As especificações do leiaute, para geração do arquivo digital da EFD, 
citadas neste artigo correspondem ao Ato Cotepe nº 9, de 18.04.08. 

§ 1º Para efeito do disposto no caput, considera-se totalidade das informações 
(Ajuste SINIEF 2/09, cláusula quarta, § 1º): 

I - as relativas às entradas e saídas de mercadorias bem como aos serviços 
prestados e tomados, incluindo a descrição dos itens de mercadorias, produtos e serviços; 

https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/ajustes/2009/AJ_002_09.htm
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II - as relativas a quantidade, descrição e valores de mercadorias, matérias-
primas, produtos intermediários, materiais de embalagem, produtos manufaturados e produtos em 
fabricação, em posse ou pertencentes ao estabelecimento do contribuinte declarante, ou fora do 
estabelecimento e em poder de terceiros; 

III - qualquer informação que repercuta no inventário físico e contábil, na 
apuração, no pagamento ou na cobrança de tributos de competência dos entes conveniados ou 
outras de interesse das administrações tributárias. 

§ 2º Qualquer situação de exceção na tributação do ICMS ou IPI, tais como 
isenção, não-incidência, redução de base de cálculo, também deve ser informada no arquivo 
digital, indicando-se o respectivo dispositivo legal (Ajuste SINIEF 2/09, cláusula quarta, § 2º). 

§ 3º As informações devem ser prestadas sob o enfoque do declarante (Ajuste 
SINIEF 2/09, cláusula quarta, § 3º).”  

 

Diante da constatação do não cumprimento do que dispõe a legislação 
tributária estadual, o contribuinte fica sujeito ao pagamento de multa formal, por se tratar 
de descumprimento de uma obrigação acessória. 

De fato, a legislação tributária estadual, com o intuito de assegurar o 
controle dos atos praticados pelos contribuintes, prevê a aplicação de penalidade de 
caráter formal quando ficar caracterizado o descumprimento de qualquer obrigação 
acessória. 

Assim, restando provada a legitimidade do lançamento do crédito 
tributário, há de se mantê-lo, pois o recurso em apreço não conseguiu descaracterizá-lo, 
tampouco colacionou qualquer prova em contrário quando lhe foi oportunizado. 

 

Nos termos da fundamentação acima, voto conhecendo do recurso, 
negando-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração, mantendo a 
sentença recorrida, que já aplicou o § 8º do artigo 71 da Lei 11.651/91 - CTE.  

 
 
 

Sala das sessões, em 26 de fevereiro de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00186/16 
 
Relator: Conselheiro João Divino de Brito 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação tributária acessória. Multa formal. 
Saída de mercadoria com o ICMS retido sem a correspondente 
emissão de nota fiscal. Procedência. 
 
Provado nos autos que o sujeito passivo não cumpriu com a 
obrigação tributária à qual está vinculado por força de lei, 
procedente é o auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de janeiro de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros João Divino de Brito e Nislene Alves 
Borges que acompanhou o voto do Relator, nos termos do art. 25, Caput e 51, § 6º, inc. II 
do Decreto 6.930/09. Vencida a Conselheira Talita Pimenta Félix que votou pela 
improcedência do feito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo realizou saída de mercadoria 
com o ICMS retido pelas operações posteriores sem emissão de documentação fiscal, 
referente ao período de 2013 a 2014, conforme Auditoria Específica de Mercadorias, 
documentos anexos. Em consequência fica sujeito à multa formal de 25% sobre a omissão 
de saída apurada. 

 
Como dispositivo legal infringido foi apontado o artigo 64 da Lei nº 

11.651/91, combinado com o artigo 141 do Decreto nº 4.852/97, tendo sido proposta a 
penalidade prevista no artigo 71, inciso VII, alínea “l”, conjugado com o § 8º, da Lei nº 
11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 16.241/2008. 

 
O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 03/33. 
 
O sujeito passivo foi intimado para se manifestar em Primeira 

Instância, conforme documentos de fls. 34/35.  
 
Ciente, o sujeito passivo ingressa com Impugnação às fls. 37/45 no 

qual alega, em sede de preliminar, que as mercadorias objeto da autuação foram 
devidamente escrituradas em livro fiscal próprio. Alega, ainda, que não há duplicidade com 
o auto de infração nº 4011501677027. Assevera que a multa apresenta nítido caráter 
confiscatório, sendo, portanto, inconstitucional. Finaliza, requerendo que seja declarada a 
improcedência do presente auto de infração.  

 
Juntamente com a peça impugnatória foram colacionados aos autos 

documentos de fls. 46/51. 
 
Sobreveio a Sentença singular nº 3019/2015 de fls. 52/57, pelo qual 

o julgador singular decidiu pela procedência do auto de infração. Em sua fundamentação 



 

afirma que a EAM elaborada pela fiscalização apresenta todos os elementos que 
compõem tal auditoria, prestando-se ao fim a que se destina, de comprovar, mediante 
presunção, a omissão de saída de mercadorias com ICMS retido na fonte.  

 
Da decisão supra foi intimado o sujeito passivo às fls. 57/58 para 

pagar a quantia exigida ou apresentar Recurso Voluntário. 
 
Em grau de Recurso Voluntário (fls. 60/68), o sujeito passivo reitera 

os argumentos expendidos anteriormente.  
 
É o Relatório. 
 
 
 
 

VOTO 
 

O presente litígio prende-se a descumprimento de uma obrigação 
tributária acessória pelo sujeito passivo, exigindo-se uma multa formal, pelo fato de ter 
realizado saída de mercadoria com o ICMS retido pelas operações posteriores sem 
emissão de documentação fiscal, referente ao período de 2013 a 2014, conforme Auditoria 
Específica de Mercadorias. 

Dentro do ordenamento jurídico tributário, os contribuintes estão, 
além de submetidos ao cumprimonto da obrigação tributária principal, que está 
relacionada diretamente ao pagamento de tributos, obrigados pela lei ao cumprimento de 
prestações positivas ou negativas perante o poder tributante, prestações essas que são 
pecuniárias, nos termos dos pressupostos legais. 

Estabelece o artigo 64 da Lei nº 11.651/91, “in verbis”, que: “O 
sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do imposto, é obrigado ao 
cumprimento das prestações, positivas ou negativas, estabelecidas na legislação 
tributária”.  

Compulsando os autos, verifico que o sujeito passivo não trouxe 
qualquer elemento probatório que pudesse elidir a pretensão fiscal na íntegra. Melhor teria 
feito o contribuinte se tivesse apresentado levantamento fiscal de própria lavra, apontando 
os erros e omissões perpetrados pelo agente autuante capaz de sustentar sua tese. Como 
não o fez, sujeita-se às penalidades previstas em lei. 

Considerando que o assunto fora apreciado com a devida 
propriedade pelo julgador singular, que às fls. 52/56 dos autos manifestou-se pela 
procedência do feito, acolho sua argumentação relativa à questão meritória. Por 
esclarecedor, transcrevo abaixo trecho da referida decisão, “in verbis”:  

(...) Compulsando os autos, nota-se que a AEM elaborada pela 
fiscalização apresenta todos os elementos que compõem tal auditoria, 
prestando-se ao fim a que se destina, de comprovar, mediante 
presunção, a omissão de saída de mercadorias com ICMS retido na 
fonte.  
Ou seja, verifica-se pela presente auditoria específica de mercadorias 
AEM que o sujeito passivo, em sua EFD, não declarou a existência de 
mercadorias em estoque no final de 2012, no final de 2013 e no final de 
2014, assim como não fez constar na EFD a saída de mercadorias nos 
exercícios de 2013 e 2014. Tal afirmativa, resulta clara quando se 
consulta o formulário CONCLUSÃO da auditoria específica de 
mercadorias (fls.  07/08). 



 

Assim, o procedimento fiscal, principalmente face à apresentação das 
EFD zeradas relativamente a estoques iniciais e finais e saídas de 
mercadorias, bem como, pelo não registro das entradas de 
mercadorias de NF-e referenciadas na ordem de conferência, e 
consideradas no trabalho fiscal, aponta claramente a omissão de 
saídas vis que houve a constatação de entradas de mercadorias das 
quais não houve estoque final e também não houve saídas registradas 
dessas mercadorias. 
(...) 
DISPOSITIVO 
Posto isso, conheço da impugnação, nego-lhe provimento e julgo 
procedente o auto de infração.  

Ante o exposto, é forçoso concluir que o histórico contido no auto de 
infração se coaduna com a fundamentação jurídica, ou seja, com os artigos supostamente 
infringidos. Posto isso, entendo que o presente lançamento preenche as condições 
estabelecidas no artigo 160 da Lei nº 11.651/91, motivo pelo qual a pretensão fazendária 
deve prosperar. 

Assim, voto conhecendo do recurso, negando-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração.  

 
 
 

Sala das sessões, em 26 de fevereiro de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00199/16 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: Multa formal. Documentos fiscais considerados 
extraviados. Procedente em parte.  
 
O trabalho revisional respalda o entendimento de que o feito 
deve ser julgado procedente em parte, com aplicação do 
previsto no §3º do artigo 71 do CTE. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 26 de novembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe parcial provimento para considerar parcialmente procedente o auto 
de infração, sobre o valor da multa formal de R$ 587,56 (quinhentos e oitenta e sete reais 
e cinqüenta e seis centavos), com a aplicação da penalidade por grupo de documentos, 
nos termos do § 3º do art. 71 do CTE, relativamente a 4 (quatro) blocos de notas fiscais. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, Washington Luis 
Freire de Oliveira, Edson Abrão da Silva, José Pereira D'abadia e Márcio Nogueira Pedra. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo não apresentou a 
delegacia de sua circunscrição os documentos fiscais, no período de 10 (dez) dias, 
conforme consta da publicação da portaria que suspendeu a sua inscrição no cadastro 
estadual, conforme cópia anexa da portaria do diário oficial, razão pela qual são 
considerados extraviados. 

 
A autoridade lançadora indicou como infringida as disposições dos 

artigos 64 do Código Tributário Estadual - CTE (Lei nº 11.651/91) combinado com os 
artigos 109 do Decreto 4852/97. Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, 
XX, "a", 1 do CTE, com redação da Lei nº 13.194/97. 

 
O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: cópia 

detalhamento do crédito tributário, cópia de portaria, cópia CIAF consulta concessão, "fls. 
3 a 5".  

 O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 
apresentar impugnação em Primeira Instância, conforme documentos de "fls. 6 a 10". 

 
Tendo sido lavrado termo de revelia às "fls. 11". 
 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em segunda instância conforme documentos de "fls. 13 a 14".  
 
O sujeito passivo apresentou impugnação de "fls. 17 a 18" alegando 

que a empresa funcionou de 2006 a 2007, ano em que cessou suas atividades comerciais, 
porém, por motivos financeiros não providenciou a baixa da empresa.   

 
Afirma ainda que logo após saber sobre o auto de infração, 

regularizou toda a situação da empresa, conforme documentos anexos à peça.  



 

 
 Assevera também que não houve o extravio dos 500 jogos de notas 

fiscais, conforme documentos anexados à impugnação.   
 
Ao final, pede que o auto de infração seja julgado improcedente 
 
O sujeito passivo anexou ao recurso os seguintes documentos: cópia 

distrato social, cópia comprovante de inscrição e de situação cadastral, cópia registro de 
saídas, cópia comprovante de paralisação pessoa jurídica, cópia de baixa de documento 
fiscal de "fls. 19 a 28", Resolução n°48/2015 de "fl.30". 

 
A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, decide 

converter o julgamento em diligência a fim de que o sujeito passivo seja intimado a 
apresentar o comprovante de entrega dos documentos fiscais utilizados para a repartição 
fiscal de sua circunscrição e caso ainda remanesça algum documento fiscal extraviado, o 
sujeito passivo deverá promover a juntada de cópias do livro Registro de Saídas 
correspondente ao registro de notas fiscais extraviadas, bem como o livro de cópias do 
livro de Apuração do ICMS e das guias de recolhimento do ICMS do período. 

 
O sujeito passivo foi intimado de "fls. 31 a 33" a atender ao disposto 

na Resolução 48/2015. 
 
A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, decide 

converter o julgamento em diligência para que a Delegacia Fiscal de Origem, informe se 
foram entregues os documentos Modelo D-2, de 001 a 247 e Serie D-1 de n ° 001 a 500", 
Resolução n ° 120/2015, de "fl. 36". 

 
Encaminha-se o presente processo ao auditor-fiscal da receita 

estadual, em atenção a Resolução n ° 120/2015, Despacho de n° 110/2015 AFE APAGO-
GAB, de "fl.38". 

 
O sujeito passivo anexa os seguintes documentos: notificações 

fiscais, livro de registro de saídas, cópia do informativo sobre a utilização e apresentação 
de documentos fiscais, "fls.39 a 64". 

 
 
O Julgador Fiscal, afirma que, todas as notas utilizadas (entregues 

ou não), foram devidamente lançadas nos livros de saída, diligência, "fls. 65 a 66". 
 
Afirma também, que a maioria dos produtos comercializados pelo 

contribuinte, são contemplados com isenção ou não indecência. 
 
Conclui então que, seja aplicado o que rege o § 3° do artigo 71, de 

forma que as 200 notas Mod.2 sejam convertidas em 4 documentos extraviados, (4 
blocos). 

 
É o relatório. 
 
 

VOTO 
 
 



 

Reporto-me à tarefa revisional, sempre merecedora de fé, onde a 
autoridade revisora informa, em detalhada metodologia de trabalho, que o polo passivo 
após notificado face à revisional, entregou à repartição fiscal competente o Anexo II 
devidamente preenchido, os blocos de notas fiscais Mod. 2, série D-1 de 101 a 250 e série 
D-2 de 101 a 247, que as notas fiscais 248,249 e 250 foram entregues sem uso em 
16/01/2012; que não foram apresentados 2 blocos Mod. 2, série D-1, notas fiscais nº 001 a 
100 de 2 blocos, Mod. 2, série D-2, notas nº a 001 a 100, totalizando 200 notas fiscais 
extraviadas; que todas as notas utilizadas ou não foram devidamente lançadas nos livros 
de saída e que a maioria dos produtos comercializados pelo contribuinte são 
contemplados com isenção ou não incidência.  

 
Em conclusão a autoridade revisora sugere que seja aplicado o §3º 

do artigo 71 da Lei nº. 11.651/91 de forma que as 200 notas fiscais Mod. 2 sejam 
convertidas em 4 documentos extraviados, quatro blocos.  

 
Com os registros supra só me resta julgar procedente em parte o 

lançamento sobre o valor da multa formal de R$ 587,56 (quinhentos e oitenta e sete reais 
e cinquenta e seis centavos), com a aplicação da penalidade por grupo de documentos, 
nos termos do § 3º do art. 71 do CTE, que será transcrito na sequência, relativamente a 4 
(quatro) blocos de notas fiscais. 

 
Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
 
[...] 
 

§ 3º As multas previstas nas alíneas “a” do inciso XVIII e “a” do inciso XX 
poderão ser aplicadas por grupos de até 25 documentos para nota fiscal, 
modelos 1 ou 1-A, conhecimento de transporte, modelos 8, 9 ou 11, 
conhecimento aéreo, modelo 10, e de até 50 documentos para os demais 
documentos fiscais, quando da prática da irregularidade não ensejar, ainda 
que indiretamente, falta de pagamento de imposto. 

 
Assim, voto conhecendo da impugnação, dando-lhe parcial 

provimento para considerar parcialmente procedente o auto de infração, sobre o valor da 
multa formal de R$ 587,56 (quinhentos e oitenta e sete reais e cinquenta e seis centavos), 
com a aplicação da penalidade por grupo de documentos, nos termos do § 3º do art. 71 do 
CTE, relativamente a 4 (quatro) blocos de notas fiscais. 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 01 de março de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00202/16 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: Multa formal. Documentos fiscais considerados 
extraviados. Procedente em parte.  
 
Julga-se parcialmente procedente o lançamento, quando a 
instrução processual apontar que o polo passivo não atendeu a 
exigência exordial em sua totalidade. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 26 de novembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente o lançamento fiscal no 
valor da multa formal de R$ 17.787,74 (dezessete mil, setecentos e oitenta e sete reais e 
setenta e quatro centavos), referente a 111 documentos fiscais. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, Washington Luis Freire de Oliveira, 
Edson Abrão da Silva, José Pereira D'abadia e Márcio Nogueira Pedra. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Noticia a inicial que o sujeito passivo não apresentou à delegacia de 
sua circunscrição os documentos fiscais abaixo especificados, no período de dez dias 
após a publicação da portaria que suspendeu a sua inscrição no cadastro estadual, 
conforme cópia anexa, razão pela qual são consideradas extraviados. Em consequência, 
fica sujeito à multa formal no valor de R$ 80.125,00 consoante demonstrativo.   

 
A autoridade lançadora indicou como infringida as disposições do 

artigo 64 do Código Tributário Estadual - CTE (Lei nº 11.651/91) combinado com o artigo 
109 do Regulamento do Código Tributário Estadual - RCTE (Decreto nº 4.852/97). 
Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, XX, "a" do CTE. 

 
O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: 

detalhamento do credito tributário, autorizações, consulta portaria por inscrição, consulta 
resumida do contribuinte,  “fls.03 a 06". 

 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de "fls.07 a 11". 
 
Lavrou-se termo de revelia à "fl.11". 
 
O sujeito passivo apresenta impugnação em Segunda Instância de 

"fl. 16". 
 
O sujeito passivo alega que a empresa informa que tais documentos 

fiscais descritos não foram extraviados, ainda que os documentos utilizados foram 
lançados em livro próprio que foram registrados no órgão competente, e que os 
documentos não utilizados foram devolvidos ao órgão competente. Ao final, pede 
improcedência.      

 



 

O sujeito passivo anexa os seguintes documentos: Termo de Baixa 
de Documento Fiscal, alteração contratual, "fls.17 a 20". 

 
 Por meio da Resolução 078/2015, de "fls. 22 a 23" a Segunda 

Câmara Julgadora do Conselho Administrativo Tributário, resolve converter o julgamento 
em diligência e encaminhar os autos a Gerencia de Preparo Processual, para que o sujeito 
passivo seja intimado a apresentar o  comprovante de entrega na repartição fazendária 
dos documentos fiscais utilizados que remanescem extraviados ou, na hipótese de 
confirmação do extravio dos documentos, para fins de possível aplicação da forma 
prevista no artigo 71 §3°, apresentar copias do livro registro de saídas e do livro registro 
de apuração do ICMS do período que correspondente ao efetivo registro dos documentos 
fiscais que remanescem extraviados, juntamente com as guias de recolhimento do 
imposto e copias das duas primeiras vias dos cupons fiscais ou fitas-detalhe que 
correspondem as notas fiscais extraviadas. 

 
 Intimado o sujeito passivo a atender ao disposto na Resolução 

78/2015, de "fls.25 a 28", entretanto, não se manifestou. 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Reporto-me à Resolução nº 078/2015, que se encontra parcialmente 
transcrita no relatório que é parte integrante deste “decisum”, que ofereceu a oportunidade 
ao polo passivo de comprovar nos autos que os documentos fiscais, mencionados na 
citada resolução, foram entregues à repartição fiscal competente. Entretanto, de 
conformidade com a instrução processual, o sujeito passivo, não se manifestou, embora 
intimado.   

 
Portanto, conforme aduzido na mencionada peça resolutória, o seu 

não atendimento resultaria na confirmação da acusação inicial no tocante aos documentos 
MOD 2- Série D-1 de Nºs 001 a 099 e 101 e MOD 2- Série D-2 de Nºs 001 a 011, nos 
termos do art. 19, § 4º, da Lei 16.469/09, que perfaz a importância de R$ 17.787,74 
(dezessete mil, setecentos e oitenta e sete reais e setenta e quatro centavos), referente a 
111 documentos fiscais. Valor esse que deve ser recolhido aos cofres da Fazenda 
estadual.  

 
Assim, voto conhecendo da impugnação, dando-lhe parcial 

provimento para considerar procedente o lançamento fiscal no valor da multa formal de R$ 
17.787,74 (dezessete mil, setecentos e oitenta e sete reais e setenta e quatro centavos), 
referente a 111 documentos fiscais. 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 01 de março de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00204/16 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: Multa formal. Extravio de equipamento emissor de 
cupom fiscal. Procedente.  
 
Julga-se procedente o auto de infração não contraditado de 
forma convincente. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 26 de novembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, negar-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, Washington Luis 
Freire de Oliveira, Edson Abrão da Silva, José Pereira D'abadia e Márcio Nogueira Pedra. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo extraviou o 
equipamento emissor de cupom fiscal marca Bematech, modelo MP-2100 TH FI, número 
de fabricação BE050875610000022768, autorizado para uso por essa empresa pela 
SEFAZ, tendo encerrado as atividades do estabelecimento, portaria de suspensão n ° 
0009/2012 de 08/05/2012, e não solicitado a cessação de uso do equipamento, conforme 
documentos anexos. Em consequência, fica sujeito a multa formal de R$ 17.746,77. 

 
A autoridade lançadora indica como infringidas as disposições dos 

artigos 64 e 146, parag. único, do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) 
combinado com os artigos 121 e 124, anexo XI do Decreto 4852/97. Proposta a aplicação 
da penalidade prevista no artigo 71, XIII, "a" do CTE, com redação da Lei nº 13194/1997. 

 
O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: 

detalhamento do credito tributário, consulta portaria de suspensão, comprovante de 
alteração de uso de sistema informatizado para emissão de documentos fiscais, consulta 
resumida do contribuinte, consulta detalhada do contribuinte, "fls. 03 a 10". 

 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em Primeira Instância, conforme documentos de "fls. 11 a 12".  
 
Lavrou-se Termo de Revelia à "fl. 13". 
 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em Segunda Instância, conforme documentos de "fls.15 a 18". 
 
O sujeito passivo apresenta impugnação em Segunda Instância de 

"fl.21" 
 
O sujeito passivo alega que, em virtude da queda das vendas, a 

empresa tornou-se inviável, o que culminou no fechamento, com total impossibilidade de 
proceder as baixas nos órgãos Estaduais, Federais e Municipais. 

 



 

O sujeito passivo afirma ainda que a empresa estava inativa no ano 
de 2012, como conta a declaração do simples nacional em anexo. 

 
Afirma ainda que os débitos gerados durante o período em que 

houve faturamento, serão parcelados, não causando prejuízos ao Estado, Município e 
União. 

 
O sujeito passivo alega ainda que o equipamento emissor de cupom 

fiscal não foi extraviado e a sócia mantem o equipamento sob guarda e está providenciado 
a baixa do equipamento. 

 
Ao final, requer que seja feito o cancelamento do auto em epigrafe. 
 
O sujeito passivo anexa os seguintes documentos: cadastro nacional 

da pessoa jurídica, recibo de entrega, declaração de informações socioeconômicas e 
fiscais, cópia de documento pessoal, contrato social, "fls.23 a 34". 

 
É o relatório. 
 
 

VOTO 
 
Conforme informado no relatório que é parte integrante deste 

“decisum”, a exigência preambular, de ordem acessória, deve-se a extravio de 
equipamento emissor de cupom fiscal, tendo encerrado as atividades do estabelecimento, 
conforme portaria de suspensão n ° 0009/2012 de 08/05/2012, e não solicitado a cessação 
de uso do equipamento. Portanto, não agiu de conformidade com a orientação contida no 
artigo 64 e 146, parágrafo único da Lei nº 11.651/91, que será transcrita na sequência o 
que impõe a procedência da peça de sustentação deste feito.    

 
Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do 
imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou 
negativas, estabelecidas na legislação tributária. 
 
Art. 146. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação 
quaisquer disposições legais excludentes ou limitativas do direito de 
examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos 
comerciais ou fiscais dos sujeitos passivos e demais pessoas indicadas 
no artigo anterior, ou da obrigação destes de exibi-los. 
 
Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e 
os comprovantes dos registros neles efetuados, bem como os demais 
documentos de interesse fiscal, serão conservados até que ocorra a 
prescrição dos créditos tributários decorrentes dos atos, fatos ou negócios 
a que se refiram. 
 

 Assim, voto conhecendo da impugnação, negando-lhe provimento 
para considerar procedente o auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 01 de março de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00210/16 
 
Relator: Conselheiro Alcedino Gomes Barbosa 
 

 
EMENTA: ICMS. Multa formal. Pena pecuniária. Extravio de 
documentação fiscal. Improcedência. 
 
Provado nos autos que o sujeito passivo cumpriu com a 
obrigação tributária à qual está vinculado por força de lei, 
improcedente é o auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 27 de novembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Alcedino Gomes Barbosa, Gilmar Rodrigues 
de Almeida e Lidilone Polizeli Bento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal é de que o sujeito passivo não apresentou à 
Delegacia Regional de Morrinhos os documentos fiscais modelo 2, no período de 30 dias, 
conforme Portaria n° 17/11 - GIEF, publicada em 14/07/11, no DOE n° 21.142, que 
suspendeu sua inscrição no cadastro estadual - cópia anexa, razão pela qual são 
considerados extraviados. Em consequência, fica sujeito à multa formal no valor de R$ 
44.590,00 consoante demonstrativo abaixo.  

   
São dados como infringidos os artigos 64, da Lei 11.651/91 c/c art. 

109, do Decreto nº  4.852/97, tendo sido proposta a penalidade prevista no art. 71, inciso 
XX, Alínea "a", I,  da Lei 11.651/1991 com redação da Lei 13. 194/1997.    

  
O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: 

Detalhamento do crédito tributário "fls. 3", consulta resumida do contribuinte  pessoa 
jurídica "fls. 4", diário oficial "fls. 5 a 6", controle de impressão "fls. 7".  

 
A parte passiva foi intimada às "fls. 08 a 11" para pagar a quantia 

exigida ou apresentar Impugnação à Primeira Instância, mas não se manifestou tendo sido 
lavrado o termo de revelia às "fls. 12".  

  
Cientificado às "fls. 14 a 17", para apresentar Impugnação à 

Segunda Instância, o sujeito passivo comparece aos autos (fls.20/22) para argumentar 
que a empresa requerida paralisou suas atividades no início do ano de 2009, no entanto, 
ainda não havia pedido paralisação junto a SEFAZ/GO. 

 
No mérito aduz que a documentação tida como extraviada foi 

entregue em tempo hábil à delegacia fiscal de sua circunscrição bem como efetuada a 
baixa de sua Inscrição Estadual conforme cópias comprobatórias em anexo. Pondera que 
a última nota fiscal D-1 emitida foi a de n° 184 no dia 29/09/2008 e que registrou o Distrato 
Social junto a JUCEG e a baixa do CNPJ junto à Receita Federal e por isso requer a 
nulidade do auto de infração. 

 



 

O sujeito passivo anexou os seguintes documentos: Comprovante de 
homologação de baixa "fls. 23 a 24", termo de baixa de documento fiscal "fls. 25", pedido 
de baixa de documento fiscal "fls. 25", demonstrativo sobre a utilização e apresentação de 
documentos fiscais "fls. 26", declaração de responsabilidade por guarda de livros e 
documentos fiscais "fls. 27", termo de fiel depositário "fls. 28", requerimento padrão para 
realização de eventos "fls. 29", comunicado de cessação de uso de sistema eletrônico "fls. 
30", distrato social da empresa "fls. 31 a 32", documentos pessoais "fls. 33". 

 
A Primeira Câmara do CAT resolveu por unanimidade de votos 

encaminhar os autos à Delegacia Regional de Fiscalização de circunscrição do sujeito 
passivo, para confirmar a autenticidade do documento de "fls.26". 

 
O revisor manifesta-se às "fls. 39" e argumenta que não pode ratificar 

a autenticidade do documento através de carimbo e número pouco legível. Considera que 
o feito deve ser remetido ao Núcleo de Preparo Processual - NUPRE de Anápolis, para 
que reconheça a autoria da assinatura constante no documento juntado à folha 26. 

 
Na sequência, o NUPRE apresenta relatório confirmando a 

autenticidade do referido documento, e encaminhando para a Delegacia Fiscal de 
Morrinhos para os devidos fins. 

  
É o relatório. 
 

V O T O 
 
 
Passo a julgar e de plano considero que o feito não deve prosperar. 

De fato, a documentação colacionada às fls. 25, que atesta a devolução das notas fiscais 
de nºs 185 a 250; a de fls. 26 a 28, que comprova a entrega das notas fiscais utilizadas de 
nºs 001 a 184 bem como o documento de fls. 40 que atesta a veracidade do conteúdo 
descrito no Anexo II “Informativo sobre a Utilização e Apresentação de Documentos 
Fiscais” e Anexo I – IN 661 – GSF “Requerimento Padrão para Realização de Eventos”, 
comprovam de maneira inequívoca o cumprimento da obrigação tributária acessória, o que 
deita por terra a pretensão fiscal inicial. 

 
Dessarte, nada mais devo acrescentar, motivo pelo qual voto 

conhecendo da impugnação, dando-lhe provimento para considerar improcedente o auto 
de infração.  

 
 

Sala das sessões plenárias, em 01 de março de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00213/16 
 
Relator: Conselheiro Edson Abrão da Silva 
 

 
EMENTA: Multa formal. Arquivo magnético não apresentado à 
fiscalização. Procedente em parte.  
 
Aplicação da forma privilegiada prevista no §8º do artigo 71 do 
CTE.  
 
Julga-se procedente em parte o lançamento, quando a instrução 
processual apontar que o polo passivo atendeu parcialmente a 
exigência fiscal, aplicando-se o benefício do §8º quando a 
ilicitude fiscal denunciada pela autoridade lançadora não tiver 
causado prejuízo ao erário estadual. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 03 
de dezembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do recurso da 
Fazenda Pública para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para reformar a decisão 
cameral  e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor da multa formal 
de R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais), com a aplicação da forma privilegiada 
prevista no § 8º do art. 71 do CTE, considerando o pagamento de fls. 41 para fins de 
extinção do crédito tributário. Participaram do julgamento os Conselheiros Edson Abrão da 
Silva, José Pereira D'abadia, Elias Alves dos Santos, Lidilone Polizeli Bento, João Divino 
de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Nivaldo 
José Mendes, Márcio Nogueira Pedra, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato e 
Washington Luis Freire de Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo, em 
epígrafe, deixou de apresentar, conforme extrato expedido pelo Sistema de 
Processamento de Dados da SEFAZ (em anexo), arquivo magnético contendo relatório de 
suas operações fiscais mensais referentes ao período de 01/03 a 10/04, ficando, em face 
da legislação tributária estadual, sujeito a imposição de multa formal prevista para 
infração, de R$ 839,84 (oitocentos e trinta e nove reais e oitenta e quatro centavos) por 
arquivo SINTEGRA não apresentado. 

 
Intimada nos termos da lei, a empresa autuada queda-se inerte, e 

motiva o Termo de Revelia de folha 08. 
 
Renovada a intimação, desta feita em sede de segunda instância, o 

polo passivo, folha13, alega que apresentou pedido de baixa de sua inscrição em 
29/09/2008, de nº 232383, juntamente com toda a documentação exigida, inclusive os 
arquivos magnéticos SINTEGRA pendentes e do período reclamado; que foram todos 
recusados, uma vez que apresentados após a suspensão por desaparecimento, a qual 
deu-se em 22/10/2004; que o presente auto de infração foi lavrado depois da 
apresentação da dita documentação. Pede, ao final, o cancelamento do procedimento 
fiscal. 

 



 

A egrégia Terceira Câmara Julgadora, por maioria de votos, 
argumenta que o arquivo magnético reclamado foi entregue em sua integralidade, sendo, 
inclusive, aceito de maneira formal. Tal documento apresenta-se válido como comprovante 
da regularidade da entrega do dito arquivo magnético do período citado no lançamento. 
Sendo assim, o presente auto de infração deverá ser julgado improcedente. 

 
Por “ex legis” a Coordenação da Representação Fazendária foi 

intimada, fl. 30. 
 
A Fazenda Pública Estadual, discorda da decisão, ora recorrida, 

posto que, os arquivos magnéticos, objetos da autuação, exceto quanto aos 
correspondentes a 01/10/2003 a 31/10/2003 e 01/11/2003 a 30/11/2003, somente forma 
entregues em 23/09/2008, data posterior à ciência do sujeito passivo em relação à 
autuação, a qual se deu em 25/08/2008, marco inicial do procedimento fiscal. Dessa 
forma, resta afastada a espontaneidade relativa ao cumprimento a obrigação, razão pela 
qual o presente lançamento deve prevalecer, porém, que seja adequada a penalidade 
para o previsto à época do fato gerador da obrigação e aplicação da forma privilegiada 
prevista no §8º do artigo 71 do CTE, nos termos do voto vencido, fls31/32.   

 
Por meio do Termo de Juntada de fl. 40, foi acostado ao processo, a 

pedido do representante Fazendário o comprovante parcial de recolhimento da exigência 
inicial, fl. 41.  

 
É o relatório. 
 
 
                     VOTO 
 
Reporto-me à instrução processual, onde há comprovação de que o 

sujeito passivo recolheu em prazo hábil, parte a reclamação estampada na folha de rosto 
deste volume, conforme pode ser conferido à folha 40. O que torna o feito procedente em 
parte.  

 
Verifiquei ainda que embora tenha havido a omissão denunciada na 

preambular, nos termos registrados no parágrafo imediatamente anterior, tal omissão não 
ocasionou prejuízo ao erário estadual, o que me leva a aplicar a forma privilegiada prevista 
no  §8º do artigo 71 do CTE, que será transcrito na sequência, entendimento este que 
comungo com o nobre Representante Fazendário, exarado em seu Recurso nº 113/2010 – 
SAT/CRF para este preclaro Conselho Pleno.  

 

                               Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 

 

                                   [...] 

 
 § 8º Quando da prática das irregularidades descritas nos incisos V               

ao XII deste artigo não resultar, ainda que indiretamente, falta de 
pagamento de imposto, a multa aplicável corresponderá a 50% (cinquenta 
por cento) do valor fixado para a respectiva infração. 

 

 Assim voto, unanimemente, conhecendo do recurso da Fazenda 
Pública para o Conselho Pleno, dando-lhe provimento para reformar a decisão cameral  e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor da multa formal de R$ 



 

16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais), com a aplicação da forma privilegiada 
prevista no § 8º do art. 71 do CTE, considerando o pagamento de fls. 41 para fins de 
extinção do crédito tributário. 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 01 de março de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00214/16 
 
Relator: Conselheiro Edson Abrão da Silva 
 

 
EMENTA: Multa formal. Documentos fiscais considerados 
extraviados. Improcedente. 
 
Julga-se improcedente o auto de infração, quando a instrução 
processual apontar que o contribuinte não cometeu o ilícito 
fiscal apontado na vestibular. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 18 de dezembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Edson Abrão da Silva, José Pereira D'abadia, 
Washington Luis Freire de Oliveira, Nivaldo Carvelo Carvalho e Nislene Alves Borges. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Não apresentou à Delegacia de sua circunscrição os documentos 
fiscais caracterizados pelas notas fiscais modelo 1, série 1, enumeradas de 001 a 175, no 
prazo máximo de 10 dias, contados da data da publicação da portaria número 001/2012, 
datada de 04/01/2012, publicada no diário oficial número 21265, datado de 16/01/2012, 
que suspendeu a sua inscrição no cadastro estadual, razão pela qual são considerados 
extraviados. Em consequência, fica sujeito à multa formal e acréscimos cegais por 
documento extraviado; consoante demonstrativos anexos e, Crédito Tributário Valor 
Originário.  

 
A autoridade lançadora indicou como infringida as disposições do 

artigo 64, parágrafo único, Lei nº 11.651/91 combinado com o artigo 109, Decreto nº 
4.852/97. Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, XVIII, "a", da Lei n° 
11.651/91 c/ redação da Lei n° 12.806/95.  

  
O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: 

detalhamento do crédito tributário, consulta do usuário, consulta resumida do contribuinte 
"fls. 3 a 5".  

  
O sujeito passivo foi intimado, conforme documentos "fls. 6 a 11", 

sendo declarado revel "fls. 12".  
  
O sujeito passivo foi intimado, conforme documentos "fls. 14 a 15".

  
O sujeito passivo apresentou impugnação em segunda instância, "fls. 

18 a 21", alegando que a ilicitude apontada no procedimento administrativo é inexistente, 
visto que o sujeito passivo da obrigação tributária, sempre esteve com a posse dos 
referidos documentos. Aduziu que restou sanada a presunção de extravio dos documentos 
fiscais e consequentemente a causa determinante para lavratura do auto de infração, 
possibilitando assim determinar que o erário público não sofreu qualquer tipo de prejuízo 
pecuniário. Pediu que seja julgado improcedente o auto de infração.  

  



 

Anexou aos autos os seguintes documentos: cópia do auto de 
infração, detalhamento do crédito tributário, cópia de intimação, termo de baixa de 
documento fiscal, termo de fiel depositário, comprovante de solicitação de paralisação, 
comprovante de homologação de paralisação, primeira alteração e consolidação do 
contrato social, cópia de documentos pessoais "fls. 22 a 35".  

  
Pela Resolução de n° 061/2015, "fls. 37", a Segunda Câmara do 

Conselho Administrativo Tributário – CAT, resolve, por unanimidade dos votos, 
encaminhar os autos a Delegacia Regional de Fiscalização de Goianésia, para que seu 
titular solicite ao Setor competente manifestação a respeito da apresentação dos 
documentos fiscais faltantes.  

 
Em atenção à Resolução supra, a AGENFA de Uruaçu, fl. 38 informa 

que o polo passivo apresentou naquela unidade fazendária os documentos fiscais Modelo 
1, Série 1, usados, nº 01 a 077 e 126 a 170. Junta documento, fl. 39.    

 
É o relatório. 
 
 

VOTO 
 
 

Reporto-me à informação trazida a lume pela AGENFA de Uruaçu, fl. 
38, que aduz que o polo passivo apresentou naquela unidade fazendária os documentos 
fiscais Modelo 1, Série 1, usados, nº 01 a 077 e 126 a 170, tendo inclusive juntado ao auto 
o documento intitulado Informativo sobre Utilização e Apresentação de Documentos 
Fiscais, fl.39, o que põe fim a esta contenda, vez que demonstra neste volume que não 
houve o ilícito fiscal denunciado na folha de rosto deste tomo.  

 
Assim, voto conhecendo da impugnação, dando-lhe provimento para 

considerar improcedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 01 de março de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00217/16 
 
Relator: Conselheiro Edson Abrão da Silva 
 

 
EMENTA: Multa formal. Equipamento Emissor de Cupom Fiscal 
considerado extraviado. Improcedente. 
 
Julga-se improcedente o auto de infração, quando a instrução 
processual apontar que o contribuinte não cometeu o ilícito 
fiscal descrito na vestibular. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 18 de dezembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Edson Abrão da Silva, José Pereira D'abadia, 
Washington Luis Freire de Oliveira, Nivaldo Carvelo Carvalho e Nislene Alves Borges. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Extraviou o equipamento Emissor de Cupom Fiscal-ECF, Marca 
bematech, Modelo MP-2100 TH FI, n° BE050975610000040158, pois encerrou as 
atividades do estabelecimento e não solicitou a cessação de uso do equipamento, 
conforme documentos anexos. Em consequência, fica sujeito a multa formal e acréscimos 
legais, por equipamento, no valor originário abaixo discriminado.  

  
A autoridade lançadora indicou como infringida as disposições do 

artigo 64 e 146, parágrafo único, Lei nº 11.651/91 combinado com os artigos 121 e 124, 
anexo XI, Decreto nº 4.852/97. Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, 
XIII, "a", da Lei n° 11.651/91 c/ redação da Lei n° 16.194/97.  

  
O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: 

detalhamento do crédito tributário, consulta do usuário, consulta resumida do contribuinte 
"fls. 3 a 9".  

  
O sujeito passivo foi intimado, conforme documentos "fls. 10 a 15", 

sendo declarado revel, "fls. 16".  
  
O sujeito passivo foi intimado, conforme documentos, "fls. 18 a 21".

  
O sujeito passivo apresentou impugnação em Segunda Instância, 

"fls. 24 a 27", alegando que existindo falha processual insanável por parte da 
administração tributária, outra atitude não resta que não seja a declaração de nulidade do 
processo "ab initio". Pediu que seja julgado improcedente o auto de infração.  

  
Anexou aos autos os seguintes documentos: cópia do auto de 

infração, detalhamento do crédito tributário, cópia de intimação, comprovante de cessação 
de uso de sistema informatizado, comunicado de ocorrências, termo de fiel depositário, 
comprovante de solicitação de paralisação, comprovante de homologação de paralisação, 
primeira alteração e consolidação do contrato social, cópia de documentos pessoais "fls. 
28 a 39".  



 

 
Pela Resolução de n° 060/2015, "fls. 41", a Segunda Câmara do 

Conselho Administrativo Tributário – CAT, resolve, por unanimidade dos votos, 
encaminhar os autos a Delegacia Regional de Fiscalização de Goianésia, para que seu 
titular solicite ao Setor competente manifestação a respeito da apresentação do 
Equipamento Emissor de Cupom Fiscal – ECF.  

 
Pelo Despacho de n°54/2015 AGENFA DE URUAÇU "fls. 42", 

informa que nos dias três de julho de 2012 o contribuinte Alex Martins do Couto & CIA 
LTDA, CNPJ: 37.663.887/0001-08, apresentou nesta unidade fazendária os documentos: 
Comunicado de Ocorrências, Leitura X e Memória Fiscal. Exigidos pela legislação 
tributária para comunicar a paralização temporária da ECF. Os documentos originais do 
contribuinte estão nos arquivos da AGENFA de Uruaçu, e conferem com as cópias 
apresentadas pela defesa, conforme anexo.  

 
Acompanha acostado ao despacho "fls. 43" o documento: 

Comunicado de Ocorrências. 
 
É o relatório. 
 
 

VOTO 
 
 

Reporto-me à informação trazida a lume pela AGENFA de Uruaçu, fl. 
42, que aduz que o polo passivo apresentou naquela unidade fazendária os documentos 
exigidos pela legislação tributária para comunicar a paralisação temporária de ECF, quais 
sejam: comunicado de ocorrências, leitura X e memória fiscal. Noticia ainda a autoridade 
fiscal da citada repartição pública que os originais dos documentos, mencionados em 
linhas anteriores, estão no dossiê do contribuinte, nos arquivos da mencionada AGENFA e 
conferem com as cópias apresentadas pela defesa, o que põe fim a esta contenda, vez 
que demonstrado neste volume que não houve o ilícito fiscal denunciado na folha de rosto 
deste tomo.  

 
Assim, voto conhecendo da impugnação, dando-lhe provimento para 

considerar improcedente o auto de infração. 
 
 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 01 de março de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00220/16 
 
Relator: Conselheiro Edson Abrão da Silva 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Extravio de documento 
fiscal. Improcedência. 
 
É improcedente o auto de infração relativo a extravio de 
documento fiscal, tendo o sujeito passivo firmado com a 
Secretaria da Fazenda Termo de Fiel Depositário, em data 
posterior à ação fiscal, assumindo toda responsabilidade pela 
guarda dos documentos fiscais. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 17 
de novembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Edson Abrão da Silva, Elias Alves dos 
Santos, Talita Pimenta Félix, Lidilone Polizeli Bento, João Divino de Brito, Heli José da 
Silva, Nivaldo Carvelo Carvalho, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Nivaldo José 
Mendes, Mário de Oliveira Andrade, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, 
Carlos Andrade Silveira, Washington Luis Freire de Oliveira, Alcedino Gomes Barbosa e 
Antônio Martins da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Revisão Extraordinária apresentado pelo 
sujeito passivo, por meio do qual se argui a ocorrência de erro de fato substancial no 
lançamento e se requer a desconstituição do crédito tributário relativo à exigência de multa 
formal em decorrência do extravio das notas fiscais modelo 2, série D-1 de n°s 0251 a 
1.000, no total de 750 (setecentos e cinquenta) documentos. 

 
Em suas alegações (fls. 27 a 29 e 46 a 50), o autuado afirma, em 

síntese, que apresentou a documentação tida como extraviada na repartição fiscal, 
quando da formalização do pedido de paralisação temporária. 

 
Acosta aos autos, a título de prova, cópias de páginas do livro de 

registro de utilização de documentos fiscais e termos de ocorrências – RUDFTO (fls. 41 a 
44 e 57 a 60) e de termo de fiel depositário (fls. 45 e 61), todas autenticadas, dentre outros 
documentos. 

 
O Presidente deste Conselho, por meio do Despacho n° 661/2015 – 

PRES. (fls. 66 a 67), com fundamento no art. 43, §§ 4°, II, e 5°, e art. 45, da Lei n° 
16.469/09, admite o pedido de revisão extraordinária e determina o encaminhamento dos 
autos: 1) à GERC para que se faça o cancelamento do ato de inscrição em dívida ativa; 2) 
ao SEASI da Secretaria Geral (SEGE) para que sejam pautados a julgamento pelo 
Conselho Pleno.  

 
A Gerência de Recuperação de Créditos, por meio do Despacho n° 

3065/2015-GERC (fls. 69), informa ter efetuado o cancelamento da inscrição em dívida 
ativa e determina o encaminhamento dos autos ao SEASI da Secretaria Geral (SEGE) 



 

para que sejam pautados a julgamento pelo Conselho Pleno, conforme orientação do 
Despacho n° 661/2015 - PRES.  

 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
A acusação formulada no auto de infração é de extravio das notas 

fiscais modelo 2, série D-1 de n°s 0251 a 1.000, no total de 750 (setecentos e cinquenta) 
documentos. 

 
O contribuinte apresentou na Agência Fazendária Especial de 

Mineiros a documentação fiscal reclamada no auto de infração, juntamente com Termo de 
Fiel Depositário, tendo o servidor Juanes Batista de Melo, MB 23854-6, conferido os 
documentos fiscais, conforme cópia de ocorrência lavrada no livro RUDFTO autenticada 
(fls. 43 e 59). 

 
A pessoa física VÂNIA MARIA MARTINS TIMO, representante legal 

da empresa autuada, recebeu em depósito os documentos fiscais autuados, 
comprometendo-se a guardá-los e conservá-los, assumindo toda responsabilidade pela 
guarda dos documentos, conforme cópia de Termo de Fiel Depositário autenticada (fls. 45 
e 61), tendo o termo sido lavrado na data de 21/11/2014, posterior à da autuação. 

 
Assim, não se pode imputar ao autuado as sanções descritas na 

vestibular, por impertinentes, vez que não houve extravio da documentação fiscal 
reclamada no auto de infração.  

 
Pelo exposto, conheço do Pedido de Revisão Extraordinária, dou-lhe 

parcial provimento para considerar improcedente o lançamento. 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 01 de março de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00221/16 
 
Relator: Conselheiro Edson Abrão da Silva 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Multa formal. Extravio de 
documento fiscal. Procedente em parte.  
 
Julga-se procedente em parte o auto de infração relativo a 
extravio de documento fiscal quando comprovada a entrega de 
parte desses documentos em órgão fazendário próprio. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 17 
de novembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de 
infração no valor da multa formal de R$ 8.900,50 (oito mil e novecentos reais e cinqüenta 
centavos), referentes a 25 notas fiscais não apresentadas. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Edson Abrão da Silva, Elias Alves dos Santos, Talita Pimenta Félix, Lidilone 
Polizeli Bento, João Divino de Brito, Heli José da Silva, Nivaldo Carvelo Carvalho, Marlene 
Maria da Silva Ruguê Bernardes, Nivaldo José Mendes, Mário de Oliveira Andrade, 
Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Carlos Andrade Silveira, Washington 
Luis Freire de Oliveira, Alcedino Gomes Barbosa e Antônio Martins da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Revisão Extraordinária apresentado pelo 
sujeito passivo, por meio do qual se argui a ocorrência de erro de fato substancial no 
lançamento e se requer a desconstituição do crédito tributário relativo à exigência de multa 
formal em decorrência do extravio das notas fiscais modelo 1, série D-1 de n°s 001 a 250. 

 
Em suas alegações (fls. 23 a 24), o autuado afirma, em síntese, que 

os documentos fiscais de nºs. 33 a 250 foram entregues à repartição fazendária 
competente e que as notas fiscais de nº 26 a 32 foram todas usadas e conferidas pelo 
setor do CIAF de Rio Verde. 

 
Acosta aos autos, a título de prova, termo de baixa de documento 

fiscal (fls. 26) e cópia de termo de fiel depositário (fls. 32). 
 
O Presidente deste Conselho, por meio do Despacho n° 904/2015 – 

PRES. (fls. 36 a 37), com fundamento no art. 43, § 4°, II, da Lei n° 16.469/09, admite o 
pedido de revisão extraordinária e determina o encaminhamento dos autos para 
julgamento pelo Conselho Pleno.  

 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
A acusação formulada no auto de infração é de extravio das notas 

fiscais modelo 1, série D-1 de n°s 001 a 250. 



 

 
O Termo de Baixa de Documento Fiscal n° 114084, fls. 26, juntado 

pela requerente, revela que as notas fiscais, modelo 1, série D-1 de nºs 33 a 250 foram 
apresentadas à fiscalização e devidamente baixadas.  

 
As notas fiscais Modelo 1, série D-1 de nºs. 26 a 32, o servidor da 

Delegacia Regional de Fiscalização de Rio Verde, Seção – CIAF, responsável pelo 
recebimento de documentos, declara que as recebeu e as conferiu, devolvendo-as ao 
contribuinte, conforme consta na observação aposta no Termo de Fiel Depositário, fls. 32. 

 
Nesse mesmo Termo de Fiel Depositário, fls. 32, a requerente 

declarou expressamente que as notas fiscais Modelo 1, série D-1 de nºs 01 a 25 foram 
extraviadas, sobre as quais portanto deve prevalecer a autuação. 

 
À época do fato gerador, o valor da multa aplicada por documento 

extraviado era de R$ 356,02 (trezentos e cinquenta e seis reais e dois centavos), que 
aplicada sobre os 25 (vinte e cinco) documentos fiscais que ainda permanecem 
extraviados, obtém-se R$ 8.600,50 (oito mil, novecentos reais e cinquenta centavos), total 
da multa formal para o qual deve ser alterado o lançamento. 

 
Pelo exposto, conheço do Pedido de Revisão Extraordinária, dou-lhe 

parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de infração no valor da 
multa formal de R$ 8.900,50 (oito mil e novecentos reais e cinquenta centavos), referente 
a 25 notas fiscais não apresentadas. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 01 de março de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00224/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Edson Abrão da Silva 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade da peça basilar, 
arguidas pela autuada, por cerceamento ao direito de defesa e 
insegurança na determinação da infração. Rejeitadas. Multa 
Formal. Equipamento eletrônico encontrado sem a autorização 
para uso, no estabelecimento comercial do sujeito passivo. 
Improcedência do auto de infração. 
 
1. Não se acolhe preliminares de nulidade da peça basilar, 
arguidas pela parte ofendida, quando a constituição do crédito 
demonstrar que a autoridade administrativa é competente para a 
prática do ato, o infrator e a infração foram identificados com 
segurança, não ocorreu cerceamento do direito de defesa de 
nenhuma das partes, o julgamento anterior aconteceu de acordo 
com a contestação da parte de direito, como também, nenhum 
outro incidente capaz de mutilar a apreciação do mérito 
sobreveio no curso da ação; 
 
2. A falta de comprovação de que o equipamento eletrônico, 
encontrado no estabelecimento mercantil do sujeito passivo, se 
prestava a uso alheio à legislação tributária, compromete a 
exigência da multa formal, assegura a reforma da decisão 
singular e a declaração da improcedência do auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 07 de outubro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por 
cerceamento do direito de defesa e, a segunda, por insegurança na determinação da 
infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Washington Luis Freire de Oliveira, 
Edson Abrão da Silva, Heli José da Silva, José Pereira D'abadia e Nivaldo Carvelo 
Carvalho. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, dar-lhe 
provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente o auto de 
infração. Foram vencedores os Conselheiros Edson Abrão da Silva, José Pereira D'abadia 
e Nivaldo Carvelo Carvalho. Vencidos os Conselheiros Washington Luis Freire de Oliveira 
e Heli José da Silva que votaram pela procedência do feito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A causa da exigência fiscal, descrita no auto de infração, redige: 
 
Mantinha quatro computadores e duas impressoras a laser, integrado 

ao sistema informatizado, sem constar do leiaute e da autorização nº 999509-005, 
conforme documentos, Termo de Apreensão e vistoria anexos. Em consequência, o 
sujeito passivo fica obrigado a recolher a multa formal no valor de R$ 5.060,93 por 
equipamento. 

 



 

A infração tem por abrigo o art. 69, parágrafo único da Lei nº 
11.651/91, c/c os arts. 13, inciso XXVII e 133, inciso II do Decreto nº 4.852/97. A 
penalidade proposta atende ao prescrito no art. 71, inciso XIV, alínea "e" do CTE. 

 
Os documentos de fls. 03 a 08 instruem o trabalho fiscal. 
 
O autuado impugna o lançamento tributário na primeira fase de 

defesa, argui a preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação 
da infração porque está fundamentada em análise superficial e frágeis elementos despidos 
de guarida legal. Afirma que não prova documental de que os equipamentos eram usados 
na atividade mercantil da empresa. Não houve comprovação de que eles eram usados em 
tarefas de cunho organizacional/fiscal. 

 
No mérito, a tese é que falta prova capaz para mostrar que houve 

utilização do equipamento para emissão de qualquer documento fiscal. 
 
Por fim, requer o acolhimento da preliminar arguida e, no mérito, 

prima pela improcedência do auto de infração. 
 
O julgador singular analisa a tese defensoria e julga procedente o 

auto de infração após rejeitar o questionamento preliminar, fls. 33 a 36. 
 
Às fls. 45 a 50, o sujeito passivo recorre da decisão singular e após a 

exposição dos fatos arguir as preliminares de nulidade da peça básica, por insegurança na 
determinação da infração com o argumento de que a autoridade lançadora presumiu a 
irregularidade ao se deparar com os equipamentos eletrônicos nas dependências do 
estabelecimento comercial autuado, pois ele não cuidou "de juntar qualquer impressão 
efetuada com o comando dos equipamentos, justamente porque ficaria comprovado que o 
computador não possui qualquer fim ilícito" e por cerceamento ao direito de defesa, cuja 
base da argumentação é o art. 142 do CTN, visto que "o lançamento do crédito tributário 
deve estar respaldado da segurança jurídica necessária para a constituição do crédito. 
Devendo conter elementos essenciais previstos no art. 142 do Código Tributário Nacional 
os quais sejam; a identificação da ocorrência do fato gerador, do sujeito passivo, da base 
de cálculo e a alíquota aplicável.", fls. 48 e 49. 

 
Diante disso, entende que o lançamento fiscal é improcedente. 
 
Ao final requer a declaração da insubsistência do auto de infração, 

visto o acolhimento do questionamento preliminar e, no mérito, a improcedência do auto 
de infração. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
De início aprecio as preliminares de nulidade da peça básica, 

arguidas pela autuada, por cerceamento ao direito de defesa e por insegurança na 
determinação da infração, as quais rejeito. Examinei o trabalho da fiscalização e concluí 
que a autoridade lançadora observou a regras e formas contidas na legislação processual 
ao executarem o cumprimento da sua tarefa funcional. Vi, também, que elas não 
afrontaram as determinações insertas no art. 20 da Lei nº 16.469/2009, que o infrator e a 
infração foram determinados com segurança e que nenhum outro incidente de nulidade 
aconteceu no curso do processo. Considero, ainda, que o Estado de Goiás é parte 



 

legítima para compor a polaridade ativa deste lançamento do crédito tributário. Com isto, 
rejeitos as preliminares de nulidade, por cerceamento ao direito de defesa e por 
insegurança na determinação da infração, arguidas pelo sujeito passivo na primeira parte 
do seu recurso.  

  
Vencida a votação dos argumentos iniciais, invocados pelas partes 

ofendidas, dirijo-me ao discurso do voto do mérito, que de antemão já se sabe que houve 
a reforma da decisão proferida pela Primeira Instância, conforme segue: 

 
Considero a formalização do crédito tributário e concluo que a 

fiscalização não comprovou que o equipamento eletrônico se achava interligado ao 
sistema informatizado, ou seja, era usado para fins de registro de operação comercial 
executada pela empresa autuada. A ausência, portanto, de provas da existência de 
afronta à regra legal, conforme acusação contida na descrição do fato gerador da 
obrigação tributária, concluo que o lançamento se perde com a reforma da decisão 
proferida pela Primeira Instância. 

 
Pelo exposto, decido rejeitar as preliminares de nulidade da peça 

básica, arguidas pela autuada, por cerceamento do direito de defesa e por insegurança na 
determinação da infração. Quanto ao mérito, decido conhecer do recurso, dar-lhe 
provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente o auto de 
infração.  

 
 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 01 de março de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00226/16 
 
Relator: Conselheiro Edson Abrão da Silva 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica, 
por insegurança na determinação da infração, arguida pela 
autuada. Rejeitada. Multa formal. Escrituração Fiscal Digital – 
EFD, não apresentado à fiscalização. Procedente. Aplicação do 
benefício previsto no § 8º do artigo 71 do CTE. Rejeitado.  
 
1. Torna-se inócuo o questionamento sobre nulidade da lide 
quando tal inquirição for desprovida de amparo legal;  
 
2. Reafirma-se a decisão monocrática que julgou procedente o 
auto de infração, quando este não tiver sido  contraditado de 
forma convincente;  
 
3. Tendo havido prejuízo ao erário estadual, não se aplica o 
benefício especificado no §8º do artigo 71 do CTE. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de novembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação da infração, 
arguida pela autuada. Participaram do julgamento os Conselheiros Edson Abrão da Silva, 
José Pereira D'abadia, Nivaldo Carvelo Carvalho e Washington Luis Freire de Oliveira. 
Quanto ao mérito, por votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração.  Participaram 
do julgamento os Conselheiros Edson Abrão da Silva, José Pereira D'abadia, Nivaldo 
Carvelo Carvalho e Washington Luis Freire de Oliveira. E, por maioria de votos, rejeitar a 
aplicação do benefício previsto no § 8º do art. 71 do CTE. Foram vencedores os 
Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, Washington Luis Freire de Oliveira e o Sr. 
Coordenador, Heli José da Silva que proferiu voto de desempate. Vencidos os 
Conselheiros Edson Abrão da Silva e José Pereira D'abadia. A sessão foi realizada por 
maioria simples, nos termos do § 6º, II do art. 51 do Regimento Interno do CAT, aprovado 
pelo Decreto nº 6.930, de 9 de Junho de 2009, por falta de Conselheiro do Fisco para 
compor a Câmara. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo apresentou arquivo 
magnético contendo a Escrituração Fiscal Digital – EFD, referente aos meses de Janeiro, 
Fevereiro, Abril e Maio a Novembro de 2012 com omissão do Registro C-100 conforme 
documentos anexos. Em consequência, fica sujeito a multa formal de 25% do valor total 
das Notas Fiscais de Entrada, juntamente com os acréscimos legais conforme preceitua a 
legislação vigente. 

 
A autoridade lançadora indica como infringida as disposições do 

artigo 64 do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) combinado com o artigo 
308 do Decreto 4.852/97. Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, VII "c" 
do CTE, com redação da Lei nº 13.446/1999. 



 

 
O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: Anexo 

estruturado "fls. 4 e 5", CD "fls. 5", recibo de entrega de relatórios digitais "fls. 6", consulta 
por auto "fls. 7 e 8", consulta detalhada da contribuinte pessoa jurídica "fls. 9 a 11". 

 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de "fls.12 e 13". 
 
Recibo de entrega de relatórios digitais anexado às "fls. 14". 
 
O sujeito passivo apresenta impugnação em Primeira Instancia às 

"fls. 17 a 23" alegando em preliminar nulidade por insegurança na determinação da 
infração por erro na tipificação das penalidades propostas. Defende que o lançamento 
fiscal tem por fundamentação a omissão de tipo em apresentação de arquivo magnético, e 
a penalidade proposta é equivocada, posto que o caso estaria inserido no dispositivo 
contido no art. 71, XXIII, "a" do CTE, pecando a autoridade lançadora por erro de 
tipificação da penalidade proposta, circunstância que caracteriza insegurança na 
determinação da infração. Em sede de pedido alternativo, requer a aplicação ao caso em 
tela da forma privilegiada da multa, prevista no art. 71, § 8°, do CTE, posto que o fato 
imputado ao impugnante não importou na omissão do pagamento de imposto. Para 
reforçar argumentação, apresenta julgado deste Conselho. Ao final, requer a 
improcedência do auto de infração. 

 
O sujeito passivo anexa os seguintes documentos: Cópia OAB "fls. 

24", procuração "fls. 25", 9ª alteração contratual e contrato social "fls. 26 a 38", recibo de 
entrega de escrituração fiscal digital "fls. 39 a 48". 

 
Pela sentença nº 2247/2015 JULP, "fls. 50 e 51" o julgador singular 

decide pela procedência do auto de infração. Em sua fundamentação afirma que a 
Escrituração Fiscal Digital deve ser enviada em arquivo magnético, com conteúdo e forma 
de envio devidamente previstos no Ajuste SINIEF 02/09 e no Anexo X do RTCE. Defende 
que a supressão de registros como verificada no presente caso, fere as normas que 
regem a matéria, razão pelo qual foi imposta a multa formal objeto desses autos. Aduz que 
a forma privilegiada da multa não cabe, vez que falta registro das notas fiscais de entrada 
enseja a mesma omissão nas saídas, refletindo no quanto a pagar a título de ICMS, razão 
pela qual denegou o pedido alternativo interposto. 

 
O sujeito passivo é intimado a pagar a quantia exigida ou apresentar 

Recurso Voluntário, conforme documentos de "fls. 52 a 54". 
 
O sujeito passivo apresenta Recurso Voluntário ás "fls. 57 a 62" 

pedindo pela reforma da sentença proferida. Apresenta argumentações semelhantes as 
argumentadas em fase anterior. Alega nulidade por insegurança na determinação da 
infração por erro na tipificação das penalidades propostas. Defende que o lançamento 
fiscal tem por fundamentação a omissão de tipo em apresentação de arquivo magnético, e 
a penalidade proposta é equivocada, posto que o caso estaria inserido no dispositivo 
contido no art. 71, XXIII, "a" do CTE, pecando a autoridade lançadora por erro de 
tipificação da penalidade proposta, circunstância que caracteriza insegurança na 
determinação da infração. Em sede de pedido alternativo, requer a aplicação ao caso em 
tela da forma privilegiada da multa, prevista no art. 71, § 8°, do CTE, posto que o fato 
imputado ao impugnante não importou na omissão do pagamento de imposto. Para 
reforçar argumentação, apresenta julgado deste Conselho. Ao final, requer que a decisão 



 

de primeira instancia seja reformada e declare a insegurança na determinação da infração, 
ou, aplicação da forma privilegiada com a incidência ao caso do art. 71, § 8° do CTE. 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Sobre a preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na 
determinação da infração, arguida pela autuada, a rejeito por não haver nos elementos 
constitutivos da lide qualquer afronta ao capítulo que trata da nulidade dos atos 
processuais, inserto no inciso IV do artigo 20 da Lei nº.16.469/09. A infração e a 
correspondente penalidade foram corretamente aplicadas e a instrução processual, em 
sede cognitiva, efetivada com clareza. Assim, rejeitada está a preliminar em comento.  

 
Com a questão incidental solucionada, volvo-me à razão de direito 

desta demanda, onde, de pronto, reafirmo o juízo exarado pelo nobre sentenciador “a quo” 
que julgou procedente a inicial, conforme passo a expor:  

 
A orientação contida na norma legal, descrita no Ajuste SINIEF 02/09 

e no Anexo X do RCTE, é de que a escrituração fiscal digital deve ser enviada em arquivo 
magnético, cuidado esse que o polo passivo não teve, pois não cumprir a determinação 
especificada na legislação supra inferida.  

 
Instado a se manifestar, nas fases processuais que por “ex legis’, lhe 

são próprias o polo passivo não traz aos autos nenhuma comprovação de que tenha 
realizado a EFD (escrituração fiscal digital). Tal escrituração, correspondente a um livro 
fiscal e a omissão por parte do contribuinte desse registro é ilícito fiscal, passível de 
sanção, nos termos registrados no campo próprio da vestibular, mais precisamente, no 
inciso VII, “c” do artigo 71 do CTE.  

 
Mediante a assertiva supra não concedo o benefício da forma 

privilegiada, prevista no §8º do mesmo artigo e diploma legal citado no parágrafo anterior, 
vez que a falta de registro de notas fiscais de entrada, reflete a mesma omissão nas 
saídas.  

 
Assim, voto rejeitando a preliminar de nulidade do auto de infração, 

por insegurança na determinação da infração, arguida pela autuada. Quanto ao mérito 
conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento para confirmar a sentença singular 
que considerou procedente o auto de infração. Rejeito a aplicação do benefício previsto no 
§ 8º do art. 71 do CTE.  

. 
 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 01 de março de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00229/16 
 
Relator: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: Multa formal. Documentos fiscais considerados 
extraviados. Improcedente.  
 
Julga-se improcedente a peça básica quando a instrução 
processual apontar que o polo passivo não cometeu o ilícito 
fiscal denunciado pela autoridade lançadora. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 26 de fevereiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, Edson 
Abrão da Silva, Domingos Caruso Neto, Carlos Andrade Silveira e Victor Augusto de Faria 
Morato. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo não apresentou à 
delegacia de sua circunscrição os documentos fiscais caracterizados pelas notas fiscais 
enumeradas de 001 a 300, serie D-1, modelo 2, conforme documentos anexos, razão pela 
qual são considerados extraviados; inviabilizando, portanto, a fiscalização para evento 
cadastral de baixa do estabelecimento. Em consequência, fica sujeito a multa formal por 
documento não apresentando, consoante demonstrativos em anexo, e conforme, crédito 
tributário. 

  
A autoridade lançadora indica como infringidas as disposições dos 

artigos 64 e 146,  parágrafo único do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91). 
Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, XX, "a", 1 do CTE, com redação 
da Lei nº 13.194/1997. 

 
O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: 

detalhamento do credito tributário, controle de impressão, autenticação de documentos 
fiscais, relação de documentos para eventos cadastrais, termo de fiel depositário, espelho 
cadastral, "fls.03 a 08". 

 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em Primeira Instância, conforme documentos de "fls.09 a 11".  
 
Lavrado Termo de Revelia à "fl.13". 
 
O sujeito passivo é intimado a pagar a quantia exigida ou apresentar 

impugnação em Segunda Instância, conforme documentos de "fls.15 a 26".  
 
O sujeito passivo apresenta impugnação em Segunda Instância de 

"fls.29 a 33". 
 



 

O sujeito passivo alega que houve dois autos de infração, n°s 
4.0112038.008.40 e 4.0113026.659.40, tendo por fato gerador o descumprimento da 
mesma obrigação tributária acessória, configurando o bis in idem. 

 
Sustenta ainda que com o pagamento da sanção imposta pelo auto 

de infração n °4.0112038.008.40, integralmente reproduzido pelo auto n° 
4.0113026.659.40, encontra-se extinto o crédito tributário reclamado. 

 
Requer seja acolhida e apreciada a presente impugnação e que seja 

desconstituído o auto de infração n°4.0113026.659.40. 
 
O sujeito passivo anexa os seguintes documentos: procuração, cópia 

de documentos pessoais, alteração contratual, cópia de intimação, consulta por auto, 
documento de arrecadação de receitas estaduais, "fls.34 a 49". 

 
É o relatório. 
 
 

VOTO 
 

Conforme informado no relatório, que é parte integrante deste 
“decisum”, a exigência primeira deve-se a extravio de documentos fiscais, mais 
precisamente as Notas Fiscais de nºs 01 a 300. 

 
Instado a manifestar, caso quisesse, o polo passivo comparece ao 

processo, alegando “bis in idem”, isto é, que estas mesmas notas fiscais já foram objeto 
de outra autuação, devidamente quitada e arquivada.  

 
Comprova sua alegação por meio de consulta do sistema SEFAZ-GO 

e comprovantes de quitação, de conformidade com os documentos acostados a este tomo 
à fls. 44/48. 

 
Assim, esta autuação uma vez reconhecida e demonstrada sua 

duplicidade é fatalmente improcedente.   
 
Ante o exposto, voto conhecendo da impugnação, dando-lhe 

provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
 
 

 
 

Sala das sessões, em 29 de fevereiro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00230/16 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pela autuada, por cerceamento ao direito de defesa. 
Rejeitada. Multa formal. Escrituração Fiscal Digital, EFD. 
Omissão de escrituração no livro Registro de Entrada de 
Mercadoria. Aplicação do previsto no §8º do artigo 71 do CTE.  
 
1. Torna-se inócuo o questionamento sobre nulidade da lide, 
quando tal inquirição for desprovida de amparo legal; 
 
2. Julga-se procedente o auto de infração quando a instrução 
processual apontar que o polo passivo não atendeu a exigência 
estabelecida em lei, em seu aspecto formal, aplicando-se o 
benefício previsto no §8º do artigo 71 do CTE, quando esta 
omissão não tiver dado ensejo a prejuízo ao erário estadual. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 21 de janeiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito 
de defesa. Quanto ao mérito, também por votação unânime,  conhecer da impugnação, 
negar-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração, porém, com a 
aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º do art. 71 da Lei nº 11.651/91. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira, Márcio 
Nogueira Pedra, Carlos Andrade Silveira, Victor Augusto de Faria Morato e Masayuki 
Missao. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo deixou de escriturar 
o livro Registro de Entradas relativo à Escrituração Fiscal Digital, EFD, no período de 
janeiro de 2012, os documentos fiscais de entradas, conforme documentos e 
demonstrativos em anexos.  

 
A autoridade lançadora indica como infringida as disposições dos 

artigos 64, §2° do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) combinado com os 
artigos 308, 310 e 356-C, §1°, I do Decreto 4.852/97. Proposta a aplicação da penalidade 
prevista no artigo 71, VII, "c" do CTE, com redação da Lei nº 13446/1999.  

 
O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: recibo 

de entrega de relatórios digitais "fls. 4". 
 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de "fls. 5 e 6", tendo 
sido lavrado termo de revelia às "fls. 7".  

 
 O sujeito passivo é intimado a pagar a quantia exigida ou apresentar 

impugnação em segunda instância conforme documentos de "fls. 10". 



 

 
O sujeito passivo apresenta Impugnação, "fls. 13 e 14", alegando que 

"não houve má fé do sujeito passivo pois não aconteceu sonegação fiscal e nem mesmo 
vantagem". Afirma que "o sujeito passivo somente comercializa em seu estabelecimento 
produtos sujeitos a substituição tributária ICMS os produtos são motocicletas e auto peças 
para veículos, evidenciando com clareza que não houve prejuízo ao Estado de Goiás 
principalmente em relação ao ICMS". Contestam o trabalho do auditor fiscal por entender 
que: 

 
1) O Cerceamento de Defesa, pois se uma vez constatado o 

suposto erro nos arquivos SPED FISCAL – EFD, o contribuinte 
fosse notificado a comparecer a SEFAZ GO para análise e 
explicação; 
 

2) O auditor fiscal não observa o fato da capacidade contributiva do 
auto de infração; 

 
3) Não estão relatando eu houve erro do auditor fiscal, e sim por 

questões de continuidade da empresa poderia ser observado uma 
prática de fiscalização com mais justiça. 

 
Em relação ao mérito, entendeu que a autoridade fiscal observou de 

maneira objetiva o rigor da legislação específica em vigor, uma vez que estão dentro do 
embasamento legal dos artigos descritos o que foi contestado. Ao final, requer que a 
impugnação seja acolhida e promovida para declarar improcedente o lançamento e 
arquivar o processo. 

 
O sujeito passivo anexa ao recurso os seguintes documentos: 

contrato social de constituição de sociedade empresária limitada "fls. 15 a 17". 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Sobre a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, 
por cerceamento do direito de defesa, a rejeito por não haver nos elementos constitutivos 
da lide qualquer afronta ao capítulo que trata da nulidade dos atos processuais, insertos 
no inciso III do artigo 20 da Lei nº. 16.469/09. A infração e a correspondente penalidade 
forma corretamente aplicadas, a instrução processual, em sede cognitiva efetivada com 
acerto, os prazos processuais respeitados, inclusive com vista dos autos à parte litigante, 
nas fases processuais que por “ex legis” lhes são próprias. Assim, rejeitada está a 
preliminar em comento.  

 
Com a questão incidental solucionada, volvo-me à razão de direito 

desta demanda, com os fundamentos que se seguem:  
 
Conforme informado no relatório que é parte integrante deste 

“decisum” o sujeito passivo deixou de escriturar documentos fiscais no livro Registro de 
Entrada de Mercadoria relativo à Escrituração Fiscal Digital, EFD, no período de janeiro de 
2012, os documentos fiscais de entradas. 

 
A orientação contida no §2º do artigo 64 do CTE, que será transcrito 

na sequência, é bem clara sobre a obrigação do contribuinte em face da escrituração de 



 

livros fiscais. Entretanto, o polo passivo não teve o cuidado de cumpri-la, vez que não 
trouxe aos autos nenhum elemento de prova capaz de demonstrar que agiu de 
conformidade com o lecionado pela norma legal em destaque.   

 
Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do 
imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou 
negativas, estabelecidas na legislação tributária. 

 
[...] 

 
§ 2º Os contribuintes do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 
cumprimento de obrigações tributárias, relacionadas com o ICMS, são 
obrigados a manter e escriturar os livros exigidos e a emitir documentos 
fiscais. 

 
Porém, a omissão descrita em linhas anteriores, e motivadoras desta 

lide, não tiveram o condão de causar prejuízo ao erário estadual, o que me permite aplicar 
o benefício estabelecido no §8º do artigo 71 do CTE, “verbis’:  

 
Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
 
§ 8º Quando da prática das irregularidades descritas nos incisos V ao XII 
deste artigo não resultar, ainda que indiretamente, falta de pagamento de 
imposto, a multa aplicável corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do 
valor fixado para a respectiva infração. 

 
Assim, voto rejeitando a preliminar de nulidade da peça básica, por 

cerceamento ao direito de defesa. Quanto ao mérito, também por votação unânime, 
conheço da impugnação, nego-lhe provimento para considerar procedente o auto de 
infração, porém, com a aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º do art. 71 da Lei nº 
11.651/91. 

 
 

Sala das sessões, em 02 de março de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00233/16 
 
Relator: Conselheiro Antônio Martins da Silva 
 

 
EMENTA: PRELIMINAR. Nulidade do lançamento. Cerceamento 
do direito de defesa. Rejeitada. ICMS. Obrigação acessória. 
Omissão de registro de nota fiscal de aquisição de mercadorias. 
Multa Formal. Procedência.  
 
1. Não há falar em nulidade do lançamento em relação a 
acusação que contém os elementos necessários para o 
exercício da ampla defesa e do contraditório;  
 
2. A entrada de mercadoria, a qualquer título, no 
estabelecimento de contribuinte do ICMS, deve ser registrada no 
livro Registro de Entradas, inclusive aquelas destinadas ao ativo 
imobilizado e ao uso e consumo do estabelecimento (RCTE, art. 
308, inciso I e § 1º);  
 
3. Comprovada a omissão do registro de documento fiscal 
relativo à aquisição de mercadorias ou utilização de serviços é 
correta a imposição de penalidade de caráter formal pelo 
descumprimento dessa obrigação acessória. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 22 de fevereiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade do auto de infração, por cerceamento do direito de defesa, arguida 
pela autuada. Participaram do julgamento os Conselheiros Antônio Martins da Silva, Talita 
Pimenta Félix e João Divino de Brito. Quanto ao mérito, também, por votação unânime, 
conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Antônio Martins da Silva, Talita Pimenta Félix e João Divino de Brito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Nesse processo, o fisco formaliza exigência de crédito tributário em 
desfavor da empresa autuada nos valores e períodos discriminados nos campos próprios 
do auto de infração, relativamente à multa formal correspondente a 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor das mercadorias constantes de notas fiscais de aquisição de mercadorias 
não registradas no livro Registro de Entrada de Mercadorias.  

Foram indicados como infringidos os artigos 64 e 308 da Lei nº 
11.651/91 e do Decreto nº 4.852,97, respectivamente, e proposta a penalidade prevista no 
art. 71, inciso VII, alínea “c”, da Lei nº 11.651/91. 

Intimado para pagamento da quantia devida ou apresentação de 
impugnação a empresa autuada compareceu ao processo por meio da peça de fls. 14 e 
15, alegando nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa em razão de 
vícios insanáveis e, quanto ao mérito, alegou simplesmente que o lançamento deveria ser 
julgado improcedente. 

Por meio da Sentença n. 2838/2015, de fls. 25 a 27 o julgador 
singular rejeitou a preliminar de nulidade e considerou procedente o lançamento. 



 

Inconformada a empresa autuada interpôs o recurso voluntário de fls. 
32 a 34, objeto do presente julgamento, repetindo os mesmos argumentos expendidos na 
fase singular. 

É o relatório.   
 
 

V O T O  
 

1. DA PRELIMINR DE NULIDADE DO LANÇAMENTO POR 
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA: 

 
O sujeito passivo afirma apenas e simplesmente que o auto de 

infração dever ser julgado nulo por cerceamento do direito de defesa “porque a peça que 
lhe dá sustentação está eivada de vícios insanáveis que impossibilitam o pleno 
conhecimento da irregularidade apontada na inicial, conforme será exaustivamente 
demonstrado no decorrer deste contencioso administrativo tributário”, afirmação que, alíás, 
foi feita na fase singular. 

Ora, a acusação é de uma clareza solar e meridiana, no sentido de 
que o sujeito passivo deixou de escriturar no livro registro de entrada as notas fiscais, 
conforme demonstrativo anexo. 

Não vejo onde está a dificuldade criada pelo autor do procedimento 
que impediu o sujeito passivo de ter pleno conhecimento da irregularidade. 

Com essas considerações, rejeito a preliminar de cerceamento do 
direito de defesa. 

2. DO MÉRITO: 
 
Quanto ao mérito, observo que a empresa autuada não contestou a 

acusação de falta de registro das notas fiscais, cujas cópias foram juntadas ao processo, 
no livro Registro de Entrada de Mercadorias, afirmando apenas o seguinte: 

 

“A exigência do crédito tributário é indevida e o auto de infração deve ser 
julgado improcedente.”  

 
Nesse ponto cumpre salientar que a obrigação de registrar as notas 

fiscais está prevista no Decreto nº 4.852/97, que estabelece o seguinte: 
 

“Art. 88. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do 
imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou 
negativas, estabelecidas na legislação tributária (Lei nº 11.651/91, art. 64). 

§ 1º O contribuinte do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 
cumprimento de obrigação tributária, relacionada com o ICMS, são 
obrigados a (Lei nº 11.651, art. 64, § 2º): 

.............................................................................................................. 

III - manter e escriturar livro fiscal; 
............................................................................................................... 

Art. 308. O livro Registro de Entradas destina-se à escrituração da 
(Convênio SINIEF SN/70, art. 70): 

I - entrada, a qualquer título, de mercadoria no estabelecimento; 

II - utilização de serviço pelo estabelecimento. 

§ 1º Deve ser também escriturado: 

I - o documento fiscal relativo à aquisição de mercadoria: 

file:///C:/Users/User/Documents/Cte/CTE.doc
file:///C:/Users/User/Documents/CTE/CTE.DOC%23A64
file:///C:/Users/User/Documents/Cte/CTE.doc
file:///C:/Users/User/Documents/CTE/CTE.DOC%23A64P2
http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/SINIEF/CVSN_70.htm#A70


 

a) que não transitar pelo estabelecimento adquirente, ainda que por meio 
de título que a represente; 

b) para o ativo imobilizado, cuja escrituração deve ser feita de forma 
individualizada; 

c) para uso ou consumo, cuja escrituração pode ser feita de forma 
englobada, para cada período de apuração pelo contribuinte não usuário de 
sistema eletrônico de processamento de dados, ressalvada a hipótese do 
imposto relativo ao diferencial de alíquotas;” 

 Assim, diante da ausência total de argumentação por parte do 
sujeito passivo, concluo que a decisão recorrida está escorreita, não merecendo, portanto, 
nenhum reparo.    

À conta do exposto, conheço do recurso voluntário, nego-lhe 
provimento, para confirmar a decisão singular que considerou procedente o lançamento. 
 

 
 

Sala das sessões, em 02 de março de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00241/16 
 
Relator: Conselheiro Washington Luis Freire de Oliveira 
 

 
EMENTA: Multa formal. Aquisição interestadual de mercadoria, 
acobertada por documento fiscal, no qual se consigne, 
indevidamente, a alíquota interestadual, sob a pretensa 
condição de contribuinte do destinatário da mercadoria. Pedido 
de Revisão Extraordinária. Procedência em parte. 
 
1. Admite-se pedido de Revisão Extraordinária apresentado pelo 
sujeito passivo, fundamentado em prova inequívoca de erro de 
fato substancial que implique alteração total ou parcial do 
lançamento; 
 
2. Aplica-se a multa equivalente ao percentual de 70% (setenta 
por cento) do valor da operação pela aquisição de mercadoria, 
em operação interestadual, acobertada por documento fiscal, no 
qual se consigne, indevidamente, a alíquota interestadual, sob a 
pretensa condição de contribuinte do destinatário da mercadoria 
ou serviço; 
 
3. Quando da prática da irregularidade não resultar, ainda que 
indiretamente, falta de pagamento de imposto, a multa aplicável 
corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor fixado para 
a respectiva infração. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 17 
de novembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de 
infração no valor da multa formal de R$ 371.334,99 (trezentos e setenta e um mil, 
trezentos e trinta e quatro reais e noventa e nove centavos), devendo ainda ser aplicada a 
forma privilegiada prevista no § 8º, do art. 71, do CTE. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Washington Luis Freire de Oliveira, Alcedino Gomes Barbosa, Antônio 
Martins da Silva, Edson Abrão da Silva, Elias Alves dos Santos, Talita Pimenta Félix, 
Lidilone Polizeli Bento, João Divino de Brito, Heli José da Silva, Nivaldo Carvelo Carvalho, 
Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Nivaldo José Mendes, Mário de Oliveira 
Andrade e Masayuki Missao. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Revisão Extraordinária apresentado pelo 
sujeito passivo com fundamento no art. 43, II, “a”, 1, da Lei n° 16.469/09 (fls. 11 a 18), por 
meio do qual argui a ocorrência de erro de fato substancial no lançamento e requer a 
desconstituição do crédito tributário relativo à exigência de multa formal relativa à 
aquisição de bens em operação interestadual acobertados por documentos fiscais nos 
quais foram consignados indevidamente a alíquota interestadual sob a pretensa condição 
de contribuinte do destinatário. 
 



 

Em suas alegações, fls.16 a 18, a autuada afirma que as Notas 
Fiscais n° 419782, 419781 e 419790 foram canceladas, devendo então a base de cálculo 
ser reduzida em R$ 187.000,00 (cento e oitenta e sete mil reais). Alega ainda que devem 
ser excluídas da autuação as Notas Fiscais n°s 32448, 2361 e 33118, oriundas do Estado 
do Paraná, bem como a Nota Fiscal n° 53761, oriunda do Estado de Santa Catarina, 
porque a legislação dessas unidades da Federação dispõe que na saída de mercadorias 
com destino a empresa de construção civil inscrita no Cadastro de Contribuintes do ICMS 
do Estado de destino aplica-se a alíquota interestadual, ajustes esses que implicam na 
adequação do valor do crédito tributário para R$ 346.942,79 (trezentos e quarenta e seis 
mil, novecentos e quarenta e dois reais e setenta e nove centavos). 
 

Acosta ao processo, a título de prova, cópia da 9ª Alteração 
Contratual (fls. 20 a 24) e cópia de comprovante de inscrição no CNPJ (fls. 25). 
 

O Presidente do Conselho Administrativo Tributário, com fundamento 
no art. 43, § 4°, II, da Lei n° 16.469/09, por meio do Despacho n° 893/2015-PRES. (fls. 32 
a 33), admite o Pedido de Revisão Extraordinária e determina o encaminhamento dos 
autos ao SEASI da Secretaria Geral (SEGE), para que sejam pautados a julgamento pelo 
Conselho Pleno (CONP). 
 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 

Inicialmente, por pertinência, transcrevo as disposições do art. 43, II, 
“a”, item 1, da Lei n° 16.469, de 19 de janeiro de 2009: 
 

Art. 43. Compete ao Presidente do CAT o juízo de admissibilidade de 
pedido de Revisão Extraordinária apresentado fora do último prazo para 
defesa previsto nesta Lei, relativo a crédito tributário ajuizado ou não: 
[...] 
II - pelo sujeito passivo, referente a: 
 
a) apreciação extraordinária de lançamento, desde que: 
 
1. fundamentado em prova inequívoca de erro de fato substancial que 
implique alteração total ou parcial do lançamento, inclusive quanto à 
sujeição passiva; 
[...] 

 

Prosseguindo no voto, vejo que exige-se no auto de infração a multa 
formal no valor de R$ 502.234,99 (quinhentos e dois mil, duzentos e trinta e quatro reais e 
noventa e nove centavos), equivalente a 70% da base de cálculo de 717.478,55 
(setecentos e dezessete mil, quatrocentos e setenta e oito reais e cinquenta e cinco 
centavos), em razão da aquisição de bens em operação interestadual acobertados por 
documentos fiscais nos quais foram consignados indevidamente a alíquota interestadual 
sob a pretensa condição de contribuinte do destinatário. 

 
Entretanto, as Notas Fiscais n°s 32448, 2361 e 33118, nos valores 

de R$ 47.000,00, R$ 69.000,00 e R$ 71.000,00, respectivamente, constantes da Relação 
de Notas Fiscais Interestaduais de Mercadorias Adquiridas com Alíquota Indevida (fls. 05 
a 06), elemento de instrução da acusação, foram canceladas pelo emitente em 06/06/2013 



 

(fls. 29 a 31), devendo ser excluídas da autuação, exclusões que implicam em redução na 
base de cálculo do valor de R$ 187.000,00 (cento e oitenta e sete mil reais) e alteração do 
valor da multa formal de R$ 502.234,99 (quinhentos e dois mil, duzentos e trinta e quatro 
reais e noventa e nove centavos) para R$ 371.334,99 (trezentos e setenta e um mil, 
trezentos e trinta e quatro reais e noventa e nove centavos). 

 
Quanto aos argumentos da requerente atinentes à exclusão das 

notas fiscais originárias dos Estados do Paraná e de Santa Catarina, em razão de 
previsão da legislação de outras unidades federadas, trata-se de questão controversa de 
direito, cuja apreciação não é cabível em revisão extraordinária, na qual somente se 
aprecia erro de fato, conforme determina o art. 43, II, “a”, item 1, da Lei n° 16.469/09, 
transcrito em linhas anteriores. 

 

Pelo fato da irregularidade não ensejar sonegação de tributo, cabe a 
aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º, do art. 71, do CTE: 

 
Art. 71. [...] 
 

§ 8º Quando da prática das irregularidades descritas nos incisos V ao XII deste artigo não resultar, 
ainda que indiretamente, falta de pagamento de imposto, a multa aplicável corresponderá a 50% 
(cinqüenta por cento) do valor fixado para a respectiva infração. 

 

Ante o exposto, conheço do Pedido de Revisão Extraordinária, dou-
lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de infração no valor da 
multa formal de R$ 371.334,99 (trezentos e setenta e um mil, trezentos e trinta e quatro 
reais e noventa e nove centavos), devendo ainda ser aplicada a forma privilegiada prevista 
no § 8º, do art. 71, do CTE. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 03 de março de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00248/16 
 
Relator: Conselheiro Edson Abrão da Silva 
 

 
EMENTA: Pedido de Revisão Extraordinária. Multa formal.  
Documentos fiscais considerados extraviados. Improcedente.  
 
Julga-se improcedente o lançamento quando a instrução 
processual apontar que o sujeito passivo cumpriu a exigência 
tributária, de ordem acessória, em tempo hábil. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 17 
de novembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Edson Abrão da Silva, Elias Alves dos 
Santos, Talita Pimenta Félix, Lidilone Polizeli Bento, João Divino de Brito, Heli José da 
Silva, Nivaldo Carvelo Carvalho, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Nivaldo José 
Mendes, Mário de Oliveira Andrade, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, 
Carlos Andrade Silveira, Washington Luis Freire de Oliveira, Alcedino Gomes Barbosa e 
Antônio Martins da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

                  Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo, em epígrafe, não 
apresentou à Delegacia Fiscal de sua circunscrição os livros e/ou documentos fiscais 
confeccionados exclusivamente para acobertar operações ou prestações destinadas a 
consumidor ou usuário final, no período de 30 dias, contados da data da publicação da 
portaria que suspendeu a sua inscrição no cadastro estadual, razão pela qual tais 
documentos foram considerados extraviados. Em Consequência, deverá recolher multa 
formal.  
 
                   A base legal dada por infringida foi assim descrita: artigo 64 da Lei nº. 
11651/91 c/c artigo 109 do Decreto nº. 4852/97. E a penalidade aplicada: artigo 71, XX, “a” 
1 do CTE.  
 
                  Intimado, nos termos da lei, o polo passivo mantém-se inerte o que motivou os 
respectivos Termos de Revelia, fl. 09, de Perempção, fl. 15. 
 
                   Com pedido de Revisão Extraordinária o polo passivo alega que os 
documentos fiscais, tidos por extraviados, foram entregues à repartição fazendária 
competente. Acosta aos autos cópia do Anexo II, fl. 32, pedido de baixa de documento 
fiscal, fl. 34 e termo de baixa de documentos fiscal, fl. 35.  
 
                   Na sequência dos atos processuais, destaco Despacho nº 879/2015 – PRES, 
onde o ilustre presidente desta Casa Julgadora considera que restou demonstrado erro de 
fato, implicando em alteração no lançamento, uma vez que os documentos fiscais tidos 
como extraviados foram apresentados à Delegacia Regional de fiscalização de morrinhos, 
fls. 46 a 50, não subsistindo a exigência fiscal, fl. 52. 
 
                 É o relatório. 



 

 
 
                                                  VOTO 
 
                Ao compulsar e analisar as peças constitutivas desta lide, verifiquei que o polo 
passivo cumpriu a exigência de ordem acessória, descrita na folha de rosto deste volume, 
em tempo hábil.   
 
                 Assim, não se pode imputar ao sujeito passivo as sanções estabelecidas em lei. 
Fato aliás, reconhecido pelo nobre presidente deste CAT, conforme informado no relatório 
que é parte integrante deste “decisum”. 
 
                 Pelo exposto, voto conhecendo do Pedido de Revisão Extraordinária, dando-lhe 
provimento para considerar improcedente o auto de infração.       

 
 

Sala das sessões plenárias, em 03 de março de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00250/16 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Multa formal. Pena 
pecuniária. Omissão parcial de registro de documentação fiscal 
em livro próprio. Notas fiscais relativas à aquisição de 
mercadorias para revenda. Procedência parcial. 
 
Provado nos autos que o sujeito passivo deixou de escriturar 
em livro próprio, parte das notas fiscais relativas à aquisição de 
mercadorias para circulação, o auto de infração deve ser 
considerado parcialmente procedente. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 25 de novembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor de R$ 122.467,50 (cento e 
vinte e dois mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos), considerando 
o parcelamento de fls. 300 para possível extinção do crédito tributário. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Paulo Diniz, Lidilone Polizeli Bento e Gilmar Rodrigues de 
Almeida. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo deixou de escriturar 
no livro de entrada as notas fiscais relacionadas na planilha anexa, conforme 
demonstrativo e documentos anexos. Em consequência, fica sujeita à multa de 25% do 
valor da operação (ou prestação), juntamente com os acréscimos legais.  

 
A autoridade lançadora indicou como infringida as disposições do Art. 

64, da Lei 11.651/91, c/c art. 308, Decreto 4.852/97. Proposta a aplicação da penalidade 
prevista no Art. 71, VII, "c", da Lei 11.651/91 c/ redação da Lei 13.446/1999.   

 
O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: Anexo 

Estruturado - Detalhamento do crédito tributário "fls. 03 a 07", relação de documentos 
fiscais acobertando operação / prestação de entrada não registrados no Livro Registro de 
Entrada "fls. 08 a 22", mídia CD – R "fls. 23", recibo de entrega de relatórios digitais "fls. 
24 a 25". 

 
O Sujeito Passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de "fls. 26 a 27".  
  
O Sujeito Passivo apresenta impugnação em primeira instância "fls. 

30" para argumentar que a autuada não reconhece as notas fiscais relacionadas no anexo 
I, vez que por erro da emitente das notas, foi informada erroneamente a inscrição estadual 
ao invés de informar a inscrição correta da adquirente das mercadorias.  

 
Assevera que com relação as notas fiscais relacionadas no anexo II, 

a autuada reconhece que as mesmas não foram escrituradas, por erro de sistema ou falha 



 

humana, razão pela qual efetuou o pagamento da multa devida sobre essas notas fiscais, 
no valor de R$ 4.592,38 (quatro mil, quinhentos e noventa e dois reais e trinta e oito 
centavos), conforme comprovação anexa.  

 
Ao final, requer um novo cálculo da multa das notas fiscais 

reconhecidas como omissão de escrituração conforme relação anexa e as demais que 
compõem a lista do anexo I, que seja provada pela empresa emitente a veracidade da 
transação comercial e circulação das mercadorias entre as partes. 

 
O sujeito passivo anexou ao recurso os seguintes documentos: 

anexo I e II - Notas fiscais não reconhecidas "fls. 31 a 46", DARE "fls. 47", consulta 
emissão de comprovantes "fls. 48", procuração "fls. 49", documentos pessoais "fls. 50", 
alteração do contrato social "fls. 51".  

 
Pela Sentença n° 328/2015-JULP, "fls. 53 a 55", o julgador singular 

decidiu pela procedência do auto de infração. Em sua fundamentação aduz que a infração 
apontada encontra-se determinada com a segurança necessária, assim como, não existe 
nenhum indício nos autos de cerceamento do direito de defesa, pois oferecida a chance 
ao polo passivo para apresentar um trabalho contraditório ou provas de que as transações 
comerciais referentes as notas fiscais constantes do Anexo I não seriam verídicas, apesar 
de terem sido regularmente emitidas por firmas idôneas. 

 
Ao final, conhece da impugnação, nega total provimento, recusando 

o pedido relativo a comprovação da veracidade das transações comerciais e, em 
consequência do exposto, decide pela Procedência da pretensão inicial do fisco, nos 
termos de sua fundamentação. 

 
Legalmente cientificado nos termos dos documentos de "fls. 56 a 64", 

o sujeito passivo interpõe recurso (fls.67/71) para argumentar que ao consultar seus 
sistemas de informática e seus registros, constatou não ter recebido as mercadorias 
discriminadas na documentação fiscal. Assevera que a verificação pela fiscalização da 
existência de notas fiscais constantes em seus sistemas, por si só, não é suficiente para 
caracterizar a infração indicada na acusação fiscal.  

 
Argumenta que tal situação poderia ser demonstrada por meio do 

comprovante de recebimento das mercadorias ou de algum outro documento que 
demonstrasse de forma inequívoca que a recorrente recebeu as mercadorias. Sustenta 
que  trouxe à colação todos os livros e documentos fiscais, demonstrando não só o não 
recebimento das mercadorias, mas também a ausência de saída das mercadorias que 
foram indicadas pela fiscalização como recebidas pela recorrente.  

 
Ao final, requer a reforma da decisão singular, ou subsidiariamente, a 

conversão do feito em diligência para a confirmação junto ao estabelecimento remetente 
das mercadorias o efetivo destinatário das operações indicadas no Anexo I, requer, 
também, a realização da sustentação oral das razões expostas. 

 
Juntamente com a peça foram anexados aos autos os seguintes 

documentos: alteração do contrato social "fls. 72", alteração e consolidação do contrato 
social "fls. 73 a 77", instrumento de mandato "fls. 78", substabelecimento "fls. 79 a 80", 
documentos pessoais do representante legal "fls. 81 a 82". 

 
Tempestivamente junta aos autos os documentos de "fls. 88 a 280", 

apresentando documentos fiscais que comprovam a existência de erro da empresa ZF do 



 

Brasil LTDA, na emissão das notas fiscais que supostamente não foram escrituradas, 
indicando equivocadamente a inscrição estadual da Contribuinte, quando o correto seria a 
Inscrição Estadual do real destinatário das mercadorias.   

 
Esclarece que, em contato com a referida empresa, obteve a 

confirmação de que as notas fiscais realmente foram emitidas com erro, sendo informado 
por esta que tal equivoco será corrigido por meio de petições que serão apresentadas à 
esta Secretaria da Fazenda.  

 
Resolução cameral n° 052/2015, "fls. 281 e 282", converte o 

julgamento em diligência e remete aos autos à Delegacia Regional de Fiscalização de 
Goiânia, para que: 1) Verifique os documentos trazidos pelo Sujeito Passivo em seu 
Recurso Voluntário, sobretudo os mencionados no preâmbulo da presente resolução; 2) 
Admita, na verificação descrita a redução dos valores da omissão apontada no auto de 
infração, elaborar demonstrativos nos moldes dos acostados à peça básica, expondo o 
novo valor apurado; 3) Encaminhar os autos ao Setor de Preparo Processual (SEPRE), 
deste Conselho, a fim de que este intime o advogado da empresa autuada, identificado à 
"fls. 90", no prazo de 30 (trinta) dias, para se manifestar sobre a situação resultante da 
diligencia. 

 
A Delegacia Regional de Goiânia, atendendo o pedido da Primeira 

Câmara Temporária do CAT, através do Despacho de n° 2045/15, analisa com precisão o 
que foi pedido na Resolução n° 052/2015. O contribuinte afirma que ocorreu um erro de 
emissão de tais notas fiscais pela empresa remetente, ZF do Brasil. Que nas suas notas 
fiscais contava a sua CCE, porém os demais dados eram da empresa Alvorada Peças e 
Acessórios. Tais mercadorias se destinaram à Alvorada, que a CCE da Platinum foi 
utilizada erroneamente. Verificado o teor das notas fiscais, constatou que ouve uma 
mistura de dados no destinatário das mesmas, utiliza-se a CCE da Platinum e dos demais 
dados da Alvorada. Entrando em contato com a ZF do Brasil por telefone e por e-mail 
(anexos, a empresa confirmou que ouve este erro em seu cadastro e que so se deu conta 
de tal equívoco recentemente.  

Constatado o erro, confirma as alegações dos contribuintes e 
informam que o Auto de Infração n° 4011301969288 passa a ter a base do cálculo no 
valor de R$ 489.870, 01 (quatrocentos e oitenta e nove mil oitocentos e setenta reais e um 
centavo), conforme planilha anexa ao processo, páginas 38 a 46. 

 
Documentos anexos ao Despacho n°2045/15: Solicitação de 

Esclarecimento "fls. 285 e 286", Ordem de Serviço n° 16844 "fls. 287". 
 
O Sujeito Passivo é intimado "fls. 289 e 290", para tomar 

conhecimento da Resolução n° 052/2015 e resultado da diligência. 
 
O Sujeito Passivo comparece aos autos conforme "fls. 294 e 295", 

afirmando que optou por não discutir a questão, efetuando a quitação por meio do 
Programa de Parcelamento instituído pela Lei 18173/2013, conforme se verifica pelo 
comprovante trazido às "fls. 47 e 48". A parte remanescente fiscal, indicou a Contribuinte 
não ter conhecimento da origem dos documentos fiscais, que a Fiscalização indica não 
havendo sido escriturados pela mesma. Foi determinada a realização de diligência para 
confirmação do equívoco na emissão das notas fiscais.  

 
A Fiscalização, na realização da diligência, confirmou que todas as 

operações remanescentes eram da ZF do Brasil Ltda., e que as mesmas realmente não 
foram dirigidas ao contribuinte. Ocorreu que a identificação de um erro por parte da 



 

empresa ZF do Brasil, que indicou erroneamente nos documentos fiscais o nome da 
Contribuinte como destinatária das mercadorias.  

 
Que, disso a referida empresa, notificou à Fiscalização através de 

uma denúncia espontânea, indicando o erro ocorrido. Assevera que somando o 
recolhimento efetuado em 11 de outubro de 2013 com relação a parte das operações não 
discutidas, tendo em vista o reconhecimento da empresa ZF do Brasil Ltda. quanto a parte 
remanescente, inexistente saldo de imposto a ser recolhido.  

 
Ao final, requer a reanálise dos valores, efetuando-se a elaboração 

do pagamento parcial com as reduções e a exclusão dos valores relativos a ZF do Brasil 
Ltda., procedendo-se ao recálculo dos valores com o consequente cancelamento integral 
das exigências que se encontraram em discussão.  

 
O Sujeito Passivo anexa as seguintes cópias dos documentos: 

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais – DARE "fls. 296", Consulta de 
emissão de comprovante "fls. 297". 

 
É o Relatório. 
 

 
V O T O 

 
 
Passo a decidir e de plano considero que o auto de infração deve 

prosperar em parte. De fato, ao compulsar os autos, verifico que, em atenção à Resolução 
Cameral de nº 052/2015 (fls. 281), a Gerência de Arrecadação e Fiscalização exarou o 
despacho de fls.284, no qual retifica o valor da base de cálculo para R$ 489.870,01 
(quatrocentos e oitenta e nove mil, oitocentos e setenta reais e um centavo), cujo ICMS a 
recolher é de R$ 122.467,50 (cento e vinte e dois mil, quatrocentos e sessenta e sete reais 
e cinquenta centavos). 

 
Considerando-se o parcelamento de “fls.300”, devo acolher o 

despacho de fls. 284 para fundamentar meu voto e dessarte conhecer do recurso, dar-lhe 
parcial provimento para reformar em parte a decisão singular e considerar parcialmente 
procedente o auto de infração no valor de R$ 122.467,50 (cento e vinte e dois mil, 
quatrocentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos), considerando-se o 
parcelamento de fls. 300 para possível extinção do crédito tributário.  

 
 

Sala das sessões plenárias, em 03 de março de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00251/16 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: ICMS. Multa formal. Pena pecuniária. Extravio de 
documentação fiscal. Improcedência. 
 
Provado nos autos que o sujeito passivo apresentou à Delegacia 
Fiscal de sua circunscrição a documentação tida como 
extraviada, improcedente é o auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 15 de outubro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Paulo Diniz, Renato Moraes Lima, João 
Divino de Brito, Antônio Martins da Silva e Mário de Oliveira Andrade. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo não apresentou à Delegacia 
de sua circunscrição os documentos fiscais, tempestivamente, conforme consta na 
publicação da portaria n°14/12 publicado no Diário Oficia, que suspendeu a sua inscrição 
no cadastro estadual, conforme cópia anexa, razão pela qual são considerados 
extraviados. Em consequência, fica sujeito à multa formal. 

 
A autoridade lançadora instrui o auto de infração com os seguintes 

documentos: Controle de Concessão/ Autenticação de Documentos Fiscais – CIAF "fls.04" 
e Consulta Portaria de Suspensão "fls.05". 

 
O sujeito passivo é intimado às "fls.06 a 09", a pagar a quantia 

exigida ou apresentar Impugnação à Primeira Instância, contudo não comparece ao feito 
tendo sido lavrado Termo de Revelia às "fls.10". 

 
Por seguinte, o sujeito passivo é novamente intimado às "fls.12 a 13", 

a pagar a quantia exigida ou apresentar Impugnação à Segunda Instância. 
 
A parte comparece aos autos e apresenta Impugnação à Segunda 

Instância às "fls.16", alegando que não ocorreu extravio dos documentos, conforme 
apontado na peça basilar, e que traz documentos que comprovam este fato. 

 
Ao final, pede a anulação do auto de infração. Anexa aos autos as 

cópias dos seguintes documentos: Intimação "fls.17", Auto de Infração n°4011300158189 
"fls.18", Contrato Social "fls.19 a 20", Termo de Baixa de Documento Fiscal "fls.21", 
Comprovante de Solicitação Pessoa Jurídica "fls.22", Informativo Sobre a Utilização de 
Documentos Fiscais "fls.23 a 24". 

 
É o Relatório. 
 

 
 



 

V O T O 
 
 
Dirigindo-me ao mérito, não vejo como não acolher as razões 

trazidas pela impugnante, já que, como relatei, há nos autos provas suficientes para ilidir o 
processo (fls.21/23) e repelir qualquer penalidade aplicada ao contribuinte. 

 
Pelo exposto, voto conhecendo da impugnação em Segunda 

Instância do autuado, dando-lhe provimento para julgar improcedente o auto de infração, 
no que fui acompanhado à unanimidade pelos meus pares.  

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 03 de março de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00256/16 
 
Relator: Conselheiro João Divino de Brito 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação tributária acessória. Falta de 
escrituração em livro próprio de notas fiscais de entrada. 
Revisão Fiscal. Procedência parcial.  
 
Deve ser considerado procedente, em parte, o auto de infração, 
quando o trabalho diligencial indicar que a exigência preambular 
é parcialmente procedente. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 26 de novembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos,  conhecer 
da impugnação, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de 
infração sobre a base de cálculo de R$150.275,93 (cento e cinqüenta mil, duzentos e 
setenta e cinco reais e noventa e três centavos) e a multa formal no valor de R$37.568,98 
(trinta e sete mil, quinhentos e sessenta e oito reais e noventa e oito centavos), 
considerando, no entanto, o pagamento de fls. 328, para o cálculo de extinção do crédito 
tributário. Participaram do julgamento os Conselheiros João Divino de Brito, Talita Pimenta 
Félix, Mário de Oliveira Andrade e Elias Alves dos Santos. Nos termos do § 6º, II, do art. 
51, do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto nº 6.930, de 9 de Junho de 
2009, a sessão foi realizada com ausência de um Conselheiro Representante do FISCO,  
para compor esta Câmara Julgadora. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo deixou de escriturar 
no livro registro de entradas notas fiscais referentes ao ano de 2010, conforme 
demonstrativo e documentos anexos. Em consequência fica sujeito a multa de 25% do 
valor da operação juntamente com os acréscimos legais. 

 
Como dispositivo legal infringido foi apontado o artigo 64 da Lei nº 

11.651/91, combinado com o artigo 308 do Decreto 4.852/97. Proposta a aplicação da 
penalidade prevista no artigo 71, inciso VII, alínea "c", do CTE, com a redação conferida 
pela Lei nº 13.446/1999. 

 
O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 03/222. 
 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de "fls. 223", tendo 
sido lavrado Termo de Revelia às fls.225. O sujeito passivo foi novamente intimado a 
pagar a quantia exigida ou apresentar impugnação em segunda instância, conforme 
documentos de fls. 227/228. 

 
Ciente, o sujeito passivo ingressa com impugnação em segunda 

instância às fls. 231/232 alegando que algumas das notas fiscais consideradas não 
registradas foram devidamente registradas em livro fiscal próprio. Sustenta que o total 
autuado é de R$ 320.583,32 correspondente as notas não registradas, porém as notas 
registradas no livro 10E somam R$ 92.793,39, representando 28,945% do valor. Alega 



 

que foi apurado no levantamento feito pelo auditor notas fiscais em duplicidade, pois elas 
encontram-se nos dois levantamentos apresentados, perfazendo um valor de R$ 
69.891,57, representando 21,801% do auto. Afirma que, diante disso a empresa efetuou 
pagamento dos 49,26% sendo considerados como devidos. Pede, ao final, a 
improcedência do presente auto de infração. 

 
Juntamente com a peça impugnatória foram colacionados aos autos 

documentos de fls. 233/309.  
 
Por meio da Resolução nº 090/2015 às fls. 311/312, a Terceira 

Câmara deste Conselho determinou o encaminhamento dos autos à Delegacia Regional 
da Fiscalização de Luziânia, para que seu titular, por obséquio, designe um auditor fiscal, 
preferencialmente o autor do procedimento, para adotar as seguintes providências: 1 – 
Analisar os argumentos da empresa autuada no sentido de que as notas fiscais 
relacionadas às fls. 234/240, foram devidamente registradas no livro Registro de Entrada 
de Mercadoria, elaborando novo Detalhamento do Crédito Tributário, relativamente às 
notas fiscais remanescentes, se for o caso; 2 – Prestar quaisquer outros esclarecimentos 
que entender úteis para a solução da lide. 

 
Às fls. 325, a autoridade fiscal revisora informa que foi elaborado 

Novo Detalhamento do Crédito Tributário. Colaciona aos altos os seguintes documentos: 
Resumo Mensal de NFEs não Registradas (fls. 314/324). 

 
É o Relatório.  
 

VOTO 
 

O presente litígio prende-se a descumprimento de uma obrigação 
tributária acessória pelo sujeito passivo, exigindo-se uma multa formal, pelo fato de ter 
deixado de escriturar no Livro Registro de Entradas diversas notas fiscais.  

 

Relativamente à multa aplicada, a legislação tributária do Estado de 
Goiás determina que o contribuinte está obrigado a registrar nos livros fiscais próprios os 
documentos (notas fiscais) relativos às aquisições de mercadorias, conforme se 
depreende dos dispositivos da Lei n.º 11.651/91 (CTE-GO) e do Decreto n.º 4.852/97 
(RCTE-GO): 

Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento 
do imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou 
negativas, estabelecidas na legislação tributária. 

§ 2º Os contribuintes do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 
cumprimento de obrigações tributárias, relacionadas com o ICMS, são 
obrigados a manter e escriturar os livros exigidos e a emitir 
documentos fiscais. 

Art. 308. O livro Registro de Entradas destina-se à escrituração da 
(Convênio SINIEF SN/70, art. 70): 

I - entrada, a qualquer título, de mercadoria no estabelecimento; 

 

De fato, o sujeito passivo descumpriu obrigação acessória de fazer, 
qual seja, escriturar no Livro de Registro de Entradas parte das notas fiscais listadas. A 
não observância (omissão) por parte da autuada desta obrigação acessória comissiva 

http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/SINIEF/CVSN_70.htm


 

converteu-se em obrigação principal (obrigação de pagar) relativamente à penalidade 
pecuniária. Vejamos o que dispõe o Código Tributário Nacional: 

 

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória. 

§ 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por 
objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no 
interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. 

§ 3º A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, 
converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade 
pecuniária. 

 

Observa-se que a obrigação acessória tem existência distinta da 
obrigação principal, embora seu desiderato seja a arrecadação e fiscalização dos tributos, 
sendo que a inobservância da obrigação acessória implica em pagamento da penalidade 
pecuniária.   

Assim, o sujeito passivo, ao não cumprir a obrigação acessória de 
consignar no livro próprio a entrada, a qualquer título, de mercadoria, fica obrigado ao 
pagamento da penalidade prevista no artigo 71, inciso VII, alínea “c”, da Lei n.º 11.651/91 
(CTE-GO), que transcrevo abaixo. Verbis: 

Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 

VII - de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da operação ou da 
prestação: 

c) pela falta de registro ou pelo registro com valor incorreto de 
documento relativo à entrada, aquisição ou utilização de mercadorias, 
bens e serviços; 

 

No caso em comento, o contribuinte, por ocasião de sua peça 
reclamatória sustentou que as notas fiscais relacionadas às folhas 234 a 240 foram 
devidamente registradas no Livro Registro de Entrada e que também efetuou o pagamento 
da multa formal relativa às notas fiscais cujos registros não foram localizados no referido 
livro fiscal, conforme DARE de folhas 304. 

 
Em face dos argumentos apresentados pelo sujeito passivo, bem 

como da documentação acostada, o julgamento foi convertido em diligência. 
 
O autor do procedimento fiscal juntou aos autos os documentos de 

folhas 314 a 324, no qual consta o novo Detalhamento do Crédito Tributário, onde 
algumas das notas fiscais arroladas pela fiscalização não foram devidamente escrituradas 
em livro fiscal próprio, sendo que o valor original da multa formal, que era de R$ 
68.651,14, passou para a importância de R$ 37.568,98. 

 
Desse modo, manifesto o meu entendimento pela procedência 

parcial do lançamento em harmonia com o resultado do levantamento revisional. 

Diante do exposto, voto conhecendo da impugnação, dando-lhe 
parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de infração sobre a base 
de cálculo de R$ 150.275,93 (cento e cinquenta mil, duzentos e setenta e cinco reais e 
noventa e três reais) e a multa formal no valor de R$ 37.568,98 (trinta e sete mil, 



 

quinhentos e sessenta e oito reais e noventa e oito centavos), considerando, no entanto, o 
pagamento de fls. 328, para o cálculo de extinção do crédito tributário. 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 03 de março de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00257/16 
 
Relator: Conselheiro João Divino de Brito 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação tributária acessória. Falta de 
escrituração em livro próprio de notas fiscais de entrada. 
Revisão Fiscal. Procedência parcial.  
 
Deve ser considerado procedente, em parte, o auto de infração, 
quando o trabalho diligencial indicar que a exigência preambular 
é parcialmente procedente. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 26 de novembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos,  conhecer 
da impugnação, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de 
infração sobre a base de cálculo de R$30.095,70 (trinta mil e noventa e cinco reais e 
setenta centavos) e a multa formal no valor de R$7.523,93 (sete mil, quinhentos e vinte e 
três reais e noventa e três centavos), considerando, no entanto, o pagamento de fls. 220,  
para o cálculo de extinção do crédito tributário. Participaram do julgamento os 
Conselheiros João Divino de Brito, Talita Pimenta Félix, Mário de Oliveira Andrade e Elias 
Alves dos Santos. Nos termos do § 6º, II, do art. 51, do Regimento Interno do CAT, 
aprovado pelo Decreto nº 6.930, de 9 de Junho de 2009, a sessão foi realizada com 
ausência de um Conselheiro Representante do FISCO,  para compor esta Câmara 
Julgadora. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo deixou de escriturar 
no Livro Registro de Entradas diversas notas fiscais, conforme planilha anexa. Em 
consequência, fica sujeito a multa formal de 25% do valor da operação juntamente com os 
acréscimos legais. 

 
Como dispositivo legal infringido foi apontado o artigo 64 da Lei nº 

11.651/91, combinado com o artigo 308 do Decreto nº 4.852/97, tendo sido proposta a 
penalidade prevista no artigo 71, inciso VII, alínea "c", da Lei nº 11.651/91, com a redação 
conferida pela Lei nº 13.446/1999. 

 
O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 03/167.  
 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de fls. 168, tendo 
sido lavrado Termo de Revelia às fls. 170. O sujeito passivo foi novamente intimado para 
se manifestar em segunda instância, conforme se vê às fls. 172/173. 

 
O sujeito passivo ingressa com impugnação em segunda instância às 

fls. 176/177 alegando que as notas fiscais consideradas não registradas foram 
devidamente registradas em livro fiscal próprio. Sustenta que o total autuado é de R$ 
79.625,04 correspondente as notas não registradas, porém as notas registradas no livro 9-
E somam R$ 35.357,31, representando 44,40% do valor. Afirma que, diante disso a 



 

empresa efetuou pagamento dos 55,6% sendo considerados como devidos. Pede, ao 
final, a improcedência do presente auto de infração. 

 
Juntamente com a peça impugnatória foram colacionados aos autos 

documentos de fls. 178/207.  
 
A Terceira Câmara deste Conselho, por meio da Resolução de fls. 

209/210 determinou o encaminhamento dos autos à Delegacia Regional de Fiscalização 
de Luziânia a fim de que o autor do procedimento fiscal analise os argumentos da 
empresa autuada no sentido de que as notas fiscais relacionadas às fls. 179/180 foram 
devidamente registradas em livro fiscal próprio, elaborando novo Detalhamento do crédito 
tributário relativamente as notas fiscais remanescentes. 
 

Às fls. 217, a autoridade fiscal revisora informa que foi elaborado 
Novo Detalhamento do Crédito Tributário. Colaciona aos altos os seguintes documentos: 
Resumo Mensal de NFEs não Registradas (fls. 212/216). 

 
É o Relatório. 
 

 
 

VOTO 
 

O presente litígio prende-se a descumprimento de uma obrigação 
tributária acessória pelo sujeito passivo, exigindo-se uma multa formal, pelo fato de ter 
deixado de escriturar no Livro Registro de Entradas diversas notas fiscais.  

 

Relativamente à multa aplicada, a legislação tributária do Estado de 
Goiás determina que o contribuinte está obrigado a registrar nos livros fiscais próprios os 
documentos (notas fiscais) relativos às aquisições de mercadorias, conforme se 
depreende dos dispositivos da Lei n.º 11.651/91 (CTE-GO) e do Decreto n.º 4.852/97 
(RCTE-GO): 

Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento 
do imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou 
negativas, estabelecidas na legislação tributária. 

§ 2º Os contribuintes do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 
cumprimento de obrigações tributárias, relacionadas com o ICMS, são 
obrigados a manter e escriturar os livros exigidos e a emitir 
documentos fiscais. 

Art. 308. O livro Registro de Entradas destina-se à escrituração da 
(Convênio SINIEF SN/70, art. 70): 

I - entrada, a qualquer título, de mercadoria no estabelecimento; 

 

De fato, o sujeito passivo descumpriu obrigação acessória de fazer, 
qual seja, escriturar no Livro de Registro de Entradas parte das notas fiscais listadas. A 
não observância (omissão) por parte da autuada desta obrigação acessória comissiva 
converteu-se em obrigação principal (obrigação de pagar) relativamente à penalidade 
pecuniária. Vejamos o que dispõe o Código Tributário Nacional: 

 

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória. 
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§ 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por 
objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no 
interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. 

§ 3º A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, 
converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade 
pecuniária. 

Observa-se que a obrigação acessória tem existência distinta da 
obrigação principal, embora seu desiderato seja a arrecadação e fiscalização dos tributos, 
sendo que a inobservância da obrigação acessória implica em pagamento da penalidade 
pecuniária.   

Assim, o sujeito passivo, ao não cumprir a obrigação acessória de 
consignar no livro próprio a entrada, a qualquer título, de mercadoria, fica obrigado ao 
pagamento da penalidade prevista no artigo 71, inciso VII, alínea “c”, da Lei n.º 11.651/91 
(CTE-GO), que transcrevo abaixo. Verbis: 

Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
VII - de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da operação ou da 
prestação: 

c) pela falta de registro ou pelo registro com valor incorreto de 
documento relativo à entrada, aquisição ou utilização de mercadorias, 
bens e serviços; 

 

No caso em comento, o contribuinte, por ocasião de sua peça 
reclamatória sustentou que as notas fiscais relacionadas às folhas 179 a 180 foram 
devidamente registradas no Livro Registro de Entradas e que também efetuou o 
pagamento da multa formal relativa às notas fiscais cujos registros não foram localizados 
no referido livro fiscal, conforme DARE de folhas 202. 

 
Em face dos argumentos apresentados pelo sujeito passivo, bem 

como da documentação acostada, o julgamento foi convertido em diligência. 
 
O autor do procedimento fiscal juntou aos autos os documentos de 

folhas 212 a 216, no qual consta o novo Detalhamento do Crédito Tributário, onde 
algumas das notas fiscais arroladas pela fiscalização não foram devidamente escrituradas 
em livro fiscal próprio, sendo que o valor original da multa formal, que era de R$ 
16.046,99, passou para a importância de R$ 7.523,93. 

 
Desse modo, manifesto o meu entendimento pela procedência 

parcial do lançamento em harmonia com o resultado do levantamento revisional. 

Diante do exposto, voto conhecendo da impugnação, dando-lhe 
parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de infração sobre a base 
de cálculo de R$ 30.095,40 (trinta mil, noventa e cinco reais e quarenta centavos) e a 
multa formal no valor de R$ 7.523,93 (sete mil, quinhentos e vinte e três reais e noventa e 
três centavos), considerando, no entanto, o pagamento de fls. 220, para o cálculo de 
extinção do crédito tributário.  

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 03 de março de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00260/16 
 
Relator: Conselheiro João Divino de Brito 
 

 
EMENTA: Processual. Nulidade do auto de infração. 
Cerceamento do direito de defesa. Rejeitada. ICMS. Falta de 
escrituração de documentos fiscais de entrada no livro de 
registro próprio. Descumprimento de obrigação acessória. 
Procedência. Aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º do 
art. 71 do CTE. 
 
1. Inocorrendo nos autos quaisquer das hipóteses de nulidade 
previstas no artigo 20 da Lei nº 16.464/09, mister se faz rejeitar a 
preliminar de nulidade arguida pelo sujeito passivo; 
 
2. É procedente o auto de infração, quando o sujeito passivo 
não elidir a acusação fiscal nele formalizado; 
 
3. Quando da prática da irregularidade não resultar, ainda que 
indiretamente, falta de pagamento de imposto, a multa aplicável 
corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor fixado para 
a respectiva infração. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 21 de janeiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade do auto de infração, arguida pela autuada, por cerceamento do 
direito de defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros João Divino de Brito, 
Rickardo de Souza Santos Mariano e Nislene Alves Borges. Quanto ao mérito, também 
por votação unânime, conhecer da impugnação, negar-lhe provimento para considerar 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros João Divino de 
Brito, Rickardo de Souza Santos Mariano e Nislene Alves Borges. E, por unanimidade de 
votos, aplicar a forma privilegiada prevista no § 8º do art. 71 da Lei nº 11.651/91. 
Participaram do julgamento os Conselheiros João Divino de Brito, Rickardo de Souza 
Santos Mariano e Nislene Alves Borges. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo deixou de escriturar no Livro 
Registro de Entradas relativo à Escrituração Fiscal Digital – EFD, no período de janeiro de 
2012, os documentos fiscais de entradas, conforme demonstrativos anexos. Em 
consequência, fica sujeito a multa formal de 25% sobre o valor das operações, juntamente 
com os acréscimos legais. 

 
Como dispositivo legal infringido foi apontado o artigo 64, § 2º da Lei 

nº 11.651/91, combinado com os artigos 308, 310 e 356-C, § 1º, inciso I, do Decreto nº 
4.852/97, tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso VII, alínea “c”, da 
Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 13.446/99. 

 
A autoridade lançadora instruiu o auto de infração com os 

documentos de fls. 03/05. 



 

 
Intimida às fls. 06 a autuada queda-se silente, dando azo à lavratura 

do Termo de Revelia de fls. 07. Foi novamente intimada às fls. 10 para pagar a quantia 
exigida ou apresentar Impugnação à Segunda Instância.  

 
Cientificado, o sujeito passivo comparece aos autos às fls. 13/14 na 

qual alega que comercializa mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária, e 
que não houve prejuízo ao erário, especialmente quanto ao ICMS. Aduz que houve 
cerceamento do direito de defesa, uma vez que a autuada não foi notificada para ratificar e 
esclarecer os erros nos arquivos SPED FISCAL – EFD. Esclarece que já corrigiu os erros 
constatados nos arquivos acima mencionados. Solicita a utilização do art.71, §8°, do 
presente caso. Pede, ao final, a improcedência do presente auto de infração. 

 
É o Relatório. 
 
 
 

VOTO 
 

Inicio o voto desta decisão com a apreciação da preliminar de 
nulidade da peça básica, por cerceamento ao direito de defesa, arguida pela autuada, a 
qual rejeito pelos fundamentos que transcrevo:  

A ausência de ocorrência de cerceamento do direito de defesa me 
motiva a rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada. Esta 
conclusão adveio pelo fato de que o sujeito passivo compreendeu as imputações que lhe 
foram feitas, a infração cometida e a penalidade aplicada. Ademais, nos autos encontra-se 
toda a documentação que lhes deu origem à disposição do sujeito passivo, para que 
pudesse exercer seu amplo direito constitucional de defesa. Face ao exposto e 
considerando que o sujeito passivo foi legalmente intimado em todas as fases processuais 
para defender-se, entendo que razão não lhe assiste, o que deita por terra a aludida 
preliminar de nulidade da peça básica por cerceamento do direito de defesa, argumentos 
esses acolhidos em uníssono pelos meus pares. 

Quanto ao mérito, considero que o feito deve seguir adiante. Não 
obstante o sujeito passivo tenha argumentado não ter praticado a infração estampada na 
basilar e contraditar o fisco, alegando que este nada trouxe ao feito para comprovar a 
imputação que lhe fora feita, entendo que tal argumento não deve prosperar.  

A legislação tributária estadual estabelece no artigo 308 do Decreto 
nº 4.852/97 a obrigatoriedade de escrituração pelos contribuintes do ICMS, no Livro de 
Registro de Entradas, de todos os documentos fiscais relativos às entradas de 
mercadorias ou bens, independente da forma pela qual tais mercadorias adentraram no 
estabelecimento, se tributadas ou não. Senão vejamos: 

 
Art. 308. O Livro Registro de Entradas destina-se à escrituração da 
(Convênio SINIEF SN/70, art. 70): 
 
I - entrada, a qualquer título, de mercadoria no estabelecimento; 

II - utilização de serviço pelo estabelecimento. 

§ 1º Deve ser também escriturado: 

I - o documento fiscal relativo à aquisição de mercadoria: 



 

a) que não transitar pelo estabelecimento adquirente, ainda que por 
meio de título que a represente; 

b) para o ativo imobilizado, cuja escrituração deve ser feita de forma 
individualizada; 

c) para uso ou consumo, cuja escrituração pode ser feita de forma 
englobada, para cada período de apuração pelo contribuinte não 
usuário de sistema eletrônico de processamento de dados, ressalvada 
a hipótese do imposto relativo ao diferencial de alíquotas; 

 
 
Em detida análise do feito, verifico que o sujeito passivo não trouxe 

elementos documentais que pudessem elidir a pretensão fiscal na íntegra. Devo dizer que 
ao invés de tentar desconstituir o presente crédito tributário apenas com base em retórica 
jurídica, melhor teria feito a Recorrente se tivesse trazido à colação, novos levantamentos 
ou demonstrativos de sua própria lavra que apontassem os erros e omissões cometidos 
pelo agente autuante em seu trabalho fiscal. 

 
De fato, o sujeito passivo descumpriu obrigação acessória de fazer, 

qual seja, escriturar no Livro de Registro de Entradas as notas fiscais listadas. A não 
observância (omissão) por parte da autuada desta obrigação acessória comissiva 
converteu-se em obrigação principal (obrigação de pagar) relativamente à penalidade 
pecuniária, conforme dispõe o artigo 113 do Código Tributário Nacional. Vejamos o que 
dispõe o referido dispositivo legal: 

 

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória. 

§ 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por 
objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no 
interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. 

§ 3º A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, 
converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade 
pecuniária. 

 
Cabe analisar ainda se pode ser concedida a redução da penalidade 

em face do disposto no § 8º do artigo 71 para a infração praticada. No caso em tela, 
inexiste relação entre a infração praticada e falta de pagamento do imposto. A natureza da 
irregularidade ora punida pelo fisco com multa formal cuida da falta de registro de nota 
fiscal de entrada. Ademais, o caso em análise, trata-se de substituição tributária pelas 
operações posteriores, de modo que o tributo decorrente das entradas já havia sido 
recolhido pelo remetente, conforme notas fiscais juntadas na sessão de julgamento. 

 
Assim é cabível a aplicação da penalidade na forma privilegiada, em 

face do disposto no § 8º do artigo 71 do Código Tributário Estadual - CTE, o qual 
transcrevo abaixo, “in verbis”: 

Art.71. Serão aplicadas as seguintes multas: 

[...] 

§8º - Quando da prática das irregularidades descritas neste artigo 
não resultar, ainda que indiretamente, falta de pagamento do 
imposto, a multa aplicável corresponderá a 50% (cinquenta por 
cento) do valor fixado para a respectiva infração. 



 

Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa. Quanto ao mérito, conheço 
da impugnação, nego-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração, 
porém, com a aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º do artigo 71 da Lei nº 
11.651/91. 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 03 de março de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00261/16 
 
Relator: Conselheiro João Divino de Brito 
 

 
EMENTA: Processual. Nulidade do auto de infração. 
Cerceamento do direito de defesa. Rejeitada. ICMS. Falta de 
escrituração de documentos fiscais de entrada no livro de 
registro próprio. Descumprimento de obrigação acessória. 
Procedência. Aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º do 
art. 71 do CTE. 
 
1. Inocorrendo nos autos quaisquer das hipóteses de nulidade 
previstas no artigo 20 da Lei nº 16.464/09, mister se faz rejeitar a 
preliminar de nulidade arguida pelo sujeito passivo; 
 
2. É procedente o auto de infração, quando o sujeito passivo 
não elidir a acusação fiscal nele formalizada; 
 
3. Quando da prática da irregularidade não resultar, ainda que 
indiretamente, falta de pagamento de imposto, a multa aplicável 
corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor fixado para 
a respectiva infração. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 21 de janeiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade do auto de infração, arguida pela autuada, por cerceamento do 
direito de defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros João Divino de Brito, 
Rickardo de Souza Santos Mariano e Nislene Alves Borges. Quanto ao mérito, também 
por votação unânime, conhecer da impugnação, negar-lhe provimento para considerar 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros João Divino de 
Brito, Rickardo de Souza Santos Mariano e Nislene Alves Borges. E, por maioria de votos, 
aplicar a forma privilegiada prevista no § 8º do art. 71 da Lei nº 11.651/91. Foram 
vencedores os Conselheiros João Divino de Brito e Rickardo de Souza Santos Mariano. 
Vencida a Conselheira Nislene Alves Borges. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo deixou de escriturar no Livro 
Registro de Entradas relativo à Escrituração Fiscal Digital – EFD, no período de janeiro de 
2012, os documentos fiscais de entradas, conforme demonstrativos anexos. Em 
consequência, fica sujeito a multa formal de 25% sobre o valor das operações, juntamente 
com os acréscimos legais. 

 
Como dispositivo legal infringido foi apontado o artigo 64, § 2º, da Lei 

nº 11.651/91, combinado com os artigos 308, 310 e 356-C, § 1º, inciso I, do Decreto nº 
4.852/97, tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso VII, alínea “c”, da 
Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 13.446/99. 

 
A autoridade lançadora instruiu o auto de infração com os 

documentos de fls. 03/05.   



 

. 
Intimado às fls. 06, o sujeito passivo queda-se silente, dando azo a 

lavratura do Termo de Revelia de fls. 07. Foi novamente intimado às fls. 10 para pagar a 
quantia exigida ou apresentar Impugnação à Segunda Instância. 

 
Cientificado, o sujeito passivo comparece aos autos e apresenta 

Impugnação à Segunda Instância às fls. 13/14 na qual alega que comercializa 
mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária, e que não houve prejuízo ao 
erário, especialmente quanto ao ICMS. Aduz que houve cerceamento do direito de defesa, 
uma vez que a autuada não foi notificada para ratificar e esclarecer os erros nos arquivos 
SPED FISCAL – EFD. Pede, ao final, a improcedência do presente auto de infração. 

 
 
É o Relatório. 
 
 
 

VOTO 
 

Inicio o voto desta decisão com a apreciação da preliminar 

de nulidade da peça básica, por cerceamento ao direito de 

defesa, arguida pela autuada, a qual rejeito pelos 

fundamentos que transcrevo:  

A ausência de ocorrência de cerceamento do direito de defesa me 
motiva a rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada. Esta 
conclusão adveio pelo fato de que o sujeito passivo compreendeu as imputações que lhe 
foram feitas, a infração cometida e a penalidade aplicada. Ademais, nos autos encontra-se 
toda a documentação que lhes deu origem à disposição do sujeito passivo, para que 
pudesse exercer seu amplo direito constitucional de defesa. Face ao exposto e 
considerando que o sujeito passivo foi legalmente intimado em todas as fases processuais 
para defender-se, entendo que razão não lhe assiste, o que deita por terra a aludida 
preliminar de nulidade da peça básica por cerceamento do direito de defesa, argumentos 
esses acolhidos em uníssono pelos meus pares. 

 

Quanto ao mérito, considero que o feito deve seguir adiante. Não 
obstante o sujeito passivo tenha argumentado não ter praticado a infração estampada na 
basilar e contraditar o fisco, alegando que este nada trouxe ao feito para comprovar a 
imputação que lhe fora feita, entendo que tal argumento não deve prosperar.  

A legislação tributária estadual estabelece no artigo 308 do Decreto 
nº 4.852/97 a obrigatoriedade de escrituração pelos contribuintes do ICMS, no Livro de 
Registro de Entradas, de todos os documentos fiscais relativos às entradas de 
mercadorias ou bens, independente da forma pela qual tais mercadorias adentraram no 
estabelecimento, se tributadas ou não. Senão vejamos: 

 

Art. 308. O Livro Registro de Entradas destina-se à escrituração da 
(Convênio SINIEF SN/70, art. 70): 
 
I - entrada, a qualquer título, de mercadoria no estabelecimento; 

II - utilização de serviço pelo estabelecimento. 

§ 1º Deve ser também escriturado: 



 

I - o documento fiscal relativo à aquisição de mercadoria: 

a) que não transitar pelo estabelecimento adquirente, ainda que por 
meio de título que a represente; 

b) para o ativo imobilizado, cuja escrituração deve ser feita de forma 
individualizada; 

c) para uso ou consumo, cuja escrituração pode ser feita de forma 
englobada, para cada período de apuração pelo contribuinte não 
usuário de sistema eletrônico de processamento de dados, ressalvada 
a hipótese do imposto relativo ao diferencial de alíquotas; 

 
 
Em detida análise do feito, verifico que o sujeito passivo não trouxe 

elementos documentais que pudessem elidir a pretensão fiscal na íntegra. Devo dizer que 
ao invés de tentar desconstituir o presente crédito tributário apenas com base em retórica 
jurídica, melhor teria feito a Recorrente se tivesse trazido à colação, novos levantamentos 
ou demonstrativos de sua própria lavra que apontassem os erros e omissões cometidos 
pelo agente autuante em seu trabalho fiscal. 

 
De fato, o sujeito passivo descumpriu obrigação acessória de fazer, 

qual seja, escriturar no Livro de Registro de Entradas as notas fiscais listadas. A não 
observância (omissão) por parte da autuada desta obrigação acessória comissiva 
converteu-se em obrigação principal (obrigação de pagar) relativamente à penalidade 
pecuniária, conforme dispõe o artigo 113 do Código Tributário Nacional. Vejamos o que 
dispõe o referido dispositivo legal: 

 

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória. 

§ 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por 
objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no 
interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. 

§ 3º A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, 
converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade 
pecuniária. 

 
Cabe analisar ainda se pode ser concedida a redução da penalidade 

em face do disposto no § 8º do artigo 71 para a infração praticada. No caso em tela, 
inexiste relação entre a infração praticada e falta de pagamento do imposto. A natureza da 
irregularidade ora punida pelo fisco com multa formal cuida da falta de registro de nota 
fiscal de entrada. Ademais, o caso em análise, trata-se de substituição tributária pelas 
operações posteriores, de modo que o tributo decorrente das entradas já havia sido 
recolhido pelo remetente, conforme notas fiscais juntadas na sessão de julgamento. 

 
Assim é cabível a aplicação da penalidade na forma privilegiada, em 

face do disposto no § 8º do artigo 71 do Código Tributário Estadual - CTE, o qual 
transcrevo abaixo, “in verbis”: 

Art.71. Serão aplicadas as seguintes multas: 

[...] 

§8º - Quando da prática das irregularidades descritas neste artigo não 
resultar, ainda que indiretamente, falta de pagamento do imposto, a multa 
aplicável corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor fixado para a 
respectiva infração. 



 

Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa. Quanto ao mérito, conheço 
da impugnação, nego-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração, 
porém, com a aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º do artigo 71 da Lei nº 
11.651/91. 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 03 de março de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00266/16 
 
Relator: Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo 
 

 
EMENTA: Multa formal. Notas fiscais de entrada não 
escrituradas no livro de Registro de Entrada de Mercadoria.  
Procedente. Aplicação da penalidade prevista no artigo 71, 
inciso XXIII, alínea "a" do CTE. Acolhida.  
 
Julga-se procedente o auto de infração quando a instrução 
processual apontar que o polo passivo reconhece que cometeu 
o ilícito fiscal denunciado na folha de rosto deste volume, 
aplicando-se penalidade mais benéfica se a lei assim o permitir. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 25 de janeiro de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer da 
impugnação, negar-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração. Foram 
vencedores os Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo e Nislene Alves Borges. 
Vencido o Conselheiro João Divino de Brito que votou pela improcedência do lançamento. 
E, por maioria de votos, acolher a  adequação da penalidade para a prevista no art. 71, 
inciso XXIII, alínea "A", da Lei 11.651/91. Foram vencedores os Conselheiros Aguinaldo 
Fernandes de Melo e João Divino de Brito. Vencida a Conselheira Nislene Alves Borges. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo deixou de escriturar no Livro 
Registro de Entradas as notas fiscais, conforme demonstrativos e documentos anexos. 
Em consequência, fica sujeito à multa de 25% do valor da operação, juntamente com os 
acréscimos legais. 

 
Tem-se como infringidas as disposições do art. 64 da Lei 11.651/91, 

combinado com o artigo 308, Decreto 4.852/97. Propõe-se a penalidade contida no artigo 
71, VII, "c", da Lei 11.651/91 com redação da Lei 13.446/99. 

 
A autoridade lançadora instrui o auto de infração com os seguintes 

documentos: Anexo Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário, Resumo Mensal de 
NFEs não Registradas e DANFEs "fls.03 a 33". 

 
Às "fls.34", o sujeito passivo é intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar Impugnação à Primeira Instância, entretanto, não comparece aos autos e é 
lavrado Termo de Revelia às "fls.36". 

 
Cientificada, a empresa autuada comparece aos autos para 

apresentar Impugnação à Segunda Instância, "fls.40 a 45", e alega, em primeiro lugar, que 
houve erros ocorridos na validação da EFD em virtude da implementação da escrituração 
do SPED Fiscal, que apenas foi retificado com a utilização da Versão 2.07 do PVA da 
EFD. 

 
Argui o caráter confiscatório da multa aplicada, assim como a 

violação dos princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, haja vista que o 



 

montante da penalidade é maior do que o próprio capital da empresa. Aduz que quando 
para determinada irregularidade houve a previsão de mais de uma penalidade, aplicar-se-
á a mais específica delas, que no caso seria a contida no art.371 do RCTE, que versa 
sobre a omissão de registro. 

 
Em suma, é o que argumenta a autuada, tendo em vista que esta faz 

longas considerações acerca da penalidade pecuniária imposta. 
 
Ante o exposto, requer que seja declarada a improcedência da 

penalidade aplicada, assim como seja aplicada a penalidade específica para o presente 
caso. 

 
O sujeito passivo instrui a peça impugnatória com os seguintes 

documentos: Cópias da Documentação Fiscal e Contrato Social "fls.46 a 49". 
 
 
É o Relatório. 
 

VOTO 
 

Ao compulsar e analisar as peças instrutórias desta lide, verifiquei 
que o polo passivo não trouxe aos autos nenhum elemento de prova capaz de contrapor o 
trabalho estampado na folha de rosto deste volume. Pelo contrário, reconhece que houve 
a omissão fiscal, ao aduzir que houve erros ocorridos na validação da EFD em virtude da 
implementação da escrituração do SPED Fiscal, que apenas foi retificado com a utilização 
da Versão 2.07 do PVA da EFD. 

 
Entretanto, acolho o pedido da empresa, ora autuada, fl. 41, para que 

a penalidade que lhe foi imposta pela autoridade lançadora será adequada para o inciso 
XXIII, alínea “a” do artigo 71 do CTE, “verbis”:  

 
Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
 
[...] 
 

XXIII - por arquivo magnético apresentado com omissão de registro ou com 
informação incorreta ou incompleta referente a qualquer campo de registro, 
inclusive aquele que apresente valor de operação ou prestação divergente 
com o valor da operação ou prestação realizada pelo contribuinte, 
sucessiva e cumulativamente, no valor de: 

 

a) R$ 935,31 (novecentos e trinta e cinco reais e trinta e um centavos); 

 
Assim, voto conhecendo da impugnação, negando-lhe provimento 

para considerar procedente o auto de infração. E, por maioria de votos, acolho a 
adequação da penalidade para a prevista no art. 71, inciso XXIII, alínea "A", da Lei 
11.651/91. 

 
 

Sala das sessões, em 04 de março de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00267/16 
 
Relator: Conselheiro Mário de Oliveira Andrade 
 

 
EMENTA: Multa Formal. Obrigação tributária acessória. 
Acusação de extravio de documentos fiscais. Sujeito passivo 
apresenta os documentos à repartição competente. 
Improcedência. 
 
Comprovado que o sujeito passivo apresentou os documentos 
fiscais à repartição fiscal competente, o auto de infração 
exigindo penalidade pelo extravio deles deve ser considerado 
improcedente. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 29 de fevereiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração.  
Participaram do julgamento os Conselheiros Mário de Oliveira Andrade, Edson Abrão da 
Silva, Carlos Andrade Silveira, Victor Augusto de Faria Morato e Masayuki Missao. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no histórico da peça inicial que o sujeito passivo não 
apresentou à Delegacia Regional de Fiscalização os documentos fiscais de numeração 
001 a 250, Modelo 2, Série- D-1, sendo eles considerados extraviados. Por esse motivo o 
acusado ficou obrigado a recolher multa formal no valor de R$ 50.612,50 (cinquenta mil, 
seiscentos e doze reais e cinquenta centavos). 

 
A fiscalização citou como infringido o artigo 64 do CTE combinado 

com o artigo 109 do RCTE. Foi sugerida a penalidade do artigo 71, inciso XX, alínea "a", 1 
da Lei 11.651/91, com a alteração efetuada pela Lei 13.194/97. 

 
Regularmente intimado para pagamento da quantia exigida ou 

apresentar impugnação em Primeira Instância, o sujeito passivo não se manifestou e, 
consequentemente, foi declarado revel.  

 
O sujeito passivo ingressou com impugnação em segunda instância 

solicitando recurso voluntário alegando que efetuou a devolução de todos os documentos 
na repartição competente da Delegacia Regional de Fiscalização de Morrinhos. Para 
comprovar tal assertiva ela juntou aos autos o Termo de Baixa relativo aos documentos de 
numeração 144 a 250, constante à folha 22 dos autos, e o Anexo II, no qual tem a 
informação de que foram apresentadas as notas fiscais de numeração de 001 a 143, folha 
20 dos autos. 

 
É um breve relatório. 
 
 
                                VOTO 
 
 



 

Analisando os autos vejo que está comprovado que não houve 
extravio de documentos fiscais relacionados no histórico do auto de infração, pois eles 
foram apresentados na repartição fiscal da jurisdição do contribuinte. Desta forma, 
entendo que ficou descaracterizada a acusação fiscal contida na peça basilar e o 
lançamento deve ser declarado improcedente. 

 
Ante o exposto, conheço da impugnação em Segunda Instância e lhe 

dou provimento para julgar improcedente o presente auto de infração.  
 

 
 

Sala das sessões, em 04 de março de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00269/16 
 
Autora do Voto Vencedor: Conselheira Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Falta de registro, no livro 
próprio, de nota fiscal de entrada 
 
 
 
A nota fiscal de entrada referente à aquisição de mercadoria 
deve ser registrada no livro fiscal respectivo da empresa 
destinatária. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 25 de janeiro de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer da 
impugnação, negar-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração. Foram 
vencedores os Conselheiros Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Gilmar Rodrigues 
de Almeida e Washington Luis Freire de Oliveira. Vencidos os Conselheiros Alcedino 
Gomes Barbosa e José Pereira D'abadia que votaram pela procedência parcial do 
lançamento fiscal no valor da multa formal de R$ 4.079,22 (quatro mil e setenta e nove 
reais e vinte e dois centavos), com adequação da penalidade à prevista no art. 71, inciso 
XXIII, "a" do CTE. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo deixou de 
consignar registros fiscais de entradas na Escritura Fiscal Digital - EFD, relativa a notas 
fiscais nos meses de janeiro a maio de 2012. As notas fiscais se encontram 
disponibilizadas em mídia digital "fls. 4". Valor comercial: R$ 2.157.331,79. Multa formal 
de 25%: R$ 539.332, 96; com a forma privilegiada, a multa aplicada fica reduzida para R$ 
269.666,48.  

 
A autoridade lançadora declara como infringidos o Art. 64, da 

Lei 11651/91, c/c Art. 308 do Decreto 4852/97, levando à aplicação da penalidade 
prevista no Art. 71, VII, "c" e §8° do mesmo artigo, da Lei 11651/91, com a redação da Lei 
134466/99.  

 
Compõe o auto de infração os seguintes documentos: Anexo 

Estruturado - Detalhamento do Crédito Tributário "fls. 03", identificação do auto de 
infração e CD-R "fls. 04", Consulta Detalhada do Contribuinte - Pessoa Jurídica "fls. 05 e 
06", Consulta por Auto "fls. 07 e 08".  

 
O Sujeito Passivo é intimado conforme "fls. 09 e 10", a pagar 

quantia exigida ou apresentar impugnação, o qual comparece aos autos conforme "fls. 13 
a 15", com o argumento de que, embora não tenha enviado os arquivos da Escritura 
Fiscal Digital - EFD sem o registro da C100, isso não acarretou prejuízo para o erário 
estadual; que tais notas foram lançadas nos livros, em especial o Livro de Movimentação 
de Combustível. 

 



 

Ao final reque que seja declarado sem efeito o auto de infração 
e determinar o seu arquivamento e consequentemente a extinção do feito evitando assim 
a aplicação de penalidades.  

 
Pela Sentença n° 2747/2015 - JULP, "fls. 410 e 411", o 

Julgador Singular decide pela procedência do auto de infração. Em sua fundamentação 
afirma que a empresa adite o descumprimento da obrigação acessória. Assevera que o 
fato de não acarretar o prejuízo ao erário já foi considerado pelo autuante ao consignar a 
forma privilegiada da multa, prevista no §8° do Art. 71 da Lei 11651/91. Assim, não há 
como desconsiderar a validade do trabalho efetuado pela autoridade fazendária.  

 
O Sujeito Passivo foi devidamente intimado "fls. 412 e 413", a 

pagar quantia exigida ou apresentar Recurso Voluntário, comparecendo aos autos "fls. 
415 a 418", trazendo aos autos a mesma peça de impugnação em primeira instância e 
como novidade alega que que o fisco o impôs é muito pesada, uma vez que a infração 
não decorreu prejuízo aos cofres públicos e que mesmo através de um REFAZ, ainda se 
torna um valor elevado. Assevera que a empresa não agiu de má fé e não resultou em 
prejuízo ao Estado, principalmente por não ter havido falta de pagamento de imposto, o 
auto de infração em tela, não pode persistir, devendo ser rejeitado por essa corte, 
evitando a aplicação da multa, por ser esta uma penalidade extremamente injusta e 
penosa para a empresa autuada.  

 
Ao final requer que o presente recurso seja acolhido e provido 

para reforma a Sentença de Primeira Instância e declarar improcedente ou considerar 
nulo o auto de infração e determinar o seu arquivamento.  

 
 

V O T O 
 

 
Embora a referência à nulidade do auto de infração ao final do 

recurso interposto, havemos de salientar que nenhuma matéria nesse sentido foi, 
especificamente, argumentada. 

 
O lançamento é um dos mais simples dentre as muitas 

modalidades possíveis, pois trata-se da aplicação da multa formal por não escrituração 
do livro registro de entradas das notas fiscais de aquisição de mercadorias, estando 
pertinentemente capituladas a infração e a penalidade. 

 
De acordo com o art. 64 da Lei 11.651/91, não resta dúvida 

quanto à exigência de cumprimento de obrigação acessória, assim: 

 
Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento 
do imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou 
negativas, estabelecidas na legislação tributária. 

 
Ainda, pelo que dispõe o art. 308, inciso I, do Decreto 4852/97, 

o sujeito passivo deverá registrar no livro fiscal respectivo, a entrada, a qualquer título, 
todas as notas fiscais de aquisição, senão vejamos: 

 
Art. 308 – O livro de Registro de Entradas destina-se à escrituração da: 

\ 

I – entrada, a qualquer título, de mercadoria no estabelecimento; 



 

 
Não cumprindo essa obrigação e verificada a irregularidade, é 

aplicada a multa formal prevista no art. 71, inciso VII, alínea “c”, da Lei 1.651/91, a qual já 
se encontra atenuada pelo § 8º, pelo próprio autuante, da seguinte forma: 

 

Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 

[...] 

 

VII - de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da operação ou da 
prestação: 

..... 

c) pela falta de registro ou pelo registro com valor incorreto de 
documento relativo à entrada, aquisição ou utilização de mercadorias, 
bens e serviços; 

 

........................ 

 

§ 8º Quando da prática das irregularidades descritas nos incisos V ao 
XII deste artigo não resultar, ainda que indiretamente, falta de 
pagamento de imposto, a multa aplicável corresponderá a 50% 
(cinqüenta por cento) do valor fixado para a respectiva infração. 

 
A boa fé do contribuinte, inclusive verificando o lançamento no 

livro de movimentação de combustível, bem como a falta de prejuízo ao Erário, levou, o 
autuante, a aplicação da atenuante da penalidade, restando salientar que nenhuma 
dessa hipótese observada substitui a obrigação do registro do documento no livro fiscal 
de entrada. 

 
É lamentável igualmente a instabilidade econômica e a possível 

dificuldade do contribuinte no exercício da atividade comercial, contudo nos termos do 
art. 136 do Código Tributário Nacional, a responsabilidade por infração da legislação 
tributária independe da intenção do agente e da efetividade, natureza e extensão dos 
efeitos do ato. 

 
Posto isso, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento, 

para considerar procedente o crédito tributário, confirmando a decisão singular. 
 

 
 

Sala das sessões, em 04 de março de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00280/16 
 
Relator: Conselheiro Lidilone Polizeli Bento 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Acessória. Multa Formal. Falta de 
inscrição no cadastro de contribuintes. Procedência. 
 
Correto o lançamento que exige multa formal de empresa de 
construção civil que realiza operação relativa à circulação de 
mercadoria, em nome próprio ou de terceiro, em decorrência de 
execução de obra de construção civil ou hidráulica, sem a 
devida inscrição no cadastro de contribuintes do estado, 
inteligência do art. 27, §3º, Anexo XIII do RCTE. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 01 
de março de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do recurso do 
Contribuinte para o Conselho Pleno, negar-lhe provimento para manter a decisão cameral 
que considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Lidilone Polizeli Bento, Paulo Diniz, Heli José da Silva, Alcedino Gomes 
Barbosa, Domingos Caruso Neto, José Luiz Rosa, Antônio Martins da Silva, Rickardo de 
Souza Santos Mariano, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, 
Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, José Paixão de Oliveira 
Gomes, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor 
Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade e Nivaldo José 
Mendes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata o presente processo de exigência de multa formal, 
decorrente do fato de o sujeito passivo ter deixado de se inscrever no cadastro estadual, 
apesar de estar exercendo atividade de prestação de serviço em obra de construção civil 
com fornecimento de material, conforme páginas 5 e 18 do contrato de empreitada anexo. 
Em consequência exige-se multa formal no valor de R$ 1.602,44 por mês de exercício de 
atividade. 

O crédito tributário foi considerado procedente em primeira 
instância. 

 
Em recurso interposto argumenta que o fato de existir contrato 

prevendo o fornecimento de material pela autuada não a obriga inscrever-se no CCE/GO, 
considerando que a condição principal para efeito de inscrição é a presença de 
estabelecimento em Goiás, observando que pela LC 116/03 a empresa de construção civil 
não é contribuinte do ICMS. 

 
Acrescenta que o § 4º do art. 27 do Decreto 4.852/97 dispõe 

que não se considera estabelecimento o local da obra, portanto, o local da prestação de 
serviço a impugnante mantém apenas um canteiro de obras, por isso sem obrigação de 
inscrição no CCE/GO, fazendo ressaltar ao fornecedor, quando da emissão da nota fiscal, 
utilizar os dados da empresa autuada, indicando como local de entrega o canteiro de 



 

obras, procedendo em relação à movimentação de materiais entre a autuada e o canteiro 
de obra, emissão de nota fiscal de simples remessa. 

 
A partir de então transcreve doutrina e jurisprudência para 

afunilar seu entendimento de que a empresa de construção civil não é contribuinte, salvo 
quando pratica ato de comércio, de maneira que, conforme lista de serviço anexa a LC 
116/03 está sujeita apenas à incidência do ISS. 

 
Ressalta, por último, que por força de convênio, quando adquire 

materiais em outra Unidade da Federação deve ser adotada a alíquota cheia. 
 
Vindo os autos a julgamento, a Câmara julgadora considerou 

insuficientes os argumentos apresentados pelo sujeito passivo para ilidirem a acusação 
fiscal, motivo pelo qual julgou o lançamento procedente. 

 
Inconformado, o sujeito passivo interpõe recurso ao Conselho 

Pleno apresentando a única alegação de duplicidade de lançamento. Segundo o sujeito 
passivo este lançamento é duplicado em relação ao processo nº 4010902801847, tendo 
em vista que o referido processo corresponde ao mesmo fato, ter deixado o sujeito 
passivo de se inscrever no CCE/GO, tendo o referido processo sido quitado. Ao final, 
requer o cancelamento, improcedência do presente lançamento. 

 
É o Relatório. 
 
 
 
                        V O T O   
 
Preliminarmente, esclareço que o presente auto de infração 

refere-se a exigência de multa formal, correspondente aos meses de outubro de 2008 a 
março de 2009, por ter deixado o sujeito passivo de se inscrever no CCE/GO, quando 
estava obrigado a assim proceder. O presente auto foi lavrado em 21/04/09 e o sujeito 
passivo dele tomou ciência em 19/05/09, conforme intimação documento de fl. 62. 

 
Por outro lado, o processo nº 4010902801847 foi lavrado em 

24/07/09 e o sujeito passivo dele tomou ciência em 09/09/09, conforme informações 
constantes do sistema informatizado da SEFAZ/GO, encontrando-se inclusive quitado. 
Verifica-se deste processo que a exigência corresponde a multa formal referente aos 
meses de abril a julho de 2009, ou seja, no primeiro auto de infração aplicou-se a 
penalidade relativa a 6 meses e no segundo referente a mais 4 meses, dessa forma, não 
há que se falar em duplicidade, pois referem-se a descumprimento de obrigação acessória 
de períodos distintos. Ainda que houvesse de se admitir a suposta duplicidade esta 
ocorreria em relação ao segundo auto de infração que foi lavrado posteriormente ao 
processo em julgamento e que encontra-se quitado. Posto isso, não há que se falar em 
duplicidade de lançamentos, como afirma o sujeito passivo. 

 
Em relação aos demais aspectos discutidos no presente 

processo, utilizo-me da fundamentação por remissão para com base nos fundamentos do 
Acórdão Cameral recorrido de fls. 123/127, decidir a presente lide, vejamos:    

 
Não refoge alguma discussão em relação às empresas de 
construção, em seara tributária, tanto que o assunto está 
inserido em dispositivo próprio tratado como atividade especial, 



 

Anexo XIII, do Decreto 4.852/97, então reproduzidos alguns 
artigos, senão vejamos: 
 

Art. 24. Considera-se empresa de construção civil, para fins de 

inscrição e cumprimento das demais obrigações fiscais previstas 
neste anexo, toda pessoa, natural ou jurídica, que executar obra de 
construção civil ou hidráulica, promovendo a circulação de 
mercadoria em seu próprio nome ou de terceiro. (grifo oportuno) 

............................................. 

 

Art. 25. O ICMS incide sempre que a empresa de construção 

promover saída de mercadoria: 

I - decorrente de obra executada ou de demolição, inclusive sobra e 
resíduo, quando destinados a terceiro; 

II - de fabricação própria. 
 

Art. 26. O ICMS não incide sobre: 

I - a movimentação de máquina, veículo, ferramenta e utensílio para 
prestação de serviço na obra, desde que devam retornar ao 
estabelecimento remetente; 

II - o fornecimento de material adquirido de terceiro, quando efetuado 
em decorrência de contrato de empreitada ou de subempreitada; 

III - a movimentação de material, a que se refere o inciso anterior 
entre o estabelecimento fornecedor e a obra, ou de uma para outra 
obra; 

IV - o fornecimento de material produzido no canteiro de obra. 
 
 

Art. 27. Deve inscrever-se no Cadastro de Contribuintes do Estado - 

CCE/GO -, antes de iniciar suas atividades, a pessoa que promover 
as operações referidas no artigo anterior. 

 

§ 2º Fica dispensada de inscrição: 

I - a empresa que se dedique exclusivamente a atividade profissional 
relacionada com a construção civil, mediante prestação de serviço 
técnico, tal como elaboração de planta, projeto, estudo, cálculo, 
sondagem de solo e assemelhado; 

II - a empresa que se dedique à exclusiva prestação de serviço em 
obra de construção civil, mediante contrato de administração, 
fiscalização, empreitada ou subempreitada, sem fornecimento de 
material. 

§ 3º A empresa mencionada no parágrafo anterior, caso venha a 
realizar operação relativa à circulação de mercadoria, em nome 
próprio ou de terceiro, em decorrência de execução de obra de 
construção civil ou hidráulica, fica obrigada à inscrição e ao 
cumprimento das demais obrigações previstas neste anexo. 

§ 4º Não se considera estabelecimento o local de cada obra, podendo 
ser autorizada a inscrição facultativa, tanto da obra como das em-
presas referidas no § 2º deste artigo. 



 

 
Um primeiro aspecto a saber pelo que extrai dos dispositivos 
legais acima transcritos é que a empresa de construção civil 
mesmo que exerça apenas operação com não incidência do 
ICMS está obrigada a inscrever-se no CCE/GO (art. 27 
combinado com o art. 26). 
 
Esta obrigação está corroborada com a ressalva do § 3º do art. 
27, ou seja, exceção da exceção da dispensa de inscrição, 
ficando obrigada à inscrição caso venha realizar operação 
relativa à circulação de mercadoria em decorrência de 
execução de obra de construção civil. 
 
O fato relacionado à circulação da mercadoria está bem 
circunscrito na descrição da ocorrência constante do auto de 
infração, respaldado pelo relatório de fls. 4 a 10, dando conta da 
enorme quantidade de notas fiscais de mercadorias destinadas 
à empresa autuada, bem como pelas fotocópias do contrato de 
prestação de serviços com a BRENCO – Companhia Brasileira 
de Energia Renovável. 
 
Até para que a administração tributária exerça o controle 
dessas operações, ainda que sob o amparo da não incidência, 
necessário se faz o procedimento de inscrição, observando 
especialmente o disposto no art. 96, § 2º do Decreto 4.852/97, 
assim: 
 
Art. 96. 
 

§ 2º A inscrição é ato de controle da administração tributária, não 
implicando esta, necessariamente, na caracterização da pessoa 
como contribuinte, tampouco a ausência de inscrição ou a situação 
cadastral irregular na descaracterização da condição de contribuinte. 

 
A interpretação do § 4º antecedido logicamente do § 3º do art. 
27 é de aplicação apenas para a empresa de construção civil 
que efetivamente esteja dispensada da inscrição no cadastro de 
contribuinte, na forma do § 2º, incisos I e II, ou seja, aquela que 
se dedica exclusivamente a atividade profissional de construção 
civil ou relacionada a contrato de administração, fiscalização, 
empreitada, sem fornecimento de material. 
 
Nesse contexto não aplicável para o caso presente, dada a 
movimentação e circulação de mercadoria sem natureza 
profissional e empreitada sem fornecimento de material. 
 
No tocante ao aspecto de não ser contribuinte do imposto, outra 
argumentação expressiva do recorrente, a legislação goiana o 
excetua apenas em relação ao pagamento do ICMS por 
diferencial de alíquota, conforme § 3º do art. 44 da Lei 
11.651/91, isto é: 
 
Art. 44. .. 



 

 

§ 3º Para efeito do diferencial de alíquotas, não se considera 
contribuinte a empresa de construção civil, ainda que possua 
inscrição cadastral. 

 
Portanto, sob qualquer ângulo de apreciação da legislação tem-
se a obrigatoriedade do sujeito passivo de inscrever-se no 
CCE/GO. 
 
Não resta dúvida quanto à efetividade da infração, por isso, 
nestas circunstâncias, confirma-se a penalidade nos moldes 
visto na inicial na forma do art. 71, inciso XV, alínea “d”, da Lei 
11651/91, com alterações posteriores, senão vejamos: 
 

Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
 
[...] 
 

XV - no valor de ....: 

......... 

d) por mês de exercício de atividade, ou fração de mês, pela falta de 
inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou pelo 
funcionamento estando com o cadastro suspenso, paralisado 
temporariamente, cassado ou baixado;  

 
Aqui é importante ressaltar que o valor da multa se limitou ao 
sêxtuplo da fixada para a respectiva infração, aplicando o 
disposto no § 6º do art. 71 da Lei 11.651/91. 

 

Posto isso, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento, 
para manter a sentença atacada tal como lançada, por seus 
próprios e jurídicos fundamentos e por estes ora agregados. 

 

Com base nos dispositivos legais referidos no Acórdão 
supracitado, verifica-se que não resta dúvida quanto a obrigatoriedade do sujeito passivo 
de se inscrever junto ao CCE/GO. Não tendo agido dessa forma, fica sujeito a aplicação 
da penalidade proposta na exordial. 

 
Ante o exposto, conheço do Recurso do Contribuinte ao 

Conselho Pleno, nego-lhe provimento para manter o acórdão recorrido que julgou 
procedente o lançamento.  

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 08 de março de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00282/16 
 
Relatora: Conselheira Talita Pimenta Félix 
 

 
EMENTA: ICMS. Multa formal. Pena pecuniária. Omissão no 
registro de notas fiscais de entrada em livro próprio. Aplicação 
do benefíco do § 8º do art. 71 do CTE. Procedência. 
 
1. Provado nos autos que o sujeito passivo deixou de escriturar 
em livro próprio notas fiscais de entrada, procedente é o auto de 
infração. 
 
2. Quando da prática das irregularidades descritas neste artigo 
não resultar, ainda que indiretamente, falta de pagamento do 
imposto, a multa aplicável corresponderá a 50% (cinqüenta por 
cento) do valor fixado para a respectiva infração. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 29 de setembro de 2014, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, negar-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Talita Pimenta Félix, Célia Reis Di Rezende, 
José Luiz Rosa e Nislene Alves Borges. E, por maioria de votos, acolher a aplicação da 
forma privilegiada prevista no § 8º do art. 71 da Lei nº 11.651/91, arguida pela Conselheira 
Talita Pimenta Félix. Foram vencedores os Conselheiros Talita Pimenta Félix, José Luiz 
Rosa e o Coordenador Conselheiro Nivaldo José Mendes. Vencidos os Conselheiros Célia 
Reis Di Rezende e Nislene Alves Borges, que votaram pela não aplicação. A votação foi 
realizada nos termos do art. 51, § 6º, inciso II do Decreto nº 6.939/09, em razão da 
ausência justificada do Conselheiro Lidilone Polizeli Bento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O presente feito trata de um lançamento tributário, exigindo o 
pagamento de multa formal de 25% do valor da operação, juntamente com os acréscimos 
legais, por ter deixado de escriturar no Livro Registro de Entradas diversas notas fiscais, 
conforme demonstrativo e documentos anexos.    

O lançamento de ofício está fundamentado no artigo 64 da Lei nº 
11.651/91, combinado com o artigo 308 do Decreto nº 4.852/97. A penalidade aplicável ao 
caso é a do artigo 71, inciso VII, alínea "c", da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida 
pela Lei nº 13.446/1999.   

A peça inicial foi instruída com os seguintes documentos: 
Detalhamento do crédito tributário (fl. 03), relação de notas fiscais não registradas (fls. 
04/14), Registro de Entradas (fls. 15/33) e notas fiscais (fls. 34/635).   

Intimida às fls. 636/637, a autuada queda-se silente, dando azo à 
lavratura do Termo de Revelia de fl. 638.   

Revel em Primeira Instância, a autuada ingressa com Impugnação à 
Segunda Instância (fls. 643/644), oportunidade em que alega que as notas fiscais 
referentes aos meses de janeiro a junho de 2009 foram devidamente lançadas no livro 
fiscal próprio. Em seguida, alega também, que as notas fiscais referentes ao mês de julho 



 

de 2009 não foram lançadas, pois o livro estava em poder da autoridade fiscal. Requer, 
assim, a improcedência do presente auto de infração.   

Acosta cópia do contrato social (fl. 645), declaração de 
enquadramento de Microempresa (fl. 647), comprovante de inscrição e de situação 
cadastral (fl. 648), cópia da intimação (fl. 649), cópia do auto de infração em epígrafe e 
seu anexo (fls. 650/651), notificação fiscal (fl. 652), trancamento de estoques (fls. 653/655) 
e relação de notas fiscais não registradas (fls. 656/666).    

É o Relatório.  

 

D E C I S Ã O 

 

Passo a decidir e de plano considero que razão assiste à Fazenda 
Pública Estadual ao constituir o presente crédito tributário. De fato, as provas colacionadas 
aos autos às fls. 653/666 atestam de maneira inequívoca a prática da infração estampada 
na basilar, qual seja, a omissão de registro de escrituração de notas fiscais de entrada em 
livro próprio.  

Embora a argumentação passiva siga na direção oposta à da 
fazenda pública, seu patrocinador nada traz aos autos que possa sustentar suas 
alegações. Com efeito, as alegações de que todas as notas fiscais de entrada relativas 
aos meses de janeiro a junho de 2009 foram corretamente lançadas; o fato de que o 
registro da documentação fiscal relativa ao mês de julho do mesmo ano remanesceu 
pendente em virtude de aludida urgência por parte dos fiscais; de que não haveria 
problemas em relação à falta de registro dessa documentação pelo fato dos livros fiscais 
estarem em poder dos agentes autuantes, não encontra ressonância em provas materiais 
que pudesse ratificá-las. 

No mesmo diapasão, não vislumbro a comprovação da alegação de 
que os documentos fiscais entregues aos auditores, por força de intimação, tenham ficado 
extraviados um ano e sete meses e que nem mesmo o próprio auditor que os recebera 
lembrava-se dos mesmos. Pergunto-me, onde está a declaração expedida pelo fisco de 
que tais documentos restaram desaparecidos durante todo este tempo? Nos autos, não se 
encontra.  

Visto inexistir no presente feito quaisquer elementos materiais que 
possam dar sustentação às teses esgrimidas pelo sujeito passivo, e considerando que o 
Processo Administrativo Tributário é regido pelo Princípio da Verdade Material, considero 
que o auto de infração deve prosperar. 

Na sequência, devo arguir a aplicação do benefício previsto no § 8º 
do artigo 71 do CTE, por entender que a parte passiva faz jus à atenuante em questão. 
Sem embargos, visto não restar demonstrado que da prática da irregularidade descrita 
neste dispositivo tenha havido, ainda que indiretamente, a omissão do imposto reclamado 
pela Fazenda Pública Estadual – FPE, considero que a multa formal deve ser reduzida em 
50%, tal qual prescreve o dispositivo retrocitado. Por oportuno, transcrevo-o abaixo: 

§8º - Quando da prática das irregularidades descritas neste artigo não 
resultar, ainda que indiretamente, falta de pagamento do imposto, a 
multa aplicável corresponderá a 50% (cinqüenta por cento) do valor 
fixado para a respectiva infração. 

Dessarte, voto conhecendo da impugnação, negando-lhe provimento 
para considerar procedente o auto de infração e de plano devo acolher a aplicação da 
forma privilegiada prevista no § 8º do art. 71 da Lei nº 16.469/09.  



 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 08 de março de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00283/16 
 
Relatora: Conselheira Talita Pimenta Félix 
 

 
EMENTA: Multa Formal. Extravio de documentos fiscais. Ilícito 
fiscal comprovado parcialmente. Procedente em parte.  
 
A instrução parcial do processo administrativo tributário, com 
provas inequívocas de erro substancial, cujo recurso se 
enquadra na previsão do art. 43 da Lei nº 16.469/2009, é acolhida 
pelo Conselho Pleno em instância única, oportunidade em que 
processo recebe decisão definitiva, visto a reforma do auto de 
infração em parte e a declaração da procedência da questão 
sobre a parte litigiosa do lançamento. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 26 
de março de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de 
infração no valor da multa formal de R$ 50.410,05, considerando o pagamento de fls. 88 
para fins de extinção do crédito tributário. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Talita Pimenta Félix, Lidilone Polizeli Bento, Cláudio Henrique de Oliveira, Renato Moraes 
Lima, Rickardo de Souza Santos Mariano, Nislene Alves Borges, José Luiz Rosa, Marlene 
Maria da Silva Ruguê Bernardes, Nivaldo José Mendes, Mário de Oliveira Andrade, 
Masayuki Missao, Elias Alves dos Santos, Rodolfo Ramos Caiado, Washington Luis Freire 
de Oliveira, Alcedino Gomes Barbosa, Antônio Martins da Silva, Edson Abrão da Silva, 
Eduardo Romano Gonçalves Stival, José Pereira D'abadia e Gilmar Rodrigues de Almeida. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A descrição da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária 
acessória, inclusa no auto de infração, acusa o sujeito passivo de falta de entrega de 
documentos fiscais com a redação: 

 
Não apresentou à Delegacia de sua circunscrição notas fiscais, no 

período de 30 dias, conforme consta da Portaria 014/2013, que suspendeu a sua inscrição 
no Cadastro Estadual, publicado no Diário Oficial nº 021653 do dia 19/08/2013, razão pela 
qual são considerados extraviados. Em consequência, o sujeito passivo deve recolher a 
multa formal no valor R$ 101.225,00 (cento e um mil e duzentos e vinte e cinco reais), 
consoante demonstrativo abaixo: 

 
Documento   Modelo   Série   Número   Quantidade   Multa por Documento   Total da Multa 
Nota Fiscal        2         D-1    01 a 500      500                   R$ 202,44            R$101.225,00 

  
A autoridade lançadora caracteriza a infração de acordo com a 

previsão do artigo 64 da Lei nº 11.651/91 - CTE, c/c o artigo 109 do Decreto nº 4.852/97 - 
RCTE.  

 
A penalidade proposta atende à prescrição do artigo 71, inciso XX, 

alínea "a", item 1 do CTE.  
  



 

Para comprovação da causa da exigência da multa formal, a 
fiscalização anexa os documentos de fls. 03 a 06.  

  
Um dos sócios da pessoa jurídica recebeu a notificação do 

lançamento do crédito tributário, fls. 07 a 10. 
 
O Termo de Revelia de fl. 11 evidencia que o autuado se manteve 

silencioso na primeira fase do contraditório processual. 
 
Na sequência dos atos intimatórios, a empresa foi notificada por meio 

de publicação no Diário Oficial nº 21.786, fl. 13, visto a informação de ser o endereço 
insuficiente, fls. 14 e 15. 

 
O sujeito passivo não exerceu o seu direito de defesa nas primeiras 

fases de defesa, conforme assinala o Termo de Perempção de fl. 16. 
 
Após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa, fl. 17, a 

empresa autuada e o polo passivo solidário, em peça única, aproveitam a faculdade do 
recurso de Pedido de Revisão Extraordinária, oferecida pela legislação que rege o 
processo administrativo tributário e argumentam que a empresa requereu paralisação 
temporária da sua atividade comercial e nessa oportunidade apresentou parte da 
documentação no setor fiscal competente.  

 
Do total de documentos fiscais tidos por extraviados, a defendente 

não apresentou as Notas Fiscais Modelo 2, Série D-1, nºs 002 a 250 e elas permanecem 
extraviadas. Questiona a multa formal proposta, o seu valor, invoca a aplicação do art. 
171, § 3º da Lei nº 11.651/91 porque são notas fiscais sem uso. Pleiteia o agrupamento 
das notas fiscais em grupo de 50 documentos fiscais e redução da multa para o valor de 
R$ 116,54, conforme art. 6º, inciso II, § 2º da Lei nº 18.459/2014. 

 
Os documentos Comprovante de Solicitação de Paralisação da 

Pessoa Jurídica, o Requerimento Padrão para Realização de Eventos, o Anexo II, o 
Termo de Baixa de Documento Fiscal, o Pedido de Baixa de Documento Fiscal, o Termo 
de Autenticação de Livro Fiscal, e as cópias das folhas do Livro Registro de Saída e 
demais documentos instruem o recurso, fls. 31 a 80. 

 
O Presidente do Conselho Administrativo após análise do processo e 

com fundamento no art. 43, § 4º, inciso II da Lei nº 16.469/2009 admite o pedido de 
revisão extraordinária e determina remessa do processo ao SEASI da Secretaria Geral 
(SEGE), para ser pautado a julgamento pelo Conselho Pleno do Conselho Administrativo 
Tributário, fls. 85 e 86.  

 
O sujeito passivo aproveita o benefício da Lei nº 18.459/2014 e 

promove o pagamento parcial do processo, conforme prova o documento de fl. 88. 
 
E o relatório.  
  

V O T O 
  
O Pedido de Revisão Extraordinária justifica a desconsideração do 

Termo de Perempção e a reabertura das discussões sobre a matéria autuada, visto o 
argumento do requerente de ter apresentado o documentário fiscal autuado no setor fiscal 



 

competente da Secretaria da Fazenda Estadual. Comprova o alegado com as cópias do 
Anexo II e do Termo de Baixa de Documento Fiscal nº 108862, fls. 34 e 35 dos autos. 

 
 Entretanto, para a busca da segurança na decisão do Conselheiro 

Relator e depois do estudo realizado no processo pela assessoria jurídica, a Presidência 
do Conselho Administrativo Tributário expede o despacho de fls. 85, onde conclui: 

 
Inicialmente, quanto ao valor da multa que será aplicada em relação 

aos documentos extraviados (aplicação do art. 171, § 3º da Lei nº 11.651/91 e do art. 6º, 
inciso II, § 2º da Lei nº 18.459/2014), tratam-se de questão controversa de direito, cuja 
apreciação não é cabível em via de revisão extraordinária, na qual somente se aprecia 
erro de fato, conforme determina o art. 43, inciso II, alínea “a”, item 1 da Lei nº 
16.469/2009. 

 
Ademais, pelo exame dos autos constata-se que restou demonstrado 

erro de fato, requisito exigido no art. 43, inciso II, alínea “a”, item 1 da Lei nº 16.469/2009 
para a admissibilidade do pedido de revisão extraordinária, implicando em alteração 
parcial no lançamento, uma vez que ficou provado que parte dos documentos fiscais não 
foram extraviados, conforme se deduz, de forma inconteste, da análise dos documentos 
de fls. 34, 35, 83 e 84, que indica que as Notas Fiscais, Modelo 2, Série D-1, nº 001 e nºs 
251 a 344 foram usadas e as Notas Fiscais, Modelo 2, Série D-1, nºs 345 a 500 foram 
entregues para serem baixadas, confirmando-se o extravio de 249 documentos, números 
002 a 250. 

 
O processo sobe a julgamento com esta conclusão, depois de ser 

examinado e firmado o consenso unânime dos Conselheiros presentes na sessão plenária 
de julgamento do dia, de que, na demanda, assiste parcial razão ao requerente, visto que 
ele acosta aos autos cópia do Anexo II e do Termo de Baixa de Documento Fiscal nº 
108862, onde constam a entrega das notas fiscais, com exceção das de nºs 002 a 250. A 
multa acessória reclamada na inicial deste processo, portanto, se mantém sobre o valor da 
multa formal de R$ 50.410,05 (cinquenta mil, quatrocentos e dez reais e cinco centavos).   

 
Pelo exposto, decido conhecer do Pedido de Revisão Extraordinária, 

dar-lhe parcial provimento para considerar procedente o auto de infração em parte no 
valor da multa formal de R$ 50.410,05 (cinquenta mil, quatrocentos e dez reais e cinco 
centavos), considerando o pagamento de fl. 88 para fins de extinção do crédito tributário.  

 
 

Sala das sessões plenárias, em 08 de março de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00297/16 
 
Relator: Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Extravio de documento 
fiscal. Improcedência. 
 
É improcedente o auto de infração relativo a extravio de 
documento fiscal quando comprovada a entrega desses 
documentos em órgão fazendário próprio. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 22 de janeiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração.  
Participaram do julgamento os Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes, José Pereira 
D'abadia, Gilmar Rodrigues de Almeida, Washington Luis Freire de Oliveira e Alcedino 
Gomes Barbosa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Em 16 de março de 2013, o Fisco exige a pena pecuniária no valor 
de R$ 115.934,00 (cento e quinze mil, novecentos e trinta e quatro reais) da autuada, na 
condição de contribuinte, em razão desta ter extraviado as Notas Fiscais modelo 2, Série 
D-1, numeradas de 2.251 a 2.900, no total de 650 (seiscentos e cinquenta) documentos 
fiscais. 

 
Citados como infringidos o art. 64 da lei n° 11.651/91, c/c o art. 109 

do Decreto n° 4.852/97, proposta a penalidade prevista no art. 71, XX, “a”, 1, da Lei n° 
11.651/91. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, espelho 

cadastral (fls. 04), lista da Portaria n° 007/11-SRE (fls. 05) e Controle de 
Concessão/Autenticação de Documentos Fiscais – CIAF (fls. 06), dentre outros 
documentos. 

 
Intimado em 22/03/2013 (fls. 11, 13 e 15), o sujeito passivo não 

comparece ao processo, sendo declarado revel (fls. 16). 
 
Revel, o sujeito passivo apresenta impugnação em Segunda 

Instância (fls. 23 a 24), pedindo a improcedência do lançamento, alegando, em síntese, ter 
efetuado a entrega dos documentos fiscais na Delegacia Fiscal de Jataí em 24/04/2013, 
recepcionados pela servidora Lívia Bernardes de Oliveira, matrícula MB 34577-6, 
conforme cópia do Anexo II. 

 
Junta, a título de prova, cópias do Requerimento Padrão para 

Realização de Eventos – Anexo I (fls. 26) e do Informativo Sobre a Utilização e 
Apresentação de Documentos Fiscais – Anexo II (fls. 27), dentre outros documentos. 

 
A pedido de Conselheiro Relator, juntou-se ao processo cópias do 

Informativo Sobre a Utilização e Apresentação de Documentos Fiscais – Anexo II, do 



 

Informativo das Obrigações Tributárias – Anexo V e do Requerimento Padrão para 
Realização de Eventos – Anexo I (fls. 40 a 42). 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
A acusação formulada no auto de infração é de extravio das Notas 

Fiscais modelo 2, Série D-1, numeradas de 2.251 a 2.900, no total de 650 (seiscentos e 
cinquenta) documentos fiscais. 

 
O documento “Anexo II – Informativo Sobre a Utilização e 

Apresentação de Documentos Fiscais” (fls. 27 e 40), revela a entrega, ao órgão fazendário 
próprio, da totalidade dos documentos fiscais reclamados no auto de infração, motivando a 
conclusão de improcedência do lançamento. Destaque-se que nesse demonstrativo não 
consta nenhum documento fiscal como não apresentado. 

 
Ante o exposto, conheço da impugnação, dou-lhe provimento para 

considerar improcedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões, em 09 de março de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00299/16 
 
Relator: Conselheiro José Pereira D'abadia 
 

 
EMENTA: Pedido de diligência formulado pela autuada. 
Rejeitado. Preliminares de nulidade da peça básica, por 
insegurança na determinação da infração e por cerceamento do 
direito de defesa. Rejeitadas. Multa formal. Notas fiscais 
eletrônicas, não escrituradas. Procedente. 
 
1. Não se acolhe pedido de diligência, formulado pela defesa, 
quando não houver nos elementos instrutórios da lide qualquer 
dúvida a ser dirimida;  
 
2. Tornam-se inócuos os questionamentos sobre nulidade da 
lide, quando tais inquirições forem desprovidas de amparo 
legal; 
 
3. Julga-se procedente o auto de infração não contraditado de 
forma convincente. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 22 de janeiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência formulado pela autuada. Participaram do julgamento os Conselheiros 
José Pereira D'abadia, Gilmar Rodrigues de Almeida, Washington Luis Freire de Oliveira, 
Alcedino Gomes Barbosa e Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes. Por votação 
unânime, rejeitar as preliminares de nulidade do auto de infração, por insegurança na 
determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa, arguidas pela autuada.  
Participaram do julgamento os Conselheiros José Pereira D'abadia, Gilmar Rodrigues de 
Almeida, Washington Luis Freire de Oliveira, Alcedino Gomes Barbosa e Marlene Maria da 
Silva Ruguê Bernardes. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, negar-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros José Pereira D'abadia, Gilmar Rodrigues de 
Almeida, Washington Luis Freire de Oliveira, Alcedino Gomes Barbosa e Marlene Maria da 
Silva Ruguê Bernardes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de lançamento tributário em face da firma individual em 
epígrafe, lavrado em 28 de maio de 2015, por deixar de escriturar no livro registro de 
entradas as notas fiscais eletrônicas referentes aos meses de janeiro a dezembro de 
2014, ficando sujeito ao pagamento da multa formal na importância de R$ 278.392,38, 
juntamente com os acréscimos legais. Foi aplicada a forma privilegiada do parágrafo 8º do 
artigo 71 do CTE, por ser operação de remessa para leilão. 

 
Foram dados como infringidos os artigos 64 do CTE, c/c o artigo 308 

do RCTE e artigos 4.852/97 e artigos 61 e 63 da Resolução CGSN 941/11. A penalidade 
aplicada foi a do artigo 71, VII, "c", § 8º do CTE com a nova redação Lei 13.446/99. 

 



 

Para comprovar o lançamento o autuante junta os seguintes 
documentos: Notificação Fiscal para entrega de documentos para verificação fl.05; 
Resumo Mensal de NFEs Registradas Tipo OC: NFE-E fl.08; Relação de NFEs não 
Registradas fls.09/15; Termo de Autenticação de Livro Fiscal fl.16/79; Mídia CD e Recibo 
de Entrega de Relatório Digitais fls.80/81; Termo de Entrega de objetos de documentos 
fl.82. 

 
A autuada foi devidamente intimada para pagar e/ou apresentar 

impugnação fl.84. Foi lavrado Termo de Revelia fl. 85. 
 
Novamente foi intimada a autuada para pagar e/ou apresentar 

recurso voluntário fl. 87/95. 
 
O impugnante em sua defesa de fls. 97/105 pugna pela nulidade do 

lançamento por cerceamento ao direito de defesa. Alega que não fora intimado para 
manifestar em Primeira Instância; que só tomou conhecimento do lançamento em 
Segunda Instância; que não fora procurado no endereço da empresa, ou seja, na Rodovia 
GO 430, KM 03, S/N à esquerda 200 mt Zona Rural de Formosa-Go. Pede seja anulado o 
Termo de Revelia. 

 
No mérito, alega a recorrente que as notas fiscais eletrônicas 

supostamente não lançadas no livro de registro de entradas não decorre de ato praticado 
por ela e sim de ação de terceiros, que emitiram as notas fiscais eletrônicas e GTA's, para 
transporte dos animais e por motivo de força maior, negociam os animais antes da 
chegada na empresa da Recorrente e/ou não chegar a tempo para negociação, tendo em 
vista que a Agrodefesa não permite a entrada de animais no estabelecimento leiloeiro 
duas horas antes do início do evento. Finaliza, requerendo a nulidade o lançamento 
acatando a preliminar de cerceamento ao direito de devesa. Caso não seja este o 
entendimento cameral, pede seja convertido o julgamento em diligência para apuração 
das alegações de defesa. Acompanham o recurso Procuração, Contrato Social de 
Constituição da empresa e cópias de GTA's de entradas de animais no período de 
15/03/2014 a 15/03/2014 fls. 106/115. 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Sobre o pedido de diligência formulado pela autuada, o rejeito por 
não haver nos elementos constitutivos da lide qualquer dúvida a ser dirimida. Assim, 
rejeitado está o pedido em comento. 

 
Também, não acolho as preliminares de nulidade da peça básica, 

questionadas pela defesa, por insegurança na determinação da infração e por 
cerceamento do direito de defesa, tendo em vista ausência de afronta ao capítulo que trata 
da nulidade dos atos processuais, insertos nos incisos III e IV do artigo 20 da Lei nº. 
16.469/09. A infração e a correspondente penalidade foram corretamente aplicadas, a 
instrução processual em sede cognitiva realizada com clareza, os prazos processuais 
respeitados inclusive com vista dos autos à parte litigante para que esta, caso quisesse, 
se manifestasse nos momentos processuais que por “ex legis” lhe são próprios. Assim, 
rejeitadas estão as preliminares em apreciação.  

 
Com as questões primeiras solucionadas, volvo-me à razão de 

direito desta ação, onde melhor sorte não tem o pleito da defesa, vez que as alegações do 



 

polo passivo são desprovidas de amparo legal, pois esse não traz aos autos nenhum 
elemento de prova capaz de contrapor o exigido pelo autor do lançamento. 

 
Necessário seria que o sujeito passivo comprovasse que as notas 

fiscais, objeto desta ação, foram emitidas por terceiros, e além das notas fiscais as GTAs 
para transporte de animais, entretanto, este cuidado o sujeito passivo não teve, o que me 
leva a julgar procedente o lançamento.         

 
Assim, voto rejeitando o pedido de diligência formulado pela 

autuada. Também rejeito as preliminares de nulidade do auto de infração, por insegurança 
na determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa, arguidas pela 
autuada. Quanto ao mérito, conheço da impugnação, nego-lhe provimento para considerar 
procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões, em 09 de março de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00301/16 
 
Relator: Conselheiro José Luiz Rosa 
 

 
EMENTA: Multa formal. Equipamento emissor de cupom fiscal - 
ECF, considerado extraviado. Procedente. 
 
Julga-se procedente o auto de infração não contraditado de 
forma convincente. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de janeiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, negar-lhe provimento considerar procedente o lançamento fiscal.  
Participaram do julgamento os Conselheiros José Luiz Rosa, Washington Luis Freire de 
Oliveira, Alcedino Gomes Barbosa, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes e Gilmar 
Rodrigues de Almeida. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo extraviou o 
equipamento Emissor de Cupom Fiscal, marca Bematech, modelo MP-40000 TH FI, 
autorizado para o uso por essa empresa pela SEFAZ, tendo encerramento as atividades 
de estabelecimento, portaria de suspensão n° 0011/2012 de 18/06/2012, e não solicitado a 
cessação de uso do equipamento. Em consequência, fica sujeito a multa formal de R$ 
17.746,77. 

 
A autoridade lançadora conta como infringidos os Arts. 64 e 146, Lei 

11.651/91 c/c Arts. 121 e 124, anexo XI, Decreto 4.852/97. Previstas penalidades no Art. 
71, XII, "a", da Lei 11651/91 com redação da Lei 13194/1997.  

 
O auto de infração é composto pelos seguintes documentos: Anexo 

Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário "fls. 03", Consulta Portaria de 
Suspensão "fls. 04", Comprovante de Alteração de Uso de Sistema Informatizado Para 
Emissão de Documentos Fiscais "fls. 05 a 07", Consulta Resumida do Contribuinte – 
Pessoa Jurídica "fls. 08", Consulta Detalhada do Contribuinte – Pessoa Jurídica "fls. 09 e 
10". 

 
O Sujeito Passivo foi intimado "fls. 11 e 12", a pagar quantia exigida 

ou apresentar impugnação. Não comparecendo aos autos, foi declarado Revel conforme 
documento de "fls. 13".  

 
O Sujeito Passivo foi novamente intimado "fls. 15 a 20", a pagar 

quantia exigida ou apresentar impugnação em Segunda Instância.  
 
Comparecendo aos autos, o Sujeito Passivo apresenta a sua 

impugnação em Segunda Instância conforme "fls. 23 e 24", alegando que não houve 
extravio de equipamento. A mesma compareceu à SEFAZ, na seção de EFC, em busca 
de informações sobre como proceder com o encerramento de uso do equipamento, devido 
ao encerramento das atividades da empresa. Afirma que não foi possível proceder com o 
encerramento de uso, devido a existência de débitos em situação ativa. Assevera que 



 

procurou inúmeras vezes o órgão competente para poder efetuar o cancelamento do 
equipamento. Afirma ainda que em 30 anos de empresa em situação ativa, nunca deixou 
de cumprir com suas obrigações fiscais, agindo de boa-fé durante todo o período de 
funcionamento, o que deve ser levado em consideração. Alega que os débitos foram 
contraídos e agravados pela situação financeira da empresa após um incêndio de ação 
delituosa. Desde o incêndio, houve paralisação parcial do funcionamento da empresa, o 
que prejudicou em seus faturamentos mensais, o que levou a mesma a não cumprir com 
todas as obrigações financeiras de forma afetiva, como sempre ocorreu em seu período 
de funcionamento.  

Ao final, reque que seja acolhida a presente impugnação e provida, 
para declarar improcedente o lançamento e arquivar o processo.  

 
O Sujeito Passivo anexa aos autos documentos de "fls. 25 a 44". 
 
É o Relatório. 
 

VOTO 
 

Ao compulsar e analisar as peças constitutivas desta lide, verifiquei 
que o polo passivo não enfrentou, em sua defesa, a exigência descrita na folha de rosto 
deste volume. Pelo contrário, alega que não conseguiu cumprir a exigência fiscal por 
questões, segundo ele, por razões alheias à sua vontade.   

 
Assim configurada está afronta ao “caput” do artigo 64 do CTE, que 

será transcrito na sequência, o que me leva a julgar procedente o lançamento.   
 
Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do 
imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou 
negativas, estabelecidas na legislação tributária. 

 
Assim, voto conhecendo da impugnação, negando-lhe provimento 

considerar procedente o lançamento fiscal. 
 
 

Sala das sessões, em 09 de março de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00302/16 
 
Relator: Conselheiro José Luiz Rosa 
 

 
EMENTA: Multa formal. Equipamento emissor de cupom fiscal - 
ECF, considerado extraviado. Procedente. 
 
Julga-se procedente o auto de infração não contraditado de 
forma convincente. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de janeiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, negar-lhe provimento considerar procedente o lançamento fiscal.  
Participaram do julgamento os Conselheiros José Luiz Rosa, Washington Luis Freire de 
Oliveira, Alcedino Gomes Barbosa, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes e Gilmar 
Rodrigues de Almeida. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo tendo desaparecido 
do endereço cadastrado junto ao CCE e não cumprido a obrigação tributária acessória de 
comunicar à repartição fiscal competente a sua situação cadastral atualizada, teve a sua 
inscrição suspensa, razão pela qual o equipamento emissor de cupom fiscal - ECF, 
considera-se extraviado, autorizado para uso por essa empresa pela SEFAZ, ficando a luz 
da norma pertinente, sujeito a multa formal estabelecida para infração, no valor de R$ 
19.184,26.  

 
A autoridade lançadora conta comi infringidos os Art. 64 e 146, Lei 

1651/91 c/c Arts. 121 e 124, anexo XI, Decreto 4.852/97. Previstas penalidades no Art. 71, 
XII, "a", da Lei 11651/91 com redação da Lei 13194/1997.  

 
O auto de infração é composto pelos seguintes documentos: Anexo 

Estruturado - Detalhamento do Crédito Tributário "fls. 03", Consulta Usuário "fls. 04 e 05", 
Consulta Detalhada do Contribuinte - Pessoa Jurídica "fls. 06 e 07".  

 
O Sujeito Passivo foi intimado "fls. 08 e 09", a pagar quantia exigida 

ou apresentar impugnação. Não comparecendo aos autos, foi declarado Revel conforme 
documento de "fls. 10".  

 
O Sujeito Passivo foi novamente intimado "fls. 12 a 14", a pagar 

quantia exigida ou apresentar impugnação em segunda instância.  
 
Comparecendo aos autos, o Sujeito Passivo apresenta a sua 

impugnação em segunda instância conforme "fls. 17 e 18", alegando que não houve 
extravio de equipamento. A mesma compareceu à SEFAZ, na seção de EFC, em busca 
de informações sobre como proceder com o encerramento de uso do equipamento, devido 
ao encerramento das atividades da empresa. Afirma que não foi possível proceder com o 
encerramento de uso, devido a existência de débitos em situação ativa. Assevera que 
procurou inúmeras vezes o órgão competente para poder efetuar o cancelamento do 
equipamento. Afirma ainda que em 30 anos de empresa em situação ativa, nunca deixou 



 

de cumprir com suas obrigações fiscais, agindo de boa-fé durante todo o período de 
funcionamento, o que deve ser levado em consideração. Alega que os débitos foram 
contraídos e agravados pela situação financeira da empresa após um incêndio de ação 
delituosa. Desde o incêndio, houve paralisação parcial do funcionamento da empresa, o 
que prejudicou em seus faturamentos mensais, o que levou a mesma a não cumprir com 
todas as obrigações financeiras de forma afetiva, como sempre ocorreu em seu período 
de funcionamento.  

Ao final, reque que seja acolhida a presente impugnação e provida, 
para declarar improcedente o lançamento e arquivar o processo.  

 
O Sujeito Passivo anexa aos autos documentos de "fls. 19 a 38". 
 
É o Relatório. 
 

VOTO 
 

Ao compulsar e analisar as peças constitutivas desta lide, verifiquei 
que o polo passivo não enfrentou, em sua defesa, a exigência descrita na folha de rosto 
deste volume. Pelo contrário, alega que não conseguiu cumprir a exigência fiscal por 
questões, segundo ele, por razões alheias à sua vontade.   

 
Assim configurada está afronta ao “caput” do artigo 64 do CTE, que 

será transcrito na sequência, o que me leva a julgar procedente o lançamento.   
 
Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do 
imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou 
negativas, estabelecidas na legislação tributária. 

 
Assim, voto conhecendo da impugnação, negando-lhe provimento 

para considerar procedente o lançamento fiscal. 
 
 

 
 

Sala das sessões, em 09 de março de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00303/16 
 
Relator: Conselheiro José Pereira D'abadia 
 

 
EMENTA: Pedido de diligência formulado pela autuada. 
Rejeitado. Preliminares de nulidade da peça básica, por 
insegurança na determinação da infração e por cerceamento do 
direito de defesa, arguidas pela autuada. Rejeitadas. Multa 
formal. Notas fiscais eletrônicas, não escrituradas. Procedente. 
 
1. Não se acolhe pedido de diligência, formulado pela defesa, 
quando não houver nos elementos instrutórios da lide qualquer 
dúvida a ser dirimida;  
 
2. Tornam-se inócuos os questionamentos sobre nulidade da 
lide, quando tais inquirições forem desprovidas de amparo 
legal; 
 
3. Julga-se procedente o auto de infração não contraditado de 
forma convincente. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 22 de janeiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência formulado pela autuada. Participaram do julgamento os Conselheiros 
José Pereira D'abadia, Gilmar Rodrigues de Almeida, Washington Luis Freire de Oliveira, 
Alcedino Gomes Barbosa e Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes. Por votação 
unânime, rejeitar as preliminares de nulidade do auto de infração, por insegurança na 
determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa, arguidas pela autuada.  
Participaram do julgamento os Conselheiros José Pereira D'abadia, Gilmar Rodrigues de 
Almeida, Washington Luis Freire de Oliveira, Alcedino Gomes Barbosa e Marlene Maria da 
Silva Ruguê Bernardes. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, negar-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros José Pereira D'abadia, Gilmar Rodrigues de 
Almeida, Washington Luis Freire de Oliveira, Alcedino Gomes Barbosa e Marlene Maria da 
Silva Ruguê Bernardes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de lançamento tributário em face da firma individual em 
epígrafe, lavrado em 28 de maio de 2015, por deixar de escriturar no livro registro de 
entradas as notas fiscais eletrônicas referentes aos meses de fevereiro, abril, maio, junho, 
julho e agosto de 2013, ficando sujeito ao pagamento da multa formal na importância de 
R$ 46.775,48, juntamente com os acréscimos legais. Foi aplicada a forma privilegiada do 
Parágrafo 8º do artigo 71 do CTE, por ser operação de remessa para leilão. 

 
Foram dados como infringidos os artigos 64 do CTE, c/c o artigo 308 

do RCTE e artigos 4.852/97 e artigos 61 e 63 da Resolução CGSN 941/11. A penalidade 
aplicada foi a do artigo 71, VII, "c", § 8º do CTE com a nova redação Lei 13.446/99. 

 



 

Para comprovar o lançamento o autuante junta os seguintes 
documentos: Notificação Fiscal para entrega de documentos para verificação fl.04; 
Resumo Mensal de NFEs Registradas Tipo OC: NFE-E fl.07; Relação de NFEs não 
Registradas fls.08/10; Termo de Autenticação de Livro Fiscal fl.11/44; Mídia CD e Recibo 
de Entrega de Relatório Digitais fls.45/46; Termo de Entrega de objetos de documentos 
fl.47. 

 
A autuada foi devidamente intimada para pagar e/ou apresentar 

impugnação fl.49. Foi lavrado Termo de Revelia fl. 50. 
 
Novamente foi intimada a autuada para pagar e/ou apresentar 

recurso voluntário fl. 52/57. 
 
O impugnante interpõe recurso voluntário de fls. 59/67, no qual 

pugna pela nulidade do lançamento por cerceamento ao direito de defesa. Alega que não 
fora intimado para manifestar em Primeira Instância; que só tomou conhecimento do 
lançamento em Segunda Instância; que não fora procurado no endereço da empresa, ou 
seja, na Rodovia GO 430, KM 03, S/N à esquerda 200 mt Zona Rural de Formosa-Go. 
Pede seja anulado o Termo de Revelia. 

 
No mérito, alega a recorrente que as notas fiscais eletrônicas 

supostamente não lançadas no livro de registro de entradas não decorre de ato praticado 
por ela e sim de ação de terceiros, que emitiram as notas fiscais eletrônicas e GTA's, para 
transporte dos animais e por motivo de força maior, negociam os animais antes da 
chegada na empresa da Recorrente e/ou não chegar a tempo para negociação, tendo em 
vista que a Agrodefesa não permite a entrada de animais no estabelecimento leiloeiro 
duas horas antes do início do evento. Finaliza, requerendo a nulidade o lançamento 
acatando a preliminar de cerceamento ao direito de devesa. Caso não seja este o 
entendimento cameral, pede seja convertido o julgamento em diligência para apuração 
das alegações de defesa. 

 
 Acompanham o recurso os seguintes documentos: Procuração, 

Contrato Social de Constituição da empresa e cópias de GTA's de entradas de animais no 
período de 15/03/2014 a 15/03/2014 fls. 68/74. 

 
É o relatório. 
 

VOTO  
 

Sobre o pedido de diligência formulado pela autuada, o rejeito por 
não haver nos elementos constitutivos da lide qualquer dúvida a ser dirimida. Assim, 
rejeitado está o pedido em comento. 

 
Também, não acolho as preliminares de nulidade da peça básica, 

questionadas pela defesa, por insegurança na determinação da infração e por 
cerceamento do direito de defesa, tendo em vista ausência de afronta ao capítulo que trata 
da nulidade dos atos processuais, insertos nos incisos III e IV do artigo 20 da Lei nº. 
16.469/09. A infração e a correspondente penalidade forma corretamente aplicadas, a 
instrução processual em sede cognitiva realizada com clareza, os prazos processuais 
respeitados inclusive com vista dos autos à parte litigante para que esta, caso quisesse, 
se manifestasse nos momentos nos momentos processuais que por “ex legis” lhe são 
próprios. Assim, rejeitadas estão as preliminares em apreciação.  

 



 

Com as questões primeiras solucionadas, volvo-me à razão de 
direito desta ação, onde melhor sorte não tem o pleito da defesa, vez que as alegações do 
polo passivo são desprovidas de amparo legal, pois esse não traz aos autos nenhum 
elemento de prova capaz de contrapor o exigido pelo autor do lançamento. 

 
Necessário seria que o sujeito passivo comprova que as notas 

fiscais, objeto desta ação, foram emitidas por terceiros e além das notas fiscais as GTAs 
para transporte de animais, entretanto este cuidado o sujeito passivo não teve, o que me 
leva a julgar procedente o lançamento.         

 
Assim, voto rejeitando o pedido de diligência formulado pela 

autuada. Também rejeito as preliminares de nulidade do auto de infração, por insegurança 
na determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa, arguidas pela 
autuada.  Quanto ao mérito, conheço da impugnação, nego-lhe provimento para 
considerar procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões, em 09 de março de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00304/16 
 
Relator: Conselheiro José Pereira D'abadia 
 

 
EMENTA: Multa formal. Escrituração Fiscal Digital - EFD. 
Omissão de registro. Procedente. 
 
Julga-se procedente o auto de infração não contraditado de 
forma convincente. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 27 de janeiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, negar-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros José Pereira D'abadia, Gilmar Rodrigues de 
Almeida, Washington Luis Freire de Oliveira, Alcedino Gomes Barbosa e Marlene Maria da 
Silva Ruguê Bernardes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo deixou de consignar 
registros fiscais de entradas na Escritura Fiscal Digital - EFD, relativa às notas fiscais nos 
meses de maio, agosto, setembro, novembro e dezembro de 2012, as notas fiscais (NFEs) 
de entrada relacionadas em arquivos anexos. Em consequência, fica sujeito a multa de 
25% do valor da operação, juntamente com os acréscimos legais.  

 
A autoridade lançadora declara como infringidos o art. 64, da Lei 

11651/91, c/c Art. 308 do Decreto 4852/97, levando à aplicação da penalidade prevista no 
Art. 71, VII, "c" e §8° do mesmo artigo, da Lei 11651/91, com a redação da Lei 134466/99. 

 
Compõe o auto de infração os seguintes documentos: Anexo 

Estruturado - Detalhamento do Crédito Tributário, "fls. 03", identificação do auto de 
infração e CD-R, "fls. 04". 

 
O Sujeito Passivo é intimado conforme "fls. 05 e 06", a pagar quantia 

exigida ou apresentar impugnação. Não comparecendo aos autos, foi declarado Revel 
conforme "fls. 07".  

 
Devidamente intimado novamente "fls. 09 e 10", a pagar quantia 

exigida ou apresentar impugnação em Segunda Instância o Sujeito Passivo comparece 
aos autos conforme "fls. 13 a 18" alegando que o auto de infração não pode prosperar, 
pois pretende esta autuação responsabilizar o impugnante por suposto débito tributário 
oriundo de falhas do programa de envio de Escrituração Fiscal Digital, que não causaram 
nenhum prejuízo ao erário, haja vista que o impugnante está sujeito ao regime de 
substituição tributária, ou seja, os impostos devidos ao Estado, foram devidamente 
recolhidos pela Distribuidora. Assevera que o impugnante somente tomou conta do 
conhecimento da suposta irregularidade referente a sua movimentação nos meses 
abrangido pela autuação, quando foi notificado do presente auto de infração, ou seja, não 
ouve nenhuma notificação prévia, o que leva a nulidade da lavratura do referido auto de 
infração, diante do notório cerceamento do direito de apresentar a retificadora. Afirma 
ainda que a ação do Fisco, fere também direitos fundamentais do impugnante garantidos 



 

pela Constituição Federal. Alega que o Fisco tem total conhecimento da movimentação 
dos combustíveis, uma vez que, a distribuidora informa toda as aquisições feitas pelo 
impugnante, tanto é verdade que, teve condições de calcular o valor da multa, 
supostamente devida, tomando por base as notas fiscais de entrada. Por outro lado, como 
provam as cópias dos Livros de Movimentação de Combustíveis, o impugnante efetuou os 
lançamentos de todas as notas fiscais de entrada.  

 
Ao final requer que seja acolhida as razões do presente recurso, para 

ao final, dar provimento ao mesmo, determinando a insubsistência do auto de infração, e, 
consequentemente o arquivamento do processo, pela preeminência do Direito e da 
Justiça. Na remota manutenção da decisão, requerem, alternativamente, o provimento 
parcial do recurso, para reduzir o valor da multa, considerando a ausência de prejuízos 
para o erário público. 

 
O Sujeito Passivo anexa documentos de "fls. 19 a 486".  
 
É o Relatório. 
 
 

VOTO 
 

Ao compulsar e analisar as peças constitutivas desta lide, verifiquei 
que o polo passivo, embora tenha acostado a este volume, substancial quantidade de 
documentos fiscais, conforme fls. 20 “usque” 486, nenhum deles é elemento de prova 
capaz de ilidir a exigência estampada na folha de rosto deste volume, que reclama do polo 
passivo o recolhimento de multa de 25% do valor da operação, juntamente com os 
acréscimos legais, pelo fato do sujeito passivo ter deixado de consignar registros fiscais de 
entradas na Escritura Fiscal Digital - EFD, relativa a notas fiscais nos meses de maio, 
agosto, setembro, novembro e dezembro de 2012. O correto seria que o sujeito passivo 
acostasse ao processo documentos substanciais que configurasse ausência de omissão 
tributária, cuidado este que o polo passivo não teve. 

 
Portanto, afrontado está o lecionado pelo caput” artigo 64 da Lei nº. 

11.651/91, “verbis”, o que me leva a julgar procedente o lançamento, nos termos descritos 
na vestibular.  

 
Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do imposto, é 
obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou negativas, estabelecidas na 
legislação tributária. 

   
Assim, voto conhecendo da impugnação, negando-lhe provimento 

para considerar procedente o auto de infração.   
 
 

Sala das sessões, em 09 de março de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00310/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade da peça básica, 
arguidas pela defesa, por insegurança na determinação da 
infração e por cerceamento ao direito de defesa. Rejeitadas. 
Multa formal. Documentos fiscais não escriturados no livro 
Registro de Entrada de Mercadoria. Procedente. Aplicação da 
forma privilegiada prevista no §8º do artigo 71 do CTE. Acolhida. 
 
1. Tornam-se inócuos os questionamentos sobre nulidade da 
lide, quando tais inquirições forem desprovidas de amparo 
legal;  
 
2. Julga-se procedente o lançamento não contraditado de forma 
convincente, aplicando-se o benefício previsto em lei, quando 
estiver comprovado nos autos que tal omissão não ocasionou 
prejuízo ao erário estadual. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 02 de março de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade do auto de infração por insegurança na determinação da infração 
e por cerceamento do direito de defesa, arguidas pela autuada. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Márcio Nogueira Pedra, Rickardo de Souza Santos Mariano e 
João Divino de Brito. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Márcio 
Nogueira Pedra, Rickardo de Souza Santos Mariano e João Divino de Brito. E, por maioria 
de votos, aplicar a forma privilegiada prevista no § 8º do art. 71 da Lei nº 11.651/91. Foram 
vencedores os Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano e João Divino de Brito. 
Vencido o Conselheiro Márcio Nogueira Pedra. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo em 
epígrafe, deixou de escrituras no livro registro de entradas os documentos fiscais descritos 
na folha de rosto deste volume, por esse motivo, foi lhe imputada a obrigatoriedade de 
recolher multa formal. 

A base legal dada por infringida foi assim descrita: artigo 64 da Lei 
nº. 11.651/91, c/c artigo 308 do Decreto nº 4852/97, E a penalidade aplicada: artigo 71, 
VII, “c” do CTE.  

Instruindo o feito em sua fase cognitiva o autuante acostou aos autos 
os documentos de fls. 03 “usque” 906. 

Impugnando o lançamento o polo passivo suscita em preliminar a 
nulidade da lide, por cerceamento ao direito de defesa, por insegurança na determinação 



 

da infração, aduzindo para tanto que o fisco não expos com clareza e precisão os 
fundamentos do auto de infração, prejudicando o pleno exercício do direito de defesa pela 
ora impugnante. Reclama da multa que entende confiscatória; requer que seja aplicado o 
benefício do §8º do artigo 71 do CTE, fls. 909/820. Junta documentos, fls.921/935.     

O ilustre sentenciador “a quo” refuta todos os questionamentos 
preliminares, para no mérito julgar procedente o lançamento, nos termos propostos na 
inicial, fls. 937/948. 

Em grau de recurso voluntário o sujeito passivo reafirma as 
alegações produzidas na fase impugnatória, fls.  953/969. Junta documentos, fls.  970/972.  

Juntado substabelecimento, fls. 976/978. 

É o relatório. 

VOTO 

As preliminares de insegurança na determinação da infração e a de 
cerceamento ao direito de defesa, suscitadas pelo Sujeito Passivo, assentadas em 
fundamentos semelhantes e que se confundem, não merecem guarida. Rejeito-as.  

A infração tributária, que aqui é de singelo descumprimento de 
obrigação formal, instituída em prol do controle fiscal quanto às entradas de mercadorias 
no estabelecimento autuado, está perfeita e seguramente delimitada, não gera sequer 
maiores discussões e foi perfeitamente compreendida pelo Sujeito Passivo, que dela se 
defendeu na medida de suas possibilidades.   

Cerceamento de direito defesa também não há no âmago do 
presente Processo Administrativo Fiscal, que se desenvolveu regularmente, sem nódoas 
de caráter procedimental.  

Ademais, teve o Sujeito Passivo plena compreensão dos lindes da 
lide, se defendendo de modo amplo da acusação.   

Noutra senda, não há que se falar em fundamentação genérica quer 
da infração estampada na basilar ou daquela constante da sentença a respeito do 
lançamento, isto porque a descrição da infração é clara e fora amparada no artigo 64 do 
CTE, este reforçado pela menção ao correlato art. 308 do RCTE, dispositivos que 
instituem a obrigação formal imposta ao contribuinte no interesse Fazendário, ora em 
apreço.  

Afastadas as questões prejudiciais, passo ao mérito.  

Fundamento e decido.  

O Sujeito Passivo não se desincumbiu de seu ônus de provar o 
cumprimento da obrigação acessória de escrituração e registro das notas fiscais de 
entrada em sua EFD.  

Por seu turno, o Fisco demonstrou a realização das referidas 
operações com destino à autuada por meio da juntada dos espelhos das correlatas notas 
fiscais eletrônicas, conhecimento de transporte rodoviário de cargas e conhecimento de 



 

transporte eletrônico, bem como pela elaboração de demonstrativo claro e coerente com 
as provas materiais acostadas ao auto.  

Logo, a questão é de ordem eminentemente probatória, cujo fardo de 
produzi-las, tanto para desdizer a acusação fiscal, esta sabidamente dotada de presunção 
de legitimidade e amparada em elementos constitutivos de seu direito, é do Sujeito 
Passivo. Assim, outra medida de defesa em relação ao meritum causae, não competia ao 
autuado, senão a prova do cumprimento da obrigação formal estampada no art. 64 do 
CTE.  

Daí porque, o lançamento fiscal não merece censura no âmbito do 
controle de legalidade feito por este Conselho, especificamente por este julgador, sendo, 
assim, sua manutenção, medida consentânea com a lex.  

Quanto ao rogo do Sujeito Passivo de aplicação da multa capitulada 
na prefacial em sua forma privilegiada à luz do art. 71 § 8º do CTE, tenho-o por 
perfeitamente cabível na espécie.  

Vale enaltecer que o mero prognóstico de que o não registro das 
operações de entrada poderá, a posteriori, gerar omissão de saída, não é argumento 
suficiente para afastá-la. Ora, a mera previsão de que tal conduta meramente formal do 
autuado deixaria a margem do controle fiscal as referidas operações, apesar de plausível, 
não pode gerar, per si, o afastamento da garantia legal de redução de multa invocada pelo 
Sujeito Passivo.  

Neste horizonte, toca ao fisco a demonstração de que do 
descumprimento de obrigação formal, adveio prejuízo tributário aos cofres públicos, ou 
seja, omissão de pagamento de imposto, fazendo-o de forma indubitável e concreta.  

É que o contribuinte, no âmbito do estado de Direito que se insere, 
não está obrigado a fazer prova negativa de que não sonegou tributos.  

Portanto, apesar da omissão de entrada erigir-se em indício de 
correlata omissão de saída, sem a demonstração cabal desta, no entanto, a forma 
privilegiada da multa aplicada constitui inarredável garantia legal e direito subjetivo do 
contribuinte.  

Ante o exposto, rejeito as preliminares de nulidade da peça básica, 
por insegurança na determinação da infração e por cerceamento ao direito de defesa, 
arguidas pela autuada. Conheço do Recurso Voluntário do Sujeito Passivo, nego-lhe 
provimento para considerar procedente a acusação fiscal. Entrementes, acolho o pleito do 
Sujeito Passivo de aplicação da multa capitulada no auto de infração em sua forma 
reduzida prevista no art. 71, § 8º do CTE.   

 

 
 

Sala das sessões, em 09 de março de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00311/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade da peça básica, 
arguidas pela defesa, por insegurança na determinação da 
infração e por cerceamento ao direito de defesa. Rejeitada. 
Preliminar de nulidade da decisão monocrática. Rejeitada. Multa 
formal. Documentos fiscais não escriturados no livro Registro 
de Entrada de Mercadoria. Procedente em parte. Aplicação da 
forma privilegiada prevista no §8º do artigo 71 do CTE. Acolhida. 
 
1. Tornam-se inócuos os questionamentos sobre nulidade da 
lide, quando tais inquirições forem desprovidas de amparo 
legal;  
 
2. O trabalho revisional respalda o entendimento de que o feito 
deve ser julgado procedente em parte, aplicando-se ainda o 
benefício previsto em lei quando estiver comprovado nos autos 
que tal omissão não ocasionou prejuízo ao erário estadual. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 02 de março de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação da 
infração e por cerceamento do direito de defesa, arguidas pela autuada. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Márcio Nogueira Pedra, Rickardo de Souza Santos Mariano e 
João Divino de Brito. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade parcial a 
partir da sentença singular. Participaram do julgamento os Conselheiros Márcio Nogueira 
Pedra, Rickardo de Souza Santos Mariano e João Divino de Brito. Quanto ao mérito, 
também por votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar 
a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Márcio Nogueira Pedra, Rickardo de Souza Santos Mariano e 
João Divino de Brito. E, por maioria de votos, aplicar a forma privilegiada prevista no § 8º 
do art. 71 da Lei nº 11.651/91. Foram vencedores os Conselheiros Rickardo de Souza 
Santos Mariano e João Divino de Brito. Vencido o Conselheiro Márcio Nogueira Pedra. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo em 
epígrafe, deixou de escriturar no livro registro de entradas os documentos fiscais descritos 
na folha de rosto deste volume, por esse motivo, foi lhe imputada a obrigatoriedade de 
recolher multa formal. 

A base legal dada por infringida foi assim descrita: artigo 64 da Lei 
nº. 11.651/91, c/c artigo 308 do Decreto nº 4.852/97, E a penalidade aplicada: artigo 71, 
VII, “c” do CTE.  

Instruindo o feito em sua fase cognitiva o autuante acostou aos autos 
os documentos de fls. 03 “usque” 32. 



 

Impugnando o lançamento o polo passivo suscita em preliminar a 
nulidade da lide, por cerceamento ao direito de defesa, por insegurança na determinação 
da infração, aduzindo para tanto que o fisco não expos com clareza e precisão os 
fundamentos do auto de infração, prejudicando o pleno exercício do direito de defesa pela 
ora impugnante. Reclama da multa que entende confiscatória; que haveria denúncia 
espontânea, pois a impugnante registrou parte das notas fiscais, conforme fls. 43 a 46, 
antes da ciência do auto de infração; caracterizando a espontaneidade do artigo 169 do 
CTE; que seja aplicado o benefício do §8º do artigo 71 do CTE, fls. 35/51. Junta 
documentos, fls.52/67.     

O ilustre sentenciador “a quo” refuta todos os questionamentos 
preliminares, para no mérito julgar procedente o lançamento, nos termos propostos na 
inicial, fls. 69/81. 

E grau de recurso voluntário o sujeito passivo reafirma as alegações 
produzidas na fase impugnatória, acrescentando o pedido de nulidade dos autos a partir 
da decisão singular, sob a alegação de que esta é desprovida de fundamentação, fls.  
86/109. Junta documentos, fls.  110/112.  

Juntado substabelecimento, fls. 116/118. 

É o relatório. 

                             VOTO  

As preliminares de insegurança na determinação da infração, de 
cerceamento ao direito de defesa e de nulidade parcial do processo a partir da sentença 
singular, suscitadas pelo Sujeito Passivo, estas assentadas em fundamentos semelhantes, 
não merecem guarida. Rejeito-as.  

A infração tributária, que aqui é de singelo descumprimento de 
obrigação formal instituída em prol do controle fiscal, notadamente em relação às entradas 
de mercadorias no estabelecimento empresarial, acha-se perfeita e seguramente 
delimitada, não gera maiores discussões, além de ter sido perfeitamente compreendida 
pelo Sujeito Passivo que dela se defendeu na medida de suas possibilidades.   

Cerceamento de direito defesa também não há no âmago do 
presente Processo Administrativo Fiscal, que se desenvolveu regularmente, sem nódoas 
de caráter procedimental.  

Ademais, teve o Sujeito Passivo plena compreensão dos lindes da 
lide, se defendendo de modo amplo da acusação. Noutra senda, não há que se falar em 
fundamentação genérica quer da infração estampada na basilar ou daquela constante da 
sentença, isto porque a descrição da infração é clara e está amparada no artigo 64 do 
CTE, este reforçado pela menção ao correlato art. 308 do RCTE, dispositivos que 
instituem a obrigação formal imposta ao contribuinte no interesse Fazendário, ora em 
apreço.  

Também a sentença singular não merece reparos, tendo ela 
apreciado todos os pedidos do Sujeito Passivo, trazendo completa fundamentação fático-
jurídica homenageando, pois, o princípio da fundamentação dos atos administrativos, este 
previsto no art. 93, inciso XI da CF/1988. Destarte, não há se falar em nulidade da 
sentença ou do processo a partir de tal ato decisório.  



 

Afastadas as questões prejudiciais, passo ao mérito.  

Fundamento e decido.  

O Sujeito Passivo não se desincumbiu de seu ônus de provar o 
cumprimento da obrigação acessória de escrituração e registro das operações de entrada 
em sua EFD.  

Por seu turno, o Fisco demonstra a realização das referidas 
operações com destino à autuada por meio da juntada dos espelhos das correlatas notas 
fiscais eletrônicas, conhecimento de transporte rodoviário de cargas e conhecimento de 
transporte eletrônico, bem como pela elaboração de demonstrativo claro e coerente com 
as provas materiais acostadas ao auto.  

Logo, a questão é de ordem eminentemente probatória, cujo fardo de 
produzi-las, com o fito de desdizer a acusação fiscal, é do Sujeito Passivo, já que dotado o 
lançamento de presunção de legitimidade e amparado em elementos constitutivos da 
pretensão fazendária. Assim, outra medida não competia ao autuado, senão a prova do 
cumprimento da obrigação formal estampada no art. 64 do CTE.  

Daí porque o lançamento fiscal não merece censura no âmbito do 
controle de legalidade feito por este Conselho, especificamente por este julgador e pelos 
que o acompanharam no julgamento deste recurso, sendo, pois, sua manutenção, medida 
consentânea com a lex.  

Quanto ao rogo do Sujeito Passivo de aplicação da multa capitulada 
na prefacial em sua forma privilegiada, à luz do art. 71 § 8º do CTE, tenho-o por 
perfeitamente cabível na espécie.  

Vale enaltecer que o mero prognóstico de que o não registro das 
operações de entrada poderá, a posteriori, gerar omissão de saída, não é fato suficiente 
para afastá-la.   

Ora, a mera previsão de que a conduta meramente formal, objeto da 
deste auto, deixaria à margem do controle fiscal as referidas operações, apesar de 
plausível, não pode gerar, per si, o afastamento da garantia legal de redução de multa 
invocada pelo Sujeito Passivo.  

Neste horizonte, toca ao fisco a demonstração de que do 
descumprimento da obrigação formal levada a efeito pela autuada, adveio prejuízo 
tributário aos cofres públicos, ou seja, deve Estado provar a omissão de pagamento de 
imposto, fazendo-o de forma indubitável e concreta.  

É que o contribuinte, no âmbito do estado de Direito que está 
inserido, não é obrigado a fazer prova negativa de que não sonegou tributos.  

Portanto, apesar da omissão de entrada erigir-se em indício de 
correlata omissão de saída, sem a demonstração cabal desta, no entanto, a forma 
privilegiada da multa aplicada constitui, vale repisar, inarredável garantia legal conferida 
ao contribuinte.  

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário do Sujeito Passivo, 
nego-lhe provimento para considerar procedente a acusação fiscal. Entrementes, acolho o 



 

pleito do Sujeito Passivo de aplicação da multa capitulada no auto de infração em sua 
forma reduzida, isto com arrimo no §8º do artigo 71 da Lei nº. 11.651/91.  

 
 

Sala das sessões, em 09 de março de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00312/16 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação tributária acessória. Multa formal. 
Extravio de documentos fiscais. Procedência parcial.  
 
Quando o sujeito passivo não conseguir, de forma integral, 
carrear para os autos provas que descaracterizem o fato 
determinante da formalização do lançamento, o mesmo deverá 
ser parcialmente mantido. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 17 de dezembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor  da multa formal de R$ 
535,08 (quinhentos e trinta e cinco reais e oito centavos). Participaram do julgamento os 
Conselheiros Paulo Diniz, Lidilone Polizeli Bento e Elias Alves dos Santos. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo não apresentou à 
Delegacia de sua circunscrição 750 documentos fiscais Modelo 2, série D-1, no período de 
90 dias, conforme consta da publicação da portaria que suspendeu a sua inscrição no 
cadastro estadual, conforme cópia anexa do Diário Oficial, razão pela qual são 
consideradas extraviados. Em consequência, fica sujeito à multa formal no valor de R$ 
133.770,00, consoante demonstrativo abaixo. 

 
Como dispositivo legal infringido foi apontado o artigo 64 da Lei nº 

11.651/91, combinado com o artigo 109 do Decreto nº 4.852/97, tendo sido proposta a 
penalidade prevista no artigo 71, inciso XX, alínea “a”, item 1, da Lei nº 11.651/91 com a 
redação conferida pela Lei nº 13.194/1997. 

 
O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 03/06.  
 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de fls. 07 e 08.  
 
Em sua impugnação fls. 13 a 19, o sujeito passivo alega que não 

existiu qualquer extravio de notas fiscais mencionadas na inicial. Destaca, ainda, que 
sempre cumpriu com as obrigações perante o fisco estadual e que nunca causou prejuízo 
ao erário público. Finaliza, requerendo que seja declarada a improcedência do auto de 
infração.  

 
Juntamente com a peça impugnatória foram colacionados aos autos 

documentos de fls. 20/37. 
 
O julgador singular expediu o Despacho de fls. 39/40 determinando o 

encaminhamento dos autos ao NUPRE da Delegacia de origem a fim de que intime o 
sujeito passivo para anexar aos autos a documentação que comprova a entrega dos que é 



 

exigido na peça basilar, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos descritos 
na inicial. Em seguida, seu ilustre titular, determine a que um auditor fiscal proceda: a) 
confirme conclusivamente se todos os documentos exigidos foram entregues; b) se 
manifeste acerca dos demais argumentos defensórios, com intuito de oferecer maiores 
esclarecimentos ao feito.  

 
Devidamente intimado (fls. 40/41), o sujeito passivo quedou-se 

silente. 
 
Pela sentença nº 2674/2015-JULP, o julgador singular decidiu pela 

procedência do auto de infração. Em sua fundamentação afirma que de acordo com as 
provas juntadas pelo fisco restou comprovada a infração praticada pelo sujeito passivo. 

 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar Recurso Voluntário, conforme documentos de fls. 53 a 57.  
 
Tempestivamente, o sujeito passivo comparece ao processo 

alegando que os documentos fiscais tidos por extraviados foram entregues à repartição 
fazendária competente, conforme documentos anexos. Requer, assim, a improcedência 
do presente auto de infração.  

 
Acosta aos autos documentos de fls. 58/788.  
 
Em fls. 790 e 791 o sujeito passivo faz a solicitação de juntada de 

documentos fiscais autenticados. Em seguida, foi anexado aos autos documentos 
conforme documentos de fls. 792/799. 

 
É o Relatório. 
 
 
 

VOTO 
 

O presente litígio prende-se a descumprimento de uma obrigação 
tributária acessória pelo sujeito passivo, exigindo-se uma multa formal, referente ao 
extravio das notas fiscais Modelo 2, série D-1, numeradas de 001 a 750. 

Conforme previsto na legislação tributária estadual, mais 
especificamente no seu artigo 64 da Lei nº 11.651/91, os contribuintes estão, além de 
submetidos ao cumprimento da obrigação tributária principal, que está relacionado 
diretamente ao pagamento de tributos, obrigados pela lei ao cumprimento de prestações 
positivas ou negativas perante o poder tributante, prestações essas que são pecuniárias, 
nos termos dos pressupostos legais. 

 Entre o rol de exigências está a de conservar os livros e documentos 
fiscais, até que ocorra a inexigibilidade dos créditos tributários decorrentes das operações 
ou prestações neles registradas, conforme preceitua o parágrafo único do artigo 146 da 
citada Lei.  

Por oportuno, transcrevo abaixo, o aludido dispositivo acima 
mencionado, “in verbis”:  

Art. 146. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação 
quaisquer disposições legais excludentes ou limitativas do direito de 



 

examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos 
comerciais ou fiscais dos sujeitos passivos e demais pessoas 
indicadas no artigo anterior, ou da obrigação destes de exibi-los. 

Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e 
fiscal e os comprovantes dos registros neles efetuados, bem como os 
demais documentos de interesse fiscal, serão conservados até que 
ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes dos atos, 
fatos ou negócios a que se refiram.  
 

No caso em comento, os documentos “Anexo II – Informativo sobre a 
utilização e apresentação de documentos fiscais” (fls. 796) e “Termo de baixa de 
documento fiscal” (fls. 797), juntados pela Recorrente, revelam a entrega, ao órgão 
fazendário competente, de parte das notas fiscais reclamadas no auto de infração, 
remanescendo extraviadas as notas fiscais Modelo 2, série D-1, de números 258, 304 e 
669, totalizando 3 (três) documentos fiscais. 

Considerando que os documentos fiscais pendentes não foram 
devolvidos, permanece a sua procedência parcial no valor da multa formal de R$ 535,08 
(quinhentos e trinta e cinco reais e oito centavos).  

Posto isso, levando em conta as provas existentes nos autos, voto 
conhecendo do recurso, dando-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença 
singular e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor da multa formal 
de R$ 535,08 (quinhentos e trinta e cinco reais e oito centavos). 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 09 de março de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00318/16 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica. 
Cerceamento do direito de defesa. Rejeitada. ICMS. Obrigação 
tributária acessória. Falta de escrituração em livro próprio de 
notas fiscais de entrada. Revisão Fiscal. Procedência parcial.  
 
1. Inocorrendo nos autos quaisquer das hipóteses de nulidade 
previstas no artigo 20 da Lei nº 16.464/09, mister se faz rejeitar a 
preliminar de nulidade arguida pelo sujeito passivo; 
 
2. Deve ser considerado procedente, em parte, o auto de 
infração, quando o trabalho diligencial indicar que a exigência 
preambular é parcialmente procedente. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 16 de dezembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito 
de defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Paulo Diniz, Elias Alves dos 
Santos e Lidilone Polizeli Bento. Quanto ao mérito, também por votação unânime, 
conhecer do recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença 
singular e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor da base cálculo 
de R$ 28.487,60 (vinte e oito mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos), 
considerando pagamento de fls. 108. Participaram do julgamento os Conselheiros Paulo 
Diniz, Elias Alves dos Santos e Lidilone Polizeli Bento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo deixou de escriturar 
no livro registro de entradas as notas fiscais conforme planilha, demonstrativo e 
documentos anexos. Em consequência, fica sujeito à multa de 25% do valor da operação, 
juntamente com os acréscimos legais.  

  
Como dispositivo legal infringido foi apontado o artigo 64 da Lei nº 

11.651/91, combinado com o artigo 308 do Decreto nº 4.852/97, tendo sido proposta a 
penalidade prevista no artigo 71, inciso VII, alínea “c”, da Lei nº 11.651/91 com a redação 
conferida pela Lei nº 13.446/99.  

 
O auto de infração foi instruído com documentos de fls. 03/93. 
 
O sujeito passivo foi intimado para pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de fls. 94/95. 
  
Em sua impugnação (fls. 98/105), o sujeito passivo alega que teria 

havido erro em grande parte das notas fiscais por parte do funcionário responsável pela 
sua emissão, pois seriam notas fiscais de entrada e foram emitidas como de saída, 
referente a prestações de serviços do frigorífico emitente dos documentos. De outro lado, 
concorda com a parte dos documentos fiscais não registrados e procede ao seu 



 

recolhimento como sendo parte não litigiosa. Pede, ao final, a improcedência do feito, 
alternativamente a procedência pelo valor recolhido e a conversão dos autos em diligência 
para que o emitente apresente Livro de Registro de Entradas no ano de 2009.  

 
Juntamente com as razões de impugnação foram trazidas aos autos 

documentos de fls. 106/108. 
  
O julgador singular expediu o Despacho nº 1181/2014, de fls. 110, 

determinando o encaminhamento dos autos à Delegacia Regional de Fiscalização de 
Formosa a fim de que auditor fiscal possa verificar as argumentações apresentadas pela 
defesa. 

  
Em resposta, foi elaborado o Relatório Diligencial às fls. 112, por 

meio do qual a autoridade fiscal revisora mantém integralmente a auditoria inicial, 
afirmando que todas as notas alegadas pelo sujeito passivo como sendo relativas as suas 
saídas destinadas à empresa prestadora de serviços Bandeira Branca Prestadora de 
Serviços e Comércio de Carnes Ltda foram emitidas como saídas desta destinadas ao 
sujeito passivo e não como entradas, contrariando assim o argumento apresentado.  

 
Devidamente intimado (fls. 113/114), o sujeito passivo comparece ao 

processo alegando que as notas fiscais que o auditor fiscal ainda persiste em autuar por 
falta de registro, estão registradas em livro fiscal próprio, exceto a de número 247 no valor 
de R$ 1.734,56, sendo que a prestadora de serviços Bandeira Branca e Comércio de 
carnes Ltda não as registrou, mas que irá pedir autorização para registro, pois é de sua 
obrigação o registro das notas fiscais remanescentes. Pede, ao final, a improcedência do 
auto de infração. 

  
Sobreveio a sentença singular de fls. 133/139, pelo qual o julgador 

singular decidiu pela procedência do auto de infração. Em sua fundamentação afirmou que 
não existe nenhuma dúvida na legislação tributária de natureza principal tem fato gerador, 
próprio e específico, que é bastante diferente do fato gerador das obrigações tributárias 
acessórias, o que vem a demonstrar que a multa formal jamais poderá ser excluída. 
Ademais, com o resultado da revisão fiscal ficou constatado que o sujeito passivo 
descumpriu, de forma clara e objetiva, a legislação tributária estadual, posto que o mesmo 
deixou de proceder a escrituração de diversas notas fiscais de entradas devidamente 
planilhada nos autos às fls. 04/05 referente aos meses e valores descritos nos autos. 

 
Da decisão supra foi intimado o sujeito passivo às fls. 140/141 para 

pagar a quantia exigida ou apresentar Recurso Voluntário.  
  
Tempestivamente, o sujeito passivo interpõe Recurso Voluntário às 

fls. 144/151, alegando que o sujeito passivo só buscou incluir cópia do livro fiscal da 
empresa mencionada acima, porque o julgador não determinou a juntada do mesmo por 
parte do fisco, e assim sendo, buscou contatar a empresa Bandeira Branca Prestadora de 
Serviços e Comércio de Carnes LTDA, que presta serviços de abate para o sujeito 
passivo, e esta forneceu o livro fiscal, sendo tal livro original e não suporto, para que pelo 
menos o julgador pudesse analisar o livro com seus registros já que ficou prejudicado na 
revisão do auditor que não viu qualquer prova nova. Requereu que seja o presente 
recurso voluntário acolhido e provido, para reformar a sentença, declarando improcedente 
o auto de infração.  

 
Juntamente com a peça recursal foram colacionados aos autos 

documentos de fls. 152/163. 



 

 
A Primeira Câmara deste Conselho, por meio da Resolução de fls. 

169/170 determina o encaminhamento dos autos à Delegacia Regional de Fiscalização de 
Formosa a fim de se proceda as determinações constantes de fls. 169/170.  

 
Em atendimento a Resolução supra, o revisor afirma que as saídas 

de gado emitidas com CFOP 1901 não constituem compras do sujeito passivo, o que leva 
a crer que as notas fiscais foram emitidas erroneamente como saídas do frigorífico, 
quando na verdade deveriam ser emitidas como entradas para o mesmo. Conclui, dizendo 
que se faz necessária a exclusão dos documentos emitidos com o CFOP 1901, o que 
resulta na redução do valor da base de cálculo utilizada na obrigação originalmente 
exigida. 

 
Acosta aos autos documento de fls. 172. 
 
Devidamente intimado do teor da diligência (fls. 173), o sujeito 

passivo comparece ao processo alegando que as notas fiscais que fazem parte do 
demonstrativo elaborado pela autoridade fiscal não fazem parte do presente processo. 
Destaca, ainda, que são notas fiscais de compra de subproduto parte do abatedor que 
presta serviço para a empresa Bandeira Branca e Comércio de Carnes Ltda. Alega, ainda, 
que sempre cumpriu com as obrigações perante o fisco estadual e que nunca causou 
prejuízo ao erário público estadual. Finaliza, requerendo que seja declarada a 
improcedência do presente auto de infração.  

 
É o Relatório. 
 

VOTO 
 

Passo a decidir e de plano rejeito a preliminar de nulidade da peça 
básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa, tendo em vista que 
não restou demonstrado nos autos a ocorrência de prejuízos que pudessem embasar tal 
nulidade.  

No tocante ao mérito, considero que o feito em questão deve 
prosperar em parte. O presente litígio prende-se a descumprimento de uma obrigação 
tributária acessória pelo sujeito passivo, exigindo-se uma multa formal, pelo fato de ter 
deixado de escriturar no Livro Registro de Entradas diversas notas fiscais.  

O sujeito passivo, em síntese, sustenta que as notas fiscais 
acostadas pela autoridade fiscal foram devidamente registradas em livro fiscal próprio, no 
qual apresenta cópias de páginas do Livro Registro de Entrada pertencente ao 
estabelecimento abatedor no qual as notas fiscais cujo não registro discorda encontram-se 
lançadas. 

Em face dos argumentos apresentados pelo sujeito passivo, bem 
como da documentação acostada, o julgamento foi convertido em diligência. 

O autor do procedimento fiscal juntou aos autos o documento de fls. 
172 e no relatório diligencial (fls. 171) realizou considerações sobre o trabalho realizado. 
Face a sua importância, devo acolhê-lo de plano e por esclarecedor, transcrevo abaixo 
trechos relativos à sua conclusão, exarada pelo insigne revisor Sirlei Albuquerque da Silva, 

que manifestou-se pela procedência parcial, “ in verbis”: 

(...) Considerando as alegações apresentadas pelo sujeito passivo e 
as orientações contidas na Resolução nº 055/2015, é plausível 



 

considerar que as saídas de gado emitidas com CFOP 1901, realmente 
não constituem compras do sujeito passivo. O que leva a crer que as 
referidas notas fiscais foram emitidas erroneamente como saídas do 
frigorífico, quando na verdade deveriam ser emitidas como entradas 
para o mesmo.  
Desta forma, faz-se necessária a exclusão dos documentos emitidos 
com CFOP 1901, o que resulta na redução do valor da base de cálculo 
utilizado na obrigação exigida originalmente. 
 Neste sentido, novo demonstrativo foi elaborado e anexado às fls. 172 
contendo a relação das notas fiscais efetivamente não registradas 
pelo sujeito passivo e seus respectivos valores. 

 

Desse modo, manifesto o meu entendimento pela procedência 
parcial do lançamento em harmonia com o resultado do levantamento revisional, 
considerando o pagamento de fls. 108 sobre o montante de R$ 26.753,04, devendo, 
portanto, pagar a multa formal sobre a diferença. 

Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa. Quanto ao mérito, conheço 
do recurso, dou-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor da base de cálculo de R$ 
28.487,60 (vinte e oito mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos), 
considerando o pagamento de fls. 108. 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 10 de março de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00342/16 
 
Relator: Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Extravio de livro e 
documento fiscal. Improcedência. 
 
Declara-se improcedente o auto de infração relativo a extravio 
de livro e documento fiscal quando, no curso do processo,  for 
desfeita a presunção de extravio que sustentava o 
procedimento. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 20 de janeiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso de ofício, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
improcedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Paixão 
de Oliveira Gomes, Heli José da Silva e Nivaldo Carvelo Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Em 08 de maio de 2012, o Fisco exige a pena pecuniária no valor de 
R$ 944.132,75 (novecentos e quarenta e quatro mil, cento e trinta e dois reais e setenta e 
dois centavos) da autuada, na condição de contribuinte, em razão desta ter extraviado 25 
(vinte e cinco) livros fiscais, sendo 5 (cinco) livros Registro de Entradas, 5 (cinco) livros 
Registro de Saídas, 5 (cinco) livros Registro de Utilização de Documentos Fiscais e 
Termos de Ocorrências (RUDFTO), 5 (cinco) livros Registro de Inventário e 5 (cinco) livros 
Registro de Apuração do ICMS, e as Notas Fiscais modelo 1, Série 2 (formulário 
contínuo), numeradas de 1.001 a 4.000, no total de 3.000 (três mil) documentos fiscais. 

 
Citados como infringidos o art. 64 da Lei n° 11.651/91, c/c o art. 109 

do Decreto n° 4.852/97, proposta a penalidade prevista no art. 71, XX, “a”, 1, da Lei n° 
11.651/91. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, dados da 

Portaria n° 003/12-SRE (fls. 04), Consulta Simples Nacional (fls. 07 a 08), Controle de 
Concessão/Autenticação de Documentos Fiscais – CIAF (fls. 09), CIAF – Consulta 
Concessão (fls. 10 a 12), dentre outros documentos. 

 
Intimado em 20/06/2012 (fls. 14), o sujeito passivo não comparece ao 

processo, sendo declarado revel (fls. 15). 
 

Revel, o sujeito passivo apresenta impugnação em Segunda 
Instância (fls. 21 a 22), pedindo a improcedência do lançamento, alegando, em síntese, ter 
efetuado a entrega dos livros e documentos fiscais na Delegacia Fiscal de Formosa 
quando da formalização do pedido de baixa da inscrição, em relação ao livro RUDFTO, 
anota que houve autenticação de apenas 1 (um) livro e não 5 (cinco) conforme descrito no 
auto de infração. 

 
Junta, a título de prova, Termo de Baixa de Documento Fiscal n° 

076104 (fls. 23), Consulta Livros Fiscais (fls. 24), Termo de Fiel Depositário (fls. 26) e 



 

Requerimento Padrão para Realização de Eventos – Anexo I (fls. 27), dentre outros 
documentos. 

 
A Quarta Câmara deste Conselho, em decisão unânime, 

materializada no Acórdão n° 3045/2012 (fls. 42 a 45), acolhe a preliminar de nulidade 
parcial dos autos, por cerceamento do direito de defesa, arguida pelo sujeito passivo, a 
partir de fls. 15 (termo de revelia), por falha na intimação, devendo retornar os autos ao 
NUPRE de origem para nova intimação do sujeito passivo. 

 
Intimado regularmente em 21/05/2013 (fls. 47), o sujeito passivo 

apresenta impugnação (fls. 53 a 54), formulando pedido e razões idênticas às formuladas 
na defesa anterior (fls. 21 a 22), expostas em linhas pretéritas.  

 
Junta Termo de Fiel Depositário (fls. 68), Comprovante de Cessação 

de Uso de Sistema Informatizado para Emissão de Documentos Fiscais (fls. 69 a 70), 
Requerimento Padrão para Realização de Eventos – Anexo I (fls. 71) e Termo de Baixa de 
Documento Fiscal n° 076104 (fls. 72), dentre outros documentos. 

 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, apreciando 

as razões da defesa, decide pela improcedência do lançamento, consoante a Sentença n° 
2150/2014 (fls. 103 a 104). 

 
O julgador, na fundamentação da decisão, argumentou que o Anexo 

I, o Termo de Fiel Depositário e o Termo de Baixa de Documento Fiscal, juntados pela 
impugnante, sendo confirmado por esse julgador o Termo de Baixa de Documento Fiscal, 
desfizeram a presunção de extravio que sustentava o procedimento.  

 
Os autos foram enviados à Gerência de Representação Fazendária, 

tendo um integrante dessa gerência apresentado recurso à Câmara Julgadora (fls. 105 a 
106), pedindo a reforma da sentença singular para que seja declarado procedente em 
parte o lançamento sobre a multa formal no valor de R$ 312.110,00 (trezentos e doze mil, 
cento e dez reais), corresponde às Notas Fiscais numeradas de 3001 a 4000, que 
permanecem extraviadas. 

 
Concorda o Representante Fazendário que o documento de fls. 87, 

Consulta Livros Fiscais, é suficiente para comprovar o não extravio dos livros fiscais, 
sendo que efetivamente não foram autorizados mais de um livro RUDFTO. Mas, no que se 
refere às notas fiscais autuadas, os documentos de fls. 86 (Termo de Fiel Depositário) e 
101 (CBED Pedido de Baixa – Concessão), comprovam que as Notas Fiscais numeradas 
de 1001 a 2974 foram usadas pelo sujeito passivo e estão sob sua guarda na condição de 
fiel depositário, as Notas Fiscais numeradas de 2975 a 3000 não foram utilizadas pelo 
sujeito passivo e constam com baixadas (destruídas) pelo Fisco, no entanto, esses 
documentos nada dizem sobre as Notas Fiscais numeradas de 3001 a 4000. 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta Contradita (fls. 116 a 118), 

pedindo a confirmação da sentença absolutória, alegando que as Notas Fiscais 
numeradas de 3001 a 4000, constantes da Concessão de Autorização de Impressão de 
Documentos Fiscais (AIDF) n° 1108180-5 (fls. 120), a que alude o recurso fazendário, não 
foram confeccionadas, conforme declaração emitida pela empresa contratada, Líder 
Formulários Contínuos LTDA (fls. 121). 

 
Propus e a Terceira Câmara deste Conselho emitiu a Resolução n° 

075/2015 (fls. 123 a 124) determinando a conversão do julgamento em diligência, 



 

remetendo os autos à Delegacia Regional de Fiscalização de Formosa (fl. 02), a fim de 
que esta, por gentileza, à vista dos elementos trazidos pelo sujeito passivo e de outros que 
possuir em seus controles ou a que tiver acesso, verifique a efetividade da não confecção 
das notas fiscais modelo 1, série 2, numeradas de 3001 a 4000 (fls. 02 e 117) referenciada 
e alegada pelo sujeito passivo. 

 
O autor do lançamento, atendendo a Resolução n° 075/2015, em 

relatório (fls. 126), informa, após as diligências necessárias, a não confecção das notas 
fiscais referidas na página 121 deste processo. 

 
Intimado, o sujeito passivo não se manifestou acerca do resultado da 

diligência. 
 

É o relatório. 
 

V O T O 
 
A acusação formulada no auto de infração é de extravio de 25 (vinte 

e cinco) livros fiscais, sendo 5 (cinco) livros Registro de Entradas, 5 (cinco) livros Registro 
de Saídas, 5 (cinco) livros Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de 
Ocorrências (RUDFTO), 5 (cinco) livros Registro de Inventário e 5 (cinco) livros Registro 
de Apuração do ICMS, e das Notas Fiscais modelo 1, Série 2 (formulário contínuo), 
numeradas de 1.001 a 4.000, no total de 3.000 (três mil) documentos fiscais. 

 
Na Primeira Instância, o sujeito passivo juntou ao processo 

Requerimento Padrão para Realização de Eventos – Anexo I, Termo de Fiel Depositário e 
Termo de Baixa de Documento Fiscal, elementos que desfizeram a presunção de extravio 
que sustentava o procedimento, segundo o julgador, motivando a decisão de 
improcedência do lançamento (fls. 103 a 104). 

 
A sentença absolutória de Primeira Instância deve ser confirmada, 

porque, em relação aos livros tidos como extraviados, a Consulta Livros Fiscais (fls. 87) 
comprova o não extravio dos mesmos, sendo que efetivamente não foram autorizados 
mais de um livro RUDFTO.  

 
Quanto às notas fiscais autuadas, parte delas, as NFs numeradas de 

1001 a 2974 foram usadas pelo sujeito passivo e estão sob sua guarda na condição de fiel 
depositário, consoante o Termo de Fiel Depositário (fls. 86); outra parte, as Notas Fiscais 
numeradas de 2975 a 3000 não foram utilizadas pelo sujeito passivo e constam com 
baixadas (destruídas) pelo Fisco, conforme Pedido de Baixa – Concessão (fls. 101); já as 
demais, as Notas Fiscais numeradas de 3001 a 4000, constantes da Concessão de 
Autorização de Impressão de Documentos Fiscais (AIDF) n° 1108180-5 (fls. 120), não 
foram confeccionadas, conforme declaração emitida pela empresa contratada, Líder 
Formulários Contínuos LTDA (fls. 121), confirmada em diligência (fls. 126), portanto essas 
notas fiscais não chegaram ao poder da empresa. 

 
Ante o exposto, conheço do recurso de ofício, nego-lhe provimento 

para confirmar a sentença singular que considerou improcedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões, em 11 de março de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00350/16 
 
Relator: Conselheiro Alcedino Gomes Barbosa 
 

 
EMENTA: Multa formal. Pena pecuniária. Extravio de 
Equipamento Emissor de Cupom Fiscal – ECF. Improcedência.  
 
Quando o sujeito passivo apresentar provas capazes de elidir a 
pretensão fiscal, o auto de infração deverá ser julgado 
improcedente. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de dezembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente 
o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Alcedino Gomes Barbosa, 
Elias Alves dos Santos e Lidilone Polizeli Bento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo extraviou o 
equipamento Emissor de Cupom Fiscal – ECF, pois encerrou as atividades do 
estabelecimento e não solicitou a cessação de uso do equipamento no prazo máximo de 
10 dias, contados da data da publicação da Portaria 19/2013, que suspendeu a sua 
inscrição no Cadastro Estadual, razão pela qual é considerado extraviados, conforme 
documentos anexos.  

 
A infração relatada abriga-se na disposição dos artigos 64 E 146, 

parágrafo único, da Lei nº 11.651/91, combinado com os artigos 121 e 124 do Anexo XI do 
Decreto nº 4.852/97. A penalidade proposta para o ilícito fiscal descrito é do artigo 71, 
inciso XIII, alínea “a”, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 
13.194/1997. 

 
O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 04/10.  
 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em Primeira Instância, conforme documentos de fls. 11/19, tendo 
sido lavrado Termo de Revelia de fls. 20 em relação ao solidário.  

 
Cristiane Mikhael Hollandy comparece ao processo (fls. 25/26) 

alegando que recebeu a intimação do auto de infração, tendo como autuada a Empresa 
Pneuaço Com. de Pneus Goianésia Ltda. Afirma que se retirou da empresa em 
20/08/2003 e que, portanto, é parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide.  

 
Juntamente com a peça impugnatória foram colacionados aos autos 

documentos de fls. 27/41.  
 
Sobreveio a sentença singular de fls. 42/43, pelo qual o julgador 

decidiu pela procedência do auto de infração. Em sua fundamentação afirma que a sócia 
impugnante não faz parte do polo passivo desta lide, apenas foi cientificada em nome da 
sociedade autuada, da qual fazia parte do quadro societário à data da intimação, nos 



 

termos do artigo 14, §8°, inciso II, da Lei nº 16.469/2009. Sustenta que "não trouxe a 
comprovação do pedido de cessação de uso do equipamento nos termos dos artigos 121 
a 124, do anexo XI, do RCTE e em consulta ao sistema SEFAZ também não se confirma a 
solicitação de cessação de uso do equipamento. Nesse sentido, deve ser mantida a 
presunção inicial de extravio". 

 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar Recurso Voluntário, conforme documentos de fls. 44/46. 
 
Tempestivamente, a autuada interpõe Recurso Voluntário às fls. 

49/59 alegando que o equipamento objeto da autuação foi entregue à repartição 
fazendária competente, conforme documentos anexos. Finaliza, requerendo que seja 
declarada a improcedência do auto de infração.  

 
Acosta aos autos documentos de fls. 60/69.  
 

 
 

VOTO 
 

 
Cuida o auto de infração da aplicação de penalidade pecuniária em 

face de haver o sujeito passivo supostamente extraviado Equipamento Emissor de Cupom 
Fiscal - ECF.  

Dentro do ordenamento jurídico-tributário, os contribuintes estão, 
além de submetidos ao cumprimento da obrigação tributária principal, que está 
relacionado diretamente ao pagamento de tributos, obrigados pela lei ao cumprimento de 
prestações positivas ou negativas perante o poder tributante, prestações essas que são 
pecuniárias, nos termos dos pressupostos legais. 

Estabelece o artigo 64 da Lei nº 11.651/91, "in verbis", que: 
 
O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do 
imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivos ou 
negativas, estabelecidas na legislação tributária. 

 
Entre o rol de exigências está a de conservar os documentos 

fiscais, até que ocorra a inexigibilidade dos créditos tributários decorrentes das 
operações ou prestações neles registradas, conforme preceitua o parágrafo único do 
artigo 146 da retromencionada Lei. Senão vejamos: 

 

Art. 146. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação 
quaisquer disposições legais excludentes ou limitativas do direito de 
examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos 
comerciais ou fiscais dos sujeitos passivos e demais pessoas 
indicadas no artigo anterior, ou da obrigação destes de exibi-los. 

Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e 
fiscal e os comprovantes dos registros neles efetuados, bem como os 
demais documentos de interesse fiscal, serão conservados até que 
ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes dos atos, 
fatos ou negócios a que se refiram 



 

 

Cumpre salientar, também, que a cessação de uso de Equipamento 
Emissor de Cupom Fiscal – ECF, quando do encerramento das atividades, está regulada 
no Anexo XI, do Decreto nº 4.852/97, que estabelece os seguintes procedimentos:   

Art. 121. O contribuinte deve solicitar a cessação de uso do 
equipamento de ECF à agência fazendária a que estiver vinculado, 
mediante o preenchimento do formulário Pedido de Uso, de Alteração 
de Uso e de Cessação de Uso de ECF, constante do Apêndice VII, 
indicando tratar-se de cessação de uso, especialmente quando 
(Convênio ICMS 85/01, cláusula setuagésima quinta): 

I - for encerrar suas atividades; 

Art. 124. O ECF autorizado para o contribuinte que tenha o seu 
cadastro suspenso por desaparecimento, se não atendida a 
notificação de regularização da situação cadastral, será presumido 
desaparecido, destruído, extraviado, inutilizado ou perdido. 

Assim, fica claro que o simples desaparecimento do contribuinte do 
seu endereço declarado, com a consequente suspensão da sua inscrição cadastral por 
parte da repartição fazendária, não caracteriza o extravio do Equipamento Emissor de 
Cupom Fiscal – ECF, havendo a necessidade da notificação para regularização da 
situação cadastral, normalmente por meio de Portaria da Superintendência de 
Administração Tributária (SAT), publicada no Diário Oficial do Estado de Goiás.   

Analisando, de forma detida, o documento colacionado pelo 
próprio sujeito passivo às folhas 63, verifico que o equipamento objeto da autuação 
teve sua cessação de uso autorizada em 19/08/2014. 

Portanto, no caso em comento, considero que o feito em questão não 
deve prosperar, pois o documento supramencionado elide na íntegra a pretensão fiscal 
inicial.   

 
Pelo exposto, voto conhecendo do recurso, dando-lhe provimento 

para reformar a sentença singular e considerar improcedente o auto de infração. 
 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 15 de março de 2016. 

http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/ICMS/2001/CV085_01.htm
http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/ICMS/2001/CV085_01.htm
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Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00352/16 
 
Relator: Conselheiro Alcedino Gomes Barbosa 
 

 
EMENTA: ICMS. Multa formal. Pena pecuniária. Extravio de 
documentação fiscal. Procedência parcial.  
 
Provado nos autos que o sujeito passivo deixou de comprovar a 
entrega de parte da documentação fiscal tida como extraviada, 
procedente em parte é o auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 08 
de dezembro de 2015, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda 
Pública para o Conselho Pleno, negar-lhe provimento para manter a decisão cameral que 
considerou parcialmente procedente o auto de infração no valor da multa formal de R$ 
244,80 (duzentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos). Foram vencedores os 
Conselheiros Alcedino Gomes Barbosa, Edson Abrão da Silva, José Pereira D'abadia, 
Elias Alves dos Santos, João Divino de Brito, Heli José da Silva, Nivaldo Carvelo Carvalho, 
José Luiz Rosa, Nivaldo José Mendes e Masayuki Missao. Vencidos os Conselheiros 
Lidilone Polizeli Bento, Nislene Alves Borges, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, 
Márcio Nogueira Pedra, Victor Augusto de Faria Morato e Washington Luis Freire de 
Oliveira, que votaram conhecendo do recurso, dando-lhe provimento para reformar em 
parte a decisão cameral e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor 
do ICMS de R$ 489,60 (quatrocentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos). 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo não apresentou à 
delegacia fiscal de sua circunscrição os documentos fiscais no prazo máximo de 10 dias, 
contados da data da suspensão da sua inscrição no cadastro estadual, conforme cópia do 
diário oficial, em anexo. Razão pela qual são considerados extraviados. Em consequência, 
fica sujeito a multa formal no valor de R$ 244,80 (duzentos e quarenta e quatro reais e 
oitenta centavos), por documento, perfazendo um total de R$ 153.000,00 (cento e 
cinquenta e três mil reais). 

 
A autoridade lançadora indica como infringida as disposições do 

artigo 64 do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) combinado com os 
artigos 109 do Decreto 4852/97. Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, 
inciso XVIII, "a", do CTE, com redação da Lei nº 12806/1995. 

 
O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: cópia 

CIAF "fls. 3", cópia diário oficial "fls. 4", cópia consulta revalidação "fls. 5" e cópia cadastro 
de contribuintes "fls. 6". 

 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de "fls. 7 e 8", tendo 
sido lavrado termo de revelia "fls. 9".  

 
Em sua impugnação à Segunda instância, "fls. 13 a 15", o sujeito 

passivo alega que "houve um erro material na aplicação da multa, já que o auto 



 

apresentou os blocos, e de acordo com o auto de infração foi da sequência de 126 à 750, 
totalizando 625 documentos". Defende que "a impugnante devolveu os documentos de n° 
126 à 673, e que não estão de posse, sendo que os mesmos foram entregues à Secretaria 
da Fazenda". Argumenta que "os documentos acostados expressam a verdade dos fatos 
que o impugnante não cometeu nenhum ato que fosse passível de punição". Ao final, 
requer a descaracterização do respectivo auto de infração para que seja anulado o 
lançamento do respectivo auto de número 3033183382687, sendo que é infundada tais 
alegações em prol do impugnante. 

 
O sujeito passivo anexa os seguintes documentos: cópia procuração 

"fls. 16", cópia documentos de identificação do advogado e do sujeito passivo "fls. 17 e 
18", cópia termo de protocolo do processo "fls. 19", cópia intimação "fls. 20", cópia auto de 
infração "fls. 21", cópia nota fiscal "fls. 22", cópia termo de baixa de documento fiscal "fls. 
23" e cópia requerimento de empresário "fls. 24". 

 
Pelo acórdão nº 2653/2009, "fls. 26 a 28", o julgador singular decide 

pela procedência em parte do auto de infração. Em sua fundamentação afirma que "o 
sujeito passivo colaciona ao feito às "fls. 22 e 23" documentos que comprovam a entrega 
parcial dos documentos reclamados na exordial, o que ilide em parte a pretensão fiscal. 
Ocorre que remanesce pendente a comprovação de entrega do documento n° 422 ao 
passo que o de n° 430 teve apresentada apenas a 4ª via ao invés da 2ª via, como exigido 
das demais". 

 
A Fazenda Pública é intimada a apresentar Recurso ao Conselho 

Pleno, conforme documentos de "fls. 29". E o sujeito passivo intimado a apresentar 
contradita ao recurso da fazenda pública ou a pagar a quantia exigida em virtude de ter 
sido parcialmente condenado pelo acórdão cameral, fls. 31 e 32", tendo sido lavrado o 
termo de perempção "fls. 33". 

 
A Fazenda Pública apresenta recurso ao Conselho Pleno, "fls. 30", 

afirmando que "conforme demonstrado no AN. II da IN 606, "fls. 22", foram apresentadas 
todas as notas fiscais, exceto as notas 422 e 530. O acórdão ora combatido não há que 
prosperar uma vez que tenha incorretamente considerado como não extraviada a nota 
fiscal 530, da qual apenas a 4ª via foi apresentada". Sustenta que "somente há que se 
considerar não extraviadas as notas fiscais cuja 1ª via é apresentada, implicando 
considerar como extraviada neste caso, não só a nota n° 422, mas também a n° 530". Ao 
final, requer a reforma da decisão cameral mudando-se a parcial procedência de R$ 
244,80 para R$ 489,60.   

 
Cientificado para contraditar as razões da Fazenda Pública, o sujeito 

passivo queda-se silente e tem lavrado contra si o Termo de Perempção. 
 

 
V O T O 

 
 
Passo a decidir e de plano devo conhecer do recurso da Fazenda 

Pública para o Conselho Pleno, porém negar-lhe seguimento para manter a decisão 
cameral que considerou procedente em parte o auto de infração no valor de R$ 244,80 
(duzentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos), em virtude do extravio da Nota 
Fiscal de nº 422 (fls. 22). 

 



 

Quanto ao pedido da fazenda pública, que pugna pela reinclusão da 
Nota Fiscal nº 530 no rol dos documentos extraviados, com o argumento de que não foi 
apresentada sua primeira via à autoridade fiscal, devo igualmente rejeitá-lo pois: 

 
a) Da nota fiscal nº 530 foi apresentada a 4ª via e por tratar-se de 

documentação fiscal já utilizada considero que deveria ter sido 
apresentada a 2ª via, o que não foi o caso. Ocorre que, tal fato é 
irrelevante pois o contribuinte além de ter apresentado a quarta 
via do documento tido como extraviado, efetuou os registros nos 
livros próprios. Devo acrescentar que a empresa está com seu 
registro cadastral estadual baixado.  

 
b) Outrossim, a apresentação da 4ª via da nota fiscal nº 530 prova 

de per si que inexiste o alegado extravio, afastando em parte a 
pretensão fiscal (fls.22). 

 
Dessarte, nada mais devo acrescentar, motivo pelo qual conheço do 

recurso da Fazenda Pública para o Conselho Pleno, nego-lhe provimento para manter a 
decisão cameral que considerou parcialmente procedente o auto de infração no valor de 
R$ 244,80 (duzentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos). 
   

 
 

Sala das sessões plenárias, em 15 de março de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00362/16 
 
Relator: Conselheiro Masayuki Missao 
 

 
EMENTA: Processual. Nulidade do auto de infração. 
Cerceamento do direito de defesa e insegurança na 
determinação da infração. Preliminares arguidas pela parte e 
rejeitadas. ICMS. Multa formal. Pena pecuniária. Omissão na 
consignação dos registros fiscais de entradas relativos a notas 
fiscais de aquisição de mercadorias. Procedência.  
 
1. Inocorrendo nos autos quaisquer das hipóteses de nulidade 
previstas no artigo 20 da Lei nº 16.464/09, mister se faz rejeitar a 
preliminar de nulidade argüida pelo sujeito passivo; 
 
2. Provado nos autos que o sujeito passivo deixou de consignar 
nos registros fiscais de entradas da Escrituração Fiscal Digital – 
EFD, notas fiscais de aquisição de mercadorias ou serviços 
descritas em relatórios específicos, procedente é o auto de 
infração. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 04 de janeiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por  
cerceamento do direito de defesa, a segunda, por insegurança na determinação da 
infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Masayuki Missao, Edson Abrão da 
Silva, Márcio Nogueira Pedra, Carlos Andrade Silveira e Victor Augusto de Faria Morato. 
Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Masayuki Missao, Edson Abrão da 
Silva, Márcio Nogueira Pedra, Carlos Andrade Silveira e Victor Augusto de Faria Morato. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo deixou de consignar 
nos registros fiscais de entradas da Escrituração Fiscal Digital – EFD, relativa ao período 
de julho de 2011 a dezembro de 2012, as notas fiscais de aquisição de mercadoria e ou 
serviços descritas na "ordem de conferência – NFE" anexa, as quais perfazem o valor 
comercial de R$ 521.002,13. Em consequência, fica sujeito à multa de 25% do valor da 
operação, juntamente com os acréscimos legais, conforme evidenciam ordem de 
conferência, cópia dos relatórios dos registros fiscais de entradas constantes da EFD 
apresentada relativa aos anos de 2011 e 2012, demonstrativos. 

 
A autoridade lançadora indicou como infringida as disposições dos 

artigos, 64 do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) combinado com os 
artigos 308, do Decreto 4852/97. Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, 
VII, "c", do CTE, com redação da Lei nº 16.241/2008. 

 
O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: anexo 

estruturado "fls. 03 e 05, Ordem de Conferência -  Documentos Fiscais não Registrados, 



 

contendo a relação das notas fiscais não registradas; cópias dos registros fiscais dos 
documentos de entradas de mercadorias e prestação de serviços."fls. 06 a 28". 

 
Cientificado nos termos da lei (fls.29/30), o sujeito passivo 

comparece aos autos para impugnar o auto de infração (fls.35/42). De proêmio, argúi as 
preliminares de nulidade da peça básica por cerceamento do direito de defesa e 
insegurança na determinação da infração, afirmando que não foi notificada a providenciar 
e explicar acerca dos lançamentos. 

 
No mérito, limita-se a invocar o princípio da capacidade contributiva, 

alegando que a capacidade produtiva do sujeito passivo será afetada caso venha a 
cumprir com a exação e para sustentar suas teses, invoca julgado desta e de outras 
Cortes. 

 
Ao final requer a nulidade do feito, ou na impossibilidade, sua 

improcedência. 
 
O sujeito passivo anexou os seguintes documentos: cópia da 

procuração "fls. 43", CNPJ "fls. 44", cópia do contrato "fls. 45 a 50", cópia da carteira da 
Ordem dos Advogados "fls. 51",  

 
Sobreveio a decisão singular de nº 3120/2014 – JULP (fls. 53/55) 

pela qual o douto julgador rejeita as preliminares de nulidade por cerceamento do direito 
de defesa e insegurança na determinação da infração. Argumenta que ao sujeito passivo 
foi garantido o amplo direito de defesa, pois este foi comunicado de todos os atos 
processuais e a eles compareceu para defender-se; que a fazenda pública também nada 
omitiu ou impediu e nada de novo trouxe ao processo que não fosse de seu 
conhecimento. 

 
Quanto à insegurança na determinação da infração, argumenta que 

as provas colacionadas aos autos estão em sintonia com a descrição dos fatos narrados 
na exordial e visto que todas as informações trazidas à sustentação da acusação foram 
obtidas do SINTEGRA, correto é o trabalho do fiscal o que deita por terra o aludido vício. 

 
No mérito, argumenta que o auto de infração é procedente pois a 

defesa não comprovou o registro das notas fiscais e tampouco apresentou alegações de 
que as notas fiscais tenham sido registradas. Que a juntada dos extratos do SINTEGRA 
atesta que os emitentes das notas fiscais declararam à fazenda pública que forneceram 
mercadorias para o sujeito passivo, o que comprova a realização do negócio jurídico entre 
o remetente e o destinatário. Pondera que os contribuintes devem atender ao disposto na 
legislação tributária e invoca os artigos 64, 114 e 115, todos do CTE.  

 
Que, não cumprida as obrigações, ainda que acessórias, fica o 

contribuinte sujeito aos desígnios da lei e em especial da multa formal; que a penalidade 
cominada no dispositivo constante na face da exordial é a que se ajusta ao caso. 

 
Ao final, conhece da impugnação, nega-lhe provimento para 

considerar procedente o auto de infração. 
 
Após a decisão cameral, o sujeito passivo comparece aos autos para 

interpor recurso. Em juízo de prefação, reitera a preliminar de nulidade da peça básica por 
insegurança na determinação da infração e cerceamento do direito de defesa. Argumenta 
não ter sido notificado a providenciar e explicar acerta de lançamentos; que inexiste nos 



 

autos a comprovação de tal alegação; que tais fatos demonstram a ocorrência dos 
aludidos vícios e para sustentar sua tese, invoca diversos julgados desta Casa. 

 
No mérito, argumenta não ter praticado a infração estampada na 

basilar. Argumenta que a penalidade aplicada fere o Princípio da Capacidade Contributiva 
do contribuinte, plasmado pelo artigo 145, § 1º da Carta Magna; que sua capacidade 
produtiva será afetada caso venha a ter de cumprir a exação, tendo em vista que esta 
corresponde a valor significativo, se comparado ao faturamento da mesma. 

 
Ao final, requer a reforma da decisão anterior para julgar 

improcedente o auto de infração, com a redução da penalidade aplicada.  
  
É o relatório. 
 

V O T O 
 

 
 

A acusação constante do auto de infração decorre do fato de o 
contribuinte ter omitido a escrituração, no livro Registro de Entradas, de notas fiscais 
relativas à aquisição de mercadorias constantes na Ordem de Conferência – NFE. Diante 
de tal fato, e não tendo o órgão fiscalizador encontrado as citadas notas, constituiu o 
presente crédito tributário cuja natureza jurídica reveste-se de multa formal. 

 
Em seguida, verifico na decisão monocrática a rejeição às 

preliminares de nulidade arguidas pela parte tanto por insegurança na determinação da 
infração quanto  por cerceamento do direito de defesa Quanto à primeira, o douto julgador 
singular esclarece que sob o aspecto formal o sujeito passivo foi identificado e cientificado; 
que foi aplicada a norma legalmente vigente no período de ocorrência do fato gerador; que 
este subsumiu-se à descrição fática da infração fiscal. No mesmo diapasão, também 
acertada a penalidade aplicável ao caso. 

 
No que tange ao vício por cerceamento de defesa, aduz que  foi 

assegurado aos recorrentes, o pleno exercício pleno do seu direito de defesa; que as 
informações para a constituição do crédito tributário foram extraídos do relatório do 
SINTEGRA bem como entregues a relação e a identificação dos respectivos remetentes 
das mercadorias, possibilitando-se assim conhecer os fatos e arquitetar a defesa. 

 
No mérito, ratifica o crédito tributário, em virtude da não 

apresentação de fatos ou provas que pudessem ilidir a acusação. 
 
Passo a decidir, e de plano acompanhado da unanimidade do voto 

de meus pares, devo rejeitar as preliminares de nulidade da peça básica por cerceamento 
do direito de defesa e insegurança na determinação da infração, ambas arguidas pela 
parte.  

 
De fato, não obstante o sujeito passivo tenha argumentado que "A 

ausência de demonstrativos próprios prejudica a interpretação do resultado do 
trabalho fiscal e acaba por caracterizar insegurança, que leva ao cerceamento de 
defesa do contribuinte", considero que tal constitui equivocada ponderação passiva. 
Com efeito, observo que os demonstrativos anexados ao Auto de Infração, pelo agente 
fiscal, constituídos de Ordem de Conferência de Nota Fiscal de Entrada, onde constam os 
documentos fiscais não registrados e não cancelados, demonstram com clareza a falta 



 

cometida pelo sujeito passivo. No caso em comento, a descrição do fato gerador no 
lançamento está em perfeita sintonia com as provas e documentos carreados aos autos 
pelos agentes fiscais, o que deita por terra a aludida preliminar relativa à insegurança na 
determinação da infração.  

 
Em seguida, há novo equívoco ao alegar que: "Não basta ao polo 

ativo da relação tributária mencionar a irregularidade, para imputar ao contribuinte o 
pagamento de tributo e penalidades. É imprescindível que a prática da mesma fique 
comprovada e que haja exposição clara dos cálculos que ditam o valor da exigência. 
Ledo engano. De proêmio, devo argumentar que neste auto de infração não se imputa a 
cobrança de tributo, mas penalidade formal por falta de registro de documentos fiscais de 
entrada, cujos valores e somatórios estão claramente dispostos. Para contrapor a 
acusação, bastava tão somente ao contribuinte apresentar as provas de que os mesmos 
houvessem sido lançados ou cancelados, o que não aconteceu. 

 
Enfim, nada há que possa imputar nulidade decorrente de 

insegurança na determinação da infração e de consequência de cerceamento do direito de 
defesa. Impende salientar que em relação a este quesito não se vislumbra onde estariam 
os prejuízos causados por este vício. O sujeito passivo foi comunicado acerca de todos os 
atos processuais para quais tinha que opor manifestação. Ademais, sua defesa é técnica e 
patrocinada por advogado regularmente inscrito em seu órgão de classe e mais, não estão 
evidenciadas neste processo, quaisquer atos ou omissões ou ainda procedimentos 
defeituosos que tenham impedido ou prejudicado  o  exercício  do  amplo  direito  de 
defesa, como, por exemplo, as argüições seguintes: 

 

a)   a  apreensão  e  retenção  pela  autoridade  administrativa  dos  
documentos necessários à defesa do Contribuinte, ou a devolução 
dos documentos ao mesmo, após a intimação, suprimindo seu prazo 
processual para defesa, 
b)   os documentos do Contribuinte  foram apossados pela autoridade 
administrativa sem emissão do competente Termo de Apreensão, 
configurando posse ilícita, 
c)   a ausência na instrução processual de documento fiscal citado 
pelo autuante e que não consta dos arquivos do Contribuinte, 
d)   o  trancamento  de  estoques  sem  o  devido  acompanhamento  e  
assinatura  do Contribuinte, 
e)   o  arbitramento  de  lucro  sem  a  desclassificação  formal  da  
escrita  contábil,  se possuir, 
f)    informações divergentes de quebra técnica ou utilização de índice 
impreciso em levantamento específico, 
g)   falha na eleição do domicílio fiscal do Contribuinte no lançamento, 
inocorrendo a regular intimação, para pagar o débito ou defender-se, 
h)   falha na intimação postal, quando a correspondência for remetida 
para endereço incorreto, ou não servido pelos Correios, caso da zona 
rural, e devolvida sem a cientificação do destinatário, 
i)    falha na intimação por edital, se ocorreu anterior falha na 
intimação postal,  
j)    nulidade  do auto de infração, por estar destituído de 
demonstrativo que lhe deu origem, 
k)   a juntada aos autos, por parte da fiscalização, de novos 
documentos, aditivos ou revisão, sem que o Contribuinte tenha sido 
intimado para manifestar-se.” 
     
Ante o exposto e não tendo sido encontrada, nenhuma das hipóteses 

de nulidade descritas no art. 20, da Lei 16.469/09, ficam rejeitadas as alegações quanto a 



 

nulidade por insegurança na determinação da infração e cerceamento ao direito de 
defesa. 

 
No mérito, considero que o feito deve prosperar. Deveras, todos os 

contribuintes devem observar o conteúdo das normas estabelecidas na legislação 
tributária. No caso em comento, esta considera como infração fiscal ou irregularidade, 
passiva de cobrança de multa, a omissão relativa a  registro de notas fiscais de saídas ou 
de entradas. De acordo com o ordenamento jurídico tal constitui-se em obrigação 
acessória e como tal deve ser observada. Tal é o que deduz-se do artigo 64 do CTE, “in 
verbis” 

 
Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento 
do imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou 
negativas, estabelecidas na legislação tributária.  

 
Determina o Código Tributário Nacional que as obrigações tributárias 

são autônomas e distintas, logo tem vida própria, conforme previsão dos artigos 114 e 115 
do CTN, “in verbis”:  

Art. 114 - Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em 
lei como necessária e suficiente à sua ocorrência.  
 
Art. 115 - Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação 
que, na forma da legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção 
de ato que não configure obrigação principal.” (grifou-se)  

 
A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por 

objeto uma obrigação de fazer ou não fazer. A obrigação acessória, na modalidade de 
pena pecuniária, quando não cumprida será exigida como um tributo, com todas as 
garantias e privilégios deste, como explicita o próprio § 3° do art. 113 do CTN, “in verbis”: 

 
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória. 
 
§ 3º A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, 
converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade 
pecuniária. 
 

A multa foi corretamente aplicada e é a adequada para infração 
cometida, sendo ela aquela cominada no art. 71, VII,  "c", do CTE: 

  

 
Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
 
[...] 
 
VII - de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da operação ou da 
prestação: 
 
[...] 
 
c) pela falta de registro ou pelo registro com valor incorreto de 
documento relativo à entrada, aquisição ou utilização de mercadorias, 
bens e serviços; 

 
Quanto à verificação de inconstitucionalidade de leis, decretos e 

Instruções Normativas este Conselho está adstrito às disposições do art. 6°, §4°, da Lei n. 



 

16.469/09, que veda decisão que implique na apreciação ou declaração de 
inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato administrativo, “in verbis”: 

 
Art. 6º Compete ao Conselho Administrativo Tributário -CAT- apreciar: 
 
[...] 
 
§ 4º Não pode haver decisões que impliquem apreciação ou 
declaração de inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato normativo 
expedido pela Administração Tributária. 

 
 
Dessarte, rejeito as preliminares de nulidade da peça básica, 

arguidas pelo sujeito passivo, sendo a primeira por cerceamento do direito defesa, a 
segunda, por insegurança na determinação da infração, e no mérito, pelo mesmo quórum, 
conheço do recurso, nego-lhe provimento para confirmar a decisão singular que 
considerou procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões, em 18 de março de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00371/16 
 
Relator: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: Multa formal. Documentos fiscais considerados 
extraviados. Procedente em parte.  
 
Julga-se parcialmente procedente o lançamento quando a 
instrução processual apontar que o polo passivo cumpriu 
parcialmente a exigência estabelecida em lei no seu aspecto 
formal. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 20 de janeiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe parcial provimento para considerar parcialmente procedente o 
lançamento no valor de R$ 18.728,00 (dezoito mil, setecentos e vinte e oito reais). 
Participaram do julgamento os Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, Nislene 
Alves Borges e João Divino de Brito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de lançamento fiscal lavrado em 22 de fevereiro de 2013, 
em face em face de Carmen L O Martins Noticia por não apresentar à Delegacia de sua 
circunscrição os livros e/ou documentos fiscais, no prazo regulamentar, conforme consta 
da publicação da Portaria que suspendeu a sua inscrição no Cadastro Estadual, razão 
pela qual foram considerados extraviados. Em consequência, fica sujeito à multa formal.   

 
A autoridade lançadora indicou como infringida as disposições do 

artigo 64 da Lei nº 11.651/91 combinado com o artigo 109 do Decreto nº 4.852/97. 
Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, XX, "a",1 da Lei 11.651/91 c/ 
redação da Lei 13.194/1997.  

 
O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: 

Detalhamento do crédito tributário, "fls. 03", consulta resumida do contribuinte, "fls. 04 a 
05", autorização "fls. 06".  

 
O Sujeito Passivo foi intimado às "fls. 07 a 09", a pagar a quantia 

exigida e/ou apresentar defesa em Primeira Instância. Foi lavrado Termo de Revelia, fl.10. 
 
Foi renovada a intimação do sujeito passivo para pagar e/ou interpor 

recurso voluntário, fl.12 
 
A autuada interpõe recurso voluntário de fls. 15/19, onde alega que 

após tomar conhecimento do lançamento, protocolou junto à Secretaria da Fazenda 
pedido de suspensão temporária, oportunidade em que apresentou as Notas Fiscais 
Modelo 2, série D-1 de 001 a 400, Mod 1 Série D-1 de 001 a 500, bem como todos os 
livros fiscais. 

 
Quanto às notas fiscais de 401 a 500 Mod 2 Série D-2, foram todas 

lançadas em livros próprios e apurados o ICMS correspondente; que no entender da 



 

autuada não houve nenhum prejuízo aos cofres públicos, muito menos pratica de 
sonegação fiscal, já que, as referidas notas não transferem créditos de ICMS, motivo pelo 
o qual, requer que seja aplicada a multa nas notas consideradas extraviadas, na forma 
que estabelece o art. 71, § 3º da Lei CTE. Colaciona julgado da IIICJUL como paradigma. 

 
Ao final, requer que seja julgado improcedente o auto de infração 

supracitado.  
 
Acompanham o recurso os documentos de fls. 20/23. 
 
A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 

realizada no dia 19/03/2015, resolve, converter o julgamento em diligência a fim de intimar 
o sujeito passivo, no prazo de trinta dias, apresente, cópias autenticadas dos livros fiscais 
do autuado em que as notas fiscais sequência de 401 a 500 foram escrituradas, no 
correspondente livro de apuração do ICMS e do comprovante de pagamento do ICMS 
referentes às tais notas fiscais que a fiscalização resume extraviadas. [fl.25] 

 
Apesar de intimado o sujeito passivo [fls.27/30] o mesmo não 

compareceu ao processo, conforme se vê das fls. 31. 
 
Nova Resolução foi editada [fl.32] a fim de intimar o sujeito passivo 

no endereço fornecido quando do seu comparecimento nos autos [fl.15], para que cumpra 
a determinação da Resolução de fls. 25/26. 

  
O sujeito passivo não se manifestou [fls. 33/37]. 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Conforme informado no relatório que é parte integrante deste 
“decisum”, a exigência fiscal deve-se a extravio de documentos fiscais.  

 
O polo passivo comprova nos autos o uso das notas fiscais, modelo 

D-1, sequência de 01 a 400. 
 
Entretanto, apesar das diligências para intimar o polo passivo a 

apresentar as notas fiscais D-2, números 401a 500, a baixa destes não foi comprovada 
por meio de documento próprio.  

 
A ausência de tal comprovação implica na parcial procedência da 

lide, na importância de R$ 18.728,00 (dezoito mil, setecentos e vinte e oito reais).  
  
Assim, voto conhecendo da impugnação, dando-lhe parcial 

provimento para considerar parcialmente procedente o lançamento no valor de R$ 
18.728,00 (dezoito mil, setecentos e vinte e oito reais).  

 
 

Sala das sessões, em 18 de março de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00372/16 
 
Relator: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: Multa formal. Documentos fiscais considerados 
extraviados. Procedente.  
 
Julga-se procedente o auto de infração não contraditado de 
forma convincente. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 29 de janeiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, negar-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, Talita 
Pimenta Félix e Nislene Alves Borges. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo não apresentou à delegacia 
de sua os livros e/ou documentos fiscais, no período de 30 dias, conforme consta da 
publicação de n°. 011/2012 – GIEF, de 18/06/12, que suspendeu a sua inscrição no 
cadastro estadual, constante do Diário Oficial de n°.21371 de 22/06/2012, razão pela qual 
são considerados extraviados. Em consequência, fica sujeito à multa formal. 

 
Tem-se como infringidas as disposições do artigo 64, da Lei 

11.651/91, combinado com o artigo 109 do Decreto 4.852/97. Propõe-se a penalidade 
contida no artigo 71, XVIII, "a", da Lei 11.651/91 com redação da Lei 12.806/95. 

 
A autoridade lançadora instrui o auto de infração com os seguintes 

documentos: Anexo Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário, Cadastro de 
Contribuintes do Estado – Espelho Cadastral, Controle de Concessão/ Autenticação de 
Documentos Fiscais – CIAF, Relatório de Autenticação Fiscal, "fls.03 a 06". 

 
O sujeito passivo é intimado, "fls.07 a 08", a pagar a quantia exigida 

ou apresentar Impugnação à Primeira Instância, contudo, não comparece aos autos e é 
lavrado Termo de Revelia às "fls.10". 

 
Novamente, o sujeito passivo é intimado, "fls.12 a 14", a pagar a 

quantia exigida ou apresentar Impugnação à Segunda Instância. 
 
Cientificada, a empresa autuada comparece aos autos e apresenta 

Impugnação à Segunda Instância, "fls.17 a 18", na qual alega que os documentos não 
foram apresentados tempestivamente em virtude da mudança dos proprietários e os 
documentos foram despachados para outro endereço. Contudo, afirma que assim que 
encontrados, estes foram levados à SEFAZ para sanar as irregularidades, declarar a sua 
existência e local aonde se encontram. Esclarece que os referidos documentos estão 
sendo providenciados para baixa definitiva junta à SEFAZ. 

 
Ante o exposto requer o cancelamento do auto de infração. 
 



 

O sujeito passivo instrui a peça impugnatória com os seguintes 
documentos: Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral e Contrato Social, "fls.19 a 
22". 

 
Mediante Resolução n°091/2015, "fls.24", a Terceira Câmara do 

Conselho Administrativo Tributário, para fins de intimação da empresa autuada, por meio 
de seu sócio, para que este providencie a apresentação dos documentos fiscais tidos 
como extraviados, constantes no auto de infração. 

 
Às "fls.25 a 28", a empresa autuada é intimada a atender o disposto 

na Resolução, entretanto não se manifesta. 
 
É o Relatório. 
 

VOTO 
 

Reporto-me à Resolução nº. 091/2015 da egrégia Terceira Câmara 
Julgadora, que por unanimidade de votos, converte o julgamento em diligência ao Setor de 
Preparo Processual da GEPRE, para fins de intimação da empresa autuada, na pessoa de 
seu sócio ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para providenciar a apresentação dos documentos 
ficais tidos como extraviados, constantes do auto de infração (Notas Fiscais modelo 2, 
série D-1 de nºs 001 a 500; Notas Ficais modelo 1 de nºs 001 a 125 e 12 livros fiscais, 
Junto à Delegacia Regional de Fiscalização de Anápolis, promovendo, a seguir, juntada a 
esse feito do respectivo (Anexo II ou Termo de Fiel Depositário). 

 
Entretanto, o polo passivo, embora intimado, queda-se silente, 

deixando transcorrer “in albis” a oportunidade de comprovar nos autos que não infringiu a 
norma tributária de ordem acessória, descrita na folha de rosto deste volume, situação que 
implica na procedência do trabalho exordial.  

 
Assim, voto conhecendo da impugnação, negando-lhe provimento 

para considerar procedente o auto de infração. 
 
 

 
 

Sala das sessões, em 18 de março de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00374/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Washington Luis Freire de Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Omissão de registro de 
aquisição de mercadorias. Procedência. 
 
1. Os contribuintes do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 
cumprimento de obrigações tributárias, relacionadas com o 
ICMS, são obrigados a manter e escriturar os livros exigidos e a 
emitir documentos fiscais (CTE, art. 64, § 2°); 
 
2. O livro Registro de Entradas destina-se à escrituração da 
entrada, a qualquer título, de mercadoria no estabelecimento, e a 
utilização de serviço pelo estabelecimento (art. 308, I, RCTE); 
 
3. Quando para uma determinada irregularidade houver previsão 
de mais de uma multa, aplicar-se-á a mais específica delas (art. 
71, § 4º, CTE). 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 10 
de dezembro de 2015, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso para o Conselho 
Pleno, negar-lhe provimento para manter a decisão cameral que considerou procedente o 
auto de infração, sem adequação da forma privilegiada prevista no § 8º do art. 71 do CTE. 
Foram vencedores os Conselheiros Washington Luis Freire de Oliveira, Renato Moraes 
Lima, Elias Alves dos Santos, Lidilone Polizeli Bento, Heli José da Silva, Nislene Alves 
Borges, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Márcio Nogueira Pedra, Victor Augusto 
de Faria Morato e o Sr. Presidente, Conselheiro Domingos Caruso Neto, que proferiu voto 
de desempate. Vencidos os Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, Alcedino 
Gomes Barbosa, Edson Abrão da Silva, Aguinaldo Fernandes de Melo, João Divino de 
Brito, Cláudio Henrique de Oliveira, Paulo Diniz, Nivaldo José Mendes e Masayuki Missao 
que votaram pela improcedência do lançamento fiscal. E, também, por maioria de votos, 
rejeitar o pedido de adequação da penalidade para a prevista no art. 71, XXIII do CTE, 
formulado pelo Conselheiro Relator.  Foram vencedores os Conselheiros Washington Luis 
Freire de Oliveira, Renato Moraes Lima, Elias Alves dos Santos, Lidilone Polizeli Bento, 
Heli José da Silva, Nislene Alves Borges, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, 
Márcio Nogueira Pedra, Victor Augusto de Faria Morato e o Sr. Presidente, Conselheiro 
Domingos Caruso Neto, que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros 
Rickardo de Souza Santos Mariano, Alcedino Gomes Barbosa, Edson Abrão da Silva, 
Aguinaldo Fernandes de Melo, João Divino de Brito, Cláudio Henrique de Oliveira, Paulo 
Diniz, Nivaldo José Mendes e Masayuki Missao. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de recurso do contribuinte ao Conselho Pleno interposto 
contra decisão cameral que por maioria de votos julgou procedente o auto de infração sem 
aplicação da forma privilegiada. 

 
Em 27 de abril de 2012, o Fisco exige a multa formal no valor de R$ 

816.445,74 (oitocentos e dezesseis mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e setenta e 



 

quatro centavos) e acréscimos legais da autuada, na condição de contribuinte, em razão 
desta não ter escriturado no livro Registo de Entradas do ano de 2012 as notas fiscais 
relativas à entrada de mercadorias e/ou serviços no estabelecimento, no valor comercial 
de R$ 3.265.782,94 (três milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, setecentos e oitenta e 
dois reais e noventa e quatro centavos). 

 
Citados como infringidos o art. 64, da Lei n° 11.651/91, c/c o art. 

308, do Decreto n° 4.825/97, tendo sido proposta a penalidade prevista no art. 71, VII, "c", 
da Lei n° 11.651/91 com redação da Lei nº 13.446/99. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, Relação 

de NFe não Registradas (fls. 04 a 12), Resumo de Entrega de Escrituração Fiscal Digital 
(fls. 13 a 15) e CD (fl. 16), dentre outros documentos. 

 
Intimado em 03/05/2012 (fls. 17), o sujeito passivo apresenta 

impugnação (fls. 20 a 24), afirmando que o Decreto nº 4852/97, RCTE, estabelece que o 
arquivo digital deve ser enviado até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao período da 
apuração, podendo ainda ser retificado no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias 
após o prazo do envio do arquivo digital, conforme consta nos artigos 356-N e 356-O, 
transcritos na impugnação. 

 
A autuação refere-se aos meses de janeiro a março de 2012 e antes 

do prazo estabelecido nos citados artigos, a empresa já havia enviado o arquivo digital, 
razão pela qual pede a improcedência do lançamento. 

 
O julgador singular, por meio do Despacho nº 702/2012 (fls. 37), 

determina o encaminhamento dos autos à Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia, 
para que seu titular designe auditor fiscal para fazer juntada da cópia do livro Registro de 
Entradas referente ao período de janeiro a março de 2012, e, se for o caso, revisar o 
lançamento.  

 
O diligenciador, atendendo à solicitação formulada no Despacho nº 

702/2012, junta relatórios dos registros de entradas constantes da escrituração fiscal 
digital apresentada pelo contribuinte, que serviu de base para a ação fiscal (fls. 40 a 45). 

 
Intimado, o sujeito passivo não se manifesta acerca do resultado 

dessa diligência. 
 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, rejeita a 

preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da infração, 
arguida pelo sujeito passivo e, no mérito, decide pela procedência do auto de infração, 
aplicando-se, porém, a forma privilegiada prevista no § 8° do art. 71 do CTE, consoante a 
Sentença nº 2281/2013 (fls. 54 a 60). 

 
Os autos foram encaminhados à Gerência da Representação 

Fazendária, tendo um de seus integrantes apresentado recurso à Câmara Julgadora (fls. 
61 a 62), pedindo a reforma da sentença singular, na parte que deferiu a aplicação da 
forma privilegiada prevista no § 8° do art. 71 do CTE, argumentando que a aplicação 
desse benefício (redução de multa) exige razoável certeza, pelo julgador, de que a 
irregularidade detectada pela fiscalização não tenha redundado, ainda que indiretamente, 
em falta de pagamento do ICMS.  

 



 

No presente caso, a infração consiste na falta de escrituração de 
documentos de aquisição de mercadorias tributadas no livro Registro de Entradas 
irregularidade que justifica a não aplicação do benefício previsto no § 8° do art. 71 do CTE, 
porque, indiretamente, há possibilidade de sonegação do ICMS, haja vista que a falta de 
escrituração de notas de entrada, que, em tese, poderia gerar prejuízos ao contribuinte 
vez que deixa de aproveitar os créditos nela destacados, objetiva, em realidade, propiciar 
a realização de venda dessas mesmas mercadorias sem a emissão da documentação 
fiscal correspondente, ou seja, à margem do controle fiscal. 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário e contradita 

em peça única (fls. 70 a 73), repetidos às fls. 76 a 79, pedindo a reforma da sentença 
singular e a improcedência do auto de infração, alegando que a empresa autuada exerce 
atividade de comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiadas e que, para 
realizar a escrituração fiscal da empresa, utiliza da escrituração fiscal digital – EFD.  

 
Aduz que a legislação tributária estabelece, nos arts. 356-N e 356-O 

do RCTE que o arquivo digital deve ser enviado até o dia 15 (quinze) do mês subsequente 
ao período de apuração, podendo ainda ser retificado no prazo máximo de 180 (cento e 
oitenta) dias após o prazo do envio do arquivo digital. 

 
A autuação refere-se ao período de janeiro a março de 2012 e antes 

do prazo estabelecido pelos citados artigos, a empresa já havia enviado o arquivo digital.  
 
A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário decidiu, por 

maioria de votos, conhecer de ambos os recursos, negar provimento ao voluntário, prover 
o de ofício, para manter a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração, porém, sem a aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º do art. 71 da Lei nº 
11.651/91. 

 
O acórdão cameral afirma que a Administração Tributária do Estado 

de Goiás permitiu a retificação da EFD até o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados 
da data fixada para o envio do arquivo digital da EFD, recepcionada automaticamente pelo 
PVA-EFD, sem qualquer autorização da administração tributária, conforme faculdade 
concedida ao ente Federado na cláusula décima terceira, inciso II, do AJUSTE SINIEF 
02/09, entretanto tal possibilidade não constitui uma dilação do prazo para entrega da EFD 
da empresa contendo todas as informações relativas a sua documentação fiscal. 

 
Justifica a procedência do lançamento manifestando o entendimento 

de que o art. 169, incisos I e II, do CTE, concede ao sujeito passivo o benefício da 
espontaneidade para correção do erro, somente antes do início do procedimento 
fiscal, sendo que, no caso em exame, o início do procedimento fiscal ocorreu com a 
intimação do sujeito passivo em 03/05/2012, fls. 17, e as retificações das EFDs ocorreram 
nos dias 10/05/2012, 15/05/2012 e 23/05/2012, ou seja, depois da notificação do 
lançamento do crédito tributário e, portanto, sem o abrigo do instituto da espontaneidade 
para exclusão da penalidade. 

 
No tocante a forma privilegiada o acórdão cameral justificou que a 

omissão de registro de notas fiscais de entradas de mercadorias para revenda resulta 
indiretamente falta de pagamento do imposto, visto que as mercadorias adquiridas a 
margem dos controles fiscais são também comercializadas sem a emissão de documentos 
próprios para acobertar as saídas realizadas. 

 



 

Inconformado o sujeito passivo apresenta recurso ao Conselho 
Pleno repetindo os mesmos argumentos anteriores. 

 
Na sessão de julgamento, durante os debates que antecedem a 

decisão, foi sugerida pelo Conselheiro relator a alteração da penalidade aplicada para a 
prevista no art. 71, XXIII, do CTE sob fundamento de que seria a mais adequada a 
irregularidade praticada. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
O Código Tributário Estadual (CTE), em seu art. 64, § 2°, estabelece 

que os contribuintes do imposto são obrigados a manter e escriturar os livros exigidos: 
 
Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do 
imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou 
negativas, estabelecidas na legislação tributária. 
 

§ 2º Os contribuintes do imposto e as demais pessoas 

sujeitas ao cumprimento de obrigações tributárias, 

relacionadas com o ICMS, são obrigados a manter e 

escriturar os livros exigidos e a emitir documentos fiscais. 
 
O Regulamento do CTE (RCTE), em seu art. 308, incs. I e II, 

determina que o livro Registro de Entradas destina-se à escrituração da entrada, a 
qualquer título, de mercadoria no estabelecimento e utilização de serviço pelo 
estabelecimento: 

 
Art. 308. O livro Registro de Entradas destina-se à escrituração da 
(Convênio SINIEF SN/70, art. 70): 
 
I - entrada, a qualquer título, de mercadoria no estabelecimento; 
 

II - utilização de serviço pelo estabelecimento. 
 
A multa formal no valor de R$ 816.445,74 (oitocentos e dezesseis 

mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e setenta e quatro centavos) e acréscimos 
legais, exigidos no auto de infração, decorreu do fato do contribuinte não ter escriturado no 
livro Registo de Entradas do ano de 2012 notas relativas à entrada de mercadorias e/ou 
serviços no estabelecimento, no valor comercial de R$ 3.265.782,94 (três milhões, 
duzentos e sessenta e cinco mil, setecentos e oitenta e dois reais e noventa e quatro 
centavos). 

 
O texto do art. 356-O do RCTE não impede a fiscalização e a 

respectiva lavratura do auto de infração no caso de irregularidade referente às 
informações consignadas no arquivo digital da EFD, enquanto não transcorrido o prazo de 
180 dias da data fixada em lei para envio do arquivo à Secretaria da Fazenda. 

 
Art. 356-O. O contribuinte pode retificar a Escrituração Fiscal Digital - 
EFD - até 180 (cento e oitenta) dias após o prazo de que trata o art. 356-
N, independentemente de autorização da administração tributária 
(Ajuste SINIEF 2/09, cláusula décima terceira, II). [...] (grifei) 

 

https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/SINIEF/CVSN_70.htm#A70


 

A Administração Tributária do Estado de Goiás permitiu a retificação 
da EFD até o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data fixada para o envio do 
arquivo digital da EFD, recepcionada automaticamente pelo PVA-EFD, sem qualquer 
autorização da administração tributária, conforme faculdade concedida ao ente Federado 
na cláusula décima terceira, inciso II, do AJUSTE SINIEF 02/09, entretanto tal 
possibilidade não constitui uma dilação do prazo para entrega da EFD da empresa 
contendo todas as informações relativas a sua documentação fiscal. 

 
Também não há que se falar em espontaneidade, pois o art. 169, 

incisos I e II, do CTE, concede ao sujeito passivo o benefício da espontaneidade para 
correção do erro, somente antes do início do procedimento fiscal, situação diferente do 
caso em análise, pois a ciência do auto de infração ocorreu em 03/05/2012 as retificações 
nos dias 10/05/2012, 15/05/2012 e 23/05/2012, ou seja, depois da notificação do 
lançamento do crédito tributário em exame, impossibilitando a aplicação do instituto da 
espontaneidade para exclusão da penalidade. 

 
A forma privilegiada de penalidade não ser aplicada porque a 

omissão de registro de notas fiscais de entradas de mercadorias para revenda resulta 
indiretamente falta de pagamento do imposto, visto que as mercadorias adquiridas a 
margem dos controles fiscais são também comercializadas sem a emissão de documentos 
próprios para acobertar as saídas realizadas. 

 
Finalmente, no tocante a alteração da penalidade proposta pelo 

Conselheiro relator é importante mencionar que a penalidade sugerida pelo fiscal autuante 
na inicial (art. 71, VII, “c”, do CTE) é a mais específica para a irregularidade praticada, pois 
trata da falta de registro de documento relativo à entrada, aquisição ou utilização de 
mercadorias, bens e serviços, enquanto que a penalidade sugerida (art. 71, XXIII, do CTE) 
trata de apresentação de arquivo magnético com omissão de registro ou com informação 
incorreta ou incompleta referente a qualquer campo de registro. 

 
Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
[...] 
VII - de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da operação ou da 
prestação: 
[...] 
c) pela falta de registro ou pelo registro com valor incorreto de documento 
relativo à entrada, aquisição ou utilização de mercadorias, bens e serviços; 
[...] 
XXIII - por arquivo magnético apresentado com omissão de registro ou com 
informação incorreta ou incompleta referente a qualquer campo de registro, 
inclusive aquele que apresente valor de operação ou prestação divergente 
com o valor da operação ou prestação realizada pelo contribuinte, 
sucessiva e cumulativamente, no valor de: 
[...] 

§ 4º Ressalvado o disposto no parágrafo seguinte, quando para uma 
determinada irregularidade houver previsão de mais de uma multa, aplicar-
se-á a mais específica delas. A aplicação do disposto nos incisos I a IV do 
caput deste artigo exclui qualquer outra penalidade. 
 

Nos termos art. 71, § 4º, CTE, acima mencionado, quando para uma 
determinada irregularidade houver previsão de mais de uma multa, aplicar-se-á a mais 
específica delas. 

 



 

Ante o exposto, conheço do recurso do contribuinte para o Conselho 
Pleno, nego-lhe provimento para manter decisão cameral que considerou procedente o 
auto de infração, porém, sem a aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º do art. 71 
da Lei nº 11.651/91. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 22 de março de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00375/16 
 
Relator: Conselheiro Washington Luis Freire de Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Extravio de livros e 
documentos fiscais. Procedência parcial sem aplicação da 
forma prevista no § 3º do art. 71 do CTE. 
 
1. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os 
comprovantes dos registros neles efetuados, bem como os 
demais documentos de interesse fiscal, serão conservados até 
que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes dos 
atos, fatos ou negócios a que se refiram (art. 146, Parágrafo 
único, CTE); 
 
2. É parcialmente procedente o auto de infração relativo a 
extravio de livros e documentos fiscais quando comprovada a 
entrega de parte desses livros e documentos em órgão 
fazendário próprio; 
 
3. As multas previstas nas alíneas "a" do inciso XX do art. 71 do 
CTE somente poderão ser aplicadas por grupos de até 50 
documentos quando da prática da irregularidade não ensejar, 
ainda que indiretamente, falta de pagamento de imposto. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 18 
de fevereiro de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda 
Pública para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para reformar a decisão cameral no 
que concerne a aplicação do § 3º, do art. 71 do CTE e, por consequência, considerar 
parcialmente procedente o auto de infração no valor da multa formal de R$ 51.408,00 
(cinqüenta e um mil, quatrocentos e oito reais). Foram vencedores os Conselheiros 
Washington Luis Freire de Oliveira, David Fernandes de Carvalho, Nislene Alves Borges, 
Gilmar Rodrigues de Almeida, Victor Augusto de Faria Morato, Mário de Oliveira Andrade, 
Lidilone Polizeli Bento, Renato Moraes Lima, Domingos Caruso Neto, Antônio Martins da 
Silva e o Sr. Presidente, Conselheiro Heli José da Silva, que proferiu voto de desempate. 
Vencidos os Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira, João Divino de Brito, Nivaldo 
Carvelo Carvalho, Masayuki Missao, Edson Abrão da Silva, Nivaldo José Mendes, 
Rickardo de Souza Santos Mariano, Alcedino Gomes Barbosa, Paulo Diniz e Talita 
Pimenta Félix, que votaram conhecendo do recurso, negando-lhe provimento para manter 
a decisão cameral que acolheu a aplicação do § 3º, do art. 71, do CTE e considerou 
parcialmente procedente o auto de infração no valor da multa formal de R$ 1.028,16 (um 
mil e vinte e oito reais e dezesseis centavos). 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A exigência fiscal é de multa formal no montante de R$ 242.368,50 
(duzentos e quarenta e dois mil, trezentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos), 
pelo fato do sujeito passivo ter extraviado 1650 documentos fiscais série D-1 de nº 001 a 
1650.  

 



 

A presunção de extravio dos documentos fiscais decorreu da 
verificação do desaparecimento do contribuinte de seu endereço declarado e, por 
conseguinte, a suspensão de sua Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do 
Estado. 

 
A autora do feito juntou ao processo, a título de instrução, a Portaria 

de suspensão do estabelecimento e o extrato do Controle de Concessão/Autenticação de 
Documentos Fiscais. 

 
Em Primeira Instância o auto de infração foi julgado parcialmente 

procedente no valor da multa formal de R$ 51.408,00 correspondente ao extravio de 350 
documentos de numeração 001 a 350 que remanescem extraviados, nos termos do 
Informativo sobre a Utilização e Apresentação de Documentos Fiscais, fls. 26 

 
A Fazenda Pública confirmou o recurso de ofício do julgador singular, 

pedindo a realização de diligência para a Delegacia Fiscal de circunscrição do sujeito 
passivo para confirmar a apresentação dos documentos relacionados no informativo de fls. 
26. 

 
Intimado o sujeito passivo não se manifestou. 
 
Em atendimento a Resolução nº 012/2013, no qual a Câmara 

Julgadora pede a confirmação dos documentos apresentados e que se intime o sujeito 
passivo a apresentar o restante dos documentos, o auditor fiscal designado informa que o 
sujeito passivo não foi encontrado no endereço oferecido por ele na peça de impugnação 
para que fosse apresentado os restantes 350 documentos que remanescem extraviados. 

 
A Primeira Câmara Temporária do Conselho Administrativo Tributário 

decidiu, por unanimidade de votos, confirmou a sentença singular que considerou 
parcialmente procedente o auto de infração referente ao extravio de 350 notas fiscais, 
porém, por maioria de votos, aplicou a forma prevista no § 3º do art. 71 do CTE, multa por 
conjunto de 50 (cinquenta) documentos fiscais, perfazendo um total de 07 (sete) blocos 
com multa total correspondente de no valor de R$ 1.028,16 (um mil, vinte e oito reais e 
dezesseis centavos). O voto vencido manteve a decisão singular sem aplicação da forma 
prevista no § 3º do art. 71 do CTE. 

 
A Fazenda Pública apresenta recurso ao Conselho Pleno no qual 

pede a reversão da decisão cameral no tocante a aplicação da forma prevista no § 3º do 
art. 71 do CTE.  

 
A recorrente entende que não existe prova nos autos de que a 

irregularidade não resultou, ainda que indiretamente, falta de pagamento do imposto, 
condição para aplicação da atenuante da multa, ressalta que sequer foram apresentadas 
as cópias dos livros fiscais que contêm o registro dos documentos desaparecidos. 

 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 

 
No processo em julgamento, ressalto inicialmente que o Código Tributário 

Estadual – CTE (art. 146, Parágrafo único) impõe ao contribuinte a obrigação de conservar os 
livros de escrituração fiscal e os comprovantes dos registros neles efetuados, até que ocorra a 



 

prescrição dos respectivos créditos tributários: 
 

Art. 146. [...] 

Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os 
comprovantes dos registros neles efetuados, bem como os demais documentos de 
interesse fiscal, serão conservados até que ocorra a prescrição dos créditos 
tributários decorrentes dos atos, fatos ou negócios a que se refiram.  

 
A análise dos documentos trazidos pela impugnante comprova que as 

notas fiscais reclamadas no presente auto de infração foram apresentadas à repartição fiscal 
própria remanescendo como extraviados apenas as 350 (trezentos e cinquenta) que não foram 
apresentados ao Fisco estadual, conforme comprova o relatório diligencial de fls. 04. 

 

A alteração da multa inicial com aplicação por grupos de 50 
(cinquenta) documentos fiscais apenas por se tratar de nota fiscal de venda a consumidor 
conforme entendimento cameral não deve prevalecer. A aplicação da multa com 
agrupamento de documentos fiscais só é possível quando da prática da irregularidade não 
ensejar, ainda que indiretamente, falta de pagamento de imposto, conforme estabelecido 
no § 3º do art. 71 do CTE, in verbis: 

 
Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 

[...] 
§ 3º As multas previstas nas alíneas “a” do inciso XVIII e “a” do inciso XX 
poderão ser aplicadas por grupos de até 25 documentos para nota fiscal, 
modelos 1 ou 1-A, conhecimento de transporte, modelos 8, 9 ou 11, 
conhecimento aéreo, modelo 10, e de até 50 documentos para os demais 
documentos fiscais, quando da prática da irregularidade não ensejar, ainda 
que indiretamente, falta de pagamento de imposto. 

 
No presente caso, não consta nos autos qualquer indicativo de que 

o extravio das notas fiscais não tenha resultado, ainda que indiretamente, falta de 
pagamento de imposto.  

 
Ao contrário, o extravio de notas enseja indiretamente falta de 

pagamento de imposto, pois é no documento fiscal regularmente emitido que se pode 
verificar o montante da base de cálculo e o valor do imposto devido em cada operação. 

 
Destaque-se que não existe nos autos qualquer prova de que os 

documentos extraviados tenham sido registrados nos livros fiscais da autuada, sendo que 
não se trata de empresa que comercialize exclusivamente produtos isentos ou sujeitos ao 
pagamento do imposto por substituição tributária. 

 
Somente o fato das notas fiscais extraviadas serem destinadas a 

consumidor final e, por isso, não possibilitarem a transferência de crédito para outras 
empresas não possibilita, por si só, afirmar que não houve falta de pagamento de imposto 
direta ou indiretamente, conforme concluíram os eminentes Conselheiros que na sessão 
de julgamento entenderam ser correta a aplicação do § 3º do art. 71 do CTE. 

 
Dessa forma, deve ser mantida a multa na forma originalmente 

proposta pela autoridade autuante, afastando-se da acusação fiscal os documentos fiscais 
que o sujeito passivo comprovou a apresentação para a repartição fiscal. 

 



 

Ante o exposto, conheço do recurso da Fazenda Pública, dou-lhe 
parcial provimento para reformar a decisão cameral e julgar procedente em parte o auto 
de infração no valor de R$ 51.408,00 (cinquenta e um mil, quatrocentos e oito reais) 
referente a 350 (trezentos e cinquenta) documentos fiscais que permanecem 
desaparecidos, sem aplicação do § 3º do art. 71 do CTE. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 22 de março de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00383/16 
 
Relator: Conselheiro Álvaro Falanque 
 

 
EMENTA: ICMS. Multa formal. Pena pecuniária. Extravio de 
documentos fiscais. Improcedência.   
 
Provado nos autos que o sujeito passivo cumpriu com a 
obrigação tributária à qual está vinculado por força de lei, 
improcedente é o auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 26 de novembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Álvaro Falanque, Elias Alves dos Santos, 
Talita Pimenta Félix e Mário de Oliveira Andrade. Nos termos do § 6º, II, do art. 51, do 
Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto nº 6.930, de 9 de Junho de 2009, a 
sessão foi realizada com ausência de um Conselheiro Representante do FISCO, para 
compor esta Câmara Julgadora. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo não apresentou à 
Delegacia de sua circunscrição os documentos fiscais caracterizados pelas notas fiscais 
enumeradas de 001 a 250, série D-1, modelo 2, no prazo máximo de 10 anos, contados 
da data da suspensão de sua inscrição no cadastro estadual, razão pela qual são 
considerados extraviados. Em consequência, fica sujeito a multa formal e acréscimos 
legais consoante demonstrativo anexos e valor originário abaixo descriminado. 

 
Este fato ensejou a exigência do imposto com os acréscimos legais 

prescritos na legislação, visto a infração do artigo 64 da Lei nº 11.651/91, combinado com 
o artigo 109 do Decreto nº 4.852/97. A penalidade proposta corresponde à prescrição do 
artigo 71, inciso XX, alínea “a”, item 1, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela 
Lei nº 13.194/1997. 

 
O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 03/05.  
 
Intimada às fls. 06/12, a autuada quedou-se silente, dando azo à 

lavratura do Termo de Revelia de fls. 13. O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia 
exigida ou apresentar impugnação em segunda instância, conforme documentos de fls. 
15/16. 

 
Ciente, a autuada comparece ao processo pedindo a improcedência 

do auto de infração, sob a alegação de que todos os documentos fiscais tidos por 
extraviados foram entregues à repartição fazendária competente.  

 
Acosta documentos às fls. 21/30. 
 
É o Relatório. 
 



 

 
 
 

VOTO 
 

Tratam os autos de cobrança de penalidade pecuniária em virtude do 
sujeito passivo não ter apresentado à Delegacia de sua circunscrição os documentos 
fiscais mencionados na inicial confeccionados exclusivamente para acobertar operações 
destinadas a consumidor final. 

Dentro do ordenamento jurídico tributário, os contribuintes estão, 
além de submetidos ao cumprimento da obrigação tributária principal, que está 
relacionado diretamente ao pagamento de tributos, obrigados pela lei ao cumprimento de 
prestações positivas ou negativas perante o poder tributante, prestações essas que são 
pecuniárias, nos termos dos pressupostos legais. 

Estabelece o artigo 64 da Lei nº 11.651/91, "in verbis", que: 

O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do 
imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivos ou 
negativas, estabelecidas na legislação tributária. 

 
Entre o rol de exigências está a de conservar os documentos 

fiscais, até que ocorra a inexigibilidade dos créditos tributários decorrentes das 
operações ou prestações neles registradas, conforme preceitua o parágrafo único do 
artigo 146 da retromencionada Lei. 

 
Segue abaixo a transcrição da redação do aludido dispositivo 

legal:  

Art. 146. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação 
quaisquer disposições legais excludentes ou limitativas do direito de 
examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos 
comerciais ou fiscais dos sujeitos passivos e demais pessoas 
indicadas no artigo anterior, ou da obrigação destes de exibi-los. 

Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e 
fiscal e os comprovantes dos registros neles efetuados, bem como os 
demais documentos de interesse fiscal, serão conservados até que 
ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes dos atos, 
fatos ou negócios a que se refiram.  

 
Diante da não apresentação das referidas notas fiscais, pelo que 

dispõe a legislação tributária estadual, o sujeito passivo fica sujeito ao pagamento de 
multa formal, por se tratar de descumprimento de uma obrigação acessória.  

 

Entretanto, em face da apresentação das notas fiscais autuadas, 
conforme documento acostado às folhas 27 dos autos, razão assiste ao sujeito passivo 
em solicitar a improcedência do presente auto de infração.  

Com a exposição supra, voto em uníssono com meus pares, 
conhecendo da impugnação, dando-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração.   



 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 22 de março de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00386/16 
 
Relator: Conselheiro João Divino de Brito 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação tributária acessória. Multa formal. 
Pena pecuniária. Extravio de documentos fiscais. Procedência. 
 
Deve ser declarado procedente o auto de infração relativo a 
extravio de documentos fiscais quando o sujeito passivo não 
comprovar a entrega desses elementos em órgão fazendário 
próprio. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 27 de novembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, negar-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros João Divino de Brito, Mário de Oliveira 
Andrade, Álvaro Falanque e Elias Alves dos Santos. Nos termos do § 6º, II, do art. 51, do 
Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto nº 6.930, de 9 de Junho de 2009, a 
sessão foi realizada com ausência de um Conselheiro Representante do FISCO para 
compor esta Câmara Julgadora. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo não apresentou à 
Delegacia de sua circunscrição os 250 documentos fiscais Modelo 2, série D-1, 
enumerados de 000001 a 000250, conforme consta em documentos anexos. Em 
consequência, fica sujeito à multa formal no valor de R$ 40.062,50, consoante 
demonstrativo anexo. 

 
Como dispositivo legal infringido foi apontado o artigo 64 da Lei nº 

11.651/91, combinado com o artigo 109 do Decreto nº 4.852/97, tendo sido proposta a 
penalidade prevista no artigo 71, inciso XX, alínea “a”, item 1, da Lei nº 11.651/91 com a 
redação conferida pela Lei nº 13.194/1997. 

 
O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 03/08. 
 
Intimado às fls. 09/13, o sujeito passivo queda-se silente, dando azo 

a lavratura do Termo de Revelia de fls. 14. O sujeito passivo foi novamente intimado para 
se manifestar em Segunda Instância, conforme se vê às fls. 17/18. 

 
Ciente, o sujeito passivo comparece ao processo alegando que para 

atender a exigência da Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás, no dia 24/07/2012 
protocolou pedido de alteração na Junta Comercial do Estado de Goiás, alterando o seu 
endereço, porém, não apresenta nenhuma prova do não extravio dos documentos fiscais 
em questão. Pede, ao final, a improcedência do auto de infração. 

 
Nos termos da Resolução n° 067/2015, o julgamento foi convertido 

em diligência ao SEPRO para que determine a intimação do sujeito passivo no endereço 
do sócio atual, bem como das ex-sócias, para, no prazo de 15 dias, adotar as seguintes 
providências: 1 – juntar ao processo o comprovante da apresentação das notas fiscais, 



 

objetos do presente lançamento, devidamente chancelado pela repartição fiscal 
competente, nos termos do artigo 34, 43 e Anexo único da Instrução Normativa nº 946/09, 
combinado com o artigo 94-A do Decreto nº 4.852/97; 2 – prestar quaisquer outros 
esclarecimentos que entender úteis para a solução da lide. 

 
Devidamente intimado (fls. 35/43), o sujeito passivo quedou-se 

inerte. 
 
É o Relatório. 
 
 
 

 
VOTO 

 
Tratam os autos de cobrança de penalidade pecuniária em virtude do 

sujeito passivo não ter apresentado à Delegacia de sua circunscrição os documentos 
fiscais mencionados na inicial confeccionados exclusivamente para acobertar operações 
destinadas a consumidor final. 

 
Conforme previsto na legislação tributária deste Estado, os 

documentos de interesse fiscal devem ser conservados até que ocorra a prescrição dos 
créditos tributários decorrentes dos atos, fatos ou negócios a que se refiram (art. 146, 
parágrafo único, da Lei nº 11.651/91). Constatando-se extravio ou desaparecimento de 
documento fiscal, é correta a imposição de multa formal nos termos legalmente previstos, 
já que a guarda e conservação dos documentos fiscais é de inteira responsabilidade do 
contribuinte, conforme estabelecido no dispositivo legal acima mencionado.  

Por oportuno, transcrevo-o abaixo, “in verbis”: 

Art. 146. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação 
quaisquer disposições legais excludentes ou limitativas do direito de 
examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos 
comerciais ou fiscais dos sujeitos passivos e demais pessoas 
indicadas no artigo anterior, ou da obrigação destes de exibi-los. 

Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e 
fiscal e os comprovantes dos registros neles efetuados, bem como os 
demais documentos de interesse fiscal, serão conservados até que 
ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes dos atos, 
fatos ou negócios a que se refiram. 

 
Compulsando os autos, verifico que o sujeito passivo nada trouxe 

aos autos que pudesse elidir a pretensão fiscal, haja vista, que não foram colacionados 
aos autos documentos que comprovam, de maneira inequívoca, a entrega das notas 
fiscais tidas por extraviadas.  

 
Portanto, é forçoso concluir que o histórico contido no auto de 

infração se coaduna com a fundamentação jurídica, ou seja, com os artigos supostamente 
infringidos. Posto isso, entendo que o presente lançamento preenche as condições 
estabelecidas no artigo 160 da Lei nº11.651/91, motivo pelo qual a pretensão fazendária 
deve prosperar. 

 
Ante o exposto, conheço da impugnação, nego-lhe provimento para 

considerar procedente o auto de infração. 



 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 22 de março de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00403/16 
 
Relator: Conselheiro Antônio Martins da Silva 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Omissão de registro de 
nota fiscal de aquisição de mercadorias na EFD.  Procedência.  
 
1. A entrada de mercadoria, a qualquer título, no 
estabelecimento de contribuinte ou da pessoa obrigada ao 
cumprimento de obrigação tributária relacionada com o ICMS, 
deve ser registrada no livro Registro de Entradas; 
 
3. Estando comprovado nos autos que o contribuinte não 
registrou notas fiscais de entrada no livro próprio, deve ser 
considerado parcialmente procedente o lançamento nos termos 
de revisão realizada pelo próprio autor do procedimento, 
considerando, ainda, o pagamento efetuado para efeito de 
extinção do crédito tributário. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 18 de março de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer de 
ambos os recursos, negar-lhes provimento para manter a decisão proferida em Primeira 
Instância e, ao mesmo tempo, declarar de ofício a improcedência do Auto de Infração nº 4 
0114033176 38, de fls. 234, devendo os autos serem encaminhados à Gerência de 
Controle Preparo Processual, para adoção das seguintes providências: 1) Desvinculação 
do pagamento efetuado pela empresa autuada do Auto de Infração nº 4 0114033176 38, 
vinculando-o ao Auto de Infração nº 4 111041932 87, para efeito de extinção do crédito 
tributário; 2) Alteração no sistema SEFAZ do status do Auto de Infração nº 4 0114033176 
38 de QUITADO para IMPROCEDENTE. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Antônio Martins da Silva, Talita Pimenta Félix e João Divino de Brito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada pelo fisco é no sentido de que a empresa 
deixou de consignar no livro Registro de Entrada de Mercadorias as entradas relativas as 
notas fiscais constantes das relações anexas ao auto de infração, ficando, em 
consequência, sujeita ao pagamento da multa formal correspondente a 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor das mercadorias.  

Foram indicados como infringidos o artigo 64 da Lei nº 11.651/91 e 
art. 308 do Decreto nº 4.852,97 e proposta a penalidade prevista no art. 71, inciso VII, 
alínea “c”, da Lei nº 11.651/91. 

Intimada para pagamento da quantia devida ou apresentação de 
impugnação à primeira instância a empresa autuada compareceu ao processo por meio da 
peça de fls. 195 a 197, alegando que parte das notas fiscais foram registradas e pedindo a 
procedência parcial somente sobre o valor remanescente.  

Por intermédio do Despacho nº 221/12, de fls. 227 o julgador de piso 
determinou a realização de diligência para verificar os registros das notas fiscais.  

O processo retornou a julgamento com o relatório de diligência de fls. 
236 a 237, reduzindo o valor da multa formal para R$ 26.572,50 (vinte e seis mil, 



 

quinhentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos) e, lavrando, de forma indevida o 
Auto de Infração nº 4011403317638, de fls.204. 

O julgador de piso promoveu a juntada do extrato do Auto de 
Infração n. 4011403317638, devidamente quitado (fls. 243 e 244) e julgou parcialmente 
procedente o lançamento no valor da revisão, determinando, no entanto, que fosse 
considerado o AI acima referido como quitado. 

Inconformada com os termos da decisão a Fazenda Pública interpôs 
o recurso de fls. 249 a 250, pedindo que fosse considerado parcialmente procedente o 
lançamento, porém, relativamente ao auto de infração que constitui a peça básica do 
presente processo e declarado improcedente o auto de infração n. 4011403317638. 

A empresa autuada, por seu turno, promoveu a juntada da contradita 
de fls. 257 e 258, pedindo a manutenção da decisão singular.  

  
É o relatório.  
 

V O T O  
 

No presente processo a questão de mérito está resolvida, tendo em 
vista que o julgador de piso considerou parcialmente procedente o lançamento no valor de 
R$ 26.572,50 (vinte e seis mil, quinhentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos) de 
multa formal e a empresa autuada efetuou o pagamento, caracterizando concordância 
com a referida decisão. 

A Representação Fazendária, por seu turno, também não recorreu 
em relação a esse fato. O seu inconformismo é somente em relação à parte dispositiva da 
decisão que fez referência ao Auto de Infração nº 4011403317638.  

Quanto a esse ponto, cumpre ressaltar que em cumprimento às 
determinações contidas no Despacho nº 221/12, de fls. 227, o autor do procedimento 
promoveu a revisão nos trabalhos realizados e constatou que apenas as Notas Fiscais n. 
10027. 346 e 15239, totalizando a importância de R$ 106.290,00 (cento e seis mil e 
duzentos e noventa reais) não haviam sido registradas no livro registro de entrada. 

Ao encerrar os trabalhos revisionais, ao invés de simplesmente 
consignar esse fato em termo a redução do valor originário do crédito tributária devolver o 
processo para julgamento, conforme determina a lei processual, o autor do procedimento 
e revisor promoveu, de forma inusitada, a lavratura do Auto de Infração nº 
4011403317638, inserindo-o às fls. 204 e 205, do presente processo, exigindo a multa 
formal no valor de R$ 26.572,50 (vinte seis mil, quinhentos e setenta e dois reais e 
cinquenta centavos) relativamente a multa formal pelo não registro das notas fiscais acima 
mencionadas. 

Assim, entendo que o Auto de Infração nº 4011403317638, foi 
lavrado em duplicidade, eis que o não registro das Notas Fiscais n. 10027, 346 e 15239, já 
havia sido objeto da lavratura do Auto de Infração nº 4011104193287 que constitui a peça 
básica do presente processo.  

Assim, argui de ofício a declaração de improcedência do Auto de 
Infração nº 4011403317638 em razão do mesmo ter sido lavrado em duplicidade. 

Considerando que conforme se verifica no sistema SEFAZ no dia 
19/12/14 a empresa autuada promoveu o pagamento da multa formal remanescente 
constante da revisão, porém, mencionou no Documento de Arrecadação de Receita 
Estadual – DARE o número do Auto de Infração nº 4011403317638 – lavrado de forma 
indevida -, o presente processo deve ser considerado parcialmente procedente em relação 
ao Auto de Infração nº 4011104193287, de fls. 2 e 3 e os autos remetidos à Gerência de 
Controle e Preparo Processual, para que o seu ilustre titular promova a alteração no status 



 

do referido Auto de Infração nº 4011403317638, no sistema SEFAZ, de QUITADO para 
IMPROCEDENTE e, ao mesmo tempo, promova a desvinculação do DARE de quitação do 
referido processo e, consequentemente, a sua vinculação ao Auto de Infração 
4011104193287, para efeito de extinção do crédito tributário.      

À conta do exposto, conheço do Recurso Ex-Ofício interposto pela 
Fazenda Pública, nego-lhe provimento, para confirmar a decisão singular que considerou 
parcialmente procedente o Auto de Infração nº 4011104193287, no valor da multa de R$ 
26.572,50 (vinte e seis mil, quinhentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos) e, ao 
mesmo tempo, declaro de ofício a improcedência do Auto de Infração nº 4011403317638, 
devendo os autos serem encaminhados à Gerência de Controle e Preparo Processual, 
para adoção das seguintes providências: 1) Desvinculação do pagamento efetuado pela 
empresa autuada do Auto de Infração nº 4011403317638, vinculando-o ao Auto de 
Infração nº 4011104193287, para efeito de extinção do crédito tributário; 2) Alteração no 
sistema SEFAZ do status do Auto de Infração nº 4011403317638 de QUITADO para 
IMPROCEDENTE. 

 
 

Sala das sessões, em 23 de março de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00404/16 
 
Relator: Conselheiro Antônio Martins da Silva 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Omissão de registro de 
nota fiscal de aquisição de mercadorias na EFD.  Procedência. 
Aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º do art. 71, da Lei 
nº 11.651/91. Acolhida.  
  
1. A entrada de mercadoria, a qualquer título, no 
estabelecimento de contribuinte ou da pessoa obrigada ao 
cumprimento de obrigação tributária relacionada com o ICMS, 
deve ser registrada no livro Registro de Entradas; 
 
3. Estando comprovado nos autos que o contribuinte não 
registrou as notas fiscais no livro próprio, deve ser considerado 
procedente o lançamento, devendo, no entanto, ser aplicada a 
forma privilegiada prevista no § 8º, do art. 71, da Lei nº 
11.651/91, eis que as notas não registradas são relativas a 
operações não tributadas pelo ICMS. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 18 de março de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente o lançamento no valor 
de multa formal de R$ 158.415,58 (cento e cinqüenta e oito mil, quatrocentos e quinze 
reais e cinqüenta e oito centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros Antônio 
Martins da Silva, Talita Pimenta Félix e João Divino de Brito. E, também por votação 
unânime com a aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º do art. 71 da Lei nº 
11.651/91. Participaram do julgamento os Conselheiros Antônio Martins da Silva, Talita 
Pimenta Félix e João Divino de Brito 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada pelo fisco é no sentido de que a empresa 
deixou de consignar na Escrituração Fiscal Digital – EFD, as entradas relativas as notas 
fiscais constantes das relações anexas ao auto de infração, ficando, em consequência, 
sujeita ao pagamento da multa formal correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor das mercadorias.  

Foram indicados como infringidos o artigo 64 da Lei nº 11.651/91 e 
art. 308 do Decreto nº 4.852,97 e proposta a penalidade prevista no art. 71, inciso VII, 
alínea “c”, da Lei nº 11.651/91. 

O não comparecimento da empresa autuada para pagamento da 
quantia exigida ou apresentação de impugnação à primeira instância encontra-se 
registrado no termo de revelia de fls. 48. 

Novamente intimada a autuada compareceu ao processo por meio 
da impugnação em segunda instância de fls. 54 a 66, solicitando diligência para confirmar 
o registro das notas fiscais de diversas notas fiscais que foram indicadas pelo fisco como 
não registrada.  



 

Pediu, ainda, a aplicação dos benefícios do § 8º, do art. 71, da Lei nº 
11.651/91, para as notas fiscais remanescentes como não registradas relativas a 
operações não sujeitas a tributação. 

Por meio da Resolução nº 049/2015, de fls. 892 a 893, a Terceira 
Câmara Julgadora, converteu o julgamento em diligência e encaminhou o processo à 
Delegacia Regional de Fiscalização de Goinésia com o pedido de designação de um 
revisor, preferencialmente o autor do procedimento, para analisar a documentação e os 
argumentos apresentados pela autuada na peça impugnatória.  

O processo retornou a julgamento com os demonstrativos e relatórios 
de revisão de fls. 894 a 904, reduzindo o valor total das notas não registradas para R$ 
1.748.828,57 (um milhão, setecentos e quarenta e oito mil, oitocentos e vinte e oito reais e 
cinquenta e sete centavos). 

Intimada do resultado da revisão a empresa autuada retornou ao 
processo por meio da peça de fls. 907, promovendo a juntada das notas fiscais de fls. 909 
e seguintes, cujos registros também foram efetivados na EFD. 

Em sessão realizada no dia 21/09/15 a Terceira Câmara Julgadora 
converteu novamente o julgamento em diligência e encaminhou o processo à Delegacia 
Regional de Fiscalização de Goianésia, para apreciação dos novos documentos juntados 
pela empresa e separação das operações tributadas das não tributadas constantes das 
notas fiscais remanescentes como não registradas.  

O processo retornou a julgamento com os relatórios e demonstrativos 
de revisão de fls. 1158 a 2177 e com a mídia eletrônica de fls. 1178, informando que após 
a realização dos trabalhos de revisão restaram como não registradas as notas fiscais 
constantes dos demonstrativos de fls. 1158 a 1175, no valor de R$ 633.806,35 (seiscentos 
e trinta e três mil, oitocentos e seis reais e trinta e cinco centavos). 

O revisor informou, ainda, que no seu entendimento razão assiste a 
empresa autuada no seu pleito de aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º, do art. 
71, da Lei nº 11.651/91, eis que as notas fiscais remanescentes como não registradas são 
relativas a materiais de uso e consumo do estabelecimento e operações não tributadas, 
como por exemplo, notas fiscais emitidas para entrega futura. 

Intimada do resultado da revisão a empresa autuada compareceu ao 
processo por meio da peça de fls. 1183 a 1184, manifestando a sua concordância com o 
seu resultado. 

É o relatório. 
 
 
 

V O T O  
 

A fundamentação legal utilizada pelo autor do procedimento para a 
exigência da multa formal no valor discriminado no Anexo Estruturado de fls. 03 a 07, foi o 
art. 308, do Decreto nº 4.852/97, que assevera o seguinte: 

“Art. 308. O livro Registro de Entradas destina-se à escrituração da (Convênio 
SINIEF SN/70, art. 70): 

I - entrada, a qualquer título, de mercadoria no estabelecimento; 

II - utilização de serviço pelo estabelecimento. 

§ 1º Deve ser também escriturado: 

I - o documento fiscal relativo à aquisição de mercadoria: 

a) que não transitar pelo estabelecimento adquirente, ainda que por meio de título 
que a represente; 

b) para o ativo imobilizado, cuja escrituração deve ser feita de forma 
individualizada; 

http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/SINIEF/CVSN_70.htm#A70


 

c) para uso ou consumo; 

II - o documento fiscal relativo à destinação da mercadoria produzida pelo próprio 
estabelecimento, para o ativo imobilizado ou para uso e consumo; 

III - o montante de eventual diferença verificada em relação à operação ou à 
prestação já escriturada. 

§ 2º A escrituração do crédito relativo ao ativo imobilizado deve ser repetida no 
livro Registro de Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente - CIAP -.” 

 

No caso vertente, após a realização de duas revisões por 
determinação das Resoluções nº 049/2015, de fls. 892 a 893 e 098/2015, de fls. 1156 a 
1157, foi verificado pelo fisco que remanesceram sem registro da Escrituração Fiscal 
Digital – EFD, as notas fiscais de entradas de mercadorias constantes dos demonstrativos 
de fls. 1158 a 1175, no valor total de R$ 633.806,35 (seiscentos e trinta e três mil, 
oitocentos e seis reais e trinta e cinco centavos). 

Na manifestação de fls. 1183 a 1184, após discorrer sobre a 
realização das duas revisões a empresa autuada conclui da seguinte forma: 

“Assim, a contribuinte manifesta no sentido de anuência 
para com as correções realizadas pelo fiscal a qual(sic) culminaram na redução 
substancial do presente auto de infração.”  

Com essas considerações, concluo que o lançamento deve ser 
considerado parcialmente procedente no valor da última revisão. 

Em relação à reinvindicação da empresa autuada de aplicação do 
redutor de 50% (cinquenta por cento) da multa aplicada, previsto no § 8º, do art. 71, da Lei 
nº 11.651/91, no relatório de revisão de fls.  1176 a 1177, o autor do procedimento afirma 
o seguinte: 

“Segue em anexo ainda, também em meio magnético, 
cópia da Ordem de Conferência demonstrando detalhadamente que a defesa tem 
razão ao reivindicar os benefícios da redução de multa em 50% prevista pelo § 8º 
do art. 71 da lei 11651/91 considerando-se que as faltas de registros referem-se à 
movimentação residual de pequenas aquisições de materiais de consumo ou 
operações não tributadas como notas fiscais emitidas para entrega futura, etc.”     

À conta do exposto, conheço da impugnação, dou-lhe parcial provimento, para considerar 
parcialmente procedente o lançamento no valor de R$ 158.415,58 (cento e cinquenta e 
oito mil, quatrocentos e quinze reais e cinquenta e oito centavos) de multa formal, 
correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor de R$ 633.806,35 (seiscentos e 
trinta e três mil, oitocentos e seis reais e trinta e cinco centavos), aplicando-se a forma 
privilegiada prevista no § 8º, do art. 71, da Lei nº 11.651/91, devendo serem utilizados 
para efeito de cálculo dos juros e correção monetária os valores mensais discriminados no 
demonstrativo de fls. 1176. 

 
 

Sala das sessões, em 23 de março de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00409/16 
 
Relator: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: Multa formal. Pedido de Revisão Extraordinária.  
Documentos fiscais considerados extraviados. Improcedente. 
 
Julga-se improcedente a exigência exordial, quando estiver 
comprovado nos autos que o polo passivo não cometeu o ilícito 
fiscal de ordem acessória, descrito na vestibular. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 17 
de novembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, Elias 
Alves dos Santos, Talita Pimenta Félix, Lidilone Polizeli Bento, João Divino de Brito, Heli 
José da Silva, Nivaldo Carvelo Carvalho, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, 
Nivaldo José Mendes, Mário de Oliveira Andrade, Masayuki Missao, Victor Augusto de 
Faria Morato, Carlos Andrade Silveira, Washington Luis Freire de Oliveira, Alcedino 
Gomes Barbosa e Antônio Martins da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo, em 
epígrafe, não apresentou à Delegacia Fiscal de sua circunscrição os documentos fiscais, 
conforme consta da publicação da portaria que suspendeu a sua inscrição no cadastro 
estadual. Por esse motivo, tais documentos foram considerados extraviados.  

 
A base legal dada por infringida foi assim descrita: artigo 64 da Lei nº 

11.651/91, c/c artigo 109 do Decreto nº. 4852/97. E a penalidade aplicada: artigo 71, XVIII 
“a” do CTE.  

 
Instruindo o feito em sua fase cognitiva o autuante acostou aos autos 

os documentos de fls. 03/06. 
 
Intimado nos termos da lei, o polo passivo quedou-se silente e motiva 

os respectivos termos de revelia, fl. 11, de perempção 14 e de inscrição na dívida ativa, 
fl.15.  

 
Na sequência dos atos processuais, destaco pedido de revisão 

extraordinária, onde o polo passivo alega que apresentou todos os documentos tidos 
como extraviados à repartição fiscal.  

 
Por meio do Despacho nº 866/2015 – PRES. O ilustre presidente 

desta Casa Julgadora acolhe o pedido e aduz que pelo exame dos autos, restou 
demonstrado a inexistência de extravio de documento fiscal, uma vez que os documentos 
fiscais modelo 1, série 1, nºs 001 a 250 foram apresentados à Delegacia Fiscal de 
Aparecida de Goiânia, conforme se vê do Termo de Baixa de Documentos Fiscais, fls. 65 
e cópias autenticadas do Anexo II, fls. 67 e 68. Admite o pedido de revisão extraordinária e 



 

determina, entre outros procedimentos, o encaminhamento dos autos para julgamento 
pelo Conselho Pleno.  

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Ao compulsar e analisar as peças instrutórias desta lide, verifiquei 
que o polo passivo comprovou a inexistência de extravio das notas fiscais, conforme se 
deduz de forma inconteste, da análise dos documentos fiscais modelo 1, série 1, nºs 001 a 
250 foram apresentados à Delegacia Fiscal de Aparecida de Goiânia, conforme se vê do 
Termo de Baixa de Documentos Fiscais, fls. 65 e cópias autenticadas do Anexo II, fls. 67 e 
68 

 
Aliás, a assertiva que firmei em linhas imediatamente volvidas, 

espelha o entendimento trazido a lume pelo nobre presidente deste CAT, de conformidade 
com o já registrado no relatório que é parte integrante deste “decisum”.  

 
Assim, voto conhecendo do Pedido de Revisão Extraordinária, 

dando-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração.    
 
 
 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 29 de março de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00410/16 
 
Relator: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: Multa formal. Pedido de Revisão Extraordinária.  
Documentos fiscais considerados extraviados. Improcedente. 
 
Julga-se improcedente a exigência exordial, quando estiver 
comprovado nos autos o que polo passivo não cometeu o ilícito 
fiscal de ordem acessória, descrito na vestibular. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 17 
de novembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, Elias 
Alves dos Santos, Talita Pimenta Félix, Lidilone Polizeli Bento, João Divino de Brito, Heli 
José da Silva, Nivaldo Carvelo Carvalho, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, 
Nivaldo José Mendes, Mário de Oliveira Andrade, Masayuki Missao, Victor Augusto de 
Faria Morato, Carlos Andrade Silveira, Washington Luis Freire de Oliveira, Alcedino 
Gomes Barbosa e Antônio Martins da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo, em 
epígrafe, não apresentou à Delegacia Fiscal de sua circunscrição os documentos fiscais, 
no prazo de 10(dez) dias, conforme consta da publicação da portaria que suspendeu a sua 
inscrição no cadastro estadual. Por esse motivo, tais documentos foram considerados 
extraviados.  

 
A base legal dada por infringida foi assim descrita: artigo 64 da Lei nº 

11.651/91, c/c artigo 109 do Decreto nº. 4852/97. E a penalidade aplicada: artigo 71, XX 
“a”1 do CTE.  

 
Instruindo o feito em sua fase cognitiva o autuante acostou aos autos 

os documentos de fls.  03/05. 
 
Intimado nos termos da lei, o polo passivo quedou-se silente e motiva 

os respectivos termos de revelia, fl. 08, de perempção 12 e de inscrição na dívida ativa, 
fl.15.  

 
Na sequência dos atos processuais, destaco pedido de revisão 

extraordinária, onde o polo passivo alega que apresentou todos os documentos tidos 
como extraviados à repartição fiscal.  

 
Por meio do Despacho nº 832/2015 – PRES. O ilustre presidente 

desta Casa Julgadora acolhe o pedido e aduz que pelo exame dos autos, restou 
demonstrado que os documentos tidos por extraviados foram apresentados à repartição 
fiscal em 12/09/2014.  Admite o pedido de revisão extraordinária e determina, entre outros 
procedimentos, o encaminhamento dos autos para julgamento pelo Conselho Pleno.  

 



 

É o relatório. 
 

VOTO 
 

Ao compulsar e analisar as peças instrutórias desta lide, verifiquei 
que o polo passivo comprovou a inexistência de extravio das notas fiscais, conforme se 
deduz de forma inconteste, da análise dos documentos, tais como: cópia do Anexo II, fl.88; 
Termo de Baixa de Documentos Fiscais, fl.89, documentos fiscais modelo 2, série D-1 
nºs501 a 1600 e modelo 2, série D-2, nº 1001 a 1900, inicialmente tidos como extraviados, 
foram apresentados à repartição fiscal em 12/09/2014, portanto em prazo hábil.    

 
Aliás, a assertiva que firmei em linhas imediatamente volvidas, 

espelha o entendimento trazido a lume pelo nobre presidente deste CAT, de conformidade 
com o já registrado no relatório que é parte integrante deste “decisum”.  

 
Assim, voto conhecendo do Pedido de Revisão Extraordinária, 

dando-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração.    
 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 29 de março de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00411/16 
 
Relator: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: Multa formal. Pedido de Revisão Extraordinária.  
Documentos fiscais considerados extraviados. Improcedente. 
 
Julga-se improcedente a exigência exordial, quando estiver 
comprovado nos autos queo  polo passivo não cometeu o ilícito 
fiscal de ordem acessória, descrito na vestibular. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 17 
de novembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, Elias 
Alves dos Santos, Talita Pimenta Félix, Lidilone Polizeli Bento, João Divino de Brito, Heli 
José da Silva, Nivaldo Carvelo Carvalho, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, 
Nivaldo José Mendes, Mário de Oliveira Andrade, Masayuki Missao, Victor Augusto de 
Faria Morato, Carlos Andrade Silveira, Washington Luis Freire de Oliveira, Alcedino 
Gomes Barbosa e Antônio Martins da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo, em 
epígrafe, não apresentou à Delegacia Fiscal de sua circunscrição os documentos fiscais, 
no prazo de 30 (trinta) dias, conforme consta da publicação da portaria que suspendeu a 
sua inscrição no cadastro estadual. Por esse motivo, tais documentos foram considerados 
extraviados.  

 
A base legal dada por infringida foi assim descrita: artigo 64 da Lei nº 

11.651/91, c/c artigo 109 do Decreto nº. 4852/97. E a penalidade aplicada: artigo 71, XX 
“a”1 do CTE.  

 
Instruindo o feito em sua fase cognitiva o autuante acostou aos autos 

os documentos de fls. 03/05. 
 
Intimado nos termos da lei, o polo passivo quedou-se silente e 

motivou o Termo de Revelia, fls. 12. 
 
Na sequência dos atos processuais, destaco pedido de revisão 

extraordinária, onde o polo passivo alega que apresentou todos os documentos tidos 
como extraviados à repartição fiscal. Para provar o alegado arrola aos autos os 
documentos de fls. 43; 44; 46; 48. 

 
Por meio do Despacho nº 626/2015 – PRES, o ilustre presidente 

desta Casa Julgadora aduz que pelo exame dos autos, restou demonstrado erro de fato, 
uma vez que ficou demonstrada a inexistência de extravio das notas fiscais, conforme se 
deduz de forma inconteste, da análise dos documentos de fls. 46,82,87, que indicam que 
as notas fiscais mod. 02, série D1 de nºs 1 a 727 e 751 a 1835 foram usadas e as notas 
fiscais mod. 02, série D1 de nºs 728 a 750 e 1836 a 2300 foram baixadas. Admite o pedido 



 

de revisão extraordinária e determina, entre outros procedimentos, o encaminhamento dos 
autos para julgamento pelo Conselho Pleno.  

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Ao compulsar e analisar as peças instrutórias desta lide, verifiquei 
que o polo passivo comprovou a inexistência de extravio das notas fiscais, conforme se 
deduz de forma inconteste da análise dos documentos de fls. 46,82,87, que indicam que 
as notas fiscais mod. 02, série D1 de nºs 1 a 727 e 751 a 1835 foram usadas e as notas 
fiscais mod. 02, série D1 de nºs 728 a 750 e 1836 a 2300 foram baixadas. 

 
Aliás, a assertiva que firmei em linhas imediatamente volvidas, 

espelha o entendimento trazido a lume pelo nobre presidente deste CAT, de conformidade 
ao já registrado no relatório que é parte integrante deste “decisum”.  

 
Assim, voto conhecendo do Pedido de Revisão Extraordinária, 

dando-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração.    
 
 

Sala das sessões plenárias, em 29 de março de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00412/16 
 
Relator: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: Multa formal. Pedido de Revisão Extraordinária.  
Documentos fiscais considerados extraviados. Improcedente. 
 
Julga-se improcedente a exigência exordial quando estiver 
comprovado nos autos que o polo passivo não cometeu o ilícito 
fiscal de ordem acessória, descrito na vestibular. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 17 
de novembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, Elias 
Alves dos Santos, Talita Pimenta Félix, Lidilone Polizeli Bento, João Divino de Brito, Heli 
José da Silva, Nivaldo Carvelo Carvalho, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, 
Nivaldo José Mendes, Mário de Oliveira Andrade, Masayuki Missao, Victor Augusto de 
Faria Morato, Carlos Andrade Silveira, Washington Luis Freire de Oliveira, Alcedino 
Gomes Barbosa e Antônio Martins da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo, em 
epígrafe, não apresentou à Delegacia Fiscal de sua circunscrição os documentos fiscais, 
no prazo de 30 (trinta) dias, conforme consta da publicação da portaria que suspendeu a 
sua inscrição no cadastro estadual. Por esse motivo, tais documentos foram considerados 
extraviados.  

 
A base legal dada por infringida foi assim descrita: artigo 64 da Lei nº 

11.651/91, c/c artigo 109 do Decreto nº. 4852/97. E a penalidade aplicada: artigo 71, XX 
“a”1 do CTE.  

 
Instruindo o feito em sua fase cognitiva o autuante acostou aos autos 

os documentos de fls. 03/06. 
 
Intimado nos termos da lei, o polo passivo quedou-se silente e motiva 

os respectivos termos de revelia, fl. 09, de perempção 13 e de inscrição na dívida ativa, 
fl.14.  

 
Na sequência dos atos processuais, destaco pedido de revisão 

extraordinária, onde o polo passivo alega que apresentou todos os documentos tidos 
como extraviados à repartição fiscal.  

 
Por meio do Despacho nº 630/2015 – PRES. O ilustre presidente 

desta Casa Julgadora acolhe o pedido e aduz que pelo exame dos autos, restou 
demonstrado a inexistência de extravio de documento fiscal, conforme se deduz de forma 
inconteste, da análise dos documentos de fls. 42 e 45, que indicam que as notas fiscais 
modelo 1, série D-1, nºs 001 a 0047 foram usadas e as notas fiscais modelo 1, série D-1, 
nºs 0048 a 250 foram baixadas. Admite o pedido de revisão extraordinária e determina, 



 

entre outros procedimentos, o encaminhamento dos autos para julgamento pelo Conselho 
Pleno.  

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Ao compulsar e analisar as peças instrutórias desta lide, verifiquei 
que o polo passivo comprovou a inexistência de extravio das notas fiscais, conforme se 
deduz de forma inconteste, da análise dos documentos de fls. 42 e 45, que demonstram 
que as notas fiscais mod. 1, série D-1, nºs 001 a 0047 foram usadas e as notas fiscais 
modelo 1, série D-1, nºs 0048 a 250 foram baixadas  

 
Aliás, a assertiva que firmei em linhas imediatamente volvidas, 

espelha o entendimento trazido a lume pelo nobre presidente deste CAT, de conformidade 
com o já registrado no relatório que é parte integrante deste “decisum”.  

 
Assim, voto conhecendo do Pedido de Revisão Extraordinária, 

dando-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração.    
 
 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 29 de março de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00414/16 
 
Relator: Conselheiro José Luiz Rosa 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pela autuada, por incompetência funcional da 
autoridade lançadora. Rejeitada. Multa formal. Auditoria 
Específica de Mercadoria. Omissão de registro de entrada. 
Procedência Parcial. 
 
1. Torna-se inócuo o questionamento sobre nulidade da lide, 
quando tal arguição for desprovida de amparo legal; 
 
2. O trabalho revisional respalda o entendimento de que o feito 
deve ser julgado procedente em parte. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 14 de dezembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por incompetência funcional 
da autoridade lançadora. Participaram do julgamento os Conselheiros José Luiz Rosa, 
Renato Moraes Lima, Talita Pimenta Félix e Márcio Nogueira Pedra. Quanto ao mérito, por 
unanimidade de votos, conhecer do recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em 
parte a sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto de infração no 
valor da multa formal de R$ 29.866,45 (vinte e nove mil, oitocentos e sessenta e seis reais 
e quarenta e cinco centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros José Luiz 
Rosa, Renato Moraes Lima, Talita Pimenta Félix e Márcio Nogueira Pedra. Nos termos do 
art. 51, § 6º, inciso II do Regimento Interdo do CAT, o julgamento foi realizado com 
ausência de um Representante do Fisco. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu registro de 
entrada de mercadorias no valor comercial de R$ 153.263,93, referente ao período de 
01/01/2008 a 31/12/2008, conforme auditoria especifica de mercadorias, documentos em 
anexo. Em consequência, fica sujeito a multa forma de 25% sobre omissão de entrada 
apurada. 

 
A autoridade lançadora indicou como infringidas as disposições do 

artigo 64, da Lei nº 11.651/91, combinado com o artigo 145, do Decreto 4.852/97. 
Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, VII, "I", da Lei 11.651/91 com 
redação da Lei 16.241/08 - Retroatividade Benigna. 

 
O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: 

detalhamento do crédito tributário, descritivo complementar da ocorrência, consulta 
detalhada da contribuinte pessoa jurídica, portaria nº 003/2012-ser, histórico dos portes- 
anual, notificação fiscal, tare - consulta, termo de devolução de objetos e documentos, 
auditoria específica de mercadoria conclusão, CD mídia, livro registro de inventário modelo 
7 de 2007 e 2008, "fls.03 a 30". 

 



 

O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 
apresentar impugnação em Primeira Instância, conforme documento de "fl.31".  

 
Foram anexados os seguintes documentos: recibo de entrega de 

relatórios digitais, procuração, cópia de documento pessoal, cópia do AR, "fls.32 a 35". 
 
O sujeito passivo apresenta impugnação, "fls. 38 a 47", alegando, em 

preliminar, insegurança na determinação da infração, visto que a fiscalização foi realizada 
eletronicamente com base nos arquivos magnéticos do SINTEGRA, sem uma análise mais 
detida dos livros e notas fiscais. Portanto, a pretensão do Órgão Fiscal merece ser 
anulada, vez que se encontra maculada por vício formal insanável.   

 
No mérito, assevera que o erro perpetrado, em preliminar, na 

Auditoria Fiscalizadora tem que ser corrigido, vez que a Autuada repreendeu as 
implicações impostas ao apresentar provas robustas (livro de entradas e notas fiscais 
registradas nos respectivos livros) de sua inocência quanto ao mérito da causa.   

 
Conclui que o mérito encontra-se prejudicado, posto que a omissão 

ensejadora do auto de infração não ocorreu. Portanto, pede por total indeferimento 
meritório do Processo Administrativo fiscal iniciado.   

 
Ao final, requer o reconhecimento da preliminar de nulidade por 

insegurança na determinação da infração e consequente aplicação de sanção terminativa 
sobre a lavratura do presente Auto de Infração, anulando-o no mérito, a nulidade do AI e 
do processo administrativo inaugurado.   

  
O sujeito passivo anexa os seguintes documentos: auditoria das 

entradas registradas e do documentário emitido 2008, notas fiscais de saídas, 14º 
alteração contratual e sociedade empresária limitada. 

 
Pelo Despacho nº 552/12-JULP de "fl.69", o julgador singular 

encaminha os autos ao NUPRE de Aparecida de Goiânia, a fim de que seja intimado o 
sujeito passivo para apresentar uma auditoria do mesmo teor da realizada pelo fisco, 
permitindo, assim, a conversão dos autos em diligência para realização de revisão dos 
trabalhos, inclusive, sendo agora corrigidas as inconsistências presentes em arquivos 
magnéticos do SINTEGRA para que não provoquem distorções nas auditorias específicas 
realizada pelo fisco.   

 
Depois disso, encaminhe-se ao autor do procedimento para 

conhecimento da auditoria e/ou novas provas e, por conseguinte, para a realização de um 
trabalho revisional, restrito aos pontos contestados ou de forma total se apresentada 
auditoria do mesmo teor, renovando-se a intimação ao polo passivo.   

  
Em atendimento a determinação do julgador singular, o polo passivo 

é intimado, "fls.70 e 71" e  apresenta a auditoria de "fls. 74 e 75", Mídia CD. 
 
Em resposta, foi elaborado o Relatório Diligencial de "fls.77 e 78", 

Por meio do qual a autoridade fiscal revisora argumenta que o contribuinte não realizou a 
devida correção dos arquivos magnéticos, vez que, foi anexado a este, layout da 
ferramenta de fiscalização demonstrando os últimos arquivos válidos entregues pelo 
contribuinte. 

 



 

 Nele verifica-se a quantidade de documentos fiscais de entrada e 
saída que foram inseridos nos arquivos magnéticos e, por conseguinte algumas 
distorções.    

 
Afirma que existe certa diferença entre os documentos fiscais 

lançados nos arquivos magnéticos e os efetivamente lançados nos livros fiscais no 
decorrer do ano de 2008.    

 
Ao final, conclui que, levando-se em consideração ao reivindicado 

pelo julgador de Primeira Instância, ao que foi apresentado pelo contribuinte a fim de 
suprir ao solicitado e ao que estatui o artigo 19, fica impossibilitada a realização da revisão 
do trabalho enquanto não sanadas as inconsistências detectadas nos arquivos magnéticos 
relativos a todo o ano de 2008.    

 
Anexa ao Relatório: Print ARQMAG e protocolo SINTEGRA. De "fls. 

79 a 91". 
 
Intimada de "fls. 92 a 93", do teor da diligência, a impugnante 

comparece ao processo, com a manifestação de "fl.96" na qual apresenta a retificação, 
bem como documentação solicitada: SINTEGRA 

 
Com a devida correção dos arquivos magnéticos, realizado pelo 

contribuinte, foi elaborado um novo Relatório Diligencial de "fls.107. 
 
Por meio do qual a autoridade fiscal revisora informa um aumento da 

omissão de entrada de mercadorias, passando o valor da base de cálculo de R$ 
153.263,93 para R$ 171.419,14 e a multa formal aplicada de R$ 38.315,98 para R$ 
42.854,78. 

 
Anexa ao relatório: termo aditivo, auditoria específica de mercadoria 

conclusão e mídia cd, fls.108 a 118". 
 
O Sujeito passivo foi intimado, "fls. 119 a 120", Para tomar 

conhecimento do teor da diligência. 
 
 Pela sentença nº1467/2014 - JULP de "fls.122 e 123", o julgador 

singular decide pela procedência do auto de infração.    
 
Em sua fundamentação afirma que tendo em vista ter sido realizada 

a revisão fiscal depois de corrigidos os arquivos e, em consequência disso, sendo 
proposto pelo fisco a redução do valor da exigência através de Termo Aditivo, encerrou-se 
o litígio e o procedimento deverá ser mantido parcialmente como nesse proposto.    

 
Ao final, conhece da impugnação, nega-lhe provimento, altera o valor 

da multa a ser paga para a importância de R$ 42.854,78, acrescida das cominações 
legais.   

 
O Sujeito passivo junta os documentos de "fls.126 a 130", que 

habilitam os novos patronos, para que os mesmos possam promover o constitucional 
direito ao contraditório e a ampla defesa 

 
O sujeito passivo foi intimado para pagar a quantia exigida ou 

apresentar Recurso Voluntário de "fl.131".   



 

  
O polo passivo interpõe Recurso Voluntário de "fls.134 a 141". 
 
No qual arguiu que a auditoria realizada encontrou supostos erros ou 

incongruência, somente no mês de janeiro de 2008. Assim, de posse desta informação, a 
autuada promoveu retificação dos arquivos do sistema SINTEGRA.   

 
Sustenta que, a autoridade fiscal, não adicionou na auditoria 

específica, o inventário de estoque inicial, referente a 2007, relativo aos produtos descritos 
na planilha em anexo, ocasionando a suposta omissão de entrada, que ora se rechaça.   

 
Da mesma forma, as entradas e saídas de mercadorias, que foram 

discriminadas pelo fiscal, encontram-se totalmente divergente das contidas no arquivo 
SINTEGRA da empresa, o que se corrobora com a nova auditoria realizada pela Autuada.  

 
 Requer, ainda, que seja analisada esta prova, vez que se trata de 

prova robusta do erro in procedendo da autuante, sob pena de não sendo acolhido este 
pedido. 

 
Ao final, requer o recebimento do presente recurso, bem como os 

documentos ora anexados e proferindo-se dos cálculos e decisão escorada nos mesmos; 
que seja conhecido e provido o presente recurso, julgando improcedente o auto de 
infração guerreado.   

 
O sujeito passivo anexou ao recurso os seguintes documentos: Mídia 

CD de "fl.142". 
 
O sujeito passivo por meio de "fls.46 a 147", vem aduzir que: o Dr. 

Rodolfo Otávio Pereira da Mota Oliveira, único habilitado a proferir a sustentação oral está 
com suspeita de dengue, e tem que mediante a essa suspeita, vir a ficar de repouso 
absoluto. 

 
Mediante este acontecimento pede pelo adiamento da sessão a ser 

acessada no dia 23/01/2015, devendo esta ser remarcada com data posterior a 15 de 
fevereiro de forma a dar prazo para que seu procurador se restabeleça vez que se trata de 
doença grave dificultando o seu retorno ao trabalho. 

 
Posteriormente anexo atestado médico constante de "fls.148".   
 
Pela resolução 025/2015, de "fls.150 e 151" resolve, encaminhar o 

feito a Gerência Processual GEPRO para que tome as medidas cabíveis para a resolução 
da contenda.  

 
O sujeito foi intimado a tomar conhecimento da Resolução 26/2015, 

de "fl.152" 
 
Com relação à manifestação do polo passivo perante a resolução de 

n°025/2015, anexou arquivo magnético e Relatório de Conclusão, "fls. 156 a 162".  
 
Pela Resolução 064/2015, de "fls.163 a 164", a Terceira Câmara, 

decide encaminhar os autos à Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia para que 
seu titular determine a realização de revisão no levantamento fiscal que deu origem a esse 



 

lançamento. Após, encaminha-se ao SEPRE para notificar os sujeitos passivos do 
resultado. 

 
Foi feita a Revisão Processual, em cumprimento a Resolução 

065/2015, "fl.166", na qual verifica-se a existência de incongruências comparando–se a 
auditoria realizada pela recorrente com os registros existentes nos inventários inicial e 
final, e também nas notas fiscais de entradas e saídas de mercadorias. 

 
Afirma ainda que foram baixados todos os arquivos magnéticos para 

uma nova conferência, tendo sido importados para a presente auditoria os últimos 
arquivos validos enviados pelo contribuinte, tendo como resultado uma nova auditoria 
específica. 

 
Novamente foi detectada uma omissão de entradas de mercadorias 

no valor de R$ 119.465,80. 
 
Anexado ao processo: planilhas, mídia em CD, "fls.168 a 175". 
 
Intimado o sujeito passivo a tomar conhecimento da resolução 

064/2015, de "fl.177". 
 
É o relatório. 
 

 
VOTO 

 
Sobre a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, 

por incompetência funcional da autoridade lançadora, o rejeito, e o faço amparando-me na 
Portaria nº 003/2012 – SRE, fl. 12, que permitiu que o trabalho exordial fosse realizado por 
AFRE I, vez que tal portaria foi expedida por autoridade competente.  

 
Com a questão primeira solucionada, volvo-me à razão de direito 

desta demanda, reporto-me ao trabalho revisional, sempre merecedor de fé, que não foi 
contestado pela defesa, onde a autoridade fiscal revisora aduz que comparando a 
auditoria realizada pela recorrente com os registros existentes nos inventários inicial e 
final, e também nas notas fiscais de entradas e saídas de mercadorias, detectou uma 
omissão de entradas de mercadorias no valor de R$ 119.465,80 (cento e dezenove mil, 
quatrocentos e sessenta e cinco reais e oitenta centavos), cujo ICMS a recolher é na 
importância R$ 29.866,45 (vinte e nove mil, oitocentos e sessenta e seis reais e quarenta 
e cinco centavos). 

 . 
Assim, voto rejeitando a preliminar de nulidade da peça básica, 

arguida pela autuada, por incompetência funcional da autoridade lançadora. Quanto ao 
mérito, por unanimidade de votos, conheço do recurso voluntário, dou-lhe parcial 
provimento para reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente 
procedente o auto de infração no valor da multa formal de R$ 29.866,45 (vinte e nove mil, 
oitocentos e sessenta e seis reais e quarenta e cinco centavos). 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 29 de março de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00422/16 
 
Relator: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: Multa formal. Documentos fiscais considerados 
extraviados. Improcedente.  
 
Reafirma-se a decisão singular que julgou improcedente o 
lançamento quando a instrução processual apontar que não 
houve o ilícito fiscal descrito na folha de rosto deste volume. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 17 de dezembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, deixar de 
conhecer das preliminares de nulidade da peça básica, e no mérito, conhecer do recurso 
de ofício, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
improcedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Rickardo de 
Souza Santos Mariano, Elias Alves dos Santos e Lidilone Polizeli Bento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do presente processo que o sujeito passivo não apresentou à 
Delegacia de sua circunscrição os livros e/ou documentos fiscais, no período de 10 dias, 
conforme consta da publicação da portaria que suspendeu a sua inscrição no cadastro 
estadual, conforme cópia anexa do Diário Oficial, razão pela qual são considerados 
extraviados. Em consequência, fica sujeito à multa formal no valor de R$ 154.506,00, 
consoante demonstrativo abaixo. 

 
Modelo 17ª, série, numeração de 1 a 750 
Modelo 7, série U, numeração de 1 a 75 
825 X R$ 187,28 = 154.506,00.   
 
Foram citados como dispositivos legais infringidos os art. 64 da Lei 

11.651/91, c/c art. 145 do Decreto 4.852/97. Propôs-se a aplicação da penalidade 
tipificada no art. 71, inciso, XX, alínea "a", 1, da Lei 11.651/91 com a redação conferida 
pela Lei nº13.194/1997. 

  
A instrução processual apresenta os seguintes documentos: 

Detalhamento do crédito tributário, "fls. 03", controle de concessão, "fls. 04", consultar 
portaria por inscrição, "fls. 05".  

 
O Sujeito Passivo foi intimado às "fls. 06 a 07", para pagar a quantia 

exigida ou apresentar Impugnação em Primeira Instância.  
 
Cientificada, a empresa autuada ingressa com Impugnação a 

Primeira Instância às "fls. 10 a 13", para alegar que a infração não tem procedência uma 
vez que o responsável pela autuada tem sérios problemas de saúde causaos por Diabetes 
Aguda, sendo que no período de 01 a 18/06/2012, precisou pausar suas atividades, por 
ser submetido a tratamento intensivo da doença já mencionada. 

 



 

Pondera que quando da visita da fiscalização a empresa estava 
fechada, não sendo possível a localização do seu responsável, tendo em vista que o 
mesmo se encontrava em repouso por questões de saúde. 

 
Sustenta que apresenta fotocópia do Anexo II da IN 606/03-GSF "fls. 

14", dando conta de ter apresentado os documentos fiscais reclamados no auto de 
infração.  

 
Ao final, requer que seja julgado nulo o auto de infração, 

concomitantemente, requer que seja realizada nova diligência, para constatação do feito e 
para a necessárias à plena elucidação feito.  

 
Acompanham a impugnação cópia dos seguintes documentos: 

Informativo sobre a utilização e apresentação de documentos fiscais "fls. 14", documentos 
pessoais "fls. 15".  

 
Pela sentença nº 2288/2014-JULP, às "fls. 18 a 19", o julgador 

singular decide pela improcedência do auto de infração. 
 
Obtempera que pela análise do documento de "fls. 14", dos autos, 

que o sujeito passivo de fato apresentou os documentos fiscais reclamados no auto de 
infração, não havendo que se falar em extravio dos mesmos.  

 
Inconformada, a Fazenda Pública Estadual interpõe Recurso à 

Câmara Julgadora n° 09/2015-GERF às "fls. 20 a 21", para alegar que é certo que, a 
qualquer momento, o sujeito passivo pode comprovar que os documentos fiscais não 
estão extraviados e, com isso, ver-se livre da acusação feita pelo Fisco. Portanto, foi com 
esse pressuposto que o sujeito passivo apresentou documentos que entendeu suficientes 
para comprovar que o extravio acusado não ocorreu. 

 
Alega que no Anexo II da Instrução 661/04-GSF, apensado às "fls. 

14", vê-se que parte das notas fiscais que foram objeto da acusação de extravio aparecem 
como não utilizadas e, portanto, deveriam ter sido baixadas na data de apresentação 
desse anexo, ou seja, em 17/07/2012. 

 
Acrescenta que essa expectativa não se confirma quando 

consultaram o sistema de controle de utilização de documentos fiscais mantido pela 
Secretaria da Fazenda, porque não há qualquer informação de baixe de nota fiscal 
registrada nesse sistema associada à autuada. 

 
Portanto, antes da decisão pela improcedência, o documento de "fls. 

14" deve ser confirmado, sobretudo quanto às notas não usadas e entregues para 
inutilização, ou seja, as do modelo 17 A n° 491 a 500 e de 604 a 750, e as do modelo 7 de 
55 a 75, ou seja, restam 178 notas fiscais para as quais o não extravio não está 
devidamente comprovado. 

 
Afirma que para comprovar o afirmado acima, anexaram o extrato da 

Consulta Termo de Baixa associada à inscrição estadual do sujeito passivo. 
 
Ao final, requer a reforma da Sentença n° 3674/14-JULP, e seja 

declarado procedente o lançamento no valor original.  
 
Juntou documento de "fls. 22".  



 

 
O Sujeito Passivo foi intimado às "fls. 24 a 26", para apresentar 

contradita ao pedido de reforma formulado pelo Representante Fazendário contra a 
decisão absolutória de Primeira Instância.  

 
Cientificada, a empresa autuada apresenta contradita às "fls. 29 a 

32", alegando que a infração não tem procedência uma vez que o responsável pela 
autuada tem sérios problemas de saúde causados por Diabetes Aguda, sendo que no 
período de 01 a 18/06/2012, precisou pausar suas atividades, por ser submetido a 
tratamento intensivo da doença já mencionada. 

 
Pondera que quando da visita da fiscalização a empresa estava 

fechada, não sendo possível a localização do seu responsável, tendo em vista que o 
mesmo se encontrava em repouso por questões de saúde. 

 
Ao final, requer que seja julgado nulo o auto de infração, 

concomitantemente, requer que seja realizada nova diligência, para a necessária 
elucidação feito.  

 
Juntamente com a peça foram anexados aos autos os seguintes 

documentos" termo de recebimento "fls. 33", cópia da intimação "fls. 34", Anexo II IN 
606/03 "fls. 35", documentos pessoais "fls. 36", cópia da intimação "fls. 37".  

 
O sujeito passivo foi intimado a apresentar Contradita, "fls. 37". 
 
Em "fls. 39", faz-se juntada da documentação, "fls. 40 a 42", em 

anexo: pedido de baixa de documento fiscal, termo de baixa de documentação fiscal não 
utilizado, CBED- pedido de baixa- concessão. 

 
Em Resolução 085/2015, "fls. 43 e 44", a primeira câmara do CAT, 

resolve, encaminhar os autos à Delegacia Regional de Fiscalização de circunscrição do 
sujeito passivo para que seu titular determine diligência no sentido de confirmar a 
autenticidade do documento de fl. 14 e providencie a baixa dos documentos de números 
604 a 750 e 55 a 75, se for o caso. 

 
É o Relatório. 
 

VOTO 
 

Trata-se de acusação fiscal de extravio de documentos fiscais, onde 
a Fazenda Estadual recorre apenas questionando a autenticidade do documento de fl. 14. 

 
Tendo sido o feito convertido em diligência, fl. 43, com a confirmação 

da autenticidade do documento (Anexo II) pela fiscalização, conforme se lê à fl. 45, bem 
como dos documentos de fls. 46/47, improcedente é o lançamento.   

 
Assim, voto deixando de conhecer das preliminares de nulidade da 

peça básica e, no mérito, conheço do recurso de ofício, nego-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou improcedente o auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 29 de março de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00423/16 
 
Relator: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: Multa formal. Documentos fiscais considerados 
extraviados. Improcedente.  
 
Julga-se improcedente a peça básica quando a instrução 
processual apontar que o polo passivo cumpriu a exigência 
estampada na vestibular em prazo hábil. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 17 
de novembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, Elias 
Alves dos Santos, Talita Pimenta Félix, Lidilone Polizeli Bento, João Divino de Brito, Heli 
José da Silva, Nivaldo Carvelo Carvalho, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, 
Nivaldo José Mendes, Mário de Oliveira Andrade, Masayuki Missao, Victor Augusto de 
Faria Morato, Carlos Andrade Silveira, Washington Luis Freire de Oliveira, Alcedino 
Gomes Barbosa e Antônio Martins da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo, em 
epígrafe, não apresentou à Delegacia Fiscal de sua circunscrição os livros e/ou 
documentos fiscais, no prazo de 10 (dez) dias, conforme consta da publicação da portaria 
que suspendeu sua inscrição no cadastro estadual. Por essa razão, tais documentos 
foram considerados extraviados e foi-lhe imputada a obrigatoriedade de recolher multa 
formal.   

 
A base legal dada por infringida foi assim descrita: artigo 64 da Lei 

nº. 11.651/91 c/c artigo 109 do Decreto nº. 4.852/97. E a penalidade aplicada: artigo 71, 
XX, “a”, 1 do CTE.  

 
Intimado, nos termos da Lei, o polo passivo queda-se silente e 

motiva os respectivos Termos de Revelia, fl. 14, de perempção, fl. 17 e de inscrição na 
dívida ativa, fl. 18.  

 
Com pedido de revisão extraordinária o polo passivo o polo passivo 

afirma que os documentos fiscais, reclamados nesta lide, forma apresentados à Delegacia 
Fiscal de Goianésia- AGENFA de Uruaçu, entendendo não amis ser necessária a 
aplicação da pena prevista no presente auto de infração. Acosta aos autos os seguintes 
documentos, com escopo de comprovar o alegado:   Termo de Depositário Fiel, fl. 22; 
cópia da relação de documentos fiscais apresentados, fl. 24; termo de Baixa de 
Documento Fiscal, fl. 27. E ainda apresenta novo pedido com juntada de documentos, fls. 
42 a 57.     

 
O ilustre presidente desta Casa Julgadora, considera que de fato 

restou demonstrado erro de fato substancial, requisito exigido por lei, para admissibilidade 
do pedido de revisão extraordinária, implicando em alteração no lançamento, uma vez que 



 

os documentos tidos como extraviados foram apresentados à AGENFA Especial de 
Uruaçu, conforme cópia de relação de documentos fiscais apresentados, fl. 24 e termo de 
baixa de documentos fiscais, fl. 58. Determina, entre outras providências o 
encaminhamento do feito ao Conselho Pleno para julgamento.  

 
É o relatório.  
 
 

VOTO 
 

Pela análise das peças constitutivas desta lide, verifiquei que o polo 
passivo cumpriu em tempo hábil a exigência fiscal estampada na folha de rosto deste 
volume. Fato, aliás, reconhecido pelo nobre presidente deste Conselho Administrativo 
tributário, conforme já informado no relatório que é parte integrante deste “decisum”.  

 
Mediante a assertiva supra, não há que se falar em exigir do sujeito 

passivo o recolhimento de multa formal, o que implica em julgar improcedente o auto de 
infração.  

 
Assim, voto conhecendo do Pedido de Revisão Extraordinária, 

dando-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 29 de março de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00435/16 
 
Relator: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Preliminar de nulidade por 
cerceamento do direito de defesa. Alegada ilegalidade na 
obtenção de informações financeiras de administradora de 
cartões de crédito ou débito. Rejeitada. Decisão unânime. A 
transferência de sigilo fiscal-financeiro da administradora de 
cartões de crédito ou débito para a fiscalização não importa em 
irregularidade, uma vez que a legislação tributária disciplina tal 
fato (art. 151, VI-b, do CTE). 
 
ICMS. Obrigação acessória. Multa formal por falta de emissão de 
documentos fiscais na saída de mercadorias isentas. 
Procedência. Decisão unânime. Confirma-se a decisão singular 
que julgou procedente a multa formal prevista no art. 71, VII, L, 
do CTE, nas saídas de mercadorias isentas, devendo-se aplicar, 
ainda, a forma privilegiada da penalidade (§ 8º do art. 71 do 
CTE), porquanto não há que se falar em omissão de pagamento 
de imposto. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 23 de março de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito 
de defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros David Fernandes de Carvalho, 
Heli José da Silva e Nivaldo Carvelo Carvalho. Quanto ao mérito, por unanimidade de 
votos, conhecer do recurso, negar-lhe  provimento para confirmar a decisão  singular que 
decidiu pela procedência em parte do lançamento, no valor apenas da multa formal 
originária de R$ 6.739,62 (seis mil, setecentos e trinta e nove reais e sessenta e dois 
centavos), com a exclusão do § 9º, inciso I, do artigo 71 do CTE. Participaram do 
julgamento os Conselheiros David Fernandes de Carvalho, Heli José da Silva e Nivaldo 
Carvelo Carvalho. E por unanimidade de votos, acolher o pedido de aplicação da forma 
privilegiada prevista no § 8º do artigo 71 do CTE, feito pelo Conselheiro Nivaldo Carvelo 
Carvalho. Participaram do julgamento os Conselheiros David Fernandes de Carvalho, Heli 
José da Silva e Nivaldo Carvelo Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta destes autos que o sujeito passivo “omitiu saída de 
mercadoria, no valor comercial de R$ 26.958,46 no período descrito no campo detalhado 
dos débitos, conforme comparativo entre as vendas realizadas por meio de cartões 
magnéticos (débito e/ou crédito), comprovados nos extratos fornecidos pelas 
administradoras de cartões e os documentos fiscais emitidos relativos a essas vendas, 
informadas pelos dados das DPIs – Declarações Periódicas de Informações (cópias 
anexas), e de acordo com a proporcionalidade da comercialização de mercadorias 
tributadas. Em consequência, deverá pagar o ICMS na importância de R$ 4.582,94, 
juntamente com os acréscimos legais, conforme demonstrativos e documentos anexos.” 

 



 

Tidos por infringidos os arts. 25, § 1º, VI; 64, § 2º, e 66 da Lei nº 
11.651/91 – CTE, sendo proposta a penalidade tipificada no art. 71, VII, “l”, § 9º, I, do CTE 
com as redações conferidas pelas Leis nºs 13466/99 e 16241/08. 

 
Para  instrução processual, anexou-se ao feito a planilha “Cálculo da 

Proporcionalidade” (fls. 04), a planilha “Vendas c/ Cartão de Crédito” (fls. 05/06), a planilha 
“Vendas com Cartão de Crédito/Débito por Administradora” (fls. 07/10); extrato da DPI 
com dados de entradas e saídas por CFOPs (fls. 11/25). 

 
Intimado regularmente, o sujeito passivo comparece em primeira 

instância e alega nulidade do auto de infração em virtude de ter sido violado o sigilo fiscal 
e financeiro da impugnante; no mérito, afirma que os produtos comercializados pelo 
mesmo estão isentos do ICMS, conforme art. 7º, IV, do Anexo IX, do RCTE, além de 
asseverar que a multa é confiscatória. 

 
Face às alegações contidas na impugnação, o julgador singular 

converte o julgamento em diligência junto à DRF de Goiânia para manifestação do 
autuante j(Fls. 46). 

 
A autoridade fiscal autora do procedimento fiscal manifesta-se às fls. 

48 e admite que houve equívoco por parte da fiscalização, ao tributar normalmente as 
diferenças encontradas, pois se tratam de mercadorias isentas, sendo correto apenas a 
aplicação da multa formal pelo não cumprimento de obrigação acessória. 

Em sentença de fls. 56/64, o julgador singular rejeita a alegação de 
nulidade e decide pela procedência parcial do auto de infração, apenas em relação à 
multa formal por descumprimento de obrigação tributária acessória,  no valor original de 
R$ 6.739,62, com a exclusão do imposto exigido pela aplicação da agravante do art. 71, § 
9º, do CTE. 

 
Às fls. 65 a Representação Fazendária concorda com o teor da 

decisão monocrática. 
 
Em seu recurso voluntário, o sujeito passivo insiste na nulidade 

processual por quebra de seu sigilo fiscal e financeiro, contesta a aplicação de multa, visto 
que não se está mais exigindo o imposto, pede o afastamento da multa qualificada, e 
assevera que a multa é confiscatória, pedindo sua redução.   

 
  

V   O   T   O 
 

Tratam estes autos de exigência de multa formal, mais acréscimos 
legais decorrentes da diferença a maior entre as vendas realizadas por meio de cartões de 
débito ou crédito e as vendas declaradas nas DPIs e EFDs, relativamente à 
comercialização de mercadorias ISENTAS, conforme decisão singular confirmada pela 
Representação Fazendária. 

 
O Processo está devidamente instruído com os demonstrativos das 

vendas por cartões magnéticos conforme relatórios fornecidos à fiscalização pelas 
empresas administradoras destes, bem como pelos relatórios de saídas declaradas em 
DPI e EFD. 

  



 

Inicialmente, afasto a ocorrência de nulidade processual por 
cerceamento do direito de defesa, sob o fundamento de quebra de sigilo fiscal e 
financeiro. 

 
Com efeito, determina a Lei nº 11.651/91 – Código Tributário do 

Estado de Goiás – CTE, o seguinte: 

 

“Art. 151. São, também, obrigados a prestar à autoridade fiscal, mediante 

notificação escrita, todas as informações de que disponham com relação a 
bens, negócios ou atividades de terceiros: 

......................................................................................................................... 

VI-B - as administradoras de cartões de crédito ou de débito em conta-
corrente e os demais estabelecimentos similares;” 

 

Não há que se falar em quebra de sigilo fiscal-financeiro, mas 
apenas em transferência de sigilo da administradora de cartões de crédito ou de débito 
para a fiscalização, uma vez que ambos estão sujeitos ao sigilo fiscal. Outrossim, trata-se 
de determinação legal, não importando em irregularidade ou ilegalidade, inclusive havendo 
penalidade própria tipificada no art. 71 do CTE, no caso de inobservância do disposto no 
dispositivo retrotranscrito. 

 

A multa a que o sujeito passivo restou obrigado, pela decisão 
singular, confirmada pela Representação Fazendária, é aquela decorrente de falta de 
emissão de documento fiscal pelas saídas de mercadorias isentas. Nesse sentido, está 
prevista no art. 71, VII, do CTE, nos seguintes termos: 

“Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 

......................................................................................................................... 

VII - de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da operação ou da 
prestação: 

......................................................................................................................... 

l)  pela falta de emissão de documentos fiscais exigidos, ressalvado o 
disposto no inciso X, “b”, ou pelo recebimento de mercadoria ou de serviço 
sem documentação fiscal, cujo valor tenha sido apurado por meio de 
levantamento fiscal realizado em estabelecimento cadastrado;” 

 

Logo, a falta de emissão de documentos fiscais de saídas de 
mercadorias, ainda que isentas, implica no pagamento de penalidade pecuniária pelo 
descumprimento de obrigação tributária acessória, tipificada no dispositivo legal acima, 
conforme determina, ainda, o art. 113, §§ 2º e 3º, do CTN, em que é prescrito que “a 
obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação 
principal relativamente a penalidade pecuniária”. 

 

Não há, em decorrência disso, que se falar em não aplicação de 
multa em virtude de não se estar exigindo imposto, porquanto a multa formal relativamente 
à inobservância de obrigação tributária acessória subsiste à parte à exigência ou não de 
imposto. 



 

Quanto à multa qualificada (§ 9º, I, do art. 71 do CTE), a mesma já 
foi afastada pela decisão singular, restando apenas a multa do art. 71, VII, L, do CTE, por 
inobservância de obrigação acessória de emissão de documentos fiscais nas saídas de 
mercadorias isentas. 

A apreciação da alegação de que a multa apresenta caráter 
confiscatório refoge à competência do julgamento administrativo, tratando-se de assunto 
de natureza constitucional, cuja apreciação é atribuição do Poder Judiciário (art. 6º, § 4º, 
da Lei nº 16.469/09). Também, não há previsão legal para sua redução por este Conselho 
Administrativo Tributário. 

Finalmente, o Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho propõe a 
aplicação do § 8º do art. 71 do CTE, com o que concordamos, tendo em vista que se trata 
de multa formal em virtude de falta de emissão de documentos fiscais relativos a saídas 
de mercadorias isentas, inclusive com o que concordou a representação Fazendária (fls. 
065), não havendo omissão de pagamento de imposto, ainda que indiretamente. 

Posto isso, contando com a unanimidade de entendimento de meus 
pares, voto da seguinte forma: conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento para 
confirmar a decisão singular que decidiu pela procedência em parte do lançamento, no 
valor apenas da multa formal originária de R$ 6.739,62, com exclusão do § 9º, I, do art. 71 
do CTE, e com aplicação do § 8º do art. 71 do CTE (forma privilegiada), arguida pelo 
Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho. 
 

 
 

Sala das sessões, em 04 de abril de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00436/16 
 
Relator: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Preliminar de nulidade por 
cerceamento do direito de defesa. Alegada ilegalidade na 
obtenção de informações financeiras de administradora de 
cartões de crédito ou débito. Rejeitada. Decisão unânime. A 
transferência de sigilo fiscal-financeiro da administradora de 
cartões de crédito ou débito para a fiscalização não importa em 
irregularidade, uma vez que a legislação tributária disciplina tal 
fato (art. 151, VI-b, do CTE). 
 
ICMS. Obrigação acessória. Multa formal por falta de emissão de 
documentos fiscais na saída de mercadorias isentas. 
Procedência. Decisão unânime. Confirma-se a decisão singular 
que julgou procedente a multa formal prevista no art. 71, VII, L, 
do CTE, nas saídas de mercadorias isentas, devendo-se aplicar, 
ainda, a forma privilegiada da penalidade (§ 8º do art. 71 do 
CTE), porquanto não há que se falar em omissão de pagamento 
de imposto. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 23 de março de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito 
de defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros David Fernandes de Carvalho, 
Heli José da Silva e Nivaldo Carvelo Carvalho. Quanto ao mérito, por unanimidade de 
votos, conhecer do recurso, negar-lhe  provimento para confirmar a decisão  singular que 
decidiu pela procedência em parte do lançamento, no valor apenas da multa formal 
originária de R$ 36.095,24 (trinta e seis mil e noventa e cinco reais e vinte e quatro 
centavos),  com a exclusão do § 9º, inciso I, do artigo 71 do CTE, e, também, excluiu da 
lide os solidários. Participaram do julgamento os Conselheiros David Fernandes de 
Carvalho, Heli José da Silva e Nivaldo Carvelo Carvalho. E por unanimidade de votos, 
acolher o pedido de aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º do artigo 71 do CTE, 
feito pelo Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho. Participaram do julgamento os 
Conselheiros David Fernandes de Carvalho, Heli José da Silva e Nivaldo Carvelo 
Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta destes autos que o sujeito passivo “omitiu saída de 
mercadoria, no valor comercial de R$ 144.380,89 no período descrito no campo detalhado 
dos débitos, conforme comparativo entre as vendas realizadas por meio de cartões 
magnéticos (débito e/ou crédito), extraídas de arquivos fornecidos pelas administradoras 
de cartões e as vendas declaradas nas DPIs – Declarações Periódicas de Informações 
e/ou EFD – Escrituração Fiscal Digital. Em consequência, deverá pagar o ICMS na 
importância de R$ 24.544,71, juntamente com os acréscimos legais, conforme 
demonstrativos e documentos anexos.” 

 



 

Tidos por infringidos os arts. 25, § 1º, VI; 64, § 2º, e 66 da Lei nº 
11.651/91 – CTE, sendo proposta a penalidade tipificada no art. 71, VII, “l”, § 9º, I, do CTE 
com a redação conferida pela Lei nº 16241/08. 

 
Foram nomeados solidários as pessoas de AIRTON FRANCISCO 

DA SILVA e NÁDIA MARIA FERREIRA DA SILVA, na qualidade de sócios gerentes, com 
fundamento no art. 45, XII, do CTE. 

 
Para  instrução processual, anexou-se ao feito a planilha 

“Comparativo Entre as Vendas a Cartão e as Declaradas em DPI/EFD” (fls. 07), a planilha 
“Vendas com Cartão de Crédito/Débito por Administradora” (fls. 08/10); planilha “Relatório 
de Saídas Declaradas em DPI” (Fls. 11); a planilha “Relatório de Saídas Declaradas em 
EFD” (fls. 12/13); extrato “Consulta Regularidade da EFD” (fls. 14/15); Espelho cadastral 
do sujeito passivo (fls. 16); Consulta Simples Nacional (fls. 17), com a informação de que a 
empresa não é optante do simples nacional 

 
Intimados regularmente, os sujeitos passivos solidários não 

comparecem em primeira instância, e são declarados revéis (fls. 38). Já o sujeito passivo 
autuado apresenta impugnação em que alega nulidade do auto de infração em virtude de 
ter sido violado o sigilo fiscal e financeiro da impugnante; no mérito, afirma que os 
produtos comercializados pelo mesmo estão isentos do ICMS, conforme art. 7º, IV, do 
Anexo IX, do RCTE, além de asseverar que a multa é confiscatória. 

 
Face às alegações contidas na impugnação, o julgador singular 

converte o julgamento em diligência junto à DRF de Goiânia para manifestação do 
autuante j(Fls. 40). 

 
A autoridade fiscal autora do procedimento fiscal manifesta-se às fls. 

42 e admite que houve equívoco por parte da fiscalização, ao tributar normalmente as 
diferenças encontradas, pois se tratam de mercadorias isentas, sendo correto apenas a 
aplicação da multa formal pelo não cumprimento de obrigação acessória. 

 
Intimados a manifestar sobre o resultado da diligência, os sujeitos 

passivos não comparecem ao feito. 
 
Em sentença de fls. 52/60, o julgador singular rejeita a alegação de 

nulidade e decide pela procedência parcial do auto de infração, apenas em relação à 
multa formal por descumprimento de obrigação tributária acessória,  no valor original de 
R$ 36.095,24, com a exclusão do imposto exigido pela aplicação da agravante do art. 71, 
§ 9º, do CTE, bem como decide pela exclusão dos solidários da lide. 

 
Às fls. 61 a Representação Fazendária concorda com o teor da 

decisão monocrática. 
 
Intimados para manifestação em 2ª instância, os solidários 

novamente não comparecem, sendo declarada a perempção dos mesmos (fls. 67). O 
sujeito passivo principal, entretanto, apresenta recurso voluntário em que insiste na 
nulidade processual por quebra de seu sigilo fiscal e financeiro, contesta a aplicação de 
multa, visto que não se está mais exigindo o imposto, pede o afastamento da multa 
qualificada, e assevera que a multa é confiscatória, pedindo sua redução.   

 
 
  



 

V   O   T   O 
 

 
Tratam estes autos de exigência de multa formal, mais acréscimos 

legais decorrentes da diferença a maior entre as vendas realizadas por meio de cartões de 
débito ou crédito e as vendas declaradas nas DPIs e EFDs, relativamente à 
comercialização de mercadorias ISENTAS, conforme decisão singular confirmada pela 
Representação Fazendária. 

 
O Processo está devidamente instruído com os demonstrativos das 

vendas por cartões magnéticos conforme relatórios fornecidos à fiscalização pelas 
empresas administradoras destes, bem como pelos relatórios de saídas declaradas em 
DPI e EFD. 

  
Inicialmente, afasto a ocorrência de nulidade processual por 

cerceamento do direito de defesa, sob o fundamento de quebra de sigilo fiscal e 
financeiro. 

 
Com efeito, determina a Lei nº 11.651/91 – Código Tributário do 

Estado de Goiás – CTE, o seguinte: 

 

“Art. 151. São, também, obrigados a prestar à autoridade fiscal, mediante 
notificação escrita, todas as informações de que disponham com relação a 
bens, negócios ou atividades de terceiros: 

......................................................................................................................... 

VI-B - as administradoras de cartões de crédito ou de débito em conta-
corrente e os demais estabelecimentos similares;” 
 

Não há que se falar em quebra de sigilo fiscal-financeiro, mas 
apenas em transferência de sigilo da administradora de cartões de crédito ou de débito 
para a fiscalização, uma vez que ambos estão sujeitos ao sigilo fiscal. Outrossim, trata-se 
de determinação legal, não importando em irregularidade ou ilegalidade, inclusive havendo 
penalidade própria tipificada no art. 71 do CTE, no caso de inobservância do disposto no 
dispositivo retrotranscrito. 

 

A multa a que o sujeito passivo restou obrigado, pela decisão 
singular, confirmada pela Representação Fazendária, é aquela decorrente de falta de 
emissão de documento fiscal pelas saídas de mercadorias isentas. Nesse sentido, está 
prevista no art. 71, VII, do CTE, nos seguintes termos: 

“Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 

......................................................................................................................... 

VII - de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da operação ou da 
prestação: 

......................................................................................................................... 

l)  pela falta de emissão de documentos fiscais exigidos, ressalvado o 
disposto no inciso X, “b”, ou pelo recebimento de mercadoria ou de serviço 
sem documentação fiscal, cujo valor tenha sido apurado por meio de 
levantamento fiscal realizado em estabelecimento cadastrado;” 

 



 

Logo, a falta de emissão de documentos fiscais de saídas de 
mercadorias, ainda que isentas, implica no pagamento de penalidade pecuniária pelo 
descumprimento de obrigação tributária acessória, tipificada no dispositivo legal acima, 
conforme determina, ainda, o art. 113, §§ 2º e 3º, do CTN, em que é prescrito que “a 
obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação 
principal relativamente a penalidade pecuniária”. 

 

Não há, em decorrência disso, que se falar em não aplicação de 
multa em virtude de não se estar exigindo imposto, porquanto a multa formal relativamente 
à inobservância de obrigação tributária acessória subsiste à parte à exigência ou não de 
imposto. 

Quanto à multa qualificada (§ 9º, I, do art. 71 do CTE), a mesma já 
foi afastada pela decisão singular, restando apenas a multa do art. 71, VII, L, do CTE, por 
inobservância de obrigação acessória de emissão de documentos fiscais nas saídas de 
mercadorias isentas. 

A apreciação da alegação de que a multa apresenta caráter 
confiscatório refoge à competência do julgamento administrativo, tratando-se de assunto 
de natureza constitucional, cuja apreciação é atribuição do Poder Judiciário (art. 6º, § 4º, 
da Lei nº 16.469/09). Também, não há previsão legal para sua redução por este Conselho 
Administrativo Tributário. 

Finalmente, o Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho propõe a 
aplicação do § 8º do art. 71 do CTE, com o que concordamos, tendo em vista que se trata 
de multa formal em virtude de falta de emissão de documentos fiscais relativos a saídas 
de mercadorias isentas, inclusive com o que concordou a representação Fazendária (fls. 
061), não havendo omissão de pagamento de imposto, ainda que indiretamente. 

Quanto aos solidários, os mesmos devem ser excluídos da lide, 
tendo em vista que o art. 45, caput, do CTE, não prevê possibilidade de solidariedade em 
relação a exclusivamente multa formal. 

Posto isso, contando com a unanimidade de entendimento de meus 
pares, voto da seguinte forma: conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento para 
confirmar a decisão singular que decidiu pela procedência em parte do lançamento, no 
valor apenas da multa formal originária de R$ 36.095,24, com exclusão do § 9º, I, do art. 
71 do CTE, e com aplicação do § 8º do art. 71 do CTE (forma privilegiada), arguida pelo 
Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho, confirmando a exclusão dos solidários da lide. 

 
 

Sala das sessões, em 04 de abril de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00441/16 
 
Relatora: Conselheira Nislene Alves Borges 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Acessória. Extravio de documentos 
fiscais. Multa formal. Improcedência. Decisão unânime. 
 
Deve ser reformada a exigência inicial quando, no curso do 
processo administrativo, o sujeito passivo comprovar a entrega, 
à repartição fiscal, dos documentos, cujo extravio tenha sido 
objeto de  
lançamento. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 26 de fevereiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Nislene Alves Borges, João Divino de Brito e 
Talita Pimenta Félix. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta dos autos que o sujeito passivo deixou de apresentar no 
prazo legal à Delegacia de sua circunscrição as notas fiscais modelo 2, de números 001 a 
250, por ocasião da suspensão de sua inscrição no cadastro estadual, motivo pelo qual 
presumiram-se extraviadas as referidas notas fiscais, exigindo-se a multa de R$202,45 por 
documento, perfazendo o montante de R$50.612,50. 

 
Indicados como dispositivos legais infringidos o art. 64 da Lei nº 

11.651/91, c/c art. 109 do Decreto nº 4.852/97, propondo-se a penalidade prevista no art. 
71, XVIII, ‘a’, da Lei nº 11.651/91, com redação da Lei nº 12.806/95. 

 
Instruem os autos o Relatório de Controle, Autenticações e 

Liberações Expedidas, fls. 07, indicando que foram liberados para o contribuinte os 
documentos objeto dos autos. 

 
Intimado na forma regulamentar, o sujeito passivo não impugnou o 

auto de infração em primeira instância, motivo que deu azo ao Termo de Revelia de fls. 
10.  

Em seguida, intimado para apresentar impugnação em segunda 
instância, o sujeito passivo apresenta defesa e acosta aos autos documentos 
comprobatórios de exibição à administração fazendária da documentação considerada 
extraviada neste procedimento fiscal, fls. 17 e 18.  

 
Requer a improcedência do presente auto de infração. 
 
É esse o relatório. 
 

 
 



 

V O T O 
 
 

Trata o presente processo de exigência de multa formal relativo ao 
extravio de 50 notas fiscais modelo 2, decorrente de presunção legal pela não 
apresentação ao órgão competente dos documentos no prazo legal, após a suspensão da 
inscrição junto ao cadastro estadual. 

 
Sobre o assunto objeto dos autos, conveniente a transcrição dos 

seguintes dispositivos legais: 
 
Lei nº 11.651/91- Código Tributário Estadual- CTE: 
 
Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do 
imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou 
negativas, estabelecidas na legislação tributária. 
(....) 

Art. 109. No encerramento da atividade do estabelecimento o contribuinte 
deve requerer a baixa de sua inscrição cadastral, hipótese em que deve 
apresentar todos os livros e documentos fiscais necessários à conclusão do 
evento, além de preencher os demais requisitos previstos na legislação 
pertinente (Lei nº 11.651/91, art. 153-D, caput). 

 

 

Da legislação acima transcrita, depreende-se que o sujeito passivo 
além da obrigação principal deve cumprir também as obrigações acessórias. Nesse 
sentido, a legislação tributária estadual estabelece de forma expressa que o sujeito 
passivo que pretender encerrar suas atividades deve requerer a baixa da inscrição no 
cadastro de contribuintes do Estado, apresentando nesta ocasião, todos os livros e 
documentos fiscais necessários à conclusão do evento. 

 
Compulsando os autos, verifica-se que o sujeito passivo comprovou 

a entrega dos documentos considerados extraviados no presente processo, fls. 17 e 18. 
Perdendo, portanto, a presunção de extraviados, conforme anuncia a acusação. 

 
Dessa forma, em consonância com a unanimidade dos membros 

desta Câmara Julgadora, conheço da impugnação do sujeito passivo, dou-lhe provimento, 
para julgar improcedente o lançamento. 

 
 

 
 
 

Sala das sessões, em 06 de abril de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00445/16 
 
Redator do Voto: Conselheiro Masayuki Missao 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Exigência de multa 
formal. Falta de escrituração de documento de entrada no livro 
Registro de Entradas. Procedência. 
 
1. Será aplicada a multa de 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor da operação ou da prestação, pela falta de registro ou pelo 
registro com valor incorreto de documento relativo à entrada, 
aquisição ou utilização de mercadorias, bens e serviços; (CTE, 
art. 71, VII, "c"); 
 
2. Declara-se procedente o auto de infração que exige multa 
formal por falta de escrituração, no livro Registro de Entradas, 
de documento fiscal de entrada, não tendo o sujeito passivo 
demonstrado o adimplemento dessa obrigação acessória. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 18 de janeiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, negar-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Carlos Andrade Silveira, Victor Augusto de 
Faria Morato, Masayuki Missao, Edson Abrão da Silva e Márcio Nogueira Pedra. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo deixou de escriturar 
o livro Registro de Entradas relativo à Escrituração Fiscal Digital-EFD, no período de 
01/03/2015 a 31/03/2015, a totalidade dos documentos fiscais de entradas, sendo-lhe 
imputada a exigência da multa formal no valor de R$ 1.761.038,29 (um milhão, setecentos 
e sessenta e um mil, trinta e oito reais e vinte e nove centavos), equivalente a 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor das operações realizadas. 

 
Consta também a observação de que a empresa apresentou a EFD 

zerada, sem nenhum registro C100. 
 
Citados como infringidos o art. 64, § 2º da Lei nº 11.651/91, c/c os 

arts. 308, 310 e 356-C, § 1°, I, do Decreto 4852/97, proposta a penalidade prevista no art. 
71, VII, "c", da Lei n° 11.651/91, com redação da Lei nº 13.446/99. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, Resumo 

Mensal de NFEs não Registradas (fls. 05), Relatório das Notas Fiscais não Encontradas 
(fls. 06/53), mídia-CD (fls. 54), resumo da EFD (fls. 55), Consulta Regularidade da EFD 
(fls. 56) e Relatório Comparativo EFD com o SARE (fls. 57), dentre outros documentos. 

 
Intimado em 08/10/2015 (fls. 59), o sujeito passivo não comparece ao 

processo, sendo declarado revel (fls. 60). 
 
Revel, o sujeito passivo apresentou impugnação (fls. 64/70), pedindo 

a improcedência do lançamento, alegando ter requerido retificação da EFD, protocolado 



 

em 06/05/2015, processo n° 201500004019688, exatamente para satisfazer a suposta 
falta de escrituração. 

 
Afirma ainda que embora o Auditor Fiscal tenha calculado os 

impostos lançados de março de 2015, por arbitragem, deixou de excluir da base de cálculo 
do ICMS as questões de imperativo interessa da impugnante, dentre elas bonificação, 
taxas de cartões de crédito/débito, transporte de mercadorias adquiridas. 

 
Juntou cópia de requerimento de Retificação da EFD (fls. 77/79), 

dentre outros documentos. 
 
A pedido da Representação Fazendária, juntou-se ao processo 

extrato de Consulta do Processo n° 201500004019688 (fls. 83). 
 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
A multa formal no valor de R$ 1.761.038,29 (um milhão, setecentos e 

sessenta e um mil, trinta e oito reais e vinte e nove centavos), exigida no auto de infração, 
decorreu do fato do sujeito passivo não ter escriturado no livro Registro de Entradas 
relativo à Escrituração Fiscal Digital-EFD, no período de 01/03/2015 a 31/03/2015, a 
totalidade dos documentos fiscais de entradas, posto que a empresa apresentou a EFD 
zerada, sem nenhum registro C100. 

 
Pleiteando a improcedência do lançamento, a defesa alegou ter 

formalizado pedido de retificação de Escrituração Fiscal Digital (EFD), protocolado em 
06/05/2015 (Processo n° 201500004019688), conforme fls. 77/78, mas a acusação foi de 
que a autuada apresentou a EFD ZERADA sem nenhum registro C 100, portanto, não 
houve escrituração das entradas. 

 
O Fisco, no caso, cobra multa formal porque a autuada deixou de 

escriturar o livro Registro de Entradas relativo à EFD, no período de 01/03/2015 a 
31/03/2015, da totalidade dos documentos fiscais de entradas. No entanto, o pedido de 
retificação (fls. 77/78) pede autorização para retificar a EFD do período de 01/06/2012 a 
30/04/2015, porque haveria inconsistências na base de cálculo do ICMS, tais como 
lançamentos de mercadorias recebidas como bonificações e outras irregularidades. 

 
A propósito, o pedido de retificação foi indeferido pelo Fisco, 

conforme extrato de Consulta do Processo n° 201500004019688 juntado nestes autos (fls. 
49). 

 
Por conseguinte, não tendo a defesa demonstrado o adimplemento 

da obrigação acessória (escrituração de documento de entrada no livro Registro de 
Entradas), deve ser declarada procedente a respectiva multa formal. 

 
Destaco, por oportuno, que o Código Tributário Estadual (CTE), em 

seu art. 71, VII, “c”, prevê a aplicação da multa de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
da operação, pela falta de registro relativo à entrada, aquisição ou utilização de 
mercadorias: 

 



 

Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
[...] 

VII - de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da operação ou da 
prestação: 

[...] 

c) pela falta de registro ou pelo registro com valor incorreto de documento 
relativo à entrada, aquisição ou utilização de mercadorias, bens e serviços; 
[...] 

 
Ante o exposto, conheço da impugnação, nego-lhe provimento para 

considerar procedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões, em 08 de abril de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00446/16 
 
Redator do Voto: Conselheiro Masayuki Missao 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Exigência de multa 
formal. Falta de escrituração de documento de saída no livro 
Registro de Saídas. Procedência. 
 
1. Será aplicada a multa de 13% (treze por cento)calculada sobre 
o valor da operação ou da prestação, pela falta de registro, ou 
pelo registro com valor a menor, em livro próprio, de 
documento fiscal regularmente emitido;(CTE, art. 71, X, "a"); 
 
2. Declara-se procedente o auto de infração que exige multa 
formal por falta de escrituração, no livro Registro de Saídas, de 
documento fiscal de saída, não tendo o sujeito passivo 
demonstrado o adimplemento dessa obrigação acessória. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 18 de janeiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, negar-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Carlos Andrade Silveira, Victor Augusto de 
Faria Morato, Masayuki Missao, Edson Abrão da Silva e Márcio Nogueira Pedra. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo deixou de escriturar 
o livro Registro de Saídas relativo à Escrituração Fiscal Digital-EFD, no período de 
01/03/2015 a 31/03/2015, a totalidade dos documentos fiscais de saídas, sendo-lhe 
imputada a exigência da multa formal no valor de R$ 16.972,90 (dezesseis mil, 
novecentos e setenta e dois reais e noventa centavos), equivalente a 13% (treze por 
cento) do valor das operações realizadas. 

 
Consta também a observação de que a empresa apresentou a EFD 

zerada, sem nenhum registro C100. 
 
Citados como infringidos o art. 64, § 2º da Lei nº 11.651/91, c/c os 

arts. 88, § 1°, III, 313, 314 e 356-C, § 1°, II, do Decreto 4852/97, proposta a penalidade 
prevista no art. 71, X, "a", da Lei n° 11.651/91, com redação da Lei nº 11750/1992. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, Resumo 

Mensal de NFEs não Registradas (fls. 05), Relatório das Notas Fiscais não Encontradas 
(fls. 06/19), mídia-CD (fls. 20), resumo da EFD (fls. 21), Consulta Regularidade da EFD 
(fls. 22) e Relatório Comparativo EFD com o SARE (fls. 23), dentre outros documentos. 

 
Intimado em 08/10/2015 (fls. 25), o sujeito passivo não comparece ao 

processo, sendo declarado revel (fls. 26). 
 
Revel, o sujeito passivo apresentou impugnação (fls. 30/36), pedindo 

a improcedência do lançamento, alegando ter requerido retificação da EFD, protocolado 



 

em 06/05/2015, processo n° 201500004019688, exatamente para satisfazer a suposta 
falta de escrituração. 

 
Afirma ainda que embora o Auditor Fiscal tenha calculado os 

impostos lançados de março de 2015, por arbitragem, deixou de excluir da base de cálculo 
do ICMS as questões de imperativo interessa da impugnante, dentre elas bonificação, 
taxas de cartões de crédito/débito, transporte de mercadorias adquiridas. 

 
Juntou cópia de requerimento de Retificação da EFD (fls. 43/45), 

dentre outros documentos. 
 
A pedido da Representação Fazendária, juntou-se ao processo 

extrato de Consulta do Processo n° 201500004019688 (fls. 49). 
 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
A multa formal no valor de R$ 16.972,90 (dezesseis mil, novecentos 

e setenta e dois reais e noventa centavos), exigida no auto de infração, decorreu do fato 
do sujeito passivo não ter escriturado no livro Registro de Saídas relativo à Escrituração 
Fiscal Digital - EFD, no período de 01/03/2015 a 31/03/2015, a totalidade dos documentos 
fiscais de saídas, posto que a empresa apresentou a EFD zerada, sem nenhum registro 
C100. 

 
Pleiteando a improcedência do lançamento, a defesa alegou ter 

formalizado pedido de retificação da Escrituração Fiscal Digital (EFD), protocolado em 
06/05/2015 (Processo n° 201500004019688), conforme fls. 43/44, mas a acusação foi de 
que a autuada apresentou a EFD ZERADA sem nenhum registro C 100, portanto, não 
houve escrituração das saídas. 

 
O Fisco, no caso, cobra multa formal porque a autuada deixou de 

escriturar o livro Registro de Saídas relativo à EFD, no período de 01/03/2015 a 
31/03/2015, da totalidade dos documentos fiscais de saídas. No entanto, o pedido de 
retificação (fls. 43/44) pede autorização para retificar a EFD do período de 01/06/2012 a 
30/04/2015, porque haveria inconsistências na base de cálculo do ICMS, tais como 
lançamentos de mercadorias recebidas como bonificações e outras irregularidades. 

 
A propósito, o pedido de retificação foi indeferido pelo Fisco, 

conforme extrato de Consulta do Processo n° 201500004019688 juntado nestes autos (fls. 
49). 

 
Por conseguinte, não tendo a defesa demonstrado o adimplemento 

da obrigação acessória (escrituração de documento de saída no livro Registro de Saídas), 
deve ser declarada procedente a respectiva multa formal. 

 
Destaco, por oportuno, que o Código Tributário Estadual (CTE), em 

seu art. 71, X, “a”, prevê a aplicação da multa de 13% (treze por cento), calculada sobre o 
valor da operação, pela falta de registro, em livro próprio, de documento regularmente 
emitido: 

 



 

Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
[...] 

X - de 13% (treze por cento): 

a) calculado sobre o valor da operação ou da prestação, pela falta de 
registro, ou pelo registro com valor a menor, em livro próprio, de documento 
fiscal regularmente emitido; 
[...] 

 
Ante o exposto, conheço da impugnação, nego-lhe provimento para 

considerar procedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões, em 08 de abril de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00452/16 
 
Relator: Conselheiro José Luiz Rosa 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação tributária acessória. Multa formal. 
Pena pecuniária. Extravio de documentos fiscais. Procedência. 
 
Deve ser declarado procedente o auto de infração relativo a 
extravio de documentos fiscais quando o sujeito passivo não 
comprovar a entrega desses elementos em órgão fazendário 
próprio. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 22 de fevereiro de 2016, decidiu ,por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, negar-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros José Luiz Rosa, Washington Luis Freire de 
Oliveira, Alcedino Gomes Barbosa, David Fernandes de Carvalho e Gilmar Rodrigues de 
Almeida. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo não apresentou à 
Delegacia Fiscal de sua circunscrição, os documentos fiscais modelo 2, série D-1 
descritos e grifados no formulário em anexo, dentro do prazo legal de 20 dias, razão pela 
qual são considerados extraviados. Em consequência, fica sujeito à multa formal no valor 
de R$ 168.552,00. 

 
Como dispositivo legal infringido foi apontado o artigo 64 da Lei nº 

11.651/91, combinado com o artigo 109 do Decreto nº 4.852/97. Proposta a aplicação da 
penalidade prevista no artigo 71, inciso XX, alínea “a”, item 1, da Lei nº 11.651/91 com a 
redação conferida pela Lei nº 13.194/1997. 

 
O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 03/10.  
 
 Intimado às fls. 11/12, o sujeito passivo quedou-se inerte, dando azo 

à lavratura do Termo de Revelia de fls. 13. O sujeito passivo foi novamente intimado para 
se manifestar em Segunda Instância, conforme se vê às fls. 15/18. 

 
Tempestivamente, o sujeito passivo apresenta impugnação em 

segunda instância às fls. 21/23, informando que "a empresa apresentou o pedido de baixa, 
junto a Secretaria da Fazenda Estadual, da inscrição, e, em virtude de existência de 
débito, auto de infração, não pagos, pendentes, não foi acolhida o pedido de baixa, 
situação que levou a procedência deste auto. Alega, ainda, que os referidos blocos foram 
apresentados junto a SEFAZ de Jataí-Go, conforme anexo I e II, porém não foram aceitos. 
Ao final requer que designe nova diligência, para apresentar os documentos de baixa no 
período de 60 dias e consequência a nulidade na initio do auto de infração, acolhendo-se 
as preliminares arguidas; e que o auto de infração seja julgado improcedente.  

 
Juntamente com a peça impugnatória foram colacionados aos autos 

documentos de fls. 24/36.  



 

 
Por meio da Resolução nº 054/2015, fls. 39/40, a Terceira Câmara 

Julgadora deste Conselho determinou o encaminhamento dos autos à GEPRO para que 
promova à intimação da empresa autuada, nas pessoas e endereços dos sócios, a fim de 
que faça juntada aos autos do comprovante de entrega da documentação fiscal à 
repartição fiscal de sua circunscrição (anexo II e XII ou Termo de Fiel Depositário), sob 
pena de serem reputados verdadeiros os fatos alegados na inicial, nos termos do disposto 
no artigo 19, §3°, inciso I e §4° da Lei nº 16.469/09, no prazo máximo de 15 dias, contados 
a partir da data da ciência, conforme disposto no artigo 34, inciso II, alínea "d" da Lei 
16.469/09.  

 
Devidamente intimados (fls. 41/44), os sócios quedaram-se silentes.  
 
Nova Resolução de fls. 46 converteu o julgamento em diligência 

determinando o encaminhamento dos autos ao Setor de Preparo Processual da GEPRE, 
para que promova a intimação do sócio da empresa autuada, a fim de que faça juntada 
aos autos do comprovante de entrega da documentação fiscal supostamente extraviada, à 
repartição fiscal de sua circunscrição (anexo II e XII ou Termo de Fiel Depositário) sob 
pena de serem reputados verdadeiros os fatos alegados na Inicial, nos termos do 
dispositivo no artigo 19,  §3°, inciso I e §4° da Lei nº 16.469/09, no prazo máximo de 15 
dias, contados a partir da data da ciência, conforme disposto no artigo 34, inciso II, alínea 
"d" da Lei nº 16.469/09.  

 
Novamente intimado (fls. 47/48), o sócio da empresa autuada não se 

manifesta. 
 
É o Relatório. 
 
 

VOTO 

 
Tratam os autos de cobrança de penalidade pecuniária em virtude do 

sujeito passivo não ter apresentado à Delegacia de sua circunscrição os documentos 
fiscais mencionados na inicial confeccionados exclusivamente para acobertar operações 
destinadas a consumidor final. 

 
Conforme previsto na legislação tributária deste Estado, os 

documentos de interesse fiscal devem ser conservados até que ocorra a prescrição dos 
créditos tributários decorrentes dos atos, fatos ou negócios a que se refiram (artigo 146, 
parágrafo único, da Lei nº 11.651/91). No caso de encerramento das atividades, os 
documentos utilizados deverão ser apresentados ao setor próprio da Secretaria da 
Fazenda para viabilizar os procedimentos de baixa da inscrição cadastral. Da mesma 
forma, os não utilizados deverão ser devolvidos ao setor competente da Secretaria da 
Fazenda para inutilização. Constatando-se extravio ou desaparecimento de documento 
fiscal, é correta a imposição de multa formal nos termos legalmente previstos, já que a 
guarda dos documentos fiscais é de inteira responsabilidade do contribuinte, segundo 
estabelecido no dispositivo legal acima mencionado. 

 
Na hipótese de paralisação das atividades, estabelece o artigo 109 

do Regulamento do Código Tributário Estadual que, “no prazo máximo de 10 (dez) dias 
contados da data do encerramento da atividade do estabelecimento, o contribuinte é 
obrigado a solicitar a baixa de sua inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado - 



 

CCE, hipótese em que deve apresentar todos os documentos fiscais necessários à 
conclusão do evento”.  

 
A multa formal de que trata o auto de infração é relativa ao extravio 

das notas fiscais Modelo 2, série D-1, de números 251 ao 1150, totalizando 900 notas 
fiscais.  

 
O sujeito passivo, em síntese, sustenta que a repartição fiscal de sua 

circunscrição recusou-se a receber sua documentação, a não ser que o mesmo 
primeiramente processasse o pedido de paralisação ou baixa da empresa. 

 
A Terceira Câmara Julgadora, por meio das Resoluções de folhas 39 

a 40 e 46, defere a conversão do julgamento em diligência para que promova à intimação 
da empresa autuada, na pessoa de seu sócio, a fim de que faça juntada aos autos do 
comprovante de entrega da documentação fiscal supostamente extraviada (Anexos II e XII 
ou Termo de Fiel Depositário) à repartição fiscal competente.  

O sócio da empresa ora autuada Gabriel Martins Arruda, embora 
regularmente intimado, quedou-se inerte. Considerando que o mesmo teve oportunidade, 
por duas vezes, de apresentar os documentos fiscais e não o fez, entendo que a exigência 
fiscal deve prosperar, nos termos reclamados no auto de infração.  

Nessas condições, voto, conhecendo da impugnação, negando-lhe 
provimento para considerar procedente o auto de infração.  

 
 
 

Sala das sessões, em 08 de abril de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00453/16 
 
Relator: Conselheiro José Luiz Rosa 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação tributária acessória. Multa formal. 
Pena pecuniária. Extravio de documentos fiscais. Procedência. 
 
Deve ser declarado procedente o auto de infração relativo a 
extravio de documentos fiscais quando o sujeito passivo não 
comprovar a entrega desses elementos em órgão fazendário 
próprio. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 22 de fevereiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, negar-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros José Luiz Rosa, Washington Luis Freire de 
Oliveira, Alcedino Gomes Barbosa, David Fernandes de Carvalho e Gilmar Rodrigues de 
Almeida. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo não apresentou à 
Delegacia Fiscal de sua circunscrição, os documentos fiscais modelo 2, série D-1 
descritos e grifados no formulário em anexo, dentro do prazo legal de 20 dias, razão pela 
qual são considerados extraviados. Em consequência, fica sujeito à multa formal no valor 
de R$ 39.013,75. 

 
Como dispositivo legal infringido foi apontado o artigo 64 da Lei nº 

11.651/91, combinado com o artigo 109 do Decreto nº 109 do Decreto nº 4.852/97. 
Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, inciso XVII, alínea “a”, da Lei nº 
11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 12.806/1995. 

  
O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 03/10.  
 
 Intimado às fls. 11/12, o sujeito passivo quedou-se silente, dando 

azo à lavratura do Termo de Revelia de fls. 13. O sujeito passivo foi novamente intimado 
para se manifestar em segunda instância, conforme se vê às fls. 15/18. 

 
Tempestivamente, o sujeito passivo apresenta impugnação em 

segunda instância às fls. 21/23, informando que "a empresa apresentou o pedido de baixa, 
junto a Secretaria da Fazenda Estadual, da inscrição, e, em virtude de existência de 
débito, auto de infração, não pagos, pendentes, não foi acolhida o pedido de baixa, 
situação que levou a procedência deste auto". Alega, ainda, que os referidos blocos foram 
apresentados junto a SEFAZ de Jataí-Go, conforme anexo I e II, porém não foram aceitos. 
Ao final requer que designe nova diligência, para apresentar os documentos de baixa no 
período de 60 dias e consequência a nulidade na initio do auto de infração, acolhendo-se 
as preliminares arguidas; e que o auto de infração seja julgado improcedente.  

 
Juntamente com a peça impugnatória foram colacionados aos autos 

documentos de fls. 24/37.  



 

 
Por meio da Resolução nº 053/2015, fls. 40 e 41, a Terceira Câmara 

Julgadora deste Conselho determinou o encaminhamento dos autos à GEPRO, para que 
promova a intimação da empresa autuada, nas pessoas e endereços dos sócios Antônio 
José Lima Alves e Gabriel Martins Arruda Neto, constante da alteração contratual anexada 
às folhas 31 a 35, a fim de que faça juntada aos autos do comprovante de entrega da 
documentação fiscal à repartição fiscal de sua circunscrição (anexo II e XII ou Termo de 
Fiel Depositário), sob pena de serem reputados verdadeiros os fatos alegados na inicial, 
nos termos do disposto no artigo 19, §3°, inciso I e §4° da Lei nº 16.469/09, no prazo 
máximo de 15 dias, contados a partir da data da ciência, conforme disposto no artigo 34, 
inciso II, alínea "d" da Lei nº 16.469/09.  

 
Devidamente intimados (fls. 42/46), os sócios quedaram-se silentes. 
 
Nova Resolução de fls. 48 converteu o julgamento em diligência 

determinando o encaminhamento dos autos ao Setor de Preparo Processual da GEPRE, 
para fins de intimação da empresa autuada na pessoa de seu sócio Gabriel Martins 
Arruda, ao endereço informado, constante na alteração às folhas 31 a 35, a fim de que 
faça juntada aos autos do comprovante de entrega da documentação fiscal supostamente 
extraviada, à repartição fiscal de sua circunscrição (Anexos II e XII ou Termo de Fiel 
Depositário) sob pena de serem reputados verdadeiros os fatos alegados na Inicial, nos 
termos do dispositivo no artigo 19,  §3°, inciso I e §4° da Lei nº 16.469/09, no prazo 
máximo de 15 dias, contados a partir da data da ciência, conforme disposto no artigo 34, 
inciso II, alínea "d" da Lei nº 16.469/09.  

 
Novamente intimado (fls. 49/50), o sócio da empresa autuada não se 

manifesta. 
 
É o Relatório. 
 

VOTO 
 

 
Tratam os autos de cobrança de penalidade pecuniária em virtude do 

sujeito passivo não ter apresentado à Delegacia de sua circunscrição os documentos 
fiscais mencionados na inicial confeccionados exclusivamente para acobertar operações 
destinadas a consumidor final. 

 
Conforme previsto na legislação tributária deste Estado, os 

documentos de interesse fiscal devem ser conservados até que ocorra a prescrição dos 
créditos tributários decorrentes dos atos, fatos ou negócios a que se refiram (artigo 146, 
parágrafo único, da Lei nº 11.651/91). No caso de encerramento das atividades, os 
documentos utilizados deverão ser apresentados ao setor próprio da Secretaria da 
Fazenda para viabilizar os procedimentos de baixa da inscrição cadastral. Da mesma 
forma, os não utilizados deverão ser devolvidos ao setor competente da Secretaria da 
Fazenda para inutilização. Constatando-se extravio ou desaparecimento de documento 
fiscal, é correta a imposição de multa formal nos termos legalmente previstos, já que a 
guarda dos documentos fiscais é de inteira responsabilidade do contribuinte, segundo 
estabelecido no dispositivo legal acima mencionado. 

 
Na hipótese de paralisação das atividades, estabelece o artigo 109 

do Regulamento do Código Tributário Estadual que, “no prazo máximo de 10 (dez) dias 
contados da data do encerramento da atividade do estabelecimento, o contribuinte é 



 

obrigado a solicitar a baixa de sua inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado - 
CCE, hipótese em que deve apresentar todos os documentos fiscais necessários à 
conclusão do evento”.  

 
A multa formal de que trata o auto de infração é relativa ao extravio 

das notas fiscais Modelo 1, série D-1, de números 76 ao 200, totalizando 125 notas fiscais.  
 

O sujeito passivo, em síntese, sustenta que a repartição fiscal de sua 
circunscrição recusou-se a receber sua documentação, a não ser que o mesmo 
primeiramente processasse o pedido de paralisação ou baixa da empresa. 

 
A Terceira Câmara Julgadora, por meio das Resoluções de folhas 40 

a 41 e 48, defere a conversão do julgamento em diligência para que promova à intimação 
da empresa autuada, na pessoa de seu sócio, a fim de que faça juntada aos autos do 
comprovante de entrega da documentação fiscal supostamente extraviada (Anexos II e XII 
ou Termo de Fiel Depositário) à repartição fiscal competente.  

O sócio da empresa ora autuada Gabriel Martins Arruda, embora 
regularmente intimado, quedou-se inerte. Considerando que o mesmo teve oportunidade, 
por duas vezes, de apresentar os documentos fiscais e não o fez, entendo que a exigência 
fiscal deve prosperar, nos termos reclamados no auto de infração.  

Nessas condições, voto conhecendo da impugnação, negando-lhe 
provimento para considerar procedente o auto de infração.  

 
 
 

Sala das sessões, em 08 de abril de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00461/16 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: Multa formal. Notas fiscais consideradas extraviadas. 
Procedente. Aplicação do §3º do artigo 71 do CTE. Acolhida.  
 
Julga-se procedente o auto de infração quando a instrução 
processual apontar que o polo passivo não trouxe aos autos 
provas capazes de ilidir a exigência preambular. Aplica-se o 
lecionado pelo §3º do artigo 71 do CTE, quando tais notas, mod. 
17 A, não gerarem crédito ao emitente ou remetente. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 22 de janeiro de 2016, decidiu, por maioria de votos, pela procedência do 
auto de infração em relação ao extravio de 500(quinhentos) documentos fiscais. Foram 
vencedores os Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira, Márcio Nogueira Pedra, Carlos 
Andrade Silveira e Victor Augusto de Faria Morato. Vencido o Conselheiro Aguinaldo 
Fernandes de Melo que votou pela improcedência do lançamento. Decidiu, também, por 
unanimidade de votos, não acolher a aplicação do § 8º e  aplicar o § 3º, ambos, do artigo 
71 do CTE, alterando o valor da multa formal para a importância de R$ 3.021,10 (três mil e 
vinte e um reais e dez centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros Cláudio 
Henrique de Oliveira, Aguinaldo Fernandes de Melo, Márcio Nogueira Pedra, Carlos 
Andrade Silveira e Victor Augusto de Faria Morato. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo extraviou as notas 
fiscais Mod. 17ª, de n° 1 a 500, perfazendo o total de 500 documentos, conforme consta 
do Controle de impressão/autenticação de Documentos FISCAIS – CIAF, posto que não 
apresentou estes documentos quando da solicitação de processo de alteração de sócios 
e em datas posteriores, quando novamente fora solicitado ao Fiel Depositário, conforme 
documento em anexo.  

 
A autoridade lançadora indica como infringida as disposições dos 

artigos 64 e 146, parágrafo único do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91). 
Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, XVIII, "a" do CTE, com redação 
da Lei nº 12.806/1995. 

 
O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: ordens 

de serviços, requerimento padrão para realização de eventos (anexo I), cópia do 
informativo sobre a utilização e apresentação de documentos fiscais (anexo II), cópia de 
controle de impressão/autenticação de documentos fiscais – CIAF, cópia do termo de fiel 
depositário, cópia dos dados do contabilista e cópia dos demais documentos solicitando 
documentos "fls.  3 a 14". 

 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de "fls. 15 e 16".  
 



 

Em sua impugnação, "fls. 21 a 25", o sujeito passivo alega que "o 
auto de infração imputou pena extremamente severa á impugnante, vez que a suposta 
infração cometida trata-se na verdade de mero descumprimento de obrigação acessória, 
que em nenhum momento, nem mesmo de forma indireta, ensejou omissão de 
pagamento de tributo (obrigação principal)". Argumenta que não tendo a omissão 
causado nenhum prejuízo ao Estado, infere-se que, a aplicação da penalidade em sua 
forma atenuada é um direito do contribuinte e não lhe pode ser negado". Em relação ao 
mérito, relata que a autuação trata de extravio de documentos fiscais, sendo aplicada 
multa formal, porém, não houve falta de pagamento de ICMS, nem extravio de qualquer 
documento fiscal. Defende que "a penalidade é descabida tendo em vista que a própria 
autoridade autuante competente tinha conhecimento que a documentação fiscal não 
havia sido perdida, tendo inclusive anexado e descrito na descrição do fato que o 
contribuinte havia entregado a delegacia fiscal, através do anexo I, juntamente com o 
requerimento de realização cadastral". Ao final, requer que o auto de infração seja 
julgado improcedente, pois não houve extravio de documentos fiscais, constando 
inclusive, nos próprios autos o anexo I e II; caso não for possível a improcedente, que 
seja aplicado a forma privilegiada disposta no §8°, artigo 71 da Lei 11.651/91 sob o valor 
da multa originalmente proposta.  

 
 O sujeito passivo anexa os seguintes documentos: procuração, 

instrumento particular de alteração contratual de sociedade empresária limitada e 
consolidação de contrato social e documentos de identificação "fls. 26 a 32". 

 
Pela sentença nº 2885/2015 JULP, "fls. 34 e 35" o julgador singular 

decide pela procedência do auto de infração. Em sua fundamentação afirma que após 
analisar os documentos mencionados, conclui que permanece a presunção fiscal do 
extravio, haja vista a falta de observância do princípio da eventualidade por parte do 
sujeito passivo, que se limitou a asseverar: "o contribuinte será providenciando 
novamente a apresentação destes documentos fiscais, que será entregue 
posteriormente".  

 
 O sujeito passivo é intimado a pagar a quantia exigida ou apresentar 

Recurso Voluntário, conforme documentos de "fls. 36 a 38". 
 
O sujeito passivo apresenta Recurso Voluntário, "fls. 40 a 43", 

alegando que "o auto de infração imputou pena extremamente severa á impugnante, vez 
que, a suposta infração cometida trata-se na verdade de mero descumprimento de 
obrigação acessória, que em nenhum momento, nem mesmo de forma indireta, ensejou 
omissão de pagamento de tributo (obrigação principal)". Argumenta que não tendo a 
omissão causado nenhum prejuízo ao Estado, infere-se que, a aplicação da penalidade 
em sua forma atenuada é um direito do contribuinte e não lhe pode ser negado. Em 
relação ao mérito, relata que a autuação trata de extravio de documentos fiscais, sendo 
aplicada multa formal, porém, não houve falta de cumprimento de obrigação principal. 
Defende que "a penalidade é descabida tendo em vista que a própria autoridade autuante 
competente tinha conhecimento que a documentação fiscal não havia sido perdida, tendo 
inclusive anexado e descrito na descrição do fato que o contribuinte havia entregado a 
delegacia fiscal, através do anexo I, juntamente com o requerimento de realização 
cadastral". Ao final, requer que o auto de infração seja julgado parcialmente procedente 
pois algumas notas fiscais foram devidamente lançadas no livro próprio; e, caso não for 
possível a improcedente, que seja aplicado a forma privilegiada disposta no §8°, artigo 71 
da Lei 11.651/91 sob o valor da multa originalmente proposta. 

 
É o relatório. 



 

 
VOTO 

 
A constituição do presente crédito tributário se embasa no extravio 

de 500 (quinhentas) notas fiscais notas fiscais, Mod. 17ª. 
 
O polo passivo, em sua defesa, alega que iria apresentar tais 

documentos. Ocorreu que, até a presente data, não o fez. Portanto, o nexo causal não foi 
afastado. Contudo, as notas fiscais tidas como extraviadas (Mod. 17A) não geram crédito 
ao emitente ou remetente, cabendo assim a aplicação do §3º do artigo 71, que será 
transcrito na sequência, alterando assim o valor da multa formal para a importância de R$ 
3.021,10 (três mil, vinte e um reais e dez centavos). 

 
Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas; 
 
[...] 
 
§ 3º As multas previstas nas alíneas “a” do inciso XVIII e “a” do inciso XX 
poderão ser aplicadas por grupos de até 25 documentos para nota fiscal, 
modelos 1 ou 1-A, conhecimento de transporte, modelos 8, 9 ou 11, 
conhecimento aéreo, modelo 10, e de até 50 documentos para os demais 
documentos fiscais, quando da prática da irregularidade não ensejar, ainda 
que indiretamente, falta de pagamento de imposto. 

 
 
Assim, voto pela procedência do auto de infração em relação ao 

extravio de 500 (quinhentos) documentos fiscais. Também, por unanimidade de votos, 
não acolher a aplicação do § 8º e aplicar o § 3º, ambos, do artigo 71 do CTE, alterando o 
valor da multa formal para a importância de R$ 3.021,10 (três mil, vinte e um reais e dez 
centavos). 

 
 
 

Sala das sessões, em 13 de abril de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00462/16 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: Multa formal. Escrituração Fiscal Digital. Registros 
fiscais de entrada, não consignados na EFD. Procedente. 
Aplicação do benefício previsto no §8º do artigo 71 do CTE. 
Rejeitada. 
 
1. Reafirma-se a decisão monocrática que julgou procedente o 
lançamento, quando a instrução processual apontar que o polo 
passivo não trouxe aos autos elemento de prova capaz de ilidir a 
exigência, de ordem acessória, descrita na folha de rosto deste 
volume;  
 
2. A aplicação do benefício previsto em lei, está condicionado à 
demonstração inequívoca de que a omissão motivadora do feito 
não ocasionou prejuízo ao erário estadual. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 22 de janeiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram Aguinaldo Fernandes de Melo, Márcio 
Nogueira Pedra, Carlos Andrade Silveira e Victor Augusto de Faria Morato. Decidiu, 
também, por maioria de votos, rejeitar a aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º do 
artigo 71 da Lei 11.651/91. Foram vencedores os Conselheiros Cláudio Henrique de 
Oliveira, Márcio Nogueira Pedra, Carlos Andrade Silveira e Victor Augusto de Faria 
Morato. Vencido o Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo deixou de escriturar 
nos livros Registros de Entradas, posto que não apresentou os livros próprios junto aos 
documentos quando da solicitação de processo de alteração de sócios, nem em ocasiões 
posteriores, 09 (nove) notas fiscais de entradas, no período de 16/08/2010 a 07/12/2011, 
referente as aquisições de mercadorias/equipamentos/matérias de uso e promocional, no 
valor comercial de R$ 34.027,84, conforme discriminados nos Relatórios de Notas Fiscais 
não encontradas e nas Relações de NFEs Não Registradas, do ArqMag, em anexo.  

 
A autoridade lançadora indica como infringida as disposições dos 

artigos 64 do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) combinado com os 
artigos 308 do Decreto 4852/97. Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 
71, VII, "c" do CTE, com redação da Lei nº 13446/1999. 

 
O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: ordens 

de serviços, cópias dos relatórios de Notas Fiscais Não Encontradas, cópias das 
Relações de NFEs Não Registradas, cópias das nove notas fiscais de entradas e cópia 
do termo de Fiel Depositário "fls. 4 a 23". 

 



 

O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 
apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de "fls. 24 e 25". 

 
Em sua impugnação, "fls. 30 a 32" o sujeito passivo alega que "o 

auto de infração impingiu pena extremamente severa á impugnante, vez que, a suposta 
infração cometida trata-se na verdade de mero descumprimento de obrigação acessória, 
que em nenhum momento, nem mesmo de forma indireta, ensejou omissão de 
pagamento de tributo (obrigação principal) ". Defende que o que acorreu foi "que o 
contador se esqueceu de registrar algumas notas fiscais e esta falha causou um prejuízo 
para o contribuinte e não para o erário estadual". Ao final, requer a aplicação da forma 
privilegiada disposta no §8°, artigo 71 da Lei 11.651/91 sob o valor da multa 
originalmente proposta.  

 
O sujeito passivo anexa os seguintes documentos: procuração, 

instrumento particular de alteração contratual de sociedade empresária limitada e 
consolidação de contrato social e documentos de identificação "fls. 33 a 39". 

 
Pela sentença nº 2743/2015 JULP, "fls. 43 e 44" o julgador singular 

decide pela procedência do auto de infração. Em sua fundamentação afirma que "o 
cumprimento de obrigações acessórias é corolário básico previsto na LTE, e entre elas se 
encontra a de registar no Livro Registro de Entradas as notas fiscais de 
aquisição/prestação, conforme dispositivos contidos no respectivo Regulamento 
(arrolados também como infringidos)".   Aduz que não ficou provada a falta de prejuízo ao 
erário; e que conforme consta no documento de "fls. 41", a atividade principal do sujeito 
passivo é a de comércio varejista de artigos de papelaria, razão pela qual não se pode 
aplicar o dispositivo benigno, na forma solicitada.  

 
 O sujeito passivo é intimado a pagar a quantia exigida ou apresentar 

Recurso Voluntário, conforme documentos de "fls. 45 a 47". 
 
O sujeito passivo apresenta Recurso Voluntário, "fls. 49 a 52", 

alegando que "o auto de infração imputou pena extremamente severa á impugnante, vez 
que, a suposta infração cometida trata-se na verdade de mero descumprimento de 
obrigação acessória, que em nenhum momento, nem mesmo de forma indireta, ensejou 
omissão de pagamento de tributo (obrigação principal)". Argumenta que não tendo a 
omissão causado nenhum prejuízo ao Estado, infere-se que, a aplicação da penalidade 
em sua forma atenuada é um direito do contribuinte e não lhe pode ser negado. ". 
Defende que o que acorreu foi que o contador se esqueceu de registrar algumas notas 
fiscais e esta falha causou um prejuízo para o contribuinte e não para o erário estadual. 
Ao final, requer que seja julgado improcedente o auto de infração, considerando que o 
descumprimento da obrigação não causou prejuízos ao erário, tendo o sujeito passivo 
efetuado todos os recolhimentos que lhe eram devidos.  

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Ao compulsar e analisar as peças constitutivas desta lide, verifiquei 
que o arrazoado defensório apresentado não trata especificamente das razões de mérito. 
O polo passivo alega que houve esquecimento do contador quanto a escrituração das 
notas fiscais, objeto da presente autuação. Pugna ainda, a defesa pela aplicação do 
benefício estabelecido pelo §8º do artigo 71 do CTE.  

 



 

Mediante a análise mencionada no parágrafo imediatamente volvido, 
convenci-me de que a sentença singular, que julgou procedente o lançamento, foi 
acertada, tendo em vista que demonstrado está neste volume a falta de consignação de 
registros fiscais de entradas na escrituração fiscal digital- EFD, relativa a 09 (nove) notas 
fiscais, conforme acostado ao processo. Portanto, houve descumprimento da obrigação 
fiscal acessória, afrontando assim a norma legal especifica à matéria em apreciação.  

 
Quanto a aplicação do §8º do artigo 71 do CTE, considerando não 

haver a comprovação nos autos de que não houve omissão de recolhimento do imposto 
devido, em relação às mercadorias referentes às notas fiscais não registradas, não há 
como acolher tais requerido, o que equivale dizer, que tal pleito da defesa não será 
atendido.  

 
Assim, voto conhecendo do recurso voluntário, negando-lhe 

provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Rejeito a aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º do artigo 71 da Lei 
11.651/91. 

 
 

Sala das sessões, em 13 de abril de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00469/16 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Acessória. Multa formal.  
Multa Formal. Extravio de documentos fiscais. Ilícito fiscal 
comprovado parcialmente. A ausência de omissão no 
recolhimento do imposto permite a aplicação do § 3º do art. 71 
do CTE. Procedente em parte.  
 
A instrução parcial do processo, com provas da entrega de parte 
do documentário fiscal considerado extraviado, faculta, ao 
julgador, a definir a questão com a declaração da procedência 
parcial do auto de infração, por grupo de documentos fiscais 
permanecidos extraviados, visto a aplicação do § 3º do art. 71 do 
CTE. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de setembro de 2015, decidiu, por maioria de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de 
infração no valor de multa formal de R$ 936,40 (novecentos e trinta e seis reais e quarenta 
centavos), já com a aplicação do § 3º, do art. 71, do CTE. Foram vencedores os 
Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, Edson Abrão da Silva e José Pereira D'abadia. 
Vencidos os Conselheiros Heli José da Silva e Nislene Alves Borges que votaram pela 
procedência parcial do feito no valor de multa formal de R$ 39.703,36 (trinta e nove mil, 
setecentos e três reais e trinta e seis centavos), sem a aplicação do § 3º, do art. 71, do 
CTE. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O auto de infração descreve a ocorrência do fato gerador da 
obrigação tributária com a redação que transcrevo: 

 
Não apresentou à Delegacia de sua circunscrição os documentos 

fiscais, no período de 10 dias, conforme consta da portaria 039/11, publicada no Diário 
Oficial nº 021239 do dia 08/12/2011, a qual suspendeu a sua inscrição no cadastro 
estadual, razão pela qual são considerados extraviados. Em consequência, o sujeito 
passivo deve recolher a multa formal no valor de R$ 46.820,00, conforme demonstrativo 
abaixo. 

 
250 Notas Fiscais Modelo 2 Série D-1 vezes R$ 187,28 é igual a R$ 

46.820,00.  
  
A autoridade lançadora indicou a infração de acordo com o artigo 64 

da Lei nº 11.651/91 combinado com o artigo 109 do Decreto nº 4.852/97. A proposição da 
penalidade atende à prescrição do artigo 71, inciso XX, alínea "a" do CTE.  

  
O auto de infração foi instruído com os documentos: Anexo 

Estruturado - Detalhamento do Crédito Tributário, e Consulta da Publicação da Portaria no 
Diário Oficial, fls. 03 e 04".  



 

  
O sujeito passivo foi intimado, conforme documentos de fls. 05 e 06.  
 
O Termo de Revelia, fl. 7, sinaliza a ausência do autuado na primeira 

fase de defesa.  
  
O sujeito passivo, após ser intimado, fls. 9 e 10, impugna o 

lançamento fiscal a uma das Câmaras Julgadoras do Conselho Administrativo Tributário, 
fl. 13, para alegar que apresentou os livros fiscais, blocos de Notas Fiscais Modelo 2, 
Baixa de ECF, conforme documentação em anexo. Acresce que por motivos de doença, 
uma vez que a empresa faliu e sem recursos passou dos 10 dias previsto. Requer a 
improcedência do auto de infração.  

 
Foram anexados aos autos documentos de fls. 14 a 27.  
  
Na Resolução 069/2015, fl. 29, a Câmara Julgadora do Conselho 

Administrativo Tributário, em sessão realizada no dia 29/05/2015, acata a “proposição do 
Conselheiro Relator, resolve, por unanimidade de votos, encaminhar os autos ao Setor de 
Preparo Processual da GEPRO, para fins de intimação do sujeito passivo, no endereço 
constante da Impugnação de fls. 13 - Rua Pará número 303, Centro, Mara Rosa - GO, 
CEP 76490-74, para que o mesmo proceda à apresentação dos documentos fiscais 
faltantes, quais sejam de números 001 a 112 e de 151 a 250, junto à Repartição Fiscal, 
promovendo, após, a juntada aos autos do comprovante de entrega devidamente 
recepcionado pela Repartição. 

 
O presente encaminhamento prende-se ao fato de que os 

documentos apresentados e constantes do documento de fls. 24 - Termo de Baixa de 
Documento Fiscal - indicam a apresentação apenas dos documentos com numeração de 
113 a 150. 

 
Participaram da decisão os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, 

Washington Luis Freire de Oliveira, Heli José da Silva, José Pereira D'Abadia e Nislene 
Alves Borges. 

 
Obs. A Representação Fazendária concorda com a Resolução.” 
 
O sujeito passivo não atende à notificação expedida pelo setor fiscal 

competente, razão por que o processo sobe a julgamento cameral. 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
A conclusão que obtive com o estudo do processo modifica o 

trabalho inicial porque reduz a penalidade acessória proposta no auto de infração, ou seja, 
por grupo de documento fiscal, que pela sua falta de apresentação e no caso de ser Notas 
Fiscais Mod. 2, série D-1 de nºs 001 a 250, conforme registra o auto de infração me faculta 
aplicar a multa formal por documentos fiscais que não foram apresentados no momento da 
ação fiscal, aspecto legal que não foi ignorado na discussão dos autos, cuja conclusão 
convergiu para faculdade legal que permite ao julgador aplicar a multa acessória por grupo 
de documento fiscal extraviado, que totaliza 05 (cinco) blocos apenas.  

 



 

Para suporte da decisão tomada por maioria de votos dos 
Conselheiros que compuseram a sessão do dia, o art. 71, § 3º do CTE prescreve: 

 
Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
(...) 
 

§ 3º As multas previstas nas alíneas “a” do inciso XVIII e “a” do inciso XX poderão ser aplicadas 
por grupos de até 25 documentos para nota fiscal, modelos 1 ou 1-A, conhecimento de transporte, 
modelos 8, 9 ou 11, conhecimento aéreo, modelo 10, e de até 50 documentos para os demais 
documentos fiscais, quando da prática da irregularidade não ensejar, ainda que indiretamente, 
falta de pagamento de imposto. 

 
Em face a esta demonstração, concluí que, na demanda, assiste 

parcial razão ao impugnante, visto a conclusão de que os documentos identificados no 
parágrafo anterior não foram apresentados ao setor fiscal da Delegacia Fiscal de 
jurisdição do estabelecimento, vez que o cálculo do litígio passa a ser: 

 
Notas Fiscais extraviadas é igual a 
250 divido por 50 notas fiscais resultam 05 blocos 
05 blocos X R$ 187,28 por bloco = R$ 936,40 

 
Com a exposição supra, finalizo este meu voto para conhecer das 

razões impugnatórias, dar-lhes parcial provimento para considerar procedente o auto de 
infração em parte, no valor de multa formal de R$ 936,40 (novecentos e trinta e seis reais 
e quarenta centavos), correspondentes a 05 (cinco) blocos de notas fiscais, visto a 
aplicação do § 3º do art. 71 do CTE.  

 
 

Sala das sessões plenárias, em 12 de abril de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00485/16 
 
Relator: Conselheiro Mário de Oliveira Andrade 
 

 
EMENTA: Multa Formal. Obrigação Acessória. Extravio de 
documentos fiscais. Pedido de Revisão Extraordinária 
requisitando a decadência. Improcedência devido a extinção do 
crédito tributário pela decadência. 
 
Acolhe-se o pedido de revisão extraordinária para declarar a 
decadência do crédito tributário, quando ficar inequivocamente 
comprovado que a notificação do lançamento foi efetuada após 
a expiração do prazo decadencial previsto no artigo 173, inciso I 
do CTN. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 15 
de março de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para reconhecer a ocorrência da decadência. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José 
Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Paulo Diniz, David Fernandes de Carvalho, Alcedino 
Gomes Barbosa, Domingos Caruso Neto, José Luiz Rosa, Antônio Martins da Silva, Talita 
Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria 
da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Márcio Nogueira Pedra, Nivaldo Carvelo 
Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato 
e Edson Abrão da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no histórico da peça inicial que o sujeito passivo não 
apresentou à Delegacia Regional de Fiscalização os documentos fiscais de numeração 
1.501 a 3.500, Modelo 8, Série-U, perfazendo um total de 2.000 documentos fiscais, sendo 
eles considerados extraviados. Por esse motivo o acusado ficou obrigado a recolher multa 
formal no valor de R$ 437.200,00 (quatrocentos e trinta e sete mil e duzentos reais). 

 
A fiscalização citou como infringido o artigo 64 do CTE combinado 

com o artigo 109 do RCTE. Foi sugerida a penalidade do artigo 71, inciso XVIII, alínea "a" 
da Lei 11.651/91, com a alteração efetuada pela Lei 12.806/95. 

 
Regularmente intimado para pagamento da quantia exigida ou 

apresentar impugnação em Primeira e Segunda Instâncias, o sujeito passivo foi declarado 
revel e perempto. 

 
O crédito tributário foi inscrito na dívida ativa, conforme consta à 

folha 22 dos autos. 
 
A Gerência de Cobranças e Programas Especiais – GECOPE 

solicitou parecer da Procuradoria Tributária sobre a possível caducidade do crédito 
tributário, conforme consta ás folhas 102 e 103 dos autos. 

 



 

Por intermédio do Parecer 5.723/2008 – PTr, folhas 104 a 113, a 
Procuradoria Tributária manifestou favorável ao reconhecimento da decadência do crédito 
tributário. 

 
Em seguida, a Procuradoria Geral do Estado aprovou o Parecer 

5723/2.008 e também reconhece ter havido decadência do direito de constituição do 
crédito tributário encartado no PAT 3 0201692 343 21. 

 
A Gerência de Cobrança e Programas Especiais, por meio de 

despacho, encaminha os autos ao Conselho Administrativo Tributário. 
 
O Presidente do Conselho Administrativo Tributário admitiu o Pedido 

de Revisão Extraordinária com amparo no artigo 43, §§ 4º, II e 5º, e artigo 45 da Lei 
16.469/09, e determinou o encaminhamento desse contencioso para ser apreciado pelo 
Conselho Pleno.  

 
Após um breve relatório, decido. 
 
 
                                VOTO 
 
 
 A questão a ser analisada é se ocorreu a perda do direito da 

Fazenda Pública constituir o crédito tributário em julgamento ou não. Para decidir esta 
contenda é necessário consultar a norma estadual que regulamenta a decadência do 
crédito tributário, por isto, transcrevo o artigo 182, inciso I da Lei 11.651/91: 

 

Art. 182. O direito de a Fazenda Pública Estadual constituir o crédito 
tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: 

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento 
poderia ter sido efetuado; 

[...] 

 
Pelo que se extrai do dispositivo acima transcrito, percebe-se que 

sendo o fato gerador de 2001, como é o caso do auto de infração em apreciação, o fisco 
teria o prazo para proceder o lançamento até o dia 31/12/2006. Entretanto, o lançamento 
somente foi concluído em 2007, visto que ficou caracterizado que a intimação por aviso de 
recebimento ocorreu em 23/03/2007, conforme consta à folha 14 dos autos. 

 
Assim, entendo que está caracterizada a perda do direito do fisco 

estadual de constituir o crédito tributário sobre a infração apontada na peça basilar desse 
contencioso. Tal entendimento, está em plena sintonia com parecer da Procuradoria Geral 
do Estado, a qual se posicionou pelo reconhecimento da extinção desse crédito tributário 
por ter havido a decadência do direito de constituir o crédito tributário da Fazenda Pública. 

 
Com estas considerações, conheço do Pedido de Revisão 

Extraordinária e julgo improcedente o presente lançamento, em face da ocorrência da 
decadência. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 12 de abril de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00505/16 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: Multa Formal. Extravio de Equipamento Emissor de 
Cupom Fiscal.  Equipamento destruído por incêndio, conforme 
prova o Laudo de Exame Pericial. Improcedente.  
 
O trabalho fiscal é reformado pela Segunda Instância, quando a 
instrução da tese impugnatória se fizer com prova substancial 
da inexistência de afronta à letra da legislação tributária, 
condição que modifica o andamento do processo, visto a 
declaração de improcedência do auto de infração pela Câmara 
Julgadora. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 16 de outubro de 2015, decidiu, por maioria de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. Foram 
vencedores os Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira e Nivaldo José Mendes. 
Vencido o Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes que votou pela procedência do 
lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

 
No auto de infração, a fiscalização descreve a ocorrência do fato 

gerador da obrigação tributária com a seguinte redação: 
 
É considerado extraviado os equipamento emissores de cupom fiscal 

Modelo MP-2100 TH FI, versão 01.01.01, número de fabricação: 
BE051.075.610.000.087.707 e Modelo MP – 2100 TH FI, versão 01.01.01, número de 
fabricação BE051075.610.000.078.079, cessados em 23/03/2.015 (número 1.026.908-005, 
visto que os seus desaparecimentos ocorreram por força de circunstâncias alheias à 
intenção da entidade, justificado por um sinistro que os atingiu, constado em declaração e 
do boletim de ocorrência em anexo, acontecimento que não a exime do pagamento da 
penalidade formal, diante do sumiço das máquinas supracitadas.  

 
A autoridade lançadora identifica a infração de acordo com as 

disposições dos artigos 64 e 146 do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) 
combinado com os artigos 121 e 124 do Decreto nº 4.852/97. A proposição da penalidade 
atende à prescrição do artigo 71, inciso XIII, alínea "a" do CTE. 

 
O auto de infração está instruído com os documentos: Anexo 

Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário, fl. 03; Ordem de Serviço, fl. 04; 
Comprovante de Cessação de Uso, fl. 05; cópia de Procuração, fls.06; Documento 
Pessoal, fl. 07; Declaração, fl. 08; Histórico Policial, fl. 09; Pedido de Uso e Alteração de 
Uso ou de Cessação de Uso de ECF, fl. 10; e Leitura Memória Fiscal, verso da fl. 10 e 
fls.11 a 12 e seu verso.  

 



 

O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 
apresentar impugnação em Primeira Instância, conforme documentos de fls. 13. 

 
O Termo de Revelia, fls. 15, assinala a ausência do sujeito passivo 

na primeira fase do contraditório processual.  
 
As notificações foram refeitas fl. 18 e o sujeito passivo impugna o 

lançamento tributária a uma das Câmaras Julgadoras do Conselho Administrativo 
Tributário, fls. 22 a 26, para alegar que não pode ser responsabilizada pela deterioração 
dos equipamentos emissores de cupom fiscal. 

 
Argumenta que configurada a existência de caso fortuito e força 

maior e considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tem-se por 
censurável a aplicação da multa pelo extravio de equipamento emissor de cupom fiscal.  

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Ao avaliar a causa da exigência do crédito, ora votado na fase 

cameral, considerei como parâmetro o acórdão do CONP nº 01218/2013, para, curso 
deste voto citar parte da sua tese, a iniciar pela conceituação de infração que é a conduta, 
ação ou omissão contrária ao comando legal. Assim, para que exista infração é necessário 
que exista uma norma que imponha uma obrigação de agir (positiva) e uma obrigação de 
se omitir (negativa). É necessária, também, que haja a prática de uma ação (ou omissão) 
em que contrarie a esse comando legal.  

 
No presente caso, não se pode atribuir uma conduta contrária à 

legislação tributária ao sujeito passivo, visto que seu estabelecimento foi vítima de sinistro 
que, dadas as circunstâncias da ocorrência do fato, ou seja, fogo adveio de circuito 
elétrico interno nas instalações do estabelecimento comercial, situação que o sujeito 
passivo não causou e que está confirmado no Laudo de Exame Pericial – Divisão de 
Perícias Externas, expedido pela Superintendência de Polícia Técnico – Científica 7º 
Núcleo Regional de Polícia Técnico – Científica Uruaçu-GO. 

 
Esse Laudo de Exame Pericial da Superintendência de Polícia 

Técnica – Científica, 7º Núcleo Regional de Polícia Técnica – Científica de Uruaçu-GO, 
anexado aos autos, fls. 51 a 71, conclui: 

 
“A ocorrência do incêndio se deu em dia limpo, sem nuvens 

carregadas, não havendo, portanto, incidência de raios que pudesse estar relacionado 
com o fato em ênfase. 

 
No exame global do local, face aos vestígios materiais e imateriais 

não verificamos indícios de ação humana intencional.  
 
A análise dos demais vestígios porventura existentes ficou 

prejudicado, uma vez que o depósito do estabelecimento comercial “Novo Mundo” foi 
derrubado, bem como a estrutura toda a estrutura física do estabelecimento “O Boticário”. 

 
Face ao exposto e após análise das circunstâncias e dos vestígios 

remanescentes do incêndio em ênfase, inferimos que o mesmo ocorreu de modo 
Acidental, onde não se descarta conforme acima relatado que o mesmo tenha iniciado a 



 

partir de um ventilador situado no depósito do estabelecimento comercial “Novo Mundo” 
por superaquecimento”, fls. 61 e 62. 

 
A norma complementar ensina que, quando o sujeito passivo alegar 

que o extravio, perda ou inutilização do documento fiscal aconteceu por motivo de força 
maior, ele deve comprovar por meio de Termo de Ocorrência, ou caso necessário, com 
Laudo Técnico expedido por autoridade competente ou, ainda, por outro documento com 
poderes para eliminar quaisquer acusações desfavoráveis a quem de direito.  

 
No caso em demanda, o documento anexado ao processo, em que 

parte foi transcrita nos parágrafos anteriores, evidencia que o sujeito passivo não 
contribuiu para a ocorrência do sinistro, como também, não dependeu da sua vontade o 
impedimento do acontecimento danoso e prejudicial à empresa, fato que me convence de 
que ele não deve ser penalizado. 

 
Ademais, não existe elemento no processo que conduza à conclusão 

de que houve inutilização proposital dos Equipamentos Emissores de Cupom Fiscal, visto 
que o autuado não provocou a causa do sinistro.  

 
No acórdão citado no primeiro parágrafo, inseriu na redação do voto 

o Parecer nº 1.665/2009-GPT, expedido pela Gerência de Políticas Tributárias da 
SEFAZ/GO e que transcrevo nos parágrafos seguintes: 

 
Parecer 

 

A Delegacia Regional de Morrinhos, em face da comunicação de 
perda/destruição de documentos fiscais, feita pelo empresário individual 
José Gomes da Silva Santa Cruz, em virtude de roubo e incêndio ocorridos 
no escritório de seu contabilista, alegando a necessidade de harmonizar 
procedimentos, formula a seguinte consulta: quais procedimentos devem 
ser adotados pelo contribuinte e pelo Fisco no caso de extravio de 
documentos fiscais?. 

De início, verifica-se que há no sítio da Sefaz na Internet, na guia 
informações, no item – Lista de Serviços da Delegacia Regional > 4 – 
Documentos Fiscais, orientação ao contribuinte dos procedimentos a serem 
adotados em caso de extravio de documentos fiscais, conforme preceitua a 
Lei nº 13.800, de 18 de janeiro de 2001, que estabelece: Art. 7º - Os órgãos 
e entidades administrativas deverão elaborar modelos ou formulários 
padronizados para assuntos que importem pretensões equivalentes.” 

O assunto proposto deve ser analisado à luz dos seguintes dispositivos do 
Decreto nº 4.852 de 29 de dezembro de 1997, como seguem: 

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO ART. 140 PELO ART. 1º DO 
DECRETO Nº 7.013, DE 23.10.09 - VIGÊNCIA: 28.10.09. 

Art. 140. O prazo para utilização documento fiscal confeccionado é de 4 
(quatro) anos, contados a partir da data da autorização de sua confecção, 
findo o qual o documento deve ser recolhido à Delegacia Regional de 
Fiscalização em cuja circunscrição localizar-se o contribuinte, para 
inutilização (Convênio SINIEF SN/70, art. 16, § 2º). 

[...] 

Art. 156. O documento fiscal não utilizado, quando for recolhido à repartição 
fazendária por motivo de baixa ou suspensão da inscrição no CCE ou, 
ainda, por ter esgotado o prazo para sua utilização, deve ser inutilizado 
pelo fisco com fornecimento de comprovante ao interessado ou lavratura de 
ocorrência no livro próprio. 

http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/SINIEF/CVSN_70.htm#A16P2


 

Parágrafo único. A inutilização é efetuada pelo setor próprio da delegacia 
fiscal por qualquer processo que impossibilite a sua reutilização, como a 
feitura de vários cortes ou a sua incineração. 

Art. 157. O contribuinte pode solicitar ao Delegado Fiscal de sua 
circunscrição a autorização para proceder à inutilização de documentos 
fiscais após a ocorrência da prescrição dos créditos tributários decorrentes 
dos atos, fatos e negócios a que se refiram, anexando ao pedido relação 
detalhada dos documentos contendo quantidade, modelo, numeração e 
exercício da emissão e registro. 

Parágrafo único. O Delegado Fiscal, à vista da regularidade fiscal do 
contribuinte e da inexistência de processo administrativo tributário em 
andamento relativo ao período a que se refiram os documentos, deve 
autorizar a inutilização, bem como a lavratura da correspondente ocorrência 
no livro próprio, podendo determinar a realização de diligência para 
complementar informação ou esclarecer circunstância que julgar 
necessário. 

[...] 

Art. 484. Antes de qualquer procedimento fiscal, o contribuinte e demais 
pessoas sujeitas ao cumprimento de obrigação tributária pode procurar a 
repartição fazendária competente para, espontaneamente (Lei nº 
11.651/91, art. 169): 

I - sanar irregularidades verificadas em seus livros ou documentos fiscais, 
sem sujeição à penalidade aplicável, observado o disposto no inciso 
seguinte, quando da irregularidade não tenha decorrido falta de pagamento 
de tributo; 

II - pagar, fora do prazo legal, o tributo devido, acrescido de multa apenas 
de caráter moratório, equivalente a 5% (cinco por cento) ao mês, pro rata 
die, até o limite de 15% (quinze por cento). 

NOTA: Redação com vigência de 01.01.98 a 22.08.06. 

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO II DO ART. 484 PELO ART. 1º 
do DECRETO Nº 6.537, DE 21.08.06 - vigência: 23.08.06. 

II - pagar, fora do prazo legal, o tributo devido, acrescido de multa apenas 
de caráter moratório equivalente a 4% (quatro por cento) ao mês, pro rata 
die, até o limite de 12% (doze por cento). 

NOTA: Redação com vigência de 23.08.06 a 29.12.08. 

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO II DO ART. 484 PELO ART. 2º 
DO DECRETO Nº 6.938, DE 01.07.09 - vigência: 30.12.08. 

II - pagar, fora do prazo legal, o tributo devido, acrescido de multa apenas 
de caráter moratório equivalente a 2% (dois por cento) ao mês, pro rata die, 
até o limite de 6% (seis por cento). 

§ 1º O disposto no inciso I do caput deste artigo somente se aplica aos 
casos de inutilização, destruição, perda ou extravio de livro ou documento 
fiscais, quando o sujeito passivo oferecer os elementos necessários à 
reconstituição dos elementos contidos nos mesmos, observado o disposto 
neste regulamento. 

§ 2° O contribuinte pode formalizar a espontaneidade de que trata o inciso I 
do caput deste artigo com a lavratura, no livro próprio, de ocorrência 
descrevendo a irregularidade, e com a obtenção do visto da repartição 
fazendária competente, na respectiva ocorrência. 

§ 3º Quando a inutilização, a perda ou o extravio se referir a documento 
fiscal que ainda não foi utilizado, o Superintendente da Receita Estadual da 
Secretaria da Fazenda deve expedir ato declarando a nulidade do 
documento, para todos os efeitos fiscais. 

§ 4º O documento de arrecadação, devidamente quitado pelo órgão 
arrecadador, formaliza a espontaneidade de que trata o inciso II do caput 
deste artigo. 
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Art. 496. O direito de a Fazenda Pública Estadual constituir o crédito 
tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados (Lei nº 11.651/91, art. 
182): 

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento 
poderia ter sido efetuado; 

II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por 
vício formal, o lançamento anteriormente efetuado. 

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se 
definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em 
que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, 
ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao 
lançamento.” 

 

De regra, o contribuinte deve manter os documentos fiscais emitidos pelo 
período decadencial do ICMS (art. 157 c/c 496) e devolver à repartição 
fiscal própria para inutilização os documentos não emitidos no prazo de 
utilização (art. 156). 

Vale lembrar que, qualquer que seja o ramo considerado, se não temos 
uma sanção, a rigor o comando normativo passa a ser pouco mais do que 
um mero convite. É na perspectiva de uma sanção que o indivíduo é 
compelido a tomar determinada ação ou a abster-se de determinado 
comportamento. Vale frisar que a imposição de penalidade está relacionada 
a uma conduta do apenado. 

Logo, se o contribuinte descumpre a norma estará sujeito a uma sanção, no 
caso em análise inserta no art. 71 do CTE, a qual se constitui no 
mecanismo pela qual a norma se torna cogente. 

Pois bem, quanto ao extravio, perda ou inutilização de documentos fiscais, 
dentro do prazo em que o contribuinte estava obrigado a mantê-los à 
disposição do Fisco, teremos as seguintes situações: 

1 – Extravio (vias “fixas”) de documentos fiscais emitidos que se encontram 
escriturados em Livros Fiscais, ou que essa escrituração possa ser 
reconstituída, ou que os dados já tenham sido repassados à Sefaz. 

Nesta situação o contribuinte deverá adotar os procedimentos descritos no 
“Requerimento/Comunicado de Perda, Inutilização ou Extravio de 
Documentos Fiscais Utilizados” (fls. 03), e não se sujeitará à penalidade, 
caso atenda o disposto no § 1º do art. 484, do RCTE; 

2 – Extravio de “documentos fiscais” em branco, passíveis de utilização. 

O contribuinte deverá solicitar a expedição de ato declaratório de nulidade, 
nos termos do § 3º do art. 484 do RCTE e adotar os procedimentos 
descritos no “Requerimento de Ato Declaratório de Nulidade de Documento 
Fiscal por Perda, Inutilização ou Extravio de Documentos Fiscais Não 
Utilizados”, conforme documento de fls. 09, não eximindo o contribuinte da 
penalidade aplicável. 

Quando o contribuinte alegar que o extravio, perda ou inutilização do 
documento fiscal se deve a fato de força maior (sinistro), deverá 
comprovar tal alegação mediante apresentação de Termo de 
Ocorrência, ou sendo o caso, Laudo Técnico (ex. bombeiros) ou outro 
documento probante. 

Neste caso, restando provado que o contribuinte não contribuiu para a 
ocorrência do fato e que nada podia fazer para evitá-lo, não deverá ser 
apenado. (Texto negritado). 

Contudo em se tratando de período que ainda não houve o pagamento do 
imposto, deverá ser observado o disposto no art. 460 do RCTE. 

Ante o exposto, sugerimos ao Senhor Superintendente de Administração 
Tributária que solucione a presente consulta nos termos deste parecer.  

É o parecer.  
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Por fim, o entendimento adotado pela adoção do parecer 

supratranscrito, no caso de sinistro de estabelecimento comercial e dos documentos 
fiscais decorrentes de fato de força maior, e havendo comprovação de que o contribuinte 
não contribuiu para a ocorrência do fato danoso, e que ele nada podia fazer para evitá-lo, 
formo a minha convicção de ele não deve ser penalizado com a exigência da multa 
acessória. 

 
Pelo exposto, voto conhecendo da impugnação, dando-lhe 

provimento para considerar improcedente o auto de infração.  
 
 

Sala das sessões plenárias, em 19 de abril de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00514/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Elias Alves dos Santos 
 

 
EMENTA: ICMS. Insegurança. Rejeitada. Obrigação acessória. 
Falta de discriminação do serviço em nota fiscal. Procedência 
parcial. Maioria. 
 
I - Fica a preliminar de nulidade por insegurança na 
determinação da infração afastada, quando configurado que a 
hipótese de nulidade do lançamento de ofício não se confirmou 
nos termos do art. 20 da Lei 16.469/09. 
 
II - O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento 
do imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, 
positivas ou negativas, estabelecidas na legislação tributária 
(art. 64, CTE); 
 
III - O lançamento de ofício por descumprimento de obrigação 
acessória, consistente na falta de descrição correta do serviço, 
deve ser declarado procedente quando a infração fiscal não 
tenha sido afastada pelo sujeito passivo. 
 
IV - Não havendo demonstração de que a falta de discriminação 
do serviço ocasionou, direta ou indiretamente, omissão de 
pagamento de ICMS, à multa proposta poderá ser aplicado o § 3º 
do artigo 71 da Lei 11.651/91. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de janeiro de 2016, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar 
de insegurança na determinação da infração, arguida pela autuada. Foram vencedores os 
Conselheiros Elias Alves dos Santos e José Paixão de Oliveira Gomes. Vencido o 
Conselheiro Nivaldo José Mendes. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor da multa formal de R$ 
236.727,32 (duzentos e trinta e seis mil, setecentos e vinte e sete reais e trinta e dois 
centavos), em razão da aplicação do § 3º, do art. 71, do CTE.  Foi vencedor o Conselheiro 
Elias Alves dos Santos, com voto de desempate proferido pelo responsável pela 
coordenação da sessão, Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho, de acordo com o Art. 33, 
Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. 
Vencidos os Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes que votou pela procedência do 
auto de infração e Nivaldo José Mendes que votou pela improcedência do auto de 
infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que "A empresa prestadora de serviços de 
comunicação deixou de cumprir a obrigação acessória de informar na nota fiscal da 
prestação do serviço de comunicação a descriminação do serviço prestado, de modo que 
permita a sua perfeita identificação. A empresa utiliza nomenclatura genérica, o que 



 

impossibilita a correta identificação do serviço e dificulta enormemente a fiscalização. 
Considerando o descumprimento reiterado, nos meses de janeiro à maio, julho e 
dezembro de 2014, das normas contidas no CTE e no RCTE, fica sujeito ao pagamento da 
multa formal no valor de R$ 202,44 para o mês de janeiro de 2014, e no valor de R$ 
213,61 para os demais meses por documento fiscal utilizado com descrição genérica. 
Anexo relatório que evidencia a relação de todas as notas fiscais nas quais há o serviço 
DIVERSOS (cód.667 e cód.807), cuja identificação está em desacordo com o que 
determina a legislação. 

Totalizaram 55.730 (cinquenta e cinco mil setecentos e trinta) documentos 
fiscais sem a identificação do serviço prestado, conforme demonstrativos anexos, ficando 
sujeito a multa formal no valor de R$ 11.832.114,87 (onze milhões, oitocentos e trinta e 
dois mil, cento e quatorze reais e oitenta e sete centavos) mais acréscimos legais." (Sic) 

 
A autoridade lançadora afirma como infringidos: Art. 64 da Lei 11.651/91; 

Art. 88 caput e parag. 2 c/com Art. 269 do Decreto 4.852/97 e item 6.2.3.4, campo 13, 
Título III do Anexo X do Decreto 4.852/97. Proposta a penalidade prevista no Art. 71, XX, 
"c", da Lei 11651/1991 c/ redação da Lei 12806/1995.  

  
Foram juntados aos autos os documentos: Anexo Estruturado – 

Detalhamento do Crédito Tributário "fls. 03", Anexo Estruturado – Descritivo 
Complementar da Ocorrência "fls. 04", Portaria N° 146/2014 – SRE "fls. 05", Anexo ao A.I 
"fls. 06", Relatório de Notas Fiscais por Serviço "fls. 07 a 12", Mídia CD-R “fls. 13" e 
Recibo de entrega de arquivos digitais "fls. 14". 

 
O Sujeito Passivo foi intimado "fls. 15 e 16" a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação.  
 
O Sujeito Passivo compareceu aos autos "fls. 26 a 41", representado por 

causídicos legalmente constituídos, alegando, em apertada síntese, ilegalidade da 
cobrança, pois é fácil perceber que houve um equívoco ao se imputar à impugnante a 
infração ora questionada, pois as notas fiscais objeto da autuação, não obstante a 
alegação de que os serviços nelas descritos apresentariam nomenclatura genérica, foram 
emitidas com a observância dos preceitos legais suscitados no auto de infração. Afirma 
que especificamente às Notas Fiscais de Serviço de Telecomunicação (modelo 22), o 
Decreto n° 4852/97 traz a relação dos seus requisitos essenciais, entre eles, a 
descriminação do serviço prestado de forma a permitir sua perfeita identificação, exigência 
essa que no auto de infração ora impugnado restou equivocadamente capitulada pelo Art. 
269 do referido decreto. Apresentou jurisprudência dando ênfase à sua peça impugnatória 
e alegou ilegitimidade da cobrança por ausência de capitulação legal adequada à 
penalidade proposta, pois inicialmente a penalidade prevista no Art. 71, XX, "c", da Lei 
11651/1991 é um problema jurídico em si mesmo, pois a redação do dispositivo confere 
um "cheque em branco" ao fisco para penalizar condutas não tipificadas no regulamento, 
contrariando o princípio do "nulla pena sine lege". Asseverou que por se tratar de um tipo 
"genérico", a Fiscalização deveria ter aplicado a penalidade com parcimônia, 
principalmente em face do caso concreto, no qual a multa foi acumulada por documento, o 
que, em se tratando de 55.730 notas fiscais, resultou em montante elevado e 
desproporcional à gravidade da conduta supostamente ilícita. Sendo assim, afirmou ser 
improcedente a cobrança da penalidade ora impugnada, em vista da ausência de previsão 
legal para tal exigência na legislação estadual. Afirmou também, ser uma infração 
continuada e por isso, deveria ser tratada com necessidade de relevação da multa.  

Ao final, pediu que seja julgado improcedente o auto de infração, 
cancelando-se integralmente o crédito tributário por ele constituído. Caso, na remota 
hipótese de se entender pela legalidade da cobrança, deverá a multa em questão ser 



 

reduzida, não se entendendo pela redução da multa, deverá ao menos, haver sua 
recapitulação, dada a incidência do tipo específico previsto no artigo 71, §3°, da Lei 
n°11651/91.  

 
Foram juntados aos autos os documentos: Cartão do CNPJ "fls. 43 a 45", 

Documentos Societários "fls. 46 a 157", Procuração e Substabelecimento "fls. 158 a 165", 
Auto de Infração "fls. 166 a 176", Notas Fiscais "fls. 177 a 184". 

 
Através da Sentença n°2709/2015 – JULP "fls. 186 a 188", o Julgador 

Singular decidiu pela procedência do auto de infração. Em sua fundamentação afirma que 
restou clara a ocorrência da infração ao ser constatada a emissão das notas fiscais sem a 
observância das formalidades legais estabelecidas na legislação tributária. O objetivo na 
aplicação da sanção pelo Fisco não tem como único objetivo a punição, mas também 
garantir o cumprimento da obrigação acessória, importante ao sistema de arrecadação e 
fiscalização para assegurar o controle e o cumprimento da obrigação principal. Deixou de 
apreciar a alegação de ilegalidade da multa proposta, bem como o seu suposto caráter 
confiscatório, pois esta se encontra devidamente prevista na legislação tributária. Sendo 
assim, como o sujeito passivo não apresentou provas ou argumentos capazes de ilidir a 
pretensão fiscal e por ter o lançamento atendido os requisitos do Art. 160 do CTE, a 
exigência fiscal deve ser mantida na forma inicialmente proposta.  

 
O Sujeito Passivo foi intimado "fls. 189 a 191" a pagar a quantia exigida ou 

apresentar Recurso Voluntário.  
 
A autuada recorreu "fls. 193 a 208", com a mesma argumentação 

apresentada anteriormente, qual seja: 
a) que a tipificação legal contida nos artigos 64 da Lei 11.651/91 - CTE e 

88, § 2º do Decreto 4852/97 - RCTE é genérica, enquanto o artigo 269 deste mesmo 
Decreto é específico para a Nota Fiscal modelo 21, as emitidas pela recorrente são do 
modelo 22 e o item 6.2.3.4 do Anexo X do Decreto 4.852/97 – RCTE é apenas orientativo; 

b) que o lançamento fiscal é improcedente, pois cumpriu o disposto no 
item 6.2.3.4 do Anexo X do Decreto 4.852/97 - RCTE, haja vista que tal item exige que a 
descrição do serviço seja sucinta e clara. Assim como cumpriu tal requisito e como só 
presta serviço de telefonia, fica evidente que todo serviço executado por ela é de 
prestação de serviço de telefonia fixa; 

c) que a multa proposta é ilegítima por não ser específica para a infração 
lhe imputada, além de ser confiscatória por chegar a corresponder a até 1000% (mil por 
cento) do valor tributo incidente na prestação do serviço; 

d) que por ser uma infração continuada, o fisco deveria ter aplicada esta 
penalidade uma única vez e não para cada nota fiscal. 

Ao final, pleiteou que seja julgado improcedente o auto de infração, 
cancelando-se integralmente, o crédito tributário por ele constituído. Caso, na remota 
hipótese de se entender pela legalidade da cobrança, deverá a multa em questão ser 
reduzida; não se entendendo pela redução da multa, deverá ao menos haver sua 
recapitulação, dada a incidência do tipo específico previsto no artigo 71, §3°, da Lei 
n°11651/91. 

 

V O T O 

 

O lançamento do crédito tributário está, sob o aspecto formal, respaldado 
pela legislação tributária estadual reguladora da matéria, identificado e cientificado 
corretamente o sujeito passivo da obrigação tributária, aplicada a norma legal vigente no 



 

período fiscalizado, descrita com clareza a infração fiscal praticada, proposta a penalidade 
cabível e assegurado ao autuado, de forma plena, o exercício do seu direito de defesa, 
face ao princípio jurídico do contraditório, que assegura às partes litigantes amplo direito 
de defesa. 

Assim, não procede a arguição de nulidade deste auto de infração, pois o 
mesmo não descumpriu nenhum dos requisitos previstos no artigo 20 da Lei 16.469/09 – 
PAT, razão pela qual rejeito a preliminar de insegurança na determinação da infração, 
arguida pela autuada, ante sua inconsistência legal.  

Quanto ao mérito, dentro do ordenamento jurídico-tributário, os 
contribuintes estão, além de submetidos ao cumprimento de obrigação tributária principal, 
que está relacionada diretamente ao pagamento de tributos, obrigados pela lei ao 
cumprimento de prestações positivas ou negativas perante o poder tributante, prestações 
estas que são definidas como obrigações tributárias acessórias, cujo descumprimento 
expõe o sujeito passivo a penalidades pecuniárias, nos termos dos pressupostos legais. 
Se não, vejamos: 

 

Estabelece o art. 64 da Lei nº 11.651/91, que: 

 

“Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do 
imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou negativas, estabelecidas na 
legislação tributária. 

§ 1º O regulamento disciplinará, também, a criação, a espécie, o modelo, o prazo 
e a forma de escrituração, a impressão, a autenticação, a emissão, a utilização e demais 
formalidades extrínsecas ou intrínsecas relativas a livros e documentos fiscais. 

[...].” 

 

O art. 88, § 2º do Decreto nº 4.852/97, que regulamenta a Lei nº 
11.651/91, especifica a obrigação do contribuinte goiano em cumprir os preceitos legais 
quanto ao uso de documentos fiscais. Vejamos:  

 

“Art. 88. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do 
imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou negativas, estabelecidas na 
legislação tributária (Lei nº 11.651/91, art. 64). 

§ 1º O contribuinte do imposto e as demais pessoas sujeitas ao cumprimento de 
obrigação tributária, relacionada com o ICMS, são obrigados a (Lei nº 11.651, art. 64, § 2º): 

[...] 

II - emitir documento fiscal; 

[...] 

§ 2º Os documentos em geral e os livros fiscais devem obedecer aos modelos e 
às demais formalidades extrínsecas e intrínsecas contidas na legislação tributária. 

 

Outrossim, é irrelevante se a recorrente emite nota fiscal modelo 21 ou 22, 
pois a obrigação de discriminar o serviço é comum a ambas, segundo se infere do texto 
dos artigos 269, VII e 275, VI do Decreto 4.852/97 – RCTE, que transcrevo: 

 

Art. 269. A Nota Fiscal de Serviço de Comunicação, modelo 21, deve conter, no 
mínimo, as seguintes indicações (Convênio SINIEF 6/89, art. 75): 
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[...]; 

VII - a discriminação do serviço prestado, de modo que permita sua perfeita 
identificação; 

[...]. 

Art. 275. A Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação, modelo 22, deve conter, 

no mínimo, as seguintes indicações (Convênio SINIEF 6/89, arts. 82): 

[...]; 

VI - a discriminação do serviço prestado de modo que permita sua perfeita 
identificação; 

[...]. 

Ademais, ao contrário do afirmado pelo patrono da autuada, o item 6.2.3.4 
do Anexo X do Decreto 4.852/97 – RCTE é determinativo, conforme seu texto. Vejamos: 

 

6.2.3.4. campo 13 - informar a descrição do fornecimento ou serviço do item. A 
descrição deve ser sucinta e clara de forma que seja possível a correta identificação do 
fornecimento ou serviço; 

 

Diante da constatação do não cumprimento do que dispõe a legislação 
tributária estadual, o contribuinte fica sujeito ao pagamento de multa formal, por se tratar 
de descumprimento de uma obrigação acessória. 

De fato, a legislação tributária estadual, com o intuito de assegurar o 
controle dos atos praticados pelos contribuintes, prevê a aplicação de penalidade de 
caráter formal quando ficar caracterizado o descumprimento de qualquer obrigação 
acessória. 

Assim, restando provada a legitimidade do lançamento do crédito 
tributário, há de se mantê-lo, pois o recurso em apreço não conseguiu descaracterizá-lo, 
tampouco colacionou qualquer prova em contrário quando lhe foi oportunizado. 

 

No entanto, merece acolhimento a alegação de desproporcionalidade da 
multa proposta pelos autuantes, razão pela qual altero a penalidade apenas quanto à 
alínea, que passa a ser a alínea “a” do mesmo artigo 71 da Lei 11.651/91 – CTE, 
possibilitando a aplicação da atenuante prevista no § 3º deste mesmo dispositivo legal, 
que entendo mais consentânea com a gravidade da infração cometida, em atendimento 
aos princípios da graduação da pena e do não confisco, previstos nos códigos de 
processos penal e civil brasileiros, além de seguir a tendência recente da Secretaria da 
Fazenda goiana, externada na limitação da pena ao imposto omitido. 

Assim, para fundamentar meu voto, transcrevo os dispositivos acima: 

XX - no valor de R$ 245,37 (duzentos e quarenta e cinco reais e trinta e sete 
centavos): 

NOTA: No período de 01.02.13 a 31.01.14 R$ 202,44) e de 01.02.14 a 31.01.15 
R$ 213,61. 

a) por documento: 

[...]; 

3. pela utilização incorreta de documento de arrecadação ou pela emissão, não-
fraudulenta, de documento fiscal ilegível ou que omita informações previstas na legislação 
tributária; (g.n) 

[...] 
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§ 3º As multas previstas nas alíneas “a” do inciso XVIII e “a” do inciso XX 
poderão ser aplicadas por grupos de até 25 documentos para nota fiscal, modelos 1 ou 1-A, 
conhecimento de transporte, modelos 8, 9 ou 11, conhecimento aéreo, modelo 10, e de até 50 
documentos para os demais documentos fiscais, quando da prática da irregularidade não 
ensejar, ainda que indiretamente, falta de pagamento de imposto. (g.n) 

 
Nos termos da fundamentação acima, voto conhecendo do recurso, 

dando-lhe parcial provimento para considerar parcialmente procedente o auto de infração, 
reformando a sentença recorrida, mantendo a exigência fiscal no total de R$ 236.727,32 
(duzentos e trinta e seis mil, setecentos e vinte sete reais e trinta e dois centavos) em 
relação a 130 grupos de documentos fiscais em janeiro (130xR$202,44=R$26.317,20) e 
985 grupos nos demais meses (985xR$213,61=R$210.410,12). 

 
 

Sala das sessões, em 19 de abril de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00518/16 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: Multa formal.  Documentos fiscais considerados 
extraviados. Procedente em parte. Aplicação do §3º do artigo 71 
do CTE. Acolhida.  
 
Julga-se procedente em parte o lançamento quando a instrução 
processual apontar que o polo passivo atendeu parcialmente a 
exigência exordial aplicando-se o §3º do artigo 71 do CTE, 
quando a lei assim o permitir. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de março de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso, 
dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e considerar 
parcialmente procedente o auto de infração no valor de multa formal de R$ 65.606,40 
(sessenta e cinco mil, seiscentos e seis reais e quarenta centavos), sendo que 
relativamente aos documentos de nºs 2001 a 2250, fica mantida a multa formal por 
documento no valor total de R$ 61.200,00 (sessenta e um mil e duzentos reais)  e quanto 
aos documentos de nºs 1501 a 1960, multa formal no valor de R$ 4.406,40 (quatro mil, 
quatrocentos e seis reais e quarenta centavos), referente a 18 grupos de documentos, em 
razão da aplicação do §3º do art. 71 do CTE. Foram vencedores os Conselheiros Cláudio 
Henrique de Oliveira e João Divino de Brito. Vencida a Conselheira Nislene Alves Borges 
que votou pela procedência total do lançamento no valor de multa formal de R$ 
173.808,00 (cento e setenta e três mil, oitocentos e oito reais). 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Noticia a inicial que o sujeito passivo extraviou os documentos fiscais 
conforme declaração e publicação feita pelo próprio contribuinte, em anexo. Em 
consequência fica sujeito a multa formal no valor de R$ 244,80, por documento, 
perfazendo um total de R$ 173.808,00.  

   
As autoridades lançadoras indicaram como infringida as disposições 

do Art. 64 da Lei 11.651/1991, c/c art. 109 do Decreto 4.852/1997.  
 
Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, inciso 

XVIII, alínea "a", da Lei 11651/1991, redação da Lei 12.806/1995.  
 
O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: 

documento referente ao extravio de notas fiscais, cópia do Classificados do jornal O 
Popular, Controle de Concessão/Autenticação de documentos fiscais – CIAF, cópia de 
folha do processo 200800004016125, cadastro de contribuinte. De "fls.03 a 09". 

  
A autuada foi intimada, para pagar a quantia exigida ou apresentar 

impugnação a primeira instância, conforme documentos de "fls. 10 a 11", e por Edital à "fl. 
12". 

Foi lavrado Termo de Revelia à "fl. 13".  
  



 

A empresa foi intimada à segunda instância por Edital de "fl. 15".  
   
A autuada interpõe Impugnação de "fls. 17 a 18". Na qual requer seja 

acolhida a presente impugnação para o fim de ser julgado improcedente o lançamento e 
arquivado o respectivo processo administrativo.  

 
Em suas argumentações, alega que a empresa se viu obrigada a 

fechar suas portas devido às grandes dificuldades financeiras que vinha enfrentando; que 
o ato contínuo, ao dar baixa em sua inscrição cadastral, apresentou todos os livros e 
documentos fiscais necessários à conclusão do evento, porém notou que os documentos 
fiscais modelos s-1 sequência 1501 a 1960 e 2001 a 2250 haviam sido extraviados.   

 
Alega ainda, que a Declaração de Nulidade dos Documentos Fiscais 

proferida pelo senhor Superintendente do SAT, gerou a inexistência da falta imputada, 
havendo, neste caso, elementos suficientes para decretar a nulidade da autuação pela 
ausência de objeto, não tendo havido qualquer infringência aos dispositivos invocados no 
Auto de Infração, já que os documentos aos quais o Auto se refere são nulos, 
"inexistentes".  

 
Ao final, conclui que o Auto de infração elemento do presente não é 

válido por falta de objeto, e deve ser anulado, impedindo-se o lançamento indevido.  
   
Instrui a peça recursal os seguintes documentos: Procuração, cópia 

de documentos pessoais, cópia de Termo de Protocolo de Processo, cópia de informativo 
sobre a utilização e apresentação de documentos fiscais, cópia de Ato Declaratório de 
Nulidade de Documentos Fiscais, cópia de despacho do processo 200800004016125. De 
"fls.19 a 28", 

 
Mediante Resolução 04/2013, de "fl.30". A Quarta Câmara do 

Conselho Administrativo Tributário, resolve, converter o julgamento em diligencia e 
encaminhar o processo a SEGE para que se proceda a juntada do processo n°226.270 
aos autos. 

 
Foram anexadas cópias de documentos de "fls. 33 a 43". 
 
Por meio do termo de Juntada de fl. 45, foram acostados ao 

processo, a pedido do Conselheiro Relator os documentos de fls. 46 a 71. 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Após análise das peças instrutórias desta lide, destaco: documentos 
não juntados (compra escrituração, SINTEGRA do primeiro conjunto de notas fiscais – 
1501 a 1960; ato declaratório de nulidade de documentos fiscais nºs016/08 – SAT; 
mercadoria que a empresa –insumo – sujeita a substituição tributária; empresa de 
pequeno porte – micro – sujeita a regra da Lei nº 13.270/98 – pagamento antecipado.  

 
Em que pese que a empresa tenha se precavido em relação ao 

alegado extravio dos documentos fiscais, comunicando em jornal o extravio das notas 
fiscais de nºs 1501 a 1950 e de 2001 a 2250, inclusive sendo emitido o ato declaratório de 
nulidade de documentos fiscais nº 16/08 – SAT, declarando nulo aqueles documentos.  

 



 

Contudo, resta comprovado nos autos o extravio da documentação, 
devendo, portanto, ser declarado procedente o auto de infração, tendo em vista que o polo 
passivo tinha, por “ex legis” a obrigação de manter sob sua guarda os documentos fiscais 
pelo prazo 05 (cinco) anos.  

 
Diante de documentação juntada, verifica-se que com relação ao 

conjunto de notas fiscais nº 1501 a 1960 aponta comprovação de que forma utilizadas e 
escrituradas, daí cabe a aplicação do §3º do artigo 71 do CTE, “verbis”: 

 
Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multsa: 
 

§ 3º As multas previstas nas alíneas “a” do inciso XVIII e “a” do inciso XX 
poderão ser aplicadas por grupos de até 25 documentos para nota fiscal, 
modelos 1 ou 1-A, conhecimento de transporte, modelos 8, 9 ou 11, 
conhecimento aéreo, modelo 10, e de até 50 documentos para os demais 
documentos fiscais, quando da prática da irregularidade não ensejar, ainda 
que indiretamente, falta de pagamento de imposto. 

 
Nas demais notas fiscais não há comprovação de que foram ou não 

utilizadas. 
 
(1501 a 1960)    18 X 244,80 = R$   4.406,40 
(2001 a 2250)  250 X 244,80 = R$ 61.200,00 

                             R$ 65.606,40.. 
 

Mediante o aduzido em linhas anteriores, o feito é procedente em 
parte.  

 
Assim voto, majoritariamente, conhecendo do recurso voluntário, 

dando-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e considerar 
parcialmente procedente o auto de infração no valor de multa formal de R$ 65.606,40 
(sessenta e cinco mil, seiscentos e seis reais e quarenta centavos), sendo que 
relativamente aos documentos de nºs 2001 a 2250, fica mantida a multa formal por 
documento no valor total de R$ 61.200,00 (sessenta e um mil e duzentos reais)  e quanto 
aos documentos de nºs 1501 a 1960, multa formal no valor de R$ 4.406,40 (quatro mil, 
quatrocentos e seis reais e quarenta centavos), referente a 18 grupos de documentos, em 
razão da aplicação do §3º do art. 71 do CTE. 

 
 
 

Sala das sessões, em 20 de abril de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00519/16 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: Processual. Nulidade do auto de infração. Insegurança 
na determinação da infração. Cerceamento do direito de defesa. 
Rejeição. ICMS. Multa formal. Pena pecuniária. Omissão de 
registro em livro próprio digital de documentação fiscal de 
entrada de mercadorias. Procedência com aplicação do § 8º do 
artigo 71 do CTE.  
 
1. Inocorrendo nos autos quaisquer das hipóteses de nulidade 
previstas no artigo 20 da Lei nº 16.464/09, mister se faz rejeitar a 
preliminar de nulidade arguida pelo sujeito passivo; 
 
2. É procedente o auto de infração lavrado de acordo com as 
normas legais em vigor;  
 
3. O benefício do §8º, do artigo 71, do Código Tributário Estadual 
é concedido, nos casos em que da falta denunciada não 
decorreu falta de pagamento do tributo. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 02 de março de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade do auto de infração por insegurança na determinação da infração 
e por cerceamento do direito de defesa, arguidas pela autuada. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira, Rickardo de Souza Santos 
Mariano e Nislene Alves Borges. Quanto ao mérito, também por votação unânime, 
conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Cláudio Henrique de Oliveira, Rickardo de Souza Santos Mariano e Nislene Alves Borges. 
E, por maioria de votos, aplicar a forma privilegiada prevista no § 8º do art. 71 da Lei nº 
11.651/91. Foram vencedores os Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira e Rickardo de 
Souza Santos Mariano. Vencida a Conselheira Nislene Alves Borges. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo deixou de escriturar 
nos livros registro de entradas e nos registros fiscais dos documentos de entradas de 
mercadorias e aquisição de serviços, da E.F.D, os documentos fiscais de entradas, 
conforme faz prova os demonstrativos, documentos, e arquivos digitais gravados em mídia 
CD. Em decorrência, fica sujeito a multa de 25% do valor da operação, juntamente com os 
acréscimos legais. 

 
A autoridade lançadora indica como infringida as disposições do 

artigo 64 do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) combinado com os 
artigos 308 do Decreto 4852/97. Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, 
VII, "c" do CTE, com redação da Lei nº 134446/1999. 

 



 

O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: 
detalhamento do credito tributário, descritivo complementar da ocorrência, mídia em CD, 
notas explicativas e totalização das omissões de registro de documentos fiscais de 
entradas, notas fiscais, recibo de entrada de relatórios digitais. (fls.03 a 39). 

 
Intimado, o sujeito passivo comparece aos autos para arguir as 

preliminares de nulidade da peça básica por cerceamento do direito de defesa e 
insegurança na determinação da infração. Pondera que a fundamentação da acusação é 
genérica e limita-se a citar artigos infringidos e por isso não há clareza e precisão dos 
fundamentos do feito. 

 
Argui o caráter confiscatório da penalidade aplicada, pois afronta a 

Carta Magna em seus princípios, como os da razoabilidade, proporcionalidade e vedação 
ao confisco, devendo ser afastada. 

 
Que havendo entendimento contrário, pugna pela aplicação do 

benefício do § 8º do artigo 71 do CTE, pois da infração praticada não resultou falta de 
recolhimento do imposto. 

 
Ao final, requer a nulidade do auto de infração, ou na 

impossibilidade, sua procedência com afastamento a multa cominada, e caso não entenda 
assim, pugna pela aplicação do benefício do artigo 71, § 8°, do CTE, reduzindo-se a multa 
cominada em 50%. 

 
O sujeito passivo anexa os seguintes documentos: cópia de 

documento da ordem dos advogados do Brasil, mídia em CD, diário oficial, termo de 
substabelecimento, cópia de intimação, cópia de documentos anteriores (fls.61/76). 

 
Pela sentença nº 3635/2015-JULP, o julgador singular rejeita as  

preliminares de nulidade por insegurança na determinação da infração e cerceamento do 
direito de defesa, bem como o pedido de diligência passivo. Argumenta que dos autos 
consta farta documentação probatória e suficiente para julgamento do feito, sem 
necessidade de convertê-lo em diligência, nos termos da lei.   

 
Alega também que, quanto a redução da multa somente deve ser 

oferecida se provado nos autos que os respectivos registros não acarretaram em falta de 
recolhimento de imposto, observando que as notas fiscais de entradas ou não que esse 
argumento não é valido, pois a saída pode ser tributada. 

 
Argui ainda que, para aplicação do § 8° do artigo 71 do CTE, é 

necessário que não enseje, ainda que indiretamente, falta de pagamento do imposto e 
pode-se verificar que a empresa não comprovou que não houve falta de pagamento de 
imposto, ou mesmo, anexou que as saídas dos produtos que entraram no estabelecimento 
se deram de forma não tributada. 

 
Ao final, conhece da impugnação, nega-llhe provimento para 

considerar procedente o auto de infração, rejeitando em concomitância os pedidos de 
cancelamento ou de redução de multa e nem de aplicação do § 8º do artigo 71 do CTE.  

 
O sujeito passivo é intimado a pagar a quantia exigida ou apresentar 

impugnação ao Recurso Voluntário, conforme documentos de "fls. 91 a 93". 
 



 

Cientificada, a recorrente interpõe recurso para reiterar a preliminar 
de nulidade da peça básica por cerceamento do direito de defesa e insegurança na 
determinação da infração. 

 
Com relação à primeira, argumenta que a fundamentação do auto de 

infração é genérica; que a mera notificação do auto de infração e a abertura de prazo para 
a defesa não têm o condão de atender de forma plena aos princípios do contraditório, da 
ampla defesa e do devido processo legal; que o respeito à lei vai muito além desses dois 
requisitos formais do lançamento; que a existência de notas explicativas e de 
documentação instruindo o auto de infração não eximem a autoridade fazendária de 
fundamentar, com base na lei, as razões que motivaram o lançamento, sobretudo quando 
é justamente esse embasamento legal que servirá de justificativa para a aplicação da 
penalidade no caso concreto. 

 
Aduz ainda que o simples comparecimento da Recorrente no feito e 

a apresentação de defesa não conduzem necessariamente à conclusão de que a empresa 
compreendeu com clareza a irregularidade que lhe foi imputada. Pondera que o agente 
fiscal limitou-se a mencionar dispositivos de maneira genérica e vaga, o que impossibilita a 
identificação da suposta infração cometida, o que prejudica o pleno exercício do direito de 
defesa da impugnante.  

 
No tocante à segunda, obtempera que o auto de infração não 

capitula de forma expressa e com segurança a infração imputada à Recorrente, o que 
afronta os artigos 142 do CTN e 8º, inciso V, da Lei nº 16.469/09; que a capitulação legal 
informada na autuação não aponta de forma correta qual é especificamente o dispositivo 
de lei infringido pelo contribuinte. 

 
No mérito, argui o caráter confiscatório da penalidade aplicada. 

Pondera que a multa é desproporcional e confiscatória, pois supera em muito o valor do 
imposto devido na operação. Que jurisprudência de corte superiora sedimentou 
entendimento de que são confiscatórias as multas arbitradas acima de 100% do valor do 
tributo devido e para sustentar sua tese cita julgados desta e de outas cortes. 

 
Acrescenta que o artigo 32 da Lei Complementar Estadual nº 104/13 

determina que a Administração Pública deverá obrigatoriamente, observar a jurisprudência 
firmada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal nestes casos; que a multa prevista no 
artigo 71, inciso VII, do Código Tributário Estadual foi declarada inconstitucional pelo STF 
nos termos do Acórdão nº Recurso Extraordinário de nº 754.554, exarado pelo douto 
Ministro Celso de Melo.  

 
Que, caso entenda-se inaplicável a questão relativa ao caráter 

inconstitucional da multa aplicada, que seja considerado o benefício previsto no § 8º do 
artigo 71 do Código Tributário Estadual; que inexiste prejuízo ao erário estadual pois a 
falta de escrituração das notas fiscais, de per si, não ocasionou a falta de pagamento de 
imposto, pois não há como tomar crédito de ICMS em relação às mercadorias adquiridas e 
desse modo permanece inalterado o saldo devedor do ICMS e para sustentar sua tese 
invoca julgado desta Casa. 

Ao final, reitera o pedido de nulidade da exordial, ou na 
impossibilidade, a procedência do feito com o afastamento da multa confiscatória nos 
termos do artigo 32 da Lei Complementar Estadual nº 104/13 e consoante a jurisprudência 
pacífica do ST, ou alternativamente, a aplicação do benefício do § 8º do artigo 71 do 
Código Tributário Estadual (fls. 95/111). 

 



 

É o relatório. 
 
 

V O T O 
 

 
Cuidam os autos de imputação de multa formal ao sujeito passivo, 

em virtude de omissão de registro de documentação fiscal de entrada de mercadorias e 
aquisição de serviços, em livro próprio de escrituração fiscal digital, relativa ao exercício 
fiscal do ano de 2012. 

Em suas razões de inconformismo o sujeito passivo arguiu as 
preliminares de nulidade da peça básica por cerceamento do direito de defesa e 
insegurança na determinação da infração, e quanto ao mérito, protesta quanto ao caráter 
confiscatório da penalidade aplicada. 

 
Ante o exposto, e em face as razões esposadas pela Recorrente em 

linhas pretéritas devo rejeitar de plano a preliminar de nulidade da peça básica por 
insegurança na determinação da infração por considerar que todo o feito encontra-se em 
perfeita sintonia com o artigo 8º da Lei Estadual nº 16.469/09 e artigo 142 do Código 
Tributário Nacional.  

De fato, ao compulsar os autos, não verifico a ocorrência dos 
aludidos vícios que caracterizariam possível insegurança na determinação da infração, tais 
como “fundamentação genérica” ou “inexistência da descrição exata e precisa dos motivos 
de fato e de direito de que se serviu a administração para constituir o crédito tributário em 
voga”. A contrário, a descrição do fato gerador no lançamento coaduna-se perfeitamente 
tanto com as provas e documentos colacionados aos autos pelos agentes do fisco quanto 
com a fundamentação legal que o ampara. Ademais, não se verificam divergências de 
valores  entre  os  levantamentos  integrantes  do lançamento, ou destes com o auto de 
infração. E, por último, o lançamento foi instruído com levantamento completo que 
confirma a infração objeto da autuação, o que deita por terra o aludido vício. 

No mesmo diapasão, não há como prosperar o alegado 
cerceamento do direito de defesa, pois a empresa foi cientificada de todos os atos 
processuais exigidos em lei, bem como compareceu ao feito. Tal, atesta de maneira 
inequívoca que não só entendeu o que foi infringido, como compreendeu, tal qual nas 
palavras do douto julgador singular, o que não aconteceria caso não tivesse assimilado 
todo o conteúdo do auto de infração, o que demonstra ter pleno conhecimento da 
irregularidade apontada na inicial. De outro modo, inocorrem nos presentes autos os 
requisitos essenciais, apontados no Manual de Defesa Fiscal Mínima, que ensejariam o 
acolhimento do alegado vício. Por oportuno, transcrevo-os abaixo, “in verbis”: 

 
8.4.3. – NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA 

Esta  nulidade  evidencia-se  no  processo  pela  existência  de  atos  ou  
omissões  ou procedimentos  defeituosos,  que  prejudicam  ou  impedem  o  
exercício  do  amplo  direito  de defesa, como, por exemplo, as argüições 
seguintes: 
a)   a  apreensão  e  retenção  pela  autoridade  administrativa  dos  
documentos necessários à defesa do Contribuinte, ou a devolução dos 
documentos ao mesmo, após a intimação, suprimindo seu prazo processual 
para defesa, 
b)   os documentos do Contribuinte  foram apossados pela autoridade 
administrativa sem emissão do competente Termo de Apreensão, 
configurando posse ilícita, 
c)   a ausência na instrução processual de documento fiscal citado pelo 
autuante e que não consta dos arquivos do Contribuinte, 
d)   o  trancamento  de  estoques  sem  o  devido  acompanhamento  e  
assinatura  do Contribuinte, 



 

e)   o  arbitramento  de  lucro  sem  a  desclassificação  formal  da  escrita  
contábil,  se possuir, 
f)    informações divergentes de quebra técnica ou utilização de índice 
impreciso em levantamento específico, 
g)   falha na eleição do domicílio fiscal do Contribuinte no lançamento, 
inocorrendo a regular intimação, para pagar o débito ou defender-se, 
h)   falha na intimação postal, quando a correspondência for remetida para 
endereço incorreto, ou não servido pelos Correios, caso da zona rural, e 
devolvida sem a cientificação do destinatário, 
i)    falha na intimação por edital, se ocorreu anterior falha na intimação 
postal,  
j)    nulidade  do auto de infração, por estar destituído de demonstrativo que 
lhe deu origem, 
k)   a juntada aos autos, por parte da fiscalização, de novos documentos, 
aditivos ou revisão, sem que o Contribuinte tenha sido intimado para 
manifestar-se.” 

 
Outrossim, não tendo o sujeito passivo comprovado a ocorrência de 

prejuízos que possa ter sofrido em decorrência destas nulidades apontadas, mister se faz 
rejeitar as preliminares de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da 
infração e cerceamento do direito de defesa, arguidas pela Recorrente. 

 
No mérito, considero que o feito deve prosperar, pois as provas 

trazidas à colação atestam de maneira inequívoca a prática da infração estampada na 
basilar. De outro lado, a Recorrente nada traz aos autos que possa ilidir a pretensão fiscal 
inicial. Constato que sequer apontou quaisquer erros ou omissões no levantamento levado 
a termo pelo agente fiscal. Visto que a questão foi apreciada com a devida propriedade 
pelo douto julgador singular Antonio Carlos Mendonça de Freitas, que na lapidar decisão 
de fls. 78/90, manifestou-se pela procedência do auto de infração, devo adotá-la como 
razão de voto, motivo pelo qual transcrevo-a abaixo, “in verbis”: 

 
A legislação tributária que regula a matéria tratada neste feito, quais 
seja, o art.64, § 2º, do Código Tributário Estadual – CTE, e os artigos 
308 a 310, e 356-C, do Regulamento do Código Tributário Estadual – 
RCTE, abaixo transcritos: 

 
Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do 
imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou negativas, 
estabelecidas na legislação tributária 

 
[...] 

 
§ 2º Os contribuintes do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 
cumprimento de obrigações tributárias, relacionadas com o ICMS, são 
obrigados a manter e escriturar os livros exigidos e a emitir documentos 
fiscais 

 
[...] 

 
 

Art. 308. O livro Registro de Entradas destina-se à escrituração da (Convênio 
SINIEF SN/70, art. 70): 

I - entrada, a qualquer título, de mercadoria no estabelecimento; 

II - utilização de serviço pelo estabelecimento. 

§ 1º Deve ser também escriturado: 

I - o documento fiscal relativo à aquisição de mercadoria: 

https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/SINIEF/CVSN_70.htm#A70


 

a) que não transitar pelo estabelecimento adquirente, ainda que por meio de 
título que a represente; 

b) para o ativo imobilizado, cuja escrituração deve ser feita de forma 
individualizada; 

c) para uso ou consumo, cuja escrituração pode ser feita de forma 
englobada, para cada período de apuração, ressalvada a hipótese do imposto 
relativo ao diferencial de alíquotas; 
NOTA: Redação com vigência de 01.01.98 a 31.12.04. 

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO À ALÍNEA "C" DO INCISO I DO § 1º DO ART. 
308 PELO ART. 2º DO DECRETO Nº 5.982, DE 30.07.04 - VIGÊNCIA: 01.01.05. 

c) para uso ou consumo, cuja escrituração pode ser feita de forma 
englobada, para cada período de apuração pelo contribuinte não usuário de 
sistema eletrônico de processamento de dados, ressalvada a hipótese do 
imposto relativo ao diferencial de alíquotas; 
NOTA: Redação com vigência de 01.01.05 a 28.02.11. 

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO À ALÍNEA "C" DO INCISO I DO § 1º DO ART. 
308 PELO ART. 2º DO DECRETO Nº 7.195, DE 27.12.10 - VIGÊNCIA: 01.03.11. 

c) para uso ou consumo; 

NOTA: O Ajuste SINIEF 01/04 de 02.04.04, com vigência a partir de 
01.05.04, alterou o § 6º do art. 70 do Convênio SINIEF S/N de 15.12.70 
dispondo que apenas o contribuinte não usuário de sistema eletrônico de 
processamento de dados pode emitir a nota fiscal da forma prevista nesta 
alínea. 

II - o documento fiscal relativo à destinação da mercadoria produzida pelo 
próprio estabelecimento, para o ativo imobilizado ou para uso e consumo; 

III - o montante de eventual diferença verificada em relação à operação ou à 
prestação já escriturada. 

§ 2º A escrituração do crédito relativo ao ativo imobilizado deve ser repetida 
no livro Registro de Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente - CIAP 
-. 

Art. 309. O livro Registro de Entradas: 

I - modelo 1, deve ser utilizado pelo contribuinte sujeito, simultaneamente, às 
legislações do ICMS e do IPI (Convênio SINIEF SN/70, art. 63, § 2º); 

II - modelo 1-A, deve ser utilizado (Convênio SINIEF SN/70, art. 63, § 3º): 

a) pelo contribuinte sujeito apenas à legislação do ICMS; 

b) pelo prestador de serviço cuja atividade envolva emprego de mercadoria, 
sujeita ou não ao pagamento do ICMS. 

Art. 310. A escrituração deve ser feita, por período de apuração (Convênio 
SINIEF SN/70, art. 70, § 2º): 

I - operação por operação ou prestação por prestação, em ordem 
cronológica, até o dia seguinte ao da: 

a) efetiva entrada da mercadoria no estabelecimento ou da utilização do 
serviço; 

b) aquisição ou desembaraço aduaneiro, quando a mercadoria não transitar 
pelo estabelecimento adquirente; 

c) destinação da mercadoria para o ativo imobilizado ou para uso e consumo; 

d) da utilização do serviço; 

II - documento por documento, desdobrados em tantas linhas quantas forem 
as naturezas das operações ou das prestações, segundo o Código Fiscal de 
Operações e Prestações, nas colunas próprias, da seguinte forma (Convênio 
SINIEF SN/70, art. 70, § 3º): 
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https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/SINIEF/CVSN_70.htm#A70P3


 

[...] 

 

Art. 356-C. A Escrituração Fiscal Digital - EFD - compõe-se da totalidade das 
informações, em meio digital, necessárias à apuração do imposto referente à 
operação e prestação praticada pelo contribuinte do ICMS ou IPI, bem como 
outras de interesse da administração tributária e da Secretaria da Receita 
Federal do Brasil - RFB - (Ajuste SINIEF 2/09, cláusula primeira, § 1º). 

NOTA: Vide Decreto nº 8.117. 

§ 1º O contribuinte deve utilizar a EFD para efetuar a escrituração dos 
seguintes livros fiscais (Ajuste SINIEF 2/09, cláusula primeira, § 3º): 

I - Registro de Entradas; 

II - Registro de Saídas; 

III - Registro de Inventário; 

IV - Registro de Apuração do IPI; 

V - Registro de Apuração do ICMS. 

ACRESCIDO O INCISO VI AO § 1º DO ART. 356-C PELO ART. 2º DO DECRETO 
Nº 7.150, DE 14.09.10 - VIGÊNCIA: 01.01.11. 

VI - Registro de Controle de Crédito de ICMS do Ativo  Permanente - CIAP -, 
modelo "C" ou "D". 
NOTA: Redação sem - vigência em função do alteração retroagir seus efeitos 
à 01.01.11. 

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO VI § 7º-C DO ART. 2º PELO ART. 1º 
DO DECRETO Nº 7.184, DE 12.11.10 - VIGÊNCIA: 01.01.11. 

VI - Registro de Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente - CIAP. 

VII - Livro Registro de Controle da Produção e do Estoque. (Redação 
acrescida pelo Decreto nº 8.117 - vigência: 01.12.13) 

NOTA: Vide Decreto nº 8.304. 

§ 2º Fica vedada ao contribuinte a escrituração dos livros em discordância 
com o disposto neste capítulo (Ajuste SINIEF 2/09, cláusula segunda). 

§ 3º Para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica da EFD, 
as informações devem ser  prestadas em arquivo digital com assinatura 
digital do contribuinte ou seu representante legal, certificada por entidade 
credenciada pela Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil 
(Ajuste SINIEF 2/09, cláusula primeira, § 2º).  

 

Verificamos que o artigo 308 do RCTE estabelece que devem ser 
escriturados os documentos fiscais, não importando a condição do 
contribuinte, bastando ter inscrição cadastral. 

 

Reza o art. 88 do RCTE: 

 

Art. 88. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do 
imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou negativas, 
estabelecidas na legislação tributária (Lei nº 11.651/91, art. 64). 

§ 1º O contribuinte do imposto e as demais pessoas sujeitas ao cumprimento 
de obrigação tributária, relacionada com o ICMS, são obrigados a (Lei nº 
11.651, art. 64, § 2º): 

I - inscrever-se no Cadastro de Contribuintes do Estado; 

II - emitir documento fiscal; 

III - manter e escriturar livro fiscal; 
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IV - apresentar documento de informação; 
NOTA: Redação com vigência de 01.01.98 a 31.12.03. 

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO IV DO § 1º DO ART. 88 PELO ART. 
2º DO DECRETO Nº 5.998, DE 20.08.04 - VIGÊNCIA: 01.01.04. 

IV - apresentar guias, documentos de informação e outros demonstrativos 
relacionados com o imposto, na forma que dispuser a legislação tributária; 

V - exibir ao fisco, sempre que exigido, documento, livro, programa, arquivo e 
demais documentos relacionados com a sua atividade. 

§ 2º Os documentos em geral e os livros fiscais devem obedecer aos 
modelos e às demais formalidades extrínsecas e intrínsecas contidas na 
legislação tributária. 

 

Portanto, verificamos que existe uma obrigação acessória a ser 
cumprida. 

 

A) DA DIFERENÇA ENTRE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA 
E PRINCIPAL. 

De início, deve ser registrado que as obrigações tributárias, segundo 
o Código Tributário Nacional – CTN, que é uma Lei Complementar, são 
autônomas e distintas, logo tem vida própria, como pode ser 
observado pela leitura atenta dos artigos 114 e 115 do CTN que passo 
a citar: 

 

Art. 114 – Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei 
como necessária e suficiente à sua ocorrência. 

Art. 115 – Fato gerador da obrigação tributária acessória é qualquer situação 
que, na forma da legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato 
que não configure obrigação principal. 

 

Neste sentido, não existe qualquer dúvida na lei complementar, de que 
a obrigação tributária de natureza principal tem fato gerador próprio e 
específico, que é bastante diferente do fato gerador das obrigações 
tributárias acessórias, o que vem a demonstrar que a multa formal 
jamais poderá ser excluída pelo argumento de que na situação em 
questão, na qual está sendo aplicada, não existe qualquer 
possibilidade de trazer prejuízo aos cofres públicos. A obrigação 
tributária acessória, a que pese seu nome, no direito tributário tem 
vida própria, ligada ao cumprimento, à prática ou abstenção de 
determinados atos de natureza instrumentais. O julgador que assim 
não proceder estará decidindo, claramente, contra a lei, o que não é 
admitido pelo direito em hipótese alguma. 

 

O tributarista Luciano Amaro, em seu festejado livro de Direito 
Tributário com muita didática esclarece o que vem a ser a expressão 
acessoriedade no Direito Tributário, quando assim afirma: 

 

“A acessoriedade da obrigação dita acessória não significa (como se poderia 
supor, à vista do princípio geral de que o acessório segue o principal), que a 
obrigação tributária assim qualificada dependa da existência da obrigação 
principal à qual necessariamente se subordine. As obrigações tributárias 
acessórias (ou formais ou ainda instrumentais) objetivam dar meios à 
fiscalização tributária para que esta investigue e controle o recolhimento de 



 

tributos (obrigação principal) a que o próprio sujeito passivo da obrigação 
acessória, ou outra pessoas, esteja, ou possa estar, submetido” 

 

Na mesma linha de raciocínio, o, também, tributarista Paulo de Barros 
Carvalho afirma que o legislador do Código Tributário Nacional – CTN 
traçou as fronteiras que separam as duas entidadse associando-as a 
fatos intrinsecamente distintos: O FATO LÍCITO para obrigação 
tributária e o FATO ILÍCITO para penalidade pecuniária.  

Então, pode-se concluir que a obrigação tributária (principal ou 
instrumental) decorre de um FATO (lícito principal e ilícito 
instrumental) previsto na lei (principal) ou legislação (instrumental) 
que tem a seguinte estrutura: HIPÓTESE – MANDAMENTO – SANÇÃO. 
A lei e/ou legislação em se tratando de obrigação tributária principal 
(de DAR) ou instrumental (de FAZER, TOLERAR OU NÃO FAZER), 
descreve uma hipótese que é a previsão de uma situação abstrata de 
um antecedente (quer dizer, de um fato que irá ou pode acontecer). 
Posteriormente, acontece o FATO (lícito ou ilícito) que corresponde 
aos termos da hipótese. A seguir vem o mandamento, que é o 
comando contido na norma, isto é, um comando de DAR, FAZER, 
TOLERAR e NÃO FAZER, que atua instantaneamente, logo após a 
ocorrência de seus fatos geradores, comando que deve ser atendido 
pelo sujeito passivo. Por fim, sobrevem uma SANÇÃO, que é uma 
penalidade prevista em lei, que se aplica contra o sujeito passivo que 
não obedeceu ao comando (não pagando o imposto, não emitindo 
nota fiscal, não apresentando os demonstrativos, não registrando os 
documentos fiscais no Livro próprio, como no caso em questão). 

Assim sendo, mesmo que não tenha causado prejuízos para a 
Fazenda Pública Estadual, tendo inscrição estadual, existe a infração, 
e a infração foi de não escriturar o Livro de Entrada e não importando 
se cause prejuízo ou não à Fazenda Pública Estadual ou se é 
contribuinte ou não do ICMS. 

Portanto verificamos que a legislação estabelece que a escrituração 
das notas fiscais de entrada deve ser efetuada até o dia seguinte à da 
entrada no estabelecimento, nos termos do art. 310 do RCTE. 

Ainda assim, o disposto no artigo 52 do Decreto nº 7013/2009, que 
permitiria registrar as notas fiscais não escrituradas até fevereiro do 
ano subsequente, independente de autorização, desde que não tenha 
se iniciado a ação fiscal. 

A defendente, quando compareceu ao feito, em contrapartida ao 
trabalho fiscal, nada trouxe aos autos que contradissesse o que foi 
efetuado pelo fisco, não apresentando documentos que tenha 
efetuado o registro das notas fiscais no livro próprio ou mesmo 
provas que a verificação efetuada não estaria correta, portanto, não há 
qualquer prova que contradite o trabalho fiscal. 

Neste sentido, então entendo que a tese defensória não atendeu aos 
pressupostos necessários e suficientes para ilidir a pretensão fiscal 
inicial, não se prestando, para tanto, meras alegações para ilidir o 
lançamento, que tem sustentação na verificação realizada pelo fisco, a 
qual não foi suficientemente contestada pelo polo passivo e que foi 
baseado exclusivamente em documentos carreados ao processo. 

Portanto, verificamos que o sujeito passivo deixou de proceder a 
escrituração fiscal digital-EFD de diversas notas fiscais de entrada, 
referente aos meses e valores descritos nos autos.  



 

Assim, a defesa comparece á lide, mas não apresenta provas de que o 
feito esteja incorreto, restando provado no processo administrativo 
supracitado que houve a infração que originou este feito. 

Assim, a formalização do lançamento cumpre as exigências legais 
necessárias, estando juntada aos autos provas materiais bastantes 
para comprovar a infração apontada; verificamos que a defesa não 
trouxe nenhum argumento consistente que justifique o não registro 
das operações descritas nas notas fiscais objeto da lide e que aos 
olhos do fisco os documentos fiscais são idôneos e as operações 
comerciais bem, como a defesa não comprovam que escriturou as 
mesmas no Livro Registro de Entradas da EFD.”  

 

Na sequência, invoco o § 4º do artigo 6º da Lei Estadual nº 16.469/09 
para deixar de manifestar-me acerca do caráter confiscatório da penalidade aplicada.  

E, por último, mas não menos importante, considero que o 
Recorrente faz jus ao benefício insculpido no § 8º do artigo 71 do Código Tributário 
Estadual por inexistirem provas de que ao tempo da ocorrência do fato gerador, tenha o 
sujeito passivo deixado de recolher, ainda que de maneira direta ou indireta o imposto 
apurado. De fato, a omissão quanto ao registro das notas fiscais de entradas é infração de 
mera conduta, o que não implica em nexo causal quanto uma provável omissão do 
imposto nas saídas das mercadorias, nem mesmo por presunção. Transcrevo o 
retrocitado dispositivo abaixo: 

 

§8º - Quando da prática das irregularidades descritas neste artigo 
não resultar, ainda que indiretamente, falta de pagamento do imposto, a multa aplicável 
corresponderá a 50% (cinqüenta por cento) do valor fixado para a respectiva infração. 

 

Ante o exposto, nada mais devo acrescentar, motivo pelo qual 
conheço do recurso, nego-lhe provimento para ratificar a decisão singular que considerou 
procedente o auto de infração, e por maioria de votos, devo aplicar a forma privilegiada 
prevista no § 8º do artigo 71 do Código Tributário Estadual.  

 
 

Sala das sessões, em 20 de abril de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00523/16 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: ICMS. Multa formal. Falta de escrituração de 
documentos fiscais de entrada no livro de registro próprio. 
Descumprimento de obrigação acessória. Procedência. 
 
O artigo 308 do RCTE estabelece a obrigatoriedade de 
escrituração, pelos contribuintes do ICMS, no Livro de Registro 
de Entrada, de todos os documentos fiscais relativos às 
entradas de mercadorias ou bens. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 15 de fevereiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Paulo Diniz, 
Heli José da Silva e Lidilone Polizeli Bento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

 
Consta do auto de infração que o sujeito passivo deixou de escriturar 

no livro registro de entradas as notas fiscais conforme demonstrativo e documentos 
anexos. Em consequência, fica sujeito à multa de 25% do valor da operação, juntamente 
com os acréscimos legais. 

 
Como dispositivo legal infringido foi apontado o artigo 64 da Lei nº 

11.651/91, combinado com o artigo 308 do Decreto nº 4.852/97. Proposta a aplicação da 
penalidade prevista no artigo 71, inciso VII, alínea “c”, da Lei nº 11.651/91 com a redação 
conferida pela Lei nº 13.446/1999. 

 
O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 03/57.  
 
O sujeito passivo foi intimado para pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de fls. 58/59. 
 
Ciente, a autuada comparece ao processo alegando que seriam 

notas fiscais adquiridas por terceiros em seu nome e que já teria feito denúncia a Sefaz e 
com isso a proprietária teria sofrido ameaças anônimas de morte e que ainda por ser uma 
empresa enquadrada no regime diferenciado estabelecido como Simples Nacional. Pede, 
ao final, a descaracterização da referente infração. 

 
Sobreveio a sentença singular de fls. 76/80, pelo qual o julgador 

decidiu pela procedência do auto de infração. Em sua fundamentação afirma que o 
lançamento tributário atendeu a todos os requisitos legais. Alega, ainda, que o fato das 
notas fiscais terem sido adquiridas por terceiros, é argumento que deve ser apresentado 
ao Poder Judiciário e que a simples alegação, sem prova, é precária. Destaca, também, 
que a tese defensória não é válida para a descaracterização da infração de natureza 
instrumental permanente no tempo, devidamente comprovada pela fiscalização, posto que 



 

as notas fiscais eletrônicas juntadas aos autos não foram escrituradas nos seus livros 
fiscais, quando ainda gozava a espontaneidade fiscal, sendo assim, deve ser punido com 
a infração formal do artigo 71, inciso VII, alínea “c”, do CTE. 

 
Da decisão supra foi intimado o sujeito passivo às fls. 81/82 para 

pagar a quantia exigida ou apresentar Recurso Voluntário. 
 
Irresignada, a proprietária da empresa apresenta Pedido de 

descaracterização de não contenciosidade (fls. 84), alegando  que as compras realizadas 
pela empresa foram efetuadas por terceiros. Destaca, ainda, que a empresa Mappisa 
Industria e Comercio de Carnes Ltda emitiu 5 notas fiscais sem o seu conhecimento. 
Requer, assim, a descaracterização da infração. 

 
Acosta aos autos documentos de fls. 85/89. 
 
É o Relatório. 
 
 

 
VOTO 

 
O lançamento de ofício trazido à análise desta Câmara tem como 

objeto a acusação de a autuada ter deixado de escriturar, no livro próprio de Registro de 
Entradas, os documentos fiscais relativos a operações com mercadorias. 

 
De início, deve ser registrado que as obrigações tributárias, segundo 

o Código Tributário Nacional - CTN, que é uma Lei Complementar, são autônomas e 
distintas, logo tem vida própria, como pode ser observado pela leitura atenta dos artigos 
114 e 115 do referido Diploma Legal que passo a citar: 

 

Art. 114 - Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em 
lei como necessária e suficiente à sua ocorrência. 

Art. 115 - Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação 
que, na forma da legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção 
de ato que não configure obrigação principal. 

 

Neste sentido, não existe qualquer dúvida na lei complementar, de 
que a obrigação tributária de natureza principal tem fato gerador próprio e específico, que 
é bastante diferente do fato gerador das obrigações tributárias acessórias, o que vem a 
demonstrar que a multa formal jamais poderá ser excluída, pelo argumento de que na 
situação em questão, na qual ela está sendo aplicada, não existe qualquer possibilidade 
de trazer prejuízo aos cofres públicos. A obrigação tributária acessória, a que pese seu 
nome, no direito tributário tem vida própria, ligada ao cumprimento, à pratica ou abstenção 
de determinados atos de natureza instrumentais. O julgador que assim não proceder 
estará decidindo, claramente, contra a lei, o que não é admitido pelo direito em hipótese 
alguma. 

A legislação tributária que regula a matéria tratada neste feito, quais 
sejam, o artigo 64, § 2º, do Código Tributário estadual - CTE, e os artigos 308 e 310 do 
Regulamento do Código Tributário Estadual – RCTE, prescrevem o seguinte:  



 

Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento 
do imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou 
negativas, estabelecidas na legislação tributária. 

(...) 

§ 2º Os contribuintes do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 
cumprimento de obrigações tributárias, relacionadas com o ICMS, são 
obrigados a manter e escriturar os livros exigidos e a emitir 
documentos fiscais.” 

Art. 308. O livro Registro de Entradas destina-se à escrituração da 
(Convênio SINIEF SN/70, art. 70): 

I - entrada, a qualquer título, de mercadoria no estabelecimento; 

II - utilização de serviço pelo estabelecimento. 

§ 1º Deve ser também escriturado: 

I - o documento fiscal relativo à aquisição de mercadoria: 

a) que não transitar pelo estabelecimento adquirente, ainda que por 
meio de título que a represente; 

b) para o ativo imobilizado, cuja escrituração deve ser feita de forma 
individualizada; 

c) para uso ou consumo; 

II - o documento fiscal relativo à destinação da mercadoria produzida 
pelo próprio estabelecimento, para o ativo imobilizado ou para uso e 
consumo; 

III - o montante de eventual diferença verificada em relação à operação 
ou à prestação já escriturada. 

§ 2º A escrituração do crédito relativo ao ativo imobilizado deve ser 
repetida no livro Registro de Controle de Crédito de ICMS do Ativo 
Permanente – CIAP. 

Art. 310. A escrituração deve ser feita, por período de apuração 
(Convênio SINIEF SN/70, art. 70, § 2º): 

I - operação por operação ou prestação por prestação, em ordem 
cronológica, até o dia seguinte ao da: 

a) efetiva entrada da mercadoria no estabelecimento ou da utilização 
do serviço; 

b) aquisição ou desembaraço aduaneiro, quando a mercadoria não 
transitar pelo estabelecimento adquirente; 

c) destinação da mercadoria para o ativo imobilizado ou para uso e 
consumo; 

d) da utilização do serviço; 

 

Portanto, até o dia seguinte ao da efetiva entrada, ou utilização de 
serviço, a qualquer título, da mercadoria no estabelecimento, o contribuinte está obrigado 
a realizar a escrituração da nota fiscal respectiva, o que não foi realizado pelo sujeito 
passivo em relação às notas fiscais enumeradas no demonstrativo que acompanha o auto 
de infração. 

De fato, ao compulsar estes autos, verifico que as provas que lhe 
foram colacionadas atestam de maneira inequívoca a prática da infração estampada na 

http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/SINIEF/CVSN_70.htm
http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/SINIEF/CVSN_70.htm


 

inicial, ou seja, o descumprimento da obrigação tributária acessória que o obriga o sujeito 
passivo a escriturar em livro fiscal próprio todas as suas notas fiscais de entrada, cabendo, 
portanto, a multa formal prevista no artigo 71, inciso VII, alínea “c”, da Lei nº 11.651/91. 

 
Considerando que o assunto fora apreciado com a devida 

propriedade pelo douto julgador singular Luiz Fernando Correa Rigo, que na lapidar 
decisão de fls. 76/80, manifestou-se pela procedência do lançamento, transcrevo abaixo 
trechos da referida decisão acerca do mérito desta questão, o qual adoto como razão de 
decidir, “in verbis”: 

(...) Nos termos do extrato do Simples Nacional juntado aos autos, às 
folhas 75, confirma-se realmente que de 01/07/2007 a 18/11/2009 
esteve enquadrada nesse regime diferenciado de apuração do 
imposto, porém, uma das obrigatoriedades para se mante nesse 
regime diferenciado de tributação é justamente o de escriturar nos 
livros fiscais todas as suas notas fiscais de aquisições (entrada), 
ficando dispensado, apenas e tão somente, da escrituração dos livros 
fiscais de Saída e de Apuração do ICMS. 

Nesse sentido, ao contrário do que alega a defesa, o fato de estar 
sujeita a regime diferenciado de apuração do imposto, em 
determinado período, não elimina a obrigatoriedade de registrar todos 
os documentos fiscais de aquisições, isto é, de entrada no 
estabelecimento e, diga-se de passagem, a qualquer título.  

(...) 

Outrossim, a tese defensória, ainda que judiciosos os seus motivos, 
não é válida para a descaracterização da infração de natureza 
instrumental permanente no tempo, devidamente comprovada pela 
fiscalização, posto que as notas fiscais eletrônicas juntadas aos autos 
não foram escrituradas nos seus livros fiscais, quando ainda gozava 
da espontaneidade fiscal, sendo assim, deve ser punido com a 
infração formal do artigo 71, inciso VII, alínea “c”, do CTE.  

Neste sentido, não me resta alternativa a não ser a de confirmar a 
pretensão inicial do fisco, posto que o descumprimento da obrigação 
tributária foi o devidamente confirmada. 

DISPOSITIVO 

Posto isto, considerando tudo que constam dos autos  e, em especial, 
pelos fundamentos fáticos e jurídicos acima conheço da impugnação, 
nego-lhe provimento para, para, em preliminar, não acolher nenhuma 
nulidade e/ou questões incidentais e, no mérito, decidir pela 
PROCEDÊNCIA da pretensão inicial do fisco, em cálculo do setor 
competente, o que garantirá certeza e liquidez ao referido crédito 
tributário” 

 

Portanto, ao contrário do que afirma a Recorrente, o trabalho 
realizado pela fiscalização que deu suporte a autuação foi devidamente instruído de forma 
a evidenciar sem qualquer dúvida o seu resultado, logo, não há como acolher a tese 
defensória combatida com muita propriedade pelo julgador singular.  

Posto isto, concluo que está caracterizada a infração fiscal pelo 
descumprimento de uma clara obrigação tributária, baseada numa lei em abstrato e num 
fato gerador concreto, fazendo gerar o crédito tributário reclamado pelo lançamento de 
ofício. 



 

 
Sem mais delongas e à mingua de elementos probantes existentes 

nos autos e em respeito ao preconizado pela legislação tributária, voto conhecendo do 
recurso, negando-lhe provimento para manter a decisão singular que considerou 
procedente o auto de infração.  

 
 
 

Sala das sessões, em 04 de maio de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00528/16 
 
Redator do Voto: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 

 
EMENTA: Processual. Exclusão do solidário da lide. Preliminar 
arguida pela parte. Acolhida. ICMS. Multa formal. Pena 
pecuniária. Escrituração indevida de valores a título de crédito. 
Procedência com aplicação do benefício do § 8º do artigo 71 do 
CTE.  
 
1. Exclui-se o solidário da lide quando inexistente dispositivo 
legal que estabeleça a solidariedade nos casos de pena 
pecuniária; 
 
2. É procedente o auto de infração lavrado de acordo com as 
normas legais em vigor;  
 
3. O benefício do §8º, do artigo 71, do Código Tributário Estadual 
é concedido, nos casos em que da falta denunciada não 
decorrer falta de pagamento do tributo. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 29 de janeiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acatar a 
preliminar de exclusão da lide do sujeito passivo solidário SERGIO DONIZETI VERONESI, 
arguida pelo Relator. Participaram do julgamento os Conselheiros Álvaro Falanque, 
Nislene Alves Borges e Rickardo de Souza Santos Mariano. Quanto ao mérito, também 
por votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a 
sentença singular que considerou procedente o auto de infração, porém, com a aplicação 
da forma privilegiada prevista no § 8º do art. 71 da Lei nº 11.651/91. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Álvaro Falanque, Nislene Alves Borges e Rickardo de Souza 
Santos Mariano. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A constituição deste crédito tributário é sobre multa formal no valor 
de R$ 1.274.245,98 (um milhão, duzentos e setenta e quatro mil, duzentos e quarenta e 
cinco reais e noventa e oito centavos), equivalente a 40% (quarenta por cento) de R$ 
3.185.614,95 (três milhões, cento e oitenta e cinco mil, seiscentos e quatorze reais e 
noventa e cinco centavos), valor este escriturado indevidamente, a título de crédito, ainda 
não aproveitado em razão da existência de saldo credor na escrituração. 

 
Foi nomeado como sujeito passivo solidário o Sr. SÉRGIO DONIZETI 

VERONESI, procurador da firma autuada. 
 
Instruindo o feito, em sua fase cognitiva, encontra-se acostado ao 

processo, cópia da procuração feita pelo FRIGORÍFICO CENTRO OESTE SP LTDA., 
autuado, e demonstrativos da Auditoria Básica do ICMS, fls. 4 a 26. 

 
Impugnando o lançamento, os autuados com peças defensórias 

apartadas comparecem aos autos para arguirem a preliminar de nulidade da peça básica 



 

por insegurança na determinação da infração, em virtude da duplicidade de auditorias para 
o mesmo período e o preenchimento irregular dos formulários que as acobertam. 

 
Quanto ao mérito, argumentam não terem praticado a infração 

estampada na basilar. Invocam de proêmio o Manual de Procedimentos Fiscais, que 
assim estatui: "havendo débitos suplementares a serem efetivados ou créditos a serem 
glosados, estes devem ser abatidos dos saldos devedores existentes na referida conta, 
cujos saldos vão sendo apurados de ofício mês a mês. 

 
Pondera que o artigo 11, do inciso XXI, do Anexo IX, do RCTE, que 

trata do crédito outorgado sobre as saídas para exportação, beneficia as saídas de carne 
oriundas de abate dentro do Estado de Goiás e não somente dentro do estabelecimento. 
Assinala que o agente fiscalizador excluiu de suas planilhas os valores das transferências 
internas e utilizou o mesmo índice para calcular os créditos outorgados de 9% e 5%; que 
tais índices são diferentes. 

 
Verbera que nas operações para dentro do pais, os frigoríficos não 

estão adstritos ao crédito outorgado de 9% sobre as saídas de carnes oriundas de abate 
no próprio estabelecimento, mas também usufruem do crédito outorgado de 2% para 
vendas de carnes e outros subprodutos oriundos de aquisições internas e interestaduais, 
sobre as quais estiver impedido de utilizar o crédito outorgado mencionado; juntam 
planilhas para comprovar o alegado, fls. 46/72. 

 
Requerem a nulidade do feito, ou na impossibilidade, sua 

improcedência.    
 
Na sequência dos procedimentos processuais, por determinação do 

órgão julgador singular, foram realizadas as revisões fiscais de "fls. 76 a 78" e "82 a 118", 
todas desfavoráveis à parte passiva, que não tomou ciência de seus resultados. 

 
Através da sentença 4495/06, "fls. 119 a 123" o julgador singular 

decidiu-se pela procedência do auto de infração. Em sua fundamentação afirmou que: não 
houve nos autos nenhuma das hipóteses de nulidades previstas no artigo pertinente. 

 
Quanto ao mérito afirma que as questões levantadas foram todas 

esclarecidas nos relatórios apresentados pela fiscalização em razão das diligências 
solicitadas. 

Ao final, rejeita as preliminares de nulidade arguidas pelo sujeito 
passivo, e no mérito, conhece da impugnação, nega-lhe provimento para considerar 
procedente o auto de infração.  

 
Em grau de recurso voluntário os autuados requerem a nulidade da 

decisão anterior, por cerceamento do direito de defesa em virtude do órgão julgador ter 
convertido o processo em diligência, por duas vezes, não concedendo o julgador nenhuma 
oportunidade para que os autuados se manifestassem acerca dos seus conteúdos, "fls. 
128 a 138". 

A egrégia Segunda Câmara Julgadora, por unanimidade de votos, 
acolhe a preliminar de nulidade parcial do processo a partir de fls. 119, inclusive, arguida 
pela autuada, por cerceamento ao direito de defesa, para que se intime o sujeito passivo 
principal e o solidário para se manifestarem a respeito da revisão de fls. 76/78 e 82/118, 
fls. 139/141. Em sua fundamentação afirmou que: 

 



 

 As novas manifestações e informações trazidas ao processo pelas 
autoridades autuantes foram consideradas na formação da convicção do julgador singular, 
razão pela qual o sujeito passivo deveria ter sido oportunizado a conhecê-las e contestá-
las se quisesse. 

 
Intimados, os autuados retornam ao processo e pedem a aplicação 

da forma privilegiada prevista no artigo 71 da Lei n.º 11651/91, "fls. 145 a 146". 
 
A decisão monocrática ratifica o trabalho preambular, "fls. 152 a 

159". 
 
O sujeito passivo apresenta recurso voluntário às "fls. 163 a 165", 

reiterando seus argumentos anteriores. 
 
Ao final pede pela procedência parcial com redução da multa 

aplicada. 
 
Através da Resolução n.º 310/07 -   a Primeira Câmara Julgadora por 

unanimidade de votos converte o julgamento em diligência para que fiscal estranho a lide 
refaça o trabalho vestibular, "fls. 168". 

 
A resolução supra não foi cumprida, conforme despacho de "fls. 

169".  
 
Nova resolução foi expedida solicitando complementação de 

esclarecimentos da solicitação de "fls. 168". Entretanto não consta nos autos o seu 
atendimento. 

A segunda câmara do CAT, através da resolução 335/2008 "fls. 172", 
resolveu converter o julgamento em diligência remetendo os autos à Delegacia Fiscal de 
Goiânia, para que se proceda realização de nova revisão. 

 
Foi elaborado relatório diligêncial às "fls. 174 a 176", através do qual 

o fiscal revisor apresenta novos valores, resultados a partir da compensação aplicada da 
forma privilegiada. 

 
O sujeito passivo apresenta manifestação a diligencia realizada, "fls. 

182 a 185", alegando que o trabalho fiscal realizado não cumpriu a resolução que 
determinava a diligência, restringindo-se a apresentar um fator superveniente que 
independe das razões anteriormente apresentadas.  

 
Ao final a improcedência do auto de infração. 
 
A segunda câmara do CAT, através da resolução nº 127/2013, 

resolve converter o julgamento em diligência, para que fiscal revisor manifeste-se acerca 
da repercussão dos ajustes por ele efetuados ao AI. 

 
O Recorrente apresenta manifestação às "fls. 194 a 196", alegando 

erro na identificação do sujeito passivo solidário, uma vez que o solidário é mero 
empregado da empresa autuada, e não tem ligação direta com os fatos ocorrido para o 
lançamento do crédito tributário. 

 



 

O fiscal revisor apresenta manifestação à diligencia "fls. 208 a 207" 
para alegar que compensação sugerida refere-se a ICMS, e não a multa formal, e por 
essa razão esse PAT já foi retirado da revisão conjunta. 

 
O sujeito passivo apresenta manifestação à diligencia realizada às 

"fls. 221 a 223", alegando que a compensação de ICMS ST não se aplica ao presente 
auto, vez que a referida compensação não se aplica nos valores lançados como multa 
formal. 

 
Afirma também que no presente lançamento a multa formal decorre 

da existência da manutenção de créditos indevidos na escrituração fiscal do contribuinte 
que não aplicaram em omissão de ICMS. 

 
Ao final pede pela redução da multa aplicada. 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Passo a decidir, e não tendo o sujeito passivo logrado êxito em 

infirmar o trabalho fiscal, que o eximiria do pagamento da penalidade aplicada, devo 
acolher de plano a revisão fiscal de fls. 82, levada a cabo com maestria pelo ínclito auditor 
Rogério Carneiro de Resende, cuja conclusão ratifica a pretensão fiscal inicial na íntegra.  

 
Por oportuno, transcrevo-a abaixo, “in verbis”: 
 
Conforme o art. 11, III, “c”, 1 e 2 do Anexo IX do RCTE, constitui condição, 
para efeito de aproveitamento do crédito outorgado nas operações 
interestaduais, a emissão de documentos fiscais por meio eletrônico 
(faturamento anual superior a R$ 1.000.000,00) e a transmissão eletrônica das 
informações de todos os documentos fiscais por ele emitidos ou recebidos 
(SINTEGRA), no prazo e forma estabelecidos na legislação tributária: 
 
O item 2.3.3 do “Manual de Orientação para Armazenamento de Registro em 
Meio Magnético” do Anexo X, do Decreto nº 4.852/97 disciplina que o 
contribuinte que emite documentos fiscais por meio eletrônico deve 
apresentar o registro fiscal por item de mercadoria (Registro 54); 
 
Desta forma, entendemos que o Frigorífico Centro Oeste não alcança este 
benefício, uma vez que o mesmo não só omitiu tais registros nos meses de 
03/2002 a 08/2004 como deixou de apresentar todo o arquivo nos demais 
períodos.  
 
Ante o exposto, nada mais devo acrescentar. 
 
No mesmo diapasão, considero que o sujeito passivo faz jus ao 

benefício insculpido no § 8º do artigo 71 do CTE, abaixo transcrito, por inexistirem provas 
de que tenha omitido o recolhimento do imposto apurado no período de ocorrência do fato 
gerador, “in verbis”: 

 
§8º - Quando da prática das irregularidades descritas neste artigo não 
resultar, ainda que indiretamente, falta de pagamento do imposto, a 
multa aplicável corresponderá a 50% (cinqüenta por cento) do valor 
fixado para a respectiva infração.  

  



 

E, por último, mas não menos importante, devo acolher a exclusão 
do solidário Sérgio Donizeti Veronesi, do polo passivo da lide, arguida pela parte, por 
inexistir   à época da ocorrência do fato gerador, dispositivo de lei que o obrigasse a 
adimplir  obrigações tributárias acessórias descumpridas pelo sujeito passivo. No caso em 
comento, o dispositivo invocado pela fazenda pública para aplicar-lhe o instituto da 
solidariedade só seria plausível se estivesse a tratar de omissão do imposto, o que não é 
o caso. Tal é o que consta do caput do artigo 45 do Código Tributário Estadual, abaixo 
transcrito, “in verbis”: 

 
Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação, as pessoas que tenham interesse 
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação 
principal... 

 
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, nego-lhe 

provimento, para manter a decisão singular que considerou procedente o auto de infração, 
porém com a aplicação da fórmula privilegiada prevista no § 8º do artigo 71 do CTE da Lei 
nº 11.651/91. Quanto a preliminar de exclusão do solidário da lide, dela conheço tanto 
para acolhê-la e, de consequência, excluir do polo passivo da lide o solidário Sérgio 
Donizete Veronesi. 

 
 
 

Sala das sessões, em 25 de abril de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00530/16 
 
Relator: Conselheiro José Luiz Rosa 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Falta de escrituração de 
NF-e relativa a saída de mercadoria. Procedência do auto de 
infração. Aplicação da forma privilegiada prevista no § 8° do art. 
71 do CTE. 
 
1. Os contribuintes do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 
cumprimento de obrigações tributárias, relacionadas com o 
ICMS, são obrigados a manter e escriturar os livros exigidos e a 
emitir documentos fiscais.(CTE, art. 64, § 2°); 
 
2. O livro Registro de Saídas destina-se à escrituração da saída 
de mercadoria, a qualquer título, do estabelecimento; (RCTE, art. 
313, I); 
 
3. Quando da prática das irregularidades descritas nos incisos V 
ao XII deste artigo não resultar, ainda que indiretamente, falta de 
pagamento de imposto, a multa aplicável corresponderá a 50% 
(cinqüenta por cento) do valor fixado para a respectiva 
infração.(CTE, art. 71, § 8°). 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 29 de fevereiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, negar-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração, porém, 
com a aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º do art. 71 da Lei nº 11.651/91. 
Participaram do julgamento os Conselheiros José Luiz Rosa, Washington Luis Freire de 
Oliveira, Alcedino Gomes Barbosa, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes e Gilmar 
Rodrigues de Almeida. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 
não consignou no livro Registro de Saídas, no período compreendido de 01/01/2011 a 
30/06/2011, as notas fiscais de saídas de mercadorias não tributadas, no valor comercial 
de R$ 3.531.056,19 (três milhões, quinhentos e trinta e um mil, cinquenta e seis reais e 
dezenove centavos), sendo-lhe imputada a exigência da multa formal no valor de R$ 
459.037,30 (quatrocentos e cinquenta e nove mil, trinta e sete reais e trinta centavos) e 
acréscimos legais. 

 
Citados como infringidos o art. 64, da Lei nº 11.651/91, c/ os arts. 88, 

§1°, III, 313 e 314, do Decreto n° 4852/97, proposta a penalidade prevista no art. 71, X, 
"a", da Lei n° 11.651/91 com redação da Lei nº 11750/92.  

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, 

Detalhamento do Crédito Tributário (fls. 03), Ofício n° 50/2014-GERF/SR (fls. 07 a 10), 
Relação de Notas Fiscais de Saídas não Tributadas e Não Registradas (fls. 11 a 14), 
cópias de notas fiscais (fls. 15 a 134), dente outros documentos. 



 

 
Intimado em 27/12/2014 (fls. 139), o sujeito passivo não comparece 

ao processo, sendo declarado revel (fls. 140). 
 
Revel, o sujeito passivo apresenta impugnação em Segunda 

Instância (fls. 146 a 148), pedindo a improcedência do lançamento, alegando que parte 
das notas fiscais autuadas, juntadas às fls. 159 a 188, refere-se a uma transferência de 
mercadorias para uma filial que na realidade nunca iniciou suas atividades, jamais tendo 
qualquer operação de compra e venda de mercadorias, ou seja, a operação de fato nunca 
ocorreu.  

 
Informa que no mês de fevereiro de 2011, a filial iria iniciar suas 

atividades, tendo sido repassado para o faturista a relação de mercadorias que seriam 
transferidas para a filial, tendo o mesmo emitido as notas fiscais no período de 07/02/2011 
a 10/02/2011 e algumas notas fiscais em 28/02/2011, contudo, houve falta de 
comunicação entre a gerencia e o faturista, pois não foi possível adequar as instalações 
comerciais às exigências da Vigilância Sanitária, o que impediu que a empresa iniciasse 
as atividades naquele local, tendo por fim desistido do negócio devido ao alto custo para 
adequação do imóvel.  

 
Assim, quando do encerramento do mês, as notas fiscais foram 

remetidas à contabilidade que só no mês de abril detectou o problema, e foram então à 
Secretaria da Fazenda para se informar dos procedimentos a serem adotados haja vista 
de que o prazo de cancelamento das Notas Fiscais já havia se expirado. A autoridade 
fiscal orientou a relatar o fato no Registro de Ocorrências, sendo que em 25 de abril de 
2011, foi consignado no Livro de Ocorrências n° 001, o fato. 

 
Alega que outra parte das notas fiscais autuadas, juntadas às fls. 190 

a 215, emitidas para a própria empresa, deveriam ter sido CANCELADAS e não o foram 
por descuido do faturista que não procedeu o cancelamento dentro do prazo. 

 
Uma outra parte das notas fiscais autuadas, juntadas às fls. 216 a 

220, foram emitidas com erro no CPF, e não foram CANCELADAS por descuido do 
faturista que não procedeu o cancelamento dentro do prazo, finaliza a impugnante. 

 
Junta cópia de Termo de Ocorrências lavrado no livro RUDFTO (fls. 

156 a 157) e extratos de notas fiscais (fls. 159 a 220), dentre outros documentos. 
 
A Terceira Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio 

da Resolução nº 060/2015 (fls. 222 e 223), converte o julgamento em diligência, 
encaminhando o processo à Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia, para que seu 
titular determine auditor competente, preferencialmente ao autuante, para verificar e 
apurar as alegações e documentos juntados pela recorrente e que preste outras 
informações que julgar necessárias à elucidação da lide. 

 
O autuante, atendendo a Resolução n° 060/2015, em relatório (fls. 

226 a 228), afirma que o contribuinte foi autuado em razão do não registro de notas fiscais 
eletrônicas de sua emissão, tendo o sujeito passivo comparecido ao processo contestando 
a autuação, entretendo não traz aos autos quaisquer provas de modo a contraditar a 
autuação, conforme artigo 167-H, da Lei 11.651/91, reproduzido no relatório.  

 
Intimado, o sujeito passivo manifesta acerca do resultado dessa 

diligência, consoante fls. 232 a 233. 



 

 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
Inicialmente, destaco que a legislação tributária (CTE, art. 64, § 2°, e 

RCTE, art. 88, § 1º, III) estabelece, para o contribuinte, a obrigação de manter e escriturar 
os livros exigidos: 

 
CTE, Art. 64. [...] 
 
§ 2º Os contribuintes do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 
cumprimento de obrigações tributárias, relacionadas com o ICMS, são 
obrigados a manter e escriturar os livros exigidos e a emitir documentos 
fiscais. 

 
RCTE, Art. 88. [...] 
 
§ 1º O contribuinte do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 
cumprimento de obrigação tributária, relacionada com o ICMS, são 
obrigados a (Lei nº 11.651, art. 64, § 2º): 
[...] 
III - manter e escriturar livro fiscal; 
[...] 

 
Destaco ainda que o RCTE, em seu art. 313, I, determina que o livro 

Registro de Saídas destina-se à escrituração da saída de mercadoria, a qualquer título, do 
estabelecimento: 

 
RCTE, Art. 313. O livro Registro de Saídas destina-se à escrituração da 
(Convênio SINIEF SN/70, art. 71): 
 
I - saída de mercadoria, a qualquer título, do estabelecimento; 
[...] 

 
A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 

não consignou no livro Registro de Saídas, no período compreendido de 01/01/2011 a 
30/06/2011, as notas fiscais de saídas de mercadorias não tributadas (S. T.), sendo-lhe 
imputada a exigência de multa formal e acréscimos legais. 

 
Em sua defesa, o sujeito passivo alega a ocorrência de equívocos na 

emissão das notas fiscais autuadas, como exposto no relatório deste Acórdão, e que 
efetivamente os documentos fiscais deveriam ter sido cancelados, mas não foram 
cancelados, tendo o fato sido registrado no livro RUDFTO, conforme fls. 156 a 157. 

 
No Termo de Ocorrência (fls. 156 a 157), o sujeito passivo informa o 

equívoco na emissão das NF-es, o não cancelamento desses documentos fiscais, bem 
como a declaração de que os mesmos não serão registrados no livro Registro de Saídas, 
mas essa ocorrência não foi apresentada ao Fisco, por isso, não vejo como absolver o 
sujeito passivo da acusação formulada o auto de infração, devendo este ser mantido. 

 
Por oportuno, como expôs o autor do lançamento em manifestação 

nestes autos (fls. 226 a 228), o RCTE, art. 167-H, a seguir reproduzido, estabelece os 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Rcte/RCTE.htm#A34
file://///sefazarquivos/SAT/GTRE/lte_consolidação/Lte_atualizada/Cte/CTE.htm
file://///sefazarquivos/SAT/GTRE/lte_consolidação/Lte_atualizada/CTE/CTE.htm%23A64P2
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/SINIEF/CVSN_70.htm#A71


 

procedimentos a serem adotados para o cancelamento de NF-e, não obedecidos pelo 
sujeito passivo. 

 
Art. 167-H. Após a concessão de Autorização de Uso da NF-e, o emitente 
pode solicitar o cancelamento da NF-e, em prazo não superior ao máximo 
definido no "Manual de Integração - Contribuinte", contado do momento em 
que foi concedida a respectiva Autorização de Uso da NF-e, desde que não 
tenha havido a circulação da mercadoria ou a prestação de serviço (Ajuste 
SINIEF 7/05, cláusulas décima segunda e décima terceira). (Redação 
conferida  pelo Decreto nº 7.043 - vigência: 01.04.10 a 26.12.12). 
 
CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO § 1º DO ART. 167-H PELO ART. 1º DO DECRETO Nº 7.043, DE 
29.12.09 - VIGÊNCIA: 01.04.10. 
 

§ 1º O leiaute do Pedido de Cancelamento de NF-e é estabelecido no 
"Manual de Integração - Contribuinte". 
 
CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO § 2º DO ART. 167-H PELO ART. 2º DO DECRETO Nº 6.848, DE 
30.12.08 - VIGÊNCIA: 01.10.08. 
 

§ 2º O Pedido de Cancelamento de NF-e deve ser assinado pelo emitente 
com assinatura digital certificada por entidade credenciada pela Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, contendo o número do 
CNPJ de qualquer dos estabelecimentos do contribuinte, a fim de garantir a 
autoria do documento digital.  
 
§ 3º A transmissão do Pedido de Cancelamento de NF-e é efetivada via 
internet, por meio de protocolo de segurança ou criptografia e deve ser 
realizada por meio de software desenvolvido ou adquirido pelo contribuinte 
ou disponibilizado pela administração tributária. (Acrescido pelo Decreto nº 6.602  - 

vigência: 20.03.07). 

 
§ 4º A cientificação do resultado do Pedido de Cancelamento de NF-e é 
feita por meio de protocolo de segurança ou criptografia transmitido ao 
emitente, via internet, contendo, conforme o caso, a “chave de acesso”, o 
número da NF-e, a data e a hora do recebimento da solicitação pela 
administração tributária do contribuinte e o número do protocolo, podendo 
ser autenticado mediante assinatura digital gerada com certificação digital 
da administração tributária ou outro mecanismo de confirmação de 
recebimento.(Acrescido pelo Decreto nº 6.602  - vigência: 20.03.07) 

 
§ 5º Caso a NF-e objeto de cancelamento já tenha sido transmitida à 
qualquer entidade, a administração tributária deve transmitir-lhe o 
respectivo documento de Cancelamento de NF-e. (Acrescido pelo Decreto nº 6.602  - 

vigência: 20.03.07) 

 
No caso em exame, por tratar-se da falta de registro de saída de 

mercadoria não tributada, não há sonegação de imposto, cabendo a aplicação da forma 
privilegiada prevista no § 8° do art. 71 do CTE: 

 
Art. 71. [...] 
 
§ 8º Quando da prática das irregularidades descritas nos incisos V ao XII deste artigo não resultar, 
ainda que indiretamente, falta de pagamento de imposto, a multa aplicável corresponderá a 50% 
(cinqüenta por cento) do valor fixado para a respectiva infração. 

 
Ante o exposto, conheço da impugnação, nego-lhe provimento para 

considerar procedente o auto de infração, porém, com a aplicação da forma privilegiada 
prevista no § 8º do art. 71 da Lei nº 11.651/91. 



 

 
 

Sala das sessões, em 25 de abril de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00532/16 
 
Relator: Conselheiro José Pereira D'abadia 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Multa Formal. Omissão de 
saída de mercadoria isenta/não tributada. Auditoria do 
Movimento Financeiro. Procedência em parte. Aplicação da 
forma privilegiada pervista no § 8° do art. 71 do CTE. 
 
1. Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada 
não registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, 
correspondente ao deficit financeiro existente no confronto do 
saldo das disponibilidades no início do período, acrescido dos 
ingressos de numerários, e deduzidos dos desembolsos e do 
saldo final das disponibilidades, considerando-se, ainda, as 
despesas indispensáveis à manutenção do estabelecimento, 
mesmo que não escrituradas. (CTE, art. 25, § 1°, IV); 
 
2. Na hipótese de o contribuinte comercializar também 
mercadorias isentas ou não tributadas no período fiscalizado, a 
base de cálculo deve ser obtida por meio da multiplicação do 
valor apurado em procedimento fiscal pela fração obtida da 
divisão do valor das entradas tributadas, exceto aquelas sujeitas 
à substituição tributária pelas operações posteriores, pelo valor 
correspondente ao total das entradas de mercadorias 
destinadas à comercialização ou industrialização. (CTE, art. 25, § 
2°); 
 
3. O valor inicial da exigência deve-se conformar àquele apurado 
em trabalho revisional realizado pelo próprio fisco; 
 
4. Quando da prática das irregularidades descritas neste artigo 
não resultar, ainda que indiretamente, falta de pagamento do 
imposto, a multa aplicável corresponderá a 50% (cinqüenta por 
cento) do valor fixado para a respectiva infração.(CTE, art. 71, § 
8°). 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 24 de fevereiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente oauto de infração no 
valor de multa formal de R$ 20.106,44 (vinte mil, cento e seis reais e quarenta e quatro 
centavos), porém, com a aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º do art. 71 da Lei 
nº 11.651/91. Participaram do julgamento os Conselheiros José Pereira D'abadia, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Washington Luis Freire de Oliveira, Alcedino Gomes Barbosa e 
David Fernandes de Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 
omitiu registro de saída de mercadoria não tributada, nos exercícios de 2007 e 2008, na 



 

importância de R$ 267.173,42 (duzentos e sessenta e sete mil, cento e setenta e três reais 
e quarenta e dois centavos), referente a parte de déficit financeiro apurado em Auditoria 
do Movimento Financeiro, sendo-lhe imputada a exigência da multa formal no valor de R$ 
66.793,36 (sessenta e seis mil, setecentos e noventa e três reais e trinta e seis centavos) 
e acréscimos legais.  

 
Citados como infringidos os arts. 25, § 1°, IV, e § 2°, 64, da Lei n° 

11.651/91, c/c o art. 141, do Decreto 4.852/97, proposta a penalidade prevista no art. 71, 
VII, da Lei n° 11.651/91. 

 
Identificada como sujeito passivo solidário a pessoa física JANIGREY 

ALVES DE MOURA (fls. 03). 
 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, 

Detalhamento do Crédito Tributário (fls. 02), demonstrativos da Auditoria do Movimento 
Financeiro (fls. 4 a 6), Planilha 1 (fls. 7 a 8) e pedido de tramitação conjunta de processos 
(fls. 09). 

 
Intimados o sujeito passivo e a solidária em 14/10/2009 (fls. 12 e 13), 

ambos não comparecem ao processo, sendo declarados revéis (fls. 14 e 15). 
 
Revéis, o sujeito passivo e a solidária apresentam conjuntamente 

impugnação em Segunda Instância (fls. 22 a 28), pedindo a improcedência do lançamento, 
alegando que no levantamento fiscal não foram considerados os ajustes necessários para 
a alteração dos dados escriturais do regime de competência para o regime de caixa, ou 
seja, as inclusões dos montantes recebidos (ajustes de vendas a prazo anteriores ao 
período auditado) e pagos (ajustes de compras a prazo anteriores ao período auditado) a 
cada período, mas relativos a operações realizadas em períodos anteriores, bem como, 
sobre as operações realizadas a cada período, não foram consideradas as exclusões dos 
montantes a pagar (ajustes de compras a prazo efetuadas no período auditado) e a 
receber (ajustes de vendas a prazo efetuadas no período auditado) em períodos 
subsequentes. 

 
Juntam Demonstrativo Movimento Financeiro (fls. 42 e 47) e 

Demonstrativo Fornecedores (fls. 43 a 46). 
 
A Primeira Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio 

da Resolução n° 017/2013 (fls. 49 a 51), converte o julgamento em diligência e encaminha 
os autos à Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia para que agente fiscal 
competente, preferencialmente o próprio autuante, apresente: 

 
1. Análise dos ajustes de compras e de vendas a prazo anteriores e 

posteriores a cada período auditado, utilizando os demonstrativos auxiliares próprios, 
podendo vir a coincidir ou não com os ajustes contraditórios citados, de fls. 43 e de 44 a 
46; 

2. As memórias de cálculo dos percentuais presumidos de saídas 
isentas e não tributadas; 

 
3. As comprovações dos valores de vendas, compras e tributos 

estaduais, respectivamente campos "01", "12" e "20", das planilhas de conclusão das 
auditorias, fls. 04 a 06; 

 



 

4. Nova versão da tabela das "fls. 07 e 08" em que demonstre para 
cada nota fiscal, em coluna adicional, as folhas em que se encontra a fotocópia da mesma 
nos autos do PAT 401904068624; 

 
5. Por fim, os reflexos dos quatro procedimentos ora elencados no 

resultado final da auditoria, em que sejam apresentadas, se for o caso, novas planilhas de 
conclusão da mesma, bem como os novos valores de detalhamento do crédito tributário, à 
semelhança do Anexo do auto de infração de fls. 02. 

 
A diligência realizada resultou no relatório de fls. 53, nos 

demonstrativos revisados (fls. 54 a 57), bem como nos extratos de DPIs (fls. 58 a 63), 
sendo que no relatório, o autor do lançamento entendeu que não existe motivo para que 
sejam aceitas as alegações apresentadas pelo autuado, posicionando-se pela 
manutenção do auto de infração. 

 
Intimados, o sujeito passivo e a solidária não se manifestaram acerca 

do resultado dessa diligência. 
 
A Segunda Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio 

da Resolução 108/2015 (fls. 74 a 75), determina o encaminhamento dos autos para a 
delegacia fiscal de origem a fim de que seu ilustre titular determine que autoridade fiscal 
designada atenda as determinações contidas na Resolução Cameral n° 018, fls. 49 a 51.  

 
Destaca ainda a necessidade de aplicação da alíquota média 

praticada pelo sujeito passivo nas operações internas realizadas no período em que a 
empresa não estava enquadrada no regime da microempresa (ver item 41 do Roteiro 3, 
fls. 120, e Demonstrativos Auxiliares, fls. 328 e 330, do Manual de Auditoria e 
Procedimentos Fiscais – versão 3.2). 

 
O autor do lançamento, cumprindo a Resolução n° 108/2015, em 

relatório (fls. 96), informa que está encaminhando a revisão da Auditoria do Movimento 
Financeiro 2007 e 2008 – conclusão anual, conclusão mensal, alíquota média, 
movimentação mensal, considerando os ingressos e desembolsos referentes as contas a 
pagar e pagas exercício anterior e seguintes. 

 
Junta os demonstrativos da revisão (fls. 78 a 95). 
 
Intimados, o sujeito passivo e a solidária não se manifestaram acerca 

do resultado dessa diligência (revisão). 
 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 

omitiu registro de saída de mercadoria não tributada, nos exercícios de 2007 e 2008, na 
importância de R$ 267.173,42 (duzentos e sessenta e sete mil, cento e setenta e três reais 
e quarenta e dois centavos), referente a parte de déficit financeiro apurado em Auditoria 
do Movimento Financeiro, sendo-lhe imputada a exigência da multa formal no valor de R$ 
66.793,36 (sessenta e seis mil, setecentos e noventa e três reais e trinta e seis centavos) 
e acréscimos legais.  



 

 
A autuação fundamenta-se essencialmente nas normas previstas no 

art. 25, § 1°, IV, e § 2°, do Código Tributário Estadual (CTE): 
 
Art. 25. [...] 
 
§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 
[...] 
IV - ao deficit financeiro existente no confronto do saldo das 
disponibilidades no início do período, acrescido dos ingressos de 
numerários, e deduzidos dos desembolsos e do saldo final das 
disponibilidades, considerando-se, ainda, as despesas indispensáveis à 
manutenção do estabelecimento, mesmo que não escrituradas, tais como: 
 
a) salários e retiradas; 
 
b) aluguel, água, luz, telefone e outras taxas, preços ou tarifas; 

 
c) tributos; 

 
d) outras despesas gerais; 
 
§ 2º Na hipótese de o contribuinte comercializar também mercadorias 
isentas ou não tributadas no período fiscalizado, a base de cálculo deve ser 
obtida por meio da multiplicação do valor apurado em procedimento fiscal 
pela fração obtida da divisão do valor das entradas tributadas, exceto 
aquelas sujeitas à substituição tributária pelas operações posteriores, pelo 
valor correspondente ao total das entradas de mercadorias destinadas à 
comercialização ou industrialização. 

 
O sujeito passivo, ao se defender da autuação, formulou alegações 

de ocorrência de falhas no levantamento fiscal, que ensejaram a baixa dos autos em 
diligência, para revisão fiscal. 

 
A Auditoria do Movimento Financeiro referente ao Exercício de 2007, 

revisada, em sua Conclusão (fls. 78) apurou uma omissão de vendas de mercadorias 
isentas/não tributadas/substituição tributária no valor de R$ 37.582,48 (trinta e sete mil 
quinhentos e oitenta e dois reais e quarenta e oito centavos). 

 
A Auditoria do Movimento Financeiro referente ao Exercício de 2008, 

revisada, em sua Conclusão (fls. 87) apurou uma omissão de vendas de mercadorias 
isentas/não tributadas/substituição tributária no valor de R$ 42.843,31 (quarenta e dois mil 
oitocentos e quarenta e três reais e trinta e um centavos). 

 
Somadas as omissões relativas aos exercícios de 2007 e 2008, 

apuradas nesses demonstrativos da revisão, resulta no total de omissão de R$ 80.425,79 
(oitenta mil quatrocentos e vinte e cinco reais e setenta e nove centavos) e, aplicando o 
percentual de 25% sobre esse total de omissão, obtém-se a multa formal no valor de R$ 
20.106,44 (vinte mil, cento e seis reais e quarenta e quatro centavos), para o qual deve ser 
alterado o lançamento. 

 
Intimado, o sujeito passivo não se manifestou acerca do resultado da 

revisão, presumindo-se estar acorde com a auditoria revisada, tendo esta efetuado os 



 

ajustes necessários no procedimento fiscal, apurando as omissões efetivamente ocorridas 
no período auditado. 

 
Em tratando-se de omissão de saída de mercadoria isenta/não 

tributada, não há sonegação de imposto, cabendo a aplicação da forma privilegiada 
prevista no § 8° do art. 71 do CTE: 

 
Art. 71. [...] 
 

§ 8º Quando da prática das irregularidades descritas neste artigo não 
resultar, ainda que indiretamente, falta de pagamento do imposto, a multa 
aplicável corresponderá a 50% (cinqüenta por cento) do valor fixado para a 
respectiva infração. 

 
Ante o exposto, conheço da impugnação, dou-lhe parcial provimento 

para considerar procedente o auto de infração no valor de multa formal de R$ 20.106,44 
(vinte mil cento e seis reais e quarenta e quatro centavos), porém, com a aplicação da 
forma privilegiada prevista no § 8º do art. 71 da Lei nº 11.651/91. 

 
 

Sala das sessões, em 25 de abril de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00535/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Heli José da Silva 
 

 
EMENTA: I – Obrigação Tributária Acessória. Processual. 
Extravio Documento Fiscal. Decisão cameral que aplicou o 
benefício do parágrafo 3º, do artigo 71, do CTE. Reforma. 
Decisão por maioria.  
 
1. Não constando nos autos elementos probatórios de que o 
extravio dos documentos fiscais, não redundaram em falta de 
pagamento do imposto, exsurge a impossibilidade de se aplicar 
o benefício constante do parágrafo 3º, do artigo 71, do CTE. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 01 
de março de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda Pública 
para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para reformar em parte a decisão cameral e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor da multa formal de R$ 
159.120,00 (cento e cinqüenta e nove mil, cento e vinte reais), sem a aplicação do § 3º, do 
art. 71, do CTE, considerando o pagamento de fls. 45 para fins de possível extinção do 
crédito tributário. Foram vencedores os Conselheiros Heli José da Silva, Domingos Caruso 
Neto, Antônio Martins da Silva, Washington Luis Freire de Oliveira, Marlene Maria da Silva 
Ruguê Bernardes, José Paixão de Oliveira Gomes, David Fernandes de Carvalho, Victor 
Augusto de Faria Morato, Mário de Oliveira Andrade, Lidilone Polizeli Bento e o Sr. 
Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de 
desempate. Vencidos os Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo, Alcedino Gomes 
Barbosa, José Luiz Rosa, Rickardo de Souza Santos Mariano, José Pereira D'abadia, 
João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho, Masayuki Missao, Edson Abrão da Silva e 
Nivaldo José Mendes, que votaram conhecendo do recurso, negando-lhe provimento para 
manter a decisão cameral que considerou parcialmente procedente o auto de infração no 
valor da multa formal de R$ 123.134,40 (cento e vinte e três mil, cento e trinta e quatro 
reais e quarenta centavos), em razão da aplicação do § 3º, do art. 71, do CTE, para os 
documentos fiscais modelo 2 série D1, considerando o pagamento de fls. 45 para fins de 
possível extinção do crédito tributário. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Da análise do presente lançamento, depreende-se que o Fisco 
detectou que o sujeito passivo extraviou os documentos fiscais modelo 1, números 001 a 
625, e modelo 2, série D-1, de números 001 a 250, aplicando em consequência a 
penalidade de R$ 244,80 (duzentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos) por 
documento, totalizando a importância original de R$ 214.200,00 (duzentos e quatorze mil 
e duzentos reais). 

A autoridade lançadora indicou como infringidas as disposições 
dos artigos 64, do Código Tributário Estadual – CTE, e 109, do Decreto nº 4.852/97, 
sendo proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, inciso XVIII, alínea "a", 
do mesmo diploma legal.   



 

O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: 
Controle de Concessão/Autenticação de Documentos Fiscais; espelho cadastral; e, tela 
com consulta dados do contribuinte, fls. 04/06.   

O sujeito passivo foi intimado, conforme documentos de fls. 07/08, 
e mantendo-se inerte, propiciou a lavratura do Termo de Revelia de fls. 09. 

Novamente intimado, fls. 11/12, ingressou com Impugnação ao 
auto de infração, fls. 14/15, argumentando que os blocos modelo 1 se encontram em seu 
poder, sendo que os modelo 2, série D-1, foram extraviados. Junta a cópia do Termo de 
Baixa de Documento Fiscal n 012003, fls. 16, indicando a apresentação dos documentos 
modelo 1, números 501 a 625. 

Lavrou-se a Resolução de fls. 21, intimando o sujeito passivo a 
apresentar os documentos modelo 1, de números 001 a 500, sendo que o mesmo se 
quedou silente. 

A Primeira Câmara deste Conselho decidiu, por maioria de votos, 
conhecer da impugnação, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em 
parte o auto de infração no valor da multa formal de R$ 123.134,40 (cento e vinte e três 
mil, cento e trinta e quatro reais e quarenta centavos), referente às 250 notas fiscais de 
consumidor, com aplicação do § 3º, do artigo 71, do CTE, e 500 notas fiscais modelo 1, 
sem aplicação da forma penal citada.  

Houve, entretanto, o voto vencido que votou pela parcial 
procedência no valor de R$ 159.120,00 (cento e cinquenta e nove mil e cento e vinte 
reais), sem a aplicação do § 3º do artigo 71 do CTE para os documentos modelo 2, 
números 001 a 250. 

A decisão encontra-se consubstanciada no Acórdão nº 2013/2014, 
fls. 30/32. 

Intimada, fls. 33, a Fazenda Pública apresentou Recurso ao 
Conselho Pleno, fls. 34/36, no qual, após destacar a legislação de regência da matéria, 
argumentando que além da não comprovação do extravio de Notas Fiscais, também não 
foi juntado ao feito cópia de seus registros no livro próprio, para fins de demonstração do 
regular pagamento do imposto, infringindo desta forma o citado § 3º, do artigo 71, do 
CTE, razão pela qual pugna pela reforma da decisão cameral.  

Requereu ao final, a procedência do lançamento fiscal no valor do 
voto vencido de R$ 159.120,00 (cento e cinquenta e nove mil e cento e vinte reais). 

Intimado para contraditar o Recurso Fazendário, fls. 39/41, o 
sujeito passivo quedou-se inerte. 

Este é o relatório.   

 
V O T O  

 

Dirigindo-me ao pedido de reforma da decisão cameral, formulado 
pela Representação Fazendária, relativamente à aplicação da forma privilegiada prevista 
no parágrafo 3º, do artigo 71, do Código Tributário Estadual – CTE, para parte dos 
documentos, quais sejam, modelo 2, série D-1, de números 001 a 250, após compulsar 
os autos, meu entendimento é pelo seu acolhimento, por observar, à semelhança da 
referida Representação, que a sua aplicação para o caso presente não pode prevalecer. 

A Fazenda Pública, após destacar o citado parágrafo 3º, 
argumentou: “A Representação Fazendária discorda da decisão cameral entendendo que 
não cabe a aplicação do § 3º, do artigo 71, da Lei nº 11.651/91, quando se trata de notas 



 

fiscais destinadas a consumidores ou usuários finais, pois com as ausências das notas 
fiscais modelo D-1 não há meios de saber se a prática da irregularidade não ensejou, 
ainda que indiretamente, falta de pagamento de imposto”. 

No caso presente, não vejo oportunidade para a aplicação do 
benefício do § 3º, do artigo 71, do CTE, haja vista que o sujeito passivo, além de não 
apresentar os documentos à repartição fiscal, não logrou juntar aos autos nenhuma prova 
de que o extravio dos documentos em questão não implicou em falta de recolhimento do 
imposto. 

Considero, outrossim, que o valor constante do voto vencido foi 
adequado aos valores da multa pecuniária para as duas espécies de documento, a saber: 
modelo 1 e modelo 2. 

Diante do exposto, conheço do Recurso da Fazenda Pública para 
o Conselho Pleno, dou-lhe provimento, para reformar a decisão cameral, e considerar 
procedente o auto de infração no valor da multa formal de R$ 159.120,00 (cento e 
cinquenta e nove mil e cento e vinte reais), sem a aplicação, portanto, do § 3º, do artigo 
71, do CTE, devendo ser considerado para fins de possível extinção do crédito tributário 
o pagamento constante às fls. 45. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 26 de abril de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00540/16 
 
Relator: Conselheiro Mário de Oliveira Andrade 
 

 
EMENTA: Multa Formal. Obrigação tributária acessória. Falta de 
registro de documentos fiscais no livro de registro de entradas. 
Comprovação de escrituração de parte das notas fiscais na EFD. 
Pedido de Revisão Extraordinária. Procedência parcial do 
lançamento. 
 
Estando comprovado nos autos que o sujeito passivo escriturou 
parte das notas fiscais em seu livro de registro de entradas 
antes de receber a notificação do lançamento, o auto de infração 
exigindo a penalidade pelo não registro delas deve ser 
considerado parcial procedente, excluindo-se da exigência 
inicial o valor relativo aos documentos fiscais que 
comprovadamente foram registrados atempadamente. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 31 
de março de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de 
infração no valor da multa formal de R$ 180.670,81 (cento e oitenta mil, seiscentos e 
setenta reais e oitenta e um centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros Mário 
de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza 
Santos Mariano, David Fernandes de Carvalho, Alcedino Gomes Barbosa, Aldeci de 
Souza Flor, José Luiz Rosa, Antônio Martins da Silva, Cláudio Henrique de Oliveira, 
Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê 
Bernardes, João Divino de Brito, Márcio Nogueira Pedra, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Aguinaldo Fernandes de Melo, Victor Augusto de Faria Morato e 
Edson Abrão da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra o histórico da peça inicial que o sujeito passivo deixou de 
escriturar no livro registro de entradas diversas notas fiscais, conforme demonstrativos e 
documentos em anexo. Por esse motivo o contribuinte fica sujeito à multa de 25% do valor 
da operação.  

 
O valor original da multa formal é de R$ 182.910,42 (cento e oitenta 

e dois mil, novecentos e dez reais e quarenta e dois centavos), sendo relativa ao período 
de fevereiro de 2012 a janeiro de 2014.  

 
A fiscalização citou como infringido o artigo 64 do CTE combinado 

com o artigo 308 do RCTE. Foi sugerida a penalidade do artigo 71, inciso VII, alínea "c" da 
Lei 11.651/91, com a alteração efetuada pela Lei 13.446/99. 

 
A fiscalização juntou aos autos as Ordem de Conferência – NFE, 

folhas 06 a 28, CD com os levantamentos fiscais, Folha 28-A, Recibo de Entrega de 
Relatórios Digitais, folha 29. 

 



 

Regularmente intimado para pagamento da quantia exigida ou 
apresentar impugnação em Primeira Instância e Segunda Instância, o sujeito passivo  não 
se manifestou e foi declarado revel e perempto.  

 
O contribuinte interpôs o Pedido de Revisão Extraordinária, 

constante às folhas 44 a 55 dos autos, solicitando a improcedência do lançamento, a 
declaração de nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação da infração, 
e a exclusão do contribuinte dos órgãos de proteção ao crédito, SPC e SERASA, e da 
dívida ativa. 

 
Por intermédio do Despacho de n.º 1.382/2015, o Presidente do 

Conselho Administrativo Tributário admitiu o Pedido de Revisão Extraordinária com 
amparo no artigo 43, § 4º, II, a, 1 da Lei 16.469/09, por estar demonstrado erro de fato, ou 
seja, que dezessete notas fiscais relacionadas pelo fisco estão escrituradas na EFD do 
contribuinte, conforme planilha elaborada pela Auditora Fiscal da Receita Estadual Cibele 
Brito de Araújo. De tal maneira, que do valor do crédito tributário deve ser deduzido o valor 
correspondente a R$ 2.239,61 (dois mil e duzentos, trinta e nove reais e sessenta e um 
centavos), permanecendo, porém, a penalidade no valor original de R$ 180.670,81 (cento 
e oitenta mil, seiscentos e setenta reais e oitenta e um centavos).  

 
Assim, os autos foram encaminhados para serem pautados para 

julgamento pelo Conselho Pleno (CONP). 
 
Após um breve relatório, decido. 
 
 
                                VOTO 
 
 
Analisando os autos vejo que está comprovado que o sujeito passivo 

escriturou partes das notas fiscais constantes no relatório apresentado pelo fisco estadual 
como não escrituradas, ficando caracterizada que a infração denunciada pelo fisco não 
ocorreu em relação a dezessete notas fiscais, conforme consta na Planilha elaborada pela 
revisora, folhas 105 e 106 dos autos, e cópias impressas da EFD do contribuinte dos 
Registros Fiscais dos Documentos de Entradas de Mercadorias e Aquisição de Serviços, 
folhas, 66 a 104. Assim, em relação a esses documentos fiscais a penalidade deve ser 
excluída da exigência inicial.  

 
Desta forma, o valor original da multa exigida inicialmente deve ser 

alterado para a importância de R$ 180.670,81 (cento e oitenta mil, seiscentos e setenta 
reais e oitenta e um centavos), total equivalente a 25% de R$ 722.683,27 (setecentos e 
vinte e dois mil, seiscentos e oitenta e três reais e vinte e sete centavos), montante relativo 
ao somatório das notas fiscais não registradas na EFD do contribuinte, conforme foi 
apurado no levantamento revisional. 

 
A previsão da obrigatoriedade do registro de notas fiscais no Livro de 

entradas está prevista no artigo 308 do RCTE, o qual tem a seguinte redação: 
 

Art. 308. O livro Registro de Entradas destina-se à escrituração da (Convênio 
SINIEF SN/70, art. 70): 

I - entrada, a qualquer título, de mercadoria no estabelecimento; 

II - utilização de serviço pelo estabelecimento. 

https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/SINIEF/CVSN_70.htm#A70


 

§ 1º Deve ser também escriturado: 

I - o documento fiscal relativo à aquisição de mercadoria: 

a) que não transitar pelo estabelecimento adquirente, ainda que por meio de título 
que a represente; 

b) para o ativo imobilizado, cuja escrituração deve ser feita de forma 
individualizada; 

c) para uso ou consumo; 

II - o documento fiscal relativo à destinação da mercadoria produzida pelo próprio 
estabelecimento, para o ativo imobilizado ou para uso e consumo; 

III - o montante de eventual diferença verificada em relação à operação ou à 
prestação já escriturada. 
 

Pelo que consta no dispositivo transcrito, o sujeito passivo infringiu o 
dispositivo da legislação estadual ao não escriturar as notas fiscais, ficando sujeito à 
penalidade prevista na alínea “c”, inciso VII do artigo 71 do CTE. Devendo assim, ser 
considerada procedente a exigência da penalidade em relação às notas fiscais não 
escrituradas na EFD do sujeito passivo. 

 
 Ante o exposto, conheço do Pedido de Revisão Extraordinária e lhe 

dou parcial provimento para julgar parcial procedente o auto de infração no valor original 
de multa formal de R$ 180.670,81 (cento e oitenta mil, seiscentos e setenta reais e oitenta 
e um centavos). 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 26 de abril de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00550/16 
 
Redator do Voto: Conselheiro Masayuki Missao 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação tributária acessória. Multa formal. 
Extravio de livros e documentos fiscais. Improcedência.  
 
Provado nos autos que o sujeito passivo cumpriu com a 
obrigação tributária à qual está vinculado por força de lei, 
improcedente é o auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 27 de janeiro de 2016, decidiu,  por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Carlos Andrade Silveira, Victor Augusto de 
Faria Morato, Masayuki Missao, Edson Abrão da Silva e Márcio Nogueira Pedra. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo não apresentou à 
Delegacia de sua circunscrição os livros e/ou documentos fiscais, no prazo máximo de 10 
dias, contados da data da publicação do Diário Oficial do Estado n° 021522, de 
04/02/2013, da Portaria n° 005/2013 que suspendeu a sua inscrição no cadastro estadual, 
razão pela qual são considerados extraviados. Em consequência, fica sujeito à multa 
formal no valor de R$ 43.862,00. 

 
Como dispositivo legal infringido foi apontado o artigo 64 da Lei nº 

11.651/91, combinado com o artigo 109 do Decreto nº 4.852/97. Proposta a aplicação da 
penalidade prevista no artigo 71, inciso XVIII, alínea “a”, da Lei nº 11.651/91 com a 
redação conferida pela Lei nº 12.806/1995. 

 
O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 04/08.  
 
Intimado à fls. 09/11, o sujeito passivo quedou-se inerte, dando azo à 

lavratura do Termo de Revelia de fls. 12. O sujeito passivo foi novamente intimado para se 
manifestar em Segunda Instância, conforme documentos de fls. 14/17. 

 
 Tempestivamente, o sujeito passivo comparece ao processo 

pedindo a improcedência do auto de infração, sob a alegação de que depositou na 
Agência Fazendária de sua circunscrição, conforme comprovantes em anexo, todos os 
livros e documentos fiscais, objeto da autuação.   

 
Juntamente com a peça defensória foram colacionados aos autos 

documentos de fls. 21/47.  
 
É o Relatório. 
 

VOTO 
 

Tratam os autos de cobrança de penalidade pecuniária em virtude do 
sujeito passivo não ter apresentado à Delegacia de sua circunscrição os livros e 



 

documentos fiscais mencionados na inicial confeccionados exclusivamente para acobertar 
operações destinadas a consumidor final. 

 

Dentro do ordenamento jurídico-tributário, os contribuintes estão, 
além de submetidos ao cumprimento da obrigação tributária principal, que está 
relacionado diretamente ao pagamento de tributos, obrigados pela lei ao cumprimento de 
prestações positivas ou negativas perante o poder tributante, prestações essas que são 
pecuniárias, nos termos dos pressupostos legais. 

Estabelece o artigo 64 da Lei nº 11.651/91, "in verbis", que: 
 
O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do imposto, é 
obrigado ao cumprimento das prestações, positivos ou negativas, 
estabelecidas na legislação tributária. 

 
Entre o rol de exigências está a de conservar os livros e 

documentos fiscais, até que ocorra a inexigibilidade dos créditos tributários 
decorrentes das operações ou prestações neles registradas, conforme preceitua o 
parágrafo único do artigo 146 da retromencionada Lei. Senão vejamos: 

Art. 146. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer 
disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar 
mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou 
fiscais dos sujeitos passivos e demais pessoas indicadas no artigo anterior, 
ou da obrigação destes de exibi-los. 

Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os 
comprovantes dos registros neles efetuados, bem como os demais 
documentos de interesse fiscal, serão conservados até que ocorra a 
prescrição dos créditos tributários decorrentes dos atos, fatos ou negócios a 
que se refiram.  

 
Diante da não apresentação das referidas notas fiscais, pelo que 

dispõe a legislação tributária estadual, o sujeito passivo fica sujeito ao pagamento de 
multa formal, por se tratar de descumprimento de uma obrigação acessória.  

 
Na hipótese de paralisação das atividades, estabelece o artigo 109 

do Regulamento do Código Tributário Estadual que, “no prazo máximo de 10 (dez) dias 
contados da data do encerramento da atividade do estabelecimento, o contribuinte é 
obrigado a solicitar a baixa de sua inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado - 
CCE, hipótese em que deve apresentar todos os documentos fiscais necessários à 
conclusão do evento”.  

 
A multa formal de que trata o auto de infração é relativa ao extravio 

das notas fiscais Modelo 1, série D-1, de números 001 a 125, totalizando 125 notas fiscais 
e 5 (cinco) livros fiscais.  

 
Em sua peça defensória, conforme pode ser visto no relatório acima, 

o sujeito passivo sustenta, em síntese, que todos os livros e documentos fiscais 
mencionados na inicial foram entregues à repartição fazendária competente, conforme 
documentos anexos. 
 

De fato, ao compulsar e analisar os elementos constitutivos do 
presente processo, verifico que todos os livros e documentos fiscais tidos como 



 

extraviados foram apresentados ao SEINEF da Delegacia Regional de Fiscalização de 
Morrinhos, conforme atestam as cópias dos Anexos I e II de folhas 40 e 41.  

 

Sendo assim, diante do procedimento do contribuinte e das provas 
instrutórias da defesa formei o meu convencimento de que a autuada não cometeu o ilícito 
fiscal apontado no lançamento tributário.  

Ante todo o exposto, nada mais devo acrescentar, motivo pelo qual 
voto conhecendo da impugnação, dando-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração.  

 
 
 

Sala das sessões, em 27 de abril de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00551/16 
 
Redator do Voto: Conselheiro Masayuki Missao 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Acessória. Não incidência e 
benefícios fiscais. Multa formal.  
ICMS. Obrigação acessória. Multa formal. Extravio de 
documento fiscal. Procedência em parte. Aplicação do § 3° do 
art. 71 do CTE. 
 
1. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os 
comprovantes dos registros neles efetuados, bem como os 
demais documentos de interesse fiscal, serão conservados até 
que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes dos 
atos, fatos ou negócios a que se refiram. (CTE, art. 146, 
Parágrafo único); 
 
2. É parcialmente procedente o auto de infração relativo a 
extravio de documento fiscal quando comprovada a entrega de 
parte desses documentos em órgão fazendário próprio; 
 
3. As multas previstas nas alíneas "a" do inciso XVIII e "a" do 
inciso XX poderão ser aplicadas por grupos de até 25 
documentos para nota fiscal, modelos 1 ou 1-A, conhecimento 
de transporte, modelos 8, 9 ou 11, conhecimento aéreo, modelo 
10, e de até 50 documentos para os demais documentos fiscais, 
quando da prática da irregularidade não ensejar, ainda que 
indiretamente, falta de pagamento de imposto (CTE, art. 71, § 3°). 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 26 de fevereiro de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de 
infração sobre a multa formal no valor de R$1.708,96 (um mil, setecentos e oito reais e 
noventa e seis centavos), relativo ao extravio de 400 notas fiscais, porém, com a aplicação 
da penalidade por grupo de documentos, nos termos do § 3º do art. 71 do CTE. Foram 
vencedores os Conselheiros Carlos Andrade Silveira, Masayuki Missao e Edson Abrão da 
Silva. Vencidos os Conselheiros  Victor Augusto de Faria Morato e Domingos Caruso Neto 
, que votaram pela procedência parcial, em relação ao extravio de 400 notas fiscais, sem a 
aplicação do § 3º   do art. 71 do CTE, no valor da multa formal de R$ 85.448,00 (oitenta e 
cinco mil, quatrocentos e quarenta e oito reais). 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 
extraviou as Notas Fiscais modelo 2, Série D-1, numeradas de 001 a 1.050, no total de 
1.050 (um mil e cinquenta) documentos fiscais, sendo-lhe imputa a exigência da multa 
formal no valor de R$ 224.301,00 (duzentos e vinte e quatro mil, trezentos e um reais). 

 
Aplicada a multa no valor de R$ 213,62 (duzentos e treze reais e 

sessenta e dois centavos) por documento extraviado. 
 



 

Citados como infringidos os arts. 64 e 146, Parágrafo único, da Lei n° 
11.651/91, proposta a penalidade prevista no art. 71, XX, “a”, item 1, da Lei n° 11.651/91 
com redação da Lei n° 13.194/97. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, Controle 

de Concessão/Autenticação de Documentos Fiscais – CIAF (fls. 05) e espelho cadastral 
(fls. 07), dentre outros documentos. 

 
Intimado, o sujeito passivo não comparece ao processo em Primeira 

Instância, sendo declarado revel (fls. 12). 
 
Revel, o sujeito passivo apresenta impugnação em Segunda 

Instância (fls. 19), pedindo a improcedência do lançamento, afirmando que os documentos 
foram devidamente entregues à repartição fiscal competente quando do pedido de 
paralisação. 

 
Junta, a título de prova, Pedido de Baixa de Documento Fiscal (fls. 

20), Termo de Fiel Depositário (fls. 21), c) e Termo de Declaração de Extravio de 
Documentos (fls. 23), dentre outros documentos. 

 
A Terceira Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio 

da Resolução n° 066/2015 (fls. 30 a 31), converte o julgamento em diligência e encaminha 
o processo ao SEPRO - Setor de Preparo Processual, para que o seu ilustre titular 
determine a intimação da empresa autuada para, no prazo de 15 (quinze) dias, adotar as 
seguintes providências: 

 
1 - Juntar ao processo o comprovante de entrega das Notas Fiscais 

Mod. 2, Série D-1 nºs. 401 a 1050, devidamente chancelado (carimbado) pela repartição 
fiscal competente, nos termos dos artigos 34 e 43 e Anexo Único da Instrução Normativa 
nº 946/09-GSF c/c o art. 94-A do Decreto nº 4.852/97; 

 
2 - Juntar ao processo cópia autenticada do Livro Registro de Saída 

de Mercadoria, comprovando o registro das Notas Fiscais extraviadas, usadas, para 
verificação da possibilidade de aplicação da multa por grupo de até 50 (cinquenta) 
documentos, nos termos do § 3º, do art. 71, da Lei nº 11.651/91; 

 
3 - Prestar quaisquer outros esclarecimentos que entender úteis para 

a solução da lide. 
 

Intimada, a empresa apresenta manifestação (fls. 36), onde afirma 
que junta ao processo o comprovante de entrega das Notas Fiscais modelo 2, série D-1, 
numeradas de 401 a 1.050 devidamente chancelado pela repartição fiscal competente.  

 
Diz que por ser optante do Simples nacional, não está obrigação a 

adotar livro Registro de Saídas. 
 
Junta Termo de Declaração de Extravio de Documento (fls. 41) e 

Pedido de Baixa de Documento Fiscal (fls. 42 e 43), dentre outros documentos. 
 
É o relatório. 
 
 

V O T O 



 

 
 
A multa formal no valor de R$ 224.301,00 (duzentos e vinte e quatro 

mil trezentos e um reais), exigida no auto de infração, decorreu do extravio das Notas 
Fiscais modelo 2, Série D-1, numeradas de 001 a 1.050, no total de 1.050 (um mil e 
cinquenta) documentos fiscais.  

 
A autuação fundamenta-se essencialmente no art. 146, Parágrafo 

único, do Código Tributário Estadual (CTE): 
 
Art. 146. [...] 
 
Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e 
os comprovantes dos registros neles efetuados, bem como os demais 
documentos de interesse fiscal, serão conservados até que ocorra a 
prescrição dos créditos tributários decorrentes dos atos, fatos ou negócios 
a que se refiram. 

 
O Anexo XII - Pedido de Baixa de Documento Fiscal (fls. 42 e 43), 

juntado pelo sujeito passivo, comprova a devolução ao órgão fazendário das Notas Fiscais 
modelo 2, Série D-1, numeradas de 401 a 1.050, remanescendo extraviadas as Notas 
Fiscais modelo 2, Série D-1, numeradas de 001 a 400. 

 
Considerando que o sujeito passivo, espontaneamente, apresentou 

em 23/07/2013 Declaração de Extravio de Documento chancelada pela Agenfa Especial 
de São Miguel do Araguaia, antes da lavratrura do presente auto de infração, revelando 
essa declaração que os 400 (quatrocentos) primeiros documentos autuados foram 
utilizados, não havendo mais a possibilidade de serem utilizados de forma fraudulenta por 
outrem, em relação aos documentos fiscais que ainda permanecem desaparecidos, deve 
ser aplicada a cobrança da multa por blocos de 50 documentos, conforme o permissivo 
previsto no § 3° do art. 71 do CTE: 

 
Art. 71. [...] 
 

§ 3º As multas previstas nas alíneas “a” do inciso XVIII e “a” do inciso XX 
poderão ser aplicadas por grupos de até 25 documentos para nota fiscal, 
modelos 1 ou 1-A, conhecimento de transporte, modelos 8, 9 ou 11, 
conhecimento aéreo, modelo 10, e de até 50 documentos para os demais 
documentos fiscais, quando da prática da irregularidade não ensejar, ainda 
que indiretamente, falta de pagamento de imposto. 

 
Fazendo a conversão dos 400 (quatrocentos) documentos fiscais que 

remanescem extraviados para grupos de 50 documentos, em atenção ao § 3° do art. 71 
do CTE, resulta em 8 (oito) blocos e, aplicada multa de R$ 213,62 (duzentos e treze reais 
e sessenta e dois centavos) sobre esses 8 (oito) blocos, obtém-se R$ 1.708,96 (um mil, 
setecentos e oito reais e noventa e seis centavos), valor total da multa formal, para o qual 
deve ser alterado o lançamento. 

 
Ante o exposto, conheço da impugnação, dou-lhe parcial provimento 

para considerar procedente em parte o auto de infração sobre a multa formal no valor de 
R$ 1.708,96 (um mil, setecentos e oito reais e noventa e seis centavos), relativo ao 
extravio de 400 notas fiscais, porém, com a aplicação da penalidade por grupo de 
documentos, nos termos do § 3º do art. 71 do CTE. 



 

 
 

Sala das sessões, em 27 de abril de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00552/16 
 
Relator: Conselheiro Masayuki Missao 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica. 
Insegurança na determinação da infração. Rejeitada. Preliminar 
de nulidade da peça básica. Incompetência funcional da 
autoridade lançadora. Rejeitada. Preliminar de nulidade parcial 
do processo. Cerceamento do direito defesa. Rejeitada. Pedido 
de nulidade do acórdão cameral. Não apreciado. Mérito. ICMS. 
Obrigação acessória. Exigência de multa formal. Apresentação 
de arquivo magnético da Escrituração Fiscal Digital (EFD), sem 
o registro de notas fiscais de entrada. Procedência em parte. 
 
1. Rejeita-se a arguição de insegurança na determinação da 
infração, estando a irregularidade claramente relatada e o auto 
de infração devidamente instruído; 
 
2. Não se acolhe a arguição de incompetência funcional da 
autoridade lançadora, estando o Auditor-Fiscal da Receita 
Estadual I – AFRE I legalmente atribuído a constituir o crédito 
tributário exigido no auto de infração; 
 
3. Tendo sido regular a intimação do sujeito passivo, não há 
cerceamento do direito de defesa, rejeita-se a arguição de 
nulidade parcial do processo; 
 
4. Não se aprecia o pedido de nulidade do acórdão cameral, 
quando retirado o pedido pelo advogado da empresa na 
sustentação oral; 
 
5. A apresentação de arquivo magnético com omissão de 
registro ou com informação incorreta ou incompleta referente a 
qualquer campo de registro, inclusive aquele que apresente 
valor de operação ou prestação divergente com o valor da 
operação ou prestação realizada pelo contribuinte, sujeita-se à 
exigência de multa formal; 
 
6. Declara-se procedente em parte o auto de infração relativo à 
apresentação de arquivo magnético com omissão de registro 
quando, para a hipótese, a legislação tributária permitir a 
aplicação de penalidade diversa da proposta pela autoria do 
lançamento. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 29 de fevereiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos,  rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. E, também por votação unânime, rejeitar a preliminar de 
nulidade da peça básica, requerida pela autuada, por incompetência funcional da 
autoridade lançadora. E, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade 



 

parcial do processo a partir da intimação, por cerceamento do direito defesa. Participaram 
do julgamento os Conselheiros Masayuki Missao, Edson Abrão da Silva, Domingos 
Caruso Neto, Carlos Andrade Silveira e Victor Augusto de Faria Morato. Com relação ao 
pedido de nulidade do acórdão cameral, deixou de ser apreciado em virtude da retirada 
verbal pelo advogado da empresa. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de 
infração sobre o valor de R$ 4.225,30 (quatro mil, duzentos e vinte e cinco reais e trinta 
centavos), relativo a falta de apresentação de 5 arquivos magnéticos, com alteração da 
penalidade para a prevista no art. 71, inciso XXIII do CTE, sem a aplicação da forma 
privilegiada prevista no § 8º do mesmo artigo.  Foram vencedores os Conselheiros 
Masayuki Missao, Edson Abrão da Silva e Carlos Andrade Silveira. Vencidos os 
Conselheiros Domingos Caruso Neto e Victor Augusto de Faria Morato, que votaram pela 
procedência do auto de infração sem aplicação do § 8º do Art. 71 do CTE. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

 
Consta do auto de infração que o sujeito passivo apresentou os 

Arquivos Magnéticos da Escrituração Fiscal Digital – EFD, referentes aos meses de julho, 
setembro, outubro, novembro e dezembro de 2014, SEM o registro das Notas Fiscais de 
Entrada (Registro do Campo C-100), no valor de R$ 4.044.998,20 (quatro milhões 
quarenta e quatro mil novecentos e noventa e oito reais e vinte centavos), sendo-lhe 
imputada a exigência da multa formal no valor de R$ 1.011.249,55 (um milhão onze mil 
duzentos e quarenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), equivalente a 25% (vinte 
e cinco por cento) do valor das operações, juntamente com o acréscimos legais. 

 
Citados como infringidos o art. 64, § 2º, da Lei nº 11.651/91, c/c os 

arts. 308, 310 e 356-C, § 1º, I, do Decreto 4852/97, proposta a penalidade prevista no art. 
71, VII, "c", da Lei n° 11.651/91 com redação da Lei n° 13446/99. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, 

Detalhamento do Crédito Tributário (fls. 03), Descritivo Complementar da Ocorrência (fls. 
04), CD e Recibo de Entrega de Relatórios Digitais (fls. 05), dentre outros documentos. 

 
Intimado em 17/09/2015 (fls.11), o sujeito passivo não comparece ao 

processo, sendo declarado revel (fls. 14). 
 
Revel, o sujeito passivo apresenta impugnação em Segunda 

Instância (fls.19 a 22), formulando em preliminar arguição de nulidade da peça básica, 
relacionando a hipótese de incompetência funcional da autoridade lançadora (fls. 20). 

 
Também formula em preliminar arguição de nulidade parcial do 

processo a partir da intimação, por cerceamento do direito defesa (fls. 21). 
 
Caso não sejam acolhidas as preliminares arguidas, no mérito, pede 

a improcedência do lançamento, alegando que todas as notas fiscais tiveram sua 
escrituração fiscal digital registradas. 

 
Diz que os arquivos reclamados no auto de infração referem-se aos 

meses de julho,, setembro a dezembro de 2014, enquanto no Detalhamento do Crédito 
Tributário (fls. 03), além desse período, consta o arquivo do mês de janeiro de 2015. 

 



 

Informa que os arquivos foram apresentados, tão logo o contador 
descobriu que houve o envio apenas de parte dos registros, reapresentou os arquivos com 
os valores das notas fiscais de entradas. 

 
Protesta pela juntada posterior de demonstrativos e documentos. 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

PRELIMINARES 
 
Apreciando a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela 

autuada, por insegurança na determinação da infração, manifesto-me pela sua rejeição, 
tendo em vista que a irregularidade está claramente relatada e o auto de infração 
devidamente instruído.  

 
Apreciando a preliminar de nulidade da peça básica, requerida pela 

autuada, por incompetência funcional da autoridade lançadora, manifesto-me pela sua 
rejeição, posto que o Auditor-Fiscal da Receita Estadual I – AFRE I está legalmente 
atribuído a constituir o crédito tributário exigido no auto de infração, nos termos do art. 4°, 
I, 7, da lei n° 13.266, de 16 de abril de 1998: 

 
Art. 4º - As atribuições conferidas, privativamente, aos funcionários fiscais, 
integrantes do Quadro de Pessoal do Fisco da Secretaria da Fazenda, são 
as seguintes: 

I – ao Auditor-Fiscal da Receita Estadual I – AFRE I: 

7. auditoria nos contribuintes estaduais a seguir enumerados, com 
verificação de seus livros e documentos fiscais: 

7.1.microempresa; 

7.2.empresa de pequeno porte; 

7.3. estabelecimentos que mantenham somente escrita fiscal ao tempo do 
fato objeto do lançamento, independentemente de seu porte; 

 

7.4. empresa de médio porte, inclusive com escrituração contábil, mediante ato do Secretário da 
Fazenda; 
 

 
Apreciando a preliminar de nulidade parcial do processo a partir da 

intimação, por cerceamento do direito defesa, manifesto-me pela sua rejeição, porque 
regular a intimação do sujeito passivo, não havendo cerceamento do direito de defesa.  

 
Deixo de apreciar o pedido de nulidade do acórdão cameral, em 

virtude da retirada verbal do pedido pelo advogado da empresa. 
 
 

MÉRITO 
 



 

Dirigindo-me ao mérito, em relação à matéria autuada, Escrituração 
Fiscal Digital – EFD, considero relevante reproduzir os arts. 356-C, § 1°, I e 356-D, do 
Regulamento do Código Tributário Estadual (RCTE): 

 

Art. 356-C. A Escrituração Fiscal Digital - EFD - compõe-se da totalidade 
das informações, em meio digital, necessárias à apuração do imposto 
referente à operação e prestação praticada pelo contribuinte do ICMS ou 
IPI, bem como outras de interesse da administração tributária e da 
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB - (Ajuste SINIEF 2/09, 
cláusula primeira, § 1º). 

§ 1º O contribuinte deve utilizar a EFD para efetuar a escrituração dos 
seguintes livros fiscais (Ajuste SINIEF 2/09, cláusula primeira, § 3º): 

I - Registro de Entradas; 
[...] 

 

Art. 356-D. A EFD é obrigatória, observado o art. 356-E, para o contribuinte 
do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e 
sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal 
e de Comunicação - ICMS ou do Imposto sobre Produtos Industrializados - 
IPI (Ajuste SINIEF 2/09, cláusula terceira, caput). 

 
Em razão do contribuinte ter apresentado os arquivos magnéticos da 

Escrituração Fiscal Digital – EFD, referentes aos meses de julho, setembro, outubro, 
novembro e dezembro de 2014, sem o registro das Notas Fiscais de Entrada, em afronta 
ao art. 356-C, § 1°, I, do RCTE, os agentes do Fisco imputaram-lhe a exigência da multa 
formal no valor de R$ 1.011.249,55 (um milhão onze mil duzentos e quarenta e nove reais 
e cinquenta e cinco centavos), equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor das 
operações, prevista no art. 71, VII, “c”, do Código Tributário Estadual (CTE): 

 
Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
[...] 
VII - de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da operação ou da prestação: 
c) pela falta de registro ou pelo registro com valor incorreto de documento relativo à entrada, 
aquisição ou utilização de mercadorias, bens e serviços; 
 
[...] 

 
Em atenção ao disposto no art. 356-D do RCTE (obrigatoriedade da 

EFD para contribuinte do ICMS) e ao estabelecido no § 7°-B, II, do CTE, a seguir 
reproduzido, a multa proposta pelos autores do lançamento (CTE, art. 71, VII, “c”) deve ser 
alterada para a prevista no art. 71, XXIII, “a”, do CTE: 

 
Art. 71. [...] 
 

§ 7º-B Nos casos em que a legislação tributária permita ou exija a 
substituição de documento ou livro fiscal por arquivo magnético, cuja 
remessa ao fisco seja obrigatória, deve ser observado o seguinte, para fins 
de aplicação das multas previstas neste artigo: 

I - aplica-se a multa relativa a irregularidades apresentadas em documentos 
ou livros fiscais impressos, nas hipóteses de incorreções relativas à 
alíquota ou aos valores da operação ou da prestação, da base de cálculo, 
do crédito ou do débito do imposto; 

https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/ajustes/2009/AJ_002_09.htm
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/ajustes/2009/AJ_002_09.htm
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/ajustes/2009/AJ_002_09.htm


 

II - nas demais hipóteses, aplica-se a multa relativa à falta de remessa ou 
de entrega de arquivo magnético, à omissão de registro ou a informação 
incorreta ou incompleta referente a qualquer campo de registro, conforme o 
caso. 

 
Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
[...] 

XXIII - por arquivo magnético apresentado com omissão de registro ou com 
informação incorreta ou incompleta referente a qualquer campo de registro, 
inclusive aquele que apresente valor de operação ou prestação divergente 
com o valor da operação ou prestação realizada pelo contribuinte, 
sucessiva e cumulativamente, no valor de: 

a) R$ 845,06 (oitocentos e quarenta e cinco reais e seis centavos); 

b) R$ 1.690,13 (um mil seiscentos e noventa reais e treze centavos), 
quando o descumprimento da obrigação persistir por mais de 10 (dez) dias, 
contados da data de ciência da exigência prevista na alínea "a"; 

c) R$ 2.349,80 (dois mil trezentos e quarenta e nove reais e oitenta 
centavos) ou o equivalente à aplicação do percentual de 1% (um por cento) 
sobre um dos seguintes valores, o que for maior, quando o 
descumprimento da obrigação persistir por mais de 10 (dez) dias, contados 
da data de ciência da exigência prevista na alínea “b”: 

1. valor das operações ou prestações realizadas no período 
correspondente e que deveriam constar de registro omitido;  

2. valor do documento fiscal informado em registro que contenha campo 
que apresente algum tipo de irregularidade;  

3. valor das operações ou prestações realizadas no período 
correspondente, nos casos em que o registro omitido ou que contenha 
informação incorreta ou incompleta não se refira a documento fiscal; 

4. valor da diferença, no caso de registro que apresente valor da operação 
ou da prestação divergente do valor da operação ou da prestação realizada 
pelo contribuinte; 

 

Feita a alteração da penalidade, sendo a multa por apresentação de 
arquivo com omissão de registro no valor de R$ 845,06 (oitocentos e quarenta e cinco 
reais e seis centavos), lançamento deve ser alterado para a multa no valor de R$ 3.380,24 
(três mil, trezentos e oitenta reais e vinte e quatro centavos), relativa a falta de 
apresentação de 5 (cinco) arquivos magnéticos alusivos aos meses de julho, setembro 
outubro, novembro e dezembro de 2014. 

 
No caso em apreciação, não cabe a aplicação da forma privilegiada 

prevista no § 8º do art. 71 do CTE, porque não está afastada a possibilidade de 
sonegação de imposto. 

 



 

Embora no Detalhamento do Crédito Tributário (fls. 03) conste a 
referência 01/2015, a acusação é relativa aos meses de julho, setembro, outubro, 
novembro e dezembro de 2014. 

 
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade da peça básica, 

arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração. Rejeito a preliminar 
de nulidade da peça básica, requerida pela autuada, por incompetência funcional da 
autoridade lançadora. Rejeito a preliminar de nulidade parcial do processo a partir da 
intimação, por cerceamento do direito defesa. Com relação ao pedido de nulidade do 
acórdão cameral, deixo de apreciar em virtude da retirada verbal do pedido pelo advogado 
da empresa. Quanto ao mérito, conheço da impugnação, dou-lhe parcial provimento para 
considerar procedente em parte o auto de infração sobre o valor de R$ 4.225,30 (quatro 
mil, duzentos e vinte e cinco reais e trinta centavos), relativo a falta de apresentação de 5 
arquivos magnéticos, com alteração da penalidade para a prevista no art. 71, inciso XXIII 
do CTE, sem a aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º do mesmo artigo. 

 
 

Sala das sessões, em 27 de abril de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00553/16 
 
Relator: Conselheiro Masayuki Missao 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica. 
Insegurança na determinação da infração. Rejeitada. Preliminar 
de nulidade da peça básica. Incompetência funcional da 
autoridade lançadora. Rejeitada. Preliminar de nulidade parcial 
do processo. Cerceamento do direito defesa. Rejeitada. Pedido 
de nulidade do acórdão cameral. Não apreciado. Mérito. ICMS. 
Obrigação acessória. Exigência de multa formal. Apresentação 
de arquivo magnético da Escrituração Fiscal Digital (EFD), sem 
o registro de notas fiscais de entrada. Procedência em parte. 
 
1. Rejeita-se a arguição de insegurança na determinação da 
infração, estando a irregularidade claramente relatada e o auto 
de infração devidamente instruído; 
 
2. Não se acolhe a arguição de incompetência funcional da 
autoridade lançadora, estando o Auditor-Fiscal da Receita 
Estadual I – AFRE I legalmente atribuído a constituir o crédito 
tributário exigido no auto de infração; 
 
3. Tendo sido regular a intimação do sujeito passivo, não há 
cerceamento do direito de defesa, rejeita-se a arguição de 
nulidade parcial do processo; 
 
4. Não se aprecia o pedido de nulidade do acórdão cameral, 
quando retirado o pedido pelo advogado da empresa na 
sustentação oral; 
 
5. A apresentação de arquivo magnético com omissão de 
registro ou com informação incorreta ou incompleta referente a 
qualquer campo de registro, inclusive aquele que apresente 
valor de operação ou prestação divergente com o valor da 
operação ou prestação realizada pelo contribuinte, sujeita-se à 
exigência de multa formal; 
 
6. Declara-se procedente em parte o auto de infração relativo à 
apresentação de arquivo magnético com omissão de registro 
quando, para a hipótese, a legislação tributária permitir a 
aplicação de penalidade diversa da proposta pela autoria do 
lançamento. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 29 de fevereiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos,  rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. E, também por votação unânime, rejeitar a preliminar de 
nulidade da peça básica, requerida pela autuada, por incompetência funcional da 
autoridade lançadora. E, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade 



 

parcial do processo a partir da intimação, por cerceamento do direito defesa. Participaram 
do julgamento os Conselheiros Masayuki Missao, Edson Abrão da Silva, Domingos 
Caruso Neto, Carlos Andrade Silveira e Victor Augusto de Faria Morato. Com relação ao 
pedido de nulidade do acórdão cameral, deixou de ser apreciado em virtude da retirada 
verbal pelo advogado da empresa. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de 
infração sobre o valor de R$ 3.380,24 (três mil, trezentos e oitenta reais e vinte e quatro 
centavos), relativo a falta de apresentação de 4 arquivos magnéticos, com alteração da 
penalidade para a prevista no art. 71, inciso XXIII do CTE, sem a aplicação da forma 
privilegiada prevista no § 8º do mesmo artigo.  Foram vencedores os Conselheiros 
Masayuki Missao, Edson Abrão da Silva e Carlos Andrade Silveira. Vencidos os 
Conselheiros Domingos Caruso Neto e Victor Augusto de Faria Morato, que votaram pela 
procedência do auto de infração sem aplicação do § 8º do Art.71 do CTE. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo apresentou os 
Arquivos Magnéticos da Escrituração Fiscal Digital – EFD, referentes aos meses de julho, 
outubro e dezembro de 2014, SEM o registro das Notas Fiscais de Entrada (Registro do 
Campo C-100), no valor de R$ 291.264,77 (duzentos e noventa e um mil duzentos e 
sessenta e quatro reais e setenta e sete centavos), sendo-lhe imputada a exigência da 
multa formal no valor de R$ 72.816,19 (setenta e dois mil oitocentos e dezesseis reais e 
dezenove centavos), equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor das operações, 
juntamente com o acréscimos legais. 

 
Citados como infringidos o art. 64, § 2º, da Lei nº 11.651/91, c/c os 

arts. 308, 310 e 356-C, § 1º, I, do Decreto 4852/97, proposta a penalidade prevista no art. 
71, VII, "c", da Lei n° 11.651/91 com redação da Lei n° 13446/99. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, 

Detalhamento do Crédito Tributário (fls. 03), Descritivo Complementar da Ocorrência (fls. 
04), CD e Recibo de Entrega de Relatórios Digitais (fls. 05), dentre outros documentos. 

 
Intimado em 17/09/2015 (fls.11), o sujeito passivo não comparece ao 

processo, sendo declarado revel (fls. 14). 
 
Revel, o sujeito passivo apresenta impugnação em Segunda 

Instância (fls.19 a 22), formulando em preliminar arguição de nulidade da peça básica, 
relacionando a hipótese de incompetência funcional da autoridade lançadora (fls. 20). 

 
Também formula em preliminar arguição de nulidade parcial do 

processo a partir da intimação, por cerceamento do direito defesa (fls. 21). 
 
Formula também pedido de nulidade do acórdão cameral, que 

ratificou a decisão singular (fls. 22). 
 
Caso não sejam acolhidas as preliminares arguidas, no mérito, pede 

a improcedência do lançamento, alegando que todas as notas fiscais tiveram sua 
escrituração fiscal digital registradas. 

 
Diz que os arquivos reclamados no auto de infração referem-se aos 

meses de julho e outubro a dezembro de 2014, enquanto no Detalhamento do Crédito 
Tributário (fls. 03), além desse período, consta o arquivo do mês de janeiro de 2015. 



 

 
Informa que os arquivos foram apresentados, tão logo o contador 

descobriu que houve o envio apenas de parte dos registros, reapresentou os arquivos com 
os valores das notas fiscais de entradas. 

 
Protesta pela juntada posterior de demonstrativos e documentos. 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

PRELIMINARES 
 
Apreciando a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela 

autuada, por insegurança na determinação da infração, manifesto-me pela sua rejeição, 
tendo em vista que a irregularidade está claramente relatada e o auto de infração 
devidamente instruído.  

 
Apreciando a preliminar de nulidade da peça básica, requerida pela 

autuada, por incompetência funcional da autoridade lançadora, manifesto-me pela sua 
rejeição, posto que o Auditor-Fiscal da Receita Estadual I – AFRE I está legalmente 
atribuído a constituir o crédito tributário exigido no auto de infração, nos termos do art. 4°, 
I, 7, da Lei n° 13.266, de 16 de abril de 1998: 

 
Art. 4º - As atribuições conferidas, privativamente, aos funcionários fiscais, 
integrantes do Quadro de Pessoal do Fisco da Secretaria da Fazenda, são 
as seguintes: 

I – ao Auditor-Fiscal da Receita Estadual I – AFRE I: 

7. auditoria nos contribuintes estaduais a seguir enumerados, com 
verificação de seus livros e documentos fiscais: 

7.1.microempresa; 

7.2.empresa de pequeno porte; 

7.3. estabelecimentos que mantenham somente escrita fiscal ao tempo do 
fato objeto do lançamento, independentemente de seu porte; 

7.4. empresa de médio porte, inclusive com escrituração contábil, mediante 
ato do Secretário da Fazenda; 
 

 
Apreciando a preliminar de nulidade parcial do processo a partir da 

intimação, por cerceamento do direito defesa, manifesto-me pela sua rejeição, porque 
regular a intimação do sujeito passivo, não havendo cerceamento do direito de defesa.  

 
Deixo de apreciar o pedido de nulidade do acórdão cameral, em 

virtude da retirada verbal do pedido pelo advogado da empresa. 
 

MÉRITO 
 
Dirigindo-me ao mérito, em relação à matéria autuada, Escrituração 

Fiscal Digital – EFD, considero relevante reproduzir os arts. 356-C, § 1°, I e 356-D, do 
Regulamento do Código Tributário Estadual (RCTE): 

 



 

Art. 356-C. A Escrituração Fiscal Digital - EFD - compõe-se da totalidade 
das informações, em meio digital, necessárias à apuração do imposto 
referente à operação e prestação praticada pelo contribuinte do ICMS ou 
IPI, bem como outras de interesse da administração tributária e da 
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB - (Ajuste SINIEF 2/09, 
cláusula primeira, § 1º). 

§ 1º O contribuinte deve utilizar a EFD para efetuar a escrituração dos 
seguintes livros fiscais (Ajuste SINIEF 2/09, cláusula primeira, § 3º): 

I - Registro de Entradas; 
[...] 

 

Art. 356-D. A EFD é obrigatória, observado o art. 356-E, para o contribuinte 
do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e 
sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal 
e de Comunicação - ICMS ou do Imposto sobre Produtos Industrializados - 
IPI (Ajuste SINIEF 2/09, cláusula terceira, caput). 

 
Em razão do contribuinte ter apresentado os arquivos magnéticos da 

Escrituração Fiscal Digital – EFD, referentes aos meses de julho, outubro e dezembro de 
2014, sem o registro das Notas Fiscais de Entrada, em afronta ao art. 356-C, § 1°, I, do 
RCTE, os agentes do Fisco imputaram-lhe a exigência da multa formal no valor de R$ 
72.816,19 (setenta e dois mil oitocentos e dezesseis reais e dezenove centavos), 
equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor das operações, prevista no art. 71, 
VII, “c”, do Código Tributário Estadual (CTE): 

 
Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
[...] 
VII - de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da operação ou da 
prestação: 
c) pela falta de registro ou pelo registro com valor incorreto de documento 
relativo à entrada, aquisição ou utilização de mercadorias, bens e serviços; 
 
[...] 

 
Em atenção ao disposto no art. 356-D do RCTE (obrigatoriedade da 

EFD para contribuinte do ICMS) e ao estabelecido no § 7°-B, II, do CTE, a seguir 
reproduzido, a multa proposta pelos autores do lançamento (CTE, art. 71, VII, “c”) deve ser 
alterada para a prevista no art. 71, XXIII, “a”, do CTE: 

 
Art. 71. [...] 
 

§ 7º-B Nos casos em que a legislação tributária permita ou exija a 
substituição de documento ou livro fiscal por arquivo magnético, cuja 
remessa ao fisco seja obrigatória, deve ser observado o seguinte, para fins 
de aplicação das multas previstas neste artigo: 

I - aplica-se a multa relativa a irregularidades apresentadas em documentos 
ou livros fiscais impressos, nas hipóteses de incorreções relativas à 
alíquota ou aos valores da operação ou da prestação, da base de cálculo, 
do crédito ou do débito do imposto; 

II - nas demais hipóteses, aplica-se a multa relativa à falta de remessa ou 
de entrega de arquivo magnético, à omissão de registro ou a informação 

https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/ajustes/2009/AJ_002_09.htm
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/ajustes/2009/AJ_002_09.htm
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/ajustes/2009/AJ_002_09.htm


 

incorreta ou incompleta referente a qualquer campo de registro, conforme o 
caso. 

 
Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
[...] 

XXIII - por arquivo magnético apresentado com omissão de registro ou com 
informação incorreta ou incompleta referente a qualquer campo de registro, 
inclusive aquele que apresente valor de operação ou prestação divergente 
com o valor da operação ou prestação realizada pelo contribuinte, 
sucessiva e cumulativamente, no valor de: 

a) R$ 845,06 (oitocentos e quarenta e cinco reais e seis centavos); 

b) R$ 1.690,13 (um mil seiscentos e noventa reais e treze centavos), 
quando o descumprimento da obrigação persistir por mais de 10 (dez) dias, 
contados da data de ciência da exigência prevista na alínea "a"; 

c) R$ 2.349,80 (dois mil trezentos e quarenta e nove reais e oitenta 
centavos) ou o equivalente à aplicação do percentual de 1% (um por cento) 
sobre um dos seguintes valores, o que for maior, quando o 
descumprimento da obrigação persistir por mais de 10 (dez) dias, contados 
da data de ciência da exigência prevista na alínea “b”: 

1. valor das operações ou prestações realizadas no período 
correspondente e que deveriam constar de registro omitido;  

2. valor do documento fiscal informado em registro que contenha campo 
que apresente algum tipo de irregularidade;  

3. valor das operações ou prestações realizadas no período 
correspondente, nos casos em que o registro omitido ou que contenha 
informação incorreta ou incompleta não se refira a documento fiscal; 

4. valor da diferença, no caso de registro que apresente valor da operação 
ou da prestação divergente do valor da operação ou da prestação realizada 
pelo contribuinte; 

 

Feita a alteração da penalidade, sendo a multa por apresentação de 
arquivo com omissão de registro no valor de R$ 845,06 (oitocentos e quarenta e cinco 
reais e seis centavos), lançamento deve ser alterado para a multa no valor de R$ 3.380,24 
(três mil, trezentos e oitenta reais e vinte e quatro centavos), relativa a falta de 
apresentação de 4 (quatro) arquivos magnéticos alusivos aos meses de julho, outubro, 
novembro e dezembro de 2014. 

 
No caso em apreciação, não cabe a aplicação da forma privilegiada 

prevista no § 8º do art. 71 do CTE, porque não está afastada a possibilidade de 
sonegação de imposto. 

 



 

Embora no Detalhamento do Crédito Tributário (fls. 03) conste a 
referência 01/2015, a acusação é relativa aos meses de julho, outubro, novembro e 
dezembro de 2014. 

 
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade da peça básica, 

arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração. Rejeito a preliminar 
de nulidade da peça básica, requerida pela autuada, por incompetência funcional da 
autoridade lançadora. Rejeito a preliminar de nulidade parcial do processo a partir da 
intimação, por cerceamento do direito defesa. Com relação ao pedido de nulidade do 
acórdão cameral, deixo de apreciar em virtude da retirada verbal do pedido pelo advogado 
da empresa. Quanto ao mérito, conheço da impugnação, dou-lhe parcial provimento para 
considerar procedente em parte o auto de infração sobre o valor de R$ 3.380,24 (três mil, 
trezentos e oitenta reais e vinte e quatro centavos), relativo a falta de apresentação de 4 
arquivos magnéticos, com alteração da penalidade para a prevista no art. 71, inciso XXIII 
do CTE, sem a aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º do mesmo artigo. 

 
 

Sala das sessões, em 27 de abril de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00568/16 
 
Relator: Conselheiro Rodolfo Ramos Caiado 
 

 
EMENTA: ICMS. Multa formal. Falta de escrituração de 
documentos fiscais de entrada no livro de registro próprio. 
Descumprimento de obrigação acessória. Afastada a aplicação 
do § 8º do artigo 71 do CTE. 
 
Quando da prática da irregularidade praticada pelo sujeito 
passivo resultar em falta de pagamento de imposto, não deverá 
ser concedida a redução da penalidade, na forma privilegiada, 
conforme estabelece o § 8º do artigo 71 do CTE. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 05 
de novembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do recurso da 
Fazenda Pública para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para afastar a aplicação da 
forma privilegiada prevista no § 8º, do art. 71, do CTE. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Rodolfo Ramos Caiado, Victor Augusto de Faria Morato, Washington Luis 
Freire de Oliveira, Antônio Martins da Silva, Elias Alves dos Santos, José Pereira D'abadia, 
Gilmar Rodrigues de Almeida, Talita Pimenta Félix, João Divino de Brito, Heli José da 
Silva, Nivaldo Carvelo Carvalho e Nivaldo José Mendes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Noticiam os autos que a empresa em epígrafe deixou de escriturar 
no Livro Registro de Entradas, as notas fiscais de aquisição de mercadorias, conforme 
relação de notas fiscais extraídas da Rede Mundial de Computadores – 
INTERNET/SINTEGRA, referente a vendas efetuadas para o sujeito passivo. Em 
consequência, fica sujeito à multa formal de 25% aplicada sobre o valor da operação, 
juntamente com as cominações legais. 

 
Como dispositivo legal infringido foi apontado o artigo 64 da Lei nº 

11.651/91, combinado com o artigo 308 do Decreto nº 4.852/97, tendo sido proposta a 
penalidade prevista no artigo 71, inciso VII, alínea “c”, da Lei nº 11.651/91 com a redação 
conferida pela Lei nº 13.446/1999. 

 
Foi identificado como sujeito passivo solidário ANSELMO TEIXEIRA 

BICALHO, na condição de administrador, nos termos do artigo 45, inciso XII, da Lei nº 
11.651/91. 

O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 03/43. 
 
Os sujeitos passivos foram intimados em Primeira Instância, 

conforme documentos de fls. 44/47. Foi lavrado o Termo de Revelia de fls. 48 em relação 
ao solidário. 

 
Tempestivamente, o sujeito passivo principal ingressa com 

Impugnação às fls. 50/53 solicitando, em sede de preliminar, a exclusão do solidário da 
lide, em razão de o mesmo ter-se retirado da sociedade comercial antes da ocorrência do 
fato gerador da obrigação tributária. No mérito, argui ser indevida a autuação. Afirma que 



 

a autoridade fiscal aplicou indevidamente, perante suas deduções, multa formal de 25%. 
Alega, também, que desde a sua constituição em 04/06/2011, tem pautado pela 
obediência sistemática à legislação tributária e que as entradas de mercadorias na 
mesma, tiveram seus devidos lançamentos fiscais e que a afirmação do fisco de que não 
foram registradas no Livro de Registro de Entrada as notas fiscais, não tem nenhuma 
procedência. Finaliza, reiterando a preliminar de exclusão do sujeito passivo coobrigado 
da presente lide e no mérito, pede a improcedência do auto de infração. 

 
O julgador monocrático, por meio da sentença de fls. 66/68, não 

acolheu a preliminar de exclusão do solidário da lide, entendendo, no entanto, que 
realmente o solidário se retirou da sociedade comercial na data apontada pelo 
impugnante, não podendo, portanto, responder pelos atos cometidos a partir de maio de 
2003 e não pelo fato de se tratar de penalidade formal, tendo em vista que atualmente ser 
perfeitamente possível pelo artigo 45 do CTE. No mérito, conclui que os argumentos 
apresentados são insuficientes  para afastar a acusação fiscal.  

 
Em seu Despacho n° 008/09 de fls. 69, o Representante Fazendário 

manifesta-se pela manutenção da decisão monocrática, excluindo do polo passivo da lide, 
o ex-sócio da empresa, Anselmo Teixeira Bicalho. 

 
Devidamente intimado da decisão singular (fls. 70/71), o sujeito 

passivo interpõe Recurso Voluntário requerendo que seja aplicado, no caso em comento, 
o benefício previsto no § 8º do artigo 71 do CTE, alegando que não houve falta de 
pagamento, motivo pelo qual deve ser reduzida em 50%. No mérito, diz que a não 
aplicação do referido parágrafo, o contribuinte estará sendo prejudicado e ao mesmo 
tempo violado o seu direito já estabelecido pela legislação tributária estadual.  

 
Em julgamento, a Primeira Câmara deste Conselho, por meio do 

Acórdão nº 056/2012 de fls. 77/82, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração, porém com a aplicação do benefício previsto no § 8º do 
artigo 71 do Código Tributário Estadual.  

 
Devidamente intimada (fls. 83), a Representação Fazendária interpõe 

Recurso às fls. 84, no qual constatou a falta de registro de notas fiscais de entrada, sendo 
referentes inclusive a aquisição de mercadorias tributadas, como se pode verificar nos 
espelhos das notas fiscais anexadas aos autos. Requer, assim, a reforma do acórdão 
recorrido, para que seja considerado procedente o auto de infração, sem a aplicação do § 
8º, do artigo 71, do CTE.  

 
O sujeito passivo foi intimado para apresentar Recurso ao Conselho 

Pleno e Contradita ao recurso interposto pelo Representante Fazendário, conforme se vê 
às fls. 86/87.  

 
O sujeito passivo manifesta-se conforme fls. 90/92, no qual afirma 

que a suposta movimentação de numerário extra declarado pelo fisco, se traduz em meras 
alegações não comprovadas carentes de qualquer fundamento.  Requer, assim, que seja 
aplicado o benefício previsto no § 8º do artigo 71 do CTE. 

 
É o Relatório. 
 
 
 



 

VOTO 

 

Em relação ao mérito, não resta dúvida de que a irregularidade 

formal encontra-se caracterizada. Portanto, o pedido feito pelo sujeito passivo de que seja 

cancelado o auto objurgado deve ser rejeitado.  

Assim sendo, o eixo da discussão se desloca para o aspecto da 

aplicação ou não da forma privilegiada estabelecida no § 8° do artigo 71 do Código 

Tributário Estadual. 

Considerando o fato de que as notas fiscais mencionadas pela 

autoridade fazendária não foram registradas em livro fiscal próprio, tal irregularidade gerou 

um descontrole, e não havendo como o imposto devido ser efetivamente recolhido. 

O descontrole causado pela irregularidade formal do não registro 

dessas operações afastou a possibilidade de aplicação do benefício referido. Nessa 

situação, o não registro acarretou de forma direta em omissão do recolhimento do 

imposto. 

Ademais, as alegações trazidas pelo sujeito passivo não contemplam 

esse raciocínio e fogem dessa análise.  

Diante desses argumentos, expresso entendimento de que não se 
aplica a forma privilegiada estabelecida no § 8° do artigo 71 do Código Tributário Estadual, 
assim requerida pelo sujeito passivo, por não estar demonstrado nos autos ausência de 
prejuízo ao erário, situação “sine qua non” para a concessão de tal benefício.  

Ante o exposto, voto conhecendo do recurso da Fazenda Pública 
para o Conselho Pleno, dando-lhe provimento para afastar a aplicação da forma 
privilegiada prevista no § 8º do artigo 71 do Código Tributário Estadual. 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 28 de abril de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00569/16 
 
Relator: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pela autuada, por insegurança na determinação da 
infração. Rejeitada. Multa formal. Arquivo magnético não 
entregue à fiscalização. Procedente. Aplicação forma 
privilegiada prevista no § 8º do art. 71 da Lei nº 11.651/91. 
 
1. Torna-se inócuo o questionamento sobre nulidade da lide, 
quando tal inquirição for desprovida de amparo legal;  
 
2. Reafirma-se a decisão monocrática que julgou procedente o 
lançamento, quando a instrução processual apontar que o polo 
passivo não atendeu à determinação especificada em lei sobre a 
entrega de arquivos magnéticos;  
 
3. Não se aplica o benefício previsto em lei, quando não estiver 
demonstrado nos autos que a omissão do contribuinte, de 
ordem formal, não trouxe prejuízo ao erário estadual. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 29 de maio de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Rickardo de Souza 
Santos Mariano, David Fernandes de Carvalho e Alcedino Gomes Barbosa. Quanto ao 
mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Participaram 
do julgamento os Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, David Fernandes de 
Carvalho e Alcedino Gomes Barbosa. E, por unanimidade de votos, rejeitar a aplicação da 
forma privilegiada prevista no § 8º do art. 71 da Lei nº 11.651/91. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, David Fernandes de 
Carvalho e Alcedino Gomes Barbosa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal é de que o sujeito passivo persistiu, por mais de 10 
dias contados da data da ciência do primeiro auto de infração n° 4011200043339, em não 
apresentar à repartição fiscal o arquivo magnético/ registros tipos: 54, 60I, 60R, 61R, 75 e 
o tipo 74 referente ao mês de dezembro/2008, conforme documentos anexos. Em 
consequência, fica sujeita à multa formal e acréscimos legais. Estará sujeito a nova 
penalidade se não sanar a irregularidade no prazo máximo de dez dias contados da 
ciência desta autuação.  

 
São dados como infringidos os artigos 55 II; 64 todos da Lei 

11.651/91 c/c art. 1° § 5° e 7° anexo X do Decreto nº 4.852/97, art. 1° IN 630/03 GSF, 
tendo sido proposta a penalidade prevista no art. 71, inciso XXIII, Alínea "b”, da Lei 
11.651/1991 com redação da Lei 15.550/2005; artigo 71, inciso XXIII, "b", da Lei 11.651/91 
c/ redação da Lei 16.241/2008.   



 

  
O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: 

Detalhamento do crédito tributário "fls. 3 a 4", planilha razão social "fls. 05 a 10", 
monitoramento de contribuintes "fls. 11", consulta "fls. 12 a 13", cópia do AR "fls. 14", 
cópia do auto de infração "fls. 15", detalhamento do crédito tributário "fls. 16 a 17", base da 
consulta "fls. 18", relação do sujeito passivo "fls. 19", consulta detalhada do contribuinte 
"fls. 20 a 21". 

 
O sujeito passivo foi intimado às "fls. 22 a 23" para pagar a quantia 

exigida ou apresentar Impugnação à Primeira Instância. 
 
O sujeito passivo ingressou com Impugnação em Primeira Instância 

às " "fls. 26 a 34", para alegar, que a obrigação acessória em questão foi dispensada ante 
a edição da IN 1006/10, motivo pelo qual requer seja aplicada a regra do art. 106, inc. II, 
alíneas "a" e "b" do CTN. Pede que seja aplicado retroativamente o disposto na IN 
1006/10, Inc. I, § 2°, afirmando que o desaparecimento da previsão legal da infração 
resulta no fim da infração e da penalidade, alternativamente, caso seja descartada a 
retroatividade, requer seja aplicada a forma privilegiada nos termos do art. 71, § 8°, do 
CTE, fazendo citações de julgados deste contencioso a fim de respaldar sua pretensão.  

 
O sujeito passivo anexou os seguintes documentos: documentos 

pessoais do representante legal "fls. 35", procuração "fls. 36" declaração de firma 
mercantil "fls. 37", cópia do auto de infração "fls. 38 a 39". 

 
Pela sentença nº434/14-JULP, "fls. 41 a 44", o julgador singular 

decidiu pela procedência do auto de infração. Obtempera que o sujeito passivo 
descumpriu obrigação acessória de fazer, qual seja, entregar à repartição fiscal, no prazo 
legal, o arquivo magnético objeto da lide. Sustenta que a não observância por parte da 
autuada desta obrigação acessória comissiva converteu-a em obrigação principal 
relativamente à penalidade pecuniária.  

 
O Sujeito Passivo foi intimado às "fls. 47 a 48", para pagar a quantia 

exigida em virtude de ter sido condenado ou apresentar Recurso Voluntário. 
 
Cientificada, a empresa interpõe Recurso Voluntário às "fls. 51 a 58", 

para alegar que não houve constatação fiscal da existência de fraude ou que a falta 
cometida pelo recorrente implicado em falta de pagamento do imposto, conforme 
entendimento massificado neste r. CAT, que seriam causas impeditivas da retroatividade 
da lei, mas limitativa de aplicação nas penalidades apenas. Sustenta que o fato descrito 
na peça exordial, deve ser aplicado a regra nova que trouxe a dispensa da entrega do 
arquivo SINTEGRA, IN  1006/2010-SGAF, para as empresas obrigadas a EFD, portanto, a 
aplicação da nova norma ao fato pretérito elimina a causa da exigência da penalidade 
acessória proposta no presente auto de infração. Ao final, requer que seja julgado 
improcedente o auto de infração, concomitantemente, requer a aplicação da forma 
privilegiada, com a incidência ao caso do § 8° do art. 71 do CTE e, consequentemente, a 
redução da penalidade, nos termos do presente recurso.  

 
É o Relatório. 
 

VOTO 
 

Sobre a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, 
por insegurança na determinação da infração, sob o argumento de que o presente 



 

lançamento, sendo desdobramento da persistência quanto ao descumprimento de 
obrigação acessória anterior, deveria ter a mesma coisa, mas que, no entanto, o presente 
não retrata a imposição. Que esta autuação nasceu nula.  

 
O registro que aferi no parágrafo imediatamente volvido e 

consequente pleito, não deve prosperar, conforme passo a expor:  
 
A infração e a correspondente penalidade foram corretamente 

aplicadas, a instrução processual em sede cognitiva efetivada com acerto, os prazos 
processuais respeitados, inclusive com vista dos autos à parte litigante, nos momentos 
processuais que por “ex legis” lhe são próprios. Assim, rejeitada está a preliminar em 
comento.    

 
Com a questão incidental solucionada, volvo-me à razão de direito 

desta demanda, onde de pronto reafirma o juízo exarado pelo nobre sentenciador “a quo” 
que julgou procedente o lançamento, de conformidade com os fundamentos que se 
seguem:  

 
Conforme informado no relatório que é parte integrante deste 

“decisum” o sujeito passivo descumpriu obrigação acessória de fazer, qual seja, entregar à 
repartição fiscal, no prazo legal, o arquivo magnético objeto da lide. A não observância 
(omissão) por parte da autuada desta obrigação acessória comissiva converteu-a em 
obrigação principal (obrigação de pagar) relativamente à penalidade pecuniária, pois este 
é o comando do artigo 113, §§2º e 3º do CTN, “verbis”: 

 

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória. 

[...] 

§ 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto 
as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da 
arrecadação ou da fiscalização dos tributos. 

§ 3º A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, 
converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade 
pecuniária. 

 

Em seu arrazoado defensório o sujeito passivo requer inicialmente 
seja aplicada retroativamente o disposto na IN 1006/10 que dispensou a entrega do 
arquivo digital para os contribuintes obrigados a escrituração Fiscal Digital – EFD, com 
base no art. 106, inciso II, alíneas “a” e”b” do CTN.   

 

Entretanto, a obrigatoriedade da entrega do arquivo magnético está 
prevista conforme legislação vigente à época da ocorrência do fato gerador, nos 
dispositivos a seguir transcritos: 

Do CTE-GO: 

 Art. 55. O imposto é não-cumulativo, compensando-se o que for devido em 
cada operação ou prestação com o montante cobrado nas anteriores por 
este ou por outro Estado, observando-se, ainda, o seguinte: 

                            (...) 

II - o sujeito passivo é obrigado a apresentar à Secretaria da Fazenda 
guias, documentos de informação e outros demonstrativos relacionados 
com o imposto, na forma que dispuser a legislação tributária. 



 

Do Anexo X do RCTE-GO: 

Art. 7º O contribuinte usuário de sistema eletrônico estabelecido neste 
Estado e o contribuinte usuário do sistema para emissão de documentos 
fiscais estabelecido em outra unidade federada, devem remeter à 
Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás, até o dia 15 (quinze) de cada 
mês, arquivo magnético, com registro fiscal, das operações efetuadas no 
mês anterior (Convênio ICMS 57/95, cláusula oitava). 

Da IN 630/03 –GSF: 

Art. 1º O contribuinte a seguir indicado deve entregar, por meio da internet, 
no endereço www.sefaz.go.gov.br, à Secretaria da Fazenda do Estado de 
Goiás - SEFAZ -, até o último dia útil de cada mês, arquivo magnético, com 
registro fiscal, de todas as operações ou prestações efetuadas no mês 
anterior: 

 
Portanto, para que o pedido da retroatividade seja aceito, o que 

evidentemente não é o caso em apreciação, inicialmente deve ser observado como regra 
que o lançamento realizado pela autoridade fiscal está condicionado a legislação vigente à 
época da data da ocorrência do fato gerador. A infração cometida ocorreu em virtude do 
descumprimento de uma obrigação acessória, ou seja, a entrega do arquivo magnético 
fora dos moldes exigidos na IN 603/03. Na época o conteúdo do arquivo magnético era um 
dos meios pelos quais assegurava ao Fisco a possibilidade de verificar o cumprimento da 
obrigação principal, o que equivale dizer, a regularidade do recolhimento dos impostos 
devidos ao erário estadual. A alteração posterior na legislação, precisamente através da 
IN 106/2010 invocado na peça defensória, que deixou de exigir a remessa dos arquivos 
nos moldes anteriores, ocorreu em virtude da evolução dos meios de fiscalização e 
controle das informações, haja vista que o legislador estadual de forma impositiva obrigou 
de maneira gradativa aos contribuintes a fazerem uso da Escrituração Fiscal Digital – 
EFD. Para o sujeito passivo em questão, a obrigatoriedade ocorreu somente a partir de 01 
de julho de 2011, conforme consulta realizada no sistema informatizado da SEFAZ, que se 
encontra acostada ao processo, motivos pelos quais não se aplica a retroatividade 
pleiteada na peça defensória. 

 

Face à aplicação da forma privilegiada do § 8º, do art. 71, suscitada 
pela defesa, não a aplico por não estar demonstrado nesta lide ausência de prejuízo ao 
erário estadual.   

 

Assim, voto rejeitando a preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração. Quanto ao mérito, 
também por votação unânime, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Rejeito a 
aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º do art. 71 da Lei nº 11.651/91. 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 28 de abril de 2016. 

http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/ICMS/1995/CV057_95.htm
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00571/16 
 
Relator: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: Multa formal. Arquivo magnético entregue à 
fiscalização com omissão. Procedente. Aplicação da forma 
privilegiada prevista no § 8º do art. 71 da Lei nº 11.651/91. 
 
1. Reafirma-se a decisão monocrática que julgou procedente o 
lançamento, quando a instrução processual apontar que o polo 
passivo não atendeu à determinação especificada em lei sobre a 
entrega de arquivos magnéticos;  
 
2. Não aplica o benefício previsto em lei, quando não estiver 
demonstrado nos autos que a omissão do contribuinte, de 
ordem formal, não trouxe prejuízo ao erário estadual. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 29 de maio de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Rickardo de 
Souza Santos Mariano, David Fernandes de Carvalho e Alcedino Gomes Barbosa. E, por 
unanimidade de votos, rejeitar a aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º do art. 71 
da Lei nº 11.651/91. Participaram do julgamento os Conselheiros Rickardo de Souza 
Santos Mariano, David Fernandes de Carvalho e Alcedino Gomes Barbosa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal é de que o sujeito passivo apresentou o arquivo 
magnético, referente ao exercício 2008, com omissão do (s) tipos 54, 60I, 60R, 74 e 75. 
Em consequência, fica sujeito à multa formal no valor abaixo especificado, conforme 
demonstrativo e relatórios anexos. Estará sujeito a nova penalidade se não sanar a 
irregularidade no prazo máximo de dez dias contados da ciência desta autuação. 

  
São dados como infringidos o artigo 55 II; 64 todos da Lei 11.651/91 

c/c art. 1° § 5° e 7° anexo X do Decreto nº 4.852/97, art. 1° IN 630/03 GSF, tendo sido 
proposta a penalidade prevista no art. 71, inciso XXIII, Alínea "a”, da Lei 11.651/1991 com 
redação da Lei 15.550/2005.    

  
O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: 

Detalhamento do crédito tributário "fls. 3 a 4", planilha razão social "fls. 05 a 10", 
monitoramento de contribuintes "fls. 11", consulta "fls. 12 a 14", consulta detalhada do 
contribuinte "fls. 15 a 16".  

 
O Sujeito Passivo foi intimado às "fls. 17 a 18" para pagar a quantia 

exigida ou apresentar Impugnação à Primeira Instância. 
 
O sujeito passivo ingressou com Impugnação em Primeira Instância 

às " "fls. 21 a 28", para alegar, que a obrigação acessória em questão foi dispensada ante 
a edição da IN 1006/10, motivo pelo qual requer seja aplicada a regra do art. 106, inc. II, 



 

alíneas "a" e "b" do CTN. Pede que seja aplicado retroativamente o disposto na IN 
1006/10, Inc. I, § 2°, afirmando que o desaparecimento da previsão legal da infração 
resulta no fim da infração e da penalidade, alternativamente, caso seja descartada a 
retroatividade, requer seja aplicada a forma privilegiada nos termos do art. 71, § 8°, do 
CTE, fazendo citações de julgados deste contencioso a fim de respaldar sua pretensão.  

 
O sujeito passivo anexou os seguintes documentos: Procuração "fls. 

29", documentos pessoais do representante legal "fls. 30", declaração de firma mercantil 
"fls. 31", DARE "fls. 32".  

 
Pela sentença nº432/14-JULP, "fls. 34 a 36", o julgador singular 

decidiu pela procedência do auto de infração. Obtempera que o sujeito passivo 
descumpriu obrigação acessória de fazer, qual seja, entregar à repartição fiscal, no prazo 
legal, o arquivo magnético objeto da lide. Sustenta que a não observância por parte da 
autuada desta obrigação acessória comissiva converteu-a em obrigação principal 
relativamente à penalidade pecuniária.  

 
O Sujeito Passivo foi intimado às "fls. 44 a 46", para pagar a quantia 

exigida em virtude de ter sido condenado ou apresentar Recurso Voluntário. 
 
Cientificada, a empresa interpõe Recurso Voluntário às "fls. 49 a 55", 

para alegar que não houve constatação fiscal da existência de fraude ou que a falta 
cometida pelo recorrente implicado em falta de pagamento do imposto, conforme 
entendimento massificado neste r. CAT, que seriam causas impeditivas da retroatividade 
da lei, mas limitativa de aplicação nas penalidades apenas. Sustenta que o fato descrito 
na peça exordial, deve ser aplicado a regra nova que trouxe a dispensa da entrega do 
arquivo SINTEGRA, IN  1006/2010-SGAF, para as empresas obrigadas a EFD, portanto, a 
aplicação da nova norma ao fato pretérito elimina a causa da exigência da penalidade 
acessória proposta no presente auto de infração. Ao final, requer que seja julgado 
improcedente o auto de infração, concomitantemente, requer a aplicação da forma 
privilegiada, com a incidência ao caso do § 8° do art. 71 do CTE e, consequentemente, a 
redução da penalidade, nos termos do presente recurso.  

 
É o Relatório. 
 

VOTO 
 

Conforme informado no relatório que é parte integrante deste 
“decisum” o sujeito passivo descumpriu obrigação acessória de fazer, qual seja, entregar à 
repartição fiscal, no prazo legal, o arquivo magnético objeto da lide. A não observância 
(omissão) por parte da autuada desta obrigação acessória comissiva converteu-a em 
obrigação principal (obrigação de pagar) relativamente à penalidade pecuniária, pois este 
é o comando do artigo 113, §§2º e 3º do CTN, “verbis”: 

 

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória. 

[...] 

§ 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto 
as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da 
arrecadação ou da fiscalização dos tributos. 

§ 3º A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, 
converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. 

 



 

Em seu arrazoado defensório o sujeito passivo requer inicialmente 
seja aplicada retroativamente o disposto na IN 1006/10 que dispensou a entrega do 
arquivo digital para os contribuintes obrigados a escrituração Fiscal Digital – EFD, com 
base no art. 106, inciso II, alíneas “a” e ”b” do CTN.   

 

Entretanto, a obrigatoriedade da entrega do arquivo magnético está 
prevista conforme legislação vigente à época da ocorrência do fato gerador, nos 
dispositivos a seguir transcritos: 

Do CTE-GO: 

 Art. 55. O imposto é não-cumulativo, compensando-se o que for devido em 
cada operação ou prestação com o montante cobrado nas anteriores por 
este ou por outro Estado, observando-se, ainda, o seguinte: 

                            (...) 

II - o sujeito passivo é obrigado a apresentar à Secretaria da Fazenda 
guias, documentos de informação e outros demonstrativos relacionados 
com o imposto, na forma que dispuser a legislação tributária. 

Do Anexo X do RCTE-GO: 

Art. 7º O contribuinte usuário de sistema eletrônico estabelecido neste 
Estado e o contribuinte usuário do sistema para emissão de documentos 
fiscais estabelecido em outra unidade federada, devem remeter à 
Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás, até o dia 15 (quinze) de cada 
mês, arquivo magnético, com registro fiscal, das operações efetuadas no 
mês anterior (Convênio ICMS 57/95, cláusula oitava). 

Da IN 630/03 –GSF: 

Art. 1º O contribuinte a seguir indicado deve entregar, por meio da internet, 
no endereço www.sefaz.go.gov.br, à Secretaria da Fazenda do Estado de 
Goiás - SEFAZ -, até o último dia útil de cada mês, arquivo magnético, com 
registro fiscal, de todas as operações ou prestações efetuadas no mês 
anterior: 

 
Portanto, para que o pedido da retroatividade seja aceito, o que 

evidentemente não é o caso em apreciação, inicialmente deve ser observado como regra 
que o lançamento realizado pela autoridade fiscal está condicionado a legislação vigente à 
época da data da ocorrência do fato gerador. A infração cometida ocorreu em virtude do 
descumprimento de uma obrigação acessória, ou seja, a entrega do arquivo magnético 
fora dos moldes exigidos na IN 603/03. Na época o conteúdo do arquivo magnético era um 
dos meios pelos quais assegurava ao Fisco a possibilidade de verificar o cumprimento da 
obrigação principal, o que equivale dizer, a regularidade do recolhimento dos impostos 
devidos ao erário estadual. A alteração posterior na legislação, precisamente através da 
IN 106/2010 invocado na peça defensória, que deixou de exigir a remessa dos arquivos 
nos moldes anteriores, ocorreu em virtude da evolução dos meios de fiscalização e 
controle das informações, haja vista que o legislador estadual de forma impositiva obrigou 
de maneira gradativa aos contribuintes a fazerem uso da Escrituração Fiscal Digital – 
EFD. Para o sujeito passivo em questão, a obrigatoriedade ocorreu somente a partir de 01 
de julho de 2011, conforme consulta realizada no sistema informatizado da SEFAZ, que se 
encontra acostada ao processo, motivos pelos quais não se aplica a retroatividade 
pleiteada na peça defensória. 

 

http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/ICMS/1995/CV057_95.htm


 

Face à aplicação da forma privilegiada do § 8º, do art. 71, suscitada 
pela defesa, não a aplico por não estar demonstrado nesta lide ausência de prejuízo ao 
erário estadual.   

 

Assim, voto conhecendo do recurso voluntário, negando-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. E, por unanimidade de votos, rejeito a aplicação da forma privilegiada prevista no 
§ 8º do art. 71 da Lei nº 11.651/91. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 28 de abril de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00578/16 
 
Relator: Conselheiro Washington Luis Freire de Oliveira 
 

 
EMENTA: Pedido de diligência. Rejeitado. ICMS. Multa Formal. 
Obrigação acessória. Falta de registro de nota fiscal de entrada. 
Procedente. 
 
1 . Deve ser rejeitado o pedido de diligência para 
esclarecimentos de questões trazidas pela defesa quando 
constarem nos autos elementos suficientes para elucidação das 
dúvidas suscitadas; 
 
2. Os contribuintes do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 
cumprimento de obrigações tributárias, relacionadas com o 
ICMS, são obrigados a manter e escriturar os livros exigidos e a 
emitir documentos fiscais (Art. 64, § 2°, CTE); 
 
3. O livro Registro de Entradas destina-se à escrituração da 
entrada, a qualquer título, de mercadoria no estabelecimento. 
(Art. 308, I, RCTE). 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 29 de fevereiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos,  rejeitar o 
pedido de diligência formulado pela autuada. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Washington Luis Freire de Oliveira, Alcedino Gomes Barbosa, David Fernandes de 
Carvalho, José Luiz Rosa e Gilmar Rodrigues de Almeida. Quanto ao mérito, também por 
votação unânime, conhecer da impugnação, negar-lhe provimento para considerar 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Washington 
Luis Freire de Oliveira, Alcedino Gomes Barbosa, David Fernandes de Carvalho, José Luiz 
Rosa e Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de exigência de multa formal na importância de R$ 
79.395,90 (setenta e nove mil, trezentos e noventa e cinco reais e noventa centavos), 
equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor da operação, decorrente do fato do 
sujeito passivo não ter efetuado o registro de documentos relativos às aquisições de 
mercadorias realizadas no período de janeiro a maio de 2013. 

 
Foi indicado como infringido o art. 64 da Lei nº 11.651/91 

combinado com o art. 308 do Decreto nº 4.852/97, sendo proposta a penalidade prevista 
no artigo 71, inciso VII, alínea “c”, da Lei 11.651/91, com redação da Lei 13.446/97. 

 
O auto de infração, lavrado em 17/07/2013, foi instruído com a 

relação das notas fiscais não registradas, livro Registro de Entradas e mídia digital. 
 

Instaurando o contraditório em segunda instância, o sujeito passivo 
apresenta impugnação na qual pede a improcedência do auto de infração, sustentando 
que as Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) foram devidamente registradas. 



 

 
Esclarece que que os arquivos da empresa se encontravam zerados 

e que após retificação da sua Escrituração Fiscal Digital (EFD) as notas fiscais foram 
lançadas. 

 
Alternativamente, pede a realização de diligência para verificação da 

efetiva escrituração das notas Fiscais no período fiscalizado. 
 
Junta cópia do Recibo de Entrega de Escrituração Fiscal Digital do 

mês de janeiro de 2013 e cópias das notas não registradas.  
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

Inicialmente não acolho o pedido de diligência formulado pelo sujeito 
passivo, porque é possível verificar que a apresentação da EFD retificada ocorreu 
somente no dia 27/08/2013, fls. 98, sendo que o sujeito passivo foi cientificado do auto de 
infração em 02/08/2013, fls. 81.  

 
Portanto, a apresentação dos novos livros fiscais ocorreu após o 

início da ação fiscal, marcada pela ciência do auto de infração no caso em análise, e, por 
essa razão, os registros retificados não tem o condão de afastar a penalidade pela falta de 
escrituração das notas fiscais, sendo desnecessária a realização de diligência para 
confirmar o registro das notas de entradas ulterior a lavratura do auto de infração. 

 
Quanto ao mérito, faço a observação de que a legislação tributária 

(art. 64, § 2°, CTE) estabelece aos contribuintes do ICMS a obrigatoriedade de manter e 
escriturar os livros exigidos: 

 
Art. 64 [...] 
§ 2º Os contribuintes do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 
cumprimento de obrigações tributárias, relacionadas com o ICMS, são 
obrigados a manter e escriturar os livros exigidos e a emitir documentos 
fiscais. 

 

Segundo o Regulamento do Código Tributário Estadual – RCTE (art. 
308, I), o livro Registro de Entradas destina-se à escrituração da entrada, a qualquer título, 
de mercadoria no estabelecimento: 

 
Art. 308. O livro Registro de Entradas destina-se à escrituração da 
(Convênio SINIEF SN/70, art. 70): 
I - entrada, a qualquer título, de mercadoria no estabelecimento; 

 

O sujeito passivo admite que entregou a sua EFD sem a 
escrituração das notas fiscais relacionadas no auto de infração, corrigindo a irregularidade 
somente depois, por meio do envio de arquivos retificadores, entretanto tal medida não 
afasta a acusação inicial de falta de registro das notas fiscais de aquisição das 
mercadorias, pois a retificação ocorreu após o lançamento do crédito tributário. 

 



 

Ante o exposto, não acolho o pedido de diligência formulado pelo 
sujeito passivo e, no mérito, conheço da impugnação, nego-lhe provimento para julgar o 
auto de infração procedente. 

 
 

Sala das sessões, em 27 de abril de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00584/16 
 
Relator: Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Acessória. Extravio de Documentos 
Fiscais. Procedência Parcial. 
 
I - Deve ser declarado parcialmente procedente o auto de 
infração relativo a extravio de documentos fiscais quando 
sujeito passivo efetuar a entrega de parte dos documentos em 
órgão fazendário próprio; 
 
II - Ausente o requisito exigido para a dita aplicação da 
atenuante prevista no § 3º do art. 71 do CTE, que é constatação 
de que a prática da irregularidade não ensejou, ainda que 
indiretamente, falta de pagamento de imposto, mantém-se a 
penalidade proposta por unidade de documento fiscal 
extraviado. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 31 
de março de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda Pública 
para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para reformar a decisão cameral e considerar 
parcialmente procedente o auto de infração no valor da multa formal de R$ 7.490,88 (sete 
mil, quatrocentos e noventa reais e oitenta e oito centavos), sem a aplicação do § 3º, do 
art. 71, do CTE. Foram vencedores os Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes, 
Washington Luis Freire de Oliveira, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Elias Alves 
dos Santos, Gilmar Rodrigues de Almeida, Victor Augusto de Faria Morato, Mário de 
Oliveira Andrade, Lidilone Polizeli Bento, David Fernandes de Carvalho, Aldeci de Souza 
Flor e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de 
desempate. Vencidos os Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira, José Pereira 
D'abadia, João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho, Aguinaldo Fernandes de Melo, 
Edson Abrão da Silva, Nivaldo José Mendes, Rickardo de Souza Santos Mariano, 
Alcedino Gomes Barbosa e José Luiz Rosa, que votaram conhecendo do recurso, 
negando-lhe provimento para manter a decisão cameral que considerou parcialmente 
procedente o auto de infração no valor da multa formal de R$ 293,76 (duzentos e noventa 
e três reais e setenta e seis centavos), com a aplicação do § 3º, do art. 71, do CTE. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Em 24 de novembro de 2008, o Fisco exige penalidade pecuniária, 
na condição de contribuinte, em razão desta ter, no mesmo mês, extraviado 3.250 (três mil 
e duzentas e cinquenta) notas fiscais Modelo 2, Série D 1, numeradas de 18.001 a 21.250. 

 
A penalidade aplicável foi proposta por documento fiscal. 
 
A ação fiscal foi dirigida ao estabelecimento da autuada, tendo sido 

anexado à peça básica relatório do sistema Controle de Concessão/Autenticação de 
Documentos Fiscais (CIAF), no qual consta a discriminação dos documentos fiscais 
autuados. 

 



 

Revel, a autuada apresenta impugnação em Segunda Instância 
onde pede a improcedência do auto de infração (fl.17). 

 
Vindo o processo a julgamento cameral, o órgão colegiado 

determina a realização de três diligências, sendo primeira para o contribuinte apresentar 
comprovante de entrega de notas fiscais junto à Delegacia Fiscal (fl. 29), segunda para a 
própria repartição atestar recebimento dos documentos fiscais tidos como extraviados (fl. 
38) e a terceira para o sujeito passivo para se manifestar sobre o resulta da segunda, que 
admitiu o extravio de apenas 51 (cinquenta e uma) notas fias, numeradas de 19.076 a 
19.100 (fl. 44). 

 
Perante o resultado das diligências realizadas, a Primeira Câmara 

Julgadora, por maioria de votos, conhece da impugnação, dá-lhe parcial provimento e 
considera procedente em parte o auto de infração sobre o valor da multa formal de R$ 
293,76 (duzentos e noventa e três reais e setenta e seis centavos), referente ao extravio 
de 2 (dois) blocos de notas fiscais, com aplicação da forma privilegiada prevista no § 3º do 
art. 71 do CTE.  

 
O voto vencido foi pela parcial procedência no valor de R$ 7.490,88 

(sete mil, quatrocentos e noventa reais e oitenta e oito centavos), em face do extravio de 
51 (cinquenta e uma) notas fiscais, numeradas de 19.076 a 19.100. 

 
Intimada para apresentar recurso para o Conselho Pleno, a 

Representação Fazendária pede a reforma da decisão cameral, nos termos do voto 
vencido (fl. 60). 

 
Instada a apresentar contradita ao recurso interposto pela Fazenda 

Pública, a autuada não se manifesta (fl. 64). 
 
É o relatório. 

 

QUESTÃO MERITÓRIA 

 

Dirigindo-me ao mérito, acolho as razões trazidas pela Fazenda 
Pública e me alinho ao entendimento do autor do voto vencido no julgamento cameral, que 
considerou procedente em parte o auto de infração, no valor de R$ 7.490,88 (sete mil, 
quatrocentos e noventa reais e oitenta e oito centavos), em face do extravio de 51 
(cinquenta e uma) notas fias, numeradas de 19.076 a 19.100, portanto sem a aplicação da 
atenuante prevista no § 3º do art. 71 do CTE. 

 
O meu posicionamento pela não aplicação da atenuante prevista no 

§ 3º do art. 71 do CTE decorre da situação que se apresenta neste processo, na qual 
estão ausentes o requisito exigido para a dita aplicação, que é constatação de que a 
prática da irregularidade não ensejou, ainda que indiretamente, falta de pagamento de 
imposto. Veja-se o texto do dispositivo: 

 

“Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 

REDAÇÃO DADA AO § 3º DO ART. 71 PELA LEI Nº 16.241/08 - VIGÊNCIA: 01.05.08. 



 

§ 3º As multas previstas nas alíneas “a” do inciso XVIII e “a” do inciso XX 
poderão ser aplicadas por grupos de até 25 documentos para nota fiscal, 
modelos 1 ou 1-A, conhecimento de transporte, modelos 8, 9 ou 11, 
conhecimento aéreo, modelo 10, e de até 50 documentos para os demais 
documentos fiscais, quando da prática da irregularidade não ensejar, 
ainda que indiretamente, falta de pagamento de imposto. [...]” [Grifo 
Oportuno] 

 

Pelo exposto, conheço do recurso da Fazenda Pública para o 
Conselho Pleno, dou-lhe provimento para reformar a decisão cameral e considerar 
parcialmente procedente o auto de infração no valor da multa formal de R$ 7.490,88 (sete 
mil, quatrocentos e noventa reais e oitenta e oito centavos), sem a aplicação do § 3º, do 
art. 71 do CTE. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 28 de abril de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00592/16 
 
Relator: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: Multa formal. Documentos fiscais considerados 
extraviados. Defesa apresentada por ex sócia. Impugnação não 
conhecida. 
 
A impugnação apresentada por ex sócia, que não foi chamada à 
lide, pelo autor do lançamento, não será conhecida. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de fevereiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, não conhecer 
da impugnação de fls. 29 e 30. Participaram do julgamento os Conselheiros Rickardo de 
Souza Santos Mariano, Talita Pimenta Félix e Nislene Alves Borges. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo não apresentou a 
Delegacia de sua circunscrição os documentos fiscais confeccionados exclusivamente 
para acobertar operações ou prestações destinadas a consumidor ou usuário final, no 
prazo de 10 dias, contados da data de publicação no diário oficial do Estado n° 022050, de 
27/03/2015, da portaria n °015/2015 de suspensão da sua inscrição no cadastro estadual, 
razão pela qual são considerados extraviados. Em consequência, fica sujeito a multa 
formal no valor de R$ 254.955,00, consoante demonstrativo de cálculo anexo. 

 
A autoridade lançadora indica como infringida as disposições dos 

artigos 64 do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) combinado com os 
artigos 109 do Decreto 4852/97. Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71. 
XX, "a", 1 do CTE, com redação da Lei nº 13.194/1997. 

 
O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: 

detalhamento do credito tributário, consulta resumida do contribuinte, consulta portaria de 
suspensão, departamento de informações econômico fiscais, levantamento de 
documentos fiscais modelo 2 extraviados ou não apresentados, de "fls.03 a 07". 

 
 O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de "fls.08 a 16".  
 
Tendo sido lavrado Termo de Revelia de "fl.17". 
 
O sujeito passivo foi intimado a apresentar impugnação em segunda 

instancia, conforme documentos de "fls.19 a 27". 
 
 Com impugnação à segunda instancia de "fls.29 a 30", a ex 

societária APARECIDA BATISTA, afirma que, não faz mais parte do quadro societário da 
devida empresa desde o dia 13/09/2012. Para comprovar, anexa a certidão simplificada, 
na qual mostra e comprova, quais são os sócios atuais, cabendo exclusivamente as essas 
pessoas, serem responsáveis, por qualquer ato. Ao final, requer que seja acolhida a 
presente impugnação e provida, para declarar improcedente. 



 

 
O sujeito passivo foi intimado novamente a apresentar impugnação 

em segunda instancia de "fl.31". 
 
Foram anexados nos autos: consulta por inscrição, certidão 

simplificada, copias de documentos pessoais, "fls.32 a 36". 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 
Ao compulsar e analisar as peças constitutivas desta lide, verifiquei 

que somente comparece ao feito a sócia não administradora pedindo sua exclusão da lide, 
sob o argumento de que quando da ocorrência do fato gerador da multa formal reclamada, 
a mesma já não mais compunha o quadro societária. Junta certidão extraída dos assentos 
da JUCEG, tanto para demonstrar sua não participação na sociedade desde 13/09/2012.  

 
Ocorre que na impugnação em segunda instância não merece 

conhecimento por falta de interesse de agir no seu viés NECESSIDADE. Isto porque não 
houve a inclusão da recorrente como responsável solidária no âmbito do auto de infração. 
Destarte, não houve atribuição de responsabilidade pessoal à recorrente, isto é, o fisco só 
atribuiu a responsabilidade pelo pagamento da multa por descumprimento de obrigação 
formal à própria empresa e não à pessoa dos sócios, não revelando, pois, a composição 
societária.  

 
Razões pelas quais não conheço da pretensão do Sra. Aparecida 

Batista, veiculada no âmbito de seu recurso à segunda instância de julgamento.   
 
Portanto, em resumo infiro que a recorrente não pode ser excluída da 

relação obrigacional, porque não há atribuição de responsabilidade à mesma.        
 
Assim, voto não conhecendo da impugnação de fls. 29 e 30. 
 
 
 

 
 

Sala das sessões, em 29 de abril de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00593/16 
 
Relator: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: Multa formal. Documentos fiscais considerados 
extraviados. Defesa apresentada por ex sócia. Impugnação não 
conhecida. 
 
A impugnação apresentada por ex sócia, que não foi chamada à 
lide, pelo autor do lançamento, não será conhecida. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de fevereiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, não conhecer 
da impugnação de fls. 29 e 30. Participaram do julgamento os Conselheiros Rickardo de 
Souza Santos Mariano, Talita Pimenta Félix e Nislene Alves Borges. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo extraviou o 
equipamento emissor de cupom fiscal abaixo relacionado, pois deixou de cessar o uso 
deste equipamento na delegacia de sua circunscrição no prazo de 10 dias contados da 
data de publicação no diário oficial do Estado n° 022050, de 27/03/2015, da portaria n 
°015/2015 de suspensão da sua inscrição no cadastro estadual por desaparecimento do 
endereço declarado, razão pela qual são considerados extraviados. Em consequência fica 
sujeito a multa formal no valor de R$ 21.008,42 por equipamento, e demais acréscimos 
legais. 

 
A autoridade lançadora indica como infringida as disposições dos 

artigos 64 e 146, parag. único do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) 
combinado com os artigos 121 e 124, anexo XI do Decreto 4852/97. Proposta a aplicação 
da penalidade prevista no artigo 71. XIII, "a", do CTE, com redação da Lei nº 13194/1997. 

 
O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: 

detalhamento do credito tributário, consulta resumida do contribuinte, consulta portaria de 
suspensão, comprovante de alteração de uso de sistema informatizado para emissão de 
documentos fiscais, de "fls.03 a 07". 

 
 O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de "fls.08 a 16".  
 
Tendo sido lavrado termo de revelia de "fl.17". 
 
O sujeito passivo foi intimado a apresentar impugnação em segunda 

instância, conforme documentos de "fls.19 a 27". 
 
Com impugnação à segunda instancia de "fls.29 a 30" a ex societária 

APARECIDA BATISTA, afirma que, não faz mais parte do quadro societário da devida 
empresa desde o dia 13/09/2012. Para comprovar, anexa a certidão simplificada, na qual 
mostra e comprova, quais são os sócios atuais, cabendo exclusivamente as essas 



 

pessoas, serem responsáveis, por qualquer ato. Ao final, requer que seja acolhida a 
presente impugnação e provida, para declarar improcedente. 

 
O sujeito passivo foi intimado novamente a apresentar impugnação 

em segunda instancia de "fl.31". 
 
Foram anexados nos autos: consulta por inscrição, certidão 

simplificada, copias de documentos pessoais, de "fls.32 a 36". 
 
É o relatório. 
  

VOTO 
 
Ao compulsar e analisar as peças constitutivas desta lide, verifiquei 

que somente comparece ao feito a sócia não administradora pedindo sua exclusão da lide, 
sob o argumento de que quando da ocorrência do fato gerador da multa formal reclamada, 
a mesma já não mais compunha o quadro societária. Junta certidão extraída dos assentos 
da JUCEG, tanto para demonstrar sua não participação na sociedade desde 13/09/2012.  

 
Ocorre que na impugnação em segunda instância não merece 

conhecimento por falta de interesse de agir no seu viés NECESSIDADE. Isto porque não 
houve a inclusão da recorrente como responsável solidária no âmbito do auto de infração.  

Destarte, não houve atribuição de responsabilidade pessoal à 
recorrente, isto é, o fisco só atribuiu a responsabilidade pelo pagamento da multa por 
descumprimento de obrigação formal à própria empresa e não à pessoa dos sócios, não 
revelando, pois, a composição societária.  

 
Razões pelas quais não conheço da pretensão do Sra. Aparecida 

Batista, veiculada no âmbito de seu recurso à segunda instância de julgamento.   
 
Portanto, em resumo, infiro que a recorrente não pode ser excluída 

da relação obrigacional, porque não há atribuição de responsabilidade à mesma.        
 
Assim, voto não conhecendo da impugnação de fls. 29 e 30. 
 
 
 

 
 

Sala das sessões, em 29 de abril de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00594/16 
 
Relator: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: Multa formal. Documentos fiscais considerados 
extraviados. Defesa apresentada por ex sócia. Impugnação não 
conhecida. 
 
A impugnação apresentada por ex sócia, que não foi chamada à 
lide, pelo autor do lançamento, não será conhecida. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de fevereiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, não conhecer 
da impugnação de fls. 30 e 31. Participaram do julgamento os Conselheiros Rickardo de 
Souza Santos Mariano, Talita Pimenta Félix e Nislene Alves Borges. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo não apresentou a 
Delegacia de sua circunscrição os documentos fiscais no prazo de 10 dias, contados da 
data de publicação no diário oficial do Estado n° 022050, de 27/03/2015, da portaria n 
°015/2015 de suspensão da sua inscrição no cadastro estadual, razão pela qual são 
considerados extraviados. Em consequência, fica sujeito a multa formal no valor de R$ 
14.409,72, consoante demonstrativo de cálculo anexo. 

 
A autoridade lançadora indica como infringida as disposições dos 

artigos 64 do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) combinado com os 
artigos 109 do Decreto 4852/97. Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71. 
XV, III, "a", do CTE, com redação da Lei nº 12806/1995. 

 
O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: 

detalhamento do credito tributário, consulta resumida do contribuinte, consulta portaria de 
suspensão, departamento de informações econômico fiscais, relatório de autenticação 
fiscal, levantamento de documentos fiscais modelo 2 extraviados ou não apresentados. De 
"fls.03 a 08". 

 
 O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de "fls.09 a 17".  
 
Tendo sido lavrado termo de revelia de "fl.18". 
 
O sujeito passivo foi intimado a apresentar impugnação em segunda 

instancia, conforme documentos de "fls.20 a 29". 
 
Com impugnação à segunda instância de "fls.30 a 31", a ex 

societária APARECIDA BATISTA, afirma que, não faz mais parte do quadro societário da 
devida empresa desde o dia 13/09/2012.  

 



 

Para comprovar, anexa a certidão simplificada, na qual mostra e 
comprova, quais são os sócios atuais, cabendo exclusivamente a essas pessoas serem 
responsáveis, por qualquer ato. 

 
Ao final, requer que seja acolhida a presente impugnação e provida, 

para declarar improcedente. 
 
O sujeito passivo foi intimado novamente a apresentar impugnação 

em segunda instancia de "fl.32". 
 
Foram anexados nos autos: consulta por inscrição, certidão 

simplificada, copias de documentos pessoais, "fls.33 a 37". 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 
Ao compulsar e analisar as peças constitutivas desta lide, verifiquei 

que somente comparece ao feito a sócia não administradora pedindo sua exclusão da lide, 
sob o argumento de que quando da ocorrência do fato gerador da multa formal reclamada, 
a mesma já não mais compunha o quadro societária. Junta certidão extraída dos assentos 
da JUCEG, tanto para demonstrar sua não participação na sociedade desde 13/09/2012.  

 
Ocorre que na impugnação em segunda instância não merece 

conhecimento por falta de interesse de agir no seu viés NECESSIDADE. Isto porque não 
houve a inclusão da recorrente como responsável solidária no âmbito do auto de infração. 
Destarte, não houve atribuição de responsabilidade pessoal à recorrente, isto é, o fisco só 
atribuiu a responsabilidade pelo pagamento da multa por descumprimento de obrigação 
formal à própria empresa e não à pessoa dos sócios, não revelando, pois, a composição 
societária.  

 
Razões pelas quais não conheço da pretensão do Sra. Aparecida 

Batista, veiculada no âmbito de seu recurso à segunda instância de julgamento.   
 
Portanto, em resumo infiro que a recorrente não pode ser excluída da 

relação obrigacional, porque não há atribuição de responsabilidade à mesma.        
 
Assim, voto não conhecendo da impugnação de fls. 30 e 31. 
 

 
 

Sala das sessões, em 29 de abril de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00597/16 
 
Relatora: Conselheira Nislene Alves Borges 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Acessória. Extravio de documentos 
fiscais. Multa formal. Improcedência. Decisão unânime. 
 
Deve ser reformada a exigência inicial quando, no curso do 
processo administrativo, o sujeito passivo comprovar a entrega, 
à repartição fiscal, dos documentos, cujo extravio tenha sido 
objeto de lançamento. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de janeiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração.  
Participaram do julgamento os Conselheiros Nislene Alves Borges, João Divino de Brito e 
Talita Pimenta Félix. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta dos autos que o sujeito passivo deixou de apresentar no 
prazo legal à Delegacia de sua circunscrição 01 livro fiscal, notas fiscais modelo 2, de 
números 001 a 250 e modelo 1 de 001 a 150, por ocasião da suspensão de sua inscrição 
no cadastro estadual, motivo pelo qual presumiram-se extraviadas as referidas notas 
fiscais, exigindo-se a multa de R$312,11 por documento, perfazendo o montante de R$ 
48.689,16. 

Indicados como dispositivos legais infringidos o art. 64 da Lei nº 
11.651/91, c/c art. 109 do Decreto nº 4.852/97, propondo-se a penalidade prevista no art. 
71, XVIII, ‘a’, da Lei nº 11.651/91, com redação da Lei nº 12.806/95. 

Instruem os autos o Relatório de Controle, Autenticações e 
Liberações Expedidas, fls. 05, indicando que foram liberados para o contribuinte os 
documentos objeto dos autos. 

Intimado na forma regulamentar, o sujeito passivo não impugnou o 
auto de infração em primeira instância, fato que motivou a lavratura do Termo de Revelia 
de fls. 11 pelo órgão de preparo processual.  

Em seguida, intimado para apresentar impugnação em segunda 
instância, o sujeito passivo apresenta defesa e acosta aos autos documentos 
comprobatórios de exibição à administração fazendária da documentação considerada 
extraviada neste procedimento fiscal, fls. 17 e 18.  

Requer a improcedência do presente auto de infração. 
É esse o relatório. 
 

 
V O T O 

 

Trata o presente processo de exigência de multa formal relativo ao 
extravio de 01 livro fiscal, 250 notas fiscais modelo 2 e 150 documentos modelo 1, 
decorrente de presunção legal pela não apresentação ao órgão competente dos 
documentos no prazo legal, após a suspensão da inscrição junto ao cadastro estadual. 



 

Sobre o assunto objeto dos autos, conveniente a transcrição dos 
seguintes dispositivos legais: 

 
Lei nº 11.651/91- Código Tributário Estadual- CTE: 
 
Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do 
imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou 
negativas, estabelecidas na legislação tributária. 
(....) 

Art. 109. No encerramento da atividade do estabelecimento o contribuinte 
deve requerer a baixa de sua inscrição cadastral, hipótese em que deve 
apresentar todos os livros e documentos fiscais necessários à conclusão do 
evento, além de preencher os demais requisitos previstos na legislação 
pertinente (Lei nº 11.651/91, art. 153-D, caput). 

 

Da legislação acima transcrita, depreende-se que o sujeito passivo 
além da obrigação principal deve cumprir também as obrigações acessórias. Nesse 
sentido, a legislação tributária estadual estabelece de forma expressa que o sujeito 
passivo que pretender encerrar suas atividades deve requerer a baixa da inscrição no 
cadastro de contribuintes do Estado, apresentando nesta ocasião, todos os livros e 
documentos fiscais necessários à conclusão do evento. 

Compulsando os autos, verifica-se que o sujeito passivo apresentou 
documentos às fls. 18 com declaração de funcionário fazendário, de que teria recebido os 
documentos considerados extraviados naquela repartição fazendária. 

Em observação ao documento, e diante da constatação de que não 
fora possível identificar qual seria a documentação apresentada à repartição, a Segunda 
Câmara deste Conselho resolveu por unanimidade de votos favoráveis à proposta desta 
relatora, encaminhar à delegacia fiscal para que fossem confirmadas as informações, bem 
como para que se descrevessem quais seriam os documentos apresentados àquele setor. 

Retornam-se os autos, onde servidor anexa documentação 
comprobatória da apresentação de toda a documentação considerada extraviada neste 
procedimento fiscal, conforme consta de fls. 23/25.  

Ressalte-se que quanto aos documentos notas fiscais modelo 1 de 
sequência 26 a 150, verificamos que consta do sistema CIAF da Sefaz que foram 
apresentados para inutilização àquela repartição fazendária, conforme consta às fls. 35. 

Diante da comprovação relatada e comprovada nos autos, 
desconsidero a presunção de extravio dos documentos, conforme anunciado na acusação. 

Dessa forma, em consonância com a unanimidade dos membros 
desta Câmara Julgadora, conheço da impugnação do sujeito passivo, dou-lhe provimento, 
para julgar improcedente o lançamento. 

 
 

Sala das sessões, em 02 de maio de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00598/16 
 
Relator: Conselheiro Mário de Oliveira Andrade 
 

 
EMENTA: Multa Formal. Obrigação tributária acessória. Falta de 
registro de documentos fiscais no livro de registro de entradas. 
Comprovação de escrituração de parte das notas fiscais antes 
da notificação do auto de infração. Pedido de Revisão 
Extraordinária. Procedência parcial do lançamento. 
 
Estando comprovado nos autos que o sujeito passivo escriturou 
parte das notas fiscais em seu livro de registro de entradas 
antes de receber a notificação do lançamento, o auto de infração 
exigindo a penalidade pelo não registro delas deve ser 
considerado parcialmente procedente, excluindo-se da 
exigência inicial o valor relativo aos documentos fiscais que 
comprovadamente foram registrados atempadamente. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 31 
de março de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de 
infração no valor da multa formal de R$ 70,00 (setenta reais), cuja base de cálculo é de R$ 
280,00 (duzentos e oitenta reais). Participaram do julgamento os Conselheiros Mário de 
Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos 
Mariano, David Fernandes de Carvalho, Alcedino Gomes Barbosa, Aldeci de Souza Flor, 
José Luiz Rosa, Antônio Martins da Silva, Cláudio Henrique de Oliveira, Washington Luis 
Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João 
Divino de Brito, Márcio Nogueira Pedra, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de 
Almeida, Aguinaldo Fernandes de Melo, Victor Augusto de Faria Morato e Edson Abrão da 
Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra o histórico da peça inicial que o sujeito passivo deixou de 
escriturar no livro registro de entradas as notas fiscais constantes do relatório das notas 
fiscais não encontradas, conforme demonstrativos e documentos em anexo. Por esse 
motivo o acusado ficou obrigado a recolher multa formal no valor de R$ 32.964,57 (trinta e 
dois mil, novecentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos). 

 
A fiscalização citou como infringido o artigo 64 do CTE combinado 

com o artigo 308 do RCTE. Foi sugerida a penalidade do artigo 71, inciso VII, alínea "c" da 
Lei 11.651/91, com a alteração efetuada pela Lei 13.446/99. 

 
Regularmente intimado para pagamento da quantia exigida ou 

apresentar impugnação em Primeira Instância, o sujeito passivo não se manifestou.  
 
O contribuinte interpôs o Pedido de Revisão Extraordinária, 

constante às folhas 28 a 31 dos autos, solicitando a improcedência do lançamento com a 
argumentação de que a maioria das notas fiscais o emitente é do Rio Grande do Sul e que 
as mercadorias demoraram um espaço de tempo para chegarem ao estabelecimento da 



 

empresa autuada, por essa razão a escrituração das notas fiscais foram feitas após o mês 
da emissão da nota fiscal, pondera que todas as notas fiscais foram registradas no Livro 
de Entradas na data do recebimento da mercadoria, ao passo que o fisco levou em 
consideração apenas a data da emissão da nota fiscal. Para comprovar a sua 
argumentação, a empresa autuada juntou aos autos os seguintes documentos a título de 
prova: Recibo de Entrega da Escrituração Fiscal Digital, Registros Fiscais dos 
Documentos Fiscais de Entradas de Mercadorias e Aquisição de Serviços e notas fiscais, 
folhas 37 a 176. 

 
Por intermédio do Despacho de n.º 1.047/2015,  o Presidente do 

Conselho Administrativo Tributário admitiu o Pedido de Revisão Extraordinária com 
amparo no artigo 43, § 4º, II, a, 1 da Lei  16.469/09, por estar demonstrado erro de fato, ou 
seja, que todas as notas fiscais relacionadas pelo fisco estão escrituradas no Livro de 
Entradas do sujeito passivo antes da notificação do auto de infração, sendo que ficou 
demonstrado que apenas a nota fiscal de 48954, de 28/01/2015, foi escriturada com o 
valor zerado, quando o valor de base de cálculo é de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais), 
e a multa formal é de R$ 70,00 (setenta reais).  

 
Assim, os autos foram encaminhados para serem pautados para 

julgamento pelo Conselho Pleno (CONP). 
 
Após um breve relatório decido. 
 
 
                                VOTO 
 
 
Analisando os autos vejo que está comprovado que o sujeito passivo 

escriturou as notas fiscais constantes no relatório apresentado pelo fisco estadual como 
não escrituradas, ficando caracterizada que a infração denunciada pelo fisco não ocorreu, 
visto que os documentos fiscais foram registrados na Escrituração Fiscal Digital do sujeito 
passivo antes da data da notificação do auto de infração, conforme consta às folhas 178 a 
187 dos autos. 

 
Desta forma, percebe-se que o sujeito passivo contraditou de forma 

convincente a acusação do fisco, comprovando o registro das notas fiscais. Porém, ficou 
constatado que a nota fiscal de número 48954 foi escriturada com o valor zerado, sendo 
que o correto seria a escrituração no valor de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais). 

 
Desse modo a acusação do fisco persiste sobre a base de cálculo de 

R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais), devendo prevalecer a multa formal, sobre o 
percentual de 25% sobre esse montante, o que perfaz uma valor original de R$ 70,00 
(setenta reais).  

 
Ante o exposto, conheço do Pedido de Revisão Extraordinária e lhe 

dou parcial provimento para julgar parcialmente procedente o auto de infração no valor 
original de multa formal de R$ 70,00 (setenta reais). 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 03 de maio de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00599/16 
 
Relator: Conselheiro Mário de Oliveira Andrade 
 

 
EMENTA: Multa Formal. Obrigação tributária acessória. Extravio 
de documentos fiscais. Pedido de Revisão Extraordinária. 
Improcedência. 
 
1 - Comprovado que o sujeito passivo apresentou os 
documentos fiscais à repartição fiscal competente, o auto de 
infração exigindo penalidade pelo extravio deles deve ser 
considerado improcedente; 
 
2 - Acolhe-se o Pedido de Revisão Extraordinária para declarar 
improcedente o auto de infração quando ficar demonstrado que 
a acusação de extravio não ocorreu. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 31 
de março de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José 
Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, David Fernandes de 
Carvalho, Alcedino Gomes Barbosa, Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, Elias Alves 
dos Santos, Cláudio Henrique de Oliveira, Washington Luis Freire de Oliveira, José 
Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Márcio 
Nogueira Pedra, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Aguinaldo 
Fernandes de Melo, Victor Augusto de Faria Morato e Edson Abrão da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no histórico da peça inicial que o sujeito passivo não 
apresentou à Delegacia Regional de Fiscalização os documentos fiscais de numeração 
001 a 200, Modelo 1, Série-1 e oito livros fiscais, sendo eles considerados extraviados. 
Por esse motivo a empresa autuada ficou obrigada a recolher multa formal no valor de R$ 
70.179,20 (setenta mil, cento e setenta e nove reais e vinte centavos).  

 
A fiscalização citou como infringido o artigo 64 do CTE combinado 

com o artigo 109 do RCTE. Foi sugerida a penalidade do artigo 71, inciso XVIII, alínea "a" 
da Lei 11.651/91, com a alteração efetuada pela Lei 12.806/95. 

 
Regularmente intimado para pagamento da quantia exigida ou 

apresentar impugnação em Primeira e Segunda Instâncias, o sujeito passivo foi declarado 
revel e perempto. 

 
O contribuinte interpôs o Pedido de Revisão Extraordinária, 

constante às folhas 29 e 30 dos autos, solicitando a improcedência do lançamento com a 
argumentação de que apresentou todos os documentos tidos como extraviados na 
repartição competente. Para comprovar a sua alegação, a recorrente procedeu a juntada 
do Termo de Baixa de Documento Fiscal, folha 39 dos autos, com a informação de que 
foram inutilizados os documentos fiscais, Série, Modelo-1, de numeração 160 a 200 e do 



 

Termo de Fiel Depositário, folha 41 dos autos, com a informação de apresentação à 
repartição competente dos oitos livros fiscais e das notas fiscais, da Série-1, Modelo-1, de 
numeração 001 a 159. 

 
Por intermédio do Despacho de n.º 845/2015 - CAT, o Presidente do 

Conselho Administrativo Tributário solicitou que contribuinte apresentasse os documentos 
fiscais à Delegacia Regional de Fiscalização de Rio Verde, visto que o Termo de Fiel 
Depositário não continha o recebimento daquela repartição. 

 
Atendendo a essa solicitação, o sujeito passivo juntou aos autos, o 

Termo de Depositário Fiel, folha 51 dos autos, com o carimbo da repartição e a 
observação de que foram conferidas as notas fiscais usadas e os livros fiscais pelo 
servidor daquela repartição. 

 
Em seguida, o Presidente do Conselho Administrativo Tributário 

admitiu o Pedido de Revisão Extraordinário, observando que faltavam serem 
apresentados os Livros de Saídas e Apuração de ICMS do exercício de 2012, que 
resultaria numa multa formal de R$ 738,96 (setecentos e trinta e oito reais e noventa e 
seis centavos), e encaminhou os autos para serem pautados para julgamento.   

 
Assim relatados, decido. 
 
 
                                VOTO 
 
 
Analisando os autos vejo que está comprovado que não houve 

extravio de documentos fiscais relacionados no histórico do auto de infração, pois eles 
foram apresentados na repartição fiscal da jurisdição do contribuinte. 

 
Com relação aos Livros de Saídas e Apuração de ICMS do exercício 

de 2012, percebo que houve um equívoco da autoridade fiscal ao mencionar que os livros 
eram relativos ao exercício de 2012, conforme podemos observar no Relatório de 
Autenticação Fiscal dos livros do contribuinte, folha 06 dos autos, pois o contribuinte 
possuía livros fiscais para escrituração dos exercícios de 2010 e 2011, porém os livros de 
2011 foram autenticados em 2012. Assim constata-se, que não havia livro fiscal relativo ao 
exercício de 2012, como foi relatado no histórico do auto de infração, mas sim dos 
exercícios de 2010 e 2011, conforme o contribuinte apresentou à repartição fazendária, de 
acordo com o documento de folha 51. Portanto, está provado nos autos que o sujeito 
passivo não deixou de apresentar livros fiscais ao fisco estadual. 

 
 Com essas considerações, entendo que ficou descaracterizada a 

acusação fiscal contida na peça basilar e o lançamento deve ser declarado improcedente. 
 
Ante o exposto, conheço do Pedido de Revisão Extraordinária e lhe 

dou provimento para julgar improcedente o auto de infração em julgamento.  
 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 03 de maio de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00608/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: Multa Formal. Extravio de documento fiscais. 
Proibição do seu uso previsto em norma legal específica. 
Improcedência. 
 
A proibição legal de uso das Notas Fiscais, Modelo 1 ou 1-A, 
firmado no Protocolo ICMS 42 pelos entes Federados, no dia 
03/07/2009, suporta o Conselheiro Relator da Instância Superior 
reformar a decisão proferida pela Primeira Instância e decidir 
pela improcedência do lançamento tributário. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 07 de dezembro de 2015, decidiu, por maioria de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente 
o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, Edson 
Abrão da Silva e José Pereira D'abadia. Vencidos os Conselheiros Nislene Alves Borges e 
Washington Luís Freire de Oliveira que votaram pela procedência do lançamento fiscal. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O auto de infração descreve a ocorrência do fato gerador da 
obrigação tributária acessória com a redação que transcrevo: 

 
Extraviou 4.983 (quatro mil, novecentos e oitenta e três) notas fiscais 

de nºs 17.018 a 22.000, conforme denunciado espontaneamente pelo sujeito passivo no 
livro RUDFTO e no Boletim de Ocorrência nº 24368/2014, ambos anexados no trabalho 
fiscal. Em consequência, o autuado deve recolher a multa formal no valor de R$ 356,02, 
por documento, o que totaliza o valor de R$ 1.774.47,66. 

 
A infração denunciada tem abrigo nos arts. 64 e 146, parágrafo único 

da Lei nº 11.651/91, enquanto que a penalidade proposta atende à prescrição do art. 71, 
inciso XVIII, alínea "a" do CTE. 

 
Os documentos: Anexo Estruturado - Detalhamento do Crédito 

Tributário; Boletim de Ocorrência Policial; e Folha do Libro Registro de Utilização de 
Documentos Fiscais e Termos de Ocorrência - RUDFTO compõem a instrução do 
lançamento tributário. 

 
Após as notificações legais, o sujeito passivo impugna o lançamento 

fiscal em Primeira Instância para requerer a improcedência da peça básica, pois o 
desaparecimento dos documentos fiscais aconteceu alheio à sua vontade, o que 
caracteriza caso fortuito. Define o que seja caso fortuito com base no Dicionário Jurídico - 
De Plácido Silva, página 272, " caso fortuito é a expressão especialmente usada na 
linguagem jurídica, para indicar todo caso que acontece imprevisivelmente, atuado por 
força que não se pode evitar."  

 



 

Afirma que a empresa, ao tomar conhecimento do fato e com suporte 
no art. 138 do CTN, registrou a ocorrência na Delegacia de Polícia, 16.09.2014, anterior, 
portanto, à lavratura do auto de infração. Em seu benefício, transcreve o art. 484 do 
Decreto nº 4.852/97 e mostra o seu convencimento de que as medidas legais para 
caracterizar a sua espontaneidade foram seguidas de acordo com a lei.  

 
O julgador singular avalias os questionamentos impugnatórios, forma 

o seu convencimento e decide pela procedência do auto de infração, fls. 25 a 29. 
 
No recurso voluntário o recorrente formula a sua tese de defesa, 

requer a reforma da decisão singular, alicerçada com os fundamentos: 
 
No julgamento singular não foi comentado o registro do art. 138 do 

CTN, mas, tão somente, o art. 113, § 2º do mencionado diploma legal, como também não 
avaliou os 484 do Decreto nº 4.852/97 e 146 do CTN. 

 
Ratifica parte das razões impugnatórias na parte que trata da 

espontaneidade, prevista na legislação tributária, e que o art. 484, inciso I, § 1º do diploma 
citado, em especial o referido parágrafo, na sua parte final, ensina: “quando o sujeito 
passivo oferecer os elementos necessários à reconstituição dos elementos contidos nos 
mesmos, observado o disposto neste regulamento.” 

 
Afirma que utilizou os elementos necessários como tornar público o 

desaparecimento dos documentos fiscais, efetivados na Delegacia de Polícia. 
 
Após e em data posterior ao recurso, o sujeito passivo protocola o 

documento, fls. 45 e 46, para acrescentar que o auto de infração foi lavrado com suporte 
na publicação feita pela empresa sobre a perda dos documentos mencionados na 
publicação. No entanto, ao ser verificado o site da SEFAZ/GO, ficou constatado que os 
documentos fiscais, tidos por extraviados são Modelo 1, Série 8 que correspondem a 
Conhecimentos de Transporte Rodoviário de Carga, autorizados em 27/04/2009, conforme 
registra o documento Controle de Concessão/Autenticação e Documentos Fiscais – CAF. 

 
Na sequência, acresce que no mês de setembro, a empresa passou 

a emitir a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) e por força da vigência do Protocolo ICMS 42, de 
03/07/2009, passou a ser vedada a emissão da Nota Fiscal, Modelo 1 ou 1-A. Essa 
situação documental, ou seja, não tem validade, sinaliza, portanto, que o extravio dos 
identificados documentos não resultou em prejuízo financeiro a Conta do Tesouro. 

 
O documento, fls. 49 e 50 comprovam o atendimento da concessão 

nº 988596-0 e a data da confecção das Notas Fiscais, Série 8 nºs 017.001 a 022.000, 
quantidade 0500 formulários contínuos pela editora gráfica. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Do compulso da constituição do crédito tributário, da formalização do 

processo e das peças defensórias, conclui que, na demanda, assiste razão ao sujeito 
passivo, visto que a própria legislação tributária lhe faculta as formas de contraprovas, as 
quais foram utilizadas, conforme documentos de folhas deste feito. 

 



 

O Protocolo ICMS 42, da sua assinatura em 03/07/2009, com normas 
de obrigatoriedade na utilização da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) em substituição à Nota 
Fiscal, modelo 1 ou 1-A, pelo critério de CNAE e operações com os destinatários que 
especifica, assim estabelece: 

 

Cláusula primeira - Acordam os Estados e o Distrito Federal em estabelecer 
a obrigatoriedade de utilização da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) prevista no 
Ajuste SINIEF 07/05, de 30 de setembro de 2005, em substituição à Nota 
Fiscal, modelo 1 ou 1-A, para os contribuintes enquadrados nos códigos da 
Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE descritos no 
Anexo Único, a partir da data indicada no referido anexo. 

[...] 

§ 1º A obrigatoriedade aplica-se a todas as operações efetuadas em todos 
os estabelecimentos dos contribuintes referidos nesta cláusula que estejam 
localizados nas unidades da Federação signatárias deste protocolo, ficando 
vedada a emissão de Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, salvo nas hipóteses 
previstas neste protocolo.  

[...] 

 

Cláusula segunda - Ficam obrigados a emitir Nota Fiscal Eletrônica - NF-e, 
modelo 55, em substituição à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, a partir de 1º 
de dezembro de 2010, os contribuintes que, independentemente da 
atividade econômica exercida, realizem operações destinadas a: 

I - Administração Pública direta ou indireta, inclusive empresa pública e 
sociedade de economia mista, de qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 

II - destinatário localizado em unidade da Federação diferente daquela do 
emitente, exceto, a critério de cada UF, se o contribuinte emitente for 
enquadrado exclusivamente nos códigos da CNAE relativos às atividades 
de varejo. 

Parágrafo único. Caso o contribuinte não se enquadre em outra hipótese de 
obrigatoriedade de emissão da NF-e, a obrigatoriedade de seu uso em 
substituição à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1A, ficará restrita às operações 
dirigidas aos destinatários previstos nesta cláusula. 

Cláusula terceira - Ficam as unidades da Federação autorizadas a instituir, 
a partir de 1º de janeiro de 2010, a obrigatoriedade de emissão da Nota 
Fiscal Eletrônica - NF-e, modelo 55, em substituição a Nota Fiscal, modelo 
1 ou 1A, para os contribuintes enquadrados nos códigos das divisões 01, 
02 e 03 da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE, 
relativos a atividades agropecuárias. 

 
O art. 138, parágrafo único do Código Tributário Nacional define que: 
 
“Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da 
infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e 



 

dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade 
administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração. 
 
Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de 
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, 
relacionados com a infração.” 

 
A regra do art. 138, transcrito no parágrafo anterior, foi incorporado 

na Lei nº 11.651/91 - (Lei Estadual), art. 169 e no Decreto nº 4.852/97 - RCTE (Decreto 
Estadual), art. 484 que os transcrevo também: 

 

Art. 169. Antes de qualquer procedimento fiscal, os contribuintes e demais 
pessoas sujeitas ao cumprimento de obrigações tributárias poderão 
procurar a repartição fazendária competente para, espontaneamente: 

I - sanar irregularidades verificadas em seus livros ou documentos fiscais, 
sem sujeição à penalidade aplicável, observado o disposto no inciso 
seguinte, quando da irregularidade não tenha decorrido falta de pagamento 
de tributo; 

II - pagar, fora do prazo legal, o tributo devido, acrescido de multa apenas 
de caráter moratório equivalente a 2% (dois por cento) ao mês, pro rata die, 
até o limite de 6% (seis por cento). 

§ 1º O disposto no inciso I do caput deste artigo somente se aplica aos 
casos de inutilização, destruição, perda ou extravio de livros ou 
documentos fiscais, quando o sujeito passivo oferecer os elementos 
necessários à reconstituição dos elementos contidos nos mesmos, 
observado o disposto em regulamento. 

 

Art. 484. Antes de qualquer procedimento fiscal, o contribuinte e demais 
pessoas sujeitas ao cumprimento de obrigação tributária pode procurar a 
repartição fazendária competente para, espontaneamente (Lei nº 
11.651/91, art. 169): 

I - sanar irregularidades verificadas em seus livros ou documentos fiscais, 
sem sujeição à penalidade aplicável, observado o disposto no inciso 
seguinte, quando da irregularidade não tenha decorrido falta de pagamento 
de tributo; 

II - pagar, fora do prazo legal, o tributo devido, acrescido de multa apenas 
de caráter moratório equivalente a 2% (dois por cento) ao mês, pro rata die, 
até o limite de 6% (seis por cento). 

§ 1º O disposto no inciso I do caput deste artigo somente se aplica aos 
casos de inutilização, destruição, perda ou extravio de livro ou documento 
fiscais, quando o sujeito passivo oferecer os elementos necessários à 
reconstituição dos elementos contidos nos mesmos, observado o disposto 
neste regulamento. 

§ 2º O contribuinte pode formalizar a espontaneidade de que trata o inciso I 
do Caput deste artigo com a lavratura, no livro próprio, de ocorrência 
descrevendo a irregularidade e com a obtenção do visto da repartição 
fazendária competente, na respectiva ocorrência, ficando dispensado o 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Rcte/RCTE.htm#A34
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Rcte/RCTE.htm#A34


 

visto na situação relacionada no art. 141, §1º, IV.  (Redação acrescida pelo 
Decreto nº 7.781 - vigência: 27.12.12) 

 
 Estudei a causa da constituição do crédito, lançado de ofício pela 

autoridade fazendária, examinei a formalização do processo e verifiquei que o sujeito 
passivo atendeu às normas da legislação transcritas nos parágrafos volvidos, agiu de 
forma espontânea para sanar o extravio dos documentos fiscais exigidos pela fiscalização.  

 
A sua vontade de sanar a irregularidade espontaneamente se fez de 

acordo com a legislação tributária vigente, ou seja:  
 
1. Procurou a Delegacia de Polícia de jurisdição do estabelecimento 

comercial e relatou o fato conforme registra o Boletim de Ocorrência Policial nº 24368 do 
dia 16/09/2014, e o registro da ocorrência no Livro de Registro de Utilização de 
Documentos Fiscais e Termos de Ocorrência, efetivado com o registro escritural de 
extravio das Notas Fiscais nºs 17.018 a 22.000.  

 
A empresa ainda informa, no citado livro, que: 
 
“Não identificamos emissão, circulação ou qualquer registro de 

arquivamento dos formulários citados, chegando assim, a conclusão do extravio dos 
mesmos, conforme boletim de ocorrência nº 24.368/2014 e publicação no Jornal Diário da 
Manhã nos dias 19, 20 e 21 de setembro de 2014.”   

 
Outro fato favorável ao julgamento do processo é o acordo dos 

Estados e do Distrito Federal firmado no Protocolo ICMS 42, assinado no dia 03/07/2009, 
para estabelecer a obrigatoriedade de utilização da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) prevista 
no Ajuste SINIEF 07/05, de 30 de setembro de 2005, em substituição à Nota Fiscal, 
modelo 1 ou 1-A, para os contribuintes enquadrados nos códigos da Classificação 
Nacional de Atividades Econômicas - CNAE descritos no Anexo Único, a partir da data 
indicada no referido anexo. 

 

Na transcrição do § 1º do referido protocolo, acordou, ainda, a 
obrigatoriedade de sua aplicação para todas as operações efetuadas em todos os 
estabelecimentos dos contribuintes referidos na cláusula primeira, que estejam localizados 
nas unidades da Federação signatárias deste protocolo, ficando vedada a emissão de 
Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, salvo nas hipóteses previstas neste protocolo.  

 
Diante da legalidade do acordo e da vigência dos artigos transcritos 

nos parágrafos volvidos, concluo que a legislação beneficia o sujeito passivo e lhe assiste 
nesta demanda. 

 
Em face ao exposto, conheço do recurso, dou-lhe provimento para 

reformar a sentença singular e considerar improcedente o auto de infração.  
 
 

Sala das sessões plenárias, em 03 de maio de 2016. 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Rcte/RCTE.htm#A141
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Rcte/RCTE.htm#A141P1
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Rcte/RCTE.htm#A141P1IV
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00635/16 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade da peça básica, 
sendo a primeira por cerceamento do direito de defesa e a 
segunda por insegurança na determinação da infração. 
Rejeitadas. Preliminar de nulidade da sentença singular, por 
cerceamento ao direito de defesa. Rejeitada. Multa formal. Notas 
fiscais de entrada de mercadoria não escrituradas no livro 
Registro de Entrada de Mercadoria. Procedente. Aplicação do 
benefício previsto no §8º do artigo 71 do CTE. Acolhida.   
 
1. Tornam-se inócuos os questionamentos preliminares quando 
tais inquirições forem desprovidas de amparo legal; 
 
2. Mantém-se a decisão singular que julgou procedente o 
lançamento, quando o auto não for contraditado de forma 
convincente, aplicando-se a forma privilegiada, prevista em lei, 
quando a omissão praticada pelo contribuinte não tiver 
ocasionado prejuízo ao erário estadual. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de março de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por 
cerceamento do direito de defesa e, a segunda, por insegurança na determinação da 
infração. Também por votação unânime, rejeitar  a prelimiinar de nulidade da sentença 
singular, por cerceamento ao direito de defesa, arguida pela autuada.  Quanto ao mérito, 
por unanimidade de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a 
sentença singular que considerou procedente o auto de infração. E, também por 
unanimidade de votos, aplicar a forma privilegiada prevista no § 8º do art. 71 da Lei nº 
11.651/91, proposta pelo Relator. Participaram do julgamento os Conselheiros Cláudio 
Henrique de Oliveira, João Divino de Brito e Antônio Martins da Silva que na qualidade de 
Coordenador acompanhou o voto do Relator, nos termos do art. 25, Caput e 51, § 6º, inc. 
II do Decreti 6.9360/09. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo deixou de escriturar 
no livro registro de entradas as notas fiscais relacionadas, conforme demonstrativo e 
documentos anexos. Em consequência, fica sujeito a multa de 25% do valor da operação, 
juntamente com os acréscimos legais. 

 
A autoridade lançadora indica como infringidas as disposições do 

artigo 64 do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) combinado com os 
artigos 308 do Decreto 4.852/97. Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, 
VII, "c" do CTE, com redação da Lei nº 13446/1999. 

 
O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: 

detalhamento do crédito tributário, minuta do auto de infração procedimento fiscal ICMS, 



 

multa do anexo estruturado, consulta detalhada da contribuinte pessoa jurídica, ordem de 
serviço, notificação fiscal, termos de ocorrência, chave de acesso da SEFAZ, registro de 
entrada, consulta por auto, "fls.03 a 74". 

 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de "fls. 75 a 78".  
 
 O sujeito passivo apresenta impugnação em primeira instancia, além 

do sócio, tempestivamente, porem em separo de "fls.82 a 89 A"; "fls.116 a 124"; "fls.131 a 
138". 

 
Fazendo as mesmas alegações, onde alegaram a inexistência de 

responsabilidade solidaria, uma vez que, o auto de infração possui nulidade insanável 
porque a fiscalização deveria ter provado a existência das condições indicadas no artigo 
135 do CTN. 

 
Alegam ainda o pedido de anulação do feito, tanto por insegurança 

na determinação da infração, quanto por cerceamento do direito de defesa, pois o 
levantamento supostamente estaria eivado de nulidades. 

 
Tendo em vista que teria sido acusado pelo fisco de não ter emitido 

documentação fiscal a saída e se teria penalizado a empresa por promover saídas 
acobertadas de documentação fiscal considera como inidônea. 

 
Afirmam que teria havido erro de direito quanto ao fundamento do 

auto de infração e ser o levantamento realizado pelo fisco precário. 
 
Fundamentam que o auto de infração não existe a indicação dos 

dispositivos legais relacionados a correção monetária e juros de mora, bem como uma 
planilha de apuração para se compreenderem se a validade dos montantes constituídos 
no lançamento elaborados de uma forma clara e precisa. 

 
Ao final, requerem a improcedência do auto. 
 
Foram anexados os seguintes documentos: procurações, copias de 

documentos da ordem dos advogados do Brasil, cadastro nacional da pessoa jurídica, 
atas de reunião, termos contratuais, copias de intimações, envelopes AR, "fls.90 a 115"; 
"fls.125 a 130"; "fls.139 a 149";   

 
Pela sentença nº 3338/2015-JULP, o julgador singular decide pela 

procedência do auto de infração, "fls.151 a 153". 
 
Se encontra inequivocamente comprovada nos autos a infração 

identificada pelo fisco, a qual não foi suficiente contestada pela impugnante, assim como, 
os demonstrativos que lhe deram a necessária sustentação também não foram 
contraditados por outros de igual teor e, portanto, no mérito, o procedimento devera 
prosperar integralmente, enquanto não foi afastada a infração provada e demonstrada. 

 
Em sua fundamentação afirma que não se tem caracterizado nos 

autos qualquer ato passível de anulação, nem por insegurança na determinação da 
infração ou cerceamento do direito de defesa do polo passivo, pois o levantamento não 
sendo contestado pelo polo passivo deverá ser considerado correto e valido para 



 

sustentar a acusação fiscal, assim como, o procedimento como bem fundamentado, 
diferentemente das impugnações apresentadas. 

 
O sujeito passivo é intimado a pagar a quantia exigida ou apresentar 

Recurso Voluntário, conforme documentos de "fls.154 a 156".  
 
Reiterando seus argumentos baseado nas impugnações anteriores. 

De "fls.158 a 166"; "fls.169 a 178"; "fls.180 a 189". 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Sobre as preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela 
autuada, sendo a primeira, por cerceamento do direito de defesa e, a segunda, por 
insegurança na determinação da infração, as rejeito por não haver nos elementos 
constitutivos da lide qualquer afronta a capítulo que trata da nulidade dos atos 
processuais, insertos nos incisos III e IV do artigo 20 da Lei nº. 16.469/09. A infração e a 
correspondente penalidade foram corretamente aplicadas, a instrução processual em sede 
cognitiva efetivada com clareza, os prazos processuais, respeitados inclusive com vista 
dos autos à parte litigante nos momentos processuais que por “ex legis” lhe são próprios. 
Assim, rejeitadas estão as preliminares em comento.  

 
Também rejeito a preliminar de nulidade da sentença singular, por 

cerceamento ao direito de defesa, arguida pela autuada, vez que o ilustre sentenciador “a 
quo”, ao exarar a sua decisão, o fez de conformidade com a orientação contida no inciso II 
do artigo 458 do CPC, “verbis”, fundamentando-a à luz do direito, tanto nas questões 
relacionadas ao mérito, quanto às preliminares, tendo analisado e enfrentado as 
incidentais suscitadas pela defesa.  

 
Art. 458. São requisitos essenciais da sentença: 
 
[...] 
 

II – os fundamentos, em que o juiz resolverá as questões, de fato e de direito.       

 
Com as questões primeiras solucionadas, volvo-me à razão de direito 

desta ação, conforme passo a expor.  
 
Narra a exordial que o sujeito passivo deixou de escriturar no livro 

registro de entrada as notas fiscais relacionadas na fase cognitiva deste feito. O autor do 
lançamento ao instruir o feito, o faz com documentos acostados aos autos, fls. 03 a 74. 
Portanto, perfeitamente identificada neste volume, a ilicitude de ordem acessória praticada 
pelo polo passivo.  

 
Bastaria à defesa trazer aos autos a comprovação fática de que não 

cometeu a omissão denunciada na folha de rosto deste tomo. Entretanto, esse cuidado ela 
não teve, limitando-se a suscitar questões preliminares, inexistentes, conforme já me 
posicionei em linhas anteriores. E na razão de direito, alegando que não cometeu a 
omissão motivadora desta ação, se esquecendo de que nas raias do direito, conforme 
lecionado nos bancos acadêmicos: “alegar, sem comprovar o alegado é o mesmo que não 
alegar. ”     

 



 

Assim, mantenho a decisão monocrática que julgou procedente o 
lançamento.   

 
Contudo, demonstrado está na lide que a omissão, em apreciação, 

não causou prejuízo ao erário estadual, permitindo-me a aplicação do benefício previsto 
no § 8º do artigo 71 do CTE, “verbis”:   

 
Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas:  
 
§ 8º Quando da prática das irregularidades descritas nos incisos V ao XII 
deste artigo não resultar, ainda que indiretamente, falta de pagamento de 
imposto, a multa aplicável corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do 
valor fixado para a respectiva infração. 

 
Pelo exposto, voto rejeitando as preliminares de nulidade da peça 

básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por cerceamento do direito de defesa e, 
a segunda, por insegurança na determinação da infração. Rejeito a preliminar de nulidade 
da sentença singular, por cerceamento ao direito de defesa. Quanto ao mérito, conheço do 
recurso voluntário, nego-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. E, também por unanimidade de votos, suscito e 
acolho a aplicação a forma privilegiada prevista no § 8º do art. 71 da Lei nº 11.651/91. 

 
 
 

Sala das sessões, em 05 de maio de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00636/16 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade da peça básica, 
sendo a primeira por cerceamento do direito de defesa e a 
segunda por insegurança na determinação da infração. 
Rejeitadas. Processual. Preliminar de nulidade da sentença 
singular, por cerceamento ao direito de defesa. Rejeitada. Multa 
formal. Saída de mercadoria não tributada. Omissão de registro 
de saída de notas fiscais no livro registro de saída de 
mercadoria. Procedente.  
 
1. Tornam-se inócuos os questionamentos preliminares quando 
tais inquirições forem desprovidas de amparo legal; 
 
2. Mantém-se a decisão singular que julgou procedente o 
lançamento quando o auto não for contraditado de forma 
convincente. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de março de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por 
cerceamento do direito de defesa e, a segunda, por insegurança na determinação da 
infração. Também por votação unânime, rejeitar  a prelimiinar de nulidade da sentença 
singular, por cerceamento ao direito de defesa, arguida pela autuada.  Quanto ao mérito, 
por unanimidade de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a 
sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira, João Divino de Brito e Antônio 
Martins da Silva que na qualidade de Coordenador acompanhou o voto do Relator, nos 
termos do art. 25, Caput e 51, § 6º, inc. II do Decreti 6.9360/09. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito pass.ivo deixou de 
escriturar no livro registro de saída as notas fiscais relacionadas em anexo, referente a 
saída de mercadoria não tributada, na importância de R$ 788.926,17. Em consequência, 
fica sujeito a multa de 13% do valor da operação. 

 
A autoridade lançadora indica como infringidas as disposições do 

artigo 64 do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) combinado com os 
artigos 88, §1°, III, 313 e 314 do Decreto 4852/97. Proposta a aplicação da penalidade 
prevista no artigo 71, X, "a", §8° do CTE, com redação da Lei nº 11.750/1992. 

 
O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: 

detalhamento do crédito tributário, consulta detalhada da contribuinte pessoa jurídica, 
ordem de serviço, notificação fiscal, termos de ocorrências, lançamento de oficio de notas 
fiscais de saída e de entradas não registradas, relação de notas fiscais não registradas, 
chave de acesso da SEFAZ, termo de abertura registo de saída, termo de encerramento, 
consulta por auto, "fls.03 a 126". 



 

 
O sujeito passivo foi intimado a pagar quantia exigida ou apresentar 

impugnação em primeira instancia, "fls.127 a 133". 
 
O sujeito passivo apresenta impugnação em primeira instancia, além 

do sócio, tempestivamente, porem em separo de "fls.134 a 141"; "fls.155 a 163"; "fls.190 a 
198". 

 
Fazendo as mesmas alegações, onde alegaram a inexistência de 

responsabilidade solidaria, uma vez que, o auto de infração possui nulidade insanável 
porque a fiscalização deveria ter provado a existência das condições indicadas no artigo 
135 do CTN. 

 
Alegam ainda o pedido de anulação do feito, tanto por insegurança 

na determinação da infração, quanto por cerceamento do direito de defesa, pois o 
levantamento supostamente estaria eivado de nulidades. 

 
Tendo em vista que teria sido acusado pelo fisco de não ter emitido 

documentação fiscal a saída e se teria penalizado a empresa por promover saídas 
acobertadas de documentação fiscal considera como inidônea. 

 
Afirmam que, teria havido erro de direito quanto ao fundamento do 

auto de infração e ser o levantamento realizado pelo fisco precário. 
 
Fundamentam que no auto de infração não existe a indicação dos 

dispositivos legais relacionados a correção monetária e juros de mora, bem como uma 
planilha de apuração para se compreenderem se a validade dos montantes constituídos 
no lançamento elaborados de uma forma clara e precisa. 

 
Ao final, requerem a improcedência do auto. 
 
Foram anexados os seguintes documentos: procurações, copias de 

documentos da ordem dos advogados do Brasil, cadastro nacional da pessoa jurídica, 
atas de reunião, termos contratuais, copias de intimações, envelopes AR, "fls. 142 a 154"; 
"fls.164 a 189"; "fls.199 a 202". 

 
Pela Sentença de n°3324/2015-JULP, o julgador singular decidiu 

pela procedência do auto de infração, "fls.204 a 206". 
 
Se encontra inequivocamente comprovada nos autos a infração 

identificada pelo fisco, a qual não foi suficiente contestada pela impugnante, assim como, 
os demonstrativos que lhe deram a necessária sustentação também não foram 
contraditados por outros de igual teor e, portanto, no mérito, o procedimento devera 
prosperar integralmente, enquanto não foi afastada a infração provada e demonstrada. 

 
Em sua fundamentação afirma que, não se tem caracterizado nos 

autos qualquer ato passível de anulação, nem por insegurança na determinação da 
infração ou cerceamento do direito de defesa do polo passivo, pois o levantamento não 
sendo contestado pelo polo passivo deverá ser considerado correto e valido para 
sustentar a acusação fiscal, assim como, o procedimento como bem fundamentado, 
diferentemente das impugnações apresentadas. 

 



 

O sujeito passivo é intimado a pagar a quantia exigida ou apresentar 
Recurso Voluntário, conforme documentos de "fls.207 a 209". 

 
Reiterando seus argumentos baseado nas impugnações anteriores. 

De "fls.211 a 219"; "fls.22 a 231"; 233 a 242". 
 
É o relatório. 
 
 

VOTO 
 

Sobre as preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela 
autuada, sendo a primeira, por cerceamento do direito de defesa e, a segunda, por 
insegurança na determinação da infração, as rejeito por não haver nos elementos 
constitutivos da lide qualquer afronta a capítulo que trata da nulidade dos atos 
processuais, insertos nos incisos III e IV do artigo 20 da Lei nº. 16.469/09. A infração e a 
correspondente penalidade foram corretamente aplicadas, a instrução processual em sede 
cognitiva efetivada com clareza, os prazos processuais, respeitados inclusive com vista 
dos autos à parte litigante nos momentos processuais que por “ex legis” lhe são próprios. 
Assim, rejeitadas estão as preliminares em comento.  

 
Também rejeito a preliminar de nulidade da sentença singular, por 

cerceamento ao direito de defesa, arguida pela autuada, vez que o ilustre sentenciador “a 
quo”, ao exarar a sua decisão, o fez de conformidade com a orientação contida no inciso II 
do artigo 458 do CPC, “verbis”, fundamentando-a à luz do direito, tanto nas questões 
relacionadas ao mérito, quanto às preliminares, tendo analisado e enfrentado as 
incidentais suscitadas pela defesa.  

 
Art. 458. São requisitos essenciais da sentença: 
 
[...] 
 
II – os fundamentos, em que o juiz resolverá as questões, de fato e de 
direito.       

 
Com as questões primeiras solucionadas, volvo-me à razão de direito 

desta ação, conforme passo a expor.  
 
Narra a exordial que o sujeito passivo deixou de escriturar no livro 

registro de saída as notas fiscais relacionadas na fase cognitiva deste feito. O autor do 
lançamento ao instruir o feito o faz com documentos acostados aos autos, fls. 03 a 126. 
Portanto, perfeitamente identificada neste volume, a ilicitude de ordem acessória praticada 
pelo polo passivo.  

 
Bastaria à defesa trazer aos autos a comprovação fática de que não 

cometeu a omissão denunciada na folha de rosto deste tomo. Entretanto, esse cuidado ela 
não teve, limitando-se a suscitar questões preliminares, inexistentes, conforme já me 
posicionei em linhas anteriores. E na razão de direito, alegando que não cometeu a 
omissão motivadora desta ação, se esquecendo de que nas raias do direito, conforme 
lecionado nos bancos acadêmicos: “alegar, sem comprovar o alegado é o mesmo que não 
alegar. ”    

 
Assim, mantenho a decisão monocrática que julgou procedente o 

lançamento.   



 

 
Pelo exposto, voto rejeitando as preliminares de nulidade da peça 

básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por cerceamento do direito de defesa e, 
a segunda, por insegurança na determinação da infração. Rejeito a preliminar de nulidade 
da sentença singular, por cerceamento ao direito de defesa, arguida pela autuada.  
Quanto ao mérito, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento para confirmar a 
sentença singular que considerou procedente o auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões, em 06 de maio de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00655/16 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação tributária acessória. Multa formal. 
Extravio de documentos fiscais. Improcedência.  
 
Provado nos autos que o sujeito passivo cumpriu com a 
obrigação tributária à qual está vinculado por força de lei, 
improcedente é o auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 20 de novembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo José Mendes, Victor Augusto de 
Faria Morato e Carlos Andrade Silveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal, no presente processo é de que o sujeito passivo 
“não apresentou à Delegacia de sua circunscrição os documentos fiscais confeccionados 
exclusivamente para acobertar operações ou prestações destinadas a consumidor ou 
usuário final, no prazo máximo de 10 dias, contados da data da publicação no Diário 
Oficial do Estado, de 13/02/2015, da portaria nº 0002/2015 de suspensão de sua inscrição 
no cadastro estadual, razão pela qual são considerados extraviados. Em consequência, 
fica sujeito à multa formal no valor de R$ 221.700,00, consoante demonstrativo de cálculo 
anexo.  

 
Como dispositivo legal infringido foi apontado o artigo 64 da Lei nº 

11.651/91, combinado com o artigo 109 do Decreto nº 11.651/91, tendo sido proposta a 
penalidade prevista no artigo 71, inciso XX, alínea “a”, item 1, da Lei nº 11.651/91 com a 
redação conferida pela Lei nº 13.194/1997. 

 
O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 03/08. 
 
Intimado às fls. 08/13, o sujeito passivo queda-se silente, dando azo 

à lavratura do Termo de Revelia de fls. 14. O sujeito passivo foi novamente intimado às fls. 
16/21 para pagar a quantia exigida ou apresentar Recurso Voluntário. 

 
Revel em Primeira Instância, a autuada apresenta Impugnação à 

Segunda Instância (fls. 24), na qual pede a improcedência do auto de infração, alegando 
que todos os documentos fiscais tidos por extraviados foram entregues à repartição 
fazendária competente, conforme documentos anexos.  

 
Acosta aos autos documentos de fls. 25/31. 
 
É o Relatório. 
 
 
 



 

 
VOTO 

 
Tratam os autos de cobrança de penalidade pecuniária em virtude do 

sujeito passivo não ter apresentado à Delegacia de sua circunscrição os documentos 
fiscais mencionados na inicial confeccionados exclusivamente para acobertar operações 
destinadas a consumidor final. 

 
Dentro do ordenamento jurídico tributário, os contribuintes estão 

além de submetidos ao cumprimento da obrigação tributária principal, que está 
relacionado diretamente ao pagamento de tributos, obrigados pela lei ao cumprimento de 
prestações positivas ou negativas perante o poder tributante, prestações essas que são 
pecuniárias, nos termos dos pressupostos legais. 

 
Estabelece o artigo 64 da Lei nº 11.651/91, “in verbis”, que: 

 
Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento 
do imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou 
negativas, estabelecidas na legislação tributária. 

 
Entre o rol de exigências está a de conservar os documentos fiscais, 

até que ocorra a inexigibilidade dos créditos tributários decorrentes das operações ou 
prestações neles registradas, conforme preceitua o parágrafo único do artigo 146 da 
retromencionada Lei. Senão vejamos: 

 

Art. 146. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação 
quaisquer disposições legais excludentes ou limitativas do direito de 
examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos 
comerciais ou fiscais dos sujeitos passivos e demais pessoas 
indicadas no artigo anterior, ou da obrigação destes de exibi-los. 

Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e 
fiscal e os comprovantes dos registros neles efetuados, bem como os 
demais documentos de interesse fiscal, serão conservados até que 
ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes dos atos, 
fatos ou negócios a que se refiram. 

 

Diante da não apresentação das referidas notas fiscais, pelo dispõe a 
legislação tributária estadual, o sujeito passivo fica sujeito ao pagamento de multa formal, 
por ser tratar de descumprimento de uma obrigação acessória. 

Na hipótese de paralisação das atividades, estabelece o artigo 109 
do Regulamento do Código Tributário Estadual – RCTE que, “no prazo máximo de 10 
(dez) dias contados da data do encerramento da atividade do estabelecimento, o 
contribuinte é obrigação a solicitar a baixa de sua inscrição no Cadastro de Contribuintes 
do Estado – CEE, hipótese em que deve apresentar todos os documentos fiscais 
necessários à conclusão do evento”. 

A multa formal de que trata o auto de infração é relativa ao extravio 
das notas fiscais Modelo 2, série D-1, de números 751 a 1750, totalizando 1000 
documentos fiscais.  



 

Em sua peça defensória, conforme pode ser visto no relatório acima, 
o sujeito passivo, sustenta, em síntese, que todos os documentos fiscais mencionados na 
inicial foram entregues à repartição fazendária competente, conforme documentos anexos. 

De fato, ao compulsar e analisar os elementos constitutivos do 
presente processo, verifico que todos os documentos fiscais tidos como extraviados foram 
apresentados na Agenfa Especial de Caldas Novas, conforme atestam os documentos 
anexados às folhas 26 a 28.  

Sendo assim, diante do procedimento do contribuinte e das provas 
instrutórias da defesa formei o meu convencimento de que a autuada não cometeu o ilícito 
fiscal apontado no lançamento tributário.  

Ante todo o exposto, nada mais devo acrescentar, motivo pelo qual 
voto conhecendo da impugnação, dando-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 10 de maio de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00656/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Masayuki Missao 
 

 
EMENTA: ICMS. Pena pecuniária. Multa formal. Omissão no 
registro de documentação fiscal de entrada em livro próprio. 
Procedência. Aplicação do benefício do § 8º do artigo 71 do CTE. 
Acolhimento. 
 
1.Provado nos autos que o sujeito passivo deixou de escriturar 
no livro Registro de Entradas a respectiva documentação, 
procedente é o auto de infração; 
 
2. O benefício do §8º do artigo 71 do Código Tributário Estadual 
é concedido nos casos em que da falta denunciada não decorrer 
falta de pagamento do tributo. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 04 de abril de 2016, decidiu,  por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Victor Augusto 
de Faria Morato, Masayuki Missao, Mário de Oliveira Andrade, Edson Abrão da Silva e 
Rickardo de Souza Santos Mariano. E, por maioria de votos, decidiu-se aplicar a 
penalidade na forma privilegiada prevista no § 8º do Art. 71 do CTE. Foram vencedores os 
Conselheiros Masayuki Missao, Edson Abrão da Silva e Rickardo de Souza Santos 
Mariano. Vencidos os Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato e Mário de Oliveira 
Andrade, que votaram contrário  à aplicação do § 8º. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Nos presentes autos, o Fisco acusa o sujeito passivo de haver 
deixado de registrar em seu livro de registro de entradas notas fiscais de aquisição de 
mercadorias.  

A infração foi capitulada no art. 64 do CTE, combinado com o art. 
308 do RCTE. A penalidade, por seu turno, é a que consta do art. 71, VII, “c” do CTE.  

Aufere-se multa formal isolada, no valor originário de R$ 852.777,00 
(oitocentos e cinquenta e dois mil, setecentos e setenta e sete reais) correspondente a 
25% do valor das operações descritas nas notas fiscais reputadas não registradas, 
referentes ao período de novembro de 2009. O auto de infração foi lavrado em 27/01/14.  

Legalmente cientificado, o sujeito passivo comparece em Primeira 
Instância, onde assevera que as notas fiscais foram devidamente registradas. Menciona 
sobre a não-incidência do diferencial de alíquotas e aplicação de multa de caráter 
confiscatório. Pede ao final a improcedência ou a redução do quantum da penalidade.  

O julgador singular manteve incólume o teor da acusação inicial, 
pelas fundamentações às fls. 81 a 88. 



 

Cientificado, o sujeito passivo interpõe recurso. Argumenta haver 
registrado as notas fiscais reclamadas na inicial. Assevera que promoveu compra de 
veículos, onde foram emitidas notas fiscais com CFOP 6925 (retorno de mercadoria 
recebida para industrialização por conta e ordem do adquirente da mercadoria, quando 
aquela não transitar pelo estabelecimento do adquirente), vinculada às notas fiscais de 
compra. Discorre sobre o caráter confiscatório da multa cominada à suposta infração e 
para sustentar sua tese, transcreve jurisprudência neste sentido. 

Requer a improcedência do feito, ou alternativamente, procedente 
com a respectiva redução do quantum da penalidade. 

 

V O T O 

Passo a decidir e de plano considero que o auto de infração deve 
prosperar. De fato, a cópia do livro de entradas, trazida pelo sujeito passivo as fls. 106, 
não possui os registros das notas fiscais descritas na inicial e que originaram a exigência 
fiscal. 

Outrossim, no que tange as alegações de que as notas fiscais teriam 
sido lançadas, há um equívoco, pois a documentação fiscal que a Recorrente apresenta 
não são as que constam da peça acusatória, não sendo suficientes para ilidir a acusação. 

No que se refere a multa, esta é autônoma e é aplicada em 
decorrência da falta de registro de nota fiscal. Está na lei promulgada pela Assembléia 
Legislativa deste Estado, que é o Código Tributário Estadual. Quanto ao caráter 
confiscatório da multa, que por seu valor  excessivo seria declarada inconstitucional, esta 
instância administrativa deixa de apreciá-la por força de vedação constante do Art. 6º, §4º 
da Lei 26469/2009. Ademais inexiste previsão legal para sua redução, tal como consta no 
Art. 71, VII “c” do CTE. 

No mesmo diapasão, aplica-se no presente caso a redução prevista 
no Art. 8º. do Art. 71 do CTE, em virtude, das referidas notas fiscais serem originárias de 
devolução de mercadorias remetidas para colocação de carroceria de ônibus, não 
ocorrendo falta de pagamento de ICMS. 

Dessarte, conheço do recurso, nego-lhe provimento para ratificar a 
decisão anterior que considerou procedente o auto de infração, com aplicação do 
benefício do §8º do artigo 71 do CTE. 

 
 
 

Sala das sessões, em 11 de maio de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00666/16 
 
Relator: Conselheiro Elias Alves dos Santos 
 

 
EMENTA: Processual. Recurso da Fazenda Pública para o 
Conselho Pleno. Reforma de decisão cameral. Exclusão do 
benefício do § 8º do art. 71 do CTE. Recurso conhecido, mas não 
provido. Decisão por maioria de votos. 
 
Não havendo nos autos provas materiais de que da infração 
praticada tenha resultado ainda que indiretamente, falta de 
pagamento do imposto, deve ser mantida a decisão cameral que 
considerou procedente o auto de infração com a aplicação do 
benefício previsto no § 8º do art. 71 do CTE. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 03 
de março de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda Pública 
para o Conselho Pleno, negar-lhe provimento para manter a decisão cameral que 
considerou parcialmente procedente o auto de infração no valor da multa formal de R$ 
68.893,94 (sessenta e oito mil, oitocentos e noventa e três reais e noventa e quatro 
centavos), confirmando a aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º, do art. 71, do 
CTE. Foram vencedores os Conselheiros Elias Alves dos Santos, José Pereira D'abadia, 
Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, 
Nivaldo Carvelo Carvalho, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão 
da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Carlos 
Andrade Silveira, Heli José da Silva, Álvaro Falanque, Aguinaldo Fernandes de Melo, 
Antônio Martins da Silva e Rodolfo Ramos Caiado. Vencidos os Conselheiros Gilmar 
Rodrigues de Almeida e Domingos Caruso Neto, que votaram conhecendo do recurso, 
dando-lhe provimento para reformar em parte a decisão cameral e considerar 
parcialmente procedente o auto de infração no valor da multa formal de R$ 68.893,94 
(sessenta e oito mil, oitocentos e noventa e três reais e noventa e quatro centavos), 
porém, sem a aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º, do art. 71, do CTE. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu registro de 
entrada no valor comercial de R$ 454.021,07, no período de 01/01/2011 a 31/12/2011, 
correspondente ao valor das mercadorias que ultrapassaram à quantidade do trancamento 
de estoque, conforme Auditoria Específica de Mercadorias, documentos em anexo. Em 
consequência, fica sujeito à multa formal de 25% (vinte e cinco por cento) sobre a omissão 
de entrada apurada. 

 
A autoridade lançadora indica como infringida as disposições dos 

artigos 45, II e 66 do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91), combinado com 
o artigo 145 do Decreto 4852/97. Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 
71, VII, "I" do CTE, com redação da Lei nº 16.241/2008. 

 
O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: 

consulta detalhada do contribuinte pessoa jurídica, termos de ocorrências, histórico dos 
portes – anual, portaria, termo de devolução de objetos e documentos – TDOD, registro de 



 

inventário – inicial, auditoria especifica de mercadorias, registro de inventario –final, 
conclusão, cópia livro fiscal, cópia registros fiscais dos documentos, cópias de DANFE’s, 
cópias de notas fiscais, relatório entradas de algodão 01/2011 e relatório saídas de 
algodão 01/2011, às fls. 5 a 102.  

 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documento de fl. 103.  
 
Em sua impugnação às fls. 109/110, o sujeito passivo alega que "a 

acusação fiscal não pode prevalecer na forma em que foi efetuada, haja vista que na 
conferência que está sendo empreendida na documentação da autuada já se pode 
perceber alguns erros nos pesos das mercadorias, lançados na Auditoria. Dado que ainda 
não foi concluída a conferência, ainda não se foi possível a confecção do Levantamento 
Tributário Contraditório, onde se comprovará que o ilícito tributário não ocorreu" (sic). 

Protesta pela juntada de quaisquer provas capazes de fortalecer as 
alegações feitas. Ao final, pede que se julgue improcedente o auto de infração.  

 
O sujeito passivo anexa os seguintes documentos: documentação 

pessoal das advogadas, procuração, cópia estatuto social e cópia ata da assembleia geral 
ordinária e extraordinária da cooperativa dos agropecuaristas do centro oeste goiano (fls. 
111/151). 

 
O sujeito passivo apresenta Memorial às fls. 155/159, informando 

que em 2010 a empresa foi fiscalizada pelo mesmo autor do procedimento fiscal, o AFRE I 
Ricardo Freire da Silva, ocasião em que lavrou o Auto de Infração n° 4011003056055, 
sendo declarado nulo à unanimidade, por incompetência funcional do autuante que, por 
pertencer à classe funcional dos AFRE's I, é legalmente impedido de fiscalizar empresas 
que possuem escrita fiscal.  

No mérito, cita vários erros identificados na Auditoria Específica de 
Mercadorias, dentre eles: a) no item "quantidade de produtos" ora foi lançado o peso bruto 
ora o peso líquido das mercadorias; b) no item "tipo de algodão" desconsiderou as fibrilas, 
quando deveria tê-las considerado, pois a classificação dos produtos primários varia de 
um Estado para outro. Ao final, pediu que se julgue em preliminar o Auto de Infração nulo 
por incompetência funcional do autuante, por desafiar o disposto no artigo 20, I da Lei 
16469; caso ultrapassada a fase preliminar, no mérito pleiteou que se julgue improcedente 
a inicial, pois o ilícito apontado pelo Fisco não ocorreu.  

 
O sujeito passivo anexa os seguintes documentos: anexo I (inteiro 

teor do Acórdão referente ao lançamento n° 4011003056055 anulado, anexo II 
(demonstrativo de Conclusão e Planilha Contraditória" e anexo III (Instrução Normativa n° 
053/09-SAT) às fls. 160 a 185.  

 
Pela Sentença nº 1863/12 JULP (fls. 187/193), o julgador singular 

decidiu pela procedência do auto de infração. Em sua fundamentação afirma que "o 
julgador para se pronunciar sobre qualquer nulidade, precisa ficar evidenciado que tal ato 
trouxe um efetivo prejuízo a quem o estiver alegando". Em relação a nulidade por 
incompetência funcional, informa que "nos termos da própria decisão, referente ao 
processo mencionado pela defesa, está claro que o motivo da declaração de nulidade por 
incompetência funcional naquele processo foi o fato da autoridade fiscal estar 
descumprindo o item 7.4 do artigo 4° da Lei 13.266/98, com alterações da Lei 17.032/10, 
que exige para Auditores Fiscais da Receita Estadual do primeiro grupo – AFRE I, em 
fiscalização de empresa de médio porte, inclusive com escrituração contábil, o ato do 
Secretário da Fazenda para execução dos referidos trabalhos". Conclui que o lançamento 



 

tributário, sob o aspecto formal, atendeu a todos os requisitos tanto do artigo 8° da Lei 
16.469/09, quanto do artigo 142 do Código Tributário Nacional. No aspecto meritório, 
adverte que "deve ser verificada a auditoria realizada, os documentos e demais provas 
juntadas ao feito, objetivando definir se existe, ou não, omissão de entrada justificadora da 
multa formal proposta pela fiscalização". Em relação à infração tributária apontada pela 
fiscalização, esclarece os equívocos que o sujeitos passivo contestou: a) Não existe prova 
nenhuma juntada aos autos que fundamente a alegação de utilização do peso bruto dos 
produtos descritos na auditoria, levando em conta erroneamente a tara do caminhão que 
teria realizado o transporte das mercadorias, até porque algumas das notas fiscais citadas 
no procedimento fiscal registradas com o mesmo valor e peso utilizado pela fiscalização, 
além do que existem notas fiscais juntadas pela fiscalização demonstrando o contrário, 
como prova a Nota Fiscal Avulsa de Entrada n° 654.368; b) Destaca que não houve a 
elaboração de um outro levantamento contraditório com base em documentação 
relacionadas ao produto em questão, algodão em pluma de todos os tipos e que 
supostamente não foram considerados pela fiscalização e sim o aproveitamento do 
mesmo levantamento fiscal que, simplesmente, inclui as notas fiscais de outros produtos 
diferentes do algodão em pluma e que já tinham sido apontados pela fiscalização, às 
folhas 4, que no seu juízo de valor é irregular e não pode ser aceito, sob pena de 
descaracterizar a auditoria como um todo, posto que a tese de defesa, caso fosse aceita, 
passaria a misturar produtos diferentes, gerando, de consequência, insegurança no 
procedimento fiscal; c) Conclui estar caracterizada a infração fiscal pelo claro 
descumprimento de uma obrigação tributária de natureza principal, baseada numa lei em 
abstrato e num fato gerador concreto, fazendo gerar o crédito tributário reclamado pelo 
lançamento de ofício.  

 
O sujeito passivo é intimado a pagar a quantia exigida ou apresentar 

Recurso Voluntário, conforme documento de fl. 194. 
 
O sujeito passivo apresenta Recurso Voluntário (fls. 197/205), 

ponderando, no mérito, sobre uma contradição do próprio Julgador Singular, que em sua 
fundamentação (fl. 7 da sentença, segundo parágrafo, segunda linha) aduz que a falta de 
êxito do contribuinte em sua tese defensória, se dá, principalmente por "falta da confecção 
de um outro levantamento contraditório". Porém, (fl. 4 da sentença, quinto parágrafo, 
terceira linha) o próprio Julgador afirma que o contribuinte "refaz o levantamento". Informa 
que foram três pontos contrapostos pelo Julgador, quais sejam: a) não existe erro na 
quantidade de produtos; b) não houve erro na classificação dos produtos e c) trata-se de 
uma obrigação acessória, que tem vida própria, e que a multa jamais poderá ser excluída, 
mesmo não havendo prejuízo ao erário. Em relação aos erros constantes na auditoria 
específica quanto a quantidade de produto, defende que "bastava uma simples olhada nas 
Notas Fiscais relacionada na Auditoria Específica de Mercadorias que se confirma o 
alegado". Em relação ao erro da classificação do produto, sustenta que "o contribuinte 
adquiriu algodão em pluma, mais também fibrilas e aparas; entretanto, emitiu as Notas 
Fiscais de saída, para estas ultimas, como algodão em pluma de categoria inferior, para 
que elas se adequassem à nomenclatura da Pauta Fiscal de Goiás. Em relação ao não 
prejuízo ao erário, argumentou que "conforme já exaustivamente demonstrado, não houve 
o ilícito tributário logo, não houve o descumprimento da obrigação acessória tributária, 
porque essa só se configura se comprovado que ocorreu omissão de registros de 
entrada". Ao final, pediu que o auto de infração seja julgado improcedente.  

 
A pedido da Advogada Dra. Joyce do Amaral Sodário, é juntado os 

documentos acostados aos autos de "fls. 208/211". 
 



 

Pela Resolução nº 185/2012 (fls. 213/214), a Terceira Câmara do 
Conselho Administrativo Tributário decidiu converter o julgamento em diligencia junto à 
Delegacia Fiscal de origem, a fim de que seja designado agente do fisco, de preferência 
estranho à lide, para proceder à revisão do trabalho fiscal, com ênfase no item 
"quantidade" da Relação de Saídas da Auditoria Específica de Mercadorias, devendo ser 
revistos os "pesos" de todas as notas fiscais emitidas pela autuada, constantes da 
auditoria, de modo a considerar o "peso líquido" informado nos referidos documentos 
fiscais. Após, à Gerencia de Controle Processual – GEPRO, a fim de que o sujeito passivo 
seja intimado do resultado da revisão, concedendo-lhe o prazo de 30 dias para, caso 
queira, se manifestar.  

 
Em diligência (fls. 217/219), o fiscal revisor verificou que a omissão 

de entrada diminuiu de 100.138,40 kg para 60.833,50 kg, cujo valor comercial foi de R$ 
275.575,76 (duzentos e setenta e cinco mil, quinhentos e setenta e cinco reais e setenta e 
seis centavos), que aplicado 25% dá-se o valor tributável de R$ 68.893.94 (sessenta e oito 
mil, oitocentos e noventa e três reais e noventa e quatro centavos), valor este que servirá 
de base para julgamento. Quanto às notas fiscais não registradas, foi realizado o 
procedimento de praxe, ou seja, exigência de Multa Formal pelo não registro, através do 
AI n° 4011300706739, anexo. Informou, ainda, que "a representante da empresa autuada 
alegou, às "fls. 158" (grifado), que o contribuinte comprou fibrilas e aparas, mas que, no 
entanto, emitiu notas fiscais de saídas de algodão em pluma para aqueles produtos. Na 
relação em anexo a este, poderá verificar que não é bem verdade o que diz, pois houve 
saídas de aparas e fibrilas, portanto, sem fundamento sua reclamação".  

 
São anexados os seguintes documentos: relação, demonstrativo, 

levantamentos e fotocópias de notas fiscais para análise (fls. 220/297).  
 
O sujeito passivo é intimado conforme fls. 298 a 303.  
 
Intimado, o sujeito passivo manifesta acerca da diligência (fls. 306/ 

309), afirmando que "realmente havia vários erros nas quantidades das entradas e das 
saídas de algodão em pluma transcritas nas Relações originalmente juntadas pelo 
autuante, todavia, este alega a existência de uma Nota Fiscal Eletrônica não registrada, 
que a empresa está buscando conferir a sua veracidade junto ao emitente". Em relação ao 
erro na classificação dos produtos, defende que já foi demonstrado no levantamento 
contraditório que a suposta diferença de entrada de algodão simplesmente desaparece 
quando este produto é somado, tanto nas entradas quanto nas saídas às Notas Fiscais de 
Fibrilas e Aparas. Sustenta que "a suposta diferença nas entradas, mesmo se fosse 
verdadeira, não teria trazido qualquer prejuízo ao erário, razão pela qual a multa 
correspondente, se devida, deveria ser aplicada na forma privilegiada prevista no §8° do 
Artigo 71 do CTE". Ao final, pleiteou que o auto de infração seja julgado improcedente, e 
caso assim não seja entendido, que a multa seja aplicada na forma privilegiada prevista no 
§8° do artigo 71 do CTE.  

 
Mediante Acórdão da II CJUL n° 2596/2013 (fls. 312/317), a Segunda 

Câmara do Conselho Administrativo Tributário decidiu conhecer do recurso, dar-lhe parcial 
provimento para reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente 
procedente o auto de infração sobre a base de cálculo de R$ 275.575,76 (duzentos e 
setenta e cinco mil, quinhentos e setenta e cinco reais e setenta e seis centavos), cuja 
multa formal a recolher é de R$ 68.893,94 (sessenta e oito mil, oitocentos e noventa e três 
reais e noventa e quatro centavos) e aplicar a forma privilegiada prevista no §8° do artigo 
71 da Lei n° 11.651/91.  



 

Em sua fundamentação, o relator afirma que acatou o Relatório 
Diligencial de fls. 217 a 219, onde consta que foram refeitos os levantamentos iniciais e 
encontradas divergências em algumas notas fiscais de entrada, bem como nas de saídas 
e que algumas notas fiscais estavam sem o devido registro no livro próprio e, dessa forma, 
é pela alteração do valor da base de cálculo do auto de infração para R$ 275.575,76 
(duzentos e setenta e cinco mil, quinhentos e setenta e cinco reais e setenta e seis 
centavos), cuja multa formal a recolher passa a ser de R$ 68.893,94 (sessenta e oito mil, 
oitocentos e noventa e três reais e noventa e quatro centavos). Porém, entendendo que a 
infração não resulta em falta de pagamento de imposto, ainda que indiretamente, vota no 
sentido da aplicação da forma privilegiada da penalidade prevista no §8° o artigo 71 do 
CTE. Conheceu do recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo, deu-lhe parcial 
provimento para reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente 
procedente o auto de infração sobre a base de cálculo de R$ 275.575,76 (duzentos e 
setenta e cinco mil, quinhentos e setenta e cinco reais e setenta e seis centavos), cuja 
multa formal a recolher é de R$ 68.893,94 (sessenta e oito mil, oitocentos e noventa e três 
reais e noventa e quatro centavos), porém, com aplicação da forma privilegiada da 
penalidade prevista no §8° do artigo 71 do CTE.  

 
A fazenda Pública é intimada a apresentar Recurso ao Conselho 

Pleno, conforme documento de fl. 318. E o sujeito passivo foi intimado a apresentar 
contradita ao recurso da fazenda pública (fl. 323).  

 
A Fazenda Pública Estadual apresenta recurso ao Conselho pleno 

(fls. 319/321), defendendo que "a omissão de registro de entradas de mercadorias, 
naturalmente, repercute em omissão de desembolso financeiro e, nos termos do artigo 25, 
§1°, do CTE, presume-se que tal fato é decorrente de operação ou prestação tributada 
não registrada, sendo, portanto, fato gerador do ICMS". Lembra ainda que o § 8º do artigo 
71 do CTE refere-se à alta de pagamento do imposto, e por esta razão, acredita ser 
bastante tênue a afirmação de que tal fato não ensejou omissão de pagamento de 
imposto, até porque inexiste nos autos qualquer documento ou demonstrativo, capaz de 
sustentar tal premissa e, noutra ponta, é real a probabilidade de ter havido, indiretamente, 
falta de pagamento de imposto. Ao final, pediu a reforma, em parte, da decisão cameral 
para afastar a aplicação da forma privilegiada prevista no §8° do artigo 71 do CTE, 
mantendo, destarte, procedente parcial o processo, nos termos do voto vencido da 
Conselheira Célia Reis Di Rezende.  

 
O sujeito passivo apresentou contradita ao recurso da Fazenda 

Pública, conforme fls. 326/328, alegando que "o autuante, quando da confecção da 
Auditoria Específica de Mercadorias, equivocou-se ao descriminar no item “quantidade o 
peso bruto, quando na verdade, deveria ter discriminado o peso líquido das mercadorias". 
Defendeu que "como se não bastasse, no item Descrição Complementar constante no 
Auto de infração n° 4011201669290, o agente fiscalizador apontou que deixou de 
considerar as Notas Fiscais referentes a fibrilas e aparas. Todavia, o fiscal não observou 
que as fibrilas têm a mesma destinação do algodão em pluma, pois ambos são destinados 
à produção de tecidos, somente havendo diferença na quantidade de produto resultante. 
Informa que de fato a omissão foi detectada em Levantamento Específico, onde se 
comprova que o pagamento do imposto pelas sucessivas operações anteriores foi 
efetuado pelo sujeito passivo quando das saídas por ele promovidas. Sustenta que "no 
máximo lhe poderia ser aplicada uma pena pela obrigação acessória descumprida (falta 
de registro), mas na forma privilegiada, pois sobejamente provado que tal comportamento 
só foi detectado no momento do pagamento do imposto correspondente". Ao final, solicitou 
que mantenham o acórdão cameral, que julgou parcialmente procedente o referido auto de 
infração, na multa no valor de R$ 20.432,33 (vinte mil, quatrocentos e trinta e dois reais e 



 

trinta e três centavos), já com a aplicação da forma privilegiada prevista no §8° do artigo 
71 do CTE.  

É o relatório. 
 

V O T O 

 

Analisei detidamente a questão e não obstante a argumentação da 
Fazenda Pública Estadual - FPE, considero que razão assiste ao colegiado cameral que 
considerou procedente o auto de infração com a aplicação da atenuante do § 8º do art. 71. 

De fato, nada há nos autos que ateste ou comprove que a infração 
cometida tenha resultado em falta de pagamento, ainda que indiretamente, de imposto 
para o período analisado. Considerando-se que o levantamento fiscal tomou por base a 
omissão de ENTRADAS, razão pela qual foi aplicada apenas a multa formal, não se 
devendo inferir que desta omissão tenha havido naturalmente compra de mercadoria com 
venda de mercadoria tributada, ocorrendo a omissão indireta do imposto, conforme aponta 
a FPE. Melhor teria feito a Fazenda Pública Estadual se tivesse requisitado diligência, 
devidamente fundamentada, em tempo hábil, para que pudesse comprovar sua tese. 
Como não o fez, não estou convencido que da falta imputada ao sujeito passivo tenha 
redundado em prejuízo para a arrecadação.  

A legislação tributária, a título de proteger o contribuinte e tutelar o 
trabalho do agente arrecadador, prevê com bastante pontualidade os casos em há 
presunção na omissão do imposto, o que não acontece no caso em comento. 

Assim, não estando prevista no ordenamento jurídico a presunção ou 
a inexorabilidade de omissão do imposto em decorrência da falta de registro de entrada de 
mercadorias em livro próprio, mister se faz conceder ao sujeito passivo autuado o 
benefício do § 8º do art. 71 do Código Tributário Estadual.   

A título ilustrativo, reproduzo aqui trecho da decisão cameral, 
exarada pelo douto Conselheiro Relator, Aldeci de Sousa Flor, concernente ao assunto em 
tela, cujos argumentos adoto como razão de decidir, verbis: 

“ Deixando de cumprir a recomendação legal no que se refere à obrigação 
acessória de exigência de notas fiscais na entrada de mercadorias, o 
recorrente sujeita-se à sanção legalmente preconizada para a infração. 

Considerando-se que o trabalho fiscal foi devidamente instruído e 
que o autuado não apresentou levantamento de igual teor para contrapor-se ao da 
fiscalização, conclui-se que restou demonstrada a omissão por ele praticada. Contudo, 
como tal fato não ensejou omissão de pagamento de imposto, a meu ver, deve ser 
aplicada a forma privilegiada da penalidade, estabelecida no art. 71, § 8º da Lei Estadual 
nº 11.651/91, segundo a qual quando da prática das irregularidades descritas neste artigo 
não resultar, ainda que indiretamente, falta de pagamento de imposto, a multa aplicável 
corresponderá a 50% (cinquenta por cento), do valor fixado para a respectiva infração. 

Assim, por considerar que o julgador singular abordou com muita 
propriedade a matéria em análise, ratifico parcialmente aquela decisão, 
modificando-a apenas no que diz respeito à aplicação da forma privilegiada. 

Pelo exposto, conheço do recurso, dou-lhe provimento para confirmar a 
sentença singular que considerou procedente o auto de infração, com a 
aplicação da forma privilegiada do § 8º do art. 71 do CTE.” 

Nada mais tenho a acrescentar, motivo pelo qual, acompanhado da 
maioria dos votos de meus pares, conheço do recurso da Fazenda Pública para o 
Conselho Pleno, nego-lhe provimento para manter a decisão cameral que considerou 



 

procedente o auto de infração, com a aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º do 
art. 71 do Código Tributário Estadual. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 12 de maio de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00667/16 
 
Relator: Conselheiro Alcedino Gomes Barbosa 
 

 
EMENTA: ICMS. Pena pecuniária. Multa formal. Omissão de 
registro de documentação fiscal de entrada em livro digital 
próprio. Procedência. 
 
Provado nos autos que o sujeito passivo praticou a infração 
estampada na basilar, procedente é o auto de infração 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de abril de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer da 
impugnação, negar-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração. Foram 
vencedores os Conselheiros Alcedino Gomes Barbosa, Marlene Maria da Silva Ruguê 
Bernardes, Márcio Nogueira Pedra e Washington Luis Freire de Oliveira. Vencido o 
Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo que votou pela improcedência. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração, que o sujeito passivo deixou de 
escriturar notas fiscais em livro próprio conforme atestam as provas colacionadas aos 
autos. Em consequência, fica sujeito a multa de 25 % do valor das operações.  

 
A autoridade lançadora indicou como infringidos os seguintes 

dispositivos: artigo 64, § 2°, da Lei 11.651/91, combinado com os artigos 308, 310 e 356-
C, §1°, inciso I, todos do Decreto 4.85/97. Proposta a penalidade do artigo 71, inciso VII, 
alínea C, § 8°, da Lei 11651/1991 com a nova redação dada pela redação da Lei 
13446/1999.  

 
Foram anexados ao Auto de Infração os seguintes documentos: 

detalhamento do crédito tributário, relatório de notas fiscais de entrada não registradas, 
mídia, consulta por Auto e consulta detalhada da contribuinte pessoa jurídica. (fls 03/17)  

 
Intimado, o sujeito passivo não comparece aos autos  e tem lavrado 

contra si o Termo de Revelia. (fl. 20). 
 
Novamente cientificado, o sujeito passivo comparece aos autos 

devidamente representado por advogado, a fim de impugnar o auto de infração em 
Segunda Instância (fls.25/27). Argumenta não ter praticado a infração estampada na 
basilar pois a relação das notas fiscais de aquisição dos produtos já estão todas 
registradas e com a devida retificação do SPED 

 
Ao final, requer a improcedência do auto de infração. 
 
Anexou a seguinte documentação "fls. 28 a 34": procuração, 

comprovante de inscrição e de situação cadastral, requerimento de empresário, 
documentação pessoal (OAB) e relação de notas fiscais de entrada.  

 
É o relatório. 



 

 
 

V O T O 
 
Passo a decidir e de plano considero que o auto de infração deve 

prosperar. De fato, não obstante as Escriturações Fiscais Digitais – EFD tenham sido 
retificadas antes da lavratura do auto de infração em tela – a última retificação fora 
realizada em 08/2015 e o auto de infração lavrado em 10/2015, tal medida não ilide o 
resultado da autuação. 

 
Com efeito, o agente fiscal promoveu a comparação das Notas 

Fiscais não registradas tomando em consideração as informações constantes das EFD 
retificadoras e constatou o não registro das notas fiscais relacionadas nos autos, objeto 
desta autuação. (grifo nosso).  

 
Ante o exposto, nada mais devo acrescentar, motivo pelo qual voto 

conhecendo da impugnação, negando-lhe provimento para ratificar a pretensão fiscal 
inicial.  

 
 

Sala das sessões, em 11 de maio de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00670/16 
 
Relator: Conselheiro José Pereira D'abadia 
 

 
EMENTA: Multa formal. Escrituração Fiscal Digital – EFD. Deixou 
de escriturar o livro Registro de Saída de Mercadoria. 
Procedente. Aplicação da forma privilegiada prevista no §8º do 
art. 71 da Lei nº 11.651/91. 
 
Ratifica-se a decisão monocrática que julgou procedente o 
lançamento, quando a instrução processual apontar que o polo 
passivo não cumpriu a exigência fiscal de ordem acessória, 
entretanto, aplica-se o benefício estabelecido em lei, quando tal 
omissão não tiver dado ensejo a prejuízo ao Estado. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 25 de abril de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração, porém, com a aplicação da forma privilegiada prevista no § 
8º do art. 71 da Lei nº 11.651/91. Participaram do julgamento os Conselheiros José 
Pereira D'abadia, Mário de Oliveira Andrade, José Luiz Rosa, Washington Luis Freire de 
Oliveira e Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo deixou de escriturar 
no livro Registro de Saídas relativo à Escrituração Fiscal Digital – EFD, no período 
compreendido de 01/01/2012 a 31/01/2012, a totalidade dos documentos fiscais de 
saídas, conforme demonstrativos anexos relativos aos documentos fiscais eletrônicos 
emitidos.  

 
A autoridade lançadora indica como infringida as disposições dos 

artigos 64, §2° do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) combinado com os 
artigos 88, §1°, III; 313; 314 e 356-C, §1°, II do Decreto 4.852/97. Proposta a aplicação da 
penalidade prevista no artigo 71, X, "a" do CTE, com redação da Lei nº 11.750/1992. 

 
O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: anexo 

estruturado – detalhamento do crédito tributário, anexo estruturado – descritivo 
complementar da ocorrência, CD e recibo de entrega de relatórios digitais "fls. 3 a 6". 

 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de "fls. 7".  
 
Em sua impugnação, "fls. 10 a 23" o sujeito passivo alega que "tal 

atraso no envio da Escrituração Fiscal Digital – EFD não ensejou falta de pagamento do 
imposto devido, qual seja, o ICMS. Isso é tranquilamente constatado ao se verificar que 
não há nenhuma cobrança de imposto no período questionado, uma vez que foi todo 
recolhido e que a documentação fiscal da empresa está completa e correta, conforme 
comprova arquivo digital constante no CD ROOM anexo". Defende que "se não houve 
falta de escrituração das notas fiscais, se não houve falta de apuração do imposto e, muito 



 

menos, falta de pagamento do ICMS, está mais do que comprovado que não houve dolo, 
intenção da empresa em lesar o erário. E a ausência de dolo é suficiente para se permitir 
a relevação da multa aplicada, já que dessa conduta tida por ilegal nenhum prejuízo foi 
causado ao Estado". Defende que "duvidas não há que a multa prevista no inciso X, "a", 
do artigo 71 do CTE deve sofrer redução de 50%. Ao final, requer que seja cancelada 
integralmente a multa imposta, pela ofensa aos primados da razoabilidade, 
proporcionalidade e não-confisco; requer, ainda, para o caso de não ser acatado o pedido 
anterior, seja feita a aplicação do §8°, do artigo 71 do CTE, para reduzir a multa aplicada 
em 50% do todo cobrado, vez que não houve falta de pagamento de imposto; requer, por 
fim, sejam juntados os documentos constitutivos e procuratórios anexados e sejam os 
causídicos abaixo relacionados devidamente cadastrados no sistema interno deste órgão, 
e que todas as intimações e demais publicações processuais acerca da presente 
demanda sejam feitas em nome deles: Klaus E. Rodrigues Marques, Brasil P. P. Salomão, 
José Luiz Matthes e Evandro Alves da Silva Grili. 

 
O sujeito passivo anexa os seguintes documentos: anexo I – recibo 

de entrega de escrituração fiscal digital – EFD, anexo II – CD ROOM – escrituração fiscal 
digital, 5° alteração contratual, procuração, documentação do advogado e 
substabelecimento "fls. 24 a 37". 

 
Pela sentença nº 176/2016 - JULP, "fls. 39 a 88", o julgador singular 

decide pela procedência do auto de infração. Em sua fundamentação afirma que "o auto 
de infração em tela foi lavrado em 21/05/2013, com ciência do sujeito passivo em 
17/06/2013. Pelo documento às fls. 25, observa-se que o arquivo de retificação das EFD, 
foi entregue em 24/06/2013, após o início da ação fiscal, perdendo, portando, a 
prerrogativa do instituo de espontaneidade conforme § 1° e 2° do artigo 7° da Lei 
16.469/09 e o inciso I do artigo 169 do CTE. Portanto, o contribuinte perdeu a 
espontaneidade em relação ao registro em relação às notas fiscais registradas na EFD 
retificadora. Entende que a tese defensória não atendeu aos pressupostos necessários e 
suficientes para ilidir a pretensão inicial do fisco, não se prestando, para tanto, meras 
alegações para ilidir o lançamento, que tem sustentação na verificação realizada pelo 
fisco, a qual não foi suficientemente contestada pelo posso passivo e que foi baseado 
exclusivamente em documentos carreados no processo. Portanto, verifica que o sujeito 
passivo deixou de proceder a escrituração fiscal digital – EFD – ORIGINAL de diversas 
notas fiscais de saída, referente aos meses e valores descritos nos autos. Não prospera a 
pretensão do impugnante de que acolha o pedido em relação à multa, caracterizando-o 
como de caráter confiscatório em julgamento administrativo, na medida em que há 
vedação relativa a tal possibilidade imposta pela norma acima. Deixa de acolher essa 
pretensão da parte passiva de ver declarada, na fase administrativa, pelo singelo 
argumento de que seria de caráter confiscatório ou abusivo, pois o que pode ser 
concedido é apenas o previsto no artigo 171 do CTE e, portanto, não pode ser acatado o 
pedido a esse respeito. Tendo em vista que a empresa não comprovou que não houve 
falta de pagamento de imposto e o fiscal autuante entendeu que no presente caso não 
caberia a aplicação do §8° do artigo 71 do CTE, não acata o pedido para aplicação do 
mesmo. Decide, com arrimo no prescrito no §1° do artigo 19 da Lei n° 16.469/09, e, em 
consequência, declara constituído o crédito constante na inicial e verdadeiros os fatos 
relatados pelo fisco. Conclui que a exigência fiscal deve ser mantida tendo vista que o 
lançamento do crédito tributário cumpriu as exigências do artigo 160 do CTE. A defesa 
não apresentou argumentos ou provas que pudessem ilidir a acusação durante o 
contraditório.  

 
O sujeito passivo é intimado a pagar a quantia exigida ou apresentar 

Recurso Voluntário, conforme documentos de "fls. 89 a 91".  



 

 
O sujeito passivo apresenta Recurso Voluntário, "fls. 93 a 104", 

reiterando os mesmos argumentos já apresentados.  
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Ao compulsar e analisar as peças constitutivas desta lide, verifiquei 
que, de fato, o polo passivo não conseguiu ilidir a exigência estampada na folha de rosto 
deste volume, pois não comprovou nos que escriturou no livro Registro de Saída de 
Mercadoria a Escrituração Fiscal Digital – EFD, no período compreendido de 01/01/2012 a 
31/01/2012.Por esse motivo foi –lhe imputada a obrigatoriedade de recolher multa formal.  

 
Entretanto, observei também que tal omissão não teve o condão de 

causar prejuízo ao erário estadual e em tal situação é me permitido, por “ex legis”, aplicar 
o benefício previsto no §8º do artigo 71 do CTE, “verbis” e é o que faço.   

 
Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas:  
 
[...] 

 
§ 8º Quando da prática das irregularidades descritas nos incisos V ao XII deste artigo não resultar, 
ainda que indiretamente, falta de pagamento de imposto, a multa aplicável corresponderá a 50% 
(cinquenta por cento) do valor fixado para a respectiva infração. 

 
Assim, voto conhecendo do recurso voluntário, negando-lhe 

provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração, porém, com a aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º do art. 71 da Lei nº 
11.651/91. 

 
 
 

Sala das sessões, em 11 de maio de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00671/16 
 
Relator: Conselheiro José Pereira D'abadia 
 

 
EMENTA: Multa formal. Escrituração Fiscal Digital – EFD. Deixou 
de escriturar o livro Registro de Saída de Mercadoria. 
Procedente. Aplicação forma privilegiada prevista no § 8º do art. 
71 da Lei nº 11.651/91. 
 
Ratifica-se a decisão monocrática que julgou procedente o 
lançamento, quando a instrução processual apontar que o polo 
passivo não cumpriu a exigência fiscal de ordem acessória, 
entretanto, aplica-se o benefício estabelecido em lei, quando tal 
omissão não tiver dado ensejo a prejuízo ao Estado. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 25 de abril de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração, porém, com a aplicação da forma privilegiada prevista no § 
8º do art. 71 da Lei nº 11.651/91. Participaram do julgamento os Conselheiros José 
Pereira D'abadia, Mário de Oliveira Andrade, José Luiz Rosa, Washington Luis Freire de 
Oliveira e Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo deixou de escriturar 
o livro Registro de Saídas relativo à Escrituração Fiscal Digital – EFD, no período 
compreendido de 01/01/2012 a 31/01/2012, a totalidade dos documentos fiscais de 
entradas, conforme documentos e demonstrativos anexos.   

 
A autoridade lançadora indica como infringida as disposições dos 

artigos 64, §2° do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) combinado com os 
artigos 308, 310 e 356-C, §1°, I do Decreto 4.852/97. Proposta a aplicação da penalidade 
prevista no artigo 71, VII, "c" do CTE, com redação da Lei nº 13.446/1999. 

 
O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: anexo 

estruturado – detalhamento do credito tributário, anexo estruturado – descritivo 
complementar da ocorrência, CD, recibo de entrega de relatórios digitais e consulta para 
inscrição "fls. 3 a 7". 

 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de "fls. 8".  
 
Em sua impugnação, "fls. 10 a 23" o sujeito passivo alega que "tal 

atraso no envio da Escrituração Fiscal Digital – EFD não ensejou falta de pagamento do 
imposto devido, qual seja, o ICMS. Isso é tranquilamente constatado ao se verificar que 
não há nenhuma cobrança de imposto no período questionado, uma vez que foi todo 
recolhido e que a documentação fiscal da empresa está completa e correta, conforme 
comprova arquivo digital constante no CD ROOM anexo". Defende que "se não houve 
falta de escrituração das notas fiscais, se não houve falta de apuração do imposto e, muito 



 

menos, falta de pagamento do ICMS, está mais do que comprovado que não houve dolo, 
intenção da empresa em lesar o erário. E a ausência de dolo é suficiente para se permitir 
a relevação da multa aplicada, já que dessa conduta tida por ilegal nenhum prejuízo foi 
causado ao Estado". Argumenta que "a multa deve ser revista em razão do caráter 
confiscatório que assume, já que nenhum prejuízo foi causado ao Erário, uma vez que a 
documentação fiscal da requerente está em conformidade com os ditames legais, que foi 
toda apresentada ao Fisco goiano, mesmo que fora do prazo, e que todo o imposto 
apurado foi recolhido aos cofres do Estado". Sustenta que "duvidas não há que a multa 
prevista no inciso VII, "c", do artigo 71 do CTE deve sofrer redução de 50%". Ao final, 
requer que seja cancelada integralmente a multa imposta, pela ofensa aos primados da 
razoabilidade, proporcionalidade e não-confisco; requer, ainda, para o caso de não ser 
acatado o pedido anterior, seja feita a aplicação do §8°, do artigo 71 do CTE, para reduzir 
a multa aplicada em 50% do todo cobrado, vez que não houve falta de pagamento de 
imposto; requer, por fim, sejam juntados os documentos constitutivos e procuratórios 
anexados e sejam os causídicos abaixo relacionados devidamente cadastrados no 
sistema interno deste órgão, e que todas as intimações e demais publicações processuais 
acerca da presente demanda sejam feitas em nome deles: Klaus E. Rodrigues Marques, 
Brasil P. P. Salomão, José Luiz Matthes e Evandro Alves da Silva Grili. 

 
O sujeito passivo anexa os seguintes documentos: anexo I – recibo 

de entrega de escrituração fiscal digital – EFD, anexo II – CD ROOM – escrituração fiscal 
digital, 5° alteração contratual, procuração, documentação do advogado e 
substabelecimento "fls. 24 a 37". 

 
Pela sentença nº 177/2016 - JULP, "fls. 39 a 49", o julgador singular 

decide pela procedência do auto de infração. Em sua fundamentação afirma que "o auto 
de infração em tela foi lavrado em 21/05/2013, com ciência do sujeito passivo em 
17/06/2013. Pelo documento às fls. 25, observa-se que o arquivo de retificação das EFD, 
foi entregue em 24/06/2013, após o início da ação fiscal, perdendo, portando, a 
prerrogativa do instituo de espontaneidade conforme § 1° e 2° do artigo 7° da Lei 
16.469/09 e o inciso I do artigo 169 do CTE. Portanto, o contribuinte perdeu a 
espontaneidade em relação ao registro em relação às notas fiscais registradas na EFD 
retificadora. Entende que a tese defensória não atendeu aos pressupostos necessários e 
suficientes para ilidir a pretensão inicial do fisco, não se prestando, para tanto, meras 
alegações para ilidir o lançamento, que tem sustentação na verificação realizada pelo 
fisco, a qual não foi suficientemente contestada pelo posso passivo e que foi baseado 
exclusivamente em documentos carreados no processo. Portanto, verifica que o sujeito 
passivo deixou de proceder a escrituração fiscal digital – EFD – ORIGINAL de diversas 
notas fiscais de saída, referente aos meses e valores descritos nos autos. Não prospera a 
pretensão do impugnante de que acolha o pedido em relação à multa, caracterizando-o 
como de caráter confiscatório em julgamento administrativo, na medida em que há 
vedação relativa a tal possibilidade imposta pela norma acima. Deixa de acolher essa 
pretensão da parte passiva de ver declarada, na fase administrativa, pelo singelo 
argumento de seria de caráter confiscatório ou abusivo, pois o que pode ser concedido é 
apenas o previsto no artigo 171 do CTE e, portanto, não pode ser acatado o pedido a esse 
respeito. Tendo em vista que a empresa não comprovou que não houve falta de 
pagamento de imposto e o fiscal autuante entendeu que no presente caso não caberia a 
aplicação do §8° do artigo 71 do CTE, não acata o pedido para aplicação do mesmo. 
Decide, com arrimo no prescrito no §1° do artigo 19 da Lei n° 16.469/09, e, em 
consequência, declara constituído o crédito constante na inicial e verdadeiros os fatos 
relatados pelo fisco. Conclui que a exigência fiscal deve ser mantida tendo vista que o 
lançamento do crédito tributário cumpriu as exigências do artigo 160 do CTE. A defesa 



 

não apresentou argumentos ou provas que pudessem ilidir a acusação durante o 
contraditório.  

 
O sujeito passivo é intimado a pagar a quantia exigida ou apresentar 

Recurso Voluntário, conforme documentos de "fls. 50 a 52".  
 
O sujeito passivo apresenta Recurso Voluntário, "fls. 54 a 65", 

reiterando os mesmos argumentos já apresentados.  
 
É O Relatório. 
 

VOTO 
 

Ao compulsar e analisar as peças constitutivas desta lide, verifiquei 
que, de fato, o polo passivo não conseguiu ilidir a exigência estampada na folha de rosto 
deste volume, pois, não comprovou nos que escriturou no livro Registro de Saída de 
Mercadoria a Escrituração Fiscal Digital – EFD, no período compreendido de 01/01/2012 a 
31/01/2012.Por esse motivo foi –lhe imputada a obrigatoriedade de recolher multa formal.  

 
Entretanto, observei também que tal omissão não teve o condão de 

causar prejuízo ao erário estadual e em tal situação é me permitido, por “ex legis”, aplicar 
o benefício previsto no §8º do artigo 71 do CTE, “verbis” e é o que faço.   

 
Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas:  
 
[...] 

 
§ 8º Quando da prática das irregularidades descritas nos incisos V ao XII deste artigo não resultar, 
ainda que indiretamente, falta de pagamento de imposto, a multa aplicável corresponderá a 50% 
(cinquenta por cento) do valor fixado para a respectiva infração. 

 
Assim, voto conhecendo do recurso voluntário, negando-lhe 

provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração, porém, com a aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º do art. 71 da Lei nº 
11.651/91.  

 
 

Sala das sessões, em 11 de maio de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00692/16 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: Multa formal. Documentos fiscais considerados 
extraviados. Improcedente.  
 
Julga-se improcedente o trabalho exordial quando a instrução 
processual apontar que o polo passivo não cometeu o ilícito 
fiscal denunciado na preambular. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 31 
de março de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira, Washington 
Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, 
João Divino de Brito, Márcio Nogueira Pedra, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues 
de Almeida, Aguinaldo Fernandes de Melo, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão 
da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, 
Rickardo de Souza Santos Mariano, David Fernandes de Carvalho, Alcedino Gomes 
Barbosa, Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa e Antônio Martins da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo, em 
epígrafe, não apresentou à Delegacia Fiscal de sua circunscrição os documentos fiscais 
confeccionados exclusivamente para acobertar operações ou prestações destinadas a 
consumidor ou usuário final, no prazo que lhe foi estipulado. Por esse motivo, tais 
documentos foram considerados extraviados e imputou ao sujeito passivo a 
obrigatoriedade de recolher multa formal.  

 
A base legal dada por infringida foi assim descrita: artigo 64 da Lei 

nº. 11.651/91, c/c artigo 109 do Decreto nº, 4852/97. E a penalidade aplicada: artigo 71, 
XX, ‘a’, 1 do CTE.  

 
Instruindo o feito em sua fase cognitiva o autuante acosta a este 

volume os documentos de fls. 03/07. 
 
Intimado, nos termos da lei, o polo passivo mantém–se inerte e 

propicia os respectivos termos de revelia, fl. 12, de perempção, fl. 15 e de inscrição na 
dívida ativa, 16/17.  

 
Dirigindo-se ao presidente deste Conselho Administrativo Tributário, 

com pedido de revisão extraordinária, fls. 19/20, o polo passivo afirma que procedeu a 
devolução fiscal considerada extraviada no órgão competente. Para comprovar o alegado 
arrola ao processo os seguintes documentos: Anexo único da IN nº 946/09 – GSF, fl. 23, 
Anexo XII, fl. 25 e Termo de Baixa de Documento Fiscal não Utilizado, fl. 26. Pede o 
arquivamento dos autos.  

 



 

Por meio do Despacho nº. 91/2016 – PRES. O ilustre presidente 
deste Conselho Administrativo Tributário admite o pedido de revisão extraordinária. 
Considera que conforme se depreende dos documentos de fls. 23 e 26, as notas fiscais de 
números 01 a 04 foram apresentadas à Agenfa Especial de Caldas Novas, encontrando-
se na posse do sujeito passivo, por meio do termo de fiel depositário, enquanto que as de 
números 05 a 250 forma baixadas conforme Termo de Baixa nº. 128427. Determina, entre 
outras providências, o encaminhamento dos autos para o Conselho Pleno para 
Julgamento, fl. 35.  

 
É o relatório.  
 
 

   VOTO       
 
De fato, ao compulsar e analisar as peças constitutivas desta lide, 

verifiquei que não se pode imputar ao polo passivo as sanções descritas na folha de rosto 
deste volume, vez que plenamente comprovado nos autos que o sujeito passivo não 
cometeu o ilícito denunciado pela autoridade lançadora.  

 
Aliás, a assertiva que firmei no parágrafo imediatamente volvido, é o 

reflexo do entendimento trazido a lume pelo nobre presidente desta Casa Julgadora, 
conforme registrado no relatório que é parte integrante deste “decisum”.   

 
Assim, voto conhecendo do Pedido de Revisão Extraordinária, 

dando-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração.    
 
 

Sala das sessões plenárias, em 17 de maio de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00701/16 
 
Relator: Conselheiro Edson Abrão da Silva 
 

 
EMENTA: Multa Formal. Falta de apresentação de livros fiscais. 
Inscrição estadual suspensa. Desaparecimento do sujeito 
passivo do endereço declarado na ficha de inscrição estadual. 
Improcedente.  
 
O recurso do polo passivo, instruído com provas inequívocas de 
erro de fato substancial e capaz de implicar alteração do 
lançamento, nos termos do art. 43 da Lei nº 16.469/2009, é 
acolhido pelo Conselho Pleno, onde é julgado em instância 
única e de forma definitiva, visto a declaração administrativa da 
improcedência do auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 28 
de abril de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira 
Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos 
Mariano, José Paixão de Oliveira Gomes, Alcedino Gomes Barbosa, Aldeci de Souza Flor, 
José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Talita Pimenta Félix, Washington Luis 
Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João 
Divino de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Márcio Nogueira Pedra, 
Cláudio Henrique de Oliveira e Victor Augusto de Faria Morato. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O auto de infração descreve a ocorrência do fato gerador da 
obrigação tributária com a redação: 

 
Não apresentou à Delegacia de sua circunscrição os livros fiscais de 

Registro de Apuração do ICMS, Registros de Entradas, Saída, Utilização de Documentos 
Fiscais e Termo de Ocorrência e Inventário, do período de 2011 e 2012, no prazo máximo 
de 10 dias, contados da data da publicação da portaria que suspendeu a sua inscrição no 
cadastro estadual, conforme descrito no Diário Oficial, razão pela qual são considerados 
extraviados. Em consequência, o autuado deve recolher a multa formal e acréscimos 
legais, consoante demonstrativos anexo e valor originário abaixo discriminados. 

 
O art. 64 da Lei nº 11.651/91-CTE combinado com o art. 109 do 

Decreto nº 4.852/97-RCTE abrigam a infração descrita na peça básica, enquanto que a 
proposição da penalidade atende ao prescrito no art. 71, inciso XVIII, alínea “a” do CTE   
 

Os documentos de fls. 03 a 09 instruem o trabalho fiscal. 
 
As intimações do sujeito passivo se fizeram por meio dos 

documentos de fls. 08 a 12. 
 



 

O sujeito passivo impugna o lançamento tributário, fl. 14, não 
comprova a entrega dos livros exigidos no lançamento fiscal. 

 
O julgador de Primeira Instância, depois de estudar a causa da 

autuação e a tese impugnatória, decide pela procedência do auto de infração. 
 
Os documentos de fls. 24 a 29 são comprovantes de notificação do 

sujeito passivo, o qual retorna ao processo com ratificação da tese impugnatória, agora 
em grau de recurso de revisão extraordinária. 

 
O processo passa por saneamento e a presidência do Conselho 

Administrativo Tributário admite o pedido de revisão extraordinária e determina o 
encaminhamento dos autos à Secretaria Geral, para que o feito seja encaminhado a 
julgamento pela Primeira Instância. 

 
O processo não julgado porque já existe uma decisão singular, fls. 21 

a 23. 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
O Pedido de Revisão Extraordinária justifica a reabertura das 

discussões defensórias provocadas pelo requerente, visto que no decurso do tempo ficou 
provado que o autuado não é devedor da multa formal exigida no auto de infração, visto o 
pronunciamento do julgador singular, fls. 55 e 56 que reproduzo parte neste voto. 

  
“Em atenção a determinação contida nesse despacho da Presidência 

desta casa, o autuante confirmou a inexistência da confecção de blocos de notas modelo 
8 para a empresa autuada e, em seguida, veio a pedir que fosse mantida a exigência 
referente apenas aos livros fiscais, também supostamente extraviados, por ter a empresa 
somente dado a entrada no seu pedido de paralisação da inscrição cadastral depois da 
autuação. 

 
Juntou agora, para tanto, as cópias do Comprovante de 

Homologação de Paralisação Pessoa Jurídica, do Comprovante de Solicitação de 
Paralisação Pessoa Jurídica e o Espelho Cadastral. 

 
Analisado o despacho do próprio autor, a Presidência do CAT, agora 

através do Despacho nº 1188/2015-PRES, encaminhou os autos para apreciação e 
julgamento deste PAT nesta instância, sugerindo a parcial manutenção da exigência. 

 
Depois de apreciado o procedimento e de analisados os Espelhos 

Cadastrais, nesta oportunidade, juntados aos autos por este julgador e, ainda, toda a 
documentação juntada pelos polos ativo e passivo, concluo, ao contrário do que sugeriram 
o autor e a presidência do CAT, pela total improcedência do lançamento, pois temos que a 
empresa iniciou suas atividades apenas em 2012 e nesse próprio exercício solicitou sua  
paralisação, portanto, não há que se falar em confecção de livros em outro exercício e os 
blocos efetivamente não foram confeccionados. 

 
Neste aspecto, os comprovantes de homologação e de solicitação da 

paralisação, emitidos em 05/06/2012 e 23/05/2012, respectivamente, e, ainda, o termo de 
fiel depositário em” 23/05/2012 (corrigido, ver folha 47) “em meu entendimento, afastaram 



 

totalmente a presunção de extravio dos livros e blocos, o que levaria a decisão pela total 
improcedência.” 

 
Em seguida restitui o processo à Presidência do CAT para que seja 

encaminhado a julgamento pelo Conselho Pleno.  
 
O processo sobe a julgamento com esta formalização, que, depois 

de ser examinado e formado o consenso unânime dos Conselheiros presentes na sessão 
plenária do dia, concluí que, na demanda, assiste razão ao requerente, visto que ele 
acosta aos autos cópias dos documentos comprobatórios da inexistência da causa 
determinadora do lançamento tributário. 

  
Portanto, o requerimento do sujeito passivo sintoniza com a previsão 

do art. 43 da Lei nº 16.469/2009 e as fundamentações apresentadas pelo requerente, 
neste último recurso administrativo para o Conselho Administrativo Tributário, corroborada 
pelo pronunciamento do julgador de Primeira Instância que deixa claro a inexistência do 
ilícito formal descrito no auto de infração, fato convergente para o conhecimento do 
processo pelo Conselho Pleno, instância única competente para proferir decisão definitiva 
neste processo. 

 
Pelo exposto e ao votar esta questão, conheço do Pedido de Revisão 

Extraordinária, dou-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração.  
 
 

Sala das sessões plenárias, em 17 de maio de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00702/16 
 
Relator: Conselheiro Edson Abrão da Silva 
 

 
EMENTA: Multa Formal. Falta de apresentação de documentos 
fiscais que foram autorizados para uso da empresa. Inscrição 
estadual suspensa. Improcedente.  
 
O recurso do polo passivo, instruído com provas inequívocas de 
erro de fato substancial e capaz de implicar alteração do 
lançamento, nos termos do art. 43 da Lei nº 16.469/2009, é 
acolhido pelo Conselho Pleno, onde é julgado em instância 
única e de forma definitiva, visto a declaração administrativa da 
improcedência do auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 28 
de abril de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira 
Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos 
Mariano, José Paixão de Oliveira Gomes, Alcedino Gomes Barbosa, Aldeci de Souza Flor, 
José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Talita Pimenta Félix, Washington Luis 
Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João 
Divino de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Márcio Nogueira Pedra, 
Cláudio Henrique de Oliveira e Victor Augusto de Faria Morato. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O auto de infração descreve a ocorrência do fato gerador da 
obrigação tributária com a redação: 

 
Não apresentou à Delegacia de sua circunscrição os documentos 

fiscais confeccionados exclusivamente para acobertar operações ou prestações 
destinadas a consumidor ou usuário final, no prazo máximo de 10 dias, contados da data 
da publicação da Portaria nº 015/2015 no Diário Oficial do Estado nº 22.050 do dia 
27/03/2015, a qual suspendeu a sua inscrição estadual, razão pela qual são considerados 
extraviados. Em consequência, o autuado fica sujeito ao recolhimento da multa formal no 
valor de R$ 110.850,00, consoante demonstrativo de cálculo anexo. 

 
Nota: Documentos considerados extraviados: 
NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR, MODELO 2 SÉRIE D-1 NºS 001 a 250 
(250 documentos) 
NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR, MODELO 2, SÉRIE D-2, NºS 001 A 250 
(250 documentos). 
TOTAL: 500 documentos. 

 
O art. 64 da Lei nº 11.651/91-CTE combinado com o art. 109 do 

Decreto nº 4.852/97-RCTE abrigam a infração descrita na peça básica, enquanto que a 
proposição da penalidade atende ao prescrito no art. 71, inciso XX, alínea “a”, item 1 do 
CTE   



 

 
Os documentos de fls. 03 a 08 instruem o trabalho fiscal. 
 
As intimações do sujeito passivo se fizeram por meio dos 

documentos de fls. 09 a 14 e por edital, fl. 15, repetido à fl. 18 e, como o direito de defesa 
não foi exercido no tempo, o setor fiscal competente da Delegacia Regional de 
Fiscalização lavrou os Termos de Revelia e de Perempção, fls. 17 e 19. 

 
O sujeito passivo aproveita a faculdade do art. 43, inciso II, da Lei nº 

16.469/2009 e formula o pedido de revisão extraordinária com o argumento de ter 
requerido paralisação temporária da sua atividade e apresentou o documentário 
considerado extraviado, conforme provam os documentos; Anexos I e II da Instrução 
Normativa nº 661/04-GSF; Termo de Baixa de Documento Fiscal não Utilizado nº 128390; 
Pedido de Baixa de Documento Fiscal; Termo de Autenticação de Livro Fiscal nº 2647462; 
Termo de Fiel Depositário; Paralisação Temporária; Documentos SINTEGRA; cópia do 
auto de infração; Contrato Social; e Certidão Simplificada, fls. 25 a 54. 

 
Após estudo do processo, a presidência do Conselho Administrativo 

Tributário expede o despacho de fl. 58 para fundamento no art. 43, § 4º, II da Lei nº 
16.469/2009 admitir o pedido de revisão extraordinária e determinar o encaminhamento do 
processo a Secretaria Geral para pautar os autos a julgamento pelo Conselho Pleno. 

 
 É o relatório. 
 

V O T O 
 
O Pedido de Revisão Extraordinária justifica a desconsideração do 

Termo de Perempção de fls. 19 e a abertura das discussões sobre a matéria autuada, 
visto que o requerente comprovou a entrega dos documentos fiscais no setor fiscal 
competente, conforme provam as cópias do Termo de Baixa de Documento Fiscal e do 
Anexo II da Instrução Normativa nº 661/04-GSF, documentos de fls. 25 a 28 dos autos. 

  
Entretanto, para a busca da segurança na decisão do Conselheiro 

Relator e depois do estudo realizado no processo pela assessoria jurídica desta egrégia 
Casa, a Presidência do Conselho Administrativo Tributário expede o despacho de fls. 58, 
onde conclui: 

  
“Pelo exame dos autos constata-se que restou demonstrado erro de 

fato, requisito exigido no art. 43, II, a, 1 da Lei nº 16.469/09 para a admissibilidade do 
pedido de revisão extraordinária, implicando em alteração no lançamento, uma vez que, 
conforme se depreende dos documentos de fls. 25, 29 e 40 o sujeito passivo promoveu a 
apresentação de todos os documentos fiscais considerados extraviados junto à SEFAZ.” 

 
O processo sobe a julgamento com esta formalização, que, depois 

de ser examinado e formado o consenso unânime dos Conselheiros presentes na sessão 
plenária do dia, concluí que, na demanda, assiste razão ao  requerente, visto que ele 
acosta aos autos cópias dos documentos identificados nas linhas volvidas, onde constam 
as entrega de todo documentário fiscal especificado na peça que oferece suporte para o 
lançamento de ofício e que foi recebido pela Delegacia de Fiscalização de jurisdição do 
estabelecimento comercial autuado. 

 
Portanto, o requerimento do sujeito passivo sintoniza com a previsão 

do art. 43 da Lei nº 16.469/2009 e as fundamentações apresentadas pelo requerente, 



 

neste último recurso administrativo para o Conselho Administrativo Tributário, corroborada 
pela contraprova da inexistência do ilícito formal descrito no auto de infração, convergem 
para o conhecimento do processo pelo Conselho Pleno, instância única competente para 
proferir decisão definitiva neste processo. 

 
Pelo exposto e ao votar esta questão, conheço do Pedido de Revisão 

Extraordinária, dou-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração.  
 
 

Sala das sessões plenárias, em 17 de maio de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00704/16 
 
Relator: Conselheiro Edson Abrão da Silva 
 

 
EMENTA: Multa Formal. Falta de apresentação de livros fiscais 
que foram autorizados para uso da empresa. Inscrição estadual 
suspensa. Improcedente.  
 
O recurso do polo passivo, instruído com provas incontestes de 
erro de fato substancial e capaz de implicar alteração do 
lançamento, nos termos do art. 43 da Lei nº 16.469/2009, é 
acolhido pelo Conselho Pleno do egrégio Conselho 
Administrativo Tributário que, em julgamento único e definitivo, 
decide a questão com suporte na instrução do requerido pela 
parte de direito, cuja prova inequívoca converge para a 
declaração da improcedência do auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 28 
de abril de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira 
Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos 
Mariano, José Paixão de Oliveira Gomes, Alcedino Gomes Barbosa, Aldeci de Souza Flor, 
José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Talita Pimenta Félix, Washington Luis 
Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João 
Divino de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Márcio Nogueira Pedra, 
Cláudio Henrique de Oliveira e Victor Augusto de Faria Morato. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O auto de infração descreve a ocorrência do fato gerador da 
obrigação tributária com a seguinte descrição; 

 
Não apresentou à Delegacia Fiscal de sua jurisdição os livros e os 

documentos fiscais, no prazo máximo de 10 dias, contados da data da publicação da 
Portaria nº 001/2013 no Diário Oficial do Estado nº 021510, de 17/01/2013, razão pela 
qual são considerados extraviados. Em consequência, o sujeito passivo deve recolher a 
multa formal no valor de R$ 46.820,00, conforme demonstrativo de cálculo em anexo. 

 
“Nota: Documentos considerados extraviados: 
Notas fiscais modelo 2, série D-1, numeração de 001 a 250 (250 documentos) 
Total de documentos: 250 documentos.” 

 
A infração descrita tem respaldo no art. 64 da Lei nº 11.651/91-CTE, 

c/c o art. 109 do Decreto nº 4.852/97-RCTE e a penalidade proposta pela fiscalização 
sintoniza com a prescrição do art. 71, inciso X, alínea “a”, item 1 do CTE. 

 
Os documentos de fls. 03 a 07 instruem o trabalho da fiscalização. 
 



 

Os Termos de Revelia e de Perempção, fls. 12 e 16 assinalam a 
ausência do autuado nas primeiras fases de defesa administrativa, fato confirmado com a 
lavratura do Termo de Inscrição do Crédito em Dívida Ativa, fl. 17. 

 
O recurso de Pedido de Revisão Extraordinária faculta ao autuado 

recorrer ao Conselho Pleno do Conselho Administrativo Tributário, fl. 21, oportunidade em 
que ele comprovou a entrega dos livros no setor fiscal competente da fiscalização, fato 
provado com os documentos de fls. 22 a 29. 

 
O recurso foi admitido, a inscrição do crédito em dívida ativa foi 

baixada, fls. 36 e 38. 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
 
O processo sobe a julgamento com essa formalização e, ao ser 

analisado e julgado, formei o convencimento de que o crédito tributário é improcedente, 
pelas razões que fundamento. 

 
A instrução do recurso se fez com os documentos: Anexo II da 

Instrução Normativa nº 661/04-GSF; Termo de Baixa de Documento Fiscal; Anexo XII da 
Instrução Normativa nº 887/07-GSF; Comprovante de Cessação de Uso de Sistema 
Informatizado para Emissão de Documentos Fiscais; Apêndice VII; Anexo I, também da 
referida Instrução Normativa; Comprovante de Homologação de Baixa Pessoa Jurídica; e 
Certidão de Baixa Cadastral Pessoa Jurídica, fls. 22 a 29 dos autos. 

 
No despacho de fls. 36, a presidência deste egrégio Conselho 

Administrativo Tributário definiu: 
 
“Pelo exame dos autos constata-se que restou demonstrado erro de 

fato, requisito exigido no art. 43, II, a, 1, da Lei nº 16.469/09 para a admissibilidade do 
pedido de revisão extraordinária, implicando em alteração total no lançamento, uma vez 
que a Requerente traz para o bojo dos autos toda documentação devidamente 
autenticadas e recepcionadas pela autoridade fiscal da SEFAZ, conforme se vê dos 
documentos suso mencionados”, fl.36. 

 

Art. 43. Compete ao Presidente do CAT o juízo de admissibilidade de 
pedido de Revisão Extraordinária apresentado fora do último prazo para 
defesa previsto nesta Lei, relativo a crédito tributário ajuizado ou não: 

[...] 

II - pelo sujeito passivo, referente a: 

a) apreciação extraordinária de lançamento, desde que: 

1. fundamentado em prova inequívoca de erro de fato substancial que 
implique alteração total ou parcial do lançamento, inclusive quanto à 

sujeição passiva. 

 



 

Diante das contraprovas instrutórias do recurso, do atendimento 
indispensável do requisito exigido no artigo supratranscrito e da sua admissão contida no 
Despacho nº 371/2016-PRES. colho o requerido para julgar improcedente o auto de 
infração. 

  
Pelo exposto, voto com o conhecimento do Pedido de Revisão 

Extraordinária, dando-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração.  
 
 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 17 de maio de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00705/16 
 
Relator: Conselheiro Edson Abrão da Silva 
 

 
EMENTA: Multa Formal. Falta de apresentação de livros fiscais 
que foram autorizados para uso da empresa. Inscrição estadual 
suspensa. Improcedente.  
 
O recurso do polo passivo, instruído com provas incontestes de 
erro de fato substancial e capaz de implicar alteração do 
lançamento, nos termos do art. 43 da Lei nº 16.469/2009, é 
acolhido pelo Conselho Pleno do egrégio Conselho 
Administrativo Tributário que, em julgamento único e definitivo, 
decide a questão com suporte na instrução do requerido pela 
parte de direito, cuja prova inequívoca converge para a 
declaração da improcedência do auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 28 
de abril de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira 
Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos 
Mariano, José Paixão de Oliveira Gomes, Alcedino Gomes Barbosa, Aldeci de Souza Flor, 
José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Talita Pimenta Félix, Washington Luis 
Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João 
Divino de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Márcio Nogueira Pedra, 
Cláudio Henrique de Oliveira e Victor Augusto de Faria Morato. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O auto de infração descreve a ocorrência do fato gerador da 
obrigação tributária com a seguinte descrição; 

 
Não apresentou à Delegacia Fiscal de sua jurisdição os livros e os 

documentos fiscais, no prazo máximo de 10 dias, contados da data da publicação da 
Portaria nº 001/2013 no Diário Oficial do Estado nº 021510, de 17/01/2013, razão pela 
qual são considerados extraviados. Em consequência, o sujeito passivo deve recolher a 
multa formal no valor de R$ 43.820,00, conforme demonstrativo de cálculo em anexo. 

 
“Nota: Documentos considerados extraviados: 
Notas fiscais modelo 2, série D-1, numeração de 001 a 250 (250 documentos) 
Total de documentos: 250 documentos.” 

 
A infração descrita tem respaldo no art. 64 da Lei nº 11.651/91-CTE, 

c/c o art. 109 do Decreto nº 4.852/97-RCTE e a penalidade proposta pela fiscalização 
sintoniza com a prescrição do art. 71, inciso XX, alínea “a”, item do CTE. 

 
Os documentos de fls. 03 a 07 instruem o trabalho da fiscalização. 
 



 

Os Termos de Revelia e de Perempção, fls. 12 e 16 assinalam a 
ausência do autuado nas primeiras fases de defesa administrativa, fato confirmado com a 
lavratura do Termo de Inscrição do Crédito em Dívida Ativa, fl. 17. 

 
O recurso de Pedido de Revisão Extraordinária faculta ao autuado 

recorrer ao Conselho Pleno do Conselho Administrativo Tributário, fl. 21, oportunidade em 
que ele comprovou a entrega dos livros no setor fiscal competente da fiscalização, fato 
provado com os documentos de fls. 22 a 29. 

 
O recurso foi admitido, a inscrição do crédito em dívida ativa foi 

baixado, fls. 36 e 38. 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
 
O processo sobe a julgamento com essa formalização e, ao ser 

analisado e julgado, formei o convencimento de que o crédito tributário é improcedente, 
pelas razões que fundamento. 

 
A instrução do recurso se fez com os documentos: Anexo II da 

Instrução Normativa nº 661/04-GSF; Termo de Baixa de Documento Fiscal; Anexo XII da 
Instrução Normativa nº 887/07-GSF; Comprovante de Cessação de Uso de Sistema 
Informatizado para Emissão de Documentos Fiscais; Apêndice VII; Anexo I da Instrução 
Normativa nº 661/04-GSF; Comprovante de Homologação de Baixa Pessoa Jurídica; e 
Certidão de Baixa Cadastral Pessoa Jurídica, fls. 22 a 29 dos autos. 

 
No despacho de fls. 36, a presidência deste egrégio Conselho 

Administrativo Tributário definiu: 
 
“Pelo exame dos autos constata-se que restou demonstrado erro de 

fato, requisito exigido no art. 43, II, a, 1, da Lei nº 16.469/09 para a admissibilidade do 
pedido de revisão extraordinária, implicando em alteração total no lançamento, uma vez 
que a Requerente traz para o bojo dos autos toda documentação devidamente 
autenticadas e recepcionadas pela autoridade fiscal da SEFAZ, conforme se vê dos 
documentos suso mencionados”, fl.36. 

 

Art. 43. Compete ao Presidente do CAT o juízo de admissibilidade de 
pedido de Revisão Extraordinária apresentado fora do último prazo para 
defesa previsto nesta Lei, relativo a crédito tributário ajuizado ou não: 

[...] 

II - pelo sujeito passivo, referente a: 

a) apreciação extraordinária de lançamento, desde que: 

1. fundamentado em prova inequívoca de erro de fato substancial que 
implique alteração total ou parcial do lançamento, inclusive quanto à 

sujeição passiva. 

 



 

Diante das contraprovas instrutórias do recurso, do atendimento 
indispensável do requisito exigido no artigo supratranscrito e da sua admissão contida no 
Despacho nº 382/2016-PRES. colho o requerido para julgar improcedente o auto de 
infração. 

  
Pelo exposto, voto com o conhecimento do Pedido de Revisão 

Extraordinária, dando-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração.  
 
 

Sala das sessões plenárias, em 17 de maio de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00708/16 
 
Relator: Conselheiro Márcio Nogueira Pedra 
 

 
EMENTA: Multa formal. Omissão do registro de notas fiscais de 
aquisição na elaboração da escrituração fiscal digital. Auto de 
infração procedente. Decisão unânime. Deve ser considerado 
procedente o auto de infração que acusa o contribuinte de 
omissão de registro de notas fiscais de aquisição no livro 
Registro de Entradas relativo à Escrituração Fiscal Digital, 
quando não for apresentado elemento de prova capaz de 
contestar o trabalho realizado  pela fiscalização. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 29 de abril de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, negar-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Márcio Nogueira Pedra, José Luiz Rosa, 
Washington Luis Freire de Oliveira, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes e José 
Pereira D'abadia. E, também por votação unânime, acolher o pedido de aplicação da 
forma privilegiada prevista no § 8º, do art. 71, do CTE, feito pela Representação 
Fazendária. Participaram do julgamento os Conselheiros Márcio Nogueira Pedra, José 
Luiz Rosa, Washington Luis Freire de Oliveira, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes e 
José Pereira D'abadia. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Neste processo o Fisco acusa o contribuinte de deixar  de escriturar, 
no livro Registro de Entradas relativo a Escrituração Fiscal Digital ( CAMPO C-100- EFD), 
no período compreendido entre JULHO e DEZEMBRO DE 2014, a totalidade dos  
documentos fiscais de entrada, conforme documentos e demonstrativos anexos. 
Comprovam a infração o Arquivo da EFD ZERADO entregue a SEFAZ, referente aos 
meses que estão sendo autuados, relatório consolidado das Notas Fiscais de Entrada dos 
meses que estão sendo autuados e  Arquivo XLM das Notas Fiscais Eletrônicas de 
Entrada dos meses que estão sendo autuados. A cobrança é de multa formal por 
descumprimento de obrigação acessória.  

 
Estão indicados como infringidos o artigo 64, § 2º, CTE combinado 

com os artigos 308, 310 e 3560C, § 1º, inciso I,  do RCTE.  A multa é a do artigo 71, inciso 
VII, alínea “c”, CTE. Há uma mídia CD – R , às fls 05, com os arquivos que contêm as 
informações comprovando a ocorrência da infração.  

 
Intimado para apresentação de impugnação em primeira instância, o 

contribuinte não se manifestou. Foi lavrado o termo de revelia, às fls 08. Intimado para 
impugnar em segunda instância, o contribuinte apresentou defesa afirmando que atua com 
mercadorias sujeitas a retenção do imposto na fonte, não se sujeitando ao pagamento de 
ICMS. Informa que já apresentou as EFD’s até outubro de 2015 devidamente preenchidas, 
conforme cópias anexas. Finaliza sua impugnação solicitando a compreensão dos 
Julgadores pois não tem condições de efetuar o pagamento da multa.  

 
É o relatório.  



 

 
 

VOTO 
 
 
Em sua impugnação, o contribuinte apenas afirma que atua com 

mercadorias sujeitas a retenção do imposto na fonte, não se sujeitando ao pagamento de 
ICMS. Também informa  que já apresentou as EFD’s até outubro de 2015 devidamente 
preenchidas, conforme cópias anexas. 

 
Nenhum dos dois argumentos afasta a aplicação da penalidade 

sugerida no lançamento tributário. A circunstância da impugnante só trabalhar com 
mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária (mercadorias adquiridas com 
incidência antecipada do ICMS) não a dispensa do registro dos documentos fiscais de 
aquisição no seu livro registro de entradas de mercadorias. Portanto, tais registros 
deveriam ter sido realizados via escrituração fiscal digital – EFD. O Regulamento do ICMS 
no Estado de Goiás (Dec nº 4.852/1997) assim normatiza tal obrigação :  

 

“Art. 308. O livro Registro de Entradas destina-se à escrituração da 

(Convênio SINIEF SN/70, art. 70): 

I - entrada, a qualquer título, de mercadoria no estabelecimento; 

II - utilização de serviço pelo estabelecimento. 

§ 1º Deve ser também escriturado: 

I - o documento fiscal relativo à aquisição de mercadoria: 

a) que não transitar pelo estabelecimento adquirente, ainda que por 
meio de título que a represente; 

b) para o ativo imobilizado, cuja escrituração deve ser feita de forma 
individualizada; 

c) para uso ou consumo; 

II - o documento fiscal relativo à destinação da mercadoria produzida 
pelo próprio estabelecimento, para o ativo imobilizado ou para uso e 
consumo; 

III - o montante de eventual diferença verificada em relação à operação 
ou à prestação já escriturada. 

 

Art. 356-C. A Escrituração Fiscal Digital - EFD - compõe-se da 

totalidade das informações, em meio digital, necessárias à apuração do 
imposto referente à operação e prestação praticada pelo contribuinte do 
ICMS ou IPI, bem como outras de interesse da administração tributária e da 
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB - (Ajuste SINIEF 2/09, 
cláusula primeira, § 1º). 

§ 1º O contribuinte deve utilizar a EFD para efetuar a escrituração dos 
seguintes livros fiscais (Ajuste SINIEF 2/09, cláusula primeira, § 3º): 

I - Registro de Entradas; 

II - Registro de Saídas; 

III - Registro de Inventário; 

IV - Registro de Apuração do IPI; 

V - Registro de Apuração do ICMS. 

https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/SINIEF/CVSN_70.htm#A70
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/ajustes/2009/AJ_002_09.htm
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/ajustes/2009/AJ_002_09.htm


 

VI - Registro de Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente - 
CIAP. 

VII - Livro Registro de Controle da Produção e do Estoque. (Redação 

acrescida pelo Decreto nº 8.117 - vigência: 01.12.13) 

 

Art. 356-F. O arquivo digital da EFD deve ser gerado pelo contribuinte 

de acordo com as especificações do leiaute definido em Ato COTEPE e 
deve conter a totalidade das informações econômico-fiscais e contábeis 
correspondentes ao período compreendido entre o primeiro e o último dia 
do mês (Ajuste SINIEF 2/09, cláusula quarta, caput). 

§ 1º Para efeito do disposto no caput, considera-se totalidade das 
informações (Ajuste SINIEF 2/09, cláusula quarta, § 1º): 

I - as relativas às entradas e saídas de mercadorias bem como aos 
serviços prestados e tomados, incluindo a descrição dos itens de 
mercadorias, produtos e serviços; 

II - as relativas a quantidade, descrição e valores de mercadorias, 
matérias-primas, produtos intermediários, materiais de embalagem, 
produtos manufaturados e produtos em fabricação, em posse ou 
pertencentes ao estabelecimento do contribuinte declarante, ou fora do 
estabelecimento e em poder de terceiros; 

III - qualquer informação que repercuta no inventário físico e contábil, na 
apuração, no pagamento ou na cobrança de tributos de competência dos 
entes conveniados ou outras de interesse das administrações tributárias.” 

 
 
 
A legislação acima transcrita deixa bem claro que deve ser 

escriturado, no livro Registro de Entradas de mercadorias, a entrada a qualquer título de 
mercadorias no estabelecimento. Os artigos que tratam da escrituração fiscal digital – EFD 
por sua vez determinam que esta se compõe da totalidade das informações, em meio 
digital, necessárias à apuração do imposto referente à operação e prestação praticada 
pelo contribuinte do ICMS ou IPI, bem como outras de interesse da administração 
tributária e da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB. Ou seja, toda a 
movimentação de mercadorias e bens deve estar devidamente acobertada por 
documentação fiscal e registrada no livro próprio. Em suma, o fato de o contribuinte 
trabalhar com mercadorias cujo ICMS foi retido na origem não o exime de efetuar o 
registro dos documentos fiscais relativos às operações de aquisição.   

 
O contribuinte também informa  que já apresentou as EFD’s até 

outubro de 2015 devidamente preenchidas, conforme cópias anexas. Ocorre que os  
arquivos apresentados referem-se ao exercício de 2015, enquanto o presente lançamento 
trata do exercício de 2014. Não há qualquer comprovação de que a autuada tenha 
entregue sua escrituração fiscal digital – EFD corretamente preenchida, no que tange aos 
dados reclamados neste lançamento, antes de intimada do auto de infração.  

 
Por fim, verifico que as notas fiscais não registradas referem-se, 

quase em sua totalidade, a aquisições realizadas junto a empresas distribuidoras de gás, 
sendo o imposto retido na origem. Sendo assim, não vislumbro a existência de qualquer 
indício de sonegação fiscal, o que me leva, com a concordância da unanimidade de meus 
pares, bem como atendendo sugestão da Representante Fazendária, a fazer uso da  
forma atenuante de aplicação da penalidade, prevista no § 8º , do artigo 71, CTE.  

 

file://///sefazarquivos/SAT/GTRE/lte_consolidação/Lte_atualizada/D_08117.doc
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/ajustes/2009/AJ_002_09.htm
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/ajustes/2009/AJ_002_09.htm


 

Isto posto, conheço da impugnação e nego-lhe provimento para 
considerar procedente o auto de infração, porém, com a aplicação da forma privilegiada 
prevista no § 8º , do artigo 71, CTE.  

 
 

Sala das sessões, em 16 de maio de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00709/16 
 
Relator: Conselheiro Mário de Oliveira Andrade 
 

 
EMENTA: Obrigação Acessória. Multa Formal. Omissão de saída 
de mercadoria não tributada apurada pela Auditoria do 
Movimento Financeiro. Parcial procedência. Aplicação da forma 
privilegiada prevista no § 8º do artigo 71 do CTE.  
 
Presume-se que o déficit apurado por meio de Auditoria Fiscal 
do Movimento Financeiro é decorrente de omissão de saídas de 
mercadorias não tributadas, quando o sujeito passivo realiza 
100% das operações não sujeitas à tributação do ICMS, sendo 
pertinente a exigência de multa formal pela falta de emissão das 
notas fiscais das respectivas operações. A base de cálculo do 
imposto deve ser ajustada para o valor da omissão de saídas 
apurado em levantamento revisional. Sendo pertinente, nesse 
caso, a aplicação do § 8º, do artigo 71 do CTE, pois a infração 
cometida não resultou, ainda que indiretamente, em falta de 
pagamento de imposto. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 29 de abril de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de 
infração, nos termos da revisão sobre a base de cálculo de  R$ 77.752,00 (setenta e sete 
mil, setecentos e cinqüenta e dois reais)  e a multa formal de R$19.438,00 (dezenove mil, 
quatrocentos e trinta e oito reais). E, também, por votação unânime, acatando proposição 
do Relator, foi aplicada a penalidade na forma privilegiada, prevista no  § 8º  do art. 71 da 
Lei nº 11.651/91. Participaram do julgamento os Conselheiros Mário de Oliveira Andrade, 
Edson Abrão da Silva, Rickardo de Souza Santos Mariano, Victor Augusto de Faria Morato 
e Masayuki Missao. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A descrição do fato que inaugurou o presente contencioso é de que o 
sujeito passivo, Centro Oeste Recapagens Ltda., omitiu o registro de saídas de 
mercadorias não tributadas, no valor comercial de R$ 490.912,40 (quatrocentos e noventa 
mil, novecentos e doze reais e quarenta centavos), no período de 01/01/2007 a 
31/12/2007, conforme o déficit financeiro apurado no levantamento demonstrativo 
Auditoria do Movimento Financeiro. Em virtude disso, o acusado ficou obrigado ao 
recolhimento de multa formal na importância de R$ 122.728,10 (cento e vinte e dois mil, 
setecentos e vinte e oito reais e dez centavos), juntamente com a penalidade e os 
acréscimos legais. 

 
Consta, também, no histórico da peça basilar, a observação de que o 

sujeito passivo não atendeu à notificação de número 39/2012 e que foi lavrado o auto de 
infração de número 4011201405552. 

 
No campo próprio do auto de infração foram apontados como 

infringidos os artigos 25, § 1º, IV e § 2º, e 64 da Lei 11.651/91 combinado ao artigo 141 do 



 

Decreto 4.852/97. Foi proposta a penalidade do artigo 71, Inciso VII, alínea "l" da Lei 
11.651/91, com a redação da Lei 13.466/1999. 

 
O auto de infração está acompanhado da Auditoria do Movimento 

Financeiro de 2007, Notificação Fiscal Número 39/2012 e da Quinta Alteração do Contrato 
Social da Empresa. 

 
Regularmente intimado para apresentar defesa em Primeira Instância 

ou pagar o crédito tributário, o sujeito passivo não se manifestou e a empresa autuada foi 
declarada revel. 

 
Após ser notificada para apresentação de impugnação em Segunda 

Instância, a empresa autuada ingressou com defesa alegando que ela exerce atividade de 
serviços de recapagens de pneus, atividade que é tributada pelo Imposto Sobre Serviços, 
conforme estabelece o item 14.04 da Lista Anexa da Lei Complementar n.º 116/2003. 
Desse modo, a impugnante argumenta que o déficit financeiro apurado no levantamento 
fiscal desaparece quando se considera os serviços prestados que estão sujeitos ao 
imposto da competência do município. Assim, a empresa requer a revisão do lançamento 
para que o auto de infração seja considerado improcedente.   

    
Para corroborar a sua assertiva a empresa autuada juntou aos autos 

documentos fiscais que comprovam a prestação de serviço municipal, conforme consta às 
folhas 37 a 56. 

 
Os autos foram pautados para julgamento na Terceira Câmara 

Julgadora, naquela oportunidade ficou decidido converter o julgamento em diligência para 
que o autor do lançamento realizasse a intimação do contribuinte para apresentar todos os 
documentos necessários para ser elaborado um novo levantamento fiscal nos termos da 
Resolução 055/2015, folhas 58 e 59 dos autos. 

 
O sujeito passivo foi notificado pelo revisor para apresentar a 

documentação e não atendeu à notificação. Desse modo, o autor do lançamento procedeu 
a revisão do levantamento fiscal com os documentos que foram juntados aos autos, 
resultando numa omissão de saídas de mercadorias não tributadas no valor de R$ 
77.752,00 (setenta e sete mil, setecentos e cinquenta e dois reais), conforme consta na 
Auditoria do Movimento Financeiro elaborada pelo revisor do lançamento, folha 62 dos 
autos.   

  
Regularmente notificado do levantamento revisional o sujeito passivo 

não se manifestou. Na sequência da tramitação processual, os autos foram encaminhados 
para julgamento na Terceira Câmara. 

 
Após um breve relatório, decido. 
 
 
                                VOTO 
 
 
O presente contencioso é relativo à omissão de saídas de 

mercadorias não tributadas apurada por meio da Auditoria do Movimento Financeiro do 
exercício de 2007, na qual inicialmente se apurou um déficit financeiro de R$ 490.412,90 
(quatrocentos e noventa mil, quatrocentos e doze reais e noventa centavos) e sobre este 



 

valor o fisco estadual exige multa formal de 25% na importância de R$ 122.728,10 (cento 
e vinte e dois mil, setecentos e vinte e oito reais e dez centavos). 

 
Porém, com a revisão do lançamento, ficou comprovado que o 

sujeito passivo obteve receitas relativas a prestação de serviços tributadas pelo município, 
na importância de R$ 413.160,40 (quatrocentos e treze mil, cento e sessenta reais e 
quarenta centavos), de tal maneira que o déficit financeiro reduziu para o valor de R$ 
77.752,00 (setenta e sete mil, setecentos e cinquenta e dois reais), caracterizando, assim, 
uma omissão de saídas de mercadorias não tributadas no valor desse déficit financeiro. 

 
Por esta razão, entendo que o sujeito passivo deve recolher a multa 

formal de 25% do valor da omissão de saídas de mercadorias não tributadas, 
correspondente ao valor de R$ 19.438,00 (dezenove mil, quatrocentos e trinta e oito 
reais), conforme dispõe a alínea l do inciso VII do artigo 71 do CTE. 

 
Assim, concluo que em relação ao mérito, o procedimento efetuado 

pela fiscalização encontra respaldo na nossa legislação no Inciso IV, § 1º do Artigo 25 do 
CTE que regulamenta o seguinte: 

 

Art. 25. A base de cálculo do imposto será arbitrada pela autoridade fiscal, 
podendo o sujeito passivo contraditá-la no correspondente processo 
administrativo tributário, sempre que, alternativa ou cumulativamente: 

§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 

[...] 

IV - ao deficit financeiro existente no confronto do saldo das 
disponibilidades no início do período, acrescido dos ingressos de 
numerários, e deduzidos dos desembolsos e do saldo final das 
disponibilidades, considerando-se, ainda, as despesas indispensáveis à 
manutenção do estabelecimento, mesmo que não escrituradas, tais como: 

a) salários e retiradas; 

b) aluguel, água, luz, telefone e outras taxas, preços ou tarifas; 

c) tributos; 

d) outras despesas gerais; 
 
§ 2º Na hipótese de o contribuinte comercializar também mercadorias 
isentas ou não tributadas no período fiscalizado, a base de cálculo deve ser 
obtida por meio da multiplicação do valor apurado em procedimento fiscal 
pela fração obtida da divisão do valor das entradas tributadas, exceto 
aquelas sujeitas à substituição tributária pelas operações posteriores, pelo 
valor correspondente ao total das entradas de mercadorias destinadas à 
comercialização ou industrialização. 
 

Desta forma, com fundamento no dispositivo acima transcrito, 
entendo que o lançamento em análise está em plena harmonia com a legislação vigente, 
estando demonstrada a ocorrência da omissão de saídas de mercadorias não tributadas, 
visto que o sujeito passivo realiza 100% das suas operações não tributadas. 

  
Entretanto, sobre esse valor da multa proposta deve ser aplicada a 

forma privilegiada da penalidade, prevista no § 8º do artigo 71 do CTE, pois a omissão de 
saídas praticada pelo sujeito passivo é decorrente de mercadorias não tributadas, 



 

conforme afirma o autor do lançamento. Por essa razão, nos termos do citado dispositivo a 
seguir transcrito, a penalidade pode ser reduzida em 50% do valor fixado. 

 

FORMA PRIVILEGIADA 
 

§ 8º Quando da prática das irregularidades descritas neste artigo não 
resultar, ainda que indiretamente, falta de pagamento do imposto, a multa 
aplicável corresponderá a 50% (cinqüenta por cento) do valor fixado para a 
respectiva infração. 
NOTA: Redação com vigência de 01.01.98 a 30.04.08. 
    

 
Pelas razões expostas, julgo parcialmente procedente o lançamento 

no valor de multa formal de R$ 19.438,00 (dezenove mil, quatrocentos e trinta e oito reais), 
devendo sobre esse valor ser aplicada a forma privilegiada prevista no § 8º do artigo 71 do 
CTE. 

 
 

Sala das sessões, em 18 de maio de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00712/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Washington Luis Freire de Oliveira 
 

 
EMENTA: Processual. Pedido de diligência. Rejeitado. ICMS. 
Obrigação acessória. Falta de registro de documento fiscal 
relativo à aquisição de mercadorias. Procedência. Aplicação da 
forma privilegiada de penalidade. Rejeitada. 
 
1. Estando presentes nos autos elementos de prova suficientes 
para formar o convencimento do julgador e sendo o pedido de 
diligência formulado pela defesa para produção de provas 
relativa a documentos fiscais que estão sob a guarda do sujeito 
passivo desnecessária é a conversão do julgamento em 
diligência, pois eles já deveriam ter sido trazidos pela defesa 
para contestar o trabalho fiscal; 
 
2. Os contribuintes do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 
cumprimento de obrigações tributárias, relacionadas com o 
ICMS, são obrigados a manter e escriturar os livros exigidos e a 
emitir documentos fiscais (art. 64, § 2°, CTE); 
 
3. O livro Registro de Entradas destina-se à escrituração da 
entrada, a qualquer título, de mercadoria no estabelecimento. 
(art. 308, I, RCTE). 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de abril de 2016, decidiu, por maioria de votos, rejeitar o pedido de 
diligência formulado pelo advogado da autuada. Foram vencedores os Conselheiros 
Washington Luis Freire de Oliveira, Rodolfo Ramos Caiado, Marlene Maria da Silva Ruguê 
Bernardes e Márcio Nogueira Pedra. Vencido o Conselheiro José Luiz Rosa. Quanto ao 
mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a 
sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Foram vencedores os 
Conselheiros Washington Luis Freire de Oliveira, Rodolfo Ramos Caiado, Marlene Maria 
da Silva Ruguê Bernardes e Márcio Nogueira Pedra. Vencido o Conselheiro José Luiz 
Rosa que votou pela improcedência da inicial. E, por maioria de votos, não acatar o pedido 
de aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º do art. 71 da Lei nº 11.651/91, feito 
pelo advogado da autuada na sesão de julgamento. Foram vencedores os Conselheiros 
Washington Luis Freire de Oliveira, Rodolfo Ramos Caiado, Marlene Maria da Silva Ruguê 
Bernardes e Márcio Nogueira Pedra. Vencido o Conselheiro José Luiz Rosa.  Obs.: O 
advogado da autuada retirou oralmente, na sessão de julgamento, a preliminar de 
nulidade da sentença singular, por cerceamento ao direito de defesa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de lançamento tributário no qual se exige multa formal no 
valor de R$ 332.563,46 (trezentos e trinta e dois mil, quinhentos e sessenta e três reais e 
quarenta e seis centavos), correspondente a 25% do valor da operação, por ter deixado de 
escriturar notas fiscais de aquisição no livro Registro de Entradas no período de janeiro 
2011 a dezembro 2014. 



 

 
Foram indicados como infringidos o art. 64, da Lei 11.651/91, Código 

Tributário Estadual (CTE) e o artigo 308 do Decreto 4852/97, Regulamento do Código 
Tributário Estadual (RCTE), sendo aplicada a penalidade prevista no art. 71, VII, "c" do 
CTE, com a redação da Lei 13.446/99.  

  
O auto de infração, lavrado em 16/04/2015, foi instruído com a ordem 

de conferência de NFE (Nota fiscal Eletrônica) documentos fiscais não registrados e cópia 
do livro Registro de Entrada, entre outros.  

  
Inconformado com a decisão singular desfavorável, Sentença nº 

3621/2015, fls. 347/348, o sujeito passivo, por seu advogado, apresenta recurso voluntário 
no qual pede, em preliminar, a nulidade da sentença singular por cerceamento ao direito 
de defesa por falta de apreciação de questões postas na peça de impugnação e, 
alternativamente, pede a improcedência da exigência fiscal ou a realização de diligência 
para que autoridade fiscal designada verifique se foi autorizado o registro das notas 
fiscais, com base no art. 356-O, II, §§ 1º a 5º. 

 
Em sustentação oral na sessão de julgamento o advogado do sujeito 

passivo retirou a preliminar de nulidade da decisão singular e formulou o pedido de 
aplicação da forma privilegiada de penalidade previsto no art. 71, § 8º do CTE. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 

 

PRELIMINAR 
Inicialmente, no tocante ao pedido de diligência formulado pela 

recorrente, verifico que os dispositivos mencionados pela defesa (356-O, II, §§ 1º a 5º) 
dispõem que a retificação da EFD realizada após a ação fiscal não produzirá efeito. 
Portanto, não pode ser invocada o instituto da espontaneidade previsto no art. 169 do CTE 
para afastar a acusação fiscal contida na inicial. 

 
A apresentação de EFD retificadora antes do início da ação fiscal 

(marcada pela ciência dada na notificação fiscal de fls. 05) deve ser considerada para 
realização do trabalho fiscal, cabendo a defesa o ônus de provar, com a simples 
apresentação da EFD retificada, que o trabalho fiscal não se baseou no último arquivo 
entregue ao Fisco. 

 
No caso em tela, esclareça-se que não há qualquer indício de que o 

Fisco tenha considerado arquivo anterior ao retificado para execução do trabalho fiscal e 
nem há prova de que houve o efetivo registro das notas fiscais relacionadas na ordem de 
conferência. 

 
Resta claro, portanto, que o pedido de diligência tem caráter apenas 

protelatório, já que bastaria a defesa anexar a cópia dos seus livros fiscais contendo a 
prova do efetivo registro das notas de aquisição das mercadorias com a data da 
apresentação da EFD para afastar a acusação contida na inicial. 

 

MÉRITO 
 



 

No tocante ao mérito, por oportuno, transcrevo os dispositivos que 
regulamentam a matéria tratada, os artigos: 64, parágrafo 2º do Código Tributário Estadual 
– CTE, e o art 308 do Regulamento do CTE – RCTE: 

 
 
Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do 
imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou 
negativas, estabelecidas na legislação tributária. 
(...) 
§ 2º Os contribuintes do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 
cumprimento de obrigações tributárias, relacionadas com o ICMS, são 
obrigados a manter e escriturar os livros exigidos e a emitir documentos 
fiscais.” 
 
“Art. 308. O livro Registro de Entradas destina-se à escrituração da 
(Convênio SINIEF SN/70, art. 70): 
I - entrada, a qualquer título, de mercadoria no estabelecimento; (grifos 
oportunos) 
 

 
Esses dispositivos legais amparam a exigência de multa formal pela 

omissão de registro de notas fiscais de aquisição no livro Registro de Entradas, visto que o 
sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do imposto, deve cumprir, 
também, as prestações positivas ou negativas estabelecidas na legislação tributária.  

 
O sujeito passivo, apesar de pedir a improcedência do lançamento, 

não apresentou qualquer prova de que tenha efetuado o registro dos documentos fiscais 
no seu livro Registro de Entradas, razão pela qual entendo que a exigência fiscal deve 
prevalecer. 

 
No mesmo sentido a penalidade aplicada pelo fiscal autuante, art. 71, 

inciso VII, alínea ”c” do CTE, é a prevista para a irregularidade descrita na inicial, não 
comportando qualquer reparo, conforme se verifica na redação abaixo transcrita: 

 
Art. 71. Serão  aplicadas as seguintes multas:  
 (...) 
VII - de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da operação ou da 
prestação: 
c) pela falta de registro ou pelo registro com valor incorreto de documento 
relativo à entrada, aquisição ou utilização de mercadorias, bens e serviços; 

 
 
Em relação ao pedido de aplicação da forma privilegiada de 

penalidade, entendo que não é cabível, porque a condição para a sua aplicação é que a 
irregularidade praticada não resulte, ainda que indiretamente, falta de pagamento de 
imposto, in verbis:  

 
Art. 71 [...] 

§ 8º Quando da prática das irregularidades descritas nos incisos V ao XII 
deste artigo não resultar, ainda que indiretamente, falta de pagamento de 
imposto, a multa aplicável corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do 
valor fixado para a respectiva infração. 

 
A omissão de registro de notas fiscais de entradas de mercadorias, 

resulta indiretamente falta de pagamento do imposto, visto que as mercadorias adquiridas 



 

a margem dos controles fiscais são também comercializadas sem emissão de documentos 
próprios para acobertar as respectivas saídas. 

 
Ante o exposto, não acolho o pedido de diligência e no mérito 

conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento para confirmar a sentença singular 
que considerou procedente o auto de infração, sem aplicação da forma privilegiada 
prevista no § 8º do art. 71 da Lei nº 11.651/91. 

 
 

Sala das sessões, em 18 de maio de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00713/16 
 
Relator: Conselheiro Washington Luis Freire de Oliveira 
 

 
EMENTA: Processual. Nulidade. Insegurança na determinação 
da infração. Rejeitada. ICMS. Obrigação acessória. Falta de 
registro de documento fiscal relativo à aquisição de 
mercadorias. Procedência. Aplicação da forma privilegiada de 
penalidade. Rejeitada. 
 
1. A preliminar de nulidade por insegurança na determinação da 
infração deve ser afastada quando a acusação fiscal, claramente 
descrita no auto de infração, estiver devidamente instruída; 
 
2. Os contribuintes do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 
cumprimento de obrigações tributárias, relacionadas com o 
ICMS, são obrigados a manter e escriturar os livros exigidos e a 
emitir documentos fiscais (art. 64, § 2°, CTE); 
 
3. O livro Registro de Entradas destina-se à escrituração da 
entrada, a qualquer título, de mercadoria no estabelecimento. 
(art. 308, I, RCTE). 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 02 de maio de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Washington Luis 
Freire de Oliveira, Alcedino Gomes Barbosa, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, 
Gilmar Rodrigues de Almeida e José Luiz Rosa. Quanto ao mérito, também por votação 
unânime, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular 
que considerou procedente o auto de infração, sem a aplicação da forma privilegiada 
prevista no § 8º, do art. 71, do CTE. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Washington Luis Freire de Oliveira, Alcedino Gomes Barbosa, Marlene Maria da Silva 
Ruguê Bernardes, Gilmar Rodrigues de Almeida e José Luiz Rosa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de lançamento tributário no qual se exige multa formal no 
valor de R$ 4.029.699,21 (quatro milhões, vinte e nove mil, seiscentos e sessenta e nove 
reais e vinte e um centavos), correspondente a 25% do valor da operação, por ter deixado 
de escriturar notas fiscais de aquisição no livro Registro de Entradas no período de janeiro 
2012 a novembro 2014. 

 
Foram indicados como infringidos o art. 64, § 2º, da Lei 11.651/91, 

Código Tributário Estadual (CTE) e os artigos 308, 310, e 356-C, § 1º, I, do Decreto 
4.852/97, Regulamento do Código Tributário Estadual (RCTE), sendo aplicada a 
penalidade prevista no art. 71, VII, "c" do CTE, com a redação da Lei 13.446/99.  

  



 

O auto de infração, lavrado em 05/08/2015, foi instruído com relação 
de notas fiscais eletrônicas (NF-e) e mídia digital, contendo o livro Registro de Entrada e 
os DANFES (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) correspondentes as NF-e 
autuadas. 

  
Inconformado com a decisão singular desfavorável, Sentença nº 

162/2016, fls. 61/66, o sujeito passivo, por seu advogado, apresenta recurso voluntário no 
qual pede, em preliminar, a nulidade por insegurança na determinação da infração, 
justificando que não consta nos autos comprovação de recebimento das mercadorias por 
parte da autuada e que desconhece vários dos documentos relacionados.  

 
No mérito sustenta que não praticou a irregularidade contida na 

inicial e que mesmo se tivesse deixado de registrar algumas notas, tal fato não teria 
causado prejuízo aos cofres públicos, razão pela qual pede a aplicação da forma 
privilegiada de penalidade prevista no art. 71, § 8º do CTE. 

  
É o relatório. 
 

V O T O 

 

PRELIMINAR 

 
Apreciando inicialmente a questão preliminar trazida pelo sujeito 

passivo, não acolho a nulidade da peça básica por insegurança na determinação da 
infração, porque verifico que o lançamento de ofício indicou os dispositivos infringidos 
corretamente, bem como descreveu a irregularidade praticada pelo autuado de forma clara 
e precisa, também foram anexados os documentos necessários à comprovação da 
irregularidade denunciada.  

 
Entendo que a autuação contém os requisitos formais necessários 

para validade do lançamento e para o pleno conhecimento da exigência fiscal, não 
incorrendo nos erros ou falhas apontadas pela recorrente. 

 
Ao contrário do que alegou a defesa, na mídia digital consta os 

DANFES correspondentes as NF-e autuadas e o livro Registro de Entradas do período, 
permitindo constatar que as notas fiscais elencadas não foram objeto de registro em livro 
próprio. 

 

MÉRITO 
 
No tocante ao mérito, por oportuno, transcrevo os dispositivos que 

regulamentam a matéria tratada, os artigos: 64, parágrafo 2º do Código Tributário Estadual 
– CTE, e o art 308 do Regulamento do CTE – RCTE: 

 
Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do 
imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou 
negativas, estabelecidas na legislação tributária. 
[...] 
§ 2º Os contribuintes do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 
cumprimento de obrigações tributárias, relacionadas com o ICMS, são 



 

obrigados a manter e escriturar os livros exigidos e a emitir documentos 
fiscais.” 
 
Art. 308. O livro Registro de Entradas destina-se à escrituração da 
(Convênio SINIEF SN/70, art. 70): 
I - entrada, a qualquer título, de mercadoria no estabelecimento; (grifos 
oportunos) 

 
Esses dispositivos legais amparam a exigência de multa formal pela 

omissão de registro de notas fiscais de aquisição no livro Registro de Entradas, visto que o 
sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do imposto, deve cumprir, 
também, as prestações positivas ou negativas estabelecidas na legislação tributária.  

 
O sujeito passivo, apesar de pedir a improcedência do lançamento, 

não apresentou qualquer prova de que tenha efetuado o registro dos documentos fiscais 
no seu livro Registro de Entradas, razão pela qual entendo que a exigência fiscal deve 
prevalecer. 

 
No mesmo sentido a penalidade aplicada pelo fiscal autuante, art. 71, 

inciso VII, alínea ”c” do CTE, é a prevista para a irregularidade descrita na inicial, não 
comportando qualquer reparo, conforme se verifica na redação abaixo transcrita: 

 
Art. 71. Serão  aplicadas as seguintes multas:  
 [...] 
VII - de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da operação ou da 
prestação: 
c) pela falta de registro ou pelo registro com valor incorreto de documento 
relativo à entrada, aquisição ou utilização de mercadorias, bens e serviços; 
 
Em relação ao pedido de aplicação da forma privilegiada de 

penalidade, entendo que não é cabível, porque a condição para a sua aplicação é que a 
irregularidade praticada não resulte, ainda que indiretamente, falta de pagamento de 
imposto, in verbis:  

 
Art. 71 [...] 

§ 8º Quando da prática das irregularidades descritas nos incisos V ao XII 
deste artigo não resultar, ainda que indiretamente, falta de pagamento de 
imposto, a multa aplicável corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do 
valor fixado para a respectiva infração. 

 
A omissão de registro de notas fiscais de entradas de mercadorias 

tributadas, resulta indiretamente falta de pagamento do imposto, visto que as mercadorias 
adquiridas a margem dos controles fiscais são também comercializadas sem emissão de 
documentos próprios para acobertar as respectivas saídas. 

 
Ante o exposto, não acolho a preliminar de nulidade por insegurança 

na determinação da infração e, no mérito, conheço do recurso voluntário, nego-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração, sem aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º do art. 71 da Lei nº 
11.651/91. 

 
 

Sala das sessões, em 18 de maio de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00717/16 
 
Relator: Conselheiro Márcio Nogueira Pedra 
 

 
EMENTA: Preliminares. Insegurança na determinação da 
infração e cerceamento ao direito de defesa. Não acolhidas. 
Decisão unânime. Multa formal. Omissão do registro de notas 
fiscais de saída na elaboração da escrituração fiscal digital. 
Auto de infração procedente. Decisão por maioria. 1. Toda a 
movimentação de mercadorias e bens deve estar devidamente 
acobertada por documentação fiscal e registrada no livro 
próprio. O fato de os documentos não registrados se referirem a 
notas fiscais relativas a operação não tributada não exime o 
contribuinte  de efetuar o registro dos documentos fiscais.  2. 
Deve ser considerado procedente o auto de infração que acusa 
o contribuinte de omissão de registro de notas fiscais de saída 
no livro Registro de Saídas relativo à Escrituração Fiscal Digital, 
quando não for apresentado elemento de prova capaz de 
contestar o trabalho realizado  pela fiscalização. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 05 de maio de 2016, decidiu,  por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por 
insegurança na determinação da infração e a segunda, por cerceamento do direito de 
defesa. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, negar-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração.  Foram vencedores os Conselheiros Márcio Nogueira Pedra, Rickardo de Souza 
Santos Mariano e Masayuki Missao. Vencido o Conselheiro Edson Abrão da Silva que 
votou pela improcedência do auto de infração. E, por unanimidade de votos, aplicar o § 8º  
do art. 71 do CTE, arguida pelo sujeito passivo em sua sustentação oral. O representante 
do sujeito passivo, em sua sustentação oral, retirou o pedido de adequação da penalidade 
para a prevista no art. 71, XXIII, "A" do CTE. Nos termos do § 6º, II, do art. 51, do 
Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto nº 6.930, de 9 de Junho de 2009, a 
sessão foi realizada com ausência de um Conselheiro Representante do FISCO para 
compor esta Câmara Julgadora. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O processo trata da aplicação de multa formal por ter o contribuinte 
deixado de escriturar documentos fiscais de saída no livro Registro de Saídas relativo à 
Escrituração Fiscal Digital - EFD, no período compreendido de 01/01/2014 a 31/12/2014. 
Para todos os fins legais e com fulcro no § 2º, do artigo 19, Decreto nº 6.930, de 09 de 
junho de 2009, adoto o relatório constante da sentença nº 326/2016, de fls 92 , que abaixo 
transcrevo : 

 
“O Fisco exige o pagamento de multa formal no valor de R$ 

110.349,81(cento e dez mil, trezentos e quarenta e nove reais e oitenta e um centavos), 
emrazão de não ter escriturado no livro Registro de Saída relativo a Escrituração Fiscal 
Digital – EFD, a totalidade dos documentos fiscais de saída, no período de 01/01/2014 a 
31/12/2014. 



 

Foram descritos como infringidos o art. 64, § 2º da Lei 11.651/ 91 c/c 
os arts. 88, § 1º, III, 313, 314 e 356-C, § 1º, II, do Decreto 4.852/97. Proposta a aplicação 
da penalidade prevista no art. 71, X, “a”, da Lei 11.651/91 com redação da Lei 11.750/92. 

 
Para instrução processual foram juntados ao processo: Anexo 

Estruturado – Detalhamento do crédito tributário; Anexo Estruturado – descritivo 
complementar da ocorrência; cópias das notificações fiscais emitidas (docs. fls. 04 a 11); 
ordem de serviço de nº 10203; o relatório Ordem de Conferência – NFE documentos 
fiscais não registrados e não cancelados - 2014; cópia das NFEs não registradas; mídia 
gravável CD-RW contendo os arquivos e demonstrativos utilizados no procedimento fiscal 
e cópia do livro registro saídas; aviso de recebimento de postagem - AR. 

 
Devidamente notificado, o sujeito passivo via de seu representante 

legal comparece aos autos para apresentar impugnação, alegando em preliminar a 
nulidade do auto de infração por falta da indicação dos fundamentos legais para cobrança 
juros e/ou correção monetária. No mérito afirma que escriturou no livro Registro de Saídas 
relativo a EFD, a totalidade dos documentos fiscais de saída no período objeto da ação 
fiscal, discorre sobre o princípio da não cumulatividade do ICMS, que tem direito aos 
créditos consignados nos documentos fiscais; que a multa aplicada tem caráter 
confiscatório, fazendo a citação de julgados sobre a matéria, requerendo ao final a 
aplicação da forma privilegiada no § 8º, do art. 71 do CTE e caso não seja acatado o 
pedido de nulidade, que o crédito do ICMS decorrente da operação de entrada seja 
compensado com o valor da multa.”  

 
O Julgador singular não acolheu a preliminar de nulidade e decidiu 

pela procedência do auto de infração.  
 
Inconformada com a condenação em primeira instância, a autuada 

apresentou recurso voluntário em que, inicialmente, argui preliminares de insegurança na 
determinação da infração e de cerceamento ao direito de defesa. A arguição é feita porque 
o Fisco teria incluído na base de cálculo da multa formal notas fiscais de operações sem 
incidência do imposto. Segundo a recorrente, as notas fiscais de remessa para depósito, 
por não configurar hipótese de incidência do ICMS, não estariam obrigadas a constar na 
Escrituração Fiscal Digital – EFD. Para fundamentar seu argumento, a recorrente cita o 
artigo 356-C do RCTE.  

 
Em sequência ao seu recurso, o sujeito passivo alega que a multa 

aplicada é confiscatória, sendo pois inconstitucional. Alega, ainda, que não é infratora da 
legislação tributária do ICMS, pois as notas fiscais de saída autuadas não são tributadas 
pelo ICMS, razão pela qual não lhe seriam aplicáveis as multas do artigo 71, do CTE. 
Pede a improcedência do auto de infração.  

 
Ao falar sobre o mérito, insiste, mais uma vez, que ocorreu erro na 

capitulação da infração, na medida em que o auto de infração incluiu notas fiscais de 
remessa para depósito fechado. Como tais notas fiscais não se referem a operações 
tributadas, conclui que não haveria a obrigatoriedade de inclusão destes documentos 
fiscais na Escrituração Fiscal Digital – EFD. Pede que a multa aplicada seja alterada para 
a prevista no artigo 71, inciso XXIII, alínea “a”, CTE.  

 
É o relatório.  
 
 
 



 

VOTO 
 
 
De início informo que, durante a sessão de julgamento, em sua 

sustentação oral, o representante do sujeito passivo retirou o pedido de adequação da 
penalidade para a prevista no artigo 71, inciso XXIII, alínea “a”, CTE. Esta questão fica, 
pois, superada. 

 
A recorrente começa seu recurso arguindo preliminares de 

insegurança na determinação da infração e de cerceamento ao direito de defesa, por ter o 
Fisco incluído na base de cálculo da multa formal notas fiscais de operações sem 
incidência do imposto. A recorrente acredita que as notas fiscais de remessa para 
depósito, por não configurar hipótese de incidência do ICMS, não estão obrigadas a 
constar na Escrituração Fiscal Digital – EFD. Para fundamentar seu argumento, a 
recorrente cita o artigo 356-C do RCTE.  

 
O fato de os documentos não registrados se referirem a notas fiscais 

de remessa para depósito em operação interna, que não configura hipótese de incidência 
do ICMS, não dispensa o contribuinte do registro dos documentos fiscais  no seu livro 
registro de saídas de mercadorias. Portanto, tais registros deveriam ter sido realizados via 
escrituração fiscal digital – EFD. O Regulamento do ICMS no Estado de Goiás (Dec nº 
4.852/1997) assim normatiza tal obrigação :  

 

“Art. 313. O livro Registro de Saídas destina-se à escrituração da 

(Convênio SINIEF SN/70, art. 71): 

 I - saída de mercadoria, a qualquer título, do estabelecimento; 

II - prestação de serviço. 

Parágrafo único. Deve ser também escriturado o documento fiscal 
relativo à transmissão de propriedade da mercadoria que não tenha 
transitado pelo estabelecimento. 

 

Art. 356-C. A Escrituração Fiscal Digital - EFD - compõe-se da 

totalidade das informações, em meio digital, necessárias à apuração do 
imposto referente à operação e prestação praticada pelo contribuinte do 
ICMS ou IPI, bem como outras de interesse da administração tributária e da 
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB - (Ajuste SINIEF 2/09, 
cláusula primeira, § 1º). 

§ 1º O contribuinte deve utilizar a EFD para efetuar a escrituração dos 
seguintes livros fiscais (Ajuste SINIEF 2/09, cláusula primeira, § 3º): 

I - Registro de Entradas; 

II - Registro de Saídas; 

III - Registro de Inventário; 

IV - Registro de Apuração do IPI; 

V - Registro de Apuração do ICMS. 

VI - Registro de Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente - 
CIAP. 

VII - Livro Registro de Controle da Produção e do Estoque. (Redação 

acrescida pelo Decreto nº 8.117 - vigência: 01.12.13) 

 

https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/SINIEF/CVSN_70.htm#A71
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/ajustes/2009/AJ_002_09.htm
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/ajustes/2009/AJ_002_09.htm
file://///sefazarquivos/SAT/GTRE/lte_consolidação/Lte_atualizada/D_08117.doc


 

Art. 356-F. O arquivo digital da EFD deve ser gerado pelo contribuinte 

de acordo com as especificações do leiaute definido em Ato COTEPE e 
deve conter a totalidade das informações econômico-fiscais e contábeis 
correspondentes ao período compreendido entre o primeiro e o último dia 
do mês (Ajuste SINIEF 2/09, cláusula quarta, caput). 

§ 1º Para efeito do disposto no caput, considera-se totalidade das 
informações (Ajuste SINIEF 2/09, cláusula quarta, § 1º): 

I - as relativas às entradas e saídas de mercadorias bem como aos 
serviços prestados e tomados, incluindo a descrição dos itens de 
mercadorias, produtos e serviços; 

II - as relativas a quantidade, descrição e valores de mercadorias, 
matérias-primas, produtos intermediários, materiais de embalagem, 
produtos manufaturados e produtos em fabricação, em posse ou 
pertencentes ao estabelecimento do contribuinte declarante, ou fora do 
estabelecimento e em poder de terceiros; 

III - qualquer informação que repercuta no inventário físico e contábil, na 
apuração, no pagamento ou na cobrança de tributos de competência dos 
entes conveniados ou outras de interesse das administrações tributárias.” 

 
 
 
A legislação acima transcrita deixa bem claro que deve ser 

escriturado, no livro Registro de Saídas de mercadorias, a saída a qualquer título de 
mercadorias do estabelecimento. Os artigos que tratam da escrituração fiscal digital – EFD 
por sua vez determinam que esta se compõe da totalidade das informações, em meio 
digital, necessárias à apuração do imposto referente à operação e prestação praticada 
pelo contribuinte do ICMS ou IPI, bem como outras de interesse da administração 
tributária e da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB. Assim, toda a movimentação 
de mercadorias e bens deve estar devidamente acobertada por documentação fiscal e 
registrada no livro próprio. Em suma, o fato de os documentos não registrados se 
referirem a notas fiscais de remessa para depósito em operação interna, que não 
configura hipótese de incidência do ICMS não exime o contribuinte  de efetuar o registro 
dos documentos fiscais relativos às operações realizadas. Destarte, rejeito as preliminares 
de insegurança na determinação da infração e de cerceamento ao direito de defesa.  

 
A recorrente alega que a multa aplicada é confiscatória, sendo pois 

inconstitucional. A alegação de multa confiscatória  não tem como ser avaliada por esta 
Corte administrativa, por força do disposto no § 4º do art. 6º da Lei nº 16.469, de 19 de 
janeiro de 2009, que regula o processo administrativo tributário no Estado de Goiás. Como 
se sabe, tal norma é expressa ao proibir o Conselho Administrativo Tributário de proferir 
decisão que implique na apreciação ou declaração de inconstitucionalidade de lei, decreto 
ou ato normativo expedido pela Administração Tributária. Ora, as multas aplicadas têm 
previsão na lei. Por conseguinte, não é possível fazer considerações acerca da sua 
adequação ao fato irregular constatado pelo Fisco. O Conselho Administrativo Tributário 
não tem função legislativa.  

 
O sujeito passivo também alega que não é infrator da legislação 

tributária do ICMS, pois as notas fiscais de saída autuadas não são tributadas pelo ICMS, 
razão pela qual não lhe seriam aplicáveis as multas do artigo 71, do CTE. O argumento 
não se sustenta. Foi aplicada ao contribuinte multa formal pelo descumprimento de 
obrigação acessória, estabelecida pela legislação supra transcrita. Não se cogita aqui da 
cobrança de imposto. O fato de os documentos fiscais não se referirem a operações 

https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/ajustes/2009/AJ_002_09.htm
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/ajustes/2009/AJ_002_09.htm


 

tributadas não isenta o contribuinte do cumprimento da obrigação acessória de  registro no 
livro fiscal próprio.  

 
Durante a sessão de julgamento, o advogado da autuada solicitou a 

redução da multa mediante aplicação da forma privilegiada do § 8º, do artigo 71, CTE. 
Verifico que as notas fiscais não registradas referem-se a remessas  de mercadorias para 
depósito fechado localizado em território goiano, isto é, operações sem incidência do 
ICMS. Sendo assim, não vislumbro a existência de qualquer indício de sonegação fiscal, o 
que me leva, com a concordância da unanimidade de meus pares, a fazer uso da  forma 
atenuada de aplicação da penalidade, prevista no § 8º , do artigo 71, CTE.  

 
Isto posto, rejeito as preliminares de nulidade da peça básica, 

arguidas pela autuada, sendo a primeira por insegurança na determinação da infração e a 
segunda por cerceamento do direito de defesa. Quanto ao mérito, conheço do recurso do 
sujeito passivo e nego-lhe provimento, para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração, porém, com a aplicação da forma privilegiada do § 8º, do 
artigo 71, CTE.  
 

 
 

Sala das sessões, em 18 de maio de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00718/16 
 
Relator: Conselheiro Márcio Nogueira Pedra 
 

 
EMENTA: Preliminares. Insegurança na determinação da 
infração e cerceamento ao direito de defesa. Não acolhidas. 
Decisão unânime. Multa formal. Omissão do registro de notas 
fiscais de saída na elaboração da escrituração fiscal digital. 
Auto de infração procedente. Decisão por maioria. 1. Toda a 
movimentação de mercadorias e bens deve estar devidamente 
acobertada por documentação fiscal e registrada no livro 
próprio. O fato de os documentos não registrados se referirem a 
notas fiscais relativas a operação não tributada não exime o 
contribuinte  de efetuar o registro dos documentos fiscais.  2. 
Deve ser considerado procedente o auto de infração que acusa 
o contribuinte de omissão de registro de notas fiscais de saída 
no livro Registro de Saídas relativo à Escrituração Fiscal Digital, 
quando não for apresentado elemento de prova capaz de 
contestar o trabalho realizado  pela fiscalização. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 05 de maio de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por 
insegurança na determinação da infração e a segunda, por cerceamento do direito de 
defesa. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, negar-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração.  Foram vencedores os Conselheiros Márcio Nogueira Pedra, Rickardo de Souza 
Santos Mariano e Masayuki Missao. Vencido o Conselheiro Edson Abrão da Silva que 
votou pela improcedência do auto de infração. E, por unanimidade de votos, aplicar o § 8º  
do art. 71 do CTE, arguida pelo sujeito passivo em sua sustentação oral. O representante 
do sujeito passivo, em sua sustentação oral, retirou o pedido de adequação da penalidade 
para a prevista no art. 71, XXIII, "A" do CTE. Nos termos do § 6º, II, do art. 51, do 
Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto nº 6.930, de 9 de Junho de 2009, a 
sessão foi realizada com ausência de um Conselheiro Representante do FISCO para 
compor esta Câmara Julgadora. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O processo trata da aplicação de multa formal por ter o contribuinte 
deixado de escriturar documentos fiscais de saída no livro Registro de Saídas relativo à 
Escrituração Fiscal Digital - EFD, no período compreendido de 01/01/2014 a 31/07/2014. 
Para todos os fins legais e com fulcro no § 2º, do artigo 19, Decreto nº 6.930, de 09 de 
junho de 2009, adoto o relatório constante da sentença nº 327/2016, de fls 114 , que 
abaixo transcrevo : 

 
“O Fisco exige o pagamento de multa formal no valor de R$ 

179.654,20 (cento e setenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e vinte 
centavos), em razão de não ter escriturado no livro Registro de Saída relativo a 
Escrituração Fiscal Digital – EFD, a totalidade dos documentos fiscais de saída, no 
período de 01/01/2014 a 31/12/2014. 



 

 
Foram descritos como infringidos o art. 64, § 2º da Lei 11.651/ 91 c/c 

os arts. 88, § 1º, III, 313, 314 e 356-C, § 1º, II, do Decreto 4.852/97. Proposta a aplicação 
da penalidade prevista no art. 71, X, “a”, da Lei 11.651/91 com redação da Lei 11.750/92. 

 
Para instrução processual foram juntados ao processo: Anexo 

Estruturado – Detalhamento do crédito tributário; Anexo Estruturado – descritivo 
complementar da ocorrência; cópias das notificações fiscais emitidas (docs. fls. 04 a 11); o 
relatório Ordem de Conferência – NFE documentos fiscais não registrados e não 
cancelados - 2014; cópia das NFEs não registradas; mídia gravável CD-RW contendo os 
arquivos e demonstrativos utilizados no procedimento fiscal e cópia do livro registro 
saídas; aviso de recebimento de postagem - AR. 

 
Devidamente notificado, o sujeito passivo via de seu representante 

legal comparece aos autos para apresentar impugnação, alegando em preliminar a 
nulidade do auto de infração por falta da indicação dos fundamentos legais para cobrança 
juros e/ou correção monetária. No mérito afirma que escriturou no livro Registro de Saídas 
relativo a EFD, a totalidade dos documentos fiscais de saída no período objeto da ação 
fiscal, discorre sobre o princípio da não cumulatividade do ICMS, que tem direito aos 
créditos consignados nos documentos fiscais; que a multa aplicada tem caráter 
confiscatório, fazendo a citação de julgados sobre a matéria, requerendo ao final a 
aplicação da forma privilegiada no § 8º, do art. 71 do CTE e caso não seja acatado o 
pedido de nulidade, que o crédito do ICMS decorrente da operação de entrada seja 
compensado com o valor da multa.” 

 
O Julgador singular não acolheu a preliminar de nulidade e decidiu 

pela procedência do auto de infração.  
 
Inconformada com a condenação em primeira instância, a autuada 

apresentou recurso voluntário em que, inicialmente, argui preliminares de insegurança na 
determinação da infração e de cerceamento ao direito de defesa. A arguição é feita porque 
o Fisco teria incluído na base de cálculo da multa formal notas fiscais de operações sem 
incidência do imposto. Segundo a recorrente, as notas fiscais de remessa para depósito, 
por não configurar hipótese de incidência do ICMS, não estariam obrigadas a constar na 
Escrituração Fiscal Digital – EFD. Para fundamentar seu argumento, a recorrente cita o 
artigo 356-C do RCTE.  

 
Dando seguimento ao seu recurso, o sujeito passivo alega que a 

multa aplicada é confiscatória, sendo pois inconstitucional. Alega, ainda, que não é 
infratora da legislação tributária do ICMS, pois as notas fiscais de saída autuadas não são 
tributadas pelo ICMS, razão pela qual não lhe seriam aplicáveis as multas do artigo 71, do 
CTE. Pede a improcedência do auto de infração.  

 
Ao falar sobre o mérito, insiste, mais uma vez, que ocorreu erro na 

capitulação da infração, na medida em que o auto de infração incluiu notas fiscais de 
remessa para depósito fechado. Como tais notas fiscais não se referem a operações 
tributadas, conclui que não haveria a obrigatoriedade de inclusão destes documentos 
fiscais na Escrituração Fiscal Digital – EFD. Pede que a multa aplicada seja alterada para 
a prevista no artigo 71, inciso XXIII, alínea “a”, CTE.  

 
É o relatório.  
 
 



 

 
VOTO 

 
 
De início informo que, durante a sessão de julgamento, em sua 

sustentação oral, o representante do sujeito passivo retirou o pedido de adequação da 
penalidade para a prevista no artigo 71, inciso XXIII, alínea “a”, CTE. Esta questão fica, 
pois, superada. 

 
A recorrente começa seu recurso arguindo preliminares de 

insegurança na determinação da infração e de cerceamento ao direito de defesa, por ter o 
Fisco incluído na base de cálculo da multa formal notas fiscais de operações sem 
incidência do imposto. A recorrente acredita que as notas fiscais de remessa para 
depósito, por não configurar hipótese de incidência do ICMS, não estão obrigadas a 
constar na Escrituração Fiscal Digital – EFD. Para fundamentar seu argumento, a 
recorrente cita o artigo 356-C do RCTE.  

 
O fato de os documentos não registrados se referirem a notas fiscais 

de remessa para depósito em operação interna, que não configura hipótese de incidência 
do ICMS, não dispensa o contribuinte do registro dos documentos fiscais  no seu livro 
registro de saídas de mercadorias. Portanto, tais registros deveriam ter sido realizados via 
escrituração fiscal digital – EFD. O Regulamento do ICMS no Estado de Goiás (Dec nº 
4.852/1997) assim normatiza tal obrigação :  

 

“Art. 313. O livro Registro de Saídas destina-se à escrituração da 

(Convênio SINIEF SN/70, art. 71): 

 I - saída de mercadoria, a qualquer título, do estabelecimento; 

II - prestação de serviço. 

Parágrafo único. Deve ser também escriturado o documento fiscal 
relativo à transmissão de propriedade da mercadoria que não tenha 
transitado pelo estabelecimento. 

 

Art. 356-C. A Escrituração Fiscal Digital - EFD - compõe-se da 

totalidade das informações, em meio digital, necessárias à apuração do 
imposto referente à operação e prestação praticada pelo contribuinte do 
ICMS ou IPI, bem como outras de interesse da administração tributária e da 
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB - (Ajuste SINIEF 2/09, 
cláusula primeira, § 1º). 

§ 1º O contribuinte deve utilizar a EFD para efetuar a escrituração dos 
seguintes livros fiscais (Ajuste SINIEF 2/09, cláusula primeira, § 3º): 

I - Registro de Entradas; 

II - Registro de Saídas; 

III - Registro de Inventário; 

IV - Registro de Apuração do IPI; 

V - Registro de Apuração do ICMS. 

VI - Registro de Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente - 
CIAP. 

VII - Livro Registro de Controle da Produção e do Estoque. (Redação 

acrescida pelo Decreto nº 8.117 - vigência: 01.12.13) 

 

https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/SINIEF/CVSN_70.htm#A71
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/ajustes/2009/AJ_002_09.htm
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Art. 356-F. O arquivo digital da EFD deve ser gerado pelo contribuinte 

de acordo com as especificações do leiaute definido em Ato COTEPE e 
deve conter a totalidade das informações econômico-fiscais e contábeis 
correspondentes ao período compreendido entre o primeiro e o último dia 
do mês (Ajuste SINIEF 2/09, cláusula quarta, caput). 

§ 1º Para efeito do disposto no caput, considera-se totalidade das 
informações (Ajuste SINIEF 2/09, cláusula quarta, § 1º): 

I - as relativas às entradas e saídas de mercadorias bem como aos 
serviços prestados e tomados, incluindo a descrição dos itens de 
mercadorias, produtos e serviços; 

II - as relativas a quantidade, descrição e valores de mercadorias, 
matérias-primas, produtos intermediários, materiais de embalagem, 
produtos manufaturados e produtos em fabricação, em posse ou 
pertencentes ao estabelecimento do contribuinte declarante, ou fora do 
estabelecimento e em poder de terceiros; 

III - qualquer informação que repercuta no inventário físico e contábil, na 
apuração, no pagamento ou na cobrança de tributos de competência dos 
entes conveniados ou outras de interesse das administrações tributárias.” 

 
 
 
A legislação acima transcrita deixa bem claro que deve ser 

escriturado, no livro Registro de Saídas de mercadorias, a saída a qualquer título de 
mercadorias do estabelecimento. Os artigos que tratam da escrituração fiscal digital – EFD 
por sua vez determinam que esta se compõe da totalidade das informações, em meio 
digital, necessárias à apuração do imposto referente à operação e prestação praticada 
pelo contribuinte do ICMS ou IPI, bem como outras de interesse da administração 
tributária e da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB. Assim, toda a movimentação 
de mercadorias e bens deve estar devidamente acobertada por documentação fiscal e 
registrada no livro próprio. Em suma, o fato de os documentos não registrados se 
referirem a notas fiscais de remessa para depósito em operação interna, que não 
configura hipótese de incidência do ICMS não exime o contribuinte  de efetuar o registro 
dos documentos fiscais relativos às operações realizadas. Destarte, rejeito as preliminares 
de insegurança na determinação da infração e de cerceamento ao direito de defesa.  

 
A recorrente alega que a multa aplicada é confiscatória, sendo pois 

inconstitucional. A alegação de multa confiscatória  não tem como ser avaliada por esta 
Corte administrativa, por força do disposto no § 4º do art. 6º da Lei nº 16.469, de 19 de 
janeiro de 2009, que regula o processo administrativo tributário no Estado de Goiás. Como 
se sabe, tal norma é expressa ao proibir o Conselho Administrativo Tributário de proferir 
decisão que implique na apreciação ou declaração de inconstitucionalidade de lei, decreto 
ou ato normativo expedido pela Administração Tributária. Ora, as multas aplicadas têm 
previsão na lei. Por conseguinte, não é possível fazer considerações acerca da sua 
adequação ao fato irregular constatado pelo Fisco. O Conselho Administrativo Tributário 
não tem função legislativa.  

 
O sujeito passivo também alega que não é infrator da legislação 

tributária do ICMS, pois as notas fiscais de saída autuadas não são tributadas pelo ICMS, 
razão pela qual não lhe seriam aplicáveis as multas do artigo 71, do CTE. O argumento 
não se sustenta. Foi aplicada ao contribuinte multa formal pelo descumprimento de 
obrigação acessória, estabelecida pela legislação supra transcrita. Não se cogita aqui da 
cobrança de imposto. O fato de os documentos fiscais não se referirem a operações 

https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/ajustes/2009/AJ_002_09.htm
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/ajustes/2009/AJ_002_09.htm


 

tributadas não isenta o contribuinte do cumprimento da obrigação acessória de seu 
registro no livro fiscal próprio.  

 
Durante a sessão de julgamento, o advogado da autuada solicitou a 

redução da multa mediante aplicação da forma privilegiada do § 8º, do artigo 71, CTE. 
Verifico que as notas fiscais não registradas referem-se a remessas  de mercadorias para 
depósito fechado localizado em território goiano, isto é, operações sem incidência do 
ICMS. Sendo assim, não vislumbro a existência de qualquer indício de sonegação fiscal, o 
que me leva, com a concordância da unanimidade de meus pares, a fazer uso da  forma 
atenuada de aplicação da penalidade, prevista no § 8º , do artigo 71, CTE.  

 
Isto posto, rejeito as preliminares de nulidade da peça básica, 

arguidas pela autuada, sendo a primeira por insegurança na determinação da infração e a 
segunda por cerceamento do direito de defesa. Quanto ao mérito, conheço do recurso do 
sujeito passivo e nego-lhe provimento, para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração, porém, com a aplicação da forma privilegiada do § 8º, do 
artigo 71, CTE.  
 

 
 

Sala das sessões, em 18 de maio de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00724/16 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: Multa formal. Notas fiscais de entrada, não 
escrituradas no livro Registro de Entrada de Mercadoria. 
Procedente. Aplicação da forma privilegiada prevista no §8º do 
artigo 71 do CTE, suscitada pelo Conselheiro Relator. Acolhida.  
 
Reafirma-se a decisão singular que julgou procedente o 
lançamento, quando a instrução processual apontar que o polo 
passivo não cumpriu a determinação estabelecida na norma 
tributária em seu aspecto formal, aplicando-se, entretanto, o 
benefício definido em lei quando tal omissão não tiver dado 
ensejo a prejuízo ao erário estadual. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 14 de abril de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Cláudio 
Henrique de Oliveira, Washington Luis Freire de Oliveira, Marlene Maria da Silva Ruguê 
Bernardes, José Pereira D'abadia e Márcio Nogueira Pedra. E, por maioria de votos, 
acolher a proposta de aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º, do art. 71, do CTE, 
feita pelo Conselheiro Relator. Foram vencedores os Conselheiros Cláudio Henrique de 
Oliveira, Washington Luis Freire de Oliveira e José Pereira D'abadia. Vencidos os 
Conselheiros Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes e Márcio Nogueira Pedra, que não 
acolheram a aplicação da forma privilegiada. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo deixou de escriturar 
nos livros registros de entradas as notas fiscais relacionadas no demonstrativo em anexo. 
Em consequência, fica sujeito à multa de 25 % do valor das operações, juntamente com 
os acréscimos legais.  

 
A autoridade lançadora indicou como infringida a disposição do art. 

64, Lei 11.651/91 combinado com artigo 308, Decreto 4.852/97. Com penalidade proposta 
do artigo 71, inciso VII, alínea C, da Lei 11651/1991 com redação da Lei 13.446/1999. 

 
O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos "fls. 3 

a 216": detalhamento do crédito tributário, ordem de conferência de entradas- 2009, 2010, 
2011, notificação fiscal, nota fiscal, NFS-e, registros de entradas interestaduais. 

 
O sujeito passivo foi intimado "fls. 217 e 218" a pagar a quantia 

exigida no processo ou apresentar impugnação em Primeira Instância.  
 
O sujeito passivo apresentou impugnação conforme fls. "221 a 225", 

alegando que a atividade do requerente consiste unicamente em prestação de serviços de 
transporte de cargas, é uma transportadora, logo as notas fiscais descritas no relatório em 
anexo não integram a atividade econômica do requerente e em momento algum foram 



 

disponibilizadas e/ou colocadas para a comercialização, posto que são unicamente 
utilizadas na manutenção dos caminhões da empresa. 

 
Aduz que nesse sentido não há que se falar em obrigatoriedade da 

escrituração destes documentos em Livros de Entradas, posto que somente são 
obrigatórias quando refere-se a modelo 1 ou 1-A, não sendo obrigatório quando os 
documentos fiscais se referem a modelos diversos deste, que, no caso em voga o modelo 
é o 55. 

 
Arguem que, em face das notas fiscais descritas no Auto de Infração, 

o Requerente somente possui conhecimento da sua existência em relação ao documento 
de n° 9083, modelo 55, emitida pela empresa TECAR Caminhões e Serviços Ltda., 
realizada em 03/11/2010, valor de R$175.000,00 (cento e setenta e cinco reais). E referida 
operação, ocorreu em face de aquisição de um caminhão por arte do Requerente, sendo 
que o valor do imposto incidente (ICMS) foi de R$ 15.750,00 (quinze mil, setecentos e 
cinquenta reais), o qual foi devidamente recolhido. 

 
Defendem ainda, que por ser nota fiscal modelo 55, conforme 

demonstra o relatório emitido pela Fiscalização, desnecessária a sua escrituração em 
Livro de Registro de Entrada, conforme acima explanado. 

 
Neste sentido, deve a fiscalização apresentar 2° via do emissor dos 

documentos fiscais originários das operações em referência para o fim de poder 
comprovar quem foi o adquirente das mercadorias, vez que é de desconhecimento do 
Requerente referida operações. 

 
Ao final requer que sejam apresentados a 2° via do emissor dos 

documentos fiscais originários das operações descritas no Relatório emitida pela 
fiscalização, folhas 6/8 para assim poder comprovar quem foi o adquirente das 
mercadorias, vez que é de desconhecimento do requerente. E, independentemente de ser 
deferido ou não o pedido acima realizado, pleiteia que seja julgado improcedente o auto 
de infração, posto que a escrituração em livros de registro de entrada, somente é 
obrigatório para documentos fiscais de modelo 1 ou 1 – A referente as entradas de 
mercadorias ou bens e às aquisições de serviços de transporte e de comunicação 
efetuadas a qualquer título pelo estabelecimento, nos termos do que determina a Lei 
Complementar 123/2006, artigo 26, inciso I ou II, parágrafos 2° e 4° combinado com o 
artigo 61 da Resolução n° 94 do Comitê Gestor do Simples Nacional. Pede deferimento. 

 
Foi instruído à impugnação os seguintes documentos "fls. 226 a 

300": Documentação pessoal (Habilitação), resolução do comitê do Simples Nacional, 
cédula de crédito bancário – Empréstimo PJ com Garantia FGO, Nota fiscal, cédula de 
crédito bancário. 

 
Pela sentença n° 3242/2015 – JULP, "fls. 302 e 303" o julgador 

singular decidiu, conhecer da impugnação, negar-lhe provimento para decidir em seguida 
pela procedência da pretensão inicial do fisco.  

 
Fundamentou que, a obrigatoriedade do sujeito passivo escriturar 

livro Registro de Entradas modelo 1 ou 1ª não se comunica com o modelo da nota fiscal a 
ser registrada. O contribuinte deve sim escritura-la, segundo dispositivo que ele próprio 
citou. Quanto a assertiva de que o fisco deveria provas (mediante 2° via das notas fiscais) 
que o sujeito passivo de fato adquiriu tais mercadorias, não subsiste, vez que as provas já 



 

estão anexadas aos autos. Se a impugnante recusou o recebimento ou devolveu os 
produtos, a ele cabe demonstrar.  

 
O sujeito passivo foi intimado "fls. 305" a pagar a quantia exigida em 

processo ou apresentar Recurso Voluntário.  
 
O sujeito passivo apresenta impugnação "fls. 308 e 309", alegando 

que o sujeito passivo desconhece o conteúdo das notas fiscais constante neste processo, 
não sabendo identificar corretamente seu conteúdo e / ou a sua existência; não podendo 
afirmar com a certeza necessária se recebeu e/ou adquiriu tais mercadorias.   

 
Aduzem que, quanto à nota fiscal de valor de R$ 178521,73, 

provavelmente refere-se a um caminhão que o requerente adquiriu tornando mercadoria 
que integra o seu patrimônio, não havendo possibilidade de ser repassada ao consumidor, 
logo desnecessária a sua escrituração em livro próprio.  

 
Arguem que, as demais notas, mesmo se existentes, o Requerente 

insiste na fundamentação da sua desnecessidade de escrituração em livro de Registro de 
entradas em face da sua condição de microempresa, logo improcedente a sua autuação. 

 
Ao final requer, o julgamento do colegiado improcedente o auto de 

infração em voga, já que o Contribuinte não estava obrigado a manter a escrituração fiscal 
dos documentos constantes na autuação. Caso entenda pelo contrário este colegiado, 
requer que seja determinado a intimação de todos os fornecedores constantes nas notas 
fiscais para a apresentação da sua segunda via, haja vista que o Requerente não tem 
conhecimento real da sua existência e recebimento, somente podendo ter a certeza 
necessária com a apresentação da documentação em voga.  

 
É o relatório.  
 

VOTO 
 

Ao compulsar e analisar as peças constitutivas desta lide verifiquei 
que razão assiste ao nobre sentenciador “a quo” quando decide pela procedência da ação, 
conforme passo a expor: 

 
A empresa, epigrafada, mesmo sendo optante do Simples, está 

sujeita a escrituração de livros de registro de entrada de mercadoria, conforme expressa 
está na LC 123, artigo 26, §§2º e 4º e RCGSN 94/2011.  

 
Entretanto, aferi ainda, pela leitura dos autos que a autuada é 

prestadora de serviço (transportadora) e pelo que se percebe, após a leitura de todas as 
notas fiscais, a descrição e quantidade das mercadorias constantes nas citadas notas 
fiscais, são exclusivamente para o uso e consumo e ativo imobilizado da empresa. Não 
vejo no caso concreto embaraço direto ou indireto, para aplicação do §8º do artigo 71 do 
CTE, posto que não houve mercancia das mercadorias adquiridas; os impostos estão 
devidamente destacados; empresas do Simples não se creditam, nem geram créditos e 
por fim, não se verificou até a data do julgamento nenhum procedimento fiscal que aponte 
a omissão de desembolso por déficit financeiro. Vez que aplicável o benefício da forma 
privilegiada.  

 
Assim, voto conhecendo do recurso voluntário, negando-lhe 

provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 



 

infração. E suscito e acolho a proposta de aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º, 
do art. 71, do CTE. 

 
 

Sala das sessões, em 19 de maio de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00726/16 
 
Relator: Conselheiro Elias Alves dos Santos 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Exigência de pena 
pecuniária. Extravio de notas fiscais. Improcedência. Decisão 
unânime.  
 
Deve-se julgar improcedente o auto de infração quando, no 
curso do processo, o sujeito passivo descaracterizar a infração 
fiscal nele descrita. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 29 de abril de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente 
o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Elias Alves dos Santos, 
Rickardo de Souza Santos Mariano, Masayuki Missao, Mário de Oliveira Andrade e Edson 
Abrão da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Descreve o auto de infração que não foram apresentados à 
Delegacia Fiscal de sua circunscrição os blocos de notas fiscais modelo 2, Série D-1 de nº 
001 a 250, após a suspensão da inscrição do contribuinte no CCE/GO por 
desaparecimento do endereço declarado para sua atividade comercial, razão pela qual 
foram considerados extraviados. Foi anexado o Relatório de Controle de 
Concessão/Autenticação de Documentos Fiscais - CIAF (fl. 06) à guisa de prova desta 
acusação fiscal. Em consequência ficou sujeito a multa formal no valor de R$ 46.820,00 
(quarenta e seis mil, oitocentos e vinte reais). 

 

Após intimação, o sujeito passivo solicita a improcedência do auto 
de infração sob a alegação de que teria apresentado as notas fiscais tidas como 
extraviadas, colacionando como prova desta assertiva o Termo de Baixa de documento 
Fiscal (decorrente do Anexo XII da IN nº 887/07-GSF), onde, na realidade, consta a 
apresentação de apenas 227 documentos fiscais da série extraviada, remanescendo 23 
notas fiscais sem apresentação. 

Após análise dos argumentos e dados constantes destes autos, o 
julgador singular, pelo Despacho nº 1595/2014 – JULP, encaminhou estes autos ao seu 
órgão de origem, a fim de que seu titular determinasse a verificação de eventual 
pendência de documentos fiscais quanto à apresentação. 

 

Em resposta, um dos autuantes, informa que não há prova da 
apresentação das notas fiscais remanescentes. 

 

Retornando a julgamento singular, o referido julgador proferiu 
sentença absolvendo o sujeito passivo da exigência formulada na inicial quanto às 227 
notas fiscais apresentadas, remanescendo a procedência da autuação quanto às notas 



 

fiscais série D-1 dos números 001 a 010 e de 50 a 62, perfazendo o total de 22 
documentos extraviados, cuja penalidade remanesce em R$ 5.500,00 (cinco mil e 
quinhentos reais). 

A Representação Fazendária anuiu com a sentença, discordando 
apenas quanto ao valor remanescente, que seria de R$ 4.120,16 (quatro mil, cento e vinte 
reais e dezesseis centavos). 

 

Inconformado com a decisão monocrática o contribuinte solicita a 
sua reforma, por entender que ficou caracterizado nos autos o não extravio dos 
documentos fiscais reclamados pelo fisco, apresentando fato novo a ser apreciado, pois 
juntou fotocópia do Anexo II de fl. 50, onde consta a apresentação das notas fiscais 
faltantes em 17/12/12 à Delegacia Regional de Fiscalização de sua circunscrição. 

É o relatório. Decido. 

 

O lançamento do crédito tributário está, sob o aspecto formal, 
respaldado pela legislação tributária estadual reguladora da matéria, identificado e 
cientificado corretamente o sujeito passivo da obrigação tributária, aplicada a norma legal 
vigente no período fiscalizado, descrita com clareza a infração fiscal praticada, proposta a 
penalidade cabível e assegurado à autuada, de forma plena, o exercício do seu direito de 
defesa, face ao princípio jurídico do contraditório, que assegura às partes litigantes amplo 
direito de defesa. 

Dentro do ordenamento jurídico-tributário, os contribuintes estão, 
além de submetidos ao cumprimento da obrigação tributária principal, que está 
relacionado diretamente ao pagamento de tributos, obrigados pela lei ao cumprimento de 
prestações positivas ou negativas perante o poder tributante, prestações essas que são 
definidas como obrigações tributárias acessórias, cujo descumprimento obriga o sujeito 
passivo às penalidades pecuniárias, nos termos dos pressupostos legais. 

Estabelece o artigo 64 da Lei nº 11.651/91, “in verbis”, que: 

“O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do 
imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou negativas, estabelecidas 
na legislação tributária”. 

Entre o rol destas exigências está a de conservar os livros e 
documentos fiscais, até que ocorra a inexigibilidade dos créditos tributários decorrentes 
das operações ou prestações neles registradas, conforme preceitua o parágrafo único do 
art. 146 da retro mencionada lei. 

Diante da apresentação da totalidade das notas fiscais à Delegacia 
Regional de Fiscalização de Jataí, consoante expedientes de fls. 22 e 50, onde se informa 
que foram apresentadas todas as notas fiscais modelo 2, série D-1 tidas como 
extraviadas, há de ser julgado improcedente o feito.  

Com estas razões, voto conhecendo do recurso voluntário, dando-
lhe provimento para considerar improcedente este lançamento, em razão da prova de que 
as notas fiscais acima referenciadas não foram extraviadas. 

 
 

Sala das sessões, em 19 de maio de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00731/16 
 
Relator: Conselheiro Elias Alves dos Santos 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade da peça básica, 
arguidas pelo polo passivo, por insegurança na determinação da 
infração e por cerceamento do direito de defesa. Rejeitadas. 
Decisão unânime.  
 
1 - Não deve ser acolhida a preliminar de insegurança na 
determinação da infração quando a acusação fiscal, claramente 
descrita no auto de infração estiver devidamente instruída;   
 
2 - O cerceamento ao direito de defesa ocorre quando há 
limitação ou obstáculo que impeça a parte de se defender da 
forma legalmente permitida, causando-lhe prejuízo em relação 
ao seu objetivo processual, o que não ocorreu nestes autos. 
 
ICMS. Obrigação acessória. Omissão de escrituração de notas 
fiscais no livro fiscal de entradas. Procedente. Mantida a decisão 
cameral. Aplicação da forma privilegiada. Decisão unânime. 
 
 Comprovado nos autos que as notas fiscais de entrada não 
foram registradas no livro próprio deve ser considerado 
procedente o lançamento, aplicando, no entanto, o benefício 
previsto no § 8º, do art. 71, da Lei nº 11.651/91, tendo em vista 
que as mercadorias discriminadas nos referidos documentos 
fiscais são sujeitas à substituição tributária nas suas 
aquisições. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 29 de abril de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por 
insegurança na determinação da infração e a segunda, por cerceamento do direito de 
defesa. Quanto ao mérito, por votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. E, também, por unanimidade de votos, foi aplicada a penalidade na forma 
privilegiada prevista no § 8º do Art. 71 da Lei nº 11.651/91. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Elias Alves dos Santos, Rickardo de Souza Santos Mariano, Masayuki 
Missao, Mário de Oliveira Andrade e Edson Abrão da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação constante da exordial é de sujeito passivo acima 
identificado deixou de registrar no livro próprio as Notas Fiscais de aquisição de 
mercadorias, emitidas no exercício de 2010, no valor comercial de R$ 408.103,21 
(quatrocentos e oito mil, cento e três reais e vinte e um centavos), cujas fotocópias, tanto 
das páginas do livro, quanto das notas fiscais, foram anexadas ao processo. Em 
consequência, o Fisco imputa à autuada, multa formal no valor original de R$ 102.025,80 
(cento e dois mil, vinte e cinco reais e oitenta centavos).  



 

  
Foi indicada a infração ao artigo 64 da Lei nº 11.651/91 - CTE, c/c o 

artigo 308 do Decreto 4.852/97 - RCTE, propondo a penalidade prevista no artigo 71, 
inciso VII, alínea "c", da Lei nº 11.651/91, com redação da Lei nº 13.446/99. 

  
Para instrução processual, a autuante juntou ao feito fotocópias das 

páginas do Livro Registro de Entradas do ano de 2010 (fls. 05/31), relação das notas não 
registradas - 2010 (fls. 32/34), em que especifica as Notas Fiscais, identificadas por 
número, data da emissão, CNPJ do emitente e código chave para suas visualizações, bem 
como fotocópias das Notas Fiscais não registradas relacionadas (fls. 35/82).  

  
O sujeito passivo apresentou impugnação em Primeira Instância, 

alegando, em síntese, que a falta do registro das notas fiscais em questão não resultou 
em prejuízo tributário ao erário estadual, pois o imposto destacado nos referidos 
documentos fiscais já foi recolhido via substituição tributária pela remetente, pedindo, ao 
final, a improcedência do feito e juntando documento pessoal (fl. 90) e Contrato Social (fls. 
91/99).   

  
O julgador monocrático não acolhe as alegações defensórias e julga 

procedente o auto de infração, consoante Sentença nº 2899/15 - JULP (fls. 102/104.   
  
Irresignado com a sentença exarada em Primeira Instância, o polo 

passivo interpõe o Recurso Voluntário (fls. 108/132), oportunidade em que argui as 
preliminares de nulidade do feito por insegurança na determinação da infração e por 
cerceamento ao seu direito de defesa em razão de que as referidas notas fiscais são de 
devoluções de compras, de bonificação, de aquisição de produtos para uso e consumo e 
de casos em que não foram recebidos os produtos e fora solicitada a emissão de outra 
nota fiscal, de simples remessa e de devolução de compra recusada, transcrevendo várias 
ementas de acórdãos deste Conselho, à guisa de reforçar sua tese defensória. 

Quanto ao mérito, reiterou falta de prejuízo ao erário estadual, pois 
os produtos constantes das notas fiscais ou são sujeitos ao regime de substituição 
tributária ou para uso e consumo, não influindo na apuração do ICMS devido pela 
empresa, transcrevendo outros acórdãos deste CAT acerca deste assunto. 

Em relação à multa proposta, alegou que a mesma seria 
confiscatória, transcrevendo ementa de acórdão de tribunal superior sobre o tema. 

Ao final, pediu aplicação da atenuante prevista no § 8º do artigo 71 
da Lei 11.651/91 – CTE, em razão da inexistência de omissão de recolhimento de ICMS 
em decorrência da falta de registro das notas fiscais em questão, transcrevendo outros 
tantos acórdãos de decisões deste CAT em que foi aplicada a atenuante ora solicitada.  

É o relatório. 
 

V O T O 
 

De plano analiso as preliminares de nulidade da peça básica, 
arguidas pelo polo passivo, por insegurança na determinação da infração e por 
cerceamento do direito de defesa. 

Para demonstrar a insegurança alegada, o contribuinte afirma 
apenas que as notas fiscais objeto desta autuação são de aquisições ou de operações 
que não causaram prejuízo tributário ao erário estadual.  

Razão não assiste à recorrente, haja vista que não importa se houve 
ou não prejuízo tributário ao erário estadual e sim que o mesmo descumpriu a obrigação 
acessória de registrar em livro próprio suas aquisições a qualquer título, consoante 
determina o artigo 308 do Decreto 308 do Decreto 4.852/97 - RCTE. 



 

Ademais, o lançamento foi devidamente delineado dentro da matéria 
tributável aplicada ao caso, a base de cálculo para quantificar a multa formal foi 
amplamente demonstrada, o sujeito passivo devidamente identificado e, tanto a 
capitulação da infração como a da penalidade proposta devidamente identificadas em 
campo próprio. Todos os eventos presentes na formalização do lançamento tributário 
estão em perfeita sintonia com o exigido pela legislação tributária.  

 
O cerceamento do direito de defesa se caracteriza por quaisquer 

obstáculos que impeçam à parte de se defender da forma legalmente permitida. Não se 
apresenta no processo nenhum óbice ao exercício do contraditório e da ampla defesa por 
parte do polo passivo. 

 
No mérito o sujeito passivo não traz argumentação que possa se 

confrontar à pretensão do fisco. 
 
Do exposto, rejeito as preliminares de nulidade da peça básica, 

arguidas pelo polo passivo, por insegurança na determinação da infração e por 
cerceamento do direito de defesa. No mérito, conheço dos recurso voluntário, nego-lhe 
provimento para manter a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração, 
porém com a aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º do artigo 71 da lei 11.651/91 
– CTE sobre o valor de R$ 102.025,80 (cento e dois mil, vinte e cinco reais e oitenta 
centavos), correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) de multa sobre a base de 
cálculo de R$ 408.103,21 (quatrocentos e oito mil, cento e três reais e vinte e um 
centavos) relativa ao não registro das notas fiscais de aquisição de mercadorias sujeitas à 
substituição tributária.  
 

 
 

Sala das sessões, em 20 de maio de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00735/16 
 
Relator: Conselheiro Rodolfo Ramos Caiado 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Exigência de multa 
formal. Entrega de arquivo magnético, com omissão de registros 
de tipos. Procedência. Mantida a decisão cameral. Aplicação da 
forma privilegiada prevista no § 8° do art. 71 do CTE. 
 
1. A apresentação de arquivo magnético com omissão de 
registro de tipos sujeita-se à exigência de multa formal, 
declarando-se procedente a respectiva autuação; 
 
2. Não tendo a prática da irregularidade fiscal resultado, ainda 
que indiretamente, falta de pagamento do imposto, aplica-se a 
forma privilegiada prevista no § 8° do art. 71 do CTE. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 23 
de fevereiro de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda 
Pública para o Conselho Pleno, negar-lhe provimento para manter a decisão cameral que 
considerou procedente o auto de infração, com a aplicação da forma privilegiada prevista 
no § 8º, do art. 71, do CTE. Foram vencedores os Conselheiros Rodolfo Ramos Caiado, 
José Paixão de Oliveira Gomes, Nivaldo Carvelo Carvalho, Masayuki Missao, Victor 
Augusto de Faria Morato, Paulo Diniz, Nivaldo José Mendes, Aguinaldo Fernandes de 
Melo, Alcedino Gomes Barbosa, José Luiz Rosa, Antônio Martins da Silva, Talita Pimenta 
Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia e Elias Alves dos Santos. 
Vencidos os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, Mário de Oliveira Andrade, 
Lidilone Polizeli Bento, Renato Moraes Lima e Domingos Caruso Neto, que votaram 
conhecendo do recurso, dando-lhe provimento para reformar a decisão cameral e 
considerar procedente o auto de infração, porém, sem a aplicação da forma privilegiada 
prevista no § 8º, do art. 71, do CTE. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Exige-se no auto de infração a multa formal no valor de R$ 6.000,00 
(seis mil reais) e acréscimos legais da empresa DANIEL DOS REIS PEREIRA DE 
VASCONCELOS, obrigada ao envio de arquivos magnéticos, por ser usuária de ECF 
desde 18/08/2000, ter entregue os arquivos magnéticos do Sintegra, referente aos meses 
de janeiro a dezembro de 2006, com omissão da totalidade dos registros tipo 50 e 60 e 
seus subtipos 60A e 60M e ainda tipos 74 e 75 no mês de dezembro de 2006, 
relacionados a documentos fiscais. 

 
Citados como infringidos os arts. 55, II e 64, da Lei n° 11.651/91, c/c 

o art. 1°, § 5° e art. 7° do Anexo X do Decreto n° 4.852/97 e art. 1° da Instrução Normativa 
n° 630/03 – GSF, proposta a penalidade prevista no art. 71, XXIII, "a" da Lei n° 11.651/91 
com redação da Lei n° 15.505/05. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, extratos de 

Protocolo Sintegra (fls. 03 a 14), Relatório de Entradas/Saídas, Indicadores Fiscais 



 

Utilizando Valor Contábil (fls. 15), Comprovante de Autorização de Uso de Sistema 
Informatizado para Emissão de Documentos Fiscais (fls. 16 a 17). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação (fls. 21 a 24), 

formulando em preliminar arguição de nulidade da peça básica, relacionando a hipótese 
de cerceamento do direito de defesa. 

 
No mérito, pede a improcedência do lançamento, alegando que os 

registros de entradas e saídas encontram devidamente nos registros 50 e 60, e não teria 
como a parte passiva ter ciência se foram ou não copiados para o programa do Sintegra.  

 
Afirma ainda que segundo consulta aos técnicos do programa, não 

há como os arquivos não serem copiados, desta forma, há possibilidade de ter ocorrido 
algum erro na recepção do Sintegra, que resultou na omissão das informações. 

 
Aduz que conforme carta do Sindicato dos Contabilistas, em anexo à 

peça impugnatória, apontam uma série de erros no programa Sintegra, que seriam de 
responsabilidade do técnico e não do usuário. 

 
Junta extratos de Protocolo Sintegra (fls. 27 a 35). 
 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, rejeita a 

arguição preliminar e, no mérito, decide pela procedência do lançamento, consoante a 
Sentença n°0681/2010 – JULP (fls. 37 a 38). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 43 a 46), 

formulando razões idênticas às formuladas na impugnação, expostas anteriormente. 
 
A Primeira Câmara deste Conselho, em decisão unânime, 

materializada no Acórdão n° 2401/2013 (fls. 52 a 54), rejeita a preliminar de nulidade da 
peça básica, arguida pelo autuada, por cerceamento de defesa. Quanto ao mérito, em 
decisão unânime, confirma a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Em decisão não unânime, acolhe a aplicação da forma privilegiada prevista no § 
8° do artigo 71 do CTE, arguida pelo Conselheiro José Pereira D’abadia. 

 
A Fazenda Pública apresenta recurso para o Conselho Pleno (fls. 55 

a 56), pedindo a reforma do acórdão cameral, para que seja afastada a aplicação da forma 
privilegiada contida no § 8° do art. 71 do CTE, argumentando que essa atenuante deveria 
ser aplicada apenas quando fosse devidamente confirmado que a irregularidade detectada 
não tenha culminado em falta de pagamento do ICMS. Aduz ainda que esta forma não 
deve ser aplicada de forma generalizada. Enfatiza a reincidência da prática do ilícito 
tributário. Assim, restou comprovado que houve a omissão das informações, ficando o 
Fisco impedido de ter ciência dos mesmos e analisá-los. 

 
Intimado, o sujeito passivo não apresenta Contradita. 
 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 



 

A Lei n° 11.651/91, Código Tributário Estadual (CTE), em seu art. 64, 
determina a obrigação do sujeito passivo ao cumprimento das prestações, positivas ou 
negativas, estabelecidas na legislação tributária: 

 
Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do 
imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou 
negativas, estabelecidas na legislação tributária. 

 
O Decreto n° 4.852/97, Regulamento do CTE (RCTE), Anexo X, art. 

7°, regulamenta a obrigação acessória: 
 
Art. 7º O contribuinte usuário de sistema eletrônico estabelecido neste 
Estado e o contribuinte usuário do sistema para emissão de documentos 
fiscais estabelecido em outra unidade federada, devem remeter à 
Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás, até o dia 15 (quinze) de cada 
mês, arquivo magnético, com registro fiscal, das operações efetuadas no 
mês anterior. 

 
Por sua vez, a Instrução Normativa nº 630/03-GSF, de 10 de 

novembro de 2003, que dispõe sobre a entrega de arquivo magnético pelos contribuintes 
que especifica, aponta em seu art. 1° os obrigados à apresentação de arquivo magnético: 

  
Art. 1º O contribuinte a seguir indicado deve entregar, por meio da internet, 
no endereço www.sefaz.go.gov.br, à Secretaria da Fazenda do Estado de 
Goiás - SEFAZ -, até o último dia útil de cada mês, arquivo magnético, com 
registro fiscal, de todas as operações ou prestações efetuadas no mês 
anterior: 
 
I - usuário de Sistema Eletrônico de Processamento de Dados - SEPD -, 
para emissão de documento fiscal ou escrituração de livro fiscal; 
 
II - usuário de Equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF - cujo 
equipamento tenha condições de gerar arquivo magnético, por si ou 
quando conectado a outro computador ou interligado a outro equipamento 
que utilize ou tenha condição de utilizar arquivo magnético ou equivalente. 

 
Voltando ao CTE, esse diploma legal, em seu art. 71, inciso XIII, 

alínea “a”, sanciona com multa a apresentação de arquivo magnético, no qual tenha sido 
omitido algum tipo de registro relacionado a documento fiscal:  

 
Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 

[...] 
XXIII - por arquivo magnético contendo informação relacionada à operação 
ou prestação realizadas, no qual tenha sido omitido algum tipo de registro 
relacionado a documento fiscal, sucessiva e cumulativamente, no valor de: 
a) R$ 935,31 (novecentos e trinta e cinco reais e trinta e um centavos); 
 
NOTA: No período de 01.01.06 a 31.01.07, o valor era de R$ 500,00 (quinhentos reais), mas por força 

do art. 5º da Lei nº 12.806, de 27.12.95, esse valor foi reajustado, cumulativamente, em: 

a - 3,79% (de 01.02.07 a 31.01.08 R$ 518,95); 
b - 7,89% (de 01.02.08 a 31.01.09 R$ 559,90); 
c - 9,10% (de 01.02.09  a 31.01.11 R$ 610,85); 
d - 11,30% (de 01.02.11 a 31.01.12 R$ 679,87); 
e - 5,00% (de 01.02.12 a 31.01.13(R$ 713,86). 
f - 8,10% (de 01.02.13 a 31.01.14 R$ 771,69); 
g - 5,52% (de 01.02.14 a 31.01.15 R$ 814,28); 
h - 3,78% (de 01.02.15 a 31.01.16 R$ 845,06); 
i - 10,68% (a partir de 01.02.16 R$ 935,31). 

 

http://www.sefaz.go.gov.br/
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_12806.htm


 

A multa exigida no auto de infração, declarada procedente, no 
julgado de Primeira Instância, confirmado na Segunda Instância, que ora mantenho, 
decorreu do fato do sujeito passivo ter apresentado os arquivos magnéticos, relativos aos 
meses de janeiro a dezembro de 2006, omitindo neles (arquivos) a totalidade dos registros 
tipos 50 e 60 e ainda os tipos 74 e 75 no mês de dezembro de 2006, de apresentação 
obrigatória por empresa usuária de equipamento emissor de cupom fiscal (ECF). 

 
Muito embora a documentação acosta nos autos comprove que os 

arquivos foram apresentados sem a inclusão dos registros dos tipos exigidos, a prática da 
irregularidade não resultou, ainda que indiretamente, falta de pagamento de imposto, não 
ocasionando portanto nenhum prejuízo ao Erário, mantendo a aplicação da forma 
privilegiada prevista no art. 71, § 8° do CTE: 

 
Art. 71. [...] 
 
§ 8º Quando da prática das irregularidades descritas neste artigo não 
resultar, ainda que indiretamente, falta de pagamento do imposto, a multa 
aplicável corresponderá a 50% (cinqüenta por cento) do valor fixado para a 
respectiva infração. 

 
Ante o exposto, conheço do recurso da Fazenda Pública para o 

Conselho Pleno, nego-lhe provimento para manter a decisão cameral que considerou 
procedente o auto de infração, com a aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º, do 
art. 71, do CTE. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 31 de maio de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00737/16 
 
Relator: Conselheiro Rodolfo Ramos Caiado 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Exigência de multa 
formal. Entrega de arquivo magnético, com omissão de registros 
de tipos. Procedência. Mantida a decisão cameral. Aplicação da 
forma privilegiada prevista no § 8° do art. 71 do CTE. 
 
1. A apresentação de arquivo magnético com omissão de 
registro de tipos sujeita-se à exigência de multa formal, 
declarando-se procedente a respectiva autuação; 
 
2. Não tendo a prática da irregularidade fiscal resultado, ainda 
que indiretamente, falta de pagamento do imposto, aplica-se a 
forma privilegiada prevista no § 8° do art. 71 do CTE. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 23 
de fevereiro de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda 
Pública para o Conselho Pleno, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a 
decisão cameral e considerar procedente o auto de infração com a aplicação da forma 
privilegiada prevista no § 8º, do art. 71, do CTE, porém, excluindo os períodos de maio a 
agosto de 2008. Foram vencedores os Conselheiros Rodolfo Ramos Caiado, José Paixão 
de Oliveira Gomes, Nivaldo Carvelo Carvalho, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria 
Morato, Paulo Diniz, Nivaldo José Mendes, Aguinaldo Fernandes de Melo, Alcedino 
Gomes Barbosa, José Luiz Rosa, Antônio Martins da Silva, Talita Pimenta Félix, 
Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia e Elias Alves dos Santos. 
Vencidos os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, Mário de Oliveira Andrade, 
Lidilone Polizeli Bento, Renato Moraes Lima e Domingos Caruso Neto, que votaram 
conhecendo do recurso, dando-lhe provimento para reformar em parte a decisão cameral 
e considerar procedente o auto de infração, porém, sem a aplicação da forma privilegiada 
prevista no § 8º, do art. 71, do CTE. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Exige-se no auto de infração a multa formal no valor de R$ 10.706,60 
(dez mil setecentos e seis reais e sessenta centavos) e acréscimos legais da empresa 
DANIEL DOS REIS PEREIRA DE VASCONCELOS, obrigada ao envio de arquivos 
magnéticos, por ser usuária de ECF desde 18/08/2000, ter entregue os arquivos 
magnéticos do Sintegra, referente aos meses de janeiro a julho de 2007, dezembro de 
2007 e de janeiro a agosto de 2008, com omissão da totalidade dos registros tipo 50, 60 e 
seus subtipos 60A e 60M e ainda tipos 74 e 75 no mês de dezembro de 2007, 
relacionados a documentos fiscais. 

 
Citados como infringidos os arts. 55, II e 64, da Lei n° 11.651/91, c/c 

o art. 1°, § 5° e art. 7° do Anexo X do Decreto n° 4.852/97 e art. 1° da Instrução Normativa 
n° 630/03 – GSF, proposta a penalidade prevista no art. 71, XXIII, "a" da Lei n° 11.651/91 
com redação da Lei n° 15.505/05. 

 



 

Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, extratos de 
Protocolo Sintegra (fls. 03 a 22), Relatório de Entradas/Saídas, Indicadores Fiscais 
Utilizando Valor Contábil (fls. 23), Comprovante de Autorização de Uso de Sistema 
Informatizado para Emissão de Documentos Fiscais (fls. 24 a 25). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação (fls. 29 a 32), 

formulando em preliminar arguição de nulidade da peça básica, relacionando a hipótese 
de cerceamento do direito de defesa. 

 
No mérito, pede a improcedência do lançamento, alegando que os 

registros de entradas e saídas encontram devidamente nos registros 50 e 60, e não teria 
como a parte passiva ter ciência se foram ou não copiados para o programa do Sintegra.  

 
Afirma ainda que segundo consulta aos técnicos do programa, não 

há como os arquivos não serem copiados, desta forma, há possibilidade de ter ocorrido 
algum erro na recepção do Sintegra, que resultou na omissão das informações. 

 
Aduz que conforme carta do Sindicato dos Contabilistas, em anexo à 

peça impugnatória, apontam uma série de erros no programa Sintegra, que seriam de 
responsabilidade do técnico e não do usuário. 

 
Junta extratos de Protocolo Sintegra (fls. 35 a 36). 
 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, rejeita a 

arguição preliminar e, no mérito, decide pela procedência do lançamento, consoante a 
Sentença n° 0677/2010 – JULP (fls. 38 a 39). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 44 a 47), 

formulando razões idênticas às formuladas na impugnação, expostas anteriormente. 
 
A Primeira Câmara deste Conselho, em decisão unânime, 

materializada no Acórdão n° 2402/2013 (fls. 53 a 57), rejeita a preliminar de nulidade da 
peça básica, arguida pelo autuada, por cerceamento de defesa. Quanto ao mérito, em 
decisão unânime, confirma a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Em decisão não unânime, acolhe a aplicação da forma privilegiada prevista no § 
8° do artigo 71 do CTE, arguida pelo Conselheiro José Pereira D’abadia. 

 
A Fazenda Pública apresenta recurso para o Conselho Pleno (fls. 56 

a 57), pedindo a reforma do acórdão cameral, para que seja afastada a aplicação da forma 
privilegiada contida no § 8° do art. 71 do CTE, argumentando que essa atenuante deveria 
ser aplicada apenas quando fosse devidamente confirmado que a irregularidade detectada 
não tenha culminado em falta de pagamento do ICMS. Aduz ainda que esta forma não 
deve ser aplicada de forma generalizada. Enfatiza a reincidência da prática do ilícito 
tributário. Assim, restou comprovado que houve a omissão das informações, ficando o 
Fisco impedido de ter ciência dos mesmos e analisá-los. 

 
Intimado, o sujeito passivo não apresenta Contradita. 
 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 



 

 
A Lei n° 11.651/91, Código Tributário Estadual (CTE), em seu art. 64, 

determina a obrigação do sujeito passivo ao cumprimento das prestações, positivas ou 
negativas, estabelecidas na legislação tributária: 

 
Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do 
imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou 
negativas, estabelecidas na legislação tributária. 

 
O Decreto n° 4.852/97, Regulamento do CTE (RCTE), Anexo X, art. 

7°, regulamenta a obrigação acessória: 
 
Art. 7º O contribuinte usuário de sistema eletrônico estabelecido neste 
Estado e o contribuinte usuário do sistema para emissão de documentos 
fiscais estabelecido em outra unidade federada, devem remeter à 
Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás, até o dia 15 (quinze) de cada 
mês, arquivo magnético, com registro fiscal, das operações efetuadas no 
mês anterior. 

 
Por sua vez, a Instrução Normativa nº 630/03-GSF, de 10 de 

novembro de 2003, que dispõe sobre a entrega de arquivo magnético pelos contribuintes 
que especifica, aponta em seu art. 1° os obrigados à apresentação de arquivo magnético: 

  
Art. 1º O contribuinte a seguir indicado deve entregar, por meio da internet, 
no endereço www.sefaz.go.gov.br, à Secretaria da Fazenda do Estado de 
Goiás - SEFAZ -, até o último dia útil de cada mês, arquivo magnético, com 
registro fiscal, de todas as operações ou prestações efetuadas no mês 
anterior: 
 
I - usuário de Sistema Eletrônico de Processamento de Dados - SEPD -, 
para emissão de documento fiscal ou escrituração de livro fiscal; 
 
II - usuário de Equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF - cujo 
equipamento tenha condições de gerar arquivo magnético, por si ou 
quando conectado a outro computador ou interligado a outro equipamento 
que utilize ou tenha condição de utilizar arquivo magnético ou equivalente. 

 
Voltando ao CTE, esse diploma legal, em seu art. 71, inciso XIII, 

alínea “a”, sanciona com multa a apresentação de arquivo magnético, no qual tenha sido 
omitido algum tipo de registro relacionado a documento fiscal:  

 
Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 

[...] 
XXIII - por arquivo magnético contendo informação relacionada à operação 
ou prestação realizadas, no qual tenha sido omitido algum tipo de registro 
relacionado a documento fiscal, sucessiva e cumulativamente, no valor de: 
b) R$ 935,31 (novecentos e trinta e cinco reais e trinta e um centavos); 
 
NOTA: No período de 01.01.06 a 31.01.07, o valor era de R$ 500,00 (quinhentos reais), mas por força 

do art. 5º da Lei nº 12.806, de 27.12.95, esse valor foi reajustado, cumulativamente, em: 

a - 3,79% (de 01.02.07 a 31.01.08 R$ 518,95); 
b - 7,89% (de 01.02.08 a 31.01.09 R$ 559,90); 
c - 9,10% (de 01.02.09  a 31.01.11 R$ 610,85); 
d - 11,30% (de 01.02.11 a 31.01.12 R$ 679,87); 
e - 5,00% (de 01.02.12 a 31.01.13(R$ 713,86). 
f - 8,10% (de 01.02.13 a 31.01.14 R$ 771,69); 
g - 5,52% (de 01.02.14 a 31.01.15 R$ 814,28); 
h - 3,78% (de 01.02.15 a 31.01.16 R$ 845,06); 
i - 10,68% (a partir de 01.02.16 R$ 935,31). 

http://www.sefaz.go.gov.br/
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_12806.htm


 

 
A multa exigida no auto de infração, declarada procedente, no 

julgado de Primeira Instância, confirmado na Segunda Instância, que ora mantenho, 
decorreu do fato do sujeito passivo ter apresentado os arquivos magnéticos, relativos aos 
meses de janeiro a julho de 2007, dezembro de 2007, e de janeiro a agosto de 2008, 
omitindo neles (arquivos) a totalidade dos registros tipos 50 e 60 e ainda os tipos 74 e 75 
no mês de dezembro de 2007, de apresentação obrigatória por empresa usuária de 
equipamento emissor de cupom fiscal (ECF). 

 
Muito embora a documentação acosta nos autos comprove que os 

arquivos foram apresentados sem a inclusão dos registros dos tipos exigidos, a prática da 
irregularidade não resultou, ainda que indiretamente, falta de pagamento de imposto, não 
ocasionando, portanto, nenhum prejuízo ao Erário, mantendo a aplicação da forma 
privilegiada prevista no art. 71, § 8° do CTE: 

 
Art. 71. [...] 

 
§ 8º Quando da prática das irregularidades descritas neste artigo não 
resultar, ainda que indiretamente, falta de pagamento do imposto, a multa 
aplicável corresponderá a 50% (cinqüenta por cento) do valor fixado para a 
respectiva infração. 

 
Ante o exposto, conheço do recurso da Fazenda Pública para o 

Conselho Pleno, dou-lhe parcial provimento para reformar em parte a decisão cameral e 
considerar procedente o auto de infração com a aplicação da forma privilegiada prevista 
no § 8º, do art. 71, do CTE, porém, excluindo os períodos de maio a agosto de 2008. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 31 de maio de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00765/16 
 
Relator: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Falta de escrituração de 
notas fiscais de entradas (NFE's) no Registro de Entradas da 
Escrituração Fiscal Digital (EFD). Procedência parcial. Decisão 
unânime. 
 
 
Quando o sujeito passivo apresentar provas capazes de elidir, 
em parte, a pretensão fiscal, o auto de infração deverá ser 
julgado parcialmente procedente. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de maio de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de 
infração no valor de multa formal de R$ 38.406,25 (trinta e oito mil, quatrocentos e seis 
reais e vinte e cinco centavos), considerando o pagamento de fls.23/24, para fins de 
extinção do crédito tributário. Participaram do julgamento os Conselheiros Gilmar 
Rodrigues de Almeida, José Luiz Rosa, Washington Luis Freire de Oliveira, Alcedino 
Gomes Barbosa e Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Deixou de escriturar o livro de Registro de Entradas relativo à 
Escrituração Fiscal Digital, EFD, no período compreendido de 01/01/2014 a 30/11/2014, a 
totalidade dos documentos fiscais de entradas, conforme relação de NFEs não registradas 
anexa, cujos valores das operações das NFEs não registradas somam R$ 674.812,27. Em 
consequência, fica sujeito à multa de 25% sobre o valor das operações e/ou prestações, 
juntamente com os acréscimos legais.  

  
A autoridade lançadora indicou como infringidas as disposições do 

artigo 64, §2°, da lei n.º 11.651/91, combinado com os artigos 308, 310 e 356-C, §1°, I do 
Decreto n.º 4.852/97. Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, VII, "c", da 
lei n.° 11.651/91 c/ redação da lei n.° 13.446/99.  

  
O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: 

detalhamento do crédito tributário, descritivo complementar da ocorrência, resumo mensal 
de NFEs não registradas e relação de NFEs não registradas. 

  
O sujeito passivo foi intimado, sendo declarado revel (fls.13).  
Novamente intimado (fls.15/16), apresenta impugnação em segunda 

instância (fls.18/21), reconhecendo a procedência de parte do lançamento e a 
improcedência de outra, em decorrência de devolução de vendas, sinistro e notas 
devolvidas em duplicidade. 

 
Juntou comprovantes de pagamentos (fls.23/24) da parte que 

considera procedente, não litigiosa, portanto, nos valores de R$ 7.609,18 e R$ 2.221,28, 
num total de R$ 9.830,46. 



 

   
Por fim, requer a exclusão dos débitos referentes à parte que 

considera improcedente, por não serem devidos; e que seja dado por quitado, dados os 
pagamentos efetuados, a parte que considera procedente.  

 
Junta, dentre outros documentos, cópias de notas fiscais de vendas, 

de devolução de vendas, de comunicação de sinistro e boletins de ocorrência policial. 
Relatados, passo ao voto. 
 
  
 

                         V  O  T  O 
 
Cuida-se de exigência fiscal consubstanciada na aplicação de multa 

formal pela falta de escrituração de notas fiscais de entradas no Registro de Entradas da 
Escrituração Fiscal Digital - EFD. 

 
O sujeito reconhece a procedência de parte do lançamento, 

discrimina as notas fiscais relativas a esta parte e efetua o pagamento da multa imposta. 
 
Insurge-se, entretanto, contra a outra parte do lançamento, 

demonstrando: 1.) a não ocorrência de operações relativas a algumas NFEs, tendo havido 
a correspondente emissão pelo remetente de NFEs de DEVOLUÇÃO DE VENDAS 
(fls.19); 2.) a ocorrência de roubo/furto (sinistro) das mercadorias acobertadas por NFEs 
que discrimina (fls.20); 3.) por fim, emissão em DUPLICIDADE de NFEs de devolução de 
vendas (fls.21). 

 
 
Em suma, o lançamento tem parte não litigiosa, que o sujeito passivo 

considera procedente e efetua o pagamento; e parte litigiosa, para a qual pede a 
improcedência, após exaustiva demonstração da não ocorrência das operações, de 
sinistro das mercadorias e duplicidade de emissão de notas fiscais de devolução, 
conforme dito alhures. 

 
Compulsando os autos, confirmo integralmente as informações do 

sujeito passivo, mormente em relação à parte procedente, cujas notas encontram-se 
litadas às fls. 18, com base de cálculo no importe de R$ 153.624,99, e multa formal a 
pagar no valor de R$ 38.406,25. 

 
Ante todo o exposto, conheço da impugnação, dou-lhe parcial 

provimento para considerar procedente em parte o auto de infração no valor de multa 
formal de R$ 38.406,25 (trinta e oito mil quatrocentos e seis reais e vinte cinco centavos), 
devendo–se considerar os pagamentos de fls. 23/24 para efeito de extinção do crédito 
tributário. 

 
 

 
 

Sala das sessões, em 30 de maio de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00771/16 
 
Relator: Conselheiro Rodolfo Ramos Caiado 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade da peça básica. 
Insegurança na determinação da infração. Rejeitada. 
Cerceamento do direito de defesa. Rejeitao. Mérito. ICMS. 
Obrigação acessória. Falta de escrituração no livro Registro de 
Entradas de documento fiscal de aquisição de mercadoria. 
Procedência em parte. Aplicação da forma privilegiada prevista 
no § 8º, do art. 71, do CTE. 
 
1. Rejeita-se a arguição de insegurança na determinação da 
infração, estando a irregularidade fiscal claramente relatada e o 
auto de infração devidamente instruído; 
 
2. Não se acolhe a arguição de cerceamento do direito de 
defesa, não existindo no processo nenhum óbice ao pleno 
exercício do direito de defesa, tendo sido assegurado ao 
contribuinte o contraditório e a ampla defesa; 
 
3. O livro Registro de Entradas destina-se à escrituração da 
entrada, a qualquer título, de mercadoria no estabelecimento; 
(RCTE, art. 308, I); 
 
4. O valor inicial da exigência deve-se conformar àquele apurado 
em trabalho revisional realizado pelo próprio fisco; 
 
5. Quando da prática da irregularidade não resultar, ainda que 
indiretamente, falta de pagamento de imposto, a multa aplicável 
corresponderá a 50% (cinqüenta por cento) do valor fixado para 
a respectiva infração. (CTE, art. 71, § 8°). 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 15 de janeiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada,  por insegurança na 
determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Rodolfo Ramos Caiado, José Paixão de Oliveira Gomes e 
Elias Alves dos Santos. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de 
infração sobre o valor da multa formal de R$ 35.617,15 (trinta e cinco mil, seiscentos e 
dezessete reais e quinze centavos), com a aplicação da forma privilegiada prevista no § 
8º, do art. 71, do CTE. Participaram do julgamento os Conselheiros Rodolfo Ramos 
Caiado, José Paixão de Oliveira Gomes e Elias Alves dos Santos. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 
deixou de escriturar o livro de Registro de Entradas relativo à Escrituração Fiscal Digital – 
EFD, no período de 16/08/2012 a 16/06/2013, a totalidade dos documentos fiscais de 



 

entradas, sendo-lhe imputada a exigência da multa formal no valor de R$ 258.347,57 
(duzentos e cinquenta e oito mil, trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta e sete 
centavos) e acréscimos legais. 

 
Citados como infringidos o art. 64, § 2° da Lei n° 11651/91, c/c os 

arts. 308, 310 e 356-C, §1°, I, do Decreto n° 4.852/97, proposta a penalidade prevista no 
art. 71, VII, "c", da Lei n° 11651/91, com redação da Lei nº 13446/99. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, Relação 

de Documentos Fiscais Não Registrados e Não Cancelados (fls. 08 a 12), CD (fls. 13) e 
Recibo de Entrega de Relatórios Digitais (fls. 14), dentre outros documentos. 

 
Intimado em 05/05/2014 (fls. 16), o sujeito passivo não comparece ao 

processo, sendo declarado revel (fls. 17). 
 
Revel, o sujeito passivo apresenta impugnação em Segunda 

Instância (fls. 26 a 30), formulando implicitamente arguição nulidade do lançamento nas 
hipóteses de insegurança na determinação da infração e de cerceamento do direito de 
defesa, alegando que a descrição do fato é vaga e imprecisa e que os agentes do Fisco 
não averiguaram o Livro de Movimentação de Combustíveis (LMC). 

 
No mérito, pede a improcedência do lançamento, alegando a 

ocorrência de duplicidade deste auto de infração com o de n° 4 0113014 366 20, lavrado 
em 17/04/2013, referente aos meses de julho a novembro de 2012. 

 
A Segunda Câmara deste Conselho, por meio da Resolução n° 

155/2014 (fls. 37), converte o julgamento em diligência para que o autuante faça revisão 
fiscal tendo em vista que o auto de infração n°4 0113014 366 20 abrange os meses de 
julho a novembro de 2012 e o auto em referência abrange os meses de agosto de 2012 a 
junho de 2013; desta forma, deverá ser expurgado nos autos os meses que constam em 
duplicidade nos dois autos de infração e em caso positivo que seja feito um novo 
levantamento. 

 
Um dos autuantes, cumprindo a Resolução n° 155/2014, em relatório 

(fls. 39 a 40), informa que realmente houve lançamento em duplicidade relativamente aos 
períodos de apuração de junho a novembro de 2012. Após a revisão, em quadro incluso 
(fls. 39), expõe no novo valor do crédito tributário, multa formal no valor de R$ 35.768,15 
(trinta e cinco mil setecentos e sessenta e oito reais e quinze centavos). 

 
Intimado (fls. 45), o sujeito passivo não se manifesta acerca do 

resultado dessa diligência. 
 
Posteriormente, apresenta memorial (fls. 51 a 59), acompanhado de 

documentos (fls. 60 a 73). 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

PRELIMINARES 
 



 

Apreciando a arguição de insegurança na determinação da infração, 
manifesto-me pela sua rejeição, por estar a irregularidade fiscal claramente relatada e o 
auto de infração devidamente instruído. 

 
Apreciando a arguição de cerceamento do direito de defesa, 

manifesto-me pela sua rejeição, por não existir no processo nenhum óbice ao pleno 
exercício do direito de defesa, tendo sido assegurado ao contribuinte o contraditório e a 
ampla defesa. 

 
MÉRITO 

 
Exige-se no auto de infração a multa formal no valor de R$ 

258.347,57 (duzentos e cinquenta e oito mil trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta 
e sete centavos) e acréscimos legais, pelo fato do sujeito passivo não ter escriturado no 
livro de Registro de Entradas relativo à Escrituração Fiscal Digital – EFD, no período de 
16/08/2012 a 16/06/2013, a totalidade dos documentos fiscais de entradas. 

 
Fundamentam a exigência fiscal o art. 64, § 2°, do Código Tributário 

Estadual (CTE) e os arts. 308 e 356-c, § 1°, I, do Regulamento do CTE (RCTE), a seguir 
reproduzidos: 

 
CTE, Art. 64. [...] 
 
§ 2º Os contribuintes do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 
cumprimento de obrigações tributárias, relacionadas com o ICMS, são 
obrigados a manter e escriturar os livros exigidos e a emitir documentos 
fiscais. 

 
RCTE, Art. 308. O livro Registro de Entradas destina-se à escrituração da 
(Convênio SINIEF SN/70, art. 70): 
 
I - entrada, a qualquer título, de mercadoria no estabelecimento; 
 
II - utilização de serviço pelo estabelecimento. 

 
Art. 356-C. A Escrituração Fiscal Digital - EFD - compõe-se da totalidade 
das informações, em meio digital, necessárias à apuração do imposto 
referente à operação e prestação praticada pelo contribuinte do ICMS ou 
IPI, bem como outras de interesse da administração tributária e da 
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB - (Ajuste SINIEF 2/09, 
cláusula primeira, § 1º). 
 
§ 1º O contribuinte deve utilizar a EFD para efetuar a escrituração dos 
seguintes livros fiscais (Ajuste SINIEF 2/09, cláusula primeira, § 3º): 
 
I - Registro de Entradas; 

[...] 

 
A defesa alegou a ocorrência de duplicidade deste auto de infração 

com o de n° 4 0113014 366 20, lavrado em 17/04/2013, referente aos meses de julho a 
novembro de 2012. 

 
A alegação da defesa motivou a baixa do processo em diligência 

para revisão fiscal nos autos objetivando o expurgo dos valores dos meses que constam 
em duplicidade nos dois autos de infração (fls. 37). 

https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/SINIEF/CVSN_70.htm#A70
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/ajustes/2009/AJ_002_09.htm
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/ajustes/2009/AJ_002_09.htm


 

 
A revisão constatou que realmente houve lançamento em duplicidade 

relativamente aos períodos de apuração de junho a novembro de 2012 e, após o expurgo 
dos valores em duplicidade, em quadro incluso (fls. 39), apurou a multa formal devida no 
valor de R$ 35.768,15 (trinta e cinco mil setecentos e sessenta e oito reais e quinze 
centavos). 

 
Não tendo a defesa comprovado o registro das notas fiscais e tendo 

a revisão excluído da presente autuação os valores em duplicidade relativamente aos 
períodos de apuração de junho a novembro de 2012, o lançamento deve ser declarado 
procedente em parte sobre a multa formal no valor de R$ 35.617,15 (trinta e cinco mil, 
seiscentos e dezessete reais e quinze centavos), apurada na revisão (fls. 39). 

 
Pelo fato da irregularidade não ensejar sonegação de tributo, cabe a 

aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º, do art. 71, do CTE: 
 

Art. 71. [...] 
 

§ 8º Quando da prática das irregularidades descritas nos incisos V ao XII 
deste artigo não resultar, ainda que indiretamente, falta de pagamento de 
imposto, a multa aplicável corresponderá a 50% (cinqüenta por cento) do 
valor fixado para a respectiva infração. 

 
Ante o exposto, rejeito as preliminares de nulidade da peça básica, 

arguidas pela autuada, por insegurança na determinação da infração e por cerceamento 
do direito de defesa. Quanto ao mérito, conheço da impugnação, dou-lhe parcial 
provimento para considerar procedente em parte o auto de infração sobre a multa formal 
no valor de R$ 35.617,15 (trinta e cinco mil, seiscentos e dezessete reais e quinze 
centavos), com a aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º, do art. 71, do CTE. 

 
 

Sala das sessões, em 02 de junho de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00772/16 
 
Relator: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica, 
por insegurança na determinação da infração, arguida pela 
autuada. Não acolhida. Multa formal. Arquivo magnético da EFD. 
Omissão de registro do campo C-100. Procedência. Pedido de 
adequação da penalidade aplicada para aquela prevista no 
artigo 71, inciso XXIII, alínea "a" do CTE. Acolhido. Aplicação da 
redução da pena prevista no §8º do  artigo 71 do CTE, requerida 
pela defesa. Rejeitada. 
 
1. Erro de enquadramento legal da penalidade não torna 
insegura a infração, mas enseja a adequação da penalidade ao 
tipo infracional correto, mormente quando perfeita e segura a 
delimitação fática da acusação fiscal;  
 
 2. Estando incontroversa a ocorrência da infração estampada 
no auto e diante da ausência de provas em sentido contrário, 
estas não produzidas pelo sujeito passivo, a procedência é 
medida que se impõe;  
 
3. A adequação da penalidade se sujeita aos princípios da 
tipicidade cerrada e da especialidade, razão pela qual correta é a 
subsunção da conduta narrada no auto aos ditames do art. 71, 
inciso XXIII, alínea a, do CTE.  
 
4. A aplicação do § 8º do art. 71 do CTE depende de previsão 
legal de tal benefício para a modalidade de penalidade aplicada. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 15 de abril de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. E, por unanimidade de votos, dar provimento ao pedido do 
sujeito passivo para adequar a penalidade para a  prevista no Art.71, XXIII, "A", resultando 
a multa formal no valor de R$ 2.855,44 (dois mil, oitocentos e cinqüenta e cinco reais e 
quarenta e quatro centavos). E, por unanimidade votos, rejeitar a aplicação da redução da 
pena prevista no § 8º do Art. 71 do CTE. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Rickardo de Souza Santos Mariano, Victor Augusto de Faria Morato, Masayuki Missao, 
Mário de Oliveira Andrade e Edson Abrão da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo apresentou o 
arquivo magnético contendo a EFD, referente aos meses de fevereiro a maio de 2012 com 
omissão do registro c-100, conforme documentos anexos. Em consequência, fica sujeito a 



 

multa formal de 25% do valor total das notas fiscais de entradas, juntamente com os 
acréscimos legais conforme preceitua a legislação vigente. 

 
A autoridade lançadora indica como infringida as disposições dos 

artigos 64 do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) combinado com os 
artigos 308 do Decreto 4852/97. Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, 
VII, "c" do CTE, com redação da Lei nº 13446/1999. 

 
O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: 

detalhamento do credito tributário, mídia CD, recibo de entrega do documento relatórios 
digitais, consulta por auto, consulta detalhada da contribuinte pessoa jurídica, "fls.04 a 08".  

 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em Primeira instância, conforme documentos de "fls. 09 a 10".  
 
Cópias de documentos: recibo de entrega do documento relatórios 

digitais, procuração, documento pessoal. De "fls.11 a 13". 
 
O sujeito passivo apresenta impugnação em Primeira Instância de 

"fls.16 a 21". 
 
Onde alega que a penalidade proposta é equivocada, posto que, o 

caso estaria inserido no dispositivo contido no artigo 71, inc. XXII, "a", CTE, tendo o erro 
de tipificação da autoridade lançadora, circunstancia que caracteriza insegurança na 
determinação da infração. 

 
Ao final, requer, a improcedência do auto, requer ainda a 

desclassificação da multa com a aplicação da forma privilegiada. Pede ainda, a realização 
de diligências. 

 
Anexa documentos: cópia de documento da ordem dos advogados, 

procuração, declaração de firma mercantil individual, procuração. De "fls.22 a 25". 
 
Pela sentença nº 3214/2014-JULP, o julgador singular decide pela 

procedência do auto de infração. 
 
 Em sua fundamentação afirma que, na solicitação da nulidade por 

insegurança na determinação da infração, não procede, pois existe a aplicação da 
penalidade especifica para falta de registro ou registro com valor incorreto de documento 
relativo a entrada, que é o caso em questão. 

 
No entanto, a alegação que solicita a desclassificação da multa e 

aplicação da forma privilegiada, não procede, uma vez que o registro C100 traz os dados 
das notas fiscais, com seus valores e identificação dos participantes, e a falta de registro 
deste, traz indiferentemente falta de pagamento de imposto, pois, se não consta registro 
de entrada, não há a necessidade de se registrar a saída, ou seja, a falta deste registro 
atinge a conta gráfica do ICMS saída X entrada. 

 
Quanto a solicitação da diligencia, não há necessidade, uma vez 

que, as questões estão perfeitamente esclarecidas. 
 
Conclui que, o sujeito passivo nas suas alegações não traz fato novo 

ou documentação que possa tirar a legitimidade do lançamento. 



 

 
Intimado o sujeito passivo a apresentar Recurso Voluntario, de "fls.30 

a 35". 
 
Apresenta manifestação de "fls.37 a 43". Na qual reitera todos os 

seus argumentos na impugnação passada. 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Presentes os requisitos de admissibilidade do Recurso Voluntário, 
dele conheço.  

 
Cuida-se de lançamento fiscal com vistas a cobrança de multa formal 

em razão de ter o sujeito passivo supostamente entregue ao Fisco Arquivo magnético 
relativo à sua EFD, atinente aos meses de fevereiro a maio de 2012, com omissão de 
registro do campo C-100, este sabidamente apropriado para a informação/escrituração 
das notas fiscais de entrada.  

 
A autoridade lançadora aplicou a penalidade prevista no art. 71, VII, c 

do CTE, ao passo que o Sujeito Passivo reclama, em síntese, a incorreção da aplicação 
da penalidade dizendo ser aplicável in casu, aquela aninhada no art. 71, XXIII, alínea a do 
CTE.  

 
Em sede de preliminar o autuado aduz ser inseguro o auto em razão 

da aplicação da penalidade incorreta.  
 
Pois bem.  
 
Apreciando a anteposta preliminar, deixo de acolhê-la, vez que a 

alegação de erro no enquadramento legal da infração, além de ser aspecto do lançamento 
sanável por meio de adequação da penalidade pelo próprio órgão julgador (quesito 
autônomo de apreciação e votação), tal é circunstância que não prejudica a compreensão 
da pretensão fiscal, tanto que dela o Sujeito Passivo se defendeu de modo apropriado e 
correto.  

 
Superadas as prejudiciais aventadas pela defesa e não vislumbrando 

a existência de nenhuma outra, passo ao meritum causae.   
 
No mérito, outra solução não há senão a procedência da acusação, 

isto porque o sujeito passivo não refuta o descumprimento do dever instrumental objeto da 
autuação. Além do que, não faz ele prova de que houve retificação de sua EFD ou que, de 
qualquer modo, não deixou de informar as operações de entrada no campo próprio do 
arquivo magnético respectivo.   

 
Quanto ao pleito de adequação da penalidade, tenho que razão 

assiste ao Sujeito Passivo.  
É que em matéria de penalidades, aplica-se os princípios da 

tipicidade cerrada e da especialidade, de modo que, no processo de subsunção penal-
tributária, as autoridades lançadora e julgadora devem fazer incidir no caso concreto o tipo 
infracional que descreva in abstrato com exatidão o descumprimento do dever acessório 
objeto da acusação.  



 

 
Neste cotejo, a penalidade do art. 71, inciso XXIII, alínea a, do CTE, 

que será transcrita na sequência, é a única adequada ao caso, posto que prevê o referido 
tipo penal justamente a hipótese de omissão de preenchimento de campo de registro no 
âmbito da EFD, senão vejamos:  

 
Art. 71. 
 
[...] 
 

XXIII - por arquivo magnético apresentado com omissão de registro ou com 
informação incorreta ou incompleta referente a qualquer campo de registro, 
inclusive aquele que apresente valor de operação ou prestação divergente 
com o valor da operação ou prestação realizada pelo contribuinte, 
sucessiva e cumulativamente, no valor de: 

a) R$ 935,31 (novecentos e trinta e cinco reais e trinta e um centavos); 
 

Além do que o 7º-B, do mesmo dispositivo em seus incisos II e III, 
tem caráter explicativo e reforça que, quando a escrituração física (impressa) é substituída 
pela EFD, aplica-se da multa relativa aos documentos e livros impressos para os casos 
incorreções relativas à alíquota ou a valores da operação e da base de cálculo do crédito 
ou débito, enquanto que nas demais hipóteses, notadamente a omissão relativa a 
informação de determinado campo de registro na EFD, a penalidade cabível é a do 
referido inciso XXIII do art. 71 do CTE.  

 
No que toca ao pedido de aplicação do §8° do art. 71 do CTE, 

formulado pelo sujeito passivo, devo indeferi-lo por mera ausência de previsão legal deste 
privilégio especificamente para a sanção capitulada no inciso XXIII do art. 71 do mesmo 
diploma. Em análise ao argumento do sujeito passivo de que as operações por ele 
praticadas sujeitam-se ao regime da substituição tributária, ressalto que tal perquirição 
seria relevante apenas se houvesse permissivo legal para aplicação do benefício 
reducional do § 8º do CTE para a penalidade aplicável ao caso tanto para fins de 
verificação de que do descumprimento do dever formal não decorreu falta de pagamento 
de imposto.   

 
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário tanto para rejeitar a 

preliminar de insegurança na determinação da infração, e, no mérito julgar totalmente 
procedente a acusação fiscal. Acolho também o pedido de adequação da penalidade para 
a prevista no art. 71, inciso XXIII, alínea a, do CTE, indeferindo, no entanto, a aplicação do 
§8º do artigo 71 do CTE.   

 
 

 
 

Sala das sessões, em 01 de junho de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00775/16 
 
Relator: Conselheiro Edson Abrão da Silva 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade parcial do 
processo, por cerceamento ao direito de defesa, a partir da 
decisão singular, arguida pela autuada; e nulidade da peça 
básica, por insegurança na determinação da infração, arguida 
pela autuada. Rejeitadas. Mérito. Procedência Parcial. 
Adequação da penalidade proposta na inicial, para a prescrição 
do art. 71, inciso XXIII, sem a aplicação da forma privilegiada 
prevista no § 8° do referido art. 71 do CTE.  
 
1. Não se anula a decisão proferida pelo julgador de Primeira 
Instância quando ela se apresentar com os requisitos para a 
produção dos seus efeitos e sob o alicerce do art. 458 do 
Código de Processo Civil; 
 
2. A comprovação da inexistência das incorreções ou das 
omissões na formalização do crédito demonstram que a tarefa 
funcional da autoridade fiscal foi realizada e concluída de 
acordo com os apontamentos contábeis/fiscais da empresa. 
Portanto, os incidentes de nulidade do auto de infração, 
prescritos no art. 20 da Lei nº 16.469/2009, não alcançam o 
objetivo primeiro do defendente; 
 
3. A faculdade legal de o julgador poder adequar a penalidade 
proposta pela autoridade fiscal, no campo próprio do auto de 
infração, para uma benéfica à parte de direito, impõe a reforma 
parcial da decisão proferia pelo julgador de Primeira Instância e 
a decidir pela procedência do auto de infração sobre a parte 
litigiosa do processo administrativo tributário, porém, sem a 
aplicação da forma privilegiada do § 8º do art. 71 da Lei nº 
11.651/91-CTE. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de fevereiro de 2016, decidiu,    por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade parcial do processo, por cerceamento ao direito de defesa, arguida 
pelo sujeito passivo, a partir da sentença singular. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Edson Abrão da Silva, Domingos Caruso Neto, Carlos Andrade Silveira, 
Victor Augusto de Faria Morato e Masayuki Missao. Também, por unanimidade de votos, 
rejeitar a preliminar de nulidade do auto de infração, por falha processual insanável, 
arguida pelo sujeito passivo. Participaram do julgamento os Conselheiros Edson Abrão da 
Silva, Domingos Caruso Neto, Carlos Andrade Silveira, Victor Augusto de Faria Morato e 
Masayuki Missao. Quanto ao mérito, por maioria de votos, decidiu, conhecer do recurso, 
dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e alterar o valor da 
multa formal para a importância de R$ 6.760,48 (seis mil, setecentos e sessenta reais e 
quarenta e oito centavos),  em razão da adequação da penalidade para a prevista no Art. 
71, Inciso XXIII,  sem a aplicação da forma privilegiada do § 8º, do CTE.  Foram 
vencedores os Conselheiros Edson Abrão da Silva, Carlos Andrade Silveira e Masayuki 



 

Missao. Vencidos os Conselheiros Domingos Caruso Neto e Victor Augusto de Faria 
Morato. Vencidos os Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato e Domingos Caruso 
Neto que votaram pela manutenção da decisão singular que considerou procedente o auto 
de infração com a penalidade proposta na peça inicial. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo deixou “de 
consignar, nas Escriturações Fiscais Digitais referentes ao período de 01/01/2012 a 
31/12/2012, as notas fiscais eletrônicas de saída de mercadorias relacionadas no texto 
complementar (fl. 04), na importância de R$ 659.742,76 (seiscentos e cinquenta e nove 
mil, setecentos e quarenta e dois reais e setenta e seis centavos), conforme 
demonstrativos anexos. Em consequência, deverá pagar multa formal de 13% sobre o 
valor da operação. 

 
A autoridade lançadora identifica a norma infringida de acordo com a 

disposição do artigo 64 da Lei nº 11.651/91 – CTE, combinado com os artigos 88, § 1°, 
inciso III, 313 e 314 do Decreto 4.852/97. A proposição da penalidade atende à prescrita 
no artigo 71, inciso X, alínea "a" do CTE. 

 
O auto de infração está instruído com os documentos: Anexo 

Estruturado - Detalhamento do Credito Tributário; Anexo Estruturado - Descritivo 
Complementar da Ocorrência; Envelope; Notificação Fiscal, Relatório das Notas fiscais 
não Encontradas; Construtora RIOMAZ INDÚSTRIA E COMERCIAL LTDA; e Recibo 
Entrega de Relatórios Digitais, fls. 03 a 14. 

 
Após as notificações de fl. 15, o sujeito passivo impugna o 

lançamento tributário na primeira fase de defesa, fls. 18 a 26, para fundamentar que não 
recebeu notificação ou intimação que lhe pudesse informar sobre o início da ação fiscal, 
inclusive, no domicilio tributário eletrônico não consta notificação ou correspondência 
sobre o procedimento fiscal. 

 
Afirma ainda que o fisco acessou a escrituração fiscal digital do 

estabelecimento por meio do sistema de informática da SEFAZ e extraiu os dados para 
expedir a presente autuação fiscal. 

 
Alega que não existe, no processo, cópia do ato do Secretário da 

Fazenda para habilitar o autuante da Classe I ou II a constituir o credito tributário 
decorrente de procedimento de auditoria. Afirma que não foi notificado para corrigir ou 
retificar a EFD conforme previsto no art. 356-O, § 3º do Decreto nº 4.852/97-RCTE. 

 
Invoca em seu auxílio o art. 371, inciso XXIII do Decreto nº 4.852/97, 

por ser específica à ocorrência do fato gerador da obrigação tributária. 
 
Por isso, entende que a multa aplicada deve ser a prescrita no art. 

71, inciso XXIII, por ser a mais específica para o fato descrito na peça basilar. 
 
Em seu auxílio, quer a aplicação do art. 106, inciso II, alínea “c” do 

CTN, o qual determina que a lei tributária aplica-se a ato pretérito, quando lhe comine 
penalidade menos severa na lei vigente ao tempo da sua prática. Questiona o caráter 
confiscatório na exigência da multa, visto a possibilidade de ser limitada a 30% (trinta por 
cento) prevista na Lei nº 13.800/2001. 

 



 

Registra na peça de defesa diversos considerandos e, finalmente, 
requer a nulidade do auto de infração, ou a determinação da adequação da penalidade 
para uma mais específica e benéfica, prescrita na legislação tributária, ou para que o 
recolhimento da multa exigida se proceda na forma esclarecida na peça de defesa.  

 
O impugnante instrui a peça defensória com os documentos: 

Alteração Contratual, cópia de intimação, cópia do auto de infração, fls. 27 a 31 
. 
O julgador singular decide pela procedência do auto de infração, fls. 

34 a 48. 
 
Em sua fundamentação ele afirma que, “o presente feito atende não 

só aos requisitos do artigo 8° citado, como do artigo 142 CTN não havendo, a ocorrência 
de nenhuma nulidade”, fl. 37. 

 
Alega, ainda, não ser motivo de nulidade a falta de Notificação Fiscal 

para retificar a EFD e que, no caso de haver erro a escrituração de documento fiscal, o 
sujeito passivo a corrige pelos meios legais, mas não se exime da aplicação da penalidade 
e, caso haja erro ela pode ser adequada no curso do processo. 

  
Quanto à falta do ato do Secretário da Fazenda, que motivou a 

defendente a arguir a preliminar de nulidade do trabalho fiscal, visto ser este ausente 
deste procedimento administrativo, deixa claro não há essa necessidade, pois, conforme 
relatório do terminal SEFAZ, a empresa é classificada de MICRO/PEQUENO PORTE, e 
de acordo com o artigo 4° da Lei 13.266/98, o ato deixa de ser necessário. 

 
O julgador singular sustenta que o sujeito passivo não apresentou 

documentos que contenha a exatidão do seu procedimento e não há, portanto, qualquer 
prova que contradite o trabalho fiscal. 

 
Quanto aplicar a penalidade mais benéfica, esta só pode ser, quando 

há dúvida em relação a qual aplicar, o que não acontece no presente caso, pois existe 
uma penalidade especifica para a infração descrita na peça basilar. 

 
No entanto, entende que, não se fala em aplicação da lei tributária a 

ato pretérito, quando lhe comine penalidade menos severa do que a lei vigente no ato de 
lançamento de ofício, para o caso, pois o auditor deve propor a penalidade mais 
específica, como foi o caso. 

 
Antes de o sujeito passivo ser notificado da decisão singular, os 

documentos de fls. 51 a 57 foram juntados ao processo os quais foram apresentados pelo 
autuado. 

 
O sujeito passivo foi intimado, fls. 58 e 59, e recorre da decisão 

proferida pela Primeira Instância, fls. 61 a 65, para alegar que nos relatórios sentenciais 
não foram consideradas as razoes e provas apresentadas. 

 
Afirma que não “existe paridade ente o registro de notas fiscais feito 

em livro de papel, em relação aquele elaborado em meio magnético digital, existe apenas 
uma equivalência no conteúdo das informações, pois em ambos, trata-se de registro de 
notas de entradas (ou saídas), mas existe uma enorme diferença na forma de 
apresentação das respectivas informações. Veja porque: no RCTE de Goiás, em seu Art. 
300, diz que o “livro fiscal” é a reunião de folhas impressas, destinadas a escriturar os 



 

eventos relacionados com o ICMS, e que este livro fiscal deve ter suas folhas numeradas 
graficamente em ordem crescente e costuradas e encadernadas”, fl. 62. 

 
O sujeito passivo requer a nulidade do auto de infração, bem como a 

adequação da penalidade para a prevista no art. 371m inciso XXIII, alínea “a” do Decreto 
nº 4.852/97-RCTE.  

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Estudei o questionamento preliminar de nulidade, uma por 

cerceamento ao direito de defesa, situação invocada para a nulidade parcial do processo a 
partir da decisão proferida pela Primeira Instância e a outra fundamentada em falha 
processual insanável, que tratarei como insegurança na determinação da infração, ambas 
arguidas pelo sujeito passivo e me convenci de rejeitá-las porque entendo que: 

 
Primeiro, a decisão proferida pelo julgador de Primeira Instância 

estudou a tese impugnatória, observou as contraprovas, avaliou os itens questionados 
pela parte de direito e decidiu por não acatar as preliminares de nulidade da peça básica, 
nem adequar a penalidade proposta pela fiscalização ou de redução em 80%, nos termos 
do art. 171 do CTE, nem o requerido de cancelamento ou redução da multa proposta, 
formulado pela autuada, a qual firmou o entendimento de ela ser confiscatória, para depois 
formar o seu julgamento sem violar os preceitos do processo administrativo tributário. No 
mérito, decide pela procedência do auto de infração, sem fundamentá-lo porque a defesa 
não o questionou. 

 
Quanto à insegurança na determinação da infração vejo que o 

trabalho fiscal atende ao que determina o art. 142 do Código Tributário Nacional-CTN e a 
Lei nº 11.651/91-Código Tributário Estadual, que a causa geradora do fato foi identificada 
e demonstrada no nascimento da obrigação tributária, que a autoridade administrativa é 
competente para a execução da tarefa funcional e que nenhum direito foi cerceado no 
curso da ação fiscal. Com esta conclusão, rejeito a nulidade do processo, invocada pela 
parte que se sentiu prejudicada e dou prosseguimento ao andamento processual, para fins 
decisórios do mérito da ação. 

 
Quanto ao mérito, nas duas fases de defesa, o sujeito passivo não o 

questionou, o que me impera a definir a questão com a confirmação da decisão proferida 
pelo julgador singular, visto que o tratamento dado naquela oportunidade atendeu os 
questionamentos preliminares da parte de direito e, no mérito, a atenção do julgador 
singular se ateve à legislação vigente na data da ocorrência do fato gerador da obrigação 
tributária e na falta de instrução da peça impugnatória. 

 
Porém, a legislação tributária me faculta acolher o pedido de 

adequação da multa acessória proposta no campo próprio do auto de infração do art. 71, 
inciso X, alínea “a” para a prescrita no art.71, inciso XXIII da Lei nº 11.651/91 e, com isso, 
atendo ao requerido na peça recursal com a exclusão da aplicação da forma privilegiada 
do § 8º do CTE, conforme previsão do art. 106, inciso II, alínea “c” do Código Tributário 
Nacional, que transcrevo: 

 
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: 
[...] 
II – tratando-se de ato não definitivamente julgado; 
[...] 



 

c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo de sua 
prática. 

 
Para a punição do sujeito passivo que não escriturou o universo dos 

documentos fiscais envolvidos com a sua atividade comercial e que constituiu o fato 
gerador da obrigação tributária acessória, a Lei nº 11.651/91-CTE contém duas 
disposições facultativas ao sujeito ativo para reparar o deslize cometido pelo contribuinte: 
uma do inciso X, alínea “a” e a outra do inciso XXIII, ambos do art. 71-CTE, esta última 
invocada pelo recorrente. 

 
Com isto, firmei a minha convicção majoritária de assim proceder tem 

a ver com as normas punitivas prescritas na legislação, visto que, enquanto o art. 71, 
inciso X prescreve a aplicação de 13% (treze por cento) a ser calculado sobre o valor da 
operação ou da prestação, o inciso XXIII prescreve a aplicação da multa formal por 
arquivo magnético apresentado com omissão de registro ou com informação incorreta ou 
incompleta referente a qualquer campo de registro, inclusive aquele que apresente valor 
de operação ou prestação divergente com o valor da operação ou prestação realizada 
pelo contribuinte, sucessiva e cumulativamente. 

 
Transcrevo os artigos mencionados: 
 
Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
 
X - de 13% (treze por cento): 
 
a) calculado sobre o valor da operação ou da prestação, pela falta de 
registro, ou pelo registro com valor a menor, em livro próprio, de documento 
fiscal regularmente emitido. 
 
XXIII - por arquivo magnético apresentado com omissão de registro ou com 
informação incorreta ou incompleta referente a qualquer campo de registro, 
inclusive aquele que apresente valor de operação ou prestação divergente 
com o valor da operação ou prestação realizada pelo contribuinte, 
sucessiva e cumulativamente. 

 
Considero a data da lavratura do auto de infração, ocorrida no dia 

17/03/2015, para efeito de aplicação do valor de R$ 845,06 por período em que o sujeito 
passivo deixou de escriturar as Notas Fiscais Eletrônicas de Saída de Mercadorias, 
analiso o Anexo Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário e vejo que o sujeito 
passivo deixou de escriturar de forma correta os referidos documentos fiscais durante 8 
(oito) meses. Com isto, resolvido o questionamento de adequação da penalidade formal 
proposta pela fiscalização, vez que, multiplico o valor de R$ 845,06 por 08 meses em que 
as notas fiscais identificadas no Anexo Estruturado – Descritivo Complementar da 
Ocorrência não foram escrituradas e apuro um saldo devedor no total de R$ 6.760,48 (seis 
mil, setecentos e sessenta reais e quarenta e oito centavos). 

 

Esclareço o cálculo: 
 
R$ 845,06 X 8meses = R$ 6.760,48. 
 
Considero, ainda, que o julgador do processo administrativo tributário 

tem a faculdade de corrigir a penalidade de acordo com o ensinamento do art. 2º da Lei de 
Introdução ao Código Civil e do art. 106 do Código Tributário Nacional nas ocorrências 
que os compõem e, também, adequar a forma punitiva se a lei vigente da data da 



 

ocorrência do fato gerador da obrigação tributária dispusera de duas normas punitivas ao 
sujeito passivo, ou seja, uma agravante e outra atenuante. 

 
Neste caso, o julgador, sob o amparo da lei, pode aplicar a forma 

atenuante e corrigir o lançamento de modo a beneficiar à parte de direito. 
  
Pelo exposto, decido rejeitar a preliminar de nulidade parcial do 

processo, por cerceamento ao direito de defesa, arguida pelo sujeito passivo, a partir da 
sentença singular. Rejeitar a preliminar de nulidade do auto de infração, por falha 
processual insanável, arguida pelo sujeito passivo. Quanto ao mérito, conheço do recurso, 
dou-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e alterar o valor da 
multa formal para a importância de R$ 6.760,48 (seis mil, setecentos e sessenta reais e 
quarenta e oito centavos), em razão da adequação da penalidade para a prevista no Art. 
71, Inciso XXIII, sem a aplicação da forma privilegiada do § 8º, do CTE.   

 
 

Sala das sessões, em 01 de junho de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00776/16 
 
Relator: Conselheiro Edson Abrão da Silva 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade parcial do 
processo, por cerceamento ao direito de defesa, a partir da 
decisão singular, arguida pela autuada; e nulidade da peça 
básica, por insegurança na determinação da infração, arguida 
pela autuada. Rejeitadas. Mérito. Procedência Parcial. 
Adequação da penalidade proposta na inicial, para a prescrição 
do art. 71, inciso XXIII, sem a aplicação da forma privilegiada 
prevista no § 8° do referido art. 71 do CTE.  
 
1. Não se anula a decisão proferida pelo julgador de Primeira 
Instância quando ela se apresentar com os requisitos para a 
produção dos seus efeitos e sob o alicerce do art. 458 do 
Código de Processo Civil; 
 
2. A comprovação da inexistência das incorreções ou das 
omissões na formalização do crédito demonstram que a tarefa 
funcional da autoridade fiscal foi realizada e concluída de 
acordo com os apontamentos contábeis/fiscais da empresa. 
Portanto, os incidentes de nulidade do auto de infração, 
prescritos no art. 20 da Lei nº 16.469/2009, não alcançam o 
objetivo primeiro do defendente; 
 
3. A faculdade legal de o julgador poder adequar a penalidade 
proposta pela autoridade fiscal, no campo próprio do auto de 
infração, para uma benéfica à parte de direito, impõe a reforma 
parcial da decisão proferia pelo julgador de Primeira Instância e 
a decidir pela procedência do auto de infração sobre a parte 
litigiosa do processo administrativo tributário, porém, sem a 
aplicação da forma privilegiada do § 8º do art. 71 da Lei nº 
11.651/91-CTE. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de fevereiro de 2016, decidiu,   por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade parcial do processo, por cerceamento ao direito de defesa, arguida 
pelo sujeito passivo, a partir da sentença singular. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Edson Abrão da Silva, Domingos Caruso Neto, Carlos Andrade Silveira, 
Victor Augusto de Faria Morato e Masayuki Missao. Também, por unanimidade de votos, 
rejeitar a preliminar de nulidade do auto de infração, por falha processual insanável, 
arguida pelo sujeito passivo. Participaram do julgamento os Conselheiros Edson Abrão da 
Silva, Domingos Caruso Neto, Carlos Andrade Silveira, Victor Augusto de Faria Morato e 
Masayuki Missao. Quanto ao mérito, por maioria de votos, decidiu, conhecer do recurso, 
dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e alterar o valor da 
multa formal para a importância de R$ 6.760,48 (seis mil, setecentos e sessenta reais e 
quarenta e oito centavos),  em razão da adequação da penalidade para a prevista no Art. 
71, Inciso XXIII,  sem a aplicação da forma privilegiada do § 8º, do CTE.  Foram 
vencedores os Conselheiros Edson Abrão da Silva, Carlos Andrade Silveira e Masayuki 



 

Missao. Vencidos os Conselheiros Domingos Caruso Neto e Victor Augusto de Faria 
Morato. Vencidos os Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato e Domingos Caruso 
Neto que votaram pela manutenção da decisão singular que considerou procedente o auto 
de infração com a penalidade proposta na peça inicial. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo deixou de 
consignar, nas escriturações fiscais digitais referentes ao período de 01/01/2012 a 
31/12/2012, as notas fiscais eletrônicas números: 197; 199; 200; 201; 204; 205; 206; 207; 
238; 239; 242; 253; 254; 276; 288; 296; 297; 305; 306; 316; 322; 337; 331; 347; 261 e 363, 
referente à saída de mercadorias não tributada, na importância de R$ 780.304,82 
(setecentos oitenta mil, trezentos e quatro reais e oitenta e dois centavos), conforme e 
demonstrativos anexos. Em consequência, deverá pagar multa formal de 13% sobre o 
valor da operação. 

 
A autoridade lançadora identifica a norma infringida de acordo com a 

disposição do artigo 64 da Lei nº 11.651/91 – CTE, combinado com os artigos 88, § 1°, 
inciso III, 313 e 314 do Decreto 4.852/97. A proposição da penalidade atende à prescrita 
no artigo 71, inciso X, alínea "a" com a aplicação da forma privilegiada do § 8º do CTE. 

 
O auto de infração está instruído com os documentos: Anexo 

Estruturado - Detalhamento do Credito Tributário; Anexo Estruturado - Descritivo 
Complementar da Ocorrência; Envelope; Notificação Fiscal, Relatório das Notas fiscais 
não Encontradas; Construtora RIOMAZ INDÚSTRIA E COMERCIAL LTDA; e Recibo 
Entrega de Relatórios Digitais, fls. 03 a 69. 

 
Após a notificação, fl. 70, o sujeito passivo impugna o lançamento 

tributário na primeira fase de defesa, fls. 73 a 81, para fundamentar que não recebeu 
notificação ou intimação que lhe pudesse informar sobre o início da ação fiscal, inclusive, 
no domicilio tributário eletrônico não consta notificação ou correspondência sobre o 
procedimento fiscal. 

 
Afirma ainda que o fisco acessou a escrituração fiscal digital do 

estabelecimento por meio do sistema de informática da SEFAZ e extraiu os dados para 
expedir a presente autuação fiscal. 

 
Alega que não existe, no processo, cópia do ato do Secretário da 

Fazenda para habilitar o autuante da Classe I ou II a constituir o credito tributário 
decorrente de procedimento de auditoria. Afirma que não foi notificado para corrigir ou 
retificar a EFD conforme previsto no art. 356-O, § 3º do Decreto nº 4.852/97-RCTE. 

 
Entende que a multa aplicada deve ser a prescrita no art. 71, inciso 

XXIII, por ser a mais específica para o fato descrito na peça basilar. 
 
Em seu auxílio, quer a aplicação do art. 106, inciso II, alínea “c” do 

CTN, o qual determina que a lei tributária aplica-se a ato pretérito, quando lhe comine 
penalidade menos severa na lei vigente ao tempo da sua prática. Questiona o caráter 
confiscatório na exigência da multa, visto a possibilidade de ser limitada a 30% (trinta por 
cento) prevista na Lei nº 13.800/2001. 

 
Registra na peça de defesa diversos considerandos e, finalmente, 

requer a nulidade do auto de infração, ou a determinação da adequação da penalidade 



 

para uma mais específica e benéfica, prescrita na legislação tributária, ou para que o 
recolhimento da multa exigida se proceda na forma esclarecida na peça de defesa.  

 
O impugnante instrui a peça defensória com os documentos: 

Alteração Contratual, cópia de intimação, cópia do auto de infração, fls. 82 a 86. 
. 
O julgador singular decide pela procedência do auto de infração, fls. 

89 a 103. 
 
Em sua fundamentação ele afirma que, “o presente feito atende não 

só aos requisitos do artigo 8° citado, como do artigo 142 CTN não havendo, a ocorrência 
de nenhuma nulidade”, fl. 92. 

 
Alega, ainda, não ser motivo de nulidade a falta de Notificação Fiscal 

para retificar a EFD e que, no caso de haver erro na escrituração de documento fiscal, o 
sujeito passivo a corrige pelos meios legais, mas não se exime da aplicação da penalidade 
e, caso haja erro ela pode ser adequada no curso do processo. 

  
Quanto à falta do ato do Secretário da Fazenda, que motivou a 

defendente a arguir a preliminar de nulidade do trabalho fiscal, visto ser este ausente 
deste procedimento administrativo, deixa claro não há essa necessidade, pois, conforme 
relatório do terminal SEFAZ, a empresa é classificada de MICRO/PEQUENO PORTE, e 
de acordo com o artigo 4° da Lei 13.266/98, o ato deixa de ser necessário. 

 
O julgador singular sustenta que o sujeito passivo não apresentou 

documentos que contenham a exatidão do seu procedimento e não há, portanto, qualquer 
prova que contradite o trabalho fiscal. 

 
Quanto aplicar a penalidade mais benéfica, esta só pode ser, quando 

há dúvida em relação a qual aplicar, o que não acontece no presente caso, pois existe 
uma penalidade especifica para a infração descrita na peça basilar. 

 
Sobre essa questão o julgador singular posiciona, fl. 99, o seu 

convencimento de voto, com o seguinte raciocínio: 
 
“Em relação à alegação de que deveria ser aplicada a penalidade 

prevista no artigo 371, inciso XXIII, alínea “a” do RCTE, pois nos termos do § 4º do art. 
371 do RCTE deve ser aplicado a penalidade mais específica, tendo o CAT já decidido 
nesse sentido, e o STJ tendo pacificado entendimento nesse sentido, inclusive de que 
deveria ser aplicada a redução da multa prevista na lei mais nova por ser benéfica, 
situação esta, determinada, também pelo artigo 112 do CTN.” 

 
No entanto, entende que, não se fala em aplicação da lei tributária a 

ato pretérito, quando lhe comine penalidade menos severa do que a lei vigente no ato de 
lançamento de ofício, para o caso, pois o auditor deve propor a penalidade mais 
específica, como foi o caso. 

 
Antes de o sujeito passivo ser notificado da decisão singular, os 

documentos de fls. 104 a 112 foram juntados ao processo os quais foram apresentados 
pelo autuado. 

 



 

O sujeito passivo foi intimado, fls. 113 e 115, e recorre da decisão 
proferida pela Primeira Instância, fls. 116 a 120, para alegar que nos relatórios sentenciais 
não foram consideradas as razoes e provas apresentadas. 

 
Afirma que não “existe paridade ente o registro de notas fiscais feito 

em livro de papel, em relação aquele elaborado em meio magnético digital, existe apenas 
uma equivalência no conteúdo das informações, pois em ambos, trata-se de registro de 
notas de entradas (ou saídas), mas existe uma enorme diferença na forma de 
apresentação das respectivas informações. Veja porque: no RCTE de Goiás, em seu Art. 
300, diz que o “livro fiscal” é a reunião de folhas impressas, destinadas a escriturar os 
eventos relacionados com o ICMS, e que este livro fiscal deve ter suas folhas numeradas 
graficamente em ordem crescente e costuradas e encadernadas”, fl. 117. 

 
O sujeito passivo requer a nulidade do auto de infração, bem como a 

adequação da penalidade para a prevista no art. 371, inciso XXIII, alínea “a” do Decreto nº 
4.852/97-RCTE.  

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Estudei o questionamento preliminar de nulidade, uma por 

cerceamento ao direito de defesa, situação invocada para a nulidade parcial do processo a 
partir da decisão proferida pela Primeira Instância e a outra fundamentada em falha 
processual insanável, que tratarei como insegurança na determinação da infração, ambas 
arguidas pelo sujeito passivo e me convenci de rejeitá-las porque entendo que: 

 
Primeiro, a decisão proferida pelo julgador de Primeira Instância 

estudou a tese impugnatória, observou as contraprovas, avaliou os itens questionados 
pela parte de direito e decidiu por não acatar as preliminares de nulidade da peça básica, 
nem adequar a penalidade proposta pela fiscalização ou de redução em 80%, nos termos 
do art. 171 do CTE, nem o requerido de cancelamento ou redução da multa proposta, 
formulado pela autuada, a qual firmou o entendimento de ela ser confiscatória, para depois 
formar o seu julgamento sem violar os preceitos do processo administrativo tributário. No 
mérito, decide pela procedência do auto de infração, sem fundamentá-lo porque a defesa 
não o questionou. 

 
Quanto à insegurança na determinação da infração vejo que o 

trabalho fiscal atende ao que determina o art. 142 do Código Tributário Nacional-CTN e a 
Lei nº 11.651/91-Código Tributário Estadual, que a causa geradora do fato foi identificada 
e demonstrada no nascimento da obrigação tributária, que a autoridade administrativa é 
competente para a execução da tarefa funcional e que nenhum direito foi cerceado no 
curso da ação fiscal. Com esta conclusão, rejeito a nulidade do processo, invocada pela 
parte que se sentiu prejudicada e dou prosseguimento ao andamento processual, para fins 
decisórios do mérito da ação. 

 
Quanto ao mérito, nas duas fases de defesa, o sujeito passivo não o 

questionou, o que me impera a definir a questão com a confirmação da decisão proferida 
pelo julgador singular, visto que o tratamento dado naquela oportunidade atendeu os 
questionamentos preliminares da parte de direito e, no mérito, a atenção do julgador 
singular se ateve à legislação vigente na data da ocorrência do fato gerador da obrigação 
tributária e na falta de instrução da peça impugnatória. 

 



 

Porém, a legislação tributária me faculta acolher o pedido de 
adequação da multa acessória proposta no campo próprio do auto de infração do art. 71, 
inciso X, alínea “a” para a prescrita no art.71, inciso XXIII da Lei nº 11.651/91 e, com isso, 
atendo ao requerido na peça recursal com a exclusão da aplicação da forma privilegiada 
do § 8º do CTE, conforme previsão do art. 106, inciso II, alínea “c” do Código Tributário 
Nacional, que transcrevo: 

 
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: 
[...] 
II – tratando-se de ato não definitivamente julgado; 
[...] 

c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo de sua 
prática. 

 
Para a punição do sujeito passivo que não escriturou o universo dos 

documentos fiscais envolvidos com a sua atividade comercial e que constituiu o fato 
gerador da obrigação tributária acessória, a Lei nº 11.651/91-CTE contém duas 
disposições facultativas ao sujeito ativo para reparar o deslize cometido pelo contribuinte: 
uma do inciso X, alínea “a” e a outra do inciso XXIII, ambos do art. 71-CTE, esta última 
invocada pelo recorrente. 

 
Com isto, firmei a minha convicção majoritária de assim proceder tem 

a ver com as normas punitivas prescritas na legislação, visto que, enquanto o art. 71, 
inciso X prescreve a aplicação de 13% (treze por cento) a ser calculado sobre o valor da 
operação ou da prestação, o inciso XXIII prescreve a aplicação da multa formal por 
arquivo magnético apresentado com omissão de registro ou com informação incorreta ou 
incompleta referente a qualquer campo de registro, inclusive aquele que apresente valor 
de operação ou prestação divergente com o valor da operação ou prestação realizada 
pelo contribuinte, sucessiva e cumulativamente. 

 
Transcrevo os artigos mencionados: 
 
Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
 
X - de 13% (treze por cento): 
 
a) calculado sobre o valor da operação ou da prestação, pela falta de 
registro, ou pelo registro com valor a menor, em livro próprio, de documento 
fiscal regularmente emitido. 
 
XXIII - por arquivo magnético apresentado com omissão de registro ou com 
informação incorreta ou incompleta referente a qualquer campo de registro, 
inclusive aquele que apresente valor de operação ou prestação divergente 
com o valor da operação ou prestação realizada pelo contribuinte, 
sucessiva e cumulativamente. 

 
Considero a data da lavratura do auto de infração, ocorrida no dia 

17/03/2015, para efeito de aplicação do valor de R$ 845,06 por período em que o sujeito 
passivo deixou de escriturar as Notas Fiscais Eletrônicas de Saída de Mercadorias, 
analiso o Anexo Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário e vejo que o sujeito 
passivo deixou de escriturar de forma correta os referidos documentos fiscais durante 8 
(oito) meses. Com isto, resolvido o questionamento de adequação da penalidade formal 
proposta pela fiscalização, vez que, multiplico o valor de R$ 845,06 por 08 meses em que 
as notas fiscais identificadas no Anexo Estruturado – Descritivo Complementar da 



 

Ocorrência não foram escrituradas e apuro um saldo devedor no total de R$ 6.760,48 (seis 
mil, setecentos e sessenta reais e quarenta e oito centavos). 

 

Esclareço o cálculo: 
 
R$ 845,06 X 8meses = R$ 6.760,48. 
 
Considero, ainda, que o julgador do processo administrativo tributário 

tem a faculdade de corrigir a penalidade de acordo com o ensinamento do art. 2º da Lei de 
Introdução ao Código Civil e do art. 106 do Código Tributário Nacional nas ocorrências 
que os compõem e, também, adequar a forma punitiva se a lei vigente da data da 
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária dispusera de duas normas punitivas ao 
sujeito passivo, ou seja, uma agravante e outra atenuante. 

 
Neste caso, o julgador, sob o amparo da lei, pode aplicar a forma 

atenuante e corrigir o lançamento de modo a beneficiar à parte de direito. 
  
Pelo exposto, decido rejeitar a preliminar de nulidade parcial do 

processo, por cerceamento ao direito de defesa, arguida pelo sujeito passivo, a partir da 
sentença singular. Rejeitar a preliminar de nulidade do auto de infração, por falha 
processual insanável, arguida pelo sujeito passivo. Quanto ao mérito, conheço do recurso, 
dou-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e alterar o valor da 
multa formal para a importância de R$ 6.760,48 (seis mil, setecentos e sessenta reais e 
quarenta e oito centavos), em razão da adequação da penalidade para a prevista no art. 
71, Inciso XXIII, sem a aplicação da forma privilegiada do § 8º, do CTE.   

 
 
 

Sala das sessões, em 01 de junho de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00777/16 
 
Relator: Conselheiro Edson Abrão da Silva 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade parcial do 
processo, por cerceamento ao direito de defesa, a partir da 
decisão singular, arguida pela autuada; e nulidade da peça 
básica, por insegurança na determinação da infração, arguida 
pela autuada. Rejeitadas. Mérito. Procedência Parcial. 
Adequação da penalidade proposta na inicial, para a prescrição 
do art. 71, inciso XXIII, sem a aplicação da forma privilegiada 
prevista no § 8° do referido art. 71 do CTE.  
 
1. Não se anula a decisão proferida pelo julgador de Primeira 
Instância quando ela se apresentar com os requisitos para a 
produção dos seus efeitos e sob o alicerce do art. 458 do 
Código de Processo Civil; 
 
2. A comprovação da inexistência das incorreções ou das 
omissões na formalização do crédito demonstram que a tarefa 
funcional da autoridade fiscal foi realizada e concluída de 
acordo com os apontamentos contábeis/fiscais da empresa. 
Portanto, os incidentes de nulidade do auto de infração, 
prescritos no art. 20 da Lei nº 16.469/2009, não alcançam o 
objetivo primeiro do defendente; 
 
3. A faculdade legal de o julgador poder adequar a penalidade 
proposta pela autoridade fiscal, no campo próprio do auto de 
infração, para uma benéfica à parte de direito, impõe a reforma 
parcial da decisão proferia pelo julgador de Primeira Instância e 
a decidir pela procedência do auto de infração sobre a parte 
litigiosa do processo administrativo tributário, porém, sem a 
aplicação da forma privilegiada do § 8º do art. 71 da Lei nº 
11.651/91-CTE. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de fevereiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade parcial do processo, por cerceamento ao direito de defesa, arguida 
pelo sujeito passivo, a partir da sentença singular. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Edson Abrão da Silva, Domingos Caruso Neto, Carlos Andrade Silveira, 
Victor Augusto de Faria Morato e Masayuki Missao. Também, por unanimidade de votos, 
rejeitar a preliminar de nulidade do auto de infração, por falha processual insanável, 
arguida pelo sujeito passivo. Participaram do julgamento os Conselheiros Edson Abrão da 
Silva, Domingos Caruso Neto, Carlos Andrade Silveira, Victor Augusto de Faria Morato e 
Masayuki Missao. Quanto ao mérito, por maioria de votos, decidiu, conhecer do recurso, 
dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e alterar o valor da 
multa formal para a importância de R$ 10.140,72 (dez mil, cento e quarenta reais e 
setenta e dois centavos),  em razão da adequação da penalidade para a prevista no Art. 
71, Inciso XXIII,  sem a aplicação da forma privilegiada do § 8º, do CTE.  Foram 
vencedores os Conselheiros Edson Abrão da Silva, Carlos Andrade Silveira e Masayuki 



 

Missao. Vencidos os Conselheiros Domingos Caruso Neto e Victor Augusto de Faria 
Morato. Vencidos os Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato e Domingos Caruso 
Neto que votaram pela manutenção da decisão singular que considerou procedente o auto 
de infração com a penalidade proposta na peça inicial. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo deixou de 
consignar, nas escriturações fiscais digitais referentes ao período de 01/01/2012 a 
31/12/2012, as notas fiscais eletrônicas de entrada de mercadorias ou utilização de 
serviço relacionadas no texto complementar (fl. 05), conforme demonstrativo e 
documentos anexos. Em consequência, deverá pagar multa formal de 25% (vinte e cinco 
por cento) calculados sobre o valor da operação (ou prestação), juntamente com os 
acréscimos legais.  

 
A autoridade lançadora identifica a norma infringida de acordo com a 

disposição do artigo 64 da Lei nº 11.651/91 – CTE, combinado com o artigo 308 do 
Decreto 4.852/97. A proposição da penalidade atende à prescrita no artigo 71, inciso VII, 
alínea "c" com a aplicação da forma privilegiada do § 8º do CTE. 

 
O auto de infração está instruído com os documentos: Anexo 

Estruturado - Detalhamento do Credito Tributário; Anexo Estruturado - Descritivo 
Complementar da Ocorrência; Envelope; Notificação Fiscal, Relatório das Notas fiscais 
não Encontradas; Construtora RIOMAZ INDÚSTRIA E COMERCIAL LTDA; e Recibo 
Entrega de Relatórios Digitais, fls. 03 a 38. 

 
Após as notificações, fls. 39 a 41, o sujeito passivo impugna o 

lançamento tributário na primeira fase de defesa, fls. 44 a 53, para fundamentar que não 
recebeu notificação ou intimação que lhe pudesse informar sobre o início da ação fiscal, 
inclusive, no domicilio tributário eletrônico não consta notificação ou correspondência 
sobre o procedimento fiscal. 

 
Afirma ainda que o fisco acessou a escrituração fiscal digital do 

estabelecimento por meio do sistema de informática da SEFAZ e extraiu os dados para 
expedir a presente autuação fiscal. 

 
Alega que não existe, no processo, cópia do ato do Secretário da 

Fazenda para habilitar o autuante da Classe I ou II a constituir o credito tributário 
decorrente de procedimento de auditoria. Afirma que não foi notificado para corrigir ou 
retificar a EFD conforme previsto no art. 356-O, § 3º do Decreto nº 4.852/97-RCTE. 

 
Entende que a multa aplicada deve ser a prescrita no art. 371, inciso 

XXIII do Decreto nº 4.852/97, por ser a mais específica para o fato descrito na peça 
basilar. 

 
Em seu auxílio, quer a aplicação do art. 106, inciso II, alínea “c” do 

CTN, o qual determina que a lei tributária aplica-se a ato pretérito, quando lhe comine 
penalidade menos severa na lei vigente ao tempo da sua prática. Questiona o caráter 
confiscatório na exigência da multa, visto a possibilidade de ser limitada a 30% (trinta por 
cento) prevista na Lei nº 13.800/2001. 

 
Registra na peça de defesa diversos considerandos e, finalmente, 

requer a nulidade do auto de infração, ou a determinação da adequação da penalidade 



 

para uma mais específica e benéfica, prescrita na legislação tributária, ou para que o 
recolhimento da multa exigida se proceda na forma esclarecida na peça de defesa.  

 
O impugnante instrui a peça defensória com os documentos: 

Alteração Contratual, cópia de intimação, cópia do auto de infração, fls. 55 a 58. 
 
O julgador singular decide pela procedência do auto de infração, fls. 

61 a 78. 
 
Em sua fundamentação ele afirma que, “o presente feito atende não 

só aos requisitos do artigo 8° citado, como do artigo 142 CTN não havendo, a ocorrência 
de nenhuma nulidade”, fl. 64. 

 
Alega, ainda, não ser motivo de nulidade a falta de Notificação Fiscal 

para retificar a EFD e que, no caso de haver erro na escrituração de documento fiscal, o 
sujeito passivo a corrige pelos meios legais, mas não se exime da aplicação da penalidade 
e, caso haja erro ela pode ser adequada no curso do processo. 

  
Quanto à falta do ato do Secretário da Fazenda, que motivou a 

defendente a arguir a preliminar de nulidade do trabalho fiscal, visto ser este ausente 
deste procedimento administrativo, deixa claro não há essa necessidade, pois, conforme 
relatório do terminal SEFAZ, a empresa é classificada de MICRO/PEQUENO PORTE, e 
de acordo com o artigo 4° da Lei 13.266/98, o ato deixa de ser necessário. 

 
O julgador singular sustenta que o sujeito passivo não apresentou 

documentos que contenham a exatidão do seu procedimento e não há, portanto, qualquer 
prova que contradite o trabalho fiscal. 

 
Quanto aplicar a penalidade mais benéfica, esta só pode ser, quando 

há dúvida em relação a qual aplicar, o que não acontece no presente caso, pois existe 
uma penalidade especifica para a infração descrita na peça basilar. 

 
Sobre essa questão o julgador singular posiciona, fl. 74, o seu 

convencimento de voto, com o seguinte raciocínio: 
 
“Em relação à alegação de que deveria ser aplicada a penalidade 

prevista no artigo 371, inciso XXIII, alínea “a” do RCTE, pois nos termos do § 4º do art. 
371 do RCTE deve ser aplicado a penalidade mais específica, tendo o CAT já decidido 
nesse sentido, e o STJ tendo pacificado entendimento nesse sentido, inclusive de que 
deveria ser aplicada a redução da multa prevista na lei mais nova por ser benéfica, 
situação esta, determinada, também pelo artigo 112 do CTN.” 

 
No entanto, entende que, não se fala em aplicação da lei tributária a 

ato pretérito, quando lhe comine penalidade menos severa do que a lei vigente no ato de 
lançamento de ofício, para o caso, pois o auditor deve propor a penalidade mais 
específica, como foi o caso. 

 
Antes de o sujeito passivo ser notificado da decisão singular, os 

documentos de fls. 79 a 87 foram juntados ao processo os quais foram apresentados pelo 
autuado. 

 



 

O sujeito passivo foi intimado, fls. 88 e 89, e recorre da decisão 
proferida pela Primeira Instância, fls. 91 a 95, para alegar que nos relatórios sentenciais 
não foram consideradas as razoes e provas apresentadas. 

 
Afirma que não “existe paridade ente o registro de notas fiscais feito 

em livro de papel, em relação aquele elaborado em meio magnético digital, existe apenas 
uma equivalência no conteúdo das informações, pois em ambos, trata-se de registro de 
notas de entradas (ou saídas), mas existe uma enorme diferença na forma de 
apresentação das respectivas informações. Veja porque: no RCTE de Goiás, em seu Art. 
300, diz que o “livro fiscal” é a reunião de folhas impressas, destinadas a escriturar os 
eventos relacionados com o ICMS, e que este livro fiscal deve ter suas folhas numeradas 
graficamente em ordem crescente e costuradas e encadernadas”, fl. 92. 

 
O sujeito passivo requer a nulidade do auto de infração, bem como a 

adequação da penalidade para a prevista no art. 371, inciso XXIII, alínea “a” do Decreto nº 
4.852/97-RCTE.  

 
Relatório. 
 

V O T O 
 
Estudei o questionamento preliminar de nulidade, uma por 

cerceamento ao direito de defesa, situação invocada para a nulidade parcial do processo a 
partir da decisão proferida pela Primeira Instância e a outra fundamentada em falha 
processual insanável, que tratarei como insegurança na determinação da infração, ambas 
arguidas pelo sujeito passivo e me convenci de rejeitá-las porque entendo que: 

 
Primeiro, a decisão proferida pelo julgador de Primeira Instância 

estudou a tese impugnatória, observou as contraprovas, avaliou os itens questionados 
pela parte de direito e decidiu por não acatar as preliminares de nulidade da peça básica, 
nem adequar a penalidade proposta pela fiscalização ou de redução em 80%, nos termos 
do art. 171 do CTE, nem o requerido de cancelamento ou redução da multa proposta, 
formulado pela autuada, a qual firmou o entendimento de ela ser confiscatória, para depois 
formar o seu julgamento sem violar os preceitos do processo administrativo tributário. No 
mérito, decide pela procedência do auto de infração, sem fundamentá-lo porque a defesa 
não o questionou. 

 
Quanto à insegurança na determinação da infração vejo que o 

trabalho fiscal atende ao que determina o art. 142 do Código Tributário Nacional-CTN e a 
Lei nº 11.651/91-Código Tributário Estadual, que a causa geradora do fato foi identificada 
e demonstrada no nascimento da obrigação tributária, que a autoridade administrativa é 
competente para a execução da tarefa funcional e que nenhum direito foi cerceado no 
curso da ação fiscal. Com esta conclusão, rejeito a nulidade do processo, invocada pela 
parte que se sentiu prejudicada e dou prosseguimento ao andamento processual, para fins 
decisórios do mérito da ação. 

 
Quanto ao mérito, nas duas fases de defesa, o sujeito passivo não o 

questionou, o que me impera a definir a questão com a confirmação da decisão proferida 
pelo julgador singular, visto que o tratamento dado naquela oportunidade atendeu os 
questionamentos preliminares da parte de direito e, no mérito, a atenção do julgador 
singular se ateve à legislação vigente na data da ocorrência do fato gerador da obrigação 
tributária e na falta de instrução da peça impugnatória. 

 



 

Porém, a legislação tributária me faculta acolher o pedido de 
adequação da multa acessória proposta no campo próprio do auto de infração do art. 71, 
inciso X, alínea “a” para a prescrita no art.71, inciso XXIII da Lei nº 11.651/91 e, com isso, 
atendo ao requerido na peça recursal com a exclusão da aplicação da forma privilegiada 
do § 8º do CTE, conforme previsão do art. 106, inciso II, alínea “c” do Código Tributário 
Nacional, que transcrevo: 

 
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: 
[...] 
II – tratando-se de ato não definitivamente julgado; 
[...] 
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei 
vigente ao tempo de sua prática. 

 
Para a punição do sujeito passivo que não escriturou o universo dos 

documentos fiscais envolvidos com a sua atividade comercial e que constituiu o fato 
gerador da obrigação tributária acessória, a Lei nº 11.651/91-CTE contém duas 
disposições facultativas ao sujeito ativo para reparar o deslize cometido pelo contribuinte: 
uma do inciso X, alínea “a” e a outra do inciso XXIII, ambos do art. 71-CTE, esta última 
invocada pelo recorrente. 

 
Com isto, firmei a minha convicção majoritária de assim proceder tem 

a ver com as normas punitivas prescritas na legislação, visto que, enquanto o art. 71, 
inciso X prescreve a aplicação de 13% (treze por cento) a ser calculado sobre o valor da 
operação ou da prestação, o inciso XXIII prescreve a aplicação da multa formal por 
arquivo magnético apresentado com omissão de registro ou com informação incorreta ou 
incompleta referente a qualquer campo de registro, inclusive aquele que apresente valor 
de operação ou prestação divergente com o valor da operação ou prestação realizada 
pelo contribuinte, sucessiva e cumulativamente. 

 
Transcrevo os artigos mencionados: 
 
Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
 
X - de 13% (treze por cento): 
 
a) calculado sobre o valor da operação ou da prestação, pela falta de 
registro, ou pelo registro com valor a menor, em livro próprio, de documento 
fiscal regularmente emitido. 
 
XXIII - por arquivo magnético apresentado com omissão de registro ou com 
informação incorreta ou incompleta referente a qualquer campo de registro, 
inclusive aquele que apresente valor de operação ou prestação divergente 
com o valor da operação ou prestação realizada pelo contribuinte, 
sucessiva e cumulativamente. 

 
Considero a data da lavratura do auto de infração, ocorrida no dia 

17/03/2015, para efeito de aplicação do valor de R$ 845,06 por período em que o sujeito 
passivo deixou de escriturar as Notas Fiscais Eletrônicas de Saída de Mercadorias, 
analiso o Anexo Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário e vejo que o sujeito 
passivo deixou de escriturar de forma correta os referidos documentos fiscais durante 12 
(doze) meses. Com isto, resolvido o questionamento de adequação da penalidade formal 
proposta pela fiscalização, vez que, multiplico o valor de R$ 845,06 por 12 meses em que 
as notas fiscais identificadas no Anexo Estruturado – Descritivo Complementar da 



 

Ocorrência não foram escrituradas e apuro um saldo devedor no total de R$ 10.140,72 
(seis mil, setecentos e sessenta reais e quarenta e oito centavos). 

 

Esclareço o cálculo: 
 
R$ 845,06 X 12meses = R$ 10.140,72. 
 
Considero, ainda, que o julgador do processo administrativo tributário 

tem a faculdade de corrigir a penalidade de acordo com o ensinamento do art. 2º da Lei de 
Introdução ao Código Civil e do art. 106 do Código Tributário Nacional nas ocorrências 
que os compõem e, também, adequar a forma punitiva se a lei vigente da data da 
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária dispusera de duas normas punitivas ao 
sujeito passivo, ou seja, uma agravante e outra atenuante. 

 
Neste caso, o julgador, sob o amparo da lei, pode aplicar a forma 

atenuante e corrigir o lançamento de modo a beneficiar à parte de direito. 
 
Pelo exposto, decido rejeitar a preliminar de nulidade parcial do 

processo, por cerceamento ao direito de defesa, arguida pelo sujeito passivo, a partir da 
sentença singular. Rejeitar a preliminar de nulidade do auto de infração, por falha 
processual insanável, arguida pelo sujeito passivo. Quanto ao mérito, conhecer do 
recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e alterar o 
valor da multa formal para a importância de R$ 10.140,72 (dez mil, cento e quarenta reais 
e setenta e dois centavos), em razão da adequação da penalidade para a prevista no Art. 
71, Inciso XXIII, sem a aplicação da forma privilegiada do § 8º, do CTE.   

 
 
 

Sala das sessões, em 01 de junho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00786/16 
 
Relator: Conselheiro Rodolfo Ramos Caiado 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Extravio de documento 
fiscal. Improcedência. 
 
É improcedente o auto de infração relativo a extravio de 
documento fiscal quando comprovada a entrega e baixa desses 
documentos em órgão fazendário próprio. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 12 de fevereiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Rodolfo Ramos Caiado, Domingos Caruso 
Neto, Carlos Andrade Silveira, Victor Augusto de Faria Morato e Masayuki Missao. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Exige-se no auto de infração a pena pecuniária no valor de R$ 
50.612,50 (cinquenta mil, seiscentos e doze reais e cinquenta centavos) da autuada, na 
condição de contribuinte, em razão desta ter extraviado as Notas Fiscais modelo 2, Série 
D-1, numeradas de 001 a 250, no total de 250 (duzentos e cinquenta) documentos fiscais. 

 
Citados como infringidos o art. 64 da lei n° 11.651/91, c/c o art. 109 

do Decreto n° 4.852/97, proposta a penalidade prevista no art. 71, XX, “a”, 1, da Lei n° 
11.651/91. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, extrato do 

Controle de Concessão/Autenticação de Documentos Fiscais – CIAF (fls. 04) e lista da 
Portaria n° 09/13-SRE (fls. 05). 

 
Intimado por edital publicado em 30/08/2013 (fls. 09), o sujeito 

passivo não comparece ao processo, sendo declarado revel (fls. 10). 
 
Revel, o sujeito passivo apresenta impugnação em Segunda 

Instância (fls. 18 a 19), pedindo a improcedência do lançamento, alegando, em síntese, ter 
efetuado a entrega dos documentos fiscais ao órgão fazendário, quando da formalização 
do pedido de baixa da inscrição no cadastro estadual. 

 
Junta, a título de prova, cópias do Termo de Baixa de Documento 

Fiscal n° 092473 (fls. 20), de Pedido de Baixa de Documento Fiscal (fls. 21), Comprovante 
de Solicitação de Paralisação Temporária (fls. 22) e Comprovante de Homologação de 
Paralisação (fls. 23), dentre outros documentos. 

 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 



 

 
A acusação formulada no auto de infração é de extravio das Notas 

Fiscais modelo 2, Série D-1, numeradas de 001 a 250, no total de 250 (duzentos e 
cinquenta) documentos fiscais. 

 
O documento “Termo de Baixa de Documento Fiscal n° 092473” (fls. 

20), juntado pela defesa, revela a baixa pela DRF de Goiânia da totalidade dos 
documentos fiscais reclamados no auto de infração, e, sendo que a baixa é uma 
consequência da entrega dos documentos ao órgão fazendário, concluo pela 
improcedência do lançamento. 

 
Ante o exposto, conheço da impugnação, dou-lhe provimento para 

considerar improcedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões, em 01 de junho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00787/16 
 
Relator: Conselheiro João Divino de Brito 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Extravio de documento 
fiscal. Procedência em parte. 
 
1. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os 
comprovantes dos registros neles efetuados, bem como os 
demais documentos de interesse fiscal, serão conservados até 
que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes dos 
atos, fatos ou negócios a que se refiram. (art. 146, Parágrafo 
único, CTE); 
 
 2. É parcialmente procedente o auto de infração relativo a 
extravio de documento fiscal quando comprovada a entrega de 
partes desses documentos em órgão fazendário próprio. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 26 de fevereiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de 
infração no valor de R$ 202,45 (duzentos e dois reais e quarenta e cinco centavos), 
relativamente a nota fiscal mod. 2 nº 50. Participaram do julgamento os Conselheiros João 
Divino de Brito, Talita Pimenta Félix e Nislene Alves Borges. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Exige-se no auto de infração a pena pecuniária no valor de R$ 
50.612,50 (cinquenta mil, seiscentos e doze reais e cinquenta centavos) da autuada, na 
condição de contribuinte, em razão desta ter extraviado as Notas Fiscais modelo 2, Série 
D-1, numeradas de 001 a 250, no total de 250 (duzentos e cinquenta) documentos fiscais. 

 
Aplicada a multa no valor de R$ 202,45 (duzentos e dois reais e 

quarenta e cinco centavos) por documento extraviado. 
 
Citados como infringidos o art. 64 da lei n° 11.651/91, c/c o art. 109 

do Decreto n° 4.852/97, proposta a penalidade prevista no art. 71, XX, “a”, 1, da Lei n° 
11.651/91. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, extrato do 

Controle de Concessão/Autenticação de Documentos Fiscais – CIAF (fls. 04) e lista da 
Portaria n° 09/13-SRE (fls. 05). 

 
Intimado em 24/06/2013 (fls. 09), o sujeito passivo não comparece 

ao processo, sendo declarado revel (fls. 10). 
 
Revel, o sujeito passivo apresenta impugnação em Segunda 

Instância (fls. 15), pedindo a improcedência do lançamento, alegando, em síntese, ter 
efetuado a entrega dos documentos fiscais ao órgão fazendário, quando da formalização 
do pedido de baixa da inscrição no cadastro estadual. 



 

 
Junta, a título de prova, cópias do Anexo II - Informativo Sobre a 

Utilização e Apresentação de Documentos Fiscais (fls. 19), do Termo de Baixa de 
Documento Fiscal n° 089034 (fls. 20) e de Pedido de Baixa de Documento Fiscal (fls. 21), 
dentre outros documentos. 

 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
A acusação é de extravio das Notas Fiscais modelo 2, Série D-1, 

numeradas de 001 a 250, no total de 250 (duzentos e cinquenta) documentos fiscais, 
sendo imputada ao sujeito passivo a exigência da multa formal no valor de R$ 50.612,50 
(cinquenta mil seiscentos e doze reais e cinquenta centavos). 

 
Fundamentam a exigência fiscal o Código Tributário Estadual (CTE), 

arts. 64 e 146, Parágrafo único, e o Regulamento do CTE (RCTE), art. 109, a seguir 
reproduzidos: 

 
CTE, Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento 
do imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou 
negativas, estabelecidas na legislação tributária. 

 
Art. 146. [...] 
 
Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e 

fiscal e os comprovantes dos registros neles efetuados, bem como os 
demais documentos de interesse fiscal, serão conservados até que 
ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes dos atos, 
fatos ou negócios a que se refiram. 

 
RCTE, Art. 109. No encerramento da atividade do estabelecimento o 
contribuinte deve requerer a baixa de sua inscrição cadastral, hipótese em 
que deve apresentar todos os livros e documentos fiscais necessários à 
conclusão do evento, além de preencher os demais requisitos previstos na 
legislação pertinente (Lei nº 11.651/91, art. 153-D, caput).  

 
O documento “Anexo II - Informativo Sobre a Utilização e 

Apresentação de Documentos Fiscais” (fls. 19), juntado pela defesa, revela a entrega da 
documentação autuada, exceto a Nota Fiscal modelo 2 n° 050 citada no informativo como 
não apresentada. 

 
Remanescendo extraviado apenas 1 (um) documento fiscal, sendo a 

multa aplicada por documento fiscal presumidamente extraviado no valor R$ 202,45 
(duzentos e dois reais e quarenta e cinco centavos), o lançamento deve ser alterado para 
este montante. 

 
Ante o exposto, conheço da impugnação, dou-lhe parcial provimento 

para considerar procedente em parte o auto de infração no valor de R$ 202,45 (duzentos e 
dois reais e quarenta e cinco centavos), relativamente a nota fiscal modelo 2 nº 50. 

 
 

Sala das sessões, em 01 de junho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00793/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Lidilone Polizeli Bento 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Pedido de Diligência, formulado pelo 
sujeito passivo. Rejeitado. Preliminar de nulidade do lançamento 
por insegurança na determinação da infração. Rejeitada. 
Preliminar de adequação da penalidade para aplicação do § 8º 
do art. 71 do CTE. Rejeitada. 
 
Deve ser indeferido o pedido de diligência formulado pelo 
sujeito passivo quando não vier acompanhado de justa causa 
para seu deferimento.   
 
Não há que se falar em nulidade do lançamento por insegurança 
na determinação da infração quando o sujeito passivo estiver 
devidamente identificado, a infração corretamente tipificada e o 
sujeito passivo tiver compreendido o alcance e conteúdo da 
acusação fiscal.    
 
Não se pode aplicar a forma privilegiada prevista no §8º do art. 
71 do CTE quando inexistem nos autos elementos capazes de 
afirmarem que da omissão praticada pelo autuado não resultou 
falta de pagamento do imposto, ainda que de forma indireta.  
 
ICMS. Obrigação Acessória. Omissão de Registro de Notas 
Fiscais de entrada no Livro Próprio. Multa Formal. Procedente. 
 
Correto o lançamento que exige multa formal decorrente de 
omissão de registro de notas fiscais de entrada no livro próprio, 
nos termos do art. 308 do RCTE. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 30 de maio de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido 
de diligência formulado pelo sujeito passivo . Participaram do julgamento os Conselheiros 
Nivaldo Carvelo Carvalho, Lidilone Polizeli Bento e Heli José da Silva.  E, também, por 
unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela 
autuada, por insegurança na determinação da infração. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, Lidilone Polizeli Bento e Heli José da Silva. 
Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento 
para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, Lidilone Polizeli 
Bento e Heli José da Silva. Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de adequação da 
penalidade,  proposta  pelo Conselheiro Relator,  referente à aplicação da forma 
privilegiada prevista no § 8º do art. 71 da Lei nº 11.651/91. Foram vencedores os 
Conselheiros Lidilone Polizeli Bento e Heli José da Silva. Vencido o Conselheiro Nivaldo 
Carvelo Carvalho. 
 



 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata o presente processo de exigência de multa formal, decorrente 
de omissão de registro de entradas relativo à Escrituração Fiscal Digital- EFD no período 
de 01/01/13 a 31/12/13, relativo a totalidade dos documentos fiscais de entrada, conforme 
documentos e demonstrativos anexos. 

 
Indicam-se como infringidos o art. 64, §2º, da Lei nº 11.651/91, 

combinado com arts.308, 310 e 356-C, § 1º, I, do Decreto nº 4.852/97. Propõe-se a 
penalidade prevista no art. 71, inciso VII, alínea ‘c’ da Lei nº 11.651/91, com redação da 
Lei nº 13.446/99. 

 
Instruem os autos o Anexo Estruturado- Detalhamento do Crédito 

Tributário, Resumo Mensal das Notas Fiscais não registradas e mídia digital contendo os 
levantamentos e demonstrativos fiscais pertinentes. 

 
Regularmente intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação em 

primeira instância alegando nulidade do lançamento por incerteza da acusação, tendo em 
vista ausência de requisitos previstos no art. 142 do CTN, quanto ao mérito alega que 
registrou os documentos fiscais, que a exigência da multa por descumprimento de 
obrigação acessória sem que tenha ocorrido prejuízo ao Erário não pode ocorrer, pois 
trata-se de mera formalidade. Cita jurisprudência para alegar caráter confiscatório da 
multa, solicitando ao final, seja o lançamento declarado improcedente, ou não sendo este 
o entendimento que a multa seja reduzida. 

Entendendo que os argumentos do sujeito passivo são insuficientes 
para ilidir a acusação fiscal, o ilustre julgador singular rejeitou a preliminar de nulidade e 
julgou o lançamento procedente. 

 
Inconformado, o sujeito passivo interpõe recurso voluntário no qual 

traz as alegações constantes da impugnação, acrescentando que as notas fiscais objeto 
da autuação referem-se a devoluções de mercadorias, razão pela qual não foram 
escrituradas, conforme consta em mídia digital que faz anexar juntamente com o Recurso. 
Ao final, requer que o lançamento seja declarado nulo por insegurança na determinação 
da infração, improcedente, ou se assim não for que sejam os autos convertidos em 
diligência a fim de comprovar suas alegações. 

 
É o Relatório. 
 
Preliminarmente, rejeito o pedido de diligência formulado pelo sujeito 

passivo, tendo em vista ausência de justa causa para seu deferimento. O autuado nada 
traz aos autos que possa justificar a conversão dos autos em diligência. A acusação é de 
que deixou de registrar a totalidade das notas fiscais de entrada no livro próprio, neste 
sentido para justificar o atendimento de seu pedido deveria trazer aos autos contraprova 
no sentido de que registrou todos ou parte dos documentos considerados como não 
registrados.  

 
No mesmo sentido, rejeito a preliminar de nulidade do lançamento 

por insegurança na determinação da infração, tendo em vista que a infração está 
corretamente tipificada e o infrator devidamente identificado, não havendo que se falar em 
nulidade quando o sujeito passivo nada traz de relevante para confirmar sua tese, 
trazendo apenas argumentos genéricos e sem a objetividade necessária. Trata o presente 
processo de exigência de multa formal, decorrente de omissão de registro de notas fiscais 
de entrada, e a autuada compreende perfeitamente o alcance e conteúdo da acusação 



 

fiscal, tanto que se utiliza de defesa em primeira e segunda instância na tentativa de 
afastar a acusação fiscal. Dessa forma, entendo que não existe nulidade do lançamento, 
visto que inexistem nos autos as hipótese previstas no art. 20 da Lei nº 16.469/09. 

 
Quanto ao mérito, o sujeito passivo nada traz aos autos que possa 

ilidir a acusação fiscal. Na primeira instância alega que registrou os documentos fiscais, 
não traz prova alguma. Em segunda instância alega que registrou, também sem trazer 
prova alguma, e que os que não foram registrados referem-se a devoluções de 
mercadorias, conforme mídia digital anexa.  

 
Não obstante as alegações do sujeito passivo, verifica-se dos autos 

que a fiscalização juntou documentos em papel e em mídia digital, fls. 06/07, 
comprovando a ausência de registro das notas fiscais de entrada objeto dos autos e que 
apesar de alegar que registrou os documentos o autuado não prova suas alegações. 
Quanto ao fato de ter deixado de registrar notas fiscais por se tratar de notas fiscais de 
devolução, entendo que não assiste razão ao sujeito passivo, visto que os documentos 
fiscais de entrada devem ser registrados a qualquer título, independentemente de se tratar 
de aquisições ou devoluções, nos termos do art. 308 do RCTE.  

 
No que tange ao suposto caráter confiscatório da multa, entendo que 

esta discussão não pode ser realizada na esfera administrativa, tendo em vista o disposto 
no art. 6º, § 4º da Lei nº 16.469/09, devendo o autuado promover a discussão no Poder 
Judiciário se entender necessário e conveniente, motivo pelo qual deixo de analisar os 
argumentos trazidos pelo sujeito passivo neste sentido. 

 
Quanto à preliminar de adequação da penalidade, arguida pelo 

Conselheiro Relator, entendo que não estão presentes nos autos os requisitos previstos 
no art. 71, § 8º do CTE, visto que não é possível afirmar que a omissão de registro de 
entrada não tenha causado omissão de pagamento do imposto, ainda que de forma 
indireta.  

 
Considerando o ramo de atividade do autuado, comércio atacadista 

de mercadorias em geral, no qual comercializa mercadorias com tributação normal, 
substituição tributária e isentas, a premissa segundo a qual, em regra, omite-se o registro 
da entrada para se omitir o registro da saída, não se pode afirmar que a omissão do 
sujeito passivo não tenha causado omissão de pagamento do imposto, ainda que de forma 
indireta,  motivo pelo qual rejeito a preliminar de adequação da penalidade proposta pelo 
Conselheiro Relator.   

 
Dessa forma, concluo que o lançamento preenche os requisitos 

previstos no art. 142 do CTN e art. 160 do CTE, motivo pelo qual deve prosperar. 
 
Ante o exposto, rejeito o pedido de diligência, a preliminar de 

nulidade do lançamento por insegurança na determinação da infração, conheço do recurso 
voluntário, nego-lhe provimento para manter a sentença singular que julgou o lançamento 
procedente, sem aplicação do § 8º do art. 71 do CTE.   

 
 

Sala das sessões, em 01 de junho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00794/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Lidilone Polizeli Bento 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Pedido de Diligência, formulado pelo 
sujeito passivo. Rejeitado. Preliminar de nulidade do lançamento 
por insegurança na determinação da infração. Rejeitada. 
Preliminar de adequação da penalidade para aplicação do § 8º 
do art. 71 do CTE. Rejeitada. 
 
Deve ser indeferido o pedido de diligência formulado pelo 
sujeito passivo quando não vier acompanhado de justa causa 
para seu deferimento.   
 
Não há que se falar em nulidade do lançamento por insegurança 
na determinação da infração quando o sujeito passivo estiver 
devidamente identificado, a infração corretamente tipificada e o 
sujeito passivo tiver compreendido o alcance e conteúdo da 
acusação fiscal.    
 
Não se pode aplicar a forma privilegiada prevista no §8º do art. 
71 do CTE quando inexistem nos autos elementos capazes de 
afirmarem que da omissão praticada pelo autuado não resultou 
falta de pagamento do imposto, ainda que de forma indireta.  
 
ICMS. Obrigação Acessória. Omissão de Registro de Notas 
Fiscais de entrada no Livro Próprio. Multa Formal. Procedente. 
 
Correto o lançamento que exige multa formal decorrente de 
omissão de registro de notas fiscais de entrada no livro próprio, 
nos termos do art. 308 do RCTE. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 30 de maio de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido 
de diligência formulado pelo sujeito passivo . Participaram do julgamento os Conselheiros 
Nivaldo Carvelo Carvalho, Lidilone Polizeli Bento e Heli José da Silva.  E, também, por 
unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela 
autuada, por insegurança na determinação da infração. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, Lidilone Polizeli Bento e Heli José da Silva. 
Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento 
para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, Lidilone Polizeli 
Bento e Heli José da Silva. Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de adequação da 
penalidade, proposta  pelo Conselheiro Relator,  referente à aplicação da forma 
privilegiada prevista no § 8º do art. 71 da Lei nº 11.651/91. Foram vencedores os 
Conselheiros Lidilone Polizeli Bento e Heli José da Silva. Vencido o Conselheiro Nivaldo 
Carvelo Carvalho. 
 



 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata o presente processo de exigência de multa formal, decorrente 
de omissão de registro de entradas relativo à Escrituração Fiscal Digital- EFD no período 
de 01/01/12 a 31/12/12, relativo a totalidade dos documentos fiscais de entrada, conforme 
documentos e demonstrativos anexos. 

 
Indicam-se como infringidos o art. 64, §2º, da Lei nº 11.651/91, 

combinado com arts.308, 310 e 356-C, § 1º, I, do Decreto nº 4.852/97. Propõe-se a 
penalidade prevista no art. 71, inciso VII, alínea ‘c’ da Lei nº 11.651/91, com redação da 
Lei nº 13.446/99. 

 
Instruem os autos o Anexo Estruturado- Detalhamento do Crédito 

Tributário, Resumo Mensal das Notas Fiscais não registradas e mídia digital contendo os 
levantamentos e demonstrativos fiscais pertinentes. 

 
Regularmente intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação em 

primeira instância alegando nulidade do lançamento por incerteza da acusação, tendo em 
vista ausência de requisitos previstos no art. 142 do CTN, quanto ao mérito alega que 
registrou os documentos fiscais, que a exigência da multa por descumprimento de 
obrigação acessória sem que tenha ocorrido prejuízo ao Erário não pode ocorrer, pois 
trata-se de mera formalidade. Cita jurisprudência para alegar caráter confiscatório da 
multa, solicitando ao final, seja o lançamento declarado improcedente, ou não sendo este 
o entendimento que a multa seja reduzida. 

Entendendo que os argumentos do sujeito passivo são insuficientes 
para ilidir a acusação fiscal, o ilustre julgador singular rejeitou a preliminar de nulidade e 
julgou o lançamento procedente. 

 
Inconformado, o sujeito passivo interpõe recurso voluntário no qual 

traz as alegações constantes da impugnação, acrescentando que as notas fiscais objeto 
da autuação referem-se a devoluções de mercadorias, razão pela qual não foram 
escrituradas, conforme consta em mídia digital que faz anexar juntamente com o Recurso. 
Ao final, requer que o lançamento seja declarado nulo por insegurança na determinação 
da infração, improcedente, ou se assim não for que sejam os autos convertidos em 
diligência a fim de comprovar suas alegações. 

 
É o Relatório. 
 
Preliminarmente, rejeito o pedido de diligência formulado pelo sujeito 

passivo, tendo em vista ausência de justa causa para seu deferimento. O autuado nada 
traz aos autos que possa justificar a conversão dos autos em diligência. A acusação é de 
que deixou de registrar a totalidade das notas fiscais de entrada no livro próprio, neste 
sentido para justificar o atendimento de seu pedido deveria trazer aos autos contraprova 
no sentido de que registrou todos ou parte dos documentos considerados como não 
registrados.  

 
No mesmo sentido, rejeito a preliminar de nulidade do lançamento 

por insegurança na determinação da infração, tendo em vista que a infração está 
corretamente tipificada e o infrator devidamente identificado, não havendo que se falar em 
nulidade quando o sujeito passivo nada traz de relevante para confirmar sua tese, 
trazendo apenas argumentos genéricos e sem a objetividade necessária. Trata o presente 
processo de exigência de multa formal, decorrente de omissão de registro de notas fiscais 
de entrada, e a autuada compreende perfeitamente o alcance e conteúdo da acusação 



 

fiscal, tanto que se utiliza de defesa em primeira e segunda instância na tentativa de 
afastar a acusação fiscal. Dessa forma, entendo que não existe nulidade do lançamento, 
visto que inexistem nos autos as hipótese previstas no art. 20 da Lei nº 16.469/09. 

 
Quanto ao mérito, o sujeito passivo nada traz aos autos que possa 

ilidir a acusação fiscal. Na primeira instância alega que registrou os documentos fiscais, 
não traz prova alguma. Em segunda instância alega que registrou, também sem trazer 
prova alguma, e que os que não foram registrados referem-se a devoluções de 
mercadorias, conforme mídia digital anexa.  

 
Não obstante as alegações do sujeito passivo, verifica-se dos autos 

que a fiscalização juntou documentos em papel e em mídia digital, fls. 05/07, 
comprovando a ausência de registro das notas fiscais de entrada objeto dos autos e que 
apesar de alegar que registrou os documentos o autuado não prova suas alegações. 
Quanto ao fato de ter deixado de registrar notas fiscais por se tratar de notas fiscais de 
devolução, entendo que não assiste razão ao sujeito passivo, visto que os documentos 
fiscais de entrada devem ser registrados a qualquer título, independentemente de se tratar 
de aquisições ou devoluções, nos termos do art. 308 do RCTE.  

 
No que tange ao suposto caráter confiscatório da multa, entendo que 

esta discussão não pode ser realizada na esfera administrativa, tendo em vista o disposto 
no art. 6º, § 4º da Lei nº 16.469/09, devendo o autuado promover a discussão no Poder 
Judiciário se entender necessário e conveniente, motivo pelo qual deixo de analisar os 
argumentos trazidos pelo sujeito passivo neste sentido. 

 
Quanto à preliminar de adequação da penalidade, arguida pelo 

Conselheiro Relator, entendo que não estão presentes nos autos os requisitos previstos 
no art. 71, § 8º do CTE, visto que não é possível afirmar que a omissão de registro de 
entrada não tenha causado omissão de pagamento do imposto, ainda que de forma 
indireta.  

 
Considerando o ramo de atividade do autuado, comércio atacadista 

de mercadorias em geral, no qual comercializa mercadorias com tributação normal, 
substituição tributária e isentas, a premissa segundo a qual, em regra, omite-se o registro 
da entrada para se omitir o registro da saída, não se pode afirmar que a omissão do 
sujeito passivo não tenha causado omissão de pagamento do imposto, ainda que de forma 
indireta,  motivo pelo qual rejeito a preliminar de adequação da penalidade proposta pelo 
Conselheiro Relator.   

 
Dessa forma, concluo que o lançamento preenche os requisitos 

previstos no art. 142 do CTN e art. 160 do CTE, motivo pelo qual deve prosperar. 
 
Ante o exposto, rejeito o pedido de diligência, a preliminar de 

nulidade do lançamento por insegurança na determinação da infração, conheço do recurso 
voluntário, nego-lhe provimento para manter a sentença singular que julgou o lançamento 
procedente, sem aplicação do § 8º do art. 71 do CTE.      

 
 

Sala das sessões, em 01 de junho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00795/16 
 
Relator: Conselheiro Rodolfo Ramos Caiado 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pela autuada, por insegurança na determinação da 
infração. Rejeitada. Aplicação da forma privilegiada prevista no 
§8º do artigo 71 do CTE, requerida pela defesa. Rejeitada. Multa 
formal. Escrituração Fiscal Digital – EFD. Omissão de 
escrituração no livro Registro de Entrada de Mercadoria. 
Procedente. Aplicação da penalidade para a prevista no artigo 
71, inciso XXIII, "alínea a" do CTE; 
 
1. Torna-se inócuo o questionamento sobre nulidade da lide, 
quando tal inquirição for desprovida de amparo legal;  
 
2. Só será aplicado o benefício previsto no §8º do artigo 71 do 
CTE, quando a instrução processual apontar que a omissão do 
contribuinte não ocasionou prejuízo ao erário estadual;  
 
3. Julga-se procedente o auto de infração, quando a instrução 
processual apontar que o polo passivo não atendeu às 
exigências tributárias, de ordem acessória, previstas em lei, 
aplicando-se a penalidade de conformidade com o estabelecido 
em lei. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de abril de 2016, decidiu,   por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. E, também, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido de 
aplicão  da forma privilegiada prevista no § 8º do art. 71. Quanto ao mérito, por votação 
unânime, conhecer da impugnação, negar-lhe provimento para considerar procedente o 
auto de infração, porém com adequação da penalidade para a prevista no art.71, inciso 
XXIII, al[inea "A", da Lei 11.651/91, importando a multa formal no valor de R$ 4.843,09 
(quatro mil, oitocentos e quarenta e três reais e nove centavos). Participaram do 
julgamento os Conselheiros Rodolfo Ramos Caiado, Victor Augusto de Faria Morato, 
Masayuki Missao, Mário de Oliveira Andrade e Edson Abrão da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo deixou de escriturar 
o livro Registro de Entradas relativo a Escrituração fiscal Digital – EFD, Campo C-100, no 
período compreendido de julho a dezembro/2014, a totalidade dos documentos fiscais de 
entradas, conforme documentos e demonstrativos anexos. Em consequência, fica sujeito a 
multa de 25% sobre o valor das operações e/ou prestações, juntamente com os 
acréscimos legais. 

 
A autoridade lançadora indicou como infringida as disposições do 

artigo 64, §2° Lei 11.651/91 c/c artigos 308, 310 e 356-C, §1°, I do Decreto 4.852/97. 



 

Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, VII, "c", da Lei 11.651/91 c/ 
redação da Lei 13.446/1999. 

 
O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: 

Detalhamento do crédito tributário "fls. 3", CD "fls. 4", recibo de entrega de relatórios 
digitais "fls. 5". 

 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de "fls. 6 e 7", tendo 
sido lavrado termo de revelia às "fls. 8". 

 
Novamente intimado, agora em segunda instância, conforme 

documentos de "fls. 10", o sujeito passivo apresenta impugnação ás "fls. 12 a 17" onde 
alega em preliminar nulidade por insegurança na determinação da infração, por haver erro 
na capitulação da infração e por inconsistência no levantamento. Defende que além das 
falhas processuais a autuada enquadra-se como substituta tributária, pelos produtos de 
comercialização de GLP conforme dispõe o art. 43 do Decreto 4852, Anexo VIII e Anexo 
VI da Lei 11.651/91, portando todo o imposto de ICMS é recolhido pelo industrial, que 
reteve e recolheu o ICMS que será gerado nas operações subsequentes com esta 
mercadoria, ou seja, o recolhimento do imposto de ICMS da empresa autuada é todo 
recolhido na fonte, e assim sendo, a não escrituração fiscal do livro de Registro de 
Entradas nos períodos relacionados não representou nenhum benefício indevido e nem 
prejuízo ao erário. Alega que os vasilhames recebem tratamento tributário distinto, e são 
isentos de ICMS conforme dispõe art. 6°, XXXIV do Decreto 4.852,1997. Ao final, 
acrescenta que a autuada não causou nenhum prejuízo ao erário, mais na hipótese do 
feito ser julgado procedente, a autuada deverá fazer jus aos benefícios previstos no §8° do 
art. 71 da Lei 11.651/91 que reduz a multa pela metade. Requer, a improcedência dos 
autos. 

 
Foram juntados documentação ás "fls. 18 a 32". 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Sobre a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, 
por insegurança na determinação da infração, a rejeito por não haver nos elementos 
constitutivos da lide qualquer afronta ao capítulo que trata da nulidade dos atos 
processuais, inserto no inciso IV do artigo 20 da Lei nº. 16.469/09. A infração e a 
correspondente penalidade foram corretamente aplicadas. A instrução processual em 
sede cognitiva efetivada com acerto. Assim, rejeitada está a preliminar em comento.  

 
Também rejeito o pedido, efetivado pela defesa para que se 

aplicasse o benefício previsto no §8º do artigo 71 do CTE, haja vista que não está 
demonstrado nos autos que a omissão fiscal, de ordem acessória, praticada pelo polo 
passivo não ocasionou prejuízo ao erário estadual, única situação em que por “ex legis” é 
permitido tal benefício. Portanto, rejeitado está o pleito em apreciação.  

 
Com as questões primeiras solucionadas, passo às demais 

considerações pertinentes a esta decisão, conforme se segue:  
 
Tendo em vista que o sujeito passivo deixou de escriturar o livro 

Registro de Entrada de Mercadoria, relativo à Escrituração Fiscal Digital, CAMPO C – 100, 



 

nego-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração, porém, com 
adequação da penalidade para a prevista no artigo 71, inciso XXIII, alínea “a” da Lei nº. 
11.651/91, e conforme Parecer nº 1580/12, importando multa formal no valor de 
R$4.843.09 (quatro mil, oitocentos e quarenta e três reais e nove centavos).  

 
O valor da multa citado acima foi calculado da seguinte forma: valor 

penalidade: R$ 771,69 + 4 x 814,28 + R$ 845,06 = R$ 4.843.09. 
 
Dezembro/ 13 vence em 15/01/14 = R$ 771.69 
 
Agosto/set/out/nov/14 vencem em dezembro de 2014 = R$ 814,28 
 
Jan/15; vence 15/02/2015 = R$ 845,06.                
 
Assim, voto rejeitando a preliminar de nulidade da peça básica, 

arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração. E também, por 
votação unânime, rejeito o pedido de aplicação da forma privilegiada prevista no §8º do 
artigo 71 do CTE.  Quanto ao mérito, por votação unânime, conheço da impugnação. 
Nego-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração, porém com aplicação 
da penalidade para a prevista no artigo 71, inciso XXIII, “alínea a” do CTE, importando a 
multa formal no valor de R$ 4.843,09 (quatro mil, oitocentos e quarenta e três reais e nove 
centavos).  

 
 

Sala das sessões, em 02 de junho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00797/16 
 
Relator: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 

 
EMENTA: RECURSO VOLUNTÁRIO. PROCESSUAL. 
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA E INSEGURANÇA NA 
DETERMINAÇÃO DA INFRAÇÃO. NÃO-OCORRÊNCIA. MULTA 
FORMAL. FALTA DE REGISTRO DE DOCUMENTOS FISCAIS DE 
SAÍDAS DE MERCADORIAS. REGISTRO TIPO C-100. EFD. 
PROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DA FORMA PRIVILEGIADA DA 
MULTA.  
 
1. A presente acusação – falta de registro de documento fiscal 
relativo às saídas de mercadorias – se amolda integralmente à 
capitulação da pena descrita na alínea "a" do inciso X do art. 71 
do CTE, em cumprimento ao princípio da especialidade, inserto 
no § 4º do mesmo dispositivo legal. 
2. O sujeito passivo não registrou as notas correspondentes às 
mercadorias que saíram de seu estabelecimento a qualquer 
título, incorrendo em descumprimento das regras descritas nos 
arts. 313 e 356-C §1º, II, ambos do RCTE.  
3. O §8º do art. 71 encerra regra benéfica ao sujeito passivo que, 
a par de haver cometido quaisquer dos ilícitos arrolados entre 
os seus incisos V e XII, não deixou de recolher o imposto, ainda 
que de forma indireta, como resultado dessa prática. É, 
sobretudo, atenuante que incidirá exclusivamente nas infrações 
formais isoladas e, mais do que isso, somente nas hipóteses em 
que tal infração não serviu de ferramenta para um fim de maior 
gravidade, qual seja, a sonegação fiscal. No presente caso, não 
se evidencia qualquer prejuízo ao Erário, no que tange ao 
recolhimento do imposto. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 05 de maio de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por 
insegurança na determinação da infração e a segunda, por cerceamento do direito de 
defesa. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, negar-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Foram vencedores os Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato, Masayuki 
Missao, Márcio Nogueira Pedra e Rickardo de Souza Santos Mariano. Vencido o 
Conselheiro Edson Abrão da Silva que votou pela improcedência  do auto de infração.  E, 
por unanimidade de votos, aplicar o § 8º  do art. 71 do CTE, arguida pelo Conselheiro 
Relator. Participaram do julgamento os Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato, 
Masayuki Missao, Márcio Nogueira Pedra, Edson Abrão da Silva e Rickardo de Souza 
Santos Mariano. O sujeito passivo, em sua sustentação oral, retirou o pedido de 
adequação da penalidade para a prevista no art. 71, XXIII, "A" do CTE. 
 



 

R E L A T Ó R I O 
 

Nestes autos, o Fisco acusa o sujeito passivo de haver deixado de 
escriturar o livro de registro de saídas relativo à escrituração fiscal digital – EFD, quanto à 
totalidade de seus documentos fiscais de saídas.  

A infração foi capitulada no art. 64 §2º do CTE, combinado com os 
arts. 88, §1º, III; 313; 314 e 356-C, §1º, II, todos do RCTE. A penalidade, por seu turno, é a 
que consta do art. 71, X, “a” do CTE.  

Aufere-se multa formal no valor originário de R$ 515.090,15, 
referente a fatos geradores ocorridos entre fevereiro de 2013 e janeiro de 2014. O auto de 
infração foi lavrado em 27/01/15. 

Em notas complementares, assevera o Fisco que “o contribuinte foi 
notificado por três vezes para apresentação dos documentos solicitados por meio das 
notificações 23/2014 (1ª, 2ª e 3ª) as quais não foram atendidas”.  

A instrução processual é composta de notificações fiscais, ordem de 
conferência, DANFEs e mídia CD.  

Em impugnação, a autuada aduz que registrou regularmente os 
documentos objeto da autuação. Adverte, outrossim, que o lançamento não traz a 
previsão legal do cômputo dos juros e correção monetária.  

Ademais - continua -, o lançamento não considerou os créditos de 
ICMS a que faz jus a impugnante, decorrente das operações de entradas, o que afronta a 
não-cumulatividade do imposto.  

Pede a nulidade do lançamento e, subsidiariamente, o abatimento do 
valor estampado na inicial com os créditos de ICMS pelas entradas.  

 

Os autos seguiram ao julgador singular, que manteve o teor da 
acusação, com os fundamentos expressos às fls. 279 a 282. 

 

Não resignado com a decisão proferida, o sujeito passivo interpõe 
recurso voluntário à presente fase cameral, no qual obtempera o seguinte: 

1) Nulidade por cerceamento ao direito de defesa e por insegurança 
na determinação da infração. Argumenta que as informações 
apresentadas contêm todos os requisitos à apuração do imposto, 
nos termos do art. 356-C do RCTE. Sem prejuízo disso, a 
Autoridade fiscal incluiu na base de cálculo da multa formal notas 
fiscais de operações nas quais não incide o ICMS, tais como 
remessa para conserto, que são desnecessárias à apuração do 
imposto. Colaciona jurisprudência que entende pertinente à 
matéria.  

2) A multa aplicada possui efeito confiscatório, conforme RE 
754554/GO.  

3) As operações autuadas são totalmente isentas do ICMS, razão 
pela qual a recorrente não se preocupou com sua inclusão na 
EFD. Há, do mesmo modo, notas fiscais de serviços que foram 
indevidamente autuadas, notas fiscais de retorno de mercadorias 
para depósito fechado ou armazém geral. 

 



 

Pede, ao final, a nulidade do lançamento ou sua improcedência. 
Subsidiariamente, solicita o reenquadramento da multa para o art. 71, XXIII, “a” do CTE.  

 

Em memoriais, os argumentos expostos em recurso voluntário são 
reiterados.  

 

É o relatório.  
 
 

V O T O 
 

 
Urge, em sede preliminar, a análise da possibilidade de existência de 

vício formal no lançamento, arguida pelo sujeito passivo.  

O inciso III do art. 20 da Lei nº 16469/09 – nova lei que Regula o 
processo administrativo tributário Goiano – informa serem nulos os atos praticados com 
cerceamento do direito de defesa. Esse dispositivo apenas reafirma uma garantia 
fundamental consubstanciada na Carta Magna Brasileira, que assevera em seu artigo 5º, 
LV, serem assegurados o contraditório e ampla defesa no processo administrativo, com os 
meios e recursos a ela inerentes. 

No contexto do processo administrativo tributário, define-se o 
cerceamento do direito de defesa como qualquer obstáculo que a Administração opõe ao 
sujeito passivo que resulte impedimento ou dificuldade para a prática de atos legalmente 
previstos e que protejam seus interesses na lide, prejudicando sua defesa. 

A recorrente se apega ao argumento de que as EFD apresentadas 
contêm todas as operações necessárias à apuração do imposto, conforme art. 356-C do 
RCTE. Discorre o referido normativo que: 

 

“Art. 356-C. A Escrituração Fiscal Digital - EFD - compõe-se da 
totalidade das informações, em meio digital, necessárias à apuração 
do imposto referente à operação e prestação praticada pelo 
contribuinte do ICMS ou IPI, bem como outras de interesse da 
administração tributária e da Secretaria da Receita Federal do Brasil - 
RFB - (Ajuste SINIEF 2/09, cláusula primeira, § 1º).” 

 
Na verdade, o descumprimento da obrigação acessória exposta no 

referido artigo é justamente a razão de ser do presente trabalho fiscal, uma vez que a 
recorrente registrou apenas parcialmente, em EFD, suas operações fiscais.  

Não se vislumbra, nesse particular, qualquer cerceamento ao direito 
de defesa.  

Também alega a recorrente, sob os mesmos fundamentos, a 
ocorrência de insegurança na determinação da infração. Como o próprio nome denuncia, 
a instabilidade e a dúvida insuperáveis são o espírito dessa nulidade. 

Linhas gerais, um lançamento seguro corresponde àquele  que:  a)  
materializa,  por  meio  de  provas  documentais,  a  existência  do  fato  ilícito  apurado  e  
sua  relação com a norma tributária; b) verifica a ocorrência do fato  gerador  da  obrigação  
correspondente,  determina  a matéria  tributável,  calcula o  montante  do  tributo  devido, 
identifica  o  sujeito  passivo  e  propõe  a  aplicação  da  penalidade  cabível;  c)  valoriza  
a  utilização  das  “notas  explicativas”  e  “informações  complementares”. 

https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/ajustes/2009/AJ_002_09.htm


 

Também não há sentido em se aplicar a norma do art. 112 do CTN, 
porquanto o fato que aqui se apresenta não está incurso em qualquer dúvida sobre a 
natureza ou circunstâncias materiais do fato, ou a natureza ou extensão dos seus efeitos.  

As razões para o afastamento da possibilidade de ocorrência de 
cerceamento ao direito de defesa são, portanto, as mesmas de que valemos para rejeitar 
esta segunda preliminar.  

 

Passo ao mérito.  

 

Conforme exposto em relatório, o Fisco constatou que o sujeito 
passivo registrara apenas parcialmente as notas fiscais de saídas no período de 2013. 

Os art. 64 do CTE e 313 do RCTE são bastante específicos e 
amoldam-se perfeitamente à matéria fática sob análise. 

Com efeito, informa o art. 313 do RCTE que: 

 

“Art. 313. O livro Registro de Saídas destina-se à escrituração da 
(Convênio SINIEF SN/70, art. 71): 

 I - saída de mercadoria, a qualquer título, do estabelecimento; 

II - prestação de serviço. 

Parágrafo único. Deve ser também escriturado o documento fiscal 
relativo à transmissão de propriedade da mercadoria que não tenha 
transitado pelo estabelecimento.” 

 

Com o advento da Escrituração Fiscal Digital –EFD, tais informações 
migraram para o registro C-100 do referido arquivo digital, nos termos do art. 356-C do 
RCTE, cuja redação permitimo-nos repetir: 

 

“Art. 356-C. A Escrituração Fiscal Digital - EFD - compõe-se da 
totalidade das informações, em meio digital, necessárias à apuração 
do imposto referente à operação e prestação praticada pelo 
contribuinte do ICMS ou IPI, bem como outras de interesse da 
administração tributária e da Secretaria da Receita Federal do Brasil - 
RFB - (Ajuste SINIEF 2/09, cláusula primeira, § 1º). 

NOTA: Vide Decreto nº 8.117. 

§ 1º O contribuinte deve utilizar a EFD para efetuar a escrituração dos 
seguintes livros fiscais (Ajuste SINIEF 2/09, cláusula primeira, § 3º): 

...................................................................................................................... 

II - Registro de Saídas;” 

 
O sujeito passivo não registrou as notas fiscais correspondentes às 

mercadorias que destinou a depósito fechado. É omissão que, a priori, justifica a sanção 
descrita no art. 71, X “a” do CTE. 

O argumento de que as operações realizadas com o depósito 
fechado pertencente à empresa não passíveis de registro em EFD não se sustenta, 

https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/SINIEF/CVSN_70.htm#A71
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/ajustes/2009/AJ_002_09.htm
../decretos/D_08117.doc
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/ajustes/2009/AJ_002_09.htm


 

porquanto o registro de saídas de mercadorias deve ser efetuado “a qualquer título”, 
conforme expressa redação do art. 313, I do RCTE.  

Ressalto que o representante da recorrente, retirara, em sustentação 
oral, o pedido de reenquadramento da penalidade para o inciso XXIII, “a” do mesmo 
dispositivo legal.  

Também há que se registrar que a autuada fora excluída do regime 
do Simples nacional em janeiro de 2013, o que torna prejudicada a argumentação em 
recurso voluntário no sentido de que as penalidades descritas no CTE não se lhe 
aplicariam.  

Quanto ao suposto caráter confiscatório da multa aplicada, o que se 
dessume das manifestações do STF acerca do que configure efeito confiscatório é que 
tais apreciações somente são feitas sob a ótica abstrata, ou seja, mediante estrita 
análise do dispositivo legal infringido, sem se considerar questões individuais, particulares, 
alusivas ao patrimônio do sujeito passivo ou mesmo à gravidade da infração por ele 
praticada, das quais se poderia inferir ou não a ocorrência de confisco. Isso devido à 
proibição de se revolver questões fáticas do processo (súmula 279). 

É consabido que a garantia constitucional do não-confisco, conforme 
interpretação de Luciano Amaro, almeja “evitar que, por meio do tributo, o Estado anule a 
riqueza privada” (AMARO, Luciano. Curso de Direito Tributário Brasileiro, 16ª ed., São 
Paulo: Saraiva, 2010, p. 168). 

Configuraria, da parte de qualquer exegeta, imprudência jurídica se 
estabelecer tratamento isonômico – sob pretenso espeque em repercussão geral – a 
situações fáticas que se apresentam diferentes.  

Ao tratar sobre o assunto, o Professor Hugo de Brito Machado93 tece 
severas críticas à tese do caráter confiscatório das multas que superem o imposto, quando 
se tratar de situações que evidenciem sonegação de impostos: 

 

“A multa de 300% do valor da mercadoria vendida sem nota 
fiscal é, sem dúvida, um excelente instrumento de combate à 
sonegação de tributos. 

Muito melhor do que a ameaça de cadeia resultante da 
criminalização da conduta evasiva, ilícita, do contribuinte. Nenhum 
comerciante pode alegar que não sabe ser obrigatória a emissão da 
nota fiscal, e não é razoável lhes seja permitida a prática dessa 
infração tão evidente e tão significativa no controle da arrecadação 
tributária. 

Pretender-se que a multa legalmente cominada para a venda de 
mercadoria sem nota fiscal não seja confiscatória, mas suportável, de 
sorte que os comerciantes possam incluí-las nos seus custos 
operacionais, é pretender inteiramente ineficaz a sanção que restará 
assim convertida num verdadeiro tributo de exigência eventual. 

 

Cerramos fileira com o Ilustre tributarista. A multa com graduação 
módica ou irrelevante, em muitos casos, não irá coibir as condutas que atentem contra a 
norma tributária, podendo, inclusive, produzir efeito contrário ao que se pretendeu produzir 
se dosada níveis irrisórios.  

Nessa linha de entendimento, cite-se a seguinte jurisprudência 
oriunda do E. STF: 

                                            
93 No site: www.agu.gov.br/page/download/index/id/892481  



 

 

“MULTA FISCAL – NÃO PAGAMENTO DO DÉBITO – PRINCÍPIO DA 
VEDAÇÃO DE CONFISCO – INAPLICABILIDADE. 1. A imposição da 
multa pelo Fisco visa à punição da infração cometida pelo 
contribuinte, sendo a graduação da penalidade determinada pela 
gravidade da conduta praticada. Desse modo, afigura-se possível em 
razão da intensidade da violação, a imposição da multa em valor 
superior ao da obrigação principal. 2. Na ausência de critérios legais 
objetivos para fixação da pena de multa, a aplicação desta no patamar 
máximo deverá necessariamente vir acompanhada dos fundamentos e 
da motivação que a justifique. 7. Agravo regimental desprovido”. (AI 
830300 AgR-segundo / SC - SANTA CATARINA. SEGUNDO AG.REG. 
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Relator(a):Min. LUIZ FUX. 
Julgamento:  06/12/2011.   Órgão Julgador:  Primeira Turma)” 

 
“(...) MULTA FISCAL – NÃO PAGAMENTO DO DÉBITO – 
PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DE CONFISCO – INAPLICABILIDADE – 1. A 
imposição da multa pelo Fisco visa à punição da infração cometida 
pelo contribuinte, sendo a graduação da penalidade determinada pela 
gravidade da conduta praticada. Desse modo, afigura-se possível em 
razão da intensidade da violação, a imposição da multa em valor 
superior ao da obrigação principal”. (STF, 1ª T., AI n. 830300 AgR-
segundo/SC, Rel. Min. Luiz Fux, DJ-e de 22/02/2012, g.)” 

 

Não é por outro motivo que o STF irá apreciar o RE 736090/SC, cujo 
objeto fora a confirmação, pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, da aplicação de 
multa de 150% do valor do imposto, ante a ocorrência de sonegação, fraude ou conluio. 
Em recentíssimo informativo94, de 13/11/15, o sítio do STF dispôs que: 

 

“O Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a repercussão 
geral da matéria tratada no Recurso Extraordinário (RE) 736090, no 
qual se discute se a multa de 150% aplicada pela Receita Federal em 
razão de sonegação, fraude ou conluio tem caráter confiscatório. No 
caso concreto, trata-se da aplicação da multa em um caso de 
separação de empresas de um mesmo grupo econômico, com 
finalidade de não pagar impostos, entendida como sonegação pela 
Receita Federal. 

O recurso questiona decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª 
Região (TRF-4) que entendeu válida a multa no percentual de 150%, 
prevista na Lei 9.430/1996, em sua redação original. Sustenta que o 
acórdão violou o artigo 150, IV, da Constituição Federal, que veda a 
utilização de tributo com efeito de confisco. 

‘Cabe a esta Corte, portanto, em atenção ao princípio da 
segurança jurídica e tendo em vista a necessidade de concretização 
da norma constitucional que veda o confisco na seara tributária, fixar, 
no regime da repercussão geral, as balizas para a aferição da 
existência de efeito confiscatório na aplicação de multas fiscais 
qualificadas”, afirmou o relator do recurso, ministro Luiz Fux. Em sua 
manifestação, entendeu que a questão tem natureza constitucional 
relevante dos pontos de vista econômico e jurídico que transcende os 

                                            
94 No site: www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=303990 



 

interesses das partes envolvidas, “pois alcança potencialmente todos 
os entes federativos e contribuintes’. 

O ministro mencionou precedentes em que o próprio STF 
considerou confiscatórias, “sob uma ótica abstrata”, multas fiscais 
fixadas em montantes desproporcionais à conduta do contribuinte, 
especialmente quando ultrapassam o valor do tributo devido. Ele 
também ressaltou que o tema não se confunde com o apreciado no RE 
640452, também com repercussão geral reconhecida, no qual se 
discute a multa por descumprimento de obrigação acessória. 

‘Discute-se, na espécie, a razoabilidade da multa fiscal 
qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio, no percentual 
de 150% sobre a totalidade ou diferença do imposto ou contribuição 
não paga, não recolhida, não declarada ou declarada de forma 
inexata’, afirmou o relator ao se manifestar pelo reconhecimento de 
repercussão geral. Seu entendimento foi seguido, por maioria, em 
deliberação no Plenário Virtual da Corte.” 

De outra monta, sob a ótica concreta, perceba-se que a presente 
decisão comina multa equivalente a 5% do valor da operação, uma vez que é aplicável à 
infração – e conforme se verá – a forma privilegiada da multa.  

Finalmente, se evidencia dos autos que da infração não decorreu 
falta de recolhimento, ainda que indireta, do imposto. Tal constatação autoriza, de plano, a 
aplicação da forma privilegiada à multa formal cominada.  

Dispõe o parágrafo 8º do art. 71 do CTE que: 
 
“Art. 71........................................................................................................... 
§ 8º Quando da prática das irregularidades descritas nos incisos V ao 
XII deste artigo não resultar, ainda que indiretamente, falta de 
pagamento de imposto, a multa aplicável corresponderá a 50% 
(cinqüenta por cento) do valor fixado para a respectiva infração”. 

 

Nos parece que a hipótese fática aqui debatida preenche todos os 
requisitos de sua aplicação. 

O §8º do art. 71 encerra regra benéfica ao sujeito passivo que, a par 
de haver cometido quaisquer dos ilícitos arrolados entre os seus incisos V e XII, não 
deixou de recolher o imposto, ainda que de forma indireta, como resultado dessa prática. 
É, sobretudo, atenuante que incidirá exclusivamente nas infrações formais isoladas e, 
mais do que isso, somente nas hipóteses em que tal infração não serviu de ferramenta 
para um fim de maior gravidade, qual seja, a sonegação fiscal. 

Interpretando referida regra, podemos tecer as seguintes ilações: 

1) A prática da irregularidade se subsume ao tipo do art. 71, X “a” 
do CTE, e se consubstancia na aplicação de multa “pela falta de registro, ou pelo registro 
com valor a menor, em livro próprio, de documento fiscal regularmente emitido.” 

2) Como resultado advindo dessa prática, para aplicação do 
dispositivo, não pode haver, ainda que indiretamente, falta de pagamento do imposto. 
Esse segundo item aponta para uma evidência, uma constatação efetiva, uma verdade 
destacada no mundo dos fatos: a prática da infração não resultou prejuízo ao Erário. 



 

Dessas assertivas, reputo possível a aplicação do referido 
dispositivo. Isso porque não se aufere imposto no presente lançamento, mas tão-somente 
multa formal.  

Sob tais fundamentos, conheço do recurso voluntário, mas lhe nego 
provimento para julgar procedente o lançamento. Deve ser aplicada, entretanto, sobre 
esse valor, a forma privilegiada da multa, discriminada no §8º do art. 71 do CTE. 

 
 
 

Sala das sessões, em 03 de junho de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00798/16 
 
Relator: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 

 
EMENTA: RECURSO VOLUNTÁRIO. PROCESSUAL. 
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA E INSEGURANÇA NA 
DETERMINAÇÃO DA INFRAÇÃO. NÃO-OCORRÊNCIA. MULTA 
FORMAL. FALTA DE REGISTRO DE DOCUMENTOS FISCAIS DE 
SAÍDAS DE MERCADORIAS. REGISTRO TIPO C-100. EFD. 
PROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DA FORMA PRIVILEGIADA DA 
MULTA.  
 
1. A presente acusação – falta de registro de documento fiscal 
relativo às saídas de mercadorias – se amolda integralmente à 
capitulação da pena descrita na alínea "a" do inciso X do art. 71 
do CTE, em cumprimento ao princípio da especialidade, inserto 
no § 4º do mesmo dispositivo legal. 
2. O sujeito passivo não registrou as notas correspondentes às 
mercadorias que saíram de seu estabelecimento a qualquer 
título, incorrendo em descumprimento das regras descritas nos 
arts. 313 e 356-C §1º, II, ambos do RCTE.  
3. O §8º do art. 71 encerra regra benéfica ao sujeito passivo que, 
a par de haver cometido quaisquer dos ilícitos arrolados entre 
os seus incisos V e XII, não deixou de recolher o imposto, ainda 
que de forma indireta, como resultado dessa prática. É, 
sobretudo, atenuante que incidirá exclusivamente nas infrações 
formais isoladas e, mais do que isso, somente nas hipóteses em 
que tal infração não serviu de ferramenta para um fim de maior 
gravidade, qual seja, a sonegação fiscal. No presente caso, não 
se evidencia qualquer prejuízo ao Erário, no que tange ao 
recolhimento do imposto. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 05 de maio de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por 
insegurança na determinação da infração e a segunda, por cerceamento do direito de 
defesa. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, negar-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Foram vencedores os Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato, Masayuki 
Missao, Márcio Nogueira Pedra e Rickardo de Souza Santos Mariano. Vencido o 
Conselheiro Edson Abrão da Silva que votou pela improcedência  do auto de infração.  E, 
por unanimidade de votos, aplicar o § 8º  do art. 71 do CTE, arguida pelo Conselheiro 
Relator. Participaram do julgamento os Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato, 
Masayuki Missao, Márcio Nogueira Pedra, Edson Abrão da Silva e Rickardo de Souza 
Santos Mariano. O sujeito passivo, em sua sustentação oral, retirou o pedido de 
adequação da penalidade para a prevista no art. 71, XXIII, "A" do CTE. 
 

R E L A T Ó R I O 
 
 



 

Nestes autos, o Fisco acusa o sujeito passivo de haver deixado de 
escriturar o livro de registro de saídas relativo à escrituração fiscal digital – EFD, quanto à 
totalidade de seus documentos fiscais de saídas.  

A infração foi capitulada no art. 64 §2º do CTE, combinado com os 
arts. 88, §1º, III; 313; 314 e 356-C, §1º, II, todos do RCTE. A penalidade, por seu turno, é a 
que consta do art. 71, X, “a” do CTE.  

Aufere-se multa formal no valor originário de R$ 418.111,10, 
referente a fatos geradores ocorridos entre março de 2013 e janeiro de 2014. O auto de 
infração foi lavrado em 15/01/15. 

A instrução processual é composta de notificações fiscais, ordem de 
conferência, relação de notas fiscais não registradas e mídia CD.  

Em impugnação, a autuada aduz que registrou regularmente os 
documentos objeto da autuação. Adverte, outrossim, que o lançamento não traz a 
previsão legal do cômputo dos juros e correção monetária.  

Ademais - continua -, o lançamento não considerou os créditos de 
ICMS a que faz jus a impugnante, decorrente das operações de entradas, o que afronta a 
não-cumulatividade do imposto.  

Pede a nulidade do lançamento e, subsidiariamente, o abatimento do 
valor estampado na inicial com os créditos de ICMS pelas entradas.  

Os autos seguiram ao julgador singular, que manteve o teor da 
acusação, com os fundamentos expressos às fls. 72 a 75. 

Não resignado com a decisão proferida, o sujeito passivo interpõe 
recurso voluntário à presente fase cameral, no qual obtempera o seguinte: 

4) Nulidade por cerceamento ao direito de defesa e por insegurança 
na determinação da infração. Argumenta que as informações 
apresentadas contêm todos os requisitos à apuração do imposto, 
nos termos do art. 356-C do RCTE. Sem prejuízo disso, a 
Autoridade fiscal incluiu na base de cálculo da multa formal notas 
fiscais de operações nas quais não incide o ICMS, tais como 
remessa para conserto, que são desnecessárias à apuração do 
imposto. Colaciona jurisprudência que entende pertinente à 
matéria.  

5) A multa aplicada possui efeito confiscatório, conforme RE 
754554/GO.  

6) As operações autuadas são totalmente isentas do ICMS, razão 
pela qual a recorrente não se preocupou com sua inclusão na 
EFD. Há, do mesmo modo, notas fiscais de serviços que foram 
indevidamente autuadas, notas fiscais de retorno de mercadorias 
para depósito fechado ou armazém geral. 

 

Pede, ao final, a nulidade do lançamento ou sua improcedência. 
Subsidiariamente, solicita o reenquadramento da multa para o art. 71, XXIII, “a” do CTE.  

 

Em memoriais, os argumentos expostos em recurso voluntário são 
reiterados.  

 

É o relatório.  



 

 
 

V O T O 
 

 
Urge, em sede preliminar, a análise da possibilidade de existência de 

vício formal no lançamento, arguida pelo sujeito passivo.  

O inciso III do art. 20 da Lei nº 16469/09 – nova lei que Regula o 
processo administrativo tributário Goiano – informa serem nulos os atos praticados com 
cerceamento do direito de defesa. Esse dispositivo apenas reafirma uma garantia 
fundamental consubstanciada na Carta Magna Brasileira, que assevera em seu artigo 5º, 
LV, serem assegurados o contraditório e ampla defesa no processo administrativo, com os 
meios e recursos a ela inerentes. 

No contexto do processo administrativo tributário, define-se o 
cerceamento do direito de defesa como qualquer obstáculo que a Administração opõe ao 
sujeito passivo que resulte impedimento ou dificuldade para a prática de atos legalmente 
previstos e que protejam seus interesses na lide, prejudicando sua defesa. 

A recorrente se apega ao argumento de que as EFD apresentadas 
contêm todas as operações necessárias à apuração do imposto, conforme art. 356-C do 
RCTE. Discorre o referido normativo que: 

 

“Art. 356-C. A Escrituração Fiscal Digital - EFD - compõe-se da 
totalidade das informações, em meio digital, necessárias à apuração 
do imposto referente à operação e prestação praticada pelo 
contribuinte do ICMS ou IPI, bem como outras de interesse da 
administração tributária e da Secretaria da Receita Federal do Brasil - 
RFB - (Ajuste SINIEF 2/09, cláusula primeira, § 1º).” 

 
Na verdade, o descumprimento da obrigação acessória exposta no 

referido artigo é justamente a razão de ser do presente trabalho fiscal, uma vez que a 
recorrente registrou apenas parcialmente, em EFD, suas operações fiscais.  

Não se vislumbra, nesse particular, qualquer cerceamento ao direito 
de defesa.  

Também alega a recorrente, sob os mesmos fundamentos, a 
ocorrência de insegurança na determinação da infração. Como o próprio nome denuncia, 
a instabilidade e a dúvida insuperáveis são o espírito dessa nulidade. 

Linhas gerais, um lançamento seguro corresponde àquele  que:  a)  
materializa,  por  meio  de  provas  documentais,  a  existência  do  fato  ilícito  apurado  e  
sua  relação com a norma tributária; b) verifica a ocorrência do fato  gerador  da  obrigação  
correspondente,  determina  a matéria  tributável,  calcula o  montante  do  tributo  devido, 
identifica  o  sujeito  passivo  e  propõe  a  aplicação  da  penalidade  cabível;  c)  valoriza  
a  utilização  das  “notas  explicativas”  e  “informações  complementares”. 

Também não há sentido em se aplicar a norma do art. 112 do CTN, 
porquanto o fato que aqui se apresenta não está incurso em qualquer dúvida sobre a 
natureza ou circunstâncias materiais do fato, ou a natureza ou extensão dos seus efeitos.  

As razões para o afastamento da possibilidade de ocorrência de 
cerceamento ao direito de defesa são, portanto, as mesmas de que valemos para rejeitar 
esta segunda preliminar.  

 

https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/ajustes/2009/AJ_002_09.htm


 

Passo ao mérito.  

 

Conforme exposto em relatório, o Fisco constatou que o sujeito 
passivo registrara apenas parcialmente as notas fiscais de saídas no período de 2013. 

Os art. 64 do CTE e 313 do RCTE são bastante específicos e 
amoldam-se perfeitamente à matéria fática sob análise. 

Com efeito, informa o art. 313 do RCTE que: 

 

“Art. 313. O livro Registro de Saídas destina-se à escrituração da 
(Convênio SINIEF SN/70, art. 71): 

 I - saída de mercadoria, a qualquer título, do estabelecimento; 

II - prestação de serviço. 

Parágrafo único. Deve ser também escriturado o documento fiscal 
relativo à transmissão de propriedade da mercadoria que não tenha 
transitado pelo estabelecimento.” 

 

Com o advento da Escrituração Fiscal Digital –EFD, tais informações 
migraram para o registro C-100 do referido arquivo digital, nos termos do art. 356-C do 
RCTE, cuja redação permitimo-nos repetir: 

 

“Art. 356-C. A Escrituração Fiscal Digital - EFD - compõe-se da 
totalidade das informações, em meio digital, necessárias à apuração 
do imposto referente à operação e prestação praticada pelo 
contribuinte do ICMS ou IPI, bem como outras de interesse da 
administração tributária e da Secretaria da Receita Federal do Brasil - 
RFB - (Ajuste SINIEF 2/09, cláusula primeira, § 1º). 

NOTA: Vide Decreto nº 8.117. 

§ 1º O contribuinte deve utilizar a EFD para efetuar a escrituração dos 
seguintes livros fiscais (Ajuste SINIEF 2/09, cláusula primeira, § 3º): 

...................................................................................................................... 

II - Registro de Saídas;” 

 
O sujeito passivo não registrou as notas fiscais correspondentes às 

mercadorias que destinou a depósito fechado. É omissão que, a priori, justifica a sanção 
descrita no art. 71, X “a” do CTE. 

O argumento de que as operações realizadas com o depósito 
fechado pertencente à empresa não passíveis de registro em EFD não se sustenta, 
porquanto o registro de saídas de mercadorias deve ser efetuado “a qualquer título”, 
conforme expressa redação do art. 313, I do RCTE.  

Ressalto que o representante da recorrente, retirara, em sustentação 
oral, o pedido de reenquadramento da penalidade para o inciso XXIII, “a” do mesmo 
dispositivo legal.  

Também há que se registrar que a autuada fora excluída do regime 
do Simples nacional em janeiro de 2013, o que torna prejudicada a argumentação em 
recurso voluntário no sentido de que as penalidades descritas no CTE não se lhe 
aplicariam.  

https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/SINIEF/CVSN_70.htm#A71
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/ajustes/2009/AJ_002_09.htm
../decretos/D_08117.doc
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/ajustes/2009/AJ_002_09.htm


 

Quanto ao suposto caráter confiscatório da multa aplicada, o que se 
dessume das manifestações do STF acerca do que configure efeito confiscatório é que 
tais apreciações somente são feitas sob a ótica abstrata, ou seja, mediante estrita 
análise do dispositivo legal infringido, sem se considerar questões individuais, particulares, 
alusivas ao patrimônio do sujeito passivo ou mesmo à gravidade da infração por ele 
praticada, das quais se poderia inferir ou não a ocorrência de confisco. Isso devido à 
proibição de se revolver questões fáticas do processo (súmula 279). 

É consabido que a garantia constitucional do não-confisco, conforme 
interpretação de Luciano Amaro, almeja “evitar que, por meio do tributo, o Estado anule a 
riqueza privada” (AMARO, Luciano. Curso de Direito Tributário Brasileiro, 16ª ed., São 
Paulo: Saraiva, 2010, p. 168). 

Configuraria, da parte de qualquer exegeta, imprudência jurídica se 
estabelecer tratamento isonômico – sob pretenso espeque em repercussão geral – a 
situações fáticas que se apresentam diferentes.  

Ao tratar sobre o assunto, o Professor Hugo de Brito Machado95 tece 
severas críticas à tese do caráter confiscatório das multas que superem o imposto, quando 
se tratar de situações que evidenciem sonegação de impostos: 

 

“A multa de 300% do valor da mercadoria vendida sem nota 
fiscal é, sem dúvida, um excelente instrumento de combate à 
sonegação de tributos. 

Muito melhor do que a ameaça de cadeia resultante da 
criminalização da conduta evasiva, ilícita, do contribuinte. Nenhum 
comerciante pode alegar que não sabe ser obrigatória a emissão da 
nota fiscal, e não é razoável lhes seja permitida a prática dessa 
infração tão evidente e tão significativa no controle da arrecadação 
tributária. 

Pretender-se que a multa legalmente cominada para a venda de 
mercadoria sem nota fiscal não seja confiscatória, mas suportável, de 
sorte que os comerciantes possam incluí-las nos seus custos 
operacionais, é pretender inteiramente ineficaz a sanção que restará 
assim convertida num verdadeiro tributo de exigência eventual. 

 

Cerramos fileira com o Ilustre tributarista. A multa com graduação 
módica ou irrelevante, em muitos casos, não irá coibir as condutas que atentem contra a 
norma tributária, podendo, inclusive, produzir efeito contrário ao que se pretendeu produzir 
se dosada níveis irrisórios.  

Nessa linha de entendimento, cite-se a seguinte jurisprudência 
oriunda do E. STF: 

 

“MULTA FISCAL – NÃO PAGAMENTO DO DÉBITO – PRINCÍPIO DA 
VEDAÇÃO DE CONFISCO – INAPLICABILIDADE. 1. A imposição da 
multa pelo Fisco visa à punição da infração cometida pelo 
contribuinte, sendo a graduação da penalidade determinada pela 
gravidade da conduta praticada. Desse modo, afigura-se possível em 
razão da intensidade da violação, a imposição da multa em valor 
superior ao da obrigação principal. 2. Na ausência de critérios legais 
objetivos para fixação da pena de multa, a aplicação desta no patamar 
máximo deverá necessariamente vir acompanhada dos fundamentos e 
da motivação que a justifique. 7. Agravo regimental desprovido”. (AI 

                                            
95 No site: www.agu.gov.br/page/download/index/id/892481  



 

830300 AgR-segundo / SC - SANTA CATARINA. SEGUNDO AG.REG. 
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Relator(a):Min. LUIZ FUX. 
Julgamento:  06/12/2011.   Órgão Julgador:  Primeira Turma)” 

 
“(...) MULTA FISCAL – NÃO PAGAMENTO DO DÉBITO – 
PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DE CONFISCO – INAPLICABILIDADE – 1. A 
imposição da multa pelo Fisco visa à punição da infração cometida 
pelo contribuinte, sendo a graduação da penalidade determinada pela 
gravidade da conduta praticada. Desse modo, afigura-se possível em 
razão da intensidade da violação, a imposição da multa em valor 
superior ao da obrigação principal”. (STF, 1ª T., AI n. 830300 AgR-
segundo/SC, Rel. Min. Luiz Fux, DJ-e de 22/02/2012, g.)” 

 

Não é por outro motivo que o STF irá apreciar o RE 736090/SC, cujo 
objeto fora a confirmação, pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, da aplicação de 
multa de 150% do valor do imposto, ante a ocorrência de sonegação, fraude ou conluio. 
Em recentíssimo informativo96, de 13/11/15, o sítio do STF dispôs que: 

 

“O Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a repercussão 
geral da matéria tratada no Recurso Extraordinário (RE) 736090, no 
qual se discute se a multa de 150% aplicada pela Receita Federal em 
razão de sonegação, fraude ou conluio tem caráter confiscatório. No 
caso concreto, trata-se da aplicação da multa em um caso de 
separação de empresas de um mesmo grupo econômico, com 
finalidade de não pagar impostos, entendida como sonegação pela 
Receita Federal. 

O recurso questiona decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª 
Região (TRF-4) que entendeu válida a multa no percentual de 150%, 
prevista na Lei 9.430/1996, em sua redação original. Sustenta que o 
acórdão violou o artigo 150, IV, da Constituição Federal, que veda a 
utilização de tributo com efeito de confisco. 

‘Cabe a esta Corte, portanto, em atenção ao princípio da 
segurança jurídica e tendo em vista a necessidade de concretização 
da norma constitucional que veda o confisco na seara tributária, fixar, 
no regime da repercussão geral, as balizas para a aferição da 
existência de efeito confiscatório na aplicação de multas fiscais 
qualificadas”, afirmou o relator do recurso, ministro Luiz Fux. Em sua 
manifestação, entendeu que a questão tem natureza constitucional 
relevante dos pontos de vista econômico e jurídico que transcende os 
interesses das partes envolvidas, “pois alcança potencialmente todos 
os entes federativos e contribuintes’. 

O ministro mencionou precedentes em que o próprio STF 
considerou confiscatórias, “sob uma ótica abstrata”, multas fiscais 
fixadas em montantes desproporcionais à conduta do contribuinte, 
especialmente quando ultrapassam o valor do tributo devido. Ele 
também ressaltou que o tema não se confunde com o apreciado no RE 
640452, também com repercussão geral reconhecida, no qual se 
discute a multa por descumprimento de obrigação acessória. 

                                            
96 No site: www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=303990 



 

‘Discute-se, na espécie, a razoabilidade da multa fiscal 
qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio, no percentual 
de 150% sobre a totalidade ou diferença do imposto ou contribuição 
não paga, não recolhida, não declarada ou declarada de forma 
inexata’, afirmou o relator ao se manifestar pelo reconhecimento de 
repercussão geral. Seu entendimento foi seguido, por maioria, em 
deliberação no Plenário Virtual da Corte.” 

De outra monta, sob a ótica concreta, perceba-se que a presente 
decisão comina multa equivalente a 5% do valor da operação, uma vez que é aplicável à 
infração – e conforme se verá – a forma privilegiada da multa.  

Finalmente, se evidencia dos autos que da infração não decorreu 
falta de recolhimento, ainda que indireta, do imposto. Tal constatação autoriza, de plano, a 
aplicação da forma privilegiada à multa formal cominada.  

Dispõe o parágrafo 8º do art. 71 do CTE que: 

“Art. 71........................................................................................................... 

§ 8º Quando da prática das irregularidades descritas nos incisos V ao 
XII deste artigo não resultar, ainda que indiretamente, falta de 
pagamento de imposto, a multa aplicável corresponderá a 50% 
(cinqüenta por cento) do valor fixado para a respectiva infração”. 

 

Nos parece que a hipótese fática aqui debatida preenche todos os 
requisitos de sua aplicação. 

O §8º do art. 71 encerra regra benéfica ao sujeito passivo que, a par 
de haver cometido quaisquer dos ilícitos arrolados entre os seus incisos V e XII, não 
deixou de recolher o imposto, ainda que de forma indireta, como resultado dessa prática. 
É, sobretudo, atenuante que incidirá exclusivamente nas infrações formais isoladas e, 
mais do que isso, somente nas hipóteses em que tal infração não serviu de ferramenta 
para um fim de maior gravidade, qual seja, a sonegação fiscal. 

Interpretando referida regra, podemos tecer as seguintes ilações: 

1) A prática da irregularidade se subsume ao tipo do art. 71, X “a” 
do CTE, e se consubstancia na aplicação de multa “pela falta de registro, ou pelo registro 
com valor a menor, em livro próprio, de documento fiscal regularmente emitido.” 

2) Como resultado advindo dessa prática, para aplicação do 
dispositivo, não pode haver, ainda que indiretamente, falta de pagamento do imposto. 
Esse segundo item aponta para uma evidência, uma constatação efetiva, uma verdade 
destacada no mundo dos fatos: a prática da infração não resultou prejuízo ao Erário. 

Dessas assertivas, reputo possível a aplicação do referido 
dispositivo. Isso porque não se aufere imposto no presente lançamento, mas tão-somente 
multa formal.  

Sob tais fundamentos, conheço do recurso voluntário, mas lhe nego 
provimento para julgar procedente o lançamento. Deve ser aplicada, entretanto, sobre 
esse valor, a forma privilegiada da multa, discriminada no §8º do art. 71 do CTE. 

 
 
 

Sala das sessões, em 03 de junho de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00799/16 
 
Relator: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 

 
EMENTA: RECURSO VOLUNTÁRIO. PROCESSUAL. 
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA E INSEGURANÇA NA 
DETERMINAÇÃO DA INFRAÇÃO. NÃO-OCORRÊNCIA. MULTA 
FORMAL. FALTA DE REGISTRO DE DOCUMENTOS FISCAIS DE 
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS. REGISTRO TIPO C-100. EFD. 
PROCEDÊNCIA PARCIAL. APLICAÇÃO DA FORMA 
PRIVILEGIADA DA MULTA.  
 
1. A presente acusação – falta de registro de documento fiscal 
relativo à entrada de mercadorias – se amolda integralmente à 
capitulação da pena descrita na alínea "c" do inciso VII do art. 71 
do CTE, em cumprimento ao princípio da especialidade, inserto 
no § 4º do mesmo dispositivo legal. 
2. O sujeito passivo não registrou as notas correspondentes às 
mercadorias que lhe foram destinadas, incorrendo em 
descumprimento das regras descritas nos arts. 308 e 356-C §1º, 
I, ambos do RCTE. Deve-se excluir, entretanto, as notas fiscais 
que veiculam exclusivamente prestações de serviços fora do 
campo de incidência do ICMS.  
3. O §8º do art. 71 encerra regra benéfica ao sujeito passivo que, 
a par de haver cometido quaisquer dos ilícitos arrolados entre 
os seus incisos V e XII, não deixou de recolher o imposto, ainda 
que de forma indireta, como resultado dessa prática. É, 
sobretudo, atenuante que incidirá exclusivamente nas infrações 
formais isoladas e, mais do que isso, somente nas hipóteses em 
que tal infração não serviu de ferramenta para um fim de maior 
gravidade, qual seja, a sonegação fiscal. No presente caso, não 
se evidencia qualquer prejuízo ao Erário, no que tange ao 
recolhimento do imposto. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 05 de maio de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira por 
insegurança na determinação da infração e a segunda,  por cerceamento do direito de 
defesa. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, dar-lhe parcial 
provimento para reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente 
procedente o auto de infração no valor da multa formal  de R$ 357.238,20 (trezentos e 
cinqüenta e sete mil, duzentos e trinta e oito reais e vinte centavos). Foram vencedores os 
Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato, Masayuki Missao, Márcio Nogueira Pedra e 
Rickardo de Souza Santos Mariano. Vencido o Conselheiro Edson Abrão da Silva, que 
votou pela improcedência do auto de infração. E, por unanimidade de votos, aplicar o § 8º  
do art. 71 do CTE, arguida pelo sujeito passivo em sua sustentação oral. O representante 
do sujeito passivo, em sua sustentação oral, retirou o pedido de adequação da penalidade 
para a prevista no art. 71, XXIII, "A" do CTE. 
 



 

R E L A T Ó R I O 
 

Nos presentes autos, o Fisco acusa o sujeito passivo de haver 
deixado de escriturar, no Livro de Registro de Entradas relativo à escrituração fiscal digital 
– EFD, a totalidade dos documentos fiscais de entradas, conforme documentos e 
demonstrativos anexos.  

A infração foi capitulada no art. 62 par. 2º do CTE, combinado com 
os arts. 308, 310 e 356-C, par. 1º, I, todos do RCTE. A penalidade, por seu turno, é a que 
consta do art. 71, VII, “c” do CTE.  

Aufere-se multa formal isolada, no valor originário de R$ 361.690,70, 
referente a fatos geradores ocorridos entre fevereiro de 2014 e janeiro de 2015. O auto de 
infração foi lavrado em 20/01/15. 

A instrução processual Fazendária é composta das notificações 
fiscais, ordem de conferência e mídia CD.  

Em impugnação, o sujeito passivo assevera que, ao contrário do 
afirmado pelo Fisco, registrara a totalidade dos documentos fiscais de entradas. Critica a 
fundamentação legal do lançamento, que nada dispõe acerca da previsão de incidência de 
juros ou correção monetária.  

Também assevera que a capitulação da pena infringe o art. 155 par. 
2º, I da CF/88 (não-cumulatividade), uma vez que a Autoridade Fiscal não procedeu à 
compensação dos créditos a que tem direito o contribuinte.  

Reclama sobre o caráter confiscatório da multa cominada.  
Pede, ao final, a improcedência do lançamento e, subsidiariamente, a 

aplicação da forma privilegiada da multa ou, ainda, a compensação do ICMS pelas 
entradas sobre o valor da multa.  

Submetidos os autos a julgamento singular, manteve-se o 
lançamento, na íntegra. Ponderou o julgador que não se poderia afirmar com segurança 
que da falta de registro de notas fiscais não tenha decorrido falta de pagamento do 
imposto, fator que impediria a aplicação da forma privilegiada. Quanto à pretendida 
compensação, não haveria previsão legal para tal.  

Não resignado com a decisão proferida, o sujeito passivo retorna à 
presente fase cameral, por meio do recurso voluntário às fls. 70.  

Aduz, em preliminar, cerceamento ao direito de defesa e 
insegurança na determinação da infração ao argumento de que as EFD apresentadas 
contêm todas as operações necessárias à apuração do imposto, conforme art. 356-C do 
RCTE. A Autoridade fiscal incluiu na base de cálculo da multa formal notas fiscais 
referentes a prestação de serviço, sobre o qual não incide o ICMS. Colaciona 
jurisprudência que entende pertinente à matéria.  

Reitera o caráter confiscatório da multa. Menciona que o STF já se 
manifestara acerca do caráter confiscatório da multa prevista no art. 71, VII do CTE (RE 
754554/GO). Também informa que possui operações não tributadas, de retorno de 
mercadorias remetidas para depósito fechado ou armazém geral, as quais por equívoco 
não foram inseridas em EFD, cujos erros serão devidamente corrigidos, mas que em nada 
alteram o imposto apurado.  

Pede, ao final, a nulidade ou improcedência do lançamento.  
Em caráter subsidiário, pede a alteração da capitulação da pena para 

o art. 71, XXIII do CTE.  
Anexos ao recurso seguem cópias de notas fiscais de aquisição ou 

entrada de mercadorias, referentes à prestação de serviços de assessoria contábil e 
outros, de remessas de bens em comodato, de venda de mercadorias adquiridas ou 
recebidas de terceiros.  

Em memorial, a empresa reitera os termos de seu recurso voluntário. 
Também informa que, por ser enquadrada no regime do Simples Nacional, as multas 



 

insertas no art. 71 do CTE não se lhe aplicam. Reafirma que houve erro no 
dimensionamento da base de cálculo.  

 
É o relatório.  

 
 

V O T O 
 

Urge, em sede preliminar, a análise da possibilidade de existência de 
vício formal no lançamento, arguida pelo sujeito passivo.  

O inciso III do art. 20 da Lei nº 16469/09 – nova lei que Regula o 
processo administrativo tributário Goiano – informa serem nulos os atos praticados com 
cerceamento do direito de defesa. Esse dispositivo apenas reafirma uma garantia 
fundamental consubstanciada na Carta Magna Brasileira, que assevera em seu artigo 5º, 
LV, serem assegurados o contraditório e ampla defesa no processo administrativo, com os 
meios e recursos a ela inerentes. 

No contexto do processo administrativo tributário, define-se o 
cerceamento do direito de defesa como qualquer obstáculo que a Administração opõe ao 
sujeito passivo que resulte impedimento ou dificuldade para a prática de atos legalmente 
previstos e que protejam seus interesses na lide, prejudicando sua defesa. 

A recorrente se apega ao argumento de que as EFD apresentadas 
contêm todas as operações necessárias à apuração do imposto, conforme art. 356-C do 
RCTE. Discorre o referido normativo que: 

 

“Art. 356-C. A Escrituração Fiscal Digital - EFD - compõe-se da 
totalidade das informações, em meio digital, necessárias à apuração 
do imposto referente à operação e prestação praticada pelo 
contribuinte do ICMS ou IPI, bem como outras de interesse da 
administração tributária e da Secretaria da Receita Federal do Brasil - 
RFB - (Ajuste SINIEF 2/09, cláusula primeira, § 1º).” 

 
Na verdade, o descumprimento da obrigação acessória exposta no 

referido artigo é justamente a razão de ser do presente trabalho fiscal, uma vez que a 
recorrente registrou apenas parcialmente, em EFD, suas operações fiscais.  

Não se vislumbra, nesse particular, qualquer cerceamento ao direito 
de defesa.  

Ademais, reclama a recorrente que o Fisco teria considerado notas 
fiscais de prestação de serviços, em relação às quais não estaria obrigado ao registro. 
Não se trata, nesse aspecto, de vício insanável, mas de situação perfeitamente saneável 
nos autos, conforme discorreremos no mérito.  

Também alega a recorrente, sob os mesmos fundamentos, a 
ocorrência de insegurança na determinação da infração. Como o próprio nome denuncia, 
a instabilidade e a dúvida insuperáveis são o espírito dessa nulidade. 

Linhas gerais, um lançamento seguro corresponde àquele  que:  a)  
materializa,  por  meio  de  provas  documentais,  a  existência  do  fato  ilícito  apurado  e  
sua  relação com a norma tributária; b) verifica a ocorrência do fato  gerador  da  obrigação  
correspondente,  determina  a matéria  tributável,  calcula o  montante  do  tributo  devido, 
identifica  o  sujeito  passivo  e  propõe  a  aplicação  da  penalidade  cabível;  c)  valoriza  
a  utilização  das  “notas  explicativas”  e  “informações  complementares” 

https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/ajustes/2009/AJ_002_09.htm


 

As razões para o afastamento da possibilidade de ocorrência de 
cerceamento ao direito de defesa são, portanto, as mesmas de que valemos para rejeitar 
esta segunda preliminar.  

 

Passo ao mérito.  

 

Conforme exposto em relatório, o Fisco constatou que o sujeito 
passivo registrara apenas parcialmente as notas fiscais de entradas a ele destinadas no 
período de 2014. 

Os art. 64 do CTE e 308 do RCTE são bastante específicos e 
amoldam-se perfeitamente à matéria fática sob análise. 

Com efeito, informa o art. 308 do RCTE que: 

 
“O livro Registro de Entradas destina-se à escrituração da: 
I - entrada, a qualquer título, de mercadoria no estabelecimento.” 

 

Com o advento da Escrituração Fiscal Digital –EFD, tais informações 
migraram para o registro C-100 do referido arquivo digital, nos termos do art. 356-C do 
RCTE, cuja redação permitimo-nos repetir: 

 

“Art. 356-C. A Escrituração Fiscal Digital - EFD - compõe-se da 
totalidade das informações, em meio digital, necessárias à apuração 
do imposto referente à operação e prestação praticada pelo 
contribuinte do ICMS ou IPI, bem como outras de interesse da 
administração tributária e da Secretaria da Receita Federal do Brasil - 
RFB - (Ajuste SINIEF 2/09, cláusula primeira, § 1º). 

NOTA: Vide Decreto nº 8.117. 

§ 1º O contribuinte deve utilizar a EFD para efetuar a escrituração dos 
seguintes livros fiscais (Ajuste SINIEF 2/09, cláusula primeira, § 3º): 

I - Registro de Entradas;” 

 
O sujeito passivo não registrou as notas fiscais correspondentes às 

mercadorias que lhe foram destinadas. É omissão que, a priori, justifica a sanção descrita 
no art. 71, VII “c” do CTE. 

O argumento de que as operações realizadas com o depósito 
fechado pertencente à empresa não passíveis de registro em EFD não se sustenta, 
porquanto o registro de entradas de mercadorias deve ser efetuado “a qualquer título”, 
conforme expressa redação do art. 308, I do RCTE. O mesmo argumento é cabível para 
as operações em contrato de comodato. 

Ressalto que o representante da recorrente, retirara, em sustentação 
oral, o pedido de reenquadramento da penalidade para o inciso XXIII, “a” do mesmo 
dispositivo legal.  

Também há que se registrar que a autuada fora excluída do regime 
do Simples nacional em janeiro de 2013, o que torna prejudicada a argumentação em 
recurso voluntário no sentido de que as penalidades descritas no CTE não se lhe 
aplicariam.  

https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/ajustes/2009/AJ_002_09.htm
../decretos/D_08117.doc
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/ajustes/2009/AJ_002_09.htm


 

Quanto ao suposto caráter confiscatório da multa aplicada, o que se 
dessume das manifestações do STF acerca do que configure efeito confiscatório é que 
tais apreciações somente são feitas sob a ótica abstrata, ou seja, mediante estrita 
análise do dispositivo legal infringido, sem se considerar questões individuais, particulares, 
alusivas ao patrimônio do sujeito passivo ou mesmo à gravidade da infração por ele 
praticada, das quais se poderia inferir ou não a ocorrência de confisco. Isso devido à 
proibição de se revolver questões fáticas do processo (súmula 279). 

É consabido que a garantia constitucional do não-confisco, conforme 
interpretação de Luciano Amaro, almeja “evitar que, por meio do tributo, o Estado anule a 
riqueza privada” (AMARO, Luciano. Curso de Direito Tributário Brasileiro, 16ª ed., São 
Paulo: Saraiva, 2010, p. 168). 

Configuraria, da parte de qualquer exegeta, imprudência jurídica se 
estabelecer tratamento isonômico – sob pretenso espeque em repercussão geral – a 
situações fáticas que se apresentam diferentes.  

Ao tratar sobre o assunto, o Professor Hugo de Brito Machado97 tece 
severas críticas à tese do caráter confiscatório das multas que superem o imposto, quando 
se tratar de situações que evidenciem sonegação de impostos: 

 

“A multa de 300% do valor da mercadoria vendida sem nota 
fiscal é, sem dúvida, um excelente instrumento de combate à 
sonegação de tributos. 

Muito melhor do que a ameaça de cadeia 
resultante da criminalização da conduta evasiva, ilícita, do 
contribuinte. Nenhum comerciante pode alegar que não sabe ser 
obrigatória a emissão da nota fiscal, e não é razoável lhes seja 
permitida a prática dessa infração tão evidente e tão 
significativa no controle da arrecadação tributária. 

Pretender-se que a multa legalmente cominada para a 
venda de mercadoria sem nota fiscal não seja confiscatória, mas 
suportável, de sorte que os comerciantes possam incluí-las nos 
seus custos operacionais, é pretender inteiramente ineficaz a 
sanção que restará assim convertida num verdadeiro tributo de 
exigência eventual. 

 

Cerramos fileira com o Ilustre tributarista. A multa com graduação 
módica ou irrelevante, em muitos casos, não irá coibir as condutas que atentem contra a 
norma tributária, podendo, inclusive, produzir efeito contrário ao que se pretendeu produzir 
se dosada níveis irrisórios.  

Nessa linha de entendimento, cite-se a seguinte jurisprudência 
oriunda do E. STF: 

 

“MULTA FISCAL – NÃO PAGAMENTO DO DÉBITO – PRINCÍPIO DA 
VEDAÇÃO DE CONFISCO – INAPLICABILIDADE. 1. A imposição da 
multa pelo Fisco visa à punição da infração cometida pelo 
contribuinte, sendo a graduação da penalidade determinada pela 
gravidade da conduta praticada. Desse modo, afigura-se possível em 
razão da intensidade da violação, a imposição da multa em valor 
superior ao da obrigação principal. 2. Na ausência de critérios legais 

                                            
97 No site: www.agu.gov.br/page/download/index/id/892481  



 

objetivos para fixação da pena de multa, a aplicação desta no patamar 
máximo deverá necessariamente vir acompanhada dos fundamentos e 
da motivação que a justifique. 7. Agravo regimental desprovido”. (AI 
830300 AgR-segundo / SC - SANTA CATARINA. SEGUNDO AG.REG. 
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Relator(a):Min. LUIZ FUX. 
Julgamento:  06/12/2011.   Órgão Julgador:  Primeira Turma) 

 

“(...) MULTA FISCAL – NÃO PAGAMENTO 
DO DÉBITO – 

PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DE CONFISCO – 
INAPLICABILIDADE – 1. A imposição da multa pelo Fisco visa à 
punição da infração cometida pelo contribuinte, sendo a 
graduação da penalidade determinada pela gravidade da 
conduta praticada. Desse modo, afigura-se possível em razão da 
intensidade da violação, a imposição da multa em valor superior 
ao da obrigação principal”. (STF, 1ª T., AI n. 830300 AgR-
segundo/SC, Rel. Min. Luiz Fux, DJ-e de 22/02/2012, g.) 

 

Não é por outro motivo que o STF irá apreciar o RE 736090/SC, cujo 
objeto fora a confirmação, pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, da aplicação de 
multa de 150% do valor do imposto, ante a ocorrência de sonegação, fraude ou conluio. 
Em recentíssimo informativo98, de 13/11/15, o sítio do STF dispôs que: 

 

“O Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a repercussão geral 
da matéria tratada no Recurso Extraordinário (RE) 736090, no qual se 
discute se a multa de 150% aplicada pela Receita Federal em razão de 
sonegação, fraude ou conluio tem caráter confiscatório. No caso 
concreto, trata-se da aplicação da multa em um caso de separação de 
empresas de um mesmo grupo econômico, com finalidade de não 
pagar impostos, entendida como sonegação pela Receita Federal. 

O recurso questiona decisão do Tribunal 
Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) que entendeu válida a 
multa no percentual de 150%, prevista na Lei 9.430/1996, em sua 
redação original. Sustenta que o acórdão violou o artigo 150, IV, 
da Constituição Federal, que veda a utilização de tributo com 
efeito de confisco. 

‘Cabe a esta Corte, portanto, em atenção ao 
princípio da segurança jurídica e tendo em vista a necessidade 
de concretização da norma constitucional que veda o confisco 
na seara tributária, fixar, no regime da repercussão geral, as 
balizas para a aferição da existência de efeito confiscatório na 
aplicação de multas fiscais qualificadas”, afirmou o relator do 
recurso, ministro Luiz Fux. Em sua manifestação, entendeu que 
a questão tem natureza constitucional relevante dos pontos de 
vista econômico e jurídico que transcende os interesses das 
partes envolvidas, “pois alcança potencialmente todos os entes 
federativos e contribuintes’. 

                                            
98 No site: www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=303990 



 

O ministro mencionou precedentes em que o 
próprio STF considerou confiscatórias, “sob uma ótica 
abstrata”, multas fiscais fixadas em montantes 
desproporcionais à conduta do contribuinte, especialmente 
quando ultrapassam o valor do tributo devido. Ele também 
ressaltou que o tema não se confunde com o apreciado no RE 
640452, também com repercussão geral reconhecida, no qual se 
discute a multa por descumprimento de obrigação acessória. 

‘Discute-se, na espécie, a razoabilidade da 
multa fiscal qualificada em razão de sonegação, fraude ou 
conluio, no percentual de 150% sobre a totalidade ou diferença 
do imposto ou contribuição não paga, não recolhida, não 
declarada ou declarada de forma inexata’, afirmou o relator ao 
se manifestar pelo reconhecimento de repercussão geral. Seu 
entendimento foi seguido, por maioria, em deliberação no 
Plenário Virtual da Corte.” 

De outra monta, sob a ótica concreta, perceba-se que a presente 
decisão comina multa equivalente a 12,5% do valor da operação, uma vez que é aplicável 
à infração – e conforme se verá – a forma privilegiada da multa.  

Assiste, entretanto, razão à recorrente quanto ao pedido de exclusão 
de notas fiscais cujo teor veicula apenas prestações de serviço. Verifiquei, ao todo, 14 
(quatorze) notas fiscais em tal situação, as quais devem ser excluídas do presente 
trabalho. Os DANFE a que se referem são os de n. 170, 179, 641, 1987, 694, 713, 756, 
792, 824, 263, 848, 920, 922 e 993 

Com a exclusão, o campo “2” do auto de infração deve passar aos 
seguintes valores: 

Referência Valor da base de cálculo Valor da multa (25%) 

fev/14 10.295,91 2.573,98 

mar/14 86.550,98 21.637,75 

abr/14 203.234,27 50.808,57 

mai/14 220.700,39 55.175,15 

jun/14 173.504,13 43.376,08 

jul/14 183.373,23 45.843,31 

ago/14 187.636,39 46.909,10 

set/14 117.320,65 29.330,16 

out/14 200.169,49 50.042,33 

nov/14 - - 

dez/14 27.633,34 6.908,35 

jan/15 18.533,98 4.633,45 

total 1.428.952,76 357.238,20 

 

 

Finalmente, se evidencia dos autos que da infração não decorreu 
falta de recolhimento, ainda que indireta, do imposto. Tal constatação autoriza, de plano, a 
aplicação da forma privilegiada à multa formal cominada.  

Dispõe o parágrafo 8º do art. 71 do CTE que: 

“Art. 71......................................................................................... 



 

§ 8º Quando da prática das irregularidades descritas nos incisos V ao 
XII deste artigo não resultar, ainda que indiretamente, falta de 
pagamento de imposto, a multa aplicável corresponderá a 50% 
(cinqüenta por cento) do valor fixado para a respectiva infração”. 

 

Nos parece que a hipótese fática aqui debatida preenche todos os 
requisitos de sua aplicação. 

 
O §8º do art. 71 encerra regra benéfica ao sujeito passivo que, a par 

de haver cometido quaisquer dos ilícitos arrolados entre os seus incisos V e XII, não 
deixou de recolher o imposto, ainda que de forma indireta, como resultado dessa prática. 
É, sobretudo, atenuante que incidirá exclusivamente nas infrações formais isoladas e, 
mais do que isso, somente nas hipóteses em que tal infração não serviu de ferramenta 
para um fim de maior gravidade, qual seja, a sonegação fiscal. 

Interpretando referida regra, podemos tecer as seguintes ilações: 

1) A prática da irregularidade se subsume ao tipo do art. 71, VII “c” 
do CTE, e se consubstancia na aplicação de multa “pela falta de registro ou pelo registro 
com valor incorreto de documento relativo à entrada, aquisição ou utilização de 
mercadorias, bens e serviços;” 

2) Como resultado advindo dessa prática, para aplicação do 
dispositivo, não pode haver, ainda que indiretamente, falta de pagamento do imposto. 
Esse segundo item aponta para uma evidência, uma constatação efetiva, uma verdade 
destacada no mundo dos fatos: a prática da infração não resultou prejuízo ao Erário. 

Dessas assertivas, reputo possível a aplicação do referido 
dispositivo. Isso porque não se aufere imposto no presente lançamento, mas tão-somente 
multa formal.  

Sob tais fundamentos, conheço do recurso voluntário e lhe dou 
parcial provimento para julgar parcialmente procedente o lançamento no valor originário de 
multa formal de R$ 357.238,20. Deve ser aplicada, ainda, sobre esse valor, a forma 
privilegiada da multa, discriminada no §8º do art. 71 do CTE. 

 
 
 

Sala das sessões, em 03 de junho de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00800/16 
 
Relator: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 

 
EMENTA: RECURSO VOLUNTÁRIO. PROCESSUAL. 
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA E INSEGURANÇA NA 
DETERMINAÇÃO DA INFRAÇÃO. NÃO-OCORRÊNCIA. MULTA 
FORMAL. FALTA DE REGISTRO DE DOCUMENTOS FISCAIS DE 
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS. REGISTRO TIPO C-100. EFD. 
PROCEDÊNCIA PARCIAL. APLICAÇÃO DA FORMA 
PRIVILEGIADA DA MULTA.  
 
1. A presente acusação – falta de registro de documento fiscal 
relativo à entrada de mercadorias – se amolda integralmente à 
capitulação da pena descrita na alínea "c" do inciso VII do art. 71 
do CTE, em cumprimento ao princípio da especialidade, inserto 
no § 4º do mesmo dispositivo legal. 
2. O sujeito passivo não registrou as notas correspondentes às 
mercadorias que lhe foram destinadas, incorrendo em 
descumprimento das regras descritas nos arts. 308 e 356-C §1º, 
I, ambos do RCTE. Deve-se excluir, entretanto, as notas fiscais 
que veiculam exclusivamente prestações de serviços fora do 
campo de incidência do ICMS.  
3. O §8º do art. 71 encerra regra benéfica ao sujeito passivo que, 
a par de haver cometido quaisquer dos ilícitos arrolados entre 
os seus incisos V e XII, não deixou de recolher o imposto, ainda 
que de forma indireta, como resultado dessa prática. É, 
sobretudo, atenuante que incidirá exclusivamente nas infrações 
formais isoladas e, mais do que isso, somente nas hipóteses em 
que tal infração não serviu de ferramenta para um fim de maior 
gravidade, qual seja, a sonegação fiscal. No presente caso, não 
se evidencia qualquer prejuízo ao Erário, no que tange ao 
recolhimento do imposto. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 05 de maio de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira por 
insegurança na determinação da infração e a segunda,  por cerceamento do direito de 
defesa. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, dar-lhe parcial 
provimento para reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente 
procedente o auto de infração no valor da multa formal  de R$ 480.972,78 (quatrocentos e 
oitenta mil, novecentos e setenta e dois reais e setenta e oito centavos). Foram 
vencedores os Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato, Masayuki Missao, Márcio 
Nogueira Pedra e Rickardo de Souza Santos Mariano. Vencido o Conselheiro Edson 
Abrão da Silva, que votou pela improcedência do auto de infração. E, por unanimidade de 
votos, aplicar o § 8º  do art. 71 do CTE, arguida pelo sujeito passivo em sua sustentação 
oral. O representante do sujeito passivo, em sua sustentação oral, retirou o pedido de 
adequação da penalidade para a prevista no art. 71, XXIII, "A" do CTE. 
 



 

R E L A T Ó R I O 
 

Nos presentes autos, o Fisco acusa o sujeito passivo de haver 
deixado de escriturar, no Livro de Registro de Entradas relativo à escrituração fiscal digital 
– EFD, a totalidade dos documentos fiscais de entradas, conforme documentos e 
demonstrativos anexos.  

A infração foi capitulada no art. 62 par. 2º do CTE, combinado com 
os arts. 308, 310 e 356-C, par. 1º, I, todos do RCTE. A penalidade, por seu turno, é a que 
consta do art. 71, VII, “c” do CTE.  

Aufere-se multa formal isolada, no valor originário de R$ 483.135,29, 
referente a fatos geradores ocorridos entre fevereiro de 2014 e janeiro de 2015. O auto de 
infração foi lavrado em 29/01/15. 

Em descritivo complementar, consta que “o contribuinte foi notificado 
por meio das notificações de números 23/2014 (1ª, 2ª e 3ª) para entrega dos documentos 
nela solicitados para realização das auditorias necessárias, mas as mesmas não foram 
atendidas”.  

A instrução processual Fazendária é composta das notificações 
fiscais, ordem de conferência e mídia CD.  

Em impugnação, o sujeito passivo assevera que, ao contrário do 
afirmado pelo Fisco, registrara a totalidade dos documentos fiscais de entradas. Critica a 
fundamentação legal do lançamento, que nada dispõe acerca da previsão de incidência de 
juros ou correção monetária.  

Também assevera que a capitulação da pena infringe o art. 155 par. 
2º, I da CF/88 (não-cumulatividade), uma vez que a Autoridade Fiscal não procedeu à 
compensação dos créditos a que tem direito o contribuinte.  

Reclama sobre o caráter confiscatório da multa cominada.  
Pede, ao final, a improcedência do lançamento e, subsidiariamente, a 

aplicação da forma privilegiada da multa.  
Submetidos os autos a julgamento singular, manteve-se o 

lançamento, na íntegra. Ponderou o julgador que não se poderia afirmar com segurança 
que da falta de registro de notas fiscais não tenha decorrido falta de pagamento do 
imposto, fator que impediria a aplicação da forma privilegiada.  

Não resignado com a decisão proferida, o sujeito passivo retorna à 
presente fase cameral, por meio do recurso voluntário às fls. 60.  

Aduz, em preliminar, cerceamento ao direito de defesa e 
insegurança na determinação da infração ao argumento de que as EFD apresentadas 
contêm todas as operações necessárias à apuração do imposto, conforme art. 356-C do 
RCTE. A Autoridade fiscal incluiu na base de cálculo da multa formal notas fiscais 
referentes a prestação de serviço, sobre o qual não incide o ICMS. Colaciona 
jurisprudência que entende pertinente à matéria.  

Reitera o caráter confiscatório da multa. Menciona que o STF já se 
manifestara acerca do caráter confiscatório da multa prevista no art. 71, VII do CTE. 
Também informa que possui operações não tributadas, de retorno de mercadorias 
remetidas para depósito fechado ou armazém geral, as quais por equívoco não foram 
inseridas em EFD, cujos erros serão devidamente corrigidos, mas que em nada alteram o 
imposto apurado.  

Pede, ao final, a nulidade ou improcedência do lançamento.  
Em caráter subsidiário, pede a alteração da capitulação da pena para 

o art. 71, XXIII do CTE.  
Anexos ao recurso, seguem cópias de notas fiscais de aquisição ou 

entrada de mercadorias, referentes à prestação de serviços de assessoria contábil, de 
remessas de bens em comodato, de venda de mercadorias adquiridas ou recebidas de 
terceiros.  



 

Em memorial, a empresa reitera os termos de seu recurso voluntário. 
Também informa que, por ser enquadrada no regime do Simples Nacional, as multas 
insertas no art. 71 do CTE não se lhe aplicam. Reafirma que houve erro no 
dimensionamento da base de cálculo.  

 
É o relatório.  

 
V O T O 

 
Urge, em sede preliminar, a análise da possibilidade de existência de 

vício formal no lançamento, arguida pelo sujeito passivo.  

O inciso III do art. 20 da Lei nº 16469/09 – nova lei que Regula o 
processo administrativo tributário Goiano – informa serem nulos os atos praticados com 
cerceamento do direito de defesa. Esse dispositivo apenas reafirma uma garantia 
fundamental consubstanciada na Carta Magna Brasileira, que assevera em seu artigo 5º, 
LV, serem assegurados o contraditório e ampla defesa no processo administrativo, com os 
meios e recursos a ela inerentes. 

No contexto do processo administrativo tributário, define-se o 
cerceamento do direito de defesa como qualquer obstáculo que a Administração opõe ao 
sujeito passivo que resulte impedimento ou dificuldade para a prática de atos legalmente 
previstos e que protejam seus interesses na lide, prejudicando sua defesa. 

A recorrente se apega ao argumento de que as EFD apresentadas 
contêm todas as operações necessárias à apuração do imposto, conforme art. 356-C do 
RCTE. Discorre o referido normativo que: 

 

“Art. 356-C. A Escrituração Fiscal Digital - EFD - compõe-se da 
totalidade das informações, em meio digital, necessárias à apuração 
do imposto referente à operação e prestação praticada pelo 
contribuinte do ICMS ou IPI, bem como outras de interesse da 
administração tributária e da Secretaria da Receita Federal do Brasil - 
RFB - (Ajuste SINIEF 2/09, cláusula primeira, § 1º).” 

 
Na verdade, o descumprimento da obrigação acessória exposta no 

referido artigo é justamente a razão de ser do presente trabalho fiscal, uma vez que a 
recorrente registrou apenas parcialmente, em EFD, suas operações fiscais.  

Não se vislumbra, nesse particular, qualquer cerceamento ao direito 
de defesa.  

Ademais, reclama a recorrente que o Fisco teria considerado notas 
fiscais de prestação de serviços, em relação às quais não estaria obrigado ao registro. 
Não se trata, nesse aspecto, de vício insanável, mas de situação perfeitamente saneável 
nos autos, conforme discorreremos no mérito.  

Também alega a recorrente, sob os mesmos fundamentos, a 
ocorrência de insegurança na determinação da infração. Como o próprio nome denuncia, 
a instabilidade e a dúvida insuperáveis são o espírito dessa nulidade. 

Linhas gerais, um lançamento seguro corresponde àquele  que:  a)  
materializa,  por  meio  de  provas  documentais,  a  existência  do  fato  ilícito  apurado  e  
sua  relação com a norma tributária; b) verifica a ocorrência do fato  gerador  da  obrigação  
correspondente,  determina  a matéria  tributável,  calcula o  montante  do  tributo  devido, 
identifica  o  sujeito  passivo  e  propõe  a  aplicação  da  penalidade  cabível;  c)  valoriza  
a  utilização  das  “notas  explicativas”  e  “informações  complementares” 

https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/ajustes/2009/AJ_002_09.htm


 

As razões para o afastamento da possibilidade de ocorrência de 
cerceamento ao direito de defesa são, portanto, as mesmas de que valemos para rejeitar 
esta segunda preliminar.  

 

 

Passo ao mérito.  

 

Conforme exposto em relatório, o Fisco constatou que o sujeito 
passivo registrara apenas parcialmente as notas fiscais de entradas a ele destinadas no 
período de 2014. 

Os art. 64 do CTE e 308 do RCTE são bastante específicos e 
amoldam-se perfeitamente à matéria fática sob análise. 

Com efeito, informa o art. 308 do RCTE que: 

 
“O livro Registro de Entradas destina-se à escrituração da: 
I - entrada, a qualquer título, de mercadoria no estabelecimento.” 

 

Com o advento da Escrituração Fiscal Digital –EFD, tais informações 
migraram para o registro C-100 do referido arquivo digital, nos termos do art. 356-C do 
RCTE, cuja redação permitimo-nos repetir: 

 

“Art. 356-C. A Escrituração Fiscal Digital - EFD - compõe-se da 
totalidade das informações, em meio digital, necessárias à apuração 
do imposto referente à operação e prestação praticada pelo 
contribuinte do ICMS ou IPI, bem como outras de interesse da 
administração tributária e da Secretaria da Receita Federal do Brasil - 
RFB - (Ajuste SINIEF 2/09, cláusula primeira, § 1º). 

NOTA: Vide Decreto nº 8.117. 

§ 1º O contribuinte deve utilizar a EFD para efetuar a escrituração dos 
seguintes livros fiscais (Ajuste SINIEF 2/09, cláusula primeira, § 3º): 

I - Registro de Entradas;” 

 
O sujeito passivo não registrou as notas fiscais correspondentes às 

mercadorias que lhe foram destinadas. É omissão que, a priori, justifica a sanção descrita 
no art. 71, VII “c” do CTE. 

O argumento de que as operações realizadas com o depósito 
fechado pertencente à empresa não passíveis de registro em EFD não se sustenta, 
porquanto o registro de entradas de mercadorias deve ser efetuado “a qualquer título”, 
conforme expressa redação do art. 308, I do RCTE.  

Ressalto que o representante da recorrente, retirara, em sustentação 
oral, o pedido de reenquadramento da penalidade para o inciso XXIII, “a” do mesmo 
dispositivo legal.  

Também há que se registrar que a autuada fora excluída do regime 
do Simples nacional em janeiro de 2014, o que torna prejudicada a argumentação em 
recurso voluntário no sentido de que as penalidades descritas no CTE não se lhe 
aplicariam.  

https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/ajustes/2009/AJ_002_09.htm
../decretos/D_08117.doc
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/ajustes/2009/AJ_002_09.htm


 

Quanto ao suposto caráter confiscatório da multa aplicada, o que se 
dessume das manifestações do STF acerca do que configure efeito confiscatório é que 
tais apreciações somente são feitas sob a ótica abstrata, ou seja, mediante estrita 
análise do dispositivo legal infringido, sem se considerar questões individuais, particulares, 
alusivas ao patrimônio do sujeito passivo ou mesmo à gravidade da infração por ele 
praticada, das quais se poderia inferir ou não a ocorrência de confisco. Isso devido à 
proibição de se revolver questões fáticas do processo (súmula 279). 

É consabido que a garantia constitucional do não-confisco, conforme 
interpretação de Luciano Amaro, almeja “evitar que, por meio do tributo, o Estado anule a 
riqueza privada” (AMARO, Luciano. Curso de Direito Tributário Brasileiro, 16ª ed., São 
Paulo: Saraiva, 2010, p. 168). 

Configuraria, da parte de qualquer exegeta, imprudência jurídica se 
estabelecer tratamento isonômico – sob pretenso espeque em repercussão geral – a 
situações fáticas que se apresentam diferentes.  

Ao tratar sobre o assunto, o Professor Hugo de Brito Machado99 tece 
severas críticas à tese do caráter confiscatório das multas que superem o imposto, quando 
se tratar de situações que evidenciem sonegação de impostos: 

 

“A multa de 300% do valor da mercadoria vendida sem nota 
fiscal é, sem dúvida, um excelente instrumento de combate à 
sonegação de tributos. 

Muito melhor do que a ameaça de cadeia 
resultante da criminalização da conduta evasiva, ilícita, do 
contribuinte. Nenhum comerciante pode alegar que não sabe ser 
obrigatória a emissão da nota fiscal, e não é razoável lhes seja 
permitida a prática dessa infração tão evidente e tão 
significativa no controle da arrecadação tributária. 

Pretender-se que a multa legalmente cominada para a 
venda de mercadoria sem nota fiscal não seja confiscatória, mas 
suportável, de sorte que os comerciantes possam incluí-las nos 
seus custos operacionais, é pretender inteiramente ineficaz a 
sanção que restará assim convertida num verdadeiro tributo de 
exigência eventual. 

 

Cerramos fileira com o Ilustre tributarista. A multa com graduação 
módica ou irrelevante, em muitos casos, não irá coibir as condutas que atentem contra a 
norma tributária, podendo, inclusive, produzir efeito contrário ao que se pretendeu produzir 
se dosada níveis irrisórios.  

Nessa linha de entendimento, cite-se a seguinte jurisprudência 
oriunda do E. STF: 

 

“MULTA FISCAL – NÃO PAGAMENTO DO DÉBITO – PRINCÍPIO DA 
VEDAÇÃO DE CONFISCO – INAPLICABILIDADE. 1. A imposição da 
multa pelo Fisco visa à punição da infração cometida pelo 
contribuinte, sendo a graduação da penalidade determinada pela 
gravidade da conduta praticada. Desse modo, afigura-se possível em 
razão da intensidade da violação, a imposição da multa em valor 
superior ao da obrigação principal. 2. Na ausência de critérios legais 

                                            
99 No site: www.agu.gov.br/page/download/index/id/892481  



 

objetivos para fixação da pena de multa, a aplicação desta no patamar 
máximo deverá necessariamente vir acompanhada dos fundamentos e 
da motivação que a justifique. 7. Agravo regimental desprovido”. (AI 
830300 AgR-segundo / SC - SANTA CATARINA. SEGUNDO AG.REG. 
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Relator(a):Min. LUIZ FUX. 
Julgamento:  06/12/2011.   Órgão Julgador:  Primeira Turma) 

 

“(...) MULTA FISCAL – NÃO PAGAMENTO 
DO DÉBITO – 

PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DE CONFISCO – 
INAPLICABILIDADE – 1. A imposição da multa pelo Fisco visa à 
punição da infração cometida pelo contribuinte, sendo a 
graduação da penalidade determinada pela gravidade da 
conduta praticada. Desse modo, afigura-se possível em razão da 
intensidade da violação, a imposição da multa em valor superior 
ao da obrigação principal”. (STF, 1ª T., AI n. 830300 AgR-
segundo/SC, Rel. Min. Luiz Fux, DJ-e de 22/02/2012, g.) 

 

Não é por outro motivo que o STF irá apreciar o RE 736090/SC, cujo 
objeto fora a confirmação, pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, da aplicação de 
multa de 150% do valor do imposto, ante a ocorrência de sonegação, fraude ou conluio. 
Em recentíssimo informativo100, de 13/11/15, o sítio do STF dispôs que: 

 

“O Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a repercussão geral 
da matéria tratada no Recurso Extraordinário (RE) 736090, no qual se 
discute se a multa de 150% aplicada pela Receita Federal em razão de 
sonegação, fraude ou conluio tem caráter confiscatório. No caso 
concreto, trata-se da aplicação da multa em um caso de separação de 
empresas de um mesmo grupo econômico, com finalidade de não 
pagar impostos, entendida como sonegação pela Receita Federal. 

O recurso questiona decisão do Tribunal 
Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) que entendeu válida a 
multa no percentual de 150%, prevista na Lei 9.430/1996, em sua 
redação original. Sustenta que o acórdão violou o artigo 150, IV, 
da Constituição Federal, que veda a utilização de tributo com 
efeito de confisco. 

‘Cabe a esta Corte, portanto, em atenção ao 
princípio da segurança jurídica e tendo em vista a necessidade 
de concretização da norma constitucional que veda o confisco 
na seara tributária, fixar, no regime da repercussão geral, as 
balizas para a aferição da existência de efeito confiscatório na 
aplicação de multas fiscais qualificadas”, afirmou o relator do 
recurso, ministro Luiz Fux. Em sua manifestação, entendeu que 
a questão tem natureza constitucional relevante dos pontos de 
vista econômico e jurídico que transcende os interesses das 
partes envolvidas, “pois alcança potencialmente todos os entes 
federativos e contribuintes’. 

                                            
100 No site: www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=303990 



 

O ministro mencionou precedentes em que o 
próprio STF considerou confiscatórias, “sob uma ótica 
abstrata”, multas fiscais fixadas em montantes 
desproporcionais à conduta do contribuinte, especialmente 
quando ultrapassam o valor do tributo devido. Ele também 
ressaltou que o tema não se confunde com o apreciado no RE 
640452, também com repercussão geral reconhecida, no qual se 
discute a multa por descumprimento de obrigação acessória. 

‘Discute-se, na espécie, a razoabilidade da 
multa fiscal qualificada em razão de sonegação, fraude ou 
conluio, no percentual de 150% sobre a totalidade ou diferença 
do imposto ou contribuição não paga, não recolhida, não 
declarada ou declarada de forma inexata’, afirmou o relator ao 
se manifestar pelo reconhecimento de repercussão geral. Seu 
entendimento foi seguido, por maioria, em deliberação no 
Plenário Virtual da Corte.” 

De outra monta, sob a ótica concreta, perceba-se que a presente 
decisão comina multa equivalente a 12,5% do valor da operação, uma vez que é aplicável 
à infração – e conforme se verá – a forma privilegiada da multa.  

Assiste, entretanto, razão à recorrente quanto ao pedido de exclusão 
de notas fiscais cujo teor veicula apenas prestações de serviço. Verifiquei, ao todo, 7 
(sete) notas fiscais em tal situação, as quais devem ser excluídas do presente trabalho. Os 
DANFE a que se referem são os de n. 1990, 711, 757, 791, 823, 847 e 921. 

Com a exclusão, o campo “2” do auto de infração deve passar aos 
seguintes valores: 

Referência Valor da base de cálculo Valor da multa (25%) 

fev/14 111.093,55 27.773,39 

mar/14 146.496,70 36.624,18 

abr/14 410.740,01 102.685,00 

mai/14 310.752,20 77.688,05 

jun/14 245.419,64 61.354,91 

jul/14 125.585,36 31.396,34 

ago/14 228.370,48 57.092,62 

set/14 181.501,73 45.375,43 

out/14 110.270,39 27.567,60 

nov/14 40.743,15 10.185,79 

dez/14 4.190,40 1.047,60 

jan/15 8.727,50 2.181,88 

total 1.923.891,11 480.972,78 

 

 

Finalmente, se evidencia dos autos que da infração não decorreu 
falta de recolhimento, ainda que indireta, do imposto. Tal constatação autoriza, de plano, a 
aplicação da forma privilegiada à multa formal cominada.  

Dispõe o parágrafo 8º do art. 71 do CTE que: 

“Art. 71...................................................................................................... 



 

§ 8º Quando da prática das irregularidades descritas nos incisos V ao 
XII deste artigo não resultar, ainda que indiretamente, falta de 
pagamento de imposto, a multa aplicável corresponderá a 50% 
(cinqüenta por cento) do valor fixado para a respectiva infração”. 

 

Nos parece que a hipótese fática aqui debatida preenche todos os 
requisitos de sua aplicação. 

 
O §8º do art. 71 encerra regra benéfica ao sujeito passivo que, a par 

de haver cometido quaisquer dos ilícitos arrolados entre os seus incisos V e XII, não 
deixou de recolher o imposto, ainda que de forma indireta, como resultado dessa prática. 
É, sobretudo, atenuante que incidirá exclusivamente nas infrações formais isoladas e, 
mais do que isso, somente nas hipóteses em que tal infração não serviu de ferramenta 
para um fim de maior gravidade, qual seja, a sonegação fiscal. 

Interpretando referida regra, podemos tecer as seguintes ilações: 

1) A prática da irregularidade se subsume ao tipo do art. 71, VII “c” 
do CTE, e se consubstancia na aplicação de multa “pela falta de registro ou pelo registro 
com valor incorreto de documento relativo à entrada, aquisição ou utilização de 
mercadorias, bens e serviços;” 

2) Como resultado advindo dessa prática, para aplicação do 
dispositivo, não pode haver, ainda que indiretamente, falta de pagamento do imposto. 
Esse segundo item aponta para uma evidência, uma constatação efetiva, uma verdade 
destacada no mundo dos fatos: a prática da infração não resultou prejuízo ao Erário. 

Dessas assertivas, reputo possível a aplicação do referido 
dispositivo. Isso porque não se aufere imposto no presente lançamento, mas tão-somente 
multa formal.  

Sob tais fundamentos, conheço do recurso voluntário e lhe dou parcial provimento para 
julgar parcialmente procedente o lançamento no valor originário de multa formal de R$ 
480.972,78. Deve ser aplicada, ainda, sobre esse valor, a forma privilegiada da multa, 
discriminada no §8º do art. 71 do CTE. 

 
 

Sala das sessões, em 03 de junho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00815/16 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: Pedido de Revisão Extraordinária. Multa formal. 
Documentos fiscais considerados extraviados. Procedente em 
parte.  
 
Julga-se parcialmente procedente o lançamento, quando a 
instrução processual apontar que o polo passivo não atendeu 
em sua totalidade a exigência vestibular. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 31 
de março de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de 
infração no valor da multa formal de R$ 17.416,11 (dezessete mil, quatrocentos e 
dezesseis reais e onze centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros Cláudio 
Henrique de Oliveira, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene 
Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Márcio Nogueira Pedra, Nivaldo 
Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Aguinaldo Fernandes de Melo, Victor 
Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José 
Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, David Fernandes de 
Carvalho, Alcedino Gomes Barbosa, Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa e Antônio 
Martins da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo, em 
epígrafe, não apresentou à Delegacia Fiscal de sua circunscrição os documentos fiscais, 
no prazo que lhe foi estipulado pela SEFAZ-GO.  Por esse motivo tais documentos foram 
considerados extraviados e imputou-se ao polo passivo a obrigatoriedade de recolher 
multa formal.  

 
A base legal dada por infringida foi assim descrita: artigo 64 da Lei 

nº. 11651/91, c/c artigo 109 do Decreto nº 4852/97. E a penalidade aplicada: artigo 71, XX, 
“a” 1 do CTE.  

 
Instruindo o feito em sua fase cognitiva o autuante acosta aos autos 

os documentos de fls. 03/08.  
 
Intimado, nos termos da lei, o sujeito passivo mantem-se inerte e 

propicia os respectivos termos de revelia, fl. 10 e de perempção, fl. 13. 
 
O polo passivo comparece ao processo, fls.  16/18 e afirma que não 

procede a acusação que lhe está sendo imposto neste auto de extravio de documento 
fiscal, pois, à época da lavratura do lançamento já havia requerido baixa da empresa e 
apresentado todos os documentos requeridos pela fiscalização. Junta a este volume os 
documentos de fls. 19/24. 

 



 

Por meio do termo de juntada de fl. 25, foram acostados aos autos os 
documentos de fl. 26/32. 

 
Despacho nº. 436/2015 – PRES. O presidente desta Casa Julgadora 

recebe a defesa como pedido de Revisão Extraordinária e aduz da necessidade de se 
completar a instrução processual, onde o polo passivo deverá juntar documentos, tais 
como: cópia do contrato ou cópia do documento pessoal do representante legal da 
autuada que comprove que a defesa foi assinada por este. Acrescenta que o autuado 
deverá se dirigir à Delegacia Fiscal de sua circunscrição e lá apresentar os documentos 
fiscais Modelo 2, série D1 nºs 251 a 343, colhendo o carimbo e assinatura e matricula do 
servidor responsável pelo setor no comprovante de entrega, fazendo juntar aos autos a 
sua cópia autenticada para que o presente feito possa ser encaminhado a julgamento, 
fls.33/34.  

 
Do despacho supra o polo passivo foi intimado, no entanto não se 

manifestou.  
 
Despacho nº. 1166/2015 – PRES. Considera que pelo exame dos 

autos restou demonstrado erro de fato, requisito necessário, por “ex legis”, para a 
admissibilidade do pedido de revisão e extraordinária, implicando em alteração parcial no 
lançamento, conforme se verifica pelos documentos de fl. 22, que indica que as notas 
fiscais modelo 2, série D-1, nº. 344 a 500, foram baixadas, confirmando-se o extravio de 
93 documentos, modelo 2, série D-1, nºs 251 a 343, permanecendo a procedência parcial 
do feito no valor de R$ 14. 417,04 (catorze mil, quatrocentos e dezessete reais e quatro 
centavos), mais as cominações legais. Determina, entre outras providências, o 
encaminhamento dos autos ao Conselho Pleno para julgamento.  

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 
 
De fato, ao analisar as peças constitutivas desta lide, verifiquei que o 

polo passivo não cumpriu em sua totalidade a exigência estampada na folha de rosto 
deste volume. Fato, aliás, já aferido pelo nobre presidente deste Conselho Administrativo 
Tributário, conforme registrado no relatório que é parte integrante deste “decisum”, ao 
apontar que pelos documentos de fl. 22, as notas fiscais modelo 2, série D-1, nº. 344 a 
500, se extraviaram 93 documentos, modelo 2, série D-1, nºs 251 a 343, permanecendo a 
procedência parcial do feito. 

 
Entretanto, ressalvo que ao refazer as contas pertinentes às 

omissões, ora em comento, verifiquei que o ocorreu erro de ordem material, o que 
culminou com alteração do “quantum” que deverá ser recolhido pelo polo passivo ao 
erário, conforme passo a expor: foram extraviados 93 documentos, modelo 2, série D-1 . 
Multiplicando tal quantidade de notas fiscais por R$ 187,27, o resultado é R$ 17.416,11 
(dezessete mil, quatrocentos e dezesseis reais e onze centavos), referente a multa formal.  

 
Assim, voto por conhecer do Pedido de Revisão Extraordinária, dou-

lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de infração no valor da 
multa formal de R$ 17.416,11 (dezessete mil, quatrocentos e dezesseis reais e onze 
centavos).       



 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 07 de junho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00816/16 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Falta de escrituração no 
livro Registro de Entradas de documento fiscal de aquisição de 
mercadoria. Procedência. Aplicação da forma privilegiada 
prevista no § 8º, do art. 71, do CTE. 
 
1. Os contribuintes do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 
cumprimento de obrigações tributárias, relacionadas com o 
ICMS, são obrigados a manter e escriturar os livros exigidos e a 
emitir documentos fiscais. (CTE, art. 64, § 2°); 
 
2. O livro Registro de Entradas destina-se à escrituração da 
entrada, a qualquer título, de mercadoria no estabelecimento; 
(RCTE, art. 308, I); 
 
3. Asegurando os elementos de instrução da acusação a 
constituição do crédito tributário, não tendo a defesa contestado 
o mérito da autuação, declara-se procedente a respectiva 
exigência fiscal; 
 
4. Quando da prática da irregularidade não resultar, ainda que 
indiretamente, falta de pagamento de imposto, a multa aplicável 
corresponderá a 50% (cinqüenta por cento) do valor fixado para 
a respectiva infração. (CTE, art. 71, § 8°). 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 26 de novembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração, considerando o pagamento de fls. 134/135 dos autos. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo José Mendes, Victor Augusto de 
Faria Morato e Carlos Andrade Silveira. Por unanimidade de votos, aplicar a forma 
privilegiada prevista no § 8º do art. 71 da Lei nº 11.651/91. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Nivaldo José Mendes, Victor Augusto de Faria Morato e Carlos Andrade 
Silveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 
deixou de escriturar no livro Registro de Entradas notas fiscais relativas a aquisição de 
mercadorias, nos meses de janeiro a dezembro de 2009, sendo-lhe imputada a exigência 
da multa formal no valor R$ 15.141,72 (quinze mil, cento e quarenta e um reais e setenta e 
dois centavos) e acréscimos legais.   

 
Citados como infringidos o art. 64, da Lei nº 11.651/91 c/c o art. 308, 

do Decreto 4.852/97 e arts. 3° e 10°, da Resolução CGSN n° 10/07, proposta a penalidade 
prevista no art. 71, VII, "c", da Lei n° 11.651/91 com redação da Lei nº 16241/08. 

 



 

Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, 
demonstrativo fiscal (fls. 06), extratos de NFe (fls. 07 a 57), Relação de Notas Fiscais Não 
Registradas (fls. 58 a 60) e cópia do livro Registro de Entradas (fls. 62 a 123), dentre 
outros documentos. 

 
Intimado (fls. 125), o sujeito passivo apresenta impugnação (fls. 128 

a 132), pedindo a procedência parcial do lançamento, com reconhecimento do pagamento 
efetuado e o arquivamento dos autos, alegando que faz jus à aplicação da forma 
privilegiada no § 8°, do art. 71, da Lei 11.651/91. Cita acórdãos. Informa que efetuou o 
pagamento do auto de infração aplicando a prerrogativa da forma privilegiada e o 
benefício da redução de 80% (oitenta por cento) no valor da multa, conforme previsto na 
legislação tributária.  

 
Junta cópia de DARE 2.1 (fls. 134 e 145), dentre outros documentos. 
 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, apreciando 

as razões da defesa, decide pela procedência do lançamento, consoante a Sentença n° 
1763/2015 (fls. 147 a 148). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 154 a 

160), formulando pedido e razões idênticos aos formulados na impugnação, expostos 
anteriormente.  

 
Acrescenta que a empresa é optante do Simples Nacional, tendo o 

imposto sido recolhido com base no faturamento, sendo que as saídas de mercadorias 
foram superiores às entradas, não havendo omissão de ICMS. 

 
Junta extrato do Simples Nacional (fls. 161) e Relatório dos Totais 

por Registro (fls. 162 a 173). 
 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
Exige-se no auto de infração a multa formal no valor de R$ 15.141,72 

(quinze mil cento e quarenta e um reais e setenta e dois centavos) e acréscimos legais, 
pelo fato do sujeito passivo não ter escriturado no livro de Registro de Entradas notas 
fiscais relativas a aquisição de mercadorias, nos meses de janeiro a dezembro de 2009,  

 
Fundamentam a exigência fiscal o art. 64, § 2°, do Código Tributário 

Estadual (CTE), o art. 308, do Regulamento do CTE (RCTE) e os arts. 3°, III, e 10°, da 
Resolução CGSN n° 10/07, a seguir reproduzidos: 

 
CTE, Art. 64. [...] 
 
§ 2º Os contribuintes do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 
cumprimento de obrigações tributárias, relacionadas com o ICMS, são 
obrigados a manter e escriturar os livros exigidos e a emitir documentos 
fiscais. 

 
RCTE, Art. 308. O livro Registro de Entradas destina-se à escrituração da 
(Convênio SINIEF SN/70, art. 70): 

https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/SINIEF/CVSN_70.htm#A70


 

 
I - entrada, a qualquer título, de mercadoria no estabelecimento; 
 
II - utilização de serviço pelo estabelecimento. 

 
Resolução CGSN n° 10/07, Art. 3º As ME e as EPP optantes pelo Simples Nacional deverão 

adotar para os registros e controles das operações e prestações por elas realizadas:  
[...] 
III - Livro Registro de Entradas, modelo 1 ou 1-A, destinado à escrituração dos documentos fiscais 
relativos às entradas de mercadorias ou bens e às aquisições de serviços de transporte e de 
comunicação efetuadas a qualquer título pelo estabelecimento, quando contribuinte do ICMS;  
[...] 

 
Art. 10. Os livros e documentos fiscais previstos nesta Resolução serão emitidos e escriturados 
nos termos da legislação do ente tributante da circunscrição do contribuinte, com observância do 
disposto nos Convênios e Ajustes Sinief que tratam da matéria, especialmente os Convênios Sinief 
s/nº de 15 de dezembro de 1970, e nº 6, de 21 de fevereiro de 1989.  

 
A defesa não adentrou ao mérito da autuação, limitou-se a pedir a 

aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º, do art. 71, do CTE. 
 
Analisando o processo, podemos observar que os elementos de 

instrução da acusação asseguram a constituição do crédito tributário e, não tendo a 
defesa adentrado ao mérito da autuação, concluo pela procedência do lançamento. 

 
Entretanto, pelo fato da irregularidade não ensejar sonegação de 

tributo, conforme provado nos autos (fls. 161 a 173), cabe a aplicação da forma 
privilegiada prevista no § 8º, do art. 71, do CTE: 

 
Art. 71. [...] 
 

§ 8º Quando da prática das irregularidades descritas nos incisos V ao XII 
deste artigo não resultar, ainda que indiretamente, falta de pagamento de 
imposto, a multa aplicável corresponderá a 50% (cinqüenta por cento) do 
valor fixado para a respectiva infração. 

 
O pagamento de fls. 134/135 dos autos deve ser considerado 

quando da extinção deste processo. 
 
Ante o exposto, conheço do recurso, nego-lhe provimento para 

confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração, considerando 
o pagamento de fls. 134/135 dos autos, aplicando a forma privilegiada prevista no § 8º do 
art. 71 da Lei nº 11.651/91. 

 
 

Sala das sessões, em 07 de junho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00855/16 
 
Relator: Conselheiro Lidilone Polizeli Bento 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Acessória. Multa Formal. Extravio de 
documentos fiscais. Improcedente. 
 
Deve ser afastada a presunção legal relativa de extravio de 
documentos fiscais, pela não apresentação no prazo legal ao 
órgão competente, quando estes são apresentados em sua 
totalidade pelo sujeito passivo, mesmo que após a ação fiscal. 
Portanto, improcedente o lançamento nestas circunstâncias. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 31 
de maio de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza 
Santos Mariano, Heli José da Silva, Alcedino Gomes Barbosa, Aldeci de Souza Flor, José 
Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de 
Oliveira, Cláudio Henrique de Oliveira, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João 
Divino de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de 
Almeida, Paulo Diniz, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de 
Oliveira Andrade e Nivaldo José Mendes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta dos autos que o sujeito passivo deixou de apresentar no 
prazo legal à Delegacia de sua circunscrição 150 notas fiscais modelo 2, série D-1, 
números 001 a 150, motivo pelo qual exige-se multa formal no valor de R$ 28.092,00. 

 
Foram indicados como dispositivos legais infringidos o art. 64 da Lei 

nº 11.651/91, c/c art. 109 do Decreto nº 4.852/97, propondo-se a penalidade prevista no 
art. 71, XX, ‘a’, item 1, da Lei nº 11.651/91, com redação da Lei nº 13.194/97. 

 
Instruem os autos Anexo Estruturado- Detalhamento do Crédito 

Tributário. 
 
Intimado na forma legal, o sujeito passivo não impugnou o auto de 

infração, motivo pelo qual foi lavrado o Termo de Revelia de fls.10 
 
Novamente intimado, para apresentar impugnação em segunda 

instância, permaneceu inerte, sendo lavrado o respectivo Termo de Perempção, fl.12. 
 
Posteriormente, comparece o sujeito passivo, mediante pedido de 

revisão extraordinária, afirmando que havia extraviado os documentos fiscais, mas que os 
encontrou providenciando a respectiva baixa junta ao órgão próprio, ocasião em que junta 
aos autos o documento de fl. 18 e pede que o auto de infração seja julgado improcedente.  

 
Admitido o pedido de revisão extraordinária, os autos são 

encaminhados a julgamento. 



 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

Trata o presente processo de exigência de multa formal 
correspondente ao extravio de notas fiscais modelo 2, série D1, decorrente de presunção 
legal pela não apresentação ao órgão competente dos documentos no prazo legal, após a 
suspensão da inscrição junto ao cadastro estadual. 

 
Por meio do documento de fl. 18, verifica-se que as notas fiscais 

consideradas extraviadas foram apresentados ao órgão fazendário competente. Dessa 
forma, resta afastada a presunção legal relativa de extravio de documentos. 

 
Ante o exposto, conheço do pedido de revisão extraordinária, dou-lhe provimento para 
julgar o lançamento improcedente. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 14 de junho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00856/16 
 
Relator: Conselheiro Lidilone Polizeli Bento 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Acessória. Multa Formal. Extravio de 
documentos fiscais. Improcedente. 
 
Deve ser afastada a presunção legal relativa de extravio de 
documentos fiscais, pela não apresentação no prazo legal ao 
órgão competente, quando estes são apresentados em sua 
totalidade pelo sujeito passivo, mesmo que após a ação fiscal. 
Portanto, improcedente o lançamento nestas circunstâncias. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 31 
de maio de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza 
Santos Mariano, Heli José da Silva, Alcedino Gomes Barbosa, Aldeci de Souza Flor, José 
Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de 
Oliveira, Cláudio Henrique de Oliveira, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João 
Divino de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de 
Almeida, Paulo Diniz, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de 
Oliveira Andrade e Nivaldo José Mendes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta dos autos que o sujeito passivo deixou de apresentar no 
prazo legal à Delegacia de sua circunscrição 150 notas fiscais modelo 2, série D-1, 
números 001 a 150, motivo pelo qual exige-se multa formal no valor de R$ 46.816,50. 

 
Foram indicados como dispositivos legais infringidos o art. 64 da Lei 

nº 11.651/91, c/c art. 109 do Decreto nº 4.852/97, propondo-se a penalidade prevista no 
art. 71, XVIII, ‘a’, da Lei nº 11.651/91, com redação da Lei nº 12.806/95. 

 
Instruem os autos Anexo Estruturado- Detalhamento do Crédito 

Tributário. 
 
Intimado na forma legal, o sujeito passivo não impugnou o auto de 

infração, motivo pelo qual foi lavrado o Termo de Revelia de fls.10 
 
Novamente intimado, para apresentar impugnação em segunda 

instância, permaneceu inerte, sendo lavrado o respectivo Termo de Perempção, fl.12. 
 
Posteriormente, comparece o sujeito passivo, mediante pedido de 

revisão extraordinária, afirmando que havia extraviado os documentos fiscais, mas que os 
encontrou providenciando a respectiva baixa junta ao órgão próprio, ocasião em que junta 
aos autos o documento de fl. 18 e pede que o auto de infração seja julgado improcedente.  

 
Admitido o pedido de revisão extraordinária, os autos são 

encaminhados a julgamento.  



 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

Trata o presente processo de exigência de multa formal 
correspondente ao extravio de notas fiscais modelo 2, série D1, decorrente de presunção 
legal pela não apresentação ao órgão competente dos documentos no prazo legal, após a 
suspensão da inscrição junto ao cadastro estadual. 

 
Por meio do documento de fl. 18, verifica-se que as notas fiscais 

consideradas extraviadas foram apresentados ao órgão fazendário competente. Dessa 
forma, resta afastada a presunção legal relativa de extravio de documentos. 

 
Ante o exposto, conheço do pedido de revisão extraordinária, dou-lhe 

provimento para julgar o lançamento improcedente. 
 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 14 de junho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00857/16 
 
Relator: Conselheiro Lidilone Polizeli Bento 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Acessória. Multa Formal. Extravio de 
documentos fiscais. Improcedente. 
 
Deve ser afastada a presunção legal relativa de extravio de 
documentos fiscais, pela não apresentação no prazo legal ao 
órgão competente, quando estes são apresentados em sua 
totalidade pelo sujeito passivo, mesmo que após a ação fiscal. 
Portanto, improcedente o lançamento nestas circunstâncias. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 31 
de maio de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza 
Santos Mariano, Heli José da Silva, Alcedino Gomes Barbosa, Aldeci de Souza Flor, José 
Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de 
Oliveira, Cláudio Henrique de Oliveira, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João 
Divino de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de 
Almeida, Paulo Diniz, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de 
Oliveira Andrade e Nivaldo José Mendes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta dos autos que o sujeito passivo deixou de apresentar no 
prazo legal à Delegacia de sua circunscrição 200 notas fiscais modelo 1, série 1, números 
126 a 325 e 18 livros fiscais, motivo pelo qual exige-se multa formal no valor de R$ 
73.553,20. 

 
Foram indicados como dispositivos legais infringidos o art. 64 da Lei 

nº 11.651/91, c/c art. 109 do Decreto nº 4.852/97, propondo-se a penalidade prevista no 
art. 71, XVIII, ‘a’, da Lei nº 11.651/91, com redação da Lei nº 12.806/95. 

 
Instruem os autos Anexo Estruturado- Detalhamento do Crédito 

Tributário, Extrato Cadastral, Relatório de Autorizações e Liberações Expedidas e 
Relatório de Autenticação Fiscal. 

 
Intimado na forma legal, o sujeito passivo não impugnou o auto de 

infração, motivo pelo qual foi lavrado o Termo de Revelia de fls.11. 
 
Novamente intimado, para apresentar impugnação em segunda 

instância, permaneceu inerte, sendo lavrado o respectivo Termo de Perempção, fl.14. 
 
Posteriormente, comparece o sujeito passivo, mediante pedido de 

revisão extraordinária, afirmando que nunca extraviou os documentos e livros fiscais e que 
todos os documentos foram encaminhados ao órgão próprio para baixa do 
estabelecimento, motivo pelo qual requer seja julgado improcedente o lançamento. 

 



 

Junta aos autos os documentos de fls. 24 e 25 para provar suas 
alegações. 

 
Os autos são encaminhados à Delegacia Regional de Fiscalização 

de circunscrição do sujeito passivo para que manifeste-se sobre a autenticidade dos 
documentos de fls. 24 e 25. 

 
Por meio do documento de fl. 29, a DRF de Morrinhos declara a 

autenticidade dos documentos de fls.24 e 25. 
 
Admitido o Pedido de Revisão Extraordinária, os autos são 

encaminhados a Julgamento. 
   
É o relatório. 

V O T O 
 

Trata o presente processo de exigência de multa formal 
correspondente ao extravio de notas fiscais modelo 1, série 1 e 18 livros fiscais, 
decorrente de presunção legal pela não apresentação ao órgão competente dos 
documentos no prazo legal, após a suspensão da inscrição junto ao cadastro estadual. 

 
Por meio dos documentos de fls. 24, 25 e 29, verifica-se que as 

notas fiscais e livros fiscais considerados extraviados foram apresentados ao órgão 
fazendário competente. Dessa forma, resta afastada a presunção legal relativa de extravio 
de documentos. 

 
Ante o exposto, conheço do pedido de revisão extraordinária, dou-lhe 

provimento para julgar o lançamento improcedente. 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 14 de junho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00858/16 
 
Relator: Conselheiro Lidilone Polizeli Bento 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Acessória. Multa Formal. Extravio de 
documentos fiscais. Improcedente. 
 
Deve ser afastada a presunção legal relativa de extravio de 
documentos fiscais, pela não apresentação no prazo legal ao 
órgão competente, quando estes são apresentados em sua 
totalidade pelo sujeito passivo, mesmo que após a ação fiscal. 
Portanto, improcedente o lançamento nestas circunstâncias. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 31 
de maio de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de 
infração no valor da multa formal de R$ 10.122,50 (dez mil, cento e vinte e dois reais e 
cinqüenta centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros Lidilone Polizeli Bento, 
Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, Alcedino Gomes Barbosa, Aldeci 
de Souza Flor, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Talita Pimenta Félix, 
Washington Luis Freire de Oliveira, Cláudio Henrique de Oliveira, Marlene Maria da Silva 
Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, 
Gilmar Rodrigues de Almeida, Paulo Diniz, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão 
da Silva, Mário de Oliveira Andrade e Nivaldo José Mendes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta dos autos que o sujeito passivo deixou de apresentar no 
prazo legal à Delegacia de sua circunscrição 750 notas fiscais modelo 2, série D-1, 
números 001 a 750, motivo pelo qual exige-se multa formal no valor de R$ 151.837,50. 

 
Foram indicados como dispositivos legais infringidos o art. 64 da Lei 

nº 11.651/91, c/c art. 109 do Decreto nº 4.852/97, propondo-se a penalidade prevista no 
art. 71, XX, ‘a’, item 1, da Lei nº 11.651/91, com redação da Lei nº 13.194/97. 

 
Instruem os autos Anexo Estruturado- Detalhamento do Crédito 

Tributário e Relatório de Autorizações e Liberações Expedidas. 
 
Intimado na forma legal, o sujeito passivo não impugnou o auto de 

infração, motivo pelo qual foi lavrado o Termo de Revelia de fls.10 
 
Novamente intimado, para apresentar impugnação em segunda 

instância, permaneceu inerte, sendo lavrado o respectivo Termo de Perempção, fl.13. 
 
Posteriormente, comparece o sujeito passivo, mediante pedido de 

revisão extraordinária, afirmando que não houve o extravio dos documentos fiscais e que 
estes foram apresentados ao órgão próprio, conforme documento de fl.21, motivo pelo 
qual requer seja o lançamento julgado improcedente. 

 



 

Analisando os documentos e argumentos trazidos pela defesa, a 
Presidência entende que foram apresentados ao órgão próprio 700 documentos, restando 
50 documentos extraviados, o que indica procedência parcial do lançamento no valor de 
R$ 10.122,50 a título de multa formal. 

 
Em seguida, os autos são encaminhados para julgamento. 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

Trata o presente processo de exigência de multa formal 
correspondente ao extravio de notas fiscais modelo 2, série D1, decorrente de presunção 
legal pela não apresentação ao órgão competente dos documentos no prazo legal, após a 
suspensão da inscrição junto ao cadastro estadual. 

 
Por meio do documento de fl. 21, verifica-se que 700 notas fiscais 

foram apresentadas ao órgão fazendário competente e que a notas fiscais de números 
701 a 750 não foram apresentadas, o que nos permite concluir que houve o extravio de 50 
documentos fiscais. 

Ante o exposto, conheço do pedido de revisão extraordinária, dou-lhe 
parcial provimento para julgar o lançamento parcialmente procedente no valor de R$ 
10.122,50, correspondente ao extravio de 50 documentos fiscais, cuja multa formal por 
documento perfaz a importância de R$ 202,45. 
 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 14 de junho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00866/16 
 
Relator: Conselheiro Rodolfo Ramos Caiado 
 

 
EMENTA: Multa formal. Prestação de serviço de transporte de 
carga não tributada. Conhecimentos de transporte rodoviários 
de carga não consignado no livro registro de saída de 
mercadoria. Procedente em parte. 
 
O trabalho revisional respalda o entendimento de que o feito 
deve ser julgador procedente em parte. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 27 de novembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de 
infração sobre o valor da multa formal de  R$ 872,30 (oitocentos e setenta e dois reais e 
trinta centavos), conforme fls. 292/295. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Rodolfo Ramos Caiado, Nivaldo José Mendes e José Paixão de Oliveira Gomes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

São dados como infringidos os artigos 64, do Código Tributário 
Estadual (CTE), combinado com os arts. 88, § 1º, III, 313 e 314 do RCTE. Proposta a 
penalidade prevista no art. 71, inciso X, "a", do CTE, com redação da Lei n.º  11.750/1992. 

 
Para a instrução processual foram anexados aos autos, Ordem de 

Serviço n.º 0147/2012, Resumo da Ordem de Conferência Sintegra, cópias do livro 
Registro de Saídas dos períodos Jul/10, Dez/10 e Jun/11. Obs. Nos períodos em que não 
há livro fiscal, os conhecimentos foram conferidos com os arquivos magnéticos. [fls.03/19] 

 
Houve tentativa frustrada de intimação do sujeito passivo autuado 

conforme se vê do AR de fl.21, onde há o carimbo aposto de "mudou-se". Porém, a 
autuada foi intimada na pessoa de seus sócios, conforme se vê dos AR de fls. 25 e 27, 
para pagarem a quantia exigida ou apresentarem Impugnação à Primeira Instância. Foi 
lavrado Termo de Revelia para a autuada fl.28, no dia 08/08/2012. 

 
A autuada interpõe recurso voluntário de fls. 33/36, onde alega que 

os relatórios Sintegra não podem ser admitidos como prova, pois podem gerar diversas 
distorções. Aduziu que a "hipotética documentação constante do relatório Sintegra não foi 
confrontado com os livros fiscais e a documentação escriturada, conforme relatório do 
arquivo magnético da empresa, podendo gerar diversas distorções" tais como: a) 
contagem de documentos em duplicidade; b) informações equivocadas em relação ao 
destinatário das mercadorias; c) as quantidades e os valores estarem incorretos, etc. 
Requereu que a fiscalização seja refeita pela autoridade fiscal lançadora com base nos 
conhecimentos emitidos e nova conferência nos livros fiscais. Pugna pela improcedência 
do feito. 

 
Acompanham o recurso procuração e 9ª Alteração Contratual  de fls. 

37/45.os documentos de fls. 37 
 



 

A Primeira Câmara Temporária deste Conselho, em sessão realizada 
em 10/10/2012 (fls. 48-52), decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido de 
diligência formulado pelo sujeito passivo. Quanto ao mérito, também, em decisão 
unânime, conhecer do recurso, porém, negar-lhe provimento para considerar procedente o 
auto de infração, com aplicação a atenuante prevista no § 8º do art. 71 da Lei 11.651/91.  

 
Às fls. 55-60, o sujeito passivo através de seu representante legal, 

requereu a juntada de comprovante de endereço, onde a empresa deverá receber as 
devidas intimações e notificações.  

 
Ciente a empresa autuada [fl.62], interpõe recurso ao Conselho 

Pleno [fls.66/86], trazendo os seguintes argumentos:  
 
Que eventualmente, pode ter ocorrido falhas no processo de 

escrituração fiscal, mas que não traduziu em prejuízo ao Erário Pública Estadual. 
 
Argumenta que, do levantamento fiscal tidos como não lançados nos 

livros fiscais, 49 [quarenta e nove] foram devidamente registrados no Livro Registro de 
Saída, conforme pode ser ver Anexo I do resumo nos autos; que o referido livro foi 
anexado ao processo 4011202318602. 

 
Assevera também, que dos 123 documentos tidos como não 

escriturados, 67 [sessenta e sete] não foram confeccionados a partir na numeração 
sequencial superior a 19000, por não ter sido confeccionado, por falta de autorização de 
impressão; que foi requerida a baixa dos documentos referidos conforme se vê dos 
documentos anexos a esta; que dentre os documentos 05 [cinco] trazem valores 
divergente; que mesmo não escriturados não traduziu em prejuízo ao erário estadual, visto 
não incidirem ICMS nos mesmos. Finaliza, pedido a procedência parcial do auto de 
infração com o valor da base de cálculo de R$ 6.710,00 e ICMS de R$ 67,10. E, ou a 
improcedência do lançamento, caso sejam superados os argumentos alinhavados. 
Acompanham o recurso os documentos de fls. 87133. 

 
O Conselho Pleno em sessão do dia 10/9/2013, por proposição do 

Conselheiro MANOEL ANTONIO COSTA FILHO, converte o julgamento em diligência 
junto à Delegacia Fiscal de origem, proceda a revisão levando-se em consideração as 
provas e argumentos da recorrente às fls. 66/86, dos autos. Sugere que o presente 
processo deverá ser analisado com o PAT 4011202318602. [fls.135/136] 

 
O revisor para dar início ao trabalho revisional emitiu várias 

notificações [fls.146/147; 204/205; 208/209; 212/213; 278 e 289] solicitando as 
documentações necessárias para a revisão, sendo precedido de vários pedidos de dilação 
do prazo para cumprimento das solicitações fiscais. 

 
De posse dos documentos entendeu o revisor que restou 

comprovado como não registrados os CTRCs listados às fls. 294 partes final, relativo ao 
mês de setembro/2009, no valor de R$ 872,30. [fls. 292/295]. 

 
A autuada foi intimada para manifestar a respeito da revisão [fl.303] 
 
O sujeito passivo manifesta de acordo com parecer revisional de fls. 

292/295. 
 
É o relatório.  



 

 
VOTO 

 
Reporto-me ao trabalho revisional, sempre merecedor de fé; onde a 

autoridade revisora, em atenção à Resolução nº 102/2013, aponta que os únicos 
documentos que não constam comprovação de registro de saída documentadas nos 
Conhecimentos de Transporte Rodoviários de Cargas de nºs 14217, 14218, 14219, 14220 
e 14222, cujo “quantum” perfaz R$ 872,30 (oitocentos e setenta e dois reais e trinta 
centavos), valor este que é reconhecido pela polaridade passiva como devido ao erário 
estadual.      

 
Por essa razão, por unanimidade de votos, conheço da impugnação, 

dou-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de infração sobre 
o valor da multa formal de R$ 872,30 (oitocentos e setenta e dois reais e trinta centavos), 
conforme fls. 292/295. 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 14 de junho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00869/16 
 
Relator: Conselheiro Rodolfo Ramos Caiado 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Extravio de documento 
fiscal. Pedido de Revisão Extraordinária. Improcedência. 
 
1. Admite-se pedido de Revisão Extraordinária apresentado pelo 
sujeito passivo, desde que fundamentado em prova inequívoca 
de erro de fato substancial que implique alteração total ou 
parcial do lançamento; 
 
2. É improcedente o auto de infração relativo a extravio de 
documento fiscal, tendo o sujeito passivo efetuado a baixa de 
parte dos documentos autuados e também firmado com a 
Secretaria da Fazenda Termo de Fiel Depositário, em data 
posterior à ação fiscal, assumindo toda responsabilidade pela 
guarda dos demais documentos fiscais autuados. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 31 
de março de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Rodolfo Ramos Caiado, Victor Augusto de 
Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, 
Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, David Fernandes de Carvalho, 
Alcedino Gomes Barbosa, Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, Antônio Martins da Silva, 
Cláudio Henrique de Oliveira, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, 
Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Márcio Nogueira Pedra, 
Nivaldo Carvelo Carvalho e Gilmar Rodrigues de Almeida. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Revisão Extraordinária (fls. 20 a 21) em que o 
sujeito passivo, com fundamento no item 1, alínea "a", inciso II, art. 43 da Lei nº 16.469/09, 
solicita a desconstituição do crédito tributário formalizado por meio do auto de infração em 
epígrafe, referente à exigência de multa formal em decorrência do extravio das notas 
fiscais Modelo 2, série D-1, numeradas de 001 a 1000, presumido a partir do décimo dia 
após a publicação da Portaria que suspendeu a inscrição do contribuinte, sem a sua 
apresentação a Delegacia Fiscal de sua circunscrição. 

 
Em suas alegações, a autuada afirma, em síntese, que efetuou a 

baixa das Notas Fiscais numeradas de 894 a 1000 e que as Notas Fiscais numeradas de 
001 a foram utilizadas. 

 
Acosta ao processo cópia do Termo de Baixa de Documento Fiscal 

n° 110349 (fls. 23) e Termo de Fiel Depositário (fls. 24 a 25), dentre outros documentos. 

 
O Presidente do Conselho Administrativo Tributário, por meio do 

Despacho nº 427/2015 – CAT (fls. 34), fundamentado no art. 43, § 2°, da Lei n° 16.469/09, 



 

constatando que no termo de fls. 24 e 25 não consta o nome e a matrícula do servidor a 
quem supostamente foi apresentada a documentação, determina o encaminhamento dos 
autos ao Setor de Controle e Acompanhamento Processual (SECON), para que sejam 
remetidos à Delegacia Regional de Fiscalização de Goianésia a fim de que seu titular, por 
obséquio, determine que se ateste a autenticidade do documento de fls. 24 a 25. 

 
O diligenciador, em relatório (fls. 38), informa ter retornado o 

processo à Agenfa Especial de Rialma para que o funcionário, André Luiz de Pina e Silva, 
tomasse conhecimento da situação, ele que recebeu o Termo de Fiel Depositário, tanto é 
que providenciou a aposição de carimbo e sua assinatura no termo às fls. 24 e 25 do 
presente processo. 

 
O Presidente do Conselho Administrativo Tributário, por meio do 

Despacho n° 1189/2015-PRES (fls. 41 a 42), com fundamento no art. 43, §§ 4°, II, e 5°, e 
art. 45, da Lei n° 16.469/09, admite o pedido de Revisão Extraordinária e determina o 
encaminhamento dos autos à GERC para que se faça o cancelamento do ato de inscrição 
em dívida ativa. Em seguida, encaminhem os autos ao Setor de Apoio à Segunda 
Instância (SEASI) da Secretaria Geral (SEGE), para que sejam pautados a julgamento 
pelo Conselho Pleno. 

 
A Gerência de Recuperação de Créditos, por meio do Despacho n° 

4958/2015-GERC (fls. 44), informa ter efetuado o cancelamento da inscrição em Dívida 
Ativa do presente PAT. Encaminha os autos ao Setor de Apoio à Segunda Instância 
(SEASI) da Secretaria Geral (SEGE), para que sejam pautados a julgamento pelo 
Conselho Pleno, conforme orientação do Despacho n° 1189/2015-PRES. 

 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
Inicialmente, destaco que a Lei n° 16.469, de 19 de janeiro de 2009, 

em seu art. 43, II, “a”, item 1, determina que pedido de Revisão Extraordinária 
apresentado pelo sujeito passivo, para ser admitido, deve estar fundamentado em prova 
inequívoca de erro de fato substancial que implique alteração total ou parcial do 
lançamento: 

 
Art. 43. Compete ao Presidente do CAT o juízo de admissibilidade de 
pedido de Revisão Extraordinária apresentado fora do último prazo para 
defesa previsto nesta Lei, relativo a crédito tributário ajuizado ou não: 
 
II - pelo sujeito passivo, referente a: 
 
a) apreciação extraordinária de lançamento, desde que: 
 
1. fundamentado em prova inequívoca de erro de fato substancial que 
implique alteração total ou parcial do lançamento, inclusive quanto à 
sujeição passiva; 
[...] 

 
Prosseguindo na análise dos autos, vejo que a acusação formulada 

no auto de infração é de extravio das Notas Fiscais Modelo 2, série D-1, numeradas de 
001 a 1000. 



 

 
O documento “Termo de Baixa de Documento Fiscal n° 110349 (fls. 

23), juntado pela requerente, revela a entrega e baixa pela Delegacia Fiscal da 
circunscrição do contribuinte das Notas Fiscais modelo 2, série D-1, numeradas de 894 a 
1000 (parte dos documentos fiscais autuados), sendo que os demais documentos 
autuados (Notas Fiscais modelo 2, série D-1, numeradas de 001 a 893) constam do Termo 
de Fiel Depositário (fls. 24 a 25), também juntado pela requerente, regularmente firmado 
pelo representante legal do contribuinte com a Secretaria da Fazenda, posteriormente à 
ação fiscal, assumindo o contribuinte toda responsabilidade pela guarda desses 
documentos. 

 
O Termo de Baixa de Documento Fiscal n° 110349 (fls. 23), bem 

como o Termo de Fiel Depositário (fls. 24 a 25), como exposto anteriormente, comprovam 
que não houve extravio dos documentos fiscais reclamados no auto de infração, afastada, 
portanto, a acusação fiscal, motivando a improcedência do lançamento. 

 
Ante o exposto, conheço do Pedido de Revisão Extraordinária, dou-

lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 14 de junho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00870/16 
 
Relator: Conselheiro Rodolfo Ramos Caiado 
 

 
EMENTA: Multa formal. Notas fiscais, não escrituradas no livro 
Registro de Entrada de Mercadoria. Procedente em parte.  
 
Julga-se parcialmente procedente o lançamento, quando a 
instrução processual apontar que é devido ao erário estadual 
parte da exigência primeira. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 31 
de março de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de 
infração no valor da base de cálculo de R$ 9.531,35 (nove mil, quinhentos e trinta e um 
reais e trinta e cinco centavos), cuja multa formal é de R$ 2.382,84 (dois mil, trezentos e 
oitenta e dois reais e oitenta e quatro centavos). Participaram do julgamento os 
Conselheiros Rodolfo Ramos Caiado, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da 
Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo 
de Souza Santos Mariano, David Fernandes de Carvalho, Alcedino Gomes Barbosa, 
Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, Antônio Martins da Silva, Cláudio Henrique de 
Oliveira, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da 
Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Márcio Nogueira Pedra, Nivaldo Carvelo 
Carvalho e Gilmar Rodrigues de Almeida. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo, em 
epígrafe, deixou de escriturar no livro Registro de Entrada de Mercadoria as notas fiscais, 
conforme demonstrativo e documentos que se encontram acostados aos autos, fls. 02 a 
39, com escopo de instrui-lo em sua fase cognitiva. Em consequência, foi lhe imputada a 
obrigatoriedade de recolher multa formal.  

 
A base legal dada por infringida foi assim descrita: artigo 64 da Lei 

nº. 11651/91, c/c artigo 308 do Decreto nº. 4852/97. E a penalidade aplicada: artigo 71, VII 
“c’ do CTE.  

 
Impugnando o lançamento o polo passivo comparece aos autos, para 

requere o recolhimento de parte da autuação que considera não litigiosa no valor da base 
de cálculo de R$ 9.531,35 (nove mil, quinhentos e trinta e um reais e trinta e cinco 
centavos); pede a desconsideração das notas fiscais nºs. 6468 e 6535, no valor da base 
de cálculo de R$ 12.824,76 (doze mil, oitocentos e vinte quatro reais e setenta e seis 
centavos), pois estas estavam destinadas a outra empresa - Perdigão Agroindustrial S/A, 
fl.44. Junta documentos, fls.  45/48.  

 
O ilustre sentenciador “a quo” julga procedente o lançamento. 

Argumenta que face às notas fiscais nºs. 6468 e 6535, o defendente não trouxe aos autos 
elementos de prova capazes de excluí-las da exigência estampada na folha de rosto deste 
volume, fls. 50/52. 

 



 

Com pedido de revisão extraordinária o polo passivo retorna aos 
autos, trazendo as mesmas alegações produzidas na fase impugnatória, fl. 57. Junta 
documentos, fls.58/64.   

 
Despacho nº 912/2015 – PRES. O presidente deste Conselho 

Administrativo Tributário, considerando que a documentação apresentada pelo sujeito 
exige que as notas fiscais nºs. 6468 e 6535 sejam apresentadas com cópias legíveis e 
autenticadas, bem como que o livro Registro de Entrada de Mercadoria esteja 
devidamente escriturado, determina que se intime a autuada para completar a instrução 
processual, conforme o inferido, fl. 66/67.  

 
A defesa atende a determinação supra às fls. 71/72.  
 
Por meio do termo de juntada de fl. 74 foi acostado ao processo 

CNPJ da Perdigão Agroindustrial S/A.  
 
Despacho nº. 1248/2015 – PRES. Infere que se trata de 

manifestação a respeito da sentença singular, onde o polo passivo apresenta sua 
inconformidade com a decisão proferida referente a lançamento contencioso em instância 
única cujo direito de defesa encontra-se perempto desde 18/02/2014, conforme intimação 
de fls. 53 e 54. Entretanto, em razão dos princípios da fungibilidade, da celeridade 
processual da eficiência e do informalismo que regem o processo administrativo tributário, 
a peça defensória será apreciada como pedido de revisão extraordinária.  

 
Considera ainda o presidente do CAT que em consulta ao sítio da 

Receita Federal, verificou que o CNPJ constante das notas fiscais de fls. 18 e 19, 
pertencem à Perdigão Agroindustrial S/A. que está com cadastro baixado, fl. 75. E essa 
informação combina com as cópias legíveis autenticadas, fls. 71 e 72, de onde se conclui 
que as notas fiscais nºs. 6468 e 6535, no valor da base de cálculo de R$ 12.824,76 (doze 
mil, oitocentos e vinte quatro reais e setenta e seis centavos), são de fato pertencentes à 
Perdigão Agroindustrial S/A. Determina, entre outras providências, o encaminhamento dos 
autos para o Conselho Pleno para julgamento, fls. 76/77.  

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Conforme informado no relatório, que é parte integrante deste 
“decisum” o sujeito passivo comprovou de forma clara que as notas fiscais nºs. 6468 e 
6535 não pertenciam à empresa, ora autuada. Assim face às referidas notas fiscais, não 
se pode imputar ao polo passivo as sanções descritas na folha de rosto deste volume.  

 
Entretanto, com relação às demais notas fiscais que não foram 

registradas no livro Registro de Entrada de Mercadoria, na importância referente à base de 
R$ 9.531,35 (nove mil, quinhentos e trinta e um reais e trinta e cinco centavos), cuja multa 
formal é de R$2.382,84 (dois mil, trezentos e oitenta e dois reais e oitenta e quatro 
centavos), acrescida das cominações legais, deverá ser recolhida pelo polo passivo ao 
erário estadual.  

 
Assim voto, unanimemente, conhecendo do Pedido de Revisão 

Extraordinária, dando-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto 
de infração no valor da base de cálculo de R$ 9.531,35 (nove mil, quinhentos e trinta e um 



 

reais e trinta e cinco centavos), cuja multa formal é de R$ 2.382,84 (dois mil, trezentos e 
oitenta e dois reais e oitenta e quatro centavos). 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 14 de junho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00875/16 
 
Relator: Conselheiro Elias Alves dos Santos 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Omissão de registros de 
notas fiscais de entradas na Escrituração Fiscal Digital. Multa 
formal. Procedência. Decisão não unânime. 
 
A omissão de registro relacionado a documento fiscal na 
Escrituração Fiscal Digital contendo informação relacionada à 
operação ou prestação realizadas, enseja a aplicação da multa 
formal prevista no art. 71, VII, alínea 'c', da Lei nº 11.651, de 26 
de dezembro de 1991. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 02 de maio de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer da 
impugnação, negar-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração. Foram 
vencedores os Conselheiros Elias Alves dos Santos e Cláudio Henrique de Oliveira. 
Vencido o Conselheiro João Divino de Brito que votou pela improcedência do lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal constante destes autos é de que o contribuinte 
"Deixou de escriturar no livro Registro de Saídas relativo à Escrituração Fiscal Digital - 
EFD, no período compreendido de 01/01/2012 a 30/06/2015, a totalidade dos documentos 
fiscais de entradas, conforme documentos e demonstrativos anexos. Em consequência, 
fica sujeito à multa de 25% sobre o valor das operações e/ou prestações, juntamente com 
os acréscimos legais." 

A autuante indicou como infringidas as disposições dos artigos 64, § 
2º da Lei nº 11.651/91, c/c artigos 308, 310 e 356-C, § 1º, I, do Dec. 4.852/97 e propôs a 
aplicação da penalidade prevista no artigo 71, VII, "c", da Lei 11651/1991 c/ redação da 
Lei 13446/1999.  

O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: 
Detalhamento do Crédito Tributário (fls. 03/07), resumo mensal das Notas Fiscais 
Eletrônicas não registradas na EFD (fls. 08/11) e CR-R da auditoria efetuada (fl. 12). 

O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 
apresentar impugnação em Primeira Instância (fls. 15/16), não tendo cumprido nenhuma 
das duas opções, sendo declarado revel (fl.17). 

 

Antes de ser novamente intimado a pagar a quantia exigida ou 
apresentar impugnação em Segunda Instância, o sujeito passivo contestou o lançamento 
(fls. 21/31), alegando, em síntese, que a maioria das notas fiscais tidas como não 
registradas pelo fisco, foram sim registradas, porém em outro estabelecimento da autuada, 
em razão de que o estabelecimento autuado, que constava como destinatário nas notas 
fiscais em questão, estava com sua inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado de 



 

Goiás suspensa desde 09/09/2011 e que, diante desta situação, seus fornecedores 
continuaram emitindo notas fiscais para o estabelecimento suspenso e entregando as 
mercadorias aos outros estabelecimentos em atividade. 

Quanto à outra parte das notas fiscais não encontradas em seus 
registros fiscais, entende que a simples emissão destas pelas emitentes, não é suficiente 
para provar a existência da operação, cabendo ao fisco provar a ocorrência desta 
operação, pois cabe ao autor da acusação o ônus da prova.  

Alegou também que a multa aplicada no percentual de 25% do valor 
das notas fiscais seria confiscatória, transcrevendo excertos de várias decisões judiciais 
de tribunais superiores e de juristas acerca do assunto, à guisa de amparar seus 
argumentos de inconstitucionalidade desta penalidade, pedindo, ao final, a inexigibilidade 
do crédito tributário conforme artigo 151, III do CTN ou a improcedência do feito, 
colacionando relação das notas fiscais não registradas, extratos das páginas dos 
Registros Fiscais dos Documentos de Entradas de Mercadorias e Aquisição de Serviços, 
bem como da inscrição cadastral suspensa (fls. 56/220). 

Posteriormente, o mesmo causídico que representou a autuada em 
sua impugnação à Segunda Instância, também impugnou o feito em nome do Sr. Vincent 
Roland Maurice Bouvet, na condição de sujeito passivo solidário, reapresentando 
praticamente as mesmas arguições defensórias, pedidos e documentos disponibilizados 
na primeira impugnação. No entanto, não há solidário identificado neste lançamento, pelo 
fato deste exigir penalidade pecuniária desacompanhada de imposto, o que não comporta 
solidariedade nos termos constantes da legislação tributária goiana. 

É o relatório.  

 

V O T O 
 

O histórico do auto de infração descreve uma situação passível de 
exigência de penalidade por descumprimento de obrigação acessória, concernente à falta 
de registro das notas fiscais constantes das relações colacionadas pelo autuante, no 
sistema de Escrituração Fiscal Digital – EFD. 

 

O lançamento do crédito tributário está, sob o aspecto formal, 
respaldado pela legislação tributária estadual reguladora da matéria, identificado e 
cientificado corretamente o sujeito passivo da obrigação tributária, aplicada a norma legal 
vigente no período fiscalizado, descrita com clareza a infração fiscal praticada, proposta a 
penalidade cabível e assegurado ao autuado, de forma plena, o exercício do seu direito de 
defesa, face ao princípio jurídico do contraditório, que assegura às partes litigantes amplo 
direito de defesa. 

Assim, não há possibilidade de arguição de nulidade deste auto de 
infração, pois o mesmo não descumpriu nenhum dos requisitos previstos no artigo 20 da 
Lei 16.469/09 – PAT. 



 

Quanto ao mérito, dentro do ordenamento jurídico-tributário, os 
contribuintes estão, além de submetidos ao cumprimento de obrigação tributária principal, 
que está relacionada diretamente ao pagamento de tributos, obrigados pela lei ao 
cumprimento de prestações positivas ou negativas perante o poder tributante, prestações 
estas que são definidas como obrigações tributárias acessórias, cujo descumprimento 
expõe o sujeito passivo a penalidades pecuniárias, nos termos dos pressupostos legais 
constantes do auto de infração. Se não, vejamos a transcrição de tais dispositivos: 

 

Art. 64 da Lei nº 11.651/91: 

 

“Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do 
imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou negativas, estabelecidas na 
legislação tributária. 

§ 1º O regulamento disciplinará, também, a criação, a espécie, o modelo, o 
prazo e a forma de escrituração, a impressão, a autenticação, a emissão, a utilização e demais 
formalidades extrínsecas ou intrínsecas relativas a livros e documentos fiscais. 

§ 2º Os contribuintes do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 
cumprimento de obrigações tributárias, relacionadas com o ICMS, são obrigados a manter e 
escriturar os livros exigidos e a emitir documentos fiscais. 

§ 3º Cada estabelecimento, de contribuinte do imposto, deverá ter 
escrituração própria, vedada a sua centralização.” 

 

Artigos 308, 310 e 356-C, § 1º, I do Decreto nº 4.852/97:  

 

“Art. 308. O livro Registro de Entradas destina-se à escrituração da (Convênio 
SINIEF SN/70, art. 70): 

I - entrada, a qualquer título, de mercadoria no estabelecimento;” 

.................................................................................................................................. 

“Art. 310. A escrituração deve ser feita, por período de apuração (Convênio 
SINIEF SN/70, art. 70, § 2º): 

I - operação por operação ou prestação por prestação, em ordem cronológica, 
até o dia seguinte ao da: 

a) efetiva entrada da mercadoria no estabelecimento ou da utilização do serviço;” 

................................................................................................................ 

Art. 356-C. A Escrituração Fiscal Digital - EFD - compõe-se da totalidade das 
informações, em meio digital, necessárias à apuração do imposto referente à operação e 
prestação praticada pelo contribuinte do ICMS ou IPI, bem como outras de interesse da 

https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/SINIEF/CVSN_70.htm#A70
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/SINIEF/CVSN_70.htm#A70P2


 

administração tributária e da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB - (Ajuste SINIEF 2/09, 
cláusula primeira, § 1º). 

NOTA: Vide Decreto nº 8.117. 

§ 1º O contribuinte deve utilizar a EFD para efetuar a escrituração dos seguintes 
livros fiscais (Ajuste SINIEF 2/09, cláusula primeira, § 3º): 

I - Registro de Entradas;” 

.................................................................................................................................. 

 

Portanto, como se infere da transcrição acima dos dispositivos legais 
cogentes, o contribuinte goiano está obrigado a registrar a entrada de mercadoria a 
qualquer título em seu estabelecimento. 

Aliás, sequer a alegação de que o estabelecimento autuado estaria 
paralisado se sustenta, pois segundo consta no Cadastro de Contribuintes do Estado de 
Goiás – CCE/GO, a autuada solicitou sua paralisação somente em 08/10/2015, enquanto 
a infração continuada apenada por este lançamento ocorreu no período de 01/01/2012 a 
30/06/2015. 

Diante da constatação do não cumprimento do que dispõe a 
legislação tributária estadual, o contribuinte fica sujeito ao pagamento de multa formal, por 
se tratar de descumprimento de uma obrigação acessória. 

De fato, a legislação tributária estadual, com o intuito de assegurar o 
controle dos atos praticados pelos contribuintes, prevê a aplicação de penalidade de 
caráter formal quando ficar caracterizado o descumprimento de qualquer obrigação 
acessória. 

Assim, restando provada a legitimidade do lançamento do crédito 
tributário, há de se mantê-lo, pois o recurso em apreço não conseguiu descaracterizá-lo, 
tampouco colacionou qualquer prova em contrário quando lhe foi oportunizado. 

 

Nos termos da fundamentação acima, voto conhecendo da 
impugnação, negando-lhe provimento para julgar procedente o auto de infração, não me 
manifestando acerca das alegações do Sr. Vincent Roland Maurice Bouvet, haja vista que 
o mesmo não foi arrolado nesta lide.  

 

 
 

Sala das sessões, em 16 de junho de 2016. 

https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/ajustes/2009/AJ_002_09.htm
file://///sefazarquivos/SAT/GTRE/lte_consolidação/Lte_atualizada/decretos/D_08117.htm
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/ajustes/2009/AJ_002_09.htm
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Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00878/16 
 
Autora do Voto Vencedor: Conselheira Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Construção civil. Pretensa 
condição de contribuinte. 
 
 
MÉRITO 
 
Na aquisição interestadual de mercadoria a empresa de 
construção civil deve informar ao remetente sua condição de 
não contribuinte do imposto. 
 
 
FORMA PRIVILEGIADA DA PENALIDADE 
 
A previsão do § 8º art. 71da Lei 11.651/91, aplica-se no presente 
caso, pois da irregularidade não resultou falta de pagamento do 
ICMS. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 08 de junho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido 
de diligência formulado pela autuada. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Alcedino Gomes Barbosa, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Gilmar Rodrigues de 
Almeida, José Luiz Rosa e Washington Luis Freire de Oliveira. Quanto ao mérito, por 
maioria de votos, conhecer do recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte 
a sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor de 
multa formal de R$ 8.654.452,10 (oito milhões, seiscentos e cinqüenta e quatro mil, 
quatrocentos e cinqüenta e dois reais e dez centavos. Foram vencedores os Conselheiros 
Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Gilmar Rodrigues de Almeida e Washington 
Luis Freire de Oliveira. Vencidos os Conselheiros Alcedino Gomes Barbosa e José Luiz 
Rosa que votaram pela procedência parcial no valor de multa formal de R$ 3.954.364,10 
(três milhões, novecentos e cinqüenta e quatro mil, trezentos e sessenta e quatro reais e 
dez centavos). E, por unanimidade de votos, aplicar a forma privilegiada prevista no § 8º 
do art. 71 da Lei nº 11.651/91. Participaram do julgamento os Conselheiros Alcedino 
Gomes Barbosa, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Gilmar Rodrigues de Almeida, 
José Luiz Rosa e Washington Luis Freire de Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo adquiriu bens 
em operação interestadual, acobertados pelos documentos fiscais relacionados em 
planilha anexa, nas quais foram consignados indevidamente, a alíquota interestadual, sob 
a pretensa condição de contribuinte do destinatário. 

 
A autoridade lançadora indica como infringida as disposições 

dos artigos 44, §3º e 64 do Código Tributário Estadual - CTE (Lei nº 11.651/91) combinado 
com o artigo 145, do Decreto 4852/97. Proposta a aplicação da penalidade prevista no 
artigo 71, XII, "b" do CTE, com redação da Lei nº 14058/2001. 



 

 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de "fls.19 e 20". 
 
Em sua impugnação, "fls. 23 a 42", confirma o equívoco do 

remetente destacando o ICMS a alíquota interestadual, mas inobservado pelos autuantes 
que algumas notas fiscais foram canceladas e para outras emitidas notas fiscais 
complementares, o que foi reconhecido pelas empresas Mercedes Bens, Rontan, 
Facchini, Agrivale. Quanto ao mérito, é alegada ausência de dolo e de vantagem auferida, 
uma vez que foram apontados diversos erros materiais cometidos, o que torna a autuação 
insubsistente em sua totalidade.  

 
O julgador singular expede o Despacho nº 621/2012, de "fls.706 

e 707", mediante o qual determina a realização de diligência junto à Delegacia Regional de 
Fiscalização de Goiânia a fim de que seja designado agente do fisco estranho à lide para 
proceder à revisão de trabalho fiscal, tendo em vista os eventuais erros cometidos pelo 
fisco no procedimento que deu origem ao auto de infração. 

 
Em resposta, foi elaborado o Relatório Diligencial de "fls. 814 a 

817", por meio do qual a autoridade fiscal revisora, após tecer considerações a respeito de 
cada documento impugnado, conclui pela exclusão de várias notas fiscais do lançamento, 
remanescendo o valor da multa na ordem de R$ 9.229.151,10. 

 
Através do Despacho nº 1209/2014- JULP, foi determinado o 

encaminhamento dos autos à Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia, para análise 
das alegações da impugnante e, se julgar conveniente, revisar o trabalho fiscal "fls. 909", 
contudo há manifestação no sentido de que a diligência já foi realizada. 

 
Assim, pela sentença nº 3151/2014 JULP, "fls. 911 e 912", o 

julgador singular decide pela procedência parcial do auto de infração.  
 
O sujeito passivo é intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar Recurso Voluntário, conforme documentos de "fls. 914 a 917".  
 
Após ser devidamente intimado o sujeito passivo apresenta 

recurso voluntário às "fls. 920 a 932", reiterando todos os argumentos usados na 
impugnação anterior. 

 
Pela Resolução nº 055/2015, "fls.936 e 937", a Primeira 

Câmara do Conselho Administrativo Tributário determina converter o julgamento em 
diligência e, por intermédio do Setor de Controle de Processos (SECON), encaminhar os 
autos à Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia para que seu titular designe 
agente fiscal competente, preferencialmente o próprio agente revisor, José Carlos Marqui, 
para que efetue novo procedimento revisional em que sejam excluídas do levantamento 
revisional anterior as notas fiscais de aquisição de mercadorias oriundas dos dois Estados 
citados, Paraná e Santa Catarina. Após, intimar a recorrente a, caso queira, manifestar-se, 
no prazo máximo de 30 dias após a data da ciência.  

 
O recorrente auxilia a diligência, conforme "fls. 942 a 947", 

realizando um levantamento com as legislações dos Estados de origem que induzem os 
remetentes à utilização da alíquota interestadual do ICMS em operações desta natureza; 
confiando que em nova diligência, serão excluídas do Auto de Infração as operações 
oriundas dos Estados de Santa Catarina, Mato Grosso e Paraná. Ressalta que "a 



 

autoridade responsável pela primeira revisão fiscal (doc. 1) incorreu um equívoco ao 
desconsiderar diversas notas fiscais complementares emitidas pelos remetentes, sob o 
argumento de que estas notas foram emitidas após a autuação fiscal". Ao final, requer que 
haja determinação para que, na nova diligência a ser realizada, sejam também 
consideradas estas notas fiscais complementares (docs. 3 a 6), de forma a excluir da 
autuação as operações amparadas por estes documentos.  

 
Em diligência, "fls. 1101 a 1110", o fiscal revisor informa uma 

nova Base de Cálculo de R$ 12.974.183,84 conforme documentação anexa.  
 
O sujeito passivo, após ser devidamente intimado conforme "fls. 

1112 e 1113", apresenta manifestação a diligência, de acordo com "fls. 1115 a 1117", 
realizada solicitando realização de nova diligência, com intuito de cancelar em definitivo as 
operações amparadas pelos documentos emitidos pela Mercedes Bens, no que foi 
atendido, oferecendo elementos com intuito de auxiliar a diligência. 

 
Pela Resolução n° 164/2015, "fls. 1141 e 1142", a Primeira 

Câmara do Conselho Administrativo Tributário determina converter o julgamento em 
diligência e, por intermédio do Setor de Controle de Processos (SECON), encaminhar os 
autos à Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia para que seu titular designe 
agente fiscal competente, preferencialmente o próprio revisor anterior, José Carlos Marqui, 
para que efetue novo procedimento revisional em que sejam analisadas as notas fiscais 
complementares ora juntadas pela defesa, objetivando verificar a possibilidade ou não de 
também excluí-las deste lançamento.  

 
Em diligência, "fls. 1144 a 1169", o fiscal revisor informa que 

pelo exposto acolhe parcialmente o requerimento de fls. 1115/1126, no que diz respeito ao 
pedido de exclusão neste lançamento das notas fiscais n° 39126, 39192, 39180, 39197 e 
39198, ficando mantidos os demais lançamentos da inicial revisadas, após minucioso 
exame da documentação acostada aos autos, bem como de toda análise argumental 
requerida e alegada pela recorrente, de fls. 920/1137, conforme resultado final apontado 
pelas planilhas anexadas, fls. 1146/1152, reduzindo o valor da Base de Cálculo para R$ 
12.153.183,84. 

 
O sujeito passivo apresenta manifestação acerca da diligência, 

"fls. 1174 a 1178", reiterando seu pedido para que seja decretado o cancelamento integral 
da autuação, ante, repita-se, a demonstração cabal da ausência de danos ao erário 
goiano e de conduta dolosa/intuito fraudulento por parte da recorrente. Caso não seja 
entendido, requer ao menos determinada nova baixa em diligência, com determinação 
expressa de expurgo dos lançamentos referentes às operações em que houve a emissão 
de nota fiscal complementar, sejam estas emitidas antes ou após a lavratura da autuação 
fiscal.  

 
 

V O T O 
 

 
O pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo é no 

sentido de que sejam expurgadas do lançamento todas as notas fiscais em que aconteceu 
a emissão da complementar, sejam emitidas antes ou após a lavratura do auto de 
infração. 

 



 

Quanto às notas fiscais, cujas complementares foram emitidas 
antes da lavratura do auto de infração, já foram objeto de diligência e devidamente 
excluídas. Contudo, para aquelas em que esse procedimento foi feito após a ação fiscal 
não há permissão legal para exclusão, considerando o disposto no art. 169, inciso I, da Lei 
11.651/91, quanto à perda da espontaneidade de correção da irregularidade: 

 

Art. 169. Antes de qualquer procedimento fiscal, os contribuintes e 
demais pessoas sujeitas ao cumprimento de obrigações tributárias 
poderão procurar a repartição fazendária competente para, 
espontaneamente: 
 

I - sanar irregularidades verificadas em seus livros ou documentos 
fiscais, sem sujeição à penalidade aplicável, observado o disposto no 
inciso seguinte, quando da irregularidade não tenha decorrido falta de 
pagamento de tributo; 

 

Assim como do mesmo diploma legal o que consta do § 2º do 
art. 71, assim: 

 
Art. 71. 
......... 

§ 2º O pagamento da multa aplicada não exime o infrator do 
cumprimento da obrigação acessória correspondente ou de pagar o 
imposto devido, na forma da legislação tributária estadual. 

 
Desse modo, não há fato a ser esclarecido e nem saneamento 

a ser realizado, portanto sem motivação para determinação de diligência. Rejeitado o 
pedido. 

 
Quanto ao mérito, após as alegações do sujeito passivo e 

devidas revisões, em atendimento das determinações de realização de diligência, o crédito 
tributário foi depurado, procedendo as correções das irregularidades pertinentes. 

 
Depois do julgamento singular mais duas revisões foram 

realizadas, basicamente para processar exclusão do lançamento de notas fiscais que 
tiveram complementares do imposto e notas fiscais emitidas pelos Estados do Paraná e 
Santa Catarina, pois as respectivas legislações destes Estados dispõem que: “Na saída de 
mercadoria para a empresa de construção civil inscrita no cadastro de contribuintes do 
ICMS da unidade federada de destino aplica-se a respectiva alíquota interestadual” (7%), 
Lei 11.580/96-PR; e “ Para efeitos deste artigo, as saídas interestaduais destinadas a 
empresas de construção civil equiparam-se a saídas a contribuintes do ICMS (Lei 
10.789/98”, Decreto 2.870/01-SC. 

 
Quanto às correções realizadas por notas fiscais 

complementares do imposto antes da ação fiscal de fato ilide a pretensão fiscal, dado o 
cumprimento do determinado pelo Convênio 137/02 que dispõe sobre os procedimentos a 
serem adotados em relação a operação interestadual que destine mercadoria a empresa 
de construção civil. 

 
Conquanto, em relação à exclusão das notas fiscais relativas 

aos Estados do Paraná e Santa Catarina é importante ressaltar pela impossibilidade, 
especialmente considerando o julgado do Superior Tribunal de Justiça em EDcl no 



 

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA 12.062 – GO (2000/0053931-7) da Relatoria 
do Min. Herman Benjamin, cuja EMENTA transcreve-se abaixo: 

 
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ICMS. MULTA POR 
DECLARAÇÃO FALSA. OMISSÃO. ART. 635, II, DO CPC. 
VIOLAÇÃO. ALÍQUOTA INTERESTADUAL. DEVIDA APENAS NAS 
VENDAS PARA CONTRIBUINTES DO ICMS. MULTA POR 
FALSIDADE. LEGITIMIDADE DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. 
EFEITOS INFRINGENTES. 
1.A impetração do Mandado de Segurança Coletivo, em favor das 
empresas de construção civil de Goiás, pretendia afastar a aplicação 
de multa prevista pela legislação estadual “pela aquisição de 
mercadoria ou serviço, em operação interestadual, acobertada por 
documento fiscal no qual se consigne, indevidamente, a alíquota 
interestadual, sob a pretensa condição de contribuinte do destinatário 
da mercadoria ou serviço”. 
2. Em nenhum momento se discutiu a cobrança de diferencial de 
alíquota ou a condição de não-contribuinte das empresas de 
construção civil. Na verdade, a legislação goiana define 
expressamente que essas empresas não são contribuintes do ICMS. 
Ademais, ficou consignado nos autos que o Estado não busca cobrar 
qualquer diferencial de alíquota, apenas a multa. 
3. Acórdão do Tribunal de Justiça, reconhecendo a condição de não-
contribuintes das construtoras, entendeu pela submissão à alíquota 
interna nas operações interestaduais, nos termos do art. 155, § 2º, 
“b”, da CF. por consequência, ratificou a legislação estadual que 
prevê multa para as construtoras que adquirem mercadorias como se 
contribuintes fossem, aproveitando-se indevidamente da alíquota 
interestadual (menor que a interna). 
4. O acórdão embargado apreciou questão diversa e incontroversa 
(condição de não-contribuinte do ICMS e não-incidência do diferencial 
de alíquotas). Evidente omissão quanto ao objeto da impetração, qual 
seja a aplicação da multa prevista pela legislação estadual, confirma 
ofensa ao art. 535, II, do CPC. 
6. A Constituição Federal prevê expressamente que, nas operações 
interestaduais, a alíquota interestadual (menor que a interna) é devida 
apenas nas vendas para contribuintes do ICMS (art. 155, § 2º, “a”). 
Nas operações interestaduais em que o adquirente não é contribuinte 
(caso das construtoras), é aplicável sempre a alíquota interna (art. 
155, § 2º, “b”). No caso de venda interestadual para um contribuinte 
(não é o caso das construtoras) é devido ao Estado de destino o 
diferencial entre a alíquota interna e a interestadual, nos termos do 
art. 155, § 2º, VIII, da CF). 
7. A sistemática constitucional é evidente, permitindo a repartição do 
ICMS entre os Estados de origem e destino apenas nas operações 
interestaduais em que o destinatário seja contribuinte do imposto. 
Nessa hipótese, (venda a contribuinte), é devido ICMS pela alíquota 
interestadual ao Estado de origem, e o diferencial (com relação à 
alíquota interna), ao Estado de destino. Quando a mercadoria é 
vendida para um adquirente não-contribuinte, toda a arrecadação do 
ICMS é devida ao Estado de origem (alíquota interna). 
8. A impetrante fundamenta o writ sustentando que: a) a legislação 
goiana não poderia definir como não contribuintes as empresas de 
construção civil e: b) essa mesma legislação de Goiás não poderia 
prever punição para empresas de construção que adquiram produtos 
pela alíquota interestadual, ainda que a legislação do Estado de 
origem assim o determine. 



 

9. Não é a legislação goiana que define as construtoras como não-
contribuintes do ICMS. Ela apenas reproduz a legislação 
complementar federal (LC 116/2003), que determina a incidência 
exclusiva do ISS sobre a atividade (item 7 da lista anexa). Somente 
as mercadorias produzidas pela construtora fora do local da 
prestação de serviço é que se sujeitam ao ICMS (hipótese 
excepcional prevista no item 7.02, in fine, da lista anexa à LC 116/03). 
Jurisprudência pacífica do STJ nesse sentido. 
10. Quanto ao segundo fundamento do mandamus, é a Constituição 
Federal que regula exaustivamente a aplicação de alíquotas nas 
operações interestaduais (art. 155, § 2º, VII), e não os Estados-
Membros. Inviável defender a aplicação de alíquota interestadual na 
venda feita a não-contribuinte do ICMS (caso das construtoras), em 
evidente afronta ao art. 155, § 2º, VII, “b”, da CF. 
11. É notório que o vendedor da mercadoria emite a nota fiscal de 
acordo com as informações prestadas pelo adquirente (nome, 
endereço, qualificação). Impensável que as construtoras não saibam 
que as notas fiscais estão sendo emitidas erroneamente, com 
aplicação da alíquota interestadual, em violação direta do art. 155, § 
2º, VII, “b”, da CF. As empresas que adquirem mercadorias em outros 
Estados como se fossem contribuintes do ICMS, embora não o seja, 
agem com deslealdade perante o Fisco e afrontam o Princípio da 
Boa-Fé Objetiva. Ainda mais quando pretendem apenas o bônus da 
condição de contribuintes (alíquota interestadual menor, conforme art. 
155, § 2º, “a”, da CF), mas não o ônus (pagamento do diferencial ao 
Estado de destino, conforme art. 155, § 2º, VIII, da CF). 
12. Legitimidade da legislação do Estado de Goiás, apenando a ação 
das empresas de construção civil que, embora não contribuintes do 
ICMS (conforme a jurisprudência do STJ, a legislação federal e 
estadual), apresentam-se como tais no momento da aquisição das 
mercadorias em outros Estados, ao arrepio do art. 155, § 2º, VII, “b”, 
da CF, lesando o Erário e a economia local.” 

 
Embora extensa a transcrita ementa mas em tudo se aplica ao 

caso em julgamento, portanto tomada por fundamentação do que ora se decide em 
relação ao assunto dos autos. 

 
E mais, o presente lançamento fiscal respalda-se no art. 44 da 

Lei 11.651/91 – CTE, que trata sobre a condição de não contribuinte do imposto a 
empresa de construção civil, assim: 

 
Art. 44. 
 
.... 
 

§ 3º Para efeito do diferencial de alíquotas, não se considera 
contribuinte a empresa de construção civil, ainda que possua 
inscrição cadastral. 

§ 4º Na aquisição interestadual de mercadoria, bem ou serviço, o 
destinatário deve informar ao remetente sua condição de não 
contribuinte do imposto, se for o caso. 

 
O auto de infração cuida exatamente da situação em que o 

sujeito passivo busca a alíquota interestadual, aplicável ao contribuinte, não informando ao 
remetente sua condição de não contribuinte do imposto. 

 



 

Definem “caput” dos art. 24 e 27 do Anexo XIII do Decreto 
4.852/97 – RCTE, o seguinte: 

 
Art. 24. Considera-se empresa de construção civil, para fins de 
inscrição e cumprimento das demais obrigações fiscais previstas 
neste anexo, toda pessoa, natural ou jurídica, que executar obra de 
construção civil ou hidráulica, promovendo a circulação de 
mercadoria em seu próprio nome ou de terceiro. 
 
... 
 
Art. 27. Deve inscrever-se no Cadastro de Contribuintes do Estado - 
CCE/GO -, antes de iniciar suas atividades, a pessoa que promover 
as operações referidas no artigo anterior. 
 

A necessidade de cadastro no CCE/GO da empresa de 
construção civil que promova a circulação de mercadoria em seu próprio nome ou de 
terceiro, no entanto, não significa que seja contribuinte do ICMS, como esclarecido pelo § 
2º do art. 96 do Decreto 4.852/97, da seguinte forma: 

 
Art. 96. 
 
[...] 

 
§ 2º A inscrição é ato de controle da administração tributária, não 
implicando esta, necessariamente, na caracterização da pessoa como 
contribuinte, tampouco a ausência de inscrição ou a situação 
cadastral irregular na descaracterização da condição de contribuinte. 

 
Daí não restar dúvida que a empresa autuada ostenta natureza 

de não contribuinte. E essa condição que deve informar ao remetente. 
 
Essa medida se justifica, como muito bem fundamentou em seu 

acórdão o Ilustre Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes no processo 5 0570539 834 
76, ou seja: 

 

“....Obviamente, quando o Estado de Goiás exige que uma empresa 
de construção civil não adquira mercadorias com o uso indevido de alíquota interestadual, 
ele não está, numa solidariedade oferecida, a resguardar o interesse fiscal do Estado de 
origem. Está a resguardar o seu interesse fiscal, a sua arrecadação de ICMS, resguardo 
esse constituído pela preservação legítima – por que isonômica - das vendas de seus 
contribuintes. 

Em cada venda interna que o contribuinte deste Estado deixa de 
realizar, em virtude de uma situação tributária favorável criada para o contribuinte de outro 
Estado pelo uso indevido de alíquota interestadual, perde-se também a respectiva 
arrecadação de ICMS. 

Concluindo, deve ser aplicada a alíquota interna do Estado de 
origem em operação interestadual destinada a pessoa não contribuinte do ICMS e que 
não seja consumidor final do bem adquirido. O Estado de Goiás pode, nessa operação, no 
interesse da arrecadação do imposto, instituir obrigação acessória para o adquirente e 
penalizá-lo por compra que realizar com a cobertura de nota fiscal onde se consigne 
indevidamente a alíquota interestadual.” 

 



 

Nesse sentir, a empresa autuada não é contribuinte do ICMS, 
portanto inaplicável o teor da disposição legal daqueles Estados. 

 
A disposição das legislações daqueles Estados, na verdade não 

pode ser observada, pois o que se deve aferir, para efeito de aplicação de alíquota, 
segundo diretriz constitucional, é a condição de contribuinte ou não, e, assim procedendo 
prevalece a exigência, dado o destinatário, ora em questão ser não contribuinte, como 
bem reconhecido e enquadrado em legislação. 

 
Ademais, observa-se que a legislação de outra Unidade da 

Federação, para efeito de vigência fora de seus limites, deve obediência ao que dispõe o 
art. 102, do Código Tributário Nacional, senão vejamos: 

 
Art. 102. A legislação tributária dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios vigora, no País, fora dos respectivos territórios, nos limites 
em que lhe reconheçam extraterritorialidade os convênios de que 
participem, ou do que disponham esta ou outras leis de normas 
gerais expedidas pela União. 

 
Frente ao art. 102 do Código Tributário Nacional não há de 

reconhecer a validade da legislação tributária de outro Estado dispondo de maneira 
diversa à Constituição. 

 
O Código Tributário Nacional exibiu norma clara de 

interpretação inequívoca no sentido de que a norma local só transpõe fronteira se 
negociado em convênio que celebre entre si ou por norma da União. 

 
Os Estados de Santa Catarina e Paraná não aderiram ao 

Convênio ICMS 137/02, que dispõe sobre o procedimento a ser adotado em relação à 
operação interestadual que destina mercadoria a empresa de construção civil, no que 
tange a adoção da alíquota interna da unidade federada de sua localização, conforme 
cláusula primeira, dispondo em suas legislações de maneira a aplicar a alíquota 
interestadual na operação, mas essa medida, em si, não surte efeito fora dos seus limites 
territoriais. 

 
Portanto, no tocante ao mérito, a infração caracterizada nestes 

autos é a aquisição da mercadoria em operação interestadual, sendo empresa de 
construção civil, considerada não contribuinte, com a aplicação de alíquota de contribuinte, 
enquanto haveria de ser aplicada a alíquota interna, o que tem como não ilidida essa parte 
do crédito tributário. 

 
Para que seja aplicável a referida multa formal, basta que o 

estabelecimento destinatário localizado no Estado de Goiás adquira mercadoria ou 
serviço, em operação interestadual, e, no documento correspondente esteja destacada 
alíquota interestadual, mesmo constando a inscrição estadual de estabelecimento, dada a 
sua condição não contribuinte do imposto. 

 
Nessa condição, acertando o valor do crédito tributário toma-se 

o valor da base cálculo apurado em 3ª revisão, fls. 1152, na ordem de R$ 12.153.183,84 e 
adiciona o valor da base de cálculo relativamente às notas fiscais do Estado do Paraná R$ 
133.013,58, fls. 1153 e R$ 77.305,58, fls. 1154, num total de R$ 12.363.503,00 x 70% 
(índice da multa) = R$ 8.654.452,10. 

 
Assim prevalece a multa específica, qual seja: 



 

 

Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
 

[...] 

 

XII - equivalentes aos percentuais de: 

[...] 

b) 70% (setenta por cento) do valor da operação ou prestação pela 
aquisição de mercadoria ou serviço, em operação ou prestação 
interestadual, acobertada por documento fiscal, no qual se consigne, 
indevidamente, a alíquota interestadual, sob a pretensa condição de 
contribuinte do destinatário da mercadoria ou serviço; 

 
A penalidade pode ser atenuada na forma do § 8º do art. 71 da 

Lei 11.651/91, o que se faz na oportunidade, pois da infração não resulta falta de 
pagamento do imposto, ou seja: 

 

§ 8º Quando da prática das irregularidades descritas nos incisos V ao 
XII deste artigo não resultar, ainda que indiretamente, falta de 
pagamento de imposto, a multa aplicável corresponderá a 50% 
(cinqüenta por cento) do valor fixado para a respectiva infração. 

 
Posto isso, conheço do recurso voluntário, dou-lhe parcial 

provimento, para considerar procedente em parte o crédito tributário no valor de R$ 
8.654.452,10, podendo ser aplicada a atenuante da penalidade prevista no § 8º do art. 71 
da Lei 11.651/91.  

 
 
 

Sala das sessões, em 16 de junho de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00891/16 
 
Relator: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 

 
EMENTA: PEDIDO DE REVISÃO EXTRAORDINÁRIA. MULTA 
FORMAL. OPERAÇÃO INTERESTADUAL COM MERCADORIAS 
DESTINADAS A EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. NÃO 
CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. APLICAÇÃO INDEVIDA DA 
ALÍQUOTA INTERESTADUAL. CONVÊNIO ICMS Nº 137/02. ERRO 
DE FATO QUANTO A PARTE DAS NOTAS FISCAIS.  
PROCEDÊNCIA PARCIAL. APLICAÇÃO DA FORMA 
PRIVILEGIADA DA MULTA. 
 
1. A empresa de construção civil que ostente a condição de 
contribuinte do imposto deve informar, por escrito, ao remetente 
das mercadorias essa sua qualificação, com vistas a se aplicar a 
alíquota interestadual à operação, sendo, daí, devido o 
diferencial de alíquotas ao Estado de origem. De outra monta, a 
alíquota a ser adotada deverá ser a interna, específica para não-
contribuintes do ICMS, por força do parágrafo único da cláusula 
primeira do convênio N. 137/02.  Ante a narrativa da acusação 
fiscal, depreende-se que o sujeito passivo, ou não informou a 
sua condição de não-contribuinte ao remetente das 
mercadorias, ou fez afirmação falsa ao remetente afirmando sê-
lo. 
2. Devem ser excluídas do rol de notas fiscais reputadas com 
alíquota incorreta aquelas cujo imposto fora complementado, as 
canceladas e as que já haviam sido emitidas com alíquota 
interna de 12%, aplicável a determinados tipos de produtos. 
3. Quanto à aplicação da forma privilegiada da multa, arguida ex 
officio, o §8º do art. 71 do CTE encerra regra benéfica ao sujeito 
passivo que, a par de haver cometido quaisquer dos ilícitos 
arrolados entre os seus incisos V e XII, não deixou de recolher o 
imposto, ainda que de forma indireta, como resultado dessa 
prática. É, sobretudo, atenuante que incidirá exclusivamente nas 
infrações formais isoladas e, mais do que isso, somente nas 
hipóteses em que tal infração não serviu de ferramenta para um 
fim de maior gravidade, qual seja, a sonegação fiscal. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 31 
de maio de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de 
infração no valor da multa formal de R$ 472.567,44 (quatrocentos e setenta e dois mil, 
quinhentos e sessenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), porém, com a aplicação 
da forma privilegiada prevista no § 8º do art. 71 do CTE. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira 
Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos 
Mariano, Heli José da Silva, Alcedino Gomes Barbosa, Aldeci de Souza Flor, José Luiz 
Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de 
Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de 



 

Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida e 
Masayuki Missao. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Nos presentes autos, o Fisco acusa o sujeito passivo de haver 
adquirido, em operação interestadual, mercadorias em cujas notas fiscais se consignou a 
alíquota interestadual, sob a pretensa condição de contribuinte do destinatário. 

 
A infração foi capitulada nos arts. 44 §3º e 64, ambos do CTE, 

combinados com o art. 145 do RCTE. A penalidade, por seu turno, é a que consta do art. 
71, XII, “b” do CTE. 

 
Aufere-se multa formal de 70% do valor das operações, que resulta o 

valor originário de R$ 1.224.932,78, referentes a fatos geradores ocorridos entre 1º/07/12 
e 31/12/13. O auto de infração foi lavrado em 10/07/14. 

 
A instrução processual é composta pela relação das notas fiscais 

onde se reputou indevido o destaque da alíquota interestadual. 
 
Intimado, o sujeito passivo não compareceu aos autos na fase 

ordinária do contencioso. 
 
Em sede de revisão extraordinária, o sujeito passivo pondera que há 

erros de fato substanciais que maculam o trabalho fiscal. Assevera que 50 (cinquenta) das 
131 (cento e trinta e uma) notas fiscais não poderiam ter sido nele incluídas.  

 
Houve, na oportunidade, inclusão indevida de notas fiscais emitidas 

com alíquota interestadual, cujo imposto fora complementado por outras notas fiscais; 
notas fiscais canceladas e notas fiscais emitidas com alíquota interna. 

 
Pede a revisão parcial do lançamento. 
 
Junta cópias das notas fiscais mencionadas. 
 
Mediante despacho da presidência desse Conselho, os autos foram 

encaminhados à Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia para que se promovesse 
a pretendida revisão nos autos.  

 
A título de resposta, o valor originário do lançamento fora reduzido 

para R$ 472.567,44, conforme demonstrativo e despacho, às fls. 243 e 244, 
respectivamente. Tal valor corresponde a 70% do valor total das notas fiscais que 
remanesceram com alíquota indevida, qual seja, R$ 675.096,34. 

 
Assevera o revisor - e em atendimento ao despacho n. 137/15-PRES 

- que foram excluídas as notas fiscais cujo imposto fora complementado, notas fiscais 
canceladas e as que já haviam sido emitidas com alíquota interna de 12%, aplicável a 
determinados tipos de produtos.  

 
Em nova manifestação, a Presidência admite o pedido de revisão 

extraordinária e determina que os autos sejam pautados para julgamento plenário. 
 
É o relatório. 



 

 

V O T O 

 

O sujeito passivo, nos presentes autos, pleiteia a exclusão de 
algumas notas fiscais do rol das que constaram do levantamento, conforme exposto 
alhures. 

O pleito se faz adequado, porquanto somente devem prevalecer na 
acusação os documentos fiscais nos quais conste indevidamente a alíquota interestadual. 
Fora provado, em sede de diligência fiscal, que foram considerados documentos fiscais 
cujo imposto fora complementado, outros que haviam sido cancelados e, finalmente, 
documentos que veicularam a alíquota de 12%, correspondente à operação interna na UF 
remetente, em relação ao produto que discriminavam.  

A presente acusação é fundada no art. 44 do CTE §§ 3º e 4º, acerca 
da condição de não-contribuinte do imposto da autuada: 

 

“Art. 44............................................................................................................ 

§ 3º Para efeito do diferencial de alíquotas, não se considera 
contribuinte a empresa de construção civil, ainda que possua 
inscrição cadastral. 

§ 4º Na aquisição interestadual de mercadoria, bem ou serviço, o 
destinatário deve informar ao remetente sua condição de não 
contribuinte do imposto, se for o caso.” 

 
 

A normativa que impõe ao sujeito passivo – não-contribuinte do 
ICMS estabelecido em Goiás – a utilização da alíquota interna aplicável do Estado de 
origem é de previsão constitucional, nos seguintes termos: 

 

“Art. 155........................................................................................................ 

§2º................................................................................................................. 

VII -  em relação às operações e prestações que destinem bens e 
serviços a consumidor final localizado em outro Estado, adotar-se-á:  

 a)  a alíquota interestadual, quando o destinatário for contribuinte do 
imposto;  

b)  a alíquota interna, quando o destinatário não for contribuinte dele;” 

 

Ressalte-se que o mencionado dispositivo sofreu recente alteração, 
por força da Emenda Constitucional n. 87/15. 

O STJ já se pronunciara especificamente sobre a matéria destes 
autos, acerca da legitimidade da cobrança da multa formal estipulada no art. 71, XII, “b” do 
CTE. Naquela oportunidade, a Associação Goiana dos Empreiteiros – AGE, questionara 
no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, via mandado de segurança interposto em face 
do Estado de Goiás, a legitimidade dos lançamentos fiscais reiteradamente realizados 
pelo Fisco nas situações idênticas a que aqui se afigura. Houve êxito do pedido no TJ-GO, 
mas a pretensão restou reformada em recurso interposto pela PGE ao STJ. Em embargos 



 

de declaração no recurso em mandado de segurança nº 12.062-GO (2000/0053931-7), 
extraímos o seguinte excerto de ementa: 

“(...) 

1. A impetração do Mandado de Segurança Coletivo, em favor das 
empresas de construção civil de Goiás, pretendia afastar  a  aplicação  
de multa prevista pela  legislação  estadual  "pela  aquisição  de  
mercadoria  ou  serviço,  em operação interestadual,  acobertada por 
documento fiscal  no qual se consigne, indevidamente,  a  alíquota  
interestadual,  sob  a  pretensa  condição  de contribuinte do 
destinatário da mercadoria ou serviço". 

2. Em nenhum momento se discutiu a cobrança de diferencial de 
alíquota ou a condição de não-contribuinte das empresas de 
construção.  Na verdade, a legislação goiana define expressamente 
que essas empresas não são contribuintes do ICMS.  Ademais, ficou 
consignado nos autos que o Estado não busca cobrar qualquer 
diferencial de alíquota, apenas a multa.” 

 

Em oportunidades pretéritas, este Conselho já se manifestou acerca 
da matéria, a exemplo do voto do Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes nos autos 
do PAT nº 5057053983476, nos seguintes moldes: 

 

“(...) Obviamente, quando o Estado de Goiás exige que uma 
empresa de construção civil não adquira mercadorias com o uso indevido de alíquota 
interestadual, ele não está, numa solidariedade oferecida, a resguardar o interesse fiscal 
do Estado de origem. Está a resguardar o seu interesse fiscal, a sua arrecadação de 
ICMS, resguardo esse constituído pela preservação legítima – por que isonômica - das 
vendas de seus contribuintes. 

Em cada venda interna que o contribuinte deste Estado deixa de 
realizar, em virtude de uma situação tributária favorável criada para o contribuinte de outro 
Estado pelo uso indevido de alíquota interestadual, perde-se também a respectiva 
arrecadação de ICMS. 

Concluindo, deve ser aplicada a alíquota interna do Estado de 
origem em operação interestadual destinada a pessoa não contribuinte do ICMS e que 
não seja consumidor final do bem adquirido. O Estado de Goiás pode, nessa operação, no 
interesse da arrecadação do imposto, instituir obrigação acessória para o adquirente e 
penalizá-lo por compra que realizar com a cobertura de nota fiscal onde se consigne 
indevidamente a alíquota interestadual.” 
 
 

Sob outro aspecto, a legislação goiana tem relação direta com o 
Convênio nº 137/2002, do qual o Estado de Goiás também é signatário 

A redação do referido instrumento de Convênio é de meridiana 
clareza, conforme se segue: 

“Cláusula primeira Acordam os Estados de Alagoas, Amapá, 
Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do 
Sul, Pará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Rondônia, Sergipe e o Distrito 
Federal em estabelecer nas respectivas legislações em relação à 
operação que destine mercadorias a empresa de construção civil 
localizada em outra unidade da Federação, que o fornecedor deve 
adotar a alíquota interna da unidade federada de sua localização. 



 

§ 1° O disposto no caput não se aplica no caso em que a empresa 
destinatária forneça ao remetente cópia reprográfica devidamente 
autenticada de documento emitido pelo fisco, atestando sua condição 
de contribuinte do imposto, que terá validade de até 1 (um) ano.” 

 
Em meados de 2002, o mencionado Convênio buscou conciliar as 

divergências de entendimento existentes entre as Unidades da Federação acerca do 
tratamento tributário a ser conferido às empresas de construção civil. Dentre seus 
“considerandos”, avultava a “existência de decisões judiciais conflitantes quanto à 
condição de contribuinte ou não do ICMS relativamente às empresas de construção civil”.  

 
Paralelamente, também há situações nas quais a empresa de 

construção civil pode realizar operações de circulação de mercadorias e, nessa condição, 
ser tratada como contribuinte do ICMS. Com efeito, o Anexo XIII do RCTE-GO assevera 
expressamente que: 

 

“Art. 25. O ICMS incide sempre que a empresa de construção 
promover saída de mercadoria: 

I - decorrente de obra executada ou de demolição, inclusive sobra e 
resíduo, quando destinados a terceiro; 
II - de fabricação própria.” 

 
 
Diante de tal dinâmica, a empresa de construção civil que ostente a 

condição de contribuinte do imposto deve informar, por escrito, ao remetente das 
mercadorias essa sua qualificação, com vistas a se aplicar a alíquota interestadual à 
operação, sendo, daí, devido o diferencial de alíquotas ao Estado de origem. De outra 
monta, a alíquota a ser adotada deverá ser a interna, específica para não-contribuintes do 
ICMS, por força do parágrafo único da cláusula primeira do mencionado convênio.   
 

De tudo isso, feitas as devidas exclusões, o valor do originário do 
crédito tributário passa a ser de R$ 472.567,44, a título de multa formal isolada. 

Há que se atentar, entretanto, para a possibilidade de atenuação da 
pena, mediante aplicação do §8º do art. 71 do CTE. 

 

Dispõe o referido dispositivo que: 

“Art. 71................................................................................................ 

§ 8º Quando da prática das irregularidades descritas nos incisos V ao 
XII deste artigo não resultar, ainda que indiretamente, falta de 
pagamento de imposto, a multa aplicável corresponderá a 50% 
(cinqüenta por cento) do valor fixado para a respectiva infração”. 

 

Nos parece que a hipótese fática aqui debatida preenche todos os 
requisitos de sua aplicação. 

O §8º do art. 71 encerra regra benéfica ao sujeito passivo que, a par 
de haver cometido quaisquer dos ilícitos arrolados entre os seus incisos V e XII, não 
deixou de recolher o imposto, ainda que de forma indireta, como resultado dessa prática. 
É, sobretudo, atenuante que incidirá exclusivamente nas infrações formais isoladas e, 
mais do que isso, somente nas hipóteses em que tal infração não serviu de ferramenta 
para um fim de maior gravidade, qual seja, a sonegação fiscal. 



 

Interpretando referida regra, podemos tecer as seguintes ilações: 

1) A prática da irregularidade se subsume ao tipo do art. 71, XII “b” 
do CTE, e se consubstancia na “aquisição de mercadoria ou serviço, em operação ou 
prestação interestadual, acobertada por documento fiscal, no qual se consigne, 
indevidamente, a alíquota interestadual, sob a pretensa condição de contribuinte do 
destinatário da mercadoria ou serviço;” 

2) Como resultado advindo dessa prática, para aplicação do 
dispositivo, não pode haver, ainda que indiretamente, falta de pagamento do imposto. 
Esse segundo item aponta para uma evidência, uma constatação efetiva, uma verdade 
destacada no mundo dos fatos: a prática da infração não resultou prejuízo ao Erário. 

Dessas assertivas, reputo possível a aplicação do referido 
dispositivo. Isso porque não se aufere imposto no presente lançamento, mas tão-somente 
multa formal.  

Sob tais fundamentos, dou parcial provimento ao presente pedido, 
para reformar em parte o lançamento fiscal, julgando-o parcialmente procedente no valor 
originário de R$ 472.567,44, a título de multa formal isolada. Deve ser aplicada, ainda, 
sobre esse valor, a forma privilegiada da multa, discriminada no §8º do art. 71 do CTE.  

 
 

Sala das sessões plenárias, em 21 de junho de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00902/16 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: Processual. Nulidade do auto de infração. Insegurança 
na determinação da infração. Cerceamento do direito de defesa. 
Preliminares arguidas pelas partes. Rejeição. ICMS. Multa 
formal. Pena pecuniária. Omissão de registro em livro próprio 
digital de documentação fiscal de entrada de mercadorias. 
Procedência com aplicação do § 8º do artigo 71 do CTE.  
 
1. Inocorrendo nos autos quaisquer das hipóteses de nulidade 
previstas no artigo 20 da Lei nº 16.464/09, mister se faz rejeitar a 
preliminar de nulidade arguida pelo sujeito passivo; 
 
2. É procedente o auto de infração lavrado de acordo com as 
normas legais em vigor;  
 
3. O benefício do §8º, do artigo 71, do Código Tributário Estadual 
é concedido, nos casos em que da falta denunciada não 
decorrer falta de pagamento do tributo. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 02 de março de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade do auto de infração por insegurança na determinação da infração 
e por cerceamento do direito de defesa, arguidas pela autuada. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira, Rickardo de Souza Santos 
Mariano e Nislene Alves Borges. Quanto ao mérito, também por votação unânime, 
conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Cláudio Henrique de Oliveira, Rickardo de Souza Santos Mariano e Nislene Alves Borges. 
E, por maioria de votos, aplicar a forma privilegiada prevista no § 8º do art. 71 da Lei nº 
11.651/91. Foram vencedores os Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira e Rickardo de 
Souza Santos Mariano. Vencida a Conselheira Nislene Alves Borges. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo deixou de escriturar 
nos livros registro de entradas e nos registros fiscais dos documentos de entradas de 
mercadorias e aquisição de serviços, da E.F.D, os documentos fiscais de entradas, 
conforme faz prova os demonstrativos, documentos, e arquivos digitais gravados em mídia 
CD. Em decorrência, fica sujeito a multa de 25% do valor da operação, juntamente com os 
acréscimos legais. 

 
A autoridade lançadora indica como infringida as disposições do 

artigo 64 do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) combinado com os 
artigos 308 do Decreto 4852/97. Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, 
VII, "c" do CTE, com redação da Lei nº 134446/1999. 

 



 

O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: 
detalhamento do credito tributário, descritivo complementar da ocorrência, mídia em CD, 
notas explicativas e totalização das omissões de registro de documentos fiscais de 
entradas, notas fiscais, recibo de entrada de relatórios digitais. (fls. 03 a 39). 

 
Intimado, o sujeito passivo comparece aos autos para arguir as 

preliminares de nulidade da peça básica por cerceamento do direito de defesa e 
insegurança na determinação da infração. Pondera que a fundamentação da acusação é 
genérica e limita-se a citar artigos infringidos e por isso não há clareza e precisão dos 
fundamentos do feito. 

 
Argui o caráter confiscatório da penalidade aplicada pois afronta a 

Carta Magna em seus princípios, como os da razoabilidade, proporcionalidade e vedação 
ao confisco, devendo ser afastada. 

 
Que havendo entendimento contrário, pugna pela aplicação do 

benefício do § 8º do artigo 71 do CTE, pois da infração praticada não resultou falta de 
recolhimento do imposto. 

 
Ao final, requer a nulidade do auto de infração, ou na 

impossibilidade, sua procedência com afastamento a multa cominada, e caso não entenda 
assim, pugna pela aplicação do benefício do artigo 71, § 8°, do CTE, reduzindo-se a multa 
cominada em 50%. 

 
O sujeito passivo anexa os seguintes documentos: cópia de 

documento da ordem dos advogados do Brasil, mídia em CD, diário oficial, termo de 
substabelecimento, cópia de intimação, cópia de documentos anteriores (fls.61/76). 

 
Pela sentença nº 3635/2015-JULP, o julgador singular rejeita as  

preliminares de nulidade por insegurança na determinação da infração e cerceamento do 
direito de defesa bem como o pedido de diligência passivo. Argumenta que dos autos 
consta farta documentação probatória e suficiente para julgamento do feito, sem 
necessidade de convertê-lo em diligência, nos termos da lei.   

 
Alega também que, quanto a redução da multa somente deve ser 

oferecida se provado nos autos que os respectivos registros não acarretaram em falta de 
recolhimento de imposto, observando que as notas fiscais de entradas ou não que esse 
argumento não é valido, pois a saída pode ser tributada. 

 
Argui ainda que, para aplicação do § 8° do artigo 71 do CTE, é 

necessário que não enseje, ainda que indiretamente, falta de pagamento do imposto e 
pode-se verificar que a empresa não comprovou que não houve falta de pagamento de 
imposto, ou mesmo, anexou que as saídas dos produtos que entraram no estabelecimento 
se deram de forma não tributada. 

 
Ao final, conhece da impugnação, nega-llhe provimento para 

considerar procedente o auto de infração, rejeitando em concomitância os pedidos de 
cancelamento ou de redução de multa e nem de aplicação do § 8º do artigo 71 do CTE.  

 
O sujeito passivo é intimado a pagar a quantia exigida ou apresentar 

impugnação Recurso Voluntário, conforme documentos de "fls. 91 a 93". 
 



 

Cientificada, a recorrente interpõe recurso para reiterar a preliminar 
de nulidade da peça básica por cerceamento do direito de defesa e insegurança na 
determinação da infração. 

 
Com relação à primeira, argumenta que a fundamentação do auto de 

infração é genérica; que a mera notificação do auto de infração e a abertura de prazo para 
a defesa não têm o condão de atender de forma plena aos princípios do contraditório, da 
ampla defesa e do devido processo legal; que o respeito à lei vai muito além desses dois 
requisitos formais do lançamento; que a existência de notas explicativas e de 
documentação instruindo o auto de infração não eximem a autoridade fazendária de 
fundamentar, com base na lei, as razões que motivaram o lançamento, sobretudo quando 
é justamente esse embasamento legal que servirá de justificativa para a aplicação da 
penalidade no caso concreto. 

 
Aduz ainda que o simples comparecimento da Recorrente no feito e 

a apresentação de defesa não conduzem necessariamente à conclusão de que a empresa 
compreendeu com clareza a irregularidade que lhe foi imputada. Pondera que o agente 
fiscal limitou-se a mencionar dispositivos de maneira genérica e vaga, o que impossibilita a 
identificação da suposta infração cometida, o que prejudica o pleno exercício do direito de 
defesa da impugnante.  

 
No tocante à segunda, obtempera que o auto de infração não 

capitula de forma expressa e com segurança a infração imputada à Recorrente, o que 
afronta os artigos 142 do CTN e 8º, inciso V, da Lei nº 16.469/09; que a capitulação legal 
informada na autuação não aponta de forma correta qual é especificamente o dispositivo 
de lei infringido pelo  contribuinte. 

 
No mérito, argui o caráter confiscatório da penalidade aplicada. 

Pondera que a multa é desproporcional e confiscatória, pois supera em muito o valor do 
imposto devido na operação. Que jurisprudência de corte superiora sedimentou 
entendimento de que são confiscatórias as multas arbitradas acima de 100% do valor do 
tributo devido e para sustentar sua tese cita julgados desta e de outas cortes. 

 
Acrescenta que o artigo 32 da Lei Complementar Estadual nº 104/13 

determina que a Administração Pública deverá obrigatoriamente, observar a jurisprudência 
firmada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal nestes casos; que a multa prevista no 
artigo 71, inciso VII, do Código Tributário Estadual foi declarada inconstitucional pelo STF 
nos termos do Acórdão nº Recurso Extraordinário de nº 754.554, exarado pelo douto 
Ministro Celso de Melo.  

 
Que, caso entenda-se inaplicável a questão relativa ao caráter 

inconstitucional da multa aplicada, que seja considerado o benefício previsto no § 8º do 
artigo 71 do Código Tributário Estadual; que inexiste prejuízo ao erário estadual pois a 
falta de escrituração das notas fiscais, de per si, não ocasionou a falta de pagamento de 
imposto, pois não há como tomar crédito de ICMS em relação às mercadorias adquiridas e 
desse modo permanece inalterado o saldo devedor do ICMS e para sustentar sua tese 
invoca julgado desta Casa. 

Ao final, reitera o pedido de nulidade da exordial, ou na 
impossibilidade, a procedência do feito com o afastamento da multa confiscatória nos 
termos do artigo 32 da Lei Complementar Estadual nº 104/13 e consoante a jurisprudência 
pacífica do ST, ou alternativamente, a aplicação do benefício do § 8º do artigo 71 do 
Código Tributário Estadual (fls. 95/111). 

 



 

É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
Cuidam os autos de imputação de multa formal ao sujeito passivo, 

em virtude de omissão de registro de documentação fiscal de entrada de mercadorias e 
aquisição de serviços, em livro próprio de escrituração fiscal digital, relativa ao exercício 
fiscal do ano de 2012. 

 
Em suas razões de inconformismo o sujeito passivo arguiu as 

preliminares de nulidade da peça básica por cerceamento do direito de defesa e 
insegurança na determinação da infração, e quanto ao mérito, protesta quanto ao caráter 
confiscatório da penalidade aplicada. 

 
Ante o exposto, e em face as razões esposadas pela Recorrente em 

linhas pretéritas devo rejeitar de plano a preliminar de nulidade da peça básica por 
insegurança na determinação da infração por considerar que todo o feito encontra-se em 
perfeita sintonia com o artigo 8º da Lei Estadual nº 16.469/9 e artigo 142 do Código 
Tributário Nacional.  

De fato, ao compulsar os autos, não verifico a ocorrência dos 
aludidos vícios que caracterizariam possível insegurança na determinação da infração tais 
como “fundamentação genérica” ou “inexistência da descrição exata e precisa dos motivos 
de fato e de direito de que se serviu a administração para constituir o crédito tributário em 
voga”. A contrário, a descrição do fato gerador no lançamento coaduna-se perfeitamente 
tanto com as provas e documentos colacionados aos autos pelos agentes do fisco quanto 
com a fundamentação legal que o ampara. Ademais, não se verificam divergências de 
valores  entre  os  levantamentos  integrantes  do lançamento, ou destes com o auto de 
infração. E, por último, o lançamento foi instruído com levantamento completo que 
confirma a infração objeto da autuação, o que deita por terra o aludido vício. 

No mesmo diapasão, não há como prosperar o alegado 
cerceamento do direito de defesa, pois a empresa foi cientificada de todos os atos 
processuais exigidos em lei, bem como compareceu ao feito. Tal, atesta de maneira 
inequívoca que não só entendeu o que foi infringido, como compreendeu, tal qual nas 
palavras do douto julgador singular, o que não aconteceria caso não tivesse assimilado 
todo o conteúdo do auto de infração, o que demonstra ter pleno conhecimento da 
irregularidade apontada na inicial. De outro modo, inocorrem nos presentes autos os 
requisitos essenciais, apontados no Manual de Defesa Fiscal Mínima, que ensejariam o 
acolhimento do alegado vício. Por oportuno, transcrevo-os abaixo, “in verbis”: 

 
8.4.3. – NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA 

Esta  nulidade  evidencia-se  no  processo  pela  existência  de  atos  ou  
omissões  ou procedimentos  defeituosos,  que  prejudicam  ou  impedem  o  
exercício  do  amplo  direito  de defesa, como, por exemplo, as argüições 
seguintes: 
a)   a  apreensão  e  retenção  pela  autoridade  administrativa  dos  
documentos necessários à defesa do Contribuinte, ou a devolução dos 
documentos ao mesmo, após a intimação, suprimindo seu prazo processual 
para defesa, 
b)   os documentos do Contribuinte  foram apossados pela autoridade 
administrativa sem emissão do competente Termo de Apreensão, 
configurando posse ilícita, 
c)   a ausência na instrução processual de documento fiscal citado pelo 
autuante e que não consta dos arquivos do Contribuinte, 



 

d)   o  trancamento  de  estoques  sem  o  devido  acompanhamento  e  
assinatura  do Contribuinte, 
e)   o  arbitramento  de  lucro  sem  a  desclassificação  formal  da  escrita  
contábil,  se possuir, 
f)    informações divergentes de quebra técnica ou utilização de índice 
impreciso em levantamento específico, 
g)   falha na eleição do domicílio fiscal do Contribuinte no lançamento, 
inocorrendo a regular intimação, para pagar o débito ou defender-se, 
h)   falha na intimação postal, quando a correspondência for remetida para 
endereço incorreto, ou não servido pelos Correios, caso da zona rural, e 
devolvida sem a cientificação do destinatário, 
i)    falha na intimação por edital, se ocorreu anterior falha na intimação 
postal,  
j)    nulidade  do auto de infração, por estar destituído de demonstrativo que 
lhe deu origem, 
k)   a juntada aos autos, por parte da fiscalização, de novos documentos, 
aditivos ou revisão, sem que o Contribuinte tenha sido intimado para 
manifestar-se.” 

 
Outrossim, não tendo o sujeito passivo comprovado a ocorrência de 

prejuízos que possa ter sofrido em decorrência destas nulidades apontadas, mister se faz, 
acompanhado da unanimidade do voto de meus pares, rejeitar as preliminares de nulidade 
da peça básica, por insegurança na determinação da infração e cerceamento do direito de 
defesa, arguias pela Recorrente. 

 
No mérito, considero que o feito deve prosperar, pois as provas 

trazidas à colação atestam de maneira inequívoca a prática da infração estampada na 
basilar. De outro lado, a Recorrente nada traz aos autos que possa ilidir a pretensão fiscal 
inicial. Constato que sequer apontou quaisquer erros ou omissões no levantamento legado 
a termo pelo agente fiscal. Visto que a questão foi apreciada com a devida propriedade 
pelo douto julgador singular Antonio Carlos Mendonça de Freitas, que na lapidar decisão 
de fls. 78/90, manifestou-se pela procedência do auto de infração, devo adotá-la como 
razão de voto, motivo pelo qual transcrevo-a abaixo, “in verbis”: 

 
A legislação tributária que regula a matéria tratada neste feito, quais 
seja, o art.64, § 2º, do Código Tributário Estadual – CTE, e os artigos 
308 a 310, e 356-C, do Regulamento do Código Tributário Estadual – 
RCTE, abaixo transcritos: 

 
Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do 
imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou negativas, 
estabelecidas na legislação tributária 
 
[...] 
 
§ 2º Os contribuintes do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 
cumprimento de obrigações tributárias, relacionadas com o ICMS, são 
obrigados a manter e escriturar os livros exigidos e a emitir documentos 
fiscais 
 
[...] 
 
 

Art. 308. O livro Registro de Entradas destina-se à escrituração da (Convênio 
SINIEF SN/70, art. 70): 

I - entrada, a qualquer título, de mercadoria no estabelecimento; 

II - utilização de serviço pelo estabelecimento. 

§ 1º Deve ser também escriturado: 

https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/SINIEF/CVSN_70.htm#A70


 

I - o documento fiscal relativo à aquisição de mercadoria: 

a) que não transitar pelo estabelecimento adquirente, ainda que por meio de 
título que a represente; 

b) para o ativo imobilizado, cuja escrituração deve ser feita de forma 
individualizada; 

c) para uso ou consumo, cuja escrituração pode ser feita de forma 
englobada, para cada período de apuração, ressalvada a hipótese do imposto 
relativo ao diferencial de alíquotas; 
NOTA: Redação com vigência de 01.01.98 a 31.12.04. 

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO À ALÍNEA "C" DO INCISO I DO § 1º DO ART. 
308 PELO ART. 2º DO DECRETO Nº 5.982, DE 30.07.04 - VIGÊNCIA: 01.01.05. 

c) para uso ou consumo, cuja escrituração pode ser feita de forma 
englobada, para cada período de apuração pelo contribuinte não usuário de 
sistema eletrônico de processamento de dados, ressalvada a hipótese do 
imposto relativo ao diferencial de alíquotas; 
NOTA: Redação com vigência de 01.01.05 a 28.02.11. 

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO À ALÍNEA "C" DO INCISO I DO § 1º DO ART. 
308 PELO ART. 2º DO DECRETO Nº 7.195, DE 27.12.10 - VIGÊNCIA: 01.03.11. 

c) para uso ou consumo; 

NOTA: O Ajuste SINIEF 01/04 de 02.04.04, com vigência a partir de 
01.05.04, alterou o § 6º do art. 70 do Convênio SINIEF S/N de 15.12.70 
dispondo que apenas o contribuinte não usuário de sistema eletrônico de 
processamento de dados pode emitir a nota fiscal da forma prevista nesta 
alínea. 

II - o documento fiscal relativo à destinação da mercadoria produzida pelo 
próprio estabelecimento, para o ativo imobilizado ou para uso e consumo; 

III - o montante de eventual diferença verificada em relação à operação ou à 
prestação já escriturada. 

§ 2º A escrituração do crédito relativo ao ativo imobilizado deve ser repetida 
no livro Registro de Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente - CIAP 
-. 

Art. 309. O livro Registro de Entradas: 

I - modelo 1, deve ser utilizado pelo contribuinte sujeito, simultaneamente, às 
legislações do ICMS e do IPI (Convênio SINIEF SN/70, art. 63, § 2º); 

II - modelo 1-A, deve ser utilizado (Convênio SINIEF SN/70, art. 63, § 3º): 

a) pelo contribuinte sujeito apenas à legislação do ICMS; 

b) pelo prestador de serviço cuja atividade envolva emprego de mercadoria, 
sujeita ou não ao pagamento do ICMS. 

Art. 310. A escrituração deve ser feita, por período de apuração (Convênio 
SINIEF SN/70, art. 70, § 2º): 

I - operação por operação ou prestação por prestação, em ordem 
cronológica, até o dia seguinte ao da: 

a) efetiva entrada da mercadoria no estabelecimento ou da utilização do 
serviço; 

b) aquisição ou desembaraço aduaneiro, quando a mercadoria não transitar 
pelo estabelecimento adquirente; 

c) destinação da mercadoria para o ativo imobilizado ou para uso e consumo; 

d) da utilização do serviço; 

II - documento por documento, desdobrados em tantas linhas quantas forem 
as naturezas das operações ou das prestações, segundo o Código Fiscal de 
Operações e Prestações, nas colunas próprias, da seguinte forma (Convênio 
SINIEF SN/70, art. 70, § 3º): 
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[...] 

 

Art. 356-C. A Escrituração Fiscal Digital - EFD - compõe-se da totalidade das 
informações, em meio digital, necessárias à apuração do imposto referente à 
operação e prestação praticada pelo contribuinte do ICMS ou IPI, bem como 
outras de interesse da administração tributária e da Secretaria da Receita 
Federal do Brasil - RFB - (Ajuste SINIEF 2/09, cláusula primeira, § 1º). 

NOTA: Vide Decreto nº 8.117. 

§ 1º O contribuinte deve utilizar a EFD para efetuar a escrituração dos 
seguintes livros fiscais (Ajuste SINIEF 2/09, cláusula primeira, § 3º): 

I - Registro de Entradas; 

II - Registro de Saídas; 

III - Registro de Inventário; 

IV - Registro de Apuração do IPI; 

V - Registro de Apuração do ICMS. 

ACRESCIDO O INCISO VI AO § 1º DO ART. 356-C PELO ART. 2º DO DECRETO 
Nº 7.150, DE 14.09.10 - VIGÊNCIA: 01.01.11. 

VI - Registro de Controle de Crédito de ICMS do Ativo  Permanente - CIAP -, 
modelo "C" ou "D". 
NOTA: Redação sem - vigência em função do alteração retroagir seus efeitos 
à 01.01.11. 

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO VI § 7º-C DO ART. 2º PELO ART. 1º 
DO DECRETO Nº 7.184, DE 12.11.10 - VIGÊNCIA: 01.01.11. 

VI - Registro de Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente - CIAP. 

VII - Livro Registro de Controle da Produção e do Estoque. (Redação 
acrescida pelo Decreto nº 8.117 - vigência: 01.12.13) 

NOTA: Vide Decreto nº 8.304. 

§ 2º Fica vedada ao contribuinte a escrituração dos livros em discordância 
com o disposto neste capítulo (Ajuste SINIEF 2/09, cláusula segunda). 

§ 3º Para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica da EFD, 
as informações devem ser  prestadas em arquivo digital com assinatura 
digital do contribuinte ou seu representante legal, certificada por entidade 
credenciada pela Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil 
(Ajuste SINIEF 2/09, cláusula primeira, § 2º).  

 

Verificamos que o artigo 308 do RCTE estabelece que devem ser 
escriturados os documentos fiscais, não importando a condição do 
contribuinte, bastando ter inscrição cadastral. 

 

Reza o art. 88 do RCTE: 

 

Art. 88. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do 
imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou negativas, 
estabelecidas na legislação tributária (Lei nº 11.651/91, art. 64). 

§ 1º O contribuinte do imposto e as demais pessoas sujeitas ao cumprimento 
de obrigação tributária, relacionada com o ICMS, são obrigados a (Lei nº 
11.651, art. 64, § 2º): 

I - inscrever-se no Cadastro de Contribuintes do Estado; 

II - emitir documento fiscal; 
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III - manter e escriturar livro fiscal; 

IV - apresentar documento de informação; 
NOTA: Redação com vigência de 01.01.98 a 31.12.03. 

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO IV DO § 1º DO ART. 88 PELO ART. 
2º DO DECRETO Nº 5.998, DE 20.08.04 - VIGÊNCIA: 01.01.04. 

IV - apresentar guias, documentos de informação e outros demonstrativos 
relacionados com o imposto, na forma que dispuser a legislação tributária; 

V - exibir ao fisco, sempre que exigido, documento, livro, programa, arquivo e 
demais documentos relacionados com a sua atividade. 

§ 2º Os documentos em geral e os livros fiscais devem obedecer aos 
modelos e às demais formalidades extrínsecas e intrínsecas contidas na 
legislação tributária. 

 

Portanto, verificamos que existe uma obrigação acessória a ser 
cumprida. 

 

B) DA DIFERENÇA ENTRE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA 
E PRINCIPAL. 

De início, deve ser registrado que as obrigações tributárias, segundo 
o Código Tributário Nacional – CTN, que é uma Lei Complementar, são 
autônomas e distintas, logo tem vida própria, como pode ser 
observado pela leitura atenta dos artigos 114 e 115 do CTN que passo 
a citar: 

 

Art. 114 – Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei 
como necessária e suficiente à sua ocorrência. 

Art. 115 – Fato gerador da obrigação tributária acessória é qualquer situação 
que, na forma da legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato 
que não configure obrigação principal. 

 

Neste sentido, não existe qualquer dúvida na lei complementar, de que 
a obrigação tributária de natureza principal tem fato gerador próprio e 
específico, que é bastante diferente do fato gerador das obrigações 
tributárias acessórias, o que vem a demonstrar que a multa formal 
jamais poderá ser excluída pelo argumento de que na situação em 
questão, na qual está sendo aplicada, não existe qualquer 
possibilidade de trazer prejuízo aos cofres públicos. A obrigação 
tributária acessória, a que pese seu nome, no direito tributário tem 
vida própria, ligada ao cumprimento, à prática ou abstenção de 
determinados atos de natureza instrumentais. O julgador que assim 
não proceder estará decidindo, claramente, contra a lei, o que não é 
admitido pelo direito em hipótese alguma. 

 

O tributarista Luciano Amaro, em seu festejado livro de Direito 
Tributário com muita didática esclarece o que vem a ser a expressão 
acessoriedade no Direito Tributário, quando assim afirma: 

 

“A acessoriedade da obrigação dita acessória não significa (como se poderia 
supor, à vista do princípio geral de que o acessório segue o principal), que a 
obrigação tributária assim qualificada dependa da existência da obrigação 
principal à qual necessariamente se subordine. As obrigações tributárias 



 

acessórias (ou formais ou ainda instrumentais) objetivam dar meios à 
fiscalização tributária para que esta investigue e controle o recolhimento de 
tributos (obrigação principal) a que o próprio sujeito passivo da obrigação 
acessória, ou outra pessoas, esteja, ou possa estar, submetido” 

 

Na mesma linha de raciocínio, o, também, tributarista Paulo de Barros 
Carvalho afirma que o legislador do Código Tributário Nacional – CTN 
traçou as fronteiras que separam as duas entidadse associando-as a 
fatos intrinsecamente distintos: O FATO LÍCITO para obrigação 
tributária e o FATO ILÍCITO para penalidade pecuniária.  

Então, pode-se concluir que a obrigação tributária (principal ou 
instrumental) decorre de um FATO (lícito principal e ilícito 
instrumental) previsto na lei (principal) ou legislação (instrumental) 
que tem a seguinte estrutura: HIPÓTESE – MANDAMENTO – SANÇÃO. 
A lei e/ou legislação em se tratando de obrigação tributária principal 
(de DAR) ou instrumental (de FAZER, TOLERAR OU NÃO FAZER), 
descreve uma hipótese que é a previsão de uma situação abstrata de 
um antecedente (quer dizer, de um fato que irá ou pode acontecer). 
Posteriormente, acontece o FATO (lícito ou ilícito) que corresponde 
aos termos da hipótese. A seguir vem o mandamento, que é o 
comando contido na norma, isto é, um comando de DAR, FAZER, 
TOLERAR e NÃO FAZER, que atua instantaneamente, logo após a 
ocorrência de seus fatos geradores, comando que deve ser atendido 
pelo sujeito passivo. Por fim, sobrevem uma SANÇÃO, que é uma 
penalidade prevista em lei, que se aplica contra o sujeito passivo que 
não obedeceu ao comando (não pagando o imposto, não emitindo 
nota fiscal, não apresentando os demonstrativos, não registrando os 
documentos fiscais no Livro próprio, como no caso em questão). 

Assim sendo, mesmo que não tenha causado prejuízos para a 
Fazenda Pública Estadual, tendo inscrição estadual, existe a infração, 
e a infração foi de não escriturar o Livro de Entrada e não importando 
se cause prejuízo ou não à Fazenda Pública Estadual ou se é 
contribuinte ou não do ICMS. 

Portanto verificamos que a legislação estabelece que a escrituração 
das notas fiscais de entrada deve ser efetuada até o dia seguinte à da 
entrada no estabelecimento, nos termos do art. 310 do RCTE. 

Ainda assim, o disposto no artigo 52 do Decreto nº 7013/2009, que 
permitiria registrar as notas fiscais não escrituradas até fevereiro do 
ano subsequente, independente de autorização, desde que não tenha 
se iniciado a ação fiscal. 

A defendente, quando compareceu ao feito, em contrapartida ao 
trabalho fiscal, nada trouxe aos autos que contradissesse o que foi 
efetuado pelo fisco, não apresentando documentos que tenha 
efetuado o registro das notas fiscais no livro próprio ou mesmo 
provas que a verificação efetuada não estaria correta, portanto, não há 
qualquer prova que contradite o trabalho fiscal. 

Neste sentido, então entendo que a tese defensória não atendeu aos 
pressupostos necessários e suficientes para ilidir a pretensão fiscal 
inicial, não se prestando, para tanto, meras alegações para ilidir o 
lançamento, que tem sustentação na verificação realizada pelo fisco, a 
qual não foi suficientemente contestada pelo polo passivo e que foi 
baseado exclusivamente em documentos carreados ao processo. 



 

Portanto, verificamos que o sujeito passivo deixou de proceder a 
escrituração fiscal digital-EFD de diversas notas fiscais de entrada, 
referente aos meses e valores descritos nos autos.  

Assim, a defesa comparece á lide, mas não apresenta provas de que o 
feito esteja incorreto, restando provado no processo administrativo 
supracitado que houve a infração que originou este feito. 

Assim, a formalização do lançamento cumpre as exigências legais 
necessárias, estando juntada aos autos provas materiais bastantes 
para comprovar a infração apontada; verificamos que a defesa não 
trouxe nenhum argumento consistente que justifique o não registro 
das operações descritas nas notas fiscais objeto da lide e que aos 
olhos do fisco os documentos fiscais são idôneos e as operações 
comerciais bem, como a defesa não comprovam que escriturou as 
mesmas no Livro Registro de Entradas da EFD.”  

 

Na sequência, invoco o § 4º do artigo 6º da Lei Estadual nº 16.469/09 
para deixar de manifestar-me acerca do caráter confiscatório da penalidade aplicada.  

E, por último, mas não menos importante, considero que o 
Recorrente faz jus ao benefício insculpido no § 8º do artigo 71 do Código Tributário 
Estadual por inexistirem provas de que ao tempo da ocorrência do fato gerador, tenha o 
sujeito passivo deixado de recolher, ainda que de maneira direta ou indireta o imposto 
apurado. De fato, a omissão quanto ao registro das notas fiscais de entradas é infração de 
mera conduta, o que não implica em nexo causal quanto uma provável omissão do 
imposto nas saídas das mercadorias, nem mesmo por presunção.  Transcrevo o 
retrocitado dispositivo abaixo: 

 

§8º - Quando da prática das irregularidades descritas neste artigo 
não resultar, ainda que indiretamente, falta de pagamento do imposto, a multa aplicável 
corresponderá a 50% (cinqüenta por cento) do valor fixado para a respectiva infração. 

 

Ante o exposto, nada mais devo acrescentar, motivo pelo qual 
conheço do recurso, nego-lhe provimento para ratificar a decisão singular que considerou 
procedente o auto de infração e devo aplicar a forma privilegiada prevista no § 8º do artigo 
71 do Código Tributário Estadual.  

 
 

 
 

Sala das sessões, em 22 de junho de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00907/16 
 
Relator: Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Extravio de documentos 
fiscais. Improcedência. 
 
Deve ser declarado improcedente o auto de infração relativo a 
extravio de documentos fiscais quando sujeito passivo efetuar a 
entrega da totalidade dos documentos em órgão fazendário 
próprio. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 21 
de junho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do recurso do Contribuinte 
para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para reformar a decisão cameral e considerar 
improcedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Paixão 
de Oliveira Gomes, Alcedino Gomes Barbosa, Elias Alves dos Santos, José Luiz Rosa, 
Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, 
José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, 
Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Aguinaldo 
Fernandes de Melo, Luis Antônio da Silva Costa, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira 
Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento e Rickardo de Souza Santos 
Mariano. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo não apresentou à 
delegacia de sua circunscrição os documentos fiscais, em decorrência de portaria que 
suspendeu sua inscrição no Cadastro Estadual, razão pela qual são considerados 
extraviados. Em consequência, fica sujeito a multa formal. 

 
A autoridade lançadora indica como infringidos o Art. 64, Lei 

11.651/91, c/c Arts. 109 e 306, I, III, VII, VIII e IX do Dec. 4852/97. Propondo a penalidade 
disposta na Lei Original 11.651/1991, Art. 71, inciso XVIII, "a", com redação da Lei 
12.806/1995. 

 
Os documentos que instruem o auto de infração são: Consulta a 

Portaria, Autorizações/ Autenticações/ Liberações Expedidas, Ordem de Serviço n° 
2582/2008, Termo Aditivo do auto 3032138540513, "fls. 03 a 06". 

 
O sujeito passivo é intimado a apresentar impugnação em 

Primeira Instância ou pagar a quantia exigida, "fls. 07 a 12". 
 
É lavrado Termo de Revelia ao sujeito passivo, "fl. 13". 
 
O sujeito passivo é intimado a pagar a quantia exigida ou 

oferecer impugnação em Segunda Instância, "fls. 15 e 16". 
 



 

O sócio do sujeito passivo comparece aos autos oferecendo 
impugnação em Segunda Instância, "fl. 18", declarando que por ingenuidade sua, pensou 
que não havia problema em relação aos documentos da empresa, por isso, guardou-os.  

 
Como havia mudado do Estado de Goiás, diz o impugnante, a 

empresa foi notificada e este não soube do processo, quanto tomou conhecimento do fato, 
imediatamente tomou as providências necessárias, entregando todos os blocos à 
Delegacia Fiscal de Trindade – Go, sanando a irregularidade.  

Por fim, requer a finalização do processo. 
 
Anexou documentos de "fls. 18 a 22". 
 
A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário 

prolata o Acórdão n° 3430/2010, "fls. 24 a 26", declarando parcialmente procedente o Auto 
de Infração, já que a defesa do sujeito passivo é consistente, afastando parcialmente o 
teor do trabalho fiscal, haja vista que 10 (dez) notas fiscais, numeradas de 0001 a 0010, 
permanecem como extraviadas, estabelece, por isso, multa formal (fl. 26). 

 
O sujeito passivo é intimado a pagar a quantia exigida ou 

interpor recurso ao Conselho Pleno, "fls. 28 a 33". 
 
O sujeito passivo interpõe recurso ao Conselho Pleno, "fl. 36", 

esclarecendo que pensou não ser necessário apresentar as notas fiscais ditas como ainda 
extraviadas pelo acórdão supra, já que anexou todas que imaginou serem fundamentais 
para provar a devolução e apresentação destas. Por isso, anexou as notas fiscais que 
faltavam.  

Requer, finalmente, a impugnação do referido auto e a 
fiscalização do processo. 

Anexou documentos de "fls. 37 a 66". 
 
A Fazenda Pública comparece aos autos mediante Pedido de 

Adiamento, "fl. 73", alegando que o Representante Fazendário designado ao processo, se 
encontrava afastado de suas funções, conforme Art. 35, inciso X, da Lei 10.460/88, 
subsistindo tempo insuficiente para proporcionar outro Representante. 

 
Por meio da Resolução 087/2015, "fl. 75", o Conselho 

Administrativo Tributário resolve encaminhar os autos ao Setor de Preparo Processual, a 
fim de seja intimado o sujeito passivo para apresentar à Delegacia Fiscal as notas fiscais 
originais, por ainda serem consideradas extraviadas, já que as cópias não afastam a 
possibilidade. 

 
O sujeito passivo é intimado a cumprir a Resolução supra, "fls. 

76 a 79". 
 
Na Resolução 16/2016, "fl.82", o Conselho Administrativo 

Tributário resolve encaminhar os autos ao Setor de Preparo Processual (SEPRE), a fim de 
que sejam intimados os sócios da autuada, para apresentarem o comprovante de entrega, 
na Delegacia Fiscal, repetindo a resolução anterior. 

 
Os sócios do sujeito passivo são intimados a cumprir a 

resolução supra, "fls. 83 a 90". 
 



 

Um dos sócios do sujeito passivo comparece aos autos, "fl.92", 
anexando declaração de próprio punho, a qual informa que este juntou aos autos a 
comprovação da apresentação das notas fiscais requeridas. 

 
Anexou documentos "fl. 93". 
 
É o relatório. 
 

QUESTÃO MERITÓRIA 

Dirigindo-me ao mérito, não vejo como não acolher as razões 
trazidas pelo recorrente, já que o documento por ela juntado (fl. 93) está a comprovar a 
entrega, a órgão fazendário próprio, da parcela ainda não entregue dos documentos 
alvejados pela ação fiscal em exame. 

 
Pelo exposto, conheço do recurso do contribuinte para o 

Conselho Pleno, dou-lhe provimento, para reformar a decisão cameral e para considerar 
improcedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 23 de junho de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00917/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade da peça básica, 
arguidas pela autuada, sendo a primeira, por insegurança na 
determinação da infração e a segunda, por cerceamento ao 
direito de defesa. Rejeitadas. Multa formal. Escrituração Fiscal 
Digital – EFD, não realizada. Procedente. Adequação da 
penalidade para a prevista no art. 71, inciso XII, alínea "d", 2 da 
Lei 11.651/91. Aplicação do benefício previsto no §8º do artigo 
71 do CTE.  
 
1. Tornam-se inócuos os questionamentos sobre nulidade da 
lide quando tais inquirições forem desprovidas de amparo legal; 
 
2. Julga-se procedente o auto de infração, quando a instrução 
processual apontar que o polo passivo não cumpriu a 
orientação contida na norma tributária em seu aspecto 
acessório, aplicando-se benefício previsto na legislação, quando 
tal omissão não tiver ocasionado prejuízo ao erário estadual. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 30 de maio de 2016, decidiu, por maioria de votos,  rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por 
insegurança na determinação da infração e a segunda, por cerceamento ao direito de 
defesa. Foram vencedores os Conselheiros Mário de Oliveira Andrade, Aldeci de Souza 
Flor, Rickardo de Souza Santos Mariano e Masayuki Missao. Vencido o Conselheiro 
Edson Abrão da Silva. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Mário de Oliveira Andrade, Aldeci de 
Souza Flor, Rickardo de Souza Santos Mariano e Masayuki Missao. Vencido o 
Conselheiro Edson Abrão da Silva que votou pela improcedência do auto de infração. 
Também, por maioria de votos, rejeitar o pedido da defesa para adequação da penalidade 
para a prevista no art. 71, inciso XXIII, alínea "a", da Lei 11.651/91. Foram vencedores os 
Conselheiros Mário de Oliveira Andrade, Aldeci de Souza Flor, Rickardo de Souza Santos 
Mariano e Masayuki Missao. Vencido o Conselheiro Edson Abrão da Silva. E, ainda por 
maioria de votos, acolher a solicitação do sujeito passivo para adequação da penalidade 
para a prevista no art. 71, inciso XII, alínea "d", 2  da Lei 11.651/91. Foram vencedores os 
Conselheiros Edson Abrão da Silva, Rickardo de Souza Santos Mariano e Masayuki 
Missao. Vencidos os Conselheiros Mário de Oliveira Andrade e Aldeci de Souza Flor, que 
votaram contra a adequação da penalidade. E,  por maioria de votos, acolher a aplicação 
da forma privilegiada prevista no § 8º do art. 71 da Lei nº 11.651/91. Foram vencedores os 
Conselheiros Edson Abrão da Silva, Rickardo de Souza Santos Mariano e Masayuki 
Missao. Vencidos os Conselheiros Mário de Oliveira Andrade e Aldeci de Souza Flor que 
votaram contra a aplicação da forma privilegiada da multa. 
 



 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo, em 
epígrafe, deixou de escriturar o livro Registro de Entrada de Mercadoria, relativo à 
escrituração Fiscal Digital – EFD. Por esse motivo, foi-lhe imputada a obrigatoriedade de 
recolher multa formal.  

 
A base legal dada por infringida foi assim descrita: artigo 64, §2º da 

Lei nº. 11651/91, c/c artigo 308, 310 e 356 – C, §1º, I do RCTE. E a penalidade aplicada: 
artigo 71, VII, ‘c’ do CTE.  

 
Instruindo o feito em sua fase cognitiva o autuante acostou a este 

volume os documentos de fls. 2 a 38.  
 
Impugnando o lançamento o polo passivo alega que escriturou no 

livro Registro de Entrada de Mercadoria – EFD – a totalidade dos documentos fiscais de 
entrada no período objeto desta ação fiscal; argui a nulidade do auto de infração, a 
firmando que a multa tem caráter confiscatório; cita julgados sobre a matéria; requer 
aplicação da forma privilegiada do §8º do artigo 71 do CTE, fls.  44 a 48. Junta 
documentos, fls. 49 a 61.  

 
O ilustre sentenciador “a quo” refuta o questionamento preliminar, 

julga procedente o lançamento, fls. 63 a 66.  
 
Em grau de recurso voluntário o polo passivo reafirma a arguição de 

preliminar de nulidade da peça básica sendo a primeira, por insegurança na determinação 
da infração e a segunda, por cerceamento ao direito de defesa. Adentra ao mérito para 
ratificar que escriturou no livro Registro de Entrada de Mercadoria – EFD – a totalidade 
dos documentos fiscais de entrada no período objeto desta ação fiscal; argui a nulidade do 
auto de infração, a firmando que a multa tem caráter confiscatório; cita julgados sobre a 
matéria; requer aplicação da forma privilegiada do §8º do artigo 71 do CTE, fls. 71/99. 
Junta documentos, fls. 100/ 121.  

 
Atravessa memorial, fls. 124 a 127, onde repete as alegações e 

questionamentos pronunciados em fases defensórias anteriores. 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Sobre as preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela 
autuada, sendo a primeira, por insegurança na determinação da infração e a segunda, por 
cerceamento ao direito de defesa, as rejeito, por não haver nos elementos constitutivos da 
lide qualquer afronta ao capítulo que trata da nulidade dos atos processuais, insertos nos 
incisos III e IV do artigo 20 da Lei nº 16.469/09. A infração foi corretamente aplicada, a 
instrução processual, em sede cognitiva e efetivada com clareza, os prazos processais 
respeitados, inclusive com vista dos autos à parte litigante, nos momentos processuais, 
que por “ex legis” lhe são próprios. Assim, rejeitadas estão as preliminares em comento.  

 
Com as questões incidentais solucionadas, volvo-me à razão de 

direito desta demanda, onde, de pronto, reafirmo o juízo exarado pelo julgar monocrático, 
que julgou procedente a vestibular, conforme passo a expor:  

 



 

A orientação contida no §1º do artigo 19 da Lei nº. 16.469/09, que 
será transcrita na sequência, impõe ao contribuinte que apresente provas de suas 
alegações no primeiro comparecimento ao processo. Entretanto, esse cuidado a defesa 
não teve, ao não trazer aos autos elementos de prova capazes de contrapor a acusação 
que lhe foi imposta na inicial.    

 

Art. 19. Todos os meios legais são hábeis para provar a verdade dos fatos 
em litígio. 

 

§ 1º Devem ser apresentados juntamente com o documento que formaliza 
o lançamento ou no primeiro comparecimento do sujeito passivo no 
processo, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou de fato 
superveniente e desde que suficientemente demonstrada essa situação: 

 
Considerando o preceituado pelo artigo 64 do CTE, que será 

transcrito na sequência, a falta do registro das notas fiscais implica em irregularidade, que 
resultam em sanção de ordem acessória, que exatamente o que ocorreu nesta ação. .  

 

Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do 
imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou 
negativas, estabelecidas na legislação tributária. 

 
Face ao pedido da defesa para adequação da penalidade para a 

prevista no art. 71, inciso XXIII, alínea "a", da Lei 11.651/91, a rejeito. 
 

Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas:  

[...] 

XXIII - por arquivo magnético apresentado com omissão de registro ou com 
informação incorreta ou incompleta referente a qualquer campo de registro, 
inclusive aquele que apresente valor de operação ou prestação divergente 
com o valor da operação ou prestação realizada pelo contribuinte, 
sucessiva e cumulativamente, no valor de: 

a) R$ 935,31 (novecentos e trinta e cinco reais e trinta e um centavos); 

 
Entretanto, acolher a solicitação do sujeito passivo para adequação 

da penalidade para a prevista no art. 71, inciso XII, alínea "d", 2 da Lei 11.651/91, esta 
mais benéfica ao polo passivo, “verbis”: 

 

XII - equivalentes aos percentuais de: 

[...] 

d) 2% (dois por cento) do valor: 

[...] 

2. da diferença verificada no cotejo do valor das operações ou prestações 
constante em documento de informação e apuração do imposto com o valor 
constante em arquivo magnético contendo informações relacionadas a 
operações ou prestações. 

Ainda, acolho o requerido pela defesa, sobre a aplicação do benefício 
previsto no §8º do mencionado artigo 71 do CTE, “verbis”, vez que comprovado está nos autos que 
a omissão, motivadora desta demanda, não ocasionou prejuízo ao erário estadual.    



 

 

§ 8º Quando da prática das irregularidades descritas nos incisos V ao XII 
deste artigo não resultar, ainda que indiretamente, falta de pagamento de 
imposto, a multa aplicável corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do 
valor fixado para a respectiva infração. 

 
Assim, voto rejeitando as preliminares de nulidade da peça básica, 

arguidas pela autuada, sendo a primeira, por insegurança na determinação da infração e a 
segunda, por cerceamento ao direito de defesa. Quanto ao mérito, conheço do recurso 
voluntário, nego-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Também, rejeito o pedido da defesa para adequação da 
penalidade para a prevista no art. 71, inciso XXIII, alínea "a", da Lei 11.651/91. E, ainda 
acolho a solicitação do sujeito passivo para adequação da penalidade para a prevista no 
art. 71, inciso XII, alínea "d", 2 da Lei 11.651/91. Acolho a aplicação da forma privilegiada 
prevista no § 8º do art. 71 da Lei nº 11.651/91.  

 
 

Sala das sessões, em 27 de junho de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00924/16 
 
Relator: Conselheiro Edson Abrão da Silva 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pela autuada, por insegurança na determinação da 
infração. Rejeitada. Multa Formal. Falta de escrituração de 
documento fiscal de aquisição de mercadorias. Procedência.  
 
1. A falta de sintonia do questionamento preliminar com o art. 20 
da Lei nº 16.469/2009 impede o seu acolhimento no julgamento 
primeiro do processo contencioso administrativo tributário; 
 
2. A comprovação de que a documentação fiscal não foi 
devidamente escriturada nos livros fiscais da empresa motiva a 
confirmação do trabalho fiscal e a falta de instrução do 
contraditório impõe a declaração da procedência do auto de 
infração. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 08 de janeiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Edson Abrão da 
Silva, Márcio Nogueira Pedra, Carlos Andrade Silveira, Victor Augusto de Faria Morato e 
Masayuki Missao. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer da 
impugnação, negar-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Edson Abrão da Silva, Márcio Nogueira 
Pedra, Carlos Andrade Silveira, Victor Augusto de Faria Morato e Masayuki Missao. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O registro da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária 
descreve a seguinte redação: 

 
Deixou de escriturar na EFD, no registro de saídas, as notas fiscais 

relacionadas em planilhas anexas, referentes às saídas de mercadorias não tributadas, no 
valor base de cálculo de R$ 501.163,44 (quinhentos e um mil, cento e sessenta e três 
reais e quarenta e quatro centavos), conforme demonstrativos e documentos anexos. Em 
consequência, o autuado deve recolher a multa formal de 13% calculado sobre o valor da 
operação. 

 
A infração noticiada tem por abrigo o art. 64 da Lei nº 11.651/91, 

combinado com os arts. 88, § 1º, inciso III, 313 e 314 do Decreto nº 4.852/97, enquanto 
que a proposição da penalidade atende à prescrição do art.71, inciso X, alínea "a" do CTE.  

 
A autoridade lançadora instrui o auto de infração com os 

documentos: Anexos Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário, Notificação Fiscal, 
Recibo de Mensagem, Registros Fiscais dos Documentos de Entradas de Mercadorias e 
Aquisição de Serviços, Lista de Notas Fiscais Não Registradas, Protocolo de Entrega da 
Mídia, fls.03 a 32 e verso da fl. 32. 



 

 
A intimação do sujeito passivo se fez com a emissão dos 

documentos de fls. 33 e 34 e a ausência do seu contraditório na primeira fase de defesa 
motivou a lavratura do Termo de Revelia de fl. 35. 

  
Após as notificações legais, fls. 37 a 45, o autuado impugna o 

lançamento do crédito tributário a uma das Câmaras Julgadoras do Conselho 
Administrativo Tributário, fls. 47 a 54, onde fundamenta que houve erro no trabalho fiscal, 
visto a falta de auditoria nos documentos fiscais para apurar a falta das escriturações 
fiscais digitais no livro Registro de Saída de Mercadorias. Afirma que os referidos 
documentos fiscais foram escriturados no prazo legal, conforme documentos em anexo. 
Assim, o lançamento tributário se acha assentado em vícios insanáveis, os quais permitem 
a arguição da preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da 
infração. Reforça ainda, que a fiscalização deveria ter juntado aos autos cópias das notas 
fiscais apontadas como não registradas, como também, não foi juntada cópia do livro de 
Registro de Entradas, referente ao período examinado pela fiscalização, para que pudesse 
conferir a prática efetiva da infração identificada. 

 
Ante o exposto, a impugnante requer a improcedência do lançamento 

e o arquivamento do processo, caso não seja declarada a sua nulidade, por insegurança 
na determinação da infração. 

 
A instrução da peça impugnatória se fez com os documentos: 

Procuração, Contrato Social, Documentos do Representante Legal, Documentos dos 
Procuradores, Cópia do Livro de Registro de Entradas, Saídas e Apuração do ICMS, fls. 
57 a 248. 

 
É o Relatório. 
 

V O T O 
 
Rejeito a preliminar da nulidade da peça básica, arguida pela 

autuada, por insegurança na determinação de infração porque entendo que as autoridades 
lançadoras agiram de acordo com as normas procedimentais, instruíram corretamente o 
seu trabalho e, no momento do cumprimento da sua tarefa funcional, nenhum outro 
incidente de nulidade foi apontado no curso do trabalho fiscal. Considero que o resultado 
apresentado para a instrução do lançamento de ofício está correto, foi elaborado de 
acordo com as regras procedimentais vigentes, de forma que o julgamento do mérito da 
autuação tem seguimento normal para a decisão da tese contida no recurso apresentado 
pelo autuado. 

 
No estudo dos autos, observei que os documentos fiscais listados no 

documento de sustentação da exigência da multa formal, no momento da ação fiscal, não 
estavam escriturados no Livro Fiscal de Saídas-EFD, fato que gerou a exigência tributária 
identificada no auto de infração. Além do que os registros apresentados pelo impugnante 
se fizeram no mês de novembro de 2015, data posterior à lavratura do auto de infração. 

 
A autoridade lançadora instrui o seu trabalho com os documentos de 

fls. 06 a 14, seguidos da listagem das notas fiscais não registradas, fls. 15 a 32, inclusive o 
verso da folha 32. 

   



 

Diante destas evidências, a preliminar de nulidade da peça básica, 
por insegurança na determinação da infração, arguida pela autuada, por votação unânime, 
foi rejeitada. 

 
Quanto ao mérito, observei as peças defensórias e conclui que a 

empresa não comprovou a existência do cumprimento da obrigação acessória. O 
impugnante deixa de instruir a peça de defesa com documentos probatórios e contribui 
com a continuidade do trâmite do processo.  

 
Considero que houve as escriturações fiscais no livro de registro de 

saída, porém, em data posterior ao lançamento, conforme evidenciam os documentos 
carreados para a instrução da peça de defesa. 

 
Desta forma, vejo que, nesta demanda, a razão é do sujeito ativo, 

visto que a ausência de provas contrárias à acusação fiscal garante a procedência do auto 
de infração. 

 
Em face do exposto, decido rejeitar a preliminar de nulidade da peça 

básica, arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração. Quanto ao 
mérito, conheço da impugnação, nego-lhe provimento para considerar procedente o auto 
de infração.  

 
 
 

Sala das sessões, em 27 de junho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00925/16 
 
Relator: Conselheiro Edson Abrão da Silva 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pela autuada, por insegurança na determinação da 
infração. Rejeitada. Multa Formal. Falta de escrituração de 
documento fiscal de aquisição de mercadorias. Procedência.  
 
1. A falta de sintonia do questionamento preliminar com o art. 20 
da Lei nº 16.469/2009 impede o seu acolhimento no julgamento 
primeiro do processo contencioso administrativo tributário; 
 
2. A comprovação de que a documentação fiscal não foi 
devidamente escriturada nos livros fiscais da empresa motiva a 
confirmação do trabalho fiscal e a falta de instrução do 
contraditório impõe a declaração da procedência do auto de 
infração. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 08 de janeiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Edson Abrão da 
Silva, Márcio Nogueira Pedra, Carlos Andrade Silveira, Victor Augusto de Faria Morato e 
Masayuki Missao. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer da 
impugnação, negar-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Edson Abrão da Silva, Márcio Nogueira 
Pedra, Carlos Andrade Silveira, Victor Augusto de Faria Morato e Masayuki Missao. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O registro da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária 
descreve a seguinte redação: 

 
Deixou de escriturar na EFD, no registro de entradas, as notas fiscais 

enumeradas nos demonstrativos e documentos anexos, referentes às entradas de 
mercadorias no seu estabelecimento comercial, no valor comercial de R$ 1.283.259,50 
(um milhão, duzentos e oitenta e três mil, duzentos e cinquenta e nove reais e cinquenta 
centavos), conforme demonstrativos e documentos anexos. Em consequência, o autuado 
deve recolher a multa formal no valor de R$ 320.814,88 (trezentos e vinte mil, oitocentos e 
quatorze reais e oitenta e oito centavos) correspondente a 25% aplicados sobre o valor da 
operação. 

 
A infração noticiada tem por abrigo o art. 64 da Lei nº 11.651/91, 

combinado com o art. 308 do Decreto nº 4.852/97 e arts. 61 e 63, RES CGSN nº 94/11, 
enquanto que a proposição da penalidade atende à prescrição do art.71, inciso VII, alínea 
"C" do CTE.  

 
A autoridade lançadora instrui o auto de infração com os 

documentos: Anexos Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário, Notificação Fiscal, 



 

Recibo de Mensagem, Registros Fiscais dos Documentos de Entradas de Mercadorias e 
Aquisição de Serviços, Lista de Notas Fiscais Não Registradas, Protocolo de Entrega da 
Mídia, fls.03 a 45 e verso da fl. 45. 

 
A intimação do sujeito passivo se fez com a emissão dos 

documentos de fls. 46 e 47 e a ausência do seu contraditório na primeira fase de defesa 
motivou a lavratura do Termo de Revelia de fl. 48. 

  
Após as notificações legais, fls. 50 a 58, o autuado impugna o 

lançamento do crédito tributário a uma das Câmaras Julgadoras do Conselho 
Administrativo Tributário, fls. 60 a 67, onde fundamenta que houve erro no trabalho fiscal, 
visto a falta de auditoria nos documentos fiscais para apurar a falta das escriturações 
fiscais digitais no livro Registro de Entrada de Mercadorias. Afirma que os referidos 
documentos fiscais foram escriturados no prazo legal, conforme documentos em anexo. 
Assim, o lançamento tributário se acha assentado em vícios insanáveis, os quais permitem 
a arguição da preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da 
infração. Reforça ainda, que a fiscalização deveria ter juntado aos autos cópias das notas 
fiscais apontadas como não registradas, como também, não foi juntada cópia do livro de 
Registro de Entradas, referente ao período examinado pela fiscalização, para que pudesse 
conferir a prática efetiva da infração identificada. 

 
Ante o exposto, a impugnante requer a improcedência do lançamento 

e o arquivamento do processo, caso não seja declarada a sua nulidade, por insegurança 
na determinação da infração. 

 
A instrução da peça impugnatória se fez com os documentos: 

Procuração, Contrato Social, Documentos do Representante Legal, Documentos dos 
Procuradores, Cópia do Livro de Registro de Entradas, Saídas e Apuração do ICMS, fls. 
69 a 227. 

 
É o Relatório. 
 

V O T O 
 
Rejeito a preliminar da nulidade da peça básica, arguida pela 

autuada, por insegurança na determinação de infração porque entendo que as autoridades 
lançadoras agiram de acordo com as normas procedimentais, instruíram corretamente o 
seu trabalho e, no momento do cumprimento da sua tarefa funcional, nenhum outro 
incidente de nulidade foi apontado no curso do trabalho fiscal. Considero que o resultado 
apresentado para a instrução do lançamento de ofício está correto, foi elaborado de 
acordo com as regras procedimentais vigentes, de forma que o julgamento do mérito da 
autuação tem seguimento normal para a decisão da tese contida no recurso apresentado 
pelo autuado. 

 
No estudo dos autos, observei que os documentos fiscais listados no 

documento de sustentação da exigência da multa formal, no momento da ação fiscal, não 
estavam escriturados no Livro Fiscal de Entradas-EFD, fato que gerou a exigência 
tributária identificada no auto de infração. Além do que os registros apresentados pelo 
impugnante se fizeram no mês de novembro de 2015, data posterior à lavratura do auto de 
infração. 

 



 

A autoridade lançadora instrui o seu trabalho com os documentos de 
fls. 06 a 14, seguidos da listagem das notas fiscais não registradas, fls. 15 a 45, inclusive o 
verso da folha 45. 

   
Diante destas evidências, a preliminar de nulidade da peça básica, 

por insegurança na determinação da infração, arguida pela autuada, por votação unânime, 
foi rejeitada. 

 
Quanto ao mérito, observei as peças defensórias e conclui que a 

empresa não comprovou a existência do cumprimento da obrigação acessória. O 
impugnante deixa de instruir a peça de defesa com documentos probatórios e contribui 
com a continuidade do trâmite do processo.  

 
Considero que houve as escriturações fiscais no livro de registro de 

entrada, porém, em data posterior ao lançamento, conforme evidenciam os documentos 
carreados para a instrução da peça de defesa. 

 
Desta forma, vejo que, nesta demanda, a razão é do sujeito ativo, 

visto que a ausência de provas contrárias à acusação fiscal garante a procedência do auto 
de infração. 

 
Em face ao exposto, decido rejeitar a preliminar de nulidade da peça 

básica, arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração. Quanto ao 
mérito, conheço da impugnação, nego-lhe provimento para considerar procedente o auto 
de infração.  

  
 
 

Sala das sessões, em 27 de junho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00929/16 
 
Relator: Conselheiro Alcedino Gomes Barbosa 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade do auto de 
infração. Insegurança na determinação da infração e 
cerceamento do direito de defesa. Rejeitadas. Multa formal. 
Omissão de registro de operação de saída de mercadorias não 
tributadas. Procedência. Aplicação do § 8º do artigo 71 do CTE. 
 
1. Inocorrendo nos autos quaisquer das hipóteses de nulidade 
previstas no artigo 20 da Lei nº 16.464/09, mister se faz rejeitar 
as preliminares de nulidade arguidas pelo sujeito passivo; 
 
2. Não tendo o sujeito passivo demonstrado com a devida 
propriedade, através de levantamento próprio, todos os erros, 
omissões ou equívocos cometidos pelo fisco, procedente deve 
ser o auto de infração; 
 
3. Quando da prática da irregularidade não resultar, ainda que 
indiretamente, falta de pagamento de imposto, a multa aplicável 
corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor fixado para 
a respectiva infração. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de maio de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por 
insegurança na determinação da infração e a segunda, por cerceamento do direito de 
defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Alcedino Gomes Barbosa, Marlene 
Maria da Silva Ruguê Bernardes, Gilmar Rodrigues de Almeida, José Luiz Rosa e 
Washington Luis Freire de Oliveira. Quanto ao mérito, também por votação 
unânime,conhecer da impugnação, negar-lhe provimento para considerar procedente o 
auto de infração no valor de multa formal de R$ 534.619,10 (quinhentos e trinta e quatro 
mil, seiscentos e dezenove reais e dez centavos), de acordo com o detalhamento de fls. 
77. Participaram do julgamento os Conselheiros Alcedino Gomes Barbosa, Marlene Maria 
da Silva Ruguê Bernardes, Gilmar Rodrigues de Almeida, José Luiz Rosa e Washington 
Luis Freire de Oliveira. E, por unanimidade de votos, aplicar a forma privilegiada prevista 
no § 8º do art. 71 da Lei nº 11.651/91. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Alcedino Gomes Barbosa, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Gilmar Rodrigues de 
Almeida, José Luiz Rosa e Washington Luis Freire de Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu registro de 
operação de saída de mercadorias não tributadas (sujeitadas a substituição tributária), no 
período de 01/01/2012 a 31/12/2012 na importância de R$ 2.138.476,26, referentes ao 
saldo credor apurado na verificação da regularidade das contas representativas do 
disponível e aos desembolsos não contabilizados apurados na presente Auditoria das 
Disponibilidades. Em consequência, deverá pagar a multa formal juntamente com os 
acréscimos legais. 



 

 
Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 13, 

§1º, alínea “a”, 34 da Lei Complementar nº 123/06 e artigos 25, §1º, incisos I e VII e 64 da 
Lei nº 11.651/91, combinado com os artigos 141 do Decreto nº 4.852/97 e artigos 16 e 25, 
inciso I ao V, 57 e 63 da Resolução CGSN nº 94/2011. Proposta a aplicação da 
penalidade da penalidade prevista no artigo 71, inciso VII, alínea “l”, da Lei nº 11.651/91 
com a redação conferida pela Lei nº 16.241/2008. 

 
O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 04/38.  
 
Intimado às fls. 39/41, o sujeito passivo quedou-se inerte, dando azo 

à lavratura do Termo de Revelia de fls. 42. 
 
Novamente intimado em Segunda Instância (fls. 44/46), o sujeito 

passivo comparece ao processo alegando que a movimentação financeira não pode 
induzir a idéia de ocorrência de fato gerador do ICMS tal como estão propondo as 
autoridades fiscais, pois isto é transferir ao contribuinte o dever de comprovar a não 
ocorrência do fato gerador, quando na verdade esse ônus é do Estado. No mérito, argui 
ser indevida a autuação. Afirma que anexou aos autos documentos com as respectivas 
declarações onde constam alguns empréstimos que justificam a retirada e o reingresso do 
numerário na conta bancária. Finaliza, requerendo que seja declarada a improcedência do 
presente auto de infração.  

 
Por meio da Resolução de fls. 63/65, a Terceira Câmara Julgadora 

determinou o encaminhamento dos autos ao SEPRO para que sejam adotadas as 
providências previstas de fls. 64/65 

 
Intimado do teor da diligência (fls. 66), o sujeito passivo quedou-se 

inerte. 
 
Nos termos da Resolução de fls. 68/70, o julgamento foi convertido 

em diligência à Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia a fim de que um dos 
autores do procedimento adote as seguintes providências: 1) Elaborar novos 
demonstrativos indicando os valores mensais dos desembolsos não contabilizados 
constantes da planilha de fls. 17, promovendo, dessa forma, a reconstituição mensal do 
saldo das disponibilidades, bem como as eventuais omissões de saídas mensais; 2) 
Elaborar novo detalhamento do crédito tributário em substituição ao constante do Anexo 
Estruturado de fls. 03. 

 
Em resposta (fls. 72/78), a autoridade fiscal encaminhou em 

conjunto, os relatórios da auditoria referente as mercadorias sujeitas à substituição 
tributária.  

 
Devidamente intimado (fls. 80), o sujeito passivo não se manifesta. 
 
A Primeira Câmara deste Conselho, por meio da Resolução de fls. 82 

determinou a retirada do presente processo de pauta e em seguida, o encaminhamento à 
SEGE, para que seja pautado para julgamento juntamente com o processo nº 
4011402720404, no qual estão inseridos os demonstrativos de auditoria e demais 
documentos comprobatórios da ocorrência dos fatos narrados no presente processo. 

 
É o Relatório. 
 



 

 
 
 

VOTO 
 

Em uma criteriosa análise de todo o processo, entendo, inicialmente, 
que não há que se falar em nulidade do lançamento por insegurança na determinação da 
infração, uma vez que o tipo tributário encontra-se descrito de forma clara, inclusive com a 
adequada sanção imposta, tendo o auto de infração sido lavrado por autoridade 
administrativa competente. Enfim, todos os requisitos determinados pelo artigo 142 do 
Código Tributário Nacional – CTN foram, plenamente, observados. 

 
Já com relação à preliminar de nulidade do auto de infração por 

cerceamento do direito de defesa, arguida pela autuada, manifesto-me também pela sua 
rejeição, tendo em vista que o sujeito passivo foi legalmente comunicado em todas as 
fases do processo para exercer sua oposição, o que significa que teve a exata 
compreensão da acusação. 

 

No tocante ao mérito, considero que o feito deve seguir adiante. Não 
obstante o sujeito passivo tenha argumentado não ter praticado a infração estampada na 
basilar e contraditar o fisco, alegando que este nada trouxe ao feito para comprovar a 
imputação que lhe fora feita, entendo que tal argumento não deve prosperar.  

De fato, após a verificação da documentação contábil, fiscal e dos 
extratos bancários pertencentes a empresa autuada, a fiscalização identificou diversas 
irregularidades durante o Exercício de 2012. A análise constatou uma grande quantidade 
de desembolsos não contabilizados de titularidade da empresa Comercial Ferreira e 
Damascena Ltda, gerando dessa forma omissões de lançamentos a crédito no grupo 
disponibilidades. 

 
A empresa em 2012 estava enquadrada no regime do Simples 

Nacional, cuja sistemática de apuração dos impostos é determinada pela receita bruta 
mensal obtida, e fez a opção para apuração pelo regime de Caixa. 

 
Ademais, o contribuinte não comercializa produtos com isenção, no 

entanto, algumas entradas foram sujeitas a substituição tributária, pois se tratavam de 
veículos automotores. Para isso, foi calculada a proporcionalidade das entradas com 
mercadorias que apresentaram o total de 43,32%, para as mercadorias sujeitas a 
substituição tributária, conforme demonstrativo em anexo. 

 
O processo foi submetido à apreciação pela Terceira Câmara deste 

Conselho e esta, por meio da Resolução nº 071/2015, converteu o julgamento em 
diligência.  

 
Em atendimento a Resolução supra, o autor do procedimento fiscal 

juntou aos autos o documento de fls. 77, no qual foi cominada multa formal na importância 
de R$ 534.619,10.  

Por sua vez, entendo que, no caso em comento, estamos diante de 
situação onde não se atinge de forma direta a linha de apuração do imposto a ser apurado 
e recolhido, sendo cabível a aplicação da forma privilegiada prevista no artigo 71, § 8º do 
Código Tributário Estadual. Senão vejamos: 

Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 



 

§ 8º Quando da prática das irregularidades descritas nos incisos V ao 
XII deste artigo não resultar, ainda que indiretamente, falta de 
pagamento de imposto, a multa aplicável corresponderá a 50% 
(cinquenta por cento) do valor fixado para a respectiva infração. 

 
 
Sendo assim, pelas razões expostas, voto em uníssono com meus 

pares, para rejeitar as preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, 
sendo a primeira, por insegurança na determinação da infração e a segunda, por 
cerceamento do direito de defesa. Quanto ao mérito, conheço da impugnação, nego-lhe 
provimento, para considerar procedente o auto de infração no valor da multa formal de R$ 
534.619,10 (quinhentos e trinta e quatro mil, seiscentos e dezenove reais e dez centavos), 
de acordo com o detalhamento de fls. 77, com a aplicação da forma privilegiada prevista 
no § 8º do artigo 71 da Lei nº 11.651/91. 

 
 
 

Sala das sessões, em 27 de junho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00933/16 
 
Relator: Conselheiro Washington Luis Freire de Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Extravio de documento 
fiscal. Improcedência. Decisão unânime. 
 
 A acusação de extravio de documentos fiscais deve ser 
afastada e o auto de infração julgado improcedente quando o 
sujeito passivo comprovar a entrega de todos os documentos 
fiscais supostamente extraviados em órgão fazendário próprio. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 24 de junho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Washington Luis Freire de Oliveira, Alcedino 
Gomes Barbosa, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Gilmar Rodrigues de Almeida 
e José Luiz Rosa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de exigência de multa formal no valor de R$ 151.837,50 
(cento e cinquenta e um mil, oitocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) pelo 
extravio de 650 (seiscentos e cinquenta) jogos de notas fiscais modelo 2, série D-1 nº 001 
a 650 e série D-2, numeração 001 a 100, em decorrência de suspensão da sua inscrição 
cadastral por desaparecimento do endereço declarado.  

 
O auto de infração, lavrado em 06/09/2013, foi instruído com o 

documento denominado Controle de Concessão/Autenticação de Documentos Fiscais - 
CIAF e cópia de espelho cadastral. 

 
Revel em primeira instância o sujeito passivo apresenta impugnação 

nessa fase, sustentando que apresentou todas as notas fiscais à repartição fazendária de 
sua circunscrição, conforme Pedido e Termo de Baixa de Documento Fiscal nº 091960, fls. 
21. 

 
A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, tendo em 

vista que o sujeito passivo alega que apresentou a totalidade dos documentos 
considerados extraviados, comprovando a entrega à repartição fiscal apenas das notas 
fiscais não utilizadas (D-1 n 620 a 650), converteu o julgamento em diligência e 
encaminhou o processo à Delegacia Fiscal de Morrinhos a fim de confirmar a entrega dos 
documentos fiscais D-1 nºs 001 a 619 e D-2 nºs 001 a 100. 

 
Em atendimento, o chefe do setor de cadastro da delegacia fiscal 

confirmou a apresentação dos documentos fiscais remanescentes. 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 



 

O Termo de Baixa de Documento Fiscal nº 091960 e a manifestação 
da Delegacia Fiscal de Morrinhos confirmam que o sujeito passivo promoveu a 
apresentação de toda a documentação fiscal supostamente extraviada. 

 
O Informativo sobre a Utilização e Apresentação de Documentos 

Fiscais anexado pela Delegacia Fiscal atesta a apresentação dos documentos fiscais 
utilizados. 

 
Afastada a presunção de extravio dos documentos fiscais, a multa 

formal não deve prevalecer. 
 
Pelo exposto, conheço da impugnação, dou-lhe provimento para 

julgar improcedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões, em 27 de junho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00942/16 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: ICMS. Multa formal. Falta de escrituração do livro de 
registro de entradas relativo à Escrituração Fiscal Digital –EFD. 
Procedência. 
 
A falta de comprovação da licitude do procedimento do sujeito 
passivo configura afronta à lei, situação que impõe a 
confirmação do lançamento de ofício e a declaração da 
procedência do auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 23 de maio de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, negar-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Paulo Diniz, Heli José da Silva e Elias Alves 
dos Santos. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Deixou de escriturar em livro próprio digital, a totalidade dos 
documentos fiscais de entradas, conforme documentos, planilhas e demonstrativos 
anexos. Em decorrência, fica sujeito à multa de 25% sobre o valor das operações e/ou 
prestações, juntamente com os acréscimos legais.  

  
A autoridade lançadora indicou como infringidas as disposições do 

artigo 64, § 2°, da Lei nº 11.651/91, c/c artigos. 308, 310 e 356-C, § 1°, II, todos do 
Decreto 4.852/97. Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, VII, "c", do 
CTE, com redação da Lei nº 13.446/1999.  

 
O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: anexo 

estruturado - detalhamento do crédito tributário, resumo mensal de NFE não registradas, 
mídia-CD (fls. 03/06).   

 
O sujeito passivo foi intimado, conforme documentos de "fls. 07 a 

08", porém declarado revel (fls.09) 
 
Legalmente cientificado (fls.07/08), o sujeito passivo comparece aos 

autos para impugnar o auto de infração em Segunda Instância (fls. 17/18). Pondera que 
nunca teve a intenção de sonegar informações pois nunca deixou de emitir e informar as 
suas referidas notas. Que a empresa foi alienada a outro sócio, e passado a este o 
programa gerador e emissor de notas de entrada e saída; que houve perda das 
informações contidas no programa e por isso não foram repassadas em tempo hábil. 

 
 Que pediu a devida comprovação dos fatos junto ao NUPRE dentro 

do prazo do recebimento da notificação e anexou à peça impugnatória a cópia da 
modificação contratual (fls. 19/22). 

 
Ao final, requer a improcedência do feito.  



 

 
Conforme as Resoluções de fls.26/27, a Quarta Câmara do Conselho 

Administrativo Tributário, resolveu, sobrestar o julgamento do presente processo, e 
encaminhá-lo à SEGE, para que seja posteriormente repautado em conjunto com o 
processo número 4011303586696 do mesmo sujeito passivo, o qual, em julgamento nesta 
data, foi convertido em diligencia. 

 
Termo de apensamento n°6/2016-SEGE, de "fl.28". 
 
Em atendimento a resolução n° 185/2014 (fls.27) pela Terceira 

Câmara do CAT, em sessão realizada no dia 03/12/2014, procede-se o apensamento do 
processo administrativo tributário de número 4011303586696, ao processo em epígrafe. 

 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
Passo a decidir e de plano considero que o feito deve prosperar. De 

fato, o presente auto de infração guarda estreita semelhança com o seu congênere de nº 4 
0113035 866 96, lavrado contra o mesmo sujeito passivo, porém diferenciando-se deste 
apenas quanto à natureza jurídica da acusação.  

 
Enquanto o processo que ora se aprecia trata de infração relativa à 

omissão de escrituração em livro próprio de documentação fiscal de entrada, o outro, já  
julgado, acusa o sujeito passivo de omissão na escrituração de notas fiscais de saída no 
livro Registro de Saídas digital. 

 
Ao compulsar os autos, verifico que embora as diligências tenham 

notificado o sujeito passivo a apresentar a este Conselho Administrativo Tributário, a 
comprovação de suas alegações de boa fé e da ausência de prejuízos ao erário, este não 
o fez, permanecendo inerte. 

 
No mais, os processos são semelhantes e por isso acompanhado da 

unanimidade de meus pares, voto conhecendo da impugnação, negando-lhe provimento 
para considerar procedente o auto de infração.   

 
 
 

Sala das sessões, em 27 de junho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00945/16 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: Multa formal. Pena pecuniária. Extravio de 
Equipamento Emissor de Cupom Fiscal – ECF. Procedência.  
 
Deve ser declarado procedente o auto de infração relativo a 
extravio de ECF quando sujeito passivo não comprovar a 
entrega desse elemento em órgão fazendário próprio. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de maio de 2016, decidiu, quanto ao mérito, por unanimidade de votos, 
conhecer da impugnação, negar-lhe provimento para considerar procedente o auto de 
infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo José Mendes, Heli José da 
Silva e Lidilone Polizeli Bento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo extraviou 
Equipamento Emissor de Cupom Fiscal – ECF, marca Bematch, Modelo MP-2100 TH FI, 
nº série BE051175610000104812, pois encerrou as atividades do estabelecimento e não 
solicitou a cessação de uso dos equipamentos, conforme documentos anexos. Em 
consequência, fica sujeito à multa formal no valor de R$ 19.184,26, por equipamento. 

 
Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 64 e 

146, parágrafo único, da Lei nº 11.651/91, combinado com os artigos 121 e 124, do Anexo 
XI, do Decreto nº 4.852/97, tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso 
XIII, alínea “a”, da Lei nº 11.651/91 com a redação da Lei nº 13.194/1997. 

 
O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 03/05. 
 
Intimado às fls. 06/09, o sujeito passivo quedou-se inerte, dando azo 

a lavratura do Termo de Revelia de fls. 10. 
 
Novamente intimado para se manifestar em Segunda Instância (fls. 

13/14), o sujeito passivo comparece ao processo alegando que nada foi extraviado, 
simplesmente por falta de informação, os herdeiros paralisaram a empresa sem a devida 
baixa, fato que esta sendo feito agora, como mostra Termo de Baixa de Documento Fiscal 
n° 095356, juntado. Pediu, ao final, que seja declarado improcedente o auto de infração.
   

Juntamente com a peça defensória foram colacionados aos autos 
documentos de fls. 19/31. 

 
Por meio da Resolução de fls. 33/34, a Quarta Câmara deste 

Conselho, determinou o encaminhamento dos autos a GEPRO para que o sujeito passivo 
seja intimado, por meio de seu advogado, para no prazo de 30 dias, apresentar o 
comprovante de cessação de uso do Equipamento ECF discriminado na inicial. 

 



 

Devidamente intimado (fls. 35), o sujeito passivo comparece ao 
processo no qual apresenta o Anexo II da Instrução Normativa nº 606/03 (fls. 39).  

 
Conforme Termo de Juntada n° 125/2015, de fls. 41, foi deferida a 

juntada de documentação que se vê às folhas 42/47 dos autos a pedido do Conselheiro 
Renato Moraes Lima.  

 

A Quarta Câmara deste Conselho, por meio da Resolução de fls. 
48/49 determinou o encaminhamento dos autos a SEPRE para que intime a impugnante a 
fim de que: 1) efetue a solicitação de cessação de uso do ECF junto à Delegacia Regional 
de Fiscalização de Goiás, utilizando o formulário determinado no artigo 114, do Anexo IX 
do RCTE; 2) Em seguida, de posse dessa autorização, procurar a empresa lacradora que 
proceda a intervenção técnica de cessação de Uso de ECF, a qual fornecerá, ao final do 
procedimento, o Atestado de Intervenção de ECF, na modalidade cessação de uso; 3) 
solicite a juntada de cópia autenticada do AIECF. 

 

Intimado do teor da diligência (fls. 50), o sujeito passivo não se 
manifesta. 

 

É o Relatório.  

 

 
VOTO 

 
 
Neste processo a autoridade fiscal promove o lançamento de multa 

formal, pelo extravio de equipamento emissor de cupom fiscal que especifica na peça 
básica, após suspensão da inscrição estadual do sujeito passivo por desaparecimento do 
contribuinte do endereço declarado. 

 

Dentro do ordenamento jurídico tributário, os contribuintes estão, 
além de submetidos ao cumprimento da obrigação tributária principal, que está 
relacionado diretamente ao pagamento de tributos, obrigados pela lei ao cumprimento de 
prestações positivas ou negativas perante o poder tributante, prestações essas que são 
pecuniárias, nos termos dos pressupostos legais. 

Estabelece o artigo 64 da Lei nº 11.651/91, "in verbis", que: 
 
O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do 
imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivos ou 
negativas, estabelecidas na legislação tributária. 

 
Entre o rol de exigências está a de conservar os demais 

documentos de interesse fiscal, até que ocorra a inexigibilidade dos créditos tributários 
decorrentes das operações ou prestações neles registradas, conforme preceitua o 
parágrafo único do artigo 146 da retromencionada Lei. Senão vejamos: 

Art. 146. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação 
quaisquer disposições legais excludentes ou limitativas do direito de 



 

examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos 
comerciais ou fiscais dos sujeitos passivos e demais pessoas 
indicadas no artigo anterior, ou da obrigação destes de exibi-los. 

Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e 
fiscal e os comprovantes dos registros neles efetuados, bem como os 
demais documentos de interesse fiscal, serão conservados até que 
ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes dos atos, 
fatos ou negócios a que se refiram. 

 

Cumpre salientar, também, que a cessação de uso de Equipamento 
Emissor de Cupom Fiscal – ECF, quando do encerramento das atividades, está regulada 
no Anexo XI, do Decreto nº 4.852/97, que estabelece os seguintes procedimentos:   

Art. 121. O contribuinte deve solicitar a cessação de uso do 
equipamento de ECF à agência fazendária a que estiver vinculado, 
mediante o preenchimento do formulário Pedido de Uso, de Alteração 
de Uso e de Cessação de Uso de ECF, constante do Apêndice VII, 
indicando tratar-se de cessação de uso, especialmente quando 
(Convênio ICMS 85/01, cláusula setuagésima quinta): 

I - for encerrar suas atividades; 
 

Art. 124. O ECF autorizado para o contribuinte que tenha o seu 
cadastro suspenso por desaparecimento, se não atendida a 
notificação de regularização da situação cadastral, será presumido 
desaparecido, destruído, extraviado, inutilizado ou perdido. 

 
 
A legislação determina, no caso de encerramento da atividade do 

estabelecimento do contribuinte, que se operou mediante a suspensão cadastral do sujeito 
passivo, que este deve, além de requerer a baixa de sua inscrição estadual, requerer a 
cessação de uso de equipamento ECF apresentando a documentação fiscal exigida na 
portaria de suspensão da inscrição estadual e notificação para regularização da situação 
cadastral. 

 
No presente caso, o sujeito passivo teve a sua inscrição estadual 

suspensa por ato de ofício da Secretaria da Fazenda, porém não adotou as providências 
exigidas para a regularização de sua inscrição estadual e sequer providenciou a 
regularização do equipamento ECF autorizado para o mesmo, motivo pelo qual teve 
decretada “de ofício” a cessação de uso do equipamento informatizado ECF, momento em 
que o sujeito passivo foi notificado/comunicado relativamente ao Pedido de Cessação de 
Uso do equipamento ECF. 

 
Observa-se, ainda, que apesar de o sujeito passivo ter sido 

notificado/comunicado da cessação de ofício do equipamento ECF, em que se conferiu o 
prazo de 30 dias (trinta) dias para o contribuinte cessar o uso do sistema informatizado em 
apreço, o mesmo não concluiu a cessação de uso do equipamento ECF “a pedido”, ou 
seja, mediante a apresentação da Leitura X e Leitura da Memória Fiscal referente a todo o 
período de utilização do equipamento. 

 
Considerando que no presente processo o impugnante não fez prova 

da cessação de uso “a pedido” do equipamento de ECF à Secretaria da Fazenda, bem 
como o fato de o contribuinte ter o seu cadastro suspenso por desaparecimento, e mesmo 
notificado para apresentação do ECF, não o fez, conclui-se que sua defesa, à vista dos 

http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/ICMS/2001/CV085_01.htm
http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/ICMS/2001/CV085_01.htm


 

documentos juntados aos autos pelo mesmo, tratam-se de meras alegações desprovidas 
de elementos probatórios, motivo pelo qual incorre na penalidade aplicada na peça inicial.  

 
Sob tais fundamentos, conheço da impugnação, nego-lhe provimento 

para considerar procedente o auto de infração. 
 
 

 
 

Sala das sessões, em 27 de junho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00956/16 
 
Relatora: Conselheira Talita Pimenta Félix 
 

 
EMENTA: ICMS. PEDIDO DE REVISÃO EXTRAORDINÁRIA. 
COMPETÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO. ERRO DE FATO 
SUBSTANCIAL. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS.  
O sujeito passivo apresenta os livros e documentos fiscais 
presumidos extraviados. Pleito acatado. 
 
ANO-CALENDÁRIO: 05/03/2013 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 26 
de abril de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire 
de Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino 
de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Márcio Nogueira Pedra, 
Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira 
Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos 
Mariano, Heli José da Silva, Alcedino Gomes Barbosa, Aldeci de Souza Flor, José Luiz 
Rosa e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O AIIM (auto de infração e imposição de multa) em referência diz sobre o 
descumprimento de dever instrumental, donde o sujeito passivo não apresentou os 
documentos fiscais Modelo 1, série 1, no prazo de 30 dias, a contar da publicação da 
Portaria de Suspensão n. 007/2013, de 20/02/2013, e Diário Oficial n. 21.541, de 
05/03/2013.  

 
Nestes termos, foi autuado com fulcro no art. 64, da Lei n. 11.651/91 c/c 

artigo 109 do Decreto 4.852/97. Sendo-lhe imposta penalidade nos termos do art. 71, 
inciso XVIII, “a”, da lei acima, disposta em conjunto com a Lei n. 12.806/95.. 

 
O AIIM foi lavrado em 03/04/2013 (fls. 02), e o sujeito passivo principal 

intimado, via AR, em 22/04/2013. Ao não apresentar peça defensória, contra o sujeito 
passivo principal, foi lavrado “termo de revelia” (fls. 14), conforme dispõe o art. 32, inciso 
V, do PAT/GO. 

 
O Núcleo de Preparo Processual de Goiânia (fls. 15), determina o 

encaminhamento dos autos à GEPRE (Gerência de Preparo Processual) para que, em 
razão do duplo grau, intime o sujeito passivo principal a apresentar Impugnação em 
Segunda Instância. 

 
O sujeito passivo principal foi devidamente intimado. Porém, não 

apresentando defesa, a autoridade competente lavra “termo de perempção” (fls. 36) em 
desfavor do sujeito passivo principal. 

 



 

O sujeito passivo apresenta Pedido de Revisão Extraordinária (fls. 40/42), 
com fundamento no art. 43, inciso II, alínea “a”, item 1, do PAT/GO (Lei n. 16.469/2009), 
em razão de haver apresentado a documentação em questão, conforme Pedido de Baixa 
n. 093.459 (fls. 43/49).  

 
O Presidente do CAT/GO (fls. 120/121), admite haver sido comprovada a 

existência de erro de fato substancial no lançamento, conforme se verifica dos autos. Por 
este motivo, determina o encaminhamento dos autos ao SEASI da Secretaria Geral 
(SEGE), para que seja pautado em julgamento Plenário e à GERC para que proceda ao 
cancelamento do ato de inscrição em dívida ativa. 

 
É como relato. 
 

 
VOTO 

 
 
A autuação em referência diz sobre a não apresentação de documentos 

no prazo previsto na portaria de suspensão, razão pela qual foram considerados 
extraviados.  

 
No entanto, após apresentação do Pedido de Revisão Extraordinária, bem 

como, dos documentos que o acompanharam, restou comprovado que as 2750 notas 
fiscais Modelo 1, série 1, e os 27 Livros de Registros Fiscais foram apresentados.  

 
Por tal motivo, os autos chegam a julgamento no Conselho Pleno sob a 

vertente de pedido de Revisão Extraordinária, cuja competência para sua interposição foi 
exercida pelo sujeito passivo, conforme dispõe o art. 43, inciso II, alínea “a”, item 1, do 
PAT/GO, segue: 

 
Compete ao Presidente do CAT o juízo de admissibilidade de pedido de 
Revisão Extraordinária apresentado fora do último prazo para defesa 
previsto nesta Lei, relativo a crédito tributário ajuizado ou não: 
 
II – pelo sujeito passivo, referente a: 
 
a) apreciação extraordinária de lançamento, desde que: 
 
1. fundamentado em prova inequívoca de erro de fato que implique 
alteração total ou parcial do lançamento, inclusive quanto à sujeição 
passiva; 

 
Comprovada a apresentação da documentação, objeto deste AIIM, voto 

por conhecer do Pedido de Revisão Extraordinária, e dou-lhe provimento para considerar 
improcedente o auto de infração. 

 
É como voto. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 30 de junho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00957/16 
 
Relatora: Conselheira Talita Pimenta Félix 
 

 
EMENTA: PEDIDO DE REVISÃO EXTRAORDINÁRIA. 
COMPETÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO. ERRO DE FATO 
SUBSTANCIAL. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS.  
O sujeito passivo apresenta os livros e documentos fiscais 
presumidos extraviados. Pleito acatado. 
 
ANO-CALENDÁRIO: 13/10/2013 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 10 
de maio de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire 
de Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino 
de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, 
Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira 
Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos 
Mariano, Heli José da Silva, Alcedino Gomes Barbosa, Aldeci de Souza Flor, José Luiz 
Rosa e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O AIIM (auto de infração e imposição de multa) em referência diz respeito 
ao descumprimento de dever instrumental, donde o sujeito passivo não apresentou os 
documentos fiscais Modelo 2, Séries D-1 (Número 01 a 500) e D-2 (Número 01 a 250), no 
prazo de 30 dias, a contar da publicação da Portaria de Suspensão n. 017/2013, de 
02/09/2013. Nestes termos, foi autuado com fulcro no art. 64, da Lei n. 11.651/91 c/c artigo 
109 do Decreto 4.852/97. Sendo-lhe imposta penalidade nos termos do art. 71, inciso XX, 
alínea “a”, item 1, da lei acima mencionada, disposta em conjunto com a Lei n. 
13.194/1997. 

 
 

O AIIM foi lavrado em 21/11/2013 (fls. 02), e o sujeito passivo principal 
intimado, via AR, em 09/01/2014 (fls. 10). Ao não apresentar peça defensória, contra o 
sujeito passivo principal, foi lavrado “termo de revelia” (fls. 11), conforme dispõe o art. 32, 
inciso V, do PAT/GO. 

 
O Núcleo de Preparo Processual de Goiânia (fls. 12), determina o 

encaminhamento dos autos à GEPRE (Gerência de Preparo Processual) para que, em 
razão do duplo grau, intime o sujeito passivo principal a apresentar Impugnação em 
Segunda Instância. 

 
O sujeito passivo principal foi devidamente intimado, em 27/02/2014 . 

Porém, não apresentando defesa, a autoridade competente lavra “termo de perempção” 
(fls. 17) em desfavor do sujeito passivo principal. 

 
 



 

O sujeito passivo apresenta Impugnação (fls. 21/22), que foram recebidos 
como Pedido de Revisão Extraordinária, com fundamento no art. 43, inciso II, alínea “a”, 
item 1, do PAT/GO (Lei n. 16.469/2009), em razão de haver apresentado a documentação 
em questão, conforme Pedido de Baixa de Documento Fiscal n. 107.551 (fls. 27).  

 
O Presidente do CAT/GO (fls. 31), admite haver sido comprovada a 

existência de erro de fato substancial no lançamento, “uma vez que ficou comprovada a 
inexistência de extravio de documentos fiscais, conforme se deduz, de forma inconteste, 
da análise da cópia do documento de fls. 26 dos autos”. Por este motivo, determina o 
encaminhamento dos autos ao SEASI da Secretaria Geral (SEGE), para que seja pautado 
em julgamento Plenário e à GERC para que proceda ao cancelamento do ato de inscrição 
em dívida ativa. 

 
É como relato. 

 
 

VOTO 
 

 
 
A autuação em referência diz sobre a não apresentação de documentos 

no prazo previsto na portaria de suspensão, razão pela qual foram considerados 
extraviados. No entanto, após apresentação do Pedido de Revisão Extraordinária, bem 
como, da resposta à Resolução n. 33/2015 (fls. 34/35 e 52/53) restou comprovado que 
todas as notas fiscais Modelo 2, Séries D-1 (Número 01 a 500) e D-2 (Número 01 a 250), 
foram apresentadas.  

 
Por tal motivo, os autos chegam a julgamento no Conselho Pleno sob a 

vertente de pedido de Revisão Extraordinária, cuja competência para sua interposição foi 
exercida pelo sujeito passivo, conforme dispõe o art. 43, inciso II, alínea “a”, item 1, do 
PAT/GO, segue: 

 
Compete ao Presidente do CAT o juízo de admissibilidade de pedido de 
Revisão Extraordinária apresentado fora do último prazo para defesa 
previsto nesta Lei, relativo a crédito tributário ajuizado ou não: 
II – pelo sujeito passivo, referente a: 
 
b) apreciação extraordinária de lançamento, desde que: 
 
1. fundamentado em prova inequívoca de erro de fato que implique 
alteração total ou parcial do lançamento, inclusive quanto à sujeição 
passiva; 

 
Comprovada a apresentação da documentação, objeto deste AIIM, voto 

por conhecer do Pedido de Revisão Extraordinária, e dou-lhe provimento para considerar 
improcedente o auto de infração. 

 
É como voto. 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 30 de junho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00966/16 
 
Relator: Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Acessória. Extravio de Documentos 
Fiscais. Improcedência. 
 
Deve ser declarado improcedente o auto de infração relativo a 
extravio de documentos fiscais quando sujeito passivo efetuar a 
entrega dos documentos em órgão fazendário próprio. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 29 de junho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes, Lidilone 
Polizeli Bento e Nivaldo José Mendes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Em 14 de novembro de 2013, o Fisco exige penalidade pecuniária, na 
condição de contribuinte, em razão desta ter, no mês de setembro do mesmo ano, 
extraviado as notas fiscais Modelo 2, Série D 1, numeradas de 0001 a 0500. 

A penalidade aplicável foi proposta por documento fiscal. 
 
A ação fiscal foi dirigida ao estabelecimento da autuada, tendo sido 

anexado à peça básica relatório do sistema Controle de Concessão/Autenticação de 
Documentos Fiscais – CIAF, no qual consta a discriminação dos documentos fiscais 
autuados. 

 
Revel, a autuada apresenta impugnação onde pede a improcedência do 

auto de infração, afirmando já ter apresentado os documentos tidos como extraviados, 
tanto os já utilizados como os em branco, como atestariam o Informativo sobre a Utilização 
e Apresentação de Documentos Fiscais e o Termo de Baixa de Documento Fiscal 
constantes às fls. 18 e 20. 

 

QUESTÃO MERITÓRIA 

Dirigindo-me ao mérito, acolho as razões trazidas pela impugnante, já que 
as provas por ela juntadas (fls. 18 e 20) estão a comprovar a entrega, a órgão fazendário 
próprio, dos documentos alvejados pela presente ação fiscal. 

 
Pelo exposto, conheço da impugnação em Segunda Instância, dou-lhe 

provimento, para considerar improcedente o auto de infração. 
 

 
Sala das sessões, em 01 de julho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00967/16 
 
Relator: Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Extravio de Equipamento 
Emissor de Cupom Fiscal - ECF. Improcedência. 
 
O Atestado de Intervenção Técnica em Emissor de Cupom Fiscal 
(AIECF), vinculado a pedido de cessação de uso do mesmo ECF, 
comprova a inocorrência de extravio desse equipamento. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 29 de junho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente  
o  auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Paixão de Oliveira 
Gomes, Lidilone Polizeli Bento e Nivaldo José Mendes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Em 13 de novembro de 2013, o Fisco exige penalidade pecuniária da 
autuada, na condição de contribuinte, em razão de ter, no mês de setembro do mesmo 
ano, extraviado 01 (um) Equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF). 

 
A ação fiscal foi dirigida ao estabelecimento da autuada, tendo sido 

anexado à peça básica relatório de consulta à base de dados “Usuários de Sistemas 
Informatizados” da Secretaria da Fazenda, constando o número da autorização de uso, 
número de série e data de início de uso do equipamento autuado (fl. 12). 

 

Discordando da decisão singular, que considerou procedente o auto 
de infração (fl. 42), a autuada interpõe recurso voluntário onde pede a improcedência do 
auto de infração, afirmando ter solicitado a cessação de uso do equipamento autuado, fato 
que caracterizaria o seu não extravio, sobretudo, se conjugado com a emissão de 
Atestado de Intervenção Técnica em Emissor de Cupom Fiscal (AIECF) relativo ao mesmo 
equipamento, documento que faz anexar (fls. 51 a 54). 

 
É o relatório. 

 

QUESTÃO MERITÓRIA 

 

Dirigindo-me ao mérito, acolho as razões trazidas pelo recorrente, já que o 
Atestado de Intervenção Técnica em Emissor de Cupom Fiscal (AIECF), emitido por 
empresa credenciada, contém remissão, em seu campo “Observações”, ao pedido de 
cessação do mesmo equipamento, apresentado anteriormente à Secretaria da Fazenda 
(fls. 35 e 54). 

 



 

Tais documentos comprovam a apresentação do ECF autuado à empresa 
credenciada para intervenção técnica e, por consequência, o seu não extravio. 

 
Pelo exposto, conheço da impugnação em Segunda Instância, dou-lhe 

provimento, para considerar improcedente o auto de infração. 
 

 
Sala das sessões, em 01 de julho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00968/16 
 
Relator: Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Extravio de Equipamento 
Emissor de Cupom Fiscal - ECF. Improcedência. 
 
O Atestado de Intervenção Técnica em Emissor de Cupom Fiscal 
(AIECF), vinculado a pedido de cessação de uso do mesmo ECF, 
comprova a inocorrência de extravio desse equipamento. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 29 de junho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente  
o  auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Paixão de Oliveira 
Gomes, Lidilone Polizeli Bento e Nivaldo José Mendes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Em 13 de novembro de 2013, o Fisco exige penalidade pecuniária da 
autuada, na condição de contribuinte, em razão de ter, no mês de setembro do mesmo 
ano, extraviado 01 (um) Equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF). 

 

A ação fiscal foi dirigida ao estabelecimento da autuada, tendo sido 
anexado à peça básica relatório de consulta à base de dados “Usuários de Sistemas 
Informatizados” da Secretaria da Fazenda, constando o número da autorização de uso, 
número de série e data de início de uso do equipamento autuado (fl. 12). 

 

Discordando da decisão singular, que considerou procedente o auto 
de infração (fl. 42), a autuada interpõe recurso voluntário onde pede a improcedência do 
auto de infração, afirmando ter solicitado a cessação de uso do equipamento autuado, fato 
que caracterizaria o seu não extravio, sobretudo, se conjugado com a emissão de 
Atestado de Intervenção Técnica em Emissor de Cupom Fiscal (AIECF) relativo ao mesmo 
equipamento, documento que faz anexar (fls. 48 a 54). 

 

É o relatório. 

 

Questão meritória 

 

Dirigindo-me ao mérito, acolho as razões trazidas pelo recorrente, já 
que o Atestado de Intervenção Técnica em Emissor de Cupom Fiscal (AIECF), emitido por 
empresa credenciada, contém remissão, em seu campo “Observações”, ao pedido de 
cessação do mesmo equipamento, apresentado anteriormente à Secretaria da Fazenda 
(fl. 35 e 54). 



 

 

Tais documentos comprovam a apresentação do ECF autuado à 
empresa credenciada para intervenção técnica e, por consequência, o seu não extravio. 

 

Pelo exposto, conheço da impugnação em Segunda Instância, dou-
lhe provimento, para considerar improcedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões, em 01 de julho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00981/16 
 
Relatora: Conselheira Talita Pimenta Félix 
 

 
EMENTA: ICMS-MULTA FORMAL. DESCUMPRIMENTO DE 
DEVER INSTRUMENTAL. NÃO APRESENTAÇÃO DE 
DOCUMENTOS. FORMA PRIVILEGIADA. NÃO APLICAÇÃO.  
 
 
Para fazer jus ao benefício previsto no §3º, art. 71 do CTE/GO, o  
sujeito passivo há que comprovar que o extravio da 
documentação fiscal não representou falta de recolhimento de 
ICMS 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 03 
de setembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do recurso da 
Fazenda Pública para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para afastar a aplicação do § 
3º, do art. 71, do CTE. Participaram do julgamento os Conselheiros Talita Pimenta Félix, 
Lidilone Polizeli Bento, João Divino de Brito, Heli José da Silva, Nivaldo Carvelo Carvalho, 
José Luiz Rosa, Márcio Nogueira Pedra, Nivaldo José Mendes, Mário de Oliveira Andrade, 
Washington Luis Freire de Oliveira, Alcedino Gomes Barbosa, Antônio Martins da Silva, 
Edson Abrão da Silva, Renato Moraes Lima, José Pereira D'abadia e Gilmar Rodrigues de 
Almeida. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A autuação versa sobre a suposta não apresentação à Delegacia de sua 
circunscrição, de documentos fiscais confeccionados exclusivamente para acobertar 
operações ou prestações destinadas a consumidor ou usuário final (notas fiscais modelo 
2, série D-1, numeração de 001 a 400), no prazo máximo de 10 dias, contados da data da 
publicação no Diário Oficial do Estado, da Portaria que suspendeu sua inscrição no 
cadastro estadual, razão pela qual são considerados extraviados. 

 
Reivindica-se multa formal, com o valor apurado e demonstrado no AIIM 

(fls. 02). Foram anexados ao AIIMxxv os seguintes documentos: identificação do sujeito 
passivo e coobrigados (fls. 03/04), Controle de Concessão CIAF (fls. 05), Consulta Pessoa 
Física (fls. 06/08), Espelho Cadastral (fls. 09) e Consulta de informação dos sócios.  

 
O lançamento tributário registra como infringidos os art. 64, do CTE/GO 

(Lei nº 11.651/91) c/c art. 109, do RICMS/GO (Decreto 4.852/97), donde foi proposta a 
penalidade prescrita no art. 71, inciso XX, alínea “a”, do CTE/GO com redação da Lei nº 
12.806/1995. 

 
Foi autuado como sujeito passivo principal, Weden Carlos de Paula e Cia 

Ltda ME e como sujeitos passivos coobrigados foram identificados: (i) Cláudio Honorato 
Rodrigues e (ii) Weden Carlos de Paula, ambos, na condição de sócios da empresa 
Weden Carlos de Paula e Cia Ltda ME, nos termos do artigo 45, inciso XII, da Lei n. 
11.651/91. 



 

O AIIM foi lavrado em 27/05/2008, sendo o sujeito passivo principal e o 
coobrigado (Weden Carlos de Paula) intimados, via AR, em 05/06/2008 (fls. 14/15). O 
coobrigado Cláudio Honorato Rodrigues foi intimado, via AR, em 10/06/2008 (fls. 16) .  

 
Por não apresentarem impugnação em Primeira Instância, lavrou-se termo 

de Termo de Revelia em face dos coobrigados Cláudio Honorato Rodrigues e Weden 
Carlos de Paula (fls. 32).  

 
Devidamente intimado, o sujeito passivo, representado por sua sócia 

Suzete Mara Ferreira de Paula, apresentou Impugnação em Primeira Instância, alegando, 
em síntese (fls. 18/19), que passou por sérios problemas quando seu sócio Weden Carlos 
de Paula foi assassinado e o escritório contábil não orientou, nem providenciou a 
regularização de seus documentos. Sustenta que a empresa não tem estoque e nem teve 
movimentação financeira desde 30/09/2005. Alega que conseguiu reunir todos os 
documentos necessários e já fez o pedido de baixa. Ao final pede pela improcedência do 
Auto de Infração. 

 
Anexou à Impugnação os seguintes documentos: Termo de Protocolo de 

Processo (fls. 20), cópia de documentos pessoais, Certidão de Óbito e Comprovante de 
Endereço (fls. 21), Espelho Cadastral (22), cópia do Contrato de Constituição de 
Sociedade por Cotas de Responsabilidade Limitada (fls 23/26), cópia da ficha de inscrição 
do estabelecimento (fls. 27) e cópia da primeira alteração contratual (fls. 28/31). 

 
Às fls. 35 dos autos o sujeito passivo anexa declaração dizendo que em 

razão do assassinato de um dos sócios e, negligência dos contadores à época, os livros 
fiscais foram extraviados e não encontrados, apesar de todos os esforços usados na 
ocasião. 

 
O processo foi submetido a julgamento em Primeira Instância, julgando 

procedente o AIIM, excluindo da lide apenas o coobrigado Weden Carlos de Paula, em 
razão de seu falecimento, conforme sentença (fls. 36/37). A Representação Fazendária 
manifestou-se nos autos alegando estar ciente e de acordo com a sentença proferida (fls. 
38).  

O sujeito passivo coobrigado Cláudio Honorato Rodrigues foi intimado, via 
AR, em 18/05/2009 (fls. 39), mantendo-se inerte, tendo sido lavrado o competente Termo 
de Perempção (fls. 45). 

O sujeito passivo principal também foi devidamente intimado, via AR, em 
06/05/2009 (fls. 41) e, inconformado com a Decisão Singular, apresentou recurso 
voluntário (fls. 47), alegando que havia apresentado explicações e motivos, conforme 
documentos em anexo. Solicita, ao final, o cancelamento da sentença. Anexou o Termo de 
Baixa de Documento Fiscal e o Pedido de Baixa de Documento Fiscal (fls. 48/49). 

                             
O julgamento foi convertido em diligência (fls. 51) e os autos foram 

encaminhados ao Setor de Preparo Processual (SEPRE), para que o sujeito passivo seja 
intimado e, desejando, que apresente o comprovante de entrega das notas fiscais Modelo 
2, Série D-1, numeradas de 001 a 269, no prazo de 15 (quinze) dias, à repartição própria. 

 
Devidamente intimados, o sujeito passivo e coobrigado deixaram 

transcorrer o prazo regulamentar sem qualquer manifestação. 
 
A Primeira Câmara de Conselho Administrativo Tributário acolheu a 

preliminar de exclusão do solidário remanescente da lide, Cláudio Honorato Rodrigues, 
arguida pelo Relator. No mérito, conheceu do Recurso e deu-lhe parcial provimento para 



 

reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto de 
infração sobre a quantidade relativa a 269 (duzentos e sessenta e nove) notas fiscais 
Modelo 2. Por maioria de votos, foi aplicada a forma penal privilegiada prevista no §3º, do 
artigo 71 do CTE/GO, considerando a quantidade englobada de 06 (seis) blocos, ao valor 
total de R$ 881,28 (oitocentos e oitenta e um reais e vinte e oito centavos). 

 
A Representação Fazendária interpõe Recurso ao Conselho Pleno, nos 

termos do artigo 41, inciso I, da Lei n. 16.469/2009, alegando que a forma privilegiada 
estabelecida no §3º do artigo 71 do CTE somente tem cabimento em situações onde reste 
clara a inexistência de recolhimento do ICMS, quando ocorre extravio de documentação 
fiscal e que não reste prova nos autos de que todos os documentos estão registrados no 
respectivo livro registro de saídas, requerendo, ao final, o afastamento da referida forma 
privilegiada (fls. 60/61). 

 
Devidamente intimados a CONTRADITAR o recurso interposto, o sujeito 

passivo e coobrigado deixaram transcorrer o prazo regulamentar sem qualquer 
manifestação. 

  
É como relato. 
 

 
VOTO 

 
O Recurso ao Conselho Pleno interposto pela Representação Fazendária 

aduz que seria temerária a aplicação da forma privilegiada sem a devida comprovação de 
omissão no recolhimento do ICMS. Pois bem, prescreve o parágrafo 3o, do artigo 71 do 
CTE/GO que: 

 
Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
 
(...) 
 
§3º. As multas previstas nas alíneas “a” do inciso XVII e “a” do inciso XX poderão 
ser aplicadas por grupos de até 25 documentos para nota fiscal, modelos 1 ou 1-
A, conhecimento de transporte, modelos 8, 9 ou 11, conhecimento aéreo, modelo 
10, e de até 50 documentos para os demais documentos fiscais, quando da 
prática da irregularidade não ensejar, ainda que indiretamente, falta de 
pagamento do imposto. 

 
Este dispositivo legal revela forma privilegiada em relação ao cumprimento 

dos deveres instrumentais, para sua aplicação o sujeito passivo há que comprovar que a 
pratica da irregularidade não ensejou a ausência de pagamento de tributo, para que 
somente assim faça jus a tal benefício. Neste sentido, me valho das palavras da 
Representação Fazendária (fls. 60), cujo teor segue transcrito: 

 
No caso em tela, houve o comprovado extravio de notas fiscais série D-1, que 
tem como característica óbvio o respectivo débito do imposto. E, embora seja 
caso de extravio de nota a consumidor, não resta provado nos autos pelo menos 
que todos os documentos estão registrados no respectivo livro registro de saídas. 
Sem essa prova a aplicação feita se torna temerária, sem que se possa 
asseverar que a irregularidade formal não enseja, ainda que de forma indireta, 
omissão de recolhimento de imposto.  

 
Sendo assim, sujeito passivo e coobrigado deveriam ter demonstrado nos 

autos que todos os documentos estão registrados no respectivo livro registro de saídas. 



 

Ressalta-se, que embora intimados a se manifestarem, os autuados deixaram transcorrer 
o prazo regulamentar sem qualquer manifestação, não havendo como justificar a 
aplicação da forma privilegiada.   

 
Diante do exposto, conheço do Recurso da Fazenda Pública e dou-lhe 

provimento para afastar a forma privilegiada estabelecida no §3º, do artigo 71 do CTE/GO. 
 
É como voto. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 05 de julho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00982/16 
 
Relatora: Conselheira Talita Pimenta Félix 
 

 
EMENTA: ICMS. MULTA FORMAL. DESCUMPRIMENTO DE 
DEVER INSTRUMENTAL. NÃO APRESENTAÇÃO DE 
DOCUMENTOS. FORMA PRIVILEGIADA. NÃO APLICAÇÃO. 
  
Para fazer jus ao benefício previsto no §3º, art. 71 do CTE/GO, o  
sujeito passivo há que comprovar que o extravio da 
documentação fiscal não representou falta de recolhimento de 
ICMS. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 03 
de setembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do recurso da 
Fazenda Pública para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para afastar a aplicação do § 
3º, do art. 71, do CTE. Participaram do julgamento os Conselheiros Talita Pimenta Félix, 
Lidilone Polizeli Bento, João Divino de Brito, Heli José da Silva, Nivaldo Carvelo Carvalho, 
José Luiz Rosa, Márcio Nogueira Pedra, Nivaldo José Mendes, Mário de Oliveira Andrade, 
Washington Luis Freire de Oliveira, Alcedino Gomes Barbosa, Antônio Martins da Silva, 
Edson Abrão da Silva, Renato Moraes Lima, José Pereira D'abadia e Gilmar Rodrigues de 
Almeida. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A autuação versa sobre a suposta não apresentação à Delegacia de sua 
circunscrição, de documentos fiscais confeccionados exclusivamente para acobertar 
operações ou prestações destinadas a consumidor ou usuário final (notas fiscais Modelo 
S-1, numeração de 001 a 075), no prazo máximo de 10 dias, contados da data da 
publicação no Diário Oficial do Estado, da Portaria que suspendeu sua inscrição no 
cadastro estadual, razão pela qual são considerados extraviados. 

 
Reivindica-se multa formal, com o valor apurado e demonstrado no AIIM 

(fls. 02). Foram anexados ao AIIMxxvi os seguintes documentos: Identificação do Sujeito 
Passivo e coobrigados (fls. 03/04), Controle de Concessão CIAF (fls. 05) Consulta Pessoa 
Física (fls. 06/08) e Consulta de informação dos sócios (fls. 09).  

 
O lançamento tributário registra como infringidos os art. 64, do CTE/GO 

(Lei nº 11.651/91) c/c art. 109, do RICMS/GO (Decreto 4.852/97), donde foi proposta a 
penalidade prescrita no art. 71, inciso XVIII, alínea “a”, do CTE/GO com redação da Lei nº 
12.806/1995. 

 
Foi autuado como sujeito passivo principal, Weden Carlos de Paula e Cia 

Ltda ME e como sujeitos passivos coobrigados foram identificados: (i) Cláudio Honorato 
Rodrigues e (ii) Weden Carlos de Paula, ambos na condição de sócios da empresa Weden 
Carlos de Paula e Cia Ltda ME, nos termos do artigo 45, inciso XII, da Lei n. 11.651/91; 

 
O AIIM foi lavrado em 27/05/2008, sendo o sujeito passivo principal e o 

coobrigado Weden Carlos de Paula intimados, via AR, em 05/06/2008 (fls. 13/14), sendo o 



 

coobrigado Cláudio Honorato Rodrigues, também intimado, via AR em 10/06/2008 (fls. 
15). 

Por não apresentarem impugnação em Primeira Instância, lavrou-se termo 
de termo de revelia em face dos coobrigados Cláudio Honorato Rodrigues e Weden Carlos 
de Paula (fls. 31).  

 
Devidamente intimado, o sujeito passivo, representado por sua sócia 

Suzete Mara Ferreira de Paula, apresentou Impugnação em Primeira Instância, alegando, 
em síntese (fls. 17/18), que passou por sérios problemas quando seu sócio Weden Carlos 
de Paula foi assassinado e o escritório contábil não orientou, nem providenciou a 
regularização de seus documentos. Sustenta que a empresa não tem estoque e nem teve 
movimentação financeira desde 30/09/2005. Alega que conseguiu reunir todos os 
documentos necessários e já fez o pedido de baixa. Ao final pede pela improcedência do 
Auto de Infração. 

 
Anexou a Impugnação os seguintes documentos: Termo de Protocolo de 

Processo (fls. 19), Cópia de documentos pessoais, Certidão de Óbito e Comprovante de 
Endereço (fls. 20), Espelho Cadastral (21), Cópia do Contrato de Constituição de 
Sociedade por Cotas de Responsabilidade Limitada (fls 22/25), Cópia da ficha de inscrição 
do estabelecimento (fls. 26) e Cópia da primeira alteração contratual (fls. 27/30). 

 
As fls. 34 dos autos o sujeito passivo anexa aos autos declaração dizendo 

que por motivo de assassinato de um dos sócios e negligência dos contadores na época, 
os Livros Fiscais foram extraviados e não encontrados, apesar de todos os esforços 
usados na ocasião. 

 
O processo foi submetido a julgamento em Primeira Instância, julgando 

procedente o AIIM, excluindo da lide apenas o coobrigado Weden Carlos de Paula, em 
razão de seu falecimento, conforme sentença (fls. 35/36). A Representação Fazendária 
manifestou-se nos autos alegando estar ciente e de acordo com a sentença proferida (fls. 
37).          

               
O sujeito passivo coobrigado Cláudio Honorato Rodrigues foi intimado, via 

AR, em 18/05/2009 (fls. 38), mantendo-se inerte, tendo sido lavrado o competente Termo 
de Perempção (fls. 43). 

 
O sujeito passivo também foi devidamente intimado, via AR, em 

06/05/2009 (fls. 40) e, inconformado com a Decisão Singular, apresentou recurso 
voluntário (fls. 45), alegando que havia apresentado explicações e motivos, conforme 
documentos em anexo. Solicita, ao final, o cancelamento da sentença. Anexou o Termo de 
Baixa de Documento Fiscal e o Pedido de Baixa de Documento Fiscal (fls. 46/47). 

 
                          

O julgamento foi convertido em diligência (fls. 49) e os autos foram 
encaminhados ao Setor de Preparo Processual (SEPRE), para que o sujeito passivo seja 
intimado e, desejando, que apresente o comprovante de entrega das notas fiscais Modelo 
1, Série D-1, numeradas de 001 a 048, no prazo de 15 (quinze) dias, à repartição própria 

 
Devidamente intimados, o sujeito passivo e coobrigado deixaram 

transcorrer o prazo regulamentar sem qualquer manifestação. 
 

A Primeira Câmara de Conselho Administrativo Tributário (fls. 53/57) 
acolheu a preliminar de exclusão do solidário remanescente na lide, Cláudio Honorato 



 

Rodrigues, arguida pelo Relator. No mérito, conheceu do Recurso e deu-lhe parcial 
provimento para reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente 
procedente o auto de infração sobre a quantidade relativa a 48 (quarenta e oito) notas 
fiscais modelo 1. Por maioria de votos, foi aplicada a forma penal privilegiada prevista no 
§3º do artigo 71 do CTE/GO, considerando a quantidade englobada de 02 (dois) blocos, 
ao valor total de R$ 489,60 (quatrocentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos). 

 
A Representação Fazendária interpõe Recurso ao Conselho Pleno, nos 

termos do artigo 41, inciso I, da Lei n. 16.469/2009, alegando que a forma privilegiada 
estabelecida no §3º do artigo 71 do CTE somente tem cabimento em situações onde reste 
clara a inexistência de recolhimento do ICMS, quando ocorre extravio de documentação 
fiscal e que não resta prova nos autos de que todos os documentos estão registrados no 
respectivo livro registro de saídas, requerendo, ao final, o afastamento da referida forma 
privilegiada (fls. 58). 

 
Devidamente intimados a CONTRADITAR o Recurso interposto, o sujeito 

passivo e coobrigado deixaram transcorrer o prazo regulamentar sem qualquer 
manifestação. 

  
É como relato. 
 
 

VOTO 
 
 

O Recurso ao Conselho Pleno interposto pela Representação Fazendária 
aduz que seria temerária a aplicação da forma privilegiada sem a devida comprovação de 
omissão no recolhimento do ICMS. Pois bem, prescreve o parágrafo 3o, do artigo 71 do 
CTE/GO que: 

 
Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
 
(...) 
 
§3º. As multas previstas nas alíneas “a” do inciso XVII e “a” do inciso XX poderão 
ser aplicadas por grupos de até 25 documentos para nota fiscal, modelos 1 ou 1-
A, conhecimento de transporte, modelos 8, 9 ou 11, conhecimento aéreo, modelo 
10, e de até 50 documentos para os demais documentos fiscais, quando da 
prática da irregularidade não ensejar, ainda que indiretamente, falta de 
pagamento do imposto. 

 
Este dispositivo legal revela forma privilegiada em relação ao cumprimento 

dos deveres instrumentais, para sua aplicação o sujeito passivo há que comprovar que a 
pratica da irregularidade não ensejou a ausência de pagamento de tributo, para que 
somente assim faça jus a tal benefício. Neste sentido, me valho das palavras da 
Representação Fazendária (fls. 60), cujo teor segue transcrito: 

 
No caso em tela, houve o comprovado extravio de notas fiscais série D-1, que 
tem como característica óbvio o respectivo débito do imposto. E, embora seja 
caso de extravio de nota a consumidor, não resta provado nos autos pelo menos 
que todos os documentos estão registrados no respectivo livro registro de saídas. 
Sem essa prova a aplicação feita se torna temerária, sem que se possa 
asseverar que a irregularidade formal não enseja, ainda que de forma indireta, 
omissão de recolhimento de imposto.  

 



 

Sendo assim, sujeito passivo e coobrigado deveriam ter demonstrado nos 
autos que todos os documentos estão registrados no respectivo livro registro de saídas. 
Ressalta-se, que embora intimados a se manifestarem, os autuados deixaram transcorrer 
o prazo regulamentar sem qualquer manifestação, não havendo como justificar a 
aplicação da forma privilegiada.   

 
Diante do exposto, conheço do Recurso da Fazenda Pública e dou-lhe 

provimento para afastar a forma privilegiada estabelecida no §3º, do artigo 71 do CTE/GO. 
 
Intime-se. 
 
Goiânia, 03 de Setembro de 2015. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 05 de julho de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00983/16 
 
Relatora: Conselheira Talita Pimenta Félix 
 

 
EMENTA: ICMS. MULTA FORMAL. DESCUMPRIMENTO DE 
DEVER INSTRUMENTAL. EXTRAVIO. SUSPENSÃO DE 
CADASTRO ESTADUAL. NÃO APRESENTAÇÃO DE 
DOCUMENTOS. COMPROVAÇÃO PARCIAL. PROCEDÊNCIA 
PARCIAL.O sujeito passivo, para afastar a imputação que lhe foi 
proposta, deve comprovar que apresentou os documentos 
fiscais requeridos ou comprovar sua impossibilidade de o fazê-
lo. Assim em razão da comprovação de que os documentos 
fiscais foram, quase integralmente, apresentados ao Fisco 
Estadual, a autuação deve ser julgada parcialmente procedente. 
 
MULTA FORMAL. PENA PECUNIÁRIA. ART. 71, DO CTE/GO. 
Conforme art. 71, inciso XX, "a", 1, da Lei n. 11.651/1991, será 
aplicada multa por documento fiscal em razão de seu extravio, 
perda ou inutilização, confeccionados exclusivamente para 
acobertar operações ou prestações destinadas a consumidor ou 
usuário final ou emitidos por equipamento emissor de cupom 
fiscal (ECF), máquina registradora ou terminal ponto de venda 
(PDV). 
 
ANO-CALENDÁRIO: 03/2014 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 25 de novembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor de R$427,24 
(quatrocentos e vinte e sete reais e vinte e quatro centavos). Participaram do julgamento 
os Conselheiros Talita Pimenta Félix, Mário de Oliveira Andrade, José Luiz Rosa e Elias 
Alves dos Santos. Nos termos do § 6º, II do art. 51 do Regimento Interno do CAT, 
aprovado pelo Decreto nº 6.930, de 9 de Junho de 2009, a sessão foi realizada com 
ausência de um Conselheiro do FISCO para compor esta Câmara. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A autuação versa sobre a suposta não apresentação à Delegacia de sua 
circunscrição, de documentos fiscais confeccionados exclusivamente para acobertar 
operações ou prestações destinadas a consumidor ou usuário final (notas fiscais modelo 
2, série D-1, numeração de 001 a 750), no prazo máximo de 10 dias, contados da data da 
publicação no Diário Oficial do Estado n. 021792 de 14/03/2014, da Portaria n. 0006/2014, 
que suspendeu sua inscrição no cadastro estadual, razão pela qual são considerados 
extraviados. 

Reivindica-se multa formal, com o valor apurado e demonstrado em 
detalhamento anexado ao AIIM (fls. 02/03). Foi anexado também pelo auditor Consulta 
Resumida do Contribuinte (fls. 04), Consulta da Portaria de Suspensão (fls. 05) e 
Levantamento de Documentos Fiscais Modelo 2, Extraviados ou Não Apresentados (fls. 
06/07). Assim, o lançamento tributário registra como infringidos os art. 64, do CTE/GO (Lei 



 

nº 11.651/91) c/c art. 109, do RICMS/GO (Decreto 4.852/97), donde foi proposta a 
penalidade prescrita no art. 71, inciso XX, alínea “a”, 1 do CTE/GO com redação da Lei nº 
13.194/1997. 

 
O documento foi lavrado em 14/04/2014, sendo o sujeito passivo intimado, 

via AR, em 25/07/14 (fls. 12). Ao não apresentar impugnação, teve contra si lavrado o 
termo de revelia (fls. 13), conforme dispõe o art. 32, inciso V, do PAT/GO (Lei 
16.469/2009).  

O sujeito passivo foi novamente intimado, via AR, em 18/09/2014, à 
apresentar Impugnação à Segunda Instância. 

 
Devidamente intimado, o sujeito passivo apresentou Impugnação em 

Segunda Instância, alegando, em síntese (fls. 22), que foi vítima de ação de despejo e que 
não teve outra alternativa senão entregar o imóvel em 30/12/2010. Que não encontrou 
outro lugar para reestabelecer seu comércio, tendo sido obrigado a paralisar as atividades 
temporariamente. Alega que, tendo sido notificado, procurou a Secretaria da Fazenda de 
Morrinhos para obter informações a respeito do auto de infração e que não apresentou os 
documentos fiscais exigidos por falta de experiência e recursos. Manifesta preocupação 
com a devida regularização e requer o cancelamento da multa do auto de infração.  

 
Anexou a Impugnação os seguintes documentos: Primeira Alteração 

Contratual (fls. 22/24), Carteira de Identidade, Certidão de Casamento (fls. 26), Termo de 
Audiência de Conciliação, Cópia de Despacho e Sentença (29/40). 

 
Mediante diligência (fls. 42/42), o julgamento foi convertido em diligência e 

os autos foram encaminhados ao Setor de Preparo Processual (SEPRE), com o objetivo 
de intimar o sujeito passivo a tomar a seguintes providências:  

 
1. Preencher 02 (duas) vias do Anexo II, da Instrução Normativa n. 

606/2003–GSF, cujo modelo segue anexado, apresentando-as à 
Delegacia regional de fiscalização de sua circunscrição juntamente 
com os documentos fiscais objeto do presente lançamento;  

 
2. Promover a juntada ao processo de uma das vias do Anexo II, 

devidamente visada pela Delegacia Regional de Fiscalização.  
 

Em atendimento a Resolução acima referida, o sujeito passivo promove a 
juntada dos documentos constantes no Anexo II, entregues à repartição competente (fls. 
48/53). 

 
É como relato. 

 
VOTO 

 
 
 
A autuação em referência diz sobre a não apresentação de documentos 

no prazo previsto na portaria de suspensão, razão pela qual foram considerados 
extraviados.  

 
Não apresentando toda a documentação exigida, o sujeito passivo infringe 

o art. 64 da Lei n. 11.651/91, bem como, o art. 109 do Decreto n. 4.852/1997, cujos 
dispositivos seguem transcritos: 



 

 
Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do imposto, 
é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou negativas, estabelecidas 
na legislação tributária.  

 

E, 
 

Art. 109. No prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da data do encerramento 
da atividade do estabelecimento, o contribuinte é obrigado a solicitar a baixa de 
sua inscrição no CCE, hipótese em que deve apresentar todos os seus livros e 
documentos fiscais necessários à conclusão do evento.  

 
Nesse sentido, cabível a penalidade destacada na Lei n. 11.651/91, com 

redação da Lei n. 13.194/1997, abaixo transcrito: 
 

Art. 71 - Serão aplicadas as seguintes multas:  
 
XX - no valor de R$84,90 (oitenta e quatro reais e noventa centavos) 
 
a) por documento: 
 
1-pelo extravio, perda ou inutilização de documentos fiscais confeccionados 
exclusivamente para acobertar operações ou prestações destinadas a 
consumidor ou usuário final ou emitidos por equipamento emissor de cupom 
fiscal -ECF-, máquina registradora ou terminal ponto de venda -PDV-; 

 
No entanto, após apresentação da Impugnação à Segunda Instância, bem 

como, da Resolução n. 87/2015, restou demonstrado que dos 750 documentos fiscais 
exigidos (Modelo 2, série D1), apenas 05 não foram apresentados. Os demais foram 
comprovados, segundo se verifica dos documentos de fls. 50/53. 

 
Depreende-se da descrição do fato constante do auto de infração que a 

impugnante incidiu na pena cominada ao não apresentar de forma integral a 
documentação requerida. 

  
Diante do exposto, conheço da Impugnação em Segunda Instância, dou-

lhe parcial provimento para considerar procedente em parte a autuação no valor da multa 
formal de R$ 427,24 (quatrocentos e vinte e sete reais e vinte e quatro centavos). 

 
É como voto. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 06 de julho de 2016. 

http://www.sefaz.go.gov.br/LTE/Lte_ver_40_3_htm/Rcte/RCTE.htm#A34
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00986/16 
 
Relator: Conselheiro Rodolfo Ramos Caiado 
 

 
EMENTA: Recurso Ex Officio. Multa formal. Não aplicação do 
benefício previsto no § 8º do artigo 71 do CTE. Acolhido. 
 
Deve ser acolhido o requerido pela Representação Fazendária, 
de não aplicação do benefício previsto em lei, quando não 
estiver comprovado nos autos que a omissão do polo passivo 
em face da não Escrituração Fiscal Digital – EFD, no livro 
Registro de Saída de Mercadoria, não ocasionou prejuízo ao 
erário estadual. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 20 de abril de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso de 
ofício, dar-lhe provimento para afastar a aplicação do § 8º do Art. 71 do CTE, mantida a 
decisão da sentença singular, que julgou procedente o auto de infração. Foram 
vencedores os Conselheiros Rodolfo Ramos Caiado, Mário de Oliveira Andrade, Rickardo 
de Souza Santos Mariano e Victor Augusto de Faria Morato. Vencido o Conselheiro Edson 
Abrão da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo deixou de escriturar 
no livro Registro de Saídas relativo a Escrituração Fiscal Digital – EFD, no período 
conforme documentos e demonstrativos anexos. Em consequência fica sujeito a multa de 
25% sobre o valor das operações e/ou prestações juntamente com os acréscimos legais. 

 
A autoridade lançadora indicou como infringida as disposições do 

artigo 64, §2° da Lei 11.651/91 c/c artigos 308, 310 e 356-C, §1°, I do Decreto 4.852/97. 
Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, VII, "c" da Lei 11.651/91 c/ 
redação da Lei 13.446/1999. 

 
O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: Anexo 

estruturado "fls. 3 e 4", totais mensais de NFEs de Saídas não Registradas "fls. 5", recibo 
de entrega de relatórios digitais "fls. 6", procuração "fls. 7", cópia de CNH Júlio Cesar 
Oliveira Vieira "fls. 8". 

 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de "fls. 9 e 10". 
 
O sujeito passivo interpõe impugnação em Primeira Instancia, 

conforme documentos de "fls. 13 e 14" onde alega que sua falta foi de natureza formal, 
que não agiu de má fé, haja vista que as mercadorias por ele comercializadas são sujeitas 
a substituição tributária pelas operações posteriores. Por fim, pede, alternativamente, a 
aplicação da forma privilegiada da multa, prevista no § 8° do artigo 71 da Lei 11.651/1991. 
Junta documentos às "fls. 15 a 17". 

 



 

Pela Sentença n° 3240/2015 - JULP ás "fls. 19 e 20", o julgador 
singular decide pela procedência do auto de infração e concede a aplicação da forma 
privilegiada da multa prevista no §8° do artigo 71 da Lei 11.651/1991 por entender que não 
houve prejuízo ao erário. 

 
A Representação Fazendária interpõe recurso onde alega que a 

discordância da Representação se alicerça no entendimento de que aqueles autos não 
são "irmãos" deste, pois o AI n° 4011301939613 é relativo a falta de escrituração do livro 
Registro de Saídas no mês de janeiro/2012, enquanto este se reporta ao Registro de 
Entradas no período de fevereiro/2012 a dezembro/2012. Também o AI n° 
4011303207695 se refere também a não escrituração do livro Registro de Saídas, de 
agosto/2012 a outubro/2012, abrangendo, portanto, apenas três meses do auto de 
infração ora discutido. Por fim, entendem que os lançamentos por meio dos quais o ilustre 
julgador encontrou guarida para extrair o entendimento pela aplicação do benefício não 
dão nenhuma garantia de que o sujeito passivo não tenha comercializado mercadorias 
tributadas pelo regime normal ou mesmo no regime da ST, desacompanhadas de 
documentação fiscal, e que de consequência não tenha havido, mesmo que indiretamente, 
omissão de pagamento do imposto, razão pela qual requerem a não aplicação do § 8° do 
artigo 71 do CTE para o presente julgamento. 

 
O sujeito passivo foi intimado a apresentar recurso voluntário e 

contradita ao pedido de reforma de decisão formulado pelo Representante Fazendário, 
porém não se manifestaram. 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Ao analisar as peças instrutórias desta lide, verifiquei que razão 
assiste à nobre Representação Fazendária, quando, por meio do Recurso nº. 044/2015, 
fls. 21/22, externa a sua discordância com a decisão exarada em sede monocrática, em 
face da aplicação do benefício previsto § 8º do Art. 71 do CTE. 

 
A assertiva supra deve-se ao fato de que o sujeito deixou de 

escriturar o livro Registro de Entrada de Mercadoria relativo a Escrituração Fiscal Digital, 
podendo ter comercializado tais mercadorias.   

 
 Portanto, comungo o entendimento da Representação Fazendária, 

quando aduz que os lançamentos por meio dos quais o ilustre julgador singular encontrou 
guarida para extrair a compreensão pela aplicação do benefício, não dão nenhuma 
garantia de que o sujeito passivo não tenha comercializado mercadorias tributadas pelo 
regime normal ou mesmo no regime da substituição tributária, desacompanhadas de 
documentação fiscal, e que de consequência não tenha havido, mesmo que indiretamente, 
omissão de pagamento do imposto, razão pela qual requer a não aplicação do §8° do 
artigo 71 do CTE para o presente julgamento. 

 
Assim, voto conhecendo do recurso de ofício, dando-lhe provimento 

para afastar a aplicação do §8º do Art. 71 do CTE, mantida a decisão da sentença 
singular, que julgou procedente o auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões, em 07 de julho de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01000/16 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: Multa Formal. Falta de escrituração de documento 
fiscal de aquisição de mercadorias. Aplicação do § 8º do art. 71 
do CTE. Procedência.  
 
A comprovação de que a documentação fiscal não foi 
devidamente escriturada nos livros fiscais da empresa motivou 
a declaração da procedência do auto de infração pelo julgador 
singular e a falta de instrução do recurso voluntário impõe a 
confirmação da decisão recorrida, porém com a aplicação do § 
8º do art. 71 da Lei nº 11.651/91. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 18 de janeiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração, porém, com a aplicação da forma privilegiada prevista no § 
8º do art. 71 da Lei nº 11.651/91. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo 
Carvelo Carvalho, David Fernandes de Carvalho e Heli José da Silva. O Advogado retirou, 
oralmente, a preliminar de nulidade do auto de infração, por incompetência funcional da 
autoridade lançadora. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal registrada no auto de infração afirma que o sujeito 
passivo deixou de escriturar o livro Registro de Entradas a Escrituração Fiscal Digital - 
EFD, no período compreendido de 10/01/2012 a 31/01/2012 a totalidade dos documentos 
fiscais de entradas, conforme documentos e demonstrativos anexos. Em consequência, o 
autuado deve recolher a multa formal de 25%, calculada sobre o valor das operações e/ou 
prestações, junto com os acréscimos legais. 

 
A fiscalização identifica a infração de acordo com o artigo 64, § 2º da 

Lei nº 11.651/91/Código Tributário Estadual, combinado com os artigos 308, 310 e 356-C, 
§ 1º do Decreto nº 4.852/9 e propõe a aplicação da penalidade prescrita no artigo 71, 
inciso VII, alínea "c" do CTE. 

 
O auto de infração está instruído com os documentos: Anexos 

Estruturados – Detalhamento do Crédito Tributário e Descritivo Complementar da 
Ocorrência, Mídia CD e Recibo de Entrega de Relatórios Digitais, fls. 03 a 05. 

 
O sujeito passivo foi notificado do lançamento do crédito tributário, fl. 

06 e impugna o trabalho fiscal, fls. 09 a 11, para arguir a preliminar a nulidade da peça 
básica, por incompetência funcional do autor do procedimento fiscal, o que desrespeita a 
legislação tributária pertinente à espécie, conforme previsão do art. 20, inciso I da Lei nº 
16.469/2009. 

 



 

Afirma que discorda da exigência do crédito tributário, em 
decorrência da não caracterização da irregularidade que serviu de suporte ao aludido auto 
de infração, em razão de que todas as NFs foram registradas nos livros fiscais.  

 
Ao final, requer ao julgador singular a aplicação do § 8º do art. 71 do 

CTE e ou considerar improcedente o auto de infração. 
  
O julgador singular, fls. 51 a 53, decide pela procedência do auto de 

infração sem o acolhimento do requerido de aplicação do § 8º do art. 71 do CTE.  
 
Fundamenta que a as autoridades fiscais autoras são competentes 

para proceder as investigações fiscal na escrituração mercantil da empresa e para 
constituir o crédito tributário de ofício. Deixa claro que a fiscalização se valeu dos meios 
legais para provar a existência da infração, juntou CD de mídia que comprova a ocorrência 
do fato gerador da obrigação tributária acessória, no caso DANFEs de entradas não 
registrados e ordem de conferência dos documentos fiscais não registrados. Ademais, a 
autuada está obrigada a Escrituração Fiscal Digital desde julho de 2011. 

 
O sujeito passivo é intimado do resultado do julgamento de Primeira 

Instância, fls. 20 a 22, e recorre da decisão singular a uma das Câmaras Julgadoras do 
Conselho Administrativo Tributário, fls. 25 e 26, com o alegado de que o sujeito passivo 
apresentou o Arquivo Magnético da Escrituração Fiscal Digital – EFD, logo que o contador 
descobriu que só parte foi recebida pelo Órgão da Secretaria da Fazenda, fato motivador 
da reapresentação dos valores das notas fiscais de entradas, o que não causou, portanto, 
prejuízo a Conta do Tesouro, razão pela qual requer a improcedência do auto de infração.  

 
Entende que os autores do procedimento fiscal não obedeceram a 

IS/09-SAT, visto que ela estabelece um prazo de 10 (dez) dias para cumprimento da sua 
exigência, o que não aconteceu. 

 Anexa o resultado da diligência e a decisão proferida pela Primeira 
Instância, a qual improcede o lançamento que compôs o processo nº 4011301766417 que 
é relativo às saídas. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
O retorno do sujeito passivo ao processo, fase voluntária, não foi 

instruído com provas da inexistência do ilícito fiscal. As afirmações defensórias registradas 
na primeira parte deste voto, por si só, não suportam a reforma da decisão recorrida.  

 
Portanto, nesta demanda, estou convicto de que assiste razão ao 

sujeito ativo (Estado), porque o procedimento do sujeito passivo feriu as regras da 
legislação tributária interna, tanto que ficou evidenciado, na formalização dos autos, que o 
autuado não escriturou os documentos fiscais nos prazos estabelecidos pela legislação 
tributária, fato que definiu a ocorrência motivou a exigência da multa formal, cuja decisão 
singular não se reforma nesta fase do processo fiscal. 

 
É importante observar que a obrigação acessória do autuado não foi 

atendida no prazo regulamentar, pois ele deixou de escriturar o universo dos documentos 
fiscais relativos à sua atividade mercantil e não trouxe para a instrução do processo 
contraprovas da inexistência da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária 
embasadora da constituição do presente crédito. 



 

 
Desta feita, o julgamento proferido pela instância singular deve ser 

acolhido, visto que a fiscalização reclama a multa formal tipificada na forma disposta no 
auto de infração sintoniza com a previsão do art. 64 do CTE e que transcrevo: 

 
Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do 
imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou 
negativas, estabelecidas na legislação tributária. 

 
[...] 

 
§ 2º Os contribuintes do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 
cumprimento de obrigações tributárias, relacionadas com o ICMS, são 
obrigados a manter e escriturar os livros exigidos e a emitir documentos 
fiscais. 

 
Portanto, entendo que o crédito de direito do sujeito ativo é o que 

está demonstrado na formalização do lançamento de ofício.    
 
O Advogado retirou, oralmente, a preliminar de nulidade do auto de 

infração, por incompetência funcional da autoridade lançadora. 
 
Em face ao exposto, decido conhecer do recurso, negar-lhe 

provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração, porém, com a aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º do art. 71 da Lei nº 
11.651/91.  

 
 

Sala das sessões, em 07 de julho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01003/16 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: Multa formal. Transporte de mercadoria acobertada de 
nota fiscal considerada inidônea. Procedente em parte.  
 
Reafirma-se a decisão singular que julgou procedente em parte 
o lançamento, com a aplicação de benefício previsto em lei, 
quando estiver demonstrado nos autos que a omissão, ora em 
apreciação, não causou prejuízo ao erário estadual. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 27 de junho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe  provimento para manter a decisão singular que considerou 
parcialmente procendente o auto de infração, que aplicou a forma privilegiada prevista no 
§ 8º do art. 71 da Lei nº 11.651/91. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo; transportava 
mercadorias consideradas isentas em operação interna, 30 toneladas de cloreto de 
potássio coarse, constantes na DANFE n.38.910, chave de acesso n. 
5213.0853.4008.1800.1300.5500.1000.0389.1010.0798.2337, considerada inidônea, uma 
vez que o documento fiscal se destina à Cooperativa Agrícola Serra dos Cristais, e o 
veículo foi abordado em direção à Fazenda Embira, de Gilmar Jose Bedin, conforme 
destacado no Conhecimento de Transportes n. 2.680 e demais documentos citados no 
Termo de Apreensão n. 1100138727-6, anexo. Em consequência, fica sujeito a multa 
formal de 25% sobre o valor da operação.  

 
A autoridade lançadora, indica como infringida as disposições dos 

artigos: 64, Lei 11.651/91 c/c Art. 150, Decreto 4.852/97 e Art. 2° do NA-GSF 138/90. 
Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, VII, "f", da Lei 11651/1991 c/ 
redação da Lei 13446/1999.  

 
O auto de infração é instruído com os seguintes Documentos, Anexo 

Estruturado-Detalhamento do Crédito Tributário, "fl: 02"; Termo de Apreensão, " fls 03 a 
06"; Termo de Liberação, " fl: 07"; Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas, "fl 
08"; Consulta Completa, "fls: 09 e 10"; Consulta Resumida do Contribuinte Pessoa Física, 
"fl:11". 

 
O sujeito passivo, foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em Primeira Instância, conforme Documentos de "fls: 12 e 13".  
 
O sujeito passivo, comparece ao auto nas "fls: 16 a 20", trazendo sua 

impugnação; alegando que: a impugnante atua no ramo de cooperativismo, onde sempre 
visa buscar o menor preço para os seus cooperados para que eles possam começar o seu 
plantio no prazo adequado sem que se gaste muito, pois todos os descontos conseguidos 
são repassados.  

 



 

Porém diz que a multa formal imposta a impugnante decorreu do 
equívoco que foi praticado pelo motorista que transportava a mercadoria, onde ele deveria 
ter se dirigido, primeiramente, à sede da impugnante para que a nota fiscal que 
acobertava a operação de remessa do produto ao agricultor fosse substituída por outra 
onde constaria como remetente a cooperativa e como destinatário o produtor rural, no 
entanto, verificou-se que o motorista não procedeu dessa forma, tendo se dirigido 
diretamente para a propriedade rural do agricultor que havia adquirido a mercadoria por 
intermédio da impugnante. 

 
Alegando também, que mesmo diante da forma equivocada com que 

agiu o motorista da transportadora, a impugnante emitiu o documento fiscal idôneo que 
acobertou a referida operação, no caso a Nota Fiscal 0104979, com protocolo de 
autorização n° 152130364505390 de 23/08/2013, o que acabou por regularizar a operação 
de aquisição e remessa do adubo fertilizante. Tanto é assim que ele diz que o Fisco 
Estadual Lavrou o auto de infração com a aplicação de multa formal em face da 
impugnante, já que não ouve a omissão no pagamento do imposto que incidiu sobre a 
operação, dizendo que o exposto pode se valer das disposições do Art. 112 do CTN, 
trazendo também uma jurisprudência do CAT a respeito do assunto.  

 
Diante do exposto a impugnante requer que se acolha as alegações 

do impugnante quanto à inexistência de qualquer ato por ele praticado que tenha 
transgredido à norma tributária estadual, julgando totalmente improcedente o auto de 
infração determinando o arquivamento do processo administrativo tributário.  

Requer também que se não sendo este o entendimento de Vossa 
Senhoria, que seja aplicada a forma privilegiada disposta no § 8° do artigo 71, da Lei n° 
11.651/91, tendo em vista que não houve falta do pagamento do imposto devido. 

 
O sujeito passivo, anexa documentos de "fls: 21 a 60". 
 
O julgador singular expede o Despacho nº 1217/2014 – JULP, nas 

"fls: 62 E 63", mediante ao qual encaminha os autos à Delegacia Regional de Fiscalização 
de Luziânia para que seu titular determine aos autores do procedimento fiscal ou seus 
eventuais substitutos que adotem as seguintes providencias: 

 
Consignar e termo alteração dos seguintes campos do auto de 

infração: 
 
Penalidade proposta: passar para "Art. 71, inciso VII, "i", da Lei 

11651/91, com redação da Lei 15.505, de 29/12/2005; 
 
Campo 3.1- Valor do tributo – valor originário (valor do ICMS); 
 
Campo 3.2 – Crédito tributário corrigido até a data de lavratura; 
 
2- Incluir como sujeito passivo coobrigado o transportador indicado 

no Termo de Apreensão, com fulcro no art.45, inciso I, "b", da Lei 11.651/91 (CTE); 
 
3- Encaminhar os autos ao NUPRE de origem para intimar os 

sujeitos passivos sobre as consignações procedidas, abrindo-se-lhes prazo para 
manifestações, caso queiram; 

 
4- Em seguida, retornem-se à Primeira Instancia do CAT para 

julgamento. 



 

 
Foi anexado ao auto, um Termo Aditivo nas " fls: 65 e 66". Onde visa 

retificar os dizeres nos campos:  
 
Penalidade proposta, onde se lê; no artigo 71, VII, "f", da Lei 

11651/1991 c/ redação da Lei 13446/1999.  Leia-se artigo 71, VII, "i", § 9°, I, da Lei 
11.651/91, c/ redação da Lei 15.505, de 29/12/05. 

 
 Crédito Tributário, onde se lê: multa formal, leia-se: tributo/multa do 

tributo. 
 
O valor bruto – valor originário (valor de ICMS) é de R$ 6.199,25, 

Credito Tributário corrigido até a data da lavratura, o valor do tributo é de R$ 6.199,25. 
 
O Sujeito passivo, foi intimado nas "fls: 68 e 69", a tomar 

conhecimento do Despacho n° 12/17/2014 e resultado da diligencia de "fls 62 a 67" e, 
querendo manifestar-se. Após, os autos retornarão ao órgão julgador. 

 
Pela sentença n° 379/2016 – JULP, o julgador singular decide pela 

procedência do auto de infração, determinando, contudo, a aplicação do § 8° do artigo 71 
da Lei 11.651/91. Em sua fundamentação afirma que a impugnante tem como objetivo 
precípuo congregar agricultores, na forma do artigo 2° de seu contrato social "fls: 26". 
Gilmar José Bendim, o destinatário final do cloreto de potássio coarse em questão é 
agricultor filiado à referida cooperativa "fl:55". Trazendo algumas jurisprudências e dizeres 
de artigos que regulam esse entendimento. 

 
Pelos motivos acima, não entendo como exigível ICMS na operação. 

Cabe sim a multa formal, conforme lançado originalmente, mas com a aplicação da forma 
privilegiada da multa, por não configurar, ainda que indiretamente, falta de pagamento do 
ICMS.  

 
O sujeito passivo, é intimado nas "fls: 78 a 80", a pagar a quantia 

exigida no processo acima relacionado, em virtude de condenação em julgamento de 1ª 
instância, ou; apresentar recurso voluntário. 

 
O sujeito passivo, comparece aos autos nas "fls: 82 a 86" 

apresentando Recurso Voluntário, alegando que a decisão de Primeira Instancia não deve 
prosperar, já que não foi cometida qualquer irregularidade tributária pela recorrente que 
pudesse causar prejuízos aos cofres públicos do Estado de Goiás. Trazendo um breve 
histórico da "vida" da cooperativa, e os seus objetivos que está principalmente em fazer os 
seus associados alcançar a rentabilidade desejada por todos os meios e recursos obtidos 
em decorrência de sua organização. Dizendo que um de seus objetivos previsto no 
Estatuto Social, é o de receber, transportar, classificar, padronizar, secar, beneficiar, 
armazenar, expurgar e/ou reexpurgar, industrializar, embalar e comercializar, em conjunto 
a produção de seus cooperados. 

 
Alegando também que a principal atividade-fim da recorrente é, 

resumidamente, fomentar a atividade de seus associados mediante práticas comerciais 
com baixo custo na aquisição de insumos agrícola, além de receber, armazenar, depositar 
os grãos, e, no momento adequado, efetuar a comercialização do produto dos seus 
cooperados. Com isso, o fundamento do auto de infração que a recorrente transportava 
mercadoria acobertada com documento fiscal inidôneo não deve prosperar; trazendo 
também os demais dizeres já alegados anteriormente em impugnação. Por fim finaliza 



 

pedindo: que se digne acolher o presente recurso para, reformando a r. sentença n° 
379/2016 – JULP, proferida em sede de primeira instância, julgar totalmente improcedente 
o auto de infração, determinando o arquivamento do processo administrativo tributário. 

 
O sujeito passivo, anexa ao recurso documentos de "fls: 87 A 89". 

Nestes termos, pede deferimento.  
 
É o Relatório. 
 

VOTO 
 

Ao compulsar e analisar as peças constitutivas desta lide, verifiquei 
que à fl. 03, encontra-se acostado termo de apreensão, lavrado em 20 de agosto de 2013, 
às 9.00h.  

 
Verifiquei ainda que a nota fiscal de venda de mercadoria ou 

recebida de terceiros, foi emitida em 23 de agosto de 2013 às 13:33h, conforme pode ser 
conferido à fl. 58. Portanto, após a confirmação da irregularidade.  

 
Observei também que se trata de mercadoria isenta, adubo. Em que 

pese a diligência, em sede de Primeira Instância, que tentou desvirtuar o ocorrido, 
acertada está a decisão singular, que julgou parcialmente o lançamento, inclusive com 
aplicação do §8º do artigo 71 do CTE.    

 
Inclusive há o reconhecimento do fato inferido em linhas 

imediatamente volvidas, por parte da empresa, ora autuada.   
 
Assim, voto conhecendo do recurso voluntário, negando-lhe 

provimento para manter a decisão singular que considerou parcialmente procedente o 
auto de infração, que aplicou a forma privilegiada prevista no § 8º do art. 71 da Lei nº 
11.651/91. 

 
 

Sala das sessões, em 13 de julho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01004/16 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: Multa formal. Transporte de mercadoria acobertada de 
nota fiscal considerada inidônea. Procedente em parte.  
 
Reafirma-se a decisão singular que julgou procedente em parte 
o lançamento, com a aplicação de benefício previsto em lei, 
quando estiver demonstrado nos autos que a omissão, ora em 
apreciação, não causou prejuízo ao erário estadual. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 27 de junho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe  provimento para manter a decisão singular que considerou 
parcialmente procendente o auto de infração, que aplicou a forma privilegiada prevista no 
§ 8º do art. 71 da Lei nº 11.651/91. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo; transportava 
mercadorias consideradas isentas em operação interna, 30 toneladas de cloreto de 
potássio coarse, constantes na DANFE n.38.910, chave de acesso n. 
5213.0853.4008.1800.1300.5500.1000.0389.1010.0798.2337, considerada inidônea, uma 
vez que o documento fiscal se destina à Cooperativa Agrícola Serra dos Cristais, e o 
veículo foi abordado em direção à Fazenda Embira, de Gilmar Jose Bedin, conforme 
destacado no Conhecimento de Transportes n. 2.680 e demais documentos citados no 
Termo de Apreensão n. 1100138727-6, anexo. Em consequência fica sujeito a multa 
formal de 25 sobre o valor da operação.  

 
A autoridade lançadora, indica como infringida as disposições dos 

artigos: 64, Lei 11.651/91 c/c Art. 150, Decreto 4.852/97 e Art. 2° do NA-GSF 138/90. 
Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, VII, "f", da Lei 11651/1991 c/ 
redação da Lei 13446/1999.  

 
O auto de infração é instruído com os seguintes Documentos, Anexo 

Estruturado-Detalhamento do Crédito Tributário, "fl: 02"; Termo de Apreensão, " fls 03 a 
06"; Termo de Liberação, " fl: 07"; Consulta Completa, "fls: 08 a 10"; Conhecimento de 
Transporte Rodoviário de Cargas, "fl: 11". 

 
O sujeito passivo, foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em Primeira Instância, conforme Documentos de "fls: 12 e 13".  
 
O sujeito passivo, comparece ao auto nas "fls: 16 a 20", trazendo sua 

impugnação; alegando que: a impugnante atua no ramo de cooperativismo, onde sempre 
visa buscar o menor preço para os seus cooperados para que eles possam começar o seu 
plantio no prazo adequado sem que se gaste muito, pois todos os descontos conseguidos 
são repassados.  

 



 

 Porém diz que a multa formal imposta a impugnante decorreu do 
equívoco que foi praticado pelo motorista que transportava a mercadoria, onde ele deveria 
ter se dirigido, primeiramente, à sede da impugnante para que a nota fiscal que 
acobertava a operação de remessa do produto ao agricultor fosse substituída por outra 
onde constaria como remetente a cooperativa e como destinatário o produtor rural, no 
entanto, verificou-se que o motorista não procedeu dessa forma, tendo se dirigido 
diretamente para a propriedade rural do agricultor que havia adquirido a mercadoria por 
intermédio da impugnante. 

 
Alegando também, que mesmo diante da forma equivocada com que 

agiu o motorista da transportadora, a impugnante emitiu o documento fiscal idôneo que 
acobertou a referida operação, no caso a Nota Fiscal 0104979, com protocolo de 
autorização n° 152130364505390 de 23/08/2013, o que acabou por regularizar a operação 
de aquisição e remessa do adubo fertilizante. Tanto é assim que ele diz que o Fisco 
Estadual Lavrou o auto de infração com a aplicação de multa formal em face da 
impugnante, já que não ouve a omissão no pagamento do imposto que incidiu sobre a 
operação, dizendo que o exposto pode se valer das disposições do Art. 112 do CTN, 
trazendo também uma jurisprudência do CAT a respeito do assunto.  

 
Diante do exposto a impugnante requer que se acolha as alegações 

do impugnante quanto à inexistência de qualquer ato por ele praticado que tenha 
transgredido à norma tributária estadual, julgando totalmente improcedente o auto de 
infração determinando o arquivamento do processo administrativo tributário.  

Requer também que se não sendo este o entendimento de Vossa 
Senhoria, que seja aplicada a forma privilegiada disposta no § 8° do artigo 71, da Lei n° 
11.651/91, tendo em vista que não houve falta do pagamento do imposto devido. 

 
O sujeito passivo, anexa documentos de "fls: 21 a 60". 
 
O julgador singular expede o Despacho nº 1243/2014 – JULP, nas 

"fls: 62 e 63", mediante ao qual encaminha os autos à Delegacia Regional de Fiscalização 
de Luziânia para que seu titular determine aos autores do procedimento fiscal ou seus 
eventuais substitutos que adotem as seguintes providencias: 

 
Consignar e termo alteração dos seguintes campos do auto de 

infração: 
 
Penalidade proposta: passar para "Art. 71, inciso VII, "i", da Lei 

11651/91, com redação da Lei 15.505, de 29/12/2005; 
 
Campo 3.1- Valor do tributo – valor originário (valor do ICMS); 
 
Campo 3.2 – Crédito tributário corrigido até a data de lavratura; 
 
2- Incluir como sujeito passivo coobrigado o transportador indicado 

no Termo de Apreensão, com fulcro no art.45, inciso I, "b", da Lei 11.651/91 (CTE); 
 
3- Encaminhar os autos ao NUPRE de origem para intimar os 

sujeitos passivos sobre as consignações procedidas, abrindo-se lhes prazo para 
manifestações, caso queiram; 

 
4- Em seguida, retornem-se à Primeira Instancia do CAT para 

julgamento. 



 

 
Foi anexado ao auto, um Termo Aditivo nas " fls: 65 e 66". Onde visa 

retificar os dizeres nos campos:  
 
Penalidade proposta, onde se lê; no artigo 71, VII, "f", da Lei 

11651/1991 c/ redação da Lei 13446/1999.  Leia-se artigo 71, VII, "i", § 9°, I, da Lei 
11.651/91, c/ redação da Lei 15.505, de 29/12/05. 

 
Credito tributário, onde se lê: multa formal, leia-se: tributo/ multa do 

tributo. 
 
O valor bruto – valor originário (valor de ICMS) é de R$ 6.612,64, 

Credito Tributário corrigido até a data da lavratura, o valor do tributo é de R$ 6.612,64. 
 
O Sujeito passivo, foi intimado nas "fls: 68 e 69", a tomar 

conhecimento do Despacho n° 1243/2014 e resultado da diligencia de "fls 62 a 67" e, 
querendo manifestar-se. Após, os autos retornarão ao órgão julgador. 

 
Pela sentença n° 559/2016 – JULP, nas "fls: 71 E 72" o julgador 

singular decide pela procedência do auto de infração, determinando, contudo, a aplicação 
do § 8° do artigo 71 da Lei 11.651/91. Em sua fundamentação afirma que a impugnante 
tem como objetivo precípuo congregar agricultores, na forma do artigo 2° de seu contrato 
social "fls: 26". Gilmar José Bendim, o destinatário final do cloreto de potássio coarse em 
questão é agricultor filiado à referida cooperativa "fl:55". Trazendo algumas jurisprudências 
e dizeres de artigos que regulam esse entendimento. 

 
Pelos motivos acima, não entendo como exigível ICMS na operação. 

Cabe sim a multa formal, conforme lançado originalmente, mas com a aplicação da forma 
privilegiada da multa, por não configurar, ainda que indiretamente, falta de pagamento do 
ICMS.  

 
O sujeito passivo, é intimado nas "fls: 74 a 76", a pagar a quantia 

exigida no processo acima relacionado, em virtude de condenação em julgamento de 1ª 
instância, ou; apresentar recurso voluntário. 

 
O sujeito passivo, compare ao auto nas "fls: 78 a 82" apresentando 

Recurso Voluntário, alegando que a decisão de Primeira Instância não deve prosperar, já 
que não foi cometida qualquer irregularidade tributária pela recorrente que pudesse causar 
prejuízos aos cofres públicos do Estado de Goiás. Trazendo um breve histórico da "vida" 
da cooperativa, e os seus objetivos que está principalmente em fazer os seus associados 
alcançarem a rentabilidade desejada por todos os meios e recursos obtidos em 
decorrência de sua organização. Dizendo que um de seus objetivos previsto no Estatuto 
Social, é o de receber, transportar, classificar, padronizar, secar, beneficiar, armazenar, 
expurgar e/ou reexpurgar, industrializar, embalar e comercializar, em conjunto a produção 
de seus cooperados. 

 
Alegando também que a principal atividade-fim da recorrente é, 

resumidamente, fomentar a atividade de seus associados mediante práticas comerciais 
com baixo custo na aquisição de insumos agrícola, além de receber, armazenar, depositar 
os grãos, e, no momento adequado, efetuar a comercialização do produto dos seus 
cooperados. Com isso, o fundamento do auto de infração que a recorrente transportava 
mercadoria acobertada com documento fiscal inidôneo não deve prosperar; trazendo 
também os demais dizeres já alegados anteriormente em impugnação. Por fim finaliza 



 

pedindo: que se digne acolher o presente recurso para, reformando a r. sentença n° 
379/2016 – JULP, proferida em sede de primeira instância, julgar totalmente improcedente 
o auto de infração, determinando o arquivamento do processo administrativo tributário. 

 
O sujeito passivo, anexa ao recurso documentos de "fls: 83 A 85”. 

Nestes termos, pede deferimento.  
 
É o Relatório. 
 

VOTO 
 

Ao compulsar e analisar as peças constitutivas desta lide, verifiquei 
que à fl. 03, encontra-se acostado termo de apreensão, lavrado em 30 de agosto de 2013, 
às 9.30h.  

 
Verifiquei ainda que a nota fiscal de venda de mercadoria ou 

recebida de terceiros, foi emitida em 30 de agosto de 2013 às 11:02h, conforme pode ser 
conferido à fl. 59. Portanto, após a confirmação da irregularidade.  

 
Observei também que se trata de mercadoria isenta, adubo. Em que 

pese a diligência, em sede de primeira instância, que tentou desvirtuar o ocorrido, 
acertada está a decisão singular, que julgou parcialmente o lançamento, inclusive com 
aplicação do §8º do artigo 71 do CTE.    

 
Inclusive há o reconhecimento do fato inferido em linhas 

imediatamente volvidas, por parte da empresa, ora autuada.   
 
Assim, voto conhecendo do recurso voluntário, negando-lhe 

provimento para manter a decisão singular que considerou parcialmente procedente o 
auto de infração, que aplicou a forma privilegiada prevista no § 8º do art. 71 da Lei nº 
11.651/91. 

 
 

Sala das sessões, em 13 de julho de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01009/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro João Divino de Brito 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Falta de escrituração no 
livro Registro de Entradas de documento fiscal de aquisição de 
mercadoria. Procedência em parte. Aplicação da forma 
privilegiada prevista no § 8º, do art. 71, do CTE. 
 
1. Os contribuintes do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 
cumprimento de obrigações tributárias, relacionadas com o 
ICMS, são obrigados a manter e escriturar os livros exigidos e a 
emitir documentos fiscais. (CTE, art. 64, § 2°); 
 
2. O livro Registro de Entradas destina-se à escrituração da 
entrada, a qualquer título, de mercadoria no estabelecimento; 
(RCTE, art. 308, I); 
 
3. O valor inicial da exigência deve-se conformar àquele apurado 
em trabalho revisional realizado pelo próprio fisco; 
 
4. Quando da prática da irregularidade não resultar, ainda que 
indiretamente, falta de pagamento de imposto, a multa aplicável 
corresponderá a 50% (cinqüenta por cento) do valor fixado para 
a respectiva infração. (CTE, art. 71, § 8°). 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 29 de abril de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe parcial provimento para considerar parcialmente procedente o 
lançamento no valor da multa formal de R$ 399.668,94 (trezentos e noventa e nove mil, 
seiscentos e sessenta e oito reais e noventa e quatro centavos), nos termos da revisão de 
fls. 292, considerando o pagamento de fls. 305 para fins de extinção do crédito tributário. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Nislene Alves Borges, João Divino de Brito e 
Talita Pimenta Félix. E, por maioria de votos, aplicar a forma privilegiada prevista no § 8º 
do art. 71 da Lei nº 11.651/91, arguida pelo Conselheiro João Divino de Brito. Foram 
vencedores os Conselheiros João Divino de Brito e Talita Pimenta Félix. Vencida a 
Conselheira Nislene Alves Borges. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 
deixou de escriturar no livro Registro de Entradas notas fiscais relativas a aquisição de 
mercadorias, nos meses de janeiro a dezembro de 2011, sendo-lhe imputada a exigência 
da multa formal no valor R$ 436.032,43 (quatrocentos e trinta e seis mil, trinta e dois reais 
e quarenta e três centavos) e acréscimos legais.   

 
Citados como infringidos o art. 64, da Lei nº 11.651/91 c/c o art. 308, 

do Decreto 4.852/97, proposta a penalidade prevista no art. 71, VII, "c", da Lei n° 
11.651/91 com redação da Lei nº 13.446/99. 

 



 

Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, extratos de 
NFe (fls. 04 a 193) e cópia do livro Registro de Entradas (fls. 195 a 268), dentre outros 
documentos. 

 
Intimado em 25/09/2012 (fls. 272), o sujeito passivo não comparece 

ao processo, sendo declarado revel (fls. 273). 
 
Revel o sujeito passivo apresenta impugnação em Segunda Instância 

(fls. 281), alegando que parte das notas fiscais consideradas não registradas no livro 
Registro de Entradas, tiveram seus registros efetuados, devendo essas notas serem 
excluídas da autuação. 

 
Junta planilhas (fls. 282 e 283), dentre outros documentos. 
 
A Segunda Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio 

da Resolução n° 103/2015 (fls. 289 a 290), converte o julgamento em diligência e remete 
os autos à Delegacia de origem para que seu ilustre titular, por gentileza, designe auditor 
fiscal, para, à vista das alegações do sujeito passivo, bem como das planilhas 
demonstrativas, efetue as verificações necessárias para se confirmar o alegado pelo 
sujeito passivo, e para, se for o caso, após revisão dos levantamentos, indicar o valor 
efetivo do crédito tributário a ser exigido no lançamento. 

 
O diligenciador, cumprindo a Resolução n° 103/2015, elabora 

planilha (fls. 293 a 297) na qual são relacionadas as notas fiscais que devem ser mantidas 
na autuação. Em relatório (fls. 292), o revisor afirma que após a revisão, a base de cálculo 
passa a ser de R$ 1.598.675,76 e a multa formal deve ser alterada para R$ 399.668,94. 

 
Intimado, o sujeito passivo não se manifesta acerca do resultado da 

revisão. 
 
A pedido da Conselheira Relatora, juntou-se ao processo Planilha de 

Baixa e Imputação de Processos (fls. 305). 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Exige-se no auto de infração a multa formal no valor de R$ 

436.032,43 (quatrocentos e trinta e seis mil trinta e dois reais e quarenta e três centavos) e 
acréscimos legais, pelo fato do sujeito passivo não ter escriturado no livro de Registro de 
Entradas notas fiscais relativas a aquisição de mercadorias, nos meses de janeiro a 
dezembro de 2011.  

 
Fundamentam a exigência fiscal o art. 64, § 2°, do Código Tributário 

Estadual (CTE), o art. 308, do Regulamento do CTE (RCTE), a seguir reproduzidos: 
 
CTE, Art. 64. [...] 
 
§ 2º Os contribuintes do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 
cumprimento de obrigações tributárias, relacionadas com o ICMS, são 
obrigados a manter e escriturar os livros exigidos e a emitir documentos 
fiscais. 

 



 

RCTE, Art. 308. O livro Registro de Entradas destina-se à escrituração da 
(Convênio SINIEF SN/70, art. 70): 
 
I - entrada, a qualquer título, de mercadoria no estabelecimento; 
 
II - utilização de serviço pelo estabelecimento. 

 
A defesa alegou que parte das notas fiscais consideradas não 

registradas no livro Registro de Entradas, tiveram seus registros efetuados, juntando 
planilha contraditória. 

 
A alegação da defesa motivou a baixa do processo em diligência 

para que efetue as verificações necessárias para se confirmar o alegado pelo sujeito 
passivo, e para, se for o caso, após revisão dos levantamentos, indicar o valor efetivo do 
crédito tributário a ser exigido no lançamento. 

 
A diligência em planilha relacionou as notas fiscais que devem ser 

mantidas na autuação (fls. 293 a 297). Após a revisão, o revisor afirmou que a base de 
cálculo passa a ser de R$ 1.598.675,76 e a multa formal deve ser alterada para R$ 
399.668,94 (fls. 292). 

 
Intimado, o sujeito passivo não se manifestou acerca do resultado da 

revisão, presumindo-se acorde com a conclusão do levantamento revisado. 
 
Não tendo a defesa comprovado o registro do total das notas fiscais 

autuadas e tendo a revisão excluído da presente autuação os valores das notas fiscais 
efetivamente escrituradas, o lançamento deve ser declarado procedente em parte sobre a 
multa formal no valor de R$ 399.668,94 (trezentos e noventa e nove mil, seiscentos e 
sessenta e oito reais e noventa e quatro centavos), apurada na revisão (fls. 292). 

 
Pelo fato da irregularidade não ensejar sonegação de tributo, cabe a 

aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º, do art. 71, do CTE: 
 
Art. 71. [...] 
 
§ 8º Quando da prática das irregularidades descritas nos incisos V ao XII 
deste artigo não resultar, ainda que indiretamente, falta de pagamento de 
imposto, a multa aplicável corresponderá a 50% (cinqüenta por cento) do 
valor fixado para a respectiva infração. 

 
O pagamento de fls. 292 dos autos deve ser considerado quando da 

extinção deste processo. 
 
Ante o exposto, conheço da impugnação, dou-lhe parcial provimento 

para considerar parcialmente procedente o lançamento no valor da multa formal de R$ 
399.668,94 (trezentos e noventa e nove mil, seiscentos e sessenta e oito reais e noventa e 
quatro centavos), nos termos da revisão de fls. 292, considerando o pagamento de fls. 305 
para fins de extinção do crédito tributário, aplicando a forma privilegiada prevista no § 8º 
do art. 71 da Lei nº 11.651/91, por mim arguida. 

 
 

Sala das sessões, em 07 de julho de 2016. 

https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/SINIEF/CVSN_70.htm#A70


 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01010/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro João Divino de Brito 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Falta de escrituração no 
livro Registro de Entradas de documento fiscal de aquisição de 
mercadoria. Procedência em parte. Aplicação da forma 
privilegiada prevista no § 8º, do art. 71, do CTE. 
 
1. Os contribuintes do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 
cumprimento de obrigações tributárias, relacionadas com o 
ICMS, são obrigados a manter e escriturar os livros exigidos e a 
emitir documentos fiscais. (CTE, art. 64, § 2°); 
 
2. O livro Registro de Entradas destina-se à escrituração da 
entrada, a qualquer título, de mercadoria no estabelecimento; 
(RCTE, art. 308, I); 
 
3. O valor inicial da exigência deve-se conformar àquele apurado 
em trabalho revisional realizado pelo próprio fisco; 
 
4. Quando da prática da irregularidade não resultar, ainda que 
indiretamente, falta de pagamento de imposto, a multa aplicável 
corresponderá a 50% (cinqüenta por cento) do valor fixado para 
a respectiva infração. (CTE, art. 71, § 8°). 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 29 de abril de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe parcial provimento para considerar parcialmente procedente o 
lançamento no valor da multa formal de R$ 30.985,98 (trinta mil, novecentos e oitenta e 
cinco reais e noventa e oito centavos), nos termos da revisão de fls. 220, considerando o 
pagamento de fls. 228 para fins de extinção do crédito tributário. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Nislene Alves Borges, João Divino de Brito e Talita Pimenta 
Félix. E, por maioria de votos, aplicar a forma privilegiada prevista no § 8º do art. 71 da Lei 
nº 11.651/91, arguida pelo Conselheiro João Divino de Brito. Foram vencedores os 
Conselheiros João Divino de Brito e Talita Pimenta Félix. Vencida a Conselheira Nislene 
Alves Borges. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 
deixou de escriturar no livro Registro de Entradas notas fiscais relativas a aquisição de 
mercadorias, no mês de setembro de 2008 e nos meses de fevereiro, março e junho 
dezembro de 2009, sendo-lhe imputada a exigência da multa formal no valor R$ 42.029,65 
(quarenta e dois mil, vinte e nove reais e sessenta e cinco centavos) e acréscimos legais.   

 
Citados como infringidos o art. 64, da Lei nº 11.651/91 c/c o art. 308, 

do Decreto 4.852/97, proposta a penalidade prevista no art. 71, VII, "c", da Lei n° 
11.651/91 com redação da Lei nº 13.446/99. 

 



 

Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, extratos de 
NFe (fls. 04 a 47) e cópia do livro Registro de Entradas (fls. 49 a 195), dentre outros 
documentos. 

 
Intimado em 25/09/2012 (fls. 199), o sujeito passivo não comparece 

ao processo, sendo declarado revel (fls. 200). 
 
Revel o sujeito passivo apresenta impugnação em Segunda Instância 

(fls. 208), alegando que parte das notas fiscais consideradas não registradas no livro 
Registro de Entradas, tiveram seus registros efetuados, devendo essas notas serem 
excluídas da autuação. 

 
Junta planilhas (fls. 209 e 210), dentre outros documentos. 
 
A Segunda Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio 

da Resolução n° 102/2015 (fls. 216 a 217), converte o julgamento em diligência e remete 
os autos à Delegacia de origem para que seu ilustre titular, por gentileza, designe auditor 
fiscal, para, à vista das alegações do sujeito passivo, bem como das planilhas 
demonstrativas, efetue as verificações necessárias para se confirmar o alegado pelo 
sujeito passivo, e para, se for o caso, após revisão dos levantamentos, indicar o valor 
efetivo do crédito tributário a ser exigido no lançamento. 

 
O diligenciador, cumprindo a Resolução n° 102/2015, em relatório 

(fls. 219), apresenta planilha inclusa na qual são relacionadas as notas fiscais que devem 
ser mantidas na autuação. Após a revisão, a base de cálculo passa a ser de R$ 
123.943,92 e a multa formal deve ser alterada para R$ 30.985,98, anota o revisor (fls. 
220). 

 
Intimado, o sujeito passivo não se manifesta acerca do resultado da 

revisão. 
 
A pedido da Conselheira Relatora, juntou-se ao processo Planilha de 

Baixa e Imputação de Processos (fls. 228). 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Exige-se no auto de infração a multa formal no valor de R$ 42.029,65 

(quarenta e dois mil vinte e nove reais e sessenta e cinco centavos) e acréscimos legais, 
pelo fato do sujeito passivo não ter escriturado no livro de Registro de Entradas notas 
fiscais relativas a aquisição de mercadorias, no mês de setembro de 2008 e nos meses de 
fevereiro, março e junho dezembro de 2009.  

 
Fundamentam a exigência fiscal o art. 64, § 2°, do Código Tributário 

Estadual (CTE), o art. 308, do Regulamento do CTE (RCTE), a seguir reproduzidos: 
 
CTE, Art. 64. [...] 
 
§ 2º Os contribuintes do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 
cumprimento de obrigações tributárias, relacionadas com o ICMS, são 
obrigados a manter e escriturar os livros exigidos e a emitir documentos 
fiscais. 

 



 

RCTE, Art. 308. O livro Registro de Entradas destina-se à escrituração da 
(Convênio SINIEF SN/70, art. 70): 
 
I - entrada, a qualquer título, de mercadoria no estabelecimento; 
 
II - utilização de serviço pelo estabelecimento. 

 
A defesa alegou que parte das notas fiscais consideradas não 

registradas no livro Registro de Entradas, tiveram seus registros efetuados, juntando 
planilha contraditória. 

 
A alegação da defesa motivou a baixa do processo em diligência 

para que efetue as verificações necessárias para se confirmar o alegado pelo sujeito 
passivo, e para, se for o caso, após revisão dos levantamentos, indicar o valor efetivo do 
crédito tributário a ser exigido no lançamento. 

 
A diligência em planilha inclusa relacionou as notas fiscais que 

devem ser mantidas na autuação (fls. 219). Após a revisão, o revisor afirmou que a base 
de cálculo passa a ser de R$ 123.943,92 e a multa formal deve ser alterada para R$ 
30.985,98 (fls. 220). 

 
Intimado, o sujeito passivo não se manifestou acerca do resultado da 

revisão, presumindo-se acorde com a conclusão do levantamento revisado. 
 
Não tendo a defesa comprovado o registro do total das notas fiscais 

autuadas e tendo a revisão excluído da presente autuação os valores das notas fiscais 
efetivamente escrituradas, o lançamento deve ser declarado procedente em parte sobre a 
multa formal no valor de R$ 85.425,95 (oitenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e cinco 
reais e noventa e cinco centavos), apurada na revisão (fls. 232). 

 
Pelo fato da irregularidade não ensejar sonegação de tributo, cabe a 

aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º, do art. 71, do CTE: 
 
Art. 71. [...] 
 
§ 8º Quando da prática das irregularidades descritas nos incisos V ao XII 
deste artigo não resultar, ainda que indiretamente, falta de pagamento de 
imposto, a multa aplicável corresponderá a 50% (cinqüenta por cento) do 
valor fixado para a respectiva infração. 

 
O pagamento de fls. 241 dos autos deve ser considerado quando da 

extinção deste processo. 
 
Ante o exposto, conheço da impugnação, dou-lhe parcial provimento 

para considerar parcialmente procedente o lançamento no valor da multa formal de R$ 
85.425,95 (oitenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e noventa e cinco 
centavos), nos termos da revisão de fls. 232, considerando o pagamento de fls. 241 para 
fins de extinção do crédito tributário, aplicando a forma privilegiada prevista no § 8º do art. 
71 da Lei nº 11.651/91, por mim arguida. 

 
 

Sala das sessões, em 07 de julho de 2016. 

https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/SINIEF/CVSN_70.htm#A70
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Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01011/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro João Divino de Brito 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Falta de escrituração no 
livro Registro de Entradas de documento fiscal de aquisição de 
mercadoria. Procedência em parte. Aplicação da forma 
privilegiada prevista no § 8º, do art. 71, do CTE. 
 
1. Os contribuintes do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 
cumprimento de obrigações tributárias, relacionadas com o 
ICMS, são obrigados a manter e escriturar os livros exigidos e a 
emitir documentos fiscais. (CTE, art. 64, § 2°); 
 
2. O livro Registro de Entradas destina-se à escrituração da 
entrada, a qualquer título, de mercadoria no estabelecimento; 
(RCTE, art. 308, I); 
 
3. O valor inicial da exigência deve-se conformar àquele apurado 
em trabalho revisional realizado pelo próprio fisco; 
 
4. Quando da prática da irregularidade não resultar, ainda que 
indiretamente, falta de pagamento de imposto, a multa aplicável 
corresponderá a 50% (cinqüenta por cento) do valor fixado para 
a respectiva infração. (CTE, art. 71, § 8°). 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 29 de abril de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe parcial provimento para considerar parcialmente procedente o 
lançamento no valor da multa formal de R$ 85.425,95 (oitenta e cinco mil, quatrocentos e 
vinte e cinco reais e noventa e cinco centavos), nos termos da revisão de fls. 232, 
considerando o pagamento de fls. 241 para fins de extinção do crédito tributário. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Nislene Alves Borges, João Divino de Brito e 
Talita Pimenta Félix. E, por maioria de votos, aplicar a forma privilegiada prevista no § 8º 
do art. 71 da Lei nº 11.651/91, arguida pelo Conselheiro João Divino de Brito. Foram 
vencedores os Conselheiros João Divino de Brito e Talita Pimenta Félix. Vencida a 
Conselheira Nislene Alves Borges. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 
deixou de escriturar no livro Registro de Entradas notas fiscais relativas a aquisição de 
mercadorias, nos meses de janeiro a dezembro de 2010, sendo-lhe imputada a exigência 
da multa formal no valor R$ 182.994,36 (cento e oitenta e dois mil, novecentos e noventa 
e quatro reais e trinta e seis centavos) e acréscimos legais.   

 
Citados como infringidos o art. 64, da Lei nº 11.651/91 c/c o art. 308, 

do Decreto 4.852/97, proposta a penalidade prevista no art. 71, VII, "c", da Lei n° 
11.651/91 com redação da Lei nº 13.446/99. 

 



 

Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, extratos de 
NFe (fls. 04 a 99) e cópia do livro Registro de Entradas (fls. 101 a 206), dentre outros 
documentos. 

 
Intimado em 25/09/2012 (fls. 210), o sujeito passivo não comparece 

ao processo, sendo declarado revel (fls. 211). 
 
Revel o sujeito passivo apresenta impugnação em Segunda Instância 

(fls. 220), alegando que parte das notas fiscais consideradas não registradas no livro 
Registro de Entradas, tiveram seus registros efetuados, devendo essas notas serem 
excluídas da autuação. 

 
Junta planilhas (fls. 221 e 222), dentre outros documentos. 
 
A Segunda Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio 

da Resolução n° 101/2015 (fls. 228 a 229), converte o julgamento em diligência e remete 
os autos à Delegacia de origem para que seu ilustre titular, por gentileza, designe auditor 
fiscal, para, à vista das alegações do sujeito passivo, bem como das planilhas 
demonstrativas, efetue as verificações necessárias para se confirmar o alegado pelo 
sujeito passivo, e para, se for o caso, após revisão dos levantamentos, indicar o valor 
efetivo do crédito tributário a ser exigido no lançamento. 

 
O diligenciador, cumprindo a Resolução n° 101/2015, em relatório 

(fls. 231), apresenta planilha inclusa na qual são relacionadas as notas fiscais que devem 
ser mantidas na autuação. Após a revisão, a base de cálculo passa a ser de R$ 
341.703,78 e a multa formal deve ser alterada para R$ 85.425,95, anota o revisor. 

 
Intimado, o sujeito passivo não se manifesta acerca do resultado da 

revisão. 
 
A pedido da Conselheira Relatora, juntou-se ao processo Planilha de 

Baixa e Imputação de Processos (fls. 241). 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Exige-se no auto de infração a multa formal no valor de R$ 

182.994,36 (cento e oitenta e dois mil novecentos e noventa e quatro reais e trinta e seis 
centavos) e acréscimos legais, pelo fato do sujeito passivo não ter escriturado no livro de 
Registro de Entradas notas fiscais relativas a aquisição de mercadorias, nos meses de 
janeiro a dezembro de 2010.  

 
Fundamentam a exigência fiscal o art. 64, § 2°, do Código Tributário 

Estadual (CTE), o art. 308, do Regulamento do CTE (RCTE), a seguir reproduzidos: 
 
CTE, Art. 64. [...] 
 
§ 2º Os contribuintes do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 
cumprimento de obrigações tributárias, relacionadas com o ICMS, são 
obrigados a manter e escriturar os livros exigidos e a emitir documentos 
fiscais. 

 



 

RCTE, Art. 308. O livro Registro de Entradas destina-se à escrituração da 
(Convênio SINIEF SN/70, art. 70): 
 
I - entrada, a qualquer título, de mercadoria no estabelecimento; 
 
II - utilização de serviço pelo estabelecimento. 

 
A defesa alegou que parte das notas fiscais consideradas não 

registradas no livro Registro de Entradas, tiveram seus registros efetuados, juntando 
planilha contraditória. 

 
A alegação da defesa motivou a baixa do processo em diligência 

para que efetue as verificações necessárias para se confirmar o alegado pelo sujeito 
passivo, e para, se for o caso, após revisão dos levantamentos, indicar o valor efetivo do 
crédito tributário a ser exigido no lançamento. 

 
A diligência em planilha inclusa relacionou as notas fiscais que 

devem ser mantidas na autuação (fls. 231). Após a revisão, o revisor afirmou que a base 
de cálculo passa a ser de R$ 341.703,78 e a multa formal deve ser alterada para R$ 
85.425,95 (fls. 232). 

 
Intimado, o sujeito passivo não se manifestou acerca do resultado da 

revisão, presumindo-se acorde com a conclusão do levantamento revisado. 
 
Não tendo a defesa comprovado o registro do total das notas fiscais 

autuadas e tendo a revisão excluído da presente autuação os valores das notas fiscais 
efetivamente escrituradas, o lançamento deve ser declarado procedente em parte sobre a 
multa formal no valor de R$ 85.425,95 (oitenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e cinco 
reais e noventa e cinco centavos), apurada na revisão (fls. 232). 

 
Pelo fato da irregularidade não ensejar sonegação de tributo, cabe a 

aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º, do art. 71, do CTE: 
 
Art. 71. [...] 
 
§ 8º Quando da prática das irregularidades descritas nos incisos V ao XII 
deste artigo não resultar, ainda que indiretamente, falta de pagamento de 
imposto, a multa aplicável corresponderá a 50% (cinqüenta por cento) do 
valor fixado para a respectiva infração. 

 
O pagamento de fls. 241 dos autos deve ser considerado quando da 

extinção deste processo. 
 
Ante o exposto, conheço da impugnação, dou-lhe parcial provimento 

para considerar parcialmente procedente o lançamento no valor da multa formal de R$ 
85.425,95 (oitenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e noventa e cinco 
centavos), nos termos da revisão de fls. 232, considerando o pagamento de fls. 241 para 
fins de extinção do crédito tributário, aplicando a forma privilegiada prevista no § 8º do art. 
71 da Lei nº 11.651/91, por mim arguida. 

 
 

Sala das sessões, em 07 de julho de 2016. 

https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/SINIEF/CVSN_70.htm#A70
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01020/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade da peça básica, 
sendo a primeira, por insegurança na determinação da infração 
e a segunda por cerceamento ao direito de defesa. Rejeitadas. 
Multa formal. Escrituração Fiscal Digital – EFD, não realizada. 
Procedente. Adequação da penalidade para a prevista no art. 71, 
inciso XII, alínea "d", 2 da Lei 11.651/91, por solicitação da 
defesa. Aplicação do benefício previsto no §8º do artigo 71 do 
CTE, requerido pela sujeição passiva.  
 
1. Tornam-se inócuos os questionamentos sobre nulidade da 
lide quando tais inquirições forem desprovidas de amparo legal; 
 
2. Julga-se procedente o auto de infração, quando a instrução 
processual apontar que o polo passivo não cumpriu a 
orientação contida na norma tributária em seu aspecto 
acessório, aplicando-se benefício previsto na legislação, quando 
tal omissão não tiver ocasionado prejuízo ao erário estadual. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 30 de maio de 2016, decidiu, por maioria de votos,  rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por 
insegurança na determinação da infração e a segunda, por cerceamento ao direito de 
defesa. Foram vencedores os Conselheiros Mário de Oliveira Andrade, Aldeci de Souza 
Flor, Rickardo de Souza Santos Mariano e Masayuki Missao. Vencido o Conselheiro 
Edson Abrão da Silva. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Mário de Oliveira Andrade, Aldeci de 
Souza Flor, Rickardo de Souza Santos Mariano e Masayuki Missao. Vencido o 
Conselheiro Edson Abrão da Silva que votou pela improcedência do auto de infração. 
Também, por maioria de votos, rejeitar o pedido da defesa para adequação da penalidade 
para a prevista no art. 71, inciso XXIII, alínea "a", da Lei 11.651/91. Foram vencedores os 
Conselheiros Mário de Oliveira Andrade, Aldeci de Souza Flor, Rickardo de Souza Santos 
Mariano e Masayuki Missao. Vencido o Conselheiro Edson Abrão da Silva. E, ainda por 
maioria de votos, acolher a solicitação do sujeito passivo para adequação da penalidade 
para a prevista no art. 71, inciso XII, alínea "d", 2  da Lei 11.651/91. Foram vencedores os 
Conselheiros Edson Abrão da Silva, Rickardo de Souza Santos Mariano e Masayuki 
Missao. Vencidos os Conselheiros Mário de Oliveira Andrade e Aldeci de Souza Flor, que 
votaram contra a adequação da penalidade. E,  por maioria de votos, acolher a aplicação 
da forma privilegiada prevista no § 8º do art. 71 da Lei nº 11.651/91. Foram vencedores os 
Conselheiros Edson Abrão da Silva, Rickardo de Souza Santos Mariano e Masayuki 
Missao. Vencidos os Conselheiros Mário de Oliveira Andrade e Aldeci de Souza Flor que 
votaram contra a aplicação da forma privilegiada da multa. 
 



 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo, em 
epígrafe, deixou de escriturar o livro Registro de Entrada de Mercadoria, relativo à 
escrituração Fiscal Digital – EFD. Por esse motivo, foi-lhe imputada a obrigatoriedade de 
recolher multa formal.  

 
A base legal dada por infringida foi assim descrita: artigo 64, §2º da 

Lei nº. 11651/91, c/c artigo 308, 310 e 356 – C, §1º, I do RCTE. E a penalidade aplicada: 
artigo 71, VII, ‘c’ do CTE.  

 
Instruindo o feito em sua fase cognitiva o autuante acostou a este 

volume os documentos de fls. 2 a 15.  
 
Impugnando o lançamento o polo passivo alega que escriturou no 

livro Registro de Entrada de Mercadoria – EFD – a totalidade dos documentos fiscais de 
entrada no período objeto desta ação fiscal; argui a nulidade do auto de infração, a 
firmando que a multa tem caráter confiscatório; cita julgados sobre a matéria; requer 
aplicação da forma privilegiada do §8º do artigo 71 do CTE, fls.  29/36. Junta documentos, 
fls. 37/60.  

 
O ilustre sentenciador “a quo” refuta o questionamento preliminar, 

julga procedente o lançamento, fls. 62 a 66.  
 
Em grau de recurso voluntário o polo passivo reafirma a arguição de 

preliminar de nulidade da peça básica sendo a primeira, por insegurança na determinação 
da infração e a segunda, por cerceamento ao direito de defesa. Adentra ao mérito para 
ratificar que escriturou no livro Registro de Entrada de Mercadoria – EFD – a totalidade 
dos documentos fiscais de entrada no período objeto desta ação fiscal; argui a nulidade do 
auto de infração, afirmando que a multa tem caráter confiscatório; cita julgados sobre a 
matéria; requer aplicação da forma privilegiada do §8º do artigo 71 do CTE, fls. 80/108. 
Junta documentos, fls. 109/ 113.  

 
Atravessa memorial, fls. 118 a 121, onde repete as alegações e 

questionamentos pronunciados em fases defensórias anteriores. 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Sobre as preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela 
autuada, sendo a primeira, por insegurança na determinação da infração e a segunda, por 
cerceamento ao direito de defesa, as rejeito, por não haver nos elementos constitutivos da 
lide qualquer afronta ao capítulo que trata da nulidade dos atos processuais, insertos nos 
incisos III e IV do artigo 20 da Lei nº 16.469/09. A infração foi corretamente aplicada, a 
instrução processual, em sede cognitiva e efetivada com clareza, os prazos processais 
respeitados, inclusive com vista dos autos à parte litigante, nos momentos processuais, 
que por “ex legis” lhe são próprios. Assim, rejeitadas estão as preliminares em comento.  

 
Com as questões incidentais solucionadas, volvo-me à razão de 

direito desta demanda, onde, de pronto, reafirmo o juízo exarado pelo julgar monocrático, 
que julgou procedente a vestibular, conforme passo a expor:  

 



 

A orientação contida no §1º do artigo 19 da Lei nº. 16.469/09, que 
será transcrita na sequência, impõe ao contribuinte que apresente provas de suas 
alegações no primeiro comparecimento ao processo. Entretanto, esse cuidado a defesa 
não teve, ao não trazer aos autos elementos de prova capazes de contrapor a acusação 
que lhe foi imposta na inicial.    

 

Art. 19. Todos os meios legais são hábeis para provar a verdade dos fatos 
em litígio. 

 

§ 1º Devem ser apresentados juntamente com o documento que formaliza 
o lançamento ou no primeiro comparecimento do sujeito passivo no 
processo, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou de fato 
superveniente e desde que suficientemente demonstrada essa situação: 

 
Considerando o preceituado pelo artigo 64 do CTE, que será 

transcrito na sequência, a falta do registro das notas fiscais implica em irregularidade, que 
resultam em sanção de ordem acessória, que exatamente o que ocorreu nesta ação. .  

 

Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do 
imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou 
negativas, estabelecidas na legislação tributária. 

 
Face ao pedido da defesa para adequação da penalidade para a 

prevista no art. 71, inciso XXIII, alínea "a", da Lei 11.651/91, a rejeito. 
 

Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas:  

[...] 

XXIII - por arquivo magnético apresentado com omissão de registro ou com 
informação incorreta ou incompleta referente a qualquer campo de registro, 
inclusive aquele que apresente valor de operação ou prestação divergente 
com o valor da operação ou prestação realizada pelo contribuinte, 
sucessiva e cumulativamente, no valor de: 

a) R$ 935,31 (novecentos e trinta e cinco reais e trinta e um centavos); 

 
Entretanto, acolho a solicitação do sujeito passivo para adequação 

da penalidade para a prevista no art. 71, inciso XII, alínea "d", 2 da Lei 11.651/91, esta 
mais benéfica ao polo passivo, “verbis”: 

 

XII - equivalentes aos percentuais de: 

[...] 

d) 2% (dois por cento) do valor: 

[...] 

2. da diferença verificada no cotejo do valor das operações ou prestações 
constante em documento de informação e apuração do imposto com o valor 
constante em arquivo magnético contendo informações relacionadas a 
operações ou prestações. 

Ainda, acolho o requerido pela defesa, sobre a aplicação do 
benefício previsto no §8º do mencionado artigo 71 do CTE, “verbis”, vez que comprovado 



 

está nos autos que a omissão, motivadora desta demanda, não ocasionou prejuízo ao 
erário estadual.    

 

§ 8º Quando da prática das irregularidades descritas nos incisos V ao XII 
deste artigo não resultar, ainda que indiretamente, falta de pagamento de 
imposto, a multa aplicável corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do 
valor fixado para a respectiva infração. 

 
Assim, voto rejeitando as preliminares de nulidade da peça básica, 

arguidas pela autuada, sendo a primeira, por insegurança na determinação da infração e a 
segunda, por cerceamento ao direito de defesa. Quanto ao mérito, conheço do recurso 
voluntário, nego-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Também rejeito o pedido da defesa para adequação da 
penalidade para a prevista no art. 71, inciso XXIII, alínea "a", da Lei 11.651/91. E, ainda, 
acolho a solicitação do sujeito passivo para adequação da penalidade para a prevista no 
art. 71, inciso XII, alínea "d", 2 da Lei 11.651/91. Acolho a aplicação da forma privilegiada 
prevista no § 8º do art. 71 da Lei nº 11.651/91.  

 
 

Sala das sessões, em 07 de julho de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01028/16 
 
Relator: Conselheiro Alcedino Gomes Barbosa 
 

 
EMENTA: ICMS. Multa formal. Extravio de documentação fiscal. 
Procedência parcial.  
 
O cumprimento de parte da obrigação tributária acessória mitiga 
a pretensão fiscal e por isso o auto de infração é parcialmente 
procedente. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 20 de maio de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido 
de diligência formulado pelo autuado.  Participaram do julgamento os Conselheiros 
Alcedino Gomes Barbosa, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Gilmar Rodrigues de 
Almeida, José Luiz Rosa e Washington Luis Freire de Oliveira. Também por votação 
unânime, conhecer do recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a 
sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor de 
multa formal de R$ 7.085,40 (sete mil e oitenta e cinco reais e quarenta centavos), 
referente a 21 notas fiscais discriminadas às fls. 91, considerando o pagamento de fls. 113 
para fins de extinção do crédito tributário.  Participaram do julgamento os Conselheiros 
Alcedino Gomes Barbosa, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Gilmar Rodrigues de 
Almeida, José Luiz Rosa e Washington Luis Freire de Oliveira. E, por unanimidade de 
votos, rejeitar o pedido de aplicação da forma privilegiada constante do § 3º do art. 71 do 
CTE, feito  pelo autuado.  Participaram do julgamento os Conselheiros Alcedino Gomes 
Barbosa, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Gilmar Rodrigues de Almeida, José 
Luiz Rosa e Washington Luis Freire de Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo não apresentou à 
Delegacia de sua circunscrição quatro mil documentos fiscais, Modelo 1F, Série S-2, de 
nºs 2001 a 6000, razão pela qual são considerados extraviados.  

 
A autoridade lançadora indica como infringida as disposições dos 

artigos 64 do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) combinado com o artigo 
109 do Decreto 4852/97. Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, inciso 
XVIII, "a" do CTE, com redação da Lei nº 12806/1995. 

 
O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: CIAF, 

consulta resumida do contribuinte pessoa jurídica, consulta base CPF "fls. 4 a 9". 
 
Após a intimação e a decretação da revelia do sujeito passivo, 

comparece aos autos a solidária Cristiane Mikhael Hollandy para arguir sua exclusão do 
polo passivo da lide. Argumenta que desligou-se da empresa antes da ocorrência do fato 
gerador; que tal deu-se em 20/08/2003, que o órgão competente da fazenda foi avisado e 
por isso reconhece ser parte ilegítima. 

 



 

Proferida a intimação do sujeito passivo por edital (fls.18), este por 
intermédio de procurador, mandato de fls.49, comparece aos autos para requerer pedido 
de representação.  

Através do provimento singular de fls.51/52, o douto julgador ratifica 
a pretensão fiscal inicial e exclui a sócia Cristiane Mikhael Hollandy do polo passivo da 
lide, por considerá-la parte ilegítima. 

  
Cientificado, o sujeito passivo ingressa com impugnação ao auto de 

infração em Segunda Instância. Argumenta ter entregue a documentação fiscal tida como 
extraviada à Delegacia Regional de Fiscalização de Goianésia no dia 19 de agosto de 
2014, com recebimento acusado pelo Sr. João Paulo de Moura. 

 
 Ao final, requer a reforma da decisão singular para considerar 

improcedente o auto de infração, ou alternativamente, procedente com a redução da multa 
aplicada, cobrando-a por blocos de notas e não por cada nota fiscal.   

 
O sujeito passivo anexa ao recurso os seguintes documentos: 

substabelecimento, cópia da OAB, protocolo de apresentação de documentos (notas 
fiscais), termo de fiel depositário das notas, comprovante de homologação de paralização 
de pessoa jurídica, certidão de óbito, e relatório médico da Sra. Maryam Mikhael, termo de 
inventariança e notas fiscais cujo extravio presumiu-se (fls. 69/77). 

 
Resolução cameral (fls. 85/86), após considerações, converte o 

julgamento em diligência à Delegacia Regional de Fiscalização de Goianésia para que seu 
titular manifeste-se sobre a autenticidade dos documentos (fls.72/73), atestando se houve 
ou não a apresentação das notas fiscais ali constantes a essa repartição fiscal, atendendo 
ao que determina a legislação tributária, especialmente a portaria do GIEF que suspendeu 
a inscrição cadastral por desaparecimento do contribuinte do endereço declarado bem 
como  determinava a apresentação da documentação fiscal à DRF de Goianésia; se o 
sujeito passivo não tiver feito a apresentação das notas fiscais à DRF de Goianésia, o 
mesmo deverá ser notificado a fazê-lo.  

 
Que confirme-se a apresentação das notas fiscais ali discriminadas 

ou que se expeça notificação para o sujeito passivo apresentar as notas fiscais 
extraviadas seja porque do Protocolo de Apresentação de Documentos consta a 
apresentação de "cópia" seja por estar faltando de forma espaçada a apresentação de 
documentos naquela lista, juntando-se ao PAT os documentos relativos às providencias 
tomadas 

 
Em diligência, "fls. 87 a 91", o fiscal revisor relata que: constatou a 

autenticidade do Documento da Folha 72 deste; através do DTE, cientificaram o 
contribuinte da Resolução do CAT (anexo); em 16/03/2016, notificaram o seu 
representante legal a forneceras 21 notas fiscais que não estariam dentre as apresentadas 
ao Fisco (anexo). Passado o prazo para o cumprimento da notificação, na sua ciência (em 
anexo); ficam os 21 documentos considerados "extraviados ou inexistentes".   

 
O sujeito passivo manifesta acerca da diligência, "fls. 95 a 98", 

informando que "em 07/08/2014, foram apresentadas Notas Fiscais Mod. 1 F S-2 Emitidas 
e Livros de Apuração do ICMS, Entradas e Saídas dos anos 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 
e 2011 e Livro de Termos de Ocorrência (Doc. 4 – Protocolo de Apresentação de 
Documentos), inclusive à época, o Sr. João Paulo de Moura, servidor público estadual 
matriculado sob o n° 423153-8 (que recepciona os documentos) declarou acima de sua 
assinatura e carimbo que "OBS: Documentação foi apresentada e devolvida", o Sr. 



 

Ricardo na condição de procurador que fez a apresentação destes documentos"; que "a 
assessoria contábil foi transferida (Doc. 5 – Termo de Transferência de Responsabilidade 
Técnica 009/2015 – padrão do CRC/GO) para a Sra. Samira Mikhael Borges"; que "em 
razão de a empresa demonstrar que não queria a continuidade da assessoria contábil e 
jurídica pelos Requerentes, foi entregue a documentação apresentada em 07/08/2014, sob 
a responsabilidade da Sra. Samira, no dia 29/09/2015 (Doc. 6 – Transferência de 
Responsabilidade de Fiel Depositário), ficando a mesma na qualidade de fiel depositária; 
e, que "a entrega física dos documentos foi feita em 07/10/2015 ao funcionário da 
PNEUAÇO GOIANÉSIA, o Sr. Fabio Miguel Rodrigues (Doc. 7 – Protocolo de entrega de 
documentos da empresa). Requer que sejam feitas as seguintes diligencias, nos termos 
do artigo 19, §3°, I e II da Lei 16.469/2009 para que: 

 
a) o Sr. João Paulo de Moura, servidor público estadual matriculado 

sob o n° 423153-8 que recepcionou os documentos a que faz alusão a mencionada 
Resolução do CAT, confirmar que recebeu, conferi e devolveu aqueles documentos ao Sr. 
Ricardo na época; 

 
b) seja intimado o Sr. Emerwagner de Souza Oliveira, para que 

apresente informações e demais esclarecimentos relativos a recorrente, em razão de ser o 
atual contabilista responsável; 

 
c) notifique-se o Sr. Fábio Miguel Rodrigues, para que apresente os 

documentos solicitados; 
 
d) se necessário, para esclarecimentos e demais informações seja 

notificada a Sra. Samira Mikhael Borges; 
 
e) sejam excluídos do referido PAT, os Requerentes, vez que não 

tem mais nenhuma relação com a Recorrente. 
 
O sujeito passivo anexa os seguintes documentos: notificação fiscal, 

termo de ciência, cópia resolução, cópia documentação pessoal, procuração, protocolo de 
apresentação de documentos, termo de transferência de responsabilidade técnica n° 
009/2015, transferência de responsabilidade de fiel depositário, protocolo de entrega de 
documentos da empresa e comprovante de solicitação de inclusão de contador pessoa 
jurídica "fls. 99 a 111". 

 
É o relatório. 
 

 
V O T O 

 
 
Passo a decidir e de plano devo rejeitar o pedido de diligência 

formulado pelo sujeito passivo por considerar que as intimações, para a apresentação dos 
documentos tidos como extraviados, foram realizadas de acordo com o previsto no 
ordenamento jurídico brasileiro, portanto, válidas. As providências pelas quais clama o 
sujeito passivo, e que embasam o aludido pedido, podem e devem ser tomadas pelo 
próprio interessado no afã de comprovar a inoponibilidade da pretensão fiscal inicial, qual 
seja, de que os documentos tidos como extraviados não o foram. 

 
Encerrada a questão preliminar, na qual sigo acompanhado da 

unanimidade do voto de meus pares, passo às demais questões. 



 

 
Quanto ao mérito considero que o feito deve prosperar em parte. De 

fato, ao compulsar os autos, verifico que o polo passivo promoveu a apresentação da 
maioria da documentação exigida (fls.71/72), porém remanescem vinte e um documentos 
extraviados conforme atesta a diligência de fls.91.  

 
Visto que a apresentação de parte da documentação exigida mitiga o 

valor da multa formal, devo retificar seu valor de R$ 1.349.600,00 (um milhão e trezentos e 
quarenta e nove mil e seiscentos reais) para R$ 7.085,40 (sete mil e oitenta e cinco reais e 
quarenta centavos), considerando-se o pagamento de fls. 113 para fins de extinção do 
crédito tributário. O valor é encontrado mediante a aplicação de mera operação algébrica 
de multiplicação, qual seja, o valor da multa formal vezes a quantidade de documentos, 
que expresso em linguagem matemática assim se apresenta: R$ 337,0 x 21 = R$ 
7.085,40, c.q.d. 

 
E, por último, mas não menos importante, não dou guarida ao pleito 

passivo relativo à aplicação da forma privilegiada prevista no § 3º do artigo 71, por 
considerar que o dispositivo não se aplica às características das Notas Fiscais 
extraviadas.  

 
Dessarte e acompanhado da unanimidade do voto de meus pares, 

conheço do recurso, dou-lhe parcial  provimento para reformar em parte a decisão singular 
e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor da multa formal de R$ 
7.085,40 (sete mil, oitenta e cinco reais e quarenta centavos), referente às vinte e uma 
notas fiscais discriminadas às fls. 91, considerando o pagamento de fls.113 para fins de 
extinção do crédito tributário. E, pelo mesmo quórum, rejeito o pedido de aplicação da 
forma privilegiada constante do § 3º do artigo 71 do CTE.  

 
 

Sala das sessões, em 07 de julho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01033/16 
 
Relator: Conselheiro Alcedino Gomes Barbosa 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação tributária acessória. Extravio de 
documentos fiscais. Procedência parcial. 
 
Quando o sujeito passivo não conseguir, de forma integral, 
carrear para os autos provas que descaracterizem o fato 
determinante da formalização do lançamento, o mesmo deverá 
ser parcialmente mantido. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 29 de abril de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso de ofício, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar 
parcialmente procedente o auto de infração com relação a 5 (cinco) blocos de notas 
fiscais, resultando no valor da multa formal de R$ 936,40 (novecentos e trinta e seis reais 
e quarenta centavos), já com a aplicação do § 3º do art. 71 do CTE, devendo, ainda, ser 
considerado o pagamento de fls. 47 para fins de possível extinção do crédito tributário. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Alcedino Gomes Barbosa, Marlene Maria da 
Silva Ruguê Bernardes, José Pereira D'abadia, Márcio Nogueira Pedra e Washington Luis 
Freire de Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo não apresentou os 
documentos fiscais à repartição fazendária competente, conforme documentos anexos. 
Em consequência, fica sujeito a multa formal no valor de R$ 187,28 por documento, 
perfazendo um total de R$ 13.858,72. 

 
Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 64 e 

146, parágrafo único, da Lei nº 11.651/91, tendo sido proposta a penalidade prevista no 
artigo 71, inciso XX, alínea “a”, item 1, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela 
Lei nº 13.194/1997.  

 
O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 02/08.  
 
Devidamente intimado em Primeira Instância (fls. 09/10), o sujeito 

passivo ingressa com Impugnação às fls. 13, pedindo a improcedência do auto de 
infração, alegando que não apresentou 2 blocos de notas fiscais de nºs 51 a 100 e 151 a 
200 e as notas fiscais de nºs 038, 2146, 2148, 2151, 2154, 2157 e 3447, conforme 
documentação anexa.  

 
Acosta aos autos documentos de fls. 14/17. 
 
Por meio do Despacho nº 1525/2014 de fls. 19, o julgador determinou 

o encaminhamento dos autos à GEPRO a fim de que encaminhe os autos à Delegacia de 
origem para: 1) ateste a autenticidade do documento de fls. 06; 2) em seguida, se 
manifeste também sobre os demais argumentos defensórios, se assim desejar, com intuito 
de oferecer maiores esclarecimentos ao feito, afastando qualquer indício anulatório.  



 

 
Em atendimento ao Despacho supra (fls. 22), a autoridade fiscal 

confirma a autenticidade do documento supramencionado, conforme cópia anexa às fls. 
21.  

 
Sobreveio a sentença singular de fls. 26/29, pelo qual o julgador 

decidiu pela procedência em parte do auto de infração, reduzindo a multa formal a ser 
exigida para a importância de R$ 1.123,68, devendo ser considerado o pagamento da 
parte não litigiosa. 

 
Discordando da decisão singular, a Representação Fazendária 

interpõe Recurso de fls. 30, alegando que o contribuinte comprovou a entrega parcial das 
notas fiscais objeto da autuação, conforme documentos de fls. 17, restando comprovar a 
devolução das notas fiscais discriminadas na coluna “não apresentados” num total de 107 
documentos fiscais e ainda das notas fiscais de nºs 3451 a 3500, ou seja, 50 documentos 
fiscais. Requer, assim, a reforma da decisão singular a fim de que seja julgado 
parcialmente procedente o lançamento, levando-se em consideração as notas fiscais não 
apresentadas à fiscalização.  

 
O sujeito passivo foi intimado para apresentar Contradita ao pedido 

de reforma formulado pela Representação Fazendária (fls. 33/44), porém não se 
manifesta.  

 
A pedido do Conselheiro Relator foi anexado aos autos documento 

de fls. 47. 
 
É o Relatório. 
 
 

VOTO 
 

O presente litígio prende-se a descumprimento de uma obrigação 
tributária acessória pelo sujeito passivo, exigindo-se uma multa formal, referente ao 
extravio das notas fiscais Modelo D-1 de nºs 001 a 3700. 

Conforme previsto na legislação tributária deste Estado, os 
documentos de interesse fiscal devem ser conservados até que ocorra a prescrição dos 
créditos tributários decorrentes dos atos, fatos ou negócios a que se refiram (art. 146, 
parágrafo único, da Lei nº 11.651/91). Constatando-se extravio ou desaparecimento de 
documento fiscal, é correta a imposição de multa formal nos termos legalmente previstos, 
já que a guarda e conservação dos documentos fiscais é de inteira responsabilidade do 
contribuinte, conforme estabelecido no parágrafo único do artigo 146 do Código Tributário 
Estadual.  

 
Por oportuno, transcrevo abaixo o citado dispositivo, in verbis: 
 

Art. 146. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação 
quaisquer disposições legais excludentes ou limitativas do direito de 
examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos 
comerciais ou fiscais dos sujeitos passivos e demais pessoas 
indicadas no artigo anterior, ou da obrigação destes de exibi-los. 

Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e 
fiscal e os comprovantes dos registros neles efetuados, bem como os 



 

demais documentos de interesse fiscal, serão conservados até que 
ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes dos atos, 
fatos ou negócios a que se refiram. 

 

No caso em comento, o documento “Anexo II da Instrução Normativa 
nº 606/03” (fls. 17), juntado pela Requerente, revela a entrega, ao órgão fazendário 
competente, de parte das notas fiscais reclamadas no auto de infração, remanescendo 
extraviadas as notas fiscais numeradas de 3451 a 3500 e 3651 a 3700, totalizando 5 
(cinco) blocos de documentos fiscais.  

Considerando que os documentos fiscais pendentes não foram 
devolvidos, permanece a sua procedência parcial no valor da multa formal de R$ 936,40  
(novecentos e trinta e seis reais e quarenta centavos ), correspondente a não entrega de 5 
(cinco) blocos de notas fiscais, sendo aplicado ao infrator a multa formal de R$ 187,28 
(cento e oitenta e sete reais e vinte e oito centavos) por bloco de nota fiscal extraviado. 

Por sua vez, entendo que, no caso em comento, estamos diante de 
uma situação em que não houve falta de pagamento de imposto, sendo cabível, portanto, 
a aplicação do § 3º do artigo 71 do Código Tributário Estadual. Senão vejamos:   

Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 

§ 3º As multas previstas nas alíneas “a” do inciso XVIII e “a” do inciso 
XX poderão ser aplicadas por grupos de até 25 documentos para nota 
fiscal, modelos 1 ou 1-A, conhecimento de transporte, modelos 8, 9 ou 
11, conhecimento aéreo, modelo 10, e de até 50 documentos para os 
demais documentos fiscais, quando da prática da irregularidade não 
ensejar, ainda que indiretamente, falta de pagamento de imposto. 

Posto isso, levando em conta a prova existente nos autos, voto 
conhecendo da impugnação, dando-lhe parcial provimento para considerar procedente em 
parte o lançamento sobre o valor da multa formal de R$ 936,40 (novecentos e trinta e seis 
reais e quarenta centavos), com a aplicação do § 3º do artigo 71 do Código Tributário 
Estadual, devendo, ainda, ser considerado o pagamento de fls. 47 para fins de possível 
extinção do crédito tributário.  

 
 
 

Sala das sessões, em 08 de julho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01034/16 
 
Relator: Conselheiro José Pereira D'abadia 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade da peça básica. 
Insegurança na determinação da infração. Cerceamento do 
direito de defesa. Rejeitadas. Multa formal. Auditoria das 
disponibilidades. Omissão de registro de saída de mercadorias 
(não tributadas/isentas ou com ICMS retido pelas operações 
posteriores).  Diferença a maior entre o saldo escriturado na 
contabilidade e o saldo reconstituído pelo fisco. Procedente em 
parte. Aplicação da forma privilegiada prevista no §8º do artigo 
71 do CTE.   
 
1. Tornam-se inócuos os questionamentos sobre a nulidade da 
lide, quando tais inquirições forem desprovidas de amparo 
legal; 
 
2. O trabalho revisional respalda o entendimento de que o feito 
deve ser julgador procedente em parte. Aplicando-se o benefício 
previsto na legislação, quando tal omissão não tiver ocasionado 
prejuízo ao erário estadual. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 02 de junho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por 
insegurança na determinação da infração e a segunda, por cerceamento do direito de 
defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros José Pereira D'abadia, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, José Luiz Rosa, Washington Luis Freire de Oliveira e Marlene 
Maria da Silva Ruguê Bernardes. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor de multa formal de R$ 
26.531,43 (vinte e seis mil, quinhentos e trinta e um reais e quarenta e três centavos). 
Foram vencedores os Conselheiros José Pereira D'abadia, Gilmar Rodrigues de Almeida, 
Washington Luis Freire de Oliveira e Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes. Vencido o 
Conselheiro José Luiz Rosa que votou pela improcedência da inicial. E, por unanimidade 
de votos, aplicar a forma privilegiada prevista no § 8º do art. 71 do CTE, arguida pelo 
Relator. Participaram do julgamento os Conselheiros José Pereira D'abadia, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, José Luiz Rosa, Washington Luis Freire de Oliveira e Marlene 
Maria da Silva Ruguê Bernardes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O sujeito passivo, omitiu registro de saída de mercadorias (não 
tributadas/isentas ou com ICMS retido pelas operações posteriores), no período de 
01/01/2011 a 31/12/2011, referente a diferença a maior entre o saldo escriturado na 
contabilidade e o saldo reconstituído pelo fisco nas contas representativas do disponível, 
conforme auditoria das disponibilidades e documentos em anexos. Em consequência 
deverá pagar a multa formal, juntamente com acréscimos legais. 

 



 

Foram indicados como infringidos os artigos 25, §1°, inciso VII e 64, 
Lei 11651/91, combinado com o artigo 141, Decreto 4.852/97. 

 
Com penalidade proposta do artigo 71, VII, "i", da Lei 11651/1991 

com redação da Lei 16241/2008. 
 
Foram anexados aos autos os seguintes documentos: detalhamento 

do credito tributário, apensamento de autos de infração, proporção das mercadorias 
tributadas. "fls. 3 a 5" 

 
O sujeito passivo foi devidamente intimado "fls. 06 e 07". 
 
Apresenta Impugnação "fls. 10 a 11", alegando que, as incorreções 

ou omissões ocorridas no auto de infração n° 4.01.12.047484.42 impedem que se apure o 
valor real, a ser contestado neste procedimento administrativo, e assim sendo é 
necessário que se proceda a apreciação de todo o contexto da defesa. 

 
Aduzem que, no entender da impugnante, o procedimento 

administrativo deve ser considerado nulo ab initio, por cerceamento ao legitimo e pleno 
direito de defesa e por insegurança na determinação da infração. 

 
Arguem que, não é devido o valor creditada, reclamado na inicial. 
 
Ao final requer que seja declarado nulo ab initio e que seja declarado 

nulo o auto de infração.  
 
Anexou os seguintes documentos "fls. 11 a 16": procuração, 

documentação pessoal (OAB)., contrato da empresa. 
 
Conforme Despacho n° 359/2014-JULP "fls. 19", o julgador diz que, 

considerando que o auto de infração n° 4011204748442 foi colocado em diligencia para 
apurar as incorreções alegadas pela defesa que caso sejam confirmadas terão impactos 
no auto de infração em comento. 

 
Com base no que dispõe o artigo 19, §3°, II, da Lei 16.469/09, 

encaminha a Delegacia Fiscal de Goiás para que seu titular determine a realização de 
diligencia com o propósito de apurar a veracidade das alegações. 

 
A Diligência "fls. 21 a 30", diz que, em atenção ao despacho, 

referente ao processo 4011204748442, efetuaram as seguintes providencias: 
 
Procederam incialmente a análise de cada item questionado com os 

documentos remetidos e devido a algumas pendencias dos lançamentos justificados, 
emitem a notificação fiscal de n° 013/2014 para que o contribuinte as explicasse e devido 
ao atendimento parcial fora lavrado o auto de infração de n° 4011402361404. 

 
Após as análises devidas, os empréstimos contraídos não 

registrados no livro Diário foram lançados na planilha Ingressos não contabilizados e 
somados com os Ingressos contabilizados e a seguir excluem o lançamento indevidos 
conforme motivos que seguem e sanada a Auditoria das Disponibilidades, com valores 
obtidos na reconstituição e analise/conclusão, fora emitido o termo aditivo correspondente 
e ainda para cálculo do ICMS fora utilizado a alíquota média de 11,32% 

 



 

Anexou os seguintes documentos "fls. 31 a 37": auditoria das 
disponibilidades proporção das mercadorias tributadas – revisão e termo aditivo. Obs:"Fez 
tabelas" 

 
O sujeito passivo foi intimado a tomar conhecimento da revisão fiscal 

"fls. 38 e 39". 
 
O sujeito passivo se manifesta "fls. 41", reiterando suas alegações 

constantes na impugnação anterior que, as incorreções ou omissões ocorridas no auto de 
infração n° 4.01.12.047484.42 impedem que se apure o valor real, a ser contestado neste 
procedimento administrativo, e assim sendo é necessário que se proceda a apreciação de 
todo o contexto da defesa. 

 
Aduzem que, no entender da impugnante, o procedimento 

administrativo deve ser considerado nulo ab initio, por cerceamento ao legitimo e pleno 
direito de defesa e por insegurança na determinação da infração. 

 
Arguem que, não é devido o valor creditada, reclamado na inicial. 
 
Ao final requer que seja declarado nulo ab initio e que seja declarado 

nulo o auto de infração. 
 
Conforme Sentença 742/2015-JULP "fls. 45 e 46", o juiz singular 

decidiu por dar procedência parcial do feito. 
 
Fundamentou que, tendo em vista que com a realização da diligencia 

foram afastados os vícios apontados na primeira impugnação, excluídos os lançamentos 
indevidos e saneada a auditoria das disponibilidades, inclusive, sendo consignado em 
termo de alterações propostas pelo diligenciador, tem como afastadas as nulidades 
pretendidas pela defendente, por insegurança na determinação da infração e cerceamento 
do direito de defesa do polo passivo. 

 
Sendo assim, não sendo contestada a revisão realizada pelo fisco 

nos termos propostos e referente ao auto de infração n° 4011204748442, conforme consta 
das planilhas apresentadas, da nova auditoria das disponibilidades realizada e do termo 
de aditivo juntado, considera formalmente correto o procedimento e em virtude disso, 
deverá prosperar nos exatos termos constantes do Termo Aditivo de fls. 37. 

 
O sujeito passivo foi devidamente intimado "fls. 48". 
 
O sujeito passivo se manifesta "fls. 51 e 52", alegando que, o 

resultado deste procedimento administrativo –PAT, depende das alterações e 
adequações, que certamente ocorrerão no PAT 4011204748442. 

 
E sendo assim, até que se proceda as incorreções ou omissões 

ocorridas no PAT 4011204748442, é praticamente impossível que se chegue um valor 
real, a ser contestado neste procedimento administrativo tributário. 

 
Ao final requer, que seja declarado nulo ab initio e improcedente o 

lançamento tributário.  
 
Anexou os seguintes documentos "fls. 53 a 59”: valores de 

empréstimos, auditorias das disponibilidades "reconstituição". 



 

 
Pela Resolução 093/2015 "fls.63 e 64", a Segunda Câmara do 

Conselho Administrativo Tributário, diz que, considerando a solicitação da autoridade 
fiscal, autora do presente lançamento, onde requer que os autos de n°s 4011204748442, 
4011204748604 e 401120379947 tramitem em conjunto, visto a existência de relação de 
interdependência entre eles.  

 
Considerando em analise a interdependência e o que dispõe no 

artigo 7°, §§3° e 5° do Decreto 6930/09, resolve encaminhar os autos à SEGEA para 
serem pautados em conjunto com os processos acima mencionados, bem como pela 
necessidade demostrada nos autos. 

 
A Representação concorda com a diligência. 
 
A Diligência 2° revisão "fls. 67 a 75", diz que em atendimento as 

resoluções, procedem inicialmente a uma análise criteriosa no PAT 4011203759947, 
excluindo os valores das notas fiscais apresentadas como registradas no Livro de Registro 
de Entradas, conforme consta na revisão de fls. 271 e ainda excluem a NF 12424, vide 
diligencia fls. 293, permanecendo os valores do termo aditivo, fls. 294. 

 
Ato continuo analisaram o conteúdo dos recursos de fls. 51 e 52 e 

relação anexa, concluem que os documentos de valores R$ 102,09, R$ 1.232,48 e R$ 
576,15 encontram-se lançados no Livro Diário a crédito de Banco do Brasil S.A; achando-
se somados aos desembolsos contabilizados e os valores de R$ 3.987,33 e R$ 3.365,57, 
foram considerados devidamente como lançados no Livro Diário e que, portanto, serão 
lançados corretamente como desembolsos não contabilizados. 

 
Com relação aos outros valores constantes na relação anexa, houve 

uma interpretação equivocada por parte do requerente, devido aos mesmos se referirem a 
desembolsos não contabilizados, pois são os pagamentos das parcelas de empréstimos 
contraídos junto ao Banco Brasil S.A. e encontram-se lançados no extrato bancário como 
débito, diminuindo a cada lançamento o saldo bancário credor da empresa. 

 
OBS: foi feito tabelas. 
 
Anexou: auditoria das disponibilidades, proporção das mercadorias 

tributadas – 2° revisão, termo aditivo – 2° revisão. "fls. 76 a 81". 
 
O sujeito passivo foi devidamente intimado "fls. 82", a tomar 

conhecimento da resolução e do resultado da diligencia e querendo manifestar-se. 
 
O sujeito passivo apresenta impugnação "fls. 84", alegando que, a 

recorrente entende que, a metodologia desenvolvida nos levantamentos que faz parte da 
instrução processual, carece de legitimidade, devido as inconsistências na demonstração 
e na apuração dos resultados finais. Portanto; os valores descritos nos documentos fls. 80 
e 81 dos autos carece de legitimidade e legalidade na formalização de exigência de 
credito tributário de natureza principal ou pecuniária. 

 
Argue que, no seu entendimento este procedimento deve ser 

considerado nulo ab initio, por cerceamento do direito de defesa e por insegurança na 
determinação da infração, com base no artigo 20, inciso III e IV, da Lei 16469/2009. 

 
Ao final requer que seja declarado improcedente o auto de infração.  



 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 
Sobre as preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela 

autuada, sendo a primeira, por insegurança na determinação da infração e a segunda, por 
cerceamento do direito de defesa, as rejeito por não haver nos elementos constitutivos da 
lide qualquer afronta ao capítulo que trata da nulidade dos atos processuais, insertos nos 
incisos III e IV do artigo 20 da Lei nº.16.469/09. A infração e a correspondente penalidade 
forma corretamente aplicadas, a instrução processual, em sede cognitiva, efetivada com 
acerto, os prazos processuais respeitados, dúvidas existentes forma dirimidas por trabalho 
revisional. Assim, rejeitadas estão as preliminares em comento.   

 
Com as questões incidentais solucionadas, volvo-me à razão de 

direito desta demanda, e de pronto, reporto-me à tarefa diligencial, sempre merecedora de 
fé, onde a autoridade revisora, após discorrer sobre a metodologia empregada, inclusive 
com apresentação de planilha, para ao final informar que o “quantum” devido pelo polo 
passivo ao erário estadual referente a este auto é na importância de R$ 26.531,43 (vinte e 
seis mil, quinhentos e trinta e um reais e quarenta e três centavos), o que torna 
procedente em parte o lançamento.  

 
Face ao trabalho revisional, o polo passivo não trouxe aos autos 

nenhuma contestação. 
 
Entretanto, observei neste auto, que a omissão praticada pelo 

contribuinte, em epigrafe, é de ordem acessória, e que não ocasionou prejuízo aos cofres 
da Fazenda Estadual e em sendo assim, aplico a forma privilegiada prevista no § 8º do art. 
71 do CTE, “verbis”: 

 
Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas:  
 
[...] 

 
§ 8º Quando da prática das irregularidades descritas nos incisos V ao XII deste artigo não resultar, 
ainda que indiretamente, falta de pagamento de imposto, a multa aplicável corresponderá a 50% 
(cinquenta por cento) do valor fixado para a respectiva infração. 

  

Assim, voto rejeitando as preliminares de nulidade da peça básica, 
arguidas pela autuada, sendo a primeira, por insegurança na determinação da infração e a 
segunda, por cerceamento do direito de defesa. Quanto ao mérito, conheço do recurso 
voluntário, dou-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor de multa formal de R$ 
26.531,43 (vinte e seis mil, quinhentos e trinta e um reais e quarenta e três centavos). E, 
suscito e aplico a forma privilegiada prevista no § 8º do art. 71 do CTE. 

 
 

Sala das sessões, em 08 de julho de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01035/16 
 
Relator: Conselheiro José Pereira D'abadia 
 

 
EMENTA: Multa formal. Notas fiscais não escrituradas no livro 
Registro de Entrada de Mercadoria. Procedente em parte.  
 
O trabalho revisional respalda o entendimento, aliás, 
referendado pela defesa, de que o feito deve ser julgador 
procedente em parte. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 02 de junho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor da multa formal de R$ 
13.682,83 (treze mil, seiscentos e oitenta e dois reais e oitenta e três centavos), conforme 
revisão de fls. 294, considerando o pagamento de fls 301 para fins de possivel extinção do 
crédito tributário. Participaram do julgamento os Conselheiros José Pereira D'abadia, 
Gilmar Rodrigues de Almeida, José Luiz Rosa, Washington Luis Freire de Oliveira e 
Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O Sujeito passivo deixou de escriturar no livro registro de entradas as 
notas fiscais, conforme demonstrativo e documentos anexos. Em consequência, fica 
sujeito à multa de 25% do valor da operação (ou prestação), juntamente com os 
acréscimos legais. 

 
Foram indicados como infringidos os artigos 64 da Lei 11.651/91, 

combinado com artigo 308, Decreto 4.852/97. 
 
Com penalidade proposta dos artigos 71, inciso VII, alínea "c", da Lei 

11651/1991 com redação da Lei 13.446/1999. 
 
Foram anexados aos autos os seguintes documentos: detalhamento 

do crédito tributário, ordem de conferencia – Sintegra-notas fiscais não registradas, chave 
de acesso da SEFAZ, termo de abertura, termo de autenticação de livro fiscal, livro 
registro de entradas – RE- modelo p1, registros fiscais dos documentos de entradas de 
mercadoria e aquisição de serviços. "fls. 03 a 249". 

 
O sujeito passivo foi devidamente intimado "fls. 250 e 251", para 

pagar a quantia exigida no processo ou apresentar impugnação em primeira instância. 
 
O sujeito passivo apresenta Impugnação, "fls. 254 e 255", alegando 

que, a não comprovação das exigências contidas no artigo 163, inciso IX, letras "a, b, c, d, 
e"; do Decreto n° 4852/97, através do rodapé das notas fiscais, inibe a Impugnante de 
exercitar o pleno exercício de direito de defesa, sendo assim é de considerar nulo ab initio, 
os valores das notas fiscais; anexadas na instrução processual; para as quais não houve o 
cumprimento das referidas exigências legais, com base no artigo 20, inciso III, Lei n ° 
16469/2009. 



 

 
Arguem que, no demonstrativo em anexo, estão relacionadas 

diversas notas fiscais, que foram registradas no Livro de Registro de Entradas de 
Mercadorias da Impugnante, devendo o ser excluído o valor de R4 21.637,50. 

 
Defendem que é necessária uma revisão deste procedimento 

administrativo, visando sanar as irregularidades, e a Impugnante tenha um resultado justo 
e legal. 

 
Ao final requer, que seja julgado nulo “ab initio” o procedimento 

administrativo, que reclama o pagamento de crédito tributário, de obrigação pecuniária, 
realizado com inobservância dos preceitos legais vigentes. 

 
E que Improcedente deve ser o lançamento crédito tributário, de 

obrigação pecuniária, em que a Impugnante, demonstra com clareza, em que o Autuante 
deixa de cumprir com formalidades legais e fundamentais. 

 
 Anexou os seguintes documentos "fls. 256 a 261": conferência Notas 

Fiscais de entradas, contrato social de inscrição da sociedade limitada, alteração 
contratual, cópia da procuração, documentação pessoal (OAB). 

 
O sujeito passivo apresenta defesa, conforme "fls. 265", alegando 

que, considerando que o Programa de Recuperação de Créditos da Fazenda Pública 
Estadual, referente a Recuperar II, (Lei 17817/2012) facilita a quitação de débitos fiscais, a 
Recorrente, requer que seja excluído do valor original da base de cálculo; deste 
procedimento administrativo, o valor de R4 9.373,03; e procede o recolhimento sobre o 
valor remanescente de R4 54.731,25 conforme demonstrado na planilha em anexo. 

 
Arguem que a quitação sobre o valor remanescente foi realizado, 

conforme faz prova o DARE 2.1, no valor de R$ 743,44, xerocópia em anexo. 
 
Ao final requer, que seja declarado improcedente o lançamento 

crédito tributário, em que o sujeito passivo, demonstra com clareza, que não cometeu o 
ilícito denunciado referente aquelas operações. 

 
Anexou os seguintes documentos "fls. 266 a 267": conferência de 

notas fiscais de entrada, comprovante de pagamento. 
 
Conforme Despacho n° 243/13 – JULP "fls. 268", o Julgador, 

considerando a existência de pagamento da parte não litigiosa e o pedido para redução da 
exigência, determina o encaminhamento dosa autos à Delegacia Fiscal de Firminópolis, a 
fim de que seu titular encaminhe este procedimento, preferencialmente ao autuante, para 
que analise as provas juntadas pelo polo passivo, confirme ou não se os documentos 
planilhados deverão ser retirados do litigio, consignando em termo as alterações a serem 
propostas para, finalmente, vir a informar se o valor pago como parte não contenciosa é 
exatamente relativo à multa que deverá prevalecer e se ela foi calculada sobre a base de 
cálculo proposta pelo polo passivo. Depois, encaminhe-se ao NUPRE. Anexou a consulta 
por auto "fls. 269 e 270". 

 
Em atendimento as Despacho a Delegacia Regional de Fiscalização 

de Goiás "fls. 271 e 272", diz que, diante do exposto, considera parcialmente legitimas as 
reclamações da impugnante, e por isso atestam que o valor pago como parte não 



 

contenciosa deve ser considerada, restando a fração de 0,6% para extinção completa do 
crédito. 

 
O extrato do auto e infração citado, retirado do sistema de grande 

porte e anexado, mostra que já formam pagos 85,37% do crédito tributário. Esse 
percentual é praticamente o mesmo que restou do crédito original após os expurgos, 
restando uma fração de 0,6% do mesmo. 

 
O sujeito passivo foi intimado "fls. 273". A tomar conhecimento da 

revisão fiscal, e querendo manifestar-se. 
 
O sujeito passivo apresenta Impugnação 'fls. 274", alegando que, 

levando em conta a revisão em que o ilustre Revisor considerou parcialmente legitimas as 
reclamações da impugnante, atestando que o valor pago representa 85,97%; como parte 
não contenciosa, porém mantem a nota fiscal de n° 12424, afirmando que a mesma não 
fora registrada; o que a impugnante discorda, e, tendo em vista que a nota fiscal ora 
citada, está devidamente registrada no Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, 
com data do dia 09/01/2012, conforme faz prova me anexo. 

 
Arguem que, havendo o recolhimento que o valor pago, através do 

DARE 2.1 é suficiente para a quitação do valor de credito tributário, reclamado no auto de 
infração n° 4.0112037.599.47. 

 
Ao final a impugnante requer, a extinção do presente processo na 

forma do artigo 165, inciso I. 
E que seja declarado improcedente o lançamento do crédito 

tributário. 
 
Anexou os seguintes documentos 'fls. 275": registros dos 

documentos de entradas de mercadorias e aquisição de serviços. 
 
Conforme Sentença n° 1238/14 – JULP "fls. 277 e 278", o julgador 

singular decidiu pela procedência em parte da pretensão inicial do fisco, reduzindo-se 
assim a multa formal a ser exigida do sujeito passivo para importância de R$ 13.777,84 
(treze mil, setecentos e setenta e sete erais e oitenta e quatro centavos), acrescido das 
cominações legais. 

 
Fundamentou que, deve ser observado que foram retirados do litigio 

pelo revisor os documentos apontados pelo polo passivo, com exceção da nota fiscal n° 
12424, que estaria realmente registrada, o que faz encerrar o litigio. 

 
E sendo assim, como consta do despacho revisional, deverá a 

exigência prosperar com relação aos documentos fiscais restantes, devendo ser excluída 
a nota fiscal que consta como registra às fls. 275 e constantes da planilha de fls. 266 como 
excluída, e, em consequência disso, opta pela manutenção parcial do lançamento. 

 
A Fazenda concorda com a sentença. 'fls. 279".  
 
O sujeito passivo foi intimado "fls. 281", a pagar a quantia exigida no 

processo ou apresentar Recurso Voluntário em Segunda Instancia. 
 
O sujeito passivo se manifesta "fls. 284", alegando que a nota fiscal 

n° 12424, datada do dia 05/12/2012; está devidamente registrada no Sistema Público de 



 

Escrituração Digital – SPED, com data do dia 09/01/2012, conforme faz prova a folha em 
anexo. 

 
Defendem que deve ser feita correção do equívoco. 
 
Ao final requer a extinção integral do presente processo e que seja 

declarado improcedente o lançamento tributário.  
 
Anexou cópia dos registros dos documentos de entradas de 

mercadorias e aquisição de serviços. "fls. 285". 
 
Pela Resolução 094/2015 "fls. 289", a Segunda Câmara do Conselho 

Administrativo Tributário, diz que, considerando a solicitação da autoridade fiscal, autora 
do presente lançamento, onde requer que os autos de n°s 401104748442, 
4011204748604 e 401120379947 tramitem em conjunto, visto a existência de relação de 
interdependência entre eles.  

 
Considerando em analise a interdependência e o que dispõe no 

artigo 7°, §§3° e 5° do Decreto 6930/09, resolve encaminhar os autos à SEGEA para 
serem pautados em conjunto com os processos acima mencionados, bem como pela 
necessidade demostrada nos autos. 

 
A Representação concorda com a diligência. 
 
  
De acordo com a Diligencia da Delegacia Regional de Fiscalização 

da Cidade de Goiás, "fls. 293", diz que, em atendimento a sentença 1.238/14-JULP e as 
resoluções, efetuaram as seguintes providencias: 

 
Incialmente procedem a análise minuciosa do processo em questão 

e ato continuo excluem a nota fiscal de n° 12424, datada de 05/12/2011, no valor de R$ 
380,01, que se encontra devidamente registrada no período seguinte na data de 
09/01/2012. 

 
Em seguida elaboraram termo aditivo em anexo com os valores 

corretos da base de cálculo das multas mês a mês, para que seja feita a correção dos 
lançamentos e verificado se o valor pago extingue o credito tributário.  

 
Anexou termo aditivo "fls. 294". 
 
O sujeito passivo foi intimado "fls. 296", a tomar conhecimento da 

resolução e da diligência e querendo, manifestar-se. 
 
O sujeito passivo, "fl. 298", infere que concorda com o trabalho 

revisional.  
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Reporto-me ao trabalho revisional, fl. 293, sempre merecedor de fé, 
onde a ilustre autoridade fiscal revisora, informa que procedeu análise minuciosa do 
processo, em apreciação, e ato continuo excluiu a nota fiscal nº 12424, datada de 



 

05/12/2011, no valor de R$ 380,01 (trezentos e oitenta e um reais e um centavo), que se 
encontra devidamente registrada no período seguinte na data de 09/01/2012.  

 
Continua, o revisor, informando que na sequência, elaborou o termo 

aditivo que se encontra acostado a este volume, fls. 294/295, com os valores corretos da 
base de cálculo das multas mês a mês, para que seja feita a correção dos lançamentos e 
verificado se o valor pago extingue o crédito tributário.    

 
Em face da tarefa diligencial, conforme já informado no relatório, que 

é parte integrante deste “decisum”, o polo passivo apresenta sua concordância, o que 
coloca um ponto final nesta demanda.   

 
Assim, voto conhecendo do recurso voluntário, dando-lhe parcial 

provimento para reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente 
procedente o auto de infração no valor da multa formal de R$ 13.682,83 (treze mil, 
seiscentos e oitenta e dois reais e oitenta e três centavos), conforme revisão de fls. 294, 
considerando o pagamento de fl. 301 para fins de possível extinção do crédito tributário. 

 
 

Sala das sessões, em 08 de julho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01044/16 
 
Relator: Conselheiro Heli José da Silva 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação tributária acessória. Extravio de 
documento fiscal. Improcedência. Decisão unânime. 
 
I – O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento 
do imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, 
positivas ou negativas, estabelecidas na legislação tributária. 
(artigo 64, CTE); 
 
II – Estando evidenciado nos autos que o polo passivo cumpriu 
o exigido na exordial, deve o auto de infração ser considerado 
improcedente. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 30 
de junho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Heli José da Silva, Alcedino Gomes Barbosa, 
Elias Alves dos Santos, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Paulo Diniz, Luis 
Antônio da Silva Costa, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, 
João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues 
de Almeida, Aguinaldo Fernandes de Melo, José Paixão de Oliveira Gomes, Edson Abrão 
da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento e 
Rickardo de Souza Santos Mariano. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Da análise do presente processo, conclui-se que a acusação 
tipificada na sua peça exordial versa sobre o fato de que, em 14 de abril de 2.010, o Fisco 
efetuou o lançamento do crédito tributário de que trata este processo, tendo em vista o 
fato do extravio das Notas Fiscais modelo 1, Série 1, de números 001 – a – 050, contidas 
nas concessões de números 772096-3 e 884743-6, totalizando 50 (cinquenta) 
documentos, aplicando a penalidade de R$ 267,07 (duzentos e sessenta e sete reais e 
sete centavos) por documento, no total de R$ 13.353,50 (treze mil, trezentos e cinquenta e 
três reais e cinquenta centavos).  

Foi indicada a infração ao artigo 64 da Lei n.º 11.651/91 – CTE, 
combinado com o artigo 109 do Decreto n.º 4.852/97 - RCTE, propondo-se, outrossim, a 
penalidade prevista no artigo 71, inciso XVIII, alínea "a", do CTE, com redação da Lei nº 
12.806/95. 

Com as anuências previstas em lei, estabeleceu-se o contraditório e 
a ampla defesa, tendo sido notificada a autuada na data de 03 de agosto de 2.010, não 
apresentando Impugnação na Primeira Instância, o que ocasionou a lavratura do Termo 
de Revelia às fls. 08.  

Após a intimação, por edital, ocorrida em 01 de fevereiro de 2.011, 
para pagar a quantia exigida no processo ou apresentar Impugnação à Segunda Instância, 



 

a autuada não comparece ao processo, dando azo à lavratura do Termo de Perempção às 
fls. 12.  

O processo é inscrito em Dívida Ativa, fls. 14. 

O sujeito passivo, em 10 de outubro de 2.012, protocola Pedido de 
Revisão Extraordinária, alegando ter procedido a entrega da documentação junto à 
Delegacia Regional de Fiscalização de sua circunscrição. Anexou as cópias dos 
documentos às fls. 21/32, incluindo-se o Termo de Baixa de Documento Fiscal nº 076664, 
no qual consta a apresentação parcial dos documentos, a saber: números 04 a 25 e 27 a 
50. 

 Exarou-se, pela Presidência, o Despacho n.º 2.162/2012 – CAT, fls. 
36, encaminhando o processo para que se intime o sujeito passivo a comprovar a 
apresentação dos documentos restantes. 

Após, em face ao não atendimento, pelo sujeito passivo, da 
intimação retro indicada, o Presidente Exara o Despacho nº 0290/2013 – CAT, 
encaminhando o processo para julgamento junto ao Conselho Pleno, uma vez que ficou 
parcialmente provada a inexistência de extravio de documentos fiscais, conforme se 
deduz, de forma inconteste, da análise dos documentos acima citados. Indica que a parte 
passiva não apresentou os documentos fiscais S-1 nºs. 01 a 03. 

Posteriormente, o sujeito passivo se manifesta nos autos, fls. 50, 
indicando que os documentos números 001 a 003 e 026 foram utilizados, informa, 
outrossim, que todos foram apresentados junto à Delegacia Fiscal. 

Exarou-se, após, pelo Conselho Pleno, a Resolução nº 115/2013, 
encaminhando o processo para a Delegacia Regional de Fiscalização de Goianésia, 
visando manifestação conclusiva a respeito da apresentação dos documentos fiscais 
faltantes. 

O resultado da diligência encontra-se consolidado na manifestação 
às fls. 63, na qual o diligenciador informa que os documentos se encontram em poder do 
sujeito passivo. 

Este é o relatório. 
 

V O T O  
 

Por ser pertinente e para melhor clareza do meu voto, transcrevo os 
artigos 64 e 146, Parágrafo único, todos do Código Tributário Estadual – CTE. 

 

“Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do 
imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou 
negativas, estabelecidas na legislação tributária.” 

Art.146. [...] 

Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e 
os comprovantes dos registros neles efetuados, bem como os demais 
documentos de interesse fiscal, serão conservados até que ocorra a 
prescrição dos créditos tributários decorrentes dos atos, fatos ou negócios 
a que se refiram.”  

 

Transpostas as etapas mencionadas em linhas pretéritas os autos 
são apresentados a este Conselho Pleno, que ao formar seu juízo de admissibilidade, 
entende que o sujeito passivo, ao acostar ao feito os documentos de fls. 27 e 53, 



 

corroborados pela manifestação exarada pela Delegacia Regional de Fiscalização de 
Goianésia, fls. 63, evidencia que cumpriu o exigido na vestibular. 

Portanto, verifica-se que quanto aos documentos reclamados na 
inicial, o autuado comprovou a entrega de todos. 

Pelo exposto, em sintonia com a unanimidade de meus pares, voto, 
conhecendo do Pedido de Revisão Extraordinária, dando-lhe provimento para considerar 
improcedente o auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 12 de julho de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01047/16 
 
Relator: Conselheiro Márcio Nogueira Pedra 
 

 
EMENTA: ICMS. Extravio de equipamento ECF. Procedência. 
Decisão por marioria. Para afastar a acusação de extravio de 
equipamento Emissor de Cupom Fiscal – ECF , o contribuinte 
deverá apresentar o Comprovante de Cessação de Uso de 
Sistema Informatizado para Emissão de Documentos Fiscais, 
acompanhado dos documentos previstos na legislação, bem 
como demonstrar que já providenciou a intervenção técnica 
com o motivo de cessação de uso do ECF. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 05 
de julho de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, negar-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração. 
Foram vencedores os Conselheiros Márcio Nogueira Pedra, Aldeci de Souza Flor, Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira, Washington Luis Freire de Oliveira, Marlene Maria da Silva 
Ruguê Bernardes, Nislene Alves Borges, Gilmar Rodrigues de Almeida, José Paixão de 
Oliveira Gomes, Mário de Oliveira Andrade, Lidilone Polizeli Bento e o Sr. Presidente, 
Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos 
os Conselheiros Alcedino Gomes Barbosa, José Luiz Rosa, Mauricio Ribeiro de Paiva, 
José Pereira D'abadia, João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho, Masayuki Missao, 
Edson Abrão da Silva, Nivaldo José Mendes e Rickardo de Souza Santos Mariano que 
votaram conhecendo do Pedido de Revisão Extraordinária, dando-lhe provimento para 
considerar improcedente o auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Neste processo o contribuinte foi acusado de extraviar o 
equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF), Marca EPSON, Modelo TM-T81 FBIII,  nº 
de serie EP081110000000019021, pois encerrou as atividades do estabelecimento e, 
ainda que notificado a fazê-lo, não solicitou a cessação de uso. Em consequência fica 
sujeito ao pagamento de  multa formal. Demonstram e comprovam toda a situação a 
Consulta Usuário Sistema Informatizado, indicando que o contribuinte se encontra com 
cadastro suspenso, estando o ECF na situação ativa, bem como a notificação para que a 
autuada promova a cessação de uso do equipamento (fls 04 a 06).  

 
O auto de infração não foi impugnado em primeira ou em segunda 

instância, o que redundou na lavratura de termo de revelia, fls 12, e de perempção , fls 16. 
 
O contribuinte ingressou com Pedido de Revisão Extraordinária, no 

qual afirma que não extraviou o equipamento. Informa que o referido ECF estava em 
análise técnica, com a empresa DATA SHOPPING MÁQUINAS E SISTEMAS LTDA, para 
emissão de laudo técnico, conforme requerimento à Secretaria de Estado da Fazenda de 
Goiás, no dia 17/04/2015. O laudo foi solicitado porque a impressora não estava 
imprimindo e nem aceitando qualquer comando, bem como não emitindo qualquer tipo de 
leitura, não sendo possível a emissão de leitura X. A requerente anexa farta 
documentação ao seu pedido de revisão extraordinária.  

 



 

O processo foi enviado à Presidência do CAT para análise. Após 
apreciação do pedido, o ilustre Presidente concluiu que ficou demonstrado erro de fato, 
requisito exigido no art 43, II, a, 1, da Lei n. 16.469/2009 para a admissibilidade do pedido 
de revisão extraordinária. Foi determinado que o processo fosse pautado para julgamento 
pelo Conselho Pleno.  

 
No sentido de instruir devidamente o feito, mediante busca de 

informação junto à repartição fiscal competente, o Conselho Administrativo Tributário, em 
sessão plenária realizada no dia 28/04/2016, acatando proposição do Conselheiro Relator, 
determinou o retorno dos autos à Assessoria Jurídica da Presidência do CAT, para que 
fossem encaminhados à Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia a fim de que o 
setor competente se manifeste, à vista da documentação anexada ao processo pela 
defesa, notadamente os documentos de fls 34 a 43, se persiste o extravio do equipamento 
ECF, conforme acusação constante da inicial. 

 
Em manifestação às fls 61, o Coordenador do Setor de ECF/SEPD 

da Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia informa que a autuada não atendeu ao 
disposto no artigo 14, Anexo XI, RCTE, deixando de apresentar a documentação exigida 
na legislação. Informa ainda que a cessação de uso do equipamento foi de ofício e que, 
consoante documento de fls 39, o ECF estava impossibilitado de emitir qualquer leitura, o 
que levou o autuado a deixar de apresentar as leituras previstas nos artigos 43 e 44 do 
mesmo Anexo XI. 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 
Em sua impugnação, o contribuinte afirma que não extraviou o 

equipamento e que o referido ECF estava em análise técnica, com a empresa DATA 
SHOPPING MÁQUINAS E SISTEMAS LTDA, para emissão de laudo técnico, conforme 
requerimento à Secretaria de Estado da Fazenda de Goiás, no dia 17/04/2015. O laudo foi 
solicitado porque a impressora não estava imprimindo e nem aceitando qualquer 
comando, bem como não emitindo qualquer tipo de leitura, não sendo possível a emissão 
de leitura X. 

 
 Com efeito, o contribuinte anexou à sua defesa o documento de fls 

39, em que a lacradora autorizada informa que a impressora fiscal não imprime e que o 
equipamento não aceita nenhum comando e não emite qualquer tipo de leitura. Informa, 
ainda, que não é possível a emissão de leitura X, por causa de provável problema no 
bloco impressor, bem como que para solucionar o problema terá de ser realizada 
intervenção técnica.  

 
Foi com o intuito de apurar a verdade dos fatos que determinamos o 

encaminhamento dos autos à Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia, a fim de 
que o setor competente se manifestasse acerca do extravio, à vista da documentação 
anexada ao processo pela defesa. O  Coordenador do Setor de ECF/SEPD da Delegacia 
Regional de Fiscalização de Goiânia informou que a autuada não atendeu ao disposto no 
artigo 14, Anexo XI, RCTE, deixando de apresentar a documentação exigida na legislação. 

 
Vejamos o que estipulam os dispositivos do  Anexo XI, RCTE, que 

dispõem sobre o assunto :  
 



 

“Art. 14. O pedido de cessação de uso, nos termos do caput do art. 13, 
deve ser acompanhado dos seguintes documentos (Convênio ICMS 09/09, 
cláusula trigésima sexta): 

I - cupom Leitura X; 

II - arquivo binário da Memória Fiscal (MF); 

III - arquivo binário da Memória de Fita Detalhe (MFD), se houver; 

IV - arquivos binários auxiliares, quando houver; 

V - arquivo texto (TXT) no leiaute do Ato COTEPE/ICMS 17/04; 

VI - arquivo texto (TXT), de codificação ASCII, contendo espelho da Leitura 
da Memória Fiscal abrangendo todos os dados nela gravados, no caso de 
ECF sem MFD. 

§ 1º O usuário deve anotar no campo CESSAÇÃO DE USO do formulário 
mencionado no art. 13, o código MD5 gerado no arquivo 
IE_Aut_Vali_AAAAMMDD_HHMMSS.TXT, nos termos do inciso V do § 5º, 
bem como o motivo determinante da cessação de uso. 

§ 2º Instruído o pedido de cessação de uso, o Fisco pode vistoriar o 
equipamento para certificar-se de sua correta utilização e manifestar-se 
sobre a pretensão do usuário. 

§ 3º Atendidos o disposto nesta Seção e os demais requisitos exigidos na 
legislação tributária, a autoridade competente deve emitir comprovante de 
Cessação de Uso de Sistema Informatizado para Emissão de Documentos 
Fiscais, pelo sistema, em 2 (duas) vias, contendo a expressão “ESTA 
AUTORIZAÇÃO PARA CESSAÇÃO DE USO SOMENTE SERÁ 
HOMOLOGADA PELA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE 
GOIÁS APÓS O RECEBIMENTO DO AIECF COM O MOTIVO 
“CESSAÇÃO DE USO”, que devem ter a seguinte destinação: 

I - 1ª (primeira) via, usuário; 

II - 2ª (segunda) via, Fisco.” 

 
Mais adiante, em seus parágrafos,  o mesmo artigo 14, do Anexo XI, 

trata da situação em que o equipamento está impossibilitado de gerar os arquivos 
exigidos. Observe-se a redação :  

 

“§ 8º No caso de impossibilidade de geração dos arquivos previstos no 
caput, o contribuinte deve: 

I - apresentar cópia e original das leituras da memória fiscal, emitidas a 
cada final de período de apuração, conforme art. 43 e as mídias geradas 
nos termos do art. 44; 

II - anexar laudo técnico emitido pela empresa credenciada a intervir em 
ECF. 

§ 9º A Secretaria de Estado da Fazenda de Goiás, em função dos 
controles fiscais e considerando a gravidade da situação, pode exigir que o 
laudo técnico citado no inciso II do § 8º seja emitido pelo fabricante do ECF. 

§ 12. Na ocorrência das situações descritas no inciso VI do art. 13 ou de 
não cumprimento das exigências do inciso I do § 8º, a CESSAÇÃO 
somente será efetivada após aplicação das penalidades previstas na 
legislação tributária.” 
 
 

http://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/ICMS/2009/CV009_09.htm
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Atos/Atos_Cotepe/2004/AC017_04.htm
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Atos/Atos_Cotepe/2004/AC017_04.htm


 

Ora, conforme mencionamos acima, o Coordenador do Setor de 
ECF/SEPD da Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia informou que a autuada 
não atendeu ao disposto no artigo 14, Anexo XI, RCTE, deixando de apresentar a 
documentação exigida na legislação. Informou ainda que a cessação de uso do 
equipamento foi de ofício e que, consoante documento de fls 39, o ECF estava 
impossibilitado de emitir qualquer leitura, o que levou o autuado a deixar de apresentar as 
leituras previstas nos artigos 43 e 44 do mesmo Anexo XI. Portanto, o contribuinte não 
cumpriu a condição necessária para afastar a acusação fiscal. Tal omissão implica, em 
meu entendimento e consoante legislação supra transcrita, no não afastamento da 
acusação de extravio do equipamento.  

 
Isto posto, indefiro o pedido de revisão extraordinária e mantenho o 

auto de infração.   
 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 12 de julho de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01051/16 
 
Relator: Conselheiro Rodolfo Ramos Caiado 
 

 
EMENTA: ICMS. Multa formal. Pena pecuniária. Omissão na 
informação do registro C-100. Procedência. 
 
Provados nos autos que o sujeito passivo apresentou a 
escrituração fiscal digital com a omissão do registro C-100, 
procedente é o auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de novembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração, porém, com a adequação da penalidade para a prevista no 
art. 71, inciso XXIII, "a", do CTE, sem a aplicação do benefício previsto no § 8º do referido 
artigo. Participaram do julgamento os Conselheiros Rodolfo Ramos Caiado, Victor Augusto 
de Faria Morato e Cláudio Henrique de Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta deste processo que a empresa em epígrafe fora autuada no 
dia 27 de março de 2013, por ter apresentado arquivo magnético contendo a Escrituração 
Fiscal Digital –EFD, referente aos meses de Abril a Setembro de 2012, com omissão do 
registro C-100. Em consequência, fica sujeito à multa de 25% do valor total das Notas 
Fiscais de Entrada, juntamente com os acréscimos legais. 

 
Foram infringidos o artigo 64 do CTE, c/c o artigo 308 do RCTE. A 

penalidade aplicada é a do artigo 71, VII, "c" do CTE com a nova redação da Lei 
13.446/1999. 

 
O lançamento foi instruído com Anexo Estruturado Detalhamento do 

Crédito Tributário, Relatório Digital com CD (fls. 04/05). 
 
Legalmente cientificada, a parte passiva ingressa com impugnação 

ao auto de infração (fls.14/19) para ratificar a prática da infração estampada na basilar. 
Pondera que os registros omissos na EFD foram lançados nos livros de entrada e que não 
houve prejuízo ao erário estadual. 

  
Aduz que em 1º de maio, os arquivos transmitidos da EFD em 

períodos anteriores a janeiro/2013, só podem serem retificados nos moldes do Ajuste 
SINIEF de nº 11; que procurou a Delegacia Fiscal de sua jurisdição para registrar o 
ocorrido e teve autorização para enviar os arquivos retificados de EFD, com correção das 
omissões apresentadas. 

 
Afirma que a operação está amparada pelo artigo 19, parágrafo único 

do Anexo X do RCTE; que o livro de entradas supre a informação eletrônica; que não foi 
intimada para apresentação dos livros após o período de apuração.  

 
Requer a improcedência do feito. 



 

 
Acompanham a impugnação os documentos de fls. 04/128. 
 
Sobreveio a Sentença singular nº 2418/2015 de fls. 146/149, pela 

qual o Julgador, depois de analisar todo o bojo processual, afastou qualquer vício de 
nulidade no mesmo. 

 
No mérito, o Julgador constatou que houve descumprimento 

acessório por parte do impugnante ao apresentar o arquivo magnético contendo a EFD, 
com omissão do Registro C-100, ficando comprovado que os arquivos retificados foram 
enviados após a lavratura e ciência do auto de infração, sem a observação das 
formalidades legais estabelecidas na legislação, consubstanciadas nos artigos 64 do CTE, 
113, 114 e 115 todos do CTN. Julgando procedente o auto de infração. 

 
Novamente a autuada foi intimada para pagar e/ou apresentar 

recurso voluntário fl.150/152. 
 
Inconformada a recorrente interpõe recurso voluntário a uma das 

Câmaras deste Conselho [fls.154/158], onde pugna pela reforma da decisão recorrida ao 
argumento de ser desnecessária o registro C-100 por não obrigatoriedade de informação; 
que seja determinada a supressão da omissão por informação equivalente em outros 
livros e que seja aplicada a forma privilegiada do § 8º do artigo 71 do CTE, sobre o ICMS 
devido em cada operação, base de cálculo sobre o tributo e não sobre a operação. Requer 
a improcedência do auto de infração. 

 
É o relatório. 

V O T O 
 
 
 
Analisadas as provas e os argumentos passivos, acolho de plano a 

decisão singular exarada pelo douto julgador Ricardo Antônio Barbosa Batista, que com a 
sabedoria que lhe é peculiar, manifestou-se pela procedência do feito. Por oportuno, 
transcrevo-a abaixo, “ipsis litteris” 

 
Embora não alegado, verifico que não ocorreu nenhuma das hipóteses de nulidade 
estampadas no artigo 20, da Lei nº 16.469/09. 
 
A exigência nos autos decorre da aplicação de multa de caráter formal no valor de 
R$ 1.168.918,07 (um milhão e cento e sessenta e oito mil e novecentos e dezoito 
reais e sete centavos), por descumprimento de obrigação acessória, ou seja, o 
Fisco detectou que o sujeito passivo apresentou o arquivo magnético contendo a 
Escrituração Fiscal Digital – EFD, com omissão do Registro C-100. 
 
O sujeito passivo por sua vez, inconformado com a pretensão fiscal, limita-se a 
afirmar que procedeu a retificação da EFD, nos termos do ajuste SINIEF 11 e que 
não houve prejuízo para o erário estadual. 
 
Ao analisar os fatos e documentos colacionados aos autos verifica-se que a 
infração está devidamente materializada, não há por parte da impugnante 
contestação sobre sua ocorrência e legitimidade, ficando comprovado que os 
arquivos retificadores foram enviados após a lavratura e ciência do auto de 
infração. 
 
Ficou comprovado que houve a apresentação do arquivo da EFD com omissão do 
registro C-100, sem observância das formalidades legais estabelecidas na 
legislação tributária. O Fisco ao verificar o descumprimento da obrigação 



 

acessória, aplicou corretamente a norma vigente no período de ocorrência do fato 
gerador que se subsumiu a descrição fática da infração fiscal, com a aplicação 
correta da penalidade específica ao caso. 
 
O fisco ao aplicar a sanção, não teve por objetivo apenas a punição, mas objetiva o 
cumprimento dessas obrigações acessórias que são importantes ao sistema de 
arrecadação e fiscalização para assegurar o controle e o cumprimento da 
obrigação principal.  
A falta da omissão do Registro C-100, implica na irregularidade no envio do arquivo 
da EFD, infringindo, portanto, o disposto no art. 64 do CTE a seguir transcrito: 
 
Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do imposto, é 
obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou negativas, estabelecidas na 
legislação tributária. 
 
As obrigações tributárias, segundo o Código Tributário Nacional – CTN (Lei 
Complementar em matéria tributária), são autônomas e distintas, logo tem vida 
própria, isto é, não são acessórias de uma questão principal de exigência do 
imposto, como pode ser observado pela leitura atenta dos artigos 114 e 115 do 
CTN que passo a citar: 
 
Art.114. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como 
necessária e suficiente à sua ocorrência. 
 
[...] 
 
Art.115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da 
legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure 
obrigação principal.  
 
 
 
Neste sentido, não existe dúvida na lei complementar, de que a obrigação tributária 
de natureza principal tem fato gerador, próprio e específico, que é bastante 
diferente do fato gerador das obrigações tributárias de natureza instrumentais 
(impropriamente identificadas como acessórias), o que vem a demonstrar que a 
multa formal jamais poderá ser excluída, pelo singelo argumento de que na 
situação em questão, na qual ela está sendo aplicada, não trouxe prejuízo aos 
cofres públicos. 
 
Então, a obrigação tributária acessória, em que pese seu nome, no direito tributário 
tem vida própria, ligada ao cumprimento, a prática ou abstenção de determinados 
atos de natureza instrumentais não ligados a apuração ou não do ICMS. O julgador 
que assim não proceder decidirá, claramente, contra a lei, o que não é admitido 
pelo direito em hipótese alguma. 
 
Finalizando, vejo que o sujeito passivo descumpriu obrigação acessória de fazer, 
qual seja, de enviar o arquivo magnético em conformidade com o estabelecido na 
legislação em vigor. A não observância (omissão) por parte da autuada desta 
obrigação acessória converteu a em obrigação principal (obrigação de pagar) 
relativamente à penalidade pecuniária, conforme preceitua o art. 113 do CTN, que 
transcrevemos: 
 
Art.113 . A obrigação tributária é principal ou acessória 
 
(...) 
 
§ 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as 
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse de arrecadação ou 
da fiscalização dos tributos. 
 
§ 3º A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se 
em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. 
 



 

A multa cominada é a prevista no art. 71, VII, “c”, do CTE, adequada para a 
infração em comento, não se verificando erro na sua aplicação. A lei vincula a 
administração tributária a promover a aplicação da multa na constatação da 
infração à legislação tributária, não lhe permitindo acrescê-la ou reduzi-la sem 
previsão legal. 
 
Diante do exposto, como o sujeito passivo não apresentou provas ou argumento 
capazes de ilidir a pretensão fazendária, e por ter o lançamento atendido os 
requisitos do artigo 160 do CTE, a exigência fiscal deve ser mantida na forma 
inicialmente proposta. 
 
DISPOSITIVO 
 
Posto isso, conheço da impugnação, nego-lhe provimento para declarar a 
PROCEDENCIA do auto de infração, devendo o sujeito passivo recolher a multa 
formal nos termos propostos. 
 

 
Na sequência, devo rejeitar o pleito relativo à aplicação do § 8º do 

artigo 71 do CTE por considerar não haver certeza de que da falta praticada o imposto 
relativo ao período de ocorrência do fato gerador tenha sido recolhido ao erário. 

 
E, por último mas não menos importante, devo ajustar a penalidade 

aplicável ao caso para a prevista no artigo 71, inciso XXIII, “a”, do CTE, por considerá-la 
correta para os casos relativos à omissão do registro C-100 na escrituração fiscal digital.   

 
 Dessarte, voto conhecendo do recurso, negando-lhe provimento 

para ratificar a decisão singular que considerou procedente o auto de infração, porém, 
com a adequação da penalidade para a prevista no art. 71, inciso XXIII, “a”, do CTE, sem 
a aplicação do benefício previsto no § 8º do referido artigo. 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 12 de julho de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01053/16 
 
Relator: Conselheiro Rodolfo Ramos Caiado 
 

 
EMENTA: ICMS. Multa formal. Pena pecuniária. Extravio de 
documentação fiscal. Procedência parcial. 
 
O cumprimento de parte da obrigação tributária acessória exime 
o sujeito passivo do pagamento integral da multa formal. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 16 de setembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de 
infração sobre R$ 72.112,50 (setenta e dois mil, cento e doze reais e cinqüenta centavos). 
Participaram do julgamento os Conselheiros Rodolfo Ramos Caiado, Renato Moraes Lima, 
Álvaro Falanque, Antônio Martins da Silva e Mário de Oliveira Andrade. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Noticia-se neste lançamento fiscal que o sujeito passivo em epígrafe 
não apresentou à Delegacia Fiscal de origem, no período de 10 dias contado da data da 
publicação da portaria nº 060/2010 de 20/07/2010, publicada no Diário Oficial nº 20908 de 
26/07/2010, que suspendeu a sua inscrição no Cadastro Estadual, razão pela qual foram 
considerados extraviados Blocos de Notas Fiscais Mod. 2, Série "D", subsérie 1 de nº 251 
a 1000. Em consequência, fica sujeito à multa formal mais as atualizações legais.  

  
Foram citados como infringidos os art. 64 do CTE, c/c o art. 109 do 

RCTE. A Penalidade aplicada foi a do art. 71, XX, "a", 1, do CTE, com a nova redação da 
Lei 13.194/97.  

  
Para instrução do feito foram anexados Controle de 

Concessão/Autenticação de Documentos Fiscais - CIAF, Consulta Portaria por inscrição, 
Consulta Informação dos Sócios "fls. 03 a 05". Foi lavrado Termo de Revelia "fls. 08".  

  
Renovada a intimação para Segunda Instância "fls. 10 a 12".  
  
A autuada apresenta impugnação em 2º instancia "fls. 15 a 16", 

informando preliminarmente, que a recorrente paralisou suas atividades em maio de 2009, 
seguindo orientações de seu antigo contador não providenciando a Baixa de sua inscrição 
estadual; que após tomar conhecimento dos fatos protocolou imediatamente o pedido de 
baixa da inscrição estadual junto à Delegacia Fiscal de origem com a respectiva 
apresentação dos documentos objeto da autuação; que nesta oportunidade apresenta 
cópia do Anexo II apresentado em 26/01/2011. Pede o arquivamento do presente auto de 
infração.   

 
Acompanham o recurso os documentos: cópias contratuais, cópia de 

documentos pessoais, cópia informativo sobre atualização e apresentação de documentos 
fiscais. 

 



 

A segunda câmara do CAT resolveu, através da resolução 085/14, 
converter o julgamento em diligência encaminhando os autos à Delegacia de Fiscalização 
de Luziânia, considerando que às "fls. 31" dos autos está contraditória. 

 
A DRF de Luziânia através das "fls. 49", constatou a autenticidade do 

documento acostado as "fls. 31", cujo original, constante do dossiê da firma epigrafada, 
segue anexado por cópia autenticada. 

 
Outrossim, face a ambiguidade do modelo do documento, foram 

expedidas repetidas notificações fiscais endereçadas ao então titular da firma epigrafada, 
segue em anexo, as notificações foram desprezadas, atraindo a exação fiscal apropriada, 
sem o alcance do sucesso no esclarecimento da questão por parte do sujeito passivo. 

 
Quanto ao mérito, foram confirmados 450 jogos de documentos 

fiscais extraviados. 
Foram acostados a diligência documentos de "fls. 35 a 48". 
 
O autuado foi intimado a tomar conhecimento da diligência 

supracitada, porém não se manifestou. O processo foi encaminhado a secretaria geral do 
CAT, para nova análise e julgamento. 

 
A segunda câmara do CAT, através da resolução 044/2015 "fls. 51", 

resolveu converter o julgamento em diligencia e encaminhar os autos a GEPRO a fim de 
que o sujeito passivo seja intimado do resultado da diligencia de "fls. 49". 

 
O sujeito passivo foi novamente intimado. Todavia não se 

manifestou. 
 

V O T O 
 
Ao compulsar os autos, verifico consoante a Resolução de fls.44, que 

a Delegacia Regional de Fiscalização de Luziânia, atesta a apresentação das seguintes 
Notas Fiscais Modelo 2, Série D-1, de nºs 201 a 250; 301 até 350; 501 até 700 e 751 até 
1000, todas usadas.  

Outrossim, ratifica a não apresentação das Notas Fiscais de nºs 001 
até 200; 251 até 300; 351 até 500 e 701 até 750, o que totaliza 450 jogos de documentos 
fiscais. 

Ante o exposto, devo ratificar o valor da multa formal de R$ 
120.187,50 (cento e vinte mil e cento e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) para R$ 
72.112,50 (setenta e dois mil, cento e doze reais e cinquenta centavos), obtida mediante 
simples operação algébrica (450,00 x 160,25 = R$ 72.112,50). (c.q.d.). 

 
Dessarte e acompanhado da unanimidade do voto de meus pares, 

conheço da impugnação, dou-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte 
o auto de infração no valor de R$ 72.112,50 (setenta e dois mil, cento e doze reais e 
cinquenta centavos) 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 12 de julho de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01056/16 
 
Relator: Conselheiro Rodolfo Ramos Caiado 
 

 
EMENTA: Multa formal. Notas fiscais consideradas extraviadas. 
Procedente em parte. 
 
Julga-se parcialmente procedente o lançamento, quando a 
instrução processual apontar que o polo passivo comprovou 
parcialmente que cumpriu a exigência exordial, em parte. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 31 
de março de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de 
infração no valor da multa formal de R$ 3.745,40 (três mil, setecentos e quarenta e cinco 
reais e quarenta centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros Rodolfo Ramos 
Caiado, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, 
Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, David 
Fernandes de Carvalho, Alcedino Gomes Barbosa, Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, 
Antônio Martins da Silva, Cláudio Henrique de Oliveira, Washington Luis Freire de Oliveira, 
José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, 
Márcio Nogueira Pedra, Nivaldo Carvelo Carvalho e Gilmar Rodrigues de Almeida. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo, em 
epígrafe, não apresentou à Delegacia Fiscal de sua circunscrição os documentos fiscais, 
no prazo que lhe foi concedido. Por esse motivo, tais documentos foram considerados 
extraviados. Em consequência, imputou-se lhe a obrigatoriedade de recolher multa formal.  

 
A base legal dada por infringida foi assim descrita. Artigo 64 do CTE, 

c/c artigo 109 do Decreto nº. 4852/97. E a penalidade aplicada: artigo 71, XX, “a” 1 do 
CTE.  

 
Instruindo o feito em sua fase cognitiva o autuante acostou a este 

volume os documentos de fls. 3 a 5.  
 
Intimado, nos termos da lei, o polo passivo, queda-se silente e motiva 

os respectivos termos de revelia, fl. 13, de perempção, fl. 19 e de inscrição na dívida ativa, 
fl. 20. 

 
Dirigindo-se ao presidente desta Casa Julgador, com pedido de 

revisão extraordinária, o polo passivo alega que os documentos fiscais tidos por 
extraviados foram entregues à repartição fiscal competente. Acosta aos autos a título de 
provas os documentos de fls. 23 a 72. 

 
Por meio do Despacho nº. 1348/2015 – PRES. o presidente deste 

Conselho Administrativo Tributário, após, fazer referência ao Despacho nº. 674/2015 – 
PRES., que encaminhava o feito em diligência, para que o polo passivo fosse intimado a 
trazer aos autos as Notas Fiscais Mod. 2, Série D-1 de nºs. 01 a 20, aduz que tal 



 

despacho não foi atendido pela defesa, embora intimada, fato que o leva a considerar tais 
documentos como extraviados. Determina, entre outras providências, o encaminhamento 
da lide, ao conselho Pleno para Julgamento, fls. 79/80.   

 
É o relatório.  
 

VOTO 
 

Ao compulsar e analisar as peças constitutivas desta lide, verifiquei 
que o polo passivo não trouxe aos autos a comprovação de entrega à repartição fiscal 
competente das Notas Fiscais Mod. 2, Série D-1 de nºs. 01 a 20. Portanto, face a tais 
notas julgo procedente o lançamento, cuja multa formal é de R$ 3.745,40 (três mil, 
setecentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos). 

 
Assim, voto conhecendo do Pedido de Revisão Extraordinária, 

dando-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de infração no 
valor da multa formal de R$ 3.745,40 (três mil, setecentos e quarenta e cinco reais e 
quarenta centavos). 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 12 de julho de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01057/16 
 
Relator: Conselheiro Rodolfo Ramos Caiado 
 

 
EMENTA: Multa formal. Documentos fiscais considerados 
extraviados. Procedente em parte. 
 
Julga-se parcialmente procedente o lançamento, quando a 
instrução processual apontar que o polo passivo cumpriu 
parcialmente a exigência, de ordem tributária estampada na 
vestibular. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 12 
de maio de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do recurso do Contribuinte 
para o Conselho Pleno, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a decisão 
cameral e considerar  parcialmente procedente o auto de infração no valor da multa formal 
de R$ 7.588,80 (sete mil, quinhentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos), referente a 
31 Notas não apresentadas. Participaram do julgamento os Conselheiros Rodolfo Ramos 
Caiado, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva 
Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, 
Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Edson 
Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, 
Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, Alcedino Gomes Barbosa, Aldeci 
de Souza Flor, José Luiz Rosa e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração, que o sujeito passivo extraviou notas 
fiscais D-1 de numeração 001 a 250 e modelo 1 sub-serie 1 de numeração 001 a 500 e 
sub-serie 2 de numeração 001 a 750 relatório anexo. Em consequência, fica sujeito a 
multa formal no valor de R$ 244,80 (duzentos e quarenta e quatro reais e oitenta 
centavos) por documento, perfazendo um total de R$ 367.200,00 (trezentos e sessenta e 
sete mil, duzentos reais). 

 
Obs.: os documentos foram considerados extraviados tendo em vista 

o desaparecimento do contribuinte do endereço declarado.  
 
A autoridade lançadora indicou como infringida a disposição do artigo 

64, da Lei 11.651/91, combinado com o artigo 109, Decreto 4.852/97.  
 
Com penalidade proposta do artigo 71, inciso XVIII, alínea A, da Lei 

11651/1991 com redação da Lei 12806/1995. 
 
O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos "fls. 04 

a 06": controle de concessões/ autenticação de documentos fiscais-CIAF e espelho 
cadastral.  

 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida no processo 

ou apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de "fls. 07 e 08". 
 



 

Fora lavrado termo de revelia de acordo com a dispositivo do artigo 
28 §3° da Lei 13.882/01. "fl. 09". 

 
O sujeito passivo foi novamente intimado, "fl.11", a pagar a quantia 

exigida no processo ou apresentar impugnação em segunda instância.  
 
Em sua impugnação nas "fls. 13 a 15" o sujeito passivo alegou que 

há razões para anulação de notificação fiscal, pois ocorreu a entrega de todas notas 
fiscais objeto do Auto de Infração e não houve fato gerador que sustentasse a autuação, 
pois a entrega dos blocos foi realizada mediante recebido na própria Secretaria da 
Fazenda Estadual de Aparecida de Goiânia- Goiás. 

 
Aduz que, a recorrente, tão logo foi notificada realizou a entrega dos 

blocos que se encontravam em aberto. 
 
Arguem que, não houve extravio de notas fiscais, tanto que todos 

objetos do auto de infração foram dados baixa, após a entrega diretamente na Secretaria 
da Fazenda no Município de Aparecida de Goiânia-Goiás.  

 
Ao final, requer que, anule o referido auto.  
 
Pede deferimento.  
 
Anexou os seguintes documentos "fls. 16 a 24": Procuração, cópia da 

intimação, cópia do auto de infração, anexo estruturado-detalhamento do crédito, 
requerimento padrão para a realização de ventos, informativo de equipamento emissor de 
cupom fiscal –ECF, pedido de baixa de documento fiscal, termo de baixa de documento 
fiscal, e comprovante do requerimento de empresário.  

 
Pela Resolução 013/2010,"fl.26", a Segunda Câmara do CAT decidiu 

por unanimidade dos votos converter o julgamento em diligência e encaminhar o processo 
à Gerência de Controle Processual –GEPRO-, a fim de que o sujeito passivo seja intimado 
a apresentar, no prazo de 15 dias contados da intimação, o Informativo Sobre a Utilização 
e Apresentação de Documentos Fiscais utilizados, contendo o visto de recebimento por 
parte da Delegacia Fiscal de sua circunscrição. 

 
Alegando que, tendo em vista o princípio da busca pela verdade 

material e o fato do sujeito passivo alegar que apresentou a totalidade dos documentos 
considerados extraviados, mas comprovou apenas a entrega para a repartição fiscal das 
notas fiscais não utilizadas.  

 
Após, retornar para julgamento.  
 
A Representação Fazendária concordou com a diligência.  
 
O sujeito passivo conforme "fls. 27", foi intimado a no prazo de 15 

dias, atender ao disposto na Resolução n° 013/2010.  
 
De acordo com o Acordão da II CJUL- n° 2227/2010, "fls. 29 a 32", a 

Segunda Câmara do CAT, decidiu por unanimidade de votos, conhecer da impugnação, 
dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de infração sobre o 
valor de multa forma R$ 91.016,54 (noventa e um mil e dezesseis reais e cinquenta e 
quatro centavos).  



 

 
Alegando que, a análise dos documentos apresentados pela defesa 

impõe o afastamento da acusação fiscal quanto aos 1.125 (um mil, cento e vinte e cinco) 
documentos fiscais que foram entregues para inutilização e que constam do Termo de 
Baixa do Documento Fiscal n° 010232, expedido pela Delegacia Fiscal de Aparecida de 
Goiânia.  

 
O Valor exigido deve ser alterado para R$ 91.016,54 (noventa e em 

mil, dezesseis reais e cinquenta e quatro centavos), conforme demonstrativo abaixo. 
 
Nota fiscal Quant.  Valor por Doc. Valor total 
Modelo 2- série D-1 08 R$ 146,88 R$ 1.175,04 
Modelo 1-serie 1 273 R$244,80 R$ 66.830,40 
Modelo 1-série 2 94 R$ 244,80 R$ 23.011,20 
TOTAL   R$ 91.016,64 
 
Conforme Despacho n° 2947/2010 – SAT/CRF –"fls. 33", diz que, 

ciente e de acordo com a decisão consubstanciada no Acordão da II CJUL n° 2.227/2010 
que, por unanimidade de votos, considerou parcialmente procedente o lançamento 
reduzindo a multa formal a ser recolhida para R$ 91.016,54 (noventa e um mil, dezesseis 
reais e cinquenta e quatro centavos). Intime-se o sujeito passivo. 

 
O sujeito passivo foi intimado, conforme "fls. 34", a pagar a quantia 

exigida no processo ou apresentar recurso para o Conselho Pleno.  
 
 Em sua impugnação "fls. 37 a 41", o sujeito passivo alegou que há 

razões para anulação de notificação fiscal, pois ocorreu a entrega de todas notas fiscais 
objeto do Auto de Infração e não houve fato gerador que sustentasse a autuação, pois a 
entrega dos blocos foi realizada mediante recebido na própria Secretaria da Fazenda 
Estadual de Aparecida de Goiânia- Goiás. 

 
Aduz que, a recorrente, tão logo foi notificada realizou a entrega dos 

blocos que se encontravam em aberto. 
 
Arguem que, não houve extravio de notas fiscais, tanto que todos 

objetos do auto de infração foram dados baixa, após a entrega diretamente na Secretaria 
da Fazenda no Município de Aparecida de Goiânia-Goiás.  

 
Afirmam que, quanto a numeração mencionada no Auto como não 

entregue, trata-se de notas fiscais, igualmente apresentadas junto à SEFAZ em 12/03 de 
2010, conforme comprovante anexo, onde afirma o funcionário de matricula de n° 598946-
9, conforme documento anexado ao processo. Ao final, requer que, anule o referido auto. 
Pede deferimento. 

 
Anexou os seguintes documentos "fls. 42 0 53", Cópia da 

procuração, base de consulta por auto, pedido de baixa de documentos fiscal, concessão 
de autorização de impressão de documentos fiscais –AIDF, informativo sobre a utilização 
e apresentação de documentos fiscais, termo de baixa de documento fiscal, pedido de 
baixa de documento fiscal, informativo de equipamento emissor de cupom fiscal –ECF, 
comprovante de requerimento para realização de eventos, informativo sobre a utilização e 
apresentação de documentos fiscais.   

 
É o relatório. 



 

 
VOTO 

 
Ao compulsar e analisar as peças constitutivas desta lide, verifiquei 

que, conforme pode ser conferido pela leitura do documento acostado a este volume à fl. 
53, intitulado Anexo II – Informativo Sobre a Utilização e Apresentação de Documentos 
Fiscais, o polo passivo não entregou à repartição fiscal 31 (trinta e uma) notas fiscais, 
Mod. 1, o que implica dizer, de pronto que a decisão cameral deve ser reformada em 
parte. 

 
A referida quantia de 31 (trinta e uma) notas fiscais, Mod. 1, de 

conformidade com a orientação contida inciso XVIII do artigo 71 do CTE, que será 
transcrito na sequência, deve ser multiplicada por R$ 244,80 (duzentos e quarenta e 
quatro reais e oitenta centavos), por documento, o que perfaz o “quantum”, referente à 
multa formal de R$ 7.588,80 (sete mil, quinhentos e oitenta e oito reais e oitenta 
centavos). 

  
Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas:  
 
[...]  
 
XVIII - no valor de R$ 244,80 ((duzentos e quarenta e quatro reais e oitenta 
centavos): 
 
[...] 
  
a) por livro ou documento, pelo seu extravio, perda ou inutilização, 
observado o inciso XX, “a”; 
 

Assim, voto conhecendo do recurso do Contribuinte para o Conselho 
Pleno, dando-lhe parcial provimento para reformar em parte a decisão cameral e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor da multa formal de R$ 
7.588,80 (sete mil, quinhentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos), referente a 31 
notas fiscais não apresentadas. 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 12 de julho de 2016. 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Cte/CTE.htm#A71XXA
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01066/16 
 
Relator: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Multa formal. Omissão do 
registro de notas fiscais de saída na escrituração fiscal digital - 
EFD. Procedente. Decisão unânime. Aplicação de ofício da 
Forma Privilegiada § 8.º do artigo 71 do CTE. Decisão unânime. 
 
1. Toda a movimentação de mercadorias e bens deve estar 
devidamente acobertada por documentação fiscal e registrada 
no livro próprio. O fato de os documentos não registrados se 
referirem a notas fiscais relativas a operação não tributada não 
exime o contribuinte de efetuar o registro dos documentos 
fiscais.  
 
 2. Deve ser considerado procedente o auto de infração que 
acusa o contribuinte de omissão de registro de notas fiscais de 
saída no livro Registro de Saídas relativo à Escrituração Fiscal 
Digital, quando não for apresentado elemento de prova capaz de 
contestar o trabalho realizado pela fiscalização. 
 
3. Aplica-se de ofício a forma privilegiada do § 8.º do artigo 71 do 
CTE quando provado que as saídas não registradas na EFD são 
relativas a mercadorias não tributadas. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de julho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração, porém, com a aplicação da forma privilegiada prevista no § 
8º do art. 71 do CTE. Participaram do julgamento os Conselheiros Gilmar Rodrigues de 
Almeida, Alcedino Gomes Barbosa, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes e José 
Pereira D'abadia. Nos termos do § 6º, II, do art. 51, do Regimento Interno do CAT, 
aprovado pelo Decreto nº 6.930, de 9 de Junho de 2009, a sessão foi realizada com 
ausência de um Conselheiro Representante Classista para compor esta Câmara 
Julgadora. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo deixou de consignar 
no livro Registro de Saídas relativo à Escrituração Fiscal Digital – EFD, no período de 
01/01/2013 a 31/07/2013, as notas fiscais da relação anexa, referente à saída de 
mercadorias não tributadas, no importe de R$ 805.087,95. Em consequência deverá pagar 
multa forma de 13% sobre o valor da operação. 

 
A autoridade lançadora indica como infringida as disposições do 

artigo 64, do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91), combinado com os 
artigos 88, §1°, III; 313 e 314, do Decreto 4.852/97. Proposta a aplicação da penalidade 
prevista no artigo 71, X, "a", do CTE, com redação da Lei nº 11.750/1992. 

 



 

O auto de infração é instruído, dentre outros, com os seguintes 
documentos: anexo estruturado – detalhamento do crédito tributário, anexo estruturado – 
descritivo complementar da ocorrência, relatórios de CONCLUSÃO e Relação dos 
Documentos Fiscais Emitidos da AUDITORIA DAS SAÍDAS REGISTRADAS E DO 
DOCUMENTÁRIO EMITIDO, mídia em CD e recibo de entrega de relatórios digitais. 

 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância.  
 
Em sua impugnação (fls. 18), o sujeito passivo alega que a 

movimentação da empresa, na sua totalidade, se refere ao recebimento de mercadoria 
para prestação de serviços, ou seja, haverá retorno de mercadorias recebidas para 
industrialização, não ensejando nenhum fato gerador de imposto, nem causando nenhum 
prejuízo ao erário. Acrescenta que a EFD foi devidamente gerada e transmitida, ficando 
sanadas as irregularidades apontadas. Por fim, solicita que seja tornado sem efeito o auto 
de infração, uma vez que a movimentação não constitui fato gerador do ICMS, e que a 
EFD já se encontra devidamente regularizada. 

 
Junta cópias de Recibos, relativos ao período autuado, de Entrega 

de Escrituração Fiscal Digital (fls.19/25), apresentados no dia 31/01/2014. 
 
Na sentença n.º 1206/2016 – JULP (fls.43/44), o julgador singular 

decide pela procedência do auto de infração. Fundamenta sua decisão afirmando que o 
artigo 313 do RCTE estabelece que o livro Registro de Saídas deve ser utilizado para 
escrituração das saídas, a qualquer título, de mercadoria do contribuinte, bem como dos 
serviços prestados. 

 
Acrescenta o julgador: com a implantação do sistema de 

Escrituração Fiscal Digital, o contribuinte deve utilizar a EFD para escrituração do Livro de 
Registro de Saídas, nos termos do artigo 356-C, § 1.º, II, do RCTE. O levantamento fiscal 
foi efetuado com base nas informações constantes do banco de dados da SEFAZ, 
relativamente às notas fiscais eletrônicas que constam o sujeito passivo como emitente, 
no período fiscalizado.  

 
Continua o julgador informando que “o início da ação fiscal se deu 

em 06/01/2014 (fls.15), com a ciência do lançamento ao sujeito passivo. Os arquivos 
digitais contendo a EFD relativa aos meses autuados só foram apresentados em 
31/01/2014, conforme faz prova o relatório às fls.42 e o recibo de entrega juntados aos 
autos pela defesa (fls.19/30), ou seja, após o início da ação fiscal, excluindo a prerrogativa 
da espontaneidade prevista no artigo 169, do CTE.” 

 
Intimado, o sujeito passivo recorre da decisão monocrática, 

reiterando os mesmos documentos, provas e argumentos da impugnação. 
 
Relatados, passo ao voto. 
 
 

V O T O 
 

Cuida-se do julgamento de recurso voluntário, no qual o sujeito 
passivo pretende reformar decisão singular que considerou procedente lançamento que 
aplicou multa formal em decorrência de haver deixado de consignar no livro Registro de 
Saídas relativo à Escrituração Fiscal Digital – EFD, no período de 01/01/2013 a 



 

31/07/2013, as notas fiscais da relação anexa, referente à saída de mercadorias não 
tributadas, no importe de R$ 805.087,95. 

 
Considerando que não houve mudança da situação entre a 

impugnação e o presente recurso, ou seja, o cumprimento da obrigação acessória depois 
da intimação do lançamento não tem o condão de reabilitar o instituo da espontaneidade, 
é forçoso adotar os argumentos expendidos da sentença para manter a procedência do 
lançamento. 

Desse modo, ratifico a decisão singular quando afirma: o artigo 313 
do RCTE estabelece que o livro Registro de Saídas deve ser utilizado para escrituração 
das saídas, a qualquer título, de mercadoria do contribuinte, bem como dos serviços 
prestados. 

 
A implantação do sistema de Escrituração Fiscal Digital, o 

contribuinte deve utilizar a EFD para escrituração do Livro de Registro de Saídas, nos 
termos do artigo 356-C, § 1.º, II, do RCTE. Verbis: 

 
 

Art. 356-C. A Escrituração Fiscal Digital - EFD - compõe-se da 
totalidade das informações, em meio digital, necessárias à apuração 
do imposto referente à operação e prestação praticada pelo 
contribuinte do ICMS ou IPI, bem como outras de interesse da 
administração tributária e da Secretaria da Receita Federal do Brasil - 
RFB - (Ajuste SINIEF 2/09, cláusula primeira, § 1º). 

§ 1º O contribuinte deve utilizar a EFD para efetuar a escrituração dos 
seguintes livros fiscais (Ajuste SINIEF 2/09, cláusula primeira, § 3º): 

I - Registro de Entradas; 

II - Registro de Saídas; 

III - Registro de Inventário; 

IV - Registro de Apuração do IPI; 

V - Registro de Apuração do ICMS. 

VI - Registro de Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente - CIAP. 

VII - Livro Registro de Controle da Produção e do Estoque. (Redação 
acrescida pelo Decreto nº 8.117 - vigência: 01.12.13) 

§ 2º Fica vedada ao contribuinte a escrituração dos livros em 
discordância com o disposto neste capítulo (Ajuste SINIEF 2/09, 
cláusula segunda). 

§ 3º Para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica 
da EFD, as informações devem ser  prestadas em arquivo digital com 
assinatura digital do contribuinte ou seu representante legal, 
certificada por entidade credenciada pela Infra-Estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP-Brasil (Ajuste SINIEF 2/09, cláusula primeira, § 
2º).  

https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/ajustes/2009/AJ_002_09.htm
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/ajustes/2009/AJ_002_09.htm
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/ajustes/2009/AJ_002_09.htm
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/ajustes/2009/AJ_002_09.htm


 

 

Verifica-se que levantamento fiscal fora efetuado com base nas 
informações constantes do banco de dados da SEFAZ, relativamente às notas fiscais 
eletrônicas que constam o sujeito passivo como emitente, no período fiscalizado.  

 
Considerando-se, portanto, que o início da ação fiscal se deu em 

06/01/2014 (fls.15), com a ciência do lançamento ao sujeito passivo; que os arquivos 
digitais contendo a EFD relativa aos meses autuados só foram apresentados em 
31/01/2014, conforme faz prova o relatório às fls.42 e o recibo de entrega juntados aos 
autos pela defesa (fls.19/30), ou seja, após o início da ação fiscal, fica excluída a 
prerrogativa da espontaneidade prevista no artigo 169, do CTE. 

 
Entretanto, como o próprio lançamento informa que as mercadorias 

objeto da operação/prestação são não tributadas, tendo sido aplicada a penalidade do 
inciso X do artigo 71 do CTE, deve-se aplicar a forma privilegiada do § 8.º do citado artigo 
71, reduzindo a multa em 50%. Verbis: 

 
 
Art. 71...  
 
                          (...) 
 
§ 8º Quando da prática das irregularidades descritas nos incisos V ao XII 
deste artigo não resultar, ainda que indiretamente, falta de pagamento de 
imposto, a multa aplicável corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do 
valor fixado para a respectiva infração. 

 
Assim, voto conhecendo do recurso voluntário, negando-lhe 

provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração, porém, com a aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º do artigo 71 da lei 
n.º 11.651/91. 
 

 
 

Sala das sessões, em 13 de julho de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01073/16 
 
Relator: Conselheiro Maurício Ribeiro de Paiva 
 

 
EMENTA: Multa formal. Omissão de registro de mercadoria   
com ICMS retido na origem por subsituição tributária. 
Comparativo entre valores escriturados e valores encontrados 
em controle paralelo. Procedência em parte. Aplicação da forma 
privilegiada prevista no § 8º do art. 71 do CTE. 
 
1. Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada 
não registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, 
correspondente ao valor constante de quaisquer meios de 
controles de vendas de mercadorias ou prestação de serviços, 
sem a respectiva emissão dos documentos fiscais, ou o 
montante da diferença quando emitidos com valores inferiores 
ao real; (CTE, art. 25, § 1°, VI); 
 
2. Na hipótese de o contribuinte comercializar também 
mercadorias isentas ou não tributadas no período fiscalizado, a 
base de cálculo deve ser obtida por meio da multiplicação do 
valor apurado em procedimento fiscal pela fração obtida da 
divisão do valor das entradas tributadas, exceto aquelas sujeitas 
à substituição tributária pelas operações posteriores, pelo valor 
correspondente ao total das entradas de mercadorias 
destinadas à comercialização ou industrialização.(CTE, art. 25, § 
2°); 
 
3. O valor inicial da exigência deve-se conformar àquele apurado 
em trabalho revisional realizado pelo próprio fisco; 
 
4. Quando da prática das irregularidades descritas nos incisos V 
ao XII deste artigo não resultar, ainda que indiretamente, falta de 
pagamento de imposto, a multa aplicável corresponderá a 50% 
(cinqüenta por cento) do valor fixado para a respectiva 
infração.(CTE, art. 71, § 8°). 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 29 de junho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
parcialmente procedente o auto de infração no valor da multa formal de R$ 117.110,45 
(cento e dezessete mil, cento e dez reais e quarenta e cinco centavos), porém, com a 
aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º do art. 71 da Lei nº 11.651/91. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Mauricio Ribeiro de Paiva, Edson Abrão da 
Silva, Elias Alves dos Santos e Rickardo de Souza Santos Mariano. Nos termos do § 6º, II 
do art. 51 do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto nº 6.930, de 9 de Junho 
de 2009, a sessão foi realizada com ausência de um Conselheiro Fiscal para compor esta 
Câmara, em razão do Conselheiro Luis Antonio da Silva Costa estar impedido de atuar 
neste processo. 
 



 

R E L A T Ó R I O 
 

Em 15 de agosto de 2007, o Fisco exige a pena pecuniária no valor 
de R$ 149.103,56 (cento e quarenta e nove mil, cento e três reais e cinquenta e seis 
centavos) da autuada, na condição de contribuinte, em razão desta ter, nos exercícios de 
2006 e 2007, omitido o registro de saída de mercadorias com o ICMS retido pelas 
operações posteriores. 

 
Segundo os autores do lançamento, a omissão foi apurada pelo 

confronto entre os valores registrados nos livros fiscais próprios e os valores encontrados 
no caderno de fechamento de caixa, de controle paralelo, encontrado no estabelecimento 
da empresa autuada, que o contribuinte utiliza para registrar suas operações reais, 
conforme Termo de Apreensão nº 1100095886-0 e o demonstrativo de saídas reais de 
mercadorias. 

 
Citados como infringidos os arts. 25, §§1º, inc. VI, e 2º e 64, todos da 

Lei nº 11.651/91, c/c o art. 141, do Decreto nº 4.852/97, tendo sido proposta a penalidade 
prevista no art. 71, inc. VII, alínea “l”, da Lei n° 11.651/91, atenuada pelo § 8° do mesmo 
artigo e diploma legal. 

 
Identificada como sujeito passivo solidário a pessoa física Everaldo 

Inácio Alves, na condição de administrador da firma autuada (fls. 04). 
 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, a 1ª via do 

Termo de Apreensão n° 1100095886-0 (fls. 07), Demonstrativo de Saídas Reais de 
Mercadorias – Exercícios 2007 e 2008 (fls. 10 e 11), cópias dos livros fiscais Registro de 
Saídas (fls. 12 a 13 e 29 a 34), Registro de Entradas (fls. 25 a 28) e Registro de Apuração 
do ICMS (fls. 14 a 24). 

 
Intimados a autuada e o solidário em 21/08/2007 (fls. 37 e 38), 

apenas o sujeito passivo apresenta impugnação (fls. 40 a 53), declarado revel o solidário 
(fls. 91). 

 
A impugnante formula em preliminar arguição de nulidade da peça 

básica por erro na tipificação da infração e da pena (fls. 41 a 43) e por insegurança na 
determinação da infração (fls. 43 a 45) e arguição de exclusão do solidário (fls. 45 a 47). 

 
No mérito, pede a improcedência do lançamento, alegando 

ocorrência de divergências de informações nos demonstrativos fiscais e que juntamente 
com o comércio de peças realiza prestação de serviços, tratando-se a omissão de 
movimentação de serviços prestados, amparados por documentação fiscal. 

 
Na parte do mérito, a impugnante reproduz o Acórdão n° 02592/06, 

alusivo à nulidade de procedimento fiscal. 
 
Junta Declaração Mensal de Serviços (fls. 68 a 90), dentre outros 

documentos. 
 
O julgador singular, por meio do Despacho n° 172/08 (fls. 93 a 94), 

remete os autos à Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia, para que auditor fiscal 
estranho à lide seja designado a se pronunciar sobre a defesa apresentada pelo sujeito 
passivo e, se julgar adequado, proceda à elaboração de novos demonstrativos, 
especialmente, considerando os aspectos ressaltados nas letras “a” a “c” do despacho. 



 

 
O AFRE III Jomar Miranda, executor da diligência, junta vasta 

documentação (fls. 96 a 2100), consistente em cópias de controles paralelos de vendas, 
de páginas de livros e notas fiscais e Declaração Mensal de Serviços, dentre outros, 
relativa aos novos demonstrativos, inclusos em sua manifestação (fls. 2101 a 2112), tendo 
o revisor se pronunciado sobre a defesa do sujeito passivo, efetuado os esclarecimentos 
solicitados no Despacho n° 172/08 e detalhado o procedimento por ele adotado, 
concluindo pela retificação do valor originário do lançamento para R$ 117.110,45 (cento e 
dezessete mil cento e dez reais e quarenta e cinco centavos).  

 
Intimados, o sujeito passivo e o solidário manifestam-se 

conjuntamente acerca do resultado da revisão fiscal, consoante fls. 2118 a 2126. 
 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, concluiu 

pela nulidade do processo, por insegurança na determinação da infração, consoante a 
Sentença nº 1447/09 (fls. 2133 a 2136).  

 
Os autos foram encaminhados à Coordenação da Representação 

Fazendária, tendo seu representante apresentado recurso à Câmara Julgadora (fls. 2137 
a 2139), em que pede a reforma da decisão singular e o retorno dos autos àquela 
instância para apreciação do mérito, acreditando inexistir nos presentes autos elementos 
para se declarar nulo o lançamento tributário. 

 
Intimados, o sujeito passivo e o solidário apresentam conjuntamente 

Contradita (fls. 2143 a 2152). 
 
A Primeira Câmara deste Conselho, em decisão não unânime, 

materializada no Acórdão n° 1262/2010 (fls. 2157 a 2161), confirma a sentença singular 
que julgou nulo "ab initio" o auto de infração por insegurança na determinação da infração. 

 
Intimada, a Fazenda Pública apresenta recurso para o Conselho 

Pleno (fls. 2163 a 2166), pedindo a reforma do acórdão cameral e o retorno do processo à 
Primeira Instância para julgamento do mérito. 

 
A recorrente afirma que foram anexados ao processo todos os 

elementos necessários à determinação da infração e à identificação dos respectivos 
autores.  

 
Justifica o Representante Fazendário que não foi realizada cópia dos 

arquivos contidos nos computadores apreendidos porque todo o controle paralelo estava 
em cadernos de movimento financeiro, conforme mencionado no histórico do auto de 
infração e no respectivo Termo de Apreensão.  

 
Acrescenta o Termo de Apreensão (fls. 07) traz em seu corpo a 

indicação de que foram apreendidos 03 (três) cadernos de movimento financeiro/caixa e 
353 orçamentos, elementos esses que comprovam o ilícito.  

 
Assevera a recorrente que não há que se falar em vazio legal, por 

ausência de previsão legal para a aplicação da proporcionalidade quanto a receitas de 
serviços sujeitas ao ISS.  

 
Intimados o sujeito passivo e o solidário, apenas o sujeito passivo 

apresenta Contradita (fls. 2172 a 2182). 



 

 
O Conselho Administrativo Tributário, em decisão não unânime, 

materializada no Acórdão n° 070/2015 (fls. 2186 a 2192), dá provimento ao recurso da 
Fazenda Pública para afastar a nulidade por insegurança na determinação da infração e 
retornar os autos à Primeira Instância para apreciação de toda matéria. 
 

O sujeito passivo e o solidário foram intimados a tomar conhecimento 
do Acórdão n° 070/2015, apresentado conjuntamente manifestação (fls. 2130 a 2132). 

 
O julgador singular, após analisar o trabalho revisional, as decisões 

singular, cameral e plenária, decide pela procedência parcial do lançamento, reduzindo a 
multa para a importância de R$ 117.110,45 (cento e dezessete mil cento e dez reais e 
quarenta e cinco centavos), acrescida das cominações legais, consoante a Sentença n° 
2000/2015 (fls. 2134 a 2137). 
 

O julgador ainda recusou os pedidos de anulação do processo e 
acolheu o pedido de exclusão do sócio-gerente da lide. 
 

A Representação Fazendária concordou com a sentença singular, 
consoante o despacho de fls. 2138.  
 

Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 2143 a 
2151), formulando em preliminar arguição de nulidade da peça básica, relacionando a 
hipótese de insegurança na determinação da infração (fls. 2144 a 2146). 

 
No mérito, pede a reforma da sentença singular e a improcedência 

do lançamento, alegando que a prestação de serviços sujeitos ao ISSQN deve ser 
excluída do movimento econômico-financeiro, par fins de apuração da receita líquida 
exclusiva do ICMS. 

 
Considera impossível determinar se as anotações do “Caderno de 

controle paralelo” referem-se à venda de mercadoria ou à prestação de serviços. 
 
A impugnante ainda reproduz o Acórdão n° 02592/06, alusivo à 

nulidade de procedimento fiscal. 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

PRELIMINAR 
 

Deixo de apreciar a preliminar de insegurança na determinação da 
infração nesta fase pelo fato dessa preliminar já ter sido apreciada pelo Conselho Pleno, 
consoante o Acórdão n° 070/2015 (fls. 2186 a 2192). 

 
MÉRITO 

 
Exige-se no auto de infração a pena pecuniária no valor de R$ 

149.103,56 (cento e quarenta e nove mil, cento e três reais e cinquenta e seis centavos) 
pelo fato do contribuinte ter, nos exercícios de 2006 e 2007, omitido o registro de saída de 
mercadorias com o ICMS retido pelas operações posteriores. 

 



 

Os elementos de instrução da acusação revelam que a omissão foi 
apurada pelo confronto entre os valores registrados nos livros fiscais próprios e os valores 
encontrados no caderno de fechamento de caixa, de controle paralelo, encontrado no 
estabelecimento da empresa autuada, que o contribuinte utiliza para registrar suas 
operações reais. 

 
A omissão denunciada está em conformidade com as disposições 

constantes do Código Tributário Estadual (CTE), art. 25, §§ 1°, VI e 2°: 
 
CTE, Art. 25. [...] 
 
§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 
[...] 
VI - ao valor constante de quaisquer meios de controles de vendas de 
mercadorias ou prestação de serviços, sem a respectiva emissão dos 
documentos fiscais, ou o montante da diferença quando emitidos com 
valores inferiores ao real; 
 
§ 2º Na hipótese de o contribuinte comercializar também mercadorias 
isentas ou não tributadas no período fiscalizado, a base de cálculo deve ser 
obtida por meio da multiplicação do valor apurado em procedimento fiscal 
pela fração obtida da divisão do valor das entradas tributadas, exceto 
aquelas sujeitas à substituição tributária pelas operações posteriores, pelo 
valor correspondente ao total das entradas de mercadorias destinadas à 
comercialização ou industrialização. 

 
Na fase singular, o sujeito passivo alegou ocorrência de divergências 

de informações nos demonstrativos fiscais e que juntamente com o comércio de peças 
realiza prestação de serviços, tratando-se a omissão de movimentação de serviços 
prestados, amparados por documentação fiscal. 

 
Essas alegações motivaram a baixa dos autos em diligência para 

que Auditor Fiscal estranho à lide se pronuncie sobre a defesa apresentada pelo sujeito 
passivo e, se julgar adequado, proceda à elaboração de novos demonstrativos, consoante 
o Despacho n° 172/08 (fls. 93 a 94). 

 
O Auditor Fiscal, executor da diligência, junta vasta documentação 

(fls. 96 a 2100), consistente em cópias de controles paralelos de vendas, de páginas de 
livros e notas fiscais e Declaração Mensal de Serviços, dentre outros, relativa aos novos 
demonstrativos, inclusos em sua manifestação (fls. 2101 a 2112), tendo o revisor se 
pronunciado sobre a defesa do sujeito passivo, efetuado os esclarecimentos solicitados no 
Despacho n° 172/08 e detalhado o procedimento por ele adotado, concluindo pela 
retificação do valor originário do lançamento para R$ 117.110,45 (cento e dezessete mil 
cento e dez reais e quarenta e cinco centavos).  

 
A revisão efetuada considerou e separou as mercadorias que foram 

empregadas nos serviços de retifica cujas notas fiscais foram excluídas, prevalece 
portanto a revisão. 

 
No recurso interposto, o sujeito passivo não trouxe razões que 

ensejasse a reforma da sentença singular, tendo esta decidido pela procedência parcial do 
lançamento, fundamentando-se no resultado da revisão fiscal. 

 



 

No presente caso, cabe a aplicação da forma privilegiada prevista no 
§ 8º do art. 71 da Lei nº 11.651/91, CTE, a seguir reproduzido, porque não houve falta de 
pagamento ou sonegação de imposto, tendo em vista tratar-se de mercadorias cujo 
imposto foi pago na origem por Substituição Tributária. 
 

Art. 71. [...] 
 
§ 8º Quando da prática das irregularidades descritas nos incisos V ao XII 
deste artigo não resultar, ainda que indiretamente, falta de pagamento de 
imposto, a multa aplicável corresponderá a 50% (cinqüenta por cento) do 
valor fixado para a respectiva infração. 

 
Ante o exposto, conheço do recurso, nego-lhe provimento para 

confirmar a sentença singular que considerou parcialmente procedente o auto de infração 
no valor da multa formal de R$ 117.110,45 (cento e dezessete mil, cento e dez reais e 
quarenta e cinco centavos), porém, com a aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º 
do art. 71 da Lei nº 11.651/91. 

 
 

Sala das sessões, em 15 de julho de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01084/16 
 
Relator: Conselheiro Edson Abrão da Silva 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Extravio de documento 
fiscal. Improcedência. 
 
É improcedente o auto de infração relativo a extravio de 
documento fiscal quando comprovada a entrega desses 
documentos em órgão fazendário próprio. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 21 de março de 2016, decidiu,  por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação à Segunda Instância, dar-lhe provimento para julgar improcedente o auto de 
infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Edson Abrão da Silva, Paulo Diniz, 
Victor Augusto de Faria Morato, Masayuki Missao e Mário de Oliveira Andrade. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 
extraviou as notas fiscais Modelo 1, Série 1, numeradas de 5851 a 6600, no total de 750 
(setecentos e cinquenta) documentos fiscais, sendo-lhe imputada a exigência da multa 
formal no valor de R$ 267.015,00 (duzentos e sessenta e sete mil e quinze reais). 

 
Citados como infringidos o art. 64 da Lei n° 11.651/91 c/c o art. 109 

do Decreto n° 4.852/97, tendo sido proposta a penalidade prevista no art. 71, XX, “a”, da 
Lei n° 11.651/91 c/redação da Lei n° 12.806/95. 

 
Cientificado da autuação em 30/12/2014 (fls. 05), o sujeito passivo 

não comparece ao processo, sendo declarado revel (fls. 07). 
 
Revel, o sujeito passivo apresenta impugnação em Segunda 

Instância (fls. 17 a 19), pedindo a improcedência do lançamento, alegando ter efetuado a 
entrega dos documentos fiscais na Delegacia Fiscal de Goiânia quando da formalização 
do pedido de baixa da inscrição no cadastro estadual. 

 
Junta cópia de Informativo Sobre a Utilização e Apresentação de 

Documentos Fiscais – Anexo II (fls. 21), dente outros documentos. 
 
A Segunda Câmara deste Conselho, por meio da Resolução n° 

064/2015 (fls. 27), encaminha o processo a Delegacia Regional de Fiscalização de 
Goiânia, para que seu titular solicite ao setor competente manifestação quanto a 
autenticidade do documento de fls. 21. 

 
O Setor de Cadastro da Delegacia Fiscal de Goiânia, atendendo a 

Resolução n° 064/2015, por meio do Despacho n° 122/2015 (fls. 3), confirmou 
autenticidade do documento de fls. 21, juntando cópia autenticada do referido documento 
(fls. 29). 

 



 

A Segunda Câmara deste Conselho, considerando que a Delegacia 
Fiscal de Goiânia, por meio do setor de cadastro, confirmou autenticidade do documento 
de fls. 21 que noticia a entrega das Notas Fiscais Mod. 1, série 1, nºs 5851 a 6566. 

 
Considerando que a cópia anexada e autenticada pelo setor que 

protocolou e conferiu os documentos fiscais apresenta clara divergência com o documento 
de fls. 21, noticiando a entrega apenas das Notas Fiscais de nº 5866 a 6566, série 1, Mod. 
1. 

 
Por meio da Resolução n° 186/2015 (fls. 32), encaminha os autos 

para a Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia para que seu ilustre titular solicite 
ao setor competente que se manifeste quanto à divergência existente nos documentos de 
fls. 21 e 29 e informe de forma conclusiva quais os documentos que foram recebidos pela 
Delegacia Fiscal. O Representante da Fazenda Pública concordou com a diligência. 

 
O AFRE I João Alves Bonfim, atendendo a Resolução n° 186/2015, 

por meio do Despacho n° 014/2016 (fls. 34), informa que que o documento de fls. 21 não é 
o mesmo documento apresentado às fls. 29 e que há muitas divergências nas caligrafias 
do preenchimento dos formulários, embora os carimbos e assinaturas do servidor sejam 
parecidos. 

 
Diane dos fatos, o agente do Fisco informa ter solicitado ao 

contribuinte a apresentação dos blocos de notas fiscais para conferência. Anota em 
seguida que os blocos foram apresentados e por ele conferidos na data de 19 de janeiro 
de 2016, estão de acordo com o documento de fls. 21 onde consta a confirmação da 
assinatura do responsável pela apresentação e também de sua assinatura. 

 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
Dirigindo-me ao mérito, vejo que a autuação reclama penalidade 

pecuniária, pelo extravio das notas fiscais Modelo 1, Série 1, numeradas de 5851 a 6600, 
no total de 750 (setecentos e cinquenta) documentos fiscais. 

 
O Informativo Sobre a Utilização e Apresentação de Documentos 

Fiscais – Anexo II, fls. 21, juntado pelo sujeito passivo, informa a entrega dos documentos 
fiscais reclamados no auto de infração à Delegacia Fiscal de Goiânia na data de 27 de 
fevereiro de 2015. Nesse mesmo documento (fls. 21), o recebedor da documentação 
fiscal, Sr. Ricardo Machado, posteriormente, confirma o recebido da documentação fiscal, 
apondo sua assinatura no campo observações do referido Anexo II. Consta ainda nesse 
Anexo II a expressão “CONFERIDO POR JOÃO ALVES BONFIM EM 19/01/2016”, 
seguida de sua rubrica e de seu carimbo contendo os dizeres “João Alves Bonfim AFRE I 
Mat. 23712-4 Setor de Cadastro”. Note-se que essas inscrições posteriores no Informativo 
Sobre a Utilização e Apresentação de Documentos Fiscais – Anexo II (fls. 21) resultaram 
da baixa dos autos em diligência para dirimir divergência existente nos documentos de fls. 
21 e 29 e manifestação conclusiva quanto aos documentos que foram recebidos pela 
Delegacia Fiscal. 

 
No Despacho n° 014/2016 (fls. 34), o AFRE I João Alves Bonfim 

manifesta-se conclusivamente afirmando que os blocos foram apresentados e por ele 



 

conferidos na data de 19 de janeiro de 2016, estão de acordo com o documento de fls. 21 
onde consta a confirmação da assinatura do responsável pela apresentação e também de 
sua assinatura. A manifestação do Auditor Fiscal deixa bem claro que os documentos 
fiscais reclamados no auto de infração foram apresentados à fiscalização e devolvidos ao 
contribuinte, o que afasta a acusação de extravio de documento fiscal, impondo a 
improcedência da presente autuação. 

 
Ante o exposto, conheço da impugnação em Segunda Instância, 

dou-lhe provimento para julgar improcedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões, em 15 de julho de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01089/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro João Divino de Brito 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Falta de escrituração no 
livro Registro de Entradas de documento fiscal de aquisição de 
mercadoria. Procedência. Pedido de diligência. Indeferido. 
Aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º, do art. 71, do 
CTE. 
 
1. Os contribuintes do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 
cumprimento de obrigações tributárias, relacionadas com o 
ICMS, são obrigados a manter e escriturar os livros exigidos e a 
emitir documentos fiscais. (CTE, art. 64, § 2°); 
 
2. O livro Registro de Entradas destina-se à escrituração da 
entrada, a qualquer título, de mercadoria no estabelecimento; 
(RCTE, art. 308, I); 
 
3. Indefere-se pedido de diligência, estando o processo pronto 
para julgamento, podendo-se decidir as questões nele tratadas; 
 
4. Quando da prática da irregularidade não resultar, ainda que 
indiretamente, falta de pagamento de imposto, a multa aplicável 
corresponderá a 50% (cinqüenta por cento) do valor fixado para 
a respectiva infração. (CTE, art. 71, § 8°). 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 20 de junho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido 
de diligência formulado pelo sujeito passivo. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Nislene Alves Borges, João Divino de Brito e Talita Pimenta Félix. Quanto ao mérito, por 
unanimidade de votos, conhecer da impugnação, negar-lhe provimento para considerar 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Nislene Alves 
Borges, João Divino de Brito e Talita Pimenta Félix.  E, por maioria de votos, acolher a 
aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º do art. 71 da Lei nº 11.651/91. Foram 
vencedores os Conselheiros  João Divino de Brito e Talita Pimenta Félix. Vencida a 
Conselheira Nislene Alves Borges que votou pela aplicação do § 8º relativamente à 
parcela da multa formal de R$ 95.797,17 (noventa e cinco mil, setecentos e noventa e sete 
reais e dezessete centavos), acrescido da parcela da multa formal R$ 86.222,68 (oitenta e 
seis mil, duzentos e vinte e dois reais e sessenta e oito centavos), sem aplicação do 
referido parágrafo nos termos da legislação. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 
deixou de escriturar no livro Registro de Entradas notas fiscais relativas a aquisição de 
mercadorias, no período de 12/01/2011 a 10/06/2015, sendo-lhe imputada a exigência da 
multa formal no valor R$ 182.019,85 (cento e oitenta e dois mil, dezenove reais e oitenta e 
cinco centavos) e acréscimos legais. 

 



 

Citados como infringidos o art. 64, da Lei nº 11.651/91 c/c o art. 308, 
do Decreto 4.852/97, proposta a penalidade prevista no art. 71, VII, "c", da Lei n° 
11.651/91 com redação da Lei nº 13.446/99. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, 

Demonstrativo Mensal das NFEs não Registradas (fls. 08), Relatório das Notas Fiscais 
não Encontradas (fls. 09 a 10, 27 a 28, 50 a 51, 98 a 99 e 138 a 139), Relação de NFEs 
não Registradas (fls. 11 a 12, 29 a 31, 52 a 55, 100 a 103 e 140 a 141), extratos de NFe 
(fls. 13 a 26, 32 a 49, 56 a 97, 104 a 137 e 142 a 159) e cópia do livro Registro de 
Entradas (fls. 160 a 271), dentre outros documentos. 

 
Intimado em 22/01/2016 (fls. 273), o sujeito passivo não comparece 

ao processo, sendo declarado revel (fls. 274). 
 
Revel o sujeito passivo apresenta impugnação em Segunda Instância 

(fls. 280 a 286), formulando inicialmente pedido de aplicação da forma privilegiada prevista 
no § 8º do art. 71 da Lei nº 11.651/91, relativamente às notas fiscais constantes em 
quadro incluso (fls. 282 a 283). 

 
Prosseguindo, formula pedido de diligência a fim de se apurar as 

informações prestadas pela defesa no tocante aos valores auferidos pelo Auditor Fiscal. 
Quanto ao mérito, questiona apenas a multa aplicada e os acréscimos legais, afirmando 
que a multa imposta ao contribuinte afronta a princípios constitucionais. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Exige-se no auto de infração a multa formal no valor de R$ 

182.019,85 (cento e oitenta e dois mil, dezenove reais e oitenta e cinco centavos) e 
acréscimos legais, pelo fato do sujeito passivo não ter escriturado no livro de Registro de 
Entradas notas fiscais relativas a aquisição de mercadorias, no período de 12/01/2011 a 
10/06/2015. 

 
Fundamentam a exigência fiscal o art. 64, § 2°, do Código Tributário 

Estadual (CTE), o art. 308, do Regulamento do CTE (RCTE), a seguir reproduzidos: 
 
CTE, Art. 64. [...] 
 
§ 2º Os contribuintes do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 
cumprimento de obrigações tributárias, relacionadas com o ICMS, são 
obrigados a manter e escriturar os livros exigidos e a emitir documentos 
fiscais. 

 
RCTE, Art. 308. O livro Registro de Entradas destina-se à escrituração da 
(Convênio SINIEF SN/70, art. 70): 
 
I - entrada, a qualquer título, de mercadoria no estabelecimento; 
 
II - utilização de serviço pelo estabelecimento. 

 
A defesa alegou essencialmente que a multa imposta ao contribuinte 

afronta a princípios constitucionais. Quanto a esta questão, observo que a multa aplicada 

https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/SINIEF/CVSN_70.htm#A70


 

é a correta para a infração denunciada e que eventual afronta a princípios constitucionais 
é matéria de apreciação exclusiva do Judiciário. 

 
A autuada também questionou os acréscimos legais. Em relação a 

esse ponto, destaco que o crédito tributário é atualizado nos termos do disposto nos arts. 
481,482 e 483 do Decreto n° 4852/97 (RCTE). 

 
Sobre o pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo, rejeito-o, 

por estar o processo pronto para julgamento, podendo-se decidir as questões nele 
tratadas. Anoto que a defesa também não trouxe nenhum elemento de prova ou mesmo 
dados que justificassem a revisão do lançamento fiscal. 

 
Não tendo a defesa comprovado o registro das notas fiscais 

autuadas, estando o crédito tributário regularmente constituído e devidamente instruída a 
acusação, concluo pela procedência do auto de infração. 

 
Pelo fato da irregularidade não ensejar sonegação de tributo, cabe a 

aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º, do art. 71, do CTE: 
 
Art. 71. [...] 
 
§ 8º Quando da prática das irregularidades descritas nos incisos V ao XII 
deste artigo não resultar, ainda que indiretamente, falta de pagamento de 
imposto, a multa aplicável corresponderá a 50% (cinqüenta por cento) do 
valor fixado para a respectiva infração. 

 
Ante o exposto, rejeito o pedido de diligência formulado pelo sujeito 

passivo. Quanto ao mérito, conheço da impugnação, nego-lhe provimento para considerar 
procedente o auto de infração. Acolho a aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º do 
art. 71 da Lei nº 11.651/91. 

 
 

Sala das sessões, em 15 de julho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01096/16 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Extravio de documento 
fiscal. Improcedência. 
 
É improcedente o auto de infração relativo a extravio de 
documento fiscal quando comprovada a entrega desses 
documentos em órgão fazendário próprio. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 24 de junho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso de ofício, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
improcedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Paulo Diniz, 
Jorge Antônio Bezerra Oliveira e Talita Pimenta Félix. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 
não apresentou à delegacia de sua circunscrição as Notas Fiscais modelo 2, Série D-1, 
numeradas de 001 a 250, no período de 30 dias, contados da data da publicação da 
portaria que suspendeu a sua inscrição no cadastro estadual, sendo-lhe imputada a 
exigência da multa formal no valor de R$ 46. 817, 50 (quarenta e seis mil, oitocentos e 
dezessete reais e cinquenta centavos).  

 
Citados como infringidos o art. 64 da Lei nº 11.651/91) c/c o art. 109, 

do Decreto 4852/97, proposta a penalidade prevista no art. 71, XX, "a", 1, da Lei n° 
11.651/91 com redação da Lei nº 13.194/97. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, Consulta 

Portaria de Suspensão (fls. 04) e extrato de Controle de Concessão/Autenticação de 
Documentos Fiscais (fls. 05), dentre outros documentos. 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação (fls. 13), pedindo a 

improcedência do lançamento, alegando ter entregue na Agência Fazendária da 
circunscrição do contribuinte, todos os documentos fiscais objeto da autuação. 

 
Acosta ao processo, a título de prova, cópia de Termo de Fiel 

Depositário (fls. 17), de Requerimento Padrão para Realização de Eventos – Anexo I (fls. 
18), de Informativo Sobre a Utilização e Apresentação de Documentos Fiscais – Anexo II 
(fls. 19) e de Declaração de Responsabilidade por Guarda de Livros e Documentos Fiscais 
– Anexo VI (fls. 20), dentre outros documentos. 

 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar o processo 

apreciando as razões e elementos apresentados pela defesa, decide pela improcedência 
do auto de infração, consoante a Sentença nº 3674/2014 (fls. 24 a 25). 

 
O representante da Fazenda Pública apresenta recurso a Câmara 

Julgadora (fls. 28 a 29), pedindo a reforma da sentença singular, afirmando que o 



 

documento de fls.19, aceito pelo julgador, precisa ser confirmado antes de servir como 
prova para a improcedência do lançamento. 

 
Argumenta que no Anexo II da Instrução Normativa n° 661/04-GSF 

(fls.19) consta que a quase totalidade das notas fiscais que foram objeto da acusação de 
extravio aparecem como não utilizadas e, portanto, deveriam ter sido baixadas na data de 
apresentação desse anexo, ou seja, em 26/09/2012. 

 
No entanto, essa expectativa não se confirma quando se consulta o 

sistema de controle de utilização de documentos fiscais mantido pela SEFAZ, porque não 
há qualquer informação de baixa de nota fiscal registrada nesse sistema associada à 
autuada. 

 
Intimado, o sujeito passivo não apresenta Contradita. 
 
A Terceira Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio 

da Resolução n° 027/2016 (fls. 53), converte o julgamento em diligencia e encaminha os 
autos à Delegacia Regional de Fiscalização de Morrinhos, a fim de que seu titular, por 
obséquio, determine que se confirme a apresentação dos documentos fiscais cujo extravio 
é presumido na inicial. 

 
O chefe do Setor de Cadastro da Delegacia Regional de Fiscalização 

de Morrinhos, por meio do Despacho n° 002/2016-Setor de Cadastro DRFM (fls. 54 a 55), 
cumpre a solicitação formulada na Resolução n° 027/2016, confirmando a apresentação 
dos documentos fiscais no setor próprio da DRF Morrinhos. 

 
Junta Espelho da Homologação de Reativação Pessoa Jurídica (fls. 

56), Comprovante de Homologação de Reativação Pessoa Jurídica (fls. 57), cópia de 
Requerimento Padrão para Realização de Eventos – Anexo I (fls. 58), de Informativo 
Sobre a Utilização e Apresentação de Documentos Fiscais – Anexo II (fls. 59) e de 
Declaração de Responsabilidade por Guarda de Livros e Documentos Fiscais – Anexo VI 
(fls. 60). 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
A acusação formulada no auto de infração é de extravio das Notas 

Fiscais modelo 2, Série D-1, numeradas de 001 a 250. 
 
O documento “Informativo Sobre a Utilização e Apresentação de 

Documentos Fiscais – Anexo II” (fls. 19) revela a entrega da totalidade dos documentos 
fiscais reclamados no auto de infração à Agenfa Especial de Caldas Novas, não 
constando nesse informativo nenhum documento como não apresentado, fato que ilide a 
acusação fiscal. 

 
Destaque-se que a Delegacia Regional de Fiscalização de 

Morrinhos, da circunscrição do contribuinte, atendendo solicitação formulada pelo órgão 
julgador, confirmou a apresentação pelo contribuinte dos documentos fiscais autuados no 
setor próprio desta DRF, conforme despacho (fls. 54 a 55). 

 
Ante o exposto, conheço do recurso de ofício, nego-lhe provimento 

para confirmar a sentença singular que considerou improcedente o auto de infração. 



 

 
 

Sala das sessões, em 18 de julho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01102/16 
 
Relator: Conselheiro José Pereira D'abadia 
 

 
EMENTA: Multa formal. Equipamento emissor de cupom fiscal – 
ECF considerado extraviado. Improcedente.  
 
Julga-se improcedente o lançamento quando a instrução 
processual apontar que o polo passivo cumpriu a exigência 
estampada na inicial. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 31 
de maio de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros José Pereira D'abadia, Marlene Maria da 
Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo 
Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Paulo Diniz, Victor Augusto de Faria Morato, 
Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli 
Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, Alcedino Gomes Barbosa, 
Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Talita Pimenta Félix 
e Washington Luis Freire de Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo, em 
epígrafe, desapareceu do endereço declarado junto ao CCE e não cumpriu a obrigação 
acessória de comunicar à repartição fiscal competente, no prazo, a sua situação 
cadastral atualiza. Teve a sua inscrição estadual suspensa.  Assim, considera-se 
extraviado o equipamento emissor de cupom fiscal – ECF. Imputou-se ao polo passivo a 
obrigatoriedade de recolher multa formal.   

 
A base legal dada por infringida foi assim descrita: artigos 64 e 146, 

parágrafo único da Lei nº. 11.651/91, c/c artigos 121 e 124, Anexo XI do Decreto nº. 
4852/97. E a penalidade aplicada: artigo 71, XIII, “a” I do CTE.  

 
Instruindo o feito em sua fase cognitiva o autuante acosta os 

documentos de fls. 3 a 5.  
 
Intimado, nos termos da lei, o polo passivo não se manifesta e motiva 

os respectivos termos de revelia, fl. 12, e de perempção, fl. 20.    
 
Com Pedido de Revisão Extraordinária, encaminhado ao presidente 

desta Casa Julgadora, o sujeito passivo solicita a desconstituição do crédito tributário 
formalizado por meio deste auto. Em suas alegações, o autuado afirma que não houve 
extravio do equipamento emissor de cupom fiscal- ECF, reclamados na inicial, fls. 23 a 
28. Para comprovar o alegado acosta a este volume, fls.  29 a 55.   

 
Pelo Despacho 699/2016 – CAT, fl. 57, o Presidente admite o pedido 

de revisão extraordinária e determina o encaminhamento dos presentes autos ao Setor 
de Apoio à Segunda Instância, para que sejam pautados a julgamento pelo Conselho 



 

Pleno, para apreciação. Destaca que constatou, conforme alegado pela defesa, bem 
como demonstrado nos documentos anexados em folhas 32,34,35, não houve extravio 
de equipamento emissor de cupom fiscal- ECF, pois além das providências para baixa da 
empresa, ocorreu a apresentação e a devida cessação de uso do mesmo.  

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Ao compulsar e analisar as peças constitutivas desta lide, verifiquei 
que ficou comprovado que não houve o extravio de equipamento emissor de cupom fiscal 
– ECF, fato aliás, reconhecido pelo nobre presidente desta Casa Julgadora, conforme 
informado no relatório que é parte integrante deste “decisum”.   

 
Assim, voto conhecendo do Pedido de Revisão Extraordinária, 

dando-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração.  
 
 

Sala das sessões plenárias, em 19 de julho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01103/16 
 
Relator: Conselheiro José Pereira D'abadia 
 

 
EMENTA: Multa formal. Documentos fiscais considerados 
extraviados. Procedente em parte.  
 
 Julga-se parcialmente procedente o auto de infração, quando a 
instrução processual apontar que o polo passivo cumpriu 
parcialmente a exigência vestibular. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 31 
de maio de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de 
infração no valor da multa formal de R$ 115.107,17 (cento e quinze mil, cento e sete reais 
e dezessete centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros José Pereira 
D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves 
Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Paulo Diniz, Victor 
Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José 
Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, 
Alcedino Gomes Barbosa, Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira, Talita Pimenta Félix e Washington Luis Freire de Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo, em 
epígrafe, não apresentou à Delegacia Fiscal de sua circunscrição livros e/ou documentos 
fiscais, no prazo que lhe foi estipulado. Por esse motivo, tais documentos foram 
considerados extraviados. Imputou-se ao polo passivo a obrigatoriedade de recolher 
multa formal.   

 
A base legal dada por infringida foi assim descrita: artigos 64 e 153 - 

D da Lei nº. 11.651/91, c/c artigo 109 e 304 do Decreto nº. 4852/97. E a penalidade 
aplicada: artigo 71, XVIII ‘a” do CTE.  

 
Instruindo o feito em sua fase cognitiva o autuante acosta os 

documentos de fls. 3 a 7.  
 
Intimado, nos termos da lei, o polo passivo não se manifesta e motiva 

o termo de perempção, fl. 13.    
 
Com Pedido de Revisão Extraordinária, encaminhado ao presidente 

desta Casa Julgadora, a Gerência Especial de Recuperação de Créditos solicita 
saneamento do vício processual, que aponta: ausência de intimação à segunda instância 
do sujeito passivo, vez que se trata de processo com rito contencioso em duplo grau, fl. 
16. Despacho nº. 0952/2012 – CAT, o presidente admite o mencionado pedido e 
determina que seja efetivada a intimação do sujeito passivo, através de seus sócios, em 
endereços extraídos do banco de dados da Receita Federal, fl. 19.   

 
A determinação supra é atendida, fls. 20/21.  



 

 
Lavrado termo de perempção, fl. 22.      
 
Com pedido de revisão extraordinária o sujeito passivo solicita a 

desconstituição do crédito tributário formalizado por meio deste auto. Em suas alegações, 
o autuado afirma que os livros e documentos fiscais foram apresentados em 29/04/2011. 
Acosta à sua defesa documentos, com escopo de comprovar o alegado, fls. 25 a 36.  

 
Por meio do Despacho nº. 2226/2012 – CAT o presidente desta Casa 

Julgadora determina a complementação da instrução processual, com a manifestação do 
Delegacia Regional de Fiscalização de Morrinhos, sobre as rasuras contidas na cópia do 
Anexo II, bem como se os livros apresentados correspondentes aos exigidos no Descrito 
Completar da Ocorrência, fls. 40.  

 
Em resposta ao despacho supra a Delegacia Regional de 

Fiscalização de Morrinhos declara que em relação aos documentos fiscais modelo 32, de 
numeração 6326 a 6350, 6376 a 6400 e 6526 a 6550 não forma apresentados; que os 
documentos modelo 1, de numeração 101 a 125, conforme Anexo II, não forma 
apresentados e em se tratando dos livros fiscais, todos foram apresentados, conforme 
Anexo I, fl. 42.   

 
Pelo Despacho 1678/2013 – CAT o Presidente considera que 

examinando a documentação trazida ao processo, constatou a existência de erro de fato 
substancial que implica em alteração parcial no lançamento procedido pelo fisco, uma 
vez que ficou parcialmente provada a inexistência de extravio de documentos e livros 
fiscais, conforme se deduz de forma inconteste, da análise dos documentos de fl. 42. 
Determina, entre outras providências, o encaminhamento dos autos ao Conselho Pleno 
para julgamento, fls. 44/45.  

 
O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada 

no dia 30/8/2013, acatando proposição do Conselheiro Relator, resolve, por unanimidade 
de votos, encaminhar os autos à Delegacia Fiscal de origem, para que delegado fiscal 
confirme a apresentação dos documentos nºs 3776 a 4723 e 101 a 125, pois há dúvidas 
quanto a real situação na constatação dos extravios, fl. 46. 

 
Delegacia Regional de Fiscalização de Morrinhos, acosta aos autos 

os documentos de fls. 47 a 61, para ao final, por meio do relatório diligencial, fls. 62ª 67, 
em conclusão afirmar que os documentos fiscais modelo 32, série 1, numeração de 3376 
a 4725, não foram apresentados pelo contribuinte em 29/04/2011, tampouco foi cobrada 
sua apresentação, em razão da decadência dos lançamentos neles consignados; que 
incialmente, em 29/04/2011, os documentos fiscais modelo 1, série 1, numeração de 101 
a 125 foram declarados pelo contribuinte extraviados, porém, consta que em 31/05/2011 
os documentos numerados de 107 a 125 não usados foram entregues para inutilização, 
restando o extravio dos documentos de nº 101 a 106 que não constam como 
apresentados.    

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Reporto-me à instrução processual, com destaque para a tarefa 
revisional, onde está demonstrado que o polo passivo não conseguiu comprovar a 
ausência de extravio de 431 documentos fiscais, quantidade essa que multiplica por R$ 



 

267,07, perfaz a importância de R$ 115.107,17 (cento e quinze mil, cento e sete reais e 
dezessete centavos), que deverá ser recolhida, pelo polo passivo, aos cofres da Fazenda 
Estadual. 

 
Assim, voto conhecendo do Pedido de Revisão Extraordinária, 

dando-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de infração no 
valor da multa formal de R$ 115.107,17 (cento e quinze mil, cento e sete reais e 
dezessete centavos). 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 19 de julho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01104/16 
 
Relator: Conselheiro José Pereira D'abadia 
 

 
EMENTA: Multa formal. Documentos fiscais considerados 
extraviados. Procedente em parte.  
 
Julga-se parcialmente procedente o auto de infração, quando a 
instrução processual apontar que o polo passivo cumpriu 
parcialmente a exigência exordial. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 31 
de maio de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de 
infração no valor da multa formal de R$ 14.565,25 (quatorze mil, quinhentos e sessenta e 
cinco reais e vinte e cinco centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros José 
Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene 
Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Paulo Diniz, Victor 
Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José 
Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, 
Alcedino Gomes Barbosa, Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira, Talita Pimenta Félix e Washington Luis Freire de Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo, em 
epígrafe, não apresentou à Delegacia Fiscal de sua circunscrição 850 (oitocentos e 
cinquenta) jogos de documentos fiscais, modelo 1, sendo nºs 001 a 725, série 1 a 001 a 
125 série 2, e, ainda, 25 (vinte cinco) livros fiscais obrigatórios, no período de 30 (trinta) 
dias, conforme consta em publicação de portaria. Por esse motivo, tais documentos 
forma considerados extraviados.  Imputou-se ao polo passivo a obrigatoriedade de 
recolher multa formal.   

 
A base legal dada por infringida foi assim descrita: artigo 64 da Lei 

nº. 11.651/91, c/c artigo 109 do Decreto nº. 4852/97. E a penalidade aplicada: artigo 71, 
XVIII ‘a” do CTE.  

 
Instruindo o feito em sua fase cognitiva o autuante acosta os 

documentos de fls. 3 a 7.  
 
Intimado, nos termos da lei, o polo passivo não se manifesta e motiva 

os respectivos Termos de Revelia, fl. 14, de Perempção, fl. 21,   
 
Com Pedido de Revisão Extraordinária, encaminhado ao presidente 

desta Casa Julgadora, apresentado com fundamento no item 1, alínea "a", inciso II, art. 
43 da Lei nº 16.469/09, o sujeito passivo solicita a desconstituição do crédito tributário 
formalizado por meio deste auto. Em suas alegações, o autuado arguiu preliminar de 
nulidade por ineficácia da intimação. No mérito, alega que os documentos foram 
entregues a repartição fazendária de Morrinhos em 04/06/2012. Acosta a este volume, 



 

dentre outros, os seguintes documentos a título de prova: cópia do termo de baixa de 
documento fiscal (fls. 47), cópia dos Anexos I e II da IN 606/03 – GSF, fls. 42 e 43.   

   
O sujeito passivo foi intimado a complementar a instrução 

processual, porém, apenas anexou novo pedido de revisão extraordinária assinado pelo 
sócio administrador, fls. 63.   

   
Pelo Despacho 1040/2013 – CAT o Presidente admite o pedido de 

Revisão Extraordinária e determina o encaminhamento dos presentes autos ao Setor de 
Apoio à Segunda Instância, para que sejam pautados a julgamento pelo Conselho Pleno, 
para apreciação. 

 
Destaca que não há ineficácia da intimação, porém, constatou a 

existência de erro de fato substancial que implica a alteração parcial no lançamento 
procedido pelo fisco, uma vez que ficou parcialmente provada a inexistência de extravio 
de documentos fiscais, conforme se deduz dos documentos de fls. 74 e 83 e 85, já que o 
sujeito passivo não apresentou os documentos fiscais S-1 nºs. 576 a 587; 701 e 713; S-2 
nºs. 30, 33 a 50 e 05 (cinco) livros fiscais pertinentes a 2008. 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Ao compulsar e analisar as peças constitutivas desta lide, verifiquei 
que ficou comprovado o extravio de 44 (quarenta e quatro) jogos de documentos fiscais, 
modelo 1, série 1 e2, bem como foram extraviados 05 (cinco) livros fiscais relativos ao 
exercício de 2008.   

 
Portanto, em face de tais documentos fiscais é devida a exigência 

estampada na folha de rosto deste volume, o que perfaz a importância, referente a multa 
formal de R$ 14.565,25 (quatorze mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e vinte e cinco 
centavos).  

 
Assim, voto conhecendo do Pedido de Revisão Extraordinária, 

dando-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de infração no 
valor da multa formal de R$ 14.565,25 (quatorze mil, quinhentos e sessenta e cinco reais 
e vinte e cinco centavos).  

 
 

Sala das sessões plenárias, em 19 de julho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01105/16 
 
Relator: Conselheiro José Pereira D'abadia 
 

 
EMENTA: Multa formal. Documentos fiscais foram considerados 
extraviados. Improcedente.    
 
Julga-se improcedente a peça básica quando a instrução 
processual apontar que o polo passivo cumpriu, em prazo hábil, 
a exigência descrita na inicial. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 31 
de maio de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração.  
Participaram do julgamento os Conselheiros José Pereira D'abadia, Marlene Maria da 
Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo 
Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Paulo Diniz, Victor Augusto de Faria Morato, 
Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli 
Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, Alcedino Gomes Barbosa, 
Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Talita Pimenta Félix 
e Washington Luis Freire de Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo, em 
epígrafe, não apresentou à Delegacia Fiscal de sua circunscrição documentos fiscais, no 
prazo que lhe foi estipulado em portaria que suspendeu sua inscrição no cadastro 
estadual. Por esse motivo, tais documentos fiscais foram considerados extraviados.  
Imputou-se ao polo passivo a obrigatoriedade de recolher multa formal.   

 
A base legal dada por infringida foi assim descrita: artigo 64 da Lei 

nº. 11.651/91, c/c artigo 109 do Decreto nº. 4852/97. E a penalidade aplicada: artigo 71, 
XX “a” I do CTE.  

 
Instruindo o feito em sua fase cognitiva o autuante acosta os 

documentos de fls. 3 a 6.  
 
Intimado, nos termos da lei, o polo passivo não se manifesta e motiva 

os respectivos termos de revelia, fl. 10, de perempção, fl. 13 e de inscrição na dívida 
ativa, fls. 14/15.    

 
Com Pedido de Revisão Extraordinária, encaminhado ao presidente 

desta Casa Julgadora, o sujeito passivo solicita a desconstituição do crédito tributário 
formalizado por meio deste auto. Em suas alegações, o autuado afirma que não extraviou 
os documentos fiscais, reclamados na inicial, fls. 18 a 19. Para comprovar o alegado 
acosta a este volume, dentre outros documentos o Anexo II, fls.  20 a 24.   

 
Por determinação efetivada por meio do Despacho nº 179/2016 – 

PRES., este auto foi encaminhado à Delegacia Regional de Fiscalização de Morrinhos 



 

para que se confirmasse a autenticidade do documento de fl. 24, acostado ao processo 
pela defesa, que confirmou a autenticidade do documento, às fls.   28 a 31.   

 
Pelo Despacho 840/2016 – CAT, fl. 32, o Presidente admite o pedido 

de revisão extraordinária e determina o encaminhamento dos presentes autos ao Setor 
de Apoio à Segunda Instância, para que sejam pautados a julgamento pelo Conselho 
Pleno, para apreciação. Destaca que constatou a existência de erro de fato substancial 
que implica a alteração no lançamento, uma vez que os documentos de fls. 24, 28 e 31, 
atestam a devolução integral da documentação fiscal considerada extraviada.   

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Ao compulsar e analisar as peças constitutivas desta lide, verifiquei 
que ficou comprovado que o polo passivo não extraviou os documentos fiscais, 
motivadores desta ação, fato aliás, reconhecido pelo nobre presidente desta Casa 
Julgadora, conforme informado no relatório que é parte integrante deste “decisum”.   

 
Assim, voto conhecendo do Pedido de Revisão Extraordinária, 

dando-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração.  
 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 19 de julho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01109/16 
 
Redator do Voto: Conselheiro José Luiz Rosa 

 
EMENTA: ICMS. Multa formal. Pena pecuniária. Extravio de 
livros e documentos fiscais. Procedência parcial. 
 
Provado no Pedido de Revisão Extraordinária que o sujeito 
passivo deixou de apresentar parte da documentação fiscal 
reclamada pela Fazenda Pública, procedente em parte é o auto 
de infração. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 30 
de junho de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de 
infração no valor da multa formal de R$ 320,50 (trezentos e vinte reais e cinquenta 
centavos), já com  a aplicação do § 3º do art. 71 do CTE. Foram vencedores os 
Conselheiros Alcedino Gomes Barbosa, Elias Alves dos Santos, José Luiz Rosa, Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira, Paulo Diniz, Luis Antônio da Silva Costa, José Pereira D'abadia, 
João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho, Aguinaldo Fernandes de Melo, Edson 
Abrão da Silva, Nivaldo José Mendes e Rickardo de Souza Santos Mariano. Vencidos os 
Conselheiros Heli José da Silva, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Nislene Alves 
Borges, Gilmar Rodrigues de Almeida, José Paixão de Oliveira Gomes, Mário de Oliveira 
Andrade e Lidilone Polizeli Bento que votaram conhecendo do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dando-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto 
de infração no valor da multa formal de R$ 16.025,00 (dezesseis mil e vinte e cinco reais), 
sem a aplicação do § 3º do art. 71 do CTE. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Descreve a exordial que o sujeito passivo deixou de apresentar à 
delegacia fiscal de sua circunscrição, no prazo de dez dias, contados da suspensão da 
inscrição no Cadastro Estadual, conforme descrito no Diário Oficial, mil notas fiscais, 
Modelo 2, Série D-1, de nºs 0001 a 1000. Em decorrência, fica sujeito ao pagamento de 
multa formal. 

 
Foram infringidos os artigos 64, do Código Tributário Estadual em 

combinação com o 109 do Regulamento do Código Tributário Estadual –RCTE. Proposta 
a penalidade do artigo 71, inciso XX, “a” da Lei nº 11.651/91 com a nova redação dada 
pela Lei nº 13.194/97. 

 
A inicial encontra-se supedaneada pelo Detalhamento do Crédito 

Tributário e o Relatório de Autorizações/Autenticações/Liberações (fls.03/04). 
  
Após a decretação da revelia, da perempção e do Termo de 

Inscrição em Dívida Ativa, o sujeito passivo comparece aos autos para no Pedido de 
Revisão Extraordinária dirigido ao ilustre Presidente desta Casa requerer a improcedência 
do feito. 

Em suas alegações, a autuada aduz ter apresentado parte dos 
documentos fiscais autuados, acostando aos autos, dentre outros, os seguintes 
documentos a título de prova: cópia do Anexo II da IN 606/03-GSF (fls.27/30), cópia do 



 

Termo de Baixa de Documento Fiscal (fls.29) e cópia de Boletim de Ocorrência Policial 
(fls.21/22). 

 
O douto Presidente desta Casa manifesta-se através do Despacho nº 

2160/2012-CAT, para argumentar que o documento de fls.27 não se presta para 
apreciação como prova, e considerando-se que as cópias apresentadas no pedido provam 
de forma parcial a ocorrência de erro de fato, determina que o sujeito passivo desloque-se 
até a Delegacia Fiscal de sua circunscrição e lá apresente os documentos fiscais D-1, de 
nºs 001 a 652 e 901 a 1000, colhendo o carimbo, assinatura e matrícula do servidor 
responsável pelo setor, e posteriormente juntando toda essa documentação no presente 
feito.  

 
Ao final, determina o encaminhamento do feito ao setor competente 

para que este intime o sujeito passivo para que proceda à tomada das providências 
mencionadas no parágrafo anterior. 

 
Cientificado, o sujeito passivo não se manifesta.  
 
Em seguida, o ilustre Presidente desta Casa comparece novamente 

aos autos e após reiterar parte do conteúdo do despacho anterior considera que ficou 
parcialmente provada a inexistência de extravio de documentos. Considera que o sujeito 
passivo não apresentou os documentos fiscais D-1, de nºs 001 a 652 e 901 a 1000. 

 
Ao final, admite o Pedido de Revisão Extraordinária com fulcro no 

inciso II, § 4º do art. 43 da Lei nº 16.469/09 e determina seu encaminhamento para 
julgamento pelo Conselho Pleno para apreciação. 

 
Resolução do Conselho Pleno de nº 026/2013, por unanimidade de 

votos, resolve encaminhar os autos à Assessoria Jurídica –AJUR, da Presidência deste 
Conselho, para que, inobstante os correios tenham indicado que o sujeito passivo mudou-
se do endereço declarado, e considerando-se o fato do mesmo ter indicado outros meios 
de se comunicar com ele (correio eletrônico e telefone), constante das fls.17, viabilize o 
contato com o sujeito passivo, visando cientificá-lo do teor da Resolução n 2160/2012. 

 
Através do Despacho nº 1117/2013-CAT o Presidente desta Casa, 

dando cumprimento à determinação exarada pela Resolução do Conselho Pleno, 
encaminha o feito ao SEPRE para que este promova a intimação do sujeito passivo por 
correio eletrônico ou pelo telefone constante do rodapé do Pedido de Revisão 
Extraordinária de fls. 17, a tomar ciência do teor do Despacho nº 2160/2012 de fls. 36. 

 
Legalmente cientificado, o sujeito passivo comparece aos autos para 

requerer o acolhimento de Pedido de Descaracterização da Não Contenciosidade do 
Crédito Tributário ou Pedido de Revisão Extraordinária.  

 
Argumenta ter apresentado toda a documentação fiscal exigida em 

atenção ao Despacho presidencial de nº 2160/2012-CAT. Informa ter colacionado aos 
autos, cópias autenticadas dos seguintes documentos: Boletim de Ocorrência, com data 
de 01 de janeiro de 208; Anexo II, com data de 05 de dezembro de 2007, assinado pelo 
Sr. Rômulo de Oliveira Félix, matrícula nº 423017-6, no qual se verifica que os 
documentos fiscais D-1 com numeração de 001 a 652 usados e 653 a 750 não usados 
foram apresentados à Delegacia e inutilizados em 05 de dezembro de 2007. 

 



 

Que a não apresentação dos documentos fiscais D-1 cuja 
numeração situa-se entre 901 e 1000, deve-se a motivo explicitado na cópia do boletim de 
ocorrência, que comprova o furto dessa documentação fiscal, conforme atesta cópia da 
autenticada do Anexo II, datado de 21 de setembro de 2012, assinado por Olimpio 
Augusto Lyra, matrícula nº 424338-2. 

Requer a improcedência do feito e a respectiva baixa do Termo de 
Inscrição em Dívida Ativa.  

 
Acompanham a peça em questão os seguintes documentos. Anexo 

II, da Instrução Normativa nº 606/03 – GSF (fls.53); Anexo I, da Instrução Normativa nº 
606/03-GSF (fls.54); Termo de Fiel Depositário (fls.55); Boletim de Ocorrência (fls.56/57); 
Cópias autenticadas dos Anexos I e II, ambos da Instrução Normativa nº 606/03-GSF 
(fls.58/60); Pedido de Baixa de Documento Fiscal (fls.59); Termo de Baixa de Documento 
Fiscal (fls.61). 

 
Despacho presidencial de nº 1882/2013-CAT determina o envio dos 

autos para julgamento pelo Conselho Pleno em virtude do cumprimento da Resolução nº 
026/2013 por parte do sujeito passivo (fls.63). 

 
Resolução do Conselho Pleno, considerando que resta controverso a 

apresentação pelo sujeito passivo das Notas Fiscais de número 001 a 652, inobstante a 
diligência anteriormente determinada por esta Casa, e que o sujeito passivo juntou aos 
autos o documento de fls.55, o Termo de Fiel Depositário, indicando a apresentação dos 
referidos documentos e por conseguinte assumindo a condição de depositário dos 
mesmos, resolve por unanimidade de votos, encaminhar o feito à Delegacia Regional de 
Fiscalização de Goianésia para que seu titular solicite ao setor competente manifestação 
conclusiva a respeito da documentação fiscal apontada (fls. 64). 

 
O titular da delegacia fiscal citada manifesta-se nos autos para 

apontar que 900 jogos de Notas Fiscais Mod-2, Série D-1, do número 001 ao 900 existem 
e estão de posse do contribuinte, porém o mesmo não ocorre com a documentação fiscal 
de nº 901 a 1000 que encontra-se extraviada. 

 
É o relatório 
 

 
V O T O 

 
Passo a decidir e de plano acolho o manifesto de fls. 65 dos autos 

pelo qual o ínclito auditor Gilberto Gomes Duarte (matrícula 23.892-9), em cumprimento ao 
solicitado pela Resolução 026/2013-CAT, Despacho 1882/2013-CAT e Resolução de fls. 
64, relativo ao Pedido de Revisão Extraordinária, relata que ao comparecer no novo 
endereço residencial do contribuinte, constatou que 900 jogos de Notas Fiscais Modelo 2, 
Série D-1, do número 001 ao 900 (900 jogos) existem e estão de posse do contribuinte. 
Entretanto, a documentação fiscal de nº 901 a 1000 do mesmo modelo e série, encontra-
se extraviada.  

 
Ante o exposto considero que o sujeito passivo faz jus ao benefício 

do § 3º do artigo 71, que autoriza a conversão do quantitativo de notas fiscais em blocos 
de notas fiscais, por considerar inexistir quaisquer provas de que o sujeito passivo 
encontra-se em débito com relação ao imposto apurado à época da ocorrência do fato 
gerador. Como neste caso estão extraviadas cem notas fiscais, a simples conversão deste 
quantitativo nos termos do dispositivo nos aponta dois blocos de notas extraviados. 



 

 
Assim, mister se faz necessário retificar o valor da multa formal de 

R$ 160.250,00 (cento e sessenta mil, duzentos e cinquenta reais) para R$ 320,50 
(trezentos e vinte reais e cinquenta centavos), proporção obtida mediante simples cálculo 
algébrico: R$ 160,25 x 2 = R$ 320,50. 

 
Dessarte, conheço do Pedido de Revisão Extraordinária, dou-lhe 

parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de infração no valor da 
multa formal de R$ 320,50 (trezentos e vinte reais e cinquenta centavos), já com a 
aplicação do § 3º do artigo 71 do Código Tributário Estadual.  

 
 

Sala das sessões plenárias, em 19 de julho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01110/16 
 
Relator: Conselheiro José Luiz Rosa 
 

 
EMENTA: Multa formal. Documentos fiscais considerados 
extraviados. Improcedente.  
 
Julga-se improcedente o lançamento quando   a instrução 
processual apontar que o polo passivo cumpriu em prazo hábil a 
obrigação de ordem acessória reclamada pela autoridade 
lançadora. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 30 
de junho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira, Paulo Diniz, Luis Antônio da Silva Costa, José Pereira D'abadia, Marlene Maria 
da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo 
Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, José Paixão de Oliveira 
Gomes, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone 
Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, Alcedino Gomes 
Barbosa e Elias Alves dos Santos. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo, em 
epigrafe, não apresentou à Delegacia Fiscal de sua circunscrição documentos fiscais, no 
período que lhe foi estipulado, conforme consta da Portaria que suspendeu a sua inscrição 
no cadastro estadual. Por esse motivo, tais documentos foram considerados extraviados e 
foi lhe imputada a obrigatoriedade de recolher multa formal.  

 
A base legal dada por infringida foi assim descrita: artigo 64 da Lei 

nº. 11951/91, c/c artigo 109 do Decreto nº 4852/97. E a penalidade aplicada:  artigo 71, XX 
“a” 1 do CTE.  

 
Instruindo o feito em sua fase cognitiva o autuante acosta aos autos 

os documentos de fls. 03 a 06.  
 
Intimado nos termos da lei, o polo passivo mantém-se inerte é motiva 

os respectivos termos de revelia, fl. 09 e de perempção, fl. 13.  
 
Com pedido de revisão extraordinária o polo passivo, dirigindo-se ao 

presidente do CAT, alega que depositou os documentos fiscais autuados junto a 
repartição fazendária, fls. 16 a 19.  Junta documentos, fls. 20 a 30.  

 
Despacho nº. 1001/2012 – CAT, o presidente desta Casa Julgadora, 

admite o pedido de revisão extraordinária. Considera que examinado a documentação 
trazida ao processo, constatou a existência de erro de fato substancial que prova a 
inexistência de extravio de documentos fiscal.  Determina, entre outras providências, o 
encaminhamento do feito ao Conselho Pleno para julgamento, fl. 35.  



 

 
O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada 

no dia 8/1/2013, acatando proposição do Conselheiro Relator, aduz que a acusação fiscal 
é de extravio de documentos fiscais; que o Pedido de Revisão Extraordinária foi admitido 
com base nos documentos de folhas 22 e 23, no entanto, o carimbo aposto no Anexo II da 
IN 606/03-GSF (fl.22) não identifica o servidor fazendário que o rubricou; resolve, por 
unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência e encaminhar os autos ao 
Setor de Apoio Jurídico do CAT, para que providencie junto a Delegacia Regional de 
Fiscalização de Morrinhos, confirmação sobre a autenticidade do Anexo II da IN 606/03-
GSF (fl.22), bem como, outros esclarecimentos que entender úteis para a solução da lide, 
fls. 36/37. 

 
Na sequência dos atos processuais, destaco Despacho nº. 34/2013 – 

ASSDRFMOR que confirma a autenticidade dos documentos juntados aos autos, fls. 
22/23, fls. 48/49.   

 
Despachos nº. 0834/2013 – CAT determina o encaminhamento da 

lide para julgamento pelo conselho Pleno.  
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Conforme amplamente apontado no relatório que é parte integrante 
deste “decisum”, o polo passivo comprovou nos autos que cumpriu em prazo hábil a 
exigência estampada na folha de rosto deste volume, fato aliás, reconhecido em sede de 
diligência e pelo ilustre presidente deste Conselho Administrativo Tributário. O que implica 
dizer que por todas as evidências demonstradas nesta ação, não se pode imputar ao polo 
passivo as sanções estabelecidas em lei, vez que devidamente satisfeita a exigência 
inicial.      

 
Assim, voto conhecendo do pedido de revisão extraordinária, dando-

lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 19 de julho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01112/16 
 
Redator do Voto: Conselheiro José Luiz Rosa 

 
EMENTA: ICMS. Multa formal. Pena pecuniária. Extravio de 
livros e documentos fiscais. Procedência parcial. 
 
É procedente em parte o auto de infração quando provado nos 
autos que o sujeito passivo deixou de cumprir a obrigação 
tributária acessória em sua totalidade 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 16 
de fevereiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de 
infração no valor da multa formal de R$ 9.109,80 (nove mil, cento e nove reais e oitenta 
centavos), relativo ao extravio de 27 documentos fiscais. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Alcedino Gomes Barbosa, Domingos Caruso Neto, José Luiz Rosa, Antônio 
Martins da Silva, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira 
D'abadia, David Fernandes de Carvalho, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, 
Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto 
de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, 
Lidilone Polizeli Bento, Paulo Diniz e Renato Moraes Lima. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a exordial que o sujeito passivo deixou de apresentar ao órgão 
competente da Fazenda Pública Estadual - FPE, em tempo hábil, setecentos e cinquenta 
jogos de Notas Fiscais da Série 1, cinco blocos de Notas Fiscais da Série D1 e livros de 
Apuração, Saídas, Entradas e Inventários relativos aos anos de 2009, 2010, 2011, 2012 e 
2013, bem como o respectivo livro de Termo de Ocorrências. Em decorrência fica sujeito 
ao pagamento de R$ 261.822,40 (duzentos e sessenta e um mil, oitocentos e vinte e dois 
reais e quarenta centavos) a título de multa formal. 

 
De acordo com as autoridades fiscais, foram infringidos os seguintes 

dispositivos: art. 64, do Código Tributário Estadual e 109, do Regulamento do Código 
Tributário Estadual – RCTE. Foi proposta a penalidade do artigo 71, inciso XVIII, alínea “a” 
da Lei nº 11.651/97. 

 
Acompanham a exordial, além do Anexo Estruturado do crédito 

tributário, o Relatório de Autenticação Fiscal e a cópia das autorizações, autenticações e 
liberações expedidas (fls. 03/05) 

 
Após a decretação da revelia, da perempção e do Termo de 

Inscrição Dívida Ativa, o sujeito passivo ingressa com Pedido de Revisão Extraordinária 
dirigido ao Presidente do Conselho Administrativo Tributário. Argumenta não ter praticado 
a infração estampada na basilar pois apresentou os documentos exigidos na exordial, e 
para sustentar sua tese acosta aos autos, a título de prova, a cópia do Anexo I e II, da IN 
661/04 – GSF (fls.33/34). Ao final requer a improcedência do feito. 

 
Acompanham a peça os seguintes documentos: Anexo I da Instrução 

Normativa nº 661/2004 – GSF (apresentação dos livros) e SPED Fiscal relativos ao 



 

exercício de 2012, 2013 e 2014; Anexo II da Instrução Normativa nº 661/2004-GSF 
(apresentação das notas fiscais); Anexo XII da Instrução Normativa nº 661/2004-GSF 
(pedido de baixa de documento fiscal); Termo de Baixa de Documento Fiscal nº 108862 
(relação de documentos fiscais) e Guias (Dare) de parcelamento de ICMS e Certidão 
Negativa de Débitos Fiscais (fls.33/40). 

 
Despacho presidencial de nº 456/2015 determina ao SEPRE para 

que intime o sujeito passivo a apresentar dentro de trinta dias a via original ou a cópia 
autenticada por cartório ou repartição fiscal, dos Anexos I e II da IN nº 661/04, 
colacionadas aos autos às fls. 33/34. 

 
Intimado (fls.46/49), o sujeito passivo não se manifestou. 
 
O Presidente desta Casa manifesta-se nos autos através do 

Despacho nº 1237/2015 para admitir o presente pedido de revisão extraordinária (fls.51). 
 

 
 

V O T O 
 
 

Passo a julgar e de plano acolho a manifestação do ínclito Presidente 
desta Casa, que no despacho nº 1237/2015-CAT (fl. 51/52), admitiu o Pedido de Revisão 
Extraordinária pelo qual o sujeito passivo DISTRIBUIDORA OLIVEIRA LTDA, solicitou a 
desconstituição do crédito tributário formalizado por meio presente auto de infração, 
referente à exigência de multa formal em decorrência do extravio de livros e notas fiscais. 
Por oportuno, transcrevo parte do trecho da decisão exarada pelo insigne  Domingos 
Caruso Neto e que adoto como razão de decidir, “in verbis”:  

Apesar da não autenticação das cópias de fls. 33 e 34, de acordo com o 
entendimento mais recente emanado pelo Conselho Pleno, pelo exame dos 
autos constata-se que restou demonstrado erro de fato, requisito no art. 43, 
II, a.1, da Lei Estadual nº 16.469/09 para a admissibilidade do pedido de 
revisão extraordinária, implicando em alteração parcial no lançamento, uma 
vez que ficou parcialmente provada a inexistência de extravio dos 
documentos fiscais, conforme se verifica pelos documentos de fls. 33, 34 e 
44, que indicam que: 

1) As notas fiscais modelo 2, série D1, nº 1 a 250 e as notas fiscais 
modelo 1, série 1, nºs 1386 a 1500 não foram baixadas; 

2) As notas fiscais modelo 1, série 1, nºs 752 a 850, 876 a 1246 e 1248 
a 1385 foram usadas; 

3) Os livros fiscais de apuração, saída, entrada e inventário, dos 
períodos de 2009 a 2011 foram apresentados. 

Confirma-se, portanto, o extravio de 27 documentos fiscais, modelo 1, série 
1, nºs 751, 851 a 875 e 1247, bem como de 8 livros fiscais (inventário, 
saída, entrada e apuração – período de 2012 e 2013), permanecendo por 
isso a procedência parcial do feito no valor de R$ 11.809,00 (onze mil, 
oitocentos e nove reais) = 35 x R$ 337,40. 
Posto isso, com fundamento no art. 43, § 4º, II, da Lei nº 16.469/09, 
ADMITO o pedido de revisão extraordinária e DETERMINO o 
encaminhamento dos autos ao SEASI da Secretaria Geral (SEGE), para 
que sejam pautados a julgamento pelo Conselho Pleno (CONP).  
 



 

CONSELHO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO, Presidência, 7 de dezembro 
de 2015. 
 
                                      Domingos Caruso Neto 
                                                Presidente 
 

 
Ocorre que, ao compulsar os autos, verifico às fls. 54/55 destes, que 

os livros escriturados eletronicamente e relativos aos exercícios fiscais de 2012 e 2013, 
também foram todos apresentados, o que reduz de 35 para 27 os itens tidos como 
extraviados. Mediante tal constatação, retifico o valor da multa formal para R$ 9.109,80 
(nove mil cento e nove reais e oitenta centavos) = 27 x 337,40. 

 
Dessarte e acompanhado da unanimidade do voto de meus pares, 

voto conhecendo do Pedido de Revisão Extraordinária, dando-lhe parcial provimento para 
considerar procedente em parte o auto de infração no valor da multa formal de R$ 
9.109,80 (nove mil cento e nove reais e oitenta centavos), relativo ao extravio de 27 
documentos fiscais.   

 
 

Sala das sessões plenárias, em 19 de julho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01115/16 
 
Redator do Voto: Conselheiro José Luiz Rosa 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Extravio de documento 
fiscal. Pedido de Revisão Extraordinária. Improcedência. 
 
1. Admite-se pedido de Revisão Extraordinária apresentado pelo 
sujeito passivo, desde que fundamentado em prova inequívoca 
de erro de fato substancial que implique alteração total ou 
parcial do lançamento; 
 
2. É improcedente o auto de infração relativo a extravio de 
documento fiscal quando comprovada a entrega desses 
documentos em órgão fazendário próprio. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 31 
de março de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Alcedino Gomes Barbosa, Aldeci de Souza 
Flor, José Luiz Rosa, Antônio Martins da Silva, Cláudio Henrique de Oliveira, Washington 
Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, 
João Divino de Brito, Márcio Nogueira Pedra, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues 
de Almeida, Aguinaldo Fernandes de Melo, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão 
da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, 
Rickardo de Souza Santos Mariano e David Fernandes de Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Revisão Extraordinária (fls. 18) em que o 
sujeito passivo, com fundamento no item 1, alínea "a", inciso II, art. 43 da Lei nº 16.469/09, 
solicita a desconstituição do crédito tributário formalizado por meio do auto de infração em 
epígrafe, referente à exigência de multa formal em decorrência do extravio das notas 
fiscais Modelo 2, série D-1, numeradas de 4751 a 5250, presumido a partir do décimo dia 
após a publicação da Portaria n° 011/2012 que suspendeu a inscrição do contribuinte, sem 
a sua apresentação a Delegacia Fiscal de sua circunscrição. 

 
Em suas alegações, a autuada afirma, em síntese, que houve 

dificuldade para a apresentação das referidas notas fiscais pelo falecimento do titular da 
empresa, mas que as mesmas já foram apresentadas à Delegacia Fiscal de sua 
circunscrição. 

 
Acosta ao processo, a título de prova, cópia do Informativo Sobre a 

Utilização e Apresentação de Documentos Fiscais – Anexo II (fls. 30) e do Termo de Baixa 
de Documento Fiscal n° 116705 (fls. 31), dentre outros documentos. 

 
O Presidente do Conselho Administrativo Tributário, por meio do 

Despacho n° 20/2016-PRES (fls. 36), com amparo no art. 43, §§ 4°, II, e 5º, e art. 45, da 
Lei n° 16.469/09, admite o pedido de Revisão Extraordinária e determina o 
encaminhamento dos autos à GERC para que faça o cancelamento do ato de inscrição em 
dívida ativa, após que sejam os autos encaminhados ao Setor de Apoio à Segunda 



 

Instância (SEASI) da Secretaria Geral (SEGE), para que sejam pautados a julgamento 
pelo Conselho Pleno (CONP). 
 

A Gerência de Recuperação de Créditos, por meio do Despacho nº 
0200/2016-GERC (fls. 38), informa ter efetuado o cancelamento da inscrição em dívida 
ativa. Encaminha os autos ao Setor de Apoio à Segunda Instância (SEASI) da Secretaria 
Geral (SEGE), para que sejam pautados a julgamento pelo Conselho Pleno (CONP), 
conforme orientação do Despacho n° 20/2016-PRES. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Inicialmente, destaco que a Lei n° 16.469, de 19 de janeiro de 2009, 

em seu art. 43, II, “a”, item 1, determina que pedido de Revisão Extraordinária 
apresentado pelo sujeito passivo, para ser admitido, deve estar fundamentado em prova 
inequívoca de erro de fato substancial que implique alteração total ou parcial do 
lançamento: 

 
Art. 43. Compete ao Presidente do CAT o juízo de admissibilidade de 
pedido de Revisão Extraordinária apresentado fora do último prazo para 
defesa previsto nesta Lei, relativo a crédito tributário ajuizado ou não: 
 
II - pelo sujeito passivo, referente a: 
 
b) apreciação extraordinária de lançamento, desde que: 
 
1. fundamentado em prova inequívoca de erro de fato substancial que 
implique alteração total ou parcial do lançamento, inclusive quanto à 
sujeição passiva; 
[...] 

 
Prosseguindo na análise dos autos, vejo que a acusação formulada 

no auto de infração é de extravio das notas fiscais Modelo 2, série D-1, numeradas de 
4751 a 5250. 

 
O documento “Informativo Sobre a Utilização e Apresentação de 

Documentos Fiscais – Anexo II” (fls. 30) revela a entrega da totalidade dos documentos 
fiscais reclamados no auto de infração à Agenfa Especial de Rialma, não constando nesse 
informativo nenhum documento como não apresentado, fato que ilide a acusação fiscal. 

 
Ante o exposto, conheço do Pedido de Revisão Extraordinária, dou-

lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 19 de julho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01116/16 
 
Redator do Voto: Conselheiro José Luiz Rosa 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Extravio de documento 
fiscal. Pedido de Revisão Extraordinária. Improcedência. 
 
1. Admite-se pedido de Revisão Extraordinária apresentado pelo 
sujeito passivo, desde que fundamentado em prova inequívoca 
de erro de fato substancial que implique alteração total ou 
parcial do lançamento; 
 
2. É improcedente o auto de infração relativo a extravio de 
documento fiscal, tendo o sujeito passivo firmado com a 
Secretaria da Fazenda Termo de Fiel Depositário, em data 
posterior à ação fiscal, assumindo toda responsabilidade pela 
guarda de parte dos documentos fiscais, tendo sido baixados no 
órgão fazendário os documentos fiscais remanescentes. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 31 
de março de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Alcedino Gomes Barbosa, Aldeci de Souza 
Flor, José Luiz Rosa, Antônio Martins da Silva, Cláudio Henrique de Oliveira, Washington 
Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, 
João Divino de Brito, Márcio Nogueira Pedra, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues 
de Almeida, Aguinaldo Fernandes de Melo, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão 
da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, 
Rickardo de Souza Santos Mariano e David Fernandes de Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Revisão Extraordinária (fls. 18) em que o 
sujeito passivo, com fundamento no item 1, alínea "a", inciso II, art. 43 da Lei nº 16.469/09, 
solicita a desconstituição do crédito tributário formalizado por meio do auto de infração em 
epígrafe, referente à exigência de multa formal em decorrência do extravio das notas 
fiscais Modelo 2, série D-1, numeradas de 001 a 250, presumido a partir do décimo dia 
após a publicação da Portaria n° 009/2013 que suspendeu a inscrição do contribuinte, sem 
a sua apresentação a Delegacia Fiscal de sua circunscrição. 

 
Em suas alegações, a autuada afirma, em síntese, que os 

documentos fiscais considerados extraviados foram apresentados na Delegacia Fiscal de 
sua circunscrição. 

 
Acosta ao processo, a título de prova, cópia do Termo de Baixa de 

Documento Fiscal (fls. 23 e 24), de Pedido de Baixa de Documento Fiscal (fls. 27) e Termo 
de Fiel Depositário (fls.31), dentre outros documentos. 

 
O Presidente do Conselho Administrativo Tributário, por meio do 

Despacho n° 29/2016-PRES (fls. 32), com amparo no art. 43, §§ 4°, II, e 5º, e art. 45, da 
Lei n° 16.469/09, admite o pedido de Revisão Extraordinária e determina o 



 

encaminhamento dos autos à GERC para que faça o cancelamento do ato de inscrição em 
dívida ativa, após que sejam os autos encaminhados ao Setor de Apoio à Segunda 
Instância (SEASI) da Secretaria Geral (SEGE), para que sejam pautados a julgamento 
pelo Conselho Pleno (CONP). 
 

A Gerência de Recuperação de Créditos, por meio do Despacho nº 
0203/2016-GERC (fls. 34), informa ter efetuado o cancelamento da inscrição em dívida 
ativa. Encaminha os autos ao Setor de Apoio à Segunda Instância (SEASI) da Secretaria 
Geral (SEGE), para que sejam pautados a julgamento pelo Conselho Pleno (CONP), 
conforme orientação do Despacho n° 29/2016-PRES. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Inicialmente, destaco que a Lei n° 16.469, de 19 de janeiro de 2009, 

em seu art. 43, II, “a”, item 1, determina que pedido de Revisão Extraordinária 
apresentado pelo sujeito passivo, para ser admitido, deve estar fundamentado em prova 
inequívoca de erro de fato substancial que implique alteração total ou parcial do 
lançamento: 

 
Art. 43. Compete ao Presidente do CAT o juízo de admissibilidade de 
pedido de Revisão Extraordinária apresentado fora do último prazo para 
defesa previsto nesta Lei, relativo a crédito tributário ajuizado ou não: 
 
II - pelo sujeito passivo, referente a: 
 

a) apreciação extraordinária de lançamento, desde que: 
 
1. fundamentado em prova inequívoca de erro de fato substancial que 
implique alteração total ou parcial do lançamento, inclusive quanto à 
sujeição passiva; 
[...] 

 
Prosseguindo na análise dos autos, vejo que a acusação formulada 

no auto de infração é de extravio das Modelo 2, série D-1, numeradas de 001 a 250. 
 
O documento “Termo de Fiel Depositário” (fls. 31), juntado pela 

defesa, regularmente firmado pelo contribuinte com a Secretaria da Fazenda, 
posteriormente à ação fiscal, revela que, dentre os documentos conferidos pelo agente da 
SEFAZ/GO e devolvidos ao contribuinte na data de 30/12//2015, constam as Notas Fiscais 
modelo 2, série D-1, numeradas de 01 a 08 e de 101 a 178, todas usadas, assumindo o 
contribuinte toda responsabilidade pela guarda desses documentos. 

 
As Notas Fiscais modelo 2, série D-1, numeradas de 09 a 110 e 179 

a 250, autuadas, que não constam no Termo de Fiel Depositário (fls. 31), foram 
devidamente baixadas no órgão fazendário, conforme os Termos de Baixa de Documento 
Fiscal n°s 091335 e 050492 (fls. 23 e 24). 

 
O Termo de Fiel Depositário, fls. 31, e os Termos de Baixa de 

Documentos Fiscais, fls. 23 e 24, anteriormente expostos, comprovam que não houve 
extravio dos documentos fiscais reclamados no auto de infração, afastada, portanto, a 
acusação fiscal, motivando a improcedência do lançamento. 

 



 

Ante o exposto, conheço do Pedido de Revisão Extraordinária, dou-
lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 19 de julho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01120/16 
 
Redator do Voto: Conselheiro José Luiz Rosa 

 
EMENTA: ICMS. Multa formal. Pena pecuniária. Extravio de 
documentação fiscal. Improcedência. 
 
Provado no Pedido de Revisão Extraordinária que o sujeito 
passivo cumpriu com a obrigação à que está vinculado por lei, 
improcedente é o auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 31 
de março de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Alcedino Gomes Barbosa, Aldeci de Souza 
Flor, José Luiz Rosa, Antônio Martins da Silva, Cláudio Henrique de Oliveira, Washington 
Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, 
João Divino de Brito, Márcio Nogueira Pedra, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues 
de Almeida, Aguinaldo Fernandes de Melo, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão 
da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, 
Rickardo de Souza Santos Mariano e David Fernandes de Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Descreve a exordial que o sujeito passivo deixou de apresentar ao 
órgão competente da fazenda os documentos fiscais confeccionados para acobertar 
operações ou prestações destinadas a consumidor final, no período de 30 dias, conforme 
consta da publicação da portaria que suspendeu a sua inscrição no cadastro estadual, 
motivo pelo qual são considerados extraviados 250 documentos fiscais, Modelo 2, Série 
D-1, de nºs 001 a 250. Em decorrência sujeita-se ao pagamento de multa formal. 

 
Foram infringidos os seguintes dispositivos legais: artigo 64 do CTE 

em combinação com o artigo 109 do RCTE. Proposta a penalidade do artigo 71, inciso XX, 
“a.1”, do Código Tributário Estadual, com a nova redação dada pela Lei nº 13.194/1997. 

 
Fundamentam a acusação fiscal os seguintes documentos: 

Detalhamento do crédito do crédito tributário, Portaria suspensiva de inscrição no 
Cadastro Estadual, Cópia do documento de autorizações, autenticações e liberações de 
documentos fiscais (fls. 03/09). 

 
Após a decretação da revelia, da perempção e do Termo de 

Inscrição em Dívida Ativa, o sujeito passivo comparece aos autos para ingressar com 
Pedido de Revisão Extraordinária dirigido ao Presidente desta Casa. Argumenta não ter 
praticado a infração estampada na basilar pois depositou na Agência Fazendária de sua 
circunscrição conforme atestam os documentos de fls. 25/31. 

 
Requer a improcedência do auto de infração.  
 
Despacho presidencial de nº 15/2016 admite o pedido de revisão 

extraordinária e determina à Gerência de Recuperação de Créditos para que promova o 
cancelamento do ato de inscrição em dívida ativa (fls.42). 



 

 
 

 
V O T O 

 
 
 
Passo a julgar e de plano acolho a manifestação do ínclito Presidente 

desta Casa, que no despacho nº 15/2016-CAT (fl. 42), admitiu o Pedido de Revisão 
Extraordinária pelo qual o sujeito passivo B P FONSECA ME, solicitou a desconstituição 
do crédito tributário formalizado por meio presente auto de infração, referente à exigência 
de multa formal em decorrência do extravio das notas fiscais modelo 2, Série D-1, de nºs 
001 a 250. Por oportuno, transcrevo parte do trecho da decisão exarada pelo insigne 
Presidente desta Casa e que adoto como razão de decidir, “in verbis”: 

 
Em suas alegações (fls.19), o autuado afirma que os documentos dados 
como extraviados pelo auto de infração (fls.02) foram entregues em 
delegacia fiscal de sua circunscrição, acostando aos autos os seguintes 
documentos a título de prova: Cópia de Instrução Normativa (fls.25 a 31). 
 
Pelo exame dos autos constata-se que restou demonstrado erro de fato, 
requisito exigido no art. 43, II, a.1, da Lei nº 16.469/09 para a 
admissibilidade do pedido de revisão extraordinária, implicando em 
alteração no lançamento, uma vez que ficou provado de forma inconteste 
que houve a baixa dos documentos citados no auto de infração (fls.02), fato 
este que podemos observar, além da documentação apresentada, em 
extrato (fls.40), emitido que comprova a baixa das Notas Fiscais em que o 
auto de infração se refere. 
Posto isso, com fundamento no art. 43, §§ 4º, inciso II, e 5º, e art. 45 da Lei 
nº 16.469/09, ADMITO o pedido de revisão extraordinária e DETERMINO o 
encaminhamento dos autos... 
 

Ante o exposto, nada mais devo acrescentar, motivo pelo qual 
acompanhado da unanimidade do voto de meus pares, conheço do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dou-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 19 de julho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01122/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Renato Moraes Lima 
 

 
EMENTA: ICMS. Multa formal. Apresentação de arquivo 
magnético de Escrituração Fiscal Digital (EFD) sem dados do 
Registro C-100 (registro de NFs de aquisição de mercadorias). A 
apresentação/retificação de arquivo de EFD deve ser efetuada 
até o dia 05 do mês imediatamente sequente, podendo, sob 
espontaneidade, ser apresentado/retificado até o último dia do 
terceiro mês sequente. Procedência. Aplicação da forma 
privilegiada prevista no § 8º do art. 71 da Lei nº 11.651/91. 
 
1. A apresentação de arquivo magnético de Escrituração Fiscal 
Digital (EFD) com omissão do Registro C-100 (registro de notas 
fiscais de aquisição de mercadorias) revela a falta de registro de 
nota fiscal de aquisição de mercadorias, sujeitando-se à multa 
de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da operação ou da 
prestação; 
 
2. Aplica-se o § 8.º do art. 71 do CTE quando ficar provado nos 
autos que a ilicitude reclamada não acarretar falta de pagamento 
de ICMS. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 18 de setembro de 2015, decidiu, por maioria de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Renato Moraes Lima, 
João Divino de Brito, Antônio Martins da Silva e Mário de Oliveira Andrade. Vencido o 
Conselheiro Álvaro Falanque que votou pela improcedência do auto de infração. Porém, 
por unanimidade de votos, aplicar a forma privilegiada prevista no § 8º do art. 71 da Lei nº 
11.651/91. Participaram do julgamento os Conselheiros Álvaro Falanque, Renato Moraes 
Lima, João Divino de Brito, Antônio Martins da Silva e Mário de Oliveira Andrade. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação é de que o contribuinte apresentou arquivos magnéticos 
de sua Escrituração Fiscal Digital (EFD) com omissão do Registro C-100 (registro de NFs 
de aquisição de mercadorias) nos meses 01 a 10/2012, exceto meses 06 e 08, implicando 
a cobrança de multa pecuniária sobre o valor total das notas fiscais de aquisição de 
mercadorias, resultando em R$ 2.246.161,52. 
 

Citados como infringidos o art. 64, da Lei nº 11.651/91, CT, c/c o art. 
308 do Decreto nº 4.852/97, RCTE, proposta a penalidade prevista no art. 71, VII, "c" do 
CTE. 

 
Instruem os autos Detalhamento do Crédito Tributário; CD com 

arquivos das EFDs, NFs e Planilha Excel de determinação da Base de Cálculo, fls. 4-A; 
protocolo de entrega de cópia do CD à autuada, fls. 5. 

 



 

Intimado, o sujeito passivo apresenta Impugnação, fls. 16 a 22, onde 
pede a nulidade ou insubsistência do auto de infração, e, não sendo esse o entendimento, 
pede a realização de diligência. 

 
Junta recibos de entrega entre 16 e 18/05/2013 de EFD retificadora, 

fls. 36 a 43; Ajuste SINIEF 02/2009 (dispõe sobre EFD), fls. 44 a 51; e Livro de 
Movimentação de Combustíveis (LMC), fls. 52 a 396;  

 
O julgado singular foi de procedência, fls. 424 e 425, com a seguinte 

fundamentação: “A retificação da EFD se deu extemporaneamente, ao arrepio do que 
dispõe o artigo 356-O, I do Decreto 4.852/97. Ao ser efetivada, subsumiu-se ao disposto 
no § 5º, I do mesmo artigo. O contribuinte havia perdido a condição da espontaneidade 
prevista no artigo 169, I da Lei 11.651/91. Quanto aos pedidos alternativos, denego-os em 
face de que: a) o disposto no § 3º do artigo 71 da Lei 11.651/91 não se aplica ao caso 
concreto; b) o disposto no § 8º do mesmo artigo também é inaplicável por falta de 
elementos comprobatórios de que não houve prejuízo à Fazenda Pública.”. 

 
Intimado, o sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário, fls. 429 a 

435 e pagamentos, de fls. 436 a 445. Efetuou apenas duas alegações de mérito: 
 

A) improcedência por entender que o Ajuste Sinief 02, de 
03/04/2009, com a alteração do Ajuste Sinief 11/12, em vigor a partir de 1.º/01/2013, 
autorizou a retificação do arquivo de EFD em momento posterior, até mesmo se sob 
fiscalização; 

 
B) após o dia 05 do mês vencido e até o último dia do terceiro mês 

vencido, sem que se considere dilação de prazo, pode o contribuinte que não esteja sob 
ação fiscal, retificar seu arquivo de EFD tantas vezes quantas assim desejar, mas em se 
tratando de arquivos relativos a períodos anteriores a 2013 e também gozando de 
espontaneidade fiscal, pode o contribuinte retificá-lo até 30/04/2013. 

 
A Primeira Câmara deste Conselho, em decisão não unânime, 

materializada no Acórdão n 1593/2014, fls. 461 a 465, acolheu a preliminar de nulidade da 
sentença singular, arguida pelo Relator, por cerceamento do direito de defesa, anulando-
se por consequência, o processo a partir de fls. 424 a 425, remetendo os autos à Primeira 
Instância para Julgamento. 

 
Intimada, a Representação Fazendária recorreu ao Conselho Pleno, 

fls. 467. 
 
Intimado, o sujeito passivo apresentou Contradita, fls. 474 a 476. 
 
O Conselho Pleno, em decisão não unânime, materializada no 

Acórdão n° 658/2015, fls.479 a 485, conheceu do Recurso Fazendário em face da decisão 
cameral e lhe dá provimento, retornando os autos à Câmara Julgadora para apreciação de 
toda matéria. 

 
O sujeito passivo foi intimado a tomar conhecimento do Acórdão n° 

658/2015. 
 
É o relatório. 
 
 



 

V O T O 
 
No Recurso Voluntário, fls. 429 a 435, o sujeito passivo efetuou 

apenas duas alegações de mérito, que ora destaco e analiso: 
 

A) improcedência, por entender que o Ajuste Sinief 02, de 
03/04/2009, com a alteração do Ajuste Sinief 11/12, em vigor a partir de 1.º/01/2013 teria 
autorizado a retificação do arquivo de EFD em momento posterior, até mesmo se sob 
fiscalização. 

 
Observa-se que as regras consolidadas são: 
 

1.º) os arquivos de EFD de cada mês devem ser entregues até o dia 05 do mês 
subsequente (mês vencido), sendo permitidas até esta data tantas retificações de 
arquivos quanto o contribuinte assim desejar – ISSO VEDA À FISCALIZAÇÃO 
AUTUAR ANTES DO DIA 06 DO 1.º MÊS SUBSEQUENTE; 

 
2.º) após o dia 05 do mês vencido e até o último dia do terceiro mês vencido, sem que se 

considere dilação de prazo, pode o contribuinte que não esteja sob ação fiscal, 
retificar seu arquivo de EFD tantas vezes quantas assim desejar – AQUI INDICA 
QUE ENTRE O DIA 06 DO MÊS E O ÚLTIMO DIA DO TERCEIRO MÊS 
SUBSEQUENTE A FISCALIZAÇÃO PODERÁ AUTUAR DEVENDO CONSIDERAR 
OS DADOS DO ÚLTIMO ARQUIVO ENTREGUE, MESMO QUE TENHA SIDO 
APRESENTADO APÓS O DIA 05 DO 1.º MÊS SUBSEQUENTE; 

 
3.º) uma vez que vencido o 3.º mês subsequente e comprovando ocorrência de erro de 

fato na escrituração eletrônica do ICMS ou IPI não sanável por lançamentos 
corretivos, pode o contribuinte que não esteja sob ação fiscal, mediante de 
autorização da SEFAZ ou da SRF, apresentar arquivo retificados; NESTE CASO, 
QUALQUER RETIFICAÇÃO QUE A EMPRESA QUISESSE FAZER ENTRE 1.º E 
10/05/2013, POSTO QUE AINDA NÃO ESTIVESSE SOB AÇÃO FISCAL, PODERIA 
EFETUÁ-LA SOB AUTORIZAÇÃO DA SEFAZ – ISSO NÃO ACONTECEU; A 
PARTIR DE 11/05/2013, JÁ NÃO LHE CABIA RETIFICAR OS ARQUIVOS EM 
NENHUMA HIPÓTESE, UMA VEZ QUE SOB AÇÃO FISCAL, O QUE SIGNIFICA 
DIZER QUE AS RETIFICAÇÕES DE 16,17 E 18/05/2013 DE NADA ADIANTARAM 
PARA A APRECIAÇÃO DA MATÉRIA ATINENTE AOS PRESENTES AUTOS. 

 
A recorrente indevidamente entendeu que após à intimação de 

10/05/2013, fls. 05, ainda caber-lhe-ia, gozando de espontaneidade, entregar os arquivos 
retificadores entre 16 e 18/05/2013, conforme fls. 26 a 43, entretanto o que mudou foi a 2.ª 
regra acima descrita que ficou sendo: 

 
2.º) após o dia 05 do mês vencido e até o último dia do terceiro mês vencido, sem que se 

considere dilação de prazo, pode o contribuinte que não esteja sob ação fiscal, 
retificar seu arquivo de EFD tantas vezes quantas assim desejar, MAS EM SE 
TRATANDO DE ARQUIVOS RELATIVOS A PERÍODOS ANTERIORES A 2013 E 
TAMBÉM GOZANDO DE ESPONTANEIDADE FISCAL, PODE O CONTRIBUINTE 
RETIFICÁ-LO ATÉ 30/04/2013 – EXCEPCIONALMENTE PARA ARQUIVOS 
RELATIVOS AOS MESES ANTERIORES A 2013, QUE É O CASO DA PRESENTE 
AUTUAÇÃO (são meses de 2012), A FISCALIZAÇÃO PODE AUTUAR, DEVENDO 
CONSIDERAR OS DADOS DO ÚLTIMO ARQUIVO ENTREGUE, CASO ESSA 
ENTREGA TENHA OCORRIDO ATÉ 30/04/2013; O FISCAL AUTUOU APÓS O DIA 
05 DO MÊS SUBSEQUENTE, E COMO OS ARQUIVOS RECLAMADOS ERAM DE 



 

2012, FICOU OBRIGADO A CONSIDERAR OS ARQUIVOS MAIS RECENTES QUE 
TENHAM SIDO ENVIADOS ATÉ 30/04/2013 – NO CASO CONCRETO, NENHUM 
ARQUIVO RETIFICADOR FOI APRESENTADO ATÉ AQUELA DATA, TENDO 
CONSIDERADO OS ARQUIVOS ORIGINAIS (ISSO ESTÁ PERFEITO). 

 
No caso em tela, caso não houvesse a ação fiscal, a retificação em 

maio demandaria prévia autorização da repartição fiscal, conforme previsto no 3.º caso; 
contudo, por estar sob ação fiscal, em nenhuma hipótese é cabível a retificação, o que 
implica a confirmação da sentença singular de procedência. 

 
B) O segundo pedido foi de aplicação da forma penal privilegiada do 

§ 8.º do art. 71 do CTE, que há que ser concedido uma vez que se observa do histórico de 
autos de infração lavrados contra a recorrente (seis ao todo) e do relatório comparativo 
EFD x SARE, que a omissão dos dados reclamada não implicou falta de pagamento do 
imposto – foram juntados os relatórios de PAT e do comparativo, fls. 448 a 458. 

 
Ajuste Sinief 02, de 03/04/2009, Cláusula décima segunda O 
arquivo digital da EFD deverá ser enviado até o quinto dia do mês 
subseqüente ao encerramento do mês da apuração. 
Parágrafo único. A administração tributária da unidade federada 
poderá alterar o prazo previsto no caput.  
Nova redação dada à cláusula décima terceira pelo Ajuste SINIEF 
11/12, efeitos a partir de 01.01.13. 
Cláusula décima terceira O contribuinte poderá retificar a EFD: 
I - até o prazo de que trata a cláusula décima segunda (5.º dia do 
mês subsequente), independentemente de autorização da 
administração tributária; 
II - até o último dia do terceiro mês subsequente ao encerramento do 
mês da apuração, independentemente de autorização da 
administração tributária, com observância do disposto nos §§ 6º (não 
deverá ser considerado dilação de prazo) e 7º (a retificação não 
surtirá efeito se sob ação fiscal); 
III - após o prazo de que trata o inciso II (último dia do 3.º mês 
subsequente) desta cláusula, mediante autorização da Secretaria de 
Fazenda, Receita, Finanças ou Tributação do seu domicílio fiscal 
quando se tratar de ICMS, ou pela RFB quando se tratar de IPI, nos 
casos em que houver prova inequívoca da ocorrência de erro de fato 
no preenchimento da escrituração, quando evidenciada a 
impossibilidade ou a inconveniência de saneá-la por meio de 
lançamentos corretivos. 
§ 4º O disposto nos incisos II e III desta cláusula não se aplica 
quando a apresentação do arquivo de retificação for decorrente de 
notificação do fisco. 
§ 6º O disposto no inciso II do caput não caracteriza dilação do 
prazo de entrega de que trata a cláusula décima segunda. 
§ 7º Não produzirá efeitos a retificação de EFD: 
I - de período de apuração que tenha sido submetido ou esteja sob 
ação fiscal; 
 
Ajuste Sinief 11, de 28/09/2012, Cláusula terceira A EFD de 
período de apuração anterior a janeiro de 2013 poderá ser retificada 
até o dia 30 de abril de 2013, independentemente de autorização do 
fisco. 



 

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica às situações em 
que, relativamente ao período de apuração objeto da retificação, o 
contribuinte tenha sido submetido ou esteja sob ação fiscal. 

 
Por assim ser, voto, pela confirmação do julgado singular de 

procedência, acatando, porém, a aplicação do § 8.º do art. 71 do CTE uma vez que, 
conforme os documentos por mim juntados aos autos naquele julgamento ficou 
inequivocamente provado que a ilicitude reclamada não acarretou falta de pagamento de 
ICMS. 

 
É o voto. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 19 de julho de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01123/16 
 
Relator: Conselheiro Renato Moraes Lima 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Pena pecuniária. Falta de 
escrituração de nota fiscal de aquisição de mercadorias. 
Procedência. Pedido de adequação da penalidade. Rejeitado. 
Pedido de aplicação do § 8° do art. 71 do CTE. Rejeitado. 
 
1. Os contribuintes do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 
cumprimento de obrigações tributárias, relacionadas com o 
ICMS, são obrigados a manter e escriturar os livros exigidos e a 
emitir documentos fiscais. (CTE, art. 64, § 2°). 
 
2. O livro Registro de Entradas destina-se à escrituração da 
entrada, a qualquer título, de mercadoria no estabelecimento; 
(RCTE, art. 308, I). 
 
3. Não se adequa a penalidade aplicada (punitiva) para 
penalidade de natureza moratória, havendo subsunção do fato à 
norma. 
 
4. Não se aplica a redução prevista no § 8° do art. 71 do CTE 
(forma privilegiada), não estando assegurada a ausência de 
sonegação de tributo. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 08 
de abril de 2014, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do recurso do Contribuinte 
para o Conselho Pleno, negar-lhe provimento para não acatar o pedido de adequação da 
penalidade e manter a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração, 
sem a aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º, do art. 71, do CTE. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Renato Moraes Lima, Alcedino Gomes Barbosa, Washington 
Luis Freire de Oliveira, José Luiz Rosa, Lidilone Polizeli Bento, Álvaro Falanque, Elias 
Alves dos Santos, Allen Anderson Viana, David Fernandes de Carvalho, Aguinaldo 
Fernandes de Melo, Antônio Martins da Silva, Nivaldo Carvelo Carvalho, José Paixão de 
Oliveira Gomes, José Pereira D'abadia, Victor Augusto de Faria Morato e Rickardo de 
Souza Santos Mariano. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de falta de registro de 
notas fiscais de aquisição de mercadorias nos exercícios completos de 2003 a 2005, 
sendo cominada a pena pecuniária no valor de R$ 34.717,50 (trinta e quatro mil, 
setecentos e dezessete reais e cinquenta centavos); o agente fiscal autuante salienta que 
quando, por reiteradas vezes, veio a ser notificada a empresa a apresentar todos os livros 
e documentos fiscais, somente o fez em relação a 2006, período em que, submetido ao 
Levantamento das Disponibilidades, detectou-se omissão de saída de mercadorias 
sujeitas à tributação normal e não tributadas presumida uma vez que observado 
suprimento indevido de caixa e saldo final credor de caixa para aquele período, o que 
levou à lavratura do Auto de Infração 3 0246978 262 21 com reclamação de R$ 34.498,96 de 



 

ICMS; com base neste fato NÃO incluiu em sua proposta de cominação de pena a forma 
privilegiada do CTE, art. 71, § 8.º sob o entendimento de que não há certeza de que dessa 
omissão de entrada não tenha havido qualquer prejuízo à arrecadação; ao contrário disso, 
há elevada possibilidade de que essa falta de registro de entradas tenha ocorrido por falta 
de suporte de caixa escritural. 
 

Houve infringência as disposições do Código Tributário Estadual - 
CTE (art. 64, § 2°) e ao Regulamento do CTE - RCTE (art. 308, I), aplicada a penalidade 
prevista no CTE (art. 71, VII, c). 
 

Instruem os autos Levantamento de notas fiscais de aquisição não 
registradas, fls. 05 a 11; notificações de apresentação de notas fiscais de fornecedores da 
autuada em procedimento usual de circularização, fls. 13 a 96; cópia dos Livro Registro de 
Entradas, fls. 98 a 291; fotocópias das notas fiscais não registradas, fls. 292 a 536 
(Volume 2). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresentou impugnação, fls. 540 a 547, 

com julgado singular de procedência, fls. 561 a 563. Apresentou Recurso Voluntário, fls. 
566 a 572, com julgado cameral de procedência por unanimidade, porém, por maioria, 
sem aplicação do § 8.º do art. 71 do CTE, fls. 574 a 577. 

 
Agora apresenta Recurso ao Pleno, fls. 580 a 589, em que se limita a 

repetir os mesmos pleitos das peças defensórias anteriores, ou seja, reconhecendo, no 
mérito, como verdadeira a irregularidade escritural da acusação fiscal, pede apenas a 
aplicação do § 8.º do art. 71 do CTE e a redução da multa para 2% nos termos da Lei n° 
8078/90 (Código de Defesa do Consumidor), Art. 52, § 1.º, a seguir transcrito. Como prova 
de que não houve prejuízo da arrecadação, juntou várias fotocópias de DAREs de 
apuração mensal (código 300) e pagamento espontâneo (código 4111), sendo na sua 
maior parte de ICMS normal (código. 108) e em menor número relativo a Substituição 
Tributária pelas Operações Posteriores – STOP (código 124), fls. 604 a 641. 
 

Lei 8078/1990 (Código de Defesa Consumidor), Art. 52. No 
fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou 
concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre 
outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre: 
 
§ 1° As multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações no 
seu termo não poderão ser superiores a dois por cento do valor da 
prestação.(Redação dada pela Lei nº 9.298, de 1º.8.1996) 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

Condenado nas instâncias inferiores, o sujeito passivo recorre ao 
Conselho Pleno, onde limitou-se a pedir a aplicação do § 8.º do art. 71 do CTE, que 
denego, posto que as razões dispostas ainda na inicial demonstram com clareza sua 
impropriedade ao caso. Adicionalmente, não é a apresentação dos DAREs de apuração 
mensal que prova que outros pagamentos não tenham ficado prejudicados – por tais 
documentos se prova o que foi pago, mas não se prova que TUDO foi pago – se “quem 
não deve, não teme”, por que a recorrente negou, por reiteradas vezes, a apresentação de 
seus livros e documentos? Justamente no único ano em que os livros e documentos foram 
apresentados resultou em levantamento das disponibilidades em que foram observados 
suprimentos indevidos de caixa e saldo final credor daquela conta, implicando, por 



 

presunção legal, em omissão de saídas com cobrança de R$ 34.498,96 de ICMS, sem 
contar que teve omissão de saídas não tributadas. 

 
Quanto ao pedido de aplicação da multa de 2%, formulado pela 

recorrente, digo que é impróprio ao processo administrativo, observando-se a perfeita 
subsunção do fato à norma, o que justifica a manutenção da multa de 25%. Por outro lado, 
a multa limitada a 2% reporta-se à situação de mora, cuja determinação correlata da 
Legislação Tributária Estadual (LTE) está no CTE, art. 169, II, e que adota esse mesmo 
valor (a multa de 25% não é de mora; é punitiva!). 
 

CTE, Art. 169. Antes de qualquer procedimento fiscal, os 
contribuintes e demais pessoas sujeitas ao cumprimento de 
obrigações tributárias poderão procurar a repartição fazendária 
competente para, espontaneamente: 
 
II - pagar, fora do prazo legal, o tributo devido, acrescido de multa 
apenas de caráter moratório equivalente a 2% (dois por cento) ao 
mês, pro rata die, até o limite de 6% (seis por cento). 

 
Por fim, não é demais comentar que do CTN, art. 110, tem-se que 

apenas nas definições constitucionais das competências tributárias e nas limitações 
destas é vedado ao legislador tributário alterar os conceitos e institutos do direito privado, 
sendo-lhe permitido alterá-los nos demais casos. Portanto, mesmo que a multa citada do 
Código de Defesa do Consumidor não fosse de caráter moratório, mais de caráter 
punitivo, não lhe seria cabível aplicar em detrimento da multa oriunda da norma tributária. 
 

CTN, Art. 110. A lei tributária não pode alterar a definição, o 
conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito 
privado, utilizados, expressa ou implicitamente, pela Constituição 
Federal, pelas Constituições dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas 
do Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou limitar 
competências tributárias. 

 
Por todo o exposto, voto conhecendo do recurso do Contribuinte para 

o Conselho Pleno, negando-lhe provimento para não acatar o pedido de adequação da 
penalidade e manter a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração, 
SEM a aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º, do art. 71, do CTE. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 19 de julho de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01130/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Rodolfo Ramos Caiado 
 

 
EMENTA: Processual. Nulidade parcial do processo. 
Cerceamento do direito de defesa. Rejeitada. Decadência do 
direito de o Fisco constituir o crédito tributário relativo ao mês 
de fevereiro de 2004. Acolhida. Ocorrência do artigo 150, § 4º do 
CTN. Rejeição. ICMS. Multa formal. Pena pecuniária. Omissão na 
escrituração de notas fiscais de entrada em livro próprio. 
Procedência. 
 
1. Deve-se rejeitar a preliminar de nulidade do processo desde a 
decisão singular, arguida pelo sujeito passivo, por cerceamento 
ao direito de defesa quando comprovado que o julgador singular 
apreciou com a devida suficiência todas as questões que vieram 
a lume;  
 
2. Deve-se acolher a preliminar de decadência do crédito 
tributário relativo ao mês de fevereiro de 2004 com fulcro no 
artigo 150, § 4º do CTN quando comprovada a ocorrência do 
período quinquenal ao qual refere-se o dispositivo retrocitado, 
contado a partir da ocorrência do fato gerador;  
 
3. Provado nos autos que o sujeito passivo deixou de efetuar o 
registro de entrada de documentos fiscais, procedente é o auto 
de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de junho de 2013, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de 
nulidade parcial processual, desde a sentença singular, arguida pela autuada, por 
cerceamento ao direito de defesa. Foram vencedores os Conselheiros José Paixão de 
Oliveira Gomes e Allen Anderson Viana; vencido o Conselheiro Rodolfo Ramos Caiado. 
Por maioria de votos, acolher a preliminar de decadência parcial no tocante ao mês de 
fevereiro, arguida pelo sujeito passivo. Foram vencedores os Conselheiros Rodolfo Ramos 
Caiado e Allen Anderson Viana; vencido o Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes, 
que rejeitou tal preliminar. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, 
negar-lhe  provimento para manter a decisão singular que considerou procedente o 
lançamento, nos termos da exordial que já aplicou a forma penal privilegiada prevista no 
CTE, Art. 71, § 8.º. Foram vencedores os Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes e 
Rodolfo Ramos Caiado; vencido o Conselheiro Allen Anderson Viana, que conheceu do 
Recurso Voluntário e deu-lhe provimento para reformar a decisão singular e considerar 
improcedente o auto de infração. Diante dos votos vencedores tanto pela procedência, 
quanto pela decadência parcial, fica a sentença singular reformada, passando-se a base 
de cálculo para R$ 396.243,68 (trezentos e noventa e seis mil, duzentos e quarenta e três 
reais e sessenta e oito centavos) e a multa pecuniária, com a aplicação da forma penal 
anteriormente citada, para R$ 49.530,46 (quarenta e nove mil, quinhentos e trinta reais e 
quarenta e seis centavos), regendo-se a lavra do voto vencedor pela determinação do Dec 
n.º 6.930/2009 (Regimento Interno da CAT), Art. 34, § 1º. 
 



 

R E L A T Ó R I O 
 

Descreve o auto de infração que o sujeito passivo deixou de 
escriturar no livro registro de entradas, as notas fiscais nºs: 48463, 64949, 64990, 73211, 
73302, 73314, 73397, e 73535. Em decorrência, fica sujeito ao pagamento da multa 
formal. 

 
De acordo com o agente autuante foram infringidos os seguintes 

dispositivos legais: art. 64 do CTE em combinação com o artigo 308 do RCTE. A 
penalidade sugerida é a do artigo 71, inciso VII, alínea “c”, § 8º da Lei Estadual nº 
11.651/91. 

 
Integram o conjunto probatório a seguinte documentação: o Anexo 

Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário; cópias das notas fiscais de nºs 48.463, 
64.949, 64.990, 73.211, 73.302, 73.314, 73.396, 73.535 (fls. 4 a 12); Cópia do Livro 
Registro de Entradas nº 003-E do exercício fiscal de 2004 (fls. 13 a 66); Termo de 
Autenticação de Livro Fiscal (fls. 67); Declaração Periódica de Informações – DPI (fls. 68 a 
78). 

 
Legalmente cientificado, o sujeito passivo comparece aos autos para 

impugnar o auto de infração (fls. 82 a 105). De proêmio, argúi as preliminares de nulidade 
da peça básica por violação ao princípio da legalidade e cerceamento do direito de defesa. 
Argumenta que o lançamento não contém informação necessária para possibilitar o 
exercício da defesa. 

 
No mérito, pugna pela decadência parcial do crédito tributário com 

fulcro no artigo 150, § 4º do CTN. Considera que a Fazenda Pública Estadual não tem o 
direito de constituir o crédito tributário em relação a escrituração das entradas de 
mercadorias nos livros de entrada pelas notas fiscais emitidas em 10/02/2004, 13/02/2004 
e 16/02/2004, quais sejam as de nºs 48.463, 64.949 e 64.990 em virtude do decurso de 
prazo; que as citadas escriturações ocorreram no exercício fiscal de 2004, tendo o sujeito 
passivo sido notificado em prazo superior ao quinquênio permitido em lei, e para sustentar 
sua tese invoca julgado de outras cortes. 

 
Em seguida, obtempera ter havido a violação do princípio da 

vedação ao confisco; que a multa aplicada fere o artigo 150, inciso IV da Constituição 
Federal bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 

 
Por último, alega que a exigência fiscal é alicerçada em presunção 

pois considera inexistir prova material da ocorrência dos fatos, nem do suposto momento 
da ocorrência desses; que não existem evidências materiais quer por indício ou por 
presunção do elemento subjetivo que possa integrar o fato típico. 

 
Ao final requer a nulidade do auto de infração, ou na impossibilidade 

sua improcedência, ou alternativamente, sua procedência com redução da penalidade 
aplicada. 

Na sequência, o julgador singular manifesta-se nos autos através da 
decisão de nº 9.850/09-JULP. Em juízo de prefação, rejeita as preliminares de nulidade da 
peça básica por cerceamento do direito de defesa e insegurança na determinação da 
infração. Argumenta que o sujeito passivo está claramente identificado no auto de infração 
e que os autores do lançamento possuem competência legal para executar o trabalho que 
deu origem ao presente auto de infração. 

 



 

Quanto ao mérito, considera que o auto de infração é procedente 
pois encontram-se nos autos todos os elementos materiais necessários para identificar a 
infração, quais sejam: cópia das notas fiscais e cópia do Livro de Registro de Entradas. 

 
Em seguida, rejeita a preliminar de mérito relativa à decadência 

parcial do crédito tributário, arguida pela parte invocando o artigo 173, inciso I, para 
sustentar sua tese. Argumenta que a contagem do prazo quinquenal encontra-se de 
acordo com a lei e por isso válido é o crédito tributário em tela. 

 
Pondera mais adiante não vislumbrar falha na formalização deste 

contencioso administrativo que enquadre-se nas hipóteses de nulidade previstas na Lei nº 
16.469/09, que regula o processo administrativo tributário do Estado de Goiás.  

 
No quesito relativo a alegação de multa confiscatória, aduz que a 

penalidade aplicada ocorre nos termos ditados pela legislação estadual, não tendo havido 
violação ao princípio do não confisco. Que o próprio CTE dispõe em seu artigo 173 dos 
índices gradativos de redução da multa, para efeito de pagamento dentro dos prazos 
estabelecidos; que o próprio agente autuante propôs a aplicação da forma atenuante do § 
8º do artigo 71 do CTE. 

 
Ao final, conhece da impugnação, nega-lhe provimento para manter 

a pretensão fiscal inicial. 
 
Intimado, o sujeito passivo comparece aos autos para interpor 

recurso voluntário. (fls. 124 a 155). Após breve escorço histórico, o recorrente argui a 
preliminar de nulidade parcial dos autos a partir da decisão singular, por cerceamento do 
direito de defesa.  

 
Argumenta que o julgador singular deveria ter acolhido a preliminar 

de decadência parcial do crédito tributário com fulcro no artigo 150, § 4º do CTN; que 
entendeu equivocadamente por aplicar a contagem do prazo decadencial com base no 
artigo 173, inciso I, do mesmo Diploma Legal. Que a decisão está eivada de vício 
insanável pois o lançamento é por homologação e o imposto foi recolhido na íntegra; que 
não houve qualquer tipo de fraude ou simulação nem qualquer outro acontecimento 
semelhante que pudesse obstar o fisco no recebimento do tributo; que restou comprovado, 
pelo próprio auto de infração, que o ICMS foi recolhido; que o agente autuante aplicou a 
atenuante do § 8º do artigo 71 da Lei Estadual nº 11.651/91. 

 
Que ante o exposto, resta comprovado que a decisão de primeira 

instância, quando aplicou o artigo 173, inciso I, a fim de determinar o marco inicial da 
decadência é equivocada e por isso deve ser anulada.  

 
Em seguida, repisa a preliminar de decadência parcial do crédito 

tributário. Argumenta que os fatos geradores ocorreram em datas anteriores a julho de 
2004; que a notificação do sujeito passivo deu-se em julho de 2009; que em virtude 
dessas considerações, não pode a Fazenda Pública Estadual constituir o crédito tributário 
alegado. 

 
Defense-se ao verberar que não pode a administração pública 

impugnar o registro das entradas de mercadorias nos livros de entrada pelas notas físicas 
emitidas em 10/02/2004, 13/02/2004 e 16/02/2004, relativas às notas fiscais de números 
48.463, 64.949 e 64.990; que os valores expressos nestas notas não podem ser utilizados 
como base de cálculo para multa formal em virtude do decurso de prazo estabelecido pelo 



 

artigo 150, § 4º do CTN, pois encontram-se atingidos pelo instituto da decadência. Que por 
tratar-se de lançamento por homologação e tendo sido recolhido o imposto relativo ao 
período de ocorrência do fato gerador, não há que se falar na multa formal extraída dos 
valores contabilizados em tempo hábil.  

 
Obtempera que a multa formal aplicada tem caráter confiscatório, o 

que fere disposição constitucional insculpida no artigo 150, inciso IV da Constituição; que 
não obstante a ofensa ao Princípio da Vedação ao Confisco, aplica sanções econômicas 
outras tais como multas por atraso, correção monetária e juros desde 31/07/2004, o que 
não é factível, pois não encontra amparo nem de fato nem de direito em lançamento 
eivado de nulidades e decadente. 

 
Na sequência, continua sua preleção acerca do instituto da 

decadência, cintando artigos, prazos, leis, julgados de cortes superioras e doutrinadores 
pátrios, para ao final, concluir que o presente lançamento é por homologação tendo o 
contribuinte antecipado o pagamento, corretamente ou a menor, o termo inicial de 
contagem do prazo decadencial se daria da ocorrência do fato gerador conforme a dicção 
do artigo 150, § 4º do CTN.  

Adiante retoma a discussão relativa à falta de motivação da decisão 
recorrida. De proêmio invoca dispositivos constitucionais e infraconstitucionais para 
argumentar que todas as decisões administrativas de tribunais devem ser motivadas; que 
não se deve confundir fundamentação concisa com falta de fundamentação; que a decisão 
motivada viabiliza a vinculação do julgador à prova e conhecimento das razões com vistas 
a um recurso adequado; que o resultado da lide não é sorte e não pode ser fruto do acaso. 

 
Que não basta fundamentação apenas baseada na legislação; que 

deve ser especificados os fatos alegados pelas partes e provas, que devem ser oferecidos 
os fundamentos por que aceitou tais provas ou porque as rejeitou e dizer como se chegou 
à conclusão. Que a decisão singular é imotivada por em nenhum momento ter discorrido 
qual seriam as provas que motivaram pela subsistência do auto de infração. 

 
Volta à carga para argumentar que a decisão é abstrata e não rebate 

sequer a não aplicação do artigo 150, § 4º do CTN, tendo em vista que se trata de tributos 
sujeitos ao lançamento por homologação; que trata-se de decisão abstrata, não 
fundamentada, sem a devida motivação necessária e por isso deve ser anulada. 

 
Reitera o caráter confiscatório da multa, pelo fato de seu valor 

configurar exação patrimonial; que excede os parâmetros do artigo 150, inciso IV, da 
Constituição da República; que tal multa inexiste pois o auto de infração é nulo; que é 
insubsistente a atualização dos valores realizados desde o período fiscalizado; que foram 
feridos os Princípios Constitucionais da Proporcionalidade e da Razoabilidade; que ao 
caso em questão não cabem correções monetárias ou quaisquer tipos de atualizações ou 
juros de mora que possam incidir sobre a multa. 

 
Nas considerações finais argumenta que havendo cerceamento do 

direito de defesa, devem os autos serem anulados; que ocorreu o instituto da decadência 
relativo ao período compreendido anterior a julho/04 com fulcro no § 4º do artigo 150 do 
CTN; que possuindo os autos nulidades insanáveis devem ser anulados; que os efeitos 
relativos à nulidade retroagem para trás; que não pode a administração pública ignorar o 
cerceamento do direito de defesa pelo vício material e formal no que tange ao suposto 
enquadramento do fato; que a administração tem todo o direito de rever seus atos; que a 
falta de quaisquer requisitos do ato do agente fiscal acarreta a nulidade absoluta como 



 

sanção, devendo o ato ser desconstituído desde o seu nascedouro e invoca as Súmulas 
346 e 473 do STF para sustentar suas teses. 

 
Ao final requer a nulidade do feito a partir da decisão singular por 

ausência de motivação ou cerceamento do seu direito de defesa cumulado com a 
preliminar de decadência do direito de a Fazenda Pública constituir o presente crédito 
tributário com fulcro no § 4º do artigo 150 do CTN, ou na impossibilidade, a reforma da 
decisão anterior para considerar improcedente o auto de infração, ou alternativamente, 
procedente com a redução da penalidade aplicada.   

 
 

V O T O 
 
 
Passo a decidir, e por ter sido voto vencido na sessão cameral que 

apreciou o presente feito, no que concerne à rejeição da preliminar de nulidade parcial 
processual, desde a sentença singular, arguida pela Recorrente, por cerceamento do 
direito de defesa, deixo de manifestar-me acerca desta questão.  

 
Quanto à preliminar relativa à decadência parcial do crédito tributário 

ora em voga, tratando-se o auto de infração de multa formal, devo acolhê-la apenas com 
relação ao mês de fevereiro de 2004, com fulcro no artigo 150, § 4º do Código Tributário 
Nacional, por considerar tal qual o Recorrente, tratar-se de lançamento por homologação. 
Neste caso, reza o citado dispositivo citado que, “in verbis”: 

 

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

§ 4º Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a 
contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a 
Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o 
lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a 
ocorrência de dolo, fraude ou simulação. 

Como a Fazenda Pública tem o prazo de cinco anos para verificar o 
pagamento, dentre outras formalidades, e permanecendo inerte nesse período o CTN 
considera esta inércia como homologação tácita, perdendo a Fazenda Pública a 
oportunidade de operar lançamentos suplementares, sobre esse período que foi abrangido 
pela decadência, ou seja, 5 (cinco) anos após a ocorrência do fato gerador. 

No caso em comento, a contagem do prazo iniciar-se-á no primeiro 
dia do mês subsequente ao da ocorrência do fato gerador, qual seja o dia 01/03/2004. 
Visto que o sujeito passivo tomou conhecimento da autuação apenas em 09/07/2009, 
considero havida a ocorrência do instituto da decadência do crédito tributário relativo ao 
mês de fevereiro de 2004, remanescendo, entretanto, a exigência fiscal para os meses 
subsequentes, qual seja, de março a dezembro, do exercício fiscal de 2004. 

 
Antes de adentrar à questão meritória propriamente dita, devo 

retificar o somatório realizado pelo ilustre agente do fisco, no campo 2 – OCORRÊNCIA, 
constante às fls. 2 dos autos, cuja base de cálculo encontra-se indevidamente “inflada” em 



 

R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em decorrência de erro no cálculo algébrico da soma, 
motivo pelo qual deve ser retificada de R$ 544.221,23 (quinhentos e quarenta e quatro mil 
e duzentos e vinte e um reais e vinte e três centavos), para R$ 524.221,23 (quinhentos e 
vinte e quatro mil e duzentos e vinte e um reais e vinte e três centavos).  

 
No mesmo diapasão, fica retificada a multa formal anterior de R$ 

68.027,66 (sessenta e oito mil e vinte e sete reais e sessenta e seis centavos), constante 
do campo 3.1 (fls.02) do auto de infração, para R$ 65.527,65 (sessenta e cinco mil e 
quinhentos e vinte sete reais e sessenta e cinco centavos). 

 
Solvida a questão anterior, considero que o auto de infração deve 

prosperar. De fato, verifico que as provas colacionadas aos autos atestam de maneira 
inequívoca que o sujeito passivo praticou a infração estampada na basilar. Considerando-
se que, mesmo tendo comparecido aos autos para defender-se, não logrou êxito em ilidir o 
que remanesceu da pretensão fiscal inicial, devo considerar que o auto de infração é 
procedente, motivo pelo qual devo retificar o valor do crédito tributário de R$ 65.527,65 
(sessenta e cinco mil e quinhentos vinte e sete reais e sessenta e cinco centavos) para R$ 
49.530,46 (quarenta e nove mil e quinhentos e trinta reais e quarenta e seis centavos), 
considerada a aplicação do benefício do § 8º do artigo 71 do Código Tributário Estadual, 
aplicada pelo agente fiscal. 

 
Seguem abaixo os quadros demonstrativos: 
 
Na situação que antecede a decadência, tínhamos a Base de Cálculo 

seguida da respecitva multa original. 
 

Número da Nota Fiscal Data da Emissão Valor em Reais 

48463 10/02/2004 31.375,00 

64949 13/02/2004 36.647,23 

64990 16/02/2004 59.955,32 

73211 26/11/2004 98.671,78 

73302 30/11/2004 104.298,73 

73314 30/11/2004 68.060,85 

73397 30/11/2004 79.350,67 

73535 06/12/2004 45.861,65 

Total da Base de Cálculo  524.221,23 

    
Nos termos dos novos cálculos, o valor da multa ficou estabelecida 

em R$ 65.527,65 (R$ 524.221,23 x 0,25 x 0,50 = R$ 65.527,65) (c.q.d) 
 
Porém, ao considerar-se a decadência do crédito tributário relativa 

aos documentos omitidos no mês de fevereiro daquele ano, o valor do crédito tributário 
toma nova feição, com a retificação da base de cálculo e da multa. 

 
  

Número da Nota Fiscal Data da Emissão Valor em Reais 

73211 26/11/2004 98.671,78 

73302 30/11/2004 104.298,73 

73314 30/11/2004 68.060,85 

73397 30/11/2004 79.350,67 

73535 06/12/2004 45.861,65 

Total da Base de Cálculo  396.243,68 

 



 

Ante o exposto, a nova base de cálculo fica reduzida para R$ 
396.243,68 (R$ 524.221,23 – 31.375,00 – 36.647,23 – 59.955,32 = R$ 396.243,68).(c.q.d). 

 
Em decorrência, o valor da multa formal fica retificado para R$ 

49.530,46 (quarenta e nove mil e quinhentos e trinta reais e quarenta centavos), obtido 
mediante simples operação algébrica: R$ 396.243,68 x 0,25 x 0,50 = R$ 49.530,46. (c.q.d) 

 
Dessarte, acolho a preliminar de decadência parcial do crédito 

tributário no tocante ao mês de fevereiro de 2004, arguida pelo sujeito passivo, e no 
mérito, pelo mesmo quórum, conheço do recurso, nego-lhe provimento para manter a 
decisão singular que considerou procedente o auto de infração, nos termos da exordial 
que já aplicou a forma penal privilegiada prevista no § 8º do artigo 71 do Código Tributário 
Estadual, cuja nova base de cálculo é de R$ 396.243,68 (trezentos e noventa e seis mil, 
duzentos e quarenta e três reais e sessenta e oito centavos), que resulta no valor da multa 
formal de R$ 49.530,46 (quarenta e nove mil, quinhentos e trinta reais e quarenta e seis 
centavos). 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 19 de julho de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01149/16 
 
Relatora: Conselheira Talita Pimenta Félix 
 

 
EMENTA: ICMS. DESCUMPRIMENTO DE DEVER 
INSTRUMENTAL. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS 
FISCAIS. EXTRAVIO. IMPROCEDÊNCIA.  
 
O sujeito passivo é obrigado a cumprir as determinações da 
legislação, sejam elas positivas ou negativas. Porém, provado 
nos autos que promoveu a entrega dos documentos na 
repartição fazendária, improcedente é o auto. 
 
PERÍODO: 15/05/2012 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de setembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso de ofício, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
improcedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Talita 
Pimenta Félix, Mário de Oliveira Andrade, Renato Moraes Lima, João Divino de Brito e 
Antônio Martins da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A infração em referência diz sobre o descumprimento de dever 
instrumental (obrigação acessória), donde ao sujeito passivo foi imputada a não 
apresentação de documentos fiscais confeccionados, exclusivamente, para acobertar 
operações ou prestações destinadas a consumidor ou usuário, no prazo máximo de 10 
dias, contados da publicação de tal exigência no Diário Oficial do Estado n. 021347, em 
15/05/2012, da Portaria de Suspensão de Inscrição n. 009/2012, razão pela qual são 
considerados extraviados. Os documentos referem-se às notas fiscais modelo 2, série D-
1, numeração de 001 a 500. 

 
O lançamento tributário registra como infringidos os arts. 64 do 

CTE/GO (Lei n. 11.651/91) combinado com o artigo 109 do RICMS/GO (Decreto n. 
4.852/1997), sendo lhe imposta a penalidade prevista no art. 71, inciso XX, alínea “a” 1, do 
CTE/GO, com redação da Lei 13.194/1997. 

 
Reivindica-se multa formal, com o valor apurado e demonstrado em 

detalhamento anexado ao AIIM (fls. 02/03). Foi anexado também pelo auditor Consulta 
Resumida do Contribuinte (fls. 04), Consulta da Portaria de Suspensão (fls.05), Controle 
de Concessão Autenticação de Documentais Fiscais – CIAF (fls. 06) e Levantamento de 
Documentos Fiscais Modelo 2 Extraviados ou Não Apresentados (fls. 07).  

 
O AIIM foi lavrado em 20/06/2012, sendo o sujeito passivo intimado, 

via AR, em 28/06/2012 (fls. 08/11). 
 
Devidamente intimado a pagar ou impugnar, tempestivamente, o 

autuado apresenta defesa (fls. 14), aduzindo que entregou à Delegacia Fiscal de sua 



 

Circunscrição, todos os documentos ora cobrados. Apresenta documentos (fls. 15/24), 
comprovando, em síntese, a entrega das notas fiscais.  

 
O Julgador Singular, confirmando a apresentação dos documentos 

fiscais pelo contribuinte, julga improcedente o AIIM (fls. 27/28). 
 
Entendendo que os documentos anexados pelo contribuinte (fls. 15) 

é contraditório com os de fls. 18 e 20, a Representação Fazendária interpõe recurso 
alegando que tais documentos não servem como prova, em razão de sua ambiguidade. 
Assim, requer a procedência do auto de infração (fls. 29). 

 
Quanto às dúvidas apontadas no PAT, o auditor fiscal (fls. 41), em 

documento apresentado por provocação da Representação Fazendária, esclarece – em 
síntese – que o sujeito passivo apresentou todos os documentos ora debatidos. 

 
É como relato. 
 
 

VOTO 
 
 

A autuação em referência diz sobre a não apresentação de 500 
documentos fiscais (Modelo 2, série D-1), à Delegacia Regional de Fiscalização de 
Morrinhos, razão pela qual foram considerados extraviados e o sujeito passivo autuado. 

 
Após manifestação do contribuinte (anexando diversos documentos 

que apontavam para o cumprimento do dever instrumental) e do Julgador Singular 
(votando pela improcedência do AIIM), a Representação Fazendária, com o objetivo de 
esclarecer a dúvida existente quanto à ambiguidade da documentação fiscal apresentada, 
consultou o auditor fiscal, cujo trecho de sua resposta transcreve-se: 

 
Em 23 de junho de 2012 recebi para conferência a documentação relativa 
ao pedido de baixa da empresa ALMEIDA E MARTINS IDIOMAS LTDA, 
inscrição estadual n. 10443544-5, conferindo, dentre outros documentos, os 
relacionados no Anexo II – Informativo Sobre a Utilização e Apresentação 
de Documentos Fiscais (IN-606/03-GSF) que demonstrava apresentação 
dos documentos fiscais modelo 2, série D1, numeração de 001 ao 500, 
sendo que da numeração de 001 a 303 foram utilizados pelo contribuinte, e 
da numeração de 304 a 500 sem uso e entregues para inutilização. 
 
Ocorre que o contribuinte preencheu dois formulários de Pedido de Baixa 
de Documento Fiscal (Anexo XII – IN 606/03-GSF). O primeiro relacionando 
os documentos fiscais UTILIZADOS (conforme indicado no campo próprio 
do formulário em anexo 

 
Assim, evidenciado que o dever instrumental (obrigação acessória) 

foi integralmente cumprido, à vista dos documentos anexados pelo contribuinte, bem como 
pelo parecer da própria Representação Fazendária, deve ser considerado improcedente o 
auto de infração. 

Diante do exposto, conheço do Recurso ex-officio e nego-lhe 
provimento para considerar improcedente a autuação. 

 
É como voto. 
 



 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 21 de julho de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01175/16 
 
Relator: Conselheiro Renato Moraes Lima 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica. 
Insegurança na determinação da infração. Rejeitada. Preliminar 
de nulidade parcial da peça básica. Incompetência funcional da 
autoridade lançadora. Acatada. Mérito. ICMS. Obrigação 
acessória. Pena pecuniária. Comparativo fiscal. Presunção de 
saída de mercadorias isentas e não tributadas. Procedência em 
parte. Aplicação do § 8° do art. 71 do CTE. 
 
1. Rejeita-se a arguição de insegurança na determinação da 
infração, estando a ocorrência relatada na peça básica em 
conformidade com a legislação tributária estadual, havendo 
subsunção do fato à norma tributária; 
 
2. Não estando a autoridade lançadora legalmente atribuída a 
constituir o crédito tributário, relativamente a parte do período 
fiscalizado, anula-se a peça básica na parte atingida pela 
incompetência funcional; 
 
3. Aplica-se o § 8º do art. 71 do CTE (FORMA PRIVILEGIADA) 
quando da prática da irregularidade não resultar, ainda que 
indiretamente, falta de pagamento de imposto. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de agosto de 2014, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguída pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Renato Moraes 
Lima, Antônio Martins da Silva e Allen Anderson Viana. Por unanimidade de votos, acolher 
a preliminar de nulidade parcial da peça básica, referente a todos os meses de 2008, por 
incompetência funcional da autoridade lançadora, arguída pelo Conselheiro Relator. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Renato Moraes Lima, Antônio Martins da 
Silva e Allen Anderson Viana. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer 
do recurso, mas, negando-lhe provimento, considerar o auto de infração procedente no 
período remenescente, ou seja, todos os meses de janeiro/2009 a maio/2011, bem como 
julho, agosto e novembro/2011, janeiro, março e maio a setembro/2012, passando o valor 
total da base de cálculo de R$ 2.163.588,45 (dois milhões, cento e sessenta e três mil, 
quinhentos e oitenta e oito reais e quarenta e cinco centavos)  para R$ 1.617.906,16 (um 
milhão, seiscentos e dezessete mil, novecentos e seis reais e dezesseis centavos) e a 
pena pecuniária total a recolher, passando de R$ 540.897,11 (quinhentos e quarenta mil, 
oitocentos e noventa e sete reais e onze centavos)  para R$ 404.476,54 (quatrocentos e 
quatro mil, quatrocentos e setenta e seis reais e cinqüenta e quatro centavos). 
Participaram do julgamento os Conselheiros Renato Moraes Lima, Antônio Martins da 
Silva e Allen Anderson Viana. Adicionalmente, foi acolhida, também por unanimidade, a 
proposta do Conselheiro Relator de aplicação da forma penal privilegiada prevista no CTE, 
Art. 71, § 8.º, passando o valor final devido da pena citada para R$ 202.238,27 (duzentos 
e dois mil, duzentos e trinta e oito reais e vinte e sete centavos). Participaram do 



 

julgamento os Conselheiros Renato Moraes Lima, Antônio Martins da Silva e Allen 
Anderson Viana. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

No presente auto de infração a acusação fiscal baseia-se na 
presunção legal, nos termos do CTE, Art. 25, II, e § 1.º, VI, de que o montante de R$ 
4.446.072,41 decorrente da comparação das saídas escrituradas e das saídas constantes 
em banco de dados de armazenamento de suas operações (Caixa Dois eletrônico), 
resultou de vendas não registradas; dessas vendas, nos termos do § 2.º do mesmo art., foi 
arbitrado, com base no percentual de entradas escrituradas não tributadas, o montante de 
R$ 2.163.588,45 como relativos a saídas de mercadorias isentas e não tributadas, para o 
que foi cominada a pena pecuniária de 25% desse valor, resultando em R$ 540.897,11 – 
as saídas não registradas, no valor complementar de R$ 2.282.483,95 (= 4.446.072,41 - 
2.163.588,45), relativas a mercadorias sujeitas à tributação normal tiveram, além da 
mesma pena pecuniária, também o ICMS reclamado (R$ 373.849,95), no auto de infração 
4 0113021 292 32. 
 

Citados como infringidos os arts. 25, § 1°, VI, 64, § 2° e 66, da Lei n° 
11.651/91, CTE, proposta a penalidade prevista no art. 71, VII, “L”, do CTE. 

 
Instruem os autos Detalhamento do Crédito Tributário; notas 

explicativas sobre o procedimento fiscal adotado, fls. 13 a 17; termos de cópia e 
autenticação de arquivos eletrônicos, fls. 18 e 19; demonstrativos de vendas realizadas e 
registradas, fls. 20 a 24; planilha de proporção de mercadorias tributadas, fls. 25 a 29; 
planilhas de cálculo de alíquota média, fls. 30 a 34; Livro de Registro de Apuração do 
ICMS – LRAICMS, fls. 35 a 149; planilhas dos registros de saída do LRAICMS da 
Escrituração Fiscal Digital – EFD, 150 a 236; CD com os dados extraídos com o software 
“Authenticator” dos computadores da impugnante e do levantamento efetuado, fls. 237, e 
recibo de entrega de cópia do arquivo, fls. 238. 

 

 
 

Conforme as notas explicativas, fls. 15, a partir da tabela 
“Orçamento”, mais especificamente dos campos “Data_Fechamento”, 
Pedido_Fechamento”, “Recebido”, “Data_Recebimento”, “quantid entregue”, “preço de 
venda do pedido” e “Vr do desconto”, foi formada a tabela de vendas realizadas de fls. 16 
e 17. Com esses dados e os dados da escrituração fiscal foram formadas as planilhas de 
Demonstrativo de Vendas Realizadas e Registradas” em que foi indicado até o ICMS 
devido a cada mês, campo “k”, e a multa formal, campo “M”, fls. 20 a 24. 

 
Revel, fls. 242, o sujeito passivo comparece aos autos com 

impugnação, fls. 247 a 255, peça defensória que será analisada no VOTO deste Acórdão. 
 
É o relatório. 

 



 

V O T O 
 
Antes da análise da peça defensória, necessário se faz analisar a 

competência funcional. 
 
Nas fls. 10 há portaria de designação para AFREs I executarem 

auditorias em empresas de médio porte; essa portaria é do Superintendente da Receita, 
em virtude de delegação de competência do Secretário da Fazenda por intermédio da 
Portaria 466/2011-GSF, de 29/04/2011; em 2008 a empresa era de grande porte; o agente 
autuante era, ao tempo da autuação AFRE I; os Autos de Infrações foram lavrados em 
05/06/13. 

 
ESTADO DE GOIAS - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA              

DATA: 04/02/2014 

CONSELHO ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO                             

HORA: 16:45:45   

HISTORICO DOS PORTES - ANUAL         CONSULTOR: RENATO 

MORAES LIMA              

=========================================================

====================== 

RAZAO SOCIAL: CONSTRULAR COMERCIAL LTDA                                         

CNPJ .......: 01917194/0001-57 STATUS: ATIVO        

REGIME......:               

INSCRICAO...: 10.078.228-0     CNAEF.: 4744099      

INICIO ATIV.: 01/11/1975    

=========================================================

====================== 

                            DPI  QTDE                               

DPI  QTDE   

EXER     PORTE        EXER  ENV. ESTAB. EXER     PORTE        

EXER  ENV. ESTAB. 

---------------------------------------------------------

---------------------- 

1995                                     2005   GRANDE 

PORTE    2004   12    5  

1996                                     2006   GRANDE 

PORTE    2005   12    5  

1997   MEDIO PORTE     1996   12    5    2007   GRANDE 

PORTE    2006   12    5  

1998   MEDIO PORTE     1997   12    5    2008   GRANDE 

PORTE    2007   12    5  

1999   MEDIO PORTE     1998   12    5    2009   MEDIO 

PORTE     2008   12    5  

2000   MEDIO PORTE     1999   12    5    2010   MEDIO 

PORTE     2009   12    1  

2001   GRANDE PORTE    2000   12    5    2011   MEDIO 

PORTE     2010   12    1  

2002   MEDIO PORTE     2001   12    5    2012   MEDIO 

PORTE     2011   12    5  

2003   GRANDE PORTE    2002   12    5    2013   MEDIO 

PORTE     2012         5  

2004   GRANDE PORTE    2003   12    5                                           

PF1 PARA RETORNAR 

==================================================== 

FGINMN30 

 
Atribuições do AFRE I: 

 
Lei 13.266/98, Art. 4º As atribuições conferidas, privativamente, aos 
funcionários fiscais, integrantes do Quadro de Pessoal do Fisco da 
Secretaria da Fazenda, são as seguintes: 



 

I - ao Auditor-Fiscal da Receita Estadual I - AFRE I: 
b) constituir o crédito tributário decorrente do exercício das 
correspondentes tarefas de fiscalização referentes a: 
7. auditoria nos contribuintes estaduais a seguir enumerados, com 
verificação de seus livros e documentos fiscais: 
7.1. microempresa; 
7.2. empresa de pequeno porte; 
7.3. estabelecimentos que mantenham somente escrita fiscal ao tempo do 
fato objeto do lançamento, independentemente de seu porte; 
7.4. empresa de médio porte, inclusive com escrituração contábil, mediante 
ato do Secretário da Fazenda; 

 
Como as demonstrações financeiras e patrimoniais juntadas aos 

autos do Processo Administrativo Tributário (PAT) 4 0113021 292 32 pela impugnante 
(DRE, balanços e balancetes), de todos os anos autuados, inclusive 2008, fls. 280 a 524 
daqueles autos, não apresentam homologação com o devido registro de assentamento na 
JUCEG, não ficou assegurada a legitimidade desses documentos para os fins que lhes 
são próprios. Assim, os autos saíram em diligência para verificação sobre se 
demonstrações financeiras e patrimoniais (idênticas) de mesmo teor às juntadas àqueles 
autos, relativas especificamente ao exercício 2008 dentre as fls. 280 a 524 do mesmo, 
tiveram homologação com o devido registro de assentamento na JUCEG (seja digital, seja 
por etiqueta auto-adesiva) efetuado ainda antes da data de lavratura da presente 
autuação, 05/06/13. 

 
Como resposta da fiscalização, houve o entendimento de que o feito 

teria que ser anulado e refeito por agente competente, fls. 286 e 287, com o que 
concordou a empresa, fls. 292, mas este aspecto está equivocado, podendo, com base, 
no Princípio Constitucional da Eficiência na Administração Pública (as atitudes funcionais 
devem buscar a maior celeridade e o melhor e mais completo resultado), CF, 37, “caput”, 
e na Lei 16.469/2009, Art. 20, I e § 1.º, e, em vista do Art. 6.º, § 1.º, até mesmo com base 
no CPC, Arts. 248 e 249, ser apreciados os anos não anulados por incompetência 
funcional. Desse aspecto resultará nulidade desde o início por incompetência funcional 
relativa aos lançamentos do exercício 2008 e apreciação de toda a matéria quanto aos 

demais aspectos. 
 

CF, Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
 
Lei 16.469/2009, Art. 6.º, § 1º Aplicam-se subsidiariamente aos processos 
previstos neste artigo as disposições da Lei nº 13.800, de 18 de janeiro de 
2001, e as normas da legislação processual civil. 
 
Lei 16.469/2009, Art. 20. São nulos os atos praticados: 
I - por autoridade incompetente ou impedida; 
§ 1º A autoridade que declarar nulidade mencionará os atos por ela 
alcançados e determinará as providências necessárias ao prosseguimento 
do feito. 
 
CPC, Art. 248. Anulado o ato, reputam-se de nenhum efeito todos os 
subseqüentes, que dele dependam; todavia, a nulidade de uma parte do 
ato não prejudicará as outras, que dela sejam independentes. 
 
Art. 249. O juiz, ao pronunciar a nulidade, declarará que atos são atingidos, 



 

ordenando as providências necessárias, a fim de que sejam repetidos, ou 
retificados. 

 

Assim, argui e foi acatada por unanimidade, com concordância do 
Representante Fazendário, a nulidade parcial processual de todos os meses de 2008 por 
incompetência funcional. 

 
Passo agora à análise da peça defensória, na qual foram feitas as 

alegações que se seguem. 
 
Foi arguída nulidade da peça básica, por insegurança na 

determinação da infração, citando e reproduzindo o CTE, Art. 25 e § 1.º, VI, bem como o 
CTE, Art. 148, caput, §§ 1.º e 3.º, com todos os seus incisos; alega que a empresa não 
estaria enquadrada em nenhum dos incisos citados e que, do § 4.º, citado, mas não 
reproduzido, deveriam ter sido consideradas todas as diferenças favoráveis ao sujeito 
passivo; alega que para serem consideradas as diferenças favoráveis ter-se-ia que adotar 
a auditoria comparativa Contábil-Fiscal uma vez que a empresa tenha escrituração 
contábil. Rejeito essa arguição, posto que não é verdade quando afirma que não estaria 
enquadrada em nenhum dos incisos, pois está enquadrada em todos os dispositivos dos 
textos da Legislação Tributária Estadual (LTE) que se seguem, dentre os por ela citados. 
 

CTE, Art. 25. A base de cálculo do imposto será arbitrada pela autoridade 
fiscal, podendo o sujeito passivo contraditá-la no correspondente processo 
administrativo tributário, sempre que, alternativa ou cumulativamente: 
 
II - não mereçam fé as declarações, os esclarecimentos prestados ou os 
documentos expedidos pelo sujeito passivo ou terceiro legalmente 
obrigado. 
 
§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 
 
VI - ao valor constante de quaisquer meios de controles de vendas de 
mercadorias ou prestação de serviços, sem a respectiva emissão dos 
documentos fiscais, ou o montante da diferença quando emitidos com 
valores inferiores ao real; 
 
§ 2º Na hipótese de o contribuinte comercializar também mercadorias 
isentas ou não tributadas no período fiscalizado, a base de cálculo deve ser 
obtida por meio da multiplicação do valor apurado em procedimento fiscal 
pela fração obtida da divisão do valor das entradas tributadas, exceto 
aquelas sujeitas à substituição tributária pelas operações posteriores, pelo 
valor correspondente ao total das entradas de mercadorias destinadas à 
comercialização ou industrialização. 
 
§ 4º As demais normas, quanto aos procedimentos relativos ao 
arbitramento, serão fixadas na legislação tributária.  

 
 
CTE, Art. 148. O movimento real tributável, realizado pelo sujeito passivo 
em determinado período, pode ser apurado por meio de levantamento 
fiscal, conforme dispuser o regulamento. 
 
§ 1º O levantamento fiscal poderá considerar: 
 
III - as receitas e as despesas reconhecíveis; 



 

 
V - outras informações, obtidas em instituições financeiras ou bancárias, 
cartórios, juntas comerciais ou outros órgãos, que evidenciem a existência 
de receita omitida pelo sujeito passivo. 
 
§ 2º O valor da base de cálculo do imposto correspondente à receita 
omitida, calculada nos termos do § 2º do art. 25 e apurada em 
levantamento fiscal é considerado decorrente de operação ou prestação 
tributada. 
 
§ 3º Para efeito de arbitramento, o Fisco poderá se utilizar de métodos ou 
processos que o leve à maior proximidade possível da avaliação real dos 
fatos, cujo valor ou preço obtido presume-se correspondente a operação ou 
prestação tributada, especialmente na ocorrência das seguintes 
circunstâncias: 
 
III - quando a operação ou prestação tiver sido realizada sem 
documentação fiscal. 
 
XII - na falta de escrituração de quaisquer pagamentos ou recebimentos, 
tais como vendas, prestações de serviços, compras, títulos e movimento 
bancário da empresa, de modo a tirar ou comprometer a credibilidade de 
toda a escrituração; 
 
XVIII - na comprovação de saídas de mercadorias ou prestações de 
serviços sem a correspondente emissão de documentos fiscais, mesmo 
que as operações ou prestações estejam registradas no livro diário do 
estabelecimento; 
 
ACRESCIDO O § 4º AO ART. 148 pelo art. 1º da Lei nº 16.848, de 28.12.09 - VIGÊNCIA: 
30.12.09. 

§ 4º Observado o disposto no art. 174, na apuração do imposto devido, 
devem ser consideradas diferenças favoráveis ao sujeito passivo, conforme 
definido em ato do Secretário da Fazenda.  

 
No mérito, a impugnante alega que não ocorreu qualquer venda sem 

emissão e registro da respectiva nota fiscal, citando adicionalmente que em alguns casos 
o orçamento implicou em venda no mês sequente; em outros casos o orçamento foi 
superior ao valor da venda efetiva, ou após à concretização da venda tenha havido 
devolução de parte dos materiais por posterior percepção de inadequação à obra. 

 
Note-se, porém, que, conforme consta das notas explicativas foi feita 

consulta de VENDAS_REALIZADAS dentro da tabela ORCAMENTOS com os parâmetros 
indicados na tabela das fls. 18, dentre os quais o campo RECEBIDO é “S” e o campo 
CANCELADO é “N”, havendo ainda a exata data da venda como DATA_FECHAMENTO. 
Com a adoção desses critérios e os demais critérios dispostos naquele quadro chegou-se 
aos montantes de vendas realizadas que foram comparados com as vendas escriturais, 
sendo cobrado o imposto proporcional às vendas presumivelmente tributadas. 

 
Diante do resultado do trabalho descrito pelo agente fiscal há que se 

concluir necessariamente que a empresa falta com a verdade ao afirmar que “não ocorreu 
qualquer venda sem emissão e registro da respectiva nota fiscal”. 

 
Sobre a afirmação de que em alguns casos o orçamento tenha 

resultado em venda em algum mês seguinte, também não afasta a acusação uma vez que 



 

o levantamento tenha se baseado a cada mês, dentre outros, na data indicada da variável 
DATA_FECHAMENTO, independendo, portanto, da data em que se realizou o orçamento. 

 
No intento de tentar desconstituir o levantamento fiscal, foi também 

alegado casos em que o valor do orçamento tenha superado o valor da venda efetivada, o 
que também em nada macula o levantamento acusatório, pois este utilizou apenas os 
casos em que o campo RECEBIDO tinha o valor “S”. Ademais, retornando-se às 
explicações do citado quadro das fls. 18, percebe-se que em sua última linha está descrita 
a variável TOTAL_ITEM, cuja explicação é “campo criado por esta fiscalização para apurar 
o valor líquido do item”, que é obtido pela multiplicação entre a quantidade e o valor 
unitário, subtraindo-se desse produto algum desconto, se houver. Assim, foram 
considerados os exatos valores vendidos, independentemente do que antes tenha sido 
orçado. 

 
Chega-se, na peça defensória a alegar que em alguns casos após à 

venda ocorreram devoluções parciais que teriam gerado tais diferenças entre orçamentos 
e vendas, no entanto devoluções são eventos posteriores e apartados dos eventos vendas 
de que se originaram, cabendo a emissão de nota fiscal própria pela entrada a cada 
evento, que é circunstância totalmente alheia ao orçamento. 

 
Cabe ainda citar que a existência de peça contábil em nada muda a 

veracidade da escrituração do controle paralelo de vendas. 

 
Ante o exposto, acolhida a preliminar de nulidade parcial da peça 

básica, referente a todos os meses de 2008, por incompetência funcional da autoridade 
lançadora, por mim arguida, rejeito a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela 
autuada, por insegurança na determinação da infração. Quanto ao mérito, conheço da 
impugnação, mas, negando-lhe provimento, considero o auto de infração procedente no 
período remanescente, ou seja, todos os meses de janeiro/2009 a maio/2011, bem como 
julho, agosto e novembro/2011, janeiro, março e maio a setembro/2012, passando o valor 
total da base de cálculo de R$ 2.163.588,45 (dois milhões, cento e sessenta e três mil, 
quinhentos e oitenta e oito reais e quarenta e cinco centavos) para R$ 1.617.906,16 (um 
milhão, seiscentos e dezessete mil, novecentos e seis reais e dezesseis centavos) e a 
pena pecuniária total a recolher, passando de R$ 540.897,11 (quinhentos e quarenta mil, 
oitocentos e noventa e sete reais e onze centavos) para R$ 404.476,54 (quatrocentos e 
quatro mil, quatrocentos e setenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos). 
Adicionalmente, foi acolhida a aplicação da forma penal privilegiada prevista no CTE, Art. 
71, § 8.º, por mim proposta, passando o valor final devido da pena citada para R$ 
202.238,27 (duzentos e dois mil, duzentos e trinta e oito reais e vinte e sete centavos). 

 
É o voto. 

 
 

Sala das sessões, em 02 de agosto de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01197/16 
 
Relator: Conselheiro Washington Luis Freire de Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Extravio de documento 
fiscal. Improcedência. Decisão unânime. 
 
 A acusação de extravio de documentos fiscais deve ser 
afastada e o auto de infração julgado improcedente quando o 
sujeito passivo comprovar a entrega de todos os documentos 
fiscais supostamente extraviados em órgão fazendário próprio. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 14 de julho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Washington Luis Freire de Oliveira, Valdir 
Mendonça Alves, José Pereira D'abadia, Gilmar Rodrigues de Almeida e José Luiz Rosa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de exigência de multa formal no valor de R$ 106.805,00 
(cento e seis mil e oitocentos e cinco reais) pelo extravio de 500 (quinhentos) jogos de 
notas fiscais modelo 2, série D-1 nº 001 a 500, em decorrência de suspensão da sua 
inscrição cadastral por desaparecimento do endereço declarado.  

 
O auto de infração, lavrado em 04/06/2014, foi instruído com o 

documento denominado Controle de Concessão/Autenticação de Documentos Fiscais - 
CIAF e cópia de espelho cadastral. 

 
Revel em primeira instância, o sujeito passivo apresenta impugnação 

nessa fase, sustentando que apresentou todas as notas fiscais à repartição fazendária de 
sua circunscrição, conforme Pedido e Termo de Baixa de Documento Fiscal e recibo de 
entrega de documentos fiscais. 

 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
O Termo de Baixa de Documento Fiscal nº 106593, relativo aos 

documentos fiscais não utilizados, D-1 nº 389 a 500, e o recibo de entrega dos 
documentos fiscais utilizados, Anexo II da IN 606/03-GSF, D-1 nº 001 a 388, comprovam 
que o sujeito passivo promoveu a apresentação de toda a documentação fiscal 
supostamente extraviada na Delegacia Fiscal de sua circunscrição. 

 
Afastada a presunção de extravio dos documentos fiscais, a multa 

formal não deve prevalecer. 
 
Pelo exposto, conheço da impugnação, dou-lhe provimento para 

julgar improcedente o auto de infração. 



 

 
 

Sala das sessões, em 04 de agosto de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01210/16 
 
Relator: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 

 
EMENTA: RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA E DO 
CONTRIBUINTE PARA O CONSELHO PLENO. MULTA FORMAL. 
FALTA DE REGISTRO DE NOTAS FISCAIS DE AQUISIÇÃO DE 
MERCADORIAS. DECISÃO CAMERAL UNÂNIME QUANTO AO 
MÉRITO, TENDO SIDO APLICADA A FORMA PRIVILEGIADA DA 
MULTA, POR MAIORIA DE VOTOS.  REFORMA PARCIAL DA 
DECISÃO CAMERAL COM REFERÊNCIA À APLICAÇÃO DA 
FORMA PRIVILEGIADA DA MULTA. PROCEDÊNCIA DO 
LANÇAMENTO. 
 
1. É sabido que o recurso consubstancia medida da parte que se 
viu prejudicada em decisão administrativa/ judicial, com vistas 
ao reexame das questões que ali foram apreciadas.  Entretanto, 
existem condições de admissibilidade que necessitam estar 
presentes para que o mérito seja conhecido. Não-conhecimento 
do recurso do sujeito passivo.  
 
2. Problema que exsurge na apuração da venda de mercadorias 
sem documentação fiscal, quando sua aquisição não fora 
contabilizada, é justamente acerca da eventual impossibilidade 
de se apurar quaisquer diferenças quantitativas, uma vez que 
tanto saídas quanto entradas não são contabilizadas. 
3. O §8º do art. 71 encerra regra benéfica ao sujeito passivo que, 
a par de haver cometido quaisquer dos ilícitos arrolados entre 
os seus incisos V e XII, não deixou de recolher o imposto, ainda 
que de forma indireta, como resultado dessa prática. É, 
sobretudo, atenuante que incidirá exclusivamente nas infrações 
formais isoladas e, mais do que isso, somente nas hipóteses em 
que tal infração não serviu de ferramenta para um fim de maior 
gravidade, qual seja, a sonegação fiscal. Advirto que a única 
maneira de se evidenciar que não houve prejuízo ao Erário seria 
por meio de levantamento fiscal na empresa autuada, 
verificando se houve omissão de saídas de mercadorias no 
período auditado. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 14 
de junho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade do recurso do contribuinte para o Conselho Pleno, feita pelo Conselheiro 
Relator, tendo em vista não estar a peça recursal  em consonância com o disposto no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto 
de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato, 
Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli 
Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, Alcedino Gomes Barbosa, 
Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, José Paixão de Oliveira Gomes, Talita Pimenta 
Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva 
Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, 



 

Gilmar Rodrigues de Almeida e Masayuki Missao. Quanto ao mérito, por maioria de votos, 
conhecer do recurso da Fazenda Pública para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para 
reformar a decisão cameral e afastar a aplicação da forma privilegiada constante do § 8º, 
do art. 71 do CTE. Foram vencedores os Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato, 
Mário de Oliveira Andrade, Lidilone Polizeli Bento, Heli José da Silva, Aldeci de Souza 
Flor, José Paixão de Oliveira Gomes, Washington Luis Freire de Oliveira, Marlene Maria 
da Silva Ruguê Bernardes, Nislene Alves Borges, Gilmar Rodrigues de Almeida e o Sr. 
Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de 
desempate. Vencidos os Conselheiros Edson Abrão da Silva, Nivaldo José Mendes, 
Rickardo de Souza Santos Mariano, Alcedino Gomes Barbosa, José Luiz Rosa, Talita 
Pimenta Félix, José Pereira D'abadia, João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho e 
Masayuki Missao que votaram mantendo a aplicação do § 8º do art. 71 do CTE. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Nos presentes autos, o Fisco acusa o sujeito passivo de haver 
deixado de escriturar no livro de registro de entradas, notas fiscais enumeradas em anexo. 

A infração foi capitulada no art. 64 do CTE, combinado com o art. 
308 do RCTE. A penalidade, por seu turno, é a que consta do art. 71, VII, “c” do CTE. 

Aufere-se multa formal no valor originário de R$ 128.157,50, 
referente a fatos geradores ocorridos entre novembro de 2003 e outubro de 2004. O auto 
de infração foi lavrado em 13/03/08. 

A título de instrução processual, fora juntada ordem de conferência 
de documentos fiscais.  

Em seu primeiro comparecimento aos autos, a impugnante afirmara 
que se encontrava em inatividade, desconhecendo a aquisição das mercadorias descritas 
no presente lançamento. 

Em nova manifestação, fls. 115, o sócio Sandoval Gonçalves 
assevera que o outro sócio removera todo o maquinário da empresa para local 
desconhecido, conforme boletim de ocorrência e processo de arrolamento de bens, cujos 
números se mencionou. Discorre que não possuiu qualquer responsabilidade ou 
conhecimento na situação que ensejou a presente autuação.  

Em resolução cameral, a ICJUL determinou a juntada das cópias das 
notas fiscais relacionadas em ordem de conferência. Ato sequente, fora determinada a 
intimação do sujeito passivo para tomar conhecimento da referida juntada.  

Em nova resolução, a IVCJUL encaminhou os autos à Delegacia 
Regional de Fiscalização de Morrinhos, para que se verificasse a veracidade das 
operações discriminadas nas notas fiscais, em virtude da negativa da autoria de compra, 
formulada pelo sujeito passivo.  

A Autoridade revisora informa que, em resposta à notificação fiscal, a 
empresa alegou não possuir mais os referidos documentos, em virtude do lapso de tempo 
já transcorrido, maior do que 5 (cinco) anos. 

Em julgamento cameral, declarou-se a nulidade do lançamento por 
insegurança na determinação da infração (fls. 288). Tal decisão restou reformada em sede 
plenária, conforme certidão e acórdão às fls. 303 e seguintes.  

Em nova decisão, por unanimidade de votos, a IICJUL conheceu do 
recurso do sujeito passivo, negou-lhe provimento quanto ao mérito e julgou procedente o 
lançamento. Aplicou, entretanto, por maioria de votos, a forma privilegiada da multa, nos 
termos do parágrafo 8º do art. 71 do CTE.  



 

A Fazenda Pública interpôs recurso à presente fase plenária no 
escopo de ver retirada da penalidade a forma privilegiada da multa, ao argumento de que 
as mercadorias cujas notas fiscais não foram registradas eram tributadas regularmente.  

Da mesma forma, houve recurso do sujeito passivo quanto à decisão 
cameral. Obtempera a recorrente que o aresto viola frontalmente jurisprudência do STF e 
a legislação Estadual, uma vez que a multa aplicada é confiscatória e desproporcional.  

Pede a improcedência do feito.  

Em contrarrazões ao recurso Fazendário, afirma que não houve 
prejuízo ao Erário, constando dos autos elementos suficientes para se comprovar a 
regularidade da operação e que a suposta inobservância da recomendação legal quanto à 
obrigação acessória não importou em falta de recolhimento do imposto devido. Há que se 
ressaltar que o próprio auto de infração não aufere imposto, mas somente multa formal.   

 

É o relatório.  

 
V O T O 

 

É sabido que o recurso consubstancia medida da parte que se viu 
prejudicada em decisão administrativa/ judicial, com vistas ao reexame das questões que 
ali foram apreciadas.  Entretanto, existem condições de admissibilidade que necessitam 
estar presentes para que o mérito seja conhecido. 

Em nosso contexto de trabalho, estas condições vêm expressas no 
art. 41 da Lei 16.469/09, in verbis: 

 

“Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão 
cameral: 

I - não unânime; 

II - unânime: 

a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão 
plenária, que tenha tratado de matéria idêntica; 

b) inequivocamente contrária a: 

1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento 
cameral, que implique reforma parcial ou total da decisão; 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava 
na ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo.” 

 

Na hipótese sob análise, a decisão recorrida foi unânime, o que nos 
leva ao juízo de admissibilidade da peça recursal sob a égide do inciso II do dispositivo 
retrocitado, em especial, a alínea “b”, itens 1 e 2. 

A recorrente não aponta, objetivamente, qual dispositivo expresso da 
legislação tributária teria sido violado, tampouco demonstra quais provas inequívocas, ao 
tempo do julgamento cameral, teriam sido desconsideradas. Da mesma forma, não noticia 



 

a presença de qualquer acórdão divergente que tenha tratado a matéria de forma 
diferente.   

Não há, de tudo isso, qualquer pretendida violação a dispositivo de 
lei. 

Também é sabido que o pressuposto previsto no art. 41, II, “b” 1 da 

norma Estadual tem suas razões emprestadas das regras acerca da ação rescisória, com bastante 

semelhança de interpretação. 

O núcleo de tal critério assenta-se na "razoável interpretação" que, 
como pedra angular, discerniria as decisões passíveis de rescisão daquelas que, ainda 
que não se filiem à jurisprudência dominante, não podem ser enquadradas como violação 
literal de lei. A violação necessita, pois, ser explícita e patente, sem margem para 
interpretações outras. 

Com efeito, conforme assento sumular do STF: 
 
"Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a 
decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação 
controvertida nos tribunais”. (Súmula 343) 
 

Conforme já dito alhures, sequer entendemos que houve afronta à 
disposição expressa da legislação tributária estadual. E mesmo que houvesse, a violação 
deveria ser literal e patente, unânime ao juízo comum. De igual forma, a prova inequívoca, 
capaz de subsidiar nova apreciação plenária, inexiste nos autos. 

Deixo de conhecer, portanto, as questões arguidas em sede recursal 
pelo sujeito passivo. 

No que tange aos questionamentos sobre o caráter confiscatório da 
multa, enquanto o inciso VII do art. 71 do CTE não for declarado inconstitucional, em 
controle concentrado de constitucionalidade promovido pelo STF ou, no caso da lei 
Estadual, pelo TJ-GO, falece competência a esta casa negar vigência à Lei. Tal questão é 
matéria não afeta à competência do CAT, conquanto ser a dosagem da pena prevista 
legalmente, ex vi do §4º do art. 1º do Regimento Interno do CAT: 

“§ 4º Não pode haver decisões que impliquem apreciação ou 
declaração de inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato normativo 
expedido pela Administração Tributária. ” 

Não há, portanto, espaço normativo para que se reduza ou elimine o 
quantum da penalidade originariamente descrita, na forma solicitada pelo sujeito passivo, 
motivo pelo qual também deixo de conhecer tal pleito. 

No que toca ao recurso da Fazenda, cuja insurgência se deve 
à aplicação da forma privilegiada da multa à infração descrita na inicial, verificamos que as 
notas fiscais não registradas pela autuada correspondem a mercadorias tributadas, no 
presente caso, açúcar.  

Percebe-se, no caso ora sob análise, que em momento algum o 
sujeito passivo enfrentara o mérito propriamente dito, tendo sua defesa ficado restrita às 
questões formais e constitucionais afetas ao procedimento fiscal e à multa aplicada. Não 
há, em suma, sequer a negativa da acusação que lhe é imputada.  



 

O §8º do art. 71 do CTE encerra regra benéfica ao sujeito passivo 
que, a par de haver cometido quaisquer dos ilícitos arrolados entre os seus incisos V e XII, 
não deixou de recolher o imposto, ainda que de forma indireta, como resultado dessa 
prática. É, sobretudo, atenuante que incidirá exclusivamente nas infrações formais 
isoladas e, mais do que isso, somente nas hipóteses em que tal infração não serviu de 
ferramenta para um fim de maior gravidade, qual seja, a sonegação fiscal. Advirto que a 
única maneira de se evidenciar que não houve prejuízo ao Erário seria por meio de 
levantamento fiscal na empresa autuada, verificando se houve omissão de saídas de 
mercadorias no período auditado. 

Problema que exsurge na apuração da venda de mercadorias sem 
documentação fiscal, quando sua aquisição não fora contabilizada, é justamente acerca 
da eventual impossibilidade de se apurar quaisquer diferenças quantitativas, uma vez que 
tanto saídas quanto entradas não são contabilizadas.  

Interpretando a regra mencionada do art. 71, podemos tecer as seguintes 
ilações: 

 

1) A prática da irregularidade se subsume ao tipo do art. 71, VII “c” do CTE, e 
se consubstancia na “falta de registro ou pelo registro com valor incorreto de 
documento relativo à entrada, aquisição ou utilização de mercadorias”. 

 

2) Como resultado advindo dessa prática, para aplicação do dispositivo, não 
pode haver, ainda que indiretamente, falta de pagamento do imposto. Esse 
segundo item aponta para uma evidência, uma constatação efetiva, uma 
verdade destacada no mundo dos fatos: a prática da infração não resultou 
prejuízo ao Erário. 

 

Dessas assertivas, penso assistir razão à pretensão recursal 
fazendária. Isso porque o principal aspecto do “caixa dois” é a ocultação parcial ou total de 
movimentação financeira da empresa e que corre à margem de seus registros contábeis-
fiscais. Em decorrência da própria filosofia que o rege, também não se registra a 
mercadoria adquirida com fundos dele provenientes, sob pena de haver, ao final de 
determinado exercício, saldo credor na conta caixa, cujos vestígios atrairiam a atenção do 
fisco.  

 
 Concluindo, o controle de vendas paralelo e o não-registro da 

aquisição de mercadorias são dois lados de uma mesma moeda. Tanto entradas como 
saídas ocorrem sub-repticiamente e extracontabilmente.   

Não reputo, portanto, adequada, nestes autos, a aplicação da 
referida atenuante.  

Sob tais fundamentos, deixo de conhecer do recurso do contribuinte 
e, quanto ao Fazendário, conheço-o, para julgar procedente o lançamento, sem incluir, 
entretanto, a aplicação da forma privilegiada da multa.  

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 09 de agosto de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01234/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Heli José da Silva 
 

 
EMENTA: I – NULIDADE. Preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pelo autuado, por cerceamento do direito de defesa. 
Rejeitada. Decisão não unânime. 
 
1. Fica afastada a hipótese de nulidade do lançamento, por 
cerceamento do direito de defesa, quando não comprovada, no 
curso da ação, a ocorrência dos incidentes formais que 
prejudicam a apreciação do mérito do ato administrativo. 
 
II - ICMS. Obrigação tributária acessória. Extravio de 
documentos fiscais emitidos por Equipamento Emissor de 
Cupons Fiscais. Procedência. Decisão não unânime. 
 
1. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento 
do imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, 
positivas ou negativas, estabelecidas na legislação tributária. 
(Artigo 64, CTE); 
 
2. A bobina que contém a Fita Detalhe deve ser armazenada 
inteira, sem seccionamento, por equipamento e mantida em 
ordem cronológica pelo prazo decadencial, em relação a cada 
ECF (Convênio ICMS 85/01, cláusula nonagésima terceira); 
 
3. A não apresentação, pelo contribuinte, de elementos com 
consistente relevância capazes de provocar a modificação do 
procedimento fiscal que motivou a formalização do lançamento, 
é impeditiva da alteração da pretensão fazendária. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de maio de 2016, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de 
nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa. 
Foram vencedores os Conselheiros Heli José da Silva e Lidilone Polizeli Bento. Vencido o 
Conselheiro Nivaldo José Mendes Quanto ao mérito, por maioria de votos,  conhecer do 
recurso, negar-lhe  provimento para manter a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração, porém, adequando  o valor da multa proposta para o valor 
de R$ 5.383.530,68 (cinco milhões, trezentos e oitenta e três mil, quinhentos e trinta reais 
e sessenta e oito centavos)  Foram vencedores os Conselheiros Heli José da Silva e 
Lidilone Polizeli Bento. Vencido o Conselheiro Nivaldo José Mendes  que votou pela 
improcedência do lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Da análise do presente processo, conclui-se que a acusação 
tipificada na sua peça exordial versa sobre o fato de que, em 30 de maio de 2.008, o Fisco 
efetuou o lançamento do crédito tributário de que trata este processo, tendo em vista o 
fato do extravio de 41.546 (quarenta e um mil, quinhentos e quarenta e seis) documentos 



 

fiscais, modelo 17-A, referentes ao período de 1º de janeiro de 2.004 a 1º de julho de 
2.005, emitidos pelo Equipamento Emissor de Cupons Fiscais – ECF da marca Sweda, 
modelo IF S-7000, Versão 1.0, número de fabricação 03001496, Caixa 06, correspondente 
aos Contadores de Ordem de Operação (COO) relacionados em Planilha anexa, pois que 
não foram apresentados ao Fisco para as devidas conferências.  

Em consequência, impõe-se a penalidade formal de R$ 129,58 
(cento e vinte e nove reais e cinquenta e oito centavos), por documento - Cupom Fiscal, 
perfazendo um total de R$ 5.538.530,68 (cinco milhões, quinhentos e trinta e oito mil, 
quinhentos e trinta reais e sessenta e oito centavos). 

Anexou-se aos autos: Nota Explicativa; Ordem de Serviço; cópia da 
alteração contratual da empresa; Extrato de Termo de Apreensão; Comprovante de 
Alteração de Uso de Sistema Informatizado para Emissão de Documentos Fiscais; 
Planilha Referente Bobinas que Contém a Fita Detalhe do ECF autuado; e, Espelho 
Cadastral, fls. 03/25. 

Foi indicada a infração aos artigos 64, e 146, parágrafo único, da Lei 
nº 11.651/91 - CTE, combinados com o artigo 208, Anexo XI, do RCTE, propondo-se, 
outrossim, a penalidade prevista no artigo 71, inciso XX, alínea "a", item “1”, do CTE, com 
redação da Lei nº 13.194/97. 

O autuado, devidamente intimado, fls. 26/27, representado por 
advogados, compareceu ao processo, defensório de fls. 29/36, no qual, após descrever 
os fatos, alega que a fiscalização não caracterizou claramente a infração. Assim, diz: 
“Não há clareza sobre a suposta infração tributária cometida pelo contribuinte, não há 
provas” Continua: “É nulo todo ato praticado sem a indispensável segurança jurídica 
exigida pelo artigo 19 da Lei do Processo. Por isso, preliminarmente, pugnamos pela 
nulidade da exordial por insegurança na determinação da infração”. 

Requer, também, a nulidade do lançamento por cerceamento do 
direito de defesa. 

Quanto ao mérito, alega que está apta a demonstrar que não 
extraviou documentos fiscais conforme alegado e não provado. 

Pugna, ao final, pela improcedência do auto de infração. 

O julgador singular exara a Sentença nº 7.226/08 – COJP, fls. 46/49, 
por intermédio da qual rejeita as preliminares de nulidade arguidas, e considera 
procedente o auto de infração. Após detalhar o lançamento, indicando a legislação 
tributária aplicável à matéria, diz: “Nesse contexto, existe claramente provado nos autos o 
extravio de diversas unidades de documentos fiscais, infração essa de natureza formal, 
própria e específica, prevista no artigo 71, XX, “a”, do CTE e que, portanto, não deixa 
qualquer dúvida sobre qual é a multa formal específica para esse tipo de infração”. 

Irresignado com a decisão monocrática, o sujeito passivo interpõe 
Recurso Voluntário, fls. 52/63, reiterando os argumentos expendidos na fase anterior, em 
especial a arguição de nulidade por insegurança na determinação da infração, afirmando: 
i) que lei posterior não retroage em desfavor do contribuinte, ou seja, a autoridade fiscal 
usou uma regra legal que somente um mês após os fatos começou a ter observância 
obrigatória; ii) a pena a ser aplicada deve estar anteriormente prevista. Assim, afirma que 
a penalidade aplicada está em desconformidade com a previsão do CTE; iii) ampliação 
irregular de conceitos legais. Afirma que o agente do Fisco distorceu a verdade ao afirmar 
que extraviaram 41.546 documentos, enquanto que seu relato leva a concluir que o 
constatado foi o extravio de bobinas de dados; iv) falta de apresentação do Termo de 
Apreensão, asseverando que no presente processo a apreensão dos documentos foi 
realizada irregularmente pelo Fisco, tendo em vista que não foi lavrado o competente 
Termo de Apreensão. 



 

Argui, também, a preliminar de nulidade por cerceamento do direito 
de defesa, com o seguinte argumento: “Diante da insegurança manifesta em que o 
presente auto de infração foi lavrado, bem como na fragilidade dos elementos de prova 
caracterizada pela inexistência do Termo de Apreensão, o Recorrente acaba tendo seu 
direito de defesa restringido”. Destaca, assim, que ficou impedido de realizar 
levantamento de contraprova na documentação e arquivos apreendidos, pois nada lhe 
garante que tais provas permanecem inalteradas. 

Quanto ao mérito destaca: “Conforme descrito na preliminar de 
cerceamento do direito de defesa, o Recorrente foi prejudicado pela apreensão irregular 
de seus documentos, razão pela qual não pôde manejá-los para fins de contradizer a 
acusação fiscal. Assim, a matéria de defesa de mérito restou esvaziada pela ilegal 
apreensão dos documentos e arquivos pelo Fisco”. 

Pede, por derradeiro, a improcedência do lançamento. 

A Segunda Câmara exara a Resolução às fls. 65, encaminhando os 
autos à Gerência de Arrecadação e Fiscalização da SAT, para fins de juntada aos autos 
do Termo de Apreensão lavrado pelo Fisco na apreensão dos documentos – bobinas. 

Junta-se aos autos o extrato relacionado com o Termo de 
Apreensão, fls. 68/74, assim como a manifestação exarada pela Regional de Rio Verde, 
informando que o formulário do Termo de Apreensão foi enviado para Goiânia, 
juntamente com os documentos apreendidos, sendo que o Termo de Apreensão foi 
lacrado no interior do saco plástico mencionado na folha 72 deste feito. Observou-se, às 
fls. 77: “Ressaltamos que a apreensão efetuada fez parte da ‘OPERAÇÃO VAREJO’, 
sendo toda a fiscalização efetivada em Goiânia; portanto, todos os termos de apreensão; 
notificações e documentos apreendidos foram encaminhados para aquela regional”. 

Anexou-se, ainda, o Despacho às fls. 81, por intermédio do qual a 
Regional de Goiânia informa que não logrou êxito na localização do referido Termo de 
Apreensão. 

Junta-se, ainda, documentos internos relacionados com a tentativa 
de localizar o Termo de Apreensão, fls. 86/92. 

Nova Resolução é expedida pela Primeira Câmara deste Conselho, 
fls. 93, com o encaminhamento dos autos para a Coordenação de Automação da GEAF, 
para que seu Coordenador, tendo em vista os documentos juntados ao processo pela 
Representação Fazendária, fls. 86/92, envide esforços no sentido localizar os 
documentos apreendidos e constantes do TA nº gráfico 11000694705, e número de 
controle 69844-0, diligenciando, se necessário, junto ao SEMAP – Setor de Mercadorias 
Apreendidas, e DOT – Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra a Ordem 
Tributária. 

O resultado encontra-se consolidado no Relatório de Diligência, fls. 
94, indicando que não foram encontrados os documentos requeridos e apreendidos pelo 
TA acima indicado. 

O sujeito passivo se manifesta a respeito do resultado das diligências 
realizadas, fls. 103/108, assinalando: “Por todo o exposto, conclui-se ser de requisito 
indispensável, para a continuação do presente PAT, a apresentação do Termo de 
Apreensão e consequentemente dos documentos listados no mesmo. Sendo este o único 
motivo para a realização da presente diligência, que resultou infrutífera, não saneando o 
vício nascido na constituição do crédito tributário. Tal fato confirma a condição de 
Nulidade da presente autuação. Não restando alternativa que a declaração e nulidade 
dos autos ab initio”. 



 

Posteriormente, exarou-se, pela Quarta Câmara deste Conselho a 
Resolução às fls. 114, solicitando à Secretaria Geral – SEGE, a juntada aos autos do 
processo nº 3.0316746.128.30, em desfavor do mesmo sujeito passivo. 

O sujeito passivo manifesta a respeito da juntada do auto de infração 
em questão, assinalando: “A Recorrente presume que o pedido de apensamento se 
fundava na expectativa de que se existisse realmente algum Termo de Apreensão, este 
poderia estar nesta outra autuação. Ocorre que conforme se desenrolou a primeira 
diligência, esta também restou frustrada, vez que o auto apensado não possui qualquer 
termo de apreensão, o que confirma sua inexistência e ainda a Nulidade da presente 
autuação”. 

Complementa: “O apensamento do auto de infração 3031674612830 
só serviu para trazer a memória do Recorrente a triste lembrança da quantidade de 
autuações indevidas recebidas, e o quão é vulnerável o contribuinte, já que ao se deparar 
com diversas autuações indevidas, lhe sairia menos oneroso a quitação do que a 
contratação de advogados para a defesa”. 

A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário decidiu, por 
maioria de votos, acolher a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pelo sujeito 
passivo, por insegurança na determinação da infração, declarando, de consequência, 
nulo ‘ab initio’ o processo, fls. 138. 

A decisão encontra-se consolidada no Acórdão nº 1100/2015, fls. 
139/145. 

Intimada, fls. 146, a Representação Fazendária interpõe o Recurso 
ao Conselho Pleno nº 007/16 – CRF – SAT, fls. 147/151, no qual pugna pela reforma da 
decisão cameral, e, consequentemente, o retorno do processo à fase cameral para 
apreciação de toda a matéria. Destacou-se: “Data Vênia, ao contrário do afirmado no 
Acórdão recorrido, não se sustenta a tese de insegurança na determinação, visto que a 
prova a ser produzida pela fiscalização deve apontar a ocorrência do extravio da fita 
detalhe e o Termo de Apreensão, aventado na Resolução nº 0139/2009 (fls. 93), embora 
pudesse esclarecer dúvidas a respeito da irregularidade, não se mostra imprescindível 
para caracterizá-la”. 

O sujeito passivo apresenta contradita ao Recurso Fazendário, fls. 
158/165, por intermédio da qual pugna pela manutenção da decisão cameral, alegando 
que a infração à legislação tributária não se encontra adequadamente comprovada pelo 
Fisco, nem tampouco o processo está devidamente instruído. Ainda, que a 
documentação e arquivos em que se baseiam a presente acusação fiscal foram 
apreendidos irregularmente, contaminando em definitivo o conjunto probatório e 
invalidando o processo ab initio. 

É apresentado, posteriormente, o Memorial às fls. 170/173, no qual o 
sujeito passivo reitera os argumentos já expendidos anteriormente, e pugna pela 
manutenção da decisão cameral que considerou nulo o lançamento, por insegurança na 
determinação da infração. 

O Conselho Pleno decidiu, por maioria de votos, conhecer do 
Recurso da Fazenda, dar-lhe provimento para, afastando a nulidade por insegurança na 
determinação da infração, retornar os autos à Câmara Julgadora para apreciação de toda 
a matéria. 

A decisão encontra-se consubstanciada no Acórdão nº 356/2016, fls. 
175/181, tendo o seu prolator destacado: “No caso em análise, sem sobra de dúvidas, 
existem elementos suficientes para determinação com segurança da infração e do 
infrator. Trata-se de exigência de multa formal pelo extravio de documentos fiscais 



 

constantes de fitas detalhe seccionadas, informações estas obtidas da verificação de 
seccionamento de fitas, objeto de outro auto de infração que se encontra apensado ao 
presente processo, juntamente com caixa contendo as fitas seccionadas, sendo infrator o 
sujeito passivo que integra o polo passivo da presente lide”. 

O autuado apresenta a manifestação às fls. 184/185, indicando 
discordar da decisão proferida pelo Conselho Pleno, por entender que o Termo de 
Apreensão é documento indispensável à constituição do crédito tributário, quando 
fundado em objetos apreendidos. 

Este é o relatório. 
 

V O T O  
 

 N U L I D A D E S  

 

Quanto às nulidades do lançamento, suscitadas pela polaridade 
passiva, por insegurança na determinação da infração, e por cerceamento do direito de 
defesa, destaco que, relativamente à primeira, o Conselho Pleno já se manifestou a 
respeito da mesma, indicando a sua inexistência, conforme se vê da Certidão às fls. 174, 
consubstanciada no Acórdão nº 356/2016, fls. 175/181. Quanto à segunda, em consenso 
majoritário com meus pares, hei por bem em rejeitar. 

Por oportuno, destaco que os questionamentos apresentados pelo 
sujeito passivo, afirmando que o autuante indicou legislação não existente à época dos 
fatos, em especial o artigo 208, do Anexo XI, do RCTE, não se confirma, à vista do 
contido no Decreto nº 6.234/05, o qual faz remissão ao Convênio ICMS 85/01. Outrossim, 
a afirmação de que a penalidade aplicada está em desconformidade com a previsão do 
CTE, também não se sustenta, haja vista que o valor indicado se coaduna com o 
vencimento estampado na exordial, pois o momento da constatação do extravio dos 
documentos se encontra definido no Termo de Apreensão, cujo extrato às fls. 88, indica 
que o extravio ocorreu em 1º de julho de 2.005, portanto o vencimento indicado para 11 
de julho de 2.005 está correto, e o valor aplicado de R$ 129,58 (cento e vinte e nove reais 
e cinquenta e oito centavos), por documento era o consignado no artigo 71, inciso XX, 
alínea “a”, item “1”, para o período.  

Relativamente à hipótese de cerceamento do direito de defesa, 
entendo que não incide “in casu”. 

O sujeito passivo alega, em síntese, a falta de apresentação do 
Termo de Apreensão, indicando que no presente caso a apreensão dos documentos foi 
realizada irregularmente pelo Fisco, tendo em vista que não foi lavrado o competente 
Termo de Apreensão. Ainda, que ficou impedido de realizar levantamento de contraprova 
na documentação e arquivos apreendidos. 

Os questionamentos apresentados, ao meu ver, carecem de 
aceitação para o desiderato almejado pelo recorrente.  

Observo que, na tramitação dos autos, buscou-se localizar as 
bobinas de fita detalhe, do ECF, apreendidas e relacionadas no Termo de Apreensão nº 
11000694705, número de controle 69844-0, cujo extrato encontra-se ás fls. 88, material 
suporte do presente lançamento. 

A busca foi concretizada com a juntada aos autos do processo nº 
3.0316746.128.30, junto com a caixa contendo as bobinas de fita detalhe em questão. 



 

Referido processo, totalmente conexo com o presente, aplicou a 
penalidade prevista na legislação pelo “seccionamento indevido de 91 (noventa e uma) 
unidades de bobinas contendo fita detalhe, emitidas pelo ECF da marca Sweda modelo 
IF S-7000 II, versão 1.0, Cx. 06, nº de fabricação 03001496”, ou seja, o mesmo 
equipamento relacionado na exordial deste auto de infração. O lançamento pelo 
seccionamento foi devidamente quitado pelo sujeito passivo. 

As provas relacionadas com o extravio se encontram, portanto, na 
caixa apensada ao processo nº 3.0316746.128.30, e delas o sujeito passivo teve pleno 
conhecimento, se manifestando, inclusive, a respeito, conforme se vê às fls. 122/129. 

Portanto, quanto ao questionamento relacionado com a falta do 
Termo de Apreensão apresentado pelo recorrente, inobstante a existência nos autos do 
seu extrato, fls. 88, afirmo não trazer nenhum prejuízo para a parte passiva, pois, com a 
juntada das bobinas das fitas detalhe contidas na caixa anexa ao auto de infração nº 
3.0316746.128.30, do seu conhecimento, depreende-se que existem nos autos provas da 
ocorrência da infração apontada na inicial, não tendo o sujeito passivo questionado-as. 

Não há, portanto, cerceamento do direito de defesa. 

No aspecto formal, o lançamento tributário atendeu a todos os 
requisitos previstos no artigo 142, do Código Tributário Nacional, e, em especial, ao artigo 
8º, da Lei n.º 16.469/2009. Sendo assim, não existem nos autos prova, por mais 
elementar que seja, de nenhuma das possíveis nulidades descritas pelo artigo 20 da 
referida Lei. 

Dessa forma, não acolho as questões supostamente prejudiciais, 
suscitadas pelo sujeito passivo. 

Assim, as colocações visando a nulificação do lançamento, ao meu 
ver, não se apresentam próprias à admissibilidade, pois o autuante anexou ao processo os 
elementos indispensáveis para determinar com segurança a infração denunciada e 
identificar corretamente o infrator, condições imprescindíveis para a validade formal do 
lançamento. 

 

   QUESTÃO MERITÓRIA 

 

Adentrando ao mérito do lançamento, em proêmio, torna-se 
pertinente e imprescindível, para fundamentação do voto a ser prolatado, que sejam 
transcritos os artigos 64 e 146, Parágrafo único, ambos do Código Tributário Estadual – 
CTE. 

 

“Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do 
imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou 
negativas, estabelecidas na legislação tributária. 

Art.146. [...] 

Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e 
os comprovantes dos registros neles efetuados, bem como os demais 
documentos de interesse fiscal, serão conservados até que ocorra a 
prescrição dos créditos tributários decorrentes dos atos, fatos ou negócios 
a que se refiram”.  

 

Transpostas as etapas mencionadas em linhas pretéritas os autos 
são apresentados a esta Câmara Julgadora suficientemente instruídos, tendo a 



 

autoridade autuante juntado Nota Explicativa, fls. 03/05, na qual afirma que o extravio de 
bobinas que contém a fita detalhe emitida por ECF “é constatado mediante a omissão da 
sequência numérica do Contador de Ordem de Operação (COO), que informa o número 
de cada documento emitido [...] obedecidas as ordens cronológicas e sistemáticas, cujo 
comando está obrigatoriamente vinculado ao ‘Software Básico’ (SB) que implementa as 
funções de controle fiscal do ECF e funções de verificações do hardware da placa 
controladora fiscal”. 

Outrossim, a fiscalização apresenta o relatório às fls. 15/21V, 
denominado “Planilha Referente Bobinas que Contém a Fita Detalhe do ECF [...]”, 
indicativo da intervenção do sujeito passivo no ECF, e da ausência (EXTRAVIO) dos 
documentos fiscais ali arrolados na coluna DIF. COO. 

A conclusão a que chegou a fiscalização de que houve o discutido 
extravio é explicada, em detalhes na Nota Explicativa no excerto que abaixo se 
transcreve: 

“No caso deste contribuinte, conforme planilha em anexo, que 
menciona o nº do caixa, o COO inicial, a data inicial, o COO final e a data final das 
bobinas que foram auditadas pelo fisco que constatou extravio de documento (COO), no 
período que foi analisado. 

Em relação ao ECF em questão, marca Sweda, modelo IF S-7000, 
versão 1.0, nº de fabricação 03001496, verificando na planilha, deve ser observado o 
procedimento de deduzir de cada bobina, o nº constante no COO final do COO inicial, 
menos uma (01) unidade, então pode afirmar que: 

Quando a diferença que indica a quantidade de documentos (COO) 
for igual a zero (0), significa dizer que não houve extravio. 

Quando a diferença que indica a quantidade de documentos (COO) 
for maior que zero (0), implica em afirmar que houve extravio. 

Quando a diferença que indica a quantidade de documentos (COO) 
for menor que zero (0), acarreta no que tecnicamente chamamos de Redução do 
Contador de Ordem de Operação (COO), e neste caso, pode também ocorrer supressão 
de valores de forma irregular, acarretando na omissão de valores que deveriam ser 
oferecidos à tributação do ICMS. 

Assim, em razão dos resultados encontrados, entendemos que 
houve extravio de documentos (COO), impossibilitando o Fisco de realizar as 
conferências necessárias e por isso, aplicamos a penalidade cabível prevista na 
legislação pertinente”. 

Destacou o Representante Fazendário às fls. 150: “Registre-se que, 
no caso da autuada, há a ocorrência da estranha hipótese (item C acima) da Redução do 
Contador de Ordem da Operação (COO), o que é indicativo de intervenção no Software 
Básico do sistema visto que o COO tem numeração sequencial”. 

Importante destacar que a conservação dos documentos fiscais pelo 
prazo decadencial de 5 (cinco) anos constitui obrigação acessória, e o próprio Código 
Tributário Nacional prevê a obrigatoriedade do cumprimento de obrigações acessórias, 
nos termos do artigo 113, §§ 2º e 3º, que transcrevo abaixo: 

 

“Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória. 

[...] 



 

§ 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por 
objeto nas prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse 
da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. 

§ 3º A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, 
converte-se em obrigação principal relativamente a penalidade 
pecuniária”. 

 

Observa-se que a obrigação acessória tem existência distinta da 
obrigação principal, embora seu desiderato seja a arrecadação e fiscalização dos tributos, 
sendo que a inobservância da obrigação acessória implica em pagamento de penalidade 
pecuniária. 

 Os argumentos do sujeito passivo não se sustentam. A afirmação 
de que os documentos - Cupons Fiscais, não se encontram extraviados carece de 
comprovação. Não há no processo qualquer elemento comprobatório de que, 
efetivamente, os mesmos se encontram na posse do sujeito passivo, e não extraviados. 

Portanto, verifica-se que quanto aos documentos fiscais reclamados 
na inicial, o autuado não comprovou o não extravio dos mesmos  

Continuamente, entendo que não é o caso de aplicação do 
parágrafo 3º, do artigo 71, do Código Tributário Estadual, o qual possibilita a aplicação da 
penalidade por grupo de até 50 (cinquenta) documentos, porquanto a aplicação do referido 
benefício condiciona-se que da prática da irregularidade não resulte, ainda que 
indiretamente, falta de pagamento de imposto. 

Com efeito, com o extravio das bobinas de fita-detalhe, o sujeito 
passivo subtraiu da fiscalização a possibilidade de verificação da regularidade das suas 
operações, na medida em que a utilização de equipamento ECF pode se dar com a prática 
de sonegação do ICMS, mediante, por exemplo, registro de operações tributadas como se 
fossem operações isentas ou com substituição tributária, o que redunda em omissão de 
pagamento de imposto. 

Pelo exposto, voto, em consenso majoritário, para rejeitar a 
preliminar de nulidade do auto de infração, arguida pelo sujeito passivo, por cerceamento 
do direito de defesa.  

Destarte, a nulidade por insegurança na determinação da infração 
já foi, oportunamente, rejeitada pelo Conselho Pleno. 

Quanto ao mérito, em decisão majoritária, voto, para conhecer do 
Recurso Voluntário, negar-lhe provimento, para confirmar a decisão singular que 
considerou procedente o auto de infração, porém, retificando, em razão de erro 
matemático, o valor original da multa formal para R$ 5.383.530,68 (cinco milhões, 
trezentos e oitenta e três mil, quinhentos e trinta reais e sessenta e oito centavos). 

 
 
 

Sala das sessões, em 11 de agosto de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01239/16 
 
Relator: Conselheiro Elias Alves dos Santos 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Nota Fiscal a destinatário 
irregular. Procedência. Maioria. 
 
I - O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento 
do imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, 
positivas ou negativas, estabelecidas na legislação tributária 
(art. 64, CTE); 
 
III - O lançamento de ofício por descumprimento de obrigação 
acessória, consistente na emissão de nota fiscal a destinatário 
suspenso no cadastro estadual, deve ser declarado procedente 
quando a infração fiscal não tenha sido afastada pelo sujeito 
passivo. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 03 
de março de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda Pública 
para o Conselho Pleno, dar-lhe parcial provimento para reformar a decisão cameral e 
considerar procedente o auto de infração, mantendo a penalidade originalmente aplicada. 
Foram vencedores os Conselheiros Elias Alves dos Santos, Domingos Caruso Neto, 
Antônio Martins da Silva, Washington Luis Freire de Oliveira, Marlene Maria da Silva 
Ruguê Bernardes, Nislene Alves Borges, Gilmar Rodrigues de Almeida, Victor Augusto de 
Faria Morato, Renato Moraes Lima, Lidilone Polizeli Bento e o Sr. Presidente, Conselheiro 
José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos os 
Conselheiros Alcedino Gomes Barbosa, Aguinaldo Fernandes de Melo, Rodolfo Ramos 
Caiado, José Pereira D'abadia, João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho, Masayuki 
Missao, Edson Abrão da Silva, Nivaldo José Mendes e Carlos Andrade Silveira, que 
votaram conhecendo do recurso, negando-lhe provimento para manter a decisão cameral 
que considerou improcedente o auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo “Destinou 
mercadoria a contribuinte já suspenso no cadastro estadual, desde 22/08/2006, vide 
relação de notas fiscais de saídas emitidas e demais documentos anexos. Em 
consequência, fica sujeito à multa formal de 20% (vinte por cento) sobre o valor 
consignado nos documentos fiscais. ” (Sic) 

 
A autoridade lançadora indica como infringida as disposições dos 

artigos 65 do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91). Proposta a aplicação 
da penalidade prevista no artigo 71, IV, "a" do CTE, com redação da Lei nº 14065/2001.  

 
O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: notas 

fiscais emitidas pelo contribuinte extra atacadão destinadas ao contribuinte suspenso R 
Marcos Costa; notificação fiscal; termo de recebimento de objetos e documentos pela 
fiscalização – TRODF; consulta pública ao Cadastro – Estado de Goiás e cópias notas 
fiscais (fls. 04/391).  



 

 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de fls. 392/393. 
 
Em sua impugnação (fls. 395/403), o sujeito passivo alega que "se o 

fato descrito como ilícito é destinar mercadorias a contribuinte com cadastro suspenso, é 
evidente que o dispositivo legal infringido tem que ser a vedação de emissão de 
documentos fiscais a contribuinte com cadastro suspenso e, no tocante à infração, multa 
por emissão de documento fiscal a contribuinte com cadastro suspenso, o que não ocorre 
no caso vertente. Ocorre que o dispositivo legal infringido (artigo 65 da Lei 11.651/91), 
presta-se a fundamentar emissão e utilização de documento fiscal que não corresponda a 
uma efetiva operação, o que não é o caso". Aduz, ainda, que a impugnante não causou 
prejuízo algum ao erário. No mérito, defende que "se o adquirente das mercadorias estava 
com sua inscrição suspensa, porém não encerrada, não há que se falar em irregularidade 
por parte da impugnante, até porque essa suspensão não significa o encerramento de 
suas atividades, já que sanada eventual falha, retornaria ao “status quo ante". Cita 
doutrina para sustentar que "é indubitável que o destinatário, com inscrição suspensa ou 
não, tal qual o contribuinte de fato, desde que realize operações de circulação de 
mercadorias, é contribuinte do imposto. Por essa razão, não se justifica a autuação fiscal".  

Em relação à multa, informa que "não há, em nenhum dos incisos do 
artigo 71 da Lei 11.651/91, multa formal por emissão de documentos fiscais a contribuintes 
com inscrição suspensa, ou irregular". Há, sim, previsão de multa de 80% do valor do 
imposto devido e não pago regularmente; e como a impugnante recolheu o tributo em 
questão, não procede a multa exigida. Ao final, em sede de preliminar, pede que o auto de 
infração seja julgado nulo por insegurança na determinação da infração e no mérito, que 
seja declarada improcedente a autuação fiscal, e ainda, se ultrapassados os pedidos 
anteriores, seja a multa reduzida nos termos do artigo 71, XII, “e” do CTE; pediu, ainda, 
que todas as intimações sejam feitas em nome do Dr. Luiz Carlos Miguel.  

 
O sujeito passivo anexa os seguintes documentos: cadastro nacional 

da pessoa jurídica; consulta pública ao cadastro – Estado de Goiás; cópia da sexta 
alteração de contrato de sociedade Ltda.; cópia de documentação pessoal; cópias de 
DARE’s e de outros comprovantes de pagamentos de tributo via caixa eletrônico bancário; 
cópias de recibos de mercadorias pelo destinatário; cópias das notas fiscais; procuração e 
documento de identificação do advogado (fls. 404/733). 

 
Pela sentença nº 2191/2011 - JULP (fls. 736/738) a julgadora 

singular decidiu pela improcedência do auto de infração. Em sua fundamentação afirma 
que a respeito do questionamento de insegurança na determinação da infração, observou 
que a descrição do fato está segura e o autuante quer, exatamente, a multa formal sobre 
as vendas efetuadas a um determinado contribuinte, sendo que este se encontrava com a 
inscrição no CCE, suspensa por desaparecimento. Porém, o autuante não soube 
identificar o dispositivo legal que proíbe o comerciante atacadista de vender para o 
contribuinte com cadastro suspenso, nem que obriga o atacadista pesquisar a situação 
cadastral do cliente, antes de promover a venda. Em relação ao mérito, informa que "a 
afirmação do fisco é de que o adquirente das mercadorias se encontrava com a inscrição 
estadual suspensa desde 22/08/2006. Todavia, não anexou comprovante dessa 
afirmação". Diante disso, buscou, nas informações cadastrais do contribuinte, as quais ora 
anexa, e não se comprova a suspensão cadastral do destinatário datada de 22/08/2006. O 
autuante também não prova que as notas fiscais não correspondem a efetivas operações.  

 
A Fazenda Pública Estadual apresenta Recurso à Câmara Julgadora 

n° 242/2011-SR/GERF discordando da decisão singular (fls. 739 e 740), alegando que "o 



 

autuante não indicou o dispositivo legal que proíbe o comerciante atacadista de vender 
para contribuinte com cadastro suspenso porque tal dispositivo legal não faz parte da 
legislação tributária". Com relação à multa, aduz que considerando que o lançamento é 
ato em que se propõe a penalidade e que existe dispositivo mais apropriado à situação 
que se apresenta, entende que se deve aplicar a penalidade do item 4, alínea "a", inciso 
XII, artigo 71, CTE; no qual estabelece multa formal para os casos de emissão de 
documento fiscal no que se consigne declaração falsa quanto ao destinatário da 
mercadoria, que é a situação do presente lançamento. Quanto à informação cadastral, diz 
que às folhas 17 consta informação de que o contribuinte destinatário se encontrava na 
situação cadastral de "não habilitado – suspenso" desde 22/08/2006. Entende, portanto, 
que ocorreu infração à legislação tributária, que submete o contribuinte ao pagamento de 
multa formal, prevista no item 4, alínea "a", inciso XII, artigo 71, CTE. Ao final, pede o 
acolhimento do recurso para reformar a decisão de primeira instancia e julgar procedente 
o lançamento.  

 
O sujeito passivo foi intimado a apresentar contradita ao recurso da 

fazenda pública conforme fls. 742/743.  
 
O sujeito passivo apresentou a contradita (fls. 746/750), alegando 

que "o fato de haver previsão legal de base de cálculo para os casos de vendas a 
contribuintes sem cadastro ou em situação cadastral irregular é matéria estranha aos 
autos e por esse motivo não se sustenta". Informa que "quanto à alegação de que a lei 
obriga o contribuinte a se certificar da exatidão, autenticidade e validade das informações 
que insere nos documentos fiscais emitidos, embora não seja o objeto da autuação fiscal, 
a própria Julgadora “a quo” buscou e constatou informações cadastrais do contribuinte 
adquirente que, por ocasião da realização das operações de circulação de mercadorias, 
referido adquirente não estava com seu cadastro suspenso". Em relação à multa, cita 
legislação para afirmar que "nada tem a ver com emissão de nota fiscal a contribuinte com 
cadastro suspenso". Sustenta que "o erário estadual não teve prejuízo algum com a 
operação realizada". Ao final, afirma que a decisão de primeira instância deverá ser 
mantida na íntegra.  

 
Mediante Acórdão da III CJUL N° 395/2012 (fls. 752/756), a Terceira 

Câmara do Conselho Administrativo Tributário decidiu conhecer do recurso de ofício, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou improcedente o 
auto de infração. Entendeu o Acórdão que "o autuante ao lavrar o auto de infração, não o 
instruiu com elementos que comprovem a afirmação registrada na folha de rosto deste 
volume, fato aliás reconhecido pela ilustre julgadora monocrática, que ao se deparar com 
tal lacuna, buscou as informações cadastrais do contribuinte e as anexou ao feito, não 
havendo no citado documento a comprovação da suspensão cadastral do destinatário 
datada de 22/08/2006". Externou que o auto do lançamento não prova que as notas fiscais 
não correspondem a efetivas operações, situação que o leva a evocar a orientação 
contida na letra "a" do inciso VI do artigo 65 do CTE, "verbis", para reafirmar a decisão "a 
quo".  

 
A Fazenda Pública Estadual é intimada conforme fl. 757.  
 
A Fazenda Pública Estadual apresenta Recurso ao Conselho Pleno 

n° 83/2012-GRF-SR (fls. 758/759), afirmando que "ao que se percebe, é que os dados 
contidos nas notas fiscais não são verdadeiros, pois o destinatário está desaparecido, 
ficando caracterizado que as mercadorias não foram destinadas ao local indicado nas 
notas fiscais. E que a prática de se destinar mercadorias para o contribuinte desaparecido 
foi efetuada com habitualidade pelo emitente das notas fiscais". Informa que "estando o 



 

destinatário desaparecido fica caracterizado que a operação descrita no documento fiscal 
não ocorreu, por isto, o lançamento foi fundamentado no artigo 71, inciso VI, alínea "a" do 
CTE. Ao final, solicita a reforma da decisão cameral para julgar procedente a peça básica, 
nos termos do voto do Conselho Manoel Antônio Costa Filho.  

 
O sujeito passivo é intimado conforme fls. 761/765.  
 
O sujeito passivo apresenta contradita ao pedido de reforma do 

acórdão cameral (fls. 769/773), alegando que "se o fato descrito como ilícito é destinar 
mercadorias a contribuinte com cadastro suspenso, é evidente que o dispositivo legal 
infringido tem que ser a vedação de emissão de documentos fiscais a contribuinte com 
cadastro suspenso e, no tocante à infração, multa por emissão de documento fiscal a 
contribuinte com cadastro suspenso. Ocorre que o dispositivo legal infringido (artigo 65 da 
Lei 11.651/91), presta-se a fundamentar emissão e utilização de documento fiscal que não 
corresponda a uma efetiva operação, o que não é o caso". Aduz que "tanto é verdade, que 
a fiscalização não descaracterizou as notas fiscais emitidas pela recorrida e também não 
provou que as notas fiscais não corresponderam a operações efetivas". Sustenta que "é 
incontestável que a fundamentação legal é incongruente com o fato gerador descrito pelo 
fisco em seu auto de infração". Ressalta que "embora não haja pedido do recorrente 
nesse sentido, não custa lembrar que, em sede de julgamento, não há que se falar em 
alteração da fundamentação legal, pena de afrontar o artigo 145 do Código Tributário 
Nacional, que alberga o princípio da imutabilidade do lançamento". Ao final, afirma que o 
acórdão deverá ser mantido na íntegra.  

 
Mediantes Despachos (fls. 774/777), é determinado o adiamento dos 

julgamentos e remarcado os retornos.  
 
Pela Resolução 057/2013 (fl. 778), o Pleno do Conselho 

Administrativo Tributário resolveu encaminhar estes autos à Secretaria Geral – SEGE 
deste Conselho, para que seu titular providencie a juntada de cópia do processo n° 
201000004020113, informado à fl. 13.  

 
O processo n° 201000004020113 é apensado, conforme termo de 

apensamento n° 27/2013-SEGE "fls. 779".  
 
É realizada o desentranhamento original dos documentos que se 

encontravam às folhas 767 a 779, conforme termo de desentranhamento n° 10/2013-
SEGE (fl. 781).  

 
O sujeito passivo é intimado conforme fls. 782/783 a se manifestar 

acerca da Resolução 057/2013 e sobre o processo nº 201000004020113, apensado a 
estes autos, tendo se quedado silente.  

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

O lançamento do crédito tributário está, sob o aspecto formal, respaldado 
pela legislação tributária estadual reguladora da matéria, identificado e cientificado 
corretamente o sujeito passivo da obrigação tributária, aplicada a norma legal vigente no 
período fiscalizado, descrita com clareza a infração fiscal praticada, proposta a penalidade 
cabível e assegurado ao autuado, de forma plena, o exercício do seu direito de defesa, 



 

face ao princípio jurídico do contraditório, que assegura às partes litigantes amplo direito 
de defesa. 

Assim, não há neste auto de infração qualquer mácula que possibilite sua 
nulidade, pois o mesmo não descumpriu nenhum dos requisitos previstos no artigo 20 da 
Lei 16.469/09 – PAT.  

Quanto ao mérito, dentro do ordenamento jurídico-tributário, os 
contribuintes estão, além de submetidos ao cumprimento de obrigação tributária principal, 
que está relacionada diretamente ao pagamento de tributos, obrigados pela lei ao 
cumprimento de prestações positivas ou negativas perante o poder tributante, prestações 
estas que são definidas como obrigações tributárias acessórias, cujo descumprimento 
expõe o sujeito passivo a penalidades pecuniárias, nos termos dos pressupostos legais. 
Se não, vejamos: 

 

Estabelece o art. 64 da Lei nº 11.651/91, que: 

 

“Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do 
imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou negativas, 
estabelecidas na legislação tributária. 

§ 1º O regulamento disciplinará, também, a criação, a espécie, o modelo, o prazo 
e a forma de escrituração, a impressão, a autenticação, a emissão, a utilização e 
demais formalidades extrínsecas ou intrínsecas relativas a livros e documentos 
fiscais. 

[...].” 

Por sua vez o artigo 65 do mesmo diploma legal, dispõe o seguinte: 

“Art. 65. São vedadas a emissão e utilização de documento fiscal que não 
corresponda a uma efetiva operação ou prestação.” 

 

Também o art. 88, § 2º do Decreto nº 4.852/97, que regulamenta a Lei nº 
11.651/91, especifica a obrigação do contribuinte goiano em cumprir os preceitos legais 
quanto ao uso de documentos fiscais. Vejamos:  

 

“Art. 88. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do 
imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou negativas, 
estabelecidas na legislação tributária (Lei nº 11.651/91, art. 64). 

§ 1º O contribuinte do imposto e as demais pessoas sujeitas ao cumprimento de 
obrigação tributária, relacionada com o ICMS, são obrigados a (Lei nº 11.651, art. 
64, § 2º): 

[...] 

II - emitir documento fiscal; 

[...] 

§ 2º Os documentos em geral e os livros fiscais devem obedecer aos modelos e 
às demais formalidades extrínsecas e intrínsecas contidas na legislação 
tributária. 

 

Assim, pela conjugação dos dispositivos legais acima transcritos, se infere 
logicamente que ao contribuinte é defeso emitir nota fiscal que não corresponda a uma 
operação que não seja perfeitamente identificada, o que não ocorre quando o destinatário 
desta operação está com seu cadastro suspenso, posto que não há certeza do 
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cumprimento de obrigações tributárias futuras por parte deste destinatário quanto às 
subsequentes saídas destas mercadorias. 

 

Diante da constatação do não cumprimento do que dispõe a legislação 
tributária estadual, o contribuinte fica sujeito ao pagamento de multa formal, por se tratar 
de descumprimento de uma obrigação acessória. 

De fato, a legislação tributária estadual, com o intuito de assegurar o 
controle dos atos praticados pelos contribuintes, prevê a aplicação de penalidade de 
caráter formal quando ficar caracterizado o descumprimento de qualquer obrigação 
acessória. 

Assim, restando provada a legitimidade do lançamento do crédito 
tributário, há de se mantê-lo, pois o autuado não conseguiu descaracterizá-lo, 
considerando não colacionou qualquer prova de que o destinatário das notas fiscais em 
questão estava com seu cadastro ativo quando da emissão dos referidos documentos 
fiscais.  

Desta forma, merece acolhimento o recurso fazendário, razão pela qual 
mantenho a inicial inalterada, inclusive quanto à penalidade proposta pelo autuante por ser 
a mais adequada à infração perpetrada. 

 
Nos termos da fundamentação acima, voto conhecendo do recurso 

fazendário, dando-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração, 
reformando o Acórdão recorrido, mantendo a exigência fiscal contida na exordial. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 16 de agosto de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01244/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: Prejudicial de mérito. Decadência parcial. Afastada. 
Decisão por maioria. 
Multa Formal. Falta de registro de notas fiscais de entrada no 
livro próprio. Procedência. Decisão por maioria. 
 
I - Quando não houver declaração do débito, o prazo 
decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito 
tributário conta-se exclusivamente na forma do artigo 173, I, do 
CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o 
dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da 
autoridade administrativa. (Súmula 555, STJ). 
 
 
 
II - As notas fiscais de aquisição de mercadorias, a qualquer 
título, devem ser escrituradas no livro Registro de Entradas no 
prazo legal; 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 21 de outubro de 2015, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar 
de decadência. Foram vencedores os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida e 
Lidilone Polizeli Bento. Vencido o Conselheiro Alcedino Gomes Barbosa. Quanto ao 
mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a 
sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Foram vencedores os 
Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida e Lidilone Polizeli Bento. Vencido o 
Conselheiro Alcedino Gomes Barbosa que votou pela parcial procedência do valor de R$ 
1.309.884,22 (um milhão, trezentos e nove mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e vinte e 
dois centavos), referente aos meses de janeiro e março de 2010. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta dos presentes autos que o sujeito passivo deixou de 
escriturar no livro Registro de Entradas, no período de 01/01/2010 a 31/12/2014, as notas 
fiscais conforme demonstrativo e documentos anexos. Em consequência, fica sujeito a 
multa formal de 25% do valor da operação, no montante de R$ 1.330.509,21, mais 
acréscimos legais. 

 
Foram citados como dispositivos legais infringidos o art. 64 da lei n.º 

11.651/91 (CTE-GO), c/c o art. 308 do Decreto n.º 4.852/97 (RCTE), sendo proposta a 
penalidade tipificada no art. 71, inciso VII, “c”, do CTE, com a redação conferida pela Lei 
n.º 13.446/99. 

 
Para instrução processual, juntou-se ao feito os relatórios fls. 04 a 

08, recibo de entrega de relatórios digitais e mídia em CD, no qual encontram-se 
discriminadas as notas fiscais de entradas não escrituradas. 

 



 

Intimado na forma da legislação efetuar pagamento ou apresentar 
impugnação em primeira instância, o sujeito passivo comparece ao processo e apresenta 
defesa, na qual pugna pela declaração de decadência parcial do direito de lançar, 
porquanto o instituto já alcançara as notas fiscais do exercício de 2010. Pede também a 
anulidade do lançamento, em virtude do caráter confiscatório da multa. Por fim, reconhece 
que algumas notas fiscais não foram escrituradas, mas nem todas merecem estar inclusar 
no rol apresentado pelo auditor fiscal. 

 
O julgador monocrático, pela SENTENÇA N.º 2019/2015 – JULP 

(fls.35/36), conhece da impugnação do sujeito passivo e nega-lhe provimento, decidindo 
pela PROCEDÊNCIA integral do lançamento. 

 
Intimado da sentença, o sujeito passivo atravessa Recurso 

Voluntário (fls.42/43), no qual apresenta os mesmíssimos argumentos e pedidos da 
impugnação em primeira instância. 

 
Relatados, passo ao voto. 
 
 
                         V O T O 
 
Trata-se de julgamento de Recurso Voluntário em que o sujeito 

passivo pretende a reforma de decisão de primeira instância pela PROCEDÊNCIA integral 
de lançamento, no qual o que o sujeito passivo é acusado de ter deixado de escriturar no 
livro Registro de Entradas, no período de 01/01/2010 a 31/12/2014, as notas fiscais 
conforme demonstrativo e documentos anexos, ficando, em consequência, sujeito à multa 
formal de 25% do valor da operação, no montante de R$ 1.330.509,21, mais acréscimos 
legais. 

 

No que se refere a alegação de decadência, entendo que não estão 
presentes as condições que caracterizam a perda do direito de lançamento do crédito 
tributário relativamente ao período aventado pelo sujeito passivo, qual seja, as notas 
fiscais do exercício de 2010, nem tampouco referente aos meses de janeiro e março de 
2010, conforme arguição do Conselheiro vencido ALCEDINO GOMES BARBOSA. 

 

Neste sentido enuncia o verbete da Súmula 555 do STJ: 

Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial 
quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do 
art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de 
antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa. 

 

Vê-se que, no lançamento por homologação, a declaração do débito 
refere-se à atividade do contribuinte que, sem prévio exame da autoridade administrativa, 
deverá calcular e declarar o quanto deve, antecipando o pagamento. Depois, cabe ao 
Fisco conferir se o valor pago fora o correto e, caso tenha sido, fará a homologação deste 
pagamento. 

 

Neste caso, ao deixar de escriturar no livro próprio as notas fiscais de 
entrada, o sujeito passivo descumpre uma obrigação acessória, que, pelo simples fato da 
sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente a penalidade 
pecuniária (§ 3.º do artigo 113 do CTN), que, tal qual a obrigação principal relativa ao 



 

imposto, impõe a regra de contagem do prazo decadencial prescrito no artigo 173, I, do 
CTN. 

 

Quanto ao mérito, nestes autos se exige o pagamento de multa 
formal de 25% do valor das operações, mais acréscimos legais, porque o sujeito passivo 
descumpriu a obrigação tributária acessória de registro de documentos fiscais de 
aquisição de mercadorias no livro Registro de Entradas, cuja fundamentação legal (artigos 
64 do CTE e 308 do RCTE) transcrevemos abaixo: 

 

Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do 
imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou negativas, 
estabelecidas na legislação tributária.” 

                                            (...) 

Art. 308. O livro Registro de Entradas destina-se à escrituração da (Convênio 
SINIEF SN/70, art. 70): 

I - entrada, a qualquer título, de mercadoria no estabelecimento; 

 
Depreende-se da leitura dos dispositivos legais acima transcritos, 

que o contribuinte, em cumprimento à obrigação tributária acessória prevista na legislação 
tributária, deve, até o dia seguinte ao da efetiva entrada da mercadoria no 
estabelecimento, escriturar o documento fiscal de entrada, a qualquer título, de mercadoria 
no estabelecimento. 

 
Do descumprimento da norma acima resulta a aplicação da 

penalidade pecuniária tipificada no art. 71, VII, “c”, do CTE, que, para clareza da decisão, 
transcrevo abaixo: 

 
Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
                                         (...) 
VII - de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da operação ou da prestação: 
                                         (...) 
c) pela falta de registro ou pelo registro com valor incorreto de documento 
relativo à entrada, aquisição ou utilização de mercadorias, bens e serviços; 

 
 
Posto isso, não acolho a prejudicial de decadência parcial do 

lançamento, e, no mérito, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento no sentido 
de confirmar a sentença singular que considerou totalmente procedente o auto de infração 
no valor originário de multa formal de R$ 1.330.509,21 (um milhão, trezentos e trinta mil 
quinhentos e nove reais e vinte um centavos). 

 
 

Sala das sessões, em 16 de agosto de 2016. 

http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/SINIEF/CVSN_70.htm#A70
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01254/16 
 
Relator: Conselheiro Edson Abrão da Silva 
 

 
EMENTA: Multa formal. Auditoria Específica de Mercadorias, 
omissão de registro de entrada de mercadorias. Procedente. 
 
Reafirma-se a decisão singular que julgou procedente o 
lançamento, quando a polaridade passiva não trouxer aos autos 
elemento de prova capazes de ilidir a inicial. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 03 de agosto de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso voluntário, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Edson Abrão da Silva, Aldeci de Souza Flor, José Eduardo Firmino Mauro, Victor Augusto 
de Faria Morato e Mário de Oliveira Andrade. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu registro de 
entrada de mercadorias no valor comercial de R$ 73.645,39, referente ao período de 
01/01/2014 a 31/12/2014, conforme Auditoria Específica de Mercadorias, documentos em 
anexo. 

 
A autoridade lançadora indica como infringida as disposições dos 

artigos 64 do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) combinado com os 
artigos 145 do Decreto 4852/97. Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, 
VII, "I", §8° do CTE, com redação da Lei nº 16.241/2008. 

 
O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: 

auditoria específica de mercadoria, recibo de entrega de relatórios digitais e CD "fls. 4 a 
6". 

 
O sujeito passivo é intimado a pagar a quantia exigida ou apresentar 

impugnação em primeira instância, conforme documentos de "fls. 7 e 8".  
 
Em sua impugnação, "fls. 11 e 12", o sujeito passivo informa que 

apresenta mensalmente as suas operações à Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás 
através de Livro Fiscal Eletrônico. Sustenta que "em momento nenhum a empresa omitiu a 
entrada de mercadorias, pois não é praxe da empresa efetuar operações sem o devido 
acatamento aos preceitos legais". Defende que no momento oportuno irão apresentar 
documentos que comprovam tais fatos. Ao final, requer a improcedência do auto de 
infração.  

 
O sujeito passivo anexa os seguintes documentos: procuração, 5ª 

alteração contratual e cópia documentação pessoal "fls. 13 a 19". 
 
Pela sentença nº 1353/2016 - JULP, "fls. 21 a 23", o julgador singular 

decide pela procedência do auto de infração. Em sua fundamentação afirma que a 



 

autuada sequer apontou concretamente erro quanto ao trabalho realizado pela Autoridade 
Fiscal. Ressalta que a autuada teve a oportunidade nesta esfera administrativa deste 
contencioso fiscal de contradizer a acusação fiscal, apontar erros que pudessem invalidar 
o trabalho realizado ou motivá-lo para correção, isso de acordo com o comando inserto no 
artigo 19, da Lei n° 16.469/2009. Conclui que o presente lançamento foi revestido das 
formalidades necessárias à sua constituição, verifica-se o cumprimento da legalidade no 
lançamento, não apresentando vício que pudesse levá-lo a uma decisão terminativa. A 
autoridade é competente, sujeito passivo incluído e cientificado corretamente, nesta fase 
administrativa lhe oportunizado o contraditório e ampla defesa, na qual pode se valer de 
todos os meios de prova admitido em direito para refutar a acusação fiscal, considerando 
não trazer provas, apenas seus argumentos nesta sentença apreciados.  

 
O sujeito passivo é intimado a pagar a quantia exigida ou apresentar 

Recurso Voluntário, conforme documentos de "fls. 24 a 26".  
 
O sujeito passivo apresenta Recurso Voluntário, "fls. 28 a 30", 

reiterando seus argumentos apresentados anteriormente.  
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Trata-se de exigência multa formal, por descumprimento da 
obrigação acessória de registro quanto à aquisição de mercadorias. 

 
A tarefa exordial se ampara em Auditoria Específica de Mercadorias, 

que é uma auditoria de precisão matemática, na qual são analisadas as entradas, as 
saídas, o estoque inicial e final e objetiva verificar se as entradas e saídas de mercadorias 
foram realizadas com a regular emissão de documentos, onde o autor do lançamento 
observou que face aos produtos relacionados fl. 04, a soma da saída com o estoque final 
foi maior que a entrada somada ao estoque inicial, configurando, assim, a omissão de 
entrada cuja multa formal é cobrada na inicial.  

 
Bastaria ao polo passivo trazer aos autos a contraprova de que 

atendeu a exigência estampada na folha de rosto deste volume, entretanto, esse cuidado 
ele não teve, limitando-se a alegar que não cometeu a omissão denunciada na 
preambular.  

 
Como nas raias dos princípios gerais do direito é lecionado que “não 

basta alegar, é necessário que se comprove o alegado, fato não ocorrido, mantenho a 
decisão exarada em sede monocrática que julgou procedente o lançamento.  

 
Assim, voto conhecendo do recurso voluntário, negando-lhe 

provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. 

 
 
 

Sala das sessões, em 17 de agosto de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01260/16 
 
Relator: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: Pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo. 
Rejeitado. Multa formal. Escrituração Fiscal Digital - EFD, notas 
fiscais de entradas não escrituradas no livro registro de entrada 
de mercadoria. Procedente em parte.  
 
1. Não havendo dúvidas a serem dirimidas, o pedido de 
diligência não será acolhido; 
 
2. O trabalho revisional respalda o entendimento de que o feito 
deve ser julgador procedente em parte. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 08 de julho de 2016, decidiu, por maioria de votos, rejeitar o pedido de 
diligência formulado pelo sujeito passivo. Foram vencedores os Conselheiros Rickardo de 
Souza Santos Mariano, José Paixão de Oliveira Gomes, Mário de Oliveira Andrade e 
Aldeci de Souza Flor. Vencido o Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo. Quanto ao 
mérito, por maioria de votos,  conhecer do recurso, dar-lhe parcial provimento para 
reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto de 
infração no valor da multa formal de R$ 4.688.699,32 (quatro milhões, seiscentos e oitenta 
e oito mil, seiscentos e noventa e nove reais e trinta e dois centavos). Foram vencedores 
os Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, José Paixão de Oliveira Gomes, 
Mário de Oliveira Andrade e Aldeci de Souza Flor. Vencido o Conselheiro Aguinaldo 
Fernandes de Melo que votou pela improcedência do auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo deixou de escriturar 
no livro registro de entradas relativo à Escrituração Fiscal Digital - EFD, no período de 
2011, as notas fiscais de entradas relacionadas, conforme documentos e demonstrativos 
anexos.  

 
A autoridade lançadora indica como infringidas as disposições dos 

artigos 64, §2º do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) combinado com os 
artigos 308, 310 e 356-C, §1º, I do Decreto 4852/97. Proposta a aplicação da penalidade 
prevista no artigo 71, VII, "c", §8º do CTE, com redação da Lei nº 13446/1991. 

 
O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: cópia 

detalhamento do crédito tributário, cópia resumo mensal de NFE's não registradas, recibo 
de entrega de relatórios digitais, mídia-CD, "fls. 3 a 9". 

 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de "fls. 10". 
 
O sujeito passivo apresentou impugnação de "fls. 14 a 21", alegando 

preliminarmente nulidade do AI, vez que a empresa é cadastrada no Domicílio Tributário 



 

Eletrônico (DTE), logo qualquer intimação ou notificação deve ser realizada 
exclusivamente pela Caixa Postal Eletrônica (CPE), o que não ocorreu no presente caso. 

 
Afirma também que a multa tem caráter confiscatório, vez que 

extrapola a percentual permitido; e também cerceamento do direito de defesa. 
 
Quanto ao mérito alega que necessita ser realizada diligência a fim 

de melhor apuração dos levantamentos, devido à volumosa quantidade de documentos e 
a alta quantia envolvida. 

 
Ao final pede pela nulidade do auto de infração. 
 
O sujeito passivo anexa os seguintes documentos: comprovante de 

inscrição e de situação cadastral, cópia de documentos contratuais, cópia de documentos 
pessoais, "fls. 23 a 143". 

 
 Pela sentença nº 2342/2015-JULP, o julgador singular decide pela 

procedência do auto de infração. Em sua fundamentação afirma que: 
 
As formas de intimação previstas nos incisos I a IV do caput não 

comportam benefício de ordem, portanto não procede o argumento da defesa, vez que o 
mesmo tomou conhecimento da existência do auto de infração. 

 
Afirma ainda que o auto de infração contém todos os requisitos 

necessários ao lançamento. 
 
Quanto a diligencia afirma que não se observa motivos suficientes 

para ensejá-la. 
 
O sujeito passivo após ser devidamente intimado apresentou recurso 

voluntário, "fls. 154 a 167", reiterando todos os seus argumentos, asseverando ainda que 
resolveu quitar parcialmente a multa exigida, no que se refere à ausência de escrituração 
das notas fiscais. 

 
Assevera ainda que é equivocada a acusação fiscal, vez que, 

conforme se observa pela análise dos próprios livros, diversas notas fiscais foram 
escrituradas corretamente. 

 
Ao final pede pela improcedência do auto de infração, ou caso seja 

rejeitado, pede pela realização da diligência. 
 
Por meio da resolução 151/2015 "fls. 171 a 172", a Primeira Câmara 

do CAT resolve por converter o julgamento em diligência e encaminhar o processo a 
Delegacia Fiscal de circunscrição do sujeito passivo para que seu ilustre titular designe 
auditor fiscal a fim de revisar o presente lançamento. 

 
O Auditor Fiscal da Receita Estadual, em atendimento ao Despacho 

acima, procedeu a presente revisão fiscal nos autos do processo, alegando quanto a 
hipótese de que as notas fiscais referentes a mercadorias não recebidas no 
estabelecimento do contribuinte, não há elementos que sustente as afirmações do sujeito 
passivo, pelo contrário, as provas nos autos são desfavoráveis ao recorrente, pois 
constam no sistema sefaznet como situação autorizada. 

 



 

Afirma quanto a nota fiscal com erro de destinatário que a mesma foi 
excluída do lançamento 

 
Assevera em relação a hipótese notas fiscais canceladas na origem, 

ou seja, não foram recebidas no estabelecimento, não assiste razão ao sujeito passivo, 
pois, constam no sistema sefaznet como situação atual autorizadas, razão pela qual 
devem ser mantidas no lançamento. 

 
Aduz quanto a hipótese de que as notas fiscais de Prestação de 

Serviço que, conforme determina o Manual de Preenchimento do EFD – Fiscal (doc. 01), 
não devem ser escrituradas no EFD- ICMS/IPI, a verdade é que as notas fiscais as quais 
se refere o sujeito passivo não se enquadram no caso aludido, pois são dispensadas de 
escrituração na EFD – ICMS/IPI. 

 
Argui quanto a hipótese de que as notas fiscais que se referem a 

remessa de vasilhames que, pelo Termo de Acordo de Regime Especial – TARE possuem 
escrituração dispensada, informou que já foi considerado no lançamento TARE e 
excluídos do levantamento, porém foram mantidos os valores de bens que não se 
enquadram no conceito de vasilhame. 

 
Alegou que não foram excluídas as notas fiscais citadas na revisão, 

porque apesar do sujeito passivo alegar que foram lançadas não foi encontrada nos livros 
registro de entradas apresentados pelo contribuinte no ano de 2011. 

 
Afirmou quanto às Notas Fiscais Eletrônicas escrituradas no Livro 

Registro de Entrada relacionadas pela defesa, foram encontradas registradas as notas 
fiscais citadas na revisão, as quais foram excluídas do levantamento nesta revisão, e 
mantida as demais notas fiscais que não se encontram registradas. 

 
Ao final, apresentou uma tabela onde fica revisado o lançamento. 
 
Anexou documentos às "fls. 179 a 306" 
 
 
 
O sujeito passivo, após ser devidamente intimado, apresenta 

manifestação em diligência cameral, "fls. 309 a 315" alegando que a recorrente realizou 
devidamente a escrituração das Notas Fiscais, no entanto, em algumas situações, pela 
sua natureza ou especificidade, certas notas não foram escrituradas por dispensa legal, e 
não causaram qualquer prejuízo ao erário. 

 
Afirmou que através da amostragem de notas fiscais, demonstrou 

não ser a emitente dos documentos, assim, a única maneira de provar que as notas fiscais 
não entraram em seu estabelecimento é o livro de estoque, o qual foi juntado aos autos, 
mas não foi analisado pelo Auditor Fiscal, ao realizar a diligência. 

 
Aduziu que os paletes e chapatex, assim como as garrafas e 

garrafeiras devem ser interpretados como vasilhames, isto é, embalagens de transporte 
para o produto da Requerente, imprescindível para que a mercadoria seja comercializada. 

 
Arguiu que a diligência realizada não analisou a integralidade dos 

documentos, o que impõe a realização de uma nova diligência. 
 



 

Ao final, requer que seja concedido prazo para o recorrente 
apresentar manifestação, comprovar quitação da penalidade às Notas Fiscais listadas no 
Doc. 02, e que seja determinada a realização de nova diligência. 

 
Anexou documentos às "fls. 316 a 328". 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Sobre o pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo, o rejeito 
por não haver nos elementos constitutivos da lide qualquer dúvida a ser dirimida.  

 
Com a questão primeira solucionada, volvo-me à razão de direito 

desta ação, com os fundamentos que se seguem: 
 
Conforme informado no relatório que é parte integrante deste 

“decisum” o sujeito passivo deixou de escriturar no livro registro de entradas, relativo à 
Escrituração Fiscal Digital-EFD, no período de 2011, notas fiscais de entradas 
relacionadas pelo autor do lançamento, na fase cognitiva do feito.  

 
Reporto-me ao trabalho diligencial, sempre merecedor de fé, onde a 

ilustre autoridade fiscal revisora, após detalhar a metodologia de trabalho que 
desenvolveu, em conclusão, aponta que não há elementos que sustente as afirmações do 
sujeito passivo, pelo contrário, as provas nos autos são desfavoráveis ao recorrente, pois, 
constam no sistema sefaznet como situação autorizada. Entretanto, afirma que quanto a 
nota fiscal com erro de destinatário, esta foi excluída do lançamento. 

 
A situação explicitada em linhas anteriores, torna o feito procedente 

em parte, no valor da multa formal de R$ 4.688.699,32 (quatro milhões, seiscentos e 
oitenta e oito mil, seiscentos e noventa e nove reais e trinta e dois centavos). 

 
Assim, voto rejeitando o pedido de diligência formulado pelo sujeito 

passivo. Quanto ao mérito, conheço do recurso voluntário, dou-lhe parcial provimento para 
reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto de 
infração no valor da multa formal de R$ 4.688.699,32 (quatro milhões, seiscentos e oitenta 
e oito mil, seiscentos e noventa e nove reais e trinta e dois centavos). 

 
 
 

Sala das sessões, em 17 de agosto de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01262/16 
 
Relator: Conselheiro Maurício Ribeiro de Paiva 
 

 
EMENTA: Processual. Pedido de diligência. Indeferido. Mérito. 
ICMS. Obrigação acessória. Falta de escrituação de nota fiscal 
de entrada de mercadoria. Procedência em parte. 
 
1. Indefere-se pedido de diligência, por ser desnecessário este 
procedimento, estando o processo pronto para julgamento, 
podendo-se decidir as questões nele tratadas; 
 
2. Os contribuintes do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 
cumprimento de obrigações tributárias, relacionadas com o 
ICMS, são obrigados a manter e escriturar os livros exigidos e a 
emitir documentos fiscais. (CTE, art. 64, § 2°); 
 
3. O livro Registro de Entradas destina-se à escrituração da 
entrada, a qualquer título, de mercadoria no estabelecimento; 
(RCTE, art. 38, I); 
 
4. O valor inicial da exigência deve-se conformar àquele apurado 
em trabalho revisional realizado pelo próprio fisco. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de julho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido 
de diligência formulado pelo sujeito passivo. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Mauricio Ribeiro de Paiva, Jorge Antônio Bezerra Oliveira e Nislene Alves Borges. Quanto 
ao mérito, conhecer do recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a 
sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor da 
base de cálculo de R$ 1.025.864,15 (um milhão, vinte e cinco mil, oitocentos e sessenta e 
quatro reais e quinze centavos), cuja multa formal é de R$ 256.466,04 (duzentos e 
cinquenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e quatro centavos), 
considerando o pagamento de fls. 410 e 411 para fins de possível extinção do crédito 
tributário. Participaram do julgamento os Conselheiros Mauricio Ribeiro de Paiva, Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira e Nislene Alves Borges. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 
deixou de escriturar no livro Registro de Entradas notas fiscais relativas a aquisição de 
mercadorias no valor de R$ 2.263.955,32 (dois milhões duzentos e sessenta e três mil 
novecentos e cinquenta e cinco reais e trinta e dois centavos), sendo-lhe imputada a 
exigência da multa formal no valor de R$ 565.988,83 (quinhentos e sessenta e cinco mil, 
novecentos e oitenta e oito reais e oitenta e três centavos) e acréscimos legais. 

 
Citados como infringidos o art. 64 da Lei n° 11651/91, c/c o art. 308 

do Decreto n° 4.852/97, proposta a penalidade prevista no art. 71, VII, "c", da Lei n° 
11651/91 com redação da Lei n° 13.446/99. 

 



 

Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, 
Detalhamento do Crédito Tributário (fls. 03), Relação de Notas Fiscais de Entradas não 
Escrituradas em Livro Próprio (fls. 04 a 07), Relação de NFEs não Registradas (fls. 08), 
extratos de notas fiscais (fls. 09 a 116) e cópia do livro Registro de Entradas (fls. 117 a 
384). 

 
Intimado (fls. 386), o sujeito passivo apresenta impugnação (fls. 388 

a 401), após esclarecimentos iniciais, formula em preliminar arguição de nulidade da peça 
básica, relacionando a hipótese de cerceamento do direito de defesa (fls. 390). 

 
No mérito, a impugnante admite recolher a multa incidente apenas 

sobre a base de cálculo no valor de R$ 288.444,47 (duzentos e oitenta e oito mil 
quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e sete centavos). Para o remanescente 
da base de cálculo no valor de R$ 1.975.500,85 (um milhão novecentos e setenta e cinco 
mil quinhentos reais e oitenta e cinco centavos), considera improcedente a autuação sobre 
essa base de cálculo, elencando 7 (sete) motivos (equívocos no levantamento fiscal), em 
quadros inclusos na impugnação. 

 
Caso não seja esse o entendimento, pede a conversão do 

julgamento em diligência para análise de cada um dos motivos. 
 
Junta Proposta de Parcelamento – Remissão n° 976372-4 (fls. 410), 

cópia de DARE 2.1 (fls. 411), cópia do livro Registro de Entradas (fls. 413 a 495), planilha 
resumo geral de motivos (fls. 497 a 498), extratos de notas fiscais e seus registros fiscais 
(fls. 500 a 956). 

 
O julgador singular, após considerandos, por meio do Despacho n° 

59/13-JULP (fls. 958), determina o encaminhamento dos autos à Delegacia Regional de 
Fiscalização de Goiânia, a fim de que seu ilustre titular encaminhe este procedimento 
preferencialmente ao autuante, para que analise as provas juntadas pelo polo passivo, 
confirme ou não se os documentos planilhados deverão ser retirados do litigio, 
consignando em termo as alterações a serem propostas para, finalmente, vir a informar se 
o valor pago como parte não contenciosa é exatamente a multa que deverá prevalecer e 
se ela foi calculada sobre a base de cálculo proposto pelo polo passivo. 

 
Em atenção ao Despacho n° 59/13-JULP, foi juntado um Termo 

Aditivo (fls. 960), apresentados novos demonstrativos (fls. 962 a 965) e esclarecimentos, 
além de cópias de notas fiscais (fls. 966 a 1241). Nesse termo aditivo, o revisor informa 
que o valor originário da multa fica reduzido para R$ 256.214,22 (duzentos e cinquenta e 
seis mil duzentos e quatorze reais e vinte e dois centavos). Diz que a nota fiscal n° 3062 
(fls. 392) não foi escriturada, ficando para o julgador considerar ou não o erro assumido 
pela defesa. 

 
Intimado (fls. 1244), o sujeito passivo manifesta-se acerca do 

resultado dessa diligência, consoante fls. 1247 a 1255, oportunidade em que junta nova 
planilha e argumenta que o Auditor deixou de somar a Nota Fiscal n° 1793, logo, na 
relação de notas fiscais mantida pelo termo aditivo, a autuada encontrou o crédito 
tributário de R$ 256.776,74 (duzentos e cinquenta e seis mil setecentos e setenta e seis 
reais e setenta e quatro centavos) e não de R$ 254.526,74 (duzentos e cinquenta e quatro 
mil quinhentos e vinte e seis reais e setenta e quatro centavos). 

 
O julgador singular, após considerandos, por meio do Despacho n° 

75/2015-JULP (fls. 1264), determina a restituição do processo ao autor na Delegacia 



 

Regional de Fiscalização de Goiânia, para que ele proceda a uma nova análise e, por 
gentileza e se possível, venha adequar a planilha revisora, com intuito de facilitar os 
futuros cálculos do remanescente a prosperar neste lançamento, incluindo, em separado, 
o valor da multa relativa a parte não litigiosa já recolhida. 

 
O diligenciador, em relatório (fls. 1266 a 1267), informa ter excluído 

do documento de fls. 960 as notas fiscais n°s 23020 e 13073, por estarem devidamente 
escrituradas no livro próprio e inseriu a nota fiscal n° 17793, de 04/01/2011, por ter sido 
somada por ocasião da feitura da primeira revisão, documento de fls. 960. 

 
Segundo o revisor, a planilha resultante do trabalho efetuado deixa 

para o julgador os seguintes pontos a serem julgados: 
 
1. Se a escrituração da nota n° 3002, substitui o lançamento da 

nota fiscal n° 3602 de 11/03/2009, doc. de fl. 500. A alegação de que o n° da nota fiscal 
está ilegível não deve prosperar porque na chave de acesso, logo abaixo, a clareza do 
número é meridiana; 

 
2. Se a alegação da autuada de que não escriturou as notas fiscais 

porque não tinha conhecimento das operações que as originaram é motivo bastante para 
dispensar tal procedimento. Lembrando que isso abrirá um precedente perigoso; 

 
3. Se relativamente ao "tombamento da carga" houve também 

tombamento das notas fiscais que não mais surtiriam seus efeitos legais. 
 
À fl. 1267, apresenta quadro do saldo remanescente, após a inclusão 

da nota fiscal n° 17793 e a exclusão das notas fiscais n°s 23020 e 13073. 
 
Junta as planilhas revisadas (fls. 1268 a 1272), cópia de DARE 2.1 

(fls. 1274) e histórico dos pagamentos (fls. 1275). 
 
O julgador singular, por meio do Despacho n° 703/2015-JULP (fls. 

1278), determina o encaminhamento dos autos ao NUPRE de Goiânia para proceder nova 
intimação do sujeito passivo para conhecimento da revisão realizada e/ou pagamento do 
remanescente apontado pelo diligenciador. 

 
Intimado (fls. 1280), o sujeito passivo manifesta-se acerca do 

resultado da nova (segunda) diligência, consoante fls. 1285 a 1286. 
 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, apreciando 

as razões da defesa, rejeita a arguição preliminar e, no mérito, acatando a revisão de fls. 
1270 a 1272, decide pela procedência parcial do lançamento, alterando o valor da base de 
cálculo para R$ 1.027.106,94 (um milhão vinte e sete mil cento e seis reais e noventa e 
quatro centavos) e o valor da multa formal para R$ 256.776,74 (duzentos e cinquenta e 
seis mil setecentos e setenta e seis reais e setenta e quatro centavos), consoante a 
Sentença n° 3831/2015-JULP (fls. 1288 a 1290). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 1301 a 

1307), pedindo a reforma da sentença e a improcedência do lançamento, alegando que, 
quanto as notas fiscais remanescentes, a questão cinge-se aos três pontos (nota estar ou 
não legível, desconhecimento de notas fiscais em que a recorrente figura como 
destinatária e tombamento da carga) fixados na sentença. 

 



 

Ponto 1. Nota estar ou não legível, conforme asseverado na defesa, 
é evidente que a nota fiscal de n° 3602 foi escriturada incorretamente sob o número 3002. 
Trata-se do mesmo período, valor, emitente, destinatário. Basta verificar o livro registro de 
entradas acostado às fls. 502 (com o lançamento sob o n° 3002 grifado). 

 
Ponto 2. Desconhecimento de notas fiscais em que a recorrente 

figura como destinatária, aduze a recorrente que, diferentemente do quanto assevera a r. 
decisão, a empresa alegou e comprovou a não existência da operação. Se a empresa não 
recebeu a mercadoria objeto dos documentos fiscais é evidente que não deve proceder o 
seu registro. 

 
Argumenta que, ante a autuação a recorrente procurou a Ligmed e 

noticiou que o fisco estava cobrando o registro das notas fiscais 18.287, 8.545, 20970. 
Como a recorrente não recebeu as mercadorias das notas fiscais acima, por 
consequência, também não registrou as mesmas. Então, Ligmed prontificou-se em 
declarar que de fato as notas foram emitidas, porém, deveriam ter sido canceladas. E não 
o foram por culpa exclusiva da Ligmed (vide declaração de fls. 684). 

 
Ponto 3. Tombamento da carga, arguiu que, conforme se verifica nas 

fls. 732, esta juntado o Conhecimento do Transporte das cargas objeto desta imputação. 
Outro fato relevante é que houve acidente com o caminhão transportador, conforme se 
verifica no Boletim de Ocorrência de fls. 733/739. 

 
Sem contar ainda que a recorrente apresentou o Livro Registro de 

Entradas (fls. 740/752) em que se comprova p Registro das notas fiscais de devolução de 
todas as notas de vendas objeto desta autuação, bem como junta às fls. 753 a 924 as 
notas fiscais comprobatórias das operações de venda e devolução. 

 
Aduz que o Fisco está exigindo que se registre operação que de fato 

não existiu. É vasto o material trazido aos autos comprovando os argumentos da 
recorrente (tombamento, nf-devolução e registro das mesmas). 

 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
Apreciando o pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo, 

manifesto-me pelo seu indeferimento, por ser desnecessário este procedimento, haja vista 
que foram realizadas duas diligências, sendo que a defesa não apresentou fato novo, que 
ensejasse qualquer alteração no resultado obtido pela última revisão. Por outro lado, o 
processo está pronto para julgamento, podendo-se decidir as questões nele tratadas. 

 
Prosseguindo no voto, vejo que que a acusação formulada no auto 

de infração é de que o sujeito passivo deixou de escriturar no livro Registro de Entradas 
notas fiscais relativas a aquisição de mercadorias no valor de R$ 2.263.955,32 (dois 
milhões duzentos e sessenta e três mil novecentos e cinquenta e cinco reais e trinta e dois 
centavos), sendo-lhe imputada a exigência da multa formal no valor de R$ 565.988,83 
(quinhentos e sessenta e cinco mil novecentos e oitenta e oito reais e oitenta e três 
centavos) e acréscimos legais. 

 



 

A exigência fiscal decorreu do descumprimento das disposições 
constantes do art. 64, § 2°, da Le in° 11.651/91, Código Tributário Estadual (CTE) e art. 
308, I, do decreto n 4.852/97, Regulamento do CTE (RCTE), conforme se vê na 
reprodução: 

 
Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do 
imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou 
negativas, estabelecidas na legislação tributária. 
 
§ 2º Os contribuintes do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 
cumprimento de obrigações tributárias, relacionadas com o ICMS, são 
obrigados a manter e escriturar os livros exigidos e a emitir documentos 
fiscais. 

 
Art. 308. O livro Registro de Entradas destina-se à escrituração da 
(Convênio SINIEF SN/70, art. 70): 
 
I - entrada, a qualquer título, de mercadoria no estabelecimento; 
 
II - utilização de serviço pelo estabelecimento. 

 
O sujeito passivo trouxe aos autos razões e elementos que 

ensejaram a baixa dos autos em diligência duas vezes, todas na Primeira Instância, 
havendo duas revisões, tendo a primeira revisão resultado no Termo Aditivo de fls. 960, 
que reduziu o valor originário da multa para R$ 256.214,22 (duzentos e cinquenta e seis 
mil duzentos e quatorze reais e vinte e dois centavos), equivalente à base de cálculo de 
R$ 1.024.856,84 (um milhão vinte e quatro mil oitocentos e cinquenta e seis reais e oitenta 
e quatro centavos), ressaltando o revisor que a nota fiscal n° 3062 (fls. 392) não foi 
escriturada, ficando para o julgador considerar ou não o erro assumido pela defesa. A 
segunda revisão (fls. 1270 a 1272) excluiu do Termo Aditivo (fls. 960), emitido pela 
primeira revisão, as notas fiscais n°s 23020, de 13/05/2011, no valor de R$ 733,12 
(setecentos e trinta e três reais e doze centavos) e 13073, de 02/12/2011, no valor de R$ 
509,67 (quinhentos e nove reais e sessenta e sete centavos) e excluiu a nota fiscal n° 
17793, de 04/01/2001, no valor de R$ R$ 2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta reais). 

 
O julgador singular decidiu pela procedência parcial do lançamento, 

alterando o valor da base de cálculo para R$ 1.027.106,94 (um milhão vinte e sete mil 
cento e seis reais e noventa e quatro centavos), valor este correspondente à soma de R$ 
1.024.856,84 (1ª revisão) + R$ 2.250,00 (alusivo a nota fiscal acrescida porque havia 
ficado fora da 1ª revisão), consoante a Sentença n° 3831/2015-JULP (fls. 1288 a 1290). 

 
Entretanto, no meu entendimento, a base de cálculo no valor de R$ 

1.027.106,94 (um milhão vinte e sete mil cento e seis reais e noventa e quatro centavos), 
constante da condenação na Sentença n° 3831/2015-JULP, deve ser alterada para R$ 
1.025.864,15 (um milhão vinte e cinco mil oitocentos e sessenta e quatro reais e quinze 
centavos), em atenção à segunda revisão (fls. 1270 a 1272), que excluiu da base de 
cálculo de R$ 1.024.856,84 (um milhão vinte e quatro mil oitocentos e cinquenta e seis 
reais e oitenta e quatro centavos) consignada no Termo Aditivo (fls. 960) da primeira 
revisão, as notas fiscais n°s 23020, de 13/05/2011, no valor de R$ 733,12 (setecentos e 
trinta e três reais e doze centavos) e 13073, de 02/12/2011, no valor de R$ 509,67 
(quinhentos e nove reais e sessenta e sete centavos) e excluiu a nota fiscal n° 17793, de 
04/01/2001, no valor de R$ R$ 2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta reais), resultando 
na base de cálculo no valor de R$ 1.025.864,15 (um milhão, vinte e cinco mil, oitocentos e 
sessenta e quatro reais e quinze centavos). 

https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/SINIEF/CVSN_70.htm#A70


 

 
Não vejo no recurso voluntário apresentado nenhum fato novo que 

ensejasse qualquer alteração no valor apurado pela segunda revisão, que acolhi neste 
julgamento, devendo então a exigência fiscal ser mantida no valor de R$ 256.466,04 
(duzentos e cinquenta e seis mil quatrocentos e sessenta e seis reais e quatro centavos), 
equivalente ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre a base de cálculo de R$ 
1.025.864,15 (um milhão vinte e cinco mil oitocentos e sessenta e quatro reais e quinze 
centavos). 

 
O pagamento de fls. 410 e 411 deve ser considerado para fins de 

possível extinção do crédito tributário. 
 
Ante o exposto, rejeito o pedido de diligência formulado pelo sujeito 

passivo. Quanto ao mérito, conheço do recurso, dou-lhe parcial provimento para reformar 
em parte a sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto de infração no 
valor da base de cálculo de R$ 1.025.864,15 (um milhão, vinte e cinco mil, oitocentos e 
sessenta e quatro reais e quinze centavos), cuja multa formal é de R$ 256.466,04 
(duzentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e quatro centavos), 
considerando o pagamento de fls. 410 e 411 para fins de possível extinção do crédito 
tributário. 

 
 

Sala das sessões, em 17 de agosto de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01294/16 
 
Relatora: Conselheira Talita Pimenta Félix 
 

 
EMENTA: ICMS-MULTA FORMAL. DESCUMPRIMENTO DE 
DEVER INSTRUMENTAL. NÃO APRESENTAÇÃO DE 
DOCUMENTOS FISCAIS. EXTRAVIO. IMPROCEDÊNCIA.  
 
O sujeito passivo é obrigado a cumprir as determinações da 
legislação, sejam elas positivas ou negativas. Porém, provado 
nos autos que promoveu a entrega parcial dos documentos na 
repartição fazendária, parcialmente procedente é o auto de 
infração. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 18 de dezembro de 2014, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de 
infração sobre o valor de multa formal de R$ 7.344,00 (sete mil, trezentos e quarenta e 
quatro reais). Participaram do julgamento os Conselheiros Talita Pimenta Félix, Eduardo 
Romano Gonçalves Stival, Rodolfo Ramos Caiado, Lidilone Polizeli Bento e Elias Alves 
dos Santos. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

1 Fundamentação do Lançamento Tributário  

O AIIM (auto de infração e imposição de multa) versa sobre a 
cobrança de multa formal em razão de o sujeito passivo, supostamente, ter extraviado 
documentos fiscais. O lançamento tributário registra como infringidos os artigos 64 e 146, 
parágrafo único do CTE/GO (Lei n. 11.651/1991), donde lhe foi imposta a penalidade 
prescrita no art. 71, inciso XVIII, “a” do CTE/GO, com redação da Lei 12.806/1995. O 
processo foi instruído com os seguintes documentos: Anexo Estruturado – Detalhamento 
do Crédito Tributário (fls. 03) e Controle de Concessão / Autenticação de Documentos 
Fiscais – CIAF (fls. 04).  

2 Notificação do Lançamento  

O AIIM foi lavrado em 10/08/2009, sendo o sujeito passivo intimado, 
via Edital, em 08/09/2009 (fls. 05/06).  

3 Do Termo de Revelia e de Perempção  

Após ser intimado, o sujeito passivo não se insurgiu contra a 
autuação, sendo lavrado Termo de Revelia (fls. 10).  

Novamente intimado, via Edital, à apresentar Impugnação à Segunda 
Instância, o sujeito passivo manteve-se inerte, sendo lavrado Termo de Perempção  e 
Termo de Inscrição da Dívida Ativa (fls.13 e 15).  



 

4  Do Pedido de Revisão Extraordinária  

Em data de 01/09/2014 o sujeito passivo ingressa com Pedido de 
Revisão Extraordinária (fls. 18/20), com fundamento no artigo 43, inciso II, “b” da Lei 
16.469/2009, alegando, em síntese, e em preliminar:  

(i) ineficácia da intimação do sujeito passivo, visto que esta foi 
encaminhada a dois sócios distintos, sendo destinada ao endereço de somente um deles, 
Maria José Edwards Cardoso, que não mais residia no endereço, sendo considerada 
“desconhecida” pelo carteiro. Que os representantes da autuada não poderiam ser 
encontrados na sede da empresa, considerando que suas atividades estão suspensas 
desde agosto de 2008;  

(ii) que conforme atesta consulta detalhada do contribuinte – pessoa 
jurídica, o sócio Valdete Edwards possui endereço residencial conhecido, uma vez que 
reside no mesmo endereço até a presente data, razão esta que não justifica a ausência de 
intimação da mesma.  

Quanto ao mérito:  

(i) que todas as notas fiscais modelo 1, sem série, de números 01 a 
1050 foram emitidas, o que pode ser comprovado pelo Livro de Registro de Saídas, dentro 
e fora do Estado. Que em relação às notas fiscais modelo 1, série 1, de números º 01 a 
3000, foram emitidas 1630 notas, o que também pode ser comprovado pelo mesmo Livro 
acima referido. Que em relação as notas fiscais modelo 1F, série 2, de números 01 a 75, 
foram emitidas 28 (vinte e oito) notas e 18 (dezoito) foram devidamente devolvidas, o que 
pode ser comprovado Termo de baixa de documento fiscal anexado ao pedido;  

(ii) que os demais documentos fiscais, não emitidos ou não 
devolvidos, tiveram sua validade expirada em 07/07/2000, fato este que impediria sua 
emissão após tal data. Ressalta que tais documentos foram destruídos por engano pelo 
sujeito passivo, o que não traria embaraço ao presente processo fiscal, em razão da 
operação da decadência.  

Requer ao final o acolhimento do Pedido de Revisão Extraordinária, 
a improcedência do AIIM e o cancelamento da inscrição em dívida ativa. Anexou 
documentos (fls. 21/35 e 39/144).  

5  Despacho n. 2369 de 2014 – PRES.  

O Presidente do Conselho Administrativo Tributário manifestou-se 
nos autos (fls. 146/146), admitindo o presente Pedido de Revisão Extraordinária, com 
fundamento no art. 43, inciso II, “b” e §§ 4º, II e 5º da Lei 16.469/2009, determinado o 
encaminhamento dos autos à Gerência de Recuperação de Créditos (GERC) para o 
cancelamento do ato de inscrição em dívida ativa e a distribuição ao SEASI da Secretaria 
Geral (SEGE), para que fosse distribuído a uma das Câmaras Julgadoras, para 
apreciação da peça defensória apresentada pelo sujeito passivo.  

  É como relato.  

VOTO 

1. PRELIMINARMENTE  



 

1.2 Do cabimento do Pedido de Revisão Extraordinária  

O pedido de Revisão Extraordinária tem previsão legal no art. 43 da 
Lei Estadual nº 16.469/09:  

Art. 43. Compete ao presidente do CAT o juízo de admissibilidade do 
pedido de Revisão Extraordinária apresentado fora do prazo para 
defesa previsto nesta Lei, relativo a crédito tributário ajuizado, ou não:  

(...)  

II - pelo sujeito passivo, referente a:  

a) apreciação extraordinária de lançamento, desde que:  

1. fundamentado em prova inequívoca de erro de fato substancial que 
implique alteração total ou parcial do lançamento, inclusive quanto à 
sujeição passiva;  

2. relativa à sentença em instância única, quando esta, 
inequivocamente, divergir de jurisprudência anterior, relativa à matéria 
idêntica, emanada do Conselho Pleno.  

b) admissão extraordinária de peça defensória, apresentado uma 
única vez, desde que fundamentado em prova inequívoca de erro que 
tenha importado em ineficácia de intimação feita ao sujeito passivo.  

No caso concreto, o pedido foi realizado com fundamento no art. 43, 
II, 2., 'b' da citada lei, pois o sócio Valdete Edwards possuí endereço residencial 
conhecido, que reside no mesmo endereço até a presente data e que não foi intimado, 
não tomando, portanto, conhecimento da autuação.  

Com base na documentação que comprova a ausência de intimação 
do sócio, conheço do pedido de Revisão Extraordinária.  

2. Da Decadência: preliminar terminativa  

Alega a contribuinte que o referido lançamento não poderia ter se 
realizado em virtude da operação da decadência, que no presente caso deveria ter 
ocorrido em 07/07/2005, considerada a data da AIDF (Autorização para a Impressão dos 
Documentos Fiscais), de fls. 35, para as Notas Fiscais Modelo 1, série 1, do nº. 1 ao 
3.000.  

Quanto à preliminar terminativa de decadência entendo que o prazo 
decadencial para o lançamento de multa formal por extravio de documentos fiscais é de 
cinco anos, contados da data de autorização para a impressão de documentos fiscais - 
AIDF, acrescida de dois anos, caso a autorização não tenha sido prorrogada.  

Assim, observa-se que a mesma foi concedida em 07/07/1998, 
fazendo constar disposição acerca da prorrogação da validade para emissão dos 
documentos fiscais até 07/07/2000, o que acarretou o acréscimo de mais dois anos para a 
operação da decadência, razão pela qual o referido prazo se encerou em 07/07/2005.  



 

Desta forma, considerando que o questionado AIIM foi lavrado em 
10/08/2009, comprovada está a decadência.  

Por outro lado, veja-se que o sujeito passivo teve o cuidado de 
guardar os documentos autorizados para uso do estabelecimento, cumpriu a sua 
obrigação tributária acessória, valendo-se das provas necessárias e suficientes para ilidir 
quase totalmente a exigência do “quantum” correspondente à multa formal que está 
calculada no lançamento tributário.  

2. DO MÉRITO  

A autuação em referência versa sobre a cobrança de multa formal 
em razão de o sujeito passivo, supostamente, haver realizado o extravio de documentos 
fiscais.  

Não subsistindo a autuação referente aos documentos fiscais citados 
no tópico anterior, passemos à análise das notas Nota Fiscais Modelo 1 sem série do 
número 1 ao 1.050 e Modelo 1F série 2 do número 1 ao 75.  

É possível se depreender dos seguintes anexos: Termo de Baixa de 
Documento Fiscal (fls.33), Pedido de Baixa de Documento Fiscal (fls. 34), e cópia dos 
livros de registro de saída dentro e fora do Estado (fls. 39/144), que os documentos fiscais 
exigidos foram quase em sua totalidade emitidos e os que não foram emitidos foram 
devolvidos, logo, em parte, não haveria que se falar no extravio de tais documentos, uma 
vez demonstrado seu destino.  

Todavia, nos mesmos documentos citados, é possível visualizar das 
notas que Modelo 1F série 2 do número 1 ao 75 não tiveram seu destino comprovado de 
forma integral, considerando que somente houve a demonstração quanto à emissão de 
vinte e oito, e a devolução de dezoito, restando, portanto, vinte e nove notas sem 
explicação.  

Desta forma, compreendo pela manutenção ao auto de infração 
somente no tocante às notas ficais Modelo 1F, série 2, sem destinação comprovada.  

3. CONCLUSÃO  

Ante o exposto, diante das circunstâncias, provas constantes nos 
autos e da fundamentação ora esposada, conheço o pedido apresentado e dou-lhe parcial 
provimento para considerar procedente em parte no valor de R$ 7.344,00 (sete mil, 
trezentos e quarenta e quatro reais).  

É como voto.  

 
 

Sala das sessões plenárias, em 23 de agosto de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01297/16 
 
Relatora: Conselheira Talita Pimenta Félix 
 

 
EMENTA: ICMS. DESCUMPRIMENTO DE DEVER 
INSTRUMENTAL. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS 
FISCAIS. EXTRAVIO. PROCEDÊNCIA PARCIAL.  
 
O sujeito passivo é obrigado a cumprir as determinações da 
legislação, sejam elas positivas ou negativas. Porém, provado 
nos autos que promoveu a entrega de 499 dos 500 documentos 
exigidos, voto pela procedência parcial, mantendo o AIIM para 
uma nota fiscal, no valor de R$ 213,61.  
 
PERÍODO AUTUADO: 06/2014 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 07 de julho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente 
o lançamento no valor da multa formal de R$ 213,61 (duzentos e treze reais e sessenta e 
um centavos), referente ao extravio de um único documento fiscal. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Talita Pimenta Félix, Jorge Antônio Bezerra Oliveira e Márcio 
Nogueira Pedra. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

1 Fundamentação do Lançamento Tributário  

A infração em referência diz sobre o descumprimento de dever 
instrumental (obrigação acessória), donde ao sujeito passivo foi imputada a não 
apresentação de documentos fiscais confeccionados, exclusivamente, para acobertar 
operações ou prestações destinadas a consumidor ou usuário final, no prazo máximo de 
30 dias, contados da publicação de tal exigência no Diário Oficial do Estado n. 021821, em 
29/04/2014, da Portaria de Suspensão de Inscrição n. 012/2014, razão pela qual são 
considerados extraviados. Os documentos referem-se às notas fiscais Modelo 2, Série D-
1, numeração de 001 a 500.  

O lançamento tributário registra como infringidos os arts. 64 do 
CTE/GO (Lei n. 11.651/91) combinado com o artigo 109 do RICMS/GO (Decreto n. 
4.852/1997), sendo lhe imposta a penalidade prevista no art. 71, inciso XX, alínea “a” 1, do 
CTE/GO, com redação da Lei 13.194/1997. Reivindica-se multa formal, com o valor 
apurado e demonstrado em detalhamento anexado ao AIIM.  

2 Notificação do Lançamento e Termo de Revelia  

O AIIM foi lavrado em 25/06/2014, sendo o sujeito passivo intimado, 
via AR digital, em 10/07/2014 (fls. 07/09). Não apresentando defesa, foi considerado revel 
(fls. 10/11), Termo n. 68.175/2014. Novamente intimada (fls. 12/17), a contribuinte 
apresenta defesa.  



 

3 Impugnação em Segunda Instância  

Devidamente intimada a pagar ou impugnar, tempestivamente, a 
autuada apresenta defesa (fls. 20), aduzindo que entregou à Delegacia Fiscal de sua  

Circunscrição, 499 dos 500 documentos ora cobrados. Apresenta 
documentos (fls. 21/25), comprovando, em síntese, a entrega destas notas fiscais.   

4 Sentença de Primeira Instância n. 2290 de 2014  

O Julgador Singular, confirmando a apresentação dos documentos 
fiscais pelo contribuinte, julga improcedente o AIIM (fls. 27/28).  

É como relato.  

 

VOTO 

 

1. Fundamentação  

A autuação em referência diz sobre a não apresentação de 500 
documentos fiscais (Modelo 2, série D-1), à Delegacia Regional de Fiscalização de 
Morrinhos, razão pela qual foram considerados extraviados e o sujeito passivo autuado.  

No entanto, de acordo com os documentos apresentados em sua 
defesa, Impugnação em Segunda Instância, quanto à Concessão n. 1256768-0, tem-se 
que a contribuinte, com base na IN n. 606/2003-GSF, alterada pela IN 661/2004-GSF, 
apresentou os seguintes documentos:  

(i) “Termo de Baixa de Documento Fiscal n. 108440”, apresentado à 
DRF de Morrinhos (fls. 23), em 15/10/2014, confirma a baixa do documento fiscal n. 500, 
ou seja, apenas um documento;  

(ii) “Pedido de Baixa de Documento Fiscal”, regulamentado pela IN n. 
887/2007-GSF, Anexo XII, reitera a baixa do documento fiscal n. 500, apresentado pelo 
contador, datado em 30/09/2014, e;  

(iii) por fim, o Anexo II, regulamentado pela IN n. 661/04-GSF, que 
registra o “informativo sobre a utilização e apresentação de documentos fiscais”, de 
30/09/2014, informa que os documentos fiscais Modelo 2, Série D-1, de números 002 a 
499 foram entregues para inutilização.  

Assim, evidenciado que o dever instrumental (obrigação acessória) 
foi quase que integralmente cumprido, à vista da comprovação realizada, julgo 
parcialmente procedente o AIIM, no valor de R$ 213,61. Montante equivalente a ausência 
de comprovação de entrega de uma única nota fiscal.  

2. Conclusão  



 

Diante do exposto, conheço da Impugnação em Segunda Instância, e 
julgo parcialmente procedente a autuação fiscal.  

É como voto.  

 
 

Sala das sessões, em 22 de agosto de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01302/16 
 
Relator: Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Acessória. Extravio de documentos 
fiscais. Prova da inexistência do Extravio. Improcedência. 
Deve ser declarado improcedente o Auto de Infração que exigir 
multa formal pelo extravio de documentos fiscais, quando ficar 
provada a apresentação destes à Repartição Fiscal. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de maio de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Talita 
Pimenta Félix e João Divino de Brito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de exigência de penalidade pecuniária em razão do extravio 
de 250 jogos de Notas Fiscais, série D-1, conforme consta da Portaria n. 021371/2012, 
que que suspendeu a inscrição da autuada no cadastro estadual. 

Revel em primeira instância, a autuada interpõe a presente 
impugnação dirigida a uma das Câmaras Julgadoras, na qual assevera que não extravio 
os documentos fiscais anunciados no auto de infração e, como prova do alegado, junta ao 
feito o Termo de Baixa de Documentos Fiscais (fls. 21) e o Anexo II – Informativo sobre a 
Utilização e Apresentação de Documentos Fiscais (fls. 23). 

 
Analisando o mérito do processo, entendo que razão assiste ao 

sujeito passivo. 
O primeiro mencionado documento juntado pela defesa, indica a 

baixa de 224 documentos, de 027 a 250, ao passo que o segundo, comprova a entrega à 
Delegacia Fiscal dos documentos 001 a 026. 

 
Com efeito, restou provado o não extravio dos documentos fiscais 

apontados no auto de infração, conforme Anexo II – Informativo sobre a Utilização e 
Apresentação de Documentos Fiscais, de fls. 23, e o Termo de Baixa de Documento 
Fiscal, de fls. 21 dos autos. 

Diante do exposto, conheço da impugnação em Segunda Instância, 
dou-lhe provimento para julgar improcedente o lançamento constante da inicial. 

 
 

Sala das sessões, em 24 de agosto de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01304/16 
 
Relator: Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Acessória. Pena pecuniária. 
Ausência de registro no livro próprio de notas fiscais de 
entrada. Procedência. Pedido de aplicação da fórmula 
privilegiada do § 8º do artigo 71 do CTE. Rejeitado.  
I - O livro Registro de Entradas destina-se à escrituração da 
entrada, a qualquer título, de mercadoria no estabelecimento 
(RCTE, art. 308, I); 
I - Estando comprovado nos autos a ausência de registro de 
notas fiscais de entrada no livro próprio, faz-se correta a 
imposição da penalidade prevista em lei mediante lavratura de 
auto de infração;  
II - A omissão no Livro Registro de Entradas de nota fiscal de 
aquisição de mercadorias enseja a omissão no recolhimento do 
imposto para o período analisado e por isso não há abertura 
para aplicação do benefício previsto no § 8º do artigo 71 do CTE. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 22 de agosto de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira, Márcio Nogueira Pedra e João Divino de Brito.  Por maioria de votos, 
rejeitar a aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º do artigo 71 da Lei 11.651/91, 
com a nova redação dada pela Lei 13.194/97. Foram vencedores os Conselheiros Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira e Márcio Nogueira Pedra. Vencido o Conselheiro João Divino de 
Brito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo em 
epigrafe em face de decisão monocrática que julgou procedente o presente lançamento 
fiscal, referente à imposição de multa formal, na ordem de 25%, em razão do 
descumprimento da obrigação acessória de escriturar no livro registro de entradas as 
notas fiscais conforme “relação de notas fiscais não lançadas em livro próprio - notas 
fiscais não eletrônicas” e “relação de notas fiscais não escrituradas - NFe”. 

O processo encontra-se corretamente instruído e o sujeito passivo foi 
regularmente intimada decisão ora recorrida. 

Em sua peça de recurso, de fls. 163/166, o recorrente alega que 
apresentou à fiscalização os livros de registro de entrada, saída e inventário, tendo 
inclusive os apresentado quando da lavratura do presente auto de infração, os quais 
“apenas não foram autenticados, fato que pode ser evidenciado com a lavratura do auto 
de infração nº 4.01.13.010.158.70”, relativo à falta de autenticação dos livros fiscais. 

Entende a recorrente que não merece prosperar a autuação por falta 
de escrituração das notas fiscais de entrada, vez que as referidas notas fiscais foram 
lançadas em livro próprio, contudo sem autenticação, o que já lhe acarretou multa forma 
específica, de modo, que o presente lançamento implica exigência de multa formal em 
duplicidade. 



 

Alega também que a falta apontada pela fiscalização não significa 
prática de irregularidade que possa ocasionar falta de pagamento do imposto, razão pela 
qual requer a redução na multa de 50% nos termos do § 8º do art. 71 do CTE, mesmo 
porque com a nota fiscal eletrônica emitida no próprio site da SEFAZ/GO não há que se 
falar em falta de informação ao Fisco. 

Em seguida, argumenta que o princípio da motivação do ato 
administrativo e o princípio do ônus probandi impõem ao Fisco o dever de apresentar a 
prova da acusação fiscal e, nesta linha de raciocínio, transcreve doutrina de Alberto Xavier 
e Sérgio André Rocha. 

Transcreve ainda jurisprudência do Conselho Administrativo 
Tributário do Estado de Goiás relativa à aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º do 
art. 71 do CTE em relação à “falta de escrituração da entrada de mercadorias”. 

Ao final, requer a improcedência do lançamento ou, alternativamente, 
que se aplicada a redução da multa nos termos do § 8º do art. 71 do CTE. 

É o relatório. Decido. 
A questão discutida nos presentes autos diz respeito à exigência de 

multa formal motivada pela falta de escrituração no livro registro de entradas das notas 
fiscais conforme “relação de notas fiscais não lançadas em livro próprio - notas fiscais não 
eletrônicas” e “relação de notas fiscais não escrituradas - NFe”,  conforme demonstrativo e 
documentos anexos. 

No que se refere à arguição da autuada de teria apresentado os 
livros fiscais ao Fisco quando solicitados e que tais livros foram rejeitados pela fiscalização 
porque não teriam sido autenticados, entendo que a questão deve ser enfrentada no 
campo da análise das provas que instruem o presente feito. 

A autuada apoia a sua argumentação no fato de que teria sido 
autuada por falta de autenticação dos livros fiscais (AI nº 4.01.13.010.158;70) e, desse 
modo, ficaria comprovado que os livros existiam. 

Todavia, o argumento não prevalece em face da manifestação 
diligencial feita pela autoridade lançadora, de fls. 108, em resposta ao Despacho n. 
749/2015-JULP. Na manifestação em referência, a autoridade fiscal assim se expressa: 
“Anexo também cópias de outros documentos que poderão ser de alguma valia 
informativa, tal como a que comprova a inexistência de livros fiscais de entradas 
referentes ao período considerado e que foi por esse exato motivo que deixei de 
colacionar cópias. Tais livros foram solicitados através da notificação nº 00135/2013-DRF-
GNA-NOTFIS datada de 30/01/2013 e que por não ter sido atendida, serviu de base para 
a lavratura do Auto de Infração nº 4.01.13.010150.12 em 15/03/2013”. 

Desta forma, tenho por esclarecida a questão e, consoante 
manifestação diligencial, expresso o entendimento de que as notas fiscais objeto do 
presente auto infração (notas fiscais não registradas) não correspondem àquelas que 
constariam dos livros não autenticados, visto que a autoridade fiscal afirma 
peremptoriamente que ficou comprovada a “inexistência de livros fiscais de entradas 
referentes ao período considerado” e que “foi por esse exato motivo” que deixou de juntar 
as cópias dos livros ao processo.  

Com efeito, a obrigatoriedade do registro das notas fiscais de 
entrada, essencial ao controle fiscal, está prevista no art. 308 do RCTE, conforme abaixo 
transcrito: 

Art. 308. O livro Registro de Entradas destina-se à escrituração da (Convênio 

SINIEF SN/70, art. 70): 

I - entrada, a qualquer título, de mercadoria no estabelecimento; 

II - utilização de serviço pelo estabelecimento. 

§ 1º Deve ser também escriturado: 

I - o documento fiscal relativo à aquisição de mercadoria: 



 

a) que não transitar pelo estabelecimento adquirente, ainda que por meio de 

título que a represente; 

b) para o ativo imobilizado, cuja escrituração deve ser feita de forma 

individualizada; 

c) para uso ou consumo; 

II - o documento fiscal relativo à destinação da mercadoria produzida pelo próprio 

estabelecimento, para o ativo imobilizado ou para uso e consumo; 

III - o montante de eventual diferença verificada em relação à operação ou à 

prestação já escriturada. 
 

No que se refere ao pleito de aplicação da forma privilegiada prevista no § 

8º do art. 71 do CTE, o rejeito, porque, na hipótese específica, isto é, na ausência de 

registro de notas fiscais de entradas, há jurisprudência firmada por este Conselho no 

sentido da não aplicação da referida forma privilegiada. 

Eis alguns paradigmas: 

Processual. Pedido de diligência e nulidade do auto de infração por insegurança 

na determinação da infração. Pedido e nulidade respectivamente arguidas pelo 

sujeito passivo. Ambas rejeitadas. I - Não tendo o sujeito passivo demonstrado as 

falhas cometidas pelo agente autuante através de demonstrativos de sua própria 

autoria, mister se faz rejeitar o aludido pedido de diligência pois este apresenta 

caráter protelatório. II - Quando o sujeito passivo não consegue demonstrar de 

maneira inconteste que deixou de praticar o ilícito apontado na exordial ou que a 

acusação é infundada ou a penalidade aplicada está incorreta, deve-se rejeitar a 

preliminar de nulidade por insegurança na determinação da infração. ICMS. Multa 

formal. Pena pecuniária. Omissão no registro de notas fiscais de entrada em livro 

eletrônico próprio. Procedência. Aplicação da fórmula privilegiada do § 8º do 

artigo 71 do CTE. Rejeitada. I - Quando o sujeito passivo autuado não consegue 

comprovar que o fisco agiu de maneira equivocada, ao autuá-lo pela omissão no 

registro de notas fiscais de entrada, procedente deve ser o auto de infração. II - A 

acusação fiscal relativa à omissão no registro de nota fiscal de entrada enseja a 

omissão no recolhimento do imposto para o período analisado e por isso não há 

como aplicar o benefício previsto no § 8º do artigo 71 do CTE. (Acórdão 

01603/13, 1ª Câmara, Rel.: Delcides de Souza Fonseca); 

ICMS. Obrigação acessória. Exigência de penalidade formal em razão de falta de 

registro de aquisição de mercadorias. Aplicação da forma privilegiada 

estabelecida no parágrafo oitavo do artigo 71 do CTE. Acolhimento do recurso da 

Fazenda Pública. Decisão não unânime. Restando provado que o 

comportamento tributário do sujeito passivo inequivocamente resultou em 

omissão de recolhimento de imposto, deve-se considerar que falta de registro de 

aquisições de mercadorias fazem parte inseparável desse conjunto de ações que 

objetivaram a sonegação do ICMS. (Acórdão 01592/13, Conselho Pleno, Rel.: 

Luis Antônio Da Silva Costa) 



 

Desta forma, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento para 

manter a decisão singular que julgou procedente o auto de infração, ficando mantida a 

penalidade aplicada na forma integral, sem a redução prevista no § 8º do art. 71 do CTE. 

 
 

Sala das sessões, em 24 de agosto de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01311/16 
 
Relator: Conselheiro Washington Luis Freire de Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Aquisição de mercadoria 
sob a pretensa condição de contribuinte. Procedência. 
Aplicação da forma privilegiada de penalidade. Acolhida. 
 
1. Para efeito do diferencial de alíquotas, não se considera 
contribuinte a empresa de construção civil, ainda que possua 
inscrição cadastral (art 44, § 3º CTE); 
 
2. Deve ser aplicada a forma privilegiada de penalidade prevista 
no § 8° do art. 71 da Lei n° 11.651/91 (CTE) quando da 
irregularidade praticada não resultar, ainda que indiretamente, 
falta de pagamento de imposto. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de julho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração, porém, com a aplicação da forma privilegiada prevista no § 
8º, do art. 71, do CTE, considerando o pagamento de fls. 81 para fins de possível extinção 
do crédito tributário. Participaram do julgamento os Conselheiros Washington Luis Freire 
de Oliveira, Valdir Mendonça Alves, José Pereira D'abadia, Gilmar Rodrigues de Almeida e 
José Luiz Rosa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se da exigência de multa formal no montante de R$ 159.675,47 
(cento e cinquenta e nove mil, seiscentos e setenta e cinco reais e quarenta e sete 
centavos), correspondente a 70% (setenta por cento) do valor da operação em razão do 
sujeito passivo realizar aquisição interestadual na qual foi destacada alíquota interestadual 
sob a pretensa condição de contribuinte pelo destinatário. 

 
Foram indicados como infringidos o artigo 44, §§ 3º e 4º, 46, V, e art. 

64, da Lei nº 11.651/91, c/c o artigo 145 do Decreto nº 4.852/97, sendo proposta a 
penalidade prevista no artigo 71, inciso XII, alínea “b”, da Lei nº 11.651/91, com redação 
da Lei 14058/2001. 

 
Inconformada com a decisão singular desfavorável, a autuada alega 

que não está sujeita ao diferencial de alíquotas e que as notas fiscais obedeceram aos 
requisitos legais da legislação do estado de origem, pede a improcedência do auto de 
infração ou alternativamente a aplicação da forma privilegiada de penalidade. 

 
Posteriormente foi anexado aos autos o extrato do parcelamento 

efetivado pela empresa, correspondente a parte não litigiosa do auto de infração. 
 
É o relatório.  
 



 

V O T O 
 
Em relação ao mérito, já que não há questões preliminares argüidas 

pelo sujeito passivo, o processo em análise trata de exigência de multa formal pelo 
descumprimento de obrigação acessória imposta a destinatária de informar à empresa 
fornecedora a sua condição de não contribuinte, não tendo qualquer relação com a 
cobrança de ICMS diferencial de alíquotas.   

 

As empresas de construção civil que não possuem outra atividade 
econômica secundária de revenda de mercadorias não são contribuintes do ICMS e 
devem informar ao remetente sua condição de não contribuinte do imposto, conforme 
dispõe o art. 44 do CTE. 

 
Assim, as empresas de construção civil, que deixam de informar a 

sua condição de não contribuinte do imposto e adquirem mercadorias com aplicação da 
alíquota interestadual sob a pretensa condição de contribuinte incorrem na penalidade 
prevista no art. 71, inciso XII, alínea “b” do CTE: 

 

Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 

[...]  

b) 70% (setenta por cento) do valor da operação ou prestação pela 
aquisição de mercadoria ou serviço, em operação ou prestação 
interestadual, acobertada por documento fiscal, no qual se consigne, 
indevidamente, a alíquota interestadual, sob a pretensa condição de 
contribuinte do destinatário da mercadoria ou serviço;” 

 
É importante destacar, contudo, que o sujeito passivo desistiu de 

parte de seu recurso de improcedência do auto de infração quando efetuou o 
parcelamento da parte não litigiosa corresponde a 50% do total da exigência. 

 
O pedido do sujeito passivo de redução de 50%, em razão da 

aplicação da forma privilegiada de penalidade, prevista no parágrafo oitavo do artigo 71 da 
Lei 11.651/91, CTE, deve ser atendido, pois esse tem sido o entendimento pacifico deste 
Conselho Administrativo Tributário, visto que da irregularidade praticada não resulta, ainda 
que indiretamente, falta de pagamento de imposto para o Estado de Goiás. 

 

Art. 71 [...] 

§ 8º Quando da prática das irregularidades descritas nos incisos V ao XII 
deste artigo não resultar, ainda que indiretamente, falta de pagamento de 
imposto, a multa aplicável corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do 
valor fixado para a respectiva infração.  

 
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento 

para julgar procedente o auto de infração, aplicando, contudo, a redução de 50% prevista 
no § 8º do art. 71 do CTE. 

 
 
Sala das sessões, em 25 de agosto de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01314/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Acessória. Multa Formal. Omissão de 
registro de notas fiscais de entrada no livro fiscal próprio. 
Procedente. Decisão unânime. 
Adequação de Penalidade. Rejeitada por maioria. 
 
Correto o lançamento que exige multa formal, decorrente da 
omissão de registro de todas as notas fiscais de entrada no livro 
fiscal próprio, mediante a entrega de EFD zerada, devendo a 
penalidade ser aplicada em consonância com o disposto no 
artigo 71, § 7º-B, I, do CTE. 
 
Deve ser rejeitada a proposta de adequação da penalidade, 
quando a penalidade aplicada está em consonância com a 
legislação aplicável, sendo a mais adequada para o caso em 
análise. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de outubro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Alcedino 
Gomes Barbosa, Gilmar Rodrigues de Almeida e Lidilone Polizeli Bento. E, por maioria de 
votos, rejeitar a adequação da penalidade para a prevista no art. 71, inciso XXIII, alínea 
"a" e § 7º-B, inciso II do CTE. Foram vencedores os Conselheiros Gilmar Rodrigues de 
Almeida e Lidilone Polizeli Bento. Vencido o Conselheiro Alcedino Gomes Barbosa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata o presente processo sobre exigência de multa formal, 
decorrente de o sujeito passivo não ter escriturado no livro Registro de Entradas relativos 
a Escrituração Fiscal Digital – EFD a totalidade dos documentos fiscais de entradas, no 
período de 01/02/2012 a 31/12/2012. 

 
São indicados como infringidos o artigo 64, § 2.º, da Lei 11.651/ 91, 

c/c os artigos 308, 310 e 356-C, § 1º, I, do Decreto 4.852/97. Propõe-se a aplicação da 
penalidade prevista no art. 71, VII, “c”, da Lei 11.651/91, com redação da Lei 13.446/99.  

  
Instruem os autos relatório de NFE não encontradas, Ordem de 

Conferência – NFE Entradas 2012 - Relação de notas fiscais eletrônicas não lançadas na 
EFD 2012 e mídia gravável CD-RW contendo os arquivos e demonstrativos utilizados no 
procedimento fiscal. 

  
Devidamente notificado, o sujeito passivo, via de seu representante 

legal, pleiteia o cancelamento da multa imposta. Justifica a entrega NEGATIVA dos 
arquivos relativos à escrituração fiscal digital, em virtude de problemas de adaptações ao 
SPED. Em resumo, admite que os arquivos originais foram apresentados SEM 
MOVIMENTO, sendo retificados após o início da ação fiscal. 



 

 
Vindo os autos a julgamento, a ilustre julgador singular considerou 

que os autos contêm os elementos suficientes para a sua manutenção, que o sujeito 
passivo fora corretamente incluído na lide, que a infração, corretamente caracterizada, 
fora demonstrada e instruída nos autos, tendo sido assegurado ao sujeito passivo o 
contraditório e a ampla defesa. Assim, analisa e repele os argumentos da impugnação, 
considerando PROCEDENTE o lançamento. 

 
Inconformado, o sujeito passiva apresenta recurso voluntário, no qual 

repete o pedido de improcedência do lançamento, sob os mesmos argumentos 
apresentados na impugnação. 

 
Relatados, passo ao voto. 
 
 
                            V O T O      
 
 
Verifica-se dos autos que a fiscalização juntou levantamento com a 

relação das notas fiscais de aquisição do período autuado, contendo indicativo do não 
registro de tais documentos na EFD do sujeito passivo, conforme instrução dos autos e 
declaração do próprio recorrente (fls.41 da peça recursal).  

 
Por outro lado, em sua defesa o sujeito passivo nega a ocorrência 

descrita pela fiscalização, aduz que a multa é absurda, confiscatória, desproporcional e 
desarrazoada, porém nada traz de concreto no sentido de ilidir a acusação fiscal, 
pontuando questões de direito e sem a objetividade necessária e desejada para se afastar 
a acusação. 

 
Neste sentido, cumpre ressaltar que nos termos do art. 6º, §4º, da Lei 

n.º 16.469/09, esta Corte está impedida de analisar, julgar inconstitucionalidade de lei ou 
ato normativo, devendo o sujeito passivo recorrer ao órgão próprio, qual seja, o poder 
judiciário, para discutir questões deste gênero, caso entenda necessário, motivo pelo qual 
deixo de analisar o caráter confiscatório e desproporcional da multa aplicada, proposto 
pelo sujeito passivo. 

 
Em relação à questão controvertida do registro ou não dos 

documentos fiscais, o não registro está devidamente comprovado nos autos, tendo o 
sujeito passivo optado por realizar defesa genérica, sem objetividade, em descompasso 
com artigos 19 e 27 da Lei n.º 16.469/09, motivos pelos quais, entendo que o lançamento 
deve prosperar na íntegra, tendo em vista o que determina o art.160 do CTE. 

 
Quanto à adequação da penalidade, proposta pelo ilustre 

Conselheiro Relator, adoto, na íntegra, o ACÓRDÃO DA I CUL N.º 02552/15, da lavra do 
Conselheiro LIDILONE POLIZELI BENTO. 

 
Assim vota o Conselheiro LIDILONE naquele caso: 
 
“Questão última a ser analisada é a proposta do ilustre Conselheiro 

Relator no sentido de adequar a penalidade para a prevista no art. 71, inciso XXIII, alínea 
‘a’, do CTE, nos termos do § 7º-B, inciso II, do CTE, e entendimento constante do Parecer 
n.º 1580/12-GEOT, proposta esta que voto pelo não acolhimento pelos motivos a seguir 
descritos. 



 

 
Entendo que não é o caso de adequação, conforme podemos 

verificar da redação do art. 71, § 7º-B, do CTE, que a seguir pedimos vênia para 
transcrever: 

 
§7º-B- Nos casos em que a legislação tributária permita ou exija a 
substituição de documento ou livro fiscal por arquivo magnético, cuja 
remessa ao fisco seja obrigatória, deve ser observado o seguinte, para 
fins de aplicação das multas previstas neste artigo: 

I - aplica-se a multa relativa a irregularidades apresentadas em 
documentos ou livros fiscais impressos, nas hipóteses de incorreções 
relativas à alíquota ou aos valores da operação ou da prestação, da 
base de cálculo, do crédito ou do débito do imposto; 

II - nas demais hipóteses, aplica-se a multa relativa à falta de remessa 
ou de entrega de arquivo magnético, à omissão de registro ou a 
informação incorreta ou incompleta referente a qualquer campo de 
registro, conforme o caso. 
 

Nos termos da legislação supra descrita, aplica-se a multa relativa a 
irregularidades apresentadas em documentos ou livros fiscais impressos, nas hipóteses de 
incorreções relativas à alíquota ou aos valores da operação ou da prestação, da base de 
cálculo, do crédito ou do débito do imposto. 

 
Neste sentido, não há como afirmar que a entrega de EFD zerada 

não está relacionada a hipóteses de incorreções relativas à alíquota ou a valores da 
operação ou da prestação, da base de cálculo, do crédito ou do débito do imposto. Não 
existe diferença entre entregar a EFD zerada e entregar a EFD faltando um ou mais 
documentos de entrada ou de saída. Em ambas as hipóteses a situação está relacionada 
com a hipótese prevista no art. 71, § 7º-B, inciso I, do CTE. 

 
Entendo que o Parecer n.º 1580/12- GEOT não exara entendimento 

no sentido de que a entrega de EFD zerada sempre implica em aplicação do art. 71, §7º-
B, inciso II do CTE, sendo este entendimento equivocado na minha opinião. Vejamos 
como dispõe o Parecer, nas partes em que trata da matéria: 

      

1-Contribuinte deixou de escriturar uma ou mais notas fiscais de  
aquisição de mercadoria na Escrituração Fiscal Digital, EFD. 

Em face desta situação fática, é cabível a indagação sobre qual das 
penalidades deve ser aplicada: a prevista no inciso VII, alínea “c” ou aquela 
constante do inciso XXIII, ambos do art. 71, do CTE? 

Conforme o Guia Prático da EFD, o Registro C100 deve ser gerado para 
cada documento fiscal relativo à entrada ou saída de mercadoria do 
estabelecimento, sendo que as informações devem constar dos diversos 
campos de informação obrigatória, dentre os quais citamos os campos 21, 
22, 23 24, que se  referem, respectivamente, à base de cálculo do ICMS, 
ao valor do ICMS destacado na nota fiscal, ao valor da base de cálculo do 
ICMS substituição tributária e ao ICMS-ST.  

Assim, quando o contribuinte omite o registro de uma nota fiscal na EFD, 
seja de entrada ou de saída de mercadoria, está praticando a infração de 
omissão de registro de documento fiscal, em arquivo magnético ou digital. 
Todavia, como o não registro da nota fiscal implica em não preencher os 
campos 21, 22, 23  e 24 do registro C100, tem-se que a omissão do 
registro de nota fiscal de aquisição ou de venda de mercadorias na EFD 
implica em infração que reflete diretamente nas informações sobre a base 



 

de cálculo do imposto, sobre alíquota e valor do imposto (crédito ou débito), 
portanto, esta situação amolda-se às hipóteses previstas no parágrafo 7º-B, 
inciso I, do art. 71. Assim, considerando-se que o não registro da nota fiscal 
de entrada de mercadorias no estabelecimento reflete diretamente nos 
elementos descritos no parágrafo 7º-B, inciso I, concluímos que a 
penalidade a ser aplicada às infrações de omissão do registro de notas 
ficais de entradas de mercadorias no estabelecimento do contribuinte é 
aquela prevista no art. 71, inciso VII, alínea “c”, do CTE. 

3- o contribuinte gera e envia a EFD contendo apenas os registros 
obrigatórios, “zerando” os demais registros constantes do arquivo 
digital. 

Na forma do art. 356-F, caput, do RCTE, o arquivo digital da EFD deve 
conter a totalidade das informações econômico-fiscais e contábeis, 
relativamente às operações realizadas pelo contribuinte, sendo que o 
parágrafo 1º, inciso I a III, deste artigo, define o conteúdo da expressão 
totalidade das informações, incluindo nesta as informações de interesse 
das administrações tributárias (informações complementares, instituídas 
pela legislação tributária estadual). 

Desse modo, se o contribuinte gerar e entregar o arquivo digital da EFD 
contendo as informações indispensáveis (totalidade das informações), 
mas omitir o registro de outras informações de interesse da Administração 
Tributária, consignadas na legislação tributária estadual, entendemos que 
resta configurada a situação prevista no inciso II do parágrafo 7º-B, do art. 
71, do CTE, ou seja, omissão do registro da informação (das 
complementares, que constituem obrigação à parte). O fato de a infração, 
tratada neste item 3, estar entre as hipóteses descritas no inciso II do 
parágrafo 7º-B, induz à aplicação da penalidade prevista no art. 71, inciso 
XXIII, do CTE.  

Se, eventualmente, a omissão resultar em alguma das hipóteses previstas 
no inciso I, do parágrafo em discussão, a penalidade aplicável haverá de 
ser aquela que seria aplicada às irregularidades ocorridas em livros fiscais 
impressos (inciso I do parágrafo 7º-B, c/c o inciso VII, alínea “c”, todos do 
art. 71, do CTE). 

Na situação em que o contribuinte gera e envia o arquivo digital da EFD 
apenas com os registros da totalidade das informações, sem consignar  
outras informações exigidas pela legislação estadual, é aplicável a 
penalidade prevista no art. 71, inciso XXIII, do CTE. Nesta hipótese, o 
contribuinte deve ser notificado a promover a retificação das informações 
incorretas ou omitidas e, não atendendo a ordem consignada na 
Notificação fiscal, deve-se proceder na forma determinada neste dispositivo 
legal, por meio das alíneas “b” e “c”.  

 
Interpretando-se o Parecer, é possível afirmar que na hipótese de 

omissão de registro de uma ou mais notas fiscais de entrada ou de saída é aplicável o §7º-
B, inciso I, do art. 71 do CTE.  

 
Por outro lado, quando o sujeito passivo entrega os arquivos 

constando apenas os registros necessários para seu recebimento, omitindo informações 
de interesse da Administração, aplica-se o §7º B, inciso II, desde que tais omissões não 
resultem em alguma das hipóteses previstas no inciso I, do parágrafo em discussão, 
hipóteses em que a penalidade aplicável haverá de ser aquela que seria aplicada às 
irregularidades ocorridas em livros fiscais impressos (inciso I do parágrafo 7º-B, c/c o 
inciso VII, alínea “c”, todos do art. 71, do CTE). 

 
Dessa forma, entendo que a leitura, interpretação do Parecer no 

sentido de que a entrega zerada de EFD está relacionada à hipótese prevista no §7º-B, 



 

inciso II, do art. 71 do CTE, resta equivocada e dissociada da realidade imposta pelo 
disposto no §7º- B, inciso I, do mesmo dispositivo legal, visto que em ambos os casos 
existem incorreções quanto a alíquota, valores da operação, prestação, base de cálculo, 
crédito ou débito do imposto, devendo ser aplicada a mesma penalidade para situações 
idênticas.” 

 
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento 

para manter a sentença singular e declarar o lançamento procedente na íntegra. 
 

 
 

Sala das sessões, em 30 de agosto de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01315/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Acessória. Multa Formal. Omissão de 
registro de notas fiscais de entrada no livro fiscal próprio. 
Procedente. Decisão unânime. 
Adequação de Penalidade. Rejeitada por maioria. 
 
Correto o lançamento que exige multa formal, decorrente da 
omissão de registro de todas as notas fiscais de entrada no livro 
fiscal próprio, mediante a entrega de EFD zerada, devendo a 
penalidade ser aplicada em consonância com o disposto no 
artigo 71, § 7º-B, I, do CTE. 
 
Deve ser rejeitada a proposta de adequação da penalidade, 
quando a penalidade aplicada está em consonância com a 
legislação aplicável, sendo a mais adequada para o caso em 
análise. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de outubro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Alcedino 
Gomes Barbosa, Gilmar Rodrigues de Almeida e Lidilone Polizeli Bento. E, por maioria de 
votos, rejeitar a adequação da penalidade para a prevista no art. 71, inciso XXIII, alínea 
"a" e § 7º-B, inciso II do CTE. Foram vencedores os Conselheiros Gilmar Rodrigues de 
Almeida e Lidilone Polizeli Bento. Vencido o Conselheiro Alcedino Gomes Barbosa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata o presente processo sobre exigência de multa formal, 
decorrente de o sujeito passivo não ter escriturado no livro Registro de Entradas relativos 
a Escrituração Fiscal Digital – EFD a totalidade dos documentos fiscais de entradas, no 
período de 01/02/2013 a 30/09/2013. 

 
São indicados como infringidos o artigo 64, § 2.º, da Lei 11.651/ 91, 

c/c os artigos 308, 310 e 356-C, § 1º, I, do Decreto 4.852/97. Propõe-se a aplicação da 
penalidade prevista no art. 71, VII, “c”, § 8.º, da Lei 11.651/91, com redação da Lei 
13.446/99. Importante ressaltar a aplicação, no lançamento, da forma privilegiada do 
§ 8.º do artigo 71 do CTE, ficando a multa aplicada reduzida, desde o início, à 
metade, ou seja, em 50%.    

  
Instruem os autos relatórios de NFE não encontradas 2013 e de 

Registros Fiscais da Apuração do ICMS – Operações Próprias. 
 
Devidamente notificado, o sujeito passivo, via de seu representante 

legal, pleiteia o cancelamento da multa imposta. Justifica a entrega NEGATIVA dos 
arquivos relativos à escrituração fiscal digital, em virtude de problemas de adaptações ao 



 

SPED. Em resumo, admite que os arquivos originais foram apresentados SEM 
MOVIMENTO, sendo retificados após o início da ação fiscal. 

 
Vindo os autos a julgamento, a ilustre julgador singular considerou 

que os autos contêm os elementos suficientes para a sua manutenção, que o sujeito 
passivo fora corretamente incluído na lide, que a infração, corretamente caracterizada, 
fora demonstrada e instruída nos autos, tendo sido assegurado ao sujeito passivo o 
contraditório e a ampla defesa. Assim, analisa e repele os argumentos da impugnação, 
considerando PROCEDENTE o lançamento. 

 
Inconformado, o sujeito passiva apresenta recurso voluntário, no qual 

repete o pedido de improcedência do lançamento, sob os mesmos argumentos 
apresentados na impugnação. 

 
Relatados, passo ao voto. 
 
 
                            V O T O      
 
Cuida-se de julgamento de recurso voluntário interposto pelo sujeito 

passivo com o escopo de reformar SENTENÇA de procedência de lançamento que o 
acusa de não haver escriturado no livro Registro de Entradas relativos a Escrituração 
Fiscal Digital – EFD a totalidade dos documentos fiscais de entradas, no período de 
01/02/2013 a 30/09/2013. Importante ressaltar a aplicação, no lançamento, da forma 
privilegiada do § 8.º do artigo 71 do CTE, ficando a multa aplicada reduzida, desde o 
início, à metade, ou seja, em 50%.    

 
Verifica-se dos autos que a fiscalização juntou levantamento com a 

relação das notas fiscais de aquisição do período autuado, contendo indicativo do não 
registro de tais documentos na EFD do sujeito passivo, conforme instrução dos autos e 
declaração do próprio recorrente (fls.41 da peça recursal).  

 
Por outro lado, em sua defesa o sujeito passivo nega a ocorrência 

descrita pela fiscalização, aduz que a multa é absurda, confiscatória, desproporcional e 
desarrazoada, porém nada traz de concreto no sentido de ilidir a acusação fiscal, 
pontuando questões de direito e sem a objetividade necessária e desejada para se afastar 
a acusação. 

 
Neste sentido, cumpre ressaltar que nos termos do art. 6º, §4º, da Lei 

n.º 16.469/09, esta Corte está impedida de analisar, julgar inconstitucionalidade de lei ou 
ato normativo, devendo o sujeito passivo recorrer ao órgão próprio, qual seja, o poder 
judiciário, para discutir questões deste gênero, caso entenda necessário, motivo pelo qual 
deixo de analisar o caráter confiscatório e desproporcional da multa aplicada, proposto 
pelo sujeito passivo. 

 
Em relação à questão controvertida do registro ou não dos 

documentos fiscais, o não registro está devidamente comprovado nos autos, tendo o 
sujeito passivo optado por realizar defesa genérica, sem objetividade, em descompasso 
com artigos 19 e 27 da Lei n.º 16.469/09, motivos pelos quais, entendo que o lançamento 
deve prosperar na íntegra, tendo em vista o que determina o art.160 do CTE. 

 



 

Quanto à adequação da penalidade, proposta pelo ilustre 
Conselheiro Relator, adoto, na íntegra, o ACÓRDÃO DA I CUL N.º 02552/15, da lavra do 
Conselheiro LIDILONE POLIZELI BENTO. 

 
Assim vota o Conselheiro LIDILONE naquele caso: 
 
“Questão última a ser analisada é a proposta do ilustre Conselheiro 

Relator no sentido de adequar a penalidade para a prevista no art. 71, inciso XXIII, alínea 
‘a’, do CTE, nos termos do § 7º-B, inciso II, do CTE, e entendimento constante do Parecer 
n.º 1580/12-GEOT, proposta esta que voto pelo não acolhimento pelos motivos a seguir 
descritos. 

 
Entendo que não é o caso de adequação, conforme podemos 

verificar da redação do art. 71, § 7º-B, do CTE, que a seguir pedimos vênia para 
transcrever: 

 
§7º-B- Nos casos em que a legislação tributária permita ou exija a 
substituição de documento ou livro fiscal por arquivo magnético, cuja 
remessa ao fisco seja obrigatória, deve ser observado o seguinte, para 
fins de aplicação das multas previstas neste artigo: 

I - aplica-se a multa relativa a irregularidades apresentadas em 
documentos ou livros fiscais impressos, nas hipóteses de incorreções 
relativas à alíquota ou aos valores da operação ou da prestação, da 
base de cálculo, do crédito ou do débito do imposto; 

II - nas demais hipóteses, aplica-se a multa relativa à falta de remessa 
ou de entrega de arquivo magnético, à omissão de registro ou a 
informação incorreta ou incompleta referente a qualquer campo de 
registro, conforme o caso. 
 

Nos termos da legislação supra descrita, aplica-se a multa relativa a 
irregularidades apresentadas em documentos ou livros fiscais impressos, nas hipóteses de 
incorreções relativas à alíquota ou aos valores da operação ou da prestação, da base de 
cálculo, do crédito ou do débito do imposto. 

 
Neste sentido, não há como afirmar que a entrega de EFD zerada 

não está relacionada a hipóteses de incorreções relativas à alíquota ou a valores da 
operação ou da prestação, da base de cálculo, do crédito ou do débito do imposto. Não 
existe diferença entre entregar a EFD zerada e entregar a EFD faltando um ou mais 
documentos de entrada ou de saída. Em ambas as hipóteses a situação está relacionada 
com a hipótese prevista no art. 71, § 7º-B, inciso I, do CTE. 

 
Entendo que o Parecer n.º 1580/12- GEOT não exara entendimento 

no sentido de que a entrega de EFD zerada sempre implica em aplicação do art. 71, §7º-
B, inciso II do CTE, sendo este entendimento equivocado na minha opinião. Vejamos 
como dispõe o Parecer, nas partes em que trata da matéria: 

      

1-Contribuinte deixou de escriturar uma ou mais notas fiscais de  
aquisição de mercadoria na Escrituração Fiscal Digital, EFD. 

Em face desta situação fática, é cabível a indagação sobre qual das 
penalidades deve ser aplicada: a prevista no inciso VII, alínea “c” ou 
aquela constante do inciso XXIII, ambos do art. 71, do CTE? 

Conforme o Guia Prático da EFD, o Registro C100 deve ser gerado 
para cada documento fiscal relativo à entrada ou saída de 



 

mercadoria do estabelecimento, sendo que as informações devem 
constar dos diversos campos de informação obrigatória, dentre os 
quais citamos os campos 21, 22, 23 24, que se  referem, 
respectivamente, à base de cálculo do ICMS, ao valor do ICMS 
destacado na nota fiscal, ao valor da base de cálculo do ICMS 
substituição tributária e ao ICMS-st.  

Assim, quando o contribuinte omite o registro de uma nota fiscal na 
EFD, seja de entrada ou de saída de mercadoria, está praticando a 
infração de omissão de registro de documento fiscal, em arquivo 
magnético ou digital. Todavia, como o não registro da nota fiscal 
implica em não preencher os campos 21, 22, 23  e 24 do registro 
C100, tem-se que a omissão do registro de nota fiscal de aquisição 
ou de venda de mercadorias na EFD implica em infração que reflete 
diretamente nas informações sobre a base de cálculo do imposto, 
sobre alíquota e valor do imposto (crédito ou débito), portanto, esta 
situação amolda-se às hipóteses previstas no parágrafo 7º-B, inciso I, 
do art. 71. Assim, considerando-se que o não registro da nota fiscal 
de entrada de mercadorias no estabelecimento reflete diretamente 
nos elementos descritos no parágrafo 7º-B, inciso I, concluímos que 
a penalidade a ser aplicada às infrações de omissão do registro de 
notas ficais de entradas de mercadorias no estabelecimento do 
contribuinte é aquela prevista no art. 71, inciso VII, alínea “c”, do 
CTE. 

3- o contribuinte gera e envia a EFD contendo apenas os 
registros obrigatórios, “zerando” os demais registros 
constantes do arquivo digital. 

Na forma do art. 356-F, caput, do RCTE, o arquivo digital da EFD 
deve conter a totalidade das informações econômico-fiscais e 
contábeis, relativamente às operações realizadas pelo contribuinte, 
sendo que o parágrafo 1º, inciso I a III, deste artigo, define o 
conteúdo da expressão totalidade das informações, incluindo nesta 
as informações de interesse das administrações tributárias 
(informações complementares, instituídas pela legislação tributária 
estadual). 

Desse modo, se o contribuinte gerar e entregar o arquivo digital da 
EFD contendo as informações indispensáveis (totalidade das 
informações), mas omitir o registro de outras informações de 
interesse da Administração Tributária, consignadas na legislação 
tributária estadual, entendemos que resta configurada a situação 
prevista no inciso II do parágrafo 7º-B, do art. 71, do CTE, ou seja, 
omissão do registro da informação (das complementares, que 
constituem obrigação à parte). O fato de a infração, tratada neste 
item 3, estar entre as hipóteses descritas no inciso II do parágrafo 7º-
B, induz à aplicação da penalidade prevista no art. 71, inciso XXIII, 
do CTE.  

Se, eventualmente, a omissão resultar em alguma das hipóteses 
previstas no inciso I, do parágrafo em discussão, a penalidade 
aplicável haverá de ser aquela que seria aplicada às irregularidades 
ocorridas em livros fiscais impressos (inciso I do parágrafo 7º-B, c/c o 
inciso VII, alínea “c”, todos do art. 71, do CTE). 

Na situação em que o contribuinte gera e envia o arquivo digital da 
EFD apenas com os registros da totalidade das informações, sem 
consignar  outras informações exigidas pela legislação estadual, é 
aplicável a penalidade prevista no art. 71, inciso XXIII, do CTE. 
Nesta hipótese, o contribuinte deve ser notificado a promover a 
retificação das informações incorretas ou omitidas e, não atendendo 
a ordem consignada na Notificação fiscal, deve-se proceder na forma 
determinada neste dispositivo legal, por meio das alíneas “b” e “c”.  



 

 
Interpretando-se o Parecer, é possível afirmar que na hipótese de 

omissão de registro de uma ou mais notas fiscais de entrada ou de saída é aplicável o §7º-
B, inciso I, do art. 71 do CTE.  

 
Por outro lado, quando o sujeito passivo entrega os arquivos 

constando apenas os registros necessários para seu recebimento, omitindo informações 
de interesse da Administração, aplica-se o §7º B, inciso II, desde que tais omissões não 
resultem em alguma das hipóteses previstas no inciso I, do parágrafo em discussão, 
hipóteses em que a penalidade aplicável haverá de ser aquela que seria aplicada às 
irregularidades ocorridas em livros fiscais impressos (inciso I do parágrafo 7º-B, c/c o 
inciso VII, alínea “c”, todos do art. 71, do CTE). 

 
Dessa forma, entendo que a leitura, interpretação do Parecer no 

sentido de que a entrega zerada de EFD está relacionada à hipótese prevista no §7º-B, 
inciso II, do art. 71 do CTE, resta equivocada e dissociada da realidade imposta pelo 
disposto no §7º- B, inciso I, do mesmo dispositivo legal, visto que em ambos os casos 
existem incorreções quanto a alíquota, valores da operação, prestação, base de cálculo, 
crédito ou débito do imposto, devendo ser aplicada a mesma penalidade para situações 
idênticas.” 

 
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento 

para manter a sentença singular e declarar o lançamento procedente na íntegra. 
 
 

Sala das sessões, em 30 de agosto de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01323/16 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: Multa formal. Auditoria das Saídas Registradas e do 
Documentário Emitido. Escrituração Fiscal Digital - EFD.  
Omissão de escrituração no livro Registro de Saída de 
Mercadoria.  Procedente. Aplicação da forma privilegiada do §8º 
do artigo 71 do CTE, arguida pelo Conselheiro Relator. Acolhida. 
 
Estando evidenciado nos autos que o contribuinte descumpriu o 
previsto na norma legal, o auto de infração que exige 
recolhimento de multa formal, deve ser considerado procedente, 
aplicando-se o benefício estabelecido na legislação quando a 
falta não houver ensejado prejuízo ao erário estadual. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 24 de junho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, negar-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração. Porém,  
por unanimidade de votos,  com a aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º do art. 
71 da Lei nº 11.651/91, arquida pelo Conselheiro Relator. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, Lidilone Polizeli Bento e Heli José da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo deixou de escriturar 
no livro Registros de Saída de Mercadoria relativo à Escrituração Fiscal Digital – EFD, no 
período compreendido entre 01/01/2012 a 31/12/2012, os documentos fiscais de saídas 
referentes à operações não tributadas no valor de R$ 785.283,35 (setecentos e oitenta e 
cinco mil, duzentos e oitenta e três reais e trinta e cinco centavos), conforme Auditoria das 
Saídas Registradas e do Documentário Emitido e CD com arquivos digitais em anexo, 
relativos aos documentos fiscais eletrônicos emitidos.  

 
A autoridade lançadora indica como infringida as disposições dos 

artigos 64, §2° do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) combinado com os 
artigos 88, §1°, III; 313; 314 e 356-C, §1° do Decreto 4852/97. Proposta a aplicação da 
penalidade prevista no artigo 71, X, "a", do CTE, com redação da Lei nº 11750/1992. 

 
O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: 

auditoria das saídas registradas e documentário emitido e CD "fls. 6 e 7". 
 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de "fls. 8 e 9", tendo 
sido lavrado termo de revelia às "fls. 10". 

 
Novamente é intimado o sujeito passivo a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação, desta feita, em segunda instância, conforme documentos de "fls. 
12 e 13". 

 



 

Impugnando o lançamento o sujeito passivo, "fls. 16 a 20", alega que 
"a incidência do tributo sobre a ausência de apresentação de escritura no livro de Registro 
de Saídas não deve prosperar haja vista que as informações relativas aos produtos da 
empresa estavam em poder do contador, sendo este o responsável em repassar as 
obrigações a ela impostas, o que não ocorreu". Defende que "caso não entenda pela 
extinção da cobrança ante a ausência de responsabilidade da recorrente conforme 
descrito acima, que seja considerada a inconstitucionalidade do valor da multa eis que 
nitidamente confiscatória". Ao final, requer a improcedência do auto de infração para 
desconstituir o lançamento tributário, bem como as multas, cancelando-se o debito fiscal 
reclamado. Acosta aos autos os seguintes documentos: procuração, cópia contrato social, 
1° alteração contratual, procuração publica, instrumento público de substabelecimento e 
documentação pessoal "fls. 21 a 34". 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Conforme informado no relatório que é parte integrante deste 
“decisum”, a exigência estampada na folha de rosto deste volume, refere-se à multa 
formal, pelo fato do polo passivo ter deixado de escriturar no livro Registros de Saída de 
Mercadoria relativo à Escrituração Fiscal Digital – EFD, documentos fiscais de saídas 
referentes à operações não tributadas conforme Auditoria das Saídas Registradas e do 
Documentário Emitido e CD com arquivos digitais que e encontram acostados ao 
processo, com escopo de instrui-lo em sua fase cognitiva.  

 
Ofertada a oportunidade do contraditório e ampla defesa, 

preconizados pelo texto constitucional, o polo passivo comparece aos autos, trazendo um 
arrazoado defensório desprovido de comprovação fática de que tenha atendido a 
orientação contida no artigo 64, §2º da Lei nº. 11.651/91, “verbis”:  

 
 

 Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do 
imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou 
negativas, estabelecidas na legislação tributária. 
 
[...] 
 
§ 2º Os contribuintes do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 
cumprimento de obrigações tributárias, relacionadas com o ICMS, são 
obrigados a manter e escriturar os livros exigidos e a emitir documentos 
fiscais. 

 

Ao se limitar a inferir que não cometeu o ilícito fiscal de ordem 
acessória, o defendente se esqueceu de nas raias dos princípios gerais do direito é 
lecionado que “não basta alegar, é necessário que se comprove o alegado”, cuidado esse 
que o sujeito passivo não teve, o que me leva a ratificar a exigência exordial.  

 
Entretanto, verifiquei também que este feito se trata de reclamação 

de ordem acessória, e que não houve prejuízo ao erário estadual, o que me permite 
aplicar o benefício previsto na forma privilegiada prevista no § 8º do art. 71 da Lei nº 
11.651/91, ”verbis”:  

 
“§ 8º- Quando da prática das irregularidades descritas neste artigo não 
resultar, ainda que indiretamente, falta de pagamento do imposto, a multa 



 

aplicável corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor fixado para a 
respectiva infração”. 

 
Assim, voto conhecendo da impugnação, negando-lhe provimento 

para considerar procedente o auto de infração. Porém, por unanimidade de votos, suscito 
e aplico a forma privilegiada prevista no § 8º do art. 71 da Lei nº 11.651/91,  

 
 

Sala das sessões, em 29 de agosto de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01330/16 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: Pedido de Revisão Extraordinária. Multa formal. 
Documentos fiscais considerados extraviados. Improcedente.  
 
Julga-se improcedente o auto de infração, quando a instrução 
processual apontar que o polo passivo não cometeu o ilícito 
fiscal denunciado na preambular. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 05 
de julho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira, Lidilone Polizeli 
Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, Alcedino Gomes Barbosa, 
Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Mauricio Ribeiro de 
Paiva, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva 
Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, 
Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, José Paixão de Oliveira Gomes, Edson 
Abrão da Silva e Mário de Oliveira Andrade. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo, em 
epígrafe, não apresentou à Delegacia Fiscal de sua circunscrição os documentos fiscais 
Modelo 1, no período que lhe foi estipulado. Por esse motivo, tais documentos foram 
considerados extraviados e foi lhe reclamada a obrigatoriedade de recolher multa formal.  

 
A base legal dada por infringida foi assim descrita: artigo 64 da Lei 

nº. 11651/91, c/c artigo 109 do Decreto nº. 4852/97. E a penalidade aplicada: artigo 71, 
XVIII ‘a”  do CTE.  

 
O autuante acosta aos autos os documentos de fls. 03/07 com 

escopo de instruir o seu trabalho.  
 
Intimado nos termos da lei, o polo passivo mantém–se inerte e 

motiva os respectivos termos de revelia, fl. 11 e de perempção, fl. 14. 
 
Dirigindo-se ao presidente desta Casa Julgadora o polo passivo 

alega que apresentou parte dos documentos fiscais autuados pela SEFAZ-GO e que o 
restante foi utilizado antes da suspensão do cadastro da empresa. Para comprovar o 
alegado arrola a este volume dentre outros documentos a cópia do Termo de Baixa de 
Documento Fiscal, fls. 17 a 29.  

 
Por meio do Despacho nº. 1536/2011 – CAT o nobre presidente 

deste CAT, considera que as cópias dos documentos acostados aos autos provam apenas 
de forma parcial a ocorrência do ilícito fiscal denunciado na folha de rosto deste volume. 
Que há necessidade do autuado se dirigir à Delegacia Fiscal de sua circunscrição e lá 
apresente os documentos fiscais S-1, nºs 001 a 030 e 051 a 075, colhendo carimbo e 



 

assinatura e matricula do servidor responsável pelo setor no comprovante de entrega. E o 
junto aos autos. Determina ainda, entre outras providências, que após, o feito seja 
remetido a SEJUR para nova análise, fls. 31.  

 
Intimado sobre o despacho supra, o polo passivo não se manifestou, 

fls. 32/33.  
 
Despacho nº. 2794/2011 – CAT, repete os considerandos 

pronunciados e descritos em linhas anteriores. Determina o encaminhamento do feito para 
julgamento pelo conselho Pleno, fl. 37.   

 
O Conselho Pleno, por unanimidade de votos, resolve encaminhar os 

autos ao Setor de Apoio Jurídico do Conselho Administrativo Tributário para que intime o 
Sujeito Passivo para apresentar à D.R.F. de sua circunscrição, nos termos do art. 2º da IN 
nº 887/07-GSF, o Anexo XII da referida IN, em relação aos documentos utilizados. Em 
seguida, manifeste o Setor de Apoio Jurídico sobre o que foi apresentado, 
atempadamente no prazo de 20 dias.  

 
A resolução supra foi atendida, tendo sido acostado aos autos a 

cópia da Certidão de Baixa Cadastral Pessoa Jurídica; Comprovante de Homologação de 
Baixa Pessoa Jurídica; Instrução Normativa nº 606/03 – GSF, fls. 47 a 49. 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Ao compulsar e analisar as peças constitutivas desta lide, verifiquei 
que o sujeito passivo comprovou que cumpriu a exigência estampada na folha de rosto 
deste volume, em prazo hábil.  

 
Assim, não se pode imputar ao polo passivo a obrigatoriedade de 

recolher multa formal, vez que atendido o preceito estabelecido em lei em seu aspecto 
acessório.  

 
Pelo exposto, voto conhecendo do Pedido de Revisão Extraordinária, 

dando-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 30 de agosto de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01331/16 
 
Relator: Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo 
 

 
EMENTA: ICMS. Omissão no recolhimento do imposto gerado 
com a importação de mercadoria sem a emissão da nota fiscal. 
Crédito tributário atingido, parcialmente, pelo art. 5º da Lei nº 
18.657, de 22 de setembro de 2014. Procedente em parte. 
 
A vigência da Lei nº 18.657/2014, ao convalidar a falta de 
cumprimento da obrigação tributária principal, não elimina a 
falta de emissão da documentação fiscal relativa à importação 
de mercadorias. Prevalece, portanto, a exigência da penalidade 
acessória de 25% (vinte e cinco por cento), calculada sobre o 
total da operação e o reconhecimento da ausência de prejuízo 
do valor do principal impõe a aplicação da multa formal 
prescrita no art. 71, inciso VII, alínea "L", porém com a aplicação 
da forma privilegiada do § 8º da Lei nº 11.651/91. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 19 
de janeiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do recurso para o 
Conselho Pleno, dar-lhe parcial provimento para reformar a decisão cameral e considerar 
procedente em parte o auto de infração no valor da multa formal de R$ 57.955,66 
(cinqüenta e sete mil, novecentos e cinqüenta e cinco reais e sessenta e seis centavos), 
com aplicação do § 8º do art. 71 do CTE. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Aguinaldo Fernandes de Melo, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor 
Augusto de Faria Morato, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Carlos 
Andrade Silveira, Heli José da Silva, Alcedino Gomes Barbosa, José Luiz Rosa, Antônio 
Martins da Silva, Rodolfo Ramos Caiado, David Fernandes de Carvalho e Nislene Alves 
Borges. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Informo que parte do relatório do processo, fase cameral, deve 
compor este relatório, pois o interesse é evitar a repetição extensiva do voto final do ato 
administrativo posto sob julgamento do recurso oposto pela Representação Fazendária, 
inserido às fls. 257 a 259, para requerer a reforma da decisão cameral para que seja 
reincluída a sujeição passiva solidária da lide, o afastamento da aplicação do parágrafo 
único do art. 100 do Código Tributário Nacional-CTN e, por ter o convencimento de que: 

 
“Entendemos contraditória a decisão cameral, que tendo reconhecido 

a legitimidade da cobrança do imposto por parte do estado, decidiu contrariamente à 
previsão contida no artigo 74 do RCTE, que impõe a cobrança dos acréscimos legais a 
esse mesmo imposto”. 

 
O Acórdão da III CJUL nº 984/2013 ementou: 
 
Processual. Preliminar de exclusão dos sujeitos passivos solidários 
da lide, arguidas pelos sujeitos passivo e solidários. Acolhida.  
 



 

Os sócios, os gerentes, os administradores, os presidentes, etc que 
não tenham agido com excesso de poderes, ou infração de contrato 
social ou estatutos, ou concorrido pela prática de ilícito tributário, nos 
termos sentenciados pelo Superior Tribunal de Justiça, não podem 
ser sujeitos passivos solidários da lide. 
 
ICMS. Falta de emissão de nota fiscal na importação de bens de 
comercialização. Omissão no recolhimento do ICMS. Confirma a 
decisão singular que sentenciou pela procedência.  
 
Aplicação do parágrafo único do art. 100 do CTN.  
 
Deve ser mantida a decisão singular, quando o sujeito passivo 
formular as suas alegações contraditórias e estas se apresentarem 
destituídas de provas essenciais para a improcedência da questão. 
Diante deste procedimento do sujeito passivo, o julgador se convence 
da existência do ilícito fiscal e confirma a exigência do cumprimento 
da obrigação tributária evidenciada no auto de infração. 
 
"A observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição 
de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor 
monetário da base de cálculo do tributo", Parágrafo único do art. 100 
do CTN. 

 
Feitas estas colocações, relato o processo a partir do documento de 

fl. 261, pois é a partir do acordão recorrido que a matéria julgada, conforme segue: 
 
O auto de infração constante deste volume descreve a ocorrência do 

fato gerador da obrigação tributária com a seguinte redação: 
 
O sujeito passivo foi intimado para ciência do recurso fazendário, fls. 

261 a 265 e formula as suas razões defensórias, fls. 298 a 301, onde requer a 
confirmação do acórdão recorrido na parte em que excluiu a polaridade passiva solidária 
da lide, posição que trouxe o convencimento contrário à requerida pelo Representante da 
Fazenda Pública Estadual.  

 
No mérito, insiste no entendimento de que o produto comercializado 

é isento por força da vigência do inciso XXXII do artigo 7º do Anexo IX do Decreto nº 
4.852/97, enquadramento que causa a improcedência do auto de infração, isto porque, de 
o ensinamento do art. 76, inciso I, §§ 1º, 2º, incisos I e II, e 4º do Decreto nº 4.852/97 trata 
da forma e dos prazos de pagamento do ICMS, e alcança o fato descrito na peça básica. 
Conserva a tese contrária à aplicação do artigo 100, parágrafo único do CTN porque tem a 
convicção de que o auto de infração é improcedente. 

 
A partir da peça contraditória ao recuso do Representante da 

Fazenda Pública Estadual, o documento de fl. 303 que trata da solicitação de processos 
da empresa em trâmite no Conselho Administrativo Tributário para efeito de estudo 
diligencial e apuração dos valores dos processos que enumera, oportunidade em que este 
processo também foi analisado e concluído com a juntado do documento de fls. 171 a 178 
e dos CDs, 01 e 02, fl. 179 do processo nº 201400004042512 que trata da convalidação 
instituída pelo art. 5º da Lei nº 18.657/2014, apensado a este volume.   

 
É o relatório. 

 
V O T O 



 

 
Compulsei os autos, examinei a tese defensória do sujeito passivo, 

avaliei a formalização do processo nº 201400004042512, ora apensado a este lançamento 
tributário em julgamento, e concluir com a citação, fl. 138, do referido processo, parte em 
que o revisor, por meio da Gerência Especial de Auditoria, expressa a sua conclusão com 
a exposição: 

 
Os valores constantes do Detalhamento do Lançamento de número 

01 do auto de infração nº 3 0328346 197 97 (fl. 43), em relação à pena pecuniária, passam 
a ser o do quadro inserido à fl. 138 do referido processo em apenso. 

 
Observei o quadro e vi que ele tem a seguinte orientação fiscal: 
 
Identificação do Lançamento 
Exigência Tributo: 4 – PENA PECUNIÁRIA 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
DESCRIÇÃO DO FATO 
 

Deixou de emitir nota fiscal referente à importação das mercadorias constantes da 
declaração de importação número 04 0327620-3, bem como deixou de pagar o ICMS 
relativo à operação de importação, conforme demonstrativo e documentos anexos. Em 
consequência, fica sujeito à multa formal de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da 
importação, junto com os acréscimos legais.  

 
DETALHAMENTO DO LANÇAMENTO ... 1 OCORRÊNCIA (S) 
Nº 01 – Período: mês 04/2004 – DT-VCTO: 07/04/2004 LC: 1- V-Operação: R$ 231.822,65 
V-Base de cálculo: R$ 231.822,65 
Alíquota: 25% 
V-Tributo Original: R$ 57.955,66 
Soma Total – Valor Original do Lançamento: R$ 57.955,66. 

 
Obs.: A convalidação prevista no art. 5º da Lei nº 18.657/2014 

repercutiu no processo nº 3032824619797 da seguinte forma: 
 
1. Supressão da Multa no valor de R$ 39.409,85 
 
2. Aplicação da Multa no valor de R$ 57.955,66, correspondente a 

25% sobre a operação de importação sem emissão de documentação fiscal, calculada 
sobre o valor de R$ 231.822,65, fls. 137 e 138 do processo nº 201400004042512. 

 
A convalidação das “operações com implantes expansíveis de aço 

inoxidável, par dilatar artérias, Stents, classificados na posição 9021.90.81 da NCM/SH, 
realizadas até 23 de outubro de 2005, com utilização da isenção prevista no inciso XXXII 
do art. 7º do Anexo IX do Decreto nº 4.852, de 29 de dezembro de 1997”, atingiu a 
presente constituição de crédito tributário. 

 
A dispensa da exigência tributária relativa ao valor principal, ao estar 

de acordo com a conclusão da autoria fiscal revisora, demonstra que o sujeito passivo é 
devedor da multa formal, caracterizada pela falta de emissão da documentação fiscal, fato 
aquiescido na decisão deste volume.  

 
A conclusão evidenciada nos parágrafos volvidos me motiva aplicar a 

forma privilegiada no artigo 71, § 8º da Lei nº 11.651/91, que neste sentido define: 



 

 
Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
 
§ 8º Quando da prática das irregularidades descritas nos incisos V ao XII deste artigo não resultar, 
ainda que indiretamente, falta de pagamento de imposto, a multa aplicável corresponderá a 50% 
(cinqüenta por cento) do valor fixado para a respectiva infração. 

 
A demonstração de inexistência de falta de pagamento de imposto, 

reconhecida pela autoridade fiscal revisora, motiva a redução da multa aplicada em 50% 
do valor devido, conforme definido na norma transcrita no parágrafo anterior e causa a 
reforma parcial da decisão proferida na fase cameral. 

 
Em face do exposto e ao votar esta questão, decido conhecer do 

recurso do Representante da Fazenda Pública Estadual para o Conselho Pleno, dar-lhe 
parcial provimento para reformar a decisão cameral e considerar procedente em parte o 
auto de infração no valor da multa formal de R$ 57.955,66 (cinquenta e sete mil, 
novecentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e seis centavos), com aplicação do § 8º 
do art. 71 da Lei nº 11.651/91-CTE.  

 
 

Sala das sessões plenárias, em 30 de agosto de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01338/16 
 
Relator: Conselheiro José Luiz Rosa 
 

 
EMENTA: Multa formal. Escrituração Fiscal Digital – EFD. Livro 
Registro de Entrada de Mercadoria não escriturado.  Procedente. 
Aplicação da forma privilegiada do §8º do artigo 71 do CTE. 
Acolhida. 
 
Estando evidenciado nos autos que o contribuinte descumpriu o 
previsto na norma legal, em seu aspecto acessório, o auto de 
infração que exige multa formal deve ser considerado 
procedente, aplicando-se o benefício estabelecido na legislação 
quando a falta não houver ensejado prejuízo ao erário estadual. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de julho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração, porém, com a aplicação da forma privilegiada prevista no § 
8º, do art. 71, do CTE. Participaram do julgamento os Conselheiros José Luiz Rosa, Valdir 
Mendonça Alves, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, José Pereira D'abadia e 
Gilmar Rodrigues de Almeida. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo deixou de escriturar o livro 
Registro de Entradas relativo à Escrituração Fiscal Digital – EFD, a totalidade dos 
documentos fiscais de entrada. Em consequência deverá pagar multa de 25% sobre o 
valor das operações e/ou prestações, juntamente com acréscimos legais. 

 
A autoridade lançadora indica como infringidos artigo 64, §2°, da Lei 

11.651/91, c/c artigos 308, 310 e 356-C, §1°, I do Decreto 4.852/97. Propondo as 
penalidades do artigo 71, VII, "c", da Lei 11.651/91 com redação da Lei 13.446/1999. 

 
Os documentos que instruem o auto de infração são: Anexo 

Estruturado – Detalhamento de Crédito Tributário, Ordem de Conferência – NFE, Anexo 
de CD, Recibo de Entrega de Relatórios Digitais, "fls. 03 a 11". 

 
O sujeito passivo é intimado a pagar quantia devida ou apresentar 

impugnação em Primeira Instância, "fl. 12". 
 
O sujeito passivo apresenta impugnação, "fl.15", arguindo que a 

movimentação da empresa se refere totalmente a recebimento de mercadoria para 
prestação de serviço, assim, não há fato gerador de Imposto e nem prejuízo ao erário 
público. No que tange a Escrituração Fiscal Digital, argumenta que foram devidamente 
geradas e transmitidas, sendo sanadas as irregularidades. Requer que se torne sem efeito 
o Auto de Infração. Anexa documentos de "fls. 16 a 37 e 39". 

 
O Juiz Singular, através da Sentença n° 1205/2016 – JULP, "fls. 40 e 

41", decide pela procedência do Auto de infração, fundamentando que a legislação 



 

estabelece que o livro Registro de Entrada deve ser utilizado para escrituração de entrada, 
a qualquer título, de mercadoria no estabelecimento do contribuinte e serviços utilizados. 
Argumenta, ainda, que os arquivos digitais com Escrituração Fiscal Digital objeto do litigio 
somente foram apresentados após o lançamento. 

 
O sujeito passivo é intimado a pagar quantia exigida ou interpor 

Recurso Voluntário, "fls. 42 a 44". 
 
O sujeito passivo interpõe Recurso Voluntário, "fl. 46", alegando os 

mesmos argumentos colocados na impugnação. Requer que seja tornado sem efeito o 
Auto de Infração. Anexa documentos de "fls. 47 a 66". 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Ao compulsar e analisar as peças instrutórias deste volume, 
verifiquei que a decisão exarada pelo nobre sentenciador “ a quo”, que julgou procedente 
o lançamento, deve ser mantida, tendo em vista que o polo passivo, quando de sua 
manifestação nesta lide, não trouxe nenhum elemento de prova capaz de ilidir a exigência 
de ordem acessória que lhe foi imposta, por não haver cumprido a orientação contida no 
§2º do artigo 64 do CTE, “verbis”:  

 
Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do 
imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou 
negativas, estabelecidas na legislação tributária. 
 
[...] 
§ 2º Os contribuintes do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 
cumprimento de obrigações tributárias, relacionadas com o ICMS, são 
obrigados a manter e escriturar os livros exigidos e a emitir documentos 
fiscais. 
   

Entretanto, considerando que, conforme já informado em linhas 
anteriores, a exigência fiscal deve-se a ausência de escrituração no livro Registro de 
Entradas relativo à Escrituração Fiscal Digital – EFD, e qual tal ilicitude tributária, não teve 
o condão de causar prejuízo ao erário estadual, aplico benefício prevista no § 8º, do art. 
71, do CTE, “verbis”:  

 
“§ 8º- Quando da prática das irregularidades descritas neste artigo não 
resultar, ainda que indiretamente, falta de pagamento do imposto, a multa 
aplicável corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor fixado para a 
respectiva infração”. 

 
Assim, voto conhecer do recurso voluntário, negando-lhe provimento 

para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração, porém, 
com a aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º, do art. 71, do CTE. 

 
 

Sala das sessões, em 26 de agosto de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01341/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Valdir Mendonça Alves 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica. 
Insegurança na determinação da infração. Rejeitada. Preliminar 
de nulidade da peça básica. Cerceamento do direito de defesa. 
Rejeitada. Mérito. ICMS. Obrigação acessória. Falta de 
escrituração de documento fiscal de entrada de mercadorias. 
Procedência. Aplicação do § 8° do art. 71 do CTE. 
 
1. Não se acolhe a arguição de insegurança na determinação da 
infração, estando a irregularidade fiscal claramente relatada e o 
auto de infração devidamente instruído; 
 
2. Rejeita-se a arguição de cerceamento do direito de defesa, 
não existindo no processo nenhum óbice ao pleno exercício do 
direito de defesa, tendo sido assegurado ao contribuinte o 
contraditório e a ampla defesa; 
 
3. Os contribuintes do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 
cumprimento de obrigações tributárias, relacionadas com o 
ICMS, são obrigados a manter e escriturar os livros exigidos e a 
emitir documentos fiscais.(CTE, art. 64, § 2°); 
 
4. O livro Registro de Entradas destina-se à escrituração da 
entrada, a qualquer título, de mercadoria no estabelecimento; 
(RCTE, art. 308, I); 
 
5. Quando da prática da irregularidade não resultar, ainda que 
indiretamente, falta de pagamento de imposto, a multa aplicável 
corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor fixado para 
a respectiva infração (CTE, art. 71, § 8°). 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de agosto de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Washington Luis Freire de Oliveira, Valdir Mendonça Alves, 
José Pereira D'abadia e José Luiz Rosa. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, 
conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Washington Luis Freire de Oliveira, Valdir Mendonça Alves, José Pereira D'abadia e José 
Luiz Rosa. E, por maioria de votos, acolher a aplicação da forma privilegiada prevista no § 
8º, do art. 71, do CTE. Foram vencedores os Conselheiros Valdir Mendonça Alves, José 
Pereira D'abadia e José Luiz Rosa. Vencido o Conselheiro Washington Luis Freire de 
Oliveira que não acolheu a aplicação do § 8º, do Art. 71, do CTE. Nos termos do § 2º, do 
art. 25 do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto nº 6.930, de 9 de Junho de 
2009, a sessão foi realizada com ausência de um Conselheiro do Fisco para compor esta 
Câmara. 



 

 
R E L A T Ó R I O 

 
A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 

deixou de escriturar no livro Registro de Entradas notas fiscais relativas a aquisição de 
mercadorias, no período de 01.01.2009 a 30.11.2013, sendo-lhe imputada a exigência da 
multa formal no valor R$ 173.344,31 (cento e setenta e três mil trezentos e quarenta e 
quatro reais e trinta e um centavos) e acréscimos legais. 

 
Citados como infringidos o art. 64, da Lei nº 11.651/91 c/c o art. 308, 

do Decreto 4.852/97, proposta a penalidade prevista no art. 71, VII, "c", da Lei n° 
11.651/91 com redação da Lei nº 13.446/99. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, Relação 

de Notas Fiscais de Entradas não Registradas (fls. 11 a 14), cópias de notas fiscais (fls. 15 
a 29), cópia do livro Registro de Entradas (fls. 31 a 148) e Resumo de Entrega de 
Escrituração Fiscal Digital (fls. 149 a 178), dentre outros documentos. 

 
Intimado (fls. 180), o sujeito passivo apresenta impugnação (fls. 183 

a 201), formulando em preliminar arguição de nulidade da peça básica, relacionando as 
hipóteses de insegurança na determinação da infração e de cerceamento do direito de 
defesa (fls. 184 a 189). 

 
Quanto ao mérito, considera confiscatória a multa aplicada. 

Reproduz julgados desta Casa. 
 
Caso não sejam acolhidas as preliminares arguidas e, sendo mantida 

a autuação, pede a aplicação da forma privilegiada prevista no § 8° do art. 71 do CTE. 
 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, apreciando 

as razões da defesa, rejeita as arguições preliminares e, no mérito, decide pela 
procedência do lançamento, consoante a Sentença n° 1681/2016 – JULP (fls. 208 a 211). 

 
Intimado (fls. 213), o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 

216 a 234), reiterando os pedidos e as razões formulados na impugnação, expostos 
anteriormente. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

PRELIMINARES 
 

Apreciando a arguição de insegurança na determinação da infração, 
manifesto-me pela sua rejeição, tendo em vista que a irregularidade fiscal está claramente 
relatada e o auto de infração devidamente instruído. 

 
Apreciando a arguição de cerceamento do direito de defesa, 

manifesto-me pela sua rejeição, por não existir no processo nenhum óbice ao pleno 
exercício do direito de defesa, tendo sido assegurado ao contribuinte o contraditório e a 
ampla defesa. 

 



 

Note-se que a entrada de mercadoria no estabelecimento, a qualquer 
título, deve ser escriturada no livro Registro de Entradas, nos termos do art. 308, I do 
RCTE, trata-se portanto de uma obrigação legal e, para se cumpri-la, não se notifica o 
contribuinte. 
 

MÉRITO 
 
Exige-se no auto de infração a multa formal no valor de R$ 

173.344,31 (cento e setenta e três mil trezentos e quarenta e quatro reais e trinta e um 
centavos) e acréscimos legais, pelo fato do sujeito passivo não ter escriturado no livro de 
Registro de Entradas notas fiscais relativas a aquisição de mercadorias, no período de 
01.01.2009 a 30.11.2013. 

 
Fundamentam a exigência fiscal o art. 64, § 2°, do Código Tributário 

Estadual (CTE), o art. 308, do Regulamento do CTE (RCTE), a seguir reproduzidos: 
 
CTE, Art. 64. [...] 
 
§ 2º Os contribuintes do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 
cumprimento de obrigações tributárias, relacionadas com o ICMS, são 
obrigados a manter e escriturar os livros exigidos e a emitir documentos 
fiscais. 

 
RCTE, Art. 308. O livro Registro de Entradas destina-se à escrituração da 
(Convênio SINIEF SN/70, art. 70): 
 
I - entrada, a qualquer título, de mercadoria no estabelecimento; 
 
II - utilização de serviço pelo estabelecimento. 

 
A defesa alegou essencialmente que a multa imposta ao contribuinte 

afronta o princípio constitucional do não confisco. Quanto a esta questão, observo que a 
multa aplicada é a correta para a infração denunciada e que eventual afronta a princípio 
constitucional é matéria de apreciação exclusiva do Judiciário. 

 
A recorrente pediu a aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º, 

do art. 71, do CTE: 
 
Art. 71. [...] 
 
§ 8º Quando da prática das irregularidades descritas nos incisos V ao XII 
deste artigo não resultar, ainda que indiretamente, falta de pagamento de 
imposto, a multa aplicável corresponderá a 50% (cinqüenta por cento) do 
valor fixado para a respectiva infração. 

 
Defiro o pedido da defesa, pelo fato da irregularidade não ter 

ensejado sonegação de tributo. 
 
Não tendo a defesa comprovado o registro das notas fiscais 

autuadas, estando o crédito tributário regularmente constituído e devidamente instruída a 
acusação, concluo pela procedência do auto de infração. 

 
Ante o exposto, rejeito as preliminares de nulidade da peça básica, 

arguidas pela autuada, por insegurança na determinação da infração e por cerceamento 
do direito de defesa. Quanto ao mérito, conheço do recurso, nego-lhe provimento para 

https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/SINIEF/CVSN_70.htm#A70


 

confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Acolho a 
aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º, do art. 71, do CTE. 

 
 

Sala das sessões, em 26 de agosto de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01344/16 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: Multa formal.  Documentos fiscais considerados 
extraviados. Procedente em parte.  
 
Julga-se parcialmente procedente o auto de infração, quando a 
instrução processual apontar que o polo passivo atendeu 
parcialmente a exigência exordial.   
 
. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 30 
de junho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de 
infração no valor da multa formal de R$ 14.845,60 (quatorze mil, oitocentos e quarenta e 
cinco reais e sessenta centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo 
Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, José Paixão de 
Oliveira Gomes, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, 
Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, Alcedino 
Gomes Barbosa, Elias Alves dos Santos, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, 
Paulo Diniz, Luis Antônio da Silva Costa, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva 
Ruguê Bernardes, João Divino de Brito e Nislene Alves Borges. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo, em 
epigrafe, não apresentou à Delegacia Fiscal de sua circunscrição documentos fiscais, 
caraterizado pelas notas fiscais Mod. 1, série 1, enumerados de 001 a 075, no período que 
lhe foi estipulado, conforme consta da Portaria que suspendeu a sua inscrição no cadastro 
estadual. Por esse motivo, tais documentos foram considerados extraviados e foi lhe 
imputada a obrigatoriedade de recolher multa formal.  

 
A base legal dada por infringida foi assim descrita: artigo 64 da Lei 

nº. 11951/91, c/c artigo 109 do Decreto nº 4852/97. E a penalidade aplicada:  artigo 71, 
XVIII “a”  do CTE.  

 
Instruindo o feito em sua fase cognitiva o autuante acosta aos autos 

os documentos de fls. 03 a 05.  
 
Intimado nos termos da lei, o polo passivo mantém-se inerte é motiva 

os respectivos termos de revelia, fl. 11 e de perempção, fl. 14.  
 
Com pedido de revisão extraordinária o polo passivo, dirigindo-se ao 

presidente do CAT, alega que apresentou os documentos fiscais exigidos, fls. 17/18. 
Acosta aos autos, dentre outros, os seguintes documentos a título de prova: cópias do 
termo de fiel depositário, do termo de baixa de documentos fiscais, fls. 19 a 48.  

 



 

Em razão da não apresentação pelo polo passivo das notas fiscais 
modelo 1, série S-1 de nºs 01 a 25 e 51 a 69, foi determinado, mediante Despacho, fl. 49, 
a intimação ao polo passivo a apresenta-lo à repartição fiscal competente no prazo de 30 
(trinta) dias, colhendo o carimbo, assinatura e matrícula do servidor responsável pelo setor 
no comprovante de entrega, fazendo juntar aos autos cópia autenticada pela Delegacia 
Fiscal de sua circunscrição ou em cartório. 

 
Intimado nos termos da lei, fls. 50 a 52 e 59 a 60, sobre o despacho 

supra o polo passivo não se manifesta.  
 
Despacho nº. 1235/2016 – CAT, o presidente desta Casa Julgadora, 

admite o pedido de revisão extraordinária, implicando em alteração parcial no lançamento, 
uma vez que se comprovou extravio parcial de notas fiscais, fls. 62/63. 

 
 
É o relatório. 

 
VOTO 

 
Conforme amplamente apontado no relatório que é parte integrante 

deste “decisum”, o polo passivo não trouxe aos autos a comprovação de que apresentou à 
repartição fiscal de sua circunscrição as notas fiscais modelo 1, série S-1 de nºs 01 a 25 e 
51 a 69, devidamente contendo o carimbo, assinatura e matrícula do servidor responsável 
pelo setor no comprovante de entrega, como também não juntou aos autos cópia 
autenticada pela Delegacia Fiscal de sua circunscrição ou em cartório. 

 
Mediante a evidência apontada em linhas anteriores, o feito deve ser 

julgado procedente em parte, por não apresentação das notas fiscais modelo 1, série S-1 
de nºs 01 a 25 e 51 a 69, o que perfaz o “quantum” a ser recolhido ao erário no valor da 
multa formal de R$ 14.845,60 (quatorze mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e 
sessenta centavos).   

Assim, voto conhecendo do pedido de revisão extraordinária, dando-
lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de infração no valor da 
multa formal de R$ 14.845,60 (quatorze mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e 
sessenta centavos). 
 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 30 de agosto de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01346/16 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: Recurso da Fazenda Pública para o Conselho Pleno. 
Afastamento da aplicação do §8º do artigo 71 do CTE. Acolhido.  
 
 Deve ser acolhido o Recurso da Fazenda Púbçica Estadual para 
que seja reformada em parte a decisão cameral e afastada a 
aplicação do § 8º do art. 71 do CTE, quando a instrução 
processual apontar que o ilícito fiscal cometido pelo polo 
passivo teve o condão de causar prejuízo ao erário estadual. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 21 
de junho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do recurso da Fazenda 
Pública para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para reformar em parte a decisão 
cameral e afastar a aplicação do § 8º do art. 71 do CTE. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, 
José Paixão de Oliveira Gomes, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo 
José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da 
Silva, Alcedino Gomes Barbosa, Elias Alves dos Santos, José Luiz Rosa, Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira 
D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito e Nislene Alves 
Borges. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito persistiu, por mais de 10 
dias contados da data de ciência do primeiro auto de infração n° 4 0108005 754 73, em 
não apresentar a repartição fiscal o arquivo magnético, referente a Jan/2006 a Out/2008, 
com a correção relativa a divergência entre o valor da operação ou prestação informada 
com o valor da operação ou prestação realizada e não apresentou registro tipo 60 subtipos 
"R". Em consequência, fica sujeito a multa formal no valor R$ 36.652,70. Estará sujeito a 
nova penalidade se não sanar a irregularidade no prazo máximo de dez dias contados da 
ciência desta autuação. 

 
A autoridade lançadora indica como infringidas as disposições dos 

artigos 55, II e 64 do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) combinado com 
os artigos 1°, §5 e 7°, anexo X e artigo 1°, IN 630/03-GSF do Decreto 4852/97. Proposta a 
aplicação da penalidade prevista no artigo 71, XXIII, "b" do CTE, com redação da Lei nº 
15505/2005 e 16241/2008. 

 
O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: 

detalhamento do credito tributário, espelho cadastral, cópia do auto de infração referente 
ao processo 4 0108005 754 73, SINTEGRA. De "fls.03 a 44". 

 
O sujeito passivo foi intimado a apresentar impugnação em primeira 

instancia de "fls.45 a 46 
 



 

O sujeito passivo apresenta manifestação de "fls.48 a 49", onde 
requer que seja concedido prazo para apresentação de memorial aditivo, onde exporá as 
razoes de defesa e irresignação ao presente auto de infração. 

 
Requer ainda no termo do artigo 37 do CPC, a juntada de 

instrumento de procuração e atos constitutivos, regularizando desta forma a representação 
processual, Outrossim, requer, a improcedência. 

 
Anexado ao processo: procuração, copia OAB, alteração contratual, 

"fls.50 a 60". 
 
Mediante Despacho n°612/09-COJP, de "fl.61", o julgador conclui ser 

necessária a conversão dos autos em diligencia, porto isto, determina, o encaminhamento 
desses autos a GEP a fim de o auto do procedimento fiscal junte os comprovantes e 
documentações que fundamentem a acusação fiscal, pois não foram incluídos nos autos, 
objetivando demonstrar, o descumprimento da obrigação tributária pelo sujeito passivo 
que justifique a exigência da multa formal. 

 
Documentos em anexos: livros de registros, pedido de autenticação 

de formulários do livro registro de apuração do ICMS, pedido de autenticação de livro 
fiscal, "fls.63 a 121". 

 
O sujeito passivo foi intimado para que dê cumprimento ou 

desconhecimento do Despacho n°612/09-COJP, de "fls.124 a 125". 
 
Mediante Sentença de n°1520/10-JULP, de "fls.127 a 128". 
 
Na qual decide pela procedência do auto de infração. 
 
Em sua fundamentação, entende que: 
 
Não houve contraditório, pois a defesa apenas solicita mais prazo, 

alegação essa que é vedada pela própria lei processual, quando assevera que os prazos 
em matéria processual são contínuos e peremptórios. 

 
No entanto, com o resultado da diligencia e pelo silencio da parte 

passiva, trouxe segurança e liquidez ao referido credito tributário, posto ter ficado 
devidamente comprovada a não entrega dos arquivos magnéticos com as correções nas 
divergências entre o valor das operações ou prestações informadas com os valores das 
operações ou prestações realizadas. 

 
Posto isto, conclui, que está caracterizada a infração fiscal pelo 

descumprimento de uma obrigação tributária. 
 
O sujeito passivo foi intimado a apresentar Recurso Voluntario de 

"fl.129". 
 
O sujeito passivo apresenta manifestação, de "fls.132 a 134". 
 
Na qual alega que, a descrição fática do auto de infração é 

perfeitamente aplicável ao dispositivo no §8° do CTE conforme preceitua o artigo 112 do 
CTN. 

 



 

É de ressaltar que a aplicação da forma privilegiada não se 
condiciona a elementos que serviram de base em outros trabalhos fiscais, mas, se no 
caso em tela, a infração não importou em falta de pagamento do imposto. 

 
Requer a nulidade por insegurança da determinação da infração, 

pela ausência de comprovação do ilícito fiscal. 
 
Termo de juntada de documentos de "fls.138 a 140". 
 
Mediante Acordão de n° 221/2011, de "fls.141 a 145". 
 
A Primeira Câmara do CAT, decidiu, rejeitar a preliminar de nulidade 

da peça básica por insegurança na determinação da infração. Quanto ao mérito, conhecer 
do recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração, com aplicação da forma 
privilegiada no §8°, do artigo 71, CTE, para os fatos geradores com períodos de referência 
até abril/2008. 

 
Mediante seus fundamentos, argumenta que: 
 
Sobre a preliminar de nulidade da peça exordial, não há como 

acolhe-la tendo em vista a ausência de ofensa, por parte da administração Fazendária ao 
capitulo de lei que trata de nulidade dos atos processuais. A infração e a correspondência 
foram corretamente aplicadas. 

 
Com a questão incidental resolvida, decide-se a razão de direito 

desta demanda e, de pronto, ratifica-se parcialmente o julgamento exarado. Deve-se ao 
fato de que mesmo tendo a havido a omissão denunciada na folha de rosto deste volume, 
tal falta não ensejou prejuízo ao erário estadual e em tais circunstâncias é facultada a 
aplicação do §8° do artigo 71, CTE.  

 
Foi intimada a Representação Fazendária a interpor Recurso ao 

Conselho Pleno, de "fl.146". 
 
A representação fazendária apresentou, Recurso ao Conselho Pleno 

n°099/2011-CRF/SR, de "fls.147 a 148". 
 
Na qual entende que, a decisão cameral demonstra-se 

inequivocamente contraria a disposição expressa da legislação tributária estadual; que a 
aplicação da forma privilegiada da multa prescinde a certeza de não comprometimento, 
nem mesmo indireto, desse pagamento, o que não ocorre no caso analisado. 

 
Anexa no recurso, tabela que exemplifica as atuações citadas, com 

pesquisa atinente apenas ao período autuado e com dados anexos. 
 
Argui ainda que, uma vez comprovado pelas matérias autuadas o 

liame entre a não apresentação dos dados reclamados do SINTEGRA na autuação 
presente, e o cometimento das ilicitudes fiscais, torna-se evidente que a ilicitude analisada 
implicou, ainda que indiretamente, o pagamento do ICMS, não cabendo, a aplicação da 
formal penal privilegiada, o que demonstra que a decisão cameral encontra-se 
inequivocamente contraria a disposição expressa da legislação tributária estadual, 
cabendo a admissibilidade do presente recurso. 

 



 

Requer a reforma da decisão cameral, a fazenda pública sugere 
julgamento conjunto destes autos com o PAT 4 0108005 754 73. 

 
Documentos anexados: base da consulta por auto,  "fls.149 a 164". 
 
O sujeito passivo foi intimado a apresentar recurso para o Conselho 

Pleno, de "fl.166". 
 
Foi lavrado termo de perempção de "fl.167". 
 
Termo de encaminhamento do presente processo ao Conselho Pleno 

do CAT para apreciação do recurso da representação fazendária. De "fl.168". 
 
O sujeito passivo foi intimado a apresentar contradita, de "fl.169". 
 
O sujeito passivo apresenta manifestação de "fls.172 a 173". 
 
Reiterando sua argumentação baseada nas impugnações passada. 

Requerendo, que negue provimento ao recurso interposto pela Fazenda Pública. 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Ao compulsar e analisar as peças constitutivas desta lide, verifiquei 
que razão assiste à nobre Representação Fazendária, quando pugna pela reforma da 
decisão cameral face à aplicação do benefício previsto no § 8º do art. 71 do CTE, 
conforme passo a expor:  

 
O motivo determinante da presente autuação foi pelo fato do sujeito 

passivo ter persistido, por mais de 10 dias, contados da data de ciência do primeiro auto 
de infração n° 4 0108005 754 73, em não apresentar à repartição fiscal o arquivo 
magnético, referente a Jan/2006 a Out/2008, com a correção relativa à divergência entre o 
valor da operação ou prestação informada com o valor da operação ou prestação 
realizada e não apresentou registro tipo 60 subtipos "R".  

 
Em proêmio e para maior clareza deste “decisum”, informo que o 

auto de infração, citado no parágrafo volvido, de nº. 4 0108005 754 73, acatando sugestão 
do ilustre Representante Fazendário, foi julgado na mesma data deste auto, 21 de junho 
de 2016, neste Conselho Pleno. 

 
Face ao auto supracitado, este Conselho Pleno inadmitiu o recurso 

do polo passivo, nos termos lecionados pelo artigo 41, II da Lei nº. 16.469/09, mantendo a 
decisão cameral que julgou parcialmente procedente o lançamento com aplicação do 
benefício previsto no § 8º do art. 71 do CTE.  

 
Em face do presente auto, a Representação Fazendária com escopo 

de demonstrar a ilicitude fiscal praticada pelo polo passivo, acosta a este volume fl. 148, 
planilha, onde relaciona vários autos de infração que a sujeição passiva teve lavrado 
contra si, que demonstram a prática reiterada de fraude fiscal.    

 
Portanto, comprovado está o liame entre a não apresentação dos 

dados reclamado pelo SINTEGRA na autuação presente, o que torna evidente que a 



 

ilicitude fiscal em apreciação, vez que o tipo 60 R, é nas operações com cupom fiscal, o 
correlato do tipo 54 (nota fiscal por mercadoria saídas/ adquirida do informante) quando 
nas operações com nota fiscal emitida por SEPD.   

 
Assim, a omissão de dados desses tipos, visa impedir ou pelo menos 

dificultar a realização de vários levantamentos, dentre os quais o específico, o que não 
permite a aplicação do benefício do § 8º do art. 71 do CTE, vez que não se tem a certeza 
de que não houve ausência de prejuízo ao erário estadual, única hipótese em que poderia 
ser aplicado o benefício em discussão. 

 .        
Assim, voto conhecendo do Recurso da Fazenda Pública para o 

Conselho Pleno, dando-lhe provimento para reformar em parte a decisão cameral e 
afastar a aplicação do § 8º do art. 71 do CTE. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 30 de agosto de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01354/16 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: Pedido de diligência. Indeferido. Multa formal. 
Omissão de registro de saída de mercadorias não tributadas. 
Procedência.  
 
1. Indefere-se pedido de diligência, estando o processo pronto 
para julgamento, podendo-se decidir as questões nele tratadas; 
 
 2. Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada 
não registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, 
correspondente ao saldo das disponibilidades existentes ou das 
constantes do balanço da empresa que exceder ao saldo 
reconstituído, na mesma data; (CTE, art. 25, § 1°, VII); 
 
3. O contribuinte do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 
cumprimento de obrigação tributária, relacionadas com o ICMS, 
devem emitir documento fiscal, em conformidade com a 
operação ou prestação que realizarem (RCTE, art. 141). 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 05 de agosto de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência formulado pela autuada. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Paulo Diniz, Jorge Antônio Bezerra Oliveira e Márcio Nogueira Pedra. Quanto ao mérito, 
por unanimidade de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a 
sentença singular que considerou procedente o auto de infração, retificando o período da 
ocorrência do fato gerador para 12/2008. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Paulo Diniz, Jorge Antônio Bezerra Oliveira e Márcio Nogueira Pedra. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 
omitiu registro de saída de mercadorias (não tributadas/isentas ou com ICMS retido) na 
importância de R$ 8.816.14 (oito mil, oitocentos e dezesseis reais e quatorze centavos), 
no período de 01.01.2008 a 31.12.2008, referente à diferença a maior entre o saldo 
escriturado e o saldo reconstituído, sendo-lhe imputada a exigência da multa formal no 
valor de R$ 1.102,02 (um mil, cento e dois reais e dois centavos) juntamente com os 
acréscimos legais. 

 
Citados como infringidos os arts. 25, §1°, VII e 64, da Lei nº 

11.651/91, c/c o art. 141 do Decreto 4852/97, proposta a penalidade prevista no art. 71, 
VII, "l", da Lei n° 11.651/91, atenuada pelo § 8° desse mesmo artigo e diploma legal. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, 

Detalhamento do Crédito Tributário (fls. 03) e pedido de tramitação conjunta deste 
processo com os de n°s 4.01.13.040236.60 e 4.01.13.040233.18 (fls. 04), dentre outros 
documentos. 

 



 

Intimado (fls.09), o sujeito passivo apresenta impugnação (fls. 12 a 
17), alegando que há fortes indícios de que o trabalho fiscal não levou em consideração os 
empréstimos bancários contratados em instituições financeiras, no período compreendido 
pelo lançamento, o que invalida a premissa adotada no auto de infração, que presume que 
tais suprimentos indevidos de caixa teriam conotação de vendas desacobertadas de 
documentos fiscais. Transcreve dispositivos legais. 

 
Protesta pela posterior juntada de documentos, inclusive de 

levantamento contraditório. 
 
Pede que os autos sejam baixados em diligência para revisão do 

lançamento, por agente estranho à lide. 
 
Finalmente, restando provado que não houve a infração denunciada, 

pede a improcedência do lançamento. 
 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, apreciando 

as razões da defesa, decide pela procedência do lançamento, consoante a Sentença 
n°1629/2015 – JULP (fls. 37 a 47). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 56 a 62), 

reiterando os mesmos pedidos e mesmas razões formuladas na impugnação, expostos 
anteriormente. 

 
A Primeira Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio 

da Resolução n°160/2015 (fls. 65 a 66), encaminha os autos a DRF de circunscrição do 
sujeito passivo para que seu titular designe autoridade fiscal, preferencialmente o autor do 
procedimento, para que realize revisão no lançamento, procedendo a elaboração de novos 
demonstrativos, do manual de auditoria, roteiro 06, apresentando as planilhas ingressos 
contabilizados, ingressos não contabilizados, desembolsos contabilizado, desembolsos 
não contabilizados e suprimentos indevidos, diariamente e com totalizações mensais, de 
acordo com as planilhas constantes do manual supracitado, devendo ser considerado o 
saldo devedor inicial do exercício de 2008 igual a zero, de acordo com as informações 
constantes do balancete analítico e do livro razão. 

 
O autor do lançamento, atendendo a Resolução n°160/2015, revisou 

a Auditoria Fiscal, juntando-a ao processo (fls. 68 a 75), acompanhada de Termo Aditivo 
(fls. 76 a 79), em relatório (fls.80 a 84), efetua esclarecimentos, concluindo que a base de 
cálculo referente as mercadorias não tributadas somou a importância de R$ 18.826,11 
(dezoito mil oitocentos e vinte e seis reais e onze centavos).  

 
Anota que todos os papéis da revisão da auditoria foram acostados 

ao processo 4 0113040 236 60, seguindo o pedido de apensamento de fls. 09 do mesmo. 
 
Intimado (fls. 86 a 87), o sujeito passivo não se manifesta acerca do 

resultado dessa diligencia. 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 

omitiu registro de saída de mercadorias (não tributadas/isentas ou com ICMS retido) na 



 

importância de R$ 8.816.14 (oito mil oitocentos e dezesseis reais e quatorze centavos), no 
período de 01.01.2008 a 31.12.2008, referente à diferença a maior entre o saldo 
escriturado e o saldo reconstituído, sendo-lhe imputada a exigência da multa formal no 
valor de R$ 1.102,02 (um mil cento e dois reais e dois centavos juntamente com os 
acréscimos legais. 

 
A fiscalização citou como infringidos os arts. 25, § 1°, VII e 64, § 2°, 

do Código Tributário Estadual (CTE) c/c o art. 141 do Regulamento do CTE (RCTE), a 
seguir transcritos: 

 
Art. 25. A base de cálculo do imposto será arbitrada pela autoridade fiscal, 
podendo o sujeito passivo contraditá-la no correspondente processo 
administrativo tributário, sempre que, alternativa ou cumulativamente: 
 
§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 
[...] 
VII - ao saldo das disponibilidades existentes ou das constantes do balanço 
da empresa que exceder ao saldo reconstituído, na mesma data; 
[...] 

 
Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do 
imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou 
negativas, estabelecidas na legislação tributária. 
 
§ 2º Os contribuintes do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 
cumprimento de obrigações tributárias, relacionadas com o ICMS, são 
obrigados a manter e escriturar os livros exigidos e a emitir documentos 
fiscais. 

 
Art. 141. O contribuinte do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 
cumprimento de obrigação tributária, relacionadas com o ICMS, devem 
emitir documento fiscal, em conformidade com a operação ou prestação 
que realizarem. 

 
Condenado em Primeira Instância, o sujeito passivo apresentou 

recurso voluntário, onde reitera os pedidos e razões formuladas na impugnação, expostos 
no relatório deste acórdão. 

 
Indefiro o pedido de diligência formulado pela recorrente, por ser 

desnecessário este procedimento, o processo está pronto para julgamento, podendo-se 
decidir as questões nele tratadas. 

 
Prosseguindo, no mérito, alinho-me aos fundamentos da Sentença n° 

1629/2015 – JULP (fls. 37 a 47), transcrevendo-os no meu voto de procedência: 
 
“De início deve ficar claro que os valores apurados pelo fisco foram 

todos extraídos dos seus livros fiscais e/ou contábeis e demais documentos fiscais, além 
de outros dados informados pelo próprio sujeito passivo e que apontaram uma omissão de 
registro de saída de mercadorias não tributadas, isentas e com imposto retido, nos termos 
do inciso VII, § 1°, art. 25, do CTE, que que a lei presume como decorrentes de omissão 
de vendas dessas mercadorias correspondentes as diferenças a maior entre o saldo 
escriturado na contabilidade e o saldo reconstituído pelo fisco. 

 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Rcte/RCTE.htm#A34


 

Assim, pode ser verificado que a fiscalização, no trabalho realizado 
na empresa, detectou uma omissão de saída de mercadorias tributadas, nos períodos e 
valores descritos no lançamento de ofício, pelos motivos elencados na acusação fiscal em 
decorrência dos motivos relacionados nas notas explicativas que, por meio de uma 
presunção relativa (vide inciso VII, § 1°, art. 25 do CTE), indicam a existência de receitas 
originadas de vendas de mercadorias sem documentação fiscal, até porque a única 
atividade da empresa para sua sobrevivência é a venda de mercadorias da qual obtém 
suas receitas para fazer frente as suas despesas, conforme demonstram os 
procedimentos fiscais (Auditoria das Disponibilidades), lembrando que os empréstimos ou 
outros suprimentos ilegais nunca foram apresentados pela defesa e os verificados pela 
fiscalização não puderam ser aceitos por não atenderem aos requisitos necessários 
exigidos pela lei. 

 
Outrossim, o Direito Tributário, por ser ramo do Direito Público, 

vinculado ao Direito Administrativo e fundamentado no Direito Constitucional possui 
regras, princípios e postulados, em que o interesse coletivo se sobrepõe ao particular, isso 
justifica que todos os levantamentos fiscais, devidamente fundamentados, com base em 
procedimentos de auditoria, baseados em livros e documentos fiscais e/ou contábeis do 
sujeito passivo, gozem de presunção relativa de legitimidade, descrita pelo direito 
administrativo como requisito essencial a todo ato administrativo, em que o lançamento 
tributário é uma das suas espécies. 

 
Nesse sentido, entendo que a Auditoria das Disponibilidades, no 

período descrito no auto de infração foi executada com extremo rigor, à luz de farta 
documentação comprobatória, demonstrando cabalmente todas as irregularidades 
detectadas nos exatos valores apurados. 

 
Por outro lado, a defesa, talvez percebendo a clareza da infração 

cometida, nada traz de concreto para contestar o trabalho do fisco e pela clareza do inciso 
VII, § 1°, art. 25 do CTE que, claramente abre ao fisco essa possibilidade dentro do estrito 
controle de legalidade. 

 
Posto isto, concluo que está caracterizada a infração fiscal pelo 

descumprimento de uma obrigação acessória, baseada numa lei em abstrato e num fato 
gerador concreto, fazendo gerar o crédito tributário reclamado pelo lançamento de ofício.” 

 
Quanto a revisão de fls. 80, desconsidero-a, porque resultou em 

aumento do valor autuado, o que é impedido pela legislação. 
 
O período da ocorrência do fato gerador descrito no auto de infração 

deve ser retificado para 12/2008, em razão da omissão apurada decorrer do comparativo 
de saldos no exercício ode 2008.  

 
Ante o exposto, rejeito o pedido de diligência formulado pela 

autuada. Quanto ao mérito, conheço do recurso, nego-lhe provimento para confirmar a 
sentença singular que considerou procedente o auto de infração, retificando o período da 
ocorrência do fato gerador para 12/2008. 

 
 

Sala das sessões, em 29 de agosto de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01356/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro José Pereira D'abadia 
 

 
EMENTA: Multa formal. Documentos fiscais considerados 
extraviados. Procedente em parte. Aplicação do § 3º, do art. 71, 
do CTE, em relação a todas as notas fiscais.  
 
1. Julga-se parcialmente procedente o lançamento, quando a 
instrução processual apontar que o polo passivo atendeu 
parcialmente a exigência primeira; 
 
Aplica-se a orientação contida na norma legal supra, quando o 
entendimento cameral for no sentido de julga-los em grupo. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 22 de julho de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de 
infração no valor da multa formal de R$ 674,80 (seiscentos e setenta e quatro reais e 
oitenta centavos), com a aplicação do § 3º, do art. 71, do CTE, em relação a todas as 
notas fiscais. Foram vencedores os Conselheiros José Pereira D'abadia, José Luiz Rosa e 
Valdir Mendonça Alves. Vencidos os Conselheiros Marlene Maria da Silva Ruguê 
Bernardes e Gilmar Rodrigues de Almeida, que votaram pela procedência parcial do auto 
de infração no valor da multa formal de R$ 13.833,40 (treze mil, oitocentos e trinta e três 
reais e quarenta centavos), com a aplicação do § 3º, do art. 71, do CTE, apenas em 
relação às notas fiscais nºs 126/127, 134/139 e 141/142. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo, em 
epigrafe, não apresentou à Delegacia Fiscal de sua circunscrição os documentos fiscais 
caraterizados pelas notas fiscais Modelo 1, série 1, enumeradas de 001 a 175, no prazo 
que lhe foi estipulado. Por esse motivo, foi-lhe imputada a obrigatoriedade de recolher 
multa formal.  

 
A base legal dada por infringida foi assim descrita: artigo 64 da Lei 

nº. 11651/91, c/c artigo 109 do Decreto nº 4852/97. E a penalidade aplicada: artigo 71, 
XVIII, “a” do CTE.  

 
Com escopo de instruir o feito em sua fase cognitiva o autuante 

acostou aos autos os documentos de fls. 03 a 07. 
 
Intimado, nos termos da lei, o sujeito passivo mantém-se inerte e 

motiva os respectivos termos de revelia, fl. 14 e de perempção, fl. 18.  
 
Com pedido de revisão extraordinária a Gerência Especial de 

Recuperação de Crédito, comparece aos autos, dirigindo-se ao presidente deste Conselho 
Administrativo Tributário, trazendo a argumentação de que seja efetivada nova intimação 
ao polo passivo, em segunda instância, vez que a intimação à Primeira Instância obteve 



 

êxito ao ser enviada para o endereço constante na Receita Federal e anexado aos autos, 
fl. 19.  

 
Despacho nº 2487/2014 – PRES. O Presidente deste CAT, considera 

que pelo exame dos autos restou demonstrada a ineficácia da intimação feita ao seu 
sujeito passivo e apontada no pedido de revisão extraordinária. Determina, entre outras 
providências, o encaminhamento do feito ao NUPRE de Goianésia para que se proceda 
nova intimação para o sujeito passivo apresentar impugnação a segunda instância, desta 
vez no endereço de fl. 9, fl. 21. 

 
O despacho supra foi cumprido, fls. 22/23. 
 
Impugnando o lançamento o polo passivo alega que a baixa da 

empresa foi homologada em 03/01/2014, onde apresentou todos os documentos para 
baixa, inclusive os livros onde designa que as notas fiscais foram lançadas; que no ato de 
baixa, foram apresentadas as notas fiscais utilizadas de nºs 001 a 020, bem como os livros 
fiscais devidamente escriturados e autenticados; que as notas fiscais de nº 021 a 125 
foram devidamente apresentadas e inutilizadas, cf. comprovante de baixa; que não houve 
extravio de documentos fiscais, fls. 26/27. Junta documentos, fls.  28/45.  

 
A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em 

sessão realizada no dia 08/04/2016, fls. 47/48, acatando proposição da Conselheira 
Relatora, considerando que a autuação se refere ao extravio das notas fiscais modelo 1, 
série 1, de números 001 a 175; considerando que o sujeito passivo comprova que apenas 
as notas fiscais de números 21 a 125, fls. 34 - termo de baixa, não estão extraviadas;  
considerando a necessidade do sujeito passivo comprovar que os demais documentos 
não estão extraviados, os de números 001 a 020 e 126 a 175, sob pena de  manutenção 
parcial do auto de infração; resolve, por unanimidades de votos, converter o feito em 
diligência, para tanto remetendo os autos aos Setor de Preparo Processual, com intuito de 
que seja intimado o sujeito passivo no endereço constante às fls. 22, para no prazo de 
trinta (30) dias, a partir da ciência desta, anexar aos autos o comprovante obtido junto à 
repartição fiscal, de que as demais notas fiscais de números 001 a 020 e 126 a 175, não 
se encontram extraviadas, conforme ele mesmo argumenta na peça de impugnação às fls. 
26, de que todos os documentos foram apresentados para efeito da baixa cadastral. 

 
Intimado, nos termos aduzidos pela resolução supre, o sujeito 

passivo retorna ao processo para alegar que o comprovante emitido pela repartição fiscal, 
onde comprova a apresentação dos documentos fiscais, Modelo 1, Série 1 de nº 001 a 02, 
conforme informativo e apresentação de documentos fiscais, anexo II; que é apresentado 
também, a declaração de extravio dos documentos fiscais Modelo 1, Série 1 de nº 126 a 
175; porém, pode vista nos livros fiscais autenticados apresentados, que as notas fiscais 
de nºs 126 a 142 forma devidamente registras, com os impostos devidamente recolhidos,  
fl. 52. Junta documentos, fls. 54/63.  

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Ao compulsar e analisar as peças instrutórias desta ação, verifiquei 
que não houve o extravio das notas fiscais, nos termos aduzidos pela autoridade 
lançadora, sendo procedente os autos somente na importância do valor da multa formal de 
R$ 674,80 (seiscentos e setenta e quatro reais e oitenta centavos), com a aplicação do § 
3º, do art. 71, do CTE, em relação a todas as notas fiscais, “verbis”:  



 

 
Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas:  
 
[...]   

 
§ 3º As multas previstas nas alíneas “a” do inciso XVIII e “a” do inciso XX 
poderão ser aplicadas por grupos de até 25 documentos para nota fiscal, 
modelos 1 ou 1-A, conhecimento de transporte, modelos 8, 9 ou 11, 
conhecimento aéreo, modelo 10, e de até 50 documentos para os demais 
documentos fiscais, quando da prática da irregularidade não ensejar, 
ainda que indiretamente, falta de pagamento de imposto. 
 

Assim, voto conhecendo da impugnação, dando-lhe parcial 
provimento para considerar procedente em parte o auto de infração no valor da multa 
formal de R$ 674,80 (seiscentos e setenta e quatro reais e oitenta centavos), com a 
aplicação do § 3º, do art. 71, do CTE, em relação a todas as notas fiscais.  

 
 

Sala das sessões, em 29 de agosto de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01358/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Renato Moraes Lima 
 

 
EMENTA: Multa formal. Aquisição interestadual de mercadoria. 
Consignação indevida no respectivo documento fiscal de 
alíquota interestadual sob a pretensa condição de contribuinte 
do destinatário. Procedência. 
 
 
Na aquisição interestadual de mercadoria, bem ou serviço, o 
destinatário deve informar ao remetente sua condição de não 
contribuinte do imposto, se for o caso (CTE, art. 44, § 4°), 
cabendo a aplicação de multa equivalente a 70% do valor da 
aquisição da mercadoria ou serviço acompanhada por 
documento fiscal, no qual se consigne, indevidamente, a 
alíquota interestadual (CTE, art. 71, XII, b). 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 14 de janeiro de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer da 
impugnação, negar-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração. Foram 
vencedores os Conselheiros Renato Moraes Lima, David Fernandes de Carvalho e Gilmar 
Rodrigues de Almeida. Vencidos os Conselheiros Álvaro Falanque e Alcedino Gomes 
Barbosa que votaram pela procedência parcial do lançamento fiscal no valor de R$ 
25.512,14 (vinte e cinco mil, quinhentos e doze reais e quatorze centavos), considerando o 
pagamento efetuado às fls. 42 dos autos, para fins de extinção do crédito tributário. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal nos presentes autos é de que a empresa SETE- 
SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 37.264.066/0001-7, CCE 
10.260.404-5, adquiriu bens em outras unidades da Federação, no valor total de R$ 
186.728,08, em que foi indevidamente consignado nos respectivos documentos fiscais 
alíquota interestadual, sob sua pretensa condição de contribuinte, sendo-lhe imputada a 
penalidade pecuniária 70% do valor das aquisições, nos termos do CTE, Art. 71, XII, “b”, 
resultando em R$ 130.709,66 (cento e trinta mil, setecentos e nove reais e sessenta e seis 
centavos). 

 
São citados como infringidos o CTE, Arts. 44, §§ 3° e 4°, e 64, bem 

como o RCTE, Art. 145. 
 
Instruem os autos Detalhamento do Crédito Tributário, fls. 03; e o 

levantamento de notas fiscais interestaduais de mercadorias adquiridas com alíquota 
indevida, fls. 04. 

 
Revel, fls. 06; a autuada apresenta impugnação em segunda 

instância, fls. 12 a 13, em que se atém apenas ao mérito, descrevendo a situação de cada 
uma das 05 notas fiscais arroladas, conforme levantamento de fls. 04, bem como notas 
fiscais complementares a duas das 05 notas fiscais. Assim, apresenta seu parcelamento 
parcial de R$ 12.283,46 sobre o crédito tributário, dando a entender pedido de parcial 



 

procedência nesse valor. Pede o desmembramento entre as partes contenciosa e não 
contenciosa. Junta aos autos a fotocópia das 05 notas fiscais objeto da reclamação, bem 
como as 03 notas complementares a duas dessas 05 notas, fls. 30 a 39, exceto 34 e 35 de 
memória de cálculo. 

 
Foi, ao final, juntado pelo Conselheiro relator via do relatório com os 

dados do parcelamento, fls. 42. 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Em que pese as notas complementares apresentadas, em nada 

muda a acusação que trata de matéria diversa, e, caso pudesse alternativamente se 
estabelecer novação mediante do pagamento do diferencial de alíquota, os valores 
complementares seriam insuficientes, permanecendo a acusação fiscal. Pede o 
desmembramento da parte não contenciosa, entretanto, não cabe atender esse pleito uma 
vez que o auto comporta perfeitamente parte contenciosa e parte não contenciosa. 

 
Ante o exposto, é conhecida a impugnação, mas, por maioria, 

negado provimento para considerar procedente o auto de infração. 
 
É o voto. 

 
 

Sala das sessões, em 29 de agosto de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01363/16 
 
Relator: Conselheiro Edson Abrão da Silva 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de inadmissibilidade do 
recurso do contribuinte, suscitada pelo Relator. Acolhida. Multa 
formal. Documentos fiscais considerados extraviados. Mantida a 
decisão cameral que julgou parcialmente o lançamento. 
 
Estando demonstrado nos autos que o recurso do polo passivo, 
por "ex legis" não será acolhido, mantém -se a decisão cameral 
que julgou parcialmente procedente o lançamento. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 21 
de julho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade do recurso para o Conselho Pleno, feita pelo Conselheiro Relator, tendo 
em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 
16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou parcialmente procedente o auto 
de infração no valor da multa formal de R$ 418.231,62 (quatrocentos e dezoito mil, 
duzentos e trinta e um reais e sessenta e dois centavos). Participaram do julgamento os 
Conselheiros Edson Abrão da Silva, Luis Antônio da Silva Costa, Nivaldo José Mendes, 
Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, Valdir 
Mendonça Alves, Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, 
Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene 
Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Márcio Nogueira Pedra, Nivaldo 
Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Aguinaldo Fernandes de Melo e Victor 
Augusto de Faria Morato. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo não apresentou à Delegacia 
de sua circunscrição os livros e/ou documentos fiscais, no período de 30 dias, conforme 
consta da publicação da portaria que suspendeu a sua inscrição no cadastro estadual, 
razão pela qual são considerados extraviados. Em consequência, fica sujeito a multa 
formal no valor de R$ 419.299,90. 

 
A autoridade lançadora indica como infringido o artigo 64, Lei 

11.651/91, c/c artigo 109, Decreto 4.852/97. Propondo a penalidade do artigo 71, XVIII, 
"a", da Lei 11.651/91 com redação da Lei 12.806/95. 

 
Os documentos que instruem o auto de infração são: Anexo 

Estruturado - Detalhamento de Crédito Tributário, Espelho Cadastral, CIAF - Consulta 
Autenticação Livro Fiscal, Autorizações/ Autenticações/ Liberações Expedidas, Cópia do 
Diário Oficial, Consulta - Informação dos Sócios, "fls. 03 a 10". 

 
O sujeito passivo é intimado a pagar a quantia exigida ou apresentar 

impugnação em Primeira Instância, "fls. 11 a 13". 
 
O sujeito passivo comparece aos autos apresentando impugnação, 

"fls. 16 a 20", arguindo que a publicação da Portaria ocorreu dia 08.09.2010, por isso, 



 

somente a partir dessa data é que seria suspenso o cadastro, sem anterior publicação no 
Diário Oficial, não restam válidos os atos administrativos; além disso, o sujeito passivo diz 
não ter se rogado ao desconhecimento, solicitando a reativação da inscrição e anexando 
livros e notas fiscais, na data 16.08.2010, antes da data de publicação da Portaria. 
Argumenta que sua antecipada solicitação, somados três processos lavrados para 
constituição de crédito tributário de ICMS, demonstram que não desapareceu e sofreu 
fiscalização com a entrega dos documentos. Salienta, ainda, a configuração de bis in idem 
pelas punições de suspender o cadastro da impugnante, lavrar contra ela três autos de 
infração por documentos supostamente extraviados, e aplicação de multa formal, sendo 
que só seriam possíveis se efetivamente estivessem extraviados os documentos. 
Finalmente, apresenta que a multa aplicada possui caráter confiscatório, sendo 
inconstitucional. 

 
Requer que seja declarado totalmente procedente a impugnação no 

que tange a desconstituição do crédito tributário lançado. Anexa documentos de "fls. 21 a 
59". 

 
O Julgador Singular, através da Sentença n° 775/2011 - JULP, "fls. 

61 e 62", decide pela procedência do auto de infração, fundamentando que não há 
hipóteses de nulidade; os documentos apresentados pelo sujeito passivo não comprovam 
a apresentação de qualquer das notas fiscais autorizadas pelo Fisco e, quanto aos livros, 
não satisfazem a notificação da portaria, uma vez que foram apresentados antes da 
publicação desta, restando a presunção de extravio e prosperando a multa proposta; além 
disso, não há bis in idem, pois as punições alegadas pelo sujeito passivo não são, 
necessariamente, do mesmo fato gerador; não se verifica erro de aplicação de multa, ou 
mesmo da atualização do seu valor no tempo; quanto ao caráter confiscatório da multa, 
argui não caber a ele julgar caráter de inconstitucionalidade.  

 
O sujeito passivo é intimado a pagar a quantia exigida ou interpor 

Recurso Voluntário, "fls. 63 a 66". 
 
O sujeito passivo interpõe Recurso Voluntário, "fls. 69 a 79", 

argumentando, preliminarmente, a respeito do cerceamento de defesa, pois suas provas 
apresentadas não foram apreciadas, ou seja, deveriam os contribuintes, cientes de suas 
inscrições suspensas, se manterem assim até que seja publicada qualquer intimação a 
respeito. O auto de Infração, segundo o sujeito passivo, é nulo, já que tendo o fisco 
conhecimento da existência dos documentos, conforme as provas demonstradas pelo 
impugnante, não há como prevalecer a presunção de inexistência destes.  

 
Esclarece, ainda, a realidade dos fatos, narrando que ao tomar 

ciência da situação em que se encontrava, com a suspensão de sua inscrição no cadastro 
de contribuintes do estado, buscou reparar o mal entendido apresentando documentos 
solicitados. 

 
Fundamenta que sem qualquer tipo de processo que demonstre 

irregularidade, não pode o Fisco onerar abusivamente um contribuinte. Argumenta, 
novamente, sobre os três processos como na impugnação. Indaga serem os documentos 
anexados suficientes para comprovar o adimplemento, reforça a mesma colocação sobre 
a entrega anterior à Portaria e posterior à suspenção. Esclarece que o bis in idem arguido 
diz respeito a múltiplas penalidades aplicadas em virtude de erros reiterados decorrentes 
de um mesmo assunto, não exigências múltiplas sobre mesmo fato gerador.  

 



 

Requer que seja declarado nulo o lançamento, subsidiariamente, que 
se reforme a decisão singular julgando extinto o feito com resolução de mérito pela 
comprovação da existência dos documentos, e caso não sejam estes os entendimentos, 
pede para que seja anulada a decisão proferindo-se outra, desde que apreciadas as 
provas anexadas. Anexa documentos de "fls. 80 a 105". 

 
A Terceira Câmara do Concelho Administrativo Tributário, através da 

Resolução 119/2011, "fls. 107 e 108", decide converter o julgamento em diligência e 
encaminhar o processo à Delegacia Regional de Fiscalização de Anápolis, para que sejam 
analisados os documentos apresentados às folhas 24 a 50, informando se os livros e 
documentos fiscais foram realmente apresentados. 

 
O Relatório Diligencial, "fls.109 e 110", esclarece que o documento 

da folha 37 não consta no dossiê da empresa, por isso o auto de infração tratará do 
extravio de seis livros fiscais e três mil documentos fiscais. Anexa documentos "fls. 111 a 
119". 

 
O sujeito passivo é intimado a fim de tomar conhecimento do 

resultado da revisão fiscal, "fls. 120 e 121". 
 
O sujeito passivo oferece Manifestação, "fls. 124 e 125", arguindo 

que o resultado da revisão não é apto para ilidir as provas apresentadas pelo contribuinte, 
visto que não diz se o documento foi falsificado ou não, como foi pedido que o fizesse, 
alegando apenas que não constavam no dossiê da empresa. Assim, o sujeito passivo 
apenas consegue apresentar os documentos e receber provas de seu ato através de 
recibo devidamente assinado, não tendo controle sobre o que é anexado ou não no 
dossiê. Requer, novamente, todos os pedidos do recurso a Segunda Instância. 

 
A Primeira Câmara do Concelho Administrativo Tributário, através do 

Acórdão n° 231/2012, "fls. 127 a 131", decidiu pela procedência parcial do auto de 
infração, fundamentando que não acolhe o argumento do cerceamento de defesa, já que 
não existe na lide ofensa ao capítulo da lei que trata da nulidade dos atos processuais. A 
infração e a penalidade foram corretamente aplicadas e a instrução processual foi precisa, 
assim como o trabalho revisional. Ademais, reforma a multa formal para R$ 418.231,62. 

 
O sujeito passivo é intimado a pagar quantia exigida ou interpor 

recurso ao Concelho Pleno, "fls. 132 e 133". 
 
O sujeito passivo interpõe recurso ao Concelho Pleno, "fls. 136 a 

144", apresentando os mesmos argumentos expostos na peça de Recurso Voluntário e na 
Manifestação.  

 
Requer que seja declarado nulo o lançamento, subsidiariamente, que 

se reforme a decisão singular julgando extinto o feito com resolução de mérito pela 
comprovação da existência dos documentos, e caso não sejam estes os entendimentos, 
pede para que seja anulada a decisão proferindo-se outra, desde que apreciadas as 
provas anexadas. 

 
O Setor de Apoio Jurídico à Presidência - CAT, comparece aos 

autos, "fl. 148", anexando documentos de "fls. 149 a 159". 
 
 
É o relatório. 



 

 
VOTO 

 
Este feito se inicia com a exigência fiscal, em face ao contribuinte 

epigrafado, de recolhimento De multa formal, de acordo com o  descrito na folha de rosto 
deste volume e já informado no relatório que é parte integrante deste “decisum”. 

 
Atendendo aos trâmites legais a lide aporta neste preclaro Conselho 

Pleno, já trazendo em suas peças processuais as manifestações da polaridade passiva, 
em sede de primeira e segunda instâncias, sendo que, na fase singular, manteve-se o 
lançamento em sua integralidade e em sede cameral, o feito julgador parcialmente 
procedente, conforme inferido pela unanimemente pela egrégia Primeira Câmara 
Julgadora, com voto do eminente Conselheiro Relator Cláudio Henrique de Oliveira, que 
textualmente assim se expressou: “... busco a informação trazida na diligencial, fl. 109, 
que noticia sobre o extravio de 06 (seis) livros fiscais, que especifica, e o extravio de 3.000 
(três mil) documentos fiscais. Deduzo do montante inicial do auto de infração (R$ 
419.299,90) o valor correspondente à entrega, feita pelo sujeito passivo, de 04 livros 
fiscais (fls. 35), valor que corresponde à R$ 1.068,28 resultando em um “quantum” de R$ 
418.231,62 (quatrocentos e dezoito mil, duzentos e trinta e um reais e sessenta e dois 
centavos), sendo, portanto, esse o valor da multa formal a ser recolhida pelo sujeito 
passivo.”  

 
Destaco que a decisão cameral, conforme já informado em 

parágrafos volvidos, foi unânime. Em sendo assim, e não havendo decisão deste colendo 
Conselho Administrativo Tributário, que seja conflitante, à que ora é objeto de estudo, 
conclui-se que o recurso da defesa para esta instância e que ora é objeto de análise, é 
carecedor de amparo legal nos termos preconizados pelo inciso II do artigo 41 da Lei nº 
16.469/09, “verbis”: 

 
Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral: 
 
[...] 
 
II - unânime: 
 
a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 

que tenha tratado de matéria idêntica; 
 
b) inequivocamente contrária a: 
 
1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 
 
2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 
que implique reforma parcial ou total da decisão; 
 
c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 
 
d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 
 
§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso 
deve ser liminarmente inadmitido: 
 
I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento; 



 

 
II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa 
da legislação tributária estadual ou à prova constante do processo, ou a 
falsidade da prova. 
 

Assim arguo e acolho a preliminar de inadmissibilidade do recurso 
para o Conselho Pleno, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o 
disposto no inciso II do artigo 41 da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que 
considerou parcialmente procedente o auto de infração no valor da multa formal de R$ 
418.231,62 (quatrocentos e dezoito mil, duzentos e trinta e um reais e sessenta e dois 
centavos). 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 06 de setembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01368/16 
 
Relator: Conselheiro Edson Abrão da Silva 
 

 
EMENTA: Pedido de Revisão Extraordinária. Multa formal. Livros 
e/ou documentos fiscais considerados extraviados. 
Improcedente.  
 
Julga-se improcedente o auto de infração, quando a instrução 
processual apontar que o polo passivo não cometeu o ilícito 
fiscal denunciado na preambular. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 30 
de junho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira 
Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos 
Mariano, Heli José da Silva, Alcedino Gomes Barbosa, Elias Alves dos Santos, José Luiz 
Rosa, David Fernandes de Carvalho, Paulo Diniz, Luis Antônio da Silva Costa, José 
Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene 
Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao 
e José Paixão de Oliveira Gomes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo, em 
epígrafe, não apresentou à Delegacia Fiscal de sua circunscrição os livros e/ou 
documentos fiscais no período que lhe foi estipulado. Por esse motivo, tais documentos 
foram considerados extraviados e foi lhe reclamada a obrigatoriedade de recolher multa 
formal.  

 
A base legal dada por infringida foi assim descrita: artigo 64 da Lei 

nº. 11651/91, c/c artigo 109 do Decreto nº. 4852/97. E a penalidade aplicada: artigo 71, XX 
‘a” 1 do CTE.  

 
O autuante acosta aos autos os documentos de fls. 03/04 com 

escopo de instruir o seu trabalho.  
 
Intimado nos termos da lei, o polo passivo mantém –se inerte e 

motiva os respectivos termos de revelia, fl. 06, de perempção, fl. 10 e de inscrição na 
dívida ativa, fls. 11/12. 

 
Dirigindo-se ao presidente desta Casa Julgadora o polo passivo 

alega que no dia 12/07/2013 apresentou os livros e documentos, objeto desta ação. Para 
comprovar o alegado arrola a este volume cópias autenticadas do Informativo sobre 
Utilização e Apreensão de Documentos Fiscais – Anexo II, fl. 14 e do Termo de Baixa de 
Documento Fiscal, fl. 20. Pugna pela improcedência do lançamento. 

 
Por meio do Despacho nº. 858/2015 –PRES. O nobre presidente 

deste CAT, considera que os documentos tidos como extraviados, conforme comprovado 



 

nos autos, pela defesa, foram apresentados à Delegacia Fiscal de Morrinhos em prazo 
hábil. Determina, entre outras providências, que o feito seja encaminhado ao Conselho 
Pleno para julgamento, fl. 34.  

 
O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada 

no dia 17/11/2015, acatando proposição do Conselheiro Relator, resolve, por unanimidade 
de votos, encaminhar os autos à Delegacia Regional de Fiscalização de Morrinhos - GO, 
para que junte uma cópia do documento original acostado às fls. 19 - Anexo II- tendo em 
vista que este documento se apresenta com defeito, não possibilitando a sua análise para 
um julgamento justo. 

 
A resolução supra foi atendida, fls. 39/40. 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Ao compulsar e analisar as peças constitutivas desta lide, verifiquei 
que o sujeito passivo comprovou que cumpriu a exigência estampada na folha de rosto 
deste volume, em prazo hábil. Fato aliás, reconhecido pelo ilustre presidente deste 
Conselho Administrativo Tributário em seu Despacho nº. 858/2015 –PRES.  

 
Assim, não se pode imputar ao polo passivo a obrigatoriedade de 

recolher multa formal, vez que atendido o preceito estabelecido em lei em seu aspecto 
acessório.  

 
Pelo exposto, voto conhecendo do Pedido de Revisão Extraordinária, 

dando-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração.   
 
 

Sala das sessões plenárias, em 06 de setembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01378/16 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Extravio de documento 
fiscal. Improcedência. 
 
É improcedente o auto de infração relativo a extravio de 
documento fiscal quando comprovada a entrega desses 
documentos em órgão fazendário próprio. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de agosto de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo José Mendes, Carlos Andrade 
Silveira e José Paixão de Oliveira Gomes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 
não apresentou a Delegacia de sua circunscrição as Notas Fiscais modelo 2, Série D-1, 
numerados de 01 a 500, após o trigésimo dia da publicação da Portaria n° 007/2011, que 
suspendeu a sua inscrição no cadastro estadual, presumindo-se extraviados os 
documentos, sendo-lhe imputada a exigência de multa formal. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, extrato da 

Portaria n° 007/11 (fl. 04) e do Controle de Concessão/Autenticação de Documentos 
Fiscais – CIAF (fls. 05). 

 
Intimado em 20/05/2011 (fls. 08 a 09), o sujeito passivo não 

comparece ao processo, sendo declarado revel (fls.10). 
 
Revel, o sujeito passivo apresenta impugnação em Segunda 

Instância (fls.18), pedindo a improcedência do lançamento, alegando que parte dos 
documentos foi baixada pelo órgão fazendário, conforme Termo de Baixa de Documento 
Fiscal não Utilizado n° 052515, sendo que os demais documentos fiscais estão sob 
responsabilidade da empresa, conforme termo de fiel depositário. 

 
Junta cópia do Termo de Baixa de Documento Fiscal não Utilizado n° 

052515 (fls. 21), dentre outros documentos. 
 
A Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio da 

Resolução nº 010/2015 (fls. 31), converte o julgamento em diligência e encaminha os 
autos a Delegacia Regional de Goiânia, para que confirme a veracidade das alegações, 
mediante verificação, no dossiê da empresa, acerca da existência da devolução integral 
dos documentos série D-1 numerados de 01 a 281.  

 
A diligeciadora, em relatório (fls. 35), atesta a veracidade do Termo 

de Baixa de Documento Fiscal não Utilizado n° 052515, juntando nova via deste 



 

documento (fls. 33), o que comprova a entrega das Notas Fiscais de n° 282 a 500, porém, 
não consta do dossiê o comprovante de entrega dos documentos de n° 001 a 281. 

 
Intimado, o sujeito passivo manifesta acerca dessa diligência, 

consoante fls. 41 a 42, oportunidade me que junta cópia de páginas do livro Registro de 
Saídas (fls. 43 a 54), dentre outros documentos. 

 
A Câmara deste Conselho, por meio da Resolução nº 53/2015 (fls. 

64), converte o julgamento em diligencia para que os autos sejam encaminhados à 
GEPRO, a fim de que o sujeito passivo seja intimado a providenciar a apresentação ao 
órgão próprio da Delegacia Regional de Goiânia dos documentos fiscais usados de n° 001 
a 281, promovendo, a seguir, juntada a este feito do respectivo comprovante (Anexo II ou 
Termo de Fiel Depositário).  

 
Intimado, o sujeito passivo junta cópia do Anexo II (fls. 72) e de 

Termo de Fiel Depositário (fls. 76), dentre outros documentos. 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 

extraviou as Notas Fiscais modelo 2, Série D-1, numerados de 01 a 500, no total de 500 
(quinhentos) documentos, sendo-lhe imputada a exigência de multa formal. 

 
O Termo de Baixa de Documento Fiscal não Utilizado n° 052515 (fls. 

21 e 33), comprova a entrega das Notas Fiscais de n° 282 a 500, no total de 219 
(duzentos e dezenove) documentos, tendo os mesmos sido baixados pelo órgão 
fazendário. 

 
O Informativo Sobre a Utilização e Apresentação de Documentos 

Fiscais – Anexo II (fls. 72), revela a entrega das Notas Fiscais de n° 001 a 281, 
remanescentes, ao SEINEF da Agência Fazendária de Inhumas, na data de 18/05/2005. 
Nesse demonstrativo consta a observação de que os documentos fiscais estavam usados, 
foram conferidos e devolvidos ao contribuinte para guarda. Posteriormente, na data de 
08/08/2012, o sócio da empresa, Sérgio Antônio da Silva, firmou com a Secretaria da 
Fazenda Termo de Fiel Depositário (fls. 75), assumindo toda responsabilidade pela guarda 
das Notas Fiscais de n° 001 a 281, dentre outros documentos e livros fiscais. 

 
Os elementos de prova (fls. 21, 33, 72 e 75), exibidos pela defesa, 

demonstram que o sujeito passivo apresentou ao órgão fazendário toda a documentação 
reclamada no auto de infração, afastando a acusação de extravio de documento fiscal, 
motivando a conclusão de improcedência do lançamento. 

 
Ante o exposto, conheço da impugnação, dou-lhe provimento para 

considerar improcedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões, em 06 de setembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01383/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: MULTA FORMAL. Descumprimento de obrigação 
acessória. Omissão de registro de nota fiscal de aquisição de 
mercadorias. Procedência total. Decisão unânime. 
Redução da Multa. Aplicação da forma privilegiada do § 8.º do 
artigo 71 do CTE. Rejeitada por maioria. 
 
Processual. Pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo. 
Rejeitado por maioria. 
 
Preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por 
insegurança na determinação da infração. Rejeitada por 
unanimidade. 
 
O sujeito passivo está obrigado a escriturar em livro próprio as 
entradas, a qualquer título, das mercadorias no estabelecimento. 
 
A forma privilegiada prevista no § 8.º do artigo 71 do CTE 
(redução da multa imposta em 50%) só é aplicável quando da 
prática das irregularidades descritas nos incisos V ao XII deste 
artigo 71 não resultar, ainda que indiretamente, falta de 
pagamento de imposto.  
 
Não existindo nos elementos constitutivos da lide nenhuma 
dúvida a ser dirimida, não se acolhe o pedido de diligência, 
suscitado pela defesa. 
  
Seguro é o lançamento no qual autoridade fiscal competente 
verifica a ocorrência do fator gerador da obrigação, determina a 
matéria tributável, calcula o montante do tributo devido, 
identifica o sujeito passivo e aplica a penalidade cabível. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 23 de outubro de 2015, decidiu, por maioria de votos, rejeitar o pedido de 
diligência formulado pelo Relator. Foram vencedores os Conselheiros Gilmar Rodrigues de 
Almeida e Lidilone Polizeli Bento. Vencido o Conselheiro Rickardo de Souza Santos 
Mariano. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, Gilmar Rodrigues de 
Almeida e Lidilone Polizeli Bento. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer 
do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração, considerando o pagamento de fls. 1085 para possível 
extinção do crédito tributário. Participaram do julgamento os Conselheiros Rickardo de 
Souza Santos Mariano, Gilmar Rodrigues de Almeida e Lidilone Polizeli Bento. E, por 
maioria de votos, rejeitar a aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º do art. 71 da 
Lei nº 11.651/91. Foram vencedores os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida e 
Lidilone Polizeli Bento. Vencido o Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano. 



 

 
R E L A T Ó R I O 

 
O auto de infração em julgamento exige do sujeito passivo o 

pagamento de multa formal em razão de ter deixado de escriturar no Livro Registro de 
Entradas de Mercadorias, no período de dezembro de 2009 a dezembro de 2011, as notas 
fiscais constantes de Relação de NFEs não Registradas em anexo. A penalidade proposta 
foi a do artigo 71, inciso VII, alínea “c”, do CTE, com redação da lei n.º 13.446/99. 

 
A acusação comprova a infração com cópias de Relação de NFEs 

não Registradas, de DANFEs de NF-e e de livros de Registro de Notas Fiscais de 
Entradas. 

 
Regularmente intimado, o sujeito passivo comparece ao feito em 

primeira instância (fls.336), requerendo o pagamento da multa com redução de 50%, nos 
termos do § 8.º do artigo 71 CTE, haja vista ser a empresa do ramo de organização de 
eventos, especialmente formaturas, que não comercializa mercadorias e que não houve 
omissão de pagamento de imposto. Admite determinado montante em notas não lançadas, 
porém ressalta que parte delas se trata de entradas em comodato, bonificação e de 
mercadorias sujeitas à substituição tributária. 

 
Mediante a SENTENÇA N.º 2170/2015 – JULP (fls.718/725), o 

julgador de primeira instância conhece da impugnação, considera a procedência total da 
pretensão fiscal e não acolhe o pedido de aplicação do § 8.º do artigo 71 do CTE. 

 
Em recurso voluntário (fls.729/730), o sujeito passivo reitera o pedido 

de aplicação da forma privilegiada do § 8.º do artigo 71 do CTE. Adiante, pugna pela 
reforma da sentença, no sentido de declarar a improcedência do lançamento ou sua 
nulidade ab initio, por insegurança na determinação da infração. Indiretamente pede a 
realização de diligência para verificar a existência de notas fiscais que estaria 
desobrigado, a seu ver, de escriturar, tais como entradas em comodato, bonificações e de 
mercadorias com imposto retido (sujeitas à substituição tributária).  

 
Relatados, passo ao voto. 
 

 
V O T O 

Cuida-se do julgamento de recurso voluntário à Câmara deste 
CONSELHO, no qual o sujeito passivo pugna pela reforma da sentença, no sentido de 
declarar a improcedência do lançamento ou sua nulidade ab initio, por insegurança na 
determinação da infração. Indiretamente pede a realização de diligência para verificar a 
existência de notas fiscais que estaria desobrigado, a seu ver, de escriturar, tais como 
entradas em comodato, bonificações e de mercadorias com imposto retido (sujeitas à 
substituição tributária). Por fim, pede a aplicação da forma privilegiada do § 8.º do artigo 
71 do CTE.  

O pedido de diligência, formulado pela defesa, não o acolho, por não 
haver nos elementos constitutivos da lide mais nenhuma dúvida a ser dirimida. 

 
Rejeito a preliminar de nulidade da peça básica por insegurança na 

determinação da infração tendo em vista que é seguro o lançamento no qual autoridade 
fiscal competente verifica a ocorrência do fator gerador da obrigação, determina a matéria 
tributável, calcula o montante do tributo devido, identifica o sujeito passivo e aplica a 
penalidade cabível. 



 

 
Quanto ao mérito, infere-se do dispositivo legal abaixo transcrito 

(artigo 308 do RCTE) que a regra é a escrituração de todas as notas fiscais de entradas 
de mercadorias, sejam tributadas ou não, a título gratuito, em comodato ou bonificação, 
inclusive naquelas em que o imposto já esteja retido. Verbis: 

 
 

Art. 308. O livro Registro de Entradas destina-se à escrituração da (Convênio 
SINIEF SN/70, art. 70): 
I - entrada, a qualquer título, de mercadoria no estabelecimento; 
 

O § 8.º do artigo 71 do CTE (abaixo transcrito) só se aplica quando 
restar inequivocamente demonstrado que a obrigação acessória descumprida, in casu, a 
falta de registro no livro próprio das notas fiscais de entradas, não resultou, ainda que 
indiretamente, na falta de pagamento de imposto. Verbis: 

 

FORMA PRIVILEGIADA 

§ 8º Quando da prática das irregularidades descritas nos incisos V ao XII 
deste artigo não resultar, ainda que indiretamente, falta de pagamento de 
imposto, a multa aplicável corresponderá a 50% (cinqüenta por cento) do 
valor fixado para a respectiva infração. 

 
Por todo o exposto, rejeito o pedido de diligência e a preliminar de 

nulidade da peça básica por insegurança na determinação da infração, arguidas pelo 
sujeito passivo. Quanto ao mérito, conheço do recurso do contribuinte, nego-lhe 
provimento, no sentido de confirmar a sentença de Primeira Instância, que julgou 
totalmente procedente o lançamento, devendo ser considerado o pagamento comprovado 
às fls.1085, para efeito de extinção do crédito tributário. Também considerando a 
inexistência de prova de que o imposto não deixou de ser pago, deixo de aplicar o 
privilégio de redução da multa previsto no § 8.º do artigo 71 do CTE.  

 
 
 

Sala das sessões, em 06 de setembro de 2016. 

http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/SINIEF/CVSN_70.htm
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Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01384/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Renato Moraes Lima 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Falta de escrituração de 
documento fiscal de aquisição de mercadoria. Procedência 
parcial. Pedido de aplicação da forma penal privilegiada prevista 
no CTE, Art. 71, § 8º. Rejeitado. 
 
1. O livro Registro de Entradas destina-se à escrituração da 
entrada, a qualquer título, de mercadoria no estabelecimento 
(RCTE, art. 308, I); 
 
2. O valor inicial da exigência deve-se conformar àquele apurado 
em trabalho revisional realizado pelo próprio fisco; 
 
3. Não se aplica a forma privilegiada prevista no CTE, art. 71, § 8, 
tratando-se de situação em que não esteja assegurado que não 
houve prejuízo, ainda que indireto, do pagamento do imposto. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 16 de dezembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
parcialmente procedente o auto de infração no valor da multa de R$ 690.990,38 
(seiscentos e noventa mil, novecentos e noventa reais e trinta e oito centavos). 
Participaram do julgamento os Conselheiros João Divino de Brito, Renato Moraes Lima, 
Talita Pimenta Félix, Mário de Oliveira Andrade e Márcio Nogueira Pedra. E, por maioria 
de votos, rejeitar a aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º, do art. 71, do CTE. 
Foram vencedores os Conselheiros Renato Moraes Lima, Talita Pimenta Félix, Mário de 
Oliveira Andrade e Márcio Nogueira Pedra. Vencido o Conselheiro João Divino de Brito, 
que votou acolhendo a aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º, do art. 71, do CTE. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal nos presentes autos é de falta de registro de notas 
fiscais de aquisição de bens e mercadorias em cada um dos meses de 2013, no valor total 
de R$ 25.607.214,32, sendo cominada a pena pecuniária de 25% desse valor, ou seja, R$ 
6.401.803,59, cobrada juntamente com os acréscimos legais. 

 
São citados como infringidos o CTE, Art. 64 e o RCTE, Art. 308. É 

proposta a pena pecuniária do CTE, Art. 71, VII, “c”. 
 
Instruem os autos o detalhamento do Crédito Tributário, fls. 03 a 04; 

Descritivo Complementar da Ocorrência, fls. 05; CD contendo os levantamentos das notas 
fiscais não registradas, fls. 06; Relatório das Notas Fiscais não Encontradas, fls. 08 a 20; 
levantamento fiscal, fls. 21 a 40, e Recibo de Entrega de Relatórios Digitais, fls. 41. 

 
Intimada, a empresa autuada apresenta impugnação, fls. 46 a 58. O 

julgador singular converte o julgamento em diligência, fls. 110, solicitando que a 
fiscalização, preferencialmente na pessoa da própria agente fiscal autuante, identifique, 



 

por intermédio dos CFOPs de entrada, as mercadorias e bens cuja aquisição sem registro 
não implicou a falta de pagamento de ICMS. A resposta, fls. 111 e 112, foi no sentido de 
corrigir os valores das Notas Fiscais n.os 1841 e 1843, implicando a substancial 
diminuição da base de cálculo da multa de R$ 25.607.214,32 para R$ 2.763.961,54, 
conforme planilha de fls. 113 a 126. 

 
O julgado singular foi de parcial procedência com base no valor da 

revisão, implicando a multa de 25% em R$ 690.990,38, fls. 162 e 163, com concordância 
da Representação Fazendária, fls. 164. 

 
Agora a empresa autuada retorna aos autos com recurso voluntário, 

fls. 170 a 177, com as alegações que se seguem. 
 
Alega erro da pena proposta uma vez que nos termos do CTE, Art. 

71, § 7.º-B, I e II, as incorreções de alíquota, valores de operação ou prestação, base de 
cálculo, crédito ou débito do imposto sejam apenados com multa aplicável a 
irregularidades de livros ou documentos fiscais; nas demais hipóteses a pena aplicável é a 
relativa a omissão de registro ou informação incorreta ou incompleta relativa a qualquer 
campo de registro. Por assim ser, pede a readequação da pena, passando de CTE, Art. 
71, VII, “c” para XXIII, “a”. 

 
Alega também que a multa é confiscatória. Pede, por fim, a aplicação 

da forma penal privilegiada prevista no CTE, Art. 71, § 8.º, tomando por base 
principalmente o fato de que parte significativa das notas fiscais eletrônicas de aquisição 
são de CFOP 1.905 – Remessa para Depósito Fechado, cujo tratamento tributário é de 
não incidência, conforme consta do CTE, Art. 37, I, “j”. Alega que as notas de saída são, 
por seu turno, majoritariamente de retorno de Depósito Fechado, cujo tratamento tributário 
é o mesmo, o que justificaria a forma penal pleiteada. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

Com o advento da Escrituração Fiscal Digital – EFD, poder-se-ía ter 
uma certa confusão entre as multas aplicáveis a arquivos magnéticos e as aplicáveis a 
livros e documentos. O parágrafo 7.º-B do CTE, Art. 71 veio a dirimir tal dúvida. Assim, as 
falhas típicas de livros e documentos fiscais permaneceram com as penas que sempre 
lhes foram cominadas; as falhas por simples erro de transcrição desapareceram, pois os 
assentamentos escriturais válidos passaram a ser os próprios arquivos magnéticos; as 
falhas atinentes estritamente aos arquivos permaneceram apenados com as multas típicas 
de arquivo. 

 
Nos livros tradicionais, a falta de registro de notas fiscais sempre 

teve como típica a pena do CTE, Art. 71, VII, “c”. Pela simples mudança da matriz do livro 
escritural de papel para mídia digital jamais poderia mudar a pena aplicável, o que justifica 
a denegação desse pleito. Assim, não existindo mais o antigo erro de transcrição, a pena 
citada na peça recursal, do inciso XXIII, “a”, fica aplicável apenas a erros do arquivo 
magnético relativos a erro de inscrição estadual, CNPJ, endereço, e-mail, telefone, etc. No 
presente caso, permanece a mesma multa que antes já era cominada ao caso, a do CTE, 
Art. 71, VII, “c”. 

 
Quanto à aplicação da forma penal privilegiada do CTE, Art. 71, § 8.º, 

o resultado da diligência indica, fls. 112, que a possibilidade de aplicação dessa atenuante 



 

seria apenas em relação aos CFOPs 5405, 5551, 5908 e 6908, que totalizaram R$ 
107.514,97, valor muito pouco significativo relativamente à base de cálculo de R$ 
2.763.961,54, não estando, portanto, afastada a possibilidade de prejuízo da arrecadação, 
o que inviabiliza a aplicação da forma penal pleiteada. 

 
Quanto ao aspecto de confiscatoriedade da pena cominada, cabe tão 

somente, no âmbito do processo administrativo tributário, a verificação da correção da 
multa aplicada ao fato concreto. No presente caso, conforme já demonstrado, é observada 
perfeita subsunção do fato à norma, não cabendo a apreciação da norma em abstrato. 

 
Ante o exposto, é conhecido do recurso, negando-se-lhe provimento, 

para confirmar a sentença singular que considerou parcialmente procedente o auto de 
infração no valor da multa de R$ 690.990,38 (seiscentos e noventa mil, novecentos e 
noventa reais e trinta e oito centavos). É rejeitada a aplicação da forma privilegiada 
prevista no § 8º, do art. 71, do CTE. 

 
É o voto. 
 

 
Sala das sessões, em 06 de setembro de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01395/16 
 
Relator: Conselheiro Washington Luis Freire de Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Extravio de documento 
fiscal. Improcedência. Decisão unânime. 
 
 A acusação de extravio de documentos fiscais deve ser 
afastada e o auto de infração julgado improcedente quando o 
sujeito passivo comprovar a entrega de todos os documentos 
fiscais supostamente extraviados em órgão fazendário próprio. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 25 de agosto de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Washington Luis Freire de Oliveira, Valdir 
Mendonça Alves, José Pereira D'abadia, Gilmar Rodrigues de Almeida e José Luiz Rosa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de exigência de multa formal no valor de R$ 368.070,00 
(trezentos e sessenta e oito mil e setenta reais) pelo extravio de 1.500 (um mil e 
quinhentos) jogos de notas fiscais modelo 2, série D-3 nº 9126 a 10625, em decorrência 
de suspensão da sua inscrição cadastral por desaparecimento do endereço declarado.  

 
O auto de infração, lavrado em 16/02/2016, foi instruído com o 

documento denominado Controle de Concessão/Autenticação de Documentos Fiscais - 
CIAF e cópia de espelho cadastral. 

 
Revel em primeira instância, o sujeito passivo apresenta impugnação 

nessa fase, sustentando que apresentou todas as notas fiscais à repartição fazendária de 
sua circunscrição, conforme Pedido e Termo de Baixa de Documento Fiscal e recibo de 
entrega de documentos fiscais. 

 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
O Termo de Baixa de Documento Fiscal nº 156476, relativo aos 

documentos fiscais não utilizados, D-3 nº 9126 a 10625, comprova que o sujeito passivo 
promoveu a apresentação de toda a documentação fiscal supostamente extraviada na 
Delegacia Fiscal de sua circunscrição. 

 
Afastada a presunção de extravio dos documentos fiscais, a multa 

formal não deve prevalecer. 
 
Pelo exposto, conheço da impugnação, dou-lhe provimento para 

julgar improcedente o auto de infração. 



 

 
 

Sala das sessões, em 02 de setembro de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01405/16 
 
Relator: Conselheiro Renato Moraes Lima 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Falta de escrituração de 
documento fiscal de aquisição de mercadoria. Procedência 
parcial. 
 
1. O livro Registro de Entradas destina-se à escrituração da 
entrada, a qualquer título, de mercadoria no estabelecimento 
(RCTE, art. 308, I). 
 
2. O valor inicial da exigência deve-se conformar àquele apurado 
em trabalho revisional realizado pelo próprio fisco. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 17 de dezembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor da multa de R$ 
1.883.721,14 (um milhão, oitocentos e oitenta e três mil, setecentos e vinte e um reais e 
quatorze centavos), já com a aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º, do art. 71, 
do CTE. Participaram do julgamento os Conselheiros Renato Moraes Lima, Talita Pimenta 
Félix, Mário de Oliveira Andrade, José Luiz Rosa e Márcio Nogueira Pedra. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A reclamação fiscal nos presentes autos é de falta de escrituração de 
notas fiscais e notas fiscais eletrônicas de aquisição de mercadorias, em vários meses 
havidos entre fev./2009 e dez./2011, implicando a cominação de penalidade pecuniária de 
25%, R$ 3.831.801,78, sobre o valor das operações não registradas, R$ 15.327.207,12, 
sendo, de plano, reduzida em conformidade com a forma penal privilegiada prevista no 
CTE, Art. 71, § 8.º, para o que é cobrada a multa em metade do valor, 12,5%, que resulta 
em R$ 1.915.900,89, mais os acréscimos legais. 

 
São citados como infringidos o CTE, Art. 64, e o RCTE, Art. 308. É 

proposta a pena pecuniária prevista no CTE, Art. 71, VII, “c”, § 8.º. 
 
Instruem os autos a relação das notas fiscais eletrônicas não 

registradas, fls. 07 a 33; espelho com os dados de algumas notas fiscais eletrônicas, fls. 
34 a 37; Livro de Registro de Entradas – LRE, fls. 38 a 357; relação de notas fiscais não 
registradas, fls. 358; fotocópia das notas fiscais não registradas, fls. 359 a 395. 

 
O levantamento fiscal apresenta detalhamento do crédito tributário 

nas fls. 03 a 06, subtotalizando 35 eventos relativos cada um a um mês, sendo esses 
meses salteados entre fev./2009 e dez./2011. A origem dessas subtotalizações está na 
planilha analítica de notas fiscais eletrônicas não registradas, de fls. 07 a 33. Excetuam, 
porém, do detalhamento do crédito tributário, os eventos “5”, fls. 03, e “13”, fls. 04, que 
englobam, cada um, mais de um mês, superpondo-se tais períodos sobre os períodos 
mensais descritos nos demais eventos da planilha de detalhamento do crédito tributário. 



 

Esses eventos “5” e “13” tem por origem a planilha de fls. 358, relativa à planilha analítica 
de notas fiscais comuns (não eletrônicas) não registradas. 

 
A empresa autuada apresenta impugnação, fls. 400 a 429. O julgador 

singular converte o julgamento em diligência para execução de revisão fiscal, fls. 476, na 
qual, efetuada pelo próprio agente fiscal autuante, fls. 478 e 479, é reduzido o valor final 
total da pena pecuniária lançada, passando de R$ 1.915.900,89 para R$ 1.819.612,89. O 
julgado singular é de parcial procedência nos termos da revisão efetuada, fls. 602 a 605, 
com o que concorda a Representação Fazendária, fls. 606. 

 
A empresa retorna aos autos com peça recursal, fls. 612 a 666, sem 

qualquer preliminar, mas com diversas alegações meritórias pontuais cuja verificação 
implica a remessa dos autos em nova diligência. 

 
É, então, inicialmente exarada, em 13/06/2014, a Resolução n.º 

056/2014-II CJUL, fls. 682 a 684, em que é solicitado da fiscalização a geração de 
arquivos editáveis (tipo xls, mdb, txt, etc.), contendo versão das planilhas de fls. 07 a 33 e 
de fls. 358, porém com os valores mensais finais decorrentes da atualização dos dados 
em conformidade com a revisão fiscal de fls. 478 e 479, sendo juntada cópia aos autos e 
fornecida outra à empresa autuada. 

 
Em ato sequente é solicitado da empresa, estando de posse de via 

do CD com os dados, apresentar arquivo magnético de planilha contraditória, gerada a 
partir das planilhas fornecidas pela fiscalização, apresentando dados complementares, 
dispostos em colunas adicionais, em que a cada linha seja citada a razão de 
impropriedade específica atinente ao caso, reorganizando-se, dessa forma, sua defesa. 

 
A fiscalização junta aos autos o CD de fls. 687, porém, não em 

arquivo editável conforme pedido, mas em arquivo de imagem, do tipo “pdf”. Mesmo 
assim, em virtude da apresentação pela fiscalização desse CD, a recorrente apresenta o 
CD de fls. 700 com as planilhas solicitadas, em Excel, onde é acrescentada a coluna 
observação com as legendas dispostas a seguir. 

 
 
 

Quadro 01: 

2009 

1. Não foi registrado 

2. Não recebida pela ÍNOVA 

3. Registrado corretamente no livro pagina 51 

 



 

Quadro 02: 

2010 

1. Não foi registrado 

2. Não recebida pela ÍNOVA 

3. Recebida e enviada para CONTABILIDADE 

4. Registrado corretamente no livro pagina 06 (ERRO DE DIGITAÇAO) 

4. Registrado corretamente no livro pagina 106 

4. Registrado corretamente no livro pagina 107 

4. Registrado corretamente no livro pagina 15 (ERRO DE DIGITAÇAO 461) 

4. Registrado corretamente no livro pagina 49 

4. Registrado corretamente no livro pagina 52 

4. Registrado corretamente no PROCESSO PÁGINA 110 

 

Quadro 03: 

2011 

2. não encontrado  

1. Não foi registrado 

2. Não recebida pela ÍNOVA 

 

Quadro 04: 

São não lançadas no livro próprio 

1. Não foi registrado 

2. Não recebida pela ÍNOVA 

 
A maioria das observações são com a legenda “não foi registrado”. 

Também há casos cuja legenda é “Recebida e enviada para CONTABILIDADE” (um caso 
em 2010). 

Seguem-se os casos de registros não encontrados pela fiscalização 
em que a defesa alega que os mesmos foram efetuados, mas que, entretanto, observa-se 
realmente não haver os registros nas folhas indicadas do LRE. 

 
Quadro 05: 

NF Mod Serie Data Valor BC ICMS Chave OBSERVAÇOES 

28087 55 1 06/10/2010 1.056,00 1.056,00 126,72 

26101094679 
47900255555 
00100002808 
71833018429 

Registrado  
corretamente  

no PROCESSO  
PÁGINA 110 

5008 55 1 09/10/2009 7.335,00 4.314,45 733,46 

52091007548 
66600012855 
00100000500 
80000206209 

Registrado  
corretamente no livro  

pagina 51 (fls.  
88 dos autos) 

264564 55 1 08/02/2010 22.680,00 

  

52100206314327 
000203550010002 
645641110802108 

Registrado corretamente 
no livro pagina 15 (ERRO 
DE DIGITAÇAO 461) – fls. 

119 dos autos 

4025 55 14 29/11/2010 480,00   

52101102341 
88100463155 
01400000402 
50591784088 

Registrado  
corretamente no livro  

pagina 106 (fls.  
210 dos autos) 

 



 

Tem-se também os casos a seguir, de registros não encontrados 
pela fiscalização, em que a defesa alega que os registros foram efetuados, e que 
realmente se encontram nas folhas indicadas do LRE. 

 
Quadro 06: 

NF Mod Serie Data Valor BC ICMS Chave OBSERVAÇOES 

55712 55 2 13/01/2010 6.300,00 6.300,00 756,00 
2710010375394 

50001725500200005 
57121111301100 

Registrado corretamente  
no livro pagina 06  

(ERRO DE DIGITAÇAO) 
(fls. 110 dos autos) 

Foi equivocadamente 
registrada como 55.721 

757 55 6 02/07/2010 6.750,00   

51100702916 
26501047555 
00600000075 
70009452416 

Registrado  
corretamente  

no livro  
pagina 49 

(fls. 153 dos autos) 

26384 55 1 07/07/2010 6.030,00   

51100707773 
29500018855 
00100002638 
42110707109 

Registrado  
corretamente  

no livro  
pagina 49 

(fls. 153 dos autos) 

70771 55 1 16/07/2010 18.000,00   

29100709112 
48900318355 
00100007077 
10006719825 

Registrado  
corretamente  

no livro  
pagina 52 

(fls. 156 dos autos) 

29651 55 1 07/12/2010 14.040,00   

52101261068 
27601245555 
00100002965 
11283098338 

Registrado  
corretamente  

no livro  
pagina 106 

(fls. 210 dos autos) 

16830 55 3 17/12/2010 14.400,00   

52101201615 
81400206655 
00300001683 
01612542878 

Registrado  
corretamente  

no livro  
pagina 107 

(fls. 211 dos autos) 

  
Há, por fim, os casos de legenda “não encontrado” (9 casos em 

2011) e “Não recebida pela ÍNOVA” (vários casos em todas as planilhas), os quais 
demandam exibição dos espelhos dos dados ou fotocópias das mesmas (no caso das 
notas fiscais, modelo 1, foram devidamente juntadas fotocópias das mesmas, conforme 
disposto nas fls. 359 a 395, ainda na fase inicial de instrução processual). 

 
Os autos saem, então, em nova diligência, sendo solicitado da 

Coordenação de Documentos Fiscais da Gerência de Informações Econômico Fiscais - 
GIEF efetuar a juntada dos dados dos espelhos de todas as notas fiscais eletrônicas cuja 
legenda na coluna "observações" dos três arquivos Excel relativos a notas fiscais 
eletrônicas (2009, 2010 e 2011) contidos no CD, de fls. 700, seja "não encontrado" ou 
"Não recebida pela ÍNOVA", sendo juntado um CD com esses espelhos aos autos, fls.734, 
e outro sendo entregue à recorrente. 

 
As notas fiscais eletrônicas de 2011 não encontradas no LRE foram: 



 

 
Quadro 07: 

 
 

As notas fiscais eletrônicas de 2009 com alegação de não terem sido 
recebidas pela Ínova foram: 

 
Quadro 08: 

 
 

As notas fiscais eletrônicas de 2010 com alegação de não terem sido 
recebidas pela Ínova foram: 

 
Quadro 09: 



 

 
 

As notas fiscais eletrônicas de 2011 com alegação de não terem sido 
recebidas pela Ínova foram: 

 



 

Quadro 10: 

 
 

É o relatório. 
 

V O T O 

 
Sobre os casos cuja observação consta a legenda “não foi 

registrado”, implica ser a autuada ré confessa. NESTES CASOS e no de legenda 
“Recebida e enviada para CONTABILIDADE”, TEM-SE ABSOLUTA PROCEDÊNCIA DA 
RECLAMAÇÃO FISCAL e NEM DEVERIA SER OBJETO DE CONTENCIOSIDADE. 

 
QUANTO AOS CASOS DO QUADRO 05, registros em que a defesa 

afirmou que foram efetuados, porém não encontrados pela fiscalização e confirmados por 
realmente não constarem nas folhas indicadas pela defendente no LRE, TEM-SE 
TAMBÉM ABSOLUTA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO FISCAL. 

 
OS CASOS DO QUADRO 06, registros não encontrados pela 

fiscalização em que a defesa alegou que os registros foram efetuados, e realmente se 
encontram nas folhas indicadas do LRE, HÁ, PORTANTO, ABSOLUTA 
IMPROCEDÊNCIA. 

 
As notas fiscais com alegação pela recorrente de “não encontradas” 

e “não recebidas pela Ínova” SÃO TAMBÉM CASOS de PROCEDÊNCIA, e têm seus 
espelhos em arquivos do CD de fls. 734, que estão dispostas nos quadros 07 a 10 do 
relatório do presente acórdão. 

 
Diante do ora exposto, torna-se claro que além das alterações já 

dispostas nas fls. 479 (relatório da primeira revisão fiscal, efetuada a pedido do julgador 
singular) sobre o detalhamento do crédito tributário de fls. 03 a 06, também acrescentam-
se as alterações decorrentes do Quadro 06. 

 



 

Quadro 06: 
NF Mod Serie Data Valor BC ICMS Chave OBSERVAÇOES 

55712 55 2 13/01/2010 6.300,00 6.300,00 756,00 
2710010375394 

50001725500200005 
57121111301100 

Registrado corretamente  
no livro pagina 06  

(ERRO DE DIGITAÇAO) 
(fls. 110 dos autos) 

Foi equivocadamente 
registrada como 55.721 

757 55 6 02/07/2010 6.750,00   

51100702916 
26501047555 
00600000075 
70009452416 

Registrado  
corretamente  

no livro  
pagina 49 

(fls. 153 dos autos) 

26384 55 1 07/07/2010 6.030,00   

51100707773 
29500018855 
00100002638 
42110707109 

Registrado  
corretamente  

no livro  
pagina 49 

(fls. 153 dos autos) 

70771 55 1 16/07/2010 18.000,00   

29100709112 
48900318355 
00100007077 
10006719825 

Registrado  
corretamente  

no livro  
pagina 52 

(fls. 156 dos autos) 

29651 55 1 07/12/2010 14.040,00   

52101261068 
27601245555 
00100002965 
11283098338 

Registrado  
corretamente  

no livro  
pagina 106 

(fls. 210 dos autos) 

16830 55 3 17/12/2010 14.400,00   

52101201615 
81400206655 
00300001683 
01612542878 

Registrado  
corretamente  

no livro  
pagina 107 

(fls. 211 dos autos) 

 
Assim, acrescenta-se ao quadro de detalhamento do crédito tributário 

de fls. 03 a 06 as seguintes alterações que reduzem a base de cálculo em R$ 65.520,00, e 
o valor da pena pecuniária em 12,5% desse valor, ou seja, em R$ 8.190,00: 

 

Quadro 11: 

2.010 
Abatimento 

à BC 

Abatimento 
acumulado 

à BC no 
mês 

Resultado final 
de abatimento 
acumulado à 
BC no mês 

BC 
original 

do mês – 
Cpo E 

BC 
corrigida do 
mês – Cpo 

E corr. 

Multa 
corrigida do 
mês – Cpos 
G e O corr. 

Multa 
corrigida 

com § 8.º – 
Cpo Q corr. 

Jan. 6.300,00 6.300,00 6.300,00 142.520,20 136.220,20 34.055,05 17.027,53 

Jul. 6.750,00 6.750,00 
     

Jul. 6.030,00 12.780,00 
     

Jul. 18.000,00 30.780,00 30.780,00 53.882,90 23.102,90 5.775,73 2.887,86 

Dez. 14.040,00 14.040,00 
     

Dez. 14.400,00 28.440,00 28.440,00 94.674,32 66.234,32 16.558,58 8.279,29 

 
65.520,00 

 
65.520,00 

    
 



 

Por todo o exposto, é dado parcial provimento ao Recurso Voluntário 
para reformar o julgado singular de parcial procedência da multa pecuniária em R$ 
1.891.911,14, passando a parcial procedência para R$ 1.883.721,14 (= 1.891.911,14 – 
8.190,00) pela falta de registro de aquisições no montante (base de cálculo) que passa 
de R$ 15.135.289,12 para R$ 15.069.769,12 (= 15.135.289,12 – 65.520,00). 

 
É o voto. 
 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 13 de setembro de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01410/16 
 
Relator: Conselheiro Heli José da Silva 
 

 
EMENTA: I - ICMS. Obrigação tributária acessória. Omissão de 
registro de Notas Fiscais de aquisição de mercadorias. 
Procedência parcial. Decisão unânime. 
 
1. A entrada de mercadoria, a qualquer título, no 
estabelecimento de contribuinte do ICMS, deve ser registrada no 
livro fiscal próprio, conforme previsto no Regulamento do 
Código Tributário Estadual. (artigo 308, Decreto n.º 4.852/97); 
 
2. Comprovada a omissão do registro de documento fiscal 
relativo a aquisição de mercadorias ou utilização de serviços, é 
correta a imposição de penalidade de caráter formal pelo 
descumprimento dessa obrigação acessória. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 28 
de junho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do recurso do Contribuinte 
para o Conselho Pleno, negar-lhe provimento para manter a decisão cameral que 
considerou parcialmente procedente o auto de infração no valor da multa formal de R$ 
3.704.542,31 (três milhões, setecentos e quatro mil, quinhentos e quarenta e dois reais e 
trinta e um centavos), devendo ser considerado, no entanto, o pagamento às fls. 647, para 
fins de possível extinção do crédito tributário. Participaram da decisão os Conselheiros 
Heli José da Silva, Alcedino Gomes Barbosa, Elias Alves dos Santos, José Luiz Rosa, 
Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Paulo Diniz, Washington Luis Freire de Oliveira, José 
Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene 
Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, 
José Paixão de Oliveira Gomes, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo 
José Mendes, Lidilone Polizeli Bento e Rickardo de Souza Santos Mariano. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a acusação fiscal estampada no auto de infração que o sujeito 
passivo deixou de escriturar no Livro Registro de Entradas do ano de 2.010, e nos meses 
de janeiro e fevereiro de 2.011 as Notas Fiscais de entradas correspondentes às 
aquisições de serviços de telecomunicação, razão pela qual fica obrigado ao pagamento 
de multa formal no valor original de R$ 4.429.450,30 (quatro milhões, quatrocentos e vinte 
e nove mil, quatrocentos e cinquenta reais e trinta centavos), correspondente a 25% do 
valor dos documentos fiscais não registrados. 

Foi indicado como infringido o artigo 64, da Lei nº 11.651/91, CTE, 
combina com o artigo 308, e capitulo IV-A, do Decreto nº 4.852/97 - RCTE, sendo 
proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso VII, alínea “c”, do CTE com a redação 
da Lei nº 13.446/99. 

O auto de infração, lavrado em 18 de novembro de 2.013, foi 
instruído com Portaria atribuindo competência aos fiscais autuantes para realizar 
procedimentos de fiscalização em empresa de grande porte, Nota Explicativa descrevendo 



 

os procedimentos de fiscalização e a irregularidade autuada, cópia do livro Registro de 
Entradas, recibo de entrega de arquivos digitais, mídia digital, relação de Notas Fiscais de 
entradas não registradas, e demonstrativo do cálculo da multa aplicada, fls. 05/536. 

Instaurando o contraditório em Primeira Instância, o sujeito passivo, 
devidamente representado por seu advogado, defensório às fls. 541/554, pede que a 
multa aplicada seja afastada porque parte das Notas Fiscais foi registrada em livro próprio, 
e pela desproporcionalidade da multa aplicada. Alternativamente, pede a aplicação da 
forma privilegiada de penalidade prevista no § 8º do artigo 71, do CTE. 

Promove a juntada das cópias dos documentos às fls. 555/616. 

O julgador singular, por meio do despacho nº 1012/14-JULP, fls. 
618, converte o julgamento em diligência junto à Gerência de Substituição Tributária, para 
proceder à revisão do levantamento efetuado e a exclusão dos documentos fiscais 
registrados. 

Em atendimento, foram excluídas as Notas Fiscais efetivamente 
registradas e elaborados novos demonstrativos fiscais, fls. 621/627, com redução do total 
da exigência da multa formal para o montante de R$ 3.704.542,31 (três milhões, 
setecentos e quatro mil, quinhentos e quarenta e dois reais e trinta e um centavos). 

Intimado do resultado da diligência, o sujeito passivo apresenta 
manifestação de concordância, fls. 633/635, informando que promoveu o recolhimento da 
multa formal, nos termos da diligência, com os descontos concedidos pelo Programa de 
Incentivo à Regularização Fiscal de Empresas no Estado de Goiás – REGULARIZA, 
instituído pela Lei nº 18.459/2014, conforme documento de fls. 637/639. 

O julgador singular decidiu pela parcial procedência do auto de 
infração no valor da multa formal no montante apurado na diligência, conforme consta da 
Sentença nº 16/2015 – JULP, fls. 648/649. 

A Fazenda Pública concordou com a decisão singular, fls. 650. 

Intimado a recolher o remanescente no valor de R$ 18.186,87 
(dezoito mil, cento e oitenta e seis reais e oitenta e sete centavos), fls. 652, o sujeito 
passivo apresenta Recurso Voluntário no qual sustenta que promoveu a quitação integral 
do auto de infração. 

Aduz que a diligência, ao excluir as Notas Fiscais registradas, 
reduziu o débito em 16,37%, correspondendo o remanescente a 83,63% do total original, 
sendo que a empresa já recolheu esse percentual do débito original com as reduções do 
REGULARIZA. 

A Segunda Câmara deste Conselho decidiu, por maioria de votos, 
conhecer do recurso voluntário, negar-lhe provimento para confirmar a decisão singular 
que considerou procedente em parte o auto de infração no valor da multa formal de R$ 
3.704.542,31 (três milhões, setecentos e quatro mil, quinhentos e quarenta e dois reais e 
trinta e um centavos), considerando o pagamento de fls. 647 para fins de possível extinção 
do crédito tributário. Também por maioria de votos, rejeitar a aplicação da forma 
privilegiada prevista no § 8º, do artigo 71, do CTE. 

A decisão encontra-se consubstanciada no Acórdão nº 2.064/2015, 
fls. 711/715. 

A Representação Fazendária se manifesta concorde com a decisão 
cameral. 

Irresignado, o sujeito passivo apresenta o Recurso ao Conselho 
Pleno, fls. 724/734, no qual reitera os argumentos já expendidos nas fases anteriores, com 
o argumento de que o entendimento exarado no Acórdão vergastado não merece 



 

prosperar, pelo fato de que promoveu o recolhimento correspondente a 100% (cem por 
cento) do valor que remanesceu após o trabalho revisional. Destaca que 16,37% do débito 
foi cancelado pela sentença e 83,63% foi quitado por intermédio do Regulariza. 

Assim, por considerar que adimpliu os valores apurados pela 
fiscalização que ainda estariam em aberto, afirma ser imperioso que se faça a extinção da 
presente cobrança. 

Promove, outrossim, a juntada aos autos das cópias dos 
documentos às fls. 736/767. 

Após, apresenta o Memorial às fls. 772/776, por intermédio do qual 
reitera os argumentos já apresentados. 

Novos Memoriais são apresentados às fls. 880/884 e 888/892, 
contendo as mesmas razões já declinadas nas manifestações anteriores. 

Este é o relatório 
 

V O T O 
 

O recurso apresentado pelo sujeito passivo, à semelhança do 
Recurso Voluntário, questiona apenas o cálculo efetuado pelo setor de preparo 
processual, pois no entendimento da recorrente não haveria qualquer diferença a ser 
exigida, em face do recolhimento por ela efetuado com as reduções do programa 
REGULARIZA (Lei nº 18.459/2014). 

Destaque-se, por oportuno e necessário, que ao aderir ao Programa 
de Incentivo à Regularização Fiscal de Empresas no Estado de Goiás – REGULARIZA, 
instituído pela Lei nº 18.459/2014, o sujeito passivo confessou de forma irretratável a 
dívida, e renunciou a qualquer defesa ou recurso, bem como caracterizou a desistência 
em relação aos já interpostos nos termos do artigo 5º, § 2º, III, até o montante pago. 

No caso em análise, segundo o cálculo do setor de preparo 
processual, a empresa efetuou o recolhimento da multa no percentual correspondente a 
99,63091% do valor total da multa exigida, e não da totalidade do valor condenado em 
Primeira Instância. 

Por considerar que a discussão nesta fase de julgamento é idêntica 
à debatida na fase cameral, e por entender que o Acórdão cameral detalhou, com esmero, 
toda a questão, tomo a liberdade de transcrever e tornar como parte integrante das 
minhas razões, as apresentadas pelo Conselheiro Washington Luís Freire de Oliveira, que 
assim se posicionou: 

"Muito embora o cálculo apresentado pela recorrente para justificar a 
quitação do auto de infração seja coerente quando se utiliza o valor total devido e a 
correção pelo período médio, a legislação determina que o valor do montante devido 
seja corrigido monetariamente tomando o valor devido de multa formal de cada mês e 
não o mês médio do período autuado. 

A exclusão das notas fiscais na diligência não foi uniforme em todos 
os meses, e por isso a empresa não poderia ter calculado o montante devido abatendo 
um percentual do total, como se o valor correspondente a exclusão das notas fiscais 
fosse aplicado de forma uniforme e proporcional em todos os meses indicados no 
detalhamento do crédito tributário. 

É claro que a exclusão dos valores de algumas notas deve ser 
efetuada nos meses em essas mesmas notas estavam contidas e não de forma 
englobada, por meio da aplicação de um percentual de redução sobre o total. Por óbvio, 
a redução da exigência fiscal nos últimos meses tem um impacto menor do que teria se 



 

fosse nos primeiros meses em razão da correção da multa ser mensal. No caso em 
análise as notas excluídas representaram uma redução específica em cada mês 
conforme quadro de fls. 621 que indica o montante de multa formal devido em cada 
mês, devendo incidir a correção sobre cada valor ali indicado. 

O valor cobrado do sujeito passivo na intimação para apresentação 
de recurso voluntário corresponde apenas ao remanescente entre o valor recolhido com 
as reduções do REGULARIZA (a empresa recolheu 99,63091% do total devido e não 
100% do valor apurado na diligência fiscal) e o valor devido apurado após a redução 
obtida na diligência fiscal (quadro de fls. 621). 

[...] 

Ante o exposto, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento 
para confirmar a decisão singular que julgou procedente o auto de infração no valor da 
multa formal de R$ 3.704.542,31 (três milhões, setecentos e quatro mil, quinhentos e 
quarenta e dois reais e trinta e um centavos), considerando o pagamento de fls. 647 
(efetuado nos termos do REGULARIZA - Lei nº 18.459/2014) para fins de possível 
extinção do crédito tributário, sem aplicação da forma privilegiada de penalidade 
prevista no § 8º do art. 71 do CTE”. 

Entendo, portanto, em face à clareza das razões expostas pelo 
digno Conselheiro, consoante acima transcrito, despiciendo agregar novas 
considerações, razão pela qual nego provimento ao recurso apresentado, devendo, 
consequentemente, ser mantida a decisão cameral.  

Diante do exposto, corretamente tipificada a infração ensejadora do 
lançamento, no mérito, acompanhado pela maioria dos meus pares, voto, para conhecer 
do Recurso ao Conselho Pleno, negar-lhe provimento para manter a decisão cameral que 
considerou procedente em parte o auto de infração, no valor da multa formal de R$ 
3.704.542,31 (três milhões, setecentos e quatro mil, quinhentos e quarenta e dois reais e 
trinta e um centavos), devendo ser considerado, no entanto, o pagamento às fls. 647, 
para fins de possível extinção do crédito tributário. 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 13 de setembro de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01413/16 
 
Relatora: Conselheira Talita Pimenta Félix 
 

 
EMENTA: ICMS. ADESÃO AO RECUPERAR. CONFISSÃO 
IRRETRATÁVEL DE DÍVIDA. PAGAMENTO PARCIAL. 
 
Havendo a adesão ao programa de recuperação fiscal 
(RECUPERAR, art. 5º, § 2º, III), há a consequente confissão 
irretratável da dívida. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 16 de dezembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de 
infração no valor da multa formal de R$ 1.262,87 (um mil, duzentos e sessenta e dois reais 
e oitenta e sete centavos), considerando o pagamento de fls. 55 para fins de extinção do 
crédito tributário. Participaram do julgamento os Conselheiros Talita Pimenta Félix, Mário 
de Oliveira Andrade, José Luiz Rosa, Márcio Nogueira Pedra e Renato Moraes Lima. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

1 Fundamentação do AIIM 
 
O AIIM (auto de infração e imposição de multa) versa sobre omissão 

de registro de saída de mercadoria não tributada, na importância de R$ 116.553,73. Do 
suposto descumprimento, lançou-se crédito tributário (multa formal) no valor de R$ 
14.569,22. 

Respectiva norma individual e concreta (o auto de infração) registra 
como infringidos os artigos 25, § 1º, IV e § 2º e 64, todos do CTE/GO (Lei n. 11.651/91), 
donde foi imposta a penalidade prescrita no art. 71, inciso VII, “I” § 8º do CTE/GO com 
redação dada pela Lei n. 15.505/2005. 

 
2 Termo de Revelia 
 
Em razão da não apresentação de defesa, o NUPRE (Núcleo de 

Preparo Processual), responsável pelo saneamento e preparo do processo, lavrou “termo 
de revelia” (fls.16), com fundamento no art. 28, inciso I, § 1º, do PAT/GO (Lei n.16.469/09). 

 
3 Intimação Para Apresentação de Impugnação em Segunda          

Instância. 
 
Intimado, via AR (fl.19), o sujeito passivo apresentou impugnação em 

segunda instância (fl.24), tempestivamente, conforme art, 34, I, do PAT/GO. 
 
4 Da Impugnação em Segunda Instância 
 
Em sua peça defensória o impugnante alega que houve falha do Sr. 

Leandro Rodrigues Alves – AFRE II 137-6, que não providenciou a baixa do registro da 
notificação nº 1836/2011, relativa à auditoria do movimento financeiro de 2006. 

 



 

Ademais, o AIIM trata da reincidência do auto nº 4011101338586, no 
qual consta defesa. 

 
5 Resoluções nº 029/2015 e 077/2015 da Terceira Câmara  
 
À unanimidade, os membros da Terceira Câmara encaminharam o 

processo à Delegacia de Fiscalização de Goiânia, para que seu titular determine auditor 
competente, preferencialmente a autuante, para verificar e apurar as alegações e 
documentos juntados pela recorrente e que preste outras informações que julgar 
necessárias à elucidação da lide (fls.34/35). 

 
Nova resolução determinou novo envio ao órgão supracitado, para 

que se refizesse o levantamento apresentado pelo sujeito passivo, especialmente os 
documentos de fls. 36/40 (fl.46). 

 
Tentou-se notificar o contribuinte para apresentar os comprovantes 

de receitas e despesas relacionadas nas páginas 37 e 38 do processo, todavia a empresa 
está “suspensa por desaparecimento e o sócio não foi localizado em seu endereço 
residencial, conforme consta no relatório”. (fl.52) 

 
A pedido do Representante Fazendário (fl. 54), fez-se a juntada do 

documento (fls. 55) que demonstra ter o contribuinte aderido ao RECUPERAR (Lei nº 18.1 
73), momento em que efetuou o pagamento parcial da multa, no valor de R$ 897,31 

 
É como relato. 
  

VOTO 
 

 
1. PRELIMINARMENTE  
 
1.1 Da Tempestividade  
 
Tendo em vista que o contribuinte apresentou recurso no prazo legal, 

tempestiva é a manifestação do sujeito passivo, nos termos do art. 34, I, “a”, da Lei 
16.469/09. 

 
2. DO MÉRITO 
 
Haja vista a existência de confissão irretratável de dívida ocorrida por 

meio do parcelamento do débito tributário mediante a adesão ao Programa de 
Recuperação de Débitos da Fazenda Pública – RECUPERAR, operou-se a desistência da 
análise de mérito do presente recurso voluntário, conforme art. 6º, § 2º do PAT/GO (Lei 
16.469/09), bem como o art. 5º, § 2º, III, da Lei nº 18.173/2013 , pelo que deixo de analisar 
o mérito. 

Portanto, havendo o pagamento parcial, impõe-se a procedência do 
auto de infração para que o contribuinte adimpla com o restante do parcelamento, o qual 
perfaz o quantum referente a R$ 1.262,87 (mil, duzentos e sessenta reais e oitenta e sete 
centavos). 

 
3. Conclusão 
Ante o exposto, diante das circunstâncias e da fundamentação ora 

esposada, conheço da Impugnação para julgar procedente o Auto de Infração.  



 

É como voto. 
 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 13 de setembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01419/16 
 
Relatora: Conselheira Talita Pimenta Félix 
 

 
EMENTA: ICMS. DESCUMPRIMENTO DE DEVER 
INSTRUMENTAL. ART. 64 DO CTE/GO.  
 
O sujeito passivo é obrigado a cumprir as determinações da 
legislação, sejam elas positivas ou negativas.  
 
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.  
 
A juntada de mensagens unilaterais e seguidas, não 
respondidas, sem a presença de qualquer elemento de 
comprovação mais robusto, isto é, de maior carga valorativa, 
não é suficiente para a formação do convencimento do julgador 
acerca do elencado pela contribuinte. 
 
 
MULTA FORMAL. PENA PECUNIÁRIA. ART. 71, DO CTE/GO. 
RECONHECIMENTO. FORMA PRIVILEGIADA. 
 
Conforme art. 71, § 8º da Lei n. 11.651/1991, não havendo falta 
do pagamento da obrigação principal a multa será reduzida em 
50% (cinquenta por cento). 
 
 
ANO-CALENDÁRIO: Julho/2012 e Março, Abril, Junho, Julho, 
Agosto, Setembro e Dezembro/2013 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 26 de outubro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para manter a sentença singular e considerar parcialmente 
procedente o auto de infração no valor da multa formal de R$1.840.904,90 (um milhão, 
oitocentos e quarenta mil, novecentos e quatro reais e noventa centavos), referente a 
Sentença nº 1846/2015-JULP de fls. 115 a 118. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Talita Pimenta Félix, Mário de Oliveira Andrade, Álvaro Falanque, Elias Alves 
dos Santos e Antônio Martins da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

1 Fundamentação do Lançamento Tributário  

O AIIM (auto de infração e imposição de multa) versa sobre a 
cobrança de multa formal correspondente ao preenchimento incorreto das notas fiscais 
descriminadas às fls. 02, no tocante à consignação da alíquota interestadual enquanto 
condição de contribuinte do destinatário.   



 

Foram elencados como infringidos os art. 44, § 3º e 64 do CTE/GO 
(Lei nº 11.651/91), razão pela qual impôs-se a multa formal positivada no art. 71, inciso 
XII, alínea “b”, do CTE/GO com redação da Lei nº 14.058/2001.  

2 Notificação do Lançamento  

O AIIM foi lavrado em 12/06/2014, tendo o sujeito passivo 
comparecido espontaneamente ao processo, antes mesmo que fosse procedida sua 
intimação, pelo que se encontra suprida tal exigência, conforme inteligência do art. 14, § 7º 
do PAT/GO (Lei 16.469/09).  

3 Impugnação a Primeira Instância  

Insurgindo-se contra a autuação, o Impugnante alega (fls. 07 e 
27/40), preliminarmente:  

(i) a insegurança jurídica na determinação da infração devido a 
insuficiência de dados sobre as operações e a fragilidade das informações, o que 
prejudica a defesa do contribuinte considerando :  

(i.1) que as notas fiscais de nº 4942, 4943, 4951, 4952 e 25038, 
objetos do presente AIIM, já encontravam-se canceladas desde 15/03/2013, isto é, antes 
mesmo do tempo da autuação pelo fisco.   

(i.2) que as notas fiscais que subsistiram foram corrigidas por meio 
das Notas Fiscais Complementares de ICMS nº 25.446e 25.447, ambas em 16/10/2013.  

(i.3) que foi diligente ao advertir o fornecedor, Indutil Indústria de 
Tintas Ltda., emitente das NF nº 000.027.223 de 03/06/2013 e 000.028.296 de 
02/08/2013, o qual não conseguiu corrigir tais documentos por se tratar de erro na 
alíquota, conforme art. 7º, § 1ª-A do Convênio N/S de 15/12/70.  

Quanto ao Mérito:  

(i) que não incorreu na infração constante no art. 64 do CTE, uma 
vez que agiu com diligência ao informar e requerer ao fornecedor das mercadorias a 
correção dos documentos fiscais, uma vez que esta não poderia, considerando que não se 
trata a impugnante de contribuinte do ICMS.  

(ii) que são atos que apesar de irregulares, do ponto de vista formal, 
não guarda qualquer relação de intuito sonegador, tendo em vista que os atos praticados 
são desprovidos de má-fé, não podendo, deste modo, incidir a presente penalidade sobre 
o caso dos autos.  

(iii) Por fim, entende que deve ser aplicada a redução da multa em 
50%, considerando o § 8º, do art. 71 do CTE/GO o qual elenca a referida redução quando 
a pratica de irregularidades não resultam na falta de pagamento do imposto.  

4 Despacho nº 1993/2014 – JULP  

Em consideração aos princípios da verdade material e da ampla 
defesa, encaminhou, o nobre julgador, os autos à Delegacia Regional de Fiscalização de 
Origem para que esta se manifeste apresentando parecer conclusivo a respeito das 



 

alegações do sujeito passivo de fls. 07 e 27/40, e informando, ainda, os dados que julgar 
pertinentes.  

5 Resposta ao Despacho 1993/2014 – JULP  

Às fls. 61, comparece a Coordenação de Auditoria da Delegacia 
Regional de Fiscalização de Goiânia informando a procedência das alegações do 
contribuinte no tocante às notas fiscais com operações anuladas ou canceladas, quais 
sejam as de nº. 4942, 4943, 4951, 4952, 25038, bem como aquelas para as quis foram 
emitidas notas fiscais complementares, quais sejam as de nº. 25406 e 25405.  

Deste modo fora reduzido o valor da multa formal para o montante de 
R$ 1.840.904,90 (um milhão, oitocentos e quarenta mil, novecentos e quatro reais e 
noventa centavos), conforme anexo de fls. 60.  

6 Manifestação ao Despacho 1993/2014 – JULP  

Aduz, a contribuinte, às fls. 68/79, que concorda em parte com a 
resposta apresentada pela Coordenação de Auditoria da Delegacia Regional de 
Fiscalização de Goiânia, na redução do montante devido, reiterando todos os demais 
pontos aduzidos na impugnação acerca da comprovação da advertência aos 
fornecedores, bem como o relativo à insegurança na determinação da infração, e a 
aplicação da multa privilegiada.  

7 Sentença nº 1846/2014 - JULP  

Em decisão singular de fls. 109/113, o Julgador, decidiu pela parcial 
procedência dos pleitos e conseqüente manutenção do auto de infração, sob o 
fundamento de que:  

(i) não há qualquer nulidade nos autos, considerando que foram 
conferidas ao sujeito passivo, todos os meios de defesa, em atenção ao devido processo 
legal, bem como a juntada de todas as prova que fundamentam o presente AIIM.  

(ii) acolhe a pretensão relativa à aplicação da multa em sua forma 
privilegiada, tendo em vista que a referida irregularidade não gerou, ainda que de forma 
indireta, falta de pagamento do imposto, conforme  o § 8º, do art. 71, do CTE/GO.   

(iii) homologa a diferença de valores encontradas através da 
auditoria procedida pela Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia no total de R$ 
1.840.904,90 (um milhão, oitocentos e quarenta mil, novecentos e quatro reais e noventa 
centavos).  

8 Despacho 704/2015 – GERF  

A Gerência de Representação Fazendária/ Superintendência da 
Receita – GERF/SR opõe, mediante o presente despacho, ciência da Sentença 1846/15 
JULP de fls.109/113, em 02/07/2015.  

9 Da Intimação da Sentença  

Fora o sujeito passivo intimado do conteúdo decisório da sentença 
em 07/07/2015, pessoalmente, conforme fls. 124.  



 

10 Do Recurso Voluntário  

Aduz, o recorrente, em seu recurso voluntário, que houve o 
cumprimento da obrigação acessória considerando que:  

(i) procedeu com a devida comunicação aos fornecedores para que, 
a condição de contribuintes do ICMS, adequassem a Documentação Fiscal aos padrões 
legais exigidos.  

(ii) não possui qualquer interesse na aquisição de mercadorias com a 
utilização de alíquota menor, considerando que esta atua apenas no ramo de serviços, 
razão pela qual, sequer, será contribuinte de ICMS.  

(iii) não deveria ser penalizado o adquirente de boa-fé por erro do 
fornecedor, que mesmo após de comunicado, não procedeu com a regularização da 
documentação fiscal.  

É o relatório.  

VOTO 

 

1. PRELIMINARMENTE  

1.1 DA TEMPESTIVIDADE E DA CAPACIDADE POSTULATÓRIA   

Tendo em vista que o sujeito passivo fora intimado do Recurso 
Voluntário, em 07/07/2015, e que protocolizou sua defesa em 20/07/2015, tempestiva, é a 
manifestação do sujeito passivo, nos termos do art. 34, II, “b”, da Lei 16.469/09.  

Quanto à capacidade postulatória, de acordo com o art. 11 da Lei n. 
16.468/09, o sujeito passivo poderá postular em causa própria ou representado por 
advogado, este o caso dos autos, conforme se depreende das fls. 41, suprido encontra-se 
tal requisito legal.  

2.  DO MÉRITO  

2.1  DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA  

Depreende-se do auto de infração que a recorrente fora autuado por 
descumprimento de dever instrumental que ensejou a aplicação da penalidade contida no 
art. 71, XII, b, do CTE/GO, com redação da Lei 14.058/01  

Alega a contribuinte que procedeu com a devida comunicação ao 
fornecedor para que adequasse a Documentação Fiscal aos padrões legais no tocante às 
informações da alíquota interestadual na condição de contribuinte do destinatário, sem, 
todavia, obter êxito, uma vez que ao tentar a referida correção, estes não conseguiram 
devido ao elencado pelo art. 7º, § 1ª-A do Convênio N/S de 15/12/70.  

Aduz, ainda, que apesar de existirem outros meios para a citada 
retificação, não mais obteve retorno dos contatos firmados com o fornecedor. Assim, 
entende ter guardado, toda a diligência necessária para a solução do equívoco, razão pela 



 

qual não poderia ser punida em virtude do erro de outrem, haja vista a ausência interesse 
no aproveitamento de créditos do ICMS, considerando que não é contribuinte do mesmo.  

Exposta a defesa da contribuinte, entendo não merecer atenção, pelo 
que passo a explicar.  

Com relação às alegações em torno da comunicação do equívoco, 
não as considero como aptas à demonstração da verdade dos fatos, considerando se 
tratar de um diálogo unilateral, isto é, sem que houvesse qualquer resposta do fornecedor, 
seja em razão da possibilidade ou impossibilidade de correção da alíquota, como 
apontado pela contribuinte.  

Ora, é sabido que o julgador encontra-se adstrito ao livre 
convencimento motivado, que se diferencia do livre convencimento pelo fato de que o ao 
formar seu convencimento, aquele que julga deve estar estritamente embasado nos fatos 
alegados e provados nos autos, para que só então constitua o fato jurídico tributário.  

Neste sentido, aponta MALATESTA apud DABUL (2004, p. 84) que 
“a verdade é a conformidade da noção ideológica com a realidade”, e a condenação, por 
sua vez dependerá da certeza dos fatos, assim compreendida como a convicção gerada 
na consciência do juiz, razão pela qual possui, necessariamente, maior cunho psicológico, 
que efetivamente jurídico. Ou melhor falando, a prova atua sobre o psicológico do 
julgador, que ao formar sua convicção de forma clara e motivada, produz a norma 
individual e concreta, concedendo juridicidade aos fatos trazidos à sua apreciação.  

Desta forma, formará, o julgador, sua convicção a partir do 
sopesamento dos valores trazidos por meio das provas carreadas aos autos, sendo este 
um processo não só de cunho axiológico, mas interpretativo que resultará numa hierarquia 
entre estas provas, a qual denomina Fabiana Del Padre Toméii de hierarquia axiológica 
móvel, uma vez que não há prescrição explicita no ordenamento para a  tal valoração, 
assumindo, portanto, caráter principiológico, e depende da apreciação do julgador em 
razão das peculiaridades do caso concreto.  

Para que haja esta atuação valorativa, aquele que julga poderá se 
utilizar, ainda, das máximas de experiência, que segundo a autora citada no parágrafo 
anterior são:   

[...] juízos hipotéticos de conteúdo geral, desligados dos fatos concretos que 
se julgam no processo, procedentes da experiência, mas independentes dos 
casos particulares de cuja observação são deduzidos e que, acima desses 
casos, pretendem ter validade para outros novos.   

Assim, considerando os e-mails juntados às fls. 49/51 não visualizo 
nada além de mensagens unilaterais e seguidas, sem a juntada de qualquer comprovação 
mais robusta, isto é de maior carga valorativa, que forme um convencimento acerca do 
elencado pela contribuinte. É possível que estejamos diante de um aspecto que contenha 
parte verdade, mas que não é suficiente para se presumir a totalidade dos fatos 
elencados, uma vez que apresentam-se como meros indícios.  

Em se tratando das alegações referentes à falta de interesse na 
aquisição de mercadorias com a utilização de alíquota menor, devido à impossibilidade de 
aproveitamento do crédito, trata-se de uma mera manobra do contribuinte para se ver livre 
da autuação, considerado que ainda que não haja o referido aproveitamento de crédito a 



 

alíquota inferior implica diretamente no barateamento do valor para aquisição da 
mercadoria.   

Desta forma, não tecerei maiores comentários acerca deste tópico, 
tendo em vista que em nada, tal alegação, alteraria o disposto até o momento, seja acerca 
das questões de fato ou de direito aduzidas nos autos.  

3. CONCLUSÃO  

Diante do exposto, voto pela parcial improcedência do Recurso 
Voluntário, considerando os termos da decisão de Primeiro Grau (fls. 109/113).    

É como voto.  

 

1.DABUL, Alessandra. Da Prova no Processo Administrativo Tributário. Curitiba: 
Juruá, 2004. ii Tomé, Fabiana Del Padre. Aprova no Direito Tributário. São Paulo: Noeses, 2011.  

 
 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 13 de setembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01427/16 
 
Relatora: Conselheira Talita Pimenta Félix 
 

 
EMENTA: DESCUMPRIMENTO DE DEVER INSTRUMENTAL.  
DIVERGÊNCIA DE VALORES. ART. 64 DO CTE/GO.  
 
O sujeito passivo é obrigado a cumprir as determinações da 
legislação, sejam elas positivas ou negativas. Sendo vedado 
qualquer dispositivo legal que exclua ou limite o direito do 
Fisco.  
 
 
MULTA FORMAL. PENA PECUNIÁRIA. SUA FORMA 
PRIVILEGIADA.  
 
Conforme art. 71, § 8º da Lei n. 11.651/1991, não havendo falta 
do pagamento da obrigação principal a multa será reduzida em 
50% (cinquenta por cento). 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 24 de junho de 2015, decidiu, por unanimidade de votos,  conhecer do 
recurso, dar-lhe parcial provimento para julgar procedente o auto de infração  com a 
aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º do artigo 71 da Lei 11.651/91, com a nova 
redação dada pela Lei 13.194/97. Conforme dispõe o § 2º, do artigo 6º da Lei 16.469 não 
foram apreciadas as demais questões, face à confissão irretratável da dívida, por meio de 
pagamento do crédito tributário, conforme fls. 42 e 43 dos autos. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Talita Pimenta Félix, José Luiz Rosa, João Divino de Brito e 
Mário de Oliveira Andrade. Nos termos do art. 51, § 6º, Inciso II do Regimento Interno do 
CAT, o Coordenador da Câmara, Conselheiro Mário de Oliveira Andrade, proferiu seu 
voto, acompanhando o Relator, face ausência de dois Conselheiros do Fisco. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

1 Fundamentação do Lançamento Tributário  

O AIIM (auto de infração e imposição de multa) versa sobre a 
cobrança de multa formal tendo em vista a divergência de valores encontrada quando da 
análise dos valores das operações e prestações declaradas por meio dos arquivos 
magnéticos e do documento de informação e apuração de imposto, referente aos meses 
de abril, maio, julho, agosto, e dezembro de 2009.  

Foram declarados infringidos os art. 55, II e 64 do CTE/GO (Lei nº 
11.651/91) c/c art. 1º, parágrafos 1º, 2º e 5º do Anexo X do RICMS/GO (Decreto 4.852/97), 
razão pela qual impôs-se a multa formal positivada no art. 71, inciso XII, alínea “d”, do 
CTE/GO com redação da Lei nº 15.921/2006.  

2 Notificação do Lançamento  



 

O AIIM foi lavrado em 11/04/2012, sendo o sujeito passivo intimado, 
via AR, em 29/05/2012, sendo, portanto, tempestiva a impugnação apresentada às fls. 
17/27, recebida em 26/06/2012.  

3 Impugnação a Primeira Instância  

Insurgindo-se contra a autuação, o Impugnante alega (fls. 15/34), em 
preliminar:  

(i) incompetência legal da autoridade coatora, em decorrência de o 
AFRE I (TTE) não ser o agente competente para efetuar auditorias, haja vista sua  

incapacidade técnica para tanto, considerado o nível de carreira por 
ele exercido. Fora ressaltado, ainda, o fato de que a autoridade lançadora exerceu sua 
atividade à margem da lei por não possuir Ordem de Serviço para a execução da tarefa, 
sendo tal fato situação de flagrante incompetência do agente, nos termos do art. 19 da Lei 
13.266/1998.  

(ii) a nulidade do AIIM por cerceamento ao direito de defesa, haja 
vista a limitação na documentação juntada pelo agente autuador que não juntou os 
relatórios fiscais, conforme solicitado pelo impugnante, em atenção ao art. 20, inc. III, da 
Lei 16.469/2009.   

E, no Mérito:  

(i) a descaracterização da multa formal agravada imposta ao 
contribuinte, considerando ser esta extrema e muito danosa face ao descumprimento de 
uma simples formalidade em função de inexatidão material, qual seja, erro de digitação, 
inexistindo, portanto, o dolo.  

(ii) que com a simples observação dos arquivos não poderia ser 
verificada a referida diferença de valores ensejadora do presente AIIM, sendo necessário, 
para tanto, uma auditoria minuciosa, o que não foi verificado.   

Fora apresentada ainda, uma segunda impugnação extemporânea 
de fls. (38/91), requerendo a redução da multa em 50%, considerando o § 8º, do art. 71 do 
CTE/GO o qual elenca a referida redução quando a pratica de irregularidades não 
resultam na falta de pagamento do imposto.  

4 Sentença nº 2352/2014 - JULP  

Em decisão singular, o Julgador, decidiu pela improcedência dos 
pleitos e conseqüente manutenção do AIIM, sob o fundamento de que:  

(i) não houve cerceamento de defesa, considerando que foram 
conferidas ao sujeito passivo, todos os meios de defesa, em atenção ao devido processo 
legal.  

(ii) não houve incompetência funcional, haja vista e tratar de 
microempresa, a qual está de acordo com as atribuições conferidas ao cargo AFRE I, 
conforme art. 4º, I, “b”, item 7, da Lei nº 13.266/97.   



 

(iii) os autos estão devidamente instruídos com todos os 
levantamentos comparativos, entre os arquivos magnéticos e a DPI, aptos a demonstrar a 
diferença de valores de forma clara  

(iv) o sujeito passivo descumpriu a obrigação acessória disposta em 
lei, no art. 55, II do CTE/GO, o qual fica obrigado ao pagamento da respectiva penalidade 
constante no art. 71 do mesmo diploma legal.  

(v) a redução da multa, ora pleiteada, não é cabível haja vista a 
inconsistência das informações lançadas na DPI, as quais denotam a declaração a menor 
e, portanto, o recolhimento a menor do tributo.  

5 Da Intimação da Sentença  

Fora o sujeito passivo intimado do conteúdo decisório da sentença 
em 03/10/2014, via AR, conforme fls. 52.  

6 Do Recurso Voluntário  

Alega o Recorrente em seu Recurso Voluntário que:  

(i) a incompetência funcional da autoridade coatora, seja pela 
suspensão da aplicação da Lei 13.266/98 à época do fato, em atenção à liminar concedida 
em ação direta de inconstitucionalidade nº. 398-0/200 que tramitava no órgão pleno do TJ-
GO sob nº. 200801138242, seja pela inexistência da ordem se serviço correspondente.  

(ii) houve o cerceamento de defesa, haja vista a não juntada dos 
relatórios-fonte que demonstram a suposta divergência.  

(iii) e, por fim, a inexistência da omissão no recolhimento do ICMS, 
uma vez que as supostas diferenças encontradas, não servem de base de cálculo para 
apuração do montante devido da referida exação.  

É o relatório.  

VOTO 

 

1. DO MÉRITO  

1.1 DA APLICAÇÃO DA MULTA PRIVILEGIADA  

Depreende-se do auto de infração que a recorrente fora autuado por 
descumprimento de dever instrumental que ensejou a aplicação da penalidade contida no 
art. 71, XII, d, 2, do CTE/GO, com redação da Lei 15.921/06.  

Alega o contribuinte que lhe é cabível, em caso de reconhecimento 
da procedência da multa formal, a penalidade em sua forma privilegiada, conforme consta 
no art. 71, § 8º do CTE/GO, que segue in verbis:  

§ 8º - Quando da prática das irregularidades descritas neste artigo não 
resultar, ainda que indiretamente, falta de pagamento do imposto, a multa 



 

aplicável corresponderá a 50% (cinqüenta por cento) do valor fixado para a 
respectiva infração.  

Conforme consta da descrição fática do auto de infração, a multa 
formal é derivada da divergência constante entre os arquivos magnéticos e do documento 
de apuração de tributos.   

Pois bem, não é possível visualizar nos autos como o sujeito passivo 
poderia incorrer na conduta relativa ao recolhimento a menor de tributos, considerando 
que os arquivos magnéticos apresentados junto à Fazenda Estadual não operaram como 
base para a entrega da declaração de apuração de tributos.   

Tanto o é que verificada a divergência entre ambos, o valor que fora 
declarado a menor é o constante nos arquivos magnéticos e não no documento de 
apuração do tributo, o que, na verdade, constitui, descumprimento de dever instrumental, 
mas não à obrigação principal.  

Deste modo, não havendo quaisquer indícios acerca da falta de 
pagamento do tributo, compreendo pelo cabimento da multa privilegiada, nos termos do § 
8º do art. 71 do CTE/GO.  

1.2 DA CONFISSÃO IRRETRATÁVEL DE DÍVIDA  

Haja vista a existência de confissão irretratável de dívida ocorrida por 
meio do pagamento do débito tributário, conforme se depreende das fls. 42/43, operou-se 
a desistência da análise das demais questões de mérito presentes no recurso voluntário, 
conforme art. 6º, § 2º do PAT/GO (Lei 16.469/09), pelo que deixo de analisar o mérito   

3. CONCLUSÃO  

Diante de todo o exposto, decido pela parcial procedência do 
Recurso Voluntário, no tocante ao cabimento da multa privilegiada (art. 71, § 8º do 
CTE/GO), e pela impossibilidade de análise do mérito em seus demais tópicos, 
considerando a existência de confissão irretratável.  

É como voto.  

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 13 de setembro de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01429/16 
 
Relatora: Conselheira Talita Pimenta Félix 
 

 
EMENTA: DESCUMPRIMENTO DE DEVER INSTRUMENTAL. NÃO 
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS. SUSPENSÃO DE 
CADASTRO ESTADUAL. ART. 64 DO CTE/GO.  
O sujeito passivo é obrigado a cumprir as determinações da 
legislação, sejam elas positivas ou negativas. Sendo vedado 
qualquer dispositivo legal que exclua ou limite o direito do 
Fisco.  
 
MULTA FORMAL. PENA PECUNIÁRIA. ART. 71, DO CTE/GO. 
Conforme art. 71, inciso XV, "h", 1, da Lei n. 11.651/1991,   
 
ANO-CALENDÁRIO: 2008 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 25 de junho de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, negar-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Talita Pimenta Félix, Rickardo de Souza 
Santos Mariano, João Divino de Brito e Mário de Oliveira Andrade. Nos termos do art. 51 § 
6º, Inciso II do Regimento Interno do CAT, o Coordenador da Câmara, Conselheiro Mário 
de Oliveira Andrade, proferiu seu voto, acompanhando o Relator, face a ausência de dois 
Conselheiros do Fisco. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

1 Fundamentação do Lançamento Tributário  

O AIIM (auto de infração e imposição de multa) diz sobre 
estabelecimento que não adotou Equipamento Emissor de Cupom Fiscal. O contribuinte 
ficou obrigado a utilizar o ECF desde 01/09/2008. Reivindica-se multa formal, com o valor 
apurado e demonstrado em detalhamento anexado ao AIIM (“Anexo Estruturado – 
Detalhamento do Crédito Tributário”  

O lançamento tributário registra como infringidos os art. 64, Lei nº 
11.651/91 c/c art. 1º e 4º, anexo XI, Decreto 4.852/97, donde foi proposta a penalidade 
prescrita no art. 71, inciso XV, alínea “h”, item 1 da Lei nº 11.651/91 com redação da Lei nº 
15.1505/2005.  

2 Notificação do Lançamento  

Fora, o sujeito passivo intimado, via AR, em 26/03/12 para 
apresentar impugnação, deixando, todavia, o prazo legal (art. 34, I, “a” da Lei 16.469/09) 
transcorrer in albis, razão pela qual fora lavrado termo de revelia (fls. 08) em desfavor 
deste.  

3 Impugnação à Segunda Instância  



 

Elenca, a impugnante (fl. 14) que “não tem condição financeira para 
efetuar o recolhimento da multa visto que a mesma não tem comércio na empresa no 
varejo e nem no atacado ela é simplesmente prestação de serviços de estamparia ela tem 
a inscrição estadual simplesmente para fazer a remessa de mercadoria de retorno”.  

Solicita, ainda, a dispensa do uso obrigatório de EFC e o 
arquivamento do presente processo, em razão de não haver a exploração de atividade 
comercial, mas sim a de prestação de serviços  

  É como relato.  

VOTO 

 

 1. DA TEMPESTIVIDADE  

Tendo em vista que o termo de revelia é datado de 04/05/12 e a 
impugnação de segunda instância fora apresentada em 09/05/12, tempestiva é a 
manifestação do sujeito passivo, nos termos do art. 34, I, “a”, da Lei 16.469/09.  

 2. DO MÉRITO  

Conforme pode-se depreender dos autos, o sujeito passivo fora 
autuado por não adotar o equipamento Emissor de Cupom Fiscal, o qual era de uso 
obrigatório desde 01/09/2008, fato este que acarretou, ainda, a exigência de multa formal, 
conforme anexo do AIIM.  

Em seu favor alega a pessoa jurídica ré (fl. 14) que: (i) não possui 
condições financeiras para arcar com a multa formal, e; (ii) em decorrência da atividade 
realizada pela contribuinte, solicita dispensa do uso obrigatório de ECF, bem como 
arquivamento do processo.  

Pois bem, nota-se que em momento algum trouxe, a impugnante, 
razões de direito que demonstrem a impropriedade do AIIM lavrado, ou fáticas, que 
expusessem a incongruência deste com os eventos ensejadores da infração, bem como 
qualquer prova que ilidisse a cobrança da exação, se contentando, tão somente, em 
justificar o não pagamento do mesmo por ausência de recursos, fato este que não a exime 
da obrigação tributária imposta por meio do lançamento.  

Ressalte-se, ainda, que esta não é a via competente para o pleito 
referente à dispensa do uso obrigatório de ECF, o qual deverá ser realizado mediante 
procedimento administrativo adequado.  

Sem mais delongas, conheço da Impugnação em Segunda Instância, 
para negar-lhe provimento, afirmando, assim, a procedência do AIIM.  

É como voto.  

 
 



 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 13 de setembro de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01436/16 
 
Relator: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: Multa formal. Notas fiscais não escrituradas no livro 
Registro de Entrada de Mercadoria. Procedente em parte.  
 
Estando apontado nos autos que o polo passivo atendeu 
parcialmente à exigência vestibular, acolhe-se parcialmente o 
recurso da Fazenda para reformar em parte a decisão singular. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 07 de julho de 2016, decidiu,    por maioria de votos,  conhecer do recurso 
de ofício, dar-lhe parcial provimento para reformar a sentença singular e considerar 
parcialmente procedente o auto de infração, no valor da multa formal de R$ 8.048,90 (oito 
mil e quarenta e oito reais e noventa centavos).  Foram vencedores os Conselheiros 
Rickardo de Souza Santos Mariano, José Paixão de Oliveira Gomes, Masayuki Missao e 
Aldeci de Souza Flor. Vencido o Conselheiro Mário de Oliveira Andrade que votou pela 
procedência parcial no valor da multa formal de R$15.473,90 (quinze mil, quatrocentos e 
setenta e três reais e noventa centavos) 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo deixou de escriturar no livro 
entradas a nota fiscal n°. diversos, conforme demonstrativo e documentos anexos. Em 
consequência sujeito à multa, juntamente com os acréscimos legais. 

 
Tem-se como infringidas as disposições do art. 64, da Lei 11.651/91 

c/c art.308, Decreto 4.852/97. Propõe-se a penalidade contida no art.71, VII, "c", da Lei 
11.651/91 com redação conferida pela Lei 13.446/99. 

 
A autoridade fiscal instrui o auto de infração com os seguintes 

documentos: Anexo Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário, Anexo Estruturado 
– Descritivo Complementar da Ocorrência, Relação de NFEs Não Registradas, Recibo de 
Entradas de Relatórios Digitais, CD contendo a cópia do processo, "fls.03 a 14". 

 
Às "fls.15" o sujeito passivo é intimado a pagar ou apresentar 

Impugnação à Primeira Instância. 
 
 A empresa autuada comparece aos autos e apresenta Impugnação 

à Primeira Instância, "fls.19 a 20", na qual alega que a empresa realizou levantamento e 
concluiu que grande parte das notas fiscais estão registradas. Assevera que em relação à 
nota fiscal n°. 23282, expedida por um fornecedor, está sob sindicância policial. Afirma 
que efetuou o pagamento da multa corrigida.  

 
Ante o exposto, requer a improcedência do auto de infração. 
 
Acompanham a impugnação os seguintes documentos: Comprovante 

de Pagamento, Alteração Contratual, Boletim de Ocorrência, Identificação Pessoal, 



 

Registros Fiscais dos Documentos de Entradas de Mercadorias e Aquisições de 
Mercadorias, "fls.21 a 183". 

 
Mediante Despacho n°1182/2014, "fls.185", o Julgador Singular 

determina o encaminhamento dos autos à Delegacia de Fiscalização de Luziânia a fim de 
que seu titular, determine que auditores fiscais possam verificar todas as argumentações 
apresentadas pela defesa. 

 
Às "fls.192", o auditor fiscal apresenta Relatório Diligencial, no qual 

informa que foi elaborado nova planilha com os valores corretos, visto que a autuada 
ainda poderia aproveitar-se da espontaneidade fiscal. São juntados aos autos: Relação de 
NFEs Não Registradas, Resumo Mensal de NFEs Não registradas, "fls.187 a 191". 

 
Às "fls.193", o sujeito passivo é intimado a tomar ciência do teor da 

diligência, e se manifesta em concordância com o resultado, "fls.197". É colacionado aos 
autos: Comprovante de Pagamento, "fls.198". 

 
Sobrevém a Sentença n°2286/2015 – JULP, "fls.200 a 203", o 

Julgador Singular decide pela procedência parcial do auto de infração. 
 
Fundamenta que no aspecto formal, o auto de infração está dentro 

das conformidades legais. 
 
No mérito, acata parcialmente o argumento da autuada, 

desconsiderando as notas fiscais registradas, mantendo-se apenas a penalidade de 25% 
sobre o montante total quanto ao não registro das notas fiscais acusadas pela própria 
autuada. 

 
A Fazenda Pública Estadual interpõe Recurso à Câmara Julgadora 

n°.006/2016 – GRF, "fls.204 a 205", arguindo que o valor apresentado pelo Julgador 
Singular não corresponde aos 25%, visto o valor da omissão nos documentos de "fls.191". 
Alega que a apresentação de Boletim de Ocorrência, não tem sido aceito como prova de 
que a mercadoria não foi adquirida pelo sujeito passivo, visto que este deveria ser mais 
enérgico quanto ao fato. 

 
Às "fls.209", o sujeito passivo é intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar contrarrazões.  
 
Pelo DESPACHO N°709/2016 – I CJUL "fl. 211" ,em face da 

solicitação do Conselheiro João Divino de Brito, concedo-lhe vista do presente processo, 
nos termos do Art.30 do Decreto n°6.930/09, ficando o retorno a julgamento marcado para 
o dia 16/05/2016.  

 
Pelo DESPACHO N°735/2016- I CJUL. "fl. 212", determino o 

encaminhamento do presente processo à SEGE – em face da nomeação do Conselheiro 
Relator para Terceira Câmara Julgadora como Conselheiro efetivo. 

 
É o relatório.  
 

VOTO 
 



 

Reporto-me ao Recurso 006/2016 – GRF, acostado a este volume, 
fls. 204/205, que pugna pela reforma da decisão monocrática, onde no primeiro parágrafo 
da folha 205, o nobre Representante Fazendário, textualmente aduz que:  

 
“Primeiramente, o valor da decisão não correspondente aos 25%  

(vinte e cinco por cento) do valor das omissões apresentadas no resumo de fls. 191, que 
somou R$ 32.195,58 (trinta e dois mil, cento e noventa e cinco reais e cinquenta e oito 
centos), ou seja, sem mais considerações, a multa formal a ser exigida deveria ser no 
valor de R$ 8.048,90 (oito mil e quarenta e oito reais e noventa centavos). Só por isso a 
decisão deve ser reformada. ” 

 
Considerando que não existem outros elementos de prova capazes 

de modificar as evidências apontadas em linhas anterior, o “quantum” supra aduzido deve 
ser considerado devido, o que implica dizer a decisão monocrática deve ser reformada.  

 
Assim, voto conhecendo do recurso de ofício, dando-lhe parcial 

provimento para reformar a sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto 
de infração, no valor da multa formal de R$ 8.048,90 (oito mil, quarenta e oito reais e 
noventa centavos). 

 
 
 

Sala das sessões, em 12 de setembro de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01456/16 
 
Relator: Conselheiro Maurício Ribeiro de Paiva 
 

 
EMENTA: Processual. Pedido de diligência. Rejeitado. Preliminar 
de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por 
cerceamento ao direito de. Rejeitadas. Multa formal. Auditoria 
Específica de Mercadorias. Falta de escrituração de nota fiscal 
de entrada. Procedência. Aplicação do § 8º do art. 71 da Lei nº 
11.651/91 
 
1. As questões prejudiciais ou terminativas do processo, 
arguidas pela parte que se sentir prejudicada, fora do alcance da 
norma legal do art. 20 da Lei nº 16.469/2009, não têm pertinência 
para serem acolhidas pelas autoridades julgadoras;  
 
2. O trabalho do Auditor Fiscal, realizado de acordo com as 
técnicas funcionais, ditadas pelo Manual de Procedimentos 
Administrativos, e não defendido com a harmonia das normas 
facultativas do contraditório do processo, não permite alteração, 
condição que impõe a declaração da procedência do auto de 
infração; 
 
3. A exigência de penalidade acessória pode ser aplicada a 
forma privilegiada do § 8º do art. 71 da Lei nº 11.651/91, quando 
provada a ausência de falta de cumprimento de obrigação 
tributária principal, fato que reduz a multa proposta pelo auditor 
fiscal em 50% (cinquenta por cento). 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 08 de agosto de 2016, decidiu, por maioria de votos, rejeitar o pedido de 
diligência, solicitado pelo sujeito passivo. Foram vencedores os Conselheiros Nislene 
Alves Borges e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. Vencido o Conselheiro Mauricio Ribeiro de 
Paiva. E, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa. Participaram do julgamento 
os Conselheiros Mauricio Ribeiro de Paiva, Nislene Alves Borges e Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Mauricio Ribeiro de Paiva, Nislene 
Alves Borges e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. E, por maioria de votos,  acolher a 
aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º do art. 71 da Lei nº 11.651/91. Foram 
vencedores os Conselheiros Mauricio Ribeiro de Paiva e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. 
Vencida a Conselheira Nislene Alves Borges. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo, omitiu registro de 
entrada de mercadorias, no valor comercial de R$ 141.143,12, no período de 01/01/2012 a 
31/03/2012, apurado conforme demonstrativo Auditoria Especifica de Mercadorias anexo. 



 

Em consequência, fica sujeito à multa formal de 25% sobre a omissão de entrada 
apurada. 

 
A autoridade lançadora indica como infringida as disposições dos 

Arts. 64, Lei 11.651/91, c/c art.145, Decreto 4.852/97. Proposta a aplicação da penalidade 
prevista no art. 71, VII, "I", §9° II, da Lei 11.651/1991 c/ redação da Lei 16241/2008. 

 
O auto de infração está instruído com os documentos: Anexos 

Estruturados - Detalhamento do Credito Tributário e Descritivo Complementar da 
Ocorrência, fls. 03 e 04; Recibo de Entrega de Relatórios Digitais, fl. 05; CD-Mídia do Auto 
de Infração, fl. 06; Consulta Por Auto de Infração, fls. 07 e 08; e Consulta Detalhada do 
Contribuinte Pessoa Jurídica, fls. 09 e 10.  

 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação a primeira instancia, conforme documentos de fls. 11 e 12.  
 
Na impugnação de fls. 15 a 17, o sujeito passivo argui a preliminar de 

nulidade ab initio da peça básica, por cerceamento ao direito de defesa, visto “a existência 
de falhas insanáveis, nos termos do artigo 20, inciso III, da Lei 16.469/09, porque a peça 
que lhe dá sustentação está eivada de vícios insanáveis que impossibilitam o pleno 
conhecimento da irregularidade apontada na inicial, conforme será exaustivamente 
demonstrado no decorrer deste contencioso administrativo tributário”, fl. 16.  

 
Clama pelo direito de juntar provas em qualquer fase processual, 

visto à dificuldade em juntar todas as provas necessárias à instrução contestatória no 
prazo de 15 dias.  

 
Finalmente, o impugnante argui a preliminar, a nulidade do auto de 

infração com fulcro no artigo 20, inciso III da Lei 16.469/09, e, no mérito, requer a 
improcedência do auto de infração por entender que o crédito tributário exigido é indevido.  

 
A instrução da peça impugnatória se fez com os documentos de fls. 

18 a 33.  
 
O julgador singular, fls. 34 a 36, decide pela procedência do auto de 

infração, fundamentado no entendimento de que o impugnante, ao comparecer na 
primeira fase de defesa, apenas alega, de forma genérica, a existência de nulidade por 
vícios insanáveis no trabalho de auditagem. Entretanto, não aponta objetivamente quais 
seriam esses vícios insanáveis. Do compulso dos autos e verifica que os arquivos 
magnéticos constante da mídia juntada ao processo, não foi constata da exigência de 
irregularidades, assim não acolhe a alegação de nulidade da peça basilar, por 
cerceamento do direito de defesa.   

 
O sujeito passivo é intimado a pagar a quantia exigida ou apresentar 

Recurso Voluntário, conforme documentos de fls. 37 a 39.  
 
O sujeito passivo recorre da decisão singular a uma das Câmaras 

Julgadoras do Conselho Administrativo Tributário, fls. 41 a 48, alega que além do já 
apresentado, que em obediência ao princípio, da eventualidade, no improvável caso de 
subsistência da autuação, vale dizer que a multa aplicada no auto de infração possui 
caráter confiscatório.  Diz também ser inconstitucional o dispositivo do artigo 71, inciso VII, 
do CTE com base em julgado do STF, trazendo dizeres de que o acolhimento da tese é 
perfeitamente cabível, ao teor do disposto no artigo 6°, §§ 4° e 5° da Lei n °. 16.469/2009. 



 

 
Traz a alegação de que não restou comprovada a falta de 

pagamento de qualquer tipo de imposto, em exasperação de multa, pois não houve 
prejuízo, ainda que indiretamente ao erário. Afirma que o caso envolve aplicação da forma 
mais benéfica da penalidade, se houver infração legal, o § 8° do artigo 71 do Código 
Tributário Estadual abriga a sua aplicação no caso em discussão. Colaciona julgados do 
Conselho Administrativo Tributário, para justificar sua alegação e, por fim, alega que a 
incidência da multa no seu limite máximo, caracteriza efeito confiscatório, vedado pelo 
ordenamento jurídico brasileiro.  

 
Diante do exposto e em preliminar, o impugnante requer: a nulidade 

do auto de infração com fulcro no artigo 20, inciso III da Lei nº 16.469/09; 
 
Seja deferida a juntadas de provas, alegações finais e memoriais, 

inclusive levantamento contraditório; e 
 
No mérito, requer a improcedência do auto de infração por entender 

que o crédito tributário exigido é indevido; 
 
Ultrapassados os tópicos anteriores, o sujeito passivo requer que 

seja afastada a multa aplicada no lançamento tributário, ante a declaração de 
inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal em relação ao artigo 71, 
VII do CTE, pois presente efeito notoriamente confiscatório, vedado pelo texto maior, 

 
Caso não seja o entendimento deste digno julgador, requer aplicação 

da forma benéfica do art. 71, § 8º do CTE, se houver infração legal. 
 
É o Relatório.  
 

V O T O 
 
Votei de forma contrária ao requerido diligencial, o que me faz silente 

diante desse questionamento do polo passivo nesta primeira parte deste voto. 
 
Entendo que a alegação preliminar do autuado não tem pertinência, 

pois o ato administrativo foi expedido por autoridade competente, que verificou os 
documentos envolvidos na atividade mercantil do sujeito passivo, estão identificados nos 
autos, e, sobre os quais, o contribuinte mantém perfeito controle. A infração e a 
penalidade foram identificadas com segurança pelo autor, o direito de defesa não foi 
cerceado no curso da ação fiscal, não houve erro na identificação do sujeito passivo e o 
lançamento foi expedido de acordo com as normas procedimentais vigentes. 

 
Observei, pela análise procedida na questão primeira e conclui que 

ela não se enquadra na prescrição do art. 20 da Lei nº 16.469/2009, motivo pelo qual, 
numa harmonia de convencimento dos pares presentes na sessão de julgamento do 
processo, ela foi rejeitada, visto a consideração de elas estarem destituídas de pertinência 
para ser conhecida nesta instância administrativa.  

 
Reforço o meu entendimento ao mencionar que as provas trazidas 

ao processo pelo auditor me convenceram de que a nulidade requerida pela defendente 
não tem amparo legal para o seu acolhimento. Daí, por unanimidade de votos, a preliminar 
de nulidade da peça basilar, arguida pela autuada, por cerceamento ao direito de defesa 
foi rejeitada neste julgamento cameral.  



 

 
Vencida esta primeira parte de votação do lançamento fiscal, o 

julgador cumpre as normas do processo e fundamenta o mérito da decisão com a tese: 
 
Compulsei os autos e verifiquei que o autuado não trouxe para a instrução 
dos contraditórios demonstrativos de prova contrária ao lançamento de 
ofício ou contraprova capaz de modificar a exigência do crédito.  
 
No entanto e tão somente, sem a demonstração fiscal de existência de falta 
de cumprimento de obrigação tributária principal, o recorrente me convence 
de que a aplicação da forma privilegiada do § 8º do art. 71 da Lei nº 
11.651/91 prospera neste julgamento cameral. Este convencimento 
majoritário, portanto, confirma o julgamento proferida pela instância 
singular, porém com a redução da multa formal, conforme previsão do 
referido parágrafo. 
  
Outrossim, sobre o questionamento da inconstitucionalidade do inciso VII 
do art. 71 do CTE, registro que esta matéria não comporta julgamento pelas 
instâncias administrativas, o que me impede de apreciá-la na previsão do 
art. 6º, § 4º da Lei nº 16.469/2009, que transcrevo:  

 

Art. 6º Compete ao Conselho Administrativo Tributário -CAT- apreciar: 

I - o Processo Contencioso Fiscal; 

II - o Processo de Restituição; 

III - o Processo de Revisão Extraordinária. 

[...] 

§ 4º Não pode haver decisões que impliquem apreciação ou declaração de 
inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato normativo expedido pela 
Administração Tributária. 

 
Em face ao exposto e ao votar este lançamento, o pedido de 

diligência solicitado pelo sujeito passivo foi rejeitado por maioria de votos. Rejeio a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito 
de defesa. Quanto ao mérito, conheço do recurso, nego-lhe provimento para confirmar a 
sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Acolho a aplicação da 
forma privilegiada prevista no § 8º do art. 71 da Lei nº 11.651/91. 

 
 

Sala das sessões, em 12 de setembro de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01461/16 
 
Relator: Conselheiro Rodolfo Ramos Caiado 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pela autuada, por insegurança na determinação da 
infração. Rejeitada. Multa formal. Dados da efetiva exportação 
no sistema de controle de exportação SISEXP não registrados. 
Aplicação do benefício previsto no § 8º do artigo 71 do Código 
Tributário Estadual. Procedente em parte, com aplicação do 
benefício previsto em lei. Adequação da penalidade para a 
prevista no art. 71, inciso XX da Lei 11.651/91, requerida pela 
defesa. Rejeitada.  
 
1. Torna-se inócuo o questionamento sobre nulidade da lide, 
quando tal inquirição for desprovida de amparo legal; 
 
2. O trabalho revisional respalda o entendimento de que o feito 
deve ser julgado parcialmente procedente, aplicando-se o 
benefício estabelecido pela norma tributária, quando a omissão 
denunciada pela autoridade fiscal não tiver ocasionado prejuízo 
erário estadual; 
 
 3. A norma legal que não se enquadrar no caso em questão, não 
será aplicada. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 10 de agosto de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Rodolfo Ramos 
Caiado, Nislene Alves Borges e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. Quanto ao mérito, 
também por votação unânime, conhecer do recurso, dar-lhe parcial provimento para 
reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto de 
infração no valor da multa formal de R$ 11.798.150,46 (onze milhões, setecentos e 
noventa e oito mil, cento e cinqüenta reais e quarenta e seis centavos), com aplicação da 
forma privilegiada prevista no § 8º do art. 71 da Lei nº 11.651/91. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Rodolfo Ramos Caiado, Nislene Alves Borges e Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira. Por unanimidade de votos, rejeitar o pedido de adequação da penalidade 
para a prevista no art. 71, inciso XX da Lei 11.651/91. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Rodolfo Ramos Caiado, Nislene Alves Borges e Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo deixou de registrar 
os dados da efetiva exportação no sistema de controle de exportação SISEXP conforme 
preconizado pela legislação em vigor, consequentemente, deverá recolher a multa formal 
de 25% sobre o valor das operações de remessa, conforme consta nos demonstrativos 
anexos, juntamente com os acréscimos legais. 

  



 

A autoridade lançadora indicou como infringidas as disposições do 
artigo 38, parágrafo único e 64, ambos da Lei 11651/91, combinado com art. 75-b do 
Anexo XII do Decreto 4.852/97. Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, 
VII, “o", 1, parágrafo 8°da Lei 11.651/91 c/ redação da Lei 14.065/2001.   

  
O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: 

Detalhamento do crédito tributário "fls. 2 a 4", ordem de serviço "fls. 5", consulta detalhada 
do contribuinte "fls. 6 a 7" resumo mensal das operações de exportação não registradas 
"fls. 8", relatório de comprovação "fls. 9 a 114", relação do sujeito passivo "fls. 115 a 116", 
consulta detalhada do contribuinte "fls. 117 a 118".  

 
O sujeito passivo foi intimado, conforme documentos de "fls. 119 a 

125".  
  
O polo passivo ingressa com impugnação ao auto de infração às "fls. 

128 a 132", alegando inicialmente a preliminar de cerceamento ao direito de defesa pela 
existência de falhas insanáveis, nos termos do artigo 20 da Lei 16.469/09. Acrescenta que 
há dificuldade em juntar todas as provas necessárias à contestação da peça acusatória no 
exíguo prazo de 30 dias.  

 
No mérito, alega que o crédito seria indevido, para em seguida arguir 

o Princípio da Vedação ao Confisco, pois entende que a multa aplicada é indevida; que 
não restou comprovada a falta de pagamento de qualquer tipo de tributo e por isso requer 
a aplicação da forma mais benéfica da multa, expressa no § 8º do artigo 71 do Código 
Tributário Estadual.  

 
Ao final, requer a nulidade do auto de infração e, no mérito, a 

improcedência do auto de infração.  
 
Juntamente com as razões de impugnação foram trazidos aos autos 

os seguintes documentos: procuração "fls. 133", alteração contratual "fls. 134 a 155", 
documentos pessoais do representante legal "fls. 156".  

  
Pela sentença de nº 2650/2014-JULP, "fls. 158 a 161", o julgador 

singular rejeita a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pelo sujeito passivo e 
decide-se pela procedência do auto de infração.  

 
Obtempera que a defesa apenas alega supostos vícios insanáveis 

para pedir a nulidade por cerceamento ao direito de defesa, porém, que em nenhum 
momento, comprovou, de forma efetiva, quais seriam esses vícios formais, o que pelas 
regras do processo administrativo e a jurisprudência mansa e pacífica dos Tribunais é 
totalmente irregular; que não basta ao sujeito passivo pedir determinada nulidade 
daquelas previstas nos quatro incisos do artigo 20 da Lei nº 16.469/09; que necessita 
demonstrar que tal ato trouxe efetivo prejuízo a quem o está alegando; que o 
representante legal do polo passivo apresenta como preliminar de cerceamento ao seu 
direito de defesa, numa clara tentativa de que seja declarado nulo o referido auto de 
infração apenas e tão somente com base na ocorrência de supostos vícios insanáveis, 
porém jamais apresentou-os de forma concreta. 

 
Quanto ao mérito, alega que a defesa não apresenta nenhuma prova 

material de que o auto de infração seria indevido e o que é pior quando fala na aplicação 
da atenuante esqueceu inclusive de verificar que o autor do procedimento fiscal já lhe 
concedeu tal benefício, vide lançamento, às "fls. 02 a 04". 



 

 
O sujeito passivo foi intimado às "fls.162 a 164", para pagar a quantia 

exigida em virtude de ter sido condenado ou apresentar Recurso Voluntário. 
    
Cientificada, a empresa autuada interpõe Recurso Voluntário às "fls. 

167 a 178", para alegar que a suposta irregularidade se comprovaria não com uma 
planilha preparada pelo autuante, mas pelos extratos do SISEXP, com a omissão do dado 
relativo à exportação, visto que é nesse documento que deveria ser aposta a informação e 
não na planilha do Fisco. 

 
Em seguida, pondera que outras questões fundamentais que a 

planilha não indica são as relativas à natureza da exportação e a data da prática da 
irregularidade.  

 
Assevera que a informação exigida, é irrelevante para o Fisco, 

porque a SEFAZ/GO já possui todos os dados da exportação via SISCOMEX e o que se 
exige é apenas que a empresa digite no SISEXP que é o Sistema de Exportação Estadual 
as informações que já constam do SISCOMEX Federal. 

 
No mérito, alega que a multa aplicada de 25% do valor das 

exportações é totalmente desarrazoada e incabível para a suposta infração, já que o Fisco 
possui todas as informações do SISCOMEX. 

 
Aduz, em seguida, que todas as notas relacionadas no auto de 

infração n° 40111401377544 que já cobra imposto e multa formal, também são objeto de 
cobrança de multa formal neste auto de infração, fato que apenas confirma a total 
insegurança do lançamento.  

 
Ao final, requer a nulidade do lançamento por insegurança na 

determinação da infração, ou na impossibilidade, a improcedência da exigência do crédito 
tributário ou, alternativamente sua procedência com a adequação da penalidade para a 
prevista no inciso XX, "c", do art.  71 do CTE. 

 
O sujeito passivo apresentou um pedido de adiamento, "fls. 182 a 

184", sugerindo que seja designada nova data de julgamento para o dia 19 de fevereiro de 
2015, pois já se encontra pautado para julgamento neste dia e nesta Câmara, o processo 
de n° 4011401377544, onde figura como parte a recorrente e ainda possui alegação de 
duplicidade de lançamento dos dois processos. 

 
Pela Resolução n° 27/2015, "fls. 189", a Primeira Câmara do 

Conselho Administrativo Tributário, decidiu converter o julgamento em diligência para que 
os autos sejam remetidos para a Delegacia de Circunscrição do sujeito passivo, para que 
o seu titular, designe os autos para o fiscal atuante, para as seguintes providencias: 

 
Diante do extrato do SISEXP que acompanha o AI, e considerando a 

ausência de informações no extrato, deverá o Fiscal Autuante complementar com a efetiva 
data das exportações das mercadorias e excluir aquelas situações em que não houve a 
exportação, apresentando nova planilha com os valores, tendo em vista as alegações do 
sujeito passivo são no sentido de quem nem todas as mercadorias foram exportadas. 

 
Em diligência, "fls. 191 a 192", o fiscal revisor fez novo demonstrativo 

dos valores a serem recolhidos devido ao não registro das comprovações das exportações 
no SISEXP, complementando com as datas de efetiva exportação das mercadorias e 



 

excluindo as notas fiscais que não foram comprovadamente exportadas. Anexou 
documentos de "fls. 193 a 283". 

 
   Intimado, "fls. 285", o sujeito passivo manifestou acerca da 

diligência, "fls. 289 a 297", afirmando que não é possível a retificação do período 
infracional do lançamento na atual fase processual. Nem por meio de termo aditivo e nem 
por meio de termo de retificação, menos ainda por meio de diligência como quer o agente 
revisor. 

                
Aduz que a penalidade capitulada pelo agente autuante, que a 

recorrente entende estar incorreta, trata de obrigação tributária relativa à exportação, o 
que não é a situação das notas fiscais cujas mercadorias não foram exportadas, mas 
devolvidas. 

 
Requereu que seja acolhida a preliminar de nulidade, e caso não 

seja admitido, a recorrente pede a adequação da penalidade para a prevista no inciso XX, 
"c", do art. 71 do CTE, por ausência do registro de informação. 

 
O sujeito passivo requer o adiamento da sessão de julgamento 

designada para o dia 21/08/2015 "fls. 300 a 302" 
 
O sujeito passivo requer o adiamento da sessão de julgamento 

designada para o dia 02/10/2015 "fls. 306 a 308" 
 
O sujeito passivo requer o adiamento da sessão de julgamento 

designada para o dia 28/10/2015 "fls. 312 a 314". 
 
Pela resolução 117/2015 "fl 316", a Quarta Câmara do CAT, resolve 

por encaminhar para o Núcleo de Preparo Processual de Jataí, para que seu titular 
designe um fiscal, estranho a lide, para que cumpra na integralidade a resolução de "fls. 
189". 

 
O fiscal revisor apresenta revisão "fls. 317 a 318", onde alega que 

foram excluídas todas as notas fiscais objeto do Auto de infração 4.01.14.013775.44 – 
onde foi cobrado o ICMS de operações em que não houve comprovação de exportação, 
conforme planilha de fls. 319 a 325 em anexo. 

 
Afirma que foi recalculada a multa formal levando em consideração a 

multa formal levando em consideração os valores após excluídas as notas fiscais citadas. 
 
Aduz que não inseriu nova planilha, porém marcou naquelas as 

notas excluídas 
 
Assevera que foram alteradas as datas do lançamento inicial, e o 

contribuinte é obrigado a registrar as comprovações no SISEXP até o último dia do mês 
seguinte à efetiva remessa para o exterior. 

 
Ressalva que elaborou um comparativo entre os valores lançados no 

auto de infração originário, com a primeira revisão e esta revisão. 
 
Alega que foi elaborado Termo Aditivo ao Auto de Infração com todas 

as alterações realizadas "fls. 333 e 334". Anexou documentos "fls. 319 a 334" 
 



 

O sujeito passivo devidamente intimado, apresenta Manifestação a 
diligência "fls. 340 a 347", onde alega que no auto de infração ocorreu em elementos 
essências para a caracterização da obrigação tributária da suposta irregularidade, que são 
no aspecto temporal do auto de infração, atribuindo o momento da irregularidade a 
período diverso; na instrução processual ao deixar de anexar os documentos (extratos do 
SISEXP) que comprovariam a irregularidade denunciada na inicial; no quantum exigido ao 
se incluir em duplicidade todas as notas fiscais elencadas no auto de infração 
n°40111401377544, que trata de cobrança de ICMS por falta de exportação. 

 
Reitera que o entendimento exarado em outras Impugnações no 

sentido que a alteração do aspecto temporal da irregularidade praticada não é possível, 
pois caracteriza nulidade por insegurança na determinação da infração. 

 
Aduz que na nova planilha elaborada pelo agente autuante à 

alteração do período de ocorrência da infração (fato gerador da multa) compreende 
período não alcançado anteriormente pelo lançamento original. 

 
Assevera que a multa aplicada deve ser proporcional ao prejuízo 

apurado na irregularidade praticada e o juiz deve adequar a pena para a mais específica 
ao ilícito e ao dano causado. 

 
Defende que o descumprimento da obrigação acessória de repetir as 

informações do SISCOMEX no SISEXP foi indevidamente capitulada no art. 71, VII, "o", 
quando deveria ter sido capitulada no inciso XX, alínea "c", do art. 71 do CTE, que trata do 
descumprimento de obrigação acessória. 

 
Ao final requer a improcedência do auto de infração e a exclusão dos 

meses de janeiro, fevereiro e março de 2013 que não constavam do trabalho original. 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Sobre a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, 
por insegurança na determinação da infração, a rejeito por não haver nos elementos 
constitutivos da lide qualquer afronta ao capítulo que trata da nulidade dos atos 
processuais, inserto no inciso IV do artigo 20 da Lei nº. 16.469/09. A infração e a 
correspondente penalidade foram corretamente aplicadas, a instrução processual em sede 
cognitiva efetivada com clareza. Assim, rejeitada está a preliminar em comento.  

 
Com a questão incidental solucionada, volvo-me à razão de direito 

desta ação e reporto-me ao trabalho revisional, sempre merecedor de fé, onde autoridade 
revisora, apresenta planilha, discorre sobre a metodologia de trabalho que realizou para 
ao final apontar que o “quantum” das operações não registradas no SISEXP é na 
importância de R$ 11.798.150,46 (onze milhões, setecentos e noventa e oito mil, cento e 
cinquenta reais e quarenta e seis centavos). Face a tal trabalho diligencial o polo passivo 
não trouxe aos autos nenhum elemento de prova capaz de ilidi-lo.  

 
Entretanto, observei, pela análise das peças instrutórias deste 

volume, que a omissão cometida pela polaridade passiva é de ordem acessória e que não 
causou prejuízo ao erário estadual. E em sendo assim, aplico o benefício previsto no § 8º 
do art. 71 da Lei nº 11.651/91, “verbis”: 

 



 

Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas:  
 
[...] 

 
§ 8º Quando da prática das irregularidades descritas nos incisos V ao XII 
deste artigo não resultar, ainda que indiretamente, falta de pagamento de 
imposto, a multa aplicável corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do 
valor fixado para a respectiva infração. 

 
Porém, rejeito a solicitação adequação da penalidade para a prevista 

no art. 71, inciso XX da Lei 11.651/91, por não se enquadrar no caso em questão.  
 
 Assim, voto rejeitando a preliminar de nulidade da peça básica, 

arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração. Quanto ao mérito, 
também por votação unânime, conheço do recurso voluntário, dou-lhe parcial provimento 
para reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto 
de infração no valor da multa formal de R$ 11.798.150,46 (onze milhões, setecentos e 
noventa e oito mil, cento e cinquenta reais e quarenta e seis centavos), com aplicação da 
forma privilegiada prevista no § 8º do art. 71 da Lei nº 11.651/91. Por unanimidade de 
votos, rejeito o pedido de adequação da penalidade para a prevista no art. 71, inciso XX 
da Lei 11.651/91. 

 
 
 

Sala das sessões, em 12 de setembro de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01462/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Washington Luis Freire de Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Falta de registro de 
documento fiscal relativo à aquisição de mercadorias. 
Procedência. Aplicação da forma privilegiada de penalidade. 
Rejeitada. 
 
1. Os contribuintes do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 
cumprimento de obrigações tributárias, relacionadas com o 
ICMS, são obrigados a manter e escriturar os livros exigidos e a 
emitir documentos fiscais (art. 64, § 2°, CTE); 
 
2. O livro Registro de Entradas destina-se à escrituração da 
entrada, a qualquer título, de mercadoria no estabelecimento. 
(art. 308, I, RCTE); 
 
3. A forma privilegiada de penalidade, prevista no § 8° do artigo 
71 da Lei n° 11.651/91, somente pode ser aplicada nos casos em 
que da irregularidade praticada não resultar, ainda que 
indiretamente, falta de pagamento de imposto. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 29 de junho de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração.  Foram vencedores os Conselheiros Washington Luis Freire de Oliveira, 
Alcedino Gomes Barbosa, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes e Gilmar Rodrigues 
de Almeida. Vencido o Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo que votou pela 
improcedência da inicial. E, por unanimidade de votos, não aplicar a forma privilegiada 
prevista no § 8º do art. 71 da Lei nº 11.651/91. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo, Washington Luis Freire de Oliveira, Alcedino 
Gomes Barbosa, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes e Gilmar Rodrigues de 
Almeida. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de exigência de multa de caráter formal por deixar de 
escriturar na Escrituração Fiscal Digital - EFD as Notas Fiscais eletrônicas de entradas 
relacionadas no relatório digital com as chaves de acesso, foram considerados os 
períodos de 01/07/2011 a 31/12/2011 e de 01/01/2012 a 31/12/2012. 

 
A autoridade lançadora indicou como infringidos os artigos 64, Lei 

11.651/91, CTE, c/c art. 308, Decreto 4.852/97, RCTE, sendo proposta a penalidade do 
art. 71, VII, "c", do CTE com redação da Lei 13.446/99. 

 
O auto de infração, lavrado em 01/02/2013, foi instruído com recibo 

de entrega de relatórios digitais e mídia digital, contendo relatório com as chaves de 
consulta das notas fiscais eletrônicas não registradas, notas fiscais em formato XML, 
Relatórios com dados dos remetentes e o Programa Visualizados das notas (PDV-EFD). 



 

 
Inconformado com a decisão singular desfavorável, Sentença nº 

919/2016-JULP, o sujeito passivo apresenta recurso no qual pede a improcedência do 
auto de infração sob o argumento de que o dispositivo que impõe a penalidade (art. 71, 
VII, “c”, do CTE) é inconstitucional, conforme julgamentos do STF, entendendo como 
confiscatória a multa que excede o valor do tributo. 

 
Alternativamente, pede a aplicação da forma privilegiada de 

penalidade prevista no § 8º do art. 71 do CTE. 
 
É o Relatório. 
 

V O T O 
 
 

A acusação fiscal é de que o sujeito passivo deixou de registrar em 
sua Escrituração Fiscal Digital (EFD) as Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) relativas as 
entradas de mercadorias ocorridas no período de 01/07/2011 a 31/12/2012. 

 
Quanto a essa matéria, por oportuno, transcrevo os dispositivos 

capitulados no auto de infração e que regulamentam a obrigação tratada no presente 
lançamento: 

 
Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do 
imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou 
negativas, estabelecidas na legislação tributária. 
[...] 
§ 2º Os contribuintes do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 
cumprimento de obrigações tributárias, relacionadas com o ICMS, são 
obrigados a manter e escriturar os livros exigidos e a emitir documentos 
fiscais. 
 
Art. 308. O livro Registro de Entradas destina-se à escrituração da 
(Convênio SINIEF SN/70, art. 70): 
I - entrada, a qualquer título, de mercadoria no estabelecimento; (grifos 
oportunos)  

 
Esses dispositivos amparam a exigência de multa formal pela 

omissão de registro de notas fiscais de aquisição no livro Registro de Entradas, visto que o 
sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do imposto, deve cumprir, 
também, as prestações positivas ou negativas estabelecidas na legislação tributária.  

 
O sujeito passivo, apesar de pedir a improcedência do lançamento, 

não apresentou qualquer prova de que tenha efetuado o registro dos documentos fiscais 
no seu livro Registro de Entradas, razão pela qual entendo que a exigência fiscal deve 
prevalecer. 

 
No mesmo sentido a penalidade aplicada pelo fiscal autuante, art. 71, 

inciso VII, alínea ”c” do CTE, é a prevista para a irregularidade descrita na inicial, não 
comportando qualquer reparo, conforme se verifica na redação abaixo transcrita: 

 
Art. 71. Serão  aplicadas as seguintes multas:  
 (...) 
VII - de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da operação ou da 
prestação: 



 

c) pela falta de registro ou pelo registro com valor incorreto de documento 
relativo à entrada, aquisição ou utilização de mercadorias, bens e serviços; 
 
O argumento trazido pela defesa, no sentido de que o dispositivo 

capitulado para a penalidade é inconstitucional, não deve prevalecer, porque, até a 
presente data, não há declaração "IN ABSTRACTO" da inconstitucionalidade do artigo 
estadual que impõe a penalidade para a falta de registro do documento fiscal relativo a 
entrada de mercadoria e não compete a este órgão julgador a apreciação ou declaração 
de inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato normativo expedido pela Administração 
Tributária, nos termos do que dispõe o art. 6º, § 4º, da Lei nº 16.469, de 19 de janeiro de 
2009, que regula o processo administrativo tributário. 

 
Em relação ao pedido de aplicação da forma privilegiada de 

penalidade, entendo que não é cabível, porque a condição imposta pela legislação para a 
sua aplicação é que da irregularidade praticada não resulte, ainda que indiretamente, falta 
de pagamento de imposto, in verbis:  

 
Art. 71 [...] 

§ 8º Quando da prática das irregularidades descritas nos incisos V ao XII 
deste artigo não resultar, ainda que indiretamente, falta de pagamento de 
imposto, a multa aplicável corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do 
valor fixado para a respectiva infração. 

 
A omissão de registro de notas fiscais de entradas de mercadorias, 

resulta indiretamente falta de pagamento do imposto, visto que as mercadorias adquiridas 
à margem dos controles fiscais são também comercializadas sem emissão de documentos 
próprios para acobertar as respectivas saídas. 

 
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento 

para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração, sem 
aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º do art. 71 da Lei nº 11.651/91. 

 
 

Sala das sessões, em 12 de setembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01466/16 
 
Relator: Conselheiro Maurício Ribeiro de Paiva 
 

 
EMENTA: Multa Formal. Extravio de documentos fiscais de uso 
da empresa. Improcedência. 
  
O lançamento é reformado quando, no curso do processo, o 
sujeito passivo demonstrar a inexistência do ilícito fiscal, 
suporte da peça de sustentação do trabalho fazendário, ou a 
ausência de indício de sonegação total ou parcial do imposto, 
comprovações estas que tornam improcedente o auto de 
infração. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 22 de julho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Mauricio Ribeiro de Paiva, Márcio Nogueira 
Pedra e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo não “apresentou à 
Delegacia de sua circunscrição os documentos fiscais confeccionados exclusivamente 
para acobertar operações ou prestações destinadas a consumidor ou usuário final, no 
período de 30 dias, contados da data da publicação da portaria que suspendeu a sua 
inscrição no cadastro estadual, conforme cópia anexa da referida portaria, razão pela qual 
são considerados extraviados os documentos”:  

 
1) Notas Fiscais Mod. 2 Série D-1 do nº 001 a 250, calculadas da seguinte forma:  
250 doc. X R$ 213,61 (multa Unit. Por doc.) =R$ 53.402,50;  
2) Notas Fiscais Mod. 2 Série D-2 do nº 001 a 250, calculadas da seguinte forma: 
250 doc. X R$ 213,61 (multa Unit. Por doc.) =R$ 53.402,50. Em consequência, o 
sujeito passivo deve recolher a multa formal de acordo com o somatório de R$ 
106.805,00 (cento e seis mil e oitocentos e cinco reais). 

 
A autoridade lançadora indica a infração de acordo com os artigos 

64, Lei nº 11.651/91-CTE, c/com o art. 109 do Decreto nº 4.852/97 e propõe a penalidade 
prescrita no artigo 71, inciso XX, alínea "a", item 1 do CTE. 

 
O auto de infração está instruído com os documentos: Anexo 

Estruturado - Detalhamento do Crédito tributário, Controle de Concessão/ Autenticação de 
Documentos Fiscais, Consulta Portaria Por Inscrição-Lista, fls. 03 a 05. 

 
O sujeito passivo foi intimado, fls. 06 a 08, para pagar a quantia 

exigida ou apresentar Impugnação em Primeira Instância.  
 
A sua ausência nesta primeira fase defensória contribuiu para a 

lavratura do Termo de Revelia, fl. 09.  
 



 

O autuado foi intimado, fls. 11 a 13, para pagar a quantia exigida ou 
apresentar Impugnação em Segunda Instância. 

 
O sujeito passivo, fls. 16 a 19, impugna o lançamento tributário a 

uma das Câmaras Julgadoras do Conselho Administrativo Tributário, para alegar que 
protocolou no setor fiscal competente de Caldas Novas-Go, a homologação de paralisação 
da atividade da pessoa jurídica, em 13/05/2014, e apresentou os Anexos I, e II, Termo de 
Baixa de Documentos Fiscais, Anexo XII e Anexo VI, todos em anexos. 

 
Desse modo, conclui que as provas da constituição do crédito 

tributário não prosperam sobre exigido no auto de infração. De forma que a execução 
instruída pelo fiscal que consubstancia o auto de infração, é infundada e, ainda, submete a 
impugnante ao pagamento de um valor, cuja infração não ocorreu. 

   
Pelo exposto, considera ser indiscutível que o presente auto de 

infração não pode prosperar no mundo jurídico, em razão das disposições referidas.  
 
Ao final requer: 
 
- “Que seja acatada e ao final julgada procedente a presente 

impugnação parcial, e que seja o referido auto de infração reformado, sob pena de 
enriquecimento ilegal da Fazenda Estadual;  

 
- Que seja suspensa a exigibilidade tributária, com fundamento no 

art. 151 do CTE.  
 
- Protestando provar o alegado por todos os meios admitidos, 

especificamente a documental.  
 
- Requer a nulidade do auto de infração, assim, desconstituindo o 

lançamento.” 
 
O sujeito passivo instrui a peça defensória com os documentos de 

fls. 20 a 33.  
 
É o Relatório. 
 

V O T O 
 
O contribuinte impugna o lançamento tributário a uma das Câmaras 

Julgadoras do Conselho Administrativo Tributário e alega que os documentos fiscais tidos 
por extraviados foram apresentados no setor fiscal de jurisdição do seu estabelecimento o 
que desvia a exigência da multa formal prescrita no art. 71, inciso XX, alínea "a", item 1 do 
CTE. 

 
Compulsei os autos e verifiquei que o autuado trouxe para o 

processo cópia dos documentos: Anexos I e II I da Instrução Normativa nº 661/04-GSF, 
Termo de Baixa de Documento Fiscal nº 101778, Anexo XII – Pedido de Baixa de 
Documento Fiscal da Instrução Normativa nº 887/07-GSF, além de outros documentos que 
comprovam a inexistência do extravio dos documentos fiscais identificados no auto de 
infração. 

 



 

Em face do que consta na formalização das peças de defesa, o 
impugnante não deixa dúvida de que não houve o extravio denunciado na descrição da 
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária reclamada, razão por que a constituição 
do presente crédito sofre reforma.  

 
Sobre esta discussão, entendo que as contraprovas carreadas ao 

processo são suficientes para garantirem a ausência do suporte das exigências requeridas 
para a expedição do lançamento, dentre elas a ocorrência do falto gerador da obrigação 
tributária acessória, fato que põe fim à constituição do presente crédito, tornando-o 
inconsistente porque foi alcançado pela improcedência do lançamento neste julgamento 
cameral. 

 
Em face da exposição supra e ao votar esta questão, decido 

conhecer da impugnação, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de 
infração. 

 
 

Sala das sessões, em 12 de setembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01472/16 
 
Relator: Conselheiro José Pereira D'abadia 
 

 
EMENTA: Pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo. 
Rejeitado. Decisão unânime. Processual. Preliminar de nulidade 
da peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento do 
direito de defesa.  Rejeitada. Decisão unânime. Multa formal. 
Escrituração Fiscal Digital - EFD. Omissão de registro no livro 
Registro de Entrada de Mercadoria. Procedente em parte, já com 
aplicação do § 8º, do art. 71, do CTE, vez que tal benefício foi 
proposto no auto de infração. Decisão unânime.  
 
1. Não se acolhe pedido de diligência, quando não houver nos 
autos dúvida a ser dirimida;  
 
2. Torna-se inócuo o questionamento sobre nulidade da lide, 
quando tal inquirição for desprovida de amparo legal; 
 
3. O trabalho revisional respalda o entendimento de que a 
decisão monocrática deve ser reformada para que o feito seja 
julgado parcialmente procedente, cujo valor já se encontra 
comtemplado com e aplicação do § 8º, do art. 71, do CTE. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 25 de agosto de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo. Participaram do julgamento os 
Conselheiros José Pereira D'abadia, Gilmar Rodrigues de Almeida, José Luiz Rosa, Valdir 
Mendonça Alves e Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes. Por unanimidade de votos, 
rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento 
do direito de defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros José Pereira D'abadia, 
Gilmar Rodrigues de Almeida, José Luiz Rosa, Valdir Mendonça Alves e Marlene Maria da 
Silva Ruguê Bernardes. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do 
recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor da multa formal de R$ 
2.044.314,02 (dois milhões, quarenta e quatro mil, trezentos e quatorze reais e dois 
centavos), já com a aplicação do § 8º, do art. 71, do CTE. Participaram do julgamento os 
Conselheiros José Pereira D'abadia, Gilmar Rodrigues de Almeida, José Luiz Rosa, Valdir 
Mendonça Alves e Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta deste lançamento que a empresa em epígrafe fora autuada 
em 20/032015, por deixar de escriturar no Livro Registro de Entradas relativo à 
Escrituração Fiscal Digital - EFD, no período de 01.01.2013 a 31.12.2013, as notas fiscais 
de entradas relacionadas, conforme demonstrativo anexos. Em consequência, fica sujeita 
à multa formal de 25% sobre o valor da operação juntamente com os acréscimos legais.  

 



 

Foram indicados como infringidos os artigos 64, § 2º do CTE, c/c os 
artigos 310, 308 e 356=C, § 1º, todos do RCTE. A penalidade aplicada foi a do artigo 71, 
VII, "c", § 8º do CTE, com a nova redação da Lei 13.446/99. 

 
No auto de infração foram anexados os seguintes documentos: 

Anexo Estruturado - Descritivo Complementar da Ocorrência "fl. 05"; Resumo mensal 
NFE-E não registradas "fl. 06"; Recibo de Entrega de Relatórios Digital "fl.07/08". 

 
A autuada foi devidamente intimada para pagar o crédito tributário 

e/ou apresentar impugnação em Primeira Instância conforme AR de "fl. 10".  
 
A autuada apesenta sua impugnação ao lançamento alegando 

preliminarmente, nulidade da intimação, ao argumento de que por ser empresa cadastrada 
no DTE [Domicilio Tributário Eletrônico], qualquer intimação e/ou notificação deve ser 
realizada exclusivamente pela Caixa Posta Eletrônica [CPE], porém, deve ser declarada 
nula; que a multa aplicada caracteriza confisco, o que é inconstitucional; pugna pela 
conversão do julgamento em diligência tendo em vista o grande volume de documentos, 
pela quantidade de meses envolvidos, bem como o alto valor da autuação. Finaliza, 
requerendo a nulidade do auto de infração com base no artigo 20, III da Lei 16.469/09. 
Caso seja ultrapassada a arguição de nulidade, seja convertida em diligência para análise 
de toda a documentação. Acompanham a impugnação os documentos de "fls. 24/142". 

 
Sobreveio a Sentença singular nº 2050/2015 de "fls. 144 a 155", em 

que o Julgador em análise às preliminares arguidas, as rejeitam por não enquadrarem em 
nenhuma das hipóteses previstas na legislação. E, no mérito, conhece da impugnação, 
porém, nega-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração, entendendo o 
Julgador estar perfeito o lançamento, nascido de uma lei em abstrato e de um fato gerador 
concreto, arrimado em provas robustas que não foram descaracterizadas.  

 
 Da decisão singular supra foi intimada a autuada a proceder ao 

pagamento e/ou interpor recurso voluntário "fls. 156 a 158". 
 
A autuada interpõe recurso voluntário de "fls. 161 a 174", onde 

reitera a preliminar de nulidade do auto de infração. No mérito, alega que será recolhido a 
parte não contenciosa do crédito tributário, em relação às Notas Fiscais contidas no anexo 
[doc.2] e que o comprovante será anexado posteriormente. Assevera que partes das notas 
fiscais não escrituradas porque as operações nelas não foram concluídas, ou sequer, 
realizadas conforme se vê dos [doc.03[]. Assim, como pode ser verificada as notas fiscais 
[doc.04, 05, 06, 07, 08 .09 e 10], cada uma com sua especificidade, motivo pelo não 
registro. Entende a recorrente não haver motivo ou fundamento para a autuação. Pugna 
pela conversão do auto em diligência. Reitera os pedidos formulados na impugnação. 
Anexou os seguintes documentos "fls. 176 a 179"", cópia da intimação, mídia CD. 

 
O Sujeito passivo apresenta Memorial "fls. 183 a 187", alegando que, 

ainda que se pudesse superar a nulidade suscitada, a Recorrente demonstrou que não 
cabe a cobrança de multa ora debatida. Isto porque, seguiu fielmente a legislação 
estadual, comprovando documentalmente os procedimentos realizados. De fato, parte das 
Notas Fiscais não foi escriturada, no entanto, isso ocorreu somente com as Notas que a 
legislação permite a anão escrituração, como exemplo, na hipótese de: notas fiscais 
referentes a mercadoria não recebida no estabelecimento do contribuinte. As demais 
notas fiscais, as quais envolvem operações não dispensada de escrituração, foram 
devidamente relacionadas nos Livros Registro de Entradas, tendo a recorrente 
comprovado através de extensa documentação a regularidade no cumprimento de sua 



 

obrigação. Desse modo, a natureza da infração está sendo imposta à Recorrente bem 
como a volumosa documentação, tendo em vista a quantidade de meses envolvidos, 
ratificam a necessidade de converter o feito em diligencia.  Diz ao final que, diante de todo 
o exposto, caso não seja declarada a nulidade da intimação deve ser convertido o 
julgamento em diligencia fiscal, com fulcro no artigo 19, §3°, II da Lei Estadual 16.46909, 
sob pena de cerceamento de defesa, pois somente a prova técnica realizada por expert 
em contabilidade sobre os documentos fiscais do contribuinte, comprovará a 
improcedência da cobrança imposta pela fiscalização. 

 
Pela Resolução 148/2015 "fls. 188 a 189", a Segunda Câmara do 

Conselho Administrativo tributário, resolve, por unanimidade de votos, converter o 
julgamento em diligencia. Para que auditor fiscal analisar os argumentos apresentados 
pelo sujeito passivo, em especial as planilhas e cópias de documentos insertos na mídia - 
CD juntada ao processo, promovendo, nos casos pertinentes, a devida revisão da 
auditoria original, notificando, caso entenda necessário, o sujeito passivo para, 
eventualmente, complementar suas alegações com a apresentação de documentos, ou 
prestar esclarecimentos necessários à revisão. 

 
Foi feita a Revisão fiscal "fls. 192 a 197", na qual diz que quanto as 

notas fiscais referentes a mercadorias não recebidas no estabelecimento do contribuinte: 
não há elementos que sustente as afirmações do sujeito passivo, ´pelo contrário, as 
provas nos autos são desfavoráveis ao recorrente, pois constam no sistema sefaznet 
desta Secretária da Fazenda como situação autorizada, portanto, as notas fiscais 
eletrônica são documentos válidos e idôneos que comprova, a circulação das mercadorias 
e bens, não podendo serem excluídas do lançamento por simples alegação do sujeito 
passivo; que as notas fiscais canceladas na origem, ou seja, não foram recebidas no 
estabelecimento: não assiste razão ao sujeito passivo, pois, constam no sistema sefaznet 
desta Secretaria de Fazenda e no sistema nacional como situação atual autorizadas, 
razão pela qual devem ser mantidas no lançamento; que as notas fiscais de Prestação de 
Serviço que, conforme determina o Manual de Preenchimento do EFD- Fiscal, não devem 
ser escrituradas no EFD-ICMS/IPI: a verdade é que as notas fiscais as quais se refere o 
sujeito passivo não se enquadram no caso aludido, pois são dispensadas de escrituração 
na EFD-ICMS/IPI apenas notas fiscais de serviço de emissão autorizadas pelo município, 
não é o caso em questão, pois, todas as NFe de serviço constantes do lançamento em 
revisão foram autorizadas por Estados e Distrito Federal. No próprio arquivo trazido pelo 
sujeito passivo "DOC. 08 - Sped - FAQ - Sped Fiscal" no CD fl. 179, pode se verificar que 
apenas as Notas Fiscais de Serviço - NFS-e são dispensadas de escrituração na EFD-
ICMS/IPI, devendo todas as NF-E ser escrituradas na EFD; que as notas fiscais que se 
referem a remessa de vasilhames que, pelo Termo de Acordo de Regime Especial - TARE 
n. 808/01-GSF, possuem escrituração dispensada: informa que já foi considerado no 
lançamento TARE 001-0308-2001 e excluídos do levantamento de valores dos 
vasilhames, porém foram mantidos os valores de bens que não se enquadram no conceito 
de vasilhame, como  chapatex, palete madeira e outros, que não tinham sua escrituração 
dispensada no referido TARE, conforme já explicado no Anexo Estruturado - Descritivo 
complementar da Ocorrência, fl. 05; que a nota fiscal eletrônica n° 4176 foi escriturada no 
Livro Registro de Entrada depois da ciência do lançamento da revisão, portanto, será 
excluída; quanto as Notas Fiscais Eletrônicas escrituradas no Livro Registro de Entradas 
relacionadas pela defesa, foram encontradas registradas algumas notas fiscais, as quais 
foram excluídas do levantamento nesta revisão, e mantida as demais notas fiscais que 
não se encontram registradas. Anexou os seguintes documentos "fls. 198 a 297"": resumo 
mensal de NFs não registradas, Speed fiscal, quadro com relação da chave e da consulta 
SAP-Fiscalização. 

 



 

O sujeito passivo foi intimado "fls. 300", a tomar conhecimento da 
resolução e resultado da diligencia, e querendo manifestar-se. 

 
O sujeito passivo apresenta impugnação "fls. 302 a 308", alegando 

que, diferente do apurado pela Fiscalização, a recorrente realizou devidamente a 
escrituração das notas fiscais, no entanto, algumas, em algumas situações, pela natureza 
ou especificidade, certas notas não foram escrituras por dispensa legal, e não causaram 
qualquer prejuízo ao erário.  

 
Argui que a diligencia fiscal realizada, reconheceu parcialmente a 

procedência dos argumentos trazidos pela Recorrente, promovendo a revisão do 
lançamento originário em relação aos fatos geradores de janeiro, fevereiro, março, abril, 
junho, julho, agosto, outubro, novembro e dezembro de 2013. Contudo, uma grande parte 
do lançamento foi mantida sob alguns argumentos, dos quais: 

 
O fisco afirma que constam no sistema sefaznet que as notas fiscais 

estão autorizadas, portanto, que os documentos seriam válidos e idôneos para comprovar 
a circulação das mercadorias. 

 
Entretanto, a recorrente, através da amostragem de notas físicas no 

recurso voluntário, demonstrou não ser a emitente dos documentos, assim, a única 
maneira de provar que as notas não entraram em seu estabelecimento é o Livro de 
Estoque, o qual foi juntado aos autos, mas não foi analisado pelo Auditor Fiscal, ao 
realizar a diligência. 

 
Aduz que, a alegação da fiscalização de que as notas "constam no 

sistema desta Secretária de Fazenda como situação autorizada", não comprova que a 
Recorrente recebeu as notas, assim como não comprova que houve efetivamente a 
conclusão da circulação das mercadorias. 

 
Defende que o Fisco também afirma que constam no sistema 

sefaznet que as notas fiscais estão autorizadas, razão pela qual devem ser mantidas no 
lançamento. 

 
Todavia, a recorrente, demonstra, por meio de notas fiscais, que as 

mesmas não foram recebidas no seu estabelecimento, todavia, por não ser a emitente, a 
única maneira de provar o alegado é que também, através da análise do Livro de Estoque, 
o que foi juntado, mas não foi analisado. 

 
Igualmente, ao item anterior, o Auditor Fiscal ignorou as provas 

trazidas pelo contribuinte, apegando-se ao fato de que as notas fiscais "constam do 
sistema sefaznet desta Secretária de Fazenda e no sistema nacional como situação atual 
autorizadas", o que não é capaz de provar que a Recorrente recebeu as notas. 

 
Alega ainda que, o que as notas fiscais que o auditor fiscal exclui na 

diligencia das notas fiscais que se referem a remessa de vasilhames, que são 
dispensadas de escrituração em razão do acordo de Regime Especial - TARE n° 30801-
GSF, não condizem com o disposto no artigo 6° do Regulamento do IPI/2010, no qual, os 
paletes e chapatex, assim como as garrafas e garrafeiras devem ser interpretadas como 
vasilhames, isto é, embalagens de transporte para o produto da Requerente, 
imprescindível para que a mercadoria seja comercializada.  

 



 

Argui ainda que, a diligencia realizada não analisou a integralidade 
dos documentos, o que impõe a realização de uma nova diligencia. 

 
Argumenta no final que, há alguns itens (c) e (e) da revisão do 

lançamento, que a Recorrente até o presente momento, não conseguiu reunir todos os 
documentos e informações para confrontas o Parecer de fls. 192/197, motivo pelo qual 
requer que seja concedido mais 20 dias para que se possa juntar documentação 
complementar.  

 
Ao final requer, que seja concedido o prazo de 20 dias para que o 

contribuinte possa apresentar a sua manifestação em relação aos itens citados, da revisão 
de lançamento. 

 
Que seja concedido o prazo de 20 dias par que o contribuinte possa 

comprova a quitação da penalidade referente as notas fiscais listadas no DOC. 02 do 
Recurso Voluntário, tendo em vista os empecilhos encontrados para gera a guia de 
pagamento parcial. 

 
E que, seja determinada a realização de nova diligencia fiscal. Com 

fulcro no artigo 19, §3°, II da Lei Estadual 16.469/09, sob pena de cerceamento do direito 
de defesa, com o fim de que seja apreciada pelo auditor fiscal a integralidade da 
documentação disponibilizada, em especial os livros controle de estoque, necessários 
para comprovação de que, diversas notas fiscais atuadas, sequer ingressaram no 
estabelecimento do contribuinte. Pede deferimento. 

 
Anexou os seguintes documentos "fls. 309 a 313": convênio ICMS 

88/91, livro registro de entradas - RE- modelo-PI. 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Sobre o pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo, o rejeito, 
por não haver nos elementos constitutivos da lide qualquer dúvida ainda a ser dirimida. 

 
Também rejeito a preliminar de nulidade da peça básica, arguida 

pela autuada, por cerceamento do direito de defesa, tendo em vista ausência de afronta 
ao capítulo que trata da nulidade dos atos processuais, insertos nos incisos III e IV do 
artigo 20 da lei nº 16.469/09. A infração e a correspondente penalidade foram 
corretamente aplicadas, a instrução processual em sede cognitiva efetivada com clareza, 
os prazos processuais respeitados, inclusive com vista dos autos à parte litigante, nos 
momentos que por “ex legis” lhe são próprios. Dúvidas existentes, conforme afirmei no 
parágrafo anterior, foram esclarecidas pela tarefa revisional. Assim, rejeitadas estão as 
preliminares em comento.    

 
Com as questões primeiras solucionadas, volvo-me à razão de direito 

desta ação, e reporto-me ao trabalho diligencial, sempre merecedor de fé, onde a 
autoridade revisora, após detalhar a metodologia de trabalho que desenvolveu, aponta 
que o “quantum” devido pela polaridade passiva, na presente ação é na importância, 
referente à multa formal de R$ 2.044.314,02 (dois milhões, quarenta e quatro mil, 
trezentos e quatorze reais e dois centavos), já com a aplicação do § 8º, do art. 71, do CTE, 
vez que este foi aplicado pelo autor do lançamento, portanto, proposto no auto de infração. 

 



 

Face ao trabalho revisional o polo passivo, embora intimado, não 
trouxe aos autos nenhum elemento de prova, com escopo de contrapor a tarefa revisional, 
o que me leva a ratificar o valor monetário trazido a lume pelo diligenciador, o que equivale 
dizer, que reformada está parcialmente a decisão monocrática, nos termos expostos no 
parágrafo anterior. 

 
Assim, voto rejeitando o pedido de diligência formulado pelo sujeito 

passivo. Por unanimidade de votos, rejeito a preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa. Quanto ao mérito, também 
por votação unânime, conheço do recurso, dou-lhe parcial provimento para reformar em 
parte a sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto de infração no 
valor da multa formal de R$ 2.044.314,02 (dois milhões, quarenta e quatro mil, trezentos e 
quatorze reais e dois centavos), já com a aplicação do § 8º, do art. 71, do CTE. 

 
 
 

Sala das sessões, em 14 de setembro de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01473/16 
 
Relator: Conselheiro José Pereira D'abadia 
 

 
EMENTA: Multa formal. Livro Registro de Entrada de mercadoria 
- Escrituração Fiscal Digital - EFD, não escriturado. Procedente.  
 
  Aplicação da forma privilegiada do §8º do artigo 71 do CTE. 
Acolhida. 
 
Estando evidenciado nos autos que o contribuinte descumpriu o 
previsto na norma legal, no seu aspecto formal, o auto de 
infração que exige cumprimento de obrigação tributária 
acessória deve ser considerado procedente, aplicando-se o 
benefício estabelecido na legislação quando a falta não houver 
dado ensejo a prejuízo ao erário estadual. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 17 de agosto de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Pereira 
D'abadia, Gilmar Rodrigues de Almeida, Aguinaldo Fernandes de Melo, Valdir Mendonça 
Alves e Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes. E, por maioria de votos, acolher o 
pedido de aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º, do art. 71, do CTE, feito pelo 
sujeito passivo. Foram vencedores os Conselheiros José Pereira D'abadia, Aguinaldo 
Fernandes de Melo e Valdir Mendonça Alves. Vencidos os Conselheiros Gilmar Rodrigues 
de Almeida e Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o sujeito passivo, deixou 
de escriturar o livro Registro de Entradas relativo a Escrituração Fiscal Digital - EFD, 
conforme Ordens de Conferencia (ferramentas de fiscalização - ArqMag), em anexo, no 
período de 01/01/2013 a 31/12/2013, conforme documentos e demonstrativos em anexo. 
Em consequência, fica sujeito a multa formal de 25% sobre o valor das operações e/ou 
prestações omitidas, juntamente com os acréscimos legais. 

 
Na exordial há a seguinte observação: Procedimentos de fiscalização 

efetuados com base nas informações existentes no Sistema fazendário/EFD/NFE; os 
arquivos Magnéticos da Escrituração Fiscal Digital - EFD, existentes no sistema, foram 
apresentados sem informações de Compras/Vendas/Inventários/Apuração do ICMS - 
"ZERADOS" (exceto o mês 12/2013); seguem com este P.A.T. CD-R (apenas cópia para o 
processo) contendo Arquivo XML das Notas Fiscais Eletrônicas relacionadas na Ordem de 
Transferência. 

 
Foram indicados como infringidos os artigos 64, §2°, da Lei 

11.651/91, combinado com os artigos 308, 310, e 356 - C, §1°, inciso I do Decreto 
4.854/97. Com penalidade proposta do artigo 71, inciso VII, alínea C, da Lei 11651/1991 
com redação da Lei 13.446/1999. 

 



 

Foram anexados aos autos os seguintes documentos "fls. 03 a 35": 
detalhamento do crédito tributário, resumo mensal de NFEs não registradas, mídia (CD). 

 
O sujeito passivo foi intimado "fls. 36 a 39", a pagar a quantia exigida 

no processo ou apresentar impugnação em Primeira Instancia. 
 
O sujeito passivo se manifesta "fls. 42", alegando que, está com 

processo junto à RFB, Receita Federal do Brasil, desde 2008, pois, foi desenquadrado 
injustamente; que todos os seus recolhimentos estavam em dia, e, por uma cobrança de 
guia previdenciária recolhida como enquadrados; que estavam enquadrados à época, e a 
Receita Federal entendeu que não, que tinham de ter recolhido como empresa EPP.  

 
Aduz que, fez todas as defesas necessárias, tanto que está com 

processo até a presente data, solicitando o enquadramento retroativo desde aquela época; 
que para agilizar o processo até fez o parcelamento da diferença que a Receita Federal 
estava cobrando, e está pagando, mas o processo continua de pé, e está aguardando o 
julgamento final. 

 
Defende que com toda a documentação comprobatória do que estão 

dizendo está em anexo, "fls. 43 a 52", sendo requerimento de empresário, documentação 
pessoal (OAB, CIC), requerimento de averbação de causa suspensiva/garantia e/ ou 
exclusão do Cadin, cópia do documento da Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
cópias: do documento do Ministério da Fazenda, da intimação, auto de infração, do 
detalhamento do crédito tributário.  

 
Foram anexados aos autos os seguintes documentos "fls. 54 a 55": 

consulta simples nacional, indicadores de movimento nos blocos de dados da EFD. 
 
Conforme Sentença n° 1209/2016-JULP "fls. 56 a 58", o juiz singular 

decidiu pela procedência do auto de infração. 
 
Fundamentou que a defesa apresentada se mostra totalmente 

ineficaz em seus argumentos para ilidir a pretensão fiscal. 
 
Pelo relatório às fls. 55, verificou-se que o sujeito passivo apresentou 

EFD retificadora com apresentação de movimentação de entrada e saída, porém, o fez em 
21/10/2014, após a ciência do auto de infração.  

 
Conforme descrito no "campo 2 - Ocorrência" e relatório constante do 

CD anexado aos autos, o sujeito passivo apresentou para o período fiscalizado, exceto o 
mês de dezembro de 2013, a Escrituração Fiscal Digital "zerada', ou seja, sem 
informações de entrada e saída.  

 
O Sujeito passivo foi devidamente intimado, conforme "fls. 60".  
 
Apresenta Impugnação "fls. 62 a 67", alegando que este lançamento 

combatido decorreu de descumprimento de uma obrigação tributária acessória que tem a 
função especifica de atender a administração tributária nos seus interesses de fiscalização 
e arrecadação. 

 
Desta forma, uma vez que a empresa cumpriu com a sua obrigação 

tributária e que desta, não decorreu falta de recolhimento de tributo, entende que o 
presente auto de infração deve ser julgado improcedente, ou se outro entendimento 



 

ocorrer, caso de procedência, requer a recorrente a aplicação do parágrafo 8° do artigo 
71, do CTE. 

 
Aduz que, numa situação crítica que se encontra a economia do 

País, sem governo, afundando em denúncias de corrupção, com retração da economia, 
com as empresas sofrendo uma irracional carga tributária, não pode prevalecer uma multa 
no valor indicado pelo auto de infração, cuja motivação não indicou qualquer lesão aos 
cofres públicos. 

 
Ao final requer, que seja julgado improcedente o lançamento e não 

havendo consenso que seja aplicada a penalidade mais benéfica para que a empresa 
possa continuar com suas atividades e por ter previsão legal estampada no Código 
tributário do Estado de Goiás. Pede deferimento. 

 
Anexou os seguintes documentos "fls. 68 a 71": cópia do 

requerimento do empresário, documentação pessoal (OAB), cópia da procuração.  
 
É o relatório. 
 
 

VOTO 
 

Conforme informado no relatório que é parte integrante deste 
“decisum”, o polo passivo deixou de escriturar o livro Registro de Entradas relativo a 
Escrituração Fiscal Digital - EFD, conforme Ordens de Conferencia (ferramentas de 
fiscalização - ArqMag), em anexo, no período de 01/01/2013 a 31/12/2013. 

 
Instado a se manifestar, o sujeito passivo comparece aos autos, 

entretanto não traz nenhum elemento de prova capaz de contrapor a exigência vestibular, 
o que ne leva a julgar procedente o lançamento.  

 
Entretanto, a reclamação estampada na folha de rosto deste volume 

é de ordem formal e não está demonstrado nos autos que houve prejuízo ao erário 
estadual, situação que me permite aplicar o benefício previsto no §8º do artigo 71 do CTE, 
“verbis”, conforme pleito da defesa:    

 
Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
 
[...] 

 
§ 8º Quando da prática das irregularidades descritas neste artigo não resultar, ainda que 
indiretamente, falta de pagamento do imposto, a multa aplicável corresponderá a 50% (cinquenta 
por cento) do valor fixado para a respectiva infração. 

 

Assim, voto conhecendo do recurso voluntário, negando-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. E, por maioria de votos, acolho o pedido de aplicação da forma privilegiada 
prevista no § 8º, do art. 71, do CTE, feito pelo sujeito passivo.  

 
 
 

Sala das sessões, em 14 de setembro de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01476/16 
 
Relator: Conselheiro Mário de Oliveira Andrade 
 

 
EMENTA: Obrigação Acessória. Multa Formal. Extravio de 
Equipamento Emissor de Cupom Fiscal – ECF. Procedente.  
 
Quando o contribuinte encerra as suas atividades ele deve 
solicitar a cessação de uso do ECF, caso tal providência não 
seja tomada, prevalece a exigência de multa formal por extravio 
do equipamento. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 25 de agosto de 2016, decidiu, por unanimidade de votos,  conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, negar-lhe provimento para considerar procedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Mário de Oliveira Andrade, 
Aldeci de Souza Flor, Rickardo de Souza Santos Mariano, Victor Augusto de Faria Morato 
e Masayuki Missao. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

 
A descrição do fato que originou o presente auto de infração é de 

que o sujeito passivo extraviou o Equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF, marca 
BEMATECH, Modelo MP-4000 T H FI, número de fabricação BE090910100010004623, 
autorizado para uso da empresa pela SEFAZ, tendo encerrado as atividades do 
estabelecimento, conforme Portaria de Suspensão n.º 0020/2012 de 16/10/2012, e não foi 
solicitada a cessação de uso do equipamento, conforme comprovam os documentos 
anexos. Em virtude disso, o sujeito passivo ficou sujeito ao recolhimento de multa formal 
na importância de R$ 17.746,77 (dezessete mil, setecentos e quarenta e seis reais e 
setenta e sete centavos), conforme está demonstrada no "Anexo Estruturado - 
Detalhamento do Crédito Tributário". 

 
O fisco citou como infringidos os artigos 64 e 146, parágrafo único da 

Lei 11.651/91 combinados com os artigos 121 e 124 do Anexo XI do Decreto n.º 4.852/97. 
Foi proposta a penalidade do artigo 71, inciso XIII, alínea "a" da Lei n.º 11.651/1991 com a 
redação da Lei 13.194/1.997. 

 
O autor do lançamento juntou aos autos o Anexo Estruturado - 

Detalhamento do Crédito Tributário, folha 03, Comprovante de Alteração de Uso de 
Sistema Informatizado Para Emissão de Documentos Fiscais, folhas 04 a 06, Consulta de 
Portaria de Suspensão, folha 07, e a Consulta Resumida do Contribuinte - Pessoa 
Jurídica, fls. 08 a 10. 

 
Regularmente intimado para pagar a quantia exigida ou apresentar 

impugnação em Primeira Instância, o sujeito passivo não se manifestou e foi declarado 
revel. 

 
Notificado para apresentar impugnação em Segunda Instância, o 

sujeito passivo ingressou com defesa alegando que fechou o estabelecimento em virtude 



 

da queda de vendas. Informa que, no exercício de 2012, a empresa esteve inativa. Relata 
que o equipamento não está extraviado, pois está sob a guarda da sócia Cila dos Santos 
Maria. Por fim, requer o cancelamento do auto de infração e se compromete a 
providenciar com a maior urgência a baixa do referido ECF. 

 
A empresa impugnante anexou aos autos o Comprovante de 

Inscrição e de Situação Cadastral, folha 21, e a Declaração de Informações 
Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS), folhas 22 a 25. 

 
Os autos foram encaminhados para julgamento na Terceira Câmara 

do Conselho Administrativo, e, na oportunidade, foi decidido converter o julgamento em 
diligência, nos termos da Resolução 016/2016, a qual determinou a notificação da sócia 
Cila dos Santos Maria para providenciar aos autos o Atestado de Intervenção Técnica, de 
que trata o § 4º do artigo 122, artigo 156 e artigo 161 do Anexo XI do RCTE, emitido pela 
lacradora responsável, no prazo de trinta dias. 

 
Devidamente notificada, a empresa autuada alega em peça subscrita 

pela sócia Cila dos Santos Maria que não conseguiu fazer a intervenção técnica em 
virtude de não ter efetuado a baixa cadastral da empresa e em razão dos débitos. Reitera 
que não tem condições financeira de providenciar a baixa do cadastro da empresa. 

 
Os autos foram pautados para julgamento, e na ocasião, a Terceira 

Câmara, por intermédio da Resolução n.º 057/2016, decidiu solicitar que a empresa 
autuada apresente o ECF na lacradora responsável. 

 
Após a regular notificação dessa resolução, a empresa autuada 

permaneceu inerte. 
 
É um breve relato, assim decido. 
 
 
                                VOTO 
 
 
O lançamento em análise é relativo à penalidade aplicada ao sujeito 

passivo pelo extravio do equipamento emissor de cupom fiscal, conhecido como ECF.  
 
O sujeito passivo impugna o lançamento com a argumentação de 

que o equipamento está sob a guarda da sócia da empresa. Porém, tal fato não foi 
comprovado pelo sujeito passivo, pois a referida sócia foi notificada duas vezes para 
efetuar o procedimento adequado para regularizar a situação do equipamento com o 
devido pedido de cessação de uso e o atestado de intervenção, bem como a 
apresentação da Leitura X do equipamento tido como extraviado. Entretanto, tal 
providência não foi realizada pela defesa do sujeito passivo, prevalecendo a presunção de 
extravio do equipamento emissor de cupom fiscal. 

 
Desse modo, estando a empresa com cadastro suspenso por 

desaparecimento, fica evidenciado que o equipamento não está sendo utilizado pelo 
sujeito passivo, devendo ser solicitada a cessação de uso nos termos dos artigos 121 e 
124 do Anexo XI do RCTE, dispositivos que estavam em vigor na data da ocorrência do 
fato gerador, observando que esse comando da norma também foi adotado nos artigos 13 
e 47 da nova redação do Anexo XI introduzida pelo Decreto 8.440/2015. 

 



 

Anexo XI, nova redação introduzida pelo Decreto 8.440/2015 

Art. 13. O contribuinte deve solicitar à Delegacia Regional de Fiscalização a que 
estiver vinculado a Autorização de Cessação de uso do ECF, por meio do 
formulário Pedido de Uso, de Alteração de Uso e de Cessação de Uso de ECF, 
constante do Apêndice VII, nas seguintes situações (Convênio ICMS 09/09, 
cláusula trigésima sexta): 

I - encerramento de suas atividades; 

[...] 

Art. 47. O ECF autorizado para o contribuinte que tenha o seu cadastro suspenso 
por desaparecimento, se não atendida a notificação de regularização da situação 
cadastral, deve ser presumido desaparecido, destruído, extraviado, inutilizado ou 
perdido. 

Parágrafo único. O ECF considerado extraviado nos termos do caput somente 
deve ser baixado do sistema da SEFAZ após serem atendidas as disposições do 
art. 14 ou quando o contribuinte tiver seu cadastro baixado de ofício. 

 

Redação do Anexo XI revogada pelo Decreto 8.440/2015 

Art. 121. O contribuinte deve solicitar a cessação de uso do equipamento de ECF à 
agência fazendária a que estiver vinculado, mediante o preenchimento do 
formulário Pedido de Uso, de Alteração de Uso e de Cessação de Uso de ECF, 
constante do Apêndice VII, indicando tratar-se de cessação de uso, especialmente 
quando (Convênio ICMS 85/01, cláusula setuagésima quinta): 

I - for encerrar suas atividades; 

[...] 

 

Art. 124. O ECF autorizado para o contribuinte que tenha o seu cadastro suspenso 
por desaparecimento, se não atendida a notificação de regularização da situação 
cadastral, será presumido desaparecido, destruído, extraviado, inutilizado ou 
perdido. 

 
Da análise dos dispositivos transcritos, tanto pela norma revogada 

como pela vigente atualmente, nota-se que o sujeito passivo que está com o status do 
cadastro suspenso por desaparecimento deve regularizar a sua situação cadastral, porém, 
se tal medida não for tomada o equipamento emissor é considerado como extraviado, 
hipótese que se enquadra para o caso em julgamento. Assim, entendo como correta a 
aplicação da penalidade efetuada pelo fisco estadual por intermédio do lançamento em 
apreciação. 

 
Pelas razões expostas, conheço da impugnação em Segunda 

Instância e nego-lhe provimento para julgar procedente o auto de infração.  
 
 

Sala das sessões, em 16 de setembro de 2016. 

http://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/ICMS/2009/CV009_09.htm
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/ICMS/2001/CV085_01.htm
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01482/16 
 
Relator: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 

 
EMENTA: ICMS. RECURSO DO CONTRIBUINTE PARA O 
CONSELHO PLENO. DIVERGÊNCIA DE INFORMAÇÃO 
PRESTADA EM ARQUIVO DIGITAL E DPI. DECISÃO CAMERAL 
UNÂNIME QUANTO AO MÉRITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS 
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA 
FORMA PRIVILEGIADA DA MULTA, DESCRITA NO §8º DO ART. 
71 DO CTE.  
 
1. O recurso consubstancia medida da parte que se viu 
prejudicada em decisão administrativa/ judicial, com vistas ao 
reexame das questões que ali foram apreciadas.  Entretanto, 
existem condições de admissibilidade que necessitam estar 
presentes para que o mérito seja conhecido. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 09 
de agosto de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade do recurso para o Conselho Pleno, feita pelo Conselheiro Relator, tendo 
em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 
16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração, 
porém, com a aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º do art. 71 da Lei nº 
11.651/91. Participaram do julgamento os Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato, 
Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli 
Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, Valdir Mendonça Alves, 
Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Rodolfo Ramos 
Caiado, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, José Paixão de 
Oliveira Gomes, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, 
Gilmar Rodrigues de Almeida e Masayuki Missao. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Nos presentes autos, o Fisco acusa o sujeito passivo de haver 
apresentado Declaração Periódica de Informações e Arquivos Magnéticos contendo 
divergências entre os valores declarados. 

A infração foi capitulada nos arts. 55, II e 64, ambos do CTE, 
combinados com o art. 1º §§2º e 5º do Anexo X do RCTE, e arts. 1º e 5º da IN 630/02-
GSF e arts. 3º e 3º-A da IN 599/03-GSF. A penalidade, por seu turno, é a que consta do 
art. 71, XII, “d”, 2 do CTE. 

Aufere-se multa formal no valor originário de R$ 83.463,42, 
correspondente a 2% da diferença apurada.  

O lançamento tem como fato gerador os períodos compreendidos 
entre 22/11/07 e 19/02/08. O auto de infração foi lavrado em 09/02/09. 

 
A título de instrução processual, fora juntado demonstrativo do cotejo 

realizado entre ambos os documentos de informação (fls. 4 a 12), cópias de extratos da 
DPI e arquivos magnéticos.  

A empresa foi intimada em 19/02/09. 



 

Comparecendo em fase singular, o sujeito passivo alega que não 
havia CFOP específico no Livro de Apuração que fora autenticado, sendo as divergências 
oriundas de pequenos erros de digitação. Pede a nulidade do lançamento.  

Submetido a julgamento, o lançamento fora julgado procedente em 
fase singular.  

Em recurso voluntário, a recorrente argui nulidade do lançamento por 
insegurança na determinação da infração, em virtude de divergência entre o campo “2” do 
auto de infração e seu anexo estruturado, no que tange ao período de referência.  

Submetidos os autos a julgamento cameral, declarou-se a nulidade 
pleiteada pelo sujeito passivo, por maioria de votos.  

Asseverou o voto condutor que  

“razão assiste (...) pela defesa, em face à nulidade da lide, por insegurança 
na determinação da infração, pois o autor do lançamento, ao anexar ao 
auto de infração uma planilha em que consta como período de ocorrência 
do fato gerador os meses de novembro e dezembro de 2007 e janeiro e 
fevereiro de 2008, não se ateve em comprovar, pela instrução processual 
em sede cognitiva, que o documento juntado naquele momento processual 
comprova parcialmente a alegação fiscal, objeto da autuação”.  

 

Em recurso ao Conselho Pleno, a Representação Fazendária 
pondera que a inconsistência entre o campo “detalhamento do lançamento” e o “período 
de ocorrência do fato gerador” não é vício insanável, e que inclusive laborou, no que toca 
ao cálculo da multa, em favor do sujeito passivo. Solicita o retorno dos autos para 
julgamento do mérito. 

Em contradita, a autuada reitera os argumentos expendidos na 
decisão cameral, solicitando sua manutenção. 

Em decisão plenária, os autos retornaram para julgamento cameral, 
havendo sido acatado o pleito Fazendário (fls. 68). 

Em nova manifestação, a autuada argumenta que, à época dos fatos, 
não havia CFOP específico para as operações que realizara, conforme manifestação da 
própria SEFAZ. Não haveria, ademais, diferenças significativas entre a DPI e o arquivo 
magnético apresentado. Pede a improcedência do lançamento.  

Anexa pedido de consulta formulada por EXPRESS COMERCIAL 
LTDA, em 4/08/11, indagando sobre a possibilidade de denúncia espontânea nas 
hipóteses de correção de códigos fiscais registrados nos livros fiscais autenticados.  

A consulta fora solucionada pela Superintendência da Receita em 
24/08/11. 

Os autos seguiram à Terceira Câmara temporária, que julgou pela 
procedência do lançamento, à unanimidade de votos. Aplicou, entretanto, a forma 
privilegiada da multa, prevista no §8º do art. 71 do CTE.  

Obtempera o voto condutor que “o sujeito passivo não consegue 
apresentar provas capazes de ilidir ou desconstituir a pretensão fiscal deduzida na peça 
vestibular, isto é, a divergência constatada entre os valores das operações/ prestações 
declarados nos mencionados arquivos eletrônicos”. 

Em recurso ao Conselho Pleno, o sujeito passivo solicita sua 
admissibilidade em virtude de se tratar de decisão cameral unânime inequivocamente 
contrária a disposição expressa da legislação e a prova inconteste, constante dos autos à 
época do julgamento, nos termos do art. 41, II, “b”, 1 e 2 da Lei nº 16469/09.  



 

Reitera a nulidade por insegurança na determinação da infração e, 
no mérito, as argumentações delineadas em recurso voluntário. Pede, ao final, a 
improcedência do lançamento.  Sucessivamente, pede a procedência parcial, no valor de 
multa de R$ 18.274,00, já com aplicação da forma privilegiada da multa.  

 

É o relatório. 

 
V O T O 

 

É sabido que o recurso consubstancia medida da parte que se viu 
prejudicada em decisão administrativa/ judicial, com vistas ao reexame das questões que 
ali foram apreciadas.  Entretanto, existem condições de admissibilidade que necessitam 
estar presentes para que o mérito seja conhecido. 

Em nosso contexto de trabalho, estas condições vêm expressas no 
art. 41 da Lei 16.469/09, in verbis: 

“Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão 
cameral: 

I - não unânime; 

II - unânime: 

a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão 
plenária, que tenha tratado de matéria idêntica; 

b) inequivocamente contrária a: 

1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento 
cameral, que implique reforma parcial ou total da decisão; 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava 
na ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo.” 

 

Na hipótese sob análise, a decisão recorrida, no mérito, fora tomada 
por unanimidade de votos, o que nos leva ao juízo de admissibilidade da peça recursal 
sob a égide do inciso II do dispositivo retrocitado, em especial, a alínea “b”, itens 1 e 2, 
suscitada pelo sujeito passivo. 

A recorrente não aponta, objetivamente, qual dispositivo expresso da 
legislação tributária teria sido violado, tampouco demonstra quais provas inequívocas, ao 
tempo do julgamento cameral, teriam sido desconsideradas.   

Não há, de tudo isso, a pretendida violação a dispositivo de lei. 
 

Deixo de conhecer, portanto, o recurso que fora dirigido ao mérito do 
trabalho fiscal. Advirto que fica mantida a forma privilegiada da multa, já aplicada na fase 
cameral.  

 
 

Sala das sessões plenárias, em 20 de setembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01483/16 
 
Relator: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 

 
EMENTA: ICMS. RECURSO DO CONTRIBUINTE PARA O 
CONSELHO PLENO. DIVERGÊNCIA DE INFORMAÇÃO 
PRESTADA EM ARQUIVO DIGITAL E DPI. DECISÃO CAMERAL 
UNÂNIME QUANTO AO MÉRITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS 
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO 
APENAS PARA EFEITO DE APLICAÇÃO, DE OFÍCIO, DA FORMA 
PRIVILEGIADA DA MULTA, DESCRITA NO §8º DO ART. 71 DO 
CTE.  
1. O recurso consubstancia medida da parte que se viu 
prejudicada em decisão administrativa/ judicial, com vistas ao 
reexame das questões que ali foram apreciadas.  Entretanto, 
existem condições de admissibilidade que necessitam estar 
presentes para que o mérito seja conhecido. 
2. O §8º do art. 71 encerra regra benéfica ao sujeito passivo 
que, a par de haver cometido quaisquer dos ilícitos arrolados 
entre os seus incisos V e XII, não deixou de recolher o imposto, 
ainda que de forma indireta, como resultado dessa prática. É, 
sobretudo, atenuante que incidirá exclusivamente nas infrações 
formais isoladas e, mais do que isso, somente nas hipóteses em 
que tal infração não serviu de ferramenta para um fim de maior 
gravidade, qual seja, a sonegação fiscal. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 02 
de agosto de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do recurso do 
Contribuinte para o Conselho Pleno, negar-lhe provimento para manter a decisão cameral 
que considerou procedente o auto de infração, porém, com a aplicação da forma 
privilegiada prevista no § 8º do art. 71 da Lei nº 11.651/91. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira 
Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos 
Mariano, Heli José da Silva, Valdir Mendonça Alves, Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, 
Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Rodolfo Ramos Caiado, Washington Luis Freire de 
Oliveira, José Pereira D'abadia, José Paixão de Oliveira Gomes, João Divino de Brito, 
Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida e Masayuki 
Missao. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Nos presentes autos, o Fisco acusa o sujeito passivo de haver 
apresentado Declaração Periódica de Informações e Arquivos Magnéticos contendo 
divergências entre os valores declarados. 

A infração foi capitulada nos arts. 55, II e 64, ambos do CTE, 
combinados com o art. 1º §§2º e 5º do Anexo X do RCTE, e arts. 1º e 5º da IN 630/02-
GSF e arts. 3º e 3º-A da IN 599/03-GSF. A penalidade, por seu turno, é a que consta do 
art. 71, XII, “d”, 2 do CTE. 



 

Aufere-se multa formal no valor originário de R$ 388.967,60, 
correspondente a 2% da diferença apurada.  

O lançamento tem como fato gerador os períodos compreendidos 
entre 21/11/07 e 27/09/08. O auto de infração foi lavrado em 03/02/09. 

 
A título de instrução processual, fora juntado demonstrativo do cotejo 

realizado entre ambos os documentos de informação (fls. 4 a 11), cópias de extratos da 
DPI e arquivos magnéticos.  

A empresa foi intimada em 19/02/09. 
Comparecendo em fase singular, o sujeito passivo alega que não 

havia CFOP específico no Livro de Apuração que fora autenticado, sendo as divergências 
oriundas de pequenos erros de digitação. Pede a nulidade do lançamento.  

Submetido a julgamento, o lançamento fora julgado procedente em 
fase singular.  

Em recurso voluntário, a recorrente argui nulidade do lançamento por 
insegurança na determinação da infração, em virtude de divergência entre o campo “2” do 
auto de infração e seu anexo estruturado, no que tange ao período de referência.  

Submetidos os autos a julgamento cameral, declarou-se a nulidade 
pleiteada pelo sujeito passivo, por maioria de votos.  

Asseverou o voto condutor que não existia norma legal que 
apenasse a infração discriminada na inicial, uma vez que o art. 71, XII, “a”, 2 do CTE 
somente passou a vigorar a partir de 28/12/06. 

Em recurso ao Conselho Pleno, a Representação Fazendária 
pondera que a infração fora cometida com o envio dos arquivos incorretos à SEFAZ, ou 
seja, em novembro de 2007 e setembro de 2008, conforme protocolos de entrega de 
arquivos magnéticos, constantes às fls. 24 a 35 dos autos. Solicita o retorno dos autos 
para julgamento do mérito. 

Em contradita, a autuada reitera os argumentos expendidos na 
decisão cameral, solicitando sua manutenção. 

Em decisão plenária, os autos retornaram para julgamento cameral, 
havendo sido acatado o pleito Fazendário (fls. 67). 

Em nova manifestação, a autuada argumenta que, à época dos fatos, 
não havia CFOP específico para as operações que realizara, conforme manifestação da 
própria SEFAZ. Não haveria, ademais, diferenças significativas entre a DPI e o arquivo 
magnético apresentado. Pede a improcedência do lançamento.  

Anexa pedido de consulta formulada por EXPRESS COMERCIAL 
LTDA, em 4/08/11, indagando sobre a possibilidade de denúncia espontânea nas 
hipóteses de correção de códigos fiscais registrados nos livros fiscais autenticados.  

A consulta fora solucionada pela Superintendência da Receita em 
24/08/11. 

Os autos seguiram à primeira Câmara Temporária, que julgou 
pela procedência do lançamento, à unanimidade de votos.  

Obtempera o voto condutor que “não encontra amparo o que alega o 
recorrente, haja vista, em diversos CFOP e em diversos meses, há o apontamento de 
divergência relevantíssima, porquanto apurada uma base de cálculo do exercício da 
ordem de R$ 19.448.380,98”. 

Em recurso ao Conselho Pleno, o sujeito passivo solicita sua 
admissibilidade em virtude de se tratar de decisão cameral “não-unânime”.  



 

Reitera, no mérito, as argumentações delineadas em recurso 
voluntário. Pede, ao final, a improcedência do lançamento.  

É o relatório. 

 
 

 

V O T O 

 

É sabido que o recurso consubstancia medida da parte que se viu 
prejudicada em decisão administrativa/ judicial, com vistas ao reexame das questões que 
ali foram apreciadas.  Entretanto, existem condições de admissibilidade que necessitam 
estar presentes para que o mérito seja conhecido. 

Em nosso contexto de trabalho, estas condições vêm expressas no 
art. 41 da Lei 16.469/09, in verbis: 

“Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão 
cameral: 

I - não unânime; 

II - unânime: 

a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão 
plenária, que tenha tratado de matéria idêntica; 

b) inequivocamente contrária a: 

1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento 
cameral, que implique reforma parcial ou total da decisão; 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava 
na ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo.” 

 

Na hipótese sob análise, a decisão recorrida, no mérito, fora tomada 
por unanimidade de votos, o que nos leva ao juízo de admissibilidade da peça recursal 
sob a égide do inciso II do dispositivo retrocitado, em especial, a alínea “b”, itens 1 e 2, 
suscitada pelo sujeito passivo. 

A recorrente não aponta, objetivamente, qual dispositivo expresso da 
legislação tributária teria sido violado, tampouco demonstra quais provas inequívocas, ao 
tempo do julgamento cameral, teriam sido desconsideradas.   

Não há, de tudo isso, a pretendida violação a dispositivo de lei. 
 

Deixo de conhecer, portanto, o recurso que fora dirigido ao mérito do 
trabalho fiscal.  

Entretanto, houve, na sessão plenária, o julgamento concomitante de 
outros dois processos, lavrados contra a mesma empresa, nos quais se confirmou a 
aplicação, pelas câmaras, da forma privilegiada da multa, conforme autorização 
estabelecida no §8º do art. 71 do CTE (4010900527268 e 4010900479000). 

Há que se ponderar que o §8º do art. 71 encerra regra benéfica ao 
sujeito passivo que, a par de haver cometido quaisquer dos ilícitos arrolados entre os seus 



 

incisos V e XII, não deixou de recolher o imposto, ainda que de forma indireta, como 
resultado dessa prática. É, sobretudo, atenuante que incidirá exclusivamente nas infrações 
formais isoladas e, mais do que isso, somente nas hipóteses em que tal infração não 
serviu de ferramenta para um fim de maior gravidade, qual seja, a sonegação fiscal. 
Advirto que a única maneira de se evidenciar que não houve prejuízo ao Erário seria por 
meio de levantamento fiscal na empresa autuada, verificando se houve omissão de saídas 
de mercadorias no período auditado. 

Interpretando referida regra, podemos tecer as seguintes ilações: 

1) A prática da irregularidade se subsume ao tipo do art. 71, XII 
“d” 2 do CTE, e se consubstancia na “diferença verificada no cotejo 
do valor das operações ou prestações constantes em documento de 
informação e apuração do imposto com o valor constante em arquivo 
magnético contendo informações relacionadas a operações ou 
prestações”. 

2) Como resultado advindo dessa prática, para aplicação do 
dispositivo, não pode haver, ainda que indiretamente, falta de 
pagamento do imposto. Esse segundo item aponta para uma 
evidência, uma constatação efetiva, uma verdade destacada no 
mundo dos fatos: a prática da infração não resultou prejuízo ao 
Erário. 

 

Sob tais fundamentos, deixo de conhecer o recurso apresentado 
pelo sujeito passivo. Aplico de ofício, entretanto, sobre o valor total da multa cominada, a 
sua forma privilegiada, nos termos do §8º do art. 71 do CTE.  

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 20 de setembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01498/16 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Extravio de livro e 
documento fiscal. Pedido de Revisão Extraordinária. 
Procedência em parte. 
 
1. Admite-se pedido de Revisão Extraordinária apresentado pelo 
sujeito passivo, desde que fundamentado em prova inequívoca 
de erro de fato substancial que implique alteração total ou 
parcial do lançamento; 
 
2. É parcialmente procedente o auto de infração relativo a 
extravio de livro e documento fiscal quando comprovada a 
entrega da totalidade dos livros e de parte dos documentos em 
órgão fazendário próprio. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 30 
de junho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de 
infração no valor da multa formal de R$ 20.911,37 (vinte mil, novecentos e onze reais e 
trinta e sete centavos), correspondente a 60 (sessenta) documentos, sem aplicação do § 
3º do art. 71 do CTE. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo José Mendes, 
Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, Alcedino 
Gomes Barbosa, Elias Alves dos Santos, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, 
Paulo Diniz, Luis Antônio da Silva Costa, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva 
Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, 
Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, José Paixão de Oliveira Gomes, Mauricio 
Ribeiro de Paiva e Mário de Oliveira Andrade. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Revisão Extraordinária (fls. 21 a 24) em que o 
sujeito passivo, com fundamento no item 1, alínea "a", inciso II, art. 43 da Lei nº 16.469/09, 
solicita a desconstituição do crédito tributário formalizado por meio do auto de infração em 
epígrafe, referente à exigência de multa formal em decorrência do extravio das notas 
fiscais Modelo 1, série 1, numeradas de 47001 a 54500, no total de 7500 (sete mil e 
quinhentos) documentos, e de 6 (seis) livros fiscais, presumido o extravio a partir do 
décimo dia após a publicação da Portaria que suspendeu a inscrição do contribuinte, sem 
a apresentação dos documentos e livros fiscais a Delegacia Fiscal de sua circunscrição. 

 
Aplicou-se a multa de R$ 312,11 trezentos e doze reais e onze 

centavos) por livro e documento fiscal extraviado. 
 
Em suas alegações (fls. 21 a 24), a autuada afirma, em síntese, que 

apresentou a documentação fiscal na repartição fiscal. Alega que há decadência do 
crédito tributário, pois as notas fiscais exigidas foram emitidas antes de novembro de 
2007. Afirma, ainda, que todas as notas fiscais foram utilizadas na forma de venda de 
produtos e/ou canceladas. 



 

 
Acosta ao processo cópia de Requerimento Padrão para Realização 

de Eventos – Anexo I (fls. 34), cópia de Informativo sobre a Utilização e Apresentação de 
Documentos Fiscais – Anexo II (fls. 35 e 36) e Relatório de notas fiscais emitidas e cópias 
de notas fiscais (fls. 55 a 173). 

 
O Presidente do Conselho Administrativo Tributário, por meio do 

Despacho nº 187/2015 – PRES (fls. 180 a 181), fundamentado no art. 43, § 2°, da Lei n° 
16.469/09, determina o encaminhamento dos autos ao SEPRE, para que intime o sujeito 
passivo a apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias, a via original ou de cópia autenticada 
por cartório ou repartição fiscal dos Anexos I e II (fls. 34 a 36), sob pena de ter seu pleito 
atendido apenas de forma parcial. 

 
Intimado, o sujeito passivo atende a solicitação formulada no 

Despacho nº 187/2015 – PRES, juntando os documentos de fls. 190 a 193. 
 
O Presidente do Conselho Administrativo Tributário, por meio do 

Despacho n° 1126/2016-PRES (fls. 197), com amparo no art. 43, § 4°, II, da Lei n° 
16.469/09, admite o pedido de Revisão Extraordinária e determina o encaminhamento dos 
autos ao Setor de Apoio à Segunda Instância (SEASI) da Secretaria Geral (SEGE), para 
que sejam pautados a julgamento pelo Conselho Pleno.  

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Inicialmente, destaco que a Lei n° 16.469, de 19 de janeiro de 2009, 

em seu art. 43, II, “a”, item 1, determina que pedido de Revisão Extraordinária 
apresentado pelo sujeito passivo, para ser admitido, deve estar fundamentado em prova 
inequívoca de erro de fato substancial que implique alteração total ou parcial do 
lançamento: 

 
Art. 43. Compete ao Presidente do CAT o juízo de admissibilidade de 
pedido de Revisão Extraordinária apresentado fora do último prazo para 
defesa previsto nesta Lei, relativo a crédito tributário ajuizado ou não: 
 
II - pelo sujeito passivo, referente a: 
 
c) apreciação extraordinária de lançamento, desde que: 
 
1. fundamentado em prova inequívoca de erro de fato substancial que 
implique alteração total ou parcial do lançamento, inclusive quanto à 
sujeição passiva; 
[...] 

 
Prosseguindo na análise dos autos, vejo que a acusação formulada 

no auto de infração é de extravio das notas fiscais Modelo 1, série 1, numeradas de 47001 
a 54500, no total de 7500 (sete mil e quinhentos) documentos, e de 6 (seis) livros fiscais. 

 
O documento “Requerimento Padrão para Realização de Eventos – 

Anexo I” (fls. 190), juntado pela defesa, revela a entrega da totalidade dos livros fiscais 
reclamados no auto de infração ao SEINEF da Delegacia Regional de Fiscalização de 
Anápolis. 

 



 

Já o documento “Informativo sobre a Utilização e Apresentação de 
Documentos Fiscais – Anexo II (fls. 191 a 192 e 195), juntado pela requerente, revela a 
entrega da maioria dos documentos fiscais reclamados no auto de infração ao SEINEF da 
Delegacia Regional de Fiscalização de Anápolis, remanescendo extraviados 67 (sessenta 
e sete) documentos fiscais. 

 
O Requerimento Padrão para Realização de Eventos – Anexo I, fls. 

190, e o Informativo sobre a Utilização e Apresentação de Documentos Fiscais – Anexo II, 
fls. 191 a 192 e 195, anteriormente expostos, comprovam que não houve extravio dos 
livros fiscais e que a maioria dos documentos ficais foram entregues ao órgão fazendário, 
permanecendo desaparecidas 67 (sessenta e sete) notas fiscais. 

 
Aplicando-se a multa de R$ 312,11 (trezentos e doze reais e onze 

centavos) sobre os 67 (sessenta e sete) documentos fiscais que ainda permanecem 
desaparecidos, obtém-se R$ 20.911,37 (vinte mil, novecentos e onze reais e trinta e sete 
centavos), montante de multa formal, para o qual deve ser alterado o lançamento. 

 
Não vejo possibilidade de aplicação do § 3º do art. 71 da Lei n° 

11.651/91 (aplicação da multa por grupo de documentos), por não estar afastada a 
possibilidade sonegação de tributo. 

 
Ante o exposto, conheço do Pedido de Revisão Extraordinária, dou-

lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de infração no valor da 
multa formal de R$ 20.911,37 (vinte mil, novecentos e onze reais e trinta e sete centavos), 
correspondente a 67 (sessenta e sete) documentos, sem aplicação do § 3º do art. 71 do 
CTE. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 20 de setembro de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01499/16 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Extravio de livro e 
documento fiscal. Pedido de Revisão Extraordinária. 
Procedência em parte. 
 
1. Admite-se pedido de Revisão Extraordinária apresentado pelo 
sujeito passivo, desde que fundamentado em prova inequívoca 
de erro de fato substancial que implique alteração total ou 
parcial do lançamento; 
 
2. É parcialmente procedente o auto de infração relativo a 
extravio de livro e documento fiscal quando comprovada a 
entrega dos documentos em órgão fazendário próprio, tendo o 
sujeito passivo firmado com a Secretaria da Fazenda Termo de 
Fiel Depositário, em data posterior à ação fiscal, assumindo toda 
responsabilidade pela guarda de parte dos livros fiscais. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 30 
de junho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de 
infração no valor da multa formal de R$ 1.248,44 (um mil, duzentos e quarenta e oito reais 
e quarenta e quatro centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo José 
Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, 
Alcedino Gomes Barbosa, Elias Alves dos Santos, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira, Paulo Diniz, Luis Antônio da Silva Costa, José Pereira D'abadia, Marlene Maria 
da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo 
Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, José Paixão de Oliveira 
Gomes, Mauricio Ribeiro de Paiva e Mário de Oliveira Andrade. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Revisão Extraordinária (fls. 19) em que o 
sujeito passivo, com fundamento no item 1, alínea "a", inciso II, art. 43 da Lei nº 16.469/09, 
solicita a desconstituição do crédito tributário formalizado por meio do auto de infração em 
epígrafe, referente à exigência de multa formal em decorrência do extravio das notas 
fiscais Modelo 1, série 1, numeradas de 01 a 25, e de 4 (quatro) livros fiscais, sendo 1 
(um) de Registro de Entradas, 1 (um) de Registro de Saídas, 1 (um) de Registro de 
Apuração de ICMS e 1 (um) de Registro de Inventário, presumido o extravio a partir do 
décimo dia após a publicação da Portaria que suspendeu a inscrição do contribuinte, sem 
a apresentação dos documentos e livros fiscais a Delegacia Fiscal de sua circunscrição. 

 
Aplicou-se a multa de R$ 312,11 trezentos e doze reais e onze 

centavos) sobre os 25 (vinte e cinco) documentos extraviados, obtendo-se a multa de R$ 
7.802,75 (sete mil, oitocentos e dois reais e setenta e cinco centavos), bem como a multa 
de R$ 312,11 sobre os 4 (quatro) livros fiscais, por 2 (dois) anos, obtendo-se a multa de 
R$ 2.496,88 (dois mil, quatrocentos e noventa e seis reais e oitenta e oito centavos), que, 



 

somadas totalizaram R$ 10.299,63 (dez mil, duzentos e noventa e nove reais e sessenta e 
três centavos), exigida no auto de infração. 

 
Em suas alegações, a autuada afirma, em síntese, que os 

documentos e livros fiscais foram devolvidos ao órgão fazendário. 
 
Acosta ao processo cópia de Informativo sobre a Utilização e 

Apresentação de Documentos Fiscais – Anexo II (fls. 21), Termo de Fiel Depositário (fls. 
22) e Termo de Baixa de Documento Fiscal n° 078925 (fls. 23), dentre outros documentos. 

 
O Presidente do Conselho Administrativo Tributário, por meio do 

Despacho nº 2274/2014 – PRES (fls. 29), fundamentado no art. 43, § 2°, da Lei n° 
16.469/09, determina o encaminhamento dos autos ao Setor de Controle e 
Acompanhamento Processual (SECON), para que sejam remetidos à Delegacia Regional 
de Fiscalização de Goiás a fim de que, por obséquio, confirme o recebimento dos livros e 
documentos fiscais discriminados nos documentos de fls. 21 e 22. 

 
O NUPRE da Delegacia Regional de Fiscalização de Firminópolis, 

atendendo a solicitação formulada no Despacho nº 2274/2014 – PRES, em relatório (fls. 
31), informa serem autênticos os documentos de fls. 21 e 22 e provam o recebimento pela 
Agência Especial de Firminópolis dos documentos e livros fiscais neles descritos. 

 
O Presidente do Conselho Administrativo Tributário, por meio do 

Despacho nº 772/2015 – PRES (fls. 34), fundamentado no art. 43, § 2°, da Lei n° 
16.469/09, determina o encaminhamento dos autos ao SEPRE, para que intime o sujeito 
passivo a apresentar na Delegacia Fiscal de sua circunscrição, no prazo de 30 (trinta) dias 
os livros de Saída e de Apuração do ICMS faltantes, fazendo juntar nestes autos a cópia 
autenticada de sua apresentação, sob pena de ter seu pleito atendido apenas de forma 
parcial. 

 
Intimado, o sujeito passivo não atende a solicitação formulada no 

Despacho nº 772/2015 – PRES. 
 
O Presidente do Conselho Administrativo Tributário, por meio do 

Despacho n° 1234/2016-PRES (fls. 40), com amparo no art. 43, § 4°, II, da Lei n° 
16.469/09, admite o pedido de Revisão Extraordinária e determina o encaminhamento dos 
autos ao Setor de Apoio à Segunda Instância (SEASI) da Secretaria Geral (SEGE), para 
que sejam pautados a julgamento pelo Conselho Pleno.  

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Inicialmente, destaco que a Lei n° 16.469, de 19 de janeiro de 2009, 

em seu art. 43, II, “a”, item 1, determina que pedido de Revisão Extraordinária 
apresentado pelo sujeito passivo, para ser admitido, deve estar fundamentado em prova 
inequívoca de erro de fato substancial que implique alteração total ou parcial do 
lançamento: 

 
Art. 43. Compete ao Presidente do CAT o juízo de admissibilidade de 
pedido de Revisão Extraordinária apresentado fora do último prazo para 
defesa previsto nesta Lei, relativo a crédito tributário ajuizado ou não: 
 
II - pelo sujeito passivo, referente a: 



 

 
a) apreciação extraordinária de lançamento, desde que: 
 
1. fundamentado em prova inequívoca de erro de fato substancial que 
implique alteração total ou parcial do lançamento, inclusive quanto à 
sujeição passiva; 
[...] 

 
Prosseguindo na análise dos autos, vejo que a acusação formulada 

no auto de infração é de extravio das notas fiscais Modelo 1, série 1, numeradas de 01 a 
25, e de 4 (quatro) livros fiscais, sendo 1 (um) de Registro de Entradas, 1 (um) de Registro 
de Saídas, 1 (um) de Registro de Apuração de ICMS e 1 (um) de Registro de Inventário. 

 
O documento “Informativo sobre a Utilização e Apresentação de 

Documentos Fiscais – Anexo II” (fls. 21), juntado pela requerente, revela a entrega da 
totalidade dos documentos fiscais reclamados no auto de infração ao SEINEF da Agência 
Especial de Firminópolis. 

 
Já o documento “Termo de Fiel Depositário” (fls. 22), juntado pela 

defesa, regularmente firmado pelo representante legal do contribuinte com a Secretaria da 
Fazenda, posteriormente à ação fiscal, revela que, dentre os livros e documentos fiscais 
conferidos pelo agente da SEFAZ/GO e devolvidos ao contribuinte na data de 11/12//2012, 
constam os livros fiscais Registro de Entrada e Registro de Inventário, assumindo o 
contribuinte toda responsabilidade pela guarda desses livros. 

 
O Informativo sobre a Utilização e Apresentação de Documentos 

Fiscais – Anexo II, fls. 21, e o Termo de Fiel Depositário, fls. 22, anteriormente expostos, 
comprovam que não houve extravio dos documentos fiscais reclamados na inicial, bem 
como dos livros fiscais Registro de Entradas e Registro de Inventário, parte dos livros 
autuados, remanescendo extraviados os livros fiscais Registro de Saídas e Registro de 
Apuração do ICMS. 

 
Tanto o Informativo sobre a Utilização e Apresentação de 

Documentos Fiscais – Anexo II, fls. 21, quanto o Termo de Fiel Depositário, fls. 22, tiveram 
sua autenticidade confirmada em diligência (fls. 31). 

 
O sujeito passivo foi instado a apresentar no órgão fazendário 

próprio os livros fiscais Registro de Saídas e Registro de Apuração do ICMS faltantes, mas 
não o fez. 

 
Portanto, remanesceM extraviados apenas 2 (dois) livros fiscais, 

devendo então o lançamento ser alterado para a multa formal de R$ 1.248,44 (um mil, 
duzentos e quarenta e oito reais e quarenta e quatro centavos) corresponde a 2 (dois 
livros) X 2 (dois) anos X R$ 312,11 (trezentos e doze reais e onze centavos). 

 
Ante o exposto, conheço do Pedido de Revisão Extraordinária, dou-

lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de infração no valor da 
multa formal de R$ 1.248,44 (um mil, duzentos e quarenta e oito reais e quarenta e quatro 
centavos). 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 20 de setembro de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01506/16 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica. 
Insegurança na determinação da infração. Rejeitada. Mérito. 
ICMS. Obrigação acessória. Apresentação de Escrituração 
Fiscal Digital – EFD com omissão de registros. Procedência. 
Adequação da penalidade. 
 
1. Rejeita-se a preliminar de insegurança na determinação da 
infração quando afastada a motivação de sua arguição; 
 
2. A apresentação de arquivo magnético com omissão de 
registro, enseja a aplicação da multa formal prevista no art. 71, 
XXIII, "a", da Lei n° 11.651/91; 
 
3. Havendo penalidade típica, mais adequadada para a infração 
que se discute no processo, adequa-se a penalidade proposta 
no auto de infração para àquela. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 02 
de agosto de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da 
peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Paulo Diniz, Heli José da Silva, Valdir 
Mendonça Alves, Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, 
Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, José 
Paixão de Oliveira Gomes, João Divino de Brito, Luis Antônio da Silva Costa, Nivaldo 
Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, José Eduardo Firmino Mauro, Victor 
Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José 
Mendes e Lidilone Polizeli Bento. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do 
recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, negar-lhe provimento para confirmar a 
decisão cameral que julgou procedente o auto de infração, porém com adequação da 
penalidade para art. 71, XXIII, A do CTE. Foram vencedores os Conselheiros Paulo Diniz, 
Valdir Mendonça Alves, Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira, Talita Pimenta Félix, José Pereira D'abadia, João Divino de Brito, Luis Antônio da 
Silva Costa, Nivaldo Carvelo Carvalho, José Eduardo Firmino Mauro, Victor Augusto de 
Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade e Nivaldo José Mendes. 
Vencidos os Conselheiros Heli José da Silva, Washington Luis Freire de Oliveira, José 
Paixão de Oliveira Gomes, Gilmar Rodrigues de Almeida e Lidilone Polizeli Bento que 
votaram conhecendo do recurso, negando-lhe provimento para confirmar a decisão 
cameral que julgou procedente o auto de infração, porém sem adequação da penalidade 
para art. 71, XXIII, A do CTE. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo deixou de escriturar 
no livro Registro de Saída relativo à Escrituração Fiscal Digital - EFD, no período 
compreendido de 01.01.2013 a 31.12.2013, a totalidade dos documentos fiscais de 
saídas, conforme demonstrativos anexos relativos aos documentos fiscais eletrônicos 



 

emitidos, sendo-lhe imputada a exigência da multa formal no valor de R$ 11.562.914,28 
(onze milhões, quinhentos e sessenta e dois mil, novecentos e quatorze reais e vinte e oito 
centavos). 

 
Citados como infringidos o artigo 64, §2°, da Lei nº 11.651/91, c/c os 

artigos 88, §1°, III, 313, 314 e 356-C, §1°, II, do Decreto 4852/97, proposta a penalidade 
prevista no artigo 71, X, "a", da Lei n° 11.651/91 com redação da Lei nº 11.750/92. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, CD (fls. 

04A), Ordem de Conferência NFE Saídas (fls. 05 a 06), Relação de Notas Fiscais 
Eletrônicas não Lançadas na EFD (07 a 19), Relação de NFEs não Registradas (fls. 20 a 
21) e Recibo de Entrega de Relatórios Digitais (fls. 22), dentre outros documentos. 

 
Intimado (fls. 24), o sujeito passivo apresenta impugnação (fls. 27 a 

33), pedindo a nulidade do auto de infração, por falta da indicação nele dos dispositivos 
legais relativos à aplicação de juros e/ou correção monetária. 

 
No mérito, pede a improcedência do lançamento, alegando que, 

diversamente do historiado no auto de infração, escriturou, sim, no livro Registro de Saída 
relativo a Escrituração Fiscal digital (EFD), no período compreendido de 01.01.2013 a 
31.12.2013. 

 
Não sendo esse o entendimento do julgador, pede a aplicação da 

forma privilegiada prevista no § 8° do art. 71 da Lei n° 11.651/91. 
 
O julgador singular junta ao processo extratos de consulta “Resumo 

da Escrituração Fiscal Digital” (fls. 42 a 44). Em seguida, profere a Sentença n° 
1926/2015-JULP (fls. 45 a 48), em que rejeita a arguição preliminar e, no mérito, decide 
pela procedência do lançamento, com aplicação da forma privilegiada prevista no § 8° do 
art. 71 da Lei n° 11.651/91. 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 59 a 92), 

formulando em preliminar arguição de nulidade da peça básica, por insegurança na 
determinação da infração, alegando não ter descumprido o artigo 64, § 2°, da Lei n° 
11.651/91, vez que além das notas fiscais acobertarem operações não tributadas pelo 
ICMS, na condição de armazém geral não é obrigado a registrar tais documentos 
conforme disposto na cláusula Terceira do Convênio ICMS 143/06, considerando que não 
é contribuinte do ICMS e sim do ISSQN, de competência municipal. 

 
Ressalta que embora entendendo não ser obrigada a tais registos na 

EFD, faria isto se a autoridade fiscal a houvesse intimado para tal, pois espontaneamente 
não existe esta possibilidade, conforme artigo 356-O do Decreto n° 4.852/97 – RCTE, 
pleiteando, ao final, a reforma da sentença e a nulidade do feito, transcrevendo excertos 
de decisões judiciais de tribunais superiores, contratos de armazenamento e 
comprovantes de recolhimentos de ISS, à guisa de reforça seus argumentos defensórios. 

 
Junta Comprovante de Entrega do SPED Fiscal 2013 (fls. 102), 

relatórios do SPED relativos a Registro Fiscais dos Documentos de Saídas de 
Mercadorias e Prestação de Serviços (fls. 103 a 126), cópias de diversos Contratos de 
Prestação de Serviços para Armazenamento (fls. 127 a 221) e de documentos de 
arrecadação (fls. 222 a 233), dentre outros documentos. 

 



 

Posteriormente, o sujeito passivo apresenta Memorial (fls. 238 a 
242). 

 
A Primeira Câmara deste Conselho, em decisão não unânime, 

materializada no Acórdão n° 185/2016 (fls. 244 a 248), confirma a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso para o Conselho Pleno 

(fls. 253 a 294), reiterando os pedidos e argumentos formulados no recurso voluntário, 
expostos anteriormente. 

 
Posteriormente, o sujeito passivo apresenta Memorial (fls. 300 a 

303). 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

PRELIMINAR 
 
O sujeito passivo formulou a arguição de nulidade da peça básica, 

por insegurança na determinação da infração, alegando que as exigências emanadas do 
art. 64 da Lei n° 11.651/91 dizem respeito exclusivamente aos contribuintes do ICMS, 
situação à qual não se enquadra o autuado, que exerce apenas a atividade econômica de 
depósito de mercadorias de terceiros, não realizando operações mercantis, mas sim de 
armazenagem, ficando, portanto, obrigado à tributação municipal do ISSQN. 

 
Apreciando essa arguição de insegurança na determinação da 

infração, manifesto-me pela sua rejeição, porque, diferentemente do alegado pela defesa, 
o sujeito passivo está, sim, obrigado ao cumprimento de obrigações acessórias, inclusive 
do registro de documentos fiscais. Ele, sujeito passivo, exercendo as atividades de 
depósito de mercadorias e cargas e de transporte rodoviário de cargas, dentre outras 
(Cláusula 3ª do Contrato Social, fls. 35), é contribuinte do ICMS e se enquadra às normas 
do art. 64 da Lei n° 11.651/91, instituidora do Código Tributário Estadual (CTE): 

 
Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do 
imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou 
negativas, estabelecidas na legislação tributária. 

§ 1º O regulamento disciplinará, também, a criação, a espécie, o modelo, o 
prazo e a forma de escrituração, a impressão, a autenticação, a emissão, a 
utilização e demais formalidades extrínsecas ou intrínsecas relativas a 
livros e documentos fiscais. 

§ 2º Os contribuintes do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 
cumprimento de obrigações tributárias, relacionadas com o ICMS, são 
obrigados a manter e escriturar os livros exigidos e a emitir documentos 
fiscais. 

§ 3º Cada estabelecimento, de contribuinte do imposto, deverá ter 
escrituração própria, vedada a sua centralização. 

 
Ele também se sujeita às normas do art. 356-F do Decreto n° 

4.852/97, que regulamenta a Lei n° 11.651/91, que especifica quais os livros fiscais que os 
contribuintes do ICMS necessitam para registrar as operações ou prestações por eles 
realizadas, eletronicamente: 



 

 

Art. 356-F. O arquivo digital da EFD deve ser gerado pelo contribuinte de 
acordo com as especificações do leiaute definido em Ato COTEPE e deve 
conter a totalidade das informações econômico-fiscais e contábeis 
correspondentes ao período compreendido entre o primeiro e o último dia 
do mês (Ajuste SINIEF 2/09, cláusula quarta, caput). 

§ 1º Para efeito do disposto no caput, considera-se totalidade das 
informações (Ajuste SINIEF 2/09, cláusula quarta, § 1º): 

I - as relativas às entradas e saídas de mercadorias bem como aos serviços 
prestados e tomados, incluindo a descrição dos itens de mercadorias, 
produtos e serviços; 

II - as relativas a quantidade, descrição e valores de mercadorias, matérias-
primas, produtos intermediários, materiais de embalagem, produtos 
manufaturados e produtos em fabricação, em posse ou pertencentes ao 
estabelecimento do contribuinte declarante, ou fora do estabelecimento e 
em poder de terceiros; 

III - qualquer informação que repercuta no inventário físico e contábil, na 
apuração, no pagamento ou na cobrança de tributos de competência dos 
entes conveniados ou outras de interesse das administrações tributárias. 

 

Note-se que, sendo Armazém Geral, possui a obrigatoriedade de 
cumprir as obrigações acessórias atinentes à sua atividade, tendo inclusive, INSERTA NA 
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA ESTADUAL, UM CAPÍTULO ESPECÍFICO NO ANEXO XII, 
DO RCTE, “DAS OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS APLICÁVEIS A DETERMINADAS 
OPERAÇÕES” INTITULADO “DA OPERAÇÃO COM ARMAZÉM GERAL.” 

 
Diante da constatação do não cumprimento do que dispõe a 

Legislação Tributária Estadual, o contribuinte fica sujeito ao pagamento de multa formal, 
por se tratar de descumprimento de uma obrigação acessória. 

 
MÉRITO 

 
Consta da autuação que o sujeito passivo “Deixou de escriturar no 

livro Registro de Saídas relativo à Escrituração Fiscal Digital - EFD, no período 
compreendido de 01.01.2013 a 31.12.2013, a totalidade dos documentos fiscais de 
saídas, conforme demonstrativos anexos relativos aos documentos fiscais eletrônicos 
emitidos.” 

 
A autoridade fiscal propôs a penalidade prevista no artigo 71, inciso 

X, alínea "a", combinado com § 8º da lei 11651/1991, c/ redação da lei 11750/1992. 
Vejamos esse dispositivo: 

 
Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
[...] 
X - de 13% (treze por cento): 
 
a) calculado sobre o valor da operação ou da prestação, pela falta de 
registro, ou pelo registro com valor a menor, em livro próprio, de documento 
fiscal regularmente emitido; 

https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/ajustes/2009/AJ_002_09.htm
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/ajustes/2009/AJ_002_09.htm


 

[...] 

 
Para sabermos qual a penalidade típica, ou seja, mais adequada 

para a infração que se discute neste auto de infração, é importante verificarmos o disposto 
no § 7º-B do artigo 71 do CTE. Vejamos: 

 
Art. 71. [...] 
 
§ 7º-B Nos casos em que a legislação tributária permita ou exija a 
substituição de documento ou livro fiscal por arquivo magnético, cuja 
remessa ao fisco seja obrigatória, deve ser observado o seguinte, para fins 
de aplicação das multas previstas neste artigo: 
 
I - aplica-se a multa relativa a irregularidades apresentadas em documentos 
ou livros fiscais impressos, nas hipóteses de incorreções relativas à 
alíquota ou aos valores da operação ou da prestação, da base de cálculo, 
do crédito ou do débito do imposto; 
 
II - nas demais hipóteses, aplica-se a multa relativa à falta de remessa ou 
de entrega de arquivo magnético, à omissão de registro ou a informação 
incorreta ou incompleta referente a qualquer campo de registro, conforme o 
caso. 

 

Sem nenhuma dúvida, a infração que se discute nesta autuação não 
é decorrente de irregularidades apresentadas em documentos ou livros fiscais impressos. 
Não se trata de incorreções relativas à alíquota ou aos valores da operação ou da 
prestação, da base de cálculo, do crédito ou do débito do imposto. A infração diz respeito 
à apresentação de Escrituração Fiscal Digital – EFD com omissão de registros.  

 
O sujeito passivo apresentou a EFD sem escriturar o livro Registro 

de Saídas, pois apresentou a EFD sem preencher registro relativo a esse livro, ou seja, 
deixou de informar os documentos fiscais de saída emitidos eletronicamente.  

 
Nessa situação, a penalidade típica para o caso em tela deve ser 

aquela que atende ao disposto no inciso II do §7-B do artigo 71 do CTE, conforme se pode 
depreender do dispositivo acima transcrito. 

 
 
Assim, por força do disposto no inciso II do §7-B do artigo 71 do 

CTE, entendo que o lançamento deve ser considerado procedente, porém, com a 
adequação da penalidade para a prevista no artigo 71, inciso XXIII, alínea "a", da Lei nº 
11.651/91. Vejamos esta penalidade: 

 
Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
[...] 
XXIII - por arquivo magnético apresentado com omissão de registro ou com 
informação incorreta ou incompleta referente a qualquer campo de registro, 
inclusive aquele que apresente valor de operação ou prestação divergente 
com o valor da operação ou prestação realizada pelo contribuinte, 
sucessiva e cumulativamente, no valor de: 
 
a) R$ 845,06 (oitocentos e quarenta e cinco reais e seis centavos); 
[...] 

 
Como a infração ocorreu no período de 01.02.13 a 31.01.14, o valor 

da penalidade aplicada por arquivo de EFD apresentado com omissão de registro 



 

corresponde a R$ 771,69 (setecentos e setenta e um reais sessenta e nove centavos) e, 
sendo 12 (doze) os arquivos apresentados com omissão de registro, perfaz o lançamento 
o montante de R$ 9.260,28 (nove mil duzentos e sessenta reais vinte e oito centavos), em 
razão da adequação da penalidade para a prevista no art. 71, inciso XXIII, alínea "a", da 
Lei nº 11.651/91. 

 
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade da peça básica, 

arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração. Quanto ao mérito, 
conheço do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, nego-lhe provimento para 
confirmar a decisão cameral que julgou procedente o auto de infração, porém com 
adequação da penalidade para art. 71, XXIII, “a”, do CTE. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 20 de setembro de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01541/16 
 
Relator: Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes 
 

 
EMENTA: Processual. Inadmissão parcial do recurso. Arguição 
pelo relator. Utilização do Programar Recuperar (Lei 18.173/13). 
Acolhimento. ICMS. Obrigação acessória. Falta de registro de 
nota fiscal de Entrada. Não escrituração do livro fiscal (EFD). 
Procedência parcial. Forma privilegiada do § 8º do art. 71 da Lei 
nº 11.651/91. Acolhimento. 
 
I - A realização de pagamento com utilização do Programar 
Recuperar (Lei 18.173/13), implica confissão irretratável da 
dívida, bem como renúncia e desistência de defesa, impondo a 
inadmissão do recurso na parte alcançada pelo pagamento; 
 
II - Não registrada a nota fiscal de aquisição e provada a não 
escrituração total do livro fiscal (EFD), bem como o 
recolhimento anterior do ICMS normal devido no período de 
apuração, aplica-se a forma privilegiada prevista no § 8º do art. 
71 da Lei 11.651/91. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 02 de setembro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos,  inadimitir o 
recurso quanto ao mérito, e acolher o pedido de aplicação do benefício do § 8º do art. 71 
da Lei nº 11651/9, considerando-se o pagamento às fls. 30 para fim de extinção do crédito 
tributário. Participaram do julgamento os Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes, 
Nivaldo José Mendes e Nivaldo Carvelo Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Em 12 de junho de 2013, o Fisco exige penalidade pecuniária da 
autuada, na condição de contribuinte, em razão de ter, no mês de janeiro de 2012, não 
registrado nota fiscal de entrada. 

 
A ação fiscal foi dirigida ao estabelecimento da empresa autuada, 

tendo sido anexado à peça básica CD-ROM com arquivo de demonstrativo expondo a 
omissão apurada (fl. 05). 

 
Intimado o sujeito passivo para se defender em Primeira Instância (fl. 

06), este não se manifesta, tendo sido lavrado o respectivo termo de revelia (fl. 07). 
 
Instado a se defender em Segunda Instância (fl. 12 a 13), o sujeito 

passivo apresenta impugnação (fls. 16 a 30), pedindo improcedência do auto de infração 
e, alternativamente, a aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º do art. 71 da Lei nº 
11.651/91, em face do recolhimento tempestivo do imposto devido no período de apuração 
objeto do auto de infração, conforme comprovante que faz anexar. (fl. 29). 

 



 

A impugnante informa que recolheu o valor da multa formal exigida 
no auto de infração com a redução para 50% referente ao § 8º do art. 71 da Lei 11.651/91 
(fl. 30). 

 
Vindo o processo a julgamento cameral (fl. 33), foram determinados 

o apensamento e a tramitação em conjunto do presente feito com o processo 4 0113022 
79, o qual foi remetido em diligência para que auditor fiscal analisasse a situação existente 
naquele processo, à vista do disposto no item 9-A da introdução do Manual de 
Procedimentos Fiscais aprovado pela Instrução de Serviço nº 01/12-SAT. 

 
Procedida a revisão pela autoridade fiscal, esta informa não haver 

diferença de ICMS a recolher no período auditado, em razão de ter sido recolhido 
tempestivamente o imposto devido, mas que prevalece a exigibilidade multa formal 
reclamada no auto de infração (fl. 39). 

 
Intimado a se manifestar sobre o resultado da diligência (fl. 44), o 

sujeito passivo não comparece (fl. 45). 
 
É o relatório. 
 

QUESTÃO PRELIMINAR 

 

Em face da realização de pagamento com utilização do Programar 
Recuperar, com base na Lei 18.173/13 (fls. 18 e 30), o que implica confissão irretratável 
da dívida, bem como renúncia e desistência de defesa, inadmito o recurso voluntário, 
exceto no tocante à questão sobre a aplicabilidade ou não forma privilegiada do § 8º do 
art. 71 da Lei nº 11.651/91. 

 

QUESTÃO MERITÓRIA 

 

Analisando o mérito, acolho em parte as razões trazidas pelo 
recorrente, já que estas apontam para a aplicabilidade da forma privilegiada prevista no § 
8º do art. 71 da Lei nº 11.651/91, pois, embora não registrada a nota fiscal de aquisição, 
foi provada a não escrituração total do livro fiscal (EFD) e o recolhimento anterior do ICMS 
normal devido no período de apuração. 

 
Destaco que a impugnante recolheu o valor da multa formal exigida 

no auto de infração com a redução para 50% referente ao § 8º do art. 71 da Lei 11.651/91 
(fl. 30). 

 
Pelo exposto, INADMITO o recurso quanto ao mérito, e ACOLHO o pedido 

de aplicação da forma privilegiada do § 8º do art. 71 da Lei 11651/9, considerando-se o 
pagamento às fls. 30 para fim de extinção do crédito tributário. 

 
 

Sala das sessões, em 26 de setembro de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01543/16 
 
Relator: Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Falta de registro de Nota 
Fiscal de Saída. Não escrituração de livro fiscal (EFD). 
Comprovação de pagamento do Imposto. Manutenção apenas 
da exigência de multa. Procedência parcial. Forma privilegiada 
do § 8º do art. 71 da Lei nº 11.651/91. Acolhimento. 
 
Não registrada a nota fiscal e comprovado o anterior 
recolhimento do imposto a ela relativo, mantém-se a exigência 
da multa pelo não cumprimento de obrigação acessória e aplica-
se a forma privilegiada prevista no do § 8º do art. 71 da Lei nº 
11.651/91. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 02 de setembro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe parcial provimento para considerar parcialmente procedente o auto 
de infração no valor  da multa formal de R$ 25.540,93 (vinte e cinco mil, quinhentos e 
quarenta reais e noventa e três centavos), porém, com a aplicação da forma privilegiada 
prevista no § 8º do art. 71 da Lei nº 11.651/91. Participaram do julgamento os 
Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes, Nivaldo José Mendes e Nivaldo Carvelo 
Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Em 12 de junho de 2013, o Fisco exige ICMS, multa e demais 
acréscimos da autuada, na condição de contribuinte, em razão de ter, no mês de janeiro 
de 2012, omitido pagamento de imposto mediante não registro de nota fiscal de saída. 

 
A ação fiscal foi dirigida ao estabelecimento da empresa autuada, 

tendo sido anexado à peça básica CD-ROM com arquivos de demonstrativos expondo a 
omissão apurada (fl. 05). 

 
Intimado o sujeito passivo para se defender em Primeira Instância (fl. 

06), este não se manifesta, tendo sido lavrado o respectivo termo de revelia (fl. 07). 
 
Instados a se defender em Segunda Instância (fl. 09 a 14), o sujeito 

passivo apresenta impugnação (fls. 16 a 32), pedindo a aplicação da forma privilegiada 
prevista no § 8º do art. 71 da Lei 11.651/91, em face do recolhimento tempestivo do 
imposto exigido no auto de infração, conforme comprovante que faz anexar. (fl. 30). 

 
Vindo o processo a julgamento cameral (fl. 33), foi determinada diligência 

para que auditor fiscal analisasse a situação existente no processo, à vista do disposto 
no item 9-A da introdução do Manual de Procedimentos Fiscais aprovado pela Instrução 
de Serviço nº 01/12-SAT e efetuar, sendo o caso, a apuração prevista no mencionado 
item e a indicação do novo valor da omissão apurada. 

 



 

Procedida a revisão pela autoridade fiscal autuante, esta informa 
teve sido recolhido tempestivamente o imposto objeto da autuação, mas que prevalece 
exigibilidade multa formal (fl. 39). 

 
Intimado a se manifestar sobre o resultado da diligência (fls. 44 a 

119), o sujeito passivo não comparece (fl. 120). 
 
É o relatório. 

 

QUESTÃO MERITÓRIA 

 

Analisando o mérito, acolho apenas em parte as razões trazidas pelo 
recorrente, já que estas somente afetam a exigência fiscal quanto à omissão de 
pagamento de imposto, o qual foi tempestivamente recolhido. Já o não registro das notas 
fiscais de saída foi confirmado no curso do processo (fl. 39), devendo ser mantida a multa 
proposta por esse não cumprimento de obrigação acessória. 

 
Contudo, não registrada a nota fiscal e comprovado o anterior 

recolhimento do imposto a ela relativo, aplica-se a forma privilegiada prevista no do § 8º do 
art. 71 da Lei 11.651/91. 

 
Pelo exposto, conheço da impugnação, dou-lhe parcial provimento para 

considerar PARCIALMENTE PROCEDENTE o auto de infração no valor da multa formal 
de R$ 25.540,93 (vinte e cinco mil, quinhentos e quarenta reais e noventa e três 
centavos), porém, com a aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º do art. 71 da Lei 
11.651/91. 

 
 
 

Sala das sessões, em 26 de setembro de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01548/16 
 
Relator: Conselheiro Heli José da Silva 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação tributária acessória. Extravio de 
livros fiscais. Improcedência. Decisão unânime. 
 
I – O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento 
do imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, 
positivas ou negativas, estabelecidas na legislação tributária. 
(Artigo 64, CTE); 
 
II – A apresentação, pelo contribuinte, dos livros considerados 
como extraviados, motiva a declaração de improcedência do 
lançamento. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 23 de setembro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe provimento para considerar  improcedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Heli José da Silva, Nivaldo Carvelo Carvalho 
e Nivaldo José Mendes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 
Da análise do presente processo, conclui-se que a acusação 

tipificada na sua peça exordial versa sobre o fato de que, em 29 de dezembro de 2.015, o 
Fisco efetuou o lançamento do crédito tributário de que trata este processo, tendo em vista 
o fato do extravio de 111 (cento e onze) Livros Movimentação de Combustíveis de 
números 0001E a 0111E. Impõe-se, em consequência, a penalidade formal de R$ 369,48 
(trezentos e sessenta e nove reais e quarenta e oito centavos) por livro, perfazendo um 
total de R$ 41.012,28 (quarenta e um mil, doze reais e vinte e oito centavos). 

Foi indicada a infração ao artigo 64, da Lei nº 11.651/91 - CTE, 
combinado com o artigo 109, do Decreto nº 4.852/97, propondo-se, outrossim, a 
penalidade prevista no artigo 71, inciso XVIII, alínea "a", do CTE, com redação da Lei nº 
12.806/95. 

Intimado, o autuado não se manifesta, oportunizando, assim, a 
lavratura do Termo de Revelia de fls. 08. 

Novamente intimado, o sujeito passivo comparece ao processo, 
defensório de fls. 13/14, no qual alega que os livros fiscais não foram extraviados, 
estando os mesmos sob a guarda no estabelecimento matriz, em Anápolis.  

Promove, posteriormente, a juntada do comprovante de devolução 
dos livros, documento às fls. 39, demonstrando que os mesmos foram apresentados junto 
à Delegacia Regional de Fiscalização de Anápolis. 

Este é o relatório. 
 

V O T O  
 



 

Por ser pertinente e para melhor clareza do meu voto, transcrevo os 
artigos 64 e 146, Parágrafo único, todos do Código Tributário Estadual – CTE. 

 

“Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do 
imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou 
negativas, estabelecidas na legislação tributária. 

Art.146. [...] 

Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e 
os comprovantes dos registros neles efetuados, bem como os demais 
documentos de interesse fiscal, serão conservados até que ocorra a 
prescrição dos créditos tributários decorrentes dos atos, fatos ou negócios 
a que se refiram”.  

 

Transpostas as etapas mencionadas em linhas pretéritas os autos 
são apresentados a esta Câmara Julgadora suficientemente instruídos. 

Conclui-se, à vista das provas apresentadas pelo polo passivo, que 
os livros fiscais considerados como extraviados foram devidamente apresentados à 
repartição fiscal, conforme comprovam os documentos juntados aos autos às fls. 38/39, 
devidamente recepcionados pela Delegacia Regional de Fiscalização de Anápolis.  

 Portanto, verifica-se que quanto aos livros fiscais reclamados na 
inicial, o autuado comprovou a entrega e a apresentação de todos junto à repartição 
fiscal. 

Pelo exposto, em sintonia com a unanimidade dos meus pares, voto, 
conhecendo da Impugnação, dando-lhe provimento, para considerar improcedente o auto 
de infração. 

 
 

Sala das sessões, em 29 de setembro de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01552/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Renato Moraes Lima 
 

 
EMENTA: ICMS. Deve ser escriturada no LRE a entrada a 
qualquer título (RCTE, Art. 308). Em caso de devolução de 
mercadorias, o destinatário há que emitir nota fiscal de 
devolução de compras, ou deve indicar no verso da nota fiscal 
ou do DANFE a recusa da mercadoria e seu motivo. A 
escrituração é também obrigatória na remessa por conta e 
ordem de terceiros, a falta de escrituração implica a imposição 
da multa cabível, entretanto a escrituração de entrada da 
correlata nota fiscal de venda permite a aplicação da forma 
penal privilegiada do CTE, Art. 71, § 8.º. Não basta a declaração 
de não aquisição de mercadoria e de desconhecimento de sua 
nota fiscal para afastar a acusação de falta de registro de 
entrada, devendo ser apresentada prova de igual quilate e 
contrária à prova constituída por intermédio da nota fiscal que 
indica o contribuinte autuado como destinatário. Parcial 
Procedência. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de julho de 2014, decidiu, por unanimidade de votos, negar provimento 
ao pedido de diligência formulado pela autuada. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Paulo Diniz, Renato Moraes Lima e Antônio Martins da Silva. Quanto ao 
mérito, por maioria de votos, conhecer da impugnação, dar-lhe provimento para considerar 
procedente o lançamento, concedendo a forma penal privilegiada prevista no CTE, art. 71, 
§ 8º, no tocante às notas fiscais 84174, 95869 e 122074, implicando a redução da multa 
particular destas de R$ 9.087,66 (nove mil e oitenta e sete reais e sessenta e seis 
centavos) para R$ 4.543,83 (quatro mil, quinhentos e quarenta e três reais e oitenta e três 
centavos), resultando a mudança da multa pecuniária total, passando de R$ 64.992,58 
(sessenta e quatro mil, novecentos e noventa e dois reais e cinqüenta e oito centavos) 
para R$ 60.448,76 (sessenta mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e setenta e seis 
centavos).  Foram vencedores os Conselheiros Renato Moraes Lima e Antônio Martins da 
Silva. Vencido o Conselheiro Paulo Diniz que votou pela improcedência do lançamento 
fiscal. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A reclamação fiscal nos presentes autos é a falta de registro de seis 
notas fiscais eletrônicas de aquisição de mercadorias em alguns meses havidos entre 
outubro/2009 e outubro/2012, implicando a cobrança da pena pecuniária de 25% do valor 
dessas aquisições, conforme previsto no CTE, Art. 71, VII, “c”, e demais acréscimos 
legais. São citados como infringidos o CTE, Art. 64 e o RCTE, Art. 308. 

 
Instruem os autos o detalhamento do crédito tributário, os espelhos 

das notas fiscais objeto da reclamação, e o Livro de Registro de Entradas – LRE. 
 



 

Intimada a empresa autuada, torna-se revel, fls. 55, e, diante de nova 
intimação, para a segunda instância, apresenta peça de impugnação, fls. 61 a 63, com as 
alegações meritórias que se seguem. 

 
1. Alega que as mercadorias discriminadas nas notas fiscais n.os 27 e 

43149 foram devolvidas, conforme comprovam as notas fiscais de entrada emitidas pela 
remetente.  

 
2. Também alega que em relação às notas fiscais n. os 84174, 95869 e 

122074 tratam-se de remessas por conta e ordem de terceiros, tendo sido registradas no 
livro próprio as notas fiscais correspondentes a estas. 

 
3. Quanto à nota fiscal n.º 1086 apenas alega, por fim, que não 

recebeu o referido documento fiscal.  
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 
Quanto às alegações impugnatórias, seguem-se as considerações de 

voto. 
 
1. No que tange à alegação de que as mercadorias descritas nas 

notas fiscais n.os 27 e 43149 foram devolvidas, tendo sido emitidas notas fiscais de 
entrada pelo remetente, cabe citar que tal procedimento não é suficiente para comprovar 
essas devoluções, para o que deveriam ter sido observadas as orientações do Ato 
Normativo n.º 138/90.  

 
No próprio site da Nota Fiscal Eletrônica (www.nfe.fazenda.gpv.br) 

consta o questionamento sobre como proceder nos casos de recusa do recebimento da 
mercadoria em operação documentada por NFe, sendo explicado que a recusa da 
mercadoria pode ocorrer de duas formas: a) o destinatário emite uma nota fiscal de 
devolução de compras; ou b) o destinatário recusa a mercadoria no verso do próprio 
DANFE, destacando os motivos que o levaram a isso.  

 
Na segunda hipótese, item “b”, o emitente da NFe há que emitir uma 

NFe de entrada para receber a mercadoria devolvida.  
 
Note-se que como houve a circulação da mercadoria, a NFe original 

não pode ser cancelada. 
 
Caso a nota fiscal de devolução emitida pelo comprador também seja 

eletrônica, esta deve, como todas as NFes, ser previamente autorizada pelo Fisco e 
enviada para o destinatário da NFe que deu origem à NFe de devolução. 

 
Portanto, deveria a autuada, na qualidade de destinatária, ter emitido 

nota fiscal de devolução das mercadorias, ou então ter indicado no verso do próprio 
DANFE os motivos da recusa, tal como encontra-se disciplinado no Ato Normativo 138/90. 

 
2. Sobre as notas fiscais n. os 84174, 95869 e 122074, de valores 

respectivos R$ 23.155,20 (de 07/05/2012, fls. 17), R$ 10.996,20 (de 27/06/2012, fls. 19) e 
R$ 2.199,24 (de 26/10/2012, fls. 21), serem de remessas por conta e ordem de terceiros e 
tendo sido registradas no livro próprio as notas fiscais de vendas correspondentes a estas, 



 

o RCTE, Art. 308 dispõe que deve ser escriturada no LRE a entrada a qualquer título. 
Observando o LRE, foi possível constatar que de fato as correlatas notas fiscais de venda 
foram devidamente escrituradas, o que implica, quanto às mesmas, a aplicação da forma 
penal privilegiada prevista no CTE, Art. 71, § 8.º. As multas de 25% das três notas fiscais 
são respectivamente R$ 5.788,80, R$ 2.749,05 e R$ 549,81; com a forma penal citada 
passam para R$ 2.894,40, R$ 1.374,53 e R$ 274,91.  

 
3. Sobre a alegação de não ter recebido as mercadorias da NF n.º 

1086, há que se entender que a nota fiscal é prova em seu desfavor, e somente outra 
prova de igual quilate pode por em dúvida sua presunção de verdade. Como nada foi 
apresentado, prevalece a presunção citada. 

 
Assim, o valor do crédito tributário, coluna “R” do Quadro de 

Detalhamento do Crédito Tributário, passa a ter os mesmos valores que a linha transposta 
que se segue: 

 
08/10/2009 28/11/2011 02/02/2012 07/05/2012 27/06/2012 26/10/2012 
R$ 50.070,78 R$ 5.170,98 R$ 663,16 R$ 2.894,40 R$ 1.374,53 R$ 274,91 ∑ R$ 60.448,76 

 
É o voto. 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 29 de setembro de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01562/16 
 
Relator: Conselheiro Mário de Oliveira Andrade 
 

 
EMENTA: Obrigação acessória. Multa formal. Não autenticação 
dos livros fiscais a partir da data em que se tornou obrigatória. 
Irregularidade sanada antes do procedimento fiscal. 
Improcedência. 
 
Quando o contribuinte sana a irregularidade com livro fiscal 
antes do procedimento fiscal, ele não fica sujeito à penalidade 
aplicável, desde que da irregularidade não tenha decorrido falta 
de pagamento de tributo, conforme preceitua o artigo 169 do 
CTE, devendo ser considerado improcedente o auto de infração 
que exige multa formal do contribuinte nessa situação. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 23 de setembro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração.  
Participaram do julgamento os Conselheiros Mário de Oliveira Andrade, Edson Abrão da 
Silva, Aldeci de Souza Flor, Victor Augusto de Faria Morato e Masayuki Missao. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

De acordo com o histórico do auto de infração, datado de 
17/03/2014, o sujeito passivo deixou de providenciar, a partir de 01/03/2011, a 
autenticação dos livros fiscais de registro de entradas, registro de saídas, registro de 
apuração de ICMS, registro de inventário (livros dos exercícios de 2010 e 2011), 
escriturados por sistema eletrônico de processamento de dados – SEPD. Em 
consequência, fica sujeito à multa formal, na forma calculada no detalhamento do crédito 
tributário, conforme os documentos em anexo. 

 
Há uma informação, após o histórico da ocorrência, de que a 

empresa autuada não estava enquadrada no Simples Nacional nos exercícios de 2010, 
2011, 2013 e 2014. Além desse fato, também foi informado que o sujeito passivo encerrou 
as atividades comerciais em 07/10/2013. 

 
O valor originário da multa formal exigida é de R$ 11.700,24 (onze 

mil, setecentos reais e vinte e quatro centavos), sendo o total do crédito tributário na 
importância de R$ 13.573,09 (treze mil, quinhentos e setenta e três reais e nove 
centavos), conforme consta no campo do crédito tributário da peça básica. 

 
No campo próprio do auto de infração foi apontado como infringido o 

artigo 64 da Lei 11.651/91 combinado com o artigo 44 da Instrução Normativa 389/99-
GSF. Foi proposta a aplicação da penalidade do artigo 71, Inciso XIX, alínea "a" da Lei 
11.651/91, com a redação da Lei 15.505/2005. 

 
Para a instrução processual, o Auditor Fiscal anexou aos autos: Auto 

de Infração, folha 02, o Anexo Estruturado- Detalhamento do Crédito Tributário, folha 03, 
Relatório de Autenticação Fiscal dos Livros Fiscais do Contribuinte, folha 04, Comprovante 



 

de Inscrição e Situação Cadastral do sujeito passivo, folha 05, Requerimento de Extinção 
da Empresa, folha 06, Termo de Retificação do Auto de Infração, folha 07, e o Anexo 
Estruturado- Detalhamento do Crédito Tributário Retificado, folha 08. 

 
Intimado para pagamento da quantia exigida ou para apresentar 

impugnação em Primeira Instância, o sujeito passivo não se manifestou e foi declarado 
revel, conforme o Termo de Revelia constante à folha 13. 

 
Em seguida, o sujeito passivo apresenta Impugnação em Segunda 

Instância, folhas 18 e 19, na qual alega que a empresa estava providenciando a baixa da 
inscrição cadastral e que antes da realização do evento da baixa ela autenticou os livros 
fiscais e que não houve prejuízo ao Estado. Insiste que houve uma fiscalização rigorosa 
da parte do autor do lançamento. Por fim, o sujeito passivo requer a improcedência do 
auto de infração. 

 
É um breve relatório. 
 
 
                              VOTO 
 
 
A exigência contida nesse contencioso é relativa a exigência de 

multa formal em virtude do sujeito passivo não ter providenciado a autenticação dos livros 
fiscais a partir de 01/03/2011. 

 
Foi aplicada a penalidade prevista na alínea “a” do inciso XIX do 

artigo 71 do CTE, que tem a seguinte redação: 
 

Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
[...] 
XIX - no valor de R$ 295,58 (duzentos e noventa e cinco reais e cinquenta e oito 
centavos), por livro ou documento e por mês ou fração: 
 
a) contados da data em que for obrigatória a manutenção, ou da data da utilização 
irregular, respectivamente, pela falta dos livros fiscais ou a sua utilização sem o 
prévio visto da repartição competente; 
[...] 

 
Pelo que se extrai do dispositivo transcrito a penalidade deve ser 

aplicada quando houver a falta dos livros fiscais ou a sua utilização sem o prévio visto da 
repartição fiscal. 

 
Observa-se nos autos que o autor do lançamento aplicou a 

penalidade em virtude do sujeito passivo ter autenticado os livros fiscais com atraso e não 
pela falta dos livros e pela omissão da autenticação deles. 

 
Além do mais, percebe-se que os livros fiscais do contribuinte 

autuado são escriturados por sistema eletrônico de dados – SEPD, os quais não 
necessitam de prévio visto da repartição, conforme regulamenta o artigo 44 da Instrução 
Normativa nº 389/99 – GSF, nos seguintes termos: 

 

Art. 44. Os livros fiscais escriturados por SEPD devem ser encadernados e 
autenticados, dentro de 30 (trinta) dias, contados da data do último lançamento 
feito em uma das seguintes ocorrências: 



 

I - atingir o limite de 500 folhas; 

II - encerrar o exercício de apuração; 

III - cessar o uso do SEPD. 

IV - iniciar o uso da Escrituração Fiscal Digital - EFD -. 

Parágrafo único. Na hipótese do inciso IV, a obrigatoriedade estabelecida no caput 
fica restrita aos livros fiscais abrangidos pela EFD, devendo, os demais livros, ser 
encadernados e autenticados conforme a ocorrência das situações descritas nos 
incisos I, II ou III. 

 
Assim, chego à conclusão de que o dispositivo invocado para 

penalizar o infrator não é o adequado para a infração denunciada. 
 
Não obstante isso, está caracterizado e provado nos autos que o 

sujeito passivo regularizou a sua omissão, providenciando a autenticação dos livros 
fiscais, antes da lavratura do auto de infração, visto que o auto de infração foi lavrado em 
17/03/2014, ao passo que os livros foram autenticados em 03/02/2014, conforme consta 
no Relatório de Autenticação dos livros fiscais, folha 04 dos autos. É bom ressaltar que 
não há nos autos comprovante de que o contribuinte estava sob algum procedimento 
fiscal antes da data da autenticação dos livros fiscais. 

 

Desse modo, entendo que está caracterizada a espontaneidade do 
contribuinte para sanar qualquer irregularidade em seus livros fiscais, conforme preceitua 
o artigo 169 do CTE, com a seguinte redação: 

 

Art. 169. Antes de qualquer procedimento fiscal, os contribuintes e demais pessoas 
sujeitas ao cumprimento de obrigações tributárias poderão procurar a repartição 
fazendária competente para, espontaneamente: 

I - sanar irregularidades verificadas em seus livros ou documentos fiscais, sem 
sujeição à penalidade aplicável, observado o disposto no inciso seguinte, quando 
da irregularidade não tenha decorrido falta de pagamento de tributo; 

II - pagar, fora do prazo legal, o tributo devido, acrescido de multa apenas de 
caráter moratório equivalente a 2% (dois por cento) ao mês, pro rata die, até o 
limite de 6% (seis por cento). 

§ 1º O disposto no inciso I do caput deste artigo somente se aplica aos casos de 
inutilização, destruição, perda ou extravio de livros ou documentos fiscais, quando 
o sujeito passivo oferecer os elementos necessários à reconstituição dos 
elementos contidos nos mesmos, observado o disposto em regulamento. 

§ 2º O documento de arrecadação, devidamente quitado pelo órgão arrecadador, 
formaliza a espontaneidade de que trata o inciso II do caput deste artigo. 

 
Conforme preconiza o dispositivo transcrito ficou sanada a 

irregularidade, no momento em que o sujeito passivo autenticou os seus livros fiscais, 
ficando ele isento da aplicação da penalidade. 

 
Portanto, entendo que para o auto de infração em apreciação não 

comporta a adequação da penalidade, mas sim o julgamento pela improcedência da 
exigência de multa formal, pois ficou caracterizado que o sujeito passivo sanou a 
irregularidade de forma espontânea. 

 
Ante o exposto, conheço da impugnação em segunda instância e 

dou-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração em apreciação. 



 

 
 

Sala das sessões, em 30 de setembro de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01565/16 
 
Relator: Conselheiro Edson Abrão da Silva 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça basilar, 
arguida pela autuada, por insegurança na determinação da 
infração. Rejeitada. Multa Formal. Falta de escrituração de Notas 
Fiscais de Entrada de Mercadorias no livro fiscal específico. 
Confirma a decisão singular que considerou procedente o auto 
de infração. Adequação da penalidade para o art. 71, inciso XXIII, 
alínea "a" do CTE.  
 
1. Não se acolhem as preliminares de nulidade da peça basilar, 
arguidas pela parte ofendida, quando a constituição do crédito 
demonstrar que a autoridade administrativa é competente para a 
prática do ato, o infrator e a infração foram identificados com 
segurança, não ocorreu cerceamento do direito de defesa de 
nenhuma das partes, o julgamento anterior aconteceu de acordo 
com a contestação da parte de direito, como também, nenhum 
outro incidente capaz de mutilar a apreciação do mérito 
sobreveio no curso da ação; 
 
2. A ausência de contraprovas na defesa motiva a confirmação 
da decisão proferida pelo julgador de Primeira Instância, que 
definiu a ação com a procedência do auto de infração; 
 
3. A existência de previsão legal benéfica ao sujeito passivo 
assegura, ao julgador, a faculdade de adequação da penalidade 
proposta na peça básica, prescrita no art. 71, inciso VII, alínea 
"c" para a tipificada no inciso XXIII, alínea "a" do CTE. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 24 de agosto de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Quanto ao mérito, decidiu, também por votação unânime, 
conhecer do recurso voluntário, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular 
que considerou procedente o auto de infração.  E por maioria de votos, decidiu adequar a 
penalidade para a prevista no  Art. 71, XXIII, "A", importando a multa formal no valor de R$ 
7.200,75 (sete mil e duzentos reais e setenta e cinco centavos). Foram vencedores os 
Conselheiros Edson Abrão da Silva, Aldeci de Souza Flor, Rickardo de Souza Santos 
Mariano e Victor Augusto de Faria Morato. Vencido o Conselheiro Mário de Oliveira 
Andrade que votou contrário à adequação da penalidade. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A descrição contida no auto de infração acusa o sujeito passivo 
deixou de deixar de escriturar no livro Registro de Entradas relativo à Escrituração Fiscal 
Digital–EFD os documentos fiscais de entradas relacionados no relatório "DOCUMENTOS 
FISCAIS NÃO REGISTRADOS E NÃO CANCELADOS", em anexo. Em consequência, o 



 

sujeito passivo deve recolher a multa formal de 25% (vinte e cinco por cento) calculada 
sobre o valor das operações e/ou prestações, junto com a soma dos acréscimos legais. 

 
O auditor fiscal indica a infração de acordo com o artigo 64, § 2° da 

Lei nº 11.651/912 - Código Tributário Estadual–CTE, combinado com os artigos 308, 310 e 
356-C, § 1°, inciso I do Decreto 4.852/97 e propõe a penalidade prescrita no artigo do 71, 
inciso VII, alínea “c”, com a aplicação da forma privilegiada do § 8º do referido artigo do 
CTE. 

 
O auto de infração está instruído com os documentos: Anexos 

Estruturados – Detalhamento do Crédito Tributário e Descritivo Complementar da 
Ocorrência, e CD - Mídia Digital, fls. 03 a 05. 

 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação na primeira fase contraditória do processo, documentos de fls.06 e 
07.  

 
Em sua impugnação, fls.10 a 20, o sujeito passivo argui a preliminar 

de nulidade da peça básica, por ausência da ordem de serviço para o cumprimento da 
tarefa funcional, que entende ser indispensável para a execução da investigação fiscal, 
conforme preceitua a Lei Complementar nº 104, de 09 de outubro de 2013 e acresce, fl. 
13, “é garantia do contribuinte, fixado no seu artigo 5º, inciso IX, direito a “a prévia 
apresentação da ordem de fiscalização [por parte da fiscalização]., notificação ou outro 
ato administrativo autorizando a execução de auditorias fiscais, coletas de dados ou 
quaisquer outros procedimentos determinados pela Administração Tributária”.”  

 
A sua fundamentação se faz sob doutrina, jurisprudência e julgado 

no Conselho Administrativo Tributário do Estado de Goiás, fls. 13 a 17. 
 
No mérito, afirma que a autuação possui como descrição da 

ocorrência a omissão do registro de entradas de documentos fiscais recebidos pelo 
estabelecimento no livro fiscal próprio, conforme relatórios descritivos constantes nos 
autos. 

 
Posiciona-se que o referido ato, supostamente praticado pelo 

estabelecimento, configura descumprimento de obrigação acessória o que enseja a 
proposição de multa forma de 25% sobre o valor das operações não registradas. 

 
Assevera que em cumprimento ao referido diploma legal a 

impugnante registra seus documentos fiscais relativos às entradas de mercadorias no 
estabelecimento sem o aproveitamento dos créditos ali descritos o que torna as suas 
entradas equivalentes às operações isentas ou não tributadas. 

 
Sustenta que referido benefício foi devidamente relevado no cálculo 

da multa prevista na autuação, entretanto, há que se considerar a existência de outro 
dispositivo legal na legislação estadual que deve ser aplicado ao caso, o qual foi editado 
pelo Código de Defesa do Contribuinte. 

 
Defende que neste sentido ao estabelecer a multa pelo 

descumprimento da obrigação acessória, necessário se faz a observação do dispositivo 
acima citado de tal forma a reduzir em 50% o valor da multa fixada. 

 
Ao final, requer: 



 

 
a. O reconhecimento da nulidade da autuação por ausência da Ordem de Serviço para 
realização do trabalho, documento este indispensável nos termos do que dispõe o artigo 
36, incisos I, II e III, todos da Lei Complementar de nº 104/2013, corroborados pela mais 
atualizada jurisprudência do C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e do C. 
ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO DO ESTADO DE GOIPAS; e/ou, 

 
b. Em não sendo acatado o pedido formulado no item anterior, que seja aplicada a 
redução prevista no art. 10 da Lei Complementar nº 104/2013 de tal forma a reduzir o valor 
da multa estipulada em 50% (cinquenta por cento). 

 
A instrução da peça de defesa se fez com os documentos, fls.21 a 

58. 
 
O julgador singular, fl.61, depois de considerar as fundamentações 

defensórias, determina o encaminhamento dos autos à Delegacia Regional de 
Fiscalização de Morrinhos para que o seu titular, por obséquio, determine que auditores 
fiscais possam, de forma clara e objetiva, em primeiro lugar, juntar a ordem de serviço 
reclamada pela defesa, verificar a possibilidade de elaborar e juntar a ordem de serviço 
reclamada pela defesa, verificar a possibilidade de elaborar e juntar uma mídia digital só 
desse processo, uma vez que os três processos que correspondem a mídia digital juntada, 
às fls. 05, não foram apensados e acabaram seguindo separados, sendo que o auto de 
infração de nº 4 0114031 536 94 já foi, inclusive, encaminhado para o setor de Dívida 
Ativa, conforme extrato, às fls. 60, e, em seguida, verificar todas as alegações e 
questionamentos das partes passivas, concluindo ao final se existe, ou não, razão nas 
alegações da defesa. 

 
“Depois de cumprida a diligência acima e antes de devolver os autos 

a esta instância para julgamento, o sujeito passivo deverá ser cientificado do resultado da 
diligência”. 

 
O auditor fiscal, fl. 62, em cumprimento ao determinado pelo julgador 

de Primeira Instância, assim conclui: 
 
“Em que pese solicitação para análise de todas as alegações e 

questionamentos das partes passivas, in casu, as alegações da defesa envolvem 
exclusivamente matéria jurídica, de direito, e a manifestação do responsável pela 
autuação, s.m.j., desvirtuaria competência exclusiva do órgão julgador”. 

 
O revisor junta o CD – Mídia Digital, fl. 64 e a Ordem de Serviço nº 

8494, fl. 65. 
 
Após as notificações legais o autuado retorna ao processo e ratifica a 

tese impugnatória, fls. 70 a 75. 
 
Às fls. 77 a 82, o julgador singular decide rejeitar o questionamento 

preliminar e, no mérito, decide pela procedência do auto de infração, com a tese de que o 
resultado da diligência faz parte do seu cumprimento e dessa forma está provado que não 
existe nenhum vício capaz de justificar a nulidade pretendida pela defesa. 

 
O sujeito passivo depois de ser intimado, recorre da decisão 

proferida pelo julgador de Primeira Instância, fls. 87 a 100, e ratifica a tese e o requerido 
na peça impugnatória.  



 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Inicio este voto com a apreciação da preliminar de nulidade da peça 

básica, arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração, causada pela 
falta de inclusão no trabalho do auditor fiscal da ordem de serviço, com o entendimento de 
que esta causa foi sanada com o procedimento de revisão e a sua juntada ao processo, 
documento de fl. 65. 

 
Em face ao procedimento administrativo, rejeito a referida preliminar 

e dou seguimento no trâmite do processo para julgamento do mérito, visto que o 
entendimento firmado por unanimidade de votos é que a decisão proferida pela Primeira 
Instância se confirma no julgamento cameral.  

 
Por outro lado, a defesa não discute o mérito. Ela questiona o 

lançamento sob o argumento preliminar de nulidade do auto de infração, por insegurança 
na determinação da infração, alicerçado na falta de inclusão no seu trabalho da ordem de 
serviço, falha sanável por não haver afronta nas regras do art. 20 da Lei nº 16.469/2009. 

 
A peça recursal não trouxe dados ou contraprovas capazes de 

contrapor a conclusão firmada pelo auditor fiscal, cujas peças suportam a exigência da 
multa formal prescrita na Lei nº 11.651/91. Não comprova que as notas fiscais de entradas 
de mercadorias foram devidamente escrituradas no prazo regulamentar no livro fiscal 
específico. 

 
Esta conclusão motiva a confirmação da decisão proferida pelo 

julgador de Primeira Instância. 
 
Porém, por ser Conselheiro Relator neste processo e, por ter 

analisado os autos, conclui que eu poderia definir esta autuação com a adequação da 
penalidade para a forma benéfica ao autuado, conforme prescrição inserida no inciso 
XXVIII, alínea “a” do art. 71 do CTE, que, neste sentido, prescreve: 

 

Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 

[...] 

XXIII - por arquivo magnético apresentado com omissão de registro ou com 
informação incorreta ou incompleta referente a qualquer campo de registro, 
inclusive aquele que apresente valor de operação ou prestação divergente 
com o valor da operação ou prestação realizada pelo contribuinte, 
sucessiva e cumulativamente, no valor de. 

f) - 8,10% (de 01.02.13 a 31.01.14 R$ 771,69); para 2013 e 
g) - 5,52% (de 01.02.14 a 31.01.15 R$ 814,28); para 2014. 

 

Ocorre que o Anexo Estruturado – Detalhamento do Crédito 
Tributário incorporou dois períodos, ou seja, agosto e dezembro de 2013 e janeiro a julho 
de 2014, que, ao se adequar a multa formal para o inciso supracitado e ao utilizar o 



 

período indicado no documento que suporta o lançamento tributário, apurei o seguinte 
valor: 

 
3m X R$ 771,60 = .......... R$ 2.315,07 
6m X R$ 814,28 = .......... R$ 4.885,68 
Multa formal devida          R$ 7.200,75 
 

Em face da exposição supra e ao votar esta questão, por 
unanimidade de votos, decido rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, arguida 
pela autuada, por insegurança na determinação da infração. Quanto ao mérito, decido, 
também por votação unânime, conhecer do recurso voluntário, negar-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração.  E por 
maioria de votos, decido adequar a penalidade para a prevista no art. 71, XXIII, "a" do 
CTE, importando a multa formal no valor de R$ 7.200,75 (sete mil, duzentos reais e 
setenta e cinco centavos).  

 
 

Sala das sessões, em 30 de setembro de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01575/16 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação tributária acessória. Multa formal. 
Extravio de documentos fiscais. Improcedência.  
 
Provado nos autos que o sujeito passivo promoveu a entrega da 
documentação fiscal tida como extraviada à repartição fiscal de 
sua circunscrição, em tempo hábil, improcedente é o auto de 
infração. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 26 de agosto de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo José Mendes, Nivaldo Carvelo 
Carvalho e Lidilone Polizeli Bento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal estampada na basilar é a de que o sujeito passivo 
não apresentou à Delegacia de sua circunscrição os documentos fiscais, conforme consta 
da publicação no Diário Oficial do Estado da portaria que suspendeu a sua inscrição no 
cadastro estadual, razão pela qual são considerados extraviados. Em consequência, fica 
sujeito à multa formal no valor de R$ 80.976,00. 

 
A autoridade lançadora considerou que o procedimento do 

contribuinte resultou em infração ao artigo 64 da Lei nº 11.651/91, combinado com o artigo 
109 do Decreto nº 4.852/97. Foi proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, 
inciso XX, alínea “a”, item 1, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 
13.194/1997. 

 
O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 03/09. 
 
Intimado às fls. 10/11, o sujeito passivo quedou-se inerte, dando azo 

à lavratura do Termo de Revelia de fls. 12. Foi novamente intimado para se manifestar em 
Segunda Instância, conforme documentos de fls. 14/15. 

 
Ciente, o sujeito passivo comparece ao processo alegando, em sede 

de preliminar, nulidade do auto de infração por cerceamento do direito de defesa, tendo 
em vista a existência de atos, omissões e procedimentos defeituosos que impediram o seu 
exercício regular direito e ampla defesa. No mérito, argui ser indevida a autuação. Afirma 
que ainda continua em plena atividade e com as portas de seu comércio funcionando, 
conforme comprova documentos. Afirma que essa obrigação não é devida, pois não irá 
proceder a baixa de sua inscrição estadual e nem o encerramento de suas atividades, não 
infringindo, portanto, a legislação tributária. Ademais, verifica-se nos autos que não consta 
o relatório circunstanciado que descreve as diligências utilizadas para a suspensão. Deste 
modo, para sua regularização e para sanar o erro da administração fazendária, o sujeito 
passivo, procedeu sua reativação junto à Delegacia Fiscal de sua circunscrição. Ao final, 
requer a improcedência do presente auto de infração.  



 

 
A Quarta Câmara deste Conselho, por meio da Resolução de fls. 

70/71 determinou o encaminhamento dos autos ao seu órgão de origem para que o 
autuante intime o sujeito passivo, via de seu patrono, a apresentar as notas fiscais 
reclamadas nestes autos. 

 
Intimado do teor da diligência, o sujeito passivo quedou-se inerte. 
 
A pedido do Conselho Relator foram anexados aos autos 

documentos de fls. 78/80. 

 
É o relatório. 
 

VOTO 

 
Tratam os autos de cobrança de penalidade pecuniária em virtude do 

sujeito passivo não ter apresentado à Delegacia de sua circunscrição os documentos 
fiscais mencionados na inicial confeccionados exclusivamente para acobertar operações 
destinadas a consumidor final. 

 

Dentro do ordenamento jurídico tributário, os contribuintes estão, 
além de submetidos ao cumprimento da obrigação tributária principal, que está 
relacionado diretamente ao pagamento de tributos, obrigados pela lei ao cumprimento de 
prestações positivas ou negativas perante o poder tributante, prestações essas que são 
pecuniárias, nos termos dos pressupostos legais. 

Estabelece o artigo 64 da Lei nº 11.651/91, "in verbis", que: 
 
“O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do imposto, é 
obrigado ao cumprimento das prestações, positivos ou negativas, 
estabelecidas na legislação tributária”. 

 
Entre o rol de exigências está a de conservar os documentos 

fiscais, até que ocorra a inexigibilidade dos créditos tributários decorrentes das 
operações ou prestações neles registradas, conforme preceitua o parágrafo único do 
artigo 146 da retromencionada Lei. Senão vejamos: 

“Art. 146. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação 
quaisquer disposições legais excludentes ou limitativas do direito de 
examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos 
comerciais ou fiscais dos sujeitos passivos e demais pessoas indicadas no 
artigo anterior, ou da obrigação destes de exibi-los. 

Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os 
comprovantes dos registros neles efetuados, bem como os demais 
documentos de interesse fiscal, serão conservados até que ocorra a 
prescrição dos créditos tributários decorrentes dos atos, fatos ou negócios a 
que se refiram”.  

 
Diante da não apresentação das referidas notas fiscais, pelo que 

dispõe a legislação tributária estadual, o sujeito passivo fica sujeito ao pagamento de 
multa formal, por se tratar de descumprimento de uma obrigação acessória.  

 



 

Na hipótese de paralisação das atividades, estabelece o artigo 109 
do Regulamento do Código Tributário Estadual que, “no prazo máximo de 10 (dez) dias 
contados da data do encerramento da atividade do estabelecimento, o contribuinte é 
obrigado a solicitar a baixa de sua inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado - 
CCE, hipótese em que deve apresentar todos os documentos fiscais necessários à 
conclusão do evento”.  

 
A multa formal de que trata o auto de infração é relativa ao extravio 

das notas fiscais Modelo 2, série D-1, de números 001 a 400, totalizando 400 documentos 
fiscais. 

 
Em sua peça defensória, conforme pode ser visto no relatório acima, 

o sujeito passivo sustenta, em síntese, que todos os documentos fiscais mencionados na 
inicial foram entregues à repartição fazendária competente, quando de seu pedido de 
reativação de sua inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado - CCE. 
 

De fato, ao compulsar e analisar os elementos constitutivos do 
presente processo, verifico que todas as notas fiscais tidas por extraviadas foram 
apresentadas ao SEINEF da Delegacia Regional de Fiscalização de Formosa, 
conforme atestam os documentos de fls. 79/80. 

Sendo assim, diante do procedimento do contribuinte e das provas 
instrutórias da defesa formei o meu convencimento de que a autuada não cometeu o ilícito 
fiscal apontado no lançamento tributário.  

Ante todo o exposto, nada mais devo acrescentar, motivo pelo qual 
voto em uníssono com meus pares, conhecendo da impugnação, dando-lhe provimento 
para considerar improcedente o auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões, em 30 de setembro de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01580/16 
 
Relator: Conselheiro João Divino de Brito 
 

 
EMENTA: Multa formal. Obrigação tributária acessória. 
Aquisição de mercadorias acobertadas por documentos fiscais 
onde foram consignados indevidamente a alíquota interestadual. 
Procedente em parte. Aplicação da forma privilegiada prevista 
no §8º do artigo 71 do CTE. Acolhida. 
 
1. Deve ser considerado procedente, em parte, o auto de 
infração, quando o trabalho diligencial indicar que a exigência 
preambular é parcialmente procedente; 
 
2. O benefício do § 8º do artigo 71 do Código Tributário 
Estadual é concedido, nos casos em que da falta denunciada 
não decorrer falta de pagamento do tributo. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 31 de agosto de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$  
1.624.782,38 (um milhão, seiscentos e vinte e quatro mil, setecentos e oitenta e dois reais 
e trinta e oito centavos), considerando o pagamento de fls. 194, para possível extinção do 
crédito tributário. Participaram do julgamento os Conselheiros João Divino de Brito, Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira e Nislene Alves Borges. Também por votação unânime, acolher a 
aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º do artigo 71 da Lei 11.651/91, com a nova 
redação dada pela Lei 13.194/97. Participaram do julgamento os Conselheiros João Divino 
de Brito, Jorge Antônio Bezerra Oliveira e Nislene Alves Borges. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo adquiriu bens em 
operação interestadual, acobertados por diversos documentos fiscais, nos quais foram 
consignados, indevidamente, a alíquota interestadual, sob a pretensa condição de 
contribuinte do destinatário. Em consequência, fica sujeito à multa formal na importância 
de R$ 2.932.536,80, correspondente a 70% do valor da operação, juntamente com os 
acréscimos legais. 

 
Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 44, 

§3º e 64 da Lei nº 11.651/91, combinado com o artigo 145, do Decreto nº 4.852/97, tendo 
sido proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso XII, alínea “b”, da Lei nº 11.651/91 
com a redação dada pela Lei nº 14.058/2001. 

 
O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 03/08. 
 
Devidamente intimado em Primeira Instância, o sujeito passivo 

ingressa com Impugnação às fls. 16/30, alegando, em síntese, que não tem guarida a 
autuação fiscal, uma vez que parte do crédito tributário apurado na documentação fiscal 
da empresa já estava pago, por recolhimento direto aos cofres públicos, por operação de 



 

substituição tributária. Aduz, ainda, que o programa incentivo à regularização fiscal de 
empresas no Estado de Goiás permite o pagamento parcial do crédito tributário, desde 
que a parte litigiosa seja objeto de recurso. Alega que conforme documentação juntada, 
todas as notas fiscais citadas, tiveram o seu cancelamento homologado pela autoridade 
fazendária, o que pode ser constado pelo recebimento eletrônico dos protocolos de 
cancelamento emitidos pelo sistema SEFAZ. Aduz que as empresas de quem o autuado 
adquiriu mercadorias figuram na condição de "contribuinte-substituto", sendo elas 
responsáveis pela retenção e recolhimento do imposto incidente nas operações 
subsequentes, inclusive pelo valor decorrente da diferença entre as alíquotas interna e 
interestadual nas operações que destinem mercadorias e serviços a consumidor final. 
Finaliza, requerendo que seja declarada a improcedência do auto de infração. 

 
O julgador singular, por meio do Despacho de fls. 143 determinou o 

encaminhamento dos autos à Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia, com o 
intuito de que seja realizada uma revisão fiscal, e, para tanto, que seja analisada a 
documentação anexada pelos impugnantes aos autos.  

 
Novo Despacho de fls. 146/147 exarado pelo julgador singular 

determinou o encaminhamento dos autos à Delegacia Regional de Fiscalização de origem, 
a fim de que a autoridade fiscal se manifeste conclusivamente a respeito das alegações da 
defesa, bem como, realize nova análise e apreciação do feito, emitindo relatório 
conclusivo.  

 
Em atendimento ao Despacho supra, a autoridade fiscal informa que 

as notas fiscais canceladas foram excluídas do levantamento. Ademais, sobre a alegação 
de haver notas fiscais com tributo pago através de GNRE, esclarece que esse tratamento 
é dado à contribuinte do imposto. Diante desses fatos, considerando as notas fiscais 
remanescentes, o valor da multa formal passou a ser de R$ 1.624.782,38, correspondente 
a 70% do valor das operações. 

 
Intimado do resultado da revisão fiscal (fls. 158), o sujeito passivo 

comparece ao processo reiterando os argumentos expendidos anteriormente.  
 
Sobreveio a sentença singular de fls. 184/192, pelo qual o julgador 

decidiu pela procedência parcial da pretensão nos termos da revisão efetuada, reduzindo 
o valor da multa formal para R$ 1.624.782,38. Inicialmente afirma que o lançamento fiscal 
está desprovido de quaisquer das hipóteses de nulidades normatizadas pelo artigo 20 da 
Lei n° 16.469/09. No mérito, destaca que não sendo o sujeito passivo contribuinte do 
imposto, deveria ter sido observada a regra prescrita no §2º do artigo 27 do CTE que tem 
sustentação no que se encontra prescrito no inciso VII, do §2º do artigo 155 da CF. 
Destaca, ainda, que embora a defesa alegue que várias notas fiscais tiveram o tributo 
recolhido via GNRE e as emprega como insumo na prestação de serviços, o fato é que 
descumpriu uma obrigação prevista na legislação. Assim sendo, mesmo que não tenha 
causado prejuízos para a Fazenda Pública Estadual, tendo inscrição estadual ou tendo 
sido recolhido o tributo por GNRE, existe a infração e esta foi de não informar ao emitente 
sua condição de não contribuinte.  

 
Em seu Despacho n° 491/2016 de fls. 193, o Representante 

Fazendário manifesta-se pela manutenção da decisão monocrática. 
 
Devidamente intimado da decisão singular, o sujeito passivo interpõe 

Recurso Voluntário às fls. 198/215, trazendo as mesmas alegações apresentadas na fase 
impugnatória. 



 

 
 
É o relatório. 
 

VOTO 

O presente litígio prende-se a descumprimento de uma obrigação 
tributária acessória pelo sujeito passivo, exigindo-se uma multa formal, tendo em vista que 
adquiriu bens em operação interestadual, acobertados por diversos documentos fiscais 
nos quais foram consignados indevidamente, a alíquota interestadual, sob a pretensa 
condição de contribuinte. 

Definem os artigos 24 e 27, ambos do Anexo XIII do Regulamento do 
Código Tributário Estadual – RCTE: 

 
Art. 24. Considera-se empresa de construção civil, para fins de inscrição e 
cumprimento das demais obrigações fiscais previstas neste anexo, toda 
pessoa, natural ou jurídica, que executar obra de construção civil ou 
hidráulica, promovendo a circulação de mercadoria em seu próprio nome ou 
de terceiro. 

 
Art. 27. Deve inscrever-se no Cadastro de Contribuintes do Estado - CCE/GO, 
antes de iniciar suas atividades, a pessoa que promover as operações 
referidas no artigo anterior. 

 
A necessidade de cadastramento no CCE/GO das empresas de 

construção civil que promovam a circulação de mercadoria em seu próprio nome ou de 
terceiro, no entanto, não significa que sejam contribuintes do ICMS, como bem esclarecido 
pelo § 2º do artigo 96 do RCTE, na seguinte forma: 

 
... 
§ 2º A inscrição é ato de controle da administração tributária, não implicando 
esta, necessariamente, na caracterização da pessoa como contribuinte, 
tampouco a ausência de inscrição ou a situação cadastral irregular na 
descaracterização da condição de contribuinte. 

Para eliminar qualquer dúvida a respeito da cobrança do diferencial 
de alíquotas sobre aquisições interestaduais efetuadas pelas empresas de construção 
civil, definiu o § 3º do artigo 44 do Código Tributário Estadual: 

 

§ 3º Para efeito do diferencial de alíquotas, não se considera 

contribuinte a empresa de construção civil, ainda que possua 

inscrição cadastral. 
 

 No entanto, entendeu o legislador goiano de instituir uma multa 
formal sobre o valor das aquisições interestaduais, no caso de se consignar 
indevidamente alíquota interestadual no documento fiscal sob a pretensa condição de 
contribuinte do destinatário da mercadoria ou serviço, como disposto na alínea “b” do 
inciso XII do artigo 71 do mesmo Diploma Legal: 

 
XII - equivalentes aos percentuais de: 
.. 
b) 70% (setenta por cento) do valor da operação ou prestação pela aquisição 
de mercadoria ou serviço, em operação ou prestação interestadual, 
acobertada por documento fiscal, no qual se consigne, indevidamente, a 



 

alíquota interestadual, sob a pretensa condição de contribuinte do 
destinatário da mercadoria ou serviço; 

 

Para que seja aplicável a multa formal referida, basta que 
estabelecimento não contribuinte do ICMS estabelecido no Estado de Goiás adquira 
mercadorias ou serviços, em operação interestadual, e no documento correspondente 
esteja destacada alíquota interestadual e conste inscrição estadual de estabelecimento 
não contribuinte do imposto. 

 
O Superior Tribunal de Justiça – STJ reconheceu a legitimidade da 

legislação do Estado de Goiás, apenando a ação das empresas de construção civil que, 
embora não contribuintes do ICMS (conforme a jurisprudência do STJ, a legislação federal 
e estadual), apresentam-se como tais no momento da aquisição das mercadorias em 
outros Estados, ao arrepio do artigo 155, § 2°, alínea “b”, da Constituição Federal, lesando 
o Erário e a economia local. 

 
Conforme Espelho Cadastral, em anexo, o sujeito passivo é empresa 

de Engenharia do ramo da construção civil, portanto, não contribuinte do ICMS. 
 

 Nas notas fiscais referidas na inicial constata-se que foi aplicada 
alíquota interestadual e que foi colocada a inscrição do sujeito passivo, para justificar a 
aplicação da alíquota interestadual.  

 
 Verificam-se, portanto, os pressupostos necessários para 

caracterização do fato gerador da multa formal capitulada na inicial.  

Considerando que a matéria fora apreciada com a devida 
propriedade pelo douto julgador singular, que na lapidar decisão de fls. 184/192, 
manifestou-se pela procedência parcial do lançamento, transcrevo abaixo, ipsis litteris, 
parte da referida decisão acerca do mérito, a qual adoto como razão de decidir:  

(...) Em relação ao pedido de exclusão das notas canceladas, as mesmas 
foram excluídas na revisão, conforme se observa no relatório e planilha do 
revisor.  

A primeira grande discussão da lide, no plano meritório, prende-se a saber se 
as empresas de construção civil são, ou não, contribuintes do ICMS, e 
demonstrado não serem contribuintes se podem adquirir de fora do Estado 
de Goiás mercadorias com alíquotas menores aplicadas exclusivamente nas 
vendas entre contribuintes do ICMS. 

Logo, todas as vezes que adquirirem bens para seu consumo final e ativo 
imobilizado, com alíquota diferente da prevista pela Constituição Federal de 
1988, artigo 155, §2º, inciso VII, alínea “b”, devem, segundo a lei goiana, ser 
punidos com a multa forma prevista, ou, alternativamente, solicitar do 
emitente a complementação da alíquota indevidamente destacada, via nova 
nota fiscal a ser emitida no estado de origem, antes de ser notificada da 
infração fiscal, objetivando corrigir a irregularidade formal quando ainda está 
gozando da espontaneidade fiscal. 

Dessa forma, então, não sendo o sujeito passivo contribuinte do imposto, 
deveria ter sido observada a regra prescrita no § 2º do artigo 27 do CTE, que 
tem sustentação no que se encontra prescrito no inciso VII, do § 2º do artigo 
155 da Constituição Federal.  

Sendo assim, sendo desrespeitada essa regra, chega-se à conclusão, de 
maneira simples e fácil, de que, de forma efetiva, o sujeito passivo alegou 
que indevidamente à condição de contribuinte do imposto, infringindo, em 



 

consequência, dispositivo previsto na legislação tributária goiana e dando 
origem na cobrança da multa formal combatida. 

Embora a defesa alegue que várias notas fiscais tiveram o tributo recolhido 
via GNRE e as emprega como insumo na prestação de serviços, o fato é que 
descumpriu uma obrigação prevista na legislação. 

Assim sendo, mesmo que não tenha causado prejuízos para a Fazenda 
Pública Estadual, tendo inscrição estadual, ou tendo sido recolhido o tributo 
por GNRE, existe a infração e a infração foi de não informar ao emitente sua 
condição de não contribuinte, e não importando se cause prejuízo ou não à 
Fazenda Pública Estadual. 

Em contrapartida ao trabalho fiscal, o contribuinte alega que erro no 
levantamento e que posto em revisão, a multa formal foi reduzida para R$ 
1.624.782,38, conforme demonstrativo de fls. 153 a 155, a qual entendo como 
correto. 

Nesse sentido, então, entendo que a tese defensória não atendeu aos 
pressupostos necessários e suficientes para ilidir a pretensão inicial do fisco, 
não se prestando, para tanto, são meras alegações para refutar o lançamento, 
que tem sustentação no processo administrativo acima, o qual não foi 
suficientemente contestado pelo polo passivo e que foi baseado 
exclusivamente nas informações prestadas pelo próprio contribuinte. 

Assim, pelas provas juntadas pelo Fisco, da capitulação apontada na inicial e 
diante da revisão do levantamento apresentado, por mim, considero como 
correto e válido, concluo estar perfeitamente constituído o crédito tributário. 

 
O sujeito passivo, por sua vez, conforme documento de fls. 194, 

realizou o pagamento parcial relativo ao débito fiscal exigido. Assim sendo, manifesto pela 
procedência parcial do lançamento em harmonia com o posicionamento retromencionado. 

Noutro aspecto, entendo que, no caso em comento, estamos diante 
de uma situação onde não se atinge de forma direta a linha de apuração do imposto a ser 
apurado e recolhido, sendo cabível a aplicação da forma privilegiada prevista no artigo 71, 
§ 8º do Código Tributário Estadual. Senão vejamos: 

Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 

§8º - Quando da prática das irregularidades descritas neste artigo 
não resultar, ainda que indiretamente, falta de pagamento do imposto, a multa aplicável 
corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor fixado para a respectiva infração. 

 
Diante do exposto, voto conhecendo do recurso, dando-lhe parcial 

provimento para reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente 
procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 1.624.782,38 (um milhão, 
seiscentos e vinte e quatro mil, setecentos e oitenta e dois reais e trinta e oito centavos), 
considerando o pagamento de fls. 194, para possível extinção do crédito tributário. 
Também por votação unânime, acolho a aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º 
do artigo 71 da Lei nº 11.651/91 com a nova redação dada pela Lei nº 13.194/97. 

 
 
 

Sala das sessões, em 30 de setembro de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01583/16 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: Processual. Pedido de diligência. Indeferido. 
Preliminar de nulidade da peça básica. Cerceamento do direito 
de defesa. Rejeitada. Mérito. Multa formal. Saída de mercadoria 
sujeita ao regime de substituição tributária sem emissão de 
documento fiscal. Procedência. Aplicação do § 8° do art. 71 do 
CTE. 
 
1. Indefere-se pedido de diligência, estando a auditoria 
empreendida pela fiscalização conforme a técnica fiscal e o 
processo pronto para julgamento, podendo-se decidir as 
questões nele tratadas; 
 
2. Rejeita-se a arguição de cerceamento do direito de defesa, 
não existindo no processo nenhum óbice ao pleno exercício do 
direto de defesa, tendo sido assegurado ao contribuinte o 
contraditório e a ampla defesa; 
 
3. Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada 
não registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, 
correspondente à diferença apurada mediante o controle 
quantitativo das entradas e saídas de mercadorias tributadas 
num determinado período, levando em consideração os 
estoques inicial e final; (CTE, art. 25, § 1°, V); 
 
4. Quando da prática das irregularidades descritas nos incisos V 
ao XII deste artigo não resultar, ainda que indiretamente, falta de 
pagamento de imposto, a multa aplicável corresponderá a 50% 
(cinqüenta por cento) do valor fixado para a respectiva infração 
(CTE, art. 71, § 8°). 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 08 de agosto de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência, solicitado pelo sujeito passivo. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Paulo Diniz, Jorge Antônio Bezerra Oliveira e Nislene Alves Borges. Por 
unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela 
autuada, por cerceamento do direito de defesa. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Paulo Diniz, Jorge Antônio Bezerra Oliveira e Nislene Alves Borges. Quanto 
ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Participaram 
do julgamento os Conselheiros Paulo Diniz, Jorge Antônio Bezerra Oliveira e Nislene 
Alves Borges. Por unanimidade de votos, acolher a aplicação da forma privilegiada 
prevista no § 8º do art. 71 da Lei nº 11.651/91. 
 



 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 
realizou saída de mercadoria com o ICMS retido pelas operações posteriores, nos meses 
de abril a dezembro de 2012, sem emissão de documento fiscal, conforme Auditoria 
Específica de Mercadorias, sendo-lhe imputada a exigência da multa formal no valor de 
R$ 14.252,99 (quatorze mil, duzentos e cinquenta e dois reais e noventa e nove centavos). 

 
A autoridade lançadora indicou como infringida as disposições do 

artigo 64 do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) combinado com o 141 
artigo do Decreto 4852/97. Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, VII, 
"I" do CTE, com redação da Lei n° 16241/2008. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, Nota 

Explicativa (fls. 04), Recibo de Entrega de Relatórios Digitais (fls. 05), e CD (fls. 06), 
dentre outros documentos. 

 
Intimado (fls. 12), o sujeito passivo apresenta impugnação (fls. 15 a 

17), formulando em preliminar arguição de cerceamento do direito de defesa, porque a 
peça que dá sustentação à acusação está eivada de vícios insanáveis que impossibilitam 
o pleno conhecimento da irregularidade apontada na inicial. 

 
Quanto ao mérito, pede a improcedência do lançamento, alegando 

ser indevida a exigência do crédito tributário. 
 
Protesta pela juntada posterior de elementos de prova. 
 
Junta demonstrativo Conclusão da Auditoria Específica de 

Mercadoria (fls. 26 a 32), dentre outros documentos. 
 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, apreciando 

as razões da defesa, rejeita a arguição preliminar e, no mérito, decide pela procedência do 
lançamento, consoante a Sentença nº 1143/2016 – JULP (fls. 33 a 35). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 40 a 46), 

reiterando os pedidos razões formulados na impugnação, expostos anteriormente. 
 
Acrescenta a arguição de que a multa imposta ao contribuinte tem 

efeito confiscatório e atenta contra o princípio da capacidade contributiva, e que o 
Supremo Tribunal Federal já declarou inconstitucional o dispositivo para a aplicação da 
multa e, portanto, não pode a autoridade fiscal aplicá-la. 

 
Caso não seja esse o entendimento dos Conselheiros, pede a 

aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º do art. 71 da Lei nº 11.651/91. 
 
Posteriormente, apresenta adendo ao recurso (fls. 57 a 59), pedindo 

a conversão do julgamento em diligência para que se elabore nova auditoria utilizando 
nela o código do produto e não a descrição da mercadoria.  

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 



 

PRELIMINAR 
 
O sujeito passivo formulou pedido de diligência, entendendo que as 

mercadorias selecionadas pelo agente do Fisco para execução da Auditoria Específica de 
Mercadorias deveriam ser identificadas pela utilização do código do produto e não pela 
descrição da mercadoria selecionada.  

 
Indefiro a diligência pleiteada, posto que a auditoria empreendida 

pela fiscalização está conforme a técnica fiscal, observando que o processo está pronto 
para julgamento, podendo-se decidir as questões nele tratadas. 

 
Apreciando a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela 

autuada, por cerceamento do direito de defesa, manifesto-me pela sua rejeição, por não 
existir no processo nenhum óbice ao pleno exercício do direto de defesa, tendo sido 
assegurado ao contribuinte o contraditório e a ampla defesa, observando ainda que o 
sujeito passivo não apresenta justificativa para a sua arguição. 

 
MÉRITO 

 
No processo em julgamento, alinho-me aos fundamentos da 

Sentença n° 1143/2016-JULP (fls. 33 a 35), transcrevendo-os como razões do meu voto: 
 
“Trata-se de exigência de pagamento de multa formal, mais 

acréscimos legais, decorrente da constatação de omissão de saída de mercadoria com 
imposto retido na fonte, apurada em auditoria específica de mercadorias. 

 
A Auditoria Específica de mercadorias é a ‘auditoria que analisa de 

forma quantitativa o fluxo de entradas e saídas de mercadorias num determinado período, 
levando-se em consideração os estoques inicial e final, tendo por objetivo verificar se as 
entradas e saídas de mercadorias foram realizadas com a regular emissão de documentos 
fiscais e, se for o caso, cobrar o imposto subtraído. Aplica-se a qualquer estabelecimento 
mercantil contribuinte do ICMS, tais como produtor, extrator, industrial, comercial, 
armazém geral, desde que as entradas sejam documentadas, o documentário emitido 
pelas saídas permita a identificação da mercadoria e, no caso do industrial, seja possível 
calcular o rendimento médio da matéria-prima.’ (Manual de Auditoria) 

 
Sua previsão legal consta do § 1°, inciso V, do art. 25 do Código 

Tributário Estadual (CTE), cuja redação transcrevo abaixo: 
 
Art. 25. [...] 
§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 
[...] 
V - à diferença apurada mediante o controle quantitativo das entradas e 
saídas de mercadorias tributadas num determinado período, levando em 
consideração os estoques inicial e final; 

[...] 
 
A diferença apurada nos termos da auditoria específica de 

mercadorias implica uma presunção legal de omissão de saída de mercadorias com o 
ICMS retido na fonte. 

 
Compulsando os autos, nota-se que a auditoria específica de 

mercadorias elaborada pela fiscalização apresenta todos os elementos previstos para sua 



 

composição, prestando-se ao fim a que se destina, de comprovar, mediante presunção, a 
omissão de saída de mercadorias com o imposto retido na fonte. Ou seja, a auditoria 
específica de mercadorias, especialmente documentada na mídia de fls. 06 apresenta: 
Inventário Inicial (31.03.2012), Inventário Final (31.12.2012), Relação de Entradas e 
Relação de Saídas, além do demonstrativo Conclusão anexo, em que são consolidados os 
dados dos demais relatórios, o qual apresenta a omissão de entrada em apreço, conforme 
pode-se notar do próprio relatório Conclusão em papel de fls. 26 a 32 dos autos. 

 
Observa-se que o Inventário Inicial consta como realizado em 

31.03.2012, porquanto a partir do mês 04/2012 as mercadorias objeto do levantamento 
fiscal (materiais de construção) passaram a integrar o regime de substituição tributária 
pelas operações posteriores. 

 
A impugnante alega de forma genérica que haveria vícios insanáveis 

no levantamento fiscal, mas não aponta objetivamente quais seriaram esses vícios. 
 
Compulsando os autos e verificando os arquivos magnéticos da 

mídia presente no processo, não constatei a existência de irregularidades. 
 
Pelos motivos expostos, entendo como procedente o auto de 

infração, porquanto a auditoria específica de mercadorias apresenta todos os seus 
elementos e a impugnação não foi capaz de apontar quaisquer erros no trabalho da 
fiscalização.” 

 
Prosseguindo no voto, por tratar-se de omissão de saída de 

mercadoria com imposto retido na fonte, acolho a aplicação da forma privilegiada prevista 
no § 8º do art. 71 da Lei nº 11.651/91: 

 
Art. 71. [...] 
 
§ 8º Quando da prática das irregularidades descritas nos incisos V ao XII deste artigo não resultar, 
ainda que indiretamente, falta de pagamento de imposto, a multa aplicável corresponderá a 50% 
(cinqüenta por cento) do valor fixado para a respectiva infração. 

 
Ante o exposto, rejeito o pedido de diligência, solicitado pelo sujeito 

passivo. Rejeito a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por 
cerceamento do direito de defesa. Quanto ao mérito, conheço do recurso, nego-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Acolho a aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º do art. 71 da Lei nº 
11.651/91. 

 
 

Sala das sessões, em 30 de setembro de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01584/16 
 
Relator: Conselheiro José Eduardo Firmino Mauro 
 

 
EMENTA: Multa Formal. Falta de escrituração de documentos 
fiscais de entrada. Procedência parcial. 
 
Quando o sujeito passivo não conseguir, de forma integral, 
carrear para os autos provas que descaracterizem o fato 
determinante da formalização do lançamento, o mesmo deverá 
ser parcialmente mantido. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 31 de agosto de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de 
infração no valor de base de cálculo de R$ 7.551,48 (sete mil, quinhentos e cinqüenta e 
um reais e quarenta e oito centavos),   e a multa formal no valor de R$1.887,87 (um mil, 
oitocentos e oitenta e sete reais e oitenta e sete centavos). Participaram do julgamento os 
Conselheiros José Eduardo Firmino Mauro, Mário de Oliveira Andrade, Aldeci de Souza 
Flor, Rickardo de Souza Santos Mariano e Victor Augusto de Faria Morato. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo deixou de escriturar 
no Livro Registro de Entradas apresentado por meio de Escrituração Fiscal Digital – EFD, 
as notas fiscais de entrada conforme relatórios de notas fiscais não registradas no período 
compreendido de 01/08/2013 a 31/12/2014, conforme documentos e demonstrativos 
anexos. Em consequência, fica sujeito à multa de 25% sobre o valor das operações, 
juntamente com os acréscimos legais. 

 
Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 64, 

§2º, da Lei nº 11.651/91, combinado com os artigos 308, 310 e 356-C, §1º, inciso I, do 
Decreto nº 4.852/97, tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso VII, 
alínea “c”, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 13.446/1999. 

 
A peça inicial foi instruída com os documentos de fls. 03/13. 
 
Intimado às fls. 14/15, o sujeito passivo quedou-se inerte, dando azo 

a lavratura do Termo de Revelia de fls. 16. Foi novamente intimado para se manifestar em 
Segunda Instância, conforme documentos de fls. 18/19. 

 
Ciente, a empresa autuada comparece ao processo alegando, em 

síntese, que o Anexo I contém as relações das notas fiscais as quais foram recusadas no 
ato do recebimento das mercadorias e que junto a esta relação, encontram-se as notas 
fiscais dos fornecedores efetivando a entrada das mercadorias em seu estabelecimento. 
Alega, ainda, que no Anexo II contém a relação das notas fiscais não escrituradas e no 
Anexo III a relação das notas fiscais não escrituradas devido ao extravio das mesmas, 
sendo que a empresa somente tomou conhecimento da existência das mesmas após a 
lavratura do auto de infração. Destaca, também, que a nota fiscal nº 8506 pertence a 
empresa e que houve um equívoco onde a inscrição estadual foi considerada como sendo 



 

de Anápolis, mas no devido anexo contém o livro fiscal onde se encontra escriturada a 
mencionada nota fiscal. Finaliza, requerendo que seja declarada a improcedência do 
presente auto de infração. 

 
A Primeira Câmara deste Conselho, por meio da Resolução de fls. 

36/37 determinou o encaminhamento dos autos ao seu órgão de origem a fim de que o 
autuante analise as alegações e as relações de notas fiscais contidas no referido CD 
apresentado pelo sujeito passivo.  

 
Em atendimento a Resolução supra, a autoridade fiscal considerando 

parte das alegações do sujeito passivo, apresenta novos relatórios de notas fiscais não 
registradas para os Exercícios de 2013 e 2014 e um novo demonstrativo conclusivo com 
os respectivos valores. Acosta aos autos documentos de fls. 42/44. 

 
Intimado do resultado da diligência, o sujeito passivo comparece ao 

processo às fls. 56/61, reiterando os argumentos apresentados anteriormente.  
 
É o relatório.  

 
 
 
 
 

 
 
 

VOTO 
 
 
Tratam os autos de cobrança de penalidade pecuniária em virtude do 

sujeito passivo ter deixado de escriturar no livro fiscal próprio diversas notas fiscais de 
entrada. 

 
O contribuinte, por ocasião de sua peça reclamatória contestou a 

totalidade do trabalho realizado pelo fisco, com a apresentação de CD contendo relações 
de notas fiscais que sanariam a infração de omissão de registro destas, detectada nesta 
auditoria.  

Em face dos argumentos apresentados pelo sujeito passivo, bem 
como da documentação acostada, o julgamento foi convertido em diligência. 

O autor do procedimento fiscal juntou aos autos os documentos de 
fls. 42/44 e no relatório diligencial (fls. 47/50) destacou os pontos controversos. Face a sua 
importância, transcrevo abaixo o trecho relativo à sua conclusão, exarada pelo insigne 
revisor. Senão vejamos:  

(...) Nas operações de vendas e transferências, quando a mercadoria não é 
recebida pelo cliente, devido à sinistro, roubo de carga, ou, ainda, quando o cliente 
se recusa a receber a mercadoria, a empresa remetente deve emitir uma nota 
fiscal de entrada de devolução de venda ou devolução da transferência, conforme 
o caso. 

O artigo 167-L, §2º, do Decreto nº 4.852/97, dispõe que o emitente da nota fiscal 
deve guardar, pelo prazo decadencial, o DANFE que acompanhou o retorno da 
mercadoria não entregue ao destinatário e que contenha o motivo do seu fato no 
verso. 



 

Dessa forma, foram consideradas as alegações do contribuinte em relação ao 
Anexo I de sua defesa, porque ficou claro que o não registro dessas notas fiscais 
se verificou porque se tratavam de devoluções de mercadorias e as exigências da 
legislação tributária para as devoluções foram cumpridas por ele, uma vez que não 
há comandos de procedimentos legais a serem adotados pelos destinatários nas 
devoluções. 

O contribuinte em sua defesa, enviou o Anexo III de sua defesa, cópias de e-mails 
trocados com os emitentes dessas notas fiscais. De acordo com esses e-mails a 
nota fiscal 504751 refere-se à uma nota cuja mercadoria não foi aceita e a 
devolução foi feita com essa mesma nota. No entanto, conforme o ato normativo 
GSF nº 138 que disciplina a utilização de documentos e livros fiscais na ocorrência 
de devoluções de mercadorias, verifica-se que em caso de devolução deve-se, 
além da assinatura e aposição dos motivos da devolução no verso da nota, o 
estabelecimento adquirente deverá emitir nota fiscal de devolução Modelo 1, em 
nome do remetente da mercadoria, nela citando o número, a série e a data do 
documento fiscal originário, declarando, ainda, o motivo da devolução. 

Dessa forma, por se tratar de uma devolução, segundo o ato normativo GSF 
deveria haver uma nota de entrada de devolução emitida pela remetente da 
mercadoria e em seu nome, nela citando o seu número, a série e a data do 
documento fiscal originário. Como não há essa nota de devolução exigida pela 
legislação tributária, não foram consideradas as alegações do sujeito passivo e 
essa nota não foi excluída do novo relatório de notas fiscais não registradas. 

Com relação a nota fiscal nº 43, a defesa alega que, houve erros em sua emissão 
e que a nota fiscal nº 72 foi emitida em sua substituição, para corrigir alguns erros, 
porém a nota fiscal nº 43 não foi cancelada e encontra-se como emitida para a 
Sefaz. Como a nota não foi cancelada ou devolvida, considero que não houveram 
documentos comprobatórios necessários para desconsiderar o não registro dessa 
nota fiscal e essa nota também não foi excluída da nova relação de notas fiscais 
não registradas. 

O anexo IV contém a nota fiscal nº 8506 pertencente à Loja Flavio’s de Senador 
Canedo, mas que por equívoco, o contribuinte alega que foi considerada 
erroneamente a inscrição da loja de Anápolis. O contribuinte apresentou para sua 
defesa, cópia do livro fiscal da loja de Senador Canedo onde se encontra 
escriturada a nota mencionada. Diante disso, como a nota está realmente 
registrada no livro fiscal da loja de Senador Canedo, fiz a exclusão dessa nota do 
relatório de notas não registradas. 

Portanto, no caso em análise, com relação aos documentos fiscais 
de nºs 504751 e 43, estes devem ser mantidos, enquanto que os documentos fiscais de 
nºs 70497 e 12966 devem ser excluídos da relação de notas fiscais não registradas 
elaborada pelo autuante. 

Assim sendo, manifesto o meu entendimento pela procedência 
parcial do lançamento em harmonia com o resultado do levantamento revisional. 

Face ao exposto, voto em uníssono com meus pares, conhecendo da 
impugnação, dando-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de 
infração no valor da base de cálculo de R$ 7.551,48 (sete mil, quinhentos e cinquenta e 
um reais e quarenta e oito centavos), e a multa formal no valor de R$ 1.887,87 (um mil, 
oitocentos e sete reais e oitenta e sete centavos).  

 
 
 

Sala das sessões, em 30 de setembro de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01588/16 
 
Relator: Conselheiro Washington Luis Freire de Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Extravio de documento 
fiscal. Improcedência. Decisão unânime.   
 
A acusação de extravio de documentos fiscais deve ser afastada 
e o auto de infração julgado improcedente quando o sujeito 
passivo comprovar a entrega de todos os documentos fiscais 
supostamenbte extraviados em órgão fazendário próprio. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de setembro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente 
o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Washington Luis Freire de 
Oliveira, Valdir Mendonça Alves, José Pereira D'abadia, Gilmar Rodrigues de Almeida e 
José Luiz Rosa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de exigência de multa formal no valor de R$ 46.820,00 
(quarenta e seis mil, oitocentos e vinte reais) pelo extravio de 250 (duzentos e cinqüenta) 
jogos de notas fiscais modelo 2, série D-1 nº 001 a 250, em decorrência de suspensão da 
sua inscrição cadastral por desaparecimento do endereço declarado.  

 
O auto de infração, lavrado em 31/07/2012, foi instruído com o 

documento denominado Controle de Concessão/Autenticação de Documentos Fiscais - 
CIAF e cópia de espelho cadastral. 

 
Inconformado com a decisão singular que julgou parcialmente 

procedente o auto de infração no valor de R$ 33.148,56, o sujeito passivo apresenta 
recurso voluntário no qual alega que apresentou todas as notas fiscais à repartição 
fazendária de sua circunscrição. 

 
A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário converteu 

o julgamento em diligência e encaminhou os autos para a Delegacia Fiscal de 
circunscrição do sujeito passivo a fim de que fosse verificado junto ao setor de cadastro se 
os documentos que remanescem extraviados foram devolvidos. 

 
O setor próprio da Delegacia Fiscal informou que todos os 

documentos foram efetivamente devolvidos pelo sujeito passivo, após a lavratura do auto 
de infração. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
O Termo de Baixa de Documento Fiscal nº 076286, relativo aos 

documentos fiscais não utilizados, fls. 13, e o Informativo sobre a utilização e 



 

Apresentação de Documentos Fiscais, fls. 37, comprova que o sujeito passivo promoveu a 
apresentação de toda a documentação fiscal supostamente extraviada na Delegacia Fiscal 
de sua circunscrição. 

 
Afastada a presunção de extravio dos documentos fiscais, a multa 

formal não deve prevalecer. 
 
Pelo exposto, conheço do recurso voluntário, dou-lhe provimento 

para reformar a decisão singular e julgar improcedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões, em 30 de setembro de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01593/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro José Luiz Rosa 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da sentença 
singular, arguida pela autuada, por cerceamento do direito de 
defesa. Rejeitada. Decisão unânime.  
 
Processual. Preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela 
autuada, por insegurança na determinação da infração. 
Rejeitada. Decisão unânime.  
 
Tornam-se inócuos os questionamentos sobre nulidade atos 
processuais, ou mesmo da peça básica, quando tais inquirições 
forem desprovidas de amparo legal.  
 
Pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo. Rejeitado. 
Decisão unânime. Multa formal. Escrita Fiscal Digital- EFD. 
Omissão de registro de notas fiscais eletrônicas de entrada. 
Procedente em parte. Decisão não unânime. Aplicação da forma 
privilegiada prevista no §8º do artigo 71 do CTE. Acolhida. 
Decisão não unânime.  
 
1. Não se acolhe pedido de revisão processual, quando não 
houver nos autos dúvida a ser dirimida; 
 
2. O trabalho revisional respalda o entendimento de que a 
decisão monocrática que julgou procedente em parte o 
lançamento que exige recolhimento de multa formal, deve ser 
mantido, aplicando-se o benefício estabelecido na legislação 
quando a falta não houver dado ensejo a prejuízo ao erário 
estadual, devendo ainda ser observado o recolhimento da multa, 
comprovado nos autos para fins de extinção do crédito 
tributário. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 09 de setembro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da sentença singular, arguida pela autuada, por cerceamento do 
direito de defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Marlene Maria da Silva 
Ruguê Bernardes, José Pereira D'abadia, Gilmar Rodrigues de Almeida, José Luiz Rosa e 
Valdir Mendonça Alves. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da 
peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, 
José Pereira D'abadia, Gilmar Rodrigues de Almeida, José Luiz Rosa e Valdir Mendonça 
Alves. Por unanimidade de votos, rejeitar o pedido de diligência formulado pelo sujeito 
passivo. Participaram do julgamento os Conselheiros Marlene Maria da Silva Ruguê 
Bernardes, José Pereira D'abadia, Gilmar Rodrigues de Almeida, José Luiz Rosa e Valdir 
Mendonça Alves. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, negar-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou parcialmente procedente o 
auto de infração no valor da multa formal de R$ 1.200.423,25 (um milhão, duzentos mil, 



 

quatrocentos e vinte e três reais e vinte e cinco centavos), nos termos da revisão, 
considerando o pagamento de fls. 736/737 para fins de extinção do crédito tributário. 
Foram vencedores os Conselheiros Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, José Luiz Rosa e Valdir Mendonça Alves. Vencido o Conselheiro 
José Pereira D'abadia, que votou pela improcedência do auto de infração. E, por maioria 
de votos, acolher a aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º, do art. 71, do CTE. 
Foram vencedores os Conselheiros José Pereira D'abadia, José Luiz Rosa e Valdir 
Mendonça Alves. Vencidos os Conselheiros Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes e 
Gilmar Rodrigues de Almeida, que rejeitaram a aplicação do § 8º, do art. 71, do CTE. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo, em 
epígrafe, deixou de registrar na Escrituração Fiscal Digital – EFD, 212 (duzentos e doze) 
notas fiscais eletrônicas, referentes à entrada de mercadorias, emitidas no período de 
julho a dezembro de 2011. Por essa razão, foi-lhe imputada a obrigatoriedade de recolher 
multa, equivalente a 25 % (vinte e cinco por cento) do valor das operações. 

 
A base legal dada por infringida foi assim descrita: art. 64, da Lei 

11.651/91, combinado com os arts. 308 e 310, I, do Decreto 4.852/97. A penalidade 
proposta é a tipificada pelo art. 71, VII, “c”, da Lei 11.651/91 com redação da Lei 
13.446/99. 

 
Consta em descrição complementar da ocorrência que a auditoria 

fiscal foi realizada com base nas informações constantes nos arquivos da EFD 
transmitidos pelo sujeito passivo, referentes aos meses de julho de 2011 a fevereiro de 
2012 e no banco de notas fiscais eletrônicas. 

 
Os autos foram instruídos com demonstrativo das notas fiscais não 

registradas acompanhado das respectivas cópias. 
 
Intimado, nos termos da lei, o polo passivo comparece ao processo, 

com impugnação em primeira instância, fls. 486/499. Argui preliminarmente a nulidade do 
auto de infração, por insegurança na determinação da infração. Adentra à questão de 
mérito para solicitar a   exclusão de diversas notas fiscais do rol de autuação; discorre 
sobre particularidades de cada operação, como por exemplo: cancelamento da operação 
pelo remetente pela emissão de nota fiscal de entrada com motivo de devolução de 
mercadorias e emissão pelo impugnante de notas fiscais de entrada, devidamente 
registradas, em substituição a diversas notas fiscais de devolução, emitidas com erros 
pelos seus clientes. Cita individualmente cada nota fiscal. Junta aos autos cópias das 
notas fiscais originais e as de devolução.  Solicita a improcedência do lançamento. E 
também a aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º, do art. 71, da Lei 
11.651/91, por entender que a infração não ensejou, mesmo que de forma indireta, 
a omissão de pagamento de tributo. 
 

Por meio do Despacho nº 186/2014-JULP, os autos foram remetidos 
em diligência à Gerência de Auditoria para que fosse verificada a consistência das 
argumentações e documentação trazida aos autos pelo impugnante e, à vista da 
especificidade de cada justificativa verificar se cabe a exclusão de alguma nota fiscal, 
revisando o lançamento, se necessário. 

 
Atendendo à solicitação supra, foi realizada tarefa diligencial, fls. 

700/712, que trouxe os seguintes apontamentos:  



 

 
Relativamente à emissão de nota fiscal de entrada pelo remetente 

com informação de devolução de mercadorias, concluem não ser este o procedimento 
correto e defendem a manutenção das notas no auto de infração, com amparo no art. 141, 
§ 1º, IV, do RCTE e no Ato Normativo 138/90. Face às 14 (catorze) notas fiscais de 
devolução de vendas para  as  quais  o  impugnante  afirma  que  emitiu  notas  fiscais  de  
entrada,  em substituição, foram analisadas caso a caso. A diligência manifestou 
concordância em 11 (onze) dos casos, promovendo a exclusão destas notas fiscais do rol 
de autuação. Manteve as três outras restantes, pois apurou-se que as notas fiscais de 
entrada substitutas foram emitidas em data anterior às originais. O lançamento foi 
revisado, conforme demonstrativo às fls.700/705, apresentando o novo valor de R$ 
4.801.693,01 (quatro milhões, oitocentos e um mil, seiscentos e noventa e três reais e um 
centavo) para a base de cálculo e de R$ 1.200.423,25 (um milhão, duzentos mil, 
quatrocentos e vinte e três reais e vinte e cinco centavos). 

 
Intimado do resultado da diligência, o sujeito passivo apresenta 

manifestação, fls. 719/735, onde aduz que o revisor não mencionou ao certo quais as 
notas fiscais excluídas da autuação, tendo sido feita apenas uma exemplificação. Informa 
que efetuou o recolhimento de parte do auto de infração. Junta ao processo cópia da guia 
de recolhimento. Reitera sua solicitação de aplicação da forma privilegiada prevista no § 
8º, do art. 71, do CTE. Invoca o princípio da verdade material para ratificar o seu pedido de 
exclusão das notas fiscais, conforme demonstrativo acostado ao processo. Requer nova 
diligência a ser efetuada por fiscal estranho à lide e a procedência parcial do auto de 
infração com consideração do pagamento já efetuado. Não sendo este o entendimento, 
requer a aplicação da forma privilegiada. Junta documentos, fls. 736/904.  

 
O ilustre sentenciador “a quo” refuta os questionamentos sobre 

preliminares de nulidade, arguidos pela defesa. Adentra ao mérito, para julgar 
parcialmente procedente o lançamento, nos termos noticiados pela tarefa revisional, cuja 
multa formal a ser recolhida passa a ser na importância de R$ 1.200.423,25 (um milhão, 
duzentos mil, quatrocentos e vinte e três reais e vinte e cinco centavos), mais acréscimos 
legais, com aproveitamento dos valores já recolhidos pelo sujeito passivo, fls. 906/912. 

 
Despacho nº. 1563/2015 – GERF concorda com a decisão singular, 

fls.913. 
 
Em grau de recurso voluntário o polo passivo continua suscitando a 

nulidade da lide por insegurança na determinação da infração e no mérito pugna pela 
improcedência do lançamento, entretanto, caso não seja esse o entendimento cameral, 
que seja a aplicada a forma privilegiada prevista no §8º do artigo 71 do CTE; pela nova 
revisão do trabalho fiscal, ou o retorno dos autos à fase monocrática para nova análise, fls. 
918/931. 

 
A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em 

sessão realizada no dia 20/04/2016, acatando proposição da Conselheira Relatora,  
considerando que a acusação fiscal é de que o sujeito passivo deixou de registrar na 
Escrita Fiscal Digital - EFD duzentas e doze (212) Notas Fiscais Eletrônicas de entrada 
emitidas por fornecedores no período de julho de 2011 a fevereiro de 2012; que o 
pagamento realizado pelo sujeito passivo de parte do auto de infração em adesão ao 
Programa de Recuperação de Créditos da Fazenda Pública Estadual instituído pela Lei 
nº 18.173/13 implicou confissão irretratável da dívida em relação a parcela paga (art. 5º, 
§ 2º, III); que a defesa não identificou quais são os documentos fiscais não registrados 
que correspondem ao pagamento efetuado e a desistência do recurso, resolve, por 



 

unanimidade de votos, encaminhar os autos a GEPRO a fim de que o sujeito passivo, por 
meio de sua advogada, seja intimado a apresentar, no prazo de até 30 (trinta) dias a 
partir da ciência desta Resolução: 

 
1. A relação dos documentos fiscais que compõem o total do 

pagamento da multa formal efetuado nos termos da Lei 18.173/13. 
 

2. Com o propósito de facilitar a análise das razões da defesa, uma 
planilha manipulável em meio magnético, (CD) contendo a relação das notas fiscais que 
devem ser excluídas da lide, com indicação do motivo pelo qual a autuada não registrou 
as notas fiscais de entradas, bem como as provas de que não realizou a aquisição das 
mercadorias, conforme alegado no recurso voluntário. Após retorne para julgamento, fls. 
935/936. 

 
Em atenção à resolução supra, o polo passivo retorna aos autos, 

trazendo informação sobre legislação pertinente a alguns estados da federação; 
apresenta também mídia que segundo aduz o polo passivo, contém planilhas que 
demonstram o total pagamento efetuado, nos termos da Lei nº 18.173/13 e relação de 
notas fiscais que devem ser excluídas da presente lide, fls. 939/944 e 948/ 949. 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Sobre a preliminar de nulidade da sentença singular, arguida pela 
autuada, por cerceamento do direito de defesa, a rejeito, vez que o trabalho da 
autoridade fiscal julgadora foi realizado de conformidade com a orientação contida no 
inciso II do artigo 458 do CPC, “verbis”, que leciona sobre os requisitos e efeitos da 
sentença: 

 
Art. 458. São requisitos essenciais da sentença:  
 
[...] 
 
II – os fundamentos em que o juiz analisara as questões de fato e de 
direito.    

 
Também rejeito a preliminar de nulidade da peça básica, arguida 

pela autuada, por insegurança na determinação da infração, tendo em vista ausência de 
afronta ao capítulo que trata da nulidade dos atos processuais, inserto no inciso IV do 
artigo 20 da Lei nº. 16.469/09. A infração e a correspondente penalidade foram 
corretamente aplicadas, a instrução processual em sede cognitiva realizada com clareza, 
os prazos processuais, respeitados, inclusive com vista dos autos à parte nos momentos 
processuais, que por “ex legis’ lhe são próprios. Assim, rejeitada está a preliminar em 
comento.  

 
Da mesma forma rejeito o pedido de diligência formulado pelo 

sujeito passivo, vez que as dúvidas existentes foram dirimidas pela tarefa revisional, não 
havendo nada mais a ser esclarecido.  

 
Com as questões primeiras solucionadas, volvo-me à razão de 

direito desta ação e reporto-me à tarefa revisional, sempre merecedora de fé, onde a 
autoridade diligenciadora, após discorrer sobre a metodologia de trabalho que 
desenvolveu, aponta, em conclusão que quanto aos oitenta e seis documentos fiscais 



 

relacionados na planilha,  acostada ao processo, deve ser mantida a pena aplicada, vez 
que nenhum desses documentos foram lançados na Escrita Fiscal Digital da autuada, e 
também, porque não tem amparo legal os procedimentos utilizados, tanto que a autuada 
que deixa de emitir notas fiscais de devolução, quanto pelos fornecedores que emitem ao 
arrepio da legislação tributária, notas fiscais para estornar as vendas e os efeitos 
tributários da mesma.  

 
E continua o revisor afirmando que quanto aos catorze documentos 

para os quais a impugnante emitiu e registrou notas fiscais substitutas, por se tratar de 
devoluções de clientes, feitas através de notas fiscais emitidas com erros. Entretanto, 
concorda com a autuada em onze dos casos e deduziu o montante dessas onze notas 
fiscais da base de cálculo da multa formal, conforme pode ser visto em planilha anexada 
ao processo. 

 
Segue afirmando a revisional que em relação a cento e doze 

documentos fiscais restantes, como a empresa não apresentou qualquer questionamento 
em relação a eles, nada tem a acrescentar. 

 
Finaliza o diligenciador apontando o valor devido neste auto 

referente à base de cálculo de R$ 4.801.693,01 (quatro milhões, oitocentos e um mil, 
seiscentos e noventa e três reais e um centavos), cuja multa formal perfaz o “quantum” 
de   R$ 1.200.423,25 (um milhão, duzentos mil, quatrocentos e vinte e três reais e vinte e 
cinco centavos), devendo, no entanto, ser observado o pagamento, de fls. 736/737 para 
fins de extinção do crédito tributário. 

 
Destaco que sobre os valores registrados em linhas anteriores, o 

polo passivo não trouxe aos autos nenhum elemento de prova capaz de contrapô-los.   
 
Entretanto, a omissão fiscal praticada pelo polo passivo, não teve o 

condão de trazer prejuízo ao erário estadual e nessas condições, aplico o benefício 
previsto na forma privilegiada do § 8º, do art. 71, do CTE, “verbis”: 

 
Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas:  
 
[...]  
 
“§ 8º- Quando da prática das irregularidades descritas neste artigo não 
resultar, ainda que indiretamente, falta de pagamento do imposto, a multa 
aplicável corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor fixado para 
a respectiva infração”. 
  

Assim, voto rejeitando a preliminar de nulidade da sentença 
singular, arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa. Por unanimidade 
de votos, rejeito a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por 
insegurança na determinação da infração. Por unanimidade de votos, rejeito o pedido de 
diligência formulado pelo sujeito passivo. Quanto ao mérito, por maioria de votos, 
conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento para confirmar a sentença singular 
que considerou parcialmente procedente o auto de infração no valor da multa formal de 
R$ 1.200.423,25 (um milhão, duzentos mil, quatrocentos e vinte e três reais e vinte e 
cinco centavos), nos termos da revisão, considerando o pagamento de fls. 736/737 para 
fins de extinção do crédito tributário. E, por maioria de votos, acolho a aplicação da forma 
privilegiada prevista no § 8º, do art. 71, do CTE.  

 
 



 

 
 

Sala das sessões, em 03 de outubro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01594/16 
 
Relator: Conselheiro José Luiz Rosa 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pela autuada, por incompetência funcional da 
autoridade lançadora. Rejeitada. Decisão unânime. Multa formal. 
Escrituração Fiscal Digital.  Omissão de registro das notas 
fiscais de entradas. Procedente. Decisão unânime.  
 
1. Torna-se inócuo o questionamento sobre nulidade da lide, 
quando tal inquirição for desprovida de amparo legal; 
 
2. Reafirma-se a decisão monocrática que julgou procedente o 
lançamento, quando a instrução processual apontar que a 
defesa não trouxe aos autos elementos de prova capazes de 
ilidir o trabalho inicial. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 21 de setembro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por incompetência funcional 
da autoridade lançadora. Participaram do julgamento os Conselheiros José Luiz Rosa, 
Washington Luis Freire de Oliveira, Valdir Mendonça Alves, José Pereira D'abadia e 
Gilmar Rodrigues de Almeida. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer 
do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Luiz 
Rosa, Washington Luis Freire de Oliveira, Valdir Mendonça Alves, José Pereira D'abadia e 
Gilmar Rodrigues de Almeida. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo, apresentou o 
arquivo de Escrituração Fiscal Digital, referente aos meses de agosto, outubro, novembro 
e dezembro, ano de 2014, com falta de registro das notas fiscais de entradas, em 
consequência, fica sujeito à multa de 25% do valor total destas notas fiscais de entrada, 
juntamente com os acréscimos legais. 

 
A autoridade lançadora, indica como infringida as disposições dos 

artigos: 64, Lei 11.651/91, c/c art. 308, Decreto 4.852/97. Proposta a aplicação da 
penalidade prevista no artigo 71, VII, "c", da Lei 11651/1991 c/ redação da Lei 
13446/1999. 

 
O auto de infração é instruído com os seguintes Documentos, Anexo 

Estruturado-Detalhamento do Crédito Tributário, "fl:03"; Anexo Estruturado-Descritivo 
complementar da ocorrência, "fl:04"; Mídia Digital, "fl:05"; Consulta por Auto, "fls: 06 E 07"; 
Consulta Detalhada do Contribuinte Pessoa Jurídica, "fls: 08 E 09". 

 
O sujeito passivo, foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em Primeira Instância, conforme documentos nas "fls: 10 A 13". 
 



 

O sujeito passivo, comparece aos autos das "fls: 16 A 20", 
apresentando sua Impugnação em Primeira Instancia alegando que: a autoridade fiscal 
responsável pela fiscalização e lançamento do auto de infração foi o Sr. Cleverson 
Guilherme da Silva, matricula 237140, cargo auditor fiscal da receita estadual I, estando 
este, impedido de fiscalizar empresa classificada como de médio porte, sem ato de 
autorização expedida pelo Secretário, ficando assim caracterizado que o lançamento foi 
efetuado por autoridade incompetente, tornando nulos os atos praticados, por 
incompetência funcional.  

 
Diante do exposto e das provas documentais, aduz não haver 

dúvidas, que a exigência fiscal é indevida, vez que ficou demonstrada a nulidade da peça 
básica, por incompetência funcional, assim requer que seja extinto a exigibilidade e que 
seja acolhida a presente impugnação.  

 
Pede também para que seja reconhecida a suspensão da 

exigibilidade do crédito tributário, enquanto estiver em discussão administrativa o presente 
Auto de Infração, conforme dispõe o Artigo 151, III do CTN; por fim, requer seja declarada 
a consequente extinção do crédito tributário, conforme o artigo 156 IX, do Código 
Tributário Nacional.  

 
O sujeito passivo, anexa documentos de "fls: 21 A 52", 
 
Pelo Despacho N° 1321/2015-JULP, presente na "fl:53", o Julgador 

Singular, decide por encaminhar os autos a Delegacia Fiscal de Jataí para que seja 
juntada a cópia do necessário ato do Secretário da Fazenda, preferencialmente pelo 
próprio autor. Após notificando novamente o polo passivo, entretanto apenas se anexado 
essa cópia. 

 
Foram anexados documentos das "fls: 54 A 56". 
 
Pelo relatório n° 0735/15-GCOM, presente nas "fls: 57 E 58", o Fiscal 

designado justifica seu feito através da portaria 152/2014-SER, anexa. 
 
O sujeito passivo, fica intimado das "fls: 61 A 63", para tomar 

conhecimento do Despacho e do resultado da diligência presente nas folhas retro, e 
querendo se manifestar.  

 
Pela Sentença N°2249/2016-JULP, o julgador singular decide por 

conhecer da impugnação, negar-lhe total provimento decidindo pela procedência do 
lançamento.  

Em sua fundamentação afirma que o mérito não foi atacado e na 
forma da portaria n° 152/2014-SER afastou a incompetência funcional arguida, dando 
como encerrado o litigio.  

 
O Sujeito passivo, foi intimado nas "fls: 65 e 66", para pagar a 

quantia exigida ou apresentar impugnação em Segunda Instância. 
 
O Sujeito passivo, comparece aos autos das "fls: 68 A 71", 

apresentando sua Impugnação em Segunda Instância trazendo além dos dizeres já 
aduzidos anteriormente, novas alegações de que:  a portaria 152/2014-SER anexa a este 
processo não está publicada na legislação do Estado de Goiás. 

 



 

Desta forma, pondera que o manual de defesa do contribuinte no 
item 8.4.1, deixa claro que poderá arguir a nulidade de ato praticado por autoridade 
lançadora, se constar que não dispõe de portaria do Secretário da Fazenda. 

 
O sujeito passivo, anexa documentos de "fls: 72 A 76". Nestes 

termos, pede deferimento.  
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Sobre a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, 
por incompetência funcional da autoridade lançadora, a rejeito e o faço amparando-me em 
Portaria nº. 152/2014 – SRE acostada ao processo à fl. 58, que dá poder ao autor do 
lançamento, AFRE I para executar procedimentos de auditoria nos contribuintes estaduais 
considerados empresa de médio porte, inclusive com escrituração contábil, constituindo o 
crédito tributário decorrente do exercício das tarefas de fiscalização, pois este é o 
comando da alínea “b” do inciso I do artigo 4º da Lei nº. 13.266/98, “verbis”:   

 

Art. 4º As atribuições conferidas, privativamente, aos funcionários fiscais, 
integrantes do Quadro de Pessoal do Fisco da Secretaria da Fazenda, são 
as seguintes: 

[...] 

I - ao Auditor-Fiscal da Receita Estadual I - AFRE I: 

b) constituir o crédito tributário decorrente do exercício das 
correspondentes tarefas de fiscalização referentes a: 

 
Com a questão incidental solucionada, volvo-me à razão de direito 

desta ação, onde, de pronto, reafirmo o juízo exarado pelo nobre sentenciador “a quo” que 
julgou procedente o lançamento, aduzindo textualmente que: “Considerando que o mérito 
não foi atacado e na forma a Portaria nº. 152/2014 – SER, afastou a incompetência 
funcional, arguida, dou como encerrado o litígio. “  

 
Destaco que as palavras proferidas pelo julgador monocrático, 

continuam a reverberar neste “decisum”, vez que em sede de recurso voluntário, que ora é 
apreciado, o polo passivo, ao insistir na tese da nulidade, deixou de lado a questão de 
mérito, não a atacando com provas cabais, capazes de ilidir a exordial.          

 
Assim, voto rejeitando a preliminar de nulidade da peça básica, 

arguida pela autuada, por incompetência funcional da autoridade lançadora. Quanto ao 
mérito, também por votação unânime, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento 
para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões, em 03 de outubro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01606/16 
 
Relator: Conselheiro Maurício Ribeiro de Paiva 
 

 
EMENTA: Pedido de Revisão Extraordinária. Multa formal. Livros 
e documentos fiscais considerados extraviados. Improcedente. 
Decisão unânime.  
 
Julga-se improcedente auto de infração quando a instrução 
processual apontar que o polo passivo atendeu em prazo hábil, 
a exigência de ordem acessória reclamada pelo autor do 
lançamento. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 18 
de agosto de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Mauricio Ribeiro de Paiva, Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira 
D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, José Paixão de 
Oliveira Gomes, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Aguinaldo 
Fernandes de Melo, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de 
Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos 
Mariano, Heli José da Silva, Valdir Mendonça Alves e Aldeci de Souza Flor. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo, em 
epígrafe, não apresentou à Delegacia Fiscal de sua circunscrição os livros e documentos 
fiscais, descritos na folha de rosto deste volume, no prazo que lhe foi concedido, conforme 
portaria que suspendeu sua inscrição no cadastro estadual. Por esse motivo, tais 
documentos foram considerados extraviados, sendo–lhe imputada a obrigatoriedade de 
recolher multa formal.   

 
A base legal dada por infringida foi assim descrita: artigo 64 da Lei 

nº. 11.651/9, c/c artigo 109 do Decreto nº. 4852/97. E a penalidade aplicada: artigo 71, 
XVIII, “a’ do CTE.  

 
O autuante acosta aos autos os documentos de fls. 03/08.  
 
Intimado nos termos da lei, o polo passivo mantém-se inerte e motiva 

os respectivos termos de revelia, fl. 11, de perempção, fl. 15 e de inscrição na dívida ativa, 
fls 16/17.  

 
Dirigindo-se ao presidente desta Casa Julgadora, com pedido de 

revisão extraordinária, o polo passivo alega que os documentos, objeto desta ação, se 
encontram na posse do contador; que já representou junto ao Conselho de Contabilidade 
do Estado de Goiás em desfavor do guardião dos documentos da empresa. Requer o 
sobrestamento do feito até manifestação do citado Conselho de Contabilidade, fls. 20/23. 
Junta documentos, fls. 24/32. 

 



 

O ilustre presidente deste Conselho Administrativo Tributário 
inadmite o pedido, por ausência de amparo legal para seu acolhimento. Determina o 
encaminhamento do feito ao SEPRE, para que se dê ciência ao interessado do inteiro teor 
do despacho, fls. 33.  

 
Devidamente intimado, o polo passivo retorna ao processo, com 

pedido de revisão extraordinária, onde alega que todos os documentos fiscais 
considerados extraviados foram entregues e baixados na Delegacia Fiscal, exceto as 
notas fiscais, vez que ainda não haviam sido localizadas. Requer a desconsideração do 
auto de infração, fls. 38/39. Junta documentos, fls. 40/112.  

 
Por meio do Despacho nº. 496/2015 – PRES. O presidente do CAT 

considera que o sujeito passivo trouxe aos autos, fl. 47, documento que comprova a 
entrega na Delegacia Fiscal de sua circunscrição de diversos documentos, dentre os quais 
26 livros fiscais, no entanto, no documento acostado não há especificação quanto ao 
período a que se refere os livros entregues. Determina que o feito seja encaminhado à 
Delegacia Regional de Fiscalização de Morrinhos para que seu titular determine ao setor 
responsável pelo recebimento dos documentos a especificação dos anos a que se referem 
os livros grafados no documento de fl. 47, fl. 113.  

 
A tarefa revisional informa que não foram apresentadas as notas 

fiscais de numeração 401 a 475 e as apresentadas por se tratarem de 5ª via, estão em 
grande parte ilegíveis, fl. 114/115. 

 
Despacho nº. 65/2016 – PRES. O presidente do CAT, considera que 

restou demonstrado erro de fato, implicando em alteração parcial no lançamento, uma vez 
que ficou comprovado baixa parcial de documentos fiscal, exigida nestes autos de 
infração. Determina que o feito seja pautado para julgamento, fls.  166/167.  

 
Resolução nº. 23/2016 – CONP - O Conselho Administrativo 

Tributário, em sessão plenária realizada no dia 31/03/2016, acatando proposição do 
Conselheiro Aldeci de Souza Flor, considerando a informação constante de fls. 114, no 
sentido de que das notas fiscais extraviadas, modelo 1, o contribuinte apresentou a 5ª via 
(contabilidade) das notas fiscais de números 476 a 1150, resolve, por unanimidade de 
votos, determinar o retorno dos autos à Assessoria Tributária a fim de que seja 
averiguado, mediante amostragem, quais das notas fiscais de números 476 a 1150 
encontram-se devidamente lançadas no correspondente livro registro de saídas.  Trazer 
outras informações que julgar necessárias para o esclarecimento da matéria de fato 
versada nos autos. Após, retorne a este Conselho Pleno para nova apreciação, fls. 168.   

 
A resolução supra foi atendida, fl. 170, com a juntada de documentos 

fls. 171 a 291.  
 
Despacho nº. 1537/2016 – PRES. Considera que tendo em vista que 

a resolução supra foi devidamente atendida, determina o encaminhamento do feito para 
julgamento pelo conselho Pleno, fl. 292.   

 
É o relatório.  
 

VOTO 
 

Ao compulsar e analisar as peças instrutórias desta lide, verifiquei 
que o polo passivo trouxe aos autos elementos de provas suficientes o bastante para ilidir 



 

a exigência estampada na folha de rosto deste volume, conforme amplamente detalhado 
no relatório que é parte integrante deste “decisum”.  

 
Assim, não se pode imputar ao sujeito passivo as sanções descritas 

na preambular, vez que não houve nenhum ilícito fiscal, o que me leva a julgar 
improcedente o lançamento.  

 
Assim, voto conhecendo do Pedido de Revisão Extraordinária, 

dando-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração.      
 
 

Sala das sessões plenárias, em 04 de outubro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01610/16 
 
Relator: Conselheiro Luis Antônio da Silva Costa 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Acessória. Exigência de multa formal 
por extravio de Equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF. 
Improcedência. Decisão Unânime.  
 
 
Restando provado que não houve inobservância de obrigação 
acessória, deve ser julgado improcedente trabalho fiscal que 
baseie nessa premissa. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 03 de outubro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, 
Edson Abrão da Silva, Aldeci de Souza Flor, Victor Augusto de Faria Morato e Masayuki 
Missao. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Texto da acusação é: “Extraviou o equipamento Emissor de Cupom 
Fiscal – ECF, com as características de Marca, Modelo e Nº de fabricação em anexo, pois 
encerrou as atividades do estabelecimento e não solicitou cessação de uso do 
equipamento, conforme documentos e portaria de suspensão em anexos. Em 
consequência, fica sujeito à multa formal e acréscimos legais, por equipamento, consoante 
demonstrativos anexos e valor originário abaixo discriminado. ” 

O valor da multa formal exigida é R$ 23.252.12. 
Houve anexação aos autos, dentre outros, dos seguintes 

documentos: 
= anexo estruturado – detalhamento do crédito tributário (fls. 3); 
= consulta ao sistema da SEFAZ demonstrando situação cadastral 

da empresa autuada (fls. 4);  
= consulta ao sistema da SEFAZ em relação a usuários de sistema 

informatizado (fls. 5/6); 
= identificação do Equipamento Emissor de Cupom Fiscal – ECF (fls. 

7); 
= Portaria de Suspensão do cadastro da empresa (fls. 8);  
Após correta intimação (fls. 12), houve a lavratura de termo de 

revelia na fase singular (fls. 13).  
Antes de ser novamente intimado, sujeito passivo oferece suas 

razões (fls. 17/18). Encaminha sua peça à primeira instância; porém, dado o fato de que já 
restava caracterizada a revelia, tal peça foi remetida à instância cameral.  

Informa ter providenciado pedido de baixa cadastral, e que para 
tanto, teria depositado na Delegacia Fiscal da Circunscrição do sujeito passivo, de 
maneira total, todos os documentos fiscais objeto da autuação. 

Encerra pedindo anulação total do auto de infração.  
Apresenta os seguintes documentos: 
= Comprovante de homologação de baixa (fls. 19);  



 

= Certidão de Baixa Cadastral Pessoa Jurídica (fls. 20); 
= Comprovante de Cessação de Uso de Sistema Informatizado para 

Emissão de Documentos Fiscais (fls. 21). Nele expressamente consta informação de que 
houve autorização para cessação de uso do equipamento considerado como extraviado 
conforme descrição de folhas 7; 

= Cópia do Apêndice VII – Pedido de Uso, de Alteração de Uso ou de 
Cessação de Uso de ECF (fls. 22);  

= Certidão de Baixa de inscrição no CNPJ (fls. 23).  
É o relatório.  
Analisando a acusação, percebe-se que é clara, acusa-se o extravio 

de Equipamento Emissor de Cupom Fiscal – ECF, com observação de que a empresa 
teve seu cadastro suspenso, levando à presunção de que o tal equipamento teria sido 
extraviado. 

O sujeito passivo informa e comprova que providenciou essa baixa e 
apresenta (fls. 21) a prova cabal e inequívoca de que providenciou a cessação de uso do 
tal Equipamento Emissor de Cupom Fiscal. Diante dessa realidade, sem dúvida alguma, o 
tal extravio apontado na exordial não restou caracterizado, pois foi providenciada a devida 
cessação de uso.  

Portanto, conheço da impugnação, dou-lhe provimento, para julgar 
improcedente o auto de infração.  

 
 

Sala das sessões, em 05 de outubro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01611/16 
 
Relator: Conselheiro Rodolfo Ramos Caiado 
 

 
EMENTA: Multa formal. Equipamento Emissor de Cupom Fiscal 
– ECF, considerado extraviado. Improcedente.  
 
Reforma-se a decisão monocrática, para julgar improcedente o 
lançamento, quando a instrução processual apontar que o polo 
passivo não afrontou a norma tributária em seu aspecto formal. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 24 de junho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente 
o auto de infração.  Participaram do julgamento os Conselheiros Rodolfo Ramos Caiado, 
Washington Luis Freire de Oliveira, Alcedino Gomes Barbosa, Marlene Maria da Silva 
Ruguê Bernardes e Gilmar Rodrigues de Almeida. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo extraviou o equipamento 
Emissor de Cupom Fiscal – ECF, Marca BEMATECH Modelo MP-20 FI II ECF-IF n°. de 
fabricação 4708030456520, autorizado para uso da empresa pela SEFAZ, tendo 
encerrado as atividades do estabelecimento e não solicitado a cessação de uso dos 
equipamentos. Em consequência, fica sujeito à multa 

 
A autoridade lançadora indica como infringidos os Arts. 64 e 146, § 

único, Lei 11.651/91 c/c arts. 121 e 124, anexo XI, Decreto 4.852/97. Propondo a 
penalidade do art.71, XIII, "a", da Lei 11.651/91 com redação da Lei 13194/1997. 

 
Os documentos que instruem o auto de infração são: Anexo 

Estruturado – Detalhamento de Crédito Tributário, Comprovante de Autorização de Uso de 
Sistema Informatizado para Emissão de Documentos Fiscais, Consultar Portaria de 
Suspensão, Consulta Resumida do Contribuinte Pessoa Jurídica, Consulta Detalhada do 
Contribuinte Pessoa Jurídica, "fls. 03 a 09". 

 
O sujeito passivo é intimado a pagar a quantia exigida ou apresentar 

impugnação em Primeira Instância, "fls. 10 e 11". 
 
O sujeito passivo apresenta impugnação, "fls. 14 a 17", arguindo no 

mérito que o termo "extravio" não descreve a ação, já que o descontrole financeiro fez 
com que a empresa encerrasse espontaneamente suas atividades, trazendo aos seus 
proprietários e responsáveis muitos contratempos, não providenciando a baixa do CCE – 
Cadastro de Contribuintes do Estado, só sabendo do inadimplemento com a intimação, 
tendo em vista que supôs ser seu dever apenas devolve-la à repartição competente do 
fisco estadual. 

Requer, assim, que seja concedido mais cinco dias para juntar aos 
autos os documentos comprobatórios. Anexa documentos "fls. 18 a 21". São anexados 
documentos de "fls. 23 a 25". 

 



 

O Juiz Singular, através da Sentença n° 1540/2015 – JULP, "fls. 26 e 
27", decide pela procedência do Auto de Infração, fundamentando que quanto ao aspecto 
formal, o lançamento foi identificado e cientificado corretamente ao sujeito passivo da 
obrigação tributária, garantindo amplo direito de defesa; no que tange o mérito, diz ser um 
delito extraviar ECF, com característica de ser permanente no tempo, por isso, o momento 
de ocorrência do fato punível é aquele em que a autoridade fiscal solicita a sua 
apresentação e há uma negativa por parte do sujeito passivo. Ademias, de acordo com a 
documentação, não houve nenhuma alteração na situação da empresa e que levou a 
fiscalização a lavrar o Auto de Infração, sendo até hoje não devolvido o ECF. 

 
O sujeito passivo é intimado a pagar a quantia exigida ou interpor 

Recurso Voluntário, "fls. 28 a 31". 
 
O sujeito passivo interpõe Recurso Voluntário, "fls. 34 e 35", 

apresentando anexos de documentos. Requer que seja revogado o teor da Sentença, 
arquivado o processo e a declaração de improcedência da peça básica, tornando sem 
efeito as suas exigências. Anexa documentos de "fls. 36 a 38". 

 
A Quarta Câmara do Concelho Administrativo Tributário, através da 

Resolução 102/2015, "fl. 40", decide por encaminhar os autos à GEPRO, para intimar o 
sujeito passivo a apresentar cópia do Atestado de Intervenção em ECF – AIECF, fornecido 
pela lacradora. 

 
O sujeito passivo é intimado a atender a Resolução supra, "fl. 41". 
 
O sujeito passivo comparece aos autos, apresentando os 

documentos exigidos e requerendo a baixa e arquivamento do processo, extinguindo suas 
consequências, "fls. 43 e 44". Anexa documentos de "fls. 45 a 49". 

 
A Primeira Câmara do Concelho Administrativo Tributário, através da 

Resolução 014/2016, "fl. 52", resolve encaminhar os autos à Delegacia Regional de 
Fiscalização de Goiânia, para que seja verificado no setor especializado se no dossiê da 
empresa se consta o Atestado de Intervenção da ECF-AIECF. 

 
A Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia anexa documentos 

de "fls. 54 e 55". 
 
Através do Despacho n° 002/16 – SECF/SEPD-DRFGNA, "fl. 56", a 

Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia esclarece que o atestado de intervenção 
motivo cessação não foi emitido. 

 
Por meio do termo de juntada de fl. 58, foi acostado ao processo, a 

pedido da Representação Fazendária, o documento de fl. 59. 
 
É o Relatório. 
 

VOTO 
 

Reporto-me à instrução processual, com especial destaque para o 
documento acostado ao feito, por solicitação do nobre Representante Fazendário, 
intitulado Consulta Cessação de Pedido que indica no campo próprio a situação da 
sujeição passiva face à Secretaria da Fazenda, como BAIXADA.  

 



 

Assim, não se pode imputar ao polo passivo as sanções descritas na 
folha de rosto deste volume, vez que devidamente cumpridas as exigências definidas na 
norma tributária, em seu aspecto acessório.  

 
Assim, voto conhecendo do recurso voluntário, dando-lhe provimento 

para reformar a sentença singular e considerar improcedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões, em 05 de outubro de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01616/16 
 
Relator: Conselheiro Masayuki Missao 
 

 
EMENTA: Processual. Nulidade parcial do processo. 
Cerceamento do direito de defesa. Nulidade do auto de infração. 
Falha processual insanável. Preliminares arguidas pelo sujeito 
passivo. Rejeição. ICMS. Multa formal. Pena pecuniária. 
Omissão na escrituração em meios digitais de notas fiscais 
eletrônicas relativas à entrada de mercadorias ou utilização de 
serviços. Adequação à penalidade aplicada. Procedência parcial. 
 
1 .Estando o feito em perfeita sintonia com o ordenamento 
jurídico não há que falar em nulidade parcial do processo seja 
por cerceamento do direito de defesa ou falha processual 
insanável, e por isso deve-se rejeitar as aludidas preliminares de 
nulidade;  
 
2. A omissão na escrituração digital de notas fiscais eletrônicas 
de entradas de mercadorias ou utilização de serviços, impõe ao 
sujeito passivo o pagamento de multa formal, porém com a 
adequação da penalidade aplicada, procedente em parte é o 
auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de fevereiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade parcial do processo, por cerceamento ao direito de defesa, arguida 
pelo sujeito passivo, a partir da sentença singular.  Participaram do julgamento os 
Conselheiros Masayuki Missao, Edson Abrão da Silva, Domingos Caruso Neto, Carlos 
Andrade Silveira e Victor Augusto de Faria Morato.   Também, por unanimidade de votos, 
rejeitar a preliminar de nulidade do auto de infração, por falha processual insanável, 
arguida pelo sujeito passivo.Participaram do julgamento os Conselheiros Masayuki 
Missao, Edson Abrão da Silva, Domingos Caruso Neto, Carlos Andrade Silveira e Victor 
Augusto de Faria Morato. Quanto ao mérito, por maioria de votos, decidiu, conhecer do 
recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e alterar o 
valor da multa formal para a importância de R$ 3.380,24 (três mil, trezentos e oitenta reais 
e vinte e quatro centavos),  em razão da adequação da penalidade para a prevista no Art. 
71, Inciso XXIII,  sem a aplicação da forma privilegiada do § 8º, do CTE. Foram 
vencedores os Conselheiros Masayuki Missao, Edson Abrão da Silva e Carlos Andrade 
Silveira. Vencidos os Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato e Domingos Caruso 
Neto que votaram pela manutenção da decisão singular que considerou procedente o auto 
de infração com a penalidade proposta na peça inicial. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de exigência de multa de caráter formal por deixar de 
escriturar na Escrituração Fiscal Digital - EFD as notas fiscais eletrônicas referente à 
saídas de mercadorias não tributadas no período de  01 de janeiro de 2013 a 31 de 
dezembro de 2013, no valor de R$ 139.764,62 (cento e trinta e nove mil, setecentos e 



 

sessenta e quatro reais e sessenta e dois centavos) ficando sujeito à multa de 13% do 
valor da operação equivalente a R$ 18.169,40 (dezoito mil e cento e sessenta e nove reais 
e quarenta centavos).  

Intimado, o Sujeito Passivo ingressa com impugnação ao auto de 
infração para arguir a preliminar de nulidade da peça básica e sua respectiva 
improcedência.  

Sobrevindo a sentença monocrática foram rejeitadas as preliminares 
de nulidade e ratificada a pretensão fiscal inicial. 

Novamente intimado, o sujeito passivo interpõe recurso para alegar 
que os elementos materiais e as razões da impugnação não foram apreciadas. Que: (i) 
foram desconsideradas as provas que atestam não ter o sujeito passivo recebido a devida 
notificação de início da ação fiscal; (ii) deixou-se de aplicar penalidade menos severa, nos 
termos do Art. 106, inciso II, alínea “c” do CTN; (iii) no mesmo diapasão não fora 
apreciada sua argumentação quanto ao enquadramento da penalidade, em observância 
ao disposto no artigo 371, inciso XXIII, do RCTE.  

Discorre sobre seu entendimento sobre o SPED, cita legislação.  

Para ao final requerer que seja declarado nulo ou a adequação da 
penalidade disposta no Art. 371, inciso XXIII, do RCTE. 

 

VOTO 

 

Face as arguições passivas quanto à nulidade do lançamento desde 
a impugnação, cabe esclarecer que a atividade funcional do Auditor Fiscal é vinculada e, 
sob pena de responsabilidade funcionai, ao constatar qualquer infração tributária, é 
obrigado por dever de ofício, a fazer o lançamento, como  determina os artigos 142, 194 e 
195, todos do CTN, “in verbis”:  

Ari. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o 
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento 
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação 
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do 
tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação 
da penalidade cabível.  

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e 
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.   

[...] 

Art. 194. A legislação tributária, observado o disposto nesta Lei, regulará, em 
caráter geral, ou especificamente em função da natureza do tributo de que se 
tratar, a competência e os poderes das autoridades administrativas em 
matéria de fiscalização da sua aplicação.  

Parágrafo único. A legislação a que se refere este artigo aplica-se às pessoas 
naturais ou jurídicas, contribuintes ou não, inclusive às que gozem de 
imunidade tributária ou de isenção de caráter pessoal.   



 

[...] 

Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer 
disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar 
mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou 
fiscais, dos comerciantes industriais ou produtores, ou da obrigação destes 
de exibi-los.  

Por outro lado, considero que além de atendido o disposto no Art. 
142 do CTN e apreciadas, na decisão singular, todas as alegações do Sujeito Passivo, 
foram observados os dispositivos do Art. 8° e Art. 20, ambos da Lei 16.469/09, que 
determinam o conteúdo formal mínimo do procedimento fiscal, assim como aqueles que os 
torna nulos,”in verbis”:  

Art. 8° O crédito tributário decorrente de procedimento fiscal será objeto de 
lançamento que conterá, no mínimo:  

I - Identificação do sujeito passivo;  

II - indicação do local, data e hora de sua lavratura;  

III - descrição do fato e indicação do período de sua ocorrência;  

IV - indicação do valor originário da obrigação e, quando for o caso, da base 
de cálculo, da alíquota e do valor da operação ou prestação; V - indicação da 
disposição legal infringida e da penalidade proposta;  

VI - indicação do prazo para pagamento ou apresentação de impugnação ou 
pedido de descaracterização;  

VII - nome e assinatura da autoridade lançadora, com a indicação do cargo ou 
função e número da matrícula funcional.  

[...] 

Art. 20. São nulos os atos praticados:  

I - por autoridade incompetente ou impedida;  

II - com erro de identificação do sujeito passivo;  

III - com cerceamento do direito de defesa;  

IV - com insegurança na determinação da infração.  

Enfim, as nulidades previstas na legislação citada, não ocorreram, 
pois a infração está perfeitamente identificada, a constituição de crédito foi efetuada por 
autoridade fiscal competente para tal, segura está a determinação da infração, 
corretamente identificado o fato gerador, com plena e inequívoca sustentação legal, 
corretamente também encontra-se identificado o sujeito passivo, assim como a base de 
cálculo e alíquota aplicável, e finalmente, nos autos encontra-se toda a documentação que 
lhes deu origem à disposição do sujeito passivo, para que pudesse ele exercer seu amplo 
direito de defesa.  

No mesmo diapasão, quanto à preliminar de nulidade da decisão 
monocrática, arguida pelas partes, deixo de acolhê-la por considerar que o douto julgador 
singular, em vasta lauda, pormenorizou com a devida propriedade todos os pontos 



 

controversos, atacando com sapiência cada item alegado pela defesa e apreciando com a 
devida fundamentação as matérias em voga. 

Estabelece o Art. 88 do Regulamento de ICMS que:  

Art. 88. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do 
imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou negativas, 
estabelecidas na legislação tributária (Lei n° 11.651/91, art. 64).  

§ 1° O contribuinte do imposto e as demais pessoas sujeitas ao cumprimento 
de obrigação tributária, relacionada com o ICMS, são obrigados a (Lei n° 
11.651, art. 64, § 2°):  

I - inscrever-se no Cadastro de Contribuintes do Estado;  

II - emitir documento fiscal;  

III - manter e escriturar livro fiscal;  

IV - apresentar documento de informação;   

Observe-se que ao combinar-se o acima exposto com o Art. 64 do 
Código Tributário Estadual, o qual obriga o contribuinte cadastrado a escriturar os 
documentos fiscais, considero desatendida pelo sujeito passivo a obrigação tributária à 
qual está vinculado, motivo pelo qual o sujeito passivo deve sujeitar-se às penalidades 
previstas na legislação.  

Quanto ao mérito, o polo passivo nada traz aos autos que possa ilidir 
a acusação estampada na basilar, julgada procedente pelo douto juiz monocrático.  

Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:  

II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:  

c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente 
ao tempo da sua prática.  

Outrossim, considero que razão assiste ao contribuinte, ao requerer 
a alteração da penalidade proposta pelo agente fiscal para a estatuída pelo mesmo 
Diploma Legal, qual seja a do art. 71, inciso XXIII, alínea “h”, contudo sem o direito à 
atenuante prevista no § 8º do artigo 71 do CTE. 

De fato, tal é plausível, pois esta é penalidade que se ajusta ao 
objeto da acusação em questão, qual seja a do inciso XIII, a qual estatuí que  

Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas 

[...] 

"XXIII - por arquivo magnético apresentado com omissão de registro ou com 
informação incorreta ou incompleta referente a qualquer campo de registro, 
inclusive aquele que apresente valor de operação ou prestação divergente 
com o valor da operação ou prestação realizada pelo contribuinte, sucessiva 
e cumulativamente, no valor de:  

h) - 3,78% (de 01.02.15 a 31.01.16 R$ 845,06); 



 

Ante o exposto, devo retificar o valor da multa formal para R$ 
3.380,24 (três mil e trezentos e oitenta reais e vinte e quatro centavos), valor esse obtido 
mediante simples cálculo algébrico: 4 x R$ 845,06 = R$ 3.380,24 (três mil e trezentos e 
oitenta reais e vinte e quatro centavos), deixando de aplicar entretanto, a atenuante do § 
8º do artigo 71 do CTE.  

Dessarte, conheço do RECURSO, pois tempestivo, dou-lhe 
provimento para REJEITAR as preliminares de nulidade da peça básica, por cerceamento 
ao direito de defesa e por nulidade da decisão monocrática, e no mérito considerar 
PARCIALMENTE PROCEDENTE para adequar a penalidade para a prevista no Art. 71, 
inciso XXIII, do CTE, no valor de R$ 3.380,24 (três mil, trezentos e oitenta reais e vinte e 
quatro centavos), sem a aplicação da forma privilegiada do § 8º do artigo 71 do CTE.  

 
 

Sala das sessões, em 07 de outubro de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01618/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Masayuki Missao 
 

 
EMENTA: Processual. Nulidade parcial do processo. 
Cerceamento do direito de defesa. Nulidade do auto de infração. 
Falha processual insanável. Preliminares arguidas pelo sujeito 
passivo. Rejeição. ICMS. Multa formal. Pena pecuniária. 
Omissão na escrituração em meios digitais de notas fiscais 
eletrônicas relativas à entrada de mercadorias ou utilização de 
serviços. Adequação à penalidade aplicada. Procedência parcial. 
 
1.Estando o feito em perfeita sintonia com o ordenamento 
jurídico não há que falar em nulidade parcial do processo seja 
por cerceamento do direito de defesa ou falha processual 
insanável, e por isso deve-se rejeitar as aludidas preliminares de 
nulidade;  
 
2. A omissão na escrituração digital de notas fiscais eletrônicas 
de entradas de mercadorias ou utilização de serviços, impõe ao 
sujeito passivo o pagamento de multa formal, porém com a 
adequação da penalidade aplicada, procedente em parte é o 
auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de fevereiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade parcial do processo, por cerceamento ao direito de defesa, arguida 
pelo sujeito passivo, a partir da sentença singular. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato, Masayuki Missao, Edson Abrão da Silva, 
Domingos Caruso Neto e Carlos Andrade Silveira. Também, por unanimidade de votos, 
rejeitar a preliminar de nulidade do auto de infração, por falha processual insanável, 
arguida pelo sujeito passivo. Participaram do julgamento os Conselheiros Victor Augusto 
de Faria Morato, Masayuki Missao, Edson Abrão da Silva, Domingos Caruso Neto e 
Carlos Andrade Silveira. Quanto ao mérito, por maioria de votos, decidiu, conhecer do 
recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e alterar o 
valor da multa formal para a importância de R$ 845,06 (oitocentos e quarenta e cinco reais 
e seis centavos)   em razão da adequação da penalidade para a prevista no Art. 71, Inciso 
XXIII,  sem a aplicação da forma privilegiada do § 8º, do CTE.  Foram vencedores os 
Conselheiros Masayuki Missao, Edson Abrão da Silva e Carlos Andrade Silveira. Vencidos 
os Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato e Domingos Caruso Neto que votaram 
pela manutenção da decisão singular que considerou procedente o auto de infração com a 
penalidade proposta na peça inicial. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de exigência de multa de caráter formal por deixar de 
escriturar na Escrituração Fiscal Digital - EFD as notas fiscais n. 528 e 529 referente à 
saída de mercadorias não tributadas no período de 01 de janeiro de 2014 a 31 de 
dezembro de 2014, no valor de R$ 287.124,99 (duzentos e oitenta e sete mil, cento e vinte 



 

e quatro reais e noventa e nove centavos) ficando sujeito à multa de 13% do valor da 
operação.  

Intimado, o Sujeito Passivo ingressa com impugnação ao auto de 
infração para arguir a preliminar de nulidade da peça básica e sua respectiva 
improcedência.  

Sobrevindo a sentença monocrática foram rejeitadas as preliminares 
de nulidade e ratificada a pretensão fiscal inicial. 

Novamente intimado, o sujeito passivo interpõe recurso para alegar 
que os elementos materiais e as razões da impugnação não foram apreciadas. Que: (i) 
foram desconsideradas as provas que atestam não ter o sujeito passivo recebido a devida 
notificação de início da ação fiscal; (ii) deixou-se de aplicar penalidade menos severa, nos 
termos do Art. 106, inciso II, alínea “c” do CTN; (iii) no mesmo diapasão não fora 
apreciada sua argumentação quanto ao enquadramento da penalidade, em observância 
ao disposto no artigo 371, inciso XXIII, do RCTE.  

Discorre sobre seu entendimento sobre o SPED, cita legislação.  

Para ao final requerer que seja declarado nulo ou a adequação da 
penalidade disposta no Art. 371, inciso XXIII, do RCTE.  

 

VOTO 

 

Face as arguições passivas quanto à nulidade do lançamento desde 
a impugnação, cabe esclarecer que a atividade funcional do Auditor Fiscal é vinculada e, 
sob pena de responsabilidade funcionai, ao constatar qualquer infração tributária, é 
obrigado por dever de ofício, a fazer o lançamento, como  determina os artigos 142, 194 e 
195, todos do CTN, “in verbis”:  

Ari. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o 
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento 
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação 
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do 
tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação 
da penalidade cabível.  

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e 
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.   

[...] 

Art. 194. A legislação tributária, observado o disposto nesta Lei, regulará, em 
caráter geral, ou especificamente em função da natureza do tributo de que se 
tratar, a competência e os poderes das autoridades administrativas em 
matéria de fiscalização da sua aplicação.  

Parágrafo único. A legislação a que se refere este artigo aplica-se às pessoas 
naturais ou jurídicas, contribuintes ou não, inclusive às que gozem de 
imunidade tributária ou de isenção de caráter pessoal.   



 

[...] 

Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer 
disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar 
mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou 
fiscais, dos comerciantes industriais ou produtores, ou da obrigação destes 
de exibi-los.  

Por outro lado, considero que além de atendido o disposto no Art. 
142 do CTN e apreciadas, na decisão singular, todas as alegações do Sujeito Passivo, 
foram observados os dispositivos do Art. 8° e Art. 20, ambos da Lei 16.469/09, que 
determinam o conteúdo formal mínimo do procedimento fiscal, assim como aqueles que os 
torna nulos,”in verbis”:  

Art. 8° O crédito tributário decorrente de procedimento fiscal será objeto de 
lançamento que conterá, no mínimo:  

I - Identificação do sujeito passivo;  

II - indicação do local, data e hora de sua lavratura;  

III - descrição do fato e indicação do período de sua ocorrência;  

IV - indicação do valor originário da obrigação e, quando for o caso, da base 
de cálculo, da alíquota e do valor da operação ou prestação; V - indicação da 
disposição legal infringida e da penalidade proposta;  

VI - indicação do prazo para pagamento ou apresentação de impugnação ou 
pedido de descaracterização;  

VII - nome e assinatura da autoridade lançadora, com a indicação do cargo ou 
função e número da matrícula funcional.  

[...] 

Art. 20. São nulos os atos praticados:  

I - por autoridade incompetente ou impedida;  

II - com erro de identificação do sujeito passivo;  

III - com cerceamento do direito de defesa;  

IV - com insegurança na determinação da infração.  

Enfim, as nulidades previstas na legislação citada, não ocorreram, 
pois a infração está perfeitamente identificada, a constituição de crédito foi efetuada por 
autoridade fiscal competente para tal, segura está a determinação da infração, 
corretamente identificado o fato gerador, com plena e inequívoca sustentação legal, 
corretamente também encontra-se identificado o sujeito passivo, assim como a base de 
cálculo e alíquota aplicável, e finalmente, nos autos encontra-se toda a documentação que 
lhes deu origem à disposição do sujeito passivo, para que pudesse ele exercer seu amplo 
direito de defesa. 

No mesmo diapasão, quanto à preliminar de nulidade da decisão 
monocrática, arguida pelas partes, deixo de acolhê-la por considerar que o douto julgador 
singular, em vasta lauda, pormenorizou com a devida propriedade todos os pontos 



 

controversos, atacando com sapiência cada item alegado pela defesa e apreciando com a 
devida fundamentação as matérias em voga. 

Estabelece o Art. 88 do Regulamento de ICMS que:  

Art. 88. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do 
imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou negativas, 
estabelecidas na legislação tributária (Lei n° 11.651/91, art. 64).  

§ 1° O contribuinte do imposto e as demais pessoas sujeitas ao cumprimento 
de obrigação tributária, relacionada com o ICMS, são obrigados a (Lei n° 
11.651, art. 64, § 2°):  

I - inscrever-se no Cadastro de Contribuintes do Estado;  

II - emitir documento fiscal;  

III - manter e escriturar livro fiscal;  

IV - apresentar documento de informação;   

Observe-se que ao combinar-se o acima exposto com o Art. 64 do 
Código Tributário Estadual, o qual obriga o contribuinte cadastrado a escriturar os 
documentos fiscais, considero desatendida pelo sujeito passivo a obrigação tributária à 
qual está vinculado, motivo pelo qual o sujeito passivo deve sujeitar-se às penalidades 
previstas na legislação.  

No mesmo diapasão, quanto à preliminar de nulidade da decisão 
monocrática, arguida pelas partes, deixo de acolhê-la por considerar que o douto julgador 
singular, em vasta lauda, pormenorizou com a devida propriedade todos os pontos 
controversos, atacando com sapiência cada item alegado pela defesa e apreciando com a 
devida fundamentação as matérias em voga. 

Quanto ao mérito, o polo passivo nada traz aos autos que possa ilidir 
a acusação estampada na basilar, julgada procedente pelo douto juiz monocrático.  

Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:  

II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:  

c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente 
ao tempo da sua prática.  

Outrossim, considero que razão assiste ao contribuinte, ao requerer 
a alteração da penalidade proposta pelo agente fiscal para a estatuída pelo mesmo 
Diploma Legal, qual seja a do art. 71, inciso XXIII, alínea “h”, contudo sem o direito à 
atenuante prevista no § 8º do artigo 71 do CTE. 

De fato, tal é plausível, pois esta é penalidade que se ajusta ao 
objeto da acusação em questão, qual seja a do inciso XIII, a qual estatuí que  

Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas 

[...] 



 

"XXIII - por arquivo magnético apresentado com omissão de registro ou com 
informação incorreta ou incompleta referente a qualquer campo de registro, 
inclusive aquele que apresente valor de operação ou prestação divergente 
com o valor da operação ou prestação realizada pelo contribuinte, sucessiva 
e cumulativamente, no valor de:  

h) - 3,78% (de 01.02.15 a 31.01.16 R$ 845,06); 

Ante o exposto, devo retificar o valor da multa formal para R$ 845,06 
(oitocentos e quarenta e cinco reais e seis centavos), valor esse obtido mediante simples 
cálculo algébrico: 01 x R$ 845,06 = R$ 845,06 (oitocentos e quarenta e cinco reais e seis 
centavos), deixando de aplicar entretanto, a atenuante do § 8º do artigo 71 do CTE.  

Dessarte, conheço do RECURSO, pois tempestivo, dou-lhe 
provimento para REJEITAR as preliminares de nulidade da peça básica, por cerceamento 
ao direito de defesa e por nulidade da decisão monocrática, e no mérito considerar 
PARCIALMENTE PROCEDENTE para adequar a penalidade para a prevista no Art. 71, 
inciso XXIII do CTE, no valor de R$ 845,06 (oitocentos e quarenta e cinco reais e seis 
centavos), sem a aplicação da forma privilegiada do § 8º do artigo 71 do CTE.  

 
 

Sala das sessões, em 07 de outubro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01619/16 
 
Relator: Conselheiro Masayuki Missao 
 

 
EMENTA: Processual. Nulidade parcial do processo. 
Cerceamento do direito de defesa. Nulidade do auto de infração. 
Falha processual insanável. Preliminares arguidas pelo sujeito 
passivo. Rejeição. ICMS. Multa formal. Pena pecuniária. 
Omissão na escrituração em meios digitais de notas fiscais 
eletrônicas relativas à entrada de mercadorias ou utilização de 
serviços. Adequação à penalidade aplicada. Procedência parcial. 
 
1. Estando o feito em perfeita sintonia com o ordenamento 
jurídico não há que falar em nulidade parcial do processo seja 
por cerceamento do direito de defesa ou falha processual 
insanável, e por isso deve-se rejeitar as aludidas preliminares de 
nulidade;  
 
2. A omissão na escrituração digital de notas fiscais eletrônicas 
de entradas de mercadorias ou utilização de serviços, impõe ao 
sujeito passivo o pagamento de multa formal, porém com a 
adequação da penalidade aplicada, procedente em parte é o 
auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de fevereiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade parcial do processo, por cerceamento ao direito de defesa, arguida 
pelo sujeito passivo, a partir da sentença singular.  Participaram do julgamento os 
Conselheiros Masayuki Missao, Edson Abrão da Silva, Domingos Caruso Neto, Carlos 
Andrade Silveira e Victor Augusto de Faria Morato.   Também, por unanimidade de votos, 
rejeitar a preliminar de nulidade do auto de infração, por falha processual insanável, 
arguida pelo sujeito passivo. Participaram do julgamento os Conselheiros Masayuki 
Missao, Edson Abrão da Silva, Domingos Caruso Neto, Carlos Andrade Silveira e Victor 
Augusto de Faria Morato. Quanto ao mérito, por maioria de votos, decidiu, conhecer do 
recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e alterar o 
valor da multa formal para a importância de R$ 2.535,18 (dois mil, quinhentos e trinta e 
cinco reais e dezoito centavos), em razão da adequação da penalidade para a prevista no 
Art. 71, Inciso XXIII,  sem a aplicação da forma privilegiada do § 8º, do CTE. Foram 
vencedores os Conselheiros Masayuki Missao, Edson Abrão da Silva e Carlos Andrade 
Silveira. Vencidos os Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato e Domingos Caruso 
Neto que votaram pela manutenção da decisão singular que considerou procedente o auto 
de infração com a penalidade proposta na peça inicial. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de exigência de multa de caráter formal por deixar de 
escriturar na Escrituração Fiscal Digital - EFD a notas fiscais eletrônicas referente à saída 
de mercadorias não tributadas no período de 01 de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 



 

2013, no valor de R$ 421.072,09 (quatrocentos e vinte e um mil, setenta e dois reais e 
nove centavos) ficando sujeito à multa de 13% do valor da operação.  

Intimado, o Sujeito Passivo ingressa com impugnação ao auto de 
infração para arguir a preliminar de nulidade da peça básica e sua respectiva 
improcedência.  

Sobrevindo a sentença monocrática foram rejeitadas as preliminares 
de nulidade e ratificada a pretensão fiscal inicial. 

Novamente intimado, o sujeito passivo interpõe recurso para alegar 
que os elementos materiais e as razões da impugnação não foram apreciadas. Que: (i) 
foram desconsideradas as provas que atestam não ter o sujeito passivo recebido a devida 
notificação de início da ação fiscal; (ii) deixou-se de aplicar penalidade menos severa, nos 
termos do Art. 106, inciso II, alínea “c” do CTN; (iii) no mesmo diapasão não fora 
apreciada sua argumentação quanto ao enquadramento da penalidade, em observância 
ao disposto no artigo 371, inciso XXIII, do RCTE.  

Discorre sobre seu entendimento sobre o SPED, cita legislação.  

Para ao final requerer que seja declarado nulo ou a adequação da 
penalidade disposta no Art. 371, inciso XXIII, do RCTE.  

 

VOTO 

 

Face as arguições passivas quanto à nulidade do lançamento desde 
a impugnação, cabe esclarecer que a atividade funcional do Auditor Fiscal é vinculada e, 
sob pena de responsabilidade funcionai, ao constatar qualquer infração tributária, é 
obrigado por dever de ofício, a fazer o lançamento, como  determina os artigos 142, 194 e 
195, todos do CTN, “in verbis”:  

Ari. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o 
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento 
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação 
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do 
tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação 
da penalidade cabível.  

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e 
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.   

[...] 

Art. 194. A legislação tributária, observado o disposto nesta Lei, regulará, em 
caráter geral, ou especificamente em função da natureza do tributo de que se 
tratar, a competência e os poderes das autoridades administrativas em 
matéria de fiscalização da sua aplicação.  

Parágrafo único. A legislação a que se refere este artigo aplica-se às pessoas 
naturais ou jurídicas, contribuintes ou não, inclusive às que gozem de 
imunidade tributária ou de isenção de caráter pessoal.   



 

[...] 

Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer 
disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar 
mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou 
fiscais, dos comerciantes industriais ou produtores, ou da obrigação destes 
de exibi-los.  

Por outro lado, considero que além de atendido o disposto no Art. 
142 do CTN e apreciadas, na decisão singular, todas as alegações do Sujeito Passivo, 
foram observados os dispositivos do Art. 8° e Art. 20, ambos da Lei 16.469/09, que 
determinam o conteúdo formal mínimo do procedimento fiscal, assim como aqueles que os 
torna nulos,”in verbis”:  

Art. 8° O crédito tributário decorrente de procedimento fiscal será objeto de 
lançamento que conterá, no mínimo:  

I - Identificação do sujeito passivo;  

II - indicação do local, data e hora de sua lavratura;  

III - descrição do fato e indicação do período de sua ocorrência;  

IV - indicação do valor originário da obrigação e, quando for o caso, da base 
de cálculo, da alíquota e do valor da operação ou prestação; V - indicação da 
disposição legal infringida e da penalidade proposta;  

VI - indicação do prazo para pagamento ou apresentação de impugnação ou 
pedido de descaracterização;  

VII - nome e assinatura da autoridade lançadora, com a indicação do cargo ou 
função e número da matrícula funcional.  

[...] 

Art. 20. São nulos os atos praticados:  

I - por autoridade incompetente ou impedida;  

II - com erro de identificação do sujeito passivo;  

III - com cerceamento do direito de defesa;  

IV - com insegurança na determinação da infração.  

Enfim, as nulidades previstas na legislação citada, não ocorreram, 
pois a infração está perfeitamente identificada, a constituição de crédito foi efetuada por 
autoridade fiscal competente para tal, segura está a determinação da infração, 
corretamente identificado o fato gerador, com plena e inequívoca sustentação legal, 
corretamente também encontra-se identificado o sujeito passivo, assim como a base de 
cálculo e alíquota aplicável, e finalmente, nos autos encontra-se toda a documentação que 
lhes deu origem à disposição do sujeito passivo, para que pudesse ele exercer seu amplo 
direito de defesa. 

No mesmo diapasão, quanto à preliminar de nulidade da decisão 
monocrática, arguida pelas partes, deixo de acolhê-la por considerar que o douto julgador 
singular, em vasta lauda, pormenorizou com a devida propriedade todos os pontos 



 

controversos, atacando com sapiência cada item alegado pela defesa e apreciando com a 
devida fundamentação as matérias em voga. 

Estabelece o Art. 88 do Regulamento de ICMS que:  

Art. 88. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do 
imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou negativas, 
estabelecidas na legislação tributária (Lei n° 11.651/91, art. 64).  

§ 1° O contribuinte do imposto e as demais pessoas sujeitas ao cumprimento 
de obrigação tributária, relacionada com o ICMS, são obrigados a (Lei n° 
11.651, art. 64, § 2°):  

I - inscrever-se no Cadastro de Contribuintes do Estado;  

II - emitir documento fiscal;  

III - manter e escriturar livro fiscal;  

IV - apresentar documento de informação;   

Observe-se que ao combinar-se o acima exposto com o Art. 64 do 
Código Tributário Estadual, o qual obriga o contribuinte cadastrado a escriturar os 
documentos fiscais, considero desatendida pelo sujeito passivo a obrigação tributária à 
qual está vinculado, motivo pelo qual o sujeito passivo deve sujeitar-se às penalidades 
previstas na legislação.  

No mesmo diapasão, quanto à preliminar de nulidade da decisão 
monocrática, arguida pelas partes, deixo de acolhê-la por considerar que o douto julgador 
singular, em vasta lauda, pormenorizou com a devida propriedade todos os pontos 
controversos, atacando com sapiência cada item alegado pela defesa e apreciando com a 
devida fundamentação as matérias em voga. 

Quanto ao mérito, o polo passivo nada traz aos autos que possa ilidir 
a acusação estampada na basilar, julgada procedente pelo douto juiz monocrático.  

Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:  

II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:  

c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente 
ao tempo da sua prática.  

Outrossim, considero que razão assiste ao contribuinte, ao requerer 
a alteração da penalidade proposta pelo agente fiscal para a estatuída pelo mesmo 
Diploma Legal, qual seja a do art. 71, inciso XXIII, alínea “h”, contudo sem o direito à 
atenuante prevista no § 8º do artigo 71 do CTE. 

De fato, tal é plausível, pois esta é penalidade que se ajusta ao 
objeto da acusação em questão, qual seja a do inciso XIII, a qual estatuí que  

Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas 

[...] 



 

"XXIII - por arquivo magnético apresentado com omissão de registro ou com 
informação incorreta ou incompleta referente a qualquer campo de registro, 
inclusive aquele que apresente valor de operação ou prestação divergente 
com o valor da operação ou prestação realizada pelo contribuinte, sucessiva 
e cumulativamente, no valor de:  

h) - 3,78% (de 01.02.15 a 31.01.16 R$ 845,06); 

Ante o exposto, devo retificar o valor da multa formal para R$ 
2.535,18 (dois mil e quinhentos e trinta e cinco reais e dezoito centavos), valor esse obtido 
mediante simples cálculo algébrico: 03 x R$ 845,06 = R$ 2.535,18 (dois mil e quinhentos e 
trinta e cinco reais e dezoito centavos), deixando de aplicar entretanto, a atenuante do § 8º 
do artigo 71 do CTE.  

Dessarte, conheço do RECURSO, pois tempestivo, dou-lhe 
provimento para REJEITAR as preliminares de nulidade da peça básica, por cerceamento 
ao direito de defesa e por nulidade da decisão monocrática, e no mérito considerar 
PARCIALMENTE PROCEDENTE para adequar a penalidade para a prevista no Art. 71, 
inciso XXIII do CTE, no valor de R$ 2.535,18 (dois mil, quinhentos e trinta e cinco reais e 
dezoito centavos), sem a aplicação da forma privilegiada do § 8º do artigo 71 do CTE.  

 
 
 

Sala das sessões, em 07 de outubro de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01620/16 
 
Relator: Conselheiro Masayuki Missao 
 

 
EMENTA: Processual. Nulidade parcial do processo. 
Cerceamento do direito de defesa. Nulidade do auto de infração. 
Falha processual insanável. Preliminares arguidas pelo sujeito 
passivo. Rejeição. ICMS. Multa formal. Pena pecuniária. 
Omissão na escrituração em meios digitais de notas fiscais 
eletrônicas relativas à entrada de mercadorias ou utilização de 
serviços. Adequação à penalidade aplicada. Procedência parcial. 
 
1.Estando o feito em perfeita sintonia com o ordenamento 
jurídico não há que falar em nulidade parcial do processo seja 
por cerceamento do direito de defesa ou falha processual 
insanável, e por isso deve-se rejeitar as aludidas preliminares de 
nulidade;  
 
2. A omissão na escrituração digital de notas fiscais eletrônicas 
de entradas de mercadorias ou utilização de serviços, impõe ao 
sujeito passivo o pagamento de multa formal, porém com a 
adequação da penalidade aplicada, procedente em parte é o 
auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de fevereiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade parcial do processo, por cerceamento ao direito de defesa, arguida 
pelo sujeito passivo, a partir da sentença singular.  Participaram do julgamento os 
Conselheiros Masayuki Missao, Edson Abrão da Silva, Domingos Caruso Neto, Carlos 
Andrade Silveira e Victor Augusto de Faria Morato.   Também, por unanimidade de votos, 
rejeitar a preliminar de nulidade do auto de infração, por falha processual insanável, 
arguida pelo sujeito passivo.Participaram do julgamento os Conselheiros Masayuki 
Missao, Edson Abrão da Silva, Domingos Caruso Neto, Carlos Andrade Silveira e Victor 
Augusto de Faria Morato. Quanto ao mérito, por maioria de votos, decidiu, conhecer do 
recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e alterar o 
valor da multa formal para a importância de R$ 10.140,72 (dez mil, cento e quarenta reais 
e setenta e dois centavos),  em razão da adequação da penalidade para a prevista no Art. 
71, Inciso XXIII,  sem a aplicação da forma privilegiada do § 8º, do CTE. Foram 
vencedores os Conselheiros Masayuki Missao, Edson Abrão da Silva e Carlos Andrade 
Silveira. Vencidos os Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato e Domingos Caruso 
Neto que votaram pela manutenção da decisão singular que considerou procedente o auto 
de infração com a penalidade proposta na peça inicial. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de exigência de multa de caráter formal por deixar de 
escriturar na Escrituração Fiscal Digital - EFD as notas fiscais no período de 01 de janeiro 
de 2013 a 31 de dezembro de 2013, ficando sujeito à multa de 25% do valor da operação 



 

equivalente a R$ 113.909,54 (cento e treze mil, novecentos e nove reais e cinquenta e 
quatro centavos). 

Intimado, o Sujeito Passivo ingressa com impugnação ao auto de 
infração para arguir a preliminar de nulidade da peça básica e sua respectiva 
improcedência.  

Sobrevindo a sentença monocrática foram rejeitadas as preliminares 
de nulidade e ratificada a pretensão fiscal inicial. 

Novamente intimado, o sujeito passivo interpõe recurso para alegar 
que os elementos materiais e as razões da impugnação não foram apreciadas. Que: (i) 
foram desconsideradas as provas que atestam não ter o sujeito passivo recebido a devida 
notificação de início da ação fiscal; (ii) deixou-se de aplicar penalidade menos severa, nos 
termos do Art. 106, inciso II, alínea “c” do CTN; (iii) no mesmo diapasão não fora 
apreciada sua argumentação quanto ao enquadramento da penalidade, em observância 
ao disposto no artigo 371, inciso XXIII, do RCTE.  

Discorre sobre seu entendimento sobre o SPED, cita legislação.  

Para ao final requerer que seja declarado nulo ou a adequação da 
penalidade disposta no Art. 371, inciso XXIII, do RCTE.  

 

VOTO 

 

Face as arguições passivas quanto à nulidade do lançamento desde 
a impugnação, cabe esclarecer que a atividade funcional do Auditor Fiscal é vinculada e, 
sob pena de responsabilidade funcionai, ao constatar qualquer infração tributária, é 
obrigado por dever de ofício, a fazer o lançamento, como  determina os artigos 142, 194 e 
195, todos do CTN, “in verbis”:  

Ari. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o 
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento 
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação 
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do 
tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação 
da penalidade cabível.  

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e 
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.   

[...] 

Art. 194. A legislação tributária, observado o disposto nesta Lei, regulará, em 
caráter geral, ou especificamente em função da natureza do tributo de que se 
tratar, a competência e os poderes das autoridades administrativas em 
matéria de fiscalização da sua aplicação.  

Parágrafo único. A legislação a que se refere este artigo aplica-se às pessoas 
naturais ou jurídicas, contribuintes ou não, inclusive às que gozem de 
imunidade tributária ou de isenção de caráter pessoal.   



 

[...] 

Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer 
disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar 
mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou 
fiscais, dos comerciantes industriais ou produtores, ou da obrigação destes 
de exibi-los.  

Por outro lado, considero que além de atendido o disposto no Art. 
142 do CTN e apreciadas, na decisão singular, todas as alegações do Sujeito Passivo, 
foram observados os dispositivos do Art. 8° e Art. 20, ambos da Lei 16.469/09, que 
determinam o conteúdo formal mínimo do procedimento fiscal, assim como aqueles que os 
torna nulos,”in verbis”:  

Art. 8° O crédito tributário decorrente de procedimento fiscal será objeto de 
lançamento que conterá, no mínimo:  

I - Identificação do sujeito passivo;  

II - indicação do local, data e hora de sua lavratura;  

III - descrição do fato e indicação do período de sua ocorrência;  

IV - indicação do valor originário da obrigação e, quando for o caso, da base 
de cálculo, da alíquota e do valor da operação ou prestação; V - indicação da 
disposição legal infringida e da penalidade proposta;  

VI - indicação do prazo para pagamento ou apresentação de impugnação ou 
pedido de descaracterização;  

VII - nome e assinatura da autoridade lançadora, com a indicação do cargo ou 
função e número da matrícula funcional.  

[...] 

Art. 20. São nulos os atos praticados:  

I - por autoridade incompetente ou impedida;  

II - com erro de identificação do sujeito passivo;  

III - com cerceamento do direito de defesa;  

IV - com insegurança na determinação da infração.  

Enfim, as nulidades previstas na legislação citada, não ocorreram, 
pois a infração está perfeitamente identificada, a constituição de crédito foi efetuada por 
autoridade fiscal competente para tal, segura está a determinação da infração, 
corretamente identificado o fato gerador, com plena e inequívoca sustentação legal, 
corretamente também encontra-se identificado o sujeito passivo, assim como a base de 
cálculo e alíquota aplicável, e finalmente, nos autos encontra-se toda a documentação que 
lhes deu origem à disposição do sujeito passivo, para que pudesse ele exercer seu amplo 
direito de defesa. 

No mesmo diapasão, quanto à preliminar de nulidade da decisão 
monocrática, arguida pelas partes, deixo de acolhê-la por considerar que o douto julgador 
singular, em vasta lauda, pormenorizou com a devida propriedade todos os pontos 



 

controversos, atacando com sapiência cada item alegado pela defesa e apreciando com a 
devida fundamentação as matérias em voga. 

Estabelece o Art. 88 do Regulamento de ICMS que:  

Art. 88. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do 
imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou negativas, 
estabelecidas na legislação tributária (Lei n° 11.651/91, art. 64).  

§ 1° O contribuinte do imposto e as demais pessoas sujeitas ao cumprimento 
de obrigação tributária, relacionada com o ICMS, são obrigados a (Lei n° 
11.651, art. 64, § 2°):  

I - inscrever-se no Cadastro de Contribuintes do Estado;  

II - emitir documento fiscal;  

III - manter e escriturar livro fiscal;  

IV - apresentar documento de informação;   

Observe-se que ao combinar-se o acima exposto com o Art. 64 do 
Código Tributário Estadual, o qual obriga o contribuinte cadastrado a escriturar os 
documentos fiscais, considero desatendida pelo sujeito passivo a obrigação tributária à 
qual está vinculado, motivo pelo qual o sujeito passivo deve sujeitar-se às penalidades 
previstas na legislação.  

Quanto ao mérito, o polo passivo nada traz aos autos que possa ilidir 
a acusação estampada na basilar, julgada procedente pelo douto juiz monocrático.  

Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:  

II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:  

c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente 
ao tempo da sua prática.  

Outrossim, considero que razão assiste ao contribuinte, ao requerer 
a alteração da penalidade proposta pelo agente fiscal para a estatuída pelo mesmo 
Diploma Legal, qual seja a do art. 71, inciso XXIII, alínea “h”, contudo sem o direito à 
atenuante prevista no § 8º do artigo 71 do CTE. 

De fato, tal é plausível, pois esta é penalidade que se ajusta ao 
objeto da acusação em questão, qual seja a do inciso XIII, a qual estatuí que  

Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas 

[...] 

XXIII - por arquivo magnético apresentado com omissão de registro ou com 
informação incorreta ou incompleta referente a qualquer campo de registro, 
inclusive aquele que apresente valor de operação ou prestação divergente 
com o valor da operação ou prestação realizada pelo contribuinte, sucessiva 
e cumulativamente, no valor de:  

h) - 3,78% (de 01.02.15 a 31.01.16 R$ 845,06); 



 

Ante o exposto, devo retificar o valor da multa formal para R$ 
10.140,72 (dez mil e cento e quarenta reais e setenta e dois centavos), valor esse obtido 
mediante simples cálculo algébrico: 12 x R$ 845,06 = R$ 10.140,72 (dez mil cento e 
quarenta reais e setenta e dois centavos), deixando de aplicar, entretanto, a atenuante do 
§ 8º do artigo 71 do CTE.  

Dessarte, conheço do RECURSO, pois tempestivo, dou-lhe 
provimento para REJEITAR as preliminares de nulidade da peça básica, por cerceamento 
ao direito de defesa e por nulidade da decisão monocrática, e no mérito considerar 
PARCIALMENTE PROCEDENTE para adequar a penalidade para a prevista no Art. 71, 
inciso XXIII, do CTE, no valor de R$ 10.140,72 (dez mil, cento e quarenta reais e setenta e 
dois centavos), sem a aplicação da forma privilegiada do § 8º do artigo 71 do CTE.  

 
 

Sala das sessões, em 07 de outubro de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01621/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Masayuki Missao 
 

 
EMENTA: Processual. Nulidade parcial do processo. 
Cerceamento do direito de defesa. Nulidade do auto de infração. 
Falha processual insanável. Preliminares arguidas pelo sujeito 
passivo. Rejeição. ICMS. Multa formal. Pena pecuniária. 
Omissão na escrituração em meios digitais de notas fiscais 
eletrônicas relativas à entrada de mercadorias ou utilização de 
serviços. Adequação à penalidade aplicada. Procedência parcial. 
 
1.Estando o feito em perfeita sintonia com o ordenamento 
jurídico não há que falar em nulidade parcial do processo seja 
por cerceamento do direito de defesa ou falha processual 
insanável, e por isso deve-se rejeitar as aludidas preliminares de 
nulidade;  
 
2. A omissão na escrituração digital de notas fiscais eletrônicas 
de entradas de mercadorias ou utilização de serviços, impõe ao 
sujeito passivo o pagamento de multa formal, porém com a 
adequação da penalidade aplicada, procedente em parte é o 
auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de fevereiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade parcial do processo, por cerceamento ao direito de defesa, arguida 
pelo sujeito passivo, a partir da sentença singular. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato, Masayuki Missao, Edson Abrão da Silva, 
Domingos Caruso Neto e Carlos Andrade Silveira. Também, por unanimidade de votos, 
rejeitar a preliminar de nulidade do auto de infração, por falha processual insanável, 
arguida pelo sujeito passivo. Participaram do julgamento os Conselheiros Victor Augusto 
de Faria Morato, Masayuki Missao, Edson Abrão da Silva, Domingos Caruso Neto e 
Carlos Andrade Silveira. Quanto ao mérito, por maioria de votos, decidiu, conhecer do 
recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e alterar o 
valor da multa formal para a importância de R$ 10.140,72 (dez mil, cento e quarenta reais 
e setenta e dois centavos),  em razão da adequação da penalidade para a prevista no Art. 
71, Inciso XXIII,  sem a aplicação da forma privilegiada do § 8º, do CTE.  Foram 
vencedores os Conselheiros Masayuki Missao, Edson Abrão da Silva e Carlos Andrade 
Silveira. Vencidos os Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato e Domingos Caruso 
Neto que votaram pela manutenção da decisão singular que considerou procedente o auto 
de infração com a penalidade proposta na peça inicial. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de exigência de multa de caráter formal por deixar de 
escriturar na Escrituração Fiscal Digital - EFD as notas fiscais no período de 01 de janeiro 
de 2014 a 31 de dezembro de 2014, ficando sujeito à multa de 25% do valor da operação 



 

equivalente a R$ 64.435,96 (sessenta e quatro mil, quatrocentos e trinta e reais e noventa 
e seis centavos). 

Intimado, o Sujeito Passivo ingressa com impugnação ao auto de 
infração para arguir a preliminar de nulidade da peça básica e sua respectiva 
improcedência.  

Sobrevindo a sentença monocrática foram rejeitadas as preliminares 
de nulidade e ratificada a pretensão fiscal inicial. 

Novamente intimado, o sujeito passivo interpõe recurso para alegar 
que os elementos materiais e as razões da impugnação não foram apreciadas. Que: (i) 
foram desconsideradas as provas que atestam não ter o sujeito passivo recebido a devida 
notificação de início da ação fiscal; (ii) deixou-se de aplicar penalidade menos severa, nos 
termos do Art. 106, inciso II, alínea “c” do CTN; (iii) no mesmo diapasão não fora 
apreciada sua argumentação quanto ao enquadramento da penalidade, em observância 
ao disposto no artigo 371, inciso XXIII, do RCTE.  

Discorre sobre seu entendimento sobre o SPED, cita legislação.  

Para ao final requerer que seja declarado nulo ou a adequação da 
penalidade disposta no Art. 371, inciso XXIII, do RCTE.   

 

VOTO 

 

Face as arguições passivas quanto à nulidade do lançamento desde 
a impugnação, cabe esclarecer que a atividade funcional do Auditor Fiscal é vinculada e, 
sob pena de responsabilidade funcionai, ao constatar qualquer infração tributária, é 
obrigado por dever de ofício, a fazer o lançamento, como  determina os artigos 142, 194 e 
195, todos do CTN, “in verbis”:  

Ari. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o 
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento 
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação 
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do 
tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação 
da penalidade cabível.  

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e 
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.   

[...] 

Art. 194. A legislação tributária, observado o disposto nesta Lei, regulará, em 
caráter geral, ou especificamente em função da natureza do tributo de que se 
tratar, a competência e os poderes das autoridades administrativas em 
matéria de fiscalização da sua aplicação.  

Parágrafo único. A legislação a que se refere este artigo aplica-se às pessoas 
naturais ou jurídicas, contribuintes ou não, inclusive às que gozem de 
imunidade tributária ou de isenção de caráter pessoal.   



 

[...] 

Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer 
disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar 
mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou 
fiscais, dos comerciantes industriais ou produtores, ou da obrigação destes 
de exibi-los.  

Por outro lado, considero que além de atendido o disposto no Art. 
142 do CTN e apreciadas, na decisão singular, todas as alegações do Sujeito Passivo, 
foram observados os dispositivos do Art. 8° e Art. 20, ambos da Lei 16.469/09, que 
determinam o conteúdo formal mínimo do procedimento fiscal, assim como aqueles que os 
torna nulos,”in verbis”:  

Art. 8° O crédito tributário decorrente de procedimento fiscal será objeto de 
lançamento que conterá, no mínimo:  

I - Identificação do sujeito passivo;  

II - indicação do local, data e hora de sua lavratura;  

III - descrição do fato e indicação do período de sua ocorrência;  

IV - indicação do valor originário da obrigação e, quando for o caso, da base 
de cálculo, da alíquota e do valor da operação ou prestação; V - indicação da 
disposição legal infringida e da penalidade proposta;  

VI - indicação do prazo para pagamento ou apresentação de impugnação ou 
pedido de descaracterização;  

VII - nome e assinatura da autoridade lançadora, com a indicação do cargo ou 
função e número da matrícula funcional.  

[...] 

Art. 20. São nulos os atos praticados:  

I - por autoridade incompetente ou impedida;  

II - com erro de identificação do sujeito passivo;  

III - com cerceamento do direito de defesa;  

IV - com insegurança na determinação da infração.  

Enfim, as nulidades previstas na legislação citada, não ocorreram, 
pois a infração está perfeitamente identificada, a constituição de crédito foi efetuada por 
autoridade fiscal competente para tal, segura está a determinação da infração, 
corretamente identificado o fato gerador, com plena e inequívoca sustentação legal, 
corretamente também encontra-se identificado o sujeito passivo, assim como a base de 
cálculo e alíquota aplicável, e finalmente, nos autos encontra-se toda a documentação que 
lhes deu origem à disposição do sujeito passivo, para que pudesse ele exercer seu amplo 
direito de defesa. 

No mesmo diapasão, quanto à preliminar de nulidade da decisão 
monocrática, arguida pelas partes, deixo de acolhê-la por considerar que o douto julgador 
singular, em vasta lauda, pormenorizou com a devida propriedade todos os pontos 



 

controversos, atacando com sapiência cada item alegado pela defesa e apreciando com a 
devida fundamentação as matérias em voga. 

Estabelece o Art. 88 do Regulamento de ICMS que:  

Art. 88. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do 
imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou negativas, 
estabelecidas na legislação tributária (Lei n° 11.651/91, art. 64).  

§ 1° O contribuinte do imposto e as demais pessoas sujeitas ao cumprimento 
de obrigação tributária, relacionada com o ICMS, são obrigados a (Lei n° 
11.651, art. 64, § 2°):  

I - inscrever-se no Cadastro de Contribuintes do Estado;  

II - emitir documento fiscal;  

III - manter e escriturar livro fiscal;  

IV - apresentar documento de informação;   

Observe-se que ao combinar-se o acima exposto com o Art. 64 do 
Código Tributário Estadual, o qual obriga o contribuinte cadastrado a escriturar os 
documentos fiscais, considero desatendida pelo sujeito passivo a obrigação tributária à 
qual está vinculado, motivo pelo qual o sujeito passivo deve sujeitar-se às penalidades 
previstas na legislação.  

No mesmo diapasão, quanto à preliminar de nulidade da decisão 
monocrática, arguida pelas partes, deixo de acolhê-la por considerar que o douto julgador 
singular, em vasta lauda, pormenorizou com a devida propriedade todos os pontos 
controversos, atacando com sapiência cada item alegado pela defesa e apreciando com a 
devida fundamentação as matérias em voga. 

Quanto ao mérito, o polo passivo nada traz aos autos que possa ilidir 
a acusação estampada na basilar, julgada procedente pelo douto juiz monocrático.  

Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:  

II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:  

c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente 
ao tempo da sua prática.  

Outrossim, considero que razão assiste ao contribuinte, ao requerer 
a alteração da penalidade proposta pelo agente fiscal para a estatuída pelo mesmo 
Diploma Legal, qual seja a do art. 71, inciso XXIII, alínea “h”, contudo sem o direito à 
atenuante prevista no § 8º do artigo 71 do CTE. 

De fato, tal é plausível, pois esta é penalidade que se ajusta ao 
objeto da acusação em questão, qual seja a do inciso XIII, a qual estatuí que  

Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas 

[...] 



 

"XXIII - por arquivo magnético apresentado com omissão de registro ou com 
informação incorreta ou incompleta referente a qualquer campo de registro, 
inclusive aquele que apresente valor de operação ou prestação divergente 
com o valor da operação ou prestação realizada pelo contribuinte, sucessiva 
e cumulativamente, no valor de:  

h) - 3,78% (de 01.02.15 a 31.01.16 R$ 845,06); 

Ante o exposto, devo retificar o valor da multa formal para R$ 
10.140,72 (dez mil e cento e quarenta reais e setenta e dois centavos), valor esse obtido 
mediante simples cálculo algébrico: 12 x R$ 845,06 = R$ 10.140,72 (dez mil cento e 
quarenta reais e setenta e dois centavos), deixando de aplicar entretanto, a atenuante do 
§ 8º do artigo 71 do CTE.  

Dessarte, conheço do RECURSO, pois tempestivo, dou-lhe 
provimento, para REJEITAR as preliminares de nulidade da peça básica, por cerceamento 
ao direito de defesa e por nulidade da decisão monocrática, e no mérito considerar 
PARCIALMENTE PROCEDENTE para adequar a penalidade para a prevista no Art. 71, 
inciso XXIII, do CTE, no valor de R$ 10.140,72 (dez mil, cento e quarenta reais e setenta e 
dois centavos), sem a aplicação da forma privilegiada do § 8º do artigo 71 do CTE.  

 
 

Sala das sessões, em 07 de outubro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01628/16 
 
Relator: Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Acessória. Omissão de registro de 
nota fiscal de aquisição de mercadoria. Procedência. 
 
I - No livro Registro de Entradas deve ser escriturada entrada de 
mercadoria, a qualquer título, no estabelecimento (Art. 308 do 
Decreto 4852/97); 
 
II - Deve ser mantido o auto de infração que, fundamentado na 
legislação tributária e em suficiente base probatória, tenha sido 
contraditado apenas com razões que não demonstrem qualquer 
fragilidade essencial do lançamento de ofício. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 20 de abril de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes e 
Talita Pimenta Félix. Vencido o Conselheiro João Divino de Brito que votou pela 
improcedência do lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Em 15 de abril de 2013, o Fisco exige penalidade pecuniária da 
autuada, na condição de contribuinte, em razão desta ter, nos meses de maio e junho de 
2009, abril a dezembro de 2010 e fevereiro a junho de 2011, omitido o registro de nota 
fiscal de aquisição de mercadoria. 

 

A ação fiscal foi dirigida ao estabelecimento da autuada, tendo sido 
anexados à peça básica demonstrativo contendo os dados básicos das notas fiscais 
autuadas, bem como cópias desses documentos fiscais e de página de livro Registro de 
Entradas referente ao período e estabelecimentos fiscalizados (fls.04 a 197). 

 

Vindo o processo a julgamento monocrático, o Julgador de Primeira 
Instância, à vista das provas juntadas pelo sujeito passivo, converteu o julgamento 
diligência para que auditor fiscal analisasse essas provas (fl. 307). 

 

Retornado processo a julgamento singular, a autoridade 
diligenciadora apresenta relatório onde informa que o contribuinte registrou as notas 
fiscais autuadas, por meio de declaração retificadora, 2 anos após o início da ação fiscal 
(fl. 340). 



 

 

Intimado a se manifestar sobre o resultado da diligência, o sujeito 
passivo não comparece ao processo (fls. 344 e 345). 

 

Discordando da decisão singular, que considerou procedente o auto 
de infração (fl. 487), a autuada apresenta recurso voluntário (fls. 49 a 53), alega que 
efetua apuração de ICMS utilizando crédito de presumido 20% (vinte por cento) e que o 
fato não ensejou qualquer prejuízo aos cofres públicos, pedindo, com tais razões, a 
improcedência do auto de infração (fl. 35). 

 

É o relatório. 

 

 

QUESTÕES MERITÓRIAS 

 

Dirigindo-me ao mérito, não vejo como acolher as razões trazidas 
pelo sujeito passivo, já que se encontra provado no processo que o não registro de notas 
fiscais de entrada noticiado na peça inicial efetivamente ocorreu, tendo a autoridade 
diligência constatado que o sujeito passivo providenciou o registro desses documentos 
fiscais somente 2 anos após o início do procedimento fiscal (fl. 34). 

 

Por outro lado, a utilização de crédito de presumido de 20% (vinte 
por cento), de modo algum autoriza o não registro de notas fiscais de entrada, prática que 
instala no âmbito do respectivo estabelecimento grave descontrole fiscal sobre o fluxo de 
mercadorias e sobre os desembolsos referentes às mercadorias adquiridas. 

 
Assim, há que ser mantida a exigência fiscal em face da 

obrigatoriedade de registro prevista no art. 308 de Decreto 4852/97, a seguir transcrito: 

 

“Art. 308. O livro Registro de Entradas destina-se à escrituração da 
(Convênio SINIEF SN/70, art. 70): 

I - entrada, a qualquer título, de mercadoria no estabelecimento; [...]” 

 
Para a não observância da obrigatoriedade acima mencionada, há 

cominação de penalidade pecuniária no art. 71, III, “c” da Lei 11.651/91, que igualmente 
transcrevo: 

 

“Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 

http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/SINIEF/CVSN_70.htm#A70


 

VII - de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da operação ou da 
prestação: 

[...] 

REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 12.972/96 - VIGÊNCIA: 01.01.97. 

c) pela falta de registro ou pelo registro com valor incorreto de documento 
relativo à entrada, aquisição ou utilização de mercadorias, bens e 
serviços[...] “ 

 

Pelo exposto, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento 
para manter a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. 

 

 
Sala das sessões, em 10 de outubro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01649/16 
 
Relator: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Acessória. Exigência de multa formal 
pela não adoção em seu etabelecimento de Equipamento 
Emissor de Cupom Fiscal - ECF. Improcedência. Decisão 
Unânime.  
 
 
Restando provado que não houve inobservância de obrigação 
acessória, deve ser julgado improcedente trabalho fiscal que se 
baseie nessa premissa. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 29 de janeiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, Washington 
Luis Freire de Oliveira, Alcedino Gomes Barbosa, Marlene Maria da Silva Ruguê 
Bernardes e José Pereira D'abadia. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a inicial que o sujeito passivo deixou de adotar em seu 
estabelecimento Equipamento Emissor de Cupom Fiscal – ECF, a partir de 01/09/2011, 
em virtude de a receita bruta da empresa ter superado o valor previsto na legislação 
tributária (faturamento por CNPJ-Base no primeiro semestre de 2011 = R$ 60.300,00). 
Em consequência, fica sujeito à multa formal no valor de R$ 1.783,15, por mês ou fração, 
perfazendo um total de R$ 10.701,06, conforme o disposto no § 6.º do artigo 71 da lei n.º 
11.651/91. 

 
A base legal dada por infringida foi assim descrita: artigo 64, da Lei 

nº. 11.651/91, c/c artigos 1.º e 4.º do Anexo XI do Decreto nº. 4852/97. Aplicada a 
penalidade do artigo 71, XV, “h”, da lei n.º 11.651/91, c/redação da lei n.º 15.505/05. 

Instruindo o feito, o agente fiscal junta documentos de fls. 3/6.  
 
Intimado, nos termos da lei, o polo passivo não se manifesta, 

motivando a decretação da revelia (fls.09). 
 
Impugnando em segunda instância, a empresa autuada pede a 

improcedência do lançamento, haja vista ter como objeto societário a prestação de 
serviços em eventos, não sendo obrigada a utilizar ECF. 

 
Junta documentos (fls.18/59). 
 
Mediante a RESOLUÇÃO 073/2016 (fls.61), a I CJUL desta Corte 

solicita da DRF de ANÁPOLIS a manifestação da obrigatoriedade ou não da impugnante 
utilizar ECF. 

 



 

A DRF de ANÁPOLIS (GO), em informação prestada pelo próprio 
agente fiscal autuante (fls.62), declara que a empresa impugnante “... exerce somente a 
atividade de prestação de serviços de decorações e que não efetua venda de mercadoria 
a consumidor final.”  Ao final, conclui “...que a empresa autuada, apesar de ser 
cadastrada com CNAE de comércio varejista, exercia principalmente a atividade de 
prestação de serviços e que declarou DASN, no primeiro semestre de 2011, como receita 
de mercadorias, apenas o montante de R$ 10.700,00. Portanto, não estava obrigada ao 
uso de ECF.” 

 
Relatados, passo ao voto. 
 
 

V O T O 
 

Restando definitivamente demonstrado, pelo próprio agente fiscal 
autuante, que o sujeito passivo não estaria obrigado ao uso de Equipamento Emissor de 
Cupom Fiscal – ECF, não resta ao julgador outra alternativa que não seja julgar 
improcedente o lançamento. 

 
Desse modo, conheço da impugnação em segunda instância, dou-

lhe provimento, para considerar improcedente o auto de infração.  
 
 

Sala das sessões, em 13 de outubro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01650/16 
 
Relatora: Conselheira Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Construção civil. Pretensa 
condição de contribuinte. 
 
 
MÉRITO 
 
 
A alíquota interna deve ser consignada no documento fiscal de 
aquisição de mercadoria, em operação interestadual, por 
empresa de construção civil. 
 
 
FORMA PRIVILEGIADA DA PENALIDADE 
 
A previsão do § 8º art. 71da Lei 11.651/91, aplica-se no presente 
caso, pois da irregularidade não resultou falta de pagamento do 
ICMS. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 26 de setembro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Marlene Maria da 
Silva Ruguê Bernardes, José Pereira D'abadia, Gilmar Rodrigues de Almeida, José Luiz 
Rosa e Valdir Mendonça Alves. Quanto ao mérito, também por votação unânime, 
conhecer da impugnação, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte 
o auto de infração no valor da multa formal de R$ 26.264,01 (vinte e seis mil, duzentos e 
sessenta e quatro reais e um centavo), devendo ser aplicada, ainda, a forma privilegiada 
prevista no § 8º, do art. 71, do CTE. Participaram do julgamento os Conselheiros Marlene 
Maria da Silva Ruguê Bernardes, José Pereira D'abadia, Gilmar Rodrigues de Almeida, 
José Luiz Rosa e Valdir Mendonça Alves. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo adquiriu bens 
em operação interestadual, acobertados pelas notas fiscais 193365, 1656, 1816, 2063, 
227, 228457, 239316, 235988, 333, 274477, 252063, 5480, 381178, 270609, 303343, 
439739, 282096 e 6325, nas quais foi consignada indevidamente, a alíquota interestadual, 
sob a pretensa condição de contribuinte do destinatário. 

 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, porém nada manifestou, por isso lavrado o 
termo de revelia. 

 
Em impugnação à Segunda Instância alega nulidade do 

presente auto de infração em relação ao auto de infração 4 0114034 160 24, à exceção da 
nota fiscal 1942, o qual já foi pago, em razão da duplicidade de lançamento.  



 

 
 

V O T O 
 

 
A matéria alegada de duplicidade de lançamento é de mérito, 

portanto com ele será analisada, não havendo quesito quanto à nulidade por insegurança 
na determinação da infração relativa irregularidade de natureza formal. 

 
Estão bem definidos o infrator e a infração, podendo ser 

processada a correção no que concerne às notas fiscais em duplicidade de lançamento, 
aplicando, assim, o disposto, no art. 20, § 3º da Lei 16.469/09. 

 
De fato, assiste razão ao impugnante, pois analisado o histórico 

da infração constante do auto de infração 4 0114034 160 24, lavrado dia 26/11/2014, fls. 
30, portanto anterior ao presente, processando correção relativamente aos números das 
notas fiscais 183365 e 38178, conferidos com a planilha de fls. 5, do presente auto, 
remanesce como parte da autuação apenas a exigência do crédito tributário no tocante à 
nota fiscal 1942. 

 
O presente lançamento fiscal respalda-se no art. 44 da Lei 

11.651/91 – CTE, que trata sobre a condição de não contribuinte do imposto a empresa de 
construção civil, assim: 

 
Art. 44. 
 
.... 
 

§ 3º Para efeito do diferencial de alíquotas, não se considera 
contribuinte a empresa de construção civil, ainda que possua 
inscrição cadastral. 

§ 4º Na aquisição interestadual de mercadoria, bem ou serviço, o 
destinatário deve informar ao remetente sua condição de não 
contribuinte do imposto, se for o caso. 

 
O auto de infração cuida exatamente da situação em que o 

sujeito passivo busca a alíquota interestadual, aplicável ao contribuinte, não informando ao 
remetente sua condição de não contribuinte do imposto. 

 
Essa medida se justifica, como muito bem fundamentou em seu 

acórdão o Ilustre Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes no processo 5 0570539 834 
76, ou seja: 

 
“....Obviamente, quando o Estado de Goiás exige que uma empresa 
de construção civil não adquira mercadorias com o uso indevido de 
alíquota interestadual, ele não está, numa solidariedade oferecida, a 
resguardar o interesse fiscal do Estado de origem. Está a resguardar 
o seu interesse fiscal, a sua arrecadação de ICMS, resguardo esse 
constituído pela preservação legítima – por que isonômica - das 
vendas de seus contribuintes. 
Em cada venda interna que o contribuinte deste Estado deixa de 
realizar, em virtude de uma situação tributária favorável criada para o 
contribuinte de outro Estado pelo uso indevido de alíquota 
interestadual, perde-se também a respectiva arrecadação de ICMS. 



 

Concluindo, deve ser aplicada a alíquota interna do Estado de origem 
em operação interestadual destinada a pessoa não contribuinte do 
ICMS e que não seja consumidor final do bem adquirido. O Estado de 
Goiás pode, nessa operação, no interesse da arrecadação do 
imposto, instituir obrigação acessória para o adquirente e penalizá-lo 
por compra que realizar com a cobertura de nota fiscal onde se 
consigne indevidamente a alíquota interestadual.” 

 
Nessa condição, acertando o valor do crédito tributário toma-se 

o valor da base cálculo na ordem de R$ 37.520,01 x 70% (índice da multa) = R$ 
26.264,01. 

 
Assim prevalece a multa específica, qual seja: 

 

Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
 
[...] 

 

XII - equivalentes aos percentuais de: 

[...] 

b) 70% (setenta por cento) do valor da operação ou prestação pela 
aquisição de mercadoria ou serviço, em operação ou prestação 
interestadual, acobertada por documento fiscal, no qual se consigne, 
indevidamente, a alíquota interestadual, sob a pretensa condição de 
contribuinte do destinatário da mercadoria ou serviço; 

 
A penalidade pode ser atenuada na forma do § 8º do art. 71 da 

Lei 11.651/91, o que se faz na oportunidade, pois da infração não resulta falta de 
pagamento do imposto, ou seja: 

 

§ 8º Quando da prática das irregularidades descritas nos incisos V ao 
XII deste artigo não resultar, ainda que indiretamente, falta de 
pagamento de imposto, a multa aplicável corresponderá a 50% 
(cinqüenta por cento) do valor fixado para a respectiva infração. 

 
Posto isso, conheço da impugnação, dou-lhe parcial 

provimento, para considerar procedente em parte o crédito tributário no valor de R$ 
26.264,01, podendo ser aplicada a atenuante da penalidade prevista no § 8º do art. 71 da 
Lei 11.651/91.  

 
 

Sala das sessões, em 13 de outubro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01659/16 
 
Relator: Conselheiro Luis Antônio da Silva Costa 
 

 
EMENTA: ICMS. Pedido de Revisão Extraordinária. Deve ser 
admitido pedido de revisão devidamente sustentado por 
conjunto probatório consistente.     
 
Deve ser julgado improcedente auto de infração que tenha como 
fundamento situação comprovadamente inexistente. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 11 
de outubro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, José Luiz Rosa, 
Elias Alves dos Santos, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, José 
Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene 
Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, 
Victor Augusto de Faria Morato, Mauricio Ribeiro de Paiva, Mário de Oliveira Andrade, 
Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli 
José da Silva e Valdir Mendonça Alves. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Acusação é de extravio das notas fiscais série D-1 Mod. 2 de 
numeração 1 a 1000. Está sendo exigida multa formal por tal irregularidade no valor de R$ 
178.360,00.  

Foram anexados aos autos extrato emitido pelo sistema SEFAZ 
informando os documentos confeccionados e autorizados (fls. 4).  

Após se manter inerte sendo lavrada a sua revelia e perempção, com 
inscrição do débito em dívida ativa, sujeito passivo entra com pedido de revisão 
extraordinária onde alega que inexiste o extravio dos mesmos, e afirma ter feito a 
apresentação dos mesmos à repartição competente (fls. 21/22). 

Apresenta Anexo II da IN 606 (fls. 29), onde se atesta a 
apresentação das notas de numeração 1 a 250.  

Após questões processuais, novamente sujeito passivo apresenta 
documentos que são: 

= Termo de Baixa de Documento Fiscal (fls. 49), atestando a baixa 
dos documentos de numeração 827 a 900 e 904 a 1000; 

= Anexo II da IN 606 (fls. 58), onde apresenta apresentação de todos 
os documentos considerados como extraviados.  

Despacho da Presidência do Conselho Administrativo Tributário (fls. 
67) admite o pedido, atesta a devolução de todos os documentos e remete o pedido para 
apreciação pelo conselho, bem como pede o cancelamento da inscrição do débito em 
dívida ativa. 

É o relatório.  
Analisando as provas, percebe-se que resta provado que o extravio 

apontado na exordial não existiu, os documentos apresentados pelo contribuinte atestam 
esse fato, e não remanesce nenhuma irregularidade que possa ensejar a punição do 
sujeito passivo.  



 

Diante de tudo o que foi posto, conheço do pedido de revisão 
extraordinário, dou-lhe provimento para julgar improcedente o auto de infração.  

 
 

Sala das sessões plenárias, em 18 de outubro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01660/16 
 
Relator: Conselheiro Luis Antônio da Silva Costa 
 

 
EMENTA: ICMS. Pedido de Revisão Extraordinária. Deve ser 
admitido pedido de revisão devidamente sustentado por 
conjunto probatório consistente.     
 
Deve ser julgado improcedente auto de infração que tenha como 
fundamento situação comprovadamente inexistente. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 11 
de outubro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, José Luiz Rosa, 
Elias Alves dos Santos, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, José 
Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene 
Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, 
Victor Augusto de Faria Morato, Mauricio Ribeiro de Paiva, Mário de Oliveira Andrade, 
Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli 
José da Silva e Valdir Mendonça Alves. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Acusação é de extravio das notas fiscais fatura de numeração 16001 
a 34000. Está sendo exigida multa formal por tal irregularidade no valor de R$ 
6.075.899,20.  

Foram anexados aos autos extrato emitido pelo sistema SEFAZ 
informando os documentos confeccionados e autorizados (fls. 5/6).  

Após se manter inerte sendo lavrada a sua revelia e perempção, com 
inscrição do débito em dívida ativa, sujeito passivo entra com pedido de revisão 
extraordinária onde alega que inexiste o extravio dos mesmos, e afirma ter feito a 
apresentação dos mesmos à repartição competente (fls. 22/26). 

Apresenta Anexo II da IN 661/04 (fls. 35) bem como Termo de Baixa 
de documento fiscal (fls. 36), onde se atesta a apresentação de alguns documentos, e 
aponta a não apresentação de algumas outras também.  

Despacho da Presidência do Conselho Administrativo Tributário (fls. 
48) admite o pedido, atesta a devolução de parte dos documentos e manda intimar o 
sujeito passivo em relação a existência de documentos considerados como extraviados 
(29 documentos), mesmo após a apresentação de alguns documentos por sua parte. 

Sujeito passivo foi devidamente notificado e apresenta novo 
documento (54/55), que foi justamente o Anexo II da IN 661/04 – GSF, que informa a 
devolução de todos os 29(vinte e nove) documentos considerados como não devolvidos.  

Novo Despacho da Presidência (fls. 57), atesta a devolução de toda 
a documentação considerada como extraviada, manda que se faça o cancelamento do 
débito na dívida ativa e remete o processo para apreciação pelo conselho.   

É o relatório.  
Analisando as provas colacionadas, resta provado que o extravio 

apontado na exordial não existiu, os documentos apresentados pelo contribuinte atestam 



 

esse fato, e não remanesce nenhuma irregularidade que possa ensejar a punição do 
sujeito passivo.  

Diante de tudo o que foi posto, conheço do pedido de revisão 
extraordinário, dou-lhe provimento para julgar improcedente o auto de infração.  

 
 

Sala das sessões plenárias, em 18 de outubro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01661/16 
 
Relator: Conselheiro Luis Antônio da Silva Costa 
 

 
EMENTA: ICMS. Pedido de Revisão Extraordinária. Deve ser 
admitido pedido de revisão devidamente sustentado por 
conjunto probatório consistente.     
 
Deve ser julgado improcedente auto de infração que tenha como 
fundamento situação comprovadamente inexistente. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 11 
de outubro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, José Luiz Rosa, 
Elias Alves dos Santos, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, José 
Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene 
Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, 
Victor Augusto de Faria Morato, Mauricio Ribeiro de Paiva, Mário de Oliveira Andrade, 
Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli 
José da Silva e Valdir Mendonça Alves. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Acusação é de extravio das notas fiscais série D-1 Mod. 2 de 
numeração 1 a 100. Está sendo exigida multa formal por tal irregularidade no valor de R$ 
18.728,00.  

Foram anexados aos autos extrato emitido pelo sistema sefaz 
informando os documentos confeccionados e autorizados (fls. 6).  

Após se manter inerte sendo lavrada a sua revelia e perempção, com 
inscrição do débito em dívida ativa, sujeito passivo entra com pedido de revisão 
extraordinária onde alega que inexiste o extravio dos mesmos, e afirma ter feito a 
apresentação dos mesmos à repartição competente (fls. 22). 

Apresenta Termo de Baixa da documentação referente ao intervalo 
de 36 a 100 que foram baixados (fls. 27). Não fala nada das notas de numeração 1 a 35.  

Despacho da Presidência requer que o sujeito passivo seja notificado 
a se manifestar justamente sobre essas notas referidas no parágrafo anterior (fls. 33).  

Sujeito passivo apresenta Termo de Fiel Depositário (fls. 44) onde é 
informado que em relação às notas de numeração 1 a 35, ficou como fiel depositária das 
mesmas, inexistindo qualquer extravio.    

Despacho da Presidência do Conselho Administrativo Tributário (fls. 
68) admite o pedido, atesta a devolução de todos os documentos e remete o pedido para 
apreciação pelo conselho, bem como pede o cancelamento da inscrição do débito em 
dívida ativa. 

É o relatório.  
Analisando as provas, percebe-se que resta provado que o extravio 

apontado na exordial não existiu, os documentos apresentados pelo contribuinte atestam 
esse fato, e não remanesce nenhuma irregularidade que possa ensejar a punição do 
sujeito passivo.  



 

Diante de tudo o que foi posto, conheço do pedido de revisão 
extraordinário, dou-lhe provimento para julgar improcedente o auto de infração.  

 
 

Sala das sessões plenárias, em 18 de outubro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01662/16 
 
Relator: Conselheiro Luis Antônio da Silva Costa 
 

 
EMENTA: ICMS. Pedido de Revisão Extraordinária. Deve ser 
admitido pedido de revisão devidamente sustentado por 
conjunto probatório consistente.     
 
Deve ser julgado improcedente auto de infração que tenha como 
fundamento situação comprovadamente inexistente. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 11 
de outubro de 2016, decidiu,  por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, José Luiz Rosa, 
Elias Alves dos Santos, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, José 
Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene 
Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, 
Victor Augusto de Faria Morato, Mauricio Ribeiro de Paiva, Mário de Oliveira Andrade, 
Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli 
José da Silva e Valdir Mendonça Alves. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Acusação é de extravio das notas fiscais série D-1 Mod. 2 de 
numeração 1001 a 1500. Está sendo exigida multa formal por tal irregularidade o valor de 
R$ 101.225,00.  

Foram anexados aos autos extrato emitido pelo sistema Sefaz 
informando os documentos confeccionados e autorizados (fls. 4).  

Após se manter inerte sendo lavrada a sua revelia e perempção, com 
inscrição do débito em dívida ativa, sujeito passivo entra com pedido de revisão 
extraordinária onde alega que inexiste o extravio dos mesmos, e afirma ter providenciado 
o depósito da documentação considerada como extraviada na Delegacia Fiscal da 
Circunscrição do autuado (fls. 17).  

Nesse momento apresenta documento emitido pela SEFAZ (fls. 
18/19), onde consta Anexos I e II da IN nº 606/03 -  GSF, que atesta a não ocorrência de 
extravio dos tais documentos narrados na exordial.  

Termo de Baixa de Documento Fiscal não Utilizado (fls. 21) também 
foi anexado. 

Despacho da Presidência do Conselho Administrativo Tributário (fls. 
27) admite o pedido, atesta a devolução de todos os documentos e remete o pedido para 
apreciação pelo conselho, bem como pede o cancelamento da inscrição do débito em 
dívida ativa. 

É o relatório.  
Analisando as provas, percebe-se que resta provado que o extravio 

apontado na exordial não existiu, os documentos apresentados pelo contribuinte atestam 
esse fato, e não remanesce nenhuma irregularidade que possa ensejar a punição do 
sujeito passivo.  

Diante de tudo o que foi posto, conheço do pedido de revisão 
extraordinário, dou-lhe provimento para julgar improcedente o auto de infração.  



 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 18 de outubro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01663/16 
 
Relator: Conselheiro Luis Antônio da Silva Costa 
 

 
EMENTA: ICMS. Pedido de Revisão Extraordinária. Deve ser 
admitido pedido de revisão devidamente sustentado por 
conjunto probatório consistente.   
   
Deve ser julgado improcedente auto de infração que tenha como 
fundamento situação comprovadamente inexistente. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 11 
de outubro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, José Luiz Rosa, 
Elias Alves dos Santos, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, José 
Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene 
Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, 
Victor Augusto de Faria Morato, Mauricio Ribeiro de Paiva, Mário de Oliveira Andrade, 
Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli 
José da Silva e Valdir Mendonça Alves. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Acusação é de extravio das notas fiscais série D-1 Mod. 2, de 
numeração 1 a 750. Está sendo exigida multa formal por tal irregularidade no valor de R$ 
140.460,00.  

Para embasar o trabalho fiscal, foi anexado aos autos extrato emitido 
pelo sistema Sefaz, informando os documentos confeccionados e autorizados (fls. 4).  

Após se manter inerte sendo lavrada a sua revelia e perempção, com 
inscrição do débito em dívida ativa, sujeito passivo entra com pedido de revisão 
extraordinária onde alega que inexiste o extravio dos mesmos, e afirma ter feito a 
apresentação dos mesmos à repartição competente (fls. 24).  

Nesse momento apresenta documento emitido pela SEFAZ (fls. 25), 
onde consta Termo de Fiel Depositário que informa que as notas fiscais consideradas 
como extraviadas foram apresentadas e posteriormente devolvidas ao próprio sujeito 
passivo para a sua guarda. 

Termo de Baixa de parte dos mesmos (documentos de numeração 
604 a 750) também foi juntada (fls. 27), bem como pedido de baixa de documentação 
fiscal (fls. 28).  

Despacho da Presidência do Conselho Administrativo Tributário (fls. 
42) admite o pedido, atesta a devolução de todos os documentos e remete o pedido para 
apreciação pelo conselho, bem como pede o cancelamento da inscrição do débito em 
dívida ativa. 

É o relatório.  
Analisando as provas apresentadas, percebe-se que resta provado 

que o extravio apontado na exordial não existiu, os documentos apresentados pelo 
contribuinte atestam essa realidade de forma incontestável, e não remanesce nenhuma 
irregularidade que possa ensejar a punição do sujeito passivo.  



 

O Termo de Fiel Depositário juntado (fls. 25) é peremptório no 
sentido de atestar a apresentação de todos os documentos considerados como 
extraviados.  

Diante de tudo o que foi posto, conheço do pedido de revisão 
extraordinária, dou-lhe provimento para julgar improcedente o auto de infração.  

 
 

Sala das sessões plenárias, em 18 de outubro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01664/16 
 
Relator: Conselheiro Luis Antônio da Silva Costa 
 

 
EMENTA: ICMS. Pedido de Revisão Extraordinária. Deve ser 
admitido pedido de revisão devidamente sustentado por 
conjunto probatório consistente.     
 
Deve ser julgado improcedente auto de infração que tenha como 
fundamento situação comprovadamente inexistente. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 11 
de outubro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, José Luiz Rosa, 
Elias Alves dos Santos, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, José 
Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene 
Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, 
Victor Augusto de Faria Morato, Mauricio Ribeiro de Paiva, Mário de Oliveira Andrade, 
Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli 
José da Silva e Valdir Mendonça Alves. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Acusação é de extravio das notas fiscais série S-1 de numeração 1 a 
50. Está sendo exigida multa formal por tal irregularidade no valor de R$ 16.870,00.  

Para embasar a acusação, foi anexado aos autos extrato emitido 
pelo sistema Sefaz, informando os documentos confeccionados e autorizados (fls. 4).  

Após se manter inerte sendo lavrada a sua revelia e perempção, com 
inscrição do débito em dívida ativa, sujeito passivo entra com pedido de revisão 
extraordinária onde alega que inexiste o extravio dos mesmos, e afirma ter providenciado 
uma paralisação temporária, sendo que nesse momento teria feito a apresentação dos tais 
documentos. (fls. 19/20).  

Nesse momento apresenta documento emitido pela SEFAZ (fls. 22), 
onde consta Termo de Fiel Depositário que informa que as notas fiscais consideradas 
como extraviadas foram apresentadas e posteriormente devolvidas ao próprio sujeito 
passivo para a sua guarda. Também foi apresentado Anexo II da Instrução Normativa Nº 
661/04, que atesta a apresentação de todos os documentos considerados como 
extraviados (fls. 25). 

Termo de Baixa de parte dos mesmos também foi juntada (fls. 27), 
bem como pedido de baixa de documentação fiscal (fls. 26).  

Despacho da Presidência do Conselho Administrativo Tributário (fls. 
30) admite o pedido, atesta a devolução de todos os documentos e remete o pedido para 
apreciação pelo conselho, bem como pede o cancelamento da inscrição do débito em 
dívida ativa. 

É o relatório.  
Analisando as provas, percebe-se que resta provado que o extravio 

apontado na exordial não existiu, os documentos apresentados pelo contribuinte atestam 
esse fato, e não remanesce nenhuma irregularidade que possa ensejar a punição do 
sujeito passivo.  



 

Diante de tudo o que foi posto, conheço do pedido de revisão 
extraordinário, dou-lhe provimento para julgar improcedente o auto de infração.  

 
 

Sala das sessões plenárias, em 18 de outubro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01686/16 
 
Relator: Conselheiro Rodolfo Ramos Caiado 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa. 
Rejeitada. Multa formal. Prestação de serviços de 
telecomunicações. Arquivos magnéticos não entregues à 
fiscalização. Procedente. Aplicação da forma privilegiada 
prevista no § 8º do art. 71 do CTE. Rejeitada. 
 
1. Torna-se inócuo o questionamento sobre nulidade da lide, 
quando tal inquirição for desprovida de amparo legal; 
 
2. Mantém-se a decisão exarada em sede monocrática, quando a 
defesa não trouxer aos autos nenhum elemento de prova capaz 
de contrapor a inicial; 
 
3. Não se aplica o benefício previsto no § 8º do art. 71 do CTE, 
quando a instrução processual não apontar de forma clara que o 
ilícito fiscal cometido pelo contribuinte não ocasionou prejuízo 
aos cofres do erário estadual. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 07 de julho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito 
de defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Rodolfo Ramos Caiado, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, José Luiz Rosa, Alcedino Gomes Barbosa e Marlene Maria da 
Silva Ruguê Bernardes. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração, porém, sem a aplicação da forma privilegiada prevista no § 
8º do art. 71 do CTE. Participaram do julgamento os Conselheiros Rodolfo Ramos Caiado, 
Gilmar Rodrigues de Almeida, José Luiz Rosa, Alcedino Gomes Barbosa e Marlene Maria 
da Silva Ruguê Bernardes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo, persistiu em não 
entregar à repartição fiscal 19 (dezenove) arquivos magnéticos contendo os documentos 
fiscais emitidos na prestação de serviços de telecomunicações, em via única, conforme 
Capítulo III-A e Titulo III do Anexo X do Decreto n° 4.852/97, dos meses e series descritos 
na exordial, referentes ao ano de 2013, por mais de 10 dias, contados da data da ciência 
do segundo auto de infração, conforme cópias e comprovantes acostados ao processo. 
Em consequência, fica sujeito à multa formal e acréscimos legais, conforme demonstrativo 
anexo. O contribuinte permanece obrigado ao cumprimento da obrigação acessória (artigo 
71, §2°, da Lei 11651/91). 

 
Foram indicados como infringidos as disposições dos artigos 55, II e 

64, Lei 11.651/91, combinado com os artigos 2°, §3°; 21-A e 21-I, anexo X, Decreto 
4.852/97. 



 

Com penalidade proposta dos artigos 71, XXII, alínea "c", da Lei 
11651/1991 com redação da Lei 16.241/2008. 

 
Foram anexados ao auto de infração os seguintes documentos "fls. 

03 a 48": detalhamento do crédito tributário, descritivo complementar da ocorrência, cópia 
da Portaria n° 267/2015-SER, registro fiscais dos documentos de saídas de mercadorias 
prestação de serviços, histórico de pagamentos, cópia do auto de infração 
4.01.14.037717.89, 4.01.14.011519.02, 4.01.13.037001.46 e cópia das suas respectivas 
intimações. 

 
O sujeito passivo foi intimado "fls. 49", a pagar a quantia exigida no 

processo ou apresentar Impugnação em Primeira Instancia. 
 
O sujeito passivo se manifesta "fls. 53 e 68", alegando que, há 

nulidade do auto de infração por incorreta descrição dos arquivos magnéticos e violação 
ao contraditório e ampla defesa, pois embora seja possível identificar que "I" corresponda 
a Item de Documento Fiscal e "M" corresponda a Mestre de Documento Fiscal, "AA", por 
exemplo, pode significar ano ou a sequência de numeração na relação de mídias, e "BB" a 
quantidade total de mídias entregues, o que de fato não é descrito no Convênio ICMS n° 
115/03). 

 
Diante disso, há de se reconhecer que a autoridade administrativa 

que lavrou o auto de infração não descreveu os arquivos magnéticos na forma do 
Convênio ICMS n° 115/03, causando prejuízo a defesa da Impugnante, razão por que tal 
equívoco deverá ser sando, anulando-se o lançamento da multa cobrada.  

 
Argui a necessidade de cancelamento da multa, por se tratar de 

infração continuada objeto de autos de infrações anteriores, pois uma vez que as multas 
aplicadas contra a Impugnante por três vezes consecutivas têm como fato gerador o 
descumprimento de uma única obrigação acessória. Destarte, à luz da teoria da infração 
continuada, a proporcionalidade entre a conduta e a pena a aplicar, in casu, não pode 
resultar na penalidade de uma mesma conduta por mais de uma vez. 

 
Sendo assim, é de rigor o cancelamento da multa aplicada contra a 

impugnante, tendo em vista ela já está sendo cobrada nos autos de infração n° 4-
0114011-519-02, 4-0113037-001-46 e 4-0114037-717-89. 

 
Aduz, da não incidência da multa sobre as prestações de junho de 

2013. Inexistência de notificações anteriores, pois o arquivo relativo ao mês de junho de 
2013, nada obstante, não foi solicitado pelo fisco nos autos de infração 4-0114011-519-02, 
4-0113037-001-46 e 4-0114037-717-89, não restando configurada, portanto, a infração 
prevista no artigo 71, inciso XXII, alínea "c", do CTE. 

 
Todavia, para quando se trata de exclusivo descumprimento da 

obrigação acessória, sem falta de pagamento do imposto (obrigação principal), o mesmo 
artigo 71, do CTE, utilizado como fundamento da autuação, em seu §8° dispõe que o valor 
da multa será reduzido a metade. 

 
Portanto, no caso em vertente a autoridade administrativa agiu 

arbitrariamente, negando a vigência do §8°, do artigo 71, do CTE, de modo que o seu ato 
administrativo constitui ato ilícito. 

 



 

Argumenta que, a multa aplicada tem efeito confiscatório, pois, 
especificamente em relação as multas, é inquestionável seu caráter confiscatório que são 
estabelecidas pelo legislador por meio de um percentual incidente sobre o valor das 
operações ou prestações, como ocorre no caso em vertente. 

 
No caso em apreço, a multa prevista no artigo 71, XXII, alínea "c", do 

CTE, por ser fixada sobre o valor de todas as operações ou prestações ocorridas ao longo 
de 2013, guarda desproporção entre o descumprimento da obrigação acessória, que é 
apenas uma, e a consequência jurídica (mais de 6 milhões de reais), revelando-se 
confiscatória.  

 
Ao final requer, que seja reconhecida a nulidade do auto de infração. 
 
No mérito, requer que o auto de infração seja julgado improcedente, 

cancelando-se integralmente o crédito tributário por ele constituído, por tratar-se de 
infração já objeto dos autos de infração 4-0114011-519-02, 4-0113037-001-46 e 4-
0114037-717-89. 

 
Subsidiariamente, requer a recomposição da base de cálculo 

utilizada pela autoridade administrativa, excluindo as prestações cujo período de apuração 
é de junho de 2013. 

 
Não se entendendo pela redução da multa, uma vez que a 

quantidade aplicada tem efeito confiscatório, deverá ao menos haver sua recapitulação, 
dada a incidência do tipo especifico previsto no artigo 71, §8°, da Lei 11651/91. Pede 
deferimento. 

 
Anexou os seguintes documentos "fls. 70 a 198": documentos 

societários, procuração e substabelecimentos, auto de infração e intimação, comprovante 
de intimação pelo domicilio eletrônico, avaliação econômico-financeira da global village 
Telecom S.A (GVT) para fins societários, atas de assembleia, documentação pessoal 
(OAB). 

 
Foi anexado ao processo, nova documentação "fls. 200 a 251": 

consulta por auto, procedimento fiscal, anexo estruturado - descritivo complementar da 
ocorrência, histórico dos pagamentos, registro fiscais dos documentos de saídas de 
mercadorias, intimação, auto de infração. 

 
Pela Sentença n° 653/2016- JULP "fls. 251 a 253", o julgador 

singular decidiu pela procedência do auto de infração. 
Fundamentou que, inicialmente não vislumbra nenhuma das 

hipóteses previstas no artigo 20, da Lei 16.469/09 para nulidade do lançamento. O auto de 
infração foi lavrado por autoridade competente e não impedida, o sujeito passivo foi 
corretamente identificado e intimado na forma da lei, garantindo o contraditório e a ampla 
defesa e a infração foi tipificada de forma correta. 

 
Ao contrário do que alega o sujeito passivo, o mês de junho de 2013 

foi objeto de autuações anteriores, conforme se verifica pela cópia do auto de infração n° 
4011401151902, fls. 41/44. Portanto, não vê necessidade de revisão da base de cálculo. 

 
Não vislumbra a possibilidade de aplicação da forma privilegiada 

prevista no §8°, do artigo 71, do CTE. Esta prerrogativa só se aplica às multas constantes 



 

dos incisos V ao XII do referido artigo. A multa proposta pelo auto de infração em tela é 
tipificada pelo inciso XXII, "c", do referido artigo.  

 
Em se tratando da terceira autuação a multa a ser exigida deve ser 

calculada sobre o percentual de 1% (um por cento) sobre o valor das operações ou 
prestações sujeitas ao ICMS, realizadas no período correspondente, se este valor for 
superior ao valor fixo. A penalidade aplicada está expressa na legislação tributária e se 
adequa perfeitamente à infração cometida. Não acata, portanto, a solicitação de 
cancelamento da multa. 

 
Cabe a este Conselho Administrativo Tributário o controle da 

legalidade do lançamento. Desta forma deixa de apreciar a alegação da defesa de suposto 
caráter confiscatório da multa aplicada, em atenção ao §4/, do artigo 6°, da Lei 16.469/09 
que veda decisão que implique apreciação ou declaração de inconstitucionalidade de 
normas e atos expedidos pela Administração tributária. 

 
Por ter sido lavrado com estreita observância do disposto no artigo 

142, do CTN e de não ter sido apresentado pelo impugnante nenhum argumento ou fato 
capaz de ilidir a pretensão fiscal, entende que o lançamento deve prosperar. 

 
Foram apresentados aos autos aditamento a impugnação 

administrativa apresentada pelo sujeito passivo "fls. 256 a 260", alegando que, em sua 
defesa, a impugnante, preliminarmente, arguiu a nulidade do auto de infração, por violação 
ao princípio do contraditório, e, no mérito, alegou a ilegalidade da multa, por configuração 
de infração continuada. 

 
Subsidiariamente, demonstrou a necessidade de recapitulação da 

multa, assim como seu caráter confiscatório a exigir a redução. 
 
Todavia, ademais tais razões, no tocante aos meses de novembro e 

dezembro de 2013, acresce-se a ilegalidade da cobrança o fato de não ter havido 
operações ou prestações realizadas no período, daí não se podendo falar em 
descumprimento da obrigação acessória. 

 
Claro que, em resposta a acusação de ocorrência de 

prestações/operações a serem registradas, entre novembro a dezembro de 2013, na 
forma do convênio ICMS n° 115/03, é impossível a impugnante produzir prova material em 
sentido contrário, por tratar-se de prova negativa. 

 
Diante disso, a impugnante, acrescendo a defesa as razões ora 

apresentadas, reitera seus pedidos inicialmente formulados, e ora requer que seja 
reconhecida a ilegalidade da cobrança das multas punitivas atreladas aos meses de 
novembro e dezembro de 2013, pois não há que se falar, nesse período, em 
descumprimento de obrigação acessória. Pede deferimento.  

 
Anexou documentação pessoal (OAB) fls. 261. 
 
O sujeito passivo foi intimado "fls. 262", a pagar a quantia exigida no 

processo ou apresentar Recurso Voluntário.  
 
O sujeito passivo apresenta Recurso Voluntário "fls. 266 a 279", 

reiterando os argumentos da impugnação anterior, da nulidade do auto de infração por 
incorreta aplicação dos arquivos magnéticos e violação ao contraditório e ampla defesa, 



 

que tal erro na identificação do objeto da autuação, isto é, tal deficiência na descrição da 
infração, prejudica a defesa da Recorrente, na medida em que dificulta a verificação dos 
arquivos que, porventura, tenha realmente deixado de enviar ao fisco. 

 
Argui, da ilegalidade do lançamento, pois, ao impugnar o auto de 

infração, a Recorrente adotou como principal tese de mérito a configuração de infração 
continuada, sustentando que a mesma conduta ora punida foi objeto de punição nas 
autuações 4011401151902, 4011303700146 e 4011403771789. Os julgadores de primeira 
instância, todavia, não emitiram nenhum juízo de valor a respeito, limitando-se afirmar, 
abstratamente, que o auto de infração foi "lavado com estrita observância do disposto no 
artigo 142, do CTN". 

 
Argumenta da inexistência de prestações entre novembro e 

dezembro de 2013, pois por não ter havido operações ou prestações realizadas no 
período, não se pode falar em descumprimento de obrigação acessória. 

 
Claro que, em resposta à acusação de ocorrência de 

prestações/operações a serem registradas, entre novembro e dezembro de 2013, na 
forma do Convenio ICMS n° 115/03, é impossível à Recorrente produzir prova material em 
sentido contrário, por se tratar de prova negativa. 

 
Reitera ainda, a necessidade de recapitulação da multa, incidência 

do artigo 71, §8° do CTE, hipótese legal especifica adequada aos fatos, princípio da 
vinculação dos atos administrativos e da multa aplicada ter efeito confiscatório. 

 
Ao final requer, que o auto de infração seja julgado improcedente, 

anulando-se o lançamento. Cancelamento pelo mérito, o crédito tributário, por tratar-se de 
infração já objeto de outros autos de infração. 

 
E na hipótese de não se atender as hipóteses anterior, que a multa 

seja reduzida, ou ser recapitulada, da incidência do tipo especifico no artigo 71, §8°, da Lei 
11651/91. 

 
Foi anexado documentação pessoal (OAB) "fls. 280 e 281". 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Sobre a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, 
por cerceamento do direito de defesa, a rejeito por não haver nos elementos constitutivos 
da lide nenhuma afronta ao capítulo que trata da nulidade dos atos processuais, inserto no 
inciso III do artigo 20 da Lei nº. 16.469/09. A infração e a correspondente penalidade forma 
corretamente aplicadas, a instrução processual em sede cognitiva efetivada com clareza, 
os prazos processuais respeitados, inclusive com vista dos autos à parte litigante nos 
momentos em que por “ex legis” lhe são próprios. Assim, rejeitada está a preliminar em 
comento.  

 
Com a questão incidental solucionada, volvo-me à razão de direito 

desta ação, e de pronto, refirmo a juízo exarado em sede monocrática que julgou 
procedente o lançamento, tendo em vista que  o sujeito passivo não trouxe aos autos 
nenhum elemento de prova capaz de contrapor a exigência preambular, que reclama a 
não entrega à repartição fiscal 19 (dezenove) arquivos magnéticos contendo os 



 

documentos fiscais emitidos na prestação de serviços de telecomunicações, em via única, 
conforme Capítulo III-A e Titulo III do Anexo X do Decreto n° 4.852/97, dos meses e series 
descritos na exordial, referentes ao ano de 2013, por mais de 10 dias, contados da data da 
ciência do segundo auto de infração, conforme cópias e comprovantes acostados ao 
processo.  

 
Sobre a aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º do art. 71 do 

CTE, a rejeito, vez que não está comprovado nos autos que não houve prejuízo ao erário 
estadual única hipótese que tal benefício pode se concedido.   

 
Assim, voto rejeitando a preliminar de nulidade da peça básica, 

arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa. Quanto ao mérito, também 
por votação unânime, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento para confirmar 
a sentença singular que considerou procedente o auto de infração, porém, sem a 
aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º do art. 71 do CTE. 

 
 

Sala das sessões, em 21 de outubro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01687/16 
 
Relator: Conselheiro Rodolfo Ramos Caiado 
 

 
EMENTA: Multa formal. Documentos fiscais considerados 
extraviados. Improcedente. 
 
Julga-se improcedente o lançamento, quando a instrução 
processual apontar que o polo passivo cumpriu a obrigação 
tributária, reclamada pela autoridade lançadora. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de julho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Rodolfo Ramos Caiado, Valdir Mendonça 
Alves, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, José Pereira D'abadia e Gilmar 
Rodrigues de Almeida. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo não apresentou à 
Delegacia de Fiscalização de sua Circunscrição os documentos fiscais Modelo 2, no 
período de 30 (trinta) dias, conforme conta da publicação da Portaria nº. 007/2013, que 
suspendeu a sua inscrição no cadastro estadual, conforme Diário Oficial N. 021.541 – de 
05/03/2013, razão pela qual são considerados extraviados. 

 
A autoridade lançadora indicou como infringida as disposições dos 

artigos 64, do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) combinado com os 
artigos 109, do Decreto 4852/97. Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, 
XX, "a", 1 do CTE, com redação da Lei n° 13194/1997. 

 
O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: anexo 

estruturado, espelho cadastral, controle de concessão, cbed – reemite termo de baixa, 
consulta portaria por inscrição "fls. 03 a 07". 

 
 O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de "fls. 08 a 14". 
 
Tendo sido lavrado termo de revelia às "fls. 15"  
 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em segunda instância, conforme documentos de "fls. 17 a 22". 
 
 Em sua impugnação "fl. 25" o sujeito passivo alega que quanto ao 

auto de infração em referência, uma vez que citados blocos, não haviam sido extraviados, 
os mesmos encontravam-se em posse do sujeito passivo, sendo agora portando 
apresentados ao órgão competente SEFAZ para que seja tomado conhecimento e 
procedimento quanto ao fato. Anexou documentação "fls. 26 a 30". 

 
É o relatório. 



 

 
VOTO 

 
Ao compulsar e analisar as peças instrutórias desta lide, trazidas aos 

autos pela defesa, fls. 26 e 27, verifiquei que há comprovação de ausência do ilícito fiscal, 
denunciado na folha de rosto deste volume, tendo em vista que o polo passivo acostou ao 
processo, nas mencionadas folhas cópias da: Instrução Normativa, Anexo II e Termo de 
Baixa de Documento Fiscal Utilizado, os documentos este que ilidem a ação fiscal e me 
levam a julgar improcedente o lançamento.      

 
Assim, voto conhecendo da impugnação, dando-lhe provimento para 

considerar improcedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões, em 21 de outubro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01690/16 
 
Relator: Conselheiro Luis Antônio da Silva Costa 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Exigência de multa formal 
por extravio de Equipamento Emissor de Cupom Fiscal – ECF. 
Improcedência. Decisão Unânime.  
 
Restando provada a inocorrência da situação narrada na 
exordial, cabe considerar o auto de infração como 
improcedente. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 21 de outubro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos,  conhecer da 
impugnação, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, Edson Abrão da 
Silva, Aldeci de Souza Flor, Victor Augusto de Faria Morato e Masayuki Missao. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Acusação é de extravio de Equipamento Emissor de Cupom Fiscal – 
ECF, identificado na exordial. A Empresa teria encerrado sua atividade e não teria 
solicitado a cessação de uso do equipamento, conforme documentos anexos. Está sendo 
exigida multa formal de R$ 20.243,23 (vinte mil duzentos e quarenta e três reais e vinte e 
três centavos).  

Para sustentar sua acusação, foram anexados aos autos, dentre 
outros, os seguintes documentos: 

= anexo estruturado – detalhamento do crédito tributário (fls. 3);  
= identificação do Equipamento Emissor de Cupom Fiscal (fls. 4\5); 
Após correta intimação (fls. 7), sujeito passivo se manteve inerte, 

sendo lavrada a sua revelia (fls. 11).  
Nova intimação foi providenciada, agora para a fase cameral (fls. 24).  
Aproveitando a oportunidade, sujeito passivo veio e trouxe suas 

razões (fls. 16\19). 
Inicialmente se traz a narrativa dos fatos. Questiona nesse momento 

a veracidade dos fatos narrados pelo fisco. Informa ter providenciado COMUNICADO DE 
OCORRÊNCIAS, emitido em conformidade com o Apêndice VI, do Anexo XI, do RCTE. 
Ressalta que o tal equipamento considerado como extraviado foi apresentado em 18 de 
agosto de 2.014, à Secretaria da Fazenda na cidade de Goiás. 

Consta no tal documento chancela de EUDES NESTOR DA SILVA – 
assistente de gestão administrativa, com número de matrícula MB 423193-8. Isso provaria 
de forma definitiva que inexistiu tal extravio.  

Destaca a tempestividade do recurso apresentado.  
Novamente abordando o mérito, repete o argumento de que não há 

extravio.  
Pede a possibilidade de produção de provas da forma que entender 

conveniente.  
Houve anexação do Apêndice VI do Anexo XI do RCTE. Consta no 

mesmo (fls. 25) que a empresa requereu paralisação temporária do ECF, com juntada de 



 

cópia da leitura X do Equipamento Emissor Cupom Fiscal considerado como extraviado 
(fls. 26). Percebe-se que inexiste qualquer movimentação no mesmo.  

É o relatório.  
Na ausência de questões preliminares, deve-se abordar de forma 

direta o mérito da questão. O tal extravio não resta caracterizado, isso se comprova 
através da apresentação dos documentos cujas cópias foram anexadas aos autos, o 
Apêndice VI do Anexo XI do RCTE (fls.24), bem como a cópia da Leitura X do tal ECF (fls. 
25). 

Ambos se referem ao tal equipamento que até então era considerado 
extraviado.  

Portanto, diante de tudo o que foi exposto, na ausência de questões 
preliminares, conheço da impugnação, dou-lhe provimento, para julgar improcedente o 
auto de infração.    

 
 

Sala das sessões, em 21 de outubro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01693/16 
 
Relator: Conselheiro Márcio Nogueira Pedra 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Extravio de livros e 
documentos fiscais. Revisão Extraordinária. Acolhida unânime . 
É improcedente o auto de infração relativo a extravio de livros e 
documentos fiscais, quando ficar comprovada a sua 
apresentação, conforme demonstrado pelas informações e 
relatórios obtidos junto às repartições fiscais competentes. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 11 
de outubro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Márcio Nogueira Pedra, Nivaldo José 
Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, 
Valdir Mendonça Alves, Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, Elias Alves dos Santos, 
Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene 
Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo 
Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto de 
Faria Morato e Mauricio Ribeiro de Paiva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Neste processo o Fisco acusa o contribuinte de não apresentar à 
Delegacia de sua circunscrição os livros e/ou documentos fiscais, no período de 10 dias, 
conforme consta da publicação da portaria que suspendeu a sua inscrição no cadastro 
estadual, conforme cópia anexa da portaria de suspensão , razão pela qual são 
considerados extraviados. Está sendo cobrada  multa formal no valor de R$ 99.759,60.  
Foram considerados extraviados os livros e documentos consoante abaixo especificado.          

 250 NF modelo 8 serie U  n.s 001 a 250          
07 Livro de Reg. de Entrada  1E , 2E , 3E , 4E , 5E , 6E , 7E           
03 Livro de Reg. de Saida   09E , 10E , 11E           
03 Livro de Reg. de Apuracao de ICMS  9E , 10E , 11E          
07 Livro de Reg. de Inventario  1E , 2E , 3E , 4E , 5E , 6E , 7E 
 
O auto de infração não foi impugnado em primeira ou em segunda 

instância, o que redundou na lavratura de termo de revelia, fls 16, e de perempção , fls 20. 
 
A autuada entra com Pedido de Revisão Extraordinária, em que 

afirma que não ocorreu o extravio dos livros e documentos. Assevera que entrou com 
pedido de encerramento das atividades em 09/05/2016, apresentando todos os livros e 
documentos. Anexa documentação para comprovar sua afirmação.  

 
A Presidência do CAT, por meio de seu titular, constata que ficou  

comprovada a inexistência do extravio de livros e documentos fiscais. Admite o pedido de 
revisão extraordinária e determina sejam os autos pautados para julgamento por este 
Conselho Pleno.  

 
 É o relatório.  



 

 
 

VOTO 
 
 
O afastamento da acusação de extravio de livros e documentos 

fiscais se realiza pela apresentação destes à repartição fiscal competente. Conforme 
constatado pela Presidência e demonstrado pela documentação acostada ao processo, o 
sujeito passivo comprova a apresentação de toda documentação fiscal e livros (fls 27 a 
29).   

 
Ante o exposto, conheço do Pedido de Revisão Extraordinária, dou-

lhe  provimento para considerar improcedente  o auto de infração. 
 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 27 de outubro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01696/16 
 
Relator: Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Acessória. Extravio documentos 
fiscais. Procedência Parcial. 
 
I - Compete ao Conselho Pleno, a apreciação de pedido de 
revisão de ato processual apresentado pelo fora do último prazo 
para defesa, desde que fundamentado em prova inconteste de 
erro de fato substancial que implique alteração total ou parcial 
do lançamento (arts. 43, § 4º, II e 45 § 1º, ambos da Lei 
16.469/09); 
 
II - Deve ser declarado parcialmente procedente o auto de 
infração relativo a extravio de documentos fiscais quando 
sujeito passivo comprovar a entrega de parte dos documentos 
em órgão fazendário próprio. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 11 
de outubro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de 
infração no valor da multa formal de R$ 356,66 (trezentos e cinqüenta e seis reais e 
sessenta e seis centavos), relativo ao extravio de 2 (dois) documentos fiscais.    
Participaram do julgamento os Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes, José Pereira 
D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves 
Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor 
Augusto de Faria Morato, Mauricio Ribeiro de Paiva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo 
José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da 
Silva, Valdir Mendonça Alves, Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, Elias Alves dos 
Santos e Talita Pimenta Félix. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Em 26 de junho de 2014, o Fisco exige penalidade pecuniária da 
autuada, na condição de contribuinte, em razão desta ter, no mês de julho de 2011, 
extraviado 250 (duzentas e cinquenta) notas fiscais modelo 2, série D-1, numeradas de 
0001 a 250. 

 
A penalidade foi proposta por unidade de documento extraviado. 
 
Já lavrado o termo de perempção (fl. 20), a autuada apresenta 

pedido de revisão extraordinária onde requer a parcial procedência da inicial (fl. 23), 
pedido esse admitido pela Presidência desta Casa, perante as provas da apresentação, 
em órgão próprio, de parte das notas fiscais objeto da autuação, com a comprovação de 
que 02 (dois) documentos fiscais, numerados de 0001 e 0101, permanecem extraviados 
(fl. 29). 

 
É o relatório. 
 



 

QUESTÃO MERITÓRIA 

 

Dirigindo-me ao mérito do processo, acolho parcialmente as razões 
trazidas pela requerente, já que há nos autos prova da entrega de parte dos documentos 
fiscais tidos como extraviados pelo Fisco (fl. 28), remanescendo o extravio de 02 (dois) 
documentos fiscais, numerados de 0001 e 0101, cuja multa, quantificada ao valor unitário 
de R$ 178,36 (fl. 03) por documento, corresponde de R$ 356,66 (trezentos e cinquenta e 
seis reais e sessenta e seis centavos). 

 
Tal situação, em face da presença inconteste de erro de fato 

substancial, mostra-se compatível com a possibilidade de apreciação representada pela 
revisão extraordinária prevista nos arts. 43, § 4º, II e 45 § 1º, ambos da Lei 16.469/09: 

 

“Art. 43. Compete ao Presidente do CAT o juízo de admissibilidade de 
pedido de Revisão Extraordinária apresentado fora do último prazo para 
defesa previsto nesta Lei, relativo a crédito tributário ajuizado ou não: 

[...] 

§ 4º O Presidente do CAT deve, quando: 

[...] 

II - atendidos os requisitos exigidos no caput, admitir o pedido e determinar 
seu encaminhamento para apreciação. 

[...] 

Art. 45. Compete ao Conselho Pleno a apreciação, sem realização de 
diligências, do pedido de Revisão Extraordinária admitido pelo Presidente 
do CAT. 

§ 1º Excetuam-se da competência prevista neste artigo, o pedido de 
Revisão Extraordinária referente à: 

I - apreciação extraordinária do lançamento de sujeição a instância única, 
não julgado, hipótese em que o pedido deve ser apreciado, sem realização 
de diligências, pelo Julgador de Primeira Instância, em instância única; 

II - admissão de peça defensória, cuja admissão pelo Presidente do CAT 
acarreta o retorno do processo à fase em que houver ocorrido a ineficácia 
de intimação. [...]“ 

 

Pelo exposto, conheço do pedido de revisão de extraordinária, dou-
lhe parcial provimento, para considerar PROCEDENTE EM PARTE o auto de infração no 
valor da multa formal de R$ 356,66 (trezentos e cinquenta e seis reais e sessenta e seis 
centavos). 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 27 de outubro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01697/16 
 
Relator: Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Acessória. Extravio documentos 
fiscais. Procedência Parcial. 
 
I - Compete ao Conselho Pleno, a apreciação de pedido de 
revisão de ato processual apresentado pelo fora do último prazo 
para defesa, desde que fundamentado em prova inconteste de 
erro de fato substancial que implique alteração total ou parcial 
do lançamento (arts. 43, § 4º, II e 45 § 1º, ambos da Lei 
16.469/09); 
 
II - Deve ser declarado parcialmente procedente o auto de 
infração relativo a extravio de documentos fiscais quando 
sujeito passivo comprovar a entrega de parte dos documentos 
em órgão fazendário próprio. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 11 
de outubro de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para reformar em parte o lançamento, julgando 
parcialmente procedente no valor da multa formal de R$ 7.049,46, (sete mil, quarenta e 
nove reais e quarenta e seis centavos), referente a 33 notas fiscais, sem aplicação do § 3º 
art. 71 do CTE. Foram vencedores os Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes, 
Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Nislene Alves Borges, Gilmar Rodrigues de 
Almeida, Victor Augusto de Faria Morato, Mário de Oliveira Andrade, Lidilone Polizeli 
Bento, Heli José da Silva, Aldeci de Souza Flor, Elias Alves dos Santos e Talita Pimenta 
Félix. Vencidos os Conselheiros José Pereira D'abadia, João Divino de Brito, Nivaldo 
Carvelo Carvalho, Masayuki Missao, Mauricio Ribeiro de Paiva, Nivaldo José Mendes, 
Rickardo de Souza Santos Mariano, Valdir Mendonça Alves e José Luiz Rosa, que 
votaram conhecendo do recurso, dando-lhe parcial provimento para reformar a decisão 
cameral e considerar procedente em parte o auto de infração no valor da multa formal de 
R$ 213,62 (duzentos e treze reais e sessenta e dois centavos), com aplicação do § 3º do 
CTE. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Em 11 de dezembro de 2014, o Fisco exige penalidade pecuniária da 
autuada, na condição de contribuinte, em razão desta ter, no mês de março do mesmo 
ano, extraviado 250 (duzentas e cinquenta) notas fiscais modelo 2, série D-1, numeradas 
de 0001 a 250. 

 
A penalidade foi proposta por unidade de documento extraviado. 
 
Já lavrado o termo de perempção (fl. 16), a autuada apresenta 

pedido de revisão extraordinária onde requer a improcedência da inicial (fl. 19), pedido 
esse admitido parcialmente pela Presidência desta Casa, perante as provas da 
apresentação, em órgão próprio, de parte das notas fiscais objeto da autuação, com a 



 

comprovação de que 33 (trinta e três) documentos fiscais, numerados de 0001 a 0033, 
permanecem extraviados (fl. 43). 

 
É o relatório. 
 

QUESTÃO MERITÓRIA 

 

Dirigindo-me ao mérito do processo, acolho parcialmente as razões 
trazidas pela requerente, já que há nos autos prova da entrega de parte dos documentos 
fiscais tidos como extraviados pelo Fisco (fls. 20), remanescendo o extravio de 33 (trinta e 
três) documentos fiscais, numerados de 0001 a 0033, cuja multa, quantificada ao valor 
unitário de R$ 213,62 (fl. 03) por documento, corresponde de R$ 7.049,46 (sete mil e 
quarenta e nove reias e quarenta e seis centavos). 

 
Tal situação, em face da presença inconteste de erro de fato 

substancial, mostra-se compatível com a possibilidade de apreciação representada pela 
revisão extraordinária prevista nos arts. 43, § 4º, II e 45 § 1º, ambos da Lei 16.469/09: 

 

“Art. 43. Compete ao Presidente do CAT o juízo de admissibilidade de 
pedido de Revisão Extraordinária apresentado fora do último prazo para 
defesa previsto nesta Lei, relativo a crédito tributário ajuizado ou não: 

[...] 

§ 4º O Presidente do CAT deve, quando: 

[...] 

II - atendidos os requisitos exigidos no caput, admitir o pedido e determinar 
seu encaminhamento para apreciação. 

[...] 

Art. 45. Compete ao Conselho Pleno a apreciação, sem realização de 
diligências, do pedido de Revisão Extraordinária admitido pelo Presidente 
do CAT. 

§ 1º Excetuam-se da competência prevista neste artigo, o pedido de 
Revisão Extraordinária referente à: 

I - apreciação extraordinária do lançamento de sujeição a instância única, 
não julgado, hipótese em que o pedido deve ser apreciado, sem realização 
de diligências, pelo Julgador de Primeira Instância, em instância única; 

II - admissão de peça defensória, cuja admissão pelo Presidente do CAT 
acarreta o retorno do processo à fase em que houver ocorrido a ineficácia 
de intimação. [...]“ 

 
Quanto à arguição de aplicação do § 3º do art. 71, do CTE, não vejo 

como acolhê-la, pois não foi trazido ao processo qualquer elemento indicativo de que o 
extravio não se vinculou, direta ou indiretamente, a qualquer situação relacionada com 
omissão de pagamento de imposto, que é o requisito legalmente previsto para aplicação 
dessa forma menos gravosa de penalização. 

 
Pelo exposto, conheço do pedido de revisão de extraordinária, dou-

lhe parcial provimento, para considerar PROCEDENTE EM PARTE o auto de infração no 
valor da multa formal de R$ 7.049,46 (sete mil e quarenta e nove reais e quarenta e seis 
centavos) e rejeitar o pedido de aplicação do § 3º, do art. 71 do CTE. 



 

 
 
Sala das sessões plenárias, em 27 de outubro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01698/16 
 
Relator: Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Acessória. Extravio documentos e 
livros fiscais. Improcedência. 
 
I - Compete ao Conselho Pleno, a apreciação de pedido de 
revisão de ato processual apresentado pelo fora do último prazo 
para defesa, desde que fundamentado em prova inconteste de 
erro de fato substancial que implique alteração total ou parcial 
do lançamento (arts. 43, § 4º, II e 45 § 1º, ambos da Lei 
16.469/09); 
 
II - Deve ser declarado improcedente o auto de infração relativo 
a extravio de documentos e livros fiscais quando sujeito passivo 
comprovar a entrega da totalidade dos documentos e livros a 
órgão fazendário próprio. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 11 
de outubro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes, José Pereira 
D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves 
Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor 
Augusto de Faria Morato, Mauricio Ribeiro de Paiva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo 
José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da 
Silva, Valdir Mendonça Alves, Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, Elias Alves dos 
Santos e Talita Pimenta Félix. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Em 21 de julho de 2014, o Fisco exige penalidade pecuniária da 
autuada, na condição de contribuinte, em razão desta ter, no mesmo mês, extraviado 375 
(trezentas e setenta e cinco) notas fiscais modelo 1, série 1, numeradas de 0126 a 0500 e 
23 (vinte e três) livros fiscais. 

 
A penalidade foi proposta por livro e por unidade de documento 

extraviado. 
 
A autuada apresenta pedido de revisão extraordinária onde requer a 

improcedência da inicial (fl. 24), pedido esse admitido pela Presidência desta Casa, 
perante as provas da apresentação, em órgão próprio, da totalidade das notas e livros 
fiscais objeto da autuação (fl. 48). 

 
É o relatório. 

 

QUESTÃO MERITÓRIA 



 

 

Dirigindo-me ao mérito do processo, acolho as razões trazidas pela 
requerente, já que há nos autos prova da entrega da totalidade dos documentos e livros 
fiscais tidos como extraviados pelo Fisco (fls. 26, 28, 43 e 44). 

 
Tal situação, em face da presença inconteste de erro de fato 

substancial, mostra-se compatível com a possibilidade de apreciação representada pela 
revisão extraordinária prevista nos arts. 43, § 4º, II e 45 § 1º, ambos da Lei 16.469/09: 

 

“Art. 43. Compete ao Presidente do CAT o juízo de admissibilidade de 
pedido de Revisão Extraordinária apresentado fora do último prazo para 
defesa previsto nesta Lei, relativo a crédito tributário ajuizado ou não: 

[...] 

§ 4º O Presidente do CAT deve, quando: 

[...] 

II - atendidos os requisitos exigidos no caput, admitir o pedido e determinar 
seu encaminhamento para apreciação. 

[...] 

Art. 45. Compete ao Conselho Pleno a apreciação, sem realização de 
diligências, do pedido de Revisão Extraordinária admitido pelo Presidente 
do CAT. 

§ 1º Excetuam-se da competência prevista neste artigo, o pedido de 
Revisão Extraordinária referente à: 

I - apreciação extraordinária do lançamento de sujeição a instância única, 
não julgado, hipótese em que o pedido deve ser apreciado, sem realização 
de diligências, pelo Julgador de Primeira Instância, em instância única; 

II - admissão de peça defensória, cuja admissão pelo Presidente do CAT 
acarreta o retorno do processo à fase em que houver ocorrido a ineficácia 
de intimação. [...]“ 

 
Pelo exposto, conheço do pedido de revisão de extraordinária, dou-

lhe provimento, para considerar IMPROCEDENTE o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 27 de outubro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01699/16 
 
Relator: Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Acessória. Extravio documentos 
fiscais. Improcedência. 
 
I - Compete ao Conselho Pleno, a apreciação de pedido de 
revisão de ato processual apresentado pelo fora do último prazo 
para defesa, desde que fundamentado em prova inconteste de 
erro de fato substancial que implique alteração total ou parcial 
do lançamento (arts. 43, § 4º, II e 45 § 1º, ambos da Lei 
16.469/09); 
 
II - Deve ser declarado improcedente o auto de infração relativo 
a extravio de documentos fiscais quando sujeito passivo 
comprovar a entrega da totalidade dos documentos a órgão 
fazendário próprio. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 11 
de outubro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos,  por unanimidade de votos, 
conhecer do Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar 
improcedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Paixão 
de Oliveira Gomes, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João 
Divino de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de 
Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Mauricio Ribeiro de Paiva, 
Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de 
Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, Valdir Mendonça Alves, Aldeci de Souza Flor, 
José Luiz Rosa, Elias Alves dos Santos e Talita Pimenta Félix. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Em 29 de maio de 2013, o Fisco exige penalidade pecuniária da 
autuada, na condição de contribuinte, em razão desta ter, no mesmo mês, extraviado 625 
(seiscentos e vinte e cinco) notas fiscais modelo 1, série 1, numeradas de 0001 a 0625. 

 
A penalidade foi proposta por unidade de documento extraviado. 
 
Já inscrito o crédito em dívida ativa (fl. 13), a autuada apresenta 

pedido de revisão extraordinária onde requer a improcedência da inicial (fl. 37), pedido 
esse admitido pela Presidência desta Casa, perante as provas da apresentação, em órgão 
próprio, da totalidade das notas fiscais objeto da autuação (fl. 46). 

 
É o relatório. 

 

QUESTÃO MERITÓRIA 

 



 

Dirigindo-me ao mérito do processo, acolho as razões trazidas pela 
requerente, já que há nos autos prova da entrega da totalidade dos documentos tidos 
como extraviados pelo Fisco (fls. 37). 

 
Tal situação, em face da presença inconteste de erro de fato 

substancial, mostra-se compatível com a possibilidade de apreciação representada pela 
revisão extraordinária prevista nos arts. 43, § 4º, II e 45 § 1º, ambos da Lei 16.469/09: 

 

“Art. 43. Compete ao Presidente do CAT o juízo de admissibilidade de 
pedido de Revisão Extraordinária apresentado fora do último prazo para 
defesa previsto nesta Lei, relativo a crédito tributário ajuizado ou não: 

[...] 

§ 4º O Presidente do CAT deve, quando: 

[...] 

II - atendidos os requisitos exigidos no caput, admitir o pedido e determinar 
seu encaminhamento para apreciação. 

[...] 

Art. 45. Compete ao Conselho Pleno a apreciação, sem realização de 
diligências, do pedido de Revisão Extraordinária admitido pelo Presidente 
do CAT. 

§ 1º Excetuam-se da competência prevista neste artigo, o pedido de 
Revisão Extraordinária referente à: 

I - apreciação extraordinária do lançamento de sujeição a instância única, 
não julgado, hipótese em que o pedido deve ser apreciado, sem realização 
de diligências, pelo Julgador de Primeira Instância, em instância única; 

II - admissão de peça defensória, cuja admissão pelo Presidente do CAT 
acarreta o retorno do processo à fase em que houver ocorrido a ineficácia 
de intimação. [...]“ 

 
Pelo exposto, conheço do pedido de revisão de extraordinária, dou-

lhe provimento, para considerar IMPROCEDENTE o auto de infração. 
 

 
Sala das sessões plenárias, em 27 de outubro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01700/16 
 
Relator: Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Acessória. Extravio documentos 
fiscais. Improcedência. 
 
I - Compete ao Conselho Pleno, a apreciação de pedido de 
revisão de ato processual apresentado pelo fora do último prazo 
para defesa, desde que fundamentado em prova inconteste de 
erro de fato substancial que implique alteração total ou parcial 
do lançamento (arts. 43, § 4º, II e 45 § 1º, ambos da Lei 
16.469/09); 
 
II - Deve ser declarado improcedente o auto de infração relativo 
a extravio de documentos fiscais quando sujeito passivo 
comprovar a entrega da totalidade dos documentos a órgão 
fazendário próprio. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 11 
de outubro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes, José Pereira 
D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves 
Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor 
Augusto de Faria Morato, Mauricio Ribeiro de Paiva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo 
José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da 
Silva, Valdir Mendonça Alves, Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, Elias Alves dos 
Santos e Talita Pimenta Félix. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Em 13 de dezembro de 2013, o Fisco exige penalidade pecuniária da 
autuada, na condição de contribuinte, em razão desta ter, no mesmo mês, extraviado 
1.350 (um mil e trezentas e cinquenta) notas fiscais modelo 1, série 1, numeradas de 0101 
a 1450. 

 
A penalidade foi proposta por unidade de documento extraviado. 
 
Já inscrito o crédito tributário em dívida ativa (fl. 12), a autuada 

apresenta pedido de revisão extraordinária onde requer a improcedência da inicial (fl. 16), 
pedido esse admitido pela Presidência desta Casa, perante as provas da apresentação, 
em órgão próprio, da totalidade das notas fiscais objeto da autuação (fl. 37). 

 
É o relatório. 
 

QUESTÃO MERITÓRIA 

 



 

Dirigindo-me ao mérito do processo, acolho as razões trazidas pela 
requerente, já que há nos autos prova da entrega da totalidade dos documentos fiscais 
tidos como extraviados pelo Fisco (fls. 17 e 30). 

 
Tal situação, em face da presença inconteste de erro de fato 

substancial, mostra-se compatível com a possibilidade de apreciação representada pela 
revisão extraordinária prevista nos arts. 43, § 4º, II e 45 § 1º, ambos da Lei 16.469/09: 

 

“Art. 43. Compete ao Presidente do CAT o juízo de admissibilidade de 
pedido de Revisão Extraordinária apresentado fora do último prazo para 
defesa previsto nesta Lei, relativo a crédito tributário ajuizado ou não: 

[...] 

§ 4º O Presidente do CAT deve, quando: 

[...] 

II - atendidos os requisitos exigidos no caput, admitir o pedido e determinar 
seu encaminhamento para apreciação. 

[...] 

Art. 45. Compete ao Conselho Pleno a apreciação, sem realização de 
diligências, do pedido de Revisão Extraordinária admitido pelo Presidente 
do CAT. 

§ 1º Excetuam-se da competência prevista neste artigo, o pedido de 
Revisão Extraordinária referente à: 

I - apreciação extraordinária do lançamento de sujeição a instância única, 
não julgado, hipótese em que o pedido deve ser apreciado, sem realização 
de diligências, pelo Julgador de Primeira Instância, em instância única; 

II - admissão de peça defensória, cuja admissão pelo Presidente do CAT 
acarreta o retorno do processo à fase em que houver ocorrido a ineficácia 
de intimação. [...]“ 

 
Pelo exposto, conheço do pedido de revisão de extraordinária, dou-

lhe provimento, para considerar IMPROCEDENTE o auto de infração. 
 

 
Sala das sessões plenárias, em 27 de outubro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01701/16 
 
Relator: Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Acessória. Extravio documentos 
fiscais. Improcedência. 
 
I - Compete ao Conselho Pleno, a apreciação de pedido de 
revisão de ato processual apresentado pelo fora do último prazo 
para defesa, desde que fundamentado em prova inconteste de 
erro de fato substancial que implique alteração total ou parcial 
do lançamento (arts. 43, § 4º, II e 45 § 1º, ambos da Lei 
16.469/09); 
 
II - Deve ser declarado improcedente o auto de infração relativo 
a extravio de documentos fiscais quando sujeito passivo 
comprovar a entrega da totalidade dos documentos a órgão 
fazendário próprio. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 11 
de outubro de 2016, decidiu,  por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes, José Pereira 
D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves 
Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor 
Augusto de Faria Morato, Mauricio Ribeiro de Paiva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo 
José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da 
Silva, Valdir Mendonça Alves, Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, Elias Alves dos 
Santos e Talita Pimenta Félix. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Em 21 de janeiro de 2014, o Fisco exige penalidade pecuniária da 
autuada, na condição de contribuinte, em razão desta ter, no mesmo mês, extraviado 500 
(quinhentas) notas fiscais modelo 2, série D-1, numeradas de 0001 a 0500 e 25 (vinte e 
cinco) notas fiscais modelo 1, série 1, numeradas de 0001 a 0025. 

 
A penalidade foi proposta por grupo de documentos para as notas 

série D-1 e por unidade de documento para a série 1. 
 
A autuada apresenta pedido de revisão extraordinária onde requer a 

improcedência da inicial (fl. 22), pedido esse admitido pela Presidência desta Casa, 
perante as provas da apresentação, em órgão próprio, da totalidade das notas fiscais 
objeto da autuação (fl. 62). 

 
É o relatório. 

 

QUESTÃO MERITÓRIA 



 

 

Dirigindo-me ao mérito do processo, acolho as razões trazidas pela 
requerente, já que há nos autos prova da entrega da totalidade dos documentos fiscais 
tidos como extraviados pelo Fisco (fls. 48 e 49). 

 
Tal situação, em face da presença inconteste de erro de fato 

substancial, mostra-se compatível com a possibilidade de apreciação representada pela 
revisão extraordinária prevista nos arts. 43, § 4º, II e 45 § 1º, ambos da Lei 16.469/09: 

 

“Art. 43. Compete ao Presidente do CAT o juízo de admissibilidade de 
pedido de Revisão Extraordinária apresentado fora do último prazo para 
defesa previsto nesta Lei, relativo a crédito tributário ajuizado ou não: 

[...] 

§ 4º O Presidente do CAT deve, quando: 

[...] 

II - atendidos os requisitos exigidos no caput, admitir o pedido e determinar 
seu encaminhamento para apreciação. 

[...] 

Art. 45. Compete ao Conselho Pleno a apreciação, sem realização de 
diligências, do pedido de Revisão Extraordinária admitido pelo Presidente 
do CAT. 

§ 1º Excetuam-se da competência prevista neste artigo, o pedido de 
Revisão Extraordinária referente à: 

I - apreciação extraordinária do lançamento de sujeição a instância única, 
não julgado, hipótese em que o pedido deve ser apreciado, sem realização 
de diligências, pelo Julgador de Primeira Instância, em instância única; 

II - admissão de peça defensória, cuja admissão pelo Presidente do CAT 
acarreta o retorno do processo à fase em que houver ocorrido a ineficácia 
de intimação. [...]“ 

 
Pelo exposto, conheço do pedido de revisão de extraordinária, dou-

lhe provimento, para considerar IMPROCEDENTE o auto de infração. 
 

 
Sala das sessões plenárias, em 27 de outubro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01718/16 
 
Relator: Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Acessória. Extravio documentos 
fiscais. Procedência Parcial. 
 
I - Compete ao Conselho Pleno, a apreciação de pedido de 
revisão de ato processual apresentado pelo fora do último prazo 
para defesa, desde que fundamentado em prova inconteste de 
erro de fato substancial que implique alteração total ou parcial 
do lançamento (arts. 43, § 4º, II e 45 § 1º, ambos da Lei 
16.469/09); 
 
II - Deve ser declarado parcialmente procedente o auto de 
infração relativo a extravio de documentos fiscais quando 
sujeito passivo comprovar a entrega de parte dos documentos a 
órgão fazendário próprio. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 11 
de outubro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe parcial provimento, para considerar procedente em parte o auto de 
infração no valor da multa formal de R$ 17.207,40 (dezessete mil, duzentos e sete reais e 
quarenta centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros José Paixão de Oliveira 
Gomes, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de 
Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, 
Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Mauricio Ribeiro de Paiva, Mário de 
Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos 
Mariano, Heli José da Silva, Valdir Mendonça Alves, Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, 
Elias Alves dos Santos e Talita Pimenta Félix. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Em 04 de dezembro de 2013, o Fisco exige penalidade pecuniária da 
autuada, na condição de contribuinte, em razão desta ter, no mês de julho de 2011, 
extraviado cem (cem) notas fiscais modelo 1, série 1, numeradas de 0026 a 0125. 

 
A penalidade foi proposta por unidade de documento extraviado. 
 
Já lavrado o termo de perempção (fl. 17), a autuada apresenta 

pedido de revisão extraordinária onde requer a improcedência da inicial (fl. 20), pedido 
esse admitido parcialmente pela Presidência desta Casa, perante as provas da 
apresentação, em órgão próprio, de parte das notas fiscais objeto da autuação, com a 
comprovação de que 51 (cinquenta e um) documentos fiscais, numerados de 0026 e 0076, 
permanecem extraviados (fl. 33). 

 
É o relatório. 

 



 

QUESTÃO MERITÓRIA 

 

Dirigindo-me ao mérito do processo, acolho parcialmente as razões 
trazidas pela requerente, já que há nos autos prova da entrega de parte dos documentos 
fiscais tidos como extraviados pelo Fisco (fl. 31), remanescendo o extravio de 51 
(cinquenta e um) documentos fiscais, numerados de 0026 e 0076, cuja multa, quantificada 
ao valor unitário de R$ 337,40 (fl. 03) por documento, corresponde de R$ 17.207,40 
(dezessete mil, duzentos e sete reais e quarenta centavos). 

 
Tal situação, em face da presença inconteste de erro de fato 

substancial, mostra-se compatível com a possibilidade de apreciação representada pela 
revisão extraordinária prevista nos arts. 43, § 4º, II e 45 § 1º, ambos da Lei 16.469/09: 

 

“Art. 43. Compete ao Presidente do CAT o juízo de admissibilidade de 
pedido de Revisão Extraordinária apresentado fora do último prazo para 
defesa previsto nesta Lei, relativo a crédito tributário ajuizado ou não: 

[...] 

§ 4º O Presidente do CAT deve, quando: 

[...] 

II - atendidos os requisitos exigidos no caput, admitir o pedido e determinar 
seu encaminhamento para apreciação. 

[...] 

Art. 45. Compete ao Conselho Pleno a apreciação, sem realização de 
diligências, do pedido de Revisão Extraordinária admitido pelo Presidente 
do CAT. 

§ 1º Excetuam-se da competência prevista neste artigo, o pedido de 
Revisão Extraordinária referente à: 

I - apreciação extraordinária do lançamento de sujeição a instância única, 
não julgado, hipótese em que o pedido deve ser apreciado, sem realização 
de diligências, pelo Julgador de Primeira Instância, em instância única; 

II - admissão de peça defensória, cuja admissão pelo Presidente do CAT 
acarreta o retorno do processo à fase em que houver ocorrido a ineficácia 
de intimação. [...]“ 

 
Pelo exposto, conheço do pedido de revisão de extraordinária, dou-

lhe parcial provimento, para considerar PROCEDENTE EM PARTE o auto de infração no 
valor da multa formal de R$ 17.207,40 (dezessete mil, duzentos e sete reais e quarenta 
centavos). 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 01 de novembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01720/16 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica. 
Cerceamento do direito de defesa. Rejeitada. Pedido de 
diligência. Indeferido. Mérito. ICMS. Obrigação acessória. Falta 
de registro de documento relativo à entrada de mercadorias. 
Procedência em parte. 
 
1. Rejeita-se a arguição de cerceamento do direito de defesa, 
não havendo no processo nenhum óbice ao pleno exercício do 
direito de defesa; 
 
2. Indefere-se pedido de diligência, estando o processo pronto 
para julgamento, podendo-se decidir as questões nele tratadas; 
 
3. Os contribuintes do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 
cumprimento de obrigações tributárias, relacionadas com o 
ICMS, são obrigados a manter e escriturar os livros exigidos e a 
emitir documentos fiscais (CTE, art. 64, § 2°); 
 
4. O livro Registro de Entradas destina-se à escrituração da 
entrada, a qualquer título, de mercadoria no estabelecimento; 
(RCTE, art. 308, I);   
 
5. Declara-se procedente em parte o auto de infração quando o 
sujeito passivo trouxer ao processo provas que implicam na 
redução da exigência fiscal nele formalizada. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 12 de setembro de 2016, decidiu, por maioria de votos, rejeitar o pedido 
de diligência formulado pelo sujeito passivo. E, também, por maioria de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito 
de defesa. Foram vencedores os Conselheiros Paulo Diniz, Mário de Oliveira Andrade, 
Aldeci de Souza Flor e Victor Augusto de Faria Morato. Vencido o Conselheiro Edson 
Abrão da Silva. Quanto ao mérito, por maioria de votos, decidiu, conhecer da impugnação 
em Segunda Instância, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o 
auto de infração sobre a multa formal no valor de R$314.917,95 (trezentos e quatorze mil, 
novecentos e dezessete reais e noventa e cinco centavos). Foram vencedores os 
Conselheiros Paulo Diniz, Mário de Oliveira Andrade, Aldeci de Souza Flor e Victor 
Augusto de Faria Morato. Vencido o Conselheiro Edson Abrão da Silva que votou pela 
improcedência do auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 
deixou de escriturar no livro de registros de entrada relativo à escrituração fiscal digital - 
EFD, no período de 01.02.2010 a 31.12.2014, a totalidade dos documentos fiscais de 
entrada, sendo-lhe imputada a exigência da multa formal no valor de R$ 487.685,39 



 

(quatrocentos e oitenta e sete mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e trinta e nove 
centavos), juntamente com os acréscimos legais. 

 
Citados como infringidos o art. 64, § 2°, da Lei nº 11.651/91, c/c os 

arts. 308, 310 e 356-C, do Decreto n° 4852/97, proposta a penalidade prevista no art. 71, 
VII, "c", da lei n° 11.651/91 com redação da Lei nº 13.446/99. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, Relatório 

das Notas Fiscais não Encontradas (fls. 10 a 35) e CD contendo os arquivos EFD 
referentes aos exercícios de 2010 a 2015 e NFEs não Registradas relativas aos exercícios 
de 2010 a 2014 (fls. 36), dentre outros documentos. 

 
Intimado em 27.07.2015 (fls. 38), o sujeito passivo não comparece ao 

processo, sendo declarado revel (fls. 39). 
 
Revel, o sujeito passivo apresenta impugnação (fls. 45 a 46), o 

sujeito passivo informa que no anexo 1° contém a relação das notas fiscais as quais foram 
recusadas no ato do recebimento das mercadorias; o anexo 2° traz o numero a qual as 
notas fiscais foram registradas no SPED (contabilidade e fiscal também), e seu respectivo 
número original (notas fiscais questionadas); o anexo 3° traz a relação das notas fiscais 
emitidas indevidamente para a empresa e o anexo 4° traz as notas fiscais as quais foram 
extraviadas, e que não possuem entrada na Flávio’s Calçados e Esportes Ltda.  

 
Junta CD (fls. 55), dentre outros documentos. 
 
A Primeira Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio 

da Resolução n° 155/2015 (fls. 60 a 61), converte o julgamento em diligência, 
encaminhando o processo ao seu órgão de origem para que seu titular, determine ao 
autuante (ou substituto) analisar as alegações e as relações de notas fiscais contidas no 
referido CD apresentado pela impugnante, visando verificar a possibilidade destas 
alegações alterarem ou não este lançamento, procedendo a revisão do trabalho fiscal, se 
for o caso, elaborando demonstrativo conclusivo nos mesmos moldes do original.  

 
A Gerência de Auditoria de Varejo e Serviços, por meio do Despacho 

n° 0212/2015-GEAV (fls.62), encaminhou os autos à Delegacia de Fiscalização de 
Luziânia, para que o AFRE Júlio Cezar Schmaltz, tome as providências cabíveis alusivas a 
diligência solicitada pelo órgão julgador. 

 
O diligenciador intimou o contribuinte para apresentar os DANFEs 

que acompanharam o retorno das mercadorias não recebidas com a motivação da recusa 
em seu verso referentes às notas fiscais eletrônicas constantes da relação apresentada no 
CD-R em seu anexo 1° da manifestação do sujeito passivo (fls. 63). 

 
Intimado, o sujeito passivo juntou e-mail (fls. 65), relação de notas 

fiscais (fls. 66 a 67) e declaração (fls. 68). 
 
O diligenciador, em relatório (fls. 125 a 126), informa que: 
 
1) Quanto à relação de notas fiscais de Devolução de mercadorias 

emitidas pelo fornecedor (com referência às notas fiscais não registradas autuadas) em 
virtude do não recebimento pelo sujeito passivo das respectivas mercadorias, foram todas 
excluídas após a comprovação de idoneidade das mesmas; 

 



 

2) Quanto à relação de notas fiscais com a numeração incompleta 
foram todas excluídas após a conferencia de registro das mesmas na escrituração fiscal 
do sujeito passivo; 

 
3) Quanto à relação de notas fiscais referentes à alegação de 

Emissão indevida realizada pela empresa Mangels Indústria e Comércio Ltda, conforme e-
mail anexo apresentado pelo sujeito passivo, não foram consideradas pois trata-se de 
notas fiscais emitidas em 2010, 2011, 2012 e 2013, ou seja, perdeu-se o prazo para o 
devido procedimento legal que seria o cancelamento das mesmas ser efetuado pelo 
remetente; 

 
4) Quanto à alegação de Extravio de mercadorias da nota fiscal n° 

250296-13 conforme declaração da empresa Alpargatas S.A, apresentada pelo sujeito 
passivo, não foi considerada em virtude de não ser relatado qual o tipo de evento e nem 
anexado documentação comprobatória (boletim de ocorrência ou outro) que comprovasse 
o referido extravio; 

 
5) Houveram alterações nos lançamentos que resultam na 

elaboração do ANEXO ESTRUTURADO CORRIGIDO – DETALHAMENTO DO CRÉDITO 
TRIBUTÁRIO (fls. 122 a 124), tendo como valor total do crédito tributário a importância de 
R$ 315.598,51 (trezentos e quinze mil quinhentos e noventa e oito reais e cinquenta e um 
centavos). 

 
Além do ANEXO ESTRUTURADO CORRIGIDO – DETALHAMENTO 

DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (fls. 122 a 124), o revisor junta Relatório de Notas Fiscais não 
Encontradas e extratos de NFes (fls. 69 a 121). 

 
Intimado, o sujeito passivo manifesta-se acerca do resultado dessa 

diligência consoante fls. 132 a 137, oportunidade em que formula arguição de nulidade da 
peça básica, relacionando a hipótese de cerceamento do direito de defesa, e pede nova 
diligência. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

PRELIMINAR 
 
Apreciando a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela 

autuada, por cerceamento do direito de defesa, manifesto-me pela sua rejeição, tendo em 
vista que foi oportunizado ao sujeito passivo as condições de contestação do presente 
lançamento, observando que que os dados constantes do ANEXO ESTRUTURADO 
CORRIGIDO – DETALHAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (fls. 122 a 124) foram 
extraídos do Relatório de Notas Fiscais não Encontradas (fls. 69 e seguintes), não 
havendo cerceamento do direito de defesa. 

 
MÉRITO 

 
A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 

deixou de escriturar no livro de registros de entrada relativo à escrituração fiscal digital - 
EFD, no período de 01.02.2010 a 31.12.2014, a totalidade dos documentos fiscais de 
entrada, sendo-lhe imputada a exigência da multa formal no valor de R$ 487.685,39 



 

(quatrocentos e oitenta e sete mil seiscentos e oitenta e cinco reais e trinta e nove 
centavos), juntamente com os acréscimos legais. 

 
Fundamentam a exigência fiscal, o art. 64, § 2°, do Código Tributário 

Estadual (CTE) e os arts. 308, I e 356-C, § 1°, I, dentre outros, do Regulamento do CTE 
(RCTE): 

 
Art. 64. [...] 
 
§ 2º Os contribuintes do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 
cumprimento de obrigações tributárias, relacionadas com o ICMS, são 
obrigados a manter e escriturar os livros exigidos e a emitir documentos 
fiscais. 

 
Art. 308. O livro Registro de Entradas destina-se à escrituração da 
(Convênio SINIEF SN/70, art. 70): 
 
I - entrada, a qualquer título, de mercadoria no estabelecimento; 
 
II - utilização de serviço pelo estabelecimento. 

 
Art. 356-C. A Escrituração Fiscal Digital - EFD - compõe-se da totalidade 
das informações, em meio digital, necessárias à apuração do imposto 
referente à operação e prestação praticada pelo contribuinte do ICMS ou 
IPI, bem como outras de interesse da administração tributária e da 
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB - (Ajuste SINIEF 2/09, 
cláusula primeira, § 1º). 
 
§ 1º O contribuinte deve utilizar a EFD para efetuar a escrituração dos 
seguintes livros fiscais (Ajuste SINIEF 2/09, cláusula primeira, § 3º): 
 
I - Registro de Entradas; 
[...] 

 
Na impugnação, o sujeito passivo formulou alegações e apresentou 

CD contendo relações de notas fiscais, que motivaram a Primeira Câmara a exarar a 
Resolução n° 155/2015 (fls. 60 a 61), baixando os autos em diligência, para que agente do 
Fisco verifique a possibilidade destas alegações alterarem ou não este lançamento, 
procedendo a revisão do trabalho fiscal, se for o caso, elaborando demonstrativo 
conclusivo nos mesmos moldes do original.  

 
A diligência (fls. 125 a 126) acatou parte da argumentação da defesa, 

tendo revisado os autos, consignando no ANEXO ESTRUTURADO CORRIGIDO – 
DETALHAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (fls. 122 a 124) a base de cálculo no valor 
de R$ 1.262.394,03 (um milhão duzentos e sessenta e dois mil trezentos e noventa e 
quatro reais e três centavos) e a multa formal no valor de R$ 315.598,51 (trezentos e 
quinze mil quinhentos e noventa e oito reais e cinquenta e um centavos). 

 
Prosseguindo no voto, observo que embora tenha sido oportunizado 

ao sujeito passivo as condições de contestação do presente auto de infração, após a 
revisão fiscal determinada pela Resolução n° 155/2015 (fls. 60 a 61) e o Despacho n° 
218/2016-DRFLUZ, o mesmo não consegui demonstrar a regularidade total de todos os 
registros ou falta deles, levantados pelo Fisco tanto na autuação quanto na revisão. 

 

https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/SINIEF/CVSN_70.htm#A70
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/ajustes/2009/AJ_002_09.htm
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/ajustes/2009/AJ_002_09.htm


 

Dos documentos juntados pelo sujeito passivo (fls. 65 e 68), que não 
foram acolhidos pela revisão, apenas o último (fls. 68) está em condições de ser 
considerado, pois traz a identificação do emitente da Nota Fiscal n° 250296-13; já o 
documento de fls. 65 trata-se apenas de um e-mail trocado entre funcionários das duas 
empresas, não podendo ser admitido como prova suficiente para ilidir o processo. 

 
Então o valor de R$ 2.722,44 (dois mil setecentos e vinte e dois reais 

e quarenta e quatro centavos), total da Nota Fiscal n° 250296-13, deve ser deduzido de 
R$ 1.262.394,03 (um milhão duzentos e sessenta e dois mil trezentos e noventa e quatro 
reais e três centavos), base de cálculo apurada na revisão. Feita a dedução, a base de 
cálculo para a incidência da multa é de R$ R$ 1.259.671,59 (um milhão duzentos e 
cinquenta e nove mil seiscentos e setenta e um reais e cinquenta e nove centavos), 
calculada a multa no percentual de 25% sobre esse valor, obtém-se R$ 314.917,95 
(trezentos e quatorze mil novecentos e dezessete reais e noventa e cinco centavos), valor 
da multa para o qual deve ser alterado o lançamento. 

 
Quanto ao pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo, 

indefiro-o, tendo em vista que o processo está pronto para julgamento, podendo-se decidir 
as questões nele tratadas. 

 
Ante o exposto, rejeito o pedido de diligência formulado pelo sujeito 

passivo. Rejeito a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por 
cerceamento do direito de defesa. Quanto ao mérito, conheço da impugnação em 
Segunda Instância, dou-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o 
auto de infração sobre a multa formal no valor de R$ 314.917,95 (trezentos e quatorze mil, 
novecentos e dezessete reais e noventa e cinco centavos). 

 
 

Sala das sessões, em 03 de novembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01721/16 
 
Relator: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pela autuada, por insegurança na determinação da 
infração. Rejeitada. Decisão unânime. Multa formal. Documentos 
fiscais considerados extraviados. Procedente em parte. Decisão 
unânime.  
 
1. Torna-se inócuo o questionamento sobre nulidade da lide, 
quando tal inquirição for desprovida de amparo legal; 
 
2. Julga-se parcialmente procedente o auto de infração, quando 
a instrução processual apontar que o polo passivo cumpriu 
parcialmente a exigência exordial. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 30 de setembro de 2016, decidiu por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração.  Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente 
em parte o auto de infração sobre  a multa formal no valor de R$ 1.424,08 (um mil, 
quatrocentos e vinte e quatro reais e oito centavos) . Participaram do julgamento os 
Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, Victor Augusto de Faria Morato, 
Masayuki Missao, Mário de Oliveira Andrade e Aldeci de Souza Flor. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo, extraviou as notas 
fiscais, modelo 01, serie 01, de numeração 8.100 a 8.175 e 8.201 e 8.225, conforme 
termos de protocolos de entregas de documentos fiscais, em atendimento a notificação de 
30/01/2014. Em consequência, fica sujeito à multa formal no valor de R4 356.02 por 
documento, perfazendo um total de R$ 71.204,00. 

 
Foram indicados como infringidos as disposições dos artigos 64 e 

146, parágrafo único, Lei 11651/91.Com penalidade proposta do artigo 71, XVIII, "a', da 
Lei 11651/91 com redação da Lei 12.806/95. 

 
Anexados aos autos os seguintes documentos: detalhamento do 

credito tributário, notificação, protocolo de entrega de documentos, consulta resumida do 
contribuinte pessoa jurídica, consulta por razão social, "fls. 03 a 10. 

 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida no processo 

ou apresentar Impugnação em Primeira Instância. 
 
Lavrado Termo de Revelia, "fls. 11'. 
 
O sujeito passivo foi novamente intimado "fls. 15", pagar a quantia 

exigida no processo ou apresentar Impugnação em Segunda Instância. 



 

 
O sujeito passivo se manifesta "fls. 18 a 24", alegando 

preliminarmente que, há insegurança na determinação da infração, pois, não houve 
extravio de notas fiscais, o que ocorreu foi tão somente a não apresentação das vias fixas, 
pois referidas notas encontram-se todas devidamente registradas no livro Registro de 
Saídas (doc. 04 e 05). 

 
No mérito alega que, as notas fiscais, modelo 01, serie 01, de 

numeração 8.100 a 8.175 e 8.201 a 8.225, foram todas emitidas e consignadas no livro 
registro de saídas, não havendo qualquer prejuízo aos cofres públicos, tendo em vista que 
as operações praticadas, trata-se de emissão de nota fiscal, para acobertar o transporte 
de animais arrematados em leilão, e por isso não transfere e nem gera créditos de ICMS, 
trata-se de outras operações não tributadas. 

 
Assevera que, o Impugnante, desenvolve atividades de 

intermediação de negócios na modalidade de leilão de gado bovino, onde não efetua por 
sua conta e ordem operações de vendas e compras de gado bovino. 

 
Argui que, desta forma, considerando a atividade desenvolvida, todas 

as notas fiscais emitidas tratam-se de outras operações não tributadas pelo ICMS, o que 
não transfere e nem gera credito. Ao final requer, que preliminarmente seja declarada a 
nulidade do auto de infração, ante a insegurança na determinação da infração. No mérito, 
que seja julgado improcedente o lançamento. Pede deferimento. Anexou documentos "fls. 
25 a 50". 

 
É o relatório. 
 
 

VOTO 
 

Sobre a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, 
por insegurança na determinação da infração, a rejeito, por não haver nos elementos 
constitutivos da lide qualquer afronta ao capítulo que trata da nulidade dos atos 
processuais, insertos no inciso IV do artigo 20 da Lei nº. 16.469/09. A infração e a 
correspondente penalidade foram corretamente aplicadas. A instrução processual, em 
sede cognitiva efetivada com clareza. Assim, rejeitada está a preliminar em comento.  

 
Com a questão incidental solucionada, volvo-me à razão de direito 

desta demanda, onde verifiquei que o polo passivo comprovou nos autos que as notas 
fiscais, que foram consideradas extraviadas, na verdade estão escrituradas no livro 
registro de saída mercadoria, conforme pode ser conferido às fls. 37 a 43. 

 
Destaco que a operação na gera omissão no cumprimento da 

obrigação tributária principal, o que faculta agrupa-las.   
 
Assim, aplico a penalidade prevista no §3º do artigo 71 do CTE, que 

será transcrito na sequência, o que torna o feito procedente em parte, na importância de 
R$ 1.424,08 (um mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e oito centavos), referente a 
multa formal.  

 
Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas:  
 
[...] 
 



 

§ 3º As multas previstas nas alíneas “a” do inciso XVIII e “a” do inciso XX 
poderão ser aplicadas por grupos de até 25 documentos para nota fiscal, 
modelos 1 ou 1-A, conhecimento de transporte, modelos 8, 9 ou 11, 
conhecimento aéreo, modelo 10, e de até 50 documentos para os demais 
documentos fiscais, quando da prática da irregularidade não ensejar, ainda 
que indiretamente, falta de pagamento de imposto. 

 
Pelo exposto, voto rejeitando a preliminar de nulidade da peça 

básica, arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração. Quanto ao 
mérito, também por votação unânime, conheço da impugnação em Segunda Instância, 
dou-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de infração sobre 
a multa formal no valor de R$ 1.424,08 (um mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e oito 
centavos) . 

 
 

Sala das sessões, em 03 de novembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01722/16 
 
Relator: Conselheiro Mário de Oliveira Andrade 
 

 
EMENTA: Obrigação Acessória. Multa Formal. Omissão de 
registro de notas fiscais de aquisição no Livro Registro de 
Entradas. Procedente com Aplicação do § 8º do artigo 71 do 
CTE.  
 
Quando o sujeito passivo deixar de cumprir uma obrigação 
acessória, esse deve responder pela penalidade prevista para a 
infração à legislação tributária, entretanto, deve ser aplicada a 
forma privilegiada, prevista no § 8º, do Artigo 71 da Lei 
11.651/91, se ficar evidenciado que a infração cometida não 
resultou em falta de pagamento de imposto, ainda que 
indiretamente. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 12 de setembro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso voluntário, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente o auto de 
infração, com a aplicação  do benefício previsto no § 8º do Art. 71 do CTE.  Participaram 
do julgamento os Conselheiros Mário de Oliveira Andrade, Edson Abrão da Silva, Aldeci 
de Souza Flor, Victor Augusto de Faria Morato e Paulo Diniz. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

De acordo com o histórico do auto de infração, datado de 
27/02/2015, o sujeito passivo deixou de promover a escrituração no livro registro de 
entradas das notas fiscais eletrônicas, modelo 55, constantes da relação em anexo, 
emitidas no período de 01/01/2013 a 12/02/2015. Em consequência desse fato, o sujeito 
passivo fica sujeito à multa formal, na importância de R$ 1.971.600,98 (um milhão, 
novecentos e setenta e um mil, seiscentos reais e noventa e oito centavos), 
correspondente a 25% da importância de R$ 7.886.404,04 (sete milhões, oitocentos e 
oitenta e seis mil, quatrocentos e quatro reais e quatro centavos), valor total das 
operações, e dos acréscimos legais. 

 
O valor total do crédito tributário exigido até a data da lavratura do 

auto de infração é de R$ 2.035 622,61 (dois milhões, trinta e cinco mil, seiscentos e vinte e 
dois reais e sessenta e um centavos), conforme consta no campo do crédito tributário da 
peça básica. 

 
No campo próprio do auto de infração foram apontados como 

infringidos o artigo 64 da Lei 11.651/91 combinado com o artigo 308 do Decreto 4.852/97 e 
artigos 61 e 63 da Resolução CGSN nº 94/2011. Foi proposta a aplicação da penalidade 
do artigo 71, inciso VII, alínea "c" da Lei 11.651/91, com a redação da Lei 13.446/1999. 

 
Na descrição complementar da ocorrência, folha 07 dos autos, os 

autores do lançamento esclarecem que segue em anexo uma relação contendo todas 
notas fiscais eletrônicas, emitidas no período de 01/10/2013 a 12/02/2015 e mídia em CD 
com as respectivas notas fiscais em arquivos XML. 



 

 
Informam, ainda, que o contribuinte não atendeu à notificação 

expedida para a entrega dos livros fiscais e documentos fiscais. Afirmam que a empresa 
encontra-se com o cadastro suspenso por desaparecimento do endereço declarado desde 
18/09/2014. Por fim, relatam que foram lavrados em desfavor do contribuinte os autos de 
infração de números: 4011403350414 (falta de solicitação de baixa do cadastro); 
4011403351062 (penalidade pelo não atendimento da notificação fiscal) e 4011403373384 
(ausência do livro fiscal). 

 
Para a instrução processual, os Auditores Fiscais anexaram aos 

autos os seguintes documentos: Anexo Estruturado- Detalhamento do Crédito Tributário, 
folhas 04 a 06, Anexo Estruturado-Descritivo Complementar da Ocorrência, folha 07, 
Relação das Notas Fiscais Eletrônicas, folhas 08 a 14, Notificação Fiscal, folha 16, 
Relatório Digital com mídia em CD, folha 18. 

 
Intimada para pagamento da quantia exigida ou para apresentar 

impugnação em Primeira Instância, a empresa autuada ingressa com defesa, constante às 
folhas 23 a 28, na qual aduz que a penalidade é confiscatória, argumenta que as notas 
fiscais eram de transferências de mercadorias da matriz para a filial do Estado de Goiás, 
situação que não causou prejuízo ao erário goiano, assim, requer a aplicação da multa da 
forma privilegiada, prevista no § 8º do artigo 71 do CTE. 

 
O julgador monocrático prolata a Sentença de nº 3.484/2015 - JULP, 

folhas 53 e 61 dos autos, na qual deixa de analisar o caráter confiscatório da penalidade, 
em razão da vedação contida no § 4º do artigo 6º da Lei 16.469/2009, e julga procedente o 
auto de infração sem aplicação da forma privilegiada do § 8º do artigo 71 do CTE. 

 
Regularmente notificada da decisão singular, a empresa autuada 

ingressa com recurso voluntário, folhas 65 a 70, alegando que a decisão singular deve ser 
reformada para aplicar a forma privilegiada da penalidade, prevista no § 8º do artigo 71 do 
CTE, argumenta que o procedimento da fiscalização exige apenas multa formal porque a 
infração cometida não resultou em falta de recolhimento de ICMS. Aduz que se houvesse 
prejuízo ao erário estadual o fisco estaria exigindo imposto do recorrente. 

 
Para comprovar que não houve prejuízo ao erário goiano, o 

contribuinte juntou aos autos fotocópias dos livros Registros de Entradas, folhas 71 a 159 
dos autos, alegando que as notas fiscais foram escrituradas neles. 

 
Por fim, a defesa do sujeito passivo requer a improcedência do auto 

de infração, e, sucessivamente, a aplicação da forma privilegiada da penalidade, prevista 
no § 8º do artigo 71 da Lei 11.651/91. 

 
Em seguida, os autos foram encaminhados para julgamento, e, na 

oportunidade, por maioria de votos, a Terceira Câmara Julgadora decidiu encaminhar os 
autos, por intermédio da Resolução 032/2016, para que fosse verificado pelos autores do 
lançamento, se as notas fiscais foram escrituradas nos livros fiscais apresentados pelo 
sujeito passivo e se ocorreu o pagamento de ICMS. 

 
Em resposta à solicitação da Câmara Julgadora, o diligenciador 

informa que os livros fiscais foram autenticados após a notificação do auto de infração, 
conforme comprova a data da autenticação do livros fiscais constante no relatório de 
autenticação fiscal, folha 166 dos autos, assim, entende o revisor que ficou configurado 
que o contribuinte providenciou os documentos solicitados após o procedimento fiscal. 



 

 
A defesa do sujeito passivo se manifesta a respeito do relatório 

diligencial, reiterando que a penalidade é abusiva, requerendo a improcedência do auto de 
infração e o benefício da aplicação da forma privilegiada, prevista no § 8º do artigo 71 do 
CTE. 

 
É um breve relatório. 
 
 

VOTO 
 

 
O lançamento em análise é relativo à penalidade aplicada ao sujeito 

passivo pela não escrituração no Livro Registro de Entradas de notas fiscais de aquisição 
de mercadorias.  

 
O sujeito passivo alega em sua defesa que a penalidade aplicada 

tem efeito confiscatório, ao analisar esse argumento do sujeito passivo, percebo que o 
dispositivo aplicado pela fiscalização é o mais específico para a infração apontada, 
ocorrendo a absoluta subsunção do fato à norma, não havendo como proceder qualquer 
alteração na penalidade aplicada e nem como apreciar o alegado efeito confiscatório da 
multa, face ao que dispõe o § 4º do artigo 6º da Lei 16.469/09. 

 

Art. 6º Compete ao Conselho Administrativo Tributário -CAT- apreciar: 

[...] 

§ 4º Não pode haver decisões que impliquem apreciação ou declaração de 
inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato normativo expedido pela Administração 
Tributária. 

[...] 

 
Outro argumento do sujeito passivo é que realizou a escrituração dos 

livros fiscais, porém, conforme ficou evidenciado na realização da diligência, a 
escrituração dos livros fiscais somente ocorreu após a ação fiscal. 

 
Desse modo entendo que a aplicação da penalidade foi realizada em 

plena harmonia com a legislação, devendo o auto de infração ser considerado procedente. 
 
No entanto, com a escrituração dos livros fiscais, o fisco estadual tem 

como fiscalizar o contribuinte, e até a presente data não houve nenhuma comprovação de 
que da infração de não escriturar as notas fiscais implicou falta de recolhimento de tributo. 
Aliás, nesse período da não escrituração das notas fiscais, o recolhimento de tributo era 
efetuado pelo contribuinte no regime de tributação do Simples Nacional. 

 
Assim, o fato do sujeito passivo não ter escriturado as notas fiscais 

relacionadas no Demonstrativo de Notas Fiscais Não Registradas, folhas 08 a 14 do 
autos, não implicou falta de recolhimento do ICMS. Desta forma, entendo que é 
perfeitamente cabível a aplicação do § 8º do artigo 71 do CTE, que regulamenta o 
seguinte: 

 

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO § 8º DO ART. 71 PELO ART. 1º DA LEI Nº 16.241, DE 18.04.08 - 
VIGÊNCIA: 01.05.08. 



 

§ 8º Quando da prática das irregularidades descritas nos incisos V ao XII 
deste artigo não resultar, ainda que indiretamente, falta de pagamento de 
imposto, a multa aplicável corresponderá a 50% (cinqüenta por cento) do 
valor fixado para a respectiva infração. 

 
 Pelas razões expostas, conheço do recurso voluntário dou-lhe 

parcial provimento para julgar procedente o auto de infração, porém com a aplicação da 
forma privilegiada, prevista no § 8º do artigo 71 da Lei 11.651/91. 
 

 
 

Sala das sessões, em 09 de novembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01732/16 
 
Relatora: Conselheira Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Extravio de nota fiscal. 
 
Não procede a aplicação de penalidade formal quando o sujeito 
passivo comprova a apresentação das notas fiscais à repartição 
fiscal. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 14 de outubro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, 
José Pereira D'abadia, Gilmar Rodrigues de Almeida, José Luiz Rosa e Valdir Mendonça 
Alves. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

 
A descrição do fato é de que o sujeito passivo não apresentou a 

Delegacia Fiscal de sua circunscrição, no prazo de dez dias, contados da data da Portaria 
023/2013 de suspensão da inscrição no cadastro estadual, conforme Diário Oficial 21740 
de 27/12/2013, as notas fiscais modelo 2, série D1, de 001 a 250, razão pela qual são 
consideradas extraviadas. 

 
O sujeito passivo foi intimado em instância singular, mas não se 

manifestou, por isso lavrado o termo de revelia, fls. 10. 
 
Em impugnação à Segunda Instância argumenta que fez a 

entrega de todos os documentos ao órgão fiscal, no momento em que requereu a baixa de 
sua empresa, conforme consta nos documentos às fls. 25/26. 

 
 

V O T O 

 
 
Ao comparecer ao feito o impugnante traz o informativo sobre a 

apresentação das notas fiscais, objeto da autuação, Anexo II, fls. 25, com o evento de que 
parte dessas foram usadas (001 a 074) e parte não usadas (075 a 250), ficaram sob a sua 
responsabilidade pela guarda e conservação pelo prazo decadencial, conforme termo de 
fiel depositário, fls. 26, tudo (informativo e termo de depositário) devidamente carimbados 
pela AGENFA Especial de Jaraguá e assinados pelo contribuinte e servidor. 

 
Foram juntados aos autos, também, o comprovante de 

homologação de baixa e certidão de baixa cadastral da pessoa jurídica. 
 
Diante disso, conclui-se que o sujeito passivo ao deixar de 

cumprir com a obrigação acessória, conforme então detectado pelo Fisco, ensejou a 
aplicação da multa respectiva pela autoridade fiscal, contudo com verificação, ainda que 



 

posteriormente a autuação, levou a não confirmar a acusação inicial, dada a apresentação 
dos documentos fiscais à Delegacia Fiscal de sua circunscrição. 

 
Posto isso, conheço da impugnação em Segunda Instância, 

dou-lhe provimento, para considerar improcedente o crédito tributário. 
 

 
 

Sala das sessões, em 10 de novembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01737/16 
 
Relator: Conselheiro Renato Moraes Lima 
 

 
EMENTA: Pena pecuniária. Uma vez que demonstrada a 
apresentação, na repartição fiscal, de livros e documentos 
fiscais presumivelmente extraviados em virtude de portaria de 
suspensão cadastral por desaparecimento, fica afastada essa 
acusação. Improcedente. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 26 de fevereiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Renato Moraes Lima, Carlos Andrade 
Silveira, Victor Augusto de Faria Morato, Masayuki Missao e Edson Abrão da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A reclamação no presente auto de infração é de extravio de 
notas fiscais, mod. 1, de 001 a 175, Livros Fiscais de 2007 e 2008, Livro de Registro de 
Entradas – LRE, Livro de Registro de Saídas – LRS, Livro de Registro de Apuração do 
ICMS – LRAICMS e Livro de Registro de Inventário – LRI, bem como o Livro de Registro 
de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrência – LRUDFTO de 2007 e 
2010, implicando um total de 10 livros, e perfazendo 185 eventos, o que é presumido em 
virtude de não apresentação após 10 dias da publicação da portaria de suspensão 
cadastral por desaparecimento do contribuinte do endereço cadastral, ao valor unitário de 
R$ 312,11 por cada evento, totalizando R$ 57.740,35. 

 
São citados como infringidos o CTE, Art. 64 e o RCTE, Art. 109. 

É proposta a pena pecuniária prevista no CTE, Art. 71, XVIII, “a”. 
 
Instruem os autos o detalhamento do crédito tributário; o 

relatório do Sistema de Controle de Impressão/Autenticação de Documentos Fiscais – 
CIAF; o relatório de autenticação de livros fiscais; e a consulta por contribuinte em Portaria 
de Suspensão Cadastral. 

 
Regularmente intimado o empresário individual, fls. 13 e 14, 

tornou-se revel, fls. 15. Agora, intimado a impugnar em segunda instância, fls. 17 e 18, 
comparece aos autos com peça defensória de fls. 21 e 22, citando os documentos 
utilizados e não utilizados, bem como o fato de já terem sido apresentados juntamente 
com os livros fiscais neste feito reclamados. 

 
 Conforme fls. 06, relatório do CIAF, as notas fiscais de 001 a 

125 tiveram AIDF em 25/10/2000, podendo ser, portanto, utilizadas até 25/10/2002, para 
fatos geradores cuja decadência iniciou-se, no máximo, em 1.º/01/2003, para os quais a 
decadência verifica-se em 1.º/01/2008. Como a ciência ocorreu em 11/01/2013, fls. 14, já 
não mais eram exigíveis tais documentos. 

 
Os 50 documentos de 126 a 175 tiveram AIDF em 17/07/2007, 

tendo validade até 17/07/2009, e iniciando-se o prazo do período decadencial no máximo 



 

em 1.º/01/2010, para o que somente ocorreria a decadência desses possíveis fatos 
geradores a partir de 1.º/01/2015, portanto, após à data da ciência. Destes 50 
documentos, 25 foram apresentados, de 151 a 175, fls. 25, remanescendo sem 
apresentação e sendo exigíveis os documentos de 126 a 150. 

 
O impugnante apresenta outros comprovantes de entrega de 

livros e documentos que são juntados aos autos, fls. 27 a 31, porém sem qualquer 
validade por serem anteriores à data da ciência ou sem aposição de indicação de 
recebimento por algum funcionário de repartição fiscal (é juntado principalmente um 
Termo de Fiel Depositário, fls. 27, não recibado pela Delegacia Fiscal, citando os 
documentos fiscais de 126 a 150, bem como os livros reclamados; saliente-se, porém, que 
na reclamação nestes autos consta o RUDFTO de 2007 e de 2010, portanto 2 livros, mas 
nesse Termo de Fiel Depositário só consta um RUDFTO, o que é possivelmente correto, 
uma vez que este livro seja de escrituração manual e, portanto, não escriturado por ano, 
mas escriturado pelo tempo em que houver folhas disponíveis para seu uso). Assim, é 
proposta a resolução n.º 127/2015-I CJUL, fls. 38 a 40, determinando a realização de 
diligência para confirmar ou não a veracidade do Termo de Fiel Depositário de fls. 27, o 
que é, então, confirmado nas fls. 42. 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Uma vez que confirmada a veracidade do Termo de Fiel 
Depositário de fls. 27, fica confirmada a apresentação dos documentos indicados como 
extraviados, sendo, por unanimidade de votos, julgado o presente auto de infração 
improcedente. 

 
É o voto. 

 
 

Sala das sessões, em 04 de novembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01741/16 
 
Relatora: Conselheira Nislene Alves Borges 
 

 
EMENTA: ICMS. Preliminar. Nulidade da peça básica por 
cerceamento do direito de defesa, por insegurança na 
determinação da infração e incompetência funcional. Rejeição. 
Decisão unânime. Obrigação Acessória. Deixou de registrar 
notas fiscais no livro Registro de Entradas. Procedência parcial. 
Decisão Unânime. Preliminar de exclusão do solidário da lide. 
Rejeitada. Decisão não unânime. 
 
I - Não se acolhe a arguição de nulidade da peça decisória por 
cerceamento do direito de defesa, quando se fizer demonstrado 
nos autos que o sujeito passivo se utilizou do pleno exercício do 
contraditório, bem como da ampla defesa, princípios primordiais 
do processo administrativo tributário; 
 
II - Rejeita-se a arguição de insegurança na determinação da 
infração, estando a irregularidade fiscal claramente relatada e o 
auto de infração devidamente instruído; 
 
III – Estando comprovado que os servidores encontram-se 
revestidos da competência legal para efetuarem o lançamento, 
nos termos da lei n° 13.266/98, não há que se falar em nulidade 
por incompetência funcional; 
 
IV – Mediante provas que pudessem afastar parcialmente a 
exigência fiscal, deve-se reformar a exigência fiscal. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 17 de fevereiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, por cerceamento ao 
direito de defesa, por insegurança na determinação da infração e por incompetência 
funcional da autoridade lançadora. Participaram do julgamento os Conselheiros Nislene 
Alves Borges, João Divino de Brito e Talita Pimenta Félix. Quanto ao mérito, também por 
votação unânime, conhecer da impugnação, dar-lhe parcial provimento para considerar 
procedente em parte o auto de infração no valor da multa formal de R$ 9,49 (nove reais e 
quarenta e nove centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros Nislene Alves 
Borges, João Divino de Brito e Talita Pimenta Félix. Por maioria de votos, rejeitar a 
adequação da penalidade para a prevista no art. 71, inciso XXII, alínea "a", da Lei 
11.651/91. Foram vencedores os Conselheiros Nislene Alves Borges e João Divino de 
Brito. Vencida a Conselheira Talita Pimenta Félix. E, por maioria de votos, rejeitar a 
aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º do art. 71 da Lei nº 11.651/91. Foram 
vencedores os Conselheiros Nislene Alves Borges e João Divino de Brito. Vencida a 
Conselheira Talita Pimenta Félix. 
 



 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta da acusação neste procedimento fiscal que o sujeito passivo 
apresentou o arquivo da Escrituração Fiscal Digital – EFD, referente ao mês de 
dezembro de 2012 com omissão do Registro C-100 (Registro de Entradas). Fica sujeito 
portanto à multa formal de 25% do valor das Notas Fiscais de Entradas não 
apresentadas no referido registro, e os devidos acréscimos legais. 

Como infringidos, a fiscalização mencionou o art. 64 do CTE, c/c o 
art. 308 do RCTE. E propôs a penalidade prevista no art. 71, VII, “c” do CTE. 

Regularmente intimado a pagar o crédito tributário exigido ou a 
apresentar impugnação em primeira instância, o sujeito passivo torna-se revel pelo não 
comparecimento nessa instância de defesa, fato que justifica o Termo de Revelia lavrado 
às fls. 13 dos autos.  

Novamente intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação às 
Câmaras Julgadoras em que alega em preliminar a nulidade do lançamento por 
cerceamento ao direito de defesa, pela falta de notificação pelo fisco ao sujeito passivo 
para apresentação dos arquivos, antes que fosse lavrado o presente auto de infração.  
Por insegurança na determinação da infração, por discordar do enquadramento da 
penalidade proposta pela fiscalização, pugnando ao mesmo tempo por sua adequação, 
no caso de prevalecer a acusação, para a prevista no art. 71, inciso XXII, inciso “a” do 
CTE, por entender ser a mais adequada para a situação.  

Alega ainda nulidade por incompetência funcional pelo fato de que 
servidor do fisco da classe AFRE I ter procedido ao lançamento sem que para tanto 
apresentasse portaria que lhe concedesse tal competência. No mérito, alega que houve 
apresentação dos arquivos sob acusação de forma espontânea, em retificação ao 
arquivo da EFD, na data de 31/03/2013 e a intimação da presente acusação se deu na 
data de 18/04/2013, antes da ocorrência de qualquer procedimento fiscal que afastasse a 
condição de espontaneidade da apresentação dos arquivos. Pede ainda pela aplicação 
da forma privilegiada da penalidade prevista no §8º do Art. 71 do CTE, caso prevaleça a 
acusação da qual se defende o sujeito passivo. 

Em julgamento na Segunda Câmara deste Conselho Administrativo, 
por proposição deste relatora, converteu-se o julgamento em diligência para verificação 
quanto à apresentação dos arquivos com os registros tipo C-100 de forma espontânea e 
se, caso tenha havido a retificação de maneira espontânea, se houve a totalidade do 
registro das notas fiscais, cuja multa formal encontra-se sob exigência nestes autos. 

Em resposta à diligência, fls. 54, a auditora fiscal informa que não 
houve notificação ou outro documento apresentado ao sujeito passivo que 
descaracterizasse a espontaneidade da apresentação do arquivo EFD retificador, e 
informa ainda que no arquivo retificado apresentado pelo sujeito passivo, pode-se afirmar 
que houve registro de quase totalidade das notas fiscais, exceto pela apresentação da 
nota fiscal de entrada com valor no valor total de R$ 37,97 (trinta e sete reais e noventa e 
sete centavos). 

É esse o relatório.  

 

                             V O T O 
 

Em preliminar, a autuada argui a nulidade do presente procedimento 
por considerar que houve cerceamento ao seu direito de defesa, e ainda que o 
lançamento estaria nulo por insegurança na determinação da infração. 



 

Relativamente à alegação de que o lançamento encontra-se 
inseguro, por discordar do enquadramento da penalidade proposta pela fiscalização, 
afasto essa preliminar arguida pela defesa, e justifico o voto afirmando que um lançamento 
seguro se reveste de clara descrição do fato; de indicação dos elementos que 
compuseram a base de cálculo do imposto; de descrição das capitulações infracionais e 
de penalidade.  

Percebe-se que foram cumpridos no presente procedimento fiscal 
todos esses requisitos, que o sujeito passivo identifica com precisão a acusação que lhe é 
imputada, tanto que trouxe clara defesa em todas as fases processuais sobre a infração o 
de que está sendo acusado. Portanto, claramente, não estamos diante de um lançamento 
inseguro e também não há como considerar cerceado seu direito, posto que se defende 
com precisão da acusação no presente procedimento fiscal. 

Em seguida, argui a nulidade por incompetência funcional sob o 
argumento de que os auditores fiscais classe I (AFRE I), autores do procedimento fiscal, 
não seriam detentores de competência para efetuar o lançamento, por impedimento legal. 
Também afasto esta preliminar e afirmo que esta nulidade não se faz presente, pois a 
autoridade fiscal encontra-se revestida legalmente para efetuar auditorias em livros fiscais, 
conforme pode-se verificar na transcrição da lei 13.266/98, que institui a carreira do Fisco 
Estadual, e dispõe sobre as atribuições e competências referidas às séries de 3 (três) 
classes destes servidores do Fisco:   

 

Art. 4º As atribuições conferidas, privativamente, aos funcionários 

fiscais, integrantes do Quadro de Pessoal do Fisco da Secretaria da 
Fazenda, são as seguintes: 

I - ao Auditor-Fiscal da Receita Estadual I - AFRE I: 

[…] 

b) constituir o crédito tributário decorrente do exercício das 
correspondentes tarefas de fiscalização referentes a: 

[…] 

7. auditoria nos contribuintes estaduais a seguir enumerados, com 
verificação de seus livros e documentos fiscais: 

7.1. microempresa; 

7.2. empresa de pequeno porte; 

7.3. estabelecimentos que mantenham somente escrita fiscal ao 
tempo do fato objeto do lançamento, independentemente de seu porte; 

[…] 

 

Em verificação ao sistema do terminal sefaz “”histórico dos portes – 
anual”, observou-se que a empresa, desde sua constituição, apresenta desempenho 
compatível com empresa de médio porte, e ainda não mantém escrita contábil, mas tão 
somente registros por meio de escrita fiscal. Portanto, não resta dúvida de que os 
servidores encontram-se revestidos da competência legal para efetuarem o presente 
lançamento, de consequência não há que se falar em nulidade por incompetência 
funcional. 

Voto, com essas considerações, pelo afastamento das questões 
preliminares erigidas pela defesa, entendendo que não houve nos autos cerceamento ao 
seu direito de defesa, ou ao menos nulidade por insegurança na determinação da infração, 
nem tampouco incompetência funcional dos auditores. 



 

Finalmente ao mérito, temos que a acusação inicial é de que o 
sujeito passivo teria deixado de registrar notas fiscais de entradas no momento em que 
omitiu o registro C-100 da Escrituração Fiscal Digital – EFD.  

Ocorre que o sujeito passivo apresentou EFD retificadora na data de 
31/03/2013, e, apesar de o lançamento ser datado de 26/03/2013, só houve sua 
efetivação com a intimação do sujeito passivo na data de 18/04/2013, configurando-se, 
dessa forma, espontaneidade na apresentação do arquivo retificador, nos termos do art. 7º 
da lei 16.469/09.  

Convertidos os autos em diligência, solicitou-se da fiscalização que 
realizasse verificação no sentido de se identificar se na EFD retificada houve o registro 
da totalidade das notas fiscais autuadas no presente procedimento. Em resposta, a 
auditora esclarece que pode-se afirmar que houve registro de quase totalidade das notas 
fiscais, exceto pelo não registro da nota fiscal de entrada, cujo valor total somam R$ 
37,97 (trinta e sete reais e noventa e sete centavos), que aplicados multa formal de 25% 
perfazem um total de R$ 9,49, e foi nesse sentido que votou em uníssono este colegiado, 
pela parcial procedência, no valor referido de multa formal. 

Relativamente à solicitação de adequação de penalidade pela 
defesa, rejeito o pleito justificando que trata-se de penalidade mais adequada à matéria 
fática a proposta inicial da fiscalização, a penalidade prevista no art. 71, VII, “c” do CTE. 
Conforme transcrevo abaixo. 

 

VII - de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da operação ou da 
prestação: 

[…] 

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO À ALÍNEA “C” DO INCISO VII DO ART. 71 PELO ART. 1º DA 
LEI Nº 12.972, DE 27.12.96 - VIGÊNCIA: 01.01.97. 

c) pela falta de registro ou pelo registro com valor incorreto de 
documento relativo à entrada, aquisição ou utilização de mercadorias, bens 
e serviços; 

  

Em apreciação ainda ao pedido da defesa pela aplicação da forma 
privilegiada prevista no §8º do art. 71 do CTE, também rejeito, por entender que não há 
nos autos como estabelecer que não houve falta de pagamento, ainda que indiretamente, 
como resultante da infração cometida pelo sujeito passivo. 

Com essas considerações, voto pela rejeição das preliminares de 
nulidade por cerceamento ao direito de defesa, por insegurança na determinação da 
infração e incompetência funcional e no mérito, conhecendo da impugnação, dando-lhe 
parcial provimento e decidindo pela parcial procedência no valor de multa formal de R$ 
9,49 (nove reais e quarenta e nove centavos), sem adequação da penalidade, e sem 
aplicação da forma privilegiada.  

 
 

Sala das sessões, em 04 de novembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01745/16 
 
Relator: Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo 
 

 
EMENTA: Multa formal. Escrituração Fiscal Digital - EFD - não 
consignada nos livros de registros fiscais de saída de 
mercadoria. Mercadoria isenta ou não tributada. Procedente. 
Decisão unânime.  Aplicação da forma privilegiada do §8º do 
artigo 71 do CTE. Decisão unânime. 
 
Estando evidenciado nos autos que o contribuinte descumpriu o 
previsto na norma legal, no seu aspecto formal, o auto de 
infração que exige cumprimento de obrigação tributária 
acessória deve ser considerado procedente, reafirmando assim 
a decisão monocrática, aplicando-se o benefício estabelecido na 
legislação quando a falta não houver dado ensejo a prejuízo ao 
erário estadual. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 22 de setembro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração, porém, com a aplicação da forma privilegiada prevista no § 
8º, do art. 71, do CTE. Participaram do julgamento os Conselheiros Aguinaldo Fernandes 
de Melo, José Pereira D'abadia, Gilmar Rodrigues de Almeida, José Luiz Rosa e 
Washington Luis Freire de Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo, deixou de 
consignar nos registros fiscais de saídas das Escrituração Fiscal Digital – EFD 
apresentada, relativa ao mês de abril, maio e agosto do ano de 2013, as notas fiscais de 
saídas de mercadorias descritas no demonstrativo "Ordem de Conferencia Documentos 
Fiscais Não Registrados e Não Cancelados" anexa, emitidas em operações de saída 
isenta ou não tributadas, as quais perfazem o valor comercial de R$1.264.659,64. Em 
consequência, deverá pagar multa formal de 13% sobre o valor das operações conforme 
auditoria das Saídas Registradas e do Documentário Emitido, cópias dos relatórios dos 
registros fiscais constantes da EFD apresenta, demonstrativos e documentos anexo. 
NOTA: a falta de registros de documentos fiscais de saídas emitidos em operações 
tributadas indicada na conclusão da auditoria anexa, foi objeto do auto de infração 
4011304727200. 

 
A autoridade lançadora indica como infringida as disposições dos 

artigos: 64 da Lei 11.651/91 c/c arts, 88, §1°, III, 313 e 314, Decreto 4.852/97. Proposta a 
aplicação da penalidade prevista no artigo 71, X, "a", da Lei 11.651/1991 c/ redação da Lei 
11.750/1992. 

 
O auto de infração é instruído com os seguintes Documentos, Anexo 

Estruturado-Detalhamento do Crédito Tributário, "fl:03"; Auditoria das Saídas Registradas 
e do documentário Emitido, "fls: 04 a 08"; Registros Fiscais da Apuração do ICMS, "fls:09 
a 11". 



 

 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em Primeira Instância, conforme Documentos nas "fls: 12 e 13". 
 
O sujeito passivo comparece aos autos nas "fls: 16 e 17", 

apresentando sua Impugnação em Primeira Instância alegando que: realmente a empresa 
autuada deixou de cumprir com a obrigação acessória de escrituração de documentos 
fiscais, no período citado, porém ao perceber este inequívoco erro, fez-se a retificação da 
escrituração fiscal digital-EFD, alocando as notas fiscais emitidas com os devidos valores 
destacados do imposto, evidenciando assim o interesse do contribuinte em regularizar as 
pendencias ocasionadas por erros de escrituração fiscal. 

 
Diante do exposto e do que consta nos autos requer seja acolhida a 

presente impugnação e provida, para declarar improcedente o lançamento do auto de 
infração e arquivar o processo. 

 
O sujeito passivo anexa documentos de "fls: 18 a 21". 
 
Pela sentença n°2335/2016 - JULP, presente das "fls: 24 a 26", os 

julgadores singulares decidem por: conhecer da impugnação, negando-lhe provimento e 
decidindo pela procedência da acusação inicial. 

 
Em sua fundamentação afirma que: Em sua impugnação apenas 

alega que ocorreu a apresentação de arquivo ratificador, porém, não juntou aos autos a 
comprovação e também, não comprovou que as notas fiscais relacionadas foram 
registradas. Nesse sentido, não assiste razão à autuada, devendo, assim, ser mantida a 
acusação inicial. 

 
O sujeito passivo, é intimado das "fls: 27 e 28", para apresentar seu 

Recurso Voluntário, em virtude de condenação em Primeira Instância. 
 
O sujeito passivo comparece nas "fls: 30 e 32", apresentando seu 

Recurso Voluntário alegando que: a legislação estadual dispõe no Art. 64, § 2° da Lei n° 
11.651/91 sobre o comprometimento do contribuinte do imposto e as demais pessoas 
jurídicas ao cumprimento de obrigações tributadas, relacionadas com o ICMS, são 
obrigados a manter e escriturar os livros exigidos e a emitir documentos fiscais. 

 
Pondera que neste caso, houve a regularização da escrituração dos 

documentos fiscais, fazendo propriamente a formalização do cumprimento das obrigações 
acessórias para com o fisco estadual. 

 
Por todo exposto e do que constam os autos, requer que este ilustre 

conselho se digne a acolher e prover o presente recurso voluntário, para declarar 
improcedente o lançamento do auto de infração, com o consequente arquivamento do 
processo.  

 
Os sujeitos passivos, anexam documentos nas "fls: 33 e 34". Nestes 

termos, pede deferimento.  
 
É o Relatório. 
 



 

 
VOTO 

 
Conforme informado no relatório que é parte integrante deste 

“decisum” o polo passivo deixou de consignar nos registros fiscais de saídas a 
Escrituração Fiscal Digital – EFD.  

 
Nos termos lecionados 64 e §§1º e 2º, o polo passivo é obrigado ao 

pagamento do imposto e das obrigações acessórias, previstas na legislação tributária, pois 
este é o comando da norma legal em destaque, “verbis”: 

 
Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do 
imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou 
negativas, estabelecidas na legislação tributária. 
 
[...] 
 
§ 1º O regulamento disciplinará, também, a criação, a espécie, o modelo, o 
prazo e a forma de escrituração, a impressão, a autenticação, a emissão, a 
utilização e demais formalidades extrínsecas ou intrínsecas relativas a 
livros e documentos fiscais. 
 
§ 2º Os contribuintes do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 
cumprimento de obrigações tributárias, relacionadas com o ICMS, são 
obrigados a manter e escriturar os livros exigidos e a emitir documentos 
fiscais. 
 
operações de saída isenta ou não tributadas, 
 

E ainda, que dentre as obrigações de escrituração está o registro das 
notas fiscais de saída, conforme lecionado pelo artigo 313, que será transcrito na 
sequência, 

 
Art. 313. O livro Registro de Saídas destina-se à escrituração da (Convênio 
SINIEF SN/70, art. 71): 
 
 I - saída de mercadoria, a qualquer título, do estabelecimento; 
 
II - prestação de serviço. 
 

Cuidados esses que o polo passivo não teve, o que me leva a 
ratificar a decisão exarada que julgou procedente o lançamento.  

 
Entretanto, ocorre que, de conformidade instrução processual e 

devidamente relatado no histórico do auto de infração, a omissão fiscal é de ordem 
acessória por se tratar de notas fiscais de saídas de mercadorias emitidas em operações 
de saída isenta ou não tributadas. 

 
Mediante a assertiva supra, e estando demonstrado no auto que a 

omissão praticada pela sujeição passiva não ocasionou prejuízo ao erário estadual, aplico 
o benefício previsto no §8º do artigo 71 do CTE, “verbis”:  

 
Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
 
[...] 

 

https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/SINIEF/CVSN_70.htm#A71


 

“§ 8º Quando da prática das irregularidades descritas neste artigo não resultar, ainda que 
indiretamente, falta de pagamento do imposto, a multa aplicável corresponderá a 50% (cinquenta 
por cento) do valor fixado para a respectiva infração. 

   
Assim, voto conhecendo do recurso voluntário, negando-lhe 

provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração, porém, com a aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º, do art. 71, do 
CTE. 

 
 

Sala das sessões, em 04 de novembro de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01746/16 
 
Relator: Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa. 
Rejeitada. Decisão unânime. ICMS/ Multa formal. Escrituração 
Fiscal Digital - EFD - não consignada nos livros de registros 
fiscais de saída.  Procedente. Decisão unânime. Exclusão do 
feito das polaridades passivas solidárias, arguida pelo 
Conselheiro Relator. Acolhida. Decisão não unânime.  
 
1. Torna-se inócuo o questionamento sobre nulidade da lide, 
quando tal inquirição for desprovida de amparo legal;  
 
2. Reafirma-se a decisão monocrática que julgou procedente o 
lançamento, quando a instrução processual apontar que o polo 
passivo não consignou nos registros fiscais de saída a 
Escrituração Fiscal Digital;  
 
3. Os sócios, os gerentes, os administradores, os presidentes, 
etc. que não tenham agido com excesso de poderes, ou infração 
de contrato social ou estatutos, ou concorrido pela prática de 
ilícito tributário, nos termos sentenciados pelo Superior Tribunal 
de Justiça, não podem ser sujeitos passivos solidários da lide. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 22 de setembro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito 
de defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo, 
José Pereira D'abadia, Gilmar Rodrigues de Almeida, José Luiz Rosa e Washington Luis 
Freire de Oliveira. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer do recurso, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Aguinaldo Fernandes de 
Melo, José Pereira D'abadia, Gilmar Rodrigues de Almeida, José Luiz Rosa e Washington 
Luis Freire de Oliveira. E, por maioria de votos, acolher a preliminar de exclusão dos 
solidários da lide, arguida pelo Conselheiro Relator. Foram vencedores os Conselheiros 
Aguinaldo Fernandes de Melo, José Pereira D'abadia e José Luiz Rosa. Vencidos os 
Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida e Washington Luis Freire de Oliveira, que 
votaram rejeitando a preliminar de exclusão dos solidários da lide. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo deixou de consignar 
nos registros fiscais de saídas das Escrituração Fiscal Digital - EFD apresentada, relativa 
ao mês de abril e maio do ano de 2012, as notas fiscais de saídas de mercadorias do 
estabelecimento descritas no demonstrativo "Ordem de Conferencia Documentos Fiscais 
Não Registrados e Não Cancelados" anexa, emitidas em operações tributadas, as quais 
perfazem o valor comercial de R$ 801.153,28. Em consequência, deverá pagar o imposto 
destacado nos documentos fiscais na importância de R$ 112.786,62, juntamente com 



 

penalidades e os acréscimos legais, conforme auditoria das saídas registradas e do 
documentário emitido, cópias dos relatórios dos registros fiscais de saídas e apuração do 
ICMS da EFD apresentada referente abril a maio de 2012 e demais documentos anexos. 
Nota: a falta de registro de documentos fiscais de saídas emitidos em operações isentas 
ou não tributadas indicada na conclusão da auditoria anexa, foi objeto de auto de infração 
em separado. 

 
A autoridade lançadora indica como infringida as disposições dos 

artigos: 64 da Lei 11.651/91 c/c arts, 88, §1°, III, 313 e 314, Decreto 4.852/97. Proposta a 
aplicação da penalidade prevista no artigo 71, X, "a", §9° I da Lei 11651/1991 c/ redação 
da Lei 11.750/1992. 

 
Tem-se como sujeito passivo solidário, os Senhores: Joao Bento de 

Morais Filho, Kilza Siqueira de Morais e Sócrates Siqueira de Morais, nos termos do artigo 
45, inciso XII, da Lei 11.651/91.  

 
O auto de infração é instruído com os seguintes Documentos, Anexo 

Estruturado-Detalhamento do Crédito Tributário, "fl:03"; Anexo Estruturado - Descritivo 
Complementar da Ocorrência, "fl:04"; Identificação dos Coobrigados, "fls: 05 a 07"; Dados 
Extraídos do Banco de Dados da JUCEG, "fl:08"; Consulta de Quadro Societário, "fl:09"; 
Auditoria das Saídas Registradas e do documentário Emitido, "fls: 10 a 14"; Registros 
Fiscais da Apuração do ICMS, "fls:15 a 17". 

 
Os sujeitos passivos foram intimados a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em Primeira Instância, conforme Documentos nas "fls: 18 a 24". 
Tendo sido lavrado Termo de Revelia em face dos coobrigados. 

 
Os sujeitos passivos comparecem aos autos nas "fls: 27 e 28", 

apresentando sua Impugnação em Primeira Instância alegando que: realmente a empresa 
autuada deixou de cumprir com a obrigação acessória de escrituração de documentos 
fiscais, no período citado, porém ao perceber este inequívoco erro, fez-se a retificação da 
escrituração fiscal digital-EFD, alocando as notas fiscais emitidas com os devidos valores 
destacados do imposto, evidenciando assim o interesse do contribuinte em regularizar as 
pendencias ocasionadas por erros de escrituração fiscal. 

 
Diante do exposto e do que consta nos autos requer seja acolhida a 

presente impugnação e provida, para declarar improcedente o lançamento do auto de 
infração e arquivar o processo. 

 
O sujeito passivo, anexa documentos de "fls: 29 a 32". 
 
Pela sentença n°2175/2016, presente das "fls: 34 a 36", os 

julgadores singulares, decidem por: conhecer da impugnação, negando-lhe provimento e 
decidindo pela procedência da acusação inicial. 

 
Em sua fundamentação afirma que: em virtude da obrigação 

acessória, resultou em omissão de pagamento do importo. E para que tivesse amparo a 
sua retificação, esta e o recolhimento do imposto devido, deveriam ocorrer antes do início 
do procedimento fiscal, pois nos termos do artigo 7°, I, Lei 16.459/2009 o procedimento 
fiscal tem início com " o primeiro ato de oficio, escrito, praticado por servidor competente, 
cientificando o sujeito passivo ou seu preposto de qualquer exigência" e o § 1° prescreve 
que iniciado o procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo. 

 



 

Os sujeitos passivos, são intimados das "fls: 37 a 45", para 
apresentar seu Recurso Voluntário, em virtude de condenação em Primeira Instância. 

 
Os sujeitos passivos comparecem nas "fls: 47 a 71", apresentando 

seu recurso voluntário alegando que: nunca foram notificados no lançamento fiscal em 
questão. E que para tanto, basta verificar os Avisos de Recebimento que se registram que 
as partes não conhecem as pessoas que assinaram os AR's, quais sejam.  

 
Pondera que se todos os avisos de recebimento foram assinados por 

pessoas alheias ao auto de infração, logo, não se pode dizer que houve notificação dos 
autuados, e, por conseguinte, as retificações de fato possuem o caráter espontâneo, nos 
termos do art. 169 do CTN. 

 
Aduz então que os autuados não sabiam do lançamento quando 

realizaram a retificação da EFD. Ademais, vício de intimação é passível de anular todo o 
procedimento fiscal, sob pena de afrontar a ampla defesa, contraditório e devido processo 
legal.  

 
Os sujeitos passivos, anexam documentos nas "fls: 56, 57, 72 e 73". 
 
 
Nestes termos, pede deferimento.  
 
É o relatório. 
 
 

VOTO 
 

Sobre a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, 
por cerceamento do direito de defesa, a rejeito por não haver nos elementos constitutivos 
da lide qualquer afronta ao capítulo que trata da nulidade dos atos processuais, inserto no 
inciso III o artigo 20 da Lei n.16.469/09. A infração e a correspondente penalidade foram 
corretamente aplicadas, a instrução processual, em sede cognitiva, efetivada com clareza, 
os prazos processuais respeitados, inclusive com vista dos autos às partes litigantes, nos 
momentos processuais que por “ex legis” lhe são próprios. Assim, rejeitada está a 
preliminar em comento.   

 
Com a questão primeira solucionada, volvo-me à razão de direito 

desta demanda, onde, melhor sorte não tem o pleito do polo passivo, quando pugna pela 
improcedência do lançamento, vez que, demonstrado está neste volume que o sujeito 
passivo deixou de consignar nos registros fiscais de saídas da Escrituração Fiscal Digital - 
EFD, as notas fiscais de saídas de mercadorias do estabelecimento. Por esse motivo, foi-
lhe imputada a obrigatoriedade de recolher o ICMS e multa formal.   

 
A peça de sustentação deste feito se ampara em Auditoria das 

Saídas Registradas e do Documentário Emitido, conforme Instrução de Serviço nº. 
15/2009 – SAT, que comparou os valores das operações de imposto devido constantes 
dos documentos fiscais emitidos pelo sujeito passivo com os valores lançados por este em 
seu livro registro de saída da EFD e nesta verificado a omissão de registro de documentos 
fiscais de saídas emitidos.   

 



 

Considerando que o polo passivo é obrigado ao pagamento do 
imposto e das obrigações acessórias, previstas na legislação tributária, pois este é o 
comando do artigo 64 e §§1º e 2º, “verbis”: 

 
Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do 
imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou 
negativas, estabelecidas na legislação tributária. 
 
[...] 
 
§ 1º O regulamento disciplinará, também, a criação, a espécie, o modelo, o 
prazo e a forma de escrituração, a impressão, a autenticação, a emissão, a 
utilização e demais formalidades extrínsecas ou intrínsecas relativas a 
livros e documentos fiscais. 
 
§ 2º Os contribuintes do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 
cumprimento de obrigações tributárias, relacionadas com o ICMS, são 
obrigados a manter e escriturar os livros exigidos e a emitir documentos 
fiscais. 

 
E ainda, que dentre as obrigações de escrituração está o registro das 

notas fiscais de saída, conforme lecionado pelos artigos 313 e 314 do RCTE, que serão 
transcritos na sequência, 

 
Art. 313. O livro Registro de Saídas destina-se à escrituração da (Convênio 
SINIEF SN/70, art. 71): 
 
 I - saída de mercadoria, a qualquer título, do estabelecimento; 
 
II - prestação de serviço. 
 
Parágrafo único. Deve ser também escriturado o documento fiscal relativo à 
transmissão de propriedade da mercadoria que não tenha transitado pelo 
estabelecimento. 
 
Art. 314. A escrituração deve ser feita, por período de apuração, em ordem 
cronológica, até o dia seguinte ao da data de emissão do documento fiscal, 
pelos totais diários das operações ou prestações da mesma natureza, de 
acordo com o Código Fiscal de Operações e Prestações, sendo permitido a 
escrituração conjunta dos documentos de numeração seguida e da mesma 
data, emitidos com idêntica série (Convênio SINIEF SN/70, art. 71, § 2º). 

 
Aduzindo ainda que nos termos do artigo 356 – C, §1º, II do RCTE, 

“verbis”, a autuada está obrigada a escrituração discal digital desde o período de julho de 
2011, cuidado este que a polaridade passiva não teve, mantenho a decisão exarada em 
sede monocrática que julgou procedente o lançamento.   

 
Art. 356-C. A Escrituração Fiscal Digital - EFD - compõe-se da totalidade 
das informações, em meio digital, necessárias à apuração do imposto 
referente à operação e prestação praticada pelo contribuinte do ICMS ou 
IPI, bem como outras de interesse da administração tributária e da 
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB - (Ajuste SINIEF 2/09, 
cláusula primeira, § 1º). 
 
[...] 
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§ 1º O contribuinte deve utilizar a EFD para efetuar a escrituração dos 
seguintes livros fiscais (Ajuste SINIEF 2/09, cláusula primeira, § 3º): 
 
[...] 
 
II - Registro de Saídas. 
 

Antes de concluir o meu discurso, atenho-me à questão da 
solidariedade para dizer que argui e acolhi a preliminar de exclusão dos sujeitos passivos 
solidários, identificados nos documentos de fls. 05 a 07, da lide, depois de formar o 
entendimento que segue: 

 
A indicação dos sócios, identificados na fase cognitiva desta ação, 

para responderem pelo crédito fazendário, deve vir acompanhada da comprovação de que 
eles tenham agido com excesso de poderes ou de forma fraudulenta ou prejudicial à 
sociedade, ou, ainda ao arrepio da lei comercial. 

 
O entendimento dominante no Superior Tribunal de Justiça é que “o 

não-recolhimento do tributo, por si só, não constitui infração à lei suficiente a ensejar a 
responsabilidade solidária dos sócios, ainda que exerçam gerência, sendo necessário 
provar que agiram os mesmos dolosamente, com fraude ou excesso de poderes.” (REsp 
898168/SP, Recurso Especial 2006/0238668-1, julgado em 21/02/2008 e publicado no DJ 
05/03/2008 p.1).  

 
Portanto, os bens do sócio de uma pessoa jurídica comercial não 

respondem, em caráter solidário, por dívidas fiscais assumidas pela sociedade. A 
responsabilidade tributária imposta por sócio-gerente, administrador, diretor ou equivalente 
só se caracteriza quando há dissolução irregular da sociedade ou se comprovar a prática 
de infração à lei pelo dirigente, e não apenas quando ele simplesmente exercia a gerência 
da empresa na época da ocorrência do fato gerador. 

 
Ademais, o simples inadimplemento não caracteriza infração legal. 

Inexistindo prova de que se tenham agido com excesso de poderes, ou infração de 
contrato social ou estatutos, não há falar-se em responsabilidade tributária dos sócios e 
esse título ou a título de infração legal.  

 
Portanto, faço este voto com o entendimento firmado nesta Casa em 

processos que discutem esta questão e cuja razão do acolhimento da preliminar de 
exclusão dos sócios solidários da lide se conserva de acordo com o meu entendimento, 
que foi externado em outros julgados semelhantes.  

  
  Assim, voto rejeitando as preliminares de nulidade da peça básica, 

arguidas pela autuada, por insegurança na determinação da infração e por cerceamento 
do direito de defesa. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conheço do recurso 
voluntário, nego-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. E, por maioria de votos, suscito e acolho a preliminar de 
exclusão dos solidários da lide. 

 
 

Sala das sessões, em 04 de novembro de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01753/16 
 
Relator: Conselheiro Aldeci de Souza Flor 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Apresentação da 
Escrituração Fiscal Digital (EFD) com omissão de registro 
relativo ao livro Registro de Entradas. Procedência. Decisão 
unânime.  
 
1. A Escrituração Fiscal Digital - EFD - compõe-se da totalidade 
das informações, em meio digital, necessárias à apuração do 
imposto referente à operação e prestação praticada pelo 
contribuinte do ICMS ou IPI, bem como outras de interesse da 
administração tributária e da Secretaria da Receita Federal do 
Brasil - RFB - (Ajuste SINIEF 2/09, cláusula primeira, § 1º). 
(RCTE, Art. 356-C). 
 
2. O contribuinte deve utilizar a EFD para efetuar a escrituração 
dos seguintes livros fiscais (Ajuste SINIEF 2/09, cláusula 
primeira, § 3º): I - Registro de Entradas; (RCTE, Art. 356-C, § 1º, 
inciso I). 
 
3. Aplica-se a multa relativa a irregularidades apresentadas em 
documentos ou livros fiscais impressos, nas hipóteses de 
incorreções relativas à alíquota ou aos valores da operação ou 
da prestação, da base de cálculo, do crédito ou do débito do 
imposto; nas demais hipóteses, aplica-se a multa relativa à falta 
de remessa ou de entrega de arquivo magnético, à omissão de 
registro ou a informação incorreta ou incompleta referente a 
qualquer campo de registro, conforme o caso. (CTE, art. 71, § 7-
B, incisos I e II).  
 
4. O sujeito passivo submete-se à penalidade estabelecida no 
art. 71, XXIII, "a", "b" ou "c" do CTE em decorrência da 
apresentação de arquivo magnético com omissão de registro ou 
com informação incorreta ou incompleta referente a qualquer 
campo de registro, inclusive aquele que apresente valor de 
operação ou prestação divergente com o valor da operação ou 
prestação realizada pelo contribuinte. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 14 de outubro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, negar-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração, porém, 
com a adequação da penalidade para a prevista no art. 71, inciso XXIII, alínea "A", da Lei 
11.651/91, importando na multa formal no valor de R$2.442,84 (dois mil, quatrocentos e 
quarenta e dois reais e oitenta e quatro centavos). Participaram do julgamento os 
Conselheiros Aldeci de Souza Flor, Victor Augusto de Faria Morato, Masayuki Missao, Luis 
Antônio da Silva Costa e Edson Abrão da Silva. 
 



 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta da autuação que o sujeito passivo “Apresentou o Arquivo 
Magnético da Escrituração Fiscal Digital - EFD, referente aos meses de JULHO, 
SETEMBRO E OUTUBRO/2014, SEM o registro das Notas Fiscais de Entrada (Registro 
do Campo C-100), no valor TOTAL de R$ 293.864,25 (Duzentos e noventa e três mil, 
oitocentos e sessenta e quatro reais, vinte e cinco centavos). Conforme documentos e 
demonstrativos anexos. Em consequência, fica sujeito a multa de 25% sobre o valor das 
operações e/ou prestações, juntamente com os acréscimos legais.” 

 
Foi consignado como infringido o art. 64, § 2º, da Lei 11.651/91, 

combinado com artigos 308, 310 e 356-C, § 1º, I do Decreto 4.852/97. Foi proposta a 
penalidade prevista no art. 71, inciso VII, alínea "c" da Lei 11651/1991, c/ redação da Lei 
13446/1999. 

 
Às fls. 04, encontra-se o Recibo de Entrega de Relatórios Digitais. 
 
Intimado em Primeira Instância (fls. 06), o sujeito passivo não se 

manifesta, conforme termo de revelia (fls. 07). 
 
Novamente intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação em 

segunda instância (fls. 12/13), com os seguintes fundamentos: 
 
a) afirma que só conseguiu realizar a primeira venda no dia 15/08/14, e 

que teve que providenciar muitas coisas, como organizar um sistema de bom 
gerenciamento e administração, inclusive que gera o SPED, fazer cadastros junto a 
fornecedores, montar estoque e outras coisas; 

 
b) informa que para não ter problema futuros, os SPEDs foram 

apresentados zerados para futura retificação, só que por problemas com a instalação do 
seu sistema, demorou muito para que o mesmo gerasse o arquivo SPED. Quando 
conseguiu informar o arquivo com os dados corretos, a SEFAZ não aceitou a retificação 
fora do prazo; 

 
c) ressalta, também, que o estabelecimento fica no interior, onde é difícil 

organizar um bom prestador de serviços na área de automação comercial. Afirma que não 
houve má fé por parte do contribuinte, pois o mesmo solicitou a retificação de forma 
espontânea; 

 
Pede ao final, que seja acolhido o presente pedido, com a extinção do 

crédito tributário, pois as mercadorias ora adquiridas pelo contribuinte não geraram 
prejuízo ao erário. Afirma, também, que o valor do auto resultará no fechamento da 
empresa. 

 
É o relatório. 
 

V O T O  
 

O sujeito passivo é acusado de apresentar o arquivo digital relativo à 
Escrituração Fiscal Digital - EFD, referente aos meses de julho, setembro e outubro/2014, 
com omissão do registro das Notas Fiscais de Entrada (Registro C100). 

 



 

A autoridade fiscal propôs a penalidade prevista no artigo 71, inciso VII, 
alínea c, da Lei 11651/1991, c/ redação da lei 11750/1992, que assim determina: 

 
“Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
 
(...) 
 
VII - de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da operação ou da prestação: 
 
(...) 
 
c) pela falta de registro ou pelo registro com valor incorreto de documento relativo 
à entrada, aquisição ou utilização de mercadorias, bens e serviços;” 

 
Relativamente à Escrituração Fiscal Digital – EFD, transcrevemos, a 

seguir, seguintes fragmentos do texto do GUIA PRÁTICO DA ESCRITURAÇÃO FISCAL 
DIGITAL – EFD ICMS/IPI (Versão 2.0.19 Atualização: 05/05/2016): 

 
“ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL – EFD-ICMS/IPI  

 
Dispõe o Convênio ICMS nº 143, de 15 de dezembro de 2006 e 

posteriormente o Ajuste Sinief 02, de 03 de abril de 2009, acerca da instituição 
da Escrituração Fiscal Digital – EFD-ICMS/IPI - em arquivo digital, de uso 
obrigatório para os contribuintes do Imposto sobre Operações Relativas à 
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS e/ou do Imposto sobre 
Produtos Industrializados – IPI - e que se constitui de um conjunto de 
registros de apuração de impostos, referentes às operações e prestações 
praticadas pelo contribuinte, bem como de documentos fiscais e de outras 
informações de interesse dos fiscos das unidades federadas e da Secretaria da 
Receita Federal do Brasil.  

 
O contribuinte deve gerar e manter uma EFD-ICMS/IPI para cada 

estabelecimento, devendo esta conter todas as informações referentes aos 
períodos de apuração do (s) imposto (s).  

 
Estabelecem ainda os referidos Convênio e Ajuste que o contribuinte 

deve manter todos os documentos fiscais que deram origem à escrituração, na 
forma e prazos estabelecidos para a guarda de documentos fiscais na legislação 
tributária, observados os requisitos de autenticidade e segurança nela previstos. ” 
(Destaque nosso). 

 
“2. REGISTROS:  

 
Os registros são compostos de campos que devem ser 

apresentados de forma sequencial e conforme estabelecido no leiaute do 
respectivo registro com todos os campos previstos independentemente de 
haver ou não informação a ser prestada naquele campo (a exclusão de 
campos ocasiona erro na estrutura do registro).  

 
Dentro da hierarquia, a ordem de apresentação dos registros é 

sequencial e ascendente.  
 
Todos os registros com a observação de “registro obrigatório” devem 

constar do arquivo. ” (Destaque nosso). 

 
“BLOCO C: DOCUMENTOS FISCAIS I - MERCADORIAS (ICMS/IPI) 



 

 
(...) 
 
REGISTRO C100: NOTA FISCAL (CÓDIGO 01), NOTA FISCAL AVULSA 
(CÓDIGO 1B), NOTA FISCAL DE PRODUTOR (CÓDIGO 04), NF-e (CÓDIGO 
55) e NFC-e (CÓDIGO 65).  
 

Este registro deve ser gerado para cada documento fiscal código 
01, 1B, 04, 55 e 65 (saída), conforme item 4.1.1 do Ato COTEPE/ICMS nº 09, de 
18 de abril de 2008, registrando a entrada ou saída de produtos ou outras 
situações que envolvam a emissão dos documentos fiscais mencionados. 
As NFC-e – código 65 não devem ser escrituradas nas entradas.  

 
A partir do mês de referência abril de 2012, a informação do campo 

CHV_NFE passa a ser obrigatória em todas as situações, exceto para NFe com 
numeração inutilizada (COD_SIT = 05). IMPORTANTE: para documentos de 
entrada, os campos de valor de imposto, base de cálculo e alíquota só devem ser 
informados se o adquirente tiver direito à apropriação do crédito (enfoque do 
declarante).” (Destaque nosso). 

 
No sentido de tipificar as penalidades a serem aplicadas nos casos de 

irregularidades ocorridas no tocante à apresentação da Escrituração Fiscal Digital – EFD e 
também em relação às demais infrações, com vigência a partir de 25/04/11, foi 
acrescentado o § 7-B ao artigo 71 do Código Tributário Estadual (CTE), que estabelece:  

 
“§ 7º-B Nos casos em que a legislação tributária permita ou exija a substituição 
de documento ou livro fiscal por arquivo magnético, cuja remessa ao fisco seja 
obrigatória, deve ser observado o seguinte, para fins de aplicação das multas 
previstas neste artigo: 
 
I - aplica-se a multa relativa a irregularidades apresentadas em documentos 
ou livros fiscais impressos, nas hipóteses de incorreções relativas à 
alíquota ou aos valores da operação ou da prestação, da base de cálculo, do 
crédito ou do débito do imposto;  
 
II - nas demais hipóteses, aplica-se a multa relativa à falta de remessa ou de 
entrega de arquivo magnético, à omissão de registro ou a informação incorreta 
ou incompleta referente a qualquer campo de registro, conforme o caso." 
(Destacou-se). 
 

É fato que a irregularidade que se cuida nesta autuação não diz respeito a 
INCORREÇÕES relativas à alíquota ou aos valores da operação ou da prestação, da base 
de cálculo, do crédito ou do débito do imposto. A infração em discussão diz respeito à 
apresentação de Escrituração Fiscal Digital – EFD com OMISSÃO DE REGISTROS 
(C100).  

 
O sujeito passivo apresentou a EFD sem informar no livro Registro de 

Entradas documentos fiscais relativos à entrada de mercadorias em seu estabelecimento. 
Portanto, apresentou a EFD com omissão de registro. Nessa situação, a penalidade 
aplicável em decorrência da infração praticada pelo sujeito passivo deve ser aquela que 
atende ao disposto no inciso II do § 7-B do artigo 71 do CTE, conforme se pode 
depreender do teor do dispositivo acima transcrito.  

 
É de se destacar que o órgão julgador tem o dever de zelar pela correta 

aplicação da legislação tributária, nos termos do disposto no artigo 2º da Lei 16.469/09: 
“Art. 2º Os servidores e agentes públicos envolvidos no Processo Administrativo Tributário 



 

têm o dever de zelar pela correta aplicação da legislação, pugnando pela defesa do 
interesse público, da legalidade e da preservação da ordem jurídica.” (Destaque nosso).  

 
Assim, por força do disposto no inciso II do § 7-B do artigo 71 do CTE, 

deve haver a adequação da penalidade para a prevista no artigo 71, inciso XXIII, alínea 
"a", da Lei nº 11.651/91, por ser essa a pena típica para a infração em tela. Vejamos: 

 
"Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
 
(...) 
 
XXIII - por arquivo magnético apresentado com omissão de registro ou com 
informação incorreta ou incompleta referente a qualquer campo de registro, 
inclusive aquele que apresente valor de operação ou prestação divergente com o 
valor da operação ou prestação realizada pelo contribuinte, sucessiva e 
cumulativamente, no valor de: 
 
a) R$ 845,06 (oitocentos e quarenta e cinco reais e seis centavos);” 

 
A infração ocorreu nos períodos de 08/2014; 10/2014 e 11/2014, nesse 

período o valor da penalidade por cada EFD apresentada como omissão de registro é de 
R$ 814,28, assim, o total da multa formal é de R$ 2.442,84 (3 x 814,28). 

 
Diante do exposto, conheço da impugnação, nego-lhe provimento, para 

julgar procedente o auto de infração, com a adequação da penalidade para a prevista no 
art. 71, inciso XXIII, alínea "a", da Lei nº 11.651/91, importando a multa no valor de R$ R$ 
2.442,84 (dois mil quatrocentos e quarenta e dois reais oitenta e quatro centavos). 

 
 
 

Sala das sessões, em 07 de novembro de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01766/16 
 
Relator: Conselheiro Márcio Nogueira Pedra 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Extravio de livros e 
documentos fiscais. Revisão Extraordinária. Acolhida unânime . 
É improcedente o auto de infração relativo a extravio de livros e 
documentos fiscais, quando ficar comprovada a sua 
apresentação, conforme demonstrado pelas informações e 
relatórios obtidos junto às repartições fiscais competentes. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 11 
de outubro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Márcio Nogueira Pedra, Nivaldo José 
Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, 
Valdir Mendonça Alves, Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, Elias Alves dos Santos, 
Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene 
Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo 
Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto de 
Faria Morato e Mauricio Ribeiro de Paiva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Neste processo o Fisco acusa o contribuinte de não apresentar à 
Delegacia Regional de Fiscalização de sua Circunscrição os documentos fiscais MODELO 
2, no período de 30 (TRINTA) dias, conforme consta da publicação da PORTARIA N° 
003/2012 - de 25/01/2012, que SUSPENDEU a sua inscrição no cadastro estadual, 
conforme Diário Oficial N. 021.278 - de 02/02/2012, razão pela qual são considerados 
extraviados. Está sendo cobrada  multa formal no valor total lançado no campo apropriado 
para "detalhamento do crédito tributário”, consoante demonstrativo abaixo.  

Referente ás concessões n.(s):    
 01) 1052073-2 - de 27/01/2010 - (documentos fiscais de n. 001 A 

250) = 250 (D-1);   
02) 1106312-2 - DE 20/09/2010 - (documentos fiscais n. 251 A 750) = 
 500 (D-1).     
 
TOTAL...... 750 DOCUMENTOS. 
 
O auto de infração não foi impugnado em primeira ou em segunda 

instância, o que redundou na lavratura de termo de revelia, fls 12, e de perempção , fls 15. 
 
O contribuinte entrou com pedido de revisão extraordinária 

solicitando improcedência do lançamento. Afirma que as notas fiscais de nº 01 a 737 estão 
escrituradas no Livro Registro de Saídas, conforme cópia que anexa a sua defesa. Afirma, 
ainda, que devolveu os documentos de nº 738 a 750 à repartição fiscal, conforme termo de 
devolução. Pede a improcedência do lançamento.  

 
A Presidência desta corte determinou que o contribuinte fosse 

intimado a apresentar, na Delegacia Fiscal de sua circunscrição, as notas fiscais de nº 01 



 

a 737, colhendo o carimbo, assinatura e matrícula do servidor responsável pelo setor no 
comprovante de entrega, fazendo juntar aos autos a cópia autenticada do referido 
comprovante.  

Intimado, o contribuinte faz juntar ao processo cópia não autenticada 
de Anexo II – INFORMATIVO SOBRE A UTILIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE 
DOCUMENTOS FISCAIS, no qual se comprova a apresentação das notas fiscais D-1 de 
nº 01 a 737.  

 
A Presidência desta Casa, por meio de seu titular, conclui que ficou  

comprovada a inexistência do extravio de documento fiscal. Admite o pedido de revisão 
extraordinária e determina sejam os autos pautados para julgamento por este Conselho 
Pleno.  

 
 É o relatório.  
 
 

VOTO 
 
 
O afastamento da acusação de extravio de livros e documentos 

fiscais se realiza pela apresentação destes à repartição fiscal competente. Para as notas 
fiscais n° 738 a 750 está comprovada a devolução, consoante atesta o termo de baixa de 
fls 52. Intimado a apresentar, na Delegacia Fiscal de sua circunscrição, as notas fiscais de 
nº 01 a 737, colhendo o carimbo, assinatura e matrícula do servidor responsável pelo setor 
no comprovante de entrega, o contribuinte fez juntar ao processo cópia de Anexo II – 
INFORMATIVO SOBRE A UTILIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS 
FISCAIS, no qual se comprova a apresentação das notas fiscais D-1 de nº 01 a 737(fls 
68).  

 
Conforme constatado pela Presidência e demonstrado pela 

documentação acostada ao processo, o sujeito passivo comprova a apresentação de toda 
documentação fiscal. 

 
Ante o exposto, conheço do Pedido de Revisão Extraordinária, dou-

lhe  provimento para considerar improcedente  o auto de infração. 
 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 08 de novembro de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01780/16 
 
Relator: Conselheiro Rodolfo Ramos Caiado 
 

 
EMENTA: Recurso da Fazenda para o Conselho Pleno. 
Preliminar de decadência, declarada na cameral, afastada.  
Decisão não unânime. Aplicação da forma privilegiada prevista 
no §8º do artigo 71 do CTE. Acolhida. Decisão não unânime.  
 
Estando demonstrado nos autos que, nos termos da lei, não 
houve a decadência parcial do direito da Fazenda constituir o 
crédito tributário, tal decadência deve ser afastada, o que leva o 
feito à procedência total, porém com aplicação de benefício 
previsto em lei, vez que a omissão, de ordem acessória, 
praticada pelo polo passivo, não ocasionou prejuízo ao erário 
estadual. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 27 
de setembro de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda 
Pública para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para afastar a preliminar de 
decadência parcial e julgar totalmente procedente o lançamento, com a aplicação da 
forma privilegiada prevista no § 8º do art. 71 da Lei nº 11.651/91. Foram vencedores os 
Conselheiros Rodolfo Ramos Caiado, Nislene Alves Borges, Gilmar Rodrigues de 
Almeida, Masayuki Missao, Luis Antônio da Silva Costa, Mário de Oliveira Andrade, 
Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, Valdir 
Mendonça Alves, Aldeci de Souza Flor, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Talita Pimenta 
Félix, Washington Luis Freire de Oliveira e Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes. 
Vencidos os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, Edson Abrão da Silva, Nivaldo José 
Mendes, José Luiz Rosa e José Pereira D'abadia. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo apresentou os arquivos 
magnéticos, de janeiro/2004 a outubro/2008, com omissão dos registros tipo 54 e 60R. Em 
consequência, fica sujeito a multa formal de R$ 29.766,50. Estará sujeito a nova 
penalidade se não sanar a irregularidade em 10 dias, contados a partir da ciência da 
autuação. 

 
A autoridade lançadora indica como infringidos os artigos 55, II; 64, 

Lei 11.651/91 c/c artigos 1°, §5° e 7°, Anexo X, Decreto 4.852/97; artigo 1°, IN 630/03 
GSF. Propondo penalidade do artigo 71, XXIII, "a", da Lei 11.651/91 com redação da Lei 
15.505/2005 e com redação da Lei 16.241/2008. 

 
O Auto de Infração é instruído com os documentos: Anexo Estrutura 

– Detalhamento de Crédito Tributário; Anexo Estruturado – Descritivo Complementar da 
Ocorrência; Consulta Motivo de SINTEGRA; Consulta – Histórico dos Portes; Solicitação 
de Esclarecimento n° 80; Comprovante da Regularidade de Entrega de Arquivo Magnético 
por Inscrição Estadual; Comprovante de Valores Informados no Tipo 60ª e no Tipos 60R; 
Entradas X Saídas Geral Por Mês; "fls. 03 a 105". 

 



 

O sujeito passivo é intimado a pagar quantia exigida ou apresentar 
impugnação em Primeira Instância, "fls. 106 a 108". 

 
É lavrado Termo de Perempção do sujeito passivo, "fl. 109". 
 
O sujeito passivo apresentou Impugnação em Segunda Instância, 

"fls. 112 a 115", argumentando preceitos legais do artigo 15, I, §§ 5° e 6° da Lei 
13.882/2001 para sustentar a tese de irregularidade da intimação, pois declara que esta foi 
recebida por pessoa não enquadrada no dispositivo supracitado. Argui pela prescrição da 
penalidade proposta, já que o autor da infração não especificou quais arquivos magnéticos 
dentro do período apurado estavam irregulares, assim, o sujeito passivo interpretou que 
eram todos dentro deste período, ocorre que alguns já estão prescritos. Assevera que a 
não especificação de quais arquivos foram irregulares, cerceia-se a defesa; além disso, os 
artigos indicados pelo autor da infração não são específicos para aplicação da multa. 

 
Requer, preliminarmente, a nulidade do Auto de Infração; ademais, 

que seja considerado insubsistente, determinando-se seu arquivamento. Anexa 
documentos "fls. 116 a 142". 

 
São anexados documentos "fls. 144 a 146". 
 
A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, através do 

Acórdão n° 3484/2010, "fls. 148 a 154”, refuta os questionamentos preliminares referentes 
à nulidade parcial do auto de infração, por cerceamento ao direito de defesa, por falha na 
intimação, por falta de clareza na descrição do fato, cuja acusação foi de forma genérica. 
Por maioria de votos acolhe a preliminar de decadência, arguida pelo Conselheiro Relator, 
em relação aos períodos de janeiro e fevereiro de 2004. Por unanimidade rejeita o pedido 
de prescrição do crédito tributário. Por maioria de votos julga procedente o auto de 
infração e por unanimidade de votos aplica a forma privilegiada prevista no §8º do artigo 
71 do CTE, referente ao período de janeiro/ 2004 a abril de 2008.        

 
A Fazenda Pública é intimada a interpor Recurso ao Conselho Pleno, 

"fl. 155". 
 
A Fazenda Pública interpõe Recurso ao Conselho Pleno n° 025/11 – 

SAT/CRF, "fls. 156 a 160", argumentando que o fato descrito se enquadra no artigo 173, I 
do CTN, não o artigo 150, §4° do CTN, já que não foi comprovado a falta de dolo, fraude 
ou simulação. Assevera sobre a ausência de pagamento antecipado, o que impede a 
aplicação do mesmo dispositivo. Por fim, não existe decadência, pois o Auto de Infração 
possui como termo inicial o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o 
lançamento poderia ter sido efetuado. Requer a reforma parcial do acórdão cameral, 
declarando-se a procedência do Auto de Infração. 

 
O sujeito passivo é intimado a pagar quantia exigida ou interpor 

Recurso ao Conselho Pleno e contradita ao pedido de reforma, "fls. 162 a 166".  
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Ao compulsar e analisar as peças constitutivas desta lide, verifiquei 
que razão assiste à nobre Representação Fazendária, quando pugna pela reforma da 



 

decisão cameral que majoritariamente acolheu a preliminar de decadência do feito, 
referente aos períodos de janeiro e fevereiro de 2004, pelas razões que passo a expor:   

 
O auto de infração foi lavrado em 18 de fevereiro de 2009 e se referia 

ao período de janeiro a outubro de 2004, sendo que a decisão cameral, conforme anotado 
no parágrafo anterior, considerou decaído o direto da Fazenda constituir o crédito 
tributário, face aos meses de janeiro e fevereiro do ano de 2004, fato que não 
correspondente à realidade, nos termos lecionados pelo inciso I do artigo 173 do CTN, 
“verbis”, vez que de conformidade com o comando legal da norma em destaque o prazo 
final para a constituição do crédito tributário, ora em debate, seria em 01/01/10, o que 
demonstra estar correto o trabalho exordial, motivo pelo qual acolho a preliminar em 
questão: 

 

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se 
após 5 (cinco) anos, contados: 

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter 
sido efetuado; 

 
Mediante a assertiva supra, julgo totalmente procedente o 

lançamento. 
    
Entretanto, observei, que conformidade com a instrução processual, 

que a omissão praticada pelo polo passivo é de ordem acessória e que não houve prejuízo 
aos cofres do erário estadual, o que me permite aplicar o benefício previsto § 8º do art. 71 
da Lei nº 11.651/91, “verbis”: 

 

Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 

[...] 

§ 8º Quando da prática das irregularidades descritas nos incisos V ao XII deste 
artigo não resultar, ainda que indiretamente, falta de pagamento de imposto, a 
multa aplicável corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor fixado para a 
respectiva infração. 

 

  Assim, voto conhecendo do recurso da Fazenda Pública para o 
Conselho Pleno, dando-lhe provimento para afastar a preliminar de decadência parcial e 
julgar totalmente procedente o lançamento, com a aplicação da forma privilegiada prevista 
no § 8º do art. 71 da Lei nº 11.651/91. 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 08 de novembro de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01782/16 
 
Relator: Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Apresentação da 
Escrituração Fiscal Digital (EFD) com omissão de registro 
relativo ao livro Registro de Entradas. Procedência. Aplicação 
da regra prevista no § 7º-B do art. 71 do CTE. Adequação da 
penalidade. 
 
1. A Escrituração Fiscal Digital - EFD - compõe-se da totalidade 
das informações, em meio digital, necessárias à apuração do 
imposto referente à operação e prestação praticada pelo 
contribuinte do ICMS ou IPI, bem como outras de interesse da 
administração tributária e da Secretaria da Receita Federal do 
Brasil - RFB - (Ajuste SINIEF 2/09, cláusula primeira, § 1º). 
(RCTE, Art. 356-C); 
 
2. A EFD é obrigatória para o contribuinte do Imposto sobre 
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS e a falta de sua 
apresentação ou a apresentação com irregularidade implica 
aplicação das penalidades previstas em lei consoante a regra 
prevista no § 7º-B do art. 71 do CTE; 
 
3. Aplica-se a multa relativa a irregularidades apresentadas em 
documentos ou livros fiscais impressos, nas hipóteses de 
incorreções relativas à alíquota ou aos valores da operação ou 
da prestação, da base de cálculo, do crédito ou do débito do 
imposto; nas demais hipóteses, aplica-se a multa relativa à falta 
de remessa ou de entrega de arquivo magnético, à omissão de 
registro ou a informação incorreta ou incompleta referente a 
qualquer campo de registro, conforme o caso. (CTE, art. 71, § 7-
B, incisos I e II); 
 
4. O sujeito passivo submete-se à penalidade estabelecida no 
art. 71, XXIII, "a", "b" ou "c" do CTE em decorrência da 
apresentação de arquivo magnético com omissão de registro ou 
com informação incorreta ou incompleta referente a qualquer 
campo de registro, inclusive aquele que apresente valor de 
operação ou prestação divergente com o valor da operação ou 
prestação realizada pelo contribuinte. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 30 de setembro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência, solicitado pelo sujeito passivo. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Rodolfo Ramos Caiado e Nislene Alves 
Borges. Por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares de nulidade da peça básica, 
arguidas pela autuada, por cerceamento do direito de defesa e por insegurança na 



 

determinação da infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira, Rodolfo Ramos Caiado e Nislene Alves Borges. Quanto ao mérito, 
também por votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar 
a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Rodolfo Ramos Caiado e 
Nislene Alves Borges. Por maioria de votos, adequar da penalidade para a prevista no art. 
71, inciso XXIII, alínea "A", da Lei 11.651/91. Foram vencedores os Conselheiros Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira e Rodolfo Ramos Caiado. Vencida a Conselheira Nislene Alves 
Borges. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de exigência de multa formal em face do sujeito passivo em 
epígrafe, no percentual de 25% sobre o valor das operações realizadas no período 
descrito no Anexo Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário, em razão da falta de 
registro de notas fiscais no livro Registro de Entradas relativo a Escrituração Fiscal Digital 
– EFD. 

A penalidade proposta encontra-se prevista no art. 71, inciso VII, alínea “a” 
da Lei nº 11.651/1991, com a redação da Lei nº 13.446/1999. 

Os autos encontram-se corretamente instruídos com o “Levantamento da 
Omissão do Registro de Notas Fiscais de Entradas” e mídia digital (CD) que contém o 
extrato dos “Registros Fiscais dos Documentos de Entradas de Mercadorias e Aquisição 
de Serviços”, as cópias dos Danfes das Notas Fiscais de Entradas Não Registradas e os 
arquivos “Xml” que lhe são correspondentes. 

Irresignada com a sentença singular que julgou procedente o auto de 
infração, a autuada apresenta o presente recurso voluntário pugnando pela reforma do 
decisum recorrido sob o argumento preliminar de que teria havido cerceamento ao seu 
direito de defesa e insegurança na determinação da infração. 

Em relação às questões preliminares suscitadas, alega que no item 
“dispositivo legal infringido” do Auto de Infração impugnado consta “art. 11, 27 e 64 da Lei 
11.651/91”, o que não permite extrair o teor da acusação feita pelo Fisco, porque “não tem 
nada aí”, dificultando a defesa da empresa autuada que se vê tolhida a contestar 
genericamente o auto, representando cerceamento do direito de defesa e caracterizando 
uma grande ofensa ao direito do contraditório e da ampla defesa. 

Na mesma linha, reproduz o § 3º do art. 19 da Lei 13.882/01 e entende 
que é impossível o uso da ressalva do mencionado § 3°, numa alusão indireta à 
insegurança na determinação da infração. 

Tratando de matéria estranha àquela versada no auto de infração, o 
recorrente diz que a fiscalização calculou a alíquota do ICMS em 17%, porém tendo em 
vista que exerce atividade de indústria/distribuidor atacadista essa alíquota deveria ser 
reduzida para 10%. 

Ainda, questionando matéria estranha ao objeto da autuação fiscal, diz 
que não foi comprovado o dolo para atribuição de responsabilidade tributária ao sócio. 

Ao final, seguindo a linha do equívoco quanto à matéria tratada no 
processo, requer diligência para “abatimentos” decorrentes da utilização da base de 
cálculo reduzida e da alíquota reduzida para “distribuidor industrial”, “creditamento” dos 
créditos “erroneamente” estornados e pleiteia a exclusão da responsabilização do sócio 
solidário. 

Protesta por todos os meios de prova admitidos em direito e pede 
provimento ao seu recurso. 



 

É o relatório. 

 

V O T O 
 

Analisando as questões preliminares suscitadas pela defesa, entendo que 
não há nos autos nenhuma caracterização de cerceamento ao direito de defesa e muito 
menos de insegurança quanto à determinação da infração. 

Equivoca-se a recorrente ao fazer referência aos dispositivos legais dados 
como infringidos como sendo os artigos 11, 27 e 64 da Lei 11.651/91. Em verdade, as 
normas apontadas como infringidas, constante do campo próprio do auto de infração, são 
os artigos 64, § 2º, da Lei 11.651/91, c/c artigos. 308, 310 e 356-C, § 1º, inciso I do 
Decreto 4.852/97, as quais apontam corretamente para a infração praticada, qual seja, a 
falta de registro das notas fiscais de entrada. 

Assim, não se configura nenhum cerceamento ao direito de defesa nem a 
insegurança na determinação da infração. 

No que toca à alegação da recorrente de que a fiscalização deveria aplicar 
outra alíquota do ICMS, cuida-se de evidente equívoco haja vista que a exigência fiscal diz 
respeito à multa formal por descumprimento de obrigação acessória. 

Da mesma forma é impróprio se falar em exclusão de solidários, visto que 
não há nenhum solidário incluídos na lide. Pela mesma razão, também não faz sentido o 
pleito de diligência para “abatimentos” decorrentes da utilização da base de cálculo 
reduzida e demais providências, porquanto trata-se exigência fiscal de multa formal 
decorrente da omissão da autuada em registrar notas fiscais, inexistindo perante a 
questão em apreço as figuras de base de cálculo reduzida, creditamento, etc. 

Assim, uma vez perfeitamente caracterizada a infração denunciada na 
peça de início, faz-se correta a exigência da pena pecuniária correspondente. 

Outra questão relevante, todavia, tem a ver com a dimensão da 
penalidade a ser imposta ao sujeito passivo, ante o regramento estabelecido no § 7º-B do 
art. 71 do CTE.  

No que concerne a essa questão, é mister que sejam feitas algumas 
considerações a respeito da natureza da infração e da penalidade a cabível. 

A Escrituração Fiscal Digital - EFD integra o Sistema Público de 
Escrituração Digital – Sped, instituído pelo Decreto Federal nº 6.022, de 22 de janeiro de 
2007, e compõe-se da totalidade das informações, em meio digital, necessárias à 
apuração dos impostos referentes às operações e prestações praticadas pelo contribuinte, 
bem como outras de interesse das administrações tributárias das unidades federadas e da 
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB. 

Atualmente, a Escrituração Fiscal Digital é regulada, em nível nacional, 
pelo AJUSTE SINIEF 2, DE 3 DE ABRIL DE 2009, que revogou tacitamente o CONVÊNIO 
ICMS 143/06, norma anterior que tratava da matéria. 

O arquivo digital que contém a EFD substitui o Livro Registro de Entradas, 
o Livro Registro de Saídas, o Livro Registro de Inventário, o Livro Registro de Apuração do 
IPI, o Livro Registro de Apuração do ICMS, o documento Controle de Crédito de ICMS do 
Ativo Permanente – CIAP e o Livro Registro de Controle da Produção e do Estoque, sendo 
vedada ao contribuinte obrigado à EFD a escrituração destes livros e do CIAP em meio 
físico (AJUSTE SINIEF 2/09, cláusula primeira, § 3º e Cláusula segunda). 

Para melhor análise acerca das características da obrigação acessória 
relativa à apresentação da EFD, faremos a transcrição de alguns dispositivos do 
Regulamento do Código Tributário Estadual – RCTE que versam sobre a matéria. Ei-los: 



 

Art. 356-C. A Escrituração Fiscal Digital - EFD - compõe-se da totalidade das 
informações, em meio digital, necessárias à apuração do imposto referente à 
operação e prestação praticada pelo contribuinte do ICMS ou IPI, bem como 
outras de interesse da administração tributária e da Secretaria da Receita 
Federal do Brasil - RFB - (Ajuste SINIEF 2/09, cláusula primeira, § 1º). 

[...] 

Art. 356-D. A EFD é obrigatória, observado o art. 356-E, para o contribuinte do 
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação - ICMS ou do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI (Ajuste 
SINIEF 2/09, cláusula terceira, caput). 

[...] 

Art. 356-F. O arquivo digital da EFD deve ser gerado pelo contribuinte de 
acordo com as especificações do leiaute definido em Ato COTEPE e deve 
conter a totalidade das informações econômico-fiscais e contábeis 
correspondentes ao período compreendido entre o primeiro e o último dia do mês 
(Ajuste SINIEF 2/09, cláusula quarta, caput). 

§ 1º Para efeito do disposto no caput, considera-se totalidade das informações 
(Ajuste SINIEF 2/09, cláusula quarta, § 1º): 

I - as relativas às entradas e saídas de mercadorias bem como aos serviços 
prestados e tomados, incluindo a descrição dos itens de mercadorias, produtos e 
serviços; 

II - as relativas a quantidade, descrição e valores de mercadorias, matérias-
primas, produtos intermediários, materiais de embalagem, produtos 
manufaturados e produtos em fabricação, em posse ou pertencentes ao 
estabelecimento do contribuinte declarante, ou fora do estabelecimento e em 
poder de terceiros; 

III - qualquer informação que repercuta no inventário físico e contábil, na 
apuração, no pagamento ou na cobrança de tributos de competência dos entes 
conveniados ou outras de interesse das administrações tributárias. 

§ 2º Qualquer situação de exceção na tributação do ICMS ou IPI, tais como 
isenção, não-incidência, redução de base de cálculo, também deve ser informada 
no arquivo digital, indicando-se o respectivo dispositivo legal (Ajuste SINIEF 2/09, 
cláusula quarta, § 2º). 

§ 3º As informações devem ser prestadas sob o enfoque do declarante (Ajuste 
SINIEF 2/09, cláusula quarta, § 3º).  

[...] 

Art. 356-K. O leiaute do arquivo digital da EFD definido em Ato COTEPE deve 
ser estruturado por dados organizados em blocos e detalhados por registros, 
de forma a identificar perfeitamente a totalidade das informações a que se refere 
o § 1º do art. 356-F (Ajuste SINIEF 2/09, cláusula oitava). 

Parágrafo único. Os registros a que se refere o caput constituem-se da 
gravação, em meio digital, das informações contidas nos documentos 
emitidos ou recebidos, a qualquer título em meio físico ou digital, além de 
classificações e ajustes efetuados pelo próprio contribuinte e de outras 
informações de interesse fiscal (Ajuste SINIEF 2/09, cláusula oitava, parágrafo 
único).  

O leiaute pré-definido da EFD, referido nos artigos 356-F e 356-K, 
supratranscritos, encontra-se descrito no Manual de Orientação do Leiaute da 
Escrituração Fiscal Digital – EFD constante do Anexo Único do ATO COTEPE/ICMS Nº 9, 
DE 18 DE ABRIL DE 2008. 

Do Manual de Orientação do Leiaute da Escrituração Fiscal Digital – EFD, 
extraímos, para fins de compreensão, os seguintes trechos: 

https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/ajustes/2009/AJ_002_09.htm
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/ajustes/2009/AJ_002_09.htm
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/ajustes/2009/AJ_002_09.htm
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/ajustes/2009/AJ_002_09.htm
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/ajustes/2009/AJ_002_09.htm
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/ajustes/2009/AJ_002_09.htm
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/ajustes/2009/AJ_002_09.htm
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/ajustes/2009/AJ_002_09.htm
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/ajustes/2009/AJ_002_09.htm
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/ajustes/2009/AJ_002_09.htm


 

APRESENTAÇÃO 

[...] 

O leiaute EFD está organizado em blocos de informações dispostos por tipo de 
documento, que, por sua vez, estão organizados em registros que contém dados. 

[...] 

APÊNDICE A - DAS INFORMAÇÕES DE REFERÊNCIA 

[...] 

2 - REFERÊNCIAS PARA O PREENCHIMENTO DO ARQUIVO 

2.1 - DADOS TÉCNICOS DE GERAÇÃO DO ARQUIVO 

2.1.1 - Características do arquivo digital: 

a) Arquivo no formato texto, codificado em ASCII - ISO 8859-1 (Latin-1), não 
sendo aceitos campos compactados (packed decimal), zonados, binários, ponto 
flutuante (float point), etc., ou quaisquer outras codificações de texto, tais como 
EBCDIC; 

b) Arquivo com organização hierárquica, assim definida pela citação do nível 
hierárquico ao qual pertence cada registro; 

c) Os registros são sempre iniciados na primeira coluna (posição 1) e têm 
tamanho variável; 

d) A linha do arquivo digital deve conter os campos na exata ordem em que estão 
listados nos respectivos registros; 

e) Ao início do registro e ao final de cada campo deve ser inserido o caractere 
delimitador "|” (Pipe ou Barra Vertical: caractere 124 da Tabela ASCII); 

f) O caractere delimitador "|" (Pipe) não deve ser incluído como parte integrante 
do conteúdo de quaisquer campos numéricos ou alfanuméricos; 

g) Todos os registros devem conter no final de cada linha do arquivo digital, após 
o caractere delimitador Pipe acima mencionado, os caracteres "CR" (Carriage 
Return) e "LF" (Line Feed) correspondentes a "retorno do carro" e "salto de linha" 
(CR e LF: caracteres 13 e 10, respectivamente, da Tabela ASCII). 

Exemplo (campos do registro): 

1º   2º   3º   4º 

REG;   NOME;  CNPJ;  IE 

|1550|José Silva & Irmãos Ltda|60001556000257|01238578455|CRLF 

|1550|Maurício Portugal S.A||2121450|CRLF 

|1550|Armando Silva ME|99222333000150||CRLF 

h) Na ausência de informação, o campo vazio (campo sem conteúdo; nulo; null) 
deverá ser imediatamente encerrado com o caractere "|" delimitador de campo. 

Exemplos (conteúdo do campo) 

Campo alfanumérico: José da Silva & Irmãos Ltda -> |José da Silva & Irmãos 
Ltda| 

Campo numérico: 1234,56 -> |1234,56| 

Campo numérico ou alfanumérico vazio -> || 

Exemplo (campo vazio no meio da linha) 

|123,00||123654788000354| 

Exemplo (campo vazio em fim de linha) 

||CRLF 

Da leitura dos dispositivos da legislação supratranscritos bem como do 
Manual de Orientação do Leiaute da Escrituração Fiscal Digital – EFD se deduz que o 
arquivo digital está organizado em blocos de informações, os quais são compostos de 



 

registros e estes, por sua vez, são compostos de campos (denominados “campos de 
registros”). Destarte, o conjunto de informação inseridas nos campos de registros, 
delimitados pelo caractere "|" (Pipe), como acima demonstrado, compõem um registro 
(cuja identificação aparece no início da linha) e, de igual forma, o conjunto organizado de 
registros, dispostos de forma hierárquica, compõe um bloco de informação e, finalmente, o 
conjunto de blocos de informações completam o leiaute do arquivo digital da EFD. 

Esta mesma conclusão é a que se extrai da leitura do GUIA PRÁTICO DA 
ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL – EFD (Versão 2.0.11), segundo o qual “o arquivo 
digital é constituído de blocos, cada qual com [...] registros de dados [...], referindo-se cada 
um deles a um agrupamento de documentos e de outras informações econômico-fiscais” e 
os “registros são compostos de campos” (Capítulo II – Informações para geração dos 
arquivos da EFD, Seção 1 – Dos blocos e registros da EFD). 

Estes esclarecimentos se fazem necessários especialmente em face das 
irregularidades possíveis de serem praticadas relativamente à obrigação acessória de 
apresentação da Escrituração Fiscal Digital bem como em razão da forma peculiar de 
punição às infrações decorrentes do descumprimento ou cumprimento incorreto da 
referida obrigação estabelecida pelo § 7º-B do art. 71 da Lei nº 11.651, de 26 de dezembro 
de 1991 (CTE). 

Em verdade, o § 7º-B do art. 71 do CTE regrou a aplicação da penalidade 
no caso de infrações relacionadas à obrigatoriedade de apresentação de arquivo 
magnético em substituição a documento ou livro fiscal, de modo a distinguir as hipóteses 
em se deve aplicar multa relativa a irregularidades apresentadas em documentos ou livros 
fiscais impressos e as hipóteses em que se deve aplicar multa relativa a irregularidades 
em arquivos digitais. 

In verbis, o dispositivo legal em comento acha-se assim expresso: 

§ 7º-B Nos casos em que a legislação tributária permita ou exija a substituição de 
documento ou livro fiscal por arquivo magnético, cuja remessa ao fisco seja 
obrigatória, deve ser observado o seguinte, para fins de aplicação das multas 
previstas neste artigo: 

I - aplica-se a multa relativa a irregularidades apresentadas em documentos ou 
livros fiscais impressos, nas hipóteses de incorreções relativas à alíquota ou aos 
valores da operação ou da prestação, da base de cálculo, do crédito ou do débito 
do imposto; 

II - nas demais hipóteses, aplica-se a multa relativa à falta de remessa ou de 
entrega de arquivo magnético, à omissão de registro ou a informação incorreta 
ou incompleta referente a qualquer campo de registro, conforme o caso. 

A situação geral tratada no § 7º-B vincula-se “aos casos em que a 
legislação tributária permita ou exija a substituição de documento ou livro fiscal por arquivo 
magnético, cuja remessa ao fisco seja obrigatória”, situação esta na qual se enquadra 
perfeitamente o objeto dos presentes autos, relativo à exigência de multa formal em razão 
da falta de registro de notas fiscais de aquisição/entradas na Escrituração Fiscal Digital – 
EFD. 

Trabalhando as hipóteses infracionais tratadas nos incisos I e II do § 7º-B, 
contata-se que devem ser punidas com as multas aplicáveis a irregularidades 
apresentadas em documentos ou livros fiscais impressos (como regra, art. 71, VII, “c” ou 
art. 71, X, “a” do CTE), a apresentação de arquivo digital com (i) incorreção relativa à 
alíquota; (ii) incorreção relativa ao valor da operação ou da prestação; (iii) incorreção 
relativa ao valor da base de cálculo; (iv) incorreção relativa ao valor do crédito, e (v) 
incorreção relativa ao valor do débito do imposto. Por seu turno, nas demais hipóteses, 
isto é, quanto não se tratar de incorreção relacionada aos mencionados campos de 
registro, aplica-se a multa relativa à (i) falta de remessa ou de entrega de arquivo 



 

magnético, à (ii) omissão de registro ou a (iii) informação incorreta ou incompleta referente 
a qualquer campo de registro, conforme o caso. 

Podemos destacar as hipóteses versadas no § 7º-B no seguinte quadro-
resumo: 

 

INFRAÇÃO RELACIONADA AO ARQUIVO DIGITAL PENALIDADE 

 Incorreção relativa à alíquota  

 Incorreção relativa ao valor da operação ou da 
prestação  

 Incorreção relativa ao valor da base de cálculo  

 Incorreção relativa ao valor do crédito  

 Incorreção relativa ao valor do débito do imposto 

Art. 71, III, “c”; art. 71, 
III, “e”; art. 71, III, “f”; 
art. 71, VII, “c”; ou art. 
71, X, “a” CTE.  

 Falta de remessa ou de entrega de arquivo magnético 

 Omissão de registro  

 Informação incorreta ou incompleta referente a 
qualquer campo de registro 

Art. 71, XXII, alíneas 
“a”, “b” e “c” ou art. 
71, XXIII, alíneas “a”, 
“b” e “c” do CTE. 

 

Com efeito, percebe-se que o § 7º-B requalifica as infrações relacionadas 
com o arquivo magnético (digital) e, a par disto, correlaciona conjuntos determinados e 
específicos de infrações às classes de penalidades que menciona. Desta forma, a única 
conclusão lógica que dá sentido ao § 7º-B é que as irregularidades praticadas no domínio 
da escrituração fiscal digital são juridicamente qualificadas de modo diferente das 
irregularidades praticadas no domínio da escrituração fiscal impressa. 

Assim, da análise do dispositivo legal em apreço emergem as seguintes 
conclusões: 

 em relação às infrações vinculadas ao arquivo digital, a definição do 
dispositivo que impõe a sanção administrativa deve se dar no âmbito da 
regra estabelecida no § 7º-B do art. 71, sendo vedada a invocação direta 
do dispositivo sancionador sem a consideração do “filtro” estabelecido na 
esfera do § 7º-B, visto que a regra aí estabelecida tem precedência lógica 
em relação à definição da penalidade a ser aplicada; 

 a aplicação do § 7º-B impõe a correta distinção entre as materialidades 
consistentes em “falta de remessa ou de entrega de arquivo”, “omissão de 
registro”, “incorreções (relativas a campo específico)” e “informação 
incorreta ou incompleta referente a quaisquer (outros) campos de registro”; 

 por fim, para correta aplicação da penalidade, é necessário distinguir os 
significados de registro e campo de registro bem como é necessário 
distinguir os “campos de registro com valor específico” referenciados no 
inciso I do § 7º-B. 
 

Como dito linhas atrás, o registro constitui-se de um conjunto de 
informações inseridas nos campos de registro. Destarte, os campos de registro são 
unidades que uma vez agrupadas segundo uma ordem lógica pré-estabelecida compõem 
o registro. Em termos práticos, sabe-se que todo registro é conteúdo de uma linha do 
arquivo digital e cada campo é o espaço delimitado por dois caracteres "|". 

Claro está que o § 7º-B fez clara distinção entre omissão e incorreção, 
atribuindo-lhes efeitos distintos no que se refere à sanção administrativa de natureza 
tributária, ficando a incorreção vinculada às situações em que o contribuinte apresenta 



 

tempestivamente o arquivo digital, preenche os campos correspondentes a determinado 
registro, porém neles insere informação incorreta (errada, falsa, inexata). 

As incorreções relacionadas aos campos de registro com valor específico, 
quais sejam, aqueles que contém os dados da alíquota, do valor da operação ou da 
prestação, do valor da base de cálculo, do valor do crédito e do valor do débito do 
imposto, atraem a penalidade relativa a irregularidades apresentadas em documentos ou 
livros fiscais impressos (como regra, art. 71, VII, “c” ou art. 71, X, “a” do CTE).  

As irregularidades relacionadas aos demais campos de registro, bem 
como a própria omissão de registro e, ainda, a própria falta de remessa ou de entrega de 
arquivo magnético atraem a penalidade prevista nos arts. 71, XXIII, alíneas “a”, “b” e “c” e 
71, XXII, alíneas “a”, “b” e “c” do CTE. 

De se ver ainda que as hipóteses contidas nos incisos I e II do § 7º-B são 
excludentes, ou seja, onde há omissão não haverá incorreção e vice-versa; onde há 
falta de remessa ou de entrega de arquivo, por óbvio, não há omissão de registro; por 
fim, a constatação de incorreções relacionadas aos campos de registro com valor 
específico (valores da operação ou da prestação, da base de cálculo, do crédito ou do 
débito do imposto) se sobrepõe a constatação de incorreções relacionas com campos de 
registros genéricos (qualquer outro campo de registro). 

No caso dos presentes autos, sabe-se que a infração apontada na inicial 
diz respeito à falta de registro na Escrituração Fiscal Digital - EFD, de notas fiscais de 
entrada, o que corresponde à apresentação do arquivo digital próprio com omissão dos 
registros do tipo C100 do Bloco C da EFD. Ou seja, há uma omissão de registro, o que 
não pode ser confundido com incorreção em campo de registro (parte) uma vez que foi 
omitido o registro inteiro (todo). 

Nesta hipótese de omissão de registro, o “filtro” estabelecido no § 7º-B 
impõe que seja aplicada a penalidade própria, prevista no art. 71, XXIII, alínea “a” do CTE, 
o qual transcrevemos a seguir, verbis: 

Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 

[...] 

XXIII - por arquivo magnético apresentado com omissão de registro ou com 
informação incorreta ou incompleta referente a qualquer campo de registro, 
inclusive aquele que apresente valor de operação ou prestação divergente com o 
valor da operação ou prestação realizada pelo contribuinte, sucessiva e 
cumulativamente, no valor de: 

a) R$ 713,86 (setecentos e treze reais e oitenta e seis centavos); (grifamos; valor 
da penalidade vigente à época da infração;) 
 

Diante do exposto, rejeito as preliminares de nulidade da peça básica, por 
cerceamento do direito de defesa e por insegurança na determinação da infração e rejeito, 
também, o pedido de diligência solicitado. Quanto ao mérito, conheço do recurso, nego-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração, porém, com a adequação da penalidade para a prevista no art. 71, inciso XXIII, 
alínea "a", da Lei 11.651/91. 

 
 

Sala das sessões, em 09 de novembro de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01783/16 
 
Relator: Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Apresentação da 
Escrituração Fiscal Digital (EFD) com omissão de registro 
relativo ao livro Registro de Entradas. Procedência. Aplicação 
da regra prevista no § 7º-B do art. 71 do CTE. Adequação da 
penalidade. 
 
1. A Escrituração Fiscal Digital - EFD - compõe-se da totalidade 
das informações, em meio digital, necessárias à apuração do 
imposto referente à operação e prestação praticada pelo 
contribuinte do ICMS ou IPI, bem como outras de interesse da 
administração tributária e da Secretaria da Receita Federal do 
Brasil - RFB - (Ajuste SINIEF 2/09, cláusula primeira, § 1º). 
(RCTE, Art. 356-C); 
 
2. A EFD é obrigatória para o contribuinte do Imposto sobre 
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS e a falta de sua 
apresentação ou a apresentação com irregularidade implica 
aplicação das penalidades previstas em lei consoante a regra 
prevista no § 7º-B do art. 71 do CTE; 
 
3. Aplica-se a multa relativa a irregularidades apresentadas em 
documentos ou livros fiscais impressos, nas hipóteses de 
incorreções relativas à alíquota ou aos valores da operação ou 
da prestação, da base de cálculo, do crédito ou do débito do 
imposto; nas demais hipóteses, aplica-se a multa relativa à falta 
de remessa ou de entrega de arquivo magnético, à omissão de 
registro ou a informação incorreta ou incompleta referente a 
qualquer campo de registro, conforme o caso. (CTE, art. 71, § 7-
B, incisos I e II); 
 
4. O sujeito passivo submete-se à penalidade estabelecida no 
art. 71, XXIII, "a", "b" ou "c" do CTE em decorrência da 
apresentação de arquivo magnético com omissão de registro ou 
com informação incorreta ou incompleta referente a qualquer 
campo de registro, inclusive aquele que apresente valor de 
operação ou prestação divergente com o valor da operação ou 
prestação realizada pelo contribuinte. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 30 de setembro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência, solicitado pelo sujeito passivo. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Rodolfo Ramos Caiado e Nislene Alves 
Borges. Por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares de nulidade da peça básica, 
arguidas pela autuada, por cerceamento do direito de defesa e por insegurança na 



 

determinação da infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira, Rodolfo Ramos Caiado e Nislene Alves Borges. Quanto ao mérito, 
também por votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar 
a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Rodolfo Ramos Caiado e 
Nislene Alves Borges. Por maioria de votos, adequar da penalidade para a prevista no art. 
71, inciso XXIII, alínea "A", da Lei 11.651/91. Foram vencedores os Conselheiros Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira e Rodolfo Ramos Caiado. Vencida a Conselheira Nislene Alves 
Borges. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de exigência de multa formal em face do sujeito passivo em 
epígrafe, no percentual de 25% sobre o valor das operações realizadas no período 
descrito no Anexo Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário, em razão da falta de 
registro de notas fiscais no livro Registro de Entradas relativo a Escrituração Fiscal Digital 
– EFD. 

A penalidade proposta encontra-se prevista no art. 71, inciso VII, alínea “a” 
da Lei nº 11.651/1991, com a redação da Lei nº 13.446/1999. 

Os autos encontram-se corretamente instruídos com o “Levantamento da 
Omissão do Registro de Notas Fiscais de Entradas” e mídia digital (CD) que contém o 
extrato dos “Registros Fiscais dos Documentos de Entradas de Mercadorias e Aquisição 
de Serviços”, as cópias dos Danfes das Notas Fiscais de Entradas Não Registradas e os 
arquivos “Xml” que lhe são correspondentes. 

Irresignada com a sentença singular que julgou procedente o auto de 
infração, a autuada apresenta o presente recurso voluntário pugnando pela reforma do 
decisum recorrido sob o argumento preliminar de que teria havido cerceamento ao seu 
direito de defesa e insegurança na determinação da infração. 

Em relação às questões preliminares suscitadas, alega que no item 
“dispositivo legal infringido” do Auto de Infração impugnado consta “art. 11, 27 e 64 da Lei 
11.651/91”, o que não permite extrair o teor da acusação feita pelo Fisco, porque “não tem 
nada aí”, dificultando a defesa da empresa autuada que se vê tolhida a contestar 
genericamente o auto, representando cerceamento do direito de defesa e caracterizando 
uma grande ofensa ao direito do contraditório e da ampla defesa. 

Na mesma linha, reproduz o § 3º do art. 19 da Lei 13.882/01 e entende 
que é impossível o uso da ressalva do mencionado § 3°, numa alusão indireta à 
insegurança na determinação da infração. 

Tratando de matéria estranha àquela versada no auto de infração, o 
recorrente diz que a fiscalização calculou a alíquota do ICMS em 17%, porém tendo em 
vista que exerce atividade de indústria/distribuidor atacadista essa alíquota deveria ser 
reduzida para 10%. 

Ainda, questionando matéria estranha ao objeto da autuação fiscal, diz 
que não foi comprovado o dolo para atribuição de responsabilidade tributária ao sócio. 

Ao final, seguindo a linha do equívoco quanto à matéria tratada no 
processo, requer diligência para “abatimentos” decorrentes da utilização da base de 
cálculo reduzida e da alíquota reduzida para “distribuidor industrial”, “creditamento” dos 
créditos “erroneamente” estornados e pleiteia a exclusão da responsabilização do sócio 
solidário. 

Protesta por todos os meios de prova admitidos em direito e pede 
provimento ao seu recurso. 



 

É o relatório. 

 

V O T O 
 

Analisando as questões preliminares suscitadas pela defesa, entendo que 
não há nos autos nenhuma caracterização de cerceamento ao direito de defesa e muito 
menos de insegurança quanto à determinação da infração. 

Equivoca-se a recorrente ao fazer referência aos dispositivos legais dados 
como infringidos como sendo os artigos 11, 27 e 64 da Lei 11.651/91. Em verdade, as 
normas apontadas como infringidas, constante do campo próprio do auto de infração, são 
os artigos 64, § 2º, da Lei 11.651/91, c/c artigos. 308, 310 e 356-C, § 1º, inciso I do 
Decreto 4.852/97, as quais apontam corretamente para a infração praticada, qual seja, a 
falta de registro das notas fiscais de entrada. 

Assim, não se configura nenhum cerceamento ao direito de defesa nem a 
insegurança na determinação da infração. 

No que toca à alegação da recorrente de que a fiscalização deveria aplicar 
outra alíquota do ICMS, cuida-se de evidente equívoco haja vista que a exigência fiscal diz 
respeito à multa formal por descumprimento de obrigação acessória. 

Da mesma forma é impróprio se falar em exclusão de solidários, visto que 
não há nenhum solidário incluídos na lide. Pela mesma razão, também não faz sentido o 
pleito de diligência para “abatimentos” decorrentes da utilização da base de cálculo 
reduzida e demais providências, porquanto trata-se exigência fiscal de multa formal 
decorrente da omissão da autuada em registrar notas fiscais, inexistindo perante a 
questão em apreço as figuras de base de cálculo reduzida, creditamento, etc. 

Assim, uma vez perfeitamente caracterizada a infração denunciada na 
peça de início, faz-se correta a exigência da pena pecuniária correspondente. 

Outra questão relevante, todavia, tem a ver com a dimensão da 
penalidade a ser imposta ao sujeito passivo, ante o regramento estabelecido no § 7º-B do 
art. 71 do CTE.  

No que concerne a essa questão, é mister que sejam feitas algumas 
considerações a respeito da natureza da infração e da penalidade a cabível. 

A Escrituração Fiscal Digital - EFD integra o Sistema Público de 
Escrituração Digital – Sped, instituído pelo Decreto Federal nº 6.022, de 22 de janeiro de 
2007, e compõe-se da totalidade das informações, em meio digital, necessárias à 
apuração dos impostos referentes às operações e prestações praticadas pelo contribuinte, 
bem como outras de interesse das administrações tributárias das unidades federadas e da 
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB. 

Atualmente, a Escrituração Fiscal Digital é regulada, em nível nacional, 
pelo AJUSTE SINIEF 2, DE 3 DE ABRIL DE 2009, que revogou tacitamente o CONVÊNIO 
ICMS 143/06, norma anterior que tratava da matéria. 

O arquivo digital que contém a EFD substitui o Livro Registro de Entradas, 
o Livro Registro de Saídas, o Livro Registro de Inventário, o Livro Registro de Apuração do 
IPI, o Livro Registro de Apuração do ICMS, o documento Controle de Crédito de ICMS do 
Ativo Permanente – CIAP e o Livro Registro de Controle da Produção e do Estoque, sendo 
vedada ao contribuinte obrigado à EFD a escrituração destes livros e do CIAP em meio 
físico (AJUSTE SINIEF 2/09, cláusula primeira, § 3º e Cláusula segunda). 

Para melhor análise acerca das características da obrigação acessória 
relativa à apresentação da EFD, faremos a transcrição de alguns dispositivos do 
Regulamento do Código Tributário Estadual – RCTE que versam sobre a matéria. Ei-los: 



 

Art. 356-C. A Escrituração Fiscal Digital - EFD - compõe-se da totalidade das 
informações, em meio digital, necessárias à apuração do imposto referente à 
operação e prestação praticada pelo contribuinte do ICMS ou IPI, bem como 
outras de interesse da administração tributária e da Secretaria da Receita 
Federal do Brasil - RFB - (Ajuste SINIEF 2/09, cláusula primeira, § 1º). 

[...] 

Art. 356-D. A EFD é obrigatória, observado o art. 356-E, para o contribuinte do 
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação - ICMS ou do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI (Ajuste 
SINIEF 2/09, cláusula terceira, caput). 

[...] 

Art. 356-F. O arquivo digital da EFD deve ser gerado pelo contribuinte de 
acordo com as especificações do leiaute definido em Ato COTEPE e deve 
conter a totalidade das informações econômico-fiscais e contábeis 
correspondentes ao período compreendido entre o primeiro e o último dia do mês 
(Ajuste SINIEF 2/09, cláusula quarta, caput). 

§ 1º Para efeito do disposto no caput, considera-se totalidade das informações 
(Ajuste SINIEF 2/09, cláusula quarta, § 1º): 

I - as relativas às entradas e saídas de mercadorias bem como aos serviços 
prestados e tomados, incluindo a descrição dos itens de mercadorias, produtos e 
serviços; 

II - as relativas a quantidade, descrição e valores de mercadorias, matérias-
primas, produtos intermediários, materiais de embalagem, produtos 
manufaturados e produtos em fabricação, em posse ou pertencentes ao 
estabelecimento do contribuinte declarante, ou fora do estabelecimento e em 
poder de terceiros; 

III - qualquer informação que repercuta no inventário físico e contábil, na 
apuração, no pagamento ou na cobrança de tributos de competência dos entes 
conveniados ou outras de interesse das administrações tributárias. 

§ 2º Qualquer situação de exceção na tributação do ICMS ou IPI, tais como 
isenção, não-incidência, redução de base de cálculo, também deve ser informada 
no arquivo digital, indicando-se o respectivo dispositivo legal (Ajuste SINIEF 2/09, 
cláusula quarta, § 2º). 

§ 3º As informações devem ser prestadas sob o enfoque do declarante (Ajuste 
SINIEF 2/09, cláusula quarta, § 3º).  

[...] 

Art. 356-K. O leiaute do arquivo digital da EFD definido em Ato COTEPE deve 
ser estruturado por dados organizados em blocos e detalhados por registros, 
de forma a identificar perfeitamente a totalidade das informações a que se refere 
o § 1º do art. 356-F (Ajuste SINIEF 2/09, cláusula oitava). 

Parágrafo único. Os registros a que se refere o caput constituem-se da 
gravação, em meio digital, das informações contidas nos documentos 
emitidos ou recebidos, a qualquer título em meio físico ou digital, além de 
classificações e ajustes efetuados pelo próprio contribuinte e de outras 
informações de interesse fiscal (Ajuste SINIEF 2/09, cláusula oitava, parágrafo 
único).  

O leiaute pré-definido da EFD, referido nos artigos 356-F e 356-K, 
supratranscritos, encontra-se descrito no Manual de Orientação do Leiaute da 
Escrituração Fiscal Digital – EFD constante do Anexo Único do ATO COTEPE/ICMS Nº 9, 
DE 18 DE ABRIL DE 2008. 

Do Manual de Orientação do Leiaute da Escrituração Fiscal Digital – EFD, 
extraímos, para fins de compreensão, os seguintes trechos: 

https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/ajustes/2009/AJ_002_09.htm
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/ajustes/2009/AJ_002_09.htm
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/ajustes/2009/AJ_002_09.htm
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/ajustes/2009/AJ_002_09.htm
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/ajustes/2009/AJ_002_09.htm
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/ajustes/2009/AJ_002_09.htm
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/ajustes/2009/AJ_002_09.htm
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/ajustes/2009/AJ_002_09.htm
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/ajustes/2009/AJ_002_09.htm
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/ajustes/2009/AJ_002_09.htm


 

APRESENTAÇÃO 

[...] 

O leiaute EFD está organizado em blocos de informações dispostos por tipo de 
documento, que, por sua vez, estão organizados em registros que contém dados. 

[...] 

APÊNDICE A - DAS INFORMAÇÕES DE REFERÊNCIA 

[...] 

2 - REFERÊNCIAS PARA O PREENCHIMENTO DO ARQUIVO 

2.1 - DADOS TÉCNICOS DE GERAÇÃO DO ARQUIVO 

2.1.1 - Características do arquivo digital: 

a) Arquivo no formato texto, codificado em ASCII - ISO 8859-1 (Latin-1), não 
sendo aceitos campos compactados (packed decimal), zonados, binários, ponto 
flutuante (float point), etc., ou quaisquer outras codificações de texto, tais como 
EBCDIC; 

b) Arquivo com organização hierárquica, assim definida pela citação do nível 
hierárquico ao qual pertence cada registro; 

c) Os registros são sempre iniciados na primeira coluna (posição 1) e têm 
tamanho variável; 

d) A linha do arquivo digital deve conter os campos na exata ordem em que estão 
listados nos respectivos registros; 

e) Ao início do registro e ao final de cada campo deve ser inserido o caractere 
delimitador "|” (Pipe ou Barra Vertical: caractere 124 da Tabela ASCII); 

f) O caractere delimitador "|" (Pipe) não deve ser incluído como parte integrante 
do conteúdo de quaisquer campos numéricos ou alfanuméricos; 

g) Todos os registros devem conter no final de cada linha do arquivo digital, após 
o caractere delimitador Pipe acima mencionado, os caracteres "CR" (Carriage 
Return) e "LF" (Line Feed) correspondentes a "retorno do carro" e "salto de linha" 
(CR e LF: caracteres 13 e 10, respectivamente, da Tabela ASCII). 

Exemplo (campos do registro): 

1º   2º   3º   4º 

REG;   NOME;  CNPJ;  IE 

|1550|José Silva & Irmãos Ltda|60001556000257|01238578455|CRLF 

|1550|Maurício Portugal S.A||2121450|CRLF 

|1550|Armando Silva ME|99222333000150||CRLF 

h) Na ausência de informação, o campo vazio (campo sem conteúdo; nulo; null) 
deverá ser imediatamente encerrado com o caractere "|" delimitador de campo. 

Exemplos (conteúdo do campo) 

Campo alfanumérico: José da Silva & Irmãos Ltda -> |José da Silva & Irmãos 
Ltda| 

Campo numérico: 1234,56 -> |1234,56| 

Campo numérico ou alfanumérico vazio -> || 

Exemplo (campo vazio no meio da linha) 

|123,00||123654788000354| 

Exemplo (campo vazio em fim de linha) 

||CRLF 

Da leitura dos dispositivos da legislação supratranscritos bem como do 
Manual de Orientação do Leiaute da Escrituração Fiscal Digital – EFD se deduz que o 
arquivo digital está organizado em blocos de informações, os quais são compostos de 



 

registros e estes, por sua vez, são compostos de campos (denominados “campos de 
registros”). Destarte, o conjunto de informação inseridas nos campos de registros, 
delimitados pelo caractere "|" (Pipe), como acima demonstrado, compõem um registro 
(cuja identificação aparece no início da linha) e, de igual forma, o conjunto organizado de 
registros, dispostos de forma hierárquica, compõe um bloco de informação e, finalmente, o 
conjunto de blocos de informações completam o leiaute do arquivo digital da EFD. 

Esta mesma conclusão é a que se extrai da leitura do GUIA PRÁTICO DA 
ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL – EFD (Versão 2.0.11), segundo o qual “o arquivo 
digital é constituído de blocos, cada qual com [...] registros de dados [...], referindo-se cada 
um deles a um agrupamento de documentos e de outras informações econômico-fiscais” e 
os “registros são compostos de campos” (Capítulo II – Informações para geração dos 
arquivos da EFD, Seção 1 – Dos blocos e registros da EFD). 

Estes esclarecimentos se fazem necessários especialmente em face das 
irregularidades possíveis de serem praticadas relativamente à obrigação acessória de 
apresentação da Escrituração Fiscal Digital bem como em razão da forma peculiar de 
punição às infrações decorrentes do descumprimento ou cumprimento incorreto da 
referida obrigação estabelecida pelo § 7º-B do art. 71 da Lei nº 11.651, de 26 de dezembro 
de 1991 (CTE). 

Em verdade, o § 7º-B do art. 71 do CTE regrou a aplicação da penalidade 
no caso de infrações relacionadas à obrigatoriedade de apresentação de arquivo 
magnético em substituição a documento ou livro fiscal, de modo a distinguir as hipóteses 
em se deve aplicar multa relativa a irregularidades apresentadas em documentos ou livros 
fiscais impressos e as hipóteses em que se deve aplicar multa relativa a irregularidades 
em arquivos digitais. 

In verbis, o dispositivo legal em comento acha-se assim expresso: 

§ 7º-B Nos casos em que a legislação tributária permita ou exija a substituição de 
documento ou livro fiscal por arquivo magnético, cuja remessa ao fisco seja 
obrigatória, deve ser observado o seguinte, para fins de aplicação das multas 
previstas neste artigo: 

I - aplica-se a multa relativa a irregularidades apresentadas em documentos ou 
livros fiscais impressos, nas hipóteses de incorreções relativas à alíquota ou aos 
valores da operação ou da prestação, da base de cálculo, do crédito ou do débito 
do imposto; 

II - nas demais hipóteses, aplica-se a multa relativa à falta de remessa ou de 
entrega de arquivo magnético, à omissão de registro ou a informação incorreta 
ou incompleta referente a qualquer campo de registro, conforme o caso. 

A situação geral tratada no § 7º-B vincula-se “aos casos em que a 
legislação tributária permita ou exija a substituição de documento ou livro fiscal por arquivo 
magnético, cuja remessa ao fisco seja obrigatória”, situação esta na qual se enquadra 
perfeitamente o objeto dos presentes autos, relativo à exigência de multa formal em razão 
da falta de registro de notas fiscais de aquisição/entradas na Escrituração Fiscal Digital – 
EFD. 

Trabalhando as hipóteses infracionais tratadas nos incisos I e II do § 7º-B, 
contata-se que devem ser punidas com as multas aplicáveis a irregularidades 
apresentadas em documentos ou livros fiscais impressos (como regra, art. 71, VII, “c” ou 
art. 71, X, “a” do CTE), a apresentação de arquivo digital com (i) incorreção relativa à 
alíquota; (ii) incorreção relativa ao valor da operação ou da prestação; (iii) incorreção 
relativa ao valor da base de cálculo; (iv) incorreção relativa ao valor do crédito, e (v) 
incorreção relativa ao valor do débito do imposto. Por seu turno, nas demais hipóteses, 
isto é, quanto não se tratar de incorreção relacionada aos mencionados campos de 
registro, aplica-se a multa relativa à (i) falta de remessa ou de entrega de arquivo 



 

magnético, à (ii) omissão de registro ou a (iii) informação incorreta ou incompleta referente 
a qualquer campo de registro, conforme o caso. 

Podemos destacar as hipóteses versadas no § 7º-B no seguinte quadro-
resumo: 

 

INFRAÇÃO RELACIONADA AO ARQUIVO DIGITAL PENALIDADE 

 Incorreção relativa à alíquota  

 Incorreção relativa ao valor da operação ou da 
prestação  

 Incorreção relativa ao valor da base de cálculo  

 Incorreção relativa ao valor do crédito  

 Incorreção relativa ao valor do débito do imposto 

Art. 71, III, “c”; art. 71, 
III, “e”; art. 71, III, “f”; 
art. 71, VII, “c”; ou art. 
71, X, “a” CTE.  

 Falta de remessa ou de entrega de arquivo magnético 

 Omissão de registro  

 Informação incorreta ou incompleta referente a 
qualquer campo de registro 

Art. 71, XXII, alíneas 
“a”, “b” e “c” ou art. 
71, XXIII, alíneas “a”, 
“b” e “c” do CTE. 

 

Com efeito, percebe-se que o § 7º-B requalifica as infrações relacionadas 
com o arquivo magnético (digital) e, a par disto, correlaciona conjuntos determinados e 
específicos de infrações às classes de penalidades que menciona. Desta forma, a única 
conclusão lógica que dá sentido ao § 7º-B é que as irregularidades praticadas no domínio 
da escrituração fiscal digital são juridicamente qualificadas de modo diferente das 
irregularidades praticadas no domínio da escrituração fiscal impressa. 

Assim, da análise do dispositivo legal em apreço emergem as seguintes 
conclusões: 

 em relação às infrações vinculadas ao arquivo digital, a definição do 
dispositivo que impõe a sanção administrativa deve se dar no âmbito da 
regra estabelecida no § 7º-B do art. 71, sendo vedada a invocação direta 
do dispositivo sancionador sem a consideração do “filtro” estabelecido na 
esfera do § 7º-B, visto que a regra aí estabelecida tem precedência lógica 
em relação à definição da penalidade a ser aplicada; 

 a aplicação do § 7º-B impõe a correta distinção entre as materialidades 
consistentes em “falta de remessa ou de entrega de arquivo”, “omissão de 
registro”, “incorreções (relativas a campo específico)” e “informação 
incorreta ou incompleta referente a quaisquer (outros) campos de registro”; 

 por fim, para correta aplicação da penalidade, é necessário distinguir os 
significados de registro e campo de registro bem como é necessário 
distinguir os “campos de registro com valor específico” referenciados no 
inciso I do § 7º-B. 
 

Como dito linhas atrás, o registro constitui-se de um conjunto de 
informações inseridas nos campos de registro. Destarte, os campos de registro são 
unidades que uma vez agrupadas segundo uma ordem lógica pré-estabelecida compõem 
o registro. Em termos práticos, sabe-se que todo registro é conteúdo de uma linha do 
arquivo digital e cada campo é o espaço delimitado por dois caracteres "|". 

Claro está que o § 7º-B fez clara distinção entre omissão e incorreção, 
atribuindo-lhes efeitos distintos no que se refere à sanção administrativa de natureza 
tributária, ficando a incorreção vinculada às situações em que o contribuinte apresenta 



 

tempestivamente o arquivo digital, preenche os campos correspondentes a determinado 
registro, porém neles insere informação incorreta (errada, falsa, inexata). 

As incorreções relacionadas aos campos de registro com valor específico, 
quais sejam, aqueles que contém os dados da alíquota, do valor da operação ou da 
prestação, do valor da base de cálculo, do valor do crédito e do valor do débito do 
imposto, atraem a penalidade relativa a irregularidades apresentadas em documentos ou 
livros fiscais impressos (como regra, art. 71, VII, “c” ou art. 71, X, “a” do CTE).  

As irregularidades relacionadas aos demais campos de registro, bem 
como a própria omissão de registro e, ainda, a própria falta de remessa ou de entrega de 
arquivo magnético atraem a penalidade prevista nos arts. 71, XXIII, alíneas “a”, “b” e “c” e 
71, XXII, alíneas “a”, “b” e “c” do CTE. 

De se ver ainda que as hipóteses contidas nos incisos I e II do § 7º-B são 
excludentes, ou seja, onde há omissão não haverá incorreção e vice-versa; onde há 
falta de remessa ou de entrega de arquivo, por óbvio, não há omissão de registro; por 
fim, a constatação de incorreções relacionadas aos campos de registro com valor 
específico (valores da operação ou da prestação, da base de cálculo, do crédito ou do 
débito do imposto) se sobrepõe a constatação de incorreções relacionas com campos de 
registros genéricos (qualquer outro campo de registro). 

No caso dos presentes autos, sabe-se que a infração apontada na inicial 
diz respeito à falta de registro na Escrituração Fiscal Digital - EFD, de notas fiscais de 
entrada, o que corresponde à apresentação do arquivo digital próprio com omissão dos 
registros do tipo C100 do Bloco C da EFD. Ou seja, há uma omissão de registro, o que 
não pode ser confundido com incorreção em campo de registro (parte) uma vez que foi 
omitido o registro inteiro (todo). 

Nesta hipótese de omissão de registro, o “filtro” estabelecido no § 7º-B 
impõe que seja aplicada a penalidade própria, prevista no art. 71, XXIII, alínea “a” do CTE, 
o qual transcrevemos a seguir, verbis: 

Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 

[...] 

XXIII - por arquivo magnético apresentado com omissão de registro ou com 
informação incorreta ou incompleta referente a qualquer campo de registro, 
inclusive aquele que apresente valor de operação ou prestação divergente com o 
valor da operação ou prestação realizada pelo contribuinte, sucessiva e 
cumulativamente, no valor de: 

a) R$ 713,86 (setecentos e treze reais e oitenta e seis centavos); (grifamos; valor 
da penalidade vigente à época da infração;) 
 

Diante do exposto, rejeito as preliminares de nulidade da peça básica, por 
cerceamento do direito de defesa e por insegurança na determinação da infração e rejeito, 
também, o pedido de diligência solicitado. Quanto ao mérito, conheço do recurso, nego-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração, porém, com a adequação da penalidade para a prevista no art. 71, inciso XXIII, 
alínea "a", da Lei 11.651/91. 

 
 

Sala das sessões, em 09 de novembro de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01784/16 
 
Relator: Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Apresentação da 
Escrituração Fiscal Digital (EFD) com omissão de registro 
relativo ao livro Registro de Entradas. Procedência. Aplicação 
da regra prevista no § 7º-B do art. 71 do CTE. Adequação da 
penalidade. 
 
1. A Escrituração Fiscal Digital - EFD - compõe-se da totalidade 
das informações, em meio digital, necessárias à apuração do 
imposto referente à operação e prestação praticada pelo 
contribuinte do ICMS ou IPI, bem como outras de interesse da 
administração tributária e da Secretaria da Receita Federal do 
Brasil - RFB - (Ajuste SINIEF 2/09, cláusula primeira, § 1º). 
(RCTE, Art. 356-C); 
 
2. A EFD é obrigatória para o contribuinte do Imposto sobre 
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS e a falta de sua 
apresentação ou a apresentação com irregularidade implica 
aplicação das penalidades previstas em lei consoante a regra 
prevista no § 7º-B do art. 71 do CTE; 
 
3. Aplica-se a multa relativa a irregularidades apresentadas em 
documentos ou livros fiscais impressos, nas hipóteses de 
incorreções relativas à alíquota ou aos valores da operação ou 
da prestação, da base de cálculo, do crédito ou do débito do 
imposto; nas demais hipóteses, aplica-se a multa relativa à falta 
de remessa ou de entrega de arquivo magnético, à omissão de 
registro ou a informação incorreta ou incompleta referente a 
qualquer campo de registro, conforme o caso. (CTE, art. 71, § 7-
B, incisos I e II); 
 
4. O sujeito passivo submete-se à penalidade estabelecida no 
art. 71, XXIII, "a", "b" ou "c" do CTE em decorrência da 
apresentação de arquivo magnético com omissão de registro ou 
com informação incorreta ou incompleta referente a qualquer 
campo de registro, inclusive aquele que apresente valor de 
operação ou prestação divergente com o valor da operação ou 
prestação realizada pelo contribuinte. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 30 de setembro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência, solicitado pelo sujeito passivo. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Rodolfo Ramos Caiado e Nislene Alves 
Borges. Por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares de nulidade da peça básica, 
arguidas pela autuada, por cerceamento do direito de defesa e por insegurança na 



 

determinação da infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira, Rodolfo Ramos Caiado e Nislene Alves Borges. Quanto ao mérito, 
também por votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar 
a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Rodolfo Ramos Caiado e 
Nislene Alves Borges. Por maioria de votos, adequar da penalidade para a prevista no art. 
71, inciso XXIII, alínea "A", da Lei 11.651/91. Foram vencedores os Conselheiros Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira e Rodolfo Ramos Caiado. Vencida a Conselheira Nislene Alves 
Borges. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de exigência de multa formal em face do sujeito passivo em 
epígrafe, no percentual de 25% sobre o valor das operações realizadas no período 
descrito no Anexo Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário, em razão da falta de 
registro de notas fiscais no livro Registro de Entradas relativo a Escrituração Fiscal Digital 
– EFD. 

A penalidade proposta encontra-se prevista no art. 71, inciso VII, alínea “a” 
da Lei nº 11.651/1991, com a redação da Lei nº 13.446/1999. 

Os autos encontram-se corretamente instruídos com o “Levantamento da 
Omissão do Registro de Notas Fiscais de Entradas” e mídia digital (CD) que contém o 
extrato dos “Registros Fiscais dos Documentos de Entradas de Mercadorias e Aquisição 
de Serviços”, as cópias dos Danfes das Notas Fiscais de Entradas Não Registradas e os 
arquivos “Xml” que lhe são correspondentes. 

Irresignada com a sentença singular que julgou procedente o auto de 
infração, a autuada apresenta o presente recurso voluntário pugnando pela reforma do 
decisum recorrido sob o argumento preliminar de que teria havido cerceamento ao seu 
direito de defesa e insegurança na determinação da infração. 

Em relação às questões preliminares suscitadas, alega que no item 
“dispositivo legal infringido” do Auto de Infração impugnado consta “art. 11, 27 e 64 da Lei 
11.651/91”, o que não permite extrair o teor da acusação feita pelo Fisco, porque “não tem 
nada aí”, dificultando a defesa da empresa autuada que se vê tolhida a contestar 
genericamente o auto, representando cerceamento do direito de defesa e caracterizando 
uma grande ofensa ao direito do contraditório e da ampla defesa. 

Na mesma linha, reproduz o § 3º do art. 19 da Lei 13.882/01 e entende 
que é impossível o uso da ressalva do mencionado § 3°, numa alusão indireta à 
insegurança na determinação da infração. 

Tratando de matéria estranha àquela versada no auto de infração, o 
recorrente diz que a fiscalização calculou a alíquota do ICMS em 17%, porém tendo em 
vista que exerce atividade de indústria/distribuidor atacadista essa alíquota deveria ser 
reduzida para 10%. 

Ainda, questionando matéria estranha ao objeto da autuação fiscal, diz 
que não foi comprovado o dolo para atribuição de responsabilidade tributária ao sócio. 

Ao final, seguindo a linha do equívoco quanto à matéria tratada no 
processo, requer diligência para “abatimentos” decorrentes da utilização da base de 
cálculo reduzida e da alíquota reduzida para “distribuidor industrial”, “creditamento” dos 
créditos “erroneamente” estornados e pleiteia a exclusão da responsabilização do sócio 
solidário. 

Protesta por todos os meios de prova admitidos em direito e pede 
provimento ao seu recurso. 



 

É o relatório. 

 

V O T O 
 

Analisando as questões preliminares suscitadas pela defesa, entendo que 
não há nos autos nenhuma caracterização de cerceamento ao direito de defesa e muito 
menos de insegurança quanto à determinação da infração. 

Equivoca-se a recorrente ao fazer referência aos dispositivos legais dados 
como infringidos como sendo os artigos 11, 27 e 64 da Lei 11.651/91. Em verdade, as 
normas apontadas como infringidas, constante do campo próprio do auto de infração, são 
os artigos 64, § 2º, da Lei 11.651/91, c/c artigos. 308, 310 e 356-C, § 1º, inciso I do 
Decreto 4.852/97, as quais apontam corretamente para a infração praticada, qual seja, a 
falta de registro das notas fiscais de entrada. 

Assim, não se configura nenhum cerceamento ao direito de defesa nem a 
insegurança na determinação da infração. 

No que toca à alegação da recorrente de que a fiscalização deveria aplicar 
outra alíquota do ICMS, cuida-se de evidente equívoco haja vista que a exigência fiscal diz 
respeito à multa formal por descumprimento de obrigação acessória. 

Da mesma forma é impróprio se falar em exclusão de solidários, visto que 
não há nenhum solidário incluídos na lide. Pela mesma razão, também não faz sentido o 
pleito de diligência para “abatimentos” decorrentes da utilização da base de cálculo 
reduzida e demais providências, porquanto trata-se exigência fiscal de multa formal 
decorrente da omissão da autuada em registrar notas fiscais, inexistindo perante a 
questão em apreço as figuras de base de cálculo reduzida, creditamento, etc. 

Assim, uma vez perfeitamente caracterizada a infração denunciada na 
peça de início, faz-se correta a exigência da pena pecuniária correspondente. 

Outra questão relevante, todavia, tem a ver com a dimensão da 
penalidade a ser imposta ao sujeito passivo, ante o regramento estabelecido no § 7º-B do 
art. 71 do CTE.  

No que concerne a essa questão, é mister que sejam feitas algumas 
considerações a respeito da natureza da infração e da penalidade a cabível. 

A Escrituração Fiscal Digital - EFD integra o Sistema Público de 
Escrituração Digital – Sped, instituído pelo Decreto Federal nº 6.022, de 22 de janeiro de 
2007, e compõe-se da totalidade das informações, em meio digital, necessárias à 
apuração dos impostos referentes às operações e prestações praticadas pelo contribuinte, 
bem como outras de interesse das administrações tributárias das unidades federadas e da 
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB. 

Atualmente, a Escrituração Fiscal Digital é regulada, em nível nacional, 
pelo AJUSTE SINIEF 2, DE 3 DE ABRIL DE 2009, que revogou tacitamente o CONVÊNIO 
ICMS 143/06, norma anterior que tratava da matéria. 

O arquivo digital que contém a EFD substitui o Livro Registro de Entradas, 
o Livro Registro de Saídas, o Livro Registro de Inventário, o Livro Registro de Apuração do 
IPI, o Livro Registro de Apuração do ICMS, o documento Controle de Crédito de ICMS do 
Ativo Permanente – CIAP e o Livro Registro de Controle da Produção e do Estoque, sendo 
vedada ao contribuinte obrigado à EFD a escrituração destes livros e do CIAP em meio 
físico (AJUSTE SINIEF 2/09, cláusula primeira, § 3º e Cláusula segunda). 

Para melhor análise acerca das características da obrigação acessória 
relativa à apresentação da EFD, faremos a transcrição de alguns dispositivos do 
Regulamento do Código Tributário Estadual – RCTE que versam sobre a matéria. Ei-los: 



 

Art. 356-C. A Escrituração Fiscal Digital - EFD - compõe-se da totalidade das 
informações, em meio digital, necessárias à apuração do imposto referente à 
operação e prestação praticada pelo contribuinte do ICMS ou IPI, bem como 
outras de interesse da administração tributária e da Secretaria da Receita 
Federal do Brasil - RFB - (Ajuste SINIEF 2/09, cláusula primeira, § 1º). 

[...] 

Art. 356-D. A EFD é obrigatória, observado o art. 356-E, para o contribuinte do 
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação - ICMS ou do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI (Ajuste 
SINIEF 2/09, cláusula terceira, caput). 

[...] 

Art. 356-F. O arquivo digital da EFD deve ser gerado pelo contribuinte de 
acordo com as especificações do leiaute definido em Ato COTEPE e deve 
conter a totalidade das informações econômico-fiscais e contábeis 
correspondentes ao período compreendido entre o primeiro e o último dia do mês 
(Ajuste SINIEF 2/09, cláusula quarta, caput). 

§ 1º Para efeito do disposto no caput, considera-se totalidade das informações 
(Ajuste SINIEF 2/09, cláusula quarta, § 1º): 

I - as relativas às entradas e saídas de mercadorias bem como aos serviços 
prestados e tomados, incluindo a descrição dos itens de mercadorias, produtos e 
serviços; 

II - as relativas a quantidade, descrição e valores de mercadorias, matérias-
primas, produtos intermediários, materiais de embalagem, produtos 
manufaturados e produtos em fabricação, em posse ou pertencentes ao 
estabelecimento do contribuinte declarante, ou fora do estabelecimento e em 
poder de terceiros; 

III - qualquer informação que repercuta no inventário físico e contábil, na 
apuração, no pagamento ou na cobrança de tributos de competência dos entes 
conveniados ou outras de interesse das administrações tributárias. 

§ 2º Qualquer situação de exceção na tributação do ICMS ou IPI, tais como 
isenção, não-incidência, redução de base de cálculo, também deve ser informada 
no arquivo digital, indicando-se o respectivo dispositivo legal (Ajuste SINIEF 2/09, 
cláusula quarta, § 2º). 

§ 3º As informações devem ser prestadas sob o enfoque do declarante (Ajuste 
SINIEF 2/09, cláusula quarta, § 3º).  

[...] 

Art. 356-K. O leiaute do arquivo digital da EFD definido em Ato COTEPE deve 
ser estruturado por dados organizados em blocos e detalhados por registros, 
de forma a identificar perfeitamente a totalidade das informações a que se refere 
o § 1º do art. 356-F (Ajuste SINIEF 2/09, cláusula oitava). 

Parágrafo único. Os registros a que se refere o caput constituem-se da 
gravação, em meio digital, das informações contidas nos documentos 
emitidos ou recebidos, a qualquer título em meio físico ou digital, além de 
classificações e ajustes efetuados pelo próprio contribuinte e de outras 
informações de interesse fiscal (Ajuste SINIEF 2/09, cláusula oitava, parágrafo 
único).  

O leiaute pré-definido da EFD, referido nos artigos 356-F e 356-K, 
supratranscritos, encontra-se descrito no Manual de Orientação do Leiaute da 
Escrituração Fiscal Digital – EFD constante do Anexo Único do ATO COTEPE/ICMS Nº 9, 
DE 18 DE ABRIL DE 2008. 

Do Manual de Orientação do Leiaute da Escrituração Fiscal Digital – EFD, 
extraímos, para fins de compreensão, os seguintes trechos: 

https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/ajustes/2009/AJ_002_09.htm
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/ajustes/2009/AJ_002_09.htm
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/ajustes/2009/AJ_002_09.htm
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/ajustes/2009/AJ_002_09.htm
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/ajustes/2009/AJ_002_09.htm
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/ajustes/2009/AJ_002_09.htm
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/ajustes/2009/AJ_002_09.htm
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/ajustes/2009/AJ_002_09.htm
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/ajustes/2009/AJ_002_09.htm
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/ajustes/2009/AJ_002_09.htm


 

APRESENTAÇÃO 

[...] 

O leiaute EFD está organizado em blocos de informações dispostos por tipo de 
documento, que, por sua vez, estão organizados em registros que contém dados. 

[...] 

APÊNDICE A - DAS INFORMAÇÕES DE REFERÊNCIA 

[...] 

2 - REFERÊNCIAS PARA O PREENCHIMENTO DO ARQUIVO 

2.1 - DADOS TÉCNICOS DE GERAÇÃO DO ARQUIVO 

2.1.1 - Características do arquivo digital: 

a) Arquivo no formato texto, codificado em ASCII - ISO 8859-1 (Latin-1), não 
sendo aceitos campos compactados (packed decimal), zonados, binários, ponto 
flutuante (float point), etc., ou quaisquer outras codificações de texto, tais como 
EBCDIC; 

b) Arquivo com organização hierárquica, assim definida pela citação do nível 
hierárquico ao qual pertence cada registro; 

c) Os registros são sempre iniciados na primeira coluna (posição 1) e têm 
tamanho variável; 

d) A linha do arquivo digital deve conter os campos na exata ordem em que estão 
listados nos respectivos registros; 

e) Ao início do registro e ao final de cada campo deve ser inserido o caractere 
delimitador "|” (Pipe ou Barra Vertical: caractere 124 da Tabela ASCII); 

f) O caractere delimitador "|" (Pipe) não deve ser incluído como parte integrante 
do conteúdo de quaisquer campos numéricos ou alfanuméricos; 

g) Todos os registros devem conter no final de cada linha do arquivo digital, após 
o caractere delimitador Pipe acima mencionado, os caracteres "CR" (Carriage 
Return) e "LF" (Line Feed) correspondentes a "retorno do carro" e "salto de linha" 
(CR e LF: caracteres 13 e 10, respectivamente, da Tabela ASCII). 

Exemplo (campos do registro): 

1º   2º   3º   4º 

REG;   NOME;  CNPJ;  IE 

|1550|José Silva & Irmãos Ltda|60001556000257|01238578455|CRLF 

|1550|Maurício Portugal S.A||2121450|CRLF 

|1550|Armando Silva ME|99222333000150||CRLF 

h) Na ausência de informação, o campo vazio (campo sem conteúdo; nulo; null) 
deverá ser imediatamente encerrado com o caractere "|" delimitador de campo. 

Exemplos (conteúdo do campo) 

Campo alfanumérico: José da Silva & Irmãos Ltda -> |José da Silva & Irmãos 
Ltda| 

Campo numérico: 1234,56 -> |1234,56| 

Campo numérico ou alfanumérico vazio -> || 

Exemplo (campo vazio no meio da linha) 

|123,00||123654788000354| 

Exemplo (campo vazio em fim de linha) 

||CRLF 

Da leitura dos dispositivos da legislação supratranscritos bem como do 
Manual de Orientação do Leiaute da Escrituração Fiscal Digital – EFD se deduz que o 
arquivo digital está organizado em blocos de informações, os quais são compostos de 



 

registros e estes, por sua vez, são compostos de campos (denominados “campos de 
registros”). Destarte, o conjunto de informação inseridas nos campos de registros, 
delimitados pelo caractere "|" (Pipe), como acima demonstrado, compõem um registro 
(cuja identificação aparece no início da linha) e, de igual forma, o conjunto organizado de 
registros, dispostos de forma hierárquica, compõe um bloco de informação e, finalmente, o 
conjunto de blocos de informações completam o leiaute do arquivo digital da EFD. 

Esta mesma conclusão é a que se extrai da leitura do GUIA PRÁTICO DA 
ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL – EFD (Versão 2.0.11), segundo o qual “o arquivo 
digital é constituído de blocos, cada qual com [...] registros de dados [...], referindo-se cada 
um deles a um agrupamento de documentos e de outras informações econômico-fiscais” e 
os “registros são compostos de campos” (Capítulo II – Informações para geração dos 
arquivos da EFD, Seção 1 – Dos blocos e registros da EFD). 

Estes esclarecimentos se fazem necessários especialmente em face das 
irregularidades possíveis de serem praticadas relativamente à obrigação acessória de 
apresentação da Escrituração Fiscal Digital bem como em razão da forma peculiar de 
punição às infrações decorrentes do descumprimento ou cumprimento incorreto da 
referida obrigação estabelecida pelo § 7º-B do art. 71 da Lei nº 11.651, de 26 de dezembro 
de 1991 (CTE). 

Em verdade, o § 7º-B do art. 71 do CTE regrou a aplicação da penalidade 
no caso de infrações relacionadas à obrigatoriedade de apresentação de arquivo 
magnético em substituição a documento ou livro fiscal, de modo a distinguir as hipóteses 
em se deve aplicar multa relativa a irregularidades apresentadas em documentos ou livros 
fiscais impressos e as hipóteses em que se deve aplicar multa relativa a irregularidades 
em arquivos digitais. 

In verbis, o dispositivo legal em comento acha-se assim expresso: 

§ 7º-B Nos casos em que a legislação tributária permita ou exija a substituição de 
documento ou livro fiscal por arquivo magnético, cuja remessa ao fisco seja 
obrigatória, deve ser observado o seguinte, para fins de aplicação das multas 
previstas neste artigo: 

I - aplica-se a multa relativa a irregularidades apresentadas em documentos ou 
livros fiscais impressos, nas hipóteses de incorreções relativas à alíquota ou aos 
valores da operação ou da prestação, da base de cálculo, do crédito ou do débito 
do imposto; 

II - nas demais hipóteses, aplica-se a multa relativa à falta de remessa ou de 
entrega de arquivo magnético, à omissão de registro ou a informação incorreta 
ou incompleta referente a qualquer campo de registro, conforme o caso. 

A situação geral tratada no § 7º-B vincula-se “aos casos em que a 
legislação tributária permita ou exija a substituição de documento ou livro fiscal por arquivo 
magnético, cuja remessa ao fisco seja obrigatória”, situação esta na qual se enquadra 
perfeitamente o objeto dos presentes autos, relativo à exigência de multa formal em razão 
da falta de registro de notas fiscais de aquisição/entradas na Escrituração Fiscal Digital – 
EFD. 

Trabalhando as hipóteses infracionais tratadas nos incisos I e II do § 7º-B, 
contata-se que devem ser punidas com as multas aplicáveis a irregularidades 
apresentadas em documentos ou livros fiscais impressos (como regra, art. 71, VII, “c” ou 
art. 71, X, “a” do CTE), a apresentação de arquivo digital com (i) incorreção relativa à 
alíquota; (ii) incorreção relativa ao valor da operação ou da prestação; (iii) incorreção 
relativa ao valor da base de cálculo; (iv) incorreção relativa ao valor do crédito, e (v) 
incorreção relativa ao valor do débito do imposto. Por seu turno, nas demais hipóteses, 
isto é, quanto não se tratar de incorreção relacionada aos mencionados campos de 
registro, aplica-se a multa relativa à (i) falta de remessa ou de entrega de arquivo 



 

magnético, à (ii) omissão de registro ou a (iii) informação incorreta ou incompleta referente 
a qualquer campo de registro, conforme o caso. 

Podemos destacar as hipóteses versadas no § 7º-B no seguinte quadro-
resumo: 

 

INFRAÇÃO RELACIONADA AO ARQUIVO DIGITAL PENALIDADE 

 Incorreção relativa à alíquota  

 Incorreção relativa ao valor da operação ou da 
prestação  

 Incorreção relativa ao valor da base de cálculo  

 Incorreção relativa ao valor do crédito  

 Incorreção relativa ao valor do débito do imposto 

Art. 71, III, “c”; art. 71, 
III, “e”; art. 71, III, “f”; 
art. 71, VII, “c”; ou art. 
71, X, “a” CTE.  

 Falta de remessa ou de entrega de arquivo magnético 

 Omissão de registro  

 Informação incorreta ou incompleta referente a 
qualquer campo de registro 

Art. 71, XXII, alíneas 
“a”, “b” e “c” ou art. 
71, XXIII, alíneas “a”, 
“b” e “c” do CTE. 

 

Com efeito, percebe-se que o § 7º-B requalifica as infrações relacionadas 
com o arquivo magnético (digital) e, a par disto, correlaciona conjuntos determinados e 
específicos de infrações às classes de penalidades que menciona. Desta forma, a única 
conclusão lógica que dá sentido ao § 7º-B é que as irregularidades praticadas no domínio 
da escrituração fiscal digital são juridicamente qualificadas de modo diferente das 
irregularidades praticadas no domínio da escrituração fiscal impressa. 

Assim, da análise do dispositivo legal em apreço emergem as seguintes 
conclusões: 

 em relação às infrações vinculadas ao arquivo digital, a definição do 
dispositivo que impõe a sanção administrativa deve se dar no âmbito da 
regra estabelecida no § 7º-B do art. 71, sendo vedada a invocação direta 
do dispositivo sancionador sem a consideração do “filtro” estabelecido na 
esfera do § 7º-B, visto que a regra aí estabelecida tem precedência lógica 
em relação à definição da penalidade a ser aplicada; 

 a aplicação do § 7º-B impõe a correta distinção entre as materialidades 
consistentes em “falta de remessa ou de entrega de arquivo”, “omissão de 
registro”, “incorreções (relativas a campo específico)” e “informação 
incorreta ou incompleta referente a quaisquer (outros) campos de registro”; 

 por fim, para correta aplicação da penalidade, é necessário distinguir os 
significados de registro e campo de registro bem como é necessário 
distinguir os “campos de registro com valor específico” referenciados no 
inciso I do § 7º-B. 
 

Como dito linhas atrás, o registro constitui-se de um conjunto de 
informações inseridas nos campos de registro. Destarte, os campos de registro são 
unidades que uma vez agrupadas segundo uma ordem lógica pré-estabelecida compõem 
o registro. Em termos práticos, sabe-se que todo registro é conteúdo de uma linha do 
arquivo digital e cada campo é o espaço delimitado por dois caracteres "|". 

Claro está que o § 7º-B fez clara distinção entre omissão e incorreção, 
atribuindo-lhes efeitos distintos no que se refere à sanção administrativa de natureza 
tributária, ficando a incorreção vinculada às situações em que o contribuinte apresenta 



 

tempestivamente o arquivo digital, preenche os campos correspondentes a determinado 
registro, porém neles insere informação incorreta (errada, falsa, inexata). 

As incorreções relacionadas aos campos de registro com valor específico, 
quais sejam, aqueles que contém os dados da alíquota, do valor da operação ou da 
prestação, do valor da base de cálculo, do valor do crédito e do valor do débito do 
imposto, atraem a penalidade relativa a irregularidades apresentadas em documentos ou 
livros fiscais impressos (como regra, art. 71, VII, “c” ou art. 71, X, “a” do CTE).  

As irregularidades relacionadas aos demais campos de registro, bem 
como a própria omissão de registro e, ainda, a própria falta de remessa ou de entrega de 
arquivo magnético atraem a penalidade prevista nos arts. 71, XXIII, alíneas “a”, “b” e “c” e 
71, XXII, alíneas “a”, “b” e “c” do CTE. 

De se ver ainda que as hipóteses contidas nos incisos I e II do § 7º-B são 
excludentes, ou seja, onde há omissão não haverá incorreção e vice-versa; onde há 
falta de remessa ou de entrega de arquivo, por óbvio, não há omissão de registro; por 
fim, a constatação de incorreções relacionadas aos campos de registro com valor 
específico (valores da operação ou da prestação, da base de cálculo, do crédito ou do 
débito do imposto) se sobrepõe a constatação de incorreções relacionas com campos de 
registros genéricos (qualquer outro campo de registro). 

No caso dos presentes autos, sabe-se que a infração apontada na inicial 
diz respeito à falta de registro na Escrituração Fiscal Digital - EFD, de notas fiscais de 
entrada, o que corresponde à apresentação do arquivo digital próprio com omissão dos 
registros do tipo C100 do Bloco C da EFD. Ou seja, há uma omissão de registro, o que 
não pode ser confundido com incorreção em campo de registro (parte) uma vez que foi 
omitido o registro inteiro (todo). 

Nesta hipótese de omissão de registro, o “filtro” estabelecido no § 7º-B 
impõe que seja aplicada a penalidade própria, prevista no art. 71, XXIII, alínea “a” do CTE, 
o qual transcrevemos a seguir, verbis: 

Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 

[...] 

XXIII - por arquivo magnético apresentado com omissão de registro ou com 
informação incorreta ou incompleta referente a qualquer campo de registro, 
inclusive aquele que apresente valor de operação ou prestação divergente com o 
valor da operação ou prestação realizada pelo contribuinte, sucessiva e 
cumulativamente, no valor de: 

a) R$ 713,86 (setecentos e treze reais e oitenta e seis centavos); (grifamos; valor 
da penalidade vigente à época da infração;) 
 

Diante do exposto, rejeito as preliminares de nulidade da peça básica, por 
cerceamento do direito de defesa e por insegurança na determinação da infração e rejeito, 
também, o pedido de diligência solicitado. Quanto ao mérito, conheço do recurso, nego-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração, porém, com a adequação da penalidade para a prevista no art. 71, inciso XXIII, 
alínea "a", da Lei 11.651/91. 

 

 
 

Sala das sessões, em 09 de novembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01790/16 
 
Relator: Conselheiro Rodolfo Ramos Caiado 
 

 
EMENTA: Multa formal. Notas fiscais consideradas extraviadas. 
Contribuinte desapareceu do endereço declarado junto ao CCE. 
Improcedente. Decisão unânime.   
 
Julga-se improcedente o auto de infração quando a instrução 
processual apontar que o polo passivo não cometeu o ilícito 
fiscal denunciado na lide. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 30 de setembro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Rodolfo Ramos Caiado, Nislene Alves Borges 
e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo desapareceu do 
endereço declarado junto ao CCE, não tendo cumprido a obrigação tributária acessória de 
comunicar à repartição fiscal competente a sua situação cadastral atualizada; teve a sua 
inscrição suspensa por desaparecimento, portanto, à luz da norma legal pertinente são 
consideradas extraviadas as notas fiscais liberadas para uso por essa empresa, no 
período de janeiro de 2009 a dezembro de 2013, conforme quantificado abaixo e em 
anexo estruturado, detalhamento do crédito tributário, ficando sujeito a imposição da multa 
formal de R$ 356,02 por cada documento fiscal extraviado. 

 
A autoridade lançadora indica como infringidas as disposições dos 

artigos 64 do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) combinado com os 
artigos 109do Decreto 4852/97. Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, 
XVIII, "a" do CTE, com redação da Lei nº 12806/1995. 

 
Foi anexado o seguinte documento: detalhamento do crédito 

tributário, "fl.03". 
 
O sujeito passivo foi intimado a apresentar impugnação em primeira 

instância, "fls.04 a 05". 
 
Foi lavrado termo de revelia, "fl.06". 
 
O sujeito passivo foi intimado a apresentar impugnação em segunda 

instancia. 
 
Alega que não foi possível atender às normas Estaduais, por motivos 

financeiro fechou o estabelecimento, não desaparecendo, mais deixando para proceder 
em um momento mais propício, pois na época, não tinha condições de arcar com as 
despesas da respectiva baixa. 

 



 

Afirma ainda que as notas fiscais relacionadas no auto não foram 
extraviadas, encontra-se na guarda da sócia Luciene Magalhães de Lima Ferreira, e que 
já foram apresentas ao Órgão Estadual. Ao final requer a dispensa do pagamento. 

 
Anexada cópia de intimação, termo de baixa de documento fiscal, 

pedido de baixa de documento fiscal, informativo sobre a utilização e apresentação de 
documentos fiscais, comprovante de inscrição e de situação cadastral, requerimento de 
empresário, "fls.14 a 19". 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Ao compulsar e analisar as peças instrutórias deste feito, verifiquei, 
conforme comprovado às fls. 15 a 19 que o polo passivo cumpriu a exigência estampada 
na folha de volume em prazo hábil, vez que acosta aos autos Termo de Baixa de 
Documento Fiscal, Pedido de Baixa de Documento Fiscal e Anexo II – Informativo Sobre a 
Utilização e Apresentação de Documentos Fiscais, além de cópia do Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica e Requerimento de Empresário, o que torna improcedente o lançamento e 
coloca uma pá de cal nesta ação.    

 
Assim, voto conhecendo da impugnação, dando-lhe provimento para 

considerar improcedente o auto de infração.  
 
 

Sala das sessões, em 09 de novembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01794/16 
 
Relator: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: Multa formal. Notas fiscais consideradas extraviadas. 
Procedente em parte. Aplicação do §3º do artigo 71 do CTE. 
Decisão unânime.  
 
Estando comprovado nos autos que o polo passivo cumpriu 
parcialmente a exigência exordial, o auto deve ser considerado 
procedente em parte, aplicando- se benefício previsto em lei, 
quando a omissão não tiver causado prejuízo aos cofres da 
Fazenda. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 03 de outubro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente 
em parte o auto de infração, com relação a multa formal no valor de R$ 245,38 (duzentos 
e quarenta e cinco reais e trinta e oito centavos), referente ao extravio das notas fiscais de 
numeração 201 a 250, Série D-1, aplicando o § 3º do artigo 71 do CTE. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, Victor Augusto de Faria 
Morato, Masayuki Missao, Mário de Oliveira Andrade e Aldeci de Souza Flor. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo não apresentou à 
Delegacia de sua circunscrição os documentos fiscais caracterizados pelas notas fiscais 
para uso com consumidor, modelo 2, serie D-1, enumeradas de 001 a 500 no prazo 
máximo de 10 dias contados da data da publicação da portaria, que suspendeu a sua 
inscrição no cadastro estadual, conforme descrito no Diário Oficial do Estado, razão pela 
qual são considerados extraviados. Por esse motivo, imputou-se ao polo passivo a 
obrigatoriedade de recolher multa formal 

 
A autoridade lançadora indicou como infringida as disposições dos 

artigos 64, do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) combinado com o  
artigo 109 do Decreto 4852/97. Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, 
XX, "a", 1,  do CTE, com redação da Lei n° 13194/1997. 

 
O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: anexo 

estruturado – detalhamento do crédito tributário, controle de concessão, consulta de 
portaria de suspensão, espelho cadastral "fls. 03 a 06". 

 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de "fls. 07 a  09", 
tendo sido lavrado termo de revelia à "fl. 10". 

 
O sujeito passivo apresenta Impugnação em Segunda Instância em 

"fls. 14 a 15", alegando que solicitou a baixa cadastral do estabelecimento e para tanto 
depositou na Delegacia Fiscal da circunscrição, conforme comprovante anexo, de maneira 



 

total, todos os documentos fiscais objeto da autuação, blocos de notas fiscais modelo D, 
série D-1, enumeradas de 1 ao 500. 

 
Ao final, pede a anulação total do auto de infração pelas razões 

expostas, que demonstram não ser devida a obrigação reclamada em sua totalidade. 
Requer o reconhecimento da improcedência do auto de infração em relação aos 
documentos depositados. 

 
Anexou documentos de "fls. 16 a 24". 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Ao compulsar e analisar as peças constitutivas desta lide, verifiquei 
que exigência estampada na folha de rosto deste volume, de ordem acessória, deve-se ao 
fato do polo passivo não ter atendido a exigência para apresentação de notas fiscais para 
uso com consumidor, Modelo 2, Série D-1, numeração de 001 a 500.  

 
Ocorre que a instrução processual, trazida a lume pela defesa, fls.  

16 a 23, com destaque para a mencionada folha 16, aponta que o polo passivo atendeu 
parcialmente a exigência preambular, vez que as notas fiscais não apresentadas à 
fiscalização foram as de números 201 a 250. Portanto, face a tais documentos é devida a 
exigência vestibular.   

 
Entretanto, considerando que a omissão praticada pelo sujeito 

passivo não ocasionou prejuízo ao erário estadual, aplico face a tais documentos a 
orientação contida no §3º do artigo 71 do CTE, “verbis”:  

 

§ 3º As multas previstas nas alíneas “a” do inciso XVIII e “a” do inciso XX 
poderão ser aplicadas por grupos de até 25 documentos para nota fiscal, 
modelos 1 ou 1-A, conhecimento de transporte, modelos 8, 9 ou 11, 
conhecimento aéreo, modelo 10, e de até 50 documentos para os demais 
documentos fiscais, quando da prática da irregularidade não ensejar, ainda 
que indiretamente, falta de pagamento de imposto. 

  
Assim, voto conhecendo da impugnação em Segunda  Instância, 

dando-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o lançamento, com 
relação à multa formal no valor de R$ 245,38 (duzentos e quarenta e cinco reais e trinta e 
oito centavos), referente ao extravio das notas fiscais de numeração 201 a 250, Série D-1, 
aplicando o § 3º do artigo 71 do CTE. 

 
 

 
 

Sala das sessões, em 10 de novembro de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01795/16 
 
Relator: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: Multa formal. Documentos fiscais considerados 
extraviados. Improcedente. Decisão unânime.  
 
Julga-se improcedente o lançamento quando a instrução 
processual apontar que o polo passivo não cometeu o ilícito 
fiscal de ordem acessória descrito na inicial. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 03 de outubro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação em Segunda  Instância, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Rickardo de Souza Santos 
Mariano, Victor Augusto de Faria Morato, Masayuki Missao, Mário de Oliveira Andrade e 
Aldeci de Souza Flor. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo não apresentou à 
Delegacia de sua circunscrição os documentos fiscais caracterizados pelas notas fiscais 
para uso com consumidor, modelo 1, serie 2, enumeradas de 126 a 625 no prazo máximo 
de 10 dias contados da data da publicação da portaria, que suspendeu a sua inscrição no 
cadastro estadual, conforme descrito no Diário Oficial do Estado, razão pela qual são 
considerados extraviados. Por esse motivo, imputou-se ao polo passivo a obrigatoriedade 
de recolher multa formal.  

 
A autoridade lançadora indicou como infringida as disposições dos 

artigos 64, do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) combinado com o  
artigo 109 do Decreto 4852/97. Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, 
XVIII, "a", do CTE, com redação da Lei n° 12806/1995. 

 
O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: anexo 

estruturado – detalhamento do crédito tributário, controle de concessão, consulta de 
portaria de suspensão, espelho cadastral "fls. 03 a 05". 

 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de "fls. 06 a 09", 
tendo sido lavrado termo de revelia à fl. 10. 

 
O sujeito passivo apresenta impugnação em Segunda Instância em 

"fls. 14 a 15", alegando que solicitou a baixa cadastral do estabelecimento e para tanto 
depositou na Delegacia Fiscal da circunscrição, conforme comprovante anexo, de maneira 
total, todos os documentos fiscais objeto da autuação, blocos de notas fiscais modelo 1, 
série 1, enumeradas de 126 ao 625. 

 
Ao final, pede a anulação total do auto de infração pelas razões 

expostas, que demonstram não ser devida a obrigação reclamada em sua totalidade. 



 

Requer o reconhecimento da improcedência do auto de infração em relação aos 
documentos depositados. Anexou documentos de "fls. 16 a 24". 

 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 
Ao compulsar e analisar as peças constitutivas desta lide, verifiquei 

que razão assiste ao polo passivo, quando pugna pela insubsistência da peça de 
sustentação deste feito, tendo em vista que conforme instrução processual, acostada aos 
autos pela defesa, com especial destaque para os documentos de fls. 18 a 23, está 
devidamente comprovado que o polo passivo não cometeu o ilícito fiscal denunciado na 
folha de rosto deste volume.  Portanto, não se lhe pode imputar as sanções descritas na 
exordial.  

 
 Assim, voto conhecendo da impugnação em Segunda  Instância, 

dando-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
 

 
 

Sala das sessões, em 10 de novembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01800/16 
 
Relator: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 

 
EMENTA: MULTA FORMAL.IMPUGNAÇÃO EM SEGUNDA 
INSTÂNCIA. EXTRAVIO DE ECF. PRESUNÇÃO RELATIVA 
ILIDIDA ANTE A CESSAÇÃO DE USO REALIZADA PERANTE O 
ÓRGÃO FAZENDÁRIO COMPETENTE. IMPROCEDÊNCIA. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de setembro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato, Masayuki 
Missao, Mário de Oliveira Andrade, Edson Abrão da Silva e Aldeci de Souza Flor. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Nestes autos, o Fisco acusa o sujeito passivo de haver extraviado 
equipamentos Emissores de Cupom Fiscal – ECF, marcas BEMATECH MP4000, nº de 
série BE091110100011261697; BEMATECH MP-2100, nº de série 
BE050669200008001054; BEMATECH MP-2100, nº de série BE050669200008001002 e 
BEMATECH MP4000, nº de série BE091010100010037389, pois encerrara suas 
atividades sem, contudo, solicitar a cessação de uso dos referidos equipamentos. 

 
A infração foi capitulada nos arts. 64 e 146, parágrafo único, ambos 

do CTE, combinados com os arts. 121 e 124, ambos do Anexo XI do RCTE. A penalidade, 
por seu turno, é a que consta do art. 71, XIII, “a” do CTE.  

 
Aufere-se multa formal no valor originário de R$ 76.737,04, 

correspondente a quatro equipamentos tidos por extraviados. O auto de infração fora 
lavrado em 05/11/13. 

 
O auto de infração é instruído com cópia de vistoria, termo de 

suspensão e comprovantes de uso de ECF.  
 
Houve comparecimento do sujeito passivo apenas na presente fase 

cameral, com declaração de revelia em 1ª instância. Asseverou a impugnante que, assim 
que tomou conhecimento da imputação fiscal, protocolou seu pedido de baixa e realizou 
as devidas cessações de uso dos equipamentos presumidos extraviados.  

 
Pede a improcedência do lançamento.  
 
Para comprovação dos eventos a que se reportou, promoveu a 

juntada do “comprovante de cessação de uso de sistema informatizado para emissão de 
documentos fiscais” (fls. 29/ 30) e comprovante de homologação de paralisação de pessoa 
jurídica (fls. 32). 

 
É o relatório. 
 
 



 

V O T O 
 
A acusação de extravio de Equipamento emissor de cupom fiscal é, 

sem sombra de dúvida, trabalho fiscal cuja linha de defesa somente pode perfilhar um 
caminho possível, qual seja, a apresentação daquilo que foi tido como extraviado. 

 
De acordo com a regra insculpida no Anexo XI do RCTE, em seu art. 

47, 

“Art. 47. O ECF autorizado para o contribuinte que tenha o seu 
cadastro suspenso por desaparecimento, se não atendida a 
notificação de regularização da situação cadastral, deve ser 
presumido desaparecido, destruído, extraviado, inutilizado ou perdido. 

Parágrafo único. O ECF considerado extraviado nos termos do caput 
somente deve ser baixado do sistema da SEFAZ após serem 
atendidas as disposições do art. 14 ou quando o contribuinte tiver seu 
cadastro baixado de ofício.” 

 
O Art. 14, por seu turno, a que faz referência o dispositivo, tem a 

seguinte redação: 
 

“Art. 14. O pedido de cessação de uso, nos termos do caput do art. 13, 
deve ser acompanhado dos seguintes documentos (Convênio ICMS 
09/09, cláusula trigésima sexta): 

I - cupom Leitura X; 

II - arquivo binário da Memória Fiscal (MF); 

III - arquivo binário da Memória de Fita Detalhe (MFD), se houver; 

IV - arquivos binários auxiliares, quando houver; 

V - arquivo texto (TXT) no leiaute do Ato COTEPE/ICMS 17/04; 

VI - arquivo texto (TXT), de codificação ASCII, contendo espelho da 
Leitura da Memória Fiscal abrangendo todos os dados nela gravados, 
no caso de ECF sem MFD. 
 

........................................................................................................” 
 
 
Com efeito, a cessação de uso do equipamento fora solicitada, ainda 

que a destempo, nos termos do art. 13 do Anexo XI do RCTE, in verbis, o que ilide a 
presunção que tomou por extraviados os referidos equipamentos: 

 

“Art. 13. O contribuinte deve solicitar à Delegacia Regional de 
Fiscalização a que estiver vinculado a Autorização de Cessação de 
uso do ECF, por meio do formulário Pedido de Uso, de Alteração de 
Uso e de Cessação de Uso de ECF, constante do Apêndice VII, nas 
seguintes situações (Convênio ICMS 09/09, cláusula trigésima sexta): 

I - encerramento de suas atividades;’ 

 
Em pesquisa aos sistemas eletrônicos da SEFAZ, verifica-se que a 

cessação de uso se encontra com status de “baixada”, elidindo, dessa forma, a presente 
acusação. 

 

http://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/ICMS/2009/CV009_09.htm
http://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/ICMS/2009/CV009_09.htm
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Atos/Atos_Cotepe/2004/AC017_04.htm
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Atos/Atos_Cotepe/2004/AC017_04.htm
http://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/ICMS/2009/CV009_09.htm


 

Ante o exposto, conheço da impugnação apresentada e lhe dou 
provimento para considerar improcedente o presente lançamento. 

 
 

Sala das sessões, em 16 de novembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01809/16 
 
Relator: Conselheiro Márcio Nogueira Pedra 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Extravio de documentos 
fiscais. Revisão Extraordinária. Acolhida unânime . É 
improcedente o auto de infração relativo a extravio de 
documentos fiscais, quando ficar comprovada a sua 
apresentação, conforme demonstrado pelas informações e 
relatórios obtidos junto às repartições fiscais competentes. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 11 
de outubro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Márcio Nogueira Pedra, Nivaldo José 
Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, 
Valdir Mendonça Alves, Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, Elias Alves dos Santos, 
Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene 
Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo 
Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto de 
Faria Morato e Mauricio Ribeiro de Paiva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Neste auto de infração o Fisco afirma que o contribuinte não 
apresentou à Delegacia de sua circunscrição os livros e/ou documentos fiscais, no período 
de 10 (dez) dias, conforme consta da publicação da portaria que suspendeu a sua 
inscrição no cadastro estadual, conforme cópia anexa do Diário Oficial, razão pela qual 
são considerados extraviados. Está sendo cobrada  multa formal no valor de R$ 
148.625,00 (cento e quarenta e oito mil, seiscentos e vinte e cinco reais) consoante 
demonstrativo.   

 
O auto de infração não foi impugnado em primeira ou em segunda 

instância, o que redundou na lavratura de termo de revelia, fls 11, e de perempção , fls 15. 
 
Após inscrição em dívida ativa, o contribuinte entrou com pedido de 

revisão extraordinária solicitando improcedência do lançamento. Afirma que devolveu 
todos os documentos à repartição fiscal. Para comprovação,  apresenta  cópia de Pedido 
de Baixa de Documento Fiscal (fls 22), cópia do Termo de Baixa de Documento Fiscal Não 
Utilizado (fls 23) e cópia do Termo de Fiel Depositário (fls 24) no qual demonstra a 
apresentação e entrega das notas fiscais.  

 
A Presidência desta Casa, por meio de seu titular, constata que ficou  

comprovada a inexistência do extravio de documento fiscal. Admite o pedido de revisão 
extraordinária e determina sejam os autos pautados para julgamento por este Conselho 
Pleno.  

 
 É o relatório.  
 
 



 

VOTO 
 
O afastamento da acusação de extravio de livros e documentos 

fiscais se realiza pela apresentação destes à repartição fiscal competente. Conforme 
constatado pela Presidência e demonstrado pela documentação acostada ao processo, o 
sujeito passivo comprova a apresentação de toda documentação fiscal (fls 23 e 24).   

 
Ante o exposto, conheço do Pedido de Revisão Extraordinária, dou-

lhe  provimento para considerar improcedente  o auto de infração. 
 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 17 de novembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01810/16 
 
Relator: Conselheiro Márcio Nogueira Pedra 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Extravio de documentos 
fiscais. Revisão Extraordinária. Acolhida unânime . É 
improcedente o auto de infração relativo a extravio de 
documentos fiscais, quando ficar comprovada a sua 
apresentação, conforme demonstrado pelas informações e 
relatórios obtidos junto às repartições fiscais competentes. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 11 
de outubro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Márcio Nogueira Pedra, Nivaldo José 
Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, 
Valdir Mendonça Alves, Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, Elias Alves dos Santos, 
Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene 
Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo 
Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto de 
Faria Morato e Mauricio Ribeiro de Paiva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Neste auto de infração o Fisco afirma que o contribuinte não 
apresentou à Delegacia de sua circunscrição os livros e/ou documentos fiscais, no período 
de 30 (trinta) dias, conforme consta da publicação da portaria que suspendeu a sua 
inscrição no cadastro estadual, conforme cópia anexa do Diário Oficial, razão pela qual 
são considerados extraviados. Está sendo cobrada  multa formal no valor de R$ 16870,00 
consoante demonstrativo.  Foram considerados extraviados a nota fiscal modelo 1, serie 1, 
numeração 1 a 50.  

 
O auto de infração não foi impugnado em primeira ou em segunda 

instância, o que redundou na lavratura de termo de revelia, fls 10, e de perempção , fls 13. 
 
Após inscrição em dívida ativa, o contribuinte entrou com pedido de 

revisão extraordinária solicitando improcedência do lançamento. Afirma que devolveu 
todos os documentos à repartição fiscal. Para comprovação,  apresenta  cópia de Anexo II 
(fls 20), no qual comprova a apresentação e entrega das notas fiscais.  

 
A Presidência desta Casa, por meio de seu titular, constata que ficou  

comprovada a inexistência do extravio de documento fiscal. Admite o pedido de revisão 
extraordinária e determina sejam os autos pautados para julgamento por este Conselho 
Pleno.  

 
 É o relatório.  
 
 

VOTO 
 



 

O afastamento da acusação de extravio de livros e documentos 
fiscais se realiza pela apresentação destes à repartição fiscal competente. Conforme 
constatado pela Presidência e demonstrado pela documentação acostada ao processo, o 
sujeito passivo comprova a apresentação de toda documentação fiscal (fls 20).   

 
Ante o exposto, conheço do Pedido de Revisão Extraordinária, dou-

lhe  provimento para considerar improcedente  o auto de infração. 
 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 17 de novembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01811/16 
 
Relator: Conselheiro Mário de Oliveira Andrade 
 

 
EMENTA: Multa Formal. Obrigação tributária acessória. Extravio 
de documentos fiscais. Pedido de Revisão Extraordinária. 
Improcedência. 
 
1 - Comprovado que o sujeito passivo apresentou os 
documentos fiscais à repartição fiscal competente, o auto de 
infração exigindo penalidade pelo extravio deles deve ser 
considerado improcedente; 
 
2 - Acolhe-se o Pedido de Revisão Extraordinária para declarar 
improcedente o auto de infração quando ficar demonstrado que 
a acusação de extravio não ocorreu. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 29 
de setembro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José 
Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Sousa Santos Mariano, Heli José da Silva, 
Valdir Mendonça Alves, Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, 
Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, 
Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto 
de Faria Morato e Edson Abrão da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no histórico da peça inicial que o sujeito passivo desapareceu 
do endereço declarado no cadastro CCE e não tendo cumprido a obrigação tributária 
acessória de comunicar à repartição fiscal competente a sua situação cadastral atualizada, 
ele teve a sua inscrição estadual suspensa e as leituras diárias de memórias fiscais do 
Equipamento Emissor de Documento Fiscal -ECF (1.686) são consideradas extraviadas. 
Por esse motivo o acusado ficou obrigado a recolher multa formal no valor de R$ 213,62 
por cada leitura de memória fiscal extraviada, perfazendo um total de R$ 360.163,32 
(trezentos e sessenta mil, cento e sessenta e três reais e trinta e dois centavos)  

 
A fiscalização citou como infringidos os artigos 64 e 146, parágrafo 

único do CTE combinados com os artigos 121 e 122 do Anexo XI do RCTE e artigo 109 do 
RCTE. Foi sugerida a penalidade do artigo 71, inciso XX, alínea "a", 1 da Lei 11.651/91, 
com a alteração efetuada pela Lei 13.194/97. 

 
Regularmente intimado para pagar a quantia exigida ou apresentar 

impugnação em Primeira e Segunda Instâncias, o sujeito passivo  foi declarado revel e 
perempto. 

 
Em seguida, o sujeito passivo ingressou com o Pedido de Revisão 

Extraordinária, folhas 23 a 28, argumentado que procedeu a cessação de uso do 



 

equipamento e, na oportunidade, apresentou na repartição fiscal competente todos 
documentos tidos como extraviados. 

 
O Presidente do Conselho Administrativo Tributário, por intermédio 

do Despacho 268/2016- PRES determinou a remessa dos autos à Delegacia Regional de 
Fiscalização de Aparecida de Goiânia para que fosse informado se todas as leituras tidas 
como extraviadas no lançamento em análise foram apresentadas pelo sujeito passivo 
naquela repartição.  

 
Em resposta à indagação efetuada, a Auditora Fiscal Maria Inês 

Peixoto Seabra, informou que após início da ação fiscal o contribuinte informou o 
encerramento de suas atividades foram apresentadas as leituras diárias de memórias 
fiscais, conforme consta no relatório diligencial anexado às folhas 189 a 195. 

 
Por intermédio do Despacho de n.º 1.889/2016 - CAT, folha 199, o  

Presidente do Conselho Administrativo Tributário admitiu o Pedido de Revisão 
Extraordinária com amparo no artigo 43, § 4º,II da Lei 16.469/09 e encaminhou os autos 
para serem apreciados pelo Conselho Pleno.  

 
Assim relatados, decido. 
 
                                VOTO 
 
 
Analisando os autos vejo que está comprovado que não houve 

extravio de documentos fiscais relacionados no histórico do auto de infração, pois eles 
foram apresentados na repartição fiscal da jurisdição do contribuinte, fato confirmado por 
meio de relatório diligencial efetuado por um servidor da Secretaria da Fazenda, conforme 
consta às folhas 189 a 195 dos autos. Desta forma, entendo que ficou descaracterizada a 
acusação fiscal contida na peça basilar e o lançamento deve ser declarado improcedente. 

 
Ante o exposto, conheço do Pedido de Revisão Extraordinária e dou-

lhe provimento para julgar improcedente o presente auto de infração.  
 
 

Sala das sessões plenárias, em 17 de novembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01812/16 
 
Relator: Conselheiro Mário de Oliveira Andrade 
 

 
EMENTA: Obrigação Acessória. Multa Formal. Extravio de 
Equipamento Emissor de Cupom Fiscal – ECF. Improcedente.  
 
Quando o contribuinte encerra as suas atividades e demonstra 
que solicitou a cessação de uso do Equipamento Emissor de 
Cupom Fiscal - ECF, com a regular intervenção da empresa 
lacradora credenciada, fica caracterizado que o equipamento 
não está extraviado, devendo ser considerada improcedente a 
exigência de 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 29 
de setembro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José 
Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Sousa Santos Mariano, Heli José da Silva, 
Valdir Mendonça Alves, Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, 
Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, 
Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto 
de Faria Morato e Edson Abrão da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A descrição do fato que originou o presente auto de infração é de 
que o sujeito passivo extraviou o Equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF, 
autorizado para uso da empresa pela SEFAZ, e que tendo encerrado as atividades do 
estabelecimento, não foi solicitada a cessação de uso do equipamento, conforme 
comprovam os documentos anexos. Em virtude disso, o sujeito passivo ficou sujeito ao 
recolhimento de multa formal na importância de R$ 20.243,23 (vinte mil, duzentos e 
quarenta e três reais e vinte e três centavos), conforme está demonstrada no "Anexo 
Estruturado - Detalhamento do Crédito Tributário". 

 
O fisco citou como infringidos os artigos 64 e 146, parágrafo único da 

Lei 11.651/91 combinados com os artigos 121 e 124 do Anexo XI do Decreto n.º 4.852/97. 
Foi proposta a penalidade do artigo 71, inciso XIII, alínea "a" da Lei n.º 11.651/1991 com a 
redação da Lei 13.194/1.997. 

 
Os autores do lançamento juntaram aos autos o Anexo Estruturado - 

Detalhamento do Crédito Tributário, folha 03, Consulta Usuário Sist. Informatizado, folhas 
04 a 07, Consulta sobre escrituração de livros fiscais, folhas 08 e 09. 

 
Regularmente intimado para pagar a quantia exigida ou apresentar 

impugnação em Primeira Instância, o sujeito passivo não se manifestou e foi declarado 
revel. 

 



 

Notificado para apresentar impugnação em segunda instância, o 
sujeito passivo permaneceu inerte e foi declarado perempto, conforme o Termo de 
Perempção, constante à folha 17 dos autos. 

 
O sujeito passivo ingressou com o Pedido de Revisão Extraordinária, 

folhas 20 a 22 dos autos, argumentando que o equipamento não se encontra extraviado e 
que ele foi apresentado para a realização da cessação de uso. 

 
Para comprovar a alegação dele, o sujeito passivo anexou aos autos 

a Cessação de Ofício, folha 23, fotocópia da nota fiscal avulsa de nº 216.602, folha 24, e a 
Ordem de Serviço nº 14.351 de 13/06/2014, folha 25 dos autos. 

 
Os autos foram encaminhados para a Presidência do Conselho 

Administrativo Tributário, o titular daquele órgão determinou a realização de diligência para 
que o sujeito passivo fosse notificado para anexar aos autos o Atestado de Intervenção 
Técnica em ECF – AIECF, a Leitura X do ECF. 

 
Em resposta à solicitação, a empresa autuada anexou aos autos 

fotocópias autenticadas do Atestado de Intervenção Técnica em ECF – AIECF, folha 35, e 
da Leitura X do equipamento supostamente extraviado, folha 36.  

 
Os autos retornaram à Presidência do CAT, e em seguida, o titular 

daquele órgão concluiu que o pedido do contribuinte não está fundamentado em prova 
inequívoca que implique alteração parcial do lançamento, visto que não foi apresentada a 
Leitura X do equipamento que foi objeto da autuação, e inadmitiu o Pedido de Revisão 
Extraordinária. 

 
Contudo, em seguida, o sujeito passivo juntou aos autos fotocópia da 

Leitura X do ECF, o qual supostamente estaria extraviado, conforme consta à folha 92 dos 
autos. 

 
Na sequência processual, o Presidente do CAT admite o pedido de 

revisão extraordinária e os autos foram pautados para julgamento. 
 
É um breve relato, assim decido. 
 
 
                                VOTO 
 
 
A acusação nesse lançamento é de extravio de Equipamento 

Emissor de Cupom Fiscal e, por essa razão, é exigido do contribuinte o recolhimento de 
multa formal. 

 
Durante a tramitação processual, o sujeito passivo trouxe elementos 

de provas que comprovam que o equipamento não foi extraviado. Tal fato foi confirmado 
pelo sujeito passivo ao juntar aos autos o Atestado de Intervenção Técnica em ECF – 
AIECF, folha 35 dos autos, e a Leitura X do equipamento, folha 92. Ficando, desse modo, 
comprovado que o sujeito passivo estava na posse do equipamento e tomou todas as 
providências para afastar a presunção de extravio do equipamento. 

 
Assim, entendo que ficou descaracterizada a acusação do fisco, pois 

foi comprovado que a empresa recorrente apresentou o equipamento junto a lacradora 



 

autorizada para proceder a intervenção e a cessação de uso. De tal modo, que ficou 
regularizada a situação do referido ECF e demonstrado que não houve extravio do 
equipamento. 

 
Destarte, com ânimo nos referidos documentos posiciono pela 

improcedência do lançamento em análise. 
 
Sendo assim, decido conhecer do Pedido de Revisão Extraordinária 

e dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 17 de novembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01813/16 
 
Relator: Conselheiro Mário de Oliveira Andrade 
 

 
EMENTA: Multa Formal. Obrigação tributária acessória. Extravio 
de documentos fiscais. Pedido de Revisão Extraordinária. 
Improcedência. 
 
1 - Comprovado que o sujeito passivo apresentou os 
documentos fiscais à repartição fiscal competente, o auto de 
infração exigindo penalidade pelo extravio deles deve ser 
considerado improcedente; 
 
2 - Acolhe-se o Pedido de Revisão Extraordinária para declarar 
improcedente o auto de infração quando ficar demonstrado que 
a acusação de extravio não ocorreu. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 29 
de setembro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José 
Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Sousa Santos Mariano, Heli José da Silva, 
Valdir Mendonça Alves, Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, 
Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, 
Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto 
de Faria Morato e Edson Abrão da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no histórico da peça inicial que o sujeito passivo desapareceu 
do endereço declarado no cadastro CCE e não tendo cumprido a obrigação tributária 
acessória de comunicar à repartição fiscal competente a sua situação cadastral atualizada, 
ele teve a sua inscrição estadual suspensa e as leituras diárias de memórias fiscais do 
Equipamento Emissor de Documento Fiscal -ECF (1.222) são consideradas extraviadas. 
Por esse motivo o acusado ficou obrigado a recolher multa formal no valor de R$ 213,62 
por cada leitura de memória fiscal extraviada, perfazendo um total de R$ 261.043,64 
(duzentos e sessenta e um mil, quarenta e três reais e sessenta e quatro centavos)  

 
A fiscalização citou como infringidos os artigos 64 e 146, parágrafo 

único do CTE combinados com os artigos 121 e 122 do Anexo XI do RCTE e artigo 109 do 
RCTE. Foi sugerida a penalidade do artigo 71, inciso XX, alínea "a", 1 da Lei 11.651/91, 
com a alteração efetuada pela Lei 13.194/97. 

 
Regularmente intimado para pagar a quantia exigida ou apresentar 

impugnação em Primeira e Segunda Instâncias, o sujeito passivo foi declarado revel e 
perempto. 

 
Em seguida, o sujeito passivo ingressou com o Pedido de Revisão 

Extraordinária, folhas 18 a 20, argumentado que solicitou a cessação de uso do ECF e, 



 

que na oportunidade, juntou fotocópias das leituras diárias tidas como extraviadas as 
quais foram entregues à repartição competente. 

 
O Presidente do Conselho Administrativo Tributário, por intermédio 

do Despacho 1015/2015- PRES determinou a remessa dos autos à Delegacia Regional de 
Fiscalização de Goiânia para que fosse informado se todas as leituras tidas como 
extraviadas no lançamento em análise foram apresentadas pelo sujeito passivo naquela 
repartição.  

 
Em resposta à indagação efetuada, o Auditor Fiscal Saulo César de 

Carvalho Pinto informou que foram apresentadas todas as movimentações diárias do 
Equipamento, conforme pode ser observado em CD anexado aos autos à folha 41. 

 
Por intermédio do Despacho de n.º 1106/2016 - CAT, o Presidente 

do Conselho Administrativo Tributário admitiu o Pedido de Revisão Extraordinária com 
amparo no artigo 43, § 4º, II e § 5º e artigo 45 da Lei 16.469/09 e encaminhou os autos 
para serem apreciados pelo Conselho Pleno.  

 
Assim relatados, decido. 
 
 
                                VOTO 
 
 
Analisando os autos vejo que está comprovado que não houve 

extravio de documentos fiscais relacionados no histórico do auto de infração, pois eles 
foram apresentados na repartição fiscal da jurisdição do contribuinte, fato confirmado por 
meio de relatório diligencial efetuado por um servidor da Secretaria da Fazenda, conforme 
consta à folha 40 dos autos. Desta forma, entendo que ficou descaracterizada a acusação 
fiscal contida na peça basilar e o lançamento deve ser declarado improcedente. 

 
Ante o exposto, conheço do Pedido de Revisão Extraordinária e dou-

lhe provimento para julgar improcedente o presente auto de infração.  
 
 

Sala das sessões plenárias, em 17 de novembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01814/16 
 
Relator: Conselheiro Mário de Oliveira Andrade 
 

 
EMENTA: Multa Formal. Obrigação tributária acessória. Extravio 
de documentos fiscais. Pedido de Revisão Extraordinária. 
Improcedência. 
 
1 - Comprovado que o sujeito passivo apresentou os 
documentos fiscais à repartição fiscal competente, o auto de 
infração exigindo penalidade pelo extravio deles deve ser 
considerado improcedente; 
 
2 - Acolhe-se o Pedido de Revisão Extraordinária para declarar 
improcedente o auto de infração quando ficar demonstrado que 
a acusação de extravio não ocorreu. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 29 
de setembro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José 
Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Sousa Santos Mariano, Heli José da Silva, 
Valdir Mendonça Alves, Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, 
Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, 
Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto 
de Faria Morato e Edson Abrão da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no histórico da peça inicial que o sujeito passivo desapareceu 
do endereço declarado no cadastro CCE e não tendo cumprido a obrigação tributária 
acessória de comunicar à repartição fiscal competente a sua situação cadastral atualizada, 
ele teve a sua inscrição estadual suspensa e as leituras diárias de memórias fiscais do 
Equipamento Emissor de Documento Fiscal -ECF (3.370) são consideradas extraviadas. 
Por esse motivo o acusado ficou obrigado a recolher multa formal no valor de R$ 213,62 
por cada leitura de memória fiscal extraviada, perfazendo um total de R$ 719.899,40 
(setecentos e dezenove mil, oitocentos e noventa e nove reais e quarenta centavos)  

 
A fiscalização citou como infringidos os artigos 64 e 146, parágrafo 

único do CTE combinados com os artigos 121 e 122 do Anexo XI do RCTE e artigo 109 do 
RCTE. Foi sugerida a penalidade do artigo 71, inciso XX, alínea "a", 1 da Lei 11.651/91, 
com a alteração efetuada pela Lei 13.194/97. 

 
Regularmente intimado para pagar a quantia exigida ou apresentar 

impugnação em Primeira e Segunda Instâncias, o sujeito passivo foi declarado revel e 
perempto. 

 
Em seguida, o sujeito passivo ingressou com o Pedido de Revisão 

Extraordinária, folhas 22 a 23, argumentado que procedeu alteração no cadastro da 



 

empresa e, na oportunidade, apresentou na repartição fiscal competente todos 
documentos tidos como extraviados. 

 
O Presidente do Conselho Administrativo Tributário, por intermédio 

do Despacho 1.107/2016- PRES determinou a remessa dos autos à Delegacia Regional 
de Fiscalização de Goiânia para que fosse informado se todas as leituras tidas como 
extraviadas no lançamento em análise foram apresentadas pelo sujeito passivo naquela 
repartição.  

 
Em resposta à indagação efetuada, o Auditor Fiscal Waldemar 

Mendonça Filho informou que foram apresentadas todas as leituras diárias de memórias 
fiscais em 18/11/2015, após a lavratura do auto de infração em análise. Na ocasião ele 
juntou aos autos dois CD’s constante às folhas 34 e 35 dos autos. 

 
Por intermédio do Despacho de n.º 2052/2016 - CAT, o  Presidente 

do Conselho Administrativo Tributário admitiu o Pedido de Revisão Extraordinária com 
amparo no artigo 43, § 4º,II e § 5º  e artigo 45 da Lei  16.469/09 e encaminhou os autos 
para serem apreciados pelo Conselho Pleno.  

 
Assim relatados, decido. 
 
                                VOTO 
 
 
Analisando os autos vejo que está comprovado que não houve 

extravio de documentos fiscais relacionados no histórico do auto de infração, pois eles 
foram apresentados na repartição fiscal da jurisdição do contribuinte, fato confirmado por 
meio de relatório diligencial efetuado por um servidor da Secretaria da Fazenda, conforme 
consta à folha 33 dos autos. Desta forma, entendo que ficou descaracterizada a acusação 
fiscal contida na peça basilar e o lançamento deve ser declarado improcedente. 

 
Ante o exposto, conheço do Pedido de Revisão Extraordinária e dou-

lhe provimento para julgar improcedente o presente auto de infração.  
 
 

Sala das sessões plenárias, em 17 de novembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01815/16 
 
Relator: Conselheiro Mário de Oliveira Andrade 
 

 
EMENTA: Obrigação Acessória. Multa Formal. Extravio de 
Equipamento Emissor de Cupom Fiscal – ECF. Improcedente.  
 
Quando o contribuinte encerra as suas atividades e demonstra 
que solicitou a cessação de uso do Equipamento Emissor de 
Cupom Fiscal - ECF, com a regular intervenção da empresa 
lacradora credenciada, fica caracterizado que o equipamento 
não está extraviado, devendo ser considerada improcedente a 
exigência de multa formal por extravio do equipamento. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 29 
de setembro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José 
Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, 
Valdir Mendonça Alves, Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, 
Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, 
Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto 
de Faria Morato e Edson Abrão da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A descrição do fato que originou o presente auto de infração é de 
que o sujeito passivo extraviou o Equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF, 
autorizado para uso da empresa pela SEFAZ, e que tendo encerrado as atividades do 
estabelecimento, não foi solicitada a cessação de uso do equipamento, conforme 
comprovam os documentos anexos. Em virtude disso, o sujeito passivo ficou sujeito ao 
recolhimento de multa formal na importância de R$ 20.243,23 (vinte mil, duzentos e 
quarenta e três reais e vinte e três centavos), conforme está demonstrada no "Anexo 
Estruturado - Detalhamento do Crédito Tributário". 

 
O fisco citou como infringidos os artigos 64 e 146, parágrafo único da 

Lei 11.651/91 combinados com os artigos 121 e 124 do Anexo XI do Decreto n.º 4.852/97. 
Foi proposta a penalidade do artigo 71, inciso XIII, alínea "a" da Lei n.º 11.651/1991 com a 
redação da Lei 13.194/1.997. 

 
O autor do lançamento juntou aos autos o Anexo Estruturado - 

Detalhamento do Crédito Tributário, folha 03, Consulta Usuário Sist. Informatizado, folhas 
04 a 07. 

 
Regularmente intimado para pagar a quantia exigida ou apresentar 

impugnação em Primeira Instância, o sujeito passivo não se manifestou e foi declarado 
revel. 

 



 

Notificado para apresentar impugnação em segunda instância, o 
sujeito passivo permaneceu inerte e foi declarado perempto, conforme o Termo de 
Perempção, constante à folha 14 dos autos. 

 
O sujeito passivo ingressou com o Pedido de Revisão Extraordinária, 

folha 18 dos autos, argumentando que o equipamento não foi utilizado e que ele foi 
devolvido com o requerimento da cessação de uso. 

 
Para comprovar a alegação dele, o sujeito passivo anexou aos autos 

o Atestado de Intervenção em Equipamento Emissor de Cupom Fiscal, folha 23, 
Comprovante de Cessação de uso de Sistema Informatizado para Emissão de 
documentos Fiscais, folha 24, e o Pedido de Cessação de Uso do ECF, folha 25. 

 
Os autos foram encaminhados para a Presidência do Conselho 

Administrativo Tributário, o titular daquele órgão determinou a realização de diligência para 
que o fisco informasse sobre a autenticidade das informações contidas nos documentos 
apresentados pelo sujeito passivo. 

 
Em resposta à indagação contida no despacho nº 253/2016-PRES, o 

Coordenador da Seção de ECF/SEPD – da Delegacia Regional de Fiscalização de 
Goiânia informou que os documentos apresentados pelo sujeito passivo são autênticos.  

 
Os autos retornaram à Presidência do CAT, e em seguida, o titular 

daquele órgão concluiu que ficou demonstrado erro de fato, requisito exigido no artigo 43, 
II, “a”, 1 da Lei 16.469/09 para a admissibilidade do pedido de revisão extraordinária, 
foram pautados para julgamento, e na ocasião, a Terceira Câmara, por intermédio da 
Resolução n.º 057/2016, decidiu solicitar que a empresa autuada apresente o ECF na 
lacradora responsável. 

 
Após a regular notificação dessa resolução, a empresa autuada 

permaneceu inerte. 
 
É um breve relato, assim decido. 
 
 
                                VOTO 
 
 
A acusação nesse lançamento é de extravio de Equipamento 

Emissor de Cupom Fiscal e, por essa razão, é exigido do contribuinte o recolhimento de 
multa formal. 

 
Durante a tramitação processual, o sujeito passivo trouxe elementos 

de provas que comprovam que o equipamento não foi extraviado. Tal fato foi confirmado 
pelo fisco estadual por intermédio de relatório diligencial, conforme consta às folhas 30 e 
31 dos autos. 

 
Assim, entendo que ficou descaracterizada a acusação do fisco, pois 

foi comprovado que a empresa recorrente apresentou o equipamento junto a lacradora 
autorizada para proceder a intervenção e a cessação de uso. De tal modo, que ficou 
regularizada a situação do referido ECF e demonstrado que não houve extravio do 
equipamento. 

 



 

Destarte, com ânimo no referido relatório diligencial posiciono pela 
improcedência do lançamento em análise. 

 
Sendo assim, decido conhecer do Pedido de Revisão Extraordinária 

e dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 17 de novembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01821/16 
 
Relatora: Conselheira Nislene Alves Borges 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Deixou de registrar notas 
fiscais no livro Registro de Entradas. Procedência parcial. 
Decisão unânime. 
 
Frente a ausência de provas que pudessem afastar por completo 
a exigência fiscal e sustentar os argumentos do sujeito passivo, 
deve-se manter alterada apenas parcialmente a exigência fiscal. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 02 de setembro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência, arguida pela autuada. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Nislene Alves Borges, Rodolfo Ramos Caiado e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. Quanto ao 
mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso, dar-lhe parcial provimento 
para reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto 
de infração no valor da multa formal de R$ 2.372.691,02 (dois milhões, trezentos e setenta 
e dois mil, seiscentos e noventa e um reais e dois centavos). Participaram do julgamento 
os Conselheiros Nislene Alves Borges, Rodolfo Ramos Caiado e Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo deixou de escriturar 
no livro registro de entradas relativo à Escrituração Fiscal Digital - EFD, no exercício de 
2014, as notas fiscais de entradas relacionadas, conforme documentos e demonstrativos 
anexos.  

A autoridade lançadora indica como infringidas as disposições dos 
artigos 64, §2º do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) combinado com os 
artigos 308, 310 e 356-C, §1º, I do Decreto 4852/97. Proposta a aplicação da penalidade 
prevista no artigo 71, VII, "c", §8º do CTE, com redação da Lei nº 13446/1991. 

O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: cópia 
detalhamento do crédito tributário, cópia resumo mensal de NFe não registradas, recibo de 
entrega de relatórios digitais, mídia-CD, fls. 3 a 9. 

O sujeito passivo, regularmente intimado, apresentou impugnação, 
fls. 14 a 21, alegando preliminarmente nulidade da peça básica, vez que a empresa é 
cadastrada no Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), logo qualquer intimação ou 
notificação deve ser realizada exclusivamente pela Caixa Postal Eletrônica (CPE), o que 
não ocorreu no presente caso, assim teria lhe causado cerceamento ao direito de defesa. 
Alega ainda que a multa tem caráter confiscatório, vez que extrapola a percentual 
permitido. Quanto ao mérito argui sobre a necessidade da realização de diligência, a fim 
de melhor apuração dos levantamentos, devido à volumosa quantidade de documentos e 
a alta quantia envolvida. Ao final, pede pela nulidade do auto de infração. 

Por meio da sentença nº 2055/2015-JULP, o julgador singular decide 
pela procedência do auto de infração. Em sua fundamentação afirma que: 

As formas de intimação previstas nos incisos I a IV do caput do art. 
14 da lei n° 16.469/09 não comportam benefício de ordem, portanto não procede o 
argumento da defesa, vez que o mesmo tomou conhecimento da existência do auto de 



 

infração. Afirma ainda que o auto de infração contém todos os requisitos necessários ao 
lançamento. Quanto ao pedido de diligência, afirma que não se observam motivos 
suficientes para ensejá-la. No mérito, justifica seu voto no fato de que o sujeito passivo 
deixou de proceder a escrituração fiscal digital – EFD de diversas notas fiscais eletrônicas 
de entradas e não teria trazido aos autos fatos que alterassem a acusação que lhe fora 
imputada, portanto, considera o lançamento procedente. 

O sujeito passivo, após ser devidamente intimado, apresentou 
recurso voluntário, fls. 164 a 188, reiterando todos os seus argumentos, asseverando 
ainda que resolveu quitar parcialmente a multa exigida, no que se refere à ausência de 
escrituração das notas fiscais. Assevera ainda que é equivocada a acusação fiscal, vez 
que, conforme se observa pela análise dos próprios livros, diversas notas fiscais foram 
escrituradas corretamente. Ao final, pede pela improcedência do auto de infração, ou caso 
seja rejeitado, pede pela realização de diligência. 

Por meio da Resolução n° 145/2015, fls. 189 e 190, a Segunda 
Câmara deste Conselho Administrativo, resolve por converter o julgamento em diligência e 
encaminhar o processo a Delegacia Fiscal de circunscrição do sujeito passivo para que 
seu ilustre titular designe auditor fiscal a fim de revisar o presente lançamento. 

O Auditor Fiscal da Receita Estadual, em atendimento ao Despacho 
acima, fls. 193 a 236, procedeu a presente revisão fiscal nos autos do processo, alegando 
quanto a hipótese de que as notas fiscais referentes a mercadorias não recebidas no 
estabelecimento do contribuinte, não há elementos que sustentem as afirmações do 
sujeito passivo, pelo contrário, as provas nos autos são desfavoráveis ao recorrente, pois 
constam no sistema sefaznet como situação “autorizada”. 

Assevera em relação a hipótese notas fiscais canceladas na origem, 
ou seja, não foram recebidas no estabelecimento, não assiste razão ao sujeito passivo, 
pois, constam no sistema sefaznet como situação atual autorizadas, razão pela qual 
devem ser mantidas no lançamento. 

Aduz quanto a hipótese de que as notas fiscais de Prestação de 
Serviço que, conforme determina o Manual de Preenchimento do EFD – Fiscal (doc. 01), 
não devem ser escrituradas no EFD- ICMS/IPI, a verdade é que as notas fiscais as quais 
se refere o sujeito passivo não se enquadram no caso aludido, pois são dispensadas de 
escrituração na EFD – ICMS/IPI. 

Argui quanto a hipótese de que as notas fiscais que se referem a 
remessa de vasilhames que, pelo Termo de Acordo de Regime Especial – TARE possuem 
escrituração dispensada, informou que já foi considerado no lançamento TARE e 
excluídos do levantamento, porém foram mantidos os valores de bens que não se 
enquadram no conceito de vasilhame. 

Alegou que não foram excluídas as notas fiscais citadas na revisão, 
porque, apesar de o sujeito passivo alegar que foram lançadas, não foram encontradas 
nos livros registro de entradas apresentados pelo contribuinte no ano de 2014. 

Afirmou quanto às Notas Fiscais Eletrônicas escrituradas no Livro 
Registro de Entrada relacionadas pela defesa, foram encontradas registradas as notas 
fiscais citadas na revisão, às quais foram excluídas do levantamento nesta revisão, e 
mantidas as demais notas fiscais que não se encontram registradas. Ao final, apresenta 
uma tabela onde fica revisado o lançamento, fls. 194. 

O sujeito passivo, após ser devidamente intimado, apresenta 
manifestação em diligência cameral, fls. 239 a 254, alegando que a recorrente realizou 
devidamente a escrituração das Notas Fiscais, no entanto, em algumas situações, pela 
sua natureza ou especificidade, certas notas não foram escrituradas por dispensa legal, e 
não causaram qualquer prejuízo ao erário. 

Afirmou que, por amostragem de notas fiscais, demonstrou não ser a 
emitente dos documentos, assim, a única maneira de provar que as notas fiscais não 



 

entraram em seu estabelecimento é o livro de estoque, o qual foi juntado aos autos, mas 
não foi analisado pelo Auditor Fiscal ao realizar a diligência. 

Aduz que os paletes e chapatex, assim como as garrafas e 
garrafeiras devem ser interpretados como vasilhames, isto é, embalagens de transporte 
para o produto da Requerente, imprescindível para que a mercadoria seja comercializada. 

Arguiu que a diligência realizada não analisou a integralidade dos 
documentos, o que impõe a realização de uma nova diligência. 

Ao final, requer que seja concedido prazo para o recorrente 
apresentar manifestação, comprovar quitação da penalidade às Notas Fiscais listadas no 
Doc. 02, e que seja determinada a realização de nova diligência. 

Por meio da Resolução n° 082/2016, a Primeira Câmara deste 
Conselho resolve, por unanimidade, sobrestar o processo, para que o sujeito passivo faça 
juntada de toda e qualquer documentação ainda não apresentada anteriormente, para que 
fossem apreciados por este colegiado. 

Findo o prazo especificado na Resolução retro, a defesa nada trouxe 
aos autos que pudessem ser objeto de apreciação, e reitera os argumentos apresentados  
no recurso voluntário. 

É esse o relatório. 
 

V O T O 
 
 

Sobre o pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo, rejeito-o 
por não haver nos elementos constitutivos da lide qualquer dúvida a ser dirimida.  

Relativamente à preliminar de nulidade por cerceamento ao direito de 
defesa, arguida inicialmente pela defesa, deixo de apreciar, visto que o representante do 
sujeito passivo refluiu da alegação, em sustentação oral, durante sessão de julgamento do 
auto de infração.  

Com as questões preliminares solucionadas, volvo-me à razão de 
direito desta ação, com os fundamentos que se seguem: 

Conforme informado no relatório que é parte integrante dos autos, o 
sujeito passivo deixou de escriturar no livro registro de entradas, relativo à Escrituração 
Fiscal Digital-EFD, no período de 2014, notas fiscais de entradas relacionadas pela 
autoridade fiscal do lançamento.  

Fundamento em consonância com o trabalho diligencial, onde a 
ilustre autoridade fiscal revisora, após detalhar a metodologia de trabalho que 
desenvolveu, aponta que não há elementos que sustentem as afirmações do sujeito 
passivo, pelo contrário, as provas nos autos são desfavoráveis ao recorrente, pois, 
constam no sistema sefaznet como situação autorizada. Entretanto, afirma que 
relativamente a alguns documentos, verificou-se que foram devidamente registrados, fato 
que o leva a excluir tais notas de seu levantamento inicial. 

Em transcrição aos termos do art. 308 do Decreto nº 4.852/97 – 
RCTE, mencionados como dispositivos infringidos pelo autor do procedimento, temos que: 

Art. 308. O livro Registro de Entradas destina-se à escrituração da 
(Convênio SINIEF SN/70, art. 70): 

I - entrada, a qualquer título, de mercadoria no estabelecimento; 

II - utilização de serviço pelo estabelecimento. 

§ 1º Deve ser também escriturado: 

I - o documento fiscal relativo à aquisição de mercadoria: 

a) que não transitar pelo estabelecimento adquirente, ainda que por 
meio de título que a represente; 



 

b) para o ativo imobilizado, cuja escrituração deve ser feita de forma 
individualizada; 

  
CONFERIDA NOVA REDAÇÃO à ALÍNEA "C" DO INCISO I DO § 1º DO ART. 308 PELO ART. 2º DO 
DECRETO Nº 5.982, DE 30.07.04 - VIGÊNCIA: 01.01.05. 

c) para uso ou consumo, cuja escrituração pode ser feita de forma 
englobada, para cada período de apuração pelo contribuinte não usuário 
de sistema eletrônico de processamento de dados, ressalvada a 
hipótese do imposto relativo ao diferencial de alíquotas; 

II - o documento fiscal relativo à destinação da mercadoria produzida 
pelo próprio estabelecimento, para o ativo imobilizado ou para uso e 
consumo; 

III - o montante de eventual diferença verificada em relação à 
operação ou à prestação já escriturada. 

§ 2º A escrituração do crédito relativo ao ativo 
imobilizado deve ser repetida no livro Registro de Controle de Crédito de 
ICMS do Ativo Permanente - CIAP."  

 
Conforme se depreende do dispositivo acima, o sujeito passivo 

deixou de efetuar o registro dos documentos de entradas, conforme regra definida em 
legislação quanto aos registros dos documentos de entradas a qualquer título. 
Comprova, durante o trâmite processual, o registro de 03 (três) documentos fiscais, 
inicialmente inseridos no levantamento como não registrados. Fato que levou a autoridade 
fiscal a excluí-los, após diligência realizada por este colegiado. Portanto, saneado o 
lançamento, deve prosperar parcialmente o presente procedimento fiscal, visto que 
contém todos os requisitos previstos no art.142 do CTN para um perfeito lançamento.  

A situação explicitada em linhas anteriores, torna o feito procedente 
em parte, no valor da multa formal de R$ 2.372.691,02 (dois milhões, trezentos e setenta e 
dois mil, seiscentos e noventa e um reais e dois centavos), relativos à exclusão das 
seguintes notas fiscais, com as respectivas referências mensais: NFe n° 238051, valor R$ 
2.266,00, resultando em valor de multa formal de R$ 177.349,07 para o mês de ABRIL 
de 2014, NFe n° 40154, valor R$ 28.583,76, resultando em valor de multa formal de R$ 
151.095,47 para o mês de MAIO de 2014, e NFe n° 309175, valor R$ 20.000,00, 
resultando em valor de multa formal de R$ 103.402,77 para o mês de SETEMBRO de 
2014. 

Assim, acompanhada pela unanimidade deste colegiado cameral, 
voto rejeitando o pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo. Quanto ao mérito, 
conheço do recurso voluntário, dou-lhe parcial provimento para reformar em parte a 
sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor da 
multa formal de R$ 2.372.691,02 (dois milhões, trezentos e setenta e dois mil, seiscentos 
e noventa e um reais e dois centavos), nos meses acima referidos.  

 
 

 
 

Sala das sessões, em 11 de novembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01826/16 
 
Relator: Conselheiro Antônio Martins da Silva 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Omissão de registro de 
nota fiscal de serviço de comunicação. Recurso da Fazenda 
Pública para o Conselho Pleno pleiteando a reforma da decisão 
cameral na parte em que aplicou o § 8º, do art. 71, da Lei nº 
11.651/91. Conhecido e improvido.  
 
A falta de registro no livro de entrada de nota fiscal de serviço 
de comunicação, não resulta, nem indiretamente, em falta de 
pagamento de imposto, tendo em vista que, diferentemente da 
mercadoria, o serviço prestado pela autuada não tem nenhuma 
relação com o serviço por ela tomado, estando correta, portanto, 
a decisão cameral que aplicou a forma privilegiada prevista no § 
8º, do art. 71, da Lei nº 11.651/91. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 17 
de novembro de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda 
Pública para o Conselho Pleno, negar-lhe provimento para confirmar a decisão cameral 
que julgou parcialmente procedente o auto de infração, no valor da multa formal de R$ 
10.841.628,73 (dez milhões, oitocentos e quarenta e um mil, seiscentos e vinte e oito reais 
e setenta e três centavos), mantendo a aplicação prevista no § 8º do art. 71 do CTE. 
Foram vencedores os Conselheiros Antônio Martins da Silva, José Pereira D'abadia, João 
Divino de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho, Masayuki Missao, Edson Abrão da Silva, 
Nivaldo José Mendes, Rickardo de Souza Santos Mariano, Valdir Mendonça Alves, Aldeci 
de Souza Flor, Paulo Diniz, Jorge Antônio Bezerra Oliveira e Talita Pimenta Félix. 
Vencidos os Conselheiros Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Nislene Alves 
Borges, Gilmar Rodrigues de Almeida, Victor Augusto de Faria Morato, Mário de Oliveira 
Andrade, Lidilone Polizeli Bento e Heli José da Silva, que votaram conhecendo do recurso 
da Fazenda Pública para o Conselho Pleno, dando-lhe provimento para julgar 
parcialmente procedente o auto de infração no valor da multa formal de R$ 10.841.628,73 
(dez milhões, oitocentos e quarenta e um mil, seiscentos e vinte e oito reais e setenta e 
três centavos), sem a aplicação prevista no § 8º do art. 71 do CTE. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada pelo fisco no presente lançamento é no 
sentido de que a autuada deixou de registrar no livro próprio as notas fiscais de aquisição 
de  serviços de telecomunicação, ficando, em consequência, sujeita ao pagamento de 
multa formal no valor de R$ 30.550.691,09 (trinta milhões, quinhentos e cinquenta mil, 
seiscentos e noventa e um reais e nove centavos) correspondente a 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor dos serviços.   

 
Foram indicados como infringidos os artigos 64 e 308 da Lei nº 

11.651/91 e do Decreto nº 4.852,97 e proposta a penalidade prevista no art. 71, inciso VII, 
alínea “c”, da Lei nº 11.651/91. 

 



 

Na revisão de fls. 142 a 143, o valor da multa formal foi reduzido para 
R$ 10.841.628,73 (dez milhões, oitocentos e quarenta e um mil, seiscentos e vinte e oito 
reais e setenta e três centavos). 

 
Por meio da Sentença nº 553/2015, de fls. 195 a 198 o julgador de 

piso considerou parcialmente procedente o lançamento no valor da revisão.  
 
Em sessão realizada no dia 18 de setembro de 2015 a Segunda 

Câmara Julgadora, por unanimidade de votos confirmou a decisão singular e, por maioria 
de votos, aplicou a forma privilegiada prevista no § 8º, do art. 71, da Lei nº 11.651/91, 
reduzindo, dessa forma, o valor da multa em 50% (cinquenta por cento). 

 
Inconformada a Representação Fazendária interpôs o Recurso ao 

Conselho Pleno nº 226/2016, de fls. 393 a 396, pleiteando a reforma da decisão singular 
na parte em que aplicou a redução na multa, afirmando que o fato de deixar de registrar 
notas fiscais de serviço de comunicação prestado por outra operadora permite que a 
empresa preste o mesmo serviço para outras operadoras sem emissão de documentação 
fiscal. 

 
Afirma, ainda, que a empresa autuada foi alvo da lavratura de mais 

06 (seis) autos de infração em razão da mesma irregularidade. 
 
Na contradita de fls. 415 e seguintes a empresa autuada afirma que 

as notas fiscais remanescentes da revisão como não registradas são relativas a serviços 
de comunicações tomados pela autuada para viabilizar chamadas telefônicas efetuadas 
por seus usuários que são reguladas pelo Convênio nº 126/1998 que concentra a 
arrecadação do ICMS na prestação de serviço feita ao consumidor final, portanto, as notas 
fiscais não registradas são isentas do ICMS, razão pela qual, não há falar em falta de 
recolhimento do ICMS em razão do não registro das notas.  

 
Ao final, pediu a manutenção da decisão cameral. 
 
É o relatório. 
 
 
 

V O T O  
 
 
Como visto, o processo chega ao Conselho Pleno impulsionado pelo 

recurso manejado pela Representação Fazendária pleiteando a reforma do acórdão 
cameral, na parte em que aplicou a forma privilegiada prevista no § 8º, do art. 71, da Lei nº 
11.651/91, que assevera o seguinte: 

 

§ 8º Quando da prática das irregularidades descritas nos incisos V ao XII deste 
artigo não resultar, ainda que indiretamente, falta de pagamento de imposto, a 
multa aplicável corresponderá a 50% (cinqüenta por cento) do valor fixado para a 
respectiva infração. 

 
A fundamentação utilizada pela Fazenda Pública foi no seguinte 

sentido: 
 



 

“No presente processo administrativo tributário, é evidente que ao não registrar as 
notas fiscais de entrada de serviços de telecomunicação, ou seja, de serviço da 
mesma natureza do que é prestado pela operadora pode, com certeza, ocasionar 
omissão de saída na prestação de serviço e diferença no movimento financeiro da 
empresa, impossibilitando assim o controle do exato pagamento do imposto.  

 

Ademais, informamos que a empresa foi autuada em razão de ter realizado 
prestações de serviço de telecomunicação sem a devida tributação nos exercícios 
de 2007 e 2012, autos de infração de nº 4011200182703, 4011202235316, 
4011203173829, 4011204280360, 4011204280017 e 4011204279604, 
respectivamente”. 

 

Nesse ponto, cumpre ressaltar que o argumento da Representação 
Fazendária somente se aplica a operação de circulação de mercadoria, onde a mercadoria 
constante de nota fiscal de entrada não registrada passa a compor o estoque da empresa, 
porém, à margem do controle do fisco, permitindo, dessa forma, que sejam vendidas sem 
a emissão de nota fiscal e, consequentemente, sem pagamento do imposto.   

 
Na prestação de serviço de telecomunicação tal situação não ocorre, 

tendo em vista que o serviço de comunicação prestado pela empresa não tem nenhuma 
relação com o serviço de telecomunicação do qual ela figura como tomadora. 

 
Assim, a eventual falta de registro de uma nota fiscal relativa a 

serviço de telecomunicação tomado, independentemente de ser tributado ou não, não 
resulta, nem indiretamente, em falta de pagamento de imposto, não havendo, portanto, 
nenhum óbice quanto a aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º, do art. 71, da Lei 
nº 11.651/91. 

 
À conta do exposto, conheço do Recurso da Fazenda Pública para o 

Conselho Pleno, nego-lhe provimento, para confirmar a decisão cameral que considerou 
parcialmente procedente o lançamento no valor de R$ 10.841.628,73 (dez milhões, 
oitocentos e quarenta e um mil, seiscentos e vinte e oito reais e setenta e três centavos) 
de multa formal e aplicou a forma privilegiada prevista no § 8º, do art. 71, da Lei nº 
11.651/91. 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 22 de novembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01829/16 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: ICMS. Multa formal. Pena pecuniária. Extravio de 
Equipamento Emissor de Cupom Fiscal – ECF. Improcedência. 
 
Provado nos autos a inocorrência de extravio de ECF, 
improcedente é o auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 21 de outubro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Paulo Diniz, Luis Antônio da Silva Costa, 
Edson Abrão da Silva, Aldeci de Souza Flor e Victor Augusto de Faria Morato. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo extraviou o 
equipamento emissor de cupom fiscal, marca ELGIN, modelos FX7, n° serie 
EL30800000000002586, autorização n°1010466001, pois encerrou as atividades do 
estabelecimento sem a devida solicitação de cessação de uso do equipamento, conforme 
documentos anexos. Em consequência fica sujeito a multa formal. 

 
A autoridade lançadora indica como infringidas as disposições dos 

artigos 64 e 146, ambas do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) 
combinado com os artigos 121 e 124, ambos do Anexo XI do Decreto 4852/97. Proposta a 
aplicação da penalidade prevista no artigo 71, XIII, "a" do CTE, com redação da Lei nº 
13194/1997. 

 
Foram anexados os documentos: detalhamento do credito tributário, 

termo de retificação do auto de infração, notificação fiscal, consulta usuário sist. 
Informatizada consultor, cópia do auto de infração (fls.03 a 09). 

 
Após a revelia, o sujeito passivo comparece aos autos para impugnar 

o auto de infração em Segunda Instância. Argumenta não ter praticado a infração 
estampada na basilar pois ao ser notificado para que promovesse a baixa do ECF junto à 
SEFAZ/GO, tomou todas as providências para a cessação de seu uso. Aduz que a 
burocracia estatal não é rápida e por tratar-se de equipamento antigo, não tinha 
conhecimento da empresa locadora. 

 
Que possui comprovante de cessação de Uso do ECF que atesta 

que o equipamento em voga foi apresentado à fiscalização, sendo autorizada a cessação 
de seu uso e cita jurisprudência neste sentido. 

 
Ao final, requer a improcedência do auto de infração. 
 
Anexo documentos: nota fiscal de cessação do uso, 

notificação/comunicação de cessação de uso, atestado de intervenção técnica em ECF e 
da leitura X, alteração contratual. (fls.24/29). 



 

 
É o relatório. 
 
 

 
V O T O 

 
 
Passo a decidir e considero que o auto de infração não deve 

prosperar. De fato, ao compulsar os autos, verifico que a documentação colacionada às 
fls.24, 25 e 26 atestam de maneira inequívoca a ocorrência de erro de fato substancial que 
implica na alteração do lançamento procedido pelo fisco, vez que ficou comprovada a 
inexistência de extravio do Equipamento Emissor de Cupom Fiscal – ECF. 

 
 
Ante o exposto, nada mais devo acrescentar, motivo pelo qual 

acompanhado da unanimidade do voto de meus pares, conheço da impugnação, dou-lhe 
provimento para considerar improcedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões, em 25 de novembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01840/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Valdir Mendonça Alves 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica. 
Insegurança na determinação da infração. Rejeitada. Preliminar 
de nulidade da sentença singular. Cerceamento do direito de 
defesa. Rejeitada. Pedido de diligência. Indeferido. Mérito. ICMS. 
Obrigação acessória. Exigência de pena pecuniária. Falta de 
registro de documento relativo a aquisição de mercadorias. 
Procedência em parte. Aplicação da forma privilegiada prevista 
no § 8º, do art. 71, do CTE. Deferida. 
 
1. Rejeita-se a arguição de insegurança na determinação da 
infração, estando a irregularidade claramente relatada e o auto 
de infração devidamente instruído; 
 
2. Tendo o julgador analisado as questões postas em 
julgamento, não há cerceamento do direito de defesa, 
rejeitando-se a arguição de nulidade da sentença singular; 
 
3. Indefere-se pedido de diligência, estando o processo, pronto 
para julgamento, podendo-se decidir as questões nele tratadas; 
 
4. O valor inicial da exigência deve-se conformar àquele apurado 
em trabalho revisional realizado pelo próprio fisco; 
 
5. Defere-se a aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º, 
do art. 71, do CTE, não tendo a irregularidade ensejado 
sonegação de tributo. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 09 de setembro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da sentença singular, arguida pela autuada, por cerceamento do 
direito de defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Washington Luis Freire de 
Oliveira, Valdir Mendonça Alves, José Pereira D'abadia, Gilmar Rodrigues de Almeida e 
José Luiz Rosa. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da peça 
básica, arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração. Participaram 
do julgamento os Conselheiros Washington Luis Freire de Oliveira, Valdir Mendonça 
Alves, José Pereira D'abadia, Gilmar Rodrigues de Almeida e José Luiz Rosa. Por 
unanimidade de votos, rejeitar o pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Washington Luis Freire de Oliveira, Valdir 
Mendonça Alves, José Pereira D'abadia, Gilmar Rodrigues de Almeida e José Luiz Rosa. 
Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou parcialmente procedente o auto de infração 
no valor da multa formal de R$ 1.778.238,72 (um milhão, setecentos e setenta e oito mil, 
duzentos e trinta e oito reais e setenta e dois centavos), nos termos da revisão, 
considerando o pagamento de fls. 826/827 para fins de extinção do crédito tributário. 
Foram vencedores os Conselheiros Washington Luis Freire de Oliveira, Valdir Mendonça 
Alves, Gilmar Rodrigues de Almeida e José Luiz Rosa. Vencido o Conselheiro José 



 

Pereira D'abadia, que votou pela improcedência do auto de infração. E, por maioria de 
votos, acolher a aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º, do art. 71, do CTE. 
Foram vencedores os Conselheiros Valdir Mendonça Alves, José Pereira D'abadia e José 
Luiz Rosa. Vencidos os Conselheiros Washington Luis Freire de Oliveira e Gilmar 
Rodrigues de Almeida, que rejeitaram a aplicação do § 8º, do art. 71, do CTE. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal formulada no auto de infração é de que o sujeito 
passivo deixou de registrar na Escrita Fiscal Digital - EFD duzentas e trinta e três (233) 
Notas Fiscais Eletrônicas de entrada emitidas por fornecedores no período de janeiro a 
dezembro de 2012, sendo-lhe imputada a exigência da multa formal no valor de R$ 
1.798.265,86 (um milhão, setecentos e noventa e oito mil, duzentos e sessenta e cinco 
reais e oitenta e seis centavos) e acréscimos legais. 

 
Citados como infringidos o art. 64 da Lei n° 11.651/91, c/c os arts. 

308 e 310, I, do Decreto n° 4.852/97, proposta a penalidade prevista no art. 71, VII, “c”, da 
Lei n° 11.651/91 c/redação da Lei n° 13.446/99. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, Relação 

de Notas Fiscais de Entradas não Registradas na EFD (fls. 07 a 14), Chaves das NFEs 
não Registradas na EFD (fls. 15 a 20), extratos de NF-es (fls. 21 a 493), Recibo de 
Entrega de Relatórios Digitais (fls. 494) e mídia CD (fls. 495), dentre outros documentos. 

 
Intimado (fls. 497), o sujeito passivo apresenta impugnação (fls. 499 

a 506), formulando em preliminar arguição de nulidade do auto de infração e, em último 
caso, pede a aplicação da forma privilegiada prevista no § 8° do art. 71 da Lei n° 
11.651/91. 

 
Quanto ao mérito, pede a exclusão de diversas notas fiscais da 

autuação, apresentando particularidades sobre cada operação, como exemplo, 
cancelamento da nota fiscal pelo remetente, cancelamento da operação pelo remetente 
pela emissão de nota fiscal de entrada com motivo de devolução de mercadorias, 
operação de remessa por conta e ordem de terceiros e ocorrência de sinistro. Solicita a 
improcedência do lançamento.  

 
Junta cópias de notas fiscais (fls. 507 a 518), dentre outros 

documentos. 
 
Posteriormente, apresenta memorial (fls. 529 a 530), acompanhado 

de demonstrativo de notas fiscais que não deveriam estar no levantamento fiscal (fls. 531 
a 536) e de cópias de notas fiscais, dentre outros documentos. No memorial, renova o 
pedido de diligência formulado na impugnação. 

 
O julgador singular, após considerandos, por meio do Despacho n° 

184/14-JULP (fls. 789), encaminha os autos à Gerência de Auditoria – GEAUD para que 
seu titular designe autoridade fiscal, de preferência a mesma que efetuou o lançamento, 
para verificar se há consistência nos documentos juntados pela impugnante e à vista da 
especificidade de cada justificativa apresentada verificar se cabe retirada de alguma nota 
fiscal do rol da autuação; revisar o lançamento, se for o caso, apresentando novo valor do 
crédito tributário; e prestar outras informações que julgar necessárias como auxílio à 
formação de juízo por este órgão julgador. 

 



 

Os diligenciadores, atendendo o Despacho n° 184/14-JULP, em 
relatório (fls. 791 a 795), após acatarem parte dos argumentos da defesa, deduziram o 
montante das operações justificadas (R$ 80.108,54) e revisaram os valores da base de 
cálculo para R$ 7.112.954,90 (sete milhões cento e doze mil novecentos e cinquenta e 
quatro reais e noventa centavos) e da multa para R$ 1.778.238,72 (um milhão setecentos 
e setenta e oito mil duzentos e trinta e oito reais e setenta e dois centavos). 

 
Intimado, o sujeito passivo manifestou-se acerca do resultado dessa 

diligência, consoante, fls. 802 a 825, pleiteando nova diligência, apontando justificativas 
pontuais paras as notas fiscais questionadas. Nesta oportunidade junta comprovante de 
pagamento da parte não litigiosa (fls. 826 a 827) e cópias de notas fiscais (fls. 830 a 
1023).  

 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, rejeita as 

arguições preliminares e, no mérito, acatando o resultado da revisão (fls. 791 a 795), 
decide pela procedência em parte do lançamento, alterando o valor inicial da exigência 
para a multa formal no valor de R$ 1.778.238,72 (um milhão, setecentos e setenta e oito 
mil, duzentos e trinta e oito reais e setenta e dois centavos), sem aplicação do § 8° do art. 
71 da Lei n° 11.651/91, devendo serem considerados os valores recolhidos pelo sujeito 
passivo às fls. 826/827, consoante a Sentença n° 2496/2015-JULP (fls. 1025 a 1031). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 1038 a 

1048), formulando em preliminar arguição de nulidade da peça básica, relacionando a 
hipótese de insegurança na determinação da infração, visto que não existe penalidade 
para operação que não se efetivou. Ainda em preliminar formula arguição de nulidade da 
sentença singular, por cerceamento do direito de defesa, por não ter se manifestado sobre 
a questão da aplicação do § 8° do art. 71 da Lei n° 11.651/91. 

 
No mérito, pede a improcedência do lançamento, alegando que a 

operação de saída não chegou a ocorrer, em razão de sinistro, sendo devidamente 
comprovado ao observar as saídas e entradas realizadas pelos fornecedores, não 
podendo ser registrada pelo sujeito passivo.  

 
Alternativamente, pede nova diligência, a ser realizada por agente 

estranho à lide, a fim de que toda documentação juntada aos autos seja efetivamente 
analisada. 

 
Junta cópias de notas fiscais (fls. 1049 a 1100). 
 
Posteriormente, junta adendo ao recurso voluntário, acompanhado 

de relatórios emitidos pelo SPED, de notas fiscais e de recibo de entrega de escrituração 
fiscal digital (fls. 1106 a 1165). 

 
A Segunda Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio 

da Resolução n° 048/2016 (fls. 1166 a 1167), encaminha os autos a GEPRO a fim de que 
o sujeito passivo, por meio de sua advogada, seja intimado a apresentar, no prazo de até 
30 (trinta) dias a partir da ciência desta Resolução: 

 
1. A relação dos documentos fiscais que compõem o total do 

pagamento da multa formal efetuado nos termos da Lei 18.173/13. 
 
2. Com o propósito de facilitar a análise das razões da defesa, uma 

planilha manipulável em meio magnético, (CD) contendo a relação das notas fiscais que 



 

devem ser excluídas da lide, com indicação do motivo pelo qual a autuada não registrou 
as notas fiscais de entradas, bem como as provas de que não realizou a aquisição das 
mercadorias, conforme alegado no recurso voluntário. 

 
Intimado, o sujeito passivo objetivando cumprir a Resolução n° 

048/2015, junta mídia CD (fls. 1200), relatórios emitidos pelo SPED e cópias de notas 
fiscais (fls. 1201 a 1257). 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

PRELIMINARES 
 
Apreciando a preliminar de nulidade da sentença singular, arguida 

pela autuada, por cerceamento do direito de defesa, manifesto-me pela sua rejeição, por 
ter o julgador analisado as questões postas em julgamento, inclusive o pedido de 
aplicação do § 8° do art. 71 da Lei n° 11.651/91, que foi por ele rejeitado.  

 
Apreciando a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela 

autuada, por insegurança na determinação da infração, manifesto-me pela sua rejeição, 
por estar a irregularidade claramente relatada e o auto de infração devidamente instruído, 
observando que a penalidade aplicada (CTE, art. 71, VII, “c”) é apropriada para a infração 
denunciada.  

 
Analisando o pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo, 

manifesto-me pelo seu indeferimento, por estar o processo, pronto para julgamento, 
podendo-se decidir as questões nele tratadas. 

 
MÉRITO 

 
A acusação fiscal formulada no auto de infração é de que o sujeito 

passivo deixou de registrar na Escrita Fiscal Digital - EFD duzentas e trinta e três (233) 
Notas Fiscais Eletrônicas de entrada emitidas por fornecedores no período de janeiro a 
dezembro de 2012, sendo-lhe imputada a exigência da multa formal no valor de R$ 
1.798.265,86 (um milhão setecentos e noventa e oito mil duzentos e sessenta e cinco 
reais e oitenta e seis centavos) e acréscimos legais. 

 
O sujeito passivo trouxe ao processo razões e elementos que 

ensejaram o julgador singular a baixar os autos em diligência, para que agente do Fisco 
revise o lançamento, apresentando novo valor do crédito tributário, consoante o Despacho 
n° 184/14-JULP (fls. 789). 

 
Os diligenciadores, em relatório (fls. 791 a 795), acataram parte dos 

argumentos da defesa, deduziram o montante das operações justificadas (R$ 80.108,54) e 
revisaram os valores da base de cálculo para R$ 7.112.954,90 (sete milhões cento e doze 
mil novecentos e cinquenta e quatro reais e noventa centavos) e da multa para R$ 
1.778.238,72 (um milhão setecentos e setenta e oito mil duzentos e trinta e oito reais e 
setenta e dois centavos). 

 
O julgador considerou parcialmente procedente o auto de infração no 

valor da multa formal de R$ 1.778.238,72 (um milhão, setecentos e setenta e oito mil, 



 

duzentos e trinta e oito reais e setenta e dois centavos), nos termos da revisão, consoante 
a Sentença n° 2496/2015-JULP (fls. 1025 a 1031). 

 
O sujeito apresentou recurso voluntário, onde alega que a operação 

de saída não chegou a ocorrer, em razão de sinistro, sendo devidamente comprovado ao 
observar as saídas e entradas realizadas pelos fornecedores, não podendo ser registrada 
pelo sujeito passivo. Entretanto, não trouxe o sujeito passivo aos autos as notas fiscais 
atinentes ao sinistro e vê-se que as notas fiscais foram emitidas após o acidente, o que 
me motiva a concluir pela confirmação da sentença de Primeira Instância. 

 
Vale destacar que o sujeito passivo realizou o pagamento de parte 

do auto de infração em adesão ao Programa de Recuperação de Créditos da Fazenda 
Pública Estadual instituído pela Lei nº 18.173/13, o que implicou confissão irretratável da 
dívida em relação a parcela paga (art. 5º, § 2º, III). 

 
O sujeito passivo pleiteia a aplicação da forma privilegiada prevista 

no § 8º, do art. 71, do CTE, por se tratar de pena pecuniária. Defiro a aplicação do § 8º, do 
art. 71, do CTE, pelo fato da irregularidade não ter ensejado sonegação de tributo. 

 
O pagamento de fls. 826/827 deve ser considerado para fins de 

extinção do crédito tributário.  
 
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade da sentença singular, 

arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa. Rejeito a preliminar de 
nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na determinação da 
infração. Rejeito o pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo. Quanto ao mérito, 
conheço do recurso, nego-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou parcialmente procedente o auto de infração no valor da multa formal de R$ 
1.778.238,72 (um milhão, setecentos e setenta e oito mil, duzentos e trinta e oito reais e 
setenta e dois centavos), nos termos da revisão, considerando o pagamento de fls. 
826/827 para fins de extinção do crédito tributário. E acolho a aplicação da forma 
privilegiada prevista no § 8º, do art. 71, do CTE. 

 
 

Sala das sessões, em 24 de novembro de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01846/16 
 
Relator: Conselheiro José Luiz Rosa 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Extravio de livro e 
documento fiscal. Pedido de Revisão Extraordinária. 
Improcedência. 
 
1. Admite-se pedido de Revisão Extraordinária apresentado pelo 
sujeito passivo, desde que fundamentado em prova inequívoca 
de erro de fato substancial que implique alteração total ou 
parcial do lançamento; 
 
2. É improcedente o auto de infração relativo a extravio de livro 
e documento fiscal quando comprovada a entrega desses livros 
e documentos em órgão fazendário próprio. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 27 
de outubro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, 
Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Elias Alves dos Santos, 
Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto 
de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Luis Antônio da Silva Costa, Nivaldo José 
Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, 
Valdir Mendonça Alves e José Paixão de Oliveira Gomes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Revisão Extraordinária (fls. 150 a 153) 
interposto pelo sujeito passivo, por meio do qual argui a ocorrência de erro de fato 
substancial no lançamento e requer a desconstituição do crédito tributário relativo à 
exigência de multa formal por extravio de livros e documentos fiscais, presumido a partir 
do encerramento das atividades, sem a sua apresentação na Delegacia Fiscal de sua 
circunscrição. 

 
Em suas alegações (fls. 150 a 153), o autuado afirma que por meio 

do Despacho n° 042/2014-CAT (fls. 119) foi concedido o prazo de dez dias para 
apresentação da documentação restante, no entanto o contribuinte não sabia que os 
documentos teriam que ser entregues na Delegacia Fiscal de Anápolis e que devido aos 
trâmites legais a entrega só ocorreu em 13.03.14. Assevera, ainda, que por meio do 
Despacho n° 311/2016-PRES (fls. 143 a 144) não foi admitida a entrega da documentação 
uma vez que já havia transcorrido dois anos após o termo de perempção. Afirma, ainda, 
que o Despacho n° 042/2014 foi fundamentado no art. 40 da Lei n° 13.800/01 e em razão 
disso requer, com base nos artigos 26, 27 e 28 da mesma Lei, que seja reconsiderada a 
decisão exarada no Despacho n° 311/2016-PRES. 

 
O contribuinte cumpriu, mesmo que fora do prazo, parcialmente o 

que é solicitado no Despacho n° 042/2014-CAT (fls. 119). Tanto a entrega dos 



 

documentos fiscais remanescentes à Delegacia Fiscal como a solicitação de baixa (fls. 
132 a 137) ocorreram no dia 03.04.14, fora do prazo previsto no despacho, mas dentro 
dos dois anos em que se verifica a possibilidade de apresentação do pedido de revisão 
extraordinária, prazo este contado a partir do termo de perempção (fls. 104). 

 
Tanto a decisão singular (fls. 66 a 69) como a cameral (fls. 109 a 

114) reconheceram a procedência parcial do auto de infração no valor de R$ 1.069.802,75 
que corresponde a não apresentação de 15 livro fiscais e de 3.584 notas fiscais (fls. 51). 

 
O sujeito passivo traz aos autos prova de que não houve extravio da 

documentação fiscal objeto da autuação. Junta ao processo o documento às fls. 132 que 
comprova a entrega de 16 livros fiscais, nos quais estão contidos os 15 reclamados no 
auto de infração. E no documento às fls. 133 comprova-se a apresentação de 3.584 notas 
fiscais modelo 1, no intervalo de numeração de 8001 a 11.584. Verificando-se, pois, a 
improcedência do auto de infração. 

 
O Presidente do Conselho Administrativo Tributário, por meio do 

Despacho n° 2320/2016-PRES (fls. 164 a 165), com amparo no art. 43, §§ 4°, II, e 5º, e 
art. 45, da Lei n° 16.469/09, admite o pedido de Revisão Extraordinária e determina o 
encaminhamento dos autos à GERC para que faça o cancelamento do ato de inscrição em 
dívida ativa, após que sejam os autos encaminhados ao Setor de Apoio à Segunda 
Instância (SEASI) da Secretaria Geral (SEGE), para que sejam pautados a julgamento 
pelo Conselho Pleno (CONP). 
 

A Gerência de Recuperação de Créditos, por meio do Despacho nº 
3243/2016-GERC (fls. 169), informa que não houve cancelamento da inscrição em Dívida 
Ativa, pois a execução fiscal do crédito foi ajuizada em 09.10.15, conforme extrato do 
Terminal de Grande Porte da SEFAZ (fls. 166). Afirma ainda ter encaminhado o Ofício n° 
615/2016-GERC à Procuradoria Tributária, informando-a a respeito da admissão, pelo 
Conselho Administrativo Tributário (CAT), da Revisão extraordinária (fls. 167). Encaminha 
os autos ao Setor de Apoio à Segunda Instância (SEASI) da Secretaria Geral (SEGE), 
para que sejam pautados a julgamento pelo Conselho Pleno (CONP), conforme orientação 
do Despacho n° 2320/2016-PRES. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Inicialmente, destaco que a Lei n° 16.469, de 19 de janeiro de 2009, 

em seu art. 43, II, “a”, item 1, determina que pedido de Revisão Extraordinária 
apresentado pelo sujeito passivo, para ser admitido, deve estar fundamentado em prova 
inequívoca de erro de fato substancial que implique alteração total ou parcial do 
lançamento: 

 
Art. 43. Compete ao Presidente do CAT o juízo de admissibilidade de 
pedido de Revisão Extraordinária apresentado fora do último prazo para 
defesa previsto nesta Lei, relativo a crédito tributário ajuizado ou não: 
 
II - pelo sujeito passivo, referente a: 
 

a) apreciação extraordinária de lançamento, desde que: 
 



 

1. fundamentado em prova inequívoca de erro de fato substancial que 
implique alteração total ou parcial do lançamento, inclusive quanto à 
sujeição passiva; 
[...] 

 
Prosseguindo na análise dos autos, vejo que a acusação formulada 

no auto de infração é de extravio das notas fiscais Modelo 1, série 1, numeradas de 8001 
a 12000, no total de 4.000 (quatro) mil documentos fiscais, e de 15 (quinze) livros fiscais. 

 
O sujeito passivo trouxe ao processo o Termo de Baixa de 

Documento Fiscal n° 037486 (fls. 40), comprovando a entrega e baixa das Notas Fiscais 
modelo 1, série 1, numeradas de 11585 a 12000, no total de 416 (quatrocentos e 
dezesseis) documentos fiscais (fls. 40), remanescendo extraviadas as Notas Fiscais 
modelo 1, série 1, numeradas de 8001, a 11585, no total de 3.584 documentos fiscais, 
bem como os 15 (quinze) livros fiscais, tendo a decisão singular (fls. 66 a 69) bem como a 
cameral (fls. 109 a 114) reconhecido a procedência parcial do auto de infração no valor de 
R$ 1.069.802,75 que corresponde a não apresentação desses livros (quinze) e dos 
documentos fiscais remanescentes (3.584 notas fiscais). 

 
O contribuinte trouxe ao processo, nessa instância, o “Anexo I – 

Requerimento Padrão para Realização de Eventos” (fls. 132) e o “Anexo II – Informativo 
Sobre a Utilização e Apresentação de Documentos Fiscais” (fls. 133), comprovando, pelo 
primeiro documento, a entrega dos 15 (quinze) livros fiscais e, pelo segundo documento, a 
entrega das notas fiscais remanescentes (3.584 documentos). 

 
Tendo o sujeito passivo entregue ao órgão fazendário a totalidade 

dos documentos e livros fiscais reclamados no auto de infração, inclusive passando pelo 
crivo da Presidência deste Conselho, ilidida está a acusação fiscal. 

 
Ante o exposto, conheço do Pedido de Revisão Extraordinária, dou-

lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 29 de novembro de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01847/16 
 
Relator: Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Extravio de documentos 
fiscais. Procedência Parcial. Aplicação do § 3º do art. 71 do CTE. 
 
I - Deve ser declarado improcedente o auto de infração relativo a 
extravio de documentos fiscais quando sujeito passivo efetuar a 
entrega de parte documentos a órgão fazendário próprio; 
 
II - O caráter diminuto da quantidade extraviada, em relação à 
totalidade dos documentos fiscais autorizados e entregues, 
aponta para acidentalidade e para a ausência de finalidade ilícita 
do extravio, sendo cabível, salvo comprovação em contrário, a 
aplicação do § 3º do art. 71 do CTE. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 22 
de novembro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do recurso do 
Contribuinte para o Conselho Pleno, dar-lhe parcial provimento para julgar parcialmente 
procedente o auto de infração, em razão do extravio de 8 documentos fiscais, aplicando o 
§ 3º do art. 71 do CTE, resultando na multa formal no valor de R$244,80 (duzentos e 
quarenta e quatro reais e oitenta centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros 
José Paixão de Oliveira Gomes, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê 
Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, José Eduardo 
Firmino Mauro, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, 
Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, Valdir Mendonça Alves, Aldeci de 
Souza Flor, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira e Talita Pimenta Félix. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração, que o sujeito passivo, não apresentou à 
delegacia fiscal de sua circunscrição os livros e/ou documentos fiscais, no prazo máximo 
de 10 dias, contados da data da publicação da portaria que suspendeu a sua inscrição no 
cadastro estadual, conforme cópia anexa do Diário Oficial, razão pela qual são 
considerados extraviados. Em consequência, fica sujeito a multa formal no valor de R$ 
330.480,00, consoante demonstrativo abaixo. 

 
Foram indicados como infringidas as disposições do artigo 64 da lei 

11651/91, combinado com o artigo 109, Decreto 4.852/97. Com penalidade proposta do 
artigo 71, XVIII, "a", da Lei 11651/91 com redação da Lei 12806/95. 

 
Foram anexados aos autos os seguintes documentos "fls. 3 a 7": 

detalhamento do credito tributário, controle de concessões/ autenticações e liberações 
expedidas, ordem de serviço, espelho cadastral, consulta – informação dos sócios. 

 
O sujeito passivo foi intimado "fls. 8 e 9", sendo lavrado termo de 

Revelia "fls. 10. 
 



 

A parte passiva foi novamente intimada, "fls. 12 ", a apresentar 
impugnação em Segunda Instância. 

 
O contribuinte comparece aos autos 'fls. 19", solicitar o cancelamento 

do auto de infração, em virtude da empresa já ter devolvido as notas fiscais sem uso, bem 
como livros referente as notas fiscais utilizadas. 

 
Afirma o defendente que a notificação referente ao auto de infração 

já mencionado, não foi recebida em função da empresa ter sido desativada e não estando 
mais no endereço cadastral e não ter comunicado tal ocorrência a esta Secretaria. 

 
Defende que as notas fiscais de 994 a 1000 constam como 

extraviadas, devendo neste caso a empresa ser autuada por esta razão, somente 
referente a estas notas fiscais mencionadas como extraviadas. 

 
Anexou documentos "fls. 20 a 28". 
 
Pela Resolução n° 59/2010 "fls. 30 e 31", a Terceira Câmara 

Julgadora converte o julgamento em diligência e encaminha o processo ao Setor de 
Controle Processual (SEPRO), a fim de que o sujeito passivo fosse intimado a apresentar 
no prazo de 15 dias contados da intimação, o “Informativo Sobre a Utilização e 
Apresentação de Documentos Fiscais” devidamente visado pela Delegacia Regional de 
Fiscalização de Goiânia. 

 
O sujeito passivo foi intimado "fls. 32 a 33". 
 
Pelo Acórdão da III CJUL, "fls. 35 a 38", a Terceira Câmara do 

Conselho Administrativo Tributário, decide, por unanimidade de votos, dar parcial 
provimento a impugnação, para considerar parcialmente procedente o lançamento. 

 
Fundamenta que, examinando os elementos de provas trazidos pela 

defesa, observa-se que o Termo de Baixa de Documento Fiscal n° 13.900, fls. 21, 
comprova a baixa de 424 documentos fiscais, sendo 24 notas fiscais modelo 1, série 1, de 
n° 327 a 350, e 400 notas fiscais, modelo 1F, série 2 de n° 594 a 993. 

 
Remanescem, contudo, com extraviadas 919 notas fiscais, sendo 

326 notas fiscais, modelo 1, de n° 001 a 326 e 593 notas fiscais, modelo 1F, de n° 001 a 
593. 

 
Pelo Despacho n° 466/2011 – SAT/CRF, a Fazenda Pública Estadual 

concorda a decisão cameral. 
 
O sujeito passivo foi intimado "fls. 40 a 43". 
 
O sujeito passivo comparece aos autos "fls. 46", requerendo um 

prazo de 30 dias para apresentação do anexo II devidamente vista dos com as Notas 
Fiscais exigidas por esta secretaria, pois a Delegacia Fiscal somente recebera as Notas 
Fiscais exigidas pelo SEPRE com o protocolo de baixa de empresa, o contador atual 
abandonou o processo sem ter concluído e terá assim que incluir novo contabilista para 
começar tudo novamente. 

 
Defende que é de seu maior interesse solucionar esta situação, pois 

tem toda a documentação exigida e não tem condição financeira de honrar a multa. 



 

 
Foi anexado aos autos o seguinte documento: anexo II: informativo 

sobre a utilização e apresentação de documentos fiscais 'fls. 50". 
 
É o relatório. 

QUESTÃO MERITÓRIA 

Dirigindo-me ao mérito, acolho em parte as razões trazidas pelo 
recorrente, já que o documento por ela juntado (fl. 50) está a comprovar a entrega, a órgão 
fazendário próprio, de mais uma parcela dos documentos fiscais que constavam como 
extraviados quando do julgamento cameral, de modelo 1, série 1, numerados de 0001 a 
0326 e de modelo 1F, série 1, numerados de 0002 a 0593. 

 
Assim, perante a quantidade de 1350 (mil e trezentos e cinquenta) 

documentos fiscais apontados como extraviados na peça inicial (fls. 03 e 04), restam 
nessa condição 08 (oito) documentos, de modelo 1F, série 1, numerados de 0001 e 0994 
a 1000, sendo que, para a sequência 0994 a 1000, o extravio já fora admitido pelo 
contribuinte à fl. 19. 

 
Por outro, em razão do caráter diminuto da quantidade que 

permanece extraviada em relação à totalidade dos documentos fiscais autorizados e 
entregues, entendo ser cabível a aplicação do § 3º do art. 71 do CTE, já que esse quadro 
aponta para acidentalidade situação ora constatada e para a ausência de finalidade ilícita 
do extravio de 08 documentos que remanesce caracterizado no presente processo. 

 
Pelo exposto, conheço do recurso do contribuinte para o Conselho 

Pleno, dou-lhe parcial provimento, para reformar em parte a decisão cameral e para 
considerar PARCIALMENTE procedente o auto de infração, em razão do extravio de 8 
(oito) documentos fiscais, aplicando o § 3º do art. 71 do CTE, resultando na multa formal 
no valor de R$244,80 (duzentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos). 

 
 
Sala das sessões plenárias, em 29 de novembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01849/16 
 
Relator: Conselheiro Luis Antônio da Silva Costa 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Exigência de multa formal 
por falta de registro de notas fiscais de saída na Escrituração 
Fiscal Digital – EFD. Procedência. Decisão unânime.  
 
Restando provado que houve inobservância de obrigação 
acessória cabe exigência de multa formal punitiva de tal 
irregularidade. 
 
Cabe adequação de penalidade para a do artigo 71, XXIII, "a" do 
Código Tributário Estadual quando a omissão do registro se der 
em relação arquivo onde deveria constar tais operações. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 25 de novembro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos,  conhecer 
do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração, porém, com a adequação da penalidade para a prevista no 
art. 71, inciso XXIII, alínea "a", da Lei 11.651/91, ficando então um valor a ser exigido de 
multa formal de R$ 713,86 (setecentos e treze reais e oitenta e seis centavos).  
Participaram do julgamento os Conselheiros Luís Antônio da Silva Costa, Mário de Oliveira 
Andrade, Mauricio Ribeiro de Paiva, Aldeci de Souza Flor e Rickardo de Souza Santos 
Mariano. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Acusação é de que deixou de informar as notas fiscais nos registros 
do bloco C das escriturações fiscais digitais transmitidas, conforme demonstrativo e 
documentos anexos. Em consequência, fica sujeito à multa formal de 25% do valor da 
operação ou prestação, juntamente com os acréscimos legais.  

Foram anexados aos autos os seguintes documentos:  
=  anexo estruturado – detalhamento do crédito tributário (fls. 3); 
= ordem de conferência – EFD – Documentos fiscais não registrados 

e não cancelados; (fls. 4); 
= extrato das notas fiscais consideradas como não registradas (fls. 

5/13). 
Após ser corretamente intimado (fls. 15), sujeito passivo veio e trouxe 

suas razões (fls. 19/41).  
Inicialmente trouxe arguição de insegurança na determinação da 

infração. Seria um caso de ausência de requisitos mínimos que possibilitassem o exercício 
pleno do direito de defesa.  

Trouxe argumentos sobre erros materiais contidos no trabalho fiscal, 
particularmente em relação à nota fiscal 5229. Reclama da multa aplicada, entendendo ser 
abusiva e inadmissível.  

Encerra pedindo a nulidade da autuação, por insegurança que teria 
ensejado o cerceamento ao direito de defesa. Pede também nulidade por falta de 
diligência necessária para o devido esclarecimento de aspectos materiais. Pede reforma 
da penalidade pelos motivos expostos.  



 

Sensibilizado com os argumentos postos pela defesa, julgador 
singular converteu julgamento em diligência (fls. 113) para investigação dos argumentos 
defensórios apresentados.  

Relatório do trabalho revisional aponta que em relação à nota fiscal 
5229, a razão está com o fisco, pois não há cancelamento registrado em relação a ela. E 
que de fato foi substituída pela nota fiscal 5276. Houve redução do valor da omissão do 
registro para R$ 338.393,54 (trezentos e trinta e oito reais e trezentos e noventa e três 
centavos). E novo valor da multa formal exigida seria de R$ 84.598,38 (oitenta e quatro mil 
quinhentos e noventa e oito reais e trinta e oito centavos). 

Sujeito passivo foi devidamente intimado em relação a tal trabalho e 
trouxe suas razões (fls. 130/133). Discorda do seu teor e pede a improcedência do 
trabalho fiscal na sua íntegra.  

Decisão singular (fls. 136/138) rejeita preliminares suscitadas e 
concorda com o teor do trabalho revisional, e julga pela procedência sobre o valor apurado 
naquele momento. 

Fazenda Pública concordou com a decisão singular (fls. 139).  
Novamente intimado a se manifestar, sujeito passivo veio e trouxe 

novamente suas razões, que são semelhantes às trazidas na fase singular. Destaca a 
tempestividade do recurso apresentado. Trouxe análise dos fatos com sua visão sobre 
eles.  Transcreveu parte da legislação que foi o fundamento do trabalho fiscal.  

Em relação ao mérito, repete argumento de que a nota fiscal 5229 
deve ser retirada do total do auto de infração.  

Por último, questiona a multa aplicada, entendendo ser confiscatória 
e abusiva.  

É o relatório.  
Em relação ao mérito, entendo que o trabalho revisional realizado na 

fase singular do processo é consistente e preciso. Portanto, o valor por ele encontrado é 
perfeito e em perfeita sintonia com a realidade do processo. Não foram trazidas nessa 
fase do processo provas de que houve erro no trabalho fiscal, além do argumento sobre a 
nota fiscal 5229 já estar devidamente combatido pela revisão. 

Diante dessa realidade, deve prevalecer o desiderato do julgador 
singular.  

Apenas, para efeito de aspecto da punição da empresa, faço 
adequação da penalidade para aquela prevista no artigo 71, XXIII, “a” do nosso CTE, que 
tem a seguinte redação:  

“XXIII - por arquivo magnético apresentado com omissão de registro ou 

com informação incorreta ou incompleta referente a qualquer campo de 

registro, inclusive aquele que apresente valor de operação ou prestação 

divergente com o valor da operação ou prestação realizada pelo 

contribuinte, sucessiva e cumulativamente, no valor de: 

.... “ 

Para o caso presente, a multa formal vigente naquele momento era 

de R$ 713,86 (setecentos e treze reais e oitenta e seis centavos). 

Entendo que essa seria a melhor penalidade para caso, a mais 

específica que está desenhada com os elementos postos no trabalho fiscal.  

Diante de tudo o que foi posto, na ausência de questões 

preliminares, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento, para manter a decisão 

singular, que foi pela procedência. Faço, apenas adequação da penalidade para o valor de 

R$ 713,86, conforme artigo 71, XXIII, “a” do Código Tributário Estadual.  

  



 

 
 

Sala das sessões, em 30 de novembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01857/16 
 
Relator: Conselheiro Rodolfo Ramos Caiado 
 

 
EMENTA: Multa formal. Documento fiscais considerados 
extraviados. Improcedente. Decisão unânime.  
 
Julga-se improcedente o lançamento quando a instrução 
processual apontar que o polo passivo não afrontou a norma 
legal em seu aspecto acessório. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 31 de outubro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Rodolfo Ramos Caiado, Nislene Alves Borges 
e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo não apresentou à Delegacia 
de sua circunscrição os documentos fiscais, no prazo de dez dias, contados da data da 
Portaria n° 014/2013 de Suspensão da Inscrição do Cadastro Estadual, razão pela qual 
são considerados extraviados. Em consequência, fica sujeito à multa formal no valor 
originário discriminado. 

 
A autoridade lançadora indica como infringidos os artigos 64. Lei 

11.651/91 c/c artigo 109, Decreto 4.852/97. Propondo penalidade do artigo 71, XX, "a", 1, 
da Lei 11.651/91 com redação da Lei 13.194/1997. 

 
O Auto de Infração é instruído pelos documentos: Anexo Estruturado 

– Detalhamento de Crédito Tributário; Controle de Impressão/Autenticação de 
Documentos Fiscais – CIAF; Consulta Resumida do Contribuinte Pessoa Jurídica; CPF, 
Consulta; "fls. 03 a 07". 

 
O sujeito passivo é intimado a pagar quantia exigida ou apresentar 

Impugnação em Primeira Instância, "fls. 08 a 12". 
 
É lavrado Termo de Revelia ao sujeito passivo, "fl. 13". 
 
O sujeito passivo é intimado a pagar quantia exigida ou apresentar 

Impugnação em Segunda Instância, "fls. 15 e 16". 
 
O sujeito passivo apresenta Impugnação, "fls. 19 e 20", 

argumentando, preliminarmente, que na data da autuação a empresa já havia iniciado o 
processo de encerramento das atividades, não conseguindo concluir tal procedimento 
antes da autuação fiscal, procedeu com a homologação da Baixa Cadastral, com entrega 
de todos os documentos fiscais objeto do presente auto. 

 
Requer a declaração de improcedência do lançamento; ou o 

reconhecimento de nulidade, arquivando-o. 



 

 
Anexa aos autos: IN n° 946/09-GSF; Comunicação de Uso de SEPD 

para Escrituração de Livros Fiscais; Comunicação de Cessação de Uso de Sistema 
Eletrônico de Processamento de Dados para Escrituração de Livros Fiscais; Relatório de 
Autenticação Fiscal; Identificação do Contribuinte; Termo de Baixa de Documento Fiscal; 
Identificação do Contribuinte; Identificação da Solicitação Homologada; Documento da 
Delegacia Regional de Fiscalização de Goianésia; Alteração Contratual da Empresa 
Oliveira e Gonçalves Comércio de Tintas LTDA- ME; Certidão Simplificada; Contrato de 
Sociedade LTDA; Distrato Social da Sociedade Limitada; "fls. 21 a 37". 

 
A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, através 

da Resolução 85/2016, "fl. 39", resolve remeter os autos à Delegacia Fiscal de Goianésia, 
a fim de que se verifique o acervo do sujeito passivo, com o intuito de constatar se está de 
posse das notas descritas no Termo de Fiel Depositário. 

 
Em atendimento a Resolução supra, o Relatório Diligencial, "fl.40", 

esclarece que os Documentos Fiscais existem e estão em poder do contribuinte. 
 
Anexa aos autos: Informativo sobre a Utilização e Apresentação de 

Documentos Fiscais, "fl. 41". 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Ao compulsar e analisar as peças constitutivas desta lide, verifiquei 
que o polo passivo atendeu em prazo hábil as exigências descritas na folha de rosto deste 
volume, conforme pode ser conferido pela leitura dos documentos, tais como: Anexo II -  
Informativo sobre a Utilização e Apresentação de Documentos Fiscais, que contém a 
informação: “Documentos conferidos e devolvidos ao contribuinte após a conferência, que 
se encontra acostado ao processo, fl. 41, conforme informado no relatório que é parte 
integrante deste “decisum”. 

 
Assim, não se pode imputar ao sujeito passivo as sanções descritas 

na folha de rosto deste volume, vez que plenamente atendidas, o que torna o feito 
improcedente.     

 
Pelo exposto, voto conhecendo da impugnação, dando-lhe 

provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões, em 02 de dezembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01859/16 
 
Relator: Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo 
 

 
EMENTA: Multa formal. Aquisição de bens em operação 
interestadual acobertados por notas fiscais onde foram 
consignados indevidamente alíquotas interestaduais, sob a 
pretensa condição de contribuinte destinatário. Procedente em 
parte. Decisão unânime. Aplicação da forma privilegiada do §8º 
do artigo 71 do CTE. Decisão unânime. 
 
Estando evidenciado nos autos que o contribuinte descumpriu 
parcialmente o previsto na norma legal, no seu aspecto formal, o 
auto de infração que exige cumprimento de obrigação tributária 
acessória, deve ser considerado procedente em parte, 
aplicando-se o benefício estabelecido na legislação quando a 
falta não houver dado ensejo a prejuízo ao erário estadual. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 07 de julho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe parcial provimento para considerar parcialmente procedente o 
lançamento sobre da multa formal de R$ 511.149,68 (quinhentos e onze mil, cento e 
quarenta e nove reais e sessenta e oito centavos), considerando o pagamento de fls. 22 
para possível extinção do crédito tributário. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Aguinaldo Fernandes de Melo, Jorge Antônio Bezerra Oliveira e Nislene Alves Borges. E, 
por unanimidade de votos, aplicar a forma privilegiada prevista no § 8º do art. 71 da Lei nº 
11.651/91. Participaram do julgamento os Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo, 
Jorge Antônio Bezerra Oliveira e Nislene Alves Borges. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo adquiriu bens em 
operações interestadual, acobertados pelos documentos fiscais, nos quais foram 
consignados, indevidamente, a alíquota interestadual, sob a pretensa condição de 
contribuinte do destinatário. 

 
A autoridade lançadora indicou como infringida as disposições dos 

artigos 44, § 3° e 64 do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) combinado 
com os 145 artigos do Decreto 4852/97. Proposta a aplicação da penalidade prevista no 
71, XII, "b" artigo do CTE, com redação da Lei n° 14058/2001. 

 
 
O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: anexo 

estruturado, notas fiscais interestaduais de mercadorias adquiridas com alíquota indevida, 
documento pessoal. 

 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de "fls. 08" 
 
Tendo sido lavrado termo de revelia às "fls. 09" 



 

 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em segunda instância, conforme documentos de "fls. 11 a 12". 
 
O sujeito passivo apresenta impugnação em Segunda Instância, "fl. 

15" onde alega que houve notas fiscais canceladas calculadas junto ao auto de infração, 
gerando uma diferença a maior a recolher. Anexou documentação de "fls. 16 a 35" 

 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Ao compulsar e analisar as peças instrutórias desta lide verifiquei 
que o polo passivo comprovou nos autos, às fls. 24, 29 e 32 que as notas fiscais de 
entrada de nºs 16056, 16054 e 8024, objeto desta ação, foram canceladas. 

 
Excluindo o valor referente às citadas notas fiscais, resta a 

importância de R$ 511.149,68 (quinhentos e onze mil, cento e quarenta e nove reais e 
sessenta e oito centavos), valor este que o sujeito passivo, aproveitando o REFAZ, fez o 
parcelamento, conforme pode ser conferido à fl. 22 deste volume.  

 
Portanto, o feito que exige recolhimento de multa formal, deve ser 

considerado procedente em parte, sobre o “quantum” de R$511.149,68 (quinhentos e 
onze mil, cento e quarenta e nove reais e sessenta e oito centavos), devendo ser 
considerado o pagamento efetuado na mencionada fl. 22 para a extinção do crédito 
tributário.  

 
Considerando que o ilícito fiscal, de ordem acessória, praticado pelo 

polo passivo, conforme demonstrado nos autos, não ocasionou prejuízo ao erário 
estadual, aplico o benefício da forma privilegiada prevista no § 8º do art. 71 da Lei nº 
11.651/91, “verbis”: 

 
Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas:  
 
[...] 
 
§ 8º Quando da prática das irregularidades descritas neste artigo não 
resultar, ainda que indiretamente, falta de pagamento do imposto, a multa 
aplicável corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor fixado para a 
respectiva infração. 

 
Assim, voto conhecendo da impugnação, dando-lhe parcial 

provimento para considerar parcialmente procedente o lançamento sobre a multa formal 
de R$ 511.149,68 (quinhentos e onze mil, cento e quarenta e nove reais e sessenta e oito 
centavos), considerando o pagamento de fls. 22 para possível extinção do crédito 
tributário. E, também, por unanimidade de votos, aplico a forma privilegiada prevista no § 
8º do art. 71 da Lei nº 11.651/91. 

 
 
 

Sala das sessões, em 02 de dezembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01860/16 
 
Relator: Conselheiro Elias Alves dos Santos 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Pena pecuniária. Extravio 
de ECF. Improcedência. Decisão unânime.  
 
Deve-se julgar improcedente o auto de infração quando, no 
curso do processo, o sujeito passivo descaracterizar a infração 
fiscal nele descrita. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 31 de outubro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso de ofício, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
improcedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Elias Alves 
dos Santos, Jorge Antônio Bezerra Oliveira e Talita Pimenta Félix. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A autuação que deu origem a este contencioso administrativo fiscal diz 
respeito à exigência de pena pecuniária por ter o sujeito passivo extraviado “o 
equipamento emissor de cupom fiscal – ECF marca BEMATECH, modelo MP-2100 TH FI, 
versão 01.01.00, nº série BE050775610000007086, Nr. Registro 769-2, pois encerrou as 
atividades do estabelecimento e não solicitou a cessação de uso do equipamento, 
conforme documentos anexos. Em consequência, fica sujeito à multa formal no valor de 
R$ 19.184,26 (dezenove mil, cento e oitenta e quatro reais e vinte e seis centavos), por 
equipamento.  

Intimado, o sujeito passivo impugnou o feito em Primeira Instância, 
alegando que o equipamento não está extraviado e sim ocorreu erro na vistoria para 
mudança da empresa para novo endereço, onde o mesmo está funcionando, conforme 
prova com a juntada de várias leituras X extraídas do referido ECF no endereço atual do 
autuado, pedindo, por isto a improcedência da inicial. 

 
Julgado improcedente em Primeira Instância, a Representação Fazendária 

foi intimada e recorreu à Segunda Instância sob o argumento de que a reativação da 
inscrição estadual não é suficiente para provar o não extravio do ECF em questão, pois tal 
fato só é provado com a apresentação física do referido equipamento à repartição fiscal 
encarregada do seu controle, pedindo, por isto, a reforma da sentença ora recorrida ou a 
conversão do julgamento em diligência para comprovar o não extravio do equipamento.  

 
Novamente intimado, desta feita para contraditar o recurso fazendário à 

Segunda Instância, o autuado não compareceu ao feito e os autos foram encaminhados a 
julgamento cameral, quando propus a seguinte Resolução:  

 
“A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 

realizada no dia 27/04/2016, acatando proposição do Conselheiro Relator, 
CONSIDERANDO: 

 
a) que o sujeito passivo alega não ter extraviado o equipamento exigido 

pelo fisco, anexando comprovante de apresentação com data anterior a esta autuação; 



 

 
b) que o processo administrativo-tributário busca a verdade material; 
 
c) que os julgadores podem converter o julgamento em diligência para 

esclarecimento das alegações das partes, nos termos do artigo 19, § 3º, II da Lei 
16.469/09, que ora transcrevo: 

 
"Art. 19. Todos os meios legais são hábeis para provar a verdade dos 

fatos em litígio. 
§ 1º Devem ser apresentados juntamente com o documento que formaliza 

o lançamento ou no primeiro comparecimento do sujeito passivo no processo, salvo na 
ocorrência de motivo de força maior ou de fato superveniente e desde que suficientemente 
demonstrada essa situação: 

I - demonstrativos de levantamentos; 
II - outros meios de prova. 
........................................................................... 
§ 3º O Julgador de Primeira Instância ou a Câmara Julgadora pode: 
I - ...................................................................... 
II - determinar a realização de diligências, de ofício ou a pedido, para fins 

de saneamento do processo. 
........................................................................." 
 
RESOLVE, por unanimidade de votos, converter o julgamento em 

diligência, encaminhando o processo ao seu órgão de origem para que seu titular, por 
obséquio, determine ao autuante (ou substituto) intimar o sujeito passivo a apresentar 
novamente o ECF reclamado nestes autos, no prazo de até 20 (vinte). 

 
Após, volvam-nos para deliberação. ” 
 
O resultado desta está externado ás fls. 62/68, onde o AFRE I 

encarregado desta verificação atestou o não extravio do equipamento em questão. 
 
É o relatório. 

 
V O T O 

 
O lançamento do crédito tributário está, sob o aspecto formal, respaldado 

pela legislação tributária estadual reguladora da matéria, identificado e cientificado 
corretamente o sujeito passivo da obrigação tributária, aplicada a norma legal vigente no 
período fiscalizado, descrita com clareza a infração fiscal praticada, proposta a penalidade 
cabível e assegurado à autuada, de forma plena, o exercício do seu direito de defesa, face 
ao princípio jurídico do contraditório, que assegura às partes litigantes amplo direito de 
defesa. 

Assim, não há prejudicial a ser apreciada neste feito. 
 
Quanto ao mérito, dentro do ordenamento jurídico-tributário, os 

contribuintes estão, além de submetidos ao cumprimento da obrigação tributária principal, 
que está relacionada diretamente ao pagamento de tributos, obrigados pela lei ao 
cumprimento de prestações positivas ou negativas perante o poder tributante, prestações 
essas que são definidas como obrigações tributárias acessórias, cujo descumprimento 
obriga o sujeito passivo às penalidades pecuniárias, nos termos dos pressupostos legais. 

 
Estabelece o artigo 64 da Lei nº 11.651/91, “in verbis”, que: 



 

 
“O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento 

do imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou negativas, 

estabelecidas na legislação tributária”. 

 
Entre o rol destas exigências está a de conservar os equipamentos fiscais, 

até que ocorra a inexigibilidade dos créditos tributários decorrentes das operações ou 
prestações neles registradas, conforme preceitua o parágrafo único do art. 146 da retro 
mencionada lei. 

 

Por pertinência, transcrevo as disposições constantes nos arts. 121, I e 
124, do Anexo XI do Regulamento do Código Tributário Estadual (RCTE): 

 
“Art. 121. O contribuinte deve solicitar a cessação de uso do equipamento de ECF à 

agência fazendária a que estiver vinculado, mediante o preenchimento do formulário Pedido de Uso, de 
Alteração de Uso e de Cessação de Uso de ECF, constante do Apêndice VII, indicando tratar-se de 
cessação de uso, especialmente quando (Convênio ICMS 85/01, cláusula septuagésima quinta): 

 
I - for encerrar suas atividades; 
[...] 
 
Art. 124. O ECF autorizado para o contribuinte que tenha o seu cadastro suspenso por 

desaparecimento, se não atendida a notificação de regularização da situação cadastral, será presumido 
desaparecido, destruído, extraviado, inutilizado ou perdido.” 

 
No caso em apreciação, o contribuinte foi autorizado a utilizar o 

Equipamento Emissor de Cupom Fiscal – ECF, marca BEMATECH, modelo MP-2100 TH 
FI, versão 01.01.00, nº série BE050775610000007086, Nr. Registro 769-2, conforme a 
Autorização n° 1006369-002 (fl. 04). 

 
Em 08/03/2013, o contribuinte teve sua inscrição suspensa no cadastro 

estadual por desaparecimento do endereço declarado, sendo a suspensão promovida de 
ofício, não tendo ele solicitado a cessação de uso do ECF e nem efetuado a regularização 
da situação cadastral, quando se presumiu o extravio do equipamento e ocorreu a 
formalização da respectiva pena pecuniária. 

 
No entanto, na defesa apresentada nestes autos, o sujeito passivo provou 

que não houve extravio do equipamento e que este se encontrava em seu poder, tanto que 
o apresentou para cessação de uso conforme comprovante de fl. 66, além de ter 
providenciado a reativação de seu cadastro no CCE/GO, consoante consta no sistema 
fazendário goiano. 

  
Ante o exposto, conheço do recurso “ex-officio”, nego-lhe provimento para 

considerar improcedente o auto de infração, mantendo a sentença recorrida. 
 
 

Sala das sessões, em 02 de dezembro de 2016. 

http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/ICMS/2001/CV085_01.htm
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Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01861/16 
 
Relator: Conselheiro Elias Alves dos Santos 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Saída de mercadorias 
tributadas sem o registro das notas fiscais na EFD. 
Improcedente. Decisão majoritária. Obrigação acessória. 
Descumprimento. Procedente. Aplicação de atenuante. Rejeição. 
Unânime. 
Adequação da penalidade. Acolhimento. Maioria. Exclusão do 
solidário. Acolhimento. Unânime. 
 
I - Provado nos autos que o sujeito passivo descumpriu apenas 
obrigação acessória estabelecida na norma tributária, deve o 
auto de infração ser considerado procedente apenas em relação 
esta infração. 
 
II – A penalidade proposta deve ser adequada à ocorrência 
constatada em revisão fiscal. 
 
III – Não se aplica a atenuante do § 8º do art. 71–CTE a inciso 
não constante deste parágrafo. 
 
IV – O solidário deve ser quando não remanescer imposto a 
recolher. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de outubro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
preliminar de exclusão do solidário da lide, arguida pela autuada. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Elias Alves dos Santos, Talita Pimenta Félix e Nislene Alves 
Borges. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, dar-lhe parcial 
provimento para reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente 
procedente o auto de infração no valor da multa formal de R$ 679,87 (seiscentos e setenta 
e nove reais e oitenta e sete centavos). Foram vencedores os Conselheiros Elias Alves 
dos Santos e Talita Pimenta Félix. Vencida a Conselheira Nislene Alves Borges que votou 
pela parcial procedência no valor da multa formal de R$ 7.089,49 (sete mil e oitenta e 
nove reais e quarenta e nove centavos). Por unanimidade de votos, rejeitar a aplicação da 
forma privilegiada prevista no § 8º do art. 71 da Lei nº 11.651/91, arguida pelo sujeito 
passivo. Participaram do julgamento os Conselheiros Elias Alves dos Santos, Talita 
Pimenta Félix e Nislene Alves Borges. E, por maioria de votos, acolher a adequação da 
penalidade para a prevista no art. 71, inciso XXIII, alínea "A", da Lei 11.651/91, proposta 
pelo Relator. Foram vencedores os Conselheiros Elias Alves dos Santos e Talita Pimenta 
Félix. Vencida a Conselheira Nislene Alves Borges. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Tratam os autos de lançamento tributário, no qual é exigido o 
pagamento do imposto juntamente com os demais acréscimos, em razão do não registro 
no livro Registro de Saídas dos cupons e notas fiscais eletrônicas relativos a vendas de 
mercadorias tributadas no mês de janeiro de 2012. Em consequência, deverá pagar o 



 

imposto destacado nos documentos fiscais na importância de R$ 9.270,87 (nove mil, 
duzentos e setenta reais e oitenta e sete centavos), já deduzido o valor do ICMS normal 
pago, referente ao período, conforme “Auditoria das Saídas Registradas e do 
Documentário Emitido”, “Auditoria Básica do ICMS” e documentos anexos. 

A infração é tipificada no art. 64 da Lei 11.651/91, c/c os arts. 88, § 
1º, III, 313 e 314 do Decreto 4.852/97. É proposta a penalidade do art. 71, inc. X, alínea 
"a", parágrafo 9, I da Lei 11.651/91 c/ redação da lei 11750/92. 

Instruem os autos: Anexo Estruturado – descritivo complementar da 
ocorrência (fls. 04); Anexo Estruturado – identificação do sujeito passivo coobrigado (fls. 
05); Auditoria das Saídas Registradas e do Documentário Emitido (fls. 06/14) e Auditoria 
Básica do ICMS (fls. 15/19). 

O sujeito passivo principal é intimado às fls. 23/24.   

Os sujeitos passivos ingressam com impugnação em Primeira 
Instância (fls. 28/36), representados por advogada legalmente constituída (m. j) alegando, 
essencialmente, nulidade por erro na identificação do sujeito passivo solidário, conforme 
art. 20, II da Lei 16.469/09 – PAT, pois não há prova de inobservância deste ao disposto 
no artigo 135 do CTN. 

Alegou ainda, insegurança na determinação da infração, pois a falha 
cometida pela autuada foi apenas no envio dos arquivos do SPED, tendo contratado 
empresa especializada que corrigiu todos os arquivos. Portanto, a falta de envio de 
arquivos do SPED configura descumprimento de obrigação acessória e não de falta de 
pagamento de ICMS, pedindo a conversão da multa proposta para a do inciso X, com 
aplicação do § 8º do art. 71 da Lei 11.651/91 – CTE. 

Quanto ao mérito, argumentou que na mesma data da lavratura 
deste auto de infração, foi lavrado outro pelo não registro das notas fiscais de entrada, 
sendo que o autuante não considerou os créditos de ICMS destas aquisições para abater 
do débito deste mesmo tributo pelas saídas não registradas, os quais, se compensados, 
levam à conclusão de que não houve omissão de pagamento de ICMS e que a infração 
cometida foi descumprimento de obrigação acessória. 

Ao final, pediu o julgamento pela improcedência do feito ou a sua 
conversão em diligência para ser verificada a veracidade de suas alegações por fiscal 
estranho a esta lide. 

O julgador monocrático encaminhou estes autos em diligência para 
verificação das alegações defensórias, quando o autuante analisou todas as questões 
apresentadas, concluindo que com a nova Auditoria Básica do ICMS efetuada com os 
arquivos corrigidos do SPED não há mais diferença de ICMS a ser recolhida, consoante 
demonstrativos de fls. 53/57. 

Intimada do resultado desta revisão, a parte passiva reiterou todas 
suas alegações anteriores para, ao final, anuir com o resultado da diligência e pedir 
improcedência da exordial. 

O julgador singular, na Sentença n.º 2093/2016 - JULP (fls. 80/82), 
não obstante o resultado da revisão de fls. 52/57, decidiu pela procedência da pretensão 
inicial do fisco, em razão de que o contribuinte além de descumprir o disposto no art. 64 da 
Lei 11.651/91 – CTE, também descumpriu o art. 356-O do Decreto 4.852/97 – RCTE, pois 
o fato gerador é de janeiro de 2012, o auto de infração foi lavrado em 30/12/2013 e tomou 
ciência deste em 04/02/2014, perdendo, assim a espontaneidade para correção dos seus 
arquivos digitais, devendo ser aplicado o § 5º, I do referido art. 356-O do RCTE. 



 

Ademais, entendeu que o lançamento original está correto em não 
considerar os créditos pelas entradas, em obediência ao disposto no art. 58, § 3º da Lei 
11.651/91 - CTE, mantendo o solidário na lide nos termos do art. 45 desta mesma Lei. 

Os sujeitos passivos foram intimados, via de sua advogada (fls. 
84/89). 

A defendente interpõe Recurso Voluntário (fls. 91/100), reiterando a 
exclusão do solidário desta lide, pois o mesmo não descumpriu o disposto no art. 135 do 
CTN, invocando e transcrevendo a Súmula 430 do STJ em seu arrimo. 

Alegou que a multa seria confiscatória, infringindo o art. 150, IV da 
Constituição Federal, transcrevendo excerto de decisão do STF acerca deste tema. 

Quanto ao mérito, reiterou que descumpriu apenas obrigação 
acessória, conforme ficou demonstrado na revisão de fls. 52/57, pugnando, ao final, pela 
improcedência ou, alternativamente, pela aplicação do § 8º do art. 71 da Lei 11.651/91. 

 

V O T O 

 

O histórico do auto de infração descreve uma situação passível de 
exigência de tributo, ocasionada por descumprimento de obrigação acessória, 
concernente à falta de registro das notas fiscais de saídas no sistema de 
Escrituração Fiscal Digital – EFD constantes de relação colacionada pelo autuante, 
no mês de janeiro de 2012. 

 
Porém, pelo que consta destes autos, verifica-se que não obstante 

o contribuinte não ter registrado as referidas notas fiscais na Escrituração Fiscal 
Digital, em razão de inconsistências no seu programa quando do envio de seus 
arquivos digitais, segundo suas alegações defensórias, tal fato não redundou em 
falta de pagamento de ICMS, conforme apurado pelo próprio autuante na revisão de 
fls. 52/57. 

Portanto, considerando as circunstâncias de se tratar do primeiro 
mês em que a empresa ficou obrigada à Escrituração Fiscal Digital, quando 
inconsistências do sistema de informática podem ocorrer, entendo ser cabível ao 
caso a aplicação do disposto no artigo 112 do Código Tributário Nacional, que 
dispõe; 

 
“Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, 
interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto: 
I - à capitulação legal do fato; 
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão 
dos seus efeitos; 
III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade; 
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.” 

 
Desta forma, levando em conta que o contribuinte não nega que 

deixou de escriturar as notas fiscais em questão no novo sistema a que estava 
obrigado, julgo incontestável esta parte da ocorrência do fato narrado na exordial, 
razão pela qual entendo que deve ser mantida a acusação de descumprimento de 
obrigação acessória.  

 
Quanto ao mérito, considerando o resultado da revisão de fls. 

52/57 (efetuada pelo próprio autuante) e o já expresso acima, entendo aplicável a 
este caso os dispositivos do artigo 112 do CTN (retro transcrito), mormente o do seu 



 

inciso II, pois nas circunstâncias em que ocorreram o descumprimento da obrigação 
acessória de Escrituração Fiscal Digital nos permite acolher a arguição defensória de 
improcedência do ICMS exigido, bem como de aplicação de penalidade mais branda. 

Esta constatação respalda o abrandamento da penalidade 
proposta pelo autuante, haja vista que se a infração cometida pela autuada foi a falta 
de Escrituração Fiscal Digital, a tipificação legal para a penalidade desta infração 
seria a do artigo 71, inciso XXIII, alínea "a" da Lei 11.651/91, que dispõe: 

 
"XXIII - por arquivo magnético apresentado com omissão de registro ou com 
informação incorreta ou incompleta referente a qualquer campo de registro, 
inclusive aquele que apresente valor de operação ou prestação divergente com o 
valor da operação ou prestação realizada pelo contribuinte, sucessiva e 
cumulativamente, no valor de: 
a) R$ 679,87 (seiscentos e setenta e nove reais e oitenta e sete centavos); 
NOTA: No período de 01.01.06 a 31.01.07, o valor era de R$ 500,00 (quinhentos 
reais), mas por força do art. 5º da Lei nº 12.806, de 27.12.95, esse valor foi 
reajustado, cumulativamente, em: 
....................................................................................................................... 
d - 11,30% (de 01.02.11 a 31.01.12 R$ 679,87); 
.......................................................................................................... 
 

Tal entendimento é amparado no princípio da legalidade que rege 
o serviço público e no fato de que é defeso ao Estado de direito o locupletamento 
indevido, que ocorreria se mantido o “status quo” deste lançamento. 

Ademais, também o Parecer nº 98/2015-GTRE-CS ampara este 
entendimento, ante o princípio da busca da verdade material que norteia o processo 
administrativo, consoante a Legislação pátria  

Quanto ao pedido de aplicação da atenuante prevista no § 8º do 
art. 71 da Lei 11.651/91 – CTE, o rejeito pois tal benesse só é aplicável aos incisos V 
ao XII deste mesmo, que não é o inciso da penalidade proposta pelo autuante e 
tampouco da aplicada neste julgamento. 

  
Por todo o exposto, conheço do recurso voluntário, dou-lhe parcial 

provimento para reformar em parte a sentença recorrida, julgando procedente este 
lançamento apenas sobre o descumprimento de obrigação acessória, aplicando a 
penalidade prevista no artigo 71, inciso XXIII, alínea “a” da Lei 11.651/91 – CTE (por 
entender ser a mais adequada à situação fática constantes destes autos) no valor de 
R$ 679,87 (seiscentos e setenta e nove reais e oitenta e sete centavos), a ser 
atualizada monetariamente. 

Em consequência, por remanescer tão-somente penalidade por 
descumprimento de obrigação acessória, excluo o solidário desta lide, nos termos do 
caput do art. 45 da referida Lei 11.651/91 – CTE. 

 
 

Sala das sessões, em 02 de dezembro de 2016. 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_12806.htm
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01864/16 
 
Relator: Conselheiro Edson Abrão da Silva 
 

 
EMENTA: Pedido de sobrestamento formulado pelo sujeito 
passivo. Rejeitado. Decisão unânime. Multa formal.  
Escrituração indevida de valores, a título de crédito outorgado. 
Utilização de mais de um benefício fiscal sobre a mesma 
operação. Procedente. Decisão unânime. Pedido de aplicação do 
§ 8º do artigo 71 do CTE, requerido pela defesa. Rejeitado. 
Decisão unânime.  
 
1. A ausência de conexão deste processo com os citados pela 
defesa, que deveria se objeto de sobrestamento, motivam o não 
acolhimento do pleito em questão;  
 
2. Reafirma-se a decisão exarada em sede monocrática que 
julgou procedente o lançamento, quando a defesa não trouxer 
aos autos nenhum elemento de prova capaz de ilidir a exigência 
exordial que aponta o ilícito tributário de ordem acessória; 
 
3. O pedido de aplicação do § 8º do artigo 71 do CTE não poderá 
ser aplicado quando a instrução processual apontar que a 
omissão fiscal praticada pelo contribuinte ocasionou prejuízo 
aos cofres do erário estadual. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 05 de setembro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de sobrestamento formulado pelo  sujeito passivo autuado. Quanto ao mérito, 
também por votação unânime, conhecer do recurso voluntário, negar-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. E, também, 
por unanimidade de votos, rejeitar o pedido de aplicação do § 8º  do artigo 71 do CTE, 
requerido pela defesa.  Participaram do julgamento os Conselheiros Edson Abrão da Silva, 
Aldeci de Souza Flor, Victor Augusto de Faria Morato, José Eduardo Firmino Mauro e 
Mário de Oliveira Andrade. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo, em 
epígrafe, mantinha crédito indevido no livro Registro de Apuração do ICMS, em maio de 
2015, na importância de R$ 2.880.160,24 (dois milhões, oitocentos e oitenta mil, cento e 
sessenta reais e vinte e quatro centavos), em razão de escrituração indevida de valores, a 
título de crédito outorgado, referente a saídas interestaduais destinadas à comercialização 
ou industrialização, pois usufruiu além dos benefícios do inciso V do artigo 11 do anexo IX 
do RCTE/GO, também do benefício constante no artigo 11, inciso III do Anexo IX do 
Decreto nº. 4.852/97. Como é vedada a utilização de mais de um benefício fiscal sobre a 
mesma operação, deverá o contribuinte, no caso em questão, recolher multa formal sobre 
o valor do crédito indevido, referente ao benefício menos favorável e deverá realizar o 
estorno, nos termos do artigo 147 – A do CTE.    

 



 

A base legal dada por infringida foi assim descrita: artigos 58, §3º, II; 
64 da Lei nº 11.651/91, c/c artigo 1º, §6º, Anexo IX e artigo 86 do Decreto nº. 4852/97. E a 
penalidade aplicada: artigo 71, IV, “b” do CTE.  

 
O autor do lançamento acosta aos autos peças instrutórias de folhas 

02 a 84.  
 
Intimada, a polaridade passiva apresenta impugnação à primeira 

instância, onde aduz que os incentivos fiscais não estão legislados de forma clara e assim 
ocorrem interpretações diversas tanto pelo contribuinte, como pelo fisco. Afirma que teria 
sim permissão para utilizar os dois benefícios fiscais, pois a proibição da concomitância foi 
revogada em 30 de julho de 2008; que sua atividade não está dentre as vedadas a 
aplicabilidade do benefício fiscal, que nunca ocorreu a proibição de sua utilização 
concomitante com operações isentas, devendo ser julgo improcedente o lançamento.    

 
Continua alegando que o crédito não foi aproveitado, não tendo 

resultado em omissão de pagamento do imposto, deve ser aplicada a forma privilegiada 
quanto a multa aplicada, fls. 89 a 95. Junta documentos, fls. 96/123.  

 
O ilustre sentenciador “a quo” julga procedente o lançamento, fls. 

125/129.  
 
Em grau de recurso voluntário o polo passivo reafirma as inquirições 

e alegações produzidas na fase impugnatória. Requer o sobrestamento deste feito, para 
que seja julgado após o julgamento dos processos, onde é polo passivo, de números 
4011502023605; 4011502178237 e 4011502026720, fls. 133/139. 

 
Acostado aos autos substabelecimento, fl. 144. 
 
É o relatório. 
 

VOTO  
 

Sobre o pedido de sobrestamento desta ação, formulado pelo sujeito 
passivo, para que esta lide fosse julgada após o julgamento dos autos, referentes à 
empresa epigrafada,  de números 4011502023605; 4011502178237 e 4011502026720, 
que estão diligência, o rejeito por entender, após acurado estudo, sobre todos processos 
citados em linhas anteriores, análise esta extensiva também a este volume que ora é 
objeto de apreciação, que não há conexão deste processo com os mencionados 
anteriormente, sendo que aqueles foram enviados em diligência por esta egrégia Câmara 
Julgadora, nesta data. O processo que está conectado a este, que se trata de cobrança de 
ICMS, já foi julgado também por esta Câmara, na sessão do dia 13 de julho de 2016, cujo 
resultado foi pela procedência, em decisão unânime. Este processo é referente a multa 
formal decorrente daquele processo. Portanto, rejeitado está o questionamento em   
apreciação. 

 
Com a questão primeira solucionada, volvo-me à questão de mérito 

desta demanda, onde de pronto reafirmo o juízo exarado em sede monocrática, que julgou 
procedente o lançamento, conforme passo a expor:  

 
Trata-se de cobrança de multa formal pelo fato do polo passivo  

manter em seu livro registro de apuração do ICMS crédito indevido, originário da utilização 



 

indevida de benefício fiscal, por utilização cumulativa dos benefícios do artigo 11, incisos 
III e V, do anexo IX do RCTE. 

 
Por “ex legis” o contribuinte do imposto é obrigado ao cumprimento 

das prestações positivas ou negativas estabelecidas na legislação tributária. Assim, deve 
obediência ao artigo 86, do RCTE, e nesse sentido, para usufruir de benefício fiscal deve 
atender as condições impostas em lei.  

 
A concessão de benefícios fiscais pelo Estado de Goiás está 

disciplinada pelo anexo IX, do Regulamento do Código Tributário Estadual, norma legal 
esta que deve ser acatada pelo sujeito passivo e que na presente situação não o foi. 

 
Considerando que o benefício fiscal é um subsídio concedido pelo 

estado. O §6º, do artigo 1º prevê expressamente a vedação da utilização de mais de um 
benefício fiscal e que a exceção deverá estar disposta no próprio benefício fiscal “in 
verbis” 

 
ACRESCIDO O § 6º AO ART. 1º pelo ART. 1º DO DECRETO Nº 6.769, DE 
30.07.08 - 
vigência: 01.08.08. 
 
Art. 1º Os benefícios fiscais, a que se referem os arts. 83 e 84 deste regulamento, 
são disciplinados pelas normas contidas neste anexo. 
 
[...] 
 
§ 6º Fica vedada a utilização de mais de um benefício fiscal sobre uma mesma 
operação ou prestação, devendo o contribuinte, no caso de operação ou 
prestação em que for aplicável mais de um benefício fiscal, optar por apenas um 
deles, exceto nas hipóteses em que no próprio dispositivo correspondente ao 
benefício fiscal haja disposição em contrário.  

 

A norma legal supra inferida entrou em vigor em 01.08.2008, 
portanto, antes do momento da ocorrência do fato gerador cobrado na inicial. 
Anteriormente a esta data, a proibição ou permissão estava contida no próprio benefício 
fiscal e era uma condição específica a um benefício, hoje é condição imposta a todos 
contribuintes que pretendem usufruir de benefício fiscal.  

 
Considerando que os benefícios fiscais utilizados pela autuada, 

artigo 11, incisos III e V, anexo IX, RCTE, não autoriza a utilização cumulativa, deveria o 
sujeito passivo ter optado pela utilização do que lhe fosse mais benéfico, não sendo 
assim, corretamente a Autoridade Fiscal fez a exclusão de ofício do benefício fiscal do 
inciso III, pois o do inciso V é mais favorável ao sujeito passivo. 

 
 Quanto ao pedido de aplicação da forma privilegiada prevista no §8º, 

do artigo 71, do CTE, destaco que tal privilégio é apenas concedido às penalidades 
constantes dos incisos V ao XII, do artigo 71, do CTE, sendo assim, não aplicável ao 
presente caso, pois a penalidade tipificada na inicial corresponde ao artigo 71, inciso IV, 
alínea “b” do CTE, dispositivos legais transcritos para elucidação. 

 
Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas:  
 
[...] 
 
IV - em razão do não-estorno de crédito, quando exigido, ou da escrituração 
indevida de valores a título de crédito do imposto, o equivalente aos percentuais 
de: 



 

 
[...] 
 
b) 20% (vinte por cento) do valor escriturado ou não estornado, ainda não 
aproveitado em razão da existência de saldo credor na escrituração; 
 
[...] 
 
§ 8º Quando da prática das irregularidades descritas nos incisos V 
ao XII deste artigo não resultar, ainda que indiretamente, falta de 
pagamento de imposto, a multa aplicável corresponderá a 50% (cinquenta por 
cento) do valor fixado para a respectiva infração.  
 

Assim, considerando estar presente nos autos todos os requisitos e 
pressupostos necessários para que possa produzir os efeitos que lhe são próprios, e por 
não trazer a defesa nenhum fato que pudesse ilidir a exigência estampada na folha de 
rosto deste volume, mantenho o juízo exarado em sede monocrática que julgou 
procedente o lançamento  

 
Pelo exposto, voto rejeitando o pedido de sobrestamento formulado 

pelo sujeito passivo. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conheço do recurso 
voluntário, nego-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. E, também, por unanimidade de votos, rejeito o pedido de 
aplicação do § 8º do artigo 71 do CTE, requerido pela defesa.       

 
 

Sala das sessões, em 02 de dezembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01873/16 
 
Relator: Conselheiro Elias Alves dos Santos 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Exigência de pena 
pecuniária. Extravio de notas fiscais. Improcedência. Decisão 
majoritária.  
 
Deve-se julgar improcedente o auto de infração quando, no 
curso do processo, o sujeito passivo descaracterizar a infração 
fiscal nele descrita. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 30 
de agosto de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
Foram vencedores os Conselheiros Elias Alves dos Santos, Talita Pimenta Félix, 
Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê 
Bernardes, João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho, Masayuki Missao, Edson 
Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Rickardo de Souza 
Santos Mariano, Heli José da Silva, Valdir Mendonça Alves, Aldeci de Souza Flor e José 
Luiz Rosa. Vencidos os Conselheiros Nislene Alves Borges, Gilmar Rodrigues de Almeida, 
Victor Augusto de Faria Morato e Lidilone Polizeli Bento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Revisão Extraordinária interposto pelo sujeito 
passivo, por meio da qual se arguiu a ocorrência de erro de fato substancial no 
lançamento e se requer a desconstituição do crédito tributário relativo à exigência de multa 
formal pelo extravio de Notas Fiscais Modelo 2, série 1 numeradas de 001 a 750 e série 2 
de 001 a 250, totalizando 1000 conjuntos destes documentos extraviados.  

  
Em suas alegações, (fl. 20/21), o autuado afirma que apresentou 

todos os documentos considerados extraviados à Repartição Fazendária, acostando aos 
autos, dentre outros, os seguintes documentos a título de prova: informativo sobre a 
utilização e apresentação de documentos apresentados (fl. 29) e cópia do termo de baixa 
de documento fiscal (fl. 30).  

 
Pelo Despacho n° 1088/2016 - PRES (fl. 32), a Presidência deste 

Conselho admitiu o pedido de revisão extraordinária e determinou o encaminhamento dos 
autos à Gerência de Recuperação de Crédito para cancelar a inscrição na dívida ativa e 
ao Setor de Apoio à Segunda Instância, para que sejam pautados a julgamento pelo 
Conselho Pleno. Destacou que se constata que restou demonstrado erro de fato, requisito 
exigido no art. 43, II, "a", 1 da Lei n° 16.469/09 para a admissibilidade do pedido de 
revisão extraordinária, implicando em alteração no lançamento, uma vez que ficou 
provado que os documentos fiscais não foram extraviados, conforme se deduz, de forma 
inconteste, da análise dos documentos de fls. 29/30, que indicam que as notas fiscais 
Modelo 2, série 1 numeradas de 001 a 750 e série 2 de 001 a 250 não foram extraviadas. 

 
É o relatório. 
 



 

V O T O 
 
O lançamento do crédito tributário está, sob o aspecto formal, 

respaldado pela legislação tributária estadual reguladora da matéria, identificado e 
cientificado corretamente o sujeito passivo da obrigação tributária, aplicada a norma legal 
vigente no período fiscalizado, descrita com clareza a infração fiscal praticada, proposta a 
penalidade cabível e assegurado à autuada, de forma plena, o exercício do seu direito de 
defesa, face ao princípio jurídico do contraditório, que assegura às partes litigantes amplo 
direito de defesa. 

 
Dentro do ordenamento jurídico-tributário, os contribuintes estão, 

além de submetidos ao cumprimento da obrigação tributária principal, que está 
relacionado diretamente ao pagamento de tributos, obrigados pela lei ao cumprimento de 
prestações positivas ou negativas perante o poder tributante, prestações essas que são 
definidas como obrigações tributárias acessórias, cujo descumprimento obriga o sujeito 
passivo às penalidades pecuniárias, nos termos dos pressupostos legais. 

 
Estabelece o artigo 64 da Lei nº 11.651/91, “in verbis”, que: 
 
“O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do 

imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou negativas, estabelecidas 
na legislação tributária”. 

 
Entre o rol de exigências está a de conservar os livros e documentos 

fiscais, até que ocorra a inexigibilidade dos créditos tributários decorrentes das operações 
ou prestações neles registradas, conforme preceitua o parágrafo único do art. 146 da retro 
mencionada lei. 

 
Diante da não apresentação dos referidos livros e notas fiscais, pelo 

que dispõe a legislação tributária estadual, o contribuinte fica sujeito ao pagamento de 
multa formal, por se tratar de descumprimento de uma obrigação acessória. 

 
Entretanto, neste processo, o sujeito passivo provou que as notas 

fiscais autuadas não foram extraviadas, de acordo com os documentos colacionados às 
fls. 29 e 30 destes autos, embora o documento de fl. 29 esteja em desuso consoante a 
Instrução Normativa nº 946/09-GSF, que ora rege a apresentação de documentos fiscais 
para efeito de baixa. 

 
Acrescento, ainda, que a Representação Fazendária, na sessão de 

julgamento, em manifestação oral, concordou com a improcedência deste lançamento. 
  
Com estas razões, voto conhecendo do Pedido de Revisão 

Extraordinária, dando-lhe provimento para considerar improcedente a inicial, considerando 
o princípio da verdade material que rege o processo administrativo tributário. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 06 de dezembro de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01874/16 
 
Relator: Conselheiro Elias Alves dos Santos 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Exigência de pena 
pecuniária. Extravio de notas fiscais. Improcedência. Decisão 
unânime.  
 
Deve-se julgar improcedente o auto de infração quando, no 
curso do processo, o sujeito passivo descaracterizar a infração 
fiscal nele descrita. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 29 
de setembro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Elias Alves dos Santos, Talita Pimenta Félix, 
Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê 
Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da 
Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo 
de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, Valdir Mendonça Alves, Aldeci de Souza 
Flor e José Luiz Rosa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Revisão Extraordinária interposto pelo sujeito 
passivo, por meio da qual se arguiu a ocorrência de erro de fato substancial no 
lançamento e se requer a desconstituição do crédito tributário relativo à exigência de multa 
formal pelo extravio de Notas Fiscais Modelo 2, série D-1 numeradas de 001 a 500. 

 
Em suas alegações, (fls. 19/20), a autuada afirma que apresentou 

todos os documentos considerados extraviados à Repartição Fazendária quando do seu 
pedido de baixa cadastral, acostando aos autos, dentre outros, os seguintes documentos a 
título de prova: termo de fiel depositário das referidas notas fiscais (fl. 22), informativo 
sobre a utilização e apresentação de documentos apresentados (fl. 25) e cópia do termo 
de baixa de documento fiscal (fl. 27).  

 
Pelo Despacho n° 1371/2016 - PRES (fl. 30), a Presidência deste 

Conselho admitiu o pedido de revisão extraordinária e determinou o encaminhamento dos 
autos à Gerência de Recuperação de Crédito para cancelar a inscrição na dívida ativa e 
ao Setor de Apoio à Segunda Instância, para que sejam pautados a julgamento pelo 
Conselho Pleno. Destacou que se constata que restou demonstrado erro de fato, requisito 
exigido no art. 43, II, "a", 1 da Lei n° 16.469/09 para a admissibilidade do pedido de 
revisão extraordinária, implicando em alteração no lançamento, uma vez que ficou 
provado que os documentos fiscais não foram extraviados, conforme se deduz, de forma 
inconteste, da análise dos documentos de fls. 25 e 27, que indicam que as notas fiscais 
Modelo 2, série D-1 numeradas de 001 a 500 não foram extraviadas. 

 
É o relatório. 
 



 

V O T O 
 
O lançamento do crédito tributário está, sob o aspecto formal, 

respaldado pela legislação tributária estadual reguladora da matéria, identificado e 
cientificado corretamente o sujeito passivo da obrigação tributária, aplicada a norma legal 
vigente no período fiscalizado, descrita com clareza a infração fiscal praticada, proposta a 
penalidade cabível e assegurado à autuada, de forma plena, o exercício do seu direito de 
defesa, face ao princípio jurídico do contraditório, que assegura às partes litigantes amplo 
direito de defesa. 

 
Dentro do ordenamento jurídico-tributário, os contribuintes estão, 

além de submetidos ao cumprimento da obrigação tributária principal, que está 
relacionado diretamente ao pagamento de tributos, obrigados pela lei ao cumprimento de 
prestações positivas ou negativas perante o poder tributante, prestações essas que são 
definidas como obrigações tributárias acessórias, cujo descumprimento obriga o sujeito 
passivo às penalidades pecuniárias, nos termos dos pressupostos legais. 

 
Estabelece o artigo 64 da Lei nº 11.651/91, “in verbis”, que: 
 
“O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do 

imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou negativas, estabelecidas 
na legislação tributária”. 

 
Entre o rol de exigências está a de conservar os livros e documentos 

fiscais, até que ocorra a inexigibilidade dos créditos tributários decorrentes das operações 
ou prestações neles registradas, conforme preceitua o parágrafo único do art. 146 da retro 
mencionada lei. 

 
Diante da não apresentação dos referidos livros e notas fiscais, pelo 

que dispõe a legislação tributária estadual, o contribuinte fica sujeito ao pagamento de 
multa formal, por se tratar de descumprimento de uma obrigação acessória. 

 
Entretanto, neste processo, o sujeito passivo provou que as notas 

fiscais autuadas não foram extraviadas, de acordo com os documentos colacionados às 
fls. 25 e 27 destes autos, embora o documento de fl. 25 esteja em desuso consoante a 
Instrução Normativa nº 946/09-GSF, que ora rege a apresentação de documentos fiscais 
para efeito de baixa. 

 
Acrescento, ainda, que a Representação Fazendária, na sessão de 

julgamento, em manifestação oral, concordou com a improcedência deste lançamento. 
  
Com estas razões, voto conhecendo do Pedido de Revisão 

Extraordinária, dando-lhe provimento para considerar improcedente a inicial, considerando 
o princípio da verdade material que rege o processo administrativo tributário. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 06 de dezembro de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01875/16 
 
Relator: Conselheiro Elias Alves dos Santos 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Exigência de pena 
pecuniária. Extravio de notas fiscais. Improcedência. Decisão 
unânime.  
 
Deve-se julgar improcedente o auto de infração quando, no 
curso do processo, o sujeito passivo descaracterizar a infração 
fiscal nele descrita. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 29 
de setembro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Elias Alves dos Santos, Talita Pimenta Félix, 
Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê 
Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da 
Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo 
de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, Valdir Mendonça Alves, Aldeci de Souza 
Flor e José Luiz Rosa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Revisão Extraordinária interposto pelo sujeito 
passivo, por meio da qual se arguiu a ocorrência de erro de fato substancial no 
lançamento e se requer a desconstituição do crédito tributário relativo à exigência de multa 
formal pelo extravio de Notas Fiscais Modelo 2, série D-1 numeradas de 001 a 150. 

 
Em suas alegações, (fl. 17), a autuada afirma que apresentou todos 

os documentos considerados extraviados à Repartição Fazendária quando do seu pedido 
de baixa cadastral, acostando aos autos, a título de prova o termo de fiel depositário das 
referidas notas fiscais (fl. 18). 

 
Pelo Despacho n° 1311/2016 - PRES (fl. 27), a Presidência deste 

Conselho admitiu o pedido de revisão extraordinária e determinou o encaminhamento dos 
autos ao Setor de Apoio à Segunda Instância, para que sejam pautados a julgamento pelo 
Conselho Pleno. Destacou que se constata que restou demonstrado erro de fato, requisito 
exigido no art. 43, II, "a", 1 da Lei n° 16.469/09 para a admissibilidade do pedido de 
revisão extraordinária, implicando em alteração no lançamento, uma vez que ficou 
provado que os documentos fiscais não foram extraviados, conforme se deduz, de forma 
inconteste, da análise do documento de fl. 17, que indica que as notas fiscais Modelo 2, 
série D-1 numeradas de 001 a 150 não foram extraviadas. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 



 

O lançamento do crédito tributário está, sob o aspecto formal, 
respaldado pela legislação tributária estadual reguladora da matéria, identificado e 
cientificado corretamente o sujeito passivo da obrigação tributária, aplicada a norma legal 
vigente no período fiscalizado, descrita com clareza a infração fiscal praticada, proposta a 
penalidade cabível e assegurado à autuada, de forma plena, o exercício do seu direito de 
defesa, face ao princípio jurídico do contraditório, que assegura às partes litigantes amplo 
direito de defesa. 

 
Dentro do ordenamento jurídico-tributário, os contribuintes estão, 

além de submetidos ao cumprimento da obrigação tributária principal, que está 
relacionado diretamente ao pagamento de tributos, obrigados pela lei ao cumprimento de 
prestações positivas ou negativas perante o poder tributante, prestações essas que são 
definidas como obrigações tributárias acessórias, cujo descumprimento obriga o sujeito 
passivo às penalidades pecuniárias, nos termos dos pressupostos legais. 

 
Estabelece o artigo 64 da Lei nº 11.651/91, “in verbis”, que: 
 
“O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do 

imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou negativas, estabelecidas 
na legislação tributária”. 

 
Entre o rol de exigências está a de conservar os livros e documentos 

fiscais, até que ocorra a inexigibilidade dos créditos tributários decorrentes das operações 
ou prestações neles registradas, conforme preceitua o parágrafo único do art. 146 da retro 
mencionada lei. 

 
Diante da não apresentação dos referidos livros e notas fiscais, pelo 

que dispõe a legislação tributária estadual, o contribuinte fica sujeito ao pagamento de 
multa formal, por se tratar de descumprimento de uma obrigação acessória. 

 
Entretanto, neste processo, o sujeito passivo provou que as notas 

fiscais autuadas não foram extraviadas, de acordo com o documento colacionado à fl. 17 
destes autos. 

 
Acrescento, ainda, que a Representação Fazendária, na sessão de 

julgamento, em manifestação oral, concordou com a improcedência deste lançamento. 
 
Com estas razões, voto conhecendo do Pedido de Revisão 

Extraordinária, dando-lhe provimento para considerar improcedente a inicial, considerando 
o princípio da verdade material que rege o processo administrativo tributário. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 06 de dezembro de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01876/16 
 
Relator: Conselheiro Elias Alves dos Santos 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Exigência de pena 
pecuniária. Extravio de notas fiscais. Improcedência. Decisão 
unânime.  
 
Deve-se julgar improcedente o auto de infração quando, no 
curso do processo, o sujeito passivo descaracterizar a infração 
fiscal nele descrita. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 29 
de setembro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Elias Alves dos Santos, Talita Pimenta Félix, 
Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê 
Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da 
Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo 
de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, Valdir Mendonça Alves, Aldeci de Souza 
Flor e José Luiz Rosa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Revisão Extraordinária interposto pelo sujeito 
passivo, por meio da qual se arguiu a ocorrência de erro de fato substancial no 
lançamento e se requer a desconstituição do crédito tributário relativo à exigência de multa 
formal pelo extravio de Notas Fiscais Modelo 2, série D-1 numeradas de 001 a 250. 

 
Em suas alegações, (fls. 18/19), a autuada afirma que apresentou 

todos os documentos considerados extraviados à Repartição Fazendária quando do seu 
pedido de baixa cadastral, acostando aos autos, a título de prova o termo de fiel 
depositário das referidas notas fiscais (fl. 22) e cópia do termo de baixa de documento 
fiscal (fl. 23).  

 
Pelo Despacho n° 320/2016 - PRES (fl. 29), a Presidência deste 

Conselho encaminhou os autos à Delegacia Regional de Fiscalização de Goianésia a fim 
de que esta se manifestasse acerca da autenticidade do documento de fl. 22 e da 
consequente entrega da nota fiscal D-1 de número 001. 

 
Em resposta, aquele órgão fazendário atestou a autenticidade do 

termo de fiel depositário de fl. 22 e a entrega de todas as notas fiscais tidas como 
extraviadas (fls. 30/31). 

 
Em razão destes fatos, o Presidente deste Conselho Administrativo 

Tributário, via do Despacho nº 1110/2016 – PRES, admitiu o pedido de revisão 
extraordinária e determinou o encaminhamento dos autos à Gerência de Recuperação de 
Crédito para cancelar a inscrição na dívida ativa e ao Setor de Apoio à Segunda Instância, 
para que sejam pautados a julgamento pelo Conselho Pleno. Destacou que se constata 



 

que restou demonstrado erro de fato, requisito exigido no art. 43, II, "a", 1 da Lei n° 
16.469/09 para a admissibilidade do pedido de revisão extraordinária, implicando em 
alteração no lançamento, uma vez que ficou provado que os documentos fiscais não foram 
extraviados, conforme se deduz, de forma inconteste, da análise dos documentos de fls. 
22, 30/31 e 44, que indicam que as notas fiscais Modelo 2, série D-1 numeradas de 001 a 
250 não foram extraviadas. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
O lançamento do crédito tributário está, sob o aspecto formal, 

respaldado pela legislação tributária estadual reguladora da matéria, identificado e 
cientificado corretamente o sujeito passivo da obrigação tributária, aplicada a norma legal 
vigente no período fiscalizado, descrita com clareza a infração fiscal praticada, proposta a 
penalidade cabível e assegurado à autuada, de forma plena, o exercício do seu direito de 
defesa, face ao princípio jurídico do contraditório, que assegura às partes litigantes amplo 
direito de defesa. 

 
Dentro do ordenamento jurídico-tributário, os contribuintes estão, 

além de submetidos ao cumprimento da obrigação tributária principal, que está 
relacionado diretamente ao pagamento de tributos, obrigados pela lei ao cumprimento de 
prestações positivas ou negativas perante o poder tributante, prestações essas que são 
definidas como obrigações tributárias acessórias, cujo descumprimento obriga o sujeito 
passivo às penalidades pecuniárias, nos termos dos pressupostos legais. 

 
Estabelece o artigo 64 da Lei nº 11.651/91, “in verbis”, que: 
 
“O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do 

imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou negativas, estabelecidas 
na legislação tributária”. 

 
Entre o rol de exigências está a de conservar os livros e documentos 

fiscais, até que ocorra a inexigibilidade dos créditos tributários decorrentes das operações 
ou prestações neles registradas, conforme preceitua o parágrafo único do art. 146 da retro 
mencionada lei. 

 
Diante da não apresentação dos referidos livros e notas fiscais, pelo 

que dispõe a legislação tributária estadual, o contribuinte fica sujeito ao pagamento de 
multa formal, por se tratar de descumprimento de uma obrigação acessória. 

 
Entretanto, neste processo, o sujeito passivo provou que as notas 

fiscais autuadas não foram extraviadas, de acordo com os documentos colacionados às 
fls. 22, 30/31 e 44 destes autos. 

 
Acrescento, ainda, que a Representação Fazendária, na sessão de 

julgamento, em manifestação oral, concordou com a improcedência deste lançamento. 
  
Com estas razões, voto conhecendo do Pedido de Revisão 

Extraordinária, dando-lhe provimento para considerar improcedente a inicial, considerando 
o princípio da verdade material que rege o processo administrativo tributário. 



 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 06 de dezembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01877/16 
 
Relator: Conselheiro Elias Alves dos Santos 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Exigência de pena 
pecuniária. Extravio de notas fiscais. Improcedência. Decisão 
unânime.  
 
Deve-se julgar improcedente o auto de infração quando, no 
curso do processo, o sujeito passivo descaracterizar a infração 
fiscal nele descrita. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 29 
de setembro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Elias Alves dos Santos, Talita Pimenta Félix, 
Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê 
Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da 
Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo 
de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, Valdir Mendonça Alves, Aldeci de Souza 
Flor e José Luiz Rosa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Revisão Extraordinária interposto pelo sujeito 
passivo, por meio da qual se arguiu a ocorrência de erro de fato substancial no 
lançamento e se requer a desconstituição do crédito tributário relativo à exigência de multa 
formal pelo extravio de Notas Fiscais Modelo 2, série D-1 numeradas de 001 a 250. 

 
Em suas alegações, (fls. 22/26), o autuado afirma que apresentou 

todos os documentos considerados extraviados à Repartição Fazendária quando tomou 
conhecimento deste lançamento, acostando aos autos a título de prova o termo de baixa 
de documento fiscal (fl. 28), onde não consta a apresentação da nota fiscal nº 1.  

 
Pelo Despacho n° 2263/2014 - PRES (fl. 34), a Presidência deste 

Conselho encaminhou estes autos ao SEPRE para intimar o sujeito passivo a apresentar a 
nota fiscal faltante no prazo de 30 dias. 

 
Em resposta, o autuado reapresentou o termo de baixa faltando a 

nota fiscal nº 1 (fl. 430. 
 
Novamente, via do Despacho nº 133/2015 – PRES, a Presidência 

deste Conselho reiterou a solicitação para o autuado apresentar a nota fiscal nº 1 à 
Delegacia Fiscal de sua circunscrição, quando o sujeito passivo optou por pagar a multa 
correspondente ao referido documento fiscal extraviado, conforme fls. 53/55. 

 
Em razão destes fatos, o Presidente deste Conselho, pelo Despacho 

nº 1202/2016 – PRES, admitiu o pedido de revisão extraordinária e determinou o 
encaminhamento dos autos à Gerência de Recuperação de Crédito para cancelar a 



 

inscrição na dívida ativa e ao Setor de Apoio à Segunda Instância, para que sejam 
pautados a julgamento pelo Conselho Pleno. Destacou que se constata que restou 
demonstrado erro de fato, requisito exigido no art. 43, II, "a", 1 da Lei n° 16.469/09 para a 
admissibilidade do pedido de revisão extraordinária, implicando em alteração parcial no 
lançamento, uma vez que ficou provado que apenas a nota fiscal nº 1 foi extraviada, 
conforme se deduz, de forma inconteste, da análise dos documentos de fls. 55 e 58, que 
indicam que as notas fiscais Modelo 2, série D-1 numeradas de 002 a 250 não foram 
extraviadas. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
O lançamento do crédito tributário está, sob o aspecto formal, 

respaldado pela legislação tributária estadual reguladora da matéria, identificado e 
cientificado corretamente o sujeito passivo da obrigação tributária, aplicada a norma legal 
vigente no período fiscalizado, descrita com clareza a infração fiscal praticada, proposta a 
penalidade cabível e assegurado à autuada, de forma plena, o exercício do seu direito de 
defesa, face ao princípio jurídico do contraditório, que assegura às partes litigantes amplo 
direito de defesa. 

 
Dentro do ordenamento jurídico-tributário, os contribuintes estão, 

além de submetidos ao cumprimento da obrigação tributária principal, que está 
relacionado diretamente ao pagamento de tributos, obrigados pela lei ao cumprimento de 
prestações positivas ou negativas perante o poder tributante, prestações essas que são 
definidas como obrigações tributárias acessórias, cujo descumprimento obriga o sujeito 
passivo às penalidades pecuniárias, nos termos dos pressupostos legais. 

 
Estabelece o artigo 64 da Lei nº 11.651/91, “in verbis”, que: 
 
“O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do 

imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou negativas, estabelecidas 
na legislação tributária”. 

 
Entre o rol de exigências está a de conservar os livros e documentos 

fiscais, até que ocorra a inexigibilidade dos créditos tributários decorrentes das operações 
ou prestações neles registradas, conforme preceitua o parágrafo único do art. 146 da retro 
mencionada lei. 

 
Diante da não apresentação dos referidos livros e notas fiscais, pelo 

que dispõe a legislação tributária estadual, o contribuinte fica sujeito ao pagamento de 
multa formal, por se tratar de descumprimento de uma obrigação acessória. 

 
Entretanto, neste processo, o sujeito passivo provou que as notas 

fiscais autuadas não foram extraviadas, de acordo com o documento colacionado à fl. 58 e 
as 2ª e 3ª vias da nota fiscal nº 1 constante do bloco grampeado à contracapa destes 
autos, embora tenha pago o valor correspondente à multa pelo extravio da referida nota 
fiscal nº 1, conforme documento de fl. 55. 

 
Acrescento, ainda, que a Representação Fazendária, na sessão de 

julgamento, em manifestação oral, concordou com a improcedência deste lançamento. 
  



 

Com estas razões, voto conhecendo do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dando-lhe provimento para considerar improcedente a inicial, considerando 
o princípio da verdade material que rege o processo administrativo tributário. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 06 de dezembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01878/16 
 
Relator: Conselheiro Elias Alves dos Santos 
 

 
EMENTA: ICMS. Multa formal. Extravio de documentos fiscais. 
Procedência em parte. Decisão unânime.  
 
Provado nos autos que o sujeito passivo promoveu a entrega de 
parte da documentação fiscal tida como extraviada, mister se faz 
considerar procedente em parte o auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 29 
de setembro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar parcialmente procedente o auto de 
infração no valor de R$ 653.508,60 (seiscentos e cinqüenta e três mil, quinhentos e oito 
reais e sessenta reais). Participaram do julgamento os Conselheiros Elias Alves dos 
Santos, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, 
Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, 
Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto 
de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, 
Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, Valdir 
Mendonça Alves, Aldeci de Souza Flor e José Luiz Rosa. E, por maioria de votos, rejeitar 
a aplicação da forma privilegiada prevista no § 3º do art. 71 do CTE, proposta pelo 
Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho. Foram vencedores os Conselheiros Elias Alves dos 
Santos, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, Marlene Maria da Silva 
Ruguê Bernardes, Nislene Alves Borges, Gilmar Rodrigues de Almeida, Victor Augusto de 
Faria Morato, Mário de Oliveira Andrade, Lidilone Polizeli Bento, Heli José da Silva e 
Aldeci de Souza Flor. Vencidos os Conselheiros José Pereira D'abadia, João Divino de 
Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho, Masayuki Missao, Edson Abrão da Silva, Nivaldo José 
Mendes, Rickardo de Souza Santos Mariano, Valdir Mendonça Alves e José Luiz Rosa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal é de que o sujeito passivo não apresentou à 
Delegacia de sua circunscrição as notas fiscais modelo 2. Série D-1 de numeração 001 a 
3250, no prazo máximo de 10 dias, contados da data da publicação da Portaria que 
suspendeu sua inscrição no cadastro estadual, razão pela qual são consideradas 
extraviadas. Em consequência, fica sujeito à multa formal no valor de R$ 657.962,50 
(seiscentos e cinquenta e sete mil, novecentos e sessenta e dois reais e cinquenta 
centavos). 

Foram dados como infringidos os artigos 64, da Lei 11.651/91, 
combinado com o art. 109, do Decreto nº 4.852/97 e proposta a penalidade prevista no art. 
71, inciso XX, “a”, 1 da Lei Estadual nº 11.651/97, com a redação da Lei nº 13.194/97. 

O presente auto de infração foi instruído com o Anexo Estruturado – 
Detalhamento do crédito tributário (fl. 3) e Extrato do Controle de 
autorizações/autenticações/liberações expedidas (fl. 5). 

O autuado foi intimado às fls. 6/9 e declarada sua revelia à fl. 11. 



 

A Fazenda Pública Estadual – FPE determina a nova intimação do 
sujeito passivo para que promova a impugnação do auto de infração ou o recolhimento do 
valor do crédito tributário constituído (fl. 13), tendo sido declarada sua perempção (fl. 14) 

O sujeito passivo comparece intempestivamente aos autos para 
impugnar o auto de infração às fls. 17/18. Em resumida argumentação, informa que não 
agiu de má-fé, pedindo a improcedência do feito e juntando o termo de fiel depositário de 
parte das notas fiscais consideradas extraviadas e o termo de baixa às fls. 23 e 27, 
respectivamente. 

Em razão da revelia e perempção, a impugnação foi acolhida como 
Pedido de Revisão Extraordinária pela Presidência deste Conselho, conforme Despacho 
nº 2433/2014 – PRES, que encaminhou estes autos ao SEPRE para intimar o autuado a 
apresentar o restante das notas fiscais à Delegacia Fiscal de sua circunscrição no prazo 
de 30 dias. 

Porém, não obstante várias tentativas infrutíferas de intimação, tanto 
da empresa, quanto do seu proprietário, não se logrou êxito. 

 

Por este motivo, via do Despacho nº 1246/2016 – PRES, o 
Presidente deste Conselho admitiu este Pedido de Revisão Extraordinária nos termos do 
art. 43, § 4º, II da Lei 16.469/09 e encaminhou estes autos ao SEASI da SEGE para pautar 
os mesmos a julgamento plenário. 

 

V O T O 

 

O lançamento do crédito tributário está, sob o aspecto formal, 
respaldado pela legislação tributária estadual reguladora da matéria, identificado e 
cientificado corretamente o sujeito passivo da obrigação tributária, aplicada a norma legal 
vigente no período fiscalizado, descrita com clareza a infração fiscal praticada, proposta a 
penalidade cabível e assegurado à autuada, de forma plena, o exercício do seu direito de 
defesa, face ao princípio jurídico do contraditório, que assegura às partes litigantes amplo 
direito de defesa. 

Portanto, improcede qualquer arguição de nulidade deste feito, 
consoante se infere do conteúdo destes autos. 

 

Quanto ao mérito, dentro do ordenamento jurídico-tributário, os 
contribuintes estão, além de submetidos ao cumprimento da obrigação tributária principal, 
que está relacionado diretamente ao pagamento de tributos, obrigados pela lei ao 
cumprimento de prestações positivas ou negativas perante o poder tributante, prestações 
estas que são definidas como obrigações tributárias acessórias, cujo descumprimento 
obriga o sujeito passivo às penalidades pecuniárias, nos termos dos pressupostos legais. 

Neste diapasão é que o artigo 64 da Lei nº 11.651/91, dispõe, “in 
verbis”, que: 

“Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do imposto, 
é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou negativas, estabelecidas 

na legislação tributária”. 

 

Entre o rol destas exigências está a de conservar os livros e 
documentos fiscais, até que ocorra a inexigibilidade dos créditos tributários decorrentes 



 

das operações ou prestações neles registradas, conforme preceitua o parágrafo único do 
art. 146 da retro mencionada lei. 

Analisei detidamente a questão e considero que o feito é procedente 
em parte. De fato, o documento de fls. 23, 24 e 27 aponta que foram apresentadas as 
notas fiscais de numeração 1300, 2531 a 2550 e 3150, remanescendo extraviadas as 
Notas Fiscais Modelo 2, Série D-1, de nºs 0001 a 1299, 1301 a 2530, 2551 a 3149 e 3151 
a 3250, totalizando 3228 notas fiscais não apresentadas, das quais o sujeito passivo se 
quer demonstrou que as adredemente emitidas estariam registradas em seus livros fiscais, 
o que nos daria a possibilidade de analisar se haveria ou não indício de sonegação 
tributária. 

Ante o exposto, considero que o sujeito passivo não faz jus ao 
previsto no § 3º do art. 71 do CTE, o qual estatui o seguinte, “verbis”: 

“Art. 71. Aos infratores da legislação tributária do ICMS serão cominadas as 
seguintes penas: 
 
 

XX – Omissis 
 
[...] 
 
a) por documento: 
1. pelo extravio, perda ou inutilização de documentos fiscais 
confeccionados exclusivamente para acobertar operações ou prestações 
destinadas a consumidor ou usuário final ou emitidos por equipamento 
emissor de cupom fiscal -ECF-, máquina registradora ou terminal ponto de 
venda -PDV-; 

 
[...] 
 
§ 3º As multas previstas nas alíneas “a” do inciso XVIII e “a” do inciso XX 
poderão ser aplicadas por grupos de até 25 documentos para nota fiscal, 
modelos 1 ou 1-A, conhecimento de transporte, modelos 8, 9 ou 11, 
conhecimento aéreo, modelo 10, e de até 50 documentos para os demais 
documentos fiscais, quando da prática da irregularidade não ensejar, ainda 
que indiretamente, falta de pagamento de imposto.” 

 
Pois bem, considerando que à época do fato gerador, o valor da 

multa estipulada por lei era de R$ 202,24 (duzentos e dois reais e vinte e quatro centavos) 
por documento fiscal extraviado, devo aplicá-la sobre as 3228 notas fiscais extraviadas, 
totalizando a referida penalidade em R$ 653.508,60 (seiscentos e cinquenta e três mil, 
quinhentos e oito reais e sessenta centavos), a ser acrescida das cominações legais, sem 
a aplicação do § 3º do Art. 71 da Lei 11.651/91 - CTE.  

Assim, conheço do Pedido de Revisão Extraordinária, dou-lhe 
parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de infração sobre o valor 
da multa formal acima transcrito.  

 
 

Sala das sessões plenárias, em 06 de dezembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01887/16 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: Multa formal. Descumprimento de obrigação 
acessória. Construtora. Utilização indevida de alíquota 
interestadual. Procedência parcial.  
 
Descumpre obrigação acessória a empresa do ramo da 
construção civil, não contribuinte de ICMS, que adquire 
mercadoria em operação interestadual acobertada por 
documento fiscal em que se consigne indevidamente alíquota 
interestadual. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 27 
de outubro de 2016, decidiu,   por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar procedente em parte o auto de infração 
no valor da multa formal de R$ 26.347,89 (vinte e seis mil, trezentos e quarenta e sete 
reais e oitenta e nove centavos), já com a aplicação do § 8º do art. 71 do CTE.  
Participaram do julgamento os Conselheiros Paulo Diniz, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, 
Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene 
Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Elias Alves dos Santos, Aguinaldo 
Fernandes de Melo, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto de 
Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Luis Antônio da Silva Costa, Nivaldo José Mendes, 
Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, Valdir 
Mendonça Alves e José Paixão de Oliveira Gomes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Revisão Extraordinária interposto pelo sujeito 
passivo, por meio do qual se argui a ocorrência de erro de fato substancial no lançamento 
e se requer a desconstituição do crédito tributário relativo à exigência de multa formal pela 
aquisição de bens em operação interestadual sob a pretensa condição de contribuinte. 

 
Em suas alegações (fls. 14), o autuado afirma que a nota fiscal nº 

3938 foi cancelada no mesmo dia, acostando aos autos os seguintes documentos a título 
de prova: cópia de consulta ao site da SEFAZ da nota fiscal com chave de acesso (fls. 15).  

 
Mediante Despacho nº 23592016-PRES de fls. 25 expedido pela 

Presidência deste Conselho o Pedido de Revisão Extraordinária foi admitido, tendo 
assinalado o Presidente que “pelo exame dos autos constata-se que restou demonstrado 
erro de fato, requisito exigido no artigo 43, inciso II, alínea “a”, item 1, da Lei nº 16.469/09 
para admissibilidade do pedido de revisão extraordinária, implicando em alteração parcial 
no lançamento, uma vez que o sujeito passivo demonstra que a referida nota fiscal nº 
3938 foi cancelada no mesmo dia de sua emissão”. 

 
É o relatório. 
 

 
 



 

VOTO 

 

Analisando o que consta do processo, entendo que assiste razão 
parcial à autuada.  

A exigência da penalidade ora reclamada decorre de 
descumprimento de obrigação expressamente consignada na legislação tributária 
estadual.  

Consta do parágrafo 4º do artigo 44 do Código Tributário Estadual 
que "Na aquisição interestadual de mercadoria, bem ou serviço, o destinatário deve 
informar ao remetente sua condição de não contribuinte do imposto, se for o caso". Além 
disso, prevê o artigo 145 Regulamento do Código Tributário Estadual - RCTE que o 
destinatário da mercadoria ou do serviço é obrigado a exigir documento fiscal, com todo 
requisito legal, de quem o deva emitir, sempre que obrigatória a emissão. 

É de conhecimento de todos os estudiosos da matéria tributária que 
o ICMS visa alcançar a última etapa do processo de circulação de mercadorias com 
alíquota cheia, isto é, de 17%. As operações intermediárias, sejam internas ou 
interestaduais, podem ser tributadas com alíquota diferenciada, mas ao fechamento do 
ciclo de circulação, sempre se exige o tributo com a alíquota máxima. Isto é explicado pelo 
fato de que o estado deseja estimular a atividade comercial sem, contudo, perder receita. 

Ademais, ao adquirir produtos como consumidor final, em operação 
interestadual, esta operação deveria ser tributada pela alíquota interna da unidade da 
federação de origem. Se isto não ocorre, o eventual fornecedor goiano fica em 
desvantagem porque só pode fornecer o mesmo produto pela alíquota interna do Estado 
de Goiás. Seja por isto ou não, a legislação tributária estadual fixou obrigação acessória 
imposta ao adquirente de mercadorias em operações interestaduais e, em razão do seu 
descumprimento, estabeleceu multa punitiva prevista no artigo 71, inciso XII, letra "b" do 
Código Tributário Estadual, verbis: 

Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 

[...] 

XII - equivalentes aos percentuais de: 

[...] 

b) 70% (setenta por cento) do valor da operação ou prestação pela aquisição 
de mercadoria ou serviço, em operação ou prestação interestadual, 
acobertada por documento fiscal, no qual se consigne, indevidamente, a 
alíquota interestadual, sob a pretensa condição de contribuinte do 
destinatário da mercadoria ou serviço; 

No caso em comento, ao analisar as peças constitutivas deste 
volume, verifico que o sujeito passivo colacionou aos autos a nota fiscal nº 3938 na qual 
foi cancelada no mesmo dia de sua emissão, conforme comprova espelho da consulta no 
portal da nota fiscal eletrônica da Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás, implicando 
assim em alteração parcial no lançamento anteriormente efetuado.  

No entanto, no que respeita à graduação da pena, entendo cabível a 
aplicação do § 8º do artigo 71 do mesmo Diploma Legal, uma vez que a irregularidade 
praticada não traz como consequência, direta ou indireta, a falta de pagamento de imposto 
devido ao Estado de Goiás, donde cabível a redução da multa aplicada para 50% 



 

(cinquenta por cento) do valor da pena pecuniária fixada para a infração. Vejamos o que 
diz o aludido dispositivo legal: 

Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 

§ 8º Quando da prática das irregularidades descritas nos incisos V ao XII 
deste artigo não resultar, ainda que indiretamente, falta de pagamento de 
imposto, a multa aplicável corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do 
valor fixado para a respectiva infração. 

De posse destas considerações, e não comportando a matéria, em 
epígrafe, maiores indagações, a este relator não resta alternativa, senão decidir pela 
procedência parcial do auto de infração.  

Diante do exposto, conheço do Pedido de Revisão Extraordinária, 
dou-lhe provimento para considerar procedente em parte o auto de infração no valor da 
multa formal de R$ 26.347,89 (vinte e seis mil, trezentos e quarenta e sete reais e oitenta 
e nove centavos), já com a aplicação do § 8º do artigo 71 do Código Tributário Estadual.  

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 06 de dezembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01888/16 
 
Relator: Conselheiro Rodolfo Ramos Caiado 
 

 
EMENTA: Multa formal. Documentos fiscais considerados 
extraviados. Procedente em parte. Decisão unânime.  
 
Julga-se parcialmente procedente o lançamento, quando a 
defesa comprovar nos autos que cumpriu a exigência vestibular 
parcialmente. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 27 
de outubro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar procedente em parte o auto de infração 
no valor da multa formal de R$ 2.848,16 (dois mil, oitocentos e quarenta e oito reais e 
dezesseis centavos), referente ao extravio de 8 livros fiscais. Participaram do julgamento 
os Conselheiros Rodolfo Ramos Caiado, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da 
Silva, Luis Antônio da Silva Costa, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo 
de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, Valdir Mendonça Alves, José Paixão de 
Oliveira Gomes, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Cláudio Henrique de 
Oliveira, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'Abadia, Marlene Maria da 
Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Elias Alves dos Santos, Nivaldo Carvelo 
Carvalho e Gilmar Rodrigues de Almeida. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo, em 
epígrafe, não apresentou à Delegacia Fiscal de sua circunscrição os livros e/ou 
documentos fiscais, no prazo que lhe foi estipulado. Por esse motivo, foi-lhe imputada a 
obrigatoriedade de recolher multa formal no valor de R$ 144. 544,12 (cento e quarenta e 
quatro mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e doze centavos), acrescidos das 
cominações legais.  

 
A base legal dada por infringida foi assim descrita: artigo 64 da Lei 

nº. 11.651/91 c/c artigo 109 do RCTE. E a penalidade aplicada: artigo 71, XVIII “a” do 
CTE. 

 
Instruindo o feito em sua fase cognitiva o autuante acostou aos autos 

os documentos de fls. 03 a 06.  
 
Intimado nos termos da lei, o polo passivo mantém-se silente e 

motiva a lavratura dos respectivos termos de revelia, fl. 11 e de perempção, fl. 15.  
 
Dirigindo-se ao presidente do CAT, com pedido de revisão 

extraordinária o polo passivo afirma que vendeu todo o seu estoque; que já providenciou 
baixa, entregando todos os documentos que se diz extraviados. Acosta aos autos a título 
de prova de suas alegações cópias: do Anexo I, fl. 20, do Anexo II, fl. 21, Anexo III, fl. 22, 
do comprovante de homologação de baixa pessoa jurídica, fl. 23, de certidão de baixa 
cadastral pessoa jurídica, fl. 24, do termo de baixa de documento fiscal não utilizado, fl. 
25m de pedido de baixa de documento fiscal, fl. 26, documento de cessação de uso de 



 

sistema eletrônico de processamento de dados para escrituração de livros fiscais, fl. 27, 
cópia do Anexo IV, fl. 28 e de certidão de baixa do CNPJ. Pede que o auto de infração 
seja cancelado. 

 
Despacho nº. 2714/ 2016 – PRES. O ilustre presidente deste 

Conselho Administrativo Tributário, admite o pedido de revisão extraordinária, vez que 
restou demonstrado erro de fato implicando em alteração parcial no lançamento, uma vez 
que apesar da cópia do Anexo II, fl. 21, atestar a apresentação das notas fiscais tidas 
como extraviadas, pela vestibular, a cópia do Anexo I de fl. 20, demonstra a apresentação 
à repartição fiscal competente de apenas  13 (treze ) livros fiscais, restando ainda não 
apresentados um total de 8 (oito) livros. Determina que o feito seja pautado para 
julgamento, fls. 30.  

 
É o relatório. 
 

VOTO        
 
Ao compulsar e analisar as peças constitutivas desta lide, verifiquei 

que o sujeito passivo comprovou, nos autos, que cumpriu parcialmente a exigência 
estampada na folha de rosto deste tomo, restando ainda, como não apresentados 8 (oito) 
livros fiscais, portanto tais livros fiscais são considerados extraviados, fato aliás já inferido 
em despacho firmado pelo presidente desta Casa Julgadora, conforme informado no 
relatório que é parte integrante deste “decisum”.  

 
Mediante a assertiva supra, julgo procedente em parte o lançamento, 

no valor da multa formal de R$ 2.848,16 (dois mil, oitocentos e quarenta e oito reais e 
dezesseis centavos), referente ao extravio de 8 livros fiscais.  

 
Assim, voto conhecendo do pedido de revisão extraordinária, dando-

lhe provimento para considerar procedente em parte o auto de infração no valor da multa 
formal de R$ 2.848,16 (dois mil, oitocentos e quarenta e oito reais e dezesseis centavos), 
referente ao extravio de 8 livros fiscais.  
 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 06 de dezembro de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01889/16 
 
Relator: Conselheiro Rodolfo Ramos Caiado 
 

 
EMENTA: Multa formal. Documentos fiscais considerados 
extraviados. Procedente em parte. Decisão unânime.  
 
Julga-se parcialmente procedente o lançamento quando a 
defesa comprovar nos autos que cumpriu a exigência vestibular 
parcialmente. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 27 
de outubro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar procedente em parte o auto de infração 
no valor da multa formal de R$ 1.123,68 (um mil, cento e vinte e três reais e sessenta e 
oito centavos), referente extravio de 300 documentos fiscais, já com aplicação do § 3º do 
art. 71 do CTE. Participaram do julgamento os Conselheiros Rodolfo Ramos Caiado, 
Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Luis Antônio da Silva Costa, 
Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli 
José da Silva, Valdir Mendonça Alves, José Paixão de Oliveira Gomes, José Luiz Rosa, 
Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Cláudio Henrique de Oliveira, Washington Luis Freire de 
Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de 
Brito, Elias Alves dos Santos, Nivaldo Carvelo Carvalho e Gilmar Rodrigues de Almeida. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo, em 
epígrafe, não apresentou à Delegacia Fiscal de sua circunscrição documentos fiscais, no 
prazo que lhe foi estipulado. Por esse motivo, foi-lhe imputada a obrigatoriedade de 
recolher multa formal no valor de R$ 187.280,00 (cento e oitenta e sete mil, duzentos e 
oitenta reais), acrescidos das cominações legais.  

 
A base legal dada por infringida foi assim descrita: artigo 64 da Lei 

nº. 11.651/91 c/c artigo 109 do RCTE. E a penalidade aplicada: artigo 71, XX “a” 1 do 
CTE. 

 
Instruindo o feito em sua fase cognitiva o autuante acostou aos autos 

o documento de fl. 03.  
 
Intimado nos termos da lei, o polo passivo mantém-se silente e 

motiva a lavratura dos respectivos termos de revelia, fl. 12 e de perempção, fl. 21.  
 
Dirigindo-se ao presidente do CAT, com pedido de revisão 

extraordinária o polo passivo alega que ao requerer sua paralisação temporária, 
homologada em 13/01/2015, fez a entrega de todos os documentos causadores da 
penalidade em questão, exceto aqueles de nºs. 4051 a 4250 e 4301 a 4400, que todas as 
notas fiscais foram devidamente lançadas em livro próprio de registro de saída de 
mercadorias, que não causou nenhum prejuízo ao erário estadual. Acosta aos autos a 
título de prova de suas alegações cópia de: termo de fiel depositário, fls. 26 a 28, de 
comprovante de homologação de paralisação pessoa jurídica, fl. 29, de comprovação de 



 

reativação pessoa jurídica, fl. 30, de Anexo II, fl. 31, de termo de baixa de documento 
fiscal não utilizado, fl. 33, de livro registro de saída de mercadoria, fl. 38 a 67.   

 
Despacho nº. 2406/2016 – PRES. O ilustre presidente deste 

Conselho Administrativo Tributário, admite o pedido de revisão extraordinária, vez que 
restou demonstrado erro de fato implicando em alteração parcial no lançamento, uma vez 
que conforme alegado pelo próprio polo passivo, bem como documentos juntados aos 
presentes autos, fls. 31 a 33, restam ainda extraviadas, as notas fiscais modelo 2, série D 
– 2 de nºs. 4051 a 4250 e 4301 a 4400. Determina que o feito seja pautado para 
julgamento, fls. 30.  

 
É o relatório. 
 

VOTO        
 
Ao compulsar e analisar as peças constitutivas desta lide, verifiquei, 

conforme alegado pelo próprio polo passivo e demonstrado por meio de documentos 
acostados aos presentes autos, fls. 31 a 33, que restam ainda extraviadas, as notas fiscais 
modelo 2, série D – 2 de nºs. 4051 a 4250 e 4301 a 4400, portanto face a tais notas fiscais 
o polo passivo deverá atender as exigências estabelecidas pela norma tributária em seu 
aspecto acessório, situação aliás, já inferida em despacho firmado pelo presidente desta 
Casa Julgadora, conforme informado no relatório que é parte integrante deste “decisum”.  

 
Mediante a assertiva supra, julgo procedente em parte o lançamento, 

no valor da multa formal de 1.123,68 (um mil, cento e vinte e três reais e sessenta e oito 
centavos), referente extravio de 300 documentos fiscais, já com aplicação do § 3º do art. 
71 do CTE. 

 
 
Assim, voto conhecendo do pedido de revisão extraordinária, dando-

lhe provimento para considerar procedente em parte o auto de infração no valor da multa 
formal de 1.123,68 (um mil, cento e vinte e três reais e sessenta e oito centavos), referente 
a extravio de 300 documentos fiscais, já com aplicação do § 3º do art. 71 do CTE. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 06 de dezembro de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01890/16 
 
Relator: Conselheiro Rodolfo Ramos Caiado 
 

 
EMENTA: Multa formal. Documentos fiscais considerados 
extraviados. Procedente em parte. Decisão unânime.  
 
Julga-se parcialmente procedente o lançamento, quando a 
defesa comprovar nos autos que cumpriu a exigência vestibular 
parcialmente. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 27 
de outubro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos,  conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar procedente em parte o auto de infração 
no valor da multa formal de R$ 202,45 (duzentos e dois reais e quarenta e cinco 
centavos), referente ao extravio de 5 notas fiscais, já com aplicação do § 3º do art. 71 do 
CTE.  Participaram do julgamento os Conselheiros Rodolfo Ramos Caiado, Victor Augusto 
de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Luis Antônio da Silva Costa, Nivaldo José 
Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, 
Valdir Mendonça Alves, José Paixão de Oliveira Gomes, José Luiz Rosa, Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira, Cláudio Henrique de Oliveira, Washington Luis Freire de Oliveira, José 
Pereira D'Abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Elias 
Alves dos Santos, Nivaldo Carvelo Carvalho e Gilmar Rodrigues de Almeida. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo, em 
epígrafe, não apresentou à Delegacia Fiscal de sua circunscrição os livros e/ou 
documentos fiscais, no prazo que lhe foi estipulado. Por esse motivo, foi-lhe imputada a 
obrigatoriedade de recolher multa formal no valor de R$ 334.042,50 (trezentos e trinta e 
quatro mil, quarenta e dois reais e cinquenta centavos), acrescidos das cominações legais.  

 
A base legal dada por infringida foi assim descrita: artigo 64 da Lei 

nº. 11.651/91 c/c artigo 109 do RCTE. E a penalidade aplicada: artigo 71, XX “a” 1 do 
CTE. 

 
Instruindo o feito em sua fase cognitiva o autuante acostou aos autos 

os documentos de fls. 03 a 06.  
 
Intimado nos termos da lei, o polo passivo mantém-se silente e 

motiva a lavratura dos respectivos termos de revelia, fl. 13, de perempção, fl. 16 e de 
inscrição na dívida ativa, fl. 17.  

 
Dirigindo-se ao presidente do CAT, com pedido de revisão 

extraordinária o polo passivo reclama de dificuldade financeira; alega as notas fiscais, 
objeto desta ação, encontram-se em blocos, e que foram apresentadas em 27 de meio de 
2015 para serem inutilizadas; que não cometeu nenhum ato viciado. Acosta aos autos a 
título de prova de suas alegações cópia de requerimento padrão para realização de 
eventos, fl. 22, de termos de baixa de documentos fiscais não utilizados, fls. 23 e 24, cópia 
de informativo sobre a utilização e apresentação documentos fiscais, fl. 25.  



 

 
Despacho nº. 2618 – PRES. O ilustre presidente deste Conselho 

Administrativo Tributário, admite o pedido de revisão extraordinária, vez que restou 
demonstrado erro de fato implicando em alteração parcial no lançamento, uma vez que 
conforme demonstra cópia de informativo sobre a utilização e apresentação de 
documentos fiscais, fl. 25, restando ainda, como não apresentadas as notas fiscais, 
modelo 2, série D-1 de números 300, 301,400, 449 e 450, as quase estão sendo 
consideradas extraviadas.   Determina que o feito seja pautado para julgamento, fls. 30.  

 
É o relatório, 
 

VOTO        
 
Ao compulsar e analisar as peças constitutivas desta lide, verifiquei 

que o sujeito passivo por meio de cópia do documento intitulado informativo sobre a 
utilização e apresentação de documentos fiscais, acostado a este volume à fl. 25 
demonstra que cumpriu parcialmente a exigência estampada na folha de rosto deste tomo, 
restando ainda, como não apresentadas as notas fiscais, modelo 2, série D-1 de números 
300, 301,400, 449 e 450, portanto tais notas fiscais são consideradas extraviadas, fato 
aliás já inferido em despacho firmado pelo presidente desta Casa Julgadora, conforme 
informado no relatório que é parte integrante deste “decisum”.  

 
Mediante a assertiva supra, julgo procedente em parte o lançamento, 

no valor da multa formal de R$ 202,45 (duzentos e dois reais e quarenta e cinco 
centavos), referente ao extravio de 5 notas fiscais, já com aplicação do § 3º do art. 71 do 
CTE 

 
Assim, voto conhecendo do pedido de Revisão Extraordinária, 

dando-lhe provimento para considerar procedente em parte o auto de infração no valor da 
multa formal de R$ 202,45 (duzentos e dois reais e quarenta e cinco centavos), referente 
ao extravio de 5 notas fiscais, já com aplicação do § 3º do art. 71 do CTE. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 06 de dezembro de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01891/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 
Autor do Voto Vencido: Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Apresentação de 
Escrituração Fiscal Digital – EFD com omissão de registros. 
Procedência. Adequação da penalidade. 
 
1. A apresentação de arquivo magnético com omissão de 
registro, enseja a aplicação da multa formal prevista no art. 71, 
XXIII, "a", da Lei n° 11.651/91; 
 
2. Havendo penalidade típica, mais adequadada para a infração 
que se discute no processo, adequa-se a penalidade proposta 
no auto de infração para àquela. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de outubro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, negar-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes, Nivaldo José 
Mendes e Nivaldo Carvelo Carvalho. E, por maioria de votos, adequar a penalidade para a 
prevista no art. 71, inc. XXIII, alínea "a", do CTE, alterando o valor da penalidade formal 
para R$ 1.870,62 (um mil, oitocentos e setenta reais e sessenta e dois centavos). Foram 
vencedores os Conselheiros Nivaldo José Mendes e Nivaldo Carvelo Carvalho. Vencido o 
Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo apresentou o 
arquivo da Escrituração Fiscal Digital - EFD, referente aos meses de novembro e 
dezembro de 2015, com falta de registro das Notas Fiscais de Entrada (Registro do campo 
C-100), sendo-lhe imputada a exigência da multa formal no valor de R$ 517.862,35 
(quinhentos e dezessete mil, oitocentos e sessenta e dois reais e trinta e cinco centavos). 

 
Citados como infringidos o artigo 64, §2°, da Lei nº 11.651/91, c/c os 

arts. 308, 310 e 356-C, §1°, I, do Decreto 4852/97, proposta a penalidade prevista no 
artigo 71, VII, "c", da Lei n° 11.651/91 com redação da Lei nº 13.446/99. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, Relação 

de Notas Fiscais de Entrada não Registradas EFD Zerada (06), CD e Recibo de Entrega 
de Relatórios Digitais (fls. 07), dentre outros documentos. 

 
Intimado em 24.06.2016 (fls. 09), o sujeito passivo não comparece ao 

processo, sendo declarado revel (fls. 11). 
 
Revel, o sujeito passivo apresenta impugnação em Segunda 

Instância (fls.14 a 16), pedindo a improcedência do lançamento, alegando que os arquivos 
originais formam apresentados, com valores zerados, porque por ocasião do prazo para 



 

entrega o sistema utilizado para geração do arquivo apresentava problemas técnicos, 
sendo que o prazo legal para reapresentação não foi suficiente para sanar esses 
problemas técnicos. 

 
Diz que, após sanados todos os problemas que impediam a geração 

do arquivo, solicitou autorização na forma prevista no art. 356-O, II, do Regulamento do 
Código Tributário Estadual (RCTE), no entanto, essa autorização foi negada pela 
administração tributária. 

 
Prossegue, afirmando que a empresa autuada dedica-se ao ramo de 

comércio varejista de combustíveis para veículos, atividade em que praticamente todos os 
produtos tem o ICMS pago por substituição tributária, portanto, o envio da EFD zerada não 
causou nenhum prejuízo ao tesouro estadual.  

 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
Consta do auto de infração que o sujeito passivo apresentou o 

arquivo da Escrituração Fiscal Digital - EFD, referente aos meses de novembro e 
dezembro de 2015, com falta de registro das Notas Fiscais de Entrada (Registro do campo 
C-100). 

 
A autoridade fiscal propôs a penalidade prevista no artigo 71, inciso 

VII, alínea "c", da Lei n° 11651/91, c/redação da Lei n° 13446/99. Vejamos esse 
dispositivo: 

 
Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
[...] 
VII - de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da operação ou da 
prestação: 
[...] 
c) pela falta de registro ou pelo registro com valor incorreto de documento 
relativo à entrada, aquisição ou utilização de mercadorias, bens e serviços; 
[...] 

 
Para sabermos qual a penalidade típica, ou seja, mais adequada 

para a infração que se discute neste auto de infração, é importante verificarmos o disposto 
no § 7º-B do artigo 71 do CTE. Vejamos: 

 
Art. 71. [...] 
 
§ 7º-B Nos casos em que a legislação tributária permita ou exija a 
substituição de documento ou livro fiscal por arquivo magnético, cuja 
remessa ao fisco seja obrigatória, deve ser observado o seguinte, para fins 
de aplicação das multas previstas neste artigo: 
 
I - aplica-se a multa relativa a irregularidades apresentadas em documentos 
ou livros fiscais impressos, nas hipóteses de incorreções relativas à 
alíquota ou aos valores da operação ou da prestação, da base de cálculo, 
do crédito ou do débito do imposto; 
 



 

II - nas demais hipóteses, aplica-se a multa relativa à falta de remessa ou 
de entrega de arquivo magnético, à omissão de registro ou a informação 
incorreta ou incompleta referente a qualquer campo de registro, conforme o 
caso. 

 

Sem nenhuma dúvida, a infração que se discute nesta autuação não 
é decorrente de irregularidades apresentadas em documentos ou livros fiscais impressos. 
Não se trata de incorreções relativas à alíquota ou aos valores da operação ou da 
prestação, da base de cálculo, do crédito ou do débito do imposto. A infração diz respeito 
à apresentação de Escrituração Fiscal Digital – EFD com omissão de registros.  

 
O sujeito passivo apresentou a EFD sem escriturar o livro Registro 

de Entradas, pois apresentou a EFD sem preencher registro relativo a esse livro, ou seja, 
deixou de informar os documentos fiscais de entrada emitidos eletronicamente.  

 
Nessa situação, a penalidade típica para o caso em tela deve ser 

aquela que atende ao disposto no inciso II do §7-B do artigo 71 do CTE, conforme se pode 
depreender do dispositivo acima transcrito. 

 
Assim, por força do disposto no inciso II do §7-B do artigo 71 do 

CTE, entendo que o lançamento deve ser considerado procedente, porém, com a 
adequação da penalidade para a prevista no artigo 71, inciso XXIII, alínea "a", da Lei nº 
11.651/91. Vejamos esta penalidade: 

 
Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
[...] 
XXIII - por arquivo magnético apresentado com omissão de registro ou com 
informação incorreta ou incompleta referente a qualquer campo de registro, 
inclusive aquele que apresente valor de operação ou prestação divergente 
com o valor da operação ou prestação realizada pelo contribuinte, 
sucessiva e cumulativamente, no valor de: 
 
a) R$ 935,31 (novecentos e trinta e cinco reais e trinta e um centavos); 
[...] 

Como a infração ocorreu nos meses de novembro e dezembro de 
2015, o valor da penalidade aplicada por arquivo de EFD apresentado com omissão de 
registro corresponde a R$ 935,31 (novecentos e trinta e cinco reais e trinta e um centavos) 
e, sendo 02 (dois) os arquivos apresentados com omissão de registro, perfaz o 
lançamento o montante de R$ 1.870,62 (um mil, oitocentos e setenta reais e sessenta e 
dois centavos), em razão da adequação da penalidade para a prevista no art. 71, inciso 
XXIII, alínea "a", da Lei nº 11.651/91. 

 
Ante o exposto, conheço da impugnação, nego-lhe provimento para 

considerar procedente o auto de infração. Adequo a penalidade para a prevista no art. 71, 
inc. XXIII, alínea "a", do CTE, alterando o valor da penalidade formal para R$ 1.870,62 
(um mil, oitocentos e setenta reais e sessenta e dois centavos). 

 
 

Sala das sessões, em 07 de dezembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01895/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: ICMS. Multa formal. Pena pecuniária. Extravio de 
documentos fiscais. Procedência. Aplicação da forma 
privilegiada prevista no § 3º do art. 71 do CTE. 
 
1. Deve ser declarado procedente o auto de infração relativo a 
extravio de documentos fiscais quando o sujeito passivo não 
comprovar a entrega desses elementos em órgão fazendário 
próprio; 
 
2. Quando da prática da irregularidade não resultar, ainda que 
indiretamente, falta de pagamento de imposto, a multa prevista 
na alínea "a" do inciso XX do artigo 71 do CTE poderá ser 
aplicada por grupos de até 50 documentos para os demais 
documentos fiscais, conforme estabelece o § 3º do mesmo 
dispositivo legal. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 21 de outubro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, negar-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes, Nivaldo José 
Mendes e Nivaldo Carvelo Carvalho.  E, por maioria de votos, aplicar o benefício previsto 
no § 3º do art. 71 do CTE, sendo o valor de multa formal de R$ 213,62 (duzentos e treze 
reais e sessenta e dois centavos), relativamente a 01 (um) bloco de nota fiscal.  Foram 
vencedores os Conselheiros Nivaldo José Mendes e Nivaldo Carvelo Carvalho. Vencido o 
Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo não apresentou à 
Delegacia de sua circunscrição os documentos fiscais caracterizados pelas notas fiscais 
enumeradas de 001 a 050, série D-1, Modelo 2, conforme documentos anexos, razão pela 
qual são considerados extraviados, inviabilizando, portanto, a fiscalização para evento 
cadastral de baixa do estabelecimento. Em consequência, fica sujeito à multa formal por 
documento não apresentado, consoante demonstrativos em anexo. 

 
Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 64 e 

146, parágrafo único, da Lei nº 11.651/91, tendo sido proposta a penalidade prevista no 
artigo 71, inciso XX, alínea “a”, item 1, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela 
Lei nº 13.194/1997. 

 
A peça inicial foi instruída com os documentos de fls. 03/06. 
 
Intimado às fls. 07/08, o sujeito passivo quedou-se inerte, dando azo 

à lavratura do Termo de Revelia de fls. 10. Foi novamente intimado para se manifestar em 
Segunda Instância. 

 



 

Irresignado, o sujeito passivo comparece ao processo alegando, em 
síntese, que recebera dois autos de infração referentes a não apresentação de 
documentos fiscais, porém foi efetuado o parcelamento do débito referente ao processo nº 
4011103018902, no qual foi quitado. Finaliza, requerendo que seja declarada a 
improcedência do presente auto de infração. Acosta aos autos documentos de fls. 16/26. 

 
É o relatório.  
 

 
 
 
 

VOTO 
 
 

Tratam os autos de cobrança de penalidade pecuniária em virtude do 
sujeito passivo não ter apresentado à Delegacia de sua circunscrição os documentos 
fiscais mencionados na inicial confeccionados exclusivamente para acobertar operações 
destinadas a consumidor final. 

Dentro do ordenamento jurídico tributário, os contribuintes estão, 
além de submetidos ao cumprimento da obrigação tributária principal, que está 
relacionado diretamente ao pagamento de tributos, obrigados pela lei ao cumprimento de 
prestações positivas ou negativas perante o poder tributante, prestações essas que são 
pecuniárias, nos termos dos pressupostos legais. 

Estabelece o artigo 64 da Lei nº 11.651/91, “in verbis”, que: “O 
sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do imposto, é obrigado ao 
cumprimento das prestações, positivas ou negativas, estabelecidas na legislação 
tributária”. Entre o rol de exigências está a de conservar os documentos fiscais, até que 
ocorra a inexigibilidade dos créditos tributários decorrentes das operações ou prestações 
neles registradas, conforme preceitua ao parágrafo único do artigo 146 da citada Lei. 
Vejamos:  

 Art. 146. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer 
disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar 
mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou 
fiscais dos sujeitos passivos e demais pessoas indicadas no artigo anterior, 
ou da obrigação destes de exibi-los. 

Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os 
comprovantes dos registros neles efetuados, bem como os demais 
documentos de interesse fiscal, serão conservados até que ocorra a 
prescrição dos créditos tributários decorrentes dos atos, fatos ou negócios a 
que se refiram 
.  

 
 
Conforme previsto no dispositivo legal acima mencionado, os 

documentos de interesse fiscal devem ser conservados até que ocorra a prescrição dos 
créditos tributários decorrentes dos atos, fatos ou negócios a que se refiram. Constatando-
se extravio ou desaparecimento de documento fiscal, é correta a imposição de multa 
formal nos termos legalmente previstos, já que a guarda dos documentos fiscais é de 
inteira responsabilidade do contribuinte, segundo estabelecido no dispositivo legal acima 
mencionado. 

 



 

A multa formal de que trata o auto de infração é relativa ao extravio 
das notas fiscais Modelo 2, série D-1, de números 001 a 050, totalizando 50 documentos 
fiscais. 

 
Considerando que o contribuinte teve oportunidade de apresentar os 

referidos documentos fiscais e não o fez, entendo que a exigência fiscal deve prosperar, 
nos termos reclamados no auto de infração. 

 

Destaco, ainda, que no caso em análise há elementos que autorizam 
a aplicação da forma privilegiada estabelecida no § 3.º do artigo 71 da Lei 11.651/91, haja 
vista que não vislumbrei qualquer falta de pagamento do imposto, em face à prática das 
irregularidades que culminaram com a lavratura do presente auto de infração. Vejamos 
esta penalidade: 

 
Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
 
§ 3º As multas previstas nas alíneas “a” do inciso XVIII e “a” do inciso XX 
poderão ser aplicadas por grupos de até 25 documentos para nota fiscal, 
modelos 1 ou 1-A, conhecimento de transporte, modelos 8, 9 ou 11, 
conhecimento aéreo, modelo 10, e de até 50 documentos para os demais 
documentos fiscais, quando da prática da irregularidade não ensejar, ainda 
que indiretamente, falta de pagamento de imposto. 

 

Portanto, conforme o disposto na norma retromencionada, o extravio 
de um bloco de notas fiscais de até 50 documentos corresponde a multa formal na 
importância de R$ 213,62 (duzentos e treze reais e sessenta e dois centavos), sendo 
assim, o valor devido neste lançamento tributário reduz-se para o valor mencionado que 
correspondente ao jogo de notas fiscais extraviado. 

 
Pelo exposto, em sintonia com a unanimidade dos meus pares, 

entendendo corretamente tipificada a infração ensejadora do lançamento, voto para conhecer 
da Impugnação, negar-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração, 
aplicando, ainda, a forma privilegiada prevista no § 3º do artigo 71 do Código Tributário 
Estadual, sendo o valor da multa formal de R$ 213,62 (duzentos e treze reais e sessenta e 
dois centavos), relativamente a 01 (um) bloco de nota fiscal. 

 
 

Sala das sessões, em 07 de dezembro de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01896/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Apresentação de 
Escrituração Fiscal Digital – EFD com omissão de registros. 
Procedência. Adequação da penalidade. 
 
1. A apresentação de arquivo magnético com omissão de 
registro, enseja a aplicação da multa formal prevista no art. 71, 
XXIII, "a", da Lei n° 11.651/91; 
 
2. Havendo penalidade típica, mais adequadada para a infração 
que se discute no processo, adequa-se a penalidade proposta 
no auto de infração para àquela. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 14 de outubro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, negar-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes, Nivaldo José 
Mendes e Nivaldo Carvelo Carvalho. E, por maioria de votos, adequar a penalidade para a 
prevista no art. 71, inc. XXIII, alínea "a", do CTE, alterando o valor da penalidade formal 
para R$ 29.577,10 (vinte e nove mil, quinhentos e setenta e sete reais e dez centavos). 
Foram vencedores os Conselheiros Nivaldo José Mendes e Nivaldo Carvelo Carvalho. 
Vencido o Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo deixou de escriturar 
no livro Registro de Entradas relativo à Escrituração Fiscal Digital - EFD, no período 
compreendido de 03.01.2011 a 27.04.2015, as notas fiscais de entradas constantes da 
Relação de NFEs não Registradas anexa, sendo-lhe imputada a exigência da multa formal 
no valor de R$ 72.086,64 (setenta e dois mil oitenta e seis reais e sessenta e quatro 
centavos), equivalente a 25% do valor da operação, juntamente com os acréscimos legais. 

 
Citados como infringidos o artigo 64, § 2°, da Lei nº 11.651/91, c/c os 

artigos 308, 310 e 356-C, §1°, I, do Decreto 4852/97, proposta a penalidade prevista no 
artigo 71, VII, "c", da Lei n° 11.651/91 com redação da Lei nº 13.446/99. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, 

Detalhamento do Crédito Tributário (fls. 03 a 06) e Relação de NFEs não Registradas (fls. 
07 a 18). 

 
Intimado em 10/07/2015 (fls. 19), o sujeito passivo não comparece ao 

processo, sendo declarado revel (fls. 21). 
 
Revel, o sujeito passivo apresenta impugnação em Segunda 

Instância (fls. 26 a 27), pedindo a improcedência do lançamento, alegando essencialmente 
que a empresa é apenas uma prestadora de serviços em manutenção de produtos de 
informática elétricos e industriais e que não faz compras de mercadorias. 



 

 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
Consta da autuação que o sujeito passivo “Deixou de escriturar no 

livro Registro de Entradas relativo à Escrituração Fiscal Digital - EFD, no período 
compreendido de 03.01.2011 a 27.04.2015, os documentos fiscais de entradas, conforme 
demonstrativos anexos relativos aos documentos fiscais eletrônicos emitidos.” 

 
A autoridade fiscal propôs a penalidade prevista no artigo 71, inciso 

X, alínea "a", da Lei 11651/91, c/redação da Lei 11750/92. Vejamos esse dispositivo: 
 

Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
[...] 
X - de 13% (treze por cento): 
 
a) calculado sobre o valor da operação ou da prestação, pela falta de 
registro, ou pelo registro com valor a menor, em livro próprio, de documento 
fiscal regularmente emitido; 
[...] 

 
Para sabermos qual a penalidade típica, ou seja, mais adequada 

para a infração que se discute neste auto de infração, é importante verificarmos o disposto 
no § 7º-B do artigo 71 do CTE. Vejamos: 

 
Art. 71. [...] 
 
§ 7º-B Nos casos em que a legislação tributária permita ou exija a 
substituição de documento ou livro fiscal por arquivo magnético, cuja 
remessa ao fisco seja obrigatória, deve ser observado o seguinte, para fins 
de aplicação das multas previstas neste artigo: 
 
I - aplica-se a multa relativa a irregularidades apresentadas em documentos 
ou livros fiscais impressos, nas hipóteses de incorreções relativas à 
alíquota ou aos valores da operação ou da prestação, da base de cálculo, 
do crédito ou do débito do imposto; 
 
II - nas demais hipóteses, aplica-se a multa relativa à falta de remessa ou 
de entrega de arquivo magnético, à omissão de registro ou a informação 
incorreta ou incompleta referente a qualquer campo de registro, conforme o 
caso. 

 

Sem nenhuma dúvida, a infração que se discute nesta autuação não 
é decorrente de irregularidades apresentadas em documentos ou livros fiscais impressos. 
Não se trata de incorreções relativas à alíquota ou aos valores da operação ou da 
prestação, da base de cálculo, do crédito ou do débito do imposto. A infração diz respeito 
à apresentação de Escrituração Fiscal Digital – EFD com omissão de registros.  

 
O sujeito passivo apresentou a EFD sem escriturar o livro Registro 

de Entradas, pois apresentou a EFD sem preencher o registro relativo a esse livro, ou 
seja, deixou de informar os documentos fiscais de entradas emitidos eletronicamente.  

 



 

Nessa situação, a penalidade típica para o caso em tela deve ser 
aquela que atende ao disposto no inciso II do §7-B do artigo 71 do CTE, conforme se pode 
depreender do dispositivo acima transcrito. 

 
Assim, por força do disposto no inciso II do §7-B do artigo 71 do 

CTE, entendo que o lançamento deve ser considerado procedente, porém, com a 
adequação da penalidade para a prevista no artigo 71, inciso XXIII, alínea "a", da Lei nº 
11.651/91. Vejamos esta penalidade: 

 
Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
[...] 
XXIII - por arquivo magnético apresentado com omissão de registro ou com 
informação incorreta ou incompleta referente a qualquer campo de registro, 
inclusive aquele que apresente valor de operação ou prestação divergente 
com o valor da operação ou prestação realizada pelo contribuinte, 
sucessiva e cumulativamente, no valor de: 
 
a) R$ 935,31 (novecentos e trinta e cinco reais e trinta e um centavos); 
[...] 
NOTA: No período de 01.01.06 a 31.01.07, o valor era de R$ 500,00 (quinhentos reais), mas 

por força do art. 5º da Lei nº 12.806, de 27.12.95, esse valor foi reajustado, 
cumulativamente, em: 
a - 3,79% (de 01.02.07 a 31.01.08 R$ 518,95); 
b - 7,89% (de 01.02.08 a 31.01.09 R$ 559,90); 
c - 9,10% (de 01.02.09  a 31.01.11 R$ 610,85); 
d - 11,30% (de 01.02.11 a 31.01.12 R$ 679,87); 
e - 5,00% (de 01.02.12 a 31.01.13(R$ 713,86). 
g - 5,52% (de 01.02.14 a 31.01.15 R$ 814,28); 
h - 3,78% (de 01.02.15 a 31.01.16 R$ 845,06); 

i - 10,68% (a partir de 01.02.16 R$ 935,31). 

 
Vê-se na NOTA constante do art. 71, XXIII, “a”, do CTE, também 

reproduzida, o valor da multa por arquivo apresentado com omissão de registro, para os 
períodos nela especificados, sendo que referidos valores são reajustados, 
cumulativamente, cabendo destaque em negrito dos valores que abrangem o período da 
autuação (03.01.11 a 27.04.15). 

 
Como a infração ocorreu no período de 03.01.11 a 27.04.15, 

efetuados os cálculos da multa, em conformidade com os valores consignados na NOTA 
(em negrito), para os arquivos apresentados com omissão de registro, perfaz o 
lançamento o montante de R$ 29.577,10 (vinte e nove mil, quinhentos e setenta e sete 
reais e dez centavos), em razão da adequação da penalidade para a prevista no art. 71, 
inciso XXIII, alínea "a", da Lei nº 11.651/91. 

 
Prosseguindo, observo que o Comprovante de Inscrição e de 

Situação Cadastral (fls. 28), emitido em 18.08.15, revela que o sujeito passivo exerce a 
atividade econômica de comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos 
de informática, desqualificando a alegação da defesa de que a empresa é apenas uma 
prestadora de serviços em manutenção de produtos de informática elétricos e industriais e 
que não faz compras de mercadorias. 

 
Ante o exposto, conheço da impugnação, nego-lhe provimento para 

considerar procedente o auto de infração. E adequo a penalidade para a prevista no art. 
71, inc. XXIII, alínea "a", do CTE, alterando o valor da penalidade formal para R$ 
29.577,10 (vinte e nove mil, quinhentos e setenta e sete reais e dez centavos). 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_12806.htm


 

 
 

Sala das sessões, em 07 de dezembro de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01897/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade do auto de 
infração por insegurança na determinação da infração. 
Rejeitada. Multa formal. Obrigação acessória. Ausência de 
escrituração de notas fiscais de entradas em livro próprio. 
Procedente em parte. Aplicação da penalidade prevista no art. 
71, inciso XXIII, alínea "a", do CTE. 
 
1. Não é passível de nulidade o lançamento que contenha os 
elementos indispensáveis para determinar com segurança a 
infração denunciada e identificar corretamente o infrator; 
 
2. Deve ser considerado procedente, em parte, o auto de 
infração, quando o trabalho diligencial indicar que a exigência 
preambular é parcialmente procedente;  
 
3. Aplica-se a penalidade prevista no artigo 71, inciso XXIII, 
alínea "a", do Código Tributário Estadual, quando presentes os 
requisitos legais que autorizem a aplicar tal expediente. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 23 de setembro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Lidilone Polizeli 
Bento,  Nivaldo José Mendes e Nivaldo Carvelo Carvalho . Quanto ao mérito, por maioria 
de votos, conhecer do recurso, dar-lhe parcial provimento para  manter a decisão singular 
que considerou parcialmente procedente o lançamento, porém, com a adequação da 
penalidade para a prevista no artigo 71, inciso XXIII, alínea "a", do CTE, alterando o valor 
da multa formal para R$ 4.676,55 (quatro mil, seiscentos e setenta e seis reais e cinquenta 
centavos). Foram vencederes os Conselheiros Nivaldo José Mendes, Nivaldo Carvelo 
Carvalho. Vencido o Conselheiro Lidilone Polizeli Bento, que votou para conhecer do  
Recurso, negar-lhe provimento, para mater a decisão singular que considerou 
parcialmente procedente o auto de infração no valor da multa formal de R$ 188.244,92 
(cento e oitenta e oito mil, duzentos e quarenta e quatro reais e noventa e dois centavos), 
sem a aplicação do benefício do § 8°, do artigo 71, do CTE. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O histórico do presente auto de infração descreve que o sujeito 
passivo deixou de escriturar no Livro Registro de Entradas relativo à Escrituração Fiscal 
Digital – EFD, no período compreendido de 16/07/2012 a 16/11/2012 e 16/02/2013 a 
16/05/2013, a totalidade dos documentos fiscais de entradas, conforme documentos e 
demonstrativos anexos. Em consequência, fica sujeito à multa formal de 25% sobre o 
valor das operações, juntamente com os acréscimos legais. 

 
A infração relatada abriga-se na disposição dos artigos 64, §2º, da 

Lei nº 11.651/91, combinado com os artigos 308, 310 e 356-C, §1º, inciso I, do Decreto nº 



 

4.852/97. A penalidade proposta para o ilícito fiscal descrito é do artigo 71, inciso VII, 
alínea “c”, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 13.446/1999. 
 

A peça inicial foi instruída com os documentos de fls. 03/17. 
 
Devidamente intimado em Primeira Instância (fls. 18/19), o sujeito 

passivo ingressa com Impugnação às fls. 22/23, no qual vem ao feito argumentar como 
única questão a possível existência de duplicidades de lançamento entre os autos de 
infração citados. Pede, ao final, a improcedência do auto de infração.  

 
O julgador singular, por meio da Despacho de fls. 40, determinou o 

encaminhamento dos autos à Gerência de Combustíveis - GECOM, a fim de que 
autoridade fiscal possa verificar se houve com relação aos períodos de julho a outubro de 
2012 a duplicidade de lançamentos. 

 
Em atendimento ao Despacho supra, a autoridade fiscal revisora 

informa que com relação aos autos de nºs 4011301436115 e 4011400671449, realmente 
houve lançamento em duplicidade relativamente aos períodos de apuração de julho a 
outubro de 2012. Traz à baila demonstrativo com o novo valor do crédito tributário. 

 
Intimado do resultado da revisão fiscal (fls. 47), o sujeito passivo 

quedou-se inerte.  
 
Sobreveio a sentença singular de fls.54/56, pelo qual o julgador 

decidiu pela procedência parcial do lançamento. Inicialmente afirma que o lançamento 
fiscal está desprovido de quaisquer das hipóteses de nulidades normatizadas no artigo 20 
da Lei nº 16.469/09. No mérito, destaca, ainda, que o diligenciador atendendo a sua 
determinação, reconheceu a duplicidade parcial no lançamento em questão e depois de 
excluir os meses que acusavam a duplicidade apresenta novos valores da exigência 
tributária às fls. 42 dos autos.  

 
Em seu Despacho nº 495/16 de fls. 57, o Representante Fazendário 

manifesta-se pela manutenção da decisão monocrática. 
 
Intimado da decisão singular (fls. 58/59), o sujeito passivo interpõe 

Recurso Voluntário às fls. 62/77 arguindo, em sede preliminar, nulidade do auto de 
infração, por insegurança na determinação da infração, tendo em vista que a descrição do 
fato no lançamento não mantém coerência com os demonstrativos elaborados pelo 
autuante, bem como, com a fundamentação legal da suposta infração. No mérito, argui ser 
indevida a autuação. Finaliza, requerendo que seja declarada a improcedência do 
presente auto de infração. Caso isso não ocorra, requer a aplicação do §7º, alínea “b”, 
inciso II do artigo 71 do Código Tributário Estadual.  

 
Posteriormente, o sujeito passivo apresenta Memorial às fls. 93/109 

ratificando as razões defensórias anteriores. 
É o relatório. 
 

VOTO 

 
Em proêmio, insta focar atenção quanto à preliminar arguida pela 

Recorrente, de nulidade da peça básica por insegurança na determinação da infração, 
momento em que, ao contrário do que assevera a autuada em seu recurso, entendo que a 



 

acusação fiscal está bem definida e fundamentada, sendo certo que o auto de infração 
contém todos os elementos previstos no artigo 8º, da Lei n.º 16.469/09, restando 
induvidoso que o lançamento tributário atendeu a todos os requisitos impostos pelo artigo 
142 do Código Tributário Nacional - CTN, razão pela qual rejeito, em consequência, o 
pedido de nulidade dos autos, por insegurança na determinação da infração.  

No tocante ao mérito, considero que o feito deve prosperar em parte. 
Tendo em vista que a matéria fora apreciada com a devida propriedade pelo douto 
julgador singular, que na lapidar decisão de fls. 54/56, manifestou-se pela procedência 
parcial do lançamento, devo acolhê-la como razão de decidir e por isto transcrevo-a 
abaixo, “ipsis litteris”:  

(...) Como mérito da causa a defesa apresenta, como única questão, a 
possível existência de duplicidade na acusação fiscal entre este auto 
de infração e o de nº 4011301436115 lavrado pelo mesmo motivo, 
referente aos períodos que vão de julho a outubro de 2012.  
Nesse sentido, em respeito ao princípio do contraditório e da ampla 
defesa e para conferir maior segurança jurídica aos atos praticados no 
presente feito, convertemos o feito em uma diligência para que 
fossem apurados todos os fatos relacionados a duplicidade de 
lançamentos. 
O diligenciador, atendendo nossas determinações, reconheceu a 
duplicidade parcial no lançamento em questão e depois de excluir os 
meses que acusavam a duplicidade apresenta os novos valores da 
exigência tributária – multa formal, no seu relatório diligencial, às 
folhas 42. 
Então, não me basta alternativa a não ser a de confirmar a pretensão 
inicial do fisco pelo valor apontado às folhas 42 que implicam numa 
base de cálculo total de R$ 752.979,66, com valor do crédito tributário 
originário de R$ 188.244,92 posto que sobre este valor provou-se o 
descumprimento de obrigações tributárias justificadoras da 
penalidade aplicada e que, portanto, deve ser confirmada. 
Posto isto, considerando tudo que constam dos autos e, em especial, 
pelos fundamentos fáticos e jurídicos acima, decido pela procedência 
em parte da pretensão inicial do fisco, nos valores apontados no 
quadro, às folhas 42, em cálculo do setor competente, o que garantirá 
certeza e liquidez ao referido crédito tributário. 

Assim sendo, manifesto pela procedência parcial do lançamento em 
harmonia com o posicionamento retromencionado.  

No entanto, se faz necessária a retificação da penalidade aplicável 
ao caso para a estabelecida no artigo 71, inciso XXIII, alínea “a”, do Código Tributário 
Estadual – CTE, alterando o valor da multa formal para a importância de R$ 4.676,55 
(quatro mil, seiscentos e setenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos). Vejamos: 

Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
XXIII - por arquivo magnético apresentado com omissão de registro ou 
com informação incorreta ou incompleta referente a qualquer campo 
de registro, inclusive aquele que apresente valor de operação ou 
prestação divergente com o valor da operação ou prestação realizada 
pelo contribuinte, sucessiva e cumulativamente, no valor de: 
a) R$ 935,31 (novecentos e trinta e cinco reais e trinta e um centavos);
  

 

Face ao exposto, voto em uníssono com meus pares, para rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Quanto ao mérito, conheço do recurso, dou-lhe parcial 



 

provimento para manter a decisão singular que considerou parcialmente procedente o 
lançamento, porém, com a adequação da penalidade para a prevista no artigo 71, inciso 
XXIII, alínea “a”, do Código Tributário Estadual, alterando o valor da multa formal para R$ 
4.676,55 (quatro mil, seiscentos e setenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos). 

 
 

Sala das sessões, em 07 de dezembro de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01909/16 
 
Relator: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: Obrigação acessória. Preliminares de nulidade do 
auto de infração por insegurança na determinação da infração e 
por cerceamento ao direito de defesa. Rejeição. Decisão 
unânime. Persistência em não cumprir a obrigação de entregar 
ou remeter arquivos magnéticos com informações corretas e 
completas relacionadas aos registros tipos 50, 54, 75 e 60R.  
 
 
 
I - Seguro é o lançamento no qual autoridade fiscal competente 
verifica a ocorrência do fator gerador da obrigação, determina a 
matéria tributável, calcula o montante do tributo devido, 
identifica o sujeito passivo e aplica a penalidade cabível. 
 
II - Não há cerceamento do direito de defesa do recorrente que, 
corretamente intimado, exerce amplamente a defesa e o 
contraditório. 
 
 
 
III - O sujeito passivo submete-se à penalidade estabelecida no 
artigo 71, XXIII, "b", quando persistir em não cumprir a 
obrigação de entregar ou remeter arquivo magnético 
devidamente corrigido contendo as informações relacionadas à 
operação ou prestação realizadas, por mais de 10 (dez) dias 
contados da data de ciência da primeira autuação que cuidava 
dessa mesma exigência. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 18 
de outubro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares de 
nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por insegurança na 
determinação da infração e a segunda, por cerceamento do direito de defesa. Participaram 
do julgamento os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor 
Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Luis Antônio da Silva Costa, Nivaldo José 
Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, 
Valdir Mendonça Alves, Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, 
Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges e 
Nivaldo Carvelo Carvalho. Quanto ao mérito, decidiu, por maioria de votos, conhecer do 
recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, negar-lhe provimento para manter a 
decisão cameral que considerou procedente o auto de infração,  sendo rejeitada a 
aplicação do § 8º do art. 71, do CTE. Foram vencedores os Conselheiros Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Luis Antônio da 
Silva Costa, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos 
Mariano, Heli José da Silva, Valdir Mendonça Alves, Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, 
Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, 



 

José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, 
Nislene Alves Borges e Nivaldo Carvelo Carvalho. Vencido o Conselheiro Edson Abrão da 
Silva que votou conhecendo do recurso, dando-lhe provimento para reformar a decisão 
cameral e considerar improcedente o auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de autuação sob o argumento de que o sujeito passivo 
“Persistiu, por mais de 10 (dez) dias contados da data da ciência do primeiro auto de 
infração (AI 4010900683634), em não apresentar a repartição fiscal os arquivos 
magnéticos, relativos aos meses de janeiro de 2005 a dezembro de 2005, com as 
correções relativas aos registros tipos 50, 54, 75 e 60R, conforme documentos anexos. 
Em consequência, fica sujeito a multa formal no valor de R$ 14.660,28. Estará sujeito a 
nova penalidade se não sanar a irregularidade no prazo máximo de dez dias contados da 
ciência desta autuação.” 

 
No polo passivo, na condição de sujeito passivo solidário, foram 

relacionados os senhores JOSÉ GONÇALVES RAMOS e EVA DO SOCORRO DANIEL, 
com fundamento no artigo 45, inciso XII, da Lei nº 11.651/91.  

 
Com a inicial foram acostados os documentos de fls. 6/8. 
 
Os sujeitos passivos não se manifestaram no processo em primeira 

instância, com isso foi lavrado o Termo de Revelia de fls. 15.  
 
Os sujeitos passivos foram novamente intimados. Os solidários não 

se manifestaram no processo, conforme termo de perempção de fls. 22.  
 
O contribuinte apresenta a peça impugnatória de fls. 24/25, com os 

seguintes fundamentos: 
 
(a) sustenta que quando do lançamento do crédito tributário estava 

em vigor legislação específica prorrogando o prazo para apresentação de arquivos 
magnéticos até o dia 29 de maio de 2009, com isso, ocorreu insegurança na determinação 
da infração, sendo o procedimento nulo ab initio, com fundamento no art. 20, inciso I, da 
Lei 16.469/09; 

 
(b) alega que de conformidade com a Lei 16.462/08, regulamentada 

pela IN 935/09-GSF, de 23 de janeiro de 2009, o prazo final para a apresentação do 
arquivo magnético venceria no dia 29 de maio de 2009, contudo todos os arquivos foram 
apresentados em data anterior àquela; 

 
Por derradeiro, solicita a nulidade de auto de infração por 

insegurança na determinação da infração ou a improcedência da autuação. 
 
Junta documentos. Dentre eles o indeferimento (fls.44) do pedido de 

prorrogação de prazo para cumprir as obrigações acessórias objeto da lide (fls.41). 
 
Indeferido também o pedido de convalidação da utilização de 

benefício fiscal, e consequente extinção do crédito tributário, considerando-se que não 
foram cumpridos os requisitos para tanto (fls.58). 

 



 

Mediante o ACÓRDÃO N.º 1892/2011 (fls.63/67), a III CJUL rejeita a 
preliminar de nulidade por insegurança na determinação da infração; e acolhe, por 
unanimidade, a preliminar, arguida pelo Relator, de exclusão dos solidários da lide. 
Quanto ao mérito, decide, por maioria de votos, pela procedência do lançamento. 

 
Em recurso ao Pleno (fls.75/78), o sujeito passivo alega que o 

lançamento não seguiu as orientações legais, porquanto faltara a emissão de notificação 
ao contribuinte. Pede, caso a decisão não lhe seja favorável, a aplicação da forma 
privilegiada do § 8.º do artigo 71 do CTE. Adiante, pede a nulidade do processo por 
insegurança na determinação da infração. Por fim, pugna pela improcedência da infração. 

 
Relatados, passo ao voto. 
 
 

V O T O 

 
Trata-se de julgamento de recurso do contribuinte ao PLENO, cujo escopo é 

a reforma de decisão cameral que declarou procedente o presente lançamento, no qual o sujeito 
passivo é acusado de haver PERSISTIDO, por mais de 10 (dez) dias contados da data da 
ciência do primeiro auto de infração (AI 4 0109006 836 34), em não apresentar a 
repartição fiscal os arquivos magnéticos, relativos aos meses de janeiro de 2005 a 
dezembro de 2005, com as correções relativas aos registros tipos 50, 54, 75 e 60R. 

 
De plano, considero prejudicada a possibilidade de aplicação da 

forma privilegiada do § 8.º do artigo 71 do CTE, porquanto referida atenuante só é passível 
de aplicação às multas previstas nos incisos V a XII do artigo 71 do CTE, sendo que a 
multa aplicada ao presente caso é a do inciso XXIII do referido artigo. 

 
Deixo de acatar as preliminares de nulidade, nos termos do artigo 20, 

incisos III e IV, da lei n.º 16.469/09, arguidas pelo sujeito passivo, por insegurança na 
determinação da infração e por cerceamento ao seu direito de defesa (arguida de forma 
indireta), porquanto verifico que o lançamento atendeu a todos os requisitos formais 
previstos no artigo 142 do CTN e no artigo 8.º da lei processual deste CAT (lei n.º 
16.469/09). Ademais, verifica-se que o sujeito passivo fora corretamente identificado e 
cientificado da obrigação tributária. Fora aplicada a penalidade específica, a capitulação 
da infração fora efetuada de forma correta e clara, garantindo-se ao sujeito passivo o 
exercício constitucional da ampla defesa e do contraditório. Tal se verifica pela peça 
recursal atravessada, na qual demonstra o perfeito entendimento da acusação fiscal. 

 
Ademais, o sujeito passivo alega que, por ocasião do lançamento do 

crédito tributário, estava em vigor legislação específica prorrogando o prazo para 
apresentação de arquivos magnéticos até o dia 29 de maio de 2009, e que, com isso, teria 
ocorrido insegurança na determinação da infração, sendo o procedimento nulo ab initio, 
com fundamento no artigo 20, inciso I, da Lei 16.469/09. 

 
Equivoca-se o sujeito passivo quando afirma que a Lei 16.150/07 

prorrogou o prazo para apresentação de arquivos. Essa lei só estabeleceu novo prazo 
para apresentação de arquivos magnéticos na hipótese de perda de direito de utilizar 
benefício fiscal em face de irregularidade quanto à apresentação de arquivos magnéticos. 
Não é o caso em tela, pois o presente auto de infração cuida apenas de imposição de 
multa formal em face de irregularidade quanto à apresentação de arquivos magnéticos.  

 



 

Também é de se ressaltar que essa alegação não diz respeito à 
insegurança na determinação de infração, trata-se na verdade de questão meritória.  

 
Ademais, o auto de infração está devidamente instruído, a infração 

foi revelada de forma objetiva, foi demonstrado que o sujeito passivo apresentou os 
arquivos magnéticos de forma incompleta, pois faltavam os registros tipos 60R.      

 
Assim, ficam rejeitadas as preliminares de nulidade por insegurança 

na determinação da infração e cerceamento ao direito de defesa. 
 
No tocante ao mérito, a legislação tributária estadual estabelece que 

o sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do imposto, é obrigado ao 
cumprimento das prestações, positivas ou negativas, estabelecidas na legislação tributária 
(Lei nº 11.651/91, art. 64).  

 
Dentre as prestações positivas, encontra-se a obrigação de: 

"apresentar guias, documentos de informação e outros demonstrativos relacionados com o 
imposto, na forma que dispuser a legislação tributária" (Decreto nº 4.852/97, artigo 88, § 
1º, inciso IV). 

 
No caso da obrigação acessória relativa à apresentação de arquivo 

magnético, a Instrução Normativa nº 630/03-GSF, de 10 de novembro de 2003, determina 
ao sujeito passivo a obrigação de entregar, por meio da internet, até o último dia útil de 
cada mês, arquivo magnético, com registro fiscal, de todas as operações ou prestações 
efetuadas no mês anterior. 

 
A referida instrução normativa assim estabelece: 
 
"Art. 1º O contribuinte a seguir indicado deve entregar, por meio da 
internet, no endereço www.sefaz.go.gov.br, à Secretaria da Fazenda 
do Estado de Goiás - SEFAZ -, até o último dia útil de cada mês, 
arquivo magnético, com registro fiscal, de todas as operações ou 
prestações efetuadas no mês anterior: 
 
I - usuário de Sistema Eletrônico de Processamento de Dados - SEPD -
, para emissão de documento fiscal ou escrituração de livro fiscal; 
 
II - usuário de Equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF - cujo 
equipamento tenha condições de gerar arquivo magnético, por si ou 
quando conectado a outro computador ou interligado a outro 
equipamento que utilize ou tenha condição de utilizar arquivo 
magnético ou equivalente. 
 
III - não usuário de SEPD que esteja obrigado a entregar a Declaração 
Periódica de Informações - DPI -, exceto aquele que auferir receita 
bruta anual de até R$1.000.000,00 (um milhão de reais) (...)." 

 
O sujeito passivo foi intimado do primeiro auto de infração em 

26/02/09 (fls. 6) e tomou ciência desta nova autuação em 19/03/09 (fls. 13/14). Apresentou 
os arquivos magnéticos, conforme comprovantes de fls. 28/40, após, portanto, a ciência 
deste auto de infração. Ressalto também, dada sua intempestividade, a apresentação 
incompleta dos arquivos, pois em cada arquivo faltava o registro tipo 60R.  

 



 

O contribuinte estava obrigado a apresentar o registro tipo 60, 
subtipo R, por força do disposto no artigo 2º da Instrução Normativa nº 630/03-GSF, de 10 
de novembro de 2003. 

 
Em 20/11/08, o sujeito passivo foi notificado a apresentar os arquivos 

retificados, conforme notificação fiscal de fls. 42. 
 
O sujeito passivo solicitou prorrogação do prazo para apresentação 

dos arquivos magnéticos (fls. 41), no entanto esse pedido foi indeferido (fls. 44). 
  
A alegação do sujeito passivo de que os arquivos magnéticos foram 

apresentados no prazo legal estabelecido na Lei 16.150/07 não prevalece, pois essa lei só 
estabeleceu novo prazo para apresentação de arquivos magnéticos na hipótese de perda 
de direito de utilizar benefício fiscal em face de irregularidade quanto à apresentação de 
arquivos magnéticos. Não é o caso em tela, pois o presente auto de infração cuida apenas 
de imposição de multa formal em face de irregularidade quanto à apresentação de 
arquivos magnéticos. Nesse mesmo sentido ocorreu a manifestação da Superintendência 
da Receita Estadual, despacho de fls. 58, negando a convalidação, nos termos da Lei 
16.150/07. 

 
Exsurge dos autos que o sujeito passivo persistiu, por mais de 10 

(dez) dias, após ser notificado, sem cumprir a determinação de retificação dos arquivos 
incompletos e/ou incorretos. 

 
Transcrevo o dispositivo do artigo 71 do CTE, para melhor 

entendimento. Verbis:   
 
(...) 

 

XXIII - por arquivo magnético apresentado com omissão de registro ou com 
informação incorreta ou incompleta referente a qualquer campo de registro, 
inclusive aquele que apresente valor de operação ou prestação divergente 
com o valor da operação ou prestação realizada pelo contribuinte, sucessiva 
e cumulativamente, no valor de: 

a) R$ 935,31 (novecentos e trinta e cinco reais e trinta e um centavos); 

 

(...) 

b) R$ 1.870,64 (um mil oitocentos e setenta reais e sessenta e quatro 
centavos), quando o descumprimento da obrigação persistir por mais de 10 
(dez) dias, contados da data de ciência da exigência prevista na alínea "a"; 

(...) 

c) R$ 2.600,76 (dois mil e seiscentos reais e setenta e seis centavos) ou o 
equivalente à aplicação do percentual de 1% (um por cento) sobre um dos 
seguintes valores, o que for maior, quando o descumprimento da obrigação 
persistir por mais de 10 (dez) dias, contados da data de ciência da exigência 
prevista na alínea “b”: 

Verifica-se que, embora correlatos e até dependentes, o verbo do 
tipo (de penalidade) do caput  do inciso XXIII (acima) é diferente do verbo dos tipos 



 

(penais) das alíneas “b” e “c” do mesmo inciso, porquanto, no primeiro, o verbo é 
apresentar (arquivo com omissão de registro ou com informação incorreta ou 
incompleta...), e, no segundo e terceiro (alíneas), o verbo do tipo (penal) é persistir por 
mais de 10 (dez) dias, contados da data da ciência da exigência prevista na alínea “a” e 
“b”, respectivamente.  

Portanto, o elemento subjetivo da conduta nas alíneas “b” e “c” do 
inciso XXIII do artigo 71 do CTE é a persistência (por mais de 10 (dez) dias...), enquanto 
que na alínea “a” é a apresentação (de arquivo com omissão de registro ou com 
informação incorreta ou incompleta...).   

Em suma, o sujeito passivo persistiu em não cumprir a obrigação de 
entregar ou remeter arquivo magnético devidamente corrigido contendo as informações 
relacionadas à operação ou prestação realizadas, por mais de 10 (dez) dias contados da 
data de ciência da primeira autuação que cuidava dessa mesma exigência. 

Desse modo, o termo inicial da decadência do direito de lançar que, 
no caso do artigo 71, XXIII, “a”, do CTE, seria a data fixada pela para a apresentação dos 
arquivos, no caso das alíneas “b” e “c” seria a data da persistência, por mais de 10(dez) 
dias da notificação, na não apresentação dos arquivos completos e corretos. 

Diante do exposto, quanto ao mérito, conheço do recurso do sujeito 
passivo e nego-lhe provimento, no sentido de manter a decisão cameral de procedência 
do lançamento. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 06 de dezembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01910/16 
 
Relator: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: Obrigação acessória. Preliminares de nulidade do 
auto de infração por insegurança na determinação da infração e 
por cerceamento ao direito de defesa. Rejeição. Decisão 
unânime. Persistência em não cumprir a obrigação de entregar 
ou remeter arquivos magnéticos com informações corretas e 
completas relacionadas aos registros tipos 50, 54, 75 e 60R.  
 
 
 
I - Seguro é o lançamento no qual autoridade fiscal competente 
verifica a ocorrência do fator gerador da obrigação, determina a 
matéria tributável, calcula o montante do tributo devido, 
identifica o sujeito passivo e aplica a penalidade cabível. 
 
II - Não há cerceamento do direito de defesa do recorrente que, 
corretamente intimado, exerce amplamente a defesa e o 
contraditório. 
 
 
 
III - O sujeito passivo submete-se à penalidade estabelecida no 
artigo 71, XXIII, "b", quando persistir em não cumprir a 
obrigação de entregar ou remeter arquivo magnético 
devidamente corrigido contendo as informações relacionadas à 
operação ou prestação realizadas, por mais de 10 (dez) dias 
contados da data de ciência da primeira autuação que cuidava 
dessa mesma exigência. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 18 
de outubro de 2016, decidiu,   por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares de 
nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por insegurança na 
determinação da infração e a segunda, por cerceamento do direito de defesa. Participaram 
do julgamento os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor 
Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Luis Antônio da Silva Costa, Nivaldo José 
Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, 
Valdir Mendonça Alves, Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, 
Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges e 
Nivaldo Carvelo Carvalho. Quanto ao mérito, decidiu, por maioria de votos, conhecer do 
recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, negar-lhe provimento para manter a 
decisão cameral que considerou procedente o auto de infração,  sendo rejeitada a 
aplicação do § 8º do art. 71, do CTE. Foram vencedores os Conselheiros Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Luis Antônio da 
Silva Costa, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos 
Mariano, Heli José da Silva, Valdir Mendonça Alves, Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, 
Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, 



 

José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, 
Nislene Alves Borges e Nivaldo Carvelo Carvalho. Vencido o Conselheiro Edson Abrão da 
Silva que votou conhecendo do recurso, dando-lhe provimento para reformar a decisão 
cameral e considerar improcedente o auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Relata a autuação que o sujeito passivo “Persistiu, por mais de 10 
(dez) dias contados da data da ciência do primeiro auto de infração (AI 4010900670222), 
em não apresentar a repartição fiscal os arquivos magnéticos, relativos aos meses de 
janeiro de 2004 a dezembro de 2004, com as correções relativas aos registros tipos 50, 
54, 75 e 60R, conforme documentos anexos. Em consequência, fica sujeito a multa formal 
no valor de R$ 14.660,28. Estará sujeito a nova penalidade se não sanar a irregularidade 
no prazo máximo de dez dias contados da ciência desta autuação.” 

 
No polo passivo, na condição de sujeitos passivos solidários, foram 

relacionados os senhores JOSÉ GONÇALVES RAMOS e EVA DO SOCORRO DANIEL, 
com fundamento no artigo 45, inciso XII, da lei n.º 11.651/91.  

 
Com a inicial foram acostados os documentos de fls. 6/8. 
 
Os sujeitos passivos não se manifestaram no processo em primeira 

instância, tendo sido lavrado o termo de revelia de fls. 15.  
 
Os sujeitos passivos foram novamente intimados. Os solidários não 

se manifestaram no processo, conforme termo de perempção de fls. 24.  
 
O contribuinte apresenta a peça impugnatória de fls. 26/27, com os 

seguintes fundamentos: 
 
(a) sustenta que quando do lançamento do crédito tributário estava 

em vigor legislação específica prorrogando o prazo para apresentação de arquivos 
magnéticos até o dia 29 de maio de 2009, com isso, ocorreu insegurança na determinação 
da infração, sendo o procedimento nulo ab initio, com fundamento no art. 20, inciso I, da 
Lei 16.469/09; 

 
(b) alega que de conformidade com a Lei 16.462/08, regulamentada 

pela IN 935/09-GSF, de 23 de janeiro de 2009, o prazo final para a apresentação do 
arquivo magnético venceria no dia 29 de maio de 2009, contudo todos os arquivos foram 
apresentados em data anterior àquela; 

 
Por derradeiro, solicita a nulidade de auto de infração por 

insegurança na determinação da infração ou a improcedência da autuação. 
 
Junta documentos. Dentre eles o indeferimento (fls48) do pedido de 

prorrogação de prazo para cumprir as obrigações acessórias objeto da lide (fls.45). 
 
Indeferido também o pedido de convalidação da utilização de 

benefício fiscal, e consequente extinção do crédito tributário, considerando-se que não 
foram cumpridos os requisitos para tanto (fls.57). 

 
Mediante o ACÓRDÃO N.º 18932011 (fls.62/66), a III CJUL rejeita a 

preliminar de nulidade por insegurança na determinação da infração; e acolhe, por 



 

unanimidade, a preliminar, arguida pelo Relator, de exclusão dos solidários da lide. 
Quanto ao mérito, decide, por maioria de votos, pela procedência do lançamento. 

 
Em recurso ao Pleno (fls.74/77), o sujeito passivo alega que o 

lançamento não seguiu as orientações legais, porquanto faltara a emissão de notificação 
ao contribuinte. Pede, caso a decisão não lhe seja favorável, a aplicação da forma 
privilegiada do § 8.º do artigo 71 do CTE. Adiante, pede a nulidade do processo por 
insegurança na determinação da infração. Por fim, pugna pela improcedência da infração. 

 
Relatados, passo ao voto. 
 
 

V O T O 
 

Trata-se de julgamento de recurso do contribuinte ao PLENO, cujo escopo é 
a reforma de decisão cameral que declarou procedente o presente lançamento, no qual o sujeito 
passivo é acusado de haver PERSISTIDO, por mais de 10 (dez) dias contados da data da 
ciência do primeiro auto de infração (AI 4010900670222), em não apresentar a repartição 
fiscal os arquivos magnéticos, relativos aos meses de janeiro de 2004 a dezembro de 
2004, com as correções relativas aos registros tipos 50, 54, 75 e 60R. 

 
De plano, considero prejudicada a possibilidade de aplicação da 

forma privilegiada do § 8.º do artigo 71 do CTE, porquanto referida atenuante só é passível 
de aplicação às multas previstas nos incisos V a XII do artigo 71 do CTE. Entretanto, a 
multa aplicada ao presente caso é a da alínea “b” do inciso XXIII do suprarreferido artigo. 

 
Nos termos do artigo 20, incisos III e IV, da lei n.º 16.469/09, 

arguidas pelo sujeito passivo, por insegurança na determinação da infração e por 
cerceamento ao seu direito de defesa (arguida de forma indireta), porquanto verifico que o 
lançamento atendeu a todos os requisitos formais previstos no artigo 142 do CTN e no 
artigo 8.º da lei processual deste CAT (lei n.º 16.469/09). Ademais, verifica-se que o 
sujeito passivo fora corretamente identificado e cientificado da obrigação tributária. Fora 
aplicada a penalidade específica, a capitulação da infração fora efetuada de forma correta 
e clara, garantindo-se ao sujeito passivo o exercício constitucional da ampla defesa e do 
contraditório. Tal se verifica pela peça recursal atravessada, na qual demonstra o perfeito 
entendimento da acusação fiscal. 

 
Ademais, o sujeito passivo alega que, por ocasião do lançamento do 

crédito tributário, estava em vigor legislação específica prorrogando o prazo para 
apresentação de arquivos magnéticos até o dia 29 de maio de 2009, e que, com isso, teria 
ocorrido insegurança na determinação da infração, sendo o procedimento nulo ab initio, 
com fundamento no artigo 20, inciso I, da Lei 16.469/09. 

 
Equivoca-se o sujeito passivo quando afirma que a Lei 16.150/07 

prorrogou o prazo para apresentação de arquivos. Essa lei só estabeleceu novo prazo 
para apresentação de arquivos magnéticos na hipótese de perda de direito de utilizar 
benefício fiscal em face de irregularidade quanto à apresentação de arquivos magnéticos. 
Não é o caso em tela, pois o presente auto de infração cuida apenas de imposição de 
multa formal em face de irregularidade quanto à apresentação de arquivos magnéticos.  

 
Também é de se ressaltar que essa alegação não diz respeito à 

insegurança na determinação de infração, trata-se na verdade de questão meritória.  
 



 

Ademais, o auto de infração está devidamente instruído, a infração 
foi revelada de forma objetiva, foi demonstrado que o sujeito passivo apresentou os 
arquivos magnéticos de forma incompleta, pois faltavam os registros tipos 60R.      

 
Assim, ficam rejeitadas as preliminares de nulidade por insegurança 

na determinação da infração e cerceamento ao direito de defesa. 
 
No tocante ao mérito, a legislação tributária estadual estabelece que 

o sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do imposto, é obrigado ao 
cumprimento das prestações, positivas ou negativas, estabelecidas na legislação tributária 
(Lei nº 11.651/91, art. 64).  

 
Dentre as prestações positivas, encontra-se a obrigação de: 

"apresentar guias, documentos de informação e outros demonstrativos relacionados com o 
imposto, na forma que dispuser a legislação tributária" (Decreto nº 4.852/97, artigo 88, § 
1º, inciso IV). 

 
No caso da obrigação acessória relativa à apresentação de arquivo 

magnético, a Instrução Normativa nº 630/03-GSF, de 10 de novembro de 2003, determina 
ao sujeito passivo a obrigação de entregar, por meio da internet, até o último dia útil de 
cada mês, arquivo magnético, com registro fiscal, de todas as operações ou prestações 
efetuadas no mês anterior. 

 
A referida instrução normativa assim estabelece: 
 
"Art. 1º O contribuinte a seguir indicado deve entregar, por meio da internet, 
no endereço www.sefaz.go.gov.br, à Secretaria da Fazenda do Estado de 
Goiás - SEFAZ -, até o último dia útil de cada mês, arquivo magnético, com 
registro fiscal, de todas as operações ou prestações efetuadas no mês 
anterior: 
 
I - usuário de Sistema Eletrônico de Processamento de Dados - SEPD -, 
para emissão de documento fiscal ou escrituração de livro fiscal; 
 
II - usuário de Equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF - cujo 
equipamento tenha condições de gerar arquivo magnético, por si ou 
quando conectado a outro computador ou interligado a outro equipamento 
que utilize ou tenha condição de utilizar arquivo magnético ou equivalente. 
 
III - não usuário de SEPD que esteja obrigado a entregar a Declaração 
Periódica de Informações - DPI -, exceto aquele que auferir receita bruta 
anual de até R$1.000.000,00 (um milhão de reais) (...)." 

 
O sujeito passivo foi intimado do primeiro auto de infração em 

26/02/09 (fls. 6) e tomou ciência desta nova autuação em 19/03/09 (fls. 13/14). Apresentou 
os arquivos magnéticos, conforme comprovantes de fls. 31/44, após, portanto, a ciência 
deste auto de infração. Ressalto também, dada sua intempestividade, a apresentação 
incompleta dos arquivos, pois em cada arquivo faltava o registro tipo 60R.  

 
O contribuinte estava obrigado a apresentar o registro tipo 60, 

subtipo R, por força do disposto no artigo 2º da Instrução Normativa nº 630/03-GSF, de 10 
de novembro de 2003. 

 
Em 20/11/08 o sujeito passivo foi notificado a apresentar os arquivos 

retificados, conforme notificação fiscal de fls. 46. 



 

 
O sujeito passivo solicitou prorrogação do prazo para apresentação 

dos arquivos magnéticos (fls. 45), no entanto esse pedido foi indeferido (fls. 48). 
  
A alegação do sujeito passivo de que os arquivos magnéticos foram 

apresentados no prazo legal estabelecido na Lei 16.150/07 não prevalece, pois essa lei só 
estabeleceu novo prazo para apresentação de arquivos magnéticos na hipótese de perda 
de direito de utilizar benefício fiscal em face de irregularidade quanto à apresentação de 
arquivos magnéticos. Não é o caso em tela, pois o presente auto de infração cuida apenas 
de imposição de multa formal em face de irregularidade quanto à apresentação de 
arquivos magnéticos. Nesse mesmo sentido ocorreu a manifestação da Superintendência 
da Receita Estadual, despacho de fls. 57, negando a convalidação, nos termos da Lei 
16.150/07. 

 
Exsurge dos autos que o sujeito passivo persistiu, por mais de 10 

(dez) dias, após ser notificado, sem cumprir a determinação de retificação dos arquivos 
incompletos e/ou incorretos. 

 
Transcrevo o dispositivo do artigo 71 do CTE, para melhor 

entendimento. Verbis:   
 

Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 

(...) 
 

XXIII - por arquivo magnético apresentado com omissão de registro ou com 
informação incorreta ou incompleta referente a qualquer campo de registro, 
inclusive aquele que apresente valor de operação ou prestação divergente 
com o valor da operação ou prestação realizada pelo contribuinte, sucessiva 
e cumulativamente, no valor de: 

a) R$ 935,31 (novecentos e trinta e cinco reais e trinta e um centavos); 

 

(...) 

b) R$ 1.870,64 (um mil oitocentos e setenta reais e sessenta e quatro 
centavos), quando o descumprimento da obrigação persistir por mais de 10 
(dez) dias, contados da data de ciência da exigência prevista na alínea "a"; 

(...) 

c) R$ 2.600,76 (dois mil e seiscentos reais e setenta e seis centavos) ou o 
equivalente à aplicação do percentual de 1% (um por cento) sobre um dos 
seguintes valores, o que for maior, quando o descumprimento da obrigação 
persistir por mais de 10 (dez) dias, contados da data de ciência da exigência 
prevista na alínea “b”: 

Verifica-se que, embora correlatos e até dependentes, o verbo do 
tipo (penalidade) do caput  do inciso XXIII (acima) é diferente do verbo dos tipos (penais) 
das alíneas “b” e “c” do mesmo inciso, porquanto, no primeiro, o verbo é apresentar 
(arquivo com omissão de registro ou com informação incorreta ou incompleta...), e, no 
segundo e terceiro (alíneas), o verbo do tipo (penal) é persistir por mais de 10 (dez) dias, 
contados da data da ciência da exigência prevista na alínea “a” e “b”, respectivamente.  



 

Portanto, o elemento subjetivo da conduta nas alíneas “b” e “c” do 
inciso XXIII do artigo 71 do CTE é a persistência (por mais de 10 (dez) dias...), enquanto 
que na alínea “a” é a apresentação (de arquivo com omissão de registro ou com 
informação incorreta ou incompleta...).   

Em suma, o sujeito passivo persistiu em não cumprir a obrigação de 
entregar ou remeter arquivo magnético devidamente corrigido contendo as informações 
relacionadas à operação ou prestação realizadas, por mais de 10 (dez) dias contados da 
data de ciência da primeira autuação que cuidava dessa mesma exigência. 

Desse modo, o termo inicial da decadência do direito de lançar que, 
no caso do artigo 71, XXIII, “a”, do CTE, seria a data fixada pela legislação (artigo 1.º da IN 
n.º 630/03 – GSF) para a apresentação dos arquivos; no caso das alíneas “b” e “c” seria a 
data da persistência, por mais de 10(dez) dias da notificação, na não apresentação dos 
arquivos completos e corretos. 

Diante do exposto, quanto ao mérito, conheço do recurso do sujeito 
passivo e nego-lhe provimento, no sentido de manter a decisão cameral de procedência 
do lançamento. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 06 de dezembro de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01911/16 
 
Relator: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: Obrigação acessória. Preliminares de nulidade do 
auto de infração por insegurança na determinação da infração e 
por cerceamento ao direito de defesa. Rejeição. Decisão 
unânime. Persistência (pela segunda vez) em não cumprir a 
obrigação de entregar ou remeter arquivos magnéticos com 
informações corretas e completas relacionadas aos registros 
tipos 50, 54, 75 e 60R. Forma privilegiada do § 8.º do artigo 71 do 
CTE. Fatos geradores a partir de 01.05.08. Aplicável apenas aos 
incisos V ao XII do artigo 71 do CTE, não se aplicando ao inciso 
XXIII.  
 
I - Seguro é o lançamento no qual autoridade fiscal competente 
verifica a ocorrência do fator gerador da obrigação, determina a 
matéria tributável, calcula o montante do tributo devido, 
identifica o sujeito passivo e aplica a penalidade cabível. 
 
II - Não há cerceamento do direito de defesa do recorrente que, 
corretamente intimado, exerce amplamente a defesa e o 
contraditório. 
 
III - O sujeito passivo submete-se à penalidade estabelecida no 
artigo 71, XXIII, "c", 1, quando persistir em não cumprir a 
obrigação de entregar ou remeter arquivo magnético 
devidamente corrigido contendo as informações relacionadas à 
operação ou prestação realizadas, por mais de 10 (dez) dias 
contados da data de ciência da segunda autuação, conforme 
artigo 71, XXIII, "b", que cuidava dessa mesma exigência. 
 
IV - A forma privilegiada do § 8.º do artigo 71 do CTE não se 
aplica ao inciso XXIII deste artigo, porquanto, após 01.05.08 só 
seria aplicável às penalidades descritas nos incisos V ao XII do 
dispositivo (artigo 71 do CTE). 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 18 
de outubro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer de ambos os recursos, 
negar provimento ao do Contribuinte e dar provimento ao da Fazenda Pública, para julgar 
procedente o auto de infração, sem aplicação do § 8º do art. 71 do CTE. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor 
Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Luis Antônio da Silva Costa, Nivaldo José 
Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, 
Valdir Mendonça Alves, Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, 
Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges e 
Nivaldo Carvelo Carvalho. 
 



 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de autuação sob o argumento de que o sujeito passivo 
“Persistiu, por mais de 10 (dez) dias contados da data da ciência do segundo auto de 
infração (AI 4 0109009 642 18), em não apresentar (pela segunda vez) à repartição fiscal 
os arquivos magnéticos, relativos aos meses de janeiro de 2005 a dezembro de 2005, com 
as correções relativas aos registros tipos 50, 54, 75 e 60R, conforme documentos anexos. 
Em consequência, fica sujeito a multa formal no valor abaixo especificado. Estará sujeito a 
nova penalidade se não sanar a irregularidade, conforme o disposto no art. 71, § 2.º- 
CTE.” 

 
No polo passivo, na condição de sujeito passivo solidário, foram 

relacionados os senhores JOSÉ GONÇALVES RAMOS e EVA DO SOCORRO DANIEL, 
com fundamento no artigo 45, inciso XII, da Lei nº 11.651/91.  

 
Com a inicial foram acostados os documentos de fls. 4/33. 
 
Os sujeitos passivos não se manifestaram no processo em primeira 

instância. 
 
Os sujeitos passivos foram novamente intimados. A solidária Eva do 

Socorro Daniel não se manifesta no processo, conforme termo de perempção de fls. 61.  
 
O contribuinte e o solidário José Gonçalves Ramos apresentam a 

peça impugnatória de fls. 63 a 64, com os seguintes fundamentos: 
 
(a) alegam que os arquivos magnéticos foram apresentados no prazo 

legal estabelecido na Lei 16.150/07, inclusive os retificadores, conforme faz prova as 
cópias do comprovante da regularidade da entrega de arquivo magnético por inscrição 
estadual e cópia do SINTEGRA com protocolo de entrega; 

 
(b) sustentam que quando do lançamento do crédito tributário estava 

em vigor legislação específica prorrogando o prazo para apresentação de arquivos 
magnéticos até o dia 29 de maio de 2009, com isso, ocorreu insegurança na determinação 
da infração, sendo o procedimento nulo ab initio, com fundamento no art. 20, inciso I, da 
Lei 16.469/09; 

 
(c) defendem que não houve regularidade na expedição de 

notificação para cumprimento da obrigação exigida no auto de infração, conforme previsto 
no § 2º, art. 147, da Lei 11.651/91. 

 
Por derradeiro, solicita a nulidade de auto de infração por 

insegurança na determinação da infração ou a improcedência da autuação. 
 
Junta documentos. Dentre eles o indeferimento (fls.51) do pedido de 

prorrogação de prazo para cumprir as obrigações acessórias objeto da lide. 
 
Indeferido também o pedido de convalidação da utilização de 

benefício fiscal, e consequente extinção do crédito tributário, considerando-se que não 
foram cumpridos os requisitos para tanto (fls.53). 

 
Mediante o ACÓRDÃO N.º 2529/2011 (fls.95/99), a I CJUL rejeita as 

preliminares de nulidade por insegurança na determinação da infração e por cerceamento 



 

ao direito de defesa; e acolhe, por unanimidade, a preliminar, arguida pelo Relator, de 
exclusão dos solidários da lide. Quanto ao mérito, decide, por maioria de votos, pela 
procedência do lançamento, com aplicação da forma privilegiada do forma privilegiada do 
§ 8.º do artigo 71 do CTE. 

 
A FAZENDA PÚBLICA recorre (fls103/104), pugnando pela 

manutenção da decisão cameral, porém, sem aplicação da forma privilegiada do § 8.º do 
artigo 71 do CTE. 

 
Em recurso ao Pleno (fls.112), o sujeito passivo alega que o 

lançamento deve ser considerado improcedente, pois não seguiu as orientações legais, 
porquanto os arquivos magnéticos foram retificados e apresentados dentro do prazo legal. 

 
Relatados, passo ao voto. 
 
 

V O T O 
 

Trata-se de julgamento de recursos da FAZENDA PÚBLICA e do 
contribuinte ao PLENO, cujo escopo (do recurso da FAZENDA) é a reforma da decisão cameral 
que declarou procedente o presente lançamento, com aplicação da forma privilegiada do § 8.º do 
artigo 71 do CTE, e a  improcedência do lançamento (recurso do contribuinte),  no qual o sujeito 
passivo é acusado de haver PERSISTIDO, por mais de 10 (dez) dias contados da data da 
ciência do segundo auto de infração (AI 4 0109009 637 50), em não apresentar (pela 
segunda vez) à repartição fiscal os arquivos magnéticos, relativos aos meses de março de 
2004 a dezembro de 2004, com as correções relativas aos registros tipos 50, 54, 75 e 
60R. Desse modo, ambos os recorrenteS pleiteiam a reforma da decisão cameral – A 
FAZENDA PÚBLICA pugna pela manutenção da decisão, porém, sem a forma 
privilegiada; - o contribuinte pugna pela improcedência.  

 
De plano, considero prejudicada a possibilidade de aplicação da 

forma privilegiada do § 8.º do artigo 71 do CTE, porquanto referida atenuante só é passível 
de aplicação às multas previstas nos incisos V ao XII do artigo 71 do CTE, sendo que a 
multa aplicada ao presente caso é a do inciso XXIII do referido artigo. 

 
A redação que considerava aplicável a forma privilegiada a todos os 

incisos do artigo 71 vigorou até 30.04.08, passando, a partir de 01.05.08 a ser aplicável 
apenas para os incisos V ao XII, verbis:  

 

§ 8º Quando da prática das irregularidades descritas neste artigo não resultar, ainda que 
indiretamente, falta de pagamento do imposto, a multa aplicável corresponderá a 50% (cinqüenta 
por cento) do valor fixado para a respectiva infração. 

NOTA: Redação com vigência de 01.01.98 a 30.04.08. 

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO ao § 8º DO ART. 71 PELO ART. 1º DA lei nº 
16.241, DE 18.04.08 - vigência: 01.05.08. 

§ 8º Quando da prática das irregularidades descritas nos incisos V ao XII 
deste artigo não resultar, ainda que indiretamente, falta de pagamento de 
imposto, a multa aplicável corresponderá a 50% (cinqüenta por cento) do 
valor fixado para a respectiva infração. 



 

 
Como os fatos geradores das obrigações são do exercício de 2009, 

ou seja, os arquivos incompletos ou incorretos datam de 2009, já não era possível aplicar 
a forma privilegiada em questão a todos os incisos do artigo 71 do CTE, aplicando-se 
apenas aos incisos de V ao XII.  

 
Neste caso, não se aplicava mais, pois o inciso autuado fora o XXIII. 
 
Deixo de acatar as preliminares de nulidade, nos termos do artigo 20, 

incisos III e IV, da lei n.º 16.469/09, arguidas pelo sujeito passivo, por insegurança na 
determinação da infração e por cerceamento ao seu direito de defesa (arguida de forma 
indireta), porquanto verifico que o lançamento atendeu a todos os requisitos formais 
previstos no artigo 142 do CTN e no artigo 8.º da lei processual deste CAT (lei n.º 
16.469/09). Ademais, verifica-se que o sujeito passivo fora corretamente identificado e 
cientificado da obrigação tributária. Fora aplicada a penalidade específica, a capitulação 
da infração fora efetuada de forma correta e clara, garantindo-se ao sujeito passivo o 
exercício constitucional da ampla defesa e do contraditório. Tal se verifica pela peça 
recursal atravessada, na qual demonstra o perfeito entendimento da acusação fiscal. 

 
Ademais, o sujeito passivo alega que, por ocasião do lançamento do 

crédito tributário, estava em vigor legislação específica prorrogando o prazo para 
apresentação de arquivos magnéticos até o dia 29 de maio de 2009, e que, com isso, teria 
ocorrido insegurança na determinação da infração, sendo o procedimento nulo ab initio, 
com fundamento no artigo 20, inciso I, da Lei 16.469/09. 

 
Equivoca-se o sujeito passivo quando afirma que a Lei 16.150/07 

prorrogou o prazo para apresentação de arquivos. Essa lei só estabeleceu novo prazo 
para apresentação de arquivos magnéticos na hipótese de perda de direito de utilizar 
benefício fiscal em face de irregularidade quanto à apresentação de arquivos magnéticos. 
Não é o caso em tela, pois o presente auto de infração cuida apenas de imposição de 
multa formal em face de irregularidade quanto à apresentação de arquivos magnéticos.  

 
Também é de se ressaltar que essa alegação não diz respeito à 

insegurança na determinação de infração, trata-se na verdade de questão meritória.  
 
Ademais, o auto de infração está devidamente instruído, a infração 

foi revelada de forma objetiva, foi demonstrado que o sujeito passivo apresentou os 
arquivos magnéticos de forma incompleta, pois faltavam os registros tipos 60R.      

 
Assim, fica rejeitada a preliminar de insegurança na determinação da 

infração. 
 
No tocante ao mérito, a legislação tributária estadual estabelece que 

o sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do imposto, é obrigado ao 
cumprimento das prestações, positivas ou negativas, estabelecidas na legislação tributária 
(Lei nº 11.651/91, art. 64).  

 
Dentre as prestações positivas, encontra-se a obrigação de: 

"apresentar guias, documentos de informação e outros demonstrativos relacionados com o 
imposto, na forma que dispuser a legislação tributária" (Decreto nº 4.852/97, artigo 88, § 
1º, inciso IV). 

 



 

No caso da obrigação acessória relativa à apresentação de arquivo 
magnético, a Instrução Normativa nº 630/03-GSF, de 10 de novembro de 2003, determina 
ao sujeito passivo a obrigação de entregar, por meio da internet, até o último dia útil de 
cada mês, arquivo magnético, com registro fiscal, de todas as operações ou prestações 
efetuadas no mês anterior. 

 
A referida instrução normativa assim estabelece: 
 
"Art. 1º O contribuinte a seguir indicado deve entregar, por meio da internet, 
no endereço www.sefaz.go.gov.br, à Secretaria da Fazenda do Estado de 
Goiás - SEFAZ -, até o último dia útil de cada mês, arquivo magnético, com 
registro fiscal, de todas as operações ou prestações efetuadas no mês 
anterior: 
 
I - usuário de Sistema Eletrônico de Processamento de Dados - SEPD -, 
para emissão de documento fiscal ou escrituração de livro fiscal; 
 
II - usuário de Equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF - cujo 
equipamento tenha condições de gerar arquivo magnético, por si ou 
quando conectado a outro computador ou interligado a outro equipamento 
que utilize ou tenha condição de utilizar arquivo magnético ou equivalente. 
 
III - não usuário de SEPD que esteja obrigado a entregar a Declaração 
Periódica de Informações - DPI -, exceto aquele que auferir receita bruta 
anual de até R$1.000.000,00 (um milhão de reais) (...)." 

 
O sujeito passivo foi intimado do primeiro auto de infração em 

26/02/09 (fls. 6) e tomou ciência desta nova autuação em 19/03/09. Apresentou os 
arquivos magnéticos, conforme comprovantes de fls., após, portanto, a ciência deste auto 
de infração. Ressalto também, dada sua intempestividade, a apresentação incompleta dos 
arquivos, pois em cada arquivo faltava o registro tipo 60R.  

 
O contribuinte estava obrigado a apresentar o registro tipo 60, 

subtipo R, por força do disposto no artigo 2º da Instrução Normativa nº 630/03-GSF, de 10 
de novembro de 2003. 

 
Em 30/04/2009, o sujeito passivo foi notificado a apresentar os 

arquivos retificados, conforme notificação fiscal de fls. 
 
A alegação do sujeito passivo de que os arquivos magnéticos foram 

apresentados no prazo legal estabelecido na Lei 16.150/07 não prevalece, pois essa lei só 
estabeleceu novo prazo para apresentação de arquivos magnéticos na hipótese de perda 
de direito de utilizar benefício fiscal em face de irregularidade quanto à apresentação de 
arquivos magnéticos. Não é o caso em tela, pois o presente auto de infração cuida apenas 
de imposição de multa formal em face de irregularidade quanto à apresentação de 
arquivos magnéticos. Nesse mesmo sentido ocorreu a manifestação da Superintendência 
da Receita Estadual, despacho de fls. 53, negando a convalidação, nos termos da Lei 
16.150/07. 

 
Exsurge dos autos que o sujeito passivo persistiu, por mais de 10 

(dez) dias, após ser notificado pela segunda vez, nos termos da alínea “b” do inciso XXIII 
do artigo 71 do CTE, sem cumprir a determinação de retificação dos arquivos incompletos 
e/ou incorretos. 

 



 

Transcrevo o dispositivo do artigo 71 do CTE, para melhor 
entendimento. Verbis:   

 

Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 

(...) 
 

XXIII - por arquivo magnético apresentado com omissão de registro ou com 
informação incorreta ou incompleta referente a qualquer campo de registro, 
inclusive aquele que apresente valor de operação ou prestação divergente 
com o valor da operação ou prestação realizada pelo contribuinte, sucessiva 
e cumulativamente, no valor de: 

a) R$ 935,31 (novecentos e trinta e cinco reais e trinta e um centavos); 

 

(...) 

b) R$ 1.870,64 (um mil oitocentos e setenta reais e sessenta e quatro 
centavos), quando o descumprimento da obrigação persistir por mais de 10 
(dez) dias, contados da data de ciência da exigência prevista na alínea "a"; 

(...) 

c) R$ 2.600,76 (dois mil e seiscentos reais e setenta e seis centavos) ou o 
equivalente à aplicação do percentual de 1% (um por cento) sobre um dos 
seguintes valores, o que for maior, quando o descumprimento da obrigação 
persistir por mais de 10 (dez) dias, contados da data de ciência da exigência 
prevista na alínea “b”: 

1. valor das operações ou prestações realizadas no período correspondente e 
que deveriam constar de registro omitido;  

 

Verifica-se que, embora correlatos e até dependentes, o verbo do 
tipo (de penalidade) do caput  do inciso XXIII (acima) é diferente do verbo dos tipos 
(penais) das alíneas “b” e “c” do mesmo inciso, porquanto, no primeiro, o verbo é 
apresentar (arquivo com omissão de registro ou com informação incorreta ou 
incompleta...), e, no segundo e terceiro (alíneas), o verbo do tipo (penal) é persistir por 
mais de 10 (dez) dias, contados da data da ciência da exigência prevista na alínea “a” e 
“b”, respectivamente.  

Portanto, o elemento subjetivo da conduta nas alíneas “b” e “c” do 
inciso XXIII do artigo 71 do CTE é a persistência (por mais de 10 (dez) dias...), enquanto 
que na alínea “a” é a apresentação (de arquivo com omissão de registro ou com 
informação incorreta ou incompleta...).   

Em suma, nestes autos, sujeito passivo persistiu (pela segunda vez) 
em não cumprir a obrigação de entregar ou remeter arquivo magnético devidamente 
corrigido contendo as informações relacionadas à operação ou prestação realizadas, por 
mais de 10 (dez) dias contados da data de ciência da segunda autuação, cuja penalidade 
proposta – artigo 71, XXIII, “b”, do CTE - cuidava dessa mesma exigência. 



 

Desse modo, o termo inicial da decadência do direito de lançar que, 
no caso do artigo 71, XXIII, “a”, do CTE, seria a data fixada pela para a apresentação dos 
arquivos; no caso das alíneas “b” e “c” seria a data da persistência, por mais de 10(dez) 
dias da notificação, na não apresentação dos arquivos completos e corretos. 

Diante do exposto, quanto ao mérito, diante da renitência em persistir 
(pela segunda vez) descumprindo a determinação legal, conheço de ambos os recursos, 
nego provimento ao do contribuinte e dou provimento ao da FAZENDA PÚBLICA, para 
julga procedente o auto de infração, sem a aplicação da forma privilegiada do § 8.º do 
artigo 71 do CTE. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 06 de dezembro de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01912/16 
 
Relator: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: Obrigação acessória. Preliminares de nulidade do 
auto de infração por insegurança na determinação da infração e 
por cerceamento ao direito de defesa. Rejeição. Decisão 
unânime. Persistência (pela segunda vez) em não cumprir a 
obrigação de entregar ou remeter arquivos magnéticos com 
informações corretas e completas relacionadas aos registros 
tipos 50, 54, 75 e 60R.  
 
 
 
I - Seguro é o lançamento no qual autoridade fiscal competente 
verifica a ocorrência do fator gerador da obrigação, determina a 
matéria tributável, calcula o montante do tributo devido, 
identifica o sujeito passivo e aplica a penalidade cabível. 
 
II - Não há cerceamento do direito de defesa do recorrente que, 
corretamente intimado, exerce amplamente a defesa e o 
contraditório. 
 
 
 
III - O sujeito passivo submete-se à penalidade estabelecida no 
artigo 71, XXIII, "c", quando persistir em não cumprir a 
obrigação de entregar ou remeter arquivo magnético 
devidamente corrigido contendo as informações relacionadas à 
operação ou prestação realizadas, por mais de 10 (dez) dias 
contados da data de ciência da segunda autuação, conforme 
artigo 71, XXIII, "b", que cuidava dessa mesma exigência. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 18 
de outubro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares de 
nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por insegurança na 
determinação da infração e a segunda, por cerceamento do direito de defesa. Participaram 
do julgamento os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor 
Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Luis Antônio da Silva Costa, Nivaldo José 
Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, 
Valdir Mendonça Alves, Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, 
Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges e 
Nivaldo Carvelo Carvalho. Quanto ao mérito, decidiu, por maioria de votos, conhecer do 
recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, negar-lhe provimento para manter a 
decisão cameral que considerou procedente o auto de infração,  sendo rejeitada a 
aplicação do § 8º do art. 71, do CTE. Foram vencedores os Conselheiros Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Luis Antônio da 
Silva Costa, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos 
Mariano, Heli José da Silva, Valdir Mendonça Alves, Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, 



 

Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, 
José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, 
Nislene Alves Borges e Nivaldo Carvelo Carvalho. Vencido o Conselheiro Edson Abrão da 
Silva que votou conhecendo do recurso, dando-lhe provimento para reformar a decisão 
cameral e considerar improcedente o auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de autuação sob o argumento de que o sujeito passivo 
“Persistiu, por mais de 10 (dez) dias contados da data da ciência do segundo auto de 
infração (AI 4 0109009 637 50), em não apresentar (pela segunda vez) à repartição fiscal 
os arquivos magnéticos, relativos aos meses de marçco de 2004 a dezembro de 2004, 
com as correções relativas aos registros tipos 50, 54, 75 e 60R, conforme documentos 
anexos. Em consequência, fica sujeito a multa formal no valor abaixo especificado. Estará 
sujeito a nova penalidade se não sanar a irregularidade, conforme o disposto no art. 71, § 
2.º- CTE.” 

 
No polo passivo, na condição de sujeito passivo solidário, foram 

relacionados os senhores JOSÉ GONÇALVES RAMOS e EVA DO SOCORRO DANIEL, 
com fundamento no artigo 45, inciso XII, da Lei nº 11.651/91.  

 
Com a inicial foram acostados os documentos de fls. 7/35. 
 
Os sujeitos passivos não se manifestaram no processo em primeira 

instância, com isso foi lavrado o Termo de Revelia de fls. 42.  
 
Às fls. 51, Despacho nº 4055/09-SAT que indefere o requerimento de 

extinção do crédito tributário. 
 
Os sujeitos passivos foram novamente intimados. A solidária Eva do 

Socorro Daniel não se manifesta no processo, conforme termo de perempção de fls. 58.  
 
O contribuinte e o solidário José Gonçalves Ramos apresentam a 

peça impugnatória de fls. 60 a 61, com os seguintes fundamentos: 
 
(a) alegam que os arquivos magnéticos foram apresentados no prazo 

legal estabelecido na Lei 16.150/07, inclusive os retificadores, conforme faz prova as 
cópias do comprovante da regularidade da entrega de arquivo magnético por inscrição 
estadual e cópia do SINTEGRA com protocolo de entrega; 

 
(b) sustentam que quando do lançamento do crédito tributário estava 

em vigor legislação específica prorrogando o prazo para apresentação de arquivos 
magnéticos até o dia 29 de maio de 2009, com isso, ocorreu insegurança na determinação 
da infração, sendo o procedimento nulo ab initio, com fundamento no art. 20, inciso I, da 
Lei 16.469/09; 

 
(c) defendem que não houve regularidade na expedição de 

notificação para cumprimento da obrigação exigida no auto de infração, conforme previsto 
no § 2º, art. 147, da Lei 11.651/91. 

 
Por derradeiro, solicita a nulidade de auto de infração por 

insegurança na determinação da infração ou a improcedência da autuação. 
 



 

Junta documentos. Dentre eles o indeferimento (fls.49) do pedido de 
prorrogação de prazo para cumprir as obrigações acessórias objeto da lide. 

 
Indeferido também o pedido de convalidação da utilização de 

benefício fiscal, e consequente extinção do crédito tributário, considerando-se que não 
foram cumpridos os requisitos para tanto (fls.51). 

 
Mediante o ACÓRDÃO N.º 1894/2011 (fls.83/87), a III CJUL rejeita a 

preliminar de nulidade por insegurança na determinação da infração; e acolhe, por 
unanimidade, a preliminar, arguida pelo Relator, de exclusão dos solidários da lide. 
Quanto ao mérito, decide, por maioria de votos, pela procedência do lançamento. 

 
Em recurso ao Pleno (fls.95/98), o sujeito passivo alega que o 

lançamento não seguiu as orientações legais, porquanto faltara a emissão de notificação 
ao contribuinte. Pede, caso a decisão não lhe seja favorável, a aplicação da forma 
privilegiada do § 8.º do artigo 71 do CTE. Adiante, pede a nulidade do processo por 
insegurança na determinação da infração. Por fim, pugna pela improcedência da infração. 

 
Relatados, passo ao voto. 
 
 

V O T O 
 

Trata-se de julgamento de recurso do contribuinte ao PLENO, cujo escopo é 
a reforma de decisão cameral que declarou procedente o presente lançamento, no qual o sujeito 
passivo é acusado de haver PERSISTIDO, por mais de 10 (dez) dias contados da data da 
ciência do segundo auto de infração (AI 4 0109009 637 50), em não apresentar (pela 
segunda vez) à repartição fiscal os arquivos magnéticos, relativos aos meses de março de 
2004 a dezembro de 2004, com as correções relativas aos registros tipos 50, 54, 75 e 
60R. 

 
De plano, considero prejudicada a possibilidade de aplicação da 

forma privilegiada do § 8.º do artigo 71 do CTE, porquanto referida atenuante só é passível 
de aplicação às multas previstas nos incisos V a XII do artigo 71 do CTE, sendo que a 
multa aplicada ao presente caso é a do inciso XXIII do referido artigo. 

 
Deixo de acatar as preliminares de nulidade, nos termos do artigo 20, 

incisos III e IV, da lei n.º 16.469/09, arguidas pelo sujeito passivo, por insegurança na 
determinação da infração e por cerceamento ao seu direito de defesa (arguida de forma 
indireta), porquanto verifico que o lançamento atendeu a todos os requisitos formais 
previstos no artigo 142 do CTN e no artigo 8.º da lei processual deste CAT (lei n.º 
16.469/09). Ademais, verifica-se que o sujeito passivo fora corretamente identificado e 
cientificado da obrigação tributária. Fora aplicada a penalidade específica, a capitulação 
da infração fora efetuada de forma correta e clara, garantindo-se ao sujeito passivo o 
exercício constitucional da ampla defesa e do contraditório. Tal se verifica pela peça 
recursal atravessada, na qual demonstra o perfeito entendimento da acusação fiscal. 

 
Ademais, o sujeito passivo alega que, por ocasião do lançamento do 

crédito tributário, estava em vigor legislação específica prorrogando o prazo para 
apresentação de arquivos magnéticos até o dia 29 de maio de 2009, e que, com isso, teria 
ocorrido insegurança na determinação da infração, sendo o procedimento nulo ab initio, 
com fundamento no artigo 20, inciso I, da Lei 16.469/09. 

 



 

Equivoca-se o sujeito passivo quando afirma que a Lei 16.150/07 
prorrogou o prazo para apresentação de arquivos. Essa lei só estabeleceu novo prazo 
para apresentação de arquivos magnéticos na hipótese de perda de direito de utilizar 
benefício fiscal em face de irregularidade quanto à apresentação de arquivos magnéticos. 
Não é o caso em tela, pois o presente auto de infração cuida apenas de imposição de 
multa formal em face de irregularidade quanto à apresentação de arquivos magnéticos.  

 
Também é de se ressaltar que essa alegação não diz respeito à 

insegurança na determinação de infração, trata-se na verdade de questão meritória.  
 
Ademais, o auto de infração está devidamente instruído, a infração 

foi revelada de forma objetiva, foi demonstrado que o sujeito passivo apresentou os 
arquivos magnéticos de forma incompleta, pois faltavam os registros tipos 60R.      

 
Assim, fica rejeitada a preliminar de insegurança na determinação da 

infração. 
 
No tocante ao mérito, a legislação tributária estadual estabelece que 

o sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do imposto, é obrigado ao 
cumprimento das prestações, positivas ou negativas, estabelecidas na legislação tributária 
(Lei nº 11.651/91, art. 64).  

 
Dentre as prestações positivas, encontra-se a obrigação de: 

"apresentar guias, documentos de informação e outros demonstrativos relacionados com o 
imposto, na forma que dispuser a legislação tributária" (Decreto nº 4.852/97, artigo 88, § 
1º, inciso IV). 

 
No caso da obrigação acessória relativa à apresentação de arquivo 

magnético, a Instrução Normativa nº 630/03-GSF, de 10 de novembro de 2003, determina 
ao sujeito passivo a obrigação de entregar, por meio da internet, até o último dia útil de 
cada mês, arquivo magnético, com registro fiscal, de todas as operações ou prestações 
efetuadas no mês anterior. 

 
A referida instrução normativa assim estabelece: 
 
"Art. 1º O contribuinte a seguir indicado deve entregar, por meio da internet, 
no endereço www.sefaz.go.gov.br, à Secretaria da Fazenda do Estado de 
Goiás - SEFAZ -, até o último dia útil de cada mês, arquivo magnético, com 
registro fiscal, de todas as operações ou prestações efetuadas no mês 
anterior: 
 
I - usuário de Sistema Eletrônico de Processamento de Dados - SEPD -, 
para emissão de documento fiscal ou escrituração de livro fiscal; 
 
II - usuário de Equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF - cujo 
equipamento tenha condições de gerar arquivo magnético, por si ou 
quando conectado a outro computador ou interligado a outro equipamento 
que utilize ou tenha condição de utilizar arquivo magnético ou equivalente. 
 
III - não usuário de SEPD que esteja obrigado a entregar a Declaração 
Periódica de Informações - DPI -, exceto aquele que auferir receita bruta 
anual de até R$1.000.000,00 (um milhão de reais) (...)." 

 
O sujeito passivo foi intimado do primeiro auto de infração em 

26/02/09 (fls. 6) e tomou ciência desta nova autuação em 19/03/09. Apresentou os 



 

arquivos magnéticos, conforme comprovantes de fls. 62/77, após, portanto, a ciência deste 
auto de infração. Ressalto também, dada sua intempestividade, a apresentação 
incompleta dos arquivos, pois em cada arquivo faltava o registro tipo 60R.  

 
O contribuinte estava obrigado a apresentar o registro tipo 60, 

subtipo R, por força do disposto no artigo 2º da Instrução Normativa nº 630/03-GSF, de 10 
de novembro de 2003. 

 
Em 30/04/2009, o sujeito passivo foi notificado a apresentar os 

arquivos retificados, conforme notificação fiscal de fls. 40/41. 
 
A alegação do sujeito passivo de que os arquivos magnéticos foram 

apresentados no prazo legal estabelecido na Lei 16.150/07 não prevalece, pois essa lei só 
estabeleceu novo prazo para apresentação de arquivos magnéticos na hipótese de perda 
de direito de utilizar benefício fiscal em face de irregularidade quanto à apresentação de 
arquivos magnéticos. Não é o caso em tela, pois o presente auto de infração cuida apenas 
de imposição de multa formal em face de irregularidade quanto à apresentação de 
arquivos magnéticos. Nesse mesmo sentido ocorreu a manifestação da Superintendência 
da Receita Estadual, despacho de fls. 58, negando a convalidação, nos termos da Lei 
16.150/07. 

 
Exsurge dos autos que o sujeito passivo persistiu, por mais de 10 

(dez) dias, após ser notificado pela segunda vez, nos termos da alínea “b” do inciso XXIII 
do artigo 71 do CTE, sem cumprir a determinação de retificação dos arquivos incompletos 
e/ou incorretos. 

 
Transcrevo o dispositivo do artigo 71 do CTE, para melhor 

entendimento. Verbis:   
 

Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 

(...) 
 

XXIII - por arquivo magnético apresentado com omissão de registro ou com 
informação incorreta ou incompleta referente a qualquer campo de registro, 
inclusive aquele que apresente valor de operação ou prestação divergente 
com o valor da operação ou prestação realizada pelo contribuinte, sucessiva 
e cumulativamente, no valor de: 

a) R$ 935,31 (novecentos e trinta e cinco reais e trinta e um centavos); 

 

(...) 

b) R$ 1.870,64 (um mil oitocentos e setenta reais e sessenta e quatro 
centavos), quando o descumprimento da obrigação persistir por mais de 10 
(dez) dias, contados da data de ciência da exigência prevista na alínea "a"; 

(...) 

c) R$ 2.600,76 (dois mil e seiscentos reais e setenta e seis centavos) ou o 
equivalente à aplicação do percentual de 1% (um por cento) sobre um dos 
seguintes valores, o que for maior, quando o descumprimento da obrigação 



 

persistir por mais de 10 (dez) dias, contados da data de ciência da exigência 
prevista na alínea “b”: 

Verifica-se que, embora correlatos e até dependentes, o verbo do 
tipo (de penalidade) do caput  do inciso XXIII (acima) é diferente do verbo dos tipos 
(penais) das alíneas “b” e “c” do mesmo inciso, porquanto, no primeiro, o verbo é 
apresentar (arquivo com omissão de registro ou com informação incorreta ou 
incompleta...), e, no segundo e terceiro (alíneas), o verbo do tipo (penal) é persistir por 
mais de 10 (dez) dias, contados da data da ciência da exigência prevista na alínea “a” e 
“b”, respectivamente.  

Portanto, o elemento subjetivo da conduta nas alíneas “b” e “c” do 
inciso XXIII do artigo 71 do CTE é a persistência (por mais de 10 (dez) dias...), enquanto 
que na alínea “a” é a apresentação (de arquivo com omissão de registro ou com 
informação incorreta ou incompleta...).   

Em suma, nestes autos, sujeito passivo persistiu (pela segunda vez) 
em não cumprir a obrigação de entregar ou remeter arquivo magnético devidamente 
corrigido contendo as informações relacionadas à operação ou prestação realizadas, por 
mais de 10 (dez) dias contados da data de ciência da segunda autuação, cuja penalidade 
proposta – artigo 71, XXIII, “b”, do CTE - cuidava dessa mesma exigência. 

Desse modo, o termo inicial da decadência do direito de lançar que, 
no caso do artigo 71, XXIII, “a”, do CTE, seria a data fixada pela para a apresentação dos 
arquivos; no caso das alíneas “b” e “c” seria a data da persistência, por mais de 10(dez) 
dias da notificação, na não apresentação dos arquivos completos e corretos. 

Diante do exposto, quanto ao mérito, diante da renitência em persistir 
(pela segunda vez) descumprindo a determinação legal, conheço do recurso do sujeito 
passivo e nego-lhe provimento, no sentido de manter a decisão cameral de procedência 
do lançamento. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 06 de dezembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01918/16 
 
Relator: Conselheiro José Luiz Rosa 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Apresentação de 
Escrituração Fiscal Digital – EFD com omissão de registro do 
campo C-100. Procedência em parte. Adequação da penalidade. 
 
1. A apresentação de arquivo magnético com omissão de 
registro, enseja a aplicação da multa formal prevista no art. 71, 
XXIII, "a", da Lei n° 11.651/91; 
 
2. Havendo penalidade típica, mais adequadada para a infração 
que se discute no processo, adequa-se a penalidade proposta 
no auto de infração para àquela. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 07 de outubro de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe parcial provimento para considerar parcialmente procedente o auto 
de infração no valor da multa formal de R$ 814,28 (oitocentos e quatorze reais e vinte e 
um centavos), com a adequação da penalidade para a prevista no art. 71, XXIII, "a", do 
CTE. Foram vencedores os Conselheiros José Luiz Rosa, Valdir Mendonça Alves e José 
Pereira D'abadia. Vencidos os Conselheiros Washington Luis Freire de Oliveira e Gilmar 
Rodrigues de Almeida, que votaram pela procedência do auto de infração com a aplicação 
da forma privilegiada prevista no § 8º, do art. 71, do CTE, rejeitando a adequação da 
penalidade para a prevista no art. 71, XXIII, "a", do CTE. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo apresentou o 
arquivo magnético da Escrituração Fiscal Digital – EFD, referente ao mês de junho de 
2014, com falta de registro das Notas Fiscais de Entrada (Registro de campo C-100), 
sendo-lhe imputada a exigência da multa formal no valor de R$ 80.595,44 (oitenta mil, 
quinhentos e noventa e cinco reais e quarenta e quatro centavos), equivalente a 25% do 
valor da operação, juntamente com os acréscimos legais. 

 
Citados como infringidos o artigo 64, da Lei nº 11.651/91, c/c o art. 

308, do Decreto 4852/97, proposta a penalidade prevista no artigo 71, VII, "c", da Lei n° 
11.651/91 com redação da Lei nº 13.446/99. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, Descritivo 

Complementar da Ocorrência (fls. 04), CD e Recibo de Entrega de Relatórios Digitais (fls. 
05), dentre outros documentos. 

 
Intimado em 12.12.2014 (fls. 07), o sujeito passivo não comparece ao 

processo, sendo declarado revel (fls. 08). 
 
Revel, o sujeito passivo apresenta impugnação em Segunda 

Instância (fls. 14 a 17), pedindo a improcedência do lançamento, alegando que não houve 



 

descumprimento e uma obrigação acessória, posto que os tributos relativos as operações 
descritas nos documentos fiscais foram devidamente pagos. 

 
Diz que a insubsistência do auto de infração é medida que se impõe 

porque o próprio Fisco tem total conhecimento da movimentação dos combustíveis, uma 
vez que a distribuidora informa todas as aquisições feitas pela impugnante. 

 
Por outro lado, cópias do Livro de Movimentação de Combustíveis 

provam que a impugnante efetuou os lançamentos de todas as notas fiscais de entrada, 
numa demonstração cabal de que a impugnante cumpre as obrigações fiscais. Portanto, 
embora não constarem na EFD ORIGINAL as notas fiscais foram devidamente 
contabilizadas. 

 
Salienta que a Cláusula Terceira do Ajuste SINIEF 02/09, mantido 

pelo Ajuste SINIEF 11/12, concede ao contribuinte o direito de retificar os dados enviados, 
independentemente de autorização do Fisco, até o dia 30.11.2014, porém, o auto de 
infração, lavrado em 25.11.2014, impediu a impugnante de retificar seus arquivos. 

 
No caso de condenação, pede a aplicação dos §§ 3° e 8° do artigo 

71, da Lei n° 11.651/91, instituidora do código Tributário Estadual (CTE). 
 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
Consta do auto de infração que o sujeito passivo apresentou o 

arquivo magnético da Escrituração Fiscal Digital – EFD, referente ao mês de junho de 
2014, com falta de registro das Notas Fiscais de Entrada (Registro de campo C-100), 
sendo-lhe imputada a exigência de multa formal no valor de R$ 80.595,44 (oitenta mil 
quinhentos e noventa e cinco reais e quarenta e quatro centavos), equivalente a 25% do 
valor da operação. 

 
A autoridade fiscal propôs a penalidade prevista no artigo 71, inciso 

VII, alínea "c", da Lei n° 11651/91, c/redação da Lei n° 13.446/99. Vejamos esse 
dispositivo: 

 

Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 

[...] 

VII - de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da operação ou da prestação: 

[...] 

c) pela falta de registro ou pelo registro com valor incorreto de documento 
relativo à entrada, aquisição ou utilização de mercadorias, bens e serviços; 

[...] 

 



 

Para sabermos qual a penalidade típica, ou seja, mais adequada para a 
infração que se discute neste auto de infração, é importante verificarmos o 
disposto no § 7º-B do artigo 71 do CTE. Vejamos: 

 

Art. 71. [...] 

 

§ 7º-B Nos casos em que a legislação tributária permita ou exija a 
substituição de documento ou livro fiscal por arquivo magnético, cuja 
remessa ao fisco seja obrigatória, deve ser observado o seguinte, para fins 
de aplicação das multas previstas neste artigo: 

 

I - aplica-se a multa relativa a irregularidades apresentadas em documentos 
ou livros fiscais impressos, nas hipóteses de incorreções relativas à alíquota 
ou aos valores da operação ou da prestação, da base de cálculo, do crédito 
ou do débito do imposto; 

 

II - nas demais hipóteses, aplica-se a multa relativa à falta de remessa ou de 
entrega de arquivo magnético, à omissão de registro ou a informação 
incorreta ou incompleta referente a qualquer campo de registro, conforme o 
caso. 

 

Sem nenhuma dúvida, a infração que se discute nesta autuação não 
é decorrente de irregularidades apresentadas em documentos ou livros fiscais impressos. 
Não se trata de incorreções relativas à alíquota ou aos valores da operação ou da 
prestação, da base de cálculo, do crédito ou do débito do imposto. A infração diz respeito 
à apresentação de Escrituração Fiscal Digital – EFD com omissão de registros.  

 
O sujeito passivo apresentou a EFD sem escriturar o livro Registro 

de Entradas, pois apresentou a EFD sem preencher registro relativo a esse livro (Registro 
campo 100), ou seja, deixou de informar os documentos fiscais de entrada emitidos 
eletronicamente.  

 
Nessa situação, a penalidade típica para o caso em tela deve ser 

aquela que atende ao disposto no inciso II do §7-B do artigo 71 do CTE, conforme se pode 
depreender do dispositivo acima transcrito. 

 
Assim, por força do disposto no inciso II do §7-B do artigo 71 do 

CTE, entendo que o lançamento deve ser considerado procedente, porém, com a 
adequação da penalidade para a prevista no artigo 71, inciso XXIII, alínea "a", da Lei nº 
11.651/91. Vejamos esta penalidade: 

 
Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
[...] 
XXIII - por arquivo magnético apresentado com omissão de registro ou com 
informação incorreta ou incompleta referente a qualquer campo de registro, 
inclusive aquele que apresente valor de operação ou prestação divergente 



 

com o valor da operação ou prestação realizada pelo contribuinte, 
sucessiva e cumulativamente, no valor de: 
 

a) R$ 935,31 (novecentos e trinta e cinco reais e trinta e um centavos); 
[...] 

 
Como a infração ocorreu no período de 01.02.14 a 31.01.15, o valor 

da penalidade aplicada por arquivo de EFD apresentado com omissão de registro 
corresponde a R$ 814,28 (oitocentos e quatorze reais e vinte e oito centavos) e, sendo 
apenas 1 (um) o arquivo apresentado com omissão de registro, perfaz o lançamento a 
importância de R$ 814,28 (oitocentos e quatorze reais e vinte e oito centavos), em razão 
da adequação da penalidade para a prevista no art. 71, inciso XXIII, alínea "a", da Lei nº 
11.651/91. 

 
Ante o exposto, conheço da impugnação, dou-lhe parcial provimento 

para considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor da multa formal de 
R$ 814,28 (oitocentos e quatorze reais e vinte e um centavos), com a adequação da 
penalidade para a prevista no art. 71, XXIII, "a", do CTE. 

 
 

Sala das sessões, em 07 de dezembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01920/16 
 
Relator: Conselheiro José Luiz Rosa 
 

 
EMENTA: Multa formal. Escrituração Fiscal Digital – EFD. 
Apresentou o arquivo magnético com falta de registro das Notas 
Fiscais de Entrada. Procedente em parte. Decisão não unânime. 
Adequação da penalidade para a prevista no artigo 71, inciso 
XXIII, "a" do CTE. Acolhida. Decisão não unânime. Aplicação da 
forma privilegiada prevista no §8°, art. 71 da Lei 11.651/91. 
Rejeitada. 
 
1. Julga-se parcialmente procedente o lançamento, com 
adequação da penalidade quando a lei assim o permitir;  
 
2. Torna-se se inócua a solicitação de aplicação de benefício 
previsto no §8º do artigo 71 da Lei nº. 11.651/91, quando não 
estiver comprovado nos autos que a omissão praticada pelo 
sujeito passivo não ocasionou prejuízo ao erário. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 17 de outubro de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor da multa formal de R$ 
1.628,56 (um mil, seiscentos e vinte e oito reais e cinqüenta e seis centavos). Foram 
vencedores os Conselheiros José Luiz Rosa, Valdir Mendonça Alves e José Pereira 
D'abadia. Vencidos os Conselheiros Washington Luis Freire de Oliveira e Gilmar 
Rodrigues de Almeida. Por maioria de votos, acolher a adequação da penalidade para a 
prevista no art. 71, inciso XXIII, alínea "a", do CTE. Foram vencedores os Conselheiros 
José Luiz Rosa, Valdir Mendonça Alves e José Pereira D'abadia. Vencidos os 
Conselheiros Washington Luis Freire de Oliveira e Gilmar Rodrigues de Almeida. E, por 
unanimidade de votos, rejeitar a aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º do art. 71 
da Lei nº 11651/91. Participaram do julgamento os Conselheiros José Luiz Rosa, 
Washington Luis Freire de Oliveira, Valdir Mendonça Alves, José Pereira D'abadia e 
Gilmar Rodrigues de Almeida. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo apresentou o 
arquivo magnético da Escrituração Fiscal Digital – EFD, referente ao(s) mês (es): Outubro 
e Novembro do ano de 2014, com falta de registro das Notas Fiscais de Entrada (Registro 
do campo C-100). Em consequência, fica sujeito a multa de 25% do valor desta Notas 
Fiscais de Entrada, juntamente com os acréscimos legais. 

 
A autoridade lançadora indica como infringidas as disposições dos 

artigos 64, Lei 11.651/91. c/c art.308, Decreto 4.852/97. Proposta a pena prevista no artigo 
71,VII "c", Lei 11651/1991 c/ redação da Lei 13446/1999. 

 
O auto de infração é instituído com os seguintes Documentos: Anexo 

Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário "fl.03"; Anexo Estruturado – Descritivo 



 

Complementar da Ocorrência "fl.04"; Recebimento de Entrega de Relatório Digital "fl.05"; 
Consulta: Por Auto "fl.06 e 07"; Consulta Detalhamento do Contribuinte Pessoa Jurídica 
"fl.08 e 09". 

 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar Impugnação à Primeira Instância "fl.10 a 13". 
 
O sujeito passivo comparece aos autos das fls.16 a 21", 

apresentando sua Impugnação à Primeira Instância. 
 
Alega que é evidente que não se pode cobrar um porcentual de 25% 

sobre o valor das notas ficais que não gerou débito pelo simples fato de o documento não 
ter sido registrado, em face da vedação de utilização de multa com efeito de confisco, e 
tendo-se em vista que não existe proporcionalidade entre o ilícito apontado e valor 
pecuniário impingido, que é de mais de novecentos mil reais, pede seja a multa relevada, 
quando não, reduzida a um valor que seja adequado e proporcional, os documentos 
constantes dos arquivos e relatórios que fazem parte deste processo mostram que todas 
as notas fiscais de aquisição que deixaram de ser registradas se referem às operações em 
que o ICMS já havia sido pago antecipadamente, em face de os respectivos produtos 
estarem sujeitos ao pagamento do tributo pelo vendedor, na condição de substituto 
tributário. 

 
Ao final requer que a presente Impugnação recebida e processada, 

para, ao final, ser julgada improcedente a ação fiscal, quando não, parcialmente 
procedente, para o fim de reduzir a multa de modo que não fique caracterizado o confisco 
tributário. Anexou Documentos: Terceira Alteração Contratual "fl.22 a 26"; Cópia da 
Documentação Pessoal "fls.27 e 28". 

 
Anexou Documentos: Notas de Entradas não Registradas (EFD 

ZERADA) "fl.30"; Relatório de Notas Fiscais Eletrônicas de Entradas "fls. 31 a 34"; 
Notificação Fiscal "fl.35"; Recebo da Mensagem "fl.36".  

 
O Julgador Singular apresenta a Sentença N°2463/2016 – JULP. 
 
Fundamentando que se encontra inequivocamente comprovada nos 

autos a infração identificada pelo fisco, a qual não foi suficientemente contestada pela 
impugnação, ao pedido da aplicação da forma privilegiada, carecem de comprovação os 
argumentos defensórios com relação a totalidade dos documentos, pois somente se tem 
fortes indícios que alguns deles se referem mesmo a mercadorias sujeitas ao regime da 
substituição tributária pelas operações posteriores. Portanto, tendo como comprovado pelo 
fisco a ausência dos registros dos documentos fiscais em questão, assim sendo 
considerado como insuficiente as argumentações defensórias para afastar a infração, 
mesmo que de forma parcial, diante disso tudo e não sendo contestado pelo polo passivo 
o levantamento realizado pelo fisco deverá ser ele considerado correto e válido para 
sustentar a acusação fiscal, sem a concessão agora a redução da multa. Pelo 
conhecimento da Impugnação, e negado total provimento na forma e no mérito para, 
finalidade pela Procedência total do lançamento, nos termos de sua fundamentação, 
recusando, portanto, a concessão da aplicação da forma privilegiada da multa, por 
ausência de demonstração nos autos de que a infração identificada na inicial não 
acarretou em falta de reconhecimento de imposto, mesmo que de forma indireta. "fls.37 a 
42" 

 



 

O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 
apresentar Recurso Voluntário "fls.43 e 44". 

 
O sujeito passivo apresenta Recurso Voluntário requerendo que 

processe e julgue o presente Recurso Voluntário "fls.46 a 52" 
 
Afirma que a descrição das mercadorias consta das notas fiscais, as 

quais se encontram nos presentes autos, sendo que a questão de saber se estas estão 
sujeitas ao regime de retenção na fonte decorrer de mero exercício de interpretação da 
legislação estadual, todas as notas fiscais de aquisição que deixaram de ser registradas 
se referem às operações em que o ICMS já havia sido pago antecipadamente, não 
constitui empecilho para ser possa relevar a aplicação da multa, pois este Conselho 
Administrativo Tributário já o fez em outros casos, sem a necessidade de declarar a 
inconstitucionalidade da lei estadual, nos tempos atuais, em que as notas fiscais são 
emitidas eletronicamente e informadas de forma automática às Secretarias da Fazenda, a 
falta de registro de notas ficais deixou de ser elemento insuscetível de dificultar o trabalho 
fiscal no momento de se fazer a apuração do imposto, desta forma, em face da vedação 
de utilização de multa com efeito de confisco, e tendo-se em vista que não existe 
proporcionalidade entre o ilícito apontado e valor pecuniário impingido, que é de mais de 
novecentos mil reais, pede que a multa seja relevada, quando não reduzida a um valor 
que seja adequado e proporcional. Por fim requer que seu Recurso seja recebido, 
processado e provido, a fim de que a ação seja julgada improcedente, por ausência de 
infração, quando não, parcialmente procedente, para o fim de reduzir a multa de modo que 
não fique caracterizado o confisco tributário, e além do mais se a mesma seja adequada à 
forma privilegiada de sua aplicação, nos termos da legislação vigente.  

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Ao compulsar e analisar as peças constitutivas deste volume, 
verifiquei que o polo passivo atendeu parcialmente a exigência estampada na folha de 
rosto deste volume, sendo ainda devido ao erário estadual a importância referente a multa 
formal de R$ 1.628,56 (um mil, seiscentos e vinte oito reais e cinquenta e seis centavos). 

 
A importância supra exigida deve-se à aplicação que é facultada ao 

julgador, de adequar a penalidade, sendo o que faço, para a prevista na alínea a do inciso 
XXIII do artigo 71 do CTE, “verbis”:  

 
Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas:  
 
[...] 
 
XXIII - por arquivo magnético apresentado com omissão de registro ou 
com informação incorreta ou incompleta referente a qualquer campo 
de registro, inclusive aquele que apresente valor de operação ou 
prestação divergente com o valor da operação ou prestação realizada 
pelo contribuinte, sucessiva e cumulativamente, no valor de: 
 
[...] 
 
a- g - 5,52% (de 01.02.14 a 31.01.15 R$ 814,28); 

 



 

 Sobre o requerido pelo polo passivo para a aplicação do benefício 
da forma privilegiada prevista no §8º do artigo 71 da Lei nº. 11651/91, deixou de aplica-lo 
por não estar claramente demonstrado nos autos que a omissão fiscal de ordem acessória 
praticada pelo polo passivo não ocasionou prejuízo ao erário estadual.  

    
Assim, voto conhecendo do recurso voluntário, dando-lhe parcial 

provimento para reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente 
procedente o auto de infração, no valor da multa formal de R$ 1.628,56 (um mil, 
seiscentos e vinte oito reais e cinquenta e seis centavos). Por maioria de votos, acolho a 
adequação da penalidade para a prevista no artigo 71, inciso XXIII, alínea do CTE. E por 
unanimidade de votos, rejeito a aplicação da forma privilegiada prevista no §8º do artigo 
71 da Lei nº. 11651/91.   

 
 
 

Sala das sessões, em 07 de dezembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01923/16 
 
Relator: Conselheiro Masayuki Missao 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Multa formal. Pena 
pecuniária. Omissão de saída de mercadorias tributadas. 
Imposto no regime da substituição tributária posterior. 
Procedência. 
 
O descumprimento das obrigações tributárias legitima a 
Fazenda Pública a lançar e exigir o crédito tributário 
inadimplido, por isso procedente é o auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 27 de abril de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe provimento para considerar o pagamento efetuado de fls.147, para fins de 
extinção do crédito tributário, mantida a decisão singular pela procedência do auto de 
infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Masayuki Missao, Mário de Oliveira 
Andrade, Edson Abrão da Silva, Rickardo de Souza Santos Mariano e Victor Augusto de 
Faria Morato. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu saída de 
mercadorias regime da substituição tributária pelas operações posteriores durante o 
exercício de 2005, no valor de R$ 91.793,57 (noventa e um mil, setecentos e noventa e 
três reais e cinquenta e sete centavos) valor apurado em decorrência de revisão no auto 
de infração nº 3018218307879, determinada pela resolução 120/2007 da Primeira 
Câmara do Conselho Administrativo Tributário.  

 
Foram infringidas as seguintes disposições legais: artigos 64 do 

Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) e 141 do Decreto 4.852/97. Proposta 
a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, VII, "I", §8° do CTE, com redação da Lei 
nº 13.446/1999. 

 
Acompanham o auto de infração: cópia auto de infração, cópia 

ofício, cópia termo de apreensão, cópia extrato de apreensão, notificação fiscal, cópia 
saída do controle paralelo não contabilizadas (exercício 2005), demonstrativo de saídas 
reais de mercadorias, cópia relatório de entradas/saídas/indicadores fiscais, registro de 
saídas, cópia acórdão, cópia impugnação, cópia notas fiscais, cópia relação de cheques 
com respectivas notas fiscais, cópia resolução e cópia relatório diligencial (fls. 5/141). 

 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de "fls. 142 e 143". 
 
Em sua impugnação, "fls. 146", o sujeito passivo requer a 

improcedência do Auto de Infração nº 4011302747408, tendo em vista tratar-se de 
reautuação do auto de infração n° 4010902819622, já pago. Comprova suas afirmações 
com a documentação de fls.147/159 - DARE 2.1 no valor de R$ 2.054,38 (dois mil e 
cinquenta e quatro reais e trinta e oito centavos). Acrescenta ter quitado o débito no dia 



 

18/12/2012 com fulcro no benefício da Lei nº 17817/2012; que a Gerência da 
Representação Fazendária ainda não havia se manifestado, até aquela data, sobre o 
acórdão 2548 da 1ª Câmara.  

 
Foram anexados os seguintes documentos à peça impugnatória: 

cópia comprovantes de pagamento do auto de infração, cópia auto de infração e cópia da 
sexta alteração contratual (fls.147/157). 

 
Pela sentença nº 1900/2015-JULP, o julgador singular decide pela 

procedência do auto de infração. Argumenta que "o pagamento efetuado pela Autuada foi 
posterior à decisão definitiva, o auto já tinha sido julgado nulo por vício formal, assim, não 
ocorreu a extinção daquele processo". Em relação ao processo n° 4010902819622, aduz 
que "cobrava-se imposto pela omissão de saída de mercadoria sujeita ao regime de 
substituição tributária, apurada mediante controle paralelo de controle de vendas e 
considerado nulo pela constatação de que 100% das mercadorias comercializadas foram 
adquiridas com o imposto retido e que seria o caso de cobrança de multa formal". 
Pondera que o sujeito passivo "nada trouxe o polo passivo para refutar a cobrança 
inicial"; que considerando-se que o lançamento atende aos pressupostos previstos no 
artigo 160 do CTE, e que os vícios formais anteriormente apresentados foram sanados, 
deve ser mantido o lançamento inicial, nos termos de sua fundamentação legal 
(fls.160/162) 

 
O sujeito passivo é intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar Recurso Voluntário, conforme documentos de "fls. 163 a 165". 
 
A parte passiva interpõe Recurso Voluntário, para alegar que "antes 

de tomar conhecimento da manifestação definitiva por parte da Representação 
Fazendária, devido a tramitação do processo estar em curso, foi publicada a Lei 
17.817/2012. Que requereu levantamento do débito junto à fazenda pública e efetuou o 
pagamento do DARE com os descontos previstos em Lei. 

 
 Ao final, requer a desvinculação do pagamento relativo ao Auto de 

Infração originário n° 4010902819622 e a vinculação do mesmo ao Auto de Infração n° 
4011302747408, para quitação total do mesmo (fls.168). 

 
O contribuinte anexa ao recurso os seguintes documentos: cópia 

DARE, cópia auto de infração e cópia sentença (fls. 169/173). 
 

 
VOTO 

 
O presente Auto de Infração foi lavrado em 28/06/2013 em 

decorrência de reautuação do processo 4011302747408 que fora anulado porque 
comportava somente cobrança de penalidade formal em 28 de setembro de 2012. 

Intimado o Sujeito Passivo comparece em 18 de setembro de 2013, 
fls. 146, onde esclarece que tendo notícia no auto de infração anulado que era devido 
somente a penalidade formal. 

De pronto, providenciou sua quitação em 18 de dezembro de 2012, 
cujo comprovante de pagamento encontra-se as fls. 147 e 159. 

Posteriormente sobreveio a decisão singular que, entretanto, não 
considerou o pagamento efetuado. Ocorre que, a quitação encontra-se efetivamente 
realizada, o contribuinte adimpliu o que lhe fora exigido. E, para evitar-se que se cometa 
excesso de exação, constituindo-se um bis in idem, ou estipular cobrança desnecessária é 



 

que considero o auto de infração improcedente, porém considerando-se os pagamentos 
de fls. 147 e 159, para a extinção do crédito tributário. 

Assim sendo, conheço do recurso, dou-lhe provimento para 
considerar o pagamento de fls. 147 e 159, para fins de extinção do crédito tributário, 
mantendo-se a sentença de fls.160/162 que considerou procedente o auto de infração.  

 
 

Sala das sessões, em 08 de dezembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01925/16 
 
Relator: Conselheiro Masayuki Missao 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Multa formal. Pena 
pecuniária. Omissão de saída de mercadorias tributadas. 
Imposto no regime da substituição tributária posterior. 
Procedência. 
 
O descumprimento das obrigações tributárias legitima a 
Fazenda Pública a lançar e exigir o crédito tributário 
inadimplido, por isso procedente é o auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 27 de abril de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe provimento para considerar o pagamento efetuado de fls.79, para fins de 
extinção do crédito tributário, mantida a decisão singular pela procedência do auto de 
infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Masayuki Missao, Mário de Oliveira 
Andrade, Edson Abrão da Silva, Rickardo de Souza Santos Mariano e Victor Augusto de 
Faria Morato. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu saída de 
mercadorias sujeitas à substituição tributária pelas operações posteriores durante o 
exercício de 2003, no valor de R$ 42.007,63 (quarenta e dois mil, sete reais e sessenta e 
três centavos) apurado em revisão do auto de infração 3018216798662 feita em 
atendimento à resolução 052/2007 da Primeira Câmara do Conselho Administrativo 
Tributário.  

 
A autoridade lançadora indica como infringidas as disposições dos 

artigos 64 do Código Tributário Estadual – CTE, combinada com o 141 do Decreto nº 
4852/97. Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, VII, "I", §8° do CTE, 
com a nova redação dada pela Lei nº 13.446/1999. 

 
O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: cópia 

do auto de infração, cópia ofício, cópia termo de apreensão, cópia extrato de apreensão, 
notificação fiscal, cópia saída do controle paralelo não contabilizadas (exercício 2005), 
demonstrativo de saídas reais de mercadorias, cópia do relatório de 
entradas/saídas/indicadores fiscais, registro de saídas, cópia acórdão, cópia impugnação,  
cópia notas fiscais, cópia relação de cheques com respectivas notas fiscais, cópia 
resolução e cópia relatório diligencial (fls. 5/73). 

 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos. (fls.74/75). 
 
Em sua impugnação, o sujeito passivo requer a improcedência do 

Auto de Infração 4011301225505, visto tratar-se de reautuação do auto de infração n° 
4010902819118, já pago. Anexa o comprovante de pagamento do auto de infração n° 
4010902819118 através do DARE 2.1 no valor de R$ 6.293,01 (seis mil, duzentos e 



 

noventa e três reais e um centavo). Que efetuou a quitação do débito no dia 19/12/2012, 
face aos benefícios concedidos pela Lei Nº 17817/2012, visto que a representação 
Fazendária ainda não havia se manifestado, até aquela data, sobre o acórdão nº 2535 da 
1ª Câmara (fls.78) 

 
Acompanham a peça impugnatória os seguintes documentos: cópia 

comprovantes de pagamento do auto de infração, cópia auto de infração e cópia sexta 
alteração contratual (fls.79/90). 

 
Pela sentença nº 1899/2015 JULP, "fls. 92 a 94", o julgador singular 

decide pela procedência do auto de infração. Argumenta que "o pagamento efetuado pela 
Autuada foi posterior à decisão definitiva, o auto já tinha sido julgado nulo por vício formal, 
assim, não ocorreu a extinção daquele processo". Que, em relação ao processo n° 
4010902819118, aduz que "cobrava-se imposto pela omissão de saída de mercadoria 
sujeita ao regime de substituição tributária, apurada mediante controle paralelo de controle 
de vendas e considerado nulo pela constatação de que 100% das mercadorias 
comercializadas foram adquiridas com o imposto retido e que seria o caso de cobrança de 
multa formal".  

Pondera que "nada trouxe o polo passivo para refutar a cobrança 
inicial", e considerando-se que o lançamento atende aos pressupostos previstos no artigo 
160 do CTE, e que os vícios formais anteriormente apresentados foram sanados, deve ser 
mantido o lançamento inicial, nos termos de sua fundamentação legal. 

 
O sujeito passivo é intimado a pagar a quantia exigida ou apresentar 

Recurso Voluntário, conforme documentos (fls. 95/97). 
 
O sujeito passivo apresenta Recurso Voluntário, "fls. 100", alegando 

que "antes de tomar conhecimento da manifestação definitiva por parte da Representação 
Fazendária, devido a tramitação do processo estar em curso, foi publicada a Lei 
17.817/2012.  

Verbera ter solicitado levantamento do débito junto ao setor 
competente, e com o intuito de encerrar a lide procedeu ao pagamento do DARE gerado 
pelo sistema da SEFAZ, com os descontos previstos na referida Lei".  

 
Ao final, requer a desvinculação do pagamento relativo ao Auto de 

Infração originário n° 4010902819118 e a vinculação do mesmo ao Auto de Infração n° 
4011301225505, para quitação total do mesmo (fls.100) 

 
 

VOTO 
 

O presente Auto de Infração, lavrado em 28/06/2013, decorre de 
reautuação do processo 4011302747408, julgado anulado porque comportava somente 
cobrança de multa formal em 28 de setembro de 2012. 

Intimado, o Sujeito Passivo comparece aos autos em 18 de setembro 
de 2013, fls. 78, para esclarecer que o auto de infração que deu gênese ao presente feito 
fora julgado nulo, pois era devido ao erário apenas multa formal. 

De pronto, providenciou sua quitação em 19 de dezembro de 2012 
cujo comprovante de pagamento encontra-se as fls.79 e 101 

Posteriormente sobreveio a decisão singular, que embora não tenha 
reconhecido o pagamento efetuado, terminou por ratificar a pretensão fiscal inicial. De 
fato, ao compulsar-se os autos verifico às fls.79 e 101 a ocorrência da quitação da 
obrigação tributária imputada ao sujeito passivo. Se tal não fosse considerado, estaríamos 



 

diante de nova cobrança sobre o mesmo fato gerador, constituindo-se em inequívoco “bis 
in idem”. 

Uma vez atendida a pretensão exigida pela Fazenda Pública, voto 
acompanhado da unanimidade de meus pares, conhecendo do recurso, dando-lhe 
provimento para considerar o pagamento efetuado às fls. 79 e 101 dos autos, para fins de 
extinção do crédito tributário, mantida, porém, a decisão singular pela procedência do auto 
de infração. 

 
 

Sala das sessões, em 08 de dezembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01927/16 
 
Relator: Conselheiro Masayuki Missao 
 

 
EMENTA: ICMS. Multa formal. Pena pecuniária. Extravio de 
documentação fiscal. Procedência. 
 
O descumprimento de obrigação tributária acessória, prevista 
em lei, obriga o sujeito passivo ao pagamento de multa formal. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 15 de julho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, negar-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Masayuki Missao, Mário de Oliveira Andrade, 
Aldeci de Souza Flor, Rickardo de Souza Santos Mariano e Victor Augusto de Faria 
Morato. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo não apresentou à 
Delegacia de sua circunscrição os livros e/ou documentos fiscais, no período de 10 dias, 
conforme consta da publicação da portaria que suspendeu a sua inscrição no cadastro 
estadual, conforme cópia anexa do Diário Oficial, razão pela qual são considerados 
extraviados. Em consequência, fica sujeito à multa formal no valor de R$96.125,40. 

 
A autoridade lançadora indicou como infringidas as disposições do 

artigo 64 do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) em combinação com o 
artigo 109 do Decreto 4852/97. Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo do 
CTE, com redação da Lei n° 12806/1995. 

 
O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: Anexo 

Estruturado, controle de concessão, Consulta Portaria Por Inscrição (fls. 03/05). 
 
Após a decretação da revelia, o sujeito passivo comparece aos autos 

para impugnar o auto de infração em Segunda Instância. Argumenta que na data de 
10/abril/2012, vendeu 99% da empresa, conforme alteração contratual devidamente 
registrada na Junta comercial do Estado de Goiás sob a seguinte rubrica: N. 52120231832 
de 04/06/2012. 

 
Afirma que na oportunidade, a administração da sociedade ficou a 

cargo apenas da sócia Marlinda Vieira de Souza, conforme Cláusula Décima, da referida 
alteração contratual; que esta tem o objetivo de informar o responsável pelo extravio da 
documentação solicitada e ainda pelo desaparecimento do contribuinte. Requer a 
improcedência do feito (fls.22). 

 
Acompanham a peça impugnatória a documentação de fls.24/27 
 

 
 

V O T O 



 

 
 
Passo a decidir e de plano considero que o auto de infração deve 

prosperar. De fato, ao compulsar o feito, verifico que o sujeito passivo nada traz aos autos 
que possa ilidir a pretensão fiscal. Quanto aos argumentos passivos esposados no 
documento de fls. 22, devo argumentar que não têm o condão de ilidir ou mesmo mitigar a 
pretensão fiscal inicial pois trata-se de negócios entre particulares e que não exime a 
responsabilidade do sujeito passivo quanto ao cumprimento da obrigação tributária 
reclamada na exordial.  

 
Ante o exposto e acompanhado da unanimidade do voto de meus 

pares, conheço da impugnação, nego-lhe provimento para considerar procedente o auto 
de infração. 

 
 

Sala das sessões, em 08 de dezembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01932/16 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: Multa formal. Ausência de escrituração de notas 
fiscais de entrada. Procedente a ação fiscal. Adequação da 
penalidade. 
 
1. Procedente é o auto de infração quando comprovado no 
curso processual a ocorrência da infração noticiada na inicial;  
 
2. A apresentação de arquivo magnético com omissão de 
registro, enseja a aplicação da multa formal prevista no artigo 
71, inciso XXIII, alínea "a", da Lei nº 11.651/91; 
 
3. Havendo penalidade típica mais adequada para a infração 
que se discute no processo, adequa-se a penalidade proposta 
no auto de infração para aquela. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 21 de outubro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para manter a decisão singular e considerar procedente o 
auto de infração no valor da Multa Formal de R$  9.260,28 (nove mil, duzentos e sessenta 
reais e vinte e oito centavos),  porém, com a adequação da penalidade para a prevista no 
art. 71, inciso XXIII, alínea "A", da Lei 11.651/91. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Paulo Diniz, Luis Antônio da Silva Costa, Edson Abrão da Silva, Aldeci de 
Souza Flor e Victor Augusto de Faria Morato. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra o histórico do auto de infração que o sujeito passivo deixou de 
escriturar no Livro Registro de Entradas notas fiscais diversas, conforme demonstrativos e 
documentos anexos. Em consequência, fica sujeito à multa formal de 25% do valor da 
operação, juntamente com os acréscimos legais. 

 
Este fato ensejou a exigência do imposto com os acréscimos legais 

prescritos na legislação, visto a infração do artigo 64 da Lei nº 11.651/91, combinado com 
o artigo 308 do Decreto nº 4.852/97. A penalidade proposta corresponde à prescrição do 
artigo 71, inciso VII, alínea “c”, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 
13.446/1999. 

 
A peça inicial foi instruída com os documentos de fls. 03/79. 
 
Devidamente intimada em Primeira Instância (fls. 81/82), a autuada 

ingressa com Impugnação às fls. 85/97, arguindo, em sede de preliminar, nulidade do auto 
de infração, por insegurança na determinação da infração, pois, entende que os elementos 
trazidos pelo auto de infração não são capazes de determinar a infração pretendida. 
Afirma ainda que, a alegação de que há falta de escrituração no livro registro de entradas 
as notas fiscais, não se sustenta com simples análise dos documentos, pois não foi feito. 
E sim, foi feito uma autuação sem considerar os tipos de documentos e as questões 



 

fáticas envolvidas. Requer ainda, a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa. Na 
qual entende que, o auto foi lavrado sem nenhum levantamento de análise documental e 
fática. E por cerceamento de defesa. No mérito, afirma que, o auto não merece prosperar 
pelos fatos de inexistência da suposta infração tributaria, inexistência da falta de 
escrituração de notas fiscais, falta de diligencia e critérios de seleção e análise das notas 
fiscais, da prova cabal da existência de notas fiscais escrituradas. Acosta aos autos 
documentos de fls. 98/232.  

 
Sobreveio a sentença singular de fls. 233/235, pela qual o julgador 

decidiu pela procedência do lançamento. Inicialmente afirma que o lançamento fiscal está 
desprovido de quaisquer das hipóteses de nulidades normatizadas pelo artigo 20 da Lei n° 
16.469/09. No mérito, destaca que a impugnante fez diversas alegações, inclusive 
apresentou comprovante de entrega da EFD, mas não apresentou provas que escriturou 
as notas, portanto, o lançamento em comento está de acordo com a legislação vigente, 
devendo assim prosperar. 

 
Intimada da decisão singular (fls. 236/237), a autuada interpõe 

Recurso Voluntário às fls. 240/252 reiterando os argumentos expendidos anteriormente.  
 
Em sessão realizada no dia 24/02/2016, a Terceira Câmara 

Julgadora converteu o julgamento em diligência intimando o sujeito passivo para 
apresentar os seguintes documentos de fls. 258. 

Devidamente intimada (fls. 260/261), a autuada peticiona para juntar 
aos autos documentos de fls. 264/401. 

Nova Resolução de fls. 402/403 determina o encaminhamento dos 
autos à Delegacia Regional de Fiscalização de Luziânia, a fim de que autoridade fiscal 
promova a revisão nos trabalhos originais, indicando, caso permaneça, o valor de eventual 
remanescente da multa pecuniária.  

Em atendimento ao solicitado, a autoridade fiscal esclarece que 
todas as notas fiscais relacionadas foram verificadas, tendo sido efetuadas todas as 
correções necessárias. A diligência veio acompanhada dos documentos de fls. 406/433. 

Intimada do resultado da revisão fiscal (fls. 434/435), a autuada 
comparece ao processo alegando, em síntese, que a autoridade fiscal revisora limitou-se a 
refazer uma planilha indicando as notas fiscais que julgou não terem sido registradas e 
ignorou os documentos, planilhas e demonstrativos apresentados. Em seguida, reitera os 
argumentos apresentados anteriormente. Finaliza, requerendo que seja declarada a 
improcedência do presente auto de infração. Juntou aos autos documentos de fls. 
443/452. 

Conforme Termo de Juntada n° 163/2016, de fls. 453 foram 
colacionados aos autos documentos de fls. 454/455.  

É o relatório. 
 
 

VOTO 
 
 
Consta da autuação que o sujeito passivo deixou de escriturar no 

Livro Registro de Entrada da EFD diversas notas fiscais, conforme demonstrativos e 
documentos anexos. 

 
A autoridade fiscal propôs a penalidade prevista no artigo 71, inciso 

VII, alínea “c”, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 13.446/1999. 
Vejamos esse dispositivo: 



 

Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 

[...] 

VII - de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da operação ou da 
prestação: 

c) pela falta de registro ou pelo registro com valor incorreto de documento 
relativo à entrada, aquisição ou utilização de mercadorias, bens e serviços; 

 
Para sabermos qual a penalidade típica, ou seja, mais adequada 

para a infração que se discute neste auto de infração, é importante verificarmos o disposto 
no § 7º-B do artigo 71 do Código Tributário Estadual. Vejamos: 

 
Art. 71. [...] 
 
§ 7º-B Nos casos em que a legislação tributária permita ou exija a 
substituição de documento ou livro fiscal por arquivo magnético, cuja 
remessa ao fisco seja obrigatória, deve ser observado o seguinte, para fins 
de aplicação das multas previstas neste artigo: 

I - aplica-se a multa relativa a irregularidades apresentadas em documentos 
ou livros fiscais impressos, nas hipóteses de incorreções relativas à 
alíquota ou aos valores da operação ou da prestação, da base de cálculo, 
do crédito ou do débito do imposto; 

II - nas demais hipóteses, aplica-se a multa relativa à falta de remessa ou 
de entrega de arquivo magnético, à omissão de registro ou a informação 
incorreta ou incompleta referente a qualquer campo de registro, conforme o 
caso. 

 

Sem nenhuma dúvida, a infração que se discute nesta autuação não 
é decorrente de irregularidades apresentadas em documentos ou livros fiscais impressos. 
Não se trata de incorreções relativas à alíquota ou aos valores da operação ou da 
prestação, da base de cálculo, do crédito ou do débito do imposto. A infração diz respeito 
à apresentação de Escrituração Fiscal Digital – EFD com omissão de registros.  

 
O sujeito passivo apresentou a EFD sem escriturar o Livro Registro 

de Entradas, pois apresentou a EFD sem preencher registro relativo a esse livro, ou seja, 
deixou de informar os documentos fiscais de entrada emitidos eletronicamente.  

 
Nessa situação, a penalidade típica para o caso em tela deve ser 

aquela que atende ao disposto no inciso II do § 7º-B do artigo 71 do Código Tributário 
Estadual, conforme se pode depreender do dispositivo acima transcrito. 

 
Assim, por força do disposto na norma supramencionada, entendo 

que o lançamento deve ser considerado procedente, porém, com a adequação da 
penalidade para a prevista no artigo 71, inciso XXIII, alínea "a", da Lei nº 11.651/91. 
Vejamos esta penalidade: 

 
Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 

[...] 

XXIII - por arquivo magnético apresentado com omissão de registro ou com 
informação incorreta ou incompleta referente a qualquer campo de registro, 
inclusive aquele que apresente valor de operação ou prestação divergente 
com o valor da operação ou prestação realizada pelo contribuinte, 
sucessiva e cumulativamente, no valor de: 



 

 
b) R$ 935,31 (novecentos e trinta e cinco reais e trinta e um centavos); 

[...] 

 
Como a infração ocorreu no período de 01.01.13 a 31.12.13, o valor 

da penalidade aplicada por arquivo de EFD apresentado com omissão de registro 
corresponde a R$ 771,69 (setecentos e setenta e um reais sessenta e nove centavos) e, 
sendo 12 (doze) os arquivos apresentados com omissão de registro, perfaz o lançamento 
o montante de R$ 9.260,28 (nove mil, duzentos e sessenta reais e vinte e oito centavos), 
em razão da adequação da penalidade para a prevista no dispositivo legal acima 
mencionado. 

 
Ante o exposto, voto em uníssono com meus pares, conhecendo do 

recurso, negando-lhe provimento para manter a decisão singular e considerar procedente 
o auto de infração no valor da multa formal de R$ 9.260, 28 (nove mil, duzentos e 
sessenta reais e vinte e oito centavos), porém, com a adequação da penalidade para a 
prevista no artigo 71, inciso XXIII, alínea “a”, da Lei nº 11.651/91.  

 
 
 

Sala das sessões, em 08 de dezembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01936/16 
 
Relator: Conselheiro Heli José da Silva 
 

 
EMENTA: I - Processual. Nulidade parcial do auto de infração 
por cerceamento do direito de defesa, em razão de falha na 
intimação. Rejeitada. Decisão unânime. 
 
1. Não deve prevalecer a nulidade parcial por cerceamento do 
direito de defesa, em razão de pretensa falha na intimação do 
sujeito passivo, quando os documentos constantes dos autos 
comprovarem que houve, nos termos da legislação processual, 
a sua correta intimação. (Artigos 14 e 15, da Lei nº 16.469/09). 
 
II - DILIGÊNCIA. Pedido de diligência formulado pelo sujeito 
passivo. Rejeitado. Decisão majoritária. 
 
1. Considerando-se que os argumentos do sujeito passivo para 
a conversão do julgamento em diligência, não se apresentam 
convincentemente justificados, referido pedido deve ser 
rechaçado. 
 
III – ICMS - Obrigação tributária acessória. Omissão de registro 
de Notas Fiscais de aquisição de mercadorias. Procedência 
parcial. Decisão não unânime. 
 
1. A entrada de mercadoria, a qualquer título, no 
estabelecimento de contribuinte do ICMS, deve ser registrada no 
livro fiscal próprio, conforme previsto no Regulamento do 
Código Tributário Estadual; 
 
2. Comprovada a omissão do registro de documento fiscal 
relativo a aquisição de mercadorias ou utilização de serviços, é 
correta a imposição de penalidade de caráter formal pelo 
descumprimento dessa obrigação acessória. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de julho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade arguida pelo sujeito passivo, por cerceamento do direito de defesa, 
em razão de falha na intimação. Participaram a da decisão os Conselheiros Heli José da 
Silva, Nivaldo Carvelo Carvalho e Nivaldo José Mendes. E, por maioria de votos, rejeitar o 
pedido de conversão do julgamento em nova diligência, suscitado pelo polo passivo. 
Foram vencedores os Conselheiros Heli José da Silva e Nivaldo Carvelo Carvalho. 
Vencido o Conselheiro Nivaldo José Mendes. Quanto ao mérito, por maioria de votos, 
conhecer do Recurso Voluntário, dar-lhe parcial provimento, para reformar em parte a 
decisão singular, e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor da 
multa formal de R$ 2.197.637,62 (dois milhões, cento e noventa e sete mil, seiscentos e 
trinta e sete reais e sessenta e dois centavos), nos termos da revisão realizada. Foram 
vencedores os Conselheiros Heli José da Silva e Nivaldo Carvelo Carvalho. Vencido o 
Conselheiro Nivaldo José Mendes, que votou pela improcedência do auto de infração. 



 

 
R E L A T Ó R I O 

 
Da análise do presente processo, depreende-se que a acusação 

tipificada na sua peça exordial versa sobre o fato de que, em 19 de março de 2.015, o 
Fisco impõe ao sujeito passivo acima identificado, multa formal no valor original de R$ 
2.256.855,58 (dois milhões, duzentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e 
cinco reais e cinquenta e oito centavos), já considerada a aplicação do benefício do 
parágrafo 8º, do artigo 71, do CTE, nos termos da legislação tributária, por deixar de 
consignar nos registros fiscais de entradas da Escrituração Fiscal Digital – EFD, relativa 
ao período de janeiro a dezembro de 2.012, as Notas Fiscais relacionadas e contidas na 
mídia – CD, às fls. 08, relativas a entradas de mercadorias e/ou serviços no 
estabelecimento, conforme especificado no documento às fls. 06, denominado “Resumo 
Mensal de NFE’s Não Registradas Tipo OC: NFE-E”. 

 Em consequência, deverá pagar multa de 25% do valor da operação 
e/ou prestação, juntamente com as cominações legais, conforme demonstrativo, cópias 
dos registros fiscais de entradas das EFD’s apresentada relativa ao período acima referido 
e demais documentos anexos. 

Foi indicada a infração ao artigo 64, § 2º, da Lei nº 11.651/91, 
combinado com os artigos 308, 310 e 356-C, § 1º, do RCTE, propondo, outrossim, a 
penalidade prevista no artigo 71, inciso VII, alínea “c”, e § 8º, da Lei nº 11.651/91, com 
redação da Lei nº 13.446/99. 

A ação fiscal, realizada de forma escorreita, foi dirigida ao 
estabelecimento do sujeito passivo, tendo sido anexados à peça básica os documentos de 
fls. 03/08, a saber: Anexos Estruturados – Detalhamento do Crédito Tributário e Descritivo 
Complementar da Ocorrência; Resumo Mensal de NFE’s Não Registradas Tipo OC: NFE-
E; Recibo de Entrega de Relatórios Digitais; e, Mídia CD-R Gravada. 

Com as anuências previstas em lei, estabeleceu-se o contraditório e 
a ampla defesa com a notificação do autuado na data de 15 de abril de 2.015, fls. 10, o 
qual apresentou Impugnação às fls. 13/21, arguindo, preliminarmente, a nulidade da 
intimação, com o argumento de ser cadastrado no Domicílio Tributário Eletrônico – DTE, 
recebendo, por conseguinte, suas intimações através da Caixa Postal Eletrônica – CPE, 
certificando sua ciência no momento que acessa o portal. Assim, a intimação que abriu 
prazo para a defesa foi completamente inválida, uma vez que não preencheu os requisitos 
previstos na legislação, cerceando o seu direito de defesa. 

Questiona, outrossim, a multa aplicada, alcunhando-a de 
confiscatória. 

Indica, ainda, a necessidade de diligência a ser realizada no 
processo, por entender que somente a prova técnica realizada por expert em contabilidade 
sobre os documentos fiscais, comprovará a improcedência da cobrança imposta pela 
fiscalização. 

Promove a junta das cópias dos documentos às fls. 23/145. 
Exara-se a Sentença nº 2052/2015 – JULP, fls. 147/158, por 

intermédio da qual o Julgador não acata o pedido de nulidade no feito, inclusive não 
acatando nenhum pedido de cancelamento ou redução da multa e de diligência. Julga, 
outrossim, procedente o lançamento. 

Intimado da decisão monocrática, fls. 159/161, o sujeito passivo 
interpõe Recurso Voluntário, fls. 164/177, no qual, após breve síntese dos fatos, reitera a 
preliminar de nulidade da intimação com os mesmos argumentos expendidos na fase 
anterior. 

Quanto ao mérito, menciona que realizará pagamento parcial do auto 
de infração em relação a várias Notas Fiscais, cujo comprovante seria posteriormente 
anexado aos autos. Em relação à não escrituração de algumas notas fiscais, indica que as 



 

operações nelas contidas não foram concluídas ou, sequer realizadas, destacando alguns 
DANFE’S a título exemplificativo. Destaca, ainda, que diversas notas fiscais foram 
corretamente escrituradas no livro Registro de Entradas, o que se comprova pela análise 
dos próprios livros fiscais. 

Volta a questionar a multa aplicada, por considerá-la abusiva e 
confiscatória.  

Indica, também, a clara necessidade de diligência para dirimir 
dúvidas. 

Promove a juntada das cópias dos documentos e da mídia CD às fls. 
179/182. 

Após, junta ao processo o Memorial às fls. 186/190, no qual reitera a 
nulidade da intimação. Destaca, ainda: “Ademais, ainda que se pudesse superar a 
nulidade suscitada, a Recorrente demonstrou que não cabe a cobrança de multa ora 
debatida, isto porque, seguiu fielmente a legislação estadual, comprovando 
documentalmente os procedimentos realizados. De fato, parte das Notas Fiscais não foi 
escriturada, no entanto, isso ocorreu somente com as Notas que legislação permite a não 
escrituração, como exemplo, nas hipóteses destacadas a seguir: (i) notas fiscais 
referentes a mercadorias não recebidas no estabelecimento do contribuinte; (ii) notas 
fiscais canceladas na origem, ou seja, não foram recebidas no estabelecimento do 
contribuinte; (iii) notas fiscais de Prestação de Serviço que, conforme determina o Manual 
de Preenchimento do EFD-Fiscal (doc.01), não devem ser escrituradas no EFD – 
ICMS/IPI; (iv) notas fiscais que se referem a remessa de vasilhames, que, pelo Acordo de 
Regime Especial – TARE nº 808/01 – GSF (doc. 02), possuem a escrituração dispensada”. 

Continua: “As demais Notas Fiscais, as quais envolvem operações 
não dispensadas de escrituração, foram devidamente relacionadas nos Livros Registro de 
Entradas, tendo a Recorrente comprovado através de extensa documentação a 
regularidade no cumprimento de sua obrigação”. 

A Segunda Câmara deste Conselho exara a Resolução nº 151/2015, 
fls. 191/192, convertendo o julgamento em diligência revisional, em face das 
considerações e documentos apresentados pelo sujeito passivo. 

O resultado da revisão se encontra consolidado no Relatório de 
Revisão às fls. 195/198, e demonstrativos às fls. 199/247, o qual indica alterações nos 
valores relacionados com os meses de fevereiro a dezembro de 2.012, permanecendo 
inalterado o mês de janeiro de 2.012, implicando, por consequência, no valor da multa 
pecuniária de R$ 2.197.637,62 (dois milhões, cento e noventa e sete mil, seiscentos e 
trinta e sete reais e sessenta e dois centavos), já considerado a aplicação do benefício do 
§ 8º, do artigo 71, do CTE. 

O sujeito passivo se manifesta a respeito do resultado da revisão, fls. 
251/258, reiterando todas as razões expostas anteriormente, em especial, quanto às notas 
fiscais cujas mercadorias não foram recebidas no seu estabelecimento; notas fiscais 
diretamente canceladas na origem, ou seja, não foram recebidas no seu estabelecimento; 
e, notas fiscais que se referem a remessa de vasilhames, as quais são dispensadas de 
escrituração em razão do Termo de Acordo de Regime Especial – TARE nº 308/01 – GSF.  

Indica, ainda, que quanto aos casos de lançamento em outra filial, 
pretende promover a quitação do valor correspondente. Requer, também, prazo de 20 
(vinte) dias para juntar documentação complementar. Junta as cópias dos documentos às 
fls. 260/278. 

Após, apresenta o Memorial às fls. 283/286, pugnando pela 
realização de nova diligência, para que se efetive uma análise completa dos documentos 
disponibilizados e não só daqueles que são convenientemente favoráveis à Fiscalização e 
à manutenção do restante da autuação. 

A Quarta Câmara exarou, em 15 de junho de 2.016, a Resolução nº 
73/2016, fls. 287, sobrestando o julgamento cameral até o dia 13 de julho de 2.016, 



 

concedendo prazo para que o sujeito passivo apresente toda e qualquer documentação 
útil à sua defesa e conexa com o objeto do processo. 

O sujeito passivo apresenta a manifestação às fls. 291/293, na qual 
indica que, diferente do apurado pela Fiscalização, realizou devidamente a escrituração 
das Notas Fiscais, no entanto, em algumas situações, pela sua natureza ou 
especificidade, certas notas não foram escrituradas por dispensa legal, e não causaram 
qualquer prejuízo ao erário. Destaca:  

“A diligência realizada, reconheceu parcialmente a procedência dos 
argumentos trazidos pela Recorrente, promovendo a revisão do lançamento originário em 
relação aos fatos geradores de janeiro a dezembro de 2011. Contudo, uma parcela do 
lançamento foi mantida. 

Ocorre que, a parte remanescente do lançamento deve ser 
combatida, tendo em vista que, (i) o item (a) da revisão de lançamento, demonstra notas 
fiscais cujas mercadorias não foram recebidas no estabelecimento do contribuinte, não 
sendo ela emitente dos documentos, (ii) o item (b) lista notas fiscais diretamente 
canceladas na origem, ou seja, não foram recebidas no estabelecimento do contribuinte, 
(iii) o item (d) apresenta notas fiscais que se referem à remessa de vasilhames, 
dispensadas de escrituração em razão do Acordo de Regime Especial – TARE nº 308/01-
GSF, (iv) item (f) dispõe notas que foram excluídas do lançamento pelo Auditor Fiscal, 
referentes a erro no destinatário, sendo necessário a exclusão das Notas Fiscais nºs 
495561 e 508298, pelo mesmo motivo, e (v) item (g) dispõe notas fiscais devidamente 
escrituradas no Livro de Registro de Entrada – LRE, como já demonstrado nos autos. [...] 
Diante do exposto, a Autora ratifica todos os argumentos apresentados na Manifestação à 
Revisão fiscal para que seja determinada a realização de nova diligência fiscal, com fulcro 
no artigo 19, § 3º, II, da Lei Estadual 16.469/09, sob pena de cerceamento de defesa, com 
o fim de que seja apreciada pelo Auditor Fiscal a integralidade da documentação 
disponibilizada, em especial os livros controle de estoque, necessários para a 
comprovação de que, diversas notas fiscais autuadas, sequer ingressaram no 
estabelecimento do contribuinte”. 

Este é o relatório. 
 

       V O T O   

 

QUESTÔES PRELIMINARES 

 

                    N U L I D A D E  

 
Quanto à preliminar de nulidade da intimação em Primeira Instância, 

por unanimidade de votos, a mesma é rejeitada, haja vista o entendimento dos julgadores 
de que a referida intimação ocorreu de forma correta. 

O argumento apresentado vincula-se ao fato de que o sujeito passivo 
é cadastrado no DTE, razão pela qual entende que a intimação deveria ser feita 
exclusivamente por referido meio, e, sendo feito de forma diversa, a mesma seria nula, 
pois não lhe teria assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório. 

A Lei nº 16.469/09, no artigo 14, dispõe: 
 

“Art. 14. A intimação é feita por meio de: 

I – carta registrada, com aviso de recepção; 

II – telefax ou via eletrônica, com prova de expedição; 

III – ciência direta à parte: 



 

a) provada com sua assinatura; 

b) no caso de recusa em assinar, certificada pelo funcionário responsável, 
na presença de duas testemunhas; 

IV – tomada de conhecimento no processo, comprovada pelo termo de 
vista ou pela posterior manifestação da parte; 

V – edital, no caso do sujeito passivo: 

a) não ser localizado no endereço declarado; 

b) não oferecer endereço alcançado pelo serviço de correio; 

c) encontrar-se no exterior, sem representante ou preposto conhecido no 
País. 

§ 1º. As formas de intimação previstas nos incisos I a IV do caput não 
comportam benefício de ordem. 

§ 2º. A intimação por edital realizar-se-á por publicação em órgão da 
imprensa oficial ou afixada em local acessível ao público no prédio em que 
funcionar o órgão preparador do processo. 

§ 3º. A intimação deve ser feita ao: 

I – sujeito passivo ou ao seu procurador, sendo válida a ciência a qualquer 
preposto destes; 

[...]” 

 
O artigo acima transcrito indica que a ciência pode ser feita por 

qualquer meio, inclusive eletrônico, não comportando benefício de ordem, e não 
exclusivamente via DTE, como o sujeito passivo alega.  Destaque-se, por oportuno, que o 
meio mais indicado para a intimação no presente caso, é via carta registrada, com aviso 
de recepção, haja vista a existência de mídia a ser entregue ao contribuinte, conforme se 
observa no AR às fls. 10. 

Ainda, mister observar que o sujeito passivo, devidamente intimado 
na data de 15 de abril de 2.015, fls. 10, interpôs, tempestivamente, a Impugnação em 
Primeira Instância, defensório às fls. 13/21, por intermédio da qual apresentou suas razões 
de defesa em relação à matéria autuada, denotando, sem dúvida alguma, o pleno 
exercício do seu direito à ampla defesa e ao contraditório. 

Diante, portanto, da Impugnação apresentada tempestivamente, e 
com foco na matéria autuada, é, com todo respeito, até surreal, a arguição de nulidade da 
intimação. 

Com respaldo no acima exposto, entendo inexistir a nulidade arguida 
pela recorrente, razão pela qual, em consenso unânime com os demais Conselheiros 
neste Conselho Pleno, voto pela sua rejeição. 

  

                  D I L I G Ê N C I A 

 
Relativamente à segunda diligência requerida pelo recorrente, hei por 

bem, em consenso majoritário com meus pares, em rejeitar. 
Analisando, mesmo perfunctoriamente, o resultado constante da 

primeira revisão realizada, depreende-se que o revisor contemplou todas as situações 
apresentadas pelo sujeito passivo, manifestando, conclusivamente, ponto por ponto, a 
respeito. 

Destarte, a Quarta Câmara sobrestou por um mês o presente 
julgamento, acatando pleito do sujeito passivo para a apresentação de documentação útil 
à sua defesa e conexa com o objeto do processo, conforme se verifica na Resolução nº 
73/2016, fls. 287/288, tendo o mesmo apenas apresentado a manifestação às fls. 291/293, 



 

na qual reitera os argumentos expendidos anteriormente, sem, entretanto, promover a 
juntada de elementos e documentos que corroborassem a conversão do julgamento em 
nova diligência revisional.  

 Destaco que a simples solicitação, por parte do sujeito passivo de 
nova perícia, diligência ou outra qualquer providência, sem ao menos confeccionar outros 
demonstrativos de igual teor, ou, ainda, sem apresentar provas concretas de erro ou 
omissão no trabalho fiscal, não se mostra como um meio válido à sua pretensão de ver o 
feito convertido em nova diligência. 

Assim, estando o processo pronto para julgamento, e não tendo o 
sujeito passivo laborado na apresentação de elementos, cujas verificações a respeito dos 
mesmos são imprescindíveis para o julgamento, não há como deferir o pedido de 
diligência. 

 

           QUESTÃO MERITÓRIA 

 
Relativamente à matéria tratada neste processo mister 

transcrevermos, para fins de sustentação da decisão a ser prolatada, os artigos que 
normatizam a questão, a saber: o artigo 64, da Lei nº 11.651/91; os artigos 308 e 356-C, § 
1º, ambos do Decreto nº 4.852/97. 

Assim: 
 

“Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do 
imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou 
negativas, estabelecidas na legislação tributária. 

[...] 

§ 2.º Os contribuintes do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 
cumprimento de obrigações tributárias, relacionadas com o ICMS, são 
obrigados a manter e escriturar os livros exigidos e a emitir documentos 
fiscais. 

[...] 

Art. 308. O livro Registro de Entradas destina-se à escrituração da 
(Convênio SINIEF SN/70, art. 70): 

I – entrada, a qualquer título, de mercadoria no estabelecimento; 

II – utilização de serviço pelo estabelecimento. 

§ 1.º. deve ser também escriturado: 

I – o documento fiscal relativo à aquisição de mercadoria: 

a) que não transitar pelo estabelecimento adquirente, ainda que por meio 
de título que a represente; 

b)  para o ativo imobilizado, cuja escrituração deve ser feita de forma 
individualizada; 

c) para uso ou consumo, cuja escrituração pode ser feita de forma 
englobada, para cada período de apuração pelo contribuinte não usuário de 
sistema eletrônico de processamento de dados, ressalvada a hipótese do 
imposto relativo ao diferencial de alíquotas; 

[...] 

§ 2.º. a escrituração do crédito relativo ao ativo imobilizado deve ser 
repetida no livro Registro de Controle de Crédito de ICMS do Ativo 
Permanente – CIAP. 

Art. 356-C. A Escrituração Fiscal Digital - EFD - compõe-se da totalidade 
das informações, em meio digital, necessárias à apuração do imposto 
referente à operação e prestação praticada pelo contribuinte do ICMS ou 



 

IPI, bem como outras de interesse da administração tributária e da 
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB – (Ajuste SINIEF 2/09, 
cláusula primeira, § 1º).   

§ 1º. O contribuinte deve utilizar a EFD para efetuar a escrituração dos 
seguintes livros fiscais (Ajuste SINIEF 2/09, cláusula primeira, § 3º): 

I – Registro de Entradas; 

II – Registro de Saídas;  

III – Registro de Inventário;  

IV – Registro de Apuração do IPI; 

V – Registro de Apuração do ICMS; 

VI – Registro de Controle de Crédito de ICMS no Ativo Permanente – CIAP;   

VII – Livro Registro de controle da Produção e do Estoque. 

§ 2º. Fica vedada ao contribuinte a escrituração dos livros em discordância 
com o disposto neste capítulo (Ajuste SINIEF 2/09, cláusula segunda). 

[...]” 

 

Quanto ao mérito, na busca da verdade material, objetivo primeiro 
desta Casa Julgadora, analisei as peças processuais que compõem esta lide e verifiquei 
que o feito teve seu andamento pautado pelos rituais próprios estabelecidos pelo Código 
Tributário Estadual, estando, pois, perfeitamente instruído com provas documentais que 
auxiliam no posicionamento que norteará o meu entendimento, na forma que se segue. 

Ao meu ver, entendo, com arrimo nos dispositivos legais retro 
transcritos, que o sujeito passivo efetivamente incorreu em infração à legislação que 
norteia a matéria tratada no processo, haja vista que não provou o seu cumprimento 
integral, qual seja: o registro de todos os documentos fiscais nos livros fiscais 
competentes.  

Materialmente, o sujeito passivo trouxe ao processo 
questionamentos que ensejaram o encaminhamento do mesmo para fins revisionais, o 
que acarretou na diminuição do valor originalmente autuado. 

Por oportuno, e em razão das reiteradas manifestações do sujeito 
passivo, pontualmente referenciadas pelo agente revisor, fls. 195/198, hei por bem em 
transcrever a manifestação do referido revisor em relação às mesmas, tornando-a parte 
das minhas razões de decidir. Assim:  

“a) Quanto a hipótese (i) notas fiscais referentes a mercadorias não 
recebidas no estabelecimento do contribuinte: não há elementos que sustente as 
afirmações do sujeito passivo, pelo contrário, as provas nos autos são desfavoráveis ao 
recorrente, pois constam no sistema sefaznet desta Secretaria de Fazenda como situação 
autorizada, portanto, as notas fiscais eletrônicas são documentos válidos e idôneos que 
comprovam a circulação das mercadorias e bens, não podendo serem excluídas do 
lançamento pela simples alegação do sujeito passivo; 

b) No mesmo sentido, em relação a hipótese (ii) notas fiscais 
canceladas na origem, ou seja, não foram recebidas no estabelecimento: não assiste 
razão ao sujeito passivo, pois, constam no sistema sefaznet deste Secretaria de Fazenda, 
e no sistema nacional como situação atual autorizadas, razão pela qual devem ser 
mantidas no lançamento; 

c) Quanto à hipótese (iii) notas fiscais de Prestação de Serviço que, 
conforme determina o Manual de Preenchimento do EFD – Fiscal (DOC. 1), não devem 
ser escrituradas no EFD – ICMS/IPI: a verdade é que as notas fiscais as quais se refere o 
sujeito passivo não se enquadram no caso aludido, pois são dispensadas de escrituração 
na EFD – ICMS/IPI apenas notas fiscais de serviço de emissão autorizadas pelo 
município, não é o caso em questão, pois, todas as NFe de serviço constantes do 



 

lançamento em revisão foram autorizadas por Estados e Distrito Federal. No próprio 
arquivo trazido pelo sujeito passivo “DOC 08 – Sped – FAQ – Sped Fiscal” no CD fl. 179, 
pode se verificar que apenas as Notas Fiscais de Serviço – NFS-e são dispensadas de 
escrituração na EFD-ICMS/IPI, devendo todas as NF-e ser escrituradas na EFD; 

d) Quanto à hipótese (iv) notas fiscais que se referem a remessa de 
vasilhames que, pelo Termo de Acordo de Regime Especial – TARE n. 808/01-GSF (DOC. 
02), possuem escrituração dispensada: informo que já foi considerado no lançamento o 
TARE 001-0308-2001 e excluídos do levantamento os valores dos vasilhames (garrafas, 
garrafeiras, cilindros, barril de Chopp, etc.), porém foram mantidos os valores de bens que 
não se enquadram no conceito de vasilhame, como chapatex, palete madeira e outros, 
que não tinham sua escrituração dispensado no referido TARE, conforme já explicado no 
anexo Estruturado – Descritivo Complementar da Ocorrência, fls. 05. 

e) não foram excluídas as notas fiscais lançadas em outra filial da 
AMBEV por falta de previsão legal, bem como as NF de vasilhame quebrado, tendo em 
vista que houve carta de correção modificando a natureza da operação, não consistindo 
em remessa de vasilhame; 

[...]”. 
  O ilustre revisor assim concluiu: “Assim, fica revisado o lançamento, 

conforme tabela abaixo, permanecendo inalterado os demais valores constantes do Anexo 
Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário, fls. 3 e 4”. 

Apresentou, portanto, o quadro sinótico às fls. 198, no qual indica os 
valores remanescentes, após a revisão, já com a aplicação do benefício do § 8º, do artigo 
71, do CTE, implicando, pois, em um valor da multa pecuniária de R$ 2.197.637,62 (dois 
milhões, cento e noventa e sete mil, seiscentos e trinta e sete reais e sessenta e dois 
centavos), conforme abaixo discriminado: 

Período           Valor do Crédito Tributário c/ § 8º, Art. 
71 CTE. 

01/2012      R$    152.393,17 

02/2012      R$    345.742,46 

03/2012      R$    269.079,65 

04/2012      R$    140.262,82 

05/2012      R$    121.896,82 

06/2012      R$    173.779,78 

07/2012      R$    164.177,59 

08/2012      R$    120.236,54 

09/2012      R$    136.932,78 

10/2012      R$    198.474,77 

11/2012      R$    113.676,87 

12/2012      R$    260.984,37 

TOTAL      R$ 2.197.637,62 
Da revisão realizada, exsurge, cristalino, que todas as Notas Fiscais 

foram destinadas para o estabelecimento do sujeito passivo, e referem-se à aquisição de 
mercadorias vinculadas à sua atividade comercial.  

Entendo que a penalidade indicada pelo autuante é a específica para 
a situação, prevista na legislação para a infração detectada. Estabelece o artigo 71, inciso 
VII, alínea “c”, do CTE: 

 



 

“Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 

[...] 

VII – de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da operação ou prestação: 

[...] 

c) – pela falta de registro ou pelo registro com valor incorreto de documento 
relativo à entrada, aquisição ou utilização de mercadorias, bens e serviços; 

[...]” 

 

Quanto ao benefício do parágrafo 8º, do artigo 71, do CTE, o mesmo 
já foi aplicado pelo agente autuante, estando os valores acima destacados já definidos 
com a sua aplicação. 

Diante do exposto, em consenso unânime com meus pares, voto, 
para rejeitar a preliminar de nulidade arguida pelo sujeito passivo, por cerceamento do 
direito de defesa, em razão de falha na intimação. 

Ainda, de forma majoritária, voto, para rejeitar o pedido de conversão 
do julgamento em nova diligência, proposto pelo sujeito passivo. 

Quanto ao mérito, majoritariamente, voto, para conhecer do Recurso 
Voluntário, dar-lhe parcial provimento, para reformar em parte a decisão singular, e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração, no valor da multa formal de R$ 
2.197.637,62 (dois milhões, cento e noventa e sete mil, seiscentos e trinta e sete reais e 
sessenta e dois centavos), já considerada a aplicação do benefício do § 8º, do artigo 71, 
do CTE, conforme valores acima destacados, nos termos da revisão realizada. 

 
 

Sala das sessões, em 09 de dezembro de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01939/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Extravio de documentos 
fiscais. Procedência Parcial. Decisão unânime. 
Aplicação da forma privilegiada do § 3.º do artigo 71 do CTE. 
Rejeitada. Decisão por maioria. 
 
 
Deve ser declarado parcialmente procedente o auto de infração 
relativo a extravio de documentos fiscais quando sujeito 
passivo comprovar a entrega de parte dos documentos em 
órgão fazendário próprio. 
 
Não se aplica a atenuante do § 3.º do artigo 71 do CTE – por 
conjunto de documentos fiscais – quando não há comprovação, 
mesmo que indireta, de que não houve falta de pagamento de 
imposto. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 26 de fevereiro de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor da multa formal de R$ 
104.725,44 (cento e quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais e quarenta e quatro 
centavos), porém, rejeitando a aplicação da forma privilegiada prevista no § 3,º o art. 71 do 
CTE. Foram vencedores os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, Washington Luis 
Freire de Oliveira e José Paixão de Oliveira Gomes. Vencidos os Conselheiros Aguinaldo 
Fernandes de Melo e Alcedino Gomes Barbosa que votaram pela procedência parcial do 
lançamento fiscal no valor da multa formal  de R$ 2.056,32 (dois mil e cinqüenta e seis 
reais e trinta e dois centavos), com a aplicação da forma privilegiada prevista no § 3,º o 
art. 71 do CTE. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal é de que o sujeito passivo não apresentou à 
Delegacia de sua circunscrição, no prazo máximo de 10 dias, contados da data da 
publicação da Portaria n.º 017/07, que suspendeu sua inscrição no cadastro estadual, os 
documentos fiscais anexados aos autos: modelo 2, série D-1, numerados de 501 a 1300, 
totalizando 800 (oitocentos) documentos, razão pela qual são consideradas extraviadas. 
Em consequência, fica sujeito a multa formal no valor de R$ 117.504,00 (cento e 
dezessete mil quinhentos e quatro reais). 

Foram dados como infringidos os artigos 64, da Lei 11.651/91, 
combinado com o art. 109, do Decreto nº 4.852/97 e proposta a penalidade prevista no art. 
71, inciso XX, “a”, 1, da Lei Estadual nº 11.651/97, com a redação da Lei nº 13.194/97. 

O autuado foi intimado (fls.08/10). 

Impugna o lançamento, solicitando seu arquivamento, sob a 
alegação de que os documentos não foram extraviados. 



 

Junta documentos. 

Mediante a SENTENÇA N.º 4874/08 – COJP (fls.34/35), julgador de 
primeira instância declara a procedência da autuação, fundando-se no fato de que o 
sujeito passivo alega ter efetuado a entrega dos documentos fiscais, sem, contudo, anexar 
aos autos a prova dessa afirmação. 

Intimado da Sentença, o sujeito passivo atravessa recurso no qual 
pede a insubsistência do lançamento, haja vista haver anexado as vias fixas das notas 
fiscais n.ºs 501 a 1213, bem como o Termo de Baixa de Documento Fiscal n.º 008522, de 
10/11/08, onde comprova a baixa as notas fiscais n.ºs 1214 a 1300. 

Mediante a RESOLUÇÃO 78/2009, a IV CJUL intima o sujeito 
passivo a demonstrar suas alegações. 

O sujeito passivo repete as alegações do recurso interposto. 

Nova RESOLUÇÃO 98/2010 (fls.53) solicita diligências à SEGE 
deste CAT. 

Mediante o DESPACHO N.º 2432/2015 (fls.56), a SEGE – Secretaria 
Geral não logrou êxito nas buscas de localização de tais documentos. 

Relatados, passo ao voto. 

 

                       V O T O 

Cuida-se de julgamento de Recurso Voluntário contra Sentença de 
Procedência de lançamento no qual o Fisco acusa o sujeito passivo de não haver 
apresentado à Delegacia de sua circunscrição, no prazo máximo de 10 dias, contados da 
data da publicação da Portaria n.º 017/07, que suspendeu sua inscrição no cadastro 
estadual, os documentos fiscais anexados aos autos, razão pela qual são consideradas 
extraviadas. Em consequência, fica sujeito a multa formal no valor de R$ 117.504,00 
(cento e dezessete mil quinhentos e quatro reais). 

Quanto ao mérito, dentro do ordenamento jurídico-tributário, os 
contribuintes estão, além de submetidos ao cumprimento da obrigação tributária principal, 
que está relacionado diretamente ao pagamento de tributos, obrigados pela lei ao 
cumprimento de prestações positivas ou negativas perante o poder tributante, prestações 
estas que são definidas como obrigações tributárias acessórias, cujo descumprimento 
obriga o sujeito passivo às penalidades pecuniárias, nos termos dos pressupostos legais. 

Neste diapasão é que o artigo 64 da Lei nº 11.651/91, dispõe, in 
verbis, que: 

Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do 
imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou negativas, 

estabelecidas na legislação tributária. 

 

Entre o rol destas exigências está a de conservar os livros e 
documentos fiscais, até que ocorra a inexigibilidade dos créditos tributários decorrentes 
das operações ou prestações neles registradas, conforme preceitua o parágrafo único do 
art. 146 da retro mencionada lei. 

Analisando a questão, considero que o feito é procedente em parte. 
De fato, os documentos de fls. 42 e 43 apontam que foram apresentadas as notas fiscais 
modelo 2, série D-1, numerados de 1214 a 1300, totalizando 87 (oitenta e sete) 
documentos, restando 713 (setecentos e treze) documentos sem apresentação. 



 

Portanto, remanesce a obrigação de pagar multa formal no valor de 
R$ 104.725,44 (cento e quatro mil setecentos e vinte cinco reais e quarenta e quatro 
centavos), equivalente a 713 documentos X R$ 146,88. 

Rejeito a aplicação da forma privilegiada do § 3.º do artigo 71 do 
CTE, arguida pelo Conselheiro Relator, haja vista considerar que o sujeito passivo não 
tem direito à atenuante.  

Vejamos o que dispõe o artigo e inciso da penalidade proposta e o    
referido § 3.º, verbis: 

Art. 71. Aos infratores da legislação tributária do ICMS serão cominadas as 
seguintes penas: 
 
 
XX – Omissis 
 
                         (...) 
 
a) por documento: 
1. pelo extravio, perda ou inutilização de documentos fiscais confeccionados 
exclusivamente para acobertar operações ou prestações destinadas a 
consumidor ou usuário final ou emitidos por equipamento emissor de 
cupom fiscal -ECF-, máquina registradora ou terminal ponto de venda -PDV-; 

 
                          (...) 
 
§ 3º As multas previstas nas alíneas “a” do inciso XVIII e “a” do inciso XX 
poderão ser aplicadas por grupos de até 25 documentos para nota fiscal, 
modelos 1 ou 1-A, conhecimento de transporte, modelos 8, 9 ou 11, 
conhecimento aéreo, modelo 10, e de até 50 documentos para os demais 
documentos fiscais, quando da prática da irregularidade não ensejar, ainda 
que indiretamente, falta de pagamento de imposto. 
 

Ora, não há meio idôneo de se comprovar não ter havido falta de 
pagamento de imposto, ainda que indiretamente, porquanto remanesçam 713 (setecentos 
e treze) notas fiscais extraviadas. 

 
Diante de todo o exposto, considerando que à época do fato gerador, 

o valor da multa estipulada por lei era de R$ 146,88 (cento e quarenta e seis reais e 
oitenta e oito centavos) por documento fiscal extraviado, devo aplicá-la sobre as 713 notas 
fiscais extraviadas, totalizando a referida penalidade em R$ 104.725,44 (cento e quatro mil 
setecentos e vinte cinco reais e quarenta e quatro centavos), a ser acrescida das 
cominações legais, sem a aplicação do § 3.º do artigo 71 da lei n.º 11.651/91 - CTE.  

Assim, conheço do Recurso Voluntário, dou-lhe parcial provimento 
para considerar procedente em parte o auto de infração sobre o valor da multa formal 
acima transcrito.  

 
 

Sala das sessões, em 09 de dezembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01942/16 
 
Relator: Conselheiro Valdir Mendonça Alves 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Falta de registro de 
documento relativo à entrada de mercadoria. Procedência em 
parte. Aplicação da forma privilegiada prevista no § 8° do art. 71 
do CTE. Rejeição de adequação de penalidade.  
 
1. O livro Registro de Entradas destina-se à escrituração da 
entrada, a qualquer título, de mercadoria no estabelecimento 
(RCTE, art. 308, I); 
 
2. A falta de registro de documento relativo à entrada, aquisição 
ou utilização de mercadorias, bens e serviços, enseja a 
aplicação de penalidade prevista no art. 71, VII, "c", do CTE; 
 
3. O valor inicial da exigência deve-se conformar àquele apurado 
em trabalho revisional realizado pelo próprio fisco; 
 
4. Quando da prática da irregularidade não resultar, ainda que 
indiretamente, falta de pagamento de imposto, a multa aplicável 
corresponderá a 50% (cinqüenta por cento) do valor fixado para 
a respectiva infração; 
 
5. Não se promove a adequação da penalidade, não havendo 
possibilidade legal para alterar a penalidade proposta para 
penalidade menos gravosa ao contribuinte. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de outubro de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer de ambos 
os recursos, negar provimento ao de ofício, prover parcialmente o voluntário, para manter 
a sentença singular que considerou parcialmente procedente o auto de infração no valor 
da multa formal de R$ 106.676,85 (cento e seis mil, seiscentos e setenta e seis reais e 
oitenta e cinco centavos), porém, acolhendo a aplicação da forma privilegiada prevista no 
§ 8º, do art. 71, do CTE. Foram vencedores os Conselheiros Valdir Mendonça Alves, José 
Pereira D'abadia e José Luiz Rosa. Vencidos os Conselheiros Gilmar Rodrigues de 
Almeida e Washington Luis Freire de Oliveira, que votaram conhecendo de ambos os 
recursos, negando provimento ao voluntário, provendo o de ofício, para reformar em parte 
a sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor da 
multa formal de R$ 851.660,96 (oitocentos e cinquenta e um mil, seiscentos e sessenta 
reais e noventa e seis centavos), sem a aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º, 
do art. 71, do CTE. E, por unanimidade de votos, rejeitar a adequação da penalidade para 
a prevista no art. 71, XXIII, "a", do CTE. Participaram do julgamento os Conselheiros Valdir 
Mendonça Alves, José Pereira D'abadia, Gilmar Rodrigues de Almeida, José Luiz Rosa e 
Washington Luis Freire de Oliveira. 
 



 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo deixou de escriturar 
nos Livros Registro de Entradas as notas fiscais referentes ao período de julho/2013 a 
julho/2014, no valor total de R$ 4.690.158;33 (quatro milhões, seiscentos e noventa mil 
cento e cinquenta e oito reais e trinta e três centavos), sendo-lhe imputada a exigência da 
multa formal no valor de R$ 1.172.539,57 (um milhão, cento e setenta e dois mil, 
quinhentos e trinta e nove reais e cinquenta e sete centavos) e acréscimos legais. 

 
Citados como infringidos o art. 64 da Lei n° 11.651/91, c/c o art. 308 

do Decreto 4.852/97, proposta a penalidade prevista no art. 71, VII, "c", da Lei n° 11651/91 
c/redação da Lei n° 13446/99. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, CD 

contendo Pdf das Nfe não Registradas e Recibo de Entrega de Relatórios Digitais (fls. 05), 
dentre outros documentos. 

 
Intimado (fls. 07), o sujeito passivo apresenta impugnação (fls. 10 a 

11), pedindo que seja revisto o auto de infração e que seja julgado improcedente, 
alegando que houve um erro de digitação no sistema da empresa, em consequência a 
Escrituração Fiscal Digital – EFD, apresentada nesses períodos divergiram nos valores 
reais. Observa que os valores já foram retificados e apresentados os registros corretos ao 
Sistema Público de Escrituração Digital – SEPD. 

 
Junta Recibo de Entrega de Escrituração Fiscal Digital (fls. 12 a 24), 

dentre outros documentos. 
 
O julgador singular, após considerandos, por meio do Despacho 

n°1273/2015 – JULP (fls. 28), encaminha os autos à Delegacia Regional de Fiscalização 
de Anápolis, para que seu titular, por obséquio, designe Auditor-Fiscal, preferencialmente 
o autuante, para manifestar-se sobre as alegações do sujeito passivo no sentido de que 
escriturou as notas fiscais autuadas. 

 
O diligenciador, em relatório (fls. 29 a 30), elabora tabela utilizando 

as últimas EFDs transmitidas, apresentando essa tabela a falta de registro de notas fiscais 
de entrada no valor de R$ 426.707,41 (quatrocentos e vinte e seis mil, setecentos e sete 
reais e quarenta e um centavos). 

 
Conclui que considerando todas as retificações realizadas pelo 

contribuinte, inclusive as realizadas após a data da autuação, o mesmo deixou de registrar 
na Escrituração Fiscal Digital – EFD, no período de julho/2013 a julho/2014, notas fiscais 
de entrada no valor total de R$ 426.707,41 (quatrocentos e vinte e seis mil, 

 setecentos e sete reais e quarenta e um centavos). 
 
Juntou cópia de páginas do livro Registro de Utilização de 

Documentos Fiscais e Termos de Ocorrências – RUDFTO (fls. 31 a 39), Resumo Mensal 
de NFEs Não Registradas (fls. 34 a 35), Relação de NFE de Entrada Não Registradas (fls. 
35A), extrato de "; Relação de NFEs Não Registradas (fls. 36 a 39), Consulta Situação 
Atual Arquivos (fls. 40 a 43), SARE – Histórico dos Pagamentos (fls. 44), Resumo da 
Escrituração Fiscal Digital (fls. 45 a 50) e Consulta Resumida do Contribuinte Pessoa 
Jurídica (fls. 51). 

 



 

Intimado, o sujeito passivo manifesta-se acerca do resultado da 
revisão, consoante fls. 57. 

 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, apreciando 

as razões da defesa, decide pela procedência em parte do lançamento, condenando o 
sujeito passivo ao recolhimento da multa formal de R$ 106.676,85 (cento e seis mil, 
seiscentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), resultante da aplicação de 
25% sobre a base de cálculo de R$ 426.707,41 (quatrocentos e vinte e seis mil, 
setecentos e sete reais e quarenta e um centavos), apurada na revisão fiscal, consoante a 
Sentença n°1456/2016 – JULP (fls. 34 a 35). 

 
Os autos foram encaminhados à Gerência de Representação 

Fazendária, tendo um de seus representantes apresentado recurso a Câmera Julgadora 
(fls. 36 a 37), sustentando que a decisão singular exarada nestes autos é divergente do 
posicionamento adotado por este órgão julgador, que tem mantido a penalidade formal 
inicial quanto a retificação da Escrituração Fiscal Digital – EFD para inclusão de 
documentos fiscais não registrados ocorrer após a ciência da autuação, em estrito 
cumprimento a legislação tributária estadual. 

 
Conforme relatado pela autoridade fiscal revisora, às folhas 59/60 

dos autos, apenas a retificação do mês de julho/2014 foi efetuada antes da lavratura do 
auto de infração, informando que o valor total das notas fiscais eletrônicas não registradas 
para este período passa a ser de R$ 15.485,16, assim, em observância ao § 5°, I, do art. 
356-O, do RCTE, o valor total dos documentos fiscais não registrados deve ser alterado 
para R$ 3.406.643,84, em consequência, fica o contribuinte sujeito a multa formal na 
importância de R$ 851.660,96, que corresponde a 25% deste valor.  

 
Ao final, pede a reforma da sentença recorrida para seja julgado 

parcialmente procedente o lançamento, exigindo a multa formal no valor total de R$ 
851.660,96.  

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta Recurso Voluntário e 

Contradita em peça única (fls. 43 a 50), afirmando que contradita o pedido de reforma da 
sentença, proposto pela Representação Fazendária, devido estar claro nos autos que nos 
meses de setembro/2013, outubro/2013 e junho/2014, os arquivos das EFDs que 
embasaram a autuação estavam sem registros dos documentos fiscais.  

 
No caso, a empresa não conseguiu gerar o bloco "C" e toda a 

escrituração digital dentro do prazo exigido, por essa razão foram feitos apenas os 
registros de cadastros do bloco "0" 005 e 010 não realizando a escrituração do livro de 
registro de entrada. 

 
Todavia, o escritório de contabilidade que prestava serviços 

terceirizados utilizando o sistema Tron, que fazendo a escrituração tradicional, com a 
finalidade apenas de apurar o ICMS a pagar dentro do prazo estabelecido na Instrução 
Normativa, efetuou o recolhimento para evitar incidir a multa por falta de pagamento da 
obrigação da obrigação parcial.  

 
Considera correta a aplicação da multa prevista no art. 71, VII, “c”, do 

CTE, relativamente aos meses de julho, agosto, novembro e dezembro de 2013 e março e 
julho de 2014, porque houve a falta de registro de documentos fiscais no livro escriturado, 
pedindo a aplicação da forma privilegiada prevista no § 8° do art. 71 do mesmo CTE. 

 



 

Quanto aos meses de setembro e outubro de 2013 e junho e julho de 
2014, por não ter conseguido escriturar o bloco “C” da escrita fiscal digital, pede a 
aplicação da multa prevista no art. 71, XIX, “b”, do CTE, sem direito ao benefício da forma 
privilegiada.  

 
Alternativamente, pede a aplicação do art. 71, inciso XXII, do CTE, 

ou ainda o inciso XXIII do art. 71 do CTE, permitido pelo do §7°, B, inciso II, do mesmo 
diploma legal, conforme jurisprudência deste Conselho Pleno.  

 
Junta relatório do SPED alusivo a Registros Fiscais da Apuração do 

ICMS – Operações Próprias (fls. 57 a 61), bem como referente a Registros Fiscais Dos 
Documentos de Entradas de Mercadorias e Aquisição de Serviços (fls. 63 a 65), dentre 
outros documentos. 

 
Posteriormente, apresenta memorial (fls. 70 a 77) acompanhado de 

documentos (fls. 80 a 90) e, por meio de termo de juntada, junta os documentos de fls. 93 
a 97. 

 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
Exige-se no auto de infração a multa formal no valor de R$ 

1.172.539,57 (um milhão, cento e setenta e dois mil quinhentos e trinta e nove reais e 
cinquenta e sete centavos) juntamente com os acréscimos legais, pelo fato do sujeito 
passivo não ter escriturado nos Livros Registro de Entradas as notas fiscais referentes ao 
período de julho/2013 a julho/2014, no valor total de R$ 4.690.158;33 (quatro milhões, 
seiscentos e noventa mil, cento e cinquenta e oito reais e trinta e três centavos). 

 
Fundamentam a exigência fiscal o art. 64, § 2°, do Código Tributário 

Estadual (CTE) e o art. 308, do Regulamento do CTE (RCTE): 
 
CTE, Art. 64. [...] 
 
§ 2º Os contribuintes do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 
cumprimento de obrigações tributárias, relacionadas com o ICMS, são 
obrigados a manter e escriturar os livros exigidos e a emitir documentos 
fiscais. 

 
RCTE, Art. 308. O livro Registro de Entradas destina-se à escrituração da 
(Convênio SINIEF SN/70, art. 70): 
 
I - entrada, a qualquer título, de mercadoria no estabelecimento; 
 
II - utilização de serviço pelo estabelecimento. 

 
O julgador singular, fundamentado em resultado de revisão fiscal 

realizada nos autos (fls. 29 a 30), decidiu pela procedência em parte do lançamento, 
condenando o sujeito passivo ao recolhimento da multa formal de R$ 106.676,85 (cento e 
seis mil, seiscentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), resultante da 
aplicação de 25% sobre a base de cálculo de R$ 426.707,41 (quatrocentos e vinte e seis 

https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/SINIEF/CVSN_70.htm#A70


 

mil, setecentos e sete reais e quarenta e um centavos), apurada na revisão, consoante a 
Sentença n°1456/2016 - JULP (fls. 34 a 35). 

 
A Fazenda Pública, em recurso à Câmara Julgadora, apoiando-se 

em relato da autoridade fiscal revisora, às folhas 59/60 dos autos, pede reforma da 
sentença singular para seja julgado parcialmente procedente o lançamento, exigindo a 
multa formal no valor total de R$ 851.660,96, equivalente a 25% de R$ 3.406.643,84. 

 
Não vejo como prover o recurso da Fazenda Pública, tendo em vista 

que o revisor concluiu que, considerando todas as retificações realizadas pelo contribuinte, 
o mesmo deixou de registrar na Escrituração Fiscal Digital – EFD, no período de 
julho/2013 a julho/2014, notas fiscais de entrada no valor total de R$ 426.707,41 
(quatrocentos e vinte e seis mil, setecentos e sete reais e quarenta e um centavos), 
conforme se vê às fls. 60 (último parágrafo), e, aplicado o percentual de 25% sobre esse 
valor (base de cálculo da multa), obtém-se a multa no valor de R$ 106.676,85 (cento e 
seis mil, seiscentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos). 

 
Por outro lado, as retificações da EFDs de julho, agosto, novembro e 

dezembro de 2013 e de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e julho de 2014 ocorreram 
antes da data da autuação, já que o sujeito passivo foi notificado do lançamento apenas 
em 05.01.2015 (fls. 07). 

 
Prosseguindo no voto, observo que o sujeito passivo, em seu 

recurso, considera correta a aplicação da multa prevista no art. 71, VII, “c”, do CTE, 
relativamente aos meses de julho, agosto, novembro e dezembro de 2013 e março e julho 
de 2014, porque houve a falta de registro de documentos fiscais no livro escriturado, 
pedindo a aplicação da forma privilegiada prevista no § 8° do art. 71 do mesmo CTE. 

 
Defiro a aplicação da forma privilegiada prevista no § 8° do art. 71 do 

CTE, dispositivo a seguir reproduzido, em relação ao período autuado, pelo fato da 
irregularidade não ensejar sonegação de tributo. 

 
Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 

 
§ 8º Quando da prática das irregularidades descritas nos incisos V ao XII 
deste artigo não resultar, ainda que indiretamente, falta de pagamento de 
imposto, a multa aplicável corresponderá a 50% (cinqüenta por cento) do 
valor fixado para a respectiva infração. 

 
Quanto aos meses de setembro e outubro de 2013 e junho e julho de 

2014, por não ter conseguido escriturar o bloco “C” da escrita fiscal digital, a recorrente 
pede a aplicação da multa prevista no art. 71, XIX, “b”, do CTE: 

 
Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 

[...] 
XIX - no valor de R$ 327,15 (trezentos e vinte e sete reais e quinze 
centavos), por livro ou documento e por mês ou fração: 
 
b) pela falta de escrituração de livro fiscal no prazo estabelecido; 

[...] 
 
Indefiro esse pedido, pois a acusação é de falta de registro de 

documento fiscal relativo à aquisição de mercadoria, apenada pela multa prevista no art. 
71, VII, “c”, do CTE: 



 

 
Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 

[...] 
VII - de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da operação ou da 
prestação: 
[...] 
c) pela falta de registro ou pelo registro com valor incorreto de documento 
relativo à entrada, aquisição ou utilização de mercadorias, bens e serviços; 

[...] 
 
Alternativamente, a recorrente pede a aplicação do art. 71, inciso 

XXII, do CTE, ou ainda o inciso XXIII do art. 71 do CTE, permitido pelo do §7°, B, inciso II, 
do mesmo diploma legal, conforme jurisprudência deste Conselho Pleno.  

 
Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 

[...] 
XXII - por arquivo magnético contendo informação relacionada à operação 
ou prestação realizadas, pela falta de entrega ou remessa, sucessiva e 
cumulativamente, no valor de: 

[...] 
 

XXIII - por arquivo magnético apresentado com omissão de registro ou com 
informação incorreta ou incompleta referente a qualquer campo de registro, 
inclusive aquele que apresente valor de operação ou prestação divergente 
com o valor da operação ou prestação realizada pelo contribuinte, 
sucessiva e cumulativamente, no valor de: 
 
a) R$ 935,31 (novecentos e trinta e cinco reais e trinta e um centavos); 

[...] 
 

§ 7º-B Nos casos em que a legislação tributária permita ou exija a 
substituição de documento ou livro fiscal por arquivo magnético, cuja 
remessa ao fisco seja obrigatória, deve ser observado o seguinte, para fins 
de aplicação das multas previstas neste artigo: 
[...] 
II - nas demais hipóteses, aplica-se a multa relativa à falta de remessa ou 
de entrega de arquivo magnético, à omissão de registro ou a informação 
incorreta ou incompleta referente a qualquer campo de registro, conforme o 
caso. 

 
Não vejo possibilidade de aplicação da multa prevista do art. XXII, do 

CTE, pleiteada pela recorrente, porque não houve falta de entrega ou de remessa de 
arquivo magnético. Também não vejo possibilidade de aplicação da multa prevista no 
inciso seguinte, XXIII, porque os arquivos originais estavam “zerados”, relativo ao período 
pleiteado, alusivos às últimas EFDs transmitidas, fato apurado na diligência (fls. 60). 
 

A recorrente ainda fala em jurisprudência deste Conselho, juntando 
Certidão alusiva ao julgamento do PAT n°4011500310022 (fls. 94). Ora, o referido PAT 
refere-se a exigência fiscal decorrente de apresentação de Escrituração Fiscal Digital – 
EFD com omissão de registros, diversa da exigência formulada no presente PAT, que é 
alusiva a falta de registro de documento relativo à aquisição de mercadoria. 

 
Devo lembrar que o sujeito passivo, ao se manifestar sobre o 

resultado da revisão fiscal, afirma ter feito uma análise na empresa e realmente não foram 
encontradas as notas fiscais que resultaram no valor apurado pela revisão (notas fiscais 
remanescentes), conforme se vê à fls. 57 (final), então correto a conclusão da revisão. 



 

 
Ante o exposto, conheço de ambos os recursos, nego provimento ao 

de ofício, provejo parcialmente o voluntário, para manter a sentença singular que 
considerou parcialmente procedente o auto de infração no valor da multa formal de R$ 
106.676,85 (cento e seis mil, seiscentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), 
porém, acolhendo a aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º, do art. 71, do CTE. 
Rejeito a adequação da penalidade para a prevista no art. 71, XXIII, "a", do CTE. 

 
 

Sala das sessões, em 09 de dezembro de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01943/16 
 
Relator: Conselheiro Maurício Ribeiro de Paiva 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade do auto de 
infração por cerceamento do direito de defesa. Rejeitada. 
Obrigação acessória. Multa formal. Falta de escrituração de 
documentos fiscais de entradas no livro próprio. Procedência.  
 
1. Fica afastada a hipótese de nulidade do lançamento por 
cerceamento do direito de defesa, quando não comprovada, no 
curso da ação, a ocorrência dos incidentes formais que 
prejudicam a apreciação do mérito do ato administrativo;  
 
2. Prevalece a exigência fiscal quando restar provado nos autos, 
que houve descumprimento de obrigação de escrituração das 
notas fiscais de entrada emitidas eletronicamente. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de setembro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito 
de defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Mauricio Ribeiro de Paiva, Nislene 
Alves Borges e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. Quanto ao mérito, por unanimidade de 
votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Mauricio Ribeiro de Paiva, Nislene Alves Borges e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. E, por 
maioria de votos, acolher a adequação da penalidade para a prevista no art. 71, inciso 
XXIII, alínea "a", da Lei 11.651/91, reduzindo o valor da multa formal para R$ 27.597,96 
(vinte e sete mil, quinhentos e noventa e sete reais e noventa e seis centavos) . Foram 
vencedores os Conselheiros Mauricio Ribeiro de Paiva e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. 
Vencida a Conselheira Nislene Alves Borges. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo deixou de escriturar 
no Livro Registro de Entradas da Escrituração Fiscal Digital – EFD, no período 
compreendido entre 01/01/2012 a 31/12/2014, as notas fiscais eletrônicas de entradas 
constantes em anexo. Em consequência, fica sujeito à multa formal de 25% sobre o valor 
das operações, juntamente com os acréscimos legais. 

 
Como dispositivo legal infringido foi apontado o artigo 64, §2º, da Lei 

nº 11.651/91, combinado com os artigos 308, 310 e 356-C, §1º, inciso I, todos do Decreto 
nº 4.852/97, tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso VII, alínea “c”, 
da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 13.446/1999. 

 
O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 03/15. 
 
Devidamente intimado em Primeira Instância, o sujeito passivo 

ingressa com Impugnação às fls. 19/21, arguindo, em sede de preliminar, nulidade do auto 
de infração por cerceamento do direito de defesa, por estar o auto de infração eivado de 



 

vícios que impossibilitam o pleno conhecimento da irregularidade apontada na inicial. No 
mérito, argui ser indevida a autuação. Finaliza, requerendo que seja declarada a 
improcedência do lançamento. 

 
O julgador singular decide pela procedência do lançamento, 

manifestando o entendimento de que o lançamento fiscal está desprovido de quaisquer 
das hipóteses de nulidades normatizadas pelo artigo 20 da Lei nº 16.469/09. No mérito, 
destaca que a autuada está obrigada a Escrituração Fiscal Digital desde o período de 
julho de 2011, portanto, os registros dos documentos fiscais de entradas cobrados na 
inicial, deveriam ter sido efetuados nos termos do artigo 356-C, §1º, do RCTE. 

 
Intimado da decisão singular (fls. 31/33), o sujeito passivo comparece 

ao processo reiterando os argumentos expendidos anteriormente. Finaliza requerendo a 
improcedência do presente auto de infração. Caso isso não ocorra, requer a aplicação da 
forma mais benéfica da penalidade prevista no §8º do artigo 71 do Código Tributário 
Estadual. 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

 
Analisei detidamente a questão e de plano, acompanhado da 

unanimidade de meus pares, rejeito a preliminar de nulidade do auto de infração, arguida 
pela autuada, por cerceamento do direito de defesa, tendo em vista que o sujeito passivo 
foi legalmente comunicado e compareceu a todas as fases do processo para exercer sua 
oposição, o que significa que teve a exata compreensão da acusação que lhe fora 
imputada e tentou elidi-la tanto na peça impugnatória quanto na recursal. Vale então 
considerar que a aludida preliminar é exercício de retórica jurídica que não dá azo para a 
nulidade do trabalho fiscal e por isso deve ser rejeitada.  

 
No mérito, entendo que o feito em questão deve seguir adiante. 

Considerando que no presente recurso a autuada apenas reitera as alegações apreciadas 
em Primeira Instância, peço vênia a prolatora da sentença “a quo”, julgadora Valéria 
Cristina Batista Fonseca, que ora transcrevo, para utilizá-la como fundamentação de meu 
voto, vez que, a meu ver, a referida decisão exauriu a questão em tela, senão vejamos: 

(...) A autuada está obrigada a Escrituração Fiscal Digital desde o período de 
julho de 2011, portanto, os registros dos documentos fiscais de entradas 
cobrados na inicial, deveriam ter sido efetuados nos termos do artigos 356-C, 
§1º, do RCTE. 

Após a ciência do auto de infração, nesta fase administrativa, foi lhe 
oportunizado o contraditório e ampla defesa, na qual pode se valor de todos 
os meios de prova admitido em direito para refutar a acusação inicial, e seus 
argumentos nesta sentença apreciados. Lembrando que nesta fase 
administrativa os documentos provantes conforme alegados deveriam ter 
sido apresentados com a sua impugnação, artigo 19, §1º, da Lei nº 16.469/09. 

Nesse sentido, considerando viger no processo administrativo tributário o 
princípio da verdade material, caberia à impugnante, no seu exercício ao 
direito de defesa e ao contraditório, após a ciência do auto de infração, trazer 
aos autos provas que pudessem modificar ou extinguir a acusação inicial. No 
caso em comento, deveria fazer constar dos autos a comprovação do registro 
dos documentos fiscais de entrada cobrados na inicial, nos termos da 
legislação tributária. 



 

Pelo exposto, verifica-se que constam dos autos os requisitos e 
pressupostos necessários para a manutenção do crédito tributário, nos 
termos de sua fundamentação legal, pois a defesa não trouxe fato ou 
argumento que acarretasse reparos ou a sua modificação. 

Com isso, conheço da impugnação, nego-lhe provimento, não acato o pedido 
de nulidade por cerceamento do direito de defesa e no mérito decido pela 
PROCEDÊNCIA da acusação fiscal, nos termos lançado. 

 
Com efeito, verifica-se que razão assiste ao nobre julgador de 

primeira instância, vez que todo e qualquer documento fiscal de entrada deve ser 
escriturado no Livro de Registro de Entradas, não importando qual a destinação dada às 
mercadorias, conforme prescrevem os artigos 308, 310 e 356-C, §1º, inciso I, todos do 
Regulamento do Código Tributário Estadual – RCTE.  

Ante o exposto, é forçoso concluir que o histórico contido no auto de 
infração se coaduna com a fundamentação jurídica, ou seja, com os artigos supostamente 
infringidos. Posto isso, entendo que o presente lançamento preenche as condições 
estabelecidas no artigo 160 da Lei nº11.651/91, motivo pelo qual a pretensão fazendária 
deve prosperar.  

No entanto, este Conselho Administrativo Tributário já tem decidido, 
em sede de recurso apreciado pelo Conselho Pleno, que no presente caso cabe a 
adequação da penalidade para a prevista no artigo 71, inciso XXIII, alínea “a”, do Código 
Tributário Estadual, o que implica a redução da penalidade aplicada.  

 
Desta forma, fazendo a adequação da penalidade para a prevista no 

parágrafo anterior, a multa formal passa a ser a exigida, conforme discriminado abaixo: 

 
REFERÊNCIA MULTA (ART. 71, XXIII, “A”, CTE) 

02/2012 A 02/2012 R$ 713,86 

03/2012 A 03/2012 R$ 713,86 

04/2012 A 04/2012 R$ 713,86 

05/2012 A 05/2012 R$ 713,86 

06/2012 A 06/2012 R$ 713,86 

07/2012 A 07/2012 R$ 713,86 

08/2012 A 08/2012 R$ 713,86 

09/2012 A 09/2012 R$ 713,86 

10/2012 A 10/2012 R$ 713,86 

11/2012 A 11/2012 R$ 713,86 

12/2012 A 12/2012 R$ 713,86 

01/2013 A 01/2013 R$ 713,86 

02/2013 A 02/2013 R$ 771,69 

03/2013 A 03/2013 R$ 771,69 

04/2013 A 04/2013 R$ 771,69 

05/2013 A 05/2013 R$ 771,69 

06/2013 A 06/2013 R$ 771,69 



 

07/2013 A 07/2013 R$ 771,69 

08/2013 A 08/2013 R$ 771,69 

09/2013 A 09/2013 R$ 771,69 

10/2013 A 10/2013 R$ 771,69 

11/2013 A 11/2013 R$ 771,69 

12/2013 A 12/2013 R$ 771,69 

01/2014 A 01/2014 R$ 771,69 

02/2014 A 02/2014 R$ 814,28 

03/2014 A 03/2014 R$ 814,28 

04/2014 A 04/2014 R$ 814,28 

05/2014 A 05/2014 R$ 814,58 

06/2014 A 06/2014 R$ 814,28 

07/2014 A 07/2014 R$ 814,28 

08/2014 A 08/2014 R$ 814,28 

09/2014 A 09/2014 R$ 814,28 

10/2014 A 10/2014 R$ 814,28 

11/2014 A 11/2014 R$ 814,28 

12/2014 A 12/2014 R$ 814,28 

01/2015 A 01/2015 R$ 814,28 

TOTAL R$ 27.597,96 

 
 
Assim, rejeito a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela 

autuada, por cerceamento do direito de defesa. No mérito, conheço do recurso, nego-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. E, por maioria de votos, acolho a adequação da penalidade para a prevista no 
artigo 71, inciso XXIII, alínea “a”, da Lei nº 11.651/91, reduzindo o valor da multa formal 
para R$ 27.597,96 (vinte e sete mil, quinhentos e noventa e sete reais e noventa e seis 
centavos). 

 
 

Sala das sessões, em 09 de dezembro de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01946/16 
 
Relator: Conselheiro Aldeci de Souza Flor 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Apresentação da 
Escrituração Fiscal Digital (EFD) com omissão de registro 
relativo ao livro Registro de Entradas. Procedência. Decisão 
unânime.  
 
1. O contribuinte deve utilizar a EFD para efetuar a escrituração 
dos seguintes livros fiscais (Ajuste SINIEF 2/09, cláusula 
primeira, § 3º): I - Registro de Entradas; (RCTE, Art. 356-C, § 1º, 
inciso I). 
 
2. O arquivo digital da EFD deve ser gerado pelo contribuinte de 
acordo com as especificações do leiaute definido em Ato 
COTEPE e deve conter a totalidade das informações econômico-
fiscais e contábeis correspondentes ao período compreendido 
entre o primeiro e o último dia do mês (RCTE, art. 356-F.). 
 
3. Aplica-se a multa relativa a irregularidades apresentadas em 
documentos ou livros fiscais impressos, nas hipóteses de 
incorreções relativas à alíquota ou aos valores da operação ou 
da prestação, da base de cálculo, do crédito ou do débito do 
imposto; nas demais hipóteses, aplica-se a multa relativa à falta 
de remessa ou de entrega de arquivo magnético, à omissão de 
registro ou a informação incorreta ou incompleta referente a 
qualquer campo de registro, conforme o caso. (CTE, art. 71, § 7-
B, incisos I e II).  
 
4. O sujeito passivo submete-se à penalidade estabelecida no 
art. 71, XXIII, "a", "b" ou "c" do CTE em decorrência da 
apresentação de arquivo magnético com omissão de registro ou 
com informação incorreta ou incompleta referente a qualquer 
campo de registro, inclusive aquele que apresente valor de 
operação ou prestação divergente com o valor da operação ou 
prestação realizada pelo contribuinte. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 11 
de outubro de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe  provimento para julgar parcialmente procedente o auto de infração 
no valor da multa formal de R$ 4.079,22 (quatro mil e setenta e nove reais e vinte e dois 
centavos), com adequação ao art. 71, XXIII, "a", do CTE, (6 x R$679,87).  Foram 
vencedores os Conselheiros Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, Elias Alves dos 
Santos, Talita Pimenta Félix, José Pereira D'abadia, João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo 
Carvalho, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Mauricio Ribeiro de Paiva, 
Nivaldo José Mendes, Rickardo de Souza Santos Mariano e Valdir Mendonça Alves. 
Vencidos os Conselheiros Washington Luis Freire de Oliveira, Marlene Maria da Silva 
Ruguê Bernardes, Nislene Alves Borges, Gilmar Rodrigues de Almeida, Mário de Oliveira 
Andrade, Lidilone Polizeli Bento e Heli José da Silva, que votaram conhecendo do Pedido 



 

de Revisão Extraordinária, dando-lhe provimento para considerar procedente em parte o 
auto de infração no valor da multa formal de R$ 53.845,97 (cinqüenta e três mil, oitocentos 
e quarenta e cinco reais e noventa e sete centavos). 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Informa a peça inicial que o sujeito passivo "Deixou de escriturar no livro 
registro de entradas as NOTAS FISCAIS ELETRONICAS-NFE de n.s. diversos, conforme 
uma mídia de CD anexa, conforme demonstrativo e documentos anexos. Em 
consequência, fica sujeito a multa de 25% do valor da operação (ou prestação), 
juntamente com os acréscimos legais." 

 
Foi dado como infringido o artigo 64 da Lei 11.651/91, c/c art. 308 do 

Decreto 4.852/97 e aplicada a penalidade prevista no artigo 71, inciso VII, alínea "c" da Lei 
11651/1991, c/ redação da Lei 13.446/1999. 

 
Os autos foram instruídos com mídia digital (CD) com relação das notas 

fiscais eletrônicas não registradas e cópias da Escrituração Fiscal Digital – EFD de 2011, 
com comprovante de seu recebimento pelo sujeito passivo. 

 
Regularmente intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação em 

primeira instância (fls. 15/19). Alega que por problemas técnicos apresentou 
primeiramente a EFD com informações zeradas; que em 15/08/2012, portanto, antes da 
lavratura do auto de infração, apresentou arquivos de retificação da EFD, nos termos do 
artigo 356-O do Decreto 4.852/97, nos quais consta o registro de todas as notas fiscais em 
questão. Junta aos autos cópias das notas fiscais e cópias dos recibos de entrega da EFD 
com respectivos registros fiscais (fls. 20/1909). 

 
Ao final, solicita a improcedência do auto de infração. 
 
Às fls.1911, Despacho do julgador singular, para agente do Fisco aferir a 

regularidade da retificação da EFD. 
  
O autor da revisão, às fls. 1913, afirma: “(...) procedemos à diligência e 

verificamos que de fato o contribuinte efetuou a regularidade da retificação da EFD, antes 
da notificação de lançamento que embasou o presente lançamento.  

 
Embora foram verificadas algumas pendências nos registros de notas 

fiscais apurados neste momento, os quais serão objeto de novas autuações. ” 
 
Por meio do despacho nº 268/14-JULP (fls. 1917/1918), os autos foram 

remetidos à Delegacia Regional de Fiscalização de Luziânia para que, à vista das 
alegações e documentação apresentada pelo sujeito passivo, fosse verificada a 
regularidade da retificação da EFD e se todas as notas fiscais autuadas se encontram 
devidamente registradas, revisando o lançamento, se for o caso. 

 
A autoridade fiscal autuante, em resposta (fls. 1939), informa que mesmo 

após o sujeito passivo ter promovido a retificação da Escrituração Fiscal Digital, algumas 
notas fiscais eletrônicas ainda se encontram sem o devido registro. Apresenta, às fls. 
1920/1929, a relação destas notas fiscais com respectivos valores, data e chaves de 
acesso, bem como novos valores para o lançamento. 

 



 

Intimado do resultado da diligência, fls. 1943, o sujeito passivo não se 
manifesta.  

 
O julgado singular, conforme sentença de fls. 1945/1948), julgou 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o auto de infração, no valor da multa formal de R$ 
53.925,30, conforme discriminado às fls. 1946. 

 
A Representação Fazendária concordou com a decisão singular (fls. 

1948). 
 
O sujeito passivo se torna perempto, conforme documento de fls. 1951. 
 
O contribuinte apresenta Pedido de Revisão Extraordinária (fls. 

1954/1955), alegando haver encontrado duas notas fiscais que estavam devidamente 
escrituradas. Pede a exclusão dessas notas fiscais do levantamento fiscal.  

 
Às fls. 1967, despacho do Presidente do Conselho Administrativo 

Tributário para o sujeito passivo carrear provas para os autos no sentido de que as 
referidas notas fiscais estavam escrituradas. 

 
O sujeito passivo se manifesta e apresenta mais documentos (fls. 

1971/1973). 
 
O Presidente do Conselho Administrativo Tributário (CAT), mediante o 

Despacho 1995/2016-CAT (fls. 1976), admite o Pedido de Revisão Extraordinária, ao 
constatar que as notas fiscais de números 65002, no valor de R$ 202,57, e 65004, no 
valor de R$ 115,07, que constam da relação de NFE não registradas constante do 
demonstrativo anexo ao auto de infração (CD de fls. 08), foram devidamente registradas 
conforme documento de fls. 1973. Afirma haver constatado, também, que a data de 
recebimento da EFD retificadora relativa ao período em que essas notas fiscais foram 
registradas é anterior à autuação.   

 
Por último, o presente pedido de revisão extraordinária foi encaminhado a 

este Conselho Pleno para apreciação, nos termos do disposto no inciso II do § 4º do artigo 
43 da Lei 16.469/09.  

  
É o relatório 
 

V O T O 
 
O sujeito passivo é acusado de apresentar o arquivo digital relativo à 

Escrituração Fiscal Digital - EFD, referente aos meses de julho/11 a dezembro/2011, com 
omissão do registro das Notas Fiscais de Entrada (Registro C100). 

 
A autoridade fiscal propôs a penalidade prevista no artigo 71, inciso VII, 

alínea "c" da Lei 11651/1991, c/ redação da Lei 13.446/1999, que assim determina: 
 
“Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
 
(...) 
 
VII - de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da operação ou da prestação: 
 
(...) 



 

 
c) pela falta de registro ou pelo registro com valor incorreto de documento relativo 
à entrada, aquisição ou utilização de mercadorias, bens e serviços;” 

 
Relativamente à Escrituração Fiscal Digital – EFD, transcrevemos, a 

seguir, seguintes fragmentos do texto do GUIA PRÁTICO DA ESCRITURAÇÃO FISCAL 
DIGITAL – EFD ICMS/IPI (Versão 2.0.19 Atualização: 05/05/2016): 

 
“ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL – EFD-ICMS/IPI  

 
Dispõe o Convênio ICMS nº 143, de 15 de dezembro de 2006 e 

posteriormente o Ajuste Sinief 02, de 03 de abril de 2009, acerca da instituição 
da Escrituração Fiscal Digital – EFD-ICMS/IPI - em arquivo digital, de uso 
obrigatório para os contribuintes do Imposto sobre Operações Relativas à 
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS e/ou do Imposto sobre 
Produtos Industrializados – IPI - e que se constitui de um conjunto de 
registros de apuração de impostos, referentes às operações e prestações 
praticadas pelo contribuinte, bem como de documentos fiscais e de outras 
informações de interesse dos fiscos das unidades federadas e da Secretaria da 
Receita Federal do Brasil.  

 
O contribuinte deve gerar e manter uma EFD-ICMS/IPI para cada 

estabelecimento, devendo esta conter todas as informações referentes aos 
períodos de apuração do (s) imposto (s).  

 
Estabelecem ainda os referidos Convênio e Ajuste que o contribuinte 

deve manter todos os documentos fiscais que deram origem à escrituração, na 
forma e prazos estabelecidos para a guarda de documentos fiscais na legislação 
tributária, observados os requisitos de autenticidade e segurança nela previstos. ” 
(Destaque nosso). 

 
“2. REGISTROS:  

 
Os registros são compostos de campos que devem ser 

apresentados de forma sequencial e conforme estabelecido no leiaute do 
respectivo registro com todos os campos previstos independentemente de 
haver ou não informação a ser prestada naquele campo (a exclusão de 
campos ocasiona erro na estrutura do registro).  

 
Dentro da hierarquia, a ordem de apresentação dos registros é 

sequencial e ascendente.  
 
Todos os registros com a observação de “registro obrigatório” devem 

constar do arquivo. ” (Destaque nosso). 

 
“BLOCO C: DOCUMENTOS FISCAIS I - MERCADORIAS (ICMS/IPI) 
 
(...) 
 
REGISTRO C100: NOTA FISCAL (CÓDIGO 01), NOTA FISCAL AVULSA 
(CÓDIGO 1B), NOTA FISCAL DE PRODUTOR (CÓDIGO 04), NF-e (CÓDIGO 
55) e NFC-e (CÓDIGO 65).  
 

Este registro deve ser gerado para cada documento fiscal código 
01, 1B, 04, 55 e 65 (saída), conforme item 4.1.1 do Ato COTEPE/ICMS nº 09, de 
18 de abril de 2008, registrando a entrada ou saída de produtos ou outras 



 

situações que envolvam a emissão dos documentos fiscais mencionados. 
As NFC-e – código 65 não devem ser escrituradas nas entradas.  

 
A partir do mês de referência abril de 2012, a informação do campo 

CHV_NFE passa a ser obrigatória em todas as situações, exceto para NFe com 
numeração inutilizada (COD_SIT = 05). IMPORTANTE: para documentos de 
entrada, os campos de valor de imposto, base de cálculo e alíquota só devem ser 
informados se o adquirente tiver direito à apropriação do crédito (enfoque do 
declarante).” (Destaque nosso). 

 
No sentido de tipificar as penalidades a serem aplicadas nos casos de 

irregularidades ocorridas no tocante à apresentação da Escrituração Fiscal Digital – EFD e 
também em relação às demais infrações, com vigência a partir de 25/04/11, foi 
acrescentado o § 7-B ao artigo 71 do Código Tributário Estadual (CTE), que estabelece:  

 
“§ 7º-B Nos casos em que a legislação tributária permita ou exija a substituição 
de documento ou livro fiscal por arquivo magnético, cuja remessa ao fisco seja 
obrigatória, deve ser observado o seguinte, para fins de aplicação das multas 
previstas neste artigo: 
 
I - aplica-se a multa relativa a irregularidades apresentadas em documentos 
ou livros fiscais impressos, nas hipóteses de incorreções relativas à 
alíquota ou aos valores da operação ou da prestação, da base de cálculo, do 
crédito ou do débito do imposto;  
 
II - nas demais hipóteses, aplica-se a multa relativa à falta de remessa ou de 
entrega de arquivo magnético, à omissão de registro ou a informação incorreta 
ou incompleta referente a qualquer campo de registro, conforme o caso." 
(Destacou-se). 
 

É fato que a irregularidade que se cuida nesta autuação não diz respeito a 
INCORREÇÕES relativas à alíquota ou aos valores da operação ou da prestação, da base 
de cálculo, do crédito ou do débito do imposto. A infração em discussão diz respeito à 
apresentação de Escrituração Fiscal Digital – EFD com OMISSÃO DE REGISTROS 
(C100).  

 
O sujeito passivo apresentou a EFD sem informar no livro Registro de 

Entradas documentos fiscais relativos à entrada de mercadorias em seu estabelecimento. 
Portanto, apresentou a EFD com omissão de registro. Nessa situação, a penalidade 
aplicável em decorrência da infração praticada pelo sujeito passivo deve ser aquela que 
atende ao disposto no inciso II do § 7-B do artigo 71 do CTE, conforme se pode 
depreender do teor do dispositivo acima transcrito.  

 
É de se destacar que o órgão julgador tem o dever de zelar pela correta 

aplicação da legislação tributária, nos termos do disposto no artigo 2º da Lei 16.469/09: 
“Art. 2º Os servidores e agentes públicos envolvidos no Processo Administrativo Tributário 
têm o dever de zelar pela correta aplicação da legislação, pugnando pela defesa do 
interesse público, da legalidade e da preservação da ordem jurídica.” (Destaque nosso).  

 
Assim, por força do disposto no inciso II do § 7-B do artigo 71 do CTE, 

deve haver a adequação da penalidade para a prevista no artigo 71, inciso XXIII, alínea 
"a", da Lei nº 11.651/91, por ser essa a pena típica para a infração em tela. Vejamos: 

 
"Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
 
(...) 



 

 
XXIII - por arquivo magnético apresentado com omissão de registro ou com 
informação incorreta ou incompleta referente a qualquer campo de registro, 
inclusive aquele que apresente valor de operação ou prestação divergente com o 
valor da operação ou prestação realizada pelo contribuinte, sucessiva e 
cumulativamente, no valor de: 
 
a) R$ (...)”. 

 
A irregularidade ocorreu nas EFDs relativas aos meses de 07/2011 a 

12/2011, em relação a esse período o valor da penalidade por cada EFD apresentada 
como omissão de registro é de R$ 679,87, assim, o total da multa formal é de R$ 4.079,22 
(6 x 679/,87). 

 
Diante do exposto, conheço do Pedido de Revisão Extraordinária, dou-lhe 

provimento, para julgar procedente em parte o auto de infração, com a adequação da 
penalidade para a prevista no art. 71, inciso XXIII, alínea "a", da Lei nº 11.651/91, 
importando a multa no valor de R$ 4.079,22 (quatro mil setenta e nove reais vinte e dois 
centavos).  

 
 

Sala das sessões plenárias, em 14 de dezembro de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01948/16 
 
Relator: Conselheiro Edson Abrão da Silva 
 

 
EMENTA: ICMS. Multa formal. Escrituração Fiscal Digital - EFD.   
Livro Registro de Saída de Mercadoria, não escriturado. 
Omissão de recolhimento do imposto. Parcialmente procedente. 
Decisão não unânime. Adequação da penalidade para o art. 71, 
XXIII, "a" combinado com o § 9º, I do CTE. Aplicada. Decisão não 
unânime.          
  
Julga-se parcialmente o lançamento quando a instrução 
processual apontar, inclusive por meio de diligência, que o polo 
passivo atendeu parcialmente a exigência vestibular, 
adequando-se a penalidade de conformidade com orientação 
explicitadas em lei. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 11 
de outubro de 2016, decidiu, por maioria de votos,conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária,  por maioria de votos, conhecer do Pedido de Revisão Extraordinária, dar-
lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de infração no valor do 
ICMS de R$ 1.487,29 (um mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e vinte e nove 
centavos), e a multa formal  no valor de R$ 7.543,41 (sete mil, quinhentos e quarenta e 
três reais e quarenta e um centavos), com adequação da penalidade para o art. 71, XXIII, 
"a" combinado com o § 9º, I do CTE. Foram vencedores os Conselheiros Edson Abrão da 
Silva, Nivaldo José Mendes, Rickardo de Souza Santos Mariano, Valdir Mendonça Alves, 
Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, Elias Alves dos Santos, Talita Pimenta Félix, José 
Pereira D'abadia, João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho e Masayuki Missao. 
Vencidos os Conselheiros Mário de Oliveira Andrade, Lidilone Polizeli Bento, Heli José da 
Silva, Washington Luis Freire de Oliveira, Marlene Maria da Silva Rugue Bernardes,  
Nislene Alves Borges, Gilmar Rodrigues de Almeida e Victor Augusto de Faria Morato, que 
votaram conhecendo do recurso , dando-lhe parcial provimento para reformar a decisão 
cameral e considerar procedente em parte o auto de infração no valor do ICMS de R$ 
1.487,29 (um mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e vinte e nove centavos), e a multa 
formal originária do lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o sujeito passivo, em 
epígrafe, deixou de escriturar o livro Registro de Saída de Mercadoria relativo à 
Escrituração Fiscal Digital - EFD, no período compreendido de 01/10/2012 a 31/07/2013, a 
totalidade das notas fiscais de saídas de mercadorias tributadas, conforme demonstrativos 
anexos, relativos aos documentos fiscais eletrônicos emitidos. Em consequência, deverá 
pagar o imposto destacado nos documentos fiscais, na importância de R$ 147.919,94 
(cento e quarenta e sete mil, novecentos e dezenove reais e noventa e quatro centavos).
  

A base legal dada por infringida foi assim descrita:  Art. 64, §2º, da 
Lei 11.651/1991, c/c arts. 88, §1º, III; 313; 314 e 356-C, §1º, II do Decreto 4.852/1997. 
Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, X, "a", §9º I da Lei 11.651/1991 
c/ redação da Lei 11750/1992.  



 

  
Instruindo o feito em sua fase cognitiva, o autuante acostou aos 

autos os documentos de fls. 03/16. 
  
Intimada, nos termos da lei, para pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação a primeira instância, conforme documentos de fls. 17/18, a polo 
passivo manteve-se inerte e motivou o Termo de Revelia de fs. 19.  

  
Novamente intimado, desta feita em segunda instância, conforme fls. 

21/22, o sujeito passivo comparece aos autos, fls. 25/29, na qual alega que não constam 
nos autos a ordem de serviço necessária ao trabalho realizado e que culminou no 
lançamento de ofício ora combalido, lavrado pela agente fiscal nos termos da Lei nº 
13.266, de 16/04/1998. Quanto ao mérito, o impugnante argui sobre a ausência de crédito 
tributário no montante exigido do auto de infração; contesta os levantamentos realizados 
pela agente fiscal e constantes no presente PAT; que o auditor fiscal ao efetivar o referido 
lançamento de ofício, o fez apenas com base nas notas fiscais emitidas, desconsiderando 
outras operações realizadas no período; que o fez desta forma posto que a impugnante, 
por uma inconsistência no sistema, apresentará os arquivos da EFD Fiscal "sem 
movimento". Alega ainda, que os referidos arquivos foram retificados e, desta forma, resta 
o montante principal do débito reduzido para R$ 59.344,28 (cinquenta e nove mil, 
trezentos e quarenta e quatro reais e vinte e oito centavos); que esta redução do quantum 
tributário decorre do fato de que, além das notas fiscais de saída do período (base única 
utilizada pelo autor do lançamento), há as notas fiscais de aquisição de mercadorias, que 
face ao princípio da não comutatividade, devem ser consideradas, assim o sendo no 
arquivo retificador da EFD fiscal. Ao final, requer o reconhecimento da nulidade 
substancial do lançamento de ofício e que seja julgado pela procedência parcial.   

  
Instrui a peça defensória com comprovantes da retificação da EFD 

fiscal, bem como suas respectivas apurações e outros documentos (fls. 30/93).  
 
Por meio Resolução n° 81/2014, fls. 98, a Terceira Câmara do 

Conselho Administrativo Tributário, decidiu, encaminhar o presente processo ao Setor de 
Preparo Processual - SEPRE, para que se intime o sujeito passivo, a apresentar original 
da procuração, bem como os documentos pessoais do representante legal, e respectivo 
contrato social da empresa, solicitar ainda a retirada da mídia, para caso queira, 
manifeste-se quanto ao seu teor. 

 
O sujeito passivo foi intimado, conforme documentos de fls. 99. 
 
A egrégia Terceira Câmara Julgadora, decidiu, por unanimidade de 

votos, acolher a preliminar de perempção da impugnação, arguida pelo Relator, 
Conselheiro José Luiz Rosa, em decorrência da não apresentação da procuração original, 
fls. 101. 

 
Dirigindo-se ao presidente deste Conselho Administrativo Tributário, 

com pedido de Revisão Extraordinária, o polo passivo alega que não está correta a 
autuação, que houve falha na intimação, em segunda instância, vez que deveria ter sido 
encaminhada ao sujeito passivo, conforme determina a resolução de fl. 98; que foi 
direcionada à advogada, subscritora da peça impugnatória; que houve impedimento 
funcional por ausência de Ordem de Serviço e retificação das EFDs do período que 
consignaram aquisições de mercadoria, cujos créditos deveriam ser deduzidos do valor 
apurado a pagar; que efetuou parcelamento. Acosta aos autos documentos, para 
comprovar o alegado, fls. 104 a 111. Junta documentos, fls.  112/146. 



 

 
Por meio do Despacho nº. 1032/2015 – PRES. O ilustre presidente 

desta Casa Julgadora determina que o feito seja remetido em diligência para que um dos 
autuantes examine as informações constantes dos documentos fiscais digitais, refazendo 
o levantamento do ICMS devido, considerando os créditos destacados nos documentos 
fiscais de entrada, observando a legitimidade e as condições estabelecidas na legislação 
tributária quando ao crédito tributário, para compensar com o total dos débitos referentes 
aos documentos fiscais de saída emitidos, fls. 147/148. 

 
O trabalho revisional, após discorrer sobre a metodologia do trabalho 

realizado, informa que observou a legitimidade tanto dos créditos referentes aos 
documentos fiscais de entrada, quanto aos débitos referentes aos documentos fiscais de 
saída; que apurou saldo devedor de ICMS do mês de maio de 2013 no valor de R$ 
2783,99 e o saldo devedor do ICMS do mês de junho de 2013 no valor de R$ 22.474,30; 
quanto aos demais meses, o saldo do ICMS ficou credor; fl. 153; acosta a este volume 
planilhas, fls. 154/ 176.   

 
Pelo Despacho de fls. 177/178 – PRES. O presidente deste 

Conselho Administrativo Tributário considera que pelo exame dos autos, após o trabalho 
revisional, constatou que restou demonstrado erro de fato, requisito necessário para a 
admissibilidade do pedido de revisão extraordinária, implicando em alteração parcial do 
lançamento, uma vez que as considerações fiscais explicitadas em relatório e planilhas, 
acostados ao processo, fls. 153 a 173, modificam parcialmente o valor do crédito tributário 
apurado na inicial. Determina, entre outras providências, o encaminhamento do feito para 
julgamento pelo Conselho Pleno, fls.176/177.      

 
 
É o relatório.  
 

VOTO 
 

Reporto-me à tarefa revisional, sempre merecedora de fé, onde a 
autoridade fiscal, aponta que realizou os levantamentos da Auditoria Apuração de Ofício 
do ICMS, referente aos períodos de 01/10/2012 a 31/12/2012 e 01/01/2013 a 31/07/2013 e 
que como resultado, após os levantamentos realizados,  observou a legitimidade tanto dos 
créditos referentes aos documentos fiscais de entrada, quanto aos débitos referentes aos 
documentos fiscais de saída; que apurou saldo devedor de ICMS do mês de maio de 2013 
no valor de R$ 2783,99 e o saldo devedor do ICMS do mês de junho de 2013 no valor de 
R$ 22.474,30; quanto aos demais meses, o saldo do ICMS ficou credor. 

 
Destaco que o resultado da revisão esclareceu a questão, motivo 

pela qual a adoto para fundamentar a minha decisão de julgar parcialmente procedente o 
lançamento, no valor do ICMS de R$ 25.258,29 (vinte cinco mil, duzentos e vinte oito reais 
e vinte nove centavos). 

 
Infiro, entretanto, que no levantamento revisional, não foi 

considerado o pagamento de fl. 118 de maio de 2013, no valor de R$ 1297,00 (um mil, 
duzentos e noventa e sete reais), e de junho de 2013 de R$ 22.474,00 (vinte dois mil, 
quatrocentos e setenta e quatro reais), valores estes que devem ser abatidos do imposto a 
ser exigido do contribuinte. Ficando a importância remanescente de maio e junho, 
respectivamente no “quantum” de R$1486,99 e R$ 0,30, cujo resultado final que deverá 
ser recolhido aos cofres da Fazenda na importância de no valor do ICMS de R$ 1.487,29 
(um mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e vinte e nove centavos). 



 

 
Além do valor supra, deve ser considerado ainda, a importância 

referente à multa formal de R$ 7.543,41 (sete mil, quinhentos e quarenta e três reais e 
quarenta e um centavos), com adequação da penalidade para o art. 71, XXIII, "a" 
combinado com o § 9º, I do CTE, “verbis”: 

 
Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas:  
 
[...]   

 
XXIII - por arquivo magnético apresentado com omissão de registro ou com 
informação incorreta ou incompleta referente a qualquer campo de registro, 
inclusive aquele que apresente valor de operação ou prestação divergente 
com o valor da operação ou prestação realizada pelo contribuinte, 
sucessiva e cumulativamente, no valor de: 
 
a) R$ 935,31 (novecentos e trinta e cinco reais e trinta e um centavos); 
 
[...] 

         
§ 9º Se da prática das irregularidades descritas nos incisos V e seguintes 

do caput deste artigo resultar diretamente omissão de pagamento do 
imposto, a multa neles prevista será aumentada do valor correspondente à 
aplicação dos percentuais abaixo, sobre o valor do imposto não pago: 
 
I - 60% (sessenta por cento), observado o disposto no inciso seguinte; 

 
Assim, voto conhecendo do Pedido de Revisão Extraordinária, 

dando-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de infração no 
valor do ICMS de R$ 1.487,29 (um mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e vinte e nove 
centavos), e a multa formal no valor de R$ 7.543,41 (sete mil, quinhentos e quarenta e três 
reais e quarenta e um centavos), com adequação da penalidade para o art. 71, XXIII, "a" 
combinado com o § 9º, I do CTE.           

 
 

Sala das sessões plenárias, em 14 de dezembro de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01952/16 
 
Relator: Conselheiro José Eduardo Firmino Mauro 
 

 
EMENTA: Preliminar de exclusão de solidário da lide. Acolhida. 
Mérito. ICMS. Apresentação de Escrituração Fiscal Digital – EFD 
com omissão de registros. Pedido de Revisão Extraordinária. 
Procedência. Adequação da penalidade. 
 
1. Não prevendo a legislação solidariedade no caso de 
descumprimento de obrigação acessória (formal), exclui-se o 
solidário de autuação relativa a exigência de multa formal; 
 
2. Admite-se pedido de Revisão Extraordinária apresentado pelo 
sujeito passivo, desde que fundamentado em prova inequívoca 
de erro de fato substancial que implique alteração total ou 
parcial do lançamento; 
 
3. A apresentação de arquivo magnético com omissão de 
registro, enseja a aplicação da multa formal prevista no art. 71, 
XXIII, "a", da Lei n° 11.651/91; 
 
4. Havendo penalidade típica, mais adequada para a infração 
que se discute no processo, adequa-se a penalidade proposta 
no auto de infração para àquela. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 27 
de outubro de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de 
infração no valor da multa formal de R$ 713,86 (setecentos e treze reais e oitenta e seis 
centavos), já com adequação da penalidade para inciso XXIII, "a" do art. 71 do CTE, 
observado o pagamento de fls. 106, para eventual extinção do crédito tributário. Foram 
vencedores os Conselheiros José Eduardo Firmino Mauro, João Divino de Brito, Elias 
Alves dos Santos, Aguinaldo Fernandes de Melo, Masayuki Missao, Victor Augusto de 
Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Luis Antônio da Silva Costa, Nivaldo José Mendes, 
Rickardo de Souza Santos Mariano, Valdir Mendonça Alves, José Luiz Rosa, Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira e Talita Pimenta Félix. Vencidos os Conselheiros Marlene Maria 
da Silva Ruguê Bernardes, Gilmar Rodrigues de Almeida, Lidilone Polizeli Bento, Heli José 
da Silva, José Paixão de Oliveira Gomes e Washington Luis Freire de Oliveira,  que 
votaram conhecendo do Pedido de Revisão Extraordinária, dando-lhe parcial provimento 
para considerar procedente em parte o auto de infração no valor da multa formal de R$ 
2.814,06 (dois mil, oitocentos e quatorze reais e seis centavos), sem adequação da 
penalidade, mas com aplicação do § 8º do art. 71 do CTE.  E, por votação unânime, 
decidiu, acatar a preliminar de exclusão do solidário da lide, OLACIR EUSTÁQUIO DOS 
SANTOS, arguida pela Representação Fazendária. Participaram do julgamento os 
Conselheiros José Eduardo Firmino Mauro, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, 
João Divino de Brito, Elias Alves dos Santos, Aguinaldo Fernandes de Melo, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da 
Silva, Luis Antônio da Silva Costa, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo 
de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, Valdir Mendonça Alves, José Paixão de 



 

Oliveira Gomes, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Talita Pimenta Félix e 
Washington Luis Freire de Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Revisão Extraordinária (fls. 28 a 29) em que o 
sujeito passivo, com fundamento no item 1, alínea "a", inciso II, art. 43 da Lei nº 16.469/09, 
solicita a desconstituição do crédito tributário formalizado por meio do auto de infração em 
epígrafe, referente à exigência de ICMS destacado em documentos fiscais eletrônicos 
emitidos, não escriturados no livro Registro de Saídas relativo à Escrituração Fiscal Digital 
- EFD, no período compreendido de 01.01.2012 a 31.101.2012. 

 
Em suas alegações, a autuada afirma, em síntese, que na autuação 

o agente fiscal desconsiderou a não-cumulatividade do imposto, nos termos do art. 55 do 
CTE. Informa que retificou a EFD originalmente apresentada. 

 
Acosta ao processo, a título de provas, cópia da EFD substituta (fls. 

32 a 33). 
 
O Presidente do Conselho Administrativo Tributário, por meio do 

Despacho nº 178/2015 – PRES (fls. 49 a 50), fundamentado no art. 43, § 2°, da Lei n° 
16.469/09, determina o encaminhamento dos autos ao Setor de Controle e 
Acompanhamento Processual (SECON), para que sejam remetidos à Delegacia Regional 
de Fiscalização de Goiânia a fim de que seu titular, por obséquio, solicite que Autoridade 
Fiscal, preferencialmente o autuante, examine as informações constantes dos documentos 
fiscais digitais, refazendo o levantamento do ICMS devido, considerando os créditos 
destacados nos documentos fiscais de entrada, observando a legitimidade e as condições 
estabelecidas na legislação tributária quanto ao crédito tributário, para compensar com o 
total dos débitos referentes aos documentos fiscais de saída emitidos. 

 
A autora do lançamento, cumprindo a diligência solicitada no 

Despacho nº 178/2015 – PRES, em relatório (fls. 52), informa ter notificado o contribuinte 
para apresentar os documentos fiscais a fim de promover as apurações, tendo estas sido 
realizadas nos moldes da Introdução do Manual de Auditoria e Procedimentos Fiscais 
(Versão 3.2 de 30 de junho de 2014), onde constatou não haver ICMS a recolher. 

 
O Presidente do Conselho Administrativo Tributário, por meio do 

Despacho nº 2565/2016 – PRES (fls. 97 a 99), fundamentado no art. 43, §§ 4°, II, e 5º, e 
art. 45, admite o pedido de Revisão Extraordinária e determina o encaminhamento dos 
autos à GERC para que se faça o cancelamento do ato de inscrição em dívida ativa, e, em 
seguida, ao Setor de Apoio à Segunda Instância (SEASI) da Secretaria Geral (SEGE), 
para que sejam pautados a julgamento pelo Conselho Pleno CONP).  

 
A Gerência de Recuperação de Créditos, por meio do Despacho n° 

3459/2016-GERC (fls. 104), informa ter efetuado o cancelamento da inscrição em dívida 
ativa, uma vez que o crédito não se encontra ajuizado. Determina o encaminhamento dos 
autos ao Setor de Apoio à Segunda Instância (SEASI) da Secretaria Geral (SEGE), para 
que sejam pautados a julgamento pelo Conselho Pleno (CONP), conforme orientação do 
Despacho nº 2565/2016 – PRES.  

 
Por meio de termo de juntada, a Representação Fazendária junta 

Planilha de Baixa e Imputação de Processos (fls. 106). 
 



 

Na sessão de julgamento, a Representação Fazendária formula em 
preliminar arguição de exclusão do solidário da lide, OLACIR EUSTÁQUIO DOS SANTOS. 

 
É o relatório. 

 
 

V O T O 
 
 
Apreciando a preliminar de exclusão do solidário da lide, OLACIR 

EUSTÁQUIO DOS SANTOS, manifesto-me pelo seu acolhimento, tendo em vista que a 
apresentação de Escrituração Fiscal Digital – EFD com omissão de registro, infração 
denunciada na inicial, sujeita-se a exigência de multa formal e não de ICMS, sendo que a 
legislação não prevê solidariedade no caso de descumprimento de obrigação acessória 
(formal). 

 
Prosseguindo no voto, destaco que a Lei n° 16.469, de 19 de janeiro 

de 2009, em seu art. 43, II, “a”, item 1, determina que pedido de Revisão Extraordinária 
apresentado pelo sujeito passivo, para ser admitido, deve estar fundamentado em prova 
inequívoca de erro de fato substancial que implique alteração total ou parcial do 
lançamento: 

 
Art. 43. Compete ao Presidente do CAT o juízo de admissibilidade de 
pedido de Revisão Extraordinária apresentado fora do último prazo para 
defesa previsto nesta Lei, relativo a crédito tributário ajuizado ou não: 
 
II - pelo sujeito passivo, referente a: 
 

a) apreciação extraordinária de lançamento, desde que: 
 
1. fundamentado em prova inequívoca de erro de fato substancial que 
implique alteração total ou parcial do lançamento, inclusive quanto à 
sujeição passiva; 
[...] 

 
Na análise dos autos, vê-se que a acusação formulada no auto de 

infração é relativa à exigência de ICMS destacado em documentos fiscais eletrônicos 
emitidos, não escriturados no livro Registro de Saídas relativo à Escrituração Fiscal Digital 
- EFD, no período compreendido de 01.01.2012 a 31.101.2012. 

 
A autoridade fiscal propôs a penalidade prevista no artigo 71, inciso 

X, alínea "a", combinado com § 8º da Lei n° 11651/91, c/redação da Lei n° 11750/92. 
Vejamos esse dispositivo: 

 
Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
[...] 
X - de 13% (treze por cento): 
 
a) calculado sobre o valor da operação ou da prestação, pela falta de 
registro, ou pelo registro com valor a menor, em livro próprio, de documento 
fiscal regularmente emitido; 
[...] 

 



 

Para sabermos qual a penalidade típica, ou seja, mais adequada 
para a infração que se discute neste auto de infração, é importante verificarmos o disposto 
no § 7º-B do artigo 71 do CTE. Vejamos: 

 
Art. 71. [...] 
 
§ 7º-B Nos casos em que a legislação tributária permita ou exija a 
substituição de documento ou livro fiscal por arquivo magnético, cuja 
remessa ao fisco seja obrigatória, deve ser observado o seguinte, para fins 
de aplicação das multas previstas neste artigo: 
 
I - aplica-se a multa relativa a irregularidades apresentadas em documentos 
ou livros fiscais impressos, nas hipóteses de incorreções relativas à 
alíquota ou aos valores da operação ou da prestação, da base de cálculo, 
do crédito ou do débito do imposto; 
 
II - nas demais hipóteses, aplica-se a multa relativa à falta de remessa ou 
de entrega de arquivo magnético, à omissão de registro ou a informação 
incorreta ou incompleta referente a qualquer campo de registro, conforme o 
caso. 

 

Sem nenhuma dúvida, a infração que se discute nesta autuação não 
é decorrente de irregularidades apresentadas em documentos ou livros fiscais impressos. 
Não se trata de incorreções relativas à alíquota ou aos valores da operação ou da 
prestação, da base de cálculo, do crédito ou do débito do imposto. A infração diz respeito 
à apresentação de Escrituração Fiscal Digital – EFD com omissão de registros.  

 
O sujeito passivo apresentou a EFD sem escriturar o livro Registro 

de Saídas, pois apresentou a EFD sem preencher registro relativo a esse livro, ou seja, 
deixou de informar os documentos fiscais de saída emitidos eletronicamente.  

 
Nessa situação, a penalidade típica para o caso em tela deve ser 

aquela que atende ao disposto no inciso II do §7-B do artigo 71 do CTE, conforme se pode 
depreender do dispositivo acima transcrito. 

 
Assim, por força do disposto no inciso II do §7-B do artigo 71 do 

CTE, entendo que o lançamento deve ser considerado procedente, porém, com a 
adequação da penalidade para a prevista no artigo 71, inciso XXIII, alínea "a", da Lei nº 
11.651/91. Vejamos esta penalidade: 

 
Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
[...] 
XXIII - por arquivo magnético apresentado com omissão de registro ou com 
informação incorreta ou incompleta referente a qualquer campo de registro, 
inclusive aquele que apresente valor de operação ou prestação divergente 
com o valor da operação ou prestação realizada pelo contribuinte, 
sucessiva e cumulativamente, no valor de: 
 
a) R$ 935,31 (novecentos e trinta e cinco reais e trinta e um centavos); 
NOTA: No período de 01.01.06 a 31.01.07, o valor era de R$ 500,00 (quinhentos reais), mas 

por força do art. 5º da Lei nº 12.806, de 27.12.95, esse valor foi reajustado, 

cumulativamente, em: 
a - 3,79% (de 01.02.07 a 31.01.08 R$ 518,95); 
b - 7,89% (de 01.02.08 a 31.01.09 R$ 559,90); 
c - 9,10% (de 01.02.09  a 31.01.11 R$ 610,85); 
d - 11,30% (de 01.02.11 a 31.01.12 R$ 679,87); 
e - 5,00% (de 01.02.12 a 31.01.13(R$ 713,86). 

f - 8,10% (de 01.02.13 a 31.01.14 R$ 771,69); 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_12806.htm


 

g - 5,52% (de 01.02.14 a 31.01.15 R$ 814,28); 
h - 3,78% (de 01.02.15 a 31.01.16 R$ 845,06); 
i - 10,68% (a partir de 01.02.16 R$ 935,31). 

[...] 

 
Como a infração ocorreu no período de 16.02.12 a 16.02.12, o valor 

da penalidade aplicada por arquivo de EFD apresentado com omissão de registro 
corresponde a R$ 713,86 (setecentos e treze reais e oitenta e seis centavos) e, sendo 01 
(um) arquivo apresentado com omissão de registro, (conforme NOTA constante do inc. 
XXIII, “a”, do art. 71 do CTE, em negrito), perfaz o lançamento a importância de R$ 713,86 
(setecentos e treze reais e oitenta e seis centavos), em razão da adequação da 
penalidade para a prevista no art. 71, inciso XXIII, alínea "a", da Lei nº 11.651/91. 

 
Embora comprovado o pagamento do tributo efetuado pelo sujeito 

passivo, a EFD foi entregue com falhas (omissão de registro) e após o início do 
procedimento fiscal, portanto prevalece a infração pois houve o descumprimento de uma 
obrigação formal, como já manifestado, não houve espontaneidade para a entrega da 
referida EFD. 

 
O pagamento de fls. 106 deve ser considerado para eventual 

extinção do crédito tributário.  
 
Ante o exposto, conheço do Pedido de Revisão Extraordinária, dou-

lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de infração no valor da 
multa formal de R$ 713,86 (setecentos e treze reais e oitenta e seis centavos), já com 
adequação da penalidade para inciso XXIII, "a" do art. 71 do CTE, observado o 
pagamento de fls. 106, para eventual extinção do crédito tributário. E acato a preliminar de 
exclusão do solidário da lide, OLACIR EUSTÁQUIO DOS SANTOS, arguida pela 
Representação Fazendária. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 14 de dezembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01955/16 
 
Relator: Conselheiro José Pereira D'abadia 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Extravio de documento 
fiscal. Pedido de Revisão Extraordinária. Duplicidade de 
lançamentos. Improcedência. 
 
1. Admite-se pedido de Revisão Extraordinária apresentado pelo 
sujeito passivo, desde que fundamentado em prova inequívoca 
de erro de fato substancial que implique alteração total ou 
parcial do lançamento; 
 
2. Havendo dois autos de infração, exigindo do sujeito passivo o 
mesmo objeto, configurada está a duplicidade de lançamentos, 
hipótese em que o último instrumento deve ser declarado 
improcedente. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 27 
de outubro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros José Pereira D'abadia, Marlene Maria da 
Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Elias Alves dos Santos, Nivaldo Carvelo 
Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria 
Morato, Edson Abrão da Silva, Luis Antônio da Silva Costa, Nivaldo José Mendes, Lidilone 
Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, Valdir Mendonça 
Alves, José Paixão de Oliveira Gomes, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, 
Talita Pimenta Félix e Washington Luis Freire de Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Revisão Extraordinária (fls. 15) interposto 
pelo sujeito passivo, por meio do qual argui a ocorrência de erro de fato substancial no 
lançamento e requer a desconstituição do crédito tributário relativo à exigência de multa 
formal por extravio de documentos fiscais modelo 1 de números 501 a 2000. 

 
Em suas alegações (fls. 15), o autuado afirma que o presente 

lançamento está em duplicidade com o de n° 4.0114032 765 05, acostando aos autos, a 
título de prova, cópias de ambos os autos de infração (fls. 16 e 17). 

 
O Presidente do Conselho Administrativo Tributário, por meio do 

Despacho n° 2357/2016-PRES (fls. 27), com amparo no art. 43, §§ 4°, II, e 5º, e art. 45, da 
Lei n° 16.469/09, admite o pedido de Revisão Extraordinária e determina o 
encaminhamento dos autos à GERC para que faça o cancelamento do ato de inscrição em 
dívida ativa, após que sejam os autos encaminhados ao Setor de Apoio à Segunda 
Instância (SEASI) da Secretaria Geral (SEGE), para que sejam pautados a julgamento 
pelo Conselho Pleno (CONP). 
 

A Gerência de Recuperação de Créditos, por meio do Despacho nº 
3151/2016-GERC (fls. 29), informa ter efetuado o cancelamento da inscrição em Dívida 



 

Ativa, uma vez que o crédito tributário ora discutido não se encontra ajuizado (fls. 28). 
Encaminha os autos ao Setor de Apoio à Segunda Instância (SEASI) da Secretaria Geral 
(SEGE), para que sejam pautados a julgamento pelo Conselho Pleno (CONP), conforme 
orientação do Despacho n° 2357/2016-PRES. 

 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
Inicialmente, destaco que a Lei n° 16.469, de 19 de janeiro de 2009, 

em seu art. 43, II, “a”, item 1, determina que pedido de Revisão Extraordinária 
apresentado pelo sujeito passivo, para ser admitido, deve estar fundamentado em prova 
inequívoca de erro de fato substancial que implique alteração total ou parcial do 
lançamento: 

 
Art. 43. Compete ao Presidente do CAT o juízo de admissibilidade de 
pedido de Revisão Extraordinária apresentado fora do último prazo para 
defesa previsto nesta Lei, relativo a crédito tributário ajuizado ou não: 
 
II - pelo sujeito passivo, referente a: 
 

a) apreciação extraordinária de lançamento, desde que: 
 
1. fundamentado em prova inequívoca de erro de fato substancial que 
implique alteração total ou parcial do lançamento, inclusive quanto à 
sujeição passiva; 
[...] 

 
Prosseguindo na análise dos autos, vejo que a acusação formulada 

no auto de infração, lavrado em 15.10.2014, é de extravio de documentos fiscais modelo 1 
de números 501 a 2000. 

 
O sujeito passivo trouxe ao processo extrato do Auto de Infração n° 

4 0114032 765 08 (fls. 16), emitido em 14.11.2014, anteriormente ao presente auto de 
infração, exigindo do mesmo sujeito passivo o objeto do presente processo, o que 
configura duplicidade de lançamentos, implicando na improcedência do último instrumento 
lavrado, o presente auto de infração, destacando que o primeiro auto de infração se 
encontra pautado, com defesa prévia no Conselho Pleno. 

 
Ante o exposto, conheço do Pedido de Revisão Extraordinária, dou-

lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 14 de dezembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01956/16 
 
Relator: Conselheiro José Pereira D'abadia 
 

 
EMENTA: Multa formal. Documentos fiscais considerados 
extraviados. Improcedente. Decisão unânime.  
 
Julga-se improcedente o auto de infração quando a instrução 
processual apontar que o polo passivo não cometeu o ilícito 
fiscal reclamado pela autoridade lançadora. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 27 
de outubro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros José Pereira D'abadia, Marlene Maria da 
Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Elias Alves dos Santos, Nivaldo Carvelo 
Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria 
Morato, Edson Abrão da Silva, Luis Antônio da Silva Costa, Nivaldo José Mendes, Lidilone 
Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, Valdir Mendonça 
Alves, José Paixão de Oliveira Gomes, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, 
Cláudio Henrique de Oliveira e Washington Luis Freire de Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo, em 
epígrafe, não apresentou à Delegacia Fiscal de sua circunscrição notas fiscais, modelo 1, 
série 1, no prazo que lhe foi estipulado. Por esse motivo, foi lhe imputada a 
obrigatoriedade de recolher multa formal.  

 
A base legal dada por infringida foi assim descrita: artigo 64 da Lei 

nº. 11.651/91, c/c artigo 109 do Decreto nº. 4852/97. E a penalidade aplicada: artigo 71, 
XVIII ‘a” do CTE.  

 
O auto de infração, em sua fase cognitiva, é instruído com os 

documentos de fls.3 a 10.  
 
Intimado, nos termos da lei, o polo passivo mantém-se silente e 

motiva os respectivos termos de revelia, fl. 12, de perempção de fl. 15 e de inscrição na 
dívida ativa, fl. 16.  

 
Dirigindo-se ao presidente deste Conselho Administrativo Tributário, 

com pedido de revisão extraordinária, o polo passivo afirma que por ocasião da baixa da 
empresa, os documentos fiscais objeto da autuação, foram entregues à Delegacia Fiscal.  

 
Acosta aos autos, a título de prova, certidão de baixa cadastral. 
 
Por meio do Despacho nº. 2453/2016 – PRES. O ilustre presidente 

desta Casa Julgadora, considera que restou demonstrado nos autos erro de fato, requisito 
necessário para admissibilidade do pedido de revisão extraordinária, implicando em 
alteração no lançamento, uma vez que o sujeito passivo anexou provas que demonstram 



 

que não houve extravio de documentos fiscais.  Determina, entre outras providências, o 
encaminhamento do feito, para julgamento pelo Conselho Pleno.  

 
É o relatório.  
 

VOTO 
 

Ao compulsar e analisar as peças constitutivas desta lide, verifiquei 
que de fato o polo passivo comprovou que não cometeu o ilícito fiscal de ordem acessória, 
denunciado na folha de rosto deste volume, tendo em vista que, acostou ao processo os 
documentos que comprovam que não houve extravio de documentos fiscais modelo 1, 
série 1, numeradas de 101 a 150.  

 
Assim, não se pode imputar ao sujeito passivo as sanções descritas 

na exordial, fato aliás, reconhecido pelo nobre presidente deste CAT, conforme já 
informado no relatório que é parte integrante deste decisum.  

 
Pelo exposto, voto conhecendo do Pedido de Revisão Extraordinária, 

dando-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração.   
 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 14 de dezembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01957/16 
 
Relator: Conselheiro José Pereira D'abadia 
 

 
EMENTA: Multa formal. Livros e/ou documentos fiscais 
considerados extraviados. Improcedente. Decisão unânime.  
 
Julga-se improcedente o auto de infração, quando a instrução 
processual apontar que o polo passivo não cometeu o ilícito 
fiscal reclamado pela autoridade lançadora. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 27 
de outubro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros José Pereira D'abadia, Marlene Maria da 
Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Elias Alves dos Santos, Nivaldo Carvelo 
Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria 
Morato, Edson Abrão da Silva, Luis Antônio da Silva Costa, Nivaldo José Mendes, Lidilone 
Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, Valdir Mendonça 
Alves, José Paixão de Oliveira Gomes, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, 
Cláudio Henrique de Oliveira e Washington Luis Freire de Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo, em 
epígrafe, não apresentou à Delegacia Fiscal de sua circunscrição os livros e/ou 
documentos fiscais, no prazo que lhe foi estipulado. Por esse motivo, foi-lhe imputada a 
obrigatoriedade de recolher multa formal.  

 
A base legal dada por infringida foi assim descrita: artigo 64 da Lei 

nº. 11.651/91, c/c artigo 109 do Decreto nº. 4852/97. E a penalidade aplicada: artigo 71, 
XVIII ‘a” do CTE.  

 
O auto de infração, em sua fase cognitiva, é instruído com os 

documentos de fls.3 a 8.  
 
Intimado, nos termos da lei, o polo passivo mantém-se silente e 

motiva o termo de perempção de fl. 12.  
 
Dirigindo-se ao presidente deste Conselho Administrativo Tributário, 

com pedido de revisão extraordinária, o polo passivo afirma que os documentos fiscais 
tidos por extraviados foram entregues à repartição fazendária competente. Acosta aos 
autos, a título de prova, certidão de baixa cadastral, cópia do Anexo I e da IN nº. 606/03 – 
GSF e cópia do termo de fiel depositário.  

 
Por meio do Despacho nº. 2619/2016 – PRES. O ilustre presidente 

desta Casa Julgadora, considera que restou demonstrado nos autos erro de fato, requisito 
necessário para admissibilidade do pedido de revisão extraordinária, implicando em 
alteração no lançamento, uma vez que o sujeito passivo anexou provas que demonstram 



 

que os livros fiscais não foram extraviados.  Determina, entre outras providências, o 
encaminhamento do feito, para julgamento pelo Conselho Pleno.  

 
É o relatório.  
 

VOTO 
 

Ao compulsar e analisar as peças constitutivas desta lide, verifiquei 
que de fato o polo passivo comprovou que não cometeu o ilícito fiscal de ordem acessória, 
denunciado na folha de rosto deste volume, tendo em vista que, acostou ao processo os 
documentos, tais como: certidão de baixa cadastral, cópia do Anexo I e da IN nº. 606/03 – 
GSF e cópia do termo de fiel depositário.  

 
Assim, não se pode imputar ao sujeito passivo as sanções descritas 

na exordial, fato aliás, reconhecido pelo nobre presidente deste CAT, conforme já 
informado no relatório que é parte integrante deste decisum.  

 
Pelo exposto, voto conhecendo do Pedido de Revisão Extraordinária, 

dando-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração.   
 
 

Sala das sessões plenárias, em         de                                    de 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01963/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: Preliminar. Nulidade da peça básica por cerceamento 
do direito de defesa, arguida pela autuada. Rejeitada por 
unanimidade. 
 
Não há cerceamento ao direito de defesa do recorrente que, 
corretamente intimado, exerce amplamente a defesa e o 
contraditório. 
 
ICMS. Obrigação acessória. Falta de registro de documento 
fiscal relativo à aquisição de mercadorias. Procedência total. 
Decisão por maioria. 
 
Os contribuintes do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 
cumprimento de obrigações tributárias, relacionadas com o 
ICMS, são obrigados a manter e escriturar os livros exigidos e a 
emitir documentos fiscais (artigo 64, § 2°, CTE). 
  
O livro de Registro de Entradas destina-se à escrituração da 
entrada, a qualquer título, de mercadoria no estabelecimento. 
(artigo 308, I, RCTE). 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 26 de fevereiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade do auto de infração, por cerceamento do direito de defesa, arguida 
pela autuada. Participaram do julgamento os Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo, 
Gilmar Rodrigues de Almeida, Washington Luis Freire de Oliveira, Alcedino Gomes 
Barbosa e David Fernandes de Carvalho.  Quanto ao mérito, por maioria de votos, 
conhecer da impugnação, negar-lhe provimento para considerar procedente o auto de 
infração. Foram vencedores os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, Washington 
Luis Freire de Oliveira e David Fernandes de Carvalho. Vencidos os Conselheiros 
Aguinaldo Fernandes de Melo e Alcedino Gomes Barbosa que votaram pela 
improcedência do lançamento fiscal. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Neste lançamento tributário o Fisco impõe ao sujeito passivo multa 
formal no valor de R$ 29.416,15 (vinte nove mil quatrocentos e dezesseis e quinze 
centavos), correspondente a 25% do valor das operações, por ter deixado de escriturar 
notas fiscais de aquisição de mercadorias no livro Registro de Entradas no período 
descrito no Anexo de fls.03. 

 
Foram indicados como infringidos o artigo 64, da Lei 11.651/91, 

Código Tributário Estadual (CTE), c/c o artigo 308, do Decreto 4.852/97, Regulamento do 
Código Tributário Estadual (RCTE), sendo aplicada a penalidade prevista no art. 71, VII, 
"c", do CTE, com a redação da Lei 13.446/99.  

  



 

O auto de infração, lavrado em 17/07/2013, foi instruído, dentre 
outros documentos, com cópias de notas fiscais eletrônicas (NF-e) e de livros de Registro 
de Entradas. 

 
Intimado, o sujeito passivo queda-se inerte, sendo decretada a sua 

revelia (fls.40). 
 
Novamente intimado, o autuado atravessa impugnação em segunda 

instância, na qual pugna pela nulidade do lançamento por cerceamento ao seu direito de 
defesa. Sucessivamente, pede a improcedência do lançamento. 

 
Relatados, passo ao voto. 

 
 

V O T O 
 

Trata-se de julgamento de impugnação em segunda instância, na 
qual o sujeito passivo pugna pela nulidade e improcedência de lançamento em que o 
Fisco impõe ao sujeito passivo multa formal no valor de R$ 29.416,15 (vinte nove mil 
quatrocentos e dezesseis e quinze centavos), correspondente a 25% do valor das 
operações, por ter deixado de escriturar notas fiscais de aquisição no livro Registro de 
Entradas no período descrito no Anexo de fls.03. 

 
Preliminarmente, não há o alegado cerceamento ao direito de 

defesa, porquanto o sujeito passivo tenha sido intimado por mais de uma vez, tomou 
conhecimento da acusação, mostrou que entendeu seu conteúdo, tanto que a impugnou 
de forma eficiente. Portanto, intimado na forma legal, o sujeito passivo exerceu 
plenamente seu direito de defesa e ao contraditório. 

 
Dessa forma, deixo de acatar a preliminar de nulidade, nos termos do 

artigo 20, inciso IV, da lei n.º 16.469/09, arguida pelo sujeito passivo, por cerceamento ao 
seu direito de defesa, porquanto verifico que o lançamento atendeu a todos os requisitos 
formais previstos no artigo 142 do CTN e no artigo 8.º da lei processual deste CAT (lei n.º 
16.469/09). Ademais, reitero que o sujeito passivo fora corretamente identificado e 
cientificado da obrigação tributária. Fora aplicada a penalidade específica, a capitulação 
da infração fora efetuada de forma correta e clara, garantindo-se ao sujeito passivo o 
exercício constitucional da ampla defesa e do contraditório. Tal se verifica pela peça de 
impugnação atravessada, na qual o impugnante demonstra o perfeito entendimento da 
acusação fiscal. 

 
No tocante ao mérito, por oportuno, transcrevo os dispositivos que 

regulamentam a matéria tratada (artigos: 64, § 2.º, do Código Tributário Estadual – CTE, e 
o artigo 308 do Regulamento do CTE – RCTE). Verbis: 

 
Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do 
imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou negativas, 
estabelecidas na legislação tributária. 
                                     (...) 
§ 2º Os contribuintes do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 
cumprimento de obrigações tributárias, relacionadas com o ICMS, são 
obrigados a manter e escriturar os livros exigidos e a emitir documentos 
fiscais.” 
 
Art. 308. O livro Registro de Entradas destina-se à escrituração da (Convênio 
SINIEF SN/70, art. 70): 



 

I - entrada, a qualquer título, de mercadoria no estabelecimento; (grifos 
oportunos) 
 

 
Esses dispositivos legais amparam a exigência de multa formal pela 

omissão de registro de notas fiscais de aquisição no livro Registro de Entradas, visto que o 
sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do imposto, deve cumprir, 
também, as prestações positivas ou negativas estabelecidas na legislação tributária.  

 
O sujeito passivo, apesar de pedir a improcedência do lançamento, 

não apresentou prova de que tenha efetuado o registro dos documentos fiscais no seu 
livro Registro de Entradas, razão pela qual entendo que a exigência fiscal deve prevalecer 
na íntegra. 

 
No mesmo sentido a penalidade aplicada pelo fiscal autuante, artigo 

71, inciso VII, alínea ”c”, do CTE, é a prevista para a irregularidade descrita na inicial, não 
comportando qualquer reparo, conforme se verifica na redação abaixo transcrita: 

 
Art. 71. Serão  aplicadas as seguintes multas:  
                           (...) 
VII - de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da operação ou da prestação: 
                           (...) 
c) pela falta de registro ou pelo registro com valor incorreto de documento 
relativo à entrada, aquisição ou utilização de mercadorias, bens e serviços; 

 
 
Ante o exposto, conheço da impugnação, nego-lhe provimento, no 

sentido de excluir a arguição de nulidade do lançamento por cerceamento ao direito de 
defesa e considerar totalmente procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões, em 14 de dezembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01964/16 
 
Relator: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Falta de registro de 
documento fiscal relativo à aquisição de mercadorias. 
Procedência total. Decisão unânime.  
Rejeitada a aplicação da forma privilegiada (§ 8.º do artigo 71 do 
CTE) de penalidade. Decisão por maioria. 
 
Os contribuintes do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 
cumprimento de obrigações tributárias, relacionadas com o 
ICMS, são obrigados a manter e escriturar os livros exigidos e a 
emitir documentos fiscais (artigo 64, § 2°, CTE); 
 
O livro Registro de Entradas destina-se à escrituração da 
entrada, a qualquer título, de mercadoria no estabelecimento. 
(artigo 308, I, RCTE). 
 
Não se aplica a forma privilegiada do 8.º do artigo 71 do CTE, 
quando o contribuinte deixa de escriturar notas fiscais de 
entradas de mercadorias tributadas, abdicando de direito ao 
crédito do ICMS, não conseguindo provar não ter havido falta de 
pagamento do imposto nas saídas, ainda que de forma indireta. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 21 de março de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Gilmar 
Rodrigues de Almeida, José Luiz Rosa, Washington Luis Freire de Oliveira, Marlene Maria 
da Silva Ruguê Bernardes e José Pereira D'abadia. E, por maioria de votos, rejeitar a  
aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º do art. 71 da Lei nº 11.651/91, levantada 
pela autuada. Foram vencedores os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, 
Washington Luis Freire de Oliveira e Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes. Vencidos 
os Conselheiros José Luiz Rosa e José Pereira D'abadia. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Neste lançamento tributário o Fisco impõe ao sujeito passivo multa 
formal no valor de R$ 1.210.475,02 (um milhão, duzentos e dez mil quatrocentos e setenta 
e cinco reais e dois centavos), correspondente a 25% do valor das operações, por ter 
deixado de escriturar notas fiscais de aquisição de mercadorias no livro Registro de 
Entradas, conforme planilha demonstrativa, mídia em CD (com o xml das NFe’s) e outros 
documentos em anexo.  

 
Foram indicados como infringidos o artigo 64, da Lei 11.651/91, 

Código Tributário Estadual (CTE), c/c o artigo 308, do Decreto 4.852/97, Regulamento do 
Código Tributário Estadual (RCTE), e artigos 61 e 63, da Resolução CGSN n.º 94/11. Foi 
aplicada a penalidade prevista no art. 71, VII, "c", do CTE, com a redação da Lei 
13.446/99.  



 

  
O auto de infração, lavrado em 27/02/2015, foi instruído, dentre 

outros documentos, com relação de notas fiscais eletrônicas (NF-e) e mídia digital, 
contendo os DANFES (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) correspondentes as 
NF-e autuadas. 

  
O sujeito passivo atravessa impugnação em primeira instância 

(fls.15/19), na qual pugna tão-somente pela aplicação da forma privilegiada do § 8.º do 
artigo 71 do CTE, ou seja, redução da multa aplicada em 50%, haja vista não haver, no 
seu entendimento, qualquer prejuízo ao erário. 

 
Junta documentos. 
 
Mediante a SENTENÇA N.º 3209/2015 (fls.27/28), o julgador 

monocrático, considerando que o sujeito passivo não questiona a obrigação acessória 
descumprida, decide pela procedência total do lançamento. No entanto, acrescenta o 
ilustre julgador, “não é possível defender a tese de que não houve prejuízo ao erário, pois, 
pelo ramo de atividade do sujeito passivo, a falta de registro de notas fiscais de entrada 
pode ensejar sim falta de recolhimento do ICMS, através das saídas de mercadorias 
desacobertadas de documentos fiscais. Por esta razão, não há como desconstituir a 
imposição da penalidade, tal como foi proposta na inicial.” 

 
Intimado da Sentença, o sujeito passivo interpõe recurso no qual 

reitera o mesmo pedido, com os mesmos argumentos, da impugnação em primeira 
instância, qual seja, repito, pugna tão-somente pela aplicação da forma privilegiada do § 
8.º do artigo 71 do CTE, ou seja, redução da multa aplicada em 50%, haja vista não haver, 
no seu entendimento, qualquer prejuízo ao erário. 

 
 
Relatados, passo ao voto. 
 
 
 

V O T O 
 

No tocante ao mérito, por oportuno, transcrevo os dispositivos que 
regulamentam a matéria tratada (artigos: 64, § 2.º, do Código Tributário Estadual – CTE, e 
o artigo 308 do Regulamento do CTE – RCTE). Verbis: 

 
Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do 
imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou negativas, 
estabelecidas na legislação tributária. 
                                     (...) 
§ 2º Os contribuintes do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 
cumprimento de obrigações tributárias, relacionadas com o ICMS, são 
obrigados a manter e escriturar os livros exigidos e a emitir documentos 
fiscais.” 
 
Art. 308. O livro Registro de Entradas destina-se à escrituração da (Convênio 
SINIEF SN/70, art. 70): 
I - entrada, a qualquer título, de mercadoria no estabelecimento; (grifos 
oportunos) 
 

 



 

Esses dispositivos legais amparam a exigência de multa formal pela 
omissão de registro de notas fiscais de aquisição no livro Registro de Entradas, visto que o 
sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do imposto, deve cumprir, 
também, as prestações positivas ou negativas estabelecidas na legislação tributária.  

 
O sujeito passivo não pede a improcedência do lançamento, mas 

tão-somente a redução da multa pela metade, com a aplicação da forma privilegiada do § 
8.º do artigo 71 do CTE. Tampouco questiona o descumprimento da obrigação acessória 
de escriturar os documentos fiscais de entradas de mercadorias, a qualquer título. Por 
este motivo, reafirmo que a exigência fiscal deve prevalecer na íntegra. 

 
De igual forma deve prevalecer a penalidade aplicada pelo fiscal 

autuante, artigo 71, inciso VII, alínea ”c”, do CTE, que é a prevista para a irregularidade 
descrita na inicial, que, não obstante não ter sido contestada, não comporta qualquer 
reparo, conforme se verifica na redação abaixo transcrita: 

 
Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas:  
                           (...) 
VII - de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da operação ou da prestação: 
                           (...) 
c) pela falta de registro ou pelo registro com valor incorreto de documento 
relativo à entrada, aquisição ou utilização de mercadorias, bens e serviços; 

 
Com relação ao único pedido do sujeito passivo de aplicação da forma 

privilegiada de penalidade do § 8.º do artigo 71 do CTE, entendo, em consonância com o 
julgador de primeira instância, que não é cabível, porque a condição para a sua aplicação 
é que a irregularidade praticada não resulte, ainda que indiretamente, falta de pagamento 
de imposto, in verbis:  

 
Art. 71 (...) 

§ 8º Quando da prática das irregularidades descritas nos incisos V ao XII 
deste artigo não resultar, ainda que indiretamente, falta de pagamento de 
imposto, a multa aplicável corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do 
valor fixado para a respectiva infração. 
 

 
A omissão de registro de notas fiscais de entradas de mercadorias 

tributadas, resulta indiretamente falta de pagamento do imposto, visto que as mercadorias 
adquiridas à margem dos controles fiscais são também comercializadas sem emissão de 
documentos próprios para acobertar as respectivas saídas. Ademais, a maioria das notas 
fiscais de entradas não registradas são de operações de aquisição de mercadorias 
tributadas, nas quais fora destacado ICMS, que o contribuinte poderia ter-se apropriado. 
Assim, considerando que ninguém abdica de créditos nas entradas, se não tem intenção 
de omitir débitos nas futuras saídas tributadas destas mercadorias.  

 
Ante o exposto, conheço do recurso da Fazenda Pública, dou-lhe 

provimento, no sentido de manter a sentença singular que considerou totalmente 
procedente o auto de infração, porém, sem aplicação da forma privilegiada prevista no § 
8º do artigo 71 da lei n.º 11.651/91. 

 
 

Sala das sessões, em 12 de dezembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01974/16 
 
Relator: Conselheiro Márcio Nogueira Pedra 
 

 
EMENTA: Multa formal. Omissão do registro de notas fiscais de 
aquisição na elaboração da escrituração fiscal digital. Auto de 
infração parcial procedente. Decisão unânime. Deve ser 
considerado procedente em parte o auto de infração que acusa 
o contribuinte de omissão de registro de notas fiscais de 
aquisição no livro Registro de Entradas relativo à Escrituração 
Fiscal Digital, quando, após a realização de diligência que 
excluiu alguns documentos fiscais,  não for apresentado 
elemento de prova capaz de contestar o trabalho realizado  pela 
fiscalização. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 09 de dezembro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer da 
impugnação, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de 
infração sobre o valor da multa formal de R$ 47.494,43 (quarenta e sete mil, quatrocentos 
e noventa e quatro reais e quarenta e três centavos), nos termos da revisão fiscal de fls 
66. Participaram do julgamento os Conselheiros Márcio Nogueira Pedra, Rickardo de 
Souza Santos Mariano, Luis Antônio da Silva Costa, Mário de Oliveira Andrade e Edson 
Abrão da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Neste processo, o Fisco acusa o contribuinte de deixar de escriturar, 
no livro registro de entradas, as notas fiscais indicadas em relação anexa ao auto de 
infração. Está sendo cobrada a multa de 25% do valor da operação ou prestação , 
juntamente com os acréscimos legais. Indica-se com dispositivo legal infringido o artigo 
64, CTE, c/c artigo 308 do RCTE. A multa é a prevista no artigo 71, VII, “c”, CTE. 

 
Foi colocada à disposição do sujeito passivo a mídia CD com os 

arquivos XML das notas fiscais não registradas. A referida mídia está no processo às fls 
05. Às fls 06 a 26 temos demonstrativos, nos quais estão informados os documentos 
fiscais não registrados, com indicação de número, data, remetente, valor, etc. 

 
Intimado o sujeito passivo não apresentou defesa, sendo lavrado o 

termo de revelia de fls 29. Novamente intimado, o contribuinte apresentou impugnação em 
segunda instância, em que argui preliminar de insegurança na determinação da infração, 
afirmando que a relação de documentos fiscais não registrados não corresponde à 
realidade, pois estar-se-ia exigindo multa em relação a documentos que foram lançados. 
Pede a nulidade do auto de infração. Pede também a improcedência do auto de infração.  

 
A Terceira Câmara Julgadora, diante dos argumentos do 

contribuinte, baixou a seguinte resolução :  
 



 

“A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em 
sessão realizada no dia 14/01/2016, acatando proposição do Conselheiro Victor Augusto 
de Faria Morato, CONSIDERANDO que o sujeito passivo apresentou as EFD referentes 
ao exercício de 2012 em momento anterior à intimação da presente ação fiscal; 
CONSIDERANDO que o rol de documentos fiscais autuados corresponde ao somatório de 
dois demonstrativos fiscais, a exemplo do mês de janeiro de 2012, composto pelos 
demonstrativos constantes às fls. 6 e 14 dos autos; CONSIDERANDO que, em análise à 
escrituração fiscal digital –EFD- do sujeito passivo, verificamos a existência de notas 
fiscais que foram autuadas, não obstante estejam registradas regularmente, a exemplo 
das notas fiscais nº 1371786 e 1371787, referentes ao mês de janeiro de 2012; 
RESOLVE, por unanimidade de votos, encaminhar os autos à Delegacia Regional de 
Fiscalização de Goiás, no escopo de se promover revisão integral no presente trabalho 
fiscal, mediante a juntada de novo levantamento, dele extraídos os documentos fiscais em 
relação aos quais se verifique o competente registro. APÓS, que se dê ciência ao sujeito 
passivo. Participaram da decisão os Conselheiros Carlos Andrade Silveira, Victor Augusto 
de Faria Morato, Masayuki Missao, Edson Abrão da Silva e Márcio Nogueira Pedra.” 

 
 
Novo levantamento foi realizado, com a constatação, pelo revisor, de 

que havia notas fiscais autuadas que estavam efetivamente registradas. Estes 
documentos fiscais foram excluídos do auto de infração, sendo produzido novo 
levantamento, com os demonstrativos dos documentos fiscais não registrados, com mídia 
CD, contendo arquivo das notas fiscais não registradas e termo aditivo. No termo aditivo, 
às fls 66, pode-se verificar os novos valores de base de cálculo e de multa por período de 
apuração. Com o novo levantamento, a multa passou a ser no montante total de 
R$47.494,43 (quarenta e sete mil quatrocentos e noventa e quatro reais e quarenta e três 
centavos). 

 
Intimado do resultado da revisão, o autuado não se manifestou.  
 
A Câmara Julgadora, no entanto, considerou que a intimação do 

contribuinte, relativamente ao resultado da diligência, não foi satisfatória, deliberando pela 
necessidade de nova intimação, conforme resolução abaixo transcrita: 

 
“A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em 

sessão realizada no dia 19/09/2016, acatando proposição do Conselheiro Relator, 
CONSIDERANDO que o processo administrativo é regido pelo princípio da ampla defesa e 
do contraditório; CONSIDERANDO que o presente contencioso foi submetido a um 
levantamento revisional, cuja a notificação, enviada ao procurador do sujeito passivo 
informando do resultado da diligência, não localizou o representante do contribuinte, tendo 
sido constatado pela agência dos Correios que o destinatário da correspondência mudou 
de endereço; CONSIDERANDO que após a tentativa de localizar o representante do 
contribuinte, não houve notificação no endereço do contribuinte, mas a notificação por 
edital em nome do procurador do contribuinte; CONSIDERANDO que consta nos autos o 
endereço do contribuinte e que não houve o envio da notificação para o endereço do 
mesmo; RESOLVE, por unanimidade de votos, converter o presente processo em 
diligência para que o SEPRE notifique o sujeito passivo do resultado da diligência no 
endereço da empresa autuada; APÓS, retornem os autos para julgamento. “ 

 
O Contribuinte compareceu ao feito para reiterar seu pedido de 

nulidade do lançamento por insegurança na determinação da infração. 
 
É o relatório.  



 

 
 

VOTO 
 
 

 
Em sua impugnação, o contribuinte apenas argui preliminar de 

insegurança na determinação da infração, afirmando que a relação de documentos fiscais 
não registrados não corresponde à realidade, pois estar-se-ia exigindo multa em relação a 
documentos que foram lançados. Pede a nulidade do auto de infração. Pede também a 
improcedência do auto de infração. Após a realização de  diligência, que excluiu do 
lançamento documentos que estavam registrados no livro fiscal, a impugnante retornou ao 
processo para reiterar a arguição de preliminar de insegurança na determinação da 
infração, sustentando que “essa modalidade de nulidade processual possui cunho 
eminentemente material”.  

 
Nenhum dos  argumentos afasta a aplicação da penalidade sugerida 

no lançamento tributário. Na situação de que trata o processo não existe a dispensa do 
registro dos documentos fiscais de aquisição no seu livro registro de entradas de 
mercadorias. Portanto, tais registros deveriam ter sido realizados. O Regulamento do 
ICMS no Estado de Goiás (Dec nº 4.852/1997) assim normatiza tal obrigação :  

 

“Art. 308. O livro Registro de Entradas destina-se à escrituração da 

(Convênio SINIEF SN/70, art. 70): 

I - entrada, a qualquer título, de mercadoria no estabelecimento; 

II - utilização de serviço pelo estabelecimento. 

§ 1º Deve ser também escriturado: 

I - o documento fiscal relativo à aquisição de mercadoria: 

a) que não transitar pelo estabelecimento adquirente, ainda que por meio 
de título que a represente; 

b) para o ativo imobilizado, cuja escrituração deve ser feita de forma 
individualizada; 

c) para uso ou consumo; 

II - o documento fiscal relativo à destinação da mercadoria produzida pelo 
próprio estabelecimento, para o ativo imobilizado ou para uso e consumo; 

III - o montante de eventual diferença verificada em relação à operação ou 
à prestação já escriturada. 

 

Art. 356-C. A Escrituração Fiscal Digital - EFD - compõe-se da totalidade 

das informações, em meio digital, necessárias à apuração do imposto 
referente à operação e prestação praticada pelo contribuinte do ICMS ou 
IPI, bem como outras de interesse da administração tributária e da 
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB - (Ajuste SINIEF 2/09, 
cláusula primeira, § 1º). 

§ 1º O contribuinte deve utilizar a EFD para efetuar a escrituração dos 
seguintes livros fiscais (Ajuste SINIEF 2/09, cláusula primeira, § 3º): 

I - Registro de Entradas; 

II - Registro de Saídas; 

III - Registro de Inventário; 
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IV - Registro de Apuração do IPI; 

V - Registro de Apuração do ICMS. 

VI - Registro de Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente - CIAP. 

VII - Livro Registro de Controle da Produção e do Estoque. (Redação acrescida 

pelo Decreto nº 8.117 - vigência: 01.12.13) 

 

Art. 356-F. O arquivo digital da EFD deve ser gerado pelo contribuinte de 

acordo com as especificações do leiaute definido em Ato COTEPE e deve 
conter a totalidade das informações econômico-fiscais e contábeis 
correspondentes ao período compreendido entre o primeiro e o último dia 
do mês (Ajuste SINIEF 2/09, cláusula quarta, caput). 

§ 1º Para efeito do disposto no caput, considera-se totalidade das 
informações (Ajuste SINIEF 2/09, cláusula quarta, § 1º): 

I - as relativas às entradas e saídas de mercadorias bem como aos serviços 
prestados e tomados, incluindo a descrição dos itens de mercadorias, 
produtos e serviços; 

II - as relativas a quantidade, descrição e valores de mercadorias, matérias-
primas, produtos intermediários, materiais de embalagem, produtos 
manufaturados e produtos em fabricação, em posse ou pertencentes ao 
estabelecimento do contribuinte declarante, ou fora do estabelecimento e 
em poder de terceiros; 

III - qualquer informação que repercuta no inventário físico e contábil, na 
apuração, no pagamento ou na cobrança de tributos de competência dos 
entes conveniados ou outras de interesse das administrações tributárias.” 

 
A legislação acima transcrita deixa bem claro que deve ser 

escriturado, no livro Registro de Entradas de mercadorias, a entrada a qualquer título de 
mercadorias no estabelecimento. Os artigos que tratam da escrituração fiscal digital – EFD 
por sua vez determinam que esta se compõe da totalidade das informações, em meio 
digital, necessárias à apuração do imposto referente à operação e prestação praticada 
pelo contribuinte do ICMS ou IPI, bem como outras de interesse da administração 
tributária e da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB. Ou seja, toda a 
movimentação de mercadorias e bens deve estar devidamente acobertada por 
documentação fiscal e registrada no livro próprio.  

 
Após a realização de diligência, que excluiu os documentos fiscais já 

registrados, não há qualquer comprovação, por parte da autuada, de que outros 
documentos fiscais também estariam lançados no livro fiscal. Ou seja, o novo 
levantamento retirou do auto de infração todas as notas fiscais cujo lançamento no livro 
registro de entradas ficou comprovado. Não há pois que se falar em insegurança na 
determinação da infração. Rejeito a preliminar. 

 
No mérito, o contribuinte não apresenta qualquer argumento. 

 
Isto posto, rejeito a preliminar de nulidade da peça básica, arguida 

pela autuada, por insegurança na determinação da infração e, quanto ao mérito, conheço 
da impugnação e dou-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto 
de infração, sobre o valor da multa formal de R$47.494,43 (quarenta e sete mil, 
quatrocentos e noventa e quatro reais e quarenta e três centavos) devendo ser 
observados, para fins de cálculo, os períodos indicados no termo aditivo de fls 66, 
decorrente da diligência realizada no processo.  
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Sala das sessões, em 15 de dezembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01993/16 
 
Relator: Conselheiro Lidilone Polizeli Bento 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Preliminar de nulidade do lançamento 
por cerceamento de direito de defesa. Rejeitada. 
 
Não há que se falar em nulidade de lançamento por cerceamento 
de direito de defesa quando o sujeito passivo exerce livremente 
o contraditório e a ampla defesa, entendendo perfeitamente o 
alcance e conteúdo da acusação fiscal, fundamentada em 
legislação vigente à época da ocorrência do fato gerador. 
 
ICMS. Obrigação Acessória. Multa Formal. Aquisição de 
mercadorias ou serviços, com aplicação da alíquota 
interestadual, sob a pretensa condição de contribuinte do ICMS. 
Procedência. 
 
Correto o lançamento que exige multa formal, quando o sujeito 
passivo adquire mercadorias ou serviços, utilizando-se de 
alíquota interestadual, sob a pretensa condição de contribuinte, 
inteligência do art. 71, inciso XII do CTE. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 21 de novembro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade do auto de infração, por cerceamenro do direito de defesa, arguida 
pela autuada. Participaram do julgamento os Conselheiros Lidilone Polizeli Bento, Nivaldo 
José Mendes e Nivaldo Carvelo Carvalho. Quanto ao mérito, também por votação 
unânime, conhecer da impugnação, negar-lhe provimento para considerar procedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Lidilone Polizeli Bento, 
Nivaldo José Mendes e Nivaldo Carvelo Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata o presente processo de exigência de multa formal, decorrente 
de aquisição de mercadorias, utilizando-se indevidamente de alíquota interestadual, sob a 
pretensa condição de contribuinte do destinatário. 

 
Foram indicados como infringidos os artigos 44, §§3º e 4º e 64 da Lei 

nº 11.651/91, combinado com art. 145 do Decreto nº 4.852/97. Propõe-se a aplicação da 
penalidade prevista no art. 71, inciso XII, alínea ‘b’, §8º, da Lei nº 11.65191, com redação 
da Lei nº 14.058/2001. 

 
Instruem os autos Anexo Estruturado Detalhamento do Crédito 

Tributário e cópias das notas fiscais de aquisição de mercadorias. 
 
Intimado para pagar ou apresentar defesa em primeira instância, o 

sujeito passivo quedou-se inerte, motivo pelo qual foi declarado revel. 
 



 

Novamente intimado, apresenta impugnação em segunda instância 
na qual alega em sede de preliminar a nulidade do lançamento por cerceamento de direito 
de defesa, tendo em vista que se fundamenta em leis revogadas. No mérito alega que não 
percebeu que as notas fiscais foram confeccionadas com erro no CFOP e na alíquota, 
todavia não pode ser responsabilizado por erro de outra pessoa. Acrescenta que as 
mercadorias adquiridas estavam na substituição tributária e que o Estado não teve 
prejuízo, defende que a multa possui caráter confiscatório, requer a improcedência do 
lançamento ou caso não seja este o entendimento que seja aplicada a forma privilegiada 
prevista no art. 71, § 8º do CTE, reduzindo a multa de 50%. 

 
É o Relatório. 
 

V O T O 
 
 
 
 

Como dito alhures, trata-se de exigência de multa formal, decorrente 
de utilização de alíquota interestadual, sob a pretensa condição de contribuinte do 
destinatário. 

Preliminarmente, rejeito a preliminar de nulidade do lançamento por 
cerceamento de direito de defesa, tendo em vista que a peça inaugural se fundamenta em 
legislação vigente, não havendo que se falar em leis revogadas. Encontra-se em plena 
vigência o art. 71, inciso XII, ‘’b” do CTE que prevê a aplicação de multa formal para o 
adquirente de mercadorias que se utiliza de alíquota interestadual do imposto, sob a 
pretensa condição de contribuinte. Dessa forma, padece de fundamento a alegação de 
nulidade do sujeito passivo, motivo pelo qual deve ser rejeitada. 

Em sua peça defensória, o sujeito passivo não traz elementos para 
ilidir a acusação fiscal, limita-se a alegações genéricas e sem a objetividade necessária 
para se afastar ou reduzir o valor da exigência. 

 
As notas fiscais objeto do presente processo foram emitidas por 

contribuinte do Estado de Santa Catarina e destinadas a construtora estabelecida no 
Estado de Goiás. A legislação do Estado de Santa Catarina, art. 39 da Lei nº 10.789/98, 
equipara as saídas interestaduais destinadas a empresas de construção civil a saídas 
para contribuintes do ICMS. Dessa forma, analisando a questão unicamente do ponto de 
vista da legislação catarinense, estaria correta a utilização da alíquota interestadual, sendo 
este o entendimento que tínhamos até o presente julgamento. 

 
Ocorre que pesquisando a jurisprudência do STJ sobre a matéria, 

verificamos a existência de um julgado constante do EDcl no Recurso em Mandado de 

Segurança nº 12.062-GO (2000/0053931-7) em que o STJ afirma haver evidente 
erro na afirmação de que o Estado de Goiás não poderia prever punição para 
empresas de construção que adquiram produtos pela alíquota interestadual, ainda 
que a legislação do Estado de origem assim determine. No entendimento do STJ, é 
a Constituição Federal que regula exaustivamente a aplicação de alíquotas nas 
operações interestaduais (art. 155, § 2º, inciso VII) e não os Estados membros. Não 
tem cabimento defender a aplicação de alíquota interestadual na venda feita a não 
contribuinte do ICMS, em evidente afronta ao art. 155, § 2º, inciso VII, alínea ‘b’, da 
CF/88. Não se pode exigir passividade do fisco perante a situação teratológica de 
essas mesmas empresas usufruírem da condição de contribuinte, para fins de 
alíquota interestadual reduzida, ao mesmo tempo em que evocam a jurisprudência 



 

da Corte para dizer não serem contribuintes e não recolherem o diferencial de 
alíquotas. 

Dessa forma, refluo de meu posicionamento anterior no sentido 
de que empresas de construção goianas poderiam adquirir mercadorias de outros 
estados com aplicação de alíquota interestadual, quando a legislação de origem 
assim determinasse ou permitisse, para adotar o entendimento de que empresas 
de construção civil goianas devem em toda e qualquer situação adquirir 
mercadorias em operação interestadual, com utilização de alíquota interna do 
estado de origem, em obediência ao art. 155, §2º, inciso VII, da CF/88 que 
determina aplicação de alíquota interna quando a operação é destinada a não 
contribuinte do ICMS em outra unidade da federação. 

 
Quanto a alegação de que a multa exigida possui caráter 

confiscatório, informo ao sujeito passivo que tal questão não pode ser objeto de 
análise nesta esfera administrativa, nos termos do art. 6º, §4º da Lei nº 16.469/09, 
devendo, caso permaneça o interesse em discutir a matéria dirigir-se ao órgão 
competente, qual seja o poder judiciário. 

 
Considerando que o sujeito passivo não se desincumbiu do 

ônus de ofertar contraprova à acusação fiscal e que esta encontra-se munida de 
documentação necessária e suficiente para lhe dar sustentação, conheço da 
impugnação em segunda instância, nego-lhe provimento para manter o auto de 
infração na sua íntegra, observando que o pedido do sujeito passivo de aplicação 
da forma privilegiada prevista no art. 71, § 8º, do CTE já foi atendido por ocasião da 
lavratura do auto de infração. 
 

 
 

Sala das sessões, em 19 de dezembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01994/16 
 
Relator: Conselheiro Lidilone Polizeli Bento 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Preliminar de nulidade do lançamento 
por cerceamento de direito de defesa. Rejeitada. 
 
Não há que se falar em nulidade de lançamento por cerceamento 
de direito de defesa quando o sujeito passivo exerce livremente 
o contraditório e a ampla defesa, entendendo perfeitamente o 
alcance e conteúdo da acusação fiscal, fundamentada em 
legislação vigente à época da ocorrência do fato gerador. 
 
ICMS. Obrigação Acessória. Multa Formal. Aquisição de 
mercadorias ou serviços, com aplicação da alíquota 
interestadual, sob a pretensa condição de contribuinte do ICMS. 
Procedência. 
 
Correto o lançamento que exige multa formal, quando o sujeito 
passivo adquire mercadorias ou serviços, utilizando-se de 
alíquota interestadual, sob a pretensa condição de contribuinte, 
inteligência do art. 71, inciso XII do CTE. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 21 de novembro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade do auto de infração, por cerceamenro do direito de defesa, arguida 
pela autuada. Participaram do julgamento os Conselheiros Lidilone Polizeli Bento, Nivaldo 
José Mendes e Nivaldo Carvelo Carvalho. Quanto ao mérito, também por votação 
unânime, conhecer da impugnação, negar-lhe provimento para considerar procedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Lidilone Polizeli Bento, 
Nivaldo José Mendes e Nivaldo Carvelo Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata o presente processo de exigência de multa formal, decorrente 
de aquisição de mercadorias, utilizando-se indevidamente de alíquota interestadual, sob a 
pretensa condição de contribuinte do destinatário. 

 
Foram indicados como infringidos os artigos 44, §§3º e 4º e 64 da Lei 

nº 11.651/91, combinado com art. 145 do Decreto nº 4.852/97. Propõe-se a aplicação da 
penalidade prevista no art. 71, inciso XII, alínea ‘b’, §8º, da Lei nº 11.65191, com redação 
da Lei nº 14.058/2001. 

 
Instruem os autos Anexo Estruturado Detalhamento do Crédito 

Tributário e cópias das notas fiscais de aquisição de mercadorias. 
 
Intimado para pagar ou apresentar defesa em primeira instância, o 

sujeito passivo quedou-se inerte, motivo pelo qual foi declarado revel. 
 



 

Novamente intimado, apresenta impugnação em segunda instância 
na qual alega em sede de preliminar a nulidade do lançamento por cerceamento de direito 
de defesa, tendo em vista que se fundamenta em leis revogadas. No mérito alega que não 
percebeu que as notas fiscais foram confeccionadas com erro no CFOP e na alíquota, 
todavia não pode ser responsabilizado por erro de outra pessoa. Acrescenta que as 
mercadorias adquiridas estavam na substituição tributária e que o Estado não teve 
prejuízo, defende que a multa possui caráter confiscatório, requer a improcedência do 
lançamento ou caso não seja este o entendimento que seja aplicada a forma privilegiada 
prevista no art. 71, § 8º do CTE, reduzindo a multa de 50%. 

 
É o Relatório. 
 

V O T O 
 
 
 
 

Como dito alhures, trata-se de exigência de multa formal, decorrente 
de utilização de alíquota interestadual, sob a pretensa condição de contribuinte do 
destinatário. 

Preliminarmente, rejeito a preliminar de nulidade do lançamento por 
cerceamento de direito de defesa, tendo em vista que a peça inaugural se fundamenta em 
legislação vigente, não havendo que se falar em leis revogadas. Encontra-se em plena 
vigência o art. 71, inciso XII, ‘’b” do CTE que prevê a aplicação de multa formal para o 
adquirente de mercadorias que se utiliza de alíquota interestadual do imposto, sob a 
pretensa condição de contribuinte. Dessa forma, padece de fundamento a alegação de 
nulidade do sujeito passivo, motivo pelo qual deve ser rejeitada. 

Em sua peça defensória, o sujeito passivo não traz elementos para 
ilidir a acusação fiscal, limita-se a alegações genéricas e sem a objetividade necessária 
para se afastar ou reduzir o valor da exigência. 

 
As notas fiscais objeto do presente processo foram emitidas por 

contribuinte do Estado de Santa Catarina e destinadas a construtora estabelecida no 
Estado de Goiás. A legislação do Estado de Santa Catarina, art. 39 da Lei nº 10.789/98, 
equipara as saídas interestaduais destinadas a empresas de construção civil a saídas 
para contribuintes do ICMS. Dessa forma, analisando a questão unicamente do ponto de 
vista da legislação catarinense, estaria correta a utilização da alíquota interestadual, sendo 
este o entendimento que tínhamos até o presente julgamento. 

 
Ocorre que pesquisando a jurisprudência do STJ sobre a matéria, 

verificamos a existência de um julgado constante do EDcl no Recurso em Mandado de 
Segurança nº 12.062-GO (2000/0053931-7) em que o STJ afirma haver evidente erro na 
afirmação de que o Estado de Goiás não poderia prever punição para empresas de 
construção que adquiram produtos pela alíquota interestadual, ainda que a legislação do 
Estado de origem assim determine. No entendimento do STJ, é a Constituição Federal 
que regula exaustivamente a aplicação de alíquotas nas operações interestaduais (art. 
155, § 2º, inciso VII) e não os Estados membros. Não tem cabimento defender a aplicação 
de alíquota interestadual na venda feita a não contribuinte do ICMS, em evidente afronta 
ao art. 155, § 2º, inciso VII, alínea ‘b’, da CF/88. Não se pode exigir passividade do fisco 
perante a situação teratológica de essas mesmas empresas usufruírem da condição de 
contribuinte, para fins de alíquota interestadual reduzida, ao mesmo tempo em que 
evocam a jurisprudência da Corte para dizer não serem contribuintes e não recolherem o 
diferencial de alíquotas. 



 

Dessa forma, refluo de meu posicionamento anterior no sentido de 
que empresas de construção goianas poderiam adquirir mercadorias de outros estados 
com aplicação de alíquota interestadual, quando a legislação de origem assim 
determinasse ou permitisse, para adotar o entendimento de que empresas de construção 
civil goianas devem em toda e qualquer situação adquirir mercadorias em operação 
interestadual, com utilização de alíquota interna do estado de origem, em obediência ao 
art. 155, §2º, inciso VII, da CF/88 que determina aplicação de alíquota interna quando a 
operação é destinada a não contribuinte do ICMS em outra unidade da federação. 

 
Quanto a alegação de que a multa exigida possui caráter 

confiscatório, informo ao sujeito passivo que tal questão não pode ser objeto de análise 
nesta esfera administrativa, nos termos do art. 6º, §4º da Lei nº 16.469/09, devendo, caso 
permaneça o interesse em discutir a matéria dirigir-se ao órgão competente, qual seja o 
poder judiciário. 

 
Considerando que o sujeito passivo não se desincumbiu do ônus de 

ofertar contraprova à acusação fiscal e que esta encontra-se munida de documentação 
necessária e suficiente para lhe dar sustentação, conheço da impugnação em segunda 
instância, nego-lhe provimento para manter o auto de infração na sua íntegra, observando 
que o pedido do sujeito passivo de aplicação da forma privilegiada prevista no art. 71, § 8º, 
do CTE já foi atendido por ocasião da lavratura do auto de infração. 
 

 
 

Sala das sessões, em 19 de dezembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01995/16 
 
Relator: Conselheiro Lidilone Polizeli Bento 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Preliminar de nulidade do lançamento 
por cerceamento de direito de defesa. Rejeitada. 
 
Não há que se falar em nulidade de lançamento por cerceamento 
de direito de defesa quando o sujeito passivo exerce livremente 
o contraditório e a ampla defesa, entendendo perfeitamente o 
alcance e conteúdo da acusação fiscal, fundamentada em 
legislação vigente à época da ocorrência do fato gerador. 
 
ICMS. Obrigação Acessória. Multa Formal. Aquisição de 
mercadorias ou serviços, com aplicação da alíquota 
interestadual, sob a pretensa condição de contribuinte do ICMS. 
Procedência. 
 
Correto o lançamento que exige multa formal, quando o sujeito 
passivo adquire mercadorias ou serviços, utilizando-se de 
alíquota interestadual, sob a pretensa condição de contribuinte, 
inteligência do art. 71, inciso XII do CTE. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 21 de novembro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade do auto de infração, por cerceamenro do direito de defesa, arguida 
pela autuada. Participaram do julgamento os Conselheiros Lidilone Polizeli Bento, Nivaldo 
José Mendes e Nivaldo Carvelo Carvalho. Quanto ao mérito, também por votação 
unânime, conhecer da impugnação, negar-lhe provimento para considerar procedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Lidilone Polizeli Bento, 
Nivaldo José Mendes e Nivaldo Carvelo Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata o presente processo de exigência de multa formal, decorrente 
de aquisição de mercadorias, utilizando-se indevidamente de alíquota interestadual, sob a 
pretensa condição de contribuinte do destinatário. 

 
Foram indicados como infringidos os artigos 44, §§3º e 4º e 64 da Lei 

nº 11.651/91, combinado com art. 145 do Decreto nº 4.852/97. Propõe-se a aplicação da 
penalidade prevista no art. 71, inciso XII, alínea ‘b’, §8º, da Lei nº 11.65191, com redação 
da Lei nº 14.058/2001. 

 
Instruem os autos Anexo Estruturado Detalhamento do Crédito 

Tributário e cópias das notas fiscais de aquisição de mercadorias. 
 
Intimado para pagar ou apresentar defesa em primeira instância, o 

sujeito passivo quedou-se inerte, motivo pelo qual foi declarado revel. 
 



 

Novamente intimado, apresenta impugnação em segunda instância 
na qual alega em sede de preliminar a nulidade do lançamento por cerceamento de direito 
de defesa, tendo em vista que se fundamenta em leis revogadas. No mérito alega que não 
percebeu que as notas fiscais foram confeccionadas com erro no CFOP e na alíquota, 
todavia não pode ser responsabilizado por erro de outra pessoa. Acrescenta que as 
mercadorias adquiridas estavam na substituição tributária e que o Estado não teve 
prejuízo, defende que a multa possui caráter confiscatório, requer a improcedência do 
lançamento ou caso não seja este o entendimento que seja aplicada a forma privilegiada 
prevista no art. 71, § 8º do CTE, reduzindo a multa de 50%. 

 
É o Relatório. 
 

V O T O 
 
 
 
 

Como dito alhures, trata-se de exigência de multa formal, decorrente 
de utilização de alíquota interestadual, sob a pretensa condição de contribuinte do 
destinatário. 

Preliminarmente, rejeito a preliminar de nulidade do lançamento por 
cerceamento de direito de defesa, tendo em vista que a peça inaugural se fundamenta em 
legislação vigente, não havendo que se falar em leis revogadas. Encontra-se em plena 
vigência o art. 71, inciso XII, ‘’b” do CTE que prevê a aplicação de multa formal para o 
adquirente de mercadorias que se utiliza de alíquota interestadual do imposto, sob a 
pretensa condição de contribuinte. Dessa forma, padece de fundamento a alegação de 
nulidade do sujeito passivo, motivo pelo qual deve ser rejeitada. 

Em sua peça defensória, o sujeito passivo não traz elementos para 
ilidir a acusação fiscal, limita-se a alegações genéricas e sem a objetividade necessária 
para se afastar ou reduzir o valor da exigência. 

 
As notas fiscais objeto do presente processo foram emitidas por 

contribuinte do Estado de Santa Catarina e destinadas a construtora estabelecida no 
Estado de Goiás. A legislação do Estado de Santa Catarina, art. 39 da Lei nº 10.789/98, 
equipara as saídas interestaduais destinadas a empresas de construção civil a saídas 
para contribuintes do ICMS. Dessa forma, analisando a questão unicamente do ponto de 
vista da legislação catarinense, estaria correta a utilização da alíquota interestadual, sendo 
este o entendimento que tínhamos até o presente julgamento. 

 
Ocorre que pesquisando a jurisprudência do STJ sobre a matéria, 

verificamos a existência de um julgado constante do EDcl no Recurso em Mandado de 
Segurança nº 12.062-GO (2000/0053931-7) em que o STJ afirma haver evidente erro na 
afirmação de que o Estado de Goiás não poderia prever punição para empresas de 
construção que adquiram produtos pela alíquota interestadual, ainda que a legislação do 
Estado de origem assim determine. No entendimento do STJ, é a Constituição Federal 
que regula exaustivamente a aplicação de alíquotas nas operações interestaduais (art. 
155, § 2º, inciso VII) e não os Estados membros. Não tem cabimento defender a aplicação 
de alíquota interestadual na venda feita a não contribuinte do ICMS, em evidente afronta 
ao art. 155, § 2º, inciso VII, alínea ‘b’, da CF/88. Não se pode exigir passividade do fisco 
perante a situação teratológica de essas mesmas empresas usufruírem da condição de 
contribuinte, para fins de alíquota interestadual reduzida, ao mesmo tempo em que 
evocam a jurisprudência da Corte para dizer não serem contribuintes e não recolherem o 
diferencial de alíquotas. 



 

Dessa forma, refluo de meu posicionamento anterior no sentido de 
que empresas de construção goianas poderiam adquirir mercadorias de outros estados 
com aplicação de alíquota interestadual, quando a legislação de origem assim 
determinasse ou permitisse, para adotar o entendimento de que empresas de construção 
civil goianas devem em toda e qualquer situação adquirir mercadorias em operação 
interestadual, com utilização de alíquota interna do estado de origem, em obediência ao 
art. 155, §2º, inciso VII, da CF/88 que determina aplicação de alíquota interna quando a 
operação é destinada a não contribuinte do ICMS em outra unidade da federação. 

 
Quanto a alegação de que a multa exigida possui caráter 

confiscatório, informo ao sujeito passivo que tal questão não pode ser objeto de análise 
nesta esfera administrativa, nos termos do art. 6º, §4º da Lei nº 16.469/09, devendo, caso 
permaneça o interesse em discutir a matéria dirigir-se ao órgão competente, qual seja o 
poder judiciário. 

 
Considerando que o sujeito passivo não se desincumbiu do ônus de 

ofertar contraprova à acusação fiscal e que esta encontra-se munida de documentação 
necessária e suficiente para lhe dar sustentação, conheço da impugnação em segunda 
instância, nego-lhe provimento para manter o auto de infração na sua íntegra, observando 
que o pedido do sujeito passivo de aplicação da forma privilegiada prevista no art. 71, § 8º, 
do CTE já foi atendido por ocasião da lavratura do auto de infração. 
 

 
 

Sala das sessões, em 19 de dezembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 02001/16 
 
Relator: Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Extravio de documento 
fiscal. Pedido de Revisão Extraordinária. Improcedência. 
 
1. Admite-se pedido de Revisão Extraordinária apresentado pelo 
sujeito passivo, desde que fundamentado em prova inequívoca 
de erro de fato substancial que implique alteração total ou 
parcial do lançamento; 
 
2. É improcedente o auto de infração relativo a extravio de 
documento fiscal quando comprovada a entrega desses 
documentos em órgão fazendário próprio. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 27 
de outubro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo, Heli José da 
Silva, Valdir Mendonça Alves, José Paixão de Oliveira Gomes, José Luiz Rosa, Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, José 
Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Elias 
Alves dos Santos, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki 
Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Luis Antônio da Silva 
Costa, Nivaldo José Mendes e Lidilone Polizeli Bento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Revisão Extraordinária (fls. 21) interposto 
pelo sujeito passivo, por meio do qual argui a ocorrência de erro de fato substancial no 
lançamento e requer a desconstituição do crédito tributário relativo à exigência de multa 
formal decorrente do extravio dos Conhecimentos de Transporte Rodoviário de Cargas 
(CTRCs) modelo 8, série 1, numerados de 01 a 250, no total de 250 (duzentos e 
cinquenta) documentos fiscais. 

 
Em suas alegações, a autuada afirma, em síntese, que os 

documentos fiscais reclamados na autuação foram entregues ao SEINEF da Delegacia 
Fiscal de Aparecida de Goiânia quando da solicitação de alteração de endereço da 
empresa. 

 
Acosta aos autos, a título de prova, cópia do Informativo Sobre a 

Utilização e Apresentação de Documentos Fiscais - Anexo II (fls. 23 e 27), dentre outros 
documentos. 

 
O Presidente do Conselho Administrativo Tributário, por meio do 

Despacho n° 0682/2011-CAT (fls. 32), com amparo no art. 40 da Lei n° 13800/01, 
determina o encaminhamento dos autos ao Setor de Preparo Processual, para que intime 
o sujeito passivo a apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, cópia do Contrato Social (última 
alteração) da empresa. 



 

 
Intimado, o sujeito passivo cumpre o Despacho n° 0682/2011-CAT, 

juntando a cópia da Segunda Alteração Contratual da empresa (fls. 45 a 49). 
 
O Presidente do Conselho Administrativo Tributário, por meio do 

Despacho n° 484/2012-CAT (fls. 52), com amparo no art. 43, § 4°, II, da Lei n° 16.469/09, 
admite o pedido de Revisão Extraordinária e determina o encaminhamento dos autos à 
GERC para que faça o cancelamento do ato de inscrição em dívida ativa, após que sejam 
os autos encaminhados ao Setor de Apoio à Segunda Instância (SEASI) da Secretaria 
Geral (SEGE), para que sejam pautados a julgamento pelo Conselho Pleno (CONP). 
 

A Gerência de Recuperação de Créditos, por meio do Despacho nº 
1720/2012-GERC (fls. 54), informa ter efetuado o cancelamento da inscrição em Dívida 
Ativa, uma vez que o crédito tributário ora discutido não se encontra ajuizado (fls. 53). 
Encaminha os autos ao Setor de Apoio à Segunda Instância (SEASI) da Secretaria Geral 
(SEGE), para que sejam pautados a julgamento pelo Conselho Pleno (CONP), conforme 
orientação do Despacho n° 484/2012-CAT. 
 

É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
Inicialmente, destaco que a Lei n° 16.469, de 19 de janeiro de 2009, 

em seu art. 43, II, “a”, item 1, determina que pedido de Revisão Extraordinária 
apresentado pelo sujeito passivo, para ser admitido, deve estar fundamentado em prova 
inequívoca de erro de fato substancial que implique alteração total ou parcial do 
lançamento: 

 
Art. 43. Compete ao Presidente do CAT o juízo de admissibilidade de 
pedido de Revisão Extraordinária apresentado fora do último prazo para 
defesa previsto nesta Lei, relativo a crédito tributário ajuizado ou não: 
 
II - pelo sujeito passivo, referente a: 
 

a) apreciação extraordinária de lançamento, desde que: 
 
1. fundamentado em prova inequívoca de erro de fato substancial que 
implique alteração total ou parcial do lançamento, inclusive quanto à 
sujeição passiva; 
[...] 

 
Prosseguindo na análise dos autos, vejo que a acusação formulada 

no auto de infração é de extravio dos Conhecimentos de Transporte Rodoviário de Cargas 
(CTRCs) modelo 8, série 1, numerados de 01 a 250, no total de 250 (duzentos e 
cinquenta) documentos fiscais. 

 
O Informativo Sobre a Utilização e Apresentação de Documentos 

Fiscais - Anexo II (fls. 23 e 27), juntado pela requerente, comprova a entrega da totalidade 
dos documentos fiscais reclamados no auto de infração entregues ao SEINEF da 
Delegacia Fiscal de Aparecida de Goiânia (GO), fato que ilide a acusação fiscal, 
motivando a improcedência da respectiva exigência fiscal. 

 



 

Ante o exposto, conheço do Pedido de Revisão Extraordinária, dou-
lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 20 de dezembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 02002/16 
 
Relator: Conselheiro José Luiz Rosa 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Extravio de documento 
fiscal. Pedido de Revisão Extraordinária. Improcedência. 
 
1. Admite-se pedido de Revisão Extraordinária apresentado pelo 
sujeito passivo, desde que fundamentado em prova inequívoca 
de erro de fato substancial que implique alteração total ou 
parcial do lançamento; 
 
2. É improcedente o auto de infração relativo a extravio de 
documento fiscal quando comprovada a entrega desses 
documentos em órgão fazendário próprio. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 27 
de outubro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, 
Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Elias Alves dos Santos, 
Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto 
de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Luis Antônio da Silva Costa, Nivaldo José 
Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, 
Valdir Mendonça Alves e José Paixão de Oliveira Gomes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Revisão Extraordinária (fls. 38 a 41) 
interposto pelo sujeito passivo, por meio do qual argui a ocorrência de erro de fato 
substancial no lançamento e requer a desconstituição do crédito tributário relativo à 
exigência de multa formal decorrente do extravio de 125 (cento e vinte e cinco) Notas 
Fiscais modelo 1, série 1, numeradas de 01 a 125, no mês de janeiro de 2014. 

 
Em suas alegações, a autuada afirma, em síntese, que os 

documentos fiscais tidos como extraviados foram entregues a Delegacia Regional de 
Fiscalização de Porangatu na data de 26 de novembro de 2014. 

 
Acosta aos autos, a título de prova, Termo de Baixa de Documento 

Fiscal n° 109810 (fls. 44) e Pedido de Baixa de Documentos Fiscais (fls. 45), dentre outros 
documentos. 

 
O Presidente do Conselho Administrativo Tributário, por meio do 

Despacho n° 2620/2016-PRES (fls. 57), com fundamento no art. 43, § 4°, II, da Lei n° 
16.469/09, admite o pedido de Revisão Extraordinária e determina o encaminhamento dos 
autos ao Setor de Apoio à Segunda Instância (SEASI) da Secretaria Geral (SEGE), para 
que sejam pautados a julgamento pelo Conselho Pleno (CONP). 
 

É o relatório. 



 

 
 

V O T O 
 
 
Inicialmente, destaco que a Lei n° 16.469, de 19 de janeiro de 2009, 

em seu art. 43, II, “a”, item 1, determina que pedido de Revisão Extraordinária 
apresentado pelo sujeito passivo, para ser admitido, deve estar fundamentado em prova 
inequívoca de erro de fato substancial que implique alteração total ou parcial do 
lançamento: 

 
Art. 43. Compete ao Presidente do CAT o juízo de admissibilidade de 
pedido de Revisão Extraordinária apresentado fora do último prazo para 
defesa previsto nesta Lei, relativo a crédito tributário ajuizado ou não: 
 
II - pelo sujeito passivo, referente a: 
 

a) apreciação extraordinária de lançamento, desde que: 
 
1. fundamentado em prova inequívoca de erro de fato substancial que 
implique alteração total ou parcial do lançamento, inclusive quanto à 
sujeição passiva; 
[...] 

 
Prosseguindo na análise dos autos, vejo que a acusação formulada 

no auto de infração é de extravio de 125 (cento e vinte e cinco) Notas Fiscais modelo 1, 
série 1, numeradas de 01 a 125. 

 
O Termo de Baixa de Documento Fiscal n° 109810 (fls. 44), juntado 

pela requerente, revela que os documentos fiscais reclamados no auto de infração foram 
baixados pela DRF de Porangatu (GO), ou seja, foram os documentos entregues ao órgão 
fazendário competente.  

 
Assim, tendo o sujeito passivo entregue ao órgão fazendário a 

totalidade dos documentos fiscais reclamados no auto de infração, inclusive passando 
pelo crivo da Presidência deste Conselho, ilidida está a acusação fiscal. 

 
Ante o exposto, conheço do Pedido de Revisão Extraordinária, dou-

lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 20 de dezembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 02003/16 
 
Relator: Conselheiro José Luiz Rosa 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Extravio de livro e 
documento fiscal. Pedido de Revisão Extraordinária. 
Improcedência. 
 
1. Admite-se pedido de Revisão Extraordinária apresentado pelo 
sujeito passivo, desde que fundamentado em prova inequívoca 
de erro de fato substancial que implique alteração total ou 
parcial do lançamento; 
 
2. É improcedente o auto de infração relativo a extravio de livro 
e documento fiscal quando comprovada a entrega desses livros 
e documentos em órgão fazendário próprio. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 27 
de outubro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, 
Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Elias Alves dos Santos, 
Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto 
de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Luis Antônio da Silva Costa, Nivaldo José 
Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, 
Valdir Mendonça Alves e José Paixão de Oliveira Gomes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Revisão Extraordinária (fls. 18) interposto 
pelo sujeito passivo, por meio do qual argui a ocorrência de erro de fato substancial no 
lançamento e requer a desconstituição do crédito tributário relativo à exigência de multa 
formal decorrente do extravio de 07 (sete) livros fiscais, sendo 03 (três) livros de Registro 
de Inventário, 03 (três) livros Registro de Entradas e 01 (um) livro de Registro de 
Utilização de Documentos Fiscais e de Termos de Ocorrências – RUDFTO, e das notas 
fiscais modelo 1, série 1, numeradas de 01 a 25, no total de 25 (vinte e cinco) documentos 
fiscais. 

 
Em suas alegações, a autuada afirma, em síntese, que os livros e 

documentos fiscais tidos como extraviados foram entregues à repartição fazendária 
competente. 

 
Acosta aos autos, a título de prova, cópia do Requerimento Padrão 

para Realização de Eventos - Anexo I (fls. 26), do Informativo Sobre a Utilização e 
Apresentação de Documentos Fiscais - Anexo II (fls. 27), do Termo de Baixa de 
Documento Fiscal n° 109835 (fls. 29) e de Pedido de Baixa de Documentos Fiscais (fls. 
30), dentre outros documentos. 

 



 

O Presidente do Conselho Administrativo Tributário, por meio do 
Despacho n° 349/2015-PRES (fls. 40), considerando que as cópias dos documentos de 
fls. 26 e 27 não constam o nome do servidor supostamente responsável pelo recebimento 
dos documentos fiscais, encaminha os autos ao Setor de Controle e Acompanhamento 
Processual (SECON), para que sejam remetidos à Delegacia Regional de Fiscalização de 
Morrinhos a fim de que se procedam as verificações necessárias para informar se foram 
apresentadas à fiscalização os documentos fiscais cujo extravio se presume na autuação. 

 
O diligenciador, cumprindo o Despacho n° 349/2015-PRES., em 

relatório (fls. 52), informa ter compulsado o dossiê cadastral do sujeito passivo, verificando 
nele que os documentos acostados aos autos pelo autuado às fls. 26 a 30, a título de 
prova, apresentam similaridade aos documentos que compõem esse dossiê. Para 
comparação, junta cópias dos documentos constantes do dossiê (fls. 41 a 50).  

 
O Presidente do Conselho Administrativo Tributário, por meio do 

Despacho n° 2615/2016-PRES (fls. 53), com amparo no art. 43, § 4°, II, da Lei n° 
16.469/09, admite o pedido de Revisão Extraordinária e determina o encaminhamento dos 
autos ao Setor de Apoio à Segunda Instância (SEASI) da Secretaria Geral (SEGE), para 
que sejam pautados a julgamento pelo Conselho Pleno (CONP). 
 

É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
Inicialmente, destaco que a Lei n° 16.469, de 19 de janeiro de 2009, 

em seu art. 43, II, “a”, item 1, determina que pedido de Revisão Extraordinária 
apresentado pelo sujeito passivo, para ser admitido, deve estar fundamentado em prova 
inequívoca de erro de fato substancial que implique alteração total ou parcial do 
lançamento: 

 
Art. 43. Compete ao Presidente do CAT o juízo de admissibilidade de 
pedido de Revisão Extraordinária apresentado fora do último prazo para 
defesa previsto nesta Lei, relativo a crédito tributário ajuizado ou não: 
 
II - pelo sujeito passivo, referente a: 
 

a) apreciação extraordinária de lançamento, desde que: 
 
1. fundamentado em prova inequívoca de erro de fato substancial que 
implique alteração total ou parcial do lançamento, inclusive quanto à 
sujeição passiva; 
[...] 

 
Prosseguindo na análise dos autos, vejo que a acusação formulada 

no auto de infração é de extravio de 07 (sete) livros fiscais, sendo 03 (três) livros de 
Registro de Inventário, 03 (três) livros Registro de Entradas e 01 (um) livro de Registro de 
Utilização de Documentos Fiscais e de Termos de Ocorrências – RUDFTO, e das notas 
fiscais modelo 1, série 1, numeradas de 01 a 25, no total de 25 (vinte e cinco) documentos 
fiscais. 

 
O Requerimento Padrão para Realização de Eventos - Anexo I (fls. 

26), juntado pela requerente, comprova a entrega dos livros fiscais reclamados no auto de 



 

infração na Agenfa de Caldas Novas (GO), enquanto o Informativo Sobre a Utilização e 
Apresentação de Documentos Fiscais - Anexo II (fls. 27), também juntado pela requerente, 
comprova a entrega da totalidade dos documentos fiscais reclamados no auto de infração 
ao mesmo órgão fazendário, tendo parte desses documentos fiscais sido baixada pela 
DRF de Morrinhos, conforme o Termo de Baixa de Documento Fiscal n° 109835 (fls. 29).  

 
Diligência realizada nos autos confirmou a autenticidade desses 

documentos (Anexos I e II, fls. 26 e 27, e Termo de Baixa de Documento Fiscal, fls. 29), 
consoante o relatório de fls. 52. 

 
Tendo o sujeito passivo entregue ao órgão fazendário a totalidade 

dos documentos e livros fiscais reclamados no auto de infração, inclusive passando pelo 
crivo da Presidência deste Conselho, ilidida está a acusação fiscal. 

 
Ante o exposto, conheço do Pedido de Revisão Extraordinária, dou-

lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 20 de dezembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 02004/16 
 
Relator: Conselheiro José Luiz Rosa 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Extravio de documento 
fiscal. Pedido de Revisão Extraordinária. Improcedência. 
 
1. Admite-se pedido de Revisão Extraordinária apresentado pelo 
sujeito passivo, desde que fundamentado em prova inequívoca 
de erro de fato substancial que implique alteração total ou 
parcial do lançamento; 
 
2. É improcedente o auto de infração relativo a extravio de 
documento fiscal quando comprovada a entrega desses 
documentos em órgão fazendário próprio. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 27 
de outubro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, 
Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Elias Alves dos Santos, 
Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto 
de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Luis Antônio da Silva Costa, Nivaldo José 
Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, 
Valdir Mendonça Alves e José Paixão de Oliveira Gomes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Revisão Extraordinária (fls. 19 a 20) 
interposto pelo sujeito passivo, por meio do qual argui a ocorrência de erro de fato 
substancial no lançamento e requer a desconstituição do crédito tributário relativo à 
exigência de multa formal decorrente do extravio das notas fiscais modelo 2, série D-2, de 
nºs 4201 a 5000. 

 
Em suas alegações, a autuada afirma, em essência, que efetuou a 

entrega de todos os documentos fiscais na Agenfa de Jaraguá (GO), quando da 
formalização do pedido de paralisação temporária. 

 
Acosta aos autos, a título de prova, cópia de Termo de Fiel 

Depositário (fls. 21 a 23), cópia do Informativo Sobre a Utilização e apresentação de 
Documentos fiscais - Anexo II (fls. 26) e do Termo de Baixa de Documento Fiscal n° 
048924 (fls. 27), dentre outros documentos. 

 
O Presidente do Conselho Administrativo Tributário, por meio do 

Despacho n° 2423/2016-PRES (fls. 33), com fundamento no art. 43, § 4°, II, da Lei n° 
16.469/09, admite o pedido de Revisão Extraordinária e determina o encaminhamento dos 
autos ao Setor de Apoio à Segunda Instância (SEASI) da Secretaria Geral (SEGE), para 
que sejam pautados a julgamento pelo Conselho Pleno (CONP). 
 



 

É o relatório. 
 

V O T O 
 
Inicialmente, destaco que a Lei n° 16.469, de 19 de janeiro de 2009, 

em seu art. 43, II, “a”, item 1, determina que pedido de Revisão Extraordinária 
apresentado pelo sujeito passivo, para ser admitido, deve estar fundamentado em prova 
inequívoca de erro de fato substancial que implique alteração total ou parcial do 
lançamento: 

 
Art. 43. Compete ao Presidente do CAT o juízo de admissibilidade de 
pedido de Revisão Extraordinária apresentado fora do último prazo para 
defesa previsto nesta Lei, relativo a crédito tributário ajuizado ou não: 
 
II - pelo sujeito passivo, referente a: 
 

a) apreciação extraordinária de lançamento, desde que: 
 
1. fundamentado em prova inequívoca de erro de fato substancial que 
implique alteração total ou parcial do lançamento, inclusive quanto à 
sujeição passiva; 
[...] 

 
Prosseguindo na análise dos autos, vejo que a acusação formulada 

no auto de infração é de extravio das notas fiscais modelo 2, série D-2, numeradas de 
4201 a 5000. 

 
O “Informativo Sobre a Utilização e Apresentação de Documentos 

Fiscais- Anexo II” (fls. 26), juntado pela requerente, comprova a entrega da totalidade dos 
documentos fiscais reclamados no auto de infração ao órgão fazendário, destacando que 
parte desses documentos foram baixados pela DRF de Goianésia, da circunscrição do 
contribuinte, conforme o Termo de Baixa de Documento Fiscal n° 048924 (fls. 27). 

 
Assim, tendo o sujeito passivo entregue ao órgão fazendário a 

totalidade dos documentos e livros fiscais reclamados no auto de infração, inclusive 
passando pelo crivo da Presidência deste Conselho, ilidida está a acusação fiscal. 

 
Ante o exposto, conheço do Pedido de Revisão Extraordinária, dou-

lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 20 de dezembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 02005/16 
 
Relator: Conselheiro José Luiz Rosa 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Extravio de documento 
fiscal. Pedido de Revisão Extraordinária. Improcedência. 
 
1. Admite-se pedido de Revisão Extraordinária apresentado pelo 
sujeito passivo, desde que fundamentado em prova inequívoca 
de erro de fato substancial que implique alteração total ou 
parcial do lançamento; 
 
2. É improcedente o auto de infração relativo a extravio de 
documento fiscal quando comprovada a entrega desses 
documentos em órgão fazendário próprio. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 27 
de outubro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, 
Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Elias Alves dos Santos, 
Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto 
de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Luis Antônio da Silva Costa, Nivaldo José 
Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, 
Valdir Mendonça Alves e José Paixão de Oliveira Gomes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Revisão Extraordinária (fls. 20) interposto 
pelo sujeito passivo, por meio do qual argui a ocorrência de erro de fato substancial no 
lançamento e requer a desconstituição do crédito tributário relativo à exigência de multa 
formal decorrente do extravio das Notas Fiscais modelo 1, série D-1, numeradas de 01 a 
250, no total de 250 (duzentos e cinquenta) documentos fiscais. 

 
Em suas alegações, a autuada afirma, em síntese, que os 

documentos fiscais reclamados na autuação foram devolvidos à DRF de Morrinhos (GO) 
quando da formalização do pedido de baixa da inscrição da empresa. 

 
Acosta aos autos, a título de prova, cópia do Informativo Sobre a 

Utilização e Apresentação de Documentos Fiscais - Anexo II (fls. 22), do Pedido de Baixa 
de Documentos Fiscais (fls. 23) e do Termo de Baixa de Documento Fiscal n° 122404 (fls. 
24), dentre outros documentos. 

 
O Presidente do Conselho Administrativo Tributário, por meio do 

Despacho n° 2657/2016-PRES (fls. 28), com amparo no art. 43, §§ 4°, II, e 5º, e art. 45, da 
Lei n° 16.469/09, admite o pedido de Revisão Extraordinária e determina o 
encaminhamento dos autos à GERC para que faça o cancelamento do ato de inscrição em 
dívida ativa, após que sejam os autos encaminhados ao Setor de Apoio à Segunda 



 

Instância (SEASI) da Secretaria Geral (SEGE), para que sejam pautados a julgamento 
pelo Conselho Pleno (CONP). 
 

A Gerência de Recuperação de Créditos, por meio do Despacho nº 
3458/2016-GERC (fls. 30), informa ter efetuado o cancelamento da inscrição em Dívida 
Ativa, uma vez que o crédito tributário ora discutido não se encontra ajuizado (fls. 29). 
Encaminha os autos ao Setor de Apoio à Segunda Instância (SEASI) da Secretaria Geral 
(SEGE), para que sejam pautados a julgamento pelo Conselho Pleno (CONP), conforme 
orientação do Despacho n° 2657/2016-PRES. 
 

É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
Inicialmente, destaco que a Lei n° 16.469, de 19 de janeiro de 2009, 

em seu art. 43, II, “a”, item 1, determina que pedido de Revisão Extraordinária 
apresentado pelo sujeito passivo, para ser admitido, deve estar fundamentado em prova 
inequívoca de erro de fato substancial que implique alteração total ou parcial do 
lançamento: 

 
Art. 43. Compete ao Presidente do CAT o juízo de admissibilidade de 
pedido de Revisão Extraordinária apresentado fora do último prazo para 
defesa previsto nesta Lei, relativo a crédito tributário ajuizado ou não: 
 
II - pelo sujeito passivo, referente a: 
 

a) apreciação extraordinária de lançamento, desde que: 
 
1. fundamentado em prova inequívoca de erro de fato substancial que 
implique alteração total ou parcial do lançamento, inclusive quanto à 
sujeição passiva; 
[...] 

 
Prosseguindo na análise dos autos, vejo que a acusação formulada 

no auto de infração é de extravio das Notas Fiscais modelo 1, série D-1, numeradas de 01 
a 250, no total de 250 (duzentos e cinquenta) documentos fiscais. 

 
O Informativo Sobre a Utilização e Apresentação de Documentos 

Fiscais - Anexo II (fls. 22), juntado pela requerente, comprova a entrega da totalidade dos 
documentos fiscais reclamados no auto de infração à DRF de Morrinhos (GO), tendo 
esses documentos fiscais sido baixados pela mesmo órgão fazendário, conforme o Termo 
de Baixa de Documento Fiscal n° 122404 (fls. 24).  

 
Tendo o sujeito passivo entregue ao órgão fazendário a totalidade 

dos documentos fiscais reclamados no auto de infração, inclusive passando pelo crivo da 
Presidência deste Conselho, ilidida está a acusação fiscal. 

 
Ante o exposto, conheço do Pedido de Revisão Extraordinária, dou-

lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 20 de dezembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 02007/16 
 
Relator: Conselheiro José Pereira D'abadia 
 

 
EMENTA: Multa formal. Documentos fiscais considerados 
extraviados. Improcedente. Decisão unânime.  
 
Julga-se improcedente o auto de infração quando a instrução 
processual apontar que o polo passivo não cometeu o ilícito 
fiscal reclamado pela autoridade lançadora. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 27 
de outubro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros José Pereira D'abadia, Marlene Maria da 
Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Elias Alves dos Santos, Nivaldo Carvelo 
Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto d Faria Morato, 
Edson Abrão da Silva, Luis Antônio da Silva Costa, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli 
Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, Valdir Mendonça Alves, 
José Paixão de Oliveira Gomes, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Cláudio 
Henrique de Oliveira e Washington Luis Freire de Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo, em 
epígrafe, não apresentou à Delegacia Fiscal de sua circunscrição os documentos fiscais, 
no prazo que lhe foi estipulado. Por esse motivo, foi lhe imputada a obrigatoriedade de 
recolher multa formal.  

 
A base legal dada por infringida foi assim descrita: artigo 64 da Lei 

nº. 11.651/91, c/c artigo 109 do Decreto nº. 4852/97. E a penalidade aplicada: artigo 71, 
XX ‘a”1 do CTE.  

 
O auto de infração, em sua fase cognitiva, é instruído com os 

documentos de fls.3 a 7.  
 
Intimado, nos termos da lei, o polo passivo mantém-se silente e 

motiva os respetivos termos de revelia, fl. 14, de perempção, fl. 22.  
 
Dirigindo-se ao presidente deste Conselho Administrativo Tributário, 

com pedido de revisão extraordinária, o polo passivo afirma que apresentou os 
documentos reclamados pela autoridade fiscal lançadora. Acosta aos autos, a título de 
prova: cópias dos termos de baixa de documento fiscal, do termo de fiel depositário, do 
Anexo II e da IN nº.661/04 – GSF, fls. 25 a 44.  

 
Por meio do Despacho nº.272/2015 – PRES. Remete o feito em 

diligência à Delegacia Regional de Fiscalização de Morrinhos para que seja aferido no 
carimbo aposto no documento de fl. 35 dos autos que não constam nome e matricula do 
servido supostamente responsável pelo recebimento do documento fiscal, fl.45.  

 



 

Acostado aos autos os documentos de fls. 46 a 58.  
 
Em atendimento ao despacho supra o Agência Fazendária Especial 

de Caldas Novas informa que conforme comprovante de baixa de pessoa jurídica está 
identificada a servidora e o número de sua matrícula, fl. 59.    

 
Por intermédio do Despacho nº. 2614/2016 – PRES. O ilustre 

presidente desta Casa Julgadora, considera que restou demonstrado nos autos erro de 
fato, requisito necessário para admissibilidade do pedido de revisão extraordinária, 
implicando em alteração no lançamento, uma vez que o auditor fiscal responsável pela 
verificação da autenticidade das provas anexadas pelo sujeito passivo confirma a 
identificação da servidora e o número da sua matrícula. Determina, entre outras 
providências, o encaminhamento do feito, para julgamento pelo Conselho Pleno, fls. 60.  

 
É o relatório.  
 

VOTO 
 

Ao compulsar e analisar as peças constitutivas desta lide, verifiquei 
que de fato o polo passivo comprovou que não cometeu o ilícito fiscal de ordem acessória, 
denunciado na folha de rosto deste volume, tendo em vista que, acostou ao processo os 
documentos, tais como: termo de baixa de documento fiscal, termo de fiel depositário e 
cópia do Anexo II e da IN nº. 661/04 – GSF.  

 
Assim, não se pode imputar ao sujeito passivo as sanções descritas 

na exordial, fato aliás, reconhecido pelo nobre presidente deste CAT, conforme já 
informado no relatório que é parte integrante deste decisum.  

 
Pelo exposto, voto conhecendo do Pedido de Revisão Extraordinária, 

dando-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração.   
 
 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 20 de dezembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 02008/16 
 
Relator: Conselheiro José Pereira D'abadia 
 

 
EMENTA: Multa formal. Notas fiscais consideradas extraviadas. 
Improcedente. Decisão unânime.  
 
Julga-se improcedente o auto de infração, quando a instrução 
processual apontar que o polo passivo não cometeu o ilícito 
fiscal reclamado pela autoridade lançadora. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 27 
de outubro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros José Pereira D'abadia, Marlene Maria da 
Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Elias Alves dos Santos, Nivaldo Carvelo 
Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria 
Morato, Edson Abrão da Silva, Luis Antônio da Silva Costa, Nivaldo José Mendes, Lidilone 
Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, Valdir Mendonça 
Alves, José Paixão de Oliveira Gomes, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, 
Cláudio Henrique de Oliveira e Washington Luis Freire de Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo, em 
epígrafe, não apresentou à Delegacia Fiscal de sua circunscrição os documentos fiscais, 
caraterizados pelas notas fiscais modelo 1, série 1 de nºs. 001 a 250, no prazo que lhe foi 
estipulado. Por esse motivo, foi lhe imputada a obrigatoriedade de recolher multa formal.  

 
A base legal dada por infringida foi assim descrita: artigo 64 da Lei 

nº. 11.651/91, c/c artigo 109 do Decreto nº. 4852/97. E a penalidade aplicada: artigo 71, 
XVIII ‘a” do CTE.  

 
O auto de infração, em sua fase cognitiva, é instruído com os 

documentos de fls.3 a 7.  
 
Intimado, nos termos da lei, o polo passivo mantém-se silente e 

motiva os respetivos termos de revelia, fl. 15, de perempção, fl. 18 e de inscrição na dívida 
ativa, fl. 19.  

 
Dirigindo-se ao presidente deste Conselho Administrativo Tributário, 

com pedido de revisão extraordinária, o polo passivo afirma que à época da autuação, se 
encontrava com a empresa paralisada; que quando do pedido de reativação e alteração 
da autuada, pedido esse homologado em 09/09/2015, fez a entrega de todos os 
documentos objeto do presente lançamento.  Acosta aos autos, a título de prova: Anexo 
Único Termo de Fiel Depositário, comprovante de homologação de reativação pessoa 
jurídica, termo de baixa de documento fiscal não utilizado, pedido de baixa de documento 
fiscal, instrução Normativa nº 661/04 – GSF Anexo II, cópia da primeira alteração 
contratual, fls. 22 a 32.  

 



 

Por meio do Despacho nº. 2473/2016 – PRES. O ilustre presidente 
desta Casa Julgadora, considera que restou demonstrado nos autos erro de fato, requisito 
necessário para admissibilidade do pedido de revisão extraordinária, implicando em 
alteração no lançamento, uma vez que o sujeito passivo anexou provas que demonstram 
que os toda a documentação tida como extraviada foi entregue, devidamente autenticada, 
pela circunscrição fiscal da autuada. Determina, entre outras providências, o 
encaminhamento do feito, para julgamento pelo Conselho Pleno.  

 
É o relatório.  
 

VOTO 
 

Ao compulsar e analisar as peças constitutivas desta lide, verifiquei 
que de fato o polo passivo comprovou que não cometeu o ilícito fiscal de ordem acessória, 
denunciado na folha de rosto deste volume, tendo em vista que acostou ao processo os 
documentos, tais como: Anexo Único Termo de Fiel Depositário, comprovante de 
homologação de reativação pessoa jurídica, termo de baixa de documento fiscal não 
utilizado, pedido de baixa de documento fiscal, instrução Normativa nº 661/04 – GSF 
Anexo II, cópia da primeira alteração contratual, devidamente autenticados, pela 
circunscrição fiscal da autuada.  

 
 
Assim, não se pode imputar ao sujeito passivo as sanções descritas 

na exordial, fato aliás, reconhecido pelo nobre presidente deste CAT, conforme já 
informado no relatório que é parte integrante deste decisum.  

 
Pelo exposto, voto conhecendo do Pedido de Revisão Extraordinária, 

dando-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração.   
 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 20 de dezembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 02009/16 
 
Relator: Conselheiro José Pereira D'abadia 
 

 
EMENTA: Multa formal. Documentos fiscais considerados 
extraviados. Improcedente. Decisão unânime.  
 
Julga-se improcedente o auto de infração quando a instrução 
processual apontar que o polo passivo não cometeu o ilícito 
fiscal reclamado pela autoridade lançadora. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 27 
de outubro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros José Pereira D'abadia, Marlene Maria da 
Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Elias Alves dos Santos, Nivaldo Carvelo 
Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria 
Morato, Edson Abrão da Silva, Luis Antônio da Silva Costa, Nivaldo José Mendes, Lidilone 
Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, Valdir Mendonça 
Alves, José Paixão de Oliveira Gomes, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, 
Cláudio Henrique de Oliveira e Washington Luis Freire de Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo, em 
epígrafe, não apresentou à Delegacia Fiscal de sua circunscrição os documentos fiscais, 
no prazo que lhe foi estipulado. Por esse motivo, foi lhe imputada a obrigatoriedade de 
recolher multa formal.  

 
A base legal dada por infringida foi assim descrita: artigo 64 da Lei 

nº. 11.651/91, c/c artigo 109 do Decreto nº. 4852/97. E a penalidade aplicada: artigo 71, 
XXI ‘a” 1 do CTE.  

 
O auto de infração, em sua fase cognitiva, é instruído com os 

documentos de fls.3 a 5.  
 
Intimado, nos termos da lei, o polo passivo mantém-se silente e 

motiva os respetivos termos de revelia, fl. 13, de perempção, fl. 16.  
 
Dirigindo-se ao presidente deste Conselho Administrativo Tributário, 

com pedido de revisão extraordinária, o polo passivo afirma que não houve 
desaparecimento de endereço, que esteve na posse todo o tempo dos blocos de notas 
fiscais e demais documentos, que não causou prejuízo ao Estado.  Acosta aos autos, a 
título de prova cópias: termo de baixa de documento fiscal não utilizado, pedido de baixa 
de documento fiscal - Anexo XII e Anexo II, fls. 19 a 27. 

 
Por meio do Despacho nº. 2702/2016 – PRES. O ilustre presidente 

desta Casa Julgadora, considera que restou demonstrado nos autos erro de fato, requisito 
necessário para admissibilidade do pedido de revisão extraordinária, implicando em 
alteração no lançamento, uma vez que o sujeito passivo anexou provas que demonstram 



 

que toda a documentação tida como extraviada foi entregue à repartição fiscal 
competente. Determina, entre outras providências, o encaminhamento do feito, para 
julgamento pelo Conselho Pleno, fl.29.  

 
É o relatório.  
 

VOTO 
 

Ao compulsar e analisar as peças constitutivas desta lide, verifiquei 
que de fato o polo passivo comprovou que não cometeu o ilícito fiscal de ordem acessória, 
denunciado na folha de rosto deste volume, tendo em vista que acostou ao processo os 
documentos, tais como: termo de baixa de documento fiscal não utilizado, pedido de baixa 
de documento fiscal - Anexo XII e Anexo II. 

 
Assim, não se pode imputar ao sujeito passivo as sanções descritas 

na exordial, fato, aliás, reconhecido pelo nobre presidente deste CAT, conforme já 
informado no relatório que é parte integrante deste decisum.  

 
Pelo exposto, voto conhecendo do Pedido de Revisão Extraordinária, 

dando-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração.   
 
 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 20 de dezembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 02011/16 
 
Relator: Conselheiro Márcio Nogueira Pedra 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Extravio de documentos 
fiscais. Revisão Extraordinária. Acolhida unânime . É 
improcedente o auto de infração relativo a extravio de 
documentos fiscais, quando ficar comprovada a sua 
apresentação, conforme demonstrado pelas informações e 
relatórios obtidos junto às repartições fiscais competentes. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 11 
de outubro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Márcio Nogueira Pedra, Nivaldo José 
Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, 
Valdir Mendonça Alves, Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, Elias Alves dos Santos, 
Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene 
Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo 
Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto de 
Faria Morato e Mauricio Ribeiro de Paiva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Neste processo consta acusação de que o contribuinte não 
apresentou à Delegacia de sua circunscrição os documentos fiscais confeccionados 
exclusivamente para acobertar operações ou prestações destinadas a consumidor ou 
usuário final, no prazo máximo de 10 dias, contados da data da publicação no Diário 
Oficial do Estado n. 022070, de 30/04/2015 da portaria n. 026/2015 de suspensão da sua 
inscrição no cadastro estadual, razão pela qual são considerados extraviados. Está sendo 
cobrada multa formal no valor de R$ 166.275,00 consoante demonstrativo de cálculo 
anexo.     

O auto de infração não foi impugnado em primeira ou em segunda 
instância, o que redundou na lavratura de termo de revelia, fls 16, e de perempção , fls 19. 

 
 
A autuada ingressou com pedido de revisão extraordinária, em que 

afirma que apresentou os documentos tidos como extraviados à Delegacia Fiscal de 
Morrinhos. Junta documentação para comprovar sua afirmação. Pede a improcedência do 
lançamento.  

 
A Presidência desta Casa, por meio de seu titular, constata que ficou  

provada a inexistência de extravio de documentos fiscais . Admite o pedido de revisão 
extraordinária e determina sejam os autos pautados para julgamento por este Conselho 
Pleno.  

 
 É o relatório.  
 
 

VOTO 



 

 
O afastamento da acusação de extravio de livros e documentos 

fiscais se realiza pela apresentação destes à repartição fiscal competente. Conforme 
constatado pela Presidência e demonstrado pela documentação acostada ao processo, o 
sujeito passivo comprova a apresentação de toda documentação fiscal (fls 25/28).   

 
Ante o exposto, conheço do Pedido de Revisão Extraordinária, dou-

lhe  provimento para considerar improcedente  o auto de infração. 
 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 20 de dezembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 02012/16 
 
Relator: Conselheiro Márcio Nogueira Pedra 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Extravio de documentos 
fiscais. Revisão Extraordinária. Acolhida unânime . É 
improcedente o auto de infração relativo a extravio de 
documentos fiscais, quando ficar comprovada a sua 
apresentação, conforme demonstrado pelas informações e 
relatórios obtidos junto às repartições fiscais competentes. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 11 
de outubro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Márcio Nogueira Pedra, Nivaldo José 
Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, 
Valdir Mendonça Alves, Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, Elias Alves dos Santos, 
Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene 
Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo 
Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto de 
Faria Morato e Mauricio Ribeiro de Paiva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O processo se inicia com acusação fiscal de que o contribuinte não 
apresentou à Delegacia de sua circunscrição os documentos fiscais informados, no 
período máximo de 10 dias, após publicação da Portaria N. 039/11 que suspendeu a sua  
inscrição no cadastro estadual, conforme cópia anexa da mesma, razão pela qual são 
considerados extraviados. Está sendo cobrada multa formal no valor de R$ 26.754,00 de 
acordo com demonstrativo.  

 
O auto de infração não foi impugnado em primeira ou em segunda 

instância, o que redundou na lavratura de termo de revelia, fls 20, e de perempção , fls 29. 
 
Após inscrição em dívida ativa, o contribuinte entrou com pedido de 

revisão extraordinária solicitando improcedência do lançamento. Afirma que as notas 
fiscais de nº 01 a 72 foram devolvidas conforme termo de fiel depositário. Afirma, ainda, 
que  os documentos de nº 73 a 150 foram baixadas no sistema.  

 
A Presidência desta corte determinou que a Delegacia Fiscal 

confirmasse a autenticidade do termo de fiel depositário de fls 43. Tal providência foi 
adotada, conforme indicado às fls 51.  

 
A Presidência desta Casa, por meio de seu titular, conclui que ficou  

comprovada a inexistência do extravio de documento fiscal. Admite o pedido de revisão 
extraordinária e determina sejam os autos pautados para julgamento por este Conselho 
Pleno.  

 
 É o relatório.  
 



 

 
VOTO 

 
 
O afastamento da acusação de extravio de livros e documentos 

fiscais se realiza pela apresentação destes à repartição fiscal competente. Conforme 
constatado pela Presidência e demonstrado pela documentação acostada ao processo, o 
sujeito passivo comprova a apresentação de toda documentação fiscal (fls 33, 34,43, 45, 
51 e 54).   

 
Ante o exposto, conheço do Pedido de Revisão Extraordinária, dou-

lhe  provimento para considerar improcedente  o auto de infração. 
 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 20 de dezembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 02021/16 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Falta de registro de 
documento fiscal relativo à aquisição de mercadorias. 
Procedência. Mantida a decisão cameral. 
 
1. Os contribuintes do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 
cumprimento de obrigações tributárias, relacionadas com o 
ICMS, são obrigados a manter e escriturar os livros exigidos e a 
emitir documentos fiscais (CTE, art. 64, § 2°); 
 
2. O livro Registro de Entradas destina-se à escrituração da 
entrada, a qualquer título, de mercadoria no estabelecimento. 
(RCTE, art. 308, I); 
 
3. Mantem-se a decisão cameral, não tendo o recurso 
apresentado razões ou elementos que ensejassem sua reforma. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 27 
de setembro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do recurso do 
Contribuinte para o Conselho Pleno, negar-lhe provimento para confirmar a decisão 
cameral que julgou parcialmente procedente o auto de infração sobre a base de cálculo de 
R$ 650.450,61 (seiscentos e cinquenta mil, quatrocentos e cinquenta reais e sessenta e 
um centavos), com aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º do art. 71 da Lei nº 
11.651/91 e a base de cálculo de R$ 7.848,47 (sete mil, oitocentos e quarenta e oito reais 
e quarenta e sete centavos) sem aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º do art. 71 
da Lei nº 11.651/91. Participaram do julgamento os Conselheiros Paulo Diniz, Márcio 
Nogueira Pedra, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos 
Mariano, Heli José da Silva, Valdir Mendonça Alves, Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, 
Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, 
José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, 
Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki 
Missao e Victor Augusto de Faria Morato. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 
deixou de escriturar no livro Registro de Entradas as notas fiscais relacionadas no 
levantamento denominado "Levantamento de Notas Fiscais não Encontradas no Livro 
Registro de Entradas dos exercícios de 2004, 2005, 2006 e 2007", no valor total de R$ 
658.299,08 (seiscentos e cinquenta e oito mil, duzentos e noventa e nove reais e oito 
centavos), sendo-lhe imputada a exigência da multa formal no valor de R$ 164.574,77 
(cento e sessenta e quatro mil, quinhentos e setenta e quatro reais e setenta e sete 
centavos), juntamente com os acréscimos legais, sendo a multa equivalente a 25% do 
valor da operação. 

 



 

Citados como infringidos o art. 64 da Lei nº 11.651/91, c/c o art. 308 
do Decreto 4852/97, proposta a penalidade prevista no art. 71, VII, “c”, da Lei n° 11.651/91 
com redação da Lei nº 13.446/99. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, 

Levantamento de Notas Fiscais não Encontradas no Livro Registro de Entradas (fls. 05, 76 
a 77 e 182 a 183), cópias de notas fiscais (fls. 06 a 24, 78 a 131 e 184 a 268) e do Livro 
Registo de Entradas (fls. 25 a 75, 132 a 181 e 269 a 282), dentre outros documentos. 

 
Intimado em 04.02.2009 (fls. 284), o sujeito passivo não comparece 

ao processo, sendo declarado revel (fls. 285). 
 
Revel, o sujeito passivo apresenta impugnação em Segunda 

Instancia (fls. 290 a 291), alegando que as notas fiscais tratam de aquisição de material de 
uso e consumo (toner utilizado na fotocopiadora da autuada) e de mercadorias para 
revenda (cigarros adquiridos da Souza Cruz S.A), alega dificuldade econômica em arcar 
com o valor exigido, pede que seja calculado o valor da multa relativa as notas fiscais que 
não são de mercadorias e que não foram registradas. 

 
Junta cópias de notas fiscais (fls. 294 a 299) e de Levantamento de 

Notas Fiscais não Encontradas no Livro Registro de Entradas (fls. 301 a 306), dentre 
outros documentos. 

 
A Quarta Câmara deste Conselho, em decisão unânime 

materializada no Acórdão n° 664/2013 (fls. 310 a 312), rejeita o pedido de conversão do 
julgamento em diligência. Quanto ao mérito, em decisão não unânime, considera 
procedente o auto de infração. 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso para o Conselho Pleno 

(fls. 317), onde alega que não tem dinheiro para o pagamento do débito tributário e não 
possui nenhum bem material para fazer dinheiro.  

 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
No processo em julgamento, faço minhas as fundamentações 

contidas no Acórdão n° 664/2013 (fls. 310 a 312), da lavra do Conselheiro Washington 
Luiz Freire de Oliveira, que ora transcrevo: 

 
Incialmente, faço a observação de que a legislação tributária (art. 64, 

§ 2°, CTE) estabelece aos contribuintes do ICMS a obrigatoriedade de manter e escriturar 
os livros fiscais exigidos: 

 
Art. 64 [...] 
 
§ 2º Os contribuintes do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 
cumprimento de obrigações tributárias, relacionadas com o ICMS, são 
obrigados a manter e escriturar os livros exigidos e a emitir documentos 
fiscais. 
 



 

Segundo o Regulamento do Código Tributário Estadual (art. 308), o 
livro Registro de Entradas destina-se à escrituração da entrada, a qualquer título, de 
mercadoria no estabelecimento: 

 

Art. 308. O livro Registro de Entradas destina-se à escrituração da 
(Convênio SINIEF SN/70, art. 70): 
 
I - entrada, a qualquer título, de mercadoria no estabelecimento. 

 
Note-se que a autuada em momento algum exibiu qualquer elemento 

de prova a indicar o roubo das cargas de cigarros, conforme aventado em sua defesa, o 
cancelamento de compras ou sequer negou que tenha realizado as operações descritas 
nos documentos anexados, limitando-se em seu recurso a alegar dificuldade de ordem 
diversa, o que me motiva a concluir pela procedência da autuação.” 

 
Entretanto, do total das notas fiscais não registradas no valor de R$ 

658.299,08 (seiscentos e cinquenta e oito mil, duzentos e noventa e nove reais e oito 
centavos), base de cálculo da multa formal, a parcela no valor de R$ R$ 650.450,61 
(seiscentos e cinquenta mil, quatrocentos e cinquenta reais e sessenta e um centavos), 
por não ensejar sonegação de tributo, comporta a aplicação da forma privilegiada prevista 
no art. 71, § 8°, do Código Tributário Estadual (CTE), a seguir transcrito, enquanto, a 
parcela no valor de R$ 7.848,47 (sete mil, oitocentos e quarenta e oito reais e quarenta e 
sete centavos), por não estar afastada a possibilidade de sonegação do imposto, não 
comporta a aplicação desse benefício. 

 
Art. 71. [...] 
 
§ 8º Quando da prática das irregularidades descritas neste artigo não 
resultar, ainda que indiretamente, falta de pagamento do imposto, a multa 
aplicável corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor fixado para a 
respectiva infração. 

 
Ante o exposto, conheço do recurso do Contribuinte para o Conselho 

Pleno, nego-lhe provimento para confirmar a decisão cameral que julgou parcialmente 
procedente o auto de infração sobre a base de cálculo de R$ 60.450,61 (sessenta mil, 
quatrocentos e cinquenta reais e sessenta e um centavos), com aplicação da forma 
privilegiada prevista no §8º do art. 71 da Lei nº 11.651/91 e a base de cálculo de R$ 
7.848,47 (sete mil, oitocentos e quarenta e oito reais e quarenta e sete centavos) sem 
aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º do art. 71 da Lei nº 11.651/91. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 20 de dezembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 02049/16 
 
Relator: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: Preliminar. Nulidade da peça básica por cerceamento 
do direito de defesa, arguida pela autuada. Rejeitada por 
unanimidade. 
 
Não há cerceamento ao direito de defesa do impugnante que, 
corretamente intimado, exerce amplamente a defesa e o 
contraditório. 
 
 
 
ICMS. Obrigação acessória. Falta de emissão de Leitura de 
Memória Fiscal em ECF no final de período de apuração. 
Procedência Parcial. Decisão unânime. 
 
 
 
Deve ser declarada a procedência do lançamento que impõe 
penalidade pecuniária (multa formal) ao sujeito passivo que 
deixa de emitir Leitura de Memória Fiscal ao final de cada 
período de apuração. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 21 de outubro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito 
de defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, 
José Luiz Rosa, Washington Luis Freire de Oliveira, Valdir Mendonça Alves e José Pereira 
D'abadia. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer da impugnação, dar-
lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de infração no valor da 
multa formal de R$ 10.021,52 (dez mil e vinte e um reais e cinqüenta e dois centavos), 
referente ao período de maio/2009 a dezembro/2013. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, José Luiz Rosa, Washington Luis Freire de 
Oliveira, Valdir Mendonça Alves e José Pereira D'abadia. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Neste lançamento tributário o Fisco impõe ao sujeito passivo multa 
formal no valor de R$ 10.875,96 (dez mil oitocentos e setenta e cinco reais e noventa e 
seis centavos), correspondente a 60 (sessenta) leituras NÃO REALIZADAS no ECF da 
marca BEMATECH, modelo MP-2100 TH FI, n.º de série BE050875610000016982, 
conforme detalhamento de fls.03. 

 
Foram indicados como infringidos o artigo 64, da Lei 11.651/91, 

Código Tributário Estadual (CTE), c/c o artigo 207 (atual artigo 43) do Anexo XI, do 
Decreto 4.852/97, Regulamento do Código Tributário Estadual (RCTE), sendo aplicada a 
penalidade prevista no art. 71, XX, "c", do CTE, com a redação da Lei 12.875,96.  

  



 

O auto de infração, lavrado em 09/05/2014, foi instruído, dentre 
outros documentos, com Anexo Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário, 
informação em requerimento de fls.04 de que o equipamento fora furtado no dia 
14/01/2014, cópia de Boletim de Ocorrência de furto no estabelecimento nos dias 
14/01/2014 e 03/02/2014 e comprovantes de alteração de uso de ECF’s. 

 
Intimado por edital (fls.14), o sujeito passivo não comparece ao feito, 

sendo declarada a sua revelia (fls.15). 
 
Novamente intimado, o sujeito passivo atravessa impugnação em 

segunda instância (fls.22/27), na qual pugna pela declaração de nulidade do auto de 
infração, dada a falta do termo de Ordem de Serviço. No mérito, pede a improcedência do 
lançamento, uma vez que deixou de emitir as leituras de memória fiscal por motivo de 
força maior, em razão do furto do equipamento (ECF) em seu estabelecimento ter ocorrido 
antes da lavratura do auto de infração. 

 
Relatados, passo ao voto. 

 
 

V O T O 
 

Trata-se de julgamento de impugnação em segunda instância, na 
qual o sujeito passivo pugna pela nulidade e improcedência de lançamento em que o 
Fisco impõe ao sujeito passivo multa formal no valor de R$ 10.875,96 (dez mil oitocentos e 
setenta e cinco reais e noventa e seis centavos), correspondente a 60 (sessenta) leituras 
NÃO REALIZADAS no ECF da marca BEMATECH, modelo MP-2100 TH FI, n.º de série 
BE050875610000016982, conforme detalhamento de fls.03. 

 
Preliminarmente, não há o alegado cerceamento ao direito de 

defesa, porquanto o sujeito passivo tenha sido intimado por mais de uma vez, tomou 
conhecimento da acusação, mostrou que entendeu seu conteúdo, tanto que a impugnou 
de forma eficiente. Portanto, intimado na forma legal, o sujeito passivo exerceu 
plenamente seu direito de defesa e ao contraditório. 

 
Dessa forma, deixo de acatar a preliminar de nulidade, nos termos do 

artigo 20, inciso III, da lei n.º 16.469/09, arguida pelo sujeito passivo, por cerceamento ao 
seu direito de defesa, porquanto verifico que o lançamento atendeu a todos os requisitos 
formais previstos no artigo 142 do CTN e no artigo 8.º da lei processual deste CAT (lei n.º 
16.469/09). Ademais, reitero que o sujeito passivo fora corretamente identificado e 
cientificado da obrigação tributária. Fora aplicada a penalidade específica, a capitulação 
da infração fora efetuada de forma correta e clara, garantindo-se ao sujeito passivo o 
exercício constitucional da ampla defesa e do contraditório. Tal se verifica pela peça de 
impugnação atravessada, na qual o impugnante demonstra o perfeito entendimento da 
acusação fiscal. 

 
No tocante ao mérito, por oportuno, transcrevo os dispositivos que 

regulamentam a matéria tratada (artigos: 64, caput, do Código Tributário Estadual – CTE, 
e o artigo 43 (atual) – antigo artigo 207, do Anexo XI, do Regulamento do CTE – RCTE). 
Verbis: 

 
Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do 
imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou negativas, 
estabelecidas na legislação tributária. 



 

                                     (...) 
 

 

Art. 43. O contribuinte usuário de ECF deve emitir, no final de cada período 
de apuração, relativamente às operações efetuadas neste período, leitura da 
memória fiscal em cada um dos equipamentos autorizados para uso, 
devendo ser mantida à disposição do Fisco pelo prazo decadencial do ICMS, 
anexada ao Mapa Resumo ECF do dia respectivo ou à Redução Z do dia. 

 
Esses dispositivos legais amparam a exigência de multa formal pela 

falta de emissão de Leitura da Memória Fiscal ao final de cada período de apuração, visto 
que o sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do imposto, deve 
cumprir, também, as prestações positivas ou negativas estabelecidas na legislação 
tributária.  

 
O sujeito passivo, apesar de pedir a improcedência do lançamento, 

considerando o furto do ECF no dia 14/01/2014, não apresentou nenhuma prova da 
absoluta impossibilidade de emitir leituras de memórias fiscais nos períodos de 
MAIO/2009 a DEZEMBRO/2013.  

 
Por essa razão, excluo o valor de R$ 854,44 (relativo a 04 períodos – 

JANEIRO a ABRIL de 2014) da planilha de DETALHAMENTO DO CRÉDITO 
TRIBUTÁRIO (fls.03), restando o valor de R$ 10.021,52 de valor originário de multa formal 
relativo aos períodos de 05/2009 a 12/2013.  

 
Ademais, a penalidade aplicada pelos agentes fiscais autores do 

lançamento (artigo 71, inciso XX, alínea ”c”, do CTE) é a prevista para a irregularidade 
descrita na inicial, não comportando qualquer reparo, conforme se verifica na redação 
abaixo transcrita: 

 
Art. 71. Serão  aplicadas as seguintes multas:  
                           (...) 

 

XX - no valor de R$ 245,37 (duzentos e quarenta e cinco reais e trinta e sete 
centavos): 

NOTA: No período de 01.01.96 a 02.01.97, o valor era de R$ 60,00 (sessenta 
reais), mas por força do art. 5º da Lei nº 12.806, de 27.12.95, e do art. 2º das 
Disposições Finais e Transitórias da Lei nº 11.651, de 26.12.91, esse valor foi 
reajustado, cumulativamente, em: 

                         (...) 

m - 9,10% (01.02.09 a 31.01.11 R$ 160,24); 

n - 11,30% (de 01.02.11 a 31.01.12 R$ 178,35); 

o - 5,00% (de 01.02.12 a 31.01.13 R$ 187,27); 

p - 8,10% (de 01.02.13 a 31.01.14 R$ 202,44); 

q - 5,52% (de 01.02.14 a 31.01.15 R$ 213,61); 

r - 3,78% (de 01.02.15 a 31.01.16 R$ 221,69); 



 

s - 10,68% (a partir de 01.02.16 R$ 245,37). 

                         (...) 

c) pelo descumprimento de obrigações acessórias não referidas neste artigo; 

 
Ante o exposto, conheço da impugnação, dou-lhe parcial provimento, 

no sentido de excluir a arguição de nulidade do lançamento por cerceamento ao direito de 
defesa e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor originário de 
multa formal de R$ 10.021,52 (dez mil vinte um reais e cinquenta e dois centavos), 
relativo aos períodos de 05/2009 a 12/2013, conforme detalhamento do Anexo de 
fls.03, excluindo-se os períodos de JANEIRO a ABRIL de 2014, no valor de R$ 854,44. 

 
 

 
 

Sala das sessões, em 22 de dezembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 02064/16 
 
Relator: Conselheiro Elias Alves dos Santos 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Falta de registro de notas 
fiscais de entradas. Procedência. Reforma parcial da sentença 
singular.  
 
I - Os contribuintes do imposto são obrigados a manter e 
escriturar os livros exigidos e a emitir documentos fiscais (art. 
64, § 2°, CTE); 
 
II - O livro Registro de Entradas destina-se à escrituração da 
entrada, a qualquer título, de mercadoria no estabelecimento. 
(art. 308, I, RCTE); 
 
III - Deve ser reformada parcialmente a decisão singular que 
considerou procedente em parte o lançamento, quando a 
instrução processual indicar que o polo passivo não conseguiu 
com seu arrazoado defensório ilidir parte da exigência 
vestibular. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de novembro de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do 
recurso fazendário, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar 
procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Elias Alves dos Santos 
e Nislene Alves Borges. Vencida a Conselheira Talita Pimenta Félix que votou pela 
manutenção da sentença singular. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O presente feito exige o pagamento de multa formal de 25% do valor da 
operação, mais os acréscimos legais, por ter o autuado deixado de escriturar no Livro de 
Registro de Entradas da Escrituração Fiscal Digital - EFD as notas fiscais eletrônicas 
relacionadas nas fls. 05/09 em cotejo com os registros de fls. 11/71, cuja Auditoria está 
contida no CD-R de fl. 72 destes autos, relativa ao período de janeiro a setembro de 2012. 

 
A autoridade lançadora indicou como infringidas as disposições do artigo 

64 da Lei nº 11.651/91, c/c art. 308 do Decreto 4.852/97. Proposta a aplicação da 
penalidade prevista no artigo 71, VII, "c", da Lei 11651/1991-CTE, c/ redação da Lei 
13446/1999. 

 
Em sua impugnação à Primeira Instância (fls. 78/80), o sujeito passivo 

alegou apenas que a falta do registro das notas fiscais em questão não implica em 
omissão de pagamento de ICMS, pois tais documentos são notas fiscais avulsas emitidas 
pelas AGENFA´s goianas para acobertar o trânsito de gado do produtor rural para o 
autuado, o qual emite sua nota fiscal de entrada em total correspondência com aquelas, 
não ocorrendo, portanto, omissão de recolhimento do ICMS incidente pela compra do 
gado. 



 

Ademais, a empresa faz jus ao benefício do § 8º do art. 71 da Lei 
11.651/91 – CTE, vez que a falta do registro em questão não resultou em omissão de 
pagamento de ICMS, juntando, além do seu Contrato Social, fotocópias de dois DANFE´s 
de notas fiscais eletrônicas de entradas e duas notas fiscais avulsas, à guisa de prova. 

 
O julgador singular, via do Despacho nº 41/2015 – JULP, encaminhou este 

feito ao seu órgão de origem, para que fosse intimado o autuado a apresentar os 
demonstrativos e todos meios de prova que possui para que pudesse converter os autos 
em diligência para realização de uma revisão fiscal. 

 
Tal solicitação foi atendida pelo polo passivo, via de sua advogada, que 

reforçou as arguições defensórias iniciais e colacionou os extratos das notas fiscais de fls. 
108/509, como prova de suas assertivas. 

 
Pelo Despacho nº 881/2015 – JULP, o julgador monocrático encaminhou 

novamente este processo ao seu órgão de origem para revisão, considerando as 
alegações e os documentos juntados pelo autuado. 

 
O autuante, revisando seu lançamento, embora não concordando com o 

objetivo da revisão solicitada, por entender que a existência da nota fiscal de entrada, não 
dispensa o registro da nota fiscal avulsa em questão, cotejou tais documentos, separando 
aquelas em que havia correspondência entre si, daquelas em não foi emitida nota fiscal de 
entrada correspondente, conforme fls. 512/514. 

 
Intimado do resultado desta revisão, o autuado não se manifestou. 
 
Retornando a julgamento, pela Sentença nº 99/2016 – JULP (fl. 518/519), 

o julgador singular decidiu pela procedência parcial do auto de infração e considerou que 
nos autos foi anexada a documentação comprobatória da regularidade de parte das 
operações, remanescendo o valor de R$ 238.399,63 (duzentos e trinta e oito mil, trezentos 
e noventa e nove reais e sessenta e três centavos), pois considera desnecessária o 
registro das notas fiscais avulsas quando for emitida e registrada a sua correspondente 
nota fiscal de entrada do gado no estabelecimento. 

 
A Representação Fazendária recorreu, pugnando pela reforma da 

Sentença, sob o fundamento de que o artigo 308 do Decreto 4.852/97 – RCTE, bem como 
o § 4º do art. 6º do Anexo VIII deste mesmo Decreto, não excepcionam nenhum 
documento fiscal de sua devida escrituração. 

 
Intimado às fls. 525/527, o sujeito passivo não apresentou contradita ao 

Recurso Fazendário. 
 

V O T O 
 

O histórico do auto de infração descreve uma situação passível de 
exigência de penalidade por descumprimento de obrigação acessória, concernente à falta 
de registro das notas fiscais constantes das relações colacionadas pelo autuante, no 
sistema de Escrituração Fiscal Digital – EFD. 

 



 

O lançamento do crédito tributário está, sob o aspecto formal, respaldado 
pela legislação tributária estadual reguladora da matéria, identificado e cientificado 
corretamente o sujeito passivo da obrigação tributária, aplicada a norma legal vigente no 
período fiscalizado, descrita com clareza a infração fiscal praticada, proposta a penalidade 
cabível e assegurado ao autuado, de forma plena, o exercício do seu direito de defesa, 
face ao princípio jurídico do contraditório, que assegura às partes litigantes amplo direito 
de defesa. 

Assim, não há possibilidade de arguição de nulidade deste auto de 
infração, pois o mesmo não descumpriu nenhum dos requisitos previstos no artigo 20 da 
Lei 16.469/09 – PAT. 

Quanto ao mérito, dentro do ordenamento jurídico-tributário, os 
contribuintes estão, além de submetidos ao cumprimento de obrigação tributária principal, 
que está relacionada diretamente ao pagamento de tributos, obrigados pela lei ao 
cumprimento de prestações positivas ou negativas perante o poder tributante, prestações 
estas que são definidas como obrigações tributárias acessórias, cujo descumprimento 
expõe o sujeito passivo a penalidades pecuniárias, nos termos dos pressupostos legais 
constantes do auto de infração. Se não, vejamos a transcrição de tais dispositivos: 

 

Art. 64 da Lei nº 11.651/91: 

“Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do 
imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou negativas, estabelecidas na 
legislação tributária. 

.................................................................................................................................. 

§ 2º Os contribuintes do imposto e as demais pessoas sujeitas ao cumprimento 
de obrigações tributárias, relacionadas com o ICMS, são obrigados a manter e escriturar os livros 
exigidos e a emitir documentos fiscais. 

.................................................................................................................................” 

 

Artigos 308, 310 e 356-C, § 1º, I do Decreto nº 4.852/97, dispõem: 

 

“Art. 308. O livro Registro de Entradas destina-se à escrituração da (Convênio 
SINIEF SN/70, art. 70): 

I - entrada, a qualquer título, de mercadoria no estabelecimento;” 

.................................................................................................................................. 

“Art. 310. A escrituração deve ser feita, por período de apuração (Convênio 
SINIEF SN/70, art. 70, § 2º): 

I - operação por operação ou prestação por prestação, em ordem cronológica, 
até o dia seguinte ao da: 

https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/SINIEF/CVSN_70.htm#A70
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/SINIEF/CVSN_70.htm#A70P2


 

a) efetiva entrada da mercadoria no estabelecimento ou da utilização do serviço;” 

....................................................................................................................... 

Art. 356-C. A Escrituração Fiscal Digital - EFD - compõe-se da totalidade das 
informações, em meio digital, necessárias à apuração do imposto referente à operação e 
prestação praticada pelo contribuinte do ICMS ou IPI, bem como outras de interesse da 
administração tributária e da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB - (Ajuste SINIEF 2/09, 
cláusula primeira, § 1º). 

NOTA: Vide Decreto nº 8.117. 

§ 1º O contribuinte deve utilizar a EFD para efetuar a escrituração dos seguintes 
livros fiscais (Ajuste SINIEF 2/09, cláusula primeira, § 3º): 

I - Registro de Entradas;” 

.................................................................................................................................. 

 

Por sua vez, o art. 6º, § 4º do Anexo VIII do mesmo Decreto 4.852/97, 
também dispõe que: 

 

“Art. 6º Na entrada do produto ou substância no estabelecimento, o destinatário 

deve declarar, se for o caso, o teor de umidade, na primeira via do documento fiscal que acobertar 
a operação, além de afixar ao mesmo uma via do tíquete da balança, hipótese em que, com base 
no relatório de impureza e umidade do produto ou substância, deve ser emitida nota fiscal, modelo 
1 ou 1-A, contendo, além das indicações previstas na legislação tributária, as seguintes: 

I - peso líquido apurado; 

II - valor da base de cálculo; 

III - destaque do ICMS devido; 

IV - número da nota fiscal emitida para efeito de trânsito. 

.................................................................................................................................. 

§ 4º Se a nota fiscal que acobertar a operação interna de circulação de produto 
agropecuário e substância mineral ou fóssil for de emissão do produtor ou da repartição 
fazendária, o seu registro no livro próprio deve ser com a indicação do valor da operação igual a 
zero e na coluna OBSERVAÇÕES anotar o número da nota fiscal de entrada correspondente, bem 
como os demais esclarecimentos necessários.” 

 

Portanto, como se infere da transcrição acima dos dispositivos legais 
cogentes, o contribuinte goiano está obrigado a registrar a entrada de mercadoria a 
qualquer título em seu estabelecimento. 

Diante da constatação do não cumprimento do que dispõe a legislação 
tributária estadual, o contribuinte fica sujeito ao pagamento de multa formal, por se tratar 
de descumprimento de uma obrigação acessória. 

https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/ajustes/2009/AJ_002_09.htm
file://///sefazarquivos/SAT/GTRE/lte_consolidação/Lte_atualizada/decretos/D_08117.htm
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/ajustes/2009/AJ_002_09.htm


 

De fato, a legislação tributária estadual, com o intuito de assegurar o 
controle dos atos praticados pelos contribuintes, prevê a aplicação de penalidade de 
caráter formal quando ficar caracterizado o descumprimento de qualquer obrigação 
acessória. 

Assim, restando provada a legitimidade do lançamento do crédito 
tributário, há de se mantê-lo integralmente, pois os dispositivos legais acima transcritos 
não excepcionam nenhum documento fiscal de registro no livro Registro de Entradas. 

 

Nos termos da fundamentação acima, conheço do recurso fazendário, 
dou-lhe provimento para reformar em parte a Sentença recorrida e julgar procedente o 
auto de infração, sem aplicação da atenuante prevista no § 8º do art. 71 da Lei 11.651/91 
– CTE, considerando que a falta do registro em questão pode acarretar omissão de saída. 

 
 

Sala das sessões, em 21 de dezembro de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 02067/16 
 
Relator: Conselheiro Mário de Oliveira Andrade 
 

 
EMENTA: Multa Formal. Obrigação acessória. Falta de 
escrituração das notas fiscais de entradas em virtude de 
apresentação do arquivo magnético da EFD com omissão do 
Registro do campo C-100. Procedência com a adequação da 
penalidade.  
 
1- A entrada de mercadoria, a qualquer título, no 
estabelecimento do contribuinte do ICMS, deve ser registrada no 
livro Registro de Entradas, inclusive aquelas destinadas ao ativo 
imobilizado e ao uso e consumo do estabelecimento. (RCTE, art. 
308, inciso I e §1º); 
 
2- Porém, configurado que a falta do registro das notas fiscais 
de entradas na EFD foi em decorrência da omissão de registro 
ou de entrega incorreta do campo-C-100, a penalidade deve ser 
adequada para a alínea "a" do inciso XXIII do artigo 71 do CTE. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 18 de abril de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, negar-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração. E, 
também, por unanimidade de votos, adequar a penalidade para a prevista no art. 71, 
inciso XXIII, alínea "A", da Lei 11.651/91, importando a multa formal no valor de R$ 814,28 
(oitocentos e quatorze reais e vinte e oito centavos). Participaram do julgamento os 
Conselheiros Mário de Oliveira Andrade, Edson Abrão da Silva, Rickardo de Souza Santos 
Mariano, Victor Augusto de Faria Morato e Masayuki Missao. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O histórico do auto de infração em análise descreve que o sujeito 
passivo apresentou arquivo magnético da Escrituração Fiscal Digital – EFD, referente ao 
mês de dezembro de 2014, sem o registro das notas fiscais de entrada (registro do campo 
C-100), no valor de R$ 1.464.657,32 (um milhão, quatrocentos e sessenta e quatro mil, 
seiscentos e cinquenta e sete reais e trinta e dois centavos), conforme documentos e 
demonstrativos anexados aos autos. Em virtude desse fato, fica sujeito à multa formal de 
25% sobre o valor das operações juntamente com os acréscimos legais. 

 
O valor originário da multa formal é de R$ 366.164,33 (trezentos e 

sessenta e seis mil, cento e sessenta e quatro reais e trinta e três centavos), sendo o total 
do crédito tributário na importância de R$ 382.603.86 (trezentos e oitenta e dois mil, 
seiscentos e três reais e oitenta e seis centavos), conforme consta no campo do crédito 
tributário da peça básica 

 
A autoridade lançadora indicou como infringidas as disposições dos 

artigos 64, § 2º da Lei 11.651/91 combinado com os artigos 308, 310 e 356-C, § 1º, I do 
Decreto 4.852/97. A penalidade proposta foi a do artigo 71, inciso VII, alínea "c" da Lei 
11.651/91 com a redação da Lei n.º 13.446/1999. 



 

 
Os autos foram instruídos com os seguintes documentos: Anexo 

Estruturado - Detalhamento do Crédito Tributário, Anexo Estruturado – Descritivo 
Complementar da Ocorrência, mídia CD. 

 
Regularmente notificados para pagar o débito tributário ou apresentar 

impugnação em Primeira Instância, o sujeito passivo não se manifestou. 
Consequentemente, foi declarado revel, conforme consta à folha 08 do autos. 

 
Intimada para apresentação de impugnação em Segunda Instância, a 

empresa autuada ingressou com peça impugnatória, folhas 12 e 13, na qual alega que o 
arquivo foi transmitido corretamente, mas parte do arquivo não foi gerado, ficando sem 
registrar as notas fiscais de entradas para o arquivo. 

 
Continuando a sua defesa, o sujeito passivo informa que já 

regularizou a sua situação, remetendo arquivo da EFD substituindo o primeiro, e que todas 
as notas fiscais estão escrituradas. Salienta que não causou prejuízo ao órgão estadual 
porque as notas fiscais de entradas são relativas a produtos com o imposto recolhido pelo 
regime de tributação de substituição tributária. 

 
Por fim, o impugnante requer a improcedência do lançamento com o 

arquivamento do auto de infração. 
 
Para comprovar a sua alegação, a empresa junta aos autos Recibo 

de entrega da EFD de dezembro/2014 retificado e junta fotocópias do Livro de Registro de 
Entradas. 

 
É o relatório. 
 
 

VOTO 
 

 
O lançamento em análise é relativo à exigência de multa formal em 

virtude do sujeito passivo não ter escriturado as notas fiscais de entradas do mês de 
dezembro de 2014. 

 
A penalidade aplicada foi a prevista na alínea “c”, do inciso VII do 

artigo 71 do CTE, que corresponde a 25% dos valores das operações não escrituradas no 
livro fiscal do contribuinte. 

 
O sujeito passivo reconhece em sua defesa que de fato enviou o 

arquivo magnético sem o registro das notas fiscais, registro do campo C-100, em virtude 
da falta de geração do arquivo. Porém, informa que já apresentou o arquivo de retificação 
do mês de dezembro de 2014 com o registro das notas fiscais, acrescenta que tal 
equívoco não causou prejuízo ao erário estadual. 

 

Assim, vejo que a obrigação acessória foi descumprida pelo sujeito 
passivo, o qual a reconhece em sua impugnação. Entretanto, entendo que a penalidade 
aplicada pela fiscalização deve ser adequada, pois está caracterizado que houve falha na 
apresentação do arquivo magnético com a informação contida no campo C-100, e não a 
deliberação de não escriturar notas fiscais de entradas. Desse modo, em vez de aplicar a 



 

penalidade contida na alínea “c” do inciso VII do artigo 71 do CTE que contém a seguinte 
redação:  

 

Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 

[...] 

VII - de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da operação ou da prestação: 

[...] 

c) pela falta de registro ou pelo registro com valor incorreto de documento relativo à 
entrada, aquisição ou utilização de mercadorias, bens e serviços; 

[...] 

 

Entendo que deve ser aplicada a penalidade contida no inciso XXIII 
do mesmo artigo: 

Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 

[...] 

XXIII - por arquivo magnético apresentado com omissão de registro ou com 
informação incorreta ou incompleta referente a qualquer campo de registro, 
inclusive aquele que apresente valor de operação ou prestação divergente com o 
valor da operação ou prestação realizada pelo contribuinte, sucessiva e 
cumulativamente, no valor de: 

a) R$ 845,06 (oitocentos e quarenta e cinco reais e seis centavos); 

[...] 

 

Pois ficou caracterizado que houve uma falha na entrega do arquivo 
magnético, no campo do Registro C-100, fato que já foi retificado pelo contribuinte com a 
entrega do arquivo do mês de Dezembro/2014 com os registros das notas fiscais, ficando 
sanada a irregularidade, assim, entendo que a penalidade mais apropriada e específica 
para a infração cometida é a do inciso XXIII do artigo 71 do CTE, tal entendimento está em 
harmonia com a recomendação contida no § 7º - B do artigo 71 do CTE: 

 

§ 7º-B Nos casos em que a legislação tributária permita ou exija a 
substituição de documento ou livro fiscal por arquivo magnético, cuja 
remessa ao fisco seja obrigatória, deve ser observado o seguinte, para fins 
de aplicação das multas previstas neste artigo: 

I - aplica-se a multa relativa a irregularidades apresentadas em documentos 
ou livros fiscais impressos, nas hipóteses de incorreções relativas à 
alíquota ou aos valores da operação ou da prestação, da base de cálculo, 
do crédito ou do débito do imposto; 

II - nas demais hipóteses, aplica-se a multa relativa à falta de remessa ou 
de entrega de arquivo magnético, à omissão de registro ou a informação 
incorreta ou incompleta referente a qualquer campo de registro, 
conforme o caso (grifo nosso). 

 

Portanto, de acordo com a situação fática constatada nos autos, ficou 
caracterizado que houve uma falha na geração do arquivo, no caso em apreciação, do 
Registro C-100, verifica-se ao analisarmos o citado dispositivo que deve ser utilizada como 
sanção a penalidade prevista nos termos do Inciso XIII do artigo 71 do CTE, conforme 
preconiza o inciso II, do § 7º, B do artigo 71 do CTE. 



 

 

Outrossim, é bom salientar, que havendo controvérsia quanto à 
aplicação da penalidade, a interpretação deve ser de maneira mais favorável ao 
contribuinte, conforme dispõe o artigo 112 do CTN: 

 

Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-
se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto: 

I - à capitulação legal do fato; 

II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão 
dos seus efeitos; 

III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade; 

IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação. 

Desse modo, com a adequação da penalidade do contencioso em 
apreciação para a alínea “a” do inciso XXIII do artigo 71 do CTE, sendo a multa formal 
relativa ao arquivo magnético do mês de dezembro de 2014, o valor da penalidade passa 
para a importância de R$ 814,28 (oitocentos e catorze reais e vinte e oito centavos). 

 
À conta do exposto, conheço da impugnação em Segunda Instância 

e dou-lhe parcial provimento para considerar procedente o auto de infração e adequar a 
penalidade para o disposto na alínea, “a” do inciso XXIII do artigo 71 do CTE, reduzindo, 
consequentemente, o valor de multa formal para a importância de R$ 814,28 (oitocentos e 
catorze reais e vinte e oito centavos). 
 

 
 

Sala das sessões, em 22 de dezembro de 2016. 
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 02069/16 
 
Relator: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: ICMS - Obrigação Tributária Acessória. Auditoria 
Específica de Mercadorias. Omissão de registro de entradas. 
Multa reduzida pela aplicação da forma privilegiada do § 8.º do 
artigo 71 do CTE. Procedência. Decisão por maioria. 
 
Deve ser considerado procedente o lançamento  que exige 
multa formal reduzida pela forma privilegiada do § 8.º do artigo 
71 do CTE em caso de omissão de registro de entradas apurada 
em Auditoria Específica de Mercadorias. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de outubro de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Gilmar Rodrigues de 
Almeida, José Luiz Rosa, Washington Luis Freire de Oliveira e Valdir Mendonça Alves. 
Vencido o Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo que votou pela improcedência do 
auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Descreve o lançamento que o sujeito passivo omitiu registro de 
entradas de mercadorias no valor comercial de R$ 1.027.406,59 (um milhão, vinte sete mil 
quatrocentos e seis reais e cinquenta e nove centavos), referente ao período de 
01/01/2008 a 31/12/2008, conforme Auditoria Específica de Mercadorias (documentos em 
anexo). Em consequência, deverá pagar multa formal de 12,5% sobre a omissão de 
entrada apurada, já beneficiado pela redução do § 8.º (do artigo 71 do CTE). 

 
Considerado infringido o artigo 64, da lei n.º 11.651/91, c/c o artigo 

145, do Decreto n.º 4.852/97. Proposta a penalidade do artigo 71, VII, “l”, § 8.º, da lei n.º 
11.651/91, c/redação da lei n.º 16.241/2008 – Retroatividade Benigna. 

 
Junta, dentre outros, os seguintes documentos: Anexo Estruturado 

de Detalhamento do Crédito Tributário (fls.03), Planilha de CONCLUSÃO de Auditoria 
Específica de Mercadoria – OMISSÃO DE ENTRADA – tributação normal (fls.04) e mídia 
em CD (fls.07). 

 
Intimado, o sujeito passivo impugna o lançamento (fls.21/29), 

requerendo a declaração de improcedência do lançamento, dada a inexistência de fato 
gerador – omissão de entrada. Sucessivamente, solicita diligência. 

 
Mediante a SENTENÇA N.º 582/14 – JULP (fls.71/72), o julgador 

singular indefere justificadamente a diligência solicitada e declara a procedência do 
lançamento. 

 
Intimado da Sentença, o sujeito não recorre, torna-se perempto 

(fls.77) e o crédito tributário é inscrito na dívida ativa (fls.78). 



 

 
O sujeito passivo atravessa Pedido de REVISÃO EXTRAORDINÁRIA 

(fls.81/100), na qual, considerando o erro no encaminhamento das intimações, requer 
diligência para constatação material e também escritural relativa às empresas 
depositantes no armazém, bem como a inocorrência do fato gerador. 

 
Mediante o DESPACHO N.º 2658/2014 – PRES (fls.151), a 

Presidência deste CAT admite a revisão extraordinária, determina o cancelamento do ato 
de inscrição na dívida ativa e remete os autos para julgamento numa Câmara do 
Conselho. 

 
Mediante a RESOLUÇÃO 070/2015 (fls.207), a I CJUL solicita 

esclarecimentos acerca do demonstrativo de fls. 04 e, se necessário, revisão do 
lançamento. 

 
A autoridade fiscal lançadora mantém o mesmo valor de omissão de 

entrada originário (fls.212), entretanto, afirma (fls.211) que “...encontramos valores 
diferentes dos encontrados inicialmente e, mais ainda, espécie de omissão diferente 
também.”. Acrescenta o revisor ainda o revisor: “...o produto ‘+soja’, após as conversões 
realizadas, é o somatório dos produtos ‘soja(x1)’ e ‘mussarela agrovale(x1)’. Isto ocorre 
porque o produto ‘mussarela agrovale’ na verdade é o produto ‘soja transgênica’. Assim, 
corrigimos a distorção referente aos produtos ‘Mussarela Agrovale’ e ‘Soja Transgênica’, 
entradas e saídas destes produtos, conforme seus arquivos magnéticos registram. A 
autuação é baseada em levantamento específico de mercadorias, que consiste na análise 
quantitativa do fluxo de entradas e saídas de mercadorias num determinado período, 
levando-se em consideração os estoques inicial e final, a fim de identificar possível falha 
na escrituração. No caso em questão, foi constatada uma diferença nas entradas, ou seja, 
uma omissão de registro de entradas de mercadorias.” 

 
À vista da diligência realizada, a recorrente questiona (fls.245) seu 

resultado, pugnando pela nulidade do lançamento por insegurança da determinação. 
Sucessivamente, pede a realização de nova diligência. 

 
Mediante nova RESOLUÇÃO 152/2015 (fls.250), a I CJUL solicita 

esclarecimentos acerca da suposta ambiguidade resultante da diligência anterior. 
 
Justificando, a autoridade revisora (fls.254/255) informa que a 

confusão teve início em outro PAT, no qual se lançou omissão de saída, quando se tratava 
de omissão de entrada. Neste PAT não há alterações de valores, mantendo-se as 
explicações anteriores quanto ao produto ‘mussarela agrovale’ e sua relação com com o 
produto ‘soja transgênica’ e ‘soja’. 

 
Relatados, passo ao voto. 
 
 

V O T O 
 

Trata-se de julgamento de recurso voluntário, no qual o recorrente 
pugna pela reforma de sentença prolatada neste PAT que acusa o sujeito passivo de 
haver omitido o registro de entradas de mercadorias no valor comercial de R$ 
1.027.406,59 (um milhão, vinte sete mil quatrocentos e seis reais e cinquenta e nove 
centavos), referente ao período de 01/01/2008 a 31/12/2008, conforme Auditoria 
Específica de Mercadorias (documentos em anexo). Em consequência, deverá pagar 



 

multa formal de 12,5% sobre a omissão de entrada apurada, já beneficiado pela redução 
do § 8.º (do artigo 71 do CTE). 

 
O mérito da questão cinge-se a um montante de omissão de registro 

de entradas apurado em Auditoria Específica de Mercadorias. Esta auditoria tem por 
escopo verificar se as entradas e saídas de mercadorias foram realizadas com a regular 
emissão de documentos fiscais, pois a nossa legislação prevê que toda mercadoria deve 
estar acompanhada de nota fiscal, conforme está disposto no artigo 66 da lei n.º 
11.651/91, verbis: 

 

Art. 66. As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar 
sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. 

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal 
irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos 
fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea. 

 

Ademais, vê-se pelos dispositivos legais abaixo transcritos, do CTE e 
RCTE, respectivamente, que, todos os documentos fiscais devem ser escriturados. Verbis: 

 
Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do 
imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou negativas, 
estabelecidas na legislação tributária. 

§ 1º O regulamento disciplinará, também, a criação, a espécie, o modelo, o 
prazo e a forma de escrituração, a impressão, a autenticação, a emissão, a 
utilização e demais formalidades extrínsecas ou intrínsecas relativas a livros 
e documentos fiscais. 

§ 2º Os contribuintes do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 
cumprimento de obrigações tributárias, relacionadas com o ICMS, são 
obrigados a manter e escriturar os livros exigidos e a emitir documentos 
fiscais. 

                                                                               (...) 

Art. 145. O destinatário da mercadoria ou do serviço é obrigado a exigir 
documento fiscal, com todo requisito legal, de quem o deva emitir, sempre 

que obrigatória a emissão (Convênio SINIEF SN/70, art. 14). 

 

  
A auditoria específica de mercadorias fora realizada sobre 03 (três) 

produtos: milho, soja e sorgo. A dúvida persistente desde o início fora em relação à soja, 
mormente quanto à terminologia adotada pela autoridade fiscal.  

 
Por fim, verificado que não há erro em relação às quantidades de 

omissão de registro de entradas, a autoridade fiscal revisora justifica a terminologia 
adotada, quando informa que o produto ‘mussarela agrovale’ na verdade é o produto 
‘soja transgênica’. 

 
Ademais, desde a origem do lançamento, a autoridade lançadora 

aplicou o privilégio do § 8.º do artigo 71 do CTE. 
 
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, nego-lhe 

provimento, no sentido de manter a decisão singular no valor originário de MULTA 

https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/SINIEF/CVSN_70.htm#A14


 

FORMAL de R$ 128.425,83 (cento e vinte oito mil quatrocentos e vinte cinco reais e 
oitenta e três centavos). 
 

 
 

Sala das sessões, em 22 de dezembro de 2016. 
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Matéria: Não incidência e benefícios fiscais (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00018/16 
 
Relator: Conselheiro Antônio Martins da Silva 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Preliminar. Insegurança na 
determinação da infração. Rejeitada. ICMS. Obrigação principal. 
Omissão de pagamento de ICMS. Utilização do benefício fiscal 
da redução da base de cálculo sem cumprimento de condição. 
Procedência.  
1. Não há falar em nulidade por insegurança na determinação da 
infração quando o lançamento do crédito tributária estiver 
assentado em demonstrativos claros e consistentes; 
2. A utilização de benefício fiscal decorrente de lei estadual que, 
sob condições, autorizem suas concessões, é condicionada a 
que o contribuinte contribua com o valor correspondente ao 
percentual de 5% (cinco por cento) aplicado sobre o montante 
da diferença entre o valor do imposto calculado com aplicação 
da tributação integral e o calculado com utilização de benefício 
fiscal, para o Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás - 
PROTEGE GOIÁS (Decreto nº 4.852/97, Anexo IX, art. 1º, § 3º); 
 
3. Quando o benefício fiscal for concedido sob condição e esta 
não for atendida, o contribuinte perde o direito ao benefício e 
fica obrigado ao pagamento do imposto acrescido das 
cominações legais cabíveis, desde a data da ocorrência do fato 
gerador em que tenha havido a utilização do benefício, 
ressalvada a disposição em contrário (Decreto nº 4.852/97, art. 
86); 
 
4. É lícito ao fisco exigir o imposto omitido em razão da 
utilização de benefício fiscal sem o cumprimento de condição 
estabelecida na legislação de regência. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de novembro de 2015, decidiu,  por maioria de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Foram vencedores os Conselheiros Antônio Martins da Silva, 
Mário de Oliveira Andrade e Elias Alves dos Santos. Vencidos os Conselheiros Talita 
Pimenta Félix e José Luiz Rosa.  Quanto ao mérito, por  maioria de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Antônio Martins da 
Silva, Mário de Oliveira Andrade e Elias Alves dos Santos. Vencidos os Conselheiros 
Talita Pimenta Félix e José Luiz Rosa que votaram pela improcedência do auto de 
infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada pelo fisco no presente é no sentido de que a 
autuada utilizou indevidamente o benefício fiscal da redução da base de cálculo do ICMS 
previsto no art. 8º, inciso VIII, do Anexo IX, do Decreto nº 4.852/97, sem o cumprimento da 



 

condição consistente em contribuir para o PROTEGE-GO, com o percentual de 5% (cinco 
por cento) aplicado sobre o montante da diferença entre o valor do imposto calculado com 
a aplicação da tributação integral e o calculado com a utilização do benefício fiscal.  

Foram indicados como infringidos os artigos 15 e 64 da Lei nº 
11.651/91 c/c artigo 86, do Decreto nº 4.852/97 e  proposta a penalidade prevista no artigo 
71, inciso IV-A, da Lei nº 11.651/91. 

O lançamento foi instruído com os demonstrativos da auditoria básica 
do ICMS e Relatório Analítico de Benefícios Condicionados. 

Devidamente intimada para pagamento da quantia exigida ou 
apresentação de impugnação a empresa autuada compareceu ao processo por meio da 
peça de fls. 145 a 155, pedindo a improcedência do lançamento ou, alternativamente, a 
conversão do processo em diligência para a realização de revisão.  

Por meio do Despacho nº 1101/2014, de fls. 213 a 214, o julgador 
singular converteu o julgamento em diligência determinando a intimação do sujeito passivo 
para apresentação de demonstrativos contraditórios e, após, o seu encaminhamento ao 
autuante para manifestação. 

Intimada a empresa autuada compareceu novamente ao processo 
por meio da peça de fls. 219 a 228 e promoveu a juntada dos documentos e 
demonstrativos de fls. 229 a 361. 

O processo retornou a julgamento com o relatório de diligência de fls. 
404 a 406, discorrendo sobre questões levantadas pela autuada e, ao final, pugnando pela 
procedência do lançamento.  

Intimada do resultado da diligência a empresa autuada apresentou a 
manifestação de fls. 416 a 420, insistindo na improcedência do lançamento. 

Por intermédio da Sentença nº 2321/2015, de fls. 476 a 489, o 
julgador singular rejeitou as questões preliminares e julgou procedente o lançamento. 

Inconformada a empresa autuada interpos o recurso voluntário de fls. 
493 a 505, alegando, resumidamente, o seguinte: 

1 – Que o lançamento deve ser declarado nulo por insegurança na 
determinação da infração porque o autor do procedimento não juntou as planilhas 
demonstrativas do cálculo do imposto exigido no presente auto de infração; 

2 – Que recolheu corretamente a contribuição ao Fundo PROTEGE 
relativamente ao benefício fiscal da redução da base de cálculo, portanto, o auto deve ser 
julgado improcedente. 

É o relatório.    
 

V O T O  

 
Inicialmente, entendo que inexiste a nulidade por insegurança na 

determinação da infração aventada pela empresa autuada.  
O lançamento contém todos os elementos exigidos e está assentado 

em demonstrativos claros e consistentes. 
Em relação ao mérito, cumpre ressaltar que os benefícios fiscal da 

redução da base de cálculo e do crédito outorgado utilizados pela empresa autuada foram 
autorizados pela Lei nº 12.462/94 e encontram-se positivados no Anexo IX, do Decreto nº 
4.852/97. Vejamos:  

"Art. 8º A base de cálculo do ICMS é reduzida: 

[...] 

VIII - de tal forma que resulte aplicação sobre o valor da operação do equivalente 
ao percentual de 10% (dez por cento), na saída interna realizada por contribuinte 
industrial ou comerciante atacadista que destine mercadoria para comercialização, 



 

produção ou industrialização, ficando mantido o crédito, observado o disposto no § 
2º e, ainda, o seguinte (Lei nº 12.462/94, art. 1º): 

a) equipara-se a comerciante atacadista, para efeito de aplicação da redução da 
base de cálculo, cujo benefício pode ser utilizado até 31 de dezembro do exercício 
no qual o contribuinte estiver equiparado, o comerciante varejista que 
comprovadamente realizar em seu estabelecimento saídas com destino à 
comercialização, produção ou industrialização, que correspondam a, no mínimo, 
30% (trinta por cento) do volume das saídas totais, apurado: 

1. no exercício anterior à utilização do benefício, tratando-se de empresa que tenha 
exercido suas atividades por período igual ou superior a 6 (seis) meses naquele 
ano; 

2. nos 3 (três) últimos meses anteriores ao início da utilização do benefício, 
tratando-se de início de atividade ou de empresa que tenha exercido suas 
atividades por período inferior a 6 (seis) meses no exercício anterior; 

b) o benefício não se aplica à operação: 

1. revogado; 

2. com petróleo, combustível, lubrificante, energia elétrica e outras mercadorias e 
operações indicadas em ato do Secretário da Fazenda; 

3. revogado. 

c) revogada; 

[...] 

Art. 11. Constituem créditos outorgados para efeito de compensação com o ICMS 
devido: 

[...] 

III - para os contribuintes industrial e comerciante atacadista, o equivalente ao 
percentual de 2% (dois por cento) e 3% (três por cento), respectivamente, na saída 
interestadual que destine mercadoria para comercialização, produção ou 
industrialização, aplicado sobre o valor da correspondente operação, observado o 
seguinte (Leis nºs  12.462/94, art. 1º, § 4º, II; e 13.194/97, art. 2º, II, “h”): 

a) equipara-se a comerciante atacadista, para efeito de aplicação do crédito 
outorgado, cujo benefício pode ser utilizado até 31 de dezembro do exercício no 
qual o contribuinte estiver equiparado, o comerciante varejista que 
comprovadamente realizar em seu estabelecimento saídas com destino à 
comercialização, produção ou industrialização, que correspondam a, no mínimo, 
30% (trinta por cento) do volume das saídas totais, apurado: 

1. no exercício anterior à utilização do benefício, tratando-se de empresa que tenha 
exercido suas atividades por período igual ou superior a 6 (seis) meses naquele 
ano; 

2. nos 3 (três) últimos meses anteriores ao início da utilização do benefício, 
tratando-se de início de atividade ou de empresa que tenha exercido suas 
atividades por período inferior a 6 (seis) meses no exercício anterior; 

 b) o benefício não se aplica à operação: 

1. revogado; 

2. com petróleo, combustível, lubrificante, energia elétrica e outras mercadorias e 
operações indicadas em ato do Secretário da Fazenda; 

c) revogada; 

d) revogada;” 

 
A utilização dos referidos benefícios fiscais está condicionada a que 

o contribuinte contribua com o Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás - PROTEGE 
- GOIÁS.  
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Nesse sentido, vejamos como dispõe o art. 1º, do Anexo IX, do 
Decreto nº 4.852/97:  

"Art. 1º Os benefícios fiscais, a que se referem os arts. 83 e 84 deste regulamento, 
são disciplinados pelas normas contidas neste anexo. 

[...] 

§ 3º A utilização dos benefícios fiscais contidos nos seguintes dispositivos deste 
Anexo é condicionada a que o contribuinte contribua com o valor correspondente 
ao percentual de 5% (cinco por cento) aplicado sobre o montante da diferença 
entre o valor do imposto calculado com aplicação da tributação integral e o 
calculado com utilização de benefício fiscal, para o Fundo de Proteção Social do 
Estado de Goiás - PROTEGE GOIÁS (Lei nº 14.469/03, art. 9º, II e § 4º): 

[...] 

II - incisos VIII, XII, XIII, XXIII, XXVII e XXIX, todos do art. 8º; 

III - incisos III, V, IX, XVIII, XX, XXIII, XXV, XXVIII, XXXI, XXXII, XXXIV e XXXV e 
LXIII, todos do art. 11;” 

 

Nesse ponto, cumpre ressaltar, que a Instrução Normativa nº 639/03-
GSF, de 17 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o recolhimento de receita destinada ao 

Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás - PROTEGE GOIÁS, em relação aos prazos de 
pagamento, assevera o seguinte: 

 
"Art. 4º O contribuinte do ICMS que realize operação contemplada com benefício 
fiscal cuja fruição esteja condicionada à contribuição ao PROTEGE deve efetuar o 
pagamento da receita do PROTEGE: 

I - até o dia 20 (vinte) do mês subseqüente ao período de apuração 
correspondente à utilização do benefício, quando tratar-se de contribuinte que 
possua escrituração fiscal; 

[...] 

§ 1º Na hipótese do inciso I, deve ser emitido 1 (um) documento de arrecadação 
para cada período de apuração, exceto quando o valor apurado for inferior a 
R$10,00 (dez reais), caso em que o pagamento deve ser postergado para o 
período de apuração subseqüente." 

 
Em relação à fruição do benefício fiscal concedido sob condição o 

Decreto nº 4.852/97 que institui o Regulamento do Código Tributário do Estado de Goiás, 
estabelece o seguinte: 

"Art. 86. Quando o benefício fiscal for concedido sob condição e esta não 
for atendida, o contribuinte perde o direito ao benefício e fica obrigado ao 
pagamento do imposto acrescido das cominações legais cabíveis, desde a 
data da ocorrência do fato gerador em que tenha havido a utilização do 
benefício, ressalvada a disposição em contrário." 

 
Da análise do presente processo extrai-se que a empresa autuada 

utilizou o benefício fiscal da redução e o do crédito outorgado e efetuou o recolhimento da 
contribuição ao Fundo PROTEGE englobadamente em documento de arrecadação único 
para cada período de apuração conforme determinção do § 1º, do art. 4º, da Instrução 
Normativa nº 639/03-GSF, acima transcrito. 

Nos demonstrativos de fls. 13, 14, 28 e 29, o autor do procedimento 
demonstrou, de forma individualizada, o valor do benefício fiscal utilizado em cada período 
de apuração e confrontou o valor total devido ao Fundo PROTEGE com o valor 
efetivamente recolhido pelo sujeito passivo, concluindo que no exercício de 2011 a 
empresa autuada recolheu para o Fundo PROTEGE a importância de R$ R$ 144.149,88 
(cento e quarenta e quatro mil, cento e quarenta e nove reais e oitenta e oito centavos), 
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quando o valor correto a ser recolhido seria de R$ 161.107,84 (cento e sessenta e um mil, 
cento e sete reais e oitenta e quatro centavos), restando, portanto, uma diferença de R$ 
16.957,95 (dezesseis mil, novecentos e cinquenta e sete teais e noventa e cinco 
centavos). 

No exercício de 2012 a conclusão foi no sentido de que a empresa 
autuada deixou de recolher ao Fundo PROTEGE a importância de R$ 123.141,06 (cento e 
vinte e três mil, cento e quarenta e um reais e seis centavos). 

Da análise dos referidos demonstrativos verifica-se que os valores 
mensais efetivamente recolhidos para o Fundo PROTEGE são bastante próximos dos 
valores devido relativamente à utilização do benefício fiscal da redução da base de 
cálculo, donde se conclui que razão assiste à empresa autuada quando afirma que a sua 
intenção era recolher a contribuição relativamente ao benefício fiscal da redução da base 
de cálculo.  

Na elaboração da auditoria o auditor fiscal optou por apropriar o valor 
da contribuição ao Fundo PROTEGE efetivamente recolhida proporcionalmente aos 
benefícios fiscais utilizados, redundando, desse forma na lavratura do Auto de Infração nº 
4011304836254 relativamente a omissão de pagamento de pagamento de ICMS em razão 
da utilização indevida do benefício fiscal do crédito outorgado e o auto de infração que 
constitui a peça básica do presente processo relativamente à omissão de pagamento de 
ICMS em razão da utilização indevida do benefício fiscal da redução da base de cálculo. 

Nesse ponto, cumpre ressaltar que o Processo nº 4011304836254 já 
se encontra inscrito na dívida ativa. 

Com essas considerações, entendo que o procedimento fiscal está 
correto, tendo em vista que o autor do procedimento considerou o valor total da 
contribuição ao Fundo PROTEGE efetivamente recolhido e fez a imputação desse valor 
proporcionalmente aos benefícios fiscais utilizados no período considerado. Assim, não 
vislumbro nenhum prejuízo para a empresa autuada, tendo em vista que, caso a 
imputação do referido valor tivesse sido feita totalmente para o benefício fiscal da redução 
da base de cálculo, fatalmente o parte do valor exigido no presente auto de infração 
migraria para o Auto de Infração nº 4011304836254, porém, a soma do valor dos dois 
autos de infração não mudaria. 

Em relação à reclamação da empresa autuada sobre o cálculo da 
correção monetária cumpre informar que o setor próprio simplesmente cumpriu a lei 
vigente e, por força do disposto no § 4º, do art. 6º, da Lei nº 16.469/09 o Conselho 
Administrativo Tributário está impedido de manifestar sobre essa matéria. 

Em relação a penalidade cumpre ressaltar que no período de 
29/12/03 a 28/12/11 a penalidade prevista era de 15% (quinze por cento) sobre o valor da 
diferença entre o valor da base de cálculo do imposto que deveria ter sido utilizada e o 
valor da base de cálculo efetivamente utilizada na operação ou prestação, conforme inciso 
VIII, do art. 71, da Lei nº 11.651/91. 

Referido dispositivo legal foi revogado em 28/12/11 e substituído pelo 
inciso IV-A do art. 71, da Lei nº 11.651/91, cuja penalidade corresponde a 80% (oitenta por 
cento) do valor do imposto, inferior, portanto, à penalidade anterior. 

Assim, considerando o princípio da retroatividade benigna da lei que 
trata sobre penalidade, entendo em que a penalidade sugeria pelo autor do procedimento 
está correta. 

À conta do exposto, conheço do recurso voluntário, nego-lhe 
provimento para confirmar a decisão singular que considerou procedente o lançamento. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 05 de janeiro de 2016. 
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Matéria: Não incidência e benefícios fiscais (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00023/16 
 
Relator: Conselheiro Elias Alves dos Santos 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade da peça básica 
por incompetencia funcional dos autuantes e de decadência. 
Arguição pelo autuado. Rejeição. Mérito. ICMS. Obrigação 
principal. Utilização indevida do benefício fiscal. Procedência. 
 
I - Rejeita-se arguições de incompetencia funcional e 
decadência, estando evidente a não ocorrência destas, nos 
termos da legislação tributária goiana. 
 
II - Declara-se procedente o lançamento de ofício relativo a 
infração devidamente comprovada pelo Fisco, cuja ocorrência 
não tenha sido afastada pelo sujeito passivo. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 09 de dezembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por incompetência funcional 
da autoridade lançadora.  Participaram do julgamento os Conselheiros Elias Alves dos 
Santos, Masayuki Missao e Lidilone Polizeli Bento. E, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de decadência, arguida pela autuada. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Elias Alves dos Santos, Masayuki Missao e Lidilone Polizeli Bento. Quanto 
ao mérito, também por votação unânime, conhecer da impugnação, negar-lhe provimento 
para considerar procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Elias Alves dos Santos, Masayuki Missao e Lidilone Polizeli Bento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Descreve o histórico do auto de infração que o sujeito passivo deixou de 
recolher o imposto, pois se utilizou indevidamente do benefício fiscal de crédito outorgado 
em operação de saída de alho, ao apropriar créditos de aquisição de insumos agrícolas, 
conforme demonstrativos de fls. 04/05 e as fotocópias dos livros fiscais e das notas fiscais 
emitidas nos meses de julho, agosto e outubro de 2001 (fls. 13/102). Em consequência, 
fica sujeito ao pagamento do imposto acrescido das cominações legais.   

  
A autoridade lançadora indicou como infringida as disposições dos artigos 

64 da Lei nº 11.651/91, combinado com os artigos 11, X, “a”, Anexo IX e 86, ambos do 
Decreto 4852.97 - RCTE.   

  
O sujeito passivo foi intimado, conforme documentos de fls. 108/109, 

sendo declarado revel consoante termo de fl. 110.  
  
O autuado apresenta impugnação em segunda instância (fls. 116/129), 

representado por causídico legalmente constituído, alegando, preliminarmente, em 
síntese, incompetência funcional dos autuantes, por serem AFRE I, nos termos do artigo 
4º, I, ”b”, 3, da Lei 13.266/98, que não autorizam a este realizar auditorias fiscais e sim 
examinar documentos e livros da escrita fiscal de produtor rural, que é o caso do autuado, 
pedindo, por isto, a nulidade do feito. 



 

Quanto ao mérito, argumentou que não é cabível esta reautuação, pro se 
tratar de coisa julgada relativa ao auto de infração nº 3016996448724, o qual foi anulado 
por insegurança na determinação da infração, devendo ser aplicado a este caso o 
disposto no artigo 301 do Código de Processo Civil. 

Arguiu, ainda, decadência do direito de a Fazenda Pública constituir o 
credito tributário, tendo em vista o lapso de 05 (cinco) anos após o primeiro dia do 
exercício seguinte àquele em que o lançamento deveria ter sido efetuado, pois os fatos 
geradores ocorreram nos meses de julho, agosto e outubro de 2001 (fls. 13/102), pedindo, 
ao final,  

1. a extinção do processo com base no artigo 4º da Lei 16.150/07;  
2. caso contrário, pediu: 
2.1 juntada de três processos, sob pena de ocorrer cerceamento ao seu 

direito de defesa; 
2.2 nulidade do feito, ante a incompetência funcional arguida; 
2.3 reconhecimentos de ocorrência de coisa julgada ou decadência, 

julgando pela improcedência deste lançamento, juntando fotocópias das DPI’s do período 
fiscalizado, onde não há aproveitamento de crédito (fls. 13/147). 

Posteriormente, colacionou requerimento de extinção de crédito tributário 
pela Lei 16.150/07, nova procuração, fotocópia dos documentos pessoais do outorgante, 
outras fotocópias de recibos de entrega de DPI’s (fls. 151 a 172). 

 
Indo a julgamento, a Segunda Câmara deste Conselho, resolveu 

encaminhar estes autos à Superintendência de Administração Tributária – SAT, a fim de 
que esta preste informação acerca da decisão proferida em relação ao requerimento de 
extinção de crédito tributário de fl. 151. 

 
A referida Superintendência encaminhou os autos à Delegacia Regional 

de Fiscalização de Luziânia para emissão de parecer acerca da extinção em tela. 
 
Em parecer equivocado, o auditor encarregado de analisar o pleito 

externou sua conclusão de que o objetivo do requerimento foi alcançado não pelo estorno 
do crédito no mês de setembro de 2002 e sim porque não havia crédito a estornar naquele 
período, juntando fotocópias das páginas do livro registro de Apuração do ICMS de 
dezembro/2001 a dezembro/2002 (fls. 177/204). 

 
Em seguida, houve aditamento a esta impugnação, tendo o patrono do 

autuado reforçado suas alegações defensórias, incluindo decisões de tribunais superiores 
à guisa de amparar suas arguições iniciais.  

  
Retornando a julgamento, houve nova resolução com o mesmo objetivo da 

anterior, quando ocorreu o Despacho nº 0706/2011- DRFLUZ, adotando o Parecer de fl. 
219 que foi desfavorável à extinção, visto que o contribuinte não implementou todas as 
exigências previstas na Lei 16.150/07, pois embora não tenha sido transportado o saldo 
credor de dezembro/2001 para o exercício seguinte, equivalendo a um estorno. 
Entretanto, o valor de R$ 9.329,17 (nove mil, trezentos e vinte e nove reais e dezessete 
centavos) foi apropriado no exercício de 2001, não sendo estornado e tampouco recolhido 
pelo contribuinte antes de efetuar o requerimento de fl. 151. 

 
Novamente a SAT retornou os autos àquela Delegacia para que fosse 

verificado mensalmente se ocorreu o estorno, conforme detalhamento de fls. 04/05. 
 
Em novo parecer, houve a confirmação da apropriação indevida do valor 

de R$ 9.329,17 (nove mil, trezentos e vinte e nove reais e dezessete centavos) foi 



 

apropriado no exercício de 2001, não estornado e nem recolhido pelo contribuinte antes 
de efetuar o requerimento de fl. 151, sendo desfavorável à extinção requerida. 

 
Ocorreu nova juntada de outro parecer, também desfavorável ao pleito, 

emitido por outro auditor, em 2012 (fls. 233/236). 
 
Em consequência destes pareceres, o Superintendente da Receita 

indeferiu o requerimento do contribuinte pela extinção deste lançamento (fl. 242). 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

De plano, não acolho a arguição de incompetência funcional, pois o 
autuado é produtor rural e nesta condição pode ser auditado por AFRE I, nos termos do 
artigo 4º, inciso I, alínea “b”, item 3, da Lei 13.266/98, que transcrevo: 

 

“Art. 4º As atribuições conferidas, privativamente, aos funcionários fiscais, 
integrantes do Quadro de Pessoal do Fisco da Secretaria da Fazenda, são as seguintes: 

I - ao Auditor-Fiscal da Receita Estadual I - AFRE I: 

a) omissis; 

b) constituir o crédito tributário decorrente do exercício das correspondentes 
tarefas de fiscalização referentes a: 

1. omissis; 

2.  omissis; 

3.  verificação de quantitativos de mercadorias existentes em estabelecimentos 
de produtor agropecuário, bem como o exame de documentos e livros de sua escrita fiscal; 

..................................................................................................................................
.............................................. 

 
Como se infere do item 3, do inciso I do artigo 4º da supracitada lei, o 

AFRE I possui competência plena para auditar estabelecimento de produtor rural, que é o 
caso em questão, haja vista que auditoria nada mais é do que examinar livros e 
documentos fiscais com o intuito de verificar sua regularidade perante a legislação 
tributária.  

Quanto à alegação de ocorrência de coisa julgada, entendo que não 
ocorreu, posto que enquanto o Auto de infração anulado exigia o estorno do crédito 
apropriado pelo autuado e por isto foi anulado, este exige o crédito outorgado usufruído de 
forma irregular, haja vista que não cumpriu a condição para sua fruição, que é a não 
apropriação de qualquer crédito. Portanto, este lançamento trata de outra exigência fiscal. 

 
 
Da mesma forma, entendo que no presente processo, não assiste razão 

ao autuado para solicitar a extinção do crédito tributário face ao instituto da decadência, 
que está previsto em nosso direito positivo brasileiro na norma contida no art. 173 do 



 

Código Tributário Nacional - CTN, sendo que tal norma geral de direito tributário está 
incorporada, “ipsis literis”, à legislação tributária do Estado de Goiás no art. 182 do Código 
Tributário Estadual – Lei nº 11.651/91, que prescreve: 

 
“Art. 182. O direito de a Fazenda Pública Estadual constituir o crédito tributário extingue-

se após 5 (cinco) anos, contados: 
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido 

efetuado; 
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício 

formal, o lançamento anteriormente efetuado. (g.n) 
 
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o 

decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito 
tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.” 

 
 
A Fazenda Pública, como sujeito ativo na relação tributária, tem o direito 

de constituir o crédito tributário dentro do prazo estipulado no inciso I do artigo 173 do 
CTN. Da interpretação desse dispositivo legal e da própria doutrina da decadência, não 
constituído o crédito no prazo fixado ocorre a caducidade do direito ao lançamento por 
absoluta inércia do ente tributante. 

 
O prazo decadencial encontra-se regido pelo lapso de tempo quinquenal, 

razão pela qual deve ser declarada nos casos em que a Fazenda Pública quedar-se 
inerte, não cientificando, tempestivamente, ao sujeito passivo a ocorrência do lançamento 
do crédito tributário, dentro do período prescrito legalmente. 

 
No entanto, este lançamento se originou da nulidade por vício formal 

ocorrido no PAT nº 3016996448724, em razão de insegurança na determinação da 
infração, acolhida no julgamento ocorrido em 21 de dezembro de 2006, reabrindo o prazo 
decadencial de cinco anos a partir desta data, para a Fazenda Pública efetuar novo 
lançamento. Portanto, a contagem do prazo para a decadência recomeçou a partir de 
21/12/2006 e este auto de infração foi lavrado em 23/04/2007, sendo o autuado intimado 
em 23/07/2007, não ocorrendo, destarte, a decadência ora arguida. Razão pela qual não a 
acolho. 

 
Quanto ao mérito, a presente autuação decorreu de o fato do contribuinte 

ter utilizado indevidamente, no período de julho, agosto e outubro de 2001, do benefício do 
crédito outorgado em saídas de alho de produção, tendo apropriado créditos de ICMS 
oriundos de aquisição de insumos agrícolas, cuja apropriação é vedada pelo artigo 11, 
inciso IV do anexo IX do Decreto 4.852/97 – RCTE, por ser a condição para fruição deste 
benefício fiscal o não aproveitamento de quaisquer créditos. Se não, vejamos: 

 

Art. 11. Constituem créditos outorgados para efeito de compensação com o ICMS devido: 

............................................................................................................................................ 

X - para o estabelecimento de produtor rural, o valor equivalente ao ICMS devido na 
saída interna e interestadual de alho, observado o seguinte: 

a) é vedada a apropriação de quaisquer outros créditos de ICMS relativos à entrada de 
mercadoria ou bem, assim como à utilização de serviço de transporte de comunicação; 

b) omissis. 



 

 
Como se infere da redação do artigo acima transcrito, o benefício do 

crédito outorgado na saída de alho está condicionado à não apropriação de quaisquer 
créditos de ICMS pelo autuado, razão pela qual este não pode usufruir do referido 
benefício fiscal.  

 
O ICMS destacado nas respectivas notas fiscais resultou da aplicação do 

referido benefício, enquanto os diversos pareceres para possível extinção deste 
lançamento, confirmaram apropriação de crédito de ICMS no período auditado, o que 
confirma a acusação fiscal. 

 
Analisando a impugnação apresentada, não vejo nela nenhum elemento 

que ensejasse a alteração do lançamento, notando que os elementos de instrução da 
acusação asseguram a constituição do crédito tributário. 

 
Ante o exposto, rejeito as preliminares de nulidade da peça básica, 

arguidas pela autuada, por incompetência funcional dos autuantes e decadência.  
Quanto ao mérito, conheço da impugnação, nego-lhe provimento para 

julgar procedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 05 de janeiro de 2016. 
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Matéria: Não incidência e benefícios fiscais (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00055/16 
 
Relator: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Nulidade por cerceamento do direito 
de defesa alegada pela parte passiva. Rejeitada. Decisão 
unânime. A alegação de nulidade processual é afastada quando, 
mediante diligência, ficar esclarecido os motivos de 
consideração de elementos fiscais-tributários em tabelas que 
instruem o processo administrativo tributário. 
 
ICMS. Obrigação principal. Omissão de pagamento do imposto. 
Utilização indevida de benefício fiscal. Procedência. Decisão 
unânime. O benefício de crédito outorgado nas saídas de carnes 
e miúdos comestíveis, resultantes do abate de gado bovino e 
bubalino,  previsto no art. 11, inciso V, do Anexo IX, do RCTE, 
não se aplica às saídas em transferência interestaduais de 
carnes e em relação às operações com subprodutos não 
comestíveis (auto de infração referente ao período de 01/03/2003 
a 31/12/2003). 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de janeiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade do auto de infração, por cerceamento do direito de defesa, arguida 
pela autuada. Participaram do julgamento os Conselheiros David Fernandes de Carvalho, 
José Pereira D'abadia, Gilmar Rodrigues de Almeida, José Paixão de Oliveira Gomes e 
Álvaro Falanque. Quanto ao mérito, também, por votação unânime, conhecer da 
impugnação, negar-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros David Fernandes de Carvalho, José Pereira 
D'abadia, Gilmar Rodrigues de Almeida, José Paixão de Oliveira Gomes e Álvaro 
Falanque. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

   Consta destes autos que o sujeito passivo “omitiu o pagamento do 
ICMS, na importância de R$864.624,65, em razão da compensação com o débito do 
imposto, de valor escriturado indevidamente a título de crédito, referente a transferência 
interestadual de carnes e subprodutos não comestíveis, resultante do abate de gado 
bovino e bufalino, pois essa operação não está contemplada com o benefício concedido 
aos estabelecimentos frigoríficos ou abatedores. Em consequência, deverá pagar o ICMS 
no valor acima mencionado, juntamente com os acréscimos legais, conforme 
demonstrativos, documentos e auditoria básica do ICMS, anexos.” 

 
Citados como dispositivos legais infringidos os arts. 63 e 64 da Lei nº 

111.651/91 – CTE, c/c art. 11, V, “c”, 2, do Anexo IX, e art. 82, do Decreto nº 4.852/97 – 
RCTE 

 
A penalidade proposta é a constante do art. 71, IV, do CTE com a 

redação conferida pela Lei nº 12.806/95 
 



 

Para instrução processual de acusação, juntou-se ao feito: planilha 
“Demonstrativo dos Créditos Outorgados – 2003” (Fls. 03) juntamente com “Auditoria 
Básica do ICMS” do exercício de 2003 (fls. 04/18), que detalham no Demonstrativo Auxiliar 
– “Créditos Escriturados Indevidamente” os valores mês a mês dos “créditos outorgados” 
escriturados, do valor correto dos “créditos outorgados”, e o valor a estornar. Junta, ainda, 
cópia do livro Registro de Apuração do ICMS do exercício de 2003 (fls. 19/66), onde 
encontram-se lançados, em “Créditos do Imposto”, “estorno de débitos”, os valores do 
ICMS de créditos outorgados lançados. 

 
Regularmente intimados para pagar ou apresentar impugnação em 

primeira instância (fls. 67/68), o sujeito passivo não comparece no prazo legal, e é 
declarado revel (71). 

 
Depois comparece espontaneamente às fls. 74/77 e apresenta 

impugnação, que é recebida em 2ª instância, alegando que teria direito, então, a outros 
benefícios, como o concedido a qualquer industrial que transfira mercadorias para outros 
Estados, que é o crédito outorgado de 2%. 

 
Pede que se julgue improcedente o auto de infração ou que se 

determine diligência para apurar os créditos a serem abatidos do valor autuado. 
 
Posteriormente, comparece às fls. 82 e junta Memorial em que se 

refere à existência de uma minuta de Decreto, que foi anexada às fls. 97/100, que seria 
para convalidar o aproveitamento de crédito na situação posta nos autos. Pediu 
sobrestamento do feito até que a norma seja oficialmente editada, e que transcorram os 
procedimentos para que o Secretário da Fazenda possa deferir o pedido a ser feito pelo 
contribuinte. 

 

Às fls. 101, a 2ª CJUL envia os autos em diligência junto à SAT 
(Superintendência de Administração Tributária) para pronunciar sobre a minuta de decreto 
que o polo passivo anexou aos autos. 

 

A SAT manifesta-se às fls. 103, por meio do Despacho nº 1925/2005-
SAT, em que confirma a publicação no DOE do Decreto nº 6.236/05 que autoriza o 
Secretário da Fazenda a convalidar os procedimentos adotados pelo estabelecimento 
frigorífico ou abatedor nas transferências interestaduais dos produtos que especifica, 
resultantes do abate de bovino e bufalino, realizadas no período de 1º de março de 2003 a 
31 de julho de 2005, com apropriação do crédito outorgado previsto no inciso V do caput 
do art. 11 do Anexo IX do RCTE, desde que o contribuinte atenda às demais exigências 
para fruição do benefício. 

 

Às fls. 105/106, o sujeito passivo anexa pedido sob a forma de 
Memoriais para retirada de pauta do presente PAT, tendo em vista que adentrara com 
requerimento de convalidação, conforme processos administrativos nºs 27368033, 
27367894 e 273657835. 

 

  O sujeito passivo anexou ao feito cópia dos protocolos dos referidos 
processos administrativos (“capa branca”) (fls. 107/112). 

 



 

O presente PAT foi retirado de pauta por meio da Resolução nº 
011/2006 (fls. 113) “até que a Administração Fazendária proceda à conclusão da 
convalidação de procedimentos requerida pelo sujeito passivo nos processos 
administrativos 27368033, 27367894 e 27367835”. 

 

Posteriormente, juntou-se ao feito Resposta ao Memorando 
144/2006-CAT (fls. 116) em que o Auditor Fiscal Manoel Campanelli conclui, conforme fls. 
118, que em relação ao presente PAT (AI 3.0093762.200.31), referente março a dezembro 
de 2003, o PROTEGE não era devido, podendo o auto de infração ser declarado 
improcedente (anexa documentos às fls. 119/137). 

 
Em 31 de outubro de 2007 a II CJUL, por unanimidade de votos, 

declarou IMPROCEDENTE o auto de infração (fls. 138), com fundamento em que “No 
período autuado não estava em vigor a lei do Fundo Protege e, como tal, não 
poderia ser reclamado seu pagamento” com o que concordou a Representação 
Fazendária, em novembro de 2007 (fls. 141). 

 
Já em novembro de 2008, a Representação Fazendária encaminha 

ofício ao Presidente do CAT (fls. 142/145) pedindo que o processo seja pautado para 
julgamento pelo Conselho Pleno, tendo em vista a ausência de ato de convalidação pelo 
Secretário da Fazenda sobre a transferência interestadual de carnes, e quanto ao 
produtos não comestíveis, o benefício não se aplicava, logo, não haveria o que convalidar. 
Tratava-se portanto, de um julgamento equivocado, eivado de vício de legalidade, 
devendo ser declarado nulo, submetendo-se a novo julgamento. 

 
Presidência do CAT manda ouvir o Auditor Fiscal Manoel Campanelli 

(fls. 147), e este afirma (fls. 149/153) que no período de jan/03 a dezembro de 2004, o 
contribuinte foi acompanhado e fiscalizado, e, dessa forma, não é de seu conhecimento 
algum fato que seja impeditivo quanto ao atendimento do pleito previsto no Decreto nº 
6.236/05, salvo o ato do Secretário da Fazenda convalidando a utilização desses créditos 
outorgados, que não foi expedido. Ao final, “reconhece e pede desculpas pelo erro”. 

 
Anexa documentação de fls. 155/194 (cópia do PAT 27366405, de 

23/09/2005, em que a presente filial (cidade de Goiás) pede convalidação dos valores 
devidos ao PROTEGE GOIÁS, no período de janeiro/04 a dezembro/04). 

 
Ato contínuo, o presidente do CAT faz consulta (fls. 195/196) à 

Procuradoria Geral do Estado sobre a possibilidade de submeter o processo a julgamento 
pelo Conselho Pleno, conformem requerido pela Representação Fazendária, tendo em 
vista as circunstâncias processuais, ou mediante ato judicial, tendo a Procuradoria-Geral 
do Estado de Goiás concluído que administrativamente não seria permitida a reapreciação 
da matéria pelo Conselho Pleno, mas que judicialmente seria possível determinar-se novo 
julgamento pela Câmara julgadora (fls. 200/219). 

 
Aos 25 dias do mês de novembro de 2009, a Representação 

Fazendária, tendo em vista conclusão da PGE e manifestação da Presidência do CAT (fls. 
222), remete o presente processo para arquivamento (fls. 223). 

  
Às fls. 225, a 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual envia ofício à 

Presidência do CAT para conhecimento de sentença com trânsito em julgado que anula o 
acórdão da II CJUL (fls. 226/238), para que seja proferida nova decisão no âmbito do PAT 
nº 3.0093.762.200.31. 



 

 
O Presidente do CAT determina que os autos sejam pautados a 

julgamento em uma das Câmara Julgadoras, em cumprimento à decisão judicial. 
 
Vindo os autos a julgamento, a 1ª CJUL, em 10/03/2014, resolve 

intimar o sujeito passivo para fazer manifestação escrita sobre os fatos novos constantes 
dos autos (fls. 243/244). 

 
Manifestando-se sobre todo o processo, o sujeito passivo após 

fazer explanação sobre os fatos ocorridos até a presente data, termina expondo em 
planilha possíveis erros cometidos pelos autuantes, relativamente a valores 
constantes do livro Registro de Apuração do ICMS que foram transcritos 
equivocadamente para as planilhas da Auditoria Básica do ICMS que fundamenta a 
acusação, especialmente no quadro “outros débitos” e “estornos de créditos”, 
concluindo com pedido de diligência para apurar os estornos de créditos 
espontaneamente efetuados pelo contribuinte em sua escrita, inclusive DPI,  ou 
nulidade processual por cerceamento do direito de defesa, face a esses equívocos. 

 
Os autos foram enviados em diligência para manifestação da 

autoridade fiscal frente aos alegados erros no levantamento (fls. 262/263). 
 
Em diligência efetuada na DRF de Goiás (Fls. 264/326), a autoridade 

fiscal revisora esclarece que: 
 
NAS DPIs houve o lançamento detalhado dos valores de “Outros 

Débitos” e “Outros Créditos” que foram lançados de forma englobada no LRAICMS, ora 
como sendo apenas “outros débitos” e ora como sendo apenas “Estornos de Créditos” 

 
Esclarece, ainda, que: “O valor de Outros Débitos foi informado na 

DPI sob o codigo 40: débito referente ao valor compensado do ICMS da substituição 
tributária. Portanto, não tem nada a ver com o estorno de crédito que está sendo cobrado, 
que é o crédito outorgado que foi aproveitado sobre as transferências interestaduais de 
carnes e subprodutos não comestíveis, resultante do abate de gado bovino e bubalino.” 

 
Finaliza com o seguinte esclarecimento: 
 
“Concluímos que o levantamento está correto, pois o demonstrativo, 

fls. 03, tomou como base os valores de estornos de créditos informados pela autuada nas 
DPIs.” 

 
Intimado para manifestar sobre o resultado da diligência o sujeito 

passivo não compareceu. 
 
Em seguida, a 1ª CJULT converte novamente o julgamento em 

diligência (fls. 330/331) para que a fiscalização manifeste-se sobre o pedido de 
aproveitamento do crédito outorgado de 2% previsto no art. 11, III, do Anexo IX, do RCTE. 

 
Autoridade fiscal esclarece que o sujeito passivo não tem direito a tal 

crédito, tendo em vista o não cumprimento de condicionantes, especialmente, que “não 
foram informados todos os tipos de registros a que o contribuinte estava obrigado’ (Fls. 
332/349). 

 



 

Intimado para manifestar-se sobre o resultado da diligência o sujeito 
passivo novamente não compareceu aos autos (Fls. 352/354). 

 
É o relatório. 
 
 
 
 
  V   O   T   O 

 
 
 

Tratam os presentes autos de exigência de ICMS, mais acréscimos 
legais, decorrente de omissão de pagamento do imposto em virtude de aproveitamento de 
crédito outorgado sobre a “transferência interestadual de carnes” e também de 
“transferência interestadual de subprodutos não comestíveis”, resultantes do abate de 
gado bufalino e bovino, cuja legislação em vigor à época dos fatos geradores não 
contemplava tais operações com o referido benefício fiscal. 

 
O processo encontra-se devidamente instruído com a Auditoria 

Básica do ICMS, em que no Demonstrativo Auxiliar – Créditos Escriturados Indevidamente 
(Fls. 11/14) são especificados os valores desses créditos indevidos, que lançados  na 
Auditoria Básica do ICMS (Apuração do Contribuinte, Apuração de Ofício e Conclusão) 
(Fls. 04/06), aponta-se objetivamente o total devido ao erário a título de ICMS, em especial 
“Auditoria Basica do ICMS – Parte 3/3 Conclusão – (Fls. 04) “Imposto Omitido Decorrente 
da Escrituração Indevida de Creditos”. Por outro lado, a planilha geral de Demonstrativo 
dos Créditos Outorgados 2003, que dá sustentação ao Demonstrativo Auxiliar – Créditos 
Escriturados Indevidamente, encontra-se às fls. 03 dos autos. 

 
Sobre a legalidade das operações envolvendo carne e miúdo 

comestível resultantes do abate de gado bovino e bufalino, dispunha o art. 11, inciso V, 
alínea “c”, item 2, do Anexo IX, do Decreto nº 4.852/97 – RCTE, o seguinte: 

 

Art. 11. Constituem créditos outorgados para efeito de compensação com o 
ICMS devido: 
......................................................................................................................... 

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO CAPUT DO INCISO V DO ART. 11 
PELO ART. 2º DO DECRETO Nº 5.175, DE 29.02.00 - VIGÊNCIA: 
01.01.00. 

V - para o estabelecimento frigorífico ou abatedor, na saída para 
comercialização ou industrialização, de carne fresca, resfriada ou 
congelada e miúdo comestível resultantes do abate, em seu próprio 
estabelecimento, de gado bovino e bufalino adquirido em operação interna 
com a redução de base de cálculo de que trata o inciso XIV do art. 8º deste 
anexo, o equivalente à aplicação de 9% (nove por cento), sobre o valor da 
respectiva base de cálculo, observado o seguinte (Lei nº 13.453/99, art. 1º , 
I, “c”, 1): 
NOTA: Redação com vigência de 01.01.00 a 24.08.04. 
......................................................................................................................... 

c) o benefício não alcança a operação: 
......................................................................................................................... 



 

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO ITEM 2 DA ALÍNEA “C” DO INCISO V 
DO ART. 11 PELO ART. 2º DO DECRETO Nº 5.494, DE 15.10.01 - 
VIGÊNCIA: 01.03.03. 

2. de saída em transferência interestadual; 
NOTAS: 
1. Redação com vigência de 01.03.03 a 31.07.05. 
 
 

Verifica-se, portanto, que o benefício fiscal, no período de 01/03/2003 
a 31/12/2003, período de abrangência neste processo, dos fatos geradores que deram 
origem ao auto de infração, não se aplicava à “operação de saída em transferência 
interestadual”. Assim, o benefício fiscal não se aplicava, nesse período, à transferência 
interestadual de qualquer tipo de carne, com osso, ou sem osso. Por outro lado, a 
aplicação do benefício fiscal era apenas para “carne e miúdos comestíveis”, não 
alcançando a operação com “subprodutos não comestíveis”, conforme descrito também no 
auto de infração. 

 
A defesa do sujeito passivo, por sua vez, aborda duas questões, 

quais sejam: 
 
a) Às fls. 74/77, refere-se à existência de outros créditos outorgados, 

não considerados no auto de infração, em especial, o crédito 
outorgado para industrial, na saída de mercadorias para 
comercialização, industrialização e produção (art. 11, III, do 
Anexo IX, do RCTE). 

 
b) Às fls. 248/259, pede possível nulidade processual por 

cerceamento do direito de defesa, ante eventual omissão de 
motivos para o transporte aleatório de valores entre as alíneas de 
“outros débitos” e “estornos de créditos”, nos diferentes 
levantamentos fiscais; 

 
Os dois pedidos do sujeito passivo foram objeto de Resoluções 

que converteram o julgamento em diligências com a finalidade de ouvir-se autoridade 
fiscal sobre os possíveis erros no levantamento fiscal, e realização de revisão fiscal, se for 
o caso. 

 
Assim, às fls. 324 a 326, o revisor esclarece, quanto à questão 

posta na alínea “b”, acima, que “tudo indica que houve um erro dos autores do 
procedimento em relação ao transporte dos dados do livro Registro de Apuração para o 
Demonstrativo PARTE 1/3 –APURAÇÃO DO CONTRIBUINTE em relação aos valores de 
Outros Débitos e Estornos de Créditos”. 

 
Entretanto, logo em seguida, na mesma linha, assevera: “Porém 

este equívoco não prejudicou o resultado do levantamento”. 
 
O revisor esclarece as fls. 325 que o contribuinte cometeu erros 

no LRAICMS, devidamente corrigidos nas DPI’s, sendo que “os valores informados na DPI 
como Estornos de Créditos, sob o código 46, são os mesmos considerados pelo autor do 
procedimento na tabela 03. Tais estornos se referem ao crédito do imposto apropriado em 
função de benefício fiscal relacionado à operação de saída de mercadoria, mas que foi 
objeto de devolução. Esses foram os únicos estornos realizados pela autuada, embora no 
LRA esteja de outra forma”. 

 



 

Quanto aos meses de fevereiro e setembro de 2003, o revisor 
expõe às fls. 325 as falhas do contribuinte ao registrar os valores de “outros débitos” e 
“estornos de créditos”, devidamente corrigidos nas DPI’s, e que o autor do procedimento 
fiscal lançou em colunas de “outros débitos” a soma dos valores constantes das DPI’s de 
“outros débitos” e “estornos de crédito”, sem prejuízo para o resultado do seu trabalho de 
fiscalização. 

 
Já às fls. 326, conclui: “Concluímos que o levantamento está 

correto, pois o demonstrativo, fls. 03, tomou como base os valores de estornos de créditos 
informados pela autuada nas DPI’s. Pela análise das DPI’s, cópia de partes delas seguem 
em anexo, conclui-se que houve um erro ao registrar os valores no LRA nos meses de 
fevereiro,  março, setembro e outubro.” 

 
Portanto, rejeito a alegação de nulidade por cerceamento do 

direito de defesa, nos termos requeridos pelo sujeito passivo, visto que em diligência, 
esclareceu-se fundamentadamente os alegados “equívocos” no levantamento fiscal, 
relativamente à eventual omissão de motivos para o transporte aleatório de valores entre 
as alíneas de “outros débitos” e “estornos de créditos”, como alegado pela parte passiva. 

 
Relativamente à não consideração de crédito outorgado previsto 

no art. 11, III, do Anexo IX, do RCTE, o resultado da diligência deixou claro que o sujeito 
passivo não atendeu às condicionantes para fruição desse benefício fiscal, motivo pelo 
qual o mesmo não pode ser deferido ao sujeito passivo. 

 
Com efeito, afirma o revisor às fls. 348 dos autos: 
 
“Resumo dos arquivos magnéticos entregues pela autuada, em 

anexo, mostram que não foram informados todos os tipos de registro a que o contribuinte 
estava obrigado.” 

 
E que: “segundo a legislação tributária, para usufruir do benefício 

fiscal pleiteado o contribuinte deveria apresentar arquivo magnético com informações 
contidas em todos documentos fiscais por ele emitidos, no prazo e forma estabelecidos na 
legislação tributária”. 

 
Isso é o suficiente para considerar que o sujeito passivo não fazia 

jus ao crédito outorgado concedido ao industrial nas saídas para comercialização, 
industrialização e produção (art. 11, III, “c”, item 1, do Anexo IX, do RCTE). 

 
Assim, nota-se que as diligências requeridas pelo sujeito passivo 

foram devidamente deferidas, mas o resultado não lhe foi favorável. 
 
Registre-se, por fim, que a decisão anterior desse Conselho 

Administrativo Tributário sobre o mérito desse auto de infração, por improcedência, foi 
julgada nula por decisão judicial, que determinou a realização de novo julgamento 
cameral, realizado conforme documento de fls. 355. 

 
Posto isso, contando com a unanimidade de votos de meus 

pares, rejeito a alegação de nulidade processual por cerceamento do direito de defesa. 
NO mérito, também por decisão unânime, conheço da impugnação do sujeito passivo, 
nego-lhe provimento para julgar procedente o auto de infração.  



 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 02 de fevereiro de 2016. 
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Matéria: Não incidência e benefícios fiscais (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00065/16 
 
Relator: Conselheiro Heli José da Silva 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação tributária acessória. Escrituração de 
crédito outorgado indevidamente. Benefício fiscal condicionado. 
Dívida Ativa. Saldo credor irregular.  Procedência, sem a 
aplicação do benefício do § 8º, do artigo 71, do CTE. Decisão 
unânime. 
 
I - A utilização dos benefícios fiscais, cuja utilização tenha sito 
autorizada por lei estadual, fica condicionada à inexistência de 
crédito tributário inscrito em Dívida Ativa. (RCTE, Anexo IX, 
artigo 1º, § 1º, II); 
 
II - Quando o benefício for concedido sob condição e esta não 
for atendida, o contribuinte perde o direito ao benefício e fica 
obrigado ao pagamento do imposto acrescido das cominações 
legais cabíveis, desde a data da ocorrência do fato gerador em 
que tenha havido a utilização do benefício, ressalvada a 
disposição em contrário (RCTE, artigo 86); 
 
III - Em razão do não-estorno de crédito, quando exigido, ou da 
escrituração indevida de valores a título de crédito do imposto, é 
lícito ao Fisco aplicar a penalidade equivalente ao percentual de 
40% (quarenta por cento) do valor escriturado ou não estornado, 
ainda não aproveitado em razão da existência de saldo credor 
na escrituração. (Artigo 71, inciso IV, alínea "b", do CTE); 
 
IV - A forma privilegiada de penalidade prevista no § 8º, do artigo 
71, do CTE, somente poderá ser aplicada para as irregularidades 
descritas nos inciso V ao XII. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 03 
de dezembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do recurso do 
Contribuinte para o Conselho Pleno, negar-lhe provimento para manter a decisão cameral 
que considerou procedente o auto de infração, sem a aplicação da forma privilegiada 
prevista no § 8º, do art. 71, do CTE. Participaram do julgamento os Conselheiros Heli José 
da Silva, Nivaldo Carvelo Carvalho, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Nivaldo 
José Mendes, Márcio Nogueira Pedra, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, 
Carlos Andrade Silveira, Washington Luis Freire de Oliveira, Alcedino Gomes Barbosa, 
Edson Abrão da Silva, José Pereira D'abadia, Elias Alves dos Santos e Lidilone Polizeli 
Bento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Da análise do presente processo, depreende-se que o motivo do 
lançamento do crédito tributário, se assenta na afirmação fiscal de que o polo passivo 
escriturou indevidamente crédito de ICMS correspondente a aproveitamento não 



 

autorizado de crédito, com isso formando saldo credor irregular no registro de apuração 
de ICMS, constatado após Auditoria Básica de ICMS. Em consequência deverá pagar 
multa formal correspondente a 40% do valor do crédito irregular apurado, sem prejuízo da 
obrigação de efetuar seu estorno, nos termos do artigo 147-A do Código Tributário 
Estadual. 

Capitulou-se como infringidos os artigos 58, § 3º, inciso II, e artigo 
64, da Lei nº 11.651/91, combinado com o artigo 1º, § 1º, do Anexo IX, e artigo 86, do 
Decreto n.º 4.852/97. Foi proposta a penalidade prevista no art. 71, inciso IV, alínea "b", 
do Código Tributário Estadual, com redação da Lei nº 14.634/03. 

Anexou-se ao processo os documentos de fls. 03/54, a saber: 
Anexos Estruturados – Detalhamento do Crédito Tributário e Descritivo Complementar da 
Ocorrência; Auditoria Básica do ICMS e Demonstrativos Auxiliares; Demonstrativo do 
Valor do Crédito Outorgado Utilizado Irregularmente no ano de 2.011 – Contribuinte com 
Débito Inscrito na Dívida Ativa; relatório Auto de Infração; Notificação Fiscal; cópias das 
páginas do livro Registro de Apuração do ICMS; Resumo de Entrega de Escrituração 
Fiscal Digital; e, mídia CD. 

Devidamente intimado, fls. 55, o sujeito passivo apresenta a 
Impugnação de fls. 58/62, alegando que o auto de infração em questão tem por base 
dívida tributária que ainda não foi julgada judicialmente, portanto, não subsiste qualquer 
objeção à utilização dos benefícios fiscais dispostos na legislação tributária. Pugna, 
assim, pela improcedência do lançamento. Questiona, outrossim, a não aplicação do 
benefício do § 8º, do artigo 71, do CTE. 

O julgador monocrático analisa os fundamentos de fato e de direito, 
e, após transcrever a legislação que rege a matéria, confirma o trabalho fiscal, e 
considera procedente o auto de infração. 

Irresignado, o sujeito passivo interpõe Recurso Voluntário, fls. 79/83, 
no qual, após transcrever os fatos, reitera os mesmos argumentos apresentados na fase 
anterior, e pugna pela improcedência do lançamento, ou, alternativamente, que seja 
concedido o benefício previsto no § 8º, do artigo 71, do CTE. 

A Quarta Câmara deste Conselho decidiu, por maioria de votos, 
conhecer do Recurso Voluntário, negar-lhe provimento para confirmar a decisão singular 
que considerou procedente o auto de infração, e, sem a aplicação da forma privilegiada 
prevista no § 8º, do artigo 71, do CTE. 

A decisão encontra-se consubstanciada no Acórdão nº 623/2015, fls. 
86/90. 

O sujeito passivo apresenta Recurso ao Conselho Pleno, fls. 96/100, 
com os mesmos argumentos, em especial o fato de que o auto de infração inscrito em 
Dívida Ativa está sendo discutido judicialmente. Portanto, a exigibilidade está suspensa, 
não havendo qualquer aproveitamento indevido de crédito. Pugna pela improcedência do 
auto de infração, ou, alternativamente, que seja aplicado o benefício do § 8º, do artigo 71, 
do CTE. 

 Este é o relatório. 

 

V O T O  

 

Não havendo preliminares a serem examinadas, estando presentes 
os pressupostos processuais, passo à análise do mérito.  



 

A infração detectada pela fiscalização decorreu do fato do sujeito 
passivo, estando impedido de usufruir benefício fiscal, em razão da existência de crédito 
tributário inscrito em Dívida Ativa, apropriou o crédito outorgado previsto no artigo 11, 
inciso III, do Anexo IX, do RCTE.  

Aplicou-se, assim, a penalidade indicada na exordial, em razão da 
existência de saldo credor em sua escrita fiscal no final do período de fiscalização. 
Portanto, neste lançamento não foi exigido diretamente o pagamento do imposto, mas 
apenas o estorno do crédito indevidamente apropriado, assim como a multa formal no 
percentual de 40% (quarenta por cento), do valor do crédito indevidamente mantido em 
sua escrita. 

E, como nesse caso a apropriação do crédito encontrava-se vedada 
em razão da existência de crédito tributário inscrito em Dívida Ativa, o estorno tem como 
fundamento legal o artigo 86, do RCTE, que assim disciplina:  

 

“Art. 86. Quando o benefício fiscal for concedido sob condição e esta não 
for atendida, o contribuinte perde o direito ao benefício e fica obrigado ao 
pagamento do imposto acrescido das cominações legais cabíveis, desde a 
data da ocorrência do fato gerador em que tenha havido a utilização do 
benefício, ressalvada a disposição em contrário”. 

 

No recurso apresentado, o sujeito passivo reitera que o auto de 
infração deve ser julgado improcedente, haja vista o fato da apresentação de exceção de 
pré-executividade em relação ao auto de infração inscrito na Dívida Ativa, razão pela qual 
entende que não haveria qualquer óbice quanto ao uso dos benefícios fiscais. 

Entretanto, inobstante o argumento retro destacado, o sujeito passivo 
nada traz aos autos no sentido de comprovar a ocorrência de uma das hipóteses de 
suspensão de exigibilidade do crédito tributário previsto no artigo 188, do Código 
Tributário Estadual – CTE. 

  

“Art. 188. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: 

I – a moratória; 

II – o depósito do seu montante integral; 

III – as reclamações e os recursos no processo administrativo tributário; 

IV _ a concessão de medida liminar em mandado de segurança; 

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras 
espécies de ação judicial; 

VI – o parcelamento”. 

 

Conclui-se, pois, que a alegação de que o crédito reclamado no auto 
de infração, inscrito em Dívida Ativa estaria suspenso, e que ensejou o estorno do crédito 
outorgado em questão, não procede, haja vista a inexistência de elementos e/ou 
documentos comprobatórios da suspensão. 

Nesse diapasão, examinando, pois, o mérito do processo, não vejo 
como acatar as razões do recorrente para invalidar a exigência inicial do Fisco. 

Quanto à concessão do benefício do parágrafo 8.º, do artigo 71, do 
Código Tributário Estadual, há que se observar que o texto do referido parágrafo indica a 
impossibilidade de aplicação do mesmo no presente caso, uma vez que o benefício em 
questão ficou restrito aos casos especificados nos incisos V ao XII do referido artigo 71. A 



 

penalidade indicada neste lançamento é a do inciso IV, alínea “b”, não albergado, 
portanto, no mencionado parágrafo 8º. 

Em face do exposto, voto, no mérito, acompanhado de forma 
unânime pelos meus pares, para conhecer do Recurso ao Conselho Pleno, negar-lhe 
provimento para manter a decisão cameral que considerou procedente o auto de 
infração, SEM a aplicação da forma privilegiada do parágrafo 8.º, do artigo 71, do Código 
Tributário Estadual. 

 

 
Sala das sessões plenárias, em 04 de fevereiro de 2016. 
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Matéria: Não incidência e benefícios fiscais (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00074/16 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. PROTEGE GOIAS. Utilização irregular de crédito 
outorgado. Procedente em parte.  
 
O trabalho revisional respalda o entendimento de que o feito 
deve ser julgado procedente em parte. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 14 de dezembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 
197.442,62 (cento e noventa e sete mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e sessenta e 
dois centavos) nos termos da revisão de fls. 239, devendo os autos serem encaminhados 
a Superintendência da Administração Tributária - SAT para análise de eventual 
convalidação do crédito remanescente.  As partes concordaram com a procedência parcial 
no valor acima especificado. Participaram do julgamento os Conselheiros Cláudio 
Henrique de Oliveira, Washington Luis Freire de Oliveira, Edson Abrão da Silva, José 
Pereira D'abadia e Nislene Alves Borges. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Relata peça vestibular que o sujeito passivo deixou de estornar, em 
setembro de 2.009, apesar de notificado para proceder tal estorno, o crédito de ICMS na 
importância de R$ 1.122.396,24 (um milhão, cento e vinte e dois mil, trezentos e noventa e 
seis reais e vinte e quatro centavos), decorrente da utilização irregular de crédito 
outorgado, previsto no artigo 11, inciso V, Anexo IX do Decreto n° 4.852/97, pois deixou de 
contribuir para o PROTEGE GOIAS, estando, dessa forma, impedido de usufruir referido 
benefício fiscal. Em consequência, deverá pagar o imposto devido, acrescido das demais 
cominações legais.     

 
A autoridade lançadora indicou como infringida as disposições dos 

artigos 58, § 3°, II; 64 e 147-A, Lei nº 11.651/91; c/c art. 1°, §3°, III, e 4°, II, e art. 86, 
Decreto 4.852/97. Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, IV, "c", do 
CTE, com redação da Lei nº 14.634/2003.  

  
O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: anexo 

estruturado - detalhamento do crédito tributário, espelho cadastral, cópia de AR, 
notificação fiscal (fls. 03/09).  

  
O sujeito passivo foi intimado, conforme documentos de "fls. 10/11".

  
O sujeito passivo ingressa com a impugnação a Primeira Instância, 

de "fls. 13/17", alegando, em essência, que não há razão para a exigência do estorno de 
crédito, vez que a irregularidade do crédito, mantido na escrituração do contribuinte, está 
sendo discutida em outro processo, oriundo do Auto de Infração n° 40109021 133 63, 
lavrado em 09.06.09, cuja impugnação foi protocolada junto ao NUFRE de Goiânia. 
Declara, ainda, que o auditor fiscal não considerou a compensação autorizada pela 



 

Superintendência do Fundo Protege, nos termos do Despacho n° 162/07- PROTEGE, no 
valor de R$ 220.395,89 (duzentos e vinte mil, trezentos e noventa e cinco reais e oitenta e 
nove centavos), referente aos meses de junho, julho de agosto de 2004, o que elimina a 
infração pela falta de recolhimento naqueles meses e, de conseqüência, a proibição de 
utilização dos benefícios fiscais a esses meses. Requer, ao final, a  designação de fiscal 
estranho a lide para verificar, nos documentos fiscais da autuada, os valores corretos e as 
compensações do PROTEGE. Pede, ainda, que seja sobrestado o julgamento do presente 
Auto de Infração, até que se julgue, de forma definitiva, o auto de infração n° 4 0109022 
133 63, bem como que seja declarada a presente autuação improcedente.  

  
Juntamente com as razões de impugnação foram trazidos aos autos 

os seguintes documentos: procuração ad judicia, cópia da carteira de OAB do advogado, 
estatuto social, ata de reunião da assembléia geral ordinária, cópia da impugnação, cópia 
do Despacho, planilhas, cópia do auto de infração, cópia do anexo estruturado - 
detalhamento do crédito tributário, cópia do demonstrativo da repercussão do 
aproveitamento indevido de créditos em função da existência d saldo credor na escrita 
fiscal, relação dos recolhimentos efetuados em favor do fundo protege Goiás, notificação 
fiscal (fls.18/59).  

 
O julgador singular, via Sentença nº 1052/10 - JULP, de "fls. 62/65", 

decide pela procedência da pretensão inicial do FISCO.  
  
O sujeito passivo foi intimado, conforme documentos de "fls. 69".  
  
Inconformado com a decisão monocrática relatada acima, o sujeito 

passivo interpõe Recurso Voluntário, de "fls. 72/88", buscando a reforma da mesma, com 
a declaração de improcedência do feito fiscal em comento. Junta documentos em folhas 
90/116.  

  
 Anexou ao recurso os seguintes documentos: cópias dos autos 

de infração, cópia do demonstrativo fiscal, cópia do relatório fiscal dos recolhimentos 
PROTEGE, cópia da planilha de recolhimentos PROTEGE, cópia do Decreto n° 
6.181/2005, cópia do Despacho n° 162/2007 PROTEGE, cópia da atualização 
recolhimentos PROTEGE, cópia do Decreto n° 6.236/2005, cópia de DARE's recolhimento 
PROTEGE, cópia planilha de apuração do crédito PROTEGE 2005, cópia do resumo de 
compensação PROTEGE 2005, cópia de fls. do livro de apuração do ICMS 
novembro/2005 (fls. 89/116).  

  
Em seguida, a Quarta Câmara, em Resolução nº 015/2011, de "fls. 

118 e 119", determina a remessa dos autos à Delegacia Especial de Auditoria (DEAUD), 
para que seu titular designe fiscal estranho à lide, para que este verifique a realização ou 
não da compensação autorizada no despacho de folha 100, a situação de item 1, bem 
como forneça outros elementos úteis à solução da lide em questão.  

  
Em atendimento à diligência descrita acima, a autoridade fiscal 

nomeada para a realização dos trabalhos, em seu relatório de revisão, de "fls. 121/123", 
declara que encontrou um valor menor, qual seja R$ 197.442,62 (cento e noventa e sete 
mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e sessenta e dois centavos). Junta documentos 
de "fls. 124/144".  

 
O sujeito passivo foi intimado, conforme documentos de fls. 146.  O 

sujeito passivo manifestou, "fls. 149/152", requereu que seja reconhecida a pontual e 
integral quitação ao Fundo PROTEGE e por consequência, a inexistência de qualquer 



 

diferença sujeita a recolhimento ou estorno de crédito de ICMS conforme se constitui a 
equivocada pretensão fiscal.  

   
O sujeito passivo apresentou seu memorial, "fls. 156/158", alegando 

que não há o que se falar sobre estorno de ICMS e consequente multa proporcional visto 
que a Recorrente efetivou pontualmente a liquidação do Fundo PROTEGE em todo 
período de 2004 a 2006quando encerrou suas atividades industriais ficando com o crédito 
de imposto acumulado da ordem de R$ 2.018.144,29 conforme cópia das "fls. 13" do livro 
07 de Apuração de ICMS. Pediu a nulidade do auto de infração.  Anexou ao memorial os 
seguintes documentos: cópia de diligência, resumo de apuração de ICMS (fls. 159/164).
    

Em Portaria n° 30/2011, "fls. 172/173", determina em razão do 
pedido de afastamento do Conselheiro Gustavo Alberto Izac Pinto, relator dos Processos 
Administrativos Tributários, sejam os mesmos retirados de pauta e encaminhados à SEGE 
para serem redistribuídos e colocados em nova pauta.  

  
  
O sujeito passivo fez juntada de documentos, sendo: cópia da 

intimação, cópia da resolução, cópia do despacho, planilhas, cópia de diligência, cópia da 
impugnação, cópia da revisão do auto de infração, resumo da apuração do ICMS (fls. 
177/206).  

   
Pela Resolução nº 098/2013, "fls. 209", a 3ª Câmara Julgadora, 

decidiu, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência, remetendo os 
autos à Secretaria Geral (SEGE).  

 
 
Em diligência (fls. 211), fundamentou que é imperioso que primeiro 

haja o julgamento pelo Conselho Administrativo Tributário do referido PAT, uma vez que 
os valores recolhidos pela empresa referentes à contribuição para o protege Goiás não 
são relativos ao PAT original, mas sim os valores constantes da revisão de "fls. 124, 131 e 
137" que ainda não foi apreciada pelo CAT. Aduziu que não há como fazer a extinção 
proporcional do supracitado PAT, pois a norma exige o pagamento integral para 
convalidação do benefício fiscal indevidamente utilizado, não se aplicando a regra da 
proporcionalidade prevista no II do §4° do art. 1° do anexo IX do RCTE. 

 
O sujeito passivo apresentou manifestação, "fls. 213/214", alegando 

que não houve na Seção Fazendária a competente análise dos documentos concernentes 
a este processo, o que neste momento prejudica seu julgamento neta câmara. Requereu a 
juntada dos autos para efeito de análise e competente extinção do processo. 

 
Anexou aos autos os seguintes documentos: pedido de extinção do 

Crédito Tributário, comparativo bases cálculo recolhimento protege, DARE's (fls. 215/236). 
 
Pela Resolução n° 44/2014, "fls. 237/238", a Segunda Câmara do 

Conselho Administrativo Tributário, decidiu, encaminhar os autos à Gerência Especial de 
Auditoria, para que seu ilustre titular designe Autoridade Fiscal para promover, se for o 
caso, revisão nos autos, mediante verificação de possíveis contradições e/ou 
inconsistências entre as revisões desenvolvidas. 

 
Em diligência (fls. 239), fundamentou que a indagação diz respeito a 

coisas diferentes, primeiro porque os créditos são diferente. O valor de R$ 44.431,89 é o 
resultado final do estorno, em todos os exercícios, do crédito 139, estorno este que não 



 

gerou ICMS a recolher. O valor de R$ 16.132,98 é referente ao estorno dos 03 créditos. 
Trata-se do estorno total de 2006 e não apenas do que não gerou ICMS a recolher. O 
valor do que não gerou ICMS a recolher é de R$ 197.442,62. 

 
O sujeito passivo foi intimado, conforme documentos de "fls. 242". 
 
O sujeito passivo apresentou manifestação, "fls. 245/247", alegando 

que no processo capa branca em anexo constam todos os recolhimentos efetuados em 
DARE's relativos ao fundo PROTEGE nos termos da referida lei, concernentes a este 
processo e aos demais de igual natureza envolvendo os períodos de 2004 a 2006, com 
base na revisão do auditor fiscal, não se destacando número dos autos de infração em 
decorrência de trabalho fiscal realizado via cálculos consolidando toda exação protege. 
Requereu que após a competente apreciação seja determinado o arquivamento do feito. 

 
Anexou aos autos os seguintes documentos: pedido de extinção do 

Crédito Tributário, comparativo bases cálculo recolhimento protege, DARE's (fls. 248/267). 
 
Resolução 100/2014, "fls. 270 a 271", por unanimidade, encaminha o 

presente processo à SEGE, no intuito de aguardar o decurso do prazo previsto para 
apresentação do pedido de convalidação a ser formulado pelo contribuinte à 
Superintendência da Receita, e após, se for o caso, repautar. 

 
 
É o relatório. 
 
 
                      VOTO 
 
Reporto-me ao trabalho revisional de fl. 239, que põe fim a possíveis 

contradições ou inconsistências entre as revisões já realizadas identificando de forma 
pontual o valor do crédito tributário devido que é no quantum de R$ 197.442,62 (cento e 
noventa e sete mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e sessenta e dois centavos) nos 
termos da citada revisão de fl. 239. 

 
Destaco que face ao valor apontado na revisional supramencionada, 

houve a anuência do contribuinte e tal crédito se apresenta convalidável, de conformidade 
como o aduzido por meio do Despacho nº. 0994/14 – SER, acostado a este volume à fl. 
211, cujo penúltimo parágrafo transcrevo: 

 
“Vale ressaltar ainda que, conforme entendimento consolidado nesta 

Pasta, por meio de inúmeros parecer, não há como fazer a extinção proporcional do 
supracitado PAT, pois a norma exige o pagamento integral para convalidação do benefício 
fiscal indevidamente utilizado, não se aplicando a regra da proporcionalidade prevista no II 
do §4º do art. 1º do Anexo IX do RCTE.”      

 
Assim, voto conhecendo do recurso voluntário, dando-lhe parcial 

provimento para reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente 
procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 197.442,62 (cento e noventa e sete 
mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e sessenta e dois centavos) nos termos da 
revisão de fls. 239, devendo os autos ser encaminhados a Superintendência da 
Administração Tributária - SAT para análise de eventual convalidação do crédito 
remanescente.   

 



 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 04 de fevereiro de 2016. 
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Matéria: Não incidência e benefícios fiscais (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00082/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Lidilone Polizeli Bento 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Preliminar de nulidade do lançamento 
por insegurança na determinação da infração, arguida pelo 
sujeito passivo. Rejeitada. Preliminar de exclusão dos 
solidários, arguida pelo relator. Rejeitada. 
 
Não há que se falar em nulidade do lançamento por insegurança 
na determinação da infração, quando o a infração está 
corretamente tipificada e o infrator devidamente identificado. 
 
Deve permanecer na lide os solidários que exerciam à época da 
ocorrência do fato gerador a função de administradores da 
sociedade empresária, nos termos do art. 45, inciso XII do CTE, 
combinado com art. 124 do CTN. 
 
ICMS. Obrigação Principal. Omissão de pagamento de imposto 
em virtude de não cumprimento de condicionantes para fruição 
de benefício fiscal. 
 
Correto o lançamento que exige imposto e acréscimos legais, 
decorrente de utilização irregular de benefício fiscal, em virtude 
de não cumprimento de condições para sua fruição. Inteligência 
do art. 86, art. 1º, §§1º e 3º, do Anexo IX, todos do RCTE. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 05 de fevereiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo Carvelo 
Carvalho, Lidilone Polizeli Bento e Heli José da Silva. Por maioria de votos, rejeitar a 
preliminar de exclusão da lide dos solidários, arguida pelo relator. Foram vencedores os 
Conselheiros Lidilone Polizeli Bento e Heli José da Silva. Vencido o Conselheiro Nivaldo 
Carvelo Carvalho. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer do recurso, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, 
Lidilone Polizeli Bento e Heli José da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata o presente processo de omissão de pagamento do ICMS, em 
razão da realização de saídas de mercadorias, por meio dos documentos fiscais 
relacionados em anexos, com utilização irregular de base de cálculo relativa ao benefício 
previsto no art. 8°, inciso VIII, Anexo IX do Decreto n° 4.852/97, no período de abril a junho 
de 2014, tendo em vista que estava o contribuinte impedido de usufruir do benefício fiscal, 
por possuir crédito tributário inscrito na Dívida Ativa e, ainda, a partir de julho, agosto e 
novembro de 2013 ter deixado de recolher o ICMS normal, referente aos meses 
imediatamente anteriores. Além desses dois impedimentos, o contribuinte deixou de 
contribuir para o Protege Goiás e, ainda, no mês de julho de 2013 recolheu parcialmente 



 

essa contribuição, conforme demonstrado em Auditoria Básica do ICMS, demonstrativos e 
demais documentos anexos.  

 
Foram lavrados o Termo de Revelia em nome do sujeito passivo 

principal e dos outros dois sujeitos passivos apontados como solidários, por não terem 
apresentado tempestivamente as respectivas impugnações em seus respectivos nomes e, 
em seguida, o Termo de Perempção, depois de novamente intimados. Através do 
Despacho n° 003/2015-GEPRO/CAT foi encaminhado o procedimento ao SEAPRI para 
julgamento, por ter sido constatado que foi enviada a impugnação em 02/10/2014, 
portanto, antes da data da lavratura do Termo de Revelia (28/10/2014), observando ainda 
que a data da ciência da empresa se deu apenas em 01/09/2014. Nesta impugnação, 
tempestivamente apresentada, então, a única impugnante pede pela anulação do 
procedimento, baseada apenas na suposta ausência de indicação da irregularidade que, 
por isso, teria cerceado o direito de defesa do polo passivo, não havendo indicação 
precisa de qual item dos arquivos magnéticos enviados e qual item da legislação teria sido 
especificamente violado, o que teria afrontado o Princípio da Legalidade. Alegou, ainda, 
que não houve comprovação pelo fisco de que o contribuinte não estava no gozo do 
benefício em questão e que todas as demais autuações ainda estariam em âmbito 
administrativo, mediante apresentação de defesa e recursos. Pede a suspensão da 
exigibilidade e pela manutenção do benefício fiscal.  

 
Vindo os autos a julgamento, o ilustre julgador singular, entendendo 

insuficientes os argumentos trazidos pelo sujeito passivo rejeita as preliminares de 
nulidade e decide pela procedência do lançamento. 

 
Intimados da decisão singular, apenas o sujeito passivo principal 

comparece aos autos, sendo os solidários declarados peremptos. 
 
Em seu recurso voluntário o sujeito passivo direto traz os mesmos 

argumentos expostos na impugnação em primeira instância, aduzindo em síntese que o 
lançamento é nulo por insegurança na determinação da infração, por ter deixado o fisco de 
indicar a suposta irregularidade cometida, não havendo indicação precisa de quais itens 
dos arquivos magnéticos e qual item da legislação teria sido violados. Ao final, requer a 
declaração de nulidade do lançamento ou a improcedência do feito. 

 
É o relatório. 
 
 
                               V O T O     
 
Preliminarmente, rejeito a preliminar nulidade por insegurança na 

determinação da infração, arguida pelo sujeito passivo, visto que a infração encontra-se 
corretamente tipificada e o sujeito passivo devidamente identificado. Trata-se de omissão 
de pagamento de ICMS, em virtude de utilização de benefício fiscal, sem o cumprimento 
de suas condicionantes previstas na legislação pertinente, portanto, nos termos do art. 86, 
combinado com art. 1º, §§ 1º e 3º do Anexo IX, todos do RCTE, o sujeito passivo deve 
recolher o imposto que deixou de pagar em virtude da utilização irregular do benefício 
fiscal. 

 
No mesmo sentido, rejeito a preliminar de exclusão dos solidários, 

arguida pelo Conselheiro Relator, tendo em vista restar provado nos autos que exerciam a 
função de administração da sociedade empresária, à época da ocorrência do fato gerador, 



 

portanto, tais condutas subsumem-se perfeitamente na responsabilidade solidária, prevista 
no art. 45, inciso XII, do CTE, combinado com art. 124 do CTN. 

 
Com relação ao mérito, verifica-se que o lançamento encontra-se 

devidamente instruído com papéis de trabalho e que o sujeito passivo nada traz em suas 
peças defensórias capaz de ilidir a acusação fiscal. Faz referência a arquivos magnéticos, 
mas o presente lançamento em nada se relaciona com tais arquivos. Trata-se de utilização 
de benefício fiscal, sem cumprimento de condições, visto que o sujeito passivo possuía 
débito inscrito em dívida ativa, estava inadimplente com o pagamento do imposto e não 
recolheu a contribuição ao protege no período objeto do lançamento, portanto, infringiu as 
regras constantes do art. 1º, §§ 1º e 3º do Anexo IX do RCTE, perdendo o direito a fruição 
do benefício fiscal. Bastava o descumprimento de uma condição para perder o direito ao 
benefício fiscal, mas no presente caso o sujeito passivo descumpriu três condicionantes. 
Em momento algum, o sujeito passivo apresenta elemento desconstitutivo ou impeditivo 
da acusação fiscal, fundamentando sua defesa em tese que não se relaciona com a 
presente autuação. 

Dessa forma, entendo que o lançamento preenche os requisitos do 
art. 142 do CTN, motivo pelo qual deve prosperar. 

 
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade do lançamento por 

insegurança na determinação da infração, arguida pelo sujeito passivo, rejeito a preliminar 
de exclusão dos solidários, arguida pelo relator, conheço do recurso voluntário, nego-lhe 
provimento para manter a sentença singular que declarou procedente o lançamento. 
 

 
 

Sala das sessões, em 12 de fevereiro de 2016. 
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Matéria: Não incidência e benefícios fiscais (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00086/16 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade do auto de 
infração. Insegurança na determinação da infração e 
cerceamento do direito de defesa. Rejeitadas. ICMS. Obrigação 
tributária principal. Falta de recolhimento ao Protege Goiás. 
Improcedência. 
 
1. Não é passível de nulidade o lançamento que contenha os 
elementos indispensáveis para determinar com segurança a 
infração denunciada e identificar corretamente o infrator; 
 
2. Fica afastada a hipótese de nulidade do lançamento por 
cerceamento do direito de defesa, quando não comprovada, no 
curso da ação, a ocorrência dos incidentes formais que 
prejudicam a apreciação do mérito do ato administrativo; 
 
3. A decisão singular deve ser reformada, quando a formalização 
do processo demonstrar a inexistência do ilícito fiscal, suporte 
do lançamento, situação que ampara a improcedência do auto 
de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de dezembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pelo sujeito passivo, por cerceamento 
do direito de defesa e insegurança na determinação da infração. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Nivaldo José Mendes, Victor Augusto de Faria Morato e 
Carlos Andrade Silveira. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, 
dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente o auto de 
infração. Foram vencedores os Conselheiros Nivaldo José Mendes e Carlos Andrade 
Silveira. Vencido o Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato que votou pela 
procedência do lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo omitiu o pagamento 
do ICMS, na importância de R$ 6.134,63 em razão da escrituração indevida de valores, a 
título de: 1) crédito outorgado- utilização irregular do benefício previsto no artigo 11, inciso 
III, anexo IX do Decreto 4.852/97, pois deixou de contribuir para o PROTEGE GOIÁS 
ficando dessa forma impedido de usufruir do benefício fiscal: 2) crédito outorgado- 
utilização irregular do benefício previsto no artigo 11, inciso III, anexo IX do Decreto 
4.852/97, registrado em valor maior que o permitido, ou seja valor maior que 2% das 
saídas interestaduais e 3) Crédito de ICMS - de notas fiscais de aquisição não 
apresentadas à fiscalização. Em consequência, deverá pagar o ICMS no valor acima 
mencionado, juntamente com os acréscimos legais, conforme demonstrativo e 
documentos anexos. 

 



 

Os agentes da fiscalização entenderam que o fato verificado 
constitui-se em infração às disposições dos artigos 58, § 3º, inciso II, 64 e 146, parágrafo 
único da Lei nº 11.651/91, combinado com o artigo 1º, § 3º, inciso III, do Anexo IX e 
artigos 57, inciso VIII e 86 do Decreto nº 4.852/97. Foi proposta a aplicação da penalidade 
prevista no artigo 71, inciso IV, alínea “a”, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida 
pela Lei nº 14.634/2003. 

 
Foi nomeado como sujeito passivo solidário Elismar Batista dos 

Santos, conforme artigo 45, inciso XII, da Lei 11.651/91, conforme "fls.04". 
 
O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 05/26.  
 
Os sujeitos passivos foram intimados às fls. 27/35 para pagarem a 

quantia exigida ou apresentarem impugnação em primeira instância.  
 
Tempestivamente, a empresa autuada ingressa com Impugnação às 

fls. 38/39 alegando que a contribuição ao PROTEGE foi devidamente recolhida aos cofres 
públicos, conforme documentos de arrecadação em anexo. Ao final, requer a 
improcedência do auto de infração. 

 
Posteriormente, o sujeito passivo comparece ao processo (fls. 

52/53), alegando que não há ao menos indícios de provas que os solidários tenham agido 
com excesso de poderes ou tenham cometido as irregularidades, por esse motivo devem 
ser retirados da lide. Ao final requereu a improcedência do auto de infração e a exclusão 
do solidário da lide. 

 
Juntamente com as razões de impugnação foram trazidos aos autos 

os documentos de fls. 40/60.  
  
Pela sentença nº 964/2013-JULP, fls.62/65, o julgador singular 

decidiu pela procedência em parte do auto de infração. Em sua fundamentação afirmou 
que, não cumprindo a condição do pagamento no prazo legal da receita Protege Goiás, o 
sujeito passivo fica obrigado ao pagamento do ICMS devido com seus acréscimos legais, 
como se observa da presente exigência fiscal, tendo em vista que, apesar de alegado, os 
sujeitos passivos não comprovaram o pagamento do PROTEGE. Asseverou que, em 
relação a não indicação das notas fiscais não apresentadas à fiscalização também não 
procede, tendo em vista que as mesmas estão relacionadas no documento de fls. 12. 

 
Da decisão supra foram intimados os sujeitos passivos às fls. 66/69 

para pagar a quantia exigida ou apresentar Recurso Voluntário.  
 
Inconformados, a empresa defendente e o responsável solidário, em 

peça única, interpõem Recurso Voluntário às fls. 72/75, alegando que para fazer jus à 
convalidação, o contribuinte deve apresentar até 20/11/2012 o pagamento da referida 
contribuição, mês a mês, em DAREs distintos. Acrescenta, ainda, que tal ato foi realizado 
pela Recorrente conforme documentos constantes nos autos e que o Estado teve seu 
crédito tributário adimplido integralmente em relação ao PROTEGE, assim como, 
fomentou a encomia goiana ao convalidar os benefícios utilizados pela autuada. Finaliza, 
requerendo que seja declarada a improcedência do auto de infração.  

 
Acosta aos autos documentos de fls. 76/82.  
 



 

Por meio da Resolução de fls. 84, a Terceira Câmara deste Conselho 
determinou o encaminhamento dos autos a SEGE para aguardar o decurso do prazo de 
pedido de convalidação a ser formulado pelo contribuinte à Superintendência da Receita, 
e após, se for o caso, repautar.  

 
É o Relatório. 
 
 

 
VOTO 

 
Quanto às questões preliminares relativas à nulidade do auto de 

infração por insegurança na determinação da infração e cerceamento do direito de defesa, 
deixo de acolhê-las.  

De fato, verifico que além de estarem presentes todos os requisitos 
do artigo 8º da Lei Estadual nº 16.469 e do artigo 142 do Código Tributário Nacional, a 
descrição do fato coaduna-se com os demonstrativos e documentos anexados pelo agente 
autuante, bem como, com a fundamentação legal da infração. Também não há 
divergências de valores entre levantamentos integrantes do lançamento e destes com o 
auto de infração. E por último, o lançamento foi instruído com levantamento completo, o 
que confirma a infração. Ante tais evidências e com a unanimidade do voto de meus 
pares, é de se entender que a aludida preliminar relativa à insegurança na determinação 
da infração deve ser rejeitada. 

Já com relação à preliminar de nulidade do auto de infração por 
cerceamento do direito de defesa, arguida pela autuada, manifesto-me também pela sua 
rejeição, tendo em vista que o sujeito passivo foi legalmente comunicado e compareceu a 
todas as fases do processo para exercer sua oposição, o que significa que teve a exata 
compreensão da acusação que lhe fora imputada e tentou elidi-la tanto na peça 
impugnatória quanto na recursal. Vale então considerar que a aludida preliminar é 
exercício de retórica jurídica que não dá azo para a nulidade do trabalho fiscal e por isso 
deve ser rejeitada. 

No tocante ao mérito, ao proceder à análise do conteúdo do presente 
processo, na condição de seu relator, entendo que razão assiste ao sujeito passivo 
requerer a improcedência do auto de infração. De fato, os documentos colacionados aos 
autos às fls. 47/49 comprovam, de forma inequívoca, os pagamentos das contribuições 
referente ao Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás – PROTEGE GOIÁS. 

 
Por ser pertinente e para melhor clareza da minha decisão, transcrevo 

o artigo 3º da Instrução Normativa nº 1126/2012. Senão vejamos:  
 

Art. 3º A convalidação exige que a implementação integral das condições 
sejam realizadas até 20 de novembro de 2012, observado, ainda, o seguinte: 

I - os pagamentos do ICMS e da contribuição ao PROTEGE GOIÁS devem ser 
realizados em DARE distinto, por condicionante e por período de referência; 

II - os valores do ICMS e da contribuição para o PROTEGE GOIÁS devem ser 
atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora e multa de caráter 
moratório, nos termos da legislação tributária; 

 

 



 

Dessa forma, não vejo como prosperar a acusação fiscal, visto que a 
documentação acostada aos autos constitui prova irrefutável de que o sujeito passivo não 
praticou a infração estampada na basilar.  

 
Ante o exposto, rejeito as preliminares de nulidade da peça básica, 

arguidas pelo sujeito passivo, por cerceamento do direito de defesa e insegurança na 
determinação da infração. Quanto ao mérito, conheço do recurso, dou-lhe provimento para 
reformar a sentença singular e considerar improcedente o auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 16 de fevereiro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Não incidência e benefícios fiscais (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00087/16 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação tributária principal. Omissão de 
pagamento do imposto. Falta de recolhimento ao Protege Goiás. 
Improcedência. 
 
A decisão singular deve ser reformada quando a formalização 
do processo demonstrar a inexistência do ilícito fiscal, suporte 
do lançamento, situação que ampara a improcedência do auto 
de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de dezembro de 2015, decidiu, por maioria de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente 
o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Nivaldo José Mendes e Carlos 
Andrade Silveira. Vencido o Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato que votou pela 
procedência do lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo realizou saídas de 
mercadorias conforme documentos fiscais relacionados no demonstrativo anexo, com 
utilização indevida da redução de base de cálculo prevista no artigo 8°, inciso VII, anexo IX 
do Decreto 4.852/97, pois deixou de contribuir para o PROTEGE GOIÁS, dessa forma 
estava impedido de usufruir do benefício fiscal. Em consequência, deverá pagar o imposto 
na importância de R$ 20.226,89, juntamente com penalidade e acréscimos legais, 
incidente sobre as operações, conforme demonstrativo e documentos anexos.   

 
Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 15 e 

64 da Lei nº 11.651/91, combinado com o artigo 1°, § 3°, inciso II, do Anexo IX, e artigo 86 
do Decreto nº 4.852/97. Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, inciso 
VIII, alínea "a", § 9º, inciso I, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 
14.634/2003. 

 
O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 03/28.  
 
A autuada foi intimada para pagar a quantia exigida ou apresentar 

Impugnação em Primeira Instância, conforme documentos de fls. 29/33. 
  
Ciente, a autuada ingressa com Impugnação às fls. 36/37 no qual 

pede a improcedência do auto de infração, sob a alegação de que a acusação não 
procede, pois, a contribuição ao PROTEGE foI devidamente recolhida aos cofres públicos, 
conforme documentos de arrecadação em anexo. 

 
Juntamente com a peça impugnatória foram colacionados aos autos 

documentos de fls. 36/55.  
 



 

Sobreveio a sentença singular de fls. 57/58, pelo qual o julgador 
decidiu pela procedência do auto de infração. Em sua fundamentação afirmou que, não 
cumprindo a condição do pagamento no prazo legal da receita Protege Goiás, o sujeito 
passivo fica obrigado ao pagamento do ICMS devido com seus acréscimos legais, como 
se observa da presente exigência fiscal, tendo em vista que o pagamento do PROTEGE 
foi efetuado em atraso, conforme documentos de "fls. 45 a 47". 

 
Da decisão supra foi intimado o sujeito passivo às fls. 59/64 para 

pagar a quantia exigida ou apresentar Recurso Voluntário.  
 
Irresignado, o sujeito passivo comparece ao processo alegando que 

o Estado teve seu crédito tributário adimplido integralmente em relação ao PROTEGE, 
bem assim, fomentou a economia goiana ao convalidar os benefícios utilizados pela 
autuada. Ao final, requer que seja declarada a improcedência do presente auto de 
infração.  

 
Acosta aos autos documentos de fls. 70/76. 
 
Por meio da Resolução de fls. 78, a Terceira Câmara deste Conselho 

determinou o encaminhamento dos autos a Secretaria Geral – SEGE com o intuito de 
aguardar o decurso do prazo previsto para a apresentação do pedido de convalidação a 
ser formulado pelo contribuinte a Superintendência da Receita, e se for o caso, repautar. 

 
É o Relatório. 
 
 

VOTO 
 

Tratam os autos de crédito tributário constituído em desfavor do 
sujeito passivo por ter realizado saídas de mercadorias com utilização indevida da redução 
de base de cálculo prevista no artigo 8º, inciso VIII, do Anexo IV do Decreto nº 4.852/97, 
pois deixou de contribuir para o PROTEGE GOIAS, dessa forma estava impedido de 
usufruir do benefício fiscal. 

 
Inicialmente destaco que não há no processo questões preliminares, 

prejudiciais, de caráter terminativo, a serem apreciadas.   
 
Adentrando-me na questão de mérito, verifico que razão assiste ao 

sujeito passivo ao requerer a improcedência do presente auto de infração. De fato, os 
documentos colacionados aos autos às fls. 45/55 comprovam, de forma inequívoca, os 
pagamentos das contribuições referente ao Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás 
– PROTEGE GOIÁS.  

 
Por ser pertinente e para melhor clareza da minha decisão, transcrevo 

o artigo 3º da Instrução Normativa nº 1126/2012. Senão vejamos:  
 

Art. 3º A convalidação exige que a implementação integral das condições 
sejam realizadas até 20 de novembro de 2012, observado, ainda, o seguinte: 

I - os pagamentos do ICMS e da contribuição ao PROTEGE GOIÁS devem ser 
realizados em DARE distinto, por condicionante e por período de referência; 

II - os valores do ICMS e da contribuição para o PROTEGE GOIÁS devem ser 
atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora e multa de caráter 
moratório, nos termos da legislação tributária; 



 

 

 
Dessa forma, não vejo como prosperar a acusação fiscal, visto que a 

documentação acostada aos autos constitui prova irrefutável de que o sujeito passivo não 
praticou a infração estampada na basilar.  

 
Diante do exposto, voto conhecendo do recurso, dando-lhe 

provimento para reformar a decisão singular e considerar improcedente o auto de infração. 
 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 16 de fevereiro de 2016. 
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Matéria: Não incidência e benefícios fiscais (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00090/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Elias Alves dos Santos 
 

 
EMENTA: Processual. Pedido de intimação do sujeito passivo. 
Não acolhimento. ICMS. Obrigação principal. Utilização indevida 
de benefício fiscal. Ausência de informações por meio de 
transmissão eletrônica de dados. Benefício condicionado. 
Procedência. Decisões não unânimes. 
 
I - É despiciendo a intimação do contribuinte quando este deixa 
de agir em seu interesse para usufruir de benefício fiscal;  
 
II - "Quando o benefício fiscal for concedido sob condição e esta 
não for atendida, o contribuinte perde o direito ao benefício e 
fica obrigado ao pagamento do imposto, acrescido das 
cominações legais cabíveis, desde a data da ocorrência do fato 
gerador em que tenha havido a utilização do benefício, 
ressalvada disposição em contrário (art. 86, Dec. 4.852/97)". 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 08 
de dezembro de 2015, decidiu, por maioria de votos, rejeitar o pedido de intimação do 
sujeito passivo, feito pelo Conselheiro Relator. Foram vencedores os Conselheiros Elias 
Alves dos Santos, Lidilone Polizeli Bento, Heli José da Silva, Nislene Alves Borges, Márcio 
Nogueira Pedra, Victor Augusto de Faria Morato, Washington Luis Freire de Oliveira, 
Renato Moraes Lima e o Sr. Presidente, Conselheiro Domingos Caruso Neto, que proferiu 
voto de desempate. Vencidos os Conselheiros Paulo Diniz, José Pereira D'abadia, João 
Divino de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho, José Luiz Rosa, Nivaldo José Mendes, 
Masayuki Missao e Alcedino Gomes Barbosa. Quanto ao mérito, por maioria de votos, 
conhecer do recurso da Fazenda Pública para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para 
reformar a decisão cameral e considerar parcialmente procedente o auto de infração no 
valor do ICMS de R$ 17.140,60 (dezessete mil, cento e quarenta reais e sessenta 
centavos). Foram vencedores os Conselheiros Elias Alves dos Santos, Lidilone Polizeli 
Bento, Heli José da Silva, Nislene Alves Borges, Márcio Nogueira Pedra, Victor Augusto 
de Faria Morato, Washington Luis Freire de Oliveira, Renato Moraes Lima e o Sr. 
Presidente, Conselheiro Domingos Caruso Neto, que proferiu voto de desempate. 
Vencidos os Conselheiros Paulo Diniz, José Pereira D'abadia, João Divino de Brito, 
Nivaldo Carvelo Carvalho, José Luiz Rosa, Nivaldo José Mendes, Masayuki Missao e 
Alcedino Gomes Barbosa, que votaram conhecendo do recurso, negando-lhe provimento 
para manter a decisão cameral que considerou improcedente o auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo “escriturou 
indevidamente, omitindo pagamento do ICMS em 2007 e 2008, a importância de R$ 
99.815,48 (noventa e nove mil, oitocentos e quinze reais e quarenta e oito centavos) a 
título de crédito outorgado, referente a saídas interestaduais destinadas a 
comercialização, pois não forneceu à SEFAZ, mediante transmissão eletrônica de dados, 
as informações contidas em todos os documentos fiscais por ele emitidos ou recebidos 
das operações efetuadas, na forma estabelecida na legislação, haja vista que os valores 



 

remetidos à SEFAZ diferem dos constantes no Livro de Apuração. Dessa forma, 
encontrava-se impedido de utilizar o benefício fiscal. Em consequência deverá pagar o 
ICMS omitido, juntamente com penalidade acréscimos legais, conforme demonstrativo e 
documentos anexos”. 

 
A autoridade lançadora indica como infringida as disposições do 

artigo 64 do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) combinado com os 
artigos 11, III, C, 1, Anexo IX e art. 86 do Decreto 4.852/97, propondo a aplicação da 
penalidade prevista no artigo 71, IV, A, do CTE, com redação da Lei nº 14.634/2003. 

 
O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: 

Identificação da autoridade fiscal (fl. 3), termo de devolução de objetos e documentos 
TDOD (fl. 4), contrato social (fls. 5/12), 2ª Alteração contratual (fls. 13/18), auditoria básica 
do ICMS (fls. 19/21), planilha 1 (fls. 22), termo de autenticação de livro fiscal (fls. 23/61). 

 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de fls. 62/63, tendo 
sido lavrado termo de revelia à fl. 64. 

 
O contribuinte foi novamente intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação, desta feita em segunda instância, conforme fls. 66/67. 
 
A autuada, representada por causídico legalmente constituído, 

ingressou com impugnação em segunda instancia, consoante documentos de fls. 69/70, 
alegando em preliminar nulidade por cerceamento do direito de defesa, nos termos do 
artigo 19, III da Lei n° 13.882/01, por não haver nos autos prova de que não forneceu à 
SEFAZ os dados corretos de sua escrituração fiscal.  

No mérito, alegou que a acusação não pode prosperar pois está 
embasada em acusação não comprovada pelo Fisco, afirmando que sempre apresentou 
seus arquivos magnéticos em conformidades com os livros fiscais escriturados e os 
agentes do fisco tiveram toda a possibilidade de proceder tais verificações, pois estiveram 
na posse dos livros e dos extratos dos arquivos enviados a SEFAZ. Ao final, pediu a 
improcedência dos autos, anexando os seguintes documentos: Procuração (fl. 71), cópia 
da OAB (fls. 72) e 2ª Alteração Contratual (fls. 73/76). 

 
Em seguida foram juntados aos autos: Cópia de requerimento de 

extinção de crédito tributário (fls. 79/82) relativo a este processo e extrato de 
“Comprovante da regularidade de entrega de arquivo magnético por inscrição estadual” 
relativo aos exercícios de 2006 e 2007, recepcionado em 29/05/2009. 

 
Em razão deste fato, pela Resolução 188/2009 (fl. 83) a Primeira 

Câmara do Conselho Administrativo Tributário, tendo em vista os expedientes de fls. 
79/82, resolveu determinar o encaminhamento do presente processo à Superintendência 
de Administração Tributária – SAT, a fim de que esta Superintendência, mediante 
manifestação do setor próprio, preste informação quanto ao decidido no processo 
administrativo n° 200900004019692. 

 
Em resposta a esta Resolução, foi elaborado relatório (fl. 86) onde o 

fiscal encarregado de analisar o pleito do contribuinte, afirma em seu Parecer nº 001/2010, 
que entende que todas as condições exigidas na Lei n° 16.150/07 e instrução Normativa 
n° 884/07-GSF foram atendidas pela requerente nos meses de janeiro, fevereiro, março, 
abril, maio, junho, julho, agosto, setembro e dezembro de 2006, fazendo jus a 
convalidação prevista na norma legal, para extinção do crédito tributário constituído por 



 

meio do auto de infração n° 3033346781917. No entanto, nos meses de outubro e 
novembro de 2006 os valores dos arquivos magnéticos não conferem com os do 
LRAICMS e, assim sendo, nesses dois meses o contribuinte não faz jus à referida 
convalidação. 

 
Foram juntados: relatório de entradas/saídas/indicadores fiscais 

utilizando valor contábil (fl. 87). 
 
Pelo Despacho n° 1098/10-GEAT á fl. 88, o gerente manifestou-se 

favorável à extinção parcial deste crédito tributário relativo aos meses de janeiro a 
setembro e dezembro e desfavorável quanto aos meses de outubro e novembro de 2006. 

 
Via do Despacho n° 0754/10-SAT (fl. 91), o Superintendente de 

Administração Tributária concluiu pelo deferimento da extinção parcial limitada ao valor 
original de R$ 82.674,88 (oitenta e dois mil, seiscentos e setenta e quatro reais e oitenta e 
oito centavos) do crédito constituído por intermédio do auto de infração n° 
3033346781917, nos termos do art. 2°, inciso IV e do art. 4°, incisos I e II da referida Lei, 
remanescendo o valor R$ 17.140,60 (dezessete mil, cento e quarenta reais e sessenta 
centavos) referente aos meses de outubro e novembro de 2006. 

 
O auto de infração foi corrigido no valor determinado, conforme 

documento de fl. 92. 
 
Pelo Acórdão n° 1907/2010 (fls. 93/98), a Terceira Câmara do 

Conselho Administrativo Tributário decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira por 
insegurança na determinação e a segunda por cerceamento do direito de defesa. Quanto 
ao mérito, por maioria de votos, conhecer da impugnação, dar-lhe provimento para 
considerar improcedente o auto de infração.  

Em sua fundamentação, o prolator do referido Acórdão sustentou 
que o lançamento do crédito tributário atendeu a todos os requisitos previstos no artigo 
142 do CTN e, portanto, rejeita as nulidades arguidas. Em relação ao mérito, aduziu que 
este deve ser analisado à luz da regra contida no artigo 106, inciso II, alínea “b” do CTN, 
de forma que norma legal superveniente dispensando cumprimento de obrigação 
acessória para fruição de benefício fiscal é benigna ao autuado e por si só produz efeitos 
para a desconstituição deste crédito tributário, por meio de sua retroação. 

 
A fazenda Pública foi intimada a apresentar Recurso ao Conselho 

Pleno, conforme documento de fl. 99, comparecendo ás fls. 100 e 101, para pedir a 
reforma do acórdão recorrido, nos termos do art. 41, inciso I, da Lei 16.469/2009, 
defendendo que o art. 2°, inciso IV, § 1°, inciso "b" da Lei 16.150/2007 autorizou a 
convalidação do benefício fiscal indevidamente utilizado pelo sujeito passivo, em 
decorrência da não entrega dos arquivos magnéticos na data da previsão legal, ou seja, 
sem o cumprimento das condições exigidas para sua fruição, desde que tal obrigação 
fosse adimplida até o dia 29 de fevereiro de 2008, condição esta novamente não 
observada pela autuada, relativamente aos meses de outubro e novembro de 2006.  

Alegou que houve uma interpretação equivocada da lei por parte da 
maioria votante na decisão cameral ora recorrida, posto que a denominada "Lei das 
Condicionantes" apenas oportunizou aos contribuintes inadimplentes um novo prazo para 
o cumprimento da obrigação acessória, o que não foi observado pela empresa, 
relativamente a entrega dos arquivos magnéticos referentes aos meses de outubro e 
novembro de 2006.  



 

Diante do exposto, pediu a reforma da decisão cameral, para 
considerar parcialmente procedente o auto de infração, no valor remanescente do ICMS 
de R$ 17.140,60 (dezessete mil, cento e quarenta reais e sessenta centavos), referente 
aos meses de outubro e novembro de 2006. 

 
O sujeito passivo foi intimado a contraditar o recurso da fazenda 

conforme documentos de fls. 103 e 104, deixando transcorrer o prazo e não se 
manifestando. 

 
Pela Resolução 071/2012 (fl. 113) este Conselho Pleno resolveu 

sobrestar o julgamento do presente processo para o dia 07/08/2012, para aguardar a 
apreciação pela Assembleia Legislativa do Estado de Goiás do anteprojeto de lei 
encaminhado pela Secretaria da Fazenda ao Governador do Estado de Goiás por meio da 
Exposição de Motivos n° 010/12 – GSF, propondo alterações na lei n° 16.150/08 e 
16.846/09, estabelecendo novo prazo para o contribuinte apresentar requerimento 
solicitando a extinção do crédito tributário decorrente do auto de infração lavrado em razão 
da utilização de benefício fiscal sem o cumprimento de condicionantes estabelecidas na 
legislação tributária. 

 
Em sequência, pela Resolução 133/2012 (fl. 114) o processo foi 

novamente retirado de pauta, para ser repautado, se for o caso, após o decurso de prazo 
previsto para a apresentação do pedido de convalidação a ser formulado pelo contribuinte 
à Superintendência de Administração Tributária – SAT.  

 
Em seguida foi colacionado pela Secretaria Geral deste Conselho o 

extrato de fl. 118, acompanhado pelo Despacho 496/2013 – SEGE, informando que até o 
dia 20 de dezembro de 2012 este contribuinte não protocolizara novo pedido de 
convalidação à Superintendência de Administração Tributária – SAT, nos termos do art. 3º 
da Lei 17.758/12. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

Tratando primeiramente do pedido de intimação do sujeito passivo 
feito pelo relator, para aquele se manifestar acerca de não constar no extrato do SEPNET 
(fl. 118) solicitação de convalidação da fruição de benefício fiscal nos meses de outubro e 
novembro de 2006 sem cumprimento de condicionante, oportunizada via da Resolução  
133/2012 (fl. 114), o rejeito ante o fato de que tal pedido é despiciendo, haja vista que se 
não consta no referido extrato nenhum pleito de convalidação é porque, logicamente, o 
contribuinte não se interessou em fazê-lo, considerando que este interesse é subjetivo e 
que a lei concessiva desta possibilidade de convalidação foi publicada em órgão oficial de 
divulgação e a autuada sequer pode alegar desconhecimento, ante o princípio da 
publicidade que rege os atos públicos. 

 
Em relação ao mérito, a legislação tributária estadual estabelece no 

art. 11, inciso III, alínea “c” do Anexo IX do Decreto nº 4.852/97 que: 
 

“Art. 11. Constituem créditos outorgados para efeito de compensação com 
o ICMS devido: 
........................................................................................................................ 
III - para os contribuintes industrial e comerciante atacadista, o equivalente 
ao percentual de 2% (dois por cento) e 3% (três por cento), 
respectivamente, na saída interestadual que destine mercadoria para 



 

comercialização, produção ou industrialização, aplicado sobre o valor da 
correspondente operação, observado o seguinte (Leis nºs 12.462/94, art. 
1º, § 4º, II; e 13.194/97, art. 2º, II, “h”): 
........................................................................................................................ 
c) o benefício aplica-se apenas ao contribuinte que, ainda que por 
intermédio de contabilista autorizado, escriture livro fiscal por meio de 
sistema eletrônico de processamento de dados nos termos do Anexo X 
deste regulamento, e: 
NOTA: Redação com vigência de 01.01.01 a 31.07.08. 
1. forneça à Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás, mediante 
transmissão eletrônica de dados, informações contidas em todos 
documentos fiscais por ele emitidos ou recebidos, no prazo e forma 
estabelecidos na legislação tributária; 

........................................................................................................” 
 
Portanto, para usufruir do mencionado benefício, o contribuinte deve 

cumprir as exigências estabelecidas pela alínea “c”, item 1, do inciso III, do art. 11 do 
Anexo IX do Decreto n° 4.852/97, retro transcrito, exigências estas não observadas pelo 
sujeito passivo, conforme plenamente comprovado nos presentes autos. 

 
Ademais, estabelece o artigo 86 do decreto nº 4.852/97 que: 
 

“Art. 86. Quando o benefício fiscal for concedido sob condição e esta não 
for atendida, o contribuinte perde o direito ao benefício e fica obrigado ao 
pagamento do imposto acrescido das cominações legais cabíveis, desde a 
data da ocorrência do fato gerador em que tenha havido a utilização do 
benefício, ressalvada a disposição em contrário. ” 

 
 
Portanto, nos precisos termos preconizados nos preceitos legais 

acima transcritos, a empresa autuada creditou, sem respaldo legal, do imposto relativo à 
vendas efetuadas em operações interestaduais destinadas a comercialização ou 
industrialização sem fornecer de forma completa à Secretaria da Fazenda, mediante 
transmissão eletrônica de dados, os arquivos magnéticos referentes às operações 
efetuadas no período autuado, condição esta necessária para fruição do benefício do 
crédito outorgado para efeito de compensação com o ICMS, razão por que restou 
configurado o aproveitamento indevido de crédito do ICMS, nos termos da legislação em 
vigor, que veda expressamente o aproveitamento de crédito outorgado na situação objeto 
deste lançamento. 

 
No entanto, verifica-se que a acusação fiscal de que o contribuinte 

omitiu o recolhimento do ICMS em virtude de aproveitamento de crédito outorgado 
concedido aos industriais e atacadistas nas suas operações interestaduais, disciplinado 
pelo art. 11, inciso III, alínea “c” do Anexo IX do RCTE, sem o cumprimento da 
condicionante prevista neste dispositivo legal, ficou parcialmente descaracterizada em 
função dos argumentos defensórios apresentados pelo autuado, os quais provocaram 
revisão do trabalho fiscal, conforme fls. 86/89, remanescendo este lançamento apenas em 
relação aos meses de outubro e novembro de 2006 no valor R$ 17.140,60 (dezessete mil, 
cento e quarenta reais e sessenta centavos), ante a convalidação concedida pela Lei 
16.150/07.  

 
Ressalta-se que a autoridade fiscal revisora demonstrou (fls. 86/87), 

de forma bem detalhada, que o contribuinte cumpriu totalmente as condições exigidas pela 
Lei nº 16.150/07, bem como pela Instrução Normativa nº 884/07-GSF, em relação aos 
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meses de janeiro a setembro de 2006, deixando de cumpri-las quanto aos meses de 
outubro e novembro deste mesmo ano. 

 
Portanto, em que pesem as alegações defensórias incisivamente 

reiteradas, elas não foram suficientes para provar que o contribuinte faz jus à convalidação 
total prevista para a extinção do crédito tributário, prevalecendo a exigência sobre os 
valores mensalmente apurados pelo revisor quanto aos meses de outubro e novembro de 
2006, cujo somatório perfaz a importância de R$ 17.140,60 (dezessete mil, cento e 
quarenta reais e sessenta centavos). 

 
O resultado da revisão, confirmado pelos setores fazendários 

competentes, não deixou margem para outra interpretação a não ser confirmar 
parcialmente a exigência fiscal no valor apurado no trabalho revisional.  

 
Ressalto, ainda, que o lançamento deste crédito tributário está, sob o 

aspecto formal, respaldado pela legislação tributária estadual reguladora da matéria, 
identificado e cientificado corretamente o sujeito passivo da obrigação tributária, aplicada a 
norma legal vigente no período fiscalizado, descrita com clareza a infração fiscal praticada, 
proposta a penalidade cabível e assegurado à autuada, de forma plena, o exercício do seu 
direito de defesa, face ao princípio jurídico do contraditório, que assegura às partes 
litigantes amplo direito de defesa. 

 
Ao teor do exposto, após rejeitar o pedido de intimação do sujeito 

passivo, feito pelo relator, no mérito, conheço do recurso fazendário, dou-lhe provimento, 
para reformar a decisão cameral e considerar parcialmente procedente o auto de infração 
no valor de R$ 17.140,60 (dezessete mil, cento e quarenta reais e sessenta centavos), a 
ser acrescido das cominações legais. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 16 de fevereiro de 2016. 
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Matéria: Não incidência e benefícios fiscais (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00101/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 

 
EMENTA: ICMS. RECURSO DA FAZENDA PARA O CONSELHO 
PLENO. IMPORTAÇÃO DE MERCADORIAS. UTILIZAÇÃO 
INDEVIDA DE BENEFÍCIO FISCAL. REMISSÃO PARCIAL. LEI 
18657/14. PROCEDÊNCIA PARCIAL. REINCLUSÃO DOS 
SOLIDÁRIOS.  
 
1. A remissão oriunda da lei n. 18657/14 demandou revisão nos 
presentes autos, realizada por meio do processo administrativo 
n. 201400004042514. Conforme fls. 140 daqueles autos, 
remanesce o ICMS no valor originário de R$ 58.316,09, referente 
aos períodos de novembro/03 e janeiro/04. Asseverou o revisor 
que as convalidações somente alcançam as mercadorias da 
posição 9021.90.81, as quais foram excluídas do presente PAT. 
2. Prevalece a acusação de que o sujeito passivo se valeu de 
benefício fiscal inexistente para a operação, suprimindo imposto 
nas importações de mercadorias que promoveu. Não guarda, 
neste particular, compatibilidade com a figura da mera 
inadimplência, na qual o tributo é declarado ao Fisco, em seu 
valor correto, mas não recolhido. art. 135, II do CTN. Nestes 
autos, o valor de tributo declarado ao Fisco foi inferior ao 
efetivamente devido. Disso tudo, tem-se que há total subsunção 
do "interesse comum" descrito no art. 45 do CTE e a qualidade 
de administrador, detentor psíquico dos rumos a serem 
tomados pela empresa. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 19 
de janeiro de 2016, decidiu, por maioria de votos, acatar a preliminar de reinclusão dos 
sujeitos passivos solidários Melchiades da Cunha Neto, Maria Madalena Cavalcante Lima 
França, Gleyton Vargas França e Alexander Marra Moreira da lide arguida pela Fazenda 
Pública Estadual.  Foram vencedores os Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato, 
Mário de Oliveira Andrade, Heli José da Silva, Márcio Nogueira Pedra, Antônio Martins da 
Silva, David Fernandes de Carvalho, Nislene Alves Borges, Gilmar Rodrigues de Almeida 
e o Sr. Presidente, Conselheiro Domingos Caruso Neto, que proferiu voto de desempate. 
Vencidos os Conselheiros Álvaro Falanque, Nivaldo José Mendes, Alcedino Gomes 
Barbosa, José Luiz Rosa, Rodolfo Ramos Caiado, José Pereira D'abadia, João Divino de 
Brito e Nivaldo Carvelo Carvalho. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer 
do recurso de ofício, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar 
procedente em parte o auto de infração, no valor do ICMS a recolher de R$ 58.316,09 
(cinqüenta e oito mil, trezentos e dezesseis reais e nove centavos). Participaram do 
julgamento os Conselheiros Álvaro Falanque, Victor Augusto de Faria Morato, Mário de 
Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Heli José da Silva, Alcedino Gomes Barbosa, 
Márcio Nogueira Pedra, José Luiz Rosa, Antônio Martins da Silva, Rodolfo Ramos Caiado, 
José Pereira D'abadia, David Fernandes de Carvalho, João Divino de Brito, Nislene Alves 
Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho e Gilmar Rodrigues de Almeida. 
 



 

R E L A T Ó R I O 
 

Nos presentes autos, o sujeito passivo é acusado de haver omitido o 
pagamento do ICMS na importação de mercadorias relacionadas nas declarações de 
importação e respectivas notas fiscais, conforme demonstrativos anexos. 

Segundo a narrativa fiscal, a empresa deixou de destacar o ICMS 
nas notas fiscais de entrada e, por conseqüência, não efetuou o pagamento mediante 
lançamento a débito no Livro de Registro de Apuração do ICMS, na coluna “outros 
débitos”, nos termos das cláusulas terceira e quarta do TARE nº 589/03-GSF. 

A infração foi capitulada nos arts. 63, §3º e 64 do Código Tributário 
Estadual. A penalidade, por seu turno, é a descrita no art. 71, III, “a” do mesmo diploma 
legal. 

Os fatos geradores da obrigação tributária são os períodos de 
novembro de 2003 a setembro de 2004, conforme detalhamento do lançamento, constante 
da inicial. O auto de infração fora lavrado em 30/07/2008. 

Aufere-se ICMS de R$ 168.564,11. 

Na qualidade de solidários pela obrigação tributária, foram arrolados, 
na condição de administradores da empresa autuada, os sócios MELCHIADES DA 
CUNHA NETO, ALEXANDER MARRA MOREIRA, GLEYTON VARGAS FRANCA E 
MARIA MADALENA CAVALCANTE LIMA FRANCA. 

A Autoridade Fiscal junta, a partir de fls. 34, os seguintes 
documentos, encerrando a instrução processual fiscal: 

1) Demonstrativo de apuração do ICMS importação; 

2) Comprovantes de importação; 

3) Cópias das notas fiscais de entrada; 

4) Cópias do Livro de Registro de Entradas e de Apuração do ICMS; 

5) Auditoria Básica do ICMS; 

6) Demonstrativos Auxiliares da ABICMS –outros débitos de ofício. 

 

Intimados acerca do trabalho Fiscal, sujeito passivo e solidários 
comparecem aos autos, via peça conjunta (fls. 424) e alegam, em suma, o seguinte: 

1) insegurança na determinação da infração, considerando a 
inexistência de provas de que houve descumprimento da legislação e que desse pretenso 
descumprimento tenha advindo prejuízo ao Fisco. Sob fundamento na mesma nulidade, 
afirma que o Convênio ICMS 01/99 conferiu isenção para o produto “cateter balão para 
angioplastia transluminal percutanea”, acompanhando a “alíquota zero” conferida ao IPI e 
II, conforme Decreto Federal nº 3704/2000. 

No mérito, pede a improcedência do feito. 

Em peça apartada, os sócios solidários, que ao final subscrevem, 
reafirmam os argumentos já trazidos e agregam à impugnação já apresentada o seu 
pedido de exclusão de responsabilidade quanto ao lançamento. 

Analisadas as questões de fato e de direito, o Julgador Singular 
rejeita a preliminar argüida e o pedido de exclusão de solidários. No mérito, cita o inciso 
XXXII do art. 7º do Anexo IX do RCTE, informando que a isenção para as operações de 
saídas com implantes expandíveis, de aço inoxidável, para dilatar artérias - “stentes” – 



 

somente ocorreu a partir de 24/10/05, quando foi acrescentado o item 191 ao Apêndice IX 
do RCTE pelo Decreto nº 6374/06, com efeitos retroativos a partir de 24/10/05. 

Com tais assertivas, confirmou o lançamento inicial. 

Em peça recursal conjunta, subscrita por Advogado, o sujeito passivo 
retorna aos autos, e arrazoa o seguinte: 

1) insegurança na determinação da infração, considerando a 
inexistência de provas de que houve descumprimento da legislação e 
que desse pretenso descumprimento tenha advindo prejuízo ao 
Fisco.  

2) exclusão dos solidários; 

3) O Convênio ICMS 01/99 conferiu isenção para o produto “cateter 
balão para angioplastia transluminal percutanea”, acompanhando a 
“alíquota zero” conferida ao IPI e II, conforme Decreto Federal nº 
3704/2000. 

 

No mérito, pede a improcedência do feito. 

Em peça memorial, a empresa assevera que as operações foram 
realizadas com o produto denominado “stent”. Informa que a inserção posterior e 
específica do referido produto no Apêndice IX do RCTE não desnatura a isenção, que 
outrora já era concedida de forma genérica a todos os equipamentos e insumos médicos. 

Sob tais argumentos, entende pertinente a realização de diligência 
para apuração das falhas cometidas no procedimento de lançamento.  

Junta procuração do sujeito passivo principal ao advogado 
outorgado, às fls. 454. 

A segunda Câmara julgadora, em sessão realizada no dia 18/06/09, 
resolveu pelo sobrestamento do julgamento até que se retornassem os autos do PAT nº 
3032806081125, em desfavor do mesmo sujeito passivo, e cuja matéria é análoga a 
destes autos, no escopo de que fossem julgados conjuntamente. 

Em sessão realizada em 25/03/10, a Segunda Câmara entendeu 
pelo afastamento das preliminares e, no mérito, pela confirmação da sentença singular. 

A empresa recorre ao Conselho Pleno desta Casa, reiterando os 
mesmos argumentos trazidos em sede cameral (fls. 483). 

O Conselho Pleno, em sessão realizada no dia 17/05/11, resolveu 
acolher a preliminar de nulidade parcial nos autos, por cerceamento ao direito de defesa, 
argüida pelo relator, a partir da decisão cameral às fls. 464, ante a não-apreciação do 
pedido de diligência naquela instância. 

Ato seqüente, em peça de manifestação acerca do acórdão plenário, 
a empresa ressalta a falta de apreciação de seus pedidos na instância cameral, 
especialmente o de verificação da ocorrência de benefício fiscal para o produto importado. 

Reitera o pedido de improcedência do feito e, sucessivamente, a 
possibilidade de aplicação do parágrafo único do art. 100 do CTN, considerando que a 
tributação sobre a mercadoria sempre foi feita sob o amparo da desoneração de tributos, 
conforme documentos fiscais anexados. 

Com estes documentos e informações, os autos seguem à Câmara 
para julgamento. 



 

Em sessão cameral realizada no dia 3/08/2012, o julgamento fora 
convertido em diligência, nos seguintes termos: 

 
“A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 03/08/2012, acatando proposição do Conselheiro 
Relator, resolve, por unanimidade de votos,  
  
CONSIDERANDO que as declarações de importação insertas às fls. 67 
e 92 informam código NBM e respectiva descrição do produto que já 
constava originariamente do Apêndice IX do Anexo IX do RCTE desde 
2002, qual seja, o produto ‘cateter balão para angioplastia transluminal 
percutanea’, código NBM 9018.39.29; 
 
ENCAMINHAR os autos à Delegacia Especial de Auditoria - DEAUD, 
para que seu ilustre titular solicite, obsequiosamente, ao Auditor 
Fiscal autor do lançamento, que se manifeste a respeito dos seguintes 
pontos: 
 
1. Sobre as razões expendidas pelo sujeito passivo, em especial, as 
contidas na peça às fls. 447 e seguintes, notadamente quando às 
diferentes nomenclaturas dadas aos produtos em questão e ao fato de 
que um dos produtos importados era, na verdade, o produto ‘cateter 
balão para angioplastia transluminal percutanea’, código NBM 
9018.39.29, descrito no rol do Apêndice IX do Anexo IX do RCTE desde 
período anterior ao fato gerador do presente lançamento; 
 
2. Outrossim, caso entenda necessário, para o melhor entendimento 
da auditoria realizada, em especial com relação à situação contida 
neste processo, ofertar os esclarecimentos que julgar pertinentes, 
inclusive, se possível, na forma de Nota Explicativa. 
 
Após, encaminhar o processo à Gerência de Controle Processual - 
GEPRO, deste Conselho, para cientificar o sujeito passivo, nas pessoa 
da advogada constituída para, caso queira, se manifeste a respeito da 
diligência realizada, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, 
consoante estabelece o art. 34, inciso II, alínea "c", da Lei 16.469/09. 
 
Após, retorne-se para o julgamento. 
 
Participaram da decisão os Conselheiros Victor Augusto de Faria 
Morato, Edson Abrão da Silva e Luis Antônio da Silva Costa.  
 
OBS: A Representação Fazendária optou por se manifestar no retorno 
dos autos”. 

 

A título de resposta, a Autoridade Fiscal obtempera que (fls. 567): 

1) A empresa autuada disponibilizou materiais no escopo de 
demonstrar a aplicação e funcionamento do Kit denominado “Coronary Stent System”. 
Observou que referido Kit possui quatro componentes, do qual “stent” é apenas um deles. 

2) O Convênio ICMS 113/2005 acresceu ao Anexo Único do 
Convênio ICMS 01/99, a partir de 24/10/05, o item 191, de código NBM/ SH 90.21.90.81, 
com a descrição “implantes expandíveis, de aço inoxidável, para dilatar artérias ‘stents’. 
Não há evidência de que tal produto tenha sido oriundo de reclassificação, agrupamento 
ou desdobramento de outro código NBM/ SH. 



 

3) Não há reparos a fazer no trabalho inicial. 

Junta, para efeito de amparar suas considerações, cópia da 
manifestação em revisão nos autos do PAT nº 3032806081125 (fls. 571 a 591) e outras 
informações e documentos, além de parte do próprio dispositivo denominado “Coronary 
Stent System”. 

O sujeito passivo retorna aos autos para se manifestar acerca da 
revisão, oportunidade em que aduz o seguinte (fls. 648): 

1) As operações realizadas estão ao abrigo da isenção; 

2) É imprescindível o exame do Decreto nº 3704/2000, que alterou a 
nomenclatura comum do Mercosul (NCM) dos “implantes 
expandíveis de aço inoxidável para dilatar artérias (stentes, 
mesmo montados sobre cateter do tipo balão”. 

Por fim, solicita a exclusão dos solidários do pólo passivo, a nulidade 
por insegurança na determinação da infração e, no mérito, a improcedência do feito. 

 

Os autos retornaram à IIICJUL, que deliberou por nova diligência, 
nos seguintes moldes (fls. 661): 

 
“CONSIDERANDO que o levantamento às fls. 34 dos autos contempla 
autuação referente ao Código NBM/SH 9018.39.29 (cateter balão para 
angioplastia transluminal percutanea), a exemplo das declarações de 
importação insertas às fls. 67 e 92, 189, cujo produto já constava 
originariamente do Apêndice IX do Anexo IX do RCTE desde 2002, 
sendo, portanto, isento de tributação; 
 
CONSIDERANDO ser indevida a autuação referente a tais 
classificações, da mesma forma como ocorreu com o produto 
classificado sob código 9018.90.95, que fora mencionado na revisão 
ocorrida no PAT nº 3032806081125 e que fora naquela ocasião 
devidamente excluído da imputação fiscal (item 3.1, fls. 575); 
 
ENCAMINHAR os autos à Delegacia Especial de Auditoria - DEAUD, 
para que seu ilustre titular determine, por gentileza, que Auditor Fiscal 
promova a exclusão, no demonstrativo às fls. 34 destes autos, do 
código NCM/SH 9018.39.29, juntando planilha com os novos valores 
auferidos. 
Após, encaminhar o processo à Gerência de Controle Processual - 
GEPRO, deste Conselho, para cientificar o sujeito passivo, na pessoa 
da advogada constituída para, caso queira, se manifeste a respeito da 
diligência realizada, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, 
consoante estabelece o art. 34, inciso II, alínea "c", da Lei 16.469/09.” 

 

A resposta seguiu às fls. 664 dos autos.  

 

Da decisão proferida pela ICJULT, lavrou-se o seguinte acórdão: 

 
“Processual. Preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela 
autuada, por insegurança na determinação da infração. Rejeitada.  
 



 

Torna-se inócuo o questionamento sobre nulidade da lide quando tal 
inquirição for desprovida de embasamento legal. 
Preliminar de exclusão dos solidários identificados às fls. 04 "usque" 
07, da lide, arguida pelo sujeito passivo. Acolhida.  
Devem ser excluídos do polo passivo do feito os nomeados solidários 
quando estiver evidenciado no feito que esses não tinham interesse 
na constituição do crédito tributário em questão.” 

 
ICMS. Importação de mercadorias. Omissão de recolhimento do 
imposto. Improcedente.  
 
Estando demonstrado nos autos, por meio de instrução processual 
que o polo passivo agiu de conformidade com orientação contida em 
lei, não se pode imputar as sanções descrita na exordial, o que 
improcede a reclamação primeira.” 

 
A preliminar de insegurança na determinação da infração fora 

rejeitada por unanimidade e as demais questões por maioria de votos. 

 

Em recurso, a Fazenda pública solicita ao Pleno a reintegração dos 
solidários à lide e a procedência do lançamento (fls. 687).  

 

Em contradita, a recorrida noticia expediente que solicitou à 
Administração a convalidação dos valores lançados em diversos autos de infração, ante a 
superveniência da Lei nº 18657/14, em especial o seu art. 5º. O processo administrativo nº 
201400004042512, veiculador do referido pedido, encontra-se em fase de diligência para 
apuração dos valores abrangidos pela convalidação (fls. 699) 

Solicitou-se, ao final, que os presentes autos fossem encaminhados 
à Gerência Especial de Auditoria para cumprimento da ordem de serviço nº 8681-GEAT. 

 

Os autos foram encaminhados à GEAT, havendo retornado a este 
conselho com as informações constantes às fls. 702 dos autos.  

 

É o relatório. 
 

V O T O 

 

O produto de que trata o presente lançamento é o denominado 
“stent”. Aufere-se da existência legal de dispositivo que lhe confira isenção nas 
importações. O stent consiste em um dispositivo cilíndrico, que se assemelha a uma 
“mola”, utilizado nos procedimentos de angioplastia, no qual, acoplado a um catéter e a 
um pequeno balão, é direcionado a uma artéria comprometida e liberado mediante o 
enchimento do balão, com vistas a dilatar e desobstruir o vaso. 

 



 

Considerando o dever de literalidade imposta à norma que discipline 
sobre isenção101, cumpre, portanto, neste processo, averiguar se, no período considerado 
no lançamento, havia benefício fiscal de isenção do ICMS para o referido produto. 

 

O dispositivo da legislação a que deve se dirigir nossa análise é o 
seguinte: 

 

Anexo IX do RCTE: 

“Art. 7º São isentos de ICMS, observado o § 1º quanto ao término de 
vigência do benefício: 

......................................................................................................................... 

XXXII - a operação com equipamentos e insumos destinados à prestação 
de serviços de saúde, relacionados com os respectivos códigos da 
NBM/SH no Apêndice IX deste anexo, desde que contemplados com 
isenção ou alíquota reduzida a zero dos Impostos de Importação ou sobre 
Produtos Industrializados, ficando mantido o crédito (Convênios ICMS 
1/99);” 

 
A vigência do Decreto Federal nº 3704/00 veio alterar vários códigos 

NCM (Nomenclatura Comum Mercosul), dentre eles, o de nº 9021.90.80. Havendo este 
sido desdobrado em outros códigos, pode-se expressar tal mudança por meio da seguinte 
tabela: 

 

 

 

 

                                            

101 Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:        I - suspensão ou 

exclusão do crédito tributário;        II - outorga de isenção; 

 

http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/ICMS/1999/CV001_99.htm
http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/ICMS/1999/CV001_99.htm


 

O Apêndice IX do Anexo IX, por seu turno, nada mais é do que 
reprodução do Anexo Único do Convênio ICMS 01/99. Até o mês de julho de 2002 –
período anterior à ocorrência dos fatos geradores aqui analisados - a redação do 
Convênio ICMS 01/99 previa expressamente o código NCM 9021.90.80, deixando de 
prevê-lo a partir daquela data: 

 
“ANEXO AO CONVÊNIO ICMS 01/99: 
**Redação anterior dada ao anexo pelo Conv. ICMS 05/99, efeitos de 
01.05.99 a 22.07.02. 
 

9021.90.80 Conjunto para hidrocefalia de baixo perfil 

9021.90.80 Coletor para unidade de drenagem externa 

9021.90.80 Shunt lombo-peritonal 

9021.90.80 Conector em "Y" 

9021.90.80 Conjunto para hidrocefalia standard 

9021.90.80 Válvula para hidrocefalia 

9021.90.80 Válvula para tratamento de ascite 

9021.90.91 Introdutor de punção para implante de eletrodo 
endocárdico 

 

Traduzindo em miúdos, em 1999, o Anexo Único do Convênio 01/99 
já previa o código 9021.90.80 como constante do rol das isenções. Após 22/07/02, re-
classificou os produtos ali originariamente descritos para o código 9021.90.89, os quais 
permaneceram na isenção, deixando, por conseqüência, de prever o código 9021.90.80. 

 

Não se vislumbra, portanto, discrepância entre o que dispôs o 
Decreto Federal 3704/00 e o Convênio 1/99.  

 

Na verdade, o Decreto Federal tão-somente alterou o código 
9021.90.80, desmembrando-o em três novos códigos, quais sejam, os de nº 9021.90.8, 
9021.90.81 e 9021.90.89. Tal evento se deu em 1º de janeiro de 2001. 

 

Assevere-se, entretanto,  e conforme tabela acima transcrita, que o 
produto “stent” jamais figurou naquela lista cujo código era 9021.90.80, que veio a ser 
posteriormente alterada pelo Decreto Federal 3704/2000, vindo a integrar código à parte, 
de nº 9021.90.81, que não obstante tenha sido criado em 1º de janeiro de 2001, somente 
fora incorporado no campo das isenções a partir de 24/10/05 por força do Convênio nº 
113/05. 

 

A conclusão óbvia é que se o produto stent fosse de fato classificado 
sob a rubrica 9021.90.80 – o que, repita-se, não nos parece ser o caso -, por certo a 
isenção se lhe aplicaria, uma vez que tal código desde sempre se encontrava no rol do 
convênio ICMS 01/99. 

 

 

Ocorre que com o advento da Lei n. 18657/14, houve convalidação 
das operações inerentes ao “stent”. O art. 5º do referido instrumento disciplinou que: 



 

 

“Art. 5º Ficam convalidadas as operações com implantes expandíveis 
de aço inoxidável, para dilatar artérias, Stents, classificados na 
posição 9021.90.81 da NCM/SH, realizadas até o dia 23 de outubro de 
2005, com utilização da isenção prevista no inciso XXXII do art. 7º do 
Anexo IX do Decreto nº 4.852, de 29 de dezembro de 1997.” 

 

Tal novidade demandou revisão nos presentes autos, realizada por 
meio do processo administrativo n. 201400004042514. Conforme fls. 140 daqueles autos, 
remanesce o ICMS no valor originário de R$ 58.316,09, referente aos períodos de 
novembro/03 e janeiro/04. Asseverou o revisor que as convalidações somente alcançam 
as mercadorias da posição 9021.90.81, as quais foram excluídas do presente PAT. 

 

Resta a apreciação do pedido de reinclusão dos solidários na 
lide. 

Por reiteradas vezes, o STJ tem se manifestado acerca dos limites 
da responsabilização dos sócios da pessoa jurídica no que tange à matéria tributária, 
traçando um perfil da aplicabilidade do art. 135, III do CTN. Podemos compendiar suas 
manifestações em quatro vertentes, por meio dos tópicos que seguem, sintetizados por 
PAULSEN102, nos seguintes moldes: 

a) Simples falta de pagamento de tributo devidamente 
declarado. Não há responsabilização da pessoa física (ED no REsp 174.532-PR, 1ª 
seção, Rel. Min. José Delgado, j. 18.06.01, DJU 20.08.01; e REsp 885.124-RS, 1ª T., Rel. 
Min. Teori Albino Zavascki, j. 12.12.06, DJU 8.02.07). 

b) Inexistência de bens penhoráveis no patrimônio da devedora 
(sociedade por quotas de responsabilidade limitada). Não configura, por si só, nem em 
tese, situação que acarreta a responsabilidade subsidiária dos representantes da 
sociedade (REsp 831.380-SP, 1ª T. – Rel. Min. Teori Albino Zavascki – j. 20.06.06 – DJU 
30.06.06, p. 192). 

c) Sócio-quotista que não tem poderes de administração e não 
participa da gestão da empresa. Não se pode atribuir responsabilidade substitutiva, e 
nem solidariedade, não podendo ter a execução redirecionada para si (REsp 238.668-MG, 
2ª T., Rel. Min. Francisco Peçanha Martins, j. 12.03.02, DJU 13.05.02, p. 186; REsp 
751.858-SC – 1ª T., Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 4.08.05, DJU de22.08.05, p. 159; 
AgRg no REsp 641.831-PE -1ª T – Rel. Min. Francisco Falcão – j. 2.12.04, DJU 28.02.05, 
p. 229). 

d) Dissolução irregular da sociedade. Enseja o redirecionamento 
da execução fiscal contra os sócios-gerentes, independentemente de restar caracterizada 
a existência de culpa ou dolo, nos termos do art. 135, III do CTN (AgRg no REsp 831.664-
RS – 1ª T., Rel. Min. Francisco Falcão, j. 7.11.06, p. 291). 

 

A estas quatro manifestações, podemos agregar uma quinta, já 
expressa pelo STJ em sede de recurso repetitivo, no sentido de que se deve admitir o 
redirecionamento da execução quando o nome do sócio conste da CDA, havendo inversão 
do ônus da prova. 
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Sob o âmbito das decisões do STJ, resta delinear, de forma mais 
aprofundada, quando se configurariam as hipóteses: 1) infração de lei, contrato ou 
estatuto e excesso de poderes, e 2) dissolução irregular, justificadoras da inclusão do 
sócio-administrador nas lides tributárias.  São estas as situações fáticas que mais 
interessam à fase inquisitiva e contenciosa do lançamento, no âmbito do PAT.  

 

A primeira constatação que se faz acerca das várias decisões do STJ 
sobre a matéria é que, fora dessas situações, o STJ possui poucas incursões sobre o que 
corresponderia na prática, à “infração à lei, contrato e estatutos”. Na maioria das vezes, 
invoca-se o verbete nº 7, no sentido de que o STJ não pode revolver matéria fática em 
reexame de prova, que é definida, por aquela própria Casa, como a  “reincursão no acervo 
fático probatório mediante a análise detalhada de documentos, testemunhos, contratos, 
perícias, dentre outros”.103 A finalidade da súmula é justamente evitar que o STJ se 
transforme em uma 3ª instância. As questões fáticas – em específico, a verificação da 
culpa, do dolo e da fraude - que constituem condições sine qua non à constatação de 
infração à lei, contrato e estatutos são, portanto, melhor delineadas nas instâncias 
inferiores. Em outras situações, considerando que o nome do sócio constava da CDA e o 
fato de o mesmo não haver trazido, junto com sua petição, elementos para desconstituir a 
presunção de que houve infração de lei, mantém-se sua responsabilidade, nos termos já 
expostos alhures.  

 

A par disso tudo, há situações nas quais o STJ expressamente já 
definiu como incursas ou não no rol do art. 135, III do CTN. Passaremos à verificação mais 
amiúde de cada uma dessas vertentes. 

 

Infração de lei, contrato ou estatuto. Questão que urge responder, 
para fins de delimitação da aplicação do art. 135, III do CTN e do próprio art. 45, XII, é 
acerca da extensão do que se pretende ser “infração de lei”. Há certo consenso na 
doutrina no sentido de que definir essas hipóteses é matéria tormentosa. Doutrinadores 
como Hugo de Brito Machado104 iniciam sua digressão sobre o assunto reconhecendo que 
“o considerável número de casos colocados em julgamento pelo Judiciário evidencia a 
importância prática da questão, e as divergências dos julgados demonstram como a 
matéria constitui uma questão extremamente difícil.” 

 

A matéria fora especificamente debatida e tratada com maior 
profundidade no julgamento do REsp nº 1.104.064 – RS, 1ª Turma, julgado em 2/12/10, 
cujo relator fora o Min. Luiz Fux. Em extensa ementa, cumpre apenas a transcrição de seu 
item nº 4, pertinente à matéria: 

 

“4. Doutrina abalizada situa a dissolução irregular como hipótese de 
infração à lei, contida no caput do art. 135 do CTN, que prescreve as  
condutas  dolosas  ensejadoras  da  responsabilidade  pessoal  do 
agente, litteris: 
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‘A  lei  referida  no  artigo  135  do  Código  Tributário Nacional  é a lei  
que rege  as ações da pessoa referida. Assim,  como o  inciso  I  do  
artigo  em  evidência  traz  para  sua  guarda  todos  os sujeitos  
referidos  no  artigo  anterior,  teremos  que  a  lei  será  a  do pátrio  
poder  para  os  pais,  a  da  tutela  e  curatela  para  os tutores  e 
curadores,  a da  administração  civil de  bens  de  terceiros para  os  
administradores  civis,  a  do  inventário  para  os inventariantes,  a  da  
falência  e  da  concordata  para  síndicos  e comissários,  a dos 
registros  públicos  para os tabeliães,  escrivães  e demais  
serventuários  de cartórios,  a comercial  para  dissolução  de pessoas  
jurídicas  e  para  os  sócios  no  caso  de  liquidação  de sociedade de 
pessoas. 

Para  os  demais,  aqueles  arrolados  nos  outros  incisos do  artigo  
135,  será  também  sua  lei  de  regência.  Assim,  para  os 
administradores  de  empresas  (gerentes,  diretores  etc),  será  a  lei 
comercial. 

(...) 

E  infração  de  lei?  É  qualquer  conduta  contrária  a qualquer  
norma?  Queremos  crer  que  não.  É infração  à legislação societária,  
na  mesma  linha  dos  outros  elementos  do  artigo.  Um caso  
sempre  lembrado  de  infração  de  lei  é  o  da  dissolução irregular  
da  sociedade,  ou  o  funcionamento  de  sociedade  de  fato (não  
registrada  nos  órgãos  competentes).’ (Renato Lopes Becho, in  
Sujeição  Passiva  e  Responsabilidade Tributária,  Ed.  Dialética, SP, 
2000, p. 176/178)” 

 

 

A primeira análise que se faz, à luz do posicionamento do STJ, é que 
o termo “infração à lei” deve ser entendido como infração às leis que regem o direito de 
empresa. 

Sobre o assunto, discorre DERZI105 que: 

“(...) o  ilícito é, assim, prévio ou concomitante ao surgimento da 
obrigação tributária (mas exterior à norma tributária) e não posterior, 
como seria o caso do não-pagamento do tributo. A lei que se infringe 
é a lei comercial ou civil, não a lei tributária, agindo o terceiro contra 

os interesses do contribuinte. “ 

 

Sob essa linha de entendimento, o mero não-pagamento do tributo à 
data de seu vencimento é elemento posterior à ocorrência dos fatos que realmente 
relevam para se verificar a ocorrência da infração à lei, não sendo suficiente, de per si, 
para impor a responsabilidade dos sócios.  

 
Entretanto, é vedada a criação de sociedade cujo objeto contenha 

um fim ilícito. Por óbvio, o limite da atuação contratual dos gestores e administradores 
aponta para esta fronteira. O administrador que, v.g., age ou consente na prática de venda 
de mercadorias o destaque do imposto está a descumprir a lei societária, o contrato ou 
estatuto social, uma vez que a pessoa jurídica não pode servir de instrumento à 
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sonegação tributária. Com efeito, constituem requisitos de validade do Contrato Social, o 
agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei, conforme art. 104 do 
Código Civil.  

 

Sob esse aspecto, a mera inadimplência não configura infração de 
lei. A matéria foi sumulada por meio do verbete nº 430 do STJ, nos seguintes moldes: 

 
“O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, 
por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente”. 
(Súmula 430, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe 
13/05/2010, REPDJe 20/05/2010) 
 

Extraem-se, sobre o assunto, os seguintes excertos de decisão: 

 

“ (...) A jurisprudência  do STJ entende que as  hipóteses de 
responsabilidade  tributária previstas no art.  135 do CTN não tratam  
de mero inadimplemento  da sociedade,  e sim da conduta dolosa ou 
culposa por parte do diretor da pessoa jurídica.” (AgRg nos EDcl no 
Agr. Instrumento nº 1.147.637 – MG. J. 9.03.10. 1ª T. rel. Min. Benedito 
Gonçalves). 

“(...) É  pacífica  a  jurisprudência  desta  Corte  no  sentido  de  que  o  
simples inadimplemento  da  obrigação  tributária  não  caracteriza  
infração  à  lei,  de  modo a  ensejar  a redirecionamento da execução 
para a pessoa dos sócios.” 

 
 
Em análise à responsabilidade dos sócios na seara tributária, sob os 

aspectos do art. 135, III do CTN, COELHO106 entende ser necessário se separar as figuras 
da sonegação e do inadimplemento, para fins de responsabilização dos dirigentes. 
Assevera que 

 
“Em termos gerais, se a sociedade limitada possuía o dinheiro para o 
pagamento do tributo, mas o seu administrador o destinou a outras 
finalidades, este é responsável perante o fisco; mas, se ela não 
dispunha do numerário, não é cabível a responsabilização do 
administrador. Para facilitar o exame da matéria, chamo a primeira 
situação de sonegação, e a segunda, de inadimplemento. O art. 135, 
III, do CTN deve ser interpretado no sentido de imputar ao 
administrador a responsabilidade pelas obrigações tributárias da 
sociedade limitada em caso de sonegação, mas não no de 
inadimplemento (...)  

 (...) definir se o administrador sonegou a obrigação fiscal, ou apenas 
não a adimpliu, depende do exame detalhado das reais opções que ele 
tinha antes de decidir não proceder ao recolhimento do tributo. 
Quando a sociedade tem algum dinheiro, mas é insuficiente para 
honrar todas as dívidas, será decisivo para estabelecer a 
responsabilização do administrador, perante o fisco, verificar as 
prioridades adotadas. Nesse contexto, se pagamentos foram 
realizados em benefício de sócio (seja a que título for: pro labore, 
antecipação de lucro ou de juros, restituição de mútuo etc.), e não 
sobraram recursos para o cumprimento das obrigações tributárias, ou 
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parte delas, deve-se tomar por incorreta a opção adotada pelo 
administrador (sonegação). Já, se a administração, diante da 
impossibilidade de atender todos os credores da sociedade, deixou de 
realizar pagamentos em benefício de sócio, renegociou obrigações 
cíveis, e, entre as dívidas fiscais e trabalhistas, priorizou o 
atendimento destas últimas, a opção gerencial deve ser considerada 
— inclusive, em função da classificação dos credores, na falência — 
correta (inadimplemento); em decorrência, não há base para a 
imputação ao administrador de responsabilidade tributária.” 

 

Há que se corroborar a ressalva advertida pelo ilustre professor. Com 
efeito, o simples fato de haver imposto não recolhido, muito embora declarado, não induz, 
de plano, a irresponsabilidade dos sócios. Se o Fisco oferecer provas no sentido de que 
foram priorizados os pagamentos de pro labore e bônus aos sócios em detrimento do 
recolhimento do tributo, a responsabilidade dos sócios-gerentes prevalece, nos termos do 
art. 135, III do CTN. Nesse sentido, o seguinte julgado: 

 
 
“Processual Civil e Tributário - Agravo Regimental. Agravo de 
Instrumento. Artigo 544 do CPC. Recurso Especial - Execução Fiscal - 
Responsabilidade Tributária - Sócio-Gerente- Ausência de 
comprovação de excesso de mandato, infração à lei ou ao 
regulamento. 
1. A responsabilidade do sócio não é objetiva. Para que surja a 
responsabilidade pessoal, disciplinada no art. 135 do CTN, é mister a 
comprovação de que ele, o sócio, agiu com excesso de mandato, ou 
infringiu a lei, o contrato social ou o estatuto. Precedentes 
jurisprudenciais. 
2. Não havendo referida comprovação, não há como a execução fiscal 
ser redirecionada para ele. 
3. Ressalva do voto com submissão à jurisprudência dominante, à luz 
da função precípua do E. STJ no sentido de que, em princípio, o sócio 
que recolhe os bônus lucrativos da sociedade mas não verifica o 
adimplemento dos tributos, locupleta-se e a fortiori comete o ilícito 
que faz surgir a sua responsabilidade”. (AgRg no Ag 487076 / SC, 
Relator Min. Luiz Fux, DJ de 29.09.03. Ver também, STJ. AGA 
472260/SC. Rel.: Min. Luiz Fux. 1ª Turma. Decisão: 20/05/03. DJde 
02/06/03, p. 195.) 

 

 

A análise dos crimes de sonegação, referidos na lei nº 8137/90, 
também é bastante esclarecedora para se diferenciar o mero inadimplemento das 
situações em que houve intenção de lesar o fisco.  

 

Dispõe o art. 2º, II da referida lei que constitui crime de sonegação a 
conduta de “deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, 
descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria 
recolher aos cofres públicos.” 

 



 

Em comentários ao referido dispositivo, MORAES107, fazendo 
referência a vários autores de escol, ensina o seguinte: 

 

 “em relação ao débito de ICMS declarado e não pago, Roque Carraza 

entende não haver fato típico na conduta do comerciante que não 
recolhe o ICMS após a venda do produto ao consumidor final, 
existindo mero inadimplemento administrativo-fiscal, que deverá ser 
resolvido por execução fiscal. Esclarece que 

‘o comerciante que não recolhe ICMS, dentro dos prazos 
que a lei lhe assinala, não comete delito algum. Muito 
menos o capitulado no art. 2º, II da Lei nº 8137/90. De fato, 
ele não está deixando de recolher, no prazo legal, tributo 
descontado de terceiro. O tributo é devido por ele (em 
nome próprio). Ele está, simplesmente incidindo em 
inadimplemento. Inadimplemento que poderá acarretar-lhe 
o dever de pagar, além do tributo, a multa, os juros e a 
correção monetária. A Fazenda Pública, neste caso, poderá 
–e, ousamos dizer, deverá – executá-lo nos termos da Lei 
6830/80 (Lei das Execuções Fiscais)’. 

Aristides Junqueira Alvarenga, por sua vez, entende que a falta de 
recolhimento do ICMS, por ser um imposto indireto, está, em princípio, 
compreendida no tipo penal. Entretanto, se houve a declaração, nas 
guias adequadas, do ICMS a ser recolhido, e tal recolhimento não 
ocorrer no prazo legal, poderá ocorrer mero inadimplemento, desde 
que verifique-se a inexistência de dolo de apropriar-se do que é 
devido à Administração Pública”. (grifamos) 

 

Com efeito, a melhor conduta, sinalizadora da boa-fé do sujeito 
passivo em recolher os tributos devidos ao Erário, é a sua efetiva declaração. Haverá, 
evidentemente, diversas situações tributárias cujas questões de direito remontam a 
acalorada discussão, havendo legítimo direito do sujeito passivo de resistir à tributação 
supostamente indevida, como é o caso de aproveitamentos de créditos ou utilização de 
benefícios cuja vedação ou validade se discutem na doutrina e na jurisprudência pátria, 
com linhas de entendimento divergentes. Não caracterizado o dolo ou a culpa, o sócio-
gerente não poderia ser responsabilizado, de acordo com a jurisprudência emanada do 
STJ. 

 
 
Reitere-se que o simples não-pagamento do tributo, analisado de 

forma isolada, não induz, de plano, a responsabilidade dos sócios. Há que se averiguar as 
causas antecedentes que levaram à inadimplência. Daí a necessidade de se evidenciar, 
no processo administrativo, que a conduta – dolosa ou culposa – do administrador, 
contrária ao direito, é que fora a causadora da falta de pagamento verificada.  

 

Não se deve olvidar que, sob o aspecto da responsabilização do 
sócio-administrador, o art. 45 do CTE restringiu o âmbito de aplicação do art. 135, III do 
CTN apenas quanto às infrações em que houver omissão de “imposto”, não devendo 
haver qualquer responsabilização dos sócios quanto às multas formais isoladas, mesmo a 
par de o art. 135  ter se referido a “crédito”, não distinguindo se esse é oriundo de 
obrigação acessória descumprida (art. 113 §3º do CTN) ou de ICMS não recolhido.  
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Não há, nesse particular, motivo para qualquer perplexidade, uma 
vez que o instituto da solidariedade passiva fora criado em benefício do credor, 
constituindo prerrogativa do legislador estadual abrir mão de alguma garantia, em 
benefício dos devedores.  

 

Quanto à análise do que venha ou não a ser sonegação, 
concordamos com as observações feitas por COELHO108, no sentido de que 

 

“(...) A operacionalização do conceito legal nas situações extremas 
acima desenhadas não apresenta maiores dificuldades. A sonegação, 
no primeiro caso, e a inadimplência, no último, são facilmente 
identificadas. Mas, em situações intermediárias — que, por sinal, 
correspondem à maioria —, definir se o administrador sonegou a 
obrigação fiscal, ou apenas não a adimpliu, depende do exame 
detalhado das reais opções que ele tinha antes de decidir não 
proceder ao recolhimento do tributo.” 

 

No caso do administrador – e de acordo com a redação do inciso XII 
do art. 45 do CTE, a “ação” ou “omissão” somente se fará relevante com o elemento 
psicológico – dolo ou culpa - evidenciado nos autos. 

 

Nos presentes autos, prevalece a acusação de que o sujeito passivo 
se valeu de benefício fiscal inexistente para a operação, suprimindo imposto nas 
importações de mercadorias que promoveu. Não guarda, neste particular, compatibilidade 
com a figura da mera inadimplência, na qual o tributo é declarado ao Fisco, em seu valor 
correto, mas não recolhido. Nestes autos, o valor de tributo declarado ao Fisco foi inferior 
ao efetivamente devido.  

 
Disso tudo, tem-se que há total subsunção do “interesse comum” 

descrito no art. 45 do CTE e a qualidade de administrador, detentor psíquico dos rumos a 
serem tomados pela empresa. 

 
Sob tais fundamentos, conheço do recurso da Fazenda e lhe dou 

parcial provimento, julgando procedente em parte o presente lançamento, no valor de 
ICMS de R$ 58.316,09, com a reintegração dos solidários na lide. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 16 de fevereiro de 2016. 
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Matéria: Não incidência e benefícios fiscais (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00104/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Antônio Martins da Silva 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Omissão de pagamento de 
imposto. Utilização indevida do benefício fiscal da isenção. 
Importação. Procedência parcial relativamente ao valor 
remanescente da convalidação prevista no art. 5º, da Lei nº 
18.657/2014. 
  
1. Embora o implante expandível de aço inoxidável para dilatar 
artérias (stents), tenha sido inserido na NBM/SH com o código 
9021.90.81 por meio do Decreto Federal nº 3.704, de 27 de 
dezembro de 2000, a sua inclusão no rol de insumos destinados 
à prestação de serviços de saúde, alcançados pelo benefício 
fiscal da isenção do ICMS, somente ocorreu a partir de 24/10/05 
por meio do Convênio ICMS 113/05, ratificado pelo Estado de 
Goiás por meio do Decreto nº 6.374/06 que acresceu o Item 191 
ao Apêndice IX, do Anexo IX, do Decreto nº 4.852/97, porém, em 
22 de setembro de 2014 foi publicada a Lei nº 18657/2014 que em 
seu art. 5º, convalidou as operações com o referido produto, 
realizadas até 23 de outubro de 2005, com a utilização do 
benefício fiscal acima mencionado;  
 
2. Em razão da mencionada convalidação o presente lançamento 
foi considerado parcialmente procedente somente no valor 
remanescente indicado às fls. 174, do Processo nº 
20140000402512 e 285 dos presentes autos. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 19 
de janeiro de 2016, decidiu, por maioria de votos, acatar a preliminar de reinclusão dos 
sujeitos passivos solidários Melchiades da Cunha Neto, Maria Madalena Cavalcante Lima 
França, Gleyton Vargas França e Alexander Marra Moreira da lide arguida pela Fazenda 
Pública Estadual.  Foram vencedores os Conselheiros Antônio Martins da Silva, David 
Fernandes de Carvalho, Nislene Alves Borges, Gilmar Rodrigues de Almeida, Victor 
Augusto de Faria Morato, Mário de Oliveira Andrade, José Paixão de Oliveira Gomes, Heli 
José da Silva e o Sr. Presidente, Conselheiro Domingos Caruso Neto, que proferiu voto de 
desempate. Vencidos os Conselheiros  José Luiz Rosa, Rodolfo Ramos Caiado, José 
Pereira D'abadia, João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho, Masayuki Missao, 
Nivaldo José Mendes e Alcedino Gomes Barbosa. Quanto ao mérito, por unanimidade de 
votos, conhecer do recurso de ofício, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular 
e considerar procedente em parte o auto de infração sobre a base de cálculo de R$ 
12.123,11 (doze mil, cento e vinte e três reais e onze centavos), cujo ICMS a recolher é de 
R$ 2.060,93 (dois mil e sessenta reais e noventa e três centavos), promovendo, ainda, a 
alteração no período de ocorrência do fato gerador de 07/08 a 07/08 para 07/04 a 07/04 e 
a data do vencimento de 31/07/08 para 31/07/04. Participaram do julgamento os 
Conselheiros José Luiz Rosa, Antônio Martins da Silva, Rodolfo Ramos Caiado, José 
Pereira D'abadia, David Fernandes de Carvalho, João Divino de Brito, Nislene Alves 
Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor 



 

Augusto de Faria Morato, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, José Paixão 
de Oliveira Gomes, Heli José da Silva e Alcedino Gomes Barbosa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de recurso ao Conselho Pleno interposto pela Fazenda 
Pública Estadual pleiteando a reforma do acórdão cameral na parte em que excluiu da lide 
os sujeitos passivos solidários MELCHIADES DA CUNHA NETO, MARIA MADALENA 
CAVALCANTE LIMA FRANÇA, GLEYTON VARGAS FRANÇA e ALEXANDER MARRA 
MOREIRA.  

O recurso está fundamentado no art. 45, inciso XII, da Lei nº 
11.651/91, eis que os sujeitos passivos solidários são sócios-administradores da empresa 
autuada. 

Intimados os sujeitos passivos solidários não compareceram ao 
processo para contestar o recurso fazendário. 

Por meio do Despacho nº 2170//2015, de fls. 279, o processo foi 
retirado de pauta e encaminhado à Gerência Especial de Auditoria atendendo à solicitação 
do Auditor Fiscal OSVALDIR BERNARDES PEREIRA.  

O processo retornou a julgamento com o Despacho nº 1633/15, de 
fls. 281, informando o exame que deveria ser feito no presente processo já foi feito com a 
utilização de outras vias.  

É o relatório. 

V O T O  

 
A acusação formulada pelo fisco no presente processo é no sentido 

de que a empresa autuada realizou saída de mercadorias sem destacar no documento 
fiscal o ICMS incidente na operação e, consequentemente, sem registrar o débito no livro 
Registro de Saída, ficando, em consequência, sujeita ao pagamento do imposto na 
importância de R$ 36.518,76 (trinta e seis mil, quinhentos e dezoito reais e setenta e seis 
centavos), mais as cominações legais.  

O lançamento foi considerado procedente na primeira instância 
conforme Sentença nº 7301/08, de fls. 110 a 112, reformada, por maioria de votos, pela 
Primeira Câmara Julgadora por meio do ACÓRDÃO DA I CJUL Nº 3746/2010, de fls. 168 
a 174. 

Em sessão realizada no dia 17 de maio de 2011 o Conselho Pleno, 
declarou a nulidade parcial do processo a partir das fls. 166, em razão da falta de 
apreciação do pedido de diligência formulado pela empresa autuada. 

Por meio do ACÓRDÃO DA III CJUL Nº 999/2013, de fls. 259 a 267, 
a Terceira Câmara Julgadora, por unanimidade de votos, confirmou a decisão singular de 
julgou procedente o lançamento e, por maioria de votos, excluiu os solidários da lide.  

A Representação Fazendária interpôs o Recurso ao Conselho Pleno 
de fls. 269, pleiteando a reinserção dos solidários na lide.  

Esse é o estado do processo. 
Ao analisar o processo para julgamento na sessão plenária, 

verificamos a existência do Processo nº 201400004042512, noticiando que o fisco realizou 
revisão nos Processos nº 3032796852665, 303280608112, 4010904415448, 
4010900939612, 3032738909780, 3032877344331, 4010900939370, 30328279910465 e 
3032834619797, sendo que os 5 (cinco) primeiros foram extintos por meio do Despacho nº 
066/15-GSF, em razão da Lei nº 18.657/2014 que em seu artigo 5º, convalidou as 
operações com implantes expandíveis de aço inoxidável, para dilatar artérias, Stents, 
classificados na posição 9021.90.81 da NCM/SH, realizadas até o dia 23 de outubro de 



 

2005, com utilização da isenção prevista no inciso XXXII, do art. 7º, do Anexo IX, do 
Decreto nº 4.852/97. 

Os 4 (quatro) últimos, entre os quais o presente processo, foram 
julgados na mesma sessão do Conselho Pleno realizada no dia 19/01/2016, considerando 
a revisão efetuada por meio do Processo nº 201400004042512, cujas fls. 144, informa que 
após a exclusão dos produtos classificados na posição 9021.90.81 da NCM/SH, o valor do 
lançamento  relativamente ao presente processo, foi reduzido para R$ 12.123,11 (doze 
mil, cento e vinte e três reais e onze centavos) de base de cálculo e R$ 2.060,93 (dois mil, 
sessenta reais e noventa e três centavos) de ICMS, recomendando, ainda, a alteração no 
período de ocorrência do fato gerador de 07/08 a 07/08 para 07/04 a 07/04 e a data do 
vencimento de 31/07/08 para 31/07/04. 

Finalizando a análise do mérito, no ato da elaboração do presente 
acórdão verifiquei, por meio de pesquisa ao sistema SEFAZ, que a empresa autuada 
solicitou o parcelamento do valor original do lançamento, conforme faz prova o 
Parcelamento nº 221054-1.  

Em relação ao recurso da Fazenda Pública pleiteando a reforma do 
acórdão cameral na parte em que, por maioria de votos, excluiu da lide os sujeitos 
passivos solidários MELCHIADES DA CUNHA NETO, MARIA MADALENA CAVALCANTE 
LIMA FRANÇA, GLEYTON VARGAS FRANÇA e ALEXANDER MARRA MOREIRA, 
cumpre ressaltar, que os mesmos foram incluídos na lide pelo autor do procedimento na 
qualidade de sócios-administradores da empresa autuada, cum supedâneo no art. 45, 
inciso XII, da Lei nº 11.651/91, que assevera o seguinte: 

 “Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação que 
constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente: 

[...] 

XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou 
prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão de que 
forem responsáveis;” 

Com essas considerações, entendo que o acórdão recorrido deve ser 
parcialmente reformado para considerar procedente em parte o lançamento no valor de R$ 
12.123,11 (doze mil, cento e vinte e três reais e onze centavos) de base de cálculo e R$ 
2.060,93 (dois mil, sessenta reais e noventa e três centavos) de ICMS, bem como na parte 
em que excluiu os solidários da lide, para reinseri-los no polo passivo do lançamento.  

À conta do exposto, conheço do recurso da Fazenda Pública para o 
Conselho Pleno, dou-lhe provimento, para reinserir na lide os sujeitos passivos solidários:  
MELCHIADES DA CUNHA NETO, MARIA MADALENA CAVALCANTE LIMA FRANÇA, 
GLEYTON VARGAS FRANÇA e ALEXANDER MARRA MOREIRA e, quanto ao mérito, 
reformá-lo de ofício, para considerar parcialmente procedente o lançamento no valor de  
R$ 12.123,11 (doze mil, cento e vinte e três reais e onze centavos) de base de cálculo e 
R$ 2.060,93 (dois mil, sessenta reais e noventa e três centavos) de ICMS, bem como, 
alterar o período de ocorrência do fato gerador de 07/08 a 07/08 para 07/04 a 07/04 e a 
data do vencimento de 31/07/08 para 31/07/04, devendo, ainda, ser observado o 
Parcelamento nº 221054-1, para efeito de extinção do crédito tributário.  

 
 

 
Sala das sessões plenárias, em 16 de fevereiro de 2016. 
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Matéria: Não incidência e benefícios fiscais (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00111/16 
 
Relator: Conselheiro Elias Alves dos Santos 
 

 
EMENTA: ICMS. Processual. Reinclusão do solidário. Não 
acolhimento. Decisão não unânime. Obrigação principal. 
Utilização indevida de benefício fiscal. Procedência. Decisão não 
unânime. 
 
"São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido 
na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse 
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação 
principal, especialmente: 
 
............................................................................... 
 
XII-A - com o contribuinte ou com o substituto tributário, o 
contabilista que, por seus atos e omissões, concorra para a 
prática de infração à legislação tributária;  
............................................................................... 
§ 2º A responsabilização do contabilista de que trata o inciso XII-
A somente se dará no caso de dolo ou fraude, apurada mediante 
o devido processo legal. 
 
Quando o benefício fiscal for concedido sob condição e esta 
não for atendida, o contribuinte perde o direito ao benefício e 
fica obrigado ao pagamento do imposto acrescido das 
cominações legais cabíveis, desde a data da ocorrência do fato 
gerador em que tenha havido a utilização do benefício, 
ressalvada a disposição em contrário (art. 86 - Decreto nº 
4.852/97). 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 17 de dezembro de 2015, decidiu, por maioria de votos, conhecer do 
recurso da fazenda, negar-lhe provimento para manter a exclusão do solidário HUGO 
BORGES DE MORAES. Foram vencedores os Conselheiros Elias Alves dos Santos e 
Masayuki Missao. Vencido o Conselheiro Lidilone Polizeli Bento. Quanto ao mérito, 
também por maioria de votos, conhecer do recurso voluntário, negar-lhe provimento para 
manter a sentença singular e considerar procedente o auto de infração. Foram vencedores 
os Conselheiros Elias Alves dos Santos e Lidilone Polizeli Bento. Vencido o Conselheiro 
Masayuki Missao que votou pela improcedencia da inicial. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Noticia a inicial que o sujeito passivo omitiu o pagamento do ICMS, 
na importância de R$518.848,98 (quinhentos e dezoito mil, oitocentos e quarenta e oito 
reais e noventa e oito centavos) em razão da escrituração indevida de valores a título de 
crédito outorgado, referente às saídas de linguiças produzidas com a carne resultante do 
abate de gado bovino e suíno, devendo, em consequência, pagar o ICMS omitido no valor 



 

retrocitado, juntamente com a penalidade e acréscimos legais, conforme demonstrativos e 
documentos anexos. 

 
Como sujeitos passivos corresponsáveis foram identificados HUGO 

BORGES DE MORAES E FRANCISCO GRIMALDI DE LIMA. 
 
Devidamente intimados, os sujeitos passivos apresentaram 

impugnação em Primeira Instância, via patronos individualizados. 
 
Alegou-se na impugnação apresentada pelos sujeitos passivos 

GRIMALDI BEZERRA LTDA. e FRANCISCO GRIMALDI DE LIMA, por intermédio de seu 
bastante procurador, em preliminar, nulidade do auto de infração por ter sido lavrado de 
afogadilho, pois a multa aplicada corresponde a praticamente 90% do valor da empresa, 
foi assinado por apenas um fiscal, além de que a lei não restringe o benefício, podendo 
ser interpretada extensivamente. 

 
Já o patrono do solidário HUGO BORGES DE MORAES, por sua 

vez, solicitou a exclusão do seu constituinte desta lide, sob o argumento de que não há 
prova de que este agiu com dolo ou fraude com o intuito de lesar os cofres públicos, 
conforme exige o art. 45, XII-A, § 2º da lei 11.651/91 – CTE. 

 
Julgado em Primeira Instância, as alegações meritórias da autuada e 

do solidário FRANCISCO GRIMALDI DE LIMA foram rechaçadas sob os seguintes 
fundamentos: 

 
1) de que não pode haver nulidade da autuação, pois não há 

previsão legal exigindo que o auto de infração seja assinado por dois auditores fiscais; 
2) que consoante artigo 111, I, do CTN não pode haver interpretação 

extensiva quando se tratar de concessão de benefício fiscal. Portanto, não há como 
interpretar que linguiça seja mera carne temperada, como entendeu a autuada; 

3) que o solidário HUGO BORGES DE MORAES deve ser excluído 
da lide, pois não há prova de que este agiu com dolo ou fraude como exige o artigo 45, 
XII-A, § 2º - CTE. 

 
A Representação Fazendária não anuiu com a retirada da lide do 

solidário HUGO BORGES DE MORAES, pedindo sua reinclusão nesta lide, nos termos 
dos artigos 45, XII-A do CTE e 1.177 do CCB. 

 
Recorrendo, após devidamente intimados, apenas a autuada e o 

corresponsável remanescente se manifestaram contrários ao recurso fazendário, 
argumentando que as linguiças em questão são produtos cárneos e, assim, são 
beneficiadas pelo crédito outorgado ora estornado. 

  
É o relatório. 
 

D E C I S Ã O 
 
 
Tratando primeiramente da questão da exclusão ou não do sujeito 

passivo solidário, o Código Tributário Estadual – CTE, no seu artigo 45, descreve quais as 
hipóteses de solidariedade definidas pelo legislador com fundamento no inciso II, do artigo 
124, do CTN, sendo que, dentre elas está a do inciso XIII, do referido artigo 45 do CTE, 
que transcrevo: 



 

 
“Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação que 
constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente: 
.................................................................................................................................... 
XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação 
ou prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão de 
que forem responsáveis;” 

 
Esta matéria está disciplinada no Art. 124 do Código Tributário 

Nacional da seguinte forma: 
 
“Art. 124. São solidariamente obrigadas: 
 
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato 
gerador da obrigação principal; 
 
II - as pessoas expressamente designadas por lei. 
 
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de 
ordem”. 

 
No caso em análise, não se trata de simples inadimplemento, mas 

de infração fiscal da qual resultou falta de recolhimento do imposto, de acordo com a 
Auditoria Básica do ICMS. 

 
Inconteste, portanto, a sujeição passiva solidária do administrador 

sob cuja responsabilidade ocorreu a infração denunciada pela fiscalização, razão por que 
não o excluo da presente lide. 

 
No mérito, melhor sorte não assiste à recorrente, pois o benefício do 

crédito outorgado em questão está regulamentado pelo artigo 11, inciso V, “b”, 2 e VI, “b”, 
2 do Anexo IX do Decreto 4.852/97, que ora transcrevo para melhor clareza do meu voto, 
“in verbis”: 

 

“Art. 11. Constituem créditos outorgados para efeito de compensação com o 
ICMS devido: 

...................................................................................................................................................;   

V - para o estabelecimento frigorífico ou abatedor, na saída para comercialização 
ou industrialização, de carne fresca, resfriada, congelada, salgada, temperada ou 
salmourada e miúdo comestível resultantes do abate ou da industrialização, em 
seu próprio estabelecimento de asinino, bovino, bufalino, eqüino, muar, ovino, 
caprino, leporídeo e ranídeo adquiridos em operação interna com a isenção de 
que trata o inciso CXVI do art. 6° deste Anexo ou criados pelo beneficiário do 
crédito outorgado ou por produtor rural a ele integrado, o equivalente à aplicação 
de 9% (nove por cento) sobre o valor da respectiva base de cálculo, observado o 
seguinte (Lei nº 13.453/99, art. 1º, I, "c", 1): 

 b) no abate por conta e ordem de terceiro em estabelecimento frigorífico ou 
abatedor, ocorre a aplicação do benefício: 

..................................................................................................................................; 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Rcte/Anexos/ANEXO_09_Beneficio_Fiscal.htm#A6
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_13453.htm


 

2. pelo terceiro encomendante, sobre o valor da base de cálculo da saída dos 
produtos comestíveis promovida pelo mesmo; 

..................................................................................................................................; 

 VI - para o estabelecimento frigorífico ou abatedor, na saída para 
comercialização ou industrialização, de carne fresca, resfriada, congelada, 
salgada, temperada ou salmourada e miúdo comestível resultantes do abate, em 
seu próprio estabelecimento, de ave e suíno adquiridos em operação interna com 
a isenção de que trata o inciso CXVI do art. 6° deste Anexo ou criados pelo 
beneficiário do crédito outorgado ou por produtor rural a ele integrado, o 
equivalente à aplicação de 9% (nove por cento), sobre o valor da respectiva base 
de cálculo, observado o seguinte (Lei nº 13.453/99, art. 1º, I, "c"): 

..................................................................................................................................; 

 b)  no abate por conta e ordem de terceiro em estabelecimento frigorífico ou 
abatedor, ocorre a aplicação do benefício: 

.............................................................................................................................; 

 2. pelo terceiro encomendante, sobre o valor da base de cálculo da saída dos 
produtos comestíveis promovida pelo mesmo; 

  

 
Cristalino, portanto, quanto à não possibilidade de aproveitamento 

do crédito outorgado ora estornado de ofício, pois tal crédito não pode ser utilizado na 
saída de linguiças, pois estas são produtos derivados do processamento industrial da 
carne resultante de abate de bovino ou suíno adquirido neste Estado com o benefício da 
redução na base de cálculo, consoante se infere da leitura dos incisos V e VI do artigo 11 
do anexo IX do Decreto 4.852/97, supratranscrito.  

Analisando os autos, conclui-se que de acordo com a previsão legal 
acima transcrita, o contribuinte não poderia usufruir o benefício fiscal em tela, pois o 
mesmo não se aplica à operação de saídas de linguiça, porque esta é um produto 
originado da industrialização da carne e não a mera carne temperada, como alegado pelo 
sujeito passivo. 

Ademais, o levantamento fiscal está de acordo com as normas legais 
e técnicas de auditoria, tendo sido fundamentado nos documentos e livros próprios da 
empresa.  

Quanto ao pedido de reinclusão do solidário HUGO BORGES DE 
MORAES, não o acolho, nos termos dos artigos 45, XII-A, § 2º do CTE, posto que para a 
consolidação da solidariedade do contabilista é exigido a apuração de sua culpa via o 
devido processo, que a meu ver, como se trata de crime tributário, esta culpa deve ser 
apurada por intermédio de processo criminal. Portanto, como não houve o devido 
processo legal apurando a culpa deste contabilista, entendo que deve ser mantida a sua 
exclusão desta lide. 

  
Com estas fundamentações, rejeito o pedido fazendário de 

reinclusão do solidário HUGO BORGES DE MORAES. No mérito, conheço do recurso 
voluntário, nego-lhe provimento para manter a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração.  

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_13453.htm


 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 16 de fevereiro de 2016. 
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Matéria: Não incidência e benefícios fiscais (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00150/16 
 
Relator: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 
Autor do Voto Vencido: Conselheiro Edson Abrão da Silva 
 

 
EMENTA: RECURSO DO SUJEITO PASSIVO PARA O 
CONSELHO PLENO. PROCESSUAL. NULIDADE POR 
INSEGURANÇA NA DETERMINAÇÃO DA INFRAÇÃO. NÃO 
OCORRÊNCIA. ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS COM 
MÓDULOS PDV. NOTAS FISCAIS QUE NÃO SE PERMITEM SER 
ASSOCIADAS COM CONTRATOS DE EMPREITADA. ATIVIDADE 
INDUSTRIAL DESENVOLVIDA PELA EMPRESA. INCIDÊNCIA DO 
ICMS. PROCEDÊNCIA. RETROATIVIDADE BENIGNA EM 
VIRTUDE DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE MENOS SEVERA.  
 
1. Na prática, conforme fotografias das instalações da empresa, 
verifica-se a existência de maquinário de corte e soldagem e 
estoque de produtos elaborados e em fase de elaboração, 
típicos da consecução da atividade industrial de metalurgia. Os 
distintos contratos, ora sob a forma de empreitada global, ora de 
prestação de serviços com fornecimento de material pelo 
encomendante, verificados em outros processos que tramitam 
nesta Casa, em desfavor da recorrente, indicam que a empresa, 
de forma usual, tem suas atividades norteadas sob diferentes 
espécies de avenças. 
 
2. É consenso que na empreitada não há "venda" de 
mercadorias. A empreitada configura obrigação de "fazer", afeta 
à prestação de serviço, e não obrigação de "dar", afeta à 
circulação de mercadorias.  Entretanto, no particular da 
presente acusação fiscal, a forma como foram emitidas as notas 
fiscais que serviram de supedâneo à autuação fiscal impede que 
se faça liame entre as mercadorias fornecidas e em qual 
situação jurídica - se decorrente de contrato de empreitada ou 
não - tal fornecimento se enquadrou. 
 
3. Na verdade, o que há nos autos são notas fiscais emitidas 
pela autuada que não permitem inferir que os materiais 
fornecidos fazem, de fato, parte de contrato de empreitada, 
levando em consideração o fato de que a empresa também 
desenvolve atividades tipicamente industriais. Importante 
lembrar que ainda que provado que tais materiais são 
decorrentes dessa espécie de avença - empreitada -, a sua 
discriminação é imprescindível. 
 
4. Retroatividade benigna da norma que comine penalidade 
menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua 
prática. Art. 106 do CTN. Nova  penalidade aplicada, advinda da 



 

Lei nº 17519/11, que revogou e substituiu o inciso VIII do art. 71 
do CTE pelo inciso IV-A do mesmo dispositivo. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 23 
de setembro de 2014, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da 
peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração. Foram 
vencedores os Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato, David Fernandes de 
Carvalho, Lidilone Polizeli Bento, Nislene Alves Borges, Antônio Martins da Silva, Célia 
Reis Di Rezende, Heli José da Silva e o Sr. Presidente, Conselheiro Domingos Caruso 
Neto, que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros Edson Abrão da Silva, 
Alcedino Gomes Barbosa, José Luiz Rosa, Aguinaldo Fernandes de Melo, Talita Pimenta 
Félix, Nivaldo José Mendes e Nivaldo Carvelo Carvalho. Quanto ao mérito, por maioria de 
votos, conhecer do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, negar-lhe provimento 
para manter a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração, porém, 
adequando a penalidade para a prevista no art. 71, inciso IV-A do CTE. Foram vencedores 
os Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato, David Fernandes de Carvalho, Lidilone 
Polizeli Bento, Nislene Alves Borges, Antônio Martins da Silva, Célia Reis Di Rezende, Heli 
José da Silva e o Sr. Presidente, Conselheiro Domingos Caruso Neto, que proferiu voto de 
desempate. Vencidos os Conselheiros Edson Abrão da Silva, Alcedino Gomes Barbosa, 
José Luiz Rosa, Aguinaldo Fernandes de Melo, Talita Pimenta Félix, Nivaldo José Mendes 
e Nivaldo Carvelo Carvalho, que votaram conhecendo do recurso, dando-lhe provimento 
para reformar a decisão cameral e considerar improcedente o auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A peça de sustentação deste volume descreve que o sujeito realizou 
saídas de mercadorias - 42 módulos para PDV SHELL em operações interestaduais, por 
meio de documentos fiscais relacionados em planilha anexa, no período de setembro de 
2007 a outubro de 2007, no valor comercial de R$ 106.738,88, com utilização indevida do 
benefício da não incidência, conforme se verifica em carimbo aposto nos documentos 
fiscais emitidos, quando deveria destacar o ICMS nas operações de venda destas 
mercadorias. Em conseqüência, deverá pagar o ICMS na importância de R$ 12.808,67, 
juntamente com penalidade e acréscimos legais incidente sobre a operação, conforme 
apurado em demonstrativo anexo.   

 
A infração relatada abriga-se na disposição dos artigos 11, 40 e 64 

da Lei n° 11.651/91, combinado com o artigo 25, inciso II, do Anexo XIII, do Decreto n° 
4.852/97. A penalidade proposta para o ilícito fiscal descrito é do artigo 71, inciso VIII, 
alínea "c", conjugado com o §9°, inciso I, da Lei n° 11.651/91 com redação da Lei n° 
14.634/2003.  

 
Foram identificados como sujeitos passivos solidários: GILMAR 

LEITE ROSA (fl. 04) e MARIA INEZ DUQUE ROSA (fl. 05), na condição de 
administradores, nos termos do artigo 45, inciso XII, da Lei n° 11.651/91.  

 
Para fins de instrução processual foram anexados ao processo: 

Ordem de Serviço n° 2723/2008 (fl. 05-A), relação de saídas de notas fiscais de módulos 
para PDV SHELL em operações interestaduais (fl. 06), notas explicativas (fls. 07/09-B), 
consulta - histórico dos portes (fl. 10), fotografias do estabelecimento (fls. 11/16), relação 
de saídas de notas fiscais de módulos para PVD SHELL em operações interestaduais (fl. 
17), notas fiscais (fls. 18/54), Registro de saídas, cópia do Anexo V e Registro de 
Apuração do ICMS (fls. 55/103), cópia do contrato de aquisição de mercadorias (fls. 
104/106), cópia do Anexo I - Proposta comercial da contratada, contendo preços unitários 



 

e cronograma de produção (fls. 107/108), cópia da 7ª alteração contratual e consolidação 
do contrato social (fls. 109/113).  

 
Os sujeitos passivos foram intimados em Primeira Instância, 

conforme documentos de fls. 114/119.  
 
Ciente, a empresa autuada ingressa com Impugnação às fls. 121/128 

na qual alega preliminarmente que houve erro no cálculo da multa aplicada e que a 
autoridade fiscal autuante é incompetente para o lançamento porque a empresa é de 
médio porte e, também, por falta do ato do Secretário da Fazenda, nos termos do artigo 
4º, inciso I, alínea "e", da Lei n.º 13.266/98. No mérito, aduz que recolheu o ICMS apurado 
no livro Registro de Apuração (fls. 98 e 101), conforme comprovam DAREs de fl.158. 
Destaca, outrossim, que não há fundamento para exigir o ICMS em operação subsequente 
de prestação de serviço. Colaciona jurisprudência que entende aplicável ao caso (fl. 127). 
Pugna pela improcedência do auto de infração.    

 
A peça defensória veio instruída com a cópia da Procuração (fl. 130), 

cópia da identidade profissional do advogado (fl. 132), cópia dos documentos pessoais do 
solidário Gilmar Leite Rosa (fl. 134), cópia da 9ª alteração contratual (fls. 136/141), 
comprovante de inscrição e de situação cadastral (fl. 142), extrato cadastral (fl. 143), 
formulário de cadastro municipal (fl. 144), certidão de registro e quitação (fls. 145/146), 
Planilha e notas fiscais de venda fora do Estado (fls.148/156), guias de DARE (fl.158) e 
cópia de publicação de intimação por edital (fl.159).    

 
Foi lavrado o Termo de Revelia de fl. 160 em relação aos solidários.  
 
O Julgador Singular prolata a Sentença de nº 8232/2009, às 

fls.162/165, e declara Procedente o auto de infração.     
 
Inicialmente afirma que não se verifica nos autos nenhuma das 

hipóteses de nulidade previstas no artigo 20 da Lei nº 16.469/09.  Esclarece que a multa 
aplicada é calculada e corrigida nos termos dos artigos 63, §4º, 168 e 170, do Código 
Tributário Estadual, de forma que tanto o percentual de 15% aplicado sobre a base de 
cálculo como o de 60% aplicado sobre o imposto, são aplicados sobre os valores 
corrigidos da base de cálculo e do imposto. Não se verifica, portanto, erro de aplicação da 
multa, ou mesmo da atualização do seu valor no tempo. Quanto à incompetência 
funcional, a Impugnante, no exercício de 2007, que coincide com o período dos fatos 
geradores autuados, estava classificada para fins de fiscalização como microempresa e, 
em função disto, não há qualquer óbice para que AFRE I realize o procedimento, conforme 
artigo 4º, inciso I, alínea "b", item 7, da Lei n.º 13.266/98.  Sendo assim, com esses 
argumentos rejeita o pedido de nulidade por incompetência funcional. Traz á baila decisão 
proferida na Primeira Instância do Conselho Administrativo Tributário - CAT, como auxílio 
ao esclarecimento da natureza da operação realizada pela Impugnante, bem como da 
incidência do ICMS nessa operação (fls. 163/164).  

 
Intimações dos autuados quanto à decisão singular, às fls. 166/170. 

Foi lavrado o Termo de Perempção de 171 quanto à solidária Maria Inez Duque Rosa.  
 
Em grau de Recurso Voluntário (fls. 173/180), a empresa autuada e o 

responsável solidário Gilmar Leite Rosa repetem as mesmas alegações feitas na instância 
singular. Pedem, ao final, a improcedência do auto de infração.  

 



 

A Primeira Câmara deste Conselho, por intermédio do Acórdão n° 
660/2012 de fls. 182/190, rejeita a preliminar de incompetência funcional da autoridade 
lançadora, arguida pela autuada.  Também fora afastada a possibilidade de bitributação, 
arguida pela autuada.  Da mesma forma rejeitou a ocorrência de erro de cálculo, arguida 
pela autuada.  Do recurso, quanto ao mérito, conhece-o e nega-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração.      

 
Entendeu o acórdão cameral que no período fiscalizado a autuada 

estava classificada como microempresa, conforme "Consulta Histórico dos Portes" (fl. 10), 
não havendo, portanto qualquer óbice para que AFRE I constitua o crédito tributário. Com 
relação à bitributação arguida pela autuada, ilustra que sobre a mercadoria comercializada 
incide apenas o ICMS, não existindo no caso em apreciação a figura jurídica de 
bitributação. Quanto ao suposto erro de cálculo, anota que o artigo 71, inciso VIII, alínea 
"c", conjugado com o §9°, inciso I, do CTE, citado no auto de infração, estabelece a multa 
de 15% do valor da operação ou da prestação pela utilização indevida de não-incidência 
ou de isenção, podendo ser aumentada de 60% sobre o valor do imposto não pago. No 
tocante à questão meritória, esclarece que o artigo 25, inciso II, do Anexo XIII, do RCTE 
estabelece que o ICMS incide sempre que a empresa de construção promover saída de 
mercadoria de fabricação própria. Ademais, nas saídas interestaduais dos módulos, 
realizadas nos meses de setembro e outubro de 2007, por meio das notas fiscais de fls. 
18/54, a autuada grafou as operações com a não incidência prevista no artigo 26, inciso 
III, do Anexo XIII, do RCTE e além de não terem o destaque do ICMS foram lançadas no 
livro Registro de Saídas (fls. 67) no campo "Operações sem Débito do Imposto" subcampo 
"Isentas ou não Tributadas". E, por tratar-se de saída de mercadoria de fabricação própria, 
realizada pela construtora, há a incidência do ICMS, nos termos do artigo 25, inciso II, do 
Anexo XIII, do RCTE.  

 
A autuada e o solidário foram intimados em 12/04/2012, às 

fls.191/192, a pagar a quantia exigida ou apresentar Recurso ao Conselho Pleno.  
 
Inconformada, a autuada, representada por seu sócio Gilmar Leite 

Rosa, apresenta Recurso ao Conselho Pleno às fls. 195/202, no qual pede 
preliminarmente, seja declarada a nulidade do auto de infração uma vez que se trata de 
nota fiscal de simples remessa e que a documentação comprova que houve o pagamento 
ao erário estadual.  Em razões de mérito, requer a total improcedência do auto de 
infração, uma vez que o procedimento fiscal sequer faz juntar aos autos os comprovantes 
de recolhimento de ICMS devido, o que a Recorrente os faz juntar para considerar 
totalmente improcedente o auto de infração. Menciona que a fiscalização teve acesso aos 
referidos pagamentos e não se manifestou a respeito, no intuito único e exclusivo de 
prejudicar a Recorrente, com a aplicação de multas abusivas. Acrescenta que a 
documentação acostada à presente defesa se trata de notas fiscais de venda fora do 
Estado, as quais demonstram sem sombra de dúvida a regularidade da operação e sua 
repercussão para fins de recolhimento de imposto junto ao erário estadual. Destaca, 
outrossim, que todas as operações de venda de mercadorias fora do estado tiveram o 
ICMS recolhido, pois existia o fato gerador para obrigatoriedade do pagamento do referido 
imposto e que o ICMS recolhido ao erário estadual foi devidamente apurado, conforme 
prova o livro de Registro de Apuração do ICMS nº 06-E de folhas 98 e 101. Acentua que 
no caso em tela, o fiscal não soube se posicionar em relação à qualificação do auto de 
infração tendo redigido a começar como multa e terminando como sonegação de imposto, 
no caso ICMS.   

 
Acosta cópia de planilha relacionada às notas fiscais de venda fora 

do Estado com notas fiscais de simples remessa para local de instalação dos 



 

equipamentos (fls. 204/205), notas fiscais de venda fora do Estado - Código Operação 
CFOP 6.102.0 (fls. 207/212), comprovante de recolhimento ICMS - guias DARE 1.1 (fl. 
214), contrato de aquisição de mercadorias (fls. 215/228), cópia do Anexo I - Proposta 
comercial da contratada contendo preços unitários e cronograma de produção (fls. 
229/230), cópia do Anexo II - condições de fornecimento específicas (fls. 231/232), cópia 
do Anexo III - princípios empresariais do Grupo Shell (fls. 233/235), cópia do Anexo IV - 
Política de segurança, saúde e conservação ambiental do Grupo Shell (fl. 236) e cópia do 
Anexo V - política de substâncias abusivas (fls. 237/242).   

 
O Conselho Pleno mediante o Despacho nº 1129/2012 - CONP de fl. 

245, em face da solicitação de Conselheiro, concede-lhe vista do presente processo, 
ficando o retorno a julgamento marcado para o dia 04/09/2012.    

 
Através da Resolução n° 169/2012 de fls. 246/247, O Conselho 

Administrativo Tributário, em sessão realizada no dia 04/9/2012, resolve, por unanimidade 
de votos, tomar a providência a seguir descrita: Considerando o fato de que há conexão 
desse processo com os de nº 3 0286743 541 21 e 3 0285976 968 68, pois em todos eles 
haveria necessidade de esclarecimento por parte da administração tributária sobre a 
situação da empresa autuada, face à constatação de que houve questionamento da 
competência dos auditores que realizaram o trabalho, dado o fato que foi realizado apenas 
por AFRE I; considerando que o julgamento desses outros processos acima referidos - 3 
0286743 541 21 e 3 0285976 968 68 - em ambos os casos, foi convertido em diligência, 
sendo tomada a providência referida no parágrafo anterior; considerando que a solução 
que for dada aos mesmos se aplica de forma idêntica ao presente processo, e que seria 
desnecessária a sua remessa, resolve promover o sobrestamento de seu julgamento, para 
quando houver a devida manifestação da administração tributária naqueles casos, sendo 
então possível a apreciação de todos, de forma conjunta.   

 
O Conselho Pleno mediante Despacho n° 1322/2013 de fl. 254, em 

face da ausência justificada do Relator de problema de saúde, determina a retirada do 
presente processo da pauta de julgamento, e o seu encaminhamento ao Setor de Apoio à 
Segunda Instância - SEASI, para que seja redistribuído.   

 
Mediante Despacho n° 2388/2013 -CONP, fl. 263, o Presidente 

determinou adiamento do julgamento em vista da expectativa de que a sessão 
ultrapassará quatro horas de julgamento, nos termos do §2° do art. 22, I do Decreto 
6930/09, ficando o retorno marcado para o dia 10/10/2013. 

 
Em seguida, o Conselho Administrativo Tributário, pela Resolução 

111/2013, fls. 264/265, resolve, por maioria de votos, encaminhar os autos à Delegacia 
Fiscal de Origem, para que seu titular determine que seja intimado o contribuinte para 
apresentar no prazo de 30 dias, as notas originais de aquisição/entradas dos insumos 
utilizados na produção dos mercadorias ora consideradas como industrializadas pelo fisco, 
acompanhado de demonstrativo, correlacionados os insumos das notas de 
aquisição/entradas e as de saídas anexas nos autos, demonstrando o número da nota, o 
valor do crédito mês a mês; Atendendo ao pedido de apresentação das notas fiscais, que 
seja determinado que auditor fiscal proceda conferência do demonstrativo elaborado pelo 
contribuinte, e se dele discordar, proceda à elaboração de novo demonstrativo dos 
créditos, relacionando o número da nota fiscal, o valor do crédito, compensando mês a 
mês no demonstrativo, considerando os débitos, os créditos e o ICMS devido, para fins de 
instrução de julgamento do processo.  

 



 

Os autos retornaram com a manifestação do Revisor, tendo sido 
anexada às folhas 267/375, sendo intimados os sujeitos passivos como o pedido pelas 
folhas 276/277.  

 
É o Relatório. 
 

V O T O 

 
Sobre a atividade desenvolvida pela empresa. 
 
A empresa recorrente sempre foi cadastrada sob o CNAE fiscal nº 

4120-4/00. A classificação fiscal supracitada, realizada pela Comissão Nacional de 
Classificação – CONCLA109, estabelece nesta subclasse as seguintes atividades: 

 

 A construção de edifícios residenciais de qualquer tipo; 

 A construção de edifícios comerciais de qualquer tipo; 

 A construção de edifícios destinados a outros usos específicos; 

 A construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões 
industriais, etc). 
 
O mesmo item ressalva que há atividades que não se incluem 

no referido código, a saber: 
 

 A fabricação e a montagem de casas de madeira (1622-6/01), 
de concreto (2330-3/04) ou de estrutura metálica (2511-0/00), pré-moldadas ou pré-
fabricadas, quando realizadas pelo próprio fabricante; 

 A fabricação de estruturas metálicas (2511-0/00); 

 As obras de instalações elétricas (4321-5/00), hidráulicas, 
sanitárias e de gás (4322-3/01), etc. 

 Os serviços de acabamento da construção (43.30-4); 

 A execução de edifícios industriais e outros por contrato de 
construção por administração (4399-1/01); 

 Os serviços especializados de arquitetura (projetos 
arquitetônicos, urbanísticos e paisagísticos) (7111-1/00); 

 Os serviços especializados de engenharia (concepção de 
projetos estruturais e de instalações, supervisão e gerenciamento de 
projetos de construção) (7112-0/00). 
 
De outra monta, segundo a cláusula terceira de seu Contrato Social 

(fls. 111 dos autos), o objeto social da empresa é “a construção de coberturas metálicas, 
construção civil em geral e manifestação visual em postos de combustíveis”. 

 
De plano, percebe-se que umas das atividades executadas pela 

empresa – a fabricação de estruturas metálicas – não está inserida no rol de atividades 
contempladas no CNAE fiscal nº 4120-4/00 – construção de edifícios, na qual a mesma se 
encontra cadastrada, possuindo, portanto, classificação à parte. 

 
Na prática, conforme fotografias das instalações da empresa, 

verifica-se a existência de maquinário de corte e soldagem e estoque de produtos 
elaborados e em fase de elaboração, típicos da consecução da atividade industrial de 
metalurgia. 
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Os distintos contratos, ora sob a forma de empreitada global, ora de 

prestação de serviços com fornecimento de material pelo encomendante, verificados em 
outros processos que tramitam nesta Casa, em desfavor da recorrente, indicam que a 
empresa, de forma usual, tem suas atividades norteadas sob diferentes espécies de 
avenças. 

 
Sobre o conjunto probatório apresentado pelo Fisco. 
 

A instrução Fazendária se estriba fundamentalmente em: 1) notas 

explicativas, 2) notas fiscais de saídas interestaduais de “módulo para pdv SHELL”, emitidas pelo 

sujeito passivo, 3) levantamento fiscal, 4) cópias de contratos de prestação de serviços e 5) cópias do 

Livro de Registro de Apuração do ICMS, 6) fotografias do espaço físico onde se situa a empresa. 

 

As notas fiscais emitidas pelo sujeito passivo, cujas cópias integram os 

presentes autos, tendo sido parte componente da acusação Fazendária, têm característica uniforme, 

seguindo o mesmo padrão de emissão, nos seguintes moldes:  

 

 Destinam produtos para diversas empresas, todas localizadas em 
outras unidades da Federação, sob o CFOP 6.949 - saídas ou prestação 
de serviços interestaduais não especificadas. 

 Discriminam, unicamente, o produto, “módulo para PDV Shell”. 

 Mencionam a expressão “isento de ICMS, conforme art. 26, III do Anexo 
XIII do RCTE”. 

 
O levantamento fiscal, por seu turno, inserido às fls. 6 dos autos, 

cuja conclusão ampara o presente lançamento, relaciona todas as notas fiscais emitidas 
com as características acima descritas e aufere o ICMS decorrente da aplicação da 
alíquota de 12% sobre os respectivos valores. 

 
O Livro de Registro de Apuração, cujas cópias também foram 

anexadas, induz à compreensão dos argumentos expendidos em notas explicativas pela 
Autoridade fiscal, cuja linha de acusação infere a qualidade de contribuinte do ICMS, 
imputável ao sujeito passivo nestes autos. 

 
Finalmente, as fotografias do local do estabelecimento do sujeito 

passivo apontam para a existência de produtos em elaboração e maquinário próprio de 
atividade industrial. 

 
Sobre o conjunto probatório apresentado pelo sujeito passivo. 
 
Nas fases singular e cameral, as peças defensórias do sujeito 

passivo nortearam-se pela defesa quanto à matéria de direito, mais especificadamente 
acerca de sua condição de não-contribuinte, não sujeito ao ICMS.  

 
Busca relacionar as notas fiscais emitidas sob o código 6.949, emitidas 

sem tributação e que compuseram o objeto da imposição fiscal, com notas fiscais emitidas sob o 

código 6.102, tributadas. Obtempero que, a exemplo das notas fiscais 17857 e 17870, dois dos 

documentos para os quais se pretende o inter-relacionamento (fls. 148, 151), não se vislumbra 

vínculo algum passível de aceitação, haja vista que nem mesmo os destinatários, datas e valores são 

coincidentes. De fato, não consta, no corpo de tais notas fiscais, qualquer menção passível de 

vincula-las a algum contrato de prestação de serviços de empreitada. Reitere-se que tais notas fiscais 



 

também não são mencionadas reciprocamente nas notas fiscais de saídas sob o código 6.102, 

emitidas pela empresa. 

 

Em fase plenária, o sujeito passivo reitera que não comercializa, não 

revende, produz ou industrializa, sendo apenas prestadora de serviços.  

 
Sobre a legislação aplicável. 
 
Segundo dispõe o Código Civil Brasileiro110, “O empreiteiro de uma 

obra pode contribuir para ela só com seu trabalho ou com ele e os materiais”. 
 
Sob o aspecto tributário, a distinção pode tomar relevância porquanto 

a empreitada de lavor, na qual o empreiteiro contribui para a obra tão-somente com a sua 
prestação de serviços não envolve a circulação de mercadorias a serem empregadas na 
obra, em seu próprio nome, ao contrário da empreitada mista ou global, a cuja prestação 
de serviço se agrega o fornecimento dos materiais. Tal fornecimento, entretanto, 
constituiria obrigação de “fazer” e não de “dar”, dissociando-se, dessarte, do campo de 
incidência do ICMS, conforme posição reiteradamente exposta no STJ, conforme se verá 
adiante. 

 
Importa, a priori, perscrutar o alcance e aplicação dos dispositivos 

que norteiam as atividades associadas à construção civil, discriminadas no capítulo VI do 
Anexo XIII do RCTE, o qual estabelece procedimentos especiais aplicáveis a 
determinadas atividades econômicas. 

 
O art. 24 do referido Anexo define expressamente quais os tipos de 

atividades podem ser consideradas como construção civil, nos seguintes termos: 
 
“Art. 24. Considera-se empresa de construção civil, para fins de 
inscrição e cumprimento das demais obrigações fiscais previstas 
neste anexo, toda pessoa, natural ou jurídica, que executar obra de 
construção civil ou hidráulica, promovendo a circulação de 
mercadoria em seu próprio nome ou de terceiro. 
Parágrafo único. Entende-se por obra de construção civil as adiante 
relacionadas, quando decorrentes de obras de engenharia civil: 
I - construção, demolição, reforma ou reparação de prédio ou de 
outras edificações; 
......................................................................................................................... 
VII - execução de obra de montagem e construção de estrutura em 
geral.” 

 
Em suas atividades ordinárias, as empresas de construção civil 

somente estarão sujeitas à incidência do ICMS nas situações descritas no art. 25, in 
verbis: 

 
“Art. 25. O ICMS incide sempre que a empresa de construção 
promover saída de mercadoria: 
I - decorrente de obra executada ou de demolição, inclusive sobra e 
resíduo, quando destinados a terceiro; 
II - de fabricação própria.” (grifamos) 

 
Estarão, ademais, fora do campo de incidência do ICMS as 

operações descritas no art. 26, nos seguintes termos: 

                                            
110 art. 610 CCB. 



 

 
“Art. 26. O ICMS não incide sobre: 
I - a movimentação de máquina, veículo, ferramenta e utensílio para 
prestação de serviço na obra, desde que devam retornar ao 
estabelecimento remetente; 
II - o fornecimento de material adquirido de terceiro, quando efetuado 
em decorrência de contrato de empreitada ou de subempreitada; 
III - a movimentação de material, a que se refere o inciso anterior entre 
o estabelecimento fornecedor e a obra, ou de uma para outra obra; 
IV - o fornecimento de material produzido no canteiro de obra.” 
(grifamos) 

 
Obtempera-se, ainda, conforme exporei a seguir, que mesmo quanto 

ao fornecimento do material produzido fora do canteiro de obras, a posição reiterada do 
STJ é no sentido de que se os tais foram fabricados sob encomenda para atender a 
projeto específico, mediante contrato de empreitada, para serem montados na obra, não é 
de se incidir o ICMS, conforme se entendeu quanto aos pré-moldados. 

 
De outra monta, discorrendo sobre as obrigações impostas às 

construtoras, os arts. 28 e 29 estabelecem o seguinte: 
 

“Art. 28. A entrada de mercadoria em estabelecimento de empresa de 
construção que mantenha estoque para exclusivo emprego em obra 
contratada por empreitada ou subempreitada não dá direito a crédito. 

Parágrafo único. O estabelecimento da construtora 
que efetuar venda ao público, sempre que realizar remessa para a obra que 
executar, deve estornar o crédito correspondente à respectiva entrada, na 
forma prevista neste regulamento.” 

 
“Art. 29. A construtora é obrigada a emitir nota fiscal, sempre que 
promover saída de mercadoria ou a transmissão da propriedade desta. 
......................................................................................................................... 
 

§ 2º Tratando-se de operação não sujeita ao ICMS, a movimentação de 
material e outros bens móveis entre estabelecimentos do mesmo 
titular, entre estes e as obras, ou de uma para outra obra, deve ser 
feita mediante talonário de série distinta, indicando-se o local de 
procedência e de destino, com emissão de nota fiscal consignando 
como natureza da operação SIMPLES REMESSA, que não dá origem a 
qualquer débito ou crédito do imposto. 
 

§ 4º O material adquirido de terceiro pode ser remetido pelo fornecedor 

diretamente à obra, desde que no documento emitido pelo remetente constem o 

nome, o endereço e os números de inscrição, estadual e no CGC/MF, da empresa 

construtora, bem como a indicação expressa do local da obra onde deve ser 

entregue o material.” 

 

Referidos artigos, apreciados em conjunto com o art. 26, II, são bastante 
esclarecedores quanto à matéria analisada. O estabelecimento de 
construtora que não operar exclusivamente com obrigação de “fazer”, ou 
seja, que também operar com a circulação de mercadorias, deve ser 
tratado como contribuinte do imposto, nos termos do caput do art. 28. Os 
parágrafos transcritos do art. 29, por seu turno, somente são aplicáveis às 
empresas que exclusivamente atuem na qualidade de empreiteiras. 

 



 

A Lei complementar 116/03 incluiu em seu rol de prestações de 
serviços sujeitos ao ISS o item 7.02, que estabelece o seguinte acerca da instalação e 
montagem, por contrato de empreitada, de produtos, peças e equipamentos: 

 
“7.02 – Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, 
de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras 
semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, 
drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a 
instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o 
fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços 
fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS)”. 
(grifamos) 

 

Portanto, a obrigação de inscrever-se no cadastro de contribuintes 
irá, logicamente, depender das atividades desenvolvidas pela construtora e incorporadora. 
Se não promover a circulação de mercadorias, com atividades exclusivamente de 
prestação de serviços, não haverá tal obrigação. Sequer estará sujeita ao recolhimento do 
diferencial de alíquotas em suas aquisições de materiais.  

 

Ao contrário, caso se imiscua em sua atividade principal atividades 
inerentes ao comércio ou indústria, deverá inscrever-se e adotar todas as demais medidas 
impostas aos contribuintes em geral. A ressalva do item 7.02 acima transcrito é justamente 
pelo fato de o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do 
local da prestação dos serviços configurar típica atividade industrial (vide os grifos nos 
dispositivos retrotranscritos). Em suma, se a empresa atua como fornecedora de 
mercadorias (obrigação de dar) e não apenas como prestadora de serviços (obrigação de 
fazer), é de se incidir o ICMS sobre a respectiva operação. 

 

Reforça a ressalva à incidência do ICMS, feita na parte final do item, 
o que assevera o art. 7º §2º da mesma lei: 

 

“Art. 7o A base de cálculo do imposto é o preço do serviço. 
§ 2o Não se incluem na base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza: 
I - o valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços 
previstos nos itens 7.02 e 7.05 da lista de serviços anexa a esta Lei 
Complementar;” 

 
Nestes autos, importar perscrutar se a cobrança do ICMS, 

decorrente das operações interestaduais realizadas sob o código 6.949, existente nas 
notas fiscais de emissão da recorrente, se legitima pela exceção descrita no item 7.02 da 
lista de serviços.  

 
Importa, portanto, saber se tais produtos foram fornecidos para 

atender a projeto específico inserto em contrato de empreitada, o que excluiria a cobrança 
ICMS, conforme jurisprudência pacífica do STJ.  

 
É consenso que na empreitada não há “venda” de mercadorias. A 

empreitada configura obrigação de “fazer”, afeta à prestação de serviço, e não obrigação 
de “dar”, afeta à circulação de mercadorias.  Entretanto, no particular da presente 
acusação fiscal, a forma como foram emitidas as notas fiscais que serviram de supedâneo 



 

à autuação fiscal impede que se faça liame entre as mercadorias fornecidas e em qual 
situação jurídica – se decorrente de contrato de empreitada ou não - tal fornecimento se 
enquadrou. 

 
A priori, para que se justifique a aplicação das normas de não-

incidência do ICMS, decorrentes da existência de contrato de empreitada, seria necessário 
que o sujeito passivo, por ocasião da emissão das notas fiscais, discriminasse a natureza 
das operações em que foram inseridos tais materiais. 

 
Na verdade, o que há nos autos são notas fiscais emitidas pela 

autuada que não permitem inferir que os materiais fornecidos fazem, de fato, parte de 
contrato de empreitada, levando em consideração o fato de que a empresa também 
desenvolve atividades tipicamente industriais. Importante lembrar que ainda que provado 
que tais materiais são decorrentes dessa espécie de avença - empreitada -, a sua 
discriminação é imprescindível, haja vista que: 

 
1) se os materiais não sofrem nenhum tipo de processo industrial, ou 

seja, se não foram produzidos pelo empreiteiro, não haveria que se falar em ICMS. Da 
mesma forma, não haveria incidência do ICMS se os mesmos correspondessem a 
materiais produzidos dentro do canteiro de obras; 

 
2) o ICMS somente incidirá na hipótese de terem sido os materiais 

produzidos fora do canteiro de obras, também observada a decisão do STJ que constitui 
exceção a tal tratamento. 

 
Ora, da forma como a recorrente emitiu suas notas fiscais, com a 

não-discriminação dos contratos a que se referiam - inviabilizando inclusive a aferição 
fiscal acima descrita -, autorizou-se o Fisco a cobrar o ICMS de tais materiais.  

 
Com efeito, as fotografias do interior do estabelecimento apontam 

para a existência de atividade tipicamente industrial, desenvolvida pela autuada ou, no 
mínimo, material que é produzido fora do canteiro de obras. Ambas as hipóteses induzem 
a cobrança do ICMS, nos termos da parte final do item 7.02 da lista de serviços, ou pelo 
fato de incidir o ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos 
pertencentes à mesma empresa, nos termos do art. 13, I do CTE-GO111. 

 
Outras notas fiscais apontadas pelo sujeito passivo, emitidas sob o 

CFOP nº 6.102, tributadas, não produzem o liame necessário com as notas fiscais de sua 
emissão sob o código 6.949, que compuseram o bojo probatório inicial, haja vista que 
também não mencionam a que contrato de empreitada ou obra a que supostamente se 
refeririam. 

 
Fica afastada, neste particular, qualquer possibilidade de nulidade 

por insegurança na determinação da infração. 
 
Assevero que a decisão cameral se encontra alinhada às reiteradas 

decisões do STJ acerca da não-incidência do ICMS sobre pré-moldados. 
 
A decisão que podemos tomar como paradigma para as que lhe 

sucederam foi a constante do REsp nº 40356/SP, da 2a Turma. 
 

                                            
111 Art. 13. Ocorre o fato gerador do imposto, no momento: I - da saída de mercadoria de estabelecimento 

de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo contribuinte; 



 

Na oportunidade, discutiu-se se empresa de construção civil que 
fornecia material produzido fora do local da obra, mediante fundição de peças de concreto 
pré-moldadas, tudo conforme projeto específico, mediante contrato de empreitada, era ou 
não sujeito passivo do ICMS nestas operações.  

 
Ato seqüente, esse material era montado na obra, com mão-de-obra 

própria da empreiteira. 
 
As conclusões do Ministro Relator trouxeram as seguintes 

ponderações: 
 

“Na verdade a autora não fornece (no sentido de 
comercializar) aos seus contratantes as peças pré-moldadas que produz 
para aplicá-las especificamente nas edificações contratadas. Apenas as 
transporta, após confecciona-las, a fim de monta-las no local da obra, de 
acordo com o projeto previamente estabelecido. 

Admitindo-se, ‘ad argumentandum’, que a autora, 
após a elaboração do projeto aprovado pelo contratando e providências 
iniciais de fundações etc, transportasse o material necessário (cimento, 
brita, ferro etc), como fazem as empreiteiras comuns, para confeccionar os 
pré-moldados no local da obra, neste caso não sofreria a incidência do 
ICM, conforme entendimento assente no STF e neste STJ (Resps. 8296-
RJ, 49-401-0-RJ). 

Mas, pelo que consta dos autos, ela se dedica a 
construções de grande porte pelo sistema de pré-moldados, havendo 
impossibilidade física e técnica de serem produzidas as peças de 
montagem da edificação no próprio local da obra, por isso que se vale de 
suas instalações, onde dispõe dos recursos necessários à confecção dos 
pré-moldados, transportando-os, depois, para finalização do projeto. Assim, 
as peças transportadas para nada mais servem a não ser para a obra a que 
se destinam especificamente; não possuem valor individualizado para 
comercialização; não são transferidas separadamente para o contratante 
independente da construção do edifício no seu todo, não podendo sofrer a 
incidência do ICM. 

 (...) Seria diferente se a recorrente se dedicasse ao 
fabrico dessas peças e as fornecesse a outros construtores para emprega-
las na montagem das construções ou que fossem, eventualmente, por ela 
própria montadas. Aí, sim, haveria fornecimento de mercadoria com valor 
preestabelecido, cuja circulação atrairia a incidência o imposto em causa. 

(...) ‘Data venia’, consoante afirmado na sentença e 
apurado em perícia técnica, a recorrente se ativa em construções de 
grande porte, sob regime de empreitada global, que envolvem desde o 
projeto inicial, estudo do terreno, cálculos estruturais, fundações etc, etc, e 
não se pode dizer que a confecção de peças pré-moldadas e sua entrega 
para montagem final da edificação preponderem sobre todo o trabalho de 
engenharia executado e do qual essas peças dependem”. 

 
Em harmonia com a decisão transcrita, obtempero que, ao contrário do 

que asseverou a empresa recorrente, a decisão cameral recorrida não peca por violar a orientação do 

STJ. Absolutamente. Simplesmente pelo fato de que a empresa não logrou comprovar de que os 

materiais fornecidos são parte integrante de contratos de empreitada. Além disso, mesmo se o 

fossem, não provou sequer que tais materiais fornecidos são parte integrante de projeto específico, 

de forma que lhe dê contorno de individualidade para cada encomendante. 

 

De fato, a empresa sequer consegue vincular adequadamente a 
emissão das notas fiscais insertas na inicial com a existência de contratos de empreitada 



 

específicos para tais operações. Além do mais - e apenas cerrando fileira com a linha de 
raciocínio exposta no aresto do STJ - se há trabalho intelectual específico para a 
construção de totens e estruturas metálicas, não vislumbro que tal possa prevalecer sobre 
o material empregado na sua montagem, nos termos do voto acima transcrito. 

 
Disso tudo, perdura a seguinte realidade probatória nos autos: 
 

 A existência de produtos industrializados e em fase de 
industrialização no recinto da empresa recorrente, induzindo 
que a mesma também opera com atividade industrial; 

 A emissão de documentos fiscais de saída indicando o 
fornecimento de “módulos de PDV”, sem identificação da 
natureza de tal operação, se vinculada ou não a contrato de 
empreitada; 

 A produção de materiais fora do local da obra civil; 

 A omissão da empresa em provar adequadamente a relação 
entre os materiais fornecidos e os supostos contratos de 
empreitada; 

 O objeto social da empresa, descrito em contrato social, tendo 
como um de seus objetivos a “construção de coberturas 
metálicas”, além de sua própria razão social, que insere a 
atividade industrial como um de seus objetos sociais. 

 
Uma vez consideradas tributadas as operações interestaduais, o 

sujeito passivo faria jus ao crédito pelas entradas das referidas mercadorias, nos termos 
dos arts. 58 do CTE-GO e 45, II do Anexo VIII do RCTE. Esse fora o motivo da resolução 
plenária nº 111/13, a qual não restara cumprida uma vez que o sujeito passivo não 
apresentara os documentos e demonstrativos que ali foram requeridos. 

 
Sob tais fundamentos, reputo acertada a decisão cameral, motivo 

pelo qual nego provimento ao presente recurso para mantê-la, na íntegra. Altero, 
entretanto, a penalidade aplicada, por força da retroatividade benigna advinda da Lei nº 
17519/11, que revogou e substituiu o inciso VIII do art. 71 do CTE pelo inciso IV-A do 
mesmo dispositivo. 

 
V O T O   V E N C I D O 

 
A causa da constituição do crédito tributário pelo lançamento de 

ofício sinaliza que o sujeito passivo realizou saídas de mercadorias em operações 
interestaduais, sob cobertura de documentos fiscais listados em planilhas anexa, no valor 
comercial de R$ 106.738,88 (cento e seis mil, setecentos e trinta e oito reais e oitenta e 
oito centavos), com utilização indevida de benefício fiscal da não incidência, conforme 
carimbo aposto nos documentos ficais examinados, sem o destaque do ICMS das 
mercadorias vendidas no período fiscalizado no valor de R$ 12.808,67 (doze mil, 
oitocentos e oito reais e sessenta e sete centavos) mais os acréscimos legais. 

 
Obs.: 10 MODULOS X R$ 2.116,80 =21.168,00 (Demanda Estim. De 10 Un. 
          32 MODULOS X R$ 2.674,09 =85.570,88 (Demanda Estim. De 69 Un. 
Total 42 MODULOS = R$ 106.738,88. O valor dos MODULOS foi extraído do Contrato de 
Aquisição de Mercadorias entre a SHELL e a autuada. 
 

Para o julgamento deste processo, firmei o entendimento de que a 
decisão proferida pela Câmara Julgadora, que definiu a autuação ao considerar 



 

procedente o auto de infração, deve ser reformada, visto que o sujeito passivo comprovou 
ser a sua atividade comercial de prestação de serviço, executado sob contrato. 

 
No número 2 das Notas Explicativas, a fiscalização pontuou que: 
 
“Em visita in loco à empresa, constatamos esta ser de fato uma 

indústria metalúrgica, valendo-se da atividade industrial para cumprir seus contratos com 
terceiros. De forma a comprovar as atividades industriais da empresa, anexamos aos 
autos fotos do parte industrial onde claramente observamos: 

 
a – os equipamentos e maquinaria (máquinas de solda, talha, entre 

outros) destinados a elaboração dos produtos fornecimentos pela indústria para 
cumprimento dos contratos assumidos; 

 
b – o almoxarifado da empresa com estoques de materiais a serem 

usados no processo de execução dos produtos fabricados pela indústria e enviados aos 
locais de fixação para montagem; 

 
c – produtos como: treliças de aço, módulos de identificação de 

postos de combustíveis e outras peças em fases diversas de sua produção (soldagem, 
pintura, acabamento), bem como peças embaladas para o transporte aos locais par  e 
montagem”, fls. 07 e 08. 

 
Essa pontuação mostra que a fiscalização, ao examinar os 

documentos e os livros fiscais da empresa constatou que ela cumpre seus contratos com 
terceiros de prestação de serviço de industrialização de estruturas metálicas e outras 
peças e partes e que os produtos acabados serão montados no local determinado pelo 
contratante do produto. 

 
Esses registros evidenciam que o sujeito passivo, mediante contrato, 

executa o processo de industrialização de peças e partes para serem montadas no 
estabelecimento contratante e que o produto fornecido é industrializado com observância 
na encomenda de terceiros, a qual obedece as medidas, a espessura do produto, o 
formato, a largura, a altura e outros fatores que forem necessários para a montagem no 
local da obra, tudo conforme cláusulas contratuais.    

 
Renomados doutrinadores, ensinam que a execução do processo 

industrial para atendimento de obras contratadas, ainda que envolva o fornecimento de 
mercadorias, não gera a incidência do ICMS e sim do ISSQN. Ensinam, ainda, que a 
execução do produto industrializado sob contrato de prestação de serviço, muita vez não é 
trabalhado no local da execução da obra, mas no estabelecimento industrial que utiliza de 
maquinário pesado, o que gera a exigência do imposto municipal tão somente. Igual 
entendimento é dado para a movimentação das peças e partes industrializadas para 
serem montadas em instalações na obra construída pela indústria da construção civil. 

 
Sob esse tipo de comercialização de produtos industrializados, o art. 

26 do Anexo XIII do Decreto nº 4.852/97, disciplina: 
 
Art. 26.O ICMS não incide sobre: 
 
I - a movimentação de máquina, veículo, ferramenta e utensílio para 
prestação de serviço na obra, desde que devam retornar ao 
estabelecimento remetente; 
 



 

II - o fornecimento de material adquirido de terceiro, quando efetuado em 
decorrência de contrato de empreitada ou de subempreitada; 
 
III - a movimentação de material, a que se refere o inciso anterior entre o 
estabelecimento fornecedor e a obra, ou de uma para outra obra; 
 
IV - o fornecimento de material produzido no canteiro de obra. 

 
Diante do exposto e da regra do artigo supra transcrito vejo que a 

exigência do ICMS descrito no auto de infração não é devido, situação que me levou a 
requerer a elaboração deste voto vencido.  

 
Com esse convencimento e, ao votar, conheço do recurso, dou-lhe 

provimento para reformar a decisão cameral e considerar improcedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 23 de fevereiro de 2016. 
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Matéria: Não incidência e benefícios fiscais (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00151/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 
Autor do Voto Vencido: Conselheiro Edson Abrão da Silva 
 

 
EMENTA: RECURSO DO CONTRIBUINTE E DA FAZENDA PARA 
O CONSELHO PLENO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO AO 
DIREITO DE DEFESA E INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL. 
DECISÃO CAMERAL UNÂNIME. NÃO CONHECIMENTO. 
DECADÊNCIA. NÃO-OCORRÊNCIA.  VÍCIO FORMAL 
DECLARADO EM LANÇAMENTO ANTERIOR. CONTAGEM DO 
PRAZO DE ACORDO COM O ART. 173, II DO CTN. REINCLUSÃO 
DO SOLIDÁRIO SÓCIO-ADMINISTRADOR. ART. 45, XII DO CTE.  
ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS COM MERCADORIAS 
DIVERSAS. APLICAÇÃO DE NÃO-INCIDÊNCIA. NOTAS FISCAIS 
QUE NÃO SE PERMITEM SER ASSOCIADAS COM CONTRATOS 
DE EMPREITADA. ATIVIDADE INDUSTRIAL DESENVOLVIDA 
PELA EMPRESA. INCIDÊNCIA DO ICMS. PROCEDÊNCIA. 
RETROATIVIDADE BENIGNA EM VIRTUDE DE APLICAÇÃO DE 
PENALIDADE MENOS SEVERA. 
 
 
1. O recurso consubstancia medida da parte que se viu 
prejudicada em decisão administrativa/ judicial, com vistas ao 
reexame das questões que ali foram apreciadas.  Entretanto, 
existem condições de admissibilidade que necessitam estar 
presentes para que o pedido seja conhecido. A decisão cameral 
fora tomada por unanimidade quanto às preliminares de 
cerceamento ao direito de defesa e incompetência funcional. 
Não conhecimento na presente fase plenária. Art. 41, II da Lei nº 
16469/09. 
 
2. O lançamento anterior não observou o procedimento previsto 
em lei e nos roteiros de fiscalização, no que tangia ao período 
de referência e à capitulação da pena, de forma indevida nas 
duas hipóteses. Se o acórdão anterior, que tratou do 
procedimento fiscal anulado, decidiu no sentido de que o vício é 
formal, não se pode, a pretexto de abarcar o que supostamente 
assevera parte da doutrina, simplesmente atropelar a produção 
da coisa julgada naqueles autos e reclassificar aquela nulidade 
como vício material ou, ainda, em abordagem com ainda maior 
gravame, imputar o primeiro lançamento como inexistente. O ato 
nulo, a par de ser assim qualificado, pode desencadear efeitos 
jurídicos, nisso se diferenciando do ato inexistente. Não se 
poderia explicar de outra forma o novo prazo de decadência 
conferido à prática de ato nulo,  por força do art. 173, II do CTN. 
 
3. Na prática, conforme fotografias das instalações da empresa, 
verifica-se a existência de maquinário de corte e soldagem e 



 

estoque de produtos elaborados e em fase de elaboração, 
típicos da consecução da atividade industrial de metalurgia. Os 
distintos contratos, ora sob a forma de empreitada global, ora de 
prestação de serviços com fornecimento de material pelo 
encomendante, verificados em outros processos que tramitam 
nesta Casa, em desfavor da recorrente, indicam que a empresa, 
de forma usual, tem suas atividades norteadas sob diferentes 
espécies de avenças. 
 
4. É consenso que na empreitada não há "venda" de 
mercadorias. A empreitada configura obrigação de "fazer", afeta 
à prestação de serviço, e não obrigação de "dar", afeta à 
circulação de mercadorias.  Entretanto, no particular da 
presente acusação fiscal, a forma como foram emitidas as notas 
fiscais que serviram de supedâneo à autuação fiscal impede que 
se faça liame entre as mercadorias fornecidas e em qual 
situação jurídica - se decorrente de contrato de empreitada ou 
não - tal fornecimento se enquadrou. 
 
5. Há total subsunção do "interesse comum" descrito no art. 45 
do CTE e a qualidade de administradores, detentores psíquicos 
dos rumos a serem tomados pela empresa. Responderão, 
portanto, pelo ICMS decorrente do lançamento e a multa 
pecuniária que lhe for correspondente. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 23 
de setembro de 2014, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade, feita pelo Conselheiro Relator, em relação às preliminares de nulidade 
por cerceamento do direito de defesa e por incompetência funcional, arguidas pelo sujeito 
passivo, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09. Participaram do julgamento os Conselheiros José Pereira 
D'abadia, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Alcedino Gomes 
Barbosa, David Fernandes de Carvalho, José Luiz Rosa, Lidilone Polizeli Bento, Nislene 
Alves Borges, Aguinaldo Fernandes de Melo, Talita Pimenta Félix, Antônio Martins da 
Silva, Nivaldo José Mendes, Célia Reis Di Rezende e Heli José da Silva. Por maioria de 
votos, conhecer do recurso da Fazenda Pública para o Conselho Pleno, dar-lhe 
provimento para reincluir na lide o solidário GILMAR LEITE ROSA. Foram vencedores os 
Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato, David Fernandes de Carvalho, Lidilone 
Polizeli Bento, Nislene Alves Borges, Antônio Martins da Silva, Célia Reis Di Rezende, Heli 
José da Silva e o Sr. Presidente, Conselheiro Domingos Caruso Neto, que proferiu voto de 
desempate. Vencidos os Conselheiros José Pereira D'abadia, Edson Abrão da Silva, 
Alcedino Gomes Barbosa, José Luiz Rosa, Aguinaldo Fernandes de Melo, Talita Pimenta 
Félix e Nivaldo José Mendes, que votaram conhecendo do recurso, negando-lhe 
provimento para manter a exclusão do solidário da lide. Também, por maioria de votos, 
rejeitar a preliminar de decadência, arguida pelo sujeito passivo. Foram vencedores os 
Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato, David Fernandes de Carvalho, Lidilone 
Polizeli Bento, Nislene Alves Borges, Antônio Martins da Silva, Célia Reis Di Rezende, Heli 
José da Silva e o Sr. Presidente, Conselheiro Domingos Caruso Neto, que proferiu voto de 
desempate. Vencidos os Conselheiros José Pereira D'abadia, Edson Abrão da Silva, 
Alcedino Gomes Barbosa, José Luiz Rosa, Aguinaldo Fernandes de Melo, Talita Pimenta 
Félix e Nivaldo José Mendes. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso 
do Contribuinte para o Conselho Pleno, negar-lhe provimento para manter a decisão 
cameral que considerou procedente o auto de infração, porém, adequando a penalidade 



 

para a prevista no art. 71, inciso IV-A do CTE. Foram vencedores os Conselheiros Victor 
Augusto de Faria Morato, David Fernandes de Carvalho, Lidilone Polizeli Bento, Nislene 
Alves Borges, Antônio Martins da Silva, Célia Reis Di Rezende, Heli José da Silva e o Sr. 
Presidente, Conselheiro Domingos Caruso Neto, que proferiu voto de desempate. 
Vencidos os Conselheiros José Pereira D'abadia, Edson Abrão da Silva, Alcedino Gomes 
Barbosa, José Luiz Rosa, Aguinaldo Fernandes de Melo, Talita Pimenta Félix e Nivaldo 
José Mendes, que votaram conhecendo do recurso, dando-lhe provimento para reformar a 
decisão cameral e considerar improcedente o auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Versam os autos sobre a acusação, pelo Fisco, de que o sujeito 
passivo realizou saídas de mercadorias, sem destacar o imposto correspondente nos 
documentos fiscais, utilizando indevidamente de isenção ou não-incidência do ICMS, 
conforme demonstrativo e documentos em anexo. Em consequência, deverá pagar o 
imposto na importância original de R$ 41.229,73 (quarenta e um mil, duzentos e vinte e 
nove reais e setenta e três centavos), com os acréscimos legais. 

 
Foram indicados como infringidos os artigos 11, 40, e 64, todos da 

Lei nº 11.651/91, c/c artigo 163, inciso V, alínea "b", do Decreto nº 4.852/97. Foi proposta 
a penalidade prevista no artigo 71, inciso VIII, alínea "c", e § 9º, inciso I, da Lei nº 
11.651/91, c/ redação da Lei nº 14.634/03.  

 
Foram indicados como sujeito passivo solidário: GILMAR LEITE 

ROSA, nos termos do artigo 45, inciso XII da Lei 11651/91. 
 
Consta às fls. 03 o Detalhamento do Crédito, e às fls. 04, a Descrição 

Complementar da Ocorrência, na qual as autoridades autuantes detalham a infração 
praticada.  

 
Juntou-se, ainda, o documento denominado "Relatório de 

Fiscalização", de fls. 06/21, historiando o procedimento realizado. Também: demonstrativo 
dos valores autuados; notificações; contra notificação apresentada pelo sujeito passivo; 
procurações; cópias de alterações contratual; cópias de fotografias do parque industrial do 
sujeito passivo; ordem de serviço; planilha demonstrativa dos contratos firmados pela 
empresa; cópias de contratos de prestação de serviços; cópias das páginas dos livro 
Registro Saídas e Apuração do ICMS; e, cópias das Notas Fiscais emitidas, fls. 22/555.  

 
Os autuados foram devidamente intimados, fls. 556/559. 
 
Apresentam, conjuntamente, Impugnação em Primeira Instância, fls. 

562/595, alegando, preliminarmente, nulidade do lançamento por: (i) incompetência 
funcional da autoridade autuante; (ii) cerceamento do direito de defesa, em virtude de 
contradição na lavratura do auto de infração; (iii) insegurança na determinação da 
infração; (iv) decadência; (v) existência de coisa julgada; e, (vi) ocorrência de bis in idem 
ou bitributação, alegando que o presente lançamento foi lavrado sobre a mesma hipótese 
de incidência contida no auto de infração nº 4.0110039.300.81. 

 
No mérito, pede a improcedência do lançamento, alegando que não 

há fundamento para exigir ICMS em operação subsequente de prestação de serviço; que 
na atividade de construção civil incide apenas o ISSQN, de competência municipal; trata 
do conceito de construção civil dado na Lei Complementar n° 116/2003, da determinação 
do local da obra, da inviabilidade técnica de elaboração dos materiais empregados no 



 

local da efetiva execução dos serviços; da emissão de nota fiscal de mercadoria e serviço, 
tributando o serviço pelo ISSQN e movimentando a mercadoria, do contrato de empreitada 
e prestação de serviço com fornecimento de material e da limitação do poder de tributar. 
Transcreve dispositivos legais, cita doutrina e reproduz jurisprudência. 

 
O julgador singular, após conferir e analisar os autos, apreciando as 

razões da defesa, decide pela procedência do lançamento, inclusive mantendo na lide o 
solidário, consoante a Sentença n° 1.926/2011, fls. 601/605. Rejeitou, outrossim, as 
preliminares arguidas, inclusive em relação à decadência suscitada. Destacou que no 
mérito fica claro após ter sido reproduzido o texto do CTE e da LC 116/2003, que se o 
fornecimento das mercadorias produzidas pelo prestador de serviços, for feito fora do local 
da prestação dos serviços, as mesmas ficam sujeitas ao ICMS. 

 
Os agentes do fisco informaram neste processo que todas as 

mercadorias foram produzidas na própria indústria e destacaram que a mesma tem um 
grande parque industrial. 

 
Foram anexados aos autos fotos da empresa, destacando-se 

equipamentos de corte, equipamentos para soldagem, equipamentos para fabricação de 
treliças, setor da industrialização das treliças, local onde os produtos prontos aguardam o 
envio para montagem no local, local da estocagem de produtos elaborados, produtos em 
elaboração, andamento e acabamento, etc. 

 
Com as fotografias anexadas ao processo fica claro que é inviável 

deslocar as enormes máquinas para cada local das obras instalando-as e retirando assim 
que as mesmas ficarem prontas, deste modo não existe mais dúvidas, as mercadorias 
foram produzidas pelo prestador do serviço fora do local da prestação, daí serem sujeitas 
ao pagamento do ICMS, conforme prevê a legislação já reproduzida. 

 
Os sujeitos passivos foram devidamente intimados, conforme 

documentos de folhas 606/607. 
 
O sujeito passivo direto e o responsável solidário apresentam, 

conjuntamente, Recurso Voluntário, fls. 610/643, reiterando as preliminares formuladas na 
fase anterior, a saber: (i) incompetência funcional da autoridade autuante; (ii) cerceamento 
do direito de defesa, em virtude de contradição na lavratura do auto de infração; (iii) 
insegurança na determinação da infração; (iv) decadência; (v) existência de coisa julgada; 
e, (vi) ocorrência de bis in idem ou bitributação, alegando que o presente lançamento foi 
lavrado sobre a mesma hipótese de incidência contida no auto de infração nº 
4.0110039.300.81. 

 
No mérito, reproduzem os mesmos argumentos declinados na 

Impugnação, a saber: que não há fundamento para exigir ICMS em operação subsequente 
de prestação de serviço; que na atividade de construção civil incide apenas o ISSQN, de 
competência municipal; trata do conceito de construção civil dado na Lei Complementar n° 
116/2003, da determinação do local da obra, da inviabilidade técnica de elaboração dos 
materiais empregados no local da efetiva execução dos serviços; da emissão de nota 
fiscal de mercadoria e serviço, tributando o serviço pelo ISSQN e movimentando a 
mercadoria, do contrato de empreitada e prestação de serviço com fornecimento de 
material e da limitação do poder de tributar. Transcreve dispositivos legais, cita doutrina e 
reproduz jurisprudência. 

 



 

Complementa, alegando que houve uma visão distorcida dos 
autuantes acerca do disposto no artigo 7º, § 2º, itens 7.02 e 7.05 da Lei Complementar nº 
116/2003, os quais transcrevem com o objetivo de reafirmar que os agentes do fisco não 
provaram que a autuada produziu mercadorias fora do local da prestação do serviço, que 
é determinante para a cobrança do ICMS constante da inicial, transcrevendo vários 
excertos de decisões de tribunais pátrios acerca deste tema como forma de corroborar 
esta alegação. 

 
Conforme anotação na pauta de julgamento, e nos termos da ata da 

sessão realizada, a 4ª Câmara do Conselho Administrativo Tributário decidiu rejeitar a 
preliminar de decadência, argüida pelo sujeito passivo. E, rejeitar as preliminares de 
nulidade da peça básica, argüidas pelo sujeito passivo, sendo, a primeira por 
incompetência funcional da autoridade lançadora, a segunda, por cerceamento do direito 
de defesa e, a terceira, por insegurança na determinação da infração. E, acolher a 
preliminar de exclusão do solidário Gilmar Leite Rosa. Quanto ao mérito, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração.  

 
Intimada, fls. 657, a Fazenda Estadual Pública, apresenta Recurso 

ao Conselho Pleno de n° 161/13-GERF-SR, fls. 659/659, alegando que o sócio solidário 
deve ser incluído na lide do processo, visto que está devidamente fundamentado no inciso 
XII do artigo 45 da Lei 11651/91. Em relação ao mérito, afirmou que está correta, tendo 
em vista, que está de acordo com a legislação tributária estadual, por isto, pediu que a 
mesma seja mantida.  

 
Ao final, requereu a reforma da decisão cameral, em relação a 

exclusão do solidário, para que o mesmo seja reintegrado na lide.  
 
O sujeito passivo foi intimado conforme documentos de folhas 

661/662. 
 
O sujeito passivo apresentou recurso voluntário, fls. 665/706, 

alegando preliminarmente, que seja declarada nulidade do auto de infração em face da 
incompetência da fiscal autuante para lavratura dos autos nos termos da Lei 13266/98. 
Ainda, em caráter preliminar, requereu a nulidade do auto pelo cerceamento do direito de 
defesa, tendo em vista as condições existentes na descrição da infração pela fiscal 
autuante. Por fim, requereu a declaração da ocorrência da coisa julgada material.  

 
Ao final, requereu que seja julgado total improcedência do auto de 

infração, por se tratar de notas fiscal de simples remessa e pela decisão colecionada na 
defesa.    

 
Em seguida apresentou Contradita ao Recurso ao Conselho Pleno, 

fls. 703/706, requerendo a inadmissibilidade do recurso, tendo em vista que não 
preencheu os requisitos necessários para seu acolhimento devendo não conhecido pelo 
Conselho Pleno do CAT. 

 
É o relatório. 

 

V O T O 
 

 



 

O voto cameral que deu pela procedência do lançamento, com a 
exclusão dos solidários, fora objeto de recurso de ambas as partes, nas questões que lhes 
foram desfavoráveis.  

 
Entretanto, há votações que foram tomadas em decisão unânime. 
 
Tem-se, neste particular, que o pedido formulado pelo sujeito passivo 

não preenche os pressupostos de sua admissibilidade. 
 
É sabido que o recurso consubstancia medida da parte que se viu 

prejudicada em decisão administrativa/ judicial, com vistas ao reexame das questões que 
ali foram apreciadas.  Entretanto, existem condições de admissibilidade que necessitam 
estar presentes para que o pedido seja conhecido. 

 
Em nosso contexto de trabalho, estas condições vêm expressas no 

art. 41 da Lei 16.469/09, in verbis: 
 

“Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão 
cameral: 
I - não unânime; 
II - unânime: 
a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão 
plenária, que tenha tratado de matéria idêntica; 
b) inequivocamente contrária a: 
1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 
2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento 
cameral, que implique reforma parcial ou total da decisão; 
c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 
d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava 
na ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo.” 

 
Na hipótese sob análise, conforme já mencionado, as preliminares de 

incompetência funcional e de cerceamento foram julgadas por unanimidade na seara 
cameral, o que nos leva ao juízo de admissibilidade da peça recursal sob a égide do inciso 
II do dispositivo retrocitado. 

 
A recorrente não logrou cumprir os pressupostos de admissibilidade 

exigidos para que tais questões fossem novamente apreciadas. Dessarte o Conselheiro 
Relator arguiu, de plano, o seu não-conhecimento. 

 
Não passível de apreciação, portanto, o recurso interposto pelo 

sujeito passivo, no que tange às preliminares suscitadas. Restam, dessarte, a análise do 
pedido de decadência do crédito tributário e as demais questões meritórias, além do 
recurso Fazendário para reinclusão do solidário na lide. 

 
Passo, no mérito, à análise da decadência do crédito tributário. O 

sujeito passivo nomina tal questão, em seu recurso,  sob a qualificação de prescrição. 
 
Não há que se falar, a princípio,  em prescrição, haja vista que a 

constituição definitiva do crédito tributário somente se dará quando do encerramento da 



 

fase contenciosa do lançamento, permanecendo suspensa até aquele termo, conforme art. 
151, III do CTN112. Com efeito, dispõe a Súmula nº 153 do extinto TFR: 

 
“Constituído, no quinquênio, através de auto de infração ou 
notificação de lançamento, o crédito tributário, não há falar em 
decadência, fluindo, a partir daí, em princípio, o prazo prescricional, 
que, todavia, fica em suspenso, até que sejam decididos os recursos 
administrativos”. 
 
Por tal motivo – e considerando que o sujeito passivo argüiu, em 

possível confusão teminológica, a ocorrência de prescrição – optamos por tratar a 
arguição instrumentalmente como decadência do crédito tributário, cuja apreciação fora, 
inclusive, afastada por maioria na fase cameral.  

 
O presente trabalho fiscal constitui reautuação do PAT nº 

3030168030487, anulado por vício formal em 2/07/08, conforme andamento processual às 
fls. 678 dos autos. A decisão se tornou definitiva em 14/07/08, com a concordância da 
Representação Fazendária.  

 
Nisso, importa a análise do que dispõe o art. 173, II do CTN, o qual 

trata do termo a quo do prazo  decadencial nas hipóteses de nulidade de lançamento 
anterior por ocorrência de vício formal: 

 
“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário 
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: 
......................................................................................................................... 
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, 
por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.” 

 
Asseveramos que o erro de procedimento - vício de forma -  no 

lançamento anterior é patente.  
 

Ao discorrer sobre a teoria das nulidades, aplicáveis aos atos 
administrativos, CARVALHO FILHO113 assevera que: 

 
“O vício de forma provém do ato que inobserva ou omite o meio de 
exteriorização exigido para o ato, ou que não atende ao procedimento 
previsto em lei como necessário à decisão que a Administração 
deseja tomar. Para exemplificar, veja-se a hipótese em que a lei exija a 
justificação do ato e o agente a omite quando de sua prática. Da 
mesma forma, configura-se como vício no referido elemento a punição 
sumária de servidor público, sem que se tenha instaurado o 
necessário processo disciplinar com a garantia da ampla defesa e do 
contraditório.” 

 
De forma semelhante, DI PIETRO114 discorre sobre a figura do vício 

de forma, definindo-o do seguinte modo: 

                                            

112 Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis 

reguladoras do processo tributário administrativo; 

 
113 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 24a 

Edição. Editora Lúmen Júris. RJ. 2011. P. 168. 
114 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 12a Edição. P. 223 



 

 
“Vício de forma consiste na omissão ou na observância incompleta ou 
irregular de formalidades indispensáveis à existência ou seriedade do 
ato.”  

 
Com efeito, o lançamento anterior não observou o procedimento 

previsto em lei e nos roteiros de fiscalização, no que tangia ao período de referência e à 
capitulação da pena, de forma indevida nas duas hipóteses.  

 
Ao comentar o art. 173, II do CTN, transcrito alhures, CARVALHO115 

discorre que: 
 
“Um lançamento anulado por vício formal é ato que existiu, tanto 
assim que foi anulado por vício de forma. Ora, a decisão final que 
declare a anulação do ato nada mais faz que interromper o prazo que 
houvera decorrido até aquele momento. Digamos que a decisão 
anulatória do ato ocorra três anos depois de iniciada a contagem 
regular do item I ou do parágrafo único do art. 173. O tempo decorrido 
(três anos) será desprezado, recomeçando novo fluxo, desta vez 
qüinqüenal, a partir da decisão final administrativa. A hipótese 
interruptiva apresenta-se clara e insofismável, brigando com  a  
natureza do instituto cujas raízes recolhidas nas maturadas  
elaborações  do  Direito Privado.”  

 
Portanto, o que se extrai dos autos é que o lançamento configura 

débito de ofício, haja vista que o lançamento feito pelo contribuinte foi em 
desconformidade com o art. 149, V do CTN e que enseja o lançamento de ofício: 

 
“Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade 
administrativa nos seguintes casos: 
......................................................................................................................... 
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa 
legalmente obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo 
seguinte;” 

 
Ora, se a decisão anterior, que tratou do procedimento fiscal 

anulado, decidiu no sentido de que o vício é formal, não se pode, a pretexto de abarcar o 
que supostamente assevera parte da doutrina, simplesmente atropelar a produção da 
coisa julgada naqueles autos e reclassificar aquela nulidade como vício material ou, ainda, 
em abordagem com ainda maior gravame, imputar o primeiro lançamento como 
inexistente. O ato nulo, a par de ser assim qualificado, pode desencadear efeitos jurídicos, 
nisso se diferenciando do ato inexistente. Não se poderia explicar de outra forma o novo 
prazo de decadência conferido à prática de ato nulo, por força do art. 173, II do CTN. 

 
A decisão que anulou o procedimento anterior se tornou definitiva 

com o assentimento da Fazenda Pública, em 17/07/08, fluindo daí o novo prazo de 
decadência, nos moldes do art. 173, II do CTN.  

 
Tal contagem conferiria a possibilidade de novo lançamento até 

17/07/13, tendo sido o novo lançamento realizado em 26/11/10. 
 
Reputo inexistente, portanto, qualquer hipótese de decadência 

nestes autos.  

                                            
115 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário, 6ª edição. 1993. P. 311. 



 

 
Passo às demais questões de mérito. 
 
Sobre a atividade desenvolvida pela empresa. 
 
A empresa recorrente sempre foi cadastrada sob o CNAE fiscal nº 

4120-4/00. A classificação fiscal supracitada, realizada pela Comissão Nacional de 
Classificação – CONCLA116, estabelece nesta subclasse as seguintes atividades: 

 

 A construção de edifícios residenciais de qualquer tipo; 

 A construção de edifícios comerciais de qualquer tipo; 

 A construção de edifícios destinados a outros usos específicos; 

 A construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões 
industriais, etc). 
 
O mesmo item ressalva que há atividades que não se incluem 

no referido código, a saber: 
 

 A fabricação e a montagem de casas de madeira (1622-6/01), 
de concreto (2330-3/04) ou de estrutura metálica (2511-0/00), pré-moldadas ou pré-
fabricadas, quando realizadas pelo próprio fabricante; 

 A fabricação de estruturas metálicas (2511-0/00); 

 As obras de instalações elétricas (4321-5/00), hidráulicas, 
sanitárias e de gás (4322-3/01), etc. 

 Os serviços de acabamento da construção (43.30-4); 

 A execução de edifícios industriais e outros por contrato de 
construção por administração (4399-1/01); 

 Os serviços especializados de arquitetura (projetos 
arquitetônicos, urbanísticos e paisagísticos) (7111-1/00); 

 Os serviços especializados de engenharia (concepção de 
projetos estruturais e de instalações, supervisão e gerenciamento de 
projetos de construção) (7112-0/00). 
 
De outra monta, segundo a cláusula terceira de seu Contrato Social 

(fls. 46 dos autos), o objeto social da empresa é “a construção de coberturas metálicas, 
construção civil em geral e manifestação visual em postos de combustíveis”. 

 
De plano, percebe-se que umas das atividades executadas pela 

empresa – a fabricação de estruturas metálicas – não está inserida no rol de atividades 
contempladas no CNAE fiscal nº 4120-4/00 – construção de edifícios, na qual a mesma se 
encontra cadastrada, possuindo, portanto, classificação à parte. 

 
Na prática, conforme fotografias das instalações da empresa, 

verifica-se a existência de maquinário de corte e soldagem e estoque de produtos 
elaborados e em fase de elaboração, típicos da consecução da atividade industrial de 
metalurgia. 

 
Os distintos contratos, ora sob a forma de empreitada global, ora de 

prestação de serviços com fornecimento de material pelo encomendante, indicam que a 
empresa recorrente, de forma usual, tem suas atividades norteadas sob diferentes 
espécies de avenças. 
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Sobre o conjunto probatório apresentado pelo Fisco. 
 

A instrução Fazendária se estriba fundamentalmente em: 1) notas 

explicativas, 2) notas fiscais emitidas pelo sujeito passivo, 3) levantamento fiscal, 4) cópias de 

contratos de prestação de serviços e 5) cópias do Livro de Registro de Apuração do ICMS, 6) 

notificações fiscais. 

 

As notas fiscais emitidas pelo sujeito passivo, cujas cópias integram os 

presentes autos, tendo sido parte componente da acusação Fazendária, têm característica uniforme, 

seguindo o mesmo padrão de emissão, nos seguintes moldes:  

 

 Destinam produtos em transferências para suas filiais e diversas 
empresas, todas localizadas em outras unidades da Federação, sob o 
CFOP 6.949 - saídas ou prestação de serviços interestaduais não 
especificadas e 6.151 - Transferência de produção do estabelecimento. 

 Discriminam diversa gama de produtos, tais como: bobinas, sikaflex, 
galvite, colchões, caixa de ferramentas, lentes, luvas, protetores auriculares, 
máscaras, discos de corte, óculos de segurança, parafusos, tintas, 
mangueiras, mangotes, lâmpadas, lixas, massas, tubos, joelhos, jalecos, 
pneus, rodas de ferro etc. 

 Mencionam a expressão ”isento de ICMS, conforme art. 26, III do 
Anexo XIII do RCTE”. 

 
O levantamento fiscal, por seu turno, inserido entre fls. 22 e 27 dos 

autos, cuja conclusão ampara o presente lançamento, relaciona todas as notas fiscais 
emitidas com as características acima descritas e aufere o ICMS decorrente da aplicação 
da alíquota de 12% sobre os respectivos valores. 

 
O Livro de Registro de Apuração, cujas cópias também foram 

anexadas, o qual tão-somente discrimina operações não sujeitas à tributação do ICMS, 
induz à compreensão dos argumentos expendidos em notas explicativas pela Autoridade 
fiscal, cuja linha de acusação infere a qualidade de contribuinte do ICMS, imputável ao 
sujeito passivo nestes autos. 

 
Sobre o conjunto probatório apresentado pelo sujeito passivo. 
 

Nas fases singular e cameral, as peças defensórias do sujeito 
passivo nortearam-se pela defesa quanto à matéria de direito, mais especificadamente 
acerca de sua condição de não-contribuinte, não sujeito ao ICMS.  

 
A síntese do acórdão cameral (fls. 647) foi no sentido de que “o que 

se apresenta nestes autos é uma indústria remetendo para si própria ou para terceiros em 
outros Estados mercadorias a serem utilizadas em industrialização em face de 
encomendas recebidas em decorrência de contratos celebrados”.  

 
Em fase plenária, o sujeito passivo reitera que não comercializa, não 

revende, produz ou industrializa, sendo apenas prestadora de serviços. Noticia e 
transcreve, fls. 683 e seguintes, decisões do TJ-GO e STJ no sentido de que não há 
incidência de ICMS devido a título de diferencial de alíquotas nas operações 
interestaduais destinadas às construtoras e, também, acerca da não-incidência do imposto 
nos contratos de empreitada global com fornecimento de pé-moldados (Resp 247595-MG; 
884501-SP).  



 

 
Sobre a legislação aplicável. 
 
Segundo dispõe o Código Civil Brasileiro117, “O empreiteiro de uma 

obra pode contribuir para ela só com seu trabalho ou com ele e os materiais”. 
 
Sob o aspecto tributário, a distinção pode tomar relevância porquanto 

a empreitada de lavor, na qual o empreiteiro contribui para a obra tão-somente com a sua 
prestação de serviços não envolve a circulação de mercadorias a serem empregadas na 
obra, em seu próprio nome, ao contrário da empreitada mista ou global, a cuja prestação 
de serviço se agrega o fornecimento dos materiais. Tal fornecimento, entretanto, 
constituiria obrigação de “fazer” e não de “dar”, dissociando-se, dessarte, do campo de 
incidência do ICMS, conforme posição reiteradamente exposta no STJ, conforme se verá 
adiante. 

 
Importa, a priori, perscrutar o alcance e aplicação dos dispositivos 

que norteiam as atividades associadas à construção civil, discriminadas no capítulo VI do 
Anexo XIII do RCTE, o qual estabelece procedimentos especiais aplicáveis a 
determinadas atividades econômicas. 

 
O art. 24 do referido Anexo define expressamente quais os tipos de 

atividades podem ser consideradas como construção civil, nos seguintes termos: 
 
 
“Art. 24. Considera-se empresa de construção civil, para fins de 
inscrição e cumprimento das demais obrigações fiscais previstas 
neste anexo, toda pessoa, natural ou jurídica, que executar obra de 
construção civil ou hidráulica, promovendo a circulação de 
mercadoria em seu próprio nome ou de terceiro. 
Parágrafo único. Entende-se por obra de construção civil as adiante 
relacionadas, quando decorrentes de obras de engenharia civil: 
I - construção, demolição, reforma ou reparação de prédio ou de 
outras edificações; 
......................................................................................................................... 
VII - execução de obra de montagem e construção de estrutura em 
geral.” 

 
Em suas atividades ordinárias, as empresas de construção civil 

somente estarão sujeitas à incidência do ICMS nas situações descritas no art. 25, in 
verbis: 

 
“Art. 25. O ICMS incide sempre que a empresa de construção 
promover saída de mercadoria: 
I - decorrente de obra executada ou de demolição, inclusive sobra e 
resíduo, quando destinados a terceiro; 
II - de fabricação própria.” (grifamos) 
 

Estarão, ademais, fora do campo de incidência do ICMS as 
operações descritas no art. 26, nos seguintes termos: 

 
“Art. 26. O ICMS não incide sobre: 
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I - a movimentação de máquina, veículo, ferramenta e utensílio para 
prestação de serviço na obra, desde que devam retornar ao 
estabelecimento remetente; 
II - o fornecimento de material adquirido de terceiro, quando efetuado 
em decorrência de contrato de empreitada ou de subempreitada; 
III - a movimentação de material, a que se refere o inciso anterior entre 
o estabelecimento fornecedor e a obra, ou de uma para outra obra; 
IV - o fornecimento de material produzido no canteiro de obra.” 
(grifamos) 
 

Obtempera-se, ainda, conforme exporei a seguir, que mesmo quanto 
ao fornecimento do material produzido fora do canteiro de obras, a posição reiterada do 
STJ é no sentido de que se os tais foram fabricados sob encomenda para atender a 
projeto específico, mediante contrato de empreitada, para serem montados na obra, não é 
de se incidir o ICMS, conforme se entendeu quanto aos pré-moldados. 

 
De outra monta, discorrendo sobre as obrigações impostas às 

construtoras, os arts. 28 e 29 estabelecem o seguinte: 
 
“Art. 28. A entrada de mercadoria em estabelecimento de empresa de 
construção que mantenha estoque para exclusivo emprego em obra 
contratada por empreitada ou subempreitada não dá direito a crédito. 
Parágrafo único. O estabelecimento da construtora que efetuar venda ao 
público, sempre que realizar remessa para a obra que executar, deve 
estornar o crédito correspondente à respectiva entrada, na forma prevista 
neste regulamento.” 

 
“Art. 29. A construtora é obrigada a emitir nota fiscal, sempre que 
promover saída de mercadoria ou a transmissão da propriedade desta. 
......................................................................................................................... 
 
§ 2º Tratando-se de operação não sujeita ao ICMS, a movimentação de 
material e outros bens móveis entre estabelecimentos do mesmo 
titular, entre estes e as obras, ou de uma para outra obra, deve ser 
feita mediante talonário de série distinta, indicando-se o local de 
procedência e de destino, com emissão de nota fiscal consignando 
como natureza da operação SIMPLES REMESSA, que não dá origem a 
qualquer débito ou crédito do imposto. 
 
§ 4º O material adquirido de terceiro pode ser remetido pelo 
fornecedor diretamente à obra, desde que no documento emitido pelo 
remetente constem o nome, o endereço e os números de inscrição, 
estadual e no CGC/MF, da empresa construtora, bem como a 
indicação expressa do local da obra onde deve ser entregue o 
material.” 

 
Referidos artigos, apreciados em conjunto com o art. 26, II, são 

bastante esclarecedores quanto à matéria analisada. O estabelecimento de construtora 
que não operar exclusivamente com obrigação de “fazer”, ou seja, que também operar 
com a venda de mercadorias, deve ser tratado como contribuinte do imposto, nos termos 
do caput do art. 28. Os parágrafos transcritos do art. 29, por seu turno, somente são 
aplicáveis às empresas que exclusivamente atuem na qualidade de empreiteiras. 

 

A Lei complementar 116/03 incluiu em seu rol de prestações de 
serviços sujeitos ao ISS o item 7.02, que estabelece o seguinte acerca da instalação e 
montagem, por contrato de empreitada, de produtos, peças e equipamentos: 



 

 

 
“7.02 – Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, 
de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras 
semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, 
drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a 
instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o 
fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços 
fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS)”. 
(grifamos) 

 

Portanto, a obrigação de inscrever-se no cadastro de contribuintes 
irá, logicamente, depender das atividades desenvolvidas pela construtora e incorporadora. 
Se não promover a circulação de mercadorias, com atividades exclusivamente de 
prestação de serviços, não haverá tal obrigação. Sequer estará sujeita ao recolhimento do 
diferencial de alíquotas em suas aquisições de materiais.  

 

Ao contrário, caso se imiscua em sua atividade principal atividades 
inerentes ao comércio ou indústria, deverá inscrever-se e adotar todas as demais medidas 
impostas aos contribuintes em geral. A ressalva do item 7.02 acima transcrito é justamente 
pelo fato de o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do 
local da prestação dos serviços configurar típica atividade industrial (vide os grifos nos 
dispositivos retrotranscritos). Em suma, se a empresa atua como fornecedora de 
mercadorias (obrigação de dar) e não apenas como prestadora de serviços (obrigação de 
fazer), é de se incidir o ICMS sobre a respectiva operação. 

 

Reforça a ressalva à incidência do ICMS, feita na parte final do item, 
o que assevera o art. 7º §2º da mesma lei: 

 

“Art. 7o A base de cálculo do imposto é o preço do serviço. 
§ 2o Não se incluem na base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza: 
I - o valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços 
previstos nos itens 7.02 e 7.05 da lista de serviços anexa a esta Lei 
Complementar;” 

 
Nestes autos, importar perscrutar se a cobrança do ICMS, decorrente 

das operações interestaduais realizadas sob o código 6.949, existente nas notas fiscais de 
emissão da recorrente, se legitima pela exceção descrita no item 7.02 da lista de serviços.  

 
É óbvio que as mercadorias remetidas para outras unidades da 

Federação, conforme se depreende das notas fiscais de remessa, não poderiam ser 
“produzidas” pela recorrente, visto que são produtos acabados.  

 
Importa, portanto, saber se tais produtos foram fornecidos para 

atender a projeto específico inserto em contrato de empreitada, o que excluiria a cobrança 
ICMS, conforme jurisprudência pacífica do STJ. Ao contrário, se decorrentes apenas de 
transferência ordinária de materiais para serem utilizados em processo de industrialização 
em outra unidade da mesma empresa, é de se incidir o ICMS. 

 



 

É consenso que na empreitada não há “venda” de mercadorias. A 
empreitada configura obrigação de “fazer”, afeta à prestação de serviço, e não obrigação 
de “dar”, afeta à circulação de mercadorias.  Entretanto, no particular da presente 
acusação fiscal, a forma como foram emitidas as notas fiscais que serviram de supedâneo 
à autuação fiscal impede que se faça liame entre as mercadorias fornecidas e em qual 
situação jurídica – se decorrente de contrato de empreitada ou não - tal fornecimento se 
enquadrou. 

 
 A priori, para que se justifique a aplicação das normas de não-

incidência do ICMS, decorrentes da existência de contrato de empreitada, seria necessário 
que o sujeito passivo, por ocasião da emissão das notas fiscais, discriminasse a natureza 
das operações em que foram inseridos tais materiais. 

 
Na verdade, o que há nos autos são notas fiscais emitidas pela 

autuada que não permitem inferir que os materiais fornecidos fazem, de fato, parte de 
contrato de empreitada, levando em consideração o fato de que a empresa também 
desenvolve atividades tipicamente industriais. Importante lembrar que ainda que provado 
que tais materiais são decorrentes dessa espécie de avença - empreitada -, a sua 
discriminação é imprescindível, haja vista que: 

 
se os materiais não sofrem nenhum tipo de processo industrial, ou 

seja, se não foram produzidos pelo empreiteiro, não haveria que se falar em ICMS. Da 
mesma forma, não haveria incidência do ICMS se os mesmos correspondessem a 
materiais produzidos dentro do canteiro de obras; 

 
2) o ICMS somente incidirá na hipótese de terem sido os materiais 

produzidos fora do canteiro de obras. 
 
Ora, da forma como a recorrente emitiu suas notas fiscais, com a 

não-discriminação dos contratos a que se referiam - inviabilizando inclusive a aferição 
fiscal acima descrita -, autorizou-se o Fisco a cobrar o ICMS de tais materiais.  

 
Com efeito, as fotografias do interior do estabelecimento apontam 

para a existência de atividade tipicamente industrial, desenvolvida pela autuada ou, no 
mínimo, material que é produzido fora do canteiro de obras. Ambas as hipóteses induzem 
a cobrança do ICMS, nos termos da parte final do item 7.02 da lista de serviços, ou pelo 
fato de incidir o ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos 
pertencentes à mesma empresa, nos termos do art. 13, I do CTE-GO118. 

 
A recorrente também afirma que a decisão cameral implicou 

desrespeito às reiteradas decisões do STJ acerca da não-incidência do ICMS sobre pré-
moldados. 

 
A decisão que podemos tomar como paradigma para as que lhe 

sucederam foi a constante do Resp nº 40356/SP, da 2a Turma. 
 
Na oportunidade, discutiu-se se empresa de construção civil que 

fornecia material produzido fora do local da obra, mediante fundição de peças de concreto 
pré-moldadas, tudo conforme projeto específico, mediante contrato de empreitada, era ou 
não sujeito passivo do ICMS nestas operações.  
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Ato seqüente, esse material era montado na obra, com mão-de-obra 
própria da empreiteira. 

 
As conclusões do Ministro Relator trouxeram as seguintes 

ponderações: 
 

“Na verdade a autora não fornece (no sentido de comercializar) aos seus 
contratantes as peças pré-moldadas que produz para aplicá-las 
especificamente nas edificações contratadas. Apenas as transporta, após 
confecciona-las, a fim de monta-las no local da obra, de acordo com o 
projeto previamente estabelecido. 
Admitindo-se, ‘ad argumentandum’, que a autora, após a elaboração do 
projeto aprovado pelo contratando e providências iniciais de fundações etc, 
transportasse o material necessário (cimento, brita, ferro etc), como fazem 
as empreiteiras comuns, para confeccionar os pré-moldados no local da 
obra, neste caso não sofreria a incidência do ICM, conforme entendimento 
assente no STF e neste STJ (Resps. 8296-RJ, 49-401-0-RJ). 
Mas, pelo que consta dos autos, ela se dedica a construções de grande 
porte pelo sistema de pré-moldados, havendo impossibilidade física e 
técnica de serem produzidas as peças de montagem da edificação no 
próprio local da obra, por isso que se vale de suas instalações, onde dispõe 
dos recursos necessários à confecção dos pré-moldados, transportando-os, 
depois, para finalização do projeto. Assim, as peças transportadas para 
nada mais servem a não ser para a obra a que se destinam 
especificamente; não possuem valor individualizado para comercialização; 
não são transferidas separadamente para o contratante independente da 
construção do edifício no seu todo, não podendo sofrer a incidência do 
ICM. 
 (...) Seria diferente se a recorrente se dedicasse ao fabrico dessas peças e 
as fornecesse a outros construtores para emprega-las na montagem das 
construções ou que fossem, eventualmente, por ela própria montadas. Aí, 
sim, haveria fornecimento de mercadoria com valor preestabelecido, cuja 
circulação atrairia a incidência o imposto em causa. 
(...) ‘Data venia’, consoante afirmado na sentença e apurado em perícia 
técnica, a recorrente se ativa em construções de grande porte, sob regime 
de empreitada global, que envolvem desde o projeto inicial, estudo do 
terreno, cálculos estruturais, fundações etc, etc, e não se pode dizer que a 
confecção de peças pré-moldadas e sua entrega para montagem final da 
edificação preponderem sobre todo o trabalho de engenharia executado e 
do qual essas peças dependem”. 

 
Em harmonia com a decisão transcrita, obtempero que, ao contrário 

do que asseverou a empresa recorrente, a decisão cameral recorrida não peca por violar a 
orientação do STJ. Absolutamente. Simplesmente pelo fato de que a empresa não logrou 
comprovar de que os materiais fornecidos são parte integrante de contratos de 
empreitada. Além disso, mesmo se o fossem, não provou sequer que tais materiais 
fornecidos são parte integrante de projeto específico, de forma que lhe dê contorno de 
individualidade para cada encomendante. 

 

De fato, a empresa sequer consegue vincular adequadamente a 
emissão das notas fiscais insertas na inicial com a existência de contratos de empreitada 
específicos para tais operações. Além do mais - e apenas cerrando fileira com a linha de 
raciocínio exposta no aresto do STJ - se há trabalho intelectual específico para a 
construção de totens e estruturas metálicas, não vislumbro que tal possa prevalecer sobre 
o material empregado na sua montagem, nos termos do voto acima transcrito. 

 



 

Disso tudo, perdura a seguinte realidade probatória nos autos: 
 

 A existência de produtos industrializados e em fase de 
industrialização no recinto da empresa recorrente, induzindo 
que a mesma também opera com atividade industrial; 

 A emissão de documentos fiscais de saída indicando o 
fornecimento de materiais diversos, sem identificação da 
natureza de tal operação, se vinculada ou não a contrato de 
empreitada; 

 A produção de materiais fora do local da obra civil; 

 A omissão da empresa em provar adequadamente a relação 
entre os materiais fornecidos e os supostos contratos de 
empreitada; 

 O objeto social da empresa, descrito em contrato social, tendo 
como um de seus objetivos a “construção de coberturas 
metálicas”. 

 
Uma vez consideradas tributadas as operações interestaduais, o 

sujeito passivo faz jus ao crédito pelas entradas das referidas mercadorias, nos termos 
dos arts. 58 do CTE-GO e 45, II do Anexo VIII do RCTE.  

 
Quanto à alegação de bis in idem, arguida  pela recorrente, no 

sentido de que haveria sobreposição entre os fatos geradores dos presentes autos e os do 
PAT nº 4011003930081, reporto-me às mesmas fundamentações expostas pelo aresto 
cameral (fls. 652), no sentido de que este último lançamento “ trata de situação diversa, 
pois, ao passo que o presente auto cobra imposto pela falta de destaque do imposto nos 
documentos fiscais emitidos, aquele indica cobrança de imposto em razão da saída de 
mercadorias tributadas sem emissão de documento fiscal. Portanto, fatos distintos.” 

 
Realmente, naqueles autos, discorre a inicial que o sujeito passivo 

“Realizou saída de mercadoria tributada sem emissão de documentação fiscal (...)”, com 
capitulação da pena incursa no art. 71, VII “l” do CTE, tornando cristalina que a referida 
acusação é totalmente dissociada  da que consta destes autos.  

 
Quanto à suposta ocorrência de coisa julgada, uma vez que o 

objeto deste lançamento já teria sido apreciado nos autos do PAT nº 3030168030487,  
reporto-me às mesmas ponderações tecidas quando da apreciação da ocorrência de 
decadência nos autos, no sentido de que o presente lançamento fora feito em substituição 
àquele, em virtude da ocorrência de nulidade insanável, declarada naqueles autos.  Em 
outras palavras, o juízo de valor formulado nos autos anteriores fora no sentido da 
existência de vício formal e não material. Por óbvio, este último caso levaria à 
improcedência do feito, sem a possibilidade de nova autuação. Não se pode reclassificar a 
nulidade já declarada, conferindo-lhe nova qualificação de vício material, sem que tal não 
implique afronta à coisa julgada admnistrativa. 

 
Sob tais fundamentos, reputo acertada a decisão cameral. 
 
Passo à análise do recurso interposto pela Fazenda Pública. 
O pedido Fazendário de reforma da decisão cameral se restringe, 

unicamente, na reinclusão do solidário que fora excluído naquela instância, Sr. Gilmar 
Leite Rosa, sócio-administrador da empresa autuada. Considerando que a decisão 
cameral fora por maioria de votos, o voto vencido autoriza, de plano, o conhecimento da 
peça recursal Fazendária. 



 

 
A causa de pedir recursal, que justificaria tal reforma, é a própria 

exegese do art. 45, XII do Código Tributário Estadual, que tem a seguinte redação: 
 

“Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse 
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação 
principal, especialmente: 

.......................................................................................................... 
XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, 
gerentes, administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis;” 

 

O art. 35 do Regulamento do Código Tributário Estadual define a 
solidariedade como “o vínculo que se estabelece entre mais de uma pessoa, natural ou 
jurídica, por meio do qual cada uma responde pelo total da obrigação tributária”. 

 
Penso que merece acolhida o pleito Fazendário. 
 
Com efeito, a aplicação do art. 45 do CTE, cerne do recurso 

Fazendário, pressupõe o “interesse comum”, condição sine qua non para que se configure 
a solidariedade ali insculpida.  

 
Por seu turno, o interesse comum demanda uma conjunção de 

objetivos entre duas ou mais pessoas. Nesse sentido, considerando que o CTN autoriza, 
na ausência de disposição expressa, a extração de princípios insertos no direito 
público119, podemos tecer um paralelismo com a teoria geral da pena, em sua parte que 
trata do concurso de pessoas.  

 
É evidente que o elemento psicológico, requisito para que haja 

concurso de agentes – somente ocorrente entre pessoas físicas - é inexistente na pessoa 
jurídica. Entretanto, isso não invalida as argumentações da teoria geral da pena na medida 
em que o foco de nossa atenção na análise do presente recurso é tão-somente a figura da 
pessoa natural do sócio-administrador e seu potencial de vincular-se e de participar das 
decisões imputadas à pessoa jurídica, contribuinte. 

 
Nisso, reputo serem de bom préstimo as definições a seguir. 
 
O Código Penal Brasileiro não define expressamente 

o concurso de pessoas, mas afirma no caput do art. 29 que "quem, de qualquer modo, 
concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua 
culpabilidade." Concorrer, neste particular, significa “colaborar”, “auxiliar”, “dar suporte”. 
Fica patente, nos autos, que o ilícito não existiria não fosse o assentimento - comissivo ou 
omissivo - do administrador, que se beneficia das vantagens auferidas pela empresa, no 
caso presente, a desoneração do imposto nas saídas de mercadorias que promoveu. 
Nisso, vejo ampla correlação entre o “concorrer para a consecução do ilícito” e o 
“interesse comum” exigido para aplicação do art. 45 do CTE. 

 

                                            

119 Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação 

tributária utilizará sucessivamente, na ordem indicada: III - os princípios gerais de direito público; 



 

Ainda nesta seara, em alusão ao tratamento da pessoa jurídica 
enquanto ente capaz de cometer delitos, DAMÁSIO DE JESUS120 descreve a teoria da 
ficção nos seguintes termos: 

 
“a personalidade jurídica (...) não tem consciência e vontade próprias. 
É uma ficção legal. Assim, não tem capacidade penal e, por 
conseguinte, não pode cometer crimes. Quem por ela atua são seus 
membros diretores, seus representantes. Estes sim são penalmente 
responsáveis pelos crimes cometidos em nome dela”. 

 
Em suma, tal teoria assevera que “fora do homem, não se concebe 

crime. Só ele possui a faculdade de querer.”121 Não haveria, dessarte, possibilidade de 
ocorrer o ilícito capitulado na inicial sem o concurso ou interferência humana, visto que as 
decisões da empresa se personificam na figura de seus administradores e diretores. 

 
Creio ser justamente essa a exegese do art. 45 do CTE, no particular 

de seu inciso XII. 
 
Obviamente, é com parcimônia que se deve interpretar tal teoria 

penal, visto que a própria legislação brasileira permite a responsabilização criminal da 
pessoa jurídica, ex vi do art. 173 §5º e 225 §3º da Constituição Federal. Na verdade, 
menciono a teoria da ficção tão-somente no escopo de se atestar que a responsabilização 
da pessoa jurídica convive, em paralelo, com a responsabilização de seus sócios 
dirigentes. Em outras palavras, tais responsabilidades não se excluem mutuamente. 

 
Com efeito, a matriz da solidariedade veiculada no art. 45 do CTE é o 

art. 124, I do CTN e não o art. 135 do CTN, cotidianamente mencionado nas peças de 
defesa do contribuinte como justificador da não-inclusão dos solidários administradores na 
lide, respaldado, inclusive por reiterados julgamentos do STJ. Ainda que o inciso XII do art. 
45 tenha tomado de empréstimo parte da redação do art. 135 do CTN, tal peculiaridade 
não altera sua natureza. Com efeito - e ao contrário do art. 135 do CTN - o vínculo 
estabelecido no art. 45 é inclusivo, ou seja, o devedor originário, praticante do fato 
gerador, não é excluído para dar lugar a terceiro, responsável pela infração. 

 
Obviamente, o interesse que é comum pressupõe, necessariamente, 

a presença de mais de um personagem na consecução do ilícito. Abrange todos os que de 
alguma forma tomam parte na infração, com forte vínculo de natureza psicológica, tal qual 
ocorre no já citado concurso de pessoas.  

 
Posto isso, poderíamos mesmo tecer uma ilação entre o art. 29 do 

Código Penal e os incisos I e II do parágrafo único do art. 121 do CTN122, nos seguintes 
moldes: contribuinte (autor) é quem pratica o fato gerador da obrigação tributária e com 
ela tem relação pessoal e direta; responsável (partícipe) é aquele cuja obrigação decorre 

                                            
120 JESUS, Damásio. Direito Penal. Parte Geral. SP. Saraiva. 23a ed.  P. 168 
121  JESUS, Damásio. Op. Cit. Apud BATTAGLINI, Júlio. Direito Penal; parte geral, 

trad. Paulo J. da Costa Jr. E Ada P. Grinover, Saraiva, 1964, p. 132 e 133 
122 Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou 

penalidade pecuniária. 
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se: 
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato 
gerador; 
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição 
expressa de lei. 

 



 

de lei, muito embora não se revista da condição de contribuinte. No presente caso, a 
expressão “lei” descrita no dispositivo aponta para os art. 124, I do CTN e 45 do CTE. 

 
Em voto percuciente e instrutivo sobre a matéria, o Conselheiro José 

Paixão de Oliveira Gomes, perfilhando entendimento que também conclui pela 
manutenção dos solidários na lide, nos autos do processo nº 3028175359063, assim se 
manifestou: 

 
“Apreciando o pedido de exclusão da lide, apresentado pelos solidários, 
manifesto-me por sua rejeição, visto que na condição de sócios 
administradores, diretores e representantes com plenos poderes possuem 
interesse comum em situação que tributariamente desonere e, por 
consequência, beneficie a empresa que dirigem, situação que, exatamente 
por serem dirigentes, ocorre no âmbito de sua área de controle e decisão, 
razão por que as suas condutas que se subsumem ao art.45, XII da Lei n° 
11.651/91, a seguir transcrito: 
“Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 

REDAÇÃO COM VIGÊNCIA DE 01.01.97 A 30.04.08. 
[...] 
XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à 
operação ou prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis; [...]” [Grifo Oportuno] 
Por outro lado, a referência que os solidários fazem ao art. 135, III do CTN, 
bem como a análise doutrinária e jurisprudencial que apresentam da 
espécie de responsabilidade tributária ali prevista, não se relacionam com a 
solidariedade que lhes é atribuída neste processo, já que o art, 45, XII, aqui 
transcrito, possui ligação com o art. 124, I, do Código Tributário Nacional e 
não com o dito art. 135, ou mesmo com o art. 134, também do CTN, já que 
o art. 124 e os art. 134 e 135, relativos a institutos diferentes, estão 
contidos em capítulos distintos do Título II do Livro Primeiro do citado 
código, veja-se: 
“CAPÍTULO IV 
Sujeito Passivo 
[...] 
SEÇÃO II 
Solidariedade 
Art. 124. São solidariamente obrigadas: 
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o 
fato gerador da obrigação principal; 
[...] 
CAPÍTULO V 
Responsabilidade Tributária 
[...] 
SEÇÃO III 
Responsabilidade de Terceiros 
Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da 
obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este 
nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis 
[...] 
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a 
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de 
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos: 
[...] 



 

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito 
privado. [...]”[Grifo Oportuno] 
 
Como se percebe, a redação do caput do art. 45 da n° Lei n° 11.651/91, 
pela expressão “pessoas que tenham interesse comum na situação que 
constitua o fato gerador da obrigação principal”, estabelece uma relação 
essencial entre esse dispositivo e o inciso I do 124 do CTN. 
 
Embora o inciso XII do citado art. 45 tome de empréstimo as expressões 
“atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis” e 
“os acionistas controladores, os diretores, gerentes, administradores ou 
representantes da pessoa jurídica”, presentes, respectivamente, no caput 
do art. 134 e no inciso do III do art. 135, todos do CTN, isso não significa 
que esse inciso XII cuide de um caso de responsabilidade de terceiros, pois 
os incisos do art. 45 constituem mera lista exemplificativa de hipóteses 
específicas de solidariedade em razão de interesse comum, situação essa 
já anunciada genericamente na disposição veiculada pelo caput e que, a 
rigor, nem precisa estar descrida em algum inciso do artigo, podendo 
subsunção ocorrer  diretamente no caput. 
Assim, apresenta-se sem efeito trazer à presente contenda a exposição 
sobre o modo como a Primeira Seção do STJ interpreta o inciso III do art. 
135 do CTN, notadamente a expressões “excesso de poderes” e “infração 
de lei, contrato social ou estatutos” contidas nesse inciso e ausente no 
inciso XII do art. 45 em questão, as quais constituem o núcleo do debate 
que resultou na jurisprudência emanada do STJ sobre responsabilidade de 
terceiros imputável a diretores, gerentes ou representantes de pessoas 
jurídicas. 
Parece-me evidente não ser possível se servir da interpretação sobre um 
determinado dispositivo (art. 135, III, CTN) para se compreender e anunciar 
o teor de outro que cuide matéria completamente diversa (art. 124, I, CTN). 
Mais difícil, seguramente, seria efetuar essa transposição interpretativa do 
inciso III do art. 135, III do CTN para o inciso XII do Art. 45 do CTE. 
Sobre a diferença existente entre solidariedade e responsabilidade, veja-se 
as definições oferecidas pela legislação tributária goiana, contidas nos arts. 
35 e 37 do Regulamento do Código Tributário do Estado de Goiás (RCTE): 

‘Art. 35. Solidariedade é o vínculo que se estabelece entre mais de uma 
pessoa, natural ou jurídica, por meio do qual cada uma responde pelo total 
da obrigação tributária.’ 

[...] 

‘Art. 37. Responsabilidade é a atribuição conferida à terceira pessoa 
de assumir a obrigação tributária, excluindo a do contribuinte, exceto 
quando este tenha concorrido para a prática da infração à legislação 
tributária.’ [...][Grifo Oportuno] 

Note-se que na solidariedade há vinculo entre pessoas, contribuintes ou 
não. Na responsabilidade, a atribuição de assumir a obrigação tributária é, 
por regra, unitária, com a exclusão do contribuinte. 

 
Não há como, portanto, aplicar a jurisprudência sobre um desses institutos 
para se declarar a natureza do outro”. 

 

Disso tudo, tem-se que há total subsunção do “interesse comum” 
descrito no art. 45 do CTE e a qualidade de sócio-administrador, detentor psíquico dos 
rumos a serem tomados pela empresa. 

 



 

Responderá, portanto, pelo ICMS decorrente do lançamento e a 
multa pecuniária que lhe for correspondente e proporcional, porquanto não se concebe 
sentido ao art. 45 se lhe for excluído o teor infracional das condutas ali descritas. 

 
Sob tais fundamentos, conheço do Recurso da Fazenda e lhe dou 

provimento para reincluir na lide o solidário dantes excluído. Quanto ao Recurso do sujeito 
passivo, nego-lhe provimento para manter, na íntegra, o teor da decisão cameral. Altero, 
entretanto, a penalidade aplicada, por força da retroatividade benigna advinda da Lei nº 
17519/11, que revogou e substituiu o inciso VIII do art. 71 pelo inciso IV-A do mesmo 
dispositivo. 

 
V O T O   V E N C I D O 

 
A causa da constituição do crédito tributário pelo lançamento de 

ofício sinaliza que o sujeito passivo realizou saídas de mercadorias sem destacar o 
imposto correspondente nos documentos fiscais, utilizando indevidamente de isenção ou 
não incidência do ICMS, conforme demonstrativo e documentos em anexo. Em 
consequência, o autuado deve recolher o imposto na importância de R$ 41.229,73 
(quarenta e um mil, duzentos e vinte e nove reais e setenta e três centavos), junto como a 
penalidade de demais acréscimos legais. 

 
Inicio este voto vencido com os fundamentos relativos à exclusão do 

sujeito passivo solidário, a qual mantenho, conforme ocorrido no acórdão cameral, pois, 
mantenho o meu entendimento, externado em processos semelhantes, nos quais eu, com 
o suporte nas sentenças transitadas em julgado no Superior Tribunal de Justiça-STJ e na 
legislação específica, tenho direcionado o meu voto preliminar com a exclusão das 
pessoas indicadas para responderem solidariamente pelo crédito tributário lançado de 
ofício. 

 
Com isto, vejo que a indicação de qualquer pessoa física ou jurídica, 

ou de qualquer dos sócios da pessoa jurídica, para responder pelo crédito fazendário, 
deve vir acompanhada da comprovação de que a pessoa indicada tenha interesse comum 
na situação constitutiva do crédito tributário ou tenha agido com excesso de poderes ou de 
forma fraudulenta ou prejudicial à sociedade. 

 
Para reforço deste voto, aduzo que não prospera a indicação do 

sujeito passivo solidário para essa exigência tributária com o entendimento de que a 
pessoa identificada pela fiscalização não casou prejuízo a este Estado e nem concorreu 
para a prática do ato fiscal ilícito e causador do lançamento tributário ora em discussão. 
Noto ainda que o artigo 45 do Código Tributário Estadual não abriga a indicação de 
qualquer pessoa ou de sócio para responder pelo crédito tributário constituído por meio do 
lançamento de ofício, o que motiva a sua exclusão da relação processual, conforme 
arguição contida na defesa. 

 
Acolho a arguição de decadência do crédito tributário com o 

entendimento de que o período examinado pela fiscalização é correspondente à 
01/02/2004 a 31/12/2004, portanto mais de 05 (cinco) anos da ocorrência do fato gerador 
da obrigação tributária exigida na peça basilar deste feito. 

 
Com isso, considero que a constituição do crédito tributário foi 

atingida pela prazo quinquenal e não deve alcançar os objetivos impostos pelo 
lançamento, o que me motiva a acolher a sua decadência.  

 



 

Resolvidas as questões preliminares, passo à análise do mérito, na 
forma seguinte: 

 
Para o julgamento deste processo, firmei o entendimento de que a 

decisão proferida pela Câmara Julgadora, que definiu a autuação ao considerar 
procedente o auto de infração, deve ser reformada, visto que o sujeito passivo comprovou 
ser a sua atividade comercial de prestação de serviço, executado sob contrato. 

 
No relatório de fiscalização da empresa, as autoridades fazendárias 

registram a seguinte pontuação: 
 
“Passemos à análise da documentação fiscal emitida pela empresa e 

dos procedimentos fiscais adotados pela mesma, para documentar a circulação de seus 
bens: 

 
1 – Da observação da documentação anteriormente apresentada 

pela empresa, concluímos que esta trabalha de forma irregular não obedecendo à 
legislação do ICMS, uma vez que, não emite notas fiscais para circulação de bens em 
conformidade com a legislação fiscal estadual; 

 
A empresa procura justificar a falta de emissão de documentação 

concernente à legislação do ICMS, com a alegação de não ser contribuinte do imposto. 
Justificativa esta, não merecedora de acolhimento, visto ser a empresa contribuinte do 
imposto conforme faz prova sua própria escrituração; além da determinação legal de que 
circulação de mercadorias, ainda que sob não incidência ou isenção do imposto estadual 
devam obedecer às obrigações acessórias incidentes conforme normatização legal. 

 
2 – Procedimentos utilizados pela empresa autuada na emissão de 

documento fiscal para acobertar operações realizadas em seu estabelecimento.”, fl. 07, 
para depois concluir de acordo com os demonstrativos anexados ao seu trabalho e com as 
recomendações transcritas à fl. 21. 

 
O sujeito passivo afirma que os produtos sofreram tributação de 

ICMS e foram aplicados no local da obra e que a sua atividade sintoniza com as normas 
do artigo 1º, § 2º e lista de serviços na posição 7.02 da Lei Complementar nº 116/2003, 
transcreve essas regras na sua defesa e como meio de ilustrar cita que a referida lei 
excetua o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do 
local da prestação de serviços, que fica sujeito ao ICMS.  

 
No entanto, o prestador de serviço na área de construção civil, ou de 

montagem de peças e partes de determinado produto fabricado sob encomenda, pode-se 
encontrar em situações que deve ser analisada e até admitida a confecção fora do local da 
prestação de serviços, visto a dificuldade do processo de industrialização da peça ou parte 
a ser montada na construção. 

 
Essa pontuação mostra que as obras de construção civil estão 

sujeitas à incidência do ISS e inclui a instalação e montagem de produtos, peças e 
equipamentos. Nessas condições e mediante contrato para a execução da obra por 
empreitada ou sub empreitada, a empresa pode adquirir mercadorias de terceiros, 
fornecê-las ao contratante junto com a prestação do serviço e que é sujeito à incidência do 
imposto municipal.  

 



 

Nesse caso, a Lei Complementar nº 116/2003 define que as 
mercadorias submetidas ao processo industrial, no estabelecimento industrial, para depois 
serem montadas na obra da construção civil, cujo tributo é de competência municipal, 
condição que o autuado de enquadra.  

 
Em outras autuações as autoridades fazendárias, ao examinarem os 

documentos e os livros fiscais da empresa constatou que ela cumpre seus contratos com 
terceiros de prestação de serviço de industrialização de estruturas metálicas e outras 
peças e partes e que os produtos acabados serão montados no local determinado pelo 
contratante do produto. 

 
Os registros evidenciam que o sujeito passivo, mediante contrato, 

executa o processo de industrialização de peças e partes para serem montadas no 
estabelecimento contratante e que o produto fornecido é industrializado com observância 
na encomenda de terceiros, a qual obedece as medidas, a espessura do produto, o 
formato, a largura, a altura e outros fatores que forem necessários para a montagem no 
local da obra, tudo conforme cláusulas contratuais.    

 
Renomados doutrinadores, ensinam que a execução do processo 

industrial para atendimento de obras contratadas, ainda que envolva o fornecimento de 
mercadorias, não gera a incidência do ICMS e sim do ISSQN. Ensinam, ainda, que a 
execução do produto industrializado sob contrato de prestação de serviço, muita vez não é 
trabalhado no local da execução da obra, mas no estabelecimento industrial que utiliza de 
maquinário pesado, o que gera a exigência do imposto municipal tão somente. Igual 
entendimento é dado para a movimentação das peças e partes industrializadas para 
serem montadas em instalações na obra construída pela indústria da construção civil. 

 
Sob esse tipo de comercialização de produtos industrializados, o art. 

26 do Anexo XIII do Decreto nº 4.852/97, disciplina: 
 
Art. 26. O ICMS não incide sobre: 
 
I - a movimentação de máquina, veículo, ferramenta e utensílio para 
prestação de serviço na obra, desde que devam retornar ao 
estabelecimento remetente; 
 
II - o fornecimento de material adquirido de terceiro, quando efetuado em 
decorrência de contrato de empreitada ou de subempreitada; 
 
III - a movimentação de material, a que se refere o inciso anterior entre o 
estabelecimento fornecedor e a obra, ou de uma para outra obra; 
 
IV - o fornecimento de material produzido no canteiro de obra. 

 
Diante do exposto e da regra do artigo supra transcrito vejo que a 

exigência do ICMS descrito no auto de infração não é devido, situação que me levou a 
requerer a elaboração deste voto vencido.  

 
Com este convencimento de voto, conheço do recurso da Fazenda 

Pública Estadual para o Conselho Pleno, nego-lhe provimento para manter a exclusão do sujeito 

passivo solidário na lide. Acolho a preliminar de decadência, arguida pelo sujeito passivo. Quanto 

ao mérito, conheço do recurso para o Conselho Pleno do Conselho Administrativo Tributário, dou-

lhe provimento para reformar a decisão cameral e considerar improcedente o auto de infração. 



 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 23 de fevereiro de 2016. 
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Matéria: Não incidência e benefícios fiscais (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00163/16 
 
Relator: Conselheiro Elias Alves dos Santos 
 

 
EMENTA: Processual. Pedido de sobrestamento feito pelo 
sujeito passivo. Não acolhimento. ICMS. Obrigação principal. 
Utilização indevida de benefício fiscal. Benefício condicionado. 
Procedência. Decisões unânimes. 
 
I - É despiciendo o sobrestamento havendo sentença judicial 
autorizando a tramitação processual;  
 
II - "Quando o benefício fiscal for concedido sob condição e esta 
não for atendida, o contribuinte perde o direito ao benefício e 
fica obrigado ao pagamento do imposto, acrescido das 
cominações legais cabíveis, desde a data da ocorrência do fato 
gerador em que tenha havido a utilização do benefício, 
ressalvada disposição em contrário (art. 86, Dec. 4.852/97)". 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 18 de dezembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de sobrestamento formulado pelo  sujeito passivo. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Elias Alves dos Santos, Masayuki Missao e Lidilone Polizeli Bento. Quanto 
ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Participaram 
do julgamento os Conselheiros Elias Alves dos Santos, Masayuki Missao e Lidilone 
Polizeli Bento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo “Omitiu o pagamento do 
ICMS, na importância de R$217.849,99 (duzentos e dezessete mil, oitocentos e quarenta 
e nove reais e noventa e nove centavos), em razão da falta de estorno proporcional de 
crédito, quando da utilização do benefício de redução de base de cálculo, nas suas 
operações de saídas internas com os produtos da cesta básica, conforme apurado pela 
auditoria básica do ICMS e relatórios em anexo. Em consequência deverá pagar o imposto 
omitido, juntamente com as penalidades e demais acréscimos”. 

 
A autoridade lançadora indicou como infringidas as disposições do artigo 

61, § 3º da Lei nº 11.651/91 – CTE c/c os artigos 8º, incisos XIX e XXXIII do Anexo IX e 
art. 58, inciso I do Decreto 4.852/97 - RCTE, propondo a aplicação da penalidade prevista 
no artigo 71, IV, “a” do CTE, com redação da Lei nº 14.634/2003. 

 
O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: Anexo 

Estruturado – Detalhamento do crédito tributário (fl. 3), Anexo Estruturado – Descritivo 
complementar da ocorrência (fl. 4), Anexo Estruturado – identificação do sujeito passivo 
coobrigado (fls. 5/6), 11ª Alteração contratual (fls. 08/11), envelope contendo CD (fl. 12), 
auditoria básica do ICMS (fls. 13/19), planilha com relatório sintético de estorno de crédito 
(fls. 20/77) e Resumo de entrega de escrituração fiscal digital (fls. 78/87). 

 



 

Os sujeitos passivos foram intimados a pagar a quantia exigida ou 
apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de fls. 88/95, tendo 
sido lavrado termo de revelia à fl. 95 para os solidários. 

 
A autuada, representada por causídicos legalmente constituídos, 

ingressou com impugnação em primeira instancia, consoante fls. 99/106, alegando em 
preliminar nulidade por insegurança na determinação da infração, por não haver nos autos 
prova de quais fatos circunstanciais ensejariam a subsunção ao tipo legal invocado e 
demais elementos exigidos pela lei tributária, ante a imputação desordenada de infrações.  

No mérito, alegou, em síntese, que a autuação não pode prosperar pois 
está embasada em acusação não comprovada pelo Fisco, afirmando que nem sempre as 
informações apresentadas em seus arquivos magnéticos estão em conformidade com os 
livros fiscais escriturados, devendo agente do fisco estranho ao feito proceder tais 
verificações, pois não há previsão constitucional restringindo o direito ao crédito de ICMS 
na redução na base de cálculo, vez que esta não se confunde com isenção. Ao final, pediu 
a improcedência do auto de infração, anexando os seguintes documentos: fotocópia da 
Carteira da OAB (fl. 107), Procuração (fl. 108) e 19ª Alteração Contratual (fls. 109/112). 

 
O julgador singular, apreciando as arguições defensórias, não acolheu a 

preliminar de nulidade da exordial por insegurança na determinação da infração, sob o 
fundamento de que a acusação fiscal está clara, tanto que a impugnante a entendeu e 
compreendeu, conforme demonstrou em seu arrazoado defensório. Quanto ao mérito, 
julgou procedente a inicial, pois a condição para fruição do benefício da redução da base 
de cálculo nas operações internas de saída de mercadorias é o estorno proporcional do 
crédito à referida redução, nos termos do artigo 61, § 3º da Lei 11.651/91 – CTE.  

 
Novamente intimados, desta feita para pagamento ou impugnação em 

segunda Instância, os solidários foram peremptos e a autuada, inconformada, recorreu 
informando haver decisão judicial suspendendo a tramitação destes autos, nos termos do 
artigo 51, V do CTN, transcrevendo decisões jurisprudenciais de tribunais superiores 
acerca deste assunto. 

Em seguida contestou novamente o auto de infração, reiterando sua 
arguição de inconstitucionalidade da exigência de estorno proporcional do crédito, tanto 
que o Convênio ICMS 128/94, na sua Cláusula Primeira, § 1º autoriza aos estados a não 
exigir a anulação proporcional do crédito na saída interna de mercadoria da cesta básica, 
transcrevendo manifestações de tributaristas e decisões de tribunais superiores, à guisa 
de amparar seus argumentos recursais quanto à improcedência da exordial, juntando 
fotocópias de sua petição ao judiciário e da decisão liminar de antecipação de tutela, 
determinando a suspensão da tramitação destes autos (fls. 148/182). 

 
Vindo a julgamento cameral, propus a seguinte Resolução: 
 
“A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 

realizada no dia 19/9/2012, acatando proposição do Conselheiro Relator,   
 
CONSIDERANDO que em 15/06/12 a Secretaria Geral - SEGE, do 

Conselho Administrativo Tributário encaminhou à Procuradoria Fiscal da Procuradoria 
Geral do Estado de Goiás o Ofício nº 95/2012, requisitando as informações solicitadas 
pela Segunda Câmara Julgadora por meio das Resoluções nº 136/2012 a 156/2012 
exaradas nos Processos nº 4 0109014 590 29 e 4 0109015 017 50, tendo como sujeito 
passivo a empresa FERREIRA SERVIÇOS DE LIMPEZA, TRANSPORTE E COMÉRCIO 
DE PETRÓLEO LTDA, relativamente a liminar em ação anulatória, proferida no Processo 



 

nº 201103517605 pela Vara da Fazenda Pública da Comarca de Anápolis, suspendendo a 
tramitação dos Processos Administrativos Tributários que menciona;  

  
CONSIDERANDO que as informações acima solicitadas alcançam 

também o presente processo cuja tramitação foi suspensa pela medida liminar 
mencionada, sendo, portanto, desnecessária a expedição de novo ofício por parte da 
Secretaria Geral - SEGE, 

 
RESOLVE, por unanimidade de votos, ENCAMINHAR o presente 

processo à Secretaria Geral - SEGE, para que seja providenciada a juntada de uma cópia 
das informações prestadas pela Procuradoria-Fiscal da Procuradoria Geral do Estado de 
Goiás, em atendimento ao Ofício nº 95/2012-SEGE, acima mencionado. 

 
Após, retorne para julgamento. 
 
Participaram da decisão os Conselheiros Conselheira Elias Alves dos 

Santos, Delcides de Souza Fonseca e Aguinaldo Fernandes de Melo” 
 
 A fotocópia das informações solicitada foi juntada pela Secretaria Geral 

deste Conselho (fls. 190/221), porém tais informações não foram suficientes a dirimir a 
dúvida quanto a estar ou não este lançamento incluso na decisão liminar de suspensão de 
tramitação, o que resultou em uma segunda Resolução, que propus, nos seguintes 
termos: 

 “A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28/6/2013, acatando proposição do Conselheiro Relator,   

 
CONSIDERANDO   que o patrono da autuada colaciona informação 

nestes autos de que há ação judicial suspendendo a tramitação dos mesmos; 
 
CONSIDERANDO, ainda, a devida cautela em não descumprir 

"mandamus" judicial, 
 
RESOLVE, por unanimidade de votos, ENCAMINHAR o presente 

processo à Procuradoria Tributária da Procuradoria Geral do Estado de Goiás para que, 
por obséquio, nos informe, conclusivamente, se realmente este lançamento está incluso 
na referida ação e qual deve ser nosso procedimento nesta questão. 

 
Após, ao setor competente para notificar o patrono do sujeito passivo para, 

querendo, manifestar acerca do resultado desta diligência no prazo de até 15 (quinze) 
dias. 

 
Em seguida, volvam-nos para deliberação. 
 
 Participaram da decisão os Conselheiros Elias Alves dos Santos, Carlos 

Andrade Silveira e Victor Augusto de Faria Morato.” 
 
Em atendimento a este pleito, houve a juntada do Ofício nº 0253/2013 – 

PRA, da Procuradoria Regional de Anápolis, informando haver interposto Agravo de 
Instrumento solicitando a cassação da liminar que suspendeu a tramitação deste 
processo, ao qual foi negado seguimento pelo Tribunal de Justiça de Goiás, e de outras 
ações tomadas a respeito, mas no entanto não há decisão transitada em julgado, 
permanecendo, até aquele momento, a suspensão dos processos administrativos 
tributários, incluindo este. 



 

 
Intimada a tomar conhecimento do resultado desta diligência, o patrono da 

autuada também informou ao Presidente deste Conselho a situação em que se encontra 
decisão judicial de suspensão de tramitação destes autos, que é a mesma já informada 
anteriormente pela Procuradoria Regional de Anápolis, juntando fotocópias das decisões 
judiciais concedendo a suspensão de tramitação e de arbitramento de multa em caso de 
descumprimento por parte do Estado de Goiás (fls. 235/247).  

 
Ante a necessidade de saneamento nestes autos, propus a seguinte 

Resolução:       
 
“A Primeira Câmara Temporária do Conselho Administrativo Tributário, em 

sessão realizada no dia 1/11/2013, acatando proposição do Conselheiro Relator,   
 
CONSIDERANDO os termos da decisão interlocutória nos autos do 

processo judiciário n.º 201104949827 em que foi determinada a suspensão do trâmite dos 
presentes autos dentre outros PAT's; 

 
CONSIDERANDO que em Resolução, foi solicitado à Secretaria Geral 

(SEGE) deste Conselho efetuar a juntada de cópia de resposta da Procuradoria Tributária 
da Procuradoria Geral do Estado de Goiás - PGE em PAT's, relativos a outro processo 
judiciário que versa sobre a mesma matéria; 

 
CONSIDERANDO que a resposta da PGE somente firmou posição do 

Judiciário sobre autuações apenadas pelo CTE; 
 
CONSIDERANDO que em Resolução posterior, foi solicitado da PGE uma 

posição conclusiva sobre a possibilidade ou não de continuação da tramitação do presente 
PAT; 

 
CONSIDERANDO que a nova resposta da PGE foi no sentido de que 

precisaria ser apresentado em juízo o valor final de cada auto de infração, ante a alteração 
da multa decorrente da Lei n.º 17.917/2012; 

 
RESOLVE, por unanimidade de votos, ENCAMINHAR os autos à 

Secretaria Geral (SEGE) deste Conselho, para que: 
 
1.º) sejam informados à PGE os novos valores, demonstrando que, 

conforme os cálculos apresentados, a multa "ad valorem" realmente passou para até 
100% do valor do ICMS cobrado, visando que aquele órgão repasse tais informações ao 
juízo responsável pelo caso na esfera daquele poder; 

 
2.º) solicitar da PGE que informe a este Conselho qualquer fato novo que 

ocorra de interesse para a solução dos presentes autos; 
 
3.º) retorne os autos a julgamento no prazo máximo de um ano, caso não 

sobrevenha nenhuma manifestação anterior por parte da PGE. 
 
OBS: O Representante Fazendário optou por manifestar-se no retorno. 
 
 Participaram da decisão os Conselheiros Elias Alves dos Santos, 

Aguinaldo Fernandes de Melo e Álvaro Falanque.” 
 



 

Atendendo à 1ª solicitação desta Resolução, o Presidente deste Conselho 
enviou o Ofício nº 83/2013-CAT à Chefe da Procuradoria Tributária da Procuradoria Geral 
do Estado de Goiás, encaminhando-lhe cópias de várias resoluções camerais (dentre elas 
a supratranscrita), acompanhadas das planilhas dos novos cálculos com o percentual de 
até 100% de multa dos autos de infração lavrados contra a recorrente, nos termos da Lei 
17.917/2012, ressaltando que os processos tributários decorrentes destes lançamento só 
terão seguimento após pronunciamento favorável daquela procuradoria.  

 
Como transcorreu mais de dois anos sem nenhuma manifestação da 

referida Procuradoria, este processo foi repautado para julgamento. 
 
É o relatório. 

 
V O T O 

 
 
Tratando primeiramente do pedido de sobrestamento “sine die” do 

julgamento destes autos até decisão final pelo Judiciário, feito pelo patrono do sujeito 
passivo às fls. 238/239, o rejeito ante o fato de que tal pedido perdeu seu objeto, haja vista 
que houve decisão judicial de primeiro grau em 25 de maio de 2015 na Comarca de 
Anápolis – GO, autorizando a tramitação regular dos processos administrativos tributários 
ensejadores do Processo Judicial nº 201104949827 (494982-14.2011.8.09.0006).  

Portanto, não há, neste momento, óbice ao julgamento deste 
processo, que está devidamente saneado. 

 
O lançamento deste crédito tributário está, sob o aspecto formal, 

respaldado pela legislação tributária estadual, reguladora da matéria, identificado e 
cientificado corretamente os sujeitos passivos da obrigação tributária, aplicada a norma 
legal vigente no período fiscalizado, descrita com clareza a infração fiscal praticada, 
proposta a penalidade cabível e assegurado às recorrentes, de forma plena, o exercício 
dos seus direitos de defesa, face ao princípio jurídico do contraditório, que assegura às 
partes litigantes amplo direito de defesa. 

 
Assim, não há prejudiciais a ser apreciadas nestes autos. 
 

Em relação ao mérito, a legislação tributária estadual estabelece no artigo 
61, § 3º da Lei 11.651/91 – CTE, o seguinte: 

 
“Art. 61. O sujeito passivo deverá efetuar o estorno do imposto de que se 

tiver creditado, sempre que o serviço tomado, a mercadoria ou bem entrados no 
estabelecimento, quando: 

....................................................................................................................... 

§ 3º O disposto neste artigo também se aplica à operação ou prestação 
subseqüente contemplada com redução de base de cálculo, hipótese em que o estorno 
será proporcional a essa redução. 

  
 
Por sua vez o art. 8º, incisos XIX e XXXIII do Anexo IX do Decreto nº 

4.852/97, dispõe que: 

 
“Art. 8º A base de cálculo do ICMS é reduzida: 



 

.......................................................................................................................
. 

XIX - de tal forma que resulte a aplicação sobre o valor da operação do 
percentual equivalente a 3% (três por cento), na saída interna de arroz e feijão, observado 
o seguinte (Lei nº 13.453/99, art. 1º, II, “b”): 

.......................................................................................................................  

XXXIII - de tal forma que resulte a aplicação sobre o valor da operação do 
equivalente ao percentual de 7% (sete por cento) na operação interna com açúcar, arroz, 
café torrado ou moído, farinha de arroz, farinha de milho, farinha de mandioca, farinha de 
trigo, feijão, fubá, macarrão, margarina vegetal, manteiga de leite, rapadura, pão francês, 
polvilho, queijo tipo minas, queijo frescal, requeijão, óleo vegetal comestível, exceto o de 
oliva, vinagre, fósforo, sal iodado, absorvente higiênico, dentifrício, escova de dente, 
exceto a elétrica, papel higiênico, sabonete, água sanitária, desinfetante de uso 
doméstico, sabão em barra e vassoura, exceto a elétrica (Convênio ICMS 128/94, cláusula 
primeira).” 

 
Portanto, para usufruir dos mencionados benefícios, o contribuinte 

deve estornar proporcionalmente o crédito à redução da base de cálculo do ICMS nas 
saídas internas dos referidos produtos, consoante exigência estabelecida no § 1º do artigo 
61 da Lei 11.651/91 - CTE, supratranscrito, exigência esta não observada pelo sujeito 
passivo, conforme plenamente comprovado nos presentes autos. 

 
Ademais, estabelece o artigo 86 do decreto nº 4.852/97 - RCTE, que: 
 

“Art. 86. Quando o benefício fiscal for concedido sob condição e esta não 
for atendida, o contribuinte perde o direito ao benefício e fica obrigado ao pagamento do 
imposto acrescido das cominações legais cabíveis, desde a data da ocorrência do fato 
gerador em que tenha havido a utilização do benefício, ressalvada a disposição em 
contrário. ” 

 
Portanto, nos precisos termos preconizados nos preceitos legais 

acima transcritos, a empresa autuada creditou integralmente, sem respaldo legal, do 
imposto relativo às aquisições dos produtos componentes da cesta básica, sem haver 
previsão legal para a manutenção integral dos créditos em questão nos dispositivos que 
concedem os benefícios fiscais, nos termos do artigo 2º do Anexo IX do Decreto 4.852/97 
– RCTE, que transcrevo: 

 

“Art. 2º O benefício fiscal da manutenção do crédito quando concedido 
deve constar do mesmo dispositivo do regulamento que dispuser sobre a não-incidência, 
isenção ou redução da base de cálculo.” 

 
Desta forma, em que pesem as alegações defensórias incisivamente 

reiteradas, elas não foram suficientes para provar que o contribuinte faz jus à manutenção 
integral dos créditos estornados de ofício neste lançamento, prevalecendo a exigência 
sobre os valores apurados pelo autuante. 

 
Ao teor do exposto, após rejeitar o pedido de sobrestamento feito 

pelo sujeito passivo, no mérito, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento para 
considerar procedente o auto de infração, mantendo a sentença recorrida. 
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Sala das sessões plenárias, em 01 de março de 2016. 
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Matéria: Não incidência e benefícios fiscais (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00249/16 
 
Relator: Conselheiro Edson Abrão da Silva 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade da peça básica, 
arguidas pela autuada, por insegurança na determinação da 
infração e por cerceamento ao direito de defesa. Rejeitadas. 
Preliminar de decadência. Rejeitada. ICMS. Utilização indevida 
de benefício fiscal. Falta de contribuição para o Fundo 
PROTEGE GOIÁS. Improcedência.  
 
1. As questões prejudiciais ou terminativas do processo, 
arguidas pela parte que se sentiu prejudicada, fora do alcance 
da norma legal do art. 20 da Lei nº 16.469/2009, não têm 
pertinência para serem acolhidas pelas autoridades julgadoras;  
 
2. O lançamento tributário, efetivado antes do decurso do prazo 
decadencial previsto na legislação tributária, legaliza o exercício 
do direito de a Fazenda Pública Estadual de constituir o crédito 
tributário e motiva a afirmação de que não há falar-se em 
decadência; 
 
3. O julgador do processo, que se convencer de que o exigido 
pela fiscalização na peça basilar não é devido pelo sujeito 
passivo, tem a faculdade para reformar a decisão proferida pela 
Primeira Instância e para declarar a improcedência do auto de 
infração; 
 
4. A comprovação da inexistência do ilícito fiscal, cujas provas 
compõem a formalização dos autos, permite que o julgador 
reforme a decisão proferida pela Primeira Instância em parte e 
defina a questão pela parcial procedência do auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 16 de dezembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação da 
infração e por cerceamento do direito de defesa, arguidas pela autuada. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Edson Abrão da Silva, José Pereira D'abadia, Nislene Alves 
Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho e Washington Luis Freire de Oliveira. Por votação 
unânime, rejeitar a preliminar de decadência, arguida pela autuada. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Edson Abrão da Silva, José Pereira D'abadia, Nislene Alves 
Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho e Washington Luis Freire de Oliveira. Quanto ao mérito, 
por maioria de votos, conhecer do recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença 
singular e considerar improcedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros 
Edson Abrão da Silva, José Pereira D'abadia e Nivaldo Carvelo Carvalho. Vencidos os 
Conselheiros Nislene Alves Borges e Washington Luis Freire de Oliveira que votaram 
conhecendo do recurso, dando-lhe parcial provimento para reformar em parte a decisão 
singular e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS a 
recolher de R$ 22.631,72 (vinte e dois mil, seiscentos e trinta e um reais e setenta e dois 
centavos) conforme revisão de fls. 248/249 dos autos. 



 

 
R E L A T Ó R I O 

 
A fiscalização descreve a ocorrência do fato gerador da obrigação 

tributária com a seguinte redação: 
 
Omitiu o recolhimento do ICMS, na importância de R$ 127.787,31, 

em razão da escrituração indevida de valores, a título de crédito outorgado referente à 
utilização irregular dos benefícios previstos no art. 11, incisos III e XXXV do Anexo IX do 
Decreto nº 4.852/97, pois deixou de contribuir para o PROTEGE GOIÁS. Dessa forma o 
autuado estava impedido de usufruir do benefício fiscal. Em consequência, o sujeito 
passivo deve recolher o ICMS no valor acima mencionado, junto com os acréscimos 
legais, conforme registro efetivado no demonstrativo e nos documentos em anexos. 

 
A autoridade lançadora indicou a infração supra de acordo com os 

art. 58, § 3°, inciso II; e 64 da Lei nº 11.651/91, combinado com o art. 1°, § 3°, inciso III do 
Anexo IX, e art. 86 do Decreto nº 4.852/97. A proposição da aplicação da penalidade 
atende à prescrição do art. 71, inciso IV, alínea "a" do CTE. 

 
O auto de infração está instruído com os documentos: Anexo 

Estruturado - Detalhamento do Crédito Tributário, fl. 03; Auditoria da Conta Corrente do 
ICMS, fls. 04 a 08; Relatórios de Créditos Outorgados, fls. 09 a 14; Seção CFOP: Das 
Saídas de Mercadorias, Bens ou Prestação de Serviços, fl. 15; Consulta - Endereço do 
Sócio, fls. 16 e 17; e Espelho Cadastral, fl. 18. 

 
Os documentos de fls. 19 a 22, referem-se às intimações do sujeito 

passivo para ciência do lançamento do crédito tributário. 
 
O sujeito passivo, fls. 24 a 27, impugna o lançamento do crédito 

tributário, para afirmar que o lançamento fiscal não prospera, visto o princípio da 
segurança jurídica previsto no art. 150 da CF e art. 112 do CTN. Assevera que as 
contribuições do PROTEGE GOIÁS foram recolhidas, e que a verificação do relatório de 
recolhimento do FUNDO PROTEGE demonstra a quitação normal da parcela. Que o 
recolhimento relativo ao mês de outubro/2005 não consta do relatório efetivado no referido 
mês, visto que ele ocorreu no mês subsequente (18/11/2005). 

 
À fl. 26, o impugnante afirma que não deve prosperar a autuação 

porque a contribuição referente ao período de outubro/2005 foi apurada (doc.06) e 
recolhida em 18/11/2005, conforme Guia de Recolhimento (doc.07), folha do Livro Razão 
onde foram efetuados os correspondentes lançamentos contábeis (doc. 08). 

 
Esclarece que o recolhimento da referida contribuição se fez com 

erro no preenchimento do DARE (doc. 07), ou seja, com a utilização do código 2011 
enquanto que o código correto é 4014. 

 
Essa ocorrência motiva o autuado a requerer a retificação do 

recolhimento para a contribuição do FUNDO PROTEGE GOIÁS. 
 
Finalmente, conclui à fl. 26: 
 

1. Que não há falar-se em falta de contribuição, como também em impedimento para a 
fruição do benefício fiscal do crédito outorgado; 
 



 

2. No caso de dúvida sobre a exatidão dos elementos em que se baseou o lançamento e a 
imposição da penalidade, a exigência fiscal não pode subsistir por força do disposto nos 
arts. 112 do Código Tributário Nacional - CTN, 39, § 2º, 40 do Decreto nº 4.852/97 - 
RCTE/GO e art. 20, incisos III e IV da Lei nº 16.469/2009; e  
 
3. Com suporte no art. 20, § 1º da Lei nº 16.469/2009, pleiteia a nulidade do ato, visto que 
ele padece de vícios de legalidade. 

 
Ao final, requer a improcedência do auto de infração. 
 
Os documentos de fls. 28 a 71 instruem a tese impugnatória. 
 
O julgador singular, fl. 74, converte o seu julgamento em diligência 

com o propósito de corrigir os valores lançados na reconstituição da apuração e de 
promover a alteração do lançamento no formato do demonstrativo de fl. 03. 

 
Na sequência, o julgador singular emite vários despachos para 

converter o julgamento em diligência, as conclusões diligenciais foram contestadas pelo 
sujeito conforme provam os documentos de fls. 46 a 185. 

 
As conclusões diligenciais resultaram a lavratura do Termo Aditivo de 

fls. 174, que aumentou o valor originário de R$ 127.787,31 para R$ 278.581.46 (duzentos 
e setenta e oito mil, quinhentos e oitenta e um reais e quarenta e seis centavos),o julgador 
singular decide pela procedência do auto de infração, fls. 187 a 189. 

 
Em razão a este julgamento, o sujeito passivo recorre, fls. 194 a 202, 

onde alega que à fl. 76 o revisor confirma os valores recolhidos que motivaram o 
lançamento e, em diligência, reafirma o recolhimento tempestivo e em valor suficiente, fl. 
195. 

 
Informa que pleiteou a correção dos valores efetivamente recolhidos 

e que a fiscalização desconsiderou o requerido, devolveu os valores e determinou que 
fosse feito um novo recolhimento, o que motivou a fiscalização a recalcular o valor exigido 
e a modificação da materialidade em discussão, sob a alegação de recolhimento 
intempestivo. 

 
Feito isto, a fiscalização procedeu ao cancelamento do valor anterior 

e um no lançamento, visto a existência de modificação total da materialidade do objeto de 
discussão.  

 
Esclarece que o primeiro auto de infração fora lavrado sob a suposta 

alegação de falta de recolhimento, enquanto que o segundo auto, sob a alegação de 
recolhimento intempestivo.  

 
Diante disso, acrescenta, fl. 196 que um novo lançamento fiscal, com 

majoração do montante a ser recolhido, a fiscalização gerou nulidade em razão da falta de 
capitulação legal e cerceamento ao direito de defesa e em decadência conforme art. 173 
do Código Tributário Nacional. 

 
No mérito, ratifica a tese defensória anterior. 
 
Ao final, requer que seja cancelado o auto de infração e imposição 

de multa, em respeito ao princípio da motivação, ampla defesa e contraditório, bem como 



 

em respeito ao Art. 142 do CTN. Requer, também, a apreciação da preliminar de 
decadência do período compreendido entre 01/03/2004 a 30/04/2004, para efeito de 
cancelamento parcial da cobrança. 

 
A Câmara Julgadora do Conselho Administrativo Tributário, fls. 205 a 

206, em sessão realizada no dia 13/9/2013, acata a “proposição da Conselheira Relatora,  
 
Considerando que o auto de infração trata da omissão de pagamento 

do ICMS no mês de outubro de 2005, em razão da escrituração indevidamente de valores 
a título de crédito outorgado, decorrente da utilização irregular dos benefícios previstos no 
art. 11, III e XXXV, do Anexo IX do RCTE, pois, segundo a fiscalização, deixou de 
contribuir para o Protege Goiás, ficando impedido de usufruir do referido benefício fiscal; 

 
Considerando que o sujeito passivo afirma que efetuou o 

recolhimento do valor correspondente ao Protege, tempestivamente, só que o fez com o 
código 2011 (fiança crime), ao invés de 4014 (doações e transferências ao Protege), cujo 
recolhimento foi efetuado em 18/11/2005, conforme Guia de Recolhimento (fls. 62); 

 
Considerando que o sujeito passivo, após ser notificado, apresentou 

requerimento para Regularização de DARE preenchido incorretamente (fls. 114), e que o 
SARE - Histórico dos Pagamentos (fls. 118), posteriormente emitido, traz a informação de 
que o valor recolhido com o código de receita 2011 foi objeto de restituição (nesse 
relatório consta:  "c/restituição = 12805"); 

 
Considerando que o sujeito passivo insiste que em nenhum momento 

pediu restituição do valor pago com o código incorreto, mas apenas a retificação do código 
inicialmente informado; 

 
 RESOLVE,  
 
por unanimidade de votos, encaminhar o processo à Gerência de 

Informações Econômico Fiscais para: 
1 - que seja informado o motivo do procedimento adotado para 

atendimento do pedido do contribuinte, de retificação do código de recolhimento do valor 
devido ao Protege, referente ao mês de outubro de 2005, especificamente que seja 
esclarecida a razão de não se ter feito apenas a alteração do código, considerando-se a 
data originária do recolhimento, conforme se faz em outras situações de equívocos de 
códigos de recolhimentos do ICMS; 

2 - juntada do processo - capa branca - referente ao pedido de 
retificação de DARE formalizado pelo contribuinte; 

 
O sujeito passivo deverá ser intimado para tomar conhecimento do 

resultado da diligência. 
 
após retornem os autos para julgamento.  
 
Participaram da decisão os Conselheiros Célia Reis Di Rezende, 

Alcedino Gomes Barbosa e Delcides de Souza Fonseca.” 
 
Em atendimento ao determinado na resolução cameral, o revisor 

anexa os documentos de fls. 207 a 239 ao processo.  
 



 

No entanto, o despacho de fl. 223 informa que o valor pago por meio 
do citado documento de arrecadação ingressou no Tesouro Estado, ACATO o 
posicionamento da Superintendência de Administração Tributária, conforme Despacho nº 
3085/2010-SAT, e DETERMINO A REVERSÃO do pagamento efetuado por meio do 
documento de arrecadação DARE 2.1 nº 111-0-0-000-5322-00180-7, para ser considerado 
como pagamento de Doações e Transferência ao Protege, código 4014. 

 
Em seguida remete o processo nº 201000004044073 à Gerência de 

Informações Econômico Fiscais para adoção das providências cabíveis. 
 
À fl. 239 a Gerência de Informações Econômico-Fiscais informa que 

o valor exigido na inicial foi efetivamente recolhido aos cofres públicos, conforme 
documentos anexos. 

 
A Câmara Julgadora do Conselho Administrativo Tributário, fls. 240 e 

241, em sessão realizada no dia 10/3/2014, acata a “proposição da Conselheira Relatora,  
 
Considerando que o auto de infração trata de omissão de pagamento 

do ICMS no mês de outubro de 2005, em razão da escrituração indevida de valores a 
título de crédito outorgado, decorrente da utilização irregular dos benefícios previstos no 
art. 11, III e XXXV, do Anexo IX do RCTE, por falta de recolhimento da contribuição para o 
Protege Goiás; 

 
Considerando que o sujeito passivo afirma que efetuou o 

recolhimento do valor correspondente ao Protege, tempestivamente, só que o fez com o 
código 2011 (fiança crime), ao invés de 4014 (doações e transferências ao Protege), cujo 
recolhimento foi efetuado em 18/11/2005, conforme Guia de Recolhimento (fls. 62); 

 
Considerando que o requerimento apresentado pelo sujeito passivo 

para Regularização de DARE preenchido incorretamente (fls. 114) foi deferido, sendo 
determinado pelo então Secretário da Fazenda a REVERSÃO do pagamento efetuado por 
meio do DARE nº 11100000532200180-7 para ser considerado como pagamento de 
Doações e Transferência ao Protege, código 4014; 

 
Considerando que, conforme cópia do Processo nº 

201000004044073, anexada às fls. 207/233, o valor de R$ 12.805,92, originalmente 
recolhido no código 2011, foi revertido para o código 4014, mas com imputação do valor 
recolhido em: valor original da receita = R$ 6.613,24; multa = R$ 550,52; juros = R$ 
3.079,90; e atualização monetária = R$ 2.562,26, conforme cópias do DARE nº 
11100000117300276-6, anexadas às fls. 227/228; 

 
Considerando que a fiscalização, no procedimento de auditoria 

inicial, apontou como devido o Protege no valor de R$ 12.872,78 (fls. 08 e 09), e que esse 
valor, no trabalho revisional solicitado pelo julgador singular, foi alterado para R$ 
12.885,84 (fls. 139); 

 
Considerando que o sujeito passivo alega que o cálculo feito pela 

fiscalização não levou em conta as devoluções, conforme pretendeu demonstrar às fls. 
115, de forma que, do valor apontado pelo fisco, de R$ 12.872,78, deduzido o percentual 
correspondente às devoluções, de R$ 79,94, resulta no Protege devido de R$ 12.792,84, 
sendo que efetivamente recolheu R$ 12.805,92 - recolhendo, assim, R$ 13,08 a maior; 

 
RESOLVE,  



 

 
por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência para 

as seguintes providências: 
 
1 - encaminhar o processo à Gerência de Informações Econômico 

Fiscais para que seja esclarecido, em razão das cópias do DARE nº 11100000117300276-
6 anexadas às fls. 227/228, qual o valor a ser considerado como "valor original da receita" 
(referente ao Protege), em razão da autorizada reversão do DARE nº 
11100000532200180-7, para ser considerado como pagamento de Doações e 
Transferência ao Protege (código 4014); 

 
2 - encaminhar o processo à Gerência Especial de Auditoria para que 

seja verificado e apontado o valor do Protege efetivamente devido pelo contribuinte no 
mês de outubro de 2005 e, em caso de ter ocorrido recolhimento a menor, tanto em 
decorrência da apuração do valor efetivamente devido quanto da imputação feita quando 
da reversão do código de recolhimento feito por meio do DARE mencionado, calcular o 
valor proporcional do ICMS correspondente ao benefício fiscal indevidamente utilizado, 
considerando a previsão do art. 1º, § 4º, II, do Anexo IX do RCTE, se for o caso. 

 
O sujeito passivo deverá ser intimado do resultado da diligência. 
 
Após, retornem os autos para julgamento. 
 
 Participaram da decisão os Conselheiros Célia Reis Di Rezende, 

Márcio Nogueira Pedra e Rodolfo Ramos Caiado.” 
 

Por meio do Despacho n° 0186/2014-GIEF, fls. 245, consta a 
seguinte informação:  

 
No caso de reversão, autorizada pelo Secretário da Fazenda, o valor 

recolhido com erro no preenchimento do Documento de Arrecadação é validado pelo 
pagamento sem imposição de penalidades;  

 
O DARE 2.1 N° 11100000117300276, emitido pela Superintendência 

do Tesouro Estadual, para ser considerado como pagamento de Doação e Transferência 
ao PROTEGE, foi preenchido com o valor original R$ 6.613,24 com a data de vencimento 
18/11/2005 o que resultou em acréscimos legais. Porém, o valor total recolhido foi de 
R$12.805,92, que é exatamente o valor recolhido pelo contribuinte como Fiança Crime; e 

 
O valor recolhido foi recolhido integralmente para o Fundo Protege 

(Valor Original + Jurus + Multas + Correção Monetária) e, portanto, não houve prejuízo na 
contribuição ao Protege.  

 
No Despacho n° 0682/14 – GEAT, fl. 246, o processo foi 

encaminhado ao AFRE III, Mauro Almeida Tavares, para que ele atenda ao solicitado na 
Resolução n° 016/ 2016 - Primeira Câmara Temporária do Conselho Administrativo 
Tributário / CAT.  

 
A fiscalização efetua análise do referido processo onde o contribuinte 

foi autuado por omissão de pagamento de ICMS em razão de aproveitamento irregular de 
créditos outorgados, visto a omissão de recolhimento do PROTEGE/GO e, ao final, 
apontar os novos valores da autuação.  

 



 

A instrução se fez com os documentos: Auditoria do Protege Sobre 
os Créditos Outorgados Aproveitados, fls. 249; Auditoria Básica do ICMS - Parte 3/3, fl. 
250; Ajuste Ofício 4 - Item 35, fl. 251; Auditoria Básica do ICMS, fls. 252 a 254; e SARE - 
Histórico dos Pagamentos, fls. 255 a 258. 

 
No Despacho n° 0815/14 - GEAT, fl. 259, considera que o Auditor 

Fiscal, realizou as análises fiscais cabíveis, junta os demonstrativos e, após, apresenta 
seu arrazoado conclusivo, fls. 247 e 248, retorna o processo ao Conselho Administrativo, 
para fins de apreciação e ulterior adoção das demais providências subsequentes.  

 
O Sujeito Passivo foi intimado, fls. 260 e 261 e retorna ao processo 

para contradizer o resultado da diligência, fls. 264 a 268, oportunidade em que ratifica as 
fundamentações defensórias anteriores. 

 
O processo foi retirado de pauta pela Resolução n° 134/2014, fls. 271 

e 272, com o seu encaminhamento à Secretaria Geral - SEGE para aguardar o pedido de 
convalidação a ser formulado pelo Contribuinte à Superintendência da Receita e, após, se 
for o caso, ser repautado.  

 
É o Relatório. 
 

V O T O 
 
Entendo que as preliminares de nulidade da peça básica, por 

insegurança na determinação da infração e por cerceamento ao direito de defesa, 
arguidas pelo sujeito passivo, não têm pertinência, pois o ato administrativo foi expedido 
por autoridade competente, que verificou os documentos envolvidos na atividade mercantil 
do sujeito passivo, estão identificados nos autos, e, sobre os quais, o contribuinte mantém 
perfeito controle. A infração e a penalidade foram identificadas com segurança pelo autor, 
o direito de defesa não foi cerceado no curso da ação fiscal, não houve erro na 
identificação do sujeito passivo e o lançamento foi expedido de acordo com as normas 
procedimentais vigentes. 

  
Observei, pela análise procedida na questão primeira, que ela não se 

enquadra na previsão do art. 20 da Lei nº 16.469/2009, motivo pelo qual, numa harmonia 
de convencimento dos pares presentes na sessão de julgamento do processo, ela foi 
rejeitada, visto a consideração de elas estarem destituídas de pertinência para ser 
conhecida nesta instância administrativa.  

 
Reforço o meu entendimento ao mencionar que as provas trazidas 

ao processo pelo autuante me convenceram de que a nulidade requerida pela defendente 
não tem amparo legal para o seu acolhimento. Daí, por unanimidade de votos, elas foram 
rejeitadas neste julgamento cameral.  

 
Quanto à preliminar de decadência, formulada pela sujeição passiva, 

eu a rejeito com a seguinte consideração: 
  
O trabalho fiscal foi elaborado no curso do período decadencial e o 

contribuinte foi notificado antes do decurso deste prazo, o que deixa claro que o requerido 
não atinge a constituição do crédito tributário pelo lançamento de ofício. Portanto, antes da 
decorrência do prazo quinquenal, a Fazenda Pública exerceu o seu direito e efetivou o 
lançamento tributário relativo ao mês de outubro de 2005, o auto de infração foi lavrado no 
dia 25/05/2009 e a ciência do lançamento se fez no dia 15/06/2009. 



 

 
Em face aos registros supra, rejeito a preliminar de decadência de a 

Fazenda Pública constituir o crédito tributário pelo lançamento de ofício, arguida pelo 
sujeito passivo. 

 
Após a solução das questões primeiras, dirijo-me aos fundamentos 

do mérito deste feito, conforme segue: 
 
Do estudo realizado na formalização do processo, comparado com 

as teses defensórias, bem como as diversas diligências constantes dos autos e conclui 
que a empresa comprovou o efetivo recolhimento ao FUNDO PROTEGE GOIÁS, cujo 
pagamento se fez com erro no código do tributo, o qual foi corrigido no curso do tempo e 
que esclareço como os documentos inclusos nos autos, conforme segue: 

 
A juntada do processo nº 201000004044073, formalizado com o 

requerimento do sujeito passivo para regularização de DARE preenchido de forma 
incorreta, seguido do DARE, fls. 208 e 209, resultou o despacho de fl. 223, no qual a 
reversão do valor recolhido se fez ao PROTEGE. 

 
Por despacho, a Gerência de Informações Econômico-Fiscais, fl. 

239, acresce que nos “casos de alteração de Tributos, os processos são encaminhados à 
Superintendência do Tesouro Estadual para a “Reversão” do valor recolhido 
indevidamente, conforme despachos constantes do processo juntado aos autos. 

 
Em 22/06/2011 foi emitido pela Superintendência do Tesouro 

Estadual e pago o DARE 2.1 nº 11100000117300276, no valor de R$ 12.805,92 com o 
Código de Receita 4014 – Doações e Transf ao Protege, conforme solicitado pelo 
contribuinte.” 

 
Para confirmar, o documento de fl. 245 assim orienta: 
 
“O Dare 2.1 nº 11100000117300276, emitido pela Superintendência 

do Tesouro Estadual, para ser considerado como pagamento de “Doações e Transf ao 
PROTEGE, foi preenchido com o Valor Original R$ 6.613,24, com a Data de Vencimento 
18/11/2005, o que resultou em acréscimos legais. Porém, o valor total recolhido foi de 
R$12.805,92, que é exatamente o valor recolhido pelo contribuinte como Fiança Crime. 

 
O valor recolhido foi transferido integralmente para o Fundo Protege 

(Vlr Original + Juros + Multa + Correção Monetária) e, portanto, não houve prejuízo na 
contribuição ao Protege. 

 
Diante do exposto, encaminhem-se os autos à Gerência Especial de 

Auditoria para as providências solicitadas na Resolução nº 016/2014, fls. 240.” 
 
A Gerência Especial de Auditoria, caprichosamente, refaz o trabalho 

de auditagem, balanceia os valores de 01/01/2005 a 31/12/2005 e demonstra a existência 
de valores de ICMS a recolher, que foi apurado no exercício fechado. 

     
De outra forma, o lançamento tributário descrito no auto de infração 

tem por fato gerador a “escrituração indevida de valores, a título de crédito outorgado 
referente à utilização irregular dos benefícios previstos no art. 11, incisos III e XXXV do 
Anexo IX do Decreto nº 4.852/97, pois deixou de contribuir para o PROTEGE GOIÁS” e, 
por isso, estava impedido de usufruir do referido benefício fiscal. Esse histórico causou o 



 

trabalho de auditagem e a reclamação do ICMS relativo ao mês de outubro/2005, 
conforme registra a conclusão inclusa no Anexo Estruturado – Detalhamento do Crédito 
Tributário, documento de fl. 03 dos autos.  

 
No curso processual, o sujeito passivo comprovou o recolhimento da 

contribuição para o FUNDO PROTEGE GOIÁS, que, preenchido com a utilização de outro 
código de referência 2011 (Fiança Crime) e corrigido pelo setor fiscal competente para o 
real 4014 – Doações e Transferências para o Fundo PROTEGE GOIÁS, elimina a causa 
motivadora da exigência da diferença tributária. 

 
A vista da correção, não se fala em omissão no recolhimento da 

parcela do FUNDO PROTEGE/GOIÁS e a causa da exigência do crédito torna-se 
inexistente, vez que o autuado não deixou de contribuir para o PROTEGE o mês aventado 
pela fiscalização e o sujeito passivo não afrontou a determinação do art. 1º, § 3º, inciso III 
do Anexo IX e art. 86 do Decreto nº 4.852/97, que transcrevo: 

 

Art. 1º Os benefícios fiscais, a que se referem os arts. 83 e 84 deste 
regulamento, são disciplinados pelas normas contidas neste anexo. 

§ 3º A utilização dos benefícios fiscais contidos nos seguintes dispositivos 
deste Anexo é condicionada a que o contribuinte contribua com o valor 
correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) aplicado sobre o 
montante da diferença entre o valor do imposto calculado com aplicação da 
tributação integral e o calculado com utilização de benefício fiscal, para o 
Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás - PROTEGE GOIÁS (Lei nº 
14.469/03, art. 9º, II e § 4º): 

[...] 

III - incisos III, V, VI, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVIII, XIX, XX, XXIII, XXV, XXVIII, 
XXXI, XXXII, XXXIV, XXXV, XL, XLI, LI, LII, LIII, LIV, LV, LVI, alíneas “a” e 
“b” do inciso LVII, alíneas “a” e “b” do inciso LVIII, alíneas “a” e “b” do inciso 
LX, LXI, LXIII, LXV e LXVI, todos do art. 11; (Redação conferida pelo 
Decreto nº 8.442 - vigência: 01.08.15) 

 

Art. 86. Quando o benefício fiscal for concedido sob condição e esta não for 
atendida, o contribuinte perde o direito ao benefício e fica obrigado ao 
pagamento do imposto acrescido das cominações legais cabíveis, desde a 
data da ocorrência do fato gerador em que tenha havido a utilização do 
benefício, ressalvada a disposição em contrário. 

 
O sujeito passivo comprovou o recolhimento do FUNDO PROTEGE 

GOIÁS com preenchimento do documento de arrecadação com o código 2011, enquanto 
que o correto é 4014, foi revertido no sistema de arrecadação da Conta do Tesouro de 
forma correta, o que significa o aceite da importância recolhida na conta pública e 
aquiescência de que o autuado não é devedor da parcela do PROTEGE GOIÁS desde a 
data da sua quitação. 

 
Com isto, desparecido é a omissão apontada com o balanceamento 

da Conta do ICMS que considerou impróprio o benefício fiscal do crédito outorgado 
transcrito nos parágrafos passados. 

 
Quanto ao trabalho fiscal que tem por base no exercício de 2005, 

porém com refazimento em 2014 e período fechado, há de se entender que a diferença 
apontada no trabalho, fls. 247 e 248, está fora do mês de exigência do crédito tributário – 
outubro/2005, conforme fl. 03 dos autos. 
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Pelo visto, a recepção do documento de arrecadação e sua inclusão 

no sistema de arrecadação, contribui para demonstrar que o autuado não feriu a regra do 
artigo 86 do Decreto nº 4.852/97 e deve ser acolhida a formalização processual, onde as 
autoridades fazendárias reverteu o valor recolhido no prazo legal e antes da lavratura do 
auto de infração em demanda para a Conta do Tesouro Estadual.  

 
Esse procedimento administrativo ampara a reforma da decisão 

singular e a declaração da improcedência do auto de infração. 
 
Diante destas providências, vejo que não comporta a reclamação da 

diferença do imposto do autuado, o que me motiva a considerar sem efeito o lançamento 
do crédito tributário, ora em apreciação. 

 
Em face ao exposto, rejeito as preliminares de nulidade do auto de 

infração, por insegurança na determinação da infração e por cerceamento do direito de 
defesa, arguidas pela autuada. Rejeito a preliminar de decadência, arguida pela autuada. 
Quanto ao mérito, conheço do recurso, dou-lhe provimento para reformar a sentença 
singular e considerar improcedente o auto de infração.  

 
 

Sala das sessões plenárias, em 03 de março de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Não incidência e benefícios fiscais (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00252/16 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Omissão de pagamento do 
imposto. Escrituração indevida de valores a título de crédito 
outorgado. Utilização irregular do benefício fiscal previsto em 
lei. Contribuição parcial para o fundo PROTEGE GOIÁS. 
Manutenção da decisão singular. Procedência Parcial. 
 
Provado nos autos que o sujeito passivo omitiu parte do 
pagamento do imposto em virtude de escrituração indevida de 
valores a título de crédito outorgado referente à utilização do 
benefício fiscal previsto no inciso XXXV, do artigo 11 do Anexo 
IX do Decreto nº 4.852/9 pois contribuiu apenas parcialmente 
com o fundo PROTEGE GOIÁS, procedente em parte é o auto de 
infração. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 23 de outubro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para manter a sentença singular que considerou 
parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 6.327,80 (seis mil, 
trezentos e vinte e sete reais e oitenta centavos), considerando pagamento de fls. 103, 
para efeito de extinção do crédito tributário. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Paulo Diniz, Antônio Martins da Silva, Mário de Oliveira Andrade, José Luiz Rosa e Elias 
Alves dos Santos. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu o pagamento 
de ICMS nos meses de janeiro de 2011, julho e novembro de 2012, na importância total de 
R$ 31.563,64, em razão da escrituração indevida de valores a título de crédito outorgado, 
referente à utilização irregular do benefício fiscal previsto no inciso XXXV, do artigo 11 do 
anexo IX do Decreto 4.852/97, pois deixou de contribuir ou contribuiu apenas parcialmente 
para com o fundo PROTEGE GOIÁS, e dessa forma estava impedido de usufruir 
totalmente ou parcialmente do benefício fiscal escriturado. 

  
A autoridade lançadora indica como infringida as disposições dos 

artigos 58, §3°, II, 64 do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) combinado 
com os artigos 1°, §3°, III, anexo IX e artigo 86 do Decreto 4852/97. Proposta a aplicação 
da penalidade prevista no artigo 71, IV, "a" do CTE, com redação da Lei nº 14634/2003. 

 
Tem-se como sujeito passivo solidário, Christiane Pedreiro Tannus, 

nos termos do artigo 45, inciso XII da Lei 11.651/91. 
 
O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: 

consulta quadro societário "fls. 6", cópia dados extraídos do banco de dados da junta "fls. 
7", cópia demonstrativo de utilização de benefício fiscal sujeito a recolhimento de 
contribuição ao protege "fls. 8 a 11", cópia auditoria básica do ICMS "fls. 12 a 36", cópia 
histórico dos pagamentos "fls. 37 a 42". 



 

 
Os sujeitos passivos são intimados a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de "fls. 43 e 44". 
Tendo sido lavrado termo de revelia "fls. 45". 

 
Em sua impugnação, "fls. 48 a 50", o sujeito passivo alega que o 

valor da contribuição a ser recolhida ao PROETEGE foi efetiva e tempestivamente 
recolhido comprovando-se pela cópia do DARE 2.1 e que extinguem-se as parcelas das 
exigências fiscais consignadas no A.I. por terem os recolhimentos comprovados.  

 
Ao final, requer recebimento desta e que seja decretada a extinção 

das exigências fiscais relacionadas às competências de JAN/2011 e JUL/2012, em razão 
dos recolhimentos regularmente efetuados após a lavratura do AI, bem como a 
improcedência das exigências relacionadas à competência de NOV/2012, em razão da 
pré-existência do recolhimento a título de contribuição ao PROTEGE/GOIÁS." 

 
O sujeito passivo anexa os seguintes documentos: cópia intimação 

"fls. 51", cópia auto de infração "fls. 52", cópia descritivo complementar da ocorrência "fls. 
53", cópia identificação dos sujeitos passivos "fls. 54 e 55", cópia documento de 
arrecadação de receitas estaduais "fls. 56 a 58", cópia comprovante de operação "fls. 57", 
cópia sexta alteração e consolidação do contrato social "fls. 59 a 64", cópia instrumento 
particular de operação "fls. 65", cópia identificação do advogado "fls. 66", cópia histórico 
dos pagamentos "fls. 68 a 72". 

 
Pela sentença nº 560/13 JULP, o julgador singular decide pela 

procedência parcial do auto de infração. Em sua fundamentação condena os sujeitos 
passivos ao pagamento do crédito tributário no valor originário de R$ 6.327,80, acrescido 
da penalidade e demais acréscimos legais, devendo ser deduzidos os valores pagos 
constantes dos documentos de "fls. 57 e 58", nos termos do artigo 166, § 3°, da Lei n° 
11.651/91. 

 
Os sujeitos passivos são intimados a pagar a quantia exigida em 

virtude de ter sido condenado em Primeira Instância ou apresentar Recurso Voluntário, 
conforme documentos de "fls. 77 a 80". Tendo sido lavrado termo de perempção "fls. 81".  

 
O sujeito passivo apresenta Recurso Voluntário, "fls. 84 a 87", 

alegando que a Recorrente enfrentou duas vertentes. "A primeira é que demonstrou-se a 
improcedência das exigências ficais relacionados à competência de NOV/2012 visto que 
laborada em equívoco. Eis que houve o efetivo e regular recolhimento da contribuição 
devida ao PROTEGE/GOIÁS para aquela competência.  

 
Na segunda vertente, relativamente às competências de JAN/2011 e 

JUL/2012 – notadamente ante o benefício em redução em 80% nas multas exigidas para a 
aprazada "liquidação" do valor residual do A.I. em comento, segundo DARE's 
disponibilizados e emitidos a partir do "site" da própria fazenda Goiana – optou a então 
Recorrente, por havê-las a conta de incontroversas, procedendo ao pronto recolhimento 
daquelas exigências para usufruir das ditas reduções proporcionais de penalidades.  

 
Em consequência disso, pugnou-se, no tocante à competência de 

NOV/2012, pela improcedência das exigências fiscais relacionadas e, no tocante às 
competências de JAN/2011 e JUL/2012 que fosse decretada a extinção daquelas 
exigências.  



 

Ao final requer que "seja mantida a improcedência da cota das 
exigências fiscais no tocante à competência de NOV/2012 antes da lavratura do A.I., que o 
decisum seja revisado, determinando o reconhecimento e acatamento dos dois 
recolhimentos extintivos das cotas das exigências fiscais relacionadas às competências de 
JAN/2011 e JUL/2012 com as reduções de multas; e em consequência, seja reconhecida 
e extinta as exigências fiscais consignadas no AI". 

 
Os sujeitos passivos anexam ao recurso os seguintes documentos: 

cópia alteração contratual consolidada "fls. 88 a 93", cópia procuração "fls. 94", cópia 
documento de identificação dos advogados "fls. 95", cópia intimação "fls. 96", cópia 
sentença n/ 560/13 – JULP "fls. 97 a 99", cópia DARE "fls 100". 

 
Não houve. 
 

 
V O T O 

 
Tratam os autos de omissão de pagamento do imposto em razão de 

escrituração irregular de benefício fiscal relativo ao programa PROTEGE GOIÁS. 
 
Na sequência relativa ao saneamento do feito, verifico que o sujeito 

passivo arrolado como solidário não compareceu aos autos e teve lavrado contra si o 
Termo de Revelia de fls.45. 

 
Em seguida, constato que o sujeito passivo ingressa com 

impugnação à Primeira Instância para argumentar que o auto de infração é indevido, pois 
as obrigações assumidas em virtude do usufruto dos benefícios no citado programa foram 
cumpridas. Reconhece, entretanto, que aquelas relativas aos meses de janeiro de 2011 e 
julho de 2011 foram recolhidas após o início da ação fiscal e, ainda, que o mês de 
novembro de 2012 foi regularmente recolhido. 

 
O julgador singular acolhe parte da argumentação passiva e 

considera o auto de infração procedente em parte no valor do ICMS a recolher no valor de 
R$ 6.327,80 acrescido das penalidades. 

 
Inconformado, o sujeito passivo interpõe recurso sem contudo 

acrescentar ou colacionar provas para infirmar a pretensão fiscal anterior, o que me levou 
a ratificar a decisão singular. 

 
Assim, no mérito, acolho de plano a manifestação do douto julgador 

singular Lidilone Polizeli Bento, que na lapidar decisão de fls. 73 a 75, manifestou-se pela 
procedência parcial do auto de infração. Por adotá-la como razão de decidir, transcrevo-a 
abaixo, “in totum”: 

 

Da análise da documentação acostada aos presentes autos é possível afirmar 
que: a infração está determinada com segurança, o crédito tributário foi 
lançado por autoridade competente e os sujeitos passivos foram 
regularmente intimados, garantindo o contraditório e a ampla defesa, bem 
como estão corretas as identificações dos sujeitos passivos, portanto, 
nulidade não há, nos termos do art. 20 da Lei nº 16.469/09. 

Trata o presente processo de exigência de ICMS, decorrente do 
aproveitamento indevido de crédito outorgado, previsto no inciso XXXV, art. 
11, do Anexo IX do RCTE, em decorrência de não cumprimento ou 
cumprimento parcial de condição para fruição do benefício fiscal. 



 

De acordo com o art. 41 da Lei nº 11.651/91 e art. 83 do Decreto nº 4.852/97, o 
crédito outorgado em análise é benefício fiscal, assim, devem ser observadas 
as regras postas na legislação para sua fruição.   

Nos termos do art. 86 do Decreto nº 4.852/97- RCTE, 'quando o benefício 
fiscal for concedido sob condição e esta não for atendida, o contribuinte 
perde o direito ao benefício e fica obrigado ao pagamento do imposto, 
acrescido das cominações legais cabíveis, desde a data da ocorrência do fato 
gerador em que tenha havido a utilização do benefício, ressalvada a 
disposição em contrário'.  

O benefício em análise, traz entre as condições para sua usufruição, que o 
contribuinte recolha contribuição ao Fundo PROTEGE GOIÁS, no valor 
correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) aplicado sobre o 
montante da diferença entre o valor do imposto calculado com aplicação da 
tributação integral e o calculado com utilização de benefício fiscal, conforme 
se infere da redação do art. 1º, § 3º, inciso III, Anexo IX do Decreto nº 4.852/97.  

Da documentação acostada aos autos verifica-se que em relação ao mês de 
novembro de 2012, a contribuição ao Fundo Protege Goiás fora recolhida 
tempestivamente, conforme se verifica dos documentos de fls. 56, 68 e 69, 
dessa forma, em relação a este mês de referência não há que se falar em 
aproveitamento indevido de crédito outorgado por falta de recolhimento de 
contribuição ao Protege. 

No que tange aos meses de janeiro de 2011 e julho de 2012, verifica-se que as 
contribuições foram recolhidas parcialmente nas datas de seus respectivos 
vencimentos, fls. 71 e 72, e que, após a autuação, o sujeito passivo 
providenciou o pagamento dos valores exigidos a título de ICMS, conforme 
se verifica dos documentos de fls. 57, 58 e 70, assim, apesar do recolhimento 
após a autuação, a pretensão fazendária em relação a tais competências deve 
prosperar, visto que os recolhimentos ocorreram após o início do 
procedimento fiscal, data da ciência 18.01.2013, portanto, inaplicável o 
instituto da espontaneidade, previsto no art. 169 da Lei nº 11.651/91.   

 Estando o processo em perfeita harmonia com a legislação vigente, munido 
de documentos probatórios da acusação inicial, atendido aos princípios da 
ampla defesa e do contraditório, entendo que o presente lançamento cumpriu 
as exigências do artigo 160 do CTE. 

 

CONCLUSÃO 

Posto isso, conheço da impugnação constante dos autos, dou-lhe 
provimento parcial, e JULGO PROCEDENTE EM PARTE o lançamento, 
condenando os sujeitos passivos ao pagamento do crédito tributário no valor 
originário de R$ 6.327,80 (seis mil, trezentos e vinte e sete reais e oitenta 
centavos), acrescido da penalidade e demais acréscimos legais, devendo ser 
deduzidos os valores pagos constantes dos documentos de fls. 57 e 58, nos 
termos do art. 166, § 3º, da Lei nº 11.651/91. 

Considerando o disposto no art. 40 da Lei nº 16.469/09, encaminho os autos à 
Representação Fazendária, em seguida à GEPRO para os cálculos cabíveis, 
após INTIMEM-SE. 

 

SALA DOS JULGADORES DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, em Goiânia, aos                  
dias do mês de abril de 2013. 

 

                                           LIDILONE POLIZELI BENTO 

JULGADOR 

 

Ante o exposto, nada mais devo acrescentar, motivo pelo qual 
conheço do recurso, nego-lhe provimento para manter a decisão singular que considerou 



 

parcialmente procedente o auto de infração no valor de R$ 6.327,80 (seis mil, trezentos e 
vinte e sete reais e oitenta centavos). 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 03 de março de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Não incidência e benefícios fiscais (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00298/16 
 
Relator: Conselheiro José Luiz Rosa 
 

 
EMENTA: ICMS. PROTEGE GOIÁS. Escrituração indevida de 
valores, a título de crédito outorgado. Omissão de recolhimento 
do imposto. Procedente. 
 
Reafirma-se a decisão singular que julgou procedente o 
lançamento, quando a instrução processual, amparado inclusive 
em tarefa revisional, apontar que o sujeito passivo não cumpriu 
a orientação estabelecida em lei e que em face das acusações o 
sujeito passivo não trouxe aos autos nenhum elemento de prova 
capaz de ilidi-las. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de fevereiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Luiz 
Rosa, Washington Luis Freire de Oliveira, Alcedino Gomes Barbosa, David Fernandes de 
Carvalho e Gilmar Rodrigues de Almeida. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu o pagamento 
do ICMS, em razão da escrituração indevida de valores, a título de crédito outorgado, 
referentes à utilização irregular do benefício previsto no artigo 11, inciso III do anexo IX do 
Decreto 4.852/97, pois deixou de contribuir para o PROTEGE GOIÁS, ficando impedido de 
usufruir benefício fiscal.  

 
A autoridade lançadora indica como infringida as disposições dos 

artigos 58, §3°, II, 64 do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) combinado 
com os artigos 1°, §3°, III, anexo IX e artigo 86 do Decreto 4852/97. Proposta a aplicação 
da penalidade prevista no artigo 71, IV, "a" do CTE, com redação da Lei nº 14.634/2003.  

 
O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: 14ª 

alteração do contrato social, auditoria básica do ICMS, relatório de documentos de 
arrecadação e consulta resumida do contribuinte de pessoa jurídica, "fls. 5 a 30".  

 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em Primeira Instância, conforme documentos de "fls. 31 e 32".  
 
Em sua impugnação, "fls. 35 a 37", o sujeito passivo alega que "o 

crédito outorgado concedido pela legislação do Estado de Goiás tem por finalidade dar às 
empresas goianas a capacidade de competir, em termos de preços, com as empresas 
atacadistas de outras unidades da Federação que, nas vendas interestaduais pagam 
apenas 7% sobre suas vendas. Em assim sendo, não se justifica uma punição de glosar 
tal crédito, pelo simples fato de um atraso no recolhimento de uma contribuição que nem 
poderia receber a classificação de tributo". Aduz que "no mérito, o lançamento em 
discussão não pode prevalecer, por conter erro substancial, pois o valor considerado pelo 



 

auditor fiscal no mês de março de 2012, está errado. Naquele mês, o crédito outorgado 
não foi outro, senão o de R$ 1.063,03, o que alteraria totalmente o valor questionado". Ao 
final, requer que conheça a nulidade na forma já demonstrada e, caso assim não entenda, 
no mérito julgue pela sua total improcedência.  

 
O sujeito passivo anexa os seguintes documentos: procuração, 

documentação pessoal dos advogados, contrato social, 15ª alteração contratual, cópias 
dares, auditoria básica do ICMS, registro de apuração do ICMS e resumo da apuração do 
imposto "fls. 37 a 88". 

 
O julgador singular expede o Despacho nº 969/201 3 - JULP, de "fls. 

90", mediante o qual determina a realização de diligência junto à Delegacia De Goiânia 
para que seu titular determina a realização de diligência com o propósito de verificar a 
veracidade das informações de que houve erro na apuração do crédito outorgado no 
levantamento fiscal.  

 
 
Em resposta, foi elaborado o Relatório Diligencial de "fls. 93 e 94", 

por meio do qual a autoridade fiscal revisora relata o seguinte:  
 
1) O atraso no pagamento da contribuição ao PROTEGE GOIÁS 

implica perda definitiva, exclusivamente no mês de ocorrência do atraso, do direito de 
utilizar o benefício fiscal para o qual seja exigia a referida contribuição, observado o 
disposto no inciso II. 

 
2) Quanto ao suposto erro cometido pelo auditor fiscal, não é 

verdade, realmente o valor do crédito outorgado aproveitado indevidamente no mês de 
março de 2012 é de R$ 1.163,78. O valor de R$ 1.063,03 refere-se a março de 2011, 
como pode-se observar através das planilhas em anexo, fornecidas pelo programa 
"Ferramentas de Fiscalização/Arqmag-SEFAZ-GO". 

 
São anexados os seguintes documentos: registros fiscais da 

apuração do ICMS Operações Próprias "fls. 95 a 112". 
 
O sujeito passivo é intimado conforme "fls. 115 e 116". 
 
Pela sentença nº 2237/2014 - JULP, "fls. 118 a 120", o julgador 

singular decide pela procedência do auto de infração. Em sua fundamentação afirma que 
"analisando as preliminares de nulidade previstas no artigo 20 da Lei n° 16.469/09, 
constatou que as autoridades fiscais autuantes são competentes para realização do 
procedimento e para lançamento do crédito tributário, que a infração está perfeitamente 
identificada, demonstrada e comprovada e que foram regulamente identificados e 
intimados os sujeitos passivos". Informa que "a defesa não apresentou argumentos 
suficientes para afastar os fatos motivadores do lançamento, na medida em que não 
comprovou que não reduziu a base de cálculo do imposto que implicou na falta de 
recolhimento alegada pela acusação, limitando-se a questionar a constitucionalidade ou 
ilegalidade da Lei que instituiu o PROTEGE". No que se refere à arguição de 
inconstitucionalidade ou ilegalidade da Lei n° 16.469/09 feito pela defesa, o 
enquadramento legal da autuação está de acordo com a legislação tributária e com base 
no §4° do artigo 6° da Lei 16.469/09. Deixa de acolher, portanto, o questionamento de 
ilegalidade ou inconstitucionalidade por não ser este o fórum adequado para tal, 
competindo a este conselho somente o controle da legalidade da legislação tributária em 
vigor. Considera, portanto, que em relação ao aspecto legal o lançamento coaduna-se 



 

com a legislação tributária em vigor, portanto, não há reparo a fazer. Esclarece que no 
mérito os argumentos do impugnante foram refutados em diligência realizada por auditor 
alheio à lide, não servindo de base para ilidir a ação fiscal.  

 
O sujeito passivo é intimado a pagar a quantia exigida ou apresentar 

Recurso Voluntário, conforme documentos de "fls. 121".  
 
O sujeito passivo apresenta Recurso Voluntário, "fls. 124 a 127", 

alegando que "diferente da pretensão do autor do feito e ratificado pela decisão recorrida, 
o Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás – PROTEGE GOIÁS foi instruído pela Lei 
Estadual n° 14.469/2003, mesmo sendo convalidada pela Lei n° 15.707/06 que não 
condicionou a perda do benefício, senão pela exigência de um decreto estadual". Ao fina, 
requer que o auto de infração seja julgado improcedente.  

 
O sujeito passivo anexa ao recurso os seguintes documentos: 

substabelecimento e documento pessoal da advogada, "fls. 128 e 129". 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Ao compulsar e analisar as peças instrutórias desta lide, verifiquei 
que razão assiste ao nobre sentenciador “a quo” que julgou procedente o trabalho 
exordial, sob o argumento de que a defesa não apresentou argumentos suficientes para 
afastar os fatos motivadores do lançamento, na medida em que não comprovou que não 
reduziu a base de cálculo do imposto que implicou na falta de recolhimento do ICMS  
apontado pela autoridade lançadora.   

 
Aliás, as alegações trazidas a lume pelo defendente foram refutadas 

pela tarefa diligencial, realizada por auditor alheio à lide, que afirma que o atraso no 
pagamento da contribuição ao PROTEGE GOIÁS implica perda definitiva, exclusivamente 
no mês de ocorrência do atraso, do direito de utilizar o benefício fiscal para o qual seja 
exigia a referida contribuição, observado o disposto no inciso II e que quanto ao suposto 
erro cometido pelo auditor fiscal, não é verdade, realmente o valor do crédito outorgado 
aproveitado indevidamente no mês de março de 2012 é de R$ 1.163,78. O valor de R$ 
1.063,03 refere-se a março de 2011, como pode-se observar através das planilhas que 
arrola a este volume, fornecidas pelo programa "Ferramentas de Fiscalização/Arqmag-
SEFAZ-GO". 

 
Assim, voto conhecendo do recurso voluntário, negando-lhe 

provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. 

 
 

Sala das sessões, em 09 de março de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Não incidência e benefícios fiscais (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00307/16 
 
Relator: Conselheiro Lidilone Polizeli Bento 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Preliminar de exclusão dos solidários, 
arguida pelo sujeito passivo. Rejeitada. Preliminar de nulidade 
do lançamento por cerceamento de direito de defesa, arguida 
pelo sujeito passivo. Rejeitada. 
 
Correta a manutenção dos solidários na lide, quando à época da 
ocorrência do fato gerador do imposto exerciam a função de 
administração da sociedade empresária, inteligência do art. 45, 
inciso XII do CTE, combinado com art. 124 do CTN. 
 
Não há que se falar em nulidade do lançamento por 
cerceamento de direito de defesa, por incorreta capitulação legal 
da infração e penalidade, quando a conduta descrita nos autos 
subsume-se perfeitamente ao tipo previsto na legislação 
tributária pertinente e o sujeito passivo tenha compreendido 
perfeitamente o alcance e conteúdo da acusação fiscal, 
utilizando-se livremente do contraditório e da ampla defesa.   
 
ICMS. Obrigação Principal. Omissão de pagamento de imposto, 
em virtude de utilização indevida de benefício fiscal, decorrente 
da falta de cumprimento de condição para sua fruição. 
Procedente. 
 
Deve ser estornado o benefício fiscal, exigindo-se o imposto e 
acréscimos legais, em virtude de sua utilização, quando 
condicionado a cumprimento de certo requisito, este deixa de 
ser cumprido, inteligência do art. 86 do Decreto nº 4.852/97. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 04 de março de 2016, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar 
de exclusão da lide dos solidários, arguida pelo sujeito passivo. Foram vencedores os 
Conselheiros Lidilone Polizeli Bento e Heli José da Silva. Vencido o Conselheiro Nivaldo 
Carvelo Carvalho. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da peça 
básica, arguida pelo sujeito passivo, por cerceamento do direito de defesa. Participaram 
do julgamento os Conselheiros Lidilone Polizeli Bento, Heli José da Silva e Nivaldo 
Carvelo Carvalho. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, negar-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Foram vencedores os Conselheiros Lidilone Polizeli Bento e Heli José da Silva. 
Vencido o Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho que votou pela improcedência do 
lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata o presente processo de exigência de imposto e acréscimos 
legais, decorrente do fato de o sujeito passivo ter utilizado benefício fiscal de isenção, sem 
o cumprimento de condição essencial para sua fruição, qual seja dedução do valor 



 

correspondente a isenção do preço dos respectivos produtos e demonstração expressa 
nos documentos fiscais, em saídas de medicamentos destinados a órgãos da 
administração pública, por meio de notas fiscais relacionadas em anexo. 

 
Indicam-se como infringidos o art. 64 da Lei nº 11.651/91, combinado 

com art.7º, inciso XXXVII, ‘c’, Anexo IX e art. 86, ambos do Decreto nº 4.852/97. 
 
São incluídos como solidários os sócios administradores, à época da 

ocorrência do fato gerador, nos termos do art. 45, inciso XII do CTE. 
 
Instruem os autos Anexo Estruturado- Detalhamento do Crédito 

Tributário, Identificação do Sujeito Passivo Coobrigado, Cópia da 6ª Alteração Contratual, 
Auditoria Básica do ICMS, Extratos das Notas Fiscais eletrônicas. 

 
Intimados, os sujeitos passivos comparecem aos autos e apresentam 

impugnação em primeira instância em peças separadas, nas quais alegam em síntese 
nulidade do lançamento por cerceamento de direito de defesa, tendo em vista a incorreta 
capitulação legal da infração e ofensa ao princípio da tipicidade fechada, caráter 
confiscatório da multa, que o lançamento baseia-se em mera presunção fiscal, que os 
produtos objeto do auto de infração são isentos, que os solidários são partes ilegítimas 
para figurarem no polo passivo da lide, tendo em vista não estarem presentes os 
requisitos do art. 135 do CTN. 

Vindo os autos a julgamento, o ilustre julgador singular rejeitou as 
preliminares de nulidade e de exclusão do solidário e julgou procedente o lançamento, 
considerando que os argumentos trazidos pela defesa são insuficientes para ilidir a 
acusação fiscal. 

Inconformados, os sujeitos passivos interpõem recurso voluntário, no 
qual solicitam a reforma da decisão singular, trazendo os mesmos argumentos 
apresentados nas impugnações em primeira instância, no sentido de que o lançamento é 
nulo por cerceamento de direito de defesa, tendo em vista a incorreta capitulação legal da 
infração, ofensa ao princípio da tipicidade fechada, ofensa aos princípios da 
proporcionalidade e razoabilidade, ante o caráter confiscatório da multa, a ilegitimidade 
passiva dos solidários, tendo em vista não restarem cumpridos os requisitos do art. 135, III 
do CTN, bem como a improcedência do lançamento, tendo em vista que os produtos 
objeto do lançamento são isentos e que a autuação baseia-se em mera presunção fiscal. 

 
É o Relatório. 
 
                               V O T O     
 
Preliminarmente, rejeito a preliminar de nulidade do lançamento por 

cerceamento de direito de defesa, arguida pelos sujeitos passivos, tendo em vista que não 
existe capitulação legal incorreta da infração e da penalidade. Trata o presente processo 
de exigência de imposto e acréscimos legais, decorrente de utilização indevida de isenção 
de ICMS, visto que o sujeito passivo deixou de cumprir condição fundamental para fruição 
do benefício qual seja a dedução do valor dos produtos da isenção fruída e respectiva 
demonstração no documento fiscal, condição prevista no Convênio ICMS 87/02 e 
reproduzida no art. 7º, inciso XXXVII, alínea ‘c’, Anexo IX do RCTE. Dessa forma, tendo o 
sujeito passivo compreendido perfeitamente o conteúdo e alcance da acusação fiscal, 
tanto que se defendeu em todas as instâncias até o presente momento, entendo que não 
há que se falar em cerceamento de direito de defesa, primeiro porque o lançamento está 
correto tanto na descrição do fato quanto na capitulação legal, segundo porque o sujeito 
passivo exerceu livremente o contraditório e a ampla defesa. 



 

 
No que tange a preliminar de exclusão dos solidários, arguida pelos 

sujeitos passivos, com base na alegação de ilegitimidade passiva, entendo que o caso em 
julgamento subsume-se perfeitamente ao disposto no art. 45, inciso XII do CTE, 
combinado com art. 124 do CTN, tendo em vista que os solidários exerciam à época da 
ocorrência do fato gerador funções de administração, conforme faz prova o documento de 
fl. 09, dessa forma, adoto a posição majoritária desta Casa e mantenho os solidários na 
lide, rejeitando a preliminar em análise.   

 
Em relação ao mérito propriamente dito, o sujeito passivo não se 

defende. A acusação é no sentido de que deixou de deduzir do valor dos produtos a 
isenção utilizada, bem como deixou de demonstrar nos documentos fiscais a referida 
dedução. Para contraditar tal acusação bastava demonstrar que realizou a dedução e 
respectiva demonstração, mas optou por trazer argumentos sem a objetividade necessária 
para afastar a acusação fiscal, tal como o de que os produtos objeto do lançamento são 
isentos.  

 
Que os produtos objeto do lançamento gozam de isenção não resta 

dúvida, a questão principal em discussão não é essa, mas sim o fato de que tal isenção é 
condicionada a cumprimento de requisito e que este não foi cumprido, devendo o 
benefício utilizado ser estornado, conforme manda o art. 86 do RCTE. 

 
Em relação a suposta ofensa aos princípios da proporcionalidade e 

razoabilidade, ante o caráter confiscatório da multa, entendo que são questões que não 
podem ser analisadas nesta esfera administrativa, tendo em vista a vedação constante do 
art. 6º, §4º da Lei nº 16.469/09, assim, caso entenda conveniente, o sujeito passivo deve 
levar tal discussão à esfera competente, poder judiciário. 

 
Sustenta o sujeito passivo que a pretensão fazendária sustenta-se 

em mera presunção fiscal, motivo pelo qual não pode prevalecer. Não obstante tal 
argumento, entendo que o lançamento está munido de provas robustas e suficientes para 
sustentar a acusação fiscal, o lançamento encontra-se acompanhado das cópias das 
notas fiscais que provam a não realização da dedução do ICMS do preço dos produtos e 
ausência de demonstração de tal dedução, bem como de auditoria básica do ICMS, 
indicando o valor do imposto devido em virtude de utilização indevida de benefício fiscal. 
Por outro lado, o sujeito passivo nada traz de objetivo para afastar a acusação, motivo 
pelo qual entendo que o lançamento preenche os requisitos do art. 142 do CTN e deve 
prosperar.  

 
Ante o exposto, rejeito a preliminar de exclusão dos solidários da 

lide, a preliminar de nulidade do lançamento por cerceamento de direito de defesa, 
arguidas pelo sujeito passivo, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento para 
manter a sentença singular que julgou procedente o lançamento.                

 
 

Sala das sessões, em 09 de março de 2016. 
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Matéria: Não incidência e benefícios fiscais (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00320/16 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de decadência e de exclusão 
do solidário da lide. Rejeitadas. ICMS. Obrigação tributária 
principal. Omissão de pagamento do imposto. Revisão Fiscal. 
Procedência parcial. 
 
1. Segundo o disposto no art. 173, inciso I do Código Tributário 
Nacional, o prazo decadencial conta-se a partir do primeiro dia 
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter 
sido efetuado. Adotando-se esta regra ao caso dos autos, não 
se encontra decaído o direito da Fazenda Pública Estadual de 
constituir o crédito tributário; 
 
2. Quando restar demonstrado o interesse comum do sujeito 
passivo solidário na situação que constitua o presente fato 
gerador da obrigação tributária, o mesmo deverá permanecer no 
polo passivo da lide;  
 
3. Provado nos autos que o valor preconizado na basilar não 
está de todo correto, procedente em parte deve ser o auto de 
infração. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de dezembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de decadência, arguida pela autuada. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Paulo Diniz, Elias Alves dos Santos e Lidilone Polizeli Bento. Por 
unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de exclusão do solidário da lide, arguida pelo 
sujeito passivo. Participaram do julgamento os Conselheiros Paulo Diniz, Elias Alves dos 
Santos e Lidilone Polizeli Bento. Quanto ao mérito, também por votação unânime, 
conhecer do recurso, dar-lhe parcial provimento para considerar parcialmente procedente 
o auto de infração no valor do ICMS de R$ 85.152,36 (oitenta e cinco mil, cento e 
cinqüenta e dois reais e trinta e seis centavos)   conforme termo de Revisão de fls. 1246. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Paulo Diniz, Elias Alves dos Santos e Lidilone 
Polizeli Bento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu o pagamento 
do ICMS na importância de R$ 137.973,32, no período de 01/01/2009 a 31/12/2009, em 
virtude de ter sido enquadrada e se utilizado indevidamente dos benefícios e da 
sistemática de apuração de autos do regime diferenciado do Simples Nacional, quando de 
fato deveria se sujeitar às normas gerais de tributação, conforme detalham documentos e 
planilhas anexas. Em consequência, deverá pagar o imposto ICMS omitido, juntamente 
com a penalidade e demais acréscimos legais.  

  
Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 56, 

inciso I e 64, da Lei nº 11.651/91, combinado com os artigos 29 e 32 da Lei Complementar 



 

nº 123/2006 e artigo 76 da Resolução CGSN n° 94/2011. Proposta a aplicação da 
penalidade prevista no artigo 71, inciso III, alínea "a", da Lei n° 11.651/91 com a redação 
conferida pela Lei n° 17.917/2012.  

  
Foi incluído na lide como solidário JOÃO BATISTA RIBEIRO, na 

condição de sócio administrador da empresa, nos termos do artigo 45, inciso XII, da Lei nº 
11.651/91. 

  
O auto de infração foi instruído com documentos de fls. 03/1148.  
  
A autuada e solidários foram intimados em Primeira Instância, 

conforme documentos de fls. 1150/1153. 
  
Em sua impugnação (fls. 1156/1181), o sujeito passivo alegou que 

pagou regularmente os impostos devidos a época e, por tal razão, inexiste pendência de 
débitos inscritos em dívida ativa. Aduziu, ainda, que não há a existência de sócio da 
peticionaria agindo como administrador de empresa de terceiros, pois meras suspeitas da 
autoridade fiscal não substituem a necessidade de se averiguar a verdadeira natureza da 
atividade desempenhada pelo sócio da peticionaria. Em seguida, questiona, o caráter, ao 
seu ver, confiscatório da multa aplicada, em ofensa ao artigo 150, inciso IV, da 
Constituição Federal de 1988. Pede, ao final, a improcedência do presente auto de 
infração. 

 
Juntamente com as razões de impugnação foram trazidas aos autos 

documentos de fls. 1182/1192.  
  
O julgador singular expediu o Despacho nº 1170/2014, de fls. 1194, 

determinando o encaminhamento dos autos à SEAPRI, a fim de que seu ilustre titular 
redirecione este procedimento para novo sorteio de julgamento em Primeira Instância, 
tendo em vista o impedimento legal para que esse julgador analise o feito.  

  
Pela sentença nº 979/2015-JULP, fls. 1195/1200, o julgador singular 

decidiu pela procedência do auto de infração. Em sua fundamentação afirmou que se a 
empresa atua no mundo fático e jurídico por meio de atos praticados por quem a 
representa, inegável que quem dá causa às ilegalidades, assim como aos ilícitos, é 
realmente aquele que a conduz. Aduziu que as alegações do impugnante são 
impertinentes e vazias de conteúdo, sendo, portanto, destituídas do condão de elidir a 
pretensão fiscal.  

 
Da decisão supra foram intimados os sujeitos passivos às fls. 

1201/1206 para apresentarem Recurso Voluntário. 
  
Em grau de Recurso Voluntário (fls. 1209/1234), o sujeito passivo 

reitera os argumentos expendidos na inicial.  
 
Nos termos da Resolução n° 058/2015, o julgamento foi convertido 

em diligência à Delegacia Regional de Fiscalização de Anápolis a fim de que sejam 
realizados os procedimentos de fls. 1244.  

 
Em atendimento a Resolução supra, a autoridade fiscal revisora 

esclareceu que os valores constantes do Anexo Estruturado – Detalhamento do Crédito 
Tributário do auto de infração devem ser alterados de forma a espelhar os valores e os 
meses de referência apontados na planilha ora apensada. Consequentemente, o valor do 



 

tributo exigido no presente auto de infração deve passar de R$ 137.973,32 para R$ 
85.152,36. 

 
Devidamente intimada do trabalho supra (fls. 1253/1254), a autuada 

quedou-se silente. 
 
É o Relatório.  
 
 

VOTO 
 

Apreciando a preliminar de decadência, arguida pela autuada, 
manifesto-me pela sua rejeição, tendo em vista que a autuada foi cientificada da lide em 
19/03/2014, e a solidária em 17/03/2014, tendo o fato gerador ocorrido no Exercício de 
2009, assim nos termos do artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, o período 
decadencial estaria completo apenas em 31/12/2014, portanto, o auto de infração foi 
lavrado e as partes devidamente cientificadas no prazo legal.  

 
Quanto ao pedido de exclusão do sujeito passivo solidário João 

Batista Ribeiro do polo passivo da lide, entendo que a sua indicação na condição de 
solidário está dentro dos limites definidos na legislação estadual, senão vejamos: o 
instituto da solidariedade está previsto no Código Tributário Nacional em seu artigo 124, 
podendo se manifestar de duas formas, a primeira definida no inciso I é a que define a 
solidariedade pelo interesse comum no fato entre os envolvidos e a segunda é a definida 
pelo inciso II, que prevê a solidariedade quando esta for expressamente definida em lei. 

 
No Código Tributário Estadual estão inseridas as hipóteses de 

solidariedade definidas pelo legislador, e especialmente ao abrigo do artigo 124, inciso II 
do Código Tributário Nacional - CTN que está acolhida no artigo 45, inciso XII, da Lei nº 
11.651/91 a hipótese ocorrida neste caso. Portanto, como o solidário indicado exerce a 
função de administrador, conforme documento de fls. 07, a sua indicação está correta, à 
luz da legislação estadual acima mencionada, devendo então o mesmo permanecer no 
polo passivo da presente lide. 

No mérito, considero que o feito deve prosperar em parte. De fato, a 
revisão de fls. 1252, determinada pela Resolução Cameral nº 058/2015 de fls.1244/1245, 
traz elementos bastante elucidativos quanto aos pontos controversos. Face a sua 
importância, devo acolhê-la de plano e por esclarecedora, transcrevo abaixo o trecho 
relativo à sua conclusão, exarada pelo insignes revisores Andrea Lopes de Castro e 
Emiliano de Moura Teles, que manifestaram-se pela procedência parcial do lançamento, 
“in verbis”: 

Assim, conforme pode ser observado em planilha anexa que segue as 
disposições do recente Memorando nº 003/2015-GEAF, os valores 
constantes no Anexo Estruturado – Detalhamento do Crédito 
Tributário do auto de infração devem ser alterados de forma a 
espelhar os valores e os meses de referência apontados na planilha 
ora apensada. Consequentemente, o valor do tributo exigido no 
presente auto de infração deve passar de R$ 137.973,32 para R$ 
85.152,36. 

Assim, o auto de infração deve ser mantido nos termos da revisão, 
em face das irregularidades remanescentes confirmadas no procedimento revisional.  

 



 

Diante do exposto, rejeito a preliminar de decadência, arguida pela 
autuada. Rejeito a preliminar de exclusão do solidário da lide, arguida pelo sujeito passivo. 
Quanto ao mérito, conheço do recurso, dou-lhe parcial provimento para considerar 
parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 88.152,36 (oitenta e 
oito reais, cento e cinquenta e dois reais e trinta e seis centavos), conforme termo de 
revisão de fls. 1246. 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 10 de março de 2016. 
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Matéria: Não incidência e benefícios fiscais (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00344/16 
 
Redator do Voto: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Pedido de Diligência. Rejeitado. ICMS. 
Obrigação principal. Omissão de pagamento de ICMS. Utilização 
indevida de benefício fiscal sem promover o estorno do crédito 
pelas entradas aproveitado em percentual superior a 7% (sete 
por cento). Procedência.  
 
1. Deve ser rejeitado o pedido de realização de diligência para 
revisão do lançamento quando o sujeito passivo não apontar os 
eventuais equívocos cometidos pelo autor do procedimento e, 
tampouco, promover a juntada de demonstrativos 
contraditórios;  
 
2. A utilização da redução de base de cálculo prevista no inciso 
VIII do art. 8º do Anexo IX do RCTE não se aplica, também, à 
saída de mercadoria que tenha sido recebida em operação 
interestadual com alíquota superior a 7% (sete por cento), 
podendo, no entanto, ser aplicada, desde que, no final do 
período de apuração, o contribuinte efetue o estorno do 
correspondente crédito de ICMS que tenha sido aproveitado em 
percentual superior a 7% (sete por cento), (Instrução Normativa 
nº 819/08-GSF, art. 2º § 1º); 
 
3. É lícito ao fisco estornar de ofício o crédito não estornado 
pelo sujeito passivo como condição para a utilização do 
benefício fiscal da redução da base de cálculo. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 02 de março de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido 
de diligência formulado pela autuada. Participaram do julgamento os Conselheiros Antônio 
Martins da Silva, Rickardo de Souza Santos Mariano e João Divino de Brito. Quanto ao 
mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, dar-lhe parcial provimento para 
reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto de 
infração no valor do ICMS de R$ 953.148,59 (novecentos e cinquenta e três mil, cento e 
quarenta e oito reais e cinquenta e nove centavos). Foram vencedores os Conselheiros 
Antônio Martins da Silva e Rickardo de Souza Santos Mariano. Vencido o Conselheiro 
João Divino de Brito que votou pela improcedência do lançamento fiscal. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada pelo fisco no presente processo é no sentido 
de que a empresa omitiu pagamento de ICMS nos valores e períodos indicados nos 
campos próprios do auto de infração em razão da utilização indevida do benefício fiscal da 
redução da base de cálculo previsto no art. 8ª, inciso VIII, do Anexo IX, do Decreto nº 
4.852/97, sem o cumprimento da condição consistente em estornar os créditos pelas 
entradas em percentual superior a 7% (sete por cento), ficando, em consequência, sujeita 
ao pagamento do ICMS recolhido a menor acrescido das cominações legais.  



 

Foram indicados como infringidos os artigos 15 e 64, da Lei nº 
11.651/91 c/c artigo 86, da Parte Geral e art. 8º, inciso VIII, do Anexo IX, ambos do 
Decreto nº 4.852/97 e proposta a penalidade prevista no art. 71, inciso IV-A, da Lei nº 
11.651/91. 

Nas Notas Explicativas de fls. 07 e 08 a autora do procedimento 
informou que a empresa deixou de atender ao disposto no art. 2º, da Instrução Normativa 
nº 899/2008-GSF, tendo em vista que se creditou de ICMS nas entradas interestaduais 
acima do limite de 7% (sete por cento) e não promoveu ao estorno do valor superior a 
esse limite. 

Em seguida, detalhou os procedimentos de auditorias adotados para 
a apuração do valor recolhido a menor.  

Instruiu o lançamento com os demonstrativos de auditoria de fls. 09 a 
136 e com a mídia eletrônica de fls. 139, cuja cópia foi entregue à empresa autuada, 
conforme Recibo de Entrega de Relatórios Digitais de fls. 138.  

Intimada para pagamento da quantia exigida ou apresentação de 
impugnação à primeira instância a empresa compareceu ao processo por meio da peça 
impugnatória de fls. 146 a 149, alegando a exiguidade do prazo para a elaboração de 
demonstrativos contraditórios e pedindo a improcedência do lançamento. 

Por meio da Sentença nº 1472/12, de fls. 160 a 163 o julgador 
singular considerou procedente o lançamento. 

Inconformada a empresa interpôs o recurso voluntário de fls. 167 a 
170, informando sobre a publicação da Lei nº 17.758/12, convalidando os procedimentos 
de utilização de benefício fiscal sem o cumprimento de condições, dentre os quais os 
benefícios vinculados à limitação do crédito pelas entradas. 

Por intermédio da Resolução nº 244/2012, de fls. 172 e 173, a 
Segunda Câmara Julgadora, por unanimidade de votos, determinou a retirada do processo 
de pauta para aguardar o decurso do prazo previsto na referida lei para apresentação de 
pedido de convalidação. 

Por meio do Ofício nº 0098/12, de fls. 174, a Gerência Especial de 
Auditoria solicitou do Conselho Administrativo Tributário a remessa dos autos àquela 
especializada para os fins previstos nas Leis n.º. 16.150/07, 16.462/08 e 17.758/12. 

No Relatório de Revisão de fls. 176 a auditora fiscal autora do 
procedimento informou que a autuada anexou ao Processo nº 201200004049041 os 
Documentos de Arrecadação de Receita Estadual relativos aos recolhimentos dos valores 
do estorno de créditos efetuados. Elaborou os demonstrativos de fls. 177 a 361, nos 
termos da Instrução Normativa nº 899//08-GSF, concluindo que o atendimento a exigência 
para a convalidação foi apenas parcial, ou seja, foi convalidado o valor de R$ 462.508,29 
(quatrocentos e sessenta e dois mil, quinhentos e oito reais e vinte e nove centavos), 
remanescendo a importância de R$ 955.242,99 (novecentos e cinquenta e cinco mil, 
duzentos e quarenta e dois reais e noventa e nove centavos). 

Por intermédio do Despacho nº 7139/14, de fls. 362, o 
Superintendente da Receita adotou o Parecer 363 e 364, promoveu a convalidação do 
valor acima indicado e determinou ao setor próprio que fosse promovida a adequação no 
auto de infração de tal sorte que passasse a constar somente o valor remanescente após 
a convalidação, ou seja, R$ 955.242,99 (novecentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e 
quarenta e dois reais e noventa e nove centavos), solicitação que foi plenamente atendida 
conforme se extrai do extrato de fls. 368 e 369.  

Em 27/03/15 a empresa promoveu a juntada dos memorais de fls. 
374 a 378, bem como da mídia eletrônica de fls. 379, afirmando que efetuou o estorno dos 
valores aproveitados acima do permitido e pedindo a improcedência do lançamento. 

Posteriormente a empresa promoveu a juntada dos memorais de fls. 
384 a 390, apontando equívocos cometidos no processo de convalidação, bem como 



 

cópia da peça de fls. 391 a 394, dirigida à Secretária da Fazenda solicitando revisão dos 
cálculos de estorno. 

 Por meio da Resolução nº 048/2015, de fls. 395 a 396 a Terceira 
Câmara Julgadora converteu o julgamento em diligência e encaminhou os autos à 
Gerência de Auditoria para manifestação em relação as questões aduzidas pela empresa 
nos memoriais de fls. 374 a 394. 

O processo retornou a julgamento impulsionado pelo Despacho nº 
1043/15, de fls. 398, bem como pelo Relatório de Revisão de fls. 399 a 401 e 
demonstrativos de fls. 402 a 410, informando que a realização da revisão redundou na 
redução do valor do presente lançamento para R$ 953.148,59 (novecentos e cinquenta e 
três mil, cento e quarenta e oito reais e cinquenta e nove centavos) e na lavratura de um 
auto de infração complementar (4011502869655) no valor de R$ 1.327.800,84 (um milhão, 
trezentos e vinte e sete mil, oitocentos reais e oitenta e quatro centavos). 

      Intimada do resultado da revisão a empresa compareceu ao 
processo por meio da peça de fls. 418 a 422, discordando do resultado da revisão, 
afirmando o seguinte: 

1 – A autoridade fiscal não se manifestou quanto aos números e 
planilhas apresentados pela recorrente; 

2 – A autoridade fiscal não trouxe esclarecimentos quanto a razão 
pela qual o auto não foi convalidado; 

3 – A autoridade fiscal não informou o resultado do requerimento 
administrativo quanto ao pedido de revisão do requerimento de convalidação, que 
inclusive está em andamento, não tendo qualquer decisão que possa colaborar para 
deslinde da presente demanda. 

É o relatório. 
 

V O T O  
 
1. DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA: 
 
No Relatório de Revisão de fls. 399 a 401 a revisora afirmou o 

seguinte:  

“Respondendo ao questionamento do item “1” informamos que a questão aduzida 
pela autuada referiu-se à metodologia de cálculo utilizada para apuração dos 
valores do estorno de crédito em atendimento à IN 899/08 e estorno do benefício 
fiscal em questão; 

Analisamos as planilhas apresentadas pela Autuada, fls. 387 e 388 e cumpre de 
imediato esclarecer o equívoco da defesa, pois as planilhas iniciais, presentes às 
fls. 010 e 040, foram unicamente utilizadas para apuração dos valores iniciais do 
Auto de Infração. Quando da realização da primeira revisão, fls. 176 a 361, para 
conferência do estorno realizado pela Autuada, de acordo com a Lei nº 17.758/12, 
foi adotada a Ferramenta de Fiscalização ArqMaq para elaboração dos cálculos 
referidos pela Autuada. Assim, resta prejudicada a queixa da mesma, quando diz 
que houve equívocos nos cálculos, apresentando planilhas de confrontação às 
Planilhas iniciais do Auto de Infração.” 

 
Após transcrever o art. 2º, inciso II, da IS 001/12-SER de 06/03/12, 

asseverou que a ferramenta de fiscalização ArqMag, teve seu uso autorizado pela 
administração tributária e, sequencialmente, detalhou os procedimentos utilizados na 
realização das revisões de fls. 179 a 354 e, posteriormente, na de fls. 399 a 410.  

A empresa autuada, por seu turno, ao manifestar sobre o resultado 
da última revisão afirma o seguinte: 

 



 

“Por fim torna-se impossível a Recorrente tecer quaisquer tipos de 
questionamentos e/ou comentários quanto ao resultado da diligência visto que os 
autos permanecem exatamente da mesma forma de quando foram convertidos em 
diligência por esta respeitável Câmara.”  

 
Ora, se diante dos demonstrativos de revisões realizadas com base 

numa ferramenta adotada pela administração tributária, a própria empresa autuada afirma 
que é impossível tecer quaisquer comentários sobre os seus resultados, entendo não 
existir motivação suficiente para a realização de nova diligência.  

Rejeito o pedido de nova revisão.  
 
2. DO MÉRITO:   
 
O benefício fiscal utilizado pela autuada foi a da redução da base de 

cálculo previsto no art. 8º, inciso VIII, do Anexo IX do Decreto nº 4.852/97. Vejamos:  
   
“Art. 8º. A base de cálculo do ICMS é reduzida: 
[...] 

VIII - de tal forma que resulte aplicação sobre o valor da operação do equivalente 
ao percentual de 10% (dez por cento), na saída interna realizada por contribuinte 
industrial ou comerciante atacadista que destine mercadoria para comercialização, 
produção ou industrialização, ficando mantido o crédito, observado o disposto no § 
2º e, ainda, o seguinte (Lei nº 12.462/94, art. 1º): 

a) equipara-se a comerciante atacadista, para efeito de aplicação da redução da 
base de cálculo, cujo benefício pode ser utilizado até 31 de dezembro do exercício 
no qual o contribuinte estiver equiparado, o comerciante varejista que 
comprovadamente realizar em seu estabelecimento saídas com destino à 
comercialização, produção ou industrialização, que correspondam a, no mínimo, 
30% (trinta por cento) do volume das saídas totais, apurado: 

1. no exercício anterior à utilização do benefício, tratando-se de empresa que tenha 
exercido suas atividades por período igual ou superior a 6 (seis) meses naquele 
ano; 

2. nos 3 (três) últimos meses anteriores ao início da utilização do benefício, 
tratando-se de início de atividade ou de empresa que tenha exercido suas 
atividades por período inferior a 6 (seis) meses no exercício anterior; 

b) o benefício não se aplica à operação: 

1. revogado; 

2. com petróleo, combustível, lubrificante, energia elétrica e outras mercadorias e 
operações indicadas em ato do Secretário da Fazenda; 

3. revogado.” 

 
Utilizando-se da previsão do item 2, da alínea “b”, do inciso VIII, do 

art. 8º, do Anexo IX, do Decreto nº 4.852/97, o Secretário da Fazenda expediu a Instrução 
Normativa nº 899/08-GSF, de 15 de maio de 2008, disciplinando a concessão de redução 
da base de cálculo e do crédito outorgado ao contribuinte industrial e comerciante 
atacadista, estabelecendo, inclusive, as regras para o cálculo do estorno.  Vejamos: 

“Art. 2º A utilização da redução de base de cálculo prevista no inciso VIII do art. 8º 
do Anexo IX do RCTE não se aplica, também, à saída de mercadoria que tenha 
sido recebida em operação interestadual com alíquota superior a 7% (sete por 
cento). 

§ 1º Na hipótese prevista neste artigo, o benefício pode ser utilizado, desde que, no 
final do período de apuração, o contribuinte efetue o estorno do correspondente 
crédito de ICMS que tenha sido aproveitado em percentual superior a 7% (sete por 
cento). 

§ 2º Para cumprimento do disposto no § 1º, apura-se: 
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I - a relação percentual entre o valor das saídas para as quais tenha sido utilizada a 
redução da base de cálculo referida no caput e o valor total das saídas ocorridas 
no período de apuração; 

II - o valor das entradas de mercadorias recebidas em operações interestaduais 
tributadas com alíquota superior a 7% (sete por cento) ocorridas no período de 
apuração; 

III - o valor do crédito excedente de ICMS por meio da aplicação do percentual 
correspondente à diferença entre a carga tributária aplicada na operação 
correspondente à entrada da mercadoria e o percentual de 7% (sete por cento); 

IV - o valor do ICMS a ser estornado, por meio da aplicação do percentual obtido 
na forma do inciso I sobre o valor obtido no inciso III, devendo, o valor do estorno, 
ser informado no item 57 do quadro estorno de créditos da Declaração Periódica 
de Informações - DPI -. 

§ 3º Para os efeitos do disposto no § 2º deve ser observado o seguinte: 

I - na apuração do valor total das saídas, referidas no inciso I do § 2º, devem ser 
excluídas as saídas contempladas com benefício fiscal distinto dos referidos no 
caput; 

I - na apuração do valor total das saídas, referidas no inciso I do § 2º, devem ser 
excluídas as saídas contempladas com benefício fiscal distinto dos referidos no 
caput do art. 1º; 

II - no valor das entradas recebidas em operações interestaduais tributadas com 
alíquota superior a 7% (sete por cento), referidas no inciso II do § 2º: 

a) devem ser excluídas as entradas de mercadorias cujas saídas estejam 
contempladas com benefício fiscal distinto do referidos no caput; 

a) devem ser excluídas as entradas de mercadorias cujas saídas estejam 
contempladas com benefício fiscal distinto do referidos no caput do art. 1º; 

b) não se incluem as entradas cuja carga tributária esteja limitada a até 7% (sete 
por cento), ainda que a alíquota aplicada à operação tenha sido 12% (doze por 
cento); 

III - não se computam no valor das saídas ou entradas, referidas nos incisos I e II 
do § 2º, os valores das entradas ou saídas cujas operações ou mercadorias 
estejam excluídas dos benefícios fiscais referidos no art. 1º. 

§ 4º Na hipótese prevista neste artigo, a aplicação de mercadoria que tenha sido 
recebida em operação interestadual com alíquota superior a 7% (sete por cento), 
em processo de produção ou industrialização, não impede a utilização da redução 
da base de cálculo na saída do correspondente produto industrializado, 
independentemente do aproveitamento do crédito correspondente à aquisição, 
obedecidos os demais requisitos previstos na legislação tributária.” 

 

Nesse ponto cumpre ressaltar que no Relatório de Revisão de fls. 
399 a 401, a autora do procedimento aduz que efetuou o estorno de ofício dos créditos 
apropriados em percentual superior a 7% (sete por cento) por meio da utilização da 
ferramenta denominada ArqMaq – Sistema de Capturação e Trabalho de Informações, 
desenvolvida pela Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás e colocada à disposição do 
fisco por meio da Instrução de Serviço nº 001/12-SER, para utilização nos trabalhos de 
auditoria com a finalidade de produzir relatórios e levantamentos automatizados com a 
utilização dos dados fornecidos a SEFAZ pelas empresas por meio de arquivo magnético 
e da Escrituração Fiscal Digital.  

A empresa autuada admite que realmente utilizou o benefício fiscal 
da redução da base de cálculo na saída de mercadorias recebidas em operação 
interestadual com alíquota superior a 7% (sete por cento) e não efetuou, no final do 
período de apuração, o estorno do crédito de ICMS aproveitado em percentual superior ao 
previsto, conforme preceitua o art. 2º, § 1º, da Instrução Normativa nº 899/08-GSF, de 15 
de maio de 2008, porém, entende que os créditos não estornados são somente aqueles 
que foram objeto da convalidação por meio do Despacho nº 7139/14, de fls. 362. 



 

Apesar de tais afirmações, a autuada não aponta de forma objetiva 
os eventuais equívocos cometidos pela autora do procedimento e tampouco promove a 
juntada de demonstrativos contraditórios comprovando a inexistência do crédito tributário 
remanescente no valor de R$ 953.148,59 (novecentos e cinquenta e três mil, cento e 
quarenta e oito reais e cinquenta e nove centavos), situação que impõe a declaração de 
procedência do lançamento. 

À conta do exposto, conheço do recurso voluntário, dou-lhe parcial 
provimento, para reformar em parte a decisão singular e considerar parcialmente 
procedente o lançamento no valor de R$ R$ 953.148,59 (novecentos e cinquenta e três 
mil, cento e quarenta e oito reais e cinquenta e nove centavos), nos termos do 
Demonstrativo de revisão de fls. 402.  
 

 
 

Sala das sessões, em 11 de março de 2016. 
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Matéria: Não incidência e benefícios fiscais (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00364/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Heli José da Silva 
 

 
EMENTA: I - NULIDADE. Preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pelo autuado, por insegurança na determinação da 
infração. Rejeitada. Decisão unânime. 
 
1. Não é passível de nulidade o lançamento que contenha os 
elementos indispensáveis para determinar com segurança a 
infração denunciada e identificar corretamente o infrator. (Artigo 
20, parágrafo 3.º, da Lei 16.469/09). 
 
II - SOLIDARIEDADE. Preliminar de exclusão dos coobrigados 
solidários. Rejeitada. Decisão não unânime.  
 
1. Os administradores da pessoa jurídica respondem 
solidariamente pelo pagamento do imposto devido relativamente 
à operação ou prestação decorrente dos atos que praticarem, 
intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis. (Art. 45, 
inciso XII, Lei n.º 11.651/91). 
 
III - ICMS. Obrigação tributária principal. Aproveitamento 
indevido de crédito outorgado. Benefício fiscal condicionado. 
Condição não atendida. Débito inscrito em Dívida Ativa. 
Procedência. Decisão não unânime. 
 
1. Para usufruir de benefício fiscal – Crédito outorgado – o 
contribuinte deve atender e cumprir, rigorosamente, as 
condições estabelecidas pela legislação tributária pertinente;  
 
2. Quando o benefício fiscal for concedido sob condição e esta 
não for atendida, o contribuinte perde o direito ao benefício e 
fica obrigado ao pagamento do imposto acrescido das 
cominações legais cabíveis, desde a data da ocorrência do fato 
gerador em que tenha havido a utilização do benefício, 
ressalvada a disposição em contrário. (Artigo 86 – Decreto n.º 
4.852/97); 
 
3. O procedimento fiscal, corretamente elaborado, que reclama o 
pagamento de ICMS, não contraditado eficientemente pelo polo 
passivo, corrobora o lançamento que formaliza a exigência 
tributária respectiva. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 05 de fevereiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração.  Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo José 
Mendes, Heli José da Silva e Lidilone Polizeli Bento. Por maioria de votos, rejeitar a 
preliminar de exclusão da lide dos solidários, arguida pelo relator. Foram vencedores os 



 

Conselheiros Heli José da Silva e Lidilone Polizeli Bento. Vencido o Conselheiro Nivaldo 
José Mendes Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer do recurso, negar-
lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo José Mendes, Heli José da 
Silva e Lidilone Polizeli Bento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Da análise do presente processo, depreende-se que a acusação 
tipificada na sua peça exordial, refere-se à omissão de pagamento do ICMS, em razão da 
compensação com o débito do imposto de valores escriturados indevidamente a título de 
crédito do ICMS, decorrentes da utilização irregular do crédito outorgado previsto no artigo 
11, inciso III, do Anexo IX, do RCTE, pois, no período – janeiro de 2.012 a junho de 2.014, 
o sujeito passivo possuía débito tributário exigível inscrito na Dívida Ativa. Ainda, nos 
meses de março, junho, outubro, novembro e dezembro de 2.012, janeiro a agosto, e 
novembro de 2.013, o contribuinte deixou de recolher o ICMS normal referente aos meses 
imediatamente anteriores. Portanto, estava impedido de utilizar o benefício. 

A importância original do imposto omitido é de R$ 571.893,72 
(quinhentos e setenta e um mil, oitocentos e noventa e três reais e setenta e dois 
centavos). 

Foram indicados como infringidos: o artigo 64, da Lei n.º 11.651/91, 
combinado com o artigo 1º, §§ 1º, incisos I e II, 1º-B, inciso III, do Anexo IX, e o artigo 86, 
do Decreto n.º 4.852/97, sendo proposta a aplicação da multa prevista no artigo 71, inciso 
IV, alínea "a", da Lei n.º 11.651/91, com a nova redação da lei 17.917/12. 

Para instruir o lançamento foram anexados pelo agente autuante os 
seguintes documentos: Auditoria Básica do ICMS e Demonstrativos Auxiliares; 
Demonstrativo do Crédito Outorgado do ICMS a Ser Estornado, de Ofício, em Razão do 
Não Cumprimento de condicionantes Previstas na Legislação Tributária; Registros 
Fiscais de Apuração do ICMS – Operações Próprias; Relatório Comparativo EFD/SARE; 
Histórico de Pagamentos; Relação Sujeito Passivo – Dívida Ativa; e, Identificação de 
Arquivo EFD Auditado, fls. 19/118. 

Foram qualificados como coobrigados solidários: Flausino Pereira de 
Lima e João Carlos Re, nos termos do artigo 45. Inciso XII, do CTE. 

Os autuados foram devidamente intimados, fls. 119/125, tendo sido 
lavrado o Termo de Revelia em relação aos mesmos, fls. 126. 

Novamente intimados, fls. 128/136, lavrou-se o Termo de Perempção 
de fls. 137. 

O sujeito passivo principal apresenta o defensório de fls. 140/146, o 
qual, após o conhecimento feito pela Gerência da GEPRO, exara-se o Despacho nº 
002/2015 – GEPRO/CAT, fls. 158, que, considerando a existência de falha na expedição 
do Termo de Revelia, encaminha os autos para apreciação em Primeira Instância.  

Na impugnação apresentada, o sujeito passivo pleiteia a anulação do 
procedimento, baseado apenas na suposta ausência de indicação da irregularidade que, 
por isso, teria cerceado o direito defesa, haja vista não haver indicação precisa de qual 
item dos arquivos magnéticos enviados e qual item da legislação teria sido 
especificamente violado, o que teria afrontado o Princípio da Legalidade. 

Alegou, ainda, que não houve comprovação de que o contribuinte 
estava no gozo do benefício em questão, e que todas as demais autuações ainda 
estariam em âmbito administrativo, mediante apresentação de defesa e recursos.  



 

Pede a suspensão da exigibilidade e pela manutenção do benefício 
fiscal. 

Sobreveio a Sentença singular nº 2.531/2015 – JULP, fls. 159/161, 
pela qual o Julgador decidiu pela procedência do lançamento.  

O Julgador singular destacou: “Com relação aos fatos impeditivos, as 
correspondentes comprovações das inscrições na Dívida Ativa, da mesma forma, se 
encontram aos autos anexadas às fls. 89 a 113, sendo, portanto, além da inadimplência 
mencionada, apenas o item 1 do motivo apontado na inicial para não fruição do benefício 
fiscal em questão já seria suficiente para manutenção integral do feito, 
independentemente de terem sido quitados os procedimentos posteriormente, os quais 
foram inscritos na Dívida Ativa ou os pagamentos dos ICMS normal que teria a empresa 
deixado de recolher tempestivamente, causando a inadimplência também, impeditiva da 
fruição do benefício fiscal”.   

Da decisão supra foram intimados os autuados, fls. 162/166, sendo 
que o sujeito passivo principal apresentou o Recurso Voluntário de fls. 168/174, no qual 
reitera os argumentos apresentados na Impugnação. 

Indica a nulidade do auto de infração, por ausência de indicação 
precisa da irregularidade, o que torna impossível a realização da defesa, visto que não 
poderá produzir a prova necessária apara afastar a possível irregularidade. Destaca: 
“Note-se que todo auto de infração tributária tem como natureza a infração da legislação, 
exigindo que a fiscalização indique precisamente qual infração à legislação entende 
praticada, para autorizar a realização de defesa e possibilitar a apresentação de fato 
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Fisco”. 

No mérito, apenas alega ausência de comprovação da perda do 
benefício fiscal. Assevera que restou evidenciado que a autuação fiscal não apresentou 
qualquer comprovação de que o contribuinte não estava no gozo do benefício fiscal 
concedido, notadamente, porque além do parcelamento corrente de quaisquer débitos 
pendentes, todas as demais autuações sobre possível ausência de recolhimento estão 
ainda em âmbito administrativo, mediante defesas fiscais e recursos apresentados.  
Complementa: “Dessa forma, inexistindo exigibilidade do tributo exigido, não pode haver 
o desenquadramento do contribuinte pelo simples fato de existir autuação fiscal ainda em 
curso no âmbito administrativo, conforme previsão do art. 5º, incisos XXXV, LIV, LV e 
LVII, da Constituição Federal”. 

Pugna, por derradeiro, pela improcedência do auto de infração. 

  

Este é o relatório.   

 

  V O T O   

 

QUESTÃO PRELIMINAR 

 
Inicialmente, mister manifestar a respeito da nulidade apresentada.  
Entendo que não incide “in casu” a hipótese de insegurança na 

determinação da infração. 
O sujeito passivo alega, em síntese, ausência de indicação precisa 

da irregularidade, não sendo possível identificar a conduta narrada pela autoridade 
lançadora no auto de infração. 



 

Entretanto, há que se destacar que a descrição do fato indica 
situação de aproveitamento indevido de crédito outorgado, em razão do sujeito passivo 
possuir débitos tributários exigíveis inscritos em Dívida Ativa, consoante veda a legislação, 
em especial o § 1º, inciso II, do artigo 1º, do Anexo IX, do RCTE, a seguir transcrito 

 

“Art. 1º. Os benefícios fiscais, a que se referem os arts 83 e 84 deste 
regulamento, são disciplinados pelas normas contidas neste anexo. 

§ 1º. A utilização dos benefícios fiscais previstos neste anexo, cuja 
concessão tenha sido autorizada por lei estadual, fica condicionada a que o 
sujeito passivo: 

[...] 

II – Não possua crédito tributário inscrito em dívida ativa. 

[...]” 

 
Vê-se, portanto, que a descrição do fato contido na exordial amolda-

se, nitidamente, à situação descrita no artigo retro transcrito. Os dispositivos infringidos, 
assim, como a penalidade proposta foram corretamente destacados. Acresça-se, ainda, 
que os levantamentos juntados ao processo identificam claramente a situação do 
aproveitamento indevido do crédito outorgado. 

Não há, portanto, insegurança na determinação da infração. 
No aspecto formal, o lançamento tributário atendeu a todos os 

requisitos previstos no artigo 142, do Código Tributário Nacional, e, em especial, ao artigo 
8º, da Lei n.º 16.469/2009. Sendo assim, não existem nos autos prova, por mais elementar 
que seja, de nenhuma das possíveis nulidades descritas pelo artigo 20 da referida Lei. 

Dessa forma, não acolho a questão supostamente prejudicial, 
suscitada pelo sujeito passivo. 

 

DA RESPONSABILIDADE DOS ADMINISTRADORES 

 
Apreciando o pedido de exclusão dos coobrigados solidários da lide, 

apresentado pelo Conselheiro Relator, manifesto-me pela rejeição, por entender que os 
mesmos, na condição de sócios administradores, possuem interesse comum na situação 
que tributariamente desonere e, por consequência, beneficie a empresa que dirigem, 
situação que, exatamente por serem dirigentes, ocorre no âmbito de sua área de controle 
e decisão, razão por que suas condutas se subsumem ao artigo 45, inciso XII, da Lei nº 
11.651/91, a seguir transcrito: 

 

“Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação que 
constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente: 

[...] 

XII – com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou 
prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão de que 
forem responsáveis; 

[...]” 
 

Há que se destacar ainda, que a pessoa jurídica manifesta sua 
vontade por meio de seus dirigentes, consequentemente, se ocorreu omissão de 
pagamento do ICMS na situação referida no auto de infração, tal fato somente pode ser 
atribuído à decisão ou determinação de seus administradores, por ação ou omissão, pois 



 

é pela vontade destes que a pessoa jurídica realiza suas operações e deve cumprir as 
suas obrigações tributárias. 

Com as razões acima delineadas, entendo que não há como excluir 
da lide os coobrigados solidários identificados, razão pela qual devem ser mantidos na 
polaridade passiva. 

 

   QUESTÃO MERITÓRIA 

 
Adentrando no mérito do lançamento, em proêmio, torna-se 

pertinente e imprescindível, para fundamentação do voto a ser prolatado, que sejam 
transcritos os artigos 41, inciso III, e 64, da Lei 11.651/91 - CTE. Também os artigos 1.º, 
parágrafos 1.º, inciso II, e 11, incisos III, alínea “d”, do Anexo IX, do Decreto 4.852/97 – 
RCTE: 

 

“Art. 41. São os benefícios fiscais: 

[...] 

III – o crédito outorgado; 

[...] 

Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do 
imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou 
negativas, estabelecidas na legislação tributária. 

Art. 1º Os benefícios fiscais, a que se referem os arts. 83 e 84 deste regulamento, 
são disciplinados pelas normas contidas neste anexo. 

§ 1º. A utilização dos benefícios fiscais previstos neste anexo, cuja 
concessão tenha sido autorizada por lei estadual, fica condicionada a que o 
sujeito passivo: 

[...] 

II – não possua crédito tributário inscrito em dívida ativa. 

Art. 11. Constituem créditos outorgados para efeito de compensação com o ICMS 
devido: 

[...] 

III – para os contribuintes industrial e comerciante atacadista, o equivalente ao 
percentual de 2% (dois por cento) e 3% (três por cento), respectivamente, na saída 
interestadual que destine mercadoria para comercialização, produção ou 
industrialização, aplicado sobre o valor da correspondente operação, observado o 
seguinte (Leis nºs 12.462/94, art. 1º, § 4º e 13.194/97, art. 2º, II, “h”): 

[...] 

d) o estabelecimento deve estar adimplente com o ICMS relativo às obrigações 
tributárias vencidas a partir de 1º de agosto de 2000, exceto aquelas com a 
exigibilidade suspensa, correspondente a período de apuração anterior ao da 
operação, tanto em relação às obrigações próprias quanto àquelas em que for 
responsável ou substituto tributário. 

[...]” 

 
É cristalino o diretivo insculpido no parágrafo 1.º, do artigo 1.º, do 

Anexo IX, do RCTE, retro transcrito, que veda a utilização do benefício fiscal, na 
eventualidade de existir débito tributário inscrito em Dívida Ativa, e que não esteja, nos 
termos do artigo 151, do CTN, abaixo destacado, com sua exigibilidade suspensa: 

 

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: 

I – moratória; 



 

II – o depósito do seu montante integral; 

III – as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do 
processo tributário administrativo; 

IV – a concessão de medida liminar em mandato de segurança; 

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras 
espécies de ação judicial; (inciso incluído pela Lcp n.º 104, de 10.01.2001); 

VI – o parcelamento. (Inciso incluído pela Lcp n.º 104, de 10.01.2001). 

Parágrafo único. o disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das 
obrigações acessórias dependentes da obrigação principal cujo crédito seja 
suspenso, ou dela consequentes”.  

 

A norma jurídica que flui dos textos legais é clara: o contribuinte 
usufruirá benefícios fiscais enquanto não houver créditos tributários inscritos em Dívida 
Ativa ou, quando inscritos, estiverem com sua exigibilidade suspensa. Ocorrendo qualquer 
uma dessas hipóteses, a consequência jurídica será a suspensão de tais benefícios. 

Em conclusão, se o contribuinte tiver contra si um crédito tributário 
inscrito em Dívida Ativa e que não esteja com sua exigibilidade suspensa, qualquer 
benefício fiscal, próprio ou equiparado, não poderá mais ser fruído pelo contribuinte.  

A questão, a meu ver, é definir se existe débito tributário inscrito em 
Dívida Ativa, em nome do autuado, no período de fruição do benefício fiscal. Verificando, 
pois, as provas juntadas pelo autuante às fls. 89/113, confirma-se que a empresa tinha 
vários processos inscritos em Dívida Ativa. 

A argumentação do sujeito passivo de restou evidenciado que a 
autuação fiscal não apresentou qualquer comprovação de que o mesmo não estava no 
gozo do benefício fiscal concedido, notadamente porque além do parcelamento corrente 
de quaisquer débitos pendentes, todas as demais autuações sobre possível ausência de 
recolhimento estão ainda no âmbito administrativo, mediante defesas fiscais e recursos 
apresentados, não se confirma, em especial a relacionada com eventual parcelamento, o 
qual, se realizado, abarcaria eventuais benefícios somente a partir da sua celebração. E, a 
discussão dos processos na seara administrativo não se reveste de qualificação suficiente 
para improceder o lançamento, na situação presente, em que os referidos autos de 
infração já se encontravam inscritos na Dívida Ativa nos períodos auditados.   

Correto, portanto, o lançamento objurgado.  
Realço, ainda, quanto à perda do benefício na situação em comento, 

com a norma insculpida no artigo 86, do Decreto n.º 4.852/97, “in verbis”:  
 

 “Art. 86. Quando o benefício fiscal for concedido sob condição e esta não 
for atendida, o contribuinte perde o direito ao benefício e fica obrigado ao 
pagamento do imposto acrescido das cominações legais cabíveis, desde a 
data da ocorrência do fato gerador em que tenha havido a utilização do 
benefício, ressalvada a disposição em contrário”. 

 
Pelo exposto, voto, em consenso unânime, para rejeitar a preliminar 

de nulidade do auto de infração, arguida pelo sujeito passivo, por insegurança na 
determinação da infração. 

E, por decisão majoritária, voto, para rejeitar a preliminar de exclusão 
da lide dos coobrigados solidários, arguida pelo Conselheiro Relator. 

No mérito, em decisão unânime, voto, para conhecer do Recurso 
Voluntário, negar-lhe provimento, para manter a decisão singular que considerou 
procedente o auto de infração. 

 



 

 
 

Sala das sessões, em 21 de março de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Não incidência e benefícios fiscais (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00373/16 
 
Relator: Conselheiro Washington Luis Freire de Oliveira 
 

 
EMENTA: Processual. Pedido de exclusão da lide do solidário. 
Rejeitado. ICMS. Obrigação principal. Benefício fiscal 
condicionado ao recolhimento do fundo PROTEGE GOIÁS. 
Procedência.  
 
1. Os diretores, gerentes, administradores ou representantes da 
pessoa jurídica são solidariamente obrigados ao pagamento do 
imposto, relativamente à operação ou prestação decorrente dos 
atos que praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem 
responsáveis (CTE, art. 45, XII);  
 
2. Quando o benefício fiscal for concedido sob condição e esta 
não for atendida, o contribuinte perde o direito ao benefício e 
fica obrigado ao pagamento do imposto acrescido das 
cominações legais cabíveis, desde a data da ocorrência do fato 
gerador em que tenha havido a utilização do benefício, 
ressalvada a disposição em contrário (RCTE, art. 86); 
   
3. É procedente o auto de infração que exige a diferença do 
imposto devido pela utilização indevida de benefício fiscal 
condicionado sem o adimplemento da condição. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 15 de dezembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação da infração, 
arguida pela autuada. Participaram do julgamento os Conselheiros Washington Luis Freire 
de Oliveira, Edson Abrão da Silva, José Pereira D'abadia, Nislene Alves Borges e Nivaldo 
Carvelo Carvalho. Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão dos sujeitos 
passivos solidários Vilmar José Parreira, João Ricardo Mazon e Ronaldo Santana da Silva 
da lide, arguida pelo Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho.  Foram vencedores os 
Conselheiros Washington Luis Freire de Oliveira, Edson Abrão da Silva, José Pereira 
D'abadia e Nislene Alves Borges. Vencido o Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho. 
Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento 
para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Washington Luis Freire de Oliveira, Edson 
Abrão da Silva, José Pereira D'abadia, Nislene Alves Borges e Nivaldo Carvelo Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal é de que o sujeito passivo omitiu pagamento do 
ICMS na importância de R$ 150.130,80 (cento e cinquenta mil, cento e trinta reais e 
oitenta centavos), no período de janeiro a dezembro de 2011, em razão da utilização 
indevida da redução da base de cálculo prevista no art. 8° inciso VIII, Anexo IX do Decreto 
n° 4.852/97, pois deixou de contribuir para o PROTEGE GOIÁS, dessa forma ficando 
impedido de usufruir o benefício fiscal. 

 



 

O auto de infração, lavrado em 03/01/2014, foi instruído, entre outros, 
com Termo de Esclarecimento, histórico de pagamentos e mídia digital, contendo 
relatórios analíticos e sintéticos do benefício fiscal utilizado indevidamente. 

 
Os administradores identificados às fls. 05 a 07 foram incluídos na 

lide na condição de solidários nos termos do art. 45, XII, do Código Tributário Estadual, 
CTE, sendo declarados peremptos pelo não comparecimento com defesa administrativa. 

 
A empresa autuada, inconformada com a decisão singular 

desfavorável, Sentença nº 1845/2014-JULP, fls. 85/87, apresenta recurso voluntário no 
qual pede a nulidade e a improcedência do auto de infração alegando que a multa seria 
confiscatória e, portanto, inconstitucional 

 
Na sessão de julgamento, durante os debates que antecedem a 

decisão, foi arguida por um de meus pares a preliminar de exclusão dos sujeitos passivos 
solidários sob fundamento de que a pessoa física não poderia ser responsabilizada pelas 
infrações fiscais cometidas pela empresa. 

 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
Inicialmente, quanto à preliminar de exclusão da lide dos solidários, 

entendo que os sócios e administradores da firma autuada, ao possibilitarem a utilização 
indevida de benefício fiscal pelo estabelecimento do qual são administradores e gestores, 
concorreram para a prática da infração tributária, ficando, nos termos do inciso XII do 
artigo 45 do CTE, reproduzido abaixo, solidariamente obrigado ao pagamento do ICMS 
devido e demais acréscimos legais. 

 
Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 
[...] 
XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 

administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou 

prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão de que 

forem responsáveis;  

  
A pessoa natural que está à frente dos negócios da pessoa jurídica, 

tem o dever de geri-la cumprindo todas as obrigações, inclusive as obrigações tributárias. 

 
Em relação ao mérito, o sujeito passivo, no período de janeiro a 

dezembro de 2011 utilizou indevidamente o benefício fiscal, previsto no art. 8° inciso VIII, 
Anexo IX do Decreto n° 4.852/97, abaixo descrito: 

 
Art. 8º A base de cálculo do ICMS é reduzida: 

[...] 
VIII - de tal forma que resulte aplicação sobre o valor da operação do 
equivalente ao percentual de 10% (dez por cento), na saída interna 
realizada por contribuinte industrial ou comerciante atacadista que destine 
mercadoria para comercialização, produção ou industrialização, ficando 



 

mantido o crédito, observado o disposto no § 2º e, ainda, o seguinte (Lei nº 
12.462/94, art. 1º): 
 

A utilização indevida do referido benefício deveu-se pela falta de 
recolhimento do fundo PROTEGE GOIÁS, visto que estava sujeito ao cumprimento da 
condição prevista no art. 1º, § 3º, II, do Anexo IX, do Decreto nº 4.852/97, para sua fruição, 
in verbis: 

 
Art. 1° Os benefícios fiscais, a que se referem os arts. 83 e 84 deste 
regulamento, são disciplinados pelas normas contidas neste anexo. 
[...] 
§ 3º A utilização dos benefícios fiscais contidos nos seguintes dispositivos 
deste Anexo é condicionada a que o contribuinte contribua com o valor 
correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) aplicado sobre o 
montante da diferença entre o valor do imposto calculado com aplicação da 
tributação integral e o calculado com utilização de benefício fiscal, para o 
Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás - PROTEGE GOIÁS (Lei nº 
14.469/03, art. 9º, II e § 4º 
[...] 
II - incisos VIII, XII, XIII, XXI, XXIII, XXVI a XXIX, todos do art. 8º; 

 
Dessa forma, a falta de recolhimento da contribuição para o Fundo 

de Proteção Social do Estado de Goiás - PROTEGE GOIÁS implicou perda do benefício 
fiscal, conforme disposto no art. 86 do RCTE:   

 
Art. 86. Quando o benefício fiscal for concedido sob condição e esta não for 
atendida, o contribuinte perde o direito ao benefício e fica obrigado ao 
pagamento do imposto acrescido das cominações legais cabíveis, desde a 
data da ocorrência do fato gerador em que tenha havido a utilização do 
benefício, ressalvada a disposição em contrário. 

 
Assim, para a fruição do benefício fiscal em análise deveria haver o 

recolhimento tempestivo da doação ao Fundo do PROTEGE, condição prevista na 
legislação tributária do Estado de Goiás. Como não houve o recolhimento a empresa não 
poderia se utilizar do benefício fiscal e, portanto, o auto de infração é procedente. 

 
Quanto ao questionamento da defesa acerca da multa e da sua 

suposta inconstitucionalidade em face do princípio do não confisco, deve ser registrado 
que a penalidade aplicada (art. 71, IV-A, da Lei n.º 11.651/91, com redação da Lei n.º 
17.519/2011 – correspondente a 80% do valor do imposto) decorre de imposição legal e 
não compete a este Conselho Administrativo Tributário declarar inconstitucionalidade de 
lei, decreto ou ato normativo expedido pela Administração Tributária, nos termos do que 
dispõe o art. 6º, § 4º, da Lei n.º 16.469, que regula o processo administrativo tributário. 

 
Diante do exposto, não acolho a preliminar de exclusão da lide dos 

solidários e, quanto ao mérito, conheço do recurso, nego-lhe provimento para confirmar a 
sentença singular que considerou procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 22 de março de 2016. 
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Matéria: Não incidência e benefícios fiscais (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00380/16 
 
Relator: Conselheiro Álvaro Falanque 
 

 
EMENTA: Processual. Pedido de diligência. Indeferido. 
Preliminar de nulidade da peça básica por insegurança na 
determinação da infração. Rejeitada. Exclusão dos solidários da 
lide. Acolhimento. Preliminar de nulidade do feito por 
cerceamento do direito de defesa. Rejeitada. ICMS. Obrigação 
principal. Omissão de pagamento de imposto. Escrituração 
indevida de crédito outorgado referente a utilização irregular de 
benefício fiscal. Procedência. 
 
1. Não havendo nas peças constitutivas da lide, dúvidas a serem 
dirimidas, despiciendo se torna o pedido de diligência 
formulado pela parte; 
 
2. Não é passível de nulidade o lançamento que contenha os 
elementos indispensáveis para determinar com segurança a 
infração denunciada e identificar corretamente o infrator; 
 
3. Exclui-se da lide o solidário quando não restar 
demonstrado o interesse comum da citada pessoa física na 
situação que constitua o presente fato gerador da obrigação 
tributária ou que tenha por seus atos de ação ou omissão, 
concorrido para a prática de infração à legislação tributária; 
 
4. Fica afastada a hipótese de nulidade do lançamento por 
cerceamento do direito de defesa, quando não comprovada, no 
curso da ação, a ocorrência dos incidentes formais que 
prejudicam a apreciação do mérito do ato administrativo; 
 
5. É procedente o lançamento que contenha os 
demonstrativos do crédito tributário, e os documentos 
comprobatórios dos fatos em que se fundamentar. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 15 de dezembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Álvaro Falanque, Márcio Nogueira Pedra, José Luiz Rosa e Renato Moraes 
Lima. Também por votação unânime, rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Álvaro Falanque, Márcio Nogueira Pedra, José Luiz Rosa e 
Renato Moraes Lima. Por maioria de votos, acolher a preliminar de exclusão dos solidários 
e do contador da lide, arguida pelo Conselheiro José Luiz Rosa. Foram vencedores os 
Conselheiros Álvaro Falanque e José Luiz Rosa, com voto de desempate proferido pelo 
responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro João Divino de Brito, de acordo 
com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 
6.930/09. Vencidos os Conselheiros Márcio Nogueira Pedra e Renato Moraes Lima. Por 
unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela 



 

autuada, por cerceamento do direito de defesa. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Álvaro Falanque, Márcio Nogueira Pedra, José Luiz Rosa e Renato Moraes 
Lima. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer da impugnação, negar-lhe 
provimento para considerar procedente o auto de infração. Foram vencedores os 
Conselheiros Álvaro Falanque, Márcio Nogueira Pedra e Renato Moraes Lima. Vencido o 
Conselheiro José Luiz Rosa, que votou pela improcedência do auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu pagamento 
do ICMS na importância de R$ 1.544.116,59, em razão da escrituração indevida de 
valores, a título de credito outorgado, referentes a utilização irregular do benefício previsto 
no artigo 11, inciso V, do Anexo IX do Decreto nº 4.852/97, pois deixou de contribuir para o 
PROTEGE GOIAS, dessa forma estava impedido de usufruir do benefício fiscal. Em 
consequência, deverá pagar o ICMS no valor acima mencionado, juntamente com os 
acréscimos legais, conforme demonstrativo e documentos anexos. 

 
A infração relatada abriga-se na disposição dos artigos 58, §3º, inciso 

II e 64 da Lei nº 11.651/91, combinado com os artigos 1º, §3º, inciso III, do Anexo IX e 86 
do Decreto nº 4.852/97. A penalidade proposta para o ilícito fiscal descrito é do artigo 71, 
inciso IV, alínea “a”, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 17.917/2012. 

 
Foram identificados como sujeitos passivos solidários: JEAN 

CARLOS, nos termos do artigo 45, inciso XII-A da Lei nº 11.651/91, LEONIDAS AMARO 
PELLIZZER e SEBASTIÃO MOREIRA FURTADO, nos termos do artigo 45, inciso XII, da 
Lei nº 11.651/91. 

 
O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 03/42.  
 
Intimados às fls. 43/52, os sujeitos passivos quedaram-se inertes, 

dando azo à lavratura do Termo de Revelia de fls. 53. Foram renovadas as intimações 
para os autuados pagarem ou apresentarem recurso em Segunda Instância, agora, 
eletronicamente, conforme se vê às fls. 55/62. 

 
Tempestivamente, a empresa autuada e os responsáveis solidários 

interpõem Recurso Voluntário às fls. 66/78 alegando, preliminarmente, a exclusão dos 
solidários incluídos na lide, por não se enquadrarem em nenhuma das hipóteses 
elencadas no artigo 135 do CTN, bem como, a exclusão do profissional autônomo Jean 
Carlos, por ser prestador de serviços à Recorrente na função de contador. Alegam, ainda, 
que um dos solidários incluídos na lide Sebastião Moreira Furtado, retirou-se da sociedade 
em agosto de 2010, que inexistem provas nos autos que comprovam quaisquer 
irregularidades praticadas pelos mesmos. Arguem também, preliminares de insegurança 
na determinação da infração e cerceamento ao direito de defesa ao argumento de que não 
foi demonstrado quais os períodos efetivamente ficaram sem recolhimento e que o 
levantamento de Auditoria básica apresentado é confuso, sendo que não foram indicados 
os dispositivos infringidos, caracterizando cerceamento ao direito de defesa. Pede, ao 
final, a improcedência do presente auto de infração. Caso isso não ocorra, requer a 
conversão dos autos em diligência. 

 
Juntamente com a peça impugnatória foram colacionados aos autos 

documentos de fls. 79/83.  
 



 

 Por meio da Resolução de fls. 86/87, a Primeira Câmara deste 
Conselho determinou o encaminhamento dos atos à Secretaria Geral – SEGE com o 
intuito de aguardar o decurso do prazo previsto para a apresentação do pedido de 
convalidação a ser formulado pelo contribuinte a Superintendência da Receita, e se for o 
caso, repautar.  

 
É o Relatório. 
 

VOTO 
 

Apreciando o pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo, 
manifesto-me pela sua rejeição, por não ser necessário esse procedimento, já que os 
elementos de instrução da acusação asseguram a constituição do crédito tributário exigido 
no auto de infração.  

Quanto à preliminar de nulidade do auto de infração, arguida pela 
autuada, por insegurança na determinação da infração, deixo de acolhê-la, pois, de fato, 
verifico que além de estarem presentes todos os requisitos do artigo 8º da Lei Estadual nº 
16.469 e do artigo 142 do Código Tributário Nacional, a descrição do fato coaduna-se com 
os demonstrativos e documentos anexados pelo agente autuante, bem como, com a 
fundamentação legal da infração. Também não há divergências de valores entre 
levantamentos integrantes do lançamento e destes com o auto de infração. E por último, o 
lançamento foi instruído com levantamento completo, o que confirma a infração. Ante tais 
evidências e com a unanimidade do voto de meus pares, é de se entender que a aludida 
preliminar relativa à insegurança na determinação da infração deve ser rejeitada. 

No que tange à preliminar de exclusão do solidário Leonidas Amaro 
Pellizzer, arrolado nos autos como sócio administrador da empresa, arguida pelo 
Conselheiro José Luiz Rosa, manifesto-me pelo seu acolhimento, tendo em vista que não 
existem nos autos provas de que tenha agido com excesso de poderes ou infração à lei, 
conforme preconiza o artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional.  

Por oportuno, transcrevo abaixo o aludido dispositivo, “in verbis”: 

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos 
correspondentes as obrigações tributárias resultantes de atos 
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social 
ou estatutos: 

I - as pessoas referidas no artigo anterior; 
II - os mandatários, prepostos e empregados; 
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de 
direito privado. 

 
Assim sendo, o simples inadimplemento não caracteriza infração 

legal. Inexistindo prova de que se tenha agido com excesso de poderes, ou infração de 
contrato social ou estatutos, não há que se falar em responsabilidade tributária do sócio à 
título de infração legal.  

Já com relação à preliminar de exclusão do solidário Sebastião 
Moreira Furtado, arrolado nos autos como sócio da empresa, manifesto-me também pelo 
seu acolhimento, visto que não exercia função de gerência na sociedade à época da 
ocorrência do fato gerador. Ademais, a responsabilidade tributária do sócio se estabelece 
não pela sua condição de sócio, mas sim pelo fato de exercer função de administração na 
sociedade e agir com excesso de poder ou contrariamente à lei, contrato social ou 



 

estatuto. Assim, o sócio sem função de direção na sociedade limitada, não responde pelos 
débitos tributários desta, não devendo o seu nome ser incluído no lançamento, inscrito em 
dívida ativa, no SERASA e nem arrolado em CDA, exceto quando demonstrado, em 
processo regular, que o mesmo tenha exercido administração de fato da sociedade 

Da mesma forma, acolho a preliminar de exclusão do nomeado polo 
passivo solidário, Jean Carlos, da lide, contador da empresa autuada, arguida pelo 
Conselheiro José Luiz Rosa, por considerar que esse não se enquadra na orientação 
contida no inciso XII-A do artigo 45 do Código Tributário Estadual, que será transcrito na 
sequência, pois, não tinha interesse na constituição do fato gerador, objeto desta ação.  

 
Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse 
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação 
principal, especialmente: 
 
XII-A - com o contribuinte ou com o substituto tributário, o contabilista 
que, por seus atos e omissões, concorra para a prática de infração à 
legislação tributária; 

 
Portanto, como contador, a sua função é a de registrar todas as 

operações que tratam das alterações patrimoniais sofridas pela empresa ao longo do 
tempo ou através do lançamento contábil de todos os documentos que lhe são 
apresentados. Devo entender que se os documentos não lhe foram passados, eles não 
foram lançados ou se mesmo que lhe tenham sido passados, porém com informações 
truncadas, compete ao profissional responsável avisá-lo do equívoco para a necessária 
correção. 

Face ao exposto e na ausência de provas que incriminem o contador, 
acolho de plano os argumentos exarados no documento de fls. 66 a 78 para excluir o 
solidário Jean Carlos, do polo passivo da lide. 

E, para encerrar as questões preliminares, no que diz respeito ao 
cerceamento do direito de defesa alegado pelos Recorrentes, cinjo-me a não acolhê-la, 
pois os sujeitos passivos foram legalmente comunicados em todas as fases do processo 
para exercerem suas oposições, o que significa que tiveram a exata compreensão da 
acusação que lhe foram imputados e tentaram elidi-la na peça recursal. Vale então 
considerar que a aludida preliminar é exercício de retórica jurídica que não dá azo para a 
nulidade do trabalho fiscal e por isso deve ser rejeitada. 

Quanto ao mérito, entendo que razão assiste à Fazenda Pública 
quanto à constituição do presente crédito tributário. A lide em comento não enseja muitas 
delongas para o seu desfecho haja vista a robustez das evidências e provas apensadas 
aos autos pela fiscalização.  

De fato, ao compulsar os autos e analisar os elementos constitutivos 
do presente processo, verifiquei que o trabalho fiscal fora realizado de forma técnica, 
detalhado todo o procedimento realizado e estando o lançamento em conformidade com o 
disposto no artigo 160 do Código Tributário Estadual, o crédito tributário em julgamento 
deve ser mantido.  

Diante do exposto, rejeito o pedido de diligência formulado pelo 
sujeito passivo, bem como rejeito a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela 
autuada, por insegurança na determinação da infração. Acolho a preliminar de exclusão 



 

dos solidários e do contador da lide, arguida pelo Conselheiro José Luiz Rosa. Rejeito, de 
outro norte, a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por 
cerceamento do direito de defesa. No mérito, conheço da impugnação, nego-lhe 
provimento para considerar procedente o auto de infração.  

 
 

Sala das sessões plenárias, em 22 de março de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Não incidência e benefícios fiscais (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00405/16 
 
Relator: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
 

 
EMENTA: SOLIDARIEDADE. Preliminar de exclusão de solidário 
da lide. Sócio-gerente. Rejeitada. Decisão não unânime. O sócio-
administrador responde juntamente com a pessoa jurídica da 
qual é gerente pelo crédito tributário, pois tem com essa 
interesse comum na situação que constitua o fato gerador. 
(entendimento do art. 45, XII, do CTE c/c art. 124 do CTN). 
 
ICMS. Obrigação principal. Omissão de pagamento de imposto. 
Utilização de benefício fiscal sem pagamento da condicionante 
PROTEGE GOIÁS. Procedência. Decisão unânime. O crédito 
outorgado de 3% para o comerciante atacadista, na saída de 
mercadoria para comercialização produção ou industrialização 
(art. 11, III, do Anexo IX, do RCTE), condiciona-se ao pagamento 
do percentual de 5% do benefício utilizado para o PROTEGE 
GOIÁS, sob pena de glosa de todo o benefício fiscal aproveitado 
indevidamente (art. 1º § 3º, III, do Anexo IX, do RCTE c/c art. 86 
do RCTE). 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 14 de março de 2016, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar 
de exclusão do sujeito passivo Paulo Henrique Galli Franzin da lide, arguida pelo mesmo. 
Foram vencedores os Conselheiros David Fernandes de Carvalho, Gilmar Rodrigues de 
Almeida e Washington Luis Freire de Oliveira. Vencidos os Conselheiros José Pereira 
D'abadia e Rickardo de Souza Santos Mariano. Quanto ao mérito, por unanimidade de 
votos, conhecer da impugnação, negar-lhe provimento para considerar procedente o auto 
de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros David Fernandes de Carvalho, 
José Pereira D'abadia, Gilmar Rodrigues de Almeida, Rickardo de Souza Santos Mariano 
e Washington Luis Freire de Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta destes autos que o sujeito passivo “omitiu o pagamento do 
ICMS, na importância de R$27.175,01, em razão da escrituração indevida de valores, a 
título de crédito outorgado, referentes à utilização irregular do benefício previsto no artigo 
11, III, Anexo IX, do Decreto nº 4.852/97, pois deixou de contribuir para o PROTEGE 
GOIÁS. Dessa forma estava impedido de usufruir do benefício fiscal. Em consequência, 
deverá pagar o ICMS no valor acima mencionado, juntamente com os acréscimos legais, 
conforme demonstrativo e documentos anexos.” 

 
Tidos por infringidos os arts. 58, § 3º, II; 64 da Lei nº 11.651/91 – 

CTE c/c art. 1º, § 3º, III, do Anexo IX, e art. 86 do Decreto nº 4.852/97 – RCTE. 
 
Proposta a penalidade do art. 71, IV, “a”, do CTE com redação da Lei 

nº 17.917/2012. 
 



 

Foi nomeado solidário a pessoa de PAULO HENRIQUE GALLI 
FRANZIN, na qualidade de sócio-gerente, nos termos do art. 45, XII, do CTE. 

 
Instruem o auto de infração a Auditoria Básica do ICMS (Fls. 06/010), 

do período de 01/06/2012 a 31/12/2012, que traz na Parte 3/3 – Conclusão os valores do 
imposto omitido decorrente da escrituração indevida de créditos, bem como o 
Demonstrativo Auxiliar – Créditos Escriturados Indevidamente que aponta os meses de 
setembro, outubro e novembro de 2012 de escrituração do crédito outorgado sendo que o 
contribuinte, observa a fiscalização, “deixou de recolher o protege goiás”. Juntou-se, 
ainda, o Histórico de Pagamentos do sujeito passivo (fls. 11/12) do sistema informatizado 
da Secretaria da Fazenda, do período 01/2012 a 01/2013 em que não há registro de 
pagamento do PROTEGE GOIÁS. 

 
Intimados nos termos da legislação processual (Fls. 013/019) os 

sujeitos passivos não comparecem em primeira instância e são declarados revéis (fls. 20). 
 
Intimados a comparecerem em 2ª instância, apenas o sujeito passivo 

solidário apresenta impugnação, sendo o sujeito passivo autuado declarado perempto 
(Fls. 27). 

 
Em sua impugnação em segunda instância, o solidário assevera que 

não mais integra o quadro societário da empresa DISBRAS, desde outubro de 2013; 
afirma que o patrimônio da pessoa jurídica não pode ser confundido com o da pessoa 
física que o representa; que o simples inadimplemento não configura infração à lei, citando 
o art. 135 do CTN; transcreve ementas de decisões de tribunais superiores sobre tal 
assunto. 

 
Pede sua exclusão do presente processo, anexando ao feito Ficha 

Cadastral Completa da empresa ora autuada, junto à junta Comercial do Estado de São 
Paulo, em que consta sua saída da empresa em 16/10/2013. 

 
Às fls. 45/46, o processo foi retirado de pauta para o fim de aguardar 

o decurso do prazo previsto para a apresentação de pedido de convalidação, nos termos 
da Lei nº 18.657/2014. Não foi apresentado pelo impugnante o requerimento de 
convalidação permitido pela citada lei, sendo os autos pautado, novamente, para 
julgamento. 

 
 
 
   
                       V   O    T   O 
 
 

Estes autos tratam de exigência de ICMS, multa mais acréscimos 
legais, que foi omitido, tendo em vista que o sujeito passivo utilizou-se indevidamente de 
benefício fiscal (crédito outorgado – art. 11, III, do Anexo IX, do RCTE), pois não fez o 
pagamento de sua condicionante PROTEGE GOIÁS. 

O processo encontra-se devidamente instruído pelo fisco, que juntou 
ao mesmo a auditoria básica do ICMS e as diversas planilhas que sustentam a acusação 
fiscal, especialmente a Parte 3/3 – Conclusão os valores do imposto omitido decorrente da 
escrituração indevida de créditos, bem como o Demonstrativo Auxiliar – Créditos 



 

Escriturados Indevidamente que aponta os meses de setembro, outubro e novembro de 
2012 de escrituração do crédito outorgado sendo que o contribuinte, observa a 
fiscalização, “deixou de recolher o protege goiás”. Juntou-se, ainda, o Histórico de 
Pagamentos do sujeito passivo (fls. 11/12) do sistema informatizado da Secretaria da 
Fazenda, do período 01/2012 a 01/2013 em que não há registro de pagamento do 
PROTEGE GOIÁS. 

O benefício fiscal em apreço é o constante do art. 11, inciso III, do 
Anexo IX, do RCTE, que concede o crédito outorgado de 3% para o comerciante 
atacadista, na saída de mercadorias para comercialização, produção ou industrialização. A 
sua utilização indevida decorre do fato de o sujeito passivo não ter feito o pagamento da 
condicionante PROTEGE GOIÁS. 

Dessa forma, para utilizar desse benefício fiscal, o contribuinte está 
sujeito ao pagamento da condicionante PROTEGE GOIÁS, conforme tratado no art. 1º, § 
3º, inciso III, do Anexo IX, do RCTE, a seguir transcrito: 

Art. 1º Os benefícios fiscais, a que se referem os arts. 83 e 84 deste 
regulamento, são disciplinados pelas normas contidas neste anexo. 

….......................................................................................................... 

§ 3º A utilização dos benefícios fiscais contidos nos seguintes dispositivos 
deste Anexo é condicionada a que o contribuinte contribua com o valor 
correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) aplicado sobre o 
montante da diferença entre o valor do imposto calculado com aplicação da 
tributação integral e o calculado com utilização de benefício fiscal, para o 
Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás - PROTEGE GOIÁS (Lei nº 
14.469/03, art. 9º, II e § 4º): 

….............................................................................................................. 

III - incisos III, V, IX, XVIII, XX, XXIII, XXV, XXVIII, XXXI, XXXII, XXXIV e 
XXXV, todos do art. 11. (Redação conferida pelo Decreto nº 6.769 - 
vigência: 01.08.08 a 26.02.13) (sublinhei) 

Verifica-se, portanto, que a utilização do benefício fiscal do art. 11, 
inciso III, do Anexo IX, do RCTE é condicionada ao pagamento de 5% (cinco por cento) 
aplicado sobre o montante do valor do benefício fiscal auferido, o que o contribuinte não 
fez em relação aos meses de setembro, outubro e novembro de 2012. 

O PROTEGE GOIÁS é uma condicionante para fruição de benefícios 
fiscais, como o ora em apreciação. Ou seja, para fruição de benefícios fiscais, o 
contribuinte deve pagar no prazo legal o PROTEGE GOIÁS. Ao não fazê-lo, incorre na 
consequência prevista no art. 86 do RCTE, que transcrevo abaixo: 

Art. 86. Quando o benefício fiscal for concedido sob condição e esta não for 
atendida, o contribuinte perde o direito ao benefício e fica obrigado ao 
pagamento do imposto acrescido das cominações legais cabíveis, desde a 
data da ocorrência do fato gerador em que tenha havido a utilização do 
benefício, ressalvada a disposição em contrário. 

Portanto, no presente caso, por não ter pago a condicionante 
PROTEGE GOIÁS, o sujeito passivo perdeu o direito à fruição do benefício fiscal de 
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crédito outorgado (art. 11, III, Anexo IX, RCTE), motivo da presente autuação, apurado 
conforme Auditoria Básica do ICMS. 

O impugnante, sujeito passivo solidário, pede sua exclusão da lide, 
aduzindo que se retirou da sociedade em outubro de 2013. 

 
Observo que a responsabilidade solidária está diretamente vinculada 

à época da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária. No presente caso, a 
utilização indevida do crédito outorgado deu-se no ano de 2012 (setembro, outubro e 
novembro), ocasião em que o sujeito passivo solidário encontrava-se na posição de sócio-
administrador à frente da empresa. 

 
Assim, responde juntamente com a pessoa jurídica pelo crédito 

tributário, nos termos do art. 45, XII, do CTE c/c art. 124 do CTN. A responsabilidade, 
nesse caso, chega a ser objetiva, tendo em vista que a legislação tributária assim o 
determina (art. 45, XII, do CTE), considerando que o sócio-gerente tem interesse comum 
na situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária, face à posição que ocupa 
junto à pessoa jurídica. 

 
Esclareça-se que não se trata de simples inadimplência, visto que se 

cuida de utilização irregular de benefício fiscal por falta de cumprimento de condicionante. 
 
Portanto, mantenho na lide o sujeito passivo solidário. 
 
Posto isso, voto no sentido de rejeitar a preliminar de exclusão do 

sujeito passivo solidário da lide. No mérito, conheço da impugnação em segunda 
instância, nego-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões, em 28 de março de 2016. 
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Matéria: Não incidência e benefícios fiscais (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00443/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Heli José da Silva 
 

 
EMENTA: I – SOBRESTAMENTO. Preliminar de sobrestamento 
do julgamento, arguida pelo sujeito passivo. Não acatada. 
Decisão não unânime. 
 
1 – É vedado o sobrestamento de julgamento ou a retirada de 
pauta de processo até que ocorra o julgamento de outro, na 
esfera judicial ou administrativa. (Artigo 31, § 4º, Decreto nº 
6.930/09). 
 
II - ICMS. Obrigação Tributária Principal. Estorno de Crédito 
Outorgado. Utilização de mais de um benefício fiscal sobre uma 
mesma operação. Vedação. Procedência. Decisão por maioria de 
votos. 
 
1. Fica vedada a utilização de mais de um benefício fiscal sobre 
uma mesma operação ou prestação, devendo o contribuinte, no 
caso de operação ou prestação em que for aplicável mais de um 
benefício fiscal, optar por apenas um deles, exceto nas 
hipóteses em que no próprio dispositivo correspondente ao 
benefício fiscal haja disposição em contrário. (RCTE, Anexo IX, 
Artigo 1º, § 6º). 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 17 de fevereiro de 2016, decidiu, por maioria de votos, rejeitar o pedido de 
sobrestamento do julgamento, formulado pelo representante do sujeito passivo. Foram 
vencedores os Conselheiros Heli José da Silva e Lidilone Polizeli Bento. Vencido o 
Conselheiro Nivaldo José Mendes. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Heli José da Silva e 
Lidilone Polizeli Bento. Vencido o Conselheiro Nivaldo José Mendes que votou pela 
improcedência do lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Da análise do presente processo, depreende-se que a acusação 
versa sobre o fato de que o contribuinte omitiu o pagamento do ICMS, na importância 
original de R$ 1.328.258,90 (um milhão, trezentos e vinte e oito mil, duzentos e cinquenta 
e oito reais e noventa centavos), em razão da escrituração indevida de valores, a título de 
crédito outorgado previsto no artigo 11, inciso IX, do anexo IX, do Decreto nº 4.852/97, 
referentes à saída interestadual de fertilizantes, pois sobre a mesma operação 
interestadual utilizou o benefício da redução de base de cálculo prevista no artigo 9º, 
inciso VIII, alínea “c”, do anexo IX, do Decreto nº 4.852/97, no período de 1º de janeiro de 
2.011 a 14 de junho de 2.012, sendo vedada a utilização desses dois benefícios fiscais 
simultaneamente, nos termos do artigo 1º, parágrafo 6º, do Anexo IX, do Decreto nº 
4.852/97. Em consequência, deverá pagar o imposto no valor acima destacado, 
juntamente com a penalidade e acréscimos legais. 



 

Destacou-se na descrição do fato: “O mérito da presente autuação 
está em discussão na Ação Declaratória nº 201302776350, autos em anexo, com 
Sentença na qual ocorreu o deferimento de Tutela Antecipada. ASSIM, O PRESENTE 
AUTO DE INFRAÇÃO ENCONTRA-SE COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA NOS TERMOS 
DO ARTIGO 188, INCISO V, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO ESTADUAL – CTE. Lançamento 
efetuado para prevenir a decadência do crédito tributário, conforme dispõe o § 2º, do artigo 
160, do CTE”. 

Indicou-se, ainda, no Anexo Estruturado – Descritivo Complementar 
da Ocorrência: “Glosado o benefício fiscal menos favorável ao contribuinte, isto é, o 
crédito outorgado previsto no artigo 11, IX, e mantida a redução de base de cálculo 
estabelecida no artigo 9º, VIII, ”c”, ambos do Anexo IX do RCTE”. 

Também: “Em anexo, por amostragem, notas fiscais com a redução 
de base de cálculo estabelecida no artigo 9º, VIII, “c”, do anexo IX do RCTE, bem como 
extratos da Declaração Periódica de Informações – DPI’s e relatórios Registros Fiscais da 
Apuração do ICMS – Operações Próprias, extraídos da Escrituração Fiscal Digital – EFD, 
nos quais estão informados os créditos outorgados objetos da presente autuação”. 

Foram indicados como infringidos: o artigo 64, da Lei n.º 11.651/91, e 
o artigo 86, do Decreto nº 4.852/97, combinados com os artigos 1º, § 6º, 9º, inciso VIII, 
alínea “c”, e 11, inciso IX, todos do Anexo IX, do Decreto n.º 4.852/97 – RCTE, propondo-
se a penalidade prevista no artigo 71, inciso IV, alínea “a”, do CTE, com redação da Lei n.º 
17.917/12. 

Ao trabalho fazendário foram anexados: Anexos Estruturados – 
Detalhamento do Crédito Tributário e Complementar da Ocorrência; Recibo de 
Mensagem; Notificação Fiscal; Termo de Início de Fiscalização; Ordem de Serviço; 
cópias do processo nº 201302776350; cópia do AI nº 4.0111045.465.46; Auditoria Básica 
do ICMS e Demonstrativos Auxiliares; e, Extratos de Notas Fiscais, da DPI e dos 
Registros Fiscais da Apuração do ICMS, fls. 03/147. 

Regulamento intimado, o sujeito passivo interpôs Impugnação junto à 
Primeira Instância, defensório de fls. 152/165, instaurando a fase contenciosa do 
Processo Administrativo Tributário. Juntou cópias de diversos documentos, fls. 166/183. 

Após destacar os fundamentos da acusação, informa a respeito da 
Ação Declaratória na qual houve o deferimento de Tutela Antecipada, sendo que o 
processo se encontra em instância superior e definitiva para julgamento. Destaca: “Assim, 
não vemos motivo histórico para o procedimento controvertido, eis que o mesmo poderia 
se processar no segundo semestre de 2016, se até lá não ocorresse a decisão final do 
processo em julgamento. Pelo relatado, parece-nos um pouco obscura a intenção da 
ação. Razão pela qual registramos em nossos preliminares que esse procedimento 
extrapola o bom senso e fere acintosamente a boa convivência fisco/contribuinte”.  

Promove analítica explicação a respeito do benefício fiscal 
estornado, destacando que a princípio, buscava o legislador uma forma de atenuar as 
dificuldades que passavam as empresas goianas do setor de fertilizante em alocar seus 
produtos nas regiões norte, nordeste e na própria região centro-oeste, considerando a 
grande vantagem que sobre elas pesava a forte concorrência oferecida pelas regiões sul e 
sudeste decorrente da diferença de alíquota existente na tributação do ICMS. 

Destaca, outrossim: “Inexplicavelmente, em 30.12.08, os 
responsáveis pela administração de política tributária da Secretaria da Fazenda do Estado 
editaram o malfadado Decreto 6.769, incluindo no art. 1º do Anexo IX, do Decreto Estadual 
4.852/97 o § 6º, com a seguinte redação: ‘Fica vedada a utilização de mais de um 
benefício fiscal sobre uma mesma operação ou prestação, devendo o contribuinte, no 
caso de operação ou prestação em que foi aplicável mais de um benefício fiscal, optar por 
apenas um deles exceto nas hipóteses em que no próprio dispositivo correspondente ao 
benefício haja disposição em contrário’”. 



 

Classifica, assim, o referido Decreto de ilegítimo, em razão de 
extrapolar os limites da Lei Estadual n 13.194/97. 

Assim, após diversos considerandos, em especial o de que a 
regulação na forma como foi editada torna inaplicável a Lei, vez que, o benefício fiscal da 
Redução da Base de Cálculo não comporta opção por ser de caráter obrigatório, por foça 
do que dispõe o Convênio ICMS 100/97, requer que seja julgado o mérito somente após 
decisão transitada em julgado na Ação Declaratória nº 201302776350, eis que, mantida a 
decisão do Tribunal de Justiça da Comarca de Catalão, deverá este auto ser julgado 
improcedente, determinando-se de imediato seu arquivamento, por ser de inteira justiça. 

A tese de defesa apresentada foi estudada pela julgadora singular, 
que, entretanto, rejeitou os argumentos destacados pelo polo passivo, e, no mérito, 
sentenciou pela procedência da pretensão inicial do Fisco, conforme Sentença nº 
696/2015 - JULP, fls. 185/188.  

Intimado da decisão singular, fls. 189/191, e ante a não apresentação 
de Recurso Voluntário, lavrou-se o Termo de Perempção de fls. 192. 

O crédito tributário foi inscrito em Dívida Ativa, fls. 193. 
O sujeito passivo apresenta manifestação, fls. 195/197, na qual 

indica que não foi corretamente intimado a respeito da decisão de Primeira Instância, ou 
seja, não tomou ciência da Sentença nº 696/2015. 

Referida manifestação, tratada como Pedido de Revisão 
Extraordinária, apresentado com arguição de ineficácia de intimação, em razão de não ter 
sido intimado da sentença de Primeira Instância proferida nos autos, já que a intimação 
acostada se refere a outro processo administrativo cujo o número é 4011303972065, e 
que tem como sujeito passivo sociedade empresária distinta do autuado, é admitida por 
intermédio do Despacho nº 1269/2015 – PRES, fls. 330, o qual, dentre as determinações 
exaradas, inclui-se a distribuição à Câmara Julgadora para apreciação da peça defensória 
apresentada pelo sujeito passivo. 

Assim, no Recurso Voluntário interposto pelo sujeito passivo, em 
razão do inconformismo com a decisão monocrática, fls. 295/312, o mesmo apresenta 
basicamente os mesmos argumentos suscitados naquela fase defensória. Assevera que a 
Sentença monocrática não poderá prevalecer validamente, porque está dissociada da 
legislação e do entendimento jurisprudencial administrativo e judicial aplicáveis ao caso. 

Reitera a preliminar de nulidade por cerceamento do direito de 
defesa, em face de falha na intimação, situação a qual, no entanto, já se encontra 
saneada pelo Despacho da Presidência no Pedido de Revisão Extraordinária. 

Quanto ao mérito, argumenta que o mesmo já foi exaustivamente 
discutido em todas as instâncias administrativas, eis que, ordenada em idêntico conteúdo 
e forma no PAT nº 4011404546546 que, ao final desaguou às portas da justiça dando 
nascimento à Ação Declaratória de Inexistência Jurídico-Obrigatorial, com pedido de 
antecipação parcial de tutela, a qual foi concedida e mantida em todos os tribunais, 
inclusive confirmada pelo tribunal de Justiça, tendo o Estado de Goiás interposto Recurso 
Extraordinário ao STF, prontamente recorrido em seus fundamentos pelo representante 
legal do autuado, estando ao aguardo da apreciação e decisão definitiva. 

No mérito propriamente dito, reafirma os argumentos expendidos na 
fase singular, em especial a ilegitimidade do Decreto nº 6.769, que incluiu no artigo 1º, do 
Anexo IX, do RCTE, o § 6º, transcrito em linha volvidas, e que vedou a utilização de mais 
de um benefício fiscal sobre uma mesma operação ou prestação. Destacou: “Esse 
Decreto, eivado de ilegitimidade por extrapolar os limites da Lei Estadual nº 13.194/97, 
revogou indiretamente a concessão do crédito outorgado, arduamente conseguido para o 
setor de fertilizantes”. 

Discorre, ainda, a respeito da vedação do benefício fiscal 
cumulativamente com os programas Fomentar e Produzir, assim quanto à Isenção, 



 

Redução da Base de Cálculo, Crédito Outorgado, Manutenção do Crédito e Devolução 
Total ou Parcial do Imposto. Repete, também, a decisão judicial a seu favor.  

Promove, ainda, a juntada das cópias dos documentos de fls. 334/353. 

Pugna, por derradeiro, pela improcedência do auto de infração.  

Este é o relatório. 

 

  V O T O  

 
Em proêmio, mister analisar o pedido do sujeito passivo de que o 

mérito destes autos seja julgado somente após a decisão transitada em julgado na Ação 
Declaratória que tramita no judiciário. 

Rejeito o sobrestamento em questão, em consenso majoritário com 
meus pares, com espeque no parágrafo 4º, do artigo 31, do Decreto nº 6.930/09, que 
estabelece: “É vedado o sobrestamento de julgamento ou a retirada de pauta de processo 
até que ocorra o julgamento de outro na esfera judicial ou administrativa” . 

Destaco, por oportuno, que a questão foi corretamente apreciada pela 
julgadora singular, a qual, ao fazer estudo comparativo entre a Ação Declaratória e a Ação 
Anulatória, destacou: “Já a ação anulatória busca-se a desconstituição do lançamento ou 
certidão de dívida ativa, artigo 38, Lei de Execução Fiscal. Neste tipo de ação a tutela que 
se busca é a constitutiva, ou seja, seu objetivo não é que simplesmente se declare a 
existência ou não de uma relação jurídica, mas sim constituir, modificar ou extinguir esta 
relação jurídica. Ambas são passíveis da aplicabilidade do artigo 151, V, do CTN, e assim, 
suspensa a exigibilidade do crédito tributário”. 

Verifica-se, destarte, que o próprio autuante já considerou a situação 
jurídica vinculada ao lançamento, ao dispor: “O mérito da presente autuação está em 
discussão na Ação Declaratória nº 201302776350, autos em anexo, com Sentença na qual 
ocorreu o deferimento de Tutela Antecipada. ASSIM, O PRESENTE AUTO DE INFRAÇÃO 
ENCONTRA-SE COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA NOS TERMOS DO ARTIGO 188, 
INCISO V, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO ESTADUAL – CTE. Lançamento efetuado para 
prevenir a decadência do crédito tributário, conforme dispõe o § 2º, do artigo 160, do 
CTE”. 

Rejeita-se, portanto, o sobrestamento suscitado. 

O pretenso cerceamento do direito de defesa, expresso no Recurso 
Voluntário, já foi devidamente equacionado por intermédio do Pedido de Revisão 
Extraordinário. 

 

QUESTÃO MERITÓRIA 

 
Adentrando ao exame do mérito do processo, observo, em 

preâmbulo, que a descrição do fato contido na peça inicial, reporta-se à cobrança de 
ICMS, cuja omissão de pagamento ocorreu em razão do aproveitamento indevido de 
crédito outorgado, previsto no inciso IX, do artigo 11, do Anexo IX, do Decreto nº 4.852/97, 
referente à saída interestadual de fertilizantes, pois sobre a mesma operação interestadual 
utilizou o benefício da redução de base de cálculo prevista no artigo 9º, inciso VIII, alínea 
“c”, do anexo IX, do Decreto nº 4.852/97, no período de 1º de janeiro de 2.011 a 14 de 
junho de 2.012, sendo vedada a utilização desses dois benefícios fiscais simultaneamente, 
nos termos do artigo 1º, parágrafo 6º, do anexo IX, do Decreto nº 4.852/97. 



 

Transcrevo as redações dos benefícios em questão, assim como o § 
6º, do Anexo IX, do RCTE: 

 
"Art. 11. Constituem créditos outorgados para efeito de compensação 
com o ICMS devido: 

[...] 

IX - Para o industrial fabricante de fertilizante, na operação interestadual 
que praticar com esse insumo agropecuário, o valor equivalente a 5% 
(cinco por cento) da respectiva base de cálculo, observado o seguinte 
(Lei nº 13.194/97, art. 2º, II, “b”, 5): 

[...] 

ACRESCIDA A ALÍNEA "C" AO INCISO IX DO ART. 11 PELO ART. 1º 
DO DECRETO Nº 7.620, de 16.05.12 - vigência: 15.06.12. 

c) o benefício pode ser utilizado cumulativamente com o da redução da 
base de cálculo previsto na alínea “c” do inciso VIII do art. 9º deste 
Anexo; 

[...] 

Art. 9º. A base de cálculo do ICMS é reduzida, observado o § 1º  quanto 
ao término de - vigência do benefício: 

[...] 

VIII – Para 70% (setenta por cento) na saída interestadual com os 
seguintes insumos agropecuários (Convênio ICMS 100/97, cláusula 
segunda): 

[...] 

c) adubo simples ou composto e fertilizantes, especialmente, amônia, 
cloreto de potássio; DAP (di-amônio fosfato), DL Metionina e seus 
análogos, MAP (mono-amônio fosfato), nitrato de amônio, nitrocálcio, 
sulfato de amônio e uréia, produzidos para uso na agricultura e na 
pecuária, vedada a sua aplicação quando dada ao produto destinação 
diversa, ficando mantido o crédito (Convênio ICMS 100/97, cláusulas 
segunda, III, e quinta, I);  

[...] 

Art. 1º.  Os benefícios fiscais, a que se referem os arts. 83 e 84 deste 
regulamento, são disciplinados pelas normas contidas neste anexo. 

[...] 

§ 6º. Fica vedada a utilização de mais de um benefício fiscal sobre uma 
mesma operação ou prestação, devendo o contribuinte, no caso de 
operação ou prestação em que for aplicável mais de um benefício fiscal, 
optar por apenas um deles, exceto nas hipóteses em que no próprio 
dispositivo correspondente ao benefício fiscal haja disposição em 
contrário”. 

 

Depreende-se, da análise de todo o conteúdo dos autos que toda a 
discussão se trava em torno da regra estipulada pelo parágrafo 6º, do artigo 1º, do Anexo 
IX, do RCTE, acima transcrito. 

A norma é de clareza cristalina, e sua interpretação dispensa 
maiores elucubrações. Estabelece a vedação à utilização simultânea de mais de um 
benefício fiscal sobre uma mesma operação. A única exceção possível se refere a norma 
contrária, isto é, permitindo a cumulação de benefícios, contida no próprio dispositivo que 
concede o benefício. 

Para a situação em estudo, há que se assinalar que a exceção retro 
referenciada se concretizou por intermédio do Decreto nº 7.620, de 16 de maio de 2.012, o 



 

qual acresceu a alínea “c” ao inciso IX, do artigo 11, do anexo IX, do RCTE, autorizando a 
utilização cumulativa com a redução da base de cálculo prevista na alínea “c”, do inciso 
VIII, do artigo 9º, do RCTE.  

Entretanto, necessário observar que o citado dispositivo passou a 
vigorar a partir de 15 de junho de 2.012. E, o presente lançamento reporta-se ao período 
de 1º de janeiro de 2.011 a 14 de junho de 2.012. 

Portanto, considerando que se aplica ao lançamento a legislação 
vigente à época da ocorrência do fato gerador, consoante estabelece o artigo 144, do 
Código Tributário Nacional – CTN, a edição, posterior aos fatos, de norma admitindo a 
cumulação dos benefícios fiscais citados, sem cláusula de retroatividade benigna, não tem 
o condão de elidir a acusação formulada pela fiscalização. 

Inquestionável que até 14 de junho de 2.012, não havia regra 
permissiva para a utilização simultânea da redução da base de cálculo, contida na alínea 
“c” do inciso VIII, do artigo 9º, do Anexo IX, do RCTE, com o crédito outorgado previsto no 
inciso IX, do artigo 11, do Anexo IX, do Decreto nº 4.852/97. Concomitante, há que se 
considerar a vedação estabelecida pelo § 6º, do artigo 1º, do Anexo IX, do RCTE. 

Quanto ao argumento apresentado pelo polo passivo de que a 
redução da base de cálculo decorre de Convênio ICMS, sendo obrigatória, e, 
consequentemente, não comportando opção, há que se destacar que, assim sendo, cabe 
ao contribuinte utilizar o referido benefício, não sendo tal situação justificativa para fazer o 
uso cumulativo do crédito outorgando, olvidando a determinação de vedação de uso de 
mais de um benefício fiscal inserta na legislação tributária goiana. 

Respaldo-me, por derradeiro, ao proferir o voto deste processo no 
estatuído pelo artigo 86, do Decreto 4.852/97 – RCTE, abaixo transcrito: 

 

“Art. 86. Quando o benefício fiscal for concedido sob condição e esta não for 
atendida, o contribuinte perde o direito ao benefício e fica obrigado ao 
pagamento do imposto acrescido das cominações legais cabíveis, desde a 
data da ocorrência do fato gerador em que tenha havido a utilização do 
benefício, ressalvada a disposição em contrário”. 

 

Em face do exposto, em consenso majoritário com os demais 
Conselheiros, voto, para rejeitar o pedido de sobrestamento do julgamento, arguido pelo 
sujeito passivo. 

Quanto ao mérito, em respeito ao preconizado pela legislação 
tributária estadual, de forma majoritária com meus pares, voto, para conhecer do Recurso 
Voluntário, negar-lhe provimento, para confirmar a decisão singular  que considerou 
procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões, em 07 de abril de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Não incidência e benefícios fiscais (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00464/16 
 
Redator do Voto: Conselheiro José Luiz Rosa 

 
EMENTA: Processual. Nulidade do auto de infração. Insegurança 
na determinação da infração. Rejeição. Exclusão dos solidários 
do polo passivo da lide. Acolhimento. ICMS. Omissão do 
imposto. Utilização indevida de benefícios fiscais combinada 
com apuração de tributos no regime do Simples Nacional 
quando deste excluído. Procedência parcial. 
 
1. Inexiste a aludida preliminar de nulidade da peça básica por 
insegurança na determinação da infração quando a descrição do 
fato gerador no lançamento coaduna-se com as provas e 
documentos colacionados aos autos pelo agente autuante e 
com a fundamentação legal da infração; 
 
2. Os sócios, os gerentes, os administradores, os presidentes, 
os procuradores, etc que não tenham agido com excesso de 
poderes, ou infração de contrato social ou estatutos, ou 
concorrido pela prática de ilícito tributário, nos termos da 
Súmula do Superior Tribunal Justiça, não poder ser sujeitos 
passivos solidários da lide; 
 
3. É parcialmente procedente o auto de infração quando provado 
em auditoria específica que o valor real do crédito tributário por 
esta apurada, é superior ao do crédito tributário inicialmente 
lançado. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 15 de dezembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Álvaro Falanque, 
Márcio Nogueira Pedra, José Luiz Rosa e Renato Moraes Lima. Por maioria de votos, 
acolher a preliminar de exclusão dos solidários da lide, arguida pelo sujeito passivo. Foram 
vencedores os Conselheiros Álvaro Falanque e José Luiz Rosa, com voto de desempate 
proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro João Divino de Brito, 
de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo 
Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Márcio Nogueira Pedra e Renato Moraes 
Lima. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer do recurso, negar-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou parcialmente procedente o 
auto de infração no valor do ICMS de R$ 319.818,98 (trezentos e dezenove mil, oitocentos 
e dezoito reais e noventa e oito centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros 
Álvaro Falanque, Márcio Nogueira Pedra, José Luiz Rosa e Renato Moraes Lima. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu o pagamento 
do ICMS na importância de R$ 319.818,98, no período de 01/06/2009 a 31/12/2011, em 
virtude de ter sido enquadrada e utilizado indevidamente dos benefícios e da sistemática 
de apuração de tributos do regime diferenciado do simples nacional, quando de fato 



 

deveria se sujeitar as normas gerais de tributação, conforme documentos anexos. Em 
consequência, deverá pagar a diferença do imposto ICMS omitido, juntamente com a 
penalidade e demais acréscimos legais.  

 
A autoridade lançadora indica como infringidas as disposições dos 

artigos 56, I e 64 do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) combinado com 
os artigos 29, IV, artigo 32 da LC 123/2006 e artigo 76 da Resolução CGSN n °94/2011. 
Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, III, "a" do CTE, com redação da 
Lei nº11750/1992. 

 
Tem-se como sujeito passivo solidário ANTONIO VALENTINO DE 

SOUZA, MARIA APARECIDA LAGE DE SOUZA, nos termos do artigo 45, inciso XII da 
Lei11.651/1991. 

 
Os autos foram instruídos com notas explicativas contendo descrição 

complementar da ocorrência, cópia do contrato social primitivo e alterações, cópias dos 
processos nºs 201200004018955 e 201100004048125 de exclusão do contribuinte do 
regime do Simples Nacional, relatório de histórico de pagamentos, notificação fiscal, 
demonstrativo com relação mensal das notas fiscais de aquisição no período fiscalizado, 
demonstrativo com relação mensal das notas fiscais de saídas, apuração dos saldos do 
ICMS a recolher no período fiscalizado, cópias notas fiscais de entradas para o período 
fiscalizado e documentos de entrada para o período fiscalizado e documentos de registro 
de entradas e saídas (fls. 03/2652). 

 
Cientificado, o sujeito passivo comparece aos autos para arguir a 

preliminar de nulidade da peça básica por insegurança na determinação da infração. 
Argumenta que não foi observado a questão relativa ao benefício fiscal da redução da 
base de cálculo prevista no art. 8º, inciso VIII, do Anexo IX do RCTE, ao qual faz jus por 
não possuir débito inscrito em dívida ativa, condição prevista pelo artigo 1º, do Anexo IX, 
do RCTE. Junta aos autos cópia de certidão negativa. Requer a nulidade do lançamento 
por insegurança na determinação da infração e cita julgados deste Conselho para 
sustentar suas teses.  

 
Em seguida, questiona sua exclusão do Regime Tributário do 

Simples Nacional pelo motivo de ser administrada por “interposta pessoa”. Argumenta que 
uma procuração outorgando poderes para operacionalizar certos atos burocráticos não 
caracteriza a existência de interposta pessoa. Alega ainda que não existem nos autos 
qualquer prova de que haja interposta pessoa administrando a empresa. 

 
Argui o caráter confiscatório da penalidade aplicada por afrontar 

Princípios Constitucionais e o artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal e por isso 
requer o cancelamento da multa. 

 
Requer a exclusão dos solidários do polo passivo da lide. Defende 

que não se pode confundir a pessoa jurídica com a pessoa de seus sócios, bem como não 
ficou comprovado que os solidários tenham agido com excessos de poderes com infração 
à lei ou estatuto, condições estabelecidas pelo artigo 135 do CTN. Afirma ainda que o 
simples inadimplemento da obrigação tributária não enseja responsabilidade solidária.  

 
Por meio do despacho nº 261/2013-JULP, com amparo no inciso II, 

do § 3º do artigo 19 da Lei nº 16.469/09, o julgador singular decidiu por converter os autos 
em diligência. Justifica sua decisão pelo fato de que a fiscalização considerou coo 
dedução do imposto a recolher, os valores recolhidos pelo sujeito passivo dentro da 



 

sistemática do Simples Nacional, sem previsão legal que a autorize. Informa que o 
Parecer nº 492/2011 – GEOT dispõe que os valores eventualmente pagos a maior por 
meio do Simples Nacional devem ser tratados como restituição de indébito tributário. 
Requer a avaliação da possibilidade de se refazer o levantamento nos termos da 
legislação em vigor. 

 
Em atendimento à solicitação contida no retrocitado despacho, a 

autoridade fiscal autuante, conforme documento de fls. 2695/2703, promove revisão do 
lançamento, desconsiderando os valores do ICMS recolhido dentro do Simples Nacional, 
concluindo pelo valor do ICMS a recolher no total de R$ 497.421,93 (quatrocentos e 
noventa e sete mil e quatrocentos e vinte e um reais e noventa e três centavos) ao qual 
deverão ser acrescidas a multa prevista no auto de infração e cominações. 

 
Ao final requer a nulidade do feito, ou na impossibilidade, sua 

improcedência.  
Intimado para que se manifestasse acerca do resultado da diligência, 

o sujeito passivo queda-se silente. 
 
Pela Sentença n °2300/2015-JULP de (fls.2712 a 2718), o julgador 

singular rejeita a aludida preliminar de nulidade do feito, por insegurança na determinação 
da infração. Argumenta que todo o feito encontra-se em perfeita consonância com o 
ordenamento jurídico brasileiro e que o auto de infração fora lavrado em virtude da 
aplicação indevida de base de cálculo reduzida, por não estar adimplente com o imposto 
apurado para o período de ocorrência do fato gerador, e por ter sido desenquadrado do 
Simples Nacional. 

 
Em seguida, pondera que o desenquadramento do regime anterior é 

devido pois decorre da lavratura do auto de infração nº 2 011000040 173 68, feito este que 
encontra-se devidamente instruído e julgado. Que seu desligamento do Simples Nacional 
deu-se em 01/07/2007 com a aplicação do artigo 47 da lei processual tributária goiana.  

 
Obtempera que em relação ao caráter confiscatório da penalidade 

aplicada, tal está previsto no ordenamento jurídico e que com relação à declaração de sua 
inconstitucionalidade, dispositivo legal desta Casa obsta sua manifestação quanto a este 
aspecto. 

No mesmo diapasão, rejeita a preliminar de exclusão dos solidários 
do polo passivo da lide por considerar que, sendo a pessoa jurídica peça de ficção criada 
pelo direito, os atos por ela praticados na verdade decorrem da vontade de seus sócios, 
acionistas, proprietários ou gerentes; que sua concorrência para a prática da infração 
tributária decorre de lei.  

 
No mérito, considera que o auto de infração é procedente em parte. 

Parte da premissa de que todo pagamento efetuado a maior através do Simples Nacional 
deve ser tratado como restituição de indébito tributário; que inexiste autorização para sua 
compensação com o ICMS normal a recolher. Que em virtude de auditoria, o valor do 
crédito tributário foi retificado de R$ 319.818,98 para R$ 497.421,93. 

 
Que o impugnante promoveu indevidamente a compensação do 

tributo sem qualquer suporte jurídico; que tal situação vedada pelo artigo 170 do CTN 
tanto quanto pelo Parecer nº 492/2011-GEOT.  

 
Ao final, conhece da impugnação, dando-lhe parcial provimento para 

considerar procedente em parte o auto de infração no valor de R$ R$ 319.818,98 



 

(trezentos e dezenove mil, oitocentos e dezoito reais e noventa e oito centavos), 
consoante o documento de fls. 137. 

 
Intimada de ofício, a Gerência da Representação Fazendária – 

GERF manifesta-se nos autos para requerer a reforma da decisão singular para 
considerar procedente o auto de infração. 

 
Argumenta não ter concordado com a revisão feita que 

desconsiderou a compensação do ICMS para o período autuado. Que conforme previsão 
possível prevista no memorando circular nº 003/15 – GEAF, os autos devem retornar à 
Primeira Instância para que o julgador singular retifique sua decisão tendo em vista a 
concordância do ilustre decisor com o valor inicialmente lançado e não o resultado da 
revisão feita. 

 
Intimados para contraporem-se às razões da Fazenda Pública 

Estadual, as partes comparecem conjuntamente aos autos para interpor recurso (fls. 
2729/2750). 

De proêmio, reiteram a preliminar de nulidade da peça por 
insegurança na determinação da infração. Argumentam que a fiscalização deixou de 
considerar o benefício fiscal da redução da base de cálculo prevista no art. 8º, inciso VIII, 
do RCTE. Considera que faz jus ao benefício por não possuir débito inscrito em dívida 
ativa e colaciona aos autos certidão negativa de débito e para fundamentar sua tese, citam 
diversos julgados desta e de outras cortes. 

 
Em seguida, requerem a exclusão dos solidários do polo passivo da 

lide. Argumentam que não deveriam ser excluídos do regime do Simples Nacional em 
virtude da existência de interposta pessoa. Argumenta que procuração outorgando 
poderes para operacionalizar certos atos burocráticos não caracteriza a existência de 
interposta pessoa; que inexistem nos autos qualquer prova de que haja interposta pessoa 
administrando a empresa.  

 
No mérito, arguem o caráter confiscatório da penalidade aplicada. 

Argumenta que sua proporção afronta o Princípio da Vedação ao Confisco, da 
razoabilidade e da proporcionalidade. E para sustentar sua tese, invocam o julgado 
relativo à Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 551; que o valor da multa não deve 
exorbitar o valor do principal. Que o efeito confiscatório da multa atenta contra o 
patrimônio do contribuinte. 

 
Ao final, requerem a nulidade do feito, ou na impossibilidade, a 

reforma da decisão singular para considerá-lo improcedente. 
 
 

V O T O 
 
 
Passo a decidir e de plano devo rejeitar a preliminar de nulidade da 

peça básica por insegurança na determinação da infração, arguida pelo sujeito passivo, 
por considerar, tal qual o julgador singular, que o auto de infração foi lavrado por 
autoridade competente e não impedida, o sujeito passivo foi corretamente identificado e 
intimado na forma da lei, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa. Ademais, a 
infração foi tipificada de forma correta e a penalidade proposta é a específica para o caso.  

 



 

Laborou com êxito o agente fiscal, pois a autuação decorre de atos 
irregulares que culminaram com a exclusão do sujeito passivo do Simples Nacional, não 
lhe cabendo neste caso a concessão de benefícios fiscais. Ademais, de acordo com o 
ordenamento jurídico, não basta a ausência de débito inscrito em dívida ativa para fazer 
jus ao benefício fiscal da redução da base de cálculo previsto pelo inciso VIII, do art. 8º, do 
Anexo IX, do RCTE. Para fazer valer seus direitos, deve ainda estar adimplente com o 
ICMS devido e nos termos do inciso II, do § 3º do art. 1º do Anexo IX, do RCTE, contribuir 
com o fundo PROTEGE nos termos da legislação específica, condições estas não 
atendidas e que deu ensejo ao auto de infração em tela.  

 
Em complemento, devo ressaltar que em relação à alegação passiva 

de que sua exclusão do Simples Nacional foi indevida, ao compulsar todo o feito, concluí 
que o auto de infração em análise decorre de seu congênere de nº  201100004017368, 
que trata de seu desligamento do regime anterior, qual seja o do Simples Nacional, ao 
qual foi oferecido ao impugnante o pleno direito de sua defesa para justamente questionar 
a administração pública quanto às razões que levaram este órgão a proceder neste 
sentido.  

 
No presente contexto, concluo que esta questão, que deu origem ao 

seu desenquadramento, foi suficientemente instruída no referido processo administrativo 
citado em que o sujeito passivo teve duas fases de defesa, sem obter êxito. Impende 
salientar que em função de seu desenquadramento retroativo a 01/07/2007, foi lavrado o 
auto de infração que ora se aprecia para exigir-se a complementação do ICMS devido ao 
erário estadual, no período de 01/06/2009 a 31/12/2011, desta vez aplicando-se as regras 
do regime normal de tributação.  

 
Ademais, nos termos constantes da nossa lei processual citada em 

seu artigo 47, a competência para a matéria de mérito pleiteada pela defesa, sobre o 
motivo de sua retirada daquele regime, já foi encerrada na fase administrativa anterior, 
com duas instâncias oferecidas e usufruídas pela defesa, conforme se verifica pelas 
cópias dos processos nºs 201200004018955 e 201100004048125. No artigo citado em 
linhas pretéritas está estatuído que compete à Superintendência de Administração 
Tributária apreciar: I- o Processo de Consulta, para solução de dúvidas sobre a 
interpretação e a aplicação da legislação tributária; II- o Processo de Exclusão de Ofício 
de Optante do Simples Nacional.  Ante o exposto, considero como devidamente resolvida 
a questão do desenquadramento do sujeito passivo cujo efeito colateral redundou na 
correta lavratura do presente auto de infração, objeto de apreciação desta Excelsa 
Câmara. 

 
Encerrada a questão preliminar, passo ao item seguinte. 
 

Na sequência devo acolher a preliminar de exclusão dos solidários 
Antônio Valentino de Souza e Maria Aparecida Lage de Souza, arguida pelo sujeito 
passivo, por considerar que não há provas ou evidências que sustentem sua 
responsabilidade perante o Fisco. De fato, sua manutenção no pólo passivo da lide não 
encontra ressonância nos artigos 124, 134 e 135, todos do Código Tributário Nacional. 
Ademais, jurisprudência consolidada de tribunais superiores não só excluem do pólo 
passivo da lide os sócios e administradores e seus procuradores, bem como seu 
patrimônio pessoal, ressalvadas as devidas exceções, o que não é o caso. Tanto que a 
sentença do Superior Tribunal de Justiça, na qual me espelhei, sobre este sentido 
sumulou, ”in verbis”: 

1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento ao 
recurso especial da agravante. 



 

2. Os bens do sócio de uma pessoa jurídica comercial não respondem, 
em caráter solidário, por dívidas fiscais assumidas pela sociedade. A 
responsabilidade tributária imposta por sócio-gerente, administrador, 
diretor ou equivalente só se caracteriza quando há dissolução 
irregular da sociedade ou se comprova infração à lei praticada pelo 
dirigente. 
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou 
entendimento no sentido de que o simples inadimplemento não 
caracteriza infração legal. Inexistindo prova de que se tenha agido 
com excesso de poderes, ou infração de contrato social ou estatutos, 
não há falar-se em responsabilidade tributária de ex-sócio a esse título 
ou a título de infração legal, por meio de redirecionamento da 
execução fiscal. (STJ, 1ª T, AgRg no Resp 834404/RS, rel. Ministro 
José Delgado, DJ 31.08.2006,p.260). 

No caso em discussão, a Súmula do STJ resguarda a pessoa dos 
sócios bem como daqueles que em seu nome agem, e somente nas situações aventadas 
é que estes poderão ser responsabilizados. Em face ao procedimento dos sócios, é 
pacífico que a sociedade não sofreu abalos de nenhuma ordem, tanto que a atividade 
mercantil continua operando de acordo com as regras da legislação tributária em vigor. 
Ademais o Fisco não traz aos autos provas de que os solidários tenham agido com dolo, 
má-fe, excesso de poderes, infração à lei ou aos estatutos da pessoa jurídica. 

Ante o acima, exposto, mister se faz excluí-los do polo passivo da 
lide. 

No tocante ao caráter inconstitucional da penalidade aplicada, invoco 
o artigo 6º, § 4º da Lei nº 16.469/09 para deixar de manifestar-me acerca desta questão.  
O citado dispositivo veda decisão, nesta instância administrativa, que implique em 
apreciação ou declaração de inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato expedido pela 
administração tributária. 

Quanto ao mérito, considero que o auto de infração é procedente em 
parte. De fato, visto que a questão foi apreciada com a devida propriedade pelo douto 
julgador singular Laurismar Braz da Costa, que com a sabedoria que lhe é peculiar, 
manifestou-se nestes autos pela procedência parcial dos autos, devo acolhê-la como 
razão de decidir e por isso transcrevo-a abaixo, “in verbis”: 

Entendo que cabe aqui a discussão sobre a questão de compensação do 
ICMS recolhido sob as regras do Regime do Simples Nacional com aquele 
apurado sob as regras do regime normal de tributação, embora a impugnante 
não tenha apresentado manifestação na revisão fiscal efetuada pela 
diligência. 

Embora tratando-se do mesmo tributo (ICMS) e pertencer ao mesmo ente 
federativo, o Parecer nº 492/2011-GEOT estabeleceu que todo pagamento 
efetuado a maior por meio do Simples Nacional deve ser tratado como 
restituição de indébito tributário, não autorizando sua compensação com o 
ICMS Normal a escolher, apurado sob as regras do regime normal de 
tributação. 

Assim, a revisão fiscal, atendendo à solicitação do julgador singular, lavrou 
Termo Aditivo eliminando a possibilidade de compensação do ICMS 
recolhido por meio do DAS com aquele apurado pela auditoria. O valor do 
ICMS apurado originalmente em R$ 319.818,98 (trezentos e dezenove mil e 
oitocentos e dezoito reais e noventa e oito centavos) foi alterado para R$ 
497.421,93 (quatrocentos e noventa e sete mil e quatrocentos e vinte e um 
reais e noventa e três centavos). 

Relativamente a esta questão, sobreveio o Memorando Circular nº 003/15 – 
GEAF, objetivando, especialmente, harmonizar o Parecer nº 492/2011-GEOT, 
com a Instrução Normativa nº 1159/13-GSF, orientando os delegados e 



 

servidores da pasta que trabalham diretamente em auditoria de empresas 
optantes do Simples Nacional para assim procederem: 

Com o objetivo de dar conhecimento a todos os 
servidores desta Pasta e em especial atenção àqueles 
que trabalham diretamente com auditoria de 
empresas optantes do simples nacional, e ratificando 
o alcance, a repercussão e a harmonização do 
Parecer nº 492/2011 – GEOT, com ulterior 
interpretação da instrução normativa nº 1159/2011 – 
GSF, ressaltamos que quando da ocorrência de 
auditoria em EMPRESA EXCLUÍDA DE OFÍCIO 
RETROATIVAMENTE DO SIMPLES NACIONAL deverá 
o auditor EFETIVAR A COMPENSAÇÃO DO ICMS, 
apurado na auditoria com o pago dentro do regime 
diferenciado, reconhecendo no sistema SEFAZ nos 
meses em que ocorreu o regular recolhimento na 
sistemática unificada, assim como dar ciência ao 
contribuinte desta compensação. 

Desse modo, não poderá o contribuinte proceder com 
o aproveitamento na escrituração, bem como não 
deverá ocorrer a concessão de restituição de indébito 
tributário considerado ter ocorrido a compensação 
quando da lavratura do auto de infração, decorrente 
do levantamento que apurar os valores a serem 
recolhidos no regime normal de tributação e 
apuração. 

Na exclusão por iniciativa do contribuinte, sem 
procedimento de ofício, a empresa não poderá 
proceder com o aproveitamento na escrituração, 
devendo solicitar a restituição do indébito tributário, 
conforme previsto nos artigos 486 a 492 do RCTE.  

 

Entendo que memorando determina de forma clara que nos trabalhos de 
auditoria fiscal é perfeitamente possível que os auditores fiscais façam esta 
compensação na apuração do valor devido, o que é completamente diferente 
da situação em que o contribuinte quando, sem qualquer previsão legal, 
promove a compensação em forma de aproveitamento de crédito na sua 
escrituração fiscal, que foi justamente o ponto vedado, pelo legislador, nos 
termos do artigo 170, do CTN, assim como do Parecer nº 492/2011 – GEOT.   

Cabe ainda mencionar que o referido Memorando está em perfeita sintonia 
não só com o Parecer e a Instrução Normativa citados, mas também com a lei 
complementar do Simples Nacional que, conforme Lei Complementar nº 
139/2011, em seu artigo 1º, veio alterar as disposições contidas em diversos 
artigos da Lei Complementar anterior nº 123/2006, que instituiu o Sistema do 
Simples Nacional, quando nos §§ 10 e 11, do artigo 21, assim mencionam: 

§10. Os créditos apurados no Simples Nacional não 
poderão ser utilizados para extinção de outros 
débitos para com as Fazendas Públicas, salvo por 
ocasião da compensação de ofício oriunda de 
deferimento em processo de restituição ou após a 
exclusão da empresa do Simples Nacional.  

§11. No Simples Nacional, é permitida a compensação 
tão somente de créditos para extinção de débitos 
para com o mesmo ente federado e relativos ao 
mesmo tributo. 

Dessa forma, entendo que o primeiro valor apurado pela fiscalização nos 
demonstrativos, às folhas 137, no valor originário do ICMS de R$ 319.818,98 
(trezentos e dezenove mil e oitocentos e dezoito e noventa e oito centavos), 



 

deve prevalecer nesta autuação, ignorando-se o valor apresentado pela 
revisão fiscal. 

Ante todo o exposto, nada mais devo acrescentar, motivo pelo qual 
conheço do recurso, nego-lhe provimento para confirmar a decisão singular que 
considerou parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 
319.818,98 (trezentos e dezenove mil, oitocentos e dezoito reais e noventa e oito 
centavos). 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 12 de abril de 2016. 
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Matéria: Não incidência e benefícios fiscais (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00513/16 
 
Redator do Voto: Conselheiro José Luiz Rosa 

 
EMENTA: Processual. Nulidade do auto de infração. Insegurança 
na determinação da infração. Rejeição. Exclusão dos solidários 
do polo passivo da lide. Acolhimento. Omissão do imposto. 
Utilização indevida de benefícios fiscais combinada com 
apuração de tributos no regime do Simples Nacional quando 
deste excluído. Procedência parcial. 
 
1. Inexiste a aludida preliminar de nulidade da peça básica por 
insegurança na determinação da infração quando a descrição do 
fato gerador no lançamento coaduna-se com as provas e 
documentos colacionados aos autos pelo agente autuante e 
com a fundamentação legal da infração. 
 
2. Os sócios, os gerentes, os administradores, os presidentes, 
os procuradores, etc que não tenham agido com excesso de 
poderes, ou infração de contrato social ou estatutos, ou 
concorrido pela prática de ilícito tributário, nos termos da 
Súmula do Superior Tribunal Justiça, não poder ser sujeitos 
passivos solidários da lide; 
 
3.É parcialmente procedente o auto de infração quando provado 
em auditoria específica que o valor real do crédito tributário por 
esta apurada, é superior ao do crédito tributário inicialmente 
lançado. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 15 de dezembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Álvaro Falanque, 
Márcio Nogueira Pedra, José Luiz Rosa e Renato Moraes Lima. Por maioria de votos, 
acolher a preliminar de exclusão dos solidários da lide, arguida pelo sujeito passivo. Foram 
vencedores os Conselheiros Álvaro Falanque e José Luiz Rosa, com voto de desempate 
proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro João Divino de Brito, 
de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo 
Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Márcio Nogueira Pedra e Renato Moraes 
Lima. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer do recurso, negar-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou parcialmente procedente o 
auto de infração no valor do ICMS de R$ 125.510,68 (cento e vinte e cinco mil, quinhentos 
e dez reais e sessenta e oito centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros 
Álvaro Falanque, Márcio Nogueira Pedra, José Luiz Rosa e Renato Moraes Lima. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu o pagamento 
do ICMS na importância de R$125.510,68 no período de 01/06/2008 a 31/05/2009, em 
virtude de ter sido enquadrada e utilizada indevidamente dos benefícios e da sistemática 
de apuração de tributos do regime diferenciado do Simples Nacional, quando de fato 



 

deveria se sujeitar as normas gerais de tributação, conforme detalham documentos 
anexados.  

 
Em consequência deverá pagar a diferença do imposto ICMS 

omitido, juntamente com a penalidade e demais acréscimos legais. 
 
A autoridade lançadora indica como infringida as disposições dos 

artigos 56, I e 64 do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) combinado com 
os artigos 29, IV, artigo 32 da LC 123/2006 e artigo 76 da Resolução CGSN n °94/2011. 
Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, III, "a" do CTE, com redação da 
Lei nº11750/1992. Tem-se como sujeito passivo solidário, ANTONIO VALENTINO DE 
SOUZA, MARIA APARECIDA LAGE DE SOUZA e MIRIAN SUELY LAGE MIOTTO nos 
termos do artigo 45, inciso XII da Lei11.651/1991. 

 
O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: 

detalhamento do credito tributário, descritivo complementar da ocorrência, identificação 
dos sujeitos coobrigados, pedido de apensamento, termo de ocorrências, procuração, 
cópia de documento da ordem dos advogados (fls. 03/12). 

 
Os sujeitos passivos foram intimados a pagarem a quantia exigida ou 

apresentarem impugnação em primeira instância, conforme documentos de "fls.13 a 20".  
 
Os sujeitos passivos apresentaram impugnação em primeira 

instancia de "fls.22 a 42". 
 
De proêmio, arguem a preliminar de nulidade da peça básica por 

insegurança na determinação da infração. Alegam que a fiscalização deixou de considerar 
o benefício fiscal da redução da base de cálculo prevista no artigo 8º do RCTE; que faz jus 
ao referido benefício fiscal por não possuir debito inscrito em dívida ativa. 

 
Que sua exclusão do regime tributário do Simples Nacional não deve 

se sustentar com fulcro em administração exercida por interposta pessoa. Argumentam 
que uma procuração outorgando poderes para operacionalizar certos atos burocráticos 
não caracteriza a existência de interposta pessoa.  

 
Em seguida, arguem o caráter confiscatório da penalidade aplicada, 

pois tal afronta o princípio da capacidade contributiva e da vedação ao confisco, ambos 
previstos no artigo 150 da CF. Pugnam pelo cancelamento da multa. 

 
Ao final requerem a exclusão dos solidários do polo passivo da lide. 

Obtemperam que não se pode confundir a pessoa jurídica com a pessoa de seus sócios, 
bem como não ficou comprovada que os solidários tenham agido com excessos de 
poderes, com a infração da lei ou estatuto. Afirma ainda que, o inadimplemento da 
obrigação tributária não enseja a responsabilidade solidaria. 

 
Requer a nulidade do lançamento por insegurança na determinação 

da infração, ou na impossibilidade, sua improcedência. 
 
O sujeito passivo anexa os seguintes documentos: procuração, 

requerimento empresário, copias de documentos pessoais (fls. 43 a 54). 
 



 

Diante do Despacho n°259/2013-JULP, de fls.56/57, o julgador 
singular converte os autos em diligência, pois, a fiscalização considerou como dedução do 
imposto a recolher os valores recolhidos pelo sujeito passivo dentro do sistema nacional. 

 
Sustenta ainda que os valores eventualmente pagos a maior por 

meio do simples nacional devem ser tratados como restituição de indébito tributário. Em 
seguida, requer seja avaliada a possibilidade de se refazer o levantamento nos termos da 
legislação em vigor. 

 
O revisor fiscal manifesta-se nos autos (fls.58/59) para apresentar 

planilha do detalhamento do credito tributário, na qual listou-se as datas de início e fim 
para efeito de cálculo, e o valor do ICMS omitido em cada mês. Aponta que o montante do 
crédito tributário deve ser retificado para R$ 180.558,76 (cento e oitenta mil e quinhentos e 
cinquenta e oito reais e setenta e seis centavos) além das cominações legais. 

 
Foram anexadas cópias de planilha detalhamento do credito 

tributário de diversos processos, apuração dos saldos do ICMS (fls.60/66). 
 
Intimados os sujeitos passivos para que se manifestassem acerca da 

revisão fiscal (fls.67 a 74) estes quedam-se silentes.  
 
Mediante o despacho de n°515/2015-JULP (fls.75), o julgador 

singular invoca o artigo 17 da Lei nº 16.469/09 para se auto declarar impedido. Em 
seguida determina que os autos sejam encaminhados à SEAPRI, a fim de que seja 
redistribuído a outro julgador singular para nova apreciação. 

 
Pela Sentença n °2301/2015-JULP, (fls.76/81), o julgador singular 

rejeita a preliminar de nulidade da peça básica por insegurança na determinação da 
infração e, no mérito, considera o auto de infração procedente em parte.  

 
Argumenta que o contribuinte foi autuado por força de atos 

irregulares que culminaram com a sua exclusão do Simples Nacional; que o fato de não 
possuir valores inscritos em dívida ativa não lhe dá o direito de fazer uso dos benefícios 
inscritos naquele regime; que deveria ter recolhido o imposto apurado na ocasião da 
ocorrência do fato gerador no regime do ICMS normal.   

 
Obtempera que em relação à sua exclusão do simples, o tema já foi 

tratado em outra ocasião com a lavratura de auto de infração específico; que na ocasião o 
sujeito passivo compareceu aos autos para discutir a questão; que decisão final ratificou 
sua exclusão daquele regime, o que o obrigou a passar a apurar e recolher o imposto pelo 
regime do ICMS normal.  

 
No mérito, rejeita a arguição relativa ao caráter confiscatório da 

penalidade aplicada, com supedâneo em dispositivo inscrito na lei processual tributária 
goiana, que veda ao Conselho Administrativo Tributário manifestação acerca do caráter 
inconstitucional de lei, atos ou decretos exarados por autoridade competente para tal. 

 
Ao final, conhece da impugnação, nega-lhe provimento para declarar 

com base no valor revisado, parcialmente procedente o auto de infração. 
 
Intimada de ofício, a Gerência da Representação Fazendária – 

GERF manifesta-se nos autos para requerer a reforma da decisão singular para 
considerar procedente o auto de infração (fls.82). 



 

 
Argumenta não ter concordado com a revisão feita que 

desconsiderou a compensação do ICMS para o período autuado. Que conforme previsão 
possível prevista no memorando circular nº 003/15 – GEAF, os autos devem retornar à 
Primeira Instância para que o julgador singular retifique sua decisão tendo em vista a 
concordância do ilustre decisor com o valor inicialmente lançado e não o resultado da 
revisão feita. 

 
Intimados para contraporem-se às razões da Fazenda Pública 

Estadual, as partes comparecem conjuntamente aos autos para interpor recurso (fls. 
96/116). 

De proêmio, reiteram a preliminar de nulidade da peça por 
insegurança na determinação da infração. Argumentam que a fiscalização deixou de 
considerar o benefício fiscal da redução da base de cálculo prevista no art. 8º, inciso VIII, 
do RCTE. Considera que faz jus ao benefício por não possuir débito inscrito em dívida 
ativa e colaciona aos autos certidão negativa de débito e para fundamentar sua tese, citam 
diversos julgados desta e de outras cortes. 

 
Em seguida, requerem a exclusão dos solidários do polo passivo da 

lide. Argumentam que não deveriam ser excluídos do regime do Simples Nacional em 
virtude da existência de interposta pessoa. Argumenta que procuração outorgando 
poderes para operacionalizar certos atos burocráticos não caracteriza a existência de 
interposta pessoa; que inexistem nos autos qualquer prova de que haja interposta pessoa 
administrando a empresa.  

 
No mérito, arguem o caráter confiscatório da penalidade aplicada. 

Argumenta que sua proporção afronta o Princípio da Vedação ao Confisco, da 
razoabilidade e da proporcionalidade. E para sustentar sua tese, invoca o julgado relativo 
à Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 551; que o valor da multa não deve exorbitar o 
valor do principal. Que o efeito confiscatório da multa atenta contra o patrimônio do 
contribuinte. 

 
Ao final, requerem a nulidade do feito, ou na impossibilidade, a 

reforma da decisão singular para considerá-lo improcedente. 
 
 

 
V O T O 

 
 
Passo a decidir e de plano devo rejeitar a preliminar de nulidade da 

peça básica por insegurança na determinação da infração, arguida pelo sujeito passivo, 
por considerar, tal qual o julgador singular, que o auto de infração foi lavrado por 
autoridade competente e não impedida, o sujeito passivo foi corretamente identificado e 
intimado na forma da lei, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa. Ademais, a 
infração foi tipificada de forma correta e a penalidade proposta é a específica para o caso.  

 
Laborou com êxito o agente fiscal, pois a autuação decorre de atos 

irregulares que culminaram com a exclusão do sujeito passivo do Simples Nacional, não 
lhe cabendo neste caso a concessão de benefícios fiscais. Ademais, de acordo com o 
ordenamento jurídico, não basta a ausência de débito inscrito em dívida ativa para fazer 
jus ao benefício fiscal da redução da base de cálculo previsto pelo inciso VIII, do art. 8º, do 
Anexo IX, do RCTE. Para fazer valer seus direitos, deve ainda estar adimplente com o 



 

ICMS devido e nos termos do inciso II, do § 3º do art. 1º do Anexo IX, do RCTE, contribuir 
com o fundo PROTEGE nos termos da legislação específica, condições estas não 
atendidas e que deu ensejo ao auto de infração em tela.  

 
Em complemento, devo ressaltar que em relação à alegação passiva 

de que sua exclusão do Simples Nacional foi indevida, ao compulsar todo o feito, concluí 
que o auto de infração em análise decorre de seu congênere de nº  201100004017368, 
que trata de seu retirada do regime anterior, qual seja o do Simples Nacional, ao qual foi 
oferecido ao impugnante o pleno direito de sua defesa para justamente questionar a 
administração pública quanto às razões que levaram este órgão a proceder neste sentido.  

 
No presente contexto, concluo que esta questão, que deu origem ao 

seu desenquadramento, foi suficientemente instruída no referido processo administrativo 
citado em que o sujeito passivo teve duas fases de defesa, sem obter êxito. Impende 
salientar que em função de seu desenquadramento retroativo a 01/07/2007, foi lavrado o 
auto de infração que ora se aprecia para exigir-se a complementação do ICMS devido ao 
erário estadual, no período de junho de 2008 a maio de 2009, desta vez aplicando-se as 
regras do regime normal de tributação. 

 
Ademais, nos termos constantes da nossa lei processual citada em 

seu artigo 47, a competência para a matéria de mérito pleiteada pela defesa, sobre o 
motivo de sua exclusão deste sistema, já foi encerrada na fase administrativa anterior, 
com duas instâncias oferecidas e usufruídas pela defesa, conforme se verifica pelas 
cópias dos processos nºs 201200004018955 e 201100004048125. No artigo citado em 
linhas pretéritas está estatuído que compete à Superintendência de Administração 
Tributária apreciar: I- o Processo de Consulta, para solução de dúvidas sobre a 
interpretação e a aplicação da legislação tributária; II- o Processo de Exclusão de Ofício 
de Optante do Simples Nacional.  Ante o exposto, considero como devidamente resolvida 
a questão do desenquadramento do sujeito passivo cujo efeito colateral redundou na 
correta lavratura do presente auto de infração, objeto de apreciação desta Excelsa 
Câmara. 

 
Encerrada a questão preliminar, na qual faço-me acompanhar pela 

unanimidade do voto de meus pares, passo ao item seguinte. 

Na sequência e acompanhado da maioria do votos de meus pares,  
devo acolher a preliminar de exclusão dos solidários Antonio Valentino de Souza, Maria 
Aparecida Lage de Souza e Mirian Suely Lage Miotto, arguida pelo sujeito passivo, por 
considerar que não há provas ou evidências que sustentem sua responsabilidade perante 
o Fisco. De fato, sua manutenção no pólo passivo da lide não encontra ressonância nos 
artigos 124, 134 e 135, todos do Código Tributário Nacional. Ademais, jurisprudência 
consolidada de tribunais superiores não só excluem do pólo passivo da lide os sócios e 
administradores e seus procuradores, bem como seu patrimônio pessoal, ressalvadas as 
devidas exceções, o que não é o caso. Tanto que a sentença do Superior Tribunal de 
Justiça, na qual me espelhei, sobre este sentido sumulou, ”in verbis”: 

1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento ao recurso 
especial da agravante. 
2. Os bens do sócio de uma pessoa jurídica comercial não respondem, em 
caráter solidário, por dívidas fiscais assumidas pela sociedade. A 
responsabilidade tributária imposta por sócio-gerente, administrador, diretor 
ou equivalente só se caracteriza quando há dissolução irregular da sociedade 
ou se comprova infração à lei praticada pelo dirigente. 
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento 
no sentido de que o simples inadimplemento não caracteriza infração legal. 
Inexistindo prova de que se tenha agido com excesso de poderes, ou 



 

infração de contrato social ou estatutos, não há falar-se em responsabilidade 
tributária de ex-sócio a esse título ou a título de infração legal, por meio de 
redirecionamento da execução fiscal. (STJ, 1ª T, AgRg no Resp 834404/RS, 
rel. Ministro José Delgado, DJ 31.08.2006,p.260). 

No caso em discussão, a Súmula do STJ resguarda a pessoa dos 
sócios bem como daqueles que em seu nome agem, e somente nas situações aventadas 
é que estes poderão ser responsabilizados. Em face ao procedimento dos sócios, é 
pacífico que a sociedade não sofreu abalos de nenhuma ordem, tanto que a atividade 
mercantil continua operando de acordo com as regras da legislação tributária em vigor. 
Ademais o Fisco não traz aos autos provas de que os solidários tenham agido com dolo, 
má-fe, excesso de poderes, infração à lei ou aos estatutos da pessoa jurídica. 

Ante o acima, exposto, mister se faz excluí-los do polo passivo da 
lide. 

No tocante ao caráter inconstitucional da penalidade aplicada, invoco 
o artigo 6º, § 4º da Lei nº 16.469/09 para deixar de manifestar-me acerca desta questão.  
O citado dispositivo veda decisão, nesta instância administrativa, que implique em 
apreciação ou declaração de inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato expedido pela 
administração tributária. 

Quanto ao mérito, considero que o auto de infração é procedente em 
parte. De fato, visto que a questão foi apreciada com a devida propriedade pelo douto 
julgador singular Laurismar Braz da Costa, que com a sabedoria que lhe é peculiar, 
manifestou-se nestes autos pela procedência parcial dos autos, devo acolhê-la como 
razão de decidir e por isso transcrevo-a abaixo, “in verbis”: 

 

Entendo que cabe aqui a discussão sobre a questão de compensação do 
ICMS recolhido sob as regras do Regime do Simples Nacional com aquele 
apurado sob as regras do regime normal de tributação, embora a impugnante 
não tenha apresentado manifestação na revisão fiscal efetuada pela 
diligência. 

Embora tratando-se do mesmo tributo (ICMS) e pertencer ao mesmo ente 
federativo, o Parecer nº 492/2011-GEOT estabeleceu que todo pagamento 
efetuado a maior por meio do Simples Nacional deve ser tratado como 
restituição de indébito tributário, não autorizando sua compensação com o 
ICMS Normal a escolher, apurado sob as regras do regime normal de 
tributação. 

Assim, a revisão fiscal, atendendo à solicitação do julgador singular, lavrou 
Termo Aditivo eliminando a possibilidade de compensação do ICMS 
recolhido por meio do DAS com aquele apurado pela auditoria. O valor do 
ICMS apurado originalmente em R$ 125.510,68 (cento e vinte e cinco mil e 
quinhentos e deze reais e sessenta e oito centavos) foi alterado para R$ 
180.558,76 (cento e oitenta mil e quinhentos e cinquenta e e oito reais e 
setenta e seis centavos). 

Relativamente a esta questão, sobreveio o Memorando Circular nº 003/15 – 
GEAF, objetivando, especialmente, harmonizar o Parecer nº 492/2011-GEOT, 
com a Instrução Normativa nº 1159/13-GSF, orientando os delegados e 
servidores da pasta que trabalham diretamente em auditoria de empresas 
optantes do Simples Nacional para assim procederem: 

Com o objetivo de dar conhecimento a todos os 
servidores desta Pasta e em especial atenção àqueles 
que trabalham diretamente com auditoria de 
empresas optantes do simples nacional, e ratificando 
o alcance, a repercussão e a harmonização do 
Parecer nº 492/2011 – GEOT, com ulterior 
interpretação da instrução normativa nº 1159/2011 – 
GSF, ressaltamos que quando da ocorrência de 



 

auditoria em EMPRESA EXCLUÍDA DE OFÍCIO 
RETROATIVAMENTE DO SIMPLES NACIONAL deverá 
o auditor EFETIVAR A COMPENSAÇÃO DO ICMS, 
apurado na auditoria com o pago dentro do regime 
diferenciado, reconhecendo no sistema SEFAZ nos 
meses em que ocorreu o regular recolhimento na 
sistemática unificada, assim como dar ciência ao 
contribuinte desta compensação. 

Desse modo, não poderá o contribuinte proceder com 
o aproveitamento na escrituração, bem como não 
deverá ocorrer a concessão de restituição de indébito 
tributário considerado ter ocorrido a compensação 
quando da lavratura do auto de infração, decorrente 
do levantamento que apurar os valores a serem 
recolhidos no regime normal de tributação e 
apuração. 

Na exclusão por iniciativa do contribuinte, sem 
procedimento de ofício, a empresa não poderá 
proceder com o aproveitamento na escrituração, 
devendo solicitar a restituição do indébito tributário, 
conforme previsto nos artigos 486 a 492 do RCTE.  

 

Entendo que memorando determina de forma clara que nos trabalhos de 
auditoria fiscal é perfeitamente possível que os auditores fiscais façam esta 
compensação na apuração do valor devido, o que é completamente diferente 
da situação em que o contribuinte quando, sem qualquer previsão legal, 
promove a compensação em forma de aproveitamento de crédito na sua 
escrituração fiscal, que foi justamente o ponto vedado, pelo legislador, nos 
termos do artigo 170, do CTN, assim como do Parecer nº 492/2011 – GEOT.   

Cabe ainda mencionar que o referido Memorando está em perfeita sintonia 
não só com o Parecer e a Instrução Normativa citados, mas também com a lei 
complementar do Simples Nacional que, conforme Lei Complementar nº 
139/2011, em seu artigo 1º, veio alterar as disposições contidas em diversos 
artigos da Lei Complementar anterior nº 123/2006, que instituiu o Sistema do 
Simples Nacional, quando nos §§ 10 e 11, do artigo 21, assim mencionam: 

§10. Os créditos apurados no Simples Nacional não 
poderão ser utilizados para extinção de outros 
débitos para com as Fazendas Públicas, salvo por 
ocasião da compensação de ofício oriunda de 
deferimento em processo de restituição ou após a 
exclusão da empresa do Simples Nacional.  

§11. No Simples Nacional, é permitida a compensação 
tão somente de créditos para extinção de débitos 
para com o mesmo ente federado e relativos ao 
mesmo tributo. 

Dessa forma, entendo que o primeiro valor apurado pela fiscalização nos 
demonstrativos, às folhas 137, no valor originário do ICMS de R$ 125.510,68 
(cento e vinte e cinco mil e quinhentos e dez reais e sessenta e oito 
centavos), deve prevalecer nesta autuação, ignorando-se o valor apresentado 
pela revisão fiscal. 

Ante todo o exposto, nada mais devo acrescentar, motivo pelo qual 
conheço do recurso, nego-lhe provimento para confirmar a decisão singular que 
considerou parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 
125.510,68 (cento vinte e cinco mil, quinhentos e dez reais e sessenta e oito centavos).  

 
 

Sala das sessões plenárias, em 19 de abril de 2016. 
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Matéria: Não incidência e benefícios fiscais (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00547/16 
 
Relator: Conselheiro Masayuki Missao 
 

 
EMENTA: Processual. Nulidade do auto de infração. 
Cerceamento do direito de defesa. Preliminar arguida pelo 
sujeito passivo. Rejeição. ICMS. Obrigação tributária. Omissão 
do imposto. Escrituração indevida de valores a título de crédito 
outorgado. Saída de mercadorias com benefício fiscal. 
Improcedência. 
 
1. Inocorrendo nos autos quaisquer das hipóteses de nulidade 
previstas no artigo 20 da Lei nº 16.464/09, mister se faz rejeitar a 
preliminar de nulidade argüida pelo sujeito passivo; 
 
2. É improcedente o auto de infração quando a própria Fazenda 
Pública ratifica o direito do sujeito passivo promover a 
escrituração de valores, a título de crédito outorgado, relativo a 
saída interestadual de mercadorias que gozam de benefícios 
fiscais. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 18 de março de 2016, decidiu,   por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito 
de defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Masayuki Missao, Mário de 
Oliveira Andrade, Edson Abrão da Silva, Paulo Diniz e Victor Augusto de Faria Morato.  
Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, dar-lhe provimento para 
reformar a sentença singular e considerar improcedente o auto de infração. Foram 
vencedores os Conselheiros Masayuki Missao, Edson Abrão da Silva e Paulo Diniz. 
Vencidos os Conselheiros Mário de Oliveira Andrade que votou pela procedência do 
lancamento, e Victor Augusto de Faria Morato que votou pela procedência, com aplicação 
do Art. 166 - A do CTE. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo omitiu o pagamento 
do ICMS, na importância de R$ 38.811,13, em razão da escrituração indevida no ano de 
2003 de valores, a título de crédito outorgado, referentes à saída interestadual de produtos 
constantes no apêndice II, anexo VIII, pois o benefício fiscal concedido ao estabelecimento 
industrial não se aplica a essa operação conf.  IN. 326/98- GSF. Em consequência deverá 
pagar o ICMS omitido, juntamente com penalidade e acréscimos legais, de acordo com o 
que pormenoriza planilha e auditoria básica do ICMS em anexo. 

A autoridade lançadora indicou como infringidas as disposições dos 
artigos 64, Lei 11.651/91, c/c artigo 11, III, "b" Anexo IX e artigo 82, Decreto 4.852/97 e IN 
326/98- GSF. Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, IV, alínea a, 
Redação Lei 12.806/95. 



 

Foram nomeados na condição de solidários CLAÚDIA ELIAS EL 
JALISS SCHUH e EDNO ANTONIO CHAGAS, nos termos do artigo 45, inciso XII da Lei 
11.651/91, conforme se vê em fls. 04/05. 

Apesar de intimados a apresentar impugnação, os solidários 
CLAÚDIA ELIAS EL JALISS SCHUH e EDNO ANTONIO CHAGAS não se manifestaram e 
tiveram decretada a revelia (fls.626/627). 

Legalmente cientificado o sujeito passivo comparece aos autos para 
impugnar o auto de infração. Alega que mesmo tendo utilizado o benefício da redução da 
base de cálculo do ICMS com aplicação de alíquota efetiva de 10%, o erário não sofrera 
prejuízo; que pagou a diferença via ICMS substituição tributária pelas operações 
posteriores.  

Ao final requer a improcedência do feito. Fundamentou-se no art. 68 
do CTE, que afastaria a inidoneidade mediante PAT. 

O julgador singular manifesta-se através da decisão nº 1098/08- 
COJP, (fls.635), e decide-se pela procedência do auto de infração. Argumenta que a 
impugnação do sujeito passivo não se sustenta, visto que com a apropriação indevida do 
crédito outorgado do ICMS, houve omissão de pagamento de parte do imposto devido ao 
erário. Que os dispositivos do Anexo VIII do RCTE, inciso VII, que tratam de tinta, verniz e 
outras mercadorias de indústria química (convênio ICMS 74/94) constam do Apêndice II.  

Ao final, argumenta que o sujeito passivo nada traz aos autos que 
possa ilidir a pretensão fiscal inicial. Argumenta que a impugnante não contesta a correção 
do procedimento fiscal, circunscrevendo sua defesa a mera retórica jurídica e por isso 
ratifica a pretensão fiscal inicial. 

 Intimadas as partes, apenas o sujeito passivo comparece aos autos 
para interpor recurso. 

Argumenta que a instrução normativa não resolve casos omissos, 
nem tampouco expede normas para a plausibilidade do decreto; que no mesmo diapasão, 
amplia a base de cálculo da Recorrente para prejudicá-la, retirando-lhe os benefícios que 
foram concedidos a outras indústrias do Estado de Goiás do mesmo ramo; que tal 
enfraquece-lhe a competitividade em outros mercados. Ao final requereu a reforma da 
decisão anterior, para considerar improcedente o auto de infração. 

Através do Despacho n° 029/01 - DFA, juntado às fls.682, informou-
se que a empresa não necessita de Termo de Acordo de Regime Especial para utilizar os 
benefícios previstos no artigo 8°, inciso VIII e artigo 11°, inciso III, ambos do anexo IX, do 
RCTE, bastando que a firma atenda às normas estabelecidas no RCTE para usufruir os 
benefícios. 

Resolução Cameral n° 165/2010, resolve encaminhar os autos ao 
Setor de Preparo Processual (SEPRE): 1) para proceder a lavratura do Termo de 
perempção dos sujeitos passivos solidários e intimar o sujeito passivo para que no prazo 
de até 20 dias, esclareça quem o representa neste contencioso fiscal.  

Autuado e solidários foram intimados (fls.689/691), para atender ao 
disposto na resolução 165/2010, fls.686/687, porém não se manifestaram. 



 

A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em 
sessão realizada em 18/08/2011, decidiu por maioria de votos, acolher a preliminar de 
nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da infração, arguida pelo 
sujeito passivo, declarando, de consequência, nulo "ab initio" o processo, conforme se vê 
às fls. 693. 

Intimada, a Fazenda Pública interpõe recurso ao Conselho Pleno 
para  alegar que independente da mencionada resposta, o benefício somente poderia ser 
usufruído caso as mercadorias, objetos da autuação, estivessem expressamente 
discriminadas em TERMO DE ACORDO celebrado entre o sujeito passivo e a Secretaria 
da Fazenda. Ao final requer a reforma do acórdão recorrido para que seja afastada a dita 
nulidade. 

Autuado e solidários foram intimados para apresentar Contradita ao 
Recurso formulado pelo Representante Fazendário, mas não se manifestaram. 

O Conselho Pleno anui com as razões da fazenda pública e anula o 
acórdão cameral, por unanimidade de votos, bem como determina o encaminhamento do 
feito à Câmara Julgadora competente para análise de toda a matéria. 

Intimado, o sujeito passivo comparece novamente aos autos para 
reiterar a preliminar de nulidade da peça básica por Insegurança na determinação da 
Infração e cerceamento ao direito de defesa. Que fora induzido a erro pois teria todas as 
condições de ter celebrado o Termo de Acordo com a Sefaz-GO; que o fez por informação 
proveniente do própria órgão à vista do despacho do Delegado Fiscal de Anápolis.  

Salienta que em virtude disso deixou de efetuar reserva de 
contingência para pagamento da diferença do tributo; que a exigência imputada no Auto 
de Infração provoca insegurança jurídica pela mudança de critérios da administração 
tributária; que esta deveria obedecer os princípios da legalidade, finalidade e outros 
previstos no Art. 2º Parágrafo Único da Lei 13.800/2001.  

Quanto ao mérito, entende que o feito é improcedente tendo em vista 
que, requereu expressamente a celebração de TARE para a finalidade, e teve seu pedido 
denegado pelo Delegado Fiscal de Anápolis. Este argumentou que não havia a 
necessidade para firmá-lo a título de usufruto de crédito outorgado por possuir todos os 
requisitos para tal. Ao final, requer a reforma da decisão singular para considerar 
improcedente o auto de infração. 

É o relatório. 

V O T O 

 

Passo a decidir e de plano devo rejeitar a preliminar de nulidade da 
peça básica, por cerceamento do direito de defesa, arguida pelo sujeito passivo. 
Considero que ao contribuinte foram dadas todas as condições para que o mesmo 
pudesse exercer sem quaisquer óbices, sua defesa perante este órgão. Em adição, 
verifico que todo o feito encontra-se em perfeita sintonia com os artigos 142 do CTN e 8º 
da Lei Estadual nº 16.469/09. Ademais, não se encontram presentes quaisquer dos 
requisitos previstos no Manual de Defesa Fiscal Mínima no Processo Administrativo 



 

Tributário que pudessem ensejar a arguição do festejado vício, abaixo transcrito, “in 
verbis”: 

8.4.3. – NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA 
Esta  nulidade  evidencia-se  no  processo  pela  existência  de  atos  ou  
omissões  ou procedimentos  defeituosos,  que  prejudicam  ou  impedem  o  
exercício  do  amplo  direito  de defesa, como, por exemplo, as argüições 
seguintes: 
a)   a  apreensão  e  retenção  pela  autoridade  administrativa  dos  
documentos necessários à defesa do Contribuinte, ou a devolução dos 
documentos ao mesmo, após a intimação, suprimindo seu prazo processual 
para defesa, 
b)   os documentos do Contribuinte  foram apossados pela autoridade 
administrativa sem emissão do competente Termo de Apreensão, 
configurando posse ilícita, 
c)   a ausência na instrução processual de documento fiscal citado pelo 
autuante e que não consta dos arquivos do Contribuinte, 
d)   o  trancamento  de  estoques  sem  o  devido  acompanhamento  e  
assinatura  do Contribuinte, 
e)   o  arbitramento  de  lucro  sem  a  desclassificação  formal  da  escrita  
contábil,  se possuir, 
f)    informações divergentes de quebra técnica ou utilização de índice 
impreciso em levantamento específico, 
g)   falha na eleição do domicílio fiscal do Contribuinte no lançamento, 
inocorrendo a regular intimação, para pagar o débito ou defender-se, 
h)   falha na intimação postal, quando a correspondência for remetida para 
endereço incorreto, ou não servido pelos Correios, caso da zona rural, e 
devolvida sem a cientificação do destinatário, 
i)    falha na intimação por edital, se ocorreu anterior falha na intimação 
postal,  
j)    nulidade  do auto de infração, por estar destituído de demonstrativo que 
lhe deu origem, 
k)   a juntada aos autos, por parte da fiscalização, de novos documentos, 
aditivos ou revisão, sem que o Contribuinte tenha sido intimado para 
manifestar-se.” 
 

Quanto ao mérito, considero que o feito não deve prosperar. De fato, 
ao compulsar os autos considero que razão assiste ao sujeito passivo quando requer a 
desconstituição do crédito tributário em tela, senão vejamos. De proêmio, prova via 
documentos que compareceu a Secretaria da Fazenda para requerer o Termo de Acordo 
de Regime Especial – TARE e assim usufruir de benefícios fiscais tais como a alíquota 
reduzida de 10%, nos termos da Lei nº 12.462/94. Na ocasião, foi dispensado pela 
autoridade fiscal, sob a alegação de que o contribuinte não precisaria pactuar TARE com a 
Fazenda Pública Estadual pois a lei tributária lhe dava guarida para tal. Transcrevo abaixo, 
o inteiro teor do Despacho de nº 029/01-DFA (fls.682), que dá suporte às práticas 
incensadas pelo sujeito passivo, “in verbis”: 

DESPACHO nº 029/01-DFA. Em atenção ao requerimento da empresa 
INDUSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS JAVAÉ LTDA, inscrição no CCE nº 
10.289.571-6, de Anápolis-GO, informamos que a firma não necessita de 
Termo de Acordo de Regime Especial para utilizar os benefícios previstos no 
art. 8º, inciso VIII, e art. 11º, inciso III, ambos do Anexo IX do RCTE, bastando 
que a firma atenda às normas estabelecidas no RCTE para usufruir os 
referidos benefícios. 

GABINETE DO DELEGADO FISCAL DE ANÁPOLIS, aos 02 de fevereiro de 
2001. 



 

Luiz Antônio Nogueira 

Delegado Fiscal de Anápolis  

Isto posto, nada mais devo acrescentar, motivo pelo qual rejeito a 
preliminar de nulidade da peça básica por cerceamento do direito de defesa, e no mérito 
conheço do recurso, dou-lhe provimento para reformar a decisão singular e considerar 
improcedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões, em 27 de abril de 2016. 
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Matéria: Não incidência e benefícios fiscais (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00548/16 
 
Relator: Conselheiro Masayuki Missao 
 

 
EMENTA: Processual. Nulidade do auto de infração. 
Cerceamento do direito de defesa. Rejeição. ICMS. Obrigação 
tributária. Omissão do imposto. Escrituração indevida de 
valores a título de crédito outorgado. Saída de mercadorias com 
benefício fiscal. Improcedência. 
 
1. Inocorrendo nos autos quaisquer das hipóteses de nulidade 
previstas no artigo 20 da Lei nº 16.464/09, mister se faz rejeitar a 
preliminar de nulidade argüida pelo sujeito passivo; 
 
2. É improcedente o auto de infração quando a própria fazenda 
pública ratifica o direito do sujeito passivo promover a 
escrituração de valores, a título de crédito outorgado, relativo a 
saída interestadual de mercadorias que gozam de benefícios 
fiscais. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 18 de março de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito 
de defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Masayuki Missao, Mário de 
Oliveira Andrade, Edson Abrão da Silva, Paulo Diniz e Victor Augusto de Faria Morato.  
Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, dar-lhe provimento para 
reformar a sentença singular e considerar improcedente o auto de infração. Foram 
vencedores os Conselheiros Masayuki Missao, Edson Abrão da Silva e Paulo Diniz. 
Vencidos os Conselheiros Mário de Oliveira Andrade que votou pela procedência do 
lançamento, e Victor Augusto de Faria Morato que votou pela procedência, com aplicação 
do Art. 166 - A do CTE. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo omitiu o pagamento 
do ICMS, na importância de R$ 54.616,24, em razão da escrituração indevida de valores a 
título de crédito outorgado, referente a saída interestadual de mercadorias constantes do 
apêndice II, anexo VIII, pois o benefício fiscal concedido aos estabelecimentos industriais 
não se aplica a essa operação conf. IN. 326/98- GSF. Em decorrência, deverá pagar o 
ICMS omitido, juntamente com penalidade e acréscimos legais, conforme Auditoria Básica 
do ICMS de 2005 e documentos anexos. 

A autoridade lançadora indicou como infringidas as disposições dos 
artigos 64, da Lei 11.651/91, c/c artigo 11, III, "B", anexo IX e artigo 82, Decreto 4.852/97 e 
IN 326/98- GSF. Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, IV, alínea a, 
com a nova redação dada pela Lei nº 14.634/2003. 



 

EDNO ANTONIO CHAGAS e CLAÚDIA ELIAS EL JALISS SCHUH, 
foram nomeados solidários nos termos do artigo 45, inciso XII da Lei 11.651/91, conforme 
se vê em fls. 04/05. 

Intimadas as partes, os solidários não se manifestaram, tendo sido 
decretada sua revelia. 

Devidamente intimado o sujeito passivo comparece aos autos para 
ratificar a utilização do benefício de redução da base de ICMS, porém que a diferença foi 
paga no regime da substituição tributária, sem prejuízo ao erário. 

Ao final, requer a improcedência do feito. 

Juntamente com as razões de impugnação foram trazidos aos autos 
os seguintes documentos: documentos pessoais (fls.634), alteração contratual 
(fls.635/636). 

Decisão singular ratifica a pretensão fiscal inicial. Argumenta o douto 
julgador que o sujeito passivo não obedeceu à regra imposta pela legislação tributária, 
procedendo indevidamente à apropriação de crédito outorgado equivalente à aplicação do 
percentual de 2% nas saídas interestaduais de mercadorias destinadas à comercialização, 
produção ou industrialização, incidindo na penalidade proposta pelas autoridades do 
Estado. 

Legalmente intimadas, as partes comparecem em conjunto para 
alegar que a referida instrução normativa foi editada com supedâneo no artigo 520 do 
decreto 4.852/98, que não atribui competência ao Secretário da Fazenda para restringir ou 
ampliar base de cálculo de imposto, que tal somente poderá ser feito por lei.  

Asseveram que a Instrução Normativa não resolve os casos omissos, 
nem tampouco está a expedir normas à aplicabilidade do decreto; que está ampliando a 
base de cálculo do contribuinte para prejudicá-lo e tornar sua competitividade menor em 
outros mercados da Federação. 

Através do Despacho n° 029/01-DFA, (fls.691), a fazenda pública 
informa que a firma não necessita de Termo de Acordo de Regime Especial para utilizar 
os benefícios previstos no artigo 8°, inciso VIII e artigo 11°, inciso III ambos do anexo IX, 
do RCTE, bastando que a firma atenda às normas estabelecidas no RCTE para usufruir os 
referidos benefícios.    

Resolução cameral n° 163/2010, encaminha os autos ao Setor de 
Preparo Processual (SEPRE) para proceder a lavratura do TERMO DE PEREMPÇÃO dos 
sujeitos passivos solidários, e na sequência, determina a intimação do sujeito passivo 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS JAVAÉ LTDA a prestar informações, no prazo de 
até 20 dias, no sentido de esclarecer quem o representa no presente contencioso fiscal.. 

A Segunda Câmara Julgadora decide acolher a preliminar de 
nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da infração, arguida pelo 
sujeito passivo, declarando, de consequência, nulo "ab initio" o processo.  



 

Intimada,  a Fazenda Pública Estadual interpõe Recurso ao Conselho 
Pleno para  requerer a reforma da decisão anterior e o retorno dos autos à instância 
cameral para a apreciação de toda a matéria.. Argumenta que, independente da 
mencionada resposta, o benefício somente poderia ser usufruído caso as mercadorias 
objetos da autuação estivessem expressamente discriminadas em TARE celebrado entre 
o sujeito passivo e a Secretaria da Fazenda.  

A autuada e solidários são intimados a contradita às razões da 
Fazenda Pública. 

O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada 
no dia 25 de setembro de 2014, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do recurso 
da Fazenda Pública para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para, afastar a nulidade 
por insegurança na determinação da infração e promover o retorno dos autos à Câmara 
Julgadora para a apreciação de toda a matéria.  

O sujeito passivo foi intimado conforme fls. 731. 

Tempestivamente, o sujeito passivo comparece aos autos e 
colaciona memoriais para reiterar a preliminar de nulidade da peça básica por insegurança 
na determinação da infração e cerceamento ao direito de defesa. No mérito, retoma a 
argumentação inicial e repisa a questão relativa à assinatura preliminar de TARE para 
usfruir benefícios fiscais. Argumenta que foi levado a erro pela administração fazendária 
que informou-se acerca da desnecessidade de celebrá-lo a título de usufruto de crédito 
outorgado. Ao final requer a nulidade do feito, na impossibilidade, a reforma da decisão 
anterior para julgá-lo improcedente. 

É o relatório. 

V O T O 

 

Passo a decidir, e de plano deixo de manifestar-me acerca da 
preliminar de nulidade da peça básica por insegurança na determinação da infração, 
arguida pela parte, por estar superada. De fato, o Excelso Conselho Pleno desta Casa 
afastou-a, por unanimidade de votos, ao exarar o Acórdão de nº 2068/2015 (fls. 726/730). 

No que tange à preliminar de nulidade da peça básica por 
cerceamento ao direito de defesa, arguida pela parte, tal qual na apreciação de julgado de 
mesmos sujeito passivo, fatos e direitos, relativos ao auto de infração nº 3028488131959, 
devo rejeitá-la. De fato, considero que ao contribuinte foram dadas todas as condições 
para que o mesmo pudesse exercer sem quaisquer óbices, sua defesa perante este 
órgão. Em adição, verifico que todo o feito encontra-se em perfeita sintonia com os artigos 
142 do CTN e 8º da Lei Estadual nº 16.469/09. Ademais, não se encontram presentes 
quaisquer dos requisitos previstos no Manual de Defesa Fiscal Mínima no Processo 
Administrativo Tributário que pudessem ensejar a arguição do festejado vício, abaixo 
transcrito, “in verbis”: 

8.4.3. – NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA 
Esta  nulidade  evidencia-se  no  processo  pela  existência  de  atos  ou  
omissões  ou procedimentos  defeituosos,  que  prejudicam  ou  impedem  o  



 

exercício  do  amplo  direito  de defesa, como, por exemplo, as argüições 
seguintes: 
a)   a  apreensão  e  retenção  pela  autoridade  administrativa  dos  
documentos necessários à defesa do Contribuinte, ou a devolução dos 
documentos ao mesmo, após a intimação, suprimindo seu prazo processual 
para defesa, 
b)   os documentos do Contribuinte  foram apossados pela autoridade 
administrativa sem emissão do competente Termo de Apreensão, 
configurando posse ilícita, 
c)   a ausência na instrução processual de documento fiscal citado pelo 
autuante e que não consta dos arquivos do Contribuinte, 
d)   o  trancamento  de  estoques  sem  o  devido  acompanhamento  e  
assinatura  do Contribuinte, 
e)   o  arbitramento  de  lucro  sem  a  desclassificação  formal  da  escrita  
contábil,  se possuir, 
f)    informações divergentes de quebra técnica ou utilização de índice 
impreciso em levantamento específico, 
g)   falha na eleição do domicílio fiscal do Contribuinte no lançamento, 
inocorrendo a regular intimação, para pagar o débito ou defender-se, 
h)   falha na intimação postal, quando a correspondência for remetida para 
endereço incorreto, ou não servido pelos Correios, caso da zona rural, e 
devolvida sem a cientificação do destinatário, 
i)    falha na intimação por edital, se ocorreu anterior falha na intimação 
postal,  
j)    nulidade  do auto de infração, por estar destituído de demonstrativo que 
lhe deu origem, 
k)   a juntada aos autos, por parte da fiscalização, de novos documentos, 
aditivos ou revisão, sem que o Contribuinte tenha sido intimado para 
manifestar-se.”  

Quanto ao mérito, cabe razão ao Sujeito Passivo, senão vejamos, 
prova documentalmente que compareceu à Secretaria da Fazenda para requerer o Termo 
de Acordo de Regime Especial – TARE e utilizar a redução da alíquota para 10%(dez 
porcento) nos termos da Lei n. 12.462/94, tendo sido dispensado , sob a alegação de que 
o contribuinte não precisa do TARE para usufruir da redução da base e cálculo. 

 Isto posto, conheço do recurso, pois tempestivo, para 
preliminarmente, rejeitar a preliminar de nulidade por cerceamento e quanto ao mérito, 
para dar provimento, reformar a sentença monocrática e considerar improcedente o Auto 
de Infração. 

Quanto ao mérito, considero que o feito não deve prosperar. De fato, 
ao compulsar os autos considero que razão assiste ao sujeito passivo quando requer a 
desconstituição do crédito tributário em tela, senão vejamos. De proêmio, prova via 
documentos que compareceu a Secretaria da Fazenda para requerer o Termo de Acordo 
de Regime Especial – TARE e assim usufruir de benefícios fiscais tais como a alíquota 
reduzida de 10%, nos termos da Lei nº 12.462/94. Na ocasião, foi dispensado pela 
autoridade fiscal, sob a alegação de que o contribuinte não precisaria pactuar TARE com a 
Fazenda Pública Estadual pois a lei tributária lhe dava guarida para tal. Transcrevo abaixo, 
o inteiro teor do Despacho de nº 029/01-DFA (fls.691), que dá suporte às práticas 
incensadas pelo sujeito passivo, “in verbis”: 

DESPACHO nº 029/01-DFA. Em atenção ao requerimento da empresa 
INDUSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS JAVAÉ LTDA, inscrição no CCE nº 
10.289.571-6, de Anápolis-GO, informamos que a firma não necessita de 
Termo de Acordo de Regime Especial para utilizar os benefícios previstos no 
art. 8º, inciso VIII, e art. 11º, inciso III, ambos do Anexo IX do RCTE, bastando 
que a firma atenda às normas estabelecidas no RCTE para usufruir os 
referidos benefícios. 



 

GABINETE DO DELEGADO FISCAL DE ANÁPOLIS, aos 02 de fevereiro de 
2001. 

Luiz Antônio Nogueira 

Delegado Fiscal de Anápolis  

Isto posto, nada mais devo acrescentar, motivo pelo qual rejeito a 
preliminar de nulidade da peça básica por cerceamento do direito de defesa, e no mérito, 
conheço do recurso, dou-lhe provimento para reformar a decisão singular e considerar 
improcedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões, em 27 de abril de 2016. 
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Matéria: Não incidência e benefícios fiscais (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00577/16 
 
Relator: Conselheiro Washington Luis Freire de Oliveira 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade.Cerceamento ao 
direito de defesa e insegurança na determinação da infração. 
Não acolhidas. Nulidade da decisão singular por cerceamento 
do direito de defesa. Rejeitada. Pedido de diligência. Rejeitado. 
ICMS. Utilização indevida de benefício fiscal. Procedente. 
 
1. A preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa 
não deve ser acolhida quando no curso processual houver sido 
assegurado ao contribuinte o contraditório e a ampla defesa; 
 
2. A preliminar de nulidade por insegurança na determinação da 
infração deve ser afastada quando a acusação fiscal, claramente 
descrita no auto de infração, estiver devidamente instruída; 
 
3. O pedido de nulidade de decisão anterior por cerceamento ao 
direito de defesa apresentado de forma genérica sem indicação 
precisa do prejuízo sofrido não deve ser acolhido; 
 
4. O pedido de diligência para confirmação ou esclarecimento 
adicional de questão incontroversa nos autos deve ser rejeitado 
por ausência de finalidade; 
 
5. O benefício fiscal previsto no artigo 8º, XLI, do Anexo IX, do 
Decreto 4.852/97 somente pode ser usufruído por 
estabelecimentos que promovam o abate de ave, leporídeo e de 
gado bovino, bufalino, caprino, ovino ou suíno em relação as 
saídas interestaduais que promoverem de carne e demais 
produtos comestíveis frescos, resfriados, congelados, salgados, 
secos ou temperados; 
 
6. O auto de infração que exige o ICMS em razão de utilização 
indevida de benefício fiscal deve ser declarado procedente. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 08 de abril de 2016, decidiu, por maioria de votos, rejeitar o pedido de 
diligência formulado pela autuada. Foram vencedores os Conselheiros Washington Luis 
Freire de Oliveira, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes e Márcio Nogueira Pedra. 
Vencidos os Conselheiros José Pereira D'abadia e José Luiz Rosa. Também por maioria 
de votos, rejeitar as preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, 
sendo a primeira, por insegurança na determinação da infração e a segunda, por 
cerceamento do direito de defesa.  Foram vencedores os Conselheiros Washington Luis 
Freire de Oliveira, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes e Márcio Nogueira Pedra. 
Vencidos os Conselheiros José Pereira D'abadia e José Luiz Rosa. E, por unanimidade de 
votos, rejeitar a preliminar de nulidade da sentença singular, arguida pela autuada, por 
cerceamento ao direito de defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Washington Luis Freire de Oliveira, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, José 



 

Pereira D'abadia, Márcio Nogueira Pedra e José Luiz Rosa. Quanto ao mérito, por maioria 
de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular 
que considerou procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros 
Washington Luis Freire de Oliveira, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes e Márcio 
Nogueira Pedra. Vencidos os Conselheiros José Pereira D'abadia e José Luiz Rosa que 
votaram pela improcedência da inicial. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal é de que o sujeito passivo utilizou indevidamente o 
benefício da redução da base de cálculo (artigo 8º, XLI, do Anexo IX do Decreto 4.852/97) 
quando da realização de saídas interestaduais, no período de 01/01/2011 a 31/12/2014, 
vez que tal benefício seria concedido somente a estabelecimento industrial, o que não é o 
seu caso, pois encontra-se cadastrado como comerciante atacadista, ocasionando uma 
diferença de ICMS a recolher no montante de R$ 498.408,00. 

 
São indicados como dispositivos legais infringidos os artigos 11, I, 

27, 40, 41, II e 64 da Lei 11.651/91, CTE, c/c inciso XLI do artigo 8º do Anexo IX do 
Decreto 4.852/97, RCTE, sendo proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, 
IV-A, da Lei 11.651/91, com a redação dada pela Lei 17.519/2011 – Retroatividade 
Benigna. 

 
O auto de infração, lavrado em 30/06/2015, foi instruído, entre outros 

documentos, com os demonstrativos próprios da Auditoria Básica do ICMS e com uma 
planilha analítica denominada “Redução Indevida da Base de Cálculo” (fls. 31/78), 
discriminando, por documento emitido, o valor da redução utilizada. 

 
Na descrição complementar da ocorrência a autoridade fiscal 

autuante esclarece que o sujeito passivo não pode usufruir do benefício fiscal previsto no 
artigo 8º, XLI, do Anexo IX do Decreto 4.852/97, objeto da autuação, pois a sua atividade 
econômica é o comércio atacadista de produtos alimentícios – CNAE 4639-7/01 e, 
conforme se interpreta do disposto no artigo 11, VI, do mesmo Anexo IX e no artigo 1º da 
Portaria nº 166/2006-GSF, o aludido benefício seria dirigido apenas ao estabelecimento 
frigorífico ou abatedor. 

 
Inconformado com a decisão singular desfavorável, o sujeito passivo 

apresenta recurso voluntário no qual pede, em preliminar, a nulidade da decisão singular, 
a nulidade do lançamento por insegurança na determinação da infração e por 
cerceamento ao seu direito de defesa, no mérito, pede a realização de diligência e a 
improcedência do auto de infração, questionando, também, o caráter confiscatório da 
multa aplicada. 

 
A nulidade da decisão singular tem como motivação a alegação de 

que o julgador não teria tratado todas as questões postas na peça de impugnação. A 
nulidade por insegurança na determinação da infração e por cerceamento ao direito de 
defesa seria porque, no seu entendimento, os dispositivos infringidos, bem como os 
demonstrativos fiscais não possibilitariam o pleno conhecimento da acusação inicial. 

 
 No mérito, a alegação da defesa é de que, ao contrário do que o 

fiscal autuante manifestou, o benefício fiscal é aplicável as operações realizadas pela 
autuada, já que a interpretação literal do dispositivo abarca a operação de saída 
interestadual de carne e demais produtos comestíveis frescos, resfriados, congelados, 



 

salgados, secos ou temperados, resultantes do abate de ave, leporídeo e de gado bovino, 
bufalino, caprino, ovino ou suíno. 

 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
Apreciando inicialmente as questões preliminares trazidas pelo 

sujeito passivo, não acolho a nulidade da peça básica por cerceamento do direito de 
defesa e insegurança na determinação da infração, porque verifico que o lançamento de 
ofício indicou os dispositivos infringidos corretamente, bem como descreveu a 
irregularidade praticada pelo autuado de forma clara e precisa, também foram anexados 
os documentos necessários à comprovação da irregularidade denunciada.  

 
Entendo que a autuação contém os requisitos formais necessários 

para validade do lançamento e para o pleno conhecimento da exigência fiscal, não 
incorrendo nos erros ou falhas apontadas pela recorrente. 

 
No tocante a preliminar de nulidade da decisão singular, arguida pela 

autuada, por cerceamento do direito de defesa, manifesto-me pela sua rejeição, tendo em 
vista que a sentença foi redigida com simplicidade e clareza e contém os elementos 
previsto no art. 38 da Lei n° 16.469/09: 

 
Art. 38. A sentença e o acórdão, redigidos com simplicidade e clareza, 
conterão: 
I - referência ao número do processo e ao nome do sujeito passivo; 
II - relatório com o histórico e fundamento do lançamento e as razões das 
impugnações, recursos e contraditas; 
III - a decisão com os fundamentos de fato e de direito. 
 

A recorrente deixou de indicar os pontos apresentados na sua peça 
de impugnação que não foram abordados na decisão singular e, com isso, impossibilitou 
verificação da ocorrência de prejuízo para a sua defesa, essa circunstância de plano 
implica rejeição da preliminar arguida. Entretanto, não obstante essa omissão na arguição 
nulidade da sentença, na sessão de julgamento foi observado pelos conselheiros, durante 
a fase de conferencia dos autos, que na peça de impugnação havia sido formulado um 
pedido de diligência que não foi objeto de manifestação específica pelo insigne julgador 
singular. 

 
Essa ausência na sentença, contudo, não pode ser invocada como 

prejuízo para a defesa, já que o pedido de realização de diligência não foi acompanhado 
dos motivos que levaram a impugnante a solicitar a sua realização, assim como também 
não foram destacadas as questões controversas que a defesa gostaria de ver esclarecidas 
por meio desse expediente. 

 
 Conforme previsão contida na Instrução de Serviço nº 002/2008-

CAT, o órgão julgador do CAT ao encaminhar o processo em diligência deve identificar as 
falhas e os pontos que necessitam de elucidação, sem atender a esse requisito o julgador 
não deve converter o julgamento em diligência. 

 
Note-se que o mesmo pedido de diligência, formulado de maneira 

genérica, foi renovado no recurso voluntário, entretanto, nesta fase processual, em razão 
do comparecimento na sessão de julgamento da representante legal da autuada, foi 



 

solicitado, em sustentação oral, que a defendente especificasse os pontos da acusação 
fiscal que desejaria ver esclarecidos por meio da realização de diligência. 

 
Em resposta, foi informado que o pedido de diligencia teria como 

motivação a comprovação de que as saídas interestaduais ocorreram com a correta 
utilização do benefício fiscal. 

 
Ora, quanto a esse quesito, entendo que não há necessidade de se 

buscar qualquer esclarecimento adicional, já que a realização de saída interestadual com 
a utilização do benefício é questão incontroversa nos autos e a definição da correção ou 
não da questão em análise é eminentemente de direito não havendo qualquer controvérsia 
quanto aos fatos narrados e os cálculos efetuados. Não acolho, portanto, o pedido de 
diligência formulado pela recorrente. 

 
No tocante ao mérito, melhor sorte não assiste ao sujeito passivo, 

pois o dispositivo que concede o benefício fiscal é claro ao limitar a redução da base de 
cálculo prevista no artigo 8º, XLI, do Anexo IX, do Decreto 4.852/97 somente para os 
estabelecimentos que promovam o abate de ave, leporídeo e de gado bovino, bufalino, 
caprino, ovino ou suíno em relação as saídas interestaduais de carne e demais produtos 
comestíveis frescos, resfriados, congelados, salgados, secos ou temperados resultantes 
do abate que realizarem. 

 
A interpretação apresentada pelo sujeito passivo, no sentido de que 

as operações de saída interestaduais de carne e demais produtos comestíveis frescos, 
resfriados, congelados, salgados, secos ou temperados estariam abarcadas pelo 
benefício, somente seria verdadeira se o dispositivo que concede o benefício não 
houvesse limitado as operações realizadas.  

 
A utilização do termo: “resultantes do abate”, consoante se pode 

observar na redação do texto abaixo reproduzido, impõe a restrição do benefício apenas 
para as saídas interestaduais realizadas pelo estabelecimento industrial abatedor: 

  
 

REGULAMENTO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO ESTADO DE GOIÁS 
DECRETO Nº 4.852, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1997 

 
A N E X O IX 

Art. 8º A base de cálculo do ICMS é reduzida: 
[...] 

XLI - de tal forma que resulte aplicação sobre o valor da operação do 
percentual equivalente a 7% (sete por cento) na saída interestadual de 
carne e demais produtos comestíveis frescos, resfriados, congelados, 
salgados, secos ou temperados, resultantes do abate de ave, leporídeo e 
de gado bovino, bufalino, caprino, ovino ou suíno, observado o seguinte 
(Convênio ICMS 89/05, cláusula primeira): 

NOTA: O art. 1º da Portaria nº 166/2006-GSF, com vigência a partir de 10.07.06, 
estabelece: 

 "Art. 1º Ao estabelecimento frigorífico ou abatedor signatário de Termo de Acordo 
de Regime Especial - TARE  para o fim de fruição do benefício fiscal do crédito 
outorgado previsto no art. 11, inciso V, do Anexo IX, do RCTE, aplica-se,  também, 
a partir de 1º de janeiro de 2006, na operação de saída interestadual de carne e 
demais produtos comestíveis frescos, resfriados, congelados, salgados, secos ou 
temperados, resultantes do abate de leporídeo e de gado bovino, bufalino, caprino 
ou ovino, o benefício da redução da base de cálculo do ICMS prevista no art. 8º, 
inciso XLI, do Anexo IX, do RCTE, observado o seguinte: 



 

 a) fica mantido o crédito relativo à entrada do animal para abate; 

 b) o benefício previsto neste artigo aplica-se cumulativamente com o crédito 
outorgado previsto no referido inciso V do art. 11, do Anexo IX, do RCTE, hipótese 
em que o percentual de 9% (nove por cento) previsto naquele inciso deve ser 
reduzido para 4% (quatro por cento) sobre o valor da operação." 

a) fica mantido o crédito relativo à entrada do animal para abate; 

b) o benefício previsto neste inciso aplica-se cumulativamente com os créditos 
outorgados previstos nos incisos V e VI do art. 11, hipótese em que o percentual de 
9% (nove por cento) previsto naqueles incisos deve ser reduzido para 4% (quatro 
por cento) sobre o valor da operação; 

c) o contribuinte deve ser signatário de termo de acordo de regime especial com a 
Secretaria da Fazenda, para tal fim; 

d) o Secretário da Fazenda pode expedir ato que estabeleça o controle sobre a 
operação interestadual, com vistas a garantir o efetivo cumprimento das exigências 
para se fazer jus ao benefício fiscal. (Grifei) 

 
Quanto ao questionamento da defesa acerca da multa e da sua 

suposta inconstitucionalidade em face do princípio do não confisco, deve ser registrado 
que a penalidade aplicada decorre de imposição legal (art. 71, IV-A, da Lei n.º 11.651/91, 
com redação da Lei n.º 17519/2011) e não compete a este Conselho Administrativo 
Tributário declarar inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato normativo expedido pela 
Administração Tributária, nos termos do que dispõe o art. 6º, § 4º, da Lei n.º 16.469, que 
regula o processo administrativo tributário. Importante apenas citar que a penalidade 
aplicada corresponde ao percentual de 80% do valor do imposto que deixou de ser 
recolhido e, portanto, não excede o valor do ICMS exigido, conforme referido na defesa. 

 
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento 

para confirmar a decisão singular que julgou o auto de infração procedente. 
 
 

Sala das sessões, em 27 de abril de 2016. 
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Matéria: Não incidência e benefícios fiscais (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00580/16 
 
Relatora: Conselheira Nislene Alves Borges 
 

 
EMENTA: ICMS. Preliminar de nulidade da peça básica. 
Cerceamento do direito de defesa. Rejeição. Preliminar de 
nulidade da peça básica. Insegurança na determinação da 
infração. Rejeição. Obrigação Principal. Utilização indevida de 
benefício fiscal condicionado. Procedência Parcial. Decisão 
Unânime. 
 
I - Rejeita-se a arguição de insegurança na determinação da 
infração, estando a irregularidade fiscal claramente relatada e o 
auto de infração devidamente instruído; 
 
II - Não se acolhe a arguição de nulidade da peça decisória por 
cerceamento do direito de defesa, quando se fizer demonstrado 
nos autos que o sujeito passivo utilizou-se do pleno exercício 
do contraditório, bem como da ampla defesa, princípios 
primordiais do processo administrativo tributário; 
 
III - Deve ser declarado procedente o lançamento no qual se 
comprovar a utilização de crédito em desacordo com os limites 
e condições estabelecidos na legislação tributária, resultando 
em falta de pagamento de imposto. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de janeiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Nislene Alves Borges, Rickardo de Souza Santos Mariano e Talita Pimenta 
Félix. Por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares de nulidade da peça básica, 
arguidas pela autuada, por insegurança na determinação da infração e por cerceamento 
do direito de defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Nislene Alves Borges, 
Rickardo de Souza Santos Mariano e Talita Pimenta Félix. Quanto ao mérito, também por 
votação unânime, conhecer do recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte 
a sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor de 
R$ 10.531,84 (dez mil, quinhentos e trinta e um reais e oitenta e quatro centavos). 
Participaram do julgamento os Conselheiros Nislene Alves Borges, Rickardo de Souza 
Santos Mariano e Talita Pimenta Félix. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

 

A acusação refere-se a infração à legislação tributária, em razão de 
escrituração indevida de valores a título de utilização do benefício fiscal do crédito 
outorgado (art. 11, inciso III, do anexo IX do RCTE), por se encontrar o sujeito passivo 
inadimplente com o ICMS relativo à obrigação tributária cujo pagamento deveria ter sido 
realizado no mês correspondente ao da utilização do respectivo benefício fiscal, conforme 



 

se comprova por meio dos papéis de auditoria básica acostada aos autos. Obriga-se, 
dessa forma, ao pagamento do imposto devido e os respectivos consectários legais. 

A fiscalização aponta como infringidos os arts. 58, §3º, inciso II, e 64 
do CTE, c/c o art. 1º, §1º, inciso I do anexo IX e art. 86, do RCTE, e propõe a penalidade 
prevista no art. 71, inciso IV, alínea “a” do CTE. 

Após regularmente intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação 
em primeira instância pedindo, em preliminar, a nulidade do lançamento por insegurança 
na determinação da infração sob os argumentos de que houve falta de descrição da 
condição não cumprida, qual teria sido a irregularidade nos livros, e qual seria o artigo na 
legislação tributária goiana que preveria a perda do benefício usufruído em desacordo com 
os ditames legais. Defende, dessa forma, que houve descumprimento ao art. 8º, incisos III 
e V da lei processual goiana. E, no mérito, alega ausência de irregularidade pela suposta 
divergência entre a infração descrita nos autos e sua fundamentação legal. Solicita ainda 
que os autos sejam convertidos em diligência com o intuito de verificação se os referidos 
créditos estariam com a exigibilidade suspensa em decorrência de parcelamentos de 
débitos. Pugna ainda pela redução da multa aplicada. 

O julgador monocrático, em extensa e bem fundamentada peça 
decisória, após análise, apreciação e justificativa de voto quanto às questões 
apresentadas pela defesa em impugnação, decide pelo afastamento da preliminar 
suscitada, pela rejeição de encaminhamento dos autos em diligência, e no mérito, julga 
pela procedência do lançamento. 

 A autuada, após devidamente intimada, irresignada, interpõe recurso 
às câmaras julgadoras, em que apresenta as mesmas razões esposadas em primeira 
instância relativamente à preliminar de nulidade por insegurança na determinação da 
infração e também no mérito, e ainda apresenta nesta fase processual a preliminar de 
nulidade por cerceamento ao seu direito de defesa, em vista da negativa do julgador 
monocrático em encaminhar os autos em diligência. Em recurso persiste no pedido de 
encaminhamento dos autos em diligência, pelas razões apresentadas em fase a quo. 

A Segunda Câmara, por unanimidade e acatando proposição desta 
relatora, resolve converter os autos em diligência para que auditor analisasse se houve 
cumprimento à risca das regras previstas em legislação quanto ao mês da ocorrência da 
inadimplência, enfatiza-se que legislação estabelece que a análise da inadimplência deve 
ser realizada com base no mês de vencimento da obrigação e não com base no mês de 
referência, conforme parecia constar em alguns meses verificados nos levantamentos.  

Em resposta, fls. 252, a autoridade fiscal efetua revisão no 
lançamento, onde se utiliza dos critérios previstos em legislação de que a adimplência 
deve ser observada no mês de utilização do benefício. Dessa forma, entende por não 
constar como inadimplente o sujeito passivo no mês de novembro de 2011, fato que o 
levou a excluir o referido mês do levantamento, com consequente redução quanto ao 
montante exigido de ICMS para o valor de R$ 10.531,84. 

Após realização de diligência e intimação ao sujeito passivo para 
conhecimento e manifestação, este se manifesta no sentido de se retornarem os autos à 
repartição fiscal, persistindo nos questionamentos postos anteriormente de que os créditos 
tributários estariam com exigibilidade suspensa, visto que o ICMS em atraso nos meses 
de utilização do benefício fora parcelado. Enfatiza que, em não sendo acolhida a 
solicitação, entende-se pela nulidade do lançamento por cerceamento ao seu direito de 
defesa. 

É esse o relatório. 
 

                                 V O T O 



 

 

Inicio a redação deste voto pela abordagem acerca das prejudiciais 
suscitadas pelo sujeito passivo às quais não foram acolhidas por este Conselho Pleno 
pelas seguintes razões.  

A defesa alega que identifica insegurança na determinação da 
infração, pelos seguintes motivos apontados: falta de descrição de qual condição não teria 
cumprido; quais seriam as irregularidades apresentadas nos livros; qual seria o artigo legal 
que prevê perda de benefício no caso de inadimplência. 

Afirmo que as questões apresentadas foram apreciadas de forma 
cristalina pelo julgador singular, quando mencionou que no campo destinado à fiscalização 
no auto de infração, para mencionar os dispositivos legais infringidos, foram apontados 
exatamente tais dispositivos, que falam por si, independendo de interpretação mais 
complexa. Reitero as razões apresentadas na fase singular e ao mesmo tempo transcrevo 
o dispositivo mencionada pela fiscalização. 

[…] 

§ 1º A utilização dos benefícios fiscais previstos neste anexo, cuja 
concessão tenha sido autorizada por lei estadual, fica condicionada a 
que o sujeito passivo: 

I - esteja adimplente com o ICMS relativo à obrigação tributária cujo 
pagamento deva ocorrer no mês correspondente à referida utilização; 

[…] 

 

Ao mesmo tempo afirmo que um lançamento seguro se reveste de clara 

descrição do fato; de indicação dos elementos que compuseram a base de cálculo do imposto; de 

descrição das capitulações infracionais e de penalidade. 

Percebe-se que foram cumpridos no presente procedimento fiscal todos 

esses requisitos, tanto que a empresa trouxe clara defesa em todas as fases processuais sobre a 

acusação que lhe fora imputada. Portanto, claramente, não estamos diante de um lançamento 

inseguro.  

Por essas razões afasto, acompanhada da unanimidade dos membros 

desta câmara julgadora, esta preliminar de nulidade.   

A defesa alega ainda nulidade por cerceamento ao direito de defesa, 
em vista da negação do pedido de diligência formulado no sentido de que fossem 
esclarecidos se os créditos tributários estavam com a exigibilidade suspensa, por força de 
parcelamento destes créditos inadimplentes nos meses de utilização dos benefícios. 

Pela segunda vez observo que o nobre julgador de primeira instância 
se esmerou em justificar suas razões de voto quanto à negativa do pedido de diligência 
formulado pela defesa. Novamente, transcreve o dispositivo legal, art. 1º, §1º-B do Anexo 
IX do RCTE, em que dispõe que o pagamento em atraso do imposto devido implica perda 
definitiva no mês de ocorrência do atraso, do direito de o contribuinte se utilizar do 
benefício fiscal. Ou seja, ainda que o sujeito passivo tenha, em momento posterior, se 
utilizado do benefício do parcelamento e quitado os créditos inadimplentes nos meses em 
que se utilizou dos benefícios, para efeito de fruição destes, não causa efeito, visto o 
dispositivo supracitado. 

Nesse sentido, percebe-se claramente que nulidade não há nos 
termos arguidos pela defesa. Antes, ao contrário, houve apreciação do pedido de 
diligência, e clara justificativa quanto à rejeição da alegação, foi-lhe concedida 
oportunidade de apresentar o contraditório em todas as fases processuais, com intimação 



 

eficaz, tanto que apresentou defesa desde a primeira instância de julgamento neste 
Conselho, utilizando-se assim do pleno exercício do contraditório, bem como da ampla 
defesa, princípios primordiais do processo administrativo tributário.  

Aprecia-se ainda, o pedido da defesa em retornar os autos à 
delegacia por entender que a análise fora incompleta, visto que a fiscalização não se 
manifestou quanto à alegação de que os créditos tributários devidos no momento de 
utilização dos benefícios foram parcelados, e entendendo assim, que estaria com o direito 
de se utilizar dos benefícios fiscais nos meses em que se encontrava inadimplente com a 
fazenda pública. 

Pois bem, sobre este ponto já me pronunciei no momento em que 
justifico o voto pela rejeição da preliminar alegada de nulidade por cerceamento ao direito 
de defesa, e reitero que o pagamento em atraso do imposto devido implica perda definitiva 
no mês de ocorrência do atraso, do direito de o contribuinte se utilizar do benefício fiscal. 
Portanto, não há se falar em verificação de parcelamento dos créditos referidos, pois não 
alteraria em nada a infração cometida e a imposição de multa de caráter infracional 
imputada ao recursante neste procedimento fiscal. Rejeito, após essas considerações, em 
uníssono com meus pares nesta câmara de julgamento, o pedido de retorno dos autos em 
diligência, nos termos solicitados pela defesa. 

Ressalte-se que os autos foram convertidos em diligência para 
retificação quanto à interpretação dada pelo autuante ao dispositivo que impõe a 
obrigação da adimplência como condição para utilização de benefícios fiscais, cuja 
concessão tenha sido autorizada por lei estadual.    

Em resposta, a autoridade fiscal efetua revisão no lançamento, onde 
se utiliza dos critérios previstos em legislação de que a adimplência deve ser observada 
no mês de utilização do benefício. Dessa forma, com as devidas retificações, após excluir 
exigência no mês de novembro de 2011, reduz o valor de ICMS a ser reclamado do sujeito 
passivo para o montante de R$ 10.531,84. 

Finalmente adentro o mérito. 

A acusação na presente peça diz respeito à utilização de benefício 
fiscal sem que fosse cumprida condição primordial prevista em legislação que impõe a 
obrigação de adimplência com o ICMS no mês em que se pretende utilizar benefício fiscal, 
cuja concessão tenha sido autorizada por lei estadual.    

A situação que se apresenta nos autos subsume-se exatamente às 
regras contidas no dispositivo indicado pela fiscalização, o benefício fiscal usufruído pelo 
sujeito passivo fora concedido por lei estadual, leis n°s 12.462/94 e 13.194/97, em meses 
em que se encontrava inadimplente com o erário estadual relativamente ao imposto 
devido.  

Depreende-se do dispositivo, já transcrito alhures, que, para se 
usufruir da desoneração do imposto prevista em lei estadual, o sujeito passivo deve se 
encontrar adimplente com o imposto devido no mês de utilização do referido benefício 
fiscal. 

O dispositivo impositivo da norma vigente preceitua ainda que uma 
vez inadimplente, ocorre a perda definitiva do direito de o sujeito passivo, exclusivamente 
no mês da ocorrência, utilizar-se dos benefícios fiscais concedidos por lei estadual. 
Portanto, a não ser que seja publicada lei específica que convalide a situação de 
pagamento dos créditos em atraso nos meses de utilização de benefício, não há como 
remediar, ainda que efetue parcelamento ou quitação dos créditos tributários em atraso, à 
época da ocorrência, em momento posterior. 



 

Ressalte-se ainda que ao se utilizar de benefício fiscal condicionado, 
o sujeito passivo deve atender rigorosamente as condições impostas e realizar os 
controles exigidos pelo Fisco, sob pena de perder o direito de usufruir do benefício fiscal. 
E é nesse sentido o comando inserto no artigo 86 do Regulamento do Código Tributário 
Estadual - RCTE:  

"Quando o benefício fiscal for concedido sob condição e 
esta não for atendida, o contribuinte perde o direito ao 
benefício e fica obrigado ao pagamento do imposto 
acrescido das cominações legais cabíveis, desde a data da 
ocorrência do fato gerador em que tenha havido a 
utilização do benefício, ressalvada a disposição em 
contrário." 

 

Entende-se, assim, que o benefício fiscal teve descumpridas 
condições que pudessem concretizar sua fruição, razão pela qual reputo acertada a ação 
fiscal impetrada. 

Quanto à solicitação da defesa, em pedido subsidiário, pela redução 
da multa aplicada para o patamar de 20%, esclarece-se que a imputação tem como 
fundamento dispositivo de lei, e atender ao solicitado somente seria possível com a 
declaração de inconstitucionalidade dos artigos relativos à penalidade imputada, situação 
vedada ao julgador administrativo, nos termos da lei n° 16.469/09, que assim dispõe: “não 
pode haver decisões que impliquem apreciação ou declaração de inconstitucionalidade de 
lei, decreto ou ato normativo expedido pela Administração Tributária.” Portanto, rejeito 
também este pedido da defesa. 

Com essas explanações, e acompanhada da unanimidade dos 
membros desta câmara julgadora, rejeito as preliminares de nulidade por insegurança na 
determinação da infração e por cerceamento ao direito de defesa, rejeito o pedido de 
diligência formulado pelo sujeito passivo e no mérito voto conhecendo do recurso 
voluntário, dando-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o lançamento no valor de ICMS de R$ 10.531,84. 

 
 

Sala das sessões, em 27 de abril de 2016. 
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Matéria: Não incidência e benefícios fiscais (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00581/16 
 
Relatora: Conselheira Nislene Alves Borges 
 

 
EMENTA: ICMS. Preliminar de nulidade da peça básica. 
Cerceamento do direito de defesa. Rejeição. Preliminar de 
nulidade da peça básica. Insegurança na determinação da 
infração. Rejeição. Obrigação Principal. Utilização indevida de 
benefício fiscal condicionado. Procedência Parcial. Decisão 
Unânime. 
 
I - Rejeita-se a arguição de insegurança na determinação da 
infração, estando a irregularidade fiscal claramente relatada e o 
auto de infração devidamente instruído; 
 
II - Não se acolhe a arguição de nulidade da peça decisória por 
cerceamento do direito de defesa, quando se fizer demonstrado 
nos autos que o sujeito passivo utilizou-se do pleno exercício 
do contraditório, bem como da ampla defesa, princípios 
primordiais do processo administrativo tributário; 
 
III - Deve ser declarado procedente o lançamento no qual se 
comprovar a utilização de crédito em desacordo com os limites 
e condições estabelecidos na legislação tributária, resultando 
em falta de pagamento de imposto. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de janeiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Nislene Alves Borges, Rickardo de Souza Santos Mariano e Talita Pimenta 
Félix. Por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares de nulidade da peça básica, 
arguidas pela autuada, por insegurança na determinação da infração e por cerceamento 
do direito de defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Nislene Alves Borges, 
Rickardo de Souza Santos Mariano e Talita Pimenta Félix. Quanto ao mérito, também por 
votação unânime, conhecer do recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte 
a sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor de 
R$ 67.493,62 (sessenta e sete mil, quatrocentos e noventa e três reais e sessenta e dois 
centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros Nislene Alves Borges, Rickardo de 
Souza Santos Mariano e Talita Pimenta Félix. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação refere-se a infração à legislação tributária, em razão de 
escrituração indevida de valores a título de utilização do benefício fiscal do crédito 
outorgado (art. 11, inciso III, do anexo IX do RCTE), por se encontrar o sujeito passivo 
inadimplente com o ICMS relativo à obrigação tributária cujo pagamento deveria ter sido 
realizado no mês correspondente ao da utilização do respectivo benefício fiscal, conforme 
se comprova por meio dos papéis de auditoria básica acostada aos autos. Obriga-se, 
dessa forma, ao pagamento do imposto devido e os respectivos consectários legais. 



 

A fiscalização aponta como infringidos os arts. 58, §3º, inciso II, e 64 
do CTE, c/c o art. 1º, §1º, inciso I do anexo IX e art. 86, do RCTE, e propõe a penalidade 
prevista no art. 71, inciso IV, alínea “a” do CTE. 

Após regularmente intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação 
em primeira instância pedindo, em preliminar, a nulidade do lançamento por insegurança 
na determinação da infração sob os argumentos de que houve falta de descrição da 
condição não cumprida, qual teria sido a irregularidade nos livros, e qual seria o artigo na 
legislação tributária goiana que preveria a perda do benefício usufruído em desacordo com 
os ditames legais. Defende, dessa forma, que houve descumprimento ao art. 8º, incisos III 
e V da lei processual goiana. E, no mérito, alega ausência de irregularidade pela suposta 
divergência entre a infração descrita nos autos e sua fundamentação legal. Solicita ainda 
que os autos sejam convertidos em diligência com o intuito de verificação se os referidos 
créditos estariam com a exigibilidade suspensa em decorrência de parcelamentos de 
débitos. Pugna ainda pela redução da multa aplicada. 

O julgador monocrático, em extensa e bem fundamentada peça 
decisória, após análise, apreciação e justificativa de voto quanto às questões 
apresentadas pela defesa em impugnação, decide pelo afastamento da preliminar 
suscitada, pela rejeição de encaminhamento dos autos em diligência, e no mérito, julga 
pela procedência do lançamento. 

 A autuada, após devidamente intimada, irresignada, interpõe recurso 
às câmaras julgadoras, em que apresenta as mesmas razões esposadas em primeira 
instância relativamente à preliminar de nulidade por insegurança na determinação da 
infração e também no mérito, e ainda apresenta nesta fase processual a preliminar de 
nulidade por cerceamento ao seu direito de defesa, em vista da negativa do julgador 
monocrático em encaminhar os autos em diligência. Em recurso persiste no pedido de 
encaminhamento dos autos em diligência, pelas razões apresentadas em fase a quo. 

A Segunda Câmara, por unanimidade e acatando proposição desta 
relatora, resolve converter os autos em diligência, fls. 265, para que auditor analisasse se 
houve cumprimento à risca das regras previstas em legislação quanto ao mês da 
ocorrência da inadimplência, enfatiza-se que legislação estabelece que a análise da 
inadimplência deve ser realizada com base no mês de vencimento da obrigação e não 
com base no mês de referência, conforme parecia constar em alguns meses verificados 
nos levantamentos.  

Em resposta, fls. 268, a autoridade fiscal efetua revisão no 
lançamento, onde se utiliza dos critérios previstos em legislação de que a adimplência 
deve ser observada no mês de utilização do benefício. Dessa forma, entende por não 
constar como inadimplente o sujeito passivo no mês de fevereiro de 2009, fato que o levou 
a excluir o referido mês do levantamento, com consequente redução quanto ao montante 
exigido de ICMS para o valor de R$ 67.493,62. 

Após realização de diligência e intimação ao sujeito passivo para 
conhecimento e manifestação, este se manifesta no sentido de se retornarem os autos à 
repartição fiscal, persistindo nos questionamentos postos anteriormente de que os créditos 
tributários estariam com exigibilidade suspensa, visto que o ICMS em atraso nos meses 
de utilização do benefício fora parcelado. Enfatiza que, em não sendo acolhida a 
solicitação, entende-se pela nulidade do lançamento por cerceamento ao seu direito de 
defesa. 

É esse o relatório. 
 

                                 V O T O 
 



 

Inicio a redação deste voto pela abordagem acerca das prejudiciais 
suscitadas pelo sujeito passivo às quais não foram acolhidas por este Conselho Pleno 
pelas seguintes razões.  

A defesa alega que identifica insegurança na determinação da 
infração, pelos seguintes motivos apontados: falta de descrição de qual condição não teria 
cumprido; quais seriam as irregularidades apresentadas nos livros; qual seria o artigo legal 
que prevê perda de benefício no caso de inadimplência. 

Afirmo que as questões apresentadas foram apreciadas de forma 
cristalina pelo julgador singular, quando mencionou que no campo destinado à fiscalização 
no auto de infração, para mencionar os dispositivos legais infringidos, foram apontados 
exatamente tais dispositivos, que falam por si, independendo de interpretação mais 
complexa. Reitero as razões apresentadas na fase singular e ao mesmo tempo transcrevo 
o dispositivo mencionada pela fiscalização. 

[…] 

§ 1º A utilização dos benefícios fiscais previstos neste anexo, cuja 
concessão tenha sido autorizada por lei estadual, fica condicionada a 
que o sujeito passivo: 

I - esteja adimplente com o ICMS relativo à obrigação tributária cujo 
pagamento deva ocorrer no mês correspondente à referida utilização; 

[…] 

 

Ao mesmo tempo afirmo que um lançamento seguro se reveste de clara 

descrição do fato; de indicação dos elementos que compuseram a base de cálculo do imposto; de 

descrição das capitulações infracionais e de penalidade. 

Percebe-se que foram cumpridos no presente procedimento fiscal todos 

esses requisitos, tanto que a empresa trouxe clara defesa em todas as fases processuais sobre a 

acusação que lhe fora imputada. Portanto, claramente, não estamos diante de um lançamento 

inseguro.  

Por essas razões afasto, acompanhada da unanimidade dos membros 

desta câmara julgadora, esta preliminar de nulidade.   

A defesa alega ainda nulidade por cerceamento ao direito de defesa, 
em vista da negação do pedido de diligência formulado no sentido de que fossem 
esclarecidos se os créditos tributários estavam com a exigibilidade suspensa, por força de 
parcelamento destes créditos inadimplentes nos meses de utilização dos benefícios. 

Pela segunda vez observo que o nobre julgador de primeira instância 
se esmerou em justificar suas razões de voto quanto à negativa do pedido de diligência 
formulado pela defesa. Novamente, transcreve o dispositivo legal, art. 1º, §1º-B do Anexo 
IX do RCTE, em que dispõe que o pagamento em atraso do imposto devido implica perda 
definitiva no mês de ocorrência do atraso, do direito de o contribuinte se utilizar do 
benefício fiscal. Ou seja, ainda que o sujeito passivo tenha, em momento posterior, se 
utilizado do benefício do parcelamento e quitado os créditos inadimplentes nos meses em 
que se utilizou dos benefícios, para efeito de fruição destes, não causa efeito, visto o 
dispositivo supracitado. 

Nesse sentido, percebe-se claramente que nulidade não há nos 
termos arguidos pela defesa. Antes, ao contrário, houve apreciação do pedido de 
diligência, e clara justificativa quanto à rejeição da alegação, foi-lhe concedida 
oportunidade de apresentar o contraditório em todas as fases processuais, com intimação 
eficaz, tanto que apresentou defesa desde a primeira instância de julgamento neste 



 

Conselho, utilizando-se assim do pleno exercício do contraditório, bem como da ampla 
defesa, princípios primordiais do processo administrativo tributário.  

Aprecia-se ainda, o pedido da defesa em retornar os autos à 
delegacia por entender que a análise fora incompleta, visto que a fiscalização não se 
manifestou quanto à alegação de que os créditos tributários devidos no momento de 
utilização dos benefícios foram parcelados, e entendendo assim, que estaria com o direito 
de se utilizar dos benefícios fiscais nos meses em que se encontrava inadimplente com a 
fazenda pública. 

Pois bem, sobre este ponto já me pronunciei no momento em que 
justifico o voto pela rejeição da preliminar alegada de nulidade por cerceamento ao direito 
de defesa, e reitero que o pagamento em atraso do imposto devido implica perda definitiva 
no mês de ocorrência do atraso, do direito de o contribuinte se utilizar do benefício fiscal. 
Portanto, não há se falar em verificação de parcelamento dos créditos referidos, pois não 
alteraria em nada a infração cometida e a imposição de multa de caráter infracional 
imputada ao recursante neste procedimento fiscal. Rejeito, após essas considerações, em 
uníssono com meus pares nesta câmara de julgamento, o pedido de retorno dos autos em 
diligência, nos termos solicitados pela defesa. 

Ressalte-se que os autos foram convertidos em diligência para 
retificação quanto à interpretação dada pelo autuante ao dispositivo que impõe a 
obrigação da adimplência como condição para utilização de benefícios fiscais, cuja 
concessão tenha sido autorizada por lei estadual.    

Em resposta, a autoridade fiscal efetua revisão no lançamento, onde 
se utiliza dos critérios previstos em legislação de que a adimplência deve ser observada 
no mês de utilização do benefício. Dessa forma, com as devidas retificações, após excluir 
exigência no mês de fevereiro de 2009, reduz o valor de ICMS a ser reclamado do sujeito 
passivo para o montante de R$ 67.493,62. 

Finalmente adentro o mérito. 

A acusação na presente peça diz respeito à utilização de benefício 
fiscal sem que fosse cumprida condição primordial prevista em legislação que impõe a 
obrigação de adimplência com o ICMS no mês em que se pretende utilizar benefício fiscal, 
cuja concessão tenha sido autorizada por lei estadual.    

A situação que se apresenta nos autos subsume-se exatamente às 
regras contidas no dispositivo indicado pela fiscalização, o benefício fiscal usufruído pelo 
sujeito passivo fora concedido por lei estadual, leis n°s 12.462/94 e 13.194/97, em meses 
em que se encontrava inadimplente com o erário estadual relativamente ao imposto 
devido.  

Depreende-se do dispositivo, já transcrito alhures, que, para se 
usufruir da desoneração do imposto prevista em lei estadual, o sujeito passivo deve se 
encontrar adimplente com o imposto devido no mês de utilização do referido benefício 
fiscal. 

O dispositivo impositivo da norma vigente preceitua ainda que uma 
vez inadimplente, ocorre a perda definitiva do direito de o sujeito passivo, exclusivamente 
no mês da ocorrência, utilizar-se dos benefícios fiscais concedidos por lei estadual. 
Portanto, a não ser que seja publicada lei específica que convalide a situação de 
pagamento dos créditos em atraso nos meses de utilização de benefício, não há como 
remediar, ainda que efetue parcelamento ou quitação dos créditos tributários em atraso, à 
época da ocorrência, em momento posterior. 

Ressalte-se ainda que ao se utilizar de benefício fiscal condicionado, 
o sujeito passivo deve atender rigorosamente as condições impostas e realizar os 



 

controles exigidos pelo Fisco, sob pena de perder o direito de usufruir do benefício fiscal. 
E é nesse sentido o comando inserto no artigo 86 do Regulamento do Código Tributário 
Estadual - RCTE:  

"Quando o benefício fiscal for concedido sob condição e 
esta não for atendida, o contribuinte perde o direito ao 
benefício e fica obrigado ao pagamento do imposto 
acrescido das cominações legais cabíveis, desde a data da 
ocorrência do fato gerador em que tenha havido a 
utilização do benefício, ressalvada a disposição em 
contrário." 

 

Entende-se, assim, que o benefício fiscal teve descumpridas 
condições que pudessem concretizar sua fruição, razão pela qual reputo acertada a ação 
fiscal impetrada. 

Quanto à solicitação da defesa, em pedido subsidiário, pela redução 
da multa aplicada para o patamar de 20%, esclarece-se que a imputação tem como 
fundamento dispositivo de lei, e atender ao solicitado somente seria possível com a 
declaração de inconstitucionalidade dos artigos relativos à penalidade imputada, situação 
vedada ao julgador administrativo, nos termos da lei n° 16.469/09, que assim dispõe: “não 
pode haver decisões que impliquem apreciação ou declaração de inconstitucionalidade de 
lei, decreto ou ato normativo expedido pela Administração Tributária.” Portanto, rejeito 
também este pedido da defesa. 

Com essas explanações, e acompanhada da unanimidade dos 
membros desta câmara julgadora, rejeito as preliminares de nulidade por insegurança na 
determinação da infração e por cerceamento ao direito de defesa, rejeito o pedido de 
diligência formulado pelo sujeito passivo e no mérito voto conhecendo do recurso 
voluntário, dando-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o lançamento no valor de ICMS de R$ 67.493,62. 

 
 
 

Sala das sessões, em 27 de abril de 2016. 
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Matéria: Não incidência e benefícios fiscais (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00589/16 
 
Relatora: Conselheira Nislene Alves Borges 
 

 
EMENTA: ICMS. Preliminar de nulidade da peça básica. 
Cerceamento do direito de defesa. Rejeição. Preliminar de 
nulidade da peça básica. Insegurança na determinação da 
infração. Rejeição. Obrigação Principal. Utilização indevida de 
benefício fiscal condicionado. Procedência Parcial. Decisão 
Unânime. 
 
I - Rejeita-se a arguição de insegurança na determinação da 
infração, estando a irregularidade fiscal claramente relatada e o 
auto de infração devidamente instruído; 
 
II - Não se acolhe a arguição de nulidade da peça decisória por 
cerceamento do direito de defesa, quando se fizer demonstrado 
nos autos que o sujeito passivo se utilizou do pleno exercício do 
contraditório, bem como da ampla defesa, princípios primordiais 
do processo administrativo tributário; 
 
III - Deve ser declarado procedente o lançamento no qual se 
comprovar a utilização de crédito em desacordo com os limites 
e condições estabelecidos na legislação tributária, resultando 
em falta de pagamento de imposto. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de janeiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Nislene Alves Borges, Rickardo de Souza Santos Mariano e Talita Pimenta 
Félix. Por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares de nulidade da peça básica, 
arguidas pela autuada, por insegurança na determinação da infração e por cerceamento 
do direito de defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Nislene Alves Borges, 
Rickardo de Souza Santos Mariano e Talita Pimenta Félix. Quanto ao mérito, também por 
votação unânime, conhecer do recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte 
a sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor de 
R$ 4.080,45 (quatro mil e oitenta reais e quarenta e cinco centavos). Participaram do 
julgamento os Conselheiros Nislene Alves Borges, Rickardo de Souza Santos Mariano e 
Talita Pimenta Félix. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação refere-se a infração à legislação tributária, em razão de 
escrituração indevida de valores a título de utilização do benefício fiscal da redução na 
base de cálculo (art. 8º, inciso VIII, do anexo IX do RCTE), por se encontrar o sujeito 
passivo inadimplente com o ICMS relativo à obrigação tributária cujo pagamento deveria 
ter sido realizado no mês correspondente ao da utilização do respectivo benefício fiscal, 
conforme se comprova por meio dos papéis de auditoria básica acostada aos autos. 



 

Obriga-se, dessa forma, ao pagamento do imposto devido e os respectivos consectários 
legais. 

A fiscalização aponta como infringidos os arts. 58, §3º, inciso II, e 64 
do CTE, c/c o art. 1º, §1º, inciso I do anexo IX e art. 86, do RCTE, e propõe a penalidade 
prevista no art. 71, inciso IV, alínea “a” do CTE. 

Após regularmente intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação 
em primeira instância pedindo, em preliminar, a nulidade do lançamento por insegurança 
na determinação da infração sob os argumentos de que houve falta de descrição da 
condição não cumprida, qual teria sido a irregularidade nos livros, e qual seria o artigo na 
legislação tributária goiana que preveria a perda do benefício usufruído em desacordo com 
os ditames legais. Defende, dessa forma, que houve descumprimento ao art. 8º, incisos III 
e V da lei processual goiana. E, no mérito, alega ausência de irregularidade pela suposta 
divergência entre a infração descrita nos autos e sua fundamentação legal. Solicita ainda 
que os autos sejam convertidos em diligência com o intuito de verificação se os referidos 
créditos estariam com a exigibilidade suspensa em decorrência de parcelamentos de 
débitos. Pugna ainda pela redução da multa aplicada. 

O julgador monocrático, em extensa e bem fundamentada peça 
decisória, após análise, apreciação e justificativa de voto quanto às questões 
apresentadas pela defesa em impugnação, decide pelo afastamento da preliminar 
suscitada, pela rejeição de encaminhamento dos autos em diligência, e no mérito, julga 
pela procedência do lançamento. 

 A autuada, após devidamente intimada, irresignada, interpõe recurso 
às câmaras julgadoras, em que apresenta as mesmas razões esposadas em primeira 
instância relativamente à preliminar de nulidade por insegurança na determinação da 
infração e também no mérito, e ainda apresenta nesta fase processual a preliminar de 
nulidade por cerceamento ao seu direito de defesa, em vista da negativa do julgador 
monocrático em encaminhar os autos em diligência. Em recurso persiste no pedido de 
encaminhamento dos autos em diligência, pelas razões apresentadas em fase a quo. 

A Segunda Câmara, por unanimidade e acatando proposição desta 
relatora, resolve converter os autos em diligência, fls. 231, para que auditor analisasse se 
houve cumprimento à risca das regras previstas em legislação quanto ao mês da 
ocorrência da inadimplência, enfatiza-se que legislação estabelece que a análise da 
inadimplência deve ser realizada com base no mês de vencimento da obrigação e não 
com base no mês de referência, conforme parecia constar em alguns meses verificados 
nos levantamentos.  

Em resposta, fls. 233, a autoridade fiscal efetua revisão no 
lançamento, onde se utiliza dos critérios previstos em legislação de que a adimplência 
deve ser observada no mês de utilização do benefício. Dessa forma, por verificar que o 
sujeito passivo não se encontrava inadimplente no mês de novembro de 2011, exclui o 
referido mês do levantamento, com consequente redução quanto ao montante exigido de 
ICMS para o valor de R$ 4.080,45. 

Após realização de diligência e intimação ao sujeito passivo para 
conhecimento e manifestação, este se manifesta no sentido de se retornarem os autos à 
repartição fiscal, persistindo nos questionamentos postos anteriormente de que os créditos 
tributários estariam com exigibilidade suspensa, visto que o ICMS em atraso nos meses 
de utilização do benefício fora parcelado. Enfatiza que, em não sendo acolhida a 
solicitação, entende-se pela nulidade do lançamento por cerceamento ao seu direito de 
defesa. 

É esse o relatório. 
 



 

                                 V O T O 
 

Inicio a redação deste voto pela abordagem acerca das prejudiciais 
suscitadas pelo sujeito passivo às quais não foram acolhidas por este Conselho Pleno 
pelas seguintes razões.  

A defesa alega que identifica insegurança na determinação da 
infração, pelos seguintes motivos apontados: falta de descrição de qual condição não teria 
cumprido; quais seriam as irregularidades apresentadas nos livros; qual seria o artigo legal 
que prevê perda de benefício no caso de inadimplência. 

Afirmo que as questões apresentadas pela defesa foram apreciadas 
de forma cristalina pelo julgador singular, quando mencionou que no campo destinado à 
fiscalização no auto de infração, em que indica os dispositivos legais infringidos, foram 
apontados exatamente tais preceitos, que falam por si, independendo de interpretação 
mais complexa. Reitero as razões apresentadas na fase singular e ao mesmo tempo 
transcrevo o dispositivo mencionada pela fiscalização. 

[…] 

§ 1º A utilização dos benefícios fiscais previstos neste anexo, cuja 
concessão tenha sido autorizada por lei estadual, fica condicionada a 
que o sujeito passivo: 

I - esteja adimplente com o ICMS relativo à obrigação tributária cujo 
pagamento deva ocorrer no mês correspondente à referida utilização; 

[…] 

 

Ao mesmo tempo afirmo que um lançamento seguro se reveste de clara 

descrição do fato; de indicação dos elementos que compuseram a base de cálculo do imposto; de 

descrição das capitulações infracionais e de penalidade. 

Percebe-se que foram cumpridos no presente procedimento fiscal todos 

esses requisitos, tanto que a empresa trouxe clara defesa em todas as fases processuais sobre a 

acusação que lhe fora imputada. Portanto, claramente, não estamos diante de um lançamento 

inseguro.  

Por essas razões afasto, acompanhada da unanimidade dos membros 

desta câmara julgadora, esta preliminar de nulidade.   

A defesa alega ainda nulidade por cerceamento ao direito de defesa, 
em vista da negação do pedido de diligência formulado no sentido de que fossem 
esclarecidos se os créditos tributários estavam com a exigibilidade suspensa, por força de 
parcelamento destes créditos inadimplentes nos meses de utilização do benefício. 

Pela segunda vez observo que o nobre julgador de primeira instância 
se esmerou em justificar suas razões de voto quanto à negativa do pedido de diligência 
formulado pela defesa. Novamente, transcreve o dispositivo legal, art. 1º, §1º-B do Anexo 
IX do RCTE, em que dispõe que o pagamento em atraso do imposto devido implica perda 
definitiva no mês de ocorrência do atraso, do direito de o contribuinte se utilizar do 
benefício fiscal. Ou seja, ainda que o sujeito passivo tenha, em momento posterior, se 
utilizado do benefício do parcelamento e quitado os créditos inadimplentes nos meses em 
que se utilizou do benefício fiscal da redução na base de cálculo, para efeito de fruição 
deste, não causaria nenhum efeito, visto o dispositivo supracitado. 

Nesse sentido, percebe-se claramente que nulidade não há nos 
termos arguidos pela defesa. Antes, ao contrário, houve apreciação do pedido de 



 

diligência, e clara justificativa quanto à rejeição da alegação, foi-lhe concedida 
oportunidade de apresentar o contraditório em todas as fases processuais, com intimação 
eficaz, tanto que apresentou defesa desde a primeira instância de julgamento neste 
Conselho, utilizando-se assim do pleno exercício do contraditório, bem como da ampla 
defesa, princípios primordiais do processo administrativo tributário.  

Aprecia-se ainda, o pedido da defesa em retornar os autos à 
delegacia por entender que a análise fora incompleta, visto que a fiscalização não se 
manifestou quanto à alegação de que os créditos tributários devidos no momento de 
utilização dos benefícios foram parcelados, e entendendo assim, que estaria com o direito 
de se utilizar dos benefícios fiscais nos meses em que se encontrava inadimplente com a 
Fazenda Pública. 

Pois bem, sobre este ponto já me pronunciei no momento em que 
justifico o voto pela rejeição da preliminar alegada de nulidade por cerceamento ao direito 
de defesa, e reitero que o pagamento em atraso do imposto devido implica perda definitiva 
no mês de ocorrência do atraso, do direito de o contribuinte se utilizar do benefício fiscal. 
Portanto, não há se falar em verificação de parcelamento dos créditos referidos, pois não 
alteraria em nada a infração cometida e a imposição de multa de caráter infracional 
imputada ao recursante neste procedimento fiscal. Rejeito, após essas considerações, em 
uníssono com meus pares nesta câmara de julgamento, o pedido de retorno dos autos em 
diligência, nos termos solicitados pela defesa. 

Ressalte-se que os autos foram convertidos em diligência para 
retificação quanto à interpretação dada pelo autuante ao dispositivo que impõe a 
obrigação da adimplência como condição para utilização de benefícios fiscais, cuja 
concessão tenha sido autorizada por lei estadual.    

Em resposta, a autoridade fiscal efetua revisão no lançamento, onde 
se utiliza dos critérios previstos em legislação de que a adimplência deve ser observada 
no mês de utilização do benefício. Dessa forma, com as devidas retificações, após excluir 
exigência do mês de novembro de 2011, reduz o valor de ICMS a ser reclamado do sujeito 
passivo para o montante de R$ 4.080,45. 

Finalmente adentro o mérito. 

A acusação na presente peça diz respeito à utilização de benefício 
fiscal sem que fosse cumprida condição primordial prevista em legislação que impõe a 
obrigação de adimplência com o ICMS no mês em que se pretender utilizar benefício 
fiscal, cuja concessão tenha sido autorizada por lei estadual.    

A situação que se apresenta nos autos subsume-se exatamente às 
regras contidas no dispositivo indicado pela fiscalização, o benefício fiscal usufruído pelo 
sujeito passivo fora concedido por lei estadual n° 12.462/94, em meses em que se 
encontrava inadimplente com o erário estadual, relativamente ao imposto devido.  

Depreende-se do dispositivo, já transcrito alhures, que, para se 
usufruir da desoneração do imposto prevista em lei estadual, o sujeito passivo deve se 
encontrar adimplente com o imposto devido no mês de utilização do referido benefício 
fiscal. 

O dispositivo impositivo da norma vigente preceitua ainda que uma 
vez inadimplente, ocorre a perda definitiva do direito de o sujeito passivo, exclusivamente 
no mês da ocorrência, utilizar-se dos benefícios fiscais concedidos por lei estadual. 
Portanto, a não ser que seja publicada lei específica que convalide a situação de 
pagamento dos créditos em atraso nos meses de utilização de benefício, não há como 
remediar, ainda que efetue parcelamento ou quitação dos créditos tributários em atraso, à 
época da ocorrência, em momento posterior. 



 

Ressalte-se ainda que ao se utilizar de benefício fiscal condicionado, 
o sujeito passivo deve atender rigorosamente as condições impostas e realizar os 
controles exigidos pelo Fisco, sob pena de perder o direito de usufruir do benefício fiscal. 
E é nesse sentido o comando inserto no artigo 86 do Regulamento do Código Tributário 
Estadual - RCTE:  

 

"Quando o benefício fiscal for concedido sob condição e 
esta não for atendida, o contribuinte perde o direito ao 
benefício e fica obrigado ao pagamento do imposto 
acrescido das cominações legais cabíveis, desde a data da 
ocorrência do fato gerador em que tenha havido a 
utilização do benefício, ressalvada a disposição em 
contrário." 

 

Entende-se, assim, que o benefício fiscal teve descumpridas 
condições que pudessem concretizar sua fruição, razão pela qual reputo acertada a ação 
fiscal impetrada. 

Quanto à solicitação da defesa, em pedido subsidiário, pela redução 
da multa aplicada para o patamar de 20%, esclarece-se que a imputação tem como 
fundamento dispositivo de lei, e atender ao solicitado somente seria possível com a 
declaração de inconstitucionalidade dos artigos relativos à penalidade imputada, situação 
vedada ao julgador administrativo, nos termos da lei n° 16.469/09, que assim dispõe: “não 
pode haver decisões que impliquem apreciação ou declaração de inconstitucionalidade de 
lei, decreto ou ato normativo expedido pela Administração Tributária.” Portanto, rejeito 
também este pedido da defesa. 

Com essas explanações, e acompanhada da unanimidade dos 
membros desta câmara julgadora, rejeito as preliminares de nulidade por insegurança na 
determinação da infração e por cerceamento ao direito de defesa, rejeito o pedido de 
diligência formulado pelo sujeito passivo e no mérito voto conhecendo do recurso 
voluntário, dando-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o lançamento no valor de ICMS de R$ 4.080,45. 

 
 

 
 

Sala das sessões, em 29 de abril de 2016. 
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Matéria: Não incidência e benefícios fiscais (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00590/16 
 
Relatora: Conselheira Nislene Alves Borges 
 

 
EMENTA: ICMS. Preliminar de nulidade da peça básica. 
Cerceamento do direito de defesa. Rejeição. Preliminar de 
nulidade da peça básica. Insegurança na determinação da 
infração. Rejeição. Obrigação Principal. Utilização indevida de 
benefício fiscal condicionado. Procedência Parcial. Decisão 
Unânime. 
 
I - Rejeita-se a arguição de insegurança na determinação da 
infração, estando a irregularidade fiscal claramente relatada e o 
auto de infração devidamente instruído; 
 
II - Não se acolhe a arguição de nulidade da peça decisória por 
cerceamento do direito de defesa, quando se fizer demonstrado 
nos autos que o sujeito passivo se utilizou do pleno exercício do 
contraditório, bem como da ampla defesa, princípios primordiais 
do processo administrativo tributário; 
 
III - Deve ser declarado procedente o lançamento no qual se 
comprovar a utilização de crédito em desacordo com os limites 
e condições estabelecidos na legislação tributária, resultando 
em falta de pagamento de imposto. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de janeiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Nislene Alves Borges, Rickardo de Souza Santos Mariano e Talita Pimenta 
Félix. Por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares de nulidade da peça básica, 
arguidas pela autuada, por insegurança na determinação da infração e por cerceamento 
do direito de defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Nislene Alves Borges, 
Rickardo de Souza Santos Mariano e Talita Pimenta Félix. Quanto ao mérito, também por 
votação unânime, conhecer do recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte 
a sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor de 
R$40.113,22 (quarenta mil, cento e treze reais e vinte e dois centavos). Participaram do 
julgamento os Conselheiros Nislene Alves Borges, Rickardo de Souza Santos Mariano e 
Talita Pimenta Félix. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação refere-se a infração à legislação tributária, em razão de 
escrituração indevida de valores a título de utilização do benefício fiscal da redução na 
base de cálculo (art. 8º, inciso VIII, do anexo IX do RCTE), por se encontrar o sujeito 
passivo inadimplente com o ICMS relativo à obrigação tributária cujo pagamento deveria 
ter sido realizado no mês correspondente ao da utilização do respectivo benefício fiscal, 
conforme se comprova por meio dos papéis de auditoria básica acostada aos autos. 



 

Obriga-se, dessa forma, ao pagamento do imposto devido e os respectivos consectários 
legais. 

A fiscalização aponta como infringidos os arts. 58, §3º, inciso II, e 64 
do CTE, c/c o art. 1º, §1º, inciso I do anexo IX e art. 86, do RCTE, e propõe a penalidade 
prevista no art. 71, inciso IV, alínea “a” do CTE. 

Após regularmente intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação 
em primeira instância pedindo, em preliminar, a nulidade do lançamento por insegurança 
na determinação da infração sob os argumentos de que houve falta de descrição da 
condição não cumprida, qual teria sido a irregularidade nos livros, e qual seria o artigo na 
legislação tributária goiana que preveria a perda do benefício usufruído em desacordo com 
os ditames legais. Defende, dessa forma, que houve descumprimento ao art. 8º, incisos III 
e V da lei processual goiana. E, no mérito, alega ausência de irregularidade pela suposta 
divergência entre a infração descrita nos autos e sua fundamentação legal. Solicita ainda 
que os autos sejam convertidos em diligência com o intuito de verificação se os referidos 
créditos estariam com a exigibilidade suspensa em decorrência de parcelamentos de 
débitos. Pugna ainda pela redução da multa aplicada. 

O julgador monocrático, em extensa e bem fundamentada peça 
decisória, após análise, apreciação e justificativa de voto quanto às questões 
apresentadas pela defesa em impugnação, decide pelo afastamento da preliminar 
suscitada, pela rejeição de encaminhamento dos autos em diligência, e no mérito, julga 
pela procedência do lançamento. 

 A autuada, após devidamente intimada, irresignada, interpõe recurso 
às câmaras julgadoras, em que apresenta as mesmas razões esposadas em primeira 
instância relativamente à preliminar de nulidade por insegurança na determinação da 
infração e também no mérito, e ainda apresenta nesta fase processual a preliminar de 
nulidade por cerceamento ao seu direito de defesa, em vista da negativa do julgador 
monocrático em encaminhar os autos em diligência. Em recurso persiste no pedido de 
encaminhamento dos autos em diligência, pelas razões apresentadas em fase a quo. 

A Segunda Câmara, por unanimidade e acatando proposição desta 
relatora, resolve converter os autos em diligência, fls. 236, para que auditor analisasse se 
houve cumprimento à risca das regras previstas em legislação quanto ao mês da 
ocorrência da inadimplência, enfatiza-se que legislação estabelece que a análise da 
inadimplência deve ser realizada com base no mês de vencimento da obrigação e não 
com base no mês de referência, conforme parecia constar em alguns meses verificados 
nos levantamentos.  

Em resposta, fls. 239, a autoridade fiscal efetua revisão no 
lançamento, onde se utiliza dos critérios previstos em legislação de que a adimplência 
deve ser observada no mês de utilização do benefício. Dessa forma, por verificar que o 
sujeito passivo não se encontrava inadimplente nos meses de julho e setembro de 2012, 
exclui os referidos meses do levantamento, com consequente redução quanto ao 
montante exigido de ICMS para o valor de R$ 40.113,22. 

Após realização de diligência e intimação ao sujeito passivo para 
conhecimento e manifestação, este se manifesta no sentido de se retornarem os autos à 
repartição fiscal, persistindo nos questionamentos postos anteriormente de que os créditos 
tributários estariam com exigibilidade suspensa, visto que o ICMS em atraso nos meses 
de utilização do benefício fora parcelado. Enfatiza que, em não sendo acolhida a 
solicitação, entende-se pela nulidade do lançamento por cerceamento ao seu direito de 
defesa. 

É esse o relatório. 
 



 

                                 V O T O 
 

Inicio a redação deste voto pela abordagem acerca das prejudiciais 
suscitadas pelo sujeito passivo às quais não foram acolhidas por este Conselho Pleno 
pelas seguintes razões.  

A defesa alega que identifica insegurança na determinação da 
infração, pelos seguintes motivos apontados: falta de descrição de qual condição não teria 
cumprido; quais seriam as irregularidades apresentadas nos livros; qual seria o artigo legal 
que prevê perda de benefício no caso de inadimplência. 

Afirmo que as questões apresentadas pela defesa foram apreciadas 
de forma cristalina pelo julgador singular, quando mencionou que no campo destinado à 
fiscalização no auto de infração, em que indica os dispositivos legais infringidos, foram 
apontados exatamente tais preceitos, que falam por si, independendo de interpretação 
mais complexa. Reitero as razões apresentadas na fase singular e ao mesmo tempo 
transcrevo o dispositivo mencionada pela fiscalização. 

[…] 

§ 1º A utilização dos benefícios fiscais previstos neste anexo, cuja 
concessão tenha sido autorizada por lei estadual, fica condicionada a 
que o sujeito passivo: 

I - esteja adimplente com o ICMS relativo à obrigação tributária cujo 
pagamento deva ocorrer no mês correspondente à referida utilização; 

[…] 

 

Ao mesmo tempo afirmo que um lançamento seguro se reveste de clara 

descrição do fato; de indicação dos elementos que compuseram a base de cálculo do imposto; de 

descrição das capitulações infracionais e de penalidade. 

Percebe-se que foram cumpridos no presente procedimento fiscal todos 

esses requisitos, tanto que a empresa trouxe clara defesa em todas as fases processuais sobre a 

acusação que lhe fora imputada. Portanto, claramente, não estamos diante de um lançamento 

inseguro.  

Por essas razões afasto, acompanhada da unanimidade dos membros 

desta câmara julgadora, esta preliminar de nulidade.   

A defesa alega ainda nulidade por cerceamento ao direito de defesa, 
em vista da negação do pedido de diligência formulado no sentido de que fossem 
esclarecidos se os créditos tributários estavam com a exigibilidade suspensa, por força de 
parcelamento destes créditos inadimplentes nos meses de utilização do benefício. 

Pela segunda vez observo que o nobre julgador de primeira instância 
se esmerou em justificar suas razões de voto quanto à negativa do pedido de diligência 
formulado pela defesa. Novamente, transcreve o dispositivo legal, art. 1º, §1º-B do Anexo 
IX do RCTE, em que dispõe que o pagamento em atraso do imposto devido implica perda 
definitiva no mês de ocorrência do atraso, do direito de o contribuinte se utilizar do 
benefício fiscal. Ou seja, ainda que o sujeito passivo tenha, em momento posterior, se 
utilizado do benefício do parcelamento e quitado os créditos inadimplentes nos meses em 
que se utilizou do benefício fiscal da redução na base de cálculo, para efeito de fruição 
deste, não causaria nenhum efeito, visto o dispositivo supracitado. 

Nesse sentido, percebe-se claramente que nulidade não há nos 
termos arguidos pela defesa. Antes, ao contrário, houve apreciação do pedido de 



 

diligência, e clara justificativa quanto à rejeição da alegação, foi-lhe concedida 
oportunidade de apresentar o contraditório em todas as fases processuais, com intimação 
eficaz, tanto que apresentou defesa desde a primeira instância de julgamento neste 
Conselho, utilizando-se assim do pleno exercício do contraditório, bem como da ampla 
defesa, princípios primordiais do processo administrativo tributário.  

Aprecia-se ainda, o pedido da defesa em retornar os autos à 
delegacia por entender que a análise fora incompleta, visto que a fiscalização não se 
manifestou quanto à alegação de que os créditos tributários devidos no momento de 
utilização dos benefícios foram parcelados, e entendendo assim, que estaria com o direito 
de se utilizar dos benefícios fiscais nos meses em que se encontrava inadimplente com a 
Fazenda Pública. 

Pois bem, sobre este ponto já me pronunciei no momento em que 
justifico o voto pela rejeição da preliminar alegada de nulidade por cerceamento ao direito 
de defesa, e reitero que o pagamento em atraso do imposto devido implica perda definitiva 
no mês de ocorrência do atraso, do direito de o contribuinte se utilizar do benefício fiscal. 
Portanto, não há se falar em verificação de parcelamento dos créditos referidos, pois não 
alteraria em nada a infração cometida e a imposição de multa de caráter infracional 
imputada ao recursante neste procedimento fiscal. Rejeito, após essas considerações, em 
uníssono com meus pares nesta câmara de julgamento, o pedido de retorno dos autos em 
diligência, nos termos solicitados pela defesa. 

Ressalte-se que os autos foram convertidos em diligência para 
retificação quanto à interpretação dada pelo autuante ao dispositivo que impõe a 
obrigação da adimplência como condição para utilização de benefícios fiscais, cuja 
concessão tenha sido autorizada por lei estadual.    

Em resposta, a autoridade fiscal efetua revisão no lançamento, onde 
se utiliza dos critérios previstos em legislação de que a adimplência deve ser observada 
no mês de utilização do benefício. Dessa forma, com as devidas retificações, após excluir 
exigência nos meses de julho e setembro de 2012, reduz o valor de ICMS a ser reclamado 
do sujeito passivo para o montante de R$ 40.113,22. 

Finalmente adentro o mérito. 

A acusação na presente peça diz respeito à utilização de benefício 
fiscal sem que fosse cumprida condição primordial prevista em legislação que impõe a 
obrigação de adimplência com o ICMS no mês em que se pretender utilizar benefício 
fiscal, cuja concessão tenha sido autorizada por lei estadual.    

A situação que se apresenta nos autos subsume-se exatamente às 
regras contidas no dispositivo indicado pela fiscalização, o benefício fiscal usufruído pelo 
sujeito passivo fora concedido por lei estadual n° 12.462/94, em meses em que se 
encontrava inadimplente com o erário estadual, relativamente ao imposto devido.  

Depreende-se do dispositivo, já transcrito alhures, que, para se 
usufruir da desoneração do imposto prevista em lei estadual, o sujeito passivo deve se 
encontrar adimplente com o imposto devido no mês de utilização do referido benefício 
fiscal. 

O dispositivo impositivo da norma vigente preceitua ainda que uma 
vez inadimplente, ocorre a perda definitiva do direito de o sujeito passivo, exclusivamente 
no mês da ocorrência, utilizar-se dos benefícios fiscais concedidos por lei estadual. 
Portanto, a não ser que seja publicada lei específica que convalide a situação de 
pagamento dos créditos em atraso nos meses de utilização de benefício, não há como 
remediar, ainda que efetue parcelamento ou quitação dos créditos tributários em atraso, à 
época da ocorrência, em momento posterior. 



 

Ressalte-se ainda que ao se utilizar de benefício fiscal condicionado, 
o sujeito passivo deve atender rigorosamente as condições impostas e realizar os 
controles exigidos pelo Fisco, sob pena de perder o direito de usufruir do benefício fiscal. 
E é nesse sentido o comando inserto no artigo 86 do Regulamento do Código Tributário 
Estadual - RCTE:  

 

"Quando o benefício fiscal for concedido sob condição e 
esta não for atendida, o contribuinte perde o direito ao 
benefício e fica obrigado ao pagamento do imposto 
acrescido das cominações legais cabíveis, desde a data da 
ocorrência do fato gerador em que tenha havido a 
utilização do benefício, ressalvada a disposição em 
contrário." 

 

Entende-se, assim, que o benefício fiscal teve descumpridas 
condições que pudessem concretizar sua fruição, razão pela qual reputo acertada a ação 
fiscal impetrada. 

Quanto à solicitação da defesa, em pedido subsidiário, pela redução 
da multa aplicada para o patamar de 20%, esclarece-se que a imputação tem como 
fundamento dispositivo de lei, e atender ao solicitado somente seria possível com a 
declaração de inconstitucionalidade dos artigos relativos à penalidade imputada, situação 
vedada ao julgador administrativo, nos termos da lei n° 16.469/09, que assim dispõe: “não 
pode haver decisões que impliquem apreciação ou declaração de inconstitucionalidade de 
lei, decreto ou ato normativo expedido pela Administração Tributária.” Portanto, rejeito 
também este pedido da defesa. 

Com essas explanações, e acompanhada da unanimidade dos 
membros desta câmara julgadora, rejeito as preliminares de nulidade por insegurança na 
determinação da infração e por cerceamento ao direito de defesa, rejeito o pedido de 
diligência formulado pelo sujeito passivo e no mérito voto conhecendo do recurso 
voluntário, dando-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o lançamento no valor de ICMS de R$ 40.113,22. 

 
 

Sala das sessões, em 29 de abril de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Não incidência e benefícios fiscais (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00665/16 
 
Relator: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 

 
EMENTA: RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA PARA O 
CONSELHO PLENO. ICMS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE 
BENEFÍCIO FISCAL. ERRO DA FAZENDA PÚBLICA. EMISSÃO 
DE NOTA FISCAL AVULSA COM O REFERIDO BENEFÍCIO. 
DEVOLUÇÃO DA ESPONTANEIDADE PARA PAGAMENTO, 
MEDIANTE NOTIFICAÇÃO FISCAL. ART. 166-A DO CTE. NÃO-
ATENDIMENTO. PROCEDÊNCIA.  
1. O erro incorrido por Servidor Fazendário não aproveita ao 
sujeito passivo, a quem se deve conferir o direito ao 
recolhimento da diferença do imposto porventura não recolhido, 
sem a cominação de multa. Não cumprida a notificação, passou-
se ao presente lançamento, agregado com as devidas 
cominações legais, conforme preceitua o art. 166-A do CTE. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 31 
de março de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda Pública 
para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para reformar a decisão cameral e considerar 
procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Victor Augusto de Faria 
Morato, Mário de Oliveira Andrade, Lidilone Polizeli Bento, José Paixão de Oliveira 
Gomes, Aldeci de Souza Flor, Antônio Martins da Silva, Washington Luis Freire de 
Oliveira, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Márcio Nogueira Pedra, Gilmar 
Rodrigues de Almeida e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, 
que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros Edson Abrão da Silva, Nivaldo 
José Mendes, Rickardo de Souza Santos Mariano, Alcedino Gomes Barbosa, José Luiz 
Rosa, Rodolfo Ramos Caiado, José Pereira D'abadia, João Divino de Brito, Cláudio 
Henrique de Oliveira e Aguinaldo Fernandes de Melo, que votaram conhecendo do 
recurso, negando-lhe provimento para manter a decisão cameral que considerou 
improcedente o auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Nos presentes autos, o Fisco acusa o sujeito passivo de haver 
utilizado de forma indevida o benefício fiscal da redução da base de cálculo do ICMS 
quando da remessa para FRISUL FRIGORÍFICO SUDESTE LTDA, 119 cabeças de 
bovinos para o abate, valendo-se, para tal, do TARE n. 319/00, que estaria revogado 
desde 02/06/05, conforme documentos anexos.  

 
A infração foi capitulada nos arts. 15, 64 e 88, todos do RCTE. A 

penalidade, por seu turno, é a que consta do art. 71, VII, “l”do CTE.  
 
Aufere-se ICMS no valor originário de R$ 6.100,13, referente a fatos 

geradores ocorridos entre julho de 2005 e abril de 2006. O auto de infração foi lavrado em 
30/10/07. 

 
A título de instrução processual fazendária, foram juntados os 

seguintes documentos: 



 

 
1) Extrato de consulta – termo de acordo de regime especial, no 

qual consta o término de sua vigência em 02/06/05; 
2) Notificação fiscal para recolhimento de diferença de ICMS, no 

valor de R$ 6.100,13, em 11/10/07; 
3) Relação de notas fiscais emitidas para a FRISUL, a partir de 

19/07/05. 
 
Intimado em 08/11/07, o sujeito passivo compareceu aos autos na 

instância singular. Asseverou que o referido benefício fiscal, insculpido no art. 8º, XIV, “a”, 
2 do Anexo IX do RCTE é condicionado à existência de TARE, por parte do 
estabelecimento frigorífico ou abatedor, sendo a ele direcionada. Também informa que tais 
documentos foram emitidos pela própria Fazenda Pública, a qual apôs o referido benefício 
fiscal nos documentos. Se a própria SEFAZ desconhecia a referida revogação, não seria 
razoável se exigir do autuado tal conhecimento.  

 
Pede, ao final, a improcedência do lançamento. 
 
O julgador singular, ao apreciar a peça impugnatória, resolveu pela 

procedência do feito, ao argumento de que a interpretação imposta a normas que 
disponham sobre benefício fiscal deve ser literal, pelo rigor do art. 111 do CTN.  

 
Não resignado com a decisão proferida, o sujeito passivo interpôs 

recurso voluntário, no qual reitera as argumentações dantes expendidas, quais sejam, a 
de que o referido benefício fiscal, insculpido no art. 8º, XIV, “a”, 2 do Anexo IX do RCTE é 
condicionado à existência de TARE, por parte do estabelecimento frigorífico ou abatedor, 
sendo a ele direcionada. Informa que tais documentos foram emitidos pela própria 
Fazenda Pública, a qual apôs o referido benefício fiscal nos documentos. Se a própria 
SEFAZ desconhecia a referida revogação, não seria razoável se exigir do autuado tal 
conhecimento. Cita jurisprudência desse Conselho, a qual entende pertinente à matéria.  

 
Reitera seu pedido pela improcedência do lançamento.  
 
Submetidos os autos à IVCJUL, o lançamento fora julgado nulo por 

erro na identificação do sujeito passivo, em decisão por maioria de votos.  
 
Na oportunidade, lavrou-se a seguinte ementa: 
 
“ICMS. Obrigação tributária principal. Utilização indevida, de redução 
de base de cálculo. Preliminar de nulidade da peça básica por erro na 
identificação do sujeito passivo. Nulidade "ab initio" do processo. 
Acolhida. Decisão por maioria. 
 
Quando restar demonstrado o erro na identificação do sujeito passivo, 
a peça básica deverá ser declarada nula, bem como o processo ‘ab 
initio’, nos termos do artigo 20, inciso II da Lei 16.469/09.” 
 

 
Da decisão houve recurso da Fazenda Pública, solicitando a 

declaração de nulidade da decisão cameral e o competente retorno àquela fase para 
julgamento das questões de mérito. Pondera que o autor do lançamento concedeu prazo 
de 5 (cinco) dias para que o sujeito passivo recolhesse espontaneamente o ICMS auferido 
nestes autos. Muito embora o art. 166-A do CTE estabelecesse o prazo de 10 (dez) dias 
para tal mister, verifica-se que o lançamento somente se dera 19 (dezenove) dias depois 



 

da intimação, o que terminou por atender ao referido prazo legal. Também afirma que de 
tal desoneração, advinda do benefício fiscal, o sujeito passivo auferiu indubitável 
vantagem.  

 
Em contradita, reiterando as argumentações anteriores, o sujeito 

passivo pede a manutenção da decisão recorrida.  
 
Em julgamento Plenário, o recurso Fazendário fora acolhido e 

provido, havendo sido lavrada a seguinte ementa e trecho de voto: 
 
 
“Processual. ICMS. Decisão cameral que contempla a preliminar de 
nulidade processual por erro de identificação de sujeito passivo. 
Decisão afastada no Pleno. Votação por maioria. O produtor rural que 
dá saída de seu estabelecimento de gado bovino com destino a 
frigorífico com TARE revogado, relativamente à implementação do 
benefício fiscal de redução de base de cálculo, é o sujeito passivo 
obrigado ao cumprimento da obrigação tributária principal de 
pagamento da diferença de ICMS respectivo. 
 
VOTO: 
 
(…) 
 
No presente caso, depreende-se dos fatos que se trata de operação de 
circulação de gado bovino, cujo momento da ocorrência do fato 
gerador foi a saída do gado bovino do estabelecimento do sujeito 
passivo. Nessas circunstâncias, naturalmente que o contribuinte é o 
produtor rural, sendo portanto, o sujeito passivo da obrigação 
principal de pagamento do ICMS correspondente à operação de 
circulação de gado bovino de seu estabelecimento, de quem o 
presente processo está a exigir o pagamento da diferença de ICMS 
pela utilização irregular de benefício fiscal, que não pode ser 
garantido ao sujeito passivo, devido à sua situação não contemplada 
no dispositivo legal que contemplou a redução da base de cálculo do 
ICMS, face à inexistência de TARE válido entre o frigorífico 
destinatário e a Secretaria da Fazenda de Goiás.” 
 

 
Os autos retornaram à Câmara, que julgou pela improcedência do 

lançamento.  Na oportunidade, a ICJUL lavrou o seguinte acórdão: 
 
 
“ICMS. Obrigação principal. Utilização de benefício fiscal por redução 
indevida da base de cálculo do imposto. Remessa de gado para 
frigorífico signatário de TARE. Improcedência.  
 
Provado nos autos que o sujeito passivo não tinha a obrigação de 
promover o recolhimento do imposto decorrente de remessa de gado 
para frigorífico signatário de TARE firmado com a Sefaz-GO, cujas 
cláusulas transferiam a este tal encargo, improcedente é o auto de 
infração. 
 

VOTO: 
 
(…) De fato, ao compulsar os autos, verifico que o sujeito passivo efetuou venda de 
mercadorias mediante aquiescência do próprio Estado de Goiás, primeiro por que fora o 



 

próprio Estado por sua Agencia Arrecadadora (AGENFA) que emitira a Nota Fiscal, e em 
segundo lugar, porque sendo o adquirente, o Frigorífico Sudeste Ltda - FRISUL signatário 
de Termo de Acordo de Regime Especial (TARE), atestado pelo próprio emitente da Nota 
Fiscal, é quem deve pagar o ICMS.  
 
Ou seja, sendo o TARE um acordo bilateral de vontades entre o Estado e o Frigorífico 
Sudeste Ltda – FRISUL, estabelece direito apenas entre as partes contratantes mas não 
entre estes e terceiros, ademais se estes forem de boa-fé, como ficou cristalino no presente 
caso, ficando evidente a ignorância escusável do produtor. 
 

Outrossim, porque como alega o recorrente, o estabelecimento 
frigorífico deve ser signatário do referido TARE para o benefício fiscal 
poder ser lançado quando da emissão da nota fiscal respectiva, 
oportunidade em que se verifica a regularidade daquele Termo.” 
 
 

Houve recurso da Fazenda Pública para a presente fase plenária, no 
qual a mesma assevera que o fato gerador do ICMS ocorre no momento da saída da 
mercadoria do estabelecimento do produtor rural. A simples alegação de boa-fé do 
vendedor não tem o condão de afastar a incidência do imposto.  

 
Pede a procedência do lançamento. 
 
Em contradita, o sujeito passivo reitera que não cometeu o ilícito 

fiscal apontado na inicial, pelos argumentos já expostos nas fases anteriores.  
 
 
Pede a manutenção da decisão cameral.  
 
 
 
É o relatório.  
 
 

V O T O 
 
 
O benefício fiscal a que alude o lançamento está previsto no art. 8º, 

XIV, “a” do CTE, cuja redação, vigente à época dos fatos geradores, era a seguinte: 
 

Art. 8º A base de cálculo do ICMS é reduzida: 

.............................................................................................................. 

XIV - de tal forma que resulte aplicação sobre o valor da operação do 
percentual equivalente a 3% (três por cento), na saída interna com 
gado bovino, bufalino, asinino, eqüino, muar, ovino e caprino 
destinados ao abate em estabelecimento frigorífico ou abatedor, 
devendo ser observado o seguinte (Lei nº 13.453/99, art. 1º, II, "a", 1): 

a) o estabelecimento frigorífico ou abatedor onde ocorrer o abate do 
gado deve ser: 

1. credenciado pelo órgão sanitário competente e pelo Instituto 
Goiano de Defesa Agropecuária - IGAP -; 

2. signatário de termo de acordo de regime especial com a Secretaria 
da Fazenda, para tal fim; 



 

b) além da inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado - CCE -, 
o produtor agropecuário deve credenciar-se junto ao Instituto Goiano 
de Defesa Agropecuária - IGAP -; 

c) a aplicação desse benefício estende-se inclusive às saídas para 
abate, por conta e ordem de terceiro que esteja em dia com suas 
obrigações tributárias, hipótese em que o imposto devido pelo 
produtor deve ser pago no momento de emissão da nota fiscal 
correspondente à saída do gado para abate em estabelecimento 
frigorífico ou abatedor que atenda às disposições contidas na alínea 
“a” e no § 1º do art. 1º deste anexo; 

.......................................................................................................................” 

 
 
O Termo de Acordo de Regime Especial celebrado entre a SEFAZ e 

a empresa FRISUL FRIGORÍFICO SUDESTE LTDA restara revogado em 02/06/05. 
Entretanto, inadvertidamente e após essa data, o posto fazendário de Ouvidor-GO, jungido 
à Delegacia Regional de Fiscalização de Catalão, permaneceu emitindo notas fiscais 
avulsas com a fruição do benefício, já àquela data indevido.  

 
Noticiados acerca do erro, a Fazenda Pública notificou o sujeito 

passivo a recolher, de forma espontânea e sem incidência de acréscimos, a diferença de 
imposto indevidamente omitida, conforme notificação fiscal às fls. 7. 

 
A conduta fiscal fora realizada em observância ao art. 166-A do CTE, 

que dispõe, in verbis: 

 

“Art. 166-A. O crédito tributário não pago em razão de ato praticado 
por servidor deve ser exigido pela Fazenda Pública Estadual do 
sujeito passivo, a quem o erro não aproveita. 

Parágrafo único. Verificada a falta de pagamento, o sujeito passivo 
deve ser notificado para realizar o pagamento do crédito tributário, no 
prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da data da ciência da 
exigência.” 

 

Com efeito, o erro incorrido por Servidor Fazendário não aproveita ao 
sujeito passivo, a quem se deve conferir o direito ao recolhimento da diferença do imposto 
porventura não recolhido, sem a cominação de multa. 

 

No contexto destes autos, a Delegacia Regional de Fiscalização de 
Catalão emitiu notas fiscais avulsas contendo destaque a menor do imposto devido nas 
operações. Verificada a irregularidade, o sujeito passivo emitente dos documentos fora 
notificado para recolher, de forma espontânea, a diferença de imposto que deixara de ser 
recolhida, nos termos da legislação tributária.  

 

Referida notificação é a que consta às fls. 7 dos presentes autos, na 
qual o Fisco solicitou o referido recolhimento, de forma espontânea. A ciência do sujeito 
passivo se deu, de próprio punho, em 11/10/07. Não cumprida a notificação, passou-se ao 
presente lançamento, agregado com as devidas cominações legais, visto que não se pode 
mais falar em boa-fé da parte do sujeito passivo, e a considerar que constitui cláusula 



 

geral do direito pátrio o princípio que veda o enriquecimento ilícito. Discorre, com efeito, a 
doutrina123, que: 

 "Enriquecimento sem causa, enriquecimento ilícito ou locupletamento 
ilícito é o acréscimo de bens que se verifica no patrimônio de um 
sujeito, em detrimento de outrem, sem que para isso tenha um 
fundamento jurídico" 
 

Um dos pilares do controle da legalidade do ato administrativo é 
justamente o poder-dever imputado à Administração de rever seus próprios atos quando 
se apure ilegalidade em qualquer etapa de sua formação. Tal prerrogativa vem, muito 
apropriadamente, descrita na Lei Estadual nº 13800/01, que regula o processo 
administrativo no âmbito da Administração Pública do Estado de Goiás, cuja aplicação é 
subsidiária ao Processo Administrativo Tributário, nos seguintes termos: 

 
 
“Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, 

quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou 
oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.” 

 
 
Tal dispositivo constitui reprodução de normativa que já é 

amplamente aceita em doutrina e jurisprudência pátrias, inclusive com previsão sumular, 
editada pelo STF, cuja ementa é a seguinte: 

 
 
“A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de 
vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; 
ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, 
respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a 
apreciação judicial.” (Súmula 473) 

 

Assevero, nesse particular, que o erro não tem o condão de fazer as 
vezes de um benefício fiscal instituído por lei. Uma vez conferido ao sujeito passivo, dentro 
do prazo decadencial, a oportunidade de recolher, de forma espontânea, o valor a maior 
com o qual indevidamente se locupletou, ainda que por culpa da administração, não há 
que se invocar qualquer direito adquirido ao não-pagamento do imposto. Vide, para tanto, 
o seguinte julgado: 

 
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA 
INCIDENTE SOBRE GRATIFICAÇÃO. OMISSÃO DA FONTE 
PAGADORA. TRIBUTO DEVIDO PELA CONTRIBUINTE. INDUZIMENTO 
A ERRO PELA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL. MULTA MORATÓRIA 
AFASTADA. 
1. Ressalvo meu entendimento de que a ausência de retenção e de 
recolhimento do Imposto de Renda pela fonte pagadora não exclui a 
responsabilidade da contribuinte pelo pagamento do tributo. 
2. O acórdão recorrido consignou que a agravada deixou de pagar o 
tributo induzida a erro da própria Administração Federal, que, 
segundo consta dos autos, informou através de seu departamento de 
recursos humanos que os valores recebidos a título de gratificação 

                                            
123 FRANÇA, R. Limongi. Enriquecimento sem Causa. Enciclopédia Saraiva de Direito. São 

Paulo: Saraiva, 1987. 



 

não teriam incidência de imposto de renda, e deveriam ser lançados 
como rendimentos não tributáveis na declaração de ajuste anual. 
3.  A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de 
que, tendo o contribuinte sido induzido a erro, ante o não lançamento 
correto pela fonte pagadora do tributo devido, fica descaracterizada 
sua intenção de omitir certos valores da declaração do imposto de 
renda, afastando-se a imposição de juros e multa ao sujeito passivo 
da obrigação tributária. 
4. Agravo Regimental não provido.” (STJ. AgRg no REsp 1384020 / SP, 
Min. Herman Benjamim. 2a turma. 19/09/13) 
 

 
Sob tais fundamentos, conheço do recurso da Fazenda Pública e lhe 

dou provimento para reformar a decisão cameral e julgar procedente o presente 
lançamento.  

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 12 de maio de 2016. 
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Matéria: Não incidência e benefícios fiscais (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00828/16 
 
Relator: Conselheiro Washington Luis Freire de Oliveira 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares. Nulidades. Cerceamento ao 
direito de defesa e insegurança na determinação da infração. 
Não acolhidas. Nulidade da decisão singular por cerceamento 
do direito de defesa. Rejeitada. Pedido de diligência. Rejeitado. 
ICMS. Utilização indevida de benefício fiscal. Procedente. 
 
1. A preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa 
não deve ser acolhida quando no curso processual houver sido 
assegurado ao contribuinte o contraditório e a ampla defesa; 
 
2. A preliminar de nulidade por insegurança na determinação da 
infração deve ser afastada quando a acusação fiscal, claramente 
descrita no auto de infração, estiver devidamente instruída; 
 
3.A preliminar de nulidade da decisão monocrática por 
cerceamento ao direito de defesa não deve ser acolhida quando 
a sentença, redigida com clareza, abordar os pontos indicados 
pela defesa, apresentando os fundamentos de fato e de direito 
da decisão proferida; 
 
4. O pedido de diligência para esclarecimentos de questões 
trazidas pela defesa deve ser indeferido quando constarem nos 
autos os elementos necessários para elucidação das dúvidas 
suscitadas; 
 
5. Quando o benefício fiscal for concedido sob condição e esta 
não for atendida, o contribuinte perde o direito ao benefício e 
fica obrigado ao pagamento do imposto acrescido das 
cominações legais cabíveis, desde a data da ocorrência do fato 
gerador em que tenha havido a utilização do benefício, 
ressalvada a disposição em contrário. (art. 86, RCTE); 
 
6. Deve-se declarar procedente o lançamento de ofício relativo a 
infração devidamente comprovada pelo Fisco, cuja ocorrência 
não tenha sido afastada pelo sujeito passivo. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 04 de novembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência formulado pela autuada. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Washington Luis Freire de Oliveira, Edson Abrão da Silva, José Pereira D'abadia e Nivaldo 
Carvelo Carvalho. Também por votação unânime, rejeitar as preliminares de nulidade da 
peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por cerceamento do direito de 
defesa e, a segunda, por insegurança na determinação da infração. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Washington Luis Freire de Oliveira, Edson Abrão da Silva, 
José Pereira D'abadia e Nivaldo Carvelo Carvalho.  E, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da sentença singular, arguida pela autuada, por cerceamento ao 



 

direito de defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Washington Luis Freire de 
Oliveira, Edson Abrão da Silva, José Pereira D'abadia e Nivaldo Carvelo Carvalho. Quanto 
ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração, sendo 
mantida a penalidade proposta na inicial. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Washington Luis Freire de Oliveira, Edson Abrão da Silva, José Pereira D'abadia e Nivaldo 
Carvelo Carvalho. A sessão foi realizada por maioria simples, nos termos do § 6º, II do art. 
51 do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto nº 6.930, de 9 de junho de 2009. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal é de que o sujeito passivo omitiu o pagamento do 
ICMS no valor de R$ 60.431,92, em razão da utilização indevida de benefício fiscal 
condicionado (art. 11, III, do Anexo IX do RCTE), pois estava inadimplente com o ICMS 
relativo à obrigação tributária cujo pagamento deve ocorrer no mês correspondente à 
referida utilização (condição estabelecida pelo art. 1º, § 1º, I, do Anexo IX do RCTE). 

 
Foram indicados como infringidos os artigos 58, §3.º, II e 64 da Lei nº 

11.651/91, CTE, combinado com o artigo 1.º, §1.º, I, do Anexo IX, e artigo 86, do Decreto 
nº 4852/97, RCTE, tendo sido, ainda, proposta a penalidade do artigo 71, IV, “a” do CTE. 

  
 
O auto de infração, lavrado em 13/09/2013, foi instruído com os 

demonstrativos próprios da Auditoria Básica do ICMS, livro Registro de Apuração do ICMS 
e comparativo do valor devido declarado na DPI (Declaração Periódica de Informações) 
com o valor arrecadado (SARE). 

 
Inconformado com a decisão singular desfavorável, o sujeito passivo 

apresenta, por meio de seu advogado devidamente constituído, recurso voluntário no qual 
pede, em preliminar, a nulidade da decisão singular por cerceamento ao direito de defesa, 
nulidade do auto de infração por insegurança na determinação da infração e cerceamento 
ao direito de defesa e, no mérito, pede a realização de diligência e a improcedência total 
da exigência fiscal. 

 
A defesa alega que o julgador monocrático deixou de analisar a 

impugnação em toda a sua plenitude, pois não teria tratado de todos os pontos que foram 
afirmados quanto a nulidade do lançamento por insegurança na determinação da infração. 

 
A recorrente reafirma seu pedido de nulidade desde o início por 

insegurança na determinação da infração porque, segundo seu entendimento, não teriam 
sido indicados com precisão no auto de infração pontos relevantes tais como: os 
dispositivos infringidos, período do fato gerador, irregularidades verificadas nos livros 
fiscais, prazo ou condição que deixou de ser cumprido pelo contribuinte, entre outros 
pontos mencionados no recurso. 

 
Sustenta que a negativa de realização da diligencia solicitada na 

impugnação caracteriza total cerceamento do direito de defesa nos termos art. 20, III, da 
Lei 16.469/09. 

 
Reitera o pedido de realização de diligência para confirmação de que 

os créditos tributários tomados pelo Fisco como inadimplentes e que causaram a 
impossibilidade de utilização do benefício fiscal estavam com a exigibilidade suspensa em 
razão de parcelamento. 



 

 
Aduz que a multa aplicada é inconstitucional e, por isso, pede a sua 

adequação para o equivalente ao percentual de 20%. 
 
A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, 

considerando que o pagamento em atraso do imposto devido implica perda definitiva, 
exclusivamente no mês da ocorrência do atraso, do direito de o contribuinte utilizar o 
benefício fiscal (art. 1º, § 1º-B, do Anexo IX do RCTE) e considerando que a análise do 
inadimplemento deve ser realizada com base no mês de vencimento da obrigação e não 
com base no mês de referência, já que a perda do benefício em determinado mês só 
ocorre se o ICMS de referência do mês anterior não tiver sido recolhido na data do 
vencimento (que é sempre no mês seguinte), converteu o julgamento em diligência para 
que autoridade fiscal designada verificasse se, de fato, o sujeito passivo estava 
inadimplente com o ICMS cujo vencimento ocorreu no mês correspondente à utilização do 
benefício, promovendo as correções necessárias. 

 
Em atendimento, a autoridade fiscal autuante informou que o 

contribuinte deixou de recolher o ICMS por todo o período autuado, fls. 268. 
 
Cientificado para se manifestar, a defesa ressalta que os créditos 

tributários que não foram adimplidos nas datas dos seus respectivos vencimentos foram 
objeto de parcelamento. 

 
Pede a realização de nova diligência para que a autoridade fiscal 

autuante se manifestasse quanto a realização do parcelamento dentro do período 
aquisitivo da utilização do benefício fiscal. 

 
É o relatório. 

 
V O T O 

 
Inicialmente, quanto a preliminar de nulidade da decisão singular, 

arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa, manifesto-me pela sua 
rejeição, pois observo que a sentença, redigida com simplicidade e clareza, contém os 
requisitos exigidos no art. 38 da Lei n° 16.469/09: 

 
Art. 38. A sentença e o acórdão, redigidos com simplicidade e clareza, 
conterão: 
I - referência ao número do processo e ao nome do sujeito passivo; 
II - relatório com o histórico e fundamento do lançamento e as razões das 
impugnações, recursos e contraditas; 
III - a decisão com os fundamentos de fato e de direito. 
 

A sentença proferida pelo julgador de primeira instância apresenta 
devidamente os fundamentos de fato e de direito e, ainda, aborda todos os pontos 
relevantes indicados pela defesa não ocorrendo o alegado cerceamento ao direito de 
defesa da autuada. 

 
Não há necessidade de o julgador responder cada uma das 

indagações trazidas pela defesa podendo apresentar o seu entendimento e o fundamento 
da decisão de forma sucinta e objetiva. 

 
Quanto as outras preliminares trazidas pela recorrente de 

cerceamento do direito de defesa desde o início e de insegurança na determinação da 



 

infração, também entendo que não devem ser acolhidas, porque verifico que o lançamento 
de ofício indicou os dispositivos infringidos corretamente, bem como descreveu a 
irregularidade praticada pelo autuado de forma clara e precisa, sendo anexados os 
documentos necessários à comprovação da irregularidade denunciada.  

 
A autuação contém os requisitos formais necessários para validade 

do lançamento e para o pleno conhecimento da exigência fiscal, não incorrendo nos erros 
ou falhas apontadas pela recorrente. 

 
É de se observar que os pontos trazidos pela defesa para justificar a 

nulidade por insegurança na determinação da infração e o cerceamento do seu direito de 
defesa como por exemplo: ausência de indicação precisa dos dispositivos infringidos, do 
período do fato gerador, falta de prova de irregularidades verificadas nos livros fiscais, 
omissão de informação do prazo ou condição que deixou de ser cumprido pelo 
contribuinte, entre outros pontos mencionados no recurso, são todos respondidos com a 
simples reprodução da redação do art. 1º, § 1º, I, do Anexo IX do RCTE, citado no quadro 
“2” (ocorrência) no campo destinado a indicação do dispositivo legal infringido do auto de 
infração. 

 
Art. 1º Os benefícios fiscais, a que se referem os arts. 83 e 84 deste 
regulamento, são disciplinados pelas normas contidas neste anexo. 
§ 1º A utilização dos benefícios fiscais previstos neste anexo, cuja 
concessão tenha sido autorizada por lei estadual, fica condicionada a que o 
sujeito passivo: 
I - esteja adimplente com o ICMS relativo à obrigação tributária cujo 
pagamento deva ocorrer no mês correspondente à referida utilização;  

 
É condição para fruição do benefício fiscal indicado no art. 11, III, do 

Anexo IX do RCTE que o contribuinte esteja adimplente com o ICMS relativo à obrigação 
tributária cujo pagamento deva ocorrer no mês correspondente à referida utilização. 

 
Uma vez configurado o não atendimento da condição legal exigida, o 

trabalho fiscal, que é vinculado à lei tributária estadual, deve se pautar pelo seu 
cumprimento. O art. 86 do RCTE é taxativo ao prever a glosa do benefício concedido sob 
condição quando esta não for cumprida: 

 
Art. 86. Quando o benefício fiscal for concedido sob condição e esta não for 
atendida, o contribuinte perde o direito ao benefício e fica obrigado ao 
pagamento do imposto acrescido das cominações legais cabíveis, desde a 
data da ocorrência do fato gerador em que tenha havido a utilização do 
benefício, ressalvada a disposição em contrário.  

 
Não há, portanto, qualquer dúvida quanto ao objeto da acusação e 

aos motivos que resultaram na lavratura do auto de infração, já que os dispositivos acima 
mencionados foram citados na peça de lançamento do crédito tributário. 

 
 No tocante a alegação de que a negativa de realização da diligencia 

solicitada na impugnação caracterizaria total cerceamento do direito de defesa nos termos 
art. 20, III, da Lei 16.469/09, cumpre esclarecer que o fato do julgador singular não ter 
deferido o pedido da impugnante não implica prejuízo a sua defesa, pois, como se pode 
observar na sentença, foi devidamente justificado os motivos que levaram o insigne 
julgador a considerar desnecessária a realização de diligência. 

  



 

Nesta fase, após a realização da diligência determinada pela câmara 
julgadora, o pedido foi renovado pela recorrente sob justificativa de que o fiscal designado 
para revisão teria deixado de se manifestar quanto a realização do parcelamento do 
crédito dentro do período aquisitivo da utilização do benefício fiscal. 

 
Nesse sentido há de se destacar que na resolução que determinou a 

realização da diligência não havia esse questionamento, pois, como se pode observar na 
instrução processual, já consta no formulário comparativo DPI X SARE a data da lavratura 
dos autos de infração relativos a inadimplência da autuada, por óbvio, o termo de acordo 
de parcelamento foi celebrado somente após a data da lavratura do auto de infração. 

 
Resta claro, portanto, que a informação necessária para elucidação 

da dúvida suscitada e para esclarecimento das questões trazidas pela defesa já está 
presente nos autos, razão pela qual rejeito o pedido de conversão do julgamento em 
diligência. 

 
No mérito a questão é bastante simples, trata-se de benefício fiscal 

condicionado ao cumprimento de determinadas condições para sua utilização. 
 
O crédito outorgado previsto no art. 11, III, do Anexo IX do RCTE 

está condicionado a adimplência do ICMS apurado pelo contribuinte, sendo que o 
pagamento em atraso do imposto devido, implica perda definitiva, exclusivamente no mês 
da ocorrência do atraso, do direito de o contribuinte utilizar o benefício fiscal (art. 1º, § 1º-
B, do Anexo IX do RCTE). 

 
O sujeito passivo estava inadimplente com o ICMS cujo vencimento 

ocorreu no mês correspondente à utilização do benefício e, por isso, não poderia ter 
registrado no livro de Apuração do ICMS no campo “outros créditos” o valor do crédito 
outorgado  

 
Como bem mencionado pelo ilustre julgador de primeira instância, 

basta observar o comparativo entre as informações enviadas por meio eletrônico de dados 
nos Demonstrativos Periódicos de Informações – DPI (cópia das apurações mensais do 
ICMS) e os valores efetivamente recolhidos e informados no Sistema SARE da 
SEFAZ/GO, intitulado de Comparativo DPI/SARE, às folhas 07, para efetivamente 
perceber que o contribuinte estava inadimplente com o ICMS devido no mês. 

 
Na sentença recorrida foi destacado também que nesse tipo de 

infração (do artigo 1.º § 1.º, I e § 1.ºB do Anexo IX do RCTE) o suposto parcelamento dos 
débitos em data posterior, com suspensão da sua exigibilidade, não tem o condão de 
afastar a irregularidade denunciada na inicial. 

 
Quanto ao questionamento da defesa acerca da multa e da sua 

suposta inconstitucionalidade em face do princípio do não confisco, deve ser registrado 
que a penalidade aplicada decorre de imposição legal (art. 71, IV, "a", da Lei n.º 
11.651/91, com redação da Lei n.º 14634/2003) e não compete a este Conselho 
Administrativo Tributário declarar inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato normativo 
expedido pela Administração Tributária, nos termos do que dispõe o art. 6º, § 4º, da Lei n.º 
16.469, que regula o processo administrativo tributário. 

 
Ante o exposto, rejeito as preliminares de nulidade da peça básica, 

arguidas pelo sujeito passivo, por cerceamento do direito de defesa e por insegurança na 
determinação da infração. Rejeito a preliminar de nulidade da sentença singular por 



 

cerceamento ao direito de defesa. Rejeito o pedido de diligência. No mérito, conheço do 
recurso do contribuinte, nego-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
julgou procedente o auto de infração, mantendo a penalidade original. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 07 de junho de 2016. 
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Matéria: Não incidência e benefícios fiscais (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00829/16 
 
Relator: Conselheiro Washington Luis Freire de Oliveira 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares. Nulidades. Cerceamento ao 
direito de defesa e insegurança na determinação da infração. 
Não acolhidas. Nulidade da decisão singular por cerceamento 
do direito de defesa. Rejeitada. Pedido de diligência. Rejeitado. 
ICMS. Utilização indevida de benefício fiscal. Procedência 
parcial. 
 
1. A preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa 
não deve ser acolhida quando no curso processual houver sido 
assegurado ao contribuinte o contraditório e a ampla defesa; 
 
2. A preliminar de nulidade por insegurança na determinação da 
infração deve ser afastada quando a acusação fiscal, claramente 
descrita no auto de infração, estiver devidamente instruída; 
 
3.A preliminar de nulidade da decisão monocrática por 
cerceamento ao direito de defesa não deve ser acolhida quando 
a sentença, redigida com clareza, abordar os pontos indicados 
pela defesa, apresentando os fundamentos de fato e de direito 
da decisão proferida; 
 
4. O pedido de diligência para esclarecimentos de questões 
trazidas pela defesa deve ser indeferido quando constarem nos 
autos os elementos necessários para elucidação das dúvidas 
suscitadas; 
 
5. Quando o benefício fiscal for concedido sob condição e esta 
não for atendida, o contribuinte perde o direito ao benefício e 
fica obrigado ao pagamento do imposto acrescido das 
cominações legais cabíveis, desde a data da ocorrência do fato 
gerador em que tenha havido a utilização do benefício, 
ressalvada a disposição em contrário. (art. 86, RCTE); 
 
6. A exigência fiscal inicial deve se adequar ao valor apurado na 
revisão fiscal, determinado pelo órgão julgador competente, 
quando demonstrado que parte do valor inicialmente cobrado 
era indevido. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 04 de novembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência formulado pela autuada. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Washington Luis Freire de Oliveira, Edson Abrão da Silva, José Pereira D'abadia e Nivaldo 
Carvelo Carvalho. Também por votação unânime, rejeitar as preliminares de nulidade da 
peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por cerceamento do direito de 
defesa e, a segunda, por insegurança na determinação da infração. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Washington Luis Freire de Oliveira, Edson Abrão da Silva, 



 

José Pereira D'abadia e Nivaldo Carvelo Carvalho.  E, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da sentença singular, arguida pela autuada, por cerceamento ao 
direito de defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Washington Luis Freire de 
Oliveira, Edson Abrão da Silva, José Pereira D'abadia e Nivaldo Carvelo Carvalho. Quanto 
ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer do recurso, dar-lhe parcial provimento para 
reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto de 
infração no valor do ICMS de R$ 70.427,07 (setenta mil, quatrocentos e vinte e sete reais 
e sete centavos), sendo mantida a penalidade proposta na inicial. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Washington Luis Freire de Oliveira, Edson Abrão da Silva, 
José Pereira D'abadia e Nivaldo Carvelo Carvalho. A sessão foi realizada por maioria 
simples, nos termos do § 6º, II do art. 51 do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo 
Decreto nº 6.930, de 9 de junho de 2009. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal é de que o sujeito passivo omitiu o pagamento do 
ICMS no valor de R$ 86.223,45, em razão da utilização indevida de benefício fiscal 
condicionado (art. 11, III, do Anexo IX do RCTE), pois estava inadimplente com o ICMS 
relativo à obrigação tributária cujo pagamento deve ocorrer no mês correspondente à 
referida utilização (condição estabelecida pelo art. 1º, § 1º, I, do Anexo IX do RCTE). 

 
Foram indicados como infringidos os artigos 58, §3.º, II e 64 da Lei nº 

11.651/91, CTE, combinado com o artigo 1.º, §1.º, I, do Anexo IX, e artigo 86, do Decreto 
nº 4852/97, RCTE, tendo sido, ainda, proposta a penalidade do artigo 71, IV, “a” do CTE. 

  
 
O auto de infração, lavrado em 23/08/2013, foi instruído com os 

demonstrativos próprios da Auditoria Básica do ICMS, livro Registro de Apuração do ICMS 
e comparativo do valor devido declarado na DPI (Declaração Periódica de Informações) 
com o valor arrecadado (SARE). 

 
Inconformado com a decisão singular desfavorável, o sujeito passivo 

apresenta, por meio de seu advogado devidamente constituído, recurso voluntário no qual 
pede, em preliminar, a nulidade da decisão singular por cerceamento ao direito de defesa, 
nulidade do auto de infração por insegurança na determinação da infração e cerceamento 
ao direito de defesa e, no mérito, pede a realização de diligência e a improcedência total 
da exigência fiscal. 

 
A defesa alega que o julgador monocrático deixou de analisar a 

impugnação em toda a sua plenitude, pois não teria tratado de todos os pontos que foram 
afirmados quanto a nulidade do lançamento por insegurança na determinação da infração. 

 
A recorrente reafirma seu pedido de nulidade desde o início por 

insegurança na determinação da infração porque, segundo seu entendimento, não teriam 
sido indicados com precisão no auto de infração pontos relevantes tais como: os 
dispositivos infringidos, período do fato gerador, irregularidades verificadas nos livros 
fiscais, prazo ou condição que deixou de ser cumprido pelo contribuinte, entre outros 
pontos mencionados no recurso. 

 
Sustenta que a negativa de realização da diligencia solicitada na 

impugnação caracteriza total cerceamento do direito de defesa nos termos art. 20, III, da 
Lei 16.469/09. 

 



 

Reitera o pedido de realização de diligência para confirmação de que 
os créditos tributários tomados pelo Fisco como inadimplentes e que causaram a 
impossibilidade de utilização do benefício fiscal estavam com a exigibilidade suspensa em 
razão de parcelamento. 

 
Aduz que a multa aplicada é inconstitucional e, por isso, pede a sua 

adequação para o equivalente ao percentual de 20%. 
 
A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, 

considerando que o pagamento em atraso do imposto devido implica perda definitiva, 
exclusivamente no mês da ocorrência do atraso, do direito de o contribuinte utilizar o 
benefício fiscal (art. 1º, § 1º-B, do Anexo IX do RCTE) e considerando que a análise do 
inadimplemento deve ser realizada com base no mês de vencimento da obrigação e não 
com base no mês de referência, já que a perda do benefício em determinado mês só 
ocorre se o ICMS de referência do mês anterior não tiver sido recolhido na data do 
vencimento (que é sempre no mês seguinte), converteu o julgamento em diligência para 
que autoridade fiscal designada verificasse se, de fato, o sujeito passivo estava 
inadimplente com o ICMS cujo vencimento ocorreu no mês correspondente à utilização do 
benefício, promovendo as correções necessárias. 

 
Em atendimento, a autoridade fiscal autuante promoveu as devidas 

correções, excluindo os meses de julho e setembro de 2012, pois o contribuinte estava 
adimplente com nos meses de julho e agosto do mesmo ano, de tal forma que o ICMS a 
pagar foi reduzido para o montante de R$ 70.927,07, fls. 239. 

 
Cientificado para se manifestar, a defesa ressalta que os créditos 

tributários que não foram adimplidos nas datas dos seus respectivos vencimentos foram 
objeto de parcelamento. 

 
Pede a realização de nova diligência para que a autoridade fiscal 

autuante se manifestasse quanto a realização do parcelamento dentro do período 
aquisitivo da utilização do benefício fiscal. 

 
É o relatório. 

 
V O T O 

 
Inicialmente, quanto a preliminar de nulidade da decisão singular, 

arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa, manifesto-me pela sua 
rejeição, pois observo que a sentença, redigida com simplicidade e clareza, contém os 
requisitos exigidos no art. 38 da Lei n° 16.469/09: 

 
Art. 38. A sentença e o acórdão, redigidos com simplicidade e clareza, 
conterão: 
I - referência ao número do processo e ao nome do sujeito passivo; 
II - relatório com o histórico e fundamento do lançamento e as razões das 
impugnações, recursos e contraditas; 
III - a decisão com os fundamentos de fato e de direito. 
 

A sentença proferida pelo julgador de primeira instância apresenta 
devidamente os fundamentos de fato e de direito e, ainda, aborda todos os pontos 
relevantes indicados pela defesa não ocorrendo o alegado cerceamento ao direito de 
defesa da autuada. 

 



 

Não há necessidade de o julgador responder cada uma das 
indagações trazidas pela defesa podendo apresentar o seu entendimento e o fundamento 
da decisão de forma sucinta e objetiva. 

 
Quanto as outras preliminares trazidas pela recorrente de 

cerceamento do direito de defesa desde o início e de insegurança na determinação da 
infração, também entendo que não devem ser acolhidas, porque verifico que o lançamento 
de ofício indicou os dispositivos infringidos corretamente, bem como descreveu a 
irregularidade praticada pelo autuado de forma clara e precisa, sendo anexados os 
documentos necessários à comprovação da irregularidade denunciada.  

 
A autuação contém os requisitos formais necessários para validade 

do lançamento e para o pleno conhecimento da exigência fiscal, não incorrendo nos erros 
ou falhas apontadas pela recorrente. 

 
É de se observar que os pontos trazidos pela defesa para justificar a 

nulidade por insegurança na determinação da infração e o cerceamento do seu direito de 
defesa como por exemplo: ausência de indicação precisa dos dispositivos infringidos, do 
período do fato gerador, falta de prova de irregularidades verificadas nos livros fiscais, 
omissão de informação do prazo ou condição que deixou de ser cumprido pelo 
contribuinte, entre outros pontos mencionados no recurso, são todos respondidos com a 
simples reprodução da redação do art. 1º, § 1º, I, do Anexo IX do RCTE, citado no quadro 
“2” (ocorrência) no campo destinado a indicação do dispositivo legal infringido do auto de 
infração. 

 
Art. 1º Os benefícios fiscais, a que se referem os arts. 83 e 84 deste 
regulamento, são disciplinados pelas normas contidas neste anexo. 
§ 1º A utilização dos benefícios fiscais previstos neste anexo, cuja 
concessão tenha sido autorizada por lei estadual, fica condicionada a que o 
sujeito passivo: 
I - esteja adimplente com o ICMS relativo à obrigação tributária cujo 
pagamento deva ocorrer no mês correspondente à referida utilização;  

 
É condição para fruição do benefício fiscal indicado no art. 11, III, do 

Anexo IX do RCTE que o contribuinte esteja adimplente com o ICMS relativo à obrigação 
tributária cujo pagamento deva ocorrer no mês correspondente à referida utilização. 

 
Uma vez configurado o não atendimento da condição legal exigida, o 

trabalho fiscal, que é vinculado à lei tributária estadual, deve se pautar pelo seu 
cumprimento. O art. 86 do RCTE é taxativo ao prever a glosa do benefício concedido sob 
condição quando esta não for cumprida: 

 
Art. 86. Quando o benefício fiscal for concedido sob condição e esta não for 
atendida, o contribuinte perde o direito ao benefício e fica obrigado ao 
pagamento do imposto acrescido das cominações legais cabíveis, desde a 
data da ocorrência do fato gerador em que tenha havido a utilização do 
benefício, ressalvada a disposição em contrário.  

 
Não há, portanto, qualquer dúvida quanto ao objeto da acusação e 

aos motivos que resultaram na lavratura do auto de infração, já que os dispositivos acima 
mencionados foram citados na peça de lançamento do crédito tributário. 

 
 No tocante a alegação de que a negativa de realização da diligencia 

solicitada na impugnação caracterizaria total cerceamento do direito de defesa nos termos 



 

art. 20, III, da Lei 16.469/09, cumpre esclarecer que o fato do julgador singular não ter 
deferido o pedido da impugnante não implica prejuízo a sua defesa, pois, como se pode 
observar na sentença, foi devidamente justificado os motivos que levaram o insigne 
julgador a considerar desnecessária a realização de diligência. 

  
Nesta fase, após a realização da diligência determinada pela câmara 

julgadora, o pedido foi renovado pela recorrente sob justificativa de que o fiscal designado 
para revisão teria deixado de se manifestar quanto a realização do parcelamento do 
crédito dentro do período aquisitivo da utilização do benefício fiscal. 

 
Nesse sentido há de se destacar que na resolução que determinou a 

realização da diligência não havia esse questionamento, pois, como se pode observar na 
instrução processual, já consta no formulário comparativo DPI X SARE a data da lavratura 
dos autos de infração relativos a inadimplência da autuada, por óbvio, o termo de acordo 
de parcelamento foi celebrado somente após a data da lavratura do auto de infração. 

 
Resta claro, portanto, que a informação necessária para elucidação 

da dúvida suscitada e para esclarecimento das questões trazidas pela defesa já está 
presente nos autos, razão pela qual rejeito o pedido de conversão do julgamento em 
diligência. 

 
No mérito a questão é bastante simples, trata-se de benefício fiscal 

condicionado ao cumprimento de determinadas condições para sua utilização. 
 
O crédito outorgado previsto no art. 11, III, do Anexo IX do RCTE 

está condicionado a adimplência do ICMS apurado pelo contribuinte, sendo que o 
pagamento em atraso do imposto devido, implica perda definitiva, exclusivamente no mês 
da ocorrência do atraso, do direito de o contribuinte utilizar o benefício fiscal (art. 1º, § 1º-
B, do Anexo IX do RCTE). 

 
O sujeito passivo estava inadimplente com o ICMS cujo vencimento 

ocorreu no mês correspondente à utilização do benefício e, por isso, não poderia ter 
registrado no livro de Apuração do ICMS no campo “outros créditos” o valor do crédito 
outorgado  

 
A diligencia determinada pela câmara julgadora corrigiu o equívoco 

do lançamento original, pois a análise inicial da adimplência havia tomado como referência 
o próprio mês da utilização do benefício, quando a legislação determina que a verificação 
deve ser com o ICMS relativo à obrigação tributária cujo pagamento deve ocorrer no mês 
correspondente à referida utilização (condição estabelecida pelo art. 1º, § 1º, I, do Anexo 
IX do RCTE). 

 
No caso, a análise do inadimplemento deve ser realizada com base 

no mês de vencimento da obrigação e não com base no mês de referência, já que a perda 
do benefício em determinado mês só ocorre se o ICMS de referência do mês anterior não 
tiver sido recolhido na data do vencimento, vencimento esse que sempre ocorrerá no mês 
seguinte ao da sua referência.  

 
Essa determinação legislativa é lógica, o contribuinte não tem como 

antecipar o futuro, a utilização ou não do benefício jamais poderia ser condicionada ao 
pagamento de um imposto que ainda não venceu. Afinal, o livro Registro de Apuração do 
ICMS é fechado no último dia no mês. 

 



 

A utilização do benefício no mês de janeiro, por exemplo, tem como 
condição à adimplência do ICMS que vence em janeiro (mês de referência dezembro do 
ano anterior). Não se pode conceber que o contribuinte tenha utilizado indevidamente o 
benefício fiscal do crédito outorgado que é registrado no de janeiro, tomando como 
referência o próprio ICMS apurado no mês, sendo que o vencimento ocorrerá somente no 
mês de fevereiro. 

 
A análise da inadimplência com base no preceito normativo que 

regula a matéria, resultou na exclusão dos meses de julho e setembro de 2012, pois o 
imposto devido dos meses de junho e agosto, com vencimento em julho e setembro, 
respectivamente, foi devidamente recolhido no prazo. O novo valor de ICMS encontrado 
foi de R$ 70.927,07. 

 
Em relação ao parcelamento efetuados, como bem mencionado pelo 

ilustre julgador de primeira instância, nesse tipo de infração (do artigo 1.º § 1.º, I e § 1.ºB 
do Anexo IX do RCTE) o suposto parcelamento dos débitos em data posterior, com 
suspensão da sua exigibilidade, não tem o condão de afastar a irregularidade denunciada 
na inicial. 

 
Quanto ao questionamento da defesa acerca da multa e da sua 

suposta inconstitucionalidade em face do princípio do não confisco, deve ser registrado 
que a penalidade aplicada decorre de imposição legal (art. 71, IV, "a", da Lei n.º 
11.651/91, com redação da Lei n.º 14634/2003) e não compete a este Conselho 
Administrativo Tributário declarar inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato normativo 
expedido pela Administração Tributária, nos termos do que dispõe o art. 6º, § 4º, da Lei n.º 
16.469, que regula o processo administrativo tributário. 

 
Ante o exposto, rejeito as preliminares de nulidade da peça básica, 

arguidas pelo sujeito passivo, por cerceamento do direito de defesa e por insegurança na 
determinação da infração. Rejeito a preliminar de nulidade da sentença singular por 
cerceamento ao direito de defesa. Rejeito o pedido de diligência. No mérito, conheço do 
recurso do contribuinte, dou-lhe parcial provimento para reformar a sentença singular e 
julgar procedente em parte o auto de infração no valor de ICMS de R$ 70.927,07, 
mantendo a penalidade original. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 07 de junho de 2016. 
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Matéria: Não incidência e benefícios fiscais (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00874/16 
 
Relatora: Conselheira Nislene Alves Borges 
 

 
EMENTA: ICMS. Preliminar de nulidade da peça básica. 
Insegurança na determinação da infração. Rejeição. Obrigação 
Principal. Utilização indevida de benefício fiscal condicionado. 
Procedência. Decisão não Unânime. 
 
I - Rejeita-se a arguição de insegurança na determinação da 
infração, estando a irregularidade fiscal claramente relatada e o 
auto de infração devidamente instruído; 
 
II - Deve ser declarado procedente o lançamento no qual se 
comprovar a utilização de crédito em desacordo com os limites 
e condições estabelecidos na legislação tributária, resultando 
em falta de pagamento de imposto. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 01 
de setembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade 
do auto de infração, por insegurança na determinação da infração, arguida pela autuada. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo 
Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria 
Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, José 
Paixão de Oliveira Gomes, Aguinaldo Fernandes de Melo, David Fernandes de Carvalho, 
Alcedino Gomes Barbosa, Márcio Nogueira Pedra, Rickardo de Souza Santos Mariano, 
Antônio Martins da Silva, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, José 
Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes e João Divino de Brito. Quanto 
ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso para o Conselho Pleno, dar-lhe 
provimento para reformar a decisão cameral  e considerar procedente o auto de infração. 
Foram vencedores os Conselheiros Nislene Alves Borges, Gilmar Rodrigues de Almeida, 
Victor Augusto de Faria Morato, Mário de Oliveira Andrade, José Paixão de Oliveira 
Gomes, David Fernandes de Carvalho, Márcio Nogueira Pedra, Antônio Martins da Silva, 
Washington Luis Freire de Oliveira, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes e o Sr. 
Presidente, Conselheiro Heli José da Silva que proferiu voto de desempate. Vencidos os 
Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, Masayuki Missao, Edson Abrão da Silva, Nivaldo 
José Mendes, Aguinaldo Fernandes de Melo, Alcedino Gomes Barbosa, Rickardo de 
Souza Santos Mariano, Talita Pimenta Félix, José Pereira D'abadia e João Divino de Brito 
que votaram pela improcedência do lançamento fiscal. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Noticia o presente auto de infração que o sujeito passivo deixou de 
debitar, no Livro Registro de Apuração do ICMS, o valor total correspondente ao 
diferencial de alíquotas, na importância de R$ 159.915,19 (cento e cinquenta e nove mil, 
novecentos e quinze reais e dezenove centavos), em suas aquisições de mercadorias 
destinadas ao uso/consumo ou ativo imobilizado, conforme demonstrativos e documentos 
anexos. Em consequência, fica obrigado ao pagamento do imposto não debitado, 
juntamente com penalidade e acréscimos legais. 



 

A infração foi tipificada no artigo 63, § 2º do CTE, c/c com o artigo 76, 
II, "a" do RCTE e IN 155/94-GSF. A penalidade aplicada foi a do artigo 71, III, "a" do CTE, 
com a nova redação da Lei 11.750/92. 

O procedimento fiscal foi instruído com os seguintes documentos: 

Anexo Estruturado-Detalhamento do Crédito Tributário, fls.03; Anexo Estruturado – 
Descritivo Complementar da Ocorrência, fls.04; Cópias de NRE junto ao Departamento 
Nacional de Registro de Comércio, de alterações Contratuais da Empresa, de Portaria nº 
1919/09-GSF, de Levantamento de Apuração do DIFAL apurado e do DIFAL recolhido, 
bem como da diferença a pagar, de históricos de pagamentos emitidos pelo SARE e das 
notas fiscais objeto da autuação, fls. 05/351. 

Regularmente intimada, a autuada apresenta impugnação no prazo 
legal, fls. 359/370, alegando, em síntese:  

 
- nulidade por erro no enquadramento legal - alega que em momento 

algum desrespeitou os dispositivos legais apontados na inicial; 
 
- a desconsideração de Termo de Acordo firmado entre a impugnante 

e a Secretaria de Estado da Fazenda, TARE nº 154/05-GSF, segundo o qual, a acordante 
fica autorizada a reduzir para 60% (sessenta por cento) a base de cálculo do ICMS. 

 
- acrescenta a existência do TARE nº 059/06-GSF, celebrado para 

disciplinar a forma de apuração do ICMS Diferencial de Alíquotas; 
  
- que apurou o ICMS devido e promoveu todas as escriturações 

exigidas pela legislação estadual, tudo com base na redução de 60% (sic) prevista nos 
termos de acordos, mas que a autoridade fiscal não levou em consideração a redução 
para cálculo do diferencial de alíquotas;  

 
- que a multa é muito alta, confiscatória e inconstitucional, cita 

julgados de tribunais superiores e doutrinas sobre multas neste contexto;  
 
- ao final, requer a declaração de nulidade em face de erro no 

enquadramento legal, que o auto seja desconstituído, dado seu caráter confiscatório, a 
procedência de suas alegações, declarando a ineficácia do lançamento impugnado. 

Junta aos autos cópias dos termos de acordo referidos, bem como 
dos levantamentos fiscais realizados, fls. 394/423. Posteriormente, junta procuração de 
seus representantes legais, fls.427. 

O julgador singular encaminha os autos em diligência com o 
propósito de verificar se o TARE nº 154/05-GSF se aplicaria aos fatos geradores autuados 
e, conforme o caso, para que fosse realizada a revisão do lançamento. 

Em resposta, a autoridade fiscal, fls.477/479, manifesta-se alegando 
que os TARES não foram observados, tendo em vista que a autuada não cumprira com as 
condições estabelecidas para utilização do benefício fiscal em comento. Cita as cláusulas 
transgredidas dos Termos de Acordos. Conclui ao final no sentido de que a autuada 
recolheu dos valores devidos a título de diferencial de alíquotas, 60% em agosto e 
setembro, 94% em novembro e 83% em dezembro, ignorando a existência das condições 
estabelecidas no referido TARE. 

Regularmente intimada para manifestar-se sobre o resultado da 
diligência, a autuada alega que a diligência não fora cumprida, visto que o auditor não foi 
claro em responder ao questionamento sobre a vigência do TARE nº 154/05-GSF 
relativamente aos meses autuados, bem como pelo fato de que o auditor reconheceu que 



 

não foi observado o TARE e não procedeu à revisão do lançamento, dessa forma, reitera 
todos os pontos apresentados na impugnação, pugnando pela improcedência do 
lançamento em razão de inúmeros equívocos cometidos pela fiscalização e que, caso 
entenda a necessidade de nova diligência que seja então determinada. 

Sobreveio a sentença singular nº 340/13-JULP, fls.493/496, em que o 
julgador rechaça a arguição de nulidade do lançamento tendo em vista estar o lançamento 
em consonância com os parâmetros da legislação estadual e infraconstitucional. 

No mérito, discorre o Julgador que de fato o TARE do qual a 
impugnante era signatário permitia o benefício de redução da base de cálculo em 60%, 
correspondente ao ICMS diferencial de alíquotas, porém, esta desoneração fora 
condicionada ao cumprimento de determinadas condições, previamente pactuadas e 
expressas no TARE, cláusula segunda itens 1 a 3, ou seja, a assinatura do TARE não lhe 
dava o direito líquido e certo à utilização do benefício fiscal, sem a implementação das 
condicionantes, ao contrário era condição "sine qua non" para a fruição do benefício, 
motivo pelo qual julga procedente o auto de infração.  

A autuada interpõe recurso voluntário consubstanciado nas fls. 
500/513, reiterando todos os pontos apresentados na impugnação. Pede que seja julgado 
improcedente o auto de infração em razão dos equívocos cometidos pela fiscalização por 
não considerar o TARE e, caso não seja este o entendimento desta Câmara, seja 
convertido os autos em diligência para nova revisão. 

Em julgamento pela Quarta Câmara, por unanimidade de votos, foi 
rejeitado o pedido de conversão do julgamento em diligência. Por maioria de votos, 
também, foi rejeitada a preliminar de nulidade do lançamento por insegurança na 
determinação da infração. No mérito, por maioria de votos, conheceu do recurso, dando-
lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente o auto de 
infração. A peça decisória ressalta que restou provado pela autuada o não cometimento 
da infração descrita no lançamento e que não foi considerado pela fiscalização a 
existência do TARE no período fiscalizado a redução da base de cálculo que lhe era 
devido, fls.517/521. 

A Representação Fazendária interpõe recurso ao Conselho Pleno 
objetivando a reforma do julgado cameral sob o argumento de que o v. acórdão não se 
ateve ao princípio contido na norma posta, ou seja, muito embora o TARE à época do fato 
gerador da obrigação tributária previa que a acordante teria direito de usufruir da redução 
para 60% a base de cálculo do ICMS, esta previsão estava condicionada ao cumprimento 
de obrigação acessória, previamente pactuadas e expressas no respectivo Termo de 
Acordo, conforme cláusula 1 a 3. Ou seja, não era direito líquido e certo como quer fazer 
crer a autuada; que a autuada não logrou provar quando foi intimada para se manifestar 
sobre o resultado da revisão que cumpriu as condições previstas nas cláusulas 
mencionadas. 

Assevera o Representante que o arresto cameral é fruto de análise 
equivocada dos elementos probatórios que instruem o caderno processual. Pede a 
reforma do acórdão recorrido, para que prevaleça no caso o teor do voto vencido, que foi 
no sentido de procedência do auto de infração. 

A autuada foi intimada para apresentar contradita ao recurso 
fazendário, fls.530/532 

A autuada apresenta contradita de fls. 535/543, onde pede a 
manutenção da decisão recorrida na sua integralidade por não ter transgredido nenhuma 
norma posta pela legislação estadual e sim, quando dos fatos geradores estava autorizada 
a proceder ao recolhimento do ICMS na forma como foi realizada. No mais, reitera a 
preliminar de nulidade por erro no enquadramento legal e por insegurança da autuação e 



 

caso seja ultrapassada a preliminar arguida no mérito seja declarado improcedente o auto 
de infração.  

É esse o relatório. 
 
 

                          V O T O  
 
 
Inicio o voto pela preliminar suscitada pela defesa de nulidade por 

insegurança na determinação da infração, a qual rejeito por entender que foram cumpridos 
todos os requisitos para um lançamento seguro, o lançamento se reveste de clara 
descrição do fato; de indicação dos elementos que compuseram a base de cálculo do 
imposto; de descrição das capitulações infracionais e de penalidade.  

Portanto, claramente, não estamos diante de um lançamento 
inseguro. Por essas razões afasto esta preliminar de nulidade.   

Partindo para a questão meritória propriamente dita, observa-se que 
se trata de matéria de fácil solução, já que não paira dúvida quanto à matéria fática.  

A questão remanescente diz respeito unicamente à seguinte 
situação: o TARE n° 154/05-GSF, fls. 400, em sua cláusula primeira, e com base no item 
1, alínea a, inciso XXXVIII do art 8º do anexo IX do RCTE, formalizou o benefício de 
redução na base de cálculo para 60% nas operações correspondentes ao diferencial de 
alíquotas devido na aquisição interestadual de mercadorias e bens, constantes dos 
Anexos I e II do Termo de Acordo, para aplicação em empreendimento de geração, 
transmissão ou distribuição de energia elétrica, realizado no território goiano, recebido 
para integrar o ativo imobilizado da acordante.  

Obviamente que tal benefício fiscal não teria sido estabelecido por 
meio de termo de acordo de regime especial, fora instituído pela lei nº 13.453/99, art. 2º, 
III, “b”, bem assim as condições a serem observadas para implementação do referido 
benefício, dentre eles, inclusive, o próprio termo de acordo, onde se repetem as condições 
para a devida fruição do benefício fiscal.  

 

LEI 13.453/99 

 

ART. 2º FICA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO AUTORIZADO, NA 
FORMA LIMITES E CONDIÇÕES QUE ESTABELECER, A CONCEDER: 

III - REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO DO ICMS, INCLUSIVE QUANTO 
À MANUTENÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE CRÉDITO: 

A) NA OPERAÇÃO INTERNA, PARA FIM DE SUBSTITUIÇÃO 
TRIBUTÁRIA, COM SORVETE, INCLUSIVE PICOLÉ, CLASSIFICADO NO 
CÓDIGO 2105.00 DA NBM/SH, EM ATÉ 24% (VINTE E QUATRO POR 
CENTO); 

NOTA: REDAÇÃO COM VIGÊNCIA DE 26.12.01 A 30.06.08. 

REVOGADA A ALÍNEA “A” DO INCISO III DO ART. 2º PELO ART. 4º DA 
LEI Nº 16.286, DE 30.06.08 - VIGÊNCIA: 01.08.08. 

A) REVOGADA; 

B) NA OPERAÇÃO INTERESTADUAL, PARA CÁLCULO DO ICMS 
RELATIVO AO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS, COM MERCADORIA OU 
BEM, A SER UTILIZADO EM EMPREENDIMENTO DE GERAÇÃO, 
TRANSMISSÃO  OU DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 
REALIZADA NO TERRITÓRIO GOIANO, RECEBIDO PARA INTEGRAR O 
ATIVO IMOBILIZADO  DE EMPRESA DE GERAÇÃO, TRANSMISSÃO OU 



 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATÉ 40% (QUARENTA 
POR CENTO). 

NOTA: REDAÇÃO COM VIGÊNCIA DE 26.12.01 A 28.06.06. 

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO À ALÍNEA "B" DO INCISO III DO ART. 2º 
PELO ART. 2º DA LEI Nº 15.720, DE 29.06.06 - VIGÊNCIA: 29.06.06. 

B) NA OPERAÇÃO INTERESTADUAL, PARA CÁLCULO DO ICMS 
RELATIVO AO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS, E NA OPERAÇÃO 
INTERNA COM MERCADORIA OU BEM, A SER UTILIZADO EM 
EMPREENDIMENTO DE GERAÇÃO, TRANSMISSÃO OU DISTRIBUIÇÃO 
DE ENERGIA ELÉTRICA REALIZADA NO TERRITÓRIO GOIANO, 
RECEBIDO PARA INTEGRAR O ATIVO IMOBILIZADO DE EMPRESA DE 
GERAÇÃO, TRANSMISSÃO OU DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA, EM ATÉ 40% (QUARENTA POR CENTO); 

NOTA: REDAÇÃO COM VIGÊNCIA DE 29.06.06 A 30.06.08. 

REVOGADA A ALÍNEA “B” DO INCISO III DO ART. 2º PELO ART. 4º DA 
LEI Nº 16.286, DE 30.06.08 - VIGÊNCIA: 01.08.08. 

B) REVOGADA; 

NOTA: POR FORÇA DO ART. 5º DA LEI Nº 16.286, DE 30.06.08, 

COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 01.07.08, FICAM MANTIDOS OS 
CONTRATOS JÁ CELEBRADOS, COM AS CONDIÇÕES NELES 
PACTUADAS, CUJO REGIME ESPECIAL ESTEJA EM VIGOR EM 
30.06.08, RELATIVOS À REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO DO ICMS 
NA OPERAÇÃO INTERESTADUAL, PARA CÁLCULO DO ICMS 
RELATIVO AO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS, E NA OPERAÇÃO 
INTERNA, COM MERCADORIA OU BEM RECEBIDOS PARA INTEGRAR 
O ATIVO IMOBILIZADO DE EMPRESA DE GERAÇÃO, TRANSMISSÃO 
OU DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, NOS TERMOS DA 
REDAÇÃO EM VIGOR ATÉ 30.06.08 DESTA ALÍNEA. AS CONDIÇÕES 
PACTUADAS NOS CONTRATOS DE QUE TRATA O REFERIDO ARTIGO 
SERÃO MANTIDAS, INCLUSIVE NA HIPÓTESE DE REATIVAÇÃO DO 
RESPECTIVO REGIME ESPECIAL QUE, APÓS A DATA DE 
PUBLICAÇÃO DESTA LEI, VENHA A SER SUSPENSO OU REVOGADO.” 

ACRESCIDA A ALÍNEA “C” AO INCISO III DO ART. 2º PELO ART. 1º DA 
LEI Nº 14.538, DE 30.09.03 – VIGÊNCIA: 30.09.03. 
 
Art. 8º Anexo IX do RCTE: 
 

ACRESCIDO O INCISO XXXVIII AO ART. 8º PELO ART. 1º DO DECRETO 
Nº 6.115, DE 04.04.05 - VIGÊNCIA: 06.04.05. 

XXXVIII - para 60% (sessenta por cento), relativamente ao diferencial de 
alíquotas devido na aquisição interestadual de mercadoria ou bem, para 
aplicação em subestação e rede de transmissão de energia elétrica 
localizados em território goiano e destinados à integração no ativo 
imobilizado de empresa de geração, transmissão ou distribuição de energia 
elétrica, observado o seguinte: 
NOTA: Redação com vigência de 06.04.05 a 26.06.05. 

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO CAPUT DO INCISO XXXVIII DO ART. 
8º PELO ART. 1º DO DECRETO Nº 6.182, DE 24.06.05 - VIGÊNCIA: 
27.06.05 

XXXVIII - para 60% (sessenta por cento), relativamente ao diferencial de 
alíquotas devido na aquisição interestadual de mercadoria ou bem para 
aplicação em empreendimento de geração, transmissão ou distribuição de 
energia elétrica realizado no território goiano e recebidos para integrar o 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/Legislacao/Leis/L_16286.htm


 

ativo imobilizado de empresa de geração, transmissão ou distribuição de 
energia elétrica, observado o seguinte (Lei nº 13.453/99, art. 2º, III, “b”): 
NOTA: Redação com vigência de 28.06.05 a 31.08.06. 

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO CAPUT DO INCISO XXXVIII DO ART. 
8º PELO ART. 2º DO DECRETO Nº 6.551, DE 28.09.06 - VIGÊNCIA: 
01.09.06 

XXXVIII - para 60% (sessenta por cento), na operação interna com 
mercadoria ou bem destinado à integrar o ativo imobilizado de empresa de 
geração, transmissão ou distribuição de energia elétrica para aplicação em 
empreendimento de geração, transmissão ou distribuição de energia 
elétrica realizado no território goiano, observado o seguinte (Lei nº 
13.453/99, art. 2º, III, "b"): 
NOTA: Redação com vigência de 01.09.06 a 31.07.08. 

a) a fruição do benefício é condicionada: 

1. a que o contribuinte celebre termo de acordo de regime especial com a 
Secretaria da Fazenda, no qual deve constar a relação das mercadorias ou 
bens a serem adquiridos com o benefício fiscal de que trata o caput deste 
inciso; 

2. a comprovação da efetiva incorporação da mercadoria ou do bem ao 
ativo imobilizado da empresa beneficiária; 

b) o contribuinte deve estar adimplente com o ICMS relativo às obrigações 
tributárias vencidas a partir de 1º de janeiro de 2005, exceto aquelas com 
exigibilidade suspensa correspondentes a operação ou a período de 
apuração anterior à operação; 

c) o benefício não alcança operação contemplada com outra redução da 
base de cálculo ou concessão de crédito outorgado, sendo facultada a 
opção pelo benefício mais favorável. 

REVOGADO O INCISO XXXVIII DO ART. 8º PELO ART. 4º DO DECRETO 
Nº 6.755, DE 30.06.08 - VIGÊNCIA: 01.08.08. 

 

E na cláusula segunda o termo de acordo estabelece as condições a 
serem cumpridas para que possa ocorrer a fruição do benefício concedido. 

No curso do processo, não restou dúvida de que a empresa não 
cumprira com uma das condições estabelecidas em legislação para que ocorresse a 
fruição do benefício fiscal. Sendo assim, não poderia se utilizar do benefício estabelecido. 
Caso fosse essa a realidade teria demonstrado que houve a devida comprovação da 
integralização, nos termos da condição prevista no termo de acordo e não ficaria apenas 
nas alegações de que se utilizou corretamente do benefício, sem apresentação das provas 
quanto ao regular cumprimento das normas previstas em legislação para a correta fruição 
do benefício. 

Ademais, sabe-se que ao se utilizar de benefício fiscal condicionado, 
o sujeito passivo deve atender rigorosamente as condições impostas e realizar os 
controles exigidos pelo Fisco, sob pena de perder o direito de usufruir do benefício fiscal. 
E é nesse sentido o comando inserto no artigo 86 do Regulamento do Código Tributário 
Estadual - RCTE:  

 

"Quando o benefício fiscal for concedido sob condição e esta não for 
atendida, o contribuinte perde o direito ao benefício e fica obrigado ao 
pagamento do imposto acrescido das cominações legais cabíveis, 
desde a data da ocorrência do fato gerador em que tenha havido a 
utilização do benefício, ressalvada a disposição em contrário." 



 

 

Entende-se, assim, que o benefício fiscal teve descumpridas 
condições que pudessem concretizar sua fruição. Fato que deu embasamento para que o 
lançamento fosse realizado, onde se exigiu exatamente a parte não paga pelo sujeito 
passivo, em função de utilização de benefício sem o devido cumprimento das 
condicionantes, portanto entendo que o auto de infração deve prosperar.  

Com essas considerações, conheço do recurso da fazenda pública, 
dou-lhe provimento para reformar a decisão cameral e julgar pela procedência do 
lançamento.  

 
 

Sala das sessões plenárias, em 14 de junho de 2016. 
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Matéria: Não incidência e benefícios fiscais (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00951/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: ICMS. Omissão no recolhimento do imposto. Saída de 
mercadorias com utilização irregular de isenção ou não 
incidência. Falta de pagamento da contribuição para o 
PROTEGE GOIÁS. Improcedente. 
 
A comprovação de que as operações de saída de mercadorias 
se fizeram sob o abrigo da não incidência ou da isenção do 
ICMS, desobriga o sujeito passivo ao recolhimento da parte do 
imposto relativa ao PROTEGE GOIÁS e por isso improcedente é 
o auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 02 
de fevereiro de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda 
Pública para o Conselho Pleno, negar-lhe provimento para manter a decisão cameral que 
considerou improcedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Nivaldo 
José Mendes, Carlos Andrade Silveira, Alcedino Gomes Barbosa, José Luiz Rosa, Antônio 
Martins da Silva, Aguinaldo Fernandes de Melo, Washington Luis Freire de Oliveira, José 
Pereira D'abadia, João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho, Masayuki Missao e 
Edson Abrão da Silva. Vencidos os Conselheiros Mário de Oliveira Andrade, José Paixão 
de Oliveira Gomes, David Fernandes de Carvalho, Domingos Caruso Neto, Marlene Maria 
da Silva Ruguê Bernardes, Nislene Alves Borges, Gilmar Rodrigues de Almeida e Victor 
Augusto de Faria Morato, que votaram conhecendo do recurso, dando-lhe provimento para 
reformar a decisão cameral e considerar parcialmente procedente o auto de infração, no 
valor do ICMS de R$ 629.160,20 (seiscentos e vinte e nove mil, cento e sessenta reais e 
vinte centavos), com a adequação da penalidade para a prevista no art. 71, IV-A, do CTE. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo promoveu saídas de 
subprodutos do abate de gado bovino, no período de novembro a julho de 2005, fazendo 
uso irregular da isenção fiscal prevista na legislação tributária, pois deixou de efetuar as 
contribuições para o fundo PROTEGE GOIÁS, condição necessária para fruição de tal 
benefício. Em decorrência, deve pagar o imposto além das cominações legais.  

 
Tem-se como infringidas as disposições dos artigos 40 e 64, ambos 

do CTE, combinados com o art.1°, § 3°, I, Anexo IX e artigo 86, ambos do Decreto 
4.852/97. Proposta a penalidade contida no artigo 71, VIII, "c", §9°I da Lei 11.651/91 com 
redação da Lei 14.634/2003. 

 
ADERBAL LUIZ ARANTES JÚNIOR é nomeado solidário, nos termos 

do artigo 45, inciso XII da Lei 11.651/91. 
 
A autoridade fiscal instrui o auto de infração com os seguintes 

documentos: Espelho Cadastral, Ordem de Serviço n°0288/07, Alteração Contratual e 
Consolidação de Contrato Social, Auditoria do PROTEGE GOIÁS e Declaração Periódica 
de Informações – DPI "fls.04 a 54". 



 

 
Legalmente cientificadas (fls.55/58), as partes comparecem aos 

autos para impugnar o auto de infração (fls.63/73). De proêmio requerem julgamento a 
posteriori em relação ao auto de infração n°3 02944429 494 93. Argumentam que a defesa 
tem por supedâneo os mesmos DARE recolhidos no período de novembro de 2005 a julho 
de 2007. 

 
Em seguida, requerem a exclusão do solidário do polo passivo da 

lide por não restar comprovada as hipóteses que ensejam sua inclusão na lide e para 
sustentar sua tese cita decisões desta e de outras cortes. 

 
No mérito, alegam que as saídas de couro possuem amparo legal e 

para sustentar sua tese, invocam dispositivos de lei e deitam longa preleção sobre 
conceitos de incidência, não incidência e isenção.  

 
Em seguida aponta erros e omissões na auditoria fiscal e conclui ter 

executado pagamentos a maior do imposto devido ao PROTEGE GOIÁS e para justificar-
se invoca a Lei n°15.707/07 que permite a ratificação na hipótese de o usufruto não tenha 
sido objeto de autuação pelo fisco estadual e afirma que realizou os pagamentos relativos 
aos meses informados na peça inicial. 

 
Ante o exposto, requerem: 
 
1. a exclusão dos valores relacionados às notas fiscais de vendas de 

"peles frescas de bovinos", na apuração no presente lançamento; 
 
2. o reconhecimento da totalidade dos recolhimentos ao Protege 

goiás efetuados, tal como no auto de infração n°3029442949493; 
 
3. o saldo restante do recolhimento ao Protege Goiás seja 

aproveitado neste auto de infração; 
 
4. aplicação da Lei n°15.707/06, a qual flexibiliza o pagamento do 

PROTEGE GOIÁS, previstos no seu art.1°; 
 
5. a improcedência do auto de infração. 
 
O polo passivo colaciona aos autos documentos de "fls.75 a 93". 
 
Por meio da Sentença n°1543/08 – COJP, "fls. 95 a 98", o julgador 

singular rejeita nulidades  e a exclusão do solidário do polo passivo da lide. No mérito, 
ratifica a pretensão fiscal inicial 

 
Cientificada, a parte passiva interpõe recurso para reiterar a 

argumentação inicial e os pedidos (fls.102/110),  
 
Mediante determinação da Resolução nº 214/2008, (fls.112/113), o 

revisor manifesta-se nos autos (fls.115/118), para informar que o recolhimento do imposto 
relativo às aparas de papel, cacos de vidro, embalagens de plásticos condicionados ao 
PROTEGE GOIÀS, foi realizado no montante de R$ 23.538,96 (vinte e três mil, quinhentos 
e trinta e oito reais e noventa e seis centavos). 

 



 

Que na DPI relativa ao período de janeiro de 2006, o contribuinte 
informou o valor da redução do ICMS em função da fruição dos benefícios legais indicados 
no art.1°, §3° do Anexo IX no RCTE. Que, não havendo retificação na DPI por parte do 
contribuinte, considera-se correta a informação referente ao período de janeiro de 2006. 

 
Pondera que em relação às operações de saídas de mercadorias 

para o CNPJ citado, a documentação fiscal que as acoberta é idônea 
 
Aduz que "uma vez considerado as operações descritas acima como 

'normais', a Resolução nº 214/2008 da Terceira Câmara Julgadora do Conselho 
Administrativo Tributário solicita 'revisão no trabalho de auditoria fiscal, para exclusão das 
saídas de pele fresca, tendo em vista a não incidência prevista no art.27, I, "r" do CTE. 
Com todo respeito a tal solicitação, acompanharemos o parecer n°3066/00 – AST, 
corroborado pelo parecer n°066/2007. 

 
Ao final, conclui que não há necessidade de reparos no trabalho da 

autoridade fiscal. 
Apresenta documentos de "fls.119 a 174". 
 
Às "fls.175" a autuada é intimada a tomar ciência da Resolução 

n°214/08, e querendo, manifestar-se. 
 
Às "fls.178 a 182", a autuada comparece aos autos e alega que 

ainda que o revisor tenha constatado o recolhimento para o fundo PROTEGE, ele não 
verificou se haviam Notas Fiscais dos produtos correspondentes. Assevera que não 
exerce atividades que envolvam tais produtos. Afirma que o revisor teria também por 
opção conferir o Sintegra. Esclarece que houve um erro no código inserido na DPI, no qual 
foi tentada a sua correção por parte da autuada, entretanto, foi impedida pois estava sob 
ação fiscal 

 
Quanto ao terceiro quesito solicitado por meio de Resolução, tinha 

por objetivo que o revisor procedesse a revisão no trabalho de auditoria para excluir as 
saídas de pele fresca devido a não incidência prevista na legislação tributária estadual. 
Contudo, argui que ele não cumpriu o solicitado, e utilizando seu juízo de valor corroborou 
o trabalho fiscal. 

 
Ante o exposto requer: 
 
1. a exclusão do solidário do polo passivo da lide; 
 
2. a exclusão dos valores relativos às notas fiscais de venda de 

"peles frescas de bovino"; 
3. que sejam imputados, primeiramente no Auto de Infração 

n°3029442949493, os valores pagos a título de PROTEGE; 
 
4. que o saldo restante de recolhimento ao PROTEGE GOIÁS seja 

aproveitado neste auto de infração, relativamente as saídas dos subprodutos não 
comestíveis; 

5. a aplicação da Lei 15.707/06, concedendo o desconto de 
50%(cinquenta por cento) para o Protege, devido ao aproveitamento do benefício no 
art.6°, LXXIX, do Anexo IX do RCTE; 

 
6. a improcedência do auto de infração. 



 

  
A autuada colaciona aos autos documentos de "fls.186 a 200". 
 
Por meio da Resolução 173/2013, "fls.221 a 223", a Quarta Câmara 

do Conselho Administrativo Tributário decide encaminhar os autos à Delegacia Especial 
de Auditoria, a fim de que seu titular determine a revisão dos autos. 

 
Pelo Despacho n° 0074/14 – GEAT, "fls. 226", encaminha-se os 

autos ao Auditor Fiscal da Receita Estadual III – AFRE III desta Gerência, William Roberto 
de Souza, para que o mesmo cumpra o solicitado da Resolução n° 173/2013 – Quarta 
Câmara do Conselho Administrativo Tributário / CAT. 

 
Em resposta ao Despacho de n 0074/14 – GEAT, "227 e 228", afirma 

que não ocorreu nenhuma restituição de imposto. Assevera que o cálculo do estorno do 
benefício fiscal foi elaborado considerando o advento da Instrução Normativa n° 
1159/2013 GSF, em especial quanto a possibilidade de ser efetuada a compreensão do 
imposto devido entre auditorias diferentes, desde que se refiram ao mesmo exercício 
fiscalizado e não ultrapasse o ano civil. Para a compreensão do recolhimento do Protege 
foram consideradas as auditorias realizadas nos dois PAT's julgado pelo Conselho Pleno e 
pela Quarta Câmara do CAT.  

 
O valor do ICMS concedido a título de benefício fiscal a ser 

estornado fica reduzido de R$ 2.615.318,64 para R$ 629.160,20. A planilha apresentada, 
às folhas 229 a 233, coluna "G", referente ao retorno do benefício fiscal condicionado ao 
recolhimento do protege refere-se ao Auto de Infração n° 3029442949493, julgado 
procedente pelo Concelho Pleno.  

 
Segue anexo os documentos: Auditoria do Protege Goiás "fls. 229 a 

233", IN n°1.159/2013 – GSF "fls. 234", IN n° 639/3003 – GSF "fls. 235 a 237", Dados do 
Auto de Infração n° 3029442949493 Julgado procedente pelo Conselho Pleno "fls. 238 a 
243", Histórico de Pagamento – SARE "fls. 244 a 328".  

 
O Sujeito Passivo foi intimado conforme "fls. 330 a 331", para tomar 

conhecimento da Resolução n°173/2013 e da Diligência de "fls. 221 a 329" e, querendo 
manifestar-se.  

 
As partes comparecem aos autos conforme "fls. 334 a 340", para 

apontar erros e omissões em ambas as diligências. 
  
Assevera que ainda resta a exclusão da autuação das notas fiscais 

referentes a saídas de peles frescas, que mesmo determinada pelos conselheiros desde a 
primeira diligência, não foi atendida nem na primeira e tampouco na segunda, pois nessa, 
restou omissa, razão pela qual o revisor também manteve os dados do autuante, 
relativamente aos supostos benefícios de isenção condicionados ao pagamento do 
PROTEGE. 

 No mérito, alega que a sentença de primeira instância não pode 
prosperar. Vale ressaltar que que as saídas de couro, são produtos não comestíveis e 
estão amparadas por benefício próprio e específico, relacionado no art. 37, I, "r", da Lei 
n°11651/91 qual seja a não incidência. Anexa aos autos, uma planilha contraditória, com 
os mesmos dados e critérios do 2° Revisor, exceto em relação à base de cálculo do 
PROTEGE devido. Nessa planilha as saídas de peles frescas foram excluídas, nos 
mesmos valores trazidos nas planilhas da 1° revisão fiscal.  

 



 

Ao final, requer que a reforma da decisão singular para que seja 
acolhida a preliminar de exclusão do sócio, por erro de identificação do sujeito passivo 
solidário, bem como no mérito, a exclusão dos valores referentes às notas fiscais de 
venda de "peles frescas de bovinos" na apuração do presente auto de infração, pois 
perante a antinomia de normas apresentadas, o ICMS não incide sobre a saída interna de 
couro e que sejam acolhidas as imputações dos pagamentos feitos ao PROTEGE exigido 
no presente processo para que seja considerado improcedente o auto de infração.  

 
O Sujeito Passivo anexa documento de "fls. 341" 
 
É o Relatório. 
 

 
V O T O 

 
 
Passo a decidir, e não obstante os argumentos da Fazenda Pública 

Estadual-FPE, ratifico a decisão cameral por considerá-la estar de acordo com o 
ordenamento jurídico tributário deste Estado. De fato, como bem demonstra o douto 
Conselheiro Relator Edson Abrão da Silva, com a sabedoria que lhe é peculiar, no lapidar 
Acórdão de fls. 251/259, o auto não deve prosperar por restar comprovado que as 
operações de saídas de mercadorias se fizeram sob o abrigo da não incidência ou da 
isenção do imposto. E, que em virtude de tal, não deve o contribuinte qualquer tipo de 
contribuição ao PROTEGE-GOIÁS. Por oportuno, transcrevo abaixo, o voto citado, “in 
verbis”. 

 
Acolho a preliminar de exclusão do sócio da sujeição passiva 

solidária da lide com o entendimento de que a sua indicação, para responder pelo crédito 
fazendário, deve vir acompanhada da comprovação de que ele tenha agido com excesso 
de poderes ou de forma fraudulenta ou prejudicial à sociedade, ou, ainda, ao arrepio da lei 
comercial, conforme sentencia o Superior Tribunal de Justiça. 

 
O entendimento dominante no Superior Tribunal de Justiça é que “o 

não-recolhimento do tributo, por si só, não constitui infração à lei suficiente a ensejar a 
responsabilidade solidária dos sócios, ainda que exerçam gerência, sendo necessário 
provar que agiram os mesmos dolosamente, com fraude ou excesso de poderes.” (REsp 
898168/SP, Recurso Especial 2006/0238668-1, julgado em 21/02/2008 e publicado no DJ 
05/03/2008 p.1).  

  
Por isto, me curvo à esta sentença com a convicção de que os bens 

do sócio de uma pessoa jurídica comercial não respondem, em caráter solidário, por 
dívidas fiscais assumidas pela sociedade. A responsabilidade tributária imposta por sócio-
gerente, administrador, diretor ou equivalente só se caracteriza quando há dissolução 
irregular da sociedade ou se comprovar a prática de infração à lei pelo dirigente, e não 
apenas quando ele simplesmente exercia a gerência da empresa na época da ocorrência 
do fato gerador. 

 
Ademais, o simples inadimplemento não caracteriza infração legal. 

Inexistindo prova de que se tenha agido com excesso de poderes, ou infração de contrato 
social ou estatutos, não há falar-se em responsabilidade tributária do sócio e esse título ou 
a título de infração legal.  

 



 

Portanto, faço este voto com o entendimento firmado nesta Casa em 
processos que discutem esta questão e cuja razão do acolhimento da preliminar de 
exclusão do sócio solidário da lide se conserva de acordo com o meu entendimento, que 
foi externado em outros julgados semelhantes.  

 
Outrossim, para reforço deste voto, aduzo que não prospera sua 

indicação no polo passivo porque não causou prejuízo a este Estado e nem concorreu 
para a prática do ato fiscal ilícito causador do lançamento tributário ora em discussão. 
Noto, ainda, que o artigo 45 do CTE não abriga a indicação de um dos sócios para 
responder pelo crédito tributário constituído por meio do lançamento de ofício, o quê 
motiva a sua exclusão da relação processual, conforme arguição contida na defesa. 

 
Reforço ainda a minha votação de exclusão do sujeito passivo 

solidário da lide com a transcrição do art. 1052 do Código Civil que neste sentido 
descreve: 

 
Art. 1.052. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita 
ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela 
integralização do capital social. 

 

O limite das obrigações do sócio da pessoa jurídica está no momento 
da integralização do Capital Social da sociedade e, de acordo com este artigo, a partir da 
integralização do capital subscrito, o sócio não responde com seu patrimônio pelas 
obrigações sociais da sociedade.  

 
Assim, o artigo transcrito no parágrafo anterior reflete o princípio da 

separação entre o patrimônio do sócio e o patrimônio da sociedade constituído com a 
integralização do Capital Social e com a atividade comercial executada nos exercícios 
financeiros definidos no Contrato Social da Pessoa Jurídica.  

 
Quanto ao mérito, observo que o Acórdão nº 945/2008 da lavra do 

Conselheiro Manoel Antônio Costa Filho e outros que foram aprovados neste egrégio 
Conselho Administrativo Tributário, e conclui que por eles sintetizarem de forma clara e 
precisam as decisões proferidas em julgamentos de processos semelhantes, peço 
permissão para que eles edifiquem a tese deste voto, que o faço com algumas 
modificações, conforme segue: 

 
Do compulso dos autos, vi que a fiscalização estadual acusa o 

sujeito passivo promoveu a saída de couro bovino com benefício fiscal da isenção e essa 
natureza da operação foi desconsiderada porque ele não efetuou o recolhimento do Fundo 
de Proteção Social do Estado de Goiás – PROTEGE Goiás, no período posto sob exame. 

 
A análise do feito aponta que na operação de circulação de 

mercadorias realizada, as notas fiscais colacionadas ao feito evidenciam que a natureza 
da operação não gera o cumprimento da obrigação tributária principal, visto seu 
enquadramento na regra que permite a movimentação das mercadorias sob o abrigo da 
isenção do imposto é o art. 6º, inciso LXXIX, alínea "c" do Anexo IX do Decreto nº 
4.852/97, que transcrevo abaixo: 

 
Art. 6º São isentos do ICMS: 
 
[...] 
 
LXXIX - as sucessivas saídas internas, com destino à industrialização, de 
produto não comestível resultante do abate de animal no Estado de Goiás, 



 

inclusive a saída relativa à transformação de couro natural em “wet blue” e a 
aquisição interna para comercialização, observado o seguinte (Lei nº 
13.453/99, art. 2º, II, “g”): 
 
[...] 
 
c)  a isenção aplica-se, também, na saída interna com couro, inclusive o "wet 
blue", resultante do abate de animal realizado em outra unidade da 
Federação. 
 

Diante desta definição legal sobre a comercialização de couro fresco 
– sub produto do abate do gado bovino – acolho o ensinamento do art. 6º, inciso LXXIX do 
Anexo IX do Decreto nº 4.852/97 e o aplico no caso em demanda, pois vejo que ele 
sintetiza a dispensa do recolhimento do imposto nas referidas transferências do sub 
produto.  

 
Vejo que a definição do referido artigo constitui o abrigo para a 

operação de saída de sub produtos resultante do abate de gado bovino, ocorrida entre 
novembro de 2005 a julho de 2007, período em que o art. 37, inciso I, alínea "r" da Lei nº 
11.651/91 abrigava a dispensa do recolhimento do imposto. Ela foi revogada pelo art. 4º 
da Lei nº 16.286, de 30.06.08 com vigência a partir do dia 01.08.08.  

 
Portanto, nos meses de novembro de 2005 a julho de 2007, o art. 37, 

inciso I, alínea "r" da Lei nº 11.651/91, que transcrevo: 
 
Art. 37. O imposto não incide sobre: 

I - operações: 

r) de saídas internas de couro em estado fresco, salmourado ou salgado; 
NOTA: Redação com vigência de 01.01.97 a 30.06.08. 

REVOGADA A ALÍNEA “R” DO INCISO I DO ART. 37 PELO ART. 4º DA LEI Nº 
16.286, DE 30.06.08 - VIGÊNCIA 01.08.08. 

r) revogada. 
 

A revogação do artigo supra e com a permanência do art. 6º, inciso 
LXXIX, alínea "c" do Decreto nº 4.852/97, embora seja mantida por decreto, o benefício 
fiscal da não incidência tratada do artigo transcrito no parágrafo anterior abrigava a 
operação mercantil realizada nos meses de dezembro de 2005 a junho de 2007, se fez 
sob a legalidade do referido artigo, o qual foi revogado no dia 30/06/2008 e teve vigência a 
partir do dia 01/08/2008. 

 
 Naturalmente que a não incidência continuou em vigor e não 

interfere no julgamento deste volume e, neste caso, não se fala em pagamento do Fundo 
de Proteção Social do Estado de Goiás – PROTEGE GOIÁS.  

 
O sujeito passivo e solidário comprovaram que as operações 

realizadas nos períodos examinados se fizeram sob cobertura de documentos fiscais 
idôneos, condição única para amparar e legalizar as sucessivas saídas internas de couro 
fresco, salgado ou salmourado, na determinação do artigo 37, inciso I, letra “r”, do Código 
Tributário Estadual. 

 
Ademais, os esclarecimentos mencionados nas linhas pretéritas e as 

contraprovas anexadas aos autos evidenciam a legalidade da operação realizada pelo 
sujeito passivo e o afasta da obrigatoriedade registrada na peça de sustentação deste 
feito. 

 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_13453.htm#A2IIG


 

Ante o exposto, conheço das razões recursais, dou-lhes provimento 
para reformar a decisão singular e considerar improcedente o auto de infração.  

 
Este é o meu voto. 

 

 
E, por último, mas não menos importante, visto que o pedido de 

reinclusão do solidário ficou prejudicado em decorrência do resultado do julgamento pela 
improcedência, deixo de manifestar-me acerca desta questão. 
 

Ante o exposto e dada a magnitude da argumentação retro, voto 
acompanhado da maioria de meus pares, conhecendo do recurso da Fazenda Pública 
para o Conselho Pleno, negando-lhe provimento para manter a decisão cameral que 
considerou improcedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 28 de junho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Não incidência e benefícios fiscais (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00997/16 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: ICMS. Utilização indevida de benefício fiscal. Falta de 
contribuição para o Fundo PROTEGE GOIÁS. Recolhimento 
parcial. Procedência em parte.  
 
A comprovação parcial da falta de contribuição para o FUNDO 
PROTEGE GOIÁS provoca a eliminação de benefício fiscal nos 
meses em que ocorrer a omissão, suporta a exigência do crédito 
tributário gerado com a utilização do benefício em parte e a 
ampara o julgador a reformar a decisão proferida pela Primeira 
Instância que definiu o mérito do auto de infração com a 
declaração da procedência do auto de infração sobre a parte 
litigiosa do processo. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de maio de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 7.761,20 
(sete mil, setecentos e sessenta e um reais e vinte centavos), sendo: R$ 405,37 no mês 
de abril/09; R$ 181,80 no mês de junho/09; e R$ 7.174,03 no mês de outubro/09. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, Lidilone Polizeli 
Bento e Heli José da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo realizou saídas de 
refeições no período de janeiro de 2009 a junho de 2011, com utilização indevida de 
redução da base de cálculo prevista no art.8°, XII do anexo IX do Decreto 45.852/82 – 
RCTE, pois deixou de contribuir ou contribuiu a menor para o PROTEGE (art.1°, §3°, II e 
4° do RCTE), desta forma estava impedido de usufruir do benefício fiscal integralmente. 
Em consequência, o autuado deve pagar o ICMS devido, junto com a penalidade e 
acréscimos legais, conforme demonstrativos e documentos anexos. 

 
A fiscalização identifica a infração de acordo com os arts. 15 e 64 da 

Lei 11.651/91, c/c o art. 86 do Decreto n° 4.852/97 e propõe a penalidade prescrita no art. 
71, inciso IV, alínea “a” do CTE. 

 
A autoridade fiscal instrui o auto de infração com os documentos: 

Anexo Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário, Levantamento dos Valores 
Pagos à Título de Protege, Recibo de Entrega de Relatórios Digitais e Mídia CD, fls. 03 a 
06. 

 
Às fls. 07 a 17, a autuada é intimada do lançamento fiscal e à fl. 21 

ela impugna-o na primeira fase de defesa com a alegação de que a empresa contribuiu 
para o Protege nos meses indicados no auto de infração. Requer a revisão da notificação. 

 



 

Acompanham a Impugnação: Documentação Pessoal, Processo de 
Retificação do DARE, Cópia da Intimação, Cópia do Presente Auto de Infração, Anexo 
Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário, Levantamento dos Valores Pagos, 
Registro de Apuração do ICMS, DARE, Resumo de Apuração do Protege, Contrato Social, 
SARE, fls. 22 a 53. 

 
Mediante Despacho n°1734/2014 – JULP, "fls.54", o Julgador 

Singular determina o encaminhamento dos autos à delegacia Fiscal de origem para que 
seu titular designe ao autor do procedimento, que proceda a verificação quanto às 
alegações do sujeito passivo, e se confirmadas, proceder a correção da auditoria 
realizada, tendo em vista o pagamento extemporâneo. Apresentar informação conclusiva 
se a exigência do imposto indicada no auto de infração, foi comprida em parte pelo sujeito 
passivo, retificando, se for necessário, o lançamento do crédito tributário. 

 
Em resposta ao Despacho supra, a autoridade esclarece, fls.56, que 

os pagamentos referentes ao PROTEGE foram pagos extemporaneamente nos meses de 
setembro e outubro de 2009, implicando na perda do direito de usufruir do benefício, 
sendo regular, após a retificação do documento de arrecadação, no mês de outubro de 
2010. 

 
Intimado às fls. 57, a tomar ciência do resultado da diligência e, caso 

queira, se manifestar, o sujeito passivo mantém-se silencioso. 
 
O julgador singular decide pela procedência parcial do auto de 

infração, fls. 60 a 62, com o fundamento de que processo se encontra sob os aspectos 
formais da legislação tributária estadual. 

 
Ao verificar a formalização processual, o julgador singular verifica 

que houve o recolhimento referente ao mês de outubro de 2010 e atendimento aos 
requisitos estabelecidos na norma regulamentar, ou seja, foi recolhido tempestivamente, o 
que resulta o entendimento de que o auto de infração dever ser corrigido parcialmente e 
com a exclusão dessa parcela efetivamente recolhida. Desta forma, conclui que o sujeito 
passivo trouxe provas suficientes para elidir parcialmente o auto de infração. 

 
No Despacho n° 45, fl.63, o Representante da Fazenda Pública 

Estadual declara ciente e de acordo com a sentença prolatada. 
 
Às fls.66", O sujeito passivo é notificado dos resultados do 

julgamento singular e do pronunciamento da Representação Fazendária e retorna ao 
processo, fls. 68 a 71 com recurso voluntário, o qual tem por contraditório a arguição 
preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da infração, visto 
que a intimação foi recebida por pessoa diversa daquela do destinatário. 

 
No mérito, reitera a alegação de que procedeu ao recolhimento 

integral dos valores do PROTEGE. 
 
Ante o exposto, requer a nulidade da intimação da sócia, em razão 

de o documento ter sido recebido por pessoa diversa ao quadro social da empresa, a 
reforma da decisão singular e a declaração da improcedência do auto de infração. 

 
É o Relatório. 
 

V O T O 



 

 
O sujeito passivo escriturou valores a título de crédito outorgado que 

foi considerado indevido, como indevida, também, foi a utilização do benefício fiscal 
previsto no art. 8º, inciso XII do Anexo IX do Decreto nº 4.852/97 porque ele não observou 
a determinação da Lei nº 14.469/2003 e nem comprovou que realizou a contribuição para 
o FUNDO PROTEGE GOIÁS, conforme mostram o Anexo Estruturado – Detalhamento do 
Crédito Tributário e a Auditoria dos Recolhimento ao FUNDO PROTEGE GOIÁS, cuja 
conclusão acompanha o lançamento inicial desta demanda.  

 
Esta é a causa da constituição do crédito fazendário, cujos 

parâmetros para a sua exigência estão capitulados de acordo com as normas da 
legislação tributária em vigor na data da ocorrência do fato gerador do imposto. A 
instrução do trabalho da fiscalização se efetivou com as cópias dos documentos de fls. 03 
a 06 dos autos. 

 
Observei a tese recursal e concluí que a decisão proferida pela 

Primeira Instância comporta ser reformada em parte, visto que o sujeito passivo trouxe 
para a instrução processual documentos substanciais que asseguram a redução do valor 
do auto de infração e do valor procedido pelo julgador singular para o valor ICMS devido 
de R$ 7.761,20 (sete mil, setecentos e sessenta e um reais e vinte centavos), 
correspondentes aos meses: 

 
Abril de 2009 ............................. R$     405,37 
Junho de 2009 .......................... R$     181,80 
Outubro de 2009 ....................... R$  7.174,03  
Total do valor remanescente ....  R$ 7.761,20  

 
Em face ao exposto, decido conhecer do recurso, dar-lhe parcial 

provimento para reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente 
procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 7.761,20 (sete mil, setecentos e 
sessenta e um reais e vinte centavos), sendo: R$ 405,37 no mês de abril/09; R$ 181,80 no 
mês de junho/09; e R$ 7.174,03 no mês de outubro/09.  

 
 

Sala das sessões, em 07 de julho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Não incidência e benefícios fiscais (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01002/16 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade da peça básica 
por insegurança na determinação da infração e por cerceamento 
ao direito de defesa. Rejeitadas. Preliminar de exclusão do 
sujeito passivo solidário da lide. Rejeitado. ICMS. Utilização 
indevida de benefício fiscal. Sujeito passivo optante pelo 
Simples Nacional Omissão no recolhimento do imposto. 
Procedente. 
 
1. A ausência de afronta à previsão do art. 20 da Lei nº 
16.469/2009 impõe a rejeição das preliminares de nulidade da 
peça básica, arguidas pelas partes que se sentirem 
prejudicadas, e oportuniza a continuidade do processo para que 
o mérito da ação seja apreciado e julgado pela autoridade 
administrativa competente; 
 
2. A identificação do sujeito passivo solidário na lide se faz de 
acordo com a responsabilidade de cada sócio da pessoa jurídica 
e o cometimento de omissão no recolhimento do imposto 
estadual, quando a gerência da empresa é de competência dos 
sócios, estes são mantidos na relação processual, conforme 
determinação do art. 45, inciso XII da Lei nº 11.651/91;  
 
3. A decisão proferida pela Primeira Instância se confirma no 
julgamento proferido na Câmara Julgadora do Conselho 
Administrativo Tributário, quando o sujeito passivo deixar de 
instruir a peça defensória com contraprovas substanciais e com 
poderes para modificar o constituído pela parte de direito. 
Portanto, o auto de infração é declarado procedente nesta fase 
de decisão cameral do procedimento administrativo tributário. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 08 de abril de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por 
insegurança na determinação da infração e a segunda, por cerceamento do direito de 
defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, Lidilone 
Polizeli Bento e Heli José da Silva.Também, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de exclusão dos solidários da lide, arguida pelo sujeito passivo. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, Lidilone Polizeli Bento e Heli José 
da Silva. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do Recurso 
Voluntário,  negar-lhe provimento para manter a decisão singular que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo 
Carvelo Carvalho, Lidilone Polizeli Bento e Heli José da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

 



 

No auto de infração a autoridade fiscal registra que o sujeito passivo 
omitiu o pagamento do ICMS, na importância de R$ 163.934,24, no período de janeiro de 
2009 a dezembro de 2011, em virtude de ter sido enquadrado no Simples Nacional e, por 
ter utilizado de forma indevida dos benefícios e da sistemática de apuração de tributos do 
regime diferenciado do Simples Nacional, quando de fato deveria se sujeitar às normas 
gerais de tributação, conforme detalham documentos e planilhas anexas. Em 
consequência, o autuado deve recolher o ICMS omitido, juntamente com a penalidade e 
demais acréscimos legais. 

 
Em razão desta ocorrência a fiscalização identifica a infração de 

acordo com os artigos 56, inciso I e 64 da Lei nº 11.651/91; combinado com os artigos 29, 
inciso IV, 32 da LC 123/2003; e art.76 da Resolução CGSN n°94/2011. 

 
A penalidade proposta pela autoridade fazendária atende à 

prescrição do art. 71, inciso III, alínea “a” da Lei nº 11.651/91. 
 
O art. 45, inciso XII da Lei nº 11.651/91 abriga a identificação dos 

sócios da pessoa jurídica no polo passivo solidário da lide, fls. 07 e 08. 
 
A fiscalização instrui o auto de infração com os documentos: Anexos 

Estruturados – Detalhamento do Crédito Tributário, - Descritivo Complementar da 
Ocorrência, e – Identificação do Sujeito Passivo Coobrigado; cópias do Registro de 
Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrências; do Termo de Registro de 
Início de Fiscalização, de Certidão, do Requerimento de Empresário, da Exclusão de 
Empresa do Simples Nacional, e do Processo n° 201200004018958; Histórico de 
Pagamento; Apuração dos Saldos do ICMS a Recolher no Mês de Dezembro de 2009; 
Relação das Notas Fiscais, Emitidas no Mês de Dezembro de 2009, Relacionadas no 
Livro Registro de Entrada nº 01 (Cópia em Anexo), no Momento em que a Empresa ainda 
de Encontrava sob o Regramento do Simples Nacional (LC 123/2006). Conforme 
Processo nº 201100004048148 (Cópia Anexa) a Empresa foi Excluída do Regime 
Diferenciado de Tributação do Simples Nacional, Retroativamente a 01/12/2009, pelo 
Despacho nº 1967/2012, e, Portanto, Listamos Abaixo os Débitos de ICMS em cada 
Operação Realizada; DVD; CD (Compact Disc) que Encontra-se na P. 160. Contém as 
Notas Fiscais Eletrônicas Recebidas pela Empresa no Período de janeiro de 2011 a julho 
de 2012, fls. 03 a 741. 

 
Após as notificações de fls.742 a 747 o sujeito passivo junto com os 

polos passivos solidários de lide impugnam o lançamento tributário a Primeira Instância, 
fls. 752 a 773, para arguir a preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na 
determinação da infração, visto o seu entender de que a empresa tinha o direito de assim 
o fazer porque a empresa não possuía débitos inscritos em dívida ativa. Em seu auxílio 
invoca a legalidade do Anexo IX do Decreto nº 4.852/97, do qual transcreve vários artigos, 
bem como decisões do Conselho Administrativo Tributário, com a finalidade de solucionar 
a sua demanda sem a apreciação do mérito. Argui, também, a exclusão da polaridade 
passiva solidária da lide  

 
Critica a exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples 

Nacional. Alega ainda, que a autoridade fiscal deixou de aplicar o percentual devido à 
impugnante, afirma que a multa proposta é confiscatória, que é ausente a 
responsabilidade dos impugnantes diante da exigência do crédito. 

 
Ao final, requer a retirada dos nomes das pessoas físicas incluídas 

no processo e a improcedência do auto de infração. 



 

 
Para a instrução da peça impugnatória estão os documentos: 

Procuração, Requerimento do Empresário, Documentos Pessoais das partes de direito e 
Certidão de Débito Inscrito em Dívida Ativa, fls. 774 a 783. 

 
Após o processo ser diligenciado a pedido de julgador de Primeira 

Instância, às fls. 720 a 730, ele é julgador procedente com a fundamentação de rejeição 
da preliminar arguida pela impugnante, com o argumento de que a peça basilar foi 
confeccionada dentro dos aspectos formais exigidos em lei. Quanto à arguição de caráter 
confiscatório da multa aplicada, deixa de se pronunciar por falta de previsão legal. 
Considera que os solidários devem permanecer na lide, após as fundamentações 
necessárias e que lhe motiva a não acolher o requerido para as suas exclusões da lide. 

 
Em relação à exclusão do Simples Nacional, a autuada estava ciente 

do desenquadramento, por termo devidamente assinado por seu procurador, 
anteriormente à lavratura deste auto de infração. No que concerne a compensação dos 
valores pagos de ICMS do Simples Nacional, o Julgador adota o definido pelo Memorando 
Circular de n°003/2015, para decidir pela permanência dos valores demonstrados no 
trabalho fiscal. 

 
Por meio do Despacho n°63/2016, fl. 731, a Fazenda Pública 

Estadual toma ciência do julgamento singular e pronuncia-se de acordo com a sentença 
singular prolatada. 

 
As partes de direito foram intimadas da decisão proferida pelo 

julgador singular, e recorre a uma das Câmaras Julgadoras do Conselho Administrativo 
Tributário, conforme documento de fls. 732 a 740.  

 
Acresce na peça recursal a preliminar de nulidade da peça básica 

por insegurança na determinação da infração e por cerceamento ao direito de defesa, 
ratifica os demais itens da impugnação inclusive o requerido de improcedência do auto de 
infração.  

 
É o Relatório. 
 

V O T O 
 
 
Rejeito as preliminares da nulidade da peça básica, arguidas pela 

autuada, por insegurança na determinação de infração e por cerceamento ao direito de 
defesa, com o entendimento de que as autoridades lançadoras agiram de acordo com as 
normas processuais, instruíram corretamente o seu trabalho e, no momento do 
cumprimento da sua tarefa funcional, nenhum outro incidente de nulidade foi apontado no 
curso do trabalho de auditagem. Considero que o resultado apresentado para a instrução 
do lançamento de ofício está correto, os dados numéricos foram catalogados das 
escriturações fiscais efetivadas pelo próprio contribuinte, foi elaborado de acordo com as 
regras procedimentais vigentes, de forma que o julgamento do mérito da autuação tem 
seguimento normal para a decisão da tese contida no recurso apresentado pelo autuado. 

 
Diante destas evidências, as preliminares de nulidade da peça 

básica, arguidas pela autuada, por insegurança na determinação da infração e por 
cerceamento ao direito de defesa, por votação não unânime, foram rejeitadas. 

 



 

Rejeito a preliminar de exclusão dos sujeitos passivos solidários da 
lide, identificados nos documentos de fl. 07 e 08, visto que a responsabilidade pelo 
cumprimento da obrigação tributária exigida na peça basilar é cabida aos titulares da 
empresa autuada. 

  
Com isto, vejo que a indicação dos sujeitos passivos solidários para 

esta exigência tributária, neste caso, em separado, prospera porque eles tinham a 
atribuição de gerenciadores da atividade comercial executada pela pessoa jurídica 
autuada, além do que é pacífico que, sobre a diferença de imposto omitido, as pessoas 
dos sócios tiveram interesse comum na situação constitutiva do fato gerador da obrigação 
tributária. 

  
A constatação de que eles concorreram para a prática do ato fiscal 

ilícito causador do lançamento tributário ora em discussão, atinge o ensinamento do art. 
45, inciso XII da Lei nº 11.651/91 - CTE não abriga a indicação dos acionistas 
controladores, dos diretores, gerentes, administradores ou representantes da pessoa 
jurídica, relativamente sobre a operação ou prestação decorrente dos atos que praticarem, 
intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis para responderem pelo crédito 
tributário constituído por meio do lançamento de ofício, motivo pelo qual eles ficam 
mantidos na relação processual. 

  
Para ilustrar este voto, transcrevo a regra do art. 45, inciso XII da Lei 

nº 11.651/91, conforme segue: 
 
Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse 
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação 
principal, especialmente: 
 [...] 
  
 XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, 
gerentes, administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis. 

  
Na tese do voto que compôs os parágrafos volvidos, deixei claro que 

as pessoas indicadas para responderem solidariamente pelo crédito tributário tiveram 
interesse teve na situação constitutiva do fato gerador da obrigação tributária identificada 
pela fiscalização. Concluí que eles são os proprietários da empresa e com perfeita ligação 
direta com a atividade comercial do estabelecimento, com a interferência direta sobre a 
forma de comercialização e, naturalmente, o desenvolvimento da atividade mercantil é 
exercitada em conjunto e com a intervenção dos sócios. 

 
O exame realizado sobre esta indicação me mostra que a prática do 

ato fiscal ilícito gerou prejuízo financeiro à Conta do Tesouro Estadual o que assegura a 
imputação da obrigação para responderem pelo crédito tributário constituído por meio de 
lançamento tributário. 

 
Com este convencimento de voto, rejeito a preliminar de exclusão 

dos polos passivos solidários da lide. 
 
Do estudo do mérito, concluí que a constituição do crédito tributário 

adveio da afirmação de que o contribuinte omitiu receita de comercialização de 



 

mercadoria, que apurada mediante a constatação de que o autuado, no período em que 
era enquadrado no Simples Nacional, ele utilizou indevidamente de benefícios fiscais e da 
forma de apuração do imposto devido pelo regime diferenciado do Simples Nacional. Na 
realidade, o balanceamento da Conta do ICMS para apuração do imposto deveria ser de 
acordo com as normas gerais de tributação, as quais não foram adotadas pela empresa, 
conforme descreve a fiscalização no auto de infração. 

 
 Com o suporte dos arts. 29, inciso IV e 32 da Lei Complementar nº 

123/2006, das regras da Lei nº 11.651/91, do art. 76 da Resolução nº 94/2011-CGSN – 
Comitê Gestor do Simples Nacional e, em especial, pelo fato de o sujeito passivo ter sido 
desenquadrado do programa de recolhimento de tributo pelo Simples Nacional, a 
fiscalização constituiu o crédito tributário de direito do sujeito ativo, cujo fato gerador da 
obrigação tributária está identificado no campo específico do auto de infração. 

 
A Lei Complementar nº 123/2006 instituiu o Estatuto Nacional da 

Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, optante pelo Simples Nacional, sem ferir 
o princípio constitucional da competência tributária das unidades federativas, abarcou 
essas empresas no âmbito do território brasileiro e passou a definir questões omissas com 
a exigência do tributo não cumulativo, proposição de penalidade, aplicação  de redução 
punitiva, benefícios fiscais e outros assuntos de interesses das partes, ou seja dos sujeitos 
ativo e passivo. 

 
Portanto, a legalidade dessas normas nacionais tem a sua primazia 

sobre a legislação tributária estadual, quando o contribuinte for Microempresa e Empresa 
de Pequeno Porte, optante pelo Simples Nacional, razão por que, em respeito ao princípio 
da legalidade do tratamento igual aos iguais, não se discute a aplicação de preceitos 
legais aos contribuintes brasileiros que se encontrem em condições iguais e diferente aos 
diferentes.  

 
Preservou, ainda, os preceitos legais relativos à competência 

tributária, ao deixar para os Estados brasileiros o legado da ação fiscal para a busca de 
possível receita omissa. Assim, a fiscalização estadual, ao executar a sua tarefa funcional 
por meio dos trabalhos de auditagem, no caso de existência de omissão no recolhimento 
do tributo estadual, exige o valor do imposto omitido do sujeito passivo e, se for o caso, 
com os acréscimos legais previstos na legislação nacional, assim como os benefícios 
fiscais.  

 
As exposições registradas nos parágrafos anteriores mostram que a 

fiscalização executou a sua tarefa funcional de acordo com a legislação aplicável às 
empresas optantes pelo Simples Nacional, sem macular o resultado do seu trabalho, o 
que garantiu a continuidade do processo à fase posterior, ou seja, à decisiva do 
lançamento do crédito tributário. 

 
Pelo exposto, decido rejeitar as preliminares de nulidade da peça 

básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por insegurança na determinação da 
infração e a segunda, por cerceamento do direito de defesa. Rejeitar a preliminar de 
exclusão dos solidários da lide, arguida pelo sujeito passivo. Quanto ao mérito, conhecer 
do Recurso Voluntário, negar-lhe provimento para manter a decisão proferida pela 
Primeira Instância, que considerou procedente o auto de infração.  

 
 
 

Sala das sessões, em 07 de julho de 2016. 
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Relator: Conselheiro Márcio Nogueira Pedra 
 

 
EMENTA: Processual. Nulidade do auto de infração por 
cerceamento do direito de defesa. Rejeitada. Decisão unânime. 
Preliminar de exclusão do solidário da lide. Rejeitada. Decisão 
por maioria. ICMS. Utilização de benefício fiscal sem o 
cumprimento das condições previstas na legislação. Auto de 
infração procedente. Decisão unânime. 1. Quando não se aponta 
incorreção nos documentos que instruem o lançamento, ficando 
constatado que os mesmos  oferecem condições ao amplo 
exercício do direito de defesa, torna-se inevitável afastar  a 
preliminar de nulidade processual por cerceamento ao direito de 
defesa. 2. O titular da empresa individual de responsabilidade 
limitada atua como gerente da entidade, devendo, por 
conseguinte, responder solidariamente pelas obrigações 
tributárias relativamente à operação ou prestação decorrente 
dos atos que praticar, intervir ou pela omissão de que for 
responsável. 3. Quando o benefício fiscal for concedido sob 
condição e esta não for atendida, o contribuinte perde o direito 
ao benefício e fica obrigado ao pagamento do imposto acrescido 
das cominações legais cabíveis (artigo 86, Dec nº 4.852/1997). 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 04 de julho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito 
de defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Márcio Nogueira Pedra, João 
Divino de Brito e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. Quanto ao mérito, também por votação 
unânime, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular 
que considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Márcio Nogueira Pedra, João Divino de Brito e Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira. E, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão do solidário da lide, 
arguida pelo Conselheiro João Divino de Brito. Foram vencedores os Conselheiros Márcio 
Nogueira Pedra e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. Vencido o Conselheiro João Divino de 
Brito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Neste processo o Fisco acusa o contribuinte de omitir o pagamento 
de R$ 117.645,19 de ICMS, no período de 01/09/2012 a 31/12/2012, em razão da 
escrituração indevida de valores, a titulo de crédito outorgado. Segundo a Fiscalização, 
ocorreu a utilização irregular do beneficio previsto no artigo 11, inciso III, anexo IX do 
Decreto 4.852/97, pois a autuada deixou de contribuir para o Protege-Goias nos meses de 
AGO/2012, OUT/2012 e DEZ/2012, bem como estava inadimplente com o ICMS relativo a 
obrigação tributária, nos meses de SET/2012, OUT/2012 e NOV/2012, cujo pagamento 
deveria ter ocorrido nos meses correspondentes à utilização do benefício. Por conta disto, 
está sendo exigido o imposto omitido, juntamente com a penalidade e acréscimos legais.  

 



 

A peça básica informa como infringidos os artigos 58, § 3º, II, 64 da 
Lei 11.651/91 combinado com os artigos 1º, I e § 3º, III do Anexo IX e art.86 do Decreto 
4.852/97. Está sendo proposta a penalidade indicada no artigo 71, IV, “a” da Lei 11.651/91 
com redação da Lei 17.917/2012 . Foi ainda indicado como solidário, nos termos do art. 
45, XII da Lei 11.651/91, o administrador LEONARDO SOUSA REZENDE. 

 
A  instrução processual, está composta por Nota Explicativa (fls.04 a 

06),  Auditoria Básica do ICMS, Relatório Analítico de Benefícios Condicionados, Relatório 
Sintético de Benefícios Condicionados, Consulta Detalhada do Contribuinte Pessoa 
Jurídica, Mídia CD. 

 
Intimados, a autuada e o solidário, em peça conjunta, apresentaram 

impugnação. A ilustre Julgadora de primeira instância, após análise da defesa, decidiu 
pela procedência do lançamento.  

 
Inconformados com a decisão condenatória de primeira instância, 

autuada e solidário apresentaram recurso voluntário em que, inicialmente, arguem 
preliminar de nulidade do auto de infração por cerceamento ao direito de defesa. Alegam 
que o lançamento estaria eivado de vícios insanáveis, que impossibilitam o conhecimento 
da irregularidade apontada.  

 
Finalmente, os recorrentes pedem a improcedência do auto de 

infração.  
 
É o relatório.  
 
 

VOTO 
 
 
A legislação que rege a matéria está prevista no Anexo IX do RCTE, 

com a seguinte dicção :  
 

“Art. 1º Os benefícios fiscais, a que se referem os arts. 83 e 84 deste 

regulamento, são disciplinados pelas normas contidas neste anexo. 

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO § 1º DO ART. 1º PELO ART. 1º DO DECRETO Nº 6.769, DE 
30.07.08 – - VIGÊNCIA: 01.08.08. 

§ 1º A utilização dos benefícios fiscais previstos neste anexo, cuja 
concessão tenha sido autorizada por lei estadual, fica condicionada a que o 
sujeito passivo: 

I - esteja adimplente com o ICMS relativo à obrigação tributária cujo 
pagamento deva ocorrer no mês correspondente à referida utilização; 

 

§ 3º A utilização dos benefícios fiscais contidos nos seguintes 
dispositivos deste Anexo é condicionada a que o contribuinte contribua com 
o valor correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) aplicado 
sobre o montante da diferença entre o valor do imposto calculado com 
aplicação da tributação integral e o calculado com utilização de benefício 
fiscal, para o Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás - PROTEGE 
GOIÁS (Lei nº 14.469/03, art. 9º, II e § 4º): 

 

III - incisos III, V, IX, XVIII, XX, XXIII, XXV, XXVIII, XXXI, XXXII, XXXIV e XXXV, todos do art. 11. 

(Redação conferida pelo Decreto nº 6.769 - vigência: 01.08.08 a 26.02.13)” 
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Bem de ver que o benefício do crédito outorgado, previsto no inciso 

III, do artigo 11, Anexo IX, foi concedido a partir de autorização prevista em lei estadual 
(Leis nºs  12.462/94, art. 1º, § 4º, II; e 13.194/97, art. 2º, II, “h”). Em suma, a utilização do 
citado dispositivo está condicionada ao pagamento de contribuição ao Fundo de Proteção 
Social do Estado de Goiás - PROTEGE GOIÁS, bem como à situação de adimplência do 
contribuinte com o ICMS relativo à obrigação tributária cujo pagamento deva ocorrer no 
mês correspondente ao uso do benefício. O Fisco acusa o contribuinte de não cumprir tais 
condições. Acosta ao lançamento uma série de documentos e levantamentos com o intuito 
de sustentar a acusação.  

Já os sujeitos passivos apenas arguem preliminar de cerceamento 
do direito de defesa, afirmando que o lançamento estaria eivado de vícios insanáveis, que 
impossibilitam o conhecimento da irregularidade apontada. Desde já rejeito a preliminar, 
pois o lançamento, conforme referi em linhas volvidas, encontra-se devidamente fundado 
em lei e documentação pertinente. O pedido de improcedência apresentado pela defesa 
não merece melhor sorte, posto que destituído de qualquer argumento.  

 
O Conselheiro João Divino de Brito arguiu, durante a sessão de 

julgamento, preliminar de exclusão do solidário da lide. Deixo de acolhê-la, no que fui 
vencedor por maioria de votos. A autuada é uma empresa individual de responsabilidade 
limitada, administrada pelo solidário, titular da referida empresa, conforme se verifica pela 
cópia do ato constitutivo, fls 32. Fica, portanto, caracterizada a responsabilidade solidária 
do administrador pelo pagamento dos débitos indicados no lançamento, inclusive com o 
seu patrimônio pessoal. 

 
Como se sabe, a pessoa jurídica é uma  ficção legal. Todos os seus 

atos se materializam pela ação dos seus administradores. Assim, é através de seus  
gerentes que a empresa atua no mundo comercial, financeiro, jurídico e econômico. A 
legislação tributária, e no presente caso nos referimos ao Código Tributário Estadual (Lei 
nº 11.651/1991), através do  art. 45, inciso XII, estabelece a regra  de que são 
solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na operação ou prestação as 
pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal, especialmente os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou 
prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem 
responsáveis.  

 
Com essas considerações, entendo que a indicação de LEONARDO 

SOUSA REZENDE como solidário atende ao disposto na legislação tributária , situação 
que impõe a sua manutenção  na lide. 

 
Isto posto, rejeito a preliminar de nulidade da peça básica, arguida 

pelos sujeitos passivos, por cerceamento do direito de defesa, rejeito a preliminar de 
exclusão do solidário da lide, arguida pelo Conselheiro João Divino de Brito e, no mérito, 
conheço do recurso e nego-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração.  
 

 
 

Sala das sessões, em 07 de julho de 2016. 
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EMENTA: Processual. Nulidade do auto de infração por 
cerceamento do direito de defesa. Rejeitada. Decisão unânime. 
Preliminar de exclusão do solidário da lide. Rejeitada. Decisão 
por maioria. ICMS. Utilização de benefício fiscal sem o 
cumprimento das condições previstas na legislação. Auto de 
infração procedente. Decisão unânime. 1. Quando não se aponta 
incorreção nos documentos que instruem o lançamento, ficando 
constatado que os mesmos  oferecem condições ao amplo 
exercício do direito de defesa, torna-se inevitável afastar  a 
preliminar de nulidade processual por cerceamento ao direito de 
defesa. 2. O titular da empresa individual de responsabilidade 
limitada atua como gerente da entidade, devendo, por 
conseguinte, responder solidariamente pelas obrigações 
tributárias relativamente à operação ou prestação decorrente 
dos atos que praticar, intervir ou pela omissão de que for 
responsável. 3. Quando o benefício fiscal for concedido sob 
condição e esta não for atendida, o contribuinte perde o direito 
ao benefício e fica obrigado ao pagamento do imposto acrescido 
das cominações legais cabíveis (artigo 86, Dec nº 4.852/1997). 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 04 de julho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito 
de defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Talita Pimenta Félix, Márcio 
Nogueira Pedra e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. Quanto ao mérito, também por votação 
unânime, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular 
que considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Talita Pimenta Félix, Márcio Nogueira Pedra e Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira. E, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão do solidário da lide, 
arguida pela Conselheira Talita Pimenta Félix. Foram vencedores os Conselheiros Márcio 
Nogueira Pedra e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. Vencida a Conselheira Talita Pimenta 
Félix. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Neste processo o Fisco acusa o contribuinte de realizar saídas de 
mercadorias, no período de 01/08/2012 a 31/12/2012, conforme relação anexa, com 
utilização indevida da redução de base de cálculo prevista no artigo 8º, inciso VIII, Anexo 
IX do Decreto 4.852/97, pois deixou de contribuir para o Protege-Goias nos meses de 
AGO/2012, OUT/2012 e DEZ/2012, bem como estava inadimplente com o ICMS relativo a 
obrigação tributária, nos meses de SET/2012, OUT/2012 e NOV/2012, cujo pagamento 
deveria ter ocorrido nos meses correspondentes à utilização do benefício. Por conta disto, 
está sendo exigido o imposto omitido, no valor de R$ 1.462.677,20 juntamente com a 
penalidade e acréscimos legais.  

 



 

A peça básica informa como infringidos os artigos 15 e 64 da Lei 
11.651/91 combinado com o artigo 86 do Decreto 4.852/97. Está sendo proposta a 
penalidade indicada no artigo 71, IV, “a” da Lei 11.651/91 com redação da Lei 
17.519/2011. Foi ainda indicado como solidário, nos termos do art. 45, XII da Lei 
11.651/91, o administrador LEONARDO SOUSA REZENDE. 

 
A  instrução processual, está composta por Nota Explicativa (fls.04 a 

05),  Auditoria Básica do ICMS, Relatório Analítico de Benefícios Condicionados, Relatório 
Sintético de Benefícios Condicionados e Mídia CD. 

 
Intimados, a autuada e o solidário, em peça conjunta, apresentaram 

impugnação. A ilustre Julgadora de primeira instância, após análise da defesa, decidiu 
pela procedência do lançamento.  

 
Inconformados com a decisão condenatória de primeira instância, 

autuada e solidário apresentaram recurso voluntário em que, inicialmente, arguem 
preliminar de nulidade do auto de infração por cerceamento ao direito de defesa. Alegam 
que o lançamento estaria eivado de vícios insanáveis, que impossibilitam o conhecimento 
da irregularidade apontada.  

 
Finalmente, os recorrentes pedem a improcedência do auto de 

infração.  
 
É o relatório.  
 
 

VOTO 
 
 
A legislação que rege a matéria está prevista no Anexo IX do RCTE, 

com a seguinte dicção :  
 

“Art. 1º Os benefícios fiscais, a que se referem os arts. 83 e 84 deste 

regulamento, são disciplinados pelas normas contidas neste anexo. 

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO § 1º DO ART. 1º PELO ART. 1º DO DECRETO Nº 6.769, DE 
30.07.08 – - VIGÊNCIA: 01.08.08. 

§ 1º A utilização dos benefícios fiscais previstos neste anexo, cuja 
concessão tenha sido autorizada por lei estadual, fica condicionada a que o 
sujeito passivo: 

I - esteja adimplente com o ICMS relativo à obrigação tributária cujo 
pagamento deva ocorrer no mês correspondente à referida utilização; 

 

§ 3º A utilização dos benefícios fiscais contidos nos seguintes 
dispositivos deste Anexo é condicionada a que o contribuinte contribua com 
o valor correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) aplicado 
sobre o montante da diferença entre o valor do imposto calculado com 
aplicação da tributação integral e o calculado com utilização de benefício 
fiscal, para o Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás - PROTEGE 
GOIÁS (Lei nº 14.469/03, art. 9º, II e § 4º): 

 

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO II DO § 3º DO ART. 1º PELO ART. 1º DO DECRETO 
Nº 6.769, DE 30.07.08 - VIGÊNCIA: 01.08.08. 
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II - incisos VIII, XII, XIII, XXIII, XXVII e XXIX, todos do art. 8º;” 

 
 
Bem de ver que o benefício da redução de base de cálculo, previsto 

no inciso VIII, do artigo 8º, Anexo IX, foi concedido a partir de autorização prevista em lei 
estadual (Lei nº  12.462/94, art. 1º). Em suma, a utilização do citado dispositivo está 
condicionada ao pagamento de contribuição ao Fundo de Proteção Social do Estado de 
Goiás - PROTEGE GOIÁS, bem como à situação de adimplência do contribuinte com o 
ICMS relativo à obrigação tributária cujo pagamento deva ocorrer no mês correspondente 
ao uso do benefício. O Fisco acusa o contribuinte de não cumprir tais condições. Acosta 
ao lançamento uma série de documentos e levantamentos com o intuito de sustentar a 
acusação.  

Já os sujeitos passivos apenas arguem preliminar de cerceamento 
do direito de defesa, afirmando que o lançamento estaria eivado de vícios insanáveis, que 
impossibilitam o conhecimento da irregularidade apontada. Desde já rejeito a preliminar, 
pois o lançamento, conforme referi em linhas volvidas, encontra-se devidamente fundado 
em lei e documentação pertinente. O pedido de improcedência apresentado pela defesa 
não merece melhor sorte, posto que destituído de qualquer argumento.  

 
A Conselheira Talita Pimenta Félix arguiu, durante a sessão de 

julgamento, preliminar de exclusão do solidário da lide. Deixo de acolhê-la, no que fui 
vencedor por maioria de votos. A autuada é uma empresa individual de responsabilidade 
limitada, administrada pelo solidário, titular da referida empresa, conforme se verifica pela 
cópia do ato constitutivo, fls 34. Fica, portanto, caracterizada a responsabilidade solidária 
do administrador pelo pagamento dos débitos indicados no lançamento, inclusive com o 
seu patrimônio pessoal. 

 
Como se sabe, a pessoa jurídica é uma  ficção legal. Todos os seus 

atos se materializam pela ação dos seus administradores. Assim, é através de seus  
gerentes que a empresa atua no mundo comercial, financeiro, jurídico e econômico. A 
legislação tributária, e no presente caso nos referimos ao Código Tributário Estadual (Lei 
nº 11.651/1991), através do  art. 45, inciso XII, estabelece a regra  de que são 
solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na operação ou prestação as 
pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal, especialmente os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou 
prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem 
responsáveis.  

 
Com essas considerações, entendo que a indicação de LEONARDO 

SOUSA REZENDE como solidário atende ao disposto na legislação tributária , situação 
que impõe a sua manutenção  na lide. 

 
Isto posto, rejeito a preliminar de nulidade da peça básica, arguida 

pelos sujeitos passivos, por cerceamento do direito de defesa, rejeito a preliminar de 
exclusão do solidário da lide, arguida pela Conselheira Talita Pimenta Félix e, no mérito, 
conheço do recurso e nego-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração.  

 
 
 

Sala das sessões, em 07 de julho de 2016. 
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Matéria: Não incidência e benefícios fiscais (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01061/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: ICMS. Substituição Tributária. Sociedade anônima de 
economia mista. Sem privilégios fiscais. Isenção. Necessidade 
de TARE. Procedente. Decisão por maioria. 
 
I – Sociedade de economia mista não goza de privilégios fiscais 
não extensivos às demais empresas privadas. 
 
II – Para fruir da isenção do ICMS – ST prevista no artigo 6.º, 
inciso X, do Anexo IX, do RCTE, é necessário firmar TARE com a 
SEFAZ-GO. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 03 
de novembro de 2015, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda 
Pública para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para reformar a decisão cameral e 
considerar procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Lidilone Polizeli Bento, José Paixão de Oliveira Gomes, Marlene 
Maria da Silva Ruguê Bernardes, Victor Augusto de Faria Morato, Washington Luis Freire 
de Oliveira, Antônio Martins da Silva e o Sr. Presidente, Conselheiro Heli José da Silva, 
que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros Rickardo de Souza Santos 
Mariano, Talita Pimenta Félix, João Divino de Brito, Nivaldo José Mendes, Masayuki 
Missao, Cláudio Henrique de Oliveira e Alcedino Gomes Barbosa, que votaram 
conhecendo do recurso, negando-lhe provimento para manter a decisão cameral que 
considerou improcedente o auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito  passivo que deixou de 
pagar no prazo legal o ICMS substituição tributária pelas operações posteriores, 
consignado nos DARE´s e NF´s, referente à aquisição de mercadorias provenientes de 
outra unidade da federação e, em consequência, deverá recolher o imposto no valor de R$ 
3.885,13 (três mil oitocentos e oitenta e cinco reais e treze centavos) mais as cominações 
legais. 

 
Para instrução processual, juntou-se aos autos extrato do Sistema de 

Processamento de Dados de Grande Porte da Secretaria da Fazenda que discrimina uma 
nota fiscal, com o valor do tributo, número e data de emissão da nota fiscal respectiva, 
número do DARE gerado no posto fiscal e data de vencimento deste. 

 
A previsão legal consta do Código Tributário Estadual em seus 

artigos. 51, § 3º, e 63 c/c art. 32, §1º, anexo VIII, do Decreto 4.852/97, e art. 5º da IN 
428/00-GSF. A penalidade está prevista no art. 71, inciso III, alínea "a", do mesmo código. 

 
Após ser devidamente intimada a autuada apresenta impugnação em 

Primeira Instância onde alega que tem por objeto, conforme o art. 4º de seu estatuto, a 
"produção, industrialização, comercialização, ..., de produtos químicos, farmacêuticos,...", 
etc., e que a filial autuada, denominada farmácia da Iquego, tem por CNAE Fiscal o 



 

"Comércio varejista de produtos farmacêuticos , sem manipulação de fórmulas", e que o 
art. 6º, inciso X, do Anexo IX, do RCTE, confere isenção do ICMS para as operações com 
produtos farmacêuticos distribuídos por farmácias integrantes do Programa Farmácia 
Popular do Brasil. Assim, no presente caso, não há que se falar em pagamento de ICMS 
substituição tributária porque as operações de venda efetuadas pela impugnante são 
isentas do ICMS. Requer o cancelamento do auto de infração "fls. 07 a 12". 

 
O julgamento foi convertido em diligência à Delegacia Regional de 

Fiscalização de Goiânia para que fosse feita a juntada de cópia da nota fiscal a que se 
refere o auto de infração "fls. 21". 

 
Após atendido o solicitado, o julgador singular, por meio da Sentença 

nº 6242/09 - JULP, conheceu da impugnação e negou-lhe provimento, decidindo pela 
procedência da pretensão inicial do Fisco "fls. 26 a 28", em sua fundamentação afirmou 
que: 

 
 
A alegação do sujeito passivo de que as mercadorias gozariam de 

isenção na saída posterior, não pode prosperar, vez que o mesmo não celebrou o TARE 
com a SEFAZ, única maneira de ficar livre do pagamento do ICMS retenção na fonte. 

 
 
Lavrada a intimação, a autuada apresenta Recurso Voluntário onde 

reitera os argumentos anteriores e requer a improcedência do auto de infração "fls. 32 a 
37". 

 
O sujeito passivo anexa aos autos documentos de "fls. 38 a 66". 
 
A quarta câmara do CAT, através do acórdão 2073/2011 "fls. 67 a 

70", decidiu reformar a sentença singular para considerar improcedente o auto de infração. 
Em sua fundamentação afirmou que: 

 
O exigido pela fiscalização no lançamento tributário não atinge o 

objetivo final do lançamento do crédito, pois a operação se fez entre empresas 
pertencente ao grupo empresarial, e portanto ocorreu de acordo coma legalidade fiscal 
estabelecida por uma disposição legal, citada por ele.  

 
 
A fazenda pública apresentou recurso ao conselho pleno de "fls. 72 a 

73", alegando que a decisão supracitada necessita ser reformada por revelar-se contrária 
à disposição expressa da legislação tributária estadual.  

 
Afirma ainda que a alegação do sujeito passivo de que as 

mercadorias gozariam de isenção na saída posterior, não pode prosperar, vez que o 
mesmo não celebrou o TARE com a SEFAZ, única maneira de ficar livre do pagamento do 
ICMS retenção na fonte. 

 
Ao final pede pela manutenção da decisão cameral, para julgar 

procedente o presente auto de infração. 
 
O sujeito passivo apresenta contradita ao recurso supracitado "fls. 76 

a 81", reiterando seus argumentos anteriores, e reforçando que a referida isenção está 
claramente exposta pela legislação pertinente. 



 

 
Ao final pede pela improcedência do lançamento. 
 
Relatados, passo ao voto. 

 
  

                             V O T O 
              
Cuida-se de julgamento de recurso da Fazenda Pública cujo escopo 

é a reforma de decisão cameral que considerou improcedente lançamento que exigia 
ICMS Substituição Tributária pelas Operações Posteriores fundada na isenção, conforme 
artigo 6.º, inciso X, do Anexo IX, do RCTE.  

 
Ocorre que a empresa autuada, nos termos do seu próprio estatuto 

social, é uma sociedade anônima de economia mista, regida pelo direito privado. 
 
É cediço que este tipo de sociedade empresária, embora tenha o 

controle finalístico da Secretaria de Estado ou do Ministério da sua área de atuação, atua 
no mercado sem privilégio tributário distinto das demais empresas privadas. 

 
Vejamos a CF/88 a respeito do assunto. Verbis: 
 

Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica 
pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante 
interesse coletivo, conforme definidos em lei. 

§ 1º A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de 
economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica de 
produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo 
sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

I - sua função social e formas de fiscalização pelo Estado e pela sociedade; 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

II - a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto 
aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários; (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

III - licitação e contratação de obras, serviços, compras e alienações, observados 
os princípios da administração pública; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, 
de 1998) 

IV - a constituição e o funcionamento dos conselhos de administração e fiscal, com 
a participação de acionistas minoritários; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
19, de 1998) 

V - os mandatos, a avaliação de desempenho e a responsabilidade dos 
administradores.(Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

§ 2º As empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão 
gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado. 

 

Relativamente ao lançamento, verifica-se que a autuada faria jus à 
isenção do artigo 6.º, inciso X, do Anexo IX, do RCTE, caso cumulativamente houvesse 
firmado Termo de Acordo de Regime Especial com a SEFAZ-GO, pelo qual ficasse 
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dispensado do pagamento antecipado do ICMS – Substituição Tributária pelas Operações 
Posteriores. Verbis: 

X - a saída de produto farmacêutico, quando a operação for realizada entre órgãos 
ou entidades, inclusive fundações, da Administração Pública Federal, Estadual ou 
Municipal, direta ou indireta, estendendo-se o benefício à saída realizada pelos 
referidos órgãos ou entidades para o consumidor final, desde que efetuada por 
preço não superior ao custo do produto (Convênio ICM 40/75); (destacamos). 

 

Da INSTRUÇÃO NORMATIVA n.º 428/00 – GSF que, dentre outras, 
fixa prazo de pagamento do ICMS devido por substituição tributária na aquisição, 
dessume-se que a obrigação somente fica excluída se o contribuinte firmar TARE neste 
sentido com a SEFAZ. Verbis:  

Art. 6º O disposto nesta instrução não se aplica a contribuinte signatário de 
termo de acordo de regime especial - TARE -, que lhe atribua a condição de 
substituto tributário ou que disponha sobre prazo especial para pagamento 
do imposto pela entrada de mercadoria proveniente de outra unidade da 
Federação ou do exterior e sujeita a substituição tributária pela operação 
posterior. 

 
Como não firmou o TARE, obriga-se ao pagamento do ICMS-ST, 

pois não há meio de provar de modo antecipado que o medicamento efetivamente será 
vendido por preço não superior ao custo do produto. 

 
Por todo o exposto, o PLENO deste CAT, decide, por maioria de 

votos, conhecer do Recurso da Fazenda Pública e dar-lhe provimento, no sentido de 
reformar a decisão cameral, e considerar procedente o auto de infração.  

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 12 de julho de 2016. 
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Matéria: Não incidência e benefícios fiscais (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01086/16 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade da peça básica 
por insegurança na determinação da infração e por cerceamento 
ao direito de defesa. Rejeitadas. Preliminar de exclusão do 
sujeito passivo solidário da lide. Rejeitado. ICMS. Utilização 
indevida de benefício fiscal. Sujeito passivo optante pelo 
Simples Nacional Omissão no recolhimento do imposto. 
Procedente. 
 
1. A ausência de afronta à previsão do art. 20 da Lei nº 
16.469/2009 impõe a rejeição das preliminares de nulidade da 
peça básica, arguidas pelas partes que se sentirem 
prejudicadas, e oportuniza a continuidade do processo para que 
o mérito da ação seja apreciado e julgado pela autoridade 
administrativa competente; 
 
2. A identificação do sujeito passivo solidário na lide se faz de 
acordo com a responsabilidade de cada sócio da pessoa jurídica 
e o cometimento de omissão no recolhimento do imposto 
estadual, quando a gerência da empresa é de competência dos 
sócios, estes são mantidos na relação processual, conforme 
determinação do art. 45, inciso XII da Lei nº 11.651/91;  
 
3. A decisão proferida pela Primeira Instância se confirma no 
julgamento proferido na Câmara Julgadora do Conselho 
Administrativo Tributário, quando o sujeito passivo deixar de 
instruir a peça defensória com contraprovas substanciais e com 
poderes para modificar o constituído pela parte de direito. 
Portanto, o auto de infração é declarado procedente nesta fase 
de decisão cameral do procedimento administrativo tributário. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 16 de junho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por 
insegurança na determinação da infração e a segunda, rejeitar a preliminar de exclusão 
dos solidários da lide, arguida pelo sujeito passivo, sendo a terceira, por cerceamento do 
direito de defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, 
Lidilone Polizeli Bento e Heli José da Silva.  Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, 
conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Nivaldo Carvelo Carvalho, Lidilone Polizeli Bento e Heli José da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu o pagamento 
do ICMS na importância de R$ 34.648,63, no período de 01/01/2012 a 31/07/2012, em 
virtude de ter sido enquadrada e se utilizado indevidamente dos benefícios e da 



 

sistemática de apuração de tributos do regime diferenciado do Simples Nacional, quando 
de fato deveria se sujeitar às normas gerais de tributação, conforme detalham documentos 
e planilhas anexas.  

 
A autoridade lançadora indica como infringida as disposições dos 

artigos 56, I e 64 do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) combinado com 
os artigos 29, IV, Art. 32 da LC 123/2006 e Art. 76, da Resolução CGSN n° 94/2011. 
Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, III, "a" do CTE, com redação da 
Lei nº 11750/1992. 

 
Tem-se como sujeito passivo solidário, Antônio Valentino de Souza e 

Maria Aparecida Lage de Souza, nos termos do artigo 45, inciso XII da Lei 11.651/91. 
 
O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: termo 

de registro de início de fiscalização, procuração, requerimento de empresário, documento 
da delegacia regional de fiscalização de Anápolis, cópia processo n° 201100004048148, 
SARE – histórico dos pagamentos, apuração dos saldos do ICMS a recolher nos meses 
de janeiro a julho de 2012, relação das notas fiscais recebidas pela empresa nos meses 
de janeiro a julho de 2012 relacionadas nas folhas representativas do livro registro de 
entradas, CD, nota fiscal, registro de saídas e registro de entradas "fls. 8 a 156". 

 
Os sujeitos passivos são intimados a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de "fls. 157 a 162". 
 
Em sua impugnação, "fls. 167 a 188", os sujeitos passivos alegam 

que "a ora impugnante pagou regularmente os impostos devidos a época e, por tal razão, 
inexistia pendencia de débitos inscritos em dívida ativa; tanto é que segue a Certidão 
Negativa de Débitos, em anexo. Tal fato corrobora para aplicação do benefício fiscal, o 
qual restou obstado autuação ao aplicar alíquotas de 17% e 12%". Defendem que "apesar 
das provas colhidas pela autoridade administrativa não restou comprovado que a pessoa 
tida como administradora era, de fato, quem lidava com os afazeres da peticionária". 
Argumentam que "a multa deve ser anulada, pois tem, em si, uma nítida essência 
confiscatória". Citam doutrina para informar que deve ser retirada da autuação o nome dos 
impugnantes, mantendo apenas a empresa. Ao final, requer que o auto de infração seja 
julgado improcedente.  

 
O sujeito passivo anexa os seguintes documentos: procuração, cópia 

documentação pessoal e certidão de debito inscrito em dívida ativa – negativa "fls. 189 a 
198". 

 
Mediante Despacho nº 296/2013 – JULP, "fls. 200 e 201", o julgador 

singular determina encaminhar os autos à Delegacia Fiscal de Anápolis para que seu 
titular determine a realização de diligência com proposito de avaliar a possibilidade de 
refazer o levantamento nos termos da legislação em vigor. 

 
Em resposta, foi elaborado o Relatório Diligencial de "fls. 202 e 205", 

por meio do qual a autoridade fiscal revisora informa que foi realizado a exclusão do 
montante do ICMS Simples Nacional anteriormente pago, que havia sido considerado para 
efeito de determinação do valor do ICMS normal a recolher. Para efeito de analise, 
juntaram aos autos, novos demonstrativos e elaboraram, em atenção o que expõe o §3° 
do artigo 8° da Lei 16.469/2009, planilha "Detalhamento do Crédito Tributário", na qual 
listaram as datas de início e fim para efeito de cálculo e o valor do ICMS omitido em cada 
mês. Deste modo, o montante do imposto a ser exigido na presente autuação deve ser 



 

alterado para R$ 61.358.78, o qual deverá ser acrescido da multa prevista no auto de 
infração e demais acréscimos legais. 

 
Os sujeitos passivos são intimados conforme '"fls. 206 a 211". 
 
Pela sentença nº 1912/2015 JULP, "fls. 213 a 224" o julgador 

singular decide pela procedência do auto de infração. Em sua fundamentação afirma que 
deixa de acolher a pretensão da parte passiva de ver declarada, na fase administrativa, a 
inconstitucionalidade da lei que define a penalidade ou mesmo a sua redução no caso em 
questão a um novo patamar de 2%, taxando-a de confiscatória, por absoluta falta de 
previsão legal. Entende ser correta a inclusão de todos os solidários na lide, razão porque 
não acolhe o pedido para sua exclusão da lide. Entende estar devidamente resolvida a 
questão do desenquadramento e que posteriormente originou esta autuação exigindo a 
complementação do ICMS devido. Sustenta que "o primeiro valor apurado pela 
fiscalização, nos demonstrativos, às folhas 078, com base na Auditoria Básica do ICMS, 
às folhas 079/094, no valor originário do ICMS de R$ 34.648,63 que deve prevalecer nesta 
autuação". Conclui que a Fiscalização, por meio dos documentos juntados ao feito, 
demonstra, de forma irrefutável, o valor do ICMS devido R$ 34.648,63, depois de 
compensado todos os valores do ICMS pagos em DASN no período da autuação, dessa 
forma, como até agora não houve o acolhimento do imposto realmente devido mantém na 
íntegra esta autuação. Verifica que a impugnante não conseguiu descaracterizar a 
infração tributária descrita nos autos e ainda tem contra si o fato de que levou clara e 
nítida vantagem no negócio, ou seja, deixou de pagar imposto no valor acima apurado.  

 
Os sujeitos passivos são intimados a pagar a quantia exigida ou 

apresentar Recurso Voluntário, conforme documentos de "fls. 226 a 234".  
 
Os sujeitos passivos apresentam Recurso Voluntário, "fls. 236 a 

260", alegando nulidade do lançamento pelo cerceamento de defesa devido a insegurança 
na determinação da infração. Sustentam que "a ora impugnante pagou regularmente os 
impostos devidos a época e, por tal razão, inexistia pendencia de débitos inscritos em 
dívida ativa; tanto é que segue a Certidão Negativa de Débitos, em anexo. Tal fato 
corrobora para aplicação do benefício fiscal, o qual restou obstado autuação ao aplicar 
alíquotas de 17% e 12%". Defendem que "apesar das provas colhidas pela autoridade 
administrativa não restou comprovado que a pessoa tida como administradora era, de fato, 
quem lidava com os afazeres da peticionária". Argumentam que "a multa deve ser 
anulada, pois tem, em si, uma nítida essência confiscatória". Citam doutrina para informar 
que deve ser retirada da autuação o nome dos impugnantes, mantendo apenas a 
empresa. Ao final, requer que o auto de infração seja julgado improcedente. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
 
Rejeito as preliminares da nulidade da peça básica, arguidas pela 

autuada, por insegurança na determinação de infração e por cerceamento ao direito de 
defesa, com o entendimento de que as autoridades lançadoras agiram de acordo com as 
normas processuais, instruíram corretamente o seu trabalho e, no momento do 
cumprimento da sua tarefa funcional, nenhum outro incidente de nulidade foi apontado no 
curso do trabalho de auditagem. Considero que o resultado apresentado para a instrução 
do lançamento de ofício está correto, os dados numéricos foram catalogados das 
escriturações fiscais efetivadas pelo próprio contribuinte, foi elaborado de acordo com as 



 

regras procedimentais vigentes, de forma que o julgamento do mérito da autuação tem 
seguimento normal para a decisão da tese contida no recurso apresentado pelo autuado. 

 
Diante destas evidências, as preliminares de nulidade da peça 

básica, arguidas pela autuada, por insegurança na determinação da infração e por 
cerceamento ao direito de defesa, por votação não unânime, foram rejeitadas. 

 
Rejeito a preliminar de exclusão dos sujeitos passivos solidários da 

lide, identificados nos documentos de fl. 07 e 08, visto que a responsabilidade pelo 
cumprimento da obrigação tributária exigida na peça basilar é cabida aos titulares da 
empresa autuada. 

  
Com isto, vejo que a indicação dos sujeitos passivos solidários para 

esta exigência tributária, neste caso, em separado, prospera porque eles tinham a 
atribuição de gerenciadores da atividade comercial executada pela pessoa jurídica 
autuada, além do que é pacífico que, sobre a diferença de imposto omitido, as pessoas 
dos sócios tiveram interesse comum na situação constitutiva do fato gerador da obrigação 
tributária. 

  
A constatação de que eles concorreram para a prática do ato fiscal 

ilícito causador do lançamento tributário ora em discussão, atinge o ensinamento do art. 
45, inciso XII da Lei nº 11.651/91 - CTE não abriga a indicação dos acionistas 
controladores, dos diretores, gerentes, administradores ou representantes da pessoa 
jurídica, relativamente sobre a operação ou prestação decorrente dos atos que praticarem, 
intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis para responderem pelo crédito 
tributário constituído por meio do lançamento de ofício, motivo pelo qual eles ficam 
mantidos na relação processual. 

  
Para ilustrar este voto, transcrevo a regra do art. 45, inciso XII da Lei 

nº 11.651/91, conforme segue: 
 
Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse 
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação 
principal, especialmente: 
 [...] 
  
 XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, 
gerentes, administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis. 

  
Na tese do voto que compôs os parágrafos volvidos, deixei claro que 

as pessoas indicadas para responderem solidariamente pelo crédito tributário tiveram 
interesse teve na situação constitutiva do fato gerador da obrigação tributária identificada 
pela fiscalização. Concluí que eles são os proprietários da empresa e com perfeita ligação 
direta com a atividade comercial do estabelecimento, com a interferência direta sobre a 
forma de comercialização e, naturalmente, o desenvolvimento da atividade mercantil é 
exercitada em conjunto e com a intervenção dos sócios. 

 
O exame realizado sobre esta indicação me mostra que a prática do 

ato fiscal ilícito gerou prejuízo financeiro à Conta do Tesouro Estadual o que assegura a 



 

imputação da obrigação para responderem pelo crédito tributário constituído por meio de 
lançamento tributário. 

 
Com este convencimento de voto, rejeito a preliminar de exclusão 

dos polos passivos solidários da lide. 
 
Do estudo do mérito, concluí que a constituição do crédito tributário 

adveio da afirmação de que o contribuinte omitiu receita de comercialização de 
mercadoria, que apurada mediante a constatação de que o autuado, no período em que 
era enquadrado no Simples Nacional, ele utilizou indevidamente de benefícios fiscais e da 
forma de apuração do imposto devido pelo regime diferenciado do Simples Nacional. Na 
realidade, o balanceamento da Conta do ICMS para apuração do imposto deveria ser de 
acordo com as normas gerais de tributação, as quais não foram adotadas pela empresa, 
conforme descreve a fiscalização no auto de infração. 

 
 Com o suporte dos arts. 29, inciso IV e 32 da Lei Complementar nº 

123/2006, das regras da Lei nº 11.651/91, do art. 76 da Resolução nº 94/2011-CGSN – 
Comitê Gestor do Simples Nacional e, em especial, pelo fato de o sujeito passivo ter sido 
desenquadrado do programa de recolhimento de tributo pelo Simples Nacional, a 
fiscalização constituiu o crédito tributário de direito do sujeito ativo, cujo fato gerador da 
obrigação tributária está identificado no campo específico do auto de infração. 

 
A Lei Complementar nº 123/2006 instituiu o Estatuto Nacional da 

Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, optante pelo Simples Nacional, sem ferir 
o princípio constitucional da competência tributária das unidades federativas, abarcou 
essas empresas no âmbito do território brasileiro e passou a definir questões omissas com 
a exigência do tributo não cumulativo, proposição de penalidade, aplicação  de redução 
punitiva, benefícios fiscais e outros assuntos de interesses das partes, ou seja dos sujeitos 
ativo e passivo. 

 
Portanto, a legalidade dessas normas nacionais tem a sua primazia 

sobre a legislação tributária estadual, quando o contribuinte for Microempresa e Empresa 
de Pequeno Porte, optante pelo Simples Nacional, razão por que, em respeito ao princípio 
da legalidade do tratamento igual aos iguais, não se discute a aplicação de preceitos 
legais aos contribuintes brasileiros que se encontrem em condições iguais e diferente aos 
diferentes.  

 
Preservou, ainda, os preceitos legais relativos à competência 

tributária, ao deixar para os Estados brasileiros o legado da ação fiscal para a busca de 
possível receita omissa. Assim, a fiscalização estadual, ao executar a sua tarefa funcional 
por meio dos trabalhos de auditagem, no caso de existência de omissão no recolhimento 
do tributo estadual, exige o valor do imposto omitido do sujeito passivo e, se for o caso, 
com os acréscimos legais previstos na legislação nacional, assim como os benefícios 
fiscais.  

 
As exposições registradas nos parágrafos anteriores mostram que a 

fiscalização executou a sua tarefa funcional de acordo com a legislação aplicável às 
empresas optantes pelo Simples Nacional, sem macular o resultado do seu trabalho, o 
que garantiu a continuidade do processo à fase posterior, ou seja, à decisiva do 
lançamento do crédito tributário. 

 
Pelo exposto, decido rejeitar as preliminares de nulidade da peça 

básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por insegurança na determinação da 



 

infração e a segunda, por cerceamento do direito de defesa. Rejeitar a preliminar de 
exclusão dos solidários da lide, arguida pelo sujeito passivo. Quanto ao mérito, conhecer 
do Recurso Voluntário, negar-lhe provimento para manter a decisão proferida pela 
Primeira Instância, que considerou procedente o auto de infração.  

 
 

Sala das sessões, em 15 de julho de 2016. 
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Matéria: Não incidência e benefícios fiscais (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01170/16 
 
Relator: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 

 
EMENTA: RECURSO VOLUNTÁRIO. ICMS. PEDIDO DE 
EXCLUSÃO DA LIDE. REJEITADO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE 
BENEFÍCIO FISCAL. OPERAÇÃO SIMULADA. MANUTENÇÃO DA 
SENTENÇA SINGULAR. PROCEDÊNCIA PARCIAL.  
1. Extrai-se dos autos que a empresa LIBRELATO 
IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA promoveu venda de 
semirreboques em nome de EDVANDRO DA SILVA sem 
verificar, entretanto, a regularidade fiscal e a veracidade das 
informações do suposto adquirente, que já detinha inscrição de 
produtor baixada desde 03/01/08. 
2.  A ser realizar operações tais quais as que aqui se 
apresentam, é elementar que o preço oferecido ao mercado 
tende a ser predatório à concorrência. Se tal prática se torna 
sistemática, pode, de fato, levar os demais comerciantes que 
operem com produtos semelhantes à inviabilidade do negócio, 
uma vez que a formação de seu custo contém o valor do ICMS 
devido a título de diferencial de alíquotas. 
3. Não se concebe a responsabilidade insculpida no art. 45 do 
CTE se lhe for retirado o teor infracional das condutas ali 
descritas. A imputação, com efeito, é superveniente, e alcança 
somente o terceiro que originariamente não estaria obrigado ao 
pagamento do imposto, sendo-lhe atribuída a responsabilidade 
diante de alguma conduta ilícita (ação ou omissão) da qual haja 
decorrido, em relação de causa-efeito, falta de pagamento do 
imposto. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 16 de junho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de exclusão do sujeito passivo solidário LIBRELATO IMPLEMENTOS 
AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS LTDA da lide e exclusão da multa, arguida por ela 
mesma. Participaram do julgamento os Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato, 
Mauricio Ribeiro de Paiva, Mário de Oliveira Andrade, Edson Abrão da Silva, Aldeci de 
Souza Flor e Rickardo de Souza Santos Mariano. Quanto ao mérito, também, por votação 
unânime, conhecer do recurso,negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular 
que considerou parcialmente procedente o auto de infração.  Participaram do julgamento 
os Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato, Mauricio Ribeiro de Paiva, Mário de 
Oliveira Andrade, Edson Abrão da Silva, Aldeci de Souza Flor e Rickardo de Souza Santos 
Mariano. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Nestes autos, o Fisco acusa o sujeito passivo de haver 
comercializado, neste Estado, um veículo semirreboque basculante, constante da nota 
fiscal nº 21917, emitida em 04/02/09 por LIBRELATO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E 
RODOVIÁRIOS LTDA, em operação na qual se valeu da condição de produtor rural, cuja 



 

inscrição teria sido obtida por meio de fraude. A operação fora, pela fiscalização, 
considerada inidônea.  

A infração foi capitulada nos arts. 11; 13, I; 19, VII, “b”; 27, II, “g”; 44 
e 45, XIII, todos do CTE-GO. A penalidade, por seu turno, é a que consta do art. 71, III, 
“a”’ do mesmo diploma legal.  

Aufere-se ICMS no valor originário de R$ 8.925,00, referente a fato 
gerador ocorrido em 04/02/09. O auto de infração foi lavrado em 22/02/13. 

 

Na condição de coobrigado, fora nomeado RODONATTI 
IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA, com fundamento no art. 45, XIII do CTE. Informa 
o fisco, a empresa coobrigada, representante da indústria dos semirreboques, realizou 
pedido em 28/01/09, em nome do Sr. TARCÍSIO VALADARES OLIVEIRA, mas confirma 
que, na verdade, o bem se destinava a EDVANDRO DA SILVA FERREIRA.  

De igual forma, TARCISO VALADARES DE OLIVEIRA fora 
nomeado solidário, nos termos do art. 46, VI, §2º do CTE, por ter sido o autor do pedido de 
compra do veículo, em 28/01/09. O veículo fora, logo a seguir, transferido para a empresa 
MADEIREIRA VENCEDORA E TRANSP. ROD. DE CARGAS LTDA, da qual o mesmo era 
sócio administrador. Aduz o fisco que este coobrigado foi o verdadeiro adquirente do 
veículo semirreboque. 

Também fora arrolado REGINALDO REGIS BENATI, com 
fundamento no art. 45, XII do CTE, em virtude de ser o sócio administrador da empresa 
RODONATI IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA.  

Na condição de solidário, também consta a empresa LIBRELATO 
IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS LTDA, com fundamento no art. 45, XII 
do CTE, por haver sido a empresa fabricante do veículo, destinado ao Sr. EDVANDO DA 
SILVA.  

A instrução processual fazendária é composta dos seguintes 
documentos: 

1) Nota fiscal fatura nº 021917, de 04/02/09, emitida pela 
LIBRELATO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS 
LTDA em nome de EDVANDRO DA SILVA FERREIRA, este 
último na condição de produtor rural; 

2) Pedido nº 11, emitido pela RODONATTI IMPLEMENTOS 
RODOVIÁRIOS LTDA, em nome de TARCISO VALADARES, em 
28/01/09; 

3) Confirmação de pedido código PV7119, emitida pela LIBRELATO 
–IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA em nome de EDVANDRO 
DA SILVA FERREIRA; 

4) Termo de declaração, firmado pelo sócio-gerente REGINALDO 
REGIS BENATI, em nome da RODONATTI IMPLEMENTOS 
RODOVIÁRIOS LTDA, acerca da venda realizada a EDVANDRO 
DA SILVA.  

5) Cópias de cheques recebidos pela RODONATTI, quanto ao 
pedido PV7119, tendo como sacados a MADEIREIRA 
VENCEDORA LTDA, FCMM PARA CONSTRUÇÃO LTDA e 
RODONATTI IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA 

6) Extrato de consulta ao DETRAN, no qual consta a propriedade do 
veículo em nome de MADEIREIRA VENCEDORA E TRANSP. 



 

ROD. DE CARGAS LTDA, desde 04/03/09, cujo proprietário 
anterior teria sido o Sr. EDVANDRO; 

7) Jurisprudência sobre a matéria.  

 

Os Srs. EDVANDRO e REGINALDO, não encontrados no endereço 
declarado, foram intimados por via editalícia. A intimação do Sr. TARCISO, por sua vez, se 
dera regularmente, via AR, em 18/04/13. Sob a mesma modalidade, ocorrera a intimação 
da empresa RODONATTI IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA, em 24/04/13, e 
LIBRELATO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA, em 25/04/13. 

 

A empresa RODONATTI IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS 
RODOVIÁRIOS LTDA compareceu em fase singular. Solicitou, em suma, a exclusão de 
sua responsabilidade por não haver agido com conduta culposa na situação que ensejou o 
presente lançamento. De igual forma, LIBRELATO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E 
RODOVIÁRIOS LTDA apresentou impugnação, solicitando sua exclusão da lide e 
improcedência do feito.  

Os Srs. EDVANDRO, REGINALDO e TARCISO foram declarados 
revéis nos autos.  

Os autos foram submetidos a julgamento singular, conforme 
sentença às fls. 80/ 89, na qual se conheceu da impugnação e se lhe deu parcial 
provimento para julgar parcialmente procedente o lançamento, no valor originário de ICMS 
de R$ 5.250,00. Os coobrigados foram mantidos na lide.  

Houve concordância da Representação Fazendária quanto ao teor 
do decisum.  

A empresa RODONATTI IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA fora 
intimada da decisão em 02/02/16, via Domicílio Tributário Eletrônico –Dte. De igual forma, 
REGINALDO REGIS BENATI e TARCISO VALADARES DE OLIVEIRA, ambos em 
01/02/16. A empresa LIBRELATO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA fora intimada sob a 
mesma modalidade, em 05/02/16. 

Não encontrado, EDVANDRO DA SILVA fora intimado por edital, em 
1/04/16. 

Em recurso voluntário, a recorrente LIBRELATO IMPLEMENTOS 
AGRÍCOLAS LTDA assevera o seguinte: 

1) A recorrente não pode ser responsabilizada por fatos que 
ocorreram posteriormente ao negócio celebrado. A transferência 
posterior do veículo não é de sua responsabilidade. Cita 
jurisprudência acerca do art. 124 do CTN.  

2) A emissão da nota fiscal em nome do produtor rural foi realizada 
conforme solicitação do adquirente, cabendo à RODONATTI 
vender o implemento para quem o adquirir. Aduz que a boa-fé, 
conforme preceitua o art. 422 do Código Civil, é o que norteia as 
relações comerciais. 

3) Afirma que o solidário nos autos, nos termos do art. 45, II do CTE, 
deveria ser o Sr. TARCISO, o qual não teria sido arrolado nos 
autos.  

4) Conforme art. 136 do CTN, reputa não passível de cobrança o 
valor da multa, pelo que solicita a sua exclusão, a título de pedido 
sucessivo.  



 

Pede, ao final, a improcedência do lançamento fiscal. 

 

É o relatório.  

 
V O T O 

 

O dispositivo legal sob o qual se imputou responsabilidade à 
recorrente é o art. 45 do CTE, especificamente no que toca ao “interesse comum” aferido 
na infração discriminada na inicial.  

O benefício fiscal a que se refere a inicial é a isenção conferida nas 
aquisições de ativo imobilizado realizadas por produtor rural, quanto ao diferencial de 
alíquotas, conforme preceitua o inciso XCII do art. 6º do Anexo IX do RCTE, in verbis: 

 

“Art. 6º .............................................................................................. 

XCII - relativamente à aplicação do diferencial de alíquotas na 
aquisição interestadual de bem, exceto veículo automotor de 
transporte de passageiro ou de carga e de passeio, inclusive 
motocicleta, destinado ao ativo imobilizado de estabelecimento 
industrial, exceto o gerador de energia elétrica, e agropecuário, 
vedada sua utilização, dentro de 24 (vinte e quatro) meses contados a 
partir da data de aquisição do bem, em atividades alheias à do 
estabelecimento, inclusive locação empréstimo, ou alienação, a 
qualquer título (Lei nº 13.453/99, art. 2º, IV);” 

 

Extrai-se dos autos que a empresa LIBRELATO IMPLEMENTOS 
AGRÍCOLAS LTDA promoveu venda de semirreboques em nome de EDVANDRO DA 
SILVA sem verificar, entretanto, a regularidade fiscal e a veracidade das informações do 
suposto adquirente, que já detinha inscrição de produtor baixada desde 03/01/08.  

A infração denunciada não é novidade nesta Casa. Confira-se, para 
tanto, os resultados de julgamento nos PAT n. 5072012224078, 3002028600919, 
5072013461324, 3002132178977 e 3002122764795. 

Ora, sem a concorrência dos personagens aqui referidos não seria 
possível a dissimulação. Foram, enfim, peças-chave na concretização do ilícito. Eis a 
razão da norma insculpida no art. 45, XIII do CTE: não permitir que fiquem impunes 
aqueles que porventura participem de quaisquer conchavos para obter vantagem ilícita à 
custa do Erário. 

Nesse particular, a recorrente LIBRELATO IMPLEMENTOS 
AGRÍCOLAS LTDA é a fabricante das mercadorias, emitente da nota fiscal reputada 
inidônea, e vendedora dos semirreboques para os quais fora conferido indevidamente o 
benefício. Se há ou não a intermediação de terceiro, fato inconteste é que o vínculo que os 
une – vendedor, revendedor, representante, agenciador e verdadeiro destinatário das 
mercadorias - torna extremamente improvável a não-conivência entre os mesmos, uma 
vez que todos se beneficiam, seja pela formação de um custo com maior poder de 
competitividade e pelas comissões eventualmente auferidas, seja com a desoneração da 
mercadoria a ser adquirida. . 

Aparentemente, o vínculo estabelecido entre a LIBRELATO e a 
RODONATTI IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA é o de contrato de representação 
comercial, regido pela Lei n. 4886/65, cujo art. 1º estabelece que: 
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“Art. 1º Exerce a representação comercial autônoma a pessoa jurídica 
ou a pessoa física, sem relação de emprêgo, que desempenha, em 
caráter não eventual por conta de uma ou mais pessoas, a mediação 
para a realização de negócios mercantis, agenciando propostas ou 
pedidos, para, transmití-los aos representados, praticando ou não 
atos relacionados com a execução dos negócios. 

Parágrafo único. Quando a representação comercial incluir podêres 
atinentes ao mandato mercantil, serão aplicáveis, quanto ao exercício 
dêste, os preceitos próprios da legislação comercial.” 

 
Quaisquer atividades econômicas devem primar pelo prestígio aos 

fundamentos da República, insculpidos no art. 1º da Constituição Federal, dentre os quais 
se incluem os “valores sociais do trabalho e da livre iniciativa”. De igual modo, deve haver 
observância e respeito à ordem econômica vigente, que também goza de proteção 
constitucional no art. 170, em especial, quanto ao princípio da “livre concorrência” (inciso 
IV). A ser realizar operações tais quais as que aqui se apresentam, é elementar que o 
preço oferecido ao mercado tende a ser predatório à concorrência. Se tal prática se torna 
sistemática, pode, de fato, levar os demais comerciantes que operem com produtos 
semelhantes à inviabilidade do negócio, uma vez que a formação de seu custo contém o 
valor do ICMS devido a título de diferencial de alíquotas.  

Dito isso, no caso concreto, o “concillium fraudis” é elementar pela 
própria natureza de tais espécies contratuais. 

No que tange à possibilidade de exclusão da multa, assevero que a 
matriz da responsabilidade tributária discriminada no art. 45 do CTE também possui fina 
sintonia com o art. 121, parágrafo único, II do CTN124. Ao discorrer sobre a figura do 
responsável, ali descrito, Hugo de Brito MACHADO125 assevera que: 

 
“Essa responsabilidade há de ser atribuída a quem tenha relação com o 
fato gerador, isto é, a pessoa vinculada ao fato gerador da respectiva 
obrigação (CTN, art. 128). Não uma vinculação pessoal e direta, pois em 
assim sendo configurada está a condição de contribuinte. Mas é 
indispensável uma relação, uma vinculação, com o fato gerador para que 
alguém seja considerado responsável, vale dizer, sujeito passivo indireto.” 

 

Há indissociabilidade entre o referido dispositivo e o art. 128 do CTN, 
como decorre da própria observação do Ilustre tributarista. Neste mesmo sentido, decisão 
do STF, cujo voto do ministro Joaquim Barbosa no REsp 202.987/SP permitimo-nos 
transcrever, pondera que: 

 
(...) Nos termos do art. 121, par. Ún., I do Código Tributário Nacional, 
somente pode ser considerado contribuinte a pessoa que estiver em 
relação pessoal e direta com a situação que constitua o fato gerador. Como 
se extrai da leitura conjunta dos arts. 121, par. Ún I e 128 do CTN, a 
legislação tributária justifica a sujeição passiva indireta em termos 
econômicos, derivada da circunstância de o terceiro que for chamado a 

                                            

124 Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:       II - responsável, quando, sem 

revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei. 
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responder pela obrigação tributária estiver ligado, economicamente ou por 
outro tipo de liame causal, ao fato jurídico tributário”. 

 

Percebe-se que nas situações descritas no art. 45, o solidário é o 
executor material de alguma ação ou omissão, vinculada ao fato gerador do tributo, que 
culminou em infração à legislação tributária, atraindo-lhe a responsabilidade pelo 
pagamento do crédito tributário, juntamente com o contribuinte, quais sejam: 

1) O transportador que transporta mercadoria sem nota fiscal ou a 
entrega a destinatário diverso do que consta no documento fiscal; 

2) A pessoa que emite documento fiscal gracioso; 

3) A pessoa que é possuidora de mercadoria em situação fiscal 
irregular; 

4) O depositário e o leiloeiro que dá saída de mercadoria sem 
documentação fiscal; 

5) O exportador ou entreposto aduaneiro que deixa de exportar 
mercadoria para esse fim recebida ou a exporta sem 
documentação fiscal; 

6) Os representantes, mandatários, comissários, acionistas 
controladores, diretores, gerentes, administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
pelos seus atos e omissões; 

7) O sócio que se retira da sociedade, em relação aos atos e 
omissões praticados até a data de sua retirada.  

A bem da verdade, o inciso que melhor retrata e qualifica o art. 45 é 
o XIII, ao prescrever a solidariedade, com o contribuinte ou o substituto tributário, da 
“pessoa que por seus atos ou omissões concorra para a prática de infração à legislação 
tributária”. 

Conforme expusemos anteriormente, a recorrente possuiu elementar 
participação na situação que constituiu o ilícito.  

Mantenho, portanto, na lide, a fabricante LIBRELATO 
IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA, juntamente com os demais solidários, considerados 
revéis. No mérito, julgo procedente em parte o lançamento, confirmando a decisão 
singular.  

 
 
 

Sala das sessões, em 01 de agosto de 2016. 
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Matéria: Não incidência e benefícios fiscais (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01171/16 
 
Relator: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 

 
EMENTA: RECURSO VOLUNTÁRIO. ICMS. PEDIDO DE 
EXCLUSÃO DA LIDE. REJEITADO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE 
BENEFÍCIO FISCAL. OPERAÇÃO SIMULADA. MANUTENÇÃO DA 
SENTENÇA SINGULAR. PROCEDÊNCIA PARCIAL.  
1. Extrai-se dos autos que a empresa LIBRELATO 
IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA promoveu venda de 
semirreboques em nome de EDVANDRO DA SILVA sem 
verificar, entretanto, a regularidade fiscal e a veracidade das 
informações do suposto adquirente, que já detinha inscrição de 
produtor baixada desde 03/01/08. 
2.  A ser realizar operações tais quais as que aqui se 
apresentam, é elementar que o preço oferecido ao mercado 
tende a ser predatório à concorrência. Se tal prática se torna 
sistemática, pode, de fato, levar os demais comerciantes que 
operem com produtos semelhantes à inviabilidade do negócio, 
uma vez que a formação de seu custo contém o valor do ICMS 
devido a título de diferencial de alíquotas. 
3. Não se concebe a responsabilidade insculpida no art. 45 do 
CTE se lhe for retirado o teor infracional das condutas ali 
descritas. A imputação, com efeito, é superveniente, e alcança 
somente o terceiro que originariamente não estaria obrigado ao 
pagamento do imposto, sendo-lhe atribuída a responsabilidade 
diante de alguma conduta ilícita (ação ou omissão) da qual haja 
decorrido, em relação de causa-efeito, falta de pagamento do 
imposto. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 16 de junho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de exclusão do sujeito passivo solidário LIBRELATO IMPLEMENTOS 
AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS LTDA da lide e exclusão da multa, arguida por ela 
mesma. Participaram do julgamento os Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato, 
Mauricio Ribeiro de Paiva, Mário de Oliveira Andrade, Edson Abrão da Silva, Aldeci de 
Souza Flor e Rickardo de Souza Santos Mariano. Quanto ao mérito, também, por votação 
unânime, conhecer do recurso,negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular 
que considerou parcialmente procedente o auto de infração.  Participaram do julgamento 
os Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato, Mauricio Ribeiro de Paiva, Mário de 
Oliveira Andrade, Edson Abrão da Silva, Aldeci de Souza Flor e Rickardo de Souza Santos 
Mariano. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Nestes autos, o Fisco acusa o sujeito passivo de haver 
comercializado, neste Estado, um veículo semirreboque basculante, constante da nota 
fiscal nº 1083, emitida em 09/10/08 por LIBRELATO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E 
RODOVIÁRIOS LTDA, em operação na qual se valeu da condição de produtor rural, cuja 



 

inscrição teria sido obtida por meio de fraude. A operação fora, pela fiscalização, 
considerada inidônea.  

A infração foi capitulada nos arts. 11; 13, I; 19, VII, “b”; 27, II, “g”; 44 
e 45, XIII, todos do CTE-GO. A penalidade, por seu turno, é a que consta do art. 71, III, 
“a”’ do mesmo diploma legal.  

Aufere-se ICMS no valor originário de R$ 13.005,00, referente a fato 
gerador ocorrido em 09/10/08. O auto de infração foi lavrado em 26/02/13. 

Na condição de coobrigado, fora nomeado RODONATTI 
IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA, com fundamento no art. 45, XIII do CTE. Informa 
o fisco, a empresa coobrigada, representante da indústria dos semirreboques, realizou 
pedido em 28/01/09, em nome do Sr. EDVANDRO FERREIRA, mas na verdade, o bem se 
destinava a JOÃO BATISTA CORREA.  

De igual forma, JOÃO BATISTA CORREA fora nomeado solidário, 
nos termos do art. 46, VI, §2º do CTE, por ter sido o verdadeiro autor do pedido de compra 
do veículo. O veículo fora licenciado em nome de EDVANDRO DA SILVA e, em 11/12/08, 
transferido para o Sr. JOÃO BATISTA.  

Também fora arrolado REGINALDO REGIS BENATI, com 
fundamento no art. 45, XII do CTE, em virtude de ser o sócio administrador da empresa 
RODONATI IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA.  

Na condição de solidário, também consta a empresa LIBRELATO 
IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS LTDA, com fundamento no art. 45, XII 
do CTE, por haver sido a empresa fabricante do veículo, destinado ao Sr. EDVANDRO DA 
SILVA.  

A instrução processual fazendária é composta dos seguintes 
documentos: 

1) Nota fiscal fatura nº 1083, de 09/10/08, emitida pela LIBRELATO 
IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS LTDA em nome 
de EDVANDRO DA SILVA FERREIRA, este último na condição 
de produtor rural; 

2) Pedido nº 57, emitido pela RODONATTI IMPLEMENTOS 
RODOVIÁRIOS LTDA, em nome de JOÃO BATISTA CORREIA, 
em 29/11/08; 

3) Confirmação de pedido código PV0938, emitida pela LIBRELATO 
–IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA em nome de EDVANDRO 
DA SILVA FERREIRA; 

4) Comprovantes de depósito, enviados à LIBRELATTO pela 
RODONATTI, referentes ao pedido PV0938. 

5) Cópias de cheques recebidos pela RODONATTI, quanto ao 
pedido PV7119, tendo como sacados a MADEIREIRA 
VENCEDORA LTDA, FCMM PARA CONSTRUÇÃO LTDA e 
RODONATTI IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA 

6) Cópia de ficha de cadastro em contrato de financiamento – CDC, 
para JOÃO BATISTA CORREIA, para fins de aquisição de 
semirreboque. 

7) Licenciamento no DETRAN, no qual consta o proprietário anterior, 
Sr. EDVANDRO DA SILVA, e transferência da propriedade do 
veículo, em 01/12/08, a JOÃO BATISTA. 

8) Jurisprudência sobre a matéria.  

 



 

Os Srs. EDVANDRO e REGINALDO, não encontrados no endereço 
declarado, foram intimados por via editalícia. A intimação do Sr. JOÃO BATISTA, por sua 
vez, se dera regularmente, via AR, em 27/03/13. Sob a mesma modalidade, ocorrera a 
intimação da empresa RODONATTI IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA, em 28/03/13, 
e LIBRELATO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA, em 2/04/13. 

LIBRELATO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS LTDA 
apresentou impugnação, solicitando sua exclusão da lide e improcedência do feito. De 
igual forma, A empresa RODONATTI IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS RODOVIÁRIOS LTDA 
compareceu em fase singular. Solicitou, em suma, a exclusão de sua responsabilidade por 
não haver agido com conduta culposa na situação que ensejou o presente lançamento. Os 
Srs. EDVANDRO, REGINALDO e JOÃO BATISTA foram declarados revéis nos autos.  

Os autos foram submetidos a julgamento singular, conforme 
sentença às fls. 100/ 110, na qual se conheceu da impugnação e se lhe deu parcial 
provimento para julgar parcialmente procedente o lançamento, no valor originário de ICMS 
de R$ 7.650,00. Os coobrigados foram mantidos na lide.  

Houve concordância da Representação Fazendária quanto ao teor 
do decisum.  

A empresa RODONATTI IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA fora 
intimada da decisão em 02/02/16, via Domicílio Tributário Eletrônico –Dte. De igual forma, 
REGINALDO REGIS BENATI, em 01/02/16. A empresa LIBRELATO IMPLEMENTOS 
AGRÍCOLAS LTDA fora intimada sob a mesma modalidade, em 02/02/16. 

Não encontrados, EDVANDRO DA SILVA e JOÃO BATISTA 
CORREIA foram intimados por edital, em 1/04/16. 

Em recurso voluntário, a recorrente LIBRELATO IMPLEMENTOS 
AGRÍCOLAS LTDA assevera o seguinte: 

1) A recorrente não pode ser responsabilizada por fatos que 
ocorreram posteriormente ao negócio celebrado. A transferência 
posterior do veículo não é de sua responsabilidade. Cita 
jurisprudência acerca do art. 124 do CTN.  

2) A emissão da nota fiscal em nome do produtor rural foi realizada 
conforme solicitação do adquirente, cabendo à RODONATTI 
vender o implemento para quem o adquirir. Aduz que a boa-fé, 
conforme preceitua o art. 422 do Código Civil, é o que norteia as 
relações comerciais. 

3) Conforme art. 136 do CTN, reputa não passível de cobrança o 
valor da multa, pelo que solicita a sua exclusão, a título de pedido 
sucessivo.  

Pede, ao final, a improcedência do lançamento fiscal. 

 

É o relatório. 

 
V O T O 

 

O dispositivo legal sob o qual se imputou responsabilidade à 
recorrente é o art. 45 do CTE, especificamente no que toca ao “interesse comum” aferido 
na infração discriminada na inicial.  



 

O benefício fiscal a que se refere a inicial é a isenção conferida nas 
aquisições de ativo imobilizado realizadas por produtor rural, quanto ao diferencial de 
alíquotas, conforme preceitua o inciso XCII do art. 6º do Anexo IX do RCTE, in verbis: 

 

“Art. 6º .............................................................................................. 

XCII - relativamente à aplicação do diferencial de alíquotas na 
aquisição interestadual de bem, exceto veículo automotor de 
transporte de passageiro ou de carga e de passeio, inclusive 
motocicleta, destinado ao ativo imobilizado de estabelecimento 
industrial, exceto o gerador de energia elétrica, e agropecuário, 
vedada sua utilização, dentro de 24 (vinte e quatro) meses contados a 
partir da data de aquisição do bem, em atividades alheias à do 
estabelecimento, inclusive locação empréstimo, ou alienação, a 
qualquer título (Lei nº 13.453/99, art. 2º, IV);” 

 

Extrai-se dos autos que a empresa LIBRELATO IMPLEMENTOS 
AGRÍCOLAS LTDA promoveu venda de semirreboques em nome de EDVANDRO DA 
SILVA sem verificar, entretanto, a regularidade fiscal e a veracidade das informações do 
suposto adquirente, que já detinha inscrição de produtor baixada desde 03/01/08.  

A infração denunciada não é novidade nesta Casa. Confira-se, para 
tanto, os resultados de julgamento nos PAT n. 5072012224078, 3002028600919, 
5072013461324, 3002132178977 e 3002122764795. 

Ora, sem a concorrência dos personagens aqui referidos não seria 
possível a dissimulação. Foram, enfim, peças-chave na concretização do ilícito. Eis a 
razão da norma insculpida no art. 45, XIII do CTE: não permitir que fiquem impunes 
aqueles que porventura participem de quaisquer conchavos para obter vantagem ilícita à 
custa do Erário. 

Nesse particular, a recorrente LIBRELATO IMPLEMENTOS 
AGRÍCOLAS LTDA é a fabricante das mercadorias, emitente da nota fiscal reputada 
inidônea, e vendedora dos semirreboques para os quais fora conferido indevidamente o 
benefício. Se há ou não a intermediação de terceiro, fato inconteste é que o vínculo que os 
une – vendedor, revendedor, representante, agenciador e verdadeiro destinatário das 
mercadorias - torna extremamente improvável a não-conivência entre os mesmos, uma 
vez que todos se beneficiam, seja pela formação de um custo com maior poder de 
competitividade e pelas comissões eventualmente auferidas, seja com a desoneração da 
mercadoria a ser adquirida. . 

No caso da presente venda, realizada de fato ao Sr.  JOÃO BATISTA 
CORREIA, o contrato de financiamento-CDC fora feito em seu nome, com o bem gravado 
com alienação fiduciária, mesmo a par de ser outro o destinatário constante do referido 
documento fiscal.   

O esquema fora formado com interesse de burlar o recolhimento do 
imposto mediante a utilização fraudulenta de benefício fiscal. Cada personagem teve o 
seu papel bem destacado no ilícito: nas situações mais corriqueiras que foram apuradas 
pelo Fisco, em situações análogas, nos idos de 2001, várias empresas concessionárias de 
caminhões, na intenção de oferecer preço mais competitivo no mercado em relação à 
concorrência, arregimentavam particulares, mediante o pagamento de pequenas 
comissões, que se dispunham a solicitar inscrição estadual de produtor, na maioria, por 
meio de contratos de arrendamento fictícios, com o fim de os utilizarem como interposta 
pessoa para o fim de fruir do benefício fiscal. Ato sequente, após adquirido o veículo, este 
era transferido para o verdadeiro adquirente. 
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Aparentemente, o vínculo estabelecido entre a LIBRELATO e a 
RODONATTI IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA é o de contrato de representação 
comercial, regido pela Lei n. 4886/65, cujo art. 1º estabelece que: 

“Art. 1º Exerce a representação comercial autônoma a pessoa jurídica 
ou a pessoa física, sem relação de emprêgo, que desempenha, em 
caráter não eventual por conta de uma ou mais pessoas, a mediação 
para a realização de negócios mercantis, agenciando propostas ou 
pedidos, para, transmiti-los aos representados, praticando ou não 
atos relacionados com a execução dos negócios. 

Parágrafo único. Quando a representação comercial incluir podêres 
atinentes ao mandato mercantil, serão aplicáveis, quanto ao exercício 
dêste, os preceitos próprios da legislação comercial. ” 

 
Quaisquer atividades econômicas devem primar pelo prestígio aos 

fundamentos da República, insculpidos no art. 1º da Constituição Federal, dentre os quais 
se incluem os “valores sociais do trabalho e da livre iniciativa”. De igual modo, deve haver 
observância e respeito à ordem econômica vigente, que também goza de proteção 
constitucional no art. 170, em especial, quanto ao princípio da “livre concorrência” (inciso 
IV). A ser realizar operações tais quais as que aqui se apresentam, é elementar que o 
preço oferecido ao mercado tende a ser predatório à concorrência. Se tal prática se torna 
sistemática, pode, de fato, levar os demais comerciantes que operem com produtos 
semelhantes à inviabilidade do negócio, uma vez que a formação de seu custo contém o 
valor do ICMS devido a título de diferencial de alíquotas.  

Dito isso, no caso concreto, o “concillium fraudis” é elementar pela 
própria natureza de tais espécies contratuais. 

No que tange à possibilidade de exclusão da multa, assevero que a 
matriz da responsabilidade tributária discriminada no art. 45 do CTE também possui fina 
sintonia com o art. 121, parágrafo único, II do CTN126. Ao discorrer sobre a figura do 
responsável, ali descrito, Hugo de Brito MACHADO127 assevera que: 

 
“Essa responsabilidade há de ser atribuída a quem tenha relação com o 
fato gerador, isto é, a pessoa vinculada ao fato gerador da respectiva 
obrigação (CTN, art. 128). Não uma vinculação pessoal e direta, pois em 
assim sendo configurada está a condição de contribuinte. Mas é 
indispensável uma relação, uma vinculação, com o fato gerador para que 
alguém seja considerado responsável, vale dizer, sujeito passivo indireto. ” 

 
Há indissociabilidade entre o referido dispositivo e o art. 128 do CTN, 

como decorre da própria observação do Ilustre tributarista. Neste mesmo sentido, decisão 
do STF, cujo voto do ministro Joaquim Barbosa no REsp 202.987/SP permitimo-nos 
transcrever, pondera que: 

 
(...) Nos termos do art. 121, par. Ún., I do Código Tributário Nacional, 
somente pode ser considerado contribuinte a pessoa que estiver em 

                                            

126 Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:       II - responsável, quando, sem 

revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei. 

 
127 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 29a edição. Malheiros. 
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relação pessoal e direta com a situação que constitua o fato gerador. Como 
se extrai da leitura conjunta dos arts. 121, par. Ún I e 128 do CTN, a 
legislação tributária justifica a sujeição passiva indireta em termos 
econômicos, derivada da circunstância de o terceiro que for chamado a 
responder pela obrigação tributária estiver ligado, economicamente ou por 
outro tipo de liame causal, ao fato jurídico tributário”. 

 

Percebe-se que nas situações descritas no art. 45, o solidário é o 
executor material de alguma ação ou omissão, vinculada ao fato gerador do tributo, que 
culminou em infração à legislação tributária, atraindo-lhe a responsabilidade pelo 
pagamento do crédito tributário, juntamente com o contribuinte, quais sejam: 

1) O transportador que transporta mercadoria sem nota fiscal ou a 
entrega a destinatário diverso do que consta no documento fiscal; 

2) A pessoa que emite documento fiscal gracioso; 

3) A pessoa que é possuidora de mercadoria em situação fiscal 
irregular; 

4) O depositário e o leiloeiro que dá saída de mercadoria sem 
documentação fiscal; 

5) O exportador ou entreposto aduaneiro que deixa de exportar 
mercadoria para esse fim recebida ou a exporta sem 
documentação fiscal; 

6) Os representantes, mandatários, comissários, acionistas 
controladores, diretores, gerentes, administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
pelos seus atos e omissões; 

7) O sócio que se retira da sociedade, em relação aos atos e 
omissões praticados até a data de sua retirada.  

A bem da verdade, o inciso que melhor retrata e qualifica o art. 45 é 
o XIII, ao prescrever a solidariedade, com o contribuinte ou o substituto tributário, da 
“pessoa que por seus atos ou omissões concorra para a prática de infração à legislação 
tributária”. 

Conforme expusemos anteriormente, a recorrente possuiu elementar 
participação na situação que constituiu o ilícito.  

Mantenho, portanto, na lide, a fabricante LIBRELATO 
IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA, juntamente com os demais solidários, considerados 
revéis. No mérito, julgo procedente em parte o lançamento, confirmando a decisão 
singular.  

 
 

Sala das sessões, em 01 de agosto de 2016. 
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Matéria: Não incidência e benefícios fiscais (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01172/16 
 
Relator: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 

 
EMENTA: RECURSO VOLUNTÁRIO. ICMS. PEDIDO DE 
EXCLUSÃO DA LIDE. REJEITADO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE 
BENEFÍCIO FISCAL. OPERAÇÃO SIMULADA. MANUTENÇÃO DA 
SENTENÇA SINGULAR. PROCEDÊNCIA PARCIAL.  
1. Extrai-se dos autos que a empresa LIBRELATO 
IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA promoveu venda de 
semirreboques em nome de EDVANDRO DA SILVA sem 
verificar, entretanto, a regularidade fiscal e a veracidade das 
informações do suposto adquirente, que já detinha inscrição de 
produtor baixada desde 03/01/08. 
2.  A ser realizar operações tais quais as que aqui se 
apresentam, é elementar que o preço oferecido ao mercado 
tende a ser predatório à concorrência. Se tal prática se torna 
sistemática, pode, de fato, levar os demais comerciantes que 
operem com produtos semelhantes à inviabilidade do negócio, 
uma vez que a formação de seu custo contém o valor do ICMS 
devido a título de diferencial de alíquotas. 
 
3. Não se concebe a responsabilidade insculpida no art. 45 do 
CTE se lhe for retirado o teor infracional das condutas ali 
descritas. A imputação, com efeito, é superveniente, e alcança 
somente o terceiro que originariamente não estaria obrigado ao 
pagamento do imposto, sendo-lhe atribuída a responsabilidade 
diante de alguma conduta ilícita (ação ou omissão) da qual haja 
decorrido, em relação de causa-efeito, falta de pagamento do 
imposto. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 16 de junho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de exclusão do sujeito passivo solidário LIBRELATO IMPLEMENTOS 
AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS LTDA da lide e exclusão da multa, arguida por ela 
mesma. Participaram do julgamento os Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato, 
Mauricio Ribeiro de Paiva, Mário de Oliveira Andrade, Edson Abrão da Silva, Aldeci de 
Souza Flor e Rickardo de Souza Santos Mariano. Quanto ao mérito, também, por votação 
unânime, conhecer do recurso,negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular 
que considerou parcialmente procedente o auto de infração.  Participaram do julgamento 
os Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato, Mauricio Ribeiro de Paiva, Mário de 
Oliveira Andrade, Edson Abrão da Silva, Aldeci de Souza Flor e Rickardo de Souza Santos 
Mariano. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Nestes autos, o Fisco acusa o sujeito passivo de haver 
comercializado, neste Estado, um veículo semirreboque basculante, constante da nota 
fiscal nº 20768, emitida em 15/10/08 por LIBRELATO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E 
RODOVIÁRIOS LTDA, em operação na qual se valeu da pretensa condição de produtor 



 

rural do destinatário, cuja inscrição teria sido obtida por meio de fraude. A operação fora, 
pela fiscalização, considerada inidônea.  

A infração foi capitulada nos arts. 11; 13, I; 19, VII, “b”; 27, II, “g”; 44 
e 45, XIII, todos do CTE-GO. A penalidade, por seu turno, é a que consta do art. 71, III, 
“a”’ do mesmo diploma legal.  

Aufere-se ICMS no valor originário de R$ 19.635,00, referente a fato 
gerador ocorrido em 15/10/08. O auto de infração foi lavrado em 26/02/13. 

 

Na condição de coobrigado, fora nomeado RODONATTI 
IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA, com fundamento no art. 45, XIII do CTE. Informa 
o fisco, a empresa coobrigada, representante da indústria dos semirreboques, realizou 
pedido em 15/09/08, em nome do Sr. EDVANDRO DA SILVA FERREIRA, mas confirma 
que, na verdade, o bem se destinava a S&M TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE 
MÁQUINAS PESADAS LTDA.  

De igual forma, S&M TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS 
PESADAS LTDA fora nomeado solidário, nos termos do art. 46, VI, §2º do CTE, por ter 
sido a real destinatária do semirreboque. O veículo fora, logo a seguir a sua aquisição, 
transferido para a empresa S&M TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS 
PESADAS LTDA. 

Também fora arrolado REGINALDO REGIS BENATI, com 
fundamento no art. 45, XII do CTE, em virtude de ser o sócio administrador da empresa 
RODONATI IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA.  

Na condição de solidário, também consta a empresa LIBRELATO 
IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS LTDA, com fundamento no art. 45, XII 
do CTE, por haver sido a empresa fabricante do veículo, destinado ao Sr. EDVANDRO DA 
SILVA.  

A instrução processual fazendária é composta dos seguintes 
documentos: 

1) Nota fiscal fatura nº 20768, de 15/10/08, emitida pela LIBRELATO 
IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS LTDA em nome 
de EDVANDRO DA SILVA FERREIRA, este último na condição 
de produtor rural; 

2) Pedido nº 23, emitido pela RODONATTI IMPLEMENTOS 
RODOVIÁRIOS LTDA, em nome de S&M TRANSPORTES E 
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS LTDA, em 15/09/08; 

3) Confirmação de pedido código PV5996, emitida pela LIBRELATO 
–IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA em nome de EDVANDRO 
DA SILVA FERREIRA; 

4) Comprovantes de depósito dos valores referentes à venda do 
veículo;  

5) Extratos de e-mails; 
6) Cópia do DUT do veículo no qual consta a transferência 

entabulada; 
7) Jurisprudência sobre a matéria.  

 

Os Srs. EDVANDRO e REGINALDO, não encontrados no endereço 
declarado, foram intimados por via editalícia. A intimação de S&M TRANSPORTES LTDA, 
por sua vez, se dera regularmente, via AR, em 19/04/13. Sob a mesma modalidade, 



 

ocorrera a intimação da empresa RODONATTI IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA, 
em 24/04/13, e LIBRELATO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA, em 25/04/13. 

 

A empresa RODONATTI IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS 
RODOVIÁRIOS LTDA compareceu em fase singular. Solicitou, em suma, a exclusão de 
sua responsabilidade por não haver agido com conduta culposa na situação que ensejou o 
presente lançamento. De igual forma, LIBRELATO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E 
RODOVIÁRIOS LTDA apresentou impugnação, solicitando sua exclusão da lide e 
improcedência do feito.  

Os Srs. EDVANDRO e REGINALDO foram declarados revéis nos 
autos.  

Também compareceu S&M TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE 
MÁQUINAS LTDA. Pede a sua exclusão; a nulidade do lançamento por insegurança na 
determinação da infração e a improcedência do lançamento.  

Os autos foram submetidos a julgamento singular, conforme 
sentença às fls. 101/ 113, na qual se conheceu da impugnação e se lhe deu parcial 
provimento para julgar parcialmente procedente o lançamento, no valor originário de ICMS 
de R$ 11.000,00. Os coobrigados foram mantidos na lide. Rejeitada a preliminar de 
nulidade. 

Houve concordância da Representação Fazendária quanto ao teor 
do decisum.  

A empresa RODONATTI IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA fora 
intimada da decisão em 02/02/16, via Domicílio Tributário Eletrônico –Dte. De igual forma, 
REGINALDO REGIS BENATI em 01/02/16. A empresa LIBRELATO IMPLEMENTOS 
AGRÍCOLAS LTDA fora intimada sob a mesma modalidade, em 05/02/16. S&M 
transportes fora intimada via AR, em 04/03/16. 

Não encontrado, EDVANDRO DA SILVA fora intimado por edital, em 
1/04/16. 

Em recurso voluntário, a recorrente LIBRELATO IMPLEMENTOS 
AGRÍCOLAS LTDA assevera o seguinte: 

1) A recorrente não pode ser responsabilizada por fatos que 
ocorreram posteriormente ao negócio celebrado. A transferência 
posterior do veículo não é de sua responsabilidade. Cita 
jurisprudência acerca do art. 124 do CTN.  

2) A emissão da nota fiscal em nome do produtor rural foi realizada 
conforme solicitação do adquirente, cabendo à RODONATTI 
vender o implemento para quem o adquirir. Aduz que a boa-fé, 
conforme preceitua o art. 422 do Código Civil, é o que norteia as 
relações comerciais. 

3) Afirma que o solidário nos autos, nos termos do art. 45, II do CTE, 
deveria ser o Sr. TARCISO, o qual não teria sido arrolado nos 
autos.  

4) Conforme art. 136 do CTN, reputa não passível de cobrança o 
valor da multa, pelo que solicita a sua exclusão, a título de pedido 
sucessivo.  

Pede, ao final, a improcedência do lançamento fiscal. 

 

É o relatório.  



 

 
 

V O T O 

 

O dispositivo legal sob o qual se imputou responsabilidade à 
recorrente é o art. 45 do CTE, especificamente no que toca ao “interesse comum” aferido 
na infração discriminada na inicial.  

O benefício fiscal a que se refere a inicial é a isenção conferida nas 
aquisições de ativo imobilizado realizadas por produtor rural, quanto ao diferencial de 
alíquotas, conforme preceitua o inciso XCII do art. 6º do Anexo IX do RCTE, in verbis: 

 

“Art. 6º .............................................................................................. 

XCII - relativamente à aplicação do diferencial de alíquotas na 
aquisição interestadual de bem, exceto veículo automotor de 
transporte de passageiro ou de carga e de passeio, inclusive 
motocicleta, destinado ao ativo imobilizado de estabelecimento 
industrial, exceto o gerador de energia elétrica, e agropecuário, 
vedada sua utilização, dentro de 24 (vinte e quatro) meses contados a 
partir da data de aquisição do bem, em atividades alheias à do 
estabelecimento, inclusive locação empréstimo, ou alienação, a 
qualquer título (Lei nº 13.453/99, art. 2º, IV);” 

 

Extrai-se dos autos que a empresa LIBRELATO IMPLEMENTOS 
AGRÍCOLAS LTDA promoveu venda de semirreboques em nome de EDVANDRO DA 
SILVA sem verificar, entretanto, a regularidade fiscal e a veracidade das informações do 
suposto adquirente, que já detinha inscrição de produtor baixada desde 03/01/08.  

A infração denunciada não é novidade nesta Casa. Confira-se, para 
tanto, os resultados de julgamento nos PAT n. 5072012224078, 3002028600919, 
5072013461324, 3002132178977 e 3002122764795. 

Ora, sem a concorrência dos personagens aqui referidos não seria 
possível a dissimulação. Foram, enfim, peças-chave na concretização do ilícito. Eis a 
razão da norma insculpida no art. 45, XIII do CTE: não permitir que fiquem impunes 
aqueles que porventura participem de quaisquer conchavos para obter vantagem ilícita à 
custa do Erário. 

Nesse particular, a recorrente LIBRELATO IMPLEMENTOS 
AGRÍCOLAS LTDA é a fabricante das mercadorias, emitente da nota fiscal reputada 
inidônea, e vendedora dos semirreboques para os quais fora conferido indevidamente o 
benefício. Se há ou não a intermediação de terceiro, fato inconteste é que o vínculo que os 
une – vendedor, revendedor, representante, agenciador e verdadeiro destinatário das 
mercadorias - torna extremamente improvável a não-conivência entre os mesmos, uma 
vez que todos se beneficiam, seja pela formação de um custo com maior poder de 
competitividade e pelas comissões eventualmente auferidas, seja com a desoneração da 
mercadoria a ser adquirida. . 

Aparentemente, o vínculo estabelecido entre a LIBRELATO e a 
RODONATTI IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA é o de contrato de representação 
comercial, regido pela Lei n. 4886/65, cujo art. 1º estabelece que: 

“Art. 1º Exerce a representação comercial autônoma a pessoa jurídica 
ou a pessoa física, sem relação de emprêgo, que desempenha, em 
caráter não eventual por conta de uma ou mais pessoas, a mediação 
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para a realização de negócios mercantis, agenciando propostas ou 
pedidos, para, transmití-los aos representados, praticando ou não 
atos relacionados com a execução dos negócios. 

Parágrafo único. Quando a representação comercial incluir podêres 
atinentes ao mandato mercantil, serão aplicáveis, quanto ao exercício 
dêste, os preceitos próprios da legislação comercial.” 

 
Quaisquer atividades econômicas devem primar pelo prestígio aos 

fundamentos da República, insculpidos no art. 1º da Constituição Federal, dentre os quais 
se incluem os “valores sociais do trabalho e da livre iniciativa”. De igual modo, deve haver 
observância e respeito à ordem econômica vigente, que também goza de proteção 
constitucional no art. 170, em especial, quanto ao princípio da “livre concorrência” (inciso 
IV). A ser realizar operações tais quais as que aqui se apresentam, é elementar que o 
preço oferecido ao mercado tende a ser predatório à concorrência. Se tal prática se torna 
sistemática, pode, de fato, levar os demais comerciantes que operem com produtos 
semelhantes à inviabilidade do negócio, uma vez que a formação de seu custo contém o 
valor do ICMS devido a título de diferencial de alíquotas.  

Dito isso, no caso concreto, o “concillium fraudis” é elementar pela 
própria natureza de tais espécies contratuais. 

No que tange à possibilidade de exclusão da multa, assevero que a 
matriz da responsabilidade tributária discriminada no art. 45 do CTE também possui fina 
sintonia com o art. 121, parágrafo único, II do CTN128. Ao discorrer sobre a figura do 
responsável, ali descrito, Hugo de Brito MACHADO129 assevera que: 

 

“Essa responsabilidade há de ser atribuída a quem tenha 

relação com o fato gerador, isto é, a pessoa vinculada ao fato 

gerador da respectiva obrigação (CTN, art. 128). Não uma 

vinculação pessoal e direta, pois em assim sendo 

configurada está a condição de contribuinte. Mas é 

indispensável uma relação, uma vinculação, com o fato 

gerador para que alguém seja considerado responsável, vale 

dizer, sujeito passivo indireto.” 

 
Há indissociabilidade entre o referido dispositivo e o art. 128 do CTN, 

como decorre da própria observação do Ilustre tributarista. Neste mesmo sentido, decisão 
do STF, cujo voto do ministro Joaquim Barbosa no REsp 202.987/SP permitimo-nos 
transcrever, pondera que: 

 
(...) Nos termos do art. 121, par. Ún., I do Código Tributário Nacional, 
somente pode ser considerado contribuinte a pessoa que estiver em 
relação pessoal e direta com a situação que constitua o fato gerador. Como 
se extrai da leitura conjunta dos arts. 121, par. Ún I e 128 do CTN, a 
legislação tributária justifica a sujeição passiva indireta em termos 

                                            

128 Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:       II - responsável, quando, sem 

revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei. 

 
129 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 29a edição. Malheiros. 

2008. P. 151 



 

econômicos, derivada da circunstância de o terceiro que for chamado a 
responder pela obrigação tributária estiver ligado, economicamente ou por 
outro tipo de liame causal, ao fato jurídico tributário”. 

 

Percebe-se que nas situações descritas no art. 45, o solidário é o 
executor material de alguma ação ou omissão, vinculada ao fato gerador do tributo, que 
culminou em infração à legislação tributária, atraindo-lhe a responsabilidade pelo 
pagamento do crédito tributário, juntamente com o contribuinte, quais sejam: 

1) O transportador que transporta mercadoria sem nota fiscal ou a 
entrega a destinatário diverso do que consta no documento fiscal; 

2) A pessoa que emite documento fiscal gracioso; 

3) A pessoa que é possuidora de mercadoria em situação fiscal 
irregular; 

4) O depositário e o leiloeiro que dá saída de mercadoria sem 
documentação fiscal; 

5) O exportador ou entreposto aduaneiro que deixa de exportar 
mercadoria para esse fim recebida ou a exporta sem 
documentação fiscal; 

6) Os representantes, mandatários, comissários, acionistas 
controladores, diretores, gerentes, administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
pelos seus atos e omissões; 

7) O sócio que se retira da sociedade, em relação aos atos e 
omissões praticados até a data de sua retirada.  

A bem da verdade, o inciso que melhor retrata e qualifica o art. 45 é 
o XIII, ao prescrever a solidariedade, com o contribuinte ou o substituto tributário, da 
“pessoa que por seus atos ou omissões concorra para a prática de infração à legislação 
tributária”. 

Conforme expusemos anteriormente, a recorrente possuiu elementar 
participação na situação que constituiu o ilícito.  

Mantenho, portanto, na lide, a fabricante LIBRELATO 
IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA, juntamente com os demais solidários, considerados 
revéis. No mérito, julgo procedente em parte o lançamento, confirmando a decisão 
singular.  

 
 

Sala das sessões, em 01 de agosto de 2016. 
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Matéria: Não incidência e benefícios fiscais (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01173/16 
 
Relator: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 

 
EMENTA: RECURSO VOLUNTÁRIO. ICMS. PEDIDO DE 
EXCLUSÃO DA LIDE. REJEITADO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE 
BENEFÍCIO FISCAL. OPERAÇÃO SIMULADA. MANUTENÇÃO DA 
SENTENÇA SINGULAR. PROCEDÊNCIA PARCIAL.  
1. Extrai-se dos autos que a empresa LIBRELATO 
IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA promoveu venda de 
semirreboques em nome de EDVANDRO DA SILVA sem 
verificar, entretanto, a regularidade fiscal e a veracidade das 
informações do suposto adquirente, que já detinha inscrição de 
produtor baixada desde 03/01/08. 
2.  A ser realizar operações tais quais as que aqui se 
apresentam, é elementar que o preço oferecido ao mercado 
tende a ser predatório à concorrência. Se tal prática se torna 
sistemática, pode, de fato, levar os demais comerciantes que 
operem com produtos semelhantes à inviabilidade do negócio, 
uma vez que a formação de seu custo contém o valor do ICMS 
devido a título de diferencial de alíquotas. 
3. Não se concebe a responsabilidade insculpida no art. 45 do 
CTE se lhe for retirado o teor infracional das condutas ali 
descritas. A imputação, com efeito, é superveniente, e alcança 
somente o terceiro que originariamente não estaria obrigado ao 
pagamento do imposto, sendo-lhe atribuída a responsabilidade 
diante de alguma conduta ilícita (ação ou omissão) da qual haja 
decorrido, em relação de causa-efeito, falta de pagamento do 
imposto. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 16 de junho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de exclusão do sujeito passivo solidário LIBRELATO IMPLEMENTOS 
AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS LTDA da lide e exclusão da multa, arguida por ela 
mesma. Participaram do julgamento os Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato, 
Mauricio Ribeiro de Paiva, Mário de Oliveira Andrade, Edson Abrão da Silva, Aldeci de 
Souza Flor e Rickardo de Souza Santos Mariano. Quanto ao mérito, também, por votação 
unânime, conhecer do recurso,negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular 
que considerou parcialmente procedente o auto de infração.  Participaram do julgamento 
os Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato, Mauricio Ribeiro de Paiva, Mário de 
Oliveira Andrade, Edson Abrão da Silva, Aldeci de Souza Flor e Rickardo de Souza Santos 
Mariano. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Nestes autos, o Fisco acusa o sujeito passivo de haver 
comercializado, neste Estado, um veículo semirreboque basculante, constante da nota 
fiscal nº 21012, emitida em 12/11/08 por LIBRELATO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E 
RODOVIÁRIOS LTDA, em operação na qual se valeu da condição de produtor rural, cuja 



 

inscrição teria sido obtida por meio de fraude. A operação fora, pela fiscalização, 
considerada inidônea.  

A infração foi capitulada nos arts. 11; 13, I; 19, VII, “b”; 27, II, “g”; 44 
e 45, XIII, todos do CTE-GO. A penalidade, por seu turno, é a que consta do art. 71, III, 
“a”’ do mesmo diploma legal.  

Aufere-se ICMS no valor originário de R$ 9.435,00, referente a fato 
gerador ocorrido em 12/11/08. O auto de infração foi lavrado em 26/02/13. 

 

Na condição de coobrigado, fora nomeado RODONATTI 
IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA, com fundamento no art. 45, XIII do CTE. Informa 
o fisco, a empresa coobrigada, representante da indústria dos semirreboques, realizou 
pedido em 06/11/08, em nome do Sr. TARCÍSIO VALADARES OLIVEIRA, mas confirma 
que, na verdade, o bem se destinava a EDVANDRO DA SILVA FERREIRA. Este último, 
também coobrigado, com fundamento no art. 45, XII do CTE, seria o sócio administrador 
da empresa RODONATTI IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA, juntamente com 
juntamente com REGINALDO REGIS BENATI, também coobrigado nos termos do art. 45, 
XII, já citado. 

De igual forma, TARCISO VALADARES DE OLIVEIRA fora nomeado 
solidário, nos termos do art. 46, VI, §2º do CTE, por ter sido o autor do pedido de compra 
do veículo, em 06/11/08. O veículo fora, logo a seguir, transferido para a empresa 
MADEIREIRA VENCEDORA E TRANSP. ROD. DE CARGAS LTDA, da qual o mesmo era 
sócio administrador. Aduz o fisco que este coobrigado foi o verdadeiro adquirente do 
veículo semirreboque. 

Na condição de solidário, também consta a empresa LIBRELATO 
IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS LTDA, com fundamento no art. 45, XII do 
CTE, por haver sido a empresa fabricante do veículo, destinado ao Sr. EDVANDRO DA 
SILVA.  

A instrução processual fazendária é composta dos seguintes 
documentos: 

1) Nota fiscal fatura nº 021012, de 12/11/08, emitida pela 
LIBRELATO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS 
LTDA em nome de EDVANDRO DA SILVA FERREIRA, este 
último na condição de produtor rural; 

2) Pedido nº 56, emitido pela RODONATTI IMPLEMENTOS 
RODOVIÁRIOS LTDA, em nome de TARCISO VALADARES, em 
06/11/08; 

3) Confirmação de pedido código PV5520, emitida pela LIBRELATO 
–IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA em nome de EDVANDRO 
DA SILVA FERREIRA; 

4) Recibos de pagamento e comunicado, via FAX, feito por 
REGINALDO REGIS BENATTI a LIBRELATO – IMPLEMENTOS 
AGRÍCOLAS LTDA, em 21/11/08 e 06/08/08; 

5) Extrato de consulta ao DETRAN, no qual consta a propriedade do 
veículo em nome de MADEIREIRA VENCEDORA E TRANSP. 
ROD. DE CARGAS LTDA, desde 14/01/09, cujo proprietário 
anterior teria sido o Sr. EDVANDRO; 

6) Notas explicativas; 
7) Jurisprudência sobre a matéria.  

 



 

Os Srs. EDVANDRO e REGINALDO, não encontrados no endereço 
declarado, foram intimados por via editalícia. A intimação do Sr. TARCISO, por sua vez, se 
dera regularmente, via AR, em 18/04/13. Sob a mesma modalidade, ocorrera a intimação 
da empresa RODONATTI IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA, em 24/04/13, e 
LIBRELATO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA, em 25/04/13. 

 

A empresa RODONATTI IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS 
RODOVIÁRIOS LTDA compareceu em fase singular. Solicitou, em suma, a exclusão de 
sua responsabilidade por não haver agido com conduta culposa na situação que ensejou o 
presente lançamento. De igual forma, LIBRELATO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E 
RODOVIÁRIOS LTDA apresentou impugnação, solicitando sua exclusão da lide e 
improcedência do feito.  

Os Srs. EDVANDRO, REGINALDO e TARCISO foram declarados 
revéis nos autos.  

Os autos foram submetidos a julgamento singular, conforme 
sentença às fls. 77/ 87, na qual se conheceu da impugnação e se lhe deu parcial 
provimento para julgar parcialmente procedente o lançamento, no valor originário de ICMS 
de R$ 5.550,00. Os coobrigados foram mantidos na lide.  

Houve concordância da Representação Fazendária quanto ao teor 
do decisum.  

A empresa RODONATTI IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA fora 
intimada da decisão em 02/02/16, via Domicílio Tributário Eletrônico –Dte. De igual forma, 
REGINALDO REGIS BENATI e TARCISO VALADARES DE OLIVEIRA, ambos em 
01/02/16. A empresa LIBRELATO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA fora intimada sob a 
mesma modalidade, em 05/02/16. 

Não encontrado, EDVANDRO DA SILVA fora intimado por edital, em 
1/04/16. 

Em recurso voluntário, a recorrente LIBRELATO IMPLEMENTOS 
AGRÍCOLAS LTDA assevera o seguinte: 

1) A recorrente não pode ser responsabilizada por fatos que 
ocorreram posteriormente ao negócio celebrado. A transferência 
posterior do veículo não é de sua responsabilidade. Cita 
jurisprudência acerca do art. 124 do CTN.  

2) A emissão da nota fiscal em nome do produtor rural foi realizada 
conforme solicitação do adquirente, cabendo à RODONATTI 
vender o implemento para quem o adquirir. Aduz que a boa-fé, 
conforme preceitua o art. 422 do Código Civil, é o que norteia as 
relações comerciais. 

3) Afirma que o solidário nos autos, nos termos do art. 45, II do CTE, 
deveria ser o Sr. TARCISO, o qual não teria sido arrolado nos 
autos.  

4) Conforme art. 136 do CTN, reputa não passível de cobrança o 
valor da multa, pelo que solicita a sua exclusão, a título de pedido 
sucessivo.  

Pede, ao final, a improcedência do lançamento fiscal. 

 

É o relatório.  

 



 

 
V O T O 

 

O dispositivo legal sob o qual se imputou responsabilidade à 
recorrente é o art. 45 do CTE, especificamente no que toca ao “interesse comum” aferido 
na infração discriminada na inicial.  

O benefício fiscal a que se refere a inicial é a isenção conferida nas 
aquisições de ativo imobilizado realizadas por produtor rural, quanto ao diferencial de 
alíquotas, conforme preceitua o inciso XCII do art. 6º do Anexo IX do RCTE, in verbis: 

 

“Art. 6º .............................................................................................. 

XCII - relativamente à aplicação do diferencial de alíquotas na 
aquisição interestadual de bem, exceto veículo automotor de 
transporte de passageiro ou de carga e de passeio, inclusive 
motocicleta, destinado ao ativo imobilizado de estabelecimento 
industrial, exceto o gerador de energia elétrica, e agropecuário, 
vedada sua utilização, dentro de 24 (vinte e quatro) meses contados a 
partir da data de aquisição do bem, em atividades alheias à do 
estabelecimento, inclusive locação empréstimo, ou alienação, a 
qualquer título (Lei nº 13.453/99, art. 2º, IV);” 

 

Extrai-se dos autos que a empresa LIBRELATO IMPLEMENTOS 
AGRÍCOLAS LTDA promoveu venda de semirreboques em nome de EDVANDRO DA 
SILVA sem verificar, entretanto, a regularidade fiscal e a veracidade das informações do 
suposto adquirente, que já detinha inscrição de produtor baixada desde 03/01/08.  

A infração denunciada não é novidade nesta Casa. Confira-se, para 
tanto, os resultados de julgamento nos PAT n. 5072012224078, 3002028600919, 
5072013461324, 3002132178977 e 3002122764795. 

Ora, sem a concorrência dos personagens aqui referidos não seria 
possível a dissimulação. Foram, enfim, peças-chave na concretização do ilícito. Eis a 
razão da norma insculpida no art. 45, XIII do CTE: não permitir que fiquem impunes 
aqueles que porventura participem de quaisquer conchavos para obter vantagem ilícita à 
custa do Erário. 

Nesse particular, a recorrente LIBRELATO IMPLEMENTOS 
AGRÍCOLAS LTDA é a fabricante das mercadorias, emitente da nota fiscal reputada 
inidônea, e vendedora dos semirreboques para os quais fora conferido indevidamente o 
benefício. Se há ou não a intermediação de terceiro, fato inconteste é que o vínculo que os 
une – vendedor, revendedor, representante, agenciador e verdadeiro destinatário das 
mercadorias - torna extremamente improvável a não-conivência entre os mesmos, uma 
vez que todos se beneficiam, seja pela formação de um custo com maior poder de 
competitividade e pelas comissões eventualmente auferidas, seja com a desoneração da 
mercadoria a ser adquirida. . 

Aparentemente, o vínculo estabelecido entre a LIBRELATO e a 
RODONATTI IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA é o de contrato de representação 
comercial, regido pela Lei n. 4886/65, cujo art. 1º estabelece que: 

“Art. 1º Exerce a representação comercial autônoma a pessoa jurídica 
ou a pessoa física, sem relação de emprego, que desempenha, em 
caráter não eventual por conta de uma ou mais pessoas, a mediação 
para a realização de negócios mercantis, agenciando propostas ou 
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pedidos, para, transmiti-los aos representados, praticando ou não 
atos relacionados com a execução dos negócios. 

Parágrafo único. Quando a representação comercial incluir poderes 
atinentes ao mandato mercantil, serão aplicáveis, quanto ao exercício 
deste, os preceitos próprios da legislação comercial.” 

 
Quaisquer atividades econômicas devem primar pelo prestígio aos 

fundamentos da República, insculpidos no art. 1º da Constituição Federal, dentre os quais 
se incluem os “valores sociais do trabalho e da livre iniciativa”. De igual modo, deve haver 
observância e respeito à ordem econômica vigente, que também goza de proteção 
constitucional no art. 170, em especial, quanto ao princípio da “livre concorrência” (inciso 
IV). A ser realizar operações tais quais as que aqui se apresentam, é elementar que o 
preço oferecido ao mercado tende a ser predatório à concorrência. Se tal prática se torna 
sistemática, pode, de fato, levar os demais comerciantes que operem com produtos 
semelhantes à inviabilidade do negócio, uma vez que a formação de seu custo contém o 
valor do ICMS devido a título de diferencial de alíquotas.  

Dito isso, no caso concreto, o “concillium fraudis” é elementar pela 
própria natureza de tais espécies contratuais. 

No que tange à possibilidade de exclusão da multa, assevero que a 
matriz da responsabilidade tributária discriminada no art. 45 do CTE também possui fina 
sintonia com o art. 121, parágrafo único, II do CTN130. Ao discorrer sobre a figura do 
responsável, ali descrito, Hugo de Brito MACHADO131 assevera que: 

 
“Essa responsabilidade há de ser atribuída a quem tenha relação com o 
fato gerador, isto é, a pessoa vinculada ao fato gerador da respectiva 
obrigação (CTN, art. 128). Não uma vinculação pessoal e direta, pois em 
assim sendo configurada está a condição de contribuinte. Mas é 
indispensável uma relação, uma vinculação, com o fato gerador para que 
alguém seja considerado responsável, vale dizer, sujeito passivo indireto.” 

 
Há indissociabilidade entre o referido dispositivo e o art. 128 do CTN, 

como decorre da própria observação do Ilustre tributarista. Neste mesmo sentido, decisão 
do STF, cujo voto do ministro Joaquim Barbosa no REsp 202.987/SP permitimo-nos 
transcrever, pondera que: 

 
(...) Nos termos do art. 121, par. Ún., I do Código Tributário Nacional, 
somente pode ser considerado contribuinte a pessoa que estiver em 
relação pessoal e direta com a situação que constitua o fato gerador. Como 
se extrai da leitura conjunta dos arts. 121, par. Ún I e 128 do CTN, a 
legislação tributária justifica a sujeição passiva indireta em termos 
econômicos, derivada da circunstância de o terceiro que for chamado a 
responder pela obrigação tributária estiver ligado, economicamente ou por 
outro tipo de liame causal, ao fato jurídico tributário”. 

 

                                            

130 Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:       II - responsável, quando, sem 

revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei. 

 
131 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 29a edição. Malheiros. 

2008. P. 151 



 

Percebe-se que nas situações descritas no art. 45, o solidário é o 
executor material de alguma ação ou omissão, vinculada ao fato gerador do tributo, que 
culminou em infração à legislação tributária, atraindo-lhe a responsabilidade pelo 
pagamento do crédito tributário, juntamente com o contribuinte, quais sejam: 

1) O transportador que transporta mercadoria sem nota fiscal ou a 
entrega a destinatário diverso do que consta no documento fiscal; 

2) A pessoa que emite documento fiscal gracioso; 

3) A pessoa que é possuidora de mercadoria em situação fiscal 
irregular; 

4) O depositário e o leiloeiro que dá saída de mercadoria sem 
documentação fiscal; 

5) O exportador ou entreposto aduaneiro que deixa de exportar 
mercadoria para esse fim recebida ou a exporta sem 
documentação fiscal; 

6) Os representantes, mandatários, comissários, acionistas 
controladores, diretores, gerentes, administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
pelos seus atos e omissões; 

7) O sócio que se retira da sociedade, em relação aos atos e 
omissões praticados até a data de sua retirada.  

A bem da verdade, o inciso que melhor retrata e qualifica o art. 45 é 
o XIII, ao prescrever a solidariedade, com o contribuinte ou o substituto tributário, da 
“pessoa que por seus atos ou omissões concorra para a prática de infração à legislação 
tributária”. 

Conforme expusemos anteriormente, a recorrente possuiu elementar 
participação na situação que constituiu o ilícito.  

Mantenho, portanto, na lide, a fabricante LIBRELATO 
IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA, juntamente com os demais solidários, considerados 
revéis. No mérito, julgo procedente em parte o lançamento, confirmando a decisão 
singular.  

 
 

Sala das sessões, em 01 de agosto de 2016. 
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Matéria: Não incidência e benefícios fiscais (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01186/16 
 
Relator: Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira 
 

 
EMENTA: I - ICMS. Obrigação tributária principal. Operações 
tributadas. Emissão de Notas Fiscais sem destaque do Imposto. 
Procedência. Decisão não unânime. 
1. As operações mercantis relativas a vendas de mercadorias, 
com incidência do ICMS, devem ser acompanhadas de 
documentos fiscais que contenham todos os elementos 
obrigatórios, inclusive o destaque do imposto;  
2. Verificando a ocorrência da omissão do destaque do imposto 
no documento fiscal, e não comprovando o sujeito passivo a 
licitude de tal situação, o lançamento que cobra o imposto 
correspondente deve ser mantido. 
II - SOLIDARIEDADE. Preliminar de exclusão dos solidários da 
lide. Rejeitada. Decisão por maioria. 
São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido 
na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse 
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação 
principal, especialmente: com o contribuinte, os acionistas 
controladores, os diretores, gerentes, administradores ou 
representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou 
prestação decorrente dos atos que praticarem, intervierem ou 
pela omissão de que forem responsáveis. (artigo 45, inciso XII, 
do CTE). 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 21 
de julho de 2016, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão dos 
solidários da lide, arguida pela autuada. Foram vencedores os Conselheiros Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira, Washington Luis Freire de Oliveira, Marlene Maria da Silva Ruguê 
Bernardes, Luis Antônio da Silva Costa, Gilmar Rodrigues de Almeida, Victor Augusto de 
Faria Morato, José Paixão de Oliveira Gomes, Lidilone Polizeli Bento, Heli José da Silva, 
Aldeci de Souza Flor e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, 
que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros Talita Pimenta Félix, José 
Pereira D'abadia, João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho, Aguinaldo Fernandes de 
Melo, Edson Abrão da Silva, Nivaldo José Mendes, Rickardo de Souza Santos Mariano, 
Valdir Mendonça Alves e José Luiz Rosa. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, 
conhecer do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, negar-lhe provimento para 
manter a decisão cameral que considerou parcialmente procedente o auto de infração no 
valor do ICMS de R$ 115.165,34 (cento e quinze mil, cento e sessenta e cinco reais e 
trinta e quatro centavos), considerando o pagamento às fls. 504 a 506 para possível 
extinção do crédito tributário. Participaram do julgamento os Conselheiros Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira 
D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Luis Antônio da 
Silva Costa, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Aguinaldo 
Fernandes de Melo, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, José Paixão 
de Oliveira Gomes, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza 
Santos Mariano, Heli José da Silva, Valdir Mendonça Alves, Aldeci de Souza Flor e José 
Luiz Rosa. 



 

 
R E L A T Ó R I O 

 
Trata-se de recurso dirigido ao Conselho Pleno interposto pelo 

sujeito passivo em epígrafe em face de decisão cameral que julgou parcialmente 
procedente o lançamento de ofício e manteve na lide os solidários arrolados pela 
autoridade fiscal. 

O auto de infração, objeto do contenda, contém a seguinte “descrição 
do fato”: 

Realizou saídas de mercadorias sem destacar o imposto 
correspondente nos documentos, utilizando indevidamente de isenção ou não incidência 
do ICMS, conforme demonstrativo e documentos em anexo. Em consequência, deverá 
pagar o imposto na importância de R$ 139.076,48, juntamente com penalidade e acres 
cimos legais. 

Na peça de recurso, o sujeito alega que a autoridade fazendária 
somente pode pretender desconstituir a reponsabilidade limitada dos sócios se provar 
algum dos requisitos do CTN e que tal não ocorreu nem remotamente, de modo que os 
sócios da pessoa jurídica devem ser excluídos por ilegitimidade. 

No mérito, aduz que os valores relativos ao ICMS apurado em 
relação ao retorno de mercadoria, muito embora não tenha sido destacado, por erro, foi 
recolhido regularmente, de modo que esse Conselho não pode ignorar esse fato. 

Alega também que é cristalino que o simples fato de existir uma 
previsão em um mero Regulamento, que é um ato administrativo e não legislativo, acerca 
de uma operação ou não, não tem o condão de mudar não só a lei mas a própria 
Constituição, que determina que a saída para abate somente é fato gerador do ICMS se 
for, efetivamente, de operação comercial, de venda, portanto. 

Ao final, invoca a convalidação prevista no art. 3º, II, do Decreto nº 
6.939, de 1º de julho de 2009 e pede seja declarada a improcedência do lançamento 
fiscal. 

É o relatório. Decido. 

 

Analisando o recurso posto, constata-se que as questões nele 
suscitadas são as mesmas que já foram tratadas nas fases singular e cameral. 

Neste ponto, merece destaque a consideração o i. julgador de 
primeira instância de que “a revisão fiscal enfrentou o questionamento apresentado pelo 
sujeito passivo, tendo indicado que a redação vigente na época dos fatos geradores 
(01/01/2009 a 30/06/2009), não permitia a subsunção das operações realizadas pela 
Impugnante, de venda de gado para abate entre um frigorífico e um estabelecimento 
comercial”. 

Por outro lado, o acórdão recorrido procedeu a exclusão das Notas 
Fiscais nºs 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, do mês de abril de 2009, em relação as quais houve 
parcial recolhimento do imposto. 

Por pertinente, transcrevo abaixo o trecho do acórdão recorrido que 
enfrentou o mérito da questão: 

Os argumentos da defesa apresentados nesta fase processual, restringem-se à 

afirmação de que as saídas encontravam-se amparadas pela isenção contida no 



 

inciso CXVI, do artigo 6º, do Anexo IX, do RCTE, inclusive com convalidação por 

legislação posterior. 

A questão motivou o encaminhamento do processo em Primeira Instância, para 

revisão, tendo o revisor destacado que as operações em questão têm como 

natureza “venda” de gado para abate entre o frigorífico  (indústria) e um 

estabelecimento comercial, não existindo, no caso, a figura do produtor rural, 

sendo, por conseguinte, tributada. Não se aplica, assim, o benefício da isenção 

contida no inciso CXVI, do artigo 6º, do Anexo IX, do RCTE. 

O revisor destacou, ainda, que as operações de retorno de mercadorias 

remetidas para industrialização (abate de bovinos), foram tributados apenas os 

valores agregados.  

Da análise das cópias das Notas Fiscais juntadas ao processo pelo agente 

autuante, depreende-se, nitidamente, que a natureza da operação consignada 

nas mesmas reporta-se a “Venda de Mercadoria Adquirida de Terceiros” e 

“Vendas Produção”. Quanto às Notas Fiscais com indicação de “Retorno de 

Mercadoria para Industrialização”, o autuante promoveu a cobrança do ICMS 

relacionado apenas com o valor agregado na prestação do serviço de 

industrialização. 

Correto, portanto, o débito de ofício realizado pela fiscalização, sobretudo pelo 

fato da defesa não ter demonstrado a legitimidade da emissão das Notas Fiscais, 

nos moldes por ela adotado. 

Destaco, no entanto, que em relação às Notas Fiscais nºs 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 

13, todas do mês de abril de 2009, houve parcial recolhimento do imposto, 

conforme se verifica pela base de cálculo destacada nas referidas Notas Fiscais, 

totalizando o valor de R$  24.594,00 (vinte e quatro mil e quinhentos e noventa e 

quatro reais), o qual, deduzido da base de cálculo indicada pelo autuante, resta a 

importância de R$ 273.087,87 (duzentos e setenta e três mil, oitenta e sete reais 

e oitenta e sete centavos), como base de cálculo, cujo ICMS à alíquota de 12% 

(doze por cento), importa em R$ 32.770,54 (trinta e dois mil, setecentos e setenta 

reais e cinquenta e quatro centavos), para o referido mês. 

Assim, o valor do imposto deve ser adequado para a importância de R$ 

115.165,34 (cento e quinze mil, cento e sessenta e cinco reais e trinta e quatro 

centavos), conforme a seguir detalhado: 

Abril.09    R$ 32.770,54 

Maio.09   R$ 25.776,66 

Junho.09   R$ 56.618,14 

Total   R$115.165,34 

 



 

Ademais, basta correr os olhos pelo conjunto de Notas Fiscais, 
acostadas aos autos pela autoridade fiscal e que constituem o objeto da autuação, para se 
verificar que as operações vendas foram realizadas sem o destaque do imposto, 
constando dos referidos documentos nos campos “Base de Cálculo” e “ICMS” o valor R$ 
0,00.  

Desta forma, está caracterizada a irregularidade apontada pelo fisco 
na incial. 

No que se refere ao pleito de exclusão dos solidários da lide, rejeito-o 
por conta do estabelecido no art. 45, XII do CTE, que estabelece a responsabilidade 
solidária do representantes da pessoa jurídica da pessoa jurídica no caso de operação 
decorrente dos atos que praticarem. 

In verbis, estabelece o aludido dispositivo legal. 

Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 

[...] 

XII – com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à 
operação ou prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis; 

Diante do exposto, rejeito a preliminar de exclusão dos solidários da lide e, 

quanto ao mérito, conheço do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, nego-lhe 

provimento para manter a decisão cameral que considerou parcialmente procedente o 

auto de infração no valor do ICMS de R$ 115.165,34 (cento e quinze mil, cento e sessenta 

e cinco reais e trinta e quatro centavos), considerando o pagamento às fls. 504 a 506. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 02 de agosto de 2016. 
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Matéria: Não incidência e benefícios fiscais (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01187/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: Preliminares. Pedidos de nulidade da peça básica por 
incompetência funcional, por erro na identificação do sujeito 
passivo e por cerceamento do direito de defesa. Rejeitados por 
unanimidade. 
Pedido de exclusão de coobrigados solidários. Rejeitado por 
maioria.  
Pedido de declaração de decadência no período de julho a 
dezembro/2006. Rejeitado por maioria. 
 
ICMS. Obrigação principal. Utilização indevida de benefícios 
fiscais. Procedente. Decisão por maioria. 
 
I - Não há incompetência funcional do agente fiscal que realiza 
auditoria em empresa desconstituída que, de modo fraudulento, 
incluiu no seu quadro societário pessoa física parente por 
afinidade (sogra) do referido agente. 
 
II - Não há cerceamento do direito de defesa quando o sujeito 
passivo ou seu representante, corretamente intimado, entende a 
acusação fiscal, tem a possibilidade do exercício do 
contraditório e da ampla defesa. 
 
III - Não há erro na identificação do sujeito passivo que 
descumpre preceito literal de norma e utiliza benefícios fiscais 
vedados pela legislação.  
 
IV - Os administradores e gestores que concorrerem para a 
prática de infração tributária ficam, nos termos do inciso XII do 
artigo 45 da lei n.º 11.651/91, solidariamente obrigados ao 
pagamento do ICMS devido e demais acréscimos legais. 
 
V - Quando  não  houver  declaração  do  débito,  o  prazo  
decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito 
tributário conta-se exclusivamente na forma do artigo 173, I, do 
CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o 
dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da 
autoridade administrativa. (Súmula 555, STJ). 
 
VI -  Os benefícios fiscais previstos nos artigos 7.º, XXV; e 9.º, 
VII, todos do Anexo IX do RCTE, respectivamente relativos a 
saídas internas com isenção e interestadual com redução da 
base de cálculo de SEMENTES CERTIFICADAS, somente podem 
ser fruídos pelo contribuinte que cumpre literalmente todos os 
requisitos materiais e legais das normas de regência. 
 



 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 09 de outubro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, quais sejam: 
incompetência funcional da autoridade lançadora, por erro na identificação do sujeito 
passivo e por cerceamento do direito de defesa. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Alcedino Gomes Barbosa, Gilmar Rodrigues de Almeida e Márcio Nogueira 
Pedra. Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão dos solidários da lide, 
arguida por eles mesmos. Foram vencedores os Conselheiros Gilmar Rodrigues de 
Almeida e Márcio Nogueira Pedra. Vencido o Conselheiro Alcedino Gomes Barbosa. Por 
maioria de votos, rejeitar a preliminar de decadência, referente ao período de julho e 
dezembro/2006. Foram vencedores os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida e 
Márcio Nogueira Pedra. Vencido o Conselheiro Alcedino Gomes Barbosa. Quanto ao 
mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, dar-lhe provimento para confirmar a 
sentença singular que considerou parcialmente procedente o auto de infração no valor de 
R$ 696.103,68 (seiscentos e noventa e seis mil, cento e três reais e sessenta e oito 
centavos). Foram vencedores os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida e Márcio 
Nogueira Pedra. Vencido o Conselheiro Alcedino Gomes Barbosa que votou pela parcial 
procedência no valor de R$ 61.621,50 (sessenta e um mil, seiscentos e vinte e um reais e 
cinquenta centavos). 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu o 
recolhimento do ICMS, através da utilização indevida de benefícios fiscais previstos no 
artigo 7.º, XXV, e artigo 9.º, VII, todos do Anexo IX do RCTE, conforme demonstrado 
através da auditoria específica de mercadorias, auditoria básica do ICMS e demais 
documentos que comprovaram operações de saídas de sementes de capim, sem que 
houvesse comprovação de origem regular. 

 
As autoridades lançadoras indicam como infringidas as disposições 

dos artigos 64, 65 e 66 do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91), 
combinado com os artigos 145 do Decreto 4.852/97 e artigo 7°, XXV, e artigo 9º, VII, do 
Anexo IX do Decreto 4.852/97. Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, 
VIII, "a", § 9°, I, do CTE, com redação da Lei nº 14.634/2003. 

 
Têm-se como sujeitos passivos solidários João Geraldo Pereira e 

Marco Antônio Matheus Pereira, nos termos do artigo 45, XII, da Lei 11.651/91. 
 
O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: 

Detalhamento do crédito tributário (fls. 3 e 4), identificação dos sujeitos passivos solidários 
(fls. 5 e 6), décima alteração contratual (fls. 7 a 9), nota explicativa (fls. 10 e 11), auditoria 
básica do ICMS e planilhas demonstrativas (fls. 12 a 86), cópia de notas fiscais (fls. 87 a 
109), cópia de Termo de Depoimento (fls. 110 a 117), cópia de Termo de Declarações (fls. 
118 a 120), laudo de exame pericial (fls. 121 a 125), cópia dos atos constitutivos (fls. 126 a 
128), cópia do Termo de Tomada de Grafismo (fls. 129 a 132), cópia de boletim de 
ocorrência (fls. 133 e 134), cópia de Termo de Declarações (fls. 135 e 136), cópia CNH 
(fls. 137), cópia de ofícios (fls. 138 a 147), e notificação fiscal (fls. 148 a 152). 

 
As partes foram devidamente intimadas a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de (fls. 153 a 160). 
 
As partes apresentam impugnação em peça única às fls. 162 a 178, 

formulando em preliminar arguição de nulidade da peça básica, relacionando as hipóteses 



 

de insegurança na determinação da infração e de cerceamento do direito de defesa.  
Ainda em preliminar formulam pedido de retirada dos nomes dos solidários, por serem 
partes ilegítimas.  No mérito, pedem a improcedência do lançamento, argumentando que a 
utilização do benefício da isenção se deu de forma legal, pelo reconhecimento da 
idoneidade do negócio jurídico, sendo legítimas as operações de compra. 

 
O sujeito passivo anexa os seguintes documentos: Procuração (fls. 

180), cópia de atos constitutivos (fls. 181 a 187), procuração (fls. 188), cópia da cédula de 
identidade de João Geraldo Pereira (fls. 189), procuração (fls. 190), cópia da cédula de 
identidade de Marco Antônio Matheus Pereira (fls. 191), cópia OAB (fls. 192), cópia 
RENASEM (fls. 194 e 195), esclarecimentos à Delegacia Regional de Fiscalização de 
Goiânia (fls. 197 a 199), CNPJ (fls. 201) e cópias de recibos (fls. 203 a 219). 

 
Pela sentença n.º 8441/09 JULP (fls. 221 a 224), o julgador singular 

decide pela procedência do auto de infração, mantendo na lide os solidários. 
 
As partes foram devidamente intimadas a pagar a quantia exigida ou 

apresentar Recurso Voluntário (fls. 225 a 227).  
 
As partes apresentam Recurso Voluntário (fls. 229 a 248), alegando 

preliminarmente nulidade processual por ilegitimidade passiva. Sustenta que se houve 
alguma irregularidade esta não foi causada pela recorrente, mas sim pela empresa 
SEMEARA, devendo sobre esta recair a autuação. Alega que da mesma forma há 
ilegitimidade passiva dos sócios, identificados como solidários, tendo em vista que os seus 
patrimônios não se confundem com os da pessoa jurídica, bem como não se verificou 
qualquer das hipóteses previstas nos artigos 134 e 135 do CTN. Aduz que o lançamento é 
nulo por insegurança na determinação da infração. No mérito, argumentam que as 
operações efetivadas são legítimas e efetuadas de boa-fé. Requer seja declarado nulo o 
auto de infração e, caso não sejam superadas as preliminares arguidas, pede a 
improcedência do auto de infração.   

 
Posteriormente, apresenta memoriais (fls. 258 a 262), solicitando a 

nulidade do auto de infração pelas razões já apresentadas. 
 
Pela Resolução n.° 081/2010, de fls. 263 e 264, o julgador resolve 

converter o julgamento em diligência a fim de que o sujeito passivo seja intimado a 
apresentar: 1.) cópias de extratos bancários emitidos pelas instituições financeiras, nos 
quais registrem os pagamentos, feitos à Semeara Sementes Agropastoril Ltda., referentes 
às notas fiscais de fls. 87 a 109; 2.) cópias de cheques emitidos referentes aos 
pagamentos mencionados no item anterior; e 3) embalagens dos produtos adquiridos ou 
qualquer outro documento que induzissem, ao sujeito passivo, o entendimento de que as 
mercadorias adquiridas se encontravam em situação regular junto ao MAPA.  

 
O sujeito passivo é intimado a atender ao disposto na resolução, 

conforme documentos de fls. 265; manifesta-se às fls. 268 a 276, alegando que todos os 
extratos bancários do sujeito passivo já se encontram em poder do ente tributante. Alega 
que os pagamentos se deram através de dinheiro, via caixa da empresa, e a forma de 
provar isso é através dos recibos devidamente acostados nos autos.  

 
Junta aos autos documentos de fls. 278 a 402. 
 
O sujeito passivo comparece novamente aos autos (fls. 405 a 417) 

para requerer a nulidade do lançamento por ter sido lavrado por autoridade impedida 



 

(artigo 18, I e II, da lei n.º 13.800/2001), haja vista que são nulos os atos praticados por 
autoridade impedida (artigo 20, I, da lei n.º 16.469/09). Alega para tanto que existe 
interesse do auditor fiscal autuante. Sustenta que a descrição do fato não condiz com os 
demonstrativos anexados pelos autuantes, e que como podem as autoridades tributárias 
afirmar que houve omissão de entrada sem terem realizado auditoria específica de 
mercadorias. Alega diversos erros identificados nos autos e ao final requer a nulidade ou 
improcedência dos autos em decorrência dos vícios indicados. 

 
Junta aos autos documentos de fls. 419 a 468. 
 
Pelo acórdão da III CJUL (fls. 471 a 475), os julgadores decidiram 

acolher preliminar de nulidade arguida pelo sujeito passivo, por insegurança na 
determinação da infração, declarando, de consequência, nulo ab initio o processo. Em sua 
fundamentação, o autor do acórdão conclui que “as falhas deixam claro que o 
levantamento apresentado pela fiscalização padece de vícios insanáveis, que implicam na 
nulidade do instrumento de constituição do crédito tributário, nos termos do artigo 20, IV, 
da lei n.º 16.469/09.”. Ao final, pontifica ser relevante “notar-se oportuno que as entradas 
passiveis de utilização de benefícios fiscais de notas fiscais emitidas pela SEMEARA 
SEMENTES AGROPASTORIL LTDA não foram consideradas pela fiscalização, por terem 
sido consideradas inidôneas, em razão de a empresa ter sido constituída de forma 
fraudulenta, conforme Termo de Declarações da Delegacia Estadual de Repressão a 
Crimes Contra a Ordem Tributária.” 

 
A Fazenda Pública Estadual é intimada a apresentar Recurso ao 

Conselho Pleno (fls. 476). Sustenta a Fazenda Pública em seu recurso (fls.477 a 480) que 
discorda da decisão que declarou a nulidade do auto de infração, pois a alegada 
insegurança não tem qualquer fundamento. Aduz que, da análise detalhada da decisão, 
percebe-se que o autor do voto vencedor reproduziu os argumentos da defesa, que são de 
ordem material e perfeitamente sanáveis. Alega que a acusação fiscal está baseada em 
fatos demonstrados nos autos e que o contribuinte acusado não os conseguiu refutar. Ao 
final, pede a reforma do acórdão cameral. 

 
O sujeito passivo e solidários são intimados a contraditar o recurso 

da Representação Fazendária (fls. 482 a 484). 
 
 
A autuada principal comparece aos autos com contradita (fls. 487 a 

503), na qual defende estar correta a decisão cameral, uma vez que há incompatibilidade 
entre a descrição do fato e os demonstrativos anexados aos autos. Sustenta que não foi 
anexado ao processo a Auditoria Específica de Mercadorias, mas apenas um 
levantamento inventado pelos auditores. Alega que os auditores afirmam haver omissão 
de entrada neste PAT, e em outro (PAT n.º 4 0109032 031 37), houve omissão de saída 
para as mesmas mercadorias, relativamente ao mesmo período. Ademais, acrescenta que 
se houvesse a referida omissão de entrada, o correto seria aplicar penalidade de cunho 
formal, e não cobrar o recolhimento do ICMS na saída. Aduz que o levantamento realizado 
pelos auditores não existe nos manuais de auditorias e que as autoridades fiscais 
cometeram inúmeras impropriedades, culminando com erros absurdos nos cálculos, tais 
como nota fiscal interestadual considerada como de saída interna, erro de quantidade de 
produtos, erro no saldo de semente e consideração de notas fiscais em duplicidade. 
Afirma ainda haver o impedimento da autoridade lançadora, pois atuou em processo no 
qual tinha interesse, e que envolvia parente seu por afinidade, contrariando o disposto na 
lei n.º 13.800/2001. Requer, por fim, seja mantida a decisão de nulidade processual. 

 



 

O Conselho Pleno deste CAT, em Acórdão n.º 790/2012 (fls. 508 a 
514), decide conhecer do Recurso da Fazenda Pública, dar-lhe provimento, no sentido de 
reformar a decisão cameral que anulou o auto de infração por insegurança na 
determinação da infração, devendo os autos retornar à Câmara Julgadora para apreciação 
de toda a matéria.  

 
As partes foram intimadas a tomar conhecimento do acórdão 

proferido , não manifestando-se no prazo legal. 
 
Pela Resolução 125/2012 (fls. 521 e 522), a IV CJUL resolve 

converter o julgamento em diligencia para revisão integral dos levantamentos que 
subsidiaram o lançamento, com manifestação conclusiva acerca das eventuais retificações 
promovidas, sem embargo de outras que julgar pertinentes.  

 
Juntou-se aos autos: Dados Gerais da empresa autuada (fls. 523), 

registro de inventário e diário geral (fls. 525 a 606), Auditoria Específica de Mercadorias - 
Relação de entradas e saídas (fls. 607 a 748). 

 
Às fls. 749/760 encontram-se as Notas Explicativas acompanhadas 

de mídias em CD, contendo os arquivos digitais. Manifestação do revisor às fls. 761 e 762. 
 
As partes são intimadas a manifestar-se a respeito do resultado da 

diligencia (fls. 764 a 765). 
 
A autuada principal informa (fls. 767) que concorda com o resultado 

da revisão em todos os seus termos, e reserva-se ao direito de manter todas as 
argumentações constantes do Recurso Voluntário e dos outros requerimentos posteriores. 

 
Pelo Acórdão N.º 1588/2014, a I CJUL (fls. 770 a 775) decidiu rejeitar 

o pedido de diligência arguido pela Conselheira Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes. 
Quanto ao mérito, a I CJUL conheceu do recurso, deu-lhe parcial provimento para 
reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto de 
infração no valor de ICMS de R$ 61.621,50. Quanto à preliminar de exclusão dos 
solidários do polo passivo da lide, os julgadores entenderam que no caso em comento não 
estão presentes os requisitos previstos no artigo 45, XII, do CTE, visto que não existem 
nos autos provas de que tenham agido com excesso de poderes ou infração a lei, contrato 
social ou estatutos, conforme preconiza o artigo 135, III, do CTN. 

 
A Fazenda Pública Estadual sustenta em Recurso ao Conselho 

Pleno (fls. 776 e ss.) que a autuada utilizou indevidamente os benefícios fiscais da isenção 
na saída interna e redução de base de cálculo na saída interestadual com semente de 
capim, que deveria ser produzida sob controle de entidade certificadora ou fiscalizadora. 
Sustenta ainda que o descumprimento dessa condição é a causa da exigência contida na 
inicial, motivada pela perda do benefício fiscal utilizado. Acrescenta que a atuada não faz 
jus aos benefícios fiscais, e que ao promover as saídas de sementes de capim sem a 
comprovação de origem, com a utilização dos benefícios fiscais, o sujeito passivo autuado 
incorreu em infração à legislação tributária, devendo responder pelo pagamento de multa 
formal, ICMS e acréscimos legais. A Fazenda Pública Estadual pugna pela reinclusão dos 
solidários na lide e, ao final, pede a reforma da decisão recorrida. 

 
 Intimados a contraditar o recurso da Fazenda Pública, os autuados 

reproduzem (fls.799/808) alegações já apresentadas em peças anteriores, no que pertine 
à ilegitimidade passiva dos solidários. No mérito, alegam que não é obrigação dos 



 

comerciantes conferir a todo momento documentação exigida pelas instruções normativas 
para o fim de beneficiar da aludida isenção, já que se pressupõe que tal certificação tenha 
sido devidamente fiscalizada pelas autoridades fazendárias antes de sua comercialização. 
Sustenta que se há alguma irregularidade e consequentemente prejuízo ao Estado, estes 
não foram causados pela recorrente. Ao final, requer que o recurso interposto pela 
Fazenda Pública seja integralmente improvido. 

 
Pela Resolução 44/2015 (fls. 813 a 815), o CONSELHO PLENO 

determina que sejam excluídas do procedimento as saídas isentas ou não tributadas que 
não estejam relacionadas com os benefícios fiscais. 

 
Notificados (fls. 816) a apresentar documentos/livros fiscais ou 

contábeis. Juntou-se aos autos sentença judicial (817/824), datada de 08/05/2014, 
prolatada pelo juiz FERNANDO DE MELLO XAVIER, na qual determina o cancelamento 
dos atos constitutivos da empresa SEMEARA SEMESTES AGROPASTORIL LTDA, pois 
restara provado que MARIA DA PAZ TEODORO DE ANDRADE não é a responsável pela 
empresa, que fora constituída de modo fraudulento.  

 
Às fls. 825 a 861 foram juntados registros de inventário, bem como 

notas fiscais da autuada. 
 
Elaborado relatório diligencial (fls. 862 a 868), no qual o revisor 

informa que as alegações da autuada são parcialmente procedentes, juntando aos autos 
novas planilhas relativas ao demonstrativo de fls. 25 a 59, com as correções das 
irregularidades apontadas pelo sujeito passivo e reconhecidas pelos autores do 
procedimento fiscal. Ao final, informa que, com as correções o ICMS omitido foi reduzido 
de R$ 717.960,32 para R$ 696.103,68 (seiscentos noventa e seis mil cento e três reais e 
sessenta e oito centavos), conforme novo levantamento anexado. 

 
Intimadas da diligência, apenas a autuada principal manifesta-se (fls. 

875 a 878), alegando que causa estranheza a insistente preocupação do auditor fiscal em 
afastar qualquer sombra de suspeição que possa pairar sobre a conduta de sua sogra, 
que figurava no contrato social como sócia da empresa SEMEARA. Alerta para a 
quantidade de falhas que, a seu ver, permeiam o processo administrativo em tela, e que a 
providência mais recomendada seria o cancelamento da exigência a fim de que fosse 
iniciado um novo procedimento, capitaneado por fiscal desprovido de interesse no feito. 
Alega que, o fiscal revisor ao corrigir as falhas agravou a situação da recorrente, lançando 
valores a maiores para determinados meses, sem levar em conta que tais períodos já se 
encontravam alcançados pelos efeitos do instituto da decadência tributária. Defende que é 
inconteste a revisão para majoração só é possível enquanto não decaido o direito de 
lançar. Alega também que com relação às notas fiscais da SEMEARA, o auditor fiscal 
afirmou no PAT que houve omissão de entrada, enquanto no PAT n.° 4 0109032 031 37 
determinou que teria havido omissão de saída, autuando duplamente o sujeito passivo em 
razão da mesma operação, e que tal procedimento é vedado pela Constituição Federal. 
Ao final, informa que não concorda com o trabalho de revisão na forma como foi realizado.  

 
Relatados, passo ao voto. 
 
 
                          V O T O 
 
Cuida-se de julgamento de recurso interposto pela Fazenda Pública 

ao Conselho PLENO em lançamento pela omissão do recolhimento do ICMS, através da 



 

utilização indevida de benefícios fiscais previstos no artigo 7.º, XXV, e artigo 9.º, VII, todos 
do Anexo IX do RCTE, no qual se pretende a reforma de decisão cameral, no sentido de 
reincluir coobrigados solidários na lide, bem como a reversão da declaração de 
procedência parcial do lançamento para reconhecer a procedência total da exigência, nos 
termos do voto vencido. Conhecendo do recurso da Fazenda Pública, o CONSELHO 
PLENO determina a realização de diligência para que sejam excluídas do procedimento as 
saídas isentas ou não tributadas que não estejam relacionadas com os benefícios fiscais; 
ao final, manda que os autos sejam encaminhadas a uma Câmara deste CAT para 
julgamento de toda a matéria. 

 
A decisão cameral ao rejeitar a preliminar de incompetência 

funcional, por unanimidade, confirma também a validade do trancamento de estoque da 
mercadoria, sendo documento devidamente formalizado, portanto lícito, fundamentando 
que todo procedimento foi realizado por agente fiscal em conformidade com a atribuição 
conferida ao cargo. Nesse sentir matéria exaurida e inclusive inadmitida a arguição nesta 
oportunidade. Ademais, verifica-se que há decisão judicial trânsita em julgado que 
determina o cancelamento dos atos constitutivos da empresa SEMEARA SEMESTES 
AGROPASTORIL LTDA, pois restara provado que MARIA DA PAZ TEODORO DE 
ANDRADE não é a responsável pela empresa, que fora constituída de modo fraudulento. 
Ressalte-se que a senhora MARIA DA PAZ TEODORO DE ANDRADE, por ser sogra de 
um dos agentes autuantes, fora o motivo da arguição pelo sujeito passivo da preliminar de 
incompetência funcional de referida autoridade fiscal. 

 
Decisão unânime também no sentido de que não há erro na 

identificação do sujeito passivo, nem tampouco cerceamento ao seu direito de defesa. 
 
Ora, a conduta narrada na inicial somente pode ser atribuída à 

decisão ou determinação dos seus administradores, por ação ou omissão, pois é pela 
vontade desses que a pessoa jurídica realiza as operações e deve cumprir as obrigações 
tributárias, nos termos do que dispõe o artigo 45, XII, do CTE, in verbis: 

 
Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação 
que constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente: 
                                    (...) 
 XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à 
operação ou prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis; 

 
É correta, portanto, a indicação dos administradores para 

responderem pelo imposto devido em razão da utilização indevida de benefícios fiscais. 

No que se refere a alegação de decadência, entendo que não estão 
presentes as condições que caracterizam a perda do direito de lançamento do crédito 
tributário relativamente ao período aventado, isto é, julho a dezembro de 2006. 

 

Neste sentido enuncia o verbete da Súmula 555 do STJ: 

Quando não houver  declaração  do  débito,  o  prazo  decadencial 
quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do 
art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de 
antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa. 

 



 

Vê-se que, no lançamento por homologação, a declaração do débito 
refere-se à atividade do contribuinte que, sem prévio exame da autoridade administrativa, 
deverá calcular e declarar o quanto deve, antecipando o pagamento do imposto. Depois, 
cabe ao Fisco conferir se o valor pago fora o correto e, caso tenha sido, fará a 
homologação deste pagamento. 

 

Neste caso, ao se creditar de valor que seria indevido, a quantia 
omitida escapa à declaração do débito e, consoante o verbete sumular, impõe a regra de 
contagem do prazo decadencial prescrito no artigo 173, I, do CTN. 

 
Relativamente ao mérito, vê-se que a legislação de regência que 

concede os benefícios da isenção (artigo 7.º, XXV, do Anexo IX, do RCTE) e da redução 
da base de cálculo (artigo 9.º, VII, do Anexo IX, do RCTE) nas saídas internas e 
interestaduais, respectivamente, de semente de capim CERTIFICADA não fora cumprida 
literalmente. Vejamos os dispositivos legais: 

 

Art. 7º São isentos de ICMS, observado o § 1º quanto ao término de vigência 
do benefício: 

                                         (...) 

XXV - a saída interna com os seguintes insumos agropecuários, aplicando-se, 
também, a isenção quando os insumos forem destinados à utilização na 
apicultura, aqüicultura, avicultura, cunicultura, ranicultura e sericicultura 
(Convênio ICMS 100/97, cláusula terceira e § 5º da cláusula primeira): 

                                         (...) 

e) semente genética, semente básica, semente certificada de primeira 
geração - C1, semente certificada de segunda geração - C2, semente não 
certificada de primeira geração - S1 e semente não certificada de segunda 
geração - S2, destinadas à semeadura, desde que produzidas sob controle de 
entidade certificadora ou fiscalizadora, bem como as importadas, atendidas 
as disposições da Lei nº 10.711, de 5 de agosto de 2003, regulamentada pelo 
Decreto nº 5.153, de 23 de julho de 2004, e as exigências estabelecidas pelos 
órgãos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento ou por outros 
órgãos e entidades da Administração Federal, dos Estados e do Distrito 
Federal, que mantiverem convênio com aquele Ministério observado o 
seguinte (Convênio ICMS 100/97, cláusula primeira, V e cláusula segunda): 

NOTAS:  

1. Assunto disciplinado pela Instrução Normativa nº 028/92-GSF, de 11.08.92 
(DOE de 18.08.92), com vigência de 18.08.92 a 19.09.06; 

2. Assunto disciplinado pela Instrução Normativa nº 820/06-GSF, de 15.09.06 
(DOE de 20.09.06), com vigência a partir de 20.09.06. 

1. a isenção estende-se à saída interna, do campo de produção, de produto 
destinado à semente, desde que (Convênio ICMS 100/97, cláusula terceira, §1º, I, 
II e III, e §2º): 

1.1. o campo de produção seja inscrito no Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento ou em órgão por ele delegado; 

1.2. o destinatário seja beneficiador de sementes inscrito no Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento ou em órgão por ele delegado; 
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1.3. a produção de cada campo não exceda à quantidade estimada, por ocasião de 
sua inscrição, pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento ou por 
órgão por ele delegado, devendo a estimativa ser mantida, pelo Ministério, à 
disposição do Fisco, pelo prazo de 5 (cinco) anos; 

2. tratando-se de semente de capim não é exigido que a mesma seja certificada ou 
fiscalizada; (Redação revigorada pelo Decreto nº 8.461 - vigência 29.09.15) 

3. a isenção não se aplica se a semente não satisfizer o padrão estabelecido pelo 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ou, ainda que atenda ao 
padrão, tenha a semente outro destino que não seja a semeadura (Convênio ICMS 
100/97, cláusula terceira, § 1º, IV e V); 

4. as sementes discriminadas nesta alínea podem ser comercializadas com a 
denominação "fiscalizadas" pelo período de 2 (dois) anos, contados da data da 
publicação da Lei nº 10.711/03; 

                                           (...) 

Art. 9º A base de cálculo do ICMS é reduzida, observado o § 1º quanto ao 
término de - vigência do benefício: 

                                          (...) 

VII  - para 40% (quarenta por cento), na saída interestadual com os seguintes 
insumos agropecuários, ficando mantido o crédito e aplicando-se, também, a 
redução quando os insumos forem destinados à utilização na apicultura, 
aqüicultura, avicultura, cunicultura, ranicultura e sericicultura (Convênio 
ICMS 100/97, cláusula primeira): 

                                           (...) 

NOTA: Benefício concedido até 30.04.17 

e) semente genética, semente básica, semente certificada de primeira 
geração - C1, semente certificada de segunda geração - C2, semente não 
certificada de primeira geração - S1 e semente não certificada de segunda 
geração - S2, destinadas à semeadura, desde que produzidas sob controle de 
entidade certificadora ou fiscalizadora, bem como as importadas, atendidas 
as disposições da Lei nº 10.711, de 5 de agosto de 2003, regulamentada pelo 
Decreto nº 5.153, de 23 de julho de 2004, e as exigências estabelecidas pelos 
órgãos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento ou por outros 
órgãos e entidades da Administração Federal, dos Estados e do Distrito 
Federal, que mantiverem convênio com aquele Ministério, observado o 
seguinte (Convênio ICMS 100/97, cláusula primeira, V, § 4º e cláusula 
segunda): 

1. a redução não se aplica se a semente não satisfizer o padrão estabelecido no 
Estado de destino pelo órgão competente, ou, ainda que atenda ao padrão, tenha 
a semente outro destino que não seja a semeadura; 

2. as sementes discriminadas neste inciso podem ser comercializadas com a 
denominação "fiscalizadas" pelo período de 2 (dois) anos, contados da data da 
publicação da Lei nº 10.711/03. 

3. tratando-se de semente de capim não é exigido que a mesma seja certificada ou 
fiscalizada. (Redação acrescida pelo Decreto nº 8.461 - vigência: 29.09.15) 
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Desse modo, considerando que a autuada recebera e registrara 23 
notas fiscais da empresa SEMEARA – SEMENTES AGROPASTORIAL LTDA, totalizando 
uma entrada de 661.500 kg de sementes, no valor comercial de R$ 2.221.200,00, e que 
referida remetente, constituída irregularmente, utilizando inclusive nome de pessoas 
físicas, vítimas da constituição irregular da empresa, como fora o caso da senhora MARIA 
DA PAZ TEODORO DE ANDRADE, suas notas fiscais foram consideradas inidôneas.  

 
É cediço que a recebedora de sementes para fruir os benefícios 

fiscais da isenção e redução da base de cálculo, conforme os artigos 7.º, XXV; e 9.º, VII, 
ambos do Anexo IX, do RCTE, pelas saídas internas e interestaduais, respectivamente, de 
sementes CERTIFICADAS, devem cumprir literalmente o disposto nos dispositivos 
supracitados, além das IN n.ºs  028/92 e 820/2006, e da certificação de origem das 
sementes provenientes de campos de sementes devidamente inscritos no Ministério da 
Agricultura e com acompanhamento técnico. 

 
Portanto, sementes sem origem comprovada não podem fruir os 

benefícios acima citados. 
 
Diante do acima exposto, conheço do recurso da Fazenda Pública e 

dou-lhe provimento, no sentido de reincluir no polo passivo da lide os solidários JOÃO 
GERALDO PEREIRA e MARCO ANTÔNIO MATHEUS PEREIRA, afastar a decadência 
relativa aos períodos de julho a dezembro de 2006, e, no mérito, considerar parcialmente 
procedente o lançamento no valor R$ 696.103,68 (seiscentos noventa e seis mil cento e 
três reais e sessenta e oito centavos), conforme revisão de fls. 868. 

 
 

Sala das sessões, em 02 de agosto de 2016. 
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Matéria: Não incidência e benefícios fiscais (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01212/16 
 
Relator: Conselheiro Aldeci de Souza Flor 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Omissão de pagamento de 
ICMS regularmente registrado e apurado. Improcedência. 
Decisão unânime.   
 
1. Inocorrendo qualquer pronunciamento acerca da 
inconstitucionalidade da Lei pelo órgão jurisdicional 
competente, nos termos da Constituição Federal/88, impõe-se a 
observância do princípio da presunção de constitucionalidade 
das leis.  
 
2. A eficácia vinculante das decisões proferidas em controle 
concentrado de constitucionalidade abrange apenas a norma 
objeto da ação, afigurando-se inaplicável a teoria da 
transcendência dos motivos determinantes. 
 
3. Inviável desconsiderar benefício fiscal amparado em lei 
estadual que se encontra vigente e com plena eficácia, sob o 
pretexto de que a referida norma padeceria de vício de 
inconstitucionalidade, tendo em vista que lei materialmente 
idêntica, editada por outra unidade da federação, foi julgada 
inconstitucional. 
 
4. É improcedente o auto de infração quando ficar caracterizada 
a inexigibilidade do crédito tributário reclamado pelo Fisco. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 09 de junho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso de ofício e da Contradita, dar provimento ao recurso do contribuinte para 
considerar improcedente o auto de infração, nos termos do art. 18, §§ 1º e 2º do Decreto 
nº 6930/09. Participaram do julgamento os Conselheiros Aldeci de Souza Flor, Rickardo de 
Souza Santos Mariano, Mauricio Ribeiro de Paiva, Mário de Oliveira Andrade e Edson 
Abrão da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta da autuação que o sujeito passivo "Deixou de recolher o 
ICMS regularmente registrado e apurado, no período de 01/01/2010 a 31/12/2010, no 
valor de R$ 14.854.658,41 (catorze milhões, oitocentos e cinquenta e quatro, seiscentos e 
cinquenta e oito reais e quarenta e um centavos) mediante a utilização de benefícios 
fiscais previstos no Anexo IX, do Decreto nº 4.852/97, instituídos por meio de leis 
estaduais, sem amparo em convênio interestadual previsto no art. 1º, da Lei 
Complementar Federal n. 24/75, com flagrante violação ao art. 155, parágrafo 2º, inciso 
XII, alínea  “g”, da Constituição da República Federativa do Brasil, devendo, por isso, ser 
consideradas nulas/ineficazes, por aplicação do efeito vinculante das decisões definitivas 
de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal STF nas ações diretas de 
inconstitucionalidade - ADI n. 2.549-DF / ADI n. 3.794 -PR / ADI n. 4.481-PR, previsto no 



 

art. 102, P 2., da Constituição Federal, nas quais, em sua fundamentação, firmou que são 
inconstitucionais quaisquer benefícios ou incentivos fiscais relativos ao ICMS concedidos 
sem prévio convênio interestadual, devendo, portanto recolher o ICMS reduzido mais 
multa e acréscimos legais."  

 
Foram dados como infringidos o art. 63, Lei 11.651/91, c/c art. 75, 

Decreto 4.852/97 e art. 2º, IN 155/94-GSF, além dos dispositivos citados no histórico do 
auto de infração. Aplicada a penalidade prevista no art. 71, inciso I, alínea "a" da lei 
11651/1991, c/ redação da lei 14.058/2001.  

 
Instrui o lançamento tributário (fls. 03/35): detalhamento do crédito 

tributário, descrição complementar da ocorrência, demonstrativos da Auditoria Básica do 
ICMS, relatório das deduções utilizadas com base em norma inconstitucional (nula), 
Registro Fiscais da Apuração do ICMS Operações Próprias, Intimação, Protocolo de 
Entrega, Ordem de Serviço, Termo Aditivo e demonstrativos da Auditoria Básica do ICMS.  

 
O sujeito passivo apresentou impugnação em primeira instância (fls. 

38/75) e acosta aos autos a documentação de fls. 76/301. 
 
A impugnante pede a descaracterização da não contenciosidade do 

crédito tributário. 
 
Sustenta a nulidade do lançamento por cerceamento ao direito de 

defesa e insegurança na determinação da infração tendo em vista que as descrições das 
supostas irregularidades foram feitas sem clareza ou precisão. Afirma que os dispositivos 
tidos como infringidos pela autuação não possuem relação com a "Descrição do Fato". 

 
Defende a ocorrência da decadência no período de entre janeiro a 

novembro de 2010, nos termos do artigo 150, § 4º do CTN, pois a impugnante efetuou 
tempestivamente o recolhimento do ICMS apurado em sua escrita fiscal, referente ao 
período de janeiro a novembro de 2010.  

 
Em relação ao mérito, o sujeito passivo alega: 
 
a) presunção de legalidade e constitucionalidade dos atos normativos 

emanados do Estado de Goiás; 
 
b) violação aos princípios constitucionais da segurança jurídica, da 

razoabilidade e da boa-fé objetiva; 
 
c) o direito à aplicação do artigo 100, inciso III e parágrafo único do 

CTN, que somente se admite pela eventualidade de se superar as argumentações 
deduzidas anteriormente.  

   
Ao final, a impugnante requer seja:  
 
(i) acolhida o pedido de descaracterização da não contenciosidade 

do credito tributário, de forma que a presente impugnação seja regularmente recebida de 
processada;  

 
(ii) intimada a Goiás Fomento – Agência de Fomento de Goiás S/A 

para que possa confirmar e apresentar os comprovantes da quitação antecipada do 
financiamento referente ao FOMENTAR do ano de 2010; 



 

 
(iii) reconhecida a nulidade do auto de infração diante dos vícios 

intrínsecos da autuação, da quitação antecipada do financiamento referente ao 
FOMENTAR; 

 
(iv) acolhida a decadência do crédito tributário referente ao período 

de janeiro a novembro/10; 
 
(v) reconhecido a improcedência do lançamento em discussão. Em 

sendo ultrapassado as preliminares suscitadas, diante do reconhecimento de que a 
Impugnante agiu em estrito cumprimento à legislação vigente do Estado de Goiás, não 
sendo permitida a exigência do crédito tributário em discussão em respeito aos princípios 
da legalidade, razoabilidade, segurança jurídica e boa-fé objetiva; e 

 
(vi) afastados todos encargos moratórios em cumprimento ao 

disposto no artigo 100 e parágrafo único do CTN, na eventual hipótese de manutenção da 
cobrança; 

 
Às fls. 302, intimação do sujeito passivo do Termo Aditivo (fls. 31/35), 

no qual o autuante solicita a retificação do crédito tributário para a importância de R$ 
8.932.897,74.   

 
Intimado da retificação, o sujeito passivo apresenta a peça 

impugnatória de fls. 305/343. 
 
Às fls. 350/360, parecer nº 005978/2015-PTR, lavrado pela 

Procuradoria Tributária da Procuradoria Geral do Estado. 
 
Às fls. 361/369, Despacho "AG" Nº 002729/2014 emitido pela 

Assessoria do Gabinete da Procuradoria Geral do Estado. 
 
Às fls. 370/371, Despacho "AG" Nº 000160/2016 emitido pela 

Assessoria do Gabinete da Procuradoria Geral do Estado. 
 
Às fls. 373/376, Boletim Informativo da Representação Fazendária, 

abordando a inaplicabilidade da teoria da transcendência dos fundamentos determinantes 
adotados pelo STF nas ações diretas de inconstitucionalidade.  

 
O julgador de Primeira Instância (fls. 377/380), em face da 

impugnação apresentada pelo sujeito passivo, anulou o lançamento tributário por 
insegurança na determinação da infração, sob o argumento de que a autuação foi 
fundamentada em decisões do STF que não tem alcance na legislação do Estado de 
Goiás que cuida de benefícios fiscais. Também alterou o rito processual de não 
contencioso para contencioso em duplo grau.  

 
Às fls. 383/386, documentação referente à quitação antecipada dos 

créditos concedidos relativos ao FOMENTAR. 
 
A Fazenda Pública recorre da decisão de Primeira Instância (fls. 

387/390). Discorda da declaração de nulidade do lançamento por insegurança na 
determinação da infração, argumenta que a infração e o infrator estão devidamente  
caracterizado e a controvérsia resume-se apenas a questão de direito, pois a acusação é 
no sentido de que a autuada omitiu o pagamento de imposto em razão da utilização de 



 

benefícios fiscais instituídos por leis estaduais consideradas nulas e ineficazes em 
decorrência de decisões do Supremo Tribunal Federal – STF, em Ações Diretas de 
Inconstitucionalidades, acusação contestada pela autuada e também pela Gerência da 
Representação Fazendária, por meio do Boletim Informativo de fls. 422/425. 

 
Segundo o Representante Fazendário, o julgador singular, ao 

reconhecer que as decisões judiciais do STF em ações de inconstitucionalidades de leis 
de outras unidades da federação não alcançam a legislação goiana que trata dos 
benefícios fiscais utilizados pela autuada, deveria ter julgado improcedente o lançamento 
tributário em questão, em vez de acolher a preliminar de nulidade por insegurança na 
determinação da infração.  

 
Sustenta, também, que essa decisão afrontou o disposto no artigo 

18, §§ 1º e 2º, do Decreto nº 6.9930, de 09 de junho de 2009, Regimento Interno do 
Conselho Administrativo Tributário, que assim dispõe: 

 
"Art. 18. O Julgador de Primeira Instância, a Câmara Julgadora ou o Conselho Pleno, em 
seu julgamento, devem decidir obedecendo à seguinte ordem de apreciação: 
 
(...) 
 
§ 1º Quando puder decidir sobre o mérito a favor da parte a quem aproveitaria o 
acatamento da preliminar, o órgão julgador não deve pronunciá-la. (Redação dada pelo 
Decreto nº 7.790 - vigência: 27.12.12) 
 
§ 2º Para efeito do § 1º, sendo o julgamento cameral, a decisão sobre o mérito, sem 
pronúncia de preliminar, dar-se-á por unanimidade de votos. (Redação dada pelo Decreto 
nº 7.790 - vigência: 27.12.12) (...)" 

 
Defende a Fazenda Pública a inocorrência da nulidade por 

insegurança na determinação da infração, entende que a controvérsia cuida apenas de 
questão de direito.  

 
A Fazenda Pública pede, ao final, a reforma da sentença de primeiro 

grau, para afastar a nulidade por insegurança na determinação da infração e devolver os 
autos para julgamento em primeira instância ou, caso entendam pertinente, que se 
decidam sobre o mérito, nos termos dos §§ 1º e 2º do artigo 18 do Decreto 6.930/09, 
Regimento Interno do Conselho Administrativo Tributário. 

 
Por fim, manifesta-se favorável a mudança do rito processual de não 

contencioso para contencioso em duplo grau.  
 
O sujeito passivo apresenta Contradita (fls. 439/464), na qual reforça 

os argumentos apresentados anteriormente na peça impugnatória. Pede que seja negado 
provimento ao recurso apresentado pela Fazenda Pública, de forma que seja mantida, na 
integra, a decisão de Primeira Instância que considerou nulo o auto de infração. 
Subsidiariamente, pede a improcedência da autuação.  

 
No Memorial (fls. 440/444), a autuada postula que seja ratificada, na 

integra, a decisão de Primeira Instância, que considerou nula a autuação, ou que, nos 
termos dos §§ 1º e 2º, do art. 18 do Decreto nº 6.930/99, decida-se pela improcedência da 
autuação.   

 



 

É o relatório. 
 

V O T O 
 

O auto de infração em tela foi lavrado sob o fundamento de que o 
Programa Fomentar/Produzir, instituído por meio de lei estadual, estaria sem amparo em 
convênio interestadual, previsto no art. 1º, da Lei Complementar Federal n. 24/75, com 
violação ao art. 155, § 2º, inciso XII, alínea “g”, da CF/88, por isso, deveria ser considerado 
nulos/ineficaz, por aplicação do efeito vinculante das decisões definitivas de mérito 
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal STF nas ações diretas de inconstitucionalidade - 
ADI n. 2.549-DF / ADI n. 3.794 - PR / ADI n. 4.481-PR, previsto no art. 102, § 2º, da 
Constituição Federal, nas quais, em sua fundamentação, firmou que são inconstitucionais 
quaisquer benefícios ou incentivos fiscais relativos ao ICMS concedidos sem prévio 
convênio interestadual.  

 
Em face da fundamentação utilizada pela autoridade fiscal para 

lavrar o auto de infração, necessário se faz tecer breves considerações sobre o sistema de 
controle de constitucionalidade das normas em nosso país, nesse sentido, transcrevo 
parte do PARECER Nº 305/2016 - GTRE, da lavra da Gerência de Tributação e Regimes 
Especiais (GTRE), órgão da Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Goiás, que 
aborda esse assunto com bastante objetividade: 

 
“- na forma do art. 102, inciso I, da CF/88, compete ao Supremo Tribunal Federal, 

precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe, dentre outros, processar e julgar, 
originariamente, a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou 
estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal;  

 
- por sua vez, o art. 97, da CF/88, estabelece a chamada cláusula de reserva de 

plenário, ao dispor que "Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos 
membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a 
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público"; 

 
- em respeito à disposição do referido art. 97, o Supremo Tribunal Federal editou a 

Súmula Vinculante n° 10 a qual dispõe que "Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, 
artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare 
expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta 
sua incidência, no todo ou em parte; 

 
- o controle da constitucionalidade das normas, quanto ao momento, pode ser 

preventivo e repressivo: o controle preventivo busca evitar que sejam criadas normas 
inconstitucionais (ex.: análise pela Comissão de Constituição e Justiça - CCJ, ou veto do 
Chefe do Executivo), ao passo que o controle repressivo é realizado pelos órgãos 
jurisdicionais (Poder Judiciário) em relação às normas que estejam produzindo efeitos 
concretos, realizado pelo Supremo Tribunal Federal (controle concentrado) e o controle 
difuso, exercido pelos demais órgãos do Poder Judiciário (Tribunais e Juízes). 

 
Veja-se que a CF/88, conforme os arts. 97 e 102, inciso I, trata do controle da 

constitucionalidade de forma bastante restrita, reforçando a presunção de 
constitucionalidade inerente às leis e aos atos normativos expedidos pelo Poder Público. 
Em face deste rígido sistema de controle da constitucionalidade, somente o Poder 
Judiciário tem competência para declarar inconstitucional a lei ou ato normativo  do Poder 
Público ou deixar de dar aplicação por considerá-la inconstitucional. 

 



 

Esta rigidez se faz necessária na medida em que a vida em sociedade exige que 
haja segurança jurídica, a qual será rompida se for permitido que qualquer órgão ou 
agente da administração pública possa recusar aplicação ou ignorar as disposições de 
uma lei, por considerá-la inconstitucional. Desse modo, até que sobrevenha decisão 
judicial emanada do órgão judicial competente, em controle concentrado, as leis que 
instituem benefícios fiscais no âmbito do Estado de Goiás estarão em plena vigência (art. 
2°, caput, da Lei n° 4657/1942, devendo serem acatadas. 

 
Tendo em vista as premissas anteriormente elencadas, verifica-se que a CF/88, 

relativamente ao exercício do controle da constitucionalidade das leis e atos normativos do 
Poder Público, define objetivamente quais são os órgãos legitimados, bem como fixa o 
sistema de controle jurisdicional por via concentrada (art. 102, I, da CF/88) e por via 
difusa. 

 
Neste contexto, a lei que tenha sido produzida segundo um processo legislativo 

regular goza de presunção de constitucionalidade, qualidade que somente pode ser 
afastada pelo órgão legitimado pela CF/88. Assim, não se cogita sobre a competência da 
autoridade administrativa para declarar uma lei inconstitucional nem há a possibilidade de 
servidor público deixar de dar aplicação à lei ou ao ato normativo do Poder Público, por 
entendê-lo inconstitucional. (...)”. 

 
Ainda com referência à fundamentação para a realização do 

lançamento tributário em questão, observa-se que a autoridade fiscal tomou por espeque 
a teoria da transcendência dos fundamentos determinantes, a fim de aplicar à lei existente 
neste Estado decisão de inconstitucionalidade proferida pelo STF em controle 
concentrado, em julgamento de leis existentes em outros estados da federação ou distrito 
federal. 

 
Esse entendimento se mostra equivocado e desprovido de 

fundamentação jurídica, consoante está demonstrado, com muita propriedade, no Boletim 
Informativo da Representação Fazendária nº 22, fevereiro/2016, com objetivo de orientar 
os Agentes do Fisco do Estado de Goiás no sentido de evitar autuações com base nesse 
entendimento. Vejamos a orientação:  

 
“(...) o tema escolhido diz respeito à impossibilidade de 
desconsideração, pela autoridade fiscal, de benefício fiscal previsto 
em lei estadual sob a alegação de inconstitucionalidade, reconhecida 
pelo Supremo Tribunal Federal em controle concentrado, de ato 
normativo materialmente idêntico editado por outra Unidade da 
Federação. 
 
Para situar o tema, calha fazer uma breve incursão no direito 
processual civil, para compreendermos o significado das expressões 
“parte dispositiva do julgado” e “ratio decidendi”.  A parte 
dispositiva da decisão é a conclusão, ou seja, a decisão em si ou a 
parte final, o desfecho da demanda, onde o julgador acolhe ou rejeita 
o pedido formulado.  
 
Já a ratio decidendi (razão de decidir), são os motivos 
determinantes da decisão (fundamentação), os quais incluem as 
principais razões jurídicas pelas quais, por exemplo, se concluiu pela 
(in)validade de determinado dispositivo legal. 
 



 

Nesse contexto, incumbe verificar se se revela possível, ou não, a 
autoridade fiscal levar a efeito lançamento tributário visando à 
exigência de ICMS em decorrência da fruição pelo contribuinte de 
benefício fiscal previsto em lei estadual goiana, sob o argumento de 
inconstitucionalidade de tal norma, com espeque em decisões 
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, em ações diretas de 
inconstitucionalidade em controle concentrado, sobre leis 
materialmente idênticas à norma goiana, editadas por outras 
Unidades da Federação. 
 
(...) 
 
Nesse diapasão, impende responder à seguinte indagação: no 
controle concentrado de constitucionalidade o STF atribui efeito 
vinculante apenas à parte dispositiva do julgado (a declaração de 
(in)constitucionalidade da norma questionada) ou também aos 
fundamentos determinantes que embasaram a decisão, i. e., às 
razões de decidir, (ratio decidendi)?  
 
Em síntese, adota o STF a teoria restritiva, segundo a qual somente 
o dispositivo da decisão produz efeito vinculante, ou a teoria 
extensiva, de modo que, além do dispositivo de decisão, os motivos 
determinantes, ou seja, as razões de decidir (ratio decidendi), 
também seriam vinculantes (teoria da transcendência dos motivos 
determinantes)?  
 
Linhas gerais, o efeito vinculante de uma ADI se limita à parte 
dispositiva do julgado. Todavia, o STF entendia que essa eficácia 
vinculante incidiria também nos motivos determinantes (ratio 
decidendi) dos julgados, admitindo, portanto, a teoria da 
transcendência dos motivos determinantes, de modo que os 
motivos da declaração de inconstitucionalidade de um ato normativo 
em certa ADI irradiariam seus efeitos para além desse julgado, 
permitindo que fossem evocados contra outro ato normativo com 
conteúdo materialmente idêntico. Essa teoria possibilitava a 
utilização de reclamação perante o STF no afã de impedir que uma 
lei de determinado Estado fosse aplicada quando houvesse lei de 
outro Ente, com conteúdo similar ou idêntico, declarada 
inconstitucional em certa ADI (Rcl. 4906, rel: Min. Joaquim Barbosa 
Tribunal Pleno julg. 17/12/2007). 
 
Nesse contexto, a jurisprudência do STF era pacífica no sentido da 
admissão desta teoria, de modo que se o STF declarasse a 
inconstitucionalidade de uma lei de determinada Unidade Federada, 
a fundamentação utilizada nessa ação como razão de decidir 
(ratio decidendi) teria eficácia vinculante erga omnes (contra 
todos) e atingiria todas as leis materialmente iguais de outros 
Entes, sem a necessidade de se propor novas ações diretas. 
 
Sucede, porém, que a conclusão inicial não pode mais ser 
sustentada, em especial em virtude da análise dos inteiros teores dos 
acórdãos proferidos no STF nas reclamações n.ºs 11479 AgR 



 

(julgado pelo Pleno), 13300 AgR (julgado pelo Pleno) e 11478 AgR 
(julgado pela Primeira Turma). 
 

A partir desses paradigmas, o Plenário do Supremo Tribunal 
Federal tem reiteradamente rejeitado a tese da eficácia 
vinculante e transcendente dos motivos determinantes das 
decisões proferidas em ações de controle abstrato de 
constitucionalidade (Rcl 2.475-AgR/MG, rel. p/ o acórdão Min. 
Marco Aurélio – Rcl 3.014/SP, rel. Min. Ayres Britto – Rcl 3.249-
AgR/RN, rel. Min. Dias Toffoli – Rcl 6.204-AgR/AL, rel. Min. Eros 
Grau – Rcl 6.319-AgR/SC, rel. Min. Eros Grau –  Rcl 9.778-AgR/RJ, 
rel. Min. Ricardo Lewandowski – Rcl 11.831- -AgR/CE, rel. Min. 
Cármen Lúcia – Rcl 14.098/TO, rel. Min. Roberto Barroso – Rcl 
14.111/DF, rel. Min. Teori Zavascki –Rcl 14.391/MT, rel. Min. Rosa 
Weber – Rcl 15.225/SP, rel. Min. Marco Aurélio, Rcl 2.986/SE, rel. 
Min. Celso De Mello, Rcl 14.266/RJ, rel. Min. Luiz Fux, Rcl 
13.185/DF, rel. Min. Rosa Weber – Rcl 14.101/RN, rel. Min. Cármen 
Lúcia – Rcl 14.258/SP, rel. Min. Ricardo Lewandowski – 
Rcl14.425/RS, rel. Min. Rosa Weber, Rcl 11.555/MG, rel. Min. Luiz 
Fux, Rcl 14.079/DF, rel. Min. Roberto Barroso, Rcl 11.479-AgR/CE, 
Re. Min. Cármen Lúcia, etc.).” 
 
(...) 
 
Assim, o novel posicionamento do STF é conducente à conclusão no 
sentido de que, embora o cotejamento de diploma normativo goiano 
com lei editada por outro Estado, declarada inconstitucional em 
controle abstrato, releve inequívoca identidade material de conteúdo, 
não se afigura lícito invocar, na seara administrativa, a teoria da 
transcendência dos motivos determinantes, em ordem a 
subsidiar, sob o aspecto jurídico, a constituição de crédito tributário 
com arrimo na argumentação de que a lei goiana confrontaria 
entendimento já sufragado pelo STF. 
 
(...) 
 
No que concerne ao ICMS, convém ressaltar que ainda que 
determinada lei do Estado de Goiás concessiva de benefício fiscal, 
não submetido à aprovação do CONFAZ, contenha artigo com 
redação idêntica ao de lei editada por outro Estado, declarada 
inconstitucional pelo STF, não se pode invocar, na órbita 
administrativa, a teoria da transcendência dos motivos determinantes 
para efeito de fundamentação de lançamento do crédito tributário por 
suposta utilização indevida de benefício fiscal pelo contribuinte.” 
 
Cabe registrar, outrossim, que há vasta jurisprudência no sentido da 

inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes. Além dos já 
mencionados acima, transcrevemos os seguintes acórdãos: 

 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REGIME DA 
LEI 8.038/90. AFRONTA A ADI 1.688-MC. INTRANSCENDÊNCIA 
DOS MOTIVOS DETERMINANTES.  



 

1. No julgamento da medida cautelar na ADI 1.688, o STF suspendeu 
a eficácia do art. 19, XV, da Lei nº 9.472/1997, que autorizava a 
ANATEL a realizar busca e apreensão no âmbito de suas atribuições. 
2. Não guarda estrita identidade com o referido paradigma decisão 
que julga legítima apreensão realizada com base na Lei nº 
10.871/2004.  
3. A eficácia vinculante dos acórdãos proferidos em controle 
concentrado de constitucionalidade abrange apenas o objeto na 
ação e não se estende ao legislador. Inaplicabilidade da 
transcendência dos motivos determinantes. Precedentes.  
4. Agravo regimental desprovido. (AG.REG.NA RECLAMAÇÃO, 
Relator(a):  Min. ROBERTO BARROSO - Julgamento: 07/06/16 
Órgão Julgador: Primeira Turma) 
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REGIME DA 
LEI 8.038/90. CASSAÇÃO DE PREFEITO MUNICIPAL. AUSÊNCIA 
DE IDENTIDADE ESTRITA ENTRE O OBJETO E O PARADIGMA. 
INAPLICABILIDADE DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS 
DETERMINANTES.  
1. A eficácia vinculante dos acórdãos proferidos em processos 
de controle concentrado de constitucionalidade abrange apenas 
a norma objeto da ação. Inaplicabilidade da transcendência dos 
motivos determinantes. Precedentes.  
2. Não cabe reclamação por eventual afronta a direito objetivo, a 
jurisprudência ou a Súmula desprovida de efeitos vinculantes, o que 
deve ser objeto de ação judicial própria.  
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 19384 AgR / DF 
- DISTRITO FEDERAL AG. REG. NA RECLAMAÇÃO Relator 
(a):Min. ROBERTO BARROSO Julgamento:  07/06/16 - Órgão 
Julgador:  Primeira Turma). 
 
Ementa: RECLAMAÇÃO. VALOR REFERENCIAL DE RPV FIXADO 
EM LEI LOCAL. ADI 2.868. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ESTRITA. 
JUROS E CORREÇÃO. OFENSA À CAUTELAR NA ADI 4.425. 
INOCORRÊNCIA.  
1. A eficácia vinculante dos acórdãos proferidos em processos 
objetivos abrange apenas o objeto na ação. Inaplicabilidade da 
transcendência dos motivos determinantes.  
2. A decisão reclamada não afastou os critérios previstos no art. 100, 
§ 12, da Constituição.  
3. Agravo regimental desprovido. (Rcl 18714 AgR / SP - SÃO PAULO 
AG.REG. NA RECLAMAÇÃO Relator (a): Min. ROBERTO 
BARROSO Julgamento:  02/02/2016 - Órgão Julgador:  Primeira 
Turma) 
 
Ementa: (...) 
2. Ainda que se admita a correspondência da ratio decidendi 
entre as matérias, a atual jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal é firme em afirmar o não cabimento de reclamação, na 
hipótese em que fundada na transcendência dos motivos 
determinantes de acórdão com efeito vinculante, na medida em 
que tal efeito abrange apenas o objeto da ação. Idêntica 
conclusão, com maior razão, é aplicável na hipótese de 



 

considerações tecidas no julgamento a título de obiter dictum e 
que, portanto, sequer sustentam a decisão apontada como 
paradigma.  
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 21884 AgR / SP 
- SÃO PAULO AG. REG. NA RECLAMAÇÃO Relator(a):  Min. 
EDSON FACHIN Julgamento: 15/03/2016 Órgão Julgador:  Primeira 
Turma). 
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA. VALIDADE DE CONTRATO DE GESTÃO CELEBRADO 
ENTRE MUNICÍPIO E ORGANIZAÇÃO SOCIAL. ALEGADA 
AFRONTA À AUTORIDADE DO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO 
DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395-MC/DF. 
AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA 
TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. 
AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO.  
1. À míngua de identidade material entre os paradigmas 
invocados e os atos reclamados, não há como divisar a alegada 
afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte, mormente 
porque a exegese jurisprudencial conferida ao art. 102, I, “l”, da 
Magna Carta rechaça o cabimento de reclamação constitucional 
fundada na tese da transcendência dos motivos determinantes.  
2. Agravo regimental conhecido e não provido. 
(Rcl 11058 AgR / PR - PARANÁ AG.REG. NA RECLAMAÇÃO 
Relator (a):  Min. ROSA WEBER Julgamento:  15/03/2016 - Órgão 
Julgador:  Primeira Turma). 
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI 
1.194/DF. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO 
DE RECLAMAÇÃO FUNDADA NA TEORIA DA TRANSCENDÊNCIA 
DOS MOTIVOS DETERMINANTES.  
1. Na ADI 1.194/DF, o STF firmou entendimento de que deve ser 
preservada a liberdade contratual quanto à destinação dos 
honorários de sucumbência fixados judicialmente. A condenação dos 
honorários em favor da União, matéria objeto da reclamação, não 
guarda pertinência com o parâmetro de controle indicado pelo 
recorrente.  
2. A jurisprudência majoritária do Supremo Tribunal Federal não 
reconhece a possibilidade do manejo de reclamação fundada na 
transcendência dos motivos determinantes.  
3. Agravo regimental a que se nega provimento. 
(Rcl 21756 AgR / RS - RIO GRANDE DO SULAG.REG. 
NA RECLAMAÇÃO Relator (a):  Min. EDSON FACHIN 
Julgamento:  23/02/2016 – Órgão Julgador:  Primeira Turma). 
 
Fica claro, conforme se extrai do teor dos julgados acima 

mencionados, que não surte qualquer repercussão, alteração ou modificação na legislação 
goiana a decisão de inconstitucionalidade proferida pelo STF no controle concentrado em 
relação à lei vigente em outra unidade da federação, mesmo sendo a norma julgada 
inconstitucional materialmente idêntica à existente neste Estado.  

 
A ineficácia da lei ou a nulidade do ato que instituir o benefício fiscal 

ao arrepio da LC n° 24/75 somente se concretiza mediante a manifestação judicial (STF) 



 

sobre a respectiva lei. Assim, enquanto inexistir pronunciamento judicial reconhecendo a 
nulidade da lei estadual, esta continuará vigente e eficaz, produzindo naturalmente seus 
efeitos, devendo, portanto, ser aplicada em sua plenitude.  

 
Nesse contexto, pode-se asseverar que a legislação deste estado 

que cuida dos benefícios fiscais continua vigente, produzindo todos os efeitos que lhes 
são pertinentes, de modo que a autoridade fiscal não pode invocar nulidade ou ineficácia 
das leis que instituíram os benefícios fiscais vigentes no Estado de Goiás, a título de 
fundamento para constituição do crédito tributário, com fulcro no disposto no art. 8º da LC 
n° 24/75.  

 
A Procuradoria-Geral do Estado de Goiás também se manifestou 

sobre esse assunto. Transcrevemos a seguir parte do Despacho “AG” n° 000160/2016-1, 
que acolheu o Parecer n° 005978/2015, da Procuradoria Tributária: 

 
“3. Acolho o Parecer n° 005978/2015, da Procuradoria Tributária, que após explanação 
sobre os programas Fomentar e Produzir e os tipos de controle de constitucionalidades 
admitidos no nosso ordenamento constitucional, asseverou que o administrador público 
não tem liberdade para deixar de aplicar norma legal sob o fundamento da existência de 
vícios de inconstitucionalidade, sem a prévia manifestação, ainda que cautelar, do órgão 
jurisdicional competente e através dos instrumentos constitucionais pertinentes”. 

 
Diante do exposto, conheço do ambos os Recursos, dou provimento 

ao recurso do contribuinte para julgar improcedente o auto de infração. Deixo de apreciar 
as preliminares de nulidade do lançamento em conformidade com o artigo 18, §§ 1º e 2º 
do Decreto nº 6.930/09. 

 
 

Sala das sessões, em 12 de agosto de 2016. 
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Matéria: Não incidência e benefícios fiscais (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01213/16 
 
Relator: Conselheiro Maurício Ribeiro de Paiva 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade da peça básica, 
arguidas pela parte de direito, por cerceamento ao direito de 
defesa e por insegurança na determinação da infração, por 
decadência parcial do crédito e por exclusão dos sujeitos 
passivos solidários da lide. Rejeitadas. ICMS. Aproveitamento 
de benefício fiscal utilizado pelo sujeito passivo optante pelo 
Simples Nacional e fora das normas legais. Omissão parcial no 
recolhimento do ICMS. Confirma a decisão singular. 
Procedência. 
 
1. As questões prejudiciais ou terminativas do processo, 
arguidas pela parte que se sentir prejudicada, fora do alcance da 
norma legal do art. 20 da Lei nº 16.469/2009, não têm pertinência 
para serem acolhidas pelas autoridades julgadoras;  
 
2. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário, 
pelo lançamento de ofício, extingue-se após transcorridos cinco 
anos contados do primeiro dia útil do exercício seguinte àquele 
em que o lançamento poderia ter sido efetuado e da data em que 
se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício 
formal, o lançamento anteriormente efetuado. A ausência de 
comprovação do transcurso desse prazo decadencial na 
formalização e ato administrativo, impõe a rejeição da preliminar 
de decadência do direito de agir do sujeito ativo, conforme 
prescreve o art. 173 do CTN;  
 
4. Não se reforma a decisão processual, proferida pela Primeira 
Instância, quando o seu fundamento se efetivar com valorização 
do trabalho fiscal, o qual foi elaborado de acordo com as 
técnicas fiscais específicas e o alicerce se fizer de acordo com a 
constituição do crédito tributário. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 17 de junho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade do auto de infração, por cerceamento do direito de defesa e por 
insegurança na determinação da infração, arguidas pela autuada. Por votação unânime, 
rejeitar a preliminar de decadência e a de exclusão dos sujeitos passivos solidários Maria 
Aparecida Lage de Souza e Antonio Valentino de Souza da lide, arguidas pela autuada. 
Quanto ao mérito, também, por votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Mauricio Ribeiro de Paiva, Mário de 
Oliveira Andrade, Edson Abrão da Silva, Aldeci de Souza Flor e Rickardo de Souza Santos 
Mariano. 
 



 

R E L A T Ó R I O 
 

O auto de infração descreve a ocorrência do fato gerador da 
obrigação tributária com a redação: 

 
Omitiu o pagamento do ICMS na importância de R$ 523.650,92 

(quinhentos e vinte e três mil, seiscentos e cinquenta reais e noventa e dois centavos), no 
período de 01/07/2007 a 31/12/2011, em virtude de ter sido enquadrado no Simples 
Nacional e utilizado indevidamente dos benefícios e da sistemática de apuração do 
imposto pelo regime diferenciado do Simples Nacional, quando deveria se sujeitar às 
normas gerais de tributação, fato detalhado nos documentos e planilhas anexas. Em 
consequência, o sujeito passivo deve recolher a diferença do ICMS omitido, junto com a 
penalidade e acréscimos legais. 

 
Obs.: Seguem em Termo Descritivo Complementar da Ocorrência, 

maiores esclarecimentos sobre os fatos que determinaram a presente autuação. 
 
A infração tem o abrigo dos arts. 56, inciso I e 64 da Lei nº 

11.651/91-CTE, c/c dos arts.  29, inciso IV e 32 da LC nº 123/2006 e do art. 76 da 
Resolução CGSN nº 94/2011, enquanto que a penalidade proposta pela fiscalização 
atende à prescrição do art. 71, inciso III, alínea "a" do CTE.  

 
 De acordo com a previsão do art. 45, inciso XII da Lei nº 11.651/91, 

os sócios da pessoa jurídica foram indicados no polo passivo solidário da lide, fls. 08 e 09. 
 
O auto de infração está instruído com os documentos: Anexos 

Estruturados - Detalhamento do Crédito Tributário, Descritivo Complementar da 
Ocorrência e Identificação dos sujeitos passivos solidários da lide; cópia do Registro de 
Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrências; identificação dos Sócios da 
Pessoa Jurídica; Declaração de Firma Individual; Requerimento de Empresário; Exclusão 
de Empresa do Simples Nacional de autoria da fiscalização; cópia do Processo nº 
201100004048127;  Apuração dos Saldos do ICMS a Recolher nos Meses de Julho a 
Dezembro de 2007, de Janeiro a Dezembro de 2008, 2009, 2010 e 2011; Relação das 
Notas Fiscais Emitidas pela Empresa; Relação das Notas Fiscais Recebidas pela 
Empresa no referido período; (Demonstrativos iguais para os demais períodos); CD fixado 
à fl. 325; e Cópias de Notas Fiscais, fls. 03 a 2.457. 

 
Os documentos de fls. 2.458 a 2.463 sinalizam que as partes foram 

notificadas do lançamento do crédito tributário e, às fls. 2.468 a 2.494, o sujeito passivo e 
os polos passivos solidários, juntos, impugnam o trabalho fiscal a Primeira Instância com o 
fundamento de que comporta a aplicação da redução da base de cálculo por inexistência 
de débito tributário inscrito em dívida ativa, o que lhe garante a nulidade do processo, por 
insegurança na determinação da infração, argumentada na tese de que a empresa não 
possuía débito inscrito em dívida ativa e que a utilização do benefício fiscal se fez de 
acordo com os ensinamentos do art. 1º do Anexo IX e do art. 8º, inciso VIII do Decreto nº 
4.852/97. Transcreve decisões do Conselho Administrativo Tributário, para depois, arguir a 
preliminar de decadência, cuja base de sustentação impugnatória são os arts. 147 e 150, 
§ 4º do CTN, e, ainda, transcreve sentenças do STJ para reforço do seu objetivo. Registra 
o seu protesto sobre a exclusão da empresa do Simples Nacional e afirma ser a multa 
proposta pela fiscalização confiscatória.  

 



 

Na sequência, com o suporte do art. 135, inciso III do CTN, 
fundamentam sobre a ausência de responsabilidade solidárias dos impugnantes sobre a 
relação processual. 

 
Ao final, requerem a improcedência do auto de infração.  
 
Os documentos de fls. 2.495 a 2.505 instruem a peça de defesa. 
 
O Julgador de Primeira Instância converte o julgamento do processo 

em diligência e, em resposta dada por um dos autuantes, depois de excluir do montante 
do ICMS quitado pelo Simples Nacional, que foi considerado para efeito de determinação 
do valor do ICMS normal a recolher, agrava a situação fiscal com a adequação do valor 
exigido no auto de infração para o montante de R$ 823.333,33, fls. 2.510. 

 
Junta os documentos de fls. 2.511 a 2.517. 
 
As partes autuadas foram notificadas do resultado diligencial e não 

retornaram ao processo. 
 
O julgador singular rejeita os questionamentos preliminares e decide 

pela procedência do auto de infração. 
 
O Representante da Fazenda Pública Estadual acorda com a referida 

decisão dada pela Primeira Instância porque o revisor e autor do procedimento 
administrativo efetivou a "exclusão dos valores do ICMS recolhido mensalmente pelo 
Simples Nacional", fl. 2.532. 

 
Na sequência e após as notificações legais, os sujeitos passivo e 

solidários, em peça única, recorrem da decisão singular a uma das Câmaras Julgadoras 
do Conselho Administrativo Tributário e arguem as preliminares de nulidade da peça 
básica, por cerceamento ao direito de defesa e insegurança na determinação da infração 
alicerçadas no argumento de que a retificação, da forma como foi acatada, configura 
admissão de que o auto de infração não contém a certeza da liquidez do crédito; de 
decadência do direito de agir do sujeito ativo (Estado), relativamente no que se refere aos 
meses de julho a novembro de 2012, que comporta a aplicação do art. 150, § 4º da Lei nº 
5.172/1966-CTN, tese fundamentada na jurisprudência do STJ que leciona o prazo 
decadencial deve ser contado de acordo com o previsto no art. 150, § 4º do CTN e não 
com base no art. 173, inciso I do referido diploma legal. Como forma de instrução da peça 
defensória, transcreve jurisprudência do STJ; e, por fim, de exclusão dos sujeitos passivos 
solidários da lide, vez que as pessoas identificadas pela fiscalização fazem parte do grupo 
empresarial com a outorga de poderes para terceiros não é meio idôneo para caracterizar 
a existência de interposta pessoa na constituição da sociedade. Afirma que não restou 
comprovado que a pessoa tida como administradora era, de fato, quem lidava com os 
afazeres da peticionária, o que motiva as suas exclusões da relação processual. Os 
demais fundamentos recursais são ratificações da tese impugnatória. 

 
É o relatório.  
 

V O T O 
 
Entendo que a alegação preliminar do autuado não tem pertinência, 

pois o ato administrativo foi expedido por autoridade fiscal competente, que verificou os 
documentos envolvidos na atividade mercantil do sujeito passivo, estão identificados nos 



 

autos, e, sobre os quais, o contribuinte mantém perfeito controle. A infração e a 
penalidade foram identificadas com segurança pelo autor, o direito de defesa não foi 
cerceado no curso da ação fiscal, não houve erro na identificação do sujeito passivo e o 
lançamento foi expedido de acordo com as normas procedimentais vigentes. 

 
Observei, pela análise procedida na questão primeira, que elas não 

se enquadram nas normas previstas no art. 20 da Lei nº 16.469/2009, motivo pelo qual, 
numa harmonia de convencimento dos pares presentes na sessão de julgamento do 
processo, elas foram rejeitadas, visto a consideração de elas estarem destituídas de 
pertinência para ser conhecida nesta instância administrativa.  

 
Reforço o meu entendimento ao mencionar que as provas trazidas 

ao processo pelo autuante me convenceram de que a nulidade requerida pela defendente 
não sintoniza com os artigos que amparam o seu acolhimento. Daí, por unanimidade de 
votos, as preliminares de nulidade da peça básica, por cerceamento ao direito de defesa e 
por insegurança na determinação da infração, arguidas pela autuada, foram rejeitadas 
neste julgamento cameral.  

 
Quanto à preliminar de decadência, verifico que o instituto da 

decadência ocasiona a extinção do cumprimento da obrigação tributária pelo sujeito 
passivo e veda a constituição do crédito pelo lançamento tributário de ofício.  

 
Na expressão da lei tributária, o direito de a Fazenda Pública 

constituir o crédito tributário pelo lançamento de ofício extingue-se após o transcurso do 
prazo de 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o 
lançamento poderia ter sido efetuado.  

 
Isso equivale a dizer que o prazo decadencial elimina a constituição 

do crédito tributário desde que o valor omitido seja atingido pela temporaneidade, o que 
não ocorreu com a ação da autoridade administrativa fiscal, visto que a fiscalização iniciou 
as investigações tributárias antes do prazo considerado pelo sujeito passivo para eliminar 
a exigência do crédito conforme ensinamento contido no parágrafo único do artigo 173 do 
CTN, que leciona: 

 
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se 
definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em 
que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, 
ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatório indispensável ao 
lançamento. 

 
O sujeito passivo optante pelo regime de recolhimento do imposto 

pelo Simples Nacional, no momento do seu desenquadramento, provoca o surgimento do 
ato de início da contagem do prazo de decadência e a fazenda pública busca as receitas 
omitida com efeito retroativo a 5 (cinco) anos, conforme previsão da Lei Complementar nº 
123/2006.  

 
O conhecimento que a fiscalização tem é a partir da data do 

desenquadramento do sujeito passivo do Simples Nacional. A partir daí a fiscalização age 
no sentido de buscar as receitas que não foram atendidas pelo polo passivo, que, neste 
caso, se fez antes do decurso do prazo de 5 (cinco) anos. O auto de infração foi lavrado 
no mês de novembro de 2012 e poucos dias depois o sujeito passivo foi notificado do 
lançamento tributário, portanto, antes do vencimento do prazo decadencial, cujo final, em 
se tradando do exercício de 2007, o prazo findaria em 31/12/2012. 

 



 

Por estas razões, rejeito a preliminar de decadência parcial do 
crédito tributário, ou seja, o período relativo aos meses de julho a novembro de 2007, visto 
que o início da ação fiscal se fez antes do decurso do referido prazo de decadência e o 
sujeito passivo foi notificado do lançamento fiscal no prazo certo. 

 
No que se refere à exclusão dos sujeitos passivos solidários da lide, 

eu rejeito a referida preliminar com o entendimento de existência de interesse comum na 
situação constitutiva do fato gerador da obrigação tributária e por constituir, o lançamento, 
em falta de cumprimento de obrigação tributária principal. Com isso, vejo que as suas 
indicações para responderem pelo crédito tributário atendeu ao determinado no art. 45, 
inciso XII da Lei nº 11.651/91, transcrito no parágrafo seguinte:   

 

Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 

XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à 
operação ou prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis. 

 
Vencida esta fase primeira, o julgador cumpre as normas do 

processo administrativo tributário e, após estudar a sua instrução, decide o mérito com a 
conclusão, por unanimidade de votos, confirma a decisão singular que considerou 
procedente o auto de infração, cujos fundamentos passo a redigir: 

 
O suporte da constituição do presente crédito está no resultado dos 

exames realizados nos recolhimentos do ICMS pelo sujeito passivo, optante pelo regime 
diferenciado de cumprimento de obrigação tributária do Simples Nacional, editada pela Lei 
Complementar nº 123/2006. A verificação da autoridade fazendária demonstra que o 
autuado, ao utilizar indevidamente dos benefícios e da sistemática de apuração do tributo 
pelo regime diferenciado do Simples Nacional, omitiu parte do recolhimento do imposto 
devido, fato gerador da exigência do ICMS na forma descrita no lançamento do crédito 
tributário. 

 
Compulsei os autos e verifiquei que a defesa das partes interessadas 

não está instruída com provas favoráveis à reforma da decisão proferida pela Primeira 
Instância, que tem por suporte o trabalho fazendário, o qual foi elaborado de acordo com 
as técnicas procedimentais da autoridade administrativa e que resultou o lançamento 
inaugural deste feito.  

 
O julgador singular formou o seu convencimento de voto justo com 

suporte na análise da formalização do processo, incluindo, inclusive, as provas carreadas 
pelo sujeito passivo. No caso de não haver provas suficientes para improceder o trabalho 
inicial, não há paliativo, nem remédio jurídico, que seja capaz de beneficiar o autuado, 
condição que torna procedente o lançamento de ofício. Isto ocorre com todos os 
andamentos do processo contencioso administrativo tributário. 

 
Na forma conclusiva de que o autuado não contestou o trabalho 

fiscal, o julgador singular expressou, fl. 2.529: 
 



 

A defesa não contesta em específico o levantamento efetuado pela 
autoridade fiscal, fls. 86, no qual foram considerados os valores recolhidos pela autuada 
ICMS Simples Nacional e amparou o detalhamento do crédito tributário fls. 03 a 05. A 
autoridade fiscal para tal buscou amparo na Instrução Normativa nº 15/2009-SAT, a qual 
permitia a compensação na própria auditoria de diferenças favoráveis ao contribuinte, 
conforme relata em manifestação diligencial de fls. 2.507 e 2.508. Porém, não era do seu 
conhecimento, quando da lavratura do auto de infração, o teor do Parecer nº 492/2011-
GEOT com a interpretação da não possibilidade de compensação dos valores recolhidos a 
título do Simples Nacional. 

 
Neste caso, o prejuízo do mérito ficou a cargo do recorrente que não 

observou as formas e as regras facultativas do contraditório e não instruiu corretamente a 
sua peça de defesa. 

  
A ausência dessa substancialidade no contraditório reforça a 

constituição do crédito, o julgamento proferido pelo julgador de Primeira Instância e não 
provoca a sua modificação nesta fase de julgamento do processo. 

 
Por fim e ao proferir o meu voto, decido rejeitar as preliminares de 

nulidade do auto de infração, por cerceamento do direito de defesa e por insegurança na 
determinação da infração, arguidas pela autuada. Rejeitar a preliminar de decadência e a 
de exclusão dos sujeitos passivos solidários da lide, arguidas pela autuada. Quanto ao 
mérito, decido conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença 
singular que considerou procedente o auto de infração.  

 
 

Sala das sessões, em 10 de agosto de 2016. 
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Matéria: Não incidência e benefícios fiscais (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01215/16 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Omissão de pagamento de 
ICMS decorrente da utilização indevida de benefício fiscal na 
saída de mercadoria. Procedência. 
 
1. A utilização do benefício da redução da base de cálculo está 
condicionada a que o sujeito passivo não possua crédito 
tributário inscrito em dívida ativa, bem como efetue contribuição 
ao Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás - PROTEGE 
GOIÁS; 
 
2. A utilização de benefício condicionado, sem adimplemento da 
condicionante, implica na perda do benefício e impõe ao 
contribuinte a obrigação de pagamento do imposto acrescido 
das cominações legais cabíveis, desde a data da ocorrência do 
fato gerador em que tenha havido a utilização do benefício; 
 
3. Declara-se procedente o auto de infração que exige imposto 
omitido decorrente da utilização de benefício fiscal 
condicionado, sem adimplemento da condicionante. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 02 de maio de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Cláudio 
Henrique de Oliveira, João Divino de Brito e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo, 
estando impedido de usufruir de benefício fiscal (débitos inscrito em dívida ativa e omisso 
no recolhimento de contribuição ao Fundo PROTEGE GOIÁS), ter realizado saídas de 
mercadorias, nos meses de setembro, outubro e dezembro de 2013, fevereiro a julho de 
2014 e junho a agosto de 2015, com utilização da redução de base de cálculo prevista no 
art. 8°, VIII, Anexo IX do Decreto 4.852/97, sendo-lhe imputada a exigência do ICMS 
omitido no valor de R$ 188.251,58 (cento e oitenta e oito mil, duzentos e cinquenta e um 
reais e cinquenta e oito centavos), multa e acréscimos legais. 

 
Citados como infringidos os arts. 15 e 64 da Lei n° 11.651/91 c/c o 

art.1°, §1°, II e §3°, II, Anexo IX do Decreto n° 4.852/97 e art. 86 deste, proposta a 
penalidade prevista no art. 71, IV-A, da Lei n° 11.651/91, com redação da Lei n° 
17.519/11. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, 

demonstrativos da Auditoria Básica do ICMS (fls. 04 a 15, 19, 21 a 25 e 30), PROTEGE – 
Relatório Geral (fls. 17 a 18 e 27), Relatório Sintético de Benefícios Condicionados (fls. 20 



 

e 29), Relatório Estorno de Crédito – Conclusão (fls. 26), Relatório de Estorno de Crédito 
Entradas Interestaduais Maiores que 7% - Conclusão (fls. 28), dentre outros documentos. 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação (fls. 39 a 40), 

pedindo o saneamento dos autos, alegando não ser o real destinatário do auto de 
infração, com base em um relatório (fls. 41) emitido pela Gerência de Recuperação de 
Créditos, onde interpreta como sujeito passivo a empresa REICOM IND E COM DE 
COLETORES. 

 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, apreciando 

as razões da defesa, decide pela procedência do auto de infração, consoante a Sentença 
n°438/2016 (fls. 53 a 54). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 91 a 93), 

pedindo a improcedência do lançamento, alegando que a empresa é detentora de termo 
de acordo de regime especial (TARE), portanto faz jus ao benefício da redução da base de 
cálculo ali prevista, ocorre que em algum momento deixou de efetuar o pagamento do 
tributo em dia, mas, com o advento do parcelamento concedido pelo governo, 
imediatamente aderiu, e encontra-se regular com o pagamento do compromisso 
assumido. Questiona a multa aplicada e considera-a de caráter confiscatório. 

 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
A utilização do benefício da redução da base de cálculo (RCTE, art. 

83, II e Anexo IX, art. 8°, VIII) está condicionada a que o sujeito passivo não possua 
crédito tributário inscrito em dívida ativa, bem como efetue contribuição ao Fundo de 

Proteção Social do Estado de Goiás - PROTEGE GOIÁS, conforme determina o Regulamento do 
Código Tributário Estadual (RCTE), em seu Anexo IX (art. 1°, § 1°, II e § 3°, II): 

 
Art. 1º Os benefícios fiscais, a que se referem os arts. 83 e 84 deste 

regulamento, são disciplinados pelas normas contidas neste anexo.  
§ 1º A utilização dos benefícios fiscais previstos neste anexo, cuja 
concessão tenha sido autorizada por lei estadual, fica condicionada a que o 
sujeito passivo:  
[...] 
II - não possua crédito tributário inscrito em dívida ativa. 

§ 3º A utilização dos benefícios fiscais contidos nos seguintes dispositivos 
deste Anexo é condicionada a que o contribuinte contribua com o valor 
correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) aplicado sobre o 
montante da diferença entre o valor do imposto calculado com aplicação da 
tributação integral e o calculado com utilização de benefício fiscal, para o 
Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás - PROTEGE GOIÁS (Lei nº 
14.469/03, art. 9º, II e § 4º): 

[...] 

II - incisos VIII, XII, XIII, XXIII, XXVII e XXIX, todos do art. 8º; 

[...] 

 
A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo, 

estando impedido de usufruir de benefício fiscal, ter realizado saídas de mercadorias, nos 
meses de setembro, outubro e dezembro de 2013, fevereiro a julho de 2014 e junho a 
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agosto de 2015, com utilização da redução de base de cálculo prevista no art. 8°, VIII, 
Anexo IX do Decreto 4.852/97, sendo-lhe imputada a exigência do ICMS omitido. 

 
Em todo o ano de 2014 e nos meses de setembro, outubro e 

dezembro de 2013, o contribuinte estava omisso com o recolhimento da contribuição ao 
Fundo PROTEGE GOIÁS. No período de 03/10/2014 a 31/08/2015, o débito alusivo ao 
Auto de Infração n° 40111401476445 estava inscrito em dívida ativa; no período de 
20/11/2014 a 31/08/2015, o débito alusivo ao Auto de Infração n° 4011402190502 estava 
inscrito em dívida ativa. Essas foram as irregularidades que motivaram o impedimento de 
o contribuinte utilizar do benefício fiscal.  

 
Embora o Auto de Infração n° 40111401476445 tenha sido pago em 

16//12/2014 e o Auto de Infração n° 4011402190502 tenha sido parcelado em 26/04/2015, 
esses fatos não afastam o impedimento do contribuinte de usufruir do benefício fiscal, 
porque em todo o ano de 2014 o contribuinte estava omisso com o pagamento da 
contribuinte ao Fundo PROTEGE GOIÁS e o presente auto de infração não atingiu o 
exercício de 2015, tanto é que foi lavrado em 03/11/2015. 

 
O contribuinte poderia ter regularizado a situação relativamente ao 

crédito decorrente da omissão da contribuição ao Fundo PROTEGE GOIÁS, utilizando a 
faculdade prevista na Lei n° 15.707, de 28 de junho de 2006 ou 16.462, de 13/12/08 ou 
17.152, de 16/09/10 por exemplo, mas não o fez, posto que não pagou a contribuição, 
portanto não havendo convalidação da fruição do benefício fiscal. 

 
Destaque-se a utilização de benefício condicionado, sem 

adimplemento da condicionante, implica na perda do benefício e impõe ao contribuinte a 
obrigação de pagamento do imposto acrescido das cominações legais cabíveis, desde a 
data da ocorrência do fato gerador em que tenha havido a utilização do benefício, nos 
termos do art. 86 do RCTE: 

 

Art. 86. Quando o benefício fiscal for concedido sob condição e esta não 
for atendida, o contribuinte perde o direito ao benefício e fica obrigado ao 
pagamento do imposto acrescido das cominações legais cabíveis, desde a 
data da ocorrência do fato gerador em que tenha havido a utilização do 
benefício, ressalvada a disposição em contrário. 

 
Quanto ao alegado efeito confiscatório da multa aplicada (CTE, art. 

71, IV-A), formulado no recurso, observo que trata-se de matéria de apreciação exclusiva 
do Judiciário. 

 
Ante o exposto, conheço do recurso, nego-lhe provimento para 

confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões, em 10 de agosto de 2016. 
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Matéria: Não incidência e benefícios fiscais (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01237/16 
 
Relator: Conselheiro Aldeci de Souza Flor 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Omissão de pagamento de 
ICMS regularmente registrado e apurado. Improcedência. 
Decisão unânime.   
 
1. Inocorrendo qualquer pronunciamento acerca da 
inconstitucionalidade da Lei pelo órgão jurisdicional 
competente, nos termos da Constituição Federal/88, impõe-se a 
observância do princípio da presunção de constitucionalidade 
das leis.  
 
2. A eficácia vinculante das decisões proferidas em controle 
concentrado de constitucionalidade abrange apenas a norma 
objeto da ação, afigurando-se inaplicável a teoria da 
transcendência dos motivos determinantes. 
 
3. Inviável desconsiderar benefício fiscal amparado em lei 
estadual que se encontra vigente e com plena eficácia, sob o 
pretexto de que a referida norma padeceria de vício de 
inconstitucionalidade, tendo em vista que lei materialmente 
idêntica, editada por outra unidade da federação, foi julgada 
inconstitucional. 
 
4. É improcedente o auto de infração quando ficar caracterizada 
a inexigibilidade do crédito tributário reclamado pelo Fisco. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 09 de junho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso de ofício e da Contradita, dar provimento ao recurso do contribuinte para 
considerar improcedente o auto de infração, nos termos do art. 18, §§ 1º e 2º do Decreto 
nº 6930/09. Participaram do julgamento os Conselheiros Aldeci de Souza Flor, Rickardo de 
Souza Santos Mariano, Mauricio Ribeiro de Paiva, Mário de Oliveira Andrade e Edson 
Abrão da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta da autuação que o sujeito passivo “Deixou de recolher o 
ICMS regularmente registrado e apurado, no período de 01/01/2010 a 31/12/2010, no 
valor de R$ 66.325.561,30 (sessenta e seis milhões, trezentos e vinte e cinco mil, 
quinhentos e sessenta e um reais e trinta centavos) mediante a utilização de benefícios 
fiscais previstos no Anexo IX, do Decreto nº 4.852/97, instituídos por meio de leis 
estaduais, sem amparo em convenio interestadual previsto no art. 1., da Lei 
Complementar Federal n. 24/75, com flagrante violação ao art. 155, parágrafo 2º, inciso 
XII, alínea “g”, da Constituição da República Federativa do Brasil, devendo, por isso, ser 
consideradas nulas/ineficazes, por aplicação do efeito vinculante das decisões definitivas 
de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal - STF nas ações diretas de 
inconstitucionalidade - ADI n. 2.549-DF / ADI n. 3.794-PR / ADI n. 4.481-PR, previsto no 



 

art. 102, § 2º, da Constituição Federal, nas quais, em sua fundamentação, firmou que são 
inconstitucionais quaisquer benefícios ou incentivos fiscais relativos ao ICMS concedidos 
sem prévio convênio interestadual, devendo, portanto recolher o ICMS reduzido mais 
multa e acréscimos legais.”  

 
Foram dados como infringidos o art. 63, Lei 11.651/91, c/c art. 75, 

Decreto 4.852/97 e art. 2º, IN 155/94-GSF, além dos dispositivos citados no histórico do 
auto de infração, e aplicada a penalidade prevista no art. 71, inciso i, alínea "a" da lei 
11651/1991, c/ redação da lei 14.058/2001.  

 
Instrui o lançamento tributário (fls. 03/27): detalhamento do crédito 

tributário, descrição complementar da ocorrência, Auditoria Básica do ICMS, relatório das 
deduções utilizadas com base em norma inconstitucional (nula), registro Fiscais da 
Apuração do ICMS Operações Próprias, Intimação, Protocolo de Entrega, Ordem de 
Serviço.  

 
O sujeito passivo apresentou impugnação em primeira instância (fls. 

32/69), na qual pede a descaracterização da não contenciosidade do crédito tributário. 
 
Sustenta a nulidade do lançamento por cerceamento ao direito de 

defesa e insegurança na determinação da infração tendo em vista que as descrições das 
supostas irregularidades foram feitas sem clareza ou precisão. Afirma que os dispositivos 
tidos como infringidos pela autuação não possuem relação com a “Descrição do Fato”. 

 
Defende a ocorrência da decadência no período de entre janeiro a 

novembro de 2010, nos termos do artigo 150, § 4º do CTN, pois a impugnante efetuou 
tempestivamente o recolhimento do ICMS apurado em sua escrita fiscal, referente ao 
período de janeiro a novembro de 2010.  

 
Em relação ao mérito, o sujeito passivo alega: 
 
a) Presunção de legalidade e constitucionalidade dos atos 

normativos emanados do Estado de Goiás; 
 
b) Violação aos princípios constitucionais da segurança jurídica, da 

razoabilidade e da boa-fé objetiva; 
 
c) O direito à aplicação do artigo 100, inciso III e parágrafo único do 

CTN, que somente se admite pela eventualidade de se superar as argumentações 
deduzidas anteriormente.  

   
Ao final, a impugnante requer seja:  
 
(i) acolhida o pedido de descaracterização da não contenciosidade 

do credito tributário, de forma que a presente impugnação seja regularmente recebida de 
processada;  

 
(ii) intimada a Goiás Fomento – Agência de Fomento de Goiás S/A 

para que possa confirmar e apresentar os comprovantes da quitação antecipada do 
financiamento referente ao FOMENTAR do ano de 2010; 

 



 

(iii) reconhecida a nulidade do auto de infração diante dos vícios 
intrínsecos da autuação, da quitação antecipada do financiamento referente ao 
FOMENTAR; 

 
(iv) acolhida a decadência do crédito tributário referente ao período 

de janeiro a novembro/10; 
 
(v) reconhecido a improcedência do lançamento em discussão, em 

sendo ultrapassado as preliminares suscitadas, diante do reconhecimento de que a 
Impugnante agiu em estrito cumprimento à legislação vigente do Estado de Goiás, não 
sendo permitida a exigência do crédito tributário em discussão em respeito aos princípios 
da legalidade, razoabilidade, segurança jurídica e boa-fé objetiva; e 

 
(vi) afastados todos encargos moratórios em cumprimento ao 

disposto no artigo 100 e parágrafo único do CTN, na eventual hipótese de manutenção da 
cobrança; 

 
Às fls. 346/350, Termo Aditivo, no qual o autuante solicita a 

retificação do crédito tributário para a importância de R$ 55.664.680,36.   
 
Intimado da retificação, o sujeito passivo apresenta a peça 

impugnatória de fls. 354/392. 
 
Às fls. 399/409, parecer nº 005978/2015-PTR, lavrado pela 

Procuradoria Tributária da Procuradoria Geral do Estado. 
 
Às fls. 410/420, Despacho “AG” Nº 002729/2014 emitido pela 

Assessoria do Gabinete da Procuradoria Geral do Estado. 
 
O julgador de Primeira Instância (fls. 428/429), em face da 

impugnação apresentada pelo sujeito passivo, anulou o lançamento tributário por 
insegurança na determinação da infração, ao fundamento de que a autuação foi 
fundamentada em decisões do STF que não tem alcance na legislação do Estado de 
Goiás que cuida de benefícios fiscais. Também alterou o rito processual de não 
contencioso para contencioso em duplo grau.  

 
A Fazenda Pública recorre da decisão de Primeira Instância (fls. 

430/434). Discorda da declaração de nulidade do lançamento por insegurança na 
determinação da infração, argumenta que a infração e o infrator estão devidamente  
caracterizado e a controvérsia resume-se apenas a questão de direito, pois a acusação é 
no sentido de que a autuada omitiu o pagamento de imposto em razão da utilização de 
benefícios fiscais instituídos por leis estaduais consideradas nulas e ineficazes em 
decorrência de decisões do Supremo Tribunal Federal – STF, em Ações Diretas de 
Inconstitucionalidades, acusação contestada pela autuada e também pela Gerência da 
Representação Fazendária, por meio do Boletim Informativo de fls. 422/425. 

 
Segundo o Representante Fazendário, o julgador singular, ao 

reconhecer que as decisões judiciais do STF em ações de inconstitucionalidades de leis 
de outras unidades da federação não alcançam a legislação goiana que trata dos 
benefícios fiscais utilizados pela autuada, deveria ter julgado improcedente o lançamento 
tributário em questão, em vez de acolher a preliminar de nulidade por insegurança na 
determinação da infração.  

 



 

Sustenta, também, que essa decisão afrontou o disposto no artigo 
18, §§ 1º e 2º, do Decreto nº 6.9930, de 09 de junho de 2009, Regimento Interno do 
Conselho Administrativo Tributário, que assim dispõe: 

 
“Art. 18. O Julgador de Primeira Instância, a Câmara Julgadora ou o Conselho Pleno, em 
seu julgamento, devem decidir obedecendo à seguinte ordem de apreciação: 
 
(...) 
 
§ 1º Quando puder decidir sobre o mérito a favor da parte a quem aproveitaria o 
acatamento da preliminar, o órgão julgador não deve pronunciá-la. (Redação dada pelo 
Decreto nº 7.790 - vigência: 27.12.12) 
 
§ 2º Para efeito do § 1º, sendo o julgamento cameral, a decisão sobre o mérito, sem 
pronúncia de preliminar, dar-se-á por unanimidade de votos. (Redação dada pelo Decreto 
nº 7.790 - vigência: 27.12.12) (...)” 

 
Defende a Fazenda Pública a inocorrência da nulidade por 

insegurança na determinação da infração, entende que a controvérsia cuida apenas de 
questão de direito.  

 
A Fazenda Pública pede, ao final, a reforma da sentença de primeiro 

grau, para afastar a nulidade por insegurança na determinação da infração e devolver os 
autos para julgamento em primeira instância ou, caso entendam pertinente, que se 
decidam sobre o mérito, nos termos dos §§ 1º e 2º do artigo 18 do Decreto 6.930/09, 
Regimento Interno do Conselho Administrativo Tributário. 

 
Por fim, manifesta-se favorável a mudança do rito processual de não 

contencioso para contencioso em duplo grau.  
 
O sujeito passivo apresenta Contradita (fls. 439/464), na qual reforça 

os argumentos apresentados anteriormente na peça impugnatória. Pede que seja negado 
provimento ao recurso apresentado pela Fazenda Pública, de forma que seja mantida, na 
integra, a decisão de Primeira Instância que considerou nulo o auto de infração. 
Subsidiariamente, pede a improcedência da autuação.  

 
No Memorial (fls. 484/488), a autuada postula que seja ratificada, na 

integra, a decisão de Primeira Instância, que considerou nula a autuação, ou que, nos 
termos dos §§ 1º e 2º, do art. 18 do Decreto nº 6.930/99, decida-se pela improcedência da 
autuação.   

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

O auto de infração em tela foi lavrado sob o fundamento de que o 
Programa Fomentar/Produzir, instituído por meio de lei estadual, estaria sem amparo em 
convênio interestadual, previsto no art. 1º, da Lei Complementar Federal n. 24/75, com 
violação ao art. 155, § 2º, inciso XII, alínea “g”, da CF/88, por isso, deveria ser considerado 
nulos/ineficaz, por aplicação do efeito vinculante das decisões definitivas de mérito 
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal STF nas ações diretas de inconstitucionalidade - 
ADI n. 2.549-DF / ADI n. 3.794 - PR / ADI n. 4.481-PR, previsto no art. 102, § 2º, da 
Constituição Federal, nas quais, em sua fundamentação, firmou que são inconstitucionais 



 

quaisquer benefícios ou incentivos fiscais relativos ao ICMS concedidos sem prévio 
convênio interestadual.  

 
Em face da fundamentação utilizada pela autoridade fiscal para 

lavrar o auto de infração, necessário se faz tecer breves considerações sobre o sistema de 
controle de constitucionalidade das normas em nosso país, nesse sentido, transcrevo 
parte do PARECER Nº 305/2016 - GTRE, da lavra da Gerência de Tributação e Regimes 
Especiais (GTRE), órgão da Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Goiás, que 
aborda esse assunto com bastante objetividade: 

 
“- na forma do art. 102, inciso I, da CF/88, compete ao Supremo Tribunal Federal, 

precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe, dentre outros, processar e julgar, 
originariamente, a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou 
estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal;  

 
- por sua vez, o art. 97, da CF/88, estabelece a chamada cláusula de reserva de 

plenário, ao dispor que "Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos 
membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a 
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público"; 

 
- em respeito à disposição do referido art. 97, o Supremo Tribunal Federal editou a 

Súmula Vinculante n° 10 a qual dispõe que "Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, 
artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare 
expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta 
sua incidência, no todo ou em parte; 

 
- o controle da constitucionalidade das normas, quanto ao momento, pode ser 

preventivo e repressivo: o controle preventivo busca evitar que sejam criadas normas 
inconstitucionais (ex.: análise pela Comissão de Constituição e Justiça - CCJ, ou veto do 
Chefe do Executivo), ao passo que o controle repressivo é realizado pelos órgãos 
jurisdicionais (Poder Judiciário) em relação às normas que estejam produzindo efeitos 
concretos, realizado pelo Supremo Tribunal Federal (controle concentrado) e o controle 
difuso, exercido pelos demais órgãos do Poder Judiciário (Tribunais e Juízes). 

 
Veja-se que a CF/88, conforme os arts. 97 e 102, inciso I, trata do controle da 

constitucionalidade de forma bastante restrita, reforçando a presunção de 
constitucionalidade inerente às leis e aos atos normativos expedidos pelo Poder Público. 
Em face deste rígido sistema de controle da constitucionalidade, somente o Poder 
Judiciário tem competência para declarar inconstitucional a lei ou ato normativo  do Poder 
Público ou deixar de dar aplicação por considerá-la inconstitucional. 

 
Esta rigidez se faz necessária na medida em que a vida em sociedade exige que 

haja segurança jurídica, a qual será rompida se for permitido que qualquer órgão ou 
agente da administração pública possa recusar aplicação ou ignorar as disposições de 
uma lei, por considerá-la inconstitucional. Desse modo, até que sobrevenha decisão 
judicial emanada do órgão judicial competente, em controle concentrado, as leis que 
instituem benefícios fiscais no âmbito do Estado de Goiás estarão em plena vigência (art. 
2°, caput, da Lei n° 4657/1942, devendo serem acatadas. 

 
Tendo em vista as premissas anteriormente elencadas, verifica-se que a CF/88, 

relativamente ao exercício do controle da constitucionalidade das leis e atos normativos do 
Poder Público, define objetivamente quais são os órgãos legitimados, bem como fixa o 



 

sistema de controle jurisdicional por via concentrada (art. 102, I, da CF/88) e por via 
difusa. 

 
Neste contexto, a lei que tenha sido produzida segundo um processo legislativo 

regular goza de presunção de constitucionalidade, qualidade que somente pode ser 
afastada pelo órgão legitimado pela CF/88. Assim, não se cogita sobre a competência da 
autoridade administrativa para declarar uma lei inconstitucional nem há a possibilidade de 
servidor público deixar de dar aplicação à lei ou ao ato normativo do Poder Público, por 
entendê-lo inconstitucional. (...)”. 

 
Ainda com referência à fundamentação para a realização do 

lançamento tributário em questão, observa-se que a autoridade fiscal tomou por espeque 
a teoria da transcendência dos fundamentos determinantes, a fim de aplicar à lei existente 
neste Estado decisão de inconstitucionalidade proferida pelo STF em controle 
concentrado, em julgamento de leis existentes em outros estados da federação ou distrito 
federal. 

 
Esse entendimento se mostra equivocado e desprovido de 

fundamentação jurídica, consoante está demonstrado, com muita propriedade, no Boletim 
Informativo da Representação Fazendária nº 22, fevereiro/2016, com objetivo de orientar 
os Agentes do Fisco do Estado de Goiás no sentido de evitar autuações com base nesse 
entendimento. Vejamos a orientação:  

 
“(...) o tema escolhido diz respeito à impossibilidade 

de desconsideração, pela autoridade fiscal, de benefício fiscal 
previsto em lei estadual sob a alegação de inconstitucionalidade, 
reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em controle 
concentrado, de ato normativo materialmente idêntico editado por 
outra Unidade da Federação. 

 
Para situar o tema, calha fazer uma breve incursão 

no direito processual civil, para compreendermos o significado das 
expressões “parte dispositiva do julgado” e “ratio decidendi”.  A 
parte dispositiva da decisão é a conclusão, ou seja, a decisão em si 
ou a parte final, o desfecho da demanda, onde o julgador acolhe ou 
rejeita o pedido formulado.  

 
Já a ratio decidendi (razão de decidir), são os 

motivos determinantes da decisão (fundamentação), os quais 
incluem as principais razões jurídicas pelas quais, por exemplo, se 
concluiu pela (in)validade de determinado dispositivo legal. 

 
Nesse contexto, incumbe verificar se se revela 

possível, ou não, a autoridade fiscal levar a efeito lançamento 
tributário visando à exigência de ICMS em decorrência da fruição 
pelo contribuinte de benefício fiscal previsto em lei estadual goiana, 
sob o argumento de inconstitucionalidade de tal norma, com espeque 
em decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, em ações 
diretas de inconstitucionalidade em controle concentrado, sobre leis 
materialmente idênticas à norma goiana, editadas por outras 
Unidades da Federação. 

 
(...) 



 

 
Nesse diapasão, impende responder à seguinte 

indagação: no controle concentrado de constitucionalidade o STF 
atribui efeito vinculante apenas à parte dispositiva do julgado (a 
declaração de (in)constitucionalidade da norma questionada) ou 
também aos fundamentos determinantes que embasaram a 
decisão, i. e., às razões de decidir, (ratio decidendi)?  

 
Em síntese, adota o STF a teoria restritiva, segundo 

a qual somente o dispositivo da decisão produz efeito vinculante, ou 
a teoria extensiva, de modo que, além do dispositivo de decisão, os 
motivos determinantes, ou seja, as razões de decidir (ratio 
decidendi), também seriam vinculantes (teoria da transcendência 
dos motivos determinantes)?  

 
Linhas gerais, o efeito vinculante de uma ADI se 

limita à parte dispositiva do julgado. Todavia, o STF entendia que 
essa eficácia vinculante incidiria também nos motivos 
determinantes (ratio decidendi) dos julgados, admitindo, portanto, a 
teoria da transcendência dos motivos determinantes, de modo 
que os motivos da declaração de inconstitucionalidade de um ato 
normativo em certa ADI irradiariam seus efeitos para além desse 
julgado, permitindo que fossem evocados contra outro ato normativo 
com conteúdo materialmente idêntico. Essa teoria possibilitava a 
utilização de reclamação perante o STF no afã de impedir que uma 
lei de determinado Estado fosse aplicada quando houvesse lei de 
outro Ente, com conteúdo similar ou idêntico, declarada 
inconstitucional em certa ADI (Rcl. 4906, rel: Min. Joaquim Barbosa 
Tribunal Pleno julg. 17/12/2007). 

 
Nesse contexto, a jurisprudência do STF era pacífica 

no sentido da admissão desta teoria, de modo que se o STF 
declarasse a inconstitucionalidade de uma lei de determinada 
Unidade Federada, a fundamentação utilizada nessa ação como 
razão de decidir (ratio decidendi) teria eficácia vinculante erga 
omnes (contra todos) e atingiria todas as leis materialmente 
iguais de outros Entes, sem a necessidade de se propor novas 
ações diretas. 

 
Sucede, porém, que a conclusão inicial não pode 

mais ser sustentada, em especial em virtude da análise dos inteiros 
teores dos acórdãos proferidos no STF nas reclamações n.ºs 11479 
AgR (julgado pelo Pleno), 13300 AgR (julgado pelo Pleno) e 11478 
AgR (julgado pela Primeira Turma). 

 

A partir desses paradigmas, o Plenário do Supremo 
Tribunal Federal tem reiteradamente rejeitado a tese da eficácia 
vinculante e transcendente dos motivos determinantes das 
decisões proferidas em ações de controle abstrato de 
constitucionalidade (Rcl 2.475-AgR/MG, rel. p/ o acórdão Min. 
Marco Aurélio – Rcl 3.014/SP, rel. Min. Ayres Britto – Rcl 3.249-
AgR/RN, rel. Min. Dias Toffoli – Rcl 6.204-AgR/AL, rel. Min. Eros 
Grau – Rcl 6.319-AgR/SC, rel. Min. Eros Grau –  Rcl 9.778-AgR/RJ, 



 

rel. Min. Ricardo Lewandowski – Rcl 11.831- -AgR/CE, rel. Min. 
Cármen Lúcia – Rcl 14.098/TO, rel. Min. Roberto Barroso – Rcl 
14.111/DF, rel. Min. Teori Zavascki –Rcl 14.391/MT, rel. Min. Rosa 
Weber – Rcl 15.225/SP, rel. Min. Marco Aurélio, Rcl 2.986/SE, rel. 
Min. Celso De Mello, Rcl 14.266/RJ, rel. Min. Luiz Fux, Rcl 
13.185/DF, rel. Min. Rosa Weber – Rcl 14.101/RN, rel. Min. Cármen 
Lúcia – Rcl 14.258/SP, rel. Min. Ricardo Lewandowski – 
Rcl14.425/RS, rel. Min. Rosa Weber, Rcl 11.555/MG, rel. Min. Luiz 
Fux, Rcl 14.079/DF, rel. Min. Roberto Barroso, Rcl 11.479-AgR/CE, 
Re. Min. Cármen Lúcia, etc.).” 

 
(...) 
 
Assim, o novel posicionamento do STF é conducente 

à conclusão no sentido de que, embora o cotejamento de diploma 
normativo goiano com lei editada por outro Estado, declarada 
inconstitucional em controle abstrato, releve inequívoca identidade 
material de conteúdo, não se afigura lícito invocar, na seara 
administrativa, a teoria da transcendência dos motivos 
determinantes, em ordem a subsidiar, sob o aspecto jurídico, a 
constituição de crédito tributário com arrimo na argumentação de que 
a lei goiana confrontaria entendimento já sufragado pelo STF. 

 
(...) 
 
No que concerne ao ICMS, convém ressaltar que 

ainda que determinada lei do Estado de Goiás concessiva de 
benefício fiscal, não submetido à aprovação do CONFAZ, contenha 
artigo com redação idêntica ao de lei editada por outro Estado, 
declarada inconstitucional pelo STF, não se pode invocar, na órbita 
administrativa, a teoria da transcendência dos motivos determinantes 
para efeito de fundamentação de lançamento do crédito tributário por 
suposta utilização indevida de benefício fiscal pelo contribuinte.” 
 
Cabe registrar, outrossim, que há vasta jurisprudência no sentido da 

inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes. Além dos já 
mencionados acima, transcrevemos os seguintes acórdãos: 

 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REGIME DA 
LEI 8.038/90. AFRONTA A ADI 1.688-MC. INTRANSCENDÊNCIA 
DOS MOTIVOS DETERMINANTES.  
1. No julgamento da medida cautelar na ADI 1.688, o STF suspendeu 
a eficácia do art. 19, XV, da Lei nº 9.472/1997, que autorizava a 
ANATEL a realizar busca e apreensão no âmbito de suas atribuições. 
2. Não guarda estrita identidade com o referido paradigma decisão 
que julga legítima apreensão realizada com base na Lei nº 
10.871/2004.  
3. A eficácia vinculante dos acórdãos proferidos em controle 
concentrado de constitucionalidade abrange apenas o objeto na 
ação e não se estende ao legislador. Inaplicabilidade da 
transcendência dos motivos determinantes. Precedentes.  



 

4. Agravo regimental desprovido. (AG.REG.NA RECLAMAÇÃO, 
Relator(a):  Min. ROBERTO BARROSO - Julgamento: 07/06/16 
Órgão Julgador: Primeira Turma) 
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REGIME DA 
LEI 8.038/90. CASSAÇÃO DE PREFEITO MUNICIPAL. AUSÊNCIA 
DE IDENTIDADE ESTRITA ENTRE O OBJETO E O PARADIGMA. 
INAPLICABILIDADE DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS 
DETERMINANTES.  
1. A eficácia vinculante dos acórdãos proferidos em processos 
de controle concentrado de constitucionalidade abrange apenas 
a norma objeto da ação. Inaplicabilidade da transcendência dos 
motivos determinantes. Precedentes.  
2. Não cabe reclamação por eventual afronta a direito objetivo, a 
jurisprudência ou a Súmula desprovida de efeitos vinculantes, o que 
deve ser objeto de ação judicial própria.  
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 19384 AgR / DF 
- DISTRITO FEDERAL AG. REG. NA RECLAMAÇÃO Relator 
(a):Min. ROBERTO BARROSO Julgamento:  07/06/16 - Órgão 
Julgador:  Primeira Turma). 
 
Ementa: RECLAMAÇÃO. VALOR REFERENCIAL DE RPV FIXADO 
EM LEI LOCAL. ADI 2.868. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ESTRITA. 
JUROS E CORREÇÃO. OFENSA À CAUTELAR NA ADI 4.425. 
INOCORRÊNCIA.  
1. A eficácia vinculante dos acórdãos proferidos em processos 
objetivos abrange apenas o objeto na ação. Inaplicabilidade da 
transcendência dos motivos determinantes.  
2. A decisão reclamada não afastou os critérios previstos no art. 100, 
§ 12, da Constituição.  
3. Agravo regimental desprovido. (Rcl 18714 AgR / SP - SÃO PAULO 
AG.REG. NA RECLAMAÇÃO Relator (a): Min. ROBERTO 
BARROSO Julgamento:  02/02/2016 - Órgão Julgador:  Primeira 
Turma) 
 
Ementa: (...) 
2. Ainda que se admita a correspondência da ratio decidendi 
entre as matérias, a atual jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal é firme em afirmar o não cabimento de reclamação, na 
hipótese em que fundada na transcendência dos motivos 
determinantes de acórdão com efeito vinculante, na medida em 
que tal efeito abrange apenas o objeto da ação. Idêntica 
conclusão, com maior razão, é aplicável na hipótese de 
considerações tecidas no julgamento a título de obiter dictum e 
que, portanto, sequer sustentam a decisão apontada como 
paradigma.  
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 21884 AgR / SP 
- SÃO PAULO AG. REG. NA RECLAMAÇÃO Relator(a):  Min. 
EDSON FACHIN Julgamento: 15/03/2016 Órgão Julgador:  Primeira 
Turma). 
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA. VALIDADE DE CONTRATO DE GESTÃO CELEBRADO 



 

ENTRE MUNICÍPIO E ORGANIZAÇÃO SOCIAL. ALEGADA 
AFRONTA À AUTORIDADE DO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO 
DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395-MC/DF. 
AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA 
TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. 
AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO.  
1. À míngua de identidade material entre os paradigmas 
invocados e os atos reclamados, não há como divisar a alegada 
afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte, mormente 
porque a exegese jurisprudencial conferida ao art. 102, I, “l”, da 
Magna Carta rechaça o cabimento de reclamação constitucional 
fundada na tese da transcendência dos motivos determinantes.  
2. Agravo regimental conhecido e não provido. 
(Rcl 11058 AgR / PR - PARANÁ AG.REG. NA RECLAMAÇÃO 
Relator (a):  Min. ROSA WEBER Julgamento:  15/03/2016 - Órgão 
Julgador:  Primeira Turma). 
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI 
1.194/DF. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO 
DE RECLAMAÇÃO FUNDADA NA TEORIA DA TRANSCENDÊNCIA 
DOS MOTIVOS DETERMINANTES.  
1. Na ADI 1.194/DF, o STF firmou entendimento de que deve ser 
preservada a liberdade contratual quanto à destinação dos 
honorários de sucumbência fixados judicialmente. A condenação dos 
honorários em favor da União, matéria objeto da reclamação, não 
guarda pertinência com o parâmetro de controle indicado pelo 
recorrente.  
2. A jurisprudência majoritária do Supremo Tribunal Federal não 
reconhece a possibilidade do manejo de reclamação fundada na 
transcendência dos motivos determinantes.  
3. Agravo regimental a que se nega provimento. 
(Rcl 21756 AgR / RS - RIO GRANDE DO SULAG.REG. 
NA RECLAMAÇÃO Relator (a):  Min. EDSON FACHIN 
Julgamento:  23/02/2016 – Órgão Julgador:  Primeira Turma). 
 
Fica claro, conforme se extrai do teor dos julgados acima 

mencionados, que não surte qualquer repercussão, alteração ou modificação na legislação 
goiana a decisão de inconstitucionalidade proferida pelo STF no controle concentrado em 
relação à lei vigente em outra unidade da federação, mesmo sendo a norma julgada 
inconstitucional materialmente idêntica à existente neste Estado.  

 
A ineficácia da lei ou a nulidade do ato que instituir o benefício fiscal 

ao arrepio da LC n° 24/75 somente se concretiza mediante a manifestação judicial (STF) 
sobre a respectiva lei. Assim, enquanto inexistir pronunciamento judicial reconhecendo a 
nulidade da lei estadual, esta continuará vigente e eficaz, produzindo naturalmente seus 
efeitos, devendo, portanto, ser aplicada em sua plenitude.  

 
Nesse contexto, pode-se asseverar que a legislação deste estado 

que cuida dos benefícios fiscais continua vigente, produzindo todos os efeitos que lhes 
são pertinentes, de modo que a autoridade fiscal não pode invocar nulidade ou ineficácia 
das leis que instituíram os benefícios fiscais vigentes no Estado de Goiás, a título de 
fundamento para constituição do crédito tributário, com fulcro no disposto no art. 8º da LC 
n° 24/75.  



 

 
A Procuradoria-Geral do Estado de Goiás também se manifestou 

sobre esse assunto. Transcrevemos a seguir parte do Despacho “AG” n° 000160/2016-1, 
que acolheu o Parecer n° 005978/2015, da Procuradoria Tributária: 

 
“3. Acolho o Parecer n° 005978/2015, da Procuradoria Tributária, que após explanação 
sobre os programas Fomentar e Produzir e os tipos de controle de constitucionalidades 
admitidos no nosso ordenamento constitucional, asseverou que o administrador público 
não tem liberdade para deixar de aplicar norma legal sob o fundamento da existência de 
vícios de inconstitucionalidade, sem a prévia manifestação, ainda que cautelar, do órgão 
jurisdicional competente e através dos instrumentos constitucionais pertinentes”. 

 
Diante do exposto, conheço do ambos os Recursos, dou provimento 

ao recurso do contribuinte para julgar improcedente o auto de infração. Deixo de apreciar 
as preliminares de nulidade do lançamento em conformidade com o artigo 18, §§ 1º e 2º 
do Decreto nº 6.930/09.  

 
 

Sala das sessões, em 12 de agosto de 2016. 
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Matéria: Não incidência e benefícios fiscais (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01279/16 
 
Relator: Conselheiro José Luiz Rosa 
 

 
EMENTA: ICMS. Utilização indevida de redução de base de 
cálculo do ICMS normal pelo sujeito passivo que se encontra na 
condição de substituto tributário.  Omissão de pagamento do 
imposto. Improcedência.  
 
I - Em operação na qual ocorre a incidência do ICMS normal e do 
ICMS substituição tributária pelas operações posteriores 
inexiste diferença de imposto a recolher em face da utilização 
indevida de redução da base de cálculo relativa ao ICMS normal, 
pois o valor que eventualmente deixou de ser debitado a título 
de ICMS-normal foi debitado como ICMS - ST;  
 
II - É improcedente o lançamento do crédito tributário quando 
ficar caracterizada a inexigibilidade do tributo reclamado pelo 
Fisco. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 08 
de março de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda Pública 
para o Conselho Pleno, negar-lhe provimento para manter a decisão cameral que 
considerou improcedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros José Luiz 
Rosa, Antônio Martins da Silva, Talita Pimenta Félix, José Pereira D'abadia, João Divino 
de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, 
Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Rickardo de 
Souza Santos Mariano, Alcedino Gomes Barbosa e Domingos Caruso Neto. Vencidos os 
Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, 
Nislene Alves Borges, Gilmar Rodrigues de Almeida, Lidilone Polizeli Bento e Heli José da 
Silva, que votaram conhecendo do recurso, dando-lhe provimento para reformar a decisão 
cameral e considerar procedente o auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A autoridade administrativa fiscal descreve a ocorrência do fato 
gerador da obrigação tributária com a redação que transcrevo: 

 
O sujeito passivo realizou saídas de mercadoria constantes do 

Apêndice II, Anexo VIII, acobertadas pelos documentos fiscais relacionados em planilha 
anexa, com redução indevida de base de cálculo do ICMS, pois o benefício fiscal 
concedido aos estabelecimentos industriais (artigo 8, inciso VIII, Anexo IX) não se aplica 
na saída dessas mercadorias conforme Instrução Normativa nº 326/98-GSF. Em 
consequência, o autuado deve recolher o imposto no valor de R$ 34.635,97 (trinta e 
quatro mil, seiscentos e trinta e cinco reais e noventa e sete centavos), junto com a 
penalidade e acréscimos legais, incidentes sobre a diferença apurada na Auditoria Básica 
do ICMS de 2005 e documentos anexos  

 
A autoridade lançadora indica como infringida as disposições dos 

artigos 15 e 64 da Lei nº 11.651/91, Código Tributário Estadual – CTE, combinado com o 



 

artigo 8, inciso VIII do Anexo IX e artigo 82 do Decreto nº 4.852/97 e Instrução Normativa 
nº 326/98-GSF. A proposição da penalidade atende à prescrição do artigo 71, inciso VIII, 
alínea "a", item 1, agravada com a aplicação do § 9, inciso I do CTE.  

 
O art. 45, inciso XII da Lei nº 11.651/91-CTE abriga a indicação dos 

sócios da pessoa jurídica para responderem solidariamente pelo crédito tributário lançado 
de ofício, fls. 04 e 05. 

 
A instrução do trabalho fiscal se fez com os documentos: 

Identificação doa Sujeitos Passivos Solidários da lide, Contrato Social da Pessoa Jurídica, 
Alteração Contratual, Ordem de Serviço nº 0518/2007, Nota Explicativa Sobre as 
Auditorias e Demais Procedimentos Realizados na Fiscalização da Empresa autuada, 
cópia de folhas do Livro Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de 
Ocorrência, Auditoria Básica do ICMS, Resumo de Estorno de Créditos, Planilha Débito de 
Ofício – Diferenças Apuradas no período de janeiro a dezembro de 2005 e Transportadas 
para a Auditoria Básica do ICMS, Notas fiscais, e cópia dos Livros Registros de Saídas e 
de Apuração de ICMS, fls. 06 a 1.233. 

 
O sujeito passivo e os solidários são intimados a pagar a quantia 

exigida ou apresentar impugnação em Primeira Instância, conforme documentos de fls. 
1.234 a 1.240. 

 
As ausências dos polos passivos solidários na primeira fase 

defensória resultou a lavratura dos termos de Revelia de fls. 1.241 e 1.242. 
 
O sujeito passivo, fls. 1.244 a 1.246, impugna o lançamento tributário 

na primeira fase de defesa e argui a preliminar de nulidade da peça básica, sob o 
fundamento de que o trabalho fiscal de “auditoria das disponibilidades financeiras nos 
livros razão e diários da impugnante sem anteder o requisito do suprimento da 
competência FUNCIONAL, nesse caso, feito pelo Secretário da Fazenda". Sustenta que 
"as tarefas de exame de livros contábeis à época do fato gerador é competência do AFRE 
III, conforme redação conferida ao inciso III do artigo 4° pelo artigo 1° da Lei n° 14.663, de 
01/08/04 – vigência 01/01/04". Ao final, requer a nulidade do processo por incompetência 
funcional, por ofender o disposto no artigo 4° da Lei 13.266/98, respaldado pelo artigo 19, 
IV da Lei 13.882/2001.  

 
O sujeito passivo instrui a peça de defesa com os documentos: cópia 

de Documento de Identificação de Sócio e de Alteração Contratual da Empresa, fls. 1.247 
a 1.249.  

 
O julgador singular, fls. 1.251 a 1.253, decide pela procedência do 

auto de infração sob a fundamentação de que "o fisco exige do sujeito passivo em 
epígrafe o pagamento de ICMS que fora omitido, em virtude de utilização indevida de 
redução da base de cálculo, uma vez que às saídas das mercadorias respectivas não se 
aplica o benefício fiscal, em virtude de constarem do Apêndice II do Anexo VIII do RCTE", 
fl. 1.252. 

 
Nessas folhas da decisão, transcreve o art. 8º do Decreto nº 4.852/97 

e o art. 1º, inciso I, alínea “c” da Instrução Normativa nº 326/98-GSF, para argumentar 
que: 

 



 

“Da leitura dos dispositivos acima transcritos, depreende-se que o 
legislador excluiu da utilização do benefício fiscal previsto no art. 8º, inciso VIII do Anexo 
IX do RCTE, as mercadorias discriminadas no Apêndice II do Anexo VIII do citado decreto. 

  
Procedendo-se à leitura do Anexo VIII do RCTE, vislumbra-se que as 

mercadorias comercializadas pelo sujeito passivo, e referenciadas no auto de infração, 
constam do inciso VII – TINTA, VERNIZ E OUTRAS MERCADORIAS DA INDÚSTRIA 
QUÍMICA (Convênio ICMS 74/94), do seu Apêndice II, logo, sendo vedada a utilização do 
benefício fiscal para as mesmas.  

 
Entretanto, o sujeito passivo não obedeceu à regra imposta pela 

legislação tributária, procedendo indevidamente à redução da base de cálculo na saída 
das mercadorias de forma que resulte em carga tributária efetiva de 10% (dez por cento), 
incidindo na penalidade proposta pelas autoridades autuantes”.  

 
Ao final, afirma que, "da análise dos autos, a autoridade fiscal valeu-

se de consistentes informações, sendo o trabalho desenvolvido com rigor técnico, e o 
sujeito passivo não apresentou impugnação capaz de ilidir o trabalho de fiscalização", fl. 
1.253.  

 
 Os sujeitos passivos são intimados a pagar a quantia exigida ou 

apresentar Recurso Voluntário, conforme documentos de fls. 1.254 a 1.260.  
 
O sujeito passivo e os solidários recorrem da decisão proferida pela 

Primeira Instância, fls. 1.262 a 1.265, e, para sustentar o seu fundamento jurídico, 
transcrevem o art. 8º, inciso VII do Anexo IX do Decreto nº 4.852/97, o art. 9º do CTN, o 
art. 1º, § 1º do Anexo IX do Decreto nº 4.852/97 e o 520 do Decreto nº 4.852/97 para 
afirmarem que a Instrução Normativa não está resolvendo casos omissos, nem impedindo 
a aplicabilidade do decreto, mas está ampliando a base de cálculo do contribuinte para 
prejudicar com a retirada dos benefícios concedidos a outras indústrias goianas com têm o 
mesmo ramo de atividade. 

 
No questionamento do mérito, as partes defendem que a “redução da 

base de cálculo não ocasionou qualquer omissão de pagamento do imposto, já que o valor 
que eventualmente não foi pago a título de ICMS normal é recolhido como ICMS 
substituição tributária. Basta verificar a sistemática de cálculo para apuração do ICMS 
substituição tributária" que demonstra no exemplo de fl. 1.264.  

 
Ressaltam que o fato de a empresa ter recolhido ICMS substituição 

tributária a maior em detrimento do ICMS normal não lhe trouxe qualquer vantagem. Ao 
contrário, o ICMS normal é passível de compensação com outros créditos, e que o ICMS 
devido por substituição tributária não pode ser compensado.  

 
Ao final, requerem “a improcedência da exigência fiscal, posto que, 

cabe ao fisco observar a legalidade estrita da lei, nos termos do artigo 37 da CF/97, e, 
ainda, porque ficou demonstrado que não houve falta de recolhimento do ICMS normal, 
porque o mesmo foi pago junto com o devido por substituição tributária”, fls. 1.265.  

 
A instrução da peça recursal se fez com os documentos: Alteração 

Contratual da Firma, Documento de Identificação, Instrumento Particular de Mandato e 
Documento de Identificação do Advogado, fls. 1.266 a 1.270.  

 



 

O recurso assinado pela representatividade da empresa, fls. 1.271 a 
1.274, traz o fundamento de que a recorrente efetuou a redução da base de cálculo 
fundamentada no artigo 8°, inciso VII do Anexo IX do Decreto nº 4.852/97, norma 
hierarquicamente superior a Instrução Normativa nº 326/98. A edição da referida instrução 
normativa ampliou a base de cálculo da recorrente, retirando-lhe o poder de concorrer no 
mercado de produção de tintas com outros estados da federação que tem outros 
benefícios idênticos.  

 
Argumenta que a referida instrução normativa foi editada com 

suporte jurídico no artigo 520 do Decreto nº 4.852/98, que não dá poder ao Secretário da 
Fazenda para restringir ou ampliar base de cálculo de imposto, que somente poderá ser 
feita por lei.  

 
Ao final, requer a improcedência da exigência fiscal, posto que, cabe 

ao fisco observar a legalidade estrita da lei, conforme determina o artigo 97 do CTN.  
 
Os sujeitos passivos anexam ao recurso os seguintes documentos: 

Procuração, Documentos de Identificação dos Advogados, Contrato Social, Alteração 
Contratual e Ordem de Serviço nº 0518/2007, fls. 1.275 a 1.285.  

 
Os documentos de fls. 1.287 a 1.303, Memorial, são juntados ao 

processo em atenção ao pedido da Advogada Elaine de Fátima Rodrigues.  
 
A Câmara Julgadora do Conselho Administrativo Tributário em 

sessão realizada no dia 21/10/2010, acata a “proposição da Conselheira relatora; 
 
CONSIDERANDO que os sujeitos passivos solidários não 

compareceram ao presente processo; 
 
CONSIDERANDO que o setor competente não lavrou os respectivos 

Termos de Perempção; 
 
CONSIDERANDO que o CONTRIBUINTE outorgou poderes a 

advogados distintos, conforme procurações de folhas 1269 e 1275. 
 
CONSIDERANDO que seus procuradores apresentaram peça 

recursal em separado; 
 
 
RESOLVE, por unanimidade de votos, remeter os autos ao Setor de 

Preparo Processual (SEPRE): 
 
1)  para proceder a lavratura do TERMO DE PEREMPÇÃO dos 

sujeitos passivos solidários, conforme Art. 28, parágrafo 3º, II, "a" da Lei nº 16.469/09. 
 
2) em seguida, intimar o sujeito passivo INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

DE TINTAS JAVAÉ LTDA a prestar informação, no prazo de até 20 (vinte) dias, no sentido 
de esclarecer quem o representa no presente contencioso fiscal. 

 
Após, retorne-se para julgamento. 
 
Participaram da decisão os Conselheiros Célia Reis Di Rezende, 

Cláudio Henrique de Oliveira e José Pereira D'abadia”, fls. 1.304 e 1.305. 



 

 
Os sujeitos passivos solidários se mantiveram silenciosos e 

causaram a lavratura do Termo de Perempção de fls. 1.306.  
 
O sujeito passivo é intimado conforme fls. 1.307 e 1.308.  
 
Em atendimento a Resolução proferida, a recorrente declara que 

todo os advogados constituídos nos autos estavam aptos para representar os interesses 
da empresa nos processos epigrafados e em trâmite no Conselho Administrativo 
Tributário. No entanto, como a resolução determina que a empresa estabeleça apenas um 
procurador, informa que a profissional que os representará nos próximos julgamentos dos 
referidos processos será a Dra. Eliane de Fátima Rodrigues. Fls. 1.311 e 1.313.  

 
A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário em sessão 

realizada no dia 3/2/2011, acata a “proposição da Conselheira Relatora, resolve, por 
unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência ao SEPRE para que o 
advogado, que assina a peça recursal, seja intimado para apresentar a procuração que o 
nomeia representante legal dos sujeitos passivos solidários. 

 
Participaram da decisão os Conselheiros Célia Reis Di Rezende, 

Itamar Alves Carrijo e Aguinaldo Fernandes de Melo”, fl. 1.315. 
 
Mediante Despacho N° 001/2011 SEPRE/CAT, fls. 316, o Setor de 

Preparo Processual informado que não se justifica intimar o advogado para apresentar a 
procuração solicitada na resolução n° 032/2011, fl. 1.315, visto que, não possui nos autos 
peça recursal para os solidários.  

 
Conforme Termo de Juntada de fl. 1.317 os documentos de fls. 1.318 

a 1.321 são anexados ao processo.  
 
O Acórdão da II CJUL n° 1.873/2011, fls. 1322 a 1327, registra que a 

Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário decidiu rejeitar a preliminar de 
nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na determinação da 
infração. E, acatar a preliminar de exclusão dos sujeitos passivos solidários da lide. 
Quanto ao mérito, decidiu conhecer do recurso, dar-lhe provimento para reformar a 
sentença singular e considerar improcedente o auto de infração.  

 
A Fazenda Pública Estadual, após a intimação de fl. 1.328, recorre 

da decisão cameral ao Conselho Pleno n° 125/2012 – SR/GERF, fls. 1.329 a 1.332, para 
sustentar que não há, portanto, que se confundir a questão meramente algébrica do 
pagamento a menor do ICMS Normal e o crédito minorado para as operações 
subsequentes, com a questão jurídica atinente a estes mesmos fatos, fl. 1.330.  

 
Em relação a exclusão dos solidários da lide, afirma que a decisão 

cameral afrontou o artigo 45 da Lei n° 11.651/91 – Código Tributário Estadual.  
 
Ao final, requer a reforma do julgado cameral, para que se decrete a 

procedência do lançamento, com a reinclusão dos solidários na lide, conforme voto 
vencido.  

 
À fl. 1.335, a advogada Vilma Pereira da Silva, informa que deixou de 

prestar serviços à empresa autuada desde 2009, portanto, não atua mais nos processos 
epigrafados. Apresenta renúncia ao mandato outorgado, pelo que requer seja notificado o 



 

referido mandatário, para que possa constituir outro advogado para representa-lo nos 
autos.  

 
Os sujeitos passivos são intimados para apresentar contradita ao 

Recurso oposto pelo Representante Fazendário contra o acórdão cameral, fls. 1.336 a 
1.345.  

 
A autuada apresenta contradita ao recurso da Fazenda Pública, fls. 

1.348 a 1.350, para alegar que a Segunda Câmara do CAT decidiu que o auto de infração 
era improcedente, já que a redução da base de cálculo não ocasionou qualquer omissão 
de pagamento do imposto, pois o valor que eventualmente não foi pago a título de ICMS 
normal foi pago como ICMS substituição tributária.  

 
Ao final, requer a confirmação da decisão cameral, que acolheu a 

tese recursal e definiu pela improcedência do feito, conforme manifestação da autoridade 
revisora no processo n° 302843541967, de que a redução da base de cálculo não 
acarretou qualquer prejuízo aos cofres públicos, porque o imposto foi recolhido a título de 
ICMS substituição tributária.  

 
Os sujeitos passivos são intimados, fls. 1.352 e 1.353. 
 
O procurador da empresa requer vistas do processo, fl. 1.355 e são 

anexados os documentos: Procuração e Documento de Identificação do Advogado, fls. 
1.356 e 1.357 aos autos.  

 
No Despacho n° 2536/2014, fl. 1.358, por ordem presidencial, o 

processo é retirado da pauta de julgamento por vencimento do mandato do Conselheiro 
Relator e encaminhando ao Setor de Apoio à Segunda Instancia – SEASI, para ser 
redistribuído e incluído na nova pauta.  

 
O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada 

no dia 4/12/2014, acata a “proposição do Conselheiro Relator,   
 
CONSIDERANDO a similaridade quanto aos processos de números: 

3 0284292 011 30, 3 0284327 753 70 e 3 0284385 419 67, os quais se diferem somente 
no exercício considerado; 

 
CONSIDERANDO que, para os processos citados acima, este 

Conselho deliberou, através Resolução, que os mesmos deveriam ser encaminhados às 
GEPRE, para intimar o sujeito passivo a fazer juntada de documentos e após ser 
encaminhado à Delegacia Regional de Fiscalização de Anápolis para manifestação; e 

 
CONSIDERANDO que, para deslinde do presente processo, há a 

necessidade do conhecimento da resposta que será dada pela Delegacia Regional de 
Fiscalização de Anápolis nos processos retro citados. 

 
RESOLVE, por unanimidade de votos sobrestar o julgamento do 

presente processo, e encaminhá-lo à SEGE, para que seja posteriormente REPAUTUADO 
em conjunto com os processos de números: 3 0284292 011 30, 3 0284327 753 70 e 3 
0284385 419 67. 

 
Participaram da decisão os Conselheiros Eduardo Romano 

Gonçalves Stival, Gilmar Rodrigues de Almeida, Nivaldo Carvelo Carvalho, José Paixão de 



 

Oliveira Gomes, José Pereira D'abadia, Edson Abrão da Silva, Marlene Maria da Silva 
Ruguê Bernardes, Lidilone Polizeli Bento, Carlos Andrade Silveira, Rickardo de Souza 
Santos Mariano, Célia Reis Di Rezende, Talita Pimenta Félix, Antônio Martins da Silva e 
Nivaldo José Mendes”, fls. 1.359 e 1.360. 

 
Em seguida, O Conselho Pleno do Conselho Administrativo Tributário 

aprova a Resolução nº 19/2015, que contém a seguinte ordem: 
 
O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada 

no dia 10/2/2015, acata a “proposição do Conselheiro Relator,   
 
CONSIDERANDO os comandos expedidos na Resolução 134/2014, 

fls. 1359; 
 
CONSIDERANDO que os processos de números: 3 0284292 011 30, 

3 0284327 753 70 e 3 0284385 419 67, ainda não sofreram os encaminhamentos 
determinados por este Conselho Pleno; 

 
RESOLVE, por unanimidade de votos, encaminha-lo à SEGE para: 
 
1- que seja juntado o resultado da diligência proposta nos 

processos acima citados; 
2- cientificar os sujeitos passivos, por meio de seus advogados, a 

tomar conhecimento dos documentos anexados e, querendo, se manifestarem; e 
3- repautar para julgamento em conjunto com os processos de 

números: 3 0284292 011 30, 3 0284327 753 70 e 3 0284385 419 67. 
 
Participaram da decisão os Conselheiros Eduardo Romano 

Gonçalves Stival, José Pereira D'abadia, Gilmar Rodrigues de Almeida, Talita Pimenta 
Félix, Lidilone Polizeli Bento, Aguinaldo Fernandes de Melo, José Paixão de Oliveira 
Gomes, Nivaldo Carvelo Carvalho, Nislene Alves Borges, José Luiz Rosa, Marlene Maria 
da Silva Ruguê Bernardes, Nivaldo José Mendes, Mário de Oliveira Andrade, Rickardo de 
Souza Santos Mariano, Victor Augusto de Faria Morato, Carlos Andrade Silveira, 
Washington Luis Freire de Oliveira, Alcedino Gomes Barbosa, Antônio Martins da Silva e 
Edson Abrão da Silva”, fls. 1.361 e 1.362. 

 
Em resposta, foi elaborado o Relatório Diligencial referente ao 

processo n° 3028438541967 de fls. 1365 e 1366, por meio do qual a autoridade fiscal 
revisora afirma que em 27 de março de 2015 a Delegacia Regional de Fiscalização de 
Anápolis solicitou o desarquivamento dos processos n° 1425/99 e 102/01 ao setor de 
Protocolo Setorial SEFAZ. Em 29 de abril de 2015, foi recebido a resposta do Núcleo de 
Protocolo, através de seu memorando n° 015/2015-PROSET: 

 
Em relação ao processo n° 1425/99 o mesmo foi localizado e 

encaminhado a esta delegacia; 
 
Já o processo n° 102/01, após levantamento feito no Sistema 

Eletrônico de Protocolo – SEP e no novo SEPNT, não foi localizado qualquer dado sobre 
este. 

 
O setor fiscal da Delegacia Regional de Fiscalização de Anápolis 

verificou que os despachos são conflitantes, pois o primeiro encaminha o processo à 
Assessoria Tributária da Superintendência da Receita Estadual para apreciação e 



 

deliberação do pedido de Regime Especial (TARE) e o segundo informa não ser 
necessário celebração de termo de acordo, contrariando a norma legal vigente à época.  

 
Em relação ao processo n° 102/01, juntado aos autos pelo 

contribuinte, não podem expressar qualquer opinião sobre o mesmo, pois ele não foi 
encontrado pelo setor onde deveria estar arquivado, nem qualquer dado seu foi localizado 
no sistema.  

 
Todos os documentos que amparam esta revisão foram anexados ao 

processo: cópia dos memorandos de solicitação e de encaminhamento dos processos e 
cópia do processo n/ 1425/99-DFA (17859441 e posteriormente 19990000401783).  

 
Os documentos de fls. 1.365 a 1.374 compõem as respostas 

determinadas na resolução plenária supratranscrita. 
  
Os sujeitos passivos são intimados, fls. 1.376 a 1.378 e não retornam 

ao processo, conforme assinala o documento de fl. 1.379. 
 
A autuada retorna ao processo com pedido de adiamento do 

julgamento do processo, fls. 1.384 a 1.387 e juntada do substabelecimento de procuração.  
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
A causa da acusação fiscal, formatada no auto de infração, tem por 

fundamento a afirmação de que o sujeito passivo realizou saídas de mercadorias 
constantes do Apêndice II do Anexo VIII do Decreto nº 4.852/97, acobertadas pelos 
documentos fiscais, que foram emitidos com redução indevida de base de cálculo do 
ICMS (utilização de alíquota de 10%), pois o benefício fiscal concedido aos 
estabelecimentos industriais (art. 8, VIII, Anexo IX do Decreto nº 4.852/97) não se aplica 
na saída dessas mercadorias, conforme Instrução Normativa nº 326/98-GSF. 

 
A diferença apurada está demonstrada na Auditoria Básica do ICMS 

e se refere ao período de janeiro a dezembro de 2005, conforme documentos em anexo.  
 
Compulsei os autos e verifiquei que a causa da exigência do crédito 

tributário, relatada no primeiro momento deste voto, é semelhante a outros lançamentos 
dessa empresa. Para instrução deste voto, exemplifico com a identificação do processo 
administrativo tributário nº 3 0284385 419 67, o qual foi julgado na fase cameral e, 
posteriormente, recebeu julgamento do mérito pelo Conselho Pleno desta egrégia Casa, 
que confirmou a decisão cameral e, também, declarou improcedente o referido processo. 

 
A decisão cameral da lavra do Conselheiro Aldeci de Souza Flor me 

convida a incluir parte neste voto e me impulsiona a acrescentar algumas modificações 
neste voto, conforme segue os parágrafos próximos. 

 
As cópias das notas fiscais juntadas aos autos informam que a 

autuada é substituta tributária pelas operações posteriores em relação às mercadorias que 
comercializa. Assim, o documento fiscal emitido, relativo à saída dessas mercadorias, 
contém o destaque do ICMS normal e do ICMS substituição tributária pelas posteriores.  

 



 

Entendo que assiste razão ao autuado quando afirma que a redução 
da base de cálculo não ocasionou qualquer omissão de pagamento do imposto, pois o 
valor que eventualmente não foi pago a título de ICMS normal foi pago como ICMS 
substituição tributária.  

 
Visando melhor esclarecer o processo, foi determinada a realização 

de diligência (fls. 1.361/1.362), a fim de ser juntado o resultado da diligência proposta nos 
processos nºs 3 0284292 011 30, 3 0284327 753 70 e 3 0284385 419 67 e este volume. 

 
Em atendimento ao determinado na resolução nº 19/2015, os 

documentos de fls. 1.365 a 1.374 foram anexadas aos autos, onde se comprova que os 
processos de finais 419 67 e 753 70 foram julgados improcedentes pelo Conselho Pleno 
deste Conselho Administrativos Tributário, que confirmou a decisão cameral.  

 
A Ementa do Acórdão nº 0089/11 compôs a deste voto, visto que o 

julgamento deste processo não sofreu alteração no meu convencimento. 
 
Outrossim, informo que os registros constantes da referida decisão 

esclarecem que numa fase do processo foi determinada a realização de diligência, a fim 
de que fiscal estranho à lide informasse se da prática da acusação fiscal pelo sujeito 
passivo ocorreu prejuízo ao erário estadual. O revisor refez o trabalho de auditagem, 
apurou o resultado, o instruiu com os correspondentes demonstrativos e, ainda, informou 
naquele volume que:  
 
Da pratica adotada pelo contribuinte não ocorre prejuízo ao erário estadual, conforme pode ser 
observado na planilha, onde os valores apontados como diferença de ICMS normal a recolher, no 
levantamento original, são compensados pelos valores do ICMS-ST destacados a maior, no 

levantamento revisor. (Fl. 1.011 do referido processo) 
 
As provas existentes nos autos esclarecem que o procedimento 

adotado pelo sujeito passivo não ocasionou em falta de pagamento do imposto, portanto, 
a exigência de ICMS no presente auto de infração ficou prejudicada. 

 
Pelo exposto e ao votar, decido conhecer do recurso da Fazenda 

Pública para o Conselho Pleno, negar-lhe provimento para manter a decisão cameral que 
considerou improcedente o auto de infração.  

 
 

Sala das sessões plenárias, em 23 de agosto de 2016. 
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Matéria: Não incidência e benefícios fiscais (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01280/16 
 
Relator: Conselheiro José Luiz Rosa 
 

 
EMENTA: ICMS. Utilização indevida de redução de base de 
cálculo do ICMS normal pelo sujeito passivo que se encontra na 
condição de substituto tributário. Omissão de pagamento do 
imposto. Improcedência.  
 
I - Em operação na qual ocorre a incidência do ICMS normal e do 
ICMS substituição tributária pelas operações posteriores 
inexiste diferença de imposto a recolher em face da utilização 
indevida de redução da base de cálculo relativa ao ICMS normal, 
pois o valor que eventualmente deixou de ser debitado a título 
de ICMS-normal foi debitado como ICMS - ST;  
 
II - É improcedente o lançamento do crédito tributário quando 
ficar caracterizada a inexigibilidade do tributo reclamado pelo 
Fisco. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 08 
de março de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda Pública 
para o Conselho Pleno, negar-lhe provimento para manter a decisão cameral que 
considerou improcedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros José Luiz 
Rosa, Antônio Martins da Silva, Talita Pimenta Félix, José Pereira D'abadia, João Divino 
de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, 
Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Rickardo de 
Souza Santos Mariano, Alcedino Gomes Barbosa e Domingos Caruso Neto. Vencidos os 
Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, 
Nislene Alves Borges, Gilmar Rodrigues de Almeida, Lidilone Polizeli Bento e Heli José da 
Silva, que votaram conhecendo do recurso, dando-lhe provimento para reformar a decisão 
cameral e considerar procedente o auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A autoridade administrativa fiscal descreve a ocorrência do fato 
gerador da obrigação tributária com a redação que transcrevo: 

 
O sujeito passivo realizou saídas internas de mercadoria acobertadas 

pelos documentos fiscais em anexo, com redução indevida da base de cálculo do ICMS 
(aplicando nestas operações a alíquota de 10%), pois o benefício fiscal concedido aos 
estabelecimentos industriais, não se aplica às mercadorias do Apêndice II do Anexo VIII, 
conforme Instrução Normativa nº 326/98-GSF. Em consequência, o autuado deve recolher 
o imposto no valor de R$ 26.938,22 (vinte e seis mil, novecentos e trinta e oito reais e 
vinte e dois centavos), junto com a penalidade e acréscimos legais, incidentes sobre a 
diferença apurada na Auditoria Básica do ICMS de 2004 e documentos anexos  

 
A autoridade lançadora indica como infringida as disposições dos 

artigos 15 e 64 da Lei nº 11.651/91, Código Tributário Estadual – CTE, combinado com o 
artigo 8, inciso VIII do Anexo IX e artigo 82 do Decreto nº 4.852/97 e Instrução Normativa 



 

nº 326/98-GSF. A proposição da penalidade atende à prescrição do artigo 71, inciso VIII, 
alínea "a", agravada com a aplicação do § 9, inciso I do CTE.  

 
O art. 45, inciso XII da Lei nº 11.651/91-CTE abriga a indicação dos 

sócios da pessoa jurídica para responderem solidariamente pelo crédito tributário lançado 
de ofício, fls. 04 e 05. 

 
A instrução do trabalho fiscal se fez com os documentos: 

Identificação doa Sujeitos Passivos Solidários da lide, Nota Explicativa Sobre as Auditorias 
e Demais Procedimentos Realizados na Fiscalização da Empresa autuada, Identificação 
do Sujeito Passivo Solidário ou Responsável Tributário, Contrato Social da Pessoa 
Jurídica, Alteração Contratual, Ordem de Serviço nº 0518/2007, cópia de folhas do Livro 
Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrência, Auditoria Básica 
do ICMS, Resumo de Estorno de Créditos, Planilha Débito de Ofício – Diferenças 
Apuradas no período de janeiro a dezembro de 2004 e Transportadas para a Auditoria 
Básica do ICMS, Notas fiscais, e cópia dos Livros Registros de Apuração de ICMS e de 
Saídas, fls. 04 a 885. 

 
O sujeito passivo e os solidários são intimados a pagar a quantia 

exigida ou apresentar impugnação em Primeira Instância, conforme documentos de fls. 
886 a 892. 

 
As ausências dos polos passivos solidários na primeira fase 

defensória resultou a lavratura dos termos de Revelia de fls. 893 e 894.  
 
O sujeito passivo, fls. 896 e 897, impugna o lançamento tributário na 

primeira fase de defesa e fundamenta o mérito com a afirmação de que “realmente lançou 
a alíquota de menos em suas notas fiscais, mas ao analisarmos os valores atribuídos nas 
notas observamos que não houve danos ao erário". Afirma que "a irregularidade formal 
apresentada não causou dano, pois o pagamento fora efetuado com valores maiores, 
mesmo utilizando a alíquota de 12%". Transcreve o art. 68 da Lei nº 11.651/91, fl. 897, 
para efeito de instrução da sua tese de defesa. 

 
Ao final, requer “que seja julgado improcedente os presentes autos e 

determinando o arquivamento dos mesmos tendo em vista que o erário público não foi 
prejudicado pelo erro formal contido nas notas fiscais”.  

 
O sujeito passivo instrui a peça de defesa com os documentos: cópia 

de Documento de Identificação de Sócio e de Alteração Contratual da Empresa, fls. 898 a 
900.  

 
O julgador singular, fls. 902 a 904, decide pela procedência do auto 

de infração sob a fundamentação de que "o fisco exige do sujeito passivo em epígrafe o 
pagamento de ICMS que fora omitido, em virtude de utilização indevida de redução da 
base de cálculo, uma vez que às saídas das mercadorias respectivas não se aplica o 
benefício fiscal, em virtude de constarem do Apêndice II do Anexo VIII do RCTE", fl. 903. 

 
Nessa folha da decisão, transcreve o art. 8º do Decreto nº 4.852/97 e 

o art. 1º, inciso I, alínea “c” da Instrução Normativa nº 326/98-GSF, para argumentar que: 
 
“Da leitura dos dispositivos acima transcritos, depreende-se que o 

legislador excluiu da utilização do benefício fiscal previsto no art. 8º, inciso VIII do Anexo 
IX do RCTE, as mercadorias discriminadas no Apêndice II do Anexo VIII do citado decreto. 



 

  
Procedendo-se à leitura do Anexo VIII do RCTE, vislumbra-se que as 

mercadorias comercializadas pelo sujeito passivo, e referenciadas no auto de infração, 
constam do inciso VII – TINTA, VERNIZ E OUTRAS MERCADORIAS DA INDÚSTRIA 
QUÍMICA (Convênio ICMS 74/94), do seu Apêndice II, logo, sendo vedada a utilização do 
benefício fiscal para as mesmas.  

 
Entretanto, o sujeito passivo não obedeceu à regra imposta pela 

legislação tributária, procedendo indevidamente à redução da base de cálculo na saída 
das mercadorias de forma que resulte em carga tributária efetiva de 10% (dez por cento), 
incidindo na penalidade proposta pelas autoridades autuantes”.  

 
Ao final, afirma que, "da análise dos autos, a autoridade fiscal valeu-

se de consistentes informações, sendo o trabalho desenvolvido com rigor técnico, e o 
sujeito passivo não apresentou impugnação capaz de ilidir o trabalho de fiscalização", fl. 
904.  

 
Os sujeitos passivos são intimados a pagar a quantia exigida ou 

apresentar Recurso Voluntário, conforme documentos de fls. 905 a 911.  
 
O sujeito passivo e os solidários recorrem da decisão proferida pela 

Primeira Instância, fls. 913 a 916, e, para sustentar o seu fundamento jurídico, 
transcrevem o art. 8º, inciso VII do Anexo IX do Decreto nº 4.852/97, o art. 9º do CTN, o 
art. 1º, § 1º do Anexo IX do Decreto nº 4.852/97 e o 520 do Decreto nº 4.852/97 para 
afirmarem que a Instrução Normativa não está resolvendo casos omissos, nem impedindo 
a aplicabilidade do decreto, mas está ampliando a base de cálculo do contribuinte para 
prejudicar com a retirada dos benefícios concedidos a outras indústrias goianas com têm o 
mesmo ramo de atividade. 

 
No questionamento do mérito, as partes defendem que a “redução da 

base de cálculo não ocasionou qualquer omissão de pagamento do imposto, já que o valor 
que eventualmente não foi pago a título de ICMS normal é recolhido como ICMS 
substituição tributária. Basta verificar a sistemática de cálculo para apuração do ICMS 
substituição tributária" que demonstra no exemplo de fl. 915.  

 
Ressaltam que o fato de a empresa ter recolhido ICMS substituição 

tributária a maior em detrimento do ICMS normal não lhe trouxe qualquer vantagem. Ao 
contrário, o ICMS normal é passível de compensação com outros créditos, e que o ICMS 
devido por substituição tributária não pode ser compensado.  

 
Ao final, requerem “a improcedência da exigência fiscal, posto que, 

cabe ao fisco observar a legalidade estrita da lei, nos termos do artigo 37 da CF/97, e, 
ainda, porque ficou demonstrado que não houve falta de recolhimento do ICMS normal, 
porque o mesmo foi pago junto com o devido por substituição tributária”, fl. 916.  

 
A instrução da peça recursal se fez com os documentos: Alteração 

Contratual da Firma, Documento de Identificação, Instrumento Particular de Mandato e 
Documento de Identificação do Advogado, fls. 917 a 921.  

 
O contraditório assinado pelos sujeitos passivos solidários tem o 

argumento de que ocorreu erro na interpretação da norma, e não houve prejuízo para o 
Estado de Goiás no que se refere ao valor do recolhimento do ICMS. O que ocorreu é 
“que ao reduzir equivocadamente a base de cálculo nas operações internas pagou 



 

ICMS/ST a maior do que deve, e em compensação pagou logicamente o ICMS/NORMAL 
também a menor, mas no total os valores são equivalentes, conforme está demonstrado 
no recurso da empresa, que será melhor demonstrado nos memoriais e na sustentação 
oral".  

 
Ao final, requerem a improcedência da exigência fiscal.  
 
Anexam os seguintes documentos: Alteração Contratual da empresa 

e Documentos de Identificação aos autos, fls. 924 a 927.  
 
A pedido da advogada da empresa Dª Elaine de Fátima Rodrigues, fl. 

926, são juntados os documentos de fls. 927 a 930 a este feito.  
 
A pedido da advogada da empresa Dª Elaine de Fátima Rodrigues, 

fls. 932, junta-se, ao processo, o documento de fl. 933. 
 
A Câmara Julgadora do Conselho Administrativo Tributário, em 

sessão realizada no dia 1/6/2009, acata a “proposição do Conselheiro relator, 
 
Considerando a sistemática de cálculo para a apuração do ICMS 

devido pelo substituto tributário relativo às operações posteriores, bem como os 
argumentos apresentados pelo sujeito passivo (fls. 913/916); 

 
Considerando que nas notas fiscais constantes dos autos, em 

relação às quais foram apuradas as diferenças de imposto objeto da autuação, encontram-
se destacados o ICMS normal e o ICMS devido por substituição tributária; 

 
RESOLVE, por unanimidade de votos, converter o julgamento em 

diligência, encaminhando os autos à Delegacia Regional de Fiscalização de Anápolis para: 
 
1) fiscal estranho à lide nos informar se da prática da acusação fiscal 

pelo sujeito passivo ocorreu prejuízo ao erário estadual. Caso isso tenha ocorrido, prestar 
os esclarecimentos e nos informar o valor;  

 
2) serem prestadas outras informações sobre o processo, caso 

entenda serem necessárias.    
 
Após, a Gerência de Preparo Processual - GEPRE para cientificar o 

polo passivo do resultado da revisão, caso o entendimento seja no sentido de que ocorreu 
prejuízo ao erário.  

 
Em seguida, retorne-se para julgamento.  
 
O Representante Fazendário optou por manifestar no retorno do 

processo.  
 
Participaram da decisão os Conselheiros José Manoel Caixeta Haun, 

Aldeci de Souza Flor e Edson Abrão da Silva”, fls. 935 a 936. 
 

Em atendimento à ordem diligencial, fl. 937, a autoridade fiscal 
revisora conclui que da "prática adotada pelo contribuinte não ocorre prejuízo ao erário 
estadual, conforme pode ser observado na planilha, onde os valores apontados como 



 

diferença de ICMS normal a recolher, no levantamento original, são compensados elos 
valores do ICMS-ST destacados a maior, no levantamento do revisor".  

 
Os documentos de fls. 938 a 951 compõem o demonstrativo do 

trabalho de revisão.  
 
Os sujeitos passivos são intimados pelos documentos de fls. 952 a 

955.  
 
A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, fls. 956 a 

959, ao julgar o processo, decide conhecer do recurso, dar-lhe provimento para reformar a 
sentença singular e considerar improcedente o auto de infração, visto a consideração de 
que "o procedimento foi equivocado, mas os fins colimados atingidos, ou seja, o imposto 
foi recolhido aos cofres públicos não há que se falar em nova cobrança do ICMS".  

 
A Fazenda Pública Estadual é intimada, fl. 960, e opõe Recurso para 

o Conselho Pleno N° 087/2011-CRF/SR, fls. 960-A a 962, para, na primeira parte, sugerir 
que este processo seja julgado junto com o processo 3 0284385 419 67 por se tratarem de 
matéria idêntica, porém com exercício diferente.  

 
O Representante Fazendário entende que a fundamentação fática do 

v. acórdão se baseou no fato de que o somatório do ICMS normal e ICMS STOP pagos 
pelos recorridos não ficou minorado em relação ao que efetivamente deveria ser. Entende 
que n]ao há impossibilidade legal de compensação na escrituração fiscal entre ICMS 
normal e ICMS de STOP (a compensação é apenas cabível na circunstância em que o 
devedor da Fazenda Pública seja também credor, conforme disposto no RCTE, art. 494, o 
que não é o caso. Transcreve os arts. 73 e 494, fl. 962, ambos do Decreto nº 4.852/97-
RCTE para efeito de instrução recursal e requer a reforma do julgamento cameral.  

 
Junta cópia do Acórdão 02943/09 que julgou procedente o auto de 

infração referente à matéria tratada neste lançamento fiscal, para efeito de paradigma do 
julgamento deste volume, fls. 963 a 969.  

 
Os sujeitos passivos são intimados para contraditar a tese do recurso 

do Representante Fazendário contra o Acórdão proferido por Câmara Julgadora, fls. 971 a 
974, e requerem vistas do processo, conforme fl. 977 e anexam os documentos: 
Procuração e Documento de Identificação do Advogado, fls. 978 e 979. 

 
O Despacho n° 2537/2014, fl. 980, por determinação da presidência 

do Conselho Administrativo Tributário, o processo é retirado da pauta de julgamento, 
encaminhado ao Setor de Apoio à Segunda Instancia – SEASI, para ser redistribuído e 
incluído na nova pauta.  

 
O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada 

no dia 4/12/2014, acata a “proposição do Conselheiro Relator,  
 
CONSIDERANDO a similaridade quanto aos processos de números: 

3 0284292 011 30, 3 0284327 753 70 e 3 0284385 419 67, os quais se diferem somente 
no exercício considerado; 

 
CONSIDERANDO que, para os processos citados acima, este 

Conselho deliberou, através Resolução, que os mesmos deveriam ser encaminhados às 



 

GEPRE, para intimar o sujeito passivo a fazer juntada de documentos e após ser 
encaminhado à Delegacia Regional de Fiscalização de Anápolis para manifestação; e 

 
CONSIDERANDO que, para deslinde do presente processo, há a 

necessidade do conhecimento da resposta que será dada pela Delegacia Regional de 
Fiscalização de Anápolis nos processos retro citados. 

 
RESOLVE, por unanimidade de votos sobrestar o julgamento do 

presente processo, e encaminhá-lo à SEGE, para que seja posteriormente REPAUTUADO 
em conjunto com os processos de números: 3 0284292 011 30, 3 0284327 753 70 e 3 
0284385 419 67. 

 
Participaram da decisão os Conselheiros Eduardo Romano 

Gonçalves Stival, Gilmar Rodrigues de Almeida, Nivaldo Carvelo Carvalho, José Paixão de 
Oliveira Gomes, José Pereira D'abadia, Edson Abrão da Silva, Marlene Maria da Silva 
Ruguê Bernardes, Lidilone Polizeli Bento, Carlos Andrade Silveira, Rickardo de Souza 
Santos Mariano, Célia Reis Di Rezende, Talita Pimenta Félix, Antônio Martins da Silva e 
Nivaldo José Mendes”, fls. 981 e 982. 

 
O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada 

no dia 10/2/2015, acata a “proposição do Conselheiro Relator,  
 
CONSIDERANDO os comandos expedidos na Resolução 134/2014, 

fls. 981; 
 
CONSIDERANDO que os processos de números: 3 0284292 011 30, 

3 0284327 753 70 e 3 0284385 419 67, ainda não sofreram os encaminhamentos 
determinados por este Conselho Pleno; 

 
RESOLVE, por unanimidade de votos, encaminhá-lo à SEGE para: 
 
1- que seja juntado o resultado da diligência proposta nos 

processos acima citados; 
2- cientificar os sujeitos passivos, por meio de seus advogados, a 

tomar conhecimento dos documentos anexados e, querendo, se manifestarem; e 
3- repautar para julgamento em conjunto com os processos de 

números: 3 0284292 011 30, 3 0284327 753 70 e 3 0284385 419 67. 
 
 Participaram da decisão os Conselheiros Eduardo Romano 

Gonçalves Stival, José Pereira D'abadia, Gilmar Rodrigues de Almeida, Talita Pimenta 
Félix, Lidilone Polizeli Bento, Aguinaldo Fernandes de Melo, José Paixão de Oliveira 
Gomes, Nivaldo Carvelo Carvalho, Nislene Alves Borges, José Luiz Rosa, Marlene Maria 
da Silva Ruguê Bernardes, Nivaldo José Mendes, Mário de Oliveira Andrade, Rickardo de 
Souza Santos Mariano, Victor Augusto de Faria Morato, Carlos Andrade Silveira, 
Washington Luis Freire de Oliveira, Alcedino Gomes Barbosa, Antônio Martins da Silva e 
Edson Abrão da Silva”, fls. 983 e 984. 

 
 
A advogada Elaine de Fátima Rodrigues, fls. 987 a 989, requer o 

deferimento do pedido de renúncia aos poderes conferidos à Advogada nos PATs: 
40011301049421; 4011304106523; 3028434201924; 4011304106523 e 4011103250210. 
Em consequência, que seja intimada a Visão Tributária, pessoa jurídica de direito privado, 



 

para indicar outro advogado para dar andamento ao feito. É anexado o atestado médico, 
fls. 990.  

 
Na sequência, foi juntado o Relatório Diligencial referente ao 

processo n° 3 0284385 419 67, fls. 993 e 994, por meio do qual a autoridade fiscal 
revisora afirma que: 

 
Em 27 de março de 2015 a Delegacia Regional de Fiscalização de 

Anápolis “solicitou o desarquivamento dos processos n° 1425/99 e 102/01 ao setor de 
Protocolo Setorial SEFAZ. Em 29 de abril de 2015, foi recebido a resposta do Núcleo de 
Protocolo, através de seu memorando n° 015/2015-PROSET: 

 

 Em relação ao processo n° 1425/99 o mesmo foi localizado e 
encaminhado a esta delegacia 

 

 Já o processo n° 102/01, após levantamento feito no Sistema 
Eletrônico de Protocolo – SEP e no novo SEPNT, não foi localizado 
qualquer dado sobre este”, fl. 993. 
 
Verifica-se que os despachos são conflitantes, pois o primeiro 

encaminha o processo à Assessoria Tributária da Superintendência da Receita Estadual 
para apreciação e deliberação do pedido de Regime Especial (TARE) e o segundo informa 
não ser necessário celebração de termo de acordo, contrariando a norma legal vigente à 
época.  

 
Em relação ao processo n° 102/01, juntado aos autos pelo 

contribuinte, não se pôde expressar qualquer opinião sobre o mesmo, pois ele não foi 
encontrado pelo setor onde deveria estar arquivado, nem qualquer dado seu foi localizado 
no sistema.  

 
Todos os documentos que amparam esta revisão foram anexados ao 

processo: cópia dos memorandos de solicitação e de encaminhamento dos processos e 
cópia do processo n/ 1425/99-DFA (17859441 e posteriormente 19990000401783).  

 
Os documentos de fls. 995 a 1.002 compõem as respostas 

determinadas na resolução plenária supratranscrita. 
  
Os sujeitos passivos são intimados, fls. 1.004 a 1.006 e não 

retornaram ao processo, conforme informa o documento de fls. 1.007. 
 
A autuada retorna ao processo com pedido de adiamento do 

julgamento do processo, fls. 1.012 a 1.015 e juntada de procuração.  
 
À fl. 1.018 o Setor de Apoio à Segunda Instância junta o Memorial fls. 

1.018 a 1029 e o instrui com os documentos de fls.1030 a 1032, seguido dos documentos 
de fls. 1.034 a 1.038.  

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
A causa da acusação fiscal, formatada no auto de infração, tem por 

fundamento a afirmação de que o sujeito passivo realizou saídas de mercadorias 



 

constantes do Apêndice II do Anexo VIII do Decreto nº 4.852/97, acobertadas pelos 
documentos fiscais, que foram emitidos com redução indevida de base de cálculo do 
ICMS (utilização de alíquota de 10%), pois o benefício fiscal concedido aos 
estabelecimentos industriais (art. 8, VIII, Anexo IX do Decreto nº 4.852/97) não se aplica 
na saída dessas mercadorias, conforme Instrução Normativa nº 326/98-GSF. 

 
A diferença apurada está demonstrada na Auditoria Básica do ICMS 

e se refere ao período de janeiro a dezembro de 2005, conforme documentos em anexo.  
 
Compulsei os autos e verifiquei que a causa da exigência do crédito 

tributário, relatada no primeiro momento deste voto, é semelhante a outros lançamentos 
dessa empresa. Para instrução deste voto, exemplifico com a identificação do processo 
administrativo tributário nº 3 0284385 419 67, o qual foi julgado na fase cameral e, 
posteriormente, recebeu julgamento do mérito pelo Conselho Pleno desta egrégia Casa, 
que confirmou a decisão cameral e, também, declarou improcedente o referido processo. 

 
A decisão cameral da lavra do Conselheiro Aldeci de Souza Flor me 

convida a incluir parte neste voto e me impulsiona a acrescentar algumas modificações 
neste voto, conforme segue os parágrafos próximos. 

 
As cópias das notas fiscais juntadas aos autos informam que a 

autuada é substituta tributária pelas operações posteriores em relação às mercadorias que 
comercializa. Assim, o documento fiscal emitido, relativo à saída dessas mercadorias, 
contém o destaque do ICMS normal e do ICMS substituição tributária pelas posteriores.  

 
Entendo que assiste razão ao autuado quando afirma que a redução 

da base de cálculo não ocasionou qualquer omissão de pagamento do imposto, pois o 
valor que eventualmente não foi pago a título de ICMS normal foi pago como ICMS 
substituição tributária.  

 
Visando melhor esclarecer o processo, foi determinada a realização 

de diligência (fls. 1.361/1.362), a fim de ser juntado o resultado da diligência proposta nos 
processos nºs 3 0284292 011 30, 3 0284327 753 70 e 3 0284385 419 67 e este volume. 

 
Em atendimento ao determinado na resolução nº 19/2015, os 

documentos de fls. 1.365 a 1.374 foram anexadas aos autos, onde se comprova que os 
processos de finais 419 67 e 753 70 foram julgados improcedentes pelo Conselho Pleno 
deste Conselho Administrativos Tributário, que confirmou a decisão cameral.  

 
A Ementa do Acórdão nº 0089/11 compôs a deste voto, visto que o 

julgamento deste processo não sofreu alteração no meu convencimento. 
 
Outrossim, informo que os registros constantes da referida decisão 

esclarecem que numa fase do processo foi determinada a realização de diligência, a fim 
de que fiscal estranho à lide informasse se da prática da acusação fiscal pelo sujeito 
passivo ocorreu prejuízo ao erário estadual. O revisor refez o trabalho de auditagem, 
apurou o resultado, o instruiu com os correspondentes demonstrativos e, ainda, informou 
naquele volume que:  
 

Da pratica adotada pelo contribuinte não ocorre prejuízo ao erário 
estadual, conforme pode ser observado na planilha, onde os valores 
apontados como diferença de ICMS normal a recolher, no 
levantamento original, são compensados pelos valores do ICMS-ST 



 

destacados a maior, no levantamento revisor. (Fl. 1.011 do referido 
processo) 

 
As provas existentes nos autos esclarecem que o procedimento 

adotado pelo sujeito passivo não ocasionou em falta de pagamento do imposto, portanto a 
exigência de ICMS no presente auto de infração ficou prejudicada. 

 
Pelo exposto e ao votar, decido conhecer do recurso da Fazenda 

Pública para o Conselho Pleno, negar-lhe provimento para manter a decisão cameral que 
considerou improcedente o auto de infração.  

 
 

Sala das sessões plenárias, em 23 de agosto de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Não incidência e benefícios fiscais (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01320/16 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade da peça básica. 
Insegurança na determinação da infração. Cerceamento do 
direito de defesa. Rejeitadas. Mérito. ICMS. Obrigação principal. 
Utilização indevida de benefício fiscal na saída de mercadoria do 
estabelecimento. Contribuinte com débito inscrito em dívida 
ativa. Procedência. 
 
1. Rejeita-se a arguição de insegurança na determinação da 
infração, estando a irregularidade fiscal claramente relatada e o 
auto de infração devidamente instruído; 
 
2. Não se acolhe arguição de cerceamento do direito de defesa, 
não existindo no processo nenhum óbice ao pleno exercício do 
direito de defesa, tendo sido assegurado ao contribuinte o 
contraditório e a ampla defesa; 
 
3. Declara-se procedente o auto de infração, tendo o  crédito 
tributário nele constituído sido devidamente instruído, não 
tendo a defesa trazido ao processo provas para desconstitui-lo. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 07 de julho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por 
insegurança na determinação da infração e a segunda, por cerceamento do direito de 
defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo José Mendes, Nivaldo 
Carvelo Carvalho e Lidilone Polizeli Bento. Quanto ao mérito, por maioria de votos, 
conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Nivaldo 
José Mendes e Lidilone Polizeli Bento. Vencido o Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho, 
que votou pela improcedência do auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo, 
estando impedido de usufruir de benefício fiscal, por ter débito inscrito em Dívida Ativa, ter 
realizado saída de mercadorias, nos meses de janeiro a dezembro de 2014, utilizando o 
benefício da redução de base de cálculo previsto no art. 8°, VIII, Anexo IX do Decreto n° 
4.852/97, RCTE, sendo-lhe imputada a exigência do ICMS no valor de R$ 779.986,75 
(setecentos e setenta e nove mil, novecentos e oitenta e seis reais e setenta e cinco 
centavos), multa e acréscimos legais. 

 
Citados como infringidos os arts. 15 e 64 da Lei nº 11.651/91 c/c o 

art. 86 do Decreto 4852/97, proposta a penalidade prevista no art. 71, IV-A, da Lei n° 
11.651/91 com redação da Lei n° 17519/11. 

 



 

Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, recibo de 
entrega de relatórios digitais (fls. 04), CD (fls. 5), Auditoria Básica do ICMS e seus 
demonstrativos Auxiliares (fls. 06 a 11), Relatório Sintético de Benefícios Fiscais (fls. 12 a 
13), Relação dos Autos de Infração Inscritos em Dívida Ativa (fls. 14 a 15), dentre outros 
documentos. 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação (fls. 90 a 107), 

formulando em preliminar arguição de nulidade da peça básica, relacionando as hipóteses 
de cerceamento do direito de defesa e de insegurança na determinação da infração (fls. 
92 a 95). 

 
Quanto ao mérito, apenas questiona a multa aplicada, entendendo 

ser a multa de caráter confiscatório e que afronta princípios constitucionais. 
 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, apreciando 

as razões da defesa, rejeita as arguições preliminares e, no mérito, decide pela 
procedência do lançamento, consoante a Sentença nº 1097/2016 (fls. 114 a 119). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 124 a 

140), formulando em preliminar arguição de nulidade da peça básica, relacionando as 
hipóteses de cerceamento do direito de defesa e de insegurança na determinação da 
infração (fls. 126 a 129). 

 
Quanto ao mérito, o sujeito passivo apenas questiona a multa 

aplicada, entendendo ser a multa de caráter confiscatório e que afronta princípios 
constitucionais. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

PRELIMINARES 
 
Apreciando a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela 

autuada, por insegurança na determinação da infração, manifesto-me pela sua rejeição, 
tendo em vista que a irregularidade fiscal está claramente relatada e o auto de infração 
devidamente instruído. 

 
Apreciando a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela 

autuada, por cerceamento do direito de defesa, manifesto-me pela sua rejeição, por não 
existir no processo nenhum óbice ao pleno exercício do direito de defesa, tendo sido 
assegurado ao contribuinte o contraditório e a ampla defesa. 

 
A defesa apresentou como motivo para a arguição dessas incidentais 

o argumento de que a multa aplicada afronta princípios constitucionais, argumentação 
essa que não justifica as incidentais arguidas, e que são de apreciação exclusiva do 
Judiciário. 

 
MÉRITO. 

 
A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo, 

estando impedido de usufruir de benefício fiscal, por ter débito inscrito em Dívida Ativa, ter 
realizado saída de mercadorias, nos meses de janeiro a dezembro de 2014, utilizando o 



 

benefício da redução de base de cálculo previsto no art. 8°, VIII, Anexo IX do Decreto n° 
4.852/97, RCTE, sendo-lhe imputada a exigência de ICMS, multa e acréscimos legais. 

 
Os elementos de instrução da acusação revelam que o contribuinte 

realizou, nos meses de janeiro a dezembro de 2014, saídas de mercadorias, utilizando o 
benefício da base de cálculo reduzida previsto no art. 8°, VIII, do Anexo IX do 
Regulamento do Código Tributário Estadual (RCTE): 

 
Art. 8º A base de cálculo do ICMS é reduzida: 
[...] 
VIII - de tal forma que resulte aplicação sobre o valor da operação do 
equivalente ao percentual de 10% (dez por cento), na saída interna 
realizada por contribuinte industrial ou comerciante atacadista que destine 
mercadoria para comercialização, produção ou industrialização, ficando 
mantido o crédito, observado o disposto no § 2º e, ainda, o seguinte: 
[...] 

 
Entretanto, o contribuinte, por ter débito inscrito em dívida ativa, 

estava impedido de usufruir do benefício fiscal, por ser o benefício da base de cálculo 
reduzida condicionado a que o sujeito passivo não possua crédito tributário inscrito em 
dívida ativa, conforme fixado no art. 1°, § 1°, II, do mesmo Anexo IX e RCTE: 

 
Art. 1º Os benefícios fiscais, a que se referem os arts. 83 e 84 deste regulamento, são 
disciplinados pelas normas contidas neste anexo.  
 
§ 1º A utilização dos benefícios fiscais previstos neste anexo, cuja concessão tenha sido 
autorizada por lei estadual, fica condicionada a que o sujeito passivo:  
[...] 
II - não possua crédito tributário inscrito em dívida ativa. 

 
E o RCTE, em seu art. 86, estabelece que sendo o benefício 

condicionado e a condição não for atendida, o contribuinte perde o direito ao benefício e 
fica obrigado ao pagamento do imposto acrescido das cominações legais cabíveis, desde a 
data da ocorrência do fato gerador em que tenha havido a utilização do benefício: 

 
Art. 86. Quando o benefício fiscal for concedido sob condição e esta não for atendida, o 
contribuinte perde o direito ao benefício e fica obrigado ao pagamento do imposto acrescido das 
cominações legais cabíveis, desde a data da ocorrência do fato gerador em que tenha havido a 
utilização do benefício, ressalvada a disposição em contrário. 

 
Correto portanto o cancelamento do benefício realizado pelo Fisco, 

posto que indevidamente utilizado pelo contribuinte; regular a constituição do crédito 
tributário e devidamente provado nestes autos, sendo que a defesa nada trouxe ao 
processo para ilidir a acusação fiscal. 

 
O autor do lançamento propôs a multa prevista no art. 71, IV-A, do 

CTE: 
 
Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
[...] 
IV-A - de 80% (oitenta por cento) do valor do imposto omitido em 
decorrência da utilização de carga tributário inferior à aplicável à operação 
ou prestação; 
[...] 

 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Rcte/RCTE.htm#A83
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Rcte/RCTE.htm#A34


 

Essa multa é a apropriada para a infração denunciada e eventual 
efeito confiscatório e afronta a princípios constitucionais, arguidos pelo sujeito passivo, é de 
apreciação exclusiva do Judiciário. 

 
Ante o exposto, rejeito as preliminares de nulidade da peça básica, 

arguidas pela autuada, sendo a primeira, por insegurança na determinação da infração e a 
segunda, por cerceamento do direito de defesa. Quanto ao mérito, conheço do recurso, 
nego-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto 
de infração. 

 
 

Sala das sessões, em 26 de agosto de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Não incidência e benefícios fiscais (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01348/16 
 
Relator: Conselheiro Edson Abrão da Silva 
 

 
EMENTA: ICMS. Remessa com não incidência do imposto de 
produtos para empresa comercial exportadora. Improcedente.  
 
Reforma-se a decisão singular, para julgar procedente o 
lançamento, quando a instrução processual apontar que o polo 
passivo cumpriu em prazo a orientação contida na norma 
tributária. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 15 de julho de 2016, decidiu,  por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente 
o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Edson Abrão da Silva, 
Aldeci de Souza Flor, Rickardo de Souza Santos Mariano, José Paixão de Oliveira Gomes 
e Mário de Oliveira Andrade. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo remeteu com a não 
incidência do ICMS produtos semi-elaborados (frango congelado) através da nota fiscal 
n°63802, para a empresa comercial exportadora Rui de Queiroz Lopes da Silva, CNPJ 
04.234.662/0001-87, estabelecida à Rod. BR 425, km 01, s/n°, Guajará Mirim – RO, com o 
fim específico de exportação, sem que esses produtos tenham sido enviados para o 
exterior no prazo de 90 dias contado da data da saída das mercadorias do seu 
estabelecimento. Em consequência deverá pagar o ICMS no valor de R$ 18.994,80 
juntamente com os acréscimos legais.  

 
Consta como dispositivos infringidos os arts. 38 e 64, Lei 11.651/91, 

c/c Art. 80, §1°, anexo XII, Decreto 4852/97. Prevista penalidades nos Art. 71, IX, "b", §9°I, 
da Lei 11651/91 c/ redação da Lei 11.750/92.  

 
O auto de infração é instituído pelos seguintes documentos: Anexo 

Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário "fls. 03", Relações de Notas Fiscais de 
Remessa com Fim Específico de Exportação "fls. 04", Consulta Completa NFEJSF "fls. 05 
a 08", Notificação Fiscal "fls. 09", Pendências Relativas a Venda com Fim Específico de 
Exportação nos Exercícios de 2009 a 2011 "fls. 10", Memorando-Exportação "fls. 11 e 28", 
DANFE e Extrato de Declaração de Despacho "fls. 12 a 28 e 29 a 54". 

 
O Sujeito Passivo foi intimado "fls. 55 a 56", a pagar quantia exigida 

ou apresentar impugnação.  
 
O Sujeito Passivo comparece aos autos "fls. 59 a 61", alegando que 

o auto de infração não deveria existir e deveria ser arquivado, pois não incorreu a 
defendente nas intimações a ela imputadas. Assevera que os produtos oriundos das NF's 
de n° 108768 e 113224 que teriam sido remetidos à exportação em até 90 dias não 
procede, alega que todos os produtos provenientes das citadas NF's foram exportados 
dentro do prazo estabelecido de 90 dias. Afirma ainda que a empresa Frios Guajará Ltd. 



 

exportou os 29.000kg de frango congelado oriundos da NF n° 108768, e os 28.000kg de 
frango congelado oriundos da NF n° 113224, de forma fracionada, bem, como seguem 
seus respectivos Extratos de Registros de Exportação.  

 
Conclui afirmando que a impugnante não cometeu a infração a ela 

imputada no rechaçado Auto de infração, devendo o mesmo ser arquivado ante a sua 
insubsistência, é o que requer. O Sujeito Passivo anexa documentos de "fls. 62 a 127".  

 
Pelo Despacho n°1949/2014 – JULP "fls. 129", encaminha-se os 

autos à Delegacia Regional de Fiscalização de Catalão para que seja feita uma diligência 
e manifestar conclusivamente sobre as alegações do impugnante.  

 
Em Relatório Diligencial "fls. 131 a 132", afirma que não foi 

apresentada a 1ª via do Memorando - Exportação, e só apresentou a 2ª via do documento. 
Não foi apresentado o "extrato completo do registro de exportação, com todos os seus 
campos" conforme exigido na alínea "c" do § 1°, do Art. 77, do Anexo XII do RCTE. Não foi 
apresentada a cópia do conhecimento de embarque das mercadorias. Nos Comprovantes 
de Exportação, não foram informados os números das notas fiscais de exportação a que 
se referem, não se podendo afirmar, portanto, que correspondem às notas fiscais 
anexadas. E ainda que os documentos juntados pelo impugnante fosse suficiente, restaria 
ainda um saldo de 2.160kg, referente a nota fiscal n° 152 passível de cobrança do ICMS 
pois ultrapassou o prazo de 92 dias para a exportação, contado da data de saída com fim 
este fim específico. Pelo exposto, não comprovada a efetiva exportação das mercadorias 
remetidas com este fim específico através da nota fiscal de n° 63802, assevera ser a favor 
pela manutenção integral do auto de infração. 

 
O Sujeito passivo foi intimado "fls. 133 e 134" para tomar 

conhecimento do resultado diligencial. 
 
Pela Sentença de n°2091/2015 – JULP "fls. 135 e 136" o julgador 

singular decide pela procedência do auto de infração.  
 
O Sujeito Passivo foi novamente intimado "fls. 137 e 138", a pagar 

quantia exigida ou apresentar Recurso Voluntário.  
 
O Sujeito Passivo comparece aos autos "fls. 141 a 144" alegando no 

mérito que não teriam os produtos das Notas Fiscais Eletrônicas de n° 108768 e n° 
113224 sido remetidos à exportação em até 90 dias não procede, conforme Memorandos 
de Exportação, todos os produtos provenientes das NF's, foram exportados no mesmo 
mês de recebimento ou no máximo no mês seguinte, sendo assim, dentro do prazo 
determinado de 90 dias. Ademais, ressalte-se que os Extratos Completos do Registro de 
exportação as Notas Fiscais eletrônicas de n° 108768 e n° 113224 foram trazidos aos 
autos bem como foram anexas todas as NF de Saída dos produtos, uma vez que que a 
empresa Frios Guajará Ltda. exportou os 29.000kg de frango congelado oriundos da NF n° 
108768, e os 28.000kg de frango congelado oriundos da NF n° 113224, de forma 
fracionada, bem, como seguem seus respectivos Extratos de Registros de Exportação. Em 
relação ao Comprovante de Exportação da Nota Fiscal de Exportação n° 37028, este 
também já foi trazido aos autos junto à Impugnação em 1° instancia. O mesmo ocorreu 
com o solicitado comprovante de Exportação da NF de Exportação n° 38430.  

  
Ao final, afirma que a recorrente não cometeu a infração a ela 

imputada no rechaçado auto de infração. Requer que o mesmo seja arquivado ante a sua 
insubsistência. O Sujeito Passivo anexa documentos "fls. 145 a 149". 



 

 
Pela Resolução 103/2015 "fls. 151 e 152", resolve converter o 

julgamento em diligência e encaminhar o processo à Coordenação de Comercio Exterior 
da Gerência de Fiscalização e Arrecadação – GEAF, para que o seu titular designe um 
funcionário para adotar as seguintes providências: 1) manifestar sobre os documentos de 
fls. 35 a 51", sem prejuízo das consultas de praxe ao Portal SISCOMEX da Secretaria da 
Receita Federal, informando, de forma conclusiva, se as mercadorias constantes das 
notas fiscais objeto do presente lançamento foram efetivamente exportadas; 2) prestar 
quaisquer outros esclarecimentos que entender úteis para a solução da lide.  

 
Pelo Relatório Diligencial "fls. 153 a 159" o relator afirma que na 

defesa apresentada pelo autuado, propugna pela improcedência da autuação, visto que, 
segundo seu entendimento, expresso nos textos da "impugnação", foram juntados, aos 
autos, em momento anterior a autuação, documentação suficiente para comprovar a 
efetiva exportação das mercadorias objeto do auto. Sobre a impugnação, há manifestação 
da autoridade fiscal autuante, em que reitera a não apresentação da documentação 
solicitada em notificação, mesmo após prorrogado o prazo para seu atendimento, que os 
documentos juntados não comprovam a exportação; destaca a falta de documentação 
emitida pela exportadora, referente a 6.000kg de mercadorias constantes na NF 98.027; e 
conclui que não há comprovações da exportação das mercadorias autuada. Afirma que o 
julgador entendeu como não comprovada a exportação das mercadorias, relacionadas as 
operações descritas nas notas fiscais de remessa para exportações que deram suporte a 
autuação. O recurso voluntário apresentado junto a Câmara Julgadora, ratificou a 
"impugnação" oferecida, não ofereceu nova documentação probatória para desconstrução 
da autuação. Anexa documentos de "fls. 160". 

 
O Sujeito Passivo foi intimado "fls. 162 e 163", para tomar 

conhecimento da Resolução n° 102/2015 e Resultado da Diligência e, querendo 
manifestar-se.  

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Ao compulsar e analisar as peças instrutórias deste feito, verifiquei 
que o polo passivo comprovou, com provas irrefutáveis, que  os produtos descritos nas  
Notas Fiscais de n° 108768 e 113224 foram exportados dentro do prazo estabelecido de 
90 (noventa) dias e que a empresa Frios Guajará Ltda. exportou os 29.000kg de frango 
congelado oriundos da NF n° 108768, e os 28.000kg de frango congelado oriundos da NF 
n° 113224, de forma fracionada, conforme demonstrado nos respectivos Extratos de 
Registros de Exportação e demais documentos probatórios que se encontram acostados 
ao processo, com escopo de instruir a defesa.  

 
Assim, não se pode imputar ao sujeito passivo as sanções inferidas 

na folha de rosto deste volume, vez que foram cumpridas as em prazo hábil.  
 
Pelo exposto, voto conhecendo do recurso voluntário, dando-lhe 

provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente o auto de 
infração 

 
 

Sala das sessões, em 29 de agosto de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Não incidência e benefícios fiscais (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01349/16 
 
Relator: Conselheiro Edson Abrão da Silva 
 

 
EMENTA: ICMS. Remessa com não incidência do imposto de 
produtos para empresa comercial exportadora. Improcedente.  
 
Reforma-se a decisão singular, para julgar procedente o 
lançamento, quando a instrução processual apontar que o polo 
passivo cumpriu em prazo a orientação contida na norma 
tributária. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 15 de julho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente 
o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Edson Abrão da Silva, 
Aldeci de Souza Flor, Rickardo de Souza Santos Mariano, José Paixão de Oliveira Gomes 
e Mário de Oliveira Andrade. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo remeteu com a não 
incidência do ICMS produtos semi-elaborados (frango congelado) através da nota fiscal 
n°63802, para a empresa comercial exportadora Rui de Queiroz Lopes da Silva, CNPJ 
04.234.662/0001-87, estabelecida à Rod. BR 425, km 01, s/n°, Guajará Mirim – RO, com o 
fim específico de exportação, sem que esses produtos tenham sido enviados para o 
exterior no prazo de 90 dias contado da data da saída das mercadorias do seu 
estabelecimento. Em consequência deverá ´pagar o ICMS no valor de R$ 
3.461,52juntamnete com os acréscimos legais.  

 
Consta como dispositivos infringidos os arts. 38 e 64, Lei 11.651/91, 

c/c Art. 80, §1°, anexo XII, Decreto 4.852/97. Prevista penalidades nos art. 71, IX, "b", §9°I, 
da Lei 11.651/91 c/ redação da Lei 11.750/92.  

 
O auto de infração é instituído pelos seguintes documentos: Anexo 

Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário "fls. 03", Relações de Notas Fiscais de 
Remessa com Fim Específico de Exportação "fls. 04", Notificação Fiscal "fls. 05", 
Pendências Relativas a Venda com Fim Específico de Exportação nos Exercícios de 2009 
a 2011 "fls. 06", Consulta Completa NFEJSF "fls. 07 a 08", DANFE "fls. 09", Comprovante 
de Exportação "fls. 10 a 12", DANFE "fls. 13 e 14". 

 
O Sujeito Passivo foi intimado "fls. 15 a 16", a pagar quantia exigida 

ou apresentar impugnação.  
 
O Sujeito Passivo comparece aos autos "fls. 19 a 21", alegando que 

o auto de infração não deveria existir e deveria ser arquivado, pois não incorreu a 
defendente nas intimações a ela imputadas. Assevera que os produtos oriundos da NF de 
n° 63802 sido remetido à exportação em até 90 dias não procede, alega que todos os 
produtos provenientes das citadas NF's foram exportados dentro do prazo estabelecido de 
90 dias. Afirma ainda que a informação de ter exportado só 2.160kg dos produtos 



 

referentes a NF 63802 não procede, pois a mesma teve peso total de 13.100kg. Afirma 
que a empresa exportadora somente fracionou o transporte do produto, mas procedeu 
toda a exportação do produto.  

 
Conclui afirmando que a impugnante não cometeu a infração a ela 

imputada no Rechaçado Auto de infração, devendo o mesmo ser arquivado ante a sua 
insubsistência, é o que requer.  

 
O Sujeito Passivo anexa documentos de "fls. 22 a 46".  
 
Pelo Despacho n°1950/2014 – JULP "fls. 48", encaminha-se os autos 

à Delegacia Regional de Fiscalização de Catalão para que seja feita uma diligência e 
manifestar conclusivamente sobre as alegações do impugnante.  

 
Em Relatório Diligencial "fls. 50 a 52", afirma que não foi apresentada 

a 1ª via do Memorando-Exportação, e só apresentou a 2ª via do documento. Não foi 
apresentado o "extrato completo do registro de exportação, com todos os seus campos" 
conforme exigido na alínea "c" do § 1°, do Art. 77, do Anexo XII do RCTE. Não foi 
apresentada a cópia do conhecimento de embarque das mercadorias. Nos Comprovantes 
de Exportação, não foram informados os números das notas fiscais de exportação a que 
se referem, não se podendo afirmar, portanto, que correspondem às notas fiscais 
anexadas. E ainda que os documentos juntados pelo impugnante fosse suficiente, restaria 
ainda um saldo de 2.160kg, referente a nota fiscal n° 152 passível de cobrança do ICMS 
pois ultrapassou o prazo de 92 dias para a exportação, contado da data de saída com fim 
este fim específico. Pelo exposto, não comprovada a efetiva exportação das mercadorias 
remetidas com este fim específico através da nota fiscal de n° 63802, assevera ser a favor 
pela manutenção integral do auto de infração.  

 
O Sujeito passivo foi intimado "fls. 53 a 54" para tomar conhecimento 

do resultado diligencial.  
 
Pela Sentença de n°2092/2015 – JULP "fls. 55 e 56" o julgador 

singular decide pela procedência do auto de infração.  
 
O Sujeito Passivo foi novamente intimado "fls. 57 e 58", a pagar 

quantia exigida ou apresentar Recurso Voluntário.  
 
O Sujeito Passivo comparece aos autos "fls. 61 a 63" alegando no 

mérito que não teriam, os produtos da Nota Fiscal Eletrônica de n° 63802 sido remetidos à 
exportação em até 90 dias não procede, conforme Memorandos de Exportação, todos os 
produtos provenientes da NF, foram exportados no mesmo mês de recebimento ou no 
máximo no mês seguinte, sendo assim, dentro do prazo determinado de 90 dias. Ademais, 
ressalte-se que os Extratos Completos do Registro de exportação Nota Fiscal eletrônica 
de n° 63802 fora trazido aos autos bem como foram anexas todas as NF de Saída dos 
produtos. 

 
Ao final, afirma que a recorrente não cometeu a infração a ela 

imputada no rechaçado auto de infração. Requer que o mesmo seja arquivado ante a sua 
insubsistência.  

 
O sujeito passivo, anexa documentos de "fls. 64 a 92".  
 



 

O Sujeito Passivo foi intimado "fls. 94 e 95", para tomar 
conhecimento da Resolução n° 104/2015 e Resultado da Diligência e, querendo 
manifestar-se.  

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Ao compulsar e analisar as peças instrutórias deste feito, verifiquei 
que o polo passivo comprovou, com provas irrefutáveis, que os produtos descritos na  
Nota Fiscal de n° 63802 63802, foram exportados no mesmo mês de recebimento ou no 
máximo no mês seguinte, sendo assim, dentro do prazo determinado de 90 dias e que os 
Extratos Completos do Registro de exportação Nota Fiscal eletrônica de n° 63802 foi 
trazido aos autos bem como foram anexas todas as NF de Saída dos produtos e demais 
documentos probatórios que se encontram acostados ao processo, com escopo de instruir 
a defesa.  

 
Assim, não se pode imputar ao sujeito passivo as sanções inferidas 

na folha de rosto deste volume, vez que foram cumpridas em prazo hábil.  
 
Pelo exposto, voto conhecendo do recurso voluntário, dando-lhe 

provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente o auto de 
infração 

 
 

Sala das sessões, em 29 de agosto de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Não incidência e benefícios fiscais (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01350/16 
 
Relator: Conselheiro Edson Abrão da Silva 
 

 
EMENTA: ICMS. Remessa com não incidência do imposto de 
produtos para empresa comercial exportadora. Procedente em 
parte.   
 
Reforma-se a decisão singular, para julgar parcialmente 
procedente o lançamento, quando a instrução processual 
apontar que o polo passivo cumpriu, em prazo hábil, 
parcialmente a orientação contida na norma tributária. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 15 de julho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor de base de cálculo 
R$12.300,00 (doze mil e trezentos reais),  e do ICMS no valor de de R$ 1.476,00 (um mil, 
quatrocentos e setenta e seis reais). Participaram do julgamento os Conselheiros Edson 
Abrão da Silva, Aldeci de Souza Flor, Rickardo de Souza Santos Mariano, José Paixão de 
Oliveira Gomes e Mário de Oliveira Andrade. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo remeteu com a não 
incidência do ICMS produtos semi-elaborados (frango congelado) através da nota fiscal 
n°63802, para a empresa comercial exportadora Rui de Queiroz Lopes da Silva, CNPJ 
04.234.662/0001-87, estabelecida à Rod. BR 425, km 01, s/n°, Guajará Mirim – RO, com o 
fim específico de exportação, sem que esses produtos tenham sido enviados para o 
exterior no prazo de 90 dias contado da data da saída das mercadorias do seu 
estabelecimento. Em consequência deverá ´pagar o ICMS no valor de R$ 13.127,04 
juntamente com os acréscimos legais.  

 
Consta como dispositivos infringidos os Art. 38 e Art. 64, Lei 

11651/91, c/c Art. 80, §1°, anexo XII, Decreto 4852/97. Prevista penalidades nos Art. 71, 
IX, "b", §9°I, da Lei 11651/91 c/ redação da Lei 11750/92.  

 
O auto de infração é instituído pelos seguintes documentos: Anexo 

Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário "fls. 03", Relações de Notas Fiscais de 
Remessa com Fim Específico de Exportação "fls. 04", Consulta Completa NFEJSF "fls. 05 
a 10", Notificação Fiscal "fls. 11", Ordem de Serviço n° 0203/2013 "fls. 12" Pendências 
Relativas a Venda com Fim Específico de Exportação nos Exercícios de 2009 a 2011 "fls. 
13".  

 
O Sujeito Passivo foi intimado "fls. 14 e 15", a pagar quantia exigida 

ou apresentar impugnação.  
 
O Sujeito Passivo comparece aos autos "fls. 18 a 20", alegando que 

o auto de infração não deveria de existir e deveria de ser arquivado, pois não incorreu a 
defendente nas intimações a ela imputada. Assevera que os produtos oriundos da NF's de 



 

n° 96852, n°97267, n°98027 sido remetido à exportação em até 90 dias não procede, pois 
todos os produtos foram exportados no mesmo mês ou no máximo no mês próximo, ou 
seja, no prazo estabelecido.  

 
Ao final, requer que o auto de infração seja arquivado ante a sua 

insubsistência. E afirma que não cometeu a mesma infração. 
 
O Sujeito Passivo anexa documentos de "fls. 21 a 51".  
 
Pelo Despacho n°1951/2014 – JULP "fls. 53", encaminha-se os autos 

à Delegacia Regional de Fiscalização de Catalão para que seja feita uma diligência e 
manifestar conclusivamente sobre as alegações do impugnante.  

 
Em Relatório Diligencial "fls. 55 a 56", afirma que não foi apresentada 

a 1ª via do Memorando-Exportação, e só apresentou a 2ª via do documento. Não foi 
apresentado o "extrato completo do registro de exportação, com todos os seus campos" 
conforme exigido na alínea "c" do § 1°, do Art. 77, do Anexo XII do RCTE. Não foi 
apresentada a cópia do conhecimento de embarque das mercadorias. Nos Comprovantes 
de Exportação, não foram informados os números das notas fiscais de exportação a que 
se referem, não se podendo afirmar, portanto, que correspondem às notas fiscais 
anexadas. E ainda que os documentos juntados pelo impugnante fosse suficiente, restaria 
ainda um saldo de 2.160kg, referente a nota fiscal n° 152 passível de cobrança do ICMS 
pois ultrapassou o prazo de 92 dias para a exportação, contado da data de saída com fim 
este fim específico. Pelo exposto, não comprovada a efetiva exportação das mercadorias 
remetidas com este fim específico através da nota fiscal de n° 63802, assevera ser a favor 
pela manutenção integral do auto de infração. 

 
O Sujeito passivo foi intimado "fls. 53 a 54" para tomar conhecimento 

do resultado diligencial.  
 
Pela Sentença de n°2092/2015 – JULP "fls. 59 e 60" o julgador 

singular decide pela procedência do auto de infração.  
 
O Sujeito Passivo foi novamente intimado "fls. 61 e 62", a pagar 

quantia exigida ou apresentar Recurso Voluntário.  
 
O Sujeito Passivo comparece aos autos "fls. 65 a 67" alegando no 

mérito que não teriam, os produtos das Notas Fiscais Eletrônicas de n° 96852, n°97267, 
n°98027 sido remetidos à exportação em até 90 dias não procede, conforme Memorandos 
de Exportação, todos os produtos provenientes da NF's, foram exportados no mesmo mês 
de recebimento ou no máximo no mês seguinte, sendo assim, dentro do prazo 
determinado de 90 dias. Ademais, ressalte-se que os Extratos Completos do Registro de 
exportação das Notas Fiscais eletrônicas de n° 96852, n°97267, n°98027 fora trazido aos 
autos bem como foram anexas todas as NF de Saída dos produtos. Uma vez que a 
empresa Apolo Produtos Alimentícios Ltda. exportou todas as quantidades de frango 
congelado oriundos das n° 96852, n°97267, n°98027 de forma fracionada bem como 
também foram anexos seus respectivos Extratos de Registros de Exportação. 

 
Ao final, afirma que a recorrente não cometeu a infração a ela 

imputada no rechaçado auto de infração. Requer que o mesmo seja arquivado ante a sua 
insubsistência. O sujeito passivo anexa documentos de "fls.68 a 73".  

 



 

Pela Resolução 102/2015 "fls. 75 e 76" resolve por unanimidade dos 
votos, converter o julgamento em diligência e encaminhar o processo à Coordenação de 
Comercio Exterior da Gerencia de Fiscalização e Arrecadação – GEAF, para que o seu 
titular designe um funcionário para adotar as seguintes providencias: 1) manifestar sobre 
os documentos de fls. 35 a 51", sem prejuízo das consultas de praxe ao Portal SISCOMEX 
da Secretaria da Receita Federal, informando, de forma conclusiva, se as mercadorias 
constantes das notas fiscais objeto do presente lançamento foram efetivamente 
exportadas; 2) prestar quaisquer outros esclarecimentos que entender úteis para a 
solução da lide.  

 
Pelo Relatório Diligêncial "fls. 77 a 83" o relator afirma que na defesa 

apresentada pelo autuado, propugna pela improcedência da autuação, visto que, segundo 
seu entendimento, expresso nos textos da "impugnação", foram juntados, aos autos, em 
momento anterior a autuação, documentação suficiente para comprovar a efetiva 
exportação das mercadorias objeto do auto. Sobre a impugnação, há manifestação da 
autoridade fiscal autuante, em que reitera a não apresentação da documentação solicitada 
em notificação, mesmo após prorrogado o prazo para seu atendimento, que os 
documentos juntados não comprovam a exportação; destaca a falta de documentação 
emitida pela exportadora, referente a 6.000kg de mercadorias constantes na NF 98.027; e 
conclui que não há comprovações da exportação das mercadorias autuada. Afirma que o 
julgador entendeu como não comprovada a exportação das mercadorias, relacionadas as 
operações descritas nas notas fiscais de remessa para exportações que deram suporte a 
autuação. O recurso voluntário apresentado junto a Câmara Julgadora, ratificou a 
"impugnação" oferecida, não ofereceu nova documentação probatória para desconstrução 
da autuação. Anexa documentos de "fls. 84 a 95". 

 
Sujeito Passivo foi intimado "fls. 97 e 98", para tomar conhecimento 

da Resolução n° 102/2015 e Resultado da Diligência e, querendo se manifestar.  
 
 
 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Ao compulsar e analisar as peças instrutórias deste feito, verifiquei 
que a exigência exordial é referente à remessa com não incidência do imposto de 
produtos semi-elaborados (frango congelado) através da nota fiscal n°63802, com o fim 
específico de exportação, sem que esses produtos tenham sido enviados para o exterior 
no prazo de 90 dias contados da data da saída das mercadorias do seu estabelecimento. 

 
Ocorre que a defesa comprova com provas irrefutáveis que 48.000 

Kg foram realmente exportados, não conseguindo provar os restantes 6.000Kg de frango.  
 
Portanto, em face dos citados 6.000Kg, é devido o recolhimento do 

imposto, no valor de base de cálculo R$12.300,00 (doze mil e trezentos reais), e do ICMS 
no valor de R$ 1.476,00 (um mil, quatrocentos e setenta e seis reais). 

 
Pelo exposto, voto conhecendo do recurso voluntário, dando-lhe 

parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente 
procedente o auto de infração no valor de base de cálculo R$12.300,00 (doze mil e 



 

trezentos reais), e do ICMS no valor de R$ 1.476,00 (um mil, quatrocentos e setenta e seis 
reais). 

 
 

Sala das sessões, em 29 de agosto de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Não incidência e benefícios fiscais (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01357/16 
 
Redator do Voto: Conselheiro José Pereira D'abadia 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Omissão de ICMS pela 
utilização indevida da não incidência na remessa de fundo de 
estoque de empresa incorporada para a incorporadora. 
Improcedência. 
 
1. O imposto não incide sobre operações de qualquer natureza 
de que decorra a transferência de propriedade de 
estabelecimento industrial, comercial ou de outra espécie;  (Lei 
Complementar n° 87/96, art. 3°, VI); 
 
2. A Lei Complementar n° 87/96 (art. 3°, VII) bem como a 
jurisprudência (decisões do STJ  e TJ-SP) indicam que não há 
incidência do ICMS na remessa de fundo de estoque de empresa 
incorporada para a incorporadora, declarando-se improcedente 
o auto de infração que tenha exigido imposto nessa 
transferência. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 07 de julho de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso, 
dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente o auto de 
infração. Foram vencedores os Conselheiros Alcedino Gomes Barbosa, José Pereira 
D'abadia e José Luiz Rosa. Vencidos os Conselheiros Marlene Maria da Silva Ruguê 
Bernardes e Gilmar Rodrigues de Almeida que votaram pela procedência do auto de 
infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 
realizou saídas de mercadorias, por meio das NF-e n°s 175 e 176, sem destacar no 
documento fiscal o ICMS referente à operação e sem efetuar o débito correspondente no 
Livro Registro de Saídas, sendo-lhe imputada a exigência do ICMS no valor de R$ 
434.780,66 (quatrocentos e trinta e quatro mil, setecentos e oitenta reais e sessenta e seis 
centavos), multa e acréscimos legais. 

 
No Descritivo Complementar da Ocorrência (fls. 04) consta que o 

contribuinte utilizou da não incidência prevista no art. 79, I, “f”, item 1, do Decreto n° 
4.852/97, RCTE, quando da remessa do fundo de estoque para a empresa que a 
incorporou, mas tendo a incorporadora endereço diverso da incorporada, cancela-se a não 
incidência utilizada na remessa do fundo de estoque, por ausência de amparo legal, 
ficando sujeito o contribuinte ao pagamento do imposto devido na operação. 

 
Citados como infringidos os arts. 11, 27 e 64 da Lei n° 11.651/91 c/c 

o art. 149, I, do Decreto n° 4.852/97, proposta a penalidade prevista no art. 71, IV-A, da 
Lei n° 11651/91 com redação da Lei n° 17.519/11. 

 



 

Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, 
Detalhamento do Crédito Tributário (fls. 03), Descritivo Complementar da Ocorrência (fls. 
04 e extratos das NF-e n°s 175 e 176 (fls. 05 a 18). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação (fls. 25 a 37), 

arguindo em preliminar a nulidade do lançamento pela violação aos princípios 
constitucionais da capacidade contributiva, da razoabilidade, da proporcionalidade e do 
não confisco. Faz citações doutrinarias de juristas e de julgados do Supremo Tribunal 
Federal e do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. 

 
No mérito, afirma que o Auditor Fiscal não se ateve a situação 

peculiar ligada às relações societárias relativa a transferência de bens da esfera 
patrimonial de uma sociedade para outra, em decorrência de transformação, incorporação 
e fusão. 

 
E conforme entendimento consolidado há mais de uma década no 

STF, o ICMS incide sobre a transferência de mercadorias em operação mercantil, definida 
esta, como operação com objetivo específico de lucro na venda e que por este motivo as 
transferências de mercadorias decorrentes de operações de incorporação estão fora do 
campo de incidência do ICMS. Faz citações sobre a legislação e de julgados do Estado do 
Paraná defendendo o entendimento de que quando há transferência de mercadorias em 
consequência de operações societárias, havendo ou não movimentação física, não estão 
sujeitas ao ICMS, por enquadra dentro das hipóteses de não incidência. 

 
Ao final, pede que seja reconhecida a inconstitucionalidade arguida 

em preliminar e, se superada a preliminar, que seja reconhecia a improcedência do auto 
de infração. 

 
Junta contrato da GSE Máquinas & Equipamentos Industriais LTDA 

(fls. 40 a 42), 2ª Alteração e consolidação do contrato social da GSE Automotiva LTDA – 
EPP (fls. 44 a 52), extratos das NF-e n°s 175 e 176 (fls. 54 a 66) e Contrato de Prestação 
de Serviços de Manufatura Industrial (fls. 67 a 73), dentre outros documentos. 

 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, apreciando 

as razões da defesa, rejeita as arguições preliminares e, no mérito, decide pela 
procedência do auto de infração, consoante a Sentença n° 1404/2016-JULP (fls. 76 a 79). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 84 a 

100), reiterando as alegações formuladas na impugnação quanto as preliminares (dos 
princípios constitucionais violadas - vicio insanável) e quanto ao mérito. 

 
E no mérito acrescenta que não há incidência de ICMS, visto que 

não houve circulação física de mercadorias, já que a recorrente, bem como a 
incorporadora (GSE AUTOMOTIVA LTDA - EPP), mantém espaço locado nas 
dependências da montadora, onde as mercadorias encontravam-se e permaneceram até 
serem utilizadas na montagem de equipamentos e substituição de peças no serviço de 
manutenção prestado. 

 
Logo, conclui-se que não houve circulação física das mercadorias 

descritas nas notas objeto da autuação, já que permaneceram no espaço (sede) locado 
nas dependências da montadora, inicialmente pela autuada, e atualmente pela 
incorporadora. 

 



 

Assevera que já anexou a alteração Contratual que comprova a 
incorporação da empresa GSE MÁQUINAS & EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA pela 
GSE AUTOMOTIVA LTDA – EPP, bem como das notas fiscais objeto da autuação e 
contrato de prestação de serviços com a CAOA. 

 
Ao final, pede preliminarmente que seja reconhecida a ilegalidade do 

auto de infração e no mérito a improcedência do lançamento. 
 
Junta instrumento particular de contrato de locação comercial (fls. 

101 a 108), contrato de prestação de serviço de manutenção industrial (fls. 111 a 118) e 
contrato de prestação de serviços de manufatura industrial (fls. 119 a 125). 

 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
A fiscalização, considerando que o endereço da empresa 

incorporadora (GSE AUTOMOTIVA LTDA – EPP) diverge do endereço da incorporada 
(GSE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA), cancelou a não incidência 
prevista no art. 79, I, “f”, item 1, do Decreto n° 4.852/97, utilizada pela incorporada quando 
da remessa de fundo de estoque para a incorporadora, imputando à incorporada a 
exigência de ICMS, multa e acréscimos legais.  

 
Na remessa do fundo de estoque da incorporada para a 

incorporadora, a incorporada utilizou a não in prevista no art. 79, I, “f”, item 1, do Decreto 
n° 4.852/97, Regulamento do Código Tributário Estadual (RCTE): 

 
Art. 79. O imposto não incide sobre (Lei nº 11.651/91, art. 37): 
 
I - a operação: 
[...] 
f) que destine mercadoria a sucessor legal, quando em decorrência desta 
não haja saída física da mercadoria, tais como a: 
 
1. fusão, transformação, incorporação ou cisão; 
[...] 

 
No caso em julgamento, considero indevido o cancelamento da não 

incidência (RCTE, art. 79, I, “f”, 1) promovido pelo Fisco e, consequentemente, 
improcedente o presente auto de infração, pelo que exponho: 

 
A Lei Complementar n° 87, de 13 de setembro de 1996, em seu art. 

3°, VI, determina que o imposto não incide sobre operações de qualquer natureza de que 
decorra a transferência de propriedade de estabelecimento industrial, comercial ou de 
outra espécie: 

 
Art. 3° O imposto não incide sobre: 
[...] 
VI – operações de qualquer natureza de que decorra a transferência de 
propriedade de estabelecimento industrial, comercial ou de outra 
espécie; 
[...] 
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A Lei n° 11.651, de 26 de dezembro de 1.991, instituidora do Código 
Tributário Estadual (CTE), dispõe que o imposto não incide sobre operações que destinem 
mercadorias a sucessor legal, como a fusão, transformação, incorporação ou cisão, 
quando em decorrência de qualquer destas não haja saída física da mercadoria; 

[...]  
 
Art. 37. O imposto não incide sobre: 
 
I - operações: 
[...] 
f) que destinem mercadorias a sucessor legal, como a fusão, 
transformação, incorporação ou cisão, quando em decorrência de 
qualquer destas não haja saída física da mercadoria; 
[...]  

 
Apenas para ilustrar, o Decreto n° 27.427, de 17 de novembro de 

2000, Regulamento do ICMS do Estado do Rio de Janeiro, em consonância com a Lei 
Complementar n° 87/96, em seu art. 47, VII, item 1, determina: 

 
Art. 47. O imposto não incide sobre: 
[...] 
VII – operação com mercadoria, na saída para estabelecimento 
localizado neste Estado ou na transmissão de sua propriedade, 
decorrente da transferência de estoque de uma sociedade para outra, 
em virtude de: 
 
1. Transformação, fusão, cisão ou incorporação; 
[...] 

 
Por esse dispositivo (art. 47, VII,1) vê-se que não há restrição quanto 

à movimentação física da mercadoria na saída decorrente da transferência de estoque de 
uma sociedade para outra, em virtude de transformação, fusão, cisão ou incorporação. 
Segue literalmente o art. 3°, VI, da Lei Complementar n° 87/96, transcrito em linhas 
pretéritas. 

 
Ademais, a jurisprudência - decisões do Superior Tribunal de Justiça 

(REsp n° 242.721-SC, STJ, 1ª Turma, 19-6-2001, Rel José Delgado) e do Tribunal de 
Justiça de São Paulo (10ª Câmara de Direito Público, Relator Torres de Carvalho, 
julgamento 03/11/2008, Processo CR 4087305400 SP) – tem indeferido a cobrança de 
ICMS quando não houve circulação de mercadoria, apenas a movimentação sem 
mudança de titularidade. 

 
Vejamos a ementa lavrada pela 10ª Câmara de Direito Público do TJ-

SP, em julgamento realizado na data de 03/11/2008, tendo como Relator Torres de 
Carvalho, alusivo à Apelação Com Revisão no Processo CR 4087305400-SP: 

 
“Ementa 

 

EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. 
 

Auto de infração. Cisão parcial da empresa. Fato gerador. - 1. ICMS. Fato 
gerador. 'Fato gerador* é termo que designa tanto a hipótese de 
incidência (a descrição abstrata do tipo tributário) como o fato imponivel (a 
conduta que deflagra a exação). No ICMS, a hipótese de incidência é a 
operação de circulação de mercadorias; o fato imponivel é a saída delas 
do estabelecimento vendedor. A jurisprudência, de modo pacifico, 



 

diferencia a circulação da movimentação da mercadoria; naquela há uma 
operação jurídica de natureza mercantil, sendo a transferência de 
titularidade a mais comum; nesta há simples movimentação sem alteração 
de titularidade. - 2. Cisão da empresa. 'A transformação, incorporação, 
fusão e cisão constituem várias facetas de um só instituto: a 
transformação das sociedades. Todos eles são fenômenos de natureza 
civil, envolvendo apenas as sociedades objeto da metamorfose e os 
respectivos donos de cotas ou ações. Em todo o encadeamento da 
transformação não ocorre qualquer operação comercial.' (REsp nº 
242.721-SC, ST*J, Ia Turma, 19-6-2001, ReL José Delgado, Rei. pf 
Acórdão Humberto Gomes de Barros, maioria). Hipótese que permite, 
pois idêntica a causa, incorporar a cisão às causas de isenção do art. Sº 
LXI do RICMS vigente à época (DE n 17.727/81), que faz menção à fusão 
e à incorporação. - 3. Prejuízo fiscal. Como observação adicional, não 
houve prejuízo para o Fisco. As mercadorias foram remetidas à outra 
empresa, para in corporação de capital, sem destaque do imposto; deram 
entrada sem esse destaque e, inexistindo crédito a compensar, o imposto 
foi recolhido por inteiro por ocasião da saída das mercadorias. Sentença 
que acolheu os embargos e extinguiu a execução. Reexame e apelo da 
Fazenda desprovidos.” 

 
Tanto os dispositivos legais reproduzidos quanto a jurisprudência 

citada indicam que não há incidência do ICMS na remessa de fundo de estoque de 
empresa incorporada para a incorporadora, seja porque não houve circulação, apenas a 
movimentação sem mudança de titularidade, seja porque não há restrição quanto à 
movimentação física, tornando improcedente o presente auto de infração que exige 
imposto na transferência de fundo de estoque. Regular a não incidência do ICMS 
declarada nos documentos fiscais alusivos a remessa de fundo de estoque da empresa 
incorporada para incorporadora. 

 
Ante o exposto, conheço do recurso, dou-lhe provimento para 

reformar a sentença singular e considerar improcedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões, em 29 de agosto de 2016. 
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Matéria: Não incidência e benefícios fiscais (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01389/16 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Omissão de imposto 
decorrente da apropriação a maior de crédito outorgado. 
Procedência. 
 
A apropriação de crédito outorgado além do legalmente 
permitido acarreta omissão de imposto, declarando-se 
procedente o auto de infração que exige o imposto omitido. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de julho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Paulo Diniz, 
Mário de Oliveira Andrade, Aldeci de Souza Flor, Rickardo de Souza Santos Mariano e 
Victor Augusto de Faria Morato. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração refere-se a cobrança de 
ICMS em razão da escrituração indevida do benefício fiscal de crédito outorgado (art. 11, 
V, Anexo IX, do RCTE) pelas saídas de carnes diversas destinadas a comercialização, 
decorrentes de operações de compras de carnes ou de gado não adquiridos em operação 
interna. 

 
Citados como infringidos o art. 64 da Lei nº 11.651/91, Código 

Tributário Estadual (CTE), c/c o art. 11, V, do Anexo IX, do Decreto n° 4.852/97, 
Regulamento do CTE (RCTE) e art. 86 deste, proposta a penalidade prevista no art. 71, IV 
"a", da Lei n° 11.651/91 com redação da Lei nº 17917/12. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, 

Detalhamento do Crédito Tributário (fls. 02), Descritivo Complementar da Ocorrência (fls. 
03 a 04), demonstrativos da Auditória Básica do ICMS (fls. 05 a 08 e 17 a 20), Tabela 
Demonstrativa do Percentual das Entradas de Gado Adquirido em Operação Interna Para 
Abate em Seu Estabelecimento, em Relação ao Total das Entradas de Gado, Carnes e 
Miúdos (fls. 09), Demonstrativo do Aproveitamento Indevido do Crédito Outorgados de 9% 
e do Crédito de Exportação (fls. 10), Demonstrativo de Créditos Aproveitados como 
‘Outros Créditos’ (fls. 32 a 35), Resumo Geral CFOP (fls. 36 a 45), Resumo CFOPs 
Entradas (fls.46 a 52), Resumo CFOPs Saídas (fls. 53 a 59), Registos Fiscais da 
Apuração do ICMS Operações Próprias (fls. 60 a 73), CD (fls. 74) e Recibo de Entrega de 
Relatórios Digitais (fls. 75), dentre outros documentos. 

 
Intimado em 31.08.15 (fls. 77), o sujeito passivo apresenta 

impugnação (fls. 80 a 83), alegando que na tabela utilizada para calcular o percentual das 
entradas internas sobre o total das entradas do período, faltou incluir as devoluções de 
vendas; no entender da fiscalização deve ser estornado o crédito de 9% e 4% nas 
devoluções, estas sempre tratadas como oriunda de carnes proveniente do abate de gado 
adquirido no mercado interno. 



 

 
Outra distorção é que se comparou nas entradas e nas saídas como 

se fossem iguais, duas mercadorias em diferentes: gado vivo na entrada e carne na saída, 
afirma a impugnante. 

 
No entender da impugnante para corrigir, ou se calcula o valor 

provável de carne nas entradas de gado ou se inclui todas as saídas internas e 
interestaduais para se encontrar o percentual a ser beneficiado nas saídas. Está a defesa 
a elaborar planilha contraditória para contraditar os valores apresentados pela fiscalização. 

 
Ao final, pede a improcedência do auto de infração, considerando 

que as planilhas que serão juntadas provarão que não ocorreu aproveitamento a maior de 
crédito outorgado. 

 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, apreciando 

as razões da defesa, decide pela procedência do auto de infração, consoante a Sentença 
nº 3835/2015 – JULP (fls. 95 a 98). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 102 a 

105), onde reitera as razões formuladas na impugnação, expostas anteriormente. 
 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
Nestes autos, alinho-me aos fundamentos da Sentença n° 3835/2015 

– JULP (fls. 95 a 98), adotando-os no meu voto pela procedência, conforme transcrição a 
seguir: 

 
“A acusação refere-se a cobrança de ICMS em razão da escrituração 

indevida do benefício fiscal de crédito outorgado (art. 11, V, Anexo IX, do RCTE) pelas 
saídas de carnes diversas destinadas a comercialização, decorrentes de operações de 
entradas de carnes ou de gado não adquiridos em operação interna. 

 
No que se refere a benefício fiscal, o art. 39 do Código Tributário 

Estadual (CTE) traz que ‘Entende-se como benefício fiscal o subsídio concedido pelo 
Estado, na forma de renúncia total ou parcial de sua receita decorrente do imposto, 
relacionado com incentivo em futuras operações ou prestações nas atividades por ele 
estimuladas.’ 

 
O art. 41 do CTE elenca os benefícios fiscais, isenção, redução da 

base de cálculo, crédito outorgado, manutenção de crédito e a devolução total ou parcial 
do imposto. No caso em comento, o benefício fiscal CRÉDITO OUTORGADO. 

 
Considerando que o contribuinte do imposto é obrigado ao 

cumprimento das prestações positivas ou negativas estabelecidas na legislação tributária, 
nesse sentido deve obediência ao artigo 86 do RCTE e para usufruir de benefício fiscal 
DEVERÁ ATENDER as CONDICÕES impostas para tal usufruição.  

 
Os benefícios fiscais concedidos pelo Estado de Goiás estão 

disciplinados pelo Anexo IX, do Regulamento do Código Tributário Estadual (RCTE), 



 

anexo este que deverá o sujeito passivo total obediência, considerando que o benefício 
fiscal é um subsídio concedido pelo Estado.  

 
Depreende-se dos autos que no caso em comento cobra-se do 

sujeito passivo o ICMS pelo aproveitamento indevido de crédito outorgado, tendo em vista 
o não cumprimento de condição específica a um determinado tipo de benefício fiscal. 

 
Consta do art. 11, V, Anexo IX, do RCTE que para saída amparada 

com o benefício fiscal do crédito outorgado, o gado tem que ter sido abatido no próprio 
estabelecimento e ‘adquiridos em operação interna com a isenção de que trata o 
inciso CXVI do art. 6° deste Anexo ou criados pelo beneficiário do crédito outorgado 
ou por produtor rural a ele integrado, o equivalente à aplicação de 9% (nove por 
cento) sobre o valor da respectiva base de cálculo.’ 

 
Conforme explana a Autoridade Fiscal (fls. 13), o aproveitamento do 

referido crédito outorgado foi efetuado de maneira irregular ‘visto que apropriaram também 
créditos outorgados sobre saídas referentes a entradas de gado não adquiridos no 
mercado interno.’ Para apuração do valor correto a ser apropriado elaborou demonstrativo 
(fls. 09), no qual discrimina o percentual de entradas internas de gado para abate sobre o 
total das entradas de gado, carnes e derivados. 

 
Em análise ao referido demonstrativo e relatórios constantes da 

mídia CD, verifica-se que a Autoridade Fiscal procedeu ao cálculo do percentual nos 
termos exigidos pelo dispositivo legal do benefício fiscal utilizado, somou-se todas as 
entradas INTERNAS de gado para abate e dividiu-se pelo total das entradas (soma do 
relatório de notas fiscais de entrada interna de gado com o relatório de notas fiscais de 
entradas interestaduais de gado) e assim, chegou-se ao percentual de direito da autuada 
(fls. 09). 

 
No ‘relatório de notas fiscais de entradas interestaduais de gado’, 

consta apenas o CFOP 2.101 – Compra para industrialização ou produção rural. Para o 
cômputo em questão não teria mesmo que serem inseridas as devoluções de vendas, pois 
para se utilizar o benefício deve se ater as condições de aquisição nos termos do 
benefício fiscal utilizado, ou seja, a aquisição de gado em operação interna. 

 
Considerando que no Processo Administrativo Tributário vige o 

princípio da verdade material, deveria a impugnante com seu comparecimento a esta 
instância apresentar as provas que julgasse necessárias para contradizer a acusação 
fiscal, nos termos do art. 19 da Lei n° 16.469/09: 

 
Art. 19. Todos os meios legais são hábeis para provar a verdade dos fatos 
em litígio. 
 
§ 1º Devem ser apresentados juntamente com o documento que formaliza 
o lançamento ou no primeiro comparecimento do sujeito passivo no 
processo, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou de fato 
superveniente e desde que suficientemente demonstrada essa situação: 
 
I - demonstrativos de levantamentos; 
 
II - outros meios de prova. 

 
Diante do exposto, considerando estar presente nos autos todos os 

requisitos e pressupostos necessários para que possa produzir os efeitos que lhe são 



 

próprios, e por não trazer aos autos a impugnante nenhum fato ou argumento para sua 
modificação ou reparo, conclui-se pela sua manutenção.” 

 
Acrescento a observação de que embora a defesa no pedido de fls. 

83, fale “diante da planilha contraditória apresenta”, em momento algum juntou a estes 
autos a referida planilha. Por outro lado, a acusação está devidamente instruída, cujos 
elementos asseguram a constituição do crédito tributário. 

 
Ante o exposto, conheço do recurso, nego-lhe provimento para 

confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões, em 02 de setembro de 2016. 
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Matéria: Não incidência e benefícios fiscais (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01390/16 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Omissão de imposto 
decorrente da escrituração indevida de crédito outorgado. 
Utilização concomitante de créditos outorgados. Procedência. 
 
1. Fica vedada a utilização de mais de um benefício fiscal sobre 
uma mesma operação ou prestação, devendo o contribuinte, no 
caso de operação ou prestação em que for aplicável mais de um 
benefício fiscal, optar por apenas um deles, exceto nas 
hipóteses em que no próprio dispositivo correspondente ao 
benefício fiscal haja disposição em contrário. (RCTE, Anexo IX, 
art. 1°, § 6°);  
 
2. Correto a exclusão de ofício do benefício fiscal menos 
favorável ao contribuinte, tendo este utilizado em suas 
operações dois benefícios fiscais, vedada a utilização 
concomitante de benefícios, declarando-se procedente o auto de 
infração que exige o correspondente imposto omitido. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de julho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Paulo Diniz, 
Mário de Oliveira Andrade, Aldeci de Souza Flor, Rickardo de Souza Santos Mariano e 
Victor Augusto de Faria Morato. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 
efetuou, nos meses de janeiro a maio de 2015, escrituração indevida de valores, a título 
de crédito outorgado, referentes à saídas interestaduais destinadas a comercialização ou 
industrialização, em que fez uso dos benefícios fiscais discriminados nos incisos III e V do 
artigo 11 do Anexo IX do Decreto n° 4.852/97, RCTE/GO, considerado o benefício mais 
favorável ao contribuinte, sendo-lhe imputada a exigência do ICMS omitido no valor de R$ 
1.311.779,48 (um milhão trezentos e onze mil setecentos e setenta e nove reais e 
quarenta e oito centavos), multa e acréscimos legais. 

 
Citados como infringidos o art. 64 da Lei nº 11.651/91, Código 

Tributário Estadual (CTE), c/c o art. 1°, § 6°, do Anexo IX, do Decreto n° 4.852/97, 
Regulamento do CTE (RCTE) e art. 86 deste, proposta a penalidade prevista no art. 71, IV 
"a", da Lei n° 11.651/91 com redação da Lei nº 17917/12. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, 

Detalhamento do Crédito Tributário (fls. 02), Descritivo Complementar da Ocorrência (fls. 
03 a 04), demonstrativos da Auditória Básica do ICMS (fls. 05 a 08), Demonstrativo do 
Aproveitamento de Créditos Outorgados de 4% e 2% (fls. 09 a 14), Registos Fiscais da 
Apuração do ICMS Operações Próprias (fls. 15 a 22 e 35 a 81), Resumo CFOPs Entradas 



 

(fls. 23 a 27), Resumo CFOPs Saídas (fls. 28 a 32), Demonstrativo de Créditos 
Aproveitados como ‘Outros Créditos’ (fls. 33 a 34), Notificação Fiscal (fls. 82), cópia de 
páginas do livro Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrências 
(fls. 86 a 88) e planilha de Créditos Outorgados a Serem Aproveitados elabora da pelo 
contribuinte (fls. 89 a 92), dentre outros documentos. 

 
Intimado em 19.08.2015 (fls. 96), o sujeito passivo apresenta 

impugnação (fls. 99 a 104), pedindo a improcedência do lançamento, alegando que estes 
incentivos não têm vindo acompanhados de uma legislação clara, o que tem gerado 
interpretações diversas tanto pelo Fisco quanto pelos contribuintes. 

 
Afirma que o benefício do art. 11, III, do Anexo IX, do RCTE aplica-se 

a estabelecimentos industriais, como o da impugnante, que se dedica ao ramo de 
frigoríficos, sendo que esta atividade não está entre as vedadas para a aplicação deste 
benefício fiscal. 

 
Assevera que a proibição de sua utilização concomitante com 

operações contempladas com redução de base de cálculo ou concessão de outro crédito 
outorgado foi revogada em 30.07.2008. 

 
Aduz que o benefício previsto no art. 11, V, do Anexo IX do RCTE é 

complementar ao benefício previsto no art. 11, III, do mesmo Anexo IX e mesmo RCTE. 
 
Considera descabida a glosa de 100% dos créditos apropriados a 

título de crédito outorgado de 2%, nos termos do previsto na Instrução Normativa n° 
1192/14-GSF, pois a base de cálculo de ambos os benefícios parte de diferentes 
pressupostos. 

 
Entende que este auto de infração está na dependência do deslinde 

dos Autos de Infração 4 0115020 263 05, 4 0115021 782 37 e 4 0115020 267 20, pedindo 
que o julgamento seja realizado posteriormente ao daqueles. 

 
Junta cópias dos Autos de Infração n°s 4 0115021 782 37 e 4 

0115020 267 20 (fls. 116 e 123), dentre outros documentos. 
 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, apreciando 

as razões da defesa, decide pela procedência do auto de infração, consoante a Sentença 
nº 3832/2015 – JULP (fls. 134 a 138). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 142 a 

147), onde reitera as razões formuladas na impugnação, expostas anteriormente. 
 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
A presente autuação decorreu da utilização concomitante, em 

operações realizadas pelo contribuinte, de dois benefícios fiscais, os previstos nos incisos 
III e V, do art. 11, do Anexo IX, do Regulamento do Código Tributário Estadual (RCTE). 

 



 

Sobre os dispositivos que regulam a matéria, vale destacar que 
apesar de ter sido revogado o item 1 da alínea “B” do inciso III do art. 11 do Anexo IX do 
RCTE pelo art. 2° do Decreto n° 6.796/08, no final de cada dispositivo foi transferido para 
o § 6° do art. 1° do Anexo IX do RCTE, o qual prescreve claramente a vedação da 
utilização concomitante de dois benefícios fiscais. 

 
Art. 1º [...] 

 
§ 6º Fica vedada a utilização de mais de um benefício fiscal sobre uma mesma operação ou 
prestação, devendo o contribuinte, no caso de operação ou prestação em que for aplicável mais de 
um benefício fiscal, optar por apenas um deles, exceto nas hipóteses em que no próprio dispositivo 
correspondente ao benefício fiscal haja disposição em contrário. 

 
Com relação ao pedido para julgamento em conjunto dos processos 

referidos nas folhas 147, formulado pela recorrente, observo que tais processos foram 
pautados em conjunto na mesma sessão de julgamento, não constatada a dependência 
entre eles. 

 
Prosseguindo no voto, alinho-me aos fundamentos da sentença 

singular, adotando-os no meu voto pela procedência, conforme transcrição a seguir: 
 
“A acusação refere-se a cobrança de ICMS em razão da escrituração 

indevida do benefício fiscal de crédito outorgado pelas saídas interestaduais de 
mercadorias destinadas a comercialização e industrialização, pois a autuada não cumpriu 
a condição de optar pelo benefício fiscal que lhe fosse mais favorável, que para o caso em 
comento não ocorreu a expressa previsão autorizativa no próprio benefício fiscal. 

 
No entendimento da defesa, conforme se depreende da sua 

impugnação, ao contrário do que se acusa, teria sim permissão para utilizar os dois 
benefícios fiscais, pois a proibição da concomitância foi revogada em 30.07.08, estava 
contida no art. 11, inciso III, alínea b, item 1 e V, alínea c, item 1, do Anexo IX, do RCTE, 
também, por não estar a sua atividade dentre as vedadas para a aplicabilidade do 
benefício fiscal, nunca ocorreu a proibição de sua utilização concomitante com operações 
isentas. 

 
A lide trata de utilização indevida de benefício fiscal, crédito 

outorgado, no que se refere a benefício fiscal, o art. 39 do Código Tributário Estadual 
(CTE) traz o entendimento do que seria ‘Entende-se como benefício fiscal o subsídio 
concedido pelo Estado, na forma de renúncia total ou parcial de sua receita decorrente do 
imposto, relacionado com incentivo em futuras operações ou prestações nas atividades 
por ele estimuladas.’ 

 
Os benefícios estão elencados no art. 41, do CTE, isenção, redução 

da base de cálculo, crédito outorgado, manutenção de crédito e a devolução total o u 
parcial do imposto. 

 
Acrescenta o art. 42 do mesmo diploma que se equipara a benefício 

fiscal ‘qualquer forma, condição ou denominação, de quaisquer outros incentivos, 
benefícios ou favores, dos quais resulte, direta ou indiretamente, dilação do prazo para 
pagamento do ICMS ou exoneração, dispensa, redução, eliminação, total ou parcial, do 
ônus do imposto devido na respectiva operação ou prestação, mesmo que o cumprimento 
da obrigação vincule-se à realização de operação ou prestação posterior ou, ainda, a 
qualquer outro evento futuro.’ 

 



 

Considerando que o contribuinte do imposto é obrigado ao 
cumprimento das prestações positivas ou negativas estabelecidas na legislação tributária, 
nesse sentido deve obediência ao artigo 86, do RCTE e para usufruir de benefício fiscal 
DEVERÁ ATENDER as CONDICÕES impostas para tal usufruição. 

 
Os benefícios fiscais concedidos pelo Estado de Goiás estão 

disciplinados pelo Anexo IX, do Regulamento do Código Tributário Estadual (RCTE), 
anexo este que deverá o sujeito passivo total obediência, considerando que o benefício 
fiscal é um subsídio concedido pelo estado. O § 6°, do artigo 1° prevê EXPRESSAMENTE 
a VEDAÇÃO da utilização de mais um benefício fiscal e que a exceção deverá estar 
disposta no próprio fiscal: 

 
Art. 1º Os benefícios fiscais, a que se referem os arts. 83 e 84 deste 
regulamento, são disciplinados pelas normas contidas neste anexo. 

 
§ 6º Fica vedada a utilização de mais de um benefício fiscal sobre uma 
mesma operação ou prestação, devendo o contribuinte, no caso de 
operação ou prestação em que for aplicável mais de um benefício fiscal, 
optar por apenas um deles, exceto nas hipóteses em que no próprio 
dispositivo correspondente ao benefício fiscal haja disposição em contrário. 
(Redação acrescida pelo Decreto nº 6.769 - vigência: 01.08.08) 

 
O dispositivo legal transcrito entrou em vigor em 01.08.08, antes do 

momento da ocorrência do fato gerador do imposto cobrado na inicial. Anteriormente a 
esta data, a proibição ou permissão estava contida no próprio benefício fiscal, hoje é uma 
condição imposta a todos contribuintes que pretendem usufruir de benefício fiscal. 

 
Considerando que os benefícios fiscais utilizados pela autuada, 

artigo 11, incisos III e V, Anexo IX, RCTE, não autoriza a utilização cumulativa, deveria 
tem optado pela utilização do que lhe fosse mais benéfico, não sendo assim, corretamente 
a Autoridade Fiscal fez a exclusão de ofício do benefício fiscal do inciso III, pois o do inciso 
V é mais favorável ao sujeito passivo. Para elucidação transcrevo os dois dispositivos: 

 
Art. 11. Constituem créditos outorgados para efeito de compensação com o 
ICMS devido: 

[...] 
III - para os contribuintes industrial e comerciante atacadista, o equivalente 
ao percentual de 2% (dois por cento) e 3% (três por cento), 
respectivamente, na saída interestadual que destine mercadoria para 
comercialização, produção ou industrialização, aplicado sobre o valor da 
correspondente operação, observado o seguinte (Leis nºs  12.462/94, art. 
1º, § 4º, II; e 13.194/97, art. 2º, II, “h”): 

[...] 
V - para o estabelecimento frigorífico ou abatedor, na saída para 
comercialização ou industrialização, de carne fresca, resfriada, congelada, 
salgada, temperada ou salmourada e miúdo comestível resultantes do 
abate ou da industrialização, em seu próprio estabelecimento de asinino, 
bovino, bufalino, eqüino, muar, ovino, caprino, leporídeo e ranídeo 
adquiridos em operação interna com a isenção de que trata o inciso CXVI 
do art. 6° deste Anexo ou criados pelo beneficiário do crédito outorgado ou 
por produtor rural a ele integrado, o equivalente à aplicação de 9% (nove 
por cento) sobre o valor da respectiva base de cálculo, observado o 
seguinte (Lei nº 13.453/99, art. 1º, I, "c", 1): 

[...] 

 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Rcte/RCTE.htm#A83
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/decretos/D_06769.htm
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_12462.htm#l12462a1p4ii
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_12462.htm#l12462a1p4ii
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_13194.htm#A2IIh
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Rcte/Anexos/ANEXO_09_Beneficio_Fiscal.htm#A6
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_13453.htm


 

No que se refere ao argumento apresentado pela impugnante de que 
o presente processo é dependente dos processos 40115020 263 05, 4 0115021 78237 e 4 
0115020 267 20, mister destacar que no presente processo estão presentes todos os 
requisitos constitucionais e os estabelecidos em nossa legislação processual, Lei nº 
16.469/09, necessários ao devido processo legal, nos termos do artigo 5°, LIV, da 
Constituição Federal/88. Assegurado o direito de defesa, em face ao princípio jurídico do 
contraditório, garantido neste, portanto, o amplo direito de defesa. Não verificando nos 
autos nenhum dos motivos elencados no artigo 20, da Lei n° 16.469/09 para decisão 
terminativa. 

 
Não apontou o sujeito passivo o motivo real da dependência deste 

para com aqueles, porém, insta destacar que todos serão objeto de análise por esta 
autoridade julgadora, e assim, em análise aos demais, caso entenda-se necessário serão 
tomadas as mediadas processuais necessárias. 

 
Diante do exposto, considerando estar presente nos autos todos os 

requisitos e pressupostos necessários para que possa produzir os efeitos que lhe são 
próprios, e por não trazer aos autos a impugnante nenhum fato ou argumento para sua 
modificação ou reparo, conclui-se pela sua manutenção.” 

 
Ante o exposto, conheço do recurso, nego-lhe provimento para 

confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões, em 02 de setembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Não incidência e benefícios fiscais (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01400/16 
 
Relatora: Conselheira Nislene Alves Borges 
 

 
EMENTA: Preliminar de nulidade por insegurança na 
determinação da infração. Rejeitada. Decisão unânime. ICMS. 
Incidência do imposto nas transferências de mercadorias 
tributadas pelo ICMS. Decisão não unânime. 
 
I – Rejeita-se a arguição de insegurança na determinação da 
infração, estando a irregularidade fiscal claramente relatada e o 
auto de infração devidamente instruído; 
 
II - Correto o lançamento que exige imposto e consectários 
legais, em operações de transferências de mercadorias 
tributadas quando o sujeito passivo não procede ao destaque 
do imposto no documento fiscal, bem como deixa de lançar o 
ICMS devido em seu livro fiscal de saídas nos lançamentos a 
débito. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 04 de maio de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Nislene Alves 
Borges, João Divino de Brito e Cláudio Henrique de Oliveira. Quanto ao mérito, por 
maioria de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença 
singular que considerou procedente o auto de infração. Foram vencedores os 
Conselheiros Nislene Alves Borges e João Divino de Brito. Vencido o Conselheiro Cláudio 
Henrique de Oliveira que votou pela improcedência do feito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Noticia-se nos autos que houve saída de produtos primários (soja) 
em operação de transferência entre estabelecimentos do mesmo produtor rural, sem 
destaque do ICMS no respectivo documento fiscal que acobertou tais operações e sem 
efetuar o débito correspondente no livro de saídas. Em razão da omissão foi lançado 
deofício o ICMS no valor originário de R$ 6.693,75. 

Como dispositivos infringidos, foram mencionados os arts. 11, 27 e 
64 da lei 11.651/91, c/c os arts. 149, I do decreto 4.852/97. Proposta a aplicação da 
penalidade prevista no art. 71, IV-A do CTE, com a redação da lei 17.519/2011. 

Foram acostados aos autos para comprovar a infração papéis da 
Auditoria Básica do ICMS, cópia da nota fiscal n° 1693, fls. 08, bem como cópias das 
páginas de livros fiscais.  

Intimado, na forma regulamentar, o sujeito passivo apresenta 
impugnação à primeira instância em que alega, em fase preliminar, que o auto é nulo por 
deficiência em sua descrição, em razão de o autuante ter mencionado a tributação inferior 
à prevista em legislação com base na isenção prevista no art. 7º, inciso XXV, alínea “a” do 
Anexo IX do RCTE. E que a referida alínea “a” fora mencionada equivocadamente, já que 



 

a isenção mencionada no documento fiscal, refere-se à alínea “e”. Sustenta, por fim, a 
nulidade do processo por deficiência na descrição da infração; e no mérito, se fundamenta 
na Súmula n° 166 do STJ para contestar a exigência de imposto nas operações de 
transferências entre estabelecimentos de um mesmo sujeito passivo. Alega, ainda, o 
caráter confiscatório da multa aplicada. 

Por meio da peça decisória sentença n° 56/2016-JULP, o julgador 
singular decide pelo afastamento da nulidade alegada, por entender que houve mera 
impropriedade formal quando da troca das alíneas do dispositivo da desoneração de 
imposto mencionadas, visto que independente da alínea citada, não haveria dispositivo 
que acobertasse a desoneração utilizada pelo sujeito passivo como forma de não destacar 
o imposto devido. No mérito, mantém a exigência nos termos propostos pela fiscalização, 
rechaçando os argumentos quanto à não incidência de imposto nas operações de 
transferência, julgando, de consequência pela procedência do lançamento. 

Irresignado com a decisão monocrática, o sujeito passivo interpõe 
recurso voluntário onde reitera na íntegra os argumentos esposados em instância a quo. 

 É esse o relatório. 
 
                                  V O T O  
 

Apreciando a preliminar de nulidade arguida nesta fase processual 
por insegurança na determinação da infração, afirmo que um lançamento seguro se 
reveste de clara descrição do fato; de indicação dos elementos que compuseram a base 
de cálculo do imposto; de descrição das capitulações infracionais e de penalidade. 

Percebe-se que foram cumpridos no presente procedimento fiscal 
todos esses requisitos, tanto que a empresa trouxe clara defesa em todas as fases 
processuais sobre a acusação que lhe fora imputada.  

Reitero o argumento apresentado em primeira instância pelo julgador 
de que se trata de mero impropriedade formal, no momento em que a autoridade fiscal 
lançadora substituiu a alínea “e” do dispositivo referente à isenção em que o sujeito 
passivo se embasa para não destacar o imposto devido, pela alínea “a”, inciso XXV no art. 
7º do Anexo IX do RCTE. Entendo se tratar de mero lapso, o que não tornou obscuro o 
entendimento por parte da defesa. Além do fato de que a menção à referida alínea tratou-
se apenas de mera referência, visto que não há previsão de desoneração para as 
referidas operações e nem para os produtos comercializados pela autuada.  

Além do mais, a lei processual goiana em seu art. 20, § 3º dispõe 
que ‘As incorreções ou omissões do lançamento, inclusive aquelas decorrentes de cálculo 
ou de proposição de penalidade, não acarretam a sua nulidade, quando do processo 
constarem elementos suficientes para determinar com segurança a infração e o infrator.’ 

Portanto, claramente, não estamos diante de um lançamento 
inseguro. Por essas razões, e acompanhada da unanimidade deste colegiado, afasto a 
preliminar de nulidade suscitada pela defesa.   

Quanto ao mérito a defesa não apresenta prova capaz de ilidir a 
acusação fiscal, restringe-se a alegar basicamente a não incidência do imposto em 
operações interestaduais de transferência, com fundamento na conhecida Súmula nº 166 
do STJ. 

Ocorre que embora exista o entendimento de que não incide imposto 
em transferências interestaduais entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, 
propagado pela referida Súmula, tal entendimento não é adotado pelas Unidades da 
Federação pelo fato de estar contra texto expresso de lei. Tanto a Lei Complementar nº 



 

87/96, art. 13, §4º, II, quanto a Lei nº 11.651/91, art. 13, I, estabelecem de forma clara que 
incide o imposto nestas operações. Por outro lado, apesar de seu peso no mundo jurídico, 
referida Súmula não possui efeito vinculante. 

Ademais, a não incidência requerida pela autuada em termos 
práticos não importa em benefício algum, visto que implica em estorno de créditos de 
todas as transferências recebidas.  

Assim, conclui-se que a incidência do imposto em transferências 
interestaduais de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não importa 
em prejuízo algum, visto que de um lado gera débito para o estabelecimento que transfere 
e de outro crédito para o estabelecimento que recebe, permitindo que o crédito seja 
transferido ao contribuinte que efetivamente pratica a operação de saída da mercadoria e 
garantindo assim a aplicação do princípio da não cumulatividade. Interpretação em sentido 
contrário, leva à situação em que o estabelecimento que transfere fica com o crédito da 
aquisição e o estabelecimento que recebe e que dá a efetiva saída de mercadoria sem 
crédito para compensação com o débito da saída, o que importa em verdadeira afronta ao 
princípio da não cumulatividade. 

Posto isso, entendo que por ser contra texto expresso de Lei Federal 
e Estadual, bem como por configurar afronta ao princípio da não cumulatividade a Súmula 
nº166 do STJ não deve ser aplicada ao presente processo. 

Relativamente à alegação de que a multa aplicada teria caráter 
confiscatório, afirmo que teriam o poder para analisar tal alegação aqueles que detém o 
poder para criar ou alterar leis. A este Conselho Administrativo cabe cumprir o que a lei 
determina. Além do fato de constar vedação expressa no artigo 6º, § 4º da lei 16.469/09 
‘Não pode haver decisões que impliquem apreciação ou declaração de 
inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato normativo expedido pela Administração 
Tributária.’  

Deixo, portanto, de me pronunciar quanto a esta arguição da defesa. 
Ante o exposto, afasto a nulidade pretendida pelo sujeito passivo por 

insegurança na determinação da infração e, quanto ao mérito, conheço do recurso 
voluntário, nego-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração.  

 
 

Sala das sessões, em 08 de setembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Não incidência e benefícios fiscais (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01408/16 
 
Autora do Voto Vencedor: Conselheira Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Falta de recolhimento do 
imposto devido na operação de saída de mercadoria.  
 
 
PRELIMINARES 
 
INSEGURANÇA NA DETERMINAÇÃO DA INFRAÇÃO E 
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA.  
 
 
Não há cerceamento ao direito de defesa, pois afastada 
limitação ou obstáculo à parte no tocante à defesa na forma 
legalmente permitida, portanto sem prejuízo em relação ao seu 
objetivo processual. 
 
Igualmente, ocorreu em relação à insegurança na determinação 
da infração, pois foram expostos com precisão os fundamentos 
do lançamento fiscal. 
 
 
 
MÉRITO 
 
É devido o montante do ICMS sobre a operação de venda de 
mercadoria, especialmente quando afastada a aplicação do 
benefício fiscal da isenção. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 12 
de julho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares de nulidade 
da peça básica, arguidas pela autuada, por insegurança na determinação da infração e 
por cerceamento do direito de defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, Valdir Mendonça Alves, Aldeci de 
Souza Flor, Cláudio Henrique de Oliveira, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Talita Pimenta 
Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva 
Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, 
Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Edson 
Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes e Lidilone Polizeli Bento. 
Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso do Contribuinte para o 
Conselho Pleno, negar-lhe provimento para manter a decisão cameral que considerou 
parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 64.076,39 (sessenta 
e quatro mil e setenta e seis reais e trinta e nove centavos). Foram vencedores os 
Conselheiros Heli José da Silva, Aldeci de Souza Flor, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, 
Washington Luis Freire de Oliveira, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Nislene 
Alves Borges, Gilmar Rodrigues de Almeida, Victor Augusto de Faria Morato, Mário de 
Oliveira Andrade, Lidilone Polizeli Bento e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur 
Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros 



 

Rickardo de Souza Santos Mariano, Valdir Mendonça Alves, Cláudio Henrique de Oliveira, 
Talita Pimenta Félix, José Pereira D'abadia, João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo 
Carvalho, Masayuki Missao, Edson Abrão da Silva e Nivaldo José Mendes que votaram 
conhecendo do recurso, dando-lhe parcial provimento para reformar a decisão cameral e 
considerar procedente em parte o auto de infração no valor do ICMS de R$ 1.017,91 (um 
mil e dezessete reais e noventa e um centavos). 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A descrição do fato é de que o sujeito passivo realizou a saída 
de mercadoria sem destacar no documento fiscal o ICMS referente à operação e sem 
efetuar o débito correspondente no livro registro de saídas, no período de 01/01/2011 a 
31/12/2011, por isso exigido o imposto. 

 
Antes de julgamento em Primeira Instância o feito é convertido 

em diligência para revisão, o que foi cumprida, retornando os autos com a exigência de 
ICMS de R$ 64.076,39, fls. 178. 

 
O crédito tributário foi considerado procedente em parte em 

Instância Singular no valor do resultado da revisão, fls. 262, a qual teve a concordância da 
Fazenda Pública e foi confirmada em Segunda Instância, antes rejeitadas, por maioria, as 
preliminares arguidas. 

 
No recurso interposto nesta oportunidade o recorrente reafirma 

as preliminares de insegurança na determinação da infração por vício de motivação, pois 
não teve pleno conhecimento do fato e do embasamento jurídico que amparou a 
autuação, faltando o dispositivo legal de suporte do fato descrito na peça básica. Essa 
sustentação leva ao cerceamento ao direito de defesa. Ademais a preliminar se dá 
também pela ausência de levantamento fiscal, ou seja, não foi juntada a relação das notas 
fiscais de venda de mercadoria destinada ao contribuinte sediado no Estado de Goiás. 

 
Quanto ao mérito, reafirma a isenção do ICMS sobre produto 

relacionado nas notas fiscais, como ocorreu com F3 CONC POLIL ACIDO K 3.5 P/HD 5LT 
e aqueles relacionados no anexo do documento 4. Mais adiante em aditamento de recurso 
que seja reconhecida a isenção para a operação com o produto Renova Fill, Renova Lift e 
Remake na condição de substituto temporário de pele (biológica/sintética) (por cm²), 
apresentando documentação a respeito. 

 
 

 
V O T O 

 
 
A matéria alegada pelo recorrente no tocante às preliminares de 

insegurança na determinação da infração e cerceamento ao direito de defesa, analisadas 
em conjunto, não encontra sustentação diante da análise dos fundamentos da autuação e 
documentos anexos, haja vista a profundidade, largueza e pertinência com que manejou o 
recurso, afastando, assim, qualquer prejuízo processual. 

 
O cerceamento ao direito de defesa ocorre quando há limitação 

ou obstáculo que impede a parte de se defender da forma legalmente permitida, 
causando-lhe prejuízo em relação ao seu objetivo processual. 

 



 

Enquanto a insegurança na determinação da infração seria o 
caso de exposição com imprecisão os fundamentos do lançamento fiscal. 

 
Aplica-se ao caso o disposto no art. 20, § 3º, da Lei 16.469/09, 
 

Art. 20. São nulos os atos praticados: 

................... 

§ 3º As incorreções ou omissões do lançamento, inclusive 
aquelas decorrentes de cálculo ou de proposição de 
penalidade, não acarretam a sua nulidade, quando do processo 
constarem elementos suficientes para determinar com 
segurança a infração e o infrator. 
 
E aqui, toma-se, ainda, com devida vênia, por fundamentação o 

que se tem no V. Acórdão Cameral, fls. 292/293, de lavra do Ilustre Relator Victor Augusto 
de Faria Morato, dada a precisão com que abordou a matéria no sentido de sua rejeição, 
aplicando o § 2º do art. 38 da Lei 16.469/09. 

 
No tocante ao mérito, em última análise, o que carece de 

decisão diz respeito ao produto Rennova, observando que a diligência determinada 
anteriormente resolveu a questão em relação a todos os produtos frente ao benefício da 
isenção, inclusive quanto ao F3, fls. 179 a 182.  

 
Muito bem, na tabela NBM do IPI no código 9021.90.99 são 

classificadas as seguintes mercadorias: “instrumentos e aparelhos de óptica, fotografia ou 
cinematografia, medida, controle ou de precisão; instrumentos e aparelhos médico-
cirúrgicos; suas partes e acessórios – Artigos e aparelhos ortopédicos, incluídas as cintas 
e fundas médico/cirúrgicas e as muletas; talas, goteiras e outros artigos e aparelhos de 
fraturas; artigos e aparelhos de prótese; aparelhos para facilitar a audição dos surdos e 
outros aparelhos para compensar deficiências ou enfermidades, que se destinam a ser 
transportados à mão ou sobre as pessoas ou a ser implantados no organismo – Outros – 
Partes e acessórios – Outros.” 

 
A nossa legislação em redação dada pelo art. 7º, inciso XXXII, 

do Anexo IX do Decreto 4.852/97, quis a isenção nos seguintes termos: 

 

Art. 7º São isentos de ICMS, observado o § 1º quanto ao término de 
vigência do benefício: 
 
....... 
 

XXXII - a operação com equipamentos e insumos destinados à 
prestação de serviços de saúde, relacionados com os respectivos 
códigos da NBM/SH no Apêndice IX deste anexo, desde que 
contemplados com isenção ou alíquota reduzida a zero dos Impostos 
de Importação ou sobre Produtos Industrializados, ficando mantido o 
crédito (Convênios ICMS 1/99); 

 
E, no Apêndice IX, item 186 do referido decreto, assim 

discrimina o produto: 
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186 9021.90.99 Substituto temporário de pele (biológica/sintética) 
(por cm2) 

 
Além desse produto, no mesmo anexo, foram discriminados na 

mesma NBM mais três outros, itens (187,188 e 189), para efeito da isenção, de acordo 
com o Convênio ICMS 1/99), sobre os quais não há referência por parte do recorrente. 

 
Vejamos as discriminações dos produtos nas notas fiscais, os 

quais o recorrente pretende sejam considerados como inseridos no contexto da isenção 
acima: 

 
RENNOVA FIL SER 1 ML (FLS. 194); 
 
RENNOVA LIFT SER 1 ML (FLS. 206; 
 
Pela manifestação da ANVISA e até por entendimento desta 

Casa não há dúvida de que os referidos produtos são destinados à prestação de serviços 
de saúde e contemplados com alíquota reduzida a zero do IPI. 

 
Contudo, há de ressaltar que a Administração Tributária quis 

conceder a isenção para o produto substituto temporário de pele (biológica/sintética) (por 
cm²), o que por certo não inclui aquele na forma líquida (ml). 

 
Extrai pelo Parecer 92/2014 – GOT da Superintendência da 

Receita da Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás que, sob qualquer aspecto, sempre 
prevalece a descrição do produto na forma adotada no anexo, não alcançando nada além 
disso. 

 
É acertado o teor do referido parecer diante do teor do art. 111, 

inciso II, do Código Tributário Nacional que exige interpretação literal da legislação 
tributária quando disponha sobre outorga de isenção. 

 
Não se desconhece a evolução científica em relação ao insumo 

destinado ao serviço de saúde, conquanto, carece para efeito de benefício, buscar o 
reconhecimento da Administração Tributária para efeito aplicação do possível benefício 
fiscal. 

 
Assim delineado, o lançamento se firma pela aplicação do 

disposto no inciso I do art. 11 da Lei 11.651/91: 
 

Art. 11. O imposto incide sobre: 

I - operações relativas à circulação de mercadorias; 

 

Ante o exposto, conheço do recurso voluntário, nego-lhe 
provimento, para considerar procedente em parte o crédito tributário no valor de R$ 
64.076,39, confirmando o acórdão cameral por seus próprios jurídicos fundamentos, e por 
esses ora agregados, antes rejeitando as preliminares de insegurança na determinação da 
infração e cerceamento ao direito de defesa. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 13 de setembro de 2016. 
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Matéria: Não incidência e benefícios fiscais (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01409/16 
 
Autora do Voto Vencedor: Conselheira Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Falta de recolhimento do 
imposto devido na operação de saída de mercadoria.  
 
 
PRELIMINARES 
 
INSEGURANÇA NA DETERMINAÇÃO DA INFRAÇÃO E 
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA.  
 
 
Não há cerceamento ao direito de defesa, pois afastada 
limitação ou obstáculo à parte no tocante à defesa na forma 
legalmente permitida, portanto sem prejuízo em relação ao seu 
objetivo processual. 
 
Igualmente, ocorreu em relação à insegurança na determinação 
da infração, pois foram expostos com precisão os fundamentos 
do lançamento fiscal. 
 
 
 
MÉRITO 
 
É devido o montante do ICMS sobre a operação de venda de 
mercadoria, especialmente quando afastada a aplicação do 
benefício fiscal da isenção. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 12 
de julho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares de nulidade 
da peça básica, arguidas pela autuada, por insegurança na determinação da infração e 
por cerceamento do direito de defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, Valdir Mendonça Alves, Aldeci de 
Souza Flor, Cláudio Henrique de Oliveira, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Talita Pimenta 
Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva 
Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, 
Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Edson 
Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes e Lidilone Polizeli Bento. 
Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso do Contribuinte para o 
Conselho Pleno, negar-lhe provimento para manter a decisão cameral que considerou 
parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 86.451,43 (oitenta e 
seis mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e quarenta e três centavos). Foram 
vencedores os Conselheiros Heli José da Silva, Aldeci de Souza Flor, Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira, Washington Luis Freire de Oliveira, Marlene Maria da Silva Ruguê 
Bernardes, Nislene Alves Borges, Gilmar Rodrigues de Almeida, Victor Augusto de Faria 
Morato, Mário de Oliveira Andrade, Lidilone Polizeli Bento e o Sr. Presidente, Conselheiro 
José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos os 



 

Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, Valdir Mendonça Alves, Cláudio 
Henrique de Oliveira, Talita Pimenta Félix, José Pereira D'abadia, João Divino de Brito, 
Nivaldo Carvelo Carvalho, Masayuki Missao, Edson Abrão da Silva e Nivaldo José 
Mendes que votaram conhecendo do recurso, dando-lhe parcial provimento para reformar 
a decisão cameral e considerar procedente em parte o auto de infração no valor do ICMS 
de R$ 2.286,77 (dois mil, duzentos e oitenta e seis reais e setenta e sete centavos). 
 

R E L A T Ó R I O 
 

 
A descrição do fato é de que o sujeito passivo realizou a saída 

de mercadoria sem destacar no documento fiscal o ICMS referente à operação e sem 
efetuar o débito correspondente no livro registro de saídas, correspondendo a uma 
tributação final inferior à prevista na legislação, no período de 01/01/12 a 31/07/2012, por 
isso exigido o imposto. 

 
Antes de julgamento em Primeira Instância o feito é convertido 

em diligência para revisão, o que foi cumprida, retornando os autos com a exigência de 
ICMS de R$ 86.451,43, fls. 260. 

 
O crédito tributário foi considerado procedente em parte em 

Instância Singular no valor do resultado da revisão, fls. 392, a qual teve a concordância da 
Fazenda Pública e foi confirmada em Segunda Instância, antes rejeitadas, por maioria, as 
preliminares arguidas. 

 
No recurso interposto nesta oportunidade o recorrente reafirma 

as preliminares de insegurança na determinação da infração por vício de motivação, pois 
não teve pleno conhecimento do fato e do embasamento jurídico que amparou a 
autuação, faltando o dispositivo legal de suporte do fato descrito na peça básica. Essa 
sustentação leva ao cerceamento ao direito de defesa. Ademais a preliminar se dá 
também pela ausência de levantamento fiscal, ou seja, não foi juntada a relação das notas 
fiscais de venda de mercadoria destinada ao contribuinte sediado no Estado de Goiás. 

 
Quanto ao mérito, reafirma a isenção do ICMS sobre produto 

relacionado nas notas fiscais, como ocorreu com F3 CONC POLIL ACIDO K 3.5 P/HD 5LT 
e aqueles relacionados no anexo do documento 4. Mais adiante em aditamento de recurso 
que seja reconhecida a isenção para a operação com o produto Renova Fill, Renova Lift e 
Remake na condição de substituto temporário de pela (biológica/sintética) (por cm²), 
apresentando documentação a respeito. 

 
 

 
V O T O 

 
 
A matéria alegada pelo recorrente no tocante às preliminares de 

insegurança na determinação da infração e cerceamento ao direito de defesa, analisadas 
em conjunto, não encontra sustentação diante da análise dos fundamentos da autuação e 
documentos anexos, haja vista a profundidade, largueza e pertinência com que manejou o 
recurso, afastando, assim, qualquer prejuízo processual. 

 



 

O cerceamento ao direito de defesa ocorre quando há limitação 
ou obstáculo que impede a parte de se defender da forma legalmente permitida, 
causando-lhe prejuízo em relação ao seu objetivo processual. 

 
Enquanto a insegurança na determinação da infração seria o 

caso de exposição com imprecisão os fundamentos do lançamento fiscal. 
 
Aplica-se ao caso o disposto no art. 20, § 3º, da Lei 16.469/09, 
 

Art. 20. São nulos os atos praticados: 

................... 

§ 3º As incorreções ou omissões do lançamento, inclusive 
aquelas decorrentes de cálculo ou de proposição de 
penalidade, não acarretam a sua nulidade, quando do processo 
constarem elementos suficientes para determinar com 
segurança a infração e o infrator. 
 
E aqui, toma-se, ainda, com devida vênia, por fundamentação o 

que se tem no V. Acórdão Cameral, fls. 404/410, de lavra do Ilustre Relator Victor Augusto 
de Faria Morato, dada a precisão com que abordou a matéria no sentido de sua rejeição, 
aplicando o § 2º do art. 38 da Lei 16.469/09. 

 
No tocante ao mérito, em última análise, o que carece de 

decisão diz respeito ao produto Rennova, observando que a diligência determinada 
anteriormente resolveu a questão em relação a todos os produtos frente ao benefício da 
isenção, inclusive quanto ao F3, fls. 249/250.  

 
Muito bem, na tabela NBM do IPI no código 9021.90.99 são 

classificadas as seguintes mercadorias: “instrumentos e aparelhos de óptica, fotografia ou 
cinematografia, medida, controle ou de precisão; instrumentos e aparelhos médico-
cirúrgicos; suas partes e acessórios – Artigos e aparelhos ortopédicos, incluídas as cintas 
e fundas médico/cirúrgicas e as muletas; talas, goteiras e outros artigos e aparelhos de 
fraturas; artigos e aparelhos de prótese; aparelhos para facilitar a audição dos surdos e 
outros aparelhos para compensar deficiências ou enfermidades, que se destinam a ser 
transportados à mão ou sobre as pessoas ou a ser implantados no organismo – Outros – 
Partes e acessórios – Outros.” 

 
A nossa legislação em redação dada pelo art. 7º, inciso XXXII, 

do Anexo IX do Decreto 4.852/97, quis a isenção nos seguintes termos: 

 

Art. 7º São isentos de ICMS, observado o § 1º quanto ao término de 
vigência do benefício: 
 
....... 
 

XXXII - a operação com equipamentos e insumos destinados à 
prestação de serviços de saúde, relacionados com os respectivos 
códigos da NBM/SH no Apêndice IX deste anexo, desde que 
contemplados com isenção ou alíquota reduzida a zero dos Impostos 
de Importação ou sobre Produtos Industrializados, ficando mantido o 
crédito (Convênios ICMS 1/99); 
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E, no Apêndice IX, item 186 do referido decreto, assim 
discrimina o produto: 

 

186 9021.90.99 Substituto temporário de pele (biológica/sintética) 
(por cm2) 

 
Além desse produto, no mesmo anexo, foram discriminados na 

mesma NBM mais três outros, itens (187,188 e 189), para efeito da isenção, de acordo 
com o Convênio ICMS 1/99), sobre os quais não há referência por parte do recorrente. 

 
Vejamos as discriminações dos produtos nas notas fiscais, os 

quais o recorrente pretende sejam considerados como inseridos no contexto da isenção 
acima: 

 
RENNOVA FIL SER 1 ML; 
 
RENNOVA LIFT SER 1 ML; 
 
Pela manifestação da ANVISA e até por entendimento desta 

Casa não há dúvida de que os referidos produtos são destinados à prestação de serviços 
de saúde e contemplados com alíquota reduzida a zero do IPI. 

 
Contudo, há de ressaltar que a Administração Tributária quis 

conceder a isenção para o produto substituto temporário de pele (biológica/sintética) (por 
cm²), o que por certo não inclui aquele na forma líquida (ml). 

 
Extrai pelo Parecer 92/2014 – GOT da Superintendência da 

Receita da Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás que, sob qualquer aspecto, sempre 
prevalece a descrição do produto na forma adotada no anexo, não alcançando nada além 
disso. 

 
É acertado o teor do referido parecer diante do teor do art. 111, 

inciso II, do Código Tributário Nacional que exige interpretação literal da legislação 
tributária quando disponha sobre outorga de isenção. 

 
Não se desconhece a evolução científica em relação ao insumo 

destinado ao serviço de saúde, conquanto, carece para efeito de benefício, buscar o 
reconhecimento da Administração Tributária para efeito aplicação do possível benefício 
fiscal. 

 
Assim delineado, o lançamento se firma pela aplicação do 

disposto no inciso I do art. 11 da Lei 11.651/91: 
 

Art. 11. O imposto incide sobre: 

I - operações relativas à circulação de mercadorias; 

 

Ante o exposto, conheço do recurso voluntário, nego-lhe 
provimento, para considerar procedente em parte o crédito tributário no valor de R$ 
86.451,43, confirmando o acórdão cameral por seus próprios jurídicos fundamentos, e por 
esses ora agregados, antes rejeitando as preliminares de insegurança na determinação da 
infração e cerceamento ao direito de defesa. 

 



 

 
Sala das sessões plenárias, em 13 de setembro de 2016. 
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Matéria: Não incidência e benefícios fiscais (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01415/16 
 
Relatora: Conselheira Talita Pimenta Félix 
 

 
EMENTA: ICMS-MERCADORIA. BENEFÍCIO FISCAL. USO 
INDEVIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DESTINATÁRIO 
INCERTO.  
A ausência de comprovação, pela contribuinte, de que o 
destinatário da mercadoria se adequa ao determinado pela 
legislação, impedida encontra-se de utilizar o benefício fiscal.   
 
DISPOSIÇÃO LEGAL. INFRAÇÃO. PENALIDADE.  
 
Conforme art. 44, inciso I, § 1º da Lei n. 9.430/1996 c/ redação da 
Lei 11.488/2007, dobra-se o valor da multa quando verificadas as 
práticas/omissões contidas nos arts. 71, 72, 73 da Lei 4.502/64.  
 
ANO-CALENDÁRIO: 2009 (maio a dezembro) e 2010 (todo o 
exercício. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 30 de janeiro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade do auto de infração, por cerceamento do direito de defesa, arguida 
pela autuada. Participaram do julgamento os Conselheiros Talita Pimenta Félix, José Luiz 
Rosa, Eduardo Romano Gonçalves Stival, Álvaro Falanque e David Fernandes de 
Carvalho. Quanto ao méiro, também, por votação unânime, conhecer do recurso, negar-
lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Talita Pimenta Félix, José Luiz 
Rosa, Eduardo Romano Gonçalves Stival, Álvaro Falanque e David Fernandes de 
Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

1 Fundamentação do Lançamento Tributário  

O AIIM (auto de infração e imposição de multa) versa sobre a 
cobrança de ICMS, juntamente com as penalidades e acréscimos legais, em razão do 
sujeito passivo se utilizado indevidamente de benefício fiscal, o qual não abrangia a 
atividade por este exercida, qual seja a comercialização de enxovais para cama mesa e 
banho.  

O lançamento tributário registra como infringidos os artigos 18, §§ 20 
e 20-A da Lei Complementar 123/06 c/c art. 14, I, Resolução CGSN nº. 51/08, donde lhe 
foi imposta a penalidade prescrita no art. 44, I, 1º da Lei 9.430/1996, com redação da Lei 
11488/2007.    

O processo foi instruído com os seguintes documentos: Anexo 
Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário (fls. 03/05), ao Demonstrativo Contábil 



 

da Ação Fiscal de Auditoria (fls. 07/09 e 51/137), e os Extratos do Simples Nacional (fls. 
10/50).   

2 Notificação do Lançamento   

O AIIM foi lavrado em 02/06/2011, sendo o sujeito passivo 
devidamente intimado, via AR, em 08/06/2011, conforme fls. 139.  

3 Da Impugnação   

O sujeito passivo, após intimado, apresentou Impugnação (fls. 
142/146), alegando, em síntese:  

(i) A existência de bis in idem, considerando que estariam inclusas no 
AIIM vendas promovidas sem a utilização do benefício fiscal.  

(ii) A compreensão equivocada sobre o termo “roupa” que teria sido 
interpretado de forma a não abranger as peças destinadas à cama, mesa e banho.  

(iii) Que não havia formas para a comprovação da regularidade das 
operações mediante o Sistema da Base de Dados da Recita Federal, o qual fora alterado 
em 2010, excluindo o campo de informações sobre deduções de benefícios usufruídos por 
pessoas jurídicas participantes do SIMPLES Nacional.   

Requer, ao final, a improcedência do Auto de Infração.  

4 Da Sentença 3536/2011 – JULP  

O julgador de primeira instância decidiu pela improcedência da 
Impugnação apresentada elencando que as operações albergadas pelo benefício fiscal 
seriam apenas as de saídas destinadas à comercialização e industrialização, nos termo do 
inciso CXXII do art. 6º, do Anexo IX, do RCTE (fls. 159/160).   

Desta forma, afirmou que não foi possível a visualização de nenhum 
argumento capaz de ilidir o disposto no presente AIIM, pelo que reafirma sua procedência.  

5 Da Intimação da Sentença 3536/2011 – JULP  

Fora, o sujeito passivo intimado do teor da decisão de primeiro grau, 
via A.R., em 16/11/11 (fls. 161/162), para que, querendo, apresentasse Recurso 
Voluntário.  

6 Do Recurso Voluntário  

A contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fls. 165/169), aduzindo 
os mesmo pontos apontados na impugnação, sem mais acréscimos.  

É como relato.  

 

VOTO 



 

 

1. Preliminarmente – Da Tempestividade e da Capacidade 
Postulatória  

Tendo em vista que o sujeito passivo fora intimado da decisão de 
primeiro grau em 12/05/15, e recurso voluntário apresentado em 22/11/2011, tempestiva é 
a manifestação do sujeito passivo, nos termos do art. 34, II, “b”, da Lei 16.469/09.  

Ressalte-se, ainda, a verificação da capacidade postulatória no 
presente caso, considerando que, de acordo com o art. 11 doa Lei 16.468/09, o sujeito 
passivo poderá postular em causa própria ou representado por advogado, sendo aquele o 
caso dos autos, conforme se depreende das fls. 146.  

2. Do Mérito   

Fora a recorrente autuada, em razão do uso indevido de benefício 
fiscal, segundo o entendimento da fiscalização, conforme se depreende do AIIM de fls. 02.  

Pois bem, considerando os argumentos trazidos pela recorrente e as 
provas carreadas pelo fisco, é possível vislumbrar que estes não guardam relação de 
congruência, tendo em vista que a defesa se restringe a argumentar sobre fatos não 
relevantes para a descaracterização da referida infração.  

Desta forma, depreende-se dos autos, que o cerne da questão se 
restringe ao fato de saber se as operações realizadas pelo sujeito passivo podem se 
enquadrar no disposto pelo art. 6º, CXXII, do anexo IX do RCTE/GO, que segue, com 
redação do Decreto nº 6.899, com vigência de 01/05/09 a 18/05/2011:  

CXXII - a operação que destine produto de fabricação própria à 
comercialização ou industrialização, realizada por empresa optante pelo 
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições 
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples 
Nacional -, aplicando-se, o benefício, inclusive:   

a) ao vestuário cuja industrialização tenha sido efetuada por terceiro situado 
no Estado de Goiás por encomenda do industrial fabricante;   

b) à operação realizada por estabelecimento atacadista pertencente à 
empresa fabricante de vestuário. (Sem grifos no original)  

Podemos observar que para o gozo do benefício fiscal, faz-se 
necessário esta que se enquadre, enquanto fabricante, no regime do SIMPLES Nacional, 
bem como que a operação se destine à comercialização ou industrialização, considerando 
que a finalidade do questionado benefício é a estimulação da cadeia produtiva, e não a 
venda à consumidor final.  

Assim, para que se beneficie, a contribuinte, ela deverá comprovar a 
destinação de cada mercadoria, com a devida especificação do destinatário do produto, a 
fim de que encontrem-se preenchidos os requisitos necessários para a fruição deste.  

Deste modo, não foi possível visualizar em momento algum, qualquer 
documento que demonstrasse a especificação do destinatário da mercadoria, sendo o 
mais próximo disso, a indicação do estado de destino desta, sem todavia, especificar 



 

sobre a natureza da empresa destinatária, pelo que compreendo correta a autuação 
realizada pela fiscalização.  

Há de se citar, ainda, o argumento da contribuinte de que existem 
vendas inclusas no auto de infração, as quais foram promovidas sem o gozo do benefício 
fiscal, o qual não merece atenção, tendo em vista se tratar de mera alegação, uma vez 
que não apontou de forma clara e específica qualquer incongruência entre valores ou 
documentos, ônus este, que lhe incumbia, conforme redação do art. 373 do CPC:  

“Art. 373.  O ônus da prova incumbe:  

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;  

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 
direito do autor”. (Sem grifos no original)  

Assim, apresentados os levantamentos pela Fiscalização, daquilo 
que entende como correto, isto é, cumprido o ônus de carrear aos autos provas da 
suposta infração, é, então, dever do contribuinte ilidir tais afirmações, a fim de que seja 
eximido do pagamento que entendi indevido. Neste sentido, não demonstradas as provas 
necessárias, as alegações da contribuinte se reduziram à “palavras proferidas ao vento”.  

Sem maiores delongas, considerando o viés meramente fático da 
análise compreendo pela procedência do AIIM, o qual claramente observou a legislação 
competente.  

3. CONCLUSÃO  

Ante o exposto, diante das circunstâncias e da fundamentação ora 
esposada, conheço da Impugnação apresentada para julgar procedente presente o AIIM.   

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 13 de setembro de 2016. 
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Matéria: Não incidência e benefícios fiscais (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01416/16 
 
Relatora: Conselheira Talita Pimenta Félix 
 

 
EMENTA: ICMS-MERCADORIAS. BENEFÍCIO FISCAL. 
UTILIZAÇÃO INDEVIDA. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA.  
 
Quando existente débito inscrito em dívida ativa, impedido esta 
o contribuinte de valer-se de benefício fiscal. Valendo-se do 
benefício fiscal, pendente débito tributário, devida será a glosa 
promovida pela fiscalização.  
 
EXCESSO DE LANÇAMENTO.   
 
Não há que se falar em utilização indevida de benefício fiscal 
quando o período em referência não abarcar o tempo da 
inscrição do débito em dívida ativa.  
 
RETROATIVIDADE. MULTA. BENEFÍCA AO CONTRIBUINTE.  
 
Devida é a retroatividade da legislação tributária quando dispor 
sobre penalidade mais benéfica ao contribuinte. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 17 de julho de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Talita Pimenta 
Félix, Márcio Nogueira Pedra, João Divino de Brito e Antônio Martins da Silva. Quanto ao 
mérito, por unanimidade de votos, conhecer do recurso, dar-lhe parcial provimento para 
reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto de 
infração no valor do ICMS de R$3.722.618,25 (três milhões, setecentos e vinte e dois mil, 
seiscentos e dezoito reais e vinte e cinco centavos). Participaram do julgamento os 
Conselheiros Talita Pimenta Félix, Márcio Nogueira Pedra, João Divino de Brito e Antônio 
Martins da Silva. Nos termos do caput do art. 25 do Regimento Interno do CAT, o 
julgamento foi realizado com ausência de um representante do Fisco, para compor a 
Câmara. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

1 Fundamentação do Lançamento Tributário  

O AIIM (auto de infração e imposição de multa) versa sobre cobrança 
de ICMS, multa e acréscimos legais em razão de aproveitamento irregular de benefícios 
fiscais, isso porque a escrituração de valores a título de crédito outorgado de 5% e a 
redução da base de cálculo das saídas internas no patamar de 10% foi considerado 
aproveitamento irregular do PROTEGE pois o contribuinte possuía débito tributário inscrito 
em dívida ativa desde 30/11/2011.  



 

Imputou-se infringência ao art. 58, § 3º, inciso II do CTE/GO GO (Lei 
n. 11.651/1991) c/c art. 1º, § 1º, § 1º, II, art. 8º, VIII e art. 11, XXXVI do anexo IX do RCTE 
(Decreto 4.852/97) e art. 86 do RCTE, donde lhe foi imposta penalidade prescrita no art. 
71, IV, 'a' do CTE/GO, com a redação conferida pela Lei 14.634 (140% do valor do 
imposto).  

2 Impugnação ao Auto de Infração  

Intimado, o contribuinte apresenta impugnação (fls. 41/46), alegando:  

Preliminarmente:  

(i) a existência de preliminar de insegurança na determinação da 
infração, sob a alegativa de que o lançamento se fundamenta em dispositivos gerais que 
não possuem relação direta com os fatos.  

E, no Mérito:  

(i) a inexistência de débito em aberto, pois em 28/04/2011 valendo-se 
do RECUPERAR, quitou a totalidade do auto de infração nº 4011001778525, no valor de 
R$ 2.234,08 (fls. 47/48), assim, houve a extinção do crédito tributário nos termos do art. 
156, I do CTN;  

(ii) que a inclusão em dívida ativa deu-se exclusivamente em 
decorrência de flagrante erro no sistema da SEFAZ;  

(iii) ser irrazoável e desproporcional que em decorrência de um 
débito de R$ 8.813,01, a impugnante esteja sendo demandada a pagar um crédito 
tributário de R$ 15.856.378,53.  

Afirma que a multa imputada, no valor de 140% é desproporcional e 
possui caráter confiscatório. Requer ao final, a improcedência do auto de infração.  

3 Diligência  

Os autos foram encaminhados à Gerência de Processo do CAT para 
que o titular informe se realmente houve a quitação auto de infração nº 4011001778525 
(fls. 60).  

Em resposta, a GEPRO assevera que o DARE anexado à fl. 47 
corresponde a 57,80% do total do débito, inexistindo pagamento integral, que só ocorreu 
em 08/06/2012 (fls. 61).  

Manifestando-se sobre a diligência (fls. 88/94) o sujeito passivo 
afirma que o DARE foi gerado no sítio da SEFAZ, assim, entende que houve o pagamento 
da integralidade do crédito tributário oriundo do auto de infração acima exposto.  

4 Sentença  

O julgador singular manteve o auto de infração, afastando a 
preliminar de nulidade e em relação ao mérito manteve o auto de infração pois o 
contribuinte possuía débitos inscritos em dívida ativa, impedindo-o de usufruir dos 
benefícios fiscais. (fls. 99/103)  



 

5 Recurso voluntário  

Intimado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fls. 108/115), 
aduzindo:  

Preliminarmente:  

(i) afirma que a inconsistência supra ocasionaria nulidade do auto de 
infração, em decorrência da insegurança na determinação do lançamento (ofensa ao art. 
20 da Lei nº 16.646/09);  

E, no Mérito:  

(i) inexistência de débito em aberto (pagamento realizado por meio 
do DARE de fl. 47) fato que autorizaria a utilização dos benefícios fiscais;  

(ii) Excesso no lançamento, pois este tomou como base o período 
compreendido entre 01/12/2011 a 31/08/2012, enquanto que a suposta inadimplência 
ocorreu em período inferior, ou seja, entre 31/11/2011 a 08/06/2012. Portanto deve ser 
considerado improcedente o auto de infração a partir de 08/06/2012;  

(iii) Desproporcionalidade no valor do auto de infração, que foi 
lavrado em decorrência de multa de oito mil reais.  

Requer a procedência do Recurso e improcedência do AIIM.  

6 Resolução 106/2014  

A Terceira Câmara requereu fosse providenciada diligência junto à 
Gerência de Tributação e Regimes Especiais para que o titular tome as seguintes 
providências:  

a) manifeste-se sobre o correto período de abrangência do AIIM, 
tendo em vista que, em princípio, os períodos são divergentes em relação ao lapso de 
tempo que o sujeito passivo permaneceu com o débito inscrito em dívida ativa.  

b) informe se houve notificação do autuado, a data da suspensão do 
TARE e juntada de cópia do TARE.  

7 Resposta à Resolução 106/2014  

Em resposta, a gerência Especial de Auditoria informou que de fato a 
quitação integral dos débitos tributários do recorrente ocorreu em 08/06/2012, portanto, o 
período correto da autuação corresponde a 01/12/2011 a 08/06/2012. Fazendo o 
recálculo, o valor do tributo corresponde a R$ 3.722.618,25, além da multa no valor de R$ 
5.211.665,54.  

Após, houve nova manifestação do contribuinte/recorrente (fls. 
216/226) repetindo os argumentos anteriormente apresentados.  

Tocante ao item 'b' da Resolução, não se há falar em suspensão do 
TARE, eis que a no presente caso o contribuinte infringiu o art. 1º, § 1º, II do Anexo IX do 
RCTE.  



 

É como relato.  

 

VOTO 

 

1. PRELIMINARMENTE  

1.1  Da Tempestividade   

Tendo em vista que o sujeito passivo fora regularmente intimado e 
apresentou defesa no prazo legal, tempestiva, é a manifestação do sujeito passivo, nos 
termos do art. 34, II, “e”, item 1 da Lei 16.469/09.  

1.2  Da Insegurança na Determinação da Infração  

Em relação à alegada preliminar de insegurança na determinação da 
infração arguida pelo contribuinte, tenho que razão não o assiste pelo que passo a 
explicar.  

A infração descrita no lançamento tributário (fls. 02) é bem clara: 
“impedimento para usufruir dos benefícios fiscais em decorrência de débito tributário 
inscrito em dívida ativa”.  

Todavia, é possível visualizar que dispositivos legais tidos como 
violados  foram corretamente descritos no auto de infração, considerando que se 
subsumem perfeitamente à descrição fática da infração.  

 Pelo exposto, não se há falar em insegurança na determinação da 
infração pelas razões apontadas.  

2.  DO MÉRITO  

2.1  Suposta inexistência de débito em aberto  

No Recurso Voluntário o contribuinte argumenta a inexistência de 
débito em aberto.   

Nada obstante, sua alegação vai de encontro com a prova dos autos, 
considerando a DARE juntada pelo recorrente à fl. 47 e seu respectivo comprovante de 
pagamento à fl. 48, que representava apenas 57,80% do valor do débito tributário.  

Visualiza-se que o restante apenas foi pago em 08/06/2012, 
conforme informação da Gerência Especial de Auditoria. Assim, entre 01/12/2011 a 
08/06/2012, de fato, o recorrente estava com débito tributário inscrito em dívida ativa, 
razão pela qual encontrava-se impedido de utilizar-se dos benefícios fiscais.  

2.2  Excesso de lançamento   

Nesse tópico, o recurso do contribuinte merece parcial acolhimento, 
pelo que passo a explicar.  



 

 O auto de infração glosou a utilização de benefício fiscal entre 
01/12/2011 a 01/08/2012. Todavia a inscrição em dívida ativa cessou com a extinção do 
crédito tributário, por meio do pagamento realizado em 08/06/2012.  

Assim, deve-se dar parcial provimento ao recurso para decretar 
improcedente o AIIM entre 09/06/2012 a 01/08/2012 com a consequentemente correção 
do montante devido, que passa a ser R$ 3.722.618,25 (três milhões, setecentos e vinte e 
dois mil, seiscentos e dezoito e vinte e cinco centavos).  

2.3  Desproporcionalidade do valor da multa   

Não merece acolhido o argumento quanto à desproporcionalidade do 
valor do auto de infração, haja vista se tratar o referido montante de expressa previsão 
legal, não sendo o presente juízo, o órgão competente para a aferir possíveis legalidades 
e/ou inconstitucionalidades, conforme as razões abaixo elencadas.  

Note-se a redação do art. 2º, II do Código de Defesa do Contribuinte 
(Lei Complementar 104/13):  

Art. 2º São objetivos deste Código:  

II - proteger o contribuinte contra o exercício abusivo do poder de fiscalizar, 
de lançar e de cobrar tributo e/ou multa, que deverão ser prévia e 
integralmente instituídos por lei.  

É função da Fazenda Pública Estadual e, por conseguinte, de todos 
os seus servidores zelar pela proteção ao contribuinte, inclusive sobre o lançamento e 
cobrança de penalidades, as quais deverão respeitar a legislação vigente.  

Ressalte-se ainda, que segundo o dispositivo citado, a proteção 
ocorrerá tanto em se tratando de abuso relativo à obrigação principal, quanto ao 
descumprimento de dever instrumental e às penalidades, que porventura não encontrem 
amparo legal.  

Desta forma, considerando que a os respectivos institutos 
respeitaram o procedimento legislativo competente com a devida atenção a todas as 
peculiaridades atinentes ao regramento do tema, não pode o servidor, assim 
compreendido como aquele que encontra-se investido na função administrativa, agir de 
forma contrária, haja vista estar ele adstrito ao princípio da legalidade estrita.  

Do mesmo modo encontra-se este juízo administrativo à mercê da 
expressa previsão legal para a solução da lide, com as devidas ressalvas, razão que atua 
no presente caso a fim de confirmá-la, conforme art. 1°, § 4° da lei 11.198 e art. 16, § 4° 
da Lei 16.469/09, os quais possuem a mesma redação, que segue:  

§ 4º Não pode haver decisões que impliquem apreciação ou declaração de 
inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato normativo expedido pela 
Administração Tributária.  

Diante do exposto, passo adiante sem a análise do presente 
questionamento.  

2.4  Redução do valor da multa  



 

Há algumas hipóteses nas quais a lei tributária pode retroagir, as 
quais estão dispostas no art. 106 do CTN, que segue:  

Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:  

I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a 
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;  

II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:  

a) quando deixe de defini-lo como infração;  

b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou 
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em 
falta de pagamento de tributo;  

c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente 
ao tempo da sua prática. (grifou-se)  

Quando do lançamento tributário, a multa prevista no art. 71, IV, 'a' 
do CTE/GO era no patamar de 140% (cento e quarenta por cento) do valor do imposto, 
consoante redação dada pela Lei Estadual nº 14.634/03.  

Todavia, o referido dispositivo legal foi reformado pela Lei Estadual 
nº 17.917/12, que reduziu a multa para 100% (cem por cento) do valor do imposto, em 
razão da escrituração indevida de valores a título de crédito do imposto.  

Portanto, ex officio promovo essa redução.  

3. CONCLUSÃO  

Isso posto, julgo parcialmente procedente o Recurso Voluntário, 
considerando o auto de infração no valor de R$ 3.722.618,25 e reduzindo a multa aplicada 
de 140% para 100%.  

É como voto.  

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 13 de setembro de 2016. 
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Matéria: Não incidência e benefícios fiscais (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01442/16 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade da peça básica, 
arguidas pela autuada, por insegurança na determinação da 
infração e por cerceamento ao direito de defesa. Rejeitadas. 
Decisão unânime. Processual. Preliminar de exclusão do sujeito 
passivo solidário, arguida pela autuada. Acolhida. Decisão não 
unânime. ICMS. Utilização indevida de benefício fiscal. Sujeito 
passivo optante pelo Simples Nacional. Procedimento fiscal 
revisto. Confirma a decisão singular e ratifica a parcial 
procedência do auto de infração. Decisão não unânime. 
 
1. As questões prejudiciais ou terminativas do processo, 
arguidas pela parte que se sentir prejudicada, fora do alcance do 
art. 20 da Lei nº 16.469/2009, não têm pertinência para serem 
acolhidas pelas autoridades julgadoras; 
 
2. A ausência de comprovação segura de que o sócio e sujeito 
passivo solidário da lide teve interesse comum na situação 
constitutiva do fato gerador do imposto, ou tenha concorrido 
para a prática de infração à letra da lei tributária vigente na data 
da ocorrência do fato gerador descrito na peça basilar, com o 
suporte do art. 45 da Lei nº 11.651/91 e nas reiteradas sentenças 
do STJ, motiva a exclusão do polo passivo solidário da lide;  
 
3. A decisão proferida pela Primeira Instância se confirma no 
julgamento proferido na Câmara Julgadora do Conselho 
Administrativo Tributário, quando o sujeito passivo deixar de 
instruir a peça defensória com contraprovas substanciais e com 
poderes para modificar o constituído pela parte de direito. 
Portanto, o auto de infração é declarado procedente em parte 
nesta fase de decisão cameral do procedimento administrativo 
tributário. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 05 de agosto de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por 
insegurança na determinação da infração e a segunda, por cerceamento do direito de 
defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, Lidilone 
Polizeli Bento e Nivaldo José Mendes. E, por maioria de votos, acolher a preliminar de 
exclusão dos solidários da lide, arguida pelo sujeito passivo.  Foram vencedores os 
Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho e Nivaldo José Mendes. Vencido o Conselheiro 
Lidilone Polizeli Bento. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, 
negar-lhe provimento para manter a sentença singular  que considerou parcialmente 
procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 344.357,43 (trezentos e quarenta e 
quatro mil, trezentos e cinqüenta e sete reais e quarenta e três centavos). Foram 
vencedores os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho e Lidilone Polizeli Bento. Vencido o 
Conselheiro Nivaldo José Mendes, que votou pela improcedência do lançamento. 



 

 
R E L A T Ó R I O 

 
No auto de infração os auditores fiscais descrevem a ocorrência do 

fato gerador da obrigação tributária com a redação que transcrevo: 
 
Omitiu o recolhimento do ICMS na importância de R$ 564.162,14 

(quinhentos e sessenta e quatro mil, cento e sessenta e dois reais e quatorze centavos), 
no período de 01/10/2009 a 31/12/2012, em virtude de ter sido enquadrada no Simples 
Nacional e de ter utilizado indevidamente os benefícios fiscais e da sistemática de 
apuração de tributo do regime diferenciado do Simples Nacional, quando de fato deveria 
se sujeitar às normas gerais de tributação, conforme detalham os documentos e as 
planilhas anexas. Em consequência, o autuado deve pagar o ICMS omitido, junto com a 
penalidade e demais acréscimos legais.  

 
Observação: Seguem em Termo Descritivo Complementar da Ocorrência, maiores 
esclarecimentos sobre os fatos que determinaram a presente autuação. 
 

A autoridade lançadora identifica a infração de acordo com os arts. 
56, inciso I e 64 da Lei nº 11.651/91, c/c os arts. 29 e 32 da Lei Complementar nº 
123/2006 e art. 76 da Resolução CGSN n° 94/2011. Em seguida propõe a penalidade 
prescrita no art. 71, inciso III, alínea "a" do CTE. 

 
De acordo com o estabelecido no art. 45, inciso XII do CTE, os 

sócios da pessoa jurídica foram identificados para o polo passivo solidário da lide, 
conforme acentuam os documentos de fls. 09 e 10. 

 
O auto de infração acha-se instruído com os documentos: Anexos 

Estruturados – Detalhamento do Crédito Tributário, fls. 03 a 05, Descritivo Complementar 
da Ocorrência, fls. 06 a 08, e Identificação do Sujeito Passivo Coobrigado, fls. 09 a 10; 
Contrato Social, fls. 11 a 20; Pedido de Apensamento, fl. 21; Registro de Utilização de 
Documentos Fiscais e Termos de Ocorrências-Termo de Ocorrências, fl. 21–A; Relação 
das Notas Fiscais Recebidas pela Empresa no período fiscalização, fls. 22 a 32; Relação 
dos Débitos de Ofício nas Saídas Realizadas no ECF (MFD fornecida pela empresa), fls. 
33 a 44; CD-R MÍDIA, fl. 45; Identificação do Contribuinte, fl. 46; Notificação Fiscal, fl. 47 a 
49; Declaração, fl. 50; Consulta Optantes, fl. 51; Notas Fiscais de Saídas que Apresentam 
Produtos Nos Quais Não Foram Feitos Débitos do Imposto, fls. 52 a 100; Cópia do 
Processo nº 201100004060654, que trata da Exclusão de Empresas do Simples Nacional, 
fls. 101 a 125, cópia do Processo nº 201100004020159-Manifestação Ouvidoria 
Fazendária n° 2841110355-5, fls. 126 a 236; cópia do Processo nº 201200004021790, fls. 
237 a 266; Notas Fiscais e demais documentos, fls. 267 a 362; cópias das Notas de 
Entradas Emitidas em Formulário Contínuo, bem como dos Conhecimentos de 
Transportes Escriturados nos Livros de Entradas, fls. 363 a 1.935; e Cópias Livros de 
Entradas e Saídas – Período: outubro de 2009 a julho de 2013, fls. 1.936 a 2.540. 

 
Os Sujeitos foram intimados, fls. 2.541 a 2.546, a pagar quantia 

exigida ou apresentar impugnação.  
 
Os sujeitos: passivo e solidários, em peça única, impugnam o 

lançamento do crédito tributário, fls. 2.549 a 2.572, alegam que a autuação não merece 
prosperar pois, o auditor, houve por bem, aplicar as alíquotas de 17% e 12 %, conforme 
exposto na nota explicativa que segue o auto de infração e também não foram concedidos 
quaisquer benefícios fiscais condicionados sobre as saídas efetuadas pela empresa, vez 



 

que, para a fruição dos benefícios fiscais, necessários se faz observar o implemento das 
condições previstas no art. 1º do Anexo IX do Decreto n°4.852/97 – RCTE, o que não 
ocorreu.  

 
Afirma que a única condição imposta pela legislação tributária é a 

inexistência de crédito tributário inscrito em dívida ativa, condição que a impugnante tem, 
pois ela pagou regularmente os impostos devidos à época.  

 
Assevera que a multa tem caráter confiscatório, pois supera o valor 

principal do tributo, sendo o valor do tributo de R$ 564.162,14 e a multa proposta soma o 
valor de R$ 1.393.854,04. Utiliza a jurisprudências de cortes superiores para auxílio da 
sua tese defensória. Fundamenta sobre a inexistência de administração pelo sócio da 
peticionária em outra sociedade a razão da exclusão e consequente caracterização de 
grupo empresarial, porém, não se coaduna com a razoabilidade, sendo certo que o sócio 
da peticionária, tida como administrador de outras sociedades, não age como tal proposito 
em nenhuma outra, que não sua própria. O impugnante afirma que a pessoa indicada 
como responsável solidário da suposta dívida apurada contra a empresa, sob a simples 
alegação de que é sócio/procurador da empresa. Com isso, o impugnante não pode ser 
responsável pelo presente lançamento fiscal, apenas a empresa. Usa novamente 
jurisprudências para enfatizar a sua peça de defesa. 

 
Ao final, requer que seja julgado improcedente o auto de infração.  
 
A instrução do contraditório se fez com os documentos de fls. 2.573 a 

2.588.  
 
O julgador de Primeira Instância converte o julgamento em diligência, 

Despacho n°896/2015 – JULP, fl. 2.590, o julgador singular converte o julgamento em 
diligência, encaminha os autos à Delegacia Regional de Fiscalização de Anápolis para que 
seu ilustre titular determine que os autores fiscais da auditoria possam verificar a 
duplicidade de lançamentos com relação as notificações de lançamentos de n°s: 
2089342000074, 2089342300035, 2089342200081 e 2089342100028 todos referentes a 
comparativos de EFD/SARE de períodos diversos entre 2012 e 2013, visto a exclusão da 
empresa do Simples Nacional, a partir de 01/10/2009.  

 
Considerando que todos os autos já foram convertidos em diligência, 

vejo ser prudente que as demais questões apresentadas pela defesa dos diferentes 
processos, possam, também, ser analisadas, em respeito ao contraditório e ampla defesa. 

 
Em seguida, depois de cumprida as determinações acima e antes da 

devolução do processo para o julgamento nessa instância, os sujeitos passivos deverão 
ser cientificados do resultado dessa revisão fiscal.  

 
Após os exames diligenciais, fls. 2.591 e 2.592, os autores do 

lançamento inicial concluíram: 
 
Após a apuração de ofício sobre as operações realizadas pelo 

contribuinte, consideramos os débitos por saídas e os créditos por entradas passiveis de 
aproveitamento e chegamos ao resultado do imposto normal a recolher, no valor de 
R$749.504,18, o qual se encontra detalhado mensalmente nos autos n° 4011400508025 e 
4011400510356.  

 



 

Afirmam não terem considerado, para efeitos de cálculo do imposto 
omitido, os valores do ICMS Simples Nacional, recolhidos pelo contribuinte, no período 
fiscalizado, pois os valores devem ser compensados quando a empresa for excluída 
retroativamente do Simples Nacional.  

Assim, caso a compensação das quantias recolhidas pela empresa a 
título de ICMS Simples Nacional com aquelas apuradas de oficio pela fiscalização, seja 
também de entendimento de V. Sa., os valores constantes no "Anexo Estruturado – 
Detalhamento do Crédito Tributário" dos autos de infração devem ser alterados de forma a 
espelhar os valores e os meses de referência apontados na planilha ora encaminhada. 
Deste modo, o valor do tributo exigido no auto de infração n° 4 0114005 080 25 deve 
passar de R$ 564.162,14 para R$ 344.357,43 enquanto que o do auto n° 4 0114005 103 
56 deve ser alterado de R$ 185.342,04 para R$ 125.208,02”, fl. 2.592.  

 
Anexa documentos de fls. 2593 a 2.608. 
 
As folhas 2.649 foi numerada com falha. Por isso, houve a correção e 

esta passou a ser 2.609 com seguimento para as demais, conforme registro efetivado na 
contracapa deste processo. 

 
 Os sujeitos passivos foram intimados, fls. 2.610 a 2.614, para 

contraditar o resultado da diligência supramencionada e não se manifestaram.  
 
O Julgador Singular, fls. 2.616 a 2.626, após rejeitar os 

questionamentos preliminares, decide o mérito com a declaração da procedência parcial 
do auto de infração no valor de R$ 344.357,43, apurado nos períodos e valores apontados 
no detalhamento de fls. 2.593/2.594.  

 
A Representação Fazendária, fl. 2.627, apõe o seu ciente e acorda 

com a decisão proferida pela Primeira Instância. 
 
Os sujeitos passivo e solidários foram intimados, fls. 2.628 a 2.636, 

para pagar quantia exigida ou apresentar Recurso Voluntário.  
 
O autuado e os sujeitos passivos Coobrigados, e, de igual forma 

utilizada na impugnação, recorrem da decisão proferida pelo julgador de Primeira 
Instância, fls. 2.638 a 2.661, ratificam a tese impugnatória, inclusive o questionamento 
preliminar.  

 
Ao final, requerem que seja julgado improcedente o presente auto de 

infração.  
 
É o Relatório. 
 

V O T O 
 
Rejeito as preliminares da nulidade da peça básica, arguidas pela 

autuada, por insegurança na determinação de infração e por cerceamento ao direito de 
defesa, com o entendimento de que as autoridades lançadoras agiram de acordo com as 
normas processuais, instruíram corretamente o seu trabalho e, no momento do 
cumprimento da sua tarefa funcional, nenhum outro incidente de nulidade foi apontado no 
curso do trabalho de auditagem. Considero que o resultado apresentado para a instrução 
do lançamento de ofício está correto, os dados numéricos foram catalogados dos 
documentos e das escriturações fiscais efetivadas pelo próprio contribuinte, foi elaborado 



 

de acordo com as regras procedimentais vigentes, de forma que o julgamento do mérito 
da autuação tem seguimento normal para a decisão da tese contida no recurso 
apresentado pelo autuado. 

 
Diante destas evidências, as preliminares de nulidade da peça 

básica, arguidas pela autuada, por insegurança na determinação da infração e por 
cerceamento ao direito de defesa, por votação não unânime, foram rejeitadas. 

 
Outrossim, acolho a preliminar de exclusão dos sujeitos passivos 

solidários da lide, sócios da pessoa jurídica de direito privado, com o objetivo de confirmar 
o meu posicionamento quanto a esse questionamento, vez que o tenho externado em 
processos semelhantes e de acordo com a unanimidade de votos da representação 
classista, da qual faço parte, cuja razão exponho a seguir: 

  
Mantenho o entendimento proferido em processos semelhantes, nos 

quais, com o suporte nas sentenças transitadas em julgado no Superior Tribunal de 
Justiça-STJ e na legislação específica, direcionei meu voto pela exclusão das pessoas 
indicadas para responderem solidariamente pelo crédito tributário lançado de ofício, pela 
sua simples condição de sócio da pessoa jurídica. 

 
Entendo que a indicação de qualquer pessoa, em especial, de 

qualquer dos sócios da pessoa jurídica, para responder pelo crédito fazendário, deve vir 
acompanhada da comprovação de que ele tenha agido com excesso de poderes ou de 
forma fraudulenta ou prejudicial à sociedade, ou, ainda, ao arrepio da lei comercial, 
conforme sentencia o Superior Tribunal de Justiça. 

 
Na ordem sentenciada, vejo que o entendimento dominante no 

Superior Tribunal de Justiça é que “o não-recolhimento do tributo, por si só, não constitui 
infração à lei suficiente a ensejar a responsabilidade solidária dos sócios, ainda que 
exerçam gerência, sendo necessário provar que agiram os mesmos dolosamente, com 
fraude ou excesso de poderes.” (REsp 898168/SP, Recurso Especial 2006/0238668-1, 
julgado em 21/02/2008 e publicado no DJ 05/03/2008 p.1).  

 
Por isso, me curvo à esta sentença com a convicção de que os bens 

do sócio de uma pessoa jurídica comercial não respondem, em caráter solidário, por 
dívidas fiscais assumidas pela sociedade. A responsabilidade tributária imposta a sócio-
gerente, administrador, diretor ou equivalente só se caracteriza quando há dissolução 
irregular da sociedade ou se comprovar a prática de infração à lei pelo dirigente, e não 
apenas quando ele simplesmente exercia a gerência da empresa na época da ocorrência 
do fato gerador. 

 
Ademais, o simples inadimplemento não caracteriza infração legal e 

ante a inexistência de prova de que a gestão se fez com excesso de poderes, ou infração 
de contrato social ou estatutos, não há falar-se em responsabilidade tributária do sócio a 
esse título ou a título de infração legal.  

 
Com esta jurisprudência, faço este voto com o julgamento firmado 

nesta Casa em processos que discutem esta questão e cuja razão do acolhimento da 
preliminar de exclusão do sócio solidário da lide se conserva de acordo com o meu 
convencimento, que foi manifestado em outros julgados semelhantes.  

 
Outrossim, para suporte deste voto, aduzo que não prosperam suas 

indicações para o polo passivo, pois eles não causaram prejuízos a este Estado e nem 



 

concorreram para a prática do ato fiscal ilícito e causador do lançamento tributário ora em 
discussão. Noto, ainda, que o artigo 45 do Código Tributário Estadual não abriga a 
indicação de qualquer dos sócios para responder pelo crédito tributário constituído por 
meio do lançamento de ofício, o que motiva as suas exclusões da relação processual, 
conforme arguição contida na defesa. 

 
Vencida esta primeira parte da decisão, dirijo-me ao mérito com a 

fundamentação que exponho: 
 
O julgador singular antes de se pronunciar, converteu o julgamento 

em diligência e, no momento da revisão, foi observado o seguimento procedimental do 
trabalho de auditagem inicial, o qual resultou a apuração de uma diferença a menor da 
exigida na peça basilar, procedimento que as partes não se manifestaram, conforme 
sinalizam as notificações e o Termo de Encaminhamento, documentos de fls. 2.209 a 
2.615.  

 
Estes esclarecimentos corroboraram para eu concluir que a revisão 

beneficiou o autuado e, para maior confirmação, transcrevo o pronunciamento de fl. 2.592: 
 
“Assim, caso a compensação das quantias recolhidas pela empresa 

a título de ICMS Simples Nacional com aquelas apuradas de ofício pela fiscalização, seja 
também do entendimento de V.Sa., os valores constantes no “Anexo Estruturado – 
Detalhamento do Crédito Tributário” dos autos de infração devem ser alterados de forma a 
espelhar os valores e os meses de referência apontados na planilha ora encaminhada. 
Deste modo, o valor do tributo exigido no auto de infração nº 4 0114005 080 25 deve 
passar de R$ 564.162,14 para R$ 344.357,43 enquanto que o do auto de infração nº 
40114005 103 56, deve ser alterado de R$ 185.342,04 para R$ 125.208,82.” 

 
Sob a orientação da autoridade fiscal revisora, o julgador de Primeira 

Instância, fl. 2.626, decidiu: 
 
“Então, diante das provas juntadas, em razão dos fatos e 

fundamentos jurídicos, conheço da Impugnação, dou-lhe parcial provimento, para, em 
preliminar, não acolher nenhuma nulidade, assim como, rejeitar todas as questões 
incidentais e, no mérito, decidir pela PROCEDÊNCIA EM PARTE da pretensão inicial do 
fisco, pelo novo valor do ICMS originário de R$ 344.357,43, nos períodos e valores, 
apontados no detalhamento às folhas 68/69, em nome de todos os autuados, em cálculo 
do setor competente, o que garantirá certeza e liquidez a este valor do crédito tributário.” 

 
Diante da conclusão do trabalho de revisão fiscal e do 

convencimento de voto do julgador singular, considerando que a peça recursal ratificou a 
tese impugnatória e, ainda, se manteve silenciosa após a conclusão do trabalho 
diligencial, mantenho o julgamento proferido pela Primeira Instância. 

  
Em face ao exposto e ao votar esta questão, por unanimidade de 

votos, decido rejeitar as preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, 
sendo a primeira, por insegurança na determinação da infração e a segunda, por 
cerceamento do direito de defesa. Por maioria de votos, acolho a preliminar de exclusão 
dos sujeitos passivos solidários da lide, arguida pelo sujeito passivo. Quanto ao mérito, por 
maioria de votos, conheço do recurso, nego-lhe provimento para manter a sentença 
singular que considerou parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de 
R$ 344.357,43 (trezentos e quarenta e quatro mil, trezentos e cinquenta e sete reais e 
quarenta e três centavos).  



 

 
 
 

Sala das sessões, em 12 de setembro de 2016. 
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Matéria: Não incidência e benefícios fiscais (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01450/16 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: Preliminares de nulidade da peça básica, arguidas 
pelas partes de direito, por insegurança na determinação da 
infração e por cerceamento ao direito de defesa. Rejeitadas. 
Decisão unânime. Processual. Preliminar de exclusão da 
sujeição passiva solidária, arguida pela autuada. Acolhida. 
Decisão não unânime. ICMS. Utilização indevida de benefício 
fiscal. Sujeito passivo optante pelo Simples Nacional. 
Procedimento fiscal revisto. Confirma a decisão singular e 
ratifica a declaração da procedência do auto de infração. 
Decisão não unânime. 
 
1. As questões prejudiciais ou terminativas do processo, 
arguidas pela parte que se sentir prejudicada, fora do alcance do 
art. 20 da Lei nº 16.469/2009, não têm pertinência para serem 
acolhidas pelas autoridades julgadoras; 
 
2. A ausência de comprovação segura de que o sócio e sujeito 
passivo solidário da lide tiveram interesse comum na situação 
constitutiva do fato gerador do imposto, ou tenham concorrido 
para a prática de infração à letra da lei tributária vigente na data 
da ocorrência do fato gerador descrito na peça basilar, com o 
suporte do art. 45 da Lei nº 11.651/91 e nas reiteradas sentenças 
do STJ, motivam a exclusão dos solidários da lide;  
 
3. A decisão proferida pela Primeira Instância se confirma no 
julgamento proferido na Câmara Julgadora do Conselho 
Administrativo Tributário, quando o sujeito passivo deixar de 
instruir a peça defensória com contraprovas substanciais e com 
poderes para modificar o constituído pela parte de direito. 
Portanto, o auto de infração é declarado procedente nesta fase 
de decisão cameral do procedimento administrativo tributário. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 12 de agosto de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por 
insegurança na determinação da infração e a segunda, por cerceamento do direito de 
defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, Lidilone 
Polizeli Bento e Nivaldo José Mendes. Por maioria de votos, acolher a preliminar de 
exclusão da lide dos solidários  Maria Aparecida Lage de Souza e Ântonio Valentino de 
Souza , arguida pelos mesmos. Foram vencedores os Conselheiros Nivaldo Carvelo 
Carvalho e Nivaldo José Mendes. Vencido o Conselheiro Lidilone Polizeli Bento, que votou 
mantendo os solidários na lide. Quanto ao mérito, por maioria de votos,  conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Nivaldo Carvelo 
Carvalho e Lidilone Polizeli Bento. Vencido o Conselheiro Nivaldo José Mendes, que votou 
pela improcedência do lançamento. 



 

 
R E L A T Ó R I O 

 
O auto de infração registra a ocorrência do fato gerador da obrigação 

tributária principal com a seguinte descrição: 
 
O sujeito passivo omitiu o recolhimento do ICMS na importância de 

R$ 93.456,83, no período de 01/01/2012 a 31/07/2012, por ter sido enquadrado e utilizado 
indevidamente dos benefícios e da sistemática de apuração de tributos do regime 
diferenciado do Simples Nacional, quando de fato deveria se sujeitar às normas gerais de 
tributação, conforme detalham os documentos e as planilhas anexas. Em consequência, o 
autuado deve recolher a diferença do imposto devido, junto com a penalidade e demais 
acréscimos legais. 

 
“OBSERVAÇÕES: Seguem em Termo Descritivo Complementar da Ocorrência, maiores 
esclarecimentos sobre os fatos que determinaram a presente autuação.” 

 
A instrução do lançamento tributário se fez com os documentos: 

Anexos Estruturados – Descritivo do Crédito Tributário, Descritivo Complementar da 
Ocorrência e Identificação do Sujeito Passivo Coobrigado, fls. 03 a 07; Contrato Social da 
Empresa e suas alterações, fls. 08 a 27; Requerimento do Empresário, fl. 28; Procuração-
frente e verso, fls. 29 a 30; Notificação Fiscal-frente e verso, fls. 31 e 32; Exposição dos 
Auditores Fiscais com solicitação de exclusão das sete empresas integrantes do grupo 
Nobre em virtude das irregularidades narradas no presente relatório fiscal, fls.33 a 51; 
cópia do processo nº 201100004048125, fls. 52 a 93; Histórico de Pagamentos, fls. 94 a 
104; Relação das Notas Fiscais Recebidas pela Empresa no período fiscalizado, fls. 105 a 
114; Relação das Notas Fiscais Emitidas pela Empresa no período fiscalizado, fls. 115 a 
137; Envelope com CD, fl. 138; cópias de Notas Fiscais de Saídas e suas Chaves de 
Acesso, fls. 139 a 211; cópias das folhas dos Livros Registros de Entrada e de Saída de 
Mercadorias, fls. 212 a 300; e cópias da Procuração de documento de identificação do 
Profissional Contábil, fls.301 e 302.   

 
Após as notificações de fls. 303 a 308, o sujeito passivo e os polos 

passivos solidários, em peça única, impugnam o lançamento do crédito tributário, fls. 311 
a 331, onde argumentam que os Auditores Fiscais deixaram de considerar o benefício 
fiscal da redução da base de cálculo prevista no art. 8º, inciso VIII do Decreto nº 4.852/97-
RCTE, afirmam que a empresa tem direito de utilizar do benefício fiscal, pois ela não 
possui débito tributário inscrito em dívida ativa, conforme condicionantes previstas no art. 
1º do Anexo IX do RCTE. Transcrevem jurisprudência contida em acórdãos e, com o 
suporte do art. 20, inciso IV da Lei nº 16.469/2009, requerem a nulidade da peça básica, 
por insegurança na determinação da infração. 

 
Contestam a exclusão da empresa do Simples Nacional e firmados 

no art. 150, inciso IV da Constituição Federal, evidencia o caráter confiscatório da 
penalidade aplicada e, baseados nesta tese, requerem o cancelamento do auto de 
infração. 

 
Com a invocação do art. 135 do Código Tributário Nacional, arguem 

a ilegitimidade da indicação dos sócios da pessoa jurídica para responderem 
solidariamente pelo crédito lançado de ofício. 

 
Por fim, requerem a improcedência do auto de infração. 
 



 

O julgador de Primeira Instância, fls. 343 e 344, converte o 
julgamento em diligência para que seja avaliada a possibilidade de refazer o trabalho de 
auditagem conforme define a legislação tributária em vigor. 

 
A revisão foi atendia por um dos auditores fiscais que lavraram o 

auto de infração, cujo resultado, inserido às fls. 345 e 346, agravou o valor exigido na peça 
inicial deste feito porque não foi considerado o montante do imposto recolhido na forma 
diferenciada no período da opção pelo Simples Nacional. 

 
Do resultado revisional, as partes autuadas foram notificadas e não 

retornaram ao processo, fato atestado no documento de fl. 355 dos autos. 
 
No despacho de fl. 358, o julgador singular emite consideração sobre 

o lançamento que exige o ICMS referente ao período autuado com a lavratura do auto de 
infração nº 4 0113021 053 09, do dia 04/06/2013, apensado a este, encaminha “os autos à 
Delegacia Regional de Fiscalização de Anápolis para subsidiar a solicitação da diligência 
contida no despacho nº 902/2015-JULP”.    

 
A revisão se fez por dos auditores fiscais, fls. 359 e 360, que, após 

os esclarecimentos, conclui “chegamos ao resultado do imposto normal a recolher, no 
montante total de R$ 93.456,83, o qual se encontra pormenorizado mensalmente em 
“Anexo Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário” do mencionado auto”. 

 
Desse resultado, as partes foram notificadas e não retornaram ao 

feito.  
 
O julgador singular, fls. 369 a 373, após rejeitar o questionamento 

preliminar e a exclusão dos polos passivos solidários da lide, decide o mérito com a 
declaração da procedência do auto de infração. 

 
Depois das notificações legais, o autuado e a polaridade passiva 

solidária recorrem da decisão proferida pela Primeira Instância, fls. 384 a 407, conserva a 
tese impugnatória e requerem, ao final, o acolhimento das preliminares de nulidade da 
peça básica, por insegurança na determinação da infração e por cerceamento ao direito 
de defesa, exclusão dos sujeitos passivos solidários da lide e, no mérito, requerem a 
improcedência do auto de infração. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Rejeito as preliminares da nulidade da peça básica, arguidas pela 

autuada, por insegurança na determinação de infração e por cerceamento ao direito de 
defesa, com o entendimento de que as autoridades lançadoras agiram de acordo com as 
normas processuais, instruíram corretamente o seu trabalho e, no momento do 
cumprimento da sua tarefa funcional, nenhum outro incidente de nulidade foi apontado no 
curso do trabalho de auditagem. Considero que o resultado apresentado para a instrução 
do lançamento de ofício está correto, os dados numéricos foram catalogados dos 
documentos e das escriturações fiscais efetivadas pelo próprio contribuinte, foi elaborado 
de acordo com as regras procedimentais vigentes, de forma que o julgamento do mérito 
da autuação tem seguimento normal para a decisão da tese contida no recurso 
apresentado pelo autuado. 

 



 

Diante destas evidências, as preliminares de nulidade da peça 
básica, arguidas pela autuada, por insegurança na determinação da infração e por 
cerceamento ao direito de defesa, por votação não unânime, foram rejeitadas. 

 
Outrossim, acolho a preliminar de exclusão dos sujeitos passivos 

solidários da lide, sócios da pessoa jurídica de direito privado, com o objetivo de confirmar 
o meu posicionamento quanto a esse questionamento, vez que o tenho externado em 
processos semelhantes e de acordo com a unanimidade de votos da representação 
classista, da qual faço parte, cuja razão exponho a seguir: 

  
Mantenho o entendimento proferido em processos semelhantes, nos 

quais, com o suporte nas sentenças transitadas em julgado no Superior Tribunal de 
Justiça-STJ e na legislação específica, direcionei meu voto pela exclusão das pessoas 
indicadas para responderem solidariamente pelo crédito tributário lançado de ofício, pela 
sua simples condição de sócio da pessoa jurídica. 

 
Entendo que a indicação de qualquer pessoa, em especial, de 

qualquer dos sócios da pessoa jurídica, para responder pelo crédito fazendário, deve vir 
acompanhada da comprovação de que ele tenha agido com excesso de poderes ou de 
forma fraudulenta ou prejudicial à sociedade, ou, ainda, ao arrepio da lei comercial, 
conforme sentencia o Superior Tribunal de Justiça. 

 
Na ordem sentenciada, vejo que o entendimento dominante no 

Superior Tribunal de Justiça é que “o não-recolhimento do tributo, por si só, não constitui 
infração à lei suficiente a ensejar a responsabilidade solidária dos sócios, ainda que 
exerçam gerência, sendo necessário provar que agiram os mesmos dolosamente, com 
fraude ou excesso de poderes.” (REsp 898168/SP, Recurso Especial 2006/0238668-1, 
julgado em 21/02/2008 e publicado no DJ 05/03/2008 p.1).  

 
Por isso, me curvo à esta sentença com a convicção de que os bens 

do sócio de uma pessoa jurídica comercial não respondem, em caráter solidário, por 
dívidas fiscais assumidas pela sociedade. A responsabilidade tributária imposta a sócio-
gerente, administrador, diretor ou equivalente só se caracteriza quando há dissolução 
irregular da sociedade ou se comprovar a prática de infração à lei pelo dirigente, e não 
apenas quando ele simplesmente exercia a gerência da empresa na época da ocorrência 
do fato gerador. 

 
Ademais, o simples inadimplemento não caracteriza infração legal e 

ante a inexistência de prova de que a gestão se fez com excesso de poderes, ou infração 
de contrato social ou estatutos, não há falar-se em responsabilidade tributária do sócio a 
esse título ou a título de infração legal.  

 
Com esta jurisprudência, faço este voto com o julgamento firmado 

nesta Casa em processos que discutem esta questão e cuja razão do acolhimento da 
preliminar de exclusão do sócio solidário da lide se conserva de acordo com o meu 
convencimento, que foi manifestado em outros julgados semelhantes.  

 
Outrossim, para suporte deste voto, aduzo que não prosperam suas 

indicações para o polo passivo, pois eles não causaram prejuízos a este Estado e nem 
concorreram para a prática do ato fiscal ilícito e causador do lançamento tributário ora em 
discussão. Noto, ainda, que o artigo 45 do Código Tributário Estadual não abriga a 
indicação de qualquer dos sócios para responder pelo crédito tributário constituído por 



 

meio do lançamento de ofício, o que motiva as suas exclusões da relação processual, 
conforme arguição contida na defesa. 

 
Vencida esta primeira parte da decisão, dirijo-me ao mérito com a 

fundamentação que exponho: 
 
O julgador singular antes de se pronunciar sobre a causa do 

lançamento do crédito tributário, converteu o julgamento em diligência e, no momento da 
revisão, foi observado o seguimento procedimental do trabalho de auditagem inicial, o qual 
resultou a apuração de igual natureza descrita na peça basilar, procedimento que as 
partes não se manifestaram, conforme sinalizam as notificações e o Termo de 
Encaminhamento inseridos nos autos fls. 361 a 367.  

 
Estes esclarecimentos corroboraram para eu concluir que a revisão 

confirmou o exigido na autuação e, para melhor corroboração, transcrevo parte do 
Memorando Circular nº 003/15-GEAF, fl. 368: 

 
“Com o objetivo de dar conhecimento a todos os servidores desta 

Pasta e com especial atenção àqueles que trabalham diretamente com auditoria de 
empresas optantes pelo simples nacional, e ratificando o alcance, a repercussão e 
harmonização do Parecer nº 492/2011-GEOT, com ulterior interpretação da Instrução 
Normativa nº1.159/13-GSF, ressaltamos que quando da ocorrência de auditoria em 
EMPRESA EXCLUÍDA DE OFÍCIO RETROATIVAMENTE DO SIMPLES NACIONAL, 
deverá o auditor EFETIVAR A COMPENSAÇÃO DO ICMS, apurado na auditoria com o 
pago dentro do regime diferenciado, reconhecido no sistema SEFAZ nos meses em que 
ocorreu o regular recolhimento na sistemática unificada, assim como dar ciência ao 
contribuinte desta compensação. 

 
Desse modo, não poderá o contribuinte proceder com o 

aproveitamento na escrituração, bem como não deverá ocorrer a concessão da restituição 
de indébito tributário considerado ter ocorrido a compensação quando da lavratura do auto 
de infração, decorrente do levantamento que apurar os valores a serem recolhidos no 
regime normal de tributação e apuração. 

 
Na exclusão por iniciativa do contribuinte, sem procedimento de 

ofício, a empresa não poderá proceder com o aproveitamento na escrituração, devendo 
solicitar a restituição do indébito tributário, conforme previsto nos Artigos 486 a 492 do 
RCTE”. 

 
Sob a orientação do referido memorando, o julgador de Primeira 

Instância, fl. 372, decidiu: 
 
“A apreciação do mérito da autuação deve ser efetuada com auxílio 

do Memorando Circular nº 003/15-GEAF, fls. 368, que trata da harmonização do Parecer 
nº 492/2011-GEOT e Instrução Normativa nº 1.159/13-GSF. O citado memorando ressalta 
que quando da ocorrência de auditoria em empresa excluída de ofício do Simples 
Nacional, de forma retroativa, o auditor deve efetuar a compensação do ICMS apurado na 
auditoria com o pago dentro do regime do Simples Nacional e reconhecido pelo Sistema 
SEFAZ. 

 
Sendo este o caso do auto de infração em tela, entendo que torna 

sem efeito a revisão efetuada pelo autuante, em atendimento ao Despacho nº 282/2013, 



 

devendo-se manter a compensação efetuada originalmente e a exigência do crédito 
constante da inicial”. 

 
Diante da conclusão do julgamento proferido pela Primeira Instância, 

firmo a minha convicção de voto de que não se reforma a decisão singular que tem o 
alicerce nas orientações procedimentais expedidas por autoridade administrativa 
competente, como é o presente caso.  

 
Considero o convencimento de voto do julgador singular, e a vista de 

que a peça recursal ratificou a tese impugnatória e, ainda, se manteve silenciosa após a 
conclusão do trabalho diligencial e das manifestações acostadas no processo, para me 
posicionar de acordo com o julgamento proferido pela Primeira Instância. 

 
Pelo exposto e ao votar esta questão, por unanimidade de votos, 

decido rejeitar as preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a 
primeira, por insegurança na determinação da infração e a segunda, por cerceamento do 
direito de defesa. Por maioria de votos, acolher a preliminar de exclusão da lide dos 
solidários Maria Aparecida Lage de Souza e Antônio Valentino de Souza, arguida por eles. 
Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração.  

 
 
 

Sala das sessões, em 12 de setembro de 2016. 
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Matéria: Não incidência e benefícios fiscais (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01477/16 
 
Relator: Conselheiro Márcio Nogueira Pedra 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de cerceamento do direito de 
defesa. Rejeitada. Decisão por maioria. Preliminar de exclusão 
dos solidários da lide. Rejeitada. Decisão por maioria. ICMS. 
Incidência do imposto nas transferências. Auto de infração 
procedente. Decisão por maioria. 1. O Fisco não está limitado, 
no que se refere aos exercícios a serem alcançados pelos 
levantamentos, ao período indicado no Termo de Início da 
Fiscalização. 2. Devem ser mantidas na lide as pessoas  que  
exerciam o cargo de administradores da empresa autuada  à 
época da ocorrência dos fatos que deram ensejo à lavratura do 
auto de infração(artigo 45, XII, Lei nº 11.651/1991). 3. O ICMS 
incide nas operações de transferência entre estabelecimentos 
do mesmo contribuinte, conforme determinação contida na Lei 
Complementar nº 87/1996. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 31 de agosto de 2016, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar 
de nulidade da peça básica, arguida pela autuada e pelos solidários, por cerceamento do 
direito de defesa. Foram vencedores os Conselheiros Márcio Nogueira Pedra e Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira. Vencido o Conselheiro Rodolfo Ramos Caiado. E, por 
unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da peça inaugural, arguida pelos 
solidários. Participaram do julgamento os Conselheiros Márcio Nogueira Pedra, Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira e Rodolfo Ramos Caiado.  Quanto ao mérito, por maioria de 
votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração, mantendo todos os solidários na lide. Foram 
vencedores os Conselheiros Márcio Nogueira Pedra e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. 
Vencido o Conselheiro Rodolfo Ramos Caiado que votou pela parcial procedência do 
lançamento no valor do ICMS de R$ 68.629,49 (sessenta e oito mil, seiscentos e vinte e 
nove reais e quarenta e nove centavos), considerando o pagamento ás fls.629 e 630 dos 
autos, para fins de possível extinção ao crédito tributários e pela exclusão dos solidários 
da lide. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Neste processo, a Fiscalização informa que no período 
compreendido entre 01/12/2012 e 31/12/2014, o sujeito passivo realizou saída 
interestadual de mercadoria sem destacar no documento fiscal o ICMS referente à 
operação, ou com o uso indevido de benefício fiscal e sem efetuar o debito 
correspondente na EFD do período, correspondendo a uma tributação final inferior à 
prevista na legislação. Por conta disto, está sendo cobrado o imposto na importância de 
R$ 581.090,24( Quinhentos e oitenta e um mil, noventa Reais e vinte e quatro centavos), 
juntamente com penalidade e acréscimos legais. Para todos os fins legais e com fulcro no 
§ 2º, do artigo 19, Decreto nº 6.930, de 09 de junho de 2009, adoto o relatório constante 
da sentença  nº 1559/2016 , de fls 631/632 , que abaixo transcrevo :  

 



 

“Consta do auto de infração que o sujeito passivo “no período 
compreendido entre 01/12/2012 e 31/12/2014, o sujeito passivo realizou saída 
interestadual de mercadoria sem destacar no documento fiscal o ICMS referente à 
operação, ou com o uso indevido de benefício fiscal e sem efetuar o débito 
correspondente na EFD do período, correspondendo a uma tributação final inferior à 
prevista na legislação. Em consequência, deverá pagar o imposto na importância de R$ 
581.090,24 (quinhentos e oitenta e um mil, noventa reais e vinte e quatro centavos), 
juntamente com penalidade e acréscimos legais, conforme documentos anexos”. 

 
Citados como infringidos os arts. 11, 27, 64 e 39 da Lei nº 11.651/91 

CTE c/c arts. 81, 82, 83 e 87 do Decreto nº 4.852/97 – RCTE. 
 
Proposta a penalidade do art. 71, IV-A, do CTE com redação da Lei 

nº 17519/2011. 
 
Nomeados solidários DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA. e 

THAIS DA SILVA SOUZA CARLONI, na qualidade de sócias-administradoras, com 
fundamento no art. 45, XII, do CTE (fls. 06/07). 

 
Para instrução processual, juntou-se ao feito: Anexo Descritivo 

Complementar da Ocorrência (fls. 05), Recibo de Entrega de Relatórios Digitais (fls. 08), 
mídia CD-R (fls. 09), extrato Consulta Detalhada do Contribuinte Pessoa Jurídica (fls. 
10/12). 

 
Intimados na forma legal, todos os sujeitos passivos autuado e 

solidários comparecem ao feito em peças de impugnação separadas (autuado/solidários), 
em que alegam o seguinte: 

 
a) nulidade (cerceamento do direito de defesa) – porque o 

Comunicado de Início de Ação Fiscal (OSF nº 17483) possui como descrição e, portanto, 
objeto da fiscalização, o cumprimento das obrigações tributárias “relativamente aos 
exercícios de 2014 e 2015”, e, no entanto, foi lavrado auto de infração exigindo crédito 
tributário do ICMS no período compreendido entre 01/12/2012 a 31/12/2014, período que 
excede o período objeto da fiscalização pelo qual a autuada foi cientificada; 

 
b) no mérito, aduzem que: 
 
- em parte a autuada entende devido o ICMS exigido (doc. 05 que 

anexa ao processo) e promoveu o seu pagamento com acréscimos da penalidade, juros e 
correção monetária; 

 
- em relação à operações das notas fiscais relacionadas (doc. 07 que 

anexa ao processo), afirmam que referem-se a remessas interestaduais de mercadorias 
para industrialização por encomenda, como demonstra o CFOP 6.901, descrito nas 
mesmas. Afirmam que embora tenham utilizado equivocadamente da redução de base de 
cálculo no momento da emissão das notas fiscais, inegável que tais remessas estão 
amparadas por isenção, cuja condição é o retorno em até 360 dias, que estão 
devidamente comprovadas pelas notas fiscais emitidas pela empresa Helix Sementes 
Ltda., que estão acostadas às notas fiscais de remessa (doc. 07); 

 
- afirmam que as operações que deram origem à emissão das notas 

fiscais relacionadas no (doc. 06) são, na verdade, transferências interestaduais de 
mercadorias entre os estabelecimentos da autuada, situação em que não ocorre a 



 

incidência do ICMS, conforme já decidido pela jurisprudência dos Tribunais Superiores 
(transcreve textos doutrinários, cita Súmula 166 do STJ, etc. E Lei Complementar 104/13). 

 
c) asseveram a ausência de responsabilidade solidária, tendo em 

vista a não comprovação de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, 
contrato social ou estatutos (art. 135 do CTN) – transcrevem ementas de julgados deste 
CAT/GO, de STJ, textos doutrinários, ementas de julgados do STF). 

 
Pedem que se declare a nulidade do processo, ou que se julgue 

improcedente o auto de infração, ou que se excluam os solidários da lide.” 
 
 
Dando seguimento ao relatório, informo que o Julgador singular, 

após rejeitar a preliminar de nulidade processual por cerceamento do direito de defesa, 
decidiu pela procedência do auto de infração, mantendo na lide os sujeitos passivos 
solidários. O Julgador também determinou fosse considerado o pagamento efetuado, 
conforme documento de fls. 629/630, para efeito de extinção do crédito tributário. 

 
Inconformada com a decisão singular condenatória, a autuada 

interpôs recurso. Começa por arguir preliminar de cerceamento do direito de defesa, pois 
o termo de início da ação fiscal informa que o objeto da fiscalização seria o cumprimento 
das obrigações tributárias relativamente aos exercícios de 2014 e 2015. No entanto, o 
auto de infração refere-se também a períodos anteriores. Afirma que um dos principais 
efeitos da demarcação do início da ação fiscal é a perda do direito à denúncia espontânea, 
daí a importância de se especificar o período que será objeto de fiscalização. A recorrente 
conclui que o presente auto de infração é nulo, devendo os Julgadores retificar o 
lançamento realizado para constar somente o período indicado no Comunicado de Início 
de Ação Fiscal nº 354710, de 01/09/2015.  

 
No mérito, o recorrente alega que a maior parte das notas fiscais 

indicadas no levantamento não estão sujeitas ao recolhimento do ICMS, pois referem-se a 
transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. O 
contribuinte concorda com a procedência parcial do crédito tributário em relação às notas 
fiscais relativas a :  

I – saídas interestaduais de mercadorias com a redução de 60% da 
base de cálculo prevista no inciso VII, Anexo IX, RCTE; 

II – saídas interestaduais isentas em remessa para industrialização 
por terceiros(CFOP 6901), consoante alínea “b”, inciso VI, artigo 6º, Anexo IX, RCTE. 

 
Em relação a estes itens, a autuada afirma que concorda com os 

fundamentos da sentença e admite a incidência do imposto conforme cobrado no auto de 
infração. A discordância com o lançamento restringe-se, portanto, às notas fiscais de 
transferência interestadual de mercadorias, com o CFOP 6152.  

 
Assim, a recorrente desenvolve a sua peça de defesa argumentando 

no sentido de que não incide o ICMS nas transferências entre estabelecimentos da 
mesma empresa. Afirma que, nos termos da Constituição Federal, o ICMS incide nas 
operações de circulação de mercadorias, referindo-se à circulação jurídica, isto é, com a 
transferência da titularidade. Não havendo ato de mercancia, não há que se falar em fato 
gerador do ICMS. Cita legislação, doutrina e jurisprudência.  

 
Afirma que apresentou ação declaratória de inexistência de relação 

jurídico-tributária com pedido de tutela antecipada, tendo obtido liminar, conforme 



 

documentação que anexa ao processo. Menciona, ainda, o artigo 32, da Lei 
Complementar estadual nº 104/2013, que se refere ao dever da Administração Pública de 
observar o entendimento pacificado dos Tribunais Superiores, para concluir que devem 
ser afastadas as ilegalidades constantes na norma estadual que prevê a incidência do 
ICMS sobre as transferências interestaduais de mercadorias. Pede a improcedência do 
lançamento.  

 
Os devedores solidários também interpuseram recurso voluntário, no 

qual praticamente repetem os argumentos constantes do recurso da autuada.  Começam 
por também arguir preliminar de cerceamento do direito de defesa, pois o termo de início 
da ação fiscal informa que o objeto da fiscalização seria o cumprimento das obrigações 
tributárias relativamente aos exercícios de 2014 e 2015. No entanto, o auto de infração 
refere-se também a períodos anteriores. Afirmam que um dos principais efeitos da 
demarcação do início da ação fiscal é a perda do direito à denúncia espontânea, daí a 
importância de se especificar o período que será objeto de fiscalização. As recorrentes 
concluem que o presente auto de infração é nulo, devendo os Julgadores retificar o 
lançamento realizado para constar somente o período indicado no Comunicado de Início 
de Ação Fiscal nº 354710, de 01/09/2015. 

 
Alegam, em seguida, a sua irregular inclusão no polo passivo, como 

devedores solidários. Afirmam que não está comprovado qualquer indício de que as 
recorrentes agiram de maneira fraudulenta à lei, ou de forma dolosa ou com excesso de 
poder. Arguem preliminar de cerceamento do direito de defesa pois seria impossível 
compreender o motivo da sua responsabilização solidária. Cita o artigo 19, da Lei 
Complementar nº 104/2013, para dizer que o simples inadimplemento não justifica a 
responsabilização dos sócios administradores. Pedem as exclusão dos sócios do polo 
passivo da autuação.  

 
No mérito, repetem os mesmos argumentos apresentados pela 

autuada, DOW AGROSCIENCES SEMENTES BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA, em seu 
recurso. Pedem, ao final, a improcedência do lançamento, tendo em vista a não incidência 
do ICMS nas operações realizadas.  

 
É o relatório.  
 
 

VOTO 
 
 
Tanto a autuada, quanto os solidários, arguem em seus respectivos 

recursos preliminar de cerceamento do direito de defesa, pois o termo de início da ação 
fiscal informa que o objeto da fiscalização seria o cumprimento das obrigações tributárias 
relativamente aos exercícios de 2014 e 2015. No entanto, o auto de infração refere-se 
também a períodos anteriores. Afirmam que um dos principais efeitos da demarcação do 
início da ação fiscal é a perda do direito à denúncia espontânea, daí a importância de se 
especificar o período que será objeto de fiscalização. 

 
Em primeiro lugar, observo que o termo de ciência, pelo qual o Fisco 

informou ao contribuinte o início da ação fiscal (recibo de mensagem – código 354710) 
que consta da mídia CD-R, anexada ao processo às fls 09, indica como períodos a serem 
fiscalizados os exercícios de  2012 e 2013. O contribuinte  junta, às fls 677, um termo de 
ciência que o notifica do início da fiscalização dos períodos de 2014 e 2015. Ou  seja, a 
questão posta pelos recorrentes já estaria superada, tendo o contribuinte sido notificado 



 

do início de ação fiscal que cobre todo o período de referência do lançamento. Além disso, 
bem de ver que o fisco não fica adstrito ao período ali indicado, no que concerne ao 
alcance da auditoria realizada. Na verdade, a finalidade do termo de início da fiscalização 
é  afastar a espontaneidade do contribuinte. Trata-se, portanto, de ato que restringe o 
direito do contribuinte, que prejudica o autuado ao não lhe permitir a correção, espontânea 
e livre de penalidades, das irregularidades presentes em seus livros e documentos fiscais. 
Logo, entendo que a questão se encontra superada. Rejeito a preliminar. 

 
No mérito, a discordância com o lançamento restringe-se às notas 

fiscais de transferência interestadual de mercadorias, com o CFOP 6152.  
 
As recorrentes desenvolvem a sua peça de defesa argumentando no 

sentido de que não incide o ICMS nas transferências entre estabelecimentos da mesma 
empresa. Afirmam que, nos termos da Constituição Federal, o ICMS incide nas operações 
de circulação de mercadorias, referindo-se à circulação jurídica, isto é, com a transferência 
da titularidade. Citam legislação, doutrina e jurisprudência.  

 
Afirmam que foi proposta ação declaratória de inexistência de 

relação jurídico-tributária com pedido de tutela antecipada, tendo sido obtida liminar, 
conforme documentação que anexa ao processo. Menciona, ainda, o artigo 32, da Lei 
Complementar estadual nº 104/2013, que se refere ao dever da Administração Pública de 
observar o entendimento pacificado dos Tribunais Superiores, para concluir que devem 
ser afastadas as ilegalidades constantes na norma estadual que prevê a incidência do 
ICMS sobre as transferências interestaduais de mercadorias. Pedem a improcedência do 
lançamento. 

 
A questão da incidência do ICMS nas operações de transferência já 

foi abordada por esta Corte em inúmeras decisões, sempre prevalecendo o entendimento 
de que ocorre o débito do imposto. A Lei Complementar nº 87, que dispõe sobre o imposto 
dos Estados e do Distrito Federal sobre operações relativas à circulação de mercadorias e 
sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de 
comunicação, regulamento nacional do imposto, prevê, expressamente, a ocorrência de 
fato gerador nas transferências entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. Observe-
se a letra da lei :   

 
“Art. 12. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento:  
 I - da saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que 
para outro estabelecimento do mesmo titular;” 

 
Inegável, portanto, que há fato gerador do ICMS nas transferências. 

Em adição, cumpre informar que não se sabe de qualquer contestação relativa à 
constitucionalidade do dispositivo acima transcrito. Quer dizer, ele se encontra em  vigor. 
A legislação estadual, acompanhando as normas superiores que regulamentam o imposto, 
prevê fato gerador, base de cálculo e alíquota para as transferências. Destarte, concluo 
que há fato gerador do ICMS nas transferências e mantenho o entendimento que tem sido 
aplicado por esta Corte. Por ser abrangente e esclarecedor e se referir a assunto 
levantado pelos recorrentes, ao mencionarem o artigo 32, da Lei Complementar estadual 
nº 104/2013, que se refere ao dever da Administração Pública de observar o entendimento 
pacificado dos Tribunais Superiores, transcrevo abaixo trecho do brilhante  voto do ilustre 
Conselheiro LIDILONE POLIZELI BENTO, contido no Acórdão nº 1263/2014, proferido em 
julgamento do Conselho Pleno, no processo número 4010800782932. Na decisão, o 
assunto foi assim abordado :  

 



 

“Resolvida a questão meritória, pela manutenção da decisão 
cameral, entendo necessário, tendo em vista o disposto na Súmula nº 166 do STJ, 
consolidada também em sede de recurso especial repetitivo, bem como o disposto no art. 
32, inciso II, alínea 'a', da Lei Complementar nº 104/13, a análise do alcance e conteúdo 
de tal dispositivo diante das decisões desse Conselho. 

 

Ao lado de outras tantas argumentações, defende o sujeito passivo 
que as operações de transferências interestaduais de mercadorias não estão sujeitas a 
incidência de ICMS, nos termos da Súmula nº 166 do STJ e recurso repetitivo neste 
sentido. 

 

O debate que ora se propõe é eminentemente de direito. De um 
lado a Lei Complementar nº 87/96 é taxativa no sentido de que incide ICMS nas 
transferências interestaduais de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa, 
conforme se verifica de seus artigos 12, inciso I e 13, § 4º, inciso II, sendo tais dispositivos 
reproduzidos de forma idêntica na Lei nº 11.651/91 que instituiu o Código Tributário 
Estadual- CTE. Por outro lado, a Súmula nº 166 do STJ, consagrada por meio de recurso 
especial repetitivo, estabelece que não incide ICMS nestas operações.  

 

Ressalto que esta discussão não é nova. Há muito tempo a referida 
Corte consignou o entendimento de que não incide ICMS nas operações interestaduais de 
transferências de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa. As unidades 
da federação, inclusive Goiás, não tem aplicado este entendimento, por entender que é 
contrário a texto expresso da Lei Complementar 87/96, art. 12, inciso I e art. 13, §4º, inciso 
II, bem como a texto correspondente da Lei Estadual 11.651/91, não possuindo a referida 
Súmula efeito vinculante. 

 

Ocorre que com o advento do Código de Defesa do Contribuinte, 
instituído pela Lei Complementar nº 104/13, há quem defenda que o Estado de Goiás 
estaria obrigado, por força do disposto em seu art. 32, inciso II, alínea 'a', da referida Lei a 
observar o entendimento consignado no recurso especial repetitivo que adotou o mesmo 
entendimento da Súmula em análise. Diante dessa celeuma, o Conselho Administrativo 
Tributário encaminhou, por meio de Resolução do Conselho Pleno, consulta à 
Procuradoria Geral do Estado, solicitando parecer sobre a correta aplicação e 
interpretação da regra trazida pelo Código de Defesa do Contribuinte, tendo em vista a 
sua missão precípua de controle da legalidade dos lançamentos tributários. 

 

Anteriormente à regra estabelecida pelo Código de Defesa do 
Contribuinte, o Conselho Administrativo Tributário, em relação à jurisprudência dos 
tribunais superiores, valia-se das regras previstas no art. 6º, §§ 4º e 5º da Lei nº 
16.469/09, no sentido de que sempre que possível, aplicar-se-ia a jurisprudência 
consolidada dos tribunais superiores, desde que tal jurisprudência não fosse contrária a 
texto expresso de lei, sendo vedada ao CAT a declaração de inconstitucionalidade de leis 
ou atos normativos. Tais regras refletiam e reflete o papel do CAT na Administração 
Tributária, possuindo o órgão objetivo precípuo de controlar a legalidade do lançamento, 
não cabendo a ele realizar o controle de legalidade e/ ou constitucionalidade de leis e/ou 
atos normativos. 

 



 

Com a edição do art. 32, inciso II, alínea 'a' da Lei Complementar nº 
104/13, surge aparente conflito entre a norma estabelecida por este dispositivo e as regras 
dispostas no art. 6º, §§ 4º e 5º da Lei nº 16.469/09. Neste contexto, foi formulada consulta 
incidental à Procuradoria Geral do Estado, por meio da Resolução nº 34/2014, solucionada 
por meio do Despacho AG nº 2729/2014 que adotou o Parecer nº 1579/2014-PTR, com 
ressalvas aos itens 27, 29, 30, 39, letra 'b', e 40 e fez acréscimos que entendeu 
conveniente. 

 

O Parecer supracitado consignou entendimento de que o Conselho 
Administrativo Tributário deve observar em seus julgamentos os precedentes judiciais 
uniformizadores da jurisprudência, firmados no STJ ao julgar recursos especiais, sob o 
regime de recursos repetitivos e os enunciados da súmula de sua jurisprudência.  

 

Observa-se que o Procurador Tributário, responsável pela emissão 
do referido parecer, possui linha de entendimento sobre a matéria um pouco mais 
abrangente do que a linha adotada pelo Procurador Geral do Estado, que fundamentou 
resposta à consulta formulada pelo CAT. Na oportunidade, ao contrário do entendimento 
fixado pelo Procurador Tributário, consignou-se entendimento no sentido de que somente 
possuem efeitos vinculantes decisões proferidas em sede de controle concentrado (ADI, 
ADC e ADPF), bem como jurisprudência oriunda de súmulas vinculantes do STF, ou seja, 
prevaleceu o entendimento de que a Administração não está vinculada às decisões 
proferidas em sede de recurso repetitivo. 

 
Percebe-se da análise do parecer supracitado, de lavra do 

Procurador Tributário, que este adotou a tese que permite a objetivização ou 
abstrativização de decisão em sede de controle difuso ou incidental, em sentido amplo, 
tese esta que, segundo o Despacho do Procurador Geral do Estado é tormentosa, não 
sendo conveniente a sua adoção no presente momento pela Administração. 

 
Tal tese consiste em transformar os efeitos que seriam, a priori, pelas 

regras da CF/88 e do Código de Processo Civil intra partes em efeitos erga omnes, sob o 
argumento de que teria havido mutação constitucional da regra disposta no art. 52, X, da 
CF/88.  

 
Neste sentido, convém relembramos a disciplina constitucional que 

assim estabelece:  
 

Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal: 

X - suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada 
inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal; 

 
Infere-se do dispositivo constitucional em análise que compete, 

privativamente, ao Senado Federal suspender a execução de lei declarada 
inconstitucional, por decisão definitiva do STF. Para aqueles que entendem que ocorreu 
mutação constitucional onde está escrito suspender leia-se publicar.  

 
Por meio do Despacho supracitado, a Procuradoria Geral do Estado 

esclarece que tal tese é objeto de muita controvérsia na doutrina e no âmbito do próprio 



 

Supremo Tribunal Federal, encontrando-se até mesmo os seus ministros divididos em 
relação a sua aplicação.  

 
Neste sentido, esclarece que a tese do ministro Gilmar Mendes, 

acompanhado do Ministro Eros Graus, seria no sentido de que houve mutação 
constitucional em relação ao disposto no art. 52, inciso X da CF, de modo que ao Senado 
Federal compete tão somente a publicação da decisão incidental do STF, estando a lei 
suspensa pela decisão do STF. Tal tese tem o objetivo de alargar o espectro de 
abrangência dos efeitos vinculantes previstos na CF/88 (ADI, ADC, ADPF e Súmula 
Vinculante) sob os argumentos de efetivação da celeridade processual e segurança 
jurídica. 

 
Não obstante tais posições, o Ministro Joaquim Barbosa, 

acompanhado dos ministros Ricardo Lewandowski e Sepúlveda Pertence entendem que 
não há que se falar em mutação constitucional e que não cabe ao STF consignar tal 
entendimento, visto que o STF dispõe de mecanismos próprios para suspender a 
aplicação de atos inconstitucionais, tais como o controle concentrado de 
constitucionalidade e súmulas vinculantes. Ademais, tal interpretação afronta diretamente 
a cláusula pétrea de separação dos poderes, prevista no art. 60 da CF, ao retirar 
competência privativa do Senado transferindo-a para o STF. 

 
Feitas essas considerações, conclui-se que razão assiste ao Parecer 

supracitado ao estabelecer entendimento no sentido de que o CAT deve observar os 
recursos repetitivos no âmbito do STJ, não obstante tal assertiva não implica em afirmar 
que tais recursos vinculam a Administração Tributária, visto que o Despacho que adotou o 
parecer o fez com ressalvas e deixou bastante claro que a Administração Tributária não 
está vinculada a cumprir decisões decorrentes de jurisprudências firmadas que não sejam 
as decorrentes do controle concentrado de constitucionalidade ou de súmulas vinculantes 
do STF.    

 
Oportuno ressaltar que matéria semelhante a que ora se discute 

neste lançamento já foi objeto de pronunciamento pela Procuradoria Tributária, por meio 
do Despacho 'OCD' nº 288/2014, proferido no bojo do processo nº 20140003001223, 
oportunidade em que a Procuradoria Tributária manifestou-se no sentido de que a decisão 
proferida em sede de recurso especial repetitivo gerará consequências nos processos 
judiciais em curso que discutem a mesma matéria, mas de forma alguma gerará efeito 
obrigatório na Administração. Acrescenta que, desse modo, o efeito do pronunciamento 
definitivo do STJ sobre a questão de direito objeto de recurso especial representativo da 
controvérsia alcança apenas e tão somente o órgão de jurisdição ordinária recorrido 
(Poder recorrido) que deve aplicá-lo aos recursos especiais repetitivos suspensos, exceto 
em relação às matérias diferenciadas às quais ficam resguardadas garantias ao devido 
processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. A ressalva que ora se faz, serve apenas 
para demonstrar que mesmo no âmbito da Procuradoria Tributária o entendimento 
consignado pelo Procurador Tributário no parecer supracitado não é pacífico, existem 
entendimentos divergentes e que coadunam com o entendimento fixado pelo Procurador 
Geral do Estado. 

 
Ademais, além das considerações realizadas no Despacho da 

Procuradoria Geral do Estado, observo que o Código de Defesa do Contribuinte 
estabelece que, dentre outras regras e princípios deverá ser observado pela 
Administração, a jurisprudência firmada pelo STF, em sede de recurso extraordinário, com 
repercussão geral, e pelo STJ, em sede de recurso especial. Não significa dizer que tal 
comando legal determina que a Administração observe a jurisprudência do STJ e STF a 



 

qualquer custo, independente de estar ou não contra lei expressa. De acordo com o 
próprio dispositivo, deverá ser observado entre outras regras e princípios a jurisprudência 
firmada por tribunais superiores, aí se insere, inclusive, o princípio da legalidade. 

 
Entrementes, entendo oportuno observar que os institutos 

repercussão geral e recurso repetitivo foram criados a partir da edição da Emenda 
Constitucional nº 45/04, sendo que tais institutos tem a intenção clara de objetivar a 
celeridade e uniformização da jurisprudência e que antes mesmo desses institutos já havia 
no ordenamento jurídico brasileiro mecanismos de uniformização de jurisprudência, 
previstos no Código de Processo Civil. 

 
No mesmo sentido, cabe também lembrar que para a doutrina e 

jurisprudência efeito vinculante não se confunde com efeito expansivo subjetivo que pode 
ser direto, quando interfere na seara do direito material, e que pode ser indireto, quando 
interfere apenas no plano processual, como no caso do recurso repetitivo. 

 
Ressalto que o efeito vinculante é próprio das decisões proferidas em 

sede de controle concentrado de constitucionalidade e de jurisprudência decorrente de 
súmula vinculante do STF, vincula os órgãos do Judiciário e do Executivo. Por outro lado,  
efeito expansivo subjetivo não vincula sequer os órgãos do Judiciário, existe, em regra, 
uma expansão de um efeito que, a priori, seria intra partes para outros processos regidos 
pelo art. 543-C do CPC, mas não significa dizer que o órgão a quo está obrigado a decidir 
no mesmo sentido em que decidiu o órgão ad quem. 

 
Neste contexto, cumpre ressaltar que não é razoável, tampouco 

constitucional a interpretação de que a Lei Complementar nº104/13 determina que a 
Administração Tributária descumpra disposição expressa da Legislação Tributária.  

 
Utilizo-me, neste momento, da técnica de hermenêutica segundo a 

qual se existem duas interpretações para uma norma, sendo uma constitucional e outra 
inconstitucional, devo escolher a que se coaduna com a Lei Maior. Assim, verifica-se que 
a única interpretação possível de se conferir à norma instituída pelo Código de Defesa do 
Contribuinte para que seja considerada constitucional é no sentido de que a Administração 
deve observar a jurisprudência firmada pelos tribunais superiores sempre, desde que não 
seja contrária a texto expresso de Lei, como no caso em análise, no qual o STJ fixa 
entendimento de que não incide ICMS sobre remessas de mercadorias em bonificação e a 
legislação tributária estabelece de forma cristalina que incide o imposto nesta situação. 
Neste caso o administrador, em homenagem ao princípio da legalidade e utilizando-se da 
técnica supracitada, deve optar pela legislação tributária pertinente em detrimento da 
jurisprudência fixada pelo STJ, sem que haja ofensa ao Código de Defesa do Contribuinte. 

 
Ademais, entendo que interpretação em sentido contrário ofenderia 

de forma expressa o Estado Democrático de Direito, segundo o qual o Estado deve 
obediência às suas próprias leis. No mesmo sentido, ofenderia ao princípio da legalidade, 
que deve ser interpretado sob dois enfoques distintos, o primeiro em relação ao particular, 
segundo o qual a este é permitido tudo o que a lei não proiba, o segundo sob o enfoque 
da Administração, esta somente pode agir nos termos expressamente autorizados por lei.  

 
Dessa forma, sem sombra de dúvida acolher jurisprudência, contra 

texto expresso de lei, que não possua efeito vinculante, consubstancia ofensa ao princípio 
da legalidade, bem como coloca em risco a efetividade do princípio da segurança jurídica, 
já que a Administração estaria autorizada a agir contra a lei nos casos em que o judiciário, 



 

em sede de controle difuso assim autorizasse, colocando em risco, dessa forma, os 
direitos do próprio contribuinte. 

 
Feitas essas considerações, considerando o entendimento 

consignado no Despacho da Procuradoria Geral do Estado supracitado, entendo que o art. 
32, inciso II, alínea 'a' não trouxe regra nova em relação às regras constantes do art. 6º, §§ 
4º e 5º da Lei nº 16.469/09, vez que a Administração Tributária deve continuar agindo da 
forma como sempre agiu, adotar jurisprudência dos tribunais superiores sempre que 
possível e desde que não implique em negativa de vigência a texto expresso de lei, não 
sendo possível declarar a inconstitucionalidade de leis ou atos normativos, ou seja, em 
outras palavras, entendo que o novel dispositivo está em perfeita harmonia com os 
dispositivos já existentes à época de sua edição, não havendo que se falar em conflito ou 
revogação de normas. 

 
Assim, entendo que o recurso repetitivo que consolidou 

entendimento no sentido de que não incide ICMS nas transferências interestaduais de 
mercadorias não possui efeito vinculante em relação ao Poder Executivo, portanto, correto 
o presente lançamento, ao exigir ICMS nestas operações, visto que a legislação tributária 
pertinente é bastante clara no que tange à incidência do imposto no presente caso.” 

 
 
Sigo o entendimento acima exposto. A legislação estadual, 

acompanhando a regulamentação do imposto, prevê fato gerador, base de cálculo e 
alíquota para as transferências. Destarte, concluo que há fato gerador do ICMS nas 
transferências e mantenho o entendimento que tem sido aplicado por esta Corte. 

 
Quanto à ação declaratória de inexistência de relação jurídico-

tributária com pedido de tutela antecipada, referida pelos recorrentes, vale ressaltar que só 
tem efeito para as situações futuras. O presente processo diz respeito a fatos geradores 
ocorridos entre 12/2012 a 12/2014. Somente em março de 2016 o contribuinte obteve a 
concessão de medida cautelar (fls 915/924).  

 
Por fim, as solidárias argumentam que não está comprovado 

qualquer indício de que as recorrentes agiram de maneira fraudulenta à lei, ou de forma 
dolosa ou com excesso de poder. Arguem preliminar de cerceamento do direito de defesa 
pois seria impossível compreender o motivo da sua responsabilização solidária. Citam o 
artigo 19, da Lei Complementar nº 104/2013, para dizer que o simples inadimplemento não 
justifica a responsabilização dos sócios administradores. 

 
De longa data, esta Corte tem adotado o entendimento de que é 

solidariamente responsável pelo crédito tributário, oriundo da omissão de pagamento do 
ICMS, o sócio da empresa autuada que detenha poderes de gerência. Conforme se 
verifica pela Consulta Detalhada do Contribuinte Pessoa Jurídica, fls 10/12, os solidários 
apontados no auto de infração exercem função de gerência na sociedade, estando , 
portanto, caracterizada sua responsabilidade solidária pelo pagamento dos débitos 
apurados  no lançamento.  

 
Como se sabe, a pessoa jurídica é uma  ficção legal. Todos os seus 

atos se materializam pela ação dos seus administradores. Assim, é através de seus sócios 
gerentes que a empresa atua no mundo comercial, financeiro, jurídico e econômico. A 
legislação tributária, e no presente caso nos referimos ao Código Tributário Estadual (Lei 
nº 11.651/1991), através do  art. 45, inciso XII, estabelece a regra  de que são 
solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na operação ou prestação as 



 

pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal, especialmente os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou 
prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem 
responsáveis.  

 
Com efeito, quem dirige a pessoa jurídica autuada é o seu 

administrador. A ação ou omissão atribuídas à pessoa jurídica DOW AGROSCIENCES 
SEMENTES E BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA decorrem , diretamente, da ação ou 
omissão de seus administradores. Assim, a falta de pagamento do imposto imputada à 
pessoa jurídica, em razão da prática de ato contrário ao estipulado na legislação tributária,  
não só pode como deve também ser  imputada às pessoas de seus administradores. É o 
que determina o artigo 45 , inciso XII do Código Tributário Estadual (Lei nº 11.651/1991). E 
é o que fez a autoridade fiscal ao indicar a Sra. THAIS DA SILVA SOUZA CARLONI e 
DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA como sujeitos passivos coobrigados em 
relação ao crédito tributário exigido no presente processo.  

 
Além disso, cumpre mencionar que está demonstrado nos autos a 

existência de indisfarçável vínculo entre a omissão de pagamento do imposto, detectada 
pelo Fisco, e as pessoas dos sócios administradores da empresa autuada. Conforme 
mencionado acima, a pessoa jurídica age por intermédio de seus administradores. 
Finalmente, observe-se que o auto de infração não se refere a mero inadimplemento de 
imposto regularmente declarado pelo contribuinte  à Fazenda Pública.  

 
Com essas considerações, entendo que a indicação de THAIS DA 

SILVA SOUZA CARLONI e DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA como solidários 
atende ao disposto na legislação tributária , situação que impõe a sua manutenção  na 
lide. Também com as considerações acima, rejeito a preliminar de cerceamento do direito 
de defesa arguida pelos solidários.  

 
Isto posto, rejeito a preliminar de nulidade da peça básica, arguida 

pela autuada e pelos solidários, por cerceamento do direito de defesa, rejeito a preliminar 
de nulidade do auto de infração, arguida pelos solidários, por cerceamento do direito de 
defesa, rejeito a preliminar de exclusão dos solidários da lide arguida pelos mesmos e, no 
mérito, conheço dos recursos da autuada e dos solidários e nego-lhes provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração, devendo ser 
considerado o pagamento de fls 629/630 para possível extinção do crédito tributário. 
 

 
 

Sala das sessões, em 16 de setembro de 2016. 
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Matéria: Não incidência e benefícios fiscais (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01481/16 
 
Relator: Conselheiro Márcio Nogueira Pedra 
 

 
EMENTA: Processual. Arguição de decadência. Rejeitada. 
Decisão unânime. ICMS. Utilização de benefício fiscal sem o 
cumprimento de condição estabelecida pela legislação. Auto de 
infração parcial procedente. Decisão por maioria. 1.  Nos 
lançamentos de ofício, constatada apuração do imposto devido 
em desacordo com a legislação tributária, a regra aplicável à 
extinção do crédito tributário por decadência é a prevista no art. 
173, I, do Código Tributário Nacional (CTN). 2. Não é admissível 
a tributação a menor, com fundamento em benefício fiscal, 
quando este  for concedido sob condição e esta não for 
atendida. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 18 
de agosto de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de decadência, 
arguida pelo sujeito passivo. Participaram do julgamento os Conselheiros Márcio Nogueira 
Pedra, Aguinaldo Fernandes de Melo, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Talita Pimenta Félix, 
Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê 
Bernardes, João Divino de Brito, José Paixão de Oliveira Gomes, Nivaldo Carvelo 
Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria 
Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone 
Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva e Valdir Mendonça 
Alves. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda Pública 
para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para reformar a decisão cameral e julgar 
parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 6.990,46 (seis mil, 
novecentos e noventa reais e quarenta e seis centavos). Foram vencedores os 
Conselheiros Márcio Nogueira Pedra, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Talita Pimenta Félix, 
Washington Luis Freire de Oliveira, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, José Paixão 
de Oliveira Gomes, Gilmar Rodrigues de Almeida, Victor Augusto de Faria Morato, Mário 
de Oliveira Andrade, Lidilone Polizeli Bento e Heli José da Silva. Vencidos os Conselheiros 
Aguinaldo Fernandes de Melo, José Pereira D'abadia, João Divino de Brito, Nivaldo 
Carvelo Carvalho, Masayuki Missao, Edson Abrão da Silva, Nivaldo José Mendes, 
Rickardo de Souza Santos Mariano e Valdir Mendonça Alves que votaram conhecendo do 
recurso, dando-lhe provimento para manter a decisão cameral que considerou 
parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 4.077,76 (quatro mil e 
setenta e sete reais e setenta e seis centavos). 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Neste processo, o Fisco acusa o contribuinte de omitir o registro de 
operação de saída, na importância de R$63.315,47, no período de 01/01/2004 a 
31/12/2004, caracterizado pela ocorrência de saldo credor na conta caixa, apurado 
mediante o exame da movimentação de numerário e suprimento indevido de caixa, além 
do valor correspondente à diferença a maior entre o saldo das disponibilidades escriturado  
e o saldo reconstituído pelo Fisco ao final do período analisado, conforme demonstrativo 
auditoria da disponibilidades anexo. Está sendo cobrado ICMS no valor de R$ 7.030,26 
juntamente com penalidade e acréscimos legais. Para todos os fins legais e com fulcro no 



 

§ 2º, do artigo 19, Decreto nº 6.930, de 09 de junho de 2009, adoto o relatório constante 
do Acórdão da III CJUL nº 526/2016,  de fls 236/241,  que abaixo transcrevo : 

 
 
“A acusação fiscal é de que o sujeito passivo omitiu o registro de 

operação de saída, na importância de R$ 63.315,47, no período de 01/01/2004 a 
31/12/2004, caracterizado pela ocorrência de saldo credor na conta caixa, apurado 
mediante o exame da movimentação de numerário e suprimento indevido de caixa, e 
também do valor correspondente a diferença a maior entre o saldo das disponibilidades 
escriturado e o saldo reconstituído pelo fisco ao final do período analisado, conforme 
demonstrativo Auditoria das Disponibilidades em anexo. Em consequência, de acordo com 
a base de cálculo apurada em função da proporcionalidade de comercialização das 
mercadorias tributadas, deverá pagar o ICMS na importância de R$ 7.030,26, juntamente 
com penalidade e acréscimos legais.   

 
Dados como infringidos os artigos 25, parágrafo 1, incisos I, III, VII e 

64 do Código Tributário Estadual (CTE), c/c art. 141, do Regulamento do Código Tributário 
Estadual (RCTE). Proposta a penalidade prevista no art. 71, inciso VII, alínea "L", § 9º, 
inciso I, com redação da Lei nº 13.446/1999.  

  
Foram identificados como sujeitos passivos solidários: VANDA 

MARIA PARREIRA, CPF nº 361.090.701-06 e FERNANDO CARLOS DE 
VASCONCELOS, CPF nº 418.803.581-15 (fls. 04/05), na condição de contribuinte e 
contabilista, nos termos do art. 45, inciso XII e XIII, do CTE, respectivamente.  

  
O auto de infração foi instruído com os documentos a seguir: 

Identificação do Sujeito Passivo Solidário ou Responsável Tributário (fls. 04/05), cópia de 
Requerimento de Empresário e Declaração de Firma Individual (fls. 06/07), Ordem de 
Serviço nº 0227/2008 (fl. 08), Auditoria das Disponibilidades (fls. 09/21), Proporção de 
Mercadorias Tributadas - Demonstrativo Auxiliar (fl. 22), cópia do Livro Diário Geral  (fls. 
23/58), cópia do Livro Registro de Entradas nº 7-E (fls. 59/95), cópia de Aviso de Férias 
(fls. 96/97), cópias de Faturas da SANEAGO, vencimento nos meses: abril, maio e 
junho/2004 (fls. 98, 109, 111), cópia de Recibo do Sacado emitido pelo Banco do Brasil 
(fls. 99, 107 e 112/113), cópias de Faturas da Brasiltelecom, vencimento nos meses: 
março, abril e junho/2004 (fls. 100, 106 e 115), cópias de Faturas da CELG, vencimento 
nos meses: abril, maio, junho, setembro (fls. 101, 108, 114 e 119), cópia de Comprovante 
de Pagamento de Títulos, emitido pelo Banco do Brasil (fl. 120), Boleto de Cobrança 
emitido pelo Banco Safra S/A (fl. 102), cópia de Recibo do Sacado emitido pelo Banco 
Rural S/A (fl. 103), cópia de Recibo do Sacado emitido pela Caixa Econômica Federal - 
CEF (fls. 104, 110 e 117), cópia de Recibo do Sacado emitido pelo Banco Bradesco (fls. 
105 e 121/122), cópia de Cupom Fiscal emitido pelo Frigorífico Margen Ltda. (fl. 116), 
cópia de Recibo do Sacado emitido pelo Banco Itaú S/A (fl. 118), cópia de Recibo de 
Pagamento de Salário (fls. 123/125, 128/131 e 134/139), cópia de Guia da Previdência 
Social e GFIP(fls. 126/127, 132/133 e 140/141), Extrato de Consulta MICROEMPRESAS 
(fls. 142/143), Cópia do Auto de Infração nº 3.0294369.750-46 e da Sentença nº 3443/08-
COJP (fls. 144/148).  

  
Os solidários foram intimados em 04/11/2008 e, a autuada em 

20/11/2008 (fls. 152/154).  
  
A empresa, por sua vez, ingressa com impugnação em Primeira 

Instância (fls. 156/159), arguindo, em preliminar, exclusão da pessoa física da titular da 
empresa e do contador indicados como solidários.    



 

 
Aduz que é uma microempresa que tem como objeto social a 

exploração das atividades de restaurante e lanchonete, dispensada, portanto, da 
escrituração contábil, entretanto, obrigada à manutenção da escrituração fiscal e 
cumprimento de demais obrigações acessórias estaduais.   

 
Argumenta que enseja uma melhor análise, com relação ao "fato 

material gerador da obrigação tributária e também, quanto a aplicação da penalidade", já 
que foram verificados, resumidamente, os seguintes fatos (grifou-se):  

 
1) documentos que estavam devidamente lançados pela autuada e 

foram lançados no papel de auditoria como "Desembolsos não contabilizados", quais 
sejam, faturas da Saneago, Celg e Brasiltelecom, todas com vencimento no mês de 
janeiro/2004; e  

2) aplicação da penalidade na forma proposta, configura excessiva 
penalidade.   

 
No que tange aos pedidos, requer "a desconsideração do 

lançamento fiscal com a devida impugnação do presente auto de Infração para que a 
empresa não seja injustamente obrigada ao pagamento do ICMS e comunicações legais, 
merecendo, portanto, o acatamento de sua defesa por parte deste emérito julgador e 
desta forma, julgar pela improcedência do Auto de Infração nº 3 0343600 406 25 com 
determinação de seu arquivamento, ou caso não se sinta seguro, que determine 
DILIGÊNCIA PARA A REAL APURAÇÃO DOS FATOS".   

  
Instruem a peça impugnatória os seguintes documentos: cópia da 

Carteira de Identidade dos solidários (fls. 160/161), cópia das Faturas da Brasiltelecom, 
Celg e Saneago, todas com vencimento em janeiro/2004 (fls. 165/167), cópia do livro 
Razão Analítico do mês de janeiro/2004 (fl. 168), os documentos de folhas 162 a 164, já 
fazem parte da instrução processual.  

  
O julgador singular profere a Sentença nº 059/2010-JULP (fls. 

170/172), e decide pela PROCEDÊNCIA da pretensão inicial do fisco, nos termos de sua 
fundamentação legal.   

 
Fundamenta sua decisão aduzindo que não acata o pedido de 

nulidade por insegurança na determinação da infração, tendo em vista que os 
desembolsos que a defesa alega terem sido registrados, não se confirma o registro no 
livro Diário anexo aos autos, como também, por conter nos autos elementos suficientes 
para a caracterização da infração e infrator.   

 
Justifica que conforme autenticação efetuada no Livro Diário (fls. 

23/58), pela Junta Comercial do Estado de Goiás, o mesmo encontra-se em conformidade 
com a legislação em vigor em seus termos de abertura e encerramento. Justifica também, 
que o procedimento fiscal fora efetuado nos termos da Instrução de Serviço nº 02/2001-
DFIS e que a autuada nada trouxe que descaracterize a infração descrita na inicial, e nada 
que motivasse a realização de uma diligência.  

  
Intimação dos autuados quanto à decisão singular (fls. 173/177). 

Tendo sido lavrado o Termo de Perempção (fl. 178), quanto a solidária Vanda Maria 
Parreira, CPF nº 361.090.701-06.  

  



 

Em seu recurso voluntário (fls. 181/186), o sujeito passivo direto 
utiliza os mesmos argumentos suscitados naquela fase impugnatória.    

 
Na oportunidade, alega, preliminarmente, nulidade por cerceamento 

de direito de defesa e insegurança na determinação por não ter sido, apreciada a matéria 
de cunho contábil e fiscal, suscitada na peça básica, com relação a erros na apuração da 
possível base de cálculo para o lançamento fiscal.   

 
Assim sendo, aduz, novamente, para apreciação em Segunda 

Instância, insegurança quanto ao valor lançado, já que os erros na base de cálculo do 
lançamento fiscal, os quais, foram exemplificadamente citados na primeira defesa, "não 
foram devidamente apreciados no julgamento de Primeira Instância" (grifou-se).   

 
Menciona que na folha denominada "Desembolsos não 

Contabilizados, composto do Anexo 1", já consta o desembolso "contabilizado como saída 
de caixa nos levantamentos da empresa, gerando assim, duplicidade no lançamento fiscal, 
em prejuízo da Recorrente, já que o autuante ateve-se a documentos em sua forma 
individualizada".     

 
No mérito, "inúmeros erros na possível composição da base de 

cálculo do lançamento, o que vai contra a forma prevista na legislação tributária para 
lançamento por autoridade fiscal".   

 
Por fim, requer conhecer primeiramente do pedido preliminar de 

nulidade por insegurança na determinação da infração, e no mérito, face a busca da 
verdade material, julgar pela improcedência da autuação. Não sendo este o entendimento, 
que "seja determinada nova revisão do procedimento fiscal por auditor estranho a lide, 
para a correta verificação do lançamento em discussão" (grifou-se).    

 
O solidário Fernando Carlos de Vasconcelos, por meio de procurador 

legalmente constituído, interpõe recurso voluntário (fls. 199/202), alegando, em síntese, 
que não há que se falar em coobrigado ao pagamento do ICMS, tendo em vista que sua 
atividade é eminentemente técnica, isto é, sua participação é direcionada aos registros 
fiscais e contáveis, portanto, não poder ser corresponsável por atos de que não participa, 
e principalmente sem obter qualquer vantagem financeira ou de outra espécie.   

 
Aduz que para nomeá-lo como coobrigado pelo pagamento do débito 

tributário lançado, o autuante deveria explicitar de maneira clara e objetiva qual a 
participação do Recorrente no episódio que resultou o não recolhimento do ICMS lançado, 
visto que não está indicado nos autos. Aduz também, que não pode ser responsável por 
possíveis atos cometidos por seus clientes, no caso concreto pela Autuada.   

 
Nesse sentido, reproduz ementa de Acórdão, do Conselho de 

Contribuintes do Estado de Minas Gerais, nº 15.037/01/3ª.   
 
Ao final, requer a exclusão do Recorrente da relação processual 

como solidário.  
  
Junto com o recurso da autuada foram trazidos ao feito procuração, 

cópia de documentos do advogado (fls. 187 e 196) e cópia da Carteira de Identidade de 
Vanda Maria Parreira (fl. 188), os demais documentos já fazem parte da instrução 
processual.    



 

Instruem o recurso do solidário os seguintes documentos: 
procuração, cópia da Carteira de Identidade de Fernando Carlos de Vasconcelos e cópia 
de documentos do advogado (fls. 203/205).  

 
Decisão cameral acolhe a preliminar de nulidade da decisão singular 

de fls.170, inclusive por cerceamento do direito de defesa, pela não apreciação do pedido 
de exclusão dos solidários, arguida pelo sujeito passivo, devendo os autos retornarem à 
Primeira Instância para apreciação de toda a matéria. 

 
Cientificada, a Gerência da Representação Fazendária ratifica a 

decisão colegiada (fls.215). 
 
O julgador singular manifesta-se nos autos para ratificar a 

manutenção de Vanda Maria Pereira na condição de solidária e por outro lado, acolhe a 
preliminar de exclusão de Fernando Carlos Vasconcelos do polo passivo da lide. 

 
No mérito, argumenta que o sujeito passivo praticou a infração 

estampada na basilar por não estar dispensado de registros fiscais; que os desembolsos 
tidos como não registrados pela autoridade fiscal na verdade não o foram e por isso 
considerados desembolsos não contabilizados. 

 
Rejeita a preliminar de nulidade da peça básica por insegurança na 

determinação pois o procedimento fiscal foi efetuado nos termos da Instrução de Serviço 
02/2001 – DFIS. 

Ao final conhece da impugnação, nega-lhe provimento para 
considerar procedente o auto de infração. 

 
Cientificada, a Gerência da Representação Fazendária ratifica a 

decisão anterior (fls.224). 
 
O sujeito passivo insurge-se contra a decisão anterior e no recurso 

interposto à Camara Julgadora, argui de plano a preliminar de nulidade da peça básica por 
insegurança na determinação da infração. 

 
Argumenta ter havido erros na apuração da base de cálculo da 

infração, tanto no seu aspecto material quanto formal, vez que diversos valores não 
deveriam compor o “saldo credor da conta caixa”, e também pela cobrança do ICMS de 
forma integral sobre a base de cálculo apurada, que corresponderia ao suprimento 
indevido da conta caixa. 

 
Que o imposto deveria ser cobrado nos termos do inciso XII, do 

artigo 8º do Anexo IX do RCTE; que suas operações estão amparadas pelo benefício 
fiscal do dispositivo citado. Para sustentar sua tese, invoca a pergunta nº 556 contida no 
sítio da Sefaz-GO 

 
No mérito, argumenta não ter praticado a infração estampada na 

basilar. Pondera que na revisão fiscal realizada pela empresa, foram apontados diversos 
erros na apuração do saldo credor da conta caixa, vez que tais valores que o compuseram 
já estavam contabilizados como saída da conta caixa e por isso não poderiam ser 
novamente lançados como “desembolsos não contabilizados” e para reforçar seu 
argumento monta quadro demonstrativo acerca destes valores. 

 



 

Ao final, requer a nulidade do feito, ou na impossibilidade, a reforma 
da decisão anterior, para considera-lo improcedente.” 

 
Julgando o recurso do contribuinte, a Terceira Câmara do Conselho 

Administrativo Tributário decidiu, por maioria de votos, dar-lhe parcial provimento para 
reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto de 
infração no valor do ICMS de R$ 4.077,76 (quatro mil e setenta e sete reais e setenta e 
seis centavos). O voto vencido foi pela procedência parcial no valor do ICMS de R$ 
6.990,46 (seis mil, novecentos e noventa reais e quarenta e seis centavos). Consta, ainda, 
que o sujeito passivo retirou, em sessão, durante sustentação oral, a preliminar de 
insegurança na determinação da infração e o pedido de diligência. 

 
A Fazenda Pública, discordando do valor da condenação no 

julgamento cameral, interpôs recurso ao Pleno em que solicita a procedência parcial do 
lançamento, conforme voto vencido, no valor do ICMS de R$6.990,46. A recorrente 
entende que não é correta a aplicação da alíquota de 7%, ao invés da alíquota de 12%, 
pois a utilização da tributação menor está condicionada ao cumprimento de condições, 
conforme dispõe a legislação. A tributação menor está albergada pelo inciso XII, do artigo 
8º, Anexo IX, RCTE, que prevê a redução de base de cálculo de tal forma que resulte 
aplicação sobre o valor da operação do equivalente ao percentual de 7%, na operação de 
fornecimento de refeição, ficando mantido o crédito. Acontece que para usufruir do referido 
benefício o contribuinte teria de ter efetuado contribuições ao PROTEGE, conforme 
determina o § 3º do artigo 1º, do Anexo IX, RCTE. O contribuinte não cumpriu tal 
condição, conforme faz prova comprovante de pagamentos contido no sistema de controle 
da SEFAZ, anexado ao recurso, que contém o primeiro recolhimento ao PROTEGE 
(código de receita 4014) a partir de 2006. Assim, não tendo sido cumprida a condição, o 
contribuinte perdeu o direito ao benefício, conforme artigo 86, RCTE.  

 
Intimada, a autuada apresenta contradita ao recurso da Fazenda 

Pública. Alega que não concorda com o entendimento do Fisco, de que o contribuinte não 
teria direito ao benefício por não ter recolhido o PROTEGE,  pois o que se está discutindo 
é a alíquota  aplicável nas operações realizadas pela empresa, que seria de 7% conforme 
legislação. Afirma que não consta no processo que a alíquota aplicável seria de 7%, 
entretanto, como não recolheu o PROTEGE foi aplicada a alíquota de 12%. A autuada 
conclui que o recurso da Fazenda Pública não deve ser acatado em razão do princípio da 
imutabilidade do lançamento tributário. Cita decisão do STF.  

 
A contraditora também argui decadência, pois os fatos geradores são 

de 2004, estando, assim, extinto o crédito tributário, não podendo o Fisco exigir sua 
cobrança. Afirma que não consta nos autos a sua exigência, o que só ocorreu em 2016, 
depois de decaído o direito.  

 
É o relatório.  
 
 

VOTO 
 
 
Entendo que a Fazenda Pública tem razão, ao solicitar a procedência 

parcial do lançamento, conforme voto vencido, no valor do ICMS de R$6.990,46. Com 
efeito, a utilização da tributação menor, conforme entendeu a Câmara Julgadora,  está 
condicionada ao cumprimento de condições. A tributação menor teve por fundamento o 
inciso XII, do artigo 8º, Anexo IX, RCTE, que prevê a redução de base de cálculo de tal 



 

forma que resulte aplicação sobre o valor da operação do equivalente ao percentual de 
7%, na operação de fornecimento de refeição, ficando mantido o crédito. Ora, tal benefício 
está condicionado ao pagamento de contribuições ao PROTEGE (§ 3º do artigo 1º, do 
Anexo IX, RCTE). O contribuinte não cumpriu tal condição. E é bem de ver que a 
Fiscalização demonstra tal inadimplência. O comprovante de pagamentos contido no 
sistema de controle da SEFAZ, anexado ao recurso, indica como  primeiro recolhimento 
ao PROTEGE (código de receita 4014) um pagamento feito em  2006 (fls 248). Assim, não 
tendo sido cumprida a condição, o contribuinte perdeu o direito ao benefício, conforme 
prescreve o  artigo 86, RCTE, verbis :  

 

“Art. 86. Quando o benefício fiscal for concedido sob condição e esta não 
for atendida, o contribuinte perde o direito ao benefício e fica obrigado ao 
pagamento do imposto acrescido das cominações legais cabíveis, desde a 
data da ocorrência do fato gerador em que tenha havido a utilização do 
benefício, ressalvada a disposição em contrário.” 
 

O contribuinte discorda da Fazenda Pública, afirmando que o que se 
discute é a alíquota  aplicável nas operações realizadas pela empresa, que seria de 7% 
conforme legislação. Afirma que não consta no processo que a alíquota aplicável seria de 
7%, entretanto, como não recolheu o PROTEGE foi aplicada a alíquota de 12%. A autuada 
conclui que o recurso da Fazenda Pública não deve ser acatado em razão do princípio da 
imutabilidade do lançamento tributário. 

 
De início, salutar informar à recorrida que o lançamento tributário não 

foi alterado, senão no sentido de reduzir o valor do crédito tributário, o que favorece o 
contribuinte. Portanto, tal linha de argumentação está carente de sustentação. Também 
carece de sustentação a afirmação de que a alíquota aplicável  nas operações realizadas 
pela empresa seria de 7%. Na época, exercício de 2004, a empresa estava enquadrada 
no regime diferenciado aplicável às microempresas, com a alíquota de 12%, conforme 
informa o banco de dados da Secretaria de Estado da Fazenda de Goiás. Logo, a 
aplicação de tributação inferior a esta, implicaria no uso de benefício fiscal, cuja utilização 
dependia do cumprimento de condições. Como, conforme comprovado no processo, a 
autuada não cumpriu a condição, então, correta a tributação no patamar de 12%.  

 
A defesa  também argui decadência, pois os fatos geradores são de 

2004, estando, assim, extinto o crédito tributário. Tal alegação não merece guarida, pois 
os fatos geradores são de 2004 e o contribuinte foi intimado do lançamento tributário em 
20/11/2008. Ora, consoante determinação contida no Código Tributário Nacional (artigo 
173, I) o prazo de decadência do direito da Fazenda Pública para efetuar o lançamento é 
de 05(cinco) anos, contados do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia 
ter sido feito. Destarte, o contribuinte poderia ter sido intimado do auto de infração até o 
final do exercício de 2009. Rejeito o pedido de decadência.  

 
Isto posto, rejeito a preliminar de decadência arguida pelo sujeito 

passivo e, quanto ao mérito, conheço do recurso da Fazenda Pública e dou-lhe 
provimento para reformar a decisão cameral e julgar parcialmente procedente o auto de 
infração no valor do ICMS de R$ 6.990,46 (seis mil, novecentos e noventa reais e 
quarenta e seis centavos). 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 20 de setembro de 2016. 
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Matéria: Não incidência e benefícios fiscais (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01522/16 
 
Relator: Conselheiro Márcio Nogueira Pedra 
 

 
EMENTA: Processual. Pedido de exclusão dos solidários da lide. 
Negado. Decisão por maioria. ICMS. Recolhimento a menor pela 
utilização indevida de benefício fiscal. Auto de infração 
procedente. Decisão por maioria. 1. Devem ser mantidas na lide 
as pessoas físicas que  exerciam o cargo de administradores da 
empresa autuada  à época da ocorrência dos fatos que deram 
ensejo à lavratura do auto de infração(artigo 45, XII, Lei nº 
11.651/1991). 2. A utilização de determinados benefícios fiscais 
está condicionado ao pagamento de contribuição ao fundo 
PROTEGE. A contribuição ao Fundo Protege Goiás paga em 
decorrência da utilização de benefício fiscal  não pode ser 
recuperada sob a forma de compensação, tendo em vista não 
haver amparo legal para adoção deste procedimento, bem como, 
não pode ser objeto de restituição, por não se tratar de 
pagamento indevido. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 21 de setembro de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do 
recurso voluntário, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. E, também,  por maioria de votos, rejeitar a 
preliminar de exclusão dos solidários da lide, FRANCISCO PAULA DE DEUS e RODRIGO 
ALVES DE DEUS, arguida por eles mesmos. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Márcio Nogueira Pedra, Victor Augusto de Faria Morato, Masayuki Missao, Mário de 
Oliveira Andrade e Edson Abrão da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Nestes autos o Fisco afirma que o contribuinte omitiu o recolhimento 
de ICMS, nos anos de 2011 e 2012, na importância de R$ 711.889,63 em razão da 
utilização irregular  da redução de base de cálculo prevista no artigo 8°, inciso VIII do 
anexo IX do Decreto 4.852/97, a qual está condicionada ao recolhimento de contribuição 
ao FUNDO PROTEGE GOIAS, tendo em vista que em algumas referências do período em 
análise, o valor da contribuição recolhida foi menor que o devido. A utilização de redução 
na base de calculo  correspondeu a uma tributação final inferior à prevista na legislação, e 
resultou em recolhimento de ICMS em valor  menor que o devido. Está sendo cobrado  
ICMS  com penalidade e acréscimos legais. Para todos os fins legais e com fulcro no § 2º, 
do artigo 19, Decreto nº 6.930, de 09 de junho de 2009, adoto o relatório constante da 
sentença  nº 1899/2016 , de fls 103/104  , que abaixo transcrevo :  

 
“O feito, rito processual contencioso em duplo grau, refere-se à 

cobrança do ICMS, originária em razão da utilização irregular da redução da base de 
cálculo prevista no artigo 8º, inciso VIII, anexo IX do Decreto 4.852/97, sem cumprir, ou 
cumprimento parcial da condição de recolhimento ao fundo PROTEGE GOIÁS, períodos 
2011 e 2012. 

 



 

Acrescenta o autuante em descrição complementar que 
“Comparandose o valor a recolher a título de contribuição ao fundo PROTEGE com aquele 
efetivamente recolhido (sistema SARE), conclui-se que em algumas referências o valor 
recolhido foi menor que o devido, fato que implica concluir que parte do benefício foi 
utilizado de forma irregular ou indevida” 

 
Infração tipificada nos artigos 15 e 64 da Lei 11.651/91, c/c artigo 86 

do Decreto 4.852/97. Penalidade sugerida, artigo 71, IV A, Lei 11.651/91, redação Lei 
17.519/2011. 

 
Instruem a acusação inicial, Demonstrativo de Utilização de Benefício 

Fiscal fls.08/09, mídia fls.10, recibo de mídia fls.11. 
 
Cientificados, prova ciência às folhas, 12, 15 e 16, não apresentam 

impugnação os sócios solidários, lavrado Termo de Revelia às folhas 17. A Sociedade 
Empresária Autuada, constitui procurador mandato fls. 26, apresenta impugnação a esta 
instância. Dentre seus argumentos traz que para cálculo do valor devido fundo PROTEGE 
não foram consideradas as devoluções. 

 
Considerando que após o pagamento ao fundo PROTEGE GOIÁS 

não se poderá recuperar o valor da contribuição recolhida, caso ocorra a devolução de 
mercadorias, conforme se depreende Parecer n. 566/2014 -GEOT. 

 
No mérito, requer a improcedência do auto de infração, toda a 

operação foi registrada em livro próprio e procedeu ao pagamento da contribuição, antes 
da ciência do auto de infração. 

 
Considerando que após o pagamento ao fundo PROTEGE GOIÁS 

não se poderá recuperar o valor da contribuição recolhida, caso ocorra a devolução de 
mercadorias, conforme se depreende Parecer n. 566/2014 -GEOT. 

 
Nesse sentido, os autos foram encaminhados à Delegacia fiscal de 

Origem, para que a Autoridade Fiscal Autora do procedimento, diante dos argumentos e 
documentos apresentados pela defesa, manifestasse conclusivamente, se as devoluções 
alegadas foram abatidas do cômputo do pagamento ao Fundo PROTEGE GOIÁS, no 
período de sua motivação, e sendo o caso revise o lançamento inicial; consignasse em 
termo qualquer alteração a ser proposta; apresentasse outros esclarecimentos que julgar 
necessários à formação de juízo por parte deste órgão julgador. 

 
Em resposta a Autoridade Fiscal diligenciadora às fls.71/72, relata 

que: em análise aos documentos apresentados pela impugnante, resta claro que esta 
reduziu da base de cálculo oda contribuição devida o montante das devoluções de vendas 
recebidas na referência. Nos demonstrativos instrumentais foram deduzidas as 
devoluções de vendas recebidas nos termos do Parecer n. 727/2010-GEOT, com amparo 
neste não pode ocorrer a compensação do valor da contribuição já recolhida ao fundo 
PROTEGE quando das devoluções. Deve ser mantido o auto de infração nos valores 
indicados no detalhamento do crédito tributário fls. 03 e 04. 

 
Cientificados os solidários e seu representante fls. 94/96, não se 

manifestam, apenas junta aos autos substabelecimento 101.” 
 
 



 

Dando seguimento ao relatório, informo que a Julgadora singular 
decidiu pela procedência do auto de infração. Inconformado com a decisão singular 
condenatória, o contribuinte interpôs recurso à câmara julgadora. Afirma que a Julgadora 
entendeu que não era possível efetuar a compensação de valores recolhidos a título de 
contribuição ao PROTEGE, nas hipóteses em que ocorre a devolução da mercadoria 
(desfazimento da operação). Alega que tal entendimento não é correto. Que a própria 
Secretaria de Estado da Fazenda de Goiás, por meio de memorando, determinou que, nas 
auditorias em empresa excluída de ofício do Simples Nacional, de forma retroativa, o 
auditor deve efetuar a compensação  do ICMS apurado na auditoria com o pago dentro do 
regime do Simples Nacional. Afirma que, no presente caso, a situação é a mesma. Afirma 
que a aplicação do mesmo tratamento se impõe por ser mais justo.  

 
Cita decisões judiciais. Cita a Lei nº 17.817, de 10/10/2012, que 

altera a Lei nº 16.462/2008, que alterou a Lei nº 16.150/2007, que trata da convalidação 
da utilização de benefício fiscal sem o cumprimento de condicionantes previstas na 
legislação tributária. A partir desta legislação, conclui que o auto de infração é 
improcedente, pois ficou convalidado o uso do benefício fiscal sem a condição de 
adimplência.  

 
Em seguida, o recorrente classifica a multa de confiscatória. Pede a 

nulidade do processo, por ser a multa confiscatória e inconstitucional. Pede a 
improcedência do lançamento.  

 
Os solidários, RODRIGO ALVES DE DEUS e  FRANCISCO PAULA 

DE DEUS, revéis em primeira instância, impugnaram o lançamento em segunda instância.  
 
Alegam que não podem ser incluídos no processo, pois não agiram 

com excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou estatutos, conforme dispõe o 
artigo 135, CTN. Citam decisões judiciais. Pedem sua exclusão da lide.  

 
É o relatório.  
 
 

VOTO 
 
 
Em seu recurso, o contribuinte, ao contestar o entendimento da 

Julgadora, no sentido de não ser  possível efetuar a compensação de valores recolhidos a 
título de contribuição ao PROTEGE, nas hipóteses em que ocorre a devolução da 
mercadoria (desfazimento da operação) alega que a própria Secretaria de Estado da 
Fazenda de Goiás, por meio de memorando, determinou que, nas auditorias em empresa 
excluída de ofício do Simples Nacional, de forma retroativa, o auditor deve efetuar a 
compensação  do ICMS apurado na auditoria com o pago dentro do regime do Simples 
Nacional.  

 
A recorrente se esquece de que, na hipótese por ela mencionada, a 

compensação é entre valores recolhidos e devidos a título de ICMS. Compensa-se os 
valores pagos, a título de ICMS, com os valores devidos também a título de ICMS. A 
situação prevista no processo é de utilização indevida de benefício fiscal por conta do 
recolhimento a menor da contribuição ao PROTEGE. Conforme indicado no auto de 
infração, na descrição da ocorrência, o contribuinte omitiu o recolhimento de ICMS, nos 
anos de 2011 e 2012, na importância de R$ 711.889,63 em razão da utilização irregular  
da redução de base de cálculo prevista no artigo 8°, inciso VIII do anexo IX do Decreto 



 

4.852/97, a qual está condicionada ao recolhimento de contribuição ao FUNDO PROTEGE 
GOIAS, tendo em vista que em algumas referências do período em análise, o valor da 
contribuição recolhida foi menor que o devido. A situação é, pois, distinta da relacionada 
com o Simples Nacional.  

 
No que se refere à alegação da recorrente de que não efetuou o 

pagamento da contribuição em decorrência da devolução de mercadorias, que implicou na 
anulação da operação, a administração tributária do Estado de Goiás já tem posição 
firmada, conforme PARECER Nº 727/2010-GEPT, verbis: 

 
“Quanto à contribuição ao Fundo Protege Goiás paga em 

decorrência da utilização do benefício fiscal de crédito outorgado, esclarecemos que não 
pode ser recuperada sob a forma de compensação, tendo em vista não haver amparo 
legal para adoção deste procedimento, bem como, não pode ser objeto de restituição, por 
não se tratar de pagamento indevido.” 

 
 
Este foi, inclusive, o fundamento da sentença.  
 
Em seu recurso, a autuada também cita a Lei nº 17.817, de 

10/10/2012, que altera a Lei nº 16.462/2008, que alterou a Lei nº 16.150/2007, que trata 
da convalidação da utilização de benefício fiscal sem o cumprimento de condicionantes 
previstas na legislação tributária. A partir desta legislação, conclui que o auto de infração é 
improcedente, pois ficou convalidado o uso do benefício fiscal sem a condição de 
adimplência.  

 
A recorrente se equivoca. A legislação por ela citada não se aplica ao 

PROTEGE. A recorrente cita dispositivos legais aplicáveis aos beneficiários dos 
programas FOMENTAR/PRODUZIR. Os dispositivos referem-se à utilização de benefício 
fiscal em hipótese de inadimplência relativa à parte não incentivada pelos mencionados 
programas. O argumento da recorrente não tem, pois, fundamento. 

 
No que se refere à alegação de multa confiscatória, não tem como 

ser analisada. E isto ocorre  por força do disposto no § 4º do art. 6º da Lei nº 16.469, de 19 
de janeiro de 2009, que regula o processo administrativo tributário no Estado de Goiás. 
Como se sabe, tal norma é expressa ao proibir o Conselho Administrativo Tributário de 
proferir decisão que implique na apreciação ou declaração de inconstitucionalidade de lei, 
decreto ou ato normativo expedido pela Administração Tributária. Ora, as multas aplicadas 
têm previsão na lei. Por conseguinte, não é possível fazer considerações acerca da sua 
adequação ao fato irregular constatado pelo Fisco. O Conselho Administrativo Tributário 
não tem função legislativa. 

 
O pedido de exclusão dos solidários da lide, formulado em sua peça 

defensória, não procede. Como se sabe, a pessoa jurídica é uma  ficção legal. Todos os 
seus atos se materializam pela ação dos seus administradores. Assim, é através de seus 
sócios gerentes que a empresa atua no mundo comercial, financeiro, jurídico e econômico. 
A legislação tributária, e no presente caso nos referimos ao Código Tributário Estadual 
(Lei nº 11.651/1991), através do  art. 45, inciso XII, estabelece a regra  de que são 
solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na operação ou prestação as 
pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal, especialmente os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou 



 

prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem 
responsáveis.  

 
Com essas considerações, entendo que a indicação de RODRIGO 

ALVES DE DEUS e  FRANCISCO PAULA DE DEUS como solidários atende ao disposto 
na legislação tributária , situação que impõe a sua manutenção  na lide. 

 
Isto posto, conheço do recurso interposto pela autuada e nego-lhe 

provimento, para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Por fim, conheço da impugnação apresentada pelos sujeitos passivos solidários 
e nego-lhe  provimento para manter os solidários RODRIGO ALVES DE DEUS e  
FRANCISCO PAULA DE DEUS na lide. 

 
 

Sala das sessões, em 23 de setembro de 2016. 
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Matéria: Não incidência e benefícios fiscais (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01554/16 
 
Relator: Conselheiro Valdir Mendonça Alves 
 

 
EMENTA: Processual. Arguição de inadmissibilidade de 
preliminares de nulidade. Acolhida. Mérito. ICMS. Obrigação 
principal. Omissão de imposto pela utilização indevida de 
crédito outorgado. Contribuinte impedido de usufruir do 
benefício, por inadimplência com a contribuição do Fundo 
PROTEGE GOIÁS. Reforma parcial da decisão cameral. 
Procedência em parte.  
 
1. Acolhe-se a arguição de inadmissibilidade de preliminares de 
nulidade, apreciadas e decididas unanimemente na Câmara, não 
tendo a recorrente apresentado qualquer das razões de 
admissibilidade previstas na Lei n° 16.469/09, Art. 41, II; 
 
2. Declara-se procedente em parte o auto de infração que exige 
imposto omitido decorrente da utilização indevida de crédito 
outorgado, quando extinta parte desse crédito pela 
convalidação do benefício. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 02 
de agosto de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade, feita pelo Conselheiro Relator, em relação as preliminares de nulidade 
por insegurança na determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa, 
arguidas pelo sujeito passivo, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância 
com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Valdir Mendonça Alves, Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, Aguinaldo 
Fernandes de Melo, José Paixão de Oliveira Gomes, João Divino de Brito, Luis Antônio da 
Silva Costa, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Rodolfo Ramos 
Caiado, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Elias Alves dos Santos, 
Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano e Heli 
José da Silva. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso do 
Contribuinte para o Conselho Pleno, dar-lhe parcial provimento para considerar 
parcialmente procedente o auto de infração no valor de ICMS de R$ 565.596,76 
(quinhentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e noventa e seis reais e setenta e seis 
centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros Valdir Mendonça Alves, Aldeci de 
Souza Flor, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Talita Pimenta Félix, 
Washington Luis Freire de Oliveira, Aguinaldo Fernandes de Melo, José Paixão de Oliveira 
Gomes, João Divino de Brito, Luis Antônio da Silva Costa, Nivaldo Carvelo Carvalho, 
Gilmar Rodrigues de Almeida, Rodolfo Ramos Caiado, Victor Augusto de Faria Morato, 
Edson Abrão da Silva, Elias Alves dos Santos, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli 
Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano e Heli José da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de o contribuinte, não 
ter recolhido contribuição ao Fundo Protege Goiás, estando impedido de usufruir de 



 

benefício fiscal, ter utilizado o crédito outorgado previsto no art. 11, inciso XX, Anexo IX, 
do Decreto n° 4.852/97, nos períodos de março/2006 a junho/2006, agosto/2006 a 
janeiro/2007, março/2008, junho/2008 e agosto/2008 a setembro/2008, sendo-lhe 
imputada a exigência do ICMS omitido no valor de R$ 2.803.076,30 (dois milhões 
oitocentos e três mil setenta e seis reais e trinta centavos), multa e acréscimos legais.  

 
Citados como infringidos os arts. 58, §3º, II e 64, da Lei nº 11.651/91, 

c/c o art. 1º, §3º, III, Anexo IX, do Decreto nº 4.852/97 e art. 86 deste, proposta a 
penalidade prevista no art. 71, IV, alínea "a" da Lei n° 11.651/91 com redação da Lei n° 
14.634/03. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, 

Detalhamento do Crédito Tributário (fls. 3), planilhas “Verificação – Crédito Outorgado – 
Recolhimento PROTEGE – Estorno de Crédito” (fls. 15 a 16) e “Verificação – Crédito 
Outorgado – Valores Escriturados RAICMS" (fls. 17 a 18) e cópias de livros Registro de 
Apuração do ICMS (fls. 19 a 72 e 83 a 100), dentre outros documentos. 

 
Intimado em 11/02/2009 (fls. 102), o sujeito passivo não comparece 

ao processo, sendo declarado revel (fls. 103). 
 
Revel, o sujeito passivo apresenta impugnação em Segunda 

Instância (fls. 109 e 110), pedindo a improcedência do lançamento, em face da 
convalidação do crédito tributário, nos termos da Lei n° 17.152, de 16 de setembro de 
2010, em razão do recolhimento tempestivo da contribuição ao Fundo PROTEGE GOIÁS 
dos respectivos períodos autuados, conforme mostram os DAREs inclusos. 

 
Junta comprovantes de pagamentos (fls. 111 a 132). 
 
A Quarta Câmara deste Conselho, por meio da Resolução nº 054/11 

(fls. 134), converte o julgamento em diligência, para que os autos sejam encaminhados à 
Superintendência de Administração Tributária - SAT, a fim de seja analisado o referido 
processo, visto que os pagamentos espontâneos do PROTEGE, constantes nas fls. 111 a 
132 dos autos, e o pedido às fls. 109 a 110 de convalidação do crédito tributário, nos 
termos da lei n° 16.846/2009 e Lei n° 17.152/2010. 

 
A Superintendência de Administração Tributária devolve a este órgão 

(CAT) o processo acompanhado de parecer relativo à extinção do crédito tributário (fls. 
137 a 138), tendo o parecerista concluído que o contribuinte faz jus à convalidação dos 
créditos relativos aos períodos de março a junho/2006, agosto a outubro/2006, 
dezembro/2006, janeiro/2007 e junho/2008, prevalecendo a exigência do crédito tributário 
(ICMS) no valor de R$ 753.947,94 (setecentos e cinquenta e três mil novecentos e 
quarenta e sete reais e noventa e quatro centavos), referente aos períodos de 
novembro/2006, março/2008, agosto/2008 e setembro/2008. 

 
Intimado (fls. 142 a 143), o sujeito passivo não se manifesta acerca 

do resultado dessa diligência. 
 
A Quarta Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio da 

Resolução nº 143/11 (fls.145 e 146), sobresta o julgamento do processo até 02/09/11, 
após o qual deve retornar para apreciação. 

 



 

A Quarta Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio da 
Resolução nº 168/11 (fls.147 a 148), sobresta o julgamento do processo até 17/10/11, 
após o qual deve retornar para apreciação. 

 
A Quarta Câmara deste Conselho, após considerando, por meio da 

Resolução nº 211/2011 (fls. 149), para efeito de evitar o cerceamento ao direito de defesa, 
retorna os autos à SEGE – Secretaria Geral, com o intuito de que sejam repautados, cujo 
procedimento levará, via publicação da pauta, o conhecimento do sujeito passivo para seu 
facultativo comparecimento à sessão de julgamento. 

 
A Primeira Câmara deste Conselho, após considerando, por meio da 

Resolução n° 036/2013 (fls. 150), encaminha o processo à Superintendência de 
Administração Tributária – SAT, para informação quanto ao despacho homologatório do 
benefício fiscal, juntando-se a estes, o referido documento.  

 
A Superintendência de Administração Tributária, atendendo a 

Resolução n° 036/2013, junta o Despacho n° 1035/13-SAT (fls. 151), acompanhado de 
extratos analíticos (fls. 153 a 154). 

 
O sujeito passivo, por meio de termo de juntada, junta requerimento 

de nova diligência para que se exclua da exigência o período de março/2008 (fls. 157 a 
158), em razão de recolhimento da contribuição para o Fundo PROTEGE GOIÁS, 
conforme comprovantes de pagamentos (fls. 159 a 160). 

 
A Quarta Câmara deste Conselho, por meio da Resolução n° 

130/2013 (fls. 161), encaminha o processo Superintendência de Administração Tributária 
m vista a juntada pelo sujeito passivo da documentação de fls.159 a 160, com as quais 
pretende comprovar o pagamento da condicionante PROTEGE GOIÁS, relativo ao mês de 
março/2008, efetivada em 12/11/2008, e não considerado no Parecer de fls.137 a 138 e 
Despacho n° 1035/13-SAT de fls.151 dos autos. 

 
Embora haja manifestação favorável à exclusão do mês de 

março/2008, mantendo a exigência sobre o ICMS no valor de R$ 565.596,76 (quinhentos 
e sessenta e cinco mil, quinhentos e noventa e seis reais e setenta e seis centavos), 
consoante fls. 164 a 165, a Superintendência da Receita não promoveu a convalidação do 
crédito relativo ao mês de março/2008, conforme se vê no Despacho n° 2172/13-SRE (fls. 
170). 

 
Intimado (fls. 171 a 172), o sujeito passivo manifesta-se acerca do 

resultado dessa diligência, consoante fls. 175 a 176. 
 
A Segunda Câmara deste Conselho, em decisão unânime, 

materializada no Acórdão n° 1115/2014 (fls.180 a 185), rejeita as preliminares de nulidade 
da peça básica, por insegurança na determinação da infração e por cerceamento do 
direito de defesa, arguidas pela autuada. Quanto ao mérito, em decisão não unânime, dá 
parcial provimento à impugnação para considerar procedente o lançamento no valor do 
ICMS a recolher de R$ 753.947,94 (setecentos e cinquenta e três mil, novecentos e 
quarenta e sete reais e noventa e quatro centavos). O voto vencido foi pela procedência 
parcial do lançamento fiscal no valor do ICMS a recolher de R$ 565.596,76 (quinhentos e 
sessenta e cinco mil, quinhentos e noventa e seis reais e setenta e seis centavos). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso para o Conselho Pleno 

(fls. 193 a 199), formulando em preliminar arguição de nulidade da peça básica, 



 

relacionando as hipóteses de insegurança na determinação da infração e de cerceamento 
do direito de defesa. 

 
Não sendo acolhidas as preliminares, no mérito, pede a reforma da 

decisão anterior para considerar improcedente o auto de infração, em última análise, que 
seja considerado como efetivo o recolhimento ao PROTEGE-GOIÁS para se ajustar à 
realidade o valor devido. 

 
Argumenta ter recolhido, antes da lavratura do presente auto de 

infração, o valor relativo ao PROTEGE - GOIÁS relativo ao mês de março de 2008. 
 
Ressalta que há neste sentido o Parecer nº 2172/13 da 

Superintendência da Receita (fls. 170) e da DRF/GNA nº 2650/13 (fls. 164 a 165) da lavra 
do AFRE III Edivan Martins de Oliveira indicando o decote daquele valor do montante da 
autuação. 

 
Pese a robusta prova específica nos autos deste recolhimento, o 

acórdão confunde convalidação com julgamento de mérito e inclui no montante da 
condenação valores recolhidos desde antes da autuação, destaca a recorrente. 

 
O Conselho Administrativo Tributário, após considerandos, por meio 

da Resolução n° 119/2014 (fls. 203 e 204), reitera o presente processo de pauta e o 
encaminha à Secretaria Geral-SEGE, com intuito de aguardar o decurso do prazo previsto 
para a apresentação do pedido de convalidação a ser formulado pelo contribuinte à 
Superintendência da Receita e, após, se for o caso, repautar. 

 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
Formulo arguição de inadmissibilidade, em relação as preliminares 

de nulidade por insegurança na determinação da infração e por cerceamento do direito de 
defesa, arguidas pelo sujeito passivo, tendo em vista não estar a peça recursal em 
consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, pelo que exponho: 

 
A Lei n° 16.469/09 (art. 41, II, § 1°) fixa os requisitos para cabimento 

de recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral unânime, devendo a parte 
cumpri-las, sob pena do recurso ser liminarmente inadmitido: 

 
Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral: 
[...] 
 
II - unânime: 
 
a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 

que tenha tratado de matéria idêntica; 
 
b) inequivocamente contrária a: 

  
1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

 



 

2. Prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 
que implique reforma parcial ou total da decisão; 

 
c) Baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

 
d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 
 
§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso 
deve ser liminarmente inadmitido: 
 

I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento; 
 
II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa 
da legislação tributária estadual ou à prova constante do processo, ou a 
falsidade da prova. 

 
Como se vê no Acórdão n° 1115/2014 (fls. 180 a 185), a Segunda 

Câmara deste Conselho, em decisão unânime, rejeitou as preliminares de nulidade da 
peça básica, por insegurança na determinação da infração e por cerceamento do direito 
de defesa, arguidas pela autuada. 

 
No caso, portanto, a defesa, ao apresentar recurso para o Conselho 

Pleno, deveria ter cumprido as exigências fixadas no § 1°, I e II, do art. 41 da Lei n° 
16.469/09 (em negrito na reprodução acima), implicando o não cumprimento destas 
condições na inadmissão liminar das preliminares de nulidade e do mérito, conforme os 
dispositivos legais transcritos em linhas anteriores. 

 
Analisando o processo, sobretudo o arrazoado da defesa, não vejo 

nele o cumprimento de qualquer condição prevista para cabimento das preliminares de 
nulidade, devendo serem inadmitidas. 

 
Prosseguindo no voto, quanto ao mérito, vejo que a acusação 

formulada no auto de infração é de que o contribuinte, não ter recolhido contribuição ao 
Fundo Protege Goiás, estando impedido de usufruir de benefício fiscal, ter utilizado o 
crédito outorgado previsto no art. 11, inciso XX, Anexo IX, do Decreto n° 4.852/97, nos 
períodos de março/2006 a junho/2006, agosto/2006 a janeiro/2007, março/2008, 
junho/2008 e agosto/2008 a setembro/2008, sendo-lhe imputada a exigência do ICMS 
omitido no valor de R$ 2.803.076,30 (dois milhões oitocentos e três mil setenta e seis reais 
e trinta centavos), multa e acréscimos legais. 

 
Fundamentam a exigência fiscal, essencialmente, o art. 1°, § 3°, III, 

do Anexo IX, do Regulamento do Código Tributário Estadual (RCTE) e o art. 86 deste, a 
seguir reproduzidos: 

 
Art. 1º Os benefícios fiscais, a que se referem os arts. 83 e 84 deste 
regulamento, são disciplinados pelas normas contidas neste anexo. 
(Redação conferida pelo Decreto nº 5.002 - vigência: 05.02.99) 
§ 3º A utilização dos benefícios fiscais contidos nos seguintes dispositivos 
deste Anexo é condicionada a que o contribuinte contribua com o valor 
correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) aplicado sobre o 
montante da diferença entre o valor do imposto calculado com aplicação da 
tributação integral e o calculado com utilização de benefício fiscal, para o 
Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás - PROTEGE GOIÁS (Lei nº 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Rcte/RCTE.htm#A83
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/decretos/D_05002.htm


 

14.469/03, art. 9º, II e § 4º): (Redação conferida pelo Decreto nº 5.984 - 
vigência: 01.05.04 a 29.02.16) 
[...] 
III - incisos III, V, apenas em relação à operação com produto resultante do 
abate de asinino, eqüino, caprino e muar, VII, IX, XV, XVIII, XX, XXI, XXIII, 
XXIV, XXV, XXVIII, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV e XXXV, todos do art. 
11. (Redação  dada pelo Decreto nº 6.343 - vigência: 01.01.06 a 31.07.08)  

 
Art. 86. Quando o benefício fiscal for concedido sob condição e esta não 
for atendida, o contribuinte perde o direito ao benefício e fica obrigado ao 
pagamento do imposto acrescido das cominações legais cabíveis, desde a 
data da ocorrência do fato gerador em que tenha havido a utilização do 
benefício, ressalvada a disposição em contrário. 

 
Os autos foram encaminhados à Superintendência de Administração 

Tributária, tendo esta devolvido a este órgão (CAT) o processo acompanhado de parecer 
relativo à extinção do crédito tributário (fls. 137 a 138), cuja conclusão é que o contribuinte 
faz jus à convalidação dos créditos relativos aos períodos de março a junho/2006, agosto 
a outubro/2006, dezembro/2006, janeiro/2007 e junho/2008, prevalecendo a exigência do 
crédito tributário (ICMS) no valor de R$ 753.947,94 (setecentos e cinquenta e três mil 
novecentos e quarenta e sete reais e noventa e quatro centavos), referente aos períodos 
de novembro/2006, março/2008, agosto/2008 e setembro/2008. 

 
A Segunda Câmara deste Conselho, em decisão materializada no 

Acórdão n° 1115/2014 (fls.180 a 185), acatando a conclusão do parecer exposta no 
parágrafo anterior, alusiva a convalidação de parte do crédito tributário, considerou 
procedente o lançamento no valor do ICMS a recolher de R$ 753.947,94 (setecentos e 
cinquenta e três mil novecentos e quarenta e sete reais e noventa e quatro centavos). 

 
Embora haja manifestação favorável à exclusão da autuação do mês 

de março/2008, no valor de R$ 188.351,18 (cento e oitenta e oito mil, trezentos e 
cinquenta e um reais e dezoito centavos), consoante, fls. 164 a 165, a Superintendência 
da Receita não promoveu a convalidação do crédito relativo ao mês de março/2008, 
conforme se vê no Despacho n° 2172/13-SRE (fls. 170). 

 
Por ter o contribuinte pago espontaneamente o PROTEGE relativo a 

março/2008 antes do auto de infração e que posteriormente veio a Lei de Convalidação n° 
17.758/12 que beneficiou o sujeito passivo, entendo que a Superintendência da Receita 
deveria ter excluído o crédito tributário de março/2008, pois já havia sido recolhida 
integralmente a respectiva contribuição ao PROTEGE, inclusive com manifestação 
favorável à exclusão desse período da autuação, como expus no parágrafo anterior. 

 
Então a decisão de procedência parcial do auto de infração 

constante do Acórdão n° 1115/2014 (fls.180 a 185) deve ser parcialmente reformada para 
que se exclua dela o valor de R$ 188.351,18 (cento e oitenta e oito mil, trezentos e 
cinquenta e um reais e dezoito centavos) relativo ao mês de março/2008. Feita a exclusão, 
o auto de infração deve ser declarado procedente sobre o ICMS no valor de ICMS de R$ 
565.596,76 (quinhentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e noventa e seis reais e 
setenta e seis centavos). 

 
Ante o exposto, acolho a arguição de inadmissibilidade, por mim 

formulada, em relação às preliminares de nulidade por insegurança na determinação da 
infração e por cerceamento do direito de defesa, arguidas pelo sujeito passivo, tendo em 
vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 
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16.469/09. Quanto ao mérito, conheço do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, 
dou-lhe parcial provimento para considerar parcialmente procedente o auto de infração no 
valor de ICMS de R$ 565.596,76 (quinhentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e noventa 
e seis reais e setenta e seis centavos). 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 29 de setembro de 2016. 
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Matéria: Não incidência e benefícios fiscais (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01557/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Washington Luis Freire de Oliveira 
 

 
EMENTA: Preliminar de reinclusão de solidários na lide. 
Acolhimento. ICMS. Obrigação principal. Utilização indevida de 
benefício fiscal. Procedência parcial.  
 
1. Os diretores, gerentes, administradores ou representantes da 
pessoa jurídica são solidariamente obrigados ao pagamento do 
imposto, relativamente à operação ou prestação decorrente dos 
atos que praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem 
responsáveis (CTE, art. 45, XII). 
 
2. Quando o benefício fiscal for concedido sob condição e esta 
não for atendida, o contribuinte perde o direito ao benefício e 
fica obrigado ao pagamento do imposto acrescido das 
cominações legais cabíveis, desde a data da ocorrência do fato 
gerador em que tenha havido a utilização do benefício, 
ressalvada disposição em contrário (art. 86 - Decreto nº 
4.852/97). 
 
3. As saídas alcançadas por norma tributária de não incidência 
devem ser excluídas da exigência do crédito tributário relativo à 
utilização indevida de benefício fiscal. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 05 
de novembro de 2015, decidiu, por maioria de votos, acolher a preliminar de reinclusão na 
lide do solidário ADERBAL LUIZ ARANTES JÚNIOR, arguida pela Fazenda Pública. 
Foram vencedores os Conselheiros Washington Luis Freire de Oliveira, Antônio Martins da 
Silva, Elias Alves dos Santos, Gilmar Rodrigues de Almeida, José Paixão de Oliveira 
Gomes, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Mário de Oliveira Andrade e o Sr. 
Presidente, Conselheiro Domingos Caruso Neto, que proferiu voto de desempate. 
Vencidos os Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira, José Pereira D'abadia, Talita 
Pimenta Félix, João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho, José Luiz Rosa e Nivaldo 
José Mendes, que votaram rejeitando a preliminar de reinclusão do solidário na lide. 
Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda Pública para o 
Conselho Pleno, negar-lhe  provimento para considerar parcialmente procedente o auto de 
infração no valor do ICMS de R$ 3.322,06 (três mil, trezentos e vinte e dois reais e seis 
centavos) já considerada a parcela do imposto que foi objeto de extinção no valor de R$ 
9.245,39, conforme Despacho nº 3229/15-SRE, fls. 287. Foram vencedores os 
Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira, Washington Luis Freire de Oliveira, Antônio 
Martins da Silva, Elias Alves dos Santos, José Pereira D'abadia, Gilmar Rodrigues de 
Almeida, Talita Pimenta Félix, João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho, José Luiz 
Rosa, Nivaldo José Mendes e Mário de Oliveira Andrade. Vencidos os Conselheiros José 
Paixão de Oliveira Gomes e Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, que votaram 
conhecendo do recurso, dando-lhe provimento para reformar em parte a decisão cameral 
e considerar parcialmente procedente o auto de infração, no valor do ICMS de R$ 
85.430,54 (oitenta e cinco mil, quatrocentos e trinta reais e cinqüenta e quatro centavos). 
 



 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de recurso da Fazenda Pública interposto contra decisão 
cameral que excluiu da lide o solidário e, no mérito, reformou em parte a sentença singular 
e considerou parcialmente procedente o auto de infração sobre o valor de ICMS de R$ 
12.567,45 (doze mil, quinhentos e sessenta e sete reais e quarenta e cinco centavos).  

 
A acusação fiscal é de que o sujeito passivo promoveu saídas de 

subprodutos resultantes do abate de Gado Bovino, no período de junho/2006 a 
julho/2007, fazendo uso irregular da isenção prevista na Legislação Tributária, pois 
deixou de efetuar as contribuições para o Fundo PROTEGE GOIÁS, e, em consequência, 
deverá recolher o tributo na importância de R$ 94.675,91 mais as cominações legais. 

 
Foram dados como infringidos os artigos 40 e 64 do CTE, c/c os 

artigos 1º, § 3º, I do Anexo IX e 86 do RCTE, sendo proposta a penalidade prevista no 
artigo 71, VIII, "c" e § 9º, I, com a nova redação da Lei 14.634/2003. 

 
Foi indicado como coobrigado ADERBAL LUIZ ARANTES JUNIOR, 

na condição de acionista controlador, com base no artigo 45, XII do CTE. 
 
Para instrução do lançamento foram anexados os seguintes 

documentos: Ordem de Serviço; cópia de Auditoria do Protege referente ao período 
fiscalizado; Declaração Periódica de Informações, DPI. 

 
Inconformada com a decisão singular desfavorável, Sentença nº 

2826/09-JULP de fls. 137/138, os autuados apresentam, em peça única, recurso voluntário 
no qual pedem, em síntese, a exclusão da polaridade passiva do solidário e, no mérito, a 
improcedência do auto de infração sob o argumento de que as saídas de couro, não 
obstante serem também produtos não comestíveis de gado bovino, estão amparadas por 
benefício próprio e específico, relacionado no art. 37, I, "r", da Lei nº 11.651/91, qual seja a 
não incidência. 

 
A Segunda Câmara, em sessão realizada no dia 17.12.2010, 

converte o julgamento em diligência a fim de promover a revisão dos trabalhos iniciais e 
juntar cópias de algumas notas fiscais, por amostragem.  

 
Em resposta a diligência, o revisor atendeu à solicitação, 

promovendo a juntada dos documentos de fls. 172/208, e confirmou o lançamento inicial. 
 
A Terceira Câmara Julgadora, por maioria de votos, acolheu a 

preliminar de exclusão do solidário da lide e, no mérito, também, por maioria de votos, 
conheceu do recurso, dando-lhe parcial provimento reduzindo o valor originário para R$ 
12.567,45, Acórdão nº 1899/2013 de fls. 254/262. 

 
A Fazenda Pública recorre da decisão pedindo a sua reforma para 

retornar o a lide o solidário excluído e no mérito julgar procedente o auto de infração. 
 
Justifica que o solidário figura como sócio administrador da 

recorrente (36ª alteração do contrato social) e, por força do art. 45, XII do CTE e 124 do 
CTN, tem corresponsabilidade pelo adimplemento do crédito tributário. 

 
No mérito, alega que a autuada promoveu saída de subprodutos 

resultantes do abate de gado bovino, no período descrito no detalhamento do lançamento, 



 

fazendo uso irregular da isenção fiscal sem, no entanto, atender a condicionante prevista 
no dispositivo legal concessivo do benefício fiscal, qual seja, proceder ao recolhimento da 
contribuição ao FUNDO PROTEGE GOIÁS. 

 
Assevera que a saída interna de subproduto – pele fresca de bovino 

– se faz sob o amparo da isenção, pois a não incidência, prevista no artigo 37, I, "r" do 
CTE tem materialidade de isenção do ICMS e, por isso, teria sido revogado tacitamente 
pela Lei 13.453/99, que trata da mesma matéria e é posterior. 

 
Em contradita os autuados, reiteram a preliminar de exclusão do 

solidário da lide com base nos argumentos já deduzidos anteriormente e, no mérito, 
utilizam a mesma tese que foi reconhecida no julgamento cameral, ou seja, de que a 
operação de venda de pele fresca está amparada pela não incidência prevista no artigo 
37, I, "r" do CTE. 

 
Após o Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária, por 

proposição do Relator, retirar o processo da pauta de julgamento em razão da edição da 
lei de convalidação, a Superintendência da Receita Estadual emitiu o Parecer nº 3229/15-
SRE, no qual concluiu pelo deferimento parcial do pedido de convalidação formulado pelo 
sujeito passivo e homologou a extinção de parte do crédito tributário referente a este 
procedimento fiscal (PAT 3029362243659), limitado ao valor originário de R$ 9.245,39, 
remanescendo ainda o valor de R$ 85.430,54 (valor original R$ 94.675,93 – R$ 9.245,39 = 
R$ 85.430,54) a ser objeto de apreciação pelo Conselho Administrativo Tributário, 
conforme Despacho de fls. 286 e planilha de fls. 287.  

 
É o relatório.  
 

V O T O 
 
 

Inicialmente, quanto à preliminar de retorno a lide do solidário, 
excluído na fase cameral, entendo que o administrador da firma autuada, ao possibilitar a 
utilização indevida de benefício fiscal pelo estabelecimento do qual é sócio e gestor, 
concorreu para a prática da infração tributária, ficando, nos termos do inciso XII do artigo 
45 do CTE, reproduzido abaixo, solidariamente obrigado ao pagamento do ICMS devido e 
demais acréscimos legais. 

 
“Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 
[...] 
XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à 
operação ou prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis; ” 

 
Da análise da 36ª alteração do contrato social, tem-se que a 

administração da empresa, à época dos fatos geradores, estava a cargo de ADERBAL 
LUIZ ARANTES JUNIOR, sendo, pois, corretamente incluído no polo passivo da lide na 
condição de solidário. 

 
No mérito, a acusação fiscal é de que o sujeito passivo promoveu a 

saída de couro bovino com benefício fiscal da isenção e essa natureza da operação foi 



 

desconsiderada porque ele não efetuou o recolhimento do Fundo de Proteção Social do 
Estado de Goiás – PROTEGE Goiás, no período posto sob exame. 

 
A defesa, por sua vez, afirma que quase a totalidade das operações 

(exceto uma pequena parcela que não corresponde a saída de couro) ocorreram sob 
abrigo da não incidência prevista no art. 37, I, “r”, do CTE, vigente à época dos fatos 
geradores: 

 
Art. 37. O imposto não incide sobre: 
I - operações: 
[...] 
r) de saídas internas de couro em estado fresco, salmourado ou salgado; 
NOTA: Redação com vigência de 01.01.97 a 30.06.08. 

 
A Fazenda Pública em sua peça de recurso ao Conselho Pleno 

afirma que o mencionado dispositivo teria sido revogado tacitamente pela Lei 13.453/99, 
que trata da mesma matéria e é posterior e está redigida assim: 

 
Art. 2º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado, na forma limites e 

condições que estabelecer, a conceder: 
[...] 
II - isenção do ICMS, inclusive quanto à manutenção do crédito, na 
operação interna com: 
[...] 
g) produto não comestível resultante do abate de animal, nas saídas 
sucessivas com destino à industrialização, incluindo a saída relativa à 
transformação de couro natural em “wet blue”; 

 
O dispositivo acima delegou ao Chefe do Poder Executivo conceder 

isenção nas saídas internas com produto não comestível resultante do abate de animal, 
nas saídas sucessivas com destino à industrialização, incluindo a saída relativa à 
transformação de couro natural em “wet blue”. 

 
Muito embora uma leitura apressada possa indicar que o dispositivo 

acima seria mais abrangente do que a não incidência do art. 37, I, “r” do CTE uma análise 
pormenorizada indica que apenas uma parte das operações com couro foi abarcada pelo 
dispositivo acima. Ao condicionar o benefício fiscal da isenção para apenas as saídas com 
destino a industrialização, a norma que delega competência ao Governador do Estado 
para conceder a isenção não tocou nas saídas com couro em estado fresco, salmourado 
ou salgado não destinadas a industrialização. 

 
O legislador goiano ao definir norma de não incidência tributária do 

ICMS não o fez com erro. Não há que se considerar que natureza do “benefício fiscal” 
seria de isenção em vez de não incidência. Não se pode desconsiderar o comando inserto 
no art. 37 do Código Tributário Estadual que excluiu do campo de incidência do ICMS as 
saídas do couro. 

A norma relativa a isenção, por óbvio, somente pode ser aplicada 
aos produtos sujeitos a incidência do imposto, como o couro estava fora do campo de 
incidência não há que se falar em revogação da norma de exclusão do campo de 
incidência por outra norma que apenas exclui o crédito tributário de determinadas 
operações, ou seja, a norma que concedeu o benefício fiscal não revogou a norma 
anterior que excluía do campo de incidência parte das operações alcançadas pela 
isenção. 

 



 

Entendo que a norma relativa a não incidência continuou em vigor, 
até ser expressamente revogada pelo artigo 4º da Lei nº 16.286, de 30.06.08, com 
vigência a partir de 01.07.08, data em que o benefício da isenção é aplicável às operações 
de saídas, desde que a empresa beneficiária efetue o pagamento do PROTEGE. 

 
O contribuinte comprovou que as operações realizadas nos períodos 

examinados se fizeram sob cobertura de documentos fiscais idôneos, condição única para 
amparar e legalizar as sucessivas saídas internas de couro fresco, salgado ou 
salmourado, na determinação do artigo 37, inciso I, letra “r”, do Código Tributário Estadual. 

 
Apenas uma pequena parcela das operações que não corresponde 

as saídas com couro deve ser mantida na lide R$ 12.567,45 (doze mil, quinhentos e 
sessenta e sete reais e quarenta e cinco centavos), conforme entendimento majoritário da 
Terceira Câmara. Como o valor de R$ 9.245,39 foi objeto de convalidação por parte do 
superintendente da Receita Estadual por força da Lei 18.657/14, remanesce apenas o 
valor de R$ 3.322,06. 

 
 
Ante o exposto, conheço do recurso da Fazenda Pública, dou-lhe 

provimento para reincluir o solidário Aderbal Luiz Arantes Júnior na lide e no mérito nego-
lhe provimento para considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do 
ICMS de R$ 3.322,06 (três mil, trezentos e vinte e dois reais e seis centavos) já 
considerada a parcela do imposto que foi objeto de extinção no valor de R$ 9.245,39, 
conforme Despacho nº 3229/15-SRE, fls. 287. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 29 de setembro de 2016. 
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Matéria: Não incidência e benefícios fiscais (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01572/16 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade da peça básica, 
arguidas pela autuada, por insegurança na determinação da 
infração e por cerceamento ao direito de defesa. Rejeitadas. 
Decisão unânime. Processual. Preliminar de exclusão do sujeito 
passivo solidário, arguida pela autuada. Acolhida. Decisão não 
unânime. ICMS. Utilização indevida de benefício fiscal. Sujeito 
passivo optante pelo Simples Nacional. Procedimento fiscal 
revisto. Confirma a decisão singular e ratifica a parcial 
procedência do auto de infração. Decisão não unânime. 
 
1. As questões prejudiciais ou terminativas do processo, 
arguidas pela parte que se sentir prejudicada, fora do alcance do 
art. 20 da Lei nº 16.469/2009, não têm pertinência para serem 
acolhidas pelas autoridades julgadoras; 
 
2. A ausência de comprovação segura de que o sócio e sujeito 
passivo solidário da lide teve interesse comum na situação 
constitutiva do fato gerador do imposto, ou tenha concorrido 
para a prática de infração à letra da lei tributária vigente na data 
da ocorrência do fato gerador descrito na peça basilar, com o 
suporte do art. 45 da Lei nº 11.651/91 e nas reiteradas sentenças 
do STJ, motiva a exclusão do polo passivo solidário da lide;  
 
3. A decisão proferida pela Primeira Instância se confirma no 
julgamento proferido na Câmara Julgadora do Conselho 
Administrativo Tributário, quando o sujeito passivo deixar de 
instruir a peça defensória com contraprovas substanciais e com 
poderes para modificar o constituído pela parte de direito. 
Portanto, o auto de infração é declarado procedente em parte 
nesta fase de decisão cameral do procedimento administrativo 
tributário. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 05 de agosto de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por 
insegurança na determinação da infração e a segunda, por cerceamento do direito de 
defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, Lidilone 
Polizeli Bento e Nivaldo José Mendes. E, por maioria de votos, acolher a preliminar de 
exclusão dos solidários da lide, arguida pelo sujeito passivo.  Foram vencedores os 
Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho e Nivaldo José Mendes. Vencido o Conselheiro 
Lidilone Polizeli Bento. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, 
negar-lhe provimento para manter a  sentença singular que  considerou parcialmente 
procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 125.208,82 (cento e vinte e cinco 
mil, duzentos e oito reais e oitenta e dois centavos). Foram vencedores os Conselheiros 
Nivaldo Carvelo Carvalho e Lidilone Polizeli Bento. Vencido o Conselheiro Nivaldo José 
Mendes, que votou pela improcedência do lançamento. 



 

 
R E L A T Ó R I O 

 
No auto de infração os auditores fiscais descrevem a ocorrência do 

fato gerador da obrigação tributária com a redação que transcrevo: 
 
Omitiu o recolhimento do ICMS na importância de R$ 185.342,04 

(cento e oitenta e cinco mil, trezentos e quarenta e dois reais e quatro centavos), no 
período de 01/01/2013 a 31/07/2013, em virtude de ter sido enquadrada no Simples 
Nacional e de ter utilizado indevidamente os benefícios fiscais e da sistemática de 
apuração de tributo do regime diferenciado do Simples Nacional, quando de fato deveria 
se sujeitar às normas gerais de tributação. Em consequência, o autuado deve pagar o 
ICMS omitido, junto com a penalidade e demais acréscimos legais.  

 
Observações:  
 
1. Seguem em Termo Descritivo Complementar da Ocorrência, maiores esclarecimentos 
sobre os fatos que determinaram a presente autuação. 
 
2. Auto de infração apensado ao Processo Administrativo Tributário nº 4.01.14005080.25, 
conforme Termo de Apensamento encaminhado ao Chefe do Nupre da Delegacia 
Regional de Fiscalização de Anápolis (doc. Anexo). Todo o documentário que ampara a 
presente autuação encontra-se juntada àquele processo. 

 
A autoridade lançadora identifica a infração de acordo com os arts. 

56, inciso I e 64 da Lei nº 11.651/91, c/c os arts. 29 e 32 da LC nº 123/2006 e art. 76 da 
Resolução CGSN n° 94/2011. Em seguida propõe a penalidade prescrita no art. 71, inciso 
III, alínea "a" do CTE. 

 
De acordo com o estabelecido no art. 45, inciso XII do CTE, os 

sócios da pessoa jurídica foram identificados para o polo passivo solidário da lide, 
conforme acentuam os documentos de fls. 07 a 09. 

  
O auto de infração está instruído com os documentos: Anexos 

Estruturados – Detalhamento do Crédito Tributário, Descritivo Complementar da 
Ocorrência e Identificação do Sujeito Passivo Coobrigado, fls. 03 a 09; e Pedido de 
Apensamento dos processos nºs 4.01.14.005080.25 e 4.01.14.005103.56, fl. 10.  

 
As partes foram intimadas, fls. 11 a 18, para pagar o valor exigido ou 

apresentar impugnação.  
 
O sujeito passivo e os polos passivos solidários, em peça única 

impugnaram o lançamento na primeira fase defensória, fls. 21 a 44. Arguem as 
preliminares de nulidade da peça básica, por cerceamento ao direito de defesa e 
insegurança na determinação da infração, visto a aplicação da redução da base de 
cálculo, inexistência de débitos inscritos em dívida ativa, convalidação da utilização do 
benefício fiscal até 31/07/2012 independentemente do cumprimento das condições 
previstas na legislação tributária. Às folhas 23 a 27 discorrem sobre as questões 
prejudiciais, transcrevem decisões semelhantes proferidas no Conselho Administrativo 
Tributário, questionam a proposição da multa com a consideração de ser ela confiscatória. 
Asseguram-se que é inexistente a administração da empresa pelo sócio da peticionária 
em outra sociedade – inexistência de grupo empresarial, fls. 35 a 38. Assevera sobre a 
ausência de responsabilidade do impugnante e, para seu auxílio transcreve o art. 135 do 



 

Código Tributário Nacional, e, ainda, transcreve vários transitados em julgados, fls. 40 a 
44. 

 
Ao final, requerem que seja julgado improcedente o presente auto de 

infração.  
 
Anexam documentos de fls. 45 a 62. 
 
Às fls. 64 e 65, o julgador singular converte o julgamento em 

diligência, encaminha os autos à Delegacia Regional de Fiscalização de Anápolis para que 
seu ilustre titular determine que os autores fiscais da auditoria possam verificar a 
duplicidade de lançamentos com relação as notificações de lançamentos de n°s: 
2089342000074, 2089342300035, 2089342200081 e 2089342100028 todos referentes a 
comparativos de EFD/SARE de períodos diversos entre 2012 e 2013, visto a exclusão da 
empresa do Simples Nacional, a partir de 01/10/2009.  

 
Considerando que todos os autos já foram convertidos em diligência, 

vejo ser prudente que as demais questões apresentadas pela defesa dos diferentes 
processos, possam, também, ser analisadas, em respeito ao contraditório e ampla defesa. 

 
Em seguida, depois de cumprida as determinações acima e antes da 

devolução do processo para o julgamento nessa instância, os sujeitos passivos deverão 
ser cientificados do resultado dessa revisão fiscal.  

 
Após os exames diligenciais, fls. 66 a 67, os autores do lançamento 

inicial concluíram: 
 
Após a apuração de ofício sobre as operações realizadas pelo 

contribuinte, consideramos os débitos por saídas e os créditos por entradas passiveis de 
aproveitamento e chegamos ao resultado do imposto normal a recolher, no valor de 
R$749.504,18, o qual se encontra detalhado mensalmente nos autos n° 4011400508025 e 
4011400510356.  

 
Afirmam não terem considerado, para efeitos de cálculo do imposto 

omitido, os valores do ICMS Simples Nacional, recolhidos pelo contribuinte, no período 
fiscalizado, pois os valores devem ser compensados quando a empresa for excluída 
retroativamente do Simples Nacional.  

 
“Assim, caso a compensação das quantias recolhidas pela empresa 

a título de ICMS Simples Nacional com aquelas apuradas de oficio pela fiscalização, seja 
também de entendimento de V. Sa., os valores constantes no "Anexo Estruturado – 
Detalhamento do Crédito Tributário" dos autos de infração devem ser alterados de forma a 
espelhar os valores e os meses de referência apontados na planilha ora encaminhada. 
Deste modo, o valor do tributo exigido no auto de infração n° 4 0114005 080 25 deve 
passar de R$ 564.162,14 para R$ 344.357,43 enquanto que o do auto n° 4 0114005 103 
56 deve ser alterado de R$ 185.342,04 para R$ 125.208,02”, fl. 67.  

 
Anexa documentos de fls. 68 a 72. 
 
Os sujeitos passivos foram intimados, fls. 73 a 80, para atender ao 

disposto no Despacho n° 896/2015 e não se manifestaram.  
 



 

O Julgador Singular, fls. 82 a 92, após rejeitar a preliminar de 
exclusão da polaridade passiva solidária da lide, decide pela procedência parcial do auto 
de infração no valor de R$ 125.208,82, apurado nos períodos e valores apontados no 
detalhamento de fls. 68/69.  

 
Os Sujeitos Passivos são notificados, fls. 94 a 105, e, de igual forma 

utilizada na impugnação, recorrem da decisão proferida pelo julgador de Primeira 
Instância, fls. 107 a 131, ratificam a tese impugnatória, inclusive o questionamento 
preliminar.  

 
Ao final, requerem que seja julgado improcedente o presente auto de 

infração.  
 
É o Relatório. 
 

V O T O 
 
Rejeito as preliminares da nulidade da peça básica, arguidas pela 

autuada, por insegurança na determinação de infração e por cerceamento ao direito de 
defesa, com o entendimento de que as autoridades lançadoras agiram de acordo com as 
normas processuais, instruíram corretamente o seu trabalho e, no momento do 
cumprimento da sua tarefa funcional, nenhum outro incidente de nulidade foi apontado no 
curso do trabalho de auditagem. Considero que o resultado apresentado para a instrução 
do lançamento de ofício está correto, os dados numéricos foram catalogados dos 
documentos e das escriturações fiscais efetivadas pelo próprio contribuinte, foi elaborado 
de acordo com as regras procedimentais vigentes, de forma que o julgamento do mérito 
da autuação tem seguimento normal para a decisão da tese contida no recurso 
apresentado pelo autuado. 

 
Diante destas evidências, as preliminares de nulidade da peça 

básica, arguidas pela autuada, por insegurança na determinação da infração e por 
cerceamento ao direito de defesa, por votação não unânime, foram rejeitadas. 

 
Outrossim, acolho a preliminar de exclusão dos sujeitos passivos 

solidários da lide, sócios da pessoa jurídica de direito privado, com o objetivo de confirmar 
o meu posicionamento quanto a esse questionamento, vez que o tenho externado em 
processos semelhantes e de acordo com a unanimidade de votos da representação 
classista, da qual faço parte, cuja razão exponho a seguir: 

  
Mantenho o entendimento proferido em processos semelhantes, nos 

quais, com o suporte nas sentenças transitadas em julgado no Superior Tribunal de 
Justiça-STJ e na legislação específica, direcionei meu voto pela exclusão das pessoas 
indicadas para responderem solidariamente pelo crédito tributário lançado de ofício, pela 
sua simples condição de sócio da pessoa jurídica. 

 
Entendo que a indicação de qualquer pessoa, em especial, de 

qualquer dos sócios da pessoa jurídica, para responder pelo crédito fazendário, deve vir 
acompanhada da comprovação de que ele tenha agido com excesso de poderes ou de 
forma fraudulenta ou prejudicial à sociedade, ou, ainda, ao arrepio da lei comercial, 
conforme sentencia o Superior Tribunal de Justiça. 

 
Na ordem sentenciada, vejo que o entendimento dominante no 

Superior Tribunal de Justiça é que “o não-recolhimento do tributo, por si só, não constitui 



 

infração à lei suficiente a ensejar a responsabilidade solidária dos sócios, ainda que 
exerçam gerência, sendo necessário provar que agiram os mesmos dolosamente, com 
fraude ou excesso de poderes.” (REsp 898168/SP, Recurso Especial 2006/0238668-1, 
julgado em 21/02/2008 e publicado no DJ 05/03/2008 p.1).  

 
Por isso, me curvo à esta sentença com a convicção de que os bens 

do sócio de uma pessoa jurídica comercial não respondem, em caráter solidário, por 
dívidas fiscais assumidas pela sociedade. A responsabilidade tributária imposta a sócio-
gerente, administrador, diretor ou equivalente só se caracteriza quando há dissolução 
irregular da sociedade ou se comprovar a prática de infração à lei pelo dirigente, e não 
apenas quando ele simplesmente exercia a gerência da empresa na época da ocorrência 
do fato gerador. 

 
Ademais, o simples inadimplemento não caracteriza infração legal e 

ante a inexistência de prova de que a gestão se fez com excesso de poderes, ou infração 
de contrato social ou estatutos, não há falar-se em responsabilidade tributária do sócio a 
esse título ou a título de infração legal.  

 
Com esta jurisprudência, faço este voto com o julgamento firmado 

nesta Casa em processos que discutem esta questão e cuja razão do acolhimento da 
preliminar de exclusão do sócio solidário da lide se conserva de acordo com o meu 
convencimento, que foi manifestado em outros julgados semelhantes.  

 
Outrossim, para suporte deste voto, aduzo que não prosperam suas 

indicações para o polo passivo, pois eles não causaram prejuízos a este Estado e nem 
concorreram para a prática do ato fiscal ilícito e causador do lançamento tributário ora em 
discussão. Noto, ainda, que o artigo 45 do Código Tributário Estadual não abriga a 
indicação de qualquer dos sócios para responder pelo crédito tributário constituído por 
meio do lançamento de ofício, o que motiva as suas exclusões da relação processual, 
conforme arguição contida na defesa. 

 
Vencida esta primeira parte da decisão, dirijo-me ao mérito com a 

fundamentação que exponho: 
 
O julgador singular antes de se pronunciar, converteu o julgamento 

em diligência e, no momento da revisão, foi observado o seguimento procedimental do 
trabalho de auditagem inicial, o qual resultou a apuração de uma diferença a menor da 
exigida na peça basilar, procedimento que as partes não se manifestaram, conforme 
sinalizam as notificações e o Termo de Encaminhamento, documentos de fls. 73 a 81.  

 
Estes esclarecimentos corroboraram para eu concluir que a revisão 

beneficiou o autuado e, para maior confirmação, transcrevo o pronunciamento de fl. 67: 
 
“Assim, caso a compensação das quantias recolhidas pela empresa 

a título de ICMS Simples Nacional com aquelas apuradas de ofício pela fiscalização, seja 
também do entendimento de V.Sa., os valores constantes no “Anexo Estruturado – 
Detalhamento do Crédito Tributário” dos autos de infração devem ser alterados de forma a 
espelhar os valores e os meses de referência apontados na planilha ora encaminhada. 
Deste modo, o valor do tributo exigido no auto de infração nº 4 0114005 080 25 deve 
passar de R$ 564.162,14 para R$ 344.357,43 enquanto que o do auto de infração nº 
40114005 103 56, deve ser alterado de R$ 185.342,04 para R$ 125.208,82.” 

 



 

Sob a orientação da autoridade fiscal revisora, o julgador de Primeira 
Instância, fl. 92, decidiu: 

 
“Então, diante das provas juntadas, em razão dos fatos e 

fundamentos jurídicos, conheço da Impugnação, dou-lhe parcial provimento, para, em 
preliminar, não acolher nenhuma nulidade, assim como, rejeitar todas as questões 
incidentais e, no mérito, decidir pela PROCEDÊNCIA EM PARTE da pretensão inicial do 
fisco, pelo novo valor do ICMS originário de R$ 125.208,82, nos períodos e valores, 
apontados no detalhamento às folhas 68/69, em nome de todos os autuados, em cálculo 
do setor competente, o que garantirá certeza e liquidez a este valor do crédito tributário.” 

 
Diante da conclusão do trabalho de revisão fiscal e do 

convencimento de voto do julgador singular, considerando que a peça recursal ratificou a 
tese impugnatória e, ainda, se manteve silenciosa após a conclusão do trabalho 
diligencial, mantenho o julgamento proferido pela Primeira Instância. 

  
Pelo exposto e ao votar este lançamento tributário, por unanimidade 

de votos, decido rejeitar as preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela 
autuada, sendo a primeira, por insegurança na determinação da infração e a segunda, por 
cerceamento do direito de defesa. Por maioria de votos, acolho a preliminar de exclusão 
dos sujeitos passivos solidários da lide, arguida pelo sujeito passivo. Quanto ao mérito, por 
maioria de votos, decido conhecer do recurso, negar-lhe provimento para manter a 
sentença singular que considerou parcialmente procedente o auto de infração no valor do 
ICMS de R$ 125.208,82 (cento e vinte e cinco mil, duzentos e oito reais e oitenta e dois 
centavos).  

 
 

Sala das sessões, em 30 de setembro de 2016. 
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Matéria: Não incidência e benefícios fiscais (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01595/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro José Luiz Rosa 
 

 
EMENTA: Processual. Nulidade do auto de infração. Insegurança 
na determinação da infração. Rejeição. Exclusão do sujeito 
passivo solidário da lide. Acolhimento. ICMS. Obrigação 
Principal. Remessa de mercadoria para exportação. Não 
incidência do ICMS. Omissão na apresentação da documentação 
ratificadora da operação. Procedência parcial. 
 
1.Quando a descrição do fato gerador no lançamento mantém 
coerência com os demonstrativos e documentos anexados aos 
autos pelo agente autuante, em concomitância com a 
fundamentação legal da infração, rejeita-se a aludida preliminar 
de nulidade;  
 
2.Os sócios, os gerentes, os administradores, os presidentes, 
etc que não tenham agido com excesso de poderes, ou infração 
de contrato social ou estatutos, ou concorrido pela prática de 
ilícito tributário, nos termos da Súmula do Superior Tribunal 
Justiça, não poder ser sujeitos passivos solidários da lide; 
 
3. A não comprovação da exportação de parte das mercadorias 
autuadas legitima a presunção de sua reintrodução no mercado 
interno, e por isso procedente em parte é o auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de agosto de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da infração, 
arguida pelo representante do sujeito passivo em sustentação oral. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, José Luiz Rosa, Valdir 
Mendonça Alves, José Paixão de Oliveira Gomes e José Pereira D'abadia. Por maioria de 
votos, acolher a preliminar de exclusão da lide dos solidários IVO ALVES DA CUNHA, 
GUSTAVO JAVIER LOPEZ e CARLOS AGUIAR NETO, arguida pelo sujeito passivo. 
Foram vencedores os Conselheiros José Luiz Rosa, Valdir Mendonça Alves e José 
Pereira D'abadia. Vencidos os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida e José Paixão 
de Oliveira Gomes. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer do recurso, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou parcialmente 
procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 38.182,05 (trinta e oito mil, cento e 
oitenta e dois reais e cinco centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros Gilmar 
Rodrigues de Almeida, José Luiz Rosa, Valdir Mendonça Alves, José Paixão de Oliveira 
Gomes e José Pereira D'abadia. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O auto de infração em julgamento exige do sujeito passivo o ICMS 
não pago em razão da saída de produtos nacionais com destino a empresas exportadoras, 
com não incidência condicionada do imposto, sem, contudo, comprovar as saídas para o 
exterior no prazo legal, deixando, por isso, de prevalecer o benefício fiscal. A penalidade 



 

proposta foi a do art. 71, inciso IX, alínea "b", com § 9º, inciso I, do CTE, com redação da 
Lei n.º 11.750/92.  

 
A infração é comprovada com as notas explicativas, com o 

Demonstrativo das Saídas com Fim Específico de Exportação sem a Devida 
Comprovação, entre outros. 

 
Os sócios da pessoa jurídica, GUSTAVO JAVIER LOPEZ, IVO 

ALVES DA CUNHA e CARLOS AGUIAR NETO, são indicados como solidários por terem 
concorrido para a prática da infração, nos termos do art. 45, XII, do CTE. 

 
Intimados, os sujeitos passivos apresentam impugnação. 
 
Em preliminar arguem a exclusão dos solidários do polo passivo da 

lide com supedâneo na falta de provas ou nexo causal, de que tenham praticado 
quaisquer atos que tivessem resultado na omissão de pagamento do imposto objeto da 
autuação.  

 
No mérito, insurgem-se contra a acusação fiscal para argumentar 

que, ao contrário do que faz supor a fiscalização no Demonstrativo que embasa o auto de 
infração, as mercadorias foram efetivamente exportadas, motivo pelo qual requerem sua 
improcedência. 

 
Que os documentos acostados aos autos (fls.131/137), atestam de 

maneira inequívoca a ocorrência das operações de exportação das mercadorias o que  
ilide a pretensão fiscal inicial. Assim, estando comprovadas as exportações, prejudicada a 
premissa sob a qual se fundamentou a autuação e por isso o auto de infração deve ser 
improcedido. 

 
Em seguida, argúem o caráter confiscatório da penalidade aplicada 

por entenderem que multa no patamar de 60% do valor do imposto é desarrazoada, 
desproporcional e fere o Princípio do Não-Confisco, previsto no art. 150, inciso IV, da CF. 
Pugnam, incidentalmente, pela redução da multa. 

 
Requerem a conversão dos autos em diligência para apurar as suas 

alegações em face da documentação juntada aos autos (notas fiscais, memorandos de 
exportação, etc). 

 
O julgador singular acolhe o pedido passivo relativo à revisão fiscal e 

com fulcro em dispositivo de lei, encaminha os autos à Delegacia Fiscal de Jataí para que 
seu titular determine a realização de diligência, com o propósito de apurar as alegações da 
defesa, especialmente no tocante à documentação apresentada. 

 
Notifique-se o sujeito passivo do resultado da diligência e retorne-se 

em seguida. 
O revisor manifesta-se nos autos e após a meticulosa análise dos 

documentos acostados pelo sujeito passivo a título de contraditório, conclui que o valor do 
ICMS devido é de R$ 38.182,05 (fls.432). 

 
Intimado a manifestar-se acerca da revisão fiscal, o sujeito passivo 

comparece aos autos e nada traz que possa contraditar o trabalho de auditoria 
(fls.438/439).  



 

Sobrevém a decisão singular. O douto juiz monocrático mantém os 
solidários no polo passivo da lide, e no mérito, conhece da impugnação, dá-lhe parcial 
provimento para considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor de R$ 
38.182,05 (trinta e oito mil, cento e oitenta e dois reais e cinco centavos) (fls.440/447). 

 
Intimadas as partes, a Gerência da Representação Fazendária 

ratifica a decisão  singular porém o sujeito passivo interpõe recurso à Câmara Julgadora.  
 
Em prefação, reitera a preliminar de exclusão dos solidários do polo 

passivo da lide. Argumenta inexistirem provas ou nexo de causal de que os solidários 
tenham concorrido para a prática da suposta infração fiscal. Invoca o artigo 135 do CTN e 
julgados de cortes superioras para fundamentar sua tese. 

 
No mérito, reitera não ter praticado a infração estampada na basilar 

pois a documentação acostada aos autos prova a efetiva remessa da mercadoria ao 
exterior. Insurge-se contra o trabalho fiscal com supedâneo no argumento de que a 
decisão recorrida funda-se em suposições e levantamentos que não revelam a verdade; 
que em virtude disso, a redução do crédito tributário mostra-se insuficiente em relação à 
comprovação de que todas as mercadorias fiscalizadas, que saíram do estabelecimento 
da Recorrente foram exportadas, não havendo que falar em descumprimento dos artigos 
79 e 80, ambos do Anexo XII do RCTE, deste Estado e neste sentido, improcedente é o 
auto de infração. 

 
Em seguida, argui o caráter inconstitucional da penalidade aplicada. 

Verbera não se conformar com a cobrança de 60% sobre o valor do imposto 
supostamente não pago. Que considera que o órgão julgador, diante do princípio do não 
confisco,  reduzisse de forma equânime, razoável e equilibrada o valor da multa, que 
ultrapassa os limites principiológicos e legais de punição do infrator e para sustentar sua 
tese, faz longa preleção acerca de regras e princípios constitucionais tributários 

 
Ao final, requer a reforma da decisão singular, para considerar 

improcedente o auto de infração, ou alternativamente, procedente com a redução da 
penalidade aplicada. (fls. 463/484) 

 
Tempestivamente, o sujeito passivo colaciona os memorias de 

fls.497/498 para reiterar a exclusão dos solidários do polo passivo da lide, e no mérito, a 
reforma da decisão para considerar improcedente o auto de infração. 
 

 
 

V O T O 
 
 
Passo a decidir e de plano devo rejeitar a preliminar de nulidade da 

peça básica por insegurança na determinação da infração, arguida pelo representante 
legal do sujeito passivo, em sustentação oral, por considerar que o feito encontra-se em 
perfeita sintonia com o previsto nos artigos 8º da Lei Estadual nº 16.469/09 e 142, do 
Código Tributário Nacional.  

 
De fato, não existe qualquer ato praticado neste procedimento 

administrativo fiscal que lhe pudesse ameaçar de anulação, pois a constituição de crédito 
foi efetuada por autoridade fiscal competente para tal, segura está a determinação da 
infração, corretamente identificado o fato gerador, com plena e inequívoca sustentação 



 

legal, corretamente também encontra-se identificado o sujeito passivo, assim como a base 
de cálculo, a alíquota do imposto, a penalidade aplicada, e finalmente, nos autos encontra-
se toda a documentação que lhes deu origem à disposição do sujeito passivo, para que 
pudesse ele exercer seu amplo direito constitucional de defesa. 

Ademais, verifico não estar presentes os requisitos necessários que 
ensejariam a arguição do citado vício, previstos no Manual de Defesa Fiscal Mínima no 
Processo Administrativo Tributário, os quais transcrevo abaixo, “verbis”: 

 
8.4.4. – NULIDADE POR INSEGURANÇA NA DETERMINAÇÃO DA INFRAÇÃO 
Se for o caso, o Contribuinte poderá argüir a preliminar de nulidade por 
insegurança na determinação da infração, se constatar que: 
a)   a descrição do fato no lançamento não mantém coerência com os 
demonstrativos ou documentos anexados pelo autuante, 
b)   a descrição do fato no lançamento não mantém coerência com a 
fundamentação legal da suposta infração, 
c)   ocorreram  divergências  de  valores  entre  os  levantamentos  
integrantes  do lançamento, ou destes com o auto de infração, 
d)   o  lançamento  foi  instruído  com  levantamento  incompleto,  que  não  
confirma  a suposta infração objeto da autuação, 
e)   há insegurança quanto à denominação do produto, ou quanto ao 
agrupamento de produtos diversos, no levantamento específico, 
 

Assim, ante o exposto, e não tendo o sujeito passivo demonstrado 
qualquer prejuízo que possa ter sofrido em virtude do alegado vício, nada mais devo 
acrescentar, motivo pelo qual, acompanhado da unanimidade do voto de meus pares, 
rejeito a aludida preliminar de nulidade da peça básica, arguida pelo representante legal 
do sujeito passivo, em sustentação oral. 

Em seguida, por maioria dos votos acolho a preliminar de exclusão 
dos solidários Ivo Alves da Cunha, Gustavo Javier Lopez e Carlos Aguiar, do polo passivo 
da lide, arguida pelo sujeito passivo por considerar que sua manutenção como 
coobrigados ao pagamento do imposto, fere o ordenamento jurídico nacional. Fi-lo por 
coonestar com a moderna corrente jurisprudencial em voga exarada por corte superiora 
deste país que entende que o sócio da pessoa jurídica não responde isoladamente pelos 
créditos tributários por esta devidos. Tanto que a sentença do Superior Tribunal de 
Justiça, a qual me espelhei, sobre este sentido sumulou: 

 
1.agravo regimental contra decisão que negou seguimento ao recurso 
especial da agravante. 
 
2.Os bens do sócio de uma pessoa jurídica comercial não respondem, em 
caráter solidário, por dívidas fiscais assumidas pela sociedade. A 
responsabilidade tributária imposta por sócio-gerente, administrador, diretor 
ou equivalente só se caracteriza quando há dissolução irregular da sociedade 
ou se comprova infração à lei praticada pelo dirigente. 
 
3.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no 
sentido de que o simples inadimplemento não caracteriza infração legal. 
Inexistindo prova de que se tenha agido com excesso de poderes, ou 
infração de contrato social ou estatutos, não há que que falar-se em 
responsabilidade tributária de ex-sócio a esse título ou a título de infração 
legal, por meio de redirecionamento da execução fiscal (STJ, 1ª T, AgRg no 
Resp 834404/RS, rel Ministro José Delgado, DJ 31.08.2006, p.260)  
 

Neste sentido, a decisão do douto Ministro José Delgado baseou-se 
na uniformização de jurisprudência de sua corte, notadamente na Súmula 430 que assim 
estatuiu: “O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si 
só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente” 

No caso em discussão, a Súmula do STJ resguarda a pessoa do 
sócio e somente nas situações aventadas é que estes poderão ser responsabilizados. Em 



 

face ao procedimento destes, é pacífico que a sociedade não sofreu abalos de nenhuma 
ordem, tanto que a atividade mercantil continua operando de acordo com as regras da 
legislação tributária em vigor. 

 
Superada as questões incidentais, no mérito considero que o auto 

de infração deve prosperar em parte. Vez que a questão fora apreciada pelo douto 
julgador singular Antônio Carlos Mendonça de Freitas, que na lapidar decisão de fls. 
440/448 manifestou-se pela procedência parcial dos autos, e tendo em vista que até o 
presente momento o diligente sujeito passivo nada traz aos autos que possa ilidir o 
remanescente do crédito tributário exigido, devo acolhê-la como razão de voto, motivo 
pelo qual transcrevo-a abaixo, “in verbis”: 

  
Reza os seguintes dispositivos do Anexo XII do RCTE: 

 

Art. 79. Na remessa ao exterior para promoção em feira e exposição, bem 
como na exportação em consignação, o estabelecimento remetente fica 
obrigado: 

I - até o último dia do mês subseqüente ao da efetiva contratação cambial, a: 

a) inserir, a Comprovação da Exportação no SISEXP; 

b) comprovar, no caso de ocorrer a venda, o ingresso de moeda estrangeira 
na forma da regulamentação cambial vigente; 

II - até o 20º (vigésimo) dia após 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
da saída da mercadoria do seu estabelecimento, comprovar o retorno da 
mercadoria ao seu estabelecimento. 

Parágrafo único. Na situação deste artigo, o MEMORANDO-EXPORTAÇÃO 
somente deve ser emitido pelo estabelecimento que promover a exportação 
até o último dia do mês subseqüente ao da contratação cambial, 
conservando os comprovantes da venda, durante o prazo previsto na 
legislação (Convênio ICMS 84/09, cláusula quinta, parágrafo único). 

 

[...] 
 

Art. 80. O estabelecimento remetente fica obrigado ao recolhimento do 
imposto devido, inclusive o relativo à prestação de serviço de transporte 
quando for o caso, monetariamente atualizado, sujeitando-se aos acréscimos 
legais, inclusive multa, segundo a legislação estadual, em qualquer dos 
seguintes casos em que não se efetivar a exportação (Convênios ICMS 84/09, 
cláusula sexta; 83/06, cláusula terceira): (Redação conferida pelo Decreto nº 
6.629 - vigência: 11.06.07) 

[...] 

II - após decorrido o prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data da 
primeira Nota Fiscal, no caso de remessa para formação de lote; (Redação 
conferida pelo Decreto nº 7.815 - vigência: 27.02.13) 

III - em razão de perda, furto, roubo, incêndio, calamidade, perecimento, 
sinistro da mercadoria, ou qualquer outra causa; (Redação conferida pelo 
Decreto nº 6.629 - vigência: 01.11.09) 

IV - em virtude de reintrodução da mercadoria no mercado interno. (Redação 
conferida pelo Decreto nº 6.629 - vigência: 11.06.07) 

V - em razão de descaracterização da mercadoria remetida, seja por 
beneficiamento, rebeneficiamento ou industrialização. (Redação acrescida 
pelo Decreto nº 7.043 - vigência: 01.11.09) 
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Assim, bem claro, está na legislação, que o contribuinte, deve 
comprovar a exportação da mercadoria, caso contrário, deve recolher o tributo que passa 
a ser devido pela não comprovação da exportação. 

 
O artigo 111 do CTN reza: 

 

“Art.111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre 

I – suspensão ou exclusão do crédito tributário 

II – outorga de isenção: 

III – dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.” 

 

Assim, a legislação é bem clara, que no presente caso, a norma 
deve ser interpretada literalmente. 

Assim, é bem clara a norma que dispõe que quando trata-se de 
benefício, este deve ser interpretado literalmente, e quando é condicional, a falta de 
implementação dessa condição ocasiona a perda do benefício.  

Como o sujeito passivo deixou de comprovar exportação de 
mercadorias, que é a condição necessária, para que ele pudesse usufruir do benefício 
condicional concedido, o valor do benefício correspondente a essa falta de cumprimento 
de condição deve ser objeto do lançamento. 

Portanto, fica configurada a infração à legislação tributária, ou seja, 
a utilização indevida do benefício fiscal.  

Então, verificamos na planilha e na conclusão, anexada, pelo Auditor 
Revisor, que em relação à parte das mercadorias, de cujo tributo é exigido na exordial, o 
sujeito passivo não conseguiu comprovar a exportação. 

 A defendente, ao comparecer ao feito, em contrapartida ao trabalho 
fiscal, nada trouxe aos autos que contraditasse o que foi efetuado pelo Auditor-Revisor, 
não apresentando documentos que tenha recolhido o tributo exigido ou mesmo provas que 
a verificação efetuada não estaria correta, portanto não há qualquer prova que contradite o 
trabalho fiscal da revisão realizada. 

Nesse sentido, então, entendo que a tese defensória não atendeu 
aos pressupostos necessários e suficientes para ilidir a pretensão total inicial do fisco, não 
se prestando, para tanto, meras alegações para ilidir o lançamento, que tem sustentação 
na verificação realizada pelo fisco, a qual não foi suficientemente contestada pelo polo 
passivo e que foi baseado exclusivamente em documentos da própria empresa.  

Assim, a defesa comparece a lide, mas não apresenta provas, de 
que exportou todas as mercadorias constantes da inicial, de que o feito esteja 
completamente incorreto, restando provado no processo administrativo supracitado que 
houve parte da infração que originou esse feito. 

Dessa forma, concluo que a exigência fiscal deve ser parcialmente 
mantida tendo em vista que o lançamento do crédito tributário cumpriu as exigências do 
artigo 160 do CTE. A defesa não apresentou argumentos ou provas que pudessem ilidir 
totalmente a acusação durante o contraditório. 

Em relação à alegação de que a multa no patamar de 60% do valor 
do imposto em face de ser manifestamente desarrazoada, desproporcional e confiscatória. 
Que a multa aplicada viola o princípio do não confisco previsto no artigo 150, inciso IV, da 
CF. Pede incidentalmente, a redução da multa, temos: 

Quanto a essas alegações, temos o artigo 6º, § 4º da Lei nº 
16.469/09, o qual veda decisões que impliquem apreciação ou declaração de 
inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato normativo expedido pela Administração 
Tributária, conforme transcrevo abaixo: 

Art. 6º. Omissis 



 

[...] 
§ 4º Não pode haver decisões que impliquem apreciação ou declaração de 
inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato normativo expedido pela 
Administração Tributária. 

 

Destarte, em julgamento administrativo é vedada a apreciação da 
constitucionalidade ou não de norma veiculada pela legislação tributária, que fica restrita a 
decisões judiciais. 

 
Nesse sentido, não prospera a pretensão do impugnante de que 

acolha o pedido em relação à multa, caracterizando-a como de caráter confiscatório em 
julgamento administrativo, na medida em que há vedação relativa a tal possibilidade 
imposta pela norma acima. 

Nisso se inclui qualquer pedido de redução da multa imputada, das 
respectivas correções, dos juros cobrados e, ainda, no chamado agravante da multa, ou 
seja, o § 9º I do CTE, cujo cálculo se encontra disciplinado nos arts. 167, 168, 170 e 171 
do CTE, não merecendo maiores comentários a esse respeito. 

Portanto, deixamos de acolher essa pretensão da parte passiva de 
ver declarada, na fase administrativa, a inconstitucionalidade da lei que define a 
penalidade no caso em questão, pelo singelo argumento de ser de caráter confiscatório ou 
abusivo, inclusive o pedido de cancelamento ou a redução prevista na legislação tributária 
estadual, pois o que pode ser concedido é apenas o previsto no art. 171 do CTE e 
portanto não podendo ser acatado o pedido a esse respeito. 

Pelas provas juntadas pelo Fisco, da capitulação apontada na inicial 
e diante da revisão do levantamento apresentado, por mim considerado como correto e 
válido, concluo estar perfeitamente constituído o crédito tributário, originado de uma 
verdadeira obrigação tributária, nascida de uma lei em abstrato e de um fato gerador 
concreto, arrimado num levantamento corretamente efetuado pelo auditor revisor, o qual o 
adoto, para em seus termos, reduzir o ICMS devido para R$ 38.182,05, conforme 
discriminação mensal constante às fls. 432 dos autos, inclusive não acatando nenhum dos 
pedidos de exclusão dos solidários e nem de redução ou cancelamento da multa, pelas 
razões expostas. 

 
DISPOSITIVO 
 
Diante do exposto, conheço da impugnação, NÃO ACATO O 

PEDIDO DE EXCLUSÃO DE SOLIDÁRIOS DO FEITO, INCLUSIVE NÃO ACATANDO 
NENHUM PEDIDO DE CANCELAMENTO OU REDUÇÃO DA MULTA, dou-lhe parcial 
provimento e decido PELA PROCEDÊNCIA EM PARTE da pretensão inicial do fisco, em 
consequência disso, reduzo o ICMS a ser exigido para a importância de R$ 38.182,05 
(trinta e oito mil e cento e oitenta e dois reais e cinco centavos, conforme discriminação 
mensal constante às fls. 432 dos autos, acrescidos das cominações legais.  

 
Ante o exposto, nada mais devo acrescentar, motivo pelo qual 

acompanhado da unanimidade do voto de meus pares, conheço do recurso, nego-lhe 
provimento para confirmar a decisão singular que considerou parcialmente procedente o 
auto de infração no valor do ICMS de R$ 38.182,05 (trinta e oito mil, cento e oitenta e dois 
reais e cinco centavos). 

 
 

Sala das sessões, em 03 de outubro de 2016. 
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Matéria: Não incidência e benefícios fiscais (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01596/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro José Luiz Rosa 
 

 
EMENTA: Processual. Nulidade do auto de infração. Insegurança 
na determinação da infração. Exclusão do sujeito passivo 
solidário da lide. Preliminares arguidas pelas partes. Rejeição. 
Acolhimento. ICMS. Obrigação Principal. Remessa de 
mercadoria para exportação. Não incidência do ICMS. Omissão 
na apresentação da documentação ratificadora da operação. 
Procedência parcial. 
 
1.Quando a descrição do fato gerador no lançamento mantém 
coerência com os demonstrativos e documentos anexados aos 
autos pelo agente autuante, em concomitância com a 
fundamentação legal da infração, rejeita-se a aludida preliminar 
de nulidade; 
 
2.Os sócios, os gerentes, os administradores, os presidentes, 
etc que não tenham agido com excesso de poderes, ou infração 
de contrato social ou estatutos, ou concorrido pela prática de 
ilícito tributário, nos termos da Súmula do Superior Tribunal 
Justiça, não poder ser sujeitos passivos solidários da lide; 
 
3. A não comprovação da exportação de parte das mercadorias 
autuadas legitima a presunção de sua reintrodução no mercado 
interno, e por isso procedente em parte é o auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de agosto de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da infração, 
arguida pelo representante do sujeito passivo em sustentação oral. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, José Luiz Rosa, Valdir 
Mendonça Alves, José Paixão de Oliveira Gomes e José Pereira D'abadia. Por maioria de 
votos, acolher a preliminar de exclusão da lide dos solidários IVO ALVES DA CUNHA, 
GUSTAVO JAVIER LOPEZ e CARLOS AGUIAR NETO, arguida pelo sujeito passivo. 
Foram vencedores os Conselheiros José Luiz Rosa, Valdir Mendonça Alves e José 
Pereira D'abadia. Vencidos os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida e José Paixão 
de Oliveira Gomes. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer do recurso, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou parcialmente 
procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 93.790,79 (noventa e três mil, 
setecentos e noventa reais e setenta e nove centavos). Participaram do julgamento os 
Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, José Luiz Rosa, Valdir Mendonça Alves, José 
Paixão de Oliveira Gomes e José Pereira D'abadia. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O auto de infração em julgamento exige do sujeito passivo o ICMS 
não pago em razão da saída de produtos nacionais com destino a empresas exportadoras, 
com não incidência condicionada do imposto, sem, contudo, comprovar as saídas para o 



 

exterior no prazo legal, deixando, por isso, de prevalecer o benefício fiscal. A penalidade 
proposta foi a do art. 71, inciso IX, alínea “b”, com § 9º, inciso I, do CTE, com redação da 
Lei n.º 11.750/92.  

 
A infração é comprovada com as notas explicativas, com o 

Demonstrativo das Saídas com Fim Específico de Exportação sem a Devida 
Comprovação, entre outros. 

 
Os sócios da pessoa jurídica, GUSTAVO JAVIER LOPEZ, IVO 

ALVES DA CUNHA e CARLOS AGUIAR NETO, são nomeados solidários por terem 
concorrido para a prática da infração, nos termos do art. 45, XII, do CTE. 

 
Intimados, os sujeitos passivos apresentam impugnação. 
 
Em preliminar, arguem a exclusão dos solidários do polo passivo da 

lide. Verberam não haver provas de que tenham praticado quaisquer atos que tenham 
resultado na omissão de pagamento do imposto e por não preencherem os requisitos do 
art. 135 do CTN. Aduzem não ter agido com excesso de poder, infração à lei ou contrato 
social e para sustentar sua tese, invoca jurisprudência de cortes superioras. 

 
No mérito, insurgem-se contra a acusação fiscal para argumentar 

que, ao contrário do que faz supor a fiscalização no Demonstrativo que embasa o auto de 
infração, as mercadorias foram efetivamente exportadas, motivo pelo qual requerem sua 
improcedência. 

 
Aduzem que os documentos acostados aos autos (fls.134/721), 

atestam de maneira inequívoca a ocorrência das operações de exportação das 
mercadorias o que ilide a pretensão fiscal inicial. Assim, estando comprovadas as 
exportações, prejudicada a premissa sob a qual se fundamentou a autuação e por isso o 
auto de infração deve ser improcedido. 

 
Em seguida, arguem o caráter confiscatório da penalidade aplicada 

por entenderem que multa no patamar de 60% do valor do imposto é desarrazoada, 
desproporcional e fere o Princípio do Não-Confisco, previsto no art. 150, inciso IV, da CF. 
Pugnam, incidentalmente, pela redução da multa. 

 
Requerem a conversão dos autos em diligência para apurar as suas 

alegações em face da documentação juntada aos autos (notas fiscais, memorandos de 
exportação, etc). 

Acompanham a peça impugnatória, os documentos de fls.134/721. 
 
O julgador singular acolhe o pedido de diligência e com fulcro em 

dispositivo de lei, encaminha os autos à Delegacia Fiscal de Jataí para que seu titular 
determine a realização de revisão fiscal, com o propósito de apurar as alegações da 
defesa, especialmente no tocante à documentação apresentada. 

 
O revisor manifesta-se nos autos e após a meticulosa análise dos 

documentos acostados pelo sujeito passivo a título de contraditório, conclui que o valor do 
ICMS devido é de R$ 93.790,80 (fls.763). 

 
Intimado a manifestar-se acerca da revisão fiscal, o sujeito passivo 

comparece aos autos e nada traz que possa contraditar o trabalho de auditoria 
(fls.769/770).  



 

Sobrevém a decisão singular. O douto juiz monocrático mantém os 
solidários no polo passivo da lide, e no mérito, conhece da impugnação, dá-lhe parcial 
provimento para considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor de R$ 
93.790,79 (noventa e três mil e setecentos e noventa reais e setenta e nove centavos) 
(fls.771/779). 

Intimadas as partes, a Gerência da Representação Fazendária 
ratifica a decisão  singular porém o sujeito passivo interpõe recurso à Câmara Julgadora.  

 
Em prefação, reitera a preliminar de exclusão dos solidários do polo 

passivo da lide. Argumenta inexistirem provas ou nexo de causal de que os solidários 
tenham concorrido para a prática da suposta infração fiscal. Invoca o artigo 135 do CTN e 
julgados de cortes superioras para fundamentar sua tese. 

 
No mérito, reitera não ter praticado a infração estampada na basilar 

pois a documentação acostada aos autos prova a efetiva remessa da mercadoria ao 
exterior. Insurge-se contra o trabalho fiscal com supedâneo no argumento de que a 
decisão recorrida funda-se em suposições e levantamentos que não revelam a verdade; 
que em virtude disso, a redução do crédito tributário mostra-se insuficiente em relação à 
comprovação de que todas as mercadorias fiscalizadas, que saíram do estabelecimento 
da Recorrente foram exportadas, não havendo que falar em descumprimento dos artigos 
79 e 80, ambos do Anexo XII do RCTE, deste Estado e neste sentido, improcedente é o 
auto de infração. 

 
Em seguida, argúi o caráter inconstitucional da penalidade aplicada. 

Verbera não se conformar com a cobrança de 60% sobre o valor do imposto 
supostamente não pago. Que considera que o órgão julgador, diante do princípio do não 
confisco reduzisse de forma equânime, razoável e equilibrada o valor da multa, que 
ultrapassa os limites principiológicos e legais de punição do infrator e para sustentar sua 
tese, faz longa preleção acerca de regras e princípios constitucionais tributários 

 
Ao final, requer a reforma da decisão singular, para considerar 

improcedente o auto de infração, ou alternativamente, procedente com a redução da 
penalidade aplicada (fls. 794/815) 

 
Tempestivamente, o sujeito passivo colaciona os memorias de 

fls.828/829 para reiterar a exclusão dos solidários do polo passivo da lide, e no mérito, a 
reforma da decisão anterior para considerar improcedente o auto de infração.  

 
 

V O T O 
 
 
Passo a decidir e de plano devo rejeitar a preliminar de nulidade da 

peça básica por insegurança na determinação da infração, arguida pelo representante 
legal do sujeito passivo, em sustentação oral, por considerar que o feito encontra-se em 
perfeita sintonia com o previsto nos artigos 8º da Lei Estadual nº 16.469/09 e 142, do 
Código Tributário Nacional.  

 
De fato, não existe qualquer ato praticado neste procedimento 

administrativo fiscal que lhe pudesse ameaçar de anulação, pois a constituição de crédito 
foi efetuada por autoridade fiscal competente para tal, segura está a determinação da 
infração, corretamente identificado o fato gerador, com plena e inequívoca sustentação 
legal, corretamente também encontra-se identificado o sujeito passivo, assim como a base 



 

de cálculo, a alíquota do imposto, a penalidade aplicada, e finalmente, nos autos encontra-
se toda a documentação que lhes deu origem à disposição do sujeito passivo, para que 
pudesse ele exercer seu amplo direito constitucional de defesa. 

Ademais, verifico não estar presentes os requisitos necessários que 
ensejariam a arguição do citado vício, previstos no Manual de Defesa Fiscal Mínima no 
Processo Administrativo Tributário, os quais transcrevo abaixo, “verbis”: 

 
8.4.4. – NULIDADE POR INSEGURANÇA NA DETERMINAÇÃO DA INFRAÇÃO 
Se for o caso, o Contribuinte poderá argüir a preliminar de nulidade por 
insegurança na determinação da infração, se constatar que: 
a) a descrição do fato no lançamento não mantém coerência com os 
demonstrativos ou documentos anexados pelo autuante, 
b) a descrição do fato no lançamento não mantém coerência com a 
fundamentação legal da suposta infração, 
c)  ocorreram  divergências  de  valores  entre  os  levantamentos  integrantes  
do lançamento, ou destes com o auto de infração, 
d)   o  lançamento  foi  instruído  com  levantamento  incompleto,  que  não  
confirma  a suposta infração objeto da autuação, 
e) há insegurança quanto à denominação do produto, ou quanto ao 
agrupamento de produtos diversos, no levantamento específico, 

 

Assim, ante o exposto, e não tendo o sujeito passivo demonstrando 
qualquer prejuízo que possa ter sofrido em virtude do alegado vício, nada mais devo 
acrescentar, motivo pelo qual, acompanhado da unanimidade do voto de meus pares, 
rejeito a aludida preliminar de nulidade da peça básica, arguida pelo representante legal 
do sujeito passivo, em sustentação oral. 

Em seguida, por maioria dos votos acolho a preliminar de exclusão 
dos solidários Ivo Alves da Cunha, Gustavo Javier Lopez e Carlos Aguiar, do polo passivo 
da lide, arguida pelo sujeito passivo por considerar que sua manutenção como 
coobrigados ao pagamento do imposto, fere o ordenamento jurídico nacional. Fi-lo por 
coonestar com a moderna corrente jurisprudencial em voga exarada por corte superiora 
deste país que entende que o sócio da pessoa jurídica não responde isoladamente pelos 
créditos tributários por esta devidos. Tanto que a sentença do Superior Tribunal de 
Justiça, a qual me espelhei, sobre este sentido sumulou: 

 
1.agravo regimental contra decisão que negou seguimento ao recurso 
especial da agravante. 
 
2.Os bens do sócio de uma pessoa jurídica comercial não respondem, em 
caráter solidário, por dívidas fiscais assumidas pela sociedade. A 
responsabilidade tributária imposta por sócio-gerente, administrador, diretor 
ou equivalente só se caracteriza quando há dissolução irregular da sociedade 
ou se comprova infração à lei praticada pelo dirigente. 
 
3.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no 
sentido de que o simples inadimplemento não caracteriza infração legal. 
Inexistindo prova de que se tenha agido com excesso de poderes, ou 
infração de contrato social ou estatutos, não há que que falar-se em 
responsabilidade tributária de ex-sócio a esse título ou a título de infração 
legal, por meio de redirecionamento da execução fiscal (STJ, 1ª T, AgRg no 
Resp 834404/RS, rel Ministro José Delgado, DJ 31.08.2006, p.260)  

 

Neste sentido, a decisão do douto Ministro José Delgado baseou-se 
na uniformização de jurisprudência de sua corte, notadamente na Súmula 430 que assim 
estatuiu: “O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si 
só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente” 

No caso em discussão, a Súmula do STJ resguarda a pessoa do 
sócio e somente nas situações aventadas é que estes poderão ser responsabilizados. Em 
face ao procedimento destes, é pacífico que a sociedade não sofreu abalos de nenhuma 



 

ordem, tanto que a atividade mercantil continua operando de acordo com as regras da 
legislação tributária em vigor. 

 
Superada as questões incidentais, no mérito considero que o auto 

de infração deve prosperar em parte. Vez que a questão fora apreciada pelo douto 
julgador singular Antônio Carlos Mendonça de Freitas, que na lapidar decisão de fls. 
440/448 manifestou-se pela procedência parcial dos autos, e tendo em vista que até o 
presente momento o diligente sujeito passivo nada traz aos autos que possa ilidir o 
remanescente do crédito tributário exigido, devo acolhê-la como razão de voto, motivo 
pelo qual transcrevo-a abaixo, “in verbis”: 

  
Reza os seguintes dispositivos do Anexo XII do RCTE: 
 

Art. 79. Na remessa ao exterior para promoção em feira e exposição, 
bem como na exportação em consignação, o estabelecimento 
remetente fica obrigado: 

I - até o último dia do mês subseqüente ao da efetiva contratação 
cambial, a: 

a) inserir, a Comprovação da Exportação no SISEXP; 

b) comprovar, no caso de ocorrer a venda, o ingresso de moeda 
estrangeira na forma da regulamentação cambial vigente; 

II - até o 20º (vigésimo) dia após 180 (cento e oitenta) dias, contados 
da data da saída da mercadoria do seu estabelecimento, comprovar o 
retorno da mercadoria ao seu estabelecimento. 

Parágrafo único. Na situação deste artigo, o MEMORANDO-
EXPORTAÇÃO somente deve ser emitido pelo estabelecimento que 
promover a exportação até o último dia do mês subseqüente ao da 
contratação cambial, conservando os comprovantes da venda, 
durante o prazo previsto na legislação (Convênio ICMS 84/09, cláusula 
quinta, parágrafo único). 

 

[...] 
 

Art. 80. O estabelecimento remetente fica obrigado ao recolhimento do 
imposto devido, inclusive o relativo à prestação de serviço de 
transporte quando for o caso, monetariamente atualizado, sujeitando-
se aos acréscimos legais, inclusive multa, segundo a legislação 
estadual, em qualquer dos seguintes casos em que não se efetivar a 
exportação (Convênios ICMS 84/09, cláusula sexta; 83/06, cláusula 
terceira): (Redação conferida pelo Decreto nº 6.629 - vigência: 11.06.07) 

[...] 

II - após decorrido o prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da 
data da primeira Nota Fiscal, no caso de remessa para formação de 
lote; (Redação conferida pelo Decreto nº 7.815 - vigência: 27.02.13) 

III - em razão de perda, furto, roubo, incêndio, calamidade, 
perecimento, sinistro da mercadoria, ou qualquer outra causa; 
(Redação conferida pelo Decreto nº 6.629 - vigência: 01.11.09) 

IV - em virtude de reintrodução da mercadoria no mercado interno. 
(Redação conferida pelo Decreto nº 6.629 - vigência: 11.06.07) 
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V - em razão de descaracterização da mercadoria remetida, seja por 
beneficiamento, rebeneficiamento ou industrialização. (Redação 
acrescida pelo Decreto nº 7.043 - vigência: 01.11.09) 

 

Assim, bem claro, está na legislação, que o contribuinte, deve 
comprovar a exportação da mercadoria, caso contrário, deve recolher o tributo que passa 
a ser devido pela não comprovação da exportação. 

 
O artigo 111 do CTN reza: 

 

Art.111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre 

I – suspensão ou exclusão do crédito tributário 

II – outorga de isenção: 

III – dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias. 

 

Assim, a legislação é bem clara, que no presente caso, a norma deve 
ser interpretada literalmente. 

Assim, é bem clara a norma que dispõe que quando trata-se de 
benefício, este deve ser interpretado literalmente, e quando é condicional, a falta de 
implementação dessa condição ocasiona a perda do benefício.  

Como o sujeito passivo deixou de comprovar exportação de 
mercadorias, que é a condição necessária, para que ele pudesse usufruir do benefício 
condicional concedido, o valor do benefício correspondente a essa falta de cumprimento 
de condição deve ser objeto do lançamento. 

Portanto, fica configurada a infração à legislação tributária, ou seja, a 
utilização indevida do benefício fiscal.  

Então, verificamos na planilha e na conclusão, anexada, pelo Auditor 
Revisor, que em relação à parte das mercadorias, de cujo tributo é exigido na exordial, o 
sujeito passivo não conseguiu comprovar a exportação. 

 A defendente, ao comparecer ao feito, em contrapartida ao trabalho 
fiscal, nada trouxe aos autos que contraditasse o que foi efetuado pelo Auditor-Revisor, 
não apresentando documentos que tenha recolhido o tributo exigido ou mesmo provas que 
a verificação efetuada não estaria correta, portanto não há qualquer prova que contradite o 
trabalho fiscal da revisão realizada. 

Nesse sentido, então, entendo que a tese defensória não atendeu 
aos pressupostos necessários e suficientes para ilidir a pretensão total inicial do fisco, não 
se prestando, para tanto, meras alegações para ilidir o lançamento, que tem sustentação 
na verificação realizada pelo fisco, a qual não foi suficientemente contestada pelo polo 
passivo e que foi baseado exclusivamente em documentos da própria empresa.  

Assim, a defesa comparece a lide, mas não apresenta provas, de 
que exportou todas as mercadorias constantes da inicial, de que o feito esteja 
completamente incorreto, restando provado no processo administrativo supracitado que 
houve parte da infração que originou esse feito. 

Dessa forma, concluo que a exigência fiscal deve ser parcialmente 
mantida tendo em vista que o lançamento do crédito tributário cumpriu as exigências do 
artigo 160 do CTE. A defesa não apresentou argumentos ou provas que pudessem ilidir 
totalmente a acusação durante o contraditório. 

Em relação à alegação de que a multa no patamar de 60% do valor 
do imposto em face de ser manifestamente desarrazoada, desproporcional e confiscatória. 
Que a multa aplicada viola o princípio do não confisco previsto no artigo 150, inciso IV, da 
CF. Pede incidentalmente, a redução da multa, temos: 

file:///C:/Users/anderson-kk/AppData/Roaming/DECRETOS/D_07043.htm


 

Quanto a essas alegações, temos o artigo 6º, § 4º da Lei nº 
16.469/09, o qual veda decisões que impliquem apreciação ou declaração de 
inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato normativo expedido pela Administração 
Tributária, conforme transcrevo abaixo: 

 
Art. 6º. Omissis 
[...] 
§ 4º Não pode haver decisões que impliquem apreciação ou declaração de 
inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato normativo expedido pela 
Administração Tributária. 
 

Destarte, em julgamento administrativo é vedada a apreciação da 
constitucionalidade ou não de norma veiculada pela legislação tributária, que fica restrita a 
decisões judiciais. 

Nesse sentido, não prospera a pretensão do impugnante de que 
acolha o pedido em relação à multa, caracterizando-a como de caráter confiscatório em 
julgamento administrativo, na medida em que há vedação relativa a tal possibilidade 
imposta pela norma acima. 

Nisso se inclui qualquer pedido de redução da multa imputada, das 
respectivas correções, dos juros cobrados e, ainda, no chamado agravante da multa, ou 
seja, o § 9º I do CTE, cujo cálculo se encontra disciplinado nos arts. 167, 168, 170 e 171 
do CTE, não merecendo maiores comentários a esse respeito. 

Portanto, deixamos de acolher essa pretensão da parte passiva de 
ver declarada, na fase administrativa, a inconstitucionalidade da lei que define a 
penalidade no caso em questão, pelo singelo argumento de ser de caráter confiscatório ou 
abusivo, inclusive o pedido de cancelamento ou a redução prevista na legislação tributária 
estadual, pois o que pode ser concedido é apenas o previsto no art. 171 do CTE e 
portanto não podendo ser acatado o pedido a esse respeito. 

Pelas provas juntadas pelo Fisco, da capitulação apontada na inicial 
e diante da revisão do levantamento apresentado, por mim considerado como correto e 
válido, concluo estar perfeitamente constituído o crédito tributário, originado de uma 
verdadeira obrigação tributária, nascida de uma lei em abstrato e de um fato gerador 
concreto, arrimado num levantamento corretamente efetuado pelo auditor revisor, o qual o 
adoto, para em seus termos, reduzir o ICMS devido para R$ 93.790,79, conforme 
discriminação mensal constante às fls. 763 dos autos, inclusive não acatando nenhum dos 
pedidos de exclusão dos solidários e nem de redução ou cancelamento da multa, pelas 
razões expostas. 

DISPOSITIVO 
Diante do exposto, conheço da impugnação, NÃO ACATO O 

PEDIDO DE EXCLUSÃO DE SOLIDÁRIOS DO FEITO, INCLUSIVE NÃO ACATANDO 
NENHUM PEDIDO DE CANCELAMENTO OU REDUÇÃO DA MULTA, dou-lhe parcial 
provimento e decido PELA PROCEDÊNCIA EM PARTE da pretensão inicial do fisco, em 
consequência disso, reduzo o ICMS a ser exigido para a importância de R$ 93.790,79 
(noventa e três mil e setecentos e noventa reais e setenta e nove centavos), conforme 
discriminação mensal constante às fls. 763 dos autos, acrescidos das cominações legais.  

Ante o exposto, nada mais devo acrescentar, motivo pelo qual 
acompanhado da unanimidade do voto de meus pares, conheço do recurso, nego-lhe 
provimento para confirmar a decisão singular que considerou parcialmente procedente o 
auto de infração no valor do ICMS de R$ 93.790,79 (noventa e três mil, setecentos e 
noventa reais e setenta e nove centavos). 

 
 

Sala das sessões, em 03 de outubro de 2016. 
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Matéria: Não incidência e benefícios fiscais (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01629/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: Pedido de exclusão de coobrigados solidários. 
Rejeitado por maioria.  
 
Os administradores e gestores que concorrerem para a prática 
de infração tributária ficam, nos termos do inciso XII do artigo 45 
da lei n.º 11.651/91, solidariamente obrigados ao pagamento do 
ICMS devido e demais acréscimos legais. 
 
ICMS. Obrigação principal. Utilização indevida de benefícios 
fiscais. Procedente. Decisão por maioria. 
 
I - O benefício fiscal do crédito outorgado, previsto no artigo 11, 
III, do Anexo IX do Decreto n.º 4.852/97 (RCTE), somente pode 
ser fruído pelo contribuinte que cumpre literalmente todos os 
requisitos materiais e legais das normas de regência, inclusive o 
adimplemento da contribuição do PROTEGE – GOIÁS. 
 
II - A fruição do benefício fiscal do crédito outorgado para efeito 
de compensação com o ICMS devido está condicionada a que o 
contribuinte contribua com o valor correspondente ao 
percentual de 15% (quinze por cento), aplicado sobre o 
montante da diferença entre o valor do imposto calculado com 
aplicação da tributação integral e o calculado com utilização de 
benefício fiscal, para o Fundo de Proteção Social do Estado de 
Goiás – PROTEGE GOIÁS (Lei Nº 14.469/03, artigo 9.º, II e § 4.º); 
 
III - Quando o benefício fiscal for concedido sob condição e esta 
não for atendida, o contribuinte perde o direito ao benefício e 
fica obrigado ao pagamento do imposto acrescido das 
cominações legais cabíveis, desde a data da ocorrência do fato 
gerador em que tenha havido a utilização do benefício, 
ressalvada a disposição em contrário. (Artigo 86, do RCTE); 
 
IV -  Estando comprovado nos autos que o sujeito passivo 
apropriou do benefício fiscal do crédito outorgado para efeito de 
compensação com o ICMS devido em desacordo com a previsão 
legal, a exigência contida na exordial deve ser mantida. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 03 de fevereiro de 2016, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar 
de exclusão dos sujeitos passivos solidários Tarcísio Tomazini, Talita Tomazini e Tárcia 
Tomazini da lide, arguida pela autuada. Foram vencedores os Conselheiros Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Washington Luis Freire de Oliveira e Marlene Maria da Silva Ruguê 
Bernardes. Vencidos os Conselheiros José Pereira D'abadia e Alcedino Gomes Barbosa. 
Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Foram 



 

vencedores os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, Washington Luis Freire de 
Oliveira e Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes. Vencidos os Conselheiros José 
Pereira D'abadia e Alcedino Gomes Barbosa que votaram pela improcedência do 
lançamento fiscal. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu o pagamento 
do ICMS na importância de R$ 677.106,41, em razão da escrituração indevida de valores, 
a título de credito outorgado, referentes a utilização irregular do benefício previsto no 
artigo 11°, inciso III, anexo IV, do decreto 4.852/97, pois deixou de contribuir ou contribuiu 
com atraso no pagamento para o PROTEGE GOIAS, dessa forma estava impedindo de 
usufruir do benéfico fiscal. Em consequência, deverá pagar o ICMS no valor acima 
mencionado, juntamente com os acréscimos legais, conforme demonstrativo e 
documentos anexos. 

 
A autoridade lançadora indica como infringida as disposições dos 

artigos 58, §3°, II, 64 do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) combinado 
com os artigos 1°, §3°, III e §4°, III, anexo IX, artigo 86 do Decreto 4852/97 e artigo 4° 
inciso I, IN 639/03-GSF. Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, IV, "a" 
do CTE, com redação da Lei nº 17917/2012. 

 
Têm-se como sujeitos passivos solidários TARCÍSIO TOMAZINI, 

TALITA TOMAZINI e TARCIA TOMAZINI, nos termos do artigo 45, inciso XII, da Lei 
11.651/1991. 

 
O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: 

detalhamento do credito tributário, identificação dos sujeitos coobrigados, auditoria básica 
do ICMS, termo de abertura, registro de apuração de ICMS, termo de encerramento, 
demonstrativo do ICMS a recolher pela empresa pela perda do benefício fiscal do anexo 
IX, histórico dos pagamentos, 2° alteração contratual, procuração e cópia de documento 
pessoal. 

 
Os sujeitos passivos foram intimados a pagarem a quantia exigida ou 

apresentarem impugnação em primeira instância, conforme documentos de fls.54 a 64. 
 
Na impugnação em primeira instância, os sujeitos passivos alegam 

que a utilização do benefício fiscal foi convalidada nos termos da Lei estadual, uma vez 
que a utilização do benefício fiscal foi anterior à data de 30 de abril de 2014, e que o 
pagamento PROTEGE ocorreu antes de ultrapassada a data-limite em 21/11/2014. 

 
Arguem que o contribuinte não pode ser penalizado duplamente pelo 

atraso do pagamento, uma vez que sobre os valores pagos houve a incidência de 
encargos, e como a cobrança de juros tem caráter de sanção não pode o contribuinte 
perder o benefício fiscal se já foi penalizado com o pagamento de tais encargos 
sancionatórios. 

 
Afirmam que a responsabilidade dos sócios não pode ocorrer, 

devendo ser aplicada a regra geral da responsabilidade da empresa, devendo ser o sujeito 
passivo da obrigação tributária responsável pelo pagamento dos tributos, considerando 
ademais que sócios não praticaram quaisquer atos com excesso de poder ou infração a 
lei, e também não houve dissolução irregular da empresa. 

 



 

Alegam ainda que não ocorreu qualquer prática de atos com excesso 
de poder, infração a lei, contrato social ou estatuto, por parte dos sócios administradores, 
uma que ocorreu a simples falta de pagamento. 

 
Sustentam que o auto em questão trata da referência de vários 

meses, em virtude destes períodos constarem no documento auxiliar da auditoria do 
ICMS. 

 
Ao final, pugnam pela exclusão dos solidário e pela improcedência 

do lançamento. Também que seja admitida a ampla produção de provas no presente feito 
e, por fim, requer a concessão de prazo para juntada do instrumento de procuração. 

 
O sujeito passivo anexa os seguintes documentos: copias de 

documentos pessoais, 2° alteração contratual, procuração e outros. 
 
Pela sentença nº 2813/2015-JULP, a julgadora singular decide pela 

procedência do auto de infração. Aduz a sentenciante que o valor do imposto a pagar de 
credito aproveitado indevidamente importa em R$ 677.106,41, referente ao processo final 
03, já foi descontado o valor autuado no mês de 06/2011, pois o valor autuado do mês 
06/11 foi de R$ 13.605,32, corresponde à diferença ente o valor do benefício considerado 
inválido no mês 06/11, no valor de R$ 53.171,38. E que o valor estornado de créditos 
escriturados indevidamente fora no valor de R$ 39.566,06. Sendo assim, fica comprovado 
de forma conclusiva que não houve duplicidade de lançamento. 

 
Quanto à alegação da convalidação do benefício sem o pagamento 

no vencimento do PROTEGE, não procede, pois, o sujeito passivo não colacionou provas 
neste sentido, ou seja, a condição resolutória da homologação pelo superintendente da 
receita, mediante requerimento do contribuinte. 

 
Sustenta ainda o sentenciante que existe a falta de pagamento ao 

PROTEGE, nos períodos que são utilizados nos aproveitamentos indevidos dos créditos 
acumulados nos períodos de 2011 e 2013. 

 
Portanto, as condições exigidas pela convalidação do benefício não 

foram cumpridas pelo sujeito passivo, sendo assim os benefícios utilizados pelo sujeito 
passivo não foram convalidados pela Lei Estadual n° 18.657/14, por não ter cumprido as 
exigências desta. 

 
Não procede quanto a solicitação de que seja excluída a 

responsabilidade solidaria dos sócios, uma vez que, a solidariedade atribuída aos sujeitos 
passivos solidários decorre do artigo 45 do CTE, que não tem por objetivo identificar a 
culpa ou dolo do agente, ou mesmo esclarecer as circunstâncias ou consequências do ato 
ou omissão, visa somente dar maior garantia ao credito tributário, evitando que as 
pessoas que participaram, direta ou indireta, do fato gerador. 

 
Quanto a solicitação de que seja admitida ampla produção de provas 

no presente feito, poderá ser feita nos momentos oportunos permitidos pela legislação 
processual. 

 Os sujeitos passivos foram intimados a pagarem a quantia exigida 
ou apresentarem Recurso Voluntário, conforme documentos de fls.106 a 117.  

 
No Recurso Voluntário, reiteram os argumentos da impugnação, 

acrescentando ainda que a citada Lei de Convalidação continua em vigor e produzindo 



 

efeitos jurídicos. E caso se condicione todos os casos, para que haja convalidação, à 
homologação do superintendente da receita, mediante requerimento do contribuinte, seria 
afrontar a legislação pátria e os efeitos que as normas jurídicas produzem no ordenamento 
jurídico quando de sua publicação. 

 
Sustenta ainda que, no presente caso, houve pagamento espontâneo 

do PROTEGE Goiás, com os devidos acréscimos legais, antes da publicação da lei e 
antes de qualquer início de procedimento fiscal, relativos aos meses de fevereiro, março, 
abril e maio/2012; e maio e setembro/2013. Sendo assim, a perda do benefício fiscal dos 
meses citados é totalmente indevida, motivo pelo qual pede que o presente recurso seja 
conhecido e provido, para o fim de considerar improcedente o lançamento. 

 
Relatados, passo ao voto. 
 
 

                          V O T O 
 
Trata-se de julgamento de Recurso Voluntário, cujo escopo é de 

reformar Sentença que condenou o sujeito passivo a pagar ICMS e multa, mantendo os 
coobrigados solidários na lide, em PAT no qual o Fisco acusa os sujeitos passivos de 
omitirem o pagamento do ICMS na importância de R$ 677.106,41, em razão da 
escrituração indevida de valores, a título de credito outorgado, referentes a utilização 
irregular do benefício previsto no artigo 11°, inciso III, anexo IV, do decreto 4.852/97, pois 
deixou de contribuir ou contribuiu com atraso no pagamento para o PROTEGE GOIAS, 
dessa forma estava impedindo de usufruir do benéfico fiscal.  

 
Verifica-se que a conduta narrada na inicial somente pode ser 

atribuída à decisão ou determinação dos seus administradores, por ação ou omissão, pois 
é pela vontade desses que a pessoa jurídica realiza as operações e deve cumprir as 
obrigações tributárias, nos termos do que dispõe o artigo 45, XII, do CTE, in verbis: 

 
Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação 
que constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente: 
                                    (...) 
 XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à 
operação ou prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis; 

 
É correta, portanto, a indicação dos administradores para 

responderem pelo imposto devido em razão da utilização indevida de benefícios fiscais. 
 

Relativamente ao mérito do lançamento, torna-se pertinente e 
imprescindível, para fundamentação do voto a ser prolatado, que sejam transcritos os 
artigos 41, inciso II, e 64, da Lei nº 11.651/91 - CTE. Também o artigo 8º, inciso VIII, do 
Anexo IX, do Decreto 4.852/97 – RCTE: 

 

Art. 41. São os benefícios fiscais: 

                        (...) 

II – A redução da base de cálculo do imposto; 

                        (...) 



 

Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do 
imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou 
negativas, estabelecidas na legislação tributária. 

 

                         (...) 

 

Art. 11. Constituem créditos outorgados para efeito de compensação com o 
ICMS devido: 

                         (...) 

 

III - para os contribuintes industrial e comerciante atacadista, o equivalente 
ao percentual de 2% (dois por cento) e 3% (três por cento), 
respectivamente, na saída interestadual que destine mercadoria para 
comercialização, produção ou industrialização, aplicado sobre o valor da 
correspondente operação, observado o seguinte: 

 

São cristalinos os diretivos insculpidos nas normas acima 
transcritas, em especial o artigo 11, inciso III, do Anexo IX do RCTE, ao afirmar que 
constitui crédito outorgado para efeito de compensação com o ICMS devido, caso sejam 
cumpridas literalmente as condições previstas na legislação pertinente. 

 

Porém, considerando que o trabalho fiscal comprovou que o sujeito 
passivo promoveu saídas interestaduais, apropriando-se de crédito outorgado de 2% (dois 
por cento), destinando mercadoria para comercialização, produção ou industrialização, 
com benefício fiscal concedido a estabelecimento atacadista, incorrendo em irregularidade 
fiscal, cuja conduta está em desacordo com o estatuído no artigo 11, inciso III, do Anexo 
IX, do RCTE, não vejo como acatar os argumentos apresentados pelo sujeito passivo. 

 

Realço ainda, quanto à perda do benefício na situação em comento, 
com a norma insculpida no artigo 86, do Decreto 4.852/97, in verbis:  

 

Art. 86. Quando o benefício fiscal for concedido sob condição e esta não for 
atendida, o contribuinte perde o direito ao benefício e fica obrigado ao 
pagamento do imposto acrescido das cominações legais cabíveis, desde a 
data da ocorrência do fato gerador em que tenha havido a utilização do 
benefício, ressalvada a disposição em contrário”. 

 

Observo que o dispositivo retro, inserto na legislação tributária 
estadual, comumente do conhecimento do contribuinte, determina claramente que todo 
benefício fiscal é condicionado ao cumprimento de obrigações acessórias, e estas não 
sendo cumpridas, o contribuinte não fará jus ao benefício.  

 

Abaixo descrevemos o dispositivo legal que condiciona não 
somente o pagamento do PROTEGE GOIÁS, mas também sua adimplência como 
condição para fruir determinados benefícios fiscais, dentre os quais se inclui o crédito 
outorgado inserto no inciso III do artigo 11 do ANEXO IX do RCTE.  

 

           Do Artigo 1.º do Anexo IX DO RCTE: 



 

§ 3º A utilização dos benefícios fiscais contidos nos seguintes 
dispositivos deste Anexo é condicionada a que o contribuinte 
contribua para o Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás - 
PROTEGE GOIÁS, no valor correspondente ao percentual aplicado 
sobre o montante da diferença entre o valor do imposto calculado com 
aplicação da tributação integral e o calculado com utilização de 
benefício fiscal (Lei nº 14.469/03, art. 9º, II e § 4º): (Redação conferida 
pelo Decreto nº 8.631 - vigência: 01.03.16) 

Nota: Lei 19.280, convalidação PROTEGE - vigência: 06.05.16; 

I - 15% (quinze por cento), na situação prevista: (Redação conferida 
pelo Decreto nº 8.631 - vigência: 01.03.16) 

Nota:  Por força do art. 2º do Decreto 8.665, de 15.06.16, o percentual 
previsto neste inciso passará a ser de 5% (cinco por cento) a partir de 
01.01.17.  

a) no inciso LXXI do art. 6º; (Redação acrescida pelo Decreto nº 8.631 - 
vigência: 01.03.16) 

b) nos incisos VIII, XII, XIII, XXIII, XXVII e XXIX, todos do art. 8º;  

c) nos incisos III, V, VIII, IX, XIII, XV, XIX, XX, XXV, XXVIII, XXXIV, XXXV, 
XL, XLI, LI, LII, LIII, LIV, LV, LVI, LXIII e LXV, todos do art. 11; (Redação 
conferida pelo Decreto nº 8.665 - vigência: 01.06.16) 

 

Em suma, o benefício fiscal do crédito outorgado é condicionado, 
cujo descumprimento da condição ou das condições resultará na exigência de estorno do 
benefício indevidamente utilizado, acrescido das cominações legais. 

 
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar arguida 

pelos sujeitos passivos de exclusão dos coobrigados solidários, mantendo-nos, portanto, 
no polo passivo da lide. Quanto ao mérito, em consenso majoritário, voto, conhecendo do 
Recurso Voluntário, negando-lhe provimento, para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões, em 10 de outubro de 2016. 
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Matéria: Não incidência e benefícios fiscais (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01630/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: Pedido de exclusão de coobrigados solidários. 
Rejeitado por maioria.  
 
Os administradores e gestores que concorrerem para a prática 
de infração tributária ficam, nos termos do inciso XII do artigo 45 
da lei n.º 11.651/91, solidariamente obrigados ao pagamento do 
ICMS devido e demais acréscimos legais. 
 
 
ICMS. Obrigação principal. Utilização indevida de benefícios 
fiscais. Procedente. Decisão por maioria. 
 
I - O benefício fiscal da redução da base de cálculo previsto no 
artigo 8.º, VIII, do Anexo IX do Decreto n.º 4.852/97 (RCTE), 
somente pode ser fruído pelo contribuinte que cumpre 
literalmente todos os requisitos materiais e legais das normas 
de regência, inclusive o adimplemento da contribuição do 
PROTEGE – GOIÁS. 
 
II - A fruição do benefício fiscal da redução da base de cálculo 
está condicionada a que o contribuinte contribua com o valor 
correspondente ao percentual de 15% (quinze por cento), 
aplicado sobre o montante da diferença entre o valor do imposto 
calculado com aplicação da tributação integral e o calculado 
com utilização de benefício fiscal, para o Fundo de Proteção 
Social do Estado de Goiás – PROTEGE GOIÁS (Lei Nº 14.469/03, 
artigo 9.º, II e § 4.º); 
 
III - Quando o benefício fiscal for concedido sob condição e esta 
não for atendida, o contribuinte perde o direito ao benefício e 
fica obrigado ao pagamento do imposto acrescido das 
cominações legais cabíveis, desde a data da ocorrência do fato 
gerador em que tenha havido a utilização do benefício, 
ressalvada a disposição em contrário. (Artigo 86, do RCTE); 
 
IV -  Estando comprovado nos autos que o sujeito passivo 
apropriou do benefício da redução da base de cálculo  em 
desacordo com a previsão legal, a exigência contida na exordial 
deve ser mantida. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 03 de fevereiro de 2016, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar 
de exclusão dos sujeitos passivos solidários Tarcísio Tomazini, Talita Tomazini e Tárcia 
Tomazini da lide, arguida pela autuada. Foram vencedores os Conselheiros Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Washington Luis Freire de Oliveira e Marlene Maria da Silva Ruguê 
Bernardes. Vencidos os Conselheiros José Pereira D'abadia e Alcedino Gomes Barbosa. 



 

Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Foram 
vencedores os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, Washington Luis Freire de 
Oliveira e Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes. Vencidos os Conselheiros José 
Pereira D'abadia e Alcedino Gomes Barbosa que votaram pela improcedência do 
lançamento fiscal. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo realizou saídas das 
mercadorias nos meses de 01/2010; 02/2010; 03/2010; 04/2010; 05/2010; 08/2010; 
09/2010; 01/2011; 02/2011; 04/2011; 05/2011; 06/2011; 07/2011; 08/2011; 09/2011; 
10/2011; 11/2011; 03/2012; 04/2012; 05/2012; 06/2012; 10/2012; 03/2013; 05/2013; 
10/2013, com utilização indevida da redução de base de cálculo prevista no artigo 8º, 
inciso VIII, anexo IX, do Decreto 4.852/97, pois deixou de contribuir ou contribuiu com 
atraso no pagamento do PROTEGE GOIÁS, correspondendo a uma tributação final 
inferior a prevista na legislação. Em consequência, deverá pagar o ICMS na importância 
de R$ 874.784,20. 

 
A autoridade lançadora indica como infringidas as disposições dos 

artigos 15 e 64, do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91), c/c arts. 1º, § 3º, 
III e § 4º, III, do anexo IX, e art. 85 do Decreto 4.852/97; c/c art. 4º, inc I, IN 639/03- GSF. 
Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, IV, “a”, da Lei 11651/1991, c/ 
redação da Lei 17519/2011- Retroatividade Benigna. 

 
O auto de infração é instruído com os seguintes documentos em 

anexo (fls. 3 a 1.223 – (volume 01): detalhamento do crédito tributário, identificação do 
sujeito passivo coobrigado, recibo de entrega de relatórios digitais, mídia CD (T&T 
comércio e representação ltda), auditoria básica do ICMS, demonstrativo do ICMS a 
recolher pela empresa pela perda do benefício fiscal do anexo IX, histórico dos 
pagamentos, 2º alteração contratual, termo de autenticação de livro fiscal, termo de 
abertura, valores fiscais e operações com débito do imposto; ( volume 02): valores fiscais 
e operações com débito do imposto; (volume 03): valores fiscais e operações com débito 
do imposto, termo de encerramento. 

 
O sujeito passivo e solidários foram intimados a pagarem a quantia 

exigida ou apresentarem impugnação em primeira instância, conforme documentos de fls. 
1224 a 1231.  

 
Em anexo, às fls. 1235 a 1242, junta Procuração e documentos 

pessoais.  
 
Em sua impugnação (fls. 1244 a 1252), o sujeito passivo principal 

reconhece ter contribuído com atraso no pagamento para o Protege Goiás, mas que o 
contribuinte não pode ser penalizado duplamente pelo atraso no pagamento, vez que 
sobre os valores pagos houve incidência dos encargos. 

 
Afirma ser desprovida a imputação de responsabilidade solidária aos 

sócios da empresa autuada, vez que não há nenhum dos fatores descritos em lei que 
responsabilize os sócios, e que a simples falta de pagamento não enseja a 
responsabilização dos mesmos. 

 



 

Ao final, requer seja julgado improcedente o auto e seja excluída a 
responsabilidade solidária dos sócios. 

 
Em anexo, às fls. 1253 a 1259, junta documentos pessoais e cópia 

da segunda alteração contratual. 
 
Pela sentença nº 2822/2015-JULP (fls. 1264 a 1268), a julgadora de 

primeira instância do CAT decide pela procedência do auto de infração. Em sua 
fundamentação, afirma tratar-se de omissão do pagamento do imposto, em virtude 
utilização indevida de Benefício de Redução de Base de Cálculo. Alega que o sujeito 
passivo estava impedido de utilizar o benefício fiscal, e que a alegação da convalidação do 
benefício sem o pagamento no vencimento do Protege não procede, pois não há provas 
nos autos. Acrescenta ainda a falta de pagamentos ao Protege, nos períodos em que são 
utilizados nos aproveitamentos indevidos dos créditos acumulados, embasou o presente 
lançamento. 

 
Por fim, decide que os sujeitos passivos solidários devem 

permanecer no polo passivo da lide. 
 
Os sujeitos passivos são intimados a pagar a quantia exigida ou 

apresentarem Recurso Voluntário, conforme documentos de fls. 1269 a 1280. 
 
O sujeito passivo principal apresenta Recurso Voluntário (fls. 1282 a 

1292), no qual pede a improcedência do lançamento, alegando que o crédito tributário fora 
constituído após a publicação da Lei 18.657/14, e com a intimação após decorrido o lapso 
temporal de 120 dias, motivo pelo qual não se aplica ao caso em comento. 

 
Afirma que o objetivo da lei é evitar que, após o início de uma 

fiscalização, o sujeito passivo efetivasse o pagamento do Protege Goiás, e ainda assim 
usufruísse dos benefícios fiscais. Acrescenta que o pagamento de tal contribuição, antes 
do procedimento fiscal, é suficiente para cumprir as condicionantes da lei nº 18.657/14. 
Entretanto, nesse caso não se aplica, vez que o contribuinte nem sequer tomou 
conhecimento da constituição do crédito em seu desfavor. Ademais, afirma que houve 
pagamento do Protege Goiás, com os devidos acréscimos legais. 

 
Pede ainda a exclusão dos coobrigados solidários, tendo em vista a 

inexistência de prática de atos com excesso de poder, infração à lei, contrato social ou 
estatuto. 

 
Relatados, passo ao voto. 
 
 

                        V O T O 
 
Trata-se de julgamento de Recurso Voluntário com o escopo de 

reformar Sentença que condenou o sujeito passivo a pagar ICMS e multa, mantendo os 
coobrigados solidários na lide, em PAT no qual o Fisco acusa os sujeitos passivos de 
realizarem saídas das mercadorias nos meses de 01/2010; 02/2010; 03/2010; 04/2010; 
05/2010; 08/2010; 09/2010; 01/2011; 02/2011; 04/2011; 05/2011; 06/2011; 07/2011; 
08/2011; 09/2011; 10/2011; 11/2011; 03/2012; 04/2012; 05/2012; 06/2012; 10/2012; 
03/2013; 05/2013; 10/2013, com utilização indevida da redução de base de cálculo 
prevista no artigo 8º, inciso VIII, anexo IX, do Decreto 4.852/97, pois deixou de contribuir 
ou contribuiu com atraso no pagamento do PROTEGE GOIÁS, correspondendo a uma 



 

tributação final inferior a prevista na legislação, ficando, em consequência, obrigados a 
pagar o ICMS na importância de R$ 874.784,20. 

 
 
 
Verifica-se que a conduta narrada na inicial somente pode ser 

atribuída à decisão ou determinação dos seus administradores, por ação ou omissão, pois 
é pela vontade desses que a pessoa jurídica realiza as operações e deve cumprir as 
obrigações tributárias, nos termos do que dispõe o artigo 45, XII, do CTE, in verbis: 

 
Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação 
que constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente: 
                                    (...) 
 XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à 
operação ou prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis; 

 
É correta, portanto, a indicação dos administradores para 

responderem pelo imposto devido em razão da utilização indevida de benefícios fiscais. 
 

 
Relativamente ao mérito do lançamento, torna-se pertinente e 

imprescindível, para fundamentação do voto a ser prolatado, que sejam transcritos os 
artigos 41, inciso II, e 64, da Lei nº 11.651/91 - CTE. Também o artigo 8º, inciso VIII, do 
Anexo IX, do Decreto 4.852/97 – RCTE: 

 

Art. 41. São os benefícios fiscais: 

                        (...) 

II – A redução da base de cálculo do imposto; 

                        (...) 

Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do 
imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou 
negativas, estabelecidas na legislação tributária. 

 

                         (...) 

 

Art. 8.º. A base de cálculo do ICMS é reduzida: 

                         (...) 

VIII – de forma que resulte a aplicação sobre o valor da operação do 
equivalente ao percentual de 10% (dez por cento), na saída interna realizada 
por contribuinte industrial ou comerciante atacadista que destine mercadoria 
para comercialização, produção ou industrialização, ficando mantido o 
crédito, observado o disposto no § 2º e, ainda, o seguinte: (Lei nº 12.462/94, 
art. 1º) 

 

 
É cristalino os diretivos insculpidos nas normas acima transcritas, em 

especial o artigo 8º, inciso VIII, que vincula o benefício da redução da base de cálculo de 
tal forma que resulta a aplicação sobre o valor da operação do equivalente ao percentual 
de 10% (dez por cento), somente na saída interna realizada por contribuinte industrial ou 



 

comerciante atacadista que destine mercadoria para comercialização, produção ou 
industrialização. 

 
O trabalho fiscal comprovou que o sujeito passivo promoveu saídas 

com redução indevida da base de cálculo, com benefício fiscal concedido a 
estabelecimento atacadista, incorrendo em irregularidade fiscal, haja vista ter destinado 
parte das mercadorias a consumidores finais, em desacordo com o estatuído no artigo 8º, 
inciso VIII, do Anexo IX, do RCTE. 

 
Não vejo, portanto, como acatar os argumentos apresentados pelo 

sujeito passivo. 
 
Realço, ainda, quanto à perda do benefício na situação em comento, 

com a norma insculpida no artigo 86, do Decreto 4.852/97, “in verbis”:  

 

Art. 86. Quando o benefício fiscal for concedido sob condição e esta não for 
atendida, o contribuinte perde o direito ao benefício e fica obrigado ao 
pagamento do imposto acrescido das cominações legais cabíveis, desde a 
data da ocorrência do fato gerador em que tenha havido a utilização do 
benefício, ressalvada a disposição em contrário”. 

 
Observo que o dispositivo retro, inserto na legislação tributária 

estadual, comumente do conhecimento do contribuinte, determina claramente que todo 
benefício fiscal é condicionado ao cumprimento de obrigações acessórias, e estas não 
sendo cumpridas, o contribuinte não fará jus ao benefício.  

 
Abaixo descrevemos o dispositivo legal que condiciona não somente 

o pagamento do PROTEGE GOIÁS, mas também sua adimplência como condição para 
fruir determinados benefícios fiscais, dentre os quais se inclui a redução da base de 
cálculo inserto no inciso VIII do artigo 8.º do ANEXO IX do RCTE. Verbis: 

 

           Do Artigo 1.º do Anexo IX DO RCTE: 

§ 3º A utilização dos benefícios fiscais contidos nos seguintes 
dispositivos deste Anexo é condicionada a que o contribuinte 
contribua para o Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás - 
PROTEGE GOIÁS, no valor correspondente ao percentual aplicado 
sobre o montante da diferença entre o valor do imposto calculado com 
aplicação da tributação integral e o calculado com utilização de 
benefício fiscal (Lei nº 14.469/03, art. 9º, II e § 4º): (Redação conferida 
pelo Decreto nº 8.631 - vigência: 01.03.16) 

Nota: Lei 19.280, convalidação PROTEGE - vigência: 06.05.16; 

I - 15% (quinze por cento), na situação prevista: (Redação conferida 
pelo Decreto nº 8.631 - vigência: 01.03.16) 

Nota:  Por força do art. 2º do Decreto 8.665, de 15.06.16, o percentual 
previsto neste inciso passará a ser de 5% (cinco por cento) a partir de 
01.01.17.  

a) no inciso LXXI do art. 6º; (Redação acrescida pelo Decreto nº 8.631 - 
vigência: 01.03.16) 
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b) nos incisos VIII, XII, XIII, XXIII, XXVII e XXIX, todos do art. 8º;  

 

Em suma, o benefício da redução da base de cálculo é condicionado, 
cujo descumprimento da condição ou das condições resultará na exigência de estorno do 
benefício indevidamente utilizado, acrescido das cominações legais. 

 

Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar arguida 
pelos sujeitos passivos de exclusão dos coobrigados solidários do polo passivo da lide, 
mantendo-nos, portanto, no polo passivo da lide. Quanto ao mérito, em consenso 
majoritário, voto, conhecendo do Recurso Voluntário, negando-lhe provimento, para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões, em 10 de outubro de 2016. 
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Matéria: Não incidência e benefícios fiscais (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01653/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: Pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo. 
Rejeitado por maioria. 
 
Não existindo nos elementos constitutivos da lide nenhuma 
dúvida a ser dirimida, não se acolhe o pedido de diligência, 
suscitado pela defesa. 
 
Pedido de exclusão de coobrigados solidários. Rejeitado por 
maioria.  
 
Os administradores e gestores que concorrerem para a prática 
de infração tributária ficam, nos termos do inciso XII do artigo 45 
da lei n.º 11.651/91, solidariamente obrigados ao pagamento do 
ICMS devido e demais acréscimos legais. 
 
ICMS. Obrigação principal. Utilização indevida de benefícios 
fiscais. Procedente. Decisão por maioria. 
 
I - O benefício fiscal do crédito outorgado, previsto no artigo 11, 
III, do Anexo IX do Decreto n.º 4.852/97 (RCTE), somente pode 
ser fruído pelo contribuinte que cumpre literalmente todos os 
requisitos materiais e legais das normas de regência, inclusive o 
adimplemento da contribuição do PROTEGE – GOIÁS. 
 
II - A fruição do benefício fiscal do crédito outorgado para efeito 
de compensação com o ICMS devido está condicionada a que o 
contribuinte contribua com o valor correspondente ao 
percentual de 15% (quinze por cento), aplicado sobre o 
montante da diferença entre o valor do imposto calculado com 
aplicação da tributação integral e o calculado com utilização de 
benefício fiscal, para o Fundo de Proteção Social do Estado de 
Goiás – PROTEGE GOIÁS (Lei Nº 14.469/03, artigo 9.º, II e § 4.º); 
 
III - Quando o benefício fiscal for concedido sob condição e esta 
não for atendida, o contribuinte perde o direito ao benefício e 
fica obrigado ao pagamento do imposto acrescido das 
cominações legais cabíveis, desde a data da ocorrência do fato 
gerador em que tenha havido a utilização do benefício, 
ressalvada a disposição em contrário. (Artigo 86, do RCTE); 
 
IV -  Estando comprovado nos autos que o sujeito passivo 
apropriou do benefício fiscal do crédito outorgado para efeito de 
compensação com o ICMS devido em desacordo com a previsão 
legal, a exigência contida na exordial deve ser mantida. 
 



 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 03 de fevereiro de 2016, decidiu, por maioria de votos, rejeitar o pedido de 
diligência formulado pela autuada. Foram vencedores os Conselheiros Gilmar Rodrigues 
de Almeida, Washington Luis Freire de Oliveira e Marlene Maria da Silva Ruguê 
Bernardes. Vencidos os Conselheiros José Pereira D'abadia e Alcedino Gomes Barbosa. 
Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão dos sujeitos passivos solidários 
Tarcísio Tomazini, Talita Tomazini e Tárcia Tomazini da lide, arguida pela autuada. Foram 
vencedores os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, Washington Luis Freire de 
Oliveira e Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes. Vencidos os Conselheiros José 
Pereira D'abadia e Alcedino Gomes Barbosa. Quanto ao mérito, por maioria de votos, 
conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Washington Luis Freire de Oliveira e Marlene Maria da Silva Ruguê 
Bernardes. Vencidos os Conselheiros José Pereira D'abadia e Alcedino Gomes Barbosa 
que votaram pela improcedência do lançamento fiscal. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de julgamento de Recurso Voluntário, cujo escopo é de 
reformar Sentença que condenou o sujeito passivo a pagar ICMS e multa, mantendo os 
coobrigados solidários na lide, em PAT no qual o Fisco acusa os sujeitos passivos de 
omitirem o pagamento do ICMS na importância de R$ 13.605,32, em razão da 
escrituração indevida de valores, a título de credito outorgado, referentes a utilização 
irregular do benefício previsto no artigo 11°, inciso III, anexo IV, do decreto 4.852/97, pois 
deixou de contribuir ou contribuiu com atraso no pagamento para o PROTEGE GOIAS, 
dessa forma estava impedindo de usufruir do benéfico fiscal. 

 
DA DILIGÊNCIA 
 
O recorrente solicita a realização de diligência, a ser realizada por 

fiscal estranho à lide, com o escopo de provar ter havido duplicidade de lançamento.  
 
Entretanto, conforme demonstrado na SENTENÇA 2812/2015 – 

JULP, às fls.75, não ocorreu a suposta duplicidade deste lançamento com o PAT n.º 4 
0111500 384 03, no qual “...consta a auditoria de 2011 a2014, que resultou o auto do mês 
10/2014, que tem origem no acúmulo de crédito aproveitado indevidamente desde Junho 
de 2011, (...), onde foi autuado somente parte do crédito indevido utilizado no mês de 
Junho, devido ao saldo credor do período, e somente em 10/2014 foi possível nova 
autuação no valor de 677.106,41 (...), uma vez que neste mês o saldo credor foi de R$ 
116.052,88 (...), e tinha os estornos de crédito escriturado indevidamente de períodos 
anteriores, constatados nesta auditoria no valor de R$ 677.106,41. (...) neste saldo credor 
utilizado já foi descontado o valor autuado do mês 06/2011, pois o valor autuado do mês 
06/2011, R$ 13.605,32 corresponde à diferença entre o valor do benefício considerado 
indevido no mês 06/2011 - R$ 53.171,38 (...) e o valor que ficou de estorno de créditos 
escriturados indevidamente – R$ 39.566,06.”   Por fim, conclui a ilustre julgadora 
monocrática: “Sendo assim, fica comprovado de forma conclusiva, com o relatado acima e 
com os documentos anexos aos dois processos, que não houve duplicidade de 
lançamento.”  

 
É cediço que diligências são realizadas para dirimir dúvidas quanto 

ao fato jurídico-tributário e suas circunstâncias. Não havendo dúvidas a dirimir, não há 
necessidade de diligência. 

 



 

 
  
DA SOLIDARIEDADE 
 
Verifica-se que a conduta narrada na inicial somente pode ser 

atribuída à decisão ou determinação dos seus administradores, por ação ou omissão, pois 
é pela vontade desses que a pessoa jurídica realiza as operações e deve cumprir as 
obrigações tributárias, nos termos do que dispõe o artigo 45, XII, do CTE, in verbis: 

 
Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação 
que constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente: 
                                    (...) 
 XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à 
operação ou prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis; 

 
É correta, portanto, a indicação dos administradores para 

responderem pelo imposto devido em razão da utilização indevida de benefícios fiscais. 
 
 
DO MÉRITO 
  
Relativamente ao mérito do lançamento, torna-se pertinente e 

imprescindível, para fundamentação do voto a ser prolatado, que sejam transcritos os 
artigos 41, inciso II, e 64, da Lei nº 11.651/91 - CTE. Também o artigo 8º, inciso VIII, do 
Anexo IX, do Decreto 4.852/97 – RCTE: 

 

Art. 41. São os benefícios fiscais: 

                        (...) 

II – A redução da base de cálculo do imposto; 

                        (...) 

Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do 
imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou negativas, 
estabelecidas na legislação tributária. 

 

                         (...) 

 

Art. 11. Constituem créditos outorgados para efeito de compensação com o 
ICMS devido: 

                         (...) 

 

III - para os contribuintes industrial e comerciante atacadista, o equivalente 
ao percentual de 2% (dois por cento) e 3% (três por cento), respectivamente, 
na saída interestadual que destine mercadoria para comercialização, 
produção ou industrialização, aplicado sobre o valor da correspondente 
operação, observado o seguinte: 

 

 
São cristalinos os diretivos insculpidos nas normas acima transcritas, 

em especial o artigo 11, inciso III, do Anexo IX do RCTE, ao afirmar que constitui crédito 



 

outorgado para efeito de compensação com o ICMS devido, caso sejam cumpridas 
literalmente as condições previstas na legislação pertinente. 

 
Porém, considerando que o trabalho fiscal comprovou que o sujeito 

passivo promoveu saídas interestaduais, apropriando-se de crédito outorgado de 2% (dois 
por cento), destinando mercadoria para comercialização, produção ou industrialização, 
com benefício fiscal concedido a estabelecimento atacadista, incorrendo em irregularidade 
fiscal, cuja conduta está em desacordo com o estatuído no artigo 11, inciso III, do Anexo 
IX, do RCTE, não vejo como acatar os argumentos apresentados pelo sujeito passivo. 

 
Realço ainda, quanto à perda do benefício na situação em comento, 

com a norma insculpida no artigo 86, do Decreto 4.852/97, in verbis:  

 

Art. 86. Quando o benefício fiscal for concedido sob condição e esta não for 
atendida, o contribuinte perde o direito ao benefício e fica obrigado ao 
pagamento do imposto acrescido das cominações legais cabíveis, desde a 
data da ocorrência do fato gerador em que tenha havido a utilização do 
benefício, ressalvada a disposição em contrário. 

 
Observo que o dispositivo retro, inserto na legislação tributária 

estadual, comumente do conhecimento do contribuinte, determina claramente que todo 
benefício fiscal é condicionado ao cumprimento de obrigações acessórias, e estas não 
sendo cumpridas, o contribuinte não fará jus ao benefício.  

 
Abaixo descrevemos o dispositivo legal que condiciona não somente 

o pagamento do PROTEGE GOIÁS, mas também sua adimplência como condição para 
fruir determinados benefícios fiscais, dentre os quais se inclui o crédito outorgado inserto 
no inciso III do artigo 11 do ANEXO IX do RCTE.  

 

           Do Artigo 1.º do Anexo IX DO RCTE: 

§ 3º A utilização dos benefícios fiscais contidos nos seguintes 
dispositivos deste Anexo é condicionada a que o contribuinte 
contribua para o Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás - 
PROTEGE GOIÁS, no valor correspondente ao percentual aplicado 
sobre o montante da diferença entre o valor do imposto calculado com 
aplicação da tributação integral e o calculado com utilização de 
benefício fiscal (Lei nº 14.469/03, art. 9º, II e § 4º): (Redação conferida 
pelo Decreto nº 8.631 - vigência: 01.03.16) 

Nota: Lei 19.280, convalidação PROTEGE - vigência: 06.05.16; 

I - 15% (quinze por cento), na situação prevista: (Redação conferida 
pelo Decreto nº 8.631 - vigência: 01.03.16) 

Nota:  Por força do art. 2º do Decreto 8.665, de 15.06.16, o percentual 
previsto neste inciso passará a ser de 5% (cinco por cento) a partir de 
01.01.17.  

a) no inciso LXXI do art. 6º; (Redação acrescida pelo Decreto nº 8.631 - 
vigência: 01.03.16) 

b) nos incisos VIII, XII, XIII, XXIII, XXVII e XXIX, todos do art. 8º;  
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c) nos incisos III, V, VIII, IX, XIII, XV, XIX, XX, XXV, XXVIII, XXXIV, XXXV, 
XL, XLI, LI, LII, LIII, LIV, LV, LVI, LXIII e LXV, todos do art. 11; (Redação 
conferida pelo Decreto nº 8.665 - vigência: 01.06.16) 

 

Em suma, o benefício fiscal do crédito outorgado é condicionado, 
cujo descumprimento da condição ou das condições resultará na exigência de estorno do 
benefício indevidamente utilizado, acrescido das cominações legais. 

 
Diante do exposto, rejeito a diligência solicitada pelo recorrente; 

também voto no sentido de rejeitar a preliminar arguida pelos sujeitos passivos de 
exclusão dos coobrigados solidários, mantendo-nos, portanto, no polo passivo da lide. 
Quanto ao mérito, voto, conhecendo do Recurso Voluntário, negando-lhe provimento, para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões, em 14 de outubro de 2016. 
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Matéria: Não incidência e benefícios fiscais (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01678/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: Preliminares. Nulidade da peça básica por 
insegurança na determinação da infração e por cerceamento do 
direito de defesa, arguidas pela autuada. Rejeitadas por 
unanimidade. 
 
Seguro é o lançamento no qual autoridade fiscal competente 
verifica a ocorrência do fator gerador da obrigação, determina a 
matéria tributável, calcula o montante do tributo devido, 
identifica o sujeito passivo e aplica a penalidade cabível. 
 
Não há cerceamento do direito de defesa do recorrente que, 
corretamente intimado, exerce amplamente a defesa e o 
contraditório. 
 
Decadência parcial. Arguida pelo recorrente. Não acolhida. 
Decisão por maioria. 
 
O termo inicial (a quo) do prazo decadencial do direito de 
constituir o crédito tributário conta-se do primeiro dia do 
exercício seguinte, nos termos do artigo 173, I, do CTN, e não da 
data da ocorrência do fato gerador, conforme o § 4.º do artigo 
150 do CTN, quando o contribuinte não declara o débito (súmula 
555, STJ). 
 
ICMS. Obrigação principal. Utilização indevida de benefícios 
fiscais. Procedente. Decisão por maioria. 
 
I - O benefício fiscal da redução da base de cálculo previsto no 
artigo 8.º, VIII, do Anexo IX do Decreto n.º 4.852/97 (RCTE), 
somente pode ser fruído pelo contribuinte que cumpre 
literalmente todos os requisitos materiais e legais das normas 
de regência, mormente a destinação das mercadorias à 
comercialização, produção ou industrialização no 
estabelecimento destinatário. 
 
II - Quando o benefício fiscal for concedido sob condição e esta 
não for atendida, o contribuinte perde o direito ao benefício e 
fica obrigado ao pagamento do imposto acrescido das 
cominações legais cabíveis, desde a data da ocorrência do fato 
gerador em que tenha havido a utilização do benefício, 
ressalvada a disposição em contrário. (Artigo 86, do RCTE); 
 
III -  Estando comprovado nos autos que o sujeito passivo 
apropriou do benefício da redução da base de cálculo em 
desacordo com a previsão legal, a exigência contida na exordial 
deve ser mantida. 



 

 
ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 03 de fevereiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação da 
infração e por cerceamento do direito de defesa, arguidas pela autuada. Participaram do 
julgamento os Conselheiros José Pereira D'abadia, Gilmar Rodrigues de Almeida, 
Washington Luis Freire de Oliveira, Alcedino Gomes Barbosa e Marlene Maria da Silva 
Ruguê Bernardes. Por maioria de votos, rejeitar a preliminar parcial de decadência, 
arguida pela autuada. Foram vencedores os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, 
Washington Luis Freire de Oliveira e Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes. Vencidos 
os Conselheiros José Pereira D'abadia e Alcedino Gomes Barbosa. Quanto ao mérito, por 
maioria de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença 
singular que considerou procedente o auto de infração no valor do ICMS a recolher de R$ 
63.014,44 (sessenta e três mil e quatorze reais e quarenta e quatro centavos). Foram 
vencedores os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, Washington Luis Freire de 
Oliveira e Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes. Vencidos os Conselheiros José 
Pereira D'abadia e Alcedino Gomes Barbosa que votaram pela procedência parcial do 
lançamento fiscal no valor do ICMS de R$ 59.084,63 (cinqüenta e nove mil e oitenta e 
quatro reais e sessenta e três centavos). 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A exigência de crédito tributário decorre do fato de o sujeito passivo 
haver realizado saídas de mercadorias com utilização indevida da redução da base de 
cálculo, pois deixara de atender ao requisito de as mercadorias se destinarem à 
comercialização, produção ou industrialização no estabelecimento destinatário, razão pela 
qual perdeu o direito a utilizar a redução de base de cálculo no período de março/2010 a 
julho/2013. 

 
Foram indicados como infringidos os artigos 15, I, e 64, do CTE, c/c o 

artigo 8.º, VIII, do Anexo IX, e art. 86 do RCTE. A penalidade proposta foi a do art. 71, IV, 
"a", do CTE, com a nova redação da Lei 17.519/2011. 

 
Os autos foram instruídos com demonstrativo sintético da diferença 

de ICMS devida e demonstrativo analítico com informações das notas fiscais, itens 
comercializados e respectivos adquirentes das mercadorias, conforme se vê às fls. 07/013 
e 15. Os demonstrativos mencionados acima foram gravados em mídia digital, com cópia 
entregue ao sujeito passivo (fls. 14). 

 
A autuada foi devidamente intimada para pagar e/ou apresentar 

impugnação (fls.17). 
 
A impugnante argúi a nulidade do lançamento por ter ocorrido a 

decadência do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário.Alega que o 
período auditado se refere a janeiro/2010 a julho de 2013, porém, no Anexo Estruturado 
Detalhamento do Crédito Tributário o período declinado é março/2010; diz que a 
confirmação da autuação em junho de 2015 culminou com a decadência aos períodos 
anteriores a junho de 2010, em razão do transcurso do lapso temporal de cinco anos. 

 
Aduz que o auto de infração é nulo por vulneração ao artigo 20, IV, 

da Lei 16.469/2009, sob o argumento de que não foi declinado claramente qual (is) 
dispositivo(s) foi(ram) violado(s); que como se não bastasse, a autoridade fiscal não 
motivou o ato tido como infringido, aplicando, aleatoriamente, dispositivos legais sem 



 

nenhuma correlação lógica, dificultado a impugnante a plena defesa. Colaciona doutrina e 
jurisprudência como paradigma. 

 
No mérito, alega que não menos de 70% de suas operações 

correspondem a saídas com destino a empresas de construção civil, ou seja, sua conduta 
tem respaldo na norma prevista no artigo 8.º, VIII, do Anexo IX do RCTE, que reduz a 
alíquota de 17% para 10% da carga tributária nas vendas internas com destino à 
industrialização ou comercialização; que este benefício se estende às saídas destinadas a 
empresa de Construção Civil, que é o forte de suas operações. Para subsidiar sua 
argumentação diz ser relevante citar o Parecer n.º 1282/2010, da Gerência Especial de 
Política Tributária. Finaliza, requerendo a nulidade do lançamento, pela preliminar arguida. 
Pede que seja declarado decadente o crédito tributário anterior a junho de 2010, pelo 
transcurso do lapso temporal de 5 anos. Caso não seja este o entendimento, no mérito, 
pede que seja declarado improcedente o auto de infração (fls.20/41). 

 
Acompanham a impugnação os documentos de fls.42/52. 
 
Sobreveio a Sentença n.º 2705/2015 (fls.54/57), pela qual o Julgador 

analisando a arguição de nulidade do lançamento, rejeitou-a, ao argumento de não estar 
em sintonia em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 20 da Lei 16.469/09, já que o 
lançamento está de acordo com os requisitos formais previstos no artigo 142 do CTN. 

O Julgador rejeitou também a arguição de decadência do direito de a 
Fazenda Pública Estadual constituir o crédito tributário, ao argumento de que o crédito ora 
exigido se tratar de lançamento de ofício, devendo ser aplicada a regra do artigo 173, I, do 
CTN. Sendo que para o período alegado a decadência só ocorreria em 31.12.2015, não 
ocorrendo para o caso em tela, já que o impugnante foi intimado em 03/07/2015.  

 
No mérito, afirma que, ao contrário do que afirma a impugnante, para 

usufruir do benefício fiscal, objeto deste lançamento, "o contribuinte deve exercer a 
atividade econômica de industrial ou atacadista e as mercadorias devem ser destinadas à 
industrialização, produção ou comercialização"; que pelos demonstrativos de fls. 08/13, 
demonstra o contrário do que afirma a impugnante, não foram operações para a 
Construção Civil. Finaliza, julgando procedente o auto de infração. 

 
Da decisão supra a impugnante foi intimada para pagar e/ou 

apresentar recurso voluntário (ls.53/55). 
 
Inconformada a autuada interpõe recurso voluntário utilizando os 

mesmos argumentos utilizados na impugnação (fls. 62/82). 
 
Relatados, passo ao voto. 
 
 

                        V O T O 
 
Trata-se de julgamento de Recurso Voluntário com o escopo de 

reformar Sentença que condenou o sujeito passivo a pagar ICMS e multa, em PAT no qual 
o Fisco acusa o sujeito passivo de haver realizado saídas de mercadorias com utilização 
indevida da redução da base de cálculo, pois deixara de atender ao requisito de as 
mercadorias se destinarem à comercialização, produção ou industrialização no 
estabelecimento destinatário, razão pela qual perdeu o direito a utilizar a redução de base 
de cálculo no período de março/2010 a julho/2013. 

 



 

Deixo de acatar as preliminares de nulidade, nos termos do artigo 20, 
incisos III e IV, da lei n.º 16.469/09, arguidas pelo sujeito passivo, por insegurança na 
determinação da infração e por cerceamento ao seu direito de defesa, porquanto verifico 
que o lançamento atendeu a todos os requisitos formais previstos no artigo 142 do CTN e 
no artigo 8.º da lei processual deste CAT (lei n.º 16.469/09). Ademais, verifica-se que o 
sujeito passivo fora corretamente identificado e cientificado da obrigação tributária. Fora 
aplicada a penalidade específica, a capitulação da infração fora efetuada de forma correta 
e clara, garantindo-se ao sujeito passivo o exercício constitucional da ampla defesa e do 
contraditório. Tal se verifica pela peça recursal atravessada, na qual demonstra o perfeito 
entendimento da acusação fiscal. 

 

Em prejudicial de mérito, a defesa vem alegar a decadência parcial 
do direito de o Fisco constituir o presente crédito tributário. Afirmo que a decadência 
parcial alegada não se faz presente neste lançamento. Exponho as razões. 

Observa-se que a regra prevista no art. 150, § 4º, do CTN, cuida da 
homologação tácita de débito declarado pelo sujeito passivo, considerando neste caso, o 
termo inicial do prazo decadencial, a data da ocorrência do fato gerador da obrigação 
tributária. Termo inicial este que deve ser desconsiderado em caso de dolo, fraude ou 
simulação por parte do sujeito passivo 

 

Não havendo declaração de débito, ou seja, no caso de lançamento 
de ofício, a regra aplicável é a do artigo 173, I, do CTN, que transcrevo: 

 

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário 
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: 

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia 
ter sido efetuado; 

 

Assim, o direito de o fisco constituir o crédito tributário relativo ao 
exercício de 2010 extinguir-se-ia somente em 31.12.2015. Como o lançamento se 
aperfeiçoou em 03.07.2015, pela ciência do autuado (17), não há que se falar em 
decadência, ainda que parcial 

. 
Relativamente ao mérito do lançamento, torna-se pertinente e 

imprescindível, para fundamentação do voto a ser prolatado, que sejam transcritos os 
artigos 41, inciso II, e 64, da Lei nº 11.651/91 - CTE. Também o artigo 8º, inciso VIII, e § 
2.º, do Anexo IX, do Decreto 4.852/97 – RCTE: 

 

Art. 41. São os benefícios fiscais: 

                        (...) 

II – A redução da base de cálculo do imposto; 

                        (...) 

Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do 
imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou 
negativas, estabelecidas na legislação tributária. 

 



 

                         (...) 

 

Art. 8.º. A base de cálculo do ICMS é reduzida: 

                         (...) 

VIII – de forma que resulte a aplicação sobre o valor da operação do 
equivalente ao percentual de 10% (dez por cento), na saída interna realizada 
por contribuinte industrial ou comerciante atacadista que destine mercadoria 
para comercialização, produção ou industrialização, ficando mantido o 
crédito, observado o disposto no § 2º e, ainda, o seguinte: (Lei nº 12.462/94, 
art. 1º) 

                         (...) 

§ 2º A redução de base de cálculo prevista no inciso VIII deste artigo, 
observadas as exigências ali estabelecidas, aplica-se, também, à operação 
interna com mercadorias destinadas (Lei nº 12.462/94, art. 1º, III. “a” e “b”): 

I - à utilização em obras de construção civil, realizadas diretamente por 
empresa de construção civil, regularmente inscrita no Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas - CNPJ - do Ministério da Fazenda; 

 
É cristalino os diretivos insculpidos nas normas acima transcritas, em 

especial o artigo 8º, inciso VIII, que vincula o benefício da redução da base de cálculo de 
tal forma que resulta a aplicação sobre o valor da operação do equivalente ao percentual 
de 10% (dez por cento), somente na saída interna realizada por contribuinte industrial ou 
comerciante atacadista que destine mercadoria para comercialização, produção ou 
industrialização. 

 
Não vejo como acatar os argumentos apresentados pelo sujeito 

passivo, porquanto, embora alegue que a maior parte das saídas autuadas são destinadas 
a empresas de construção civil, os produtos comercializados (câmeras, liquidificadores, 
sanduicheiras, fornos de micro-ondas, depiladores, etc.) não se destinam à utilização em 
construção civil, nem tampouco se destinam à comercialização, produção ou 
industrialização destes destinatários. 

 
Realço, ainda, quanto à perda do benefício na situação em comento, 

com a norma insculpida no artigo 86, do Decreto 4.852/97, in verbis:  

 

Art. 86. Quando o benefício fiscal for concedido sob condição e esta não for 
atendida, o contribuinte perde o direito ao benefício e fica obrigado ao 
pagamento do imposto acrescido das cominações legais cabíveis, desde a 
data da ocorrência do fato gerador em que tenha havido a utilização do 
benefício, ressalvada a disposição em contrário”. 

 
Observo que o dispositivo retro, inserto na legislação tributária 

estadual, comumente do conhecimento do contribuinte, determina claramente que todo 
benefício fiscal é condicionado ao cumprimento de obrigações acessórias, e estas não 
sendo cumpridas, o contribuinte não fará jus ao benefício.  

 
Em suma, o benefício da redução da base de cálculo é condicionado, 

cujo descumprimento da condição ou das condições resultará na exigência de estorno do 
benefício indevidamente utilizado, acrescido das cominações legais. 

 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_12462.htm#A1


 

Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar, em unanimidade com 
meus pares, as preliminares, arguidas pelo sujeito passivo, de insegurança na 
determinação da infração e cerceamento do direito de defesa. Rejeito também a preliminar 
de decadência parcial do lançamento. Quanto ao mérito, voto, conhecendo do Recurso 
Voluntário, negando-lhe provimento, para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração no valor do ICMS a recolher de R$ 63.014,44 (sessenta e 
três mil quatorze reais e quarenta e quatro centavos). 

 
 

Sala das sessões, em 19 de outubro de 2016. 
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Matéria: Não incidência e benefícios fiscais (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01743/16 
 
Relator: Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade da peça básica, 
arguidas pela autuada, por insegurança na determinação da 
infração e por cerceamento do direito de defesa. Rejeitadas. 
Decisão unânime. ICMS. Utilização irregular de benefício fiscal 
previsto em lei. Débito tributário exigível inscrito em dívida ativa. 
Omissão de recolhimento do imposto. Procedente. Decisão 
unânime. Exclusão do feito dos solidários, arguida pelo 
Conselheiro Relator. Acolhida. Decisão não unânime.  
 
1. Tornam-se inócuos os questionamentos sobre nulidade da 
lide, quando tais inquirições forem desprovidas de amparo 
legal;  
 
2. Reafirma-se a decisão monocrática que julgou procedente o 
lançamento, quando a instrução processual apontar que o polo 
passivo utilizou de benefício fiscal de forma irregular; 
 
3. Os sócios, os gerentes, os administradores, os presidentes, 
etc. que não tenham agido com excesso de poderes, ou infração 
de contrato social ou estatutos, ou concorrido pela prática de 
ilícito tributário, nos termos sentenciados pelo Superior Tribunal 
de Justiça, não podem ser sujeitos passivos solidários da lide. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 22 de setembro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo, José Pereira D'abadia, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, José Luiz Rosa e Washington Luis Freire de Oliveira. Quanto ao 
mérito, por unanimidade de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Participaram 
do julgamento os Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo, José Pereira D'abadia, 
Gilmar Rodrigues de Almeida, José Luiz Rosa e Washington Luis Freire de Oliveira. E, por 
maioria de votos, acolher a preliminar de exclusão dos solidários da lide, arguida pelo 
Conselheiro Relator. Foram vencedores os Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo, 
José Pereira D'abadia e José Luiz Rosa. Vencidos os Conselheiros Gilmar Rodrigues de 
Almeida e Washington Luis Freire de Oliveira, que votaram rejeitando a preliminar de 
exclusão dos solidários da lide. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu o pagamento 
do ICMS nos meses de março e maio de 2013, na importância de R$ 23.014,89, em razão 
da escrituração indevida de valores a título de crédito outorgada referente à utilização 
irregular do benefício previsto no inciso III do artigo 11 do anexo IX do Decreto 4.852/97, 
pois possuía debito tributário exigível inscrito na dívida ativa e, por essa razão, estava 



 

impedido de usufruir de qualquer benefício fiscal instituído por lei estadual. Em 
consequência, deverá pagar o ICMS omitido na importância acima referida, juntamente 
com penalidade e acréscimos legais. 

 
A autoridade lançada, indica como infringida as disposições dos 

artigos 58, §3°, II, 64, Lei 11.651/91, c/c art.1°, §1°, anexo IX, e art.86, Decreto 4.852/97. 
Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, IV, "a", da Lei 11651/1991 c/ 
redação da Lei 17917/2012. 

 
Tem-se como sujeito passivo solidário, João Bento de Morais Filho, 

Kilza Siqueira de Morais, Sócrates Siqueira de Morais, nos termos do artigo 45, inciso XII, 
da Lei 11.651/1991. 

 
O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: 
 
Anexo Estruturado – Detalhamento do Crédito tributário " fl 03"; 

Anexo Estruturado – Descrito Completar da Ocorrência "fl 04"; Anexo Estruturado – 
Identificação do sujeito passivo coobrigado "fl 05 a 07"; Consulta Quadro Societário " fls 08 
e 09"; Histórico da Dívida Ativa Para Número do CNPJ – Base "fls 10 e 11"; Auditoria 
Básica do ICMS "fls 12 a 21"; Registro Fiscais da Apuração do ICMS – Operação Próprias 
"fls 22 a 29"; Auditoria Básica do ICMS " fl 30 "; Registro Fiscais da Apuração do ICMS – 
Operações Próprias "fls 31 a 36"; Auto de Infração "fl 37". 

 
Os sujeitos passivos foram intimados a pagar a quantia exigida ou 

apresentar Impugnação a Primeira Instância, conforme Documentos nas "fls 38 a 44". 
 
O sujeito passivo compareceu aos autos das "fls 47 e 48", 

apresentando sua Impugnação em Primeira Instancia alegando que: a empresa atuada 
cumpriu com todas as obrigações acessórias de escrituração de documentos fiscais, nos 
períodos citados. Quando ao lançamento do crédito tributário está, sob o aspecto formal, 
respaldado pela legislação estadual, reguladora da matéria, porém face ao princípio 
jurídico do contraditório, que assegura ás partes litigantes amplo direito de defesa. 
Fundamenta os motivos que levaram a rejeitar à aplicação do auto de infração, alegando 
que com a insegurança na determinação da infração, o fisco alega que o contribuinte se 
encontra com debito inscrito na dívida ativa do estado, porém não houve comprovação no 
auto desta irregularidade através da certidão da dívida ativa, ora não anexada, motivo pelo 
qual o auto de infração expedido exprime uma insegurança em sua aplicação.  

 
Diante do exposto, requer que seja acolhida a presente impugnação 

e provida, para declarar improcedente o lançamento do auto de infração e arquivar o 
processo.  

 
O sujeito passivo anexa os seguintes documentos: consolidação 

contratual da sociedade empresarial limitada "fls 49 a 51"; Documentos pessoais " fl 52". 
 
Pela Sentença N°2306/2016 – JULP, " fls 54 a 56". Decidindo pela 

procedência do auto de infração. Em sua fundamentação argumenta que o sujeito passivo 
em sua impugnação demostrou total conhecimento da infração que lhe era imputada, pois 
a sua irresignação com a autuação referiu-se somente a prova de sua inscrição na dívida 
ativa. 

 
Pelo exposto, no caso em comento, cobra-se do sujeito passivo o 

ICMS pela utilização do benéfico fiscal, por não cumprir condição, a qual está sujeito 



 

qualquer contribuinte que pretenda usufruir deste, ou seja, não possuir crédito tributário 
em dívida ativa. 

 
Os sujeitos passivos foram intimados a pagar a quantia exigida no 

processo, em virtude de Condenação em julgamento de primeira instância ou apresentar 
recurso voluntário. " fls 57 a 67". 

 
O sujeito passivo principal apresenta recurso voluntário nas "fls 69 a 

79", alegando que ele e os sujeitos solidários nunca foram noticiados no lançamento em 
questão, sustentando que todos os avisos de recebimento Foram assinados por pessoas 
alheias ao auto de infração.  

 
Ao final ele requer a nulidade de todo o procedimento fiscal, 

consubstanciado na ofensa ao princípio constitucional do não confisco. O sujeito passivo, 
anexa documentos: procuração "fl 80" e documentação pessoal "fl 81". 

 
O sujeito passivo solidário " Sócrates Siqueira de Morais apresenta 

recurso voluntário " fls 86 a 96", alegando não ter sido devidamente intimada. Sustentando 
que nunca foi notificado do lançamento em questão e que todos os avisos de recebimento 
foram assinados por pessoas alheias ao auto de infração.  

 
Ao final, ele requer a nulidade de todo o procedimento fiscal, 

consubstanciado na ofensa ao princípio constitucional do não confisco. Anexados 
documentos: documentos pessoais "fl 97" e procuração "fl 98". 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Sobre as preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela 
autuada, por insegurança na determinação da infração e por cerceamento do direito de 
defesa, as rejeito por não haver nos elementos constitutivos da lide qualquer afronta ao 
capítulo que trata da nulidade dos atos processuais, insertos nos incisos III e IV do artigo 
20 da Lei n.16.469/09. A infração e a correspondente penalidade foram corretamente 
aplicadas, a instrução processual, em sede cognitiva, efetivada com clareza, os prazos 
processuais respeitados, inclusive com vista dos autos às partes litigantes, nos momentos 
processuais que por “ex legis” lhe são próprios. Assim, rejeitadas estão as preliminares em 
comento.   

 
Com a questão primeira solucionada, volvo-me à razão de direito 

desta demanda, onde, melhor sorte não tem o pleito do polo passivo, quando pugna pela 
improcedência do lançamento, vez que, demonstrado está neste volume que o sujeito 
passivo omitiu o recolhimento do imposto, em razão da escrituração indevida de valores a 
título de crédito outorgado referente à utilização irregular do benefício previsto no inciso III 
do artigo 11 do anexo IX do Decreto 4.852/97, pois, possuía debito tributário exigível 
inscrito na dívida ativa e, por essa razão, estava impedido de usufruir de qualquer 
benefício fiscal instituído por lei estadual, nos termos preconizados pelo artigo 86 do 
RCTE, “verbis”: 

 

Art. 86. Quando o benefício fiscal for concedido sob condição e esta não for 
atendida, o contribuinte perde o direito ao benefício e fica obrigado ao 
pagamento do imposto acrescido das cominações legais cabíveis, desde a 
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data da ocorrência do fato gerador em que tenha havido a utilização do 
benefício, ressalvada a disposição em contrário. 

 

Considerando que a condição “sine qua non” para o polo passivo 
usufruir o benefício fiscal, ora em discussão, não foi atendida, por ter débito tributário 
inscrito em dívida ativa, situação não contemplada em lei, conforme lecionado pelo inciso 
II do §1º do artigo 1 do Anexo IX do RCTE, mantenho o juízo exarado em sede 
monocrática que julgou procedente a vestibular:   

  

Art. 1º Os benefícios fiscais, a que se referem os arts. 83 e 84 deste 
regulamento, são disciplinados pelas normas contidas neste anexo.  

[...] 

§ 1º A utilização dos benefícios fiscais contidos neste anexo, decorrentes 
de leis estaduais que, sob condições, autorizem suas concessões, é 
condicionada a que o contribuinte e o substituto tributário estejam em dia 
com suas obrigações tributárias, assim entendido, a inexistência de crédito 
tributário inscrito em dívida ativa ou, existindo, esteja com sua exigibilidade 
suspensa, inclusive em razão de parcelamento. (Redação acrescida pelo 
Decreto nº 5.067 - vigência: 01.05.99 a 31.07.08) 

§ 1º A utilização dos benefícios fiscais previstos neste anexo, cuja 
concessão tenha sido autorizada por lei estadual, fica condicionada a que o 
sujeito passivo: 

[...] 

II - não possua crédito tributário inscrito em dívida ativa. 

 

Antes de concluir o meu discurso, atenho-me à questão da 
polaridade passiva solidária para dizer que argui e acolhi a preliminar de exclusão dos 
sujeitos passivos solidários, identificados nos documentos de fls. 04 a 06, da lide, depois 
de formar o entendimento que segue: 

 
A indicação dos sócios, identificados na fase cognitiva desta ação, 

para responderem pelo crédito fazendário, deve vir acompanhada da comprovação de que 
eles tenham agido com excesso de poderes ou de forma fraudulenta ou prejudicial à 
sociedade, ou, ainda ao arrepio da lei comercial. 

 
O entendimento dominante no Superior Tribunal de Justiça é que “o 

não-recolhimento do tributo, por si só, não constitui infração à lei suficiente a ensejar a 
responsabilidade solidária dos sócios, ainda que exerçam gerência, sendo necessário 
provar que agiram os mesmos dolosamente, com fraude ou excesso de poderes.” (REsp 
898168/SP, Recurso Especial 2006/0238668-1, julgado em 21/02/2008 e publicado no DJ 
05/03/2008 p.1).  

 
Portanto, os bens do sócio de uma pessoa jurídica comercial não 

respondem, em caráter solidário, por dívidas fiscais assumidas pela sociedade. A 
responsabilidade tributária imposta por sócio-gerente, administrador, diretor ou equivalente 
só se caracteriza quando há dissolução irregular da sociedade ou se comprovar a prática 
de infração à lei pelo dirigente, e não apenas quando ele simplesmente exercia a gerência 
da empresa na época da ocorrência do fato gerador. 

 
Ademais, o simples inadimplemento não caracteriza infração legal. 

Inexistindo prova de que se tenham agido com excesso de poderes, ou infração de 
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contrato social ou estatutos, não há falar-se em responsabilidade tributária dos sócios e 
esse título ou a título de infração legal.  

 
Portanto, faço este voto com o entendimento firmado nesta Casa em 

processos que discutem esta questão e cuja razão do acolhimento da preliminar de 
exclusão dos sócios solidários da lide se conserva de acordo com o meu entendimento, 
que foi externado em outros julgados semelhantes.  

  
  Assim, voto rejeitando as preliminares de nulidade da peça básica, 

arguidas pela autuada, por insegurança na determinação da infração e por cerceamento 
do direito de defesa. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conheço do recurso 
voluntário, nego-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. E, por maioria de votos, suscito e acolho a preliminar de 
exclusão dos solidários da lide. 

 
 
 

Sala das sessões, em 04 de novembro de 2016. 
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Matéria: Não incidência e benefícios fiscais (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01744/16 
 
Relator: Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade da peça básica, 
arguidas pela autuada, por insegurança na determinação da 
infração e por cerceamento do direito de defesa. Rejeitadas. 
Decisão unânime. ICMS. Utilização irregular de benefício fiscal 
previsto em lei. Débito tributário exigível inscrito em dívida ativa. 
Omissão de recolhimento do imposto. Procedente. Decisão 
unânime. Exclusão do feito do polo passivo solidário, arguida 
pelo Conselheiro Relator. Acolhida. Decisão não unânime.  
 
1. Tornam-se inócuos os questionamentos sobre nulidade da 
lide, quando tais inquirições forem desprovidas de amparo 
legal;  
 
2. Reafirma-se a decisão monocrática que julgou procedente o 
lançamento, quando a instrução processual apontar que o polo 
passivo utilizou de benefício fiscal de forma irregular; 
 
3. Os sócios, os gerentes, os administradores, os presidentes, 
etc. que não tenham agido com excesso de poderes, ou infração 
de contrato social ou estatutos, ou concorrido pela prática de 
ilícito tributário, nos termos sentenciados pelo Superior Tribunal 
de Justiça, não podem ser sujeitos passivos solidários da lide. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 22 de setembro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo, José Pereira D'abadia, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, José Luiz Rosa e Washington Luis Freire de Oliveira. Quanto ao 
mérito, por unanimidade de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Participaram 
do julgamento os Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo, José Pereira D'abadia, 
Gilmar Rodrigues de Almeida, José Luiz Rosa e Washington Luis Freire de Oliveira. E, por 
maioria de votos, acolher a preliminar de exclusão dos solidários da lide, arguida pelo 
Conselheiro Relator. Foram vencedores os Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo, 
José Pereira D'abadia e José Luiz Rosa. Vencidos os Conselheiros Gilmar Rodrigues de 
Almeida e Washington Luis Freire de Oliveira, que votaram rejeitando a preliminar de 
exclusão dos solidários da lide. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo realizou saídas das 
mercadorias relacionadas nos documentos fiscais de saídas n°s 860, 864, 865, 866, 877, 
888, 902, 904, 935, 952, 953, 954, 957, 963, 969, 972, 978, 1003 e 1013, com utilização 
indevida da redução de base de cálculo prevista no inciso XXX, do artigo 8° do anexo IX 
do Decreto 4.852/97, pois possuía débito inscrito na dívida ativa. A redução na base de 



 

cálculo correspondeu a uma tributação final inferior à prevista na legislação. Em 
consequência, deverá pagar o ICMS omitido na importância de R$ 49.402,23, equivalente 
a 10% do valor da operação, e que corresponde à diferença entre a alíquota efetivamente 
utilizada que foi 7% e a devida que é 17%, juntamente com penalidade e acréscimos 
legais, conforme demonstrativo, cópia das notas fiscais e demais documentos anexos. 

 
A autoridade lançadora indica como infringidas as disposições dos 

artigos: 15 e 64 da Lei 11.651/91 c/c arts, 86, do Decreto 4.852/97. Proposta a aplicação 
da penalidade prevista no artigo 71, IV, "a" da Lei 11651/1991 c/ redação da Lei 
17.519/2011. 

 
Tem-se como sujeito passivo solidário os Senhores: Joao Bento de 

Morais Filho, Kilza Siqueira de Morais e Sócrates Siqueira de Morais, nos termos do artigo 
45, inciso XII, da Lei 11.651/91.  

 
O auto de infração é instruído com os seguintes Documentos, Anexo 

Estruturado-Detalhamento do Crédito Tributário, "fl: 03"; Anexo Estruturado – Descritivo 
Complementar da Ocorrência, "fl:04"; Identificação dos Coobrigados, "fls: 05 a 07"; Dados 
Extraídos do Banco de Dados da JUCEG, "fl: 08"; Consulta de Quadro Societário, "fl: 09"; 
Histórico da Dívida Ativa Para Número do CNPJ, "fls: 11 e 11"; Demonstrativos de Notas 
Fiscais, "fl:12"; Registros Fiscais dos Documentos de Saídas e Mercadorias e Prestação 
de Serviços, "fls:13 a 19"; Documentos Fiscais da SEFAZ, "fls: 20 a 39".  

 
Os sujeitos passivos, foram intimados a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em Primeira Instância, conforme Documentos nas "fls: 40 a 46". 
Tendo sido lavrado Termo de Revelia em face dos coobrigados. 

 
Os sujeitos passivos comparecem aos autos nas "fls: 49 e 50", 

apresentando sua Impugnação em Primeira Instância alegando que: são nulos os atos 
praticados com insegurança na determinação da infração, pondera que o fisco alega que o 
contribuinte se encontrava com débito inscrito na dívida ativa do estado. 

 
Aduzindo que apesar disso, porém, não houve comprovação no auto 

desta irregularidade através da certidão da dívida ativa, ora não anexada, motivo pelo qual 
o auto de infração expedido exprime insegurança na sua aplicação. 

 
O sujeito passivo, anexa documentos de "fls: 51 a 54". 
 
Pela sentença n°2305/2016- JULP, presente das "fls: 56 a 58", os 

julgadores singulares, decidem por: conhecer da impugnação, negando-lhe provimento e 
decidindo pela procedência da acusação inicial. 

 
Em sua fundamentação afirma que: o sujeito passivo possuía vários 

débitos tributários inscritos em dívida ativa, assim, bastaria um crédito tributário inscrito em 
dívida ativa para que o contribuinte não pudesse usufruir dos benefícios fiscais, ocorre que 
o sujeito passivo, pessoa jurídica desta lide, possuía não só um, mas vários débitos 
tributários inscritos em dívida ativa, portanto, sem amparo o seu pedido de improcedência. 

 
Os sujeitos passivos, são intimados das "fls: 59 a 69", para 

apresentar seu Recurso Voluntário, em virtude de condenação em Primeira Instância. 
 
Os sujeitos passivos comparecem nas "fls: 71 a 93", apresentando 

seu Recurso Voluntário alegando que: nunca foram notificados no lançamento fiscal em 



 

questão. E que para tanto, basta verificar os avisos de recebimento que se registram que 
as partes não conhecem as pessoas que assinaram os AR's, quais sejam.  

 
Pondera que se todos os avisos de recebimento foram assinados por 

pessoas alheias ao auto de infração, logo, não se pode dizer que houve notificação dos 
autuados, e, por conseguinte, as retificações de fato possuem o caráter espontâneo, nos 
termos do art. 169 do CTN. 

 
Aduz então que os autuados não sabiam do lançamento quando 

realizaram a retificação da EFD. Ademais, vício de intimação é passível de anular todo o 
procedimento fiscal, sob pena de afrontar a ampla defesa, contraditório e devido processo 
legal.  

 
Os sujeitos passivos, anexam documentos nas "fls: 80, 81, 94 e 95". 

Nestes termos, pede deferimento.  
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Sobre as preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela 
autuada, por insegurança na determinação da infração e por cerceamento do direito de 
defesa, as rejeito por não haver nos elementos constitutivos da lide qualquer afronta ao 
capítulo que trata da nulidade dos atos processuais, insertos nos incisos III e IV do artigo 
20 da Lei n.16.469/09. A infração e a correspondente penalidade foram corretamente 
aplicadas, a instrução processual, em sede cognitiva, efetivada com clareza, os prazos 
processuais respeitados, inclusive com vista dos autos às partes litigantes, nos momentos 
processuais que por “ex legis” lhe são próprios. Assim, rejeitadas estão as preliminares em 
comento.   

 
Com a questão primeira solucionada, volvo-me à razão de direito 

desta demanda, onde, melhor sorte não tem o pleito do polo passivo, quando pugna pela 
improcedência do lançamento, vez que, demonstrado está neste volume que o sujeito 
passivo omitiu o recolhimento do imposto, em razão da escrituração indevida de valores a 
título de crédito outorgado referente à utilização irregular do benefício previsto no inciso III 
do artigo 11 do anexo IX do Decreto 4.852/97, pois, possuía debito tributário exigível 
inscrito na dívida ativa e, por essa razão, estava impedido de usufruir de qualquer 
benefício fiscal instituído por lei estadual, nos termos preconizados pelo artigo 86 do 
RCTE, “verbis”: 

 

Art. 86. Quando o benefício fiscal for concedido sob condição e esta não for 
atendida, o contribuinte perde o direito ao benefício e fica obrigado ao 
pagamento do imposto acrescido das cominações legais cabíveis, desde a 
data da ocorrência do fato gerador em que tenha havido a utilização do 
benefício, ressalvada a disposição em contrário. 

 

Considerando que a condição “sine qua non” para o polo passivo 
usufruir o benefício fiscal, ora em discussão, não foi atendida, por ter débito tributário 
inscrito em dívida ativa, situação não contemplada em lei, conforme lecionado pelo inciso 
II do §1º do artigo 1 do Anexo IX do RCTE, mantenho o juízo exarado em sede 
monocrática que julgou procedente a vestibular:   
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Art. 1º Os benefícios fiscais, a que se referem os arts. 83 e 84 deste 
regulamento, são disciplinados pelas normas contidas neste anexo.  

[...] 

§ 1º A utilização dos benefícios fiscais contidos neste anexo, decorrentes 
de leis estaduais que, sob condições, autorizem suas concessões, é 
condicionada a que o contribuinte e o substituto tributário estejam em dia 
com suas obrigações tributárias, assim entendido, a inexistência de crédito 
tributário inscrito em dívida ativa ou, existindo, esteja com sua exigibilidade 
suspensa, inclusive em razão de parcelamento. (Redação acrescida pelo 
Decreto nº 5.067 - vigência: 01.05.99 a 31.07.08) 

§ 1º A utilização dos benefícios fiscais previstos neste anexo, cuja 
concessão tenha sido autorizada por lei estadual, fica condicionada a que o 
sujeito passivo: 

[...] 

II - não possua crédito tributário inscrito em dívida ativa. 

 

Antes de concluir o meu discurso, atenho-me à questão da 
polaridade passiva solidária para dizer que argui e acolhi a preliminar de exclusão dos 
sujeitos passivos solidários, identificados nos documentos de fls. 04 a 06, da lide, depois 
de formar o entendimento que segue: 

 
A indicação dos sócios, identificados na fase cognitiva desta ação, 

para responderem pelo crédito fazendário, deve vir acompanhada da comprovação de que 
eles tenham agido com excesso de poderes ou de forma fraudulenta ou prejudicial à 
sociedade, ou, ainda ao arrepio da lei comercial. 

 
O entendimento dominante no Superior Tribunal de Justiça é que “o 

não-recolhimento do tributo, por si só, não constitui infração à lei suficiente a ensejar a 
responsabilidade solidária dos sócios, ainda que exerçam gerência, sendo necessário 
provar que agiram os mesmos dolosamente, com fraude ou excesso de poderes.” (REsp 
898168/SP, Recurso Especial 2006/0238668-1, julgado em 21/02/2008 e publicado no DJ 
05/03/2008 p.1).  

 
Portanto, os bens do sócio de uma pessoa jurídica comercial não 

respondem, em caráter solidário, por dívidas fiscais assumidas pela sociedade. A 
responsabilidade tributária imposta por sócio-gerente, administrador, diretor ou equivalente 
só se caracteriza quando há dissolução irregular da sociedade ou se comprovar a prática 
de infração à lei pelo dirigente, e não apenas quando ele simplesmente exercia a gerência 
da empresa na época da ocorrência do fato gerador. 

 
Ademais, o simples inadimplemento não caracteriza infração legal. 

Inexistindo prova de que se tenham agido com excesso de poderes, ou infração de 
contrato social ou estatutos, não há falar-se em responsabilidade tributária dos sócios e 
esse título ou a título de infração legal.  

 
Portanto, faço este voto com o entendimento firmado nesta Casa em 

processos que discutem esta questão e cuja razão do acolhimento da preliminar de 
exclusão dos sócios solidários da lide se conserva de acordo com o meu entendimento, 
que foi externado em outros julgados semelhantes.  

  
  Assim, voto rejeitando as preliminares de nulidade da peça básica, 

arguidas pela autuada, por insegurança na determinação da infração e por cerceamento 
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do direito de defesa. Quanto ao mérito, conheço do recurso voluntário, nego-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. E, por maioria de votos, suscito e acolho a preliminar de exclusão dos solidários 
da lide. 

 
 

 
 

Sala das sessões, em 04 de novembro de 2016. 
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Matéria: Não incidência e benefícios fiscais (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01785/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. I. Benefício fiscal condicionado. Falta de 
pagamento da contribuição ao PROTEGE GOIÁS. Perda do 
benefício. Procedência da ação fiscal. II. Sujeição passiva. 
Solidariedade do Sócio-administrador relativamente à operação 
ou prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis. Manutenção do 
solidário. 
1. o atraso no pagamento da contribuição ao PROTEGE GOIÁS 
implica perda definitiva, exclusivamente no mês de ocorrência 
do atraso, do direito de utilizar o benefício fiscal para o qual seja 
exigida a referida contribuição (RCTE, Anexo IX, art. 3º, § 4º, III); 
2. quando o benefício fiscal for concedido sob condição e esta 
não for atendida, o contribuinte perde o direito ao benefício e 
fica obrigado ao pagamento do imposto acrescido das 
cominações legais cabíveis, desde a data da ocorrência do fato 
gerador em que tenha havido a utilização do benefício, 
ressalvada a disposição em contrário (RCTE, art. 86); 
3. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham 
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal, especialmente, com o contribuinte, os 
acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem 
responsáveis (CTE, art. 45, XII). 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 07 de novembro de 2016, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a 
preliminar de exclusão do solidário da lide, arguida pela autuada. Foram vencedores os 
Conselheiros Jorge Antônio Bezerra Oliveira e Nislene Alves Borges. Vencido o 
Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo. Quanto ao mérito, por maioria de votos, 
conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira e Nislene Alves Borges. Vencido o Conselheiro Aguinaldo 
Fernandes de Melo que votou pela improcedência do lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu o pagamento do 
ICMS, no período de março a julho de 2013, na importância de R$ de 273.340,40, em 
razão da escrituração indevida de valores, a título de crédito outorgado, referentes à 
utilização irregular do benefício previsto no artigo 11, inciso III, do Anexo IX, do Decreto 
4.852/97, pois deixou de contribuir para o PROTEGE GOIAS, e dessa forma estava 
impedido de usufruir do benefício fiscal. 



 

A autoridade lançadora indicou como infringida as disposições dos artigos 
58, § 3°, II, 64, do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) combinado com os 
artigos 1° , § 3°, III, anexo IX, e art. 86 do Decreto 4852/97. Proposta a aplicação da 
penalidade prevista no artigo 71, IV, "a" do CTE, com redação da Lei n° 17917/2012. 

Foi identificado como sujeito passivo coobrigado LUIS HENRIQUE 
ROBUSTO e RODRIGO DA CRUZ MENEZEZ, autuados com base no artigo 45, inciso XII, 
do CTE. fl. 06/07. 

O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: anexo 
estruturado – detalhamento do crédito tributário, descritivo complementar da ocorrência, 
identificação do sujeito passivo coobrigado, termo de solicitação de apensamento 
processual, contrato social, mídia digital – CD, auditoria básica do ICMS, SARE – histórico 
dos pagamentos fls. 03/104 

Interposta impugnação em primeira instância, é prolatada sentença n° 
2535/2016 – JULP, de fls. 168/172, o julgador singular decide pela procedência do auto de 
infração. 

Em seguida, são apresentados recursos voluntários pela autuada e pelos 
solidários. 

O sujeito passivo RECH IMPORTADORA, na peça de fls. 182/190, alega 
que o estorno de ICMS decorrente de perda de benefício não está previsto em lei 
especifica, é desproporcional e afronta princípios de direito tributário.  

Aduz que ocorreu afronta ao princípio da legalidade e da reserva legal 
visto que até 2003 não havia nenhum requisito para fruição deste benefício. Esclarece que 
foi com a publicação da Lei n. 14.469/2003 que criou o Fundo de Proteção Social do 
Estado de Goiás (PROTEGE GOIÁS), o poder executivo foi autorizado a condicionar a 
fruição do crédito outorgado, todavia o poder executivo foi além do poder legislativo 
instituindo causa de perda definitiva do benefício fiscal. 

Sustenta que há afronta o princípio da razoabilidade e que o não 
recolhimento da contribuição deveria ensejar o lançamento desta e não o estorno de 
créditos aproveitados 

Os solidários apresentam Recursos Voluntários em fls. 192/202, nos quais 
é requerida suas exclusões do pólo passivo da obrigação tributária. 

É o relatório. 

V O T O 

Como visto, cuida-se de estorno de benefício fiscal em razão da falta de 
recolhimento da contribuição social devida ao Fundo de Proteção Social do Estado de 
Goiás - PROTEGE GOIÁS. 

In casu, o sujeito passivo autuado fez uso do benefício fiscal previsto no 
art. 11, III do Anexo IX do RCTE, o qual lhe confere crédito outorgado para efeito de 
compensação com o ICMS devido no percentual de 3% (três por cento) sobre o valor da 
correspondente operação, na saída interestadual que destine mercadoria para 
comercialização, produção ou industrialização. 

Consoante regra prevista no art. 1º, § 3º, incisos II e III, do Anexo IX do 
RCTE, tal benefício é condicionado ao pagamento da contribuição social ora discutida, 
submetendo-se a regramento próprio que implica a perda do benefício no caso de 
inadimplemento da contribuição. Eis a transcrição do dispositivo regulamentar: 

“Art. 1º Os benefícios fiscais, a que se referem os arts. 83 e 84 deste 
regulamento, são disciplinados pelas normas contidas neste anexo. 



 

[...] 

§ 3º A utilização dos benefícios fiscais contidos nos seguintes dispositivos deste 
Anexo é condicionada a que o contribuinte contribua com o valor correspondente 
ao percentual de 5% (cinco por cento) aplicado sobre o montante da diferença 
entre o valor do imposto calculado com aplicação da tributação integral e o 
calculado com utilização de benefício fiscal, para o Fundo de Proteção Social do 
Estado de Goiás - PROTEGE GOIÁS (Lei nº 14.469/03, art. 9º, II e § 4º): 

[...] 

II - incisos VIII, XII, XIII, XXIII, XXVII e XXIX, todos do art. 8º; 

III - incisos III, V, VI, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVIII, XIX, XX, XXIII, XXV, XXVIII, 
XXXI, XXXII, XXXIV, XXXV, XL, XLI, LI, LII, LIII, LIV, LV, LVI, alíneas “a” e “b” do 
inciso LVII, alíneas “a” e “b” do inciso LVIII, alíneas “a” e “b” do inciso LX, LXI, 
LXIII, LXV e LXVI, todos do art. 11; 

[...] 

§ 4º Na utilização dos benefícios mencionados no § 3º deve ser observado o 
seguinte: 

I - quando o benefício fiscal for aplicável ao ICMS devido por substituição 
tributária, o substituto tributário é o responsável pelo pagamento da contribuição 
ao PROTEGE GOIÁS, ainda que o imposto devido por substituição tributária seja 
apurado juntamente com aquele devido pelas operações de saídas próprias do 
estabelecimento, resultando em um só débito por período; 

II - havendo pagamento parcial da contribuição ao PROTEGE é permitida a 
utilização proporcional do benefício fiscal. 

III - o atraso no pagamento da contribuição ao PROTEGE GOIÁS implica 
perda definitiva, exclusivamente no mês de ocorrência do atraso, do direito 
de utilizar o benefício fiscal para o qual seja exigida a referida contribuição, 
observado o disposto no inciso II.” (grifamos) 

Assim, segundo o inciso III, acima, ao grifo, “o atraso no pagamento da 
contribuição ao PROTEGE GOIÁS implica perda definitiva, exclusivamente no mês de 
ocorrência do atraso, do direito de utilizar o benefício fiscal para o qual seja exigida a 
referida contribuição”. É o que acontece no presente caso. 

Registre-se que, por regra geral, quando o benefício fiscal for concedido 
sob condição e esta não for atendida, o contribuinte perde o direito ao benefício e fica 
obrigado ao pagamento do imposto acrescido das cominações legais cabíveis, desde a 
data da ocorrência do fato gerador em que tenha havido a utilização do benefício, 
ressalvada a disposição em contrário (RCTE, art. 86). 

Desta forma, agiu corretamente o Fisco ao exigir o estorno do benefício 
fiscal utilizado pelo sujeito passivo, o qual perdeu o direito à sua fruição na medida em que 
descumpriu a condição imposta para este fim pela legislação tributária estadual. 

No que toca ao pleito de exclusão dos solidários da lide, deixo de acolhê-
lo por conta do disposto no art. 45, XII do CTE, o qual estabelece que “São solidariamente 
obrigadas ao pagamento do imposto devido na operação ou prestação as pessoas que 
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente, com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou 
prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem 
responsáveis”. 



 

Diante do exposto, rejeito a preliminar de exclusão dos solidários da lide e, 
quanto ao mérito, conheço do recurso, nego-lhe provimento, para confirmar a sentença 
singular que julgou procedente o lançamento fiscal. 

 
 
 

Sala das sessões, em 09 de novembro de 2016. 
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Matéria: Não incidência e benefícios fiscais (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01786/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. I. Benefício fiscal condicionado. Falta de 
pagamento da contribuição ao PROTEGE GOIÁS. Perda do 
benefício. Procedência da ação fiscal. II. Sujeição passiva. 
Solidariedade do Sócio-administrador relativamente à operação 
ou prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis. Manutenção do 
solidário. 
1. o atraso no pagamento da contribuição ao PROTEGE GOIÁS 
implica perda definitiva, exclusivamente no mês de ocorrência 
do atraso, do direito de utilizar o benefício fiscal para o qual seja 
exigida a referida contribuição (RCTE, Anexo IX, art. 3º, § 4º, III); 
2. quando o benefício fiscal for concedido sob condição e esta 
não for atendida, o contribuinte perde o direito ao benefício e 
fica obrigado ao pagamento do imposto acrescido das 
cominações legais cabíveis, desde a data da ocorrência do fato 
gerador em que tenha havido a utilização do benefício, 
ressalvada a disposição em contrário (RCTE, art. 86); 
3. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham 
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal, especialmente, com o contribuinte, os 
acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem 
responsáveis (CTE, art. 45, XII). 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 07 de novembro de 2016, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a 
preliminar de exclusão do solidário da lide, arguida pela autuada. Foram vencedores os 
Conselheiros Jorge Antônio Bezerra Oliveira e Nislene Alves Borges. Vencido o 
Conselheiro João Divino de Brito. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira e Nislene Alves Borges. Vencido o Conselheiro João Divino de Brito que votou 
pela improcedência do lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de cobrança o ICMS, período de agosto de 2013 a julho de 2015, 
em razão da utilização indevida da redução da base de cálculo prevista no artigo 8°, inciso 
VIII, do anexo IX, do RCTE, tendo em vista que o sujeito passivo autuado deixou de 
contribuir ao PROTEGE GOIÁS, e assim, estava impedida de usufruir do benefício fiscal. 



 

Infração tipificada nos artigos 15 e 64 da Lei 11.651/91, c/c artigo 1°,§3°, 
II, anexo IX, e artigo 86, do Decreto 4.852/97. Penalidade sugerida, artigo 71, IV "a" a da 
Lei 11.651/91, com redação da Lei 17.917/2012. 

Foi identificado como sujeito passivo coobrigado GILBERTO RECH, 
autuado com base no artigo 45, inciso XII, do CTE. fls. 06. 

O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: anexo 
estruturado – detalhamento do crédito tributário, descritivo complementar da ocorrência, 
identificação do sujeito passivo coobrigado, cópia do livro registro de documentos fiscais e 
termo de ocorrências, contrato social, mídia digital – CD, auditoria básica do ICMS, SARE 
– histórico dos pagamentos, relação de notas fiscais eletrônicas de saídas, com utilização 
indevida da utilização indevida da utilização do benefício fiscal da redução da base de 
cálculo fls. 03/125. 

Interposta impugnação em primeira instância, é prolatada sentença n° 
2711/2016 – JULP, de fls. 198/202, na qual o julgador singular decide pela procedência do 
auto de infração.  

Em seguida, é apresentado Recurso Voluntário em fls. 220/224, na qual o 
sujeito passivo autuado alega que ocorreu afronta ao princípio da legalidade e da reserva 
legal. Esclarece que até 2003 não havia nenhum requisito para fruição deste benefício, 
sendo que o Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás (PROTEGE GOIÁS) foi criado 
com a publicação da Lei n. 14.469/2003 e o poder executivo foi autorizado a condicionar a 
fruição do benefício fiscal. Todavia, o poder executivo foi além do poder legislativo, 
instituindo causa de perda definitiva do benefício fiscal, o que constitui afronta ao princípio 
da legalidade e da reserva legal, pois lhe está impondo penalidade por falta de 
contribuição ao PROTEGE GOIÁS. 

Alega ainda que o lançamento afronta o Termo de Acordo de Regime 
Especial – TARE n. 001-099 que se encontra vigente e não há nenhuma exigência da 
contribuição ao fundo para fins de redução da base de cálculo. 

Alega, por fim, que afronta ao princípio da razoabilidade, o não pagamento 
da contribuição deveria ensejar o lançamento desta contribuição não recolhida, e não o 
lançamento de débito do valor do benefício fiscal utilizado. 

Requer o cancelamento do auto de infração. 

É o relatório. 

V O T O 

Como visto, cuida-se de estorno de benefício fiscal em razão da falta de 
recolhimento da contribuição social devida ao Fundo de Proteção Social do Estado de 
Goiás - PROTEGE GOIÁS. 

In casu, o sujeito passivo autuado fez uso do benefício fiscal previsto no 
art. 8º, VIII do Anexo IX do RCTE, o qual reduz a base de cálculo do ICMS de tal forma 
que resulte aplicação sobre o valor da operação do equivalente ao percentual de 10% (dez 
por cento), na saída interna realizada por contribuinte industrial ou comerciante atacadista 
que destine mercadoria para comercialização, produção ou industrialização 

Consoante regra prevista no art. 1º, § 3º, incisos II e III, do Anexo IX do 
RCTE, tal benefício é condicionado ao pagamento da contribuição social ora discutida, 
submetendo-se a regramento próprio que implica a perda do benefício no caso de 
inadimplemento da contribuição. Eis a transcrição do dispositivo regulamentar: 

“Art. 1º Os benefícios fiscais, a que se referem os arts. 83 e 84 deste 
regulamento, são disciplinados pelas normas contidas neste anexo. 



 

[...] 

§ 3º A utilização dos benefícios fiscais contidos nos seguintes dispositivos deste 
Anexo é condicionada a que o contribuinte contribua com o valor correspondente 
ao percentual de 5% (cinco por cento) aplicado sobre o montante da diferença 
entre o valor do imposto calculado com aplicação da tributação integral e o 
calculado com utilização de benefício fiscal, para o Fundo de Proteção Social do 
Estado de Goiás - PROTEGE GOIÁS (Lei nº 14.469/03, art. 9º, II e § 4º): 

[...] 

II - incisos VIII, XII, XIII, XXIII, XXVII e XXIX, todos do art. 8º; 

III - incisos III, V, VI, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVIII, XIX, XX, XXIII, XXV, XXVIII, 
XXXI, XXXII, XXXIV, XXXV, XL, XLI, LI, LII, LIII, LIV, LV, LVI, alíneas “a” e “b” do 
inciso LVII, alíneas “a” e “b” do inciso LVIII, alíneas “a” e “b” do inciso LX, LXI, 
LXIII, LXV e LXVI, todos do art. 11; 

[...] 

§ 4º Na utilização dos benefícios mencionados no § 3º deve ser observado o 
seguinte: 

I - quando o benefício fiscal for aplicável ao ICMS devido por substituição 
tributária, o substituto tributário é o responsável pelo pagamento da contribuição 
ao PROTEGE GOIÁS, ainda que o imposto devido por substituição tributária seja 
apurado juntamente com aquele devido pelas operações de saídas próprias do 
estabelecimento, resultando em um só débito por período; 

II - havendo pagamento parcial da contribuição ao PROTEGE é permitida a 
utilização proporcional do benefício fiscal. 

III - o atraso no pagamento da contribuição ao PROTEGE GOIÁS implica 
perda definitiva, exclusivamente no mês de ocorrência do atraso, do direito 
de utilizar o benefício fiscal para o qual seja exigida a referida contribuição, 
observado o disposto no inciso II.” (grifamos) 

Assim, segundo o inciso III, acima, ao grifo, “o atraso no pagamento da 
contribuição ao PROTEGE GOIÁS implica perda definitiva, exclusivamente no mês de 
ocorrência do atraso, do direito de utilizar o benefício fiscal para o qual seja exigida a 
referida contribuição”. É o que acontece no presente caso. 

Registre-se que, por regra geral, quando o benefício fiscal for concedido 
sob condição e esta não for atendida, o contribuinte perde o direito ao benefício e fica 
obrigado ao pagamento do imposto acrescido das cominações legais cabíveis, desde a 
data da ocorrência do fato gerador em que tenha havido a utilização do benefício, 
ressalvada a disposição em contrário (RCTE, art. 86). 

Desta forma, agiu corretamente o Fisco ao exigir o estorno do benefício 
fiscal utilizado pelo sujeito passivo, o qual perdeu o direito à sua fruição na medida em que 
descumpriu a condição imposta para este fim pela legislação tributária estadual. 

No que toca ao pleito de exclusão dos solidários da lide, deixo de acolhê-
lo por conta do disposto no art. 45, XII do CTE, o qual estabelece que “São solidariamente 
obrigadas ao pagamento do imposto devido na operação ou prestação as pessoas que 
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente, com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou 
prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem 
responsáveis”. 



 

Diante do exposto, rejeito a preliminar de exclusão dos solidários da lide e, 
quanto ao mérito, conheço do recurso, nego-lhe provimento, para confirmar a sentença 
singular que julgou procedente o lançamento fiscal. 

 
 
 

Sala das sessões, em 09 de novembro de 2016. 
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Matéria: Não incidência e benefícios fiscais (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01787/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. I. Benefício fiscal condicionado. Falta de 
pagamento da contribuição ao PROTEGE GOIÁS. Perda do 
benefício. Procedência da ação fiscal. II. Sujeição passiva. 
Solidariedade do Sócio-administrador relativamente à operação 
ou prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis. Manutenção do 
solidário. 
1. o atraso no pagamento da contribuição ao PROTEGE GOIÁS 
implica perda definitiva, exclusivamente no mês de ocorrência 
do atraso, do direito de utilizar o benefício fiscal para o qual seja 
exigida a referida contribuição (RCTE, Anexo IX, art. 3º, § 4º, III); 
2. quando o benefício fiscal for concedido sob condição e esta 
não for atendida, o contribuinte perde o direito ao benefício e 
fica obrigado ao pagamento do imposto acrescido das 
cominações legais cabíveis, desde a data da ocorrência do fato 
gerador em que tenha havido a utilização do benefício, 
ressalvada a disposição em contrário (RCTE, art. 86); 
3. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham 
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal, especialmente, com o contribuinte, os 
acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem 
responsáveis (CTE, art. 45, XII). 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 07 de novembro de 2016, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a 
preliminar de exclusão do solidário da lide, arguida pela autuada. Foram vencedores os 
Conselheiros Jorge Antônio Bezerra Oliveira e Nislene Alves Borges. Vencido o 
Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo. Quanto ao mérito, por maioria de votos, 
conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira e Nislene Alves Borges. Vencido o Conselheiro Aguinaldo 
Fernandes de Melo que votou pela improcedência do lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu o pagamento do 
ICMS, no período de agosto de 2013 a julho de 2015, na importância de R$ de 
1.579.399,71, em razão da escrituração indevida de valores, a título de crédito outorgado, 
referentes à utilização irregular do benefício previsto no artigo 11, inciso III, do Anexo IX, 
do Decreto 4.852/97, pois deixou de contribuir para o PROTEGE GOIAS, e dessa forma 
estava impedido de usufruir do benefício fiscal. 



 

A autoridade lançadora indicou como infringida as disposições dos artigos 
58, § 3°, II, 64, do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) combinado com os 
artigos 1° , § 3°, III, anexo IX, e art. 86 do Decreto 4852/97. Proposta a aplicação da 
penalidade prevista no artigo 71, IV, "a" do CTE, com redação da Lei n° 17917/2012. 

Foi identificado como sujeito passivo coobrigado GILBERTO RECH, 
autuado com base no artigo 45, inciso XII, do CTE. "fl. 06" 

O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: anexo 
estruturado – detalhamento do crédito tributário, descritivo complementar da ocorrência, 
identificação do sujeito passivo coobrigado, termo de solicitação de apensamento 
processual, contrato social, mídia digital – CD, auditoria básica do ICMS, SARE – histórico 
dos pagamentos "fls. 03 a 149" 

Interposta impugnação pelos autuados, é proferida sentença n° 2540/2016 
– JULP, de fls. 222/226, na qual o julgador singular decide pela procedência do auto de 
infração. 

Em seguida, é apresentado o presente recurso voluntário, conforme 
documentos de fls. 234/242, no qual alega que ocorreu afronta ao princípio da legalidade e 
da reserva legal e que até 2003 não havia nenhum requisito para fruição deste benefício.  

Afirma que foi com a publicação da Lei n. 14.469/2003 que criou o Fundo 
de Proteção Social do Estado de Goiás (PROTEGE GOIÁS), o poder executivo foi 
autorizado a condicionar a fruição do crédito outorgado, todavia, o poder executivo foi 
além do poder legislativo instituindo causa de perda definitiva do benefício fiscal. 

Sustenta que afronta o princípio da razoabilidade. O não recolhimento da 
contribuição deveria ensejar o lançamento desta e não o estorno de créditos aproveitados 

Requer o cancelamento do auto de infração. 

É o relatório. 

V O T O 

Como visto, cuida-se de estorno de benefício fiscal em razão da falta de 
recolhimento da contribuição social devida ao Fundo de Proteção Social do Estado de 
Goiás - PROTEGE GOIÁS. 

In casu, o sujeito passivo autuado fez uso do benefício fiscal previsto no 
art. 11, III do Anexo IX do RCTE, o qual lhe confere crédito outorgado para efeito de 
compensação com o ICMS devido no percentual de 3% (três por cento) sobre o valor da 
correspondente operação, na saída interestadual que destine mercadoria para 
comercialização, produção ou industrialização. 

Consoante regra prevista no art. 1º, § 3º, incisos II e III, do Anexo IX do 
RCTE, tal benefício é condicionado ao pagamento da contribuição social ora discutida, 
submetendo-se a regramento próprio que implica a perda do benefício no caso de 
inadimplemento da contribuição. Eis a transcrição do dispositivo regulamentar: 

“Art. 1º Os benefícios fiscais, a que se referem os arts. 83 e 84 deste 
regulamento, são disciplinados pelas normas contidas neste anexo. 

[...] 

§ 3º A utilização dos benefícios fiscais contidos nos seguintes dispositivos deste 
Anexo é condicionada a que o contribuinte contribua com o valor correspondente 
ao percentual de 5% (cinco por cento) aplicado sobre o montante da diferença 
entre o valor do imposto calculado com aplicação da tributação integral e o 
calculado com utilização de benefício fiscal, para o Fundo de Proteção Social do 
Estado de Goiás - PROTEGE GOIÁS (Lei nº 14.469/03, art. 9º, II e § 4º): 



 

[...] 

II - incisos VIII, XII, XIII, XXIII, XXVII e XXIX, todos do art. 8º; 

III - incisos III, V, VI, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVIII, XIX, XX, XXIII, XXV, XXVIII, 
XXXI, XXXII, XXXIV, XXXV, XL, XLI, LI, LII, LIII, LIV, LV, LVI, alíneas “a” e “b” do 
inciso LVII, alíneas “a” e “b” do inciso LVIII, alíneas “a” e “b” do inciso LX, LXI, 
LXIII, LXV e LXVI, todos do art. 11; 

[...] 

§ 4º Na utilização dos benefícios mencionados no § 3º deve ser observado o 
seguinte: 

I - quando o benefício fiscal for aplicável ao ICMS devido por substituição 
tributária, o substituto tributário é o responsável pelo pagamento da contribuição 
ao PROTEGE GOIÁS, ainda que o imposto devido por substituição tributária seja 
apurado juntamente com aquele devido pelas operações de saídas próprias do 
estabelecimento, resultando em um só débito por período; 

II - havendo pagamento parcial da contribuição ao PROTEGE é permitida a 
utilização proporcional do benefício fiscal. 

III - o atraso no pagamento da contribuição ao PROTEGE GOIÁS implica 
perda definitiva, exclusivamente no mês de ocorrência do atraso, do direito 
de utilizar o benefício fiscal para o qual seja exigida a referida contribuição, 
observado o disposto no inciso II.” (grifamos) 

Assim, segundo o inciso III, acima, ao grifo, “o atraso no pagamento da 
contribuição ao PROTEGE GOIÁS implica perda definitiva, exclusivamente no mês de 
ocorrência do atraso, do direito de utilizar o benefício fiscal para o qual seja exigida a 
referida contribuição”. É o que acontece no presente caso. 

Registre-se que, por regra geral, quando o benefício fiscal for concedido 
sob condição e esta não for atendida, o contribuinte perde o direito ao benefício e fica 
obrigado ao pagamento do imposto acrescido das cominações legais cabíveis, desde a 
data da ocorrência do fato gerador em que tenha havido a utilização do benefício, 
ressalvada a disposição em contrário (RCTE, art. 86). 

Desta forma, agiu corretamente o Fisco ao exigir o estorno do benefício 
fiscal utilizado pelo sujeito passivo, o qual perdeu o direito à sua fruição na medida em que 
descumpriu a condição imposta para este fim pela legislação tributária estadual. 

No que toca ao pleito de exclusão dos solidários da lide, deixo de acolhê-
lo por conta do disposto no art. 45, XII do CTE, o qual estabelece que “São solidariamente 
obrigadas ao pagamento do imposto devido na operação ou prestação as pessoas que 
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente, com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou 
prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem 
responsáveis”. 

Diante do exposto, rejeito a preliminar de exclusão dos solidários da lide e, 
quanto ao mérito, conheço do recurso, nego-lhe provimento, para confirmar a sentença 
singular que julgou procedente o lançamento fiscal. 

 
 
 

Sala das sessões, em 09 de novembro de 2016. 
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Matéria: Não incidência e benefícios fiscais (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01803/16 
 
Relator: Conselheiro Elias Alves dos Santos 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Redução indevida de base 
de cálculo. Omissão do imposto. Procedência. Decisão unânime. 
 
Provado nos autos que o sujeito passivo promoveu a saída de 
mercadoria com redução da base de cálculo, sem estar 
adimplente com o ICMS, pois possuía débito tributário exigível 
inscrito em dívida ativa, procedente é o auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 12 
de maio de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do recurso do Contribuinte 
para o Conselho Pleno, negar-lhe provimento para manter a decisão cameral que 
considerou parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 
1.470.569,15 (um milhão, quatrocentos e setenta mil, quinhentos e sessenta e nove reais 
e quinze centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros Elias Alves dos Santos, 
Alcedino Gomes Barbosa, Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, 
Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, 
Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto 
de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, José Paixão de Oliveira Gomes, Nivaldo José 
Mendes, Lidilone Polizeli Bento e Rickardo de Souza Santos Mariano. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo “Realizou saídas das 
mercadorias tributadas relacionadas nos documentos fiscais emitidos no período de 
01/01/09 a 22/10/09, com utilização indevida da redução de base de cálculo prevista no 
artigo 8°, inciso VIII, Anexo IX do Decreto 4.852/97, pois possuía débito tributário, exigível, 
inscrito na dívida ativa, dessa forma estava impedido de usufruir do benefício fiscal. Em 
consequência, deverá pagar o ICMS na importância de R$ 4.841.663,54 (quatro milhões e 
oitocentos e quarenta e um mil e seiscentos e sessenta e três reais e cinquenta e quatro 
centavos), juntamente penalidade e acréscimos legais, incidente sobre a diferença 
apurada, conforme demonstrativo e documentos ICMS anexos. ” 

 
A autoridade lançadora indica como infringida as disposições dos artigos 

15 e 64 do Código Tributário Estadual - CTE (Lei nº 11.651/91), combinados com os 
artigos 1°, § 1°, anexo IX e 86 do Decreto 4852/97. Proposta a aplicação da penalidade 
prevista no artigo 71, VIII, "a", §9°, I do CTE, com redação da Lei nº 14.634/2003. 

 
O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: recibo de 

entrega de relatórios digitais, resumo mensal da apuração da diferença entre o valor da 
base de cálculo que deveria ter sido atualizada e o valor da base de cálculo efetivamente 
utilizada em virtude da utilização indevida do benefício da redução da base de cálculo nas 
operações de saídas internas, auditoria básica do ICMS, cópia do livro registro de 
apuração do ICMS, cópia do Livro Registro de Controle de Crédito de ICMS do Ativo 
Permanente - CIAP, cópia procuração e documento de identificação (fls. 5 a 48).  

 



 

O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou apresentar 
impugnação em primeira instância, conforme documentos de fl. 44.  

 
Em sua impugnação (fls. 51/61) o sujeito passivo alegou que por 

problemas operacionais ficou impedido de adimplir pontualmente o ICMS, mas antes dos 
mesmos serem inscritos em dívida ativa, providenciou o parcelamento e que desta forma 
os aludidos débitos tributários tiveram sua exigibilidade suspensa, conforme art. 151, 
inciso VI, do CTN, restando prejudicada a presente autuação. No mérito, aduziu que a 
fiscalização fala de débito inscrito em Dívida Ativa, mas não prova sua alegação e nem 
apresenta o Termo de Inscrição correspondente; que o crédito tributário originário do 
presente auto de infração não apenas encontrava-se com exigibilidade suspensa desde o 
dia 16/10/2008, como assim se manteve até a presente data e que mesmo que a inscrição 
em Dívida Ativa tivesse se operado regulamente, o Termo de Parcelamento por si só 
garante a manutenção dos incentivos. Ao final, pediu a improcedência do auto de infração, 
eliminando qualquer restrição à utilização dos incentivos fiscais correspondentes à 
redução de base de cálculo utilizados no intervalo de 17/10/2008 a 22/10/2009. 

 
O sujeito passivo anexa os seguintes documentos: carteira de 

identificação do advogado, procuração, termo acordo de parcelamento de débito, cópia 
auto de infração, planilha de parcelamento, cópia de Relatório Comparativo DPI/DPA com 
o SARE, cópias de Certidão de Débito inscrito em Dívida Ativa - Negativa e cópia de 
Certidão Narrativa da 1° Vara da Fazenda Pública Estadual (fls. 62/101). 

 
Através do Despacho nº 488/10 - JULP (fl. 103), os autos foram 

encaminhados à Gerência de Cobrança e Programas Especiais - GECOPE para 
manifestação sobre a existência, e qual o período, que o sujeito passivo de fato 
apresentou crédito tributário, exigível, inscrito em dívida ativa, juntando aos autos quadro 
demonstrativo, relativamente aos processos administrativos tributários e seus 
parcelamentos. 

Em resposta, a GERC, através do Despacho nº 1675/2011 (fls. 104/105), 
apresentou planilha com as datas em que os PAT´s referentes ao pólo passivo em tela, 
encontraram-se sob efeitos da exigibilidade. 

 
A autuada apresentou manifestação (fls. 110/122) frente ao resultado da 

diligência onde alegou que restou incontroverso a regularidade do benefício fiscal utilizado 
no período de 01/01/2009 a 28/07/2009; que é nulo o Termo de Inscrição em dívida ativa 
do AI nº 3 024099 984 62 pois o pólo passivo concluiu o parcelamento do mesmo às 17:25 
do dia 16.10.2008 sob nº 129055-0 e o referido débito foi indevidamente inscrito na Dívida 
Ativa, mediante o Termo de nº 0234184, por volta das 19:00 horas também no dia 
16.10.2008; e que em relação à parte correspondente ao período abrangido entre o dia 
29.07.2009 a 12.10.2009, os débitos foram suspensos em sede de tutela antecipada pelo 
Poder Judiciário Goiano. Pediu seja declarada a improcedência do auto de infração. 

Instruiu a manifestação com cópia do Termo de Acordo de Parcelamento 
de Débito (fls. 124/126, 141/143 e 155/157), cópia da Planilha de Parcelamento (fls. 
127/128 e 144/145), cópia de comprovante de pagamento (fl. 129), cópia de DARE´s (fl. 
130) e cópia Consulta Sistema SEFAZ (fls. 132/140 e 146/153). 

Posteriormente, a autuada retornou aos autos para fazer juntada de cópia 
de Termo de Inscrição da Dívida Ativa (fls. 157/158). 

 
O julgador singular, na Sentença nº 3928/11 - JULP (fls. 159/163), decidiu 

conhecer da impugnação, dar-lhe provimento parcial e julgar pela procedência em parte 
da pretensão inicial do Fisco, no valor de R$ 1.955.146,71 (um milhão, novecentos e 
cinquenta e cinco mil, cento e quarenta e seis reais e setenta e um centavos). Verificou 



 

que a impugnante não comprova a alegada suspensão total da exigibilidade do crédito 
tributário, visto que o referido parcelamento se classifica como pendente, enquanto não for 
efetivado o pagamento da primeira parcela, conforme art. 5º da IN nº 909/08 – GSF e a 
GERC – Gerência de Recuperação de Crédito demonstrou que a exigibilidade referente ao 
processo 3024099928462 operou entre 29/07/2009 a 12/10/2009 sustentando, assim, esta 
decisão. 

 
A Representação Fazendária aquiesceu com a decisão singular (fl. 164). 
 
A autuada foi intimada conforme fl. 165. 
 
Inconformada, a autuada interpôs Recurso Voluntário (fls. 168/185) onde 

reiterou que a inscrição em dívida ativa é nula, pois a exigibilidade do crédito tributário 
estava suspensa conforme o Acordo de Parcelamento nº 129055-0; que os referidos 
créditos jamais poderiam ser inscritos em dívida ativa, conforme art. 5º, inciso II, da IN 
909/08 - GSF, vez que não houve atraso no pagamento da primeira parcela; que a 
interpretação de que entre a negociação do parcelamento e o pagamento da 1ª parcela, 
não ocorre a aludida suspensão da exigibilidade do crédito tributário é insustentável; que 
quitou a primeira parcela em 21.10.2008, portanto, dentro do prazo previsto. Ao final, 
pleiteou a improcedência do auto de infração. 

 
O Recurso Voluntário foi instruído com cópia de Decisão da 1º Vara da 

Fazenda Pública Estadual (fls. 186/189) determinando a suspensão dos créditos 
tributários constantes de vários processos administrativo tributários, dentre eles o de 
número 3024099928462 que esteve inscrito em dívida ativa entre 29/07/2009 a 
12/10/2009 sustentando este lançamento de forma parcial, consoante fls. 104/105. 

 
O patrono da autuada juntou aos autos os memoriais de fls. 193/206, 

reprisando todo o ocorrido e reafirmando que a inscrição em dívida ativa do processo 
3024099928462 foi indevida, pois o mesmo foi objeto do parcelamento 129055-0 em 
17/10/2008 às 17:00h, enquanto a referida inscrição ocorreu posteriormente a esta hora 
no mesmo dia, às 19:00h. 

Portanto, como esta inscrição não é válida, a denúncia deste 
parcelamento na data de 28/07/2009 é que valeria para a exigibilidade em questão. 

Ademais, como a revisão fiscal considerou ilegal apenas os créditos 
utilizados entre o período de 29/07/2009 a 12/10/2009, a autuada teria direito à 
manutenção dos créditos anteriores a este período, razão pela qual arguiu a nulidade 
deste feito por insegurança na determinação da infração, considerando que o PAT 
4011101687670 exigiu o ICMS relativo a este período. 

Arguiu a retroatividade benigna da lei 17.519/2011 que revogou o inciso 
VIII do artigo 71 da Lei 11.651/91 – CTE, que foi o proposto na penalidade inicial, 
conforme permite o artigo 106, II, “c” do CTN. Devendo, portanto, a penalidade proposta 
ser anulada, inclusive sua agravante do § 9º, I do mesmo artigo 71, por não haver outra 
penalidade que a substitua neste dispositivo. 

Ao final, reforçou seu pedido de improcedência face à tutela antecipada 
concedida nos autos do processo judicial, mantida pelo Tribunal de Justiça de Goiás 
quanto à ilegalidade desta exigência tributária, pois o inciso II do § 2º, do artigo 1º, do 
Anexo IX do Decreto 4.852/97 – RCTE, se refere à inadimplência e não ao ato de 
inscrição na dívida ativa, sendo aplicável na confissão de débito por parcelamento. 

Subsidiariamente, pediu que seja considerado o período de 28/08/2009 a 
12/10/2009, que é a data exigível em razão da denúncia do parcelamento 129055-0, e o 
afastamento da penalidade em função da revogação do inciso VIII, do artigo 71 – CTE. 

 



 

Pela Resolução 066/2012 (fl. 207), a Primeira Câmara do Conselho 
Administrativo Tributário resolveu sobrestar o julgamento para o dia 16/05/2012, a fim de 
que o sujeito passivo juntasse aos autos a certidão e cópia da última decisão judicial que 
interfere no presente processo, conforme alegou anteriormente. 

 
O sujeito passivo à fl. 209 pediu dilação de prazo para entregar a 

documentação exigida. 
 
Outra Resolução, de nº 072/2012 da mesma Câmara, sobrestou 

novamente o julgamento para o dia 27/06/2012, atendendo a outro pedido do patrono da 
autuada, para juntar a documentação solicitada na Resolução nº 066/2012 (fl. 207). 

 
Pela Resolução 116/2012, a Primeira Câmara do Conselho Administrativo 

Tributário, em sessão realizada no dia 20/7/2012, acatando proposição do Conselheiro 
Relator, resolveu converter o julgamento em diligência nos termos a seguir propostos:  

 
“CONSIDERANDO que no presente processo o sujeito passivo é acusado 

de ter utilizado indevidamente redução de base de cálculo, conforme determina o artigo 8º, 
inciso VIII do Anexo IX do RCTE, pois possuía débito inscrito em dívida ativa no período 
de 29/07/2009 a 12/10/2009, que lhe vedava esse benefício; CONSIDERANDO que a 
decisão singular parece ter considerado, para efeito do cálculo do valor efetivamente 
devido, como irregulares, todas as operações promovidas pelo sujeito passivo nos meses 
de julho e outubro de 2009, sem que tivesse tomado o cuidado de excluir as operações 
ocorridas, no mês de julho, entre os dias 01/07/2009 a 28/07/2009; e, no mês de outubro, 
os dias 13/10/2009 a 31/10/2009, quando estava sob abrigo de decisão judicial; RESOLVE 
remeter os autos à Delegacia de origem do sujeito passivo, requerendo do respectivo 
Delegado Fiscal, que por gentileza, providencie a análise do aspecto acima referido, 
preferencialmente, pelos auditores que realizaram o trabalho, devendo ser realizada a 
diligência ora requerida. Para tanto, deve ser feita planilha detalhada, que demonstre as 
operações promovidas pelo sujeito pelo sujeito passivo nos períodos acima descritos, 
informando seus valores, e fazendo, caso seja necessário, o devido ajuste dos valores que 
efetivamente foram sonegados em razão da infração narrada na exordial. Após, intime-se 
o sujeito passivo do resultado do resultado do trabalho, e retorne para julgamento. ” 

 
Em diligência (fls. 216/231), o fiscal revisor apresentou demonstrativos, 

juntou mídia e ao final concluiu que o contribuinte tem a recolher a importância de R$ 
1.470.569,15 (um milhão, quatrocentos e setenta mil, quinhentos e sessenta e nove reais 
e quinze centavos). 

 
O autuado foi intimado (fl. 232), para tomar conhecimento do resultado 

desta diligência, mas não se manifestou. 
 
A pedido do relator à época, foi juntado aos autos o extrato do Acórdão do 

STJ exarado no Recurso Especial nº 1.079.052 – RS acerca de exigibilidade tributária. 
 
A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário decidiu, por 

unanimidade de votos, acolher a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pelo 
sujeito passivo, por insegurança na determinação da infração, declarando, de 
consequência, nulo "ab initio" o processo, conforme se vê à fl. 236. 

 
Através do Despacho n° 1255/2013- GERF/SR (fls. 244/245), a 

Representação Fazendária encaminhou o presente processo ao DD Presidente do 



 

Conselho Administrativo Tributário CAT, para correção do Acórdão da IV CJUL n° 
1799/13. 

 
Corrigidos a Certidão e o Acórdão, estes transcreveram que a Quarta 

Câmara do Conselho Administrativo Tributário decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar 
a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pelo sujeito passivo, por insegurança na 
determinação da infração e, por maioria de votos, julgar procedente parcial sobre o valor 
de ICMS de R$ 1.470.569,15 (um milhão, quatrocentos e setenta mil, quinhentos e 
sessenta e nove reais e quinze centavos), conforme revisão de fls. 222, adequando a 
penalidade proposta para a prevista no artigo 71, inciso IV-A da Lei 11.651/91 - CTE. 

 
A Fazenda Pública Estadual foi intimada (fl. 256) para interpor Recurso ao 

Conselho Pleno com relação ao acórdão cameral. 
 
Através do Despacho n° 592/2014- GERF (fl. 257), a Representação 

Fazendária concordou com a parcial procedência do auto de infração conforme revisão de 
fl. 222. 

 
O sujeito passivo foi intimado (fl. 258) a pagar a quantia exigida em virtude 

de ter sido condenado ou apresentar Recurso ao Conselho Pleno. 
 
Novamente o sujeito passivo compareceu ao feito (fls. 261/280), alegando 

que a partir do momento em que a recorrente formalizou o Termo de Parcelamento n° 
129055-0, a condição dos respectivos débitos deixou de ser "inadimplente" para ser 
considerada "pendente". Asseverou que a inadimplência do parcelamento, sublinhe-se, 
somente poderá se dar quando ocorrer o atraso no pagamento de qualquer parcela 
vencida, com Exceção da primeira, limitando a 90 dias de atraso. Acrescentou que todos 
os incentivos fiscais utilizados pela recorrente, ao ver da autoridade fiscal, durante o 
intervalo de 17/10/2008 a 22/10/2009 teriam sido utilizados indevidamente, ainda que pese 
o fato de que os mesmos se encontravam com sua exigibilidade suspensa. Ao final pediu 
a improcedência do auto de infração. 

 
Mediante os Despachos de fls. 262 a 265, foi determinado o adiantamento 

do julgamento em razão do transcurso de quatro horas da sessão de julgamento, com 
fundamento no artigo 22, § 2º, I, “c” do Decreto 6.930/09 - RICAT.  

 
Pela Resolução 101/2014 (fls. 266/267), o Conselho Administrativo 

Tributário resolveu retirar o presente processo de pauta e encaminhá-lo à Secretaria Geral 
- SEGE, com o intuito de aguardar o decurso do prazo previsto na Lei 18.657/14 para a 
apresentação do pedido de convalidação a ser formulado pelo contribuinte à 
Superintendência da Receita e, após, se for o caso, repautar.  

 
Transcorrido o prazo para pleitear convalidação, sem esta ter sido 

solicitada, houve três adiamentos de julgamento a pedido das partes.  
 
Em seguida, houveram dois substabelecimentos a favor do advogado Iure 

de Castro Silva (fls. 281/282). 
 
Novamente foi adiado o julgamento destes autos, motivado pelo 

transcurso de quatro horas de duração da sessão de julgamento (fls. 286/289). 
 
A pedido deste relator, foi juntada (fls. 290/299) a Sentença exarada nos 

autos nº 1275/2009 (Protocolo nº 200903958303) da ação anulatória de débito fiscal 



 

proposta pela autuada contra o Estado de Goiás, em que, na sua conclusão, houve a 
revogação da Liminar antecipatória, permitindo neste momento, o julgamento 
administrativo deste feito. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Analisando primeiramente se ainda persiste a suspensão judicial da 

tramitação processual destes autos na seara administrativo, entendo que não, pois a 
revogação da Liminar antecipatória exarada na Sentença Judicial de fls. 290/297, por si só 
autoriza a tramitação regular dos processos administrativos tributários amparados na 
inscrição na dívida ativa do crédito tributário oriundo do Processo Administrativo Tributário 
nº 3024099928462 no período de 29/07 a 12/10/2009. 

Portanto, não há, neste momento, óbice ao julgamento deste processo, 
que está devidamente saneado. 

 
O lançamento deste crédito tributário está, sob o aspecto formal, 

respaldado pela legislação tributária estadual, reguladora da matéria, identificado e 
cientificado corretamente o sujeito passivo da obrigação tributária, aplicada a norma legal 
vigente no período fiscalizado, descrita com clareza a infração fiscal praticada, proposta a 
penalidade cabível e assegurado à recorrente, de forma plena, o exercício do seu direito 
de defesa, face ao princípio jurídico do contraditório, que assegura às partes litigantes 
amplo direito de defesa. 

 
Assim, não há prejudiciais a ser apreciadas nestes autos. 
 
Em relação ao mérito, a legislação tributária estadual estabelece que o 

benefício em questão está regulamentado pelos artigos 1º e 8º, inciso VIII do Anexo IX do 
Decreto 4.852/97, que ora transcrevo para melhor clareza do meu voto, “in verbis”: 

 

“Art. 1º Os benefícios fiscais, a que se referem os arts. 83 e 84 deste 
regulamento, são disciplinados pelas normas contidas neste anexo. 

§ 1º A utilização dos benefícios fiscais previstos neste anexo, cuja concessão 
tenha sido autorizada por lei estadual, fica condicionada a que o sujeito passivo: 
(Redação acrescida pelo Decreto nº 6.769 - vigência: 01.08.08) 

I - esteja adimplente com o ICMS relativo à obrigação tributária cujo pagamento 
deva ocorrer no mês correspondente à referida utilização; (Redação acrescida 
pelo Decreto nº 6.769 - vigência: 01.08.08) 

II - não possua crédito tributário inscrito em dívida ativa. (Redação acrescida pelo 
Decreto nº 6.769 - vigência: 01.08.08) 

.................................................................................................................................. 

Art. 8º A base de cálculo do ICMS é reduzida: 

.................................................................................................................................. 

VIII - de tal forma que resulte aplicação sobre o valor da operação do equivalente 
ao percentual de 10% (dez por cento), na saída interna realizada por contribuinte 
industrial ou comerciante atacadista que destine mercadoria para 
comercialização, produção ou industrialização, ficando mantido o crédito, 
observado o disposto no § 2º e, ainda, o seguinte (Lei nº 12.462/94, art. 1º): 
..................................................................................................................................
............. 
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§ 2º Na hipótese prevista no inciso II do § 1º, o sujeito passivo perde 
definitivamente o direito à utilização do benefício, ficando impedido de utilizá-lo: 
(Redação acrescida pelo Decreto nº 6.769 - vigência: 01.08.08) 

I - se o benefício for aplicável sobre o valor da operação ou prestação, na 
operação ou prestação que ocorrer a partir do dia seguinte à data da inscrição do 
crédito em dívida ativa até o dia em que for sanada a irregularidade; “ 

 

Cristalino, portanto, a impossibilidade legal de fruição do benefício de 
redução na base de cálculo do ICMS, incidindo apenas 10% (três por cento) deste tributo 
na operação de venda interna de mercadoria, pois tal benefício é condicionado à 
adimplência e à não inscrição na dívida estadual de crédito tributário oriundo deste tributo, 
nos termos dos dispositivos legais acima transcritos. 

No entanto, considerando que após juntada a estes autos do Despacho nº 
1675/2011-GERC (fls. 104/105), do relatório do revisor (fl. 230) confirmando que pelo fato 
da exigibilidade do crédito tributário inscrito em dívida ativa ser entre os dias 29/07 a 
12/10/2009, a exigência tributária deste lançamento fica limitada ao valor de R$ 
1.470.569,15 (um milhão, quatrocentos e setenta mil, quinhentos e sessenta e nove reais 
e quinze centavos), é este valor que deve remanescer deste lançamento. 

 
Assim, com estas fundamentações, conheço do recurso voluntário, nego-

lhe provimento para julgar parcialmente procedente o auto de infração sobre o ICMS de 
R$ 1.470.569,15 (um milhão, quatrocentos e setenta mil, quinhentos e sessenta e nove 
reais e quinze centavos), a ser acrescido das cominações legais, em conformidade com a 
revisão de fls. 218/230, mantendo o Acórdão cameral de fls. 249/255. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 17 de novembro de 2016. 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/decretos/D_06769.htm
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Matéria: Não incidência e benefícios fiscais (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01830/16 
 
Relator: Conselheiro Elias Alves dos Santos 
 

 
EMENTA: ICMS. Processual. Preliminares de nulidade "ab initio" 
do processo, arguidas pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração e por cerceamento do direito de 
defesa. Rejeitadas. Unânime. Mérito. Procedência. Maioria. 
Aplicação do § 8º do art.71 - CTE. Rejeitada. Unânime. 
 
 
I - Não é passível de nulidade o lançamento que contenha os 
elementos indispensáveis para determinar com segurança a 
infração fiscal denunciada e identificar corretamente o infrator 
(art. 20, IV da Lei nº 16.469/09). 
 
II - Havendo defesa pertinente à acusação, não há que se alegar 
cerceamento ao pleno contraditório (Art. 20, III da Lei nº 
16.469/09). 
 
III - ICMS. Obrigação principal. Utilização indevida de benefício 
fiscal. Benefício condicionado. Procedência. Decisão 
majoritária. 
 
Quando o benefício fiscal for concedido sob condição e esta 
não for atendida, o contribuinte perde o direito ao benefício e 
fica obrigado ao pagamento do imposto acrescido das 
cominações legais cabíveis, desde a data da ocorrência do fato 
gerador em que tenha havido a utilização do benefício, 
ressalvada a disposição em contrário (art. 86 - Decreto nº 
4.852/97). 
 
IV - Não havendo nos autos provas materiais de que da infração 
praticada não tenha resultado ainda que indiretamente, falta de 
pagamento do imposto, deve ser mantida a procedência do auto 
de infração sem a aplicação do benefício previsto no § 8º do art. 
71 do CTE. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 08 de agosto de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por 
insegurança na determinação da infração e a segunda, por cerceamento do direito de 
defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Elias Alves dos Santos, Nivaldo 
Carvelo Carvalho e Nivaldo José Mendes. Quanto ao mérito, por maioria de votos, 
conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração.Participaram do julgamento os Conselheiros 
Elias Alves dos Santos, Nivaldo Carvelo Carvalho e Nivaldo José Mendes, que votou pela 
improcedência do lançamento. E, também, por unanimidade  rejeitar à aplicação do  § 8º 
do art. 71 da Lei nº 11.651/91. Participaram do julgamento os Conselheiros Elias Alves dos 
Santos, Nivaldo Carvelo Carvalho e Nivaldo José Mendes. 



 

 
R E L A T Ó R I O 

 
O histórico do presente auto de infração descreve que o sujeito 

passivo omitiu o pagamento do ICMS no valor de R$ 519.527,12 (quinhentos e dezenove 
mil, quinhentos e vinte e sete reais e doze centavos) no exercício de 2013, em razão da 
escrituração indevida de valores a título de crédito outorgado, referente a utilização 
irregular do benefício previsto no artigo 11, inciso III, do Anexo IX do Decreto nº 4.852/97 
pois possuía débito tributário, exigível inscrito em dívida ativa, dessa forma estava 
impedido de usufruir do benefício fiscal. Em consequência, deverá pagar o ICMS mais as 
cominações legais, de acordo com a Auditoria Básica do ICMS anexa.  

 
Em defesa apresentada à Primeira Instância por advogado 

legalmente constituído, o sujeito passivo arguiu cerceamento ao seu direito de defesa 
porque o autuante não descreveu na tipificação legal, qual a condição para a fruição do 
crédito outorgado foi descumprida, lhe impossibilitando o amplo contraditório, além de 
configurar insegurança na determinação da infração, pedindo nulidade do feito por estas 
razões e a revisão da penalidade proposta para aplicar o § 8º do artigo 71 da Lei 
11.651/91 – CTE. 

Quanto ao mérito, estranhamente, reforçou suas arguições de 
nulidade deste lançamento por cerceamento e insegurança, transcrevendo excertos de 
decisões de tribunais superiores à guisa de amparar tais alegações de nulidade, sem, 
contudo, adentrar propriamente ao mérito deste feito. 

 
No julgamento em Primeira Instância, as alegações defensórias do 

sujeito passivo foram rechaçadas e o presente processo foi julgado procedente. 
Nas razões de recurso, novamente o sujeito passivo apresenta as 

arguições de nulidade do feito por cerceamento e insegurança na determinação da 
infração pelos mesmos motivos já apreciados e rechaçados na Sentença ora recorrida, 
não inovando na essência as alegações anteriores. 

 
É o relatório. 

 

V O T O 
 

O lançamento do crédito tributário está, sob o aspecto formal, respaldado 
pela legislação tributária estadual reguladora da matéria, identificado e cientificado 
corretamente o sujeito passivo da obrigação tributária, aplicada a norma legal vigente no 
período fiscalizado, descrita com clareza a infração fiscal praticada, proposta a penalidade 
cabível e assegurado à autuada, de forma plena, o exercício do seu direito de defesa, face 
ao princípio jurídico do contraditório, que assegura às partes litigantes amplo direito de 
defesa. 

Assim, não procede a arguição de nulidade deste auto de infração 
por insegurança na determinação da infração porque o documento de formalização do 
crédito tributário contém todos os requisitos estabelecidos no artigo 20 da Lei nº 16.469/09 
– PAT, os elementos probantes da acusação, bem como a Auditoria Básica do ICMS. 

 
Quanto à preliminar de nulidade "ab initio" do processo por 

cerceamento do direito de defesa, também a rejeito porque o histórico da ocorrência 
descrito no auto de infração está redigido de forma a não suscitar nenhuma dúvida quanto 
à infração fiscal, os demonstrativos da infração estão anexados aos autos, contidos no 
CD-R (fl. 5) e disponibilizados ao contribuinte. 



 

 

Ademais, o levantamento fiscal está de acordo com as normas legais 
e técnicas de auditoria, tendo sido fundamentado nos documentos e livros próprios da 
empresa.  

 
No mérito, dentro do ordenamento jurídico-tributário, os contribuintes 

estão, além de submetidos ao cumprimento de obrigação tributária principal, que está 
relacionada diretamente ao pagamento de tributos, obrigados pela lei ao cumprimento de 
prestações positivas ou negativas perante o poder tributante, prestações essas que são 
definidas como obrigações tributárias acessórias, cujo descumprimento expõe o sujeito 
passivo a penalidades pecuniárias, nos termos dos pressupostos legais. 

 

Por entender ser pertinente e para melhor clareza do meu voto, 
transcrevo os artigos 64 da Lei 11.651/91 e 11, inciso III do Anexo IX, do Decreto nº 
4.852/97, “in verbis”: 

 

“Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento 
do imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou 
negativas, estabelecidas na legislação tributária. ” 

................................................................................................................. 

“Art. 11. Constituem créditos outorgados para efeito de compensação com 
o ICMS devido: 
 

III -para os contribuintes industrial e comerciante atacadista, o equivalente 
ao percentual de 2% (dois por cento) e 3% (três por cento), 
respectivamente, na saída interestadual que destine mercadoria para 
comercialização, produção ou industrialização, aplicado sobre o valor da 
correspondente operação, observado o seguinte (Leis nºs  12.462/94, art. 
1º, § 4º, II; e 13.194/97, art. 2º, II, “h”): 

........................................................................................................................" 

Cristalino, quanto à perda do benefício nessa situação, é a norma 
estabelecida no artigo 86 do Decreto 4.852/97, a seguir transcrito: 

“Art. 86. Quando o benefício fiscal for concedido sob condição e esta não 
for atendida, o contribuinte perde o direito ao benefício e fica obrigado ao 
pagamento do imposto acrescido das cominações legais cabíveis, desde a 
data da ocorrência do fato gerador em que tenha havido a utilização do 
benefício, ressalvada a disposição em contrário. ” 

 

Analisando os autos, concluo que de acordo com a previsão legal 
invocada pelo autuante, art. 1°, § 1º do Anexo IX do RCTE, o contribuinte não poderia, no 
período autuado, usufruir o benefício fiscal, pois possuía débito inscrito em dívida ativa 
desde o dia 08/08/2011, conforme provam os extratos de fls. 19/88. 

A mencionada Norma legal diz: 

“Art. 1º Os benefícios fiscais, a que se referem os arts. 83 e 84 deste regulamento, 
são disciplinados pelas normas contidas neste anexo. 

ftp://10.0.30.252/Leis/L_12462.HTM#l12462a1p4ii
ftp://10.0.30.252/Leis/L_12462.HTM#l12462a1p4ii
ftp://10.0.30.252/Leis/L_13194.HTM#A2IIh
http://www.sefaz.go.gov.br/LTE/Lte_ver_38_htm/Rcte/RCTE.htm#A83


 

§ 1º “A utilização dos benefícios fiscais contidos neste anexo, decorrentes de leis 
estaduais que, sob condições, autorizem suas concessões, é condicionada a que 
o contribuinte e o substituto tributário estejam em dia com suas obrigações 
tributárias, assim entendido, a inexistência de crédito tributário inscrito em dívida 
ativa ou, existindo, esteja com sua exigibilidade suspensa, inclusive em razão de 
parcelamento”. 

 

Quanto ao pedido de aplicação da atenuante prevista no § 8º do 
artigo 71 da Lei 11.651/91 - CTE, devo rejeitá-lo por entender que o sujeito passivo não 
provou que não houve omissão direta ou indireta de pagamento do imposto no período de 
ocorrência do fato gerador. Ao contrário, há prova nos autos de que houve omissão deste 
pagamento, inclusive de débito de tributo inscrito em dívida ativa estadual. Assim, deve 
ficar mantida a penalidade aplicável ao caso em sua proposta original. 

 
Com estas fundamentações, rejeito as preliminares de nulidade “ab 

initio” do processo por insegurança na determinação da infração e por cerceamento do 
direito de defesa arguidas pela autuada.  

Quanto ao mérito, conheço do recurso voluntário, nego-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração, não aplicando o § 8º do artigo 71 da Lei 11.651/91 – CTE, pelas razões acima. 

 
 

Sala das sessões, em 23 de novembro de 2016. 
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Matéria: Não incidência e benefícios fiscais (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01834/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Valdir Mendonça Alves 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de exclusão de solidários. 
Acolhida. Pedido de diligência. Indeferido. Mérito. ICMS. 
Obrigação principal. Saída de mercadoria com utilização 
indevida de benefício fiscal. Falta de contribuição ao Fundo 
PROTEGE GOIÁS. Procedência em parte. 
 
1. Os sócios, os gerentes, os administradores, os presidentes, 
etc que não tenham agido com excesso de poderes, ou infração 
de contrato social ou estatutos, ou concorrido para a prática de 
ilícito tributário, nos termos sentenciados pelo Superior Tribunal 
de Justiça, não podem ser sujeitos passivos solidários da lide; 
 
2. Indefere-se pedido de diligência, estando o processo pronto 
para julgamento, podendo-se decidir as questões nele tratadas; 
 
3. A extinção de parte do crédito tributário pela convalidação da 
fruição de benefício fiscal impõe a procedência em parte do 
respectivo auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 05 de outubro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Márcio Nogueira Pedra, José Luiz Rosa, Washington Luis Freire de Oliveira, 
Valdir Mendonça Alves e José Pereira D'abadia. Quanto ao mérito, por maioria de votos, 
conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 5.370,25 
(cinco mil, trezentos e setenta reais e vinte e cinco centavos), relativo ao mês de janeiro 
de 2010, acrescido das cominações legais. Foram vencedores os Conselheiros Márcio 
Nogueira Pedra, Washington Luis Freire de Oliveira e Valdir Mendonça Alves. Vencidos os 
Conselheiros José Luiz Rosa e José Pereira D'abadia, que votaram pela improcedência do 
auto de infração. E, por maioria de votos, acolher a preliminar de exclusão dos solidários 
da lide, arguida pelo sujeito passivo. Foram vencedores os Conselheiros José Luiz Rosa, 
Valdir Mendonça Alves e José Pereira D'abadia. Vencidos os Conselheiros Márcio 
Nogueira Pedra e Washington Luis Freire de Oliveira, que rejeitaram a preliminar de 
exclusão dos solidários da lide. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de exigência do ICMS no valor de R$ 221.586,88 (duzentos 
e vinte e um mil, quinhentos e oitenta e seis reais e oitenta e oito centavos) acrescido de 
cominações legais, referente à detecção de saídas de mercadorias tributadas, nos meses 
de janeiro a junho de 2010, com utilização indevida da redução da base de cálculo 
prevista no art. 8°, VIII, Anexo IX, do Decreto n° 4.852/97, pois deixou o sujeito passivo de 
contribuir para o Fundo PROTEGE GOIÁS, estando portanto impedido de usufruir do 
benefício fiscal. 

 



 

Citados como infringidos os arts. 15 e 64, da Lei n° 11.651/91, c/c o 
art. 1°, § 3°, II, Anexo IX, do Decreto n° 4.852/97 e art. 86 deste, proposta a penalidade 
prevista no art. 71, VIII, “a”, da Lei n° 11.651/91, agravada pelo § 9°, I, desse mesmo 
artigo e diploma legal. 

 
Identificadas como coobrigado as pessoas físicas SIDNEY DE 

CASTRO PEREIRA e ANDERSON RODRIGUES SILVA, na condição de sócios e 
administradores da firma autuada (fls. 05 e 06). 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, 

demonstrativos da Auditoria Básica do ICMS (fls. 10 a 12), demonstrativo de Comparação 
do Imposto Pago X Imposto Devido (fls. 13), Relação de Notas Fiscais Emitidas (fls. 18 a 
29), cópias de páginas do livro Registro de Apuração do ICMS (fls. 31 a 43), Relatório de 
Entradas/Saídas/Indicadores Fiscais Utilizando Valor Contábil (fls. 44), Relatório 
Comparativo DPI/DPA com o SARE (fls. 45) e Histórico dos Pagamentos (fls. 46 a 49), 
dentre outros documentos. 

 
Intimados (fls. 50 a 55), o sujeito passivo e os solidários apresentam 

conjuntamente impugnação (fls. 58 a 64), formulando arguição de exclusão dos sócios da 
lide, alegando que não existiria a solidariedade dos sócios, pois a personalidade jurídica 
não se confunde com a pessoa física, inclusive porque não houve má-fé ou infração à lei. 

 
Quanto ao mérito, pedem a improcedência do lançamento, alegando 

que a condicionante, ou seja, o recolhimento ao Fundo PROTEGE GOIÁS, foi satisfeita, 
nos termos da Lei n° 18.846/2009. 

 
Juntam comprovantes de pagamentos (fls. 74 a 87), dentre outros 

documentos. 
 
Juntou-se ao processo, o Parecer n° 020/2013-DRFGNA (fls. 92), o 

Despacho n° 701/13-DRFGNA (fls. 93), o Despacho n° 0920/13-SAT (fls. 95) e o 
Despacho n° 1662/2013-GERC (fls. 96), exarados no Processo n° 201200004047286. No 
Despacho n° 0920/13-SAT, a Superintendência de Administração Tributária defere a 
extinção parcial do crédito tributário constituído pelo presente auto de infração, mantendo-
se o lançamento apenas sobre o ICMS no valor de R$ 5.370,25 (cinco mil trezentos e 
setenta reais e vinte e cinco centavos), relativo ao mês de janeiro de 2010. No Despacho 
n° 1662/2013-GERC, a Gerência de Recuperação de Créditos encaminha os autos à 
Secretaria Geral do CAT, para implementar as medidas preconizadas no Despacho n° 
0920/13-SAT, visto que o PAT n° 4 0112002 111 42, cujo benefício foi deferido 
parcialmente, encontra-se nesse Conselho. 

 
O julgador singular, após considerandos, por meio do Despacho n° 

356/14 – JULP (fls. 99), determina o encaminhamento dos autos ao NUPRE de Delegacia 
de origem, para dar ciência dos documentos de fls. 92 a 98. 

 
Intimados, em atenção ao Despacho n° 356/14-JULP, o sujeito 

passivo e os solidários comparecem novamente ao processo (fls. 105 a 108), solicitando a 
improcedência do lançamento alegando que o cálculo referente ao mês de janeiro de 2010 
estaria correto e de acordo com as perguntas e respostas da SEFAZ. 

 
O julgador singular, após considerandos, por meio do Despacho n° 

1800/2014-JULP (fls. 110 a 11), solicita à DRF de origem que se faça a revisão do 
processo. 



 

 
A revisão (fls. 115 a 116), em tabela nela inclusa (fls. 116, final), 

aponta o novo valor autuável de R$ 203.063,94 (duzentos e três mil, sessenta e três reais 
e noventa e quatro centavos), nos meses de janeiro a junho de 2010, em observância da 
lei. 

 
Intimados, o sujeito passivo e o solidário ANDERSON RODRIGUES 

SILVA manifestam-se conjuntamente acerca dessa diligência, consoante fls. 137 a 140, 
pedindo a improcedência do lançamento, alegando que a empresa cumpriu suas 
obrigações e realizou o recolhimento integral ao Fundo PROTEGE GOIÁS. 

 
O julgador singular, após considerandos, por meio do Despacho n° 

1176/2015-JULP (fls. 142), determina o encaminhamento dos autos à Superintendência de 
Administração Tributária (SAT) para análise e providências que se fizerem necessárias, 
inclusive verificando, diante das novas informações, se a mesma se enquadra ou não na 
Lei de Convalidação, e em que valores, emitindo parecer conclusivo conforme preceitua o 
inciso II do art. 4° da Lei n° 16.150/07. 

 
A Superintendência da Receita, por meio do Despacho n° 4865/15-

SRE (fls. 143), após efetuar os esclarecimentos solicitados no Despacho n° 1176/2015-
JULP, ratifica todo o teor do Despacho n° 0920/13-SAT (fls. 95), despacho este que defere 
a extinção parcial do crédito tributário constituído pelo presente auto de infração, 
mantendo se o lançamento apenas sobre o ICMS no valor de R$ 5.370,25 (cinco mil 
trezentos e setenta reais e vinte e cinco centavos), relativo ao mês de janeiro de 2010. 

 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, apreciando 

as razões da defesa, não acata o pedido de exclusão dos solidários da lide e, 
fundamentado nos Despachos n°s 0920/13-SAT (fls. 95) e 4865/15-SRE (fls. 143), decide 
pela procedência em parte do lançamento, reduzindo o ICMS a ser exigido para o valor de 
R$ 5.370,25 (cinco mil trezentos e setenta reais e vinte e cinco centavos), relativo ao mês 
de janeiro de 2010, acrescido das cominações legais, consoante a Sentença n° 
1686/2016-JULP (fls. 144 a 152). 

 
Intimados, o sujeito passivo e os solidários apresentam 

conjuntamente recurso voluntário (fls. 158 a 162), formulando em preliminar arguição de 
exclusão dos solidários da lide, afirmando os tribunais pátrios tem decidido que os sócios 
somente podem ser indicados como corresponsáveis por débitos tributários de empresas 
nas quais integram o quadro societário, ocorrendo excesso de poderes ou infração à lei, 
situação não presente nestes autos. 

 
No mérito, pedem a reforma da sentença singular e a improcedência 

do lançamento, alegando a empresa recolheu integralmente o valor ao Fundo PROTEGE 
GOIÁS, relativo ao mês de janeiro de 2010, conforme quadro incluso (fls. 161), assim 
acha-se legalmente amparada para usufruir do benefício fiscal que representa o valor 
remanescente do lançamento. 

 
Caso exista alguma dúvida ainda, apesar das revisões feitas, pedem 

que sejam os autos baixados em diligência para uma possível nova revisão. 
 
É o relatório. 
 
 

V O T O 



 

 
 
Apreciando o pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo, 

manifesto-me pelo seu indeferimento, tendo em vista a ausência de motivação para o 
pedido, sendo desnecessário o procedimento, por estar o processo pronto para 
julgamento, podendo-se decidir as questões nele tratadas. 
 

Prosseguindo no voto, acolho a preliminar de exclusão dos solidários 
da lide SIDNEY DE CASTRO PEREIRA e ANDERSON RODRIGUES SILVA, arguida pelo 
sujeito passivo, depois de formar o entendimento que segue: 

 
A indicação dos sócios, identificados nos documentos de fls. 08 e 09, 

para responderem pelo crédito tributário, deve vir acompanhada da comprovação de que 
eles tenham agido com excesso de poderes ou de forma fraudulenta ou prejudicial à 
sociedade, ou, ainda ao arrepio da lei comercial. 

 
O entendimento dominante no Superior Tribunal de Justiça é de que 

“o não-recolhimento do tributo, por si só, não constitui infração à lei suficiente a ensejar a 
responsabilidade solidária dos sócios, ainda que exerçam gerência, sendo necessário 
provar que agiram os mesmos dolosamente, com fraude ou excesso de poderes.” (REsp 
898168/SP, Recurso Especial 2006/0238668-1, julgado em 21/02/2008 e publicado no DJ 
05/03/2008 p.1).  

 
Portanto, os bens dos sócios de uma pessoa jurídica comercial não 

respondem, em caráter solidário, por dívidas fiscais assumidas pela sociedade. A 
responsabilidade tributária imposta por sócio-gerente, administrador, diretor ou equivalente 
só se caracteriza quando há dissolução irregular da sociedade ou se comprovar a prática 
de infração à lei pelo dirigente, e não apenas quando ele simplesmente exercia a gerência 
da empresa na época da ocorrência do fato gerador. 

 
Ademais, o simples inadimplemento não caracteriza infração legal. 

Não existindo prova de que se tenha agido com excesso de poderes, ou infração de 
contrato social ou estatutos, não há que se falar em responsabilidade tributária dos sócios 
a esse título ou a título de infração legal.  

 
Portanto, faço este voto com o entendimento firmado nesta Casa em 

processos que discutem esta questão e cuja razão do acolhimento da preliminar de 
exclusão dos sócios solidários da lide se conserva de acordo com o meu entendimento, 
que foi externado em outros julgados semelhantes.  

 
Resolvidas as preliminares, quanto ao mérito, trata a autuação de 

exigência do ICMS no valor de R$ 221.586,88 (duzentos e vinte e um mil, quinhentos e 
oitenta e seis reais e oitenta e oito centavos) acrescido de cominações legais, referente à 
detecção de saídas de mercadorias tributadas, nos meses de janeiro a junho de 2010, 
com utilização indevida da redução da base de cálculo prevista no art. 8°, VIII, Anexo IX, 
do Decreto n° 4.852/97, pois deixou o sujeito passivo de contribuir para o Fundo 
PROTEGE GOIÁS, estando portanto impedido de usufruir do benefício fiscal. 

 
Fundamentam a exigência fiscal o art. 1°, § 3°, II, do Anexo IX, do 

Regulamento do Código Tributário Estadual (RCTE) e o art. 86 deste, a seguir 
reproduzidos: 

 



 

Art. 1º Os benefícios fiscais, a que se referem os arts. 83 e 84 deste 
regulamento, são disciplinados pelas normas contidas neste anexo.  
 
§ 3º A utilização dos benefícios fiscais contidos nos seguintes dispositivos 
deste Anexo é condicionada a que o contribuinte contribua com o valor 
correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) aplicado sobre o 
montante da diferença entre o valor do imposto calculado com aplicação da 
tributação integral e o calculado com utilização de benefício fiscal, para o 
Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás - PROTEGE GOIÁS (Lei nº 
14.469/03, art. 9º, II e § 4º):  
[...] 
II - incisos VIII, XII, XIII, XXIII, XXVII e XXIX, todos do art. 8º; 
[...] 

 
Art. 86. Quando o benefício fiscal for concedido sob condição e esta não 
for atendida, o contribuinte perde o direito ao benefício e fica obrigado ao 
pagamento do imposto acrescido das cominações legais cabíveis, desde a 
data da ocorrência do fato gerador em que tenha havido a utilização do 
benefício, ressalvada a disposição em contrário. 

 
O contribuinte protocolou na data de 20.09.2012 o Processo n° 

201200004047286, requerendo nele a extinção do crédito tributário constituído no 
presente auto de infração, nos termos das Leis n° 16.150/07 e 16.846/09 e da Instrução 
Normativa n° 1126/12-GSF, juntando comprovantes de recolhimentos ao PROTEGE. 

 
O Parecer n° 020/2013-DRFGNA (fls. 92) emitido no Processo n° 

201200004047286 concluiu que as condições exigidas pela Lei n° 16.150/07, Lei n° 
16.846/09 e Instrução Normativa n° 1126/12-GSF foram atendidas parcialmente pela 
requerente, fazendo jus à convalidação para extinção do crédito tributário constituído pelo 
presente auto de infração em relação aos meses de fevereiro a junho de 2010, com a 
manutenção do crédito tributário no valor originário de R$ 5.370,25 (cinco mil trezentos e 
setenta reais e vinte e cinco centavos), relativamente ao mês de janeiro de 2010. 

 
O Parecer n° 020/2013-DRFGNA (fls. 92) foi adotado pelo Despacho 

n° 701/13-DRFGNA (fls. 92), tendo este encaminhado os autos à Superintendência de 
Administração Tributária, com a manifestação favorável pela extinção de parte do crédito 
tributário. 

 
A Superintendência de Administração Tributária, órgão responsável 

pela declaração de extinção do crédito tributário pela convalidação de benefício fiscal, 
emitiu o Despacho n° 0920/13-SAT (fls. 95) deferindo a extinção parcial do crédito 
tributário constituído pelo presente auto de infração, mantendo-se o lançamento apenas 
sobre o ICMS no valor de R$ 5.370,25 (cinco mil trezentos e setenta reais e vinte e cinco 
centavos), relativo ao mês de janeiro de 2010. Esse Despacho n° 0920/13-SAT foi 
integralmente ratificado pelo Despacho n° 4865/15-SRE (fls. 143). 

 
O julgador singular, fundamentado nos Despachos n°s 0920/13-SAT 

(fls. 95) e 4865/15-SRE (fls. 143), decidiu pela procedência em parte do lançamento, 
reduzindo o ICMS a ser exigido para o valor de R$ 5.370,25 (cinco mil trezentos e setenta 
reais e vinte e cinco centavos), relativo ao mês de janeiro de 2010, acrescido das 
cominações legais, consoante a Sentença n° 1686/2016-JULP (fls. 144 a 152). 

 
O recurso do sujeito passivo apresentado em conjunto com os 

solidários não trouxe razões ou elementos que ensejassem qualquer reforma na parte do 
mérito da decisão de Primeira Instância, que deve ser confirmada. 
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Ante o exposto, rejeito o pedido de diligência formulado pelo sujeito 

passivo. Quanto ao mérito, conheço do recurso, nego-lhe provimento para confirmar a 
sentença singular que considerou parcialmente procedente o auto de infração no valor do 
ICMS de R$ 5.370,25 (cinco mil, trezentos e setenta reais e vinte e cinco centavos), 
relativo ao mês de janeiro de 2010, acrescido das cominações legais. Acolho a preliminar 
de exclusão dos solidários da lide, arguida pelo sujeito passivo. 

 
 

Sala das sessões, em 24 de novembro de 2016. 
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Matéria: Não incidência e benefícios fiscais (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01835/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Valdir Mendonça Alves 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de exclusão de solidários. 
Acolhida. Pedido de diligência. Indeferido. Mérito. ICMS. 
Obrigação principal. Saída de mercadoria com utilização 
indevida de benefício fiscal. Falta de contribuição ao Fundo 
PROTEGE GOIÁS. Procedência em parte. 
 
1. Os sócios, os gerentes, os administradores, os presidentes, 
etc que não tenham agido com excesso de poderes, ou infração 
de contrato social ou estatutos, ou concorrido para a prática de 
ilícito tributário, nos termos sentenciados pelo Superior Tribunal 
de Justiça, não podem ser sujeitos passivos solidários da lide; 
 
2. Indefere-se pedido de diligência, estando o processo pronto 
para julgamento, podendo-se decidir as questões nele tratadas; 
 
3. A extinção de parte do crédito tributário pela convalidação da 
fruição de benefício fiscal impõe a procedência em parte do 
respectivo auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 05 de outubro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Márcio Nogueira Pedra, José Luiz Rosa, Washington Luis Freire de Oliveira, 
Valdir Mendonça Alves e José Pereira D'abadia. Quanto ao mérito, por maioria de votos, 
conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 
108.835,36 (cento e oito mil, oitocentos e trinta e cinco reais e trinta e seis centavos), 
relativo aos meses de fevereiro, março, abril, maio e novembro de 2009, acrescido das 
cominações legais. Foram vencedores os Conselheiros Márcio Nogueira Pedra, 
Washington Luis Freire de Oliveira e Valdir Mendonça Alves. Vencidos os Conselheiros 
José Luiz Rosa e José Pereira D'abadia, que votaram pela improcedência do auto de 
infração. E, por maioria de votos, acolher a preliminar de exclusão dos solidários da lide, 
arguida pelo sujeito passivo. Foram vencedores os Conselheiros José Luiz Rosa, Valdir 
Mendonça Alves e José Pereira D'abadia. Vencidos os Conselheiros Márcio Nogueira 
Pedra e Washington Luis Freire de Oliveira, que rejeitaram a preliminar de exclusão dos 
solidários da lide. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de exigência do ICMS no valor de R$ 321.965,37 (trezentos 
e vinte e um mil, novecentos e sessenta e cinco reais e trinta e sete centavos) acrescido 
de cominações legais, referente à detecção de saídas de mercadorias tributadas, nos 
meses de janeiro a dezembro de 2009, com utilização indevida da redução da base de 
cálculo prevista no art. 8°, VIII, Anexo IX, do Decreto n° 4.852/97, pois deixou o sujeito 
passivo de contribuir para o Fundo PROTEGE GOIÁS, estando, portanto, impedido de 
usufruir do benefício fiscal. 



 

 
Citados como infringidos os arts. 15 e 64, da Lei n° 11.651/91, c/c o 

art. 1°, § 3°, II, Anexo IX, do Decreto n° 4.852/97 e art. 86 deste, proposta a penalidade 
prevista no art. 71, VIII, “a”, da Lei n° 11.651/91, agravada pelo § 9°, I, desse mesmo 
artigo e diploma legal. 

 
Identificadas como coobrigadas as pessoas físicas SIDNEY DE 

CASTRO PEREIRA, ANDERSON RODRIGUES SILVA, JOAQUIM CORDEIRO DE LIMA 
e RODOLPHO RODRIGUES RAIMUNDO, na condição de sócios e administradores da 
firma autuada (fls. 04 a 07). 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, 

demonstrativos da Auditoria Básica do ICMS (fls. 09 a 11), demonstrativo de Comparação 
do Imposto Pago X Imposto Devido (fls. 12), Relação de Notas Fiscais Emitidas (fls. 17 a 
37), Histórico dos Pagamentos (fls. 41 a 43), Relatório de Entradas/Saídas/Indicadores 
Fiscais Utilizando Valor Contábil (fls. 44), Relatório Comparativo DPI/DPA com o SARE 
(fls. 45), Relatório Geral Mensal Entradas X Saídas (fls. 46) e cópias de páginas do livro 
Registro de Apuração do ICMS (fls. 47 a 73), e dentre outros documentos. 

 
Intimados (fls. 74 a 84), o sujeito passivo e os solidários apresentam 

conjuntamente impugnação (fls. 87 a 94), formulando arguição de exclusão dos sócios da 
lide, alegando que não existiria a solidariedade dos sócios, pois a personalidade jurídica 
não se confunde com a pessoa física, inclusive porque não houve má-fé ou infração à lei. 

 
Quanto ao mérito, pedem a improcedência do lançamento, alegando 

que a condicionante, ou seja, o recolhimento ao Fundo PROTEGE GOIÁS, foi satisfeita, 
nos termos da Lei n° 18.846/2009. 

 
Juntam comprovantes de pagamentos (fls. 95 a 116), dentre outros 

documentos. 
 
Juntou-se ao processo o Despacho n° 0778/2013-SAT (fls. 129), o 

Parecer n° 024/2013-DRFGNA (fls. 130), o Despacho n° 700/13-DRFGNA (fls. 131), o 
Despacho n° 0942/13-SAT (fls. 133) e o Despacho n° 1591/2013-GERC (fls. 134 e 135), 
exarados no Processo n° 201200004047284. No Despacho n° 0942/13-SAT, a 
Superintendência de Administração Tributária defere a extinção parcial do crédito tributário 
constituído pelo presente auto de infração, mantendo-se o lançamento apenas sobre o 
ICMS no valor de R$ 108.835,36 (cento e oito mil, oitocentos e trinta e cinco reais e trinta 
e seis centavos), relativo aos meses de fevereiro, março, abril, maio e novembro de 2009, 
em que não houve o recolhimento integral da contribuição devida ao PROTEGE, não 
fazendo o sujeito passivo jus à extinção dos valores lançados nestes meses. No Despacho 
n° 1591/2013-GERC, a Gerência de Recuperação de Créditos encaminha os autos à 
Secretaria Geral do CAT, para implementar as medidas preconizadas no Despacho n° 
0942/13-SAT, visto que o PAT n° 4 0111048 493 60, cujo benefício foi deferido 
parcialmente, encontra-se nesse Conselho. 

 
O julgador singular, após considerandos, por meio do Despacho n° 

355/14 – JULP (fls. 138), determina o encaminhamento dos autos ao NUPRE de 
Delegacia de origem, para dar ciência dos documentos de fls. 129 a 137. 

 
Intimados, em atenção ao Despacho n° 355/14-JULP, o sujeito 

passivo e os solidários comparecem novamente ao processo (fls. 146 a 150), solicitando a 
improcedência do lançamento alegando que o cálculo referente aos meses de fevereiro, 



 

março, abril, maio e novembro de 2009 estaria correto e de acordo com as perguntas e 
respostas da SEFAZ. 

 
O julgador singular, após considerandos, por meio do Despacho n° 

1798/2014-JULP (fls. 152 a 153), solicita à DRF de origem que se faça a revisão do 
processo. 

 
A revisão (fls. 154 a 158), em tabela nela inclusa (fls. 158), confirma 

o valor do ICMS exigido no auto de infração. 
 
Intimados, o sujeito passivo e os solidários manifestam-se 

conjuntamente acerca dessa diligência, consoante fls. 188 a 191, pedindo a 
improcedência do lançamento, alegando que a empresa cumpriu suas obrigações e 
realizou o recolhimento integral ao Fundo PROTEGE GOIÁS. 

 
O julgador singular, após considerandos, por meio do Despacho n° 

1175/2015-JULP (fls. 193), determina o encaminhamento dos autos à Superintendência de 
Administração Tributária (SAT) para análise e providências que se fizerem necessárias, 
inclusive verificando, diante das novas informações, se a mesma se enquadra ou não na 
Lei de Convalidação, e em que valores, emitindo parecer conclusivo conforme preceitua o 
inciso II do art. 4° da Lei n° 16.150/07. 

 
A Superintendência da Receita, por meio do Despacho n° 4922/15-

SRE (fls. 194), após efetuar os esclarecimentos solicitados no Despacho n° 1175/2015-
JULP, ratifica todo o teor do Despacho n° 0942/13-SAT (fls. 133), despacho este que 
defere a extinção parcial do crédito tributário constituído pelo presente auto de infração, 
mantendo-se o lançamento apenas sobre o ICMS no valor de R$ 108.835,36 (cento e oito 
mil oitocentos e trinta e cinco reais e trinta e seis centavos), relativo aos meses de 
fevereiro, março, abril, maio e novembro de 2009. 

 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, apreciando 

as razões da defesa, não acata o pedido de exclusão dos solidários da lide e, 
fundamentado nos Despachos n°s 0942/13-SAT (fls. 133) e 4922/15-SRE (fls. 194), 
decide pela procedência em parte do lançamento, reduzindo o ICMS a ser exigido para o 
valor de ICMS de R$ 108.835,36 (cento e oito mil, oitocentos e trinta e cinco reais e trinta 
e seis centavos), relativo aos meses de fevereiro, março, abril, maio e novembro de 2009, 
acrescido das cominações legais, consoante a Sentença n° 1687/2016-JULP (fls. 195 a 
203). 

. 
Intimados, o sujeito passivo e os solidários apresentam 

conjuntamente recurso voluntário (fls. 211 a 218), formulando em preliminar arguição de 
exclusão dos solidários da lide, afirmando os tribunais pátrios tem decidido que os sócios 
somente podem ser indicados como co-responsáveis por débitos tributários de empresas 
nas quais integram o quadro societário, ocorrendo excesso de poderes ou infração à lei, 
situação não presente nestes autos. 

 
No mérito, pedem a reforma da sentença singular e a improcedência 

do lançamento, alegando a empresa recolheu integralmente o valor ao Fundo PROTEGE 
GOIÁS, relativo aos meses de fevereiro, março, abril, maio e novembro de 2009, conforme 
DAREs juntados ao processo, assim acha-se legalmente amparada para usufruir do 
benefício fiscal que representa o valor remanescente do lançamento. 

 
É o relatório. 



 

 
 

V O T O 
 
 
Apreciando o pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo, 

manifesto-me pelo seu indeferimento, tendo em vista a ausência de motivação para o 
pedido, sendo desnecessário o procedimento, por estar o processo pronto para 
julgamento, podendo-se decidir as questões nele tratadas. 
 

Prosseguindo no voto, acolho a preliminar de exclusão dos solidários 
da lide SIDNEY DE CASTRO PEREIRA, ANDERSON RODRIGUES SILVA, JOAQUIM 
CORDEIRO DE LIMA e RODOLPHO RODRIGUES RAIMUNDO, arguida pelo sujeito 
passivo, depois de formar o entendimento que segue: 

 
A indicação dos sócios, identificados nos documentos de fls. 08 e 09, 

para responderem pelo crédito tributário, deve vir acompanhada da comprovação de que 
eles tenham agido com excesso de poderes ou de forma fraudulenta ou prejudicial à 
sociedade, ou, ainda ao arrepio da lei comercial. 

 
O entendimento dominante no Superior Tribunal de Justiça é de que 

“o não-recolhimento do tributo, por si só, não constitui infração à lei suficiente a ensejar a 
responsabilidade solidária dos sócios, ainda que exerçam gerência, sendo necessário 
provar que agiram os mesmos dolosamente, com fraude ou excesso de poderes.” (REsp 
898168/SP, Recurso Especial 2006/0238668-1, julgado em 21/02/2008 e publicado no DJ 
05/03/2008 p.1).  

 
Portanto, os bens dos sócios de uma pessoa jurídica comercial não 

respondem, em caráter solidário, por dívidas fiscais assumidas pela sociedade. A 
responsabilidade tributária imposta por sócio-gerente, administrador, diretor ou equivalente 
só se caracteriza quando há dissolução irregular da sociedade ou se comprovar a prática 
de infração à lei pelo dirigente, e não apenas quando ele simplesmente exercia a gerência 
da empresa na época da ocorrência do fato gerador. 

 
Ademais, o simples inadimplemento não caracteriza infração legal. 

Não existindo prova de que se tenha agido com excesso de poderes, ou infração de 
contrato social ou estatutos, não há que se falar em responsabilidade tributária dos sócios 
a esse título ou a título de infração legal.  

 
Portanto, faço este voto com o entendimento firmado nesta Casa em 

processos que discutem esta questão e cuja razão do acolhimento da preliminar de 
exclusão dos sócios solidários da lide se conserva de acordo com o meu entendimento, 
que foi externado em outros julgados semelhantes.  

 
Resolvidas as preliminares, quanto ao mérito, trata a autuação de 

exigência do ICMS no valor de R$ 321.965,37 (trezentos e vinte e um mil, novecentos e 
sessenta e cinco reais e trinta e sete centavos) acrescido de cominações legais, referente 
à detecção de saídas de mercadorias tributadas, nos meses de janeiro a dezembro de 
2009, com utilização indevida da redução da base de cálculo prevista no art. 8°, VIII, 
Anexo IX, do Decreto n° 4.852/97, pois deixou o sujeito passivo de contribuir para o Fundo 
PROTEGE GOIÁS, estando portanto impedido de usufruir do benefício fiscal. 

 



 

Fundamentam a exigência fiscal o art. 1°, § 3°, II, do Anexo IX, do 
Regulamento do Código Tributário Estadual (RCTE) e o art. 86 deste, a seguir 
reproduzidos: 

 
Art. 1º Os benefícios fiscais, a que se referem os arts. 83 e 84 deste 
regulamento, são disciplinados pelas normas contidas neste anexo.  
 
§ 3º A utilização dos benefícios fiscais contidos nos seguintes dispositivos 
deste Anexo é condicionada a que o contribuinte contribua com o valor 
correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) aplicado sobre o 
montante da diferença entre o valor do imposto calculado com aplicação da 
tributação integral e o calculado com utilização de benefício fiscal, para o 
Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás - PROTEGE GOIÁS (Lei nº 
14.469/03, art. 9º, II e § 4º):  
[...] 
II - incisos VIII, XII, XIII, XXIII, XXVII e XXIX, todos do art. 8º; 
[...] 

 
Art. 86. Quando o benefício fiscal for concedido sob condição e esta não 
for atendida, o contribuinte perde o direito ao benefício e fica obrigado ao 
pagamento do imposto acrescido das cominações legais cabíveis, desde a 
data da ocorrência do fato gerador em que tenha havido a utilização do 
benefício, ressalvada a disposição em contrário. 

 
O contribuinte protocolou na data de 20.09.2012 o Processo n° 

201200004047284, requerendo nele a extinção do crédito tributário constituído no 
presente auto de infração, nos termos das Leis n° 16.150/07 e 16.846/09 e da Instrução 
Normativa n° 1126/12-GSF, juntando comprovantes de recolhimentos ao PROTEGE. 

 
O Parecer n° 024/2013-DRFGNA (fls. 130) emitido no Processo n° 

201200004047284 concluiu que as condições exigidas pela Lei n° 16.150/07, Lei n° 
16.846/09 e Instrução Normativa n° 1126/12-GSF foram atendidas parcialmente pela 
requerente, fazendo jus à convalidação para extinção do crédito tributário constituído pelo 
presente auto de infração em relação aos meses janeiro, junho, julho, agosto, setembro, 
outubro e dezembro de 2009, com a manutenção do crédito tributário no valor originário de 
R$ 108.835,36 (cento e oito mil oitocentos e trinta e cinco reais e trinta e seis centavos), 
relativamente aos meses de fevereiro, março, abril, maio e novembro de 2009. 

 
O Parecer n° 024/2013-DRFGNA (fls. 130) foi adotado pelo 

Despacho n° 700/13-DRFGNA (fls. 131), tendo este encaminhado os autos à 
Superintendência de Administração Tributária, com a manifestação favorável pela extinção 
de parte do crédito tributário. 

 
A Superintendência de Administração Tributária, órgão responsável 

pela declaração de extinção do crédito tributário pela convalidação de benefício fiscal, 
emitiu o Despacho n° 0942/13-SAT (fls. 133) deferindo a extinção parcial do crédito 
tributário constituído pelo presente auto de infração, mantendo se o lançamento apenas 
sobre o ICMS no valor de R$ 108.835,36 (cento e oito mil, oitocentos e trinta e cinco reais 
e trinta e seis centavos), relativo aos meses de fevereiro, março, abril, maio e novembro 
de 2009. Esse Despacho n° 0942/13-SAT foi integralmente ratificado pelo Despacho n° 
4922/15-SRE (fls. 194). 

 
O julgador singular, fundamentado nos Despachos n°s 0942/13-SAT 

(fls. 133) e 4922/15-SRE (fls. 194), decidiu pela procedência em parte do lançamento, 
reduzindo o ICMS a ser exigido para o valor de R$ 108.835,36 (cento e oito mil oitocentos 
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e trinta e cinco reais e trinta e seis centavos), relativo aos meses de fevereiro, março, abril, 
maio e novembro de 2009, acrescido das cominações legais, consoante a Sentença n° 
1687/2016-JULP (fls. 195 a 203). 

 
O recurso do sujeito passivo apresentado em conjunto com os 

solidários não trouxe razões ou elementos que ensejassem qualquer reforma na parte do 
mérito da decisão de Primeira Instância, que deve ser confirmada. 

 
Ante o exposto, rejeito o pedido de diligência formulado pelo sujeito 

passivo. Quanto ao mérito, conheço do recurso, nego-lhe provimento para confirmar a 
sentença singular que considerou parcialmente procedente o auto de infração no valor do 
ICMS de R$ 108.835,36 (cento e oito mil, oitocentos e trinta e cinco reais e trinta e seis 
centavos), relativo aos meses de fevereiro, março, abril, maio e novembro de 2009, 
acrescido das cominações legais. Acolho a preliminar de exclusão dos solidários da lide, 
arguida pelo sujeito passivo. 

 
 

Sala das sessões, em 24 de novembro de 2016. 
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Matéria: Não incidência e benefícios fiscais (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01841/16 
 
Relator: Conselheiro Elias Alves dos Santos 
 

 
EMENTA: ICMS. Utilização indevida de benefício fiscal 
condicionado. Procedência parcial. Unânime. 
 
Quando o benefício fiscal for concedido sob condição e esta 
não for atendida, o contribuinte perde o direito ao benefício e 
fica obrigado ao pagamento do imposto acrescido das 
cominações legais cabíveis, desde a data da ocorrência do fato 
gerador em que tenha havido a utilização do benefício, 
ressalvada disposição em contrário (art. 86 - Decreto 4.852/97). 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 05 de setembro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 3.416,04 
(três mil, quatrocentos e dezesseis reais e quatro centavos), conforme revisão de fls. 472. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Elias Alves dos Santos, Rodolfo Ramos 
Caiado e Nislene Alves Borges. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Noticia a inicial que o sujeito passivo omitiu o pagamento do ICMS, 
na importância de R$ 334.969,46 (trezentos e trinta e quatro mil, novecentos e sessenta e 
nove reais e quarenta e seis centavos) em razão da escrituração indevida de valores a 
título de crédito outorgado, aproveitado a maior que os 9% (nove por cento) que a 
legislação estadual concede às saídas internas e de 5% (cinco por cento) e de 3% (três 
por cento) nas exportações de carne resultante do abate de gado bovino, devendo, em 
consequência, pagar o ICMS omitido no valor retro citado, juntamente com a penalidade e 
acréscimos legais, conforme demonstrativos e documentos anexos.  

 
No entender da fiscalização, a empresa autuada teria infringido o 

artigo 58, § 3º e 63 da Lei 11.651/91 - CTE, combinado com os artigos 11, incisos V e XXI 
do Anexo IX do Decreto 4.852/97 - RCTE, tendo sido proposta a penalidade do artigo 71, 
IV, “a” do CTE, com redação da Lei 14634/03. 

 
Foram identificados como solidários os senhores Geraldo Antonio 

Prearo, na condição de Diretor Industrial e Mauro Suaiden como Diretor Administrativo, 
conforme artigo 45, XII do CTE. 

 
Os autuados foram corretamente intimados, para pagar ou 

apresentar defesa em Primeira Instância. 
    
Os sujeitos passivos, por intermédio de advogada legalmente 

constituída (m.j), instaurando o contraditório, pugnaram pela improcedência do feito, sob o 
argumento de que o benefício de crédito outorgado de 7% (sete por cento) se aplica 
também sobre a aquisição interna de carne com osso, condicionado ao estorno do crédito 



 

de 9% (nove por cento) oriundo desta aquisição, conforme artigo 11, XXI, “a”, item 5 do 
Anexo IX do RCTE, fato não considerado pelo autuante. 

Da forma como foi efetuada esta auditoria, a autuada teria sido 
penalizada duas vezes: primeiramente quando foi estornado o crédito pela exportação e 
pela segunda vez com o estorno dos 9% (nove por cento) pela aquisição dos produtos 
exportados. 

Também não foi considerado que além do benefício de 9% (nove por 
cento) pela aquisição interna, o frigorífico pode usufruir do crédito outorgado de 2% nas 
vendas a contribuintes sediados em outras unidades da Federação. 

Ao final, protestou pela juntada posterior de demonstrativos à guisa 
de provar que inexiste qualquer recolhimento a realizar e pediu a improcedência do feito.  

 
Julgado em Primeira Instância, suas alegações foram rechaçadas 

sob os fundamentos de que o crédito outorgado de 9% (nove por cento) é concedido à 
saída do produto resultante do abate de gado adquirido em operação interna, conforme 
artigo 11, V do Anexo IX do Decreto 4.852/91 – RCTE, enquanto para a exportação de tais 
produtos, este crédito era de apenas 5% (cinco por cento), consoante inciso XXI deste 
mesmo dispositivo legal, no período apropriado pelo autuado.  

 
Recorrendo, a autuada, via da mesma advogada, anuiu com o fato 

de que usufruiu do crédito de 5% (cinco por cento) na exportação de carne com osso 
adquirida em operação interna durante o ano de 2005, enquanto a partir de 21/08/2005 a 
tal benefício foi reduzido a 3% (três por cento) e abrangia a aquisição interna de gado e 
carne com osso adquiridos em operação interna com a redução na base de cálculo 
prevista no artigo 8º, XIV do Anexo IX do Decreto 4.852/91 – RCTE, ou do crédito 
outorgado previsto no inciso V do artigo 11 deste mesmo dispositivo legal.  

Porém, alegou que tal falha na escrita fiscal só ocorreu em razão de 
haver créditos de ICMS bem superior neste período, tanto que fez a apropriação correta e 
ainda remanesceu saldo credor no período acima referenciado. 

Alegou ainda que ocorreu outro equívoco no auto de infração, vez 
que o autuante considerou que todo o valor registrado a título de crédito presumido na 
coluna “Outros Créditos” do livro Registro de Apuração do ICMS seria do crédito 
outorgado de 9% previsto no Art. 11, inciso V do Anexo IX do RCTE, enquanto neste valor 
está incluso o crédito de 2% previsto no inciso III do mesmo dispositivo legal, o qual prevê, 
inclusive, a manutenção dos créditos pelas entradas de insumos consumidos em sua 
atividade frigorífica.  

Para demonstrar estes registros, colacionou planilhas às fls. 347/360, 
à guisa de provar que a falha escritural não redundou em falta de pagamento de ICMS na 
importância reclamada na inicial e sim no valor de R$ 133.352,21 (cento e trinta e três mil, 
trezentos e cinquenta e dois reais e vinte e um centavos), pedindo que este feito seja 
julgado parcialmente procedente neste valor. 

Posteriormente colacionou memorial, alegando que em decorrência 
dos vários autos de infração lavrados contra os autuados, houve engano quanto ao valor 
remanescente destes autos, que seria de R$ 99.079,62 (noventa e nove mil, setenta e 
nove reais e sessenta e dois centavos), conforme planilha de fl. 347 deste processo. 

 
Em razão destas alegações e das planilhas contraditórias ao feito, o 

julgamento deste processo foi convertido em diligência, quando revisor estranho a esta 
lide analisou as alegações e demonstrativos apresentados pela autuada, encontrando uma 
diferença remanescente de R$ 145.988,99 (cento e quarenta e cinco mil, novecentos e 
oitenta e oito reais e noventa e nove centavos), conforme demonstrativos de fls. 368/419. 



 

Os autuados contestaram a revisão, via de outro advogado, que 
alegou erros cometidos pelo revisor ao apurar índices percentuais de créditos apropriáveis 
e que ao contrário do revisor, utilizou o saldo credor inicial do exercício de 2005 que era, 
na prática igual a zero, pois o saldo credor anteriormente existente fora todo compensado 
ao longo do período anterior (vide auto de infração nº 3018503429472), apontando outros 
equívocos cometidos pelo revisor, juntando planilha contraditória à revisão à fl. 433, onde 
consta que a empresa teria saldo credor no valor de R$ 1.209.055,90 (um milhão, 
duzentos e nove mil, cinquenta e cinco reais e noventa centavos), retificando o pedido 
anterior para que a inicial seja julgada improcedente. 

 
Motivado por estes novos demonstrativos, os autos foram novamente 

convertidos em diligência, quando o autuante, após analisar as alegações defensórias e 
os demonstrativos acima referenciados, concluiu que o valor correto do estorno de crédito 
seria de R$ 3.416,04 (três mil, quatrocentos e dezesseis reais e quatro centavos), 
conforme fls. 441/451. 

 
Contestando esta revisão, novo advogado reafirmou as alegações 

anteriores e apresentou novas planilhas contraditórias, onde no exercício de 2005 não 
haveria diferença de ICMS a recolher, pedindo, portanto, a improcedência da exordial 
conforme fls. 459/465. 

 
Novamente este lançamento foi revisado, quando o autuante refez a 

auditoria, concluindo que o valor remanescente destes autos é de R$ 3.416,04 (três mil, 
quatrocentos e dezesseis reais e quatro centavos), conforme constatado às fls. 441/451.  

 
Intimados do resultado desta última revisão, nem o advogado 

anterior, nem o substabelecido conforme fl. 488, se manifestaram.  
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

O lançamento do crédito tributário está, sob o aspecto formal, 
respaldado pela legislação tributária estadual reguladora da matéria, identificado e 
cientificado corretamente os sujeitos passivos da obrigação tributária, aplicada a norma 
legal vigente no período fiscalizado, descrita com clareza a infração fiscal praticada, 
proposta a penalidade cabível e assegurado aos autuados, de forma plena, o exercício do 
seus direitos de defesa, face ao princípio jurídico do contraditório, que assegura às partes 
litigantes amplo direito de defesa. 

 
Desta forma, inexiste qualquer fator de nulidade da exordial  
 
Passando à análise do mérito, ressalto que se exige no auto de 

infração o ICMS em decorrência de escrituração indevida de crédito outorgado de ICMS 
em razão de aproveitamento a maior que os 9% (nove por cento) que a legislação 
estadual concede nas saídas internas do produto resultante do abate de gado bovino 
adquirido em operação estadual com redução na base de cálculo e de 5% (cinco por 
cento) e de 3% (três por cento) nas exportações de carne resultante do abate de gado 
bovino e de carne com osso adquirida em operação interna durante o ano de 2005, 
enquanto neste período o percentual do crédito outorgado para exportação era de apenas 
3% (três por cento), bem como do crédito de 9% (nove por cento) decorrente da aquisição 
de carne para desossa que o frigorífico deveria estornar, conforme artigo 11, XXI, “a”, 5 do 
Anexo IX do RCTE.  



 

 
Assim, como as alegações defensórias apresentadas na tramitação 

destes autos pelos sujeitos passivos, via de seus advogados, foram todas analisadas e 
ocasionaram várias revisões, as quais redundaram por último que o valor remanescente 
seria de R$ 3.416,04 (três mil, quatrocentos e dezesseis reais e quatro centavos), 
conforme constatado às fls. 441/451, importância esta não mais contestada pelos 
autuados, entendo que a ação fiscal não mais merece reparo, devendo, por isto, se 
manter o valor apurado nesta última revisão. 

 
Pelo exposto, conheço do recurso voluntário, dou-lhe parcial 

provimento para julgar parcialmente procedente o auto de infração no valor de R$ 
3.416,04 (três mil, quatrocentos e dezesseis reais e quatro centavos) de ICMS, a ser 
acrescido dos consectários legais, reformando a sentença “a quo”. 

 
 

Sala das sessões, em 25 de novembro de 2016. 
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Matéria: Não incidência e benefícios fiscais (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01842/16 
 
Relator: Conselheiro Elias Alves dos Santos 
 

 
EMENTA: ICMS. Utilização indevida de benefício fiscal 
condicionado. Procedência parcial. Unânime. 
 
Quando o benefício fiscal for concedido sob condição e esta 
não for atendida, o contribuinte perde o direito ao benefício e 
fica obrigado ao pagamento do imposto acrescido das 
cominações legais cabíveis, desde a data da ocorrência do fato 
gerador em que tenha havido a utilização do benefício, 
ressalvada disposição em contrário (art. 86 - Decreto 4.852/97). 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 05 de setembro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 
4.500.687,34 (quatro milhões, quinhentos mil, seiscentos e oitenta e sete reais e trinta e 
quatro centavos), conforme revisão de fls. 439. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Elias Alves dos Santos, Rodolfo Ramos Caiado e Nislene Alves Borges. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Noticia a inicial que o sujeito passivo omitiu o pagamento do ICMS, 
na importância de R$ 6.600.239,54 (seis milhões, seiscentos mil, duzentos e trinta e nove 
reais e cinquenta e quatro centavos) em razão da escrituração indevida de valores a título 
de crédito outorgado, aproveitado a maior que os 9% (nove por cento) que a legislação 
estadual concede, referente às saídas internas, e de 7% (sete por cento) nas exportações 
de carne resultante do abate de gado bovino, devendo, em consequência, pagar o ICMS 
omitido no valor retro citado, juntamente com a penalidade e acréscimos legais, conforme 
demonstrativos e documentos anexos.  

 
No entender da fiscalização, a empresa autuada teria infringido o 

artigo 58, § 3º e 63 da Lei 11.651/91 - CTE, combinado com os artigos 11, incisos V e XXI 
do Anexo IX do Decreto 4.852/97 - RCTE, tendo sido proposta a penalidade do artigo 71, 
IV, do CTE, com redação da Lei 12806/95. 

 
Foram identificados como solidários os senhores Geraldo Antonio 

Prearo, na condição de Diretor Industrial e Mauro Suaiden como Diretor Administrativo, 
conforme artigo 45, XII do CTE. 

 
Os autuados foram corretamente intimados às fls. 264/270 dos autos, 

para pagar ou apresentar defesa em Primeira Instância. 
    
Os sujeitos passivos, por intermédio de advogada legalmente 

constituída (m.j), instaurando o contraditório, pugnaram pela improcedência do feito, sob o 
argumento de que o benefício de crédito outorgado de 7% (sete por cento) se aplica 
também sobre a aquisição interna de carne com osso, condicionado ao estorno do crédito 



 

de 9% (nove por cento) oriundo desta aquisição, conforme artigo 11, XXI, “a”, item 5 do 
Anexo IX do RCTE, fato não considerado pelo autuante. 

Da forma como foi efetuada esta auditoria, a autuada teria sido 
penalizada duas vezes: primeiramente quando foi estornado o crédito pela exportação e 
pela sunga vez com o estorno dos 9% (nove por cento) pela aquisição dos produtos 
exportados. 

Também não foi considerado que além do benefício de 9% (nove por 
cento) pela aquisição interna, o frigorífico pode usufruir do crédito outorgado de 2% nas 
vendas a contribuintes sediados em outras unidades da Federação. 

Ao final, protestou pela juntada posterior de demonstrativos à guisa 
de provar que inexiste qualquer recolhimento a realizar e pediu a improcedência do feito.  

 
Julgado em Primeira Instância, suas alegações foram rechaçadas 

sob os fundamentos de que o crédito outorgado de 9% (nove por cento) é concedido à 
saída do produto resultante do abate de gado adquirido em operação interna, conforme 
artigo 11, V do anexo IX do Decreto 4.852/91 – RCTE, enquanto para a exportação de tais 
produtos, este crédito era de apenas 5% (cinco por cento), consoante inciso XXI deste 
mesmo dispositivo legal, e não de 7% (sete por cento) como apropriado pelo autuado.  

 
Recorrendo, a autuada, via da mesma advogada, anuiu com o fato 

de que usufruiu do crédito de 7% (sete por cento) na exportação de carne com osso 
adquirida em operação interna durante o ano de 2003, enquanto no período de 01/12/2000 
a 28/04/2003, tal benefício só abrangia a aquisição interna de gado com redução na base 
de cálculo prevista no artigo 8º, XIV do Anexo IX do Decreto 4.852/91 – RCTE.  

Porém, alegou que tal falha na escrita fiscal só ocorreu em razão de 
haver créditos de ICMS bem superior neste período, tanto que fez a apropriação correta e 
ainda remanesceu saldo credor no período acima referenciado. 

Portanto, houve falha do autuante ao considerar que a empresa não 
tinha direito à apropriação de crédito outorgado de 7% (sete por cento) em todo o 
exercício de 2003, pois no período de 29/04 a 31/12/2003 alteração legislativa no inciso 
XXI do artigo 11 do Anexo IX do RCTE estendeu este benefício à exportação de carne 
com osso adquirida em operação interna. 

Alegou ainda que ocorreu outro equívoco no auto de infração, vez 
que o autuante considerou que todo o valor registrado a título de crédito presumido na 
coluna “Outros Créditos” do livro Registro de Apuração do ICMS seria do crédito 
outorgado de 9% previsto no Art. 11, inciso V do Anexo IX do RCTE, enquanto neste valor 
está incluso o crédito de 2% previsto no inciso III do mesmo dispositivo legal, o qual prevê, 
inclusive, a manutenção dos créditos pelas entradas de insumos consumidos em sua 
atividade frigorífica. Para demonstrar estes registros, colacionou planilhas às fls.320/333, à 
guisa de separar tais créditos e provar que a falha escritural não redundou em falta de 
pagamento de ICMS na importância reclamada na inicial e sim no valor de R$ 
1.513.687,13 (um milhão, quinhentos e treze mil, seiscentos e oitenta e sete reais e treze 
centavos), pedindo que este feito seja julgado parcialmente procedente neste valor. 

 
Em razão destas alegações, o julgamento deste processo foi 

convertido em diligência, quando revisor estranho a esta lide analisou as alegações e 
demonstrativos apresentados pela autuada, encontrando uma diferença remanescente de 
R$ 4.579.668,36 (quatro milhões, quinhentos e setenta e nove mil, seiscentos e sessenta 
e oito reais e trinta e seis centavos), conforme demonstrativos de fls. 339/389. 

 
Os autuados contestaram a revisão, via de outros advogados, que 

alegaram erros cometidos pelo revisor ao apurar índices percentuais de créditos 
apropriáveis e utilizar índices menores na apuração dos créditos efetivamente apropriados 



 

pela autuada, bem como utilizou os valores das exportações brutas ao invés das líquidas, 
que são as efetivamente aceitas pelo erário estadual, consoante se verifica nas tabelas 5 
e 7, às fls. 370 e 372, respectivamente, o que resultou em estorno a maior de crédito do 
que o permitido pela legislação tributária goiana. 

Ao final, protestou novamente pela juntada de novos demonstrativos 
destes acontecimentos, os quais teriam sido prejudiciais à recorrente, pleiteando a 
improcedência deste lançamento. 

 
Posteriormente juntou a reconstituição das Tabelas 5 (Demonstrativo 

de aproveitamento indevido de crédito outorgado de exportação) e 8 (Tabela auxiliar a 
auditoria do ICMS normal – resumo e compensações) às fls. 405/406, onde demonstra 
que o valor autuável seria de R$ 3.738.926,84 (três milhões, setecentos e trinta e oito mil, 
novecentos e vinte e seis reais e oitenta e quatro centavos), conforme índices de estorno 
de crédito que entende ser os corretos. 

 
Motivado por estes novos demonstrativos, os autos foram novamente 

convertidos em diligência, quando o autuante, após analisar as alegações defensórias e 
os demonstrativos acima referenciados, concluiu que o valor correto do estorno de crédito 
seria de R$ 4.731.312,85 (quatro milhões, setecentos e trinta e um mil, trezentos e doze 
reais e oitenta e cinco centavos), conforme fls. 412/419. 

 
Contestando esta revisão, novo advogado reafirmou as alegações 

anteriores e apresentou novas planilhas contraditórias, anuindo que o valor remanescente 
destes autos seria de R$ 4.500.695,31 (quatro milhões, quinhentos mil, seiscentos e 
noventa e cinco reais e trinta e um centavos), conforme fls. 426/432. 

 
Novamente este lançamento foi revisado, quando o autuante refez a 

auditoria, concluindo que o novo valor remanescente destes autos seria de R$ 
4.500.687,34 (quatro milhões, quinhentos mil, seiscentos e oitenta e sete reais e trinta e 
quatro centavos), conforme fls. 438/444.  

 
Intimados do resultado desta última revisão, nem o advogado 

anterior, nem o substabelecido conforme fl. 451, se manifestaram.  
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

O lançamento do crédito tributário está, sob o aspecto formal, respaldado 
pela legislação tributária estadual reguladora da matéria, identificado e cientificado 
corretamente os sujeitos passivos da obrigação tributária, aplicada a norma legal vigente 
no período fiscalizado, descrita com clareza a infração fiscal praticada, proposta a 
penalidade cabível e assegurado aos autuados, de forma plena, o exercício do seus 
direitos de defesa, face ao princípio jurídico do contraditório, que assegura às partes 
litigantes amplo direito de defesa. 

 
Desta forma, inexiste qualquer fator de nulidade da exordial  
 
Passando à análise do mérito, ressalto que se exige no auto de 

infração o ICMS em decorrência de escrituração indevida de crédito outorgado de ICMS 
em razão de aproveitamento a maior que os 9% (nove por cento) que a legislação 
estadual concede nas saídas internas do produto resultante do abate de gado bovino 
adquirido em operação estadual com redução na base de cálculo e de 7% (sete por cento) 



 

nas exportações de carne com osso adquirida em operação interna durante o ano de 
2003, enquanto no período de 01/12/2000 a 28/04/2003, tal benefício só abrangia a 
aquisição interna de gado com redução na base de cálculo prevista no artigo 8º, XIV do 
Anexo IX do Decreto 4.852/91 – RCTE, não se estendendo, portanto, à aquisição de carne 
com osso.  

 
Assim, como as alegações defensórias apresentadas na tramitação 

destes autos pelos sujeitos passivos, via de seus advogados, foram todas analisadas e 
ocasionaram várias revisões, as quais redundaram por último que o valor remanescente 
seria de R$ 4.500.687,34 (quatro milhões, quinhentos mil, seiscentos e oitenta e sete reais 
e trinta e quatro centavos), conforme fls. 438/444, importância esta não mais contestada 
pelos autuados, entendo que a ação fiscal não mais merece reparo, devendo, por isto, se 
manter o valor apurado nesta última revisão. 

 
Pelo exposto, conheço do recurso voluntário, dou-lhe parcial provimento 

para julgar parcialmente procedente o auto de infração no valor de R$ 4.500.687,34 
(quatro milhões, quinhentos mil, seiscentos e oitenta e sete reais e trinta e quatro 
centavos) de ICMS, a ser acrescido dos consectários legais, reformando a sentença “a 
quo”. 

 
 

Sala das sessões, em 25 de novembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Não incidência e benefícios fiscais (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01852/16 
 
Relator: Conselheiro Luis Antônio da Silva Costa 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Exigência de imposto em 
razão de aproveitamento indevido de benefício fiscal – crédito 
outorgado - por inobservância de condição imposta pela 
legislação tributária para seu usufruto. Decisão unânime.  
 
Retirada de solidário da lide. Pedido de retirada negado pelo fato 
de que todos tinham poderes de administração na atividade 
empresarial do sujeito passivo. Decisão por maioria.  
 
Arguição de insegurança na determinação da infração. Pedido 
negado. Para comprovação da realidade de débito inscrito em 
dívida ativa basta extrato emitido pela própria Sefaz. Decisão 
tomada por unanimidade de votos. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 25 de novembro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Luis Antônio 
da Silva Costa, Mário de Oliveira Andrade, Mauricio Ribeiro de Paiva, Aldeci de Souza Flor 
e Rickardo de Souza Santos Mariano. E, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de 
exclusão dos solidários da lide, arguida  pelo Conselheiro Mauricio Ribeiro de Paiva. 
Foram vencedores os Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, Mário de Oliveira 
Andrade, Aldeci de Souza Flor e Rickardo de Souza Santos Mariano. Vencido o 
Conselheiro Mauricio Ribeiro de Paiva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O feito, rito processual contencioso em duplo grau, refere-se à 
cobrança de ICMS, originário em razão da escrituração indevida de valores a título de 
crédito outorgado referente a utilização irregular do benefício fiscal previsto no artigo 11, 
inciso III, anexo IX, do RCTE, pois a empresa, pela versão do fisco, possuía débito 
tributário exigível inscrito em dívida ativa.  

A infração foi tipificada nos artigos 58, §3º, II e da Lei 11.651/91, c/c 
artigos 1º, §1º, anexo IX e 86, do Decreto 4.852/97.  A penalidade sugerida é a do artigo 
71, IV A, da Lei 11.651/91, com redação da Lei 17.519/2011.  

Foram colocados como solidários Kilza Siqueira de Morais, CPF/MF 
135.519.063-00; João Bento de Morais Filho, CPF/MF 104.869.503-44 e Sócrates Siqueira 
de Morais, CPF/MF 822.269.701-34, todos na qualidade de sócios administradores.  

Instruem a acusação inicial os seguintes documentos: descritivo 
complementar da ocorrência, fls. 04; identificação do sujeito passivo coobrigado, fls. 05/07; 
dados do banco de dados da JUCEG fls. 08; consulta quadro societário fls. 09; histórico da 
dívida ativa para número do CNPJ base (fls. 10/11) ano pesquisa 2012/2013; auditoria 
básica do ICMS fls. 12/19; registros fiscais da apuração do ICMS – operações próprias, fls. 
20/31.  



 

Após correta intimação de todos os envolvidos no polo passivo da 
lide (fls. 32/38), houve silêncio por parte de todos os solidários, sendo então lavrado termo 
de revelia (fls. 38-A) em relação a cada um deles.  

A autuada principal apresentou impugnação (fls. 41/42). Argumenta 
ter cumprido com todas as obrigações acessórias de escrituração de documentos fiscais 
para os períodos em questão.  

Argui a nulidade do auto de infração por insegurança na 
determinação da infração. Pois segundo avalia, o fisco alegaria mas não provaria tal fato 
de forma clara e objetiva.  

Requer a improcedência e arquivamento do auto de infração. 
Decisão singular (fls. 48/50) rejeita todos os argumentos postos pela 

defesa e julga procedente o trabalho fiscal.  
Novamente intimados em relação à decisão cameral, solidários se 

mantém inertes, e são considerados peremptos (fls. 62).  
Sujeito passivo principal vem novamente trazendo suas razões (fls. 

64/66). 
Inicialmente traz narrativa dos fatos dentro de sua visão. Destaca a 

tempestividade do recurso apresentado. Quanto ao mérito, de maneira clara traz a 
arguição de insegurança na determinação da infração por uma suposta falta de prova de 
que havia débito inscrito em dívida ativa, fato que impediu o sujeito passivo de usufruir dos 
benefícios fiscais objetados pelo fisco. Entende que não haveria certidão da inscrição em 
dívida ativa no processo, para ele a única prova da realidade apontada pelo fisco, e isso 
impediria o auto de surtir os efeitos desejados pelo fisco.  

Encerra pedindo a improcedência do auto de infração.  
No momento do julgamento na câmara, o Conselheiro Maurício 

Ribeiro de Paiva arguiu a necessidade de retirada de solidários da lide.  
É o relatório.  
O trabalho fiscal é claro e aponta a ocorrência de inobservância de 

condição para que se possa usufruir do benefício fiscal de crédito outorgado. No momento 
da realização do trabalho fiscal o fisco juntou prova inequívoca de que no período referido 
pela autuação, o sujeito passivo tinha débito inscrito em dívida ativa. Isso está posto às 
folhas 10 e 11 do processo, onde consta de forma detalhada o número do auto de 
infração, o CNPJ raiz, a etapa do processo bem como a informação da ocorrência ou não 
de debito em dívida ativa.  

Para mim, esse documento é prova consistente da realidade 
apontada na exordial. Não pairando dúvidas da ocorrência do débito e da consequente 
impossibilidade do aproveitamento do benefício fiscal da forma como foi efetuada pelo 
sujeito passivo.  

Não há insegurança na determinação, conforme atesta a empresa 
autuada, essa realidade não resta caracterizada, a prova é consistente, e seria 
desnecessário exigir que se anexasse aos autos a certidão da inscrição em dívida ativa. O 
extrato anexado é claro e não deixa dúvidas. Rejeito, portanto, tal arguição.  

Em relação à solidariedade, entendo que seu fundamento está 
correto, posto que se sustenta na capacidade de administração de cada um dos solidários, 
pois essa é a lógica adotada pelo nosso Código Tributário Estadual.  

Diante de tudo o que foi posto, conheço do recurso voluntário, nego-
lhe provimento para manter o auto de infração, conforme decisão singular. Em relação à 
insegurança na determinação da infração e ao pedido de retirada da lide dos solidários, 
nego provimento a esses pedidos pelos motivos já expostos. 

 
 
 

Sala das sessões, em 30 de novembro de 2016. 
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Matéria: Não incidência e benefícios fiscais (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01869/16 
 
Relator: Conselheiro Luis Antônio da Silva Costa 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Omissão de recolhimento 
de imposto em razão de inobservância de condição para 
usufruto de benefício fiscal. Procedência. Decisão unânime. 
 
No caso de benefício fiscal previsto no artigo 8º, inciso VIII do 
Anexo IX do RCTE, cabe exigência de estorno de créditos acima 
de 7%, matéria devidamente regulamentada pela IN 899/08 - GSF. 
Caso tal condição não seja observada, cabe exigência do 
imposto nas saídas sem a redução de base de cálculo para 10%. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de dezembro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Luís Antônio 
da Silva Costa, Rickardo de Souza Santos Mariano, Victor Augusto de Faria Morato, Mário 
de Oliveira Andrade e Edson Abrão da Silva. O Advogado, em sua manifestação oral 
retirou as preliminares de nulidade da peça básica, arguidas na peça Recursal. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de lançamento com exigência de crédito tributário, por omitir 
recolhimento de ICMS, no período de janeiro a dezembro de 2013, em função de 
utilização indevida da redução da base de cálculo (carga efetiva de 10%), nas saídas 
internas destinadas à comercialização, produção ou industrialização, pois deixou de 
promover o estorno proporcional dos créditos correspondentes às entradas, conforme 
determina a Instrução Normativa nº 899/08-GSF. 

Foram indicados como infringidos os arts. 15 e 64 da Lei 11.651/91 
combinados com o art. 86 do Decreto 4.852/97. A penalidade proposta é a tipificada pelo 
art. 71, IV A, da Lei 11.651/91 com redação da Lei 17.519/11. 

Os autos foram instruídos com a Auditoria Básica do ICMS, Relatório 
Sintético de Benefícios Condicionados e Relatório de Estorno de Crédito Entradas 
Interestaduais Maiores que 7% - Conclusão, Resposta à Notificação Fiscal 4665-3. Os 
arquivos e demonstrativos que deram suporte ao auto de infração foram gravados em 
mídia digital com cópia entregue ao sujeito passivo, fls. 24, conforme determina a 
Instrução Normativa nº 916/08-GSF. 

Regularmente intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação em 
primeira instância. 

Alega preliminarmente a nulidade do lançamento em tela, por 
entender que se encontra em duplicidade com o AI nº 4 0114032 686 70. Defende que se 
trata do mesmo objeto, mesmos períodos e mesmos produtos autuados, que, uma vez 
que o presente auto de infração determina a perda do benefício fiscal da redução da base 
de cálculo, não haveria que se falar em estornar os créditos pelas entradas, conforme 
exigido no AI nº 4 0114032 686 70. 

Alega insegurança na determinação da infração. Ainda em 
preliminar, argui a nulidade do lançamento por falta de clareza no cálculo do crédito 
exigido e existência de erro material. Alega que a auditoria levou em consideração 



 

mercadorias cujos créditos pelas entradas foram efetuados à alíquota de 7% (sete por 
cento) e de 4% (quatro por cento), porém, nada traz aos autos que comprove suas 
alegações. 

Quanto ao mérito, ressalta que a relação de notas fiscais anexadas 
ao auto de infração contém indevidamente mercadorias tributadas, cujo crédito foi 
escriturado à alíquota de 7% (sete por cento) por serem originárias das regiões sul e 
sudeste e mercadorias importadas (azeite) cujo crédito foi escriturado a 4% (quatro por 
cento). 

Novamente, a defesa nada traz aos autos para comprovar suas 
alegações. Alega que o benefício fiscal previsto no inciso VIII, do art. 8º, do Anexo IX do 
RCTE tem previsão na Lei 12.462/94, que não determina o estorno dos créditos pelas 
entradas. Defende que a Instrução Normativa nº 899/08-GSF, de hierarquia inferior não 
pode suplantar o que foi estabelecido em lei ou decreto. Solicita a improcedência do 
lançamento. 

Por fim, a defesa se ampara no inciso IV, do art. 150 da Constituição 
Federal e na jurisprudência para alegar o caráter confiscatório da penalidade aplicada. Por 
meio do despacho nº 868/215, houve conversão do julgamento em diligência para que o 
autuante detalhasse, de preferência por meio de notas explicativas, os procedimentos de 
cálculo, anexando eventuais demonstrativos ou declarações efetuadas pelo sujeito 
passivo. 

Em resposta, a autoridade fiscal autuante esclarece que, por 
equívoco, não foi anexado aos autos e nem na mídia digital o Relatório 297 – cálculo do 
percentual entre o total da base de cálculo das entradas interestaduais com alíquota 
superior a 7% (sete por cento) e o total da base de cálculo das entradas, anexando-o 
agora na revisão. 

O autuante também se manifesta sobre as demais alegações do 
sujeito passivo. Intimado a se manifestar sobre o resultado da diligência, o sujeito passivo 
novamente comparece aos autos. Mantém as alegações apresentadas inicialmente e 
acrescenta que o levantamento fiscal cometeu um erro ao não considerar o produto 
“Creme Vegetal” como integrante da cesta básica. 

Defende que o produto em questão deve ter o mesmo tratamento 
tributário dado ao produto “margarina”. Solicita que os cálculos sejam retificados. Os autos 
retornam à Primeira Instância para sequência do julgamento. 

Decisão singular rejeita todos os argumentos postos pela defesa e 
mantém o trabalho fiscal nos moldes em que foi realizado.  

Ao ser intimado do resultado do julgamento em primeira instância, 
sujeito passivo teria se mantido inerte, sendo então lavrada a sua perempção (fls. 106).  

Em data posterior, sujeito passivo apresentou peça defensória (fls. 
108/127).  

Fala inicialmente sobre a acusação fiscal. Se manifesta sobre a 
decisão recorrida. Passa a apresentar as razões do presente recurso. Argui novamente 
duplicidade com o auto de infração 4 0114032 686 70, que foi lavrado na mesma data, e 
que teria como referência o mesmo período desse auto ora guerreado. Isso caracterizaria 
insegurança na determinação da infração. 

Alega que existiram erros no trabalho fiscal por inclusão indevida de 
mercadorias cujo crédito foi escriturado as alíquotas de 4% e 7%.  

Quanto ao mérito, alega erros na elaboração do trabalho fiscal, pois 
haveria inclusão indevida de todas as saídas como se fossem sujeitas à redução da base 
de cálculo do ICMS, contrariando os dizeres da própria IN 899/2.008, cabendo retirada das 
mesmas para correção do valor lançado.  

Questiona novamente a validade do entendimento fiscal, pois a sua 
restrição ao benefício fiscal residiria no fato de que o sujeito passivo teria aproveitado 
crédito superior a 7%, quando do recebimento dessas mercadorias, em operação 



 

interestadual. Tudo com base na IN 899/2.008. Questiona a legalidade dessa 
interpretação. Cita o artigo 1º da Lei 12.462/94.  

Questiona a multa, entendendo-a com efeito de confisco.  
Após, entra com pedido de revisão extraordinária (fls. 142/146). 
Alega ineficácia da intimação da recorrente, alega que não foi 

intimado em seu Domicílio Tributário Eletrônico. Alega que houve falha na notificação. 
Encerra seu pedido pedindo o acolhimento de seu pedido. 

Despacho da presidência (fls. 175), aponta que de fato houve 
notificação para pessoa que estava sem poderes para representar a empresa, havendo 
transgressão ao que determina o artigo 14, § 3º, inciso I da Lei 16.469/09.A partir daí 
promove a remete o processo para julgamento.  

Documento anexado pela autuada tem pedido de que o DTE seja 
encaminhado para o da própria empresa.  

No momento do julgamento cameral, o representante do sujeito 
passivo retirou todas as preliminares postas em sua peça defensória. 

É o relatório.   
Passaremos a nos manifestar sobre todos os aspectos postos pela 

defesa.  
= Sobre o embasamento legal do trabalho fiscal.  
O benefício fiscal utilizado pelo sujeito passivo foi o previsto no inciso 

VIII, do art. 8º do Anexo IX do RCTE, abaixo transcrito: 
 
“Art. 8º A base de cálculo do ICMS é reduzida:… 
 
VIII - de tal forma que resulte aplicação sobre o valor da operação do 
equivalente ao percentual de 10% (dez por cento), na saída interna 
realizada por contribuinte industrial ou comerciante atacadista que destine 
mercadoria para comercialização, produção ou industrialização, ficando 
mantido o crédito, observado o disposto no § 2º e, ainda, o seguinte (Lei nº 
12.462/94,art.1º):” 

....  
O art. 86 do RCTE estabelece que quando o benefício fiscal for 

concedido sob condição e esta não for atendida, o contribuinte perde o direito ao benefício 
e fica obrigado ao pagamento do imposto acrescido das cominações legais cabíveis, 
desde a data da ocorrência do fato gerador em que tenha havido a utilização do benefício, 
ressalvada a disposição em contrário. A Instrução Normativa nº 899/08-GSF, disciplina, 
em seu art. 2º, a concessão de redução da base de cálculo prevista pelo inciso VIII, do 
art.8º, do RCTE: 

 
Art. 2º A utilização da redução de base de cálculo prevista no inciso VIII do 
art. 8º do Anexo IX do RCTE não se aplica, também, à saída de mercadoria 
que tenha sido recebida em operação interestadual com alíquota superior a 
7% (sete por cento). 
§ 1º Na hipótese prevista neste artigo, o benefício pode ser utilizado, desde 
que, no final do período de apuração, o contribuinte efetue o estorno do 
correspondente crédito de ICMS que tenha sido aproveitado em percentual 
superior a 7% (sete por cento).  

 
Portanto, a limitação dos créditos pelas entradas interestaduais à 

alíquota de 7 % (sete por cento) é condição para fruição do benefício fiscal em questão. O 
levantamento fiscal foi realizado com base nas notas fiscais eletrônicas e nos valores 
lançados a título de estornos de crédito em sua Escrituração Fiscal Digital, bem como, por 
resposta dada pelo sujeito passivo à notificação fiscal nº 4665-3, fls. 17/20. O cálculo do 
valor do crédito a ser estornado foi efetuado nos termos estabelecidos pelo art. 2º da 
Instrução Normativa 899/08-GSF. 



 

Confrontando os valores apurados no levantamento fiscal com os 
valores de estorno lançados na EFD, calculou-se a proporção da perda do benefício fiscal 
nas saídas internas com redução de base de cálculo para alíquota efetiva de 10% (dez por 
cento). 

Sobre os argumentos apresentados pela defesa: 
= Duplicidade. 
O representante do sujeito passivo retirou essa arguição. Porém, 

acho necessário abordar essa matéria. Não houve duplicidade do lançamento com o de nº 
4 0114032 686 70. Este último se refere a outro objeto, ou seja, o estorno proporcional dos 
créditos quando da entrada de produtos da cesta básica, contemplados com redução da 
base de cálculo nas saídas, de forma que a carga tributária efetiva seja de 7% (sete por 
cento). Este benefício fiscal está sujeito ao estorno proporcional dos créditos pelas 
entradas, conforme estabelece o art. 58, I, “b” do RCTE. 

 
= Nulidade por erro material por incluir mercadorias cujo crédito foi 

escriturado as alíquotas de 4% e 7%. 
Essa preliminar foi retirada pelo representante do sujeito passivo, 

reconhecendo que o levantamento fiscal se baseou também em entradas interestaduais à 
alíquota de 7% (sete por cento) ou inferior, e não foi comprovado  nenhum exemplo desse 
suposto equívoco.  

 
=  Quanto ao mérito.  
Não houve equívoco algum em relação às mercadorias oriundas de 

outras unidades da federação, principalmente as localizadas na região sul e sudeste, pois 
nesse caso o crédito é de 7%, não havendo estorno algum efetuado pelo fisco, isso resta 
provado observando os detalhes do trabalho feito, inclusive a revisão promovida na fase 
singular. 

Quando das saídas houve o cuidado de se separar as operações que 
tiveram aplicação da redução da base de cálculo. Tudo foi feito de acordo com a previsão 
da IN 899/08 – GSF.  Portanto, o trabalho tem todas as condições para surtir todos os 
efeitos dele esperados. 

Nos termos do inciso I, do art. 3º, da Lei 16.469/09, o Processo 
Contencioso Fiscal deve atuar sobre o controle da legalidade do lançamento. Em virtude 
do previsto no art. 6º, § 4º da Lei 16.469/09, é vedado ao Conselho Administrativo 
Tributário proferir decisão que implique em apreciação ou declaração de 
inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato expedido pela administração tributária.  

Portanto, deixo de apreciar a alegação da defesa de suposto conflito 
entre decreto e instrução normativa. Argumento suscitado pela defesa quando tenta ver 
aceita sua tese. Esse tipo de questionamento deve ser apresentado ao Poder Judiciário, 
que é quem tem a competência para esse tipo de discussão.   

Pela mesma razão, deixo de apreciar a alegação quanto ao suposto 
caráter confiscatório da penalidade aplicada. A que foi utilizada é a que está 
expressamente prevista em lei.   

Pelo exposto, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento, 
para manter a decisão singular que foi pela procedência do lançamento.    

 
 

Sala das sessões, em 05 de dezembro de 2016. 
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Matéria: Não incidência e benefícios fiscais (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01870/16 
 
Relator: Conselheiro Luis Antônio da Silva Costa 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Omissão de recolhimento 
de imposto em razão de aproveitamento indevido de benefício 
fiscal por não observância de condições impostas pela 
legislação tributária. Procedência. Decisão unânime.  
 
O benefício estatuído no artigo 8º, inciso VIII do Anexo IX do 
RCTE não pode ser usufruído pelo contribuinte que tiver débito 
inscrito em dívida ativa no momento da ocorrência do fato 
gerador. Caso seja inobservada essa condição, cabe exigência 
do imposto omitido por tal irregularidade. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de dezembro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por 
insegurança na determinação da infração e a segunda, por cerceamento do direito de 
defesa. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, 
Rickardo de Souza Santos Mariano, Victor Augusto de Faria Morato, Mário de Oliveira 
Andrade e Edson Abrão da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de lançamento com exigência de crédito tributário, por 
realizar saídas de mercadorias, no período de 09/05/2.014 a 29/12/2.014, com 
utilização indevida de redução da base de cálculo do ICMS, pois se encontrava com 
débitos inscritos em dívida ativa. 

Foram indicados como infringidos os arts. 15 e 64 da Lei 11.651/91 
combinado com o art. 86 do Decreto 4.852/97. A penalidade proposta é a tipificada pelo 
art. 71, IV A da Lei 11.651/91 com redação da Lei 17.519/11. 

Os autos foram instruídos com a Auditoria Básica do ICMS, 
Relatórios Sintéticos e Analíticos de Benefícios Condicionados – Redução de Base de 
Cálculo, Consulta aos autos de infração nºs 4 0113044 292 92 e 4 0113048 126 65, 
comprovando seus respectivos atos de inscrição em dívida ativa. 

Os arquivos e demonstrativos que deram suporte à autuação foram 
gravados em mídia digital, com cópia entregue ao sujeito passivo, fls. 21, conforme 
determina a Instrução Normativa nº 916/08. 

Regularmente intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação em 
primeira instância (fls. 88/89) A defesa apresentada pede a juntada de cópia da Portaria nº 
045/2.016 (fls. 90)  

Essa reativa Termos de Acordo que a empresa tem com a SEFAZ. 
Com base nesse fato, pede a improcedência do auto de infração. alega, em preliminar, a 
nulidade do lançamento por cerceamento ao direito de defesa.  

Após, fez juntada de nova peça com o mesmo teor da apresentada 
às folhas 88/89.  



 

Decisão singular (fls. 130/134) rejeita todos os argumentos postos 
pela defesa e julga procedente o auto de infração. 

Após nova intimação (fls. 136), houve lavratura de Termo de 
Perempção do sujeito passivo (fls. 137).  

Irresignado com tal declaração, sujeito passivo oferece pedido de 
revisão extraordinária (fls. 139/143). Alega ineficácia da intimação do sujeito passivo.  

Após, oferece nova peça defensória (fls. 157/186). 
Inicialmente traz os fatos narrados como infração. Fala da acusação 

fiscal. Aborda a decisão recorrida de primeiro grau.  
Após, questiona nulidade do auto de infração por ausência de 

motivação, teria ocorrido cerceamento do direito de defesa por vício na intimação, e a 
inscrição em dívida ativa seria nula. Alega que só teria sido comunicada da inscrição em 
dívida ativa após tal fato e quando do recebimento de informações referentes aos débitos 
para quitação no Programa Regulariza. Traz extenso arrazoado sobre essa matéria.  

Alega erro material por indevida inclusão de valores anteriores a 
09/05/2.014 e 28/12/2.014. 

Quanto ao mérito, faz abordagem em que alega que desconhecia o 
fato de existir inscrição em dívida ativa contra a empresa. Esse sempre foi o ponto 
destacado pela defesa, desconhecimento da realidade que provocou a ação fiscal de 
exigência do imposto. 

Argui por último, caráter confiscatório da multa.  
Apresenta também aditamento a pedido de revisão extraordinária 

(fls. 205/206). Destaca que a procuração que era detida por representante da empresa 
expirou, e seria necessária outra forma de intimação da empresa.  

Despacho da presidência (fls. 216), admite pedido, reconhece erro 
na intimação e remete processo para julgamento, com cancelamento da inscrição em 
dívida ativa.    

É o relatório.  
Tratam os autos de exigência de crédito tributário, por utilizar de 

forma indevida o benefício fiscal de redução da base de cálculo do ICMS, no período 
citado no corpo do auto de infração (09/05/2.014 a 29/12/2.014), visto que não cumpriu 
condição para a sua fruição, pois possuía crédito tributário inscrito em dívida ativa. 

Inicialmente, cabe ressaltar que não identifico no lançamento 
nenhuma das hipóteses de nulidade previstas no art. 20, da Lei 16.469/09. O lançamento 
foi efetuado por autoridade competente e não impedida, o sujeito passivo foi corretamente 
identificado e intimado na forma da lei, garantindo o contraditório e a ampla defesa. Não 
cabe a alegação do sujeito passivo de que não foi notificado do ato de inscrição em dívida 
ativa. 

Os documentos de folhas 103/108 comprovam seu 
total conhecimento desta possibilidade. O sujeito passivo foi devidamente 
cientificado da decisão de Primeira Instância relativa aos processos nºs 4 0113048 126 65 
(fls. 117/120) e 4 0113044 292 92 (fls. 110), com intimação para pagamento do crédito 
exigido ou para apresentação de recurso voluntário, sob pena de não o fazendo ser 
declarado perempto e os autos encaminhados para inscrição do débito em dívida ativa.  

Cabe ressaltar que, inclusive, esses autos foram até mesmo quitados 
posteriormente.  

Assim, não acato a nulidade arguida pela defesa. 
O benefício fiscal utilizado pelo sujeito passivo é o previsto no 

art.8º,VIII, do Anexo IX do RCTE: 
 
VIII - de tal forma que resulte aplicação sobre o valor da operação do 
equivalente ao percentual de 10% (dez por cento), na saída interna 
realizada por contribuinte industrial ou comerciante atacadista que destine 
mercadoria para comercialização, produção ou industrialização, ficando 



 

mantido o crédito, observado o disposto 
no § 2º e, ainda, o seguinte (Lei nº 12.462/94, art. 1º): 
 

Para fundamentar a decisão é conveniente transcrever a 
legislação tributária pertinente à matéria: 

Decretonº4.852/97, o Regulamento do Código Tributário Estadual:  
 

Art. 82. Os benefícios fiscais, com base no ICMS, são 
exclusivamente os previstos neste Capítulo e são concedidos ou 
revogados mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, 
nos termos do art. 155, § 2º, XII, “g”, da Constituição da República 
(Lei nº 11.651/91, art. 40).  
Art. 83. São benefícios fiscais (Lei nº 11.651/91, art. 41):  
(…) 
II - a redução da base de cálculo; 
  
Art. 86. Quando o benefício fiscal for concedido sob condição e esta 
não for atendida, o contribuinte perde o direito ao benefício e fica 
obrigado ao pagamento do imposto acrescido das cominações legais 
cabíveis, desde a data da ocorrência do fato gerador em que tenha 
havido a utilização do benefício, ressalvada a disposição em 
contrário.  
 
Anexo IX do Decreto nº4.852/97 
Art. 1º Os benefícios fiscais, a que se referem os arts. 83 e 84 deste 
regulamento, são disciplinados pelas normas contidas neste anexo. 
§ 1º A utilização dos benefícios fiscais previstos neste anexo, cuja 
concessão tenha sido autorizada por lei estadual, fica condicionada a 
que o sujeito passivo: 
I - esteja adimplente com o ICMS relativo à obrigação tributária cujo 
pagamento deva ocorrer no mês correspondente à referida 
utilização; 
II - não possua crédito tributário inscrito em dívida ativa.(Grifo 
meu) 
(…) 
§ 1º-C A existência de crédito tributário inscrito em dívida ativa, cuja 
exigibilidade esteja suspensa de acordo com o art. 503 deste 
Decreto, ou para o qual tenha sido efetivada a penhora de bens 
suficientes para o pagamento do total da dívida, não constitui 
empecilho à utilização dos benefícios fiscais referidos nos§§1ºe1º-A. 
 
Da leitura do dispositivo legal acima transcrito, evidencia, de forma 

inconteste, que para usufruir de benefícios fiscais, o sujeito passivo não pode 
possuir crédito tributário inscrito em dívida ativa no momento da ocorrência do fato 
gerador. 

Ao contrário do que alega a defesa, a motivação para lavratura do 
lançamento existe e foi capitulada de forma correta. O 
sujeito passivo teve os créditos tributários constantes dos processos nºs 4 0113048 126 65 
e 4 0113044 292 92, inscritos em dívida ativa em 20/05/2014 e 09/05/2.014 (fls. 103 e 
106). 

Assim, à época de utilização do benefício fiscal, o sujeito passivo se 
encontrava com débitos inscritos em dívida ativa, sem exigibilidade suspensa, estando, 
portanto, impossibilitado de usufruí-lo. 



 

O lançamento tratou da glosa do benefício fiscal utilizado, em sua 
totalidade, visto que, pelas razões expostas, o sujeito passivo se encontrava impedido de 
usufruí-lo, e pelos demonstrativos, foram abarcadas somente operações que ocorreram 
dentro do período de 09/05/2.014 a 29/12/2.014.  

O valor do benefício fiscal a ser glosado foi apurado com base nas 
notas fiscais de saída, emitidas pelo sujeito passivo no período fiscalizado, com 
aplicação da redução da base de cálculo do ICMS.  

Não acato, portanto, a alegação de nulidade do 
lançamento por erro material.  

Cabe ainda ressaltar que o lançamento foi efetuado em virtude de 
descumprimento de condição prevista pela legislação tributária para fruição de 
benefício fiscal, não tendo relação com a suspensão de Termos de Acordo, determinado 
pela Portaria nº 059/15-GSF ou com suas reativações, conforme 
Portarianº045/16-GSF. 
 

Deixo de apreciar a alegação quanto ao caráter confiscatório da 
multa aplicada, em virtude do previsto no art. 6º, § 4º da Lei 16.469/09, que veda decisão, 
por parte deste órgão julgador, que implique em apreciação ou declaração de 
inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato expedido pela administração tributária. 
 

Assim, por ter sido com total observância ao disposto no art. 142, do 
CTN e de não ter sido apresentado pelo sujeito passivo nenhum argumento ou fato 
capaz de ilidir a pretensão fiscal, entendo que o lançamento deve prosperar.  

 
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, nego-lhe 

provimento para em preliminar, não acolher nenhuma das nulidades requeridas e, quanto 
ao mérito, decidir pela PROCEDÊNCIA do auto de infração.  

 
 

Sala das sessões, em 05 de dezembro de 2016. 
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Matéria: Não incidência e benefícios fiscais (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01899/16 
 
Relator: Conselheiro Rodolfo Ramos Caiado 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade da peça básica, 
arguidas pela autuada, por insegurança na determinação da 
infração e por cerceamento ao direito de defesa. Rejeitadas. 
Decisão unânime. ICMS. Auditoria Básica do ICMS. Utilização 
irregular de benefício fiscal. Escrituração indevida de valores. 
Omissão de recolhimento do imposto. Procedente. Decisão 
unânime. 
 
1. Tornam-se inócuas as arguições de nulidade do  auto de 
infração, quando tais inquirições forem desprovidas de amparo 
legal;  
 
2. Deve ser ratificada a decisão monocrática que julgou 
procedente o auto de infração, quando a instrução processual 
apontar que o polo passivo agiu ao arrepio da orientação 
estabelecida em lei, face a benefício fiscal. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 07 de novembro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação da 
infração e por cerceamento do direito de defesa, arguidas pela autuada. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Rodolfo Ramos Caiado, Heli José da Silva e Nivaldo Carvelo 
Carvalho. Quanto ao mérito, também, por votação unânime, conhecer do recurso, negar-
lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração.  Participaram do julgamento os Conselheiros Rodolfo Ramos Caiado, Heli José 
da Silva e Nivaldo Carvelo Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu o pagamento 
do ICMS, na importância de R$133.035,28, em razão da escrituração indevida de valores, 
a título de crédito outorgado, referentes à utilização irregular do benefício previsto no 
artigo 11, inciso XXXIV, anexo do Decreto 4.852/97, pois possuía débito tributário, 
exigível, inscrito na dívida ativa, dessa forma estava impedido de usufruir do benefício 
fiscal. 

 
A autoridade lançadora indicou como infringida as disposições do 

artigo 58, §3°, II, 64 do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) combinado 
com o artigo 1°, anexo IX, e artigo 86 do Decreto 4852/97. Proposta a aplicação da 
penalidade prevista no artigo 71, IV, "a" do CTE, com redação da Lei 17917/2012. 

 
O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: anexo 

estruturado, auditoria básica de ICMS, certidão de debito em dívida ativa, termo de 
autenticação de livro fiscal, termo de abertura, registro de saída, termo de encerramento, 
registro de apuração do ICMS, termo de ocorrências, procuração, "fls.03 a 91". 

 



 

O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 
apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de "fls.92 a 93".  

 
Em sua impugnação, "fls.96 a 105", o sujeito passivo alega que 

primeiramente, importa destacar que o auto de Infração lavrado é NULO de pleno direito, 
por não apresentar um dos requisitos básicos e indispensáveis para sua validade jurídica, 
qual seja, não foi descrita corretamente a infração que, supostamente teria o contribuinte 
praticado, restando dúvidas e insegurança a respeito do período de sua ocorrência. 

 
Afirma que se faz mister apontar com precisão o fato ensejador da 

autuação a indicação do período de sua ocorrência, de modo a conferir solidez suficiente 
na argumentação promovida pela Autoridade Tributária e embasar corretamente a 
pretensão fiscal. 

 
Aduz que conforme se depreende do Auto de Infração ora guerreado, 

em nenhum campo consta o período da ocorrência da suposta infração, tão pouco, na 
descrição dos fatos. Por consequência, evidentemente, não há como o contribuinte 
verificar a veracidade da informação contida no referido Auto de Infração, bem como, se 
defender adequadamente. 

 
Assevera que ante ao exposto, resta devidamente comprovado que o 

Auto de Infração lavrado é nulo de pleno direito, por não apresentar um dos requisitos 
básicos e indispensáveis para sua validade jurídica, o que compromete nitidamente a 
defesa adequada da ora impugnante, restando, desse modo, devidamente caracterizada a 
afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.  

 
Argui que o fato é que inexistindo a apresentação dos fundamentos 

do lançamento em toda a sua amplitude, o Auto de Infração não se configura apto a 
consolidar débito tributário, uma vez que tal ato administrativo está desprovido de seus 
fundamentos mínimos de validade, sendo, portanto, completamente nulo.  Ao final, requer 
que seja julgado improcedente o auto de infração. Anexou documentos "fls.106 a 192" 

 
Pelo Despacho n°1436/2015-JULP, "fl.194", o julgador singular 

determina que encaminhem-se os autos à Delegacia Regional de Fiscalização de Anápolis 
para que seu titular, por obséquio, designe Auditor Fiscal, preferencialmente o autuante, 
para reexaminar a auditoria realizada, confrontando com as alegações do impugnante e, 
se julgar necessário, revisar o procedimento fiscal. Após, intime-se o sujeito passivo e 
retornem-nos para sequência do julgamento. Anexou documentos: "195 a 239". 

 
O sujeito passivo após ser devidamente intimado, apresenta 

impugnação em primeira instância, "fls.244 a 253", onde alega que o agente fiscal 
responsável pela auditoria, apenas encaminhou as mesmas planilhas apresentadas 
supostamente "fundamentar" a lavratura do presente auto de infração, não acrescentando 
nada ao debate e não demonstrando qualquer preocupação em expor, de fato e 
claramente, o cálculo por ele efetuado para lançamento do crédito tributário realizado.  

 
Afirma que primeiramente, importa destacar que o auto de Infração 

lavrado é nulo de pleno direito, por não apresentar um dos requisitos básicos e 
indispensáveis para sua validade jurídica, qual seja, não foi descrita corretamente a 
infração que, supostamente teria o contribuinte praticado, restando dúvidas e insegurança 
a respeito do período de sua ocorrência. 

 



 

Aduz que se faz mister apontar com precisão o fato ensejador da 
autuação a indicação do período de sua ocorrência, de modo a conferir solidez suficiente 
na argumentação promovida pela Autoridade Tributária e embasar corretamente a 
pretensão fiscal. 

 
Assevera que conforme se depreende do Auto de Infração ora 

guerreado, em nenhum campo consta o período da ocorrência da suposta infração, tão 
pouco, na descrição dos fatos. Por consequência, evidentemente, não há como o 
contribuinte verificar a veracidade da informação contida no referido Auto de Infração, bem 
como, se defender adequadamente. 

 
Argui que ante ao exposto, resta devidamente comprovado que o 

Auto de Infração lavrado é nulo de pleno direito, por não apresentar um dos requisitos 
básicos e indispensáveis para sua validade jurídica, o que compromete nitidamente a 
defesa adequada da ora impugnante, restando, desse modo, devidamente caracterizada a 
afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.  

 
Sustenta que o fato é que inexistindo a apresentação dos 

fundamentos do lançamento em toda a sua amplitude, o Auto de Infração não se configura 
apto a consolidar débito tributário, uma vez que tal ato administrativo está desprovido de 
seus fundamentos mínimos de validade, sendo, portanto, completamente nulo. Ao final, 
requer que seja julgado improcedente o auto de infração.  Anexou documentos "fls.254 a 
257". 

 
Pela sentença de n°2655/2016, nas "fls.259 a 261", o julgador 

singular decidiu pela procedência do auto de infração. Em sua fundamentação alega que 
quanto às preliminares, não resta razão ao contribuinte, vez que a infração foi 
corretamente descrita, os períodos de ocorrência da infração constam no Anexo 
Estruturado, além do que basta uma análise minuciosa na referida auditoria para verificar 
a demonstração de como se chegou ao valor lançado. Não há nulidades. 

 
Afirma que exibida a prova da existência do débito inscrito em dívida 

ativa, resta evidente que o benefício a que faria jus o sujeito passivo deixa de ser 
escriturável, o que não foi por ele observado. Assim, a autoridade autuante relacionou os 
respectivos créditos outorgados tidos como indevidos e levou-os à Auditoria Básica do 
ICMS, a título de ajustes de ofício. Na referida auditoria os créditos havidos como 
existentes na escrituração própria do contribuinte são levados em consideração, exigindo-
se tão somente o imposto nos períodos em que houver repercussão como saldo de ICMS 
a recolher. Assim é a referida auditoria processada eletronicamente. Dessa forma, quanto 
ao mérito não assiste razão ao impugnante, de que seus créditos não foram reconhecidos. 

 
Intima-se o sujeito passivo a pagar a quantia exigida em virtude de 

condenação ou apresentar recurso voluntário. "fl.262". 
 
O sujeito passivo após ser devidamente intimado, apresenta recurso 

voluntário em primeira instância, "fls.266 a 278", onde alega que o recorrente é produtor 
rural devidamente estabelecido no Município de Silvânia/GO, na qual explora a atividade 
agrícola através do plantio, sendo notadamente conhecido pela correição com a qual 
adimple suas obrigações, inclusive, fiscais. 

 
Afirma que primeiramente, importa destacar que o auto de Infração 

lavrado é NULO de pleno direito, por não apresentar um dos requisitos básicos e 
indispensáveis para sua validade jurídica, qual seja, não foi descrita corretamente a 



 

infração que, supostamente teria o contribuinte praticado, restando dúvidas e insegurança 
a respeito do período de sua ocorrência. 

 
Aduz que se faz mister apontar com precisão o fato ensejador da 

autuação a indicação do período de sua ocorrência, de modo a conferir solidez suficiente 
na argumentação promovida pela Autoridade Tributária e embasar corretamente a 
pretensão fiscal. 

 
Defende que conforme se depreende do Auto de Infração ora 

guerreado, em nenhum campo consta o período da ocorrência da suposta infração, tão 
pouco, na descrição dos fatos. Por consequência, evidentemente, não há como o 
contribuinte verificar a veracidade da informação contida no referido Auto de Infração, bem 
como, se defender adequadamente. 

 
Assevera que ante ao exposto, resta devidamente comprovado que o 

Auto de Infração lavrado é NULO de pleno direito, por não apresentar um dos requisitos 
básicos e indispensáveis para sua validade jurídica, o que compromete nitidamente a 
defesa adequada da ora impugnante, restando, desse modo, devidamente caracterizada a 
afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.  

 
Argui que o fato é que inexistindo a apresentação dos fundamentos 

do lançamento em toda a sua amplitude, o Auto de Infração não se configura apto a 
consolidar débito tributário, uma vez que tal ato administrativo está desprovido de seus 
fundamentos mínimos de validade, sendo, portanto, completamente nulo.  

 
Ao final, requer que seja julgado improcedente o auto de infração. 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 
Sobre as preliminares de nulidade do auto de infração, por 

insegurança na determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa, 
arguidas pela autuada, as rejeito por não haver nos elementos constitutivos da lide 
qualquer afronta ao capítulo que trata da nulidade dos atos processuais, insertos nos 
incisos III e IV do artigo 20 da Lei nº. 16.469/09. A infração e a correspondente penalidade 
foram corretamente aplicadas, a instrução processual em sede cognitiva efetivada com 
clareza, os prazos processuais respeitados, inclusive com vista dos autos à parte litigante, 
nas fases processuais que por “ex legis lhe são próprias, dúvidas existentes foram 
dirimidas pela trabalho revisional. Assim, rejeitadas estão as preliminares em comento.    

 
Com as questões incidentais solucionadas, volvo-me à razão de 

direito desta ação, onde melhor sorte não tem o pleito da defesa, ao pugnar pela 
improcedência do lançamento. 

 
Ratifico o juízo exarado em sede monocrático que julgou procedente 

a exordial, conforme passo a expor:    
 
Reporto-me à orientação contida no inciso II do §1º do artigo 1º do 

Anexo IX do RCTE, “verbis”: 
 



 

Art. 1º Os benefícios fiscais, a que se referem os arts. 83 e 84 deste 
regulamento, são disciplinados pelas normas contidas neste anexo. 
(Redação conferida pelo Decreto nº 5.002 - vigência: 05.02.99) 

[...] 

§ 1º A utilização dos benefícios fiscais previstos neste anexo, cuja 
concessão tenha sido autorizada por lei estadual, fica condicionada a que o 
sujeito passivo: (Redação acrescida pelo Decreto nº 6.769 - vigência: 
01.08.08) 

[...] 

II - não possua crédito tributário inscrito em dívida ativa. (Redação 
acrescida pelo Decreto nº 6.769 - vigência: 01.08.08) 
 

Mediante o lecionado pela norma legal supratranscrita, e estando 
comprovado nos autos a existência de débito inscrito em dívida ativa, conforme 
documento de fls. 16, demonstrado está que o benefício a que faria jus o polo passivo, 
deixa de ser escriturável, fato não observado pelo contribuinte.  

 
Portanto, correta está a peça de sustentação deste feito, vez que o 

autor do lançamento relacionou os respectivos créditos outorgados tidos como indevidos, 
às fls. 9 a 13, e por meio de Auditoria Básica do ICMS, que foi processada 
eletronicamente, cuja metodologia de trabalho consiste na apuração dos resultados das 
operações relativas ao lançamento do ICMS efetuado pelo próprio contribuinte, num 
determinado período e na conferência de outros débitos e estornos de créditos e débitos 
determinados pela legislação tributária e apurou o “quantum” devido que é exatamente o 
apontado na folha de rosto deste volume.      

 
Assim, voto rejeitando as preliminares de nulidade do auto de 

infração, por insegurança na determinação da infração e por cerceamento do direito de 
defesa, arguidas pela autuada. Quanto ao mérito, também, por votação unânime, conheço 
do recurso voluntário, nego-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões, em 07 de dezembro de 2016. 
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Matéria: Não incidência e benefícios fiscais (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01996/16 
 
Relator: Conselheiro Lidilone Polizeli Bento 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Omissão de pagamento do 
imposto. Remessa para armazém geral em operação 
interestadual sem destaque do imposto. Comprovação de 
pagamento do imposto por ocasião da venda das mercadorias. 
Improcedente. 
 
Não há que se falar em cobrança do imposto quando apesar de 
não destacar o ICMS nas remessas de mercadorias para 
armazém geral em outra unidade da federação, o sujeito passivo 
comprova que o imposto fora pago por meio da emissão das 
notas fiscais de venda. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de outubro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente 
o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Lidilone Polizeli Bento, 
Nivaldo José Mendes e Nivaldo Carvelo Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata o presente processo de exigência de ICMS em razão do sujeito 
passivo de realizar saída de mercadorias, por meio das notas fiscais relacionadas em 
anexo, sem destacar nos documentos o imposto correspondente, conforme documentos 
em anexo, quando da remessa do estabelecimento do Sujeito Passivo situado no Estado 
de Goiás para armazém-geral em outra unidade da federação. 

 
Devidamente intimados, o sujeito passivo principal e solidário 

comparecem ao feito pedindo a sua improcedência e alegando: a) que a impugnante 
adquire peixe para o abate de diversos produtores do Estado de Goiás; b) que a nota 
fiscal é emitida, como saída para armazenamento, sem transferência da propriedade, e 
que essa emissão é efetuada sem destaque de imposto, conforme determinação do § 1º 
do artigo 6º do Anexo XII do RCTE, e nota fiscal de remessa para acobertar a entrega das 
mercadorias nas escolas e ao final da operação, a impugnante emitiria uma nota fiscal de 
venda com o devido destaque do imposto, com alíquota de 12%; e portanto nos termos do 
citado parágrafo, a emissão da nota fiscal seria sem o destaque do ICMS, inclusive estaria 
impondo à impugnante o recolhimento de ICMS em duplicidade, e que por ser beneficiário 
do Programa PRODUZIR não possuiria nenhum interesse em promover operação 
irregular; c) requer que o julgamento seja convertido em diligência para que se promovam 
os devidos esclarecimentos, bem como apurar a regularidade da operação sem destaque 
do ICMS, bem como o recolhimento do imposto incidente sobre as operações de 
comercialização subsequentes ao armazenamento; d) solicita a exclusão do solidário, pois 
não teria praticado atos ilegais ou abusivos do poder de gestão e o fisco não teria indicado 
o ato de responsabilidade do mesmo. 

 
Submetido a julgamento o processo, o ilustre julgador singular 

entendeu que os argumentos e documentos trazidos pela defesa eram insuficientes para 



 

ilidir a acusação fiscal, motivo pelo qual indeferiu o pedido de diligência, rejeitou o pedido 
de exclusão dos solidários e julgou o lançamento procedente. 

 
Inconformados, os sujeitos passivos interpõem recurso voluntário 

apresentando os mesmos argumentos constantes da impugnação inicial, solicitando em 
resumo conversão dos autos em diligência para provar suas alegações, exclusão do 
solidário e improcedência do lançamento.  

 
Considerando os argumentos e documentos trazidos pela defesa, a 

Câmara Julgadora converteu os autos em diligência para que o sujeito passivo 
apresentasse levantamento contraditório apresentando ponto a ponto as discordâncias do 
lançamento, bem como a vinculação entre as notas fiscais de remessa para armazém 
geral e as notas fiscais de venda que comprovariam a ausência de omissão de pagamento 
do imposto. 

Atendendo à solicitação contida na diligência, o sujeito passivo 
realizou o levantamento e juntou aos autos os documentos de fls.1412 a 1460. 

 
Na sequência os autos foram convertidos em diligência junto a 

fiscalização para que manifestasse sobre os argumentos e documentos trazidos pela 
defesa, verificando a possibilidade de certificar que o imposto omitido por ocasião das 
remessas para armazenagem foi pago no todo ou em parte, por meio da emissão de notas 
fiscais de venda acostadas aos autos, apresentando novo levantamento fiscal com o valor 
a ser exigido após a revisão fiscal, se for o caso. 

 
Após análise dos livros e documentos fiscais do sujeito passivo, 

autoridade revisora, o próprio autuante, conclui, por meio do documento de fl.1471, que 
considerando as notas fiscais emitidas quando da efetiva entrega das mercadorias ao 
destinatário final, SEDUC do governo do GDF, que foi destacado o imposto sobre o valor 
da operação, entende que a falta de destaque do ICMS nas notas fiscais de remessa para 
depósito objeto do presente processo, embora em desacordo com a legislação vigente, 
pelo que foi demonstrado nos autos, não resultará em prejuízo ao Erário Estadual, desde 
que quando do registro extemporâneo dos documentos fiscais emitidos em retorno com o 
destaque do imposto, objetos do PAT 4011601928668 sejam estornados os créditos de 
ICMS neles destacados, assim como foi procedido em relação às notas fiscais números 
2830, 2831 e 2878, ambas emitidas por TERRAMAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE 
ALIMENTOS, CNPJ 10940645000168, DF, e registradas atempadamente no mês 
10/2011, uma vez que as remessas originais para armazenagem/depósito se deram sem o 
destaque do imposto. Assim, com base no exposto, adotado o procedimento de estorno 
mencionado, opina pela improcedência do lançamento. 

 
Em contradita, o sujeito passivo concorda com o resultado da 

diligência. 
É o Relatório. 
 
                                 V O T O 
 
Como dito alhures, trata o presente processo de omissão de 

pagamento de ICMS, em virtude de falta de destaque de imposto nos documentos fiscais 
de remessa de mercadorias para armazenagem em outra unidade da federação. 

 
Considerando os argumentos e documentos trazidos pela defesa, o 

processo foi submetido a diligência, retornando a julgamento com sugestão do próprio 
autuante de que deve ser julgado improcedente, observando que o sujeito passivo não 



 

poderá aproveitar créditos de ICMS destacados nos documentos fiscais de entrada, objeto 
do processo nº 4011601928668, cabendo a providência ao sujeito passivo e o dever de 
fiscalização à Administração Tributária. 

 
Posto isso, considerando a conclusão contida no relatório diligencial 

de fls.1470 e 1471 e documentos juntados por ocasião da revisão fiscal, conheço do 
recurso voluntário, dou-lhe provimento para reformar a sentença singular e julgar o 
lançamento improcedente. 

 
 

Sala das sessões, em 19 de dezembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Não incidência e benefícios fiscais (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 02036/16 
 
Relator: Conselheiro Luis Antônio da Silva Costa 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Omissão de recolhimento 
de imposto em razão de inobservância de condição estabelecida 
em lei para usufruir de benefício fiscal. Procedência. Decisão 
unânime.  
 
Pedido de retirada da lide de solidários sócios administradores 
da autuada. Rejeição por maioria de votos.  
 
Quando restar provada a inobservância de condição 
expressamente descrita na legislação tributária para gozo de 
benefício fiscal, não há como se alegar espontaneidade, pois se 
aplica ao caso a norma inscrita no artigo 1º, § 4º, inciso III do 
Regulamento do Código Tributário Estadual. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de dezembro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência formulado pelos sujeitos passivos coobrigados.  Quanto ao mérito, 
também por votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar 
a sentença singular que considerou procedente o auto de infração.  E, por maioria de 
votos, rejeitar a preliminar de exclusão dos solidários MATEUS DE VASCONCELOS 
CORREA, NORMA  MÁRCIA  GUIMARÃES, EDILBERTO FONSECA CORREA E  LUCAS 
DE VASCONCELOS CORREA  da lide, arguida pelos mesmos. Foram vencedores os 
Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, Mário de Oliveira Andrade e Aldeci de Souza 
Flor. Vencidos os Conselheiros Edson Abrão da Silva e Rickardo de Souza Santos 
Mariano. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de exigência de imposto acrescido das cominações legais, 
referente à detecção de saídas de mercadorias tributadas, com utilização indevida da 
redução da base de cálculo, pois deixou de contribuir para o PROTEGE GOIÁS, conforme 
Auditoria Básica do ICMS, demonstrativos auxiliares e anexos.  

Tendo sido declarada a revelia dos Sujeitos Passivos Solidários, o 
Sujeito Passivo comparece ao feito solicitando a sua improcedência e alegando: a) que os 
recolhimentos ao Fundo Protege foram efetuados antes da lavratura da peça basilar; b) 
que estaria amparado pela espontaneidade prevista no artigo 169 do CTE; c) que estaria 
amparada pela convalidação prevista na IN 1192/2014-GSF. 

Por meio do DESPACHO Nº 615/16-JULP solicita-se à 
Superintendência da Receita verifique diante das informações, se a infração lançada 
enquadra-se ou não na Lei de Convalidação, e em que valores, emitindo parecer 
conclusivo conforme preceitua o inciso III do art. 1° da Lei n° 18657/2014, o qual retorna 
com o DESPACHO 2531/2016-SER (fls. 121), o qual informa de que não faz jus à 
convalidação prevista na legislação, mesmo nos períodos abrangidos pela mesma. 

Foi explicado que o sujeito passivo fez a quitação do PROTEGE em 
março e abril de 2.015 (fls. 10; 48/49; 93/108). E diante dessa realidade, a Lei  18.657/14, 
que trata da matéria, aponta claramente a impossibilidade de acolhimento do pedido feito, 



 

pois, para que pudesse ser aplicada, o recolhimento do PROTEGE omitido deveria ser 
feito até 25 de novembro de 2.014, fato que resta provado que não ocorreu.   

Diante desse fato, a decisão singular (fls. 122/127) foi claramente no 
sentido de manter o trabalho conforme foi concebido, rejeitando todos as arguições postas 
pela defesa. 

Irresignado com tal decisão, autuado trouxe novamente suas razões 
(fls. 145/152). Inicialmente faz abordagem dos fatos e fundamentos que cercam o 
processo. Questiona a decisão singular, apontando que precisa ser reformada. Alega que 
desconhecia tal obrigação. E que, conforme demonstrativo juntado, fez o recolhimento do 
tal PROTEGE nas datas referidas, antes de ser procurado pelo fisco. Alega 
espontaneidade por esse motivo.  

Essa passa a ser a tônica da defesa. A ocorrência da 
espontaneidade.  

Encerra sua peça com os seguintes pedidos:  

i) Acolhimento do recurso voluntário; 

ii) Seja convertido em diligência para que se possa conferir os 

recolhimentos que alega ter feito; 

iii) Seja considerado improcedente o auto de infração;  

 
Os solidários apresentaram peça defensória (fls. 157/166). 
Falam inicialmente dos fundamentos do trabalho.  
Fala sobre a solidariedade, e aborda o artigo 121 do Código 

Tributário Nacional. Também faz alusão ao artigo 135 do mesmo diploma. Faz arrazoado 
sobre a matéria. Pede que sejam retirados da lide.  

Encerram sua peça reiterando o pedido de retirada da lide de cada 
um dos solidários.  

 
É o relatório. 
Diante da semelhança entre os argumentos postos pela defesa na 

fase cameral, peço vênia para adotar quase todos os mesmos argumentos postos na 
sentença singular, a qual passo a transcrever, de modo parcial, seu teor.   

Reza o inciso II do § 3° do art. 1° do Anexo IX do Decreto n° 4.852/97 
 

Art. 1º Os benefícios fiscais, a que se referem os arts. 83 e 84 deste 
regulamento, são disciplinados pelas normas contidas neste anexo. 
... 
§ 3º A utilização dos benefícios fiscais contidos nos seguintes 
dispositivos deste Anexo é condicionada a que o contribuinte 
contribua com o valor correspondente ao percentual de 5% (cinco 
por cento) aplicado sobre o montante da diferença entre o valor do 
imposto calculado com aplicação da tributação integral e o calculado 
com utilização de benefício fiscal, para o Fundo de Proteção Social 
do Estado de Goiás - PROTEGE GOIÁS (Lei nº 14.469/03, art. 9º, II 
e § 4º): 
..... 
II - incisos VIII, XII, XIII, XXIII, XXVII e XXIX, todos do art. 8º;” 
Assim, para a fruição do benefício fiscal questionado é exigido o 

recolhimento tempestivo da doação ao Fundo do PROTEGE, uma condição prevista na 
legislação tributária do Estado de Goiás, e, em consequência disso, deverá ser mantido 
este procedimento integramente, pois não poderia a empresa se utilizar desse benefício 
condicionado sem o recolhimento integral ao Fundo do Protege Goiás. 

 



 

O artigo 111 do Código Tributário Nacional tem a seguinte redação:  
 
“Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que 
disponha sobre: 
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário; 
II - outorga de isenção; 
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.”  
Bem clara a norma que dispõe que quando trata-se de benefício, 

este deve ser interpretado literalmente, e quando é condicional, a falta de implementação 
dessa condição ocasiona a perda do benefício. Portanto, o Contribuinte deve recolher o 
PROTEGE, que é a condição necessária, para que ele pudesse usufruir do benefício 
condicional concedido, e o valor do benefício correspondente a essa falta de cumprimento 
de condição deve ser objeto de lançamento.  

A legislação é bem clara que o recolhimento do PROTEGE deve ser 
efetuado sempre que utilizado o benefício. Como o Sujeito Passivo não recolheu o 
PROTEGE à época dos fatos geradores descritas na inicial e notas explicativas, que é a 
condição necessária, para que ele pudesse usufruir do benefício condicional concedido, e 
também, que pelo Decreto de convalidação, os mesmos, também não poderiam ser objeto 
de convalidação, pois não alcançariam também tais fatos geradores, temos, então, que o 
valor do benefício aproveitado indevidamente deve ser objeto de lançamento.  

Embora a defesa alegue que estaria amparada pelo artigo 169 do 
CTE, a espontaneidade prevista neste artigo alcança somente os acréscimos legais 
decorrentes do recolhimento com atraso do Fundo Protege, mas não alcança a perda do 
benefício, que para isso precisa de lei específica, no caso a Lei das Convalidações, na 
qual o presente lançamento não se enquadra. 

Assim, é bem clara a norma que dispõe que quando se trata de 
benefício, este deve ser interpretado literalmente, e quando é condicional, a falta de 
implementação dessa condição ocasiona a perda do benefício. Como o Sujeito Passivo 
deixou de recolher o PROTEGE, que a condição necessária, para que ele pudesse 
usufruir do benefício condicional concedido, o valor do benefício corresponde a essa e a 
falta de cumprimento de condição deve ser objeto de lançamento. Portanto, fica 
configurada a infração à legislação tributária, ou seja, a utilização indevida do benefício 
fiscal.  

Então, verificamos no levantamento efetuado e anexado ao feito, que 
foi observada a regra constante do disposto no inciso II do § 3° do art. 1° do Anexo IX do 
Decreto n° 4.852/97, bem como demonstra a base de cálculo correta para o recolhimento 
do PROTEGE. A defendente, ao comparecer ao feito, em contrapartida ao trabalho fiscal, 
nada trouxe aos autos que contraditasse o que foi efetuado pelo fisco, não apresentando 
documentos que tenha recolhido corretamente o tributo exigido ou mesmo provas que a 
verificação efetuada não estaria correta, portanto não há qualquer prova que contradite o 
trabalho fiscal, nem da revisão realizada. 

Nesse sentido, então, entendo que a tese defensória não atendeu 
aos pressupostos necessários e suficientes para ilidir a pretensão inicial do fisco, não se 
prestando, para tanto, meras alegações para ilidir o lançamento, que tem sustentação na 
verificação realizada pelo fisco, a qual não foi suficientemente contestada pelo polo 
passivo e que foi baseado exclusivamente em documentos da própria empresa. Assim, a 
defesa, comparece a lide, mas não apresenta provas, de que o feito esteja incorreto, 
restando provado que houve a infração que originou esse feito 

Portanto, considerando o fato de que antecipadamente foi oferecida 
a oportunidade ao polo passivo para que apresentasse a documentação necessária que 
se opusesse o trabalho do fisco e diante disso, decido, com arrimo no prescrito no § 1° do 
art. 19 da Lei n° 16.469/09, e, em consequência, declaro constituído o crédito constante da 
inicial e verdadeiros os fatos relatados pelo fisco.  



 

Dessa forma, concluo que a exigência fiscal deve ser mantida tendo 
em vista que o lançamento do crédito tributário cumpriu as exigências do artigo 160 do 
CTE. A defesa não apresentou argumentos ou provas que pudessem ilidir a acusação 
durante o contraditório. 

Pelas provas juntadas pelo Fisco, da capitulação apontada na inicial, 
concluo estar perfeitamente constituído o crédito tributário, originado de uma verdadeira 
obrigação tributária, nascida de uma lei em abstrato e de um fato gerador concreto, 
arrimado em provas robustas, inclusive não havendo nulidades do feito, pelas razões 
expostas. 

Sobre o pedido de conversão em diligência, entendo que não deve 
ser acolhido, pois não resta dúvida do recolhimento feito, mas o ponto crucial é que 
ocorreu a destempo, e não contemplou a exigência da Lei 18.657/14, que estabeleceu que 
fossem feitos até 25 de novembro de 2.014.  

Em relação ao pedido feito pelos solidários, entendo que não deve 
ser acolhido, pois o fundamento da solidariedade é o poder de administração dos 
solidários. Essa é a lógica do artigo 45, XII do CTE. Dado o fato de que ocorreu a 
irregularidade, essa decisão teria sido tomada por eles.  

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, nego-lhe 
provimento para julgar procedente o auto de infração, com a manutenção na lide dos 
solidários na lide. 

 
 

Sala das sessões, em 21 de dezembro de 2016. 
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Matéria: Nulidade por cerceamento ao direito de defesa (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00042/16 
 
Relator: Conselheiro Antônio Martins da Silva 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Recurso da Fazenda Pública ao 
Conselho Pleno. Pedido de reforma da decisão cameral que 
declarou a nulidade parcial do processo por cerceamento do 
direito de defesa. Conhecido e provido.   
 
Deve ser afastada a nulidade parcial do processo por 
cerceamento do direito de defesa, quando o próprio autor do 
voto vencedor, no momento da lavratura do acórdão, 
reconheceu que a falha processual já havia sido corrigida. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 07 
de janeiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
admissibilidade do Recurso da Fazenda Pública para o Conselho Pleno, feita pelo 
Conselheiro Relator, devendo retornar os autos à Câmara Julgadora para apreciação do 
mérito. Participaram do julgamento os Conselheiros Antônio Martins da Silva, Talita 
Pimenta Félix, Renato Moraes Lima, José Pereira D'abadia, David Fernandes de Carvalho, 
Rickardo de Souza Santos Mariano, Nislene Alves Borges, Álvaro Falanque, Masayuki 
Missao, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, José 
Paixão de Oliveira Gomes e Elias Alves dos Santos. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de Recurso da Fazenda Pública para o Conselho Pleno 
pleiteando a reforma da decisão cameral que, por unanimidade de votos, declarou a 
nulidade parcial do processo a partir das fls. 338, por cerceamento do direito de defesa.  

Afirma a Fazenda Pública que o próprio relator e autor do voto 
vencedor condutor do acórdão recorrido informou que a irregularidade na intimação do 
sujeito passivo solidário que ensejou a nulidade parcial do processo já havia sido sanada, 
porém, tal fato não foi percebido no momento do julgamento, portanto, embora unânime, o 
recuso deve ser admitido com supedâneo no art. 41, II, “b”, 2, da Lei nº 16.469/09. 

 

É o relatório. 

    

V O T O  

 
Razão assiste à Fazenda Pública no seu pleito de admissão do 

recurso e reforma da decisão recorrida. 
O próprio voto condutor do ACÓRDÃO DA II CJUL Nº 1084/2013, de 

fls. 380 a 383, esclarece de forma pormenorizada a situação. Vejamos:  
  

“No momento do julgamento deste processo foi observada falha de 
intimação que determinaria a sua nulidade parcial, por cerceamento ao direito de 
defesa do sujeito passivo.  



 

Isso porque no anexo de identificação do sujeito passivo solidário 
Alex Eustaquio Resende, de fls. 4, foi consignado o endereço “Av. Central, nº 305, 
bairro Alvorada do Município de Bom Jesus – GO”. E com base neste endereço foi 
emitida a intimação, de fls. 333, com envelope e aviso de recebimento de fls. 334 e 
335, respectivamente. Tal intimação não foi eficaz, retornando do serviço de correios 
com a informação de mudança de endereço. 

Entretanto, no extrato de fls. 336 verifica-se que o endereço correto 
deste sujeito passivo solidário é “Rua Central, nº 52, lote 25, quadra 54, bairro 
Olimpia do município de Bom Jesus-GO. 

Por isso, foi incorreta a intimação de fls. 333 a 335 e votei, em 
consonância com a unanimidade de meus pares, pela nulidade parcial do processo, 
por cerceamento ao direito de defesa. 

Todavia, o que não foi percebido pelos julgadores, em especial por 
mim, responsável por relatar o recurso apresentado pelo sujeito passivo, foi que o 
órgão de preparo, verificando o erro cometido, efetuou posteriormente nova 
intimação, às fls. 337 e 338, no correto endereço constante do extrato de fls. 336, a 
qual inclusive foi eficaz, com assinatura de recebimento. Assim, agora me parecem 
sem reparos a declaração de revelia e a marcha processual subsequente. 

Posto isso, para restabelecer o correto andamento processual, 
s.m.j., a representação fazendária deverá recorrer desta decisão, por ser contrária à 
prova dos autos, pugnando pelo retorno destes a Câmara deste Conselho para a 
apreciação do recurso voluntário apresentado pela pessoa jurídica.” 

Assim, verifica-se que a nulidade parcial do presente processo por 
cerceamento do direito de defesa a partir das fls. 338 foi declarada na sessão de 
julgamento por unanimidade de votos, porém, com base na intimação de fls. 333 que não 
havia cumprido o seu desiderato. 

Ocorre que no momento da lavratura do acórdão o próprio relator 
observou que o órgão preparador havia providenciado a intimação de fls. 337 e 338, no 
endereço correto do sujeito passivo solidário, não existindo, portanto, a nulidade aventada 
na sessão de julgamento, fato esse que foi registrado no seu voto. 

Com essas considerações, entendo que o Recurso da Fazenda 
Pública para o Conselho Pleno deve ser admitido, tendo em vista que, embora unânime, a 
decisão recorrida foi inequivocamente contrária à prova inconteste, constante dos autos à 
época do julgamento cameral, vale dizer, a intimação de fls. 337 e 338, enviada para o 
endereço correto do sujeito passivo solidário, corrigindo, dessa forma, o erro cometido na 
intimação de fls. 333. 

Nesse sentido, vejamos como dispõe a Lei nº 16.469/09 que regula o 
Processo Administrativo Tributário: 

“Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão     cameral: 

[...] 

II - unânime: 

[...]  

b) inequivocamente contrária a: 

[...] 

2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, que 
implique reforma parcial ou total da decisão;” 

 
À conta do exposto, conheço do Recurso da Fazenda Pública para o 

Conselho Pleno, dou-lhe provimento, para reformar a decisão recorrida e afastar a 
nulidade parcial do processo por cerceamento do direito defesa, devendo o processo ser 
devolvido a uma das Câmaras Julgadoras para apreciação de toda a matéria.   

 
Sala das sessões plenárias, em 02 de fevereiro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Nulidade por cerceamento ao direito de defesa (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00043/16 
 
Relator: Conselheiro Antônio Martins da Silva 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Recurso da Fazenda Pública ao 
Conselho Pleno. Pedido de reforma da decisão cameral que 
declarou a nulidade parcial do processo por cerceamento do 
direito de defesa. Conhecido e provido. 
   
Deve ser afastada a nulidade parcial do processo por 
cerceamento do direito de defesa, quando o próprio autor do 
voto vencedor, no momento da lavratura do acórdão, 
reconheceu que a falha processual já havia sido corrigida. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 07 
de janeiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
admissibilidade do Recurso da Fazenda Pública para o Conselho Pleno, feita pelo 
Conselheiro Relator, devendo retornar os autos à Câmara Julgadora para apreciação do 
mérito. Participaram do julgamento os Conselheiros Antônio Martins da Silva, Talita 
Pimenta Félix, Renato Moraes Lima, José Pereira D'abadia, David Fernandes de Carvalho, 
Rickardo de Souza Santos Mariano, Nislene Alves Borges, Álvaro Falanque, Masayuki 
Missao, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, José 
Paixão de Oliveira Gomes e Elias Alves dos Santos. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de Recurso da Fazenda Pública para o Conselho Pleno 
pleiteando a reforma da decisão cameral que, por unanimidade de votos, declarou a 
nulidade parcial do processo a partir das fls. 548, por cerceamento do direito de defesa.  

Afirma a Fazenda Pública que o próprio relator e autor do voto 
vencedor condutor do acórdão recorrido informou que a irregularidade na intimação do 
sujeito passivo solidário que ensejou a nulidade parcial do processo já havia sido sanada, 
porém, tal fato não foi percebido no momento do julgamento, portanto, embora unânime, o 
recuso deve ser admitido com supedâneo no art. 41, II, “b”, 2, da Lei nº 16.469/09. 

 

É o relatório. 

    

V O T O  

 
Razão assiste à Fazenda Pública no seu pleito de admissão do 

recurso e reforma da decisão recorrida. 
O próprio voto condutor do ACÓRDÃO DA II CJUL Nº 1081/2013, de 

fls. 587 a 590, esclarece de forma pormenorizada a situação. Vejamos:  
  

“No momento do julgamento deste processo foi observada falha de 
intimação que determinaria a sua nulidade parcial, por cerceamento ao direito de 
defesa do sujeito passivo.  



 

Isso porque no anexo de identificação do sujeito passivo solidário 
Alex Eustaquio Resende, de fls. 4, foi consignado o endereço “Av. Central, nº 305, 
bairro Alvorada do Município de Bom Jesus – GO”. E com base neste endereço foi 
emitida a intimação, de fls. 538, com envelope e aviso de recebimento de fls. 539 e 
540, respectivamente. Tal intimação não foi eficaz, retornando do serviço de 
correios com a informação de mudança de endereço. 

Entretanto, no extrato de fls. 543 verifica-se que o endereço correto 
deste sujeito passivo solidário é “Rua Central, nº 52, lote 25, quadra 54, bairro 
Olimpia do município de Bom Jesus-GO. 

Por isso, foi incorreta a intimação de fls. 539 a 540 e votei, em 
consonância com a unanimidade de meus pares, pela nulidade parcial do 
processo, por cerceamento ao direito de defesa. 

Todavia, o que não foi percebido pelos julgadores, em especial por 
mim, responsável por relatar o recurso apresentado pelo sujeito passivo, foi que o 
órgão de preparo, verificando o erro cometido, efetuou posteriormente nova 
intimação, às fls. 544 e 545, no correto endereço constante do extrato de fls. 543, a 
qual inclusive foi eficaz, com assinatura de recebimento. Assim, agora me parecem 
sem reparos a declaração de revelia e a marcha processual subsequente. 

Posto isso, para restabelecer o correto andamento processual, 
s.m.j., a representação fazendária deverá recorrer desta decisão, por ser contrária 
à prova dos autos, pugnando pelo retorno destes a Câmara deste Conselho para a 
apreciação do recurso voluntário apresentado pela pessoa jurídica.” 

Assim, verifica-se que a nulidade parcial do presente processo por 
cerceamento do direito de defesa a partir das fls. 548 foi declarada na sessão de 
julgamento por unanimidade de votos, porém, com base na intimação de fls. 539 e 540 
que não havia cumprido o seu desiderato. 

Ocorre que no momento da lavratura do acórdão o próprio relator 
observou que o órgão preparador havia providenciado a intimação de fls. 544 a 545, no 
endereço correto do sujeito passivo solidário, não existindo, portanto, a nulidade aventada 
na sessão de julgamento, fato esse que foi registrado no seu voto. 

Com essas considerações, entendo que o Recurso da Fazenda 
Pública para o Conselho Pleno deve ser admitido, tendo em vista que, embora unânime, a 
decisão recorrida foi inequivocamente contrária à prova inconteste, constante dos autos à 
época do julgamento cameral, vale dizer, a intimação de fls. 544 a 545, enviada para o 
endereço correto do sujeito passivo solidário, corrigindo, dessa forma, o erro cometido na 
intimação de fls. 539 a 540. 

Nesse sentido, vejamos como dispõe a Lei nº 16.469/09 que regula o 
Processo Administrativo Tributário: 

“Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão     cameral: 

[...] 

II - unânime: 

[...]  

b) inequivocamente contrária a: 

[...] 

2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, que 
implique reforma parcial ou total da decisão;” 

 
À conta do exposto, conheço do Recurso da Fazenda Pública para o 

Conselho Pleno, dou-lhe provimento, para reformar a decisão recorrida e afastar a 
nulidade parcial do processo por cerceamento do direito defesa, devendo o processo ser 
devolvido a uma das Câmaras Julgadoras para apreciação de toda a matéria.   

 
Sala das sessões plenárias, em 02 de fevereiro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Nulidade por cerceamento ao direito de defesa (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00108/16 
 
Relator: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: ICMS. Omissão no recolhimento do imposto, 
resultante do comparativo entre as vendas com Cartões de 
Crédito e os livros fiscais da empresa. Acolhe a preliminar de 
nulidade da decisão singular, por cerceamento ao direito de 
defesa, arguida pelo sujeito passivo. 
 
O julgamento imperfeito motiva o acolhimento da preliminar de 
sua nulidade, o restabelecimento do direito do contraditório e a 
devolução do processo à instância singular para reparar a falha 
cometida na apreciação e julgamento do processo, que no caso 
deve definir o requerido pelo sujeito passivo de inclusão de 
outra pessoa no polo passivo solidário da lide. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de junho de 2013, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso de ofício, dar-lhe provimento para acolher a preliminar de nulidade da sentença 
singular, por cerceamento ao direito de defesa, nele arguida, devendo os autos retornarem 
à Primeira Instância para apreciação do pedido do sujeito passivo de inclusão do Sr. JOSÉ 
RICARDO DE SOUZA, como solidário, formulado à fl. 114. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, Luis Antônio da Silva Costa e Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal registra que o contribuinte omitiu o registro de 
saídas de mercadorias no valor da diferença apurada na planilha anexa, demonstrada 
pelos Extratos de Vendas fornecidos pelas administradoras de cartão de crédito, cópias do 
Livro Registro de Apuração do ICMS, Planilhas de Cálculo das Diferenças de Vendas e 
documentos em anexo. Em consequência, o sujeito passivo deve recolher o ICMS na 
importância de R$ 21.943,27, junto com a penalidade e acréscimos legais. 

 
A fiscalização informa que a base de cálculo foi apurada levando em 

consideração a proporcionalidade das saídas tributadas, conforme detalhamento do 
crédito tributário, fl. 03, referente aos exercícios de 2005, 2006 e ao período de 01/01/2007 
a 30/04/2007.   

   
A autoridade lançadora indicou como infringida as disposições dos 

artigos 25, § 1º, inciso IV e § 2º e 64 do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 
11.651/91) combinado com o artigo 141 do Decreto nº 4.852/97. Proposta a penalidade 
prescrita no artigo 71, inciso VII, alínea "I" (L), agravada com a aplicação do § 9º, inciso I 
do CTE.   

  
Solidário indicado, fls.04, nos termos do artigo 45, inciso XII do CTE, 

sendo sócio da empresa autuada.   
  



 

O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: anexo 
estruturado – detalhamento crédito tributário (fls. 03); anexo estruturado – identificação do 
sujeito passivo coobrigado (fls. 04); demonstrativos dos valores exigidos (fls. 05); 
demonstrativo das vendas feitas por cartão de crédito (fls. 06/07); relatório fornecido pelas 
administradoras de cartão de crédito (fls. 08/66); cópia das DPI's (fls. 67/89); cópia de 
notificação fiscal para apresentação de livros e documentos fiscais (fls. 90); relatório dos 
sócios pela inscrição ou CGC (fls. 91).   

   
Os sujeitos passivos foram intimados, conforme documentos de fls. 

92 a 100.   
  
A empresa autuada e o polo passivo solidário, em peça conjunta, 

impugnaram o lançamento tributário, inicia com o relato dos fatos, argui a preliminar de 
exclusão do sujeito passivo solidário da lide, cuja fundamentação assenta-se no art. 121 
do Código Tributário Nacional que o transcreve, fls. 103 e 104, para depois firmá-la no art. 
135 do diploma legal mencionado e com a informação de que o Sr. Divino Ambrosio da 
Silva sempre trabalhou na empresa autuada na condição de empregado com a função de 
"pizzaiolo" e que quem administra a empresa é o Sr. José Ricardo de Souza, conforme 
procuração passada em cartório, o qual detém todos os poderes legais, inclusive o de 
movimentação de contas bancárias. Argumenta que parte da empresa foi transferida para 
a esposa do Sr. José Ricardo de Souza e, por isso, não deve figurar na lide como solidário 
já que não praticou nenhum ato administrativo. Cita juristas e requer, ao final, que seja 
excluído da responsabilidade solidária que lhe está imputada enquanto que é o terceiro 
que administra a empresa. No mérito, repete o argumento no sentido da exclusão do polo 
passivo solidário.    

  
O julgador singular, fl. 165 a 167, decide pela procedência do auto de 

infração, com o acolhimento da preliminar de exclusão do indicado sujeito passivo 
solidário, Sr. Divino Ambrósio da Silva, da lide. Destacou, ainda, que no "caso deste 
processo, resta provado que a pessoa indicada como solidária era apenas a sócia da 
empresa, não tendo função de gerência ou administração do negócio, assim a mesma não 
deve figurar na lide já que a sua indicação não tem o amparo do inciso XII do  CTE".   

   
A Representação Fazendária recorre à uma das Câmaras Julgadoras 

do Conselho Administrativo Tributário, fls.168 e 169, para insurgir contra a exclusão do 
sujeito passivo solidário Sr. Divino Ambrósio da Silva, “pois a pessoa física se confunde 
com a empresa autuada (firma individual). Sendo que o proprietário da firma individual 
responde ilimitadamente pela empresa constituída” (fl. 169, portanto, a exclusão não deve 
prevalecer. Argumenta ainda que o Julgador Singular deixou de apreciar o pedido do 
sujeito passivo de inclusão do Sr. José Ricardo de Souza para o polo passivo solidário da 
lide. Afirma que, no presente caso, o julgador singular deveria ter encaminhado os autos 
ao autor do procedimento fiscal para verificar a procedência da solicitação do sujeito 
passivo de incluir o Sr. José Ricardo de Souza como solidário. Aduz, ainda, que esta 
omissão do julgador enseja a nulidade da sentença singular por cerceamento do direito de 
defesa. Ao final, requer a nulidade da sentença singular ou a reinclusão do sujeito 
coobrigado na lide.   

 
O solidário Divino Ambrosio da Silva foi intimado via AR e a autuada 

via edital, conforme documentos de fls. 171 a 174, tendo sido lavrado termo de perempção 
em relação a autuada, fls. 175.   

 
É o relatório. 
 



 

V O T O 
 
Compulsei os autos e verifiquei que no curso da formalização do 

processo ocorreu cerceamento ao direito de defesa do sujeito passivo solidário Divino 
Ambrósio da Silva, na parte em que se refere ao pedido, formulado por ele, no sentido de 
incluir na lide a pessoa de José Ricardo de Souza, conforme suporte dado pelo art. 135, 
inciso III do Código Tributário Nacional - CTN. 

 
E, ainda em razão da documentação instrutória do processo, a qual 

demonstra a verdadeira condição de administrador da empresa atribuída a José Ricardo 
de Souza, inclusive constante da procuração a ele outorgada pelo documento em anexo. 

 
Quanto à decisão proferida pela Primeira Instância, eu concordo com 

o julgador singular na parte em que excluiu o sujeito passivo solidário Divino Ambrósio da 
Silva da lide, embora ela seja declarada nula em razão do cerceamento ao direito de 
defesa.  

 
Pelo exposto, decido conhecer do recurso de ofício, dar-lhe 

provimento para reformar a sentença singular que considerou nulo o auto de infração, 
devendo retornar os autos à Primeira Instância para apreciação de toda matéria. 

 
 

Sala das sessões, em 16 de fevereiro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Nulidade por cerceamento ao direito de defesa (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00123/16 
 
Relator: Conselheiro Lidilone Polizeli Bento 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Preliminar de nulidade parcial do 
processo, por cerceamento de direito de defesa, a partir da 
sentença singular. Acolhida. 
 
Configura cerceamento de direito de defesa o silêncio da 
sentença singular em relação a pedido expresso de conversão 
dos autos em diligência. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 15 de fevereiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
preliminar de nulidade parcial do processo, a partir da sentença singular, arguida pelo 
Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho, por cerceamento do direito de defesa, declarando, 
de consequência, nulo o processo a partir de fls. 39, inclusive, devendo os autos 
retornarem à primeira instância para realização de novo julgamento. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Lidilone Polizeli Bento, Heli José da Silva e Nivaldo Carvelo 
Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata o presente processo sobre exigência de ICMS e consectários 
legais, decorrente de omissão de saída de mercadoria tributada, apurada em auditoria do 
movimento financeiro, relativa ao exercício de 2012. 

 
Indicam-se como dispositivos infringidos os artigos 25, § 1º, IV e § 2º, 

64 da Lei 11.651/91, c/c o artigo 141 do Decreto 4.852/97. Propõe-se a aplicação da 
penalidade prevista no artigo 71, VII, “l”, § 9º, I da Lei 11.651/91, com a redação dada pela 
Lei 13.446/1999.  

É incluído no polo passivo como coobrigado, o sócio- administrador 
Lucas Matheus Reis (fls. 5).  

 
Intimado para pagar ou impugnar o lançamento, apenas o sujeito 

passivo direto apresenta impugnação na qual alega que as referidas notas fiscais foram 
lançadas nos respectivos meses, nos percentuais estabelecidos em lei e que o imposto 
exigido já fora devidamente recolhido. Que a notificação está eivada de nulidade, pois o 
demonstrativo fiscal deveria relacionar todas as notas fiscais, discriminando-as uma a 
uma, sendo tal requisito indispensável para configurar a infração cometida. Alega, ainda, 
que a multa e os juros aplicados possuem caráter confiscatório, questionando a sua 
aplicação. Ao final, requer a declaração de nulidade do lançamento por cerceamento de 
direito de defesa, requer seja declarada a improcedência do lançamento ou que sejam os 
autos convertidos em diligência para provar o alegado em sua peça defensória. 

 
Vindo os autos a julgamento, o ilustre julgador singular entendeu que 

o sujeito passivo não trouxe em sua peça defensória elementos suficientes para afastar a 
acusação fiscal, motivo pelo qual julgou o lançamento procedente. 

 



 

Inconformado, o sujeito passivo direto interpõe recurso voluntário no 
qual traz as mesmas alegações constantes da impugnação em primeira instância, 
aduzindo em síntese a preliminar de nulidade do lançamento por cerceamento de direito 
de defesa, a improcedência do lançamento e a necessidade de conversão dos autos em 
diligência, se superadas as questões anteriores.  

 
É o Relatório. 
 
 
                                V O T O   
 
Acolho a preliminar de nulidade parcial do processo, por 

cerceamento de direito de defesa, nos termos do art. 20, inciso III, da Lei nº 16.469/09, 
arguida pelo Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho, a partir da sentença singular, fls.39, 
tendo em vista que o sujeito passivo requereu a conversão dos autos em diligência em 
sua impugnação em primeira instância e a sentença singular silenciou-se sobre o pedido. 

 
Ante o exposto, julgo parcialmente nulo o processo, por cerceamento 

de direito de defesa, a partir da sentença singular e determino o retorno dos autos à 
primeira instância para análise de toda a matéria.    
 

 
 

Sala das sessões, em 17 de fevereiro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Nulidade por cerceamento ao direito de defesa (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00124/16 
 
Relator: Conselheiro Lidilone Polizeli Bento 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Preliminar de nulidade parcial do 
processo, por cerceamento de direito de defesa, a partir da 
sentença singular. Acolhida. 
 
Configura cerceamento de direito de defesa o silêncio da 
sentença singular em relação a pedido expresso de conversão 
dos autos em diligência. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 15 de fevereiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
preliminar de nulidade parcial do processo, a partir da sentença singular, arguida pelo 
Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho, por cerceamento do direito de defesa, declarando, 
de consequência, nulo o processo a partir de fls. 163, inclusive, devendo os autos 
retornarem à primeira instância para realização de novo julgamento. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Lidilone Polizeli Bento, Heli José da Silva e Nivaldo Carvelo 
Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata o presente processo sobre exigência de ICMS e consectários 
legais, decorrente de omissão de saída de mercadoria tributada, apurada em auditoria do 
movimento financeiro, relativa aos exercícios de 2013 e 2014. 

 
Indicam-se como dispositivos infringidos os artigos 25, § 1º, IV e § 2º, 

64 da Lei 11.651/91, c/c o artigo 141 do Decreto 4.852/97. Propõe-se a aplicação da 
penalidade prevista no artigo 71, VII, “l”, § 9º, I da Lei 11.651/91, com a redação dada pela 
Lei 13.446/1999.  

É incluído no polo passivo como coobrigado, o sócio- administrador 
Lucas Matheus Reis (fls. 5).  

 
Intimado para pagar ou impugnar o lançamento, o sujeito passivo 

direito apresenta impugnação na qual alega que as referidas notas fiscais foram lançadas 
nos respectivos meses, nos percentuais estabelecidos em lei e que o imposto exigido já 
fora devidamente recolhido. Que a notificação está eivada de nulidade, pois o 
demonstrativo fiscal deveria relacionar todas as notas fiscais, discriminando-as uma a 
uma, sendo tal requisito indispensável para configurar a infração cometida. Alega, ainda, 
que a multa e os juros aplicados possuem caráter confiscatório, questionando a sua 
aplicação. Ao final, requer a declaração de nulidade do lançamento por cerceamento de 
direito de defesa, requer seja declarada a improcedência do lançamento ou que sejam os 
autos convertidos em diligência para provar o alegado em sua peça defensória. 

 
Vindo os autos a julgamento, o ilustre julgador singular entendeu que 

o sujeito passivo não trouxe em sua peça defensória elementos suficientes para afastar a 
acusação fiscal, motivo pelo qual julgou o lançamento procedente. 

 



 

Inconformado, o sujeito passivo direto interpõe recurso voluntário no 
qual traz as mesmas alegações constantes da impugnação em primeira instância, 
aduzindo em síntese a preliminar de nulidade do lançamento por cerceamento de direito 
de defesa, a improcedência do lançamento e a necessidade de conversão dos autos em 
diligência, se superadas as questões anteriores.  

 
É o Relatório. 
 
 
                                V O T O   
 
Acolho a preliminar de nulidade parcial do processo, por 

cerceamento de direito de defesa, arguida pelo Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho, a 
partir da sentença singular, fls.163, tendo em vista que o sujeito passivo requereu a 
conversão dos autos em diligência em sua impugnação em primeira instância e a 
sentença singular silenciou-se sobre o pedido. 

 
Ante o exposto, julgo parcialmente nulo o processo, por cerceamento 

de direito de defesa, a partir da sentença singular, e determino o retorno dos autos à 
primeira instância para análise de toda a matéria.    
 

 
 

Sala das sessões, em 17 de fevereiro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Nulidade por cerceamento ao direito de defesa (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJULT N.º 00161/16 
 
Relator: Conselheiro Álvaro Falanque 
 

 
EMENTA: Processual. Nulidade parcial do processo. 
Cerceamento do direito de defesa. Acolhida. Retorno dos autos 
à Primeira Instância para apreciação de toda matéria. 
 
É nula a decisão em que ocorreu a falta da manifestação do 
julgador singular sobre os itens questionados pelo sujeito 
passivo, ficando caracterizado o cerceamento ao direito de 
defesa, conforme previsto no art. 20, inciso III, da Lei nº 
16.469/09. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara Temporária do Conselho Administrativo Tributário, em 
sessão realizada no dia 29 de maio de 2014, decidiu, por maioria de votos, acatar a 
preliminar de nulidade parcial do processo, por cerceamento do direito de defesa, arguida 
pela autuada,  a partir da decisão singular, devendo os autos retornarem à Primeira 
Instância para apreciação de toda matéria. Foram vencedores os Conselheiros Álvaro 
Falanque e Rickardo de Souza Santos Mariano. Vencido o Conselheiro David Fernandes 
de Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O presente lançamento exige do sujeito passivo o pagamento de 
tributo e multa formal em razão de que mantinha crédito indevido no registro de apuração 
de ICMS, em 31/12/2011, na importância de R$ 870.204,50, acumulando no período de 
01/01/2011 a 31/12/2011, decorrente da omissão de estorno de crédito do ICMS sobre 
serviços de transporte rodoviários de carga, referente as operações beneficiadas com 
isenção ou não de tributação do ICMS, e de créditos referente as operações com bens do 
ativo imobilizado, conforme demonstrativos e documentos anexos. Em consequência, fica 
sujeito a multa formal de 20% do valor do crédito indevido e obrigado a realizar o seu 
estorno, nos termos do art. 147-A do CTE.  

  
A infração relatada abriga-se na disposição dos artigos 61, inciso I, 

alínea “a” e 64 da Lei nº 11.651/91, combinado com os artigos 58, inciso I, alínea “a” e 46, 
§ 1º, inciso II e § 4º e artigo 352 do Decreto nº 4.852/97. Proposta a aplicação da 
penalidade prevista no artigo 71, inciso IV, alínea "b", da Lei nº 11.651/91 com a redação 
conferida pela Lei nº 17.917/2012.  

  
O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 03/165.

   
O sujeito passivo foi intimado para pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de fls. 168.   
  
Em sua impugnação (fls. 172/190), o sujeito passivo alegou, em sede 

de preliminar, nulidade do auto de infração, pois não há como prosperar a intenção do 
agente fiscal em aplicar dupla penalização sobre o mesmo fato. Argumentou que, diante 
do fato de a fiscalização ter considerado indevidamente que haveria isenção em relação 
ao frete nas operações realizadas pela impugnante, o levantamento fiscal padece de 



 

insegurança na determinação da infração, que caracteriza nulidade do lançamento fiscal 
(art. 20 da Lei Estadual nº 16.469/2009), pois compete ao fisco goiano demonstrar que 
todas as operações realizadas pela Impugnante no período foram vendas feitas para 
contribuintes situados no Estado de Goiás em que o frete foi isento, o que não se verifica 
de fato. Sustentou que não bastasse a impossibilidade de ser exigida a penalidade pela 
manutenção de créditos sobre os serviços de transportes rodoviários de carga, também 
deverá ser cancelado o auto de infração com relação às operações envolvendo bens de 
ativo imobilizado. Asseverou que os créditos mantidos pela Impugnante em seu Livro 
Registro de Apuração são legítimos. Relatou também sobre à existência de saldo credor 
durante o período contemplado no lançamento fiscal, pois a impugnante, afirmou que 
sempre manteve saldo credor, inclusive quando descontados os valores considerados 
pelo Fisco goiano como creditados indevidamente.  Ao final, requereu que seja julgado 
improcedente o auto de infração.      

  
Juntamente com as razões de impugnação foram trazidos aos autos 

os documentos de fls. 191/308. Posteriormente, requereu a juntada de documentos de 
folhas 312 a 355.  

  
Pela sentença n° 267/14-JULP, o julgador singular decidiu pela 

procedência do auto de infração. Em sua fundamentação afirmou que não há que se falar 
em duplicidade de penalização, pois, diante de saldo credor, se imputa primeiramente a 
multa formal e, em seguida, se notifica a empresa para realizar estorno e, não sendo 
atendida a determinação contida na notificação fiscal se exige, depois, o valor estornado e 
cobra-se à nova multa. Quanto à legitimidade dos créditos dos bens destinados ao ativo 
imobilizado, afirmou também, não assiste razão à impugnante, pois a empresa não 
escriturava o Livro CIAP, não se apropriou deles, entretanto, fez os estornos nas saídas 
desses bens, contrariando o que determina a legislação. Por fim, concluiu que não se tem 
caracterizado nos autos qualquer ato que possa acarretar a anulação do procedimento e 
que se enquadrem em um dos incisos do art. 20 da Lei n° 16.469/09 e nem nos processos 
mencionados não existem a caracterização de "bis in idem".    

  
O sujeito passivo foi intimado da decisão singular, conforme 

documentos de folhas 361 e 362.    
  
Em grau de Recurso Voluntário (fls. 365/383), a autuada apresenta 

as mesmas argumentações da fase impugnatória . 
 
É o Relatório. 
 

VOTO 
 

Deixo de apreciar o mérito da questão tratada nestes autos, por 
considerar que o feito em apreço encontra-se inquinado de vício que implica a nulidade 
parcial do processo, pelo que exponho:  

 
Na impugnação apresentada em Primeira Instância, o sujeito passivo 

formulou os fundamentos preliminares de nulidade da peça básica, relacionou as 
hipóteses que as escrevi nas últimas linhas do relatório e, na sua conclusão, entendeu que 
o julgador singular não pronunciou sobre os referidos quesitos, motivo pelo qual, requereu 
o cancelamento da decisão e novo julgamento da causa do lançamento tributário, desta 
feita, com a avaliação de toda a matéria. 

 



 

De fato, o julgador singular, na Sentença n° 267/14-JULP (fls. 
356/360), não apreciou todos os argumentos apresentados pela defesa. E, esse 
procedimento administrativo, prejudicou sobremaneira o contribuinte, por cercear-lhe o 
direito de defesa, que tornou inválida a respectiva sentença, como também sem efeitos 
todos os atos processuais subsequentes, que dela dependam, conforme ensinamento do 
artigo 248 do Código de Processo Civil. 

 
Diante de tal premissa restou configurada a preliminar de nulidade 

parcial do auto de infração, a partir da sentença singular, por cerceamento ao direito de 
defesa, por sintonizar com o estabelecido no inciso III do artigo 20 da Lei n° 16.469/09. 

 
Ante o exposto e para finalizar o discurso deste voto, o faço para 

acolher a preliminar de nulidade da sentença singular de fls. 356/360, por cerceamento ao 
direito de defesa, arguida pelo sujeito passivo, e determino o retorno dos autos à Primeira 
Instância para apreciação de toda a matéria.  
 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 01 de março de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Nulidade por cerceamento ao direito de defesa (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJULT N.º 00162/16 
 
Relator: Conselheiro Álvaro Falanque 
 

 
EMENTA: Processual. Nulidade parcial do processo. 
Cerceamento do direito de defesa. Acolhida. Retorno dos autos 
à Primeira Instância para apreciação de toda matéria. 
 
É nula a decisão em que ocorreu a falta da manifestação do 
julgador singular sobre os itens questionados pelo sujeito 
passivo, ficando caracterizado o cerceamento ao direito de 
defesa, conforme previsto no art. 20, inciso III, da Lei nº 
16.469/09. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara Temporária do Conselho Administrativo Tributário, em 
sessão realizada no dia 29 de maio de 2014, decidiu, por maioria de votos, acatar a 
preliminar de nulidade parcial do processo, por cerceamento do direito de defesa, arguida 
pela autuada,  a partir da decisão singular, devendo os autos retornarem à Primeira 
Instância para apreciação de toda matéria. Foram vencedores os Conselheiros Álvaro 
Falanque e Rickardo de Souza Santos Mariano. Vencido o Conselheiro David Fernandes 
de Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O presente lançamento exige dos sujeito passivo o pagamento de 
tributo e multa formal em razão de que mantinha crédito indevido no registro de apuração 
de ICMS, em 31/12/2011, na importância de R$ 870.204,50, acumulando no período de 
01/01/2011 a 31/12/2011, decorrente da omissão de estorno de crédito do ICMS sobre 
serviços de transporte rodoviários de carga, referente às operações beneficiadas com 
isenção ou não de tributação do ICMS, e de créditos referente as operações com bens do 
ativo imobilizado, conforme demonstrativos e documentos anexos. Em consequência, fica 
sujeito a multa formal de 20% do valor do crédito indevido e obrigado a realizar o seu 
estorno, nos termos do art. 147-A do CTE.   

  
Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 61, 

inciso I, alínea "a" e 64 da Lei nº 11651/91, combinado com os artigos 58, inciso I, alínea 
“a”, 46, § 1º, inciso II, § 4º, e artigo 352 do Decreto nº 4.852/97, tendo sido proposta a 
penalidade prevista no artigo 71, inciso IV, alínea “b”, da Lei nº 11.651/91 com a redação 
conferida pela Lei nº 17.917/12. 

 
O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 03/207. 
 
O sujeito passivo foi intimado para pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de fls. 211/212. 
 
Em sua impugnação (fls. 215/233), o sujeito passivo alegou, em sede 

de preliminar, nulidade do auto de infração, pois não há como prosperar a intenção do 
agente fiscal em aplicar dupla penalização sobre o mesmo fato. Argumentou que, diante 
do fato de a fiscalização ter considerado indevidamente que haveria isenção em relação 
ao frete nas operações realizadas pela impugnante, o levantamento fiscal padece de 



 

insegurança na determinação da infração, que caracteriza nulidade do lançamento fiscal 
(art. 20 da Lei Estadual 16.469/2009), pois compete ao fisco demonstrar que todas as 
operações realizadas pela Impugnante no período foram vendas feitas para contribuintes 
situados no Estado de Goiás em que o frete foi isento, o que não se verifica de fato. 
Asseverou que os créditos mantidos pela Impugnante em seu Livro Registro de Apuração 
são legítimos. Alegou, ainda, que a remessa desses bens do ativo não está abarcada pelo 
ICMS em razão de não tratar de uma operação mercantil. Por esses motivos, relatou que 
não há que se falar em incidência deste imposto. Relatou também sobre à existência de 
saldo credor durante o período contemplado no lançamento fiscal, pois a impugnante, 
afirmou que sempre manteve saldo credor, inclusive quando descontados os valores 
considerados pelo fisco goiano como creditados indevidamente. Ao final, requereu que 
seja julgado improcedente o auto de infração.      

  
Juntamente com as razões de impugnação foram trazidos aos autos 

os documentos de fls. 234/416. Posteriormente, requereu a juntada de documentos de 
folhas 420 a 453.  

  
Pela sentença n° 268/14-JULP, o julgador singular decidiu pela 

procedência do auto de infração. Em sua fundamentação afirmou que não há que se falar 
em duplicidade de penalização, pois, diante de saldo credor, se imputa primeiramente a 
multa formal e, em seguida, se notifica a empresa para realizar estorno e, não sendo 
atendida a determinação contida na notificação fiscal se exige, depois, o valor estornado e 
cobra-se à nova multa. Quanto à legitimidade dos créditos dos bens destinados ao ativo 
imobilizado, afirmou também, não assiste razão à impugnante, pois a empresa não 
escriturava o Livro CAIP, não se apropriou deles, entretanto, fez os estornos nas saídas 
desses bens, contrariando o que determina a legislação. Por fim, concluiu que não se tem 
caracterizado nos autos qualquer ato que possa acarretar a anulação do procedimento e 
que se enquadrem em um dos incisos do art. 20 da Lei n° 16.469/09 e nem nos processos 
mencionados não existem a caracterização de "bis in idem".    

  
Da decisão supra foi intimado o sujeito passivo às fls. 459/460 para 

pagar a quantia exigida ou apresentar Recurso Voluntário.  
 
Em grau de Recurso Voluntário (fls. 463/481), o sujeito passivo 

reitera os argumentos apresentados na fase impugnatória.  
 
É o Relatório.  
 
 

VOTO 

 
Deixo de apreciar o mérito da questão tratada nestes autos, por 

considerar que o feito em apreço encontra-se inquinado de vício que implica a nulidade 
parcial do processo, pelo que exponho:  

 
Na impugnação apresentada em Primeira Instância, o sujeito passivo 

formulou os fundamentos preliminares de nulidade da peça básica, relacionou as 
hipóteses que as escrevi nas últimas linhas do relatório e, na sua conclusão, entendeu que 
o julgador singular não pronunciou sobre os referidos quesitos, motivo pelo qual, requereu 
o cancelamento da referida decisão e novo julgamento da causa do lançamento tributário, 
desta feita com a avaliação de toda a matéria. 

 



 

De fato, o julgador singular, na Sentença n° 268/14-JULP (fls. 
454/458), não apreciou todos os argumentos apresentados pela defesa. E, esse 
procedimento administrativo, prejudicou sobremaneira o contribuinte, por cercear-lhe o 
direito de defesa, que tornou inválida a respectiva sentença, como também sem efeitos 
todos os atos processuais subsequentes, que dela dependam, conforme ensinamento do 
artigo 248 do Código de Processo Civil. 

 
Diante de tal premissa restou configurado a preliminar de nulidade 

parcial do auto de infração, a partir da sentença singular, por cerceamento ao direito de 
defesa, por sintonizar com o estabelecido no inciso III do artigo 20 da Lei n° 16.469/09. 

 
Ante o exposto e para finalizar o discurso deste voto, o faço para 

acolher a preliminar de nulidade da sentença singular de fls. 454/458, por cerceamento ao 
direito de defesa, arguida pelo sujeito passivo, e determino o retorno dos autos à Primeira 
Instância para apreciação de toda a matéria. 
 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 01 de março de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Nulidade por cerceamento ao direito de defesa (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00270/16 
 
Relator: Conselheiro Lidilone Polizeli Bento 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Preliminar de nulidade parcial do 
processo por cerceamento de direito de defesa. Termo de 
Revelia lavrado antes do termo final para apresentação de 
impugnação em primeira instância. Acolhida. 
 
Nulo por cerceamento de direito de defesa o termo de revelia 
lavrado antes do termo final para apresentação de impugnação 
em primeira instância, sendo o sujeito passivo intimado para 
apresentação de impugnação em segunda instância dentro do 
prazo para pagar ou apresentar impugnação em primeira 
instância. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 02 de março de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
preliminar de nulidade parcial dos autos, arguida pelo sujeito passivo, por cerceamento do 
direito de defesa, a partir do termo de revelia de fls. 25,  devendo retornar os autos à 
Primeira Instância para apreciação de toda matéria. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Lidilone Polizeli Bento, Heli José da Silva e Nivaldo Carvelo Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata o presente processo de exigência de multa formal, decorrente 
de omissão de registro de entradas no livro próprio, referente ao período de junho de 2012 
a fevereiro de 2014, conforme demonstrativo e documentos anexos. 

 
Indicam-se como infringidos os artigos 64 da Lei nº 11.651/91, 

combinado com art.308 do Decreto nº 4.852/97. Propõe-se a aplicação da penalidade 
prevista no art.71, inciso VII, alínea ‘c’ da Lei nº 11.651/91, com redação da Lei nº 
13.446/99. 

 
Instruem os autos Anexo Estruturado Detalhamento do Crédito 

Tributário, Resumo Mensal de NFE’s não registradas, Relação de NFE’s não registradas. 
 
Intimado para pagar ou apresentar defesa, o sujeito passivo mantém-

se inerte, motivo pelo qual é declarado revel.  
 
Novamente intimado, apresenta impugnação em segunda instância, 

alegando em síntese nulidade do auto de infração por incompetência funcional, nulidade 
do termo de revelia, tendo em vista a sua decretação antes de findo o prazo para 
apresentação da impugnação em primeira instância, insubsistência do auto de infração 
decorrente de erro na transposição de dados constantes nos livros de entradas para o 
SPED Fiscal, redução da multa ao patamar de 1%, em atenção ao princípio da 
proporcionalidade, redução da base de cálculo da multa, tendo em vista constar entre as 
notas fiscais não registradas mercadorias que foram integralmente devolvidas ao 
vendedor. 

 



 

É o Relatório. 
 
 
                                   V O T O      
 
Preliminarmente, acolho a preliminar de nulidade parcial do 

processo, a partir do documento de fl.25, Termo de Revelia, por cerceamento de direito de 
defesa, tendo em vista que intimado em 26 de novembro de 2015, o prazo para 
apresentação da impugnação em primeira instância findava em 28 de dezembro de 2015, 
no entanto, foi lavrado em 10 de dezembro de 2015 o Termo de Revelia de fl.25. Na 
sequência, o sujeito passivo foi intimado para apresentar impugnação em segunda 
instância no dia 17 de dezembro de 2015, antes de findado o prazo para apresentação de 
impugnação em primeira instância, logo resta patente o prejuízo causado ao sujeito 
passivo que deixou de exercer o contraditório em primeira instância. 

 
Dessa forma, faz-se necessário o retorno dos autos ao órgão de 

preparo competente para que ao sujeito passivo seja garantido o contraditório e a ampla 
defesa em todas as instâncias. 

 
Ante o exposto, acolho a preliminar de nulidade parcial do processo, 

a partir do documento de fl.25, Termo de Revelia, determinando que os autos sejam 
encaminhados ao órgão de preparo competente para que o sujeito passivo seja intimado 
para pagar ou apresentar impugnação em primeira instância, caso entenda conveniente. 
 

 
 

Sala das sessões, em 04 de março de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Nulidade por cerceamento ao direito de defesa (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00284/16 
 
Relatora: Conselheira Talita Pimenta Félix 
 

 
EMENTA: ITCD. Falta de recolhimento do Imposto Sobre a 
Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou 
Direitos – ITCD. Nulidade parcial do processo a partir das folhas 
248, inclusive. 
 
A renovação dos atos processuais veda a existência do 
cerceamento ao direito de defesa, restabelece as fases do 
processo à parte de direito e oportuniza o consagrado direito do 
contraditório. Esse reconhecimento, portanto, anula o processo 
de forma parcial e o devolve à autoridade competente para 
restaurar o ato anulado. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 05 de novembro de 2014, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
preliminar de nulidade parcial do auto, por cerceamento do direito de defesa, arguida pela 
Relatora, a partir da decisão singular de fls. 248 a 250, tendo em vista o acréscimo do 
crédito tributário constante do documento de fls. 221 e 222, não tendo sido facultado ao 
sujeito passivo o direito de exercer o pagamento com o benefício de redução da multa, 
previsto no art. 171 do CTE. Participaram do julgamento os Conselheiros Talita Pimenta 
Félix, Eduardo Romano Gonçalves Stival, Lidilone Polizeli Bento, Nivaldo José Mendes e 
Nislene Alves Borges. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal tem a 
seguinte redação: 

 
“Deixou de recolher o Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e 

Doação no valor de R$ 96.236,10, referente à 745.920 quotas da empresa Pimentel 
Administração e Participações Ltda. recebidas por doação, no valor de R$ 2.405.902,47, 
(conforme demonstrativo anexo), recebidas do Sr. Jeova de Souza Pimentel, pai, assim 
declarado no ajuste anual do Imposto de Renda, ano-base 2006, pela autuada, em 
conformidade com a Terceira Alteração Contratual da Empresa. Deverá, em 
consequência, recolher o imposto devido acrescido das cominações legais. 

 
Anexos: Contrato Social e Alterações; Relação de Imóveis 

Reavaliados; Ajuste do Balanço após Reavaliação; Imposto de Renda do Sujeito Passivo. 
Sentença da Ação de Desapropriação de Glebas Rurais; Demonstrações Contábeis 2005; 
Extratos de IPTU; Atribuição de Valor pela SEFAZ. 

 
O ilícito fiscal supratranscrito tem suporte no art. 84 da Lei nº 

11.651/91 - CTE, combinado com os artigos 372, § 2º; 373, inciso II; 376, inciso II, alínea 
"c" e 385, § 1º do Decreto nº 4.852/97.  

 
A proposição da penalidade atende à prescrição do art. 89, inciso II 

da Lei nº 11.651/91 com as alterações posteriores.   



 

  
O doador das quotas foi identificado para o polo passivo solidário da 

lide, conforme previsão contida no artigo 82, inciso I do CTE.   
  
O auto de infração está instruído com os documentos: Balanço 

Patrimonial Ajustado para Fins de ITCD, fl. 05; Imóveis Integrantes do Capital Social da 
Empresa, fls. 06 e 07; Notificação Fiscal, fl. 08; Cópia do AR, fl. 09; Declaração de Ajuste 
Anual - 2007, fls. 10 a 12; Declaração de Ajuste Anual – Imposto de Renda – Pessoa 
Jurídica- Exercício 2006 – Ano Calendário 2005, fls. 14 a 17; Atribuição de Valor – Imóvel 
– nº 0574/2011 - Coordenação do ITCD/SEFAZ-GO, fl. 18; Consulta Lançamentos e 
outros documentos, fls. 19 a 41; Cópias de Documentos da Prefeitura de Aparecida de 
Goiânia, fls. 42 a 45; Demonstrações Contábeis 2005, fls. 46 a 53; Cópia da Sentença 
Judicial, fls. 54 a 66; Laudo Pericial, fls. 67 a 124; Cópia de Documento do Departamento 
Nacional de Registro do Comércio, acompanhado dos DARFs e das Cópias das 
Alterações Contratuais fls. 125 a 172; Cópias dos Documentos Pessoais dos Sócios da 
Pessoa Jurídica, fl. 173; Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral no CPF – 
Ministério da Fazenda, fl. 174; Escritura Pública, fls. 175 a 181; Cópia do Registro de 
Imóveis da 4ª Circunscrição, fl. 182; Ordem de Serviço nº 0234/2011, fl. 183; e Pedido de 
Tramitação Processual, fl. 184.   

  
Os sujeitos passivo e solidário, em tempo legal em peça única, 

impugnam o lançamento tributário na primeira fase de defesa, expõe os fatos, e, com 
suporte no art. 150, § 4º do Código Tributário Nacional, arguem a preliminar de 
decadência com o entendimento de que o quinquênio começa a contar da data da 
ocorrência do fato gerador e ainda, o fato gerador na doação ou cessão de quotas ocorre 
na data do ato de doação, ainda que a título de adiantamento  de legítima ou na data da 
formalização do ato ou negócio jurídico, conforme art. 74, incisos II e III da Lei nº 
11.651/91 – CTE. 

 
Mostram que na Terceira Alteração Contratual e Consolidação do 

Contrato Social da empresa contém a que a doação ocorreu de forma gratuita, conforme 
arquivo na Junta Comercial do Estado de Goiás – JUCEG no dia 05/06/2006 e a lavratura 
do auto de infração ocorreu no dia 23/11/2011, período alcançado pelo quinquênio. 

 
Para corroborar, neste aspecto da sua tese de defesa, transcrevem 

parte de Sentença de caso transitado em julgado pelo Superior Tribunal de Justiça-STJ, 
fls. 194 e 195, e concluem com o pleito de decadência do suposto crédito tributário relativo 
ao fato gerador ocorrido no dia 05/06/2006. 

 
Sustentam que existem nulidades absolutas no procedimento fiscal 

de lançamento do crédito alicerçado nos artigos identificados no campo da identificação da 
infração, que os transcrevem às fls. 195 e 196, dos autos.  

 
Para concluírem, afirmam que o auto de infração não deve prosperar 

porque ele não atende ao prescrito na legislação vigente que foi aplicada ao caso, além de 
ferir a legalidade do lançamento e a facilidade dos meios e recursos inerentes ao 
contraditório e ampla defesa. 

 
Acrescem que há duplicidade no lançamento dos imóveis descritos 

nos itens 12 e 25, cujos documentos utilizados para atribuição de valor venal também 
estão em duplicidade, fls. 32 e 41. Esse procedimento administrativo impõe a correção do 
lançamento com a permissão de que os autuados impugnarem o auto de infração, nos 
termos do art. 20, §§ 2º e 3º da Lei nº 16.469/2009. 



 

 
Arguem nulidade da peça basilar, por insegurança na determinação 

da infração porque a fiscalização não demonstrou como compôs o valor da base de 
cálculo do tributo indicado na ação fiscal o que implica em insegurança jurídica do auto de 
infração. Transcrevem decisões do Conselho Administrativo Tributário sobre autuação 
semelhante em que houve acolhimento do questionamento preliminar igual a este caso, 
fls. 198 e 199, como também sobre o cerceamento ao direito de defesa, por falta de 
instrução no trabalho da fiscalização, fls. 200 e 201. 

 
Com estes argumentos, requerem a nulidade “ab initio” do processo. 
 
Quanto ao mérito, afirmaram ter a multa imputada desrespeitado os 

Princípios da Razoabilidade, o da Proporcionalidade, da Capacidade Contributiva e da 
Vedação do Confisco, pois teria o cálculo ultrapassado o valor cobrado do imposto. 

 
Ao final requereram: 
 
A declaração da decadência do crédito tributário que tem suporte no 

art. 150, § 4º do CTN; 
 
Correção no lançamento devido a existência de duplicidade na 

inclusão de imóveis; 
 
Nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação da 

infração, art. 20, inciso IV da Lei nº 16.469/2009; 
 
Nulidade do auto de infração, por cerceamento ao direito de defesa, 

art. 20, inciso III da Lei nº 16.469/2009; 
 
Nulidade do auto de infração de pleno direito e eximindo os 

impugnantes das obrigações fiscais prescritas de forma inadequadas; e  
 
Exclusão da multa aplicada em atendimento ao preceituado nos 

princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da capacidade contributiva do 
contribuinte e vedação do confisco, conforme preceito constitucional. 

 
O processo é convertido em diligência, por deferimento do julgador 

singular, fls. 219 e 220, para atendimento aos fundamentos impugnatórios. 
 
A conclusão diligencial, inserta à fl. 222, está assim redigida: 
 
“Por último, esclarecemos que em razão das providências adotadas 

no atendimento do despacho diligencial, o valor tributável ou valor base de cálculo do 
lançamento em discussão que era de R$ 2.405.902,47-(Dois milhões quatrocentos e cinco 
mil novecentos e dois reais quarenta e sete centavos) passou para R$ 2.663.083,58-(dois 
milhões seiscentos e sessenta e três mil oitenta e três reais cinquenta e oito centavos), o 
que corresponde à multiplicação da quantidade de quotas recebidas em doação (745.920) 
pelo valor unitário da quota que passou a de R$-3.2226 para R$-3.5702, conforme ajuste 
procedido no BALANÇO PATRIMONIAL AJUSTADO PARA FINS DE ITCD – 31/12/2005, 
cópia anexo.” 

 
O julgador singular acolhe o resultado da diligência e julga 

procedente o auto de infração de acordo com o valor ajustado pelo revisor e que 



 

corresponde ao ITCD devido no valor de R$ 106.523,34 (cento e seis mil, quinhentos e 
vinte e três reais e trinta e quatro centavos), depois de afirmar que afasta a decadência e 
as outras questões preliminares foram resolvidas com o procedimento de revisão fiscal. 

 
Os sujeitos passivo e solidário, juntos, recorreram da decisão 

proferida pelo julgador de primeira instância, fls. 255 a 285, para argumentar que 
improcede a responsabilidade do sujeito passivo solidário da lide; da nulidade do auto de 
infração por cerceamento ao direito de defesa; da decadência do crédito tributário; da 
ilegalidade cometida pelo Julgador de Primeira Instância, fls. 277 e 278; da ausência de 
responsabilidade do sujeito passivo solidário quanto à multa; e do erro de cálculo da 
multa. 

 
Para finalizar a peça defensória requereram: 
 
Exclusão do sujeito passivo solidário da lide; 
 
Nulidade do auto de infração por cerceamento ao direito de defesa;  
 
Afastamento da incidência do ITCD em razão da decadência; 
 
Nulidade da sentença porque elevou o valor do ITCD no ato do 

julgamento e feriu a regras da lei e da Constituição Federal; e 
 
Caso seja preservada a autuação, que: 
 
Seja afastada a cobrança da multa implicada sobre o sujeito passivo 

solidário da lide; 
 
Seja excluída a correção monetária no cálculo da multa aplicada com 

fulcro no art. 89, inciso II do CTE; e 
 
Seja restabelecido o valor original do ITCD exigido no auto de 

infração. 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
O requerido pelos recorrentes fica prejudicado neste momento 

porque o entendimento firmado com os componentes da Câmara Julgadora deste egrégio 
Conselho Administrativo Tributário é nulidade parcial do processo, a partir da decisão 
proferida pela Primeira Instância, visto a ocorrência de cerceamento ao direito de defesa, 
causada pela imperfeição das notificações do resultado agravante da revisão fiscal 
inserido neste volume.  

 
Informo, outrossim, que todos os questionamentos defensórios que 

compuseram a presença das partes neste processo administrativo tributário, poderão ser 
apreciados, caso o processo retorne a julgamento nas fases legais, embora é sabido o 
convencimento de voto, externado neste lançamento, após o acolhimento dos tópicos 
diligenciais. No caso de liquidação do crédito tributário, o trâmite legal dos autos será o 
arquivamento.  

 



 

Por despacho do Julgador de Primeira Instância, o processo passou 
pelo procedimento de revisão, os dados numéricos foram reavaliados e os resultados 
agravaram o exigido pela autoridade fazendária no auto de infração, conforme 
demonstram os documentos instrutórios do trabalho revisional, os quais estão assim 
redigidos às fls. 222. 

 
Esclareço que em razão das providências adotadas no atendimento 

do despacho diligencial, o valor tributável ou valor base de cálculo do lançamento em 
discussão que era de R$ 2.405.902,47 (dois milhões, quatrocentos e cinco mil, novecentos 
e dois reais e quarenta e sete centavos) passou para R$ 2.663.083,58 (dois milhões, 
seiscentos e sessenta e três mil, oitenta e três reais e cinquenta e oito centavos), os quais 
correspondem à multiplicação da quantidade de quotas recebidas em doação (745.920) 
pelo valor unitário da quota que passou de R$ 3.2226 para R$ 3.5702, conforme ajuste 
procedido no BALANÇO PATRIMONIAL AJUSTADO PARA FINS DE ITCD, encerrado no 
dia 31/12/2005.  

  
A análise dos autos me convenceu de que a notificação firmada com 

os representantes do sujeito passivo e inclusas neste feito, deve ser renovada com a 
comprovação de sua entrega direta aos polos passivo e solidário, os quais deverão apor 
as suas assinaturas e caso queiram quitar o crédito exigido com a aplicação dos 
benefícios do art. 171 da Lei nº 11.651/91, o momento é oportuno. 

 
Comporta, ainda, utilizar as fases contraditórias, Primeira Instância, 

Câmara Julgadora e Conselho Pleno do Conselho Administrativo Tributário e renovar as 
teses defensórias. 

 
Este convencimento, atendido ao comando, à legalidade e à 

simplicidade do processo administrativo tributário, facultado ao julgador da ação fiscal, 
beneficia à parte autuada e venda a alegação de existência de cerceamento ao direito de 
defesa, haja vista que os representantes dos sujeitos passivo e solidário substabeleceram 
o mantado procuratório a outrem para continuidade e cumprimento das fases processuais. 

 
Diante disso, vejo oportuno que os novos representantes legais da 

autuada, nos moldes estabelecidos nas intimações dos polos passivo e solidário, sejam 
notificados também. 

 
O artigo 171 do CTE estabelece a forma de pagamento de multa 

para os lançamentos de ofício e tem por redação: 
 
Art. 171. O valor da multa, exceto a de caráter moratório, será reduzido: 
 
I - quando o pagamento da importância devida for efetuado, a partir da data 
em que o sujeito passivo tiver sido notificado do lançamento, no prazo de: 
 
a) até 30 (trinta) dias, de 80% (oitenta por cento); 
b) 31 (trinta e um) a 60 (sessenta) dias, de 70% (setenta por cento); 
 
c) 61 (sessenta e um) dias até o dia anterior ao da inscrição em dívida 
ativa, de 60% (sessenta por cento); 
 
II - de 50% (cinqüenta por cento), se o pagamento da importância devida 
for efetuado até o prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de 
inscrição do crédito tributário em dívida ativa. 
 



 

Parágrafo único. O pagamento da multa com a utilização da redução 
prevista neste artigo implica confissão irretratável do débito e determina a 
extinção do crédito tributário correspondente. 

  
Com a exposição supra, decido arguir e acolher a preliminar de 

nulidade parcial do auto, por cerceamento do direito de defesa, a partir da decisão singular 
de fls. 248 a 250, visto que houve o acréscimo do crédito tributário constante do 
documento de fls. 221 e 222, e não foi facultado ao sujeito passivo o direito de exercer o 
pagamento do valor adequado pelo revisor fiscal com o benefício de redução da multa, 
previsto no art. 171 do CTE.   

 
 

Sala das sessões plenárias, em 08 de março de 2016. 
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Matéria: Nulidade por cerceamento ao direito de defesa (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00285/16 
 
Relatora: Conselheira Talita Pimenta Félix 
 

 
EMENTA: ITCD. Falta de recolhimento do Imposto Sobre a 
Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou 
Direitos – ITCD. Nulidade parcial do processo a partir das folhas 
247, inclusive. 
 
A renovação dos atos processuais veda a existência do 
cerceamento ao direito de defesa, restabelece as fases do 
processo à parte de direito e oportuniza o consagrado direito do 
contraditório. Esse reconhecimento, portanto, anula o processo 
de forma parcial e o devolve à autoridade competente para 
restaurar o ato anulado. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 05 de novembro de 2014, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
preliminar de nulidade parcial do auto, por cerceamento do direito de defesa, arguida pela 
Relatora, a partir da decisão singular de fls. 247 a 249, tendo em vista o acréscimo do 
crédito tributário constante do documento de fls. 220 e 221, não tendo sido facultado ao 
sujeito passivo o direito de exercer o pagamento com o benefício de redução da multa, 
previsto no art. 171 do CTE. Participaram do julgamento os Conselheiros Talita Pimenta 
Félix, Eduardo Romano Gonçalves Stival, Lidilone Polizeli Bento, Nivaldo José Mendes e 
Nislene Alves Borges. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

  
A ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal tem a 

seguinte redação: 
 
Deixou de recolher o Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e 

Doação no valor de R$ 96.236,10, referente à 745.920 quotas da empresa Pimentel 
Administração e Participações Ltda. recebidas por doação, no valor de R$ 2.405.902,47, 
(conforme demonstrativo anexo), recebidas da Sra. Gildamar Vilela dos S. Pimentel, mãe, 
assim declarado no ajuste anual do Imposto de Renda, ano-base 2006, pela autuada, em 
conformidade com a Terceira Alteração Contratual da Empresa. Deverá, em 
consequência, recolher o imposto devido acrescido das cominações legais. 

 
Anexos: Contrato Social e Alterações; Relação de Imóveis Reavaliados; Ajuste do Balanço 
após Reavaliação; Imposto de Renda do Sujeito Passivo. Sentença da Ação de 
Desapropriação de Glebas Rurais; Demonstrações Contábeis 2005; Extratos de IPTU; 
Atribuição de valor pela SEFAZ.” 

 
O ilícito fiscal supratranscrito tem suporte no art. 84 da Lei nº 

11.651/91 - CTE, combinado com os artigos 372, § 2º; 373, inciso II; 376, inciso II, alínea 
"c" e 385, § 1º do Decreto nº 4.852/97.  

 



 

A proposição da penalidade atende à prescrição do art. 89, inciso II, 
da Lei nº 11.651/91 com as alterações posteriores.   

  
A doadora das quotas foi identificada para o polo passivo solidário da 

lide, conforme previsão contida no artigo 82, inciso I do CTE.   
 
O auto de infração está instruído com os documentos: Notificação 

Fiscal e Cópia do AR, fls. 05 e 06; Balanço Patrimonial Ajustado para Fins de ITCD, fl. 07; 
Imóveis Integrantes do Capital Social da Empresa, fls. 08 e 09; Declaração de Ajuste 
Anual - 2007, fls. 10 a 12; Declaração de Ajuste Anual – Imposto de Renda – Pessoa 
Jurídica- Exercício 2006 – Ano Calendário 2005, fls. 14 a 17; Atribuição de Valor – Imóvel 
– nº 0574/2011 - Coordenação do ITCD/SEFAZ-GO, fl. 18; Consulta Lançamentos e 
outros documentos, fls. 19 a 41; Cópias de Documentos da Prefeitura de Aparecida de 
Goiânia, fls. 42 a 45; Demonstrações Contábeis 2005, fls. 46 a 53; Cópia da Sentença 
Judicial, fls. 54 a 66; Laudo Pericial, fls. 67 a 124; Terceira Alteração do Contrato Social da 
Empresa, fls. 125 a 127; Cópia de Documento do Departamento Nacional de Registro do 
Comércio, acompanhado dos DARFs e das Cópias das Alterações Contratuais fls. 128 a 
172; Cópias dos Documentos Pessoais dos Sócios da Pessoa Jurídica, fl. 173; 
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral no CPF – Ministério da Fazenda, fl. 
174; Escritura Pública, fls. 175 a 181; Cópia do Registro de Imóveis da 4ª Circunscrição, fl. 
182; Ordem de Serviço nº 0234/2011, fl. 183; e Pedido de Tramitação Processual, fl. 184. 
  

Os sujeitos passivo e solidário, em tempo legal em peça única, 
impugnam o lançamento tributário na primeira fase de defesa, expõe os fatos, e, com 
suporte no art. 150, § 4º do Código Tributário Nacional, arguem a preliminar de 
decadência com o entendimento de que o quinquênio começa a contar da data da 
ocorrência do fato gerador e ainda, o fato gerador na doação ou cessão de quotas ocorre 
na data do ato de doação, ainda que a título de adiantamento  de legítima ou na data da 
formalização do ato ou negócio jurídico, conforme art. 74, incisos II e III da Lei nº 
11.651/91 – CTE. 

 
Mostram que na Terceira Alteração Contratual e Consolidação do 

Contrato Social da empresa contém a que a doação ocorreu de forma gratuita, conforme 
arquivo na Junta Comercial do Estado de Goiás – JUCEG no dia 05/06/2006 e a lavratura 
do auto de infração ocorreu no dia 23/11/2011, período alcançado pelo quinquênio. 

 
Para corroborar, neste aspecto da sua tese de defesa, transcrevem 

parte de Sentença de caso transitado em julgado pelo Superior Tribunal de Justiça-STJ, 
fls. 194 e 195, e concluem com o pleito de decadência do suposto crédito tributário relativo 
ao fato gerador ocorrido no dia 05/06/2006. 

 
Sustentam que existem nulidades absolutas no procedimento fiscal 

de lançamento do crédito alicerçado nos artigos identificados no campo da identificação da 
infração, que os transcrevem às fls. 195 e 196, dos autos.  

 
Para concluírem, afirmam que o auto de infração não deve prosperar 

porque ele não atende ao prescrito na legislação vigente que foi aplicada ao caso, além de 
ferir a legalidade do lançamento e a facilidade dos meios e recursos inerentes ao 
contraditório e ampla defesa. 

 
Acrescem que há duplicidade no lançamento dos imóveis descritos 

nos itens 12 e 25, cujos documentos utilizados para atribuição de valor venal também 
estão em duplicidade, fls. 32 e 41. Esse procedimento administrativo impõe a correção do 



 

lançamento com a permissão de que os autuados impugnarem o auto de infração, nos 
termos do art. 20, §§ 2º e 3º da Lei nº 16.469/2009. 

 
Arguem nulidade da peça basilar, por insegurança na determinação 

da infração porque a fiscalização não demonstrou como compôs o valor da base de 
cálculo do tributo indicado na ação fiscal o que implica em insegurança jurídica do auto de 
infração. Transcrevem decisões do Conselho Administrativo Tributário sobre autuação 
semelhante em que houve acolhimento do questionamento preliminar igual a este caso, 
fls. 198 e 199, como também sobre o cerceamento ao direito de defesa, por falta de 
instrução no trabalho da fiscalização, fls. 200 e 201. 

 
Com estes argumentos, requerem a nulidade “ab initio” do processo. 
 
Quanto ao mérito, afirmaram ter a multa imputada desrespeitado os 

Princípios da Razoabilidade, o da Proporcionalidade, da Capacidade Contributiva e da 
Vedação do Confisco, pois teria o cálculo ultrapassado o valor cobrado do imposto. 

 
Ao final requereram: 
 
A declaração da decadência do crédito tributário que tem suporte no 

art. 150, § 4º do CTN; 
 
Correção no lançamento devido a existência de duplicidade na 

inclusão de imóveis; 
 
Nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação da 

infração, art. 20, inciso IV da Lei nº 16.469/2009; 
 
Nulidade do auto de infração, por cerceamento ao direito de defesa, 

art. 20, inciso III da Lei nº 16.469/2009; 
 
Nulidade do auto de infração de pleno direito e eximindo os 

impugnantes das obrigações fiscais prescritas de forma inadequadas; e  
 
Exclusão da multa aplicada em atendimento ao preceituado nos 

princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da capacidade contributiva do 
contribuinte e vedação do confisco, conforme preceito constitucional. 

 
O processo é convertido em diligência, por deferimento do julgador 

singular, fl. 219, para atendimento aos fundamentos impugnatórios. 
 
A conclusão diligencial, inserta à fl. 221, está assim redigida: 
 
Por último, esclarecemos que em razão das providências adotadas 

no atendimento do despacho diligencial, o valor tributável ou valor base de cálculo do 
lançamento em discussão que era de R$ 2.405.902,47-(Dois milhões quatrocentos e cinco 
mil novecentos e dois reais quarenta e sete centavos) passou para R$ 2.663.083,58-(dois 
milhões seiscentos e sessenta e três mil oitenta e três reais cinquenta e oito centavos), o 
que corresponde à multiplicação da quantidade de quotas recebidas em doação (745.920) 
pelo valor unitário da quota que passou a de R$-3.2226 para R$-3.5702, conforme ajuste 
procedido no BALANÇO PATRIMONIAL AJUSTADO PARA FINS DE ITCD – 31/12/2005, 
cópia anexo. 

 



 

O julgador singular acolhe o resultado da diligência e julga 
procedente o auto de infração de acordo com o valor ajustado pelo revisor e que 
corresponde ao ITCD devido no valor de R$ 106.523,34 (cento e seis mil, quinhentos e 
vinte e três reais e trinta e quatro centavos), depois de afirmar que afasta a decadência e 
as outras questões preliminares foram resolvidas com o procedimento de revisão fiscal. 

 
Os sujeitos passivo e solidário, juntos, recorreram da decisão 

proferida pelo julgador de primeira instância, fls. 254 a 284, para argumentar que 
improcede a responsabilidade do sujeito passivo solidário da lide; da nulidade do auto de 
infração por cerceamento ao direito de defesa; da decadência do crédito tributário; da 
ilegalidade cometida pelo Julgador de Primeira Instância, fls. 276 e 277; da ausência de 
responsabilidade do sujeito passivo solidário quanto à multa; e do erro de cálculo da 
multa. 

 
Para finalizar a peça defensória requereram: 
 
Exclusão do sujeito passivo solidário da lide; 
 
Nulidade do auto de infração por cerceamento ao direito de defesa;  
 
Afastamento da incidência do ITCD em razão da decadência; 
 
Nulidade da sentença porque elevou o valor do ITCD no ato do 

julgamento e feriu a regras da lei e da Constituição Federal; e 
 
Caso seja preservada a autuação, que: 
 
Seja afastada a cobrança da multa implicada sobre o sujeito passivo 

solidário da lide; 
 
Seja excluída a correção monetária no cálculo da multa aplicada com 

fulcro no art. 89, inciso II do CTE; e 
 
Seja restabelecido o valor original do ITCD exigido no auto de 

infração. 
  
É o relatório. 
 

V O T O 
 
O requerido pelos recorrentes fica prejudicado neste momento 

porque o entendimento firmado com os componentes da Câmara Julgadora deste egrégio 
Conselho Administrativo Tributário é nulidade parcial do processo, a partir da decisão 
proferida pela Primeira Instância, visto a ocorrência de cerceamento ao direito de defesa, 
causada pela imperfeição das notificações do resultado agravante da revisão fiscal 
inserido neste volume.  

 
Informo, outrossim, que todos os questionamentos defensórios que 

compuseram a presença das partes neste processo administrativo tributário, poderão ser 
apreciados, caso o processo retorne a julgamento nas fases legais, embora é sabido o 
convencimento de voto, externado neste lançamento, após o acolhimento dos tópicos 
diligenciais. No caso de liquidação do crédito tributário, o trâmite legal dos autos será o 
arquivamento.  



 

 
Por despacho do Julgador de Primeira Instância, o processo passou 

pelo procedimento de revisão, os dados numéricos foram reavaliados e os resultados 
agravaram o exigido pela autoridade fazendária no auto de infração, conforme 
demonstram os documentos instrutórios do trabalho revisional, os quais estão assim 
redigidos às fls. 221. 

 
Esclareço que em razão das providências adotadas no atendimento 

do despacho diligencial, o valor tributável ou valor base de cálculo do lançamento em 
discussão que era de R$ 2.405.902,47 (dois milhões, quatrocentos e cinco mil, novecentos 
e dois reais e quarenta e sete centavos) passou para R$ 2.663.083,58 (dois milhões, 
seiscentos e sessenta e três mil, oitenta e três reais e cinquenta e oito centavos), os quais 
correspondem à multiplicação da quantidade de quotas recebidas em doação (745.920) 
pelo valor unitário da quota que passou de R$ 3.2226 para R$ 3.5702, conforme ajuste 
procedido no BALANÇO PATRIMONIAL AJUSTADO PARA FINS DE ITCD, encerrado no 
dia 31/12/2005.  

  
A análise dos autos me convenceu de que a notificação firmada com 

os representantes do sujeito passivo e inclusas neste feito, deve ser renovada com a 
comprovação de sua entrega direta aos polos passivo e solidário, os quais deverão apor 
as suas assinaturas e caso queiram quitar o crédito exigido com a aplicação dos 
benefícios do art. 171 da Lei nº 11.651/91, o momento é oportuno. 

 
Comporta, ainda, utilizar as fases contraditórias, Primeira Instância, 

Câmara Julgadora e Conselho Pleno do Conselho Administrativo Tributário e renovar as 
teses defensórias. 

 
Este convencimento, atendido ao comando, à legalidade e à 

simplicidade do processo administrativo tributário, facultado ao julgador da ação fiscal, 
beneficia à parte autuada e veda a alegação de existência de cerceamento ao direito de 
defesa, haja vista que os representantes dos sujeitos passivo e solidário substabeleceram 
o mantado procuratório a outrem para continuidade e cumprimento das fases processuais. 

 
Diante disso, vejo oportuno que os novos representantes legais da 

autuada, nos moldes estabelecidos nas intimações dos polos passivo e solidário, sejam 
notificados também. 

 
O artigo 171 do CTE estabelece a forma de pagamento de multa 

para os lançamentos de ofício e tem por redação: 
 
Art. 171. O valor da multa, exceto a de caráter moratório, será reduzido: 
 
I - quando o pagamento da importância devida for efetuado, a partir da data 
em que o sujeito passivo tiver sido notificado do lançamento, no prazo de: 
 
a) até 30 (trinta) dias, de 80% (oitenta por cento); 
b) 31 (trinta e um) a 60 (sessenta) dias, de 70% (setenta por cento); 
 
c) 61 (sessenta e um) dias até o dia anterior ao da inscrição em dívida 
ativa, de 60% (sessenta por cento); 
 
II - de 50% (cinqüenta por cento), se o pagamento da importância devida 
for efetuado até o prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de 
inscrição do crédito tributário em dívida ativa. 
 



 

Parágrafo único. O pagamento da multa com a utilização da redução 
prevista neste artigo implica confissão irretratável do débito e determina a 
extinção do crédito tributário correspondente. 

  
Com a exposição supra, decido arguir e acolher a preliminar de 

nulidade parcial do auto de infração, por cerceamento do direito de defesa, a partir da 
decisão singular de fls. 247 a 249, visto que houve o acréscimo do crédito tributário 
constante do documento de fls. 220 e 221, e não foi facultado ao sujeito passivo o direito 
de exercer o pagamento do valor adequado pelo revisor fiscal com o benefício de redução 
da multa, previsto no art. 171 do CTE.   

 
 

Sala das sessões plenárias, em 08 de março de 2016. 
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Matéria: Nulidade por cerceamento ao direito de defesa (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00431/16 
 
Relator: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Preliminar de nulidade por 
cerceamento ao direito de defesa. Falta de abordagem, no 
acórdão cameral, das questões suscitadas nos autos. Acolhida. 
Decisão por maioria. Havendo profunda falha no acórdão 
cameral, a decisão constante da certidão fica também afetada, 
tendo em vista a não abordagem específica, no acórdão, das 
questões ali decididas. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 08 
de março de 2016, decidiu,  por maioria de votos, acolher a preliminar de nulidade parcial 
do processo, arguida pelo sujeito passivo, por cerceamento do direito de defesa, a partir 
da decisão cameral, devendo retornar os autos à Câmara Julgadora para apreciação de 
toda a matéria. Foram vencedores os Conselheiros David Fernandes de Carvalho, João 
Divino de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Masayuki Missao, Victor 
Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José 
Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Paulo Diniz, Heli José da Silva, Alcedino Gomes Barbosa, 
Domingos Caruso Neto, José Luiz Rosa, Antônio Martins da Silva, Talita Pimenta Félix, 
Washington Luis Freire de Oliveira e José Pereira D'abadia. Vencido o Conselheiro Gilmar 
Rodrigues de Almeida, que votou rejeitando a nulidade parcial  por cerceamento do direito 
de defesa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta destes autos que o sujeito passivo “adquiriu de produtores 
rurais goianos, durante o período de 01/01/2003 a 31/12/2003, 2.869,30 metros cúbicos de 
carvão vegetal, no valor total de R$219.523,16, desacobertados de documentação fiscal, 
conforme prova o RELATÓRIO DE CONTROLE DO CONSUMO E UTILIZAÇÃO DE 
PRODUTOS E SUBPRODUTOS FLORESTAIS, de emissão do próprio destinatário da 
mercadoria, anexo a este, e demonstrado nos documentos também anexos. Em 
consequência, conforme estabelece o art. 45, parágrafo único, da Lei nº 11.651/91, na 
condição de contribuinte solidário, deve pagar o ICMS no valor de R$26.342,78 (vinte e 
seis mil, trezentos e quarenta e dois reais e setenta e oito centavos), juntamente com a 
penalidade e acréscimos legais”. 

 
Tidos por infringidos o art. 66 da Lei nº 11.651/91 c/c o art. 145 do 

Decreto nº 4.852/97. Proposta a penalidade do art. 71, VII, “l”, § 9º, I, do CTE c/ redação 
da Lei nº 13.446/99. 

 
Para instrução processual, juntou-se ao feito o “Demonstrativo da 

Diferença Mensal Apurada Entre a Quantidade Destacada nas Notas Fiscais de Produtor e 
a Registrada nas Notas Fiscais de Entrada” (fls. 04); a planilha “Quantidades Informadas 
nas Notas Fiscais de Produtor” (fls. 05/10); cópia do Ofício da Agência Ambiental de Goiás 
encaminhando os Relatórios de Controle e Utilização de Produtos e Subprodutos 
Florestais emitidos pelas empresas siderúrgicas consumidoras de carvão vegetal para a 
Secretaria da Fazenda (fls. 11); cópia do “Relatório de Controle e Utilização de Produtos e 
Subprodutos Florestais” emitido pela empresa autuada (fls. 12/36). 



 

 
Intimado regularmente, o sujeito passivo autuado apresenta 

impugnação em primeira instância (fls. 40/51) em que faz as seguintes alegações: 
 
a) quanto à sujeição passiva, aduz que não é o caso de ocorrência 

de solidariedade com fundamento no art. 45, parágrafo único do CTE, porquanto não tem 
interesse comum com os produtores rurais, tendo celebrado contrato de compra e venda, 
no qual se encontram em polos opostos; acrescenta, ainda, que não é o caso de 
solidariedade tipificada no art. 45, parágrafo único, do CTE, visto que não houve operação 
de circulação de mercadoria sem documentação fiscal, conforme prevê o dispositivo, 
sendo todas as operações acobertadas por documentação fiscal emitida pelo produtor 
goiano, além do que, cumprimento a legislação tributária mineira, a impugnante emitiu 
nota fiscal de entrada;  

 
b) assevera que o ICMS da diferença entre a quantidade de 

carvão vegetal paga na origem e o registrado pela destinatária deve ser pago pelo 
contribuinte goiano, e não pelo adquirente da mercadoria; assim, pede a realização de 
DILIGÊNCIA, pelo fisco, para apurar a existência de eventuais pagamentos 
complementares feitos pelo contribuinte, o produtor rural estabelecido em Goiás; 

 
c) que em 2003 não havia solidariedade quanto ao pagamento da 

penalidade pecuniária, de modo que, se reconhecida a solidariedade, esta deve ser 
limitada apenas ao pagamento do imposto, conforme “caput” do art. 45 do CTE; 

 
d) por fim, se admitida a solidariedade quanto à penalidade 

pecuniária, deve-se afastar a penalidade sugerida pelo autor do procedimento fiscal (art. 
71, VII, “l”, § 9º, I, do CTE), porque o sujeito passivo autuado não deixou de emitir 
documentos fiscais exigidos pela legislação goiana, que impunha essa obrigação ao 
contribuinte goiano, produtor rural. 

 
Pediu para que seja julgado improcedente o lançamento, 

reconhecendo a ausência de solidariedade, ou excluindo esta quanto à penalidade 
pecuniária, requerendo, ainda, seja apurada a existência de pagamentos complementares, 
eventualmente realizados pelos produtores rurais goianos. 

 
Em sentença de fls. 67/69, o julgador singular manteve a impugnante 

no polo passivo, e julgou procedente o auto de infração, asseverando, ainda que a 
fiscalização implicitamente considerou os recolhimentos já efetuados com as notas 
emitidas pelos produtores goianos. 

 
O sujeito passivo interpôs recurso voluntário da decisão singular para 

a Câmara Julgadora, arguindo o seguinte: 
 
a’) que a sentença omitiu-se quanto ao requerimento formulado pela 

impugnante, a fim de que fossem realizadas DILIGÊNCIAS para se apurar o eventual 
pagamento, pelos produtores rurais, das diferenças apontadas, insistindo na requisição de 
documentos, nos termos da impugnação; 

 
b’)  que há precedentes do CAT-GO reconhecendo a ilegitimidade 

passiva de empresas situadas em Minas Gerais, relativamente às operações praticadas 
pro contribuinte goianos; 

 



 

c’) assevera, ainda, que há impossibilidade de o Estado de Goiás 
exercer sua capacidade tributária ativa além de suas fronteiras; 

 
d’) alega, novamente, a falta de interesse comum entre vendedor e 

comprador de carvão vegetal; que as mercadorias estavam acobertadas por documentos 
fiscais; que a solidariedade não se aplica às penalidades (entendimento do caput do art. 
45 do CTE). 

 
Pediu que fosse reconhecido o cerceamento do direito de defesa, a 

reforma da sentença para desfazer o lançamento tributário, não se reconhecendo a 
solidariedade, ou sua limitação apenas ao valor do imposto e acréscimos moratórios, 
excluindo-se a responsabilidade em relação às penalidades. 

 
A decisão da 1ª CJULT:  
 
- rejeitou a nulidade por erro na identificação do sujeito passivo; 
 
- rejeitou a nulidade por cerceamento do direito de defesa; 
 
- no mérito, julgou procedente o auto de infração, confirmando a 

decisão singular. 
 
O sujeito passivo recorre ao Conselho Pleno alegando: 
 
a”) que o voto vencedor não apreciou as questões suscitadas pela 

recorrente, sendo nulo por falta de fundamentação pertinente; 
 
b”) ilegitimidade ativa do Estado de Goiás, pois o local da operação é 

o do Estado de Minas Gerais; 
 
c”) falta de ocorrência de solidariedade, pois não existe interesse em 

comum entre comprador e vendedor de carvão vegetal; falta de solidariedade em relação 
às penalidades (entendimento do caput do art. 45 do CTE). 

 
Pede a anulação do v. acórdão por falta de fundamentação; ou, 

desfazer o lançamento tributário por ilegitimidade ativa do Estado de Goiás; ou por 
ausência de solidariedade, ou ainda, exclusão da penalidade por falta de solidariedade em 
relação a esta. 

 
 
  V   O   T   O 
 
 
Nestes autos, exige-se do sujeito passivo pagamento de ICMS, multa 

formal, mais acréscimos legais, decorrentes de constatação de recebimento pelo autuado 
de quantidade de carvão vegetal excedente em relação à nota fiscal de produtor emitida 
em repartição fazendária por produtores rurais goianos (mercadoria desacobertada de 
documentação fiscal em relação ao excedente).   

 
Nessa fase de julgamento (Conselho Pleno) o sujeito passivo alega 

nulidade do voto vencedor que não apreciou as questões suscitadas pela recorrente. 
 



 

Compulsando os autos, em especial o acórdão cameral, nota-se que 
o mesmo destoa das questões principais abordadas neste processo, tratando, 
extensivamente, de questões de “decadência” e “termo de acordo de regime especial”, 
que não foram objeto de questionamento nos autos. Nota-se que houve falha profunda na 
confecção do acórdão, inclusive quando no relatório fala-se de quantidades de carvão 
vegetal e valores de mercadorias e imposto que não tem relação com o presente auto de 
infração. 

 
Analisando a certidão de julgamento, apesar de aparente adequação 

às questões suscitadas pela parte no recurso cameral, entendo que, considerando-se as 
falhas no acórdão, até o julgamento ficou prejudicado, tendo em vista que o acórdão não 
trata especificamente das decisões que foram tomadas na certidão, o que compromete o 
julgamento em si. 

 
Dessa forma, entendo que a melhor decisão a ser adotada neste 

julgamento pelo Conselho Pleno, seja a de submeter a nova apreciação pela instância 
cameral de todas as questões ventiladas pela defesa em seu recurso voluntário, 
afastando, assim, possíveis erros outrora cometidos. 

 
Nesse sentido, contando com a maioria de votos de meus pares, 

acolho a preliminar de nulidade parcial do processo, por cerceamento do direito de defesa, 
a partir da decisão cameral, devendo retornar os autos à Câmara Julgadora para 
apreciação de toda a matéria.  

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 31 de março de 2016. 
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Matéria: Nulidade por cerceamento ao direito de defesa (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00474/16 
 
Relator: Conselheiro Mário de Oliveira Andrade 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de cerceamento ao direito de 
defesa. Nulidade da decisão cameral. Falta de apreciação de 
preliminares arguidas pela defesa do polo passivo. Acolhida.  
  
1. Nos termos do inciso III do artigo 20 da Lei 16.469/09, deve ser 
declarado nulo o ato praticado com cerceamento ao direito de 
defesa; 
 
 2. Impõe-se a nulidade parcial do processo, por cerceamento ao 
direito de defesa, a partir da decisão cameral que deixou de 
apreciar preliminares de nulidade arguidas pelo sujeito passivo. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 18 
de fevereiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a preliminar de nulidade 
parcial do processo, arguida pelo Relator, por cerceamento do direito de defesa, a partir 
da decisão cameral de fls. 193, devendo retornar os autos à Câmara Julgadora para 
apreciação de toda a matéria. Participaram do julgamento os Conselheiros Mário de 
Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos 
Mariano, Renato Moraes Lima, Alcedino Gomes Barbosa, Domingos Caruso Neto, Paulo 
Diniz, Antônio Martins da Silva, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, 
Cláudio Henrique de Oliveira, David Fernandes de Carvalho, João Divino de Brito, Nislene 
Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, 
Victor Augusto de Faria Morato e Edson Abrão da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Nos termos do Artigo 19, § 2º do Decreto 6.930/09 que aprova o 
Regimento Interno do Conselho Administrativo Tributário, transcrevo abaixo o relatório, 
elaborado pelo Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano, autor do voto vencedor 
do Acórdão n.º 353/2015 da Primeira Câmara Julgadora, constante às folhas 194 a 198 
dos autos: 

 
Consta no auto de infração que o sujeito passivo, em epígrafe, omitiu o pagamento 
do ICMS, na importância de R$ 1.983.358,46 (um milhão, novecentos e oitenta e 
três mil, trezentos e cinquenta e oito reais e quarenta e seis centavos) referente 
aos meses de janeiro/13, fevereiro/13, maio/13 e junho/13, em razão da 
escrituração indevida de ,valores, a título de crédito outorgado, relacionados às 
saídas interestaduais destinadas à comercialização ou industrialização, pois estava 
inadimplente com o ICMS relativo à  obrigação tributária cujo pagamento deveria 
ter ocorrido no mês correspondente à referida escrituração. Dessa forma estava 
impedido de usufruir o benefício fiscal. Em consequência, deverá pagar o imposto 
omitido, juntamente com a penalidade e acréscimos legais, conforme 
demonstrativo e documentos anexos.   
  
A autoridade lançadora indicou como infringidas as disposições dos artigos 64, lei 
11.651/91, c/c artigo 1°, parágrafo 1°, anexo IX e artigo 86, Decreto 4852/97. 
Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, IV, "a" da Lei 11.651/91 
c/ redação da Lei 17.917/2012.  



 

  
O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: anexo estruturado - 
detalhamento do crédito tributário (fl. 03), crédito outorgado indevido (fl. 04), 
registro fiscal de apuração do ICMS (fls. 05/12), comparativo EFD X SARE (fls. 
13/14).  
  
O sujeito passivo foi intimado para pagar a quantia exigida ou apresentar 
impugnação em Primeira Instância, conforme documentos de fls.15/16.   
  
Devidamente intimado o sujeito passivo comparece ao feito (fls. 19/34), arguindo, 
preliminarmente, a nulidade do processo, por cerceamento ao direito de defesa e 
insegurança na determinação da infração. No mérito alega que o imposto a ser 
recolhido nos meses apontados no auto de infração, em acordo com a Fazenda 
Estadual foi parcelado e pago corretamente, antes da lavratura do auto de infração 
ou início de qualquer procedimento administrativo; que os créditos do auto de 
infração, se devidos, deveriam glosar as parcelas mensais pagas originárias do 
Termo de Acordo e parcelamento firmado entre contribuinte e Tesouro Estadual; 
reclama do aspecto confiscatório do auto. Faz citações doutrinárias e 
jurisprudenciais para defender suas alegações, instrui a defesa com os docs. de fls. 
34/167. Ao final pugna pelo acatamento das preliminares de nulidade, pela 
realização de diligências, que seja julgado insubsistente o auto de infração, 
ocorrendo o contrário, na existência de algum débito sejam utilizados os índices 
legais e constitucionais para cobrança.    
  
Juntamente com as razões de impugnação foram trazidos aos autos cópias da: 
procuração (fl. 35), dos documentos do representante legal (fl.36), da alteração 
contratual (fls.37/42), termo de acordo de parcelamento de débito (fls. 43/45), 
detalhamento do crédito tributário (fls. 46/47), parcelamento (fls.48/50), cópia do 
auto de infração (fl. 51), nota fiscal (fls. 52/54), termo acordo de parcelamento de 
debito (fls. 55/58), cópias da: intimação (fl. 59), do auto de infração (fl.60), 
detalhamento do crédito tributário (fl. 61), anexo estruturado (fl. 62), DARE (fls. 
63/166).   
  
O julgador singular prolata a Sentença nº1182/2014- JULP, fls. 168/171, onde 
rejeita as preliminares arguidas e no mérito decidiu pela procedência do 
lançamento.  
 
O Sujeito Passivo foi intimado (fls. 172), para pagar a quantia exigida em virtude de 
ter sido condenado ou apresentar Recurso Voluntário. 
 
 
Em grau de recurso voluntário o sujeito passivo (fls. 175/182), alegando que não 
existe nos autos qualquer indicativo de ter ocorrido um efetivo e regular ato de 
ofício cientificando o ora recorrente do início do procedimento fiscal.  Acrescenta 
que é nulo o auto de infração que ora se hostiliza, em face da sua manifesta 
impropriedade, especialmente por inexistência de justa causa para a sua lavratura 
contra a ora recorrente, por inocorrência de qualquer ilicitude, que seu direito de 
defesa foi cerceado. Alegou que a apuração de aproveitamento de créditos, não 
prova sua circularidade, em caso de substituição tributária, nem se demonstrou 
existir estouro de caixa, passivo fictício ou depósitos bancários sem origem, todos 
ligados a uma eventual circulação de mercadorias, sem o pagamento do ICMS. Ao 
final, requer que sejam acatadas as preliminares; que o processo seja diligenciado, 
para ser produzidas provas contábil-fiscais, a fim de positivar a ocorrência da 
devida aplicação da redução da base de cálculo; que seja deferida prova pericial a 
ser produzida por técnico indicado por esse Egrégio; que seja julgado insubsistente 
o auto de infração, pela inexistência de causas legais e legítimas. 
 
Complementando o relatório, observa-se que houve o julgamento 

cameral, no qual foi rejeitada, por maioria de votos, a proposta de diligência formulada 
pelo Conselheiro David Fernandes de Carvalho, deixou-se de pronunciar, nos termos do 
artigo 18, §1º do Regimento Interno do CAT, sobre as preliminares de cerceamento ao 
direito de defesa e de insegurança na determinação da infração, arguidas pelo sujeito 
passivo, diante da possibilidade de se julgar o mérito em favor do sujeito passivo, e, 



 

quanto ao mérito decidiu, por maioria de votos, julgar improcedente o auto de infração. 
Sendo vencedores os Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano e Elias Alves dos 
Santos, vencido o Conselheiro David Fernandes de Carvalho que proferiu o seu voto pela 
procedência do auto de infração. 

 
Notificada do Acórdão de número 353/2015, a Gerência de 

Representação Fazendária recorreu da decisão cameral, aduzindo que houve os 
pagamentos em atraso do ICMS regularmente registrados e apurados nas EFD’s (Janeiro, 
Fevereiro, Maio e Junho de 2013, por consequencia, o sujeito passivo perdeu o direito de 
utilizar o benefício fiscal naqueles meses e requer a reforma da decisão cameral para 
julgar procedente o auto de infração. 

 
Regularmente notificada para contraditar o recurso da Fazenda 

Pública, a empresa autuada se manifestou requerendo a confirmação da decisão cameral 
que julgou improcedente o auto de infração e reiterou a argumentação de que recolheu o 
ICMS devido antes de ser notificada do lançamento em apreciação. 

    
Após um breve relatório, decido. 
 
 
                                VOTO 
 
 
Ao analisar a decisão cameral notei uma falha que resultou na 

nulidade daquele ato processual, fato que me levou a arguir a nulidade parcial dos autos, 
pois questões requeridas pela defesa do sujeito passivo não foram apreciadas durante a 
sessão de julgamento. Faço referência às preliminares de nulidade da peça basilar, por 
cerceamento ao direito de defesa e insegurança na determinação da infração, as quais 
não foram apreciadas com fundamento no que dispõe o artigo 18, § 1º do Regimento 
Interno do CAT, o qual dispõe o seguinte: 

 

Art. 18. O Julgador de Primeira Instância, a Câmara Julgadora ou o Conselho 
Pleno, em seu julgamento, devem decidir obedecendo à seguinte ordem de 
apreciação: 

§ 1º Quando puder decidir sobre o mérito a favor da parte a quem aproveitaria o 
acatamento da preliminar, o órgão julgador não deve pronunciá-la. (Redação dada 
pelo Decreto nº 7.790 - vigência:27.12.12) Redação Anterior 

  
Assim, o critério de não apreciar as preliminares foi adotado durante 

o julgamento cameral sem, contudo, observar o que prescreve o § 2º do mesmo 
dispositivo que prescreve que deve ser unânime a decisão sobre o mérito. 

 
§ 2º Para efeito do § 1º, sendo o julgamento cameral, a decisão sobre o 
mérito, sem pronúncia de preliminar, dar-se-á por unanimidade de 
votos. (Redação dada pelo Decreto nº 7.790 - vigência:27.12.12) Redação 

Anterior      

 
Entretanto, a decisão absolutória foi pronunciada por maioria de 

votos, sendo que o autor do voto vencido manifestou pela procedência do auto de 
infração. Desse modo, fica caracterizado que, nos termos da lei processual, as 
preliminares deveriam ter sido apreciadas por aquele órgão julgador. 

 
Desta forma, ao não apreciar as preliminares, entendo que ficou 

cerceado o direito de defesa da empresa autuada, pois a apreciação de todas as questões 

D_07790.doc#A18P1
../../REDACOES_ANTERIORES/CAT/DECRETOS/D_06930_R.doc#A18P1
D_07790.doc#A18P2
../../REDACOES_ANTERIORES/CAT/DECRETOS/D_06930_R.doc#A18P2
../../REDACOES_ANTERIORES/CAT/DECRETOS/D_06930_R.doc#A18P2


 

suscitadas pela defesa constitui um dos pilares do princípio da ampla defesa e do 
contraditório. Fato que impõe a nulidade do julgamento cameral, nos termos artigo 20, 
inciso III da Lei 16.469/09 que regulamenta o Processo Administrativo Tributário, in verbis: 

 

                             Art. 20. São nulos os atos praticados: 

                                [...] 

                                III - com cerceamento do direito de defesa; 

 
Com essas considerações, declaro a nulidade da decisão cameral, 

contida às folhas 193 a 198 dos autos, por cerceamento ao direito de defesa, devendo os 
autos retornarem à Câmara Julgadora para que seja realizado um novo julgamento sobre 
toda a matéria alegada pela defesa no recurso voluntário. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 12 de abril de 2016. 
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Matéria: Nulidade por cerceamento ao direito de defesa (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00524/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: Processual. Nulidade parcial do processo. 
Cerceamento do direito de defesa. Acolhida. Retorno dos autos 
à Primeira Instância para apreciação de toda matéria. 
 
É nula a decisão em que ocorreu a falta da manifestação do 
julgador singular sobre os itens questionados pelo sujeito 
passivo, ficando caracterizado o cerceamento ao direito de 
defesa, conforme previsto no art. 20, inciso III, da Lei nº 
16.469/09. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 22 de fevereiro de 2016, decidiu, por maioria de votos, acolher a 
preliminar de nulidade parcial do processo, por cerceamento do direito de defesa, em 
virtude de falta de fundamentação da sentença singular, quanto ao mérito, arguida pelo 
Representante legal da empresa em sua sustentação oral, devendo os autos retornarem 
ao Julgador Singular para apreciação de toda a matéria.  Foram vencedores os 
Conselheiros Paulo Diniz, Carlos Andrade Silveira e Masayuki Missao. Vencidos os 
Conselheiros Mário de Oliveira Andrade e Victor Augusto de Faria Morato, que votaram 
contra o acolhimento da nulidade parcial do processo. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo em epígrafe 
aproveitou indevidamente, nos meses relacionados no anexo estruturado, imposto lançado 
a título de crédito na Escrituração Fiscal Digital destacados nas notas fiscais de entrada 
relacionadas no anexo da notificação nº 2454/2013 – AUDGNA-PRO-NOTFIS, sem 
corresponderem à realização de efetiva operação, conforme demonstrado no Relatório 
descritivo de fiscalização em anexo. Em consequência, deverá pagar o ICMS na 
importância de R$ 71.019,87, juntamente com os acréscimos legais. 

 
Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 58, 

§3º, inciso I e 65 da Lei nº 11.651/91, combinado com o artigo 57, inciso V, do Decreto nº 
4.852/97, tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso IV, alínea “a”, da 
Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 17.917/2012. 

 
Foi identificado como sujeito passivo solidário VALDEI DE OLIVEIRA 

CAETANO, na condição de sócio administrador, nos termos do artigo 45, inciso XII, da Lei 
nº 11.651/91. 

 
O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 03/275. 
 
O sujeito passivo e o solidário foram intimados em Primeira Instância, 

conforme documentos de fls. 276/279. 
 
Tempestivamente, os sujeitos passivos ingressam com Impugnação 

às fls. 289/295 arguindo, em sede de preliminar, nulidade do auto de infração por 



 

insegurança na determinação da infração, sob a alegação de que os produtos foram 
adquiridos pois as notas fiscais foram escrituradas no livro fiscal próprio e também foram 
apresentados os títulos de crédito correspondentes às aquisições. Asseveram, ainda, que 
quem está em débito com o fisco é a empresa Pontual Indústria Distribuição e Logística 
Ltda, não cabendo razão para a presente autuação. O sócio Valdeir Oliveira Caetano 
requer a sua exclusão do polo passivo da lide, haja vista a não ocorrência de qualquer das 
hipóteses previstas no artigo 135, inciso III, do CTN.  

 
Juntamente com a peça impugnatória foram colacionados aos autos 

documentos de fls. 296/355. 
 
Sobreveio a sentença singular de fls. 357/358, pelo qual o julgador 

decidiu pela procedência do auto de infração. Fundamenta sua decisão aduzindo que não 
se verifica nos autos a ocorrência de quaisquer das hipóteses de nulidades previstas no 
artigo 20 da Lei n.º 16.469/09. Destaca, ainda, que os autos encontram-se instruídos e que 
restou comprovada através do processo administrativo próprio que a empresa Pontual 
Indústria Distribuição e Logística Ltda não vendeu produtos, sendo que esta aproveitou 
créditos de ICMS sem lastro fático. Ademais, não se comprovou o pagamento de nada, o 
que caracteriza infração à legislação tributária estadual. 

 
Devidamente intimados da decisão singular (fls. 360/361), os sujeitos 

passivos reiteram os argumentos expendidos anteriormente.  
 
É o Relatório. 
 
 

VOTO 
 
Deixo de apreciar o mérito da questão tratada nestes autos, por 

considerar que o feito em apreço encontra-se inquinado de vício que implica a nulidade 
parcial do processo, pelo que exponho:  

 
O sujeito passivo, ao se defender da acusação fiscal, formulou, em 

preliminar, arguição de nulidade da peça básica, relacionando a hipótese de insegurança 
na determinação da infração. No mérito, teceu comentários acerca dos fatos narrados na 
exordial, afirmando, em síntese, que as operações realizadas pela empresa estão em 
conformidade com o que determina a legislação tributária estadual, e ao final, requereu a 
improcedência da autuação.  

 
O patrono do ora Recorrente, em sustentação oral, afirmou que o 

julgador não apreciou o mérito da controvérsia julgada em primeira instância, limitando-se 
a enfrentar as razões de nulidade do auto de infração por insegurança na determinação da 
infração, motivo pelo qual, solicitou o cancelamento da referida decisão e novo julgamento 
da causa do lançamento tributário, desta feita com a avaliação de toda a matéria. 

 
De fato, o julgador singular, na Sentença n° 3057/2015 - JULP (fls. 

357/359), não apreciou todos os argumentos apresentados pela defesa. E, esse 
procedimento administrativo, prejudicou sobremaneira o contribuinte, por cercear-lhe o 
direito de defesa, que tornou inválida a respectiva sentença, como também sem efeitos 
todos os atos processuais subsequentes, que dela dependam, conforme ensinamento do 
artigo 281 do Código de Processo Civil. 

 



 

Diante de tal premissa restou configurado a preliminar de nulidade 
parcial do auto de infração, a partir da sentença singular, por cerceamento ao direito de 
defesa, por sintonizar com o estabelecido no inciso III do artigo 20 da Lei n° 16.469/09. 

 
Ante o exposto e para finalizar o discurso deste voto, o faço para 

acolher a preliminar de nulidade parcial do processo, por cerceamento do direito de 
defesa, em virtude da falta de fundamentação da sentença singular, quanto ao mérito, 
arguida pelo Representante legal da empresa em sua sustentação oral, devendo os autos 
retornarem ao julgador singular para apreciação de toda a matéria. 

 
 
 

Sala das sessões, em 25 de abril de 2016. 
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Matéria: Nulidade por cerceamento ao direito de defesa (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00609/16 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade parcial do 
processo, por cerceamento ao direito de defesa, arguida pelo 
Conselheiro Relator. Falta de apreciação da preliminar de 
nulidade da peça básica, arguida pela autuada, na primeira fase 
de defesa. Devolve o processo à Primeira Instância. Anula o 
feito a partir da decisão singular. 
 
A falta de apreciação de questão preliminar no julgamento 
proferido pela Primeira Instância do Conselho Administrativo 
Tributário impõe a declaração da nulidade parcial do processo e 
implica a devolução do feito àquela fase, por ser a instância 
competente para renovar o ato anulado. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de dezembro de 2015, decidiu, por maioria de votos, acatar a 
preliminar de nulidade parcial do processo, a partir da decisão singular, por cerceamento 
do direito de defesa, em face da não apreciação de nulidade arguida pelo sujeito passivo, 
devendo os autos retornarem a Primeira Instância para apreciação de toda matéria. Foram 
vencedores os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, Edson Abrão da Silva e José 
Pereira D'abadia. Vencidos os Conselheiros Washington Luis Freire de Oliveira e Nislene 
Alves Borges que votaram contrários à nulidade. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O registro do auto de infração acusa o sujeito passivo de omissão no 
registro de saída de mercadorias tributadas no valor de R$ 6.917.616,91 (seis milhões, 
novecentos e dezessete mil, seiscentos e dezesseis reais e noventa e um centavos), no 
período de janeiro a dezembro de 2008 referente ao suprimento indevido nas contas 
representativas do disponível, conforme Auditoria das Disponibilidades e documentos 
anexos. Em consequência, o autuado deve recolher o ICMS, junto com a penalidades e os 
acréscimos legais. 

 
A autoridade lançadora indica a infração de acordo com os arts. 25, § 

1º, inciso III e 64 do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91), combinado com 
o art. 141 do Decreto nº 4.852/97. A proposição da penalidade atende à prescrição do art. 
71, inciso VII, alínea "I" (L), agravada com a aplicação do § 9°, inciso I do CTE. 

 
O auto de infração está instruído com os documentos: Anexo 

Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário, fl. 02; Anexo Estruturado – Descritivo 
Complementar da Ocorrência, fl. 03; Proporção de Mercadorias Tributárias – 
Demonstrativo Auxiliar, fl. 04; Planilha 01, fl. 05; Auditoria das Disponibilidades, fls. 06 a 
47; Extrato Simples Nacional, fls. 48 a 96; Notas Fiscais, fls. 97 a 112; Balancete Analítico, 
fls. 113 a 137; Balanço Patrimonial – Exercício de 2008, fls. 138 e 139; Demonstração do 
Resultado do Exercício, fl. 140; Termo de Abertura, fl. 141; Razão – n°4, fls. 142 a 154; 
Termo de Encerramento, fl. 155; Declaração de Habitação Profissional, fl. 156; Termo de 
Abertura, fl. 157; Diário n°4, fls. 158 a 218; Balanço Patrimonial – Exercício de 2008, fls. 



 

219 e 220; Demonstração do Resultado do Exercício, fls. 221; Plano de Contas – 
Analítico, fls. 222 a 226; Termo de Encerramento, fl. 227; Extrato da Conta, fls. 228 a 249; 
Extrato por Período, fls. 250 a 258; e Autoatendimento – Extrato da Conta Corrente BB, 
fls. 259 a 294. 

 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em Primeira Instância, conforme documentos de fls. 295 a 307. 
 
Os Termos de Revelia e de Perempção, fls. 308 e 315, assinalam a 

ausência do sujeito passivo nas fases do contraditório processual, fato motivador da 
inscrição do crédito em Dívida Ativa do Estado, fl. 316. 

  
O sujeito passivo dirige defesa ao Conselho Administrativo Tributário, 

cujas razões expõe, fls. 319 a 323, que as intimações foram enviadas para um só 
endereço, conforme provam os documentos notificatórios acostados nos autos. O 
procedimento do setor de preparo e formalização do processo remete-o à Dívida Ativa do 
Estado, que, ao ser notificado em 10 de julho de 2014, pelo SERASA, foi que um dos 
sócios da empresa tomou conhecimento do lançamento fiscal. 

 
Formuladas estes esclarecimentos, um dos sócios da pessoa jurídica 

requer o aceite da defesa porque os autos apresentam com falhas que comprometem o 
lançamento, por ocorrência de cerceamento ao direito de defesa, o qual enumera. 

 
A empresa, que se encontra baixada, as notificações, expedidas pela 

Secretaria da Fazenda, foram enviadas para o antigo endereço do estabelecimento, assim 
como as notificações dos sócios da pessoa jurídica foram enviadas para o mesmo 
endereço e aos seus cuidados. A situação de baixa da atividade comercial da empresa 
resulta intimações dos sócios nos seus endereços ou no endereço atual do 
estabelecimento comercial, como foi realizado pelo Serasa. Afirma que não entende e não 
pode ser admitido o fato de a correspondência do Serasa ter atingido o seu objetivo de 
intimar os sócios da empresa e a SEFAZ, que tem o controle cadastral do contribuinte, 
não efetivou as intimações como deveria fazê-lo, procedimento este que inviabilizou o 
exercício do direito de defesa. Assevera que as provas que deveriam ter sido juntadas na 
época da Impugnação em Primeira instância, estão sendo juntadas agora e o presente 
recurso deverá ser recebido e admitido, sob pena de flagrante cerceamento ao direto de 
defesa da recorrente. Afirma que a presente autuação não deve prosperar pois existem 
falhas no levantamento juntado aos autos que fragiliza a autuação. Acresce ainda que 
diversas notas que foram registradas não foram consideradas pela autoridade fiscal. Alega 
que existem motivos para o acolhimento da preliminar de nulidade da peça básica, por 
insegurança na determinação da infração, ou a improcedência do feito, e, no entendo, o 
autuado não teve a oportunidade de se defender e apresentar suas razões contraditórias, 
visto a existência de falhas nas intimações da empresa e de seus sócios.  

 
Ao final, requer que seja admitido e recebido deste recurso 

fundamentado no Art. 43, II da Lei nº 16.469/2009, para que, de imediato seja suspensa a 
inscrição na Dívida Ativa no Serasa; que seja acolhida a preliminar de nulidade do 
lançamento, por insegurança na determinação da infração ou a improcedência do auto de 
infração.  

 
A instrução da defesa se fez com os documentos: Procuração, fl. 

324; Documentos da OAB, fls. 325; Quarta Alteração e Consolidação Contratual, fls. 326 a 
329; Comprovante de Homologação de Baixa – Pessoa Jurídica, fl. 330; Espelho 
Cadastral, fl. 331; Anexos I, II, III, IV, V, e VI, fls. 332 a 338; Recibo de entrega do arquivo 



 

Magnético, fl. 339; Anexo II, fls. 340 e 341; Termo de Autenticação de Livro Fiscal, fl. 342; 
Livro de Registro de Entradas, fl. 343; Termo de Encerramento, fl. 344; Nota Fiscal, fls. 
345 a 350; Consulta Resumida do Contribuinte – Pessoa Jurídica, fls. 352 e 353; e 
Consulta do Auto, fl. 354. 

 
No Despacho n°1874/2015 – PRES, fls. 355 e 356, o Presidente do 

Conselho Administrativo Tributário, após estudo do processo, assim expôs: 
 
“Pela análise dos autos constata-se que o pedido se encontra 

fundamentado em prova inequívoca de erro que tenha importado em ineficiência de 
intimação feita ao sujeito passivo para pagar ou apresentar impugnação em primeira 
instância, uma vez que estando a empresa com inscrição cadastral baixada (fls. 352), a 
intimação foi encaminhada para o endereço dos sócios, porém com a informação do 
endereço da empresa (fls. 295, 298, 301 e 304), divergente do endereço dos sócios 
informado na Quarta Alteração Contratual (fls. 326 a 329) que já constava do cadastro à 
época da intimação. Observa-se que a última solicitação de alteração se deu em 
02/12/2010 com o pedido de baixa (fls. 352 a 353). Por tal razão, foram devolvidas com a 
informação “ausente” (fls. 297, 300, 303 e 306), vindo a ser expedido o edital de intimação 
(fls. 307). 

 
Outrossim, a título de esclarecimento, ressalte-se que o sujeito 

passivo foi intimado da presente autuação em 7 de fevereiro de 2014 por meio do edital de 
fls. 310, uma vez que as intimações em segunda instância foram corretamente 
endereçadas aos sócios, porém foram devolvidas com a informação “ausente” (fls. 311 a 
314).” 

 
Na sequência do seu despacho e com o suporte do art. 43, inciso II, 

alínea “b” da Lei nº 16.469/2009, ele admite o pedido de revisão extraordinária e determina 
a remessa dos autos ao SEAPRE da Secretaria Geral (SEGE), para distribuição e 
julgamento do processo por um dos Julgadores de Primeira Instância, visto a impugnação 
de fls. 319 a 323. 

 
 
A Gerência de Recuperação de Crédito, Despacho de n°6377/2014 – 

GERC, fl. 361, cancela o ato de inscrição do crédito tributário em Dívida Ativa e deixa de 
oficiar a Procuradoria Geral do Estado acerca do cancelamento, uma vez que o crédito 
tributário não se encontra ajuizado.  

 
No Despacho de n°1887/2014 – JULP, fl. 362, o julgador de Primeira 

Instância devolve o processo à Delegacia Regional de Fiscalização para o autor do 
procedimento fiscal se manifestar sobre as alegações impugnatórias, no sentido de que 
notas fiscais não foram consideradas pela autoridade fiscal, além do que no mês de 
dezembro do período fiscalizado, havia notas fiscais cujas compras foram feitas a prazo, 
ou seja, os desembolsos só seriam feitos nos anos subsequente. Encaminha os autos 
para a Delegacia Regional de Fiscalização de Luziânia, para que seu titular, designe 
Auditor-Fiscal, preferencialmente o autor do procedimento original para manifestar-se 
acerca das alegações da impugnante e, se achar conveniente, revise a auditoria.  

 
No Despacho de n°576/2015 – DRF LUZIÂNIA, fls. 364 e 365, o 

revisor verificou a necessidade de uma revisão na Auditoria das Disponibilidades que 
embasa o presente processo. As Notas Fiscais de n° 416787, 327222 e 327223 referentes 
ao mês de janeiro de 2008, foi devidamente registradas “no Livro de Registro de Entradas 
da empresa no respectivo ano, portanto foram suprimidas desta Auditoria.”  



 

 
Quanto às Notas Fiscais de compras referentes ao período de 2007 

com fornecedores em aberto conforme a Planilha de Fornecedores Ano 2007 e 
respectivas Duplicatas (anexas) apresentadas pelo Sujeito Passivo, foram constatados 
diversos pagamentos efetuados em 2008 que não se encontram registrados no Livro 
Razão N°4 e que não foram computados anteriormente, portanto, estes foram inclusos 
como desembolsos não contabilizados conforme planilha consolidada de fornecedores 
2007. Já a planilha de fornecedores ano 2008, também apresentada pelo Sujeito Passivo, 
não tem qualquer influência na Auditoria das Disponibilidades uma vez que esta, conforme 
as observações/notas explicativas do formulário/conclusão, relata que "as planilhas 
auxiliares, de desembolso não contabilizados e suprimentos indevidos informam, 
respectivamente, os débitos e créditos registrados nos extratos bancários apresentados 
pelo contribuinte e não contabilizados nos livros Razão e Diário."  

 
Foi detectado um erro de somatório no item 8 (Desembolsos não 

Contabilizados) do formulário de reconstituição da auditoria das disponibilidades referente 
ao mês de janeiro de 2008 no valor de R$ 172,00 que foi suprimido.  

 
Ao aplicar as devidas supressões e inclusões relatadas, o revisor 

elabora uma Planilha de Cálculo da Diferença de ICMS a Pagar que gerou os formulários 
de reconstituição e análise/conclusão de uma Auditoria das Disponibilidades Corrigida 
culminando com os valores atualizados a serem pagos pelo Sujeito Passivo conforme o 
Anexo Estruturado – Detalhamento de Crédito Tributário Revisado anexo. 

 
Anexa aos autos: AR, fls. 366 e 367; Notificação Fiscal, fl. 369; 

Planilha de Fornecedores ano 2007, fl. 371; Notas Fiscais, fls. 372 a 396; Recibo do 
Sacado, fls. 397 a 428; Planilha de Fornecedores ano de 2008, fl. 429; Planilha 
Consolidada de Fornecedores 2007, fl. 430; Extrato do Simples Nacional, fls. 431 a 434; 
Planilha Cálculo da Diferença de ICMS à Pagar, fl. 435; e Auditoria das Disponibilidades 
Corrigidas, fls. 436 a 440. 

 
O Sujeito Passivo é intimado, fls. 441 e 442, para tomar 

conhecimento do Despacho n°1887/2014 e do resultado da diligência.  
 
O Sujeito Passivo retorna ao processo fls. 445 e 446, e, ao contestar 

o resultado da Diligência de fls. 362 a 365, afirma que a observar o resultado diligencial 
vê-se que o revisor se ateve as falhas apontadas pela autuada no seu recurso. Assevera 
que só destacou a título de demonstração, para chamar a atenção dos Julgadores e 
demonstrar que o levantamento é falho e, sendo assim, deveria ser refeito, o que não foi 
atendido pois não se falou das notas fiscais apontadas como não registradas no Auto de 
Infração n°4011301064579, as quais foram ali relacionadas, porém não se juntou cópias, o 
que impediu a defesa da autuada, visto que essas notas têm influência direta nesse 
processo. Da forma como foi trabalhada a diligência, não se pode concordar com o seu 
resultado, é necessário que se faça um novo levantamento, o que não se realizou na 
diligência.  

 
Ao final, reafirma todos os pedidos já inseridos no Recurso 

Extraordinário para que o presente auto de infração seja declarado nulo, por insegurança 
na determinação do auto de infração, ou no caso de haver outro entendimento, no mérito, 
requer a improcedência da peça inaugural deste processo.  

 
O julgador singular, fls. 447 e 448, decide pela procedência do auto 

de infração e, ao fundamentar a sua tese decisória, ele afirma que o trabalho foi 



 

desenvolvido na forma preconizada pelo Manual de Auditoria, aprovado pela Instrução de 
Serviço n°10/1993. A roteirização do procedimento inibe a ocorrência de falhas 
procedimentais, sobretudo quando acostada nos autos as provas documentais dos 
lançamentos efetuados.  

 
Assevera que a observância do princípio da eventualidade impõe ao 

contribuinte trazer aos autos um levantamento contraditório capaz de apontar eventuais 
impropriedades ocorridas na auditoria original e isso não ocorreu. Apontou elementos "a 
título de demonstração". Em uma nova oportunidade, o sujeito passivo insiste em uma 
nova auditoria, quando na verdade, entendo que ela foi feita, por meio da revisão 
empreendida.  

 
Diante destes fatos, nega-lhe provimento e decide pela procedência 

da pretensão inicial do fisco, condenando o sujeito passivo ao recolhimento do ICMS no 
valor apontado na revisão, ou seja, R$ 287.491,06 (duzentos e oitenta e sete mil, 
quatrocentos e noventa e um reais e seis centavos), conforme planilha de fl. 440, mais os 
acréscimos legais.  

 
O sujeito passivo é intimado, fls. 449 a 453, e recorre da decisão 

proferia pela Primeira Instância, fls. 455 a 457, para alegar que a sentença recorrida não 
pode prosperar, vez que ela não levou em consideração o fato existente em outro auto de 
infração, o qual trata desta matéria em que foi aplicada a multa formal. Afirma que a 
decisão não atentou para as razões de defesa constantes do Recurso Extraordinário 
notadamente pela demonstração das notas fiscais emitidas no mês de janeiro. Acresce 
que o trabalho do fiscal autuante baseou-se nos extratos bancários da empresa, o que 
significa que não considerou nenhuma outra situação na contabilidade para concluir o 
trabalho. Como consta da própria decisão recorrida, ao se referir sobre a Auditoria das 
Disponibilidades, diz que consiste no cotejamento entre ingresso e desembolsos, no 
período analisado. Como já dito, o apontamento da diferença tem base na compra 
efetivada no mês de dezembro e os pagamentos efetivados nos meses seguintes. 
Assevera que para a ocorrência da obrigação de pagar o imposto é preciso antes, que 
ocorra realmente o fato gerador, com a circulação da mercadoria, o que não aconteceu no 
presente caso, porque não restou demonstrado concretamente a sua ocorrência, mais sim 
por uma presunção, o que deveria ser levado em conta pelo autor do procedimento fiscal, 
e que não cabe, portanto, a exigência do imposto. 

 
Ao final requer a improcedência do lançamento.  
 
É o Relatório. 

 
V O T O 

 
A decisão singular ignorou o questionamento preliminar de nulidade 

da peça básica, por insegurança na determinação da infração, arguida pela autuada na 
primeira oportunidade em que registrou a sua presença no processo tributário, fase 
impugnatória a Primeira Instância, fl. 323, e, na sequência, decidiu sobre o mérito do 
processo tão somente. 

 
O sujeito passivo sustenta a preliminar arguida com a contestação de 

que, para contestar essa espécie de tarefa de auditagem, junta contraprovas documentais 
e demonstra que a forma utilizada para balancear as contas do disponível não foi a mais 
correta para demonstrar possível divergência entre empresa e fiscalização. 

 



 

Para a obtenção do resultado de auditagem, a fiscalização 
considerou como despesas, uma presumível aquisição de mercadoria sem cobertura de 
documentação fiscal. Além do que, a fiscalização afirma que a base da exigência do 
crédito se assenta nos extratos bancários da empresa, e que nenhum outro dado foi 
examinado na execução do trabalho fiscal. 

 
As compras do mês de dezembro sob cobertura de documento fiscal 

se referem a compras a prazo, conforme provam documentos em anexo. 
 
Isso mostra que motivos existem para o acolhimento da preliminar de 

nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da infração, ou a declaração 
da improcedência do auto de infração. 

 
A formalização da peça impugnatória com a arguição da mencionada 

preliminar e as ocorrências registradas nas linhas pretéritas me convenceram de que a 
decisão proferida pela Primeira Instância deste Conselho Administrativo Tributário deve 
ser anulada com retorno do processo àquela fase para decisão de toda matéria. 

 
Esta conclusão de voto, neste momento, contou com o consenso 

majoritário dos Conselheiros presentes na sessão de julgamento do dia 11/12/2015 e que 
me apoiaram na declaração da nulidade parcial do processo, fato que me impulsionou a 
arguir a referida preliminar para que o ato de julgamento singular fosse refeito com 
definição da preliminar arguida pela parte de direito e depois o mérito da autuação como 
orienta a legislação processual. 

 
Assim e com o acolhimento da preliminar supra, declaro parcialmente 

nulo o processo a partir da decisão singular, fl. 447 dos autos. 
 
Pelo exposto, arguo e acolho a preliminar de nulidade parcial do 

processo, a partir da decisão singular, fl. 447, por cerceamento do direito de defesa, em 
face da não apreciação da preliminar de nulidade, arguida pelo sujeito passivo, devendo 
os autos retornarem a Primeira Instância para apreciação de toda matéria.  

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 03 de maio de 2016. 
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Matéria: Nulidade por cerceamento ao direito de defesa (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00611/16 
 
Relator: Conselheiro Márcio Nogueira Pedra 
 

 
EMENTA: Processual. Recurso da Fazenda Pública para 
afastamento da preliminar de cerceamento do direito de defesa. 
Provido. Decisão unânime. Não deve ser considerada defeituosa 
a intimação ao sujeito passivo no endereço por ele informado ao 
setor de cadastro da Secretaria de Estado da Fazenda de Goiás. 
É válida a intimação feita ao preposto , entendido como tal o 
empregado que exerce atividade no estabelecimento ou na 
residência do sujeito passivo. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 26 
de abril de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do recurso da Fazenda 
Pública para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para, afastando a nulidade por 
cerceamento do direito de defesa, retornar os autos à Câmara Julgadora para apreciação 
de toda matéria. Participaram do julgamento os Conselheiros Márcio Nogueira Pedra, 
Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira 
Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos 
Mariano, Heli José da Silva, Alcedino Gomes Barbosa, Aldeci de Souza Flor, José Luiz 
Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de 
Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de 
Brito, Nislene Alves Borges e Nivaldo Carvelo Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação, constante da inicial, informa que o contribuinte 
aproveitou indevidamente imposto lançado a título de crédito no Livro Registro de 
Entradas, página n.  8, destacados nas notas fiscais de aquisição n.s  51, 52 e 53 emitidas 
sem correspondência com  uma efetiva operação. Afirma o Fisco que os documentos 
foram emitidos apenas para gerar créditos fictícios de  ICMS na empresa destinatária. 
Está sendo cobrado  o ICMS  juntamente com os acréscimos legais. Para todos os fins 
legais e com fulcro no § 2º, do artigo 19, Decreto nº 6.930, de 09 de junho de 2009, adoto 
o relatório constante do Acórdão da IV CJUL nº 1189/2015,  de fls 151/152,  que abaixo 
transcrevo : 

 
 
“O auto de infração descreve a ocorrência do fato gerador com a 

seguinte redação: 
 
Aproveitou indevidamente o crédito do imposto escriturado no Livro 

Registro de Entradas, página 08, destacado nas notas fiscais de aquisição de mercadorias 
nºs 0051, 0052 e 0053, emitidas sem a correspondência da efetiva operação, pois foram 
emitidas apenas para gerar créditos fictícios de ICMS na empresa destinatária. Em 
consequência, o sujeito passivo deve recolher o ICMS na importância de R$ 27.036,00 
(vinte e sete mil e trinta e seis reais), junto com os acréscimos legais, conforme 
demonstrativos e documentos anexos. 

 



 

O suporte da infração são os arts. 58, § 3º, inciso I e 65 da Lei nº 
11.651/91 - CTE, c/c o art. 57, inciso V do Decreto nº 4.852/97 - RCTE, enquanto que a 
penalidade proposta pela fiscalização à prescrição do art. 71, inciso IV, alínea "a" do CTE. 

 
O art. 45, inciso XII da Lei nº 11.651/91 abriga a indicação dos 

sujeitos passivos solidários para responderem pelo crédito tributário, documentos de fls. 
04 e 05 dos autos. 

 
A instrução do auto de infração se fez com os documentos de fls. 03 

a 108. 
 
O Termo de Revelia, fl. 118, assinala a ausência das partes na 

primeira fase do contraditório processual.  
 
As notificações de fls. 110 a 117 e 120 a 128 não lograram êxito 

pelas razões anotadas nos recibos de ciência e devolvidos ao setor fiscal encarregado 
para cumprir essa fase do processo.  

 
Na sequência dos atos intimatórios, a cópia do Diário Oficial nº 

21.846, do dia 04/06/2014, fl. 129, mostra que apenas o sujeito passivo e o polo passivo 
solidário, identificado no documento de fl. 05, foram notificados, enquanto que outro 
solidário, registrado no documento de fl. 04, ficou fora do edital de notificação, que o 
deixou alheio à ciência da existência do lançamento tributário. 

 
As razões impugnatórias do sujeito passivo solidário identificado no 

documento de fl. 04 se fez sob a fundamentação de que ele não foi notificado no 
lançamento tributário, o que lhe respalda a arguição da preliminar de nulidade da peça 
básica, por erro na identificação do sujeito passivo, que a sua indicação não sintoniza com 
o ensinamento do art. 124 do CTN e, por fim, por cerceamento ao direito de defesa. 

 
Ao final, requer o acolhimento das preliminares arguidas para que as 

intimações sejam efetivadas no endereço dos advogados e protesta pela juntada de 
provas, a juntada de novos documentos, perícias, memoriais e sustentação oral.” 

 
 
Dando sequência ao relatório, informo que a Quarta Câmara do 

Conselho Administrativo Tributário decidiu, por maioria de votos, acolher a preliminar de 
nulidade parcial dos autos, a partir da intimação de fls. 114, inclusive, por cerceamento do 
direito de defesa, em virtude de falha na intimação, arguida pelo solidário ITAIR NUNES 
DE LIMA JÚNIOR. Entenderam os ilustres Conselheiros que o processo deveria retornar 
ao NUPRE de origem para que o referido sujeito passivo solidário fosse novamente 
intimado, para apresentação de impugnação em Primeira Instância, no endereço do seu 
advogado. 

 
Inconformada com a decisão cameral, a Fazenda Pública interpôs 

recurso ao Conselho Pleno no qual  afirma que  o solidário ITAIR NUNES DE LIMA 
JÚNIOR é titular de empresa individual e informou no cadastro de contribuintes da referida 
empresa o seu endereço residencial como sendo rua Hugo Carvalho Ramos, nº 250, Qd 
24, Lt 4/7, apto 1002, Residencial Santorini, Jundiaí, Anápolis – Go, CEP 75110320, 
conforme comprovantes que estão anexados ao recurso. Por conseguinte, as autoridades 
fiscais informaram corretamente o endereço do referido solidário, consoante fls 05. 
Finaliza seu recurso afirmando que o entendimento deste Conselho é o de que prevalece 
para efeitos de intimação dos atos processuais a informação cadastral não retificada.  



 

 
Intimado, o sujeito passivo solidário ITAIR NUNES DE LIMA JÚNIOR 

contraditou o recurso fazendário para dizer que a empresa ITAIR NUNES DE LIMA 
JÚNIOR ME (CCE 103894489) foi constituída em 13/05/2005, mas que posteriormente o 
contribuinte alterou seu endereço residencial, conforme comprovado nos autos. Afirma 
ainda que, mesmo que o endereço estivesse correto, a intimação seria inválida, pois deve 
ser feita ao sujeito passivo, o que não ocorreu, já que o recebimento se deu por terceiro 
estranho ao contribuinte. Pede a manutenção da decisão cameral.  

 
É o relatório.  
 
 

VOTO 
 
 
Entendo que razão assiste à Fazenda Pública. A “Consulta 

Detalhada do Contribuinte Pessoa Jurídica” de fls 159 informa que, em setembro de 2015, 
o Sr. ITAIR NUNES DE LIMA JUNIOR residia na rua Hugo Carvalho Ramos, n 250, QD 
24, Lt 04-07, apto 1002, Residencial Santorini, Bairro Jundiaí, Anápolis – Go. O “Espelho 
de Dados da JUCEG”, fls 161, contendo observação de que os dados estão atualizados 
até 31/03/2015, também informa o mesmo endereço. Ora, este é o endereço indicado no 
“Anexo Estruturado – Identificação do Sujeito Passivo Coobrigado” , fls 04 do processo, 
que inclusive foi utilizado para intimação do solidário para impugnar em primeira instância. 
A intimação foi recebida em 05/12/2013, conforme comprovado pelo AR de fls 115. Diante 
da ausência de impugnação, foi lavrado o termo de revelia.  

 
Observe-se que a intimação ocorreu em dezembro de 2013, 

enquanto as informações relativas ao sujeito passivo, constantes do sistema de cadastro 
da Secretaria de Estado da Fazenda de Goiás continuavam a indicar, em setembro de 
2015, o mesmo endereço : rua Hugo Carvalho Ramos, n 250, QD 24, Lt 04-07, apto 1002, 
Residencial Santorini, Bairro Jundiaí, Anápolis – Go.  

 
O sujeito passivo, em contradita, afirma que , mesmo que o endereço 

estivesse correto, a intimação seria inválida, pois deve ser feita ao sujeito passivo, o que 
não ocorreu, já que o recebimento se deu por terceiro estranho ao contribuinte. Em 
primeiro lugar, é bem de ver que a lei não estabelece que a intimação tem de ser feita ao 
sujeito passivo. Vejamos a redação da Lei nº 16.469/2009, que regula o Processo 
Administrativo Tributário no Estado de Goiás, a fim de esclarecer este ponto :  

 

“Art. 14. A intimação é feita por meio de: 

I - carta registrada, com aviso de recepção; 

II - telefax ou via eletrônica, com prova de expedição; 

III - ciência direta à parte: 

a) provada com sua assinatura; 

b) no caso de recusa em assinar, certificada pelo funcionário 
responsável, na presença de duas testemunhas; 

IV - tomada de conhecimento no processo, comprovada pelo termo de 
vista ou pela posterior manifestação da parte; 

V - edital, no caso do sujeito passivo: 

a) não ser localizado no endereço declarado; 



 

b) não oferecer endereço alcançado pelo serviço de correio; 

c) encontrar-se no exterior, sem representante ou preposto conhecido no 
País. 

§ 1º As formas de intimação previstas nos incisos I a IV do caput não 
comportam benefício de ordem. 

§ 2º A intimação por edital realizar-se-á por publicação em órgão da 
imprensa oficial ou afixada em local acessível ao público no prédio em que 
funcionar o órgão preparador do processo. 

§ 3º A intimação deve ser feita ao: 

I - sujeito passivo ou ao seu procurador, sendo válida a ciência a 
qualquer preposto destes; 

II - Representante Fazendário que tenha se manifestado quando do 
julgamento, considerando-se, no caso de ausência desse, válida a ciência a 
outro Representante. 

ACRESCIDO O INCISO III AO § 3º DO ART. 14 PELO ART. 1º DA LEI Nº 17.757, DE 16.07.12 - 
VIGÊNCIA: 06.08.12. 

III - proprietário ou a um dos sócios, no endereço de residência ou de 
domicílio deste, quando o estabelecimento estiver com sua inscrição 
estadual baixada. 

§ 4º Considera-se preposto qualquer dirigente ou empregado que exerça 
suas atividades no estabelecimento ou na residência do sujeito passivo ou 
do procurador.” 

 
 
Conforme se conclui da leitura do dispositivo acima transcrito, a 

intimação pode ser feita ao procurador do sujeito passivo ou a qualquer preposto do 
sujeito passivo ou de seu procurador. Em seguida, a norma estabelece que preposto é 
qualquer dirigente ou empregado que exerça suas atividades no estabelecimento ou na 
residência do sujeito passivo ou do procurador. Nada no processo demonstra que o 
endereço do sujeito passivo não era o indicado pelo Fisco às fls 04, isto é, rua Hugo 
Carvalho Ramos, n 250, QD 24, Lt 04-07, apto 1002, Residencial Santorini, Bairro Jundiaí, 
Anápolis – Go. A cópia de nota fiscal/fatura de energia elétrica de fls 148, indicando 
endereço distinto não é suficiente para invalidar o  constante do cadastro estadual. 
Primeiro porque o endereço utilizado pelo Fisco continuou a constar do cadastro pelo 
menos até setembro de 2015, ou seja, quase dois anos após a intimação. E em segundo 
lugar, porque a existência de um endereço não implica, necessariamente, na 
impossibilidade de outro  endereço diferente. É perfeitamente admissível que a pessoa 
tenha mais de um endereço. O importante é que informe ao órgão pertinente (público ou 
privado) aquele que entende deve ser o endereço  a constar de seu cadastro, para fins de 
notificações, intimações, remessa de correspondência, etc.  

 
Em adição e por conta do fato de que o endereço no cadastro 

estadual era, pelo menos à época, o informado pela Fiscalização, tudo está a indicar que o 
AR de fls 115 foi firmado por preposto ou empregado do sujeito passivo solidário. Afinal, 
no referido endereço está localizado um prédio de apartamentos em que, naturalmente, 
trabalham empregados responsáveis  pelo serviço de portaria, que inclui o recebimento de 
correspondência dirigida aos moradores. Ou seja, a AR foi firmado por preposto do sujeito 
passivo. Concluo que não ocorreu falha na intimação, não ficando pois caracterizado o 
cerceamento ao direito de defesa.  

 
Com estas considerações, conheço do Recurso da Fazenda Pública 

para o Conselho Pleno e dou-lhe provimento para, afastando a nulidade por cerceamento 



 

do direito de defesa, retornar os autos à Câmara Julgadora para apreciação de toda a 
matéria.  

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 03 de maio de 2016. 
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Matéria: Nulidade por cerceamento ao direito de defesa (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00612/16 
 
Relator: Conselheiro Márcio Nogueira Pedra 
 

 
EMENTA: Processual. Recurso da Fazenda Pública para 
afastamento da preliminar de cerceamento do direito de defesa. 
Provido. Decisão unânime. Não deve ser considerada defeituosa 
a intimação ao sujeito passivo no endereço por ele informado ao 
setor de cadastro da Secretaria de Estado da Fazenda de Goiás. 
É válida a intimação feita ao preposto , entendido como tal o 
empregado que exerce atividade no estabelecimento ou na 
residência do sujeito passivo. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 26 
de abril de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do recurso da Fazenda 
Pública para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para, afastando a nulidade por 
cerceamento do direito de defesa, retornar os autos à Câmara Julgadora para apreciação 
de toda matéria. Participaram do julgamento os Conselheiros Márcio Nogueira Pedra, 
Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira 
Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos 
Mariano, Heli José da Silva, Alcedino Gomes Barbosa, Aldeci de Souza Flor, José Luiz 
Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de 
Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de 
Brito, Nislene Alves Borges e Nivaldo Carvelo Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação, constante da inicial, informa que o contribuinte 
aproveitou indevidamente imposto lançado a título de crédito no Livro Registro de 
Entradas, páginas n.s 6, 8, 9, 2, 4, destacados nas notas fiscais de aquisição n.s 57, 51 a 
58, 133 a 142, 162 a 167, 234 a 245, 652 a 661, 75 a 90, 92 a 99, 68,100, 26, 70, 29, 32, 
72 e 35, emitidas sem correspondência com  uma efetiva operação. Afirma o Fisco que os 
documentos foram emitidos apenas para gerar créditos fictícios de  ICMS na empresa 
destinatária. Está sendo cobrado  o ICMS, na importância de R$ 505.264,66 (quinhentos e 
cinco mil, duzentos e sessenta e quatro reais e sessenta e seis centavos) , juntamente 
com os acréscimos legais. Para todos os fins legais e com fulcro no § 2º, do artigo 19, 
Decreto nº 6.930, de 09 de junho de 2009, adoto o relatório constante do Acórdão da IV 
CJUL nº 1190/2015,  de fls 218/219,  que abaixo transcrevo : 

 
 
“O auto de infração descreve a ocorrência do fato gerador com a 

seguinte redação: 
 
Aproveitou indevidamente o crédito do imposto escriturado no Livro 

Registro de Entradas, páginas 06,08, 09, 02 e 04 destacado nas notas fiscais de aquisição 
de mercadorias nºs 57, 51 a 58, 133 a 142, 162 a 167, 234 a 245, 652 a 661, 75 a 90, 92 a 
99, 68, 100 26, 70, 29, 32, 72 e 35, emitidas sem a correspondência da efetiva operação, 
pois foram emitidas apenas para gerar créditos fictícios de ICMS na empresa destinatária. 
Em consequência, o sujeito passivo deve recolher o ICMS na importância de R$ 
505.264,66 (quinhentos e cinco mil, duzentos e sessenta e quatro reais e sessenta e seis 



 

centavos), junto com os acréscimos legais, conforme demonstrativos e documentos 
anexos. 

 
O suporte da infração são os arts. 58, § 3º, inciso I e 65 da Lei nº 

11.651/91 - CTE, c/c o art. 57, inciso V do Decreto nº 4.852/97, enquanto que a penalidade 
proposta pela fiscalização à prescrição do art. 71, inciso IV, "a" do CTE. 

 
O art. 45, inciso XII da Lei nº 11.651/91 abriga a indicação dos 

sujeitos passivos solidários para responderem pelo crédito tributário, documentos de fls. 
04 e 05 dos autos. 

 
A instrução do auto de infração se fez com os documentos de fls. 03 

a 175. 
 
O Termo de Revelia, fl. 185 (número duplicado), assinala a ausência 

dos sujeitos passivo e solidários na primeira fase do contraditório processual.  
 
As notificações de fls. 177 a 185 e 187 a 195 não lograram êxito 

pelas razões anotadas nos recibos de ciência e devolvidos ao setor fiscal encarregado 
para cumprir a fase de defesa do processo.  

 
Na sequência dos atos intimatórios, a cópia do Diário Oficial nº 

21.846, do dia 04/06/2014, fl. 196, mostra que apenas o sujeito passivo e o polo passivo 
solidário, identificado no documento de fl. 04, foram notificados, enquanto que outro 
solidário, registrado no documento de fl. 05, ficou fora do edital de notificação, que o 
deixou alheio à ciência da existência do lançamento tributário. 

 
As razões impugnatórias do sujeito passivo solidário, identificado no 

documento de fl. 05, se fez sob a fundamentação de que ele não foi notificado do 
lançamento tributário e que jamais foi proprietário da referida empresa, o que lhe respalda 
a arguição da preliminar de nulidade da peça básica, por erro na identificação do sujeito 
passivo, que a sua indicação não sintoniza com o ensinamento do art. 124 do CTN e, por 
fim, por cerceamento ao direito de defesa. 

 
Ao final, requer o acolhimento das preliminares arguidas para que as 

intimações sejam efetivadas no endereço dos advogados e protesta pela juntada de 
provas, a juntada de novos documentos, perícias, memoriais e sustentação oral.” 

 
 
Dando sequência ao relatório, informo que a Quarta Câmara do 

Conselho Administrativo Tributário decidiu, por maioria de votos, acolher a preliminar de 
nulidade parcial dos autos, a partir da intimação de fls. 182, inclusive, por cerceamento do 
direito de defesa, em virtude de falha na intimação, arguida pelo solidário ITAIR NUNES 
DE LIMA JÚNIOR. Entenderam os ilustres Conselheiros que o processo deveria retornar 
ao NUPRE de origem para que o referido sujeito passivo solidário fosse novamente 
intimado, para apresentação de impugnação em Primeira Instância, no endereço do seu 
advogado. 

 
Inconformada com a decisão cameral, a Fazenda Pública interpôs 

recurso ao Conselho Pleno no qual  afirma que  o solidário ITAIR NUNES DE LIMA 
JÚNIOR é titular de empresa individual e informou no cadastro de contribuintes da referida 
empresa o seu endereço residencial como sendo rua Hugo Carvalho Ramos, nº 250, Qd 
24, Lt 4/7, apto 1002, Residencial Santorini, Jundiaí, Anápolis – Go, CEP 75110320, 



 

conforme comprovantes que estão anexados ao recurso. Por conseguinte, as autoridades 
fiscais informaram corretamente o endereço do referido solidário, consoante fls 05. 
Finaliza seu recurso afirmando que o entendimento deste Conselho é o de que prevalece 
para efeitos de intimação dos atos processuais a informação cadastral não retificada.  

 
Intimado, o sujeito passivo solidário ITAIR NUNES DE LIMA JÚNIOR 

contraditou o recurso fazendário para dizer que a empresa ITAIR NUNES DE LIMA 
JÚNIOR ME (CCE 103894489) foi constituída em 13/05/2005, mas que posteriormente o 
contribuinte alterou seu endereço residencial, conforme comprovado nos autos. Afirma 
ainda que, mesmo que o endereço estivesse correto, a intimação seria inválida, pois deve 
ser feita ao sujeito passivo, o que não ocorreu, já que o recebimento se deu por terceiro 
estranho ao contribuinte. Pede a manutenção da decisão cameral.  

 
É o relatório.  
 
 

VOTO 
 
 
Entendo que razão assiste à Fazenda Pública. A “Consulta 

Detalhada do Contribuinte Pessoa Jurídica” de fls 226 informa que, em setembro de 2015, 
o Sr. ITAIR NUNES DE LIMA JUNIOR residia na rua Hugo Carvalho Ramos, n 250, QD 
24, Lt 04-07, apto 1002, Residencial Santorini, Bairro Jundiaí, Anápolis – Go. O “Espelho 
de Dados da JUCEG”, fls 228, contendo observação de que os dados estão atualizados 
até 31/03/2015, também informa o mesmo endereço. Ora, este é o endereço indicado no 
“Anexo Estruturado – Identificação do Sujeito Passivo Coobrigado” , fls 05 do processo, 
que inclusive foi utilizado para intimação do solidário para impugnar em primeira instância. 
A intimação foi recebida em 05/12/2013, conforme comprovado pelo AR de fls 183. Diante 
da ausência de impugnação, foi lavrado o termo de revelia.  

 
Observe-se que a intimação ocorreu em dezembro de 2013, 

enquanto as informações relativas ao sujeito passivo, constantes do sistema de cadastro 
da Secretaria de Estado da Fazenda de Goiás continuavam a indicar, em setembro de 
2015, o mesmo endereço : rua Hugo Carvalho Ramos, n 250, QD 24, Lt 04-07, apto 1002, 
Residencial Santorini, Bairro Jundiaí, Anápolis – Go.  

 
O sujeito passivo, em contradita, afirma que , mesmo que o endereço 

estivesse correto, a intimação seria inválida, pois deve ser feita ao sujeito passivo, o que 
não ocorreu, já que o recebimento se deu por terceiro estranho ao contribuinte. Em 
primeiro lugar, é bem de ver que a lei não estabelece que a intimação tem de ser feita ao 
sujeito passivo. Vejamos a redação da Lei nº 16.469/2009, que regula o Processo 
Administrativo Tributário no Estado de Goiás, a fim de esclarecer este ponto :  

 

“Art. 14. A intimação é feita por meio de: 

I - carta registrada, com aviso de recepção; 

II - telefax ou via eletrônica, com prova de expedição; 

III - ciência direta à parte: 

a) provada com sua assinatura; 

b) no caso de recusa em assinar, certificada pelo funcionário 
responsável, na presença de duas testemunhas; 



 

IV - tomada de conhecimento no processo, comprovada pelo termo de 
vista ou pela posterior manifestação da parte; 

V - edital, no caso do sujeito passivo: 

a) não ser localizado no endereço declarado; 

b) não oferecer endereço alcançado pelo serviço de correio; 

c) encontrar-se no exterior, sem representante ou preposto conhecido no 
País. 

§ 1º As formas de intimação previstas nos incisos I a IV do caput não 
comportam benefício de ordem. 

§ 2º A intimação por edital realizar-se-á por publicação em órgão da 
imprensa oficial ou afixada em local acessível ao público no prédio em que 
funcionar o órgão preparador do processo. 

§ 3º A intimação deve ser feita ao: 

I - sujeito passivo ou ao seu procurador, sendo válida a ciência a 
qualquer preposto destes; 

II - Representante Fazendário que tenha se manifestado quando do 
julgamento, considerando-se, no caso de ausência desse, válida a ciência a 
outro Representante. 

ACRESCIDO O INCISO III AO § 3º DO ART. 14 PELO ART. 1º DA LEI Nº 17.757, DE 16.07.12 - 
VIGÊNCIA: 06.08.12. 

III - proprietário ou a um dos sócios, no endereço de residência ou de 
domicílio deste, quando o estabelecimento estiver com sua inscrição 
estadual baixada. 

§ 4º Considera-se preposto qualquer dirigente ou empregado que exerça 
suas atividades no estabelecimento ou na residência do sujeito passivo ou 
do procurador.” 

 
 
Conforme se conclui da leitura do dispositivo acima transcrito, a 

intimação pode ser feita ao procurador do sujeito passivo ou a qualquer preposto do 
sujeito passivo ou de seu procurador. Em seguida, a norma estabelece que preposto é 
qualquer dirigente ou empregado que exerça suas atividades no estabelecimento ou na 
residência do sujeito passivo ou do procurador. Nada no processo demonstra que o 
endereço do sujeito passivo não era o indicado pelo Fisco às fls 05, isto é, rua Hugo 
Carvalho Ramos, n 250, QD 24, Lt 04-07, apto 1002, Residencial Santorini, Bairro Jundiaí, 
Anápolis – Go. A cópia de nota fiscal/fatura de fls 215, indicando endereço distinto não é 
suficiente para invalidar o  constante do cadastro estadual. Primeiro porque o endereço 
utilizado pelo Fisco continuou a constar do cadastro pelo menos até setembro de 2015, ou 
seja, quase dois anos após a intimação. E em segundo lugar, porque a existência de um 
endereço não implica, necessariamente, na impossibilidade de outro  endereço diferente. 
É perfeitamente admissível que a pessoa tenha mais de um endereço. O importante é que 
informe ao órgão pertinente (público ou privado) aquele que entende deve ser o endereço  
a constar de seu cadastro, para fins de notificações, intimações, remessa de 
correspondência, etc.  

 
Em adição e por conta do fato de que o endereço no cadastro 

estadual era, pelo menos à época, o informado pela Fiscalização, tudo está a indicar que o 
AR de fls 183 foi firmado por preposto ou empregado do sujeito passivo solidário. Afinal, 
no referido endereço está localizado um prédio de apartamentos em que, naturalmente, 
trabalham empregados responsáveis  pelo serviço de portaria, que inclui o recebimento de 
correspondência dirigida aos moradores. Ou seja, a AR foi firmado por preposto do sujeito 



 

passivo. Concluo que não ocorreu falha na intimação, não ficando pois caracterizado o 
cerceamento ao direito de defesa.  

 
Com estas considerações, conheço do Recurso da Fazenda Pública 

para o Conselho Pleno e dou-lhe provimento para, afastando a nulidade por cerceamento 
do direito de defesa, retornar os autos à Câmara Julgadora para apreciação de toda a 
matéria.  

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 03 de maio de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Nulidade por cerceamento ao direito de defesa (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00722/16 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade parcial do 
processo, a partir da sentença singular de fls.58, por 
cerceamento do direito de defesa. Remessa dos autos à 
Primeira Instância para novo julgamento. Acolhida.  
 
Estando demonstrado nos autos que a decisão singular não 
enfrentou a questão descrita no auto de infração, a lide deve 
retornar à fase singular para novo julgamento. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 27 de abril de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
preliminar de nulidade parcial do processo, a partir da sentença singular de fls.58, arguida 
pela autuada, por cerceamento do direito de defesa, remetendo os autos à Primeira 
Instância para novo julgamento. Participaram do julgamento os Conselheiros Cláudio 
Henrique de Oliveira, João Divino de Brito e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu pagamento 
de ICMS no valor de R$ 58.131,11 (cinquenta e oito mil, cento e trinta e um reais e onze 
centavos), no exercício de 2012, em razão da escrituração indevida de valores a título de 
crédito, referente a notas fiscais de aquisição estadual de ETANOL HIDRATADO com 
destaque do ICMS em percentual maior que o devido na operação, conforme 
demonstrativos anexos. 

 
A autoridade lançadora indicou como infringida as disposições dos 

artigos 58, §3°, II do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) combinado com 
os artigos 46 §1°, IV, b e 57, VI do Decreto 4852/97. Proposta a aplicação da penalidade 
prevista no artigo 71, IV, "a" do CTE, com redação da Lei n° 17917/2012. 

 
O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: livro 

de registro de entradas e saídas EFD (analítico), livro registro de apuração do ICMS 
(SEFAZ), auditoria básica do ICMS, certidão, Carteira Nacional de Habilitação. "Fls. 03 a 
37" 

 O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 
apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de "fls. 31 a 32" 

 
Em sua impugnação de "fls. 35 a 47" o sujeito passivo alegou que a 

exigência fiscal seria inconstitucional, ilegal e, também, que não teria ocorrido a infração, 
além do valor da multa proposta pelo fisco ser desarrazoado, desproporcional e 
confiscatório. 

 
Discorreu sobre a legislação que serviu de fundamento do 

lançamento, sobre doutrinas, o Princípio da Não Cumulatividade, mencionando, ainda, a 
legislação e demais normas federais, decisões administrativas proferidas em outro estado 
e decisões judiciais sobre o assunto. 



 

 
Requer, ao final o cancelamento da exigência ou mesmo sua 

redução, pois teria a empresa distribuidora autuada observado a legislação federal e as 
demais normas vigentes. 

 
O sujeito passivo anexou documentos de "fls. 48 a 56".  
 
Pela sentença n° 111/2016 - JULP, o julgador singular decidiu pela 

procedência do auto de infração. Em sua fundamentação afirmou que por ser a diferença 
apenas matemática, não há como acolher o argumento quanto à expansão ou à retratação 
dos produtos, pois foi a opção da empresa à época, tendo em vista que se fosse utilizado 
o mesmo critério pela impugnante (nas entradas, saídas, transferências e estoques, tudo a 
20°C) não se teria encontrado partes das diferenças, a não ser as perdas insignificantes. 

 
Afirmou que o ganho em relação à expansão ou a perda quanto à 

retratação, entretanto, poderiam ser suprimidos se fosse utilizado o mesmo critério com 
relação à temperatura, reafirmou, ou seja, se as entradas e as saídas fossem realizadas a 
20°C, o que seria correto, tendo em vista que vender combustível recebido a 20°C na 
temperatura ambiente efetivamente provoca esse tipo de distorção e, em consequência, 
acarreta um ganho financeiro/econômico para o vendedor, a distribuidora de combustível. 
Entretanto, o ônus no final da cadeia é repassado ao consumidor final, quando do 
abastecimento do seu veículo em um posto varejista de combustível. 

 
Defendeu que sendo assim, a auditoria específica de mercadorias 

sendo baseada em matemática simples (aritmética e fórmulas matemáticas/contábeis) e 
com utilização de dados extraídos dos registros em livros e em documentos fiscais da 
própria empresa auditada, não se poderá aqui acatar o argumento defensório baseado 
apenas na variação de volume dos combustíveis como suficiente para ilidir o lançamento. 

 
Infere que nesse aspecto, aqui não é aceito nesta instância e nem 

neste Conselho os ajustes referentes às diferenças de temperatura a ao permanecer a 
opção da distribuidora em receber combustível a temperatura de 20°C e vender a 
temperatura ambiente sempre o fisco apurará essas diferenças originadas da expansão na 
região centro-oeste, devido às temperaturas serem mais elevadas do que a dos Estados 
remetentes, isso é fato, como foi mencionado na defesa 

 
Sustentou que sendo assim, segura está a determinação da infração 

apontada pelo fisco na inicial, cuja infração à legislação tributária se encontra 
suficientemente demonstrada, assim como, também, o fato gerador se encontra 
identificado com perfeição e clareza, devidamente arrimado no inciso V do § 1° do art. 25 
do CTE a respectiva presunção legal. 

 
Aduziu que com relação ao Convênio ICMS n° 61/2015, como bem 

afirmou a impugnante, a sua vigência e efeitos foram a partir de 01/01/2016 (Cláusula 
Terceira) e, ainda, na sua Cláusula segunda se prevê que o fato de correção do volume 
(FVC) será divulgado em ato COTEPE e corresponde a correção dos volumes, o que 
ainda não ocorreu e não poderá ser acolhido. 

 
O sujeito passivo após ser devidamente intimado, apresentou 

Recurso Voluntário de "fls. 66 a 83" alegando em preliminar cerceamento do direito de 
defesa, pois o julgador de Primeira Instância deixou de prestar atividade jurisdicional, na 
medida em que se negou a apreciar os argumentos expostos na peça impugnatória. 

 



 

Afirmou que a sentença não examina os argumentos levados a efeito 
na Impugnação, de modo que deve ser declarada nula. 

 
Quanto ao mérito, reiterou os argumentos utilizados em sua 

Impugnação anterior.  
 
Ao final, requer que seja declarada a nulidade da Sentença de 

Primeira Instância, a improcedência do auto de infração, caso nenhuma das hipóteses 
mencionadas, requer que seja reconhecida que a multa tem caráter confiscatório, sendo a 
mesma cancelada, ou ao menos reduzida. 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 
Ao compulsar e analisar as peças constitutivas deste feito, observei 

que razão assiste ao polo passivo quando, em seu recurso, aponta falhas processuais, em 
sede de instância singular, tendo em vista que o nobre sentenciador “a quo”, ao exarar a 
sua decisão não enfrentou as questões trazidas a lume pela defesa, conforme passo a 
expor:  

 
A exigência estampada na folha de rosto deste volume, se trata de 

omissão de pagamento de ICMS no valor de R$ 58.131,11 (cinquenta e oito mil, cento e 
trinta e um reais e onze centavos), no exercício de 2012, em razão da escrituração 
indevida de valores a título de crédito, referente a notas fiscais de aquisição estadual de 
ETANOL HIDRATADO com destaque do ICMS em percentual maior que o devido na 
operação. 

 
Entretanto, a decisão monocrática alicerça seu entendimento sobre a 

procedência do feito, com fundamentação alheia aos fatos descritos na vestibular e 
motivadores desta demanda, ao  considerar, em sua fundamentação, que por ser a 
diferença apenas matemática, não há como acolher o argumento quanto à expansão ou à 
retratação dos produtos, pois foi a opção da empresa à época, tendo em vista que se 
fosse utilizado o mesmo critério pela impugnante (nas entradas, saídas, transferências e 
estoques, tudo a 20°C) não se teria encontrado partes das diferenças, a não ser as perdas 
insignificantes. 

 
Destaca que o ganho em relação à expansão ou a perda quanto à 

retratação, poderiam ser suprimidos se fosse utilizado o mesmo critério com relação à 
temperatura, e ainda, se as entradas e as saídas fossem realizadas a 20°C, o que seria 
correto, tendo em vista que vender combustível recebido a 20°C na temperatura ambiente 
efetivamente provoca esse tipo de distorção e, em consequência, acarreta um ganho 
financeiro/econômico para o vendedor, a distribuidora de combustível. Entretanto, o ônus 
no final da cadeia é repassado ao consumidor final, quando do abastecimento do seu 
veículo em um posto varejista de combustível. 

 
Mediante as descrições supra, evidenciado está equivoco efetivado 

nos fundamentos da decisão “a quo”, o que torna imperioso o retorno da lide à fase 
singular, para novo julgamento, vez que conforme descrito no primeiro parágrafo deste 
“decisum” .a exigência exordial é sobre omissão de pagamento de ICMS, em razão da 
escrituração indevida de valores a título de crédito, referente a notas fiscais de aquisição 
estadual de etanol hidratado com destaque do ICMS em percentual maior que o devido na 



 

operação, situação culminou na nulidade parcial desta ação, a partir de fl. 58, por 
cerceamento ao direito defesa. 

 
Assim, voto acolhendo a preliminar de nulidade parcial do processo, 

a partir da sentença singular de fls.58, arguida pela autuada, por cerceamento do direito 
de defesa, remetendo os autos à Primeira Instância para novo julgamento. 

 
 
 

Sala das sessões, em 18 de maio de 2016. 
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Matéria: Nulidade por cerceamento ao direito de defesa (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00769/16 
 
Relator: Conselheiro Rodolfo Ramos Caiado 
 

 
EMENTA: Processual. Nulidade parcial do processo. Retorno 
dos autos à Primeira Instância para novo julgamento. 
 
A ausência do exame na sentença de preliminar de nulidade e de 
pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo acarreta 
cerceamento do direito de defesa, vício que implica na nulidade 
do julgado singular, e, em consequência, deve o processo 
retornar à Primeira Instância para novo julgamento. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 15 de fevereiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
preliminar de nulidade parcial do processo, a partir da sentença singular, arguida pelo 
Conselheiro Relator, por cerceamento do direito de defesa, declarando, de consequência, 
nulo o processo a partir de fls. 159, inclusive, devendo os autos retornarem à primeira 
instância para realização de novo julgamento. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Rodolfo Ramos Caiado, Heli José da Silva e Lidilone Polizeli Bento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 
omitiu, nos exercícios de 2013 e 2014, o registro de saída de mercadoria não tributada, na 
importância de R$ 1.175.686,55 (um milhão, cento e setenta e cinco mil, seiscentos e 
oitenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), referente a parte do déficit financeiro 
apurado em Auditoria do Movimento Financeiro, sendo-lhe imputa a exigência de multa 
formal no valor de R$ 293.921,64 (duzentos e noventa e três mil, novecentos e vinte e um 
reais e sessenta e quatro centavos), juntamente com os acréscimos legais. 

 
Citados como infringidos os arts. 25, § 1°, IV e § 2° e 64, da Lei 

n°11.651/91, c/c o art.141 do Decreto 4.852/97, proposta a penalidade prevista no art. 71, 
VII, "i", da Lei 11.651/91 com redação da Lei 16.241/08. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, 

demonstrativos da Auditoria do Movimento Financeiro (fls. 05 a 07), planilha da Posição de 
Fornecedores (fls. 08 a 66), extratos de conta bancária (fls. 67 a 86), Cédula de Crédito 
Bancário (fls.87 a 93 e 106 a 114) e Demonstrativo de Notas Fiscais de Entrada Não 
Registradas (fls.125 a 142), dentre outros documentos. 

 
Intimado (fls. 143), o sujeito passivo apresenta impugnação (fls. 148 

a 152), formulando em preliminar arguição de nulidade da peça básica, relacionando a 
hipótese de insegurança na determinação da infração (fls. 150). 

 
Caso não seja acolhida a arguição preliminar, pede a baixa dos autos 

em diligência, para a constatação dos reais valores devidos. 
 



 

No mérito, afirma que a exigibilidade do crédito tributário está 
suspensa, nos termos do art. 151, III, do CTN. Considera confiscatória a multa aplicada. 
Questiona ainda os juros aplicados ao débito constante da intimação. 

 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, decide pela 

procedência do auto de infração, consoante a Sentença n° 3053/2015 (fls.159 a 160). 
 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls.163 a 

168), formulando pedidos e razões idênticos ao formulados na impugnação, expostos 
anteriormente. 

 
A Quarta Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio da 

Resolução n° 120/2015 (fls. 177 a 178), sobresta o presente lançamento e o encaminha à 
SEGE, no escopo de que sejam os três processos (n°s 4011500824301, 4011500822007 
e 4011500898682) pautados para julgamento em conjunto. 

 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
Formulo em preliminar arguição de nulidade parcial do processo, a 

partir da sentença singular, por cerceamento do direito de defesa, pelo que exponho: 
 
Na impugnação apresentada, o sujeito passivo formulou em 

preliminar arguição de nulidade da peça básica, relacionando a hipótese de insegurança 
na determinação da infração, bem como formulou pedido de baixa dos autos em 
diligência, para a constatação dos reais valores devidos (fls. 150). 

 
O julgador singular, ao proferir a Sentença n° 3053/2015 (fls.159 a 

160), não analisou a preliminar de insegurança na determinação da infração e nem o 
pedido de diligência, formulados na impugnação. 

 
A ausência do exame na sentença da preliminar de insegurança bem 

como do pedido de diligência, formulados pelo sujeito passivo, acarreta-lhe cerceamento 
do direito de defesa, vício que implica na nulidade do julgado singular, nos termos do art. 
20, III, da Lei n° 16.469/09: 

 

Art. 20. São nulos os atos praticados: 

[...] 

III - com cerceamento do direito de defesa; 

[...] 

 
Invalidada a sentença singular, o processo deve retornar à Primeira 

Instância, para realização de novo julgamento.  
 
Ante o exposto, voto em preliminar pela nulidade parcial do processo, 

a partir da sentença singular, por cerceamento do direito de defesa, declarando, de 
consequência, nulo o processo a partir de fls. 159, inclusive, devendo os autos retornarem 
à primeira instância para realização de novo julgamento. 



 

 
 

Sala das sessões, em 01 de junho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Nulidade por cerceamento ao direito de defesa (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00770/16 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: Processual. Nulidade parcial do processo. Retorno 
dos autos à Primeira Instância para novo julgamento. 
 
A ausência do exame na sentença de preliminar de nulidade, 
arguida pelo sujeito passivo, acarreta cerceamento do direito de 
defesa, vício que implica na nulidade do julgado singular, e, em 
consequência, deve o processo retornar à Primeira Instância 
para novo julgamento. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 07 de março de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
preliminar de nulidade parcial do processo, arguida pelo sujeito passivo, por cerceamento 
do direito de defesa, declarando, de consequência, nulo o processo a partir da sentença 
singular, de fls.311, inclusive; devendo retornar os autos à primeira instância para 
realização de novo julgamento singular. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Nivaldo José Mendes, Heli José da Silva e Lidilone Polizeli Bento. O Represente 
Fazendário concordou com a nulidade. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 
realizou saídas de mercadorias tributadas, no período de 01/12/2009 a 31/03/2011, por 
meio de Equipamento Emissor de Cupom Fiscal – ECF, utilizando situação tributária 
diferente da prevista na Legislação Tributária Estadual (tributação final inferior à 
estabelecida para a mercadoria), sendo-lhe imputada a exigência do ICMS no valor de R$ 
602.520,48 (seiscentos e dois mil, quinhentos e vinte reais e quarenta e oito centavos), 
multa e acréscimos legais 

 
Citados como infringidos o art. 56, II, da Lei n° 11.651/91 c/c o art. 

51, Anexo VIII, do Decreto n° 4852/97, proposta a penalidade prevista no art. 71, III, "a", 
da Lei n° 16651/91 com a redação da Lei n° 11750/92.  

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, 

Demonstrativo de Ajuste da Diferença da Tributação Apurada Através do Arquivo 
Magnético Menos o Valor Autuado com Informações Parciais da Memória da Fita Detalhe 
e Menos Valor ICMS Lançado a Maior no Livro de Apuração de ICMS em Relação ao 
Arquivo Magnético (fls. 3), Divergências de Carga Tributária e Informada e Calculada – 
Cupom Fiscal (tipo 60I), fls. 04 a 05, Demonstrativo da Consistência das Informações 
Prestadas no Arquivo Tipo 60I em Relação ao livro Registro de Apuração de ICMS (fls. 06 
a 18), Auto de Infração n° 4.01.10.040413.10 (fls. 19 a 20), CD (fls. 25) e Recibo de 
Entrega de Relatórios digitais (fls. 27). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação (fls. 34 a 53), após 

síntese dos fatos, formula em preliminar arguição de nulidade do auto de infração, 
relacionando a hipótese de cerceamento do direito de defesa (fls. 35 a 44). 

 



 

Caso não seja acolhida a arguição preliminar, no mérito, pede a 
improcedência do lançamento relativamente aos itens de hortifrutícolas incluídos na 
autuação, porque comercializados in natura estão sujeitos à isenção do ICMS prevista no 
art. 6°, XI, do Anexo IX do Decreto n° 4.852/97, o Regulamento do Código Tributário 
Estadual (RCTE). 

 
Subsidiariamente, na hipótese de manutenção do auto de infração, 

pede que seja reduzida a multa aplicada para o menor patamar previsto na legislação 
tributária estadual, em razão do seu caráter nitidamente confiscatório. 

 
Em adendo (fls. 118 a 142), o sujeito passivo, na parte do mérito, 

trata da correta tributação dos produtos hortifrutícolas, da correta tributação do sagu, da 
correta tributação do óleo, da correta tributação do arroz, da correta tributação dos 
pneumáticos, da correta tributação dos produtos de limpeza e inseticida, da correta 
tributação das ceras, da correta tributação das bebidas e da correta tributação das 
mercadorias acrescidas em 2% nas operações internas, para alegar a inexistência de 
diferença de ICMS. 

 
O julgador singular, por meio do Despacho n° 610/2012 (fls. 185), 

determina o encaminhamento dos autos à Delegacia Regional de Fiscalização de 
Luziânia, para que seu titular designe auditor fiscal para fazer juntada dos documentos do 
sujeito passivo que deram origem às informações contidas nas respectivas auditorias, 
preferencialmente em arquivo digital, e, sendo o caso de uso de programa específico para 
leitura das informações contidas nos arquivos digitais, que seja também juntado o 
respectivo aplicativo. 

 
Em relatório (fls. 187), o agente do Fisco informa ter atendido 

fielmente a Instrução Normativa n° 916/08-GSF, que dispõe sobre a geração e 
armazenamento de forma digital dos relatórios correspondentes a auditorias fiscais, e que 
constam do processo o arquivo digital contendo a planilha em formato PDF (fls. 27) e o CD 
contendo o referido relatório (fls. 25). 

 
Intimado (fls. 190 a 191), o sujeito passivo não se manifesta acerca 

do resultado dessa diligência. 
 
O julgador singular, por meio do Despacho n° 910/2013 (fls. 193 a 

194), determina o encaminhamento dos autos à Delegacia Regional de Fiscalização de 
Formosa, para que seu titular designe auditor fiscal para a realização da diligência 
determinada no Despacho n° 610/2012 (fls. 185) a fim de realizar, impreterivelmente, a 
juntada dos documentos que deram origem às informações contidas nas respectivas 
auditorias, preferencialmente em arquivo digital, e, sendo o caso de uso de programa 
específico para leitura das informações contidas nos arquivos digitais, que seja também 
juntado o respectivo aplicativo. 

 
Em relatório (fls. 198), o agente do Fisco descreve os procedimentos 

adotados em relação à autuação. No tópico 3, informa ter detectado na conclusão da 
auditoria a diferença de R$ 729.853,97 de ICMS e, abatendo dessa diferença o valor de 
R$ 42.997,14 de ICMS exigido no Auto de Infração n° 4011004041310, bem como o valor 
de R$ 84.336,35 de ICMS, referente a débito a maior feito no livro Registro de Apuração 
do ICMS em relação aos arquivos SINTEGRA, remanesce o ICMS no valor de R$ 
602.520,48. 

 
Junta CD (fls. 199). 



 

 
Intimado (fls. 200 a 201), o sujeito passivo manifesta-se acerca do 

resultado dessa diligência, consoante fls. 204 a 207. 
 
O julgador singular, por meio do Despacho n° 1820/2014 (fls. 235), 

após considerandos, determina o encaminhamento dos autos à Delegacia Regional de 
Fiscalização de Luziânia, para que seu titular designe auditor fiscal para revisar o 
lançamento, devendo ao final apresentar no Anexo Estruturado – Detalhamento do Crédito 
Tributário, nos moldes do anexo folha 02A. 

 
Em relatório (fls. 237 a 241), o agente do Fisco informa ter revisado 

as mercadorias supostamente categorizadas incorretamente, após a revisão, o novo valor 
de ICMS é R$ 581.313,72, conforme Anexo da Revisão do PAT (fls. 242). 

 
Intimado (fls. 245 a 246), o sujeito passivo manifesta-se acerca do 

resultado dessa diligência, consoante fls. 250 a 272, oportunidade em que acrescenta a 
arguição de decadência do crédito tributário no período anterior a 05/2010, nos termos do 
art. 150, § 4°, do CTN. 

 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, rejeita a 

arguição de decadência e, no mérito, acatando resultado de revisão (fls. 242), decide pela 
procedência em parte do auto de infração, condenando o sujeito passivo ao recolhimento 
do ICMS no valor original de R$ 581.313,72 (quinhentos e oitenta e um mil trezentos e 
treze reais e setenta e dois centavos), consoante a Sentença n° 3213/2015 (fls. 311 a 
313). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 319 a 

340), após síntese dos fatos, formula em preliminar (fls. 320 a 322) arguição de nulidade 
da decisão recorrida, por ausência de análise dos fundamentos da impugnação 
apresentada. 

 
Ainda em preliminar formula arguição de decadência do crédito 

tributário no período anterior a 05/2010, nos termos do art. 150, § 4°, do CTN (fls. 322 a 
325). 

 
Caso não seja acolhida a arguição preliminar, no mérito, trata da 

correta tributação dos produtos hortifrutícolas, da correta tributação do sagu, da correta 
tributação do óleo, da correta tributação do arroz, do correto procedimento da empresa 
quando da saída dos produtos oriundos da indústria química para conservação sem 
destaque do ICMS – produtos sujeitos à sistemática da substituição tributária, dos 
produtos de limpeza e inseticida – sujeitos à substituição tributária – saída dos produtos 
deve-se dar sem o destaque do ICMS, da correta tributação das ceras – produto sujeito à 
substituição tributária – saída sem destaque do ICMS, tributação das bebidas – 
mercadoria sujeita à substituição tributária e da correta tributação das mercadorias 
mariola, suplemento nutricional e gel antisséptico, para alegar a inexistência de diferença 
de ICMS. 

 
Na remota hipótese de manutenção do auto de infração, pede que 

sejam a taxa de juros e o índice de correção monetária fixados de modo que não superem 
o percentual mensal estabelecido para a Selic, e seja determinada a exclusão ou a 
redução da multa aplicada, em razão do seu caráter nitidamente confiscatório.  

 
É o relatório. 



 

 
 

V O T O 
 
 
Apreciando a preliminar de nulidade parcial do processo, arguida 

pelo sujeito passivo, por cerceamento do direito de defesa, manifesto-me pelo seu 
acolhimento, pelo que exponho: 

 
Na impugnação apresentada e em seu adendo, o sujeito passivo 

formulou em preliminar arguição de nulidade da peça básica, relacionando a hipótese de 
cerceamento do direito de defesa (fls. 35 a 44 e 119 a 121).  

 
O julgador singular, ao proferir a Sentença n° 3213/2015 (fls. 311 a 

313), não analisou a preliminar de cerceamento do direito de defesa, formulada na 
impugnação. 

 
A ausência do exame na sentença da preliminar de nulidade, arguida 

pelo sujeito passivo, acarreta-lhe cerceamento do direito de defesa, vício que implica na 
nulidade do julgado singular, nos termos do art. 20, III, da Lei n° 16.469/09: 

 

Art. 20. São nulos os atos praticados: 

[...] 

III - com cerceamento do direito de defesa; 

[...] 

 
Invalidada a sentença singular, o processo deve retornar à Primeira 

Instância, para realização de novo julgamento.  
 
Ante o exposto, acolho a preliminar de nulidade parcial do processo, 

arguida pelo sujeito passivo, por cerceamento do direito de defesa, declarando, de 
consequência, nulo o processo a partir da sentença singular, de fls. 311, inclusive; 
devendo retornar os autos à primeira instância para realização de novo julgamento 
singular. 

 
 

Sala das sessões, em 01 de junho de 2016. 
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Matéria: Nulidade por cerceamento ao direito de defesa (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00820/16 
 
Relator: Conselheiro Rodolfo Ramos Caiado 
 

 
EMENTA: Processual. Nulidade da peça básica. Cerceamento do 
direito de defesa. Ineficácia de intimação. Rejeição. 
 
Na ausência de ineficácia de intimação, não há que se falar em 
cerceamento do direito de defesa e por isso devem os autos 
retornar à Câmara Julgadora para a apreciação de toda a 
matéria. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 13 
de outubro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do recurso da Fazenda 
Pública para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para, afastando a nulidade por 
cerceamento do direito de defesa, retornar os autos a Câmara Julgadora para apreciação 
de toda matéria. Participaram do julgamento os Conselheiros Rodolfo Ramos Caiado, 
Márcio Nogueira Pedra, Washington Luis Freire de Oliveira, Alcedino Gomes Barbosa, 
Antônio Martins da Silva, Elias Alves dos Santos, José Pereira D'abadia, Gilmar Rodrigues 
de Almeida, Talita Pimenta Félix, João Divino de Brito, Heli José da Silva e Rickardo de 
Souza Santos Mariano. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Descreve o auto de infração que o sujeito passivo omitiu registro de 
saída de mercadorias tributadas, conforme déficit financeiro apurado em auditoria do 
movimento financeiro. Em decorrência, fica sujeito ao pagamento do imposto além das 
cominações legais. 

Foram infringidos os seguintes artigos: 25, 1, IV e 64, ambos do 
Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) e 141 do Decreto 4852/97. Proposta a 
aplicação da penalidade prevista no artigo 71, VII, "l", parágrafo 9º, I do CTE, com redação 
da Lei nº 13.446/1999.   

  
Delmiro Sarmento Cezar é nomeado solidário nos termos do art. 45, 

XII da Lei 11.651/91.    
  
O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: Anexo 

- Identificação do Sujeito Passivo Solidário; Auditória de Movimento Financeiro; Ordem de 
Conferência Sintegra ano de 2005, Notas não Encontrada; Alteração Contratual Primeira 
Alteração; Consolidação do Contrato Social; Relatório dos Sócios pela Inscrição ou CGC; 
Registro de Saídas e Notas Fiscais Avulsas. Fls. "3 a 14"; "25 a 42" e "45 a 52 e 55 a 57".
   

 Após a decretação da revelia, o sujeito passivo comparece aos 
autos para impugnar o auto de infração em Segunda Instância. Argúi a preliminar de 
nulidade parcial do feito, por cerceamento do direito de defesa por ineficácia de intimação. 
Pondera que a sócia Hallyne Herve Andrade Santos não foi intimada e que responde em 
igualdade de condições face à administração da empresa.  

 



 

No mérito, que as notas fiscais discriminadas nos autos não foram 
anexadas ao feito e nem constam nos registros da empresa; que os valores pagos não 
conferem com os registros da Firma Marmoraria Goiás Ltda. 

 
Ao final, requer a nulidade parcial do feito e intimação da citada 

sócia. 
 
Tempestivamente, o sujeito passivo comparece aos autos (fls.38) 

para reiterar a preliminar de nulidade parcial dos autos, por ineficácia de intimação. 
Argumenta que o sócio Delmiro Sarmento César não recebe ou sequer tomou ciência da 
intimação de primeira instância, e no mérito, que as notas fiscais discriminadas nos autos 
não foram anexadas aos mesmos e nem constam nos registros da empresa. 

 
Ao final, requer a intimação do retrocitado sócio no endereço 

constante em seus registros e a improcedência do feito. 
 
Decisão cameral de fls. 53, converte o julgamento em diligência à 

Delegacia Fiscal de origem para que esta intime o sujeito passivo a promover a juntada 
das notas fiscais de aquisição relacionada à fls. 5, cujo somatório foi levado para a 
“conclusão” da Auditoria do Movimento Financeiro como notas fiscais de aquisição de 
mercadorias ou serviços não registradas. 

 
Após a juntada de cópia das notas fiscais, o revisor concluiu:" 

Atendendo a solicitação do CAT, referente ao pedido constante da Fl. "53", anexamos às 
cópias dos contribuintes do Estado de Goiás. Com referência ao contribuinte do Estado do 
Rio de Janeiro, não foi possível sua localização." 

 
O sujeito passivo retorna ao feito para reiterar a preliminar de 

nulidade parcial dos autos tendo em vista a falta de conhecimento da autuação por um dos 
sócios.   

A Terceira Câmara Julgadora manifesta-se nos autos e no Acórdão 
de n°1039/2009 (fls.67/72) acolhe a preliminar de nulidade parcial dos autos a partir das 
fls. 15, inclusive, por cerceamento do direito de defesa em face da ineficácia de intimação. 
Entende o douto Conselheiro Relator que as partes sejam intimadas no endereço 
informado pelo sujeito passivo para pagamento do crédito tributário devido ou para 
apresentação da impugnação em Primeira Instância.  

 
Intimada, a Fazenda Pública Estadual comparece aos autos para 

interpor recurso ao Conselho Pleno, (fls.73/75). Argumenta que o sujeito passivo foi 
intimado no endereço constante no contrato social (fls.02 e 24) e por isso requer a reforma 
da decisão cameral para que o processo retorne à Câmara e seja apreciada toda a 
matéria.   

  
Cientificado, o polo passivo contradita as razões da Fazenda Pública 

(fls. 79/82), para argumentar que embora tenha sido intimado no endereço constante do 
Contrato Social, ali não mais reside há muitos anos e por isso não tomou conhecimento 
das imputações que lhe foram dirigidas por isso requer a manutenção da decisão 
objurgada, ou alternativamente, a intimação do sócio para que apresente impugnação em 
Primeira Instância. 

Ulteriormente houve juntada de documentos com intuito probatório 
em fls. "83 a 96".   

É o relatório. 
 



 

 
V O T O 

 
 
Passo a decidir e de plano, considero que razão assiste à Fazenda 

Pública Estadual ao requerer a reforma do aresto anterior com a rejeição da preliminar de 
nulidade da peça básica por cerceamento do direito defesa e o respectivo retorno do feito 
à instância cameral para a apreciação de toda a matéria. 

 
De fato, ao compulsar os autos verifico que o voto condutor do 

acórdão guerreado traz como fundamento da nulidade parcial, o argumento de que o 
sujeito passivo solidário Delmiro Sarmento Cezar não foi corretamente notificado do auto 
de infração, pois a intimação foi enviada para o endereço constante do contrato social da 
empresa, qual seja, o endereço da residência da rua 122, nº 168, Setor Sul, na cidade de 
Goiânia, capital deste Estado de Goiás. E mais, que foi recebido pela ex-esposa do 
mesmo e que em virtude disto, o solidário não tomou conhecimento da infração por não 
mais ali residir, 

 
Doutos colegas conselheiros, tal qual a fazenda pública, divirjo da 

decisão recorrida pois considero que o sujeito passivo solidário fora formalmente intimado 
da autuação no endereço constante do contrato social, que é o mesmo que conta do 
documento de fls. 02, sob a rubrica “Identificação do sujeito passivo solidário”, assim como 
consta do “Relatório dos sócios pela inscrição ou CGC”, de fls.14, como também na 
impugnação em Segunda Instância, do sujeito passivo, de fls. 24, e por isso deve ser 
afastada a aludida nulidade por cerceamento do direito de defesa, arguida pela parte. 

 
Ante todo o exposto, voto conhecendo do recurso da Fazenda 

Pública para o Conselho Pleno, dando-lhe provimento para afastar a preliminar de 
nulidade da peça básica por cerceamento do direito de defesa, com o retorno dos autos à 
Câmara Julgadora para apreciação de toda a matéria.  

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 07 de junho de 2016. 
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Matéria: Nulidade por cerceamento ao direito de defesa (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00842/16 
 
Relator: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 

 
EMENTA: RECURSO VOLUNTÁRIO. PROCESSUAL. 
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. DECISÃO SINGULAR 
QUE NÃO APRECIOU TODAS AS QUESTÕES DE FATO 
SUSCITADAS EM IMPUGNAÇÃO. NULIDADE. RETORNO DOS 
AUTOS À FASE SINGULAR. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de junho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
preliminar de nulidade parcial dos autos,  por cerceamento do direito de defesa, arguida 
pelo sujeito passivo, a partir da decisão singular, devendo os autos retornarem à Primeira 
Instância para realização de um novo julgamento singular. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato, Masayuki Missao, Edson Abrão da Silva, 
Aldeci de Souza Flor e Rickardo de Souza Santos Mariano. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

 
Nos presentes autos, o Fisco acusa o sujeito passivo, estabelecido 

em Blumenau-SC, de haver remetido mercadorias acompanhadas de notas fiscais nas 
quais se consignou destinatário reputado inexistente, consubstanciando vício de 
falsificação de documentos e fraude. Diante do fato, os documentos foram considerados 
inidôneos.  

A infração foi capitulada nos arts. 64, 66 e 67, I, todos do CTE. A 
penalidade, por seu turno, é a que consta do art. 71, XII, “a”, 4 do CTE, qualificada com o 
§9º do mesmo dispositivo legal.  

Aufere-se ICMS no valor originário de R$ 5.990,86, referente a fatos 
geradores ocorridos em março de 2012. O auto de infração foi lavrado em 28/03/14. 

Em notas complementares, o Fisco assevera que a empresa 
MILLENE SIPRIANO LEAL-ME “nunca existiu no endereço declarado, conforme 
informação da Prefeitura”. Informa que tal empresa fora fraudulentamente constituída pelo 
contabilista ALAN KARDEC LINO RODRIGUES. Também noticia que a empresa 
transportadora JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA TRANSOLIVEIRA promoveu a entrega 
das mercadorias em local diverso do consignado nas notas fiscais. 

Na condição de coobrigados, foram nomeados: ALAN KARDEC 
LINO RODRIGUES, com fundamento no art. 45, XII-A do CTE, sob a acusação de haver 
constituído fradulentamente a firma MILLENE SIPRIANO LEAL-ME; JOSÉ OSVALDO DE 
OLIVEIRA TRANSOLIVEIRA, com assento no art. 45, I, “b” do CTE, por haver entregado, 
na qualidade de transportador, as mercadorias em local e para pessoa desconhecidos.  

A instrução processual fazendária é composta dos extratos de 
DANFE cujas notas fiscais eletrônicas foram consideradas inidôneas; extrato cadastral da 
empresa MILLENE SIPRIANO LEAL-ME; declaração firmada pela Secretaria de Finanças 
da Prefeitura de Goiânia, no sentido de se comunicar a inexistência de alvará de 
funcionamento à firma retrocitada.  



 

Procurados nos endereços declarados ao Fisco, a intimação 
realizada a JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA TRANSOLIVEIRA fora feita com sucesso, via 
domicílio tributário eletrônico, em 27/06/14.ALAN KARDEC LINO RODRIGUES fora 
intimado sob a mesma modalidade, nessa mesma data.  A intimação da autuada principal 
se concluíra por via editalícia, cujo ato foi publicado em 12/08/14. 

Em impugnação, JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA TRANSOLIVEIRA 
assevera o seguinte (fls. 34): 

1) A impugnante nunca teve relação comercial com o destinatário 
das mercadorias e consultou, à data da realização do transporte, 
o seu cadastro no SINTEGRA, no qual era possível aferir sua 
idoneidade, ao menos àquela época. 

2) O destinatário somente teve o seu cadastro suspenso em 
13/09/12, ou seja, em data posterior à ocorrência dos fatos 
geradores aqui descritos. A impugnante não tinha meios de 
antever eventual falsificação documental na constituição da 
empresa destinatária.  

3) Assevera que entregou as mercadorias nos endereços 
consignados nos documentos fiscais, sendo inverídica a 
afirmação constante da inicial. Não há nos autos qualquer prova 
de que a destinatária não tinha sua sede no endereço informado 
nas notas fiscais, tampouco que a impugnante tenha entregado 
as mercadorias em local diverso. 

4) Também noticia que o art. 71 do CTE fora recentemente 
declarado inconstitucional pelo STF, conforme aresto que 
transcreve. 

5) Ainda que existente a infração, a capitulação discriminada na 
inicial restaria equivocada, uma vez que o enquadramento correto 
seria o inciso VII, “j” do mesmo art. 71. Questiona, identicamente, 
a cominação da forma qualificada da multa. 

Pede, ao final, a nulidade ou improcedência do lançamento. 

 

Também comparece aos autos ALAN KARDEC LINO RODRIGUES. 
Pondera que não teria condições de verificar a veracidade e idoneidade da documentação 
apresentada pelos responsáveis da empresa, situação que também o deixa na condição 
de vítima dos eventos apurados pelo fisco.  

Pede, ao final, sua exclusão da lide.  

Submetidos os autos a julgamento singular, fora mantida a 
responsabilidade da transportadora e excluída, por seu turno, a que fora imputada ao 
contabilista. Mantida a procedência do lançamento.  

 

Em recurso, a Fazenda pública solicita a reinclusão do 
contabilista na qualidade de solidário. Aponta que “no exercício da função de contabilista, 
o mencionado solidário concorreu para a prática da infração na medida em que procedeu 
à constituição de ‘empresa de fachada’ que jamais existiu ou funcionou no endereço 
declarado, logo tendo ativamente participado do cometimento da fraude descrita na 
exordial que deu azo à sonegação do imposto ora reclamado [...]”. 

Promove a juntada de cópia da Resolução nº 1/2005, da JUCEG, que 
trata da prevenção de fraudes na constituição de empresas.  

 



 

Em contradita, ALAN KARDEC LINO RODRIGUES reitera as 
argumentações expendidas na fase singular. Pede a manutenção da sentença singular, no 
que tange à sua exclusão. 

JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA TRANSOLIVEIRA também 
comparece em sede de recurso voluntário (fls. 94). Também reafirma todas as questões 
suscitadas em fase singular.  

Acresce à sua argumentação o fato de o julgador singular haver 
passado ao largo, em sua fundamentação, quanto à aplicabilidade da forma qualificada da 
penalidade ao recorrente, discriminada no §9º do art. 71 do CTE, fato que provocaria o 
cerceamento ao direito de defesa do recorrente. Também reclama pela 
inconstitucionalidade da multa cominada, que afrontaria os princípios da razoabilidade, 
proporcionalidade e não-confisco. Sob outro prisma, reitera sua não-responsabilidade no 
ilícito, ainda que por analogia, trazendo à baila decisões do STJ, no sentido de que o 
adquirente de boa-fé, quanto a notas fiscais inidôneas, não pode ser responsabilizado pelo 
ilícito, fazendo jus ao crédito destacado no documento fiscal.  

 

É o relatório.  

 
V O T O 

 

Quanto ao recurso interposto pelo sujeito passivo, em primeira 
análise, insta apreciar a possibilidade de ocorrência de cerceamento ao direito de defesa. 
Na verdade, pela leitura das razões que amparam tal preliminar, percebe-se que a 
questão ali volvida às fls. 94 e seguintes trata de ausência de apreciação, pelo julgador 
singular, de questões trazidas em sede de impugnação. Não teriam sido apreciados, v.g., 
os pedidos de exclusão da forma qualificada da multa; as ponderações sobre alteração da 
capitulação legal da pena; as questões alusivas ao confisco, proporcionalidade, 
razoabilidade da multa e sua recente presumida declaração e inconstitucionalidade pelo 
STF.  

 

Há que se reconhecer que realmente não houve manifestação no 
referido aresto com respeito às questões suscitadas, restando descumprido o princípio da 
motivação dos atos decisórios. 

 
Dispõe, com efeito, o CPC que: 

 
“Art. 489.  São elementos essenciais da sentença: 

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do 
caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das 
principais ocorrências havidas no andamento do processo; 

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de 
direito; 

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que 
as partes lhe submeterem. 

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja 
ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: 



 

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato 
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão 
decidida; 

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o 
motivo concreto de sua incidência no caso; 

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra 
decisão; 

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo 
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; 

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem 
identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o 
caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; 

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou 
precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de 
distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. 

§ 2o No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e 
os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que 
autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas 
que fundamentam a conclusão. 

§ 3o A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de 
todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-
fé. 

Art. 490.  O juiz resolverá o mérito acolhendo ou rejeitando, no todo ou 
em parte, os pedidos formulados pelas partes.” 

 

Percebe-se que o Ilustre julgador singular não analisou algumas 
questões de direito expressamente tratadas em impugnação. Sobre o assunto, discorre a 
Constituição Federal ao tratar dos princípios que regem a atividade jurisdicional: 

 

"Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, 
disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes 
princípios: 

......................................................................................................................... 

 IX- todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão 
públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de 
nulidade(...)". (grifamos) 

 

Na mesma linha de convicção também segue a jurisprudência Pátria, 
a exemplo do seguinte Aresto do TRF da 3a Região: 

 
“Ementa: PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIOS DE 

PRESTAÇÃO CONTINUADA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM 
EXAME DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. SENTENÇA 
NULA. - O princípio da motivação das decisões judiciais é 
consagrado constitucionalmente no artigo 93, inciso IX. Sentença 
sem fundamentação é nula. - Embora a lei processual (artigo 459) 
admita que, nos casos de extinção do processo sem julgamento de 
mérito, o juízo decida de forma concisa, isso não significa dispensa 
de fundamentação. - Ainda que estivesse motivada a decisão, esta 
não poderia subsistir. A extinção sem exame o mérito, em tese, 



 

apenas seria plausível em relação a duas autoras, que deixaram de 
autenticar documentos, e não quanto a todas elas. - Apelação a que 
se dá provimento para anular a sentença. (APELAÇÃO CÍVEL AC 
16785 SP 97.03.016785-3, 30/08/04)” 

Necessário, portanto, que se profira nova decisão, sem os vícios que 
macularam a anterior.  

Sob tais fundamentos, conheço do recurso do sujeito passivo e lhe 
dou provimento para reconhecer a ocorrência de vício por cerceamento ao direito de 
defesa, devendo os autos retornarem à fase singular para nova apreciação das 
impugnações apresentadas.  
 

 
 

Sala das sessões, em 10 de junho de 2016. 
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Matéria: Nulidade por cerceamento ao direito de defesa (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00843/16 
 
Relator: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 

 
EMENTA: RECURSO VOLUNTÁRIO. PROCESSUAL. 
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. DECISÃO SINGULAR 
QUE NÃO APRECIOU TODAS AS QUESTÕES DE FATO 
SUSCITADAS EM IMPUGNAÇÃO. NULIDADE. RETORNO DOS 
AUTOS À FASE SINGULAR. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de junho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
preliminar de nulidade parcial dos autos,  por cerceamento do direito de defesa, arguida 
pelo sujeito passivo, a partir da decisão singular, devendo os autos retornarem à Primeira 
Instância para realização de um novo julgamento singular. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato, Masayuki Missao, Edson Abrão da Silva, 
Aldeci de Souza Flor e Rickardo de Souza Santos Mariano. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Nos presentes autos, o Fisco acusa o sujeito passivo, estabelecido 
em Blumenau-SC, de haver remetido mercadorias acompanhadas de notas fiscais nas 
quais se consignou destinatário reputado inexistente, consubstanciando vício de 
falsificação de documentos e fraude. Diante do fato, os documentos foram considerados 
inidôneos.  

A infração foi capitulada nos arts. 64, 66 e 67, I, todos do CTE. A 
penalidade, por seu turno, é a que consta do art. 71, XII, “a”, 4 do CTE, qualificada com o 
§9º do mesmo dispositivo legal.  

Aufere-se ICMS no valor originário de R$ 20.243,98, referente a fatos 
geradores ocorridos entre dezembro de 2011 e fevereiro de 2012. O auto de infração foi 
lavrado em 26/03/14. 

Em notas complementares, o Fisco assevera que a empresa 
ESTEFANE DIAS DE OLIVEIRA “nunca existiu no endereço declarado, conforme 
informação da Prefeitura Municipal de Goiânia”. Informa que tal empresa fora 
fraudulentamente constituída pelo contabilista ALAN KARDEC LINO RODRIGUES. 
Também noticia que a empresa transportadora JOINVILENSE CARGAS EXPRESS, 
COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA promoveu a entrega das 
mercadorias em local diverso do consignado nas notas fiscais. 

Também informa que a empresa POTÊNCIA TEXTIL LTDA, a qual 
exerce a mesma atividade da suposta destinatária, é responsável solidária conforme termo 
de responsabilidade solidária em anexo, sendo a real adquirente das  mercadorias. O Sr. 
REGINALDO RIBEIRO DE ARAÚJO, sócio administrador desta última, fora quem 
subscreveu o referido termo.  

  

Na condição de coobrigados, foram nomeados: ALAN KARDEC 
LINO RODRIGUES, com fundamento no art. 45, XII-A do CTE, sob a acusação de haver 
constituído fradulentamente a firma ESTEFANE DIAS DE OLIVEIRA; JOINVILENSE 



 

CARGAS EXPRESS, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, com assento 
no art. 45, I, “b” do CTE, por haver entregado, na qualidade de transportador, as 
mercadorias em local e para pessoa desconhecidos; POTÊNCIA TEXTIL LTDA, com 
fundamento no inciso XIII do mesmo dispositivo legal e REGINALDO RIBEIRO DE 
ARAÚJO, nos termos do inciso XII.  

A instrução processual fazendária é composta dos extratos de 
DANFE cujas notas fiscais eletrônicas foram consideradas inidôneas; extrato cadastral da 
empresa POTÊNCIA TEXTIL LTDA e ESTEFANE DIAS DE OLIVEIRA; declaração 
firmada por POTÊNCIA TEXTIL LTDA,  no sentido de assumir o pagamento de quaisquer 
dívidas imputadas a ESTEFANE DIAS DE OLIVEIRA; declaração firmada pela Secretaria 
de Finanças da Prefeitura de Goiânia, no sentido de se comunicar a inexistência de alvará 
de funcionamento à firma ESTEFANE DIAS DE OLIVEIRA.  

A empresa MARILUA TEXTIL LTDA fora intimada da acusação fiscal 
em 27/04/14, via Domicílio Tributário Eletrônico – DTE. De igual forma, REGINALDO 
RIBEIRO DE ARAÚJO, em 14/04/14.  A solidária JOINVILENSE CARGAS EXPRESS, 
COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA fora intimada em 23/05/14, via AR. 
O contabilista fora intimado por edital, conforme cópia do DOE às fls. 40.  

POTÊNCIA TEXTIL –ME e REGINALDO RIBEIRO DE ARAÚJO 
apresentaram defesa conjunta, fls. 43. Afirmam que não tiveram envolvimento na situação 
que gerou o presente lançamento. Assevera que o termo de declaração de 
responsabilidade solidária se restringe somente aos débitos declarados da devedora, não 
admitindo a interpretação extensiva promovida pelo Fisco. Não há, ademais, fundamento 
para a inclusão de seu sócio-administrador, porquanto inexiste dolo, fraude ou simulação a 
ele imputáveis.  

Afirma a existência de insegurança na determinação da infração, 
uma vez que a própria Fazenda Pública homologara a inscrição estadual ao 
estabelecimento reputado inexistente. Também adverte acerca da equivocada tipificação 
da infração e da pena. 

Pedem, ao final, a exclusão da lide; a nulidade do feito; a redução do 
quantum da multa e a improcedência do lançamento.  

A empresa transportadora também comparece aos autos. Afirma, em 
suma, que a operação fora lícita, não havendo que se falar em inidoneidade, uma vez que 
no momento da emissão das notas fiscais a destinatária possuía cadastro regular. Não há 
nos autos qualquer prova de que a destinatária não tinha sua sede no endereço informado 
nas notas fiscais, tampouco que a impugnante tenha entregado as mercadorias em local 
diverso. 

Ao final, reclama acerca do caráter confiscatório da multa. Pede sua 
exclusão da lide e, subsidiariamente, a exclusão da multa cominada.  

 

Submetidos os autos a julgamento singular, fora mantida a 
responsabilidade da transportadora e dos demais solidários. Excluída, por seu turno, a que 
fora imputada ao contabilista. Mantida a procedência do lançamento.  

 

Em recurso, a Fazenda pública solicita a reinclusão do 
contabilista na qualidade de solidário. Aponta que “no exercício da função de contabilista, 
o mencionado solidário concorreu para a prática da infração na medida em que procedeu 
à constituição de ‘empresa de fachada’ que jamais existiu ou funcionou no endereço 
declarado, logo tendo ativamente participado do cometimento da fraude descrita na 
exordial que deu azo à sonegação do imposto ora reclamado [...]”. 



 

Promove a juntada de cópia da Resolução nº 1/2005, da JUCEG, que 
trata da prevenção de fraudes na constituição de empresas.  

 

É o relatório.  

 
V O T O 

 

Quanto ao recurso interposto pelo sujeito passivo, em primeira 
análise, insta apreciar a possibilidade de ocorrência de cerceamento ao direito de defesa. 
Na verdade, pela leitura das razões que amparam tal preliminar, percebe-se que a 
questão ali volvida às fls. 125 trata de ausência de apreciação, pelo julgador singular, de 
questões trazidas em sede de impugnação. Não teriam sido apreciados, v.g., os pedidos 
de exclusão da forma qualificada da multa; as ponderações sobre alteração da capitulação 
legal da pena; as questões alusivas ao confisco, proporcionalidade, razoabilidade da multa 
e sua recente presumida declaração e inconstitucionalidade pelo STF.  

 

Há que se reconhecer que realmente não houve manifestação no 
referido aresto com respeito às questões suscitadas, restando descumprido o princípio da 
motivação dos atos decisórios. 

 
Dispõe, com efeito, o CPC que: 

 
“Art. 489.  São elementos essenciais da sentença: 

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do 
caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das 
principais ocorrências havidas no andamento do processo; 

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de 
direito; 

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que 
as partes lhe submeterem. 

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja 
ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: 

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato 
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão 
decidida; 

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o 
motivo concreto de sua incidência no caso; 

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra 
decisão; 

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo 
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; 

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem 
identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o 
caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; 

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou 
precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de 
distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. 



 

§ 2o No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e 
os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que 
autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas 
que fundamentam a conclusão. 

§ 3o A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de 
todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-
fé. 

Art. 490.  O juiz resolverá o mérito acolhendo ou rejeitando, no todo ou 
em parte, os pedidos formulados pelas partes.” 

 

Percebe-se que o Ilustre julgador singular não analisou algumas 
questões de direito expressamente tratadas em impugnação. Sobre o assunto, discorre a 
Constituição Federal ao tratar dos princípios que regem a atividade jurisdicional: 

 

"Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, 
disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes 
princípios: 

......................................................................................................................... 

 IX- todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão 
públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de 
nulidade(...)". (grifamos) 

 

Na mesma linha de convicção também segue a jurisprudência Pátria, 
a exemplo do seguinte Aresto do TRF da 3a Região: 

 
“Ementa: PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIOS DE 

PRESTAÇÃO CONTINUADA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM 
EXAME DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. SENTENÇA 
NULA. - O princípio da motivação das decisões judiciais é 
consagrado constitucionalmente no artigo 93, inciso IX. Sentença 
sem fundamentação é nula. - Embora a lei processual (artigo 459) 
admita que, nos casos de extinção do processo sem julgamento de 
mérito, o juízo decida de forma concisa, isso não significa dispensa 
de fundamentação. - Ainda que estivesse motivada a decisão, esta 
não poderia subsistir. A extinção sem exame o mérito, em tese, 
apenas seria plausível em relação a duas autoras, que deixaram de 
autenticar documentos, e não quanto a todas elas. - Apelação a que 
se dá provimento para anular a sentença. (APELAÇÃO CÍVEL AC 
16785 SP 97.03.016785-3, 30/08/04)” 

Necessário, portanto, que se profira nova decisão, sem os vícios que 
macularam a anterior.  

Sob tais fundamentos, conheço do recurso do sujeito passivo e lhe 
dou provimento para reconhecer a ocorrência de vício por cerceamento ao direito de 
defesa, devendo os autos retornarem à fase singular para nova apreciação das 
impugnações apresentadas.  
 

 
 

Sala das sessões, em 10 de junho de 2016. 
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Matéria: Nulidade por cerceamento ao direito de defesa (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00844/16 
 
Relator: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 

 
EMENTA: RECURSO VOLUNTÁRIO. PROCESSUAL. 
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. DECISÃO SINGULAR 
QUE NÃO APRECIOU TODAS AS QUESTÕES DE FATO 
SUSCITADAS EM IMPUGNAÇÃO. NULIDADE. RETORNO DOS 
AUTOS À FASE SINGULAR. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de junho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
preliminar de nulidade parcial dos autos,  por cerceamento do direito de defesa, arguida 
pelo sujeito passivo, a partir da decisão singular, devendo os autos retornarem à Primeira 
Instância para realização de um novo julgamento singular. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato, Masayuki Missao, Edson Abrão da Silva, 
Aldeci de Souza Flor e Rickardo de Souza Santos Mariano. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Nos presentes autos, o Fisco acusa o sujeito passivo, estabelecido 
em Blumenau-SC, de haver remetido mercadorias acompanhadas de notas fiscais nas 
quais se consignou destinatário reputado inexistente, consubstanciando vício de 
falsificação de documentos e fraude. Diante do fato, os documentos foram considerados 
inidôneos.  

A infração foi capitulada nos arts. 64, 66 e 67, I, todos do CTE. A 
penalidade, por seu turno, é a que consta do art. 71, XII, “a”, 4 do CTE, qualificada com o 
§9º do mesmo dispositivo legal.  

Aufere-se ICMS no valor originário de R$ 226.765,65, referente a 
fatos geradores ocorridos entre março de 2010 e fevereiro de 2011. O auto de infração foi 
lavrado em 27/08/14. 

Em notas complementares, o Fisco assevera que a empresa 
REGINALDO GOMES RIBEIRO “nunca existiu no endereço declarado, conforme 
informação da Prefeitura”. Informa que tal empresa fora fraudulentamente constituída pelo 
contabilista CARLOS CEZAR FILETI. Também noticia que a empresa transportadora 
JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA TRANSOLIVEIRA promoveu a entrega das mercadorias 
em local diverso do consignado nas notas fiscais. 

Na condição de coobrigados, foram nomeados: CARLOS CEZAR 
FILETI, com fundamento no art. 45, XII-A do CTE, sob a acusação de haver constituído 
fradulentamente a firma REGINALDO GOMES RIBEIRO; JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA 
TRANSOLIVEIRA, com assento no art. 45, I, “b” do CTE, por haver entregado, na 
qualidade de transportador, as mercadorias em local e para pessoa desconhecidos.  

A instrução processual fazendária é composta dos extratos de 
DANFE cujas notas fiscais eletrônicas foram consideradas inidôneas; extrato cadastral da 
empresa REGINALDO GOMES RIBEIRO; declaração firmada pela Secretaria de Finanças 
da Prefeitura de Goiânia, no sentido de se comunicar a inexistência de alvará de 
funcionamento à firma retrocitada.  



 

Procurados nos endereços declarados ao Fisco, apenas a intimação 
realizada a JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA TRANSOLIVEIRA fora feita com sucesso, via 
domicílio tributário eletrônico, em 05/09/14. A intimação dos demais se concluíra por via 
editalícia, cujo ato foi publicado em 26/09/14. 

Em impugnação, JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA TRANSOLIVEIRA 
assevera o seguinte (fls. 118): 

1) A impugnante nunca teve relação comercial com o destinatário 
das mercadorias e consultou, à data da realização do transporte, 
o seu cadastro no SINTEGRA, no qual era possível aferir sua 
idoneidade, ao menos àquela época. 

2) O destinatário REGINALDO GOMES RIBEIRO somente teve o 
seu cadastro suspenso em 15/03/11, ou seja, em data posterior à 
ocorrência dos fatos geradores aqui descritos. A impugnante não 
tinha meios de antever eventual falsificação documental na 
constituição da empresa destinatária.  

3) Assevera que entregou as mercadorias nos endereços 
consignados nos documentos fiscais, sendo inverídica a 
afirmação constante da inicial. Não há nos autos qualquer prova 
de que a destinatária não tinha sua sede no endereço informado 
nas notas fiscais, tampouco que a impugnante tenha entregado 
as mercadorias em local diverso. 

4) Também noticia que o art. 71 do CTE fora recentemente 
declarado inconstitucional pelo STF, conforme aresto que 
transcreve. 

5) Ainda que existente a infração, a capitulação discriminada na 
inicial restaria equivocada, uma vez que o enquadramento correto 
seria o inciso VII, “j” do mesmo art. 71. Questiona, identicamente, 
a cominação da forma qualificada da multa. 

Pede, ao final, a nulidade ou improcedência do lançamento. 

 

Também comparece, em 12/12/14, CARLOS CEZAR FILETI, com as 
seguintes ponderações: 

1) Insegurança na determinação da infração. Os autuantes não 
apontaram qual o dispositivo legal que autorizaria a inclusão do 
impugnante no rol de solidários nos autos. Em momento algum 
fica comprovada, nos autos, a existência de dolo ou fraude, 
condição sine qua non para a inclusão do contabilista, nos termos 
do art. 45 §2º do CTE.  

2) O impugnante desconhece a empresa autuada, nunca trabalhou 
para ela, tendo sido vítima de estelionatários que utilizaram seu 
nome e inscrição de CRC para a prática de atos ilícitos.  

3) Reitera as informações trazidas pela transportadora, no sentido 
de que a empresa destinatária possuía existência regular no local 
descrito em nota fiscal. Afirma que o próprio fisco promovera 
visita in loco na empresa mencionada, por ocasião de sua 
constituição, em 26/03/10, nada constatando a título de 
irregularidade. 

Pede, ao final, sua exclusão da lide.  



 

Submetidos os autos a julgamento singular, fora mantida a 
responsabilidade da transportadora e excluída, por seu turno, a que fora imputada ao 
contabilista. Mantida a procedência do lançamento.  

 

Em recurso, a Fazenda pública solicita a reinclusão do 
contabilista na qualidade de solidário. Aponta que “no exercício da função de contabilista, 
o mencionado solidário concorreu para a prática da infração na medida em que procedeu 
à constituição de ‘empresa de fachada’ que jamais existiu ou funcionou no endereço 
declarado, logo tendo ativamente participado do cometimento da fraude descrita na 
exordial que deu azo à sonegação do imposto ora reclamado [...]”. 

Promove a juntada de cópia da Resolução nº 1/2005, da JUCEG, que 
trata da prevenção de fraudes na constituição de empresas.  

 

Em contradita, CARLOS CEZAR FILETI reitera as argumentações 
expendidas na fase singular. Pede a manutenção da sentença singular, no que tange à 
sua exclusão. 

JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA TRANSOLIVEIRA também 
comparece em sede de recurso voluntário (fls. 195). Também reafirma todas as 
questões suscitadas em fase singular.  

Acresce à sua argumentação o fato de o julgador singular haver 
passado ao largo, em sua fundamentação, quanto à aplicabilidade da forma qualificada da 
penalidade ao recorrente, discriminada no §9º do art. 71 do CTE, fato que provocaria o 
cerceamento ao direito de defesa do recorrente. Também reclama pela 
inconstitucionalidade da multa cominada, que afrontaria os princípios da razoabilidade, 
proporcionalidade e não-confisco. Sob outro prisma, reitera sua não-responsabilidade no 
ilícito, ainda que por analogia, trazendo à baila decisões do STJ, no sentido de que o 
adquirente de boa-fé, quanto a notas fiscais inidôneas, não pode ser responsabilizado pelo 
ilícito, fazendo jus ao crédito destacado no documento fiscal.  

 

É o relatório.  

 

V O T O 

 

Quanto ao recurso interposto pelo sujeito passivo, em primeira 
análise, insta apreciar a possibilidade de ocorrência de cerceamento ao direito de defesa. 
Na verdade, pela leitura das razões que amparam tal preliminar, percebe-se que a 
questão ali volvida às fls. 211 trata de ausência de apreciação, pelo julgador singular, de 
questões trazidas em sede de impugnação. Não teriam sido apreciados, v.g., os pedidos 
de exclusão da forma qualificada da multa; as ponderações sobre alteração da capitulação 
legal da pena; as questões alusivas ao confisco, proporcionalidade, razoabilidade da multa 
e sua recente presumida declaração e inconstitucionalidade pelo STF.  

 

Há que se reconhecer que realmente não houve manifestação no 
referido aresto com respeito às questões suscitadas, restando descumprido o princípio da 
motivação dos atos decisórios. 

 
Dispõe, com efeito, o CPC que: 



 

 
“Art. 489.  São elementos essenciais da sentença: 

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do 
caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das 
principais ocorrências havidas no andamento do processo; 

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de 
direito; 

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que 
as partes lhe submeterem. 

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja 
ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: 

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato 
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão 
decidida; 

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o 
motivo concreto de sua incidência no caso; 

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra 
decisão; 

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo 
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; 

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem 
identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o 
caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; 

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou 
precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de 
distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. 

§ 2o No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e 
os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que 
autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas 
que fundamentam a conclusão. 

§ 3o A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de 
todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-
fé. 

Art. 490.  O juiz resolverá o mérito acolhendo ou rejeitando, no todo ou 
em parte, os pedidos formulados pelas partes.” 

 

Percebe-se que o Ilustre julgador singular não analisou algumas 
questões de direito expressamente tratadas em impugnação. Sobre o assunto, discorre a 
Constituição Federal ao tratar dos princípios que regem a atividade jurisdicional: 

 

"Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, 
disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes 
princípios: 

......................................................................................................................... 

 IX- todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão 
públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de 
nulidade(...)". (grifamos) 

 



 

Na mesma linha de convicção também segue a jurisprudência Pátria, 
a exemplo do seguinte Aresto do TRF da 3a Região: 

 
“Ementa: PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIOS DE 

PRESTAÇÃO CONTINUADA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM 
EXAME DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. SENTENÇA 
NULA. - O princípio da motivação das decisões judiciais é 
consagrado constitucionalmente no artigo 93, inciso IX. Sentença 
sem fundamentação é nula. - Embora a lei processual (artigo 459) 
admita que, nos casos de extinção do processo sem julgamento de 
mérito, o juízo decida de forma concisa, isso não significa dispensa 
de fundamentação. - Ainda que estivesse motivada a decisão, esta 
não poderia subsistir. A extinção sem exame o mérito, em tese, 
apenas seria plausível em relação a duas autoras, que deixaram de 
autenticar documentos, e não quanto a todas elas. - Apelação a que 
se dá provimento para anular a sentença. (APELAÇÃO CÍVEL AC 
16785 SP 97.03.016785-3, 30/08/04)” 

Necessário, portanto, que se profira nova decisão, sem os vícios que 
macularam a anterior.  

Sob tais fundamentos, conheço do recurso do sujeito passivo e lhe 
dou provimento para reconhecer a ocorrência de vício por cerceamento ao direito de 
defesa, devendo os autos retornarem à fase singular para nova apreciação das 
impugnações apresentadas.  
 

 
 

Sala das sessões, em 10 de junho de 2016. 
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Matéria: Nulidade por cerceamento ao direito de defesa (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00852/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Elias Alves dos Santos 
 

 
EMENTA: ICMS. Processual. Preclusão do recurso fazendário. 
Inocorrência. Nulidade do auto de infração por cerceamento do 
direito de defesa. Reforma do acórdão cameral que declarou 
nulo o auto de infração. Maioria. 
 
1 - Inocorre preclusão quando o ato for efetuado no prazo legal. 
 
2 - Quando a nulidade acolhida se apresentar contrária a 
disposição expressa da legislação tributária estadual e aos 
elementos de prova que instruem o processo, a decisão cameral 
que a acatou deve ser reformada. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 18 
de março de 2016, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de preclusão do 
recurso da Fazenda Pública para o Conselho Pleno, arguida pelo sujeito passivo. Foram 
vencedores os Conselheiros Elias Alves dos Santos, José Paixão de Oliveira Gomes, 
Gilmar Rodrigues de Almeida, Victor Augusto de Faria Morato, Mário de Oliveira Andrade, 
Lidilone Polizeli Bento, Heli José da Silva, Domingos Caruso Neto, Antônio Martins da 
Silva, Talita Pimenta Félix e Washington Luis Freire de Oliveira. Vencidos os Conselheiros 
José Pereira D'abadia, João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho, Masayuki Missao, 
Edson Abrão da Silva, Nivaldo José Mendes, Paulo Diniz, Alcedino Gomes Barbosa e 
José Luiz Rosa, que votaram acolhendo a preclusão do recurso da Fazenda Pública. E, 
por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda Pública para o Conselho Pleno, 
dar-lhe provimento para, afastando a nulidade por cerceamento do direito de defesa, 
retornar os autos à Câmara Julgadora para apreciação de toda matéria. Foram 
vencedores os Conselheiros Elias Alves dos Santos, José Paixão de Oliveira Gomes, 
Gilmar Rodrigues de Almeida, Victor Augusto de Faria Morato, Mário de Oliveira Andrade, 
Lidilone Polizeli Bento, Heli José da Silva, Domingos Caruso Neto, Antônio Martins da 
Silva, Washington Luis Freire de Oliveira e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur 
Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros José 
Pereira D'abadia, João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho, Masayuki Missao, 
Edson Abrão da Silva, Nivaldo José Mendes, Paulo Diniz, Alcedino Gomes Barbosa, José 
Luiz Rosa e Talita Pimenta Félix, que votaram conhecendo do recurso, negando-lhe 
provimento para manter a decisão cameral que anulou o auto de infração por cerceamento 
do direito de defesa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de lançamento tributário exigindo imposto e multa de caráter 
formal, acrescidos das cominações legais, pela detecção de omissão de registro de 
entradas de gasolina-a e óleo Diesel, sujeitos ao regime da substituição tributária pelas 
operações posteriores, conforme apurado na Auditoria Específica de Mercadorias e nos 
documentos anexos, no exercício de 2005. 

 
Foram indicados como infringidos os artigos: 45, XIII, 51 e 64 da Lei 

11.651/91, c/c artigos 35, 66 e 66-a do anexo VIII e artigo 145 do decreto 4.852/97. 



 

 
A penalidade foi proposta no artigo 71, VII, "l", § 9º, II da Lei 

11.651/91, com redação da lei 16.241/2008. 
 
Foram identificados como solidários: MAURO DOS REIS OLIVEIRA, 

na condição de sócio administrador e ELIETE GRELLET DIP OLIVEIRA, na condição de 
sócia administradora. 

 
Foram anexados aos autos os seguintes documentos: detalhamento 

do crédito tributário, consulta resumida do contribuinte, fotocópias de documentos 
contratuais, demonstrativos da auditoria especifica de mercadorias, fotocópias dos livros 
registro de inventario, registro de apuração do ICMS e da nota fiscal 16201, "fls. 3 a 169".  

 
Os sujeitos passivos apontados como solidários não compareceram 

ao feito de forma tempestiva, e, por consequência, foi lavrado o Termo de Revelia 
contendo os seus respectivos nomes. 

 
Já o apontado pelo fisco como sujeito passivo principal, compareceu 

ao feito tempestivamente às fls. 178 a 197, pedindo para que fosse acatado o seu pedido 
de decadência parcial do procedimento, nos termos prescritos no § 4° do art. 150 do CTN, 
e, também, que fosse declarada a anulação, por cerceamento do direito de defesa diante 
da capitulação supostamente incorreta, pela exigência de multa com caráter confiscatório, 
por ilegalidade na dupla penalização e, ainda, que no procedimento se verificaria a falta de 
subsunção do fato relatado à norma. 

 
Afirma, ainda, que na auditoria realizada existiriam equívocos e, por 

isso, não seria possível tributar a variação de temperatura, o que ofenderia o CTN, 
especialmente os seus artigos 108 e 110, pedindo a nulidade ou a improcedência do feito, 
anexando os documentos de fls. 198 a 203. 

 
O julgador singular através da sentença 1919/11-JULP, decidiu pela 

procedência do auto de infração. Em sua fundamentação afirmou que o fisco na confecção 
da auditoria que identificou a presente omissão, se baseou nas informações extraídas dos 
livros e documentos fiscais do contribuinte, incluindo os inventários, e que as questões 
apresentadas pelo polo passivo, não são suficientes para ilidir a pretensão inicial do fisco. 

 
Após serem devidamente intimados, foi lavrado termo de perempção 

aos solidários à fl. 215. 
 
O sujeito passivo principal apresentou recurso voluntário às fls. 218 a 

237, reiterando os argumentos usados em primeira instância. 
 
A quarta câmara deste Conselho Administrativo Tributário decidiu 

rejeitar a preliminar de nulidade por insegurança na determinação da infração e acolher a 
nulidade por cerceamento do direito de defesa. Em sua fundamentação afirmou que 
quanto à nulidade por insegurança na determinação da infração não há como acolhê-la, 
vez que a infração e a correspondente penalidade estão consentâneas com a acusação. 

 
Quanto ao cerceamento do direito de defesa, afirma que o autor do 

lançamento que o sujeito passivo omitiu registro de entrada de gasolina-a e óleo diesel, 
sujeitos ao regime de substituição tributária, conforme o relatório que é parte integrante 
desta autuação, porém, tal fato não ocorreu na realidade, pois o objeto de discussão que 
originou este lançamento, é a possibilidade ou não de tributação da saída do acréscimo de 



 

combustível em decorrência da divergência de temperatura quando da entrada e saída de 
combustível, ou seja, discute-se a incidência de ICMS sobre a saída do volume acrescido. 

 
A fazenda pública apresentou recurso ao conselho pleno às fls. 260 a 

262, alegando que o sujeito passivo deveria emitir nota fiscal de entrada para regularizar 
seu estoque e proceder ao pagamento do imposto respectivo, o que não foi feito pelo 
mesmo. 

Afirma ainda que não há que se falar em nulidade pelo motivo 
externado no Acórdão, tendo em vista que estão perfeitamente identificadas as causas 
materiais da omissão do registro de entradas, bem como a fundamentação jurídica para a 
exigência do imposto não pago na operação. 

 
Ao final pede pela reversão do julgamento cameral, para que o 

mérito seja julgado na mesma câmara. 
 
O sujeito passivo apresentou contradita ao recurso da fazenda 

pública às fls. 275 a 278, alegando que o contribuinte é intimado do recurso em menos de 
2 meses e a representação fazendária foi intimada do acórdão em mais de 1 ano. 

 
Pediu ainda o não conhecimento do recurso interposto pela 

representação fazendária em vista da preclusão de seu direito de recorrer. 
 
Quanto ao mérito alegou que a acusação fiscal não é pautada na 

correta indicação da norma. 
 
Ao final, pleiteou que seja mantida a decisão cameral que considerou 

nulo o auto de infração. 
 
É o relatório. Decido. 

 

Analisando o pedido de reforma da decisão cameral formulado pela 
Representação Fazendária e a contradita apresentada pelo sujeito passivo, após 
compulsar os autos, meu entendimento é que não ocorreu a preclusão do direito da 
Fazenda Pública recorrer, conforme suscitado pelo patrono da autuada, pois embora o 
Acórdão relativo ao referido decisório cameral tenha sido aprovado em 27 de março de 
2012, o representante fazendário responsável pelo recurso a esta decisão só foi intimado 
em 14 de fevereiro de 2013, pelo que se infere da intimação de fl. 259 e do sistema de 
controle de tramitação interna de processos neste Conselho, o qual registra que a 
Gerência de Preparo Processual (código 93200) recebeu estes autos com o Acórdão em 
03 de abril de 2012 e só remeteu os mesmos à Representação Fazendária em 14 de 
fevereiro de 2013, quando ocorreu a intimação do citado representante fazendário, que 
recorreu no dia 15 deste mesmo mês. 

Portanto, não está caracterizada a preclusão arguida pelo patrono 
da autuada, haja vista que o recurso fazendário ocorreu dentro do prazo previsto no artigo 
34, inciso II, alínea “e”, item 1 da Lei 16.469/09 – PAT, razão pela qual não acolho tal 
arguição. 

Quanto ao recurso fazendário para reforma da decisão cameral, 
meu entendimento é pelo seu acolhimento, por observar, à semelhança da referida 
Representação, que inexiste a nulidade “ab initio” do processo por cerceamento ao direito 
de defesa, pelo menos não em razão do fundamento do Acórdão, pois o documento de 
formalização do crédito tributário contém todos os requisitos estabelecidos no artigo 23 da 
Lei nº 13.882/01, vigente à época do fato gerador, e a acusação fiscal está devidamente 



 

confirmada nos documentos de fls. 15 a 169 destes autos, os quais, por si só, provam a 
omissão do registro de entrada dos produtos em questão e o não pagamento do ICMS 
devido por substituição tributária na aquisição dos mesmos. 

Destarte, estou convencido de que se encontram nos autos todos os 
elementos suficientes para a análise do mérito do lançamento em questão, considerando 
que o fundamento da decisão ora recorrida não encontra guarida em termos fáticos. 

 

Com estas fundamentações, conheço do recurso da Fazenda 
Pública, dou-lhe provimento para reformar a decisão cameral, retornando os autos àquela 
instância para apreciação do mérito. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 14 de junho de 2016. 
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Matéria: Nulidade por cerceamento ao direito de defesa (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00901/16 
 
Relator: Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes 
 

 
EMENTA: Processual. Nulidade da sentença. Cerceamento de 
direito de defesa. Não apreciação das questões meritórias 
contidas na impugnação. Acolhimento. 
 
Embora o caráter sintético da fundamentação da sentença, por 
si só, não implique prejuízo à defesa, esse prejuízo ocorre 
quando o elevado grau de síntese da fundamentação se traduz 
em efetiva não apreciação das questões meritórias trazidas pela 
parte acusada. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 14 de março de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
preliminar de nulidade da sentença singular, arguida pelo sujeito passivo, por cerceamento 
do direito de defesa, declarando, de consequência, nulo o processo a partir de fl 62, 
inclusive, devendo  retornar os autos à primeira instância para realização de novo 
julgamento singular. Heli José da Silva, José Paixão de Oliveira Gomes e Nivaldo Carvelo 
Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Em 24 de julho de 2014, o Fisco exige da autuada, ICMS e 
acréscimos legais, em razão de esta ter, no mês de maio do mesmo ano, omitido o 
pagamento de imposto mediante realização de saída de gado bovino sem emissão de 
documento fiscal. 

 
A ação fiscal foi dirigida ao estabelecimento da autuada, tendo sido 

anexados à peça básica demonstrativos da Auditoria Especifica de Gado. Foram 
igualmente juntados Relatório de Visita e Termo de Fiscalização emitidos pela Agência de 
Agrodefesa (fls. 20 a 21). 

 
Intimado para se defender em Primeira Instância (fls. 24 a 25), o 

sujeito passivo apresenta impugnação na qual, em tópicos destacados, expõe as questões 
referentes às preliminares (fls. 32 a 50) arguidas, bem como as razões de mérito (fls. 51 a 
53). 

 
Na parte final de sua impugnação, o sujeito passivo, em consonância 

com as questões apresentadas, especifica  pedidos, destacando, cada um, em alínea 
própria. 

 
Vindo o processo a julgamento singular, o julgador monocrático, após 

rejeitar as questões preliminares, considera procedente o auto de infração (fls. 62 e 63). 
 
Instado a recorrer (fls. 64 a 66), o sujeito passivo interpõe recurso 

voluntário, onde alega, de início, que não foram valorados os seus argumentos trazidos na 
fase singular e que esse fato implicaria quebra da ampla defesa e nulidade de “decisum” 
administrativo (fls. 71). 



 

 
Reiterando as razões trazidas em Primeira Instância, também em 

tópicos destacados, o recorrente argui a nulidade do auto de infração por falta de 
assinatura da autoridade fiscal, transcrevendo dispositivos da legislação processual 
administrativa estadual e referenciando jurisprudência pertinente (fls. 72 a 78). 

 
Pede ainda o polo passivo a nulidade da peça básica por 

insegurança da determinação da infração, em razão da falta de sintonia entre a redação 
do auto de infração e o conjunto probatório anexado pelo fisco, apontando, para tanto, 
também a falta de assinatura no auto de infração e indicação de multa de caráter 
confiscatório. Transcreve dispositivos da Constituição Federal e da legislação tributária 
estadual, além de ementas de julgados do Supremo Tribunal Federal (STF) e deste 
Conselho (fls. 78 a 86). 

 
Argui igualmente a parte acusada a nulidade do auto de infração por 

incompetência funcional, devido à ausência, nos autos do processo, de ordem de serviço 
e de portaria do Secretário da fazenda a delegar poderes ao autuante para promover o 
lançamento. Transcreve julgados do CAT, nos quais a nulidade por incompetência 
funcional foi declarada (fls.87 a 90). 

 
No mérito, repete o sujeito passivo seu argumento de vedação 

constitucional à utilização de tributo com efeito confiscatório, reclama ainda da falta de 
clareza da fundamentação legal e que o auto de infração não contém dispositivo legal que 
lhe dê suporte. 

 
Afirma ainda o recorrente que não há embasamento fático para o 

lançamento do imposto, prova material do fato gerador e causa ensejadora da infração, 
faltando à peça básica motivação, sem o que ela seria nula enquanto ato administrativo. 
Cita jurisprudência e doutrina nesse sentido. Pede improcedência do auto de infração (fls. 
91 a 94). 

 
É o relatório. 
 

QUESTÃO PRELIMINAR 

Apreciando arguição de nulidade da decisão singular, por 
cerceamento do direito de defesa, arguida pelo sujeito passivo em razão da não valoração 
dos argumentos por ele trazidos naquela fase processual, entendo que, ainda que de 
forma sintética e conjunta, bem como não nominando cada espécie de nulidade cada 
arguida, o julgador singular apreciou as questões preliminares suscitas pelo sujeito 
passivo e manifestou seu entendimento sobre elas. 

 
Não implica esse modo sintético de expressar em impedimento à 

compreensão dos sujeitos processuais (partes e julgadores) que, caso presente, tem 
como condição necessária para sua atividade a percepção do completo teor da sentença. 

 
Todavia, quanto à manifestação do julgador monocrático sobre as 

questões meritórias, entendo que, ao somente mencionar que “O sujeito passivo não 
contraditou o levantamento em si. O seu mérito não foi desafiado.” (fl. 63), essa autoridade 
julgadora efetivamente não apreciou, ainda que sinteticamente, qualquer das questões 
contidas no tópico “5. DE MERITIS” da impugnação, às fls. 51 a 54. 



 

 
Assim, embora o caráter sintético da fundamentação da sentença, 

por si só, não implique prejuízo à defesa, esse prejuízo ocorre quando o elevado grau de 
síntese da fundamentação se traduz em efetiva não apreciação das questões meritórias 
trazidas pela parte acusada, tendo essa situação ocorrido no presente caso. 

 
Pelo exposto, acolho a preliminar de nulidade da sentença, arguida 

pelo sujeito passivo, por cerceamento do direito de defesa, declarando, de consequência, 
nulo o processo a partir de fl. 62, inclusive, devendo retornar os autos à Primeira Instância 
para realização de novo julgamento singular. 

 
 

Sala das sessões, em 22 de junho de 2016. 
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Matéria: Nulidade por cerceamento ao direito de defesa (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00918/16 
 
Relator: Conselheiro Edson Abrão da Silva 
 

 
EMENTA: Processual. Nulidade parcial do feito, arguida pela 
autuada, por falta de apreciação da preliminar de exclusão do 
polo passivo solidário da lide pela Primeira Instância. 
Cerceamento ao direito de defesa. Anula o processo a partir do 
documento de fl. 68, inclusive. 
 
A falta de apreciação de questão preliminar no julgamento 
proferido pelo julgador de Primeira Instância impõe a declaração 
de nulidade parcial do processo e implica a devolução do feito 
àquela fase processual, por ser a instância competente para 
renovar o ato anulado. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 23 de março de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
preliminar de nulidade da sentença singular, arguida pela autuada, por cerceamento do 
direito de defesa, anulando o processo a partir de fls. 68, inclusive, devendo os autos 
retornarem à primeira instância para realização de novo julgamento singular. Participaram 
do julgamento os Conselheiros Edson Abrão da Silva, Paulo Diniz, Victor Augusto de Faria 
Morato, Masayuki Missao e Mário de Oliveira Andrade. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O auto de infração descreve a ocorrência do fato gerador da 
obrigação tributária principal com a redação: 

 
Realizou as saídas das mercadorias relacionadas nos documentos 

fiscais descritos no demonstrativo anexo, no valor comercial de R$ 277.721,85, com 
utilização indevida da redução de base de cálculo prevista no artigo 8° inciso VIII do anexo 
IX do Decreto 4.852/97, pois possuía débito tributário inscrito em dívida ativa. A utilização 
indevida de redução na base de cálculo correspondeu a uma tributação final inferior à 
prevista na legislação e resultou na falta de recolhimento de ICMS no valor de R$7.354,84. 
Em consequência, o sujeito passivo deve recolher o ICMS na importância acima indicada, 
juntamente com penalidade e acréscimos legais, conforme demonstrativo e demais 
documentos anexos.  

 
A autoridade lançadora indicou a infração de acordo com os arts. 15 

e 64 da Lei nº 11.651/91-CTE, combinado com artigo 86 do Decreto nº 4.852/97-RCTE. A 
penalidade proposta corresponde à prescrição do art. 71, inciso IV, alínea “a” do CTE. 

  
Um dos sócios da pessoa jurídica foi identificado na polaridade 

passiva solidária da lide, fl. 04. 
 
O auto de infração está instruído com os documentos: Demonstrativo 

de Nota Fiscal, fls.05 a 23, Consulta Quadro Societário, fl. 24 e Dados Extraídos do Banco 
de Dados da Junta Comercial do Estado-JUCEG, fl. 24. 

 



 

 Os sujeitos passivo e solidário, em peça única e após receber as 
notificações legais de fls. 26 e 27, conforme documentos de fls. 28 e 29, impugnam o 
lançamento do crédito tributário a Primeira Instância, para alegar que, houve regularidade 
da certidão negativa pois, com base na Lei n° 17.817, de 10 de outubro de 2012, em seu 
artigo 2°, §1°, alínea “a”, proporciona a extinção dos créditos constituídos pela SEFAZ-GO, 
até a data limite de 31 de julho de 2012, o que alcança o período do caso em discussão.  

 
Afirmam que há insegurança do auto de infração, pois todos os autos 

de infração que constavam em certidão, em novembro de 2012 foram pagos. E a 
legislação das condicionantes extinguiu os créditos até 31 de julho de 2012. Então os 
períodos hora discutidos na tabela anexa seriam apenas de agosto, setembro e outubro 
de 2012.  

 
Fundamentam que houve pagamento dos débitos a tempo e por isso 

fica inseguro o presente auto de infração, tratando ainda que o auto de infração fora 
lavrado depois de pagos os débitos, deixando-os amparados na Lei n°11.651/91. Esses 
pagamentos devem ser considerados espontâneos, não devendo ser considerado como 
infração o uso do referido benefício fiscal.  

 
Ao final, requerem que seja acolhida a presente impugnação e 

provida, para declarar improcedente o lançamento e arquivar o processo. 
 
A instrução da peça impugnatória se fez com os documentos: 

Certidão de Debito em Dívida Ativa-Positiva, fl. 35, Consulta Documentos Pagos-DARE 
2.1, fls. 36 a 40, E Certidão de Débito em Dívida Ativa- Positiva, fl. 41. 

 
Em peça apartada o sujeito passivo solidário, fls. 43 a 45, alega que 

a utilização do benéfico fiscal foi convalidado com a edição da Lei nº 17.817/2012, o que 
torna desnecessário o cumprimento da condicionante em dívida ativa, a empresa, na data 
do dia 20/11/2012, pagou todos os seus débitos na SEFAZ, para que pudesse livremente 
gozar retroativamente de todos os benefícios condicionados. 

  
Afirma que a empresa em questão foi vendida e transferida a posse 

em 01/09/2013, inclusive com a responsabilidade ativa e passiva de créditos e débitos em 
relação à sociedade. 

 
Arguem que, fica apenas o mês de agosto de 2012 entre a venda da 

empresa e o benefício da lei citada.   
 
Alegam que, em momento algum e durante a vida da empresa, ela 

passou por insolvência ou quebra de personalidade jurídica, para que os sócios pudessem 
responder solidariamente. A empresa é possuidora de seus próprios bens terreno e 
máquinas que podem ser comprovados nos seus registros de inventário anuais; que por 
certo garantiriam o presente auto de infração.  

 
Ao final requer, que o sócio seja retirado da solidariedade de um auto 

possivelmente improcedente, que a empresa possui garantias para seu recebimento e que 
não foi ocasionado com intenções dolosas, fraudulentas ou com excesso de poderes em 
relação ao fisco.  

 
A instrução se fez com os documentos: Certidão de Debito Inscrito 

na Dívida Ativa- Negativa, fl. 46, Alteração Contratual da Sociedade Empresária Limitada, 
fls. 47 a 50.  



 

  
No Despacho n°1109/2014-JULP, fl. 52, o julgador singular converte 

o processo em diligência para que a Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia, por 
obsequeio, determine que auditores-fiscais possam verificar todas as argumentações 
apresentadas pela defesa, observando se confirmam as informações da parte passiva e 
conclua se são procedentes ou não.   

 
Após o serem cumpridas as determinações supra e antes de 

devolver o processo a esta instancia para o julgamento, o sujeito passivo deve ser 
cientificado do resultado dessa revisão fiscal.   

 
Encaminha-se para providências legais.  
 
No relatório diligencial, fls.54 e 55, registra a realização da análise da 

documentação apensada ao processo pela recorrente, observado “que razão lhe assiste 
quanto ao pagamento dos autos de infração 3003297382021, 3008002793042, 
3003359087974, 3032697362331 e 3022844131730. No entanto, tendo em vista que tais 
pagamentos foram efetuados em 20/11/2012, no período de 1° de janeiro até 20 de 
novembro de 2012 o mesmo estava impedido de usufruiu qualquer benefício fiscal 
instituído por lei estadual, conforme se pode extrair do disposto no inciso II do § 1° do 
artigo 1º do anexo IX do Decreto 4852/97, o que é o caso da redução na base de cálculo 
utilizada.  

A extinção do credito tributário pretendida pelo contribuinte na peça 
defensoria e o princípio da espontaneidade alegado, não se aplicam ao caso em questão 
uma vez que a extinção mencionada se refere a créditos relacionados ao 
FOMENTAR/PRODUZIR, e quanto à espontaneidade, não houve pagamento do credito 
tributário exigido no auto de infração inscritos na dívida ativa que resultaram no uso 
indevido do benefício fiscal.  

Assim, tendo em vista as considerações acima, fica revisado o 
presente auto de infração para os valores e as referências abaixo, devendo nas demais 
prevalecer os valores originais indicados no lançamento: 

 
Referência                             Valor revisado 
11/2012                                      R$ 87,09 
12/2012                                      R$ 0,00 
 
É o relatório. 
 
Cientifique o contribuinte sobre o resultado da diligência.”   
 
Os documentos de fls. 56 a 62, Histórico do Pagamento de Origem, 

instruem o trabalho revisional. 
 
Os sujeitos passivo e solidário foram notificados do resultado da 

diligência, fls. 63 a 65, não se manifestaram.  
 
O julgador singular, fls. 68 a 73, pelos fundamentos jurídicos, em 

especial, pelas provas juntadas aos autos, decide conhecer da impugnação, dar-lhe 
parcial provimento, para, em preliminar, não acolher nenhuma nulidade, assim como, 
rejeitar todas a questões incidentais, para, no mérito, decidir pela PROCEDÊNCIA EM 
PARTE da autuação inicial, pelo novo valor originário do ICMS de R$ 7.155,97 (sete mil, 
cento e cinquenta e cinco reais e noventa e sete centavos). 

   



 

Por ser a decisão parcialmente contrária ao lançamento tributário, o 
julgador submete o julgamento ao Represente da Fazenda Pública estadual, para onde o 
processo é remetido com o acréscimo da ordem de intimação do autuado sobre o 
resultado da sua decisão. 

                                                              
No Despacho n° 1181/2015-GERF/SR, fl. 74, a Representação 

Fazendária, ao tomar ciência do julgamento singular, apõe o seu de acordo, vez que o 
julgador singular considerou parcialmente procedente o auto de infração sobre o valor de 
R$ 7.155,97(sete mil cento e cinquenta e cinco reais e noventa e sete centavos).  

 
Intima-se o sujeito passivo, para os devidos fins.  
 
Os sujeitos passivo e solidário foram intimados para conhecimento 

do andamento do processo, fls. 76 a 85. 
 
O polo passivo solidário, fls. 86 e 87, recorre da decisão singular 

para alegar que as intimações por AR Digital, dirigida a empresa, estão no seu nome, 
motivo que levou o correio a proceder à notificação da pessoa jurídica autuada na sua 
residência, a terceiros, e na condição de ex-sócio, desde 01/09/2012, não tem poderes 
para responder pela empresa. A empresa está com direito a defesa cerceado.  

 
Afirma que a empresa foi vendida e o adquirente não fez a alteração 

no cadastro estadual no órgão próprio “porque o mesmo não aceitou, além de 
arbitrariamente ter suspendido a inscrição da empresa". Pleiteia uma diligencia na JUCEG 
para verificar a alteração contratual, pois foi novamente intimado também como 
responsável pela empresa.   

Argui que a sentença foi omissa quanto às alegações de insegurança 
da solidariedade e quanto a quebra da personalidade jurídica, colocando o sócio no polo 
passivo da pretensa execução fiscal e suas consequências.  

 
Argumenta que, há benefício das condicionantes, pois a sentença 

administrativa alega que, a Lei n° 17.817, de 10/10/12, refere-se somente ao 
Fomentar/Produzir, então ele traz várias legislações que fazem convalidação da utilização 
do benefício fiscal sem o cumprimento de condicionantes, transcreve uma das mais 
recentes, Lei n° 18.657, de 22 de setembro de 2014, artigo 1°, inciso IV, §1°, inciso I.  

 
Ao final requer o acolhimento do recurso voluntario, o afastamento da 

solidariedade e a extinção e arquivamento deste presente auto de infração. 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Do compulso dos autos, verifiquei que a argumentação formulada 

pelo sujeito passivo solidário da lide na peça defensória de que o julgador de Primeira 
Instância não avaliou o seu requerimento de exclusão da relação processual é real, o que 
avalio no momento com o objetivo de sanar a falha no referido julgamento, conforme 
segue: 

 
A decisão singular ignorou o questionamento preliminar de exclusão 

do sujeito passivo solidário da lide e para evitar o incidente de nulidade do processo, por 
cerceamento ao direito de defesa, arguido pela parte de direito na oportunidade em que 



 

registrou a sua presença no processo tributário e decidiu apenas sobre a parcialidade do 
mérito do processo. 

 
A formalização da peça de defesa com o mencionado 

questionamento preliminar e as ocorrências mencionadas nas linhas pretéritas me 
convenceram de que a decisão proferida pela instância singular deve ser anulada com 
retorno do processo àquela fase para decisão de toda matéria. 

 
Esta conclusão de voto, neste momento, contou com o consenso 

unânime dos Conselheiros que me apoiaram na declaração de nulidade parcial do 
processo, fato que me impulsionou a acolher a preliminar de nulidade parcial do processo, 
para que o ato de julgamento singular seja refeito com definição da preliminar arguida pela 
parte de direito e depois o mérito da autuação como orienta a legislação processual. 

 
Pelo exposto, decido acolher a preliminar de nulidade da sentença 

singular, arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa e anulo o processo a 
partir da fl. 68, inclusive, devendo os autos retornarem à Primeira Instância para realização 
de novo julgamento singular.  

 
 
 

Sala das sessões, em 27 de junho de 2016. 
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Matéria: Nulidade por cerceamento ao direito de defesa (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00998/16 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da decisão 
proferida pela Primeira Instância. Falta de apreciação da 
preliminar de decadência, arguida pela autuada naquela fase 
defensória. Anula o processo a partir do documento de fls. 252, 
inclusive.  
 
A harmonia no cumprimento das normas processuais, atinentes 
às questões preliminares, deve ser observada pelas autoridades 
julgadoras. Ausente este pressuposto, a decisão proferida nas 
fases anteriores fere incidentes formais de nulidade do ato, que 
se enfraquece e ganha espaço para a declaração da sua 
nulidade, incluindo, inclusive, a determinação da devolução do 
feito, a quem de direito, para repetir o ato administrativo anulado 
com os fundamentos legais pertinentes. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 05 de maio de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
preliminar de nulidade  dos autos, por cerceamento do direito de defesa,  a partir da 
sentença singular de fls. 252, tendo em  vista que deixou de analisar a preliminar de mérito  
de decadência. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, 
Lidilone Polizeli Bento e Heli José da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O auto de infração descrê a ocorrência do fato gerador da obrigação 
tributária com a redação de que o sujeito passivo omitiu o pagamento de ICMS dos meses 
de janeiro a dezembro de 2010, em razão da totalização a menor do imposto devido e do 
a recolher referente às prestações onerosas de serviço de comunicação via satélite 
realizadas a usuários localizados no território goiano, escriturados nos Livros Registros de 
Saídas e de Apuração do ICMS, por ter utilizado indevidamente de benefício fiscal de 
redução de base de cálculo do ICMS, de estorno de débito e de alíquota do imposto 
diversa da prevista para a prestação. O valor autuado corresponde à diferença entre o 
valor do ICMS devido na forma da lei, excluídos os créditos por entradas no valor de 
R$168.265,85 (cento e sessenta e oito mil, duzentos e sessenta e cinco reais e oitenta e 
cinco centavos) e o somatório dos valores recolhidos pela empresa no valor de R$ 
4.327.038,71 (Sistema de Arrecadação da SEFAZ-SARE), resultando no valor de 
R$27.929.102,93 (vinte e sete milhões, novecentos e vinte e nove mil, cento e dois reais e 
noventa e três centavos). Isto posto, o sujeito passivo fica obrigado ao recolhimento do 
imposto mais os acréscimos legais, conforme demonstrativo, documentos e nota 
explicativa em anexo. 

 
A fiscalização identifica a infração de acordo com os artigos 11, 

inciso V e § 1°, inciso VI; 13, incisos VII e XII; 27, inciso XI, alínea "a" e § 5°; 34, inciso II, 
alíneas "a" e "c"; 56, inciso I; e 64 da Lei nº 11.651/91 - Código Tributário Estadual, 
combinado com os artigos 316, inciso IV; 8°, inciso X do Anexo IX do Decreto 4.852/97; e 



 

art. 1° do Decreto nº 6.252/2005 c/c a cláusula 10ª do Convênio ICMS 52/05. A proposição 
da penalidade atende à prescrição do artigo 71, inciso III, alínea "e" do CTE. 

 
O auto de infração está instruído com os documentos: Anexo 

Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário, Portaria nº 146/2014-SER, Nota 
Explicativa, Notificação Fiscal, Demonstrativo da Diferença entre o valor do ICMS devido e 
o ICMS recolhido, SARE – Histórico dos Pagamentos, Consulta Detalhada do Contribuinte 
Pessoa Jurídica de Outro Estado, Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, 
SINTEGRA/ICMS, Propaganda dos Preços do Pacote SKY, Notas Fiscais de Serviço de 
Telecomunicações, Termo de Autenticação de Livro Fiscal de Registro de Saídas, Termo 
de Abertura do Livro Registro de Apuração do ICMS, Mídia digital – CD, fls. 03 a 90. 

 
 O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de fls. 91 a 93.  
 
A empresa impugna o lançamento, fls. 96 a 131, para arguir a 

preliminar de decadência do direito de constituir os créditos relativos ao período 
compreendido entre janeiro/10 e maio/10, fl. 99. 

 
No mérito, requer o cancelamento do auto de infração por ter a 

empresa cumprido o que determina os convênios e a legislação tributária, no que tange à 
redução da base de cálculo e utilização de alíquota inferior. Alegando ainda, que teria 
havido cancelamento, ajustamento e suspensão dos serviços, que acarretaram os 
estornos de débitos. 

 
Afirma que, conforme mídia que instrui o seu contraditório, CD, 

anexo, torna-se necessário a exclusão de valores que não decorrem de serviços de 
comunicação e, portanto, não são computados na base de cálculo, além do que a multa 
teria caráter confiscatório.  

 
Anexou documentos de fls. 132 a 245 para instruir a peça de defesa. 
 
Os documentos de fls. 247 a 251 foram juntados ao processo. 
 
O julgador singular, fls. 252 a 258, decide pela procedência do auto 

de infração após analisar a instrução do processo e de sua fundamentação afirmativa de 
que “não resta qualquer dúvida quanto que a empresa não poderia ter-se utilizado da 
redução da base de cálculo ainda mais, que apropriou créditos conforme se observa nos 
autos, sendo está incompatível com a redução da base de cálculo utilizada pela empresa, 
conforme legislação exposta nas notas explicativas e que a empresa inutilmente tentou 
demonstrar de forma diversa. 

 
Em relação ao estorno de débitos, novamente o sujeito passivo tenta 

se basear na ilusão de que o serviço não pode ser medido (que já possui acórdãos de que 
pode ser medido), e que, portanto, poderia se basear na legislação do Estado de São 
Paulo e Regimes Especiais firmados com o mesmo, para calcular e recolher tributos 
devidos ao Estado de Goiás, no caso o ICMS, fls. 253 e 254. 

 
Defendeu que o demonstrativo que veio em anexo à peça básica tem 

o cálculo perfeito de como se chegou ao valor devido, inclusive, o considera correto, válido 
e suficiente para manter a exigência. 

 



 

Sustenta que, na Nota Explicativa de fls. 05 a 12 dos autos, o serviço 
prestado em questão é passível de mensuração e conforme decisão anteriormente 
confirmada pelo Conselho Pleno dessa casa, ao contrário dos argumentos apresentado 
pela impugnante. 

 
Considera que a alíquota utilizada na comercialização da empresa foi 

inferior à prevista no inciso XI do art. 27 do CTE e, neste caso, vê que está demonstrado o 
crédito tributário exigido e suficientemente fundamentado nos casos individualmente 
identificados na referida Nota Explicativa, assim como, o lançamento se abriga da clareza 
da legislação aplicável e o convencimento de que é devido o ICMS exigido na exordial. 

 
Por tudo isso, o julgador se convence de que as provas juntadas pela 

fiscalização, a capitulação legal apontada na inicial e diante da documentação 
apresentada e considerada a validade da autuação, conclui estar perfeitamente 
constituído o crédito tributário. 

 
O sujeito passivo, devidamente intimado, recorre da decisão proferia 

pela Primeira Instância a uma das Câmaras Julgadoras do Conselho Administrativo 
Tributário, fls. 263 a 300, e reitera a tese defensória da impugnação. 

 
Às fls. 304 a 307 são referentes ao Memorial de Julgamento, juntado 

ao processo a tempo, no qual o sujeito passivo argui a preliminar de nulidade da sentença 
recorrida por omissão em relação à decadência do direito de constituir os créditos relativos 
ao período de janeiro a maio de 2010.  

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Nas razões que compuseram a peça impugnatória, primeira fase de 

defesa do lançamento, o sujeito passivo incluiu a arguição da preliminar de decadência 
parcial do crédito tributário, constituído de ofício, ou seja, o relativo aos meses de janeiro a 
maio de 2010, cuja base legal sustentadora é o art. 150, inciso V do Código Tributário 
Nacional-CTN. 

  
Compulsei a formalização do processo, o julgamento proferido pela 

Primeira Instância e conclui que o julgador singular não apreciou o questionamento 
preliminar de decadência parcial do crédito tributário, fato que motiva a declarar a nulidade 
do ato administrativo, ou seja, a partir do documento de fls. 252, inclusive, e a devolução 
dos autos àquela fase por ser a instância competente para sanar a irregularidade com 
renovação do julgamento, conforme prevê a legislação do processo administrativo 
tributário. 

 
Esta minha conclusão contou com o consenso unânime dos demais 

Conselheiros presentes na sessão de julgamento deste feito, fato que me impulsionou a 
acolher a preliminar de nulidade parcial do processo, ou seja, a partir do documento 
mencionado no parágrafo anterior.  

 
Em face do exposto, decido acolher a preliminar de nulidade dos 

autos, por cerceamento do direito de defesa, a partir da sentença singular de fls. 252, 
tendo em vista que deixou de analisar a preliminar de mérito de decadência. 

 
 



 

 
 

Sala das sessões, em 07 de julho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Nulidade por cerceamento ao direito de defesa (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01038/16 
 
Relatora: Conselheira Talita Pimenta Félix 
 

 
EMENTA: NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE 
FUNDAMENTAÇÃO.  
 
A ausência de motivação da decisão proferida pelo julgador 
singular, invalida o ato, clamando sua nulidade e, 
consequentemente, o retorno dos autos à Instância Inferior, para 
que seja proferida nova decisão, adequadamente fundamentada. 
Ainda, vale registrar que a insuficiente defesa do contribuinte 
não legitima o julgador a não promover a adequada motivação 
de seu posicionamento. O sujeito competente para dizer o 
direito (Julgador Administrativo) deve agir com imparcialidade 
na análise das questões fático-jurídicas, comprovando tal 
neutralidade mediante uma adequada motivação de seus atos.  
 
ANO-CALENDÁRIO: 2012 (todo o exercício) 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de junho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
preliminar de nulidade parcial do processo, a partir da sentença singular de fls. 255 e 256, 
arguida pela Relatora, por cerceamento do direito de defesa, remetendo os autos à 
Primeira Instância para novo julgamento. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Talita Pimenta Félix, João Divino de Brito e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O AIIM (auto de infração e imposição de multa) versa sobre a cobrança de 
imposto em razão de o sujeito passivo, supostamente, haver realizado saídas de 
mercadorias tributadas, utilizando alíquota inferior à estipulada pela legislação local, 
resultando em recolhimento de ICMS em montante menor que o devido.   

 
O lançamento tributário registra como infringidos os artigos 11, 27 e 64 do 

CTE/GO (Lei n. 11.651/1991), combinado com os artigos 149, inciso “I”, e 167-B, 
parágrafo 2o do RICMS/GO (Decreto n. 4.852/1997), donde lhe foi imposta a penalidade 
prescrita no art. 71, inciso IV-A do CTE/GO 

 
Autuados como sujeitos passivos coobrigados, as pessoas físicas, 

Marcelo Henrique Limírio Gonçalves Filho e Márcio Hanna, com fundamento no art. 45, 
inciso XII do CTE/GO (fls. 05/06 – doc. anexo estruturado, identificação do sujeito passivo 
coobrigado). 

 
A AFRE I, Karla Cristina Camargo Silva, anexa (juntamente com o estatuto 

social, a ata da assembleia geral extraordinária e alterações contratuais), o relatório de 
“divergências de carga tributária informada e calculada – nota fiscal” (fls. 65/112), cujo 
documento possui como principais colunas a “carga tributária utilizada pelo contribuinte 
(CT Contrib), “carga tributária utilizada pela SEFAZ” (Ct Sefaz) e a diferença de carga 
encontrada pela subtração da segunda pela primeira (Dif Ct).   



 

 
O AIIM foi lavrado em 26/02/2014, sendo os sujeitos passivos principal 

(pessoa jurídica) e o coobrigado (Márcio Hanna) intimados, via AR, respectivamente, em 
11/03/2014 e 12/03/2014. O sujeito passivo coobrigado (Marcelo Henrique Limírio 
Gonçalves Filho) foi intimado via edital em 26/03/2014. 

 
Insurgindo-se contra a autuação, os impugnantes principal (fls. 122/137) e 

os responsáveis (Márcio Hanna, fls. 214/228, e Marcelo Henrique Limirio Gonçalves Filho, 
fls. 232/247), tempestivamente, apresentam defesa com o mesmo teor, alegando: 

 
3.1 em preliminar – a incompetência funcional da autoridade lançadora, 

uma vez que o AIIM foi lavrado por autoridade fiscalizadora de nível I, estando em 
desacordo com o art. 4o, da Lei n. 13.266/1998. Porém, aduz que à época da fiscalização 
a empresa estava classificada como empresa de porte médio, cuja competência seria de 
AFRE II. Anexa julgados deste Conselho. 

 
3.2 no mérito – o caráter confiscatório da multa aplicada, trazendo  

argumentos para que seja reconhecida a inconstitucionalidade da multa de 80%. 
Colaciona julgados do STF e do TRF (1a e 2a Região) e anexa documentos. 

 
O Julgador de Primeira Instância, Idelmar de Paiva Neto, encaminha os 

autos à Delegacia Regional de Fiscalização de Anápolis com o objetivo de que seja 
anexado o Ato do Secretário da Fazenda, o qual conferiu competência funcional ao agente 
autuante, permitindo a fiscalização dos fatos discutidos nestes autos (fls. 250). 

 
A AFRE I, Karla Cristina Camargo da Silva, anexa as Portarias n. 

307/2013-SRE, “que confere competência funcional ao agente autuante para a realização 
dos trabalhos que fundamentaram a peça básica do processo supracitado”, e número 
002/2014-GSF, na qual o Secretário da Fazenda Estadual, “delega ao Superintendente da 
Receita a atribuição de designar Auditor-Fiscal para realizar procedimentos de auditoria 
em relação a contribuintes estaduais” (fls. 251/254). 

 
Em breve fundamentação, o Julgador Singular aduz que as defesas não 

enfrentaram o mérito; e quanto à alegação de incompetência funcional revela que restou 
demonstrada sua improcedência, por fim, em relação ao caráter confiscatório, diz que tal 
discussão não é cabível nesta instância (fls. 255/256). 

 
Os sujeitos passivos, principal e coobrigado (Márcio Hanna) foram 

intimados, respectivamente, em 26/01/2015 e 21/01/2015. Em relação ao responsável, 
Marcelo Henrique Limirio Gonçalves Filho, houve tentativa de intimação via DTE (domicílio 
tributário eletrônico), porém, o AR digital foi devolvido pelo motivo 76.  

 
O sujeito passivo principal apresenta Recurso Voluntário, anexa 

documentos, e alega, no mérito: 
 
1.1 o reconhecimento do pagamento do ICMS normal, conforme se 

comprova no “Anexo B”, uma vez que “diversas notas fiscais de saídas foram destinadas à 
operadora logística localizada em outro Estado, cujo produto fora adquirido pela 
Recorrente de estabelecimento situado no mesmo Estado de localização da referida 
operadora; ou seja, o produto não fora fisicamente entrado no estabelecimento da 
adquirente, tendo ocorrido as vendas por essa, e o imposto lançado à débito normalmente 
conforme se comprova no referido Anexo”; 

 



 

1.2 que, por possuir TARE (ICMS-Produzir), eventual diferença deveria 
seguir os ditames deste programa, o que não ocorreu; 

 
1.3 aduz o caráter confiscatório da multa; 
 
1.4 por fim, pede a nulidade, insubsistência e/ou improcedência do AIIM, 

excepcionalmente, requer a realização de diligência. 
 

Os sujeitos passivos coobrigados apresentam recurso em peças distintas, 
porém, com as mesmas argumentações (fls. 544/560). Em preliminar alegam o 
cerceamento ao direito de defesa por ilegitimidade passiva dos coobrigados, apontando 
que a descrição do suposto ilícito apenas descreve os responsáveis como diretores, sem 
especificar a conduta que, legalmente, motivaria suas inclusões no polo passivo da lide. 
Bem como, requer a realização de diligência. No que pertine ao mérito, repete os 
fundamentos do sujeito passivo principal.  

 
Em 17/04/2015, propus diligência com o fito de solicitar à autuante, Karla 

Cristina Camargo da Silva, que se manifestasse sobre (i) os cálculos apresentados no 
relatório de divergências, bem como, (ii) quanto às alegações de mérito apontadas pelos 
autuados (fls. 621/622). 

 
A autuante apresenta sua manifestação, em 11/05/2015 (fls. 564/565), 

esclarecendo o que foi solicitado, assim: 
 
1.5 quanto ao relatório de divergências, informa que “não há nenhum 

erro de cálculo”, que o “relatório supracitado informa na coluna “Valor Produto” o valor do 
produto que consta na nota fiscal, ou seja, sem considerar os descontos concedidos pelo 
contribuinte no documento fiscal. Porém, efetua o cálculo da diferença do ICMS (coluna 
Dif. ICMS) considerando como base de cálculo o Valor da Nota Fiscal, ou seja, o valor do 
produto deduzido o desconto destacado no documento fiscal”; 

 
1.6 em relação às notas fiscais de saídas destinadas à operadora 

localizada em outro Estado da Federação, cujo produto fora adquirido pela recorrente em 
estabelecimento situado naquele Estado, elucida que as notas fiscais apresentadas pela 
recorrente (como sujeitas a tal fato), não são compatíveis com as notas fiscais 
relacionadas no relatório de divergência de carga tributária. E, ainda que estivessem, o 
CTE/GO estabelece a não incidência do ICMS em operações que destinem mercadorias a 
depósito fechado, do próprio contribuinte, localizado neste Estado, o que não seria o caso 
dos autos; 

 
1.7 no que toca ao TARE n. 001-0059/2012, que concede ao autuado 

benefícios do Produzir no recolhimento do ICMS-DEVIDO, de modo expresso (cláusula 
primeira, parágrafo segundo) há exclusão do benefício relativo às saídas de mercadoria a 
título de bonificação, doação, brinde ou operação semelhante. Neste sentido, afirma que 
refez o relatório de divergência de carga tributária computando apenas as operações com 
CFOP números 5910 e 6910, excluindo as demais operações. Situação que reduziu o 
AIIM para R$ 11.337,62. Anexa documentos (fls. 566/615).     

 
Devidamente intimados (fls. 616/622) todos os sujeitos passivos, o 

autuado principal peticiona informando que “considerando a plausibilidade do resultado da 
diligência de que trata a Resolução n. 050/2015, a autuada, EIC DO BRASIL INDÚSTRIA 
E COMÉRCIO DE ALIMENTOS S/A, esclarece que fica no aguardo do julgamento da 
peça recursal”. 



 

 
Em 09/10/2015, propus diligência com o objetivo de solicitar que o titular 

da Delegacia Regional de Fiscalização de Anápolis confirme seu conhecimento sobre o 
resultado da diligência, anteriormente proposta, bem como, dos trabalhos revisionais 
realizados. Em resposta (fls. 645), o I. Titular da Delegacia declara estar ciente da 
resolução. 

 
É como relato. 
 

VOTO 
 
Em sede de preliminar, arguo – por ser matéria de ordem pública – a 

nulidade da sentença de Primeira Instância, a qual transcrevo, por completo, para 
conhecimento: 

 
O relatório ‘Divergência de Carga Tributária Informada e 

Calculada – Nota Fiscal’ é autoexplicativo. Nele, nota por nota, item 
por item, são discriminados os produtos e sua respectiva carga 
tributária legal, cotejada com a carga tributada praticada pela 
empresa na operação de saída. Os impugnantes não desafiam o 
mérito da ação fiscal, haja vista que não ofereceram levantamento 
contraditório. 

 
Quanto à competência funcional da autuante, assim comprova 

os documentos de fls. 252 a 254. No que diz respeito ao alegado 
caráter confiscatório da multa aplicada cumpre dizer que tal 
discussão pertence à seara daqueles que detém o poder de criar leis, 
que não é o caso da autoridade administrativa tributária, que apenas 
cumpre o que a Lei determina, aplicando-o ao caso concreto.  

 
Conforme se infere da reprodução acima, toda a fundamentação do voto 

se restringe – exclusivamente – aos dois parágrafos acima mencionados. E vale lembrar 
que, ainda que não nos referíssemos a um AIIM que clama crédito tributário no montante 
de, quase, hum milhão e meio reais, há que se agir com o mínimo de diligência e atenção 
ao contribuinte, o que não parece se verificar na redação acima.  

 
Não se trata, a referida indignação, de mero formalismo, mas sim da 

garantia que tem o contribuinte de receber da Administração Pública uma resposta justa e 
respaldada no ordenamento jurídico vigente ao seu questionamento, considerando a 
submissão desta ao princípio da legalidade estrita, razão pela qual não poderá agir de 
acordo com sua conveniência, mas de modo a se evitar as arbitrariedades em face do 
contribuinte. Neste sentido pronuncia-se o art. 6º, IV, da Lei Complementar 104/2013: 

 
São garantias do contribuinte:  
 
IV - ter assegurados, no processo administrativo-fiscal, o 
contraditório, a ampla defesa e, preferencialmente, o julgamento em 
duplo grau, sendo a segunda instância administrativa organizada 
com colegiado, no qual terão assento representantes do Fisco e dos 
contribuintes;  
 

Eis a imputação de um limite à atividade do julgador, adstrito que esta ao 
cumprimento das garantias reservadas aos contribuintes, devendo apresentar 



 

embasamento legal às suas decisões, de modo a fundamenta-las a partir do apontamento 
de todos os elementos de fato e de direito. Não há que se falar mais em livre 
convencimento (amplo poder concedido aos juízes, que podiam decidir sem justificar 
adequadamente suas escolhas), mas sim, em convencimento motivado (ou persuasão 
racional, que trata de liberdade limitada ao julgador, donde esta obrigado a fundamentar 
suas decisões). 

 
Logo, aquele que litiga em processo administrativo-fiscal possui o direito 

de receber dos órgãos competentes a prestação jurisdicional administrativa em 
consonância às garantias constitucionais, sendo-lhe observadas todas as regras atinentes 
à satisfatória solução da lide. 

 
O Código de Defesa do Contribuinte (LC 104/13), quanto à 

obrigatoriedade de fundamentação imputada à administração, enuncia em seus arts. 23 e 
27, respectivamente: 

 
A Administração Pública atuará em 

obediência aos princípios da legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade, razoabilidade, proporcionalidade, segurança 
jurídica, finalidade, interesse público, eficiência e motivação dos 
atos administrativos. 

 
(...) 

 
Todas as decisões administrativas serão fundamentadas em 
seus aspectos de fato e de direito, sob pena de nulidade 
absoluta. (Grifo pessoal) 
 

Não se tratando a análise do processo administrativo tributário de ato 
discricionário da Administração, esta não poderá se negar a motivar seus atos. Desta 
forma, não pode o julgador de Primeira Instância, nos autos em análise, dado caso de 
grande repercussão econômica para o contribuinte, em singelos dois parágrafos expressar 
toda a matéria de fato e de direito questionada, se atendo a afirmar que todo “O relatório 
‘Divergência de Carga Tributária Informada e Calculada – Nota Fiscal’ é autoexplicativo”. 

 
Em que sentido pode-se afirmar que o documento supracitado é 

autoexplicativo? Quais os itens e notas fiscais são por ele discriminados a ponto de atuar 
sobre o convencimento do julgador de tal forma a se julgar autoexplicativo? 

 
Percebe-se, de acordo com o art. 32, III e IV, também, do CDC, que a 

motivação não pode ser realizada de qualquer forma, como o ocorrido, sob uma aparente 
citação do tema a ser tratado sem, todavia, o mínimo de fundamentação e demais 
considerações acerca do caso concreto, senão vejamos: 

 
 Nos processos administrativos, a Administração Pública deverá 
observar, dentre outras regras e princípios: 
 
III - a adoção de formas simples e capazes de propiciar adequado 
grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos contribuintes; 
 
IV - a motivação de todos os seus atos de forma objetiva, clara e 
congruente; (Grifo pessoal) 

 



 

Além da necessidade de clareza e congruência na motivação, trata-se de 
um respeito da Administração para com os administrados que estão sob sua jurisdição, os 
quais anseiam por um julgamento coerente com o proposto pelo ordenamento, em 
respeito à Constituição e aos atos dela derivados.  

 
Para que não haja maiores dúvidas acerca do tema aqui exposto, 

passemos à análise de outros artigos que também corroboram com o presente 
entendimento, quais sejam, o art. 38, III, da Lei 16.469/09 e, o art. 19 do RICAT/GO, 
respectivamente: 

 
A sentença e o acórdão, redigidos com simplicidade e clareza, 
conterão: 
 
III - a decisão com os fundamentos de fato e de direito. 
 
(...) 
 
A sentença e o acórdão, redigidos com simplicidade e clareza, 
devem conter: 
III - a decisão com os fundamentos de fato e de direito 

 
É importante ressalvar o direito de as partes receberem uma justa e 

suficiente análise à solução de seu litígio. Neste sentido, quanto à fundamentação das 
decisões, o disposto pelo art. 489 do NCPC, elenca critérios objetivos para a verificação 
da presença, ou não, de fundamentação nas decisões judiciais, às quais são extensíveis 
ao presente feito, com as devidas ressalvas: 

 
Art. 489.  São elementos essenciais da sentença: 
 
II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de 
direito; 
 
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, 
seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: 
 
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato 
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão 
decidida; 
 
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o 
motivo concreto de sua incidência no caso; 
 
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra 
decisão; 
 
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo 
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; 
 
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem 
identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o 
caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; 
 



 

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou 
precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de 
distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. 
 

Vale ressaltar que a aplicação de tal dispositivo é igualmente válido em 
âmbito administrativo, considerando a aplicação subsidiária do diploma processual cível, 
de acordo com o elencado no seu art. 15: “na ausência de normas que regulem processos 
eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhes serão 
aplicadas supletiva e subsidiariamente”. 

 
Por fim, de acordo com a Portaria n. 010/2013-CAT, de 2 de abril de 2013, 

que trata do Manual do Julgador Administrativo, em seu art. 2o, lê-se: 
 

As disposições contidas no Manual são de observação recomendada 
quanto às técnicas de análise e modelos propostos e de adoção 
obrigatória quanto à padronização de formas dos elementos textuais 
para todos os documentos produzidos no órgão, especialmente nos 
resumos processuais, nas atas e nas peças decisórias, incluindo as 
ementas. 

 
Ainda, no item 5.3.2.2, que tata do “Roteiro prático para fundamentação” 

(fls. 58/59), transcreve-se o seguinte teor, em razão de tamanha relevância, segue: 
 

Todo ponto decidido deve ser fundamentado, isto é, a cada 
acolhimento ou rejeição de uma questão preliminar ou de mérito 
deve se evidenciar o motivo do acolhimento ou da rejeição. 
 
Visando disponibilizar um roteiro prático para fundamentação, 
sugere-se a seguinte técnica: 
 
Análise: Nesta parte da decisão o julgador deve expressar sua 
percepção a respeito do fato e do direito, demonstrando 
entendimento das questões suscitadas. Em geral, isso pode ser 
alcançado mediante a descrição do fato ou da tese jurídica, de forma 
resumida, com suas próprias palavras. Trata-se de traduzir o 
pensamento do autor do pedido. Esse exercício não só permite uma 
reflexão a respeito do fato e da tese jurídica apresentados como 
também evidenciará a acuidade da percepção do julgador, 
possibilitando aos destinatários da decisão (...) aquilatar o acerto da 
análise. 
 
Argumentação: Aqui cabe ao julgador demonstrar a subsunção dos 
fatos à norma jurídica, fazendo a enunciação da(s) regra(s) de 
direito(s) aplicável(is) a cada situação apreciada. Geralmente, isso 
pode ser feito por meio da evocação do conteúdo dos dispositivos 
legais que servirão para alicerçar o acolhimento ou a rejeição de 
determinado pedido e da demonstração lógica da sua aplicabilidade 
ao caso sub judice. Não se trata da simples menção aos dispositivos 
legais, mas da exposição de seu conteúdo, com a necessária 
vinculação aos fatos materiais, o que pode ser feito de forma direta 
ou indireta. Nesta parte, o julgador deverá refutar os argumentos 
contrários à sua tese e demonstrar, em termos lógicos, as razões de 
validade do seu entendimento. 



 

 
Neste sentido, voto por declarar nula a sentença proferida pelo Julgador 

de Primeira Instância, devendo os autos retornar ao julgador singular, para que seja 
proferida uma nova sentença. 

 
É como voto. 

 
 

Sala das sessões, em 11 de julho de 2016. 
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Matéria: Nulidade por cerceamento ao direito de defesa (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01039/16 
 
Relatora: Conselheira Talita Pimenta Félix 
 

 
EMENTA: EMENTA: NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE 
FUNDAMENTAÇÃO. 
 
A ausência de motivação da decisão proferida pelo julgador 
singular, invalida o ato, clamando sua nulidade e, 
consequentemente, o retorno dos autos à instância inferior, para 
que seja proferida nova decisão, adequadamente fundamentada. 
Ainda vale registrar que a insuficiente defesa do contribuinte 
não legitima o julgador a não promover a adequada motivação 
de seu posicionamento. O sujeito competente para dizer o 
direito (julgador administrativo) deve agir com imparcilidade na 
análise das questões fático-jurídicas, comprovando tal 
neutralidade mediante uma adequada motivação de seus atos. 
 
Ano calendário: 2013 (todo o exercício) 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de junho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
preliminar de nulidade parcial do processo, a partir da sentença singular de fls. 272 e 273, 
arguida pela Relatora, por cerceamento do direito de defesa, remetendo os autos à 
Primeira Instância para novo julgamento. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Talita Pimenta Félix, João Divino de Brito e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

 
O AIIM (auto de infração e imposição de multa) versa sobre a cobrança de 

imposto em razão de o sujeito passivo, supostamente, haver realizado saídas de 
mercadorias tributadas, utilizando alíquota inferior à estipulada pela legislação local, 
resultando em recolhimento de ICMS em montante menor que o devido.  

 
O lançamento tributário registra como infringidos os artigos 11, 27 e 64 do 

CTE/GO (Lei n. 11.651/1991), combinado com os artigos 149, inciso “I”, e 167-B, 
parágrafo 2o do RICMS/GO (Decreto n. 4.852/1997), donde lhe foi imposta a penalidade 
prescrita no art. 71, inciso IV-A do CTE/GO. 

 
Autuados como sujeitos passivos coobrigados, as pessoas físicas, 

Marcelo Henrique Limírio Gonçalves Filho e Márcio Hanna, com fundamento no art. 45, 
inciso XII do CTE/GO (fls. 05/06 – doc. anexo estruturado, identificação do sujeito passivo 
coobrigado). 

A AFRE I, Karla Cristina Camargo Silva, anexa (juntamente com o estatuto 
social, a ata da assembleia geral extraordinária e alterações contratuais), o relatório de 
“divergências de carga tributária informada e calculada – nota fiscal” (fls. 77/128), cujo 
documento possui como principais colunas a “carga tributária utilizada pelo contribuinte 
(CT Contrib), “carga tributária utilizada pela SEFAZ” (CtSefaz) e a diferença de carga 
encontrada pela subtração da segunda pela primeira (DifCt).  



 

 
O AIIM foi lavrado em 26/02/2014, sendo os sujeitos passivos principal 

(pessoa jurídica) e o coobrigado (Márcio Hanna) intimados, via AR, respectivamente, em 
11/03/2014 e 12/03/2014. O sujeito passivo coobrigado (Marcelo Henrique Limírio 
Gonçalves Filho) foi intimado via edital em 26/03/2014. 

 
Insurgindo-se contra a autuação, o impugnante principal (fls. 138/153) e os 

responsáveis (Márcio Hanna, fls. 230/245, e Marcelo Henrique Limírio Gonçalves Filho, fls. 
249/264),tempestivamente, apresentam defesa com o mesmo teor, alegando: 

 
3.1 em preliminar – a incompetência funcional da autoridade lançadora, 

uma vez que o AIIM foi lavrado por autoridade fiscalizadora de nível I, estando em 
desacordo com o art. 4o, da Lei n. 13.266/1998. Porém, aduz que à época da fiscalização 
a empresa estava classificada como empresa de porte médio, cuja competência seria de 
AFRE II. Anexa julgados deste Conselho. 

 
3.2 no mérito – o caráter confiscatório da multa aplicada, trazendo  

argumentos para que seja reconhecida a inconstitucionalidade da multa de 80%. 
Colaciona julgados do STF e do TRF (1a e 2a Região) e anexa documentos (fls. 154 a 
227). 

O Julgador de Primeira Instância, Idelmar de Paiva Neto, encaminha os 
autos à Delegacia Regional de Fiscalização de Anápolis para que seja anexado o Ato do 
Secretário da Fazenda que conferiu competência funcional ao agente autuante, para que 
procedesse à fiscalização dos fatos discutidos nestes autos (fls. 267). 

 
A AFRE I, Karla Cristina Camargo da Silva, anexa as Portarias n. 

307/2013-SRE, “que confere competência funcional ao agente autuante para a realização 
dos trabalhos que fundamentaram a peça básica do processo supracitado”, e número 
002/2014-GSF, na qual o Secretário da Fazenda Estadual, “delega ao Superintendente da 
Receita a atribuição de designar Auditor-Fiscal para realizar procedimentos de auditoria 
em relação a contribuintes estaduais” (fls. 268/271). 

 
Em breve fundamentação, o Julgador Singular, aduz que as defesas não 

enfrentaram o mérito; e quanto à alegação de incompetência funcional revela que restou 
demonstrada sua improcedência, por fim, em relação ao caráter confiscatório, diz que tal 
discussão não é cabível nesta instância (fls. 272/273). 

 
Os sujeitos passivos, principal e coobrigado (Márcio Hanna) foram 

intimados, respectivamente, em 26/01/2015 e 21/01/2015. Em relação ao responsável, 
Marcelo Henrique Limirio Gonçalves Filho, houve tentativa de intimação via DTE (domicílio 
tributário eletrônico), porém, o AR digital foi devolvido pelo motivo 76, por não existir o 
número indicado (fls. 274/281). 

 
O sujeito passivo principal apresenta Recurso Voluntário (fls. 

284/289), anexa documentos (fls. 290/601), e alega, no mérito: 
 

1.1 o reconhecimento do pagamento do ICMS normal, conforme se 
comprova no “Anexo B”, uma vez que “diversas notas fiscais de 
saídas foram destinadas à operadora logística localizada em outro 
Estado, cujo produto fora adquirido pela Recorrente de 
estabelecimento situado no mesmo Estado de localização da referida 
operadora; ou seja, o produto não fora fisicamente entrado no 
estabelecimento da adquirente, tendo ocorrido as vendas por essa, e 



 

o imposto lançado à débito normalmente conforme se comprova no 
referido Anexo”; 

 
1.2 que, por possuir TARE (ICMS-Produzir), eventual diferença deveria 

seguir os ditames deste programa, o que não ocorreu; 
 

1.3 aduz o caráter confiscatório da multa; 
 

1.4 por fim, pede a nulidade, insubsistência e/ou improcedência do AIIM, 
excepcionalmente, requer a realização de diligência. 

 
Os sujeitos passivos coobrigados apresentam recurso em peças distintas, 

porém, com as mesmas argumentações (fls. 603/619). Em preliminar alegam a 
ilegitimidade passiva dos coobrigados, apontando que a descrição do suposto ilícito 
apenas descreve os responsáveis como diretores, sem especificar a conduta que, 
legalmente, motivaria suas inclusões no polo passivo da lide. No que pertine ao mérito, 
repete os fundamentos do sujeito passivo principal.  

 
Em 17/04/2015, propus diligência com o fito de solicitar à autuante, Karla 

Cristina Camargo da Silva, que se manifestasse sobre (i) os cálculos apresentados no 
relatório de divergências, bem como, (ii) quanto às alegações de mérito apontadas pelos 
autuados (fls. 621/622). 

 
A autuante apresenta sua manifestação, em 11/05/2015 (fls. 623/624), 

esclarecendo o que foi solicitado, assim: 
 
1.5 quanto ao relatório de divergências, informa que “não há nenhum 

erro de cálculo”, que o “relatório supracitado informa na coluna “Valor Produto” o valor do 
produto que consta na nota fiscal, ou seja, sem considerar os descontos concedidos pelo 
contribuinte no documento fiscal. Porém, efetua o cálculo da diferença do ICMS (coluna 
Dif. ICMS) considerando como base de cálculo o Valor da Nota Fiscal, ou seja, o valor do 
produto deduzido o desconto destacado no documento fiscal”; 

 
1.6 em relação às notas fiscais de saídas destinadas à operadora 

localizada em outro Estado da Federação, cujo produto fora adquirido pela recorrente em 
estabelecimento situado naquele Estado, elucida que as notas fiscais apresentadas pela 
recorrente (como sujeitas a tal fato), não são compatíveis com as notas fiscais 
relacionadas no relatório de divergência de carga tributária. E, ainda que estivessem, o 
CTE/GO estabelece a não incidência do ICMS em operações que destinem mercadorias a 
depósito fechado, do próprio contribuinte, localizado neste Estado, o que não seria o caso 
dos autos; 

 
1.7 no que toca ao TARE n. 001-0059/2012, que concede ao autuado 

benefícios do Produzir no recolhimento do ICMS-DEVIDO, de modo expresso (cláusula 
primeira, parágrafo segundo) há exclusão do benefício relativo às saídas de mercadoria a 
título de bonificação, doação, brinde ou operação semelhante. Neste sentido, afirma que 
refez o relatório de divergência de carga tributária computando apenas as operações com 
CFOP números 5910 e 6910, excluindo as demais operações. Situação que reduziu o 
AIIM para R$ 41.106.37. Anexa documentos (fls. 625/668). 

 
Devidamente intimados (fls. 669/675), o autuado principal peticiona 

informando que “considerando a plausibilidade do resultado da diligência de que trata a 



 

Resolução n. 051/2015, a autuada, EIC DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
ALIMENTOS S/A, esclarece que fica no aguardo do julgamento da peça recursal”. 

 
Em 09/10/2015, propus diligência com o objetivo de solicitar que o titular 

da Delegacia Regional de Fiscalização de Anápolis confirme seu conhecimento sobre o 
resultado da diligência, anteriormente proposta, bem como, dos trabalhos revisionais 
realizados. Em resposta (fls. 698), o I. Titular da Delegacia declara estar ciente da 
resolução. 

 
É como relato. 
 

 
VOTO 

 
 
Preliminarmente 
 
Em sede de preliminar, arguo – por ser matéria de ordem pública – a 

nulidade da sentença de Primeira Instância, a qual transcrevo, por completo, para 
conhecimento: 

 
O relatório ‘Divergência de Carga Tributária Informada e 

Calculada – Nota Fiscal’ é autoexplicativo. Nele, nota por nota, item 
por item, são discriminados os produtos e sua respectiva carga 
tributária legal, cotejada com a carga tributada praticada pela 
empresa na operação de saída. Os impugnantes não desafiam o 
mérito da ação fiscal, haja vista que não ofereceram levantamento 
contraditório. 

 
Quanto à competência funcional da autuante, assim comprova 

os documentos de fls. 252 a 254. No que diz respeito ao alegado 
caráter confiscatório da multa aplicada cumpre dizer que tal 
discussão pertence à seara daqueles que detém o poder de criar leis, 
que não é o caso da autoridade administrativa tributária, que apenas 
cumpre o que a Lei determina, aplicando-o ao caso concreto.  

 
Conforme se infere da reprodução acima, toda a fundamentação do voto 

se restringe – exclusivamente – aos dois parágrafos acima mencionados. E vale lembrar 
que, ainda que não nos referíssemos a um AIIM que clama crédito tributário no montante 
de, quase, hum milhão e meio reais, há que se agir com o mínimo de diligência e atenção 
ao contribuinte, o que não parece se verificar na redação acima.  

 
Não se trata, a referida indignação, de mero formalismo, mas sim da 

garantia que tem o contribuinte de receber da Administração Pública uma resposta justa e 
respaldada no ordenamento jurídico vigente ao seu questionamento, considerando a 
submissão desta ao princípio da legalidade estrita, razão pela qual não poderá agir de 
acordo com sua conveniência, mas de modo a se evitar as arbitrariedades em face do 
contribuinte. Neste sentido pronuncia-se o art. 6º, IV, da Lei Complementar 104/2013: 

 
São garantias do contribuinte:  
 
IV - ter assegurados, no processo administrativo-fiscal, o contraditório, a 
ampla defesa e, preferencialmente, o julgamento em duplo grau, sendo a 



 

segunda instância administrativa organizada com colegiado, no qual terão 
assento representantes do Fisco e dos contribuintes;  

 
Eis a imputação de um limite à atividade do julgador, adstrito que esta ao 

cumprimento das garantias reservadas aos contribuintes, devendo apresentar 
embasamento legal às suas decisões, de modo a fundamenta-las a partir do apontamento 
de todos os elementos de fato e de direito. Não há que se falar mais em livre 
convencimento (amplo poder concedido aos juízes, que podiam decidir sem justificar 
adequadamente suas escolhas), mas sim, em convencimento motivado (ou persuasão 
racional, que trata de liberdade limitada ao julgador, donde esta obrigado a fundamentar 
suas decisões). 

 
Logo, aquele que litiga em processo administrativo-fiscal possui o direito 

de receber dos órgãos competentes a prestação jurisdicional administrativa em 
consonância às garantias constitucionais, sendo-lhe observadas todas as regras atinentes 
à satisfatória solução da lide. 

 
O Código de Defesa do Contribuinte (LC 104/13), quanto à 

obrigatoriedade de fundamentação imputada à administração, enuncia em seus arts. 23 e 
27, respectivamente: 

 
A Administração Pública atuará em 

obediência aos princípios da legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade, razoabilidade, proporcionalidade, segurança 
jurídica, finalidade, interesse público, eficiência e motivação dos 
atos administrativos. 

 
(...) 

 
Todas as decisões administrativas serão fundamentadas em 
seus aspectos de fato e de direito, sob pena de nulidade 
absoluta. (Grifo pessoal) 
 

Não se tratando a análise do processo administrativo tributário de ato 
discricionário da Administração, esta não poderá se negar a motivar seus atos. Desta 
forma, não pode o julgador de Primeira Instância, nos autos em análise, dado caso de 
grande repercussão econômica para o contribuinte, em singelos dois parágrafos expressar 
toda a matéria de fato e de direito questionada, se atendo a afirmar que todo “O relatório 
‘Divergência de Carga Tributária Informada e Calculada – Nota Fiscal’ é autoexplicativo”. 

 
Em que sentido pode-se afirmar que o documento supracitado é 

autoexplicativo? Quais os itens e notas fiscais são por ele discriminados a ponto de atuar 
sobre o convencimento do julgador de tal forma a se julgar autoexplicativo? 

 
Percebe-se, de acordo com o art. 32, III e IV, também, do CDC, que a 

motivação não pode ser realizada de qualquer forma, como o ocorrido, sob uma aparente 
citação do tema a ser tratado sem, todavia, o mínimo de fundamentação e demais 
considerações acerca do caso concreto, senão vejamos: 

 
 Nos processos administrativos, a Administração Pública deverá 
observar, dentre outras regras e princípios: 
 



 

III - a adoção de formas simples e capazes de propiciar adequado 
grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos contribuintes; 
 
IV - a motivação de todos os seus atos de forma objetiva, clara e 
congruente; (Grifo pessoal) 

 
Além da necessidade de clareza e congruência na motivação, trata-se de 

um respeito da Administração para com os administrados que estão sob sua jurisdição, os 
quais anseiam por um julgamento coerente com o proposto pelo ordenamento, em 
respeito à Constituição e aos atos dela derivados.  

 
Para que não haja maiores dúvidas acerca do tema aqui exposto, 

passemos à análise de outros artigos que também corroboram com o presente 
entendimento, quais sejam, o art. 38, III, da Lei 16.469/09 e, o art. 19 do RICAT/GO, 
respectivamente: 

 
A sentença e o acórdão, redigidos com simplicidade e clareza, 
conterão: 
 
III - a decisão com os fundamentos de fato e de direito. 
 
(...) 
 
A sentença e o acórdão, redigidos com simplicidade e clareza, 
devem conter: 
 
III - a decisão com os fundamentos de fato e de direito 

 
É importante ressalvar o direito de as partes receberem uma justa e 

suficiente análise à solução de seu litígio. Neste sentido, quanto à fundamentação das 
decisões, o disposto pelo art. 489 do NCPC, elenca critérios objetivos para a verificação 
da presença, ou não, de fundamentação nas decisões judiciais, às quais são extensíveis 
ao presente feito, com as devidas ressalvas: 

 
Art. 489.  São elementos essenciais da sentença: 
 
II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de 
direito; 
 
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, 
seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: 
 
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato 
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão 
decidida; 
 
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o 
motivo concreto de sua incidência no caso; 
 
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra 
decisão; 
 



 

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo 
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; 
 
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem 
identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o 
caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; 
 
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou 
precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de 
distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. 
 

Vale ressaltar que a aplicação de tal dispositivo é igualmente válido em 
âmbito administrativo, considerando a aplicação subsidiária do diploma processual cível, 
de acordo com o elencado no seu art. 15: “na ausência de normas que regulem processos 
eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhes serão 
aplicadas supletiva e subsidiariamente”. 

 
Por fim, de acordo com a Portaria n. 010/2013-CAT, de 2 de abril de 2013, 

que trata do Manual do Julgador Administrativo, em seu art. 2o, lê-se: 
 

As disposições contidas no Manual são de observação recomendada 
quanto às técnicas de análise e modelos propostos e de adoção 
obrigatória quanto à padronização de formas dos elementos textuais 
para todos os documentos produzidos no órgão, especialmente nos 
resumos processuais, nas atas e nas peças decisórias, incluindo as 
ementas. 

 
Ainda, no item 5.3.2.2, que tata do “Roteiro prático para fundamentação” 

(fls. 58/59), transcreve-se o seguinte teor, em razão de tamanha relevância, segue: 
 

Todo ponto decidido deve ser fundamentado, isto é, a cada 
acolhimento ou rejeição de uma questão preliminar ou de mérito 
deve se evidenciar o motivo do acolhimento ou da rejeição. 
Visando disponibilizar um roteiro prático para fundamentação, 
sugere-se a seguinte técnica: 
Análise: Nesta parte da decisão o julgador deve expressar sua 
percepção a respeito do fato e do direito, demonstrando 
entendimento das questões suscitadas. Em geral, isso pode ser 
alcançado mediante a descrição do fato ou da tese jurídica, de forma 
resumida, com suas próprias palavras. Trata-se de traduzir o 
pensamento do autor do pedido. Esse exercício não só permite uma 
reflexão a respeito do fato e da tese jurídica apresentados como 
também evidenciará a acuidade da percepção do julgador, 
possibilitando aos destinatários da decisão (...) aquilatar o acerto da 
análise. 
 
Argumentação: Aqui cabe ao julgador demonstrar a subsunção dos 
fatos à norma jurídica, fazendo a enunciação da(s) regra(s) de 
direito(s) aplicável(is) a cada situação apreciada. Geralmente, isso 
pode ser feito por meio da evocação do conteúdo dos dispositivos 
legais que servirão para alicerçar o acolhimento ou a rejeição de 
determinado pedido e da demonstração lógica da sua aplicabilidade 
ao caso sub judice. Não se trata da simples menção aos dispositivos 



 

legais, mas da exposição de seu conteúdo, com a necessária 
vinculação aos fatos materiais, o que pode ser feito de forma direta 
ou indireta. Nesta parte, o julgador deverá refutar os argumentos 
contrários à sua tese e demonstrar, em termos lógicos, as razões de 
validade do seu entendimento. 

 
Neste sentido, voto por declarar nula a sentença proferida pelo Julgador 

de Primeira Instância, devendo os autos retornar ao julgador singular, para que seja 
proferida uma nova sentença. 

 
 É como voto. 

 
 

Sala das sessões, em 11 de julho de 2016. 
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Matéria: Nulidade por cerceamento ao direito de defesa (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01077/16 
 
Relator: Conselheiro Edson Abrão da Silva 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da decisão 
singular, arguida pelo polo passivo, por cerceamento ao direito 
de defesa. Acolhida.  
 
Os atos processuais, quando julgados nulos, remetem o feito à 
fase processual onde ocorreu o ato lesivo, o que torna a 
nulidade parcial. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de maio de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
preliminar de nulidade da sentença singular, arguida pela autuada, por cerceamento do 
direito de defesa,  por falta de apreciação de questões trazidas em sede de impugnação, 
declarando, de consequência, nulo os atos do processo a partir das fls  270,  inclusive, 
devendo os autos retornarem à primeira instância para realização de novo julgamento 
singular. Participaram do julgamento os Conselheiros Edson Abrão da Silva, Aldeci de 
Souza Flor, Rickardo de Souza Santos Mariano, Cláudio Henrique de Oliveira e Mário de 
Oliveira Andrade. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração, que remeteu mercadorias no valor 
comercial de R$ 734.326,49 (setecentos e trinta e quatro mil, trezentos e vinte e seis reais 
e quarenta e nove centavos), acompanhados das notas fiscais conforme relação anexa à 
estabelecimentos inexistente, constituído com vicio de falsificação de documentos e 
declaração, mercadorias recebidas por outrem(vide documentos anexos) caracterizado 
objetivo de entrega das mercadorias a destinatário diverso do constante nos documentos 
fiscais, sendo assim, as operações são claramente caracterizadas como fraude e dos 
documentos fiscais considerados inidôneos. Em consequência, deverá pagar o ICMS 
devido mais as cominações legais.  

 
 A autoridade lançadora indicou como infringida a disposição do 

artigo 64,66 e 67, inciso I. Lei 11.651/91. 
 
. Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, inciso XII, 

alínea A, 4, § 9ºI, da Lei 11651/ 1991 com redação da Lei 16.241/2008. 
 
Foram identificados como sujeitos passivos coobrigados Carlos 

Cezar Fileti, transportadora Ociani Ltda. 
 
O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: 

detalhamento do crédito tributário, espelho da homologação do cadastro, requerimento de 
empresário, declaração de enquadramento de ME, cópia do RG, óficio, guia de 
sepultamento, termo de declaração, NFE, procuração, Cópia da carteira de identidade 
profissional, comprovante de pagamento, documentação pessoal (CNH), "fls. 22 à 77". 

 



 

Os sujeitos passivos foram intimados a pagar a quantia exigida no 
processo ou apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de "fls. 
78 a 82".  

 
Em sua impugnação nas "fls. 85 a 96" o sujeito passivo coobrigado 

Carlos Cezar Fileti alega que nunca prestou serviços contábeis à Marilua Têxtil Ltda, bem 
como desconhece a empresa pessoa jurídica Geraldo Joaquim de Oliveira Filho e que 
nunca atuou como contador da empresa autuada, e não fora incluído na lide com a devida 
cautela que se faz necessária no presente caso.  

 
Aduz insegurança na determinação da infração, ele salienta que em 

nenhum momento os auditores fiscais trouxeram no item "Dispositivo legal infringido", a 
fundamentação legal. 

 
Argumenta que em nenhum momento ficou comprovado nos autos 

dolo ou fraude por parte do impugnante.  
 
Ao final requer que seja acolhido o pedido de exclusão do contador 

que é o coobrigado. 
 
Pede deferimento.  
 
Anexou documentação: procuração "fls. 94, documentação pessoal 

(CNH) "fls. 95", cópia da carteira da Ordem "fls.96". 
 
A transportadora Ociani Ltda, em sua impugnação alega que a 

autoridade fazendária não laborou com adequação quanto a aplicação das normas 
tributárias, violando as disposições do Direito Positivo, e a autoridade fiscalizadora não 
analisou os documentos fiscais da impugnante.  

 
Argumenta que os documentos que a fiscalização alega serem 

inidôneos não o foram declarados na data do transporte da mercadoria, razão pela qual a 
Impugnante não tinha como saber da eventual existência de documentação inidônea. 

  
Aduz nulidade do auto de infração por violação as atribuições da 

fiscalização tributária no auto da auditoria.   
 
Arguiu violação aos poderes de fiscalização.  
 
Sustentou a inexistência de responsabilidade tributaria do 

transportador da mercadoria. 
 
 Ao final requer a nulidade do auto de infração.  
 
Pede deferimento.  
 
Anexou documentação: contrato social "fls. 129 a 268. Fotocopia da 

notificação, Declaração de enquadramento, documentação pessoal (RG), Oficio, Guia de 
sepultamento, Documentação pessoal (CNH e RG), termo de declaração, Nota fiscal, 
fotocopia dos conhecimentos de transporte, Fotocópia das DANFE, fotocópia do contrato 
de representação e agenciamento de cargas, fotocopia das notas de prestação de 
serviços, cópia da intimação por edital.  

 



 

Pela sentença nº 2884/2015 – JULP "fls. 270 a 272", o julgador 
singular deu provimento à impugnação do contabilista Carlos Cezar, excluindo-o do polo 
passivo e da demanda, e negou provimento as demais impugnações, para decidir em 
seguida pela procedência da pretensão inicial do fisco. 

 
Argumenta que não consta nos autos elementos probatórios, contra 

o contabilista, na forma preconizada no §2° do art. 45 da Lei 11.651/91. Entendendo assim 
insuficiente os motivos para a referida responsabilização.  

  
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em segunda instância ou Recurso Voluntário, conforme 
documentos de fls. 268. Foi revel conforme "fls. 269".  

 
A Fazenda Pública Estadual apresentou Recurso n° 37/2015 – 

GERF/SR, "fls. 273 e 274" alegando que no que tange unicamente a exclusão do solidário 
em tela, a decisão singular em epigrafe urge ser reformada por revelar-se contraria a 
disposição expressa da legislação tributária estadual por ofensa literal ao disposto nos 
artigos 45, inciso XIII da Lei n° 11.651/91 e artigo 124, inciso I, do Código Tributário 
Nacional.    

 
Afirmou que não há dúvidas de que, no exercício da função de 

contabilista, o mencionado solidário concorreu para pratica da infração na medida em que 
procedeu à constituição de "empresa de fachada" que nunca existiu, logo tendo 
ativamente participado do cometimento da fraude descrita na exordial que deu azo à 
sonegação do imposto ora reclamado possui corresponsabilidade pelo adimplemento do 
crédito tributário, nos termos do art. 45, inciso XIII da Lei n.º 11.651/91 e artigo 124, inciso 
I do CTN.  

 
Ao final, requereu que seja reformada a aludida decisão singular, 

procedendo-se a reinserção no polo passivo da ação fiscal em tela do sujeito passivo 
solidário Carlos Cezar Fileti e, no mérito, seja ratificada a referida decisão que julgou 
procedente o lançamento, cujo adimplemento, outrossim, deve ser suportado pela 
empresa autuada e por todos os solidários acima referenciados. 

 
Anexou cópia da resolução n° 001/2005 "fls. 275 e 276". 
 
Os sujeitos passivos foram devidamente intimados a apresentar 

contradita ao pedido de reforma formulado pelo representante Fazendário. Contra a 
decisão de primeira instancia que foi totalmente absolutória, conforme "fls. 279 a 283". 

 
Fora lavrado termo de Perempção em face do sujeito passivo Marilua 

Textil "fls. 284". 
 
O sujeito passivo Carlos Cezar Fileti apresentou contradita ao 

Recurso Fazendário "fls. 286 a 299", alegando que o recorrido nunca presou serviços 
contábeis a Marilua Textil LTDA bem como desconhece a empresa pessoa jurídica Divino 
Mota de Souza. 

 
Arguem que, há insegurança na determinação da infração, pois 

somente em caso de dolo ou fraude, apurada mediante devido processo legal é que se 
pode responsabilizar o contabilista como responsável solidário, e em nenhum momento 
ficou comprovado nos autos dolo ou fraude por parte do recorrido, e ainda que 



 

comprovado eventual dolo ou fraude, só poderá este ser incluído na lide mediante o 
devido processo legal, o que jamais ocorreu. 

 
E ao final requer que seja mantida inalterada a sentença que resultou 

na exclusão do contador, ora recorrido /sujeito passivo coobrigado, com fulcro nos art.45, 
inciso XII, §2° do Código Tributário Estadual e art.20, inciso II da Lei Estadual 
16.469/2009. 

 
Pede deferimento. 
 
A transportadora Ociani Ltda apresentou Recurso Voluntario "fls. 301 

a 327", alegando que há razoes de nulidade da sentença e do auto de infração.  
 
Arguiu que todas as alegações e o pedido formulado expressamente 

pela recorrente sequer foram apreciados pelo Julgador Singular, o que enseja a nulidade 
absoluta da decisão, pois a autoridade julgadora não observou as determinações do art. 
38 da Lei n° 16.649/2009, dos artigos 23 e 27 da Lei complementar n° 104/2013 e, ainda, 
do art. 37, caput da CF/1988.  

 
Aduz que os fatos apresentados e os documentos anexados à 

Impugnação demonstram, claramente, que a Recorrente não praticou nenhum ato ilícito, 
tampouco violou a Legislação tributária estadual; portanto, não há legalidade na atitude da 
autoridade fazendária, especialmente em lavrar o Auto de Infração. 

 
Argumenta que houve violação aos poderes de fiscalização e 

inconstitucionalidade da multa aplicada.  
Ao final requer: o recebimento e conhecimento do presente recurso 

Voluntario e provimento deste recurso voluntário a fim de anular a sentença n° 2884/2015, 
ou que seja anulado ou declarado nulo o auto de infração que deu origem a este processo. 

 
Pede deferimento. 
 
Anexou a seguinte documentação "fls. 328 a 345": Recurso 

extraordinário, e alteração contratual. 
 
Conforme Despacho n° 424/2016 –III CJUL "fls. 348", o coordenador 

do Conselho Administrativo Tributário, da Terceira Câmara Julgadora diz que, em face a 
renúncia ao mandato do Conselheiro Relator, determina a retirada do processo da pauta 
de julgamento, nos termos do artigo 7°, §3°, alínea "c" do Decreto 6.930/09, com redação 
dada pelo Decreto n° 7.790/12, encaminhando ao Setor de Apoio à Segunda Instância –
SEASI, para ser redistribuído e reincluído em nova pauta. 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Ao compulsar e analisar as peças constitutivas desta lide verifiquei, 
conforme arguido pela defesa, que falha processual maculou o processo a partir da 
decisão exarada em sede monocrática, tendo em vista que, o ilustre sentenciador “a quo”, 
ao apreciar as razões trazidas a lume pela defesa, o fez sem apreciar todo o arrazoado 
defensório,  situação que, cerceou o direito de defesa e por consequência, afrontou o texto 
constitucional, que estabelece aos litigantes o amplo direito de defesa e o contraditório, 
lecionado pelo inciso LV do artigo 5º do C.F, “verbis”.  



 

 
Art. 5º- LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos 
acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com 
os meios e recursos a ela inerentes.   

 
Mediante a assertiva supra, imperioso se torna o retorno da lide à 

fase processual onde ocorreu o ato omisso, o que equivale dizer, à primeira instância, 
para o seja apreciada toda a matéria.    

 
Assim, voto acolhendo a preliminar de nulidade da sentença singular, 

arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa, por falta de apreciação de 
questões trazidas em sede de impugnação, declarando, de consequência, nulo os atos do 
processo a partir das fls. 270, inclusive, devendo os autos retornarem à primeira instância 
para realização de novo julgamento singular. 

 
 

Sala das sessões, em 15 de julho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Nulidade por cerceamento ao direito de defesa (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01079/16 
 
Relator: Conselheiro Edson Abrão da Silva 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça 
intimatória, arguida pelo polo passivo, por cerceamento ao 
direito de defesa. Acolhida.  
 
Os atos processuais, quando julgados nulos, remetem o feito à 
fase processual onde ocorreu o ato lesivo, o que torna a 
nulidade parcial. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de junho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos,  acolher a 
preliminar de nulidade da peça intimatória, arguida pela autuada, por cerceamento do 
direito de defesa, declarando, de consequência, nulo o processo a partir de fls. 7, devendo 
os autos serem encaminhados ao Setor de Preparo Processual - SEPRE, para proceder a 
intimação da autuada, via Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) para apresentar 
impugnação em Primeira Instância. Participaram do julgamento os Conselheiros Edson 
Abrão da Silva, Aldeci de Souza Flor, Rickardo de Souza Santos Mariano, Masayuki 
Missao e Mário de Oliveira Andrade. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo adquiriu bens em 
operação interestadual, acobertados pelos documentos fiscais, números discriminados e 
gravados em CD, contendo chave de acesso da NF-e, nos quais foram consignados, 
indevidamente, alíquota interestadual, sob a pretensa condição de contribuinte do 
destinatário. Em consequência, fica sujeito à multa formal na importância de R$ 
2.175.173,58 (dois milhões, cento e setenta e cinco mil, cento e setenta e três reais e 
cinquenta e oito centavos) correspondente a 70% do valor da operação, juntamente com 
acréscimos legais. 

 
A autoridade lançadora indicou como infringidas as disposições dos 

artigos 44, §3° e 64, Lei 11.651/91, combinado com a artigo 145, Decreto 4.852/97. 
 
Com a penalidade proposta do artigo 71, inciso XII, alínea "b", da Lei 

11.651/1991 com redação da Lei 14.058/2001. 
 
Foram anexados aos autos os seguintes documentos: detalhamento 

do crédito tributário, consulta resumida do contribuinte pessoa jurídica, mídia (CD); "Fls. 03 
a 06". 

 
O sujeito passivo foi devidamente intimado "fls. 07 a 12", Fora 

lavrado Termo de Revelia "fls. 13". 
 
O sujeito passivo foi novamente intimado "fls. 16", à apresentar 

impugnação em Segunda Instancia".   
 



 

O sujeito passivo apresenta impugnação "fls. 18 a 26", alegando que, 
a contribuinte tem Domicilio Tributário Eletrônico – DTE cadastrado na Sefaz/GO, por 
onde vem recebendo suas intimações fiscais desde 09 de junho de 2014, contudo, o auto 
de infração em epígrafe foi lavrado em 22 de outubro de 2015 e, nesse caso a 
Contribuinte não foi regularmente intimada em seu DTE para apresentar impugnação em 
Primeira Instancia, conforme o relatório anexo da caixa postal eletrônica. A única 
intimação no DTE sobre o auto de infração em comento foi para apresentar a impugnação 
em sede de Segunda Instancia, envio em 19 de março de 2016 com leitura/ciência no 
mesmo dia. 

 
Assim, os autos devem ser encaminhados para julgamento em sede 

de Primeira Instancia para Impugnação ao COPJ, sob pena de supressão de instância 
administrativa, o que caracteriza cerceamento ao direito de defesa. 

 
Arguem que a contribuinte exerce atividade econômica principal de 

construção de estações de distribuição de energia elétrica, esta dentre outras também 
possui atividades de comércio varejista/atacadista de material elétrico; vez que compra 
equipamentos geradores de energia, motores elétricos e a óleo diesel, transformadores, 
suas partes e peças, material elétrico, e os revende aos seus clientes/consumidores, 
companhias públicas geradoras e distribuidoras de energia elétrica, a maioria desta forra 
do território goiano. 

 
Aduzem que a autoridade fiscal baseou-se somente no Relatório 

SINTEGRA/ICMS- Consulta pública ao cadastro, onde por falta de espaço físico, consta 
somente uma única atividade econômica, no caso em tela, a de construção de estações e 
redes de distribuição de energia elétrica, o que pode ser evidenciado por cópia do referido 
documento em anexo. 

 
Alegam que a contribuinte alterou seu objetivo social algumas vezes 

durante 2011 a 2014, como em exemplo em 11 de maio de 2011 para construção civil, 
comércio varejista de matérias elétricos, hidráulicos e equipamentos elétricos na 
construção civil, registrada na Juceg em 13 de maio de 2011 sob o n° 52.1.1086562-6 
(cópia anexa), a última vez em 2014 que alterou seu objetivo social para construção de 
estações e redes de distribuição de energia elétrica, construção de edifícios, instalação e  
manutenção elétrica, serviços de engenharia, serviços de arquitetura, fabricação de 
aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica, comércio 
atacadista de material elétrico e montagem de instalações industriais e de estruturas 
metálicas, registrada na Juceg em 21 de novembro de 2014 sob o n° 52.2.0139871-
9(cópia anexa). 

 
Assim, durante os anos calendários de 2012, 2013 e 2014 se 

observa que a Contribuinte permaneceu, dentre outras, com atividade de comércio 
varejista/atacadista de matérias elétricos, hidráulicos e equipamentos eletrônicos e a 
fabricação de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica, 
conforme alterações contratuais em anexo. 

 
Argumentam que em simples análise das notas fiscais acostadas aos 

autos se observa que a empresa é de fato contribuinte do ICMS por praticar de forma 
habitual comercialização de mercadorias, materiais elétricos e suas partes e peças; 
especialmente quanto ao disposto no Inciso VI do artigo 34 do RTCE, por comércio 
habitual de mercadorias, incluindo como tal, o fornecimento de mercadoria com prestação 
de serviço sujeito à incidência do ICMS. 

 



 

Portanto na condição de contribuinte do ICMS, o imposto foi 
calculado corretamente, mediante aplicação da alíquota própria para a operação e, por 
esse motivo, não deve prevalecer o lançamento de crédito tributário para cobrança de 
multa formal sob o argumento de que o destinatário alegou indevidamente a condição de 
contribuinte do ICMS. 

 
Ao final requer que, sejam encaminhados os autos para julgamento 

em sede de Primeira Instância; e a improcedência do auto de infração em epígrafe. Pede 
deferimento. 

 
Anexou a seguinte documentação: procuração, documentação 

pessoal (OAB), cópia do Domicilio Tributário Eletrônico, cópia da nota de esclarecimento 
ao contribuinte, cópia do comprovante de inscrição e de situação cadastral, cópia dos 
alterações e consolidação do contrato social da empresa, cópias do DANFE, e cópia do 
recibo de entrega de escrituração fiscal digital. "fls. 27 a 85". 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Ao compulsar e analisar as peças constitutivas desta lide verifiquei, 
conforme arguido pela defesa, que falha processual maculou parcialmente o processo, 
conforme passo a expor:  

 
Demonstrado este neste volume que houve supressão de instância, 

uma vez que a autuada alega e comprova, fls. 18 “usque” 85 que tem Domicílio Tributário 
Eletrônico, - DTE, cadastrado na SEFAZ-GO, e que vem recebendo as intimações fiscais 
desde 09 de junho de 2014 e que o presente auto foi lavrado em 22 de outubro de 2015.  

 
Portanto, mediante o inferido em linhas volvidas, conclui-se que o 

sujeito passivo não foi regularmente intimado em seu DTE, para apresentar impugnação à 
primeira instância, situação que, cerceou o direito de defesa e por consequência, afrontou 
o texto constitucional, que estabelece aos litigantes o amplo direito de defesa e o 
contraditório, lecionado pelo inciso LV do artigo 5º do C.F, “verbis”.  

 
Art. 5º- LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos 
acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com 
os meios e recursos a ela inerentes.   

 
Mediante a assertiva supra, imperioso se torna o retorno da lide à 

fase processual onde ocorreu o ato omisso, o que equivale dizer, ao Setor de Preparo 
Processual - SEPRE, para proceder a intimação da autuada, via Domicílio Tributário 
Eletrônico (DTE) para apresentar impugnação em Primeira Instância  

 
Assim, voto acolhendo a preliminar de nulidade da peça intimatória, 

arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa, declarando, de 
consequência, nulo o processo a partir de fls. 7, devendo os autos serem encaminhados 
ao Setor de Preparo Processual - SEPRE, para proceder a intimação da autuada, via 
Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) para apresentar impugnação em Primeira Instância. 

 
 

Sala das sessões, em 15 de julho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Nulidade por cerceamento ao direito de defesa (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01150/16 
 
Redator do Voto: Conselheiro José Luiz Rosa 

 
EMENTA: ITCD. Instituição de usufruto vitalício. Preliminar de 
nulidade parcial do processo, a partir das fls. 29/31, arguida e 
acolhida pela Conselheira Relatora. Decisão não unânime. 
 
A constatação de ocorrência de cerceamento ao direito de 
defesa no julgamento proferido pela Primeira Instância motiva a 
declaração da parcial nulidade do processo e suporta a 
devolução dos autos, àquela faze para novo julgamento, visto 
ser a instância competente para rever seus próprios atos. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 09 de fevereiro de 2015, decidiu, por maioria de votos, acatar a preliminar 
de nulidade da sentença singular, devendo os autos retornarem àquela instância para 
novo julgamento singular. Foram vencedores os Conselheiros Talita Pimenta Félix, José 
Luiz Rosa e Álvaro Falanque. Vencidos os Conselheiros Antônio Martins da Silva e 
Eduardo Romano Gonçalves Stival. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal estampada na peça basilar deste volume descreve 
a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária com a afirmação de que o sujeito 
passivo  

 
Deixou de recolher o Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e 

Doação - ITCD no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), referente à instituição do 
usufruto vitalício das partes de terras adquiridas por Beatriz Carneiro Martins Arruda 
Rezende, conforme Escritura Pública de Compra e Venda, lavrada em 07 de dezembro de 
2005 e registrada em 28 de junho de 2006, em anexo, sob as Matrículas nºs 1.978, 2.543, 
4.552 e 10.052, do Livro 2 do Registro de Imóveis local, devendo fazê-lo com os 
acréscimos legais. 

  
A infração descrita tem por abrigo os artigos 72 e 75, Caput; 74, 

inciso II, alínea “a” da Lei nº 11.651/91-CTE, c/c os artigos 372, Caput; 373, inciso I; 374 e 
376, inciso II, alínea “a” do Decreto nº 4.852/97-RCTE. A penalidade proposta atende à 
prescrição do artigo 89, inciso II do CTE. 

 
Os documentos de fls. 04/12 instruem o auto de infração. 
 
A doadora está incluída na exigência do imposto como sujeito 

passivo solidário da lide. 
 
As partes envolvidas impugnam o lançamento do crédito tributário 

em peça única, fls. 19/22, seguidas da sua instrução pelos documentos de fls. 23/27, para 
arguirem a preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da 
infração, por duas ocorrências: Uma por entenderem que o enquadramento legal não 
alcança da instituição de usufruto vitalício, a outra por entender que houve falha na 



 

apuração da base de cálculo do ITCD, pois, o fato gerador é a doação em espécie e não a 
escritura pública de compra e venda de imóvel.  

 
Acrescem que cabe à Lei Complementar estabelecer normas gerais 

em matéria de legislação tributária, em especial, a definição dos respectivos fatos 
geradores, contribuinte e base de cálculo, legislação essa que não existe no mundo 
jurídico tributário - art. 155, inciso I da Constituição Federal. 

 
Quanto ao mérito, entendem que a instituição de usufruto vitalício 

não é alcançada pela ocorrência doe fato gerador da obrigação tributária do ITCD, 
conforme redação do art. 72 da Lei nº 11.651/91-CTE. Afirmam que a legislação estadual 
não registra a inclusão da instituição do usufruto vitalício como fato gerador da obrigação 
exigida na autuação inicial deste feito. Diante deste entendimento, vêm que o lançamento 
tributário torna improcedente por falta de previsão legal. 

 
Ao final, requerem o acolhimento da preliminar de nulidade da peça 

básica pelos argumentos expostos e, em caso contrário, a improcedência do auto de 
infração em face da inexistência de ocorrência do fato gerador da obrigação tributária. 

 
O julgador de Primeira Instância decide pela procedência do auto de 

infração, após rejeitar o questionamento preliminar, fls. 29/31. 
 
Os sujeitos passivo e solidário recorrem da decisão proferido pelo 

julgador singular, fls. 37/41, e ratificam a tese esposada na peça de impugnação, 
incluindo, inclusive o requerido naquela fase defensória. 

 
No entanto, um retorno das partes ao processo para fazer juntar a 

cópia do Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais – DARE, fl. 46, ao processo 
pelas partes de direito, antecedida das afirmações: 

 
A juntada do incluso comprovante de recolhimento do ITCD, efetuado 

no ano de 2011, originário do auto de infração nº 3035003142077, no valor de R$ 
62.591,75 (sessenta e dois mil, quinhentos e noventa e um reais e setenta e cinco 
centavos), referente ao ITCD sobre a doação em moeda corrente, que é o único fato 
gerador do ITCD, cujo arquivamento do auto de infração já foi devidamente efetuado 
conforme inclusa cópia do extrato de andamento processual; 

 
Seja declarada extinta a obrigação de pagar o ITCD referente à 

instituição do usufruto constituída através deste auto de infração nº 3035196355574 e, por 
conseguinte, seja efetuada a baixa do respectivo auto de infração, em virtude do 
cumprimento voluntário dos contribuintes ao quitar o ITCD sobre a doação em moeda 
corrente que é o único fato gerador do ITCD. 

   
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 

 
Em atendimento ao Despacho nº 908/2016-GERF, fl. 55, que requer 

o retorno do processo à III Câmara Julgadora do Conselho Administrativo Tributário para 
correção de lapso manifesto registrado na fundação do acórdão cameral, visto que na 
certidão de julgamento, fl. 48, registra que, por maioria de votos, acatou a preliminar de 



 

nulidade da sentença singular e determinou o retorno dos autos àquela instância para 
novo julgamento, e, na tese do voto inserido no acórdão consta que o Conselheiro Relator 
decidiu pela improcedência do lançamento tributário. 

 
Com este esclarecimento e mantido o Acórdão nº 1150/2016 no 

processo, justifico a elaboração de novo acórdão para receber o ajuste tal como definido 
na certidão de julgamento, conforme segue: 

 
Compulsei a formalização do crédito, a tese impugnatória, o 

julgamento singular e as razões recursais e conclui que o Julgador de Primeira Instância 
lavrou a sua sentença com base em dados inexistente, ou seja, que a motivação do 
lançamento do crédito tributário – ITCD – “decorreu da transferência de recursos em 
moeda corrente constatada na Escritura Pública de Compra e Venda do Imóvel, fls. 07/09, 
para a donatária que figura neste processo na qualidade de coobrigada, enquanto que a 
descrição da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária define ...“referente à 
instituição do usufruto vitalício das partes de terras adquiridas por Beatriz Carneiro Martins 
Arruda Rezende, conforme Escritura Pública de Compra e Venda lavrada em 07 de 
dezembro de 2005 e Registrada em 28 de junho de 2006”. 

 
Em face a esta troca de informação basilar da exigência do ITCD, o 

julgador demonstrou a ocorrência de cerceamento ao direito de defesa e corroborou para 
o retorno dos autos àquela instância julgadora, por ser a instância competente para 
proferir novo julgamento do processo. 

 
    Com as fundamentações supra e ao votar esta questão, por 

maioria de votos, decido, arguir e acatar a preliminar de nulidade da sentença singular, 
devendo os autos retornarem àquela instância para novo julgamento singular.  

 
 

Sala das sessões plenárias, em 21 de julho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Nulidade por cerceamento ao direito de defesa (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01220/16 
 
Relator: Conselheiro Renato Moraes Lima 
 

 
EMENTA: Processual. Nulidade parcial do processo. 
Cerceamento do direito de defesa. Falta de apreciação da 
impugnação do solidário no julgado singular. Retorno dos autos 
à Primeira Instância. 
 
1. A falta de apreciação da impugnação de solidário no 
julgamento de Primeira Instância caracteriza cerceamento do 
direito de defesa, vício que implica na nulidade da respectiva 
sentença e impõe o retorno dos autos ao órgão julgador para 
apreciação de toda a matéria; 
 
 2. O Código de Processo Civil, em seu artigo 281 (Art. 248 do 
CPC/73), determina que "anulado o ato, consideram-se de 
nenhum efeito todos os subsequentes que dele dependam..." 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 21 de janeiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acatar a 
preliminar de nulidade parcial processual, por cerceamento do direito de defesa, em 
virtude de falta de apreciação da impugnação de fls. 196 a 201, em que foi arguido o 
pedido de exclusão do sujeito passivo solidário pelo próprio, sendo anulado os autos 
desde a sentença singular de fls. 207 e seguintes. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Renato Moraes Lima, Alcedino Gomes Barbosa, Marlene Maria da Silva 
Ruguê Bernardes, José Pereira D'abadia e David Fernandes de Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o contribuinte 
HIDRO CAMPO METALÚRGICA LTDA EPP, CNPJ 03.380.406/0001-35, CCE 
10.319.005-8, obteve receita bruta no valor de R$ 2.993.816,13 (dois milhões novecentos 
e noventa e três mil, oitocentos e dezesseis reais e treze centavos), no período de 
01/08/2010 a 31/12/2011, tributada pelo ICMS no âmbito do Simples Nacional, resultando 
em um ICMS devido no valor de R$ 50.055,12 (cinquenta mil, cinquenta e cinco reais e 
doze centavos), exigido no auto de infração, juntamente com a penalidade e acréscimos 
legais, tendo sido descontados os valores declarados em PGDAS pelo contribuinte. 
 

Fundamentam a exigência fiscal a Lei Complementar n° 123/06, arts. 
13, VII e 18, a Resolução CGSN n° 30/08, art. 14, I, e a Resolução n° 51/08, arts. 2°, 3°, 
5°, 6° e 18, proposta a penalidade prevista na Lei n° 9.430/96, art. 44, I, § 1°. 

 
Identificado como solidário JOSÉ BARDUSCO, na condição de sócio 

administrador da empresa autuada, conforme contrato social, cláusula 3.ª, art. 01, fls. 54. 
 

Instruem os autos Descritivo Complementar da Ocorrência, fls. 03; 
Detalhamento do Crédito Tributário, fls. 04; Levantamento de Empresa Enquadrada no 
Simples Nacional ICMS Apurado na Ação Fiscal, fls. 06; Resumo Mensal de NFEs 
emitidas HIDRO CAMPO METALÚRGICA LTDA EPP, por CFOP, fls. 07; Extratos do 



 

Simples Nacional, fls. 08 a 38; Relação de Notas Fiscais emitidas pela HIDRO CAMPO 
METALÚRGICA LTDA EPP, fls. 40 a 42; Recibo de Entrega de Relatórios Digitais em CD, 
fls. 43. 
 

Intimados, a empresa autuada e o solidário apresentam impugnação 
em peças separadas, fls. 59 a 66 e 196 a 201, respectivamente; o julgado singular foi pela 
procedência do lançamento, fls. 207 a 210; a empresa e o solidário recorrem da sentença 
singular em peças separadas, fls. 218 a 227 e 229 a 236, respectivamente. 
 

É o relatório. 
 

V O T O 
 

Independentemente das alegações das peças recursais, observa-se 
que o solidário, na impugnação, fls. 196 a 201, formulou em preliminar arguição de 
exclusão de seu nome da lide e, no mérito, pediu a improcedência do lançamento. 

 
O julgador singular, na Sentença n° 2429/15, fls. 207 a 210, em 

momento algum mencionou a defesa do solidário e, claro, não apreciou os pedidos nela 
formulados, vale dizer, não apreciou a impugnação apresentada pelo solidário. 
 

A falta de apreciação da impugnação do solidário caracteriza 
cerceamento do direito de defesa no julgamento de Primeira Instância, vício que implica 
na anulação da sentença e dos atos seguintes que dela dependam, nos termos do CPC, 
Art. 281 (Art. 248 do antigo CPC). 
 

Ante o exposto, voto em preliminar pela nulidade parcial processual, 
por cerceamento do direito de defesa, em virtude de falta de apreciação da impugnação 
de fls. 196 a 201, em que foi arguido o pedido de exclusão do sujeito passivo solidário pelo 
próprio, sendo anulado os autos desde a sentença singular de fls. 207 e seguintes. 

 
É o voto. 

 
 

Sala das sessões, em 10 de agosto de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Nulidade por cerceamento ao direito de defesa (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01222/16 
 
Relator: Conselheiro Renato Moraes Lima 
 

 
EMENTA: Processual. Deixam-se de apreciar preliminares em 
favor da parte que venha a se favorecer do julgado cameral de 
improcedência, devendo, entretanto, este ser por unanimidade, 
o que não ocorreu, e nem mesmo o julgado de improcedência 
foi confirmado, sendo anulado aquele julgado, com retorno para 
análise de toda a matéria. Nulidade parcial processual. Acatada. 
 
No gozo da Redução de Base de Cálculo do RCTE, An. IX, Art. 
11, V, é exigível, entre outras, que a empresa não tenha débito 
em Dívida Ativa (RCTE, An. IX, Art. 1.º, § 1.º), nem qualquer 
inadimplência do imposto (RCTE, An. IX, Art. 11, V, "a", 3). A 
vedação de gozo de crédito outorgado não pode decorrer de 
inadimplência do próprio mês, mas necessariamente de algum 
mês anterior. A diferença devida de setembro e de outubro/2007 
é R$ 10.468,00; a diferença devida de novembro e de 
dezembro/2007 é R$ R$ 7.701,00. O parcelamento do auto de 
infração 2 0084046 000 06 não toca a presente autuação, e 
mesmo que espontaneamente quitada a presente reclamação, a 
inadimplência de setembro, permitiria a posterior lavratura do 
presente auto de infração, pois sua quitação não teria o condão 
de convalidar o gozo do benefício fiscal indevido em virtude de 
condição desatendida, mas somente mediante edição de lei. O 
Dec. n.º 6.930/2009, Art. 18, § 1.º, determina a não apreciação de 
preliminares e o avanço às questões meritórias quando a 
improcedência favorece ao contribuinte, entretanto o § 2.º veda 
essa aplicação ao julgamento cameral não unânime, motivando 
a nulidade do julgado cameral para análise de toda a matéria. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 21 
de julho de 2016, decidiu, por maioria de votos, acolher a preliminar de nulidade por 
cerceamento do direito de defesa, por inobservância do art. 18, § 2º do Decreto 6.930/09, 
arguida pelo Conselheiro Nivaldo José Mendes, retornando os autos à Câmara para 
apreciação de toda a matéria. Foram vencedores os Conselheiros Renato Moraes Lima, 
Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli 
José da Silva, Valdir Mendonça Alves, Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira, Talita Pimenta Félix, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da 
Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Luis Antônio da Silva Costa, Nivaldo Carvelo 
Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Aguinaldo Fernandes de Melo, Victor Augusto de 
Faria Morato e Edson Abrão da Silva. Vencido o Conselheiro Washington Luis Freire de 
Oliveira que não acolheu a preliminar de nulidade. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Até 31/07/2008 a atual isenção de gado bovino e outros animais, 
quando internamente destinados ao abate (RCTE, An. IX, Art. 6.º, CXVI) era apenas 



 

parcial, ou seja, tratava-se de redução de base de cálculo, que implicava a carga tributária 
final de 3% (em alguns períodos foi também de 5% e 7%; RCTE, An. IX, Art. 8.º, XI e XIV). 

 
Ao produto comestível resultante do abate de animal adquirido com a 

redução de base de cálculo citada, era concedido crédito outorgado equivalente a 9% do 
valor da operação de saída deste, nos termos do RCTE, An. IX, Art. 11, V, quando 
destinada a terceiro que promovesse sua comercialização ou industrialização. Entre outras 
exigibilidades para gozo desse benefício, era necessária a adimplência de todo o ICMS 
devido desde 1.º/01/2005. 

 
A reclamação fiscal nos presentes autos é a falta de pagamento de 

R$ 33.662,94 (= R$ 30.949,58 de outubro + R$ 2.713,36 de dezembro) de ICMS no 
período fechado de 1.º/01 a 31/12/2007 pelo gozo indevido do crédito outorgado citado, 
uma vez que estivesse inadimplente com o pagamento de ICMS de setembro em R$ 
12.110,00, inadimplência esta que, mesmo que minimizada pelo pagamento em excesso 
de maio, em R$ 1.642,00, ainda implicou uma falta de pagamento no valor líquido de R$ 
10.468,00 em setembro (= 12.110,00 – 1.642,00), e, com o excesso de pagamento em 
novembro/2007 de R$ 2.767,00, minimizou ainda mais para R$ 7.701,00 (= 10.468,00 – 
2.767,00), contudo ainda devido ao Estado. 

 
São citados como infringidos o CTE, Arts. 58, § 3.º, I, e 67, V, bem 

como o RCTE, Art. 57, X. A penalidade proposta foi a prevista no CTE, Art. 71, IV, “a”, que 
trata exatamente de falta de pagamento de ICMS em virtude de apropriação indevida de 
crédito do imposto. 

 
Instruem os autos a Auditoria Básica do ICMS, o Livro de Resultado 

da Apuração do ICMS – LRAICMS, e o histórico de pagamentos. 
 
Foram arrolados como solidários os sócios MAURÍCIO GONÇALVES 

MARTINS, TÂNIA MARIA DA SILVA e EDVALDO MARTINS FONTES, sendo que 
conforme consolidação do Contrato Social, de 04/10/2006, fls. 82, consta da Cláusula 
sexta, fls. 80, que a administração é exercida apenas pelos dois primeiros. 

 
Intimados todos os ocupantes do polo passivo, fls. 46 a 62, torna-se 

revel EDVALDO MARTINS FONTES, fls. 63, e comparecem aos autos com peças de 
impugnação conjunta os solidários MAURÍCIO e TÂNIA, fls. 65; a empresa autuada 
apresenta defesa em peça apartada, fls. 68 a 74. 

 
O julgado singular, fls. 95 e 96, é de nulidade por insegurança na 

determinação da infração sob o entendimento de que os atos descritos como ilícitos não 
se subsomem aos artigos indicados como infringidos, posto que estes últimos refiram-se a 
crédito indevido de ICMS em virtude de nota fiscal inidônea, e não por apropriação 
indevida de crédito outorgado em virtude de não atendimento das condição para seu gozo, 
que é o caso. 

 
A Representação Fazendária apresenta peça recursal, fls. 97 e 98, 

em que alega que uma vez que entendido tanto pela parte passiva, quanto pelo próprio 
julgador, que a acusação fiscal tratava de apropriação indevida de crédito outorgado, e 
não de crédito por documentação fiscal inidônea, o vício relativo à indicação das normas 
infringidas demonstra-se corrigível, e, como tal, nos termos da Lei n.º 16.469/2009, Art. 20, 
§ 3.º, não caracteriza a insegurança afirmada naquele julgado, devendo o mesmo ser 
reformado. 

 



 

Intimados os ocupantes do polo passivo, fls. 100 a 107, apresentam 
peça de contradita conjunta todos, exceto o solidário EDVALDO, fls. 110 a 112, em que 
pedem a confirmação do julgado singular de nulidade. 

 
O julgado cameral foi de acatamento da alegação da Representação 

Fazendária, anulando o julgado singular e retornando os autos à primeira instância para 
apreciação de toda a matéria remanescente, fls. 116 a 123. 

 
Retornando à primeira instância, o julgado superveniente é de 

procedência, fls. 133 a 140. 
 
Intimados todos os ocupantes do polo passivo, fls. 141 a 147, torna-

se perempto o solidário EDVALDO, fls. 148, e apresentam peça recursal conjunta os 
demais ocupantes do polo passivo, fls. 151 a 155, em que (1) voltam a alegar a nulidade 
por insegurança na determinação da infração; (2) pedem a exclusão dos solidários da lide; 
(3) em termos de mérito, alega que não há inadimplência de outubro e dezembro/2007, 
salientando, inclusive que quanto a outubro, reclamado o ICMS por intermédio do auto de 
infração n.º 2 0084046 000 06, já havia sido parcelado; quanto a dezembro, alega que 
nem autuado foi; cita ainda que esse imposto seria indevido por decorrer de transferências 
entre filiais, para o que não haveria incidência do ICMS, conforme disposto na Súmula 166 
do STJ. 

 
Juntam aos autos, os recorrentes, decisão judicial de primeira 

instância em Ação de Mandado de Segurança, fls. 157 e 158, vedando a execução, e 
mesmo inscrição de débito em Dívida Ativa relativo a outros dois autos de infração, e 
decisão em Ação Anulatória relativa a mais outros dois autos de infração com 
parcelamento, fls. 159 e 160. Juntam também cópia de Termo de Acordo de 
Parcelamento, fls. 162 a 164. Juntam, ainda, memorandos internos da SEFAZ, fls. 174 a 
176, bem como decisão em Agravo manejado pela empresa autuada, fls. 178 a 184, que 
resultou em a fiscalização abster-se de exigir ICMS nas transferências nos dois autos de 
infração anteriormente citados na Ação Anulatória mencionada nas fls. 159 e 160, bem 
como um terceiro auto de infração. 

 
O julgado cameral, fls. 126 a 131 é, por maioria, de improcedência 

sob o entendimento de que o auto de infração n.º 2 0084046 000 06, citado no 
Demonstrativo Auxiliar da Auditoria Básica do ICMS, fls. 12, foi objeto do parcelamento n.º 
157 793-0, fls. 162 a 164, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário, o que, nos 
termos do RCTE, An. IX, Art. 1.º, § 1.º, assegurava à empresa a utilização do crédito 
outorgado em questão. 

 
Há que se salientar que, conforme determinação do Dec n.º 

6.930/2009 (Regimento Interno do CAT), Art. 18, § 1.º, deixaram de ser apreciadas as 
preliminares arguídas na peça recursal dos ocupantes do polo passivo para decidir 
favoravelmente aos mesmos pela improcedência. 

 
Agora, a Representação Fazendária comparece novamente aos 

autos com peça recursal ao Conselho Pleno, fls. 133 a 135, em que alega que a condição 
para gozo do benefício que foi desatendida é a adimplência do ICMS desde janeiro/2005, 
e isso não foi objeto de discussão em nenhum momento dos autos, sendo tão 
inquestionável que chegou a ser objeto de autuação, portanto, admitido por todos. Em 
face dessa inadimplência, a Representação Fazendária pede a reforma do julgado 
cameral tornando o feito PROCEDENTE. 

 



 

Intimados todos os ocupantes do polo passivo, contraditam o recurso 
fazendário em peça conjunta, exceto o solidário EDVALDO, fls. 148 e 149, pedindo a 
confirmação do julgado cameral de IMPROCEDÊNCIA. 

 
É o relatório. 
 

VOTO. 

 
Conforme citado no terceiro parágrafo do relatório, observa-se que 

consta do Relatório Comparativo DPI x SARE, fls. 13, o valor declarado como apurado de 
R$ 19.700, (esse relatório não apresenta os centavos) e um pagamento de apenas R$ 
7.590, para o mesmo mês, o que implica a diferença devida (tem sinal negativo “-“) 
apresentada na coluna da extrema esquerda de R$ 12.110,. 

 
Realmente, observando-se o LRAICMS de setembro, fls. 33, consta 

um saldo devedor de R$ 19.700,43, e no relatório de Histórico de Pagamentos, fls. 41, 
consta como pagamento único de apuração mensal (“300”) para a referência 
setembro/2007 (“092007”), de parcela única (“000”), relativa a ICMS de apuração normal 
(“108”), tanto vencido, quanto pago em 19/10/2007, o valor de R$ 7.590,64, o que 
confirma a veracidade dos dados do relatório Comparativo. 

 
Conforme consta da descrição do fato, nas fls. 02 dos autos, a 

fiscalização cita gozo indevido do benefício fiscal por inadimplência de ICMS, e em 
nenhum momento é citado gozo indevido por débito inscrito em dívida ativa, ou seja, a 
reclamação não está baseada, conforme afirmado no acórdão cameral, no RCTE, An. IX, 
Art. 1.º, § 1.º, mas no mesmo anexo, Art. 11, V, “a”, 3. 

 
Art. 11. Constituem créditos outorgados para efeito de compensação com o ICMS 

devido: 
V - para o estabelecimento frigorífico ou abatedor, na saída para comercialização 

ou industrialização, de carne fresca, resfriada, congelada, salgada, 
temperada ou salmourada e miúdo comestível resultantes do abate ou da 
industrialização, em seu próprio estabelecimento de asinino, bovino, 
bufalino, eqüino, muar, ovino, caprino, leporídeo e ranídeo adquiridos em 
operação interna com a redução de base de cálculo de que tratam os 
incisos XI e XIV do art. art. 8º deste anexo, o equivalente à aplicação de 
9% (nove por cento) sobre o valor da respectiva base de cálculo, 
observado o seguinte (Lei nº 13.453/99, art. 1º, I, "c", 1): 
NOTA: Redação com vigência de 01.07.05 a 31.07.08. 

a) o estabelecimento frigorífico ou abatedor para apropriar-se do crédito 
outorgado deve: 
NOTA: Redação com vigência de 01.05.99 a 31.07.08. 

3. estar adimplente com o ICMS relativo às obrigações tributárias vencidas a 
partir de 1º de janeiro de 2005, exceto aquelas com a exigibilidade 
suspensa correspondente a período de apuração anterior ao da operação, 
tanto em relação às obrigações próprias quanto àquelas em que for 
responsável ou substituto tributário; 
NOTA: Redação com vigência de 01.07.05 a 31.07.08. 

 
O texto da descrição do fato, fls. 02, é: “Omitiu o pagamento do 

ICMS, na importância de R$ 33.662,94, em razão da escrituração indevida de valores, a 
título de crédito outorgado referentes a saída de carnes e subprodutos, resultante do abate 
de gado bovino, contemplada com crédito outorgado sob condição, pois estava 



 

inadimplente com o pagamento do ICMS nos meses de outubro e dezembro...”. Nessa 
parte final, por óbvio faltou uma vírgula: “... pois estava inadimplente com o pagamento do 
ICMS, nos meses de outubro e dezembro...”, pois a vedação de gozo de crédito outorgado 
de outubro não pode decorrer de inadimplência do próprio mês, mas necessariamente de 
algum mês anterior. 

 
Ainda que no relatório Comparativo (fls. 13) conste uma diferença 

positiva de R$ 1.642, em maio, posto que declarado R$ 1.331, (R$ 1.331,00 do LRAICMS, 
fls. 25) e pago R$ 2.973, (R$ 2.973,84 do Histórico de Pagamentos, fls. 41), e uma outra 
diferença positiva em novembro de R$ 2.767, (fls. 13; R$ 8.553,39 do LRAICMS, fls. 37; e 
pago R$ 11.320,62, fls. 42), a diferença devida de setembro de R$ 12.110, implica uma 
inadimplência líquida de ICMS, naquele mês, de R$ 10.468,00 (= 12.110,00 – 1.642,00), 
que se mantém em outubro. Com a diferença positiva de novembro, a inadimplência 
líquida cai para R$ 7.701,00 (= 10.468,00 – 2.767,00), e esta se mantém para dezembro. 
Assim, os créditos outorgados de outubro, de R$ 30.949,58, fls. 35, e dezembro, de R$ 
2.713,36, fls. 39, foram apropriados de forma irregular. 

 
Quanto ao auto de infração n.º 2 0084046 000 06, fls. 165, no valor 

de R$ 113.026,00 de ICMS declarado e não recolhido outubro/2007, lavrado em 
19/01/2009, decorreu do imposto declarado na DPI normal com número de protocolo 
853166802, apresentada em 20/08/2008, com saldo devedor nesse montante e cujo valor 
pago foi ZERO. 

 
Em 09/07/2009 foi enviada DPI retificadora daquele mesmo período, 

outubro/2007, com o número de protocolo 953318250, apresentando saldo devedor de R$ 
81.961,00, que é o valor do LRAICMS, fls. 35 (R$ 81.961,71), e que justifica, inclusive, por 
que consta no relatório Comparativo de fls. 13/14 a diferença negativa de R$ 81.961, e na 
folha seguinte o valor autuado de R$ 113.026, (o relatório foi emitido em 29/07/2009, 
portanto após à DPI retificadora do dia 09 daquele mês). 

 
Esse auto de infração, n.º 2 0084046 000 06, foi inscrito em dívida 

ativa, e depois foi parcelado conforme consta do TARE n.º 157 793-0, de fls. 162 a 164. 
 
Note-se que no presente auto de infração, a fiscalização reclama um 

valor de ICMS que deixou de constar no montante apurado do saldo devedor do mesmo 
período, outubro/2007, em virtude de apropriação indevida de crédito, R$ 30.949,58, com 
o tipo penal do CTE, Art. 71, IV, “a” (tem também R$ 2,713,36 de dezembro/2007). 

 
No auto de infração citado, n.º 2 0084046 000 06, a fiscalização 

reclama que o montante apurado do saldo devedor, ainda que aquém do que deveria ser 
em decorrência do presente auto de infração, não foi pago, e cujo tipo penal é o do CTE, 
Art. 71, I, “a” (é inadimplência de outubro). 

 
Os valores reclamados nos dois autos de infração são 

complementares, e não superpostos, devendo ser somados para quitação da obrigação 
total estabelecida (naturalmente desde que sejam ambos líquidos e certos), mas chamo a 
atenção para o fato de que os R$ 30.949,58 ora reclamados são devidos à inadimplência 
de R$ 10.468,00 de setembro. 

 
Torna-se claro que está equivocado o entendimento contido no 

acórdão cameral de que aquele parcelamento suspende a exigibilidade do presente 
crédito tributário. O parcelamento citado não toca a presente autuação, pois não decorre 
de crédito outorgado indevido por ter o contribuinte débito inscrito em dívida ativa, mas por 



 

apresentar inadimplência de ICMS; além disso, o auto de infração parcelado reclama 
parcelamento de outubro, mas o presente auto de infração originou-se de inadimplência 
de setembro, de outro valor. 

 
Há um outro aspecto relevante. Mesmo que a inadimplência de 

setembro tivesse sido posteriormente quitada, e até mesmo à luz da espontaneidade, 
depois disso o presente auto de infração poderia ser lavrado, pois a posterior quitação não 
teria o condão de convalidar o gozo do benefício fiscal indevido em virtude de condição 
desatendida. Somente mediante lei, como é o caso da Lei n.º 16.150/2007, pode 
convalidar um benefício que tenha sido gozado de forma irregular por desatendimento de 
alguma das condições de sua fruição. 

 
Deve ficar entendido que toda e qualquer diferença de ICMS devido 

deve ser paga e pode ser autuada. Além disso, ela é impeditiva do gozo desse crédito 
outorgado. Se essa diferença autuada for parcelada ou paga, resolve-se tanto o auto de 
infração de cobrança da diferença, quanto o gozo do benefício daquela data em diante, 
mas o gozo do crédito outorgado comprometido permanece como pendência e somente a 
edição de nova lei de convalidação poderá resolvê-la. 

 
Uma vez que entendido o equivoco do julgado cameral, observa-se 

também haver um outro aspecto também equivocado que não permite simplesmente 
reformá-lo, tornando o feito procedente, conforme pedido no recurso da Representação 
Fazendária. Nos termos do Dec n.º 6.930/2009 (Regimento Interno do CAT), Art. 18, § 1.º, 
deixaram de ser apreciadas as preliminares arguídas na peça recursal dos ocupantes do 
polo passivo para decidir favoravelmente aos mesmos pela improcedência. 

 
Dec n.º 6.930/2009, Art. 18, § 1º Quando puder decidir sobre o mérito a favor da 

parte a quem aproveitaria o acatamento da preliminar, o órgão julgador não 
deve pronunciá-la. (Redação dada pelo Decreto nº 7.790 - 
vigência:27.12.12) Redação Anterior 

 
Ocorre, porém, que a aplicação do mandamento do parágrafo 

primeiro deve, nos termos do parágrafo segundo, ser efetuado apenas quando a decisão 
de mérito se der por unanimidade, que não ocorreu neste caso. 

 
Dec n.º 6.930/2009, Art. 18, § 2º Para efeito do § 1º, sendo o julgamento cameral, 

a decisão sobre o mérito, sem pronúncia de preliminar, dar-se-á por 
unanimidade de votos. (Redação dada pelo Decreto nº 7.790 - 
vigência:27.12.12) Redação Anterior 

 
Assim, em que pese a apreciação preliminar das circunstâncias 

materiais ora citadas, necessário se faz, pela impossibilidade de seguir nesse viés, 
conforme salientado com muita propriedade pelo Conselheiro Nivaldo José Mendes, 
apreciar a regularidade da aplicação do dispositivo legal citado durante o julgado cameral. 

 
Uma vez que entendido pela maioria dos Conselheiros que foi 

indevida a aplicação do dispositivo citado, decidiu-se acolher a nulidade parcial processual 
arguída por cerceamento ao direito de defesa por falta de apreciação das preliminares 
contidas na peça de fls. 151 a 155, de nulidade por insegurança na determinação da 
infração, e de exclusão dos solidários da lide. 

 
Obs.: Saliento que caso o presente auto de infração venha a ser 

julgado procedente: 



 

 
1. é sugestão deste relator que se faça a readequação do período e 

valor autuado deixando de ser R$ 33.662,94 de 1.º/01 a 31/12/2007 para ser R$ 30.949,58 
em out/2007 e R$ 2.713,36 em dez/2007(R$ 30.949,58 + R$ 2.713,36 = R$ 33.662,94), 
uma vez que NÃO se trate do caso previsto no RCTE, Art. 482, § 2.º, I; 

 
RCTE, Art. 482, § 2º Na impossibilidade de determinação do mês em que o 

imposto deveria ter sido pago, ou do aproveitamento indevido do crédito, 
presume-se como mês do vencimento da obrigação principal ou do 
aproveitamento: 

I - o mês de julho, quando o período considerado coincidir com o ano civil 
(exercício completo); 

 
2. que seja observado que, conforme citado no sexto parágrafo do 

RELATÓRIO, o solidário EDVALDO MARTINS FONTES não consta como sócio 
administrador no Contrato Social Consolidado de 04/10/2006, Cláusula, Sexta, fls. 80, o 
que, independentemente de qualquer outra razão, tem sido entendimento firmado de todos 
os conselheiros deste CAT, ser motivo de exclusão da lide. 

 
Retornem-se os autos a uma das câmaras para apreciação de toda a 

matéria. 
 
É o voto. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 16 de agosto de 2016. 
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Matéria: Nulidade por cerceamento ao direito de defesa (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01231/16 
 
Relator: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 
Autor do Voto Vencido: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA PARA O 
CONSELHO PLENO. NULIDADE POR CERCEAMENTO AO 
DIREITO DE DEFESA, DECLARADA EM FASE CAMERAL. NÃO 
OCORRÊNCIA. RETORNO DOS AUTOS À FASE CAMERAL. 
 
1. Da análise dos autos, percebe-se que o sujeito passivo não 
colacionou nenhum documento relevante; requereu produção 
de provas de forma genérica; não concatenou os fatos descritos 
na inicial com fundamentos que justificassem sua não-
aceitação. 
2. A sentença atacada, não obstante concisa, não foi desprovida 
de fundamento. A isso agregue-se o fato de que toda decisão 
deve ser encarada como fruto da atividade do julgador e, pari 
passu, como fruto do trabalho das partes, cujo fim último é a 
solução do processo. Art. 249 §1º do CPC. Há que se reconhecer 
que o maior prejuízo advindo dos artifícios processuais 
protelatórios que emperram o andamento dos processos 
termina por ser imposto à sociedade, destinatária e beneficiária 
última da atividade financeira do Estado, que tem como uma de 
suas ferramentas mediatas a atividade de fiscalizar e arrecadar 
tributos, desenvolvida pelo Fisco. Tal conduta implica franco 
atentado ao princípio constitucional da duração razoável do 
processo administrativo (art. 5º, LXXVIII da CF/88). 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 11 
de junho de 2015, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda Pública 
para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para, afastando a nulidade por cerceamento do 
direito de defesa, retornar os autos a Câmara Julgadora para apreciação de toda matéria. 
Foram vencedores os Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato, Carlos Andrade 
Silveira, Washington Luis Freire de Oliveira, Alcedino Gomes Barbosa, Antônio Martins da 
Silva, David Fernandes de Carvalho, Talita Pimenta Félix, Lidilone Polizeli Bento, Heli José 
da Silva, José Paixão de Oliveira Gomes, Elias Alves dos Santos e Nivaldo José Mendes. 
Vencidos os Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo, João Divino de Brito, Nivaldo 
Carvelo Carvalho e José Luiz Rosa, que votaram conhecendo do recurso, negando-lhe 
provimento para manter a decisão cameral que anulou o auto de infração por cerceamento 
do direito de defesa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Nos presentes autos, o Fisco acusa o sujeito passivo de haver 
omitido o registro de operações de saídas tributadas, verificadas pela ocorrência de saldo 
credor na conta caixa, apurado mediante o exame da movimentação de numerário 
(omissão de vendas – I), conforme Demonstrativo da Auditoria das Disponibilidades.  

 



 

A infração foi capitulada nos arts. 25, parágrafo 1º, I e 64, ambos do 
CTE, combinados com o art. 141 do RCTE.  A penalidade, por seu turno, é a que consta 
do art. 71, VII “l” do CTE, qualificada com o parágrafo 8º do mesmo dispositivo legal.  

 
Aufere-se ICMS no valor originário de R$ 14.355,22, referente a fatos 

geradores ocorridos entre janeiro e dezembro de 2005. O auto de infração foi lavrado em 
9/04/08. 

 
Na condição de solidários, foram nomeados VALDIR VIEIRA DE 

MELO e DORIVAL TAVARES DOS SANTOS, ambos com fundamento no art. 45, XII do 
CTE.  

 
A instrução processual fazendária é composta de pedido de 

apensamento de processos e notas explicativas. 
 
Em peça impugnatória, o sujeito passivo assevera o seguinte: 
 
1) Nulidade por incompetência funcional por ausência de ordem de 

serviço. 
2) Falta de intimação do sujeito passivo quando do início do 

procedimento fiscal – cerceamento ao direito de defesa e ofensa 
ao princípio da publicidade.  

3) Nulidade do lançamento. Os formulários do auto de infração não 
possuem assinatura de AFREIII.  

4) A Autoridade fiscal deixou de anexar aos autos a notificação 
fiscal, em descumprimento ao art. 22 da lei 13882/01 e IS 05/04-
GSF.  

5) Descumprimento do art. 145 do CTN – ausência de notificação 
fiscal. 

6) Excesso de exação.  
 
No mérito, alegou a inexistência de motivação idônea à lavratura do 

auto de infração; juros de mora indevidos; multa confiscatória; inconstitucionalidade da 
taxa SELIC; ofensa aos princípios da anterioridade, segurança jurídica e indelegabilidade 
de competência tributária. 

 
Finaliza sua peça com os seguintes pedidos: 1. Que os autos sejam 

baixados em diligência para a produção de provas contábil-fiscais; 2. Que seja deferida 
prova pericial a ser produzida por técnico indicado por este Conselho; 3. Que seja julgado 
insubsistente o lançamento ante a inexistência de causas legais e legítimas que lhe deem 
embasamento; 4. Que sejam utilizados, não sendo acatadas as teses anteriores, índices 
legalmente previstos para atualização do crédito tributário; que sejam acatadas as 
preliminares suscitadas.  

 
Os solidários VALDIR VIEIRA DE MELO e DORIVAL TAVARES DOS 

SANTOS também comparecem aos autos, em peça na qual reiteram as mesmas 
argumentações trazidas pelo sujeito passivo principal, solicitando, também, sua exclusão 
da lide, uma vez que suas condutas não se enquadram nos ditames do art. 45 do CTE.  

 
Submetidos os autos ao julgador singular, este conclui pela 

procedência do lançamento fiscal. 
 



 

Argumenta que não vislumbra quaisquer das nulidades descritas no 
art. 19 da lei 13882/01, ressaltando que não compete à instância administrativa se 
manifestar sobre questões de inconstitucionalidade da legislação tributária, inclusive no 
que tange a penalidades, tarefa esta que é reservada ao Judiciário. Discorre sobre a 
competência fiscal nos presentes autos e acerca da incidência da multa e juros, com 
previsão normativa nos arts. 167 e 168 do CTE.  

 
Ato sequente, trata a respeito da responsabilidade solidária, 

imputável aos administradores. Ressalta que as notificações enviadas aos sujeitos 
passivos preenchem todas as condições formais exigidas pela lei, não havendo que se 
falar em cerceamento ao direito de defesa; que os levantamentos estão devidamente 
assinados, não sendo exigência legal que os mesmos estejam assinados pelos sujeitos 
passivos. Cita que a ordem de serviço é medida de ordem interna, não sendo requisito 
indispensável à constituição do crédito tributário.  

 
Em recurso voluntário, a autuada reitera as argumentações 

trazidas em sede singular.  
 
 Os autos seguiram para julgamento na IICJUL, a qual deliberou, 

por maioria de votos, pela nulidade parcial dos atos do processo, a partir da 
sentença singular, pela não-apreciação das preliminares arguidas pelo sujeito 
passivo. 

 
Argumentou o voto vencedor que o julgador de primeira instância não 

fundamentou sua sentença quanto às preliminares arguidas pelo sujeito passivo, em 
especial quanto à preliminar de cerceamento ao direito de defesa. 

 
A Fazenda Pública, por intermédio da Representação Fazendária, 

interpõe recurso à presente fase plenária, argumentando que todas as questões 
levantadas pela defesa do contribuinte teriam sido apreciadas. 

 
Nos autos do processo 3030736535444, os sujeitos passivos 

pugnam pela manutenção da decisão cameral, ante a violação pelo julgador singular, dos 
arts. 458 do CPC e dos princípios do contraditório e ampla defesa.  

 
É o relatório.  
 

V O T O 
 
A decisão recorrida, que anulou parcialmente os atos do processo, a 

partir da sentença singular, entendeu que o referido ato singular teria ficado aquém das 
questões trazidas em sede de impugnação, consubstanciando julgamento infra petita.  

 
A objetividade na qual se ampara a sentença recorrida é de 

meridiana clareza. Não se pode confundir ausência de motivação da decisão com 
motivação concisa, sucinta, de breve fundamentação.  

 
Há, dessarte, fundamentação no referido aresto, em cumprimento ao 

princípio da motivação dos atos decisórios. 
 
Dispõe, com efeito, o CPC que: 
 

Art. 458. São requisitos essenciais da sentença: 



 

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a suma do pedido e 
da resposta do réu, bem como o registro das principais ocorrências 
havidas no andamento do processo; 

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de 
direito; 

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões, que as partes 
Ihe submeterem. (grifamos) 

 

Percebe-se -repita-se - que a sentença singular não prescindiu de 
nenhuma dessas fases. Possui, pois, fundamento, ainda que conciso. Sobre o assunto, 
discorre a Constituição Federal ao tratar dos princípios que regem a atividade jurisdicional: 

 

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, 
disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes 
princípios: 

......................................................................................................................... 

 IX- todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão 
públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de 
nulidade(...). (grifamos) 

 

Na mesma linha de convicção também segue a jurisprudência Pátria, 
a exemplo do seguinte Aresto do TRF da 1a Região: 

 

 

Processo:  EINACR 2001.37.00.007102-4/MA; EMBARGOS INFRINGENTES E DE 
NULIDADE NA ACR 

Relator:  JUIZ TOURINHO NETO   

Órgão Julgador
:  

SEGUNDA SEÇÃO   

Publicação:    e-DJF1 p.103 de 16/11/2009 

Data da Decisão
:    

14/10/2009  

Decisão:   A Seção, por unanimidade, deu provimento aos embargos infringentes 
interpostos por Unimar Industrial S.A.  

Ementa: PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS 
INFRINGENTES. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA. 

“Fundamentação fraca, deficiente,  concisa não implica nulidade. Nula 
é a decisão prolatada sem qualquer fundamentação. Concisão e 
brevidade não levam à conclusão que a sentença não esteja 
fundamentada. Às vezes se escreve muito e não se diz nada. 

 
Pode-se demonstrar, inclusive, por meio do quadro que se segue, 

que não há a presumida falha, declarada em sede cameral: 
 
 
 



 

Impugnação Sentença 

-nulidade por incompetência funcional, fls. 
20 

“(...) a empresa autuada era de pequeno 
porte, passando a ser de médio porte a 
partir de 2006, tendo o AFRE II, portanto, 
competência funcional para constituir o 
crédito tributário (...)”. fls. 77. “(...)que a 
ordem de serviço é medida de ordem 
interna, não sendo requisito indispensável 
na constituição do crédito tributário, ao 
contrário da competência funcional do 
autuante, que, inexistindo, determina a 
nulidade do processo”. Fls. 79. 

-cerceamento. Falta de intimação quanto 
ao início do procedimento fiscal, fls. 21 e 
24 

“Rejeito, portanto, todas as questões de 
nulidade apresentadas, destacando que as 
notificações enviadas aos sujeitos 
passivos preenchem todas as condições 
formais indispensáveis, havendo sido 
oferecidas a eles todas as condições para 
exercerem o seu mais amplo direito de 
defesa, devendo ser esclarecido (...) que a 
inexistência de notificação fiscal para início 
do procedimento fiscal beneficia o 
contribuinte relativamente à 
espontaneidade (...)”. fls. 79 

-nulidade por falta de justa causa, fls. 22 e 
25 

“Define o § 1º do art. 25 do CTE: (...) 
Conforme demonstrativo de fls. 10, 
verifica-se que no exercício de 2005 
ocorreu omissão de saídas de mercadorias 
tributadas, em razão de saldo credor na 
conta caixa, no valor de R$ 110.424,79, 
conforme percentual de saída tributada 
calculado conforme demonstrativo de fls. 
188 constante do processo nº 3 0307365 
354 44, apreciado em conjunto com o 
presente processo, como solicitado à fl. 06 
dos autos, em razão de dependência ou 
conexão entre os processos de nºs 3 
0307360 220 56, 3 0307365 354 44 e 3 
0307372 695 35. 
A despeito das alegações apresentadas, 
nada há nos autos que infirme os 
procedimentos fiscais que resultaram na 
presente exigência fiscal, não havendo 
sido acostados aos autos levantamento de 
igual natureza que os realizados pela 
fiscalização, inclusive os demonstrativos 
constantes do processo nº 3 0307365 354 
04, capaz de apontar de forma objetiva 
quaisquer equívocos cometidos pela 
fiscalização”. Fls. 79/ 80. 

-nulidade por falta de assinatura de 
AFREIII nos levantamentos fiscais, fls. 23 

“(...) a empresa autuada era de pequeno 
porte, passando a ser de médio porte a 
partir de 2006, tendo o AFRE II, portanto, 



 

competência funcional para constituir o 
crédito tributário (...)”. fls. 77. “(...) os 
referidos levantamentos estão 
devidamente assinados pelos autuantes 
(...)”. fls. 79.  

-excesso de exação, juros de mora 
indevidos, inconstitucionalidade da taxa 
SELIC, multa confiscatória e ofensa ao 
princípio da legalidade, anterioridade, 
segurança jurídica,  fls. 26, 29, 31, 33 e 34 

“não compete a esta Instância se 
manifestar sobre questões de 
inconstitucionalidade da legislação 
tributária, inclusive da que versa sobre 
penalidades, tarefa reservada ao Poder 
Judiciário, cumprindo-nos apenas exercer 
o obrigatório controle da legalidade do 
lançamento, determinação de créditos 
tributários e apuração de infrações fiscais 
(inciso I do art. 9º da Lei nº 13882/01)”. Fls. 
76. Quanto à penalidade e juros, vide, 
também, fls. 77 

- pedido de diligência para produção de 
prova contábil-fiscal, fls. 35 

“A despeito das alegações apresentadas, 
nada há nos autos que infirme os 
procedimentos fiscais que resultaram na 
presente exigência fiscal, não havendo 
sido acostados aos autos levantamento de 
igual natureza que os realizados pela 
fiscalização (...)”. fls. 79/ 80 

- exclusão de solidariedade, fls. 42 “A respeito da responsabilidade solidária 
caracterizada nos autos, cumpre 
esclarecer que a vontade da pessoa 
jurídica manifesta-se por intermédio das 
pessoas físicas que a dirigem (...)”. fls. 78. 

 
 
Em momento algum o sujeito passivo trouxe questões de direito ou 

de fundo relevantes para alterar o curso da acusação. Com efeito, as alegações trazidas 
foram meramente acadêmicas, sem lastro de provas, que não atacam a questão principal 
nos autos, em típica análise de cunho protelatório. Segundo informa a doutrina, 

 
Os requisitos da contestação são semelhantes aos da petição inicial: 
nome e prenome das partes (qualificação não é necessária, se 
corretamente já feita na inicial); endereçamento ao juízo da causa; 
documentos indispensáveis; requerimento de provas; dedução dos 
fatos e fundamentos jurídicos da defesa. 132    
 
 

Da análise dos autos, percebe-se que o sujeito passivo não 
colacionou nenhum documento relevante; requereu produção de provas de forma 
genérica; não concatenou os fatos descritos na inicial com fundamentos que justificassem 
sua não-aceitação.  

 
Com efeito, discorre o art. 249 do CPC que: 
 

                                            
132 DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Jus Podium. 16ª edição. 2014. Salvador-
BA. Pg. 555, Didier v. 1 



 

Art. 249. O juiz, ao pronunciar a nulidade, declarará que atos são 
atingidos, ordenando as providências necessárias, a fim de que sejam 
repetidos, ou retificados. 

§ 1o O ato não se repetirá nem se Ihe suprirá a falta quando não 
prejudicar a parte. 

 
Mesmo a par do que já fora dito, ou seja, que a sentença atacada, 

não obstante concisa, não é desprovida de fundamento, agregue-se o fato de que toda 
decisão deve ser encarada como fruto da atividade do julgador e, pari passu, como fruto 
do trabalho das partes, cujo fim último é a solução do processo. Nessa linha de 
entendimento, discorre a doutrina que 
 

deixar de considerar o caráter eminentemente instrumental das 
formas e erigi-las ao status de fim, implicaria renegar a própria 
natureza do processo, com prejuízo do direito e da justiça.  (...) O 
espírito da lei, não será demais repetir, sugere sempre o caminho que 

salva o processo.133 
 
Há que se reconhecer que o maior prejuízo advindo dos artifícios 

processuais protelatórios que emperram o andamento dos processos termina por ser 
imposto à sociedade, destinatária e beneficiária última da atividade financeira do Estado, 
que tem como uma de suas ferramentas mediatas a atividade de fiscalizar e arrecadar 
tributos, desenvolvida pelo Fisco. Tal conduta implica franco atentado ao princípio 
constitucional da duração razoável do processo administrativo (art. 5º, LXXVIII da CF/88). 

 
Ademais, a interpretação a ser conferida por qualquer ato decisório 

não deve ser feita de forma estanque, isolada de seu contexto. Principalmente quando se 
releva o fato de que as razões de contestação se mostram confusas, genéricas e 
desfragmentadas no decorrer do seu texto. Há que se expressar, da parte do julgador, boa 
dose de boa-vontade e esforço para se extrair dali o que se teria por defesa efetiva do 
sujeito passivo, em obediência ao princípio da informalidade, que rege o processo 
administrativo. Tratando sobre o assunto, THEODORO JÚNIOR134 Obtempera que: 

 
Em linhas gerais, as regras de hermenêutica dos atos jurídicos hão de 
ser observadas na exegese da sentença. Dessa maneira, deve-se 
partir do princípio básico de que não é pela simples leitura de seu 
dispositivo e de seu sentido literal que se consegue extrair seu 
sentido e alcance. Se se trata de ato de vontade e inteligência, 
interpretá-lo exige ir além das palavras utilizadas, para alcançar 
efetivamente a vontade e a intenção do subscritor. E, para tanto, não 
pode ser enfocada como peça isolada, autônoma e completa. Fruto 
que é da dinâmica processual, seu teor só será bem compreendido se 
se buscar, antes de tudo, harmonizá-la com o objeto do processo e 
com as questões que a seu respeito as partes suscitaram na fase de 
postulação. 

 
Sob tais fundamentos, conheço do recurso Fazendário e lhe dou 

provimento para retornar os autos à fase cameral e consequente julgamento das demais 
questões relevantes do processo.  

                                            
133 COMENTÁRIOS  AO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  Autores  diversos. Revista dos Tribunais. 2006. 
Art. 243 a 250. 
134 THEODORO JR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 1. 55ª edição. Forense. RJ. P. 1708 

 



 

 
   

V O T O  V E N C I D O 
 
 
Solicitei a elaboração deste voto vencido com a expectativa de que o 

registro das divergências que apontarei nesta decisão possam modificar entendimentos 
firmados para uma melhor aplicação das normas que regem o processo administrativo 
tributário. 

 
Ao iniciar este voto vencido, quero efetivar o registro de que o 

acórdão cameral será ratificado e incluído parte neste voto, porém com o esclarecimento 
que farei uma retificação na ementa do Acórdão da II CJUL nº 059/2010 para correção de 
pequena falha que verifiquei no estudo do processo, e mantenho o sentido do voto 
conforme segue: 

 
Processual. Nulidade parcial do feito. Cerceamento ao direito de 
defesa, arguida pela autuada. Anula o processo a partir do documento 
de fl. 77, inclusive, e retorna o processo à fase de julgamento singular. 
Decisão não unânime. 
 
A ocorrência do incidente formal de nulidade, definido no artigo 20 da 
Lei nº 16.469/09, Código de Processo Administrativo Tributário do 
Estado de Goiás, causa a nulidade parcial do processo, e o seu 
retorno à fase em que houve a prática do ato anulado, para que a 
autoridade administrativa julgadora o refaça na forma determinada no 
artigo 18, incisos I e II do Decreto nº 6.930/2009. 

 
Ainda a título de esclarecimento o artigo 18, incisos I e II do Decreto 

nº 6.930/2009, que trata do julgamento do processo pelas instâncias Primeira e Segunda, 
define a questão na seguinte ordem: 

 

Art. 18. O Julgador de Primeira Instância, a Câmara Julgadora ou o 
Conselho Pleno, em seu julgamento, devem decidir obedecendo à seguinte 
ordem de apreciação: 

I - em primeiro lugar, as preliminares de que possam resultar decisões 
terminativas do processo; 

II - em segundo lugar, as preliminares que envolvam falhas processuais sanáveis; 

 
De acordo com a votação da preliminar de cerceamento ao direito de 

defesa, o acórdão cameral, por não seguir a esse ensinamento, motivou a nulidade parcial 
do processo e a nulidade da sentença singular, conforme registra a Certidão de votação 
expedida no dia 04/11/2009, que transcrevo parte: 

 
Observei que o julgador da instância singular omitiu o 

pronunciamento sobre as questões preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela 
autuada, conforme registro efetivado no relato deste processo. Ele expôs o seu 
entendimento com a afirmação de que não ocorreu qualquer uma das hipóteses de 
nulidade previstas no art. 19 da Lei nº 13.882/2001.  

 



 

Entretanto, de acordo com os requisitos da sentença, prescritos no 
art. 458 do CPC, cabe ao Juiz fundamentar a sentença, ou seja, as questões de fato e de 
direito, e esse procedimento não ficou demonstrado quando o julgador singular proferiu o 
seu convencimento de voto das referidas questões prejudiciais à parte de direito. 

 
A constatação deste fato motiva a declaração de nulidade do 

processo a partir da decisão singular e a devolução dos autos a origem para sanar a 
irregularidade a partir daquele julgamento processual. 

 
Pelo exposto e ao votar esta questão, decido, conhecer do recurso 

da Fazenda Pública para o Conselho Pleno, negar-lhe provimento para manter a decisão 
cameral que anulou o auto de infração por cerceamento do direito de defesa. 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 16 de agosto de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Nulidade por cerceamento ao direito de defesa (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01233/16 
 
Relator: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 
Autor do Voto Vencido: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA PARA O 
CONSELHO PLENO. NULIDADE POR CERCEAMENTO AO 
DIREITO DE DEFESA, DECLARADA EM FASE CAMERAL. NÃO 
OCORRÊNCIA. RETORNO DOS AUTOS À FASE CAMERAL. 
 
1. Da análise dos autos, percebe-se que o sujeito passivo não 
colacionou nenhum documento relevante; requereu produção 
de provas de forma genérica; não concatenou os fatos descritos 
na inicial com fundamentos que justificassem sua não-
aceitação. 
 
2. A sentença atacada, não obstante concisa, não foi desprovida 
de fundamento. A isso agregue-se o fato de que toda decisão 
deve ser encarada como fruto da atividade do julgador e, pari 
passu, como fruto do trabalho das partes, cujo fim último é a 
solução do processo. Art. 249 §1º do CPC. Há que se reconhecer 
que o maior prejuízo advindo dos artifícios processuais 
protelatórios que emperram o andamento dos processos 
termina por ser imposto à sociedade, destinatária e beneficiária 
última da atividade financeira do Estado, que tem como uma de 
suas ferramentas mediatas a atividade de fiscalizar e arrecadar 
tributos, desenvolvida pelo Fisco. Tal conduta implica franco 
atentado ao princípio constitucional da duração razoável do 
processo administrativo (art. 5º, LXXVIII da CF/88). 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 11 
de junho de 2015, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda Pública 
para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para, afastando a nulidade por cerceamento do 
direito de defesa, retornar os autos a Câmara Julgadora para apreciação de toda matéria. 
Foram vencedores os Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato, Carlos Andrade 
Silveira, Washington Luis Freire de Oliveira, Alcedino Gomes Barbosa, Antônio Martins da 
Silva, David Fernandes de Carvalho, Talita Pimenta Félix, Lidilone Polizeli Bento, Heli José 
da Silva, José Paixão de Oliveira Gomes, Elias Alves dos Santos e Nivaldo José Mendes. 
Vencidos os Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo, João Divino de Brito, Nivaldo 
Carvelo Carvalho e José Luiz Rosa, que votaram conhecendo do recurso, negando-lhe 
provimento para manter a decisão cameral que anulou o auto de infração por cerceamento 
do direito de defesa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Nos presentes autos, o Fisco acusa o sujeito passivo de haver 
omitido o registro de operações de saídas tributadas, verificadas pela diferença a maior 
entre o saldo das disponibilidades escriturado em livros contábeis e o saldo reconstituído 



 

pelo fisco, apurado mediante o exame da movimentação de numerário (omissão de 
vendas – II), conforme Demonstrativo da Auditoria das Disponibilidades.  

 
A infração foi capitulada nos arts. 25, parágrafo 1º, VII e 64, ambos 

do CTE, combinados com o art. 141 do RCTE.  A penalidade, por seu turno, é a que 
consta do art. 71, VII “l” do CTE, qualificada com o parágrafo 9º, I do mesmo dispositivo 
legal.  

 
Aufere-se ICMS no valor originário de R$ 59.683,68, referente a fatos 

geradores ocorridos nos exercícios de 2005 e 2006. O auto de infração foi lavrado em 
9/04/08. 

 
Na condição de solidários, foram nomeados VALDIR VIEIRA DE 

MELO e DORIVAL TAVARES DOS SANTOS, ambos com fundamento no art. 45, XII do 
CTE.  

 
A instrução processual fazendária é composta de pedido de 

apensamento de processos, notas explicativas, auditoria das disponibilidades, cópias de 
livros contábeis e de extratos bancários. 

 
Em peça impugnatória, fls. 1337, o sujeito passivo assevera o 

seguinte: 
 
1) Nulidade por incompetência funcional por ausência de ordem de 

serviço. 
2) Falta de intimação do sujeito passivo quando do início do 

procedimento fiscal – cerceamento ao direito de defesa e ofensa 
ao princípio da publicidade.  

3) Nulidade do lançamento. Os formulários do auto de infração não 
possuem assinatura de AFREIII.  

4) A Autoridade fiscal deixou de anexar aos autos a notificação 
fiscal, em descumprimento ao art. 22 da lei 13882/01 e IS 05/04-
GSF.  

5) Descumprimento do art. 145 do CTN – ausência de notificação 
fiscal. 

6) Excesso de exação.  
 
No mérito, alegou a inexistência de motivação idônea à lavratura do 

auto de infração; juros de mora indevidos; multa confiscatória; inconstitucionalidade da 
taxa SELIC; ofensa aos princípios da anterioridade, segurança jurídica e indelegabilidade 
de competência tributária. 

 
Finaliza sua peça com os seguintes pedidos: 1. Que os autos sejam 

baixados em diligência para a produção de provas contábil-fiscais; 2. Que seja deferida 
prova pericial a ser produzida por técnico indicado por este Conselho; 3. Que seja julgado 
insubsistente o lançamento ante a inexistência de causas legais e legítimas que lhe deem 
embasamento; 4. Que sejam utilizados, não sendo acatadas as teses anteriores, índices 
legalmente previstos para atualização do crédito tributário; que sejam acatadas as 
preliminares suscitadas.  

 
Os solidários VALDIR VIEIRA DE MELO e DORIVAL TAVARES DOS 

SANTOS também comparecem aos autos, em peça na qual reiteram as mesmas 



 

argumentações trazidas pelo sujeito passivo principal, solicitando, também, sua exclusão 
da lide, uma vez que suas condutas não se enquadram nos ditames do art. 45 do CTE.  

 
Submetidos os autos ao julgador singular, este conclui pela 

procedência do lançamento fiscal (fls. 1391/ 1395). 
 
Argumenta que não vislumbra quaisquer das nulidades descritas no 

art. 19 da lei 13882/01, ressaltando que não compete à instância administrativa se 
manifestar sobre questões de inconstitucionalidade da legislação tributária, inclusive no 
que tange a penalidades, tarefa esta que é reservada ao Judiciário. Discorre sobre a 
competência fiscal nos presentes autos e acerca da incidência da multa e juros, com 
previsão normativa nos arts. 167 e 168 do CTE.  

 
Ato sequente, trata a respeito da responsabilidade solidária, 

imputável aos administradores. Ressalta que as notificações enviadas aos sujeitos 
passivos preenchem todas as condições formais exigidas pela lei, não havendo que se 
falar em cerceamento ao direito de defesa; que os levantamentos estão devidamente 
assinados, não sendo exigência legal que os mesmos estejam assinados pelos sujeitos 
passivos. Cita que a ordem de serviço é medida de ordem interna, não sendo requisito 
indispensável à constituição do crédito tributário.  

 
Em recurso voluntário, a autuada reitera as argumentações 

trazidas em sede singular.  
 
 Os autos seguiram para julgamento na IICJUL, a qual deliberou, 

por maioria de votos, pela nulidade parcial dos atos do processo, a partir da 
sentença singular, pela não-apreciação das preliminares arguidas pelo sujeito 
passivo. 

 
Argumentou o voto vencedor que o julgador de primeira instância não 

fundamentou sua sentença quanto às preliminares arguidas pelo sujeito passivo, em 
especial quanto à preliminar de cerceamento ao direito de defesa. 

 
A Fazenda Pública, por intermédio da Representação Fazendária, 

interpõe recurso à presente fase plenária, argumentando que todas as questões 
levantadas pela defesa do contribuinte teriam sido apreciadas. 

 
Em contradita, os sujeitos passivos pugnam pela manutenção da 

decisão cameral, ante a violação pelo julgador singular, dos arts. 458 do CPC e dos 
princípios do contraditório e ampla defesa.  

 
 
 
É o relatório.  
 
 

V O T O 
 
 
A decisão recorrida, que anulou parcialmente os atos do processo, a 

partir da sentença singular, entendeu que o referido ato singular teria ficado aquém das 
questões trazidas em sede de impugnação, consubstanciando julgamento infra petita.  

 



 

A objetividade na qual se ampara a sentença recorrida é de 
meridiana clareza. Não se pode confundir ausência de motivação da decisão com 
motivação concisa, sucinta, de breve fundamentação.  

 
Há, dessarte, fundamentação no referido aresto, em cumprimento ao 

princípio da motivação dos atos decisórios. 

 

Dispõe, com efeito, o CPC que: 

 

Art. 458. São requisitos essenciais da sentença: 

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a suma do pedido e 
da resposta do réu, bem como o registro das principais ocorrências 
havidas no andamento do processo; 

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de 
direito; 

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões, que as partes 
Ihe submeterem. (grifamos) 

 

Percebe-se -repita-se - que a sentença singular não prescindiu de 
nenhuma dessas fases. Possui, pois, fundamento, ainda que conciso. Sobre o assunto, 
discorre a Constituição Federal ao tratar dos princípios que regem a atividade jurisdicional: 

 

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, 
disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes 
princípios: 

......................................................................................................................... 

 IX- todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão 
públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de 
nulidade(...). (grifamos) 

 

Na mesma linha de convicção também segue a jurisprudência Pátria, 
a exemplo do seguinte Aresto do TRF da 1a Região: 

 

 

Processo:  EINACR 2001.37.00.007102-4/MA; EMBARGOS INFRINGENTES E DE 
NULIDADE NA ACR 

Relator:  JUIZ TOURINHO NETO   

Órgão Julgador
:  

SEGUNDA SEÇÃO   

Publicação:    e-DJF1 p.103 de 16/11/2009 

Data da Decisão
:    

14/10/2009  

Decisão:   A Seção, por unanimidade, deu provimento aos embargos infringentes 
interpostos por Unimar Industrial S.A.  



 

“Ementa: PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS 
INFRINGENTES. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA. 

“Fundamentação fraca, deficiente,  concisa não implica nulidade. Nula 
é a decisão prolatada sem qualquer fundamentação. Concisão e 
brevidade não levam à conclusão que a sentença não esteja 
fundamentada. Às vezes se escreve muito e não se diz nada”. 

 

 
Pode-se demonstrar, inclusive, por meio do quadro que se segue, 

que não há a presumida falha, declarada em sede cameral: 
 

Impugnação Sentença 

-nulidade por incompetência funcional, fls. 
1338 

“(...) a empresa autuada era de pequeno 
porte, passando a ser de médio porte a 
partir de 2006, tendo o AFRE II, portanto, 
competência funcional para constituir o 
crédito tributário (...)”. fls. 1392. “(...)que a 
ordem de serviço é medida de ordem 
interna, não sendo requisito indispensável 
na constituição do crédito tributário, ao 
contrário da competência funcional do 
autuante, que, inexistindo, determina a 
nulidade do processo”. Fls. 1394. 

-cerceamento. Falta de intimação quanto 
ao início do procedimento fiscal, fls. 1339 e 
1342 

“Rejeito, portanto, todas as questões de 
nulidade apresentadas, destacando que as 
notificações enviadas aos sujeitos 
passivos preenchem todas as condições 
formais indispensáveis, havendo sido 
oferecidas a eles todas as condições para 
exercerem o seu mais amplo direito de 
defesa, devendo ser esclarecido (...) que a 
inexistência de notificação fiscal para início 
do procedimento fiscal beneficia o 
contribuinte relativamente à 
espontaneidade (...)”. fls. 1393 

-nulidade por falta de justa causa, fls. 1340 
e 1343 

“Define o § 1º do art. 25 do CTE: (...) 
Conforme demonstrativo de fls. 11, 
verifica-se que no exercício de 2005 
ocorreu omissão de saídas de mercadorias 
tributadas, em razão de diferença a maior 
entre o saldo das disponibilidades 
escriturado em livros contábeis e o saldo 
reconstituído pelo Fisco, ao final do 
período analisado, no valor de R$ 
148.394,85, e de R$ 269.282,33 no 
exercício de 2006, pelo mesmo motivo, 
tudo conforme percentuais calculados 
conforme demonstrativo de fls. 188 e 189, 
sendo que as omissões de saídas totais 
estão devidamente comprovadas por 
intermédio dos demais demonstrativos da 
Auditoria das Disponibilidades relativas 
aos exercícios de 2005 e 2006 constantes 



 

dos autos.  
A despeito das alegações apresentadas, 
nada há nos autos que infirme os 
procedimentos fiscais que resultaram na 
presente exigência fiscal, não havendo 
sido acostados aos autos levantamento de 
igual natureza que os realizados pela 
fiscalização, capaz de apontar de forma 
objetiva quaisquer equívocos cometidos 
pela fiscalização”. Fls. 1394/ 1395. 

-nulidade por falta de assinatura de 
AFREIII nos levantamentos fiscais, fls. 
1341 

“(...) a empresa autuada era de pequeno 
porte, passando a ser de médio porte a 
partir de 2006, tendo o AFRE II, portanto, 
competência funcional para constituir o 
crédito tributário (...)”. fls. 1392. “(...) os 
referidos levantamentos estão 
devidamente assinados pelos autuantes 
(...)”. fls. 1394.  

-excesso de exação, juros de mora 
indevidos, inconstitucionalidade da taxa 
SELIC, multa confiscatória e ofensa ao 
princípio da legalidade, anterioridade, 
segurança jurídica,  fls. 1344, 1347, 1349, 
1351 e 1352 

“não compete a esta Instância se 
manifestar sobre questões de 
inconstitucionalidade da legislação 
tributária, inclusive da que versa sobre 
penalidades, tarefa reservada ao Poder 
Judiciário, cumprindo-nos apenas exercer 
o obrigatório controle da legalidade do 
lançamento, determinação de créditos 
tributários e apuração de infrações fiscais 
(inciso I do art. 9º da Lei nº 13882/01)”. Fls. 
1391. Quanto à penalidade e juros, vide, 
também, fls. 1392 

- pedido de diligência para produção de 
prova contábil-fiscal, fls. 1353 

“A despeito das alegações apresentadas, 
nada há nos autos que infirme os 
procedimentos fiscais que resultaram na 
presente exigência fiscal, não havendo 
sido acostados aos autos levantamento de 
igual natureza que os realizados pela 
fiscalização (...)”. fls. 1395 

- exclusão de solidariedade, fls. 1363 “A respeito da responsabilidade solidária 
caracterizada nos autos, cumpre 
esclarecer que a vontade da pessoa 
jurídica manifesta-se por intermédio das 
pessoas físicas que a dirigem (...)”. fls. 
1392. 

 
 
Em momento algum o sujeito passivo trouxe questões de direito ou 

de fundo relevantes para alterar o curso da acusação. Com efeito, as alegações trazidas 
foram meramente acadêmicas, sem lastro de provas, que não atacam a questão principal 
nos autos, em típica análise de cunho protelatório. Segundo informa a doutrina, 

 
Os requisitos da contestação são semelhantes aos da petição inicial: 
nome e prenome das partes (qualificação não é necessária, se 
corretamente já feita na inicial); endereçamento ao juízo da causa; 



 

documentos indispensáveis; requerimento de provas; dedução dos 
fatos e fundamentos jurídicos da defesa. 135    
 
 

Da análise dos autos, percebe-se que o sujeito passivo não 
colacionou nenhum documento relevante; requereu produção de provas de forma 
genérica; não concatenou os fatos descritos na inicial com fundamentos que justificassem 
sua não-aceitação.  

 
 
Com efeito, discorre o §1º do art. 249 do CPC que: 
 

Art. 249. O juiz, ao pronunciar a nulidade, declarará que atos são 
atingidos, ordenando as providências necessárias, a fim de que sejam 
repetidos, ou retificados. 

§ 1o O ato não se repetirá nem se Ihe suprirá a falta quando não 
prejudicar a parte. 

 
Mesmo a par do que já fora dito, ou seja, que a sentença atacada, 

não obstante concisa, não é desprovida de fundamento, agregue-se o fato de que toda 
decisão deve ser encarada como fruto da atividade do julgador e, pari passu, como fruto 
do trabalho das partes, cujo fim último é a solução do processo. Nessa linha de 
entendimento, discorre a doutrina que 

 
deixar de considerar o caráter eminentemente instrumental das 
formas e erigi-las ao status de fim, implicaria renegar a própria 
natureza do processo, com prejuízo do direito e da justiça.  (...) O 
espírito da lei, não será demais repetir, sugere sempre o caminho que 

salva o processo.136 
 
 
Há que se reconhecer que o maior prejuízo advindo dos artifícios 

processuais protelatórios que emperram o andamento dos processos termina por ser 
imposto à sociedade, destinatária e beneficiária última da atividade financeira do Estado, 
que tem como uma de suas ferramentas mediatas a atividade de fiscalizar e arrecadar 
tributos, desenvolvida pelo Fisco. Tal conduta implica franco atentado ao princípio 
constitucional da duração razoável do processo administrativo (art. 5º, LXXVIII da CF/88). 

 
 
Ademais, a interpretação a ser conferida por qualquer ato decisório 

não deve ser feita de forma estanque, isolada de seu contexto. Principalmente quando se 
releva o fato de que as razões de contestação se mostram confusas, genéricas e 
desfragmentadas no decorrer do seu texto. Há que se expressar, da parte do julgador, boa 
dose de boa-vontade e esforço para se extrair dali o que se teria por defesa material e 
efetiva do sujeito passivo, em obediência ao princípio da informalidade, que rege o 

                                            
135 DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Jus Podium. 16ª edição. 2014. Salvador-BA. Pg. 
555, Didier v. 1 
136 Comentários ao Código de Processo Civil.  Autores  diversos. Revista dos Tribunais. 2006. Art. 243 a 
250. 



 

processo administrativo. Tratando sobre o assunto, THEODORO JÚNIOR137 Obtempera 
que: 

 
 
Em linhas gerais, as regras de hermenêutica dos atos jurídicos hão de 
ser observadas na exegese da sentença. Dessa maneira, deve-se 
partir do princípio básico de que não é pela simples leitura de seu 
dispositivo e de seu sentido literal que se consegue extrair seu 
sentido e alcance. Se se trata de ato de vontade e inteligência, 
interpretá-lo exige ir além das palavras utilizadas, para alcançar 
efetivamente a vontade e a intenção do subscritor. E, para tanto, não 
pode ser enfocada como peça isolada, autônoma e completa. Fruto 
que é da dinâmica processual, seu teor só será bem compreendido se 
se buscar, antes de tudo, harmonizá-la com o objeto do processo e 
com as questões que a seu respeito as partes suscitaram na fase de 
postulação. 

 
Disso tudo, o único prejuízo que se vislumbra nestes autos se deve à 

demora em se conferir solução final ao presente litígio, uma vez que a sentença singular, 
em momento algum, careceu de fundamentação lógica.  

 
Sob tais fundamentos, conheço do recurso Fazendário e lhe dou 

provimento para retornar os autos à fase cameral e consequente julgamento das demais 
questões relevantes do processo.  

 
 

V O T O  V E N C I D O 
 
Solicitei a elaboração deste voto vencido com a expectativa de que o 

registro das divergências que apontarei nesta decisão possam modificar entendimentos 
firmados para uma melhor aplicação das normas que regem o processo administrativo 
tributário. 

 
Ao iniciar este voto vencido, quero efetivar o registro de que o 

acórdão cameral será ratificado e incluído parte neste voto, porém com o esclarecimento 
que farei uma retificação na ementa do Acórdão da II CJUL nº 074/2010 para correção de 
pequena falha que verifiquei no estudo do processo, e mantenho o sentido do voto 
conforme segue: 

 
Processual. Nulidade parcial do feito. Cerceamento ao direito de 

defesa, arguida pela autuada. Anula o processo a partir do documento de fl. 1.391, 
inclusive, e retorna o processo à fase de julgamento singular. Decisão não unânime. 

 
A ocorrência do incidente formal de nulidade, definido no artigo 20 da 

Lei nº 16.469/09, Código de Processo Administrativo Tributário do Estado de Goiás, causa 
a nulidade parcial do processo, e o seu retorno à fase em que houve a prática do ato 
anulado, para que a autoridade administrativa julgadora o refaça na forma determinada no 
artigo 18, incisos I e II do Decreto nº 6.930/2009. 

 

                                            
137 THEODORO JR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 1. 55ª edição. Forense. RJ. P. 1708 

 



 

Ainda a título de esclarecimento o artigo 18, incisos I e II do Decreto 
nº 6.930/2009, que trata do julgamento do processo pelas instâncias Primeira e Segunda, 
define a questão na seguinte ordem: 

 

Art. 18. O Julgador de Primeira Instância, a Câmara Julgadora ou o 
Conselho Pleno, em seu julgamento, devem decidir obedecendo à seguinte 
ordem de apreciação: 

I - em primeiro lugar, as preliminares de que possam resultar decisões 
terminativas do processo; 

II - em segundo lugar, as preliminares que envolvam falhas processuais sanáveis; 

 
De acordo com a votação da preliminar de cerceamento ao direito de 

defesa, o acórdão cameral, por não seguir a esse ensinamento, motivou a nulidade parcial 
do processo e a nulidade da sentença singular, conforme registra a Certidão de votação 
expedida no dia 04/11/2009, que transcrevo parte: 

 
Observei que o julgador da instância singular omitiu o 

pronunciamento sobre as questões preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela 
autuada, conforme registro efetivado no relato deste processo. Ele expôs o seu 
entendimento com a afirmação de que não ocorreu qualquer uma das hipóteses de 
nulidade previstas no art. 19 da Lei nº 13.882/2001.  

 
Entretanto, de acordo com os requisitos da sentença, prescritos no 

art. 458 do CPC, cabe ao Juiz fundamentar a sentença, ou seja, as questões de fato e de 
direito, e esse procedimento não ficou demonstrado quando o julgador singular proferiu o 
seu convencimento de voto das referidas questões prejudiciais à parte de direito. 

 
A constatação deste fato motiva a declaração de nulidade do 

processo a partir da decisão singular e a devolução dos autos a origem para sanar a 
irregularidade a partir daquele julgamento processual. 

 
Pelo exposto e ao votar esta questão, decido, conhecer do recurso 

da Fazenda Pública para o Conselho Pleno, negar-lhe provimento para manter a decisão 
cameral que anulou o auto de infração por cerceamento do direito de defesa. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 16 de agosto de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Nulidade por cerceamento ao direito de defesa (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01255/16 
 
Relator: Conselheiro Mário de Oliveira Andrade 
 

 
EMENTA: Processual. Nulidade da sentença singular, por 
cerceamento ao direito de defesa, em virtude do julgador 
monocrático não apreciar questões abordadas pelos 
impugnantes.  Acolhida. 
 
Quando o julgador singular deixa de pronunciar sobre questões 
abordadas pela defesa do sujeito passivo, inclusive sobre 
preliminar de nulidade absoluta do auto de infração, fica 
caracterizado o cerceamento ao direito de defesa, devendo ser 
declarada nula a sentença prolatada. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de junho de 2016, decidiu,    por unanimidade de votos, acolher a 
preliminar de nulidade parcial dos autos, por cerceamento do direito de defesa, arguida 
pela empresa POTÊNCIA TÊXTIL LTDA,  a partir da decisão singular, devendo os autos 
retornarem à Primeira Instância para realização de um novo julgamento singular. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Mário de Oliveira Andrade, Edson Abrão da 
Silva, Aldeci de Souza Flor, Rickardo de Souza Santos Mariano e Masayuki Missao. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

De acordo com o histórico do auto de infração, datado de 
26/03/2014, o sujeito passivo remeteu mercadorias, no valor comercial de R$ 207.662,57 
(duzentos e sete mil, seiscentos e sessenta e dois reais e cinquenta e sete centavos), 
acobertadas pelas notas fiscais, conforme relação em anexo, cujo destinatário é um 
estabelecimento inexistente, caracterizando, assim, entrega de mercadorias a destinatário 
diverso do constante nos documentos fiscais. Por essa razão, as operações são 
claramente evidenciadas como fraude e os documentos fiscais são considerados 
inidôneos. Em virtude desse fato, o sujeito passivo deverá pagar o ICMS devido mais as 
cominações legais. 

 
O valor originário de ICMS exigido é de R$ 35.302,64 (trinta e cinco 

mil, trezentos e dois reais e sessenta e quatro centavos), sendo o valor total do crédito 
tributário, corrigido até a data da lavratura do auto de infração, a importância de R$ 
181.205,91 (cento e oitenta e um mil, duzentos e cinco reais e noventa e um centavos). 

 
No campo próprio do auto de infração foram apontados como 

infringidos os artigos 64, 66 e 67, I da Lei 11.651/91. Foi proposta a aplicação da 
penalidade do artigo 71, inciso XII, alínea "a", 4, § 9º, I da Lei 11.651/91, com a redação 
da Lei 16.241/2008. 

 
Há uma descrição complementar da ocorrência, folha 04 dos autos, 

explicando que a empresa destinatária das mercadorias, Estefane Dias de Oliveira, I E 
10.518486-1, foi constituída com a utilização de documentos falsos, ou seja, o RG 
falsificado, conforme extrato anexo, tal fato caracteriza crime de falsidade ideológica e 
crime contra a ordem tributária. Assim, os autores do lançamento afirmam que a referida 



 

empresa nunca existiu no endereço declarado, conforme declaração da Prefeitura 
Municipal de Goiânia. 

 
A empresa Potência Têxtil Ltda. foi indicada como sujeito passivo 

coobrigado, com fundamentação no que dispõe o artigo 45, inciso XIII da Lei 11.651/1991, 
em virtude de ser o real adquirente das mercadorias mencionadas nas notas fiscais 
consideradas inidôneas. 

 
O administrador da empresa Potência Têxtil Ltda., foi incluído no polo 

passivo na qualidade de solidário, com fundamento no artigo 45, inciso XII da Lei 
11.651/91  

 
A empresa Transportadora Ociani Ltda., também, foi nomeada 

sujeito passivo coobrigado por ter efetuado o transporte das mercadorias para um local 
diverso do constante nas notas fiscais. 

 
Outro sujeito passivo coobrigado eleito foi o Sr. Alan Kardec Lino 

Rodrigues, por ser o contabilista que constituiu a empresa de forma irregular, nos termos 
do inciso XII-A do artigo 45 da Lei 11.651/91. 

 
Para a instrução processual, os Auditores Fiscais anexaram aos 

autos os seguintes documentos: Relação das Notas Fiscais consideradas inidôneas, folha 
09, fotocópias dos espelhos das Notas Fiscais Eletrônicas, folhas 10 a 17, Termo de 
Responsabilidade Solidária assinado pela empresa Potência Têxtil Ltda., folha 18, espelho 
Cadastral da empresa Potência Têxtil Ltda., folha 19, espelho cadastral da empresa 
Estefane Dias de Oliveira, folha 20, Ofício 155/2013-DRRD, folha 24, e o Ofício 0619/2013 
– DRF Goiânia, folhas 25 a 27. 

 
A empresa Potência Têxtil Ltda. e o Sr. Reginaldo Ribeiro de Araújo 

apresentam impugnação em apenas uma peça recursal, folhas 39 a 50, na qual aduzem 
que não cabe solidariedade nem da pessoa física e nem da pessoa jurídica, que o termo 
de solidariedade que foi assinado pela empresa impugnante é relativo aos títulos sacados 
pela empresa Marilua Têxtil Ltda. Assim, eles requerem a exclusão deles do polo passivo. 
Arguem a nulidade da peça basilar, por insegurança na determinação da infração. 

 
Reclamam da tipificação da infração e da penalidade. Pedem a 

redução da penalidade e a aplicação da forma privilegiada.  
 
O solidário Alan Kardec Lino Rodrigues, contabilista da empresa 

destinatária que estava com o cadastro irregular requer a sua exclusão da lide, conforme 
consta às folhas 58 e 59 dos autos.  

 
Intimada para pagamento da quantia exigida ou apresentar 

impugnação, a empresa transportadora ingressa com defesa, constante às folhas 63 a 84 
dos autos, na qual alega a preliminar de exclusão do sujeito passivo solidário, afirma que o 
transporte foi efetuado por ela para o local constante na nota fiscal e requer a nulidade da 
peça básica por violação às atribuições da fiscalização tributária no ato da auditoria. 
Reclama da multa aplicada, por ter caráter confiscatório. 

 
A empresa Marilua Têxtil Ltda. foi regularmente notificada para 

apresentar impugnação ou recolher o crédito tributário e não se manifestou, e, 
consequentemente, se tornou revel. 

 



 

Os autos foram encaminhados para apreciação na Instância Singular 
e, naquela oportunidade, o julgador singular manteve na lide a empresa Potência Têxtil 
Ltda., o Sr. Reginaldo Ribeiro de Araújo e a empresa Transportadora Ociani Ltda., porém, 
em relação ao contabilista, Sr. Alan Kardec Lino Rodrigues, o julgador monocrático decidiu 
retirá-lo do polo passivo. Quanto ao mérito, o auto de infração foi considerado procedente 
pelo julgador singular. 

 
A Gerência de Representação Fazendária ingressou com recurso 

voluntário pedindo a reinserção no polo passivo do contabilista, Sr. Alan Kardec Lino 
Rodrigues, conforme consta às folhas 133 e 134 dos autos. 

 
Notificada da decisão singular, a empresa Marilua Têxtil Ltda. 

silenciou-se e foi declarada perempta, conforme o termo de perempção constante à folha 
163 dos autos. 

 
Notificada da decisão singular, a empresa Potência Têxtil Ltda. e Sr. 

Reginaldo Ribeiro de Araújo apresentaram recurso voluntário requerendo a nulidade da 
sentença singular por ausência de fundamentação, argumentam que a sentença passa ao 
largo de todas as questões abordadas em sua impugnação. Reclama que a sentença 
optou por uma generalidade que nada esclarece.  

 
Em seguida, os recorrentes reiteram a ilegitimidade passiva, a 

nulidade da peça basilar, por insegurança na determinação da infração, o erro na 
tipificação da infração e da penalidade. Por fim, os recorrentes solicitam a improcedência 
do auto de infração. 

 
O Sr. Alan Kardec Lino Rodrigues apresenta contradita ao recurso 

fazendário pedindo a confirmação da sentença singular que o excluiu do polo passivo, 
folha 181 dos autos.  

 
A empresa Transportadora Ociani Ltda. interpõe recurso voluntário, 

folhas 191 a 217, requerendo a nulidade da sentença singular e do auto de infração, 
reitera que as mercadorias foram entregues no local constante nas notas fiscais. Insiste na 
nulidade da sentença porque não apreciou a preliminar solicitada pela recorrente. Aduz 
que há nulidade insanável da peça basilar, em virtude de ausência de requisitos 
indispensáveis no auto de infração. Reclama da multa formal por ter caráter confiscatório. 

 
É um breve relatório. 
 
 

VOTO 
 
 

Analisando as questões preliminares arguidas pelas partes percebo 
que foi requerida a nulidade da sentença singular, por cerceamento ao direito de defesa, 
em virtude de não terem sido apreciadas questões abordadas na impugnação. 

 
De fato, ao lermos a sentença singular notamos que não foi 

apreciada o pedido de nulidade do auto de infração por insegurança na determinação da 
infração, conforme consta explicitamente na peça impugnatória da empresa Potência 
Têxtil Ltda. às folhas 45 dos autos. 

 



 

Também, não foi apreciada a preliminar de nulidade arguida pela 
empresa Transportadora Ociani, conforme consta à folhas 68 a 75 dos autos. 

 
Outra questão que não foi abordada pelo julgador singular foi a 

respeito do erro na tipificação da infração e da pena, alegação da empresa Potência Têxtil 
Ltda., e da reclamação da penalidade proposta pelo fisco realizada pela empresa 
transportadora. 

 
Desse modo, fica evidenciado que a sentença singular foi sintética e 

deixou manifestar sobre questões suscitadas pelos impugnantes. Percebe-se que o artigo 
38 da Lei 16.469/2009 prescreve que a sentença deve ser redigida com clareza e 
simplicidade nos seguintes termos: 

 

Art. 38. A sentença e o acórdão, redigidos com simplicidade e clareza, conterão: 

I - referência ao número do processo e ao nome do sujeito passivo; 

II - relatório com o histórico e fundamento do lançamento e as razões das 
impugnações, recursos e contraditas; 

III - a decisão com os fundamentos de fato e de direito. 

§ 1º A sentença de primeira instância e o acórdão devem conter expressamente: 

I - as correções de omissões e irregularidades procedidas no lançamento; 

II - a alteração da classificação originária do rito processual, no tocante ao número 
de instâncias; 

III - a exclusão e reinclusão de sujeito passivo; 

IV - a aplicação de penalidade diversa da proposta pela autoridade lançadora; 

V - a aplicação à penalidade das formas privilegiada ou qualificada. 

 
Porém, a mesma não poder omitir sobre questões que foram 

alegadas pela defesa, conforme regulamenta o artigo 489 do CPC que dispõe o seguinte: 
 
Art. 489.  São elementos essenciais da sentença: 

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a 
suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas 
no andamento do processo; 

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito; 

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe 
submeterem. 

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela 
interlocutória, sentença ou acórdão, que: 

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem 
explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; 

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de 
sua incidência no caso; 

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; 

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em 
tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; 

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus 
fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta 
àqueles fundamentos; 



 

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado 
pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a 
superação do entendimento. 

§ 2o No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios 
gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a 
interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a 
conclusão. 

§ 3o A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os 
seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé. 

 
No caso em apreciação, o julgador singular não enfrentou todos os 

argumentos do sujeito passivo, ficando configurado que a sentença não foi fundamentada 
a contento. Situação que caracteriza um claro cerceamento ao direito de defesa. A nossa 
legislação processual é clara sobre a nulidade dos atos praticados com cerceamento ao 
direito de defesa, conforme regulamenta o inciso III do artigo 20 da Lei 16.469/2009: 

 

Art. 20. São nulos os atos praticados: 

I - por autoridade incompetente ou impedida; 

II - com erro de identificação do sujeito passivo; 

III - com cerceamento do direito de defesa; 

IV - com insegurança na determinação da infração. 

 
Seguindo o comando legal do dispositivo transcrito, acolho a 

preliminar de nulidade da sentença singular, pois ficou evidenciado que ela foi um ato 
praticado com cerceamento ao direito de defesa. 

 
Dessa forma, entendo que os autos devem ser encaminhados para a 

Instância Singular com a finalidade de se prolatar uma nova sentença que aborde todas as 
questões suscitadas pelo impugnantes. 

 
No que diz respeito ao pedido da Fazenda Pública de reinclusão do 

contabilista no polo passivo, entendo que não cabe a apreciação dele porque ele ficou 
prejudicado com a decisão de nulidade da sentença singular. 

 
Ante o exposto, conheço dos recursos voluntários dos sujeitos 

passivos e dou-lhes provimento para reconhecer a nulidade da sentença singular, por 
cerceamento ao direito de defesa. 

 
 

Sala das sessões, em 17 de agosto de 2016. 
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Matéria: Nulidade por cerceamento ao direito de defesa (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01256/16 
 
Relator: Conselheiro Mário de Oliveira Andrade 
 

 
EMENTA: Processual. Nulidade da sentença singular, por 
cerceamento ao direito de defesa, em virtude do julgador 
monocrático não apreciar questões abordadas pelos 
impugnantes. Acolhida. 
 
Quando o julgador singular deixa de pronunciar sobre questões 
abordadas pela defesa do sujeito passivo, inclusive sobre 
preliminar de nulidade absoluta do auto de infração, fica 
caracterizado o cerceamento ao direito de defesa, devendo ser 
declarada nula a sentença prolatada. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de junho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
preliminar de nulidade parcial dos autos, por cerceamento do direito de defesa, arguida 
pela empresa POTÊNCIA TÊXTIL LTDA,  a partir da decisão singular, devendo os autos 
retornarem à Primeira Instância para realização de um novo julgamento singular. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Mário de Oliveira Andrade, Edson Abrão da 
Silva, Aldeci de Souza Flor, Rickardo de Souza Santos Mariano e Masayuki Missao. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

De acordo com o histórico do auto de infração, datado de 
26/03/2014, o sujeito passivo remeteu mercadorias, no valor comercial de R$ 742.103,83 
(setecentos e quarenta e dois mil, cento e três reais e oitenta e três centavos), 
acobertadas pelas notas fiscais, conforme relação em anexo, cujo destinatário é um 
estabelecimento inexistente, caracterizando, assim, entrega de mercadorias a destinatário 
diverso do constante nos documentos fiscais. Por essa razão, as operações são 
claramente evidenciadas como fraude e os documentos fiscais são considerados 
inidôneos. Em virtude desse fato, o sujeito passivo deverá pagar o ICMS devido mais as 
cominações legais. 

 
O valor originário de ICMS exigido é de R$ 126.157,65 (cento e vinte 

e seis mil, cento e cinquenta e sete reais e sessenta e cinco centavos), sendo o valor total 
do crédito tributário, corrigido até a data da lavratura do auto de infração, a importância de 
R$ 670.971,02 (seiscentos e setenta mil, novecentos e setenta e um reais e dois 
centavos). 

 
Há uma descrição complementar da ocorrência, folha 04 dos autos, 

explicando que a empresa destinatária das mercadorias, Estefane Dias de Oliveira, I E 
10.518486-1, foi constituída com a utilização de documentos falsos, ou seja, o RG 
falsificado, conforme extrato anexo, tal fato caracteriza crime de falsidade ideológica e 
crime contra a ordem tributária. Assim, os autores do lançamento afirmam que a referida 
empresa nunca existiu no endereço declarado, conforme declaração da Prefeitura 
Municipal de Goiânia. 

 



 

No campo próprio do auto de infração foram apontados como 
infringidos os artigos 64, 66 e 67, I da Lei 11.651/91. Foi proposta a aplicação da 
penalidade do artigo 71, inciso XII, alínea "a", § 9º, I da Lei 11.651/91, com a redação da 
Lei 16.241/2008. 

 
A empresa Potência Têxtil Ltda. foi indicada como sujeito passivo 

coobrigado, com fundamentação no que dispõe o artigo 45, inciso XIII da Lei 11.651/1991, 
em virtude de ser o real adquirente das mercadorias mencionadas nas notas fiscais 
consideradas inidôneas. 

 
O administrador da empresa Potência Têxtil Ltda., Sr. Reginaldo 

Ribeiro de Araújo, foi incluído no polo passivo na qualidade de solidário, com fundamento 
no artigo 45, inciso XII da Lei 11.651/91  

 
A empresa José Osvaldo de Oliveira Transoliveira, também, foi 

nomeada sujeito passivo coobrigado por ter efetuado o transporte das mercadorias em 
local diverso do constante nas notas fiscais. 

 
Outro sujeito passivo coobrigado eleito foi o Sr. Alan Kardec Lino 

Rodrigues, por ser o contabilista que constituiu a empresa de forma irregular, nos termos 
do inciso XII-A do artigo 45 da Lei 11.651/91. 

 
Para a instrução processual, os Auditores Fiscais anexaram aos 

autos os seguintes documentos: Relação das Notas Fiscais consideradas inidôneas, folha 
09, fotocópias dos espelhos das Notas Fiscais Eletrônicas, folhas 10 a 45, Termo de 
Responsabilidade Solidária assinado pela empresa Potência Têxtil Ltda., folha 46, espelho 
Cadastral da empresa Potência Têxtil Ltda., folha 47, espelho cadastral da empresa 
Estefane Dias de Oliveira, folha 48, Ofício 155/2013-DRRD, folha 52, e o Ofício 0619/2013 
– DRF Goiânia, folhas 53 a 55. 

 
Intimada para pagamento da quantia exigida ou apresentar 

impugnação, a empresa transportadora ingressa com defesa, constante às folhas 66 a 85 
dos autos, na qual alega a preliminar de exclusão do sujeito passivo solidário por não 
haver prova que o transporte foi efetuado por ela e requer a nulidade da peça básica, e 
solicita que seja julgado esse auto de infração simultaneamente com outros oitos autos de 
infração.  

 
A empresa Potência Têxtil Ltda. e o Sr. Reginaldo Ribeiro de Araújo 

apresentam impugnação em apenas uma peça recursal, folhas 97 a 108, na qual aduzem 
que não cabe solidariedade nem da pessoa física e nem da pessoa jurídica, que o termo 
de solidariedade que foi assinado pela empresa impugnante é relativo aos títulos sacados 
pela empresa Marilua Têxtil Ltda. Assim, eles requerem a exclusão deles do polo passivo. 
Arguem a nulidade da peça basilar, por insegurança na determinação da infração. 

 
Reclamam da tipificação da infração e da penalidade. Pedem a 

redução da penalidade e a aplicação da forma privilegiada.  
 
O solidário Alan Kardec Lino Rodrigues, contabilista da empresa 

destinatária que estava com o cadastro irregular requer a sua exclusão da lide, conforme 
consta às folhas 116 e 117 dos autos.  

 
A empresa Marilua Têxtil Ltda. foi regularmente notificada para 

apresentar impugnação ou recolher o crédito tributário e não se manifestou, e, 



 

consequentemente, foi declarada revel, conforme o termo de revelia constante à folha 121 
dos autos. 

 
Os autos foram encaminhados para apreciação na Instância Singular 

e, naquela oportunidade, o julgador singular manteve na lide a empresa Potência Têxtil 
Ltda., o Sr. Reginaldo Ribeiro de Araújo e a empresa José Osvaldo de Oliveira 
Transoliveira, porém, em relação ao contabilista, Sr. Alan Kardec Lino Rodrigues, o 
julgador monocrático decidiu retirá-lo do polo passivo. Quanto ao mérito, o auto de 
infração foi considerado procedente pelo julgador singular. 

 
A Gerência de Representação Fazendária ingressou com recurso 

voluntário pedindo a reinserção no polo passivo do contabilista, Sr. Alan Kardec Lino 
Rodrigues, conforme consta às folhas 126 e 127 dos autos. 

 
Notificada da decisão singular, a empresa Potência Têxtil Ltda. e Sr. 

Reginaldo Ribeiro de Araújo apresentaram recurso voluntário requerendo nulidade da 
sentença singular por ausência de fundamentação, argumentam que a sentença passa ao 
largo de todas as questões abordadas em sua impugnação. Reclama que a sentença 
optou por uma generalidade que nada esclarece.  

 
Em seguida, os recorrentes reiteram a ilegitimidade passiva, a 

nulidade da peça basilar, por insegurança na determinação da infração, o erro na 
tipificação da infração e da penalidade. Por fim, os recorrentes solicitam a improcedência 
do auto de infração. 

 
O Sr. Alan Kardec Lino Rodrigues apresenta contradita ao recurso 

fazendário pedindo a confirmação da sentença singular que o excluiu do polo passivo, 
folha 159 dos autos. 

 
A empresa José Osvaldo de Oliveira Transoliveira interpõe recurso 

voluntário, folhas 169 a 203, requerendo a exclusão dela do polo passivo por não haver 
provas da participação da transportadora na entrega das mercadorias em local diverso do 
destinatário. Alega nulidade do auto de infração por ter enquadrado de forma equivocada 
a infração e a penalidade. Reclama da multa confiscatória aplicada para o caso em 
apreciação. Afirma que a recorrente agiu de boa fé e que não tinha meios de tomar 
conhecimento da irregularidade no cadastro da destinatária das mercadorias. Requer a 
improcedência e a nulidade do lançamento. 

 
É um breve relatório. 
 
 
                              VOTO 
 
 
Analisando as questões preliminares arguidas pelas partes percebo 

que foi requerida a nulidade da sentença singular, por cerceamento ao direito de defesa, 
em virtude de não terem sido apreciadas questões abordadas na impugnação. 

 
De fato, ao lermos a sentença singular notamos que não foi 

apreciada o pedido de nulidade do auto de infração por insegurança na determinação da 
infração, conforme consta explicitamente na peça impugnatória da empresa Potência 
Têxtil Ltda. às folhas 103 dos autos. 

 



 

Outra questão que não foi abordada pelo julgador singular foi a 
respeito do erro na tipificação da infração e da pena, inclusive o pedido de alteração da 
penalidade formulado pela empresa transportadora, segundo a impugnante deveria ter 
sido aplicada a penalidade do inciso VII e não a do inciso XII, ambos do artigo 71 do CTE. 
Também, não houve manifestação do órgão julgador sobre o pedido de redução da 
penalidade.  

 
Desse modo, fica evidenciado que a sentença singular foi sintética e 

deixou manifestar sobre questões suscitadas pelos impugnantes. Percebe-se que o artigo 
38 da Lei 16.469/2009 prescreve que a sentença deve ser redigida com clareza e 
simplicidade nos seguintes termos: 

 

Art. 38. A sentença e o acórdão, redigidos com simplicidade e clareza, conterão: 

I - referência ao número do processo e ao nome do sujeito passivo; 

II - relatório com o histórico e fundamento do lançamento e as razões das 
impugnações, recursos e contraditas; 

III - a decisão com os fundamentos de fato e de direito. 

§ 1º A sentença de primeira instância e o acórdão devem conter expressamente: 

I - as correções de omissões e irregularidades procedidas no lançamento; 

II - a alteração da classificação originária do rito processual, no tocante ao número 
de instâncias; 

III - a exclusão e reinclusão de sujeito passivo; 

IV - a aplicação de penalidade diversa da proposta pela autoridade lançadora; 

V - a aplicação à penalidade das formas privilegiada ou qualificada. 

 
Porém, ela não pode omitir sobre questões que foram alegadas pela 

defesa, conforme regulamenta o artigo 489 do CPC que dispõe o seguinte: 
 
Art. 489.  São elementos essenciais da sentença: 

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a 
suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas 
no andamento do processo; 

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito; 

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe 
submeterem. 

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela 
interlocutória, sentença ou acórdão, que: 

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem 
explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; 

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de 
sua incidência no caso; 

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; 

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em 
tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; 

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus 
fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta 
àqueles fundamentos; 

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado 
pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a 
superação do entendimento. 



 

§ 2o No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios 
gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a 
interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a 
conclusão. 

§ 3o A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os 
seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé. 

 
No caso em apreciação, o julgador singular não enfrentou todos os 

argumentos do sujeito passivo, ficando configurado que a sentença não foi fundamentada 
a contento. Situação que caracteriza um claro cerceamento ao direito de defesa. A nossa 
legislação processual é clara sobre a nulidade dos atos praticados com cerceamento ao 
direito de defesa, conforme regulamenta o inciso III do artigo 20 da Lei 16.469/2009: 

 

Art. 20. São nulos os atos praticados: 

I - por autoridade incompetente ou impedida; 

II - com erro de identificação do sujeito passivo; 

III - com cerceamento do direito de defesa; 

IV - com insegurança na determinação da infração. 

 
Seguindo o comando legal do dispositivo transcrito, acolho a 

preliminar de nulidade da sentença singular, pois ficou evidenciado que ela foi um ato 
processual praticado com cerceamento ao direito de defesa. 

 
Dessa forma, entendo que os autos devem ser encaminhados para a 

Instância Singular com a finalidade de se prolatar uma nova sentença que aborde todas as 
questões suscitadas pelo impugnantes. 

 
No que diz respeito ao pedido da Fazenda Pública de reinclusão do 

contabilista no polo passivo, entendo que não cabe a apreciação dele porque ele ficou 
prejudicado com o acolhimento da nulidade da sentença singular. 

 
Ante o exposto, conheço dos recursos voluntários dos sujeitos 

passivos e dou-lhes provimento para reconhecer a nulidade da sentença singular, por 
cerceamento ao direito de defesa. 

 
 

Sala das sessões, em 17 de agosto de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Nulidade por cerceamento ao direito de defesa (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01257/16 
 
Relator: Conselheiro Mário de Oliveira Andrade 
 

 
EMENTA: Processual. Nulidade da sentença singular, por 
cerceamento ao direito de defesa, em virtude do julgador 
monocrático não apreciar questões abordadas pelos 
impugnantes. Acolhida. 
 
Quando o julgador singular deixa de pronunciar sobre questões 
abordadas pela defesa do sujeito passivo, inclusive sobre 
preliminar de nulidade absoluta do auto de infração, fica 
caracterizado o cerceamento ao direito de defesa, devendo ser 
declarada nula a sentença prolatada. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de junho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
preliminar de nulidade da sentença singular, arguida pela Representação Fazendária, por 
cerceamento do direito de defesa, devendo os autos retornarem à Primeira Instância para 
realização de um novo julgamento singular. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Mário de Oliveira Andrade, Edson Abrão da Silva, Aldeci de Souza Flor, Rickardo de 
Souza Santos Mariano e Masayuki Missao. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

De acordo com o histórico do auto de infração, datado de 
26/05/2014, o sujeito passivo remeteu mercadorias, no valor comercial de R$ 992.886,79 
(novecentos e noventa e dois mil, oitocentos e oitenta e seis reais e setenta e nove 
centavos), acobertadas pelas notas fiscais, conforme relação em anexo, cujo destinatário 
é um estabelecimento inexistente, caracterizando, assim, entrega de mercadorias a 
destinatário diverso do constante nos documentos fiscais. Por essa razão, as operações 
são claramente evidenciadas como fraude e os documentos fiscais são considerados 
inidôneos. Em virtude desse fato, o sujeito passivo deverá pagar o ICMS devido mais as 
cominações legais. 

 
O valor originário de ICMS exigido é de R$ 168.790,75 (cento e 

sessenta e oito mil, setecentos e noventa reais e setenta e cinco centavos), sendo o valor 
total do crédito tributário, corrigido até a lavratura do auto de infração, a importância de R$ 
964.119,86 (novecentos e sessenta e quatro mil, cento e dezenove reais e oitenta e seis 
centavos).  

 
No campo próprio do auto de infração foram apontados como 

infringidos os artigos 64, 66 e 67, I da Lei 11.651/91. Foi proposta a aplicação da 
penalidade do artigo 71, inciso XII, alínea "a", § 9º, I da Lei 11.651/91, com a redação da 
Lei 16.241/2008. 

 
Há uma descrição complementar da ocorrência, folha 04 dos autos, 

explicando que a empresa destinatária das mercadorias, Geraldo Joaquim de Oliveira 
Filho, I E 10.489017-7, foi constituída com a utilização de documentos falsos, ou seja, o 
RG falsificado, conforme extrato anexo, tal fato caracteriza crime de falsidade ideológica e 



 

crime contra a ordem tributária. Assim, os autores do lançamento afirmam que a referida 
empresa nunca existiu no endereço declarado, conforme declaração da Prefeitura 
Municipal de Goiânia. 

 
A empresa José Osvaldo de Oliveira Transoliveira foi indicada como 

sujeito passivo coobrigado ao pagamento do imposto devido, por ter efetuado o transporte 
das mercadorias em local diverso do constante nas notas fiscais. 

 
Outro sujeito passivo coobrigado eleito foi o Sr. Carlos Cezar Fileti, 

por ser o contabilista que constituiu a empresa de forma irregular, nos termos do inciso 
XII-A do artigo 45 da Lei 11.651/91. 

 
Para a instrução processual, os Auditores Fiscais anexaram aos 

autos os seguintes documentos: Relação das Notas Fiscais consideradas inidôneas, 
folhas 07 e 08, fotocópias do espelhos das Notas Fiscais Eletrônicas, folhas 09 a 88, 
espelho cadastral da empresa Geraldo Joaquim de Oliveira Filho, folha 89, Requerimento 
de Empresário, folha 90, Declaração de Enquadramento de ME da pessoa jurídica 
Geraldo Joaquim de Oliveira Filho, Ofício 155/2013-DRRD, folha 92, Ofício 0619/2013 – 
DRF Goiânia, folhas 93 a 95, Fotocópias de documentos do Geraldo Joaquim de Oliveira 
Filho, 96 a 98, Guia de Sepultamento, folha 99, Termo de Declaração do Sr. Pierry Flores 
de Oliveira, 100 e 101. 

 
Intimada para pagamento da quantia exigida ou apresentar 

impugnação, a empresa transportadora ingressa com defesa, constante às folhas 114 a 
133 dos autos, na qual alega preliminar de exclusão do sujeito passivo solidário por não 
haver prova que o transporte foi efetuado por ela e requer nulidade da peça básica, 
solicita, ainda, que seja julgado esse auto de infração simultaneamente com outros dez 
autos de infração.  

 
O solidário Carlos Cezar Fileti, contabilista da empresa destinatária 

que estava com o cadastro irregular requer a sua exclusão da lide, afirma que nunca 
prestou serviços contábeis à empresa Marilua Têxtil Ltda. e que desconhece a pessoa 
jurídica Geraldo Joaquim de Oliveira Filho. Requer a nulidade do auto de infração, por 
insegurança na determinação da infração, conforme consta às folhas 139 a 147 dos autos.  

 
A empresa Marilua Têxtil Ltda. foi regularmente notificada para 

apresentar impugnação ou recolher o crédito tributário e não se manifestou, e, 
consequentemente, foi declarada revel, conforme o termo de revelia constante à folha 152 
dos autos. 

 
Os autos foram encaminhados para apreciação na Instância Singular 

e, naquela oportunidade, o julgador singular manteve na lide a empresa José Osvaldo de 
Oliveira Transoliveira, porém, em relação ao contabilista, Sr. Carlos Cézar Fileti, o julgador 
monocrático decidiu retirá-lo do polo passivo. Quanto ao mérito, o auto de infração foi 
considerado procedente pelo julgador singular. 

 
A Gerência de Representação Fazendária ingressou com recurso 

voluntário pedindo a reinserção no polo passivo do contabilista, Sr. Carlos Cézar Fileti, 
conforme consta às folhas 157 e 158 dos autos. 

 
A empresa José Osvaldo de Oliveira Transoliveira interpõe recurso 

voluntário, folhas 169 a 203, requerendo a exclusão dela do polo passivo por não haver 
provas da participação da transportadora na entrega das mercadorias em local diverso do 



 

destinatário. Argumenta que na data da entrega das mercadorias o cadastro da empresa 
destinatária não estava suspenso. Alega nulidade do auto de infração por ter enquadrado 
de forma equivocada a infração e a penalidade. Reclama da multa confiscatória aplicada 
para o caso em apreciação. Afirma que a recorrente agiu de boa fé e que não tinha meios 
de tomar conhecimento da irregularidade no cadastro da destinatária das mercadorias. 
Requer a improcedência e a nulidade do lançamento. 

 
 O Sr. Carlos Cézar Fileti, contabilista, apresenta contradita ao 

recurso fazendário pedindo a confirmação da sentença singular que o excluiu do polo 
passivo, folhas 213 a 226 dos autos. 

 
É um breve relatório. 
 
 
                              VOTO 
 
 
Durante o julgamento, em sustentação oral, o Representante 

Fazendário, solicitou a nulidade da sentença singular, em virtude de não ter sido apreciada 
a preliminar de nulidade, por insegurança na determinação da infração arguida pelos 
sujeitos passivos. 

 
De fato, ao lermos a sentença singular notamos que não foi 

apreciada o pedido de nulidade do auto de infração por insegurança na determinação da 
infração, conforme consta explicitamente na peça impugnatória da empresa José Osvaldo 
de Oliveira Transoliveira à folha 116 dos autos. 

 
Outra questão que não foi abordada pelo julgador singular foi a 

respeito do erro na tipificação da infração e da pena, inclusive o pedido de alteração da 
penalidade formulado pela empresa transportadora, segundo a impugnante deveria ter 
sido aplicada a penalidade do inciso VII e não a do inciso XII, ambos do artigo 71 do CTE. 

 
Desse modo, fica evidenciado que a sentença singular foi sintética e 

deixou manifestar sobre questões suscitadas pelos impugnantes. Percebe-se que o artigo 
38 da Lei 16.469/2009 prescreve que a sentença deve ser redigida com clareza e 
simplicidade nos seguintes termos: 

 

Art. 38. A sentença e o acórdão, redigidos com simplicidade e clareza, conterão: 

I - referência ao número do processo e ao nome do sujeito passivo; 

II - relatório com o histórico e fundamento do lançamento e as razões das 
impugnações, recursos e contraditas; 

III - a decisão com os fundamentos de fato e de direito. 

§ 1º A sentença de primeira instância e o acórdão devem conter expressamente: 

I - as correções de omissões e irregularidades procedidas no lançamento; 

II - a alteração da classificação originária do rito processual, no tocante ao número 
de instâncias; 

III - a exclusão e reinclusão de sujeito passivo; 

IV - a aplicação de penalidade diversa da proposta pela autoridade lançadora; 

V - a aplicação à penalidade das formas privilegiada ou qualificada. 

 



 

Porém, a mesma não poder omitir sobre questões que foram 
alegadas pela defesa, conforme regulamenta o artigo 489 do CPC que dispõe o seguinte: 

 
Art. 489.  São elementos essenciais da sentença: 

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a 
suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas 
no andamento do processo; 

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito; 

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe 
submeterem. 

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela 
interlocutória, sentença ou acórdão, que: 

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem 
explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; 

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de 
sua incidência no caso; 

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; 

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em 
tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; 

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus 
fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta 
àqueles fundamentos; 

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado 
pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a 
superação do entendimento. 

§ 2o No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios 
gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a 
interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a 
conclusão. 

§ 3o A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os 
seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé. 

 
No caso em apreciação, o julgador singular não enfrentou todos os 

argumentos do sujeito passivo, ficando configurado que a sentença não foi fundamentada 
a contento. Situação que caracteriza um claro cerceamento ao direito de defesa. A nossa 
legislação processual é clara sobre a nulidade dos atos praticados com cerceamento ao 
direito de defesa, conforme regulamenta o inciso III do artigo 20 da Lei 16.469/2009: 

 

Art. 20. São nulos os atos praticados: 

I - por autoridade incompetente ou impedida; 

II - com erro de identificação do sujeito passivo; 

III - com cerceamento do direito de defesa; 

IV - com insegurança na determinação da infração. 

 
Seguindo o comando legal do dispositivo transcrito, acolho a 

preliminar de nulidade da sentença singular, pois ficou evidenciado que ela foi um ato 
praticado com cerceamento ao direito de defesa. 

 
Dessa forma, entendo que os autos devem ser encaminhados para a 

Instância Singular com a finalidade de se prolatar uma nova sentença que aborde todas as 
questões suscitadas pelo impugnantes. 



 

 
No que diz respeito ao pedido da Fazenda Pública de reinclusão do 

contabilista no polo passivo, entendo que não cabe a apreciação dele porque ele ficou 
prejudicado com a decisão de nulidade da sentença singular. 

 
Ante o exposto, conheço dos recursos voluntários dos sujeitos 

passivos e dou-lhes provimento para reconhecer a nulidade da sentença singular, por 
cerceamento ao direito de defesa. 
 

 
 

Sala das sessões, em 17 de agosto de 2016. 
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Matéria: Nulidade por cerceamento ao direito de defesa (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01267/16 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: Preliminar. Recurso de decisão cameral unânime 
interposto com comprovação dos requisitos exigidos. 
Admissibilidade. Nulidade parcial dos autos. Cerceamento do 
direito de defesa. Preliminar arguida pela parte. Acolhimento. 
 
1. Devem ser liminarmente admitidos pelo Conselho Pleno os 
recursos de decisão cameral unânime, quando comprovada a 
exigência de um dos requisitos previstos no artigo 41,inciso II, 
da Lei nº 16.469/09; 
 
2. A inserção de novas provas ou documentos durante o 
andamento do processo, sem a devida comunicação processual 
da parte a quem interessa, para que acerca desta manifeste-se 
nos autos, deixa eivado de nulidade por cerceamento do direito 
de defesa os atos administrativos que dela decorrem. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 29 
de março de 2016, decidiu, por maioria de votos, acolher a arguição de admissibilidade do 
recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, feita pelo Conselheiro Relator. Foram 
vencedores os Conselheiros Paulo Diniz, David Fernandes de Carvalho, João Divino de 
Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor 
Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José 
Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rodolfo Ramos Caiado, Heli José da Silva, Alcedino 
Gomes Barbosa, Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, Antônio Martins da Silva, Rickardo 
de Souza Santos Mariano e Washington Luis Freire de Oliveira. Vencida a Conselheira 
Nislene Alves Borges, que não admitiu o recurso do sujeito passivo. E, por maioria de 
votos, acolher a preliminar de nulidade parcial do processo, arguida pelo sujeito passivo, 
por cerceamento do direito de defesa, a partir da decisão cameral, devendo retornar os 
autos à Câmara Julgadora para apreciação de toda a matéria. Foram vencedores os 
Conselheiros Paulo Diniz, David Fernandes de Carvalho, João Divino de Brito, Nivaldo 
Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto de 
Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, 
Lidilone Polizeli Bento, Rodolfo Ramos Caiado, Heli José da Silva, Alcedino Gomes 
Barbosa, Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, Antônio Martins da Silva, Rickardo de 
Souza Santos Mariano e Washington Luis Freire de Oliveira. Vencida a Conselheira 
Nislene Alves Borges, que não acolheu a preliminar de nulidade parcial do processo, por 
cerceamento do direito de defesa, a partir da decisão cameral. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal é de que o sujeito passivo importou as mercadorias 
constantes da Declaração de Importação n° 11/2052715/7, nota fiscal n° 034248 de 
31/10/2011, regularmente registrada no livro próprio, utilizando indevidamente de não 
incidência ou isenção do ICMS, conforme documentos anexos. Em consequência, deverá 
pagar o ICMS importação no valor de R$ 46.863,19 além das cominações legais.  

 



 

São dados como infringidos os artigos 11, IV; 40, 63, § 3° e 64 todos 
da Lei 11.651/9 tendo sido proposta a penalidade prevista no art. 71, inciso IV, Alínea "a", 
da Lei 11.651/91 c/ redação da Lei 17.519/2011.  

 
O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: 

Detalhamento do crédito tributário "fls. 3", relação dos débitos de ofício referentes ao 
ICMS "fls. 04", DANFE "fls. 05", comprovante de importação "fls. 06", declaração "fls. 07", 
data do registro "fls. 08 a 09", comprovação do recolhimento do ICMS "fls. 10". 

 
Legalmente cientificada, a parte passiva ingressou com Impugnação 

em Primeira Instância (15/27), para arguir a preliminar de nulidade da peça básica por 
insegurança na determinação da infração e o cerceamento do seu direito de defesa.  
Argumenta que ao indicar os dispositivos legais infringidos, a autoridade fiscal o fez sem 
nexo com a fundamentação de fato, o que impede o seu direito de defesa e por isso com 
fulcro no art. 20, inciso IV, da Lei n° 16.469/2009, requer a nulidade do feito.  

 
No mérito, alega que as operações que resultaram no lançamento de 

ofício, são isentas do imposto, nos termos nos termos do art. 7°, inciso XXXII, do Anexo IX 
do RCTE, o qual, inclusive, encontra-se contemplado com a isenção do IPI na operação 
de importação.  

 
Ao final, requer a improcedência do auto de infração.  
 
O sujeito passivo anexou os seguintes documentos: procuração "fls. 

28", documentos pessoais "fls. 29", contrato social "fls. 30 a 37", sexta alteração e 
consolidação do contrato social "fls. 38 a 44", contrato social "fls. 45 a 52". 

 
Pela sentença nº 197/2013 - JULP, o julgador singular manifesta-se 

nos autos (fls 54/56). De proêmio rejeita as preliminares de nulidade da peça básica 
arguidas pelo sujeito passivo, e no mérito, considera improcedente o feito, pois agiu dentro 
da lei o sujeito passivo.  

 
Em sede de recurso de ofício a Fazenda Pública Estadual recorre à 

Câmara Julgadora para requerer a reforma da decisão anterior para considerar 
procedente o auto de infração.  

 
Argumenta que o benefício fiscal de isenção, ora em análise, só se 

aplica aos produtos relacionados no Apêndice IX, do Anexo IX do RCTE; que os produtos 
importados pela autuada não estão relacionados no Apêndice IX, o que obsta o 
contribuinte  invocar o instituto da isenção.  

 
Ao final, aduz estar juntando informações em sites da internet, para 

comprovar que o produto importado pelo contribuinte tem finalidade estética. 
 
Juntamente com a peça foram anexados aos autos os seguintes 

documentos: detalhe do produto "fls. 59 a 63".  
 
O Sujeito Passivo foi intimado às "fls. 65", para apresentar Contradita 

ao Pedido de Reforma formulado pelo Representante Fazendário.  
 
Cientificada, a empresa autuada apresenta Contradita às fls. 68/74, 

para alegar em preliminar, a insegurança na determinação dos dispositivos legais 
infringidos pela impugnante, haja vista que a sentença recorrida tenha entendido que o 



 

lançamento não possuiria nenhum vício capaz de anulá-lo, é fato que pela sua capitulação 
fiscal, o julgador já teria motivos mais do que suficientes para decretar sua nulidade. Só 
não o fez porque também no mérito, a peça básica não resiste a uma análise mais 
acurada. 

 
Quanto ao mérito alega que o produto objeto da L.I 11/3522176-0 

"fls. 09", referente a DI 11/2052715-7, encontra-se relacionada no item 186, do Apêndice 
IX, do Anexo IX, do RCTE, regulamentado pela isenção prevista no art. 7°, inciso XXXII, 
do Anexo IX, do Decreto Estadual n° 4.852/1997, o qual estabelece, como única condição, 
que o produto seja, igualmente isento de IPI ou de II. 

 
Ao final, requer a nulidade da peça básica, e no mérito, que seja 

julgado improcedente o auto de infração. 
 
Decisão cameral, por unanimidade de votos, rejeita as preliminares 

de nulidade da peça básica, arguida pelo sujeito passivo e no mérito, pelo mesmo quórum 
reforma a decisão anterior para considerar procedente o auto de infração. Argumenta o 
douto Conselheiro Relator que a descrição do fato gerador no lançamento mantém 
coerência com os demonstrativos anexados pelo agente autuante bem como com a 
fundamentação legal da infração. No mérito, aduz estar provado nos autos que o sujeito 
passivo importou mercadorias que não estão sujeitas aos institutos da não incidência ou 
da isenção. 

 
Inconformado, o sujeito passivo interpõe recurso ao Conselho Pleno 

desta Casa (fls.91/101) para arguir a admissibilidade do presente recurso. Pondera que a 
decisão cameral, embora unânime, contraria os dispositivos do Anexo XI do Regulamento 
do Código Tributário do Estado de Goiás e por isso requer a admissibilidade do presente 
recurso nos termos do art.41, inciso II, alínea b.1. da Lei nº 16.469/09. 

 
Em seguida, argui a preliminar de nulidade da peça básica por 

cerceamento do direito de defesa. Pondera que não foi intimada da data de julgamento do 
recurso da Fazenda Estadual perante à Excelsa Primeira Câmara Julgadora; que o douto 
julgador José Paixão de Oliveira Gomes, por decisão própria, inseriu documento extraído 
de sítio eletrônico pouco confiável que informava que um produto sem nenhuma das 
características do produto objeto da importação realizada pela Recorrente, seria 
considerado cosmético e, portanto fora da classificação utilizada pela parte para sua 
operação de importação; que entende dever ser intimada para manifestar-se acerca desta 
juntada afim de preservar seu direito de defesa e cita julgados e jurisprudências, neste 
sentido. 

No mérito, argumenta não ter praticado a infração estampada na 
basilar pois o produto importado possui NCM relacionado no item 186 do Apêndice IX, do 
Anexo IX, do RCTE regulamentado pela isenção prevista no artigo 7º, inciso XXXII, do 
Anexo IX, do Decreto Estadual nº 4.852/97, que estabelece como única condição para 
fruição do benefício, que o produto seja igualmente isento de IPI ou de II.  

 
Que a decisão cameral foi supedaneada com base em mera 

informação colhida em sites da internet; que a norma contida no Anexo IX do RCTE é 
expressa ao relacionar o código NCM dos produtos importados pela Recorrente e 
descrever a destinação do produto como “substituto temporário de pele” e neste sentido 
colaciona aos autos relatório expedido por órgão governamental; que a aposição do 
código NCM aos produtos não é feita por livre arbítrio da Recorrente; que o parágrafo 
único do artigo 11, da Resolução RDC nº 1/2002, prescreve que o importador deverá 
observar a tabela de tratamento administrativo que define as NCMe os destaques da NCM 



 

referentes ás mercadorias sujeitas à anuência da ANVISA, e demais dispositivos; que a 
importação só é possível via autorização da ANVISA; que a adoção da NCM indicada por 
este órgão não é simples faculdade outorgada ao importador, constituindo em verdade um 
pressuposto para a importação de produtos sujeitas a registro e controle por parte deste 
órgão; que trata-se de importação autorizada e destinada a tratamento de encefalopatias; 
que o importador não pode fazê-lo a seu bel prazer; que trata-se de produto médico e não 
cosmético. Em seguida, invoca julgados de outras cortes neste sentido 

 
Ao final, requer a nulidade da decisão cameral, ou na 

impossibilidade, sua reforma para considerar improcedente o auto de infração. 
 
Acompanham a peça recursal os seguintes documentos: Relatório 

Técnico nº 000.929/14 (fls.102/107). 
 
Tempestivamente, comparece aos autos o sujeito passivo para nos 

memoriais de fls. 129/138 reiterar os argumentos anteriores. 
 
Pondera que tem como atividade econômica principal o comércio 

atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; que uma verificação dos produtos 
relacionados na auditoria da carga tributária mostra que a totalidade da diferença entre a 
carga tributária atribuída pelo fiscal e a atribuída pela empresa reside nos produtos 
Renova Fill e Renova Lift; que esses produtos não podem ser classificados como 
cosméticos e desodorizadores de ambiente; que tais produtos estão classificados na 
posição 9021.90.99 da NCM e por força do artigo 7º, inciso XXXII, do Anexo IX do RCTE e 
do Convênio 01/99,as operações de saídas com essas mercadorias estão isentas do 
ICMS, bem como de alíquota zero do IPI. 

Que os produtos assinalados são substitutos temporários de pele e 
para sustentar sua tese invoca relatório de órgão federal, parecer técnico de especialista 
bem como resoluções governamentais da ANVISA, todos neste sentido; que tal suporte 
técnico e legal desautoriza o fisco a considerar tais produtos como cosméticos de 
desodorizadores de ambiente; que o agente do fisco, nada juntou ao feito que possa 
corroborar seu entendimento de que os produtos Renova Fill e Renova Lift devem ser 
classificados como tal.   

  
Ao final, requer a nulidade do feito, ou na impossibilidade, a reforma 

da decisão anterior para considera-lo improcedente.   
 
Acompanham a peça recursal o seguintes documentos: Relatório 

Técnico 929/14; Parecer Técnico e Diários Oficiais do Renova Fill e Lift (fls.139/168) 
 

 
 

V O T O 
 
 
Passo a decidir e de plano, acompanhado da maioria do voto de 

meus pares, devo acolher a preliminar de admissibilidade do presente recurso do 
Contribuinte para o Conselho Pleno, arguida pela parte, com fulcro no artigo art.41, inciso 
II, alínea b.1. da Lei nº 16.469/09. 

 
De fato, não obstante a decisão recorrida tenha sido tomada na fase 

cameral por unanimidade de votos, considero estar inequivocamente comprovada a 
contrariedade a disposição expressa de lei na Legislação Tributária Estadual, como prevê 



 

o citado dispositivo, motivo pelo qual entendo  que o presente recurso dirigido ao 
Conselho Pleno desta Casa deve ser admitido. Por oportuno, transcrevo abaixo o citado 
artigo, “in verbis”: 

Art. 41 Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral: 
[...] 
II - unânime: 
a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 
que tenha tratado de matéria idêntica; 
b) inequivocamente contrária a: 
1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 
2. prova inconteste, constante do processo à época do julgamento 
cameral, que implique reforma parcial ou total da decisão. 
c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 
d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na  
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 

 
Compulsando-se os autos, verifica-se que o cabimento deste recurso 

fundamenta-se em duas violações à legislação expressa. A primeira, por desconsiderar o 
que dispõe o artigo 7º, inciso XXXII, do Anexo IX, do RCTE/GO, que estatui a aplicação do 
instituto da isenção aos produtos classificados no código NCM 90.21.90.99. Visto que o 
produto importado pela Recorrente enquadra-se nesta previsão, notório o desrespeito da 
fazenda pública pelo legislação que a tutela. 

 
A segunda decorre de violação ao devido processo legal, vez que a 

impugnante ficou impedida de exercer o contraditório e a ampla defesa. Foi anexado aos 
autos documento que teria, em tese, capacidade para infirmar a qualidade terapêutica do 
produto objeto de importação. Ocorre que, por não ter havido qualquer tipo de 
comunicação processual acerca do fato, a Recorrente não pode se manifestar 
atempadamente sobre fato novo, o que constitui grave violação de seu direito à defesa.  

 
Diante do exposto, mister se faz admitir-se o presente recurso, para 

que se devolva ao sujeito passivo as condições necessárias à sua defesa. 
 
Na sequência, atendidas as condições relativas à admissibilidade do 

presente recurso, devo acolher, no mesmo diapasão, a preliminar de nulidade parcial do 
processo, arguida pelo sujeito passivo, por cerceamento do direito de defesa, a partir da 
decisão cameral, em virtude da inobservância na comunicação de ato processual à 
Recorrente 

 
Com efeito, ao compulsar os autos, verifico que a Recorrente não foi 

intimada da data de julgamento do recurso da Fazenda Estadual perante a Excelsa 
Primeira Câmara Julgadora, e se não bastasse, na ocasião da apreciação do presente 
feito pelos doutos conselheiros camerais, o ínclito julgador José Paixão de Oliveira 
Gomes, a manu própria, apresentou e requereu juntada ao processo às fls.76, dos 
documentos de fls.77, no que foi atendido, sem o consequente deferimento por parte do 
coordenador da referida juntada. É de se concluir que os documentos ulteriormente 
colacionados aos autos motivaram indevidamente o julgamento unânime pela reforma da 
decisão singular, acabando por dar guarida ao recurso da fazenda pública e ratificar a 
pretensão fiscal inicial.  

 
Como já foi dito em linhas anteriores, a juntada imprópria desta 

documentação ou prova, por parte do douto conselheiro, não foi seguida da consequente 
intimação da Recorrente para que se manifestasse acerca do fato, constituindo-se 
portanto inaceitável cerceamento do seu direito de defesa.  



 

 
Melhor teria feito a Câmara Julgadora se tivesse comunicado  a 

Recorrente, para que pudesse se manifestar-se atempadamente a respeito da nova 
juntada, porém como não o fez, deve o processo ser parcialmente anulado a partir da 
decisão cameral. Tal é o que está previsto no Manual de Defesa Fiscal Mínima, cujo texto 
transcrevo abaixo, “in verbis”: 

 
8.4.3. – NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA 
Esta  nulidade  evidencia-se  no  processo  pela  existência  de  atos  ou  
omissões  ou procedimentos  defeituosos,  que  prejudicam  ou  impedem  o  
exercício  do  amplo  direito  de defesa, como, por exemplo, as argüições 
seguintes: 

 
[...] 
 
k)   a juntada aos autos, por parte da fiscalização, de novos documentos, 
aditivos ou revisão, sem que o Contribuinte tenha sido intimado para 
manifestar-se.” 

 
Ante o exposto, nada mais devo acrescentar, motivos pelos quais 

acompanhado da maioria do voto de meus pares, acolho a preliminar de nulidade parcial 
do processo, arguida pelo sujeito passivo, por cerceamento do direito de defesa, a partir 
da decisão cameral, devendo os autos retornarem à Câmara Julgadora para apreciação 
de toda a matéria. 
 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 18 de agosto de 2016. 
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Matéria: Nulidade por cerceamento ao direito de defesa (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01268/16 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: Preliminar. Recurso de decisão cameral unânime 
interposto com comprovação dos requisitos exigidos. 
Admissibilidade. Nulidade parcial dos autos. Cerceamento do 
direito de defesa. Preliminar arguida pela parte. Acolhimento. 
 
1. Devem ser liminarmente admitidos pelo Conselho Pleno os 
recursos de decisão cameral unânime, quando comprovada a 
exigência de um dos requisitos previstos no artigo 41, inciso II, 
da Lei nº 16.469/09. 
 
2. A inserção de novas provas ou documentos durante o 
andamento do processo, sem a devida comunicação processual 
da parte a quem interessa, para que acerca desta manifeste-se 
nos autos, deixa eivado de nulidade por cerceamento do direito 
de defesa os atos administrativos que dela decorrem. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 29 
de março de 2016, decidiu, por maioria de votos, acolher a arguição de admissibilidade do 
recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, feita pelo Conselheiro Relator. Foram 
vencedores os Conselheiros Paulo Diniz, David Fernandes de Carvalho, João Divino de 
Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor 
Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José 
Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rodolfo Ramos Caiado, Heli José da Silva, Alcedino 
Gomes Barbosa, Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, Antônio Martins da Silva, Rickardo 
de Souza Santos Mariano e Washington Luis Freire de Oliveira. Vencida a Conselheira 
Nislene Alves Borges, que não admitiu o recurso do sujeito passivo. E, por maioria de 
votos, acolher a preliminar de nulidade parcial do processo, arguida pelo sujeito passivo, 
por cerceamento do direito de defesa, a partir da decisão cameral, devendo retornar os 
autos à Câmara Julgadora para apreciação de toda a matéria. Foram vencedores os 
Conselheiros Paulo Diniz, David Fernandes de Carvalho, João Divino de Brito, Nivaldo 
Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto de 
Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, 
Lidilone Polizeli Bento, Rodolfo Ramos Caiado, Heli José da Silva, Alcedino Gomes 
Barbosa, Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, Antônio Martins da Silva, Rickardo de 
Souza Santos Mariano e Washington Luis Freire de Oliveira. Vencida a Conselheira 
Nislene Alves Borges, que não acolheu a preliminar de nulidade parcial do processo, por 
cerceamento do direito de defesa, a partir da decisão cameral. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal é de que o sujeito passivo importou as mercadorias 
constantes da Declaração de Importação n° 12/20052992-0, nota fiscal n°038851 de 
11/01/2012 n° 12/0673777-0, nota fiscal 045647 de 18/04/2012, regularmente registrada 
no livro próprio, utilizando indevidamente de não incidência ou isenção do ICMS, conforme 
documentos anexos. Em consequência, deverá pagar o ICMS importação no valor de R$ 
61.497,72 juntamente com penalidade e acréscimos legais.  



 

 
São dados como infringidos os artigos 11, IV; 40, 63, § 3° e 64 todos 

da Lei 11.651/9 tendo sido proposta a penalidade prevista no art. 71, inciso IV, Alínea "a", 
da Lei 11.651/91 c/ redação da Lei 17.519/2011.  

 
O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: 

Detalhamento do crédito tributário "fls. 3", relação dos débitos de ofício referentes ao 
ICMS "fls. 04", DANFE "fls. 05", comprovante de importação "fls. 06", extrato de 
declaração de importação "fls. 07", declaração "fls. 08 a 10", guia para liberação de 
mercadoria "fls. 11", extrato do licenciamento de importação "fls. 12 a 13", registro "fls. 13", 
croma "fls. 14 a 16", danfe "fls. 17", guia de importação de mercadoria estrangeira "fls. 18 
a 19", comprovante de importação "fls. 20", extrato de declaração de importação "fls. 21", 
registro "fls. 22", declaração "fls. 23", sistema de comércio exterior "fls. 24 a 25", 
declaração "fls. 26", certificate "fls. 27 a 30". 

 
Legalmente cientificada, a parte passiva ingressou com Impugnação 

em Primeira Instância (35/36), para arguir a preliminar de nulidade da peça básica por 
insegurança na determinação da infração e o cerceamento do seu direito de defesa.  
Argumenta que ao indicar os dispositivos legais infringidos, a autoridade fiscal o fez sem 
nexo com a fundamentação de fato, o que impede o seu direito de defesa e por isso com 
fulcro no art. 20, inciso IV, da Lei n° 16.469/2009, requer a nulidade do feito.  

 
No mérito, alega que as operações que resultaram no lançamento de 

ofício, são isentas do imposto, nos termos nos termos do art. 7°, inciso XXXII, do Anexo IX 
do RCTE, o qual, inclusive, encontra-se contemplado com a isenção do IPI na operação 
de importação.  

 
Ao final, requer a improcedência do auto de infração.  
 
O sujeito passivo anexou os seguintes documentos: procuração "fls. 

47", documentos pessoais "fls. 48", contrato social "fls. 49 a 56", sexta alteração e 
consolidação do contrato social "fls. 57 a 63", contrato social "fls. 64 a 71". 

 
Pela sentença nº 196/2013 - JULP, o julgador singular manifesta-se 

nos autos (fls 75/77). De proêmio rejeita as preliminares de nulidade da peça básica 
arguidas pelo sujeito passivo, e no mérito, considera improcedente o feito, pois agiu dentro 
da lei o sujeito passivo.  

 
Em sede de recurso de ofício, a Fazenda Pública Estadual recorre à 

Câmara Julgadora para requerer a reforma da decisão anterior para considerar 
procedente o auto de infração.(fls.78/79)  

 
Argumenta que o benefício fiscal de isenção, ora em análise, só se 

aplica aos produtos relacionados no Apêndice IX, do Anexo IX do RCTE; que os produtos 
importados pela autuada não estão relacionados no Apêndice IX, o que obsta o 
contribuinte  invocar o instituto da isenção.  

 
Ao final, aduz estar juntando informações em sites da internet, para 

comprovar que o produto importado pelo contribuinte tem finalidade estética. 
 
Juntamente com a peça foram anexados aos autos os seguintes 

documentos: detalhe do produto "fls. 59 a 63".  
 



 

Juntamente com a peça foram anexados aos autos os seguintes 
documentos: detalhe do produto "fls. 80 a 84".  

 
O Sujeito Passivo foi intimado às "fls. 86", para apresentar Contradita 

ao Pedido de Reforma formulado pelo Representante Fazendário.  
 
Cientificada, a empresa autuada apresenta Contradita às fls.89/95, 

para alegar em preliminar, a insegurança na determinação dos dispositivos legais 
infringidos pela impugnante, haja vista que a sentença recorrida tenha entendido que o 
lançamento não possuiria nenhum vício capaz de anulá-lo, é fato que pela sua capitulação 
fiscal, o julgador já teria motivos mais do que suficientes para decretar sua nulidade. Só 
não o fez porque também no mérito, a peça básica não resiste a uma análise mais 
acurada. 

 
Quanto ao mérito alega que o produto objeto da L.I 11/3522176-0 

"fls. 09", referente a DI 11/2052715-7, encontra-se relacionada no item 186, do Apêndice 
IX, do Anexo IX, do RCTE, regulamentado pela isenção prevista no art. 7°, inciso XXXII, 
do Anexo IX, do Decreto Estadual n° 4.852/1997, o qual estabelece, como única condição, 
que o produto seja, igualmente isento de IPI ou de II. 

 
Ao final, requer a nulidade da peça básica, e no mérito, que seja 

julgado improcedente o auto de infração. 
 
Decisão cameral, por unanimidade de votos, rejeita as preliminares 

de nulidade da peça básica, arguida pelo sujeito passivo e no mérito, pelo mesmo quórum 
reforma a decisão anterior para considerar procedente o auto de infração. Argumenta o 
douto Conselheiro Relator que a descrição do fato gerador no lançamento mantém 
coerência com os demonstrativos anexados pelo agente autuante bem como com a 
fundamentação legal da infração. No mérito, aduz estar provado nos autos que o sujeito 
passivo importou mercadorias que não estão sujeitas aos institutos da não incidência ou 
da isenção (fls.100/106). 

 
Inconformado, o sujeito passivo interpõe recurso ao Conselho Pleno 

desta Casa (fls.111/122) para arguir a admissibilidade do presente recurso. Pondera que a 
decisão cameral, embora unânime, contraria os dispositivos do Anexo XI do Regulamento 
do Código Tributário do Estado de Goiás e por isso requer a admissibilidade do presente 
recurso nos termos do art.41, inciso II, alínea b.1. da Lei nº 16.469/09. 

 
Em seguida, argui a preliminar de nulidade da peça básica por 

cerceamento do direito de defesa. Pondera que não foi intimada da data de julgamento do 
recurso da Fazenda Estadual perante à Excelsa Primeira Câmara Julgadora; que o douto 
julgador José Paixão de Oliveira Gomes, por decisão própria, inseriu documento extraído 
de sítio eletrônico pouco confiável que informava que um produto sem nenhuma das 
características do produto objeto da importação realizada pela Recorrente, seria 
considerado cosmético e, portanto fora da classificação utilizada pela parte para sua 
operação de importação; que entende dever ser intimada para manifestar-se acerca desta 
juntada afim de preservar seu direito de defesa e cita julgados e jurisprudências, neste 
sentido. 

No mérito, argumenta não ter praticado a infração estampada na 
basilar pois o produto importado possui NCM relacionado no item 186 do Apêndice IX, do 
Anexo IX, do RCTE regulamentado pela isenção prevista no artigo 7º, inciso XXXII, do 
Anexo IX, do Decreto Estadual nº 4.852/97, que estabelece como única condição para 
fruição do benefício, que o produto seja igualmente isento de IPI ou de II.  



 

 
Que a decisão cameral foi supedaneada com base em mera 

informação colhida em sites da internet; que a norma contida no Anexo IX do RCTE é 
expressa ao relacionar o código NCM dos produtos importados pela Recorrente e 
descrever a destinação do produto como “substituto temporário de pele” e neste sentido 
colaciona aos autos relatório expedido por órgão governamental; que a aposição do 
código NCM aos produtos não é feita por livre arbítrio da Recorrente; que o parágrafo 
único do artigo 11, da Resolução RDC nº 1/2002, prescreve que o importador deverá 
observar a tabela de tratamento administrativo que define as NCMe os destaques da NCM 
referentes ás mercadorias sujeitas à anuência da ANVISA, e demais dispositivos; que a 
importação só é possível via autorização da ANVISA; que a adoção da NCM indicada por 
este órgão não é simples faculdade outorgada ao importador, constituindo em verdade um 
pressuposto para a importação de produtos sujeitas a registro e controle por parte deste 
órgão; que trata-se de importação autorizada e destinada a tratamento de encefalopatias; 
que o importador não pode fazê-lo a seu bel prazer; que trata-se de produto médico e não 
cosmético. Em seguida, invoca julgados de outras cortes neste sentido 

 
Ao final, requer a nulidade da decisão cameral, ou na 

impossibilidade, sua reforma para considerar improcedente o auto de infração. 
 
Acompanham a peça recursal os seguintes documentos: Relatório 

Técnico nº 000.929/14 (fls.123/128); decisão judicial no mesmo sentido (fls. 129/133). 
 
Tempestivamente, comparece aos autos o sujeito passivo para nos 

memoriais de fls. 157/166, reiterar os argumentos anteriores. 
 
Pondera que tem como atividade econômica principal o comércio 

atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; que uma verificação dos produtos 
relacionados na auditoria da carga tributária mostra que a totalidade da diferença entre a 
carga tributária atribuída pelo fiscal e a atribuída pela empresa reside nos produtos 
Renova Fill e Renova Lift; que esses produtos não podem ser classificados como 
cosméticos e desodorizadores de ambiente; que tais produtos estão classificados na 
posição 9021.90.99 da NCM e por força do artigo 7º, inciso XXXII, do Anexo IX do RCTE e 
do Convênio 01/99,as operações de saídas com essas mercadorias estão isentas do 
ICMS, bem como de alíquota zero do IPI. 

 
Que os produtos assinalados são substitutos temporários de pele e 

para sustentar sua tese invoca relatório de órgão federal, parecer técnico de especialista 
bem como resoluções governamentais da ANVISA, todos neste sentido; que tal suporte 
técnico e legal desautoriza o fisco a considerar tais produtos como cosméticos de 
desodorizadores de ambiente; que o agente do fisco, nada juntou ao feito que possa 
corroborar seu entendimento de que os produtos Renova Fill e Renova Lift devem ser 
classificados como tal.   

  
Ao final, requer a nulidade do feito, ou na impossibilidade, a reforma 

da decisão anterior para considera-lo improcedente.   
 
Acompanham a peça recursal o seguintes documentos: Relatório 

Técnico 929/14; Parecer Técnico e Diários Oficiais do Renova Fill e Lift (fls.167/196) 
 

V O T O 
 
 



 

Passo a decidir e de plano, acompanhado da maioria do voto de 
meus pares, devo acolher a preliminar de admissibilidade do presente recurso do 
Contribuinte para o Conselho Pleno, arguida pela parte, com fulcro no artigo art.41, inciso 
II, alínea b.1. da Lei nº 16.469/09. 

De fato, não obstante a decisão recorrida tenha sido tomada na fase 
cameral por unanimidade de votos, considero estar inequivocamente comprovada a 
contrariedade a disposição expressa de lei na Legislação Tributária Estadual, como prevê 
o citado dispositivo, motivo pelo qual entendo  que o presente recurso dirigido ao 
Conselho Pleno desta Casa deve ser admitido. Por oportuno, transcrevo abaixo o citado 

artigo, “in verbis”: 

 
Art. 41 Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral: 
[...] 
II - unânime: 
a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 
que tenha tratado de matéria idêntica; 
b) inequivocamente contrária a: 
1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 
2. prova inconteste, constante do processo à época do julgamento 
cameral, que implique reforma parcial ou total da decisão. 
c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 
d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na  
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 

 
Compulsando-se os autos, verifica-se que o cabimento deste recurso 

fundamenta-se em duas violações à legislação expressa. A primeira, por desconsiderar o 
que dispõe o artigo 7º, inciso XXXII, do Anexo IX, do RCTE/GO, que estatui a aplicação do 
instituto da isenção aos produtos classificados no código NCM 90.21.90.99. Visto que o 
produto importado pela Recorrente enquadra-se nesta previsão, notório o desrespeito da 
fazenda pública pelo legislação que a tutela. 

 
A segunda decorre de violação ao devido processo legal, vez que a 

impugnante ficou impedida de exercer o contraditório e a ampla defesa. Foi anexado aos 
autos documento que teria, em tese, capacidade para infirmar a qualidade terapêutica do 
produto objeto de importação. Ocorre que, por não ter havido qualquer tipo de 
comunicação processual acerca do fato, a Recorrente não pode se manifestar 
atempadamente sobre fato novo, o que constitui grave violação de seu direito à defesa.  

 
Diante do exposto, mister se faz admitir-se o presente recurso, para 

que se devolva ao sujeito passivo as condições necessárias à sua defesa. 
 
Na sequência, atendidas as condições relativas à admissibilidade do 

presente recurso, devo acolher, no mesmo diapasão, a preliminar de nulidade parcial do 
processo, arguida pelo sujeito passivo, por cerceamento do direito de defesa, a partir da 
decisão cameral, em virtude da inobservância na comunicação de ato processual à 
Recorrente 

 
Com efeito, ao compulsar os autos, verifico que a Recorrente não foi 

intimada da data de julgamento do recurso da Fazenda Estadual perante a Excelsa 
Primeira Câmara Julgadora, e se não bastasse, na ocasião da apreciação do presente 
feito pelos doutos conselheiros camerais, o ínclito julgador José Paixão de Oliveira 
Gomes, a manu própria, apresentou e requereu juntada ao processo às fls.76, dos 
documentos de fls.77, no que foi atendido, sem o consequente deferimento por parte do 
coordenador da referida juntada. É de se concluir que os documentos ulteriormente 



 

colacionados aos autos motivaram indevidamente o julgamento unânime pela reforma da 
decisão singular, acabando por dar guarida ao recurso da fazenda pública e ratificar a 
pretensão fiscal inicial.  

 
Como já foi dito em linhas anteriores, a juntada imprópria desta 

documentação ou prova, por parte do douto conselheiro, não foi seguida da consequente 
intimação da Recorrente para que se manifestasse acerca do fato, constituindo-se, 
portanto, inaceitável cerceamento do seu direito de defesa.  

 
Melhor teria feito a Câmara Julgadora se tivesse comunicado  a 

Recorrente, para que pudesse se manifestar-se atempadamente a respeito da nova 
juntada, porém como não o fez, deve o processo ser parcialmente anulado a partir da 
decisão cameral. Tal é o que está previsto no Manual de Defesa Fiscal Mínima, cujo texto 
transcrevo abaixo, “in verbis”: 
 

8.4.3. – NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA 
Esta  nulidade  evidencia-se  no  processo  pela  existência  de  atos  ou  
omissões  ou procedimentos  defeituosos,  que  prejudicam  ou  impedem  o  
exercício  do  amplo  direito  de defesa, como, por exemplo, as argüições 
seguintes: 

 
[...] 
 
k)   a juntada aos autos, por parte da fiscalização, de novos documentos, 
aditivos ou revisão, sem que o Contribuinte tenha sido intimado para 
manifestar-se.” 

 
Ante o exposto, nada mais devo acrescentar, motivos pelos quais 

acompanhado da maioria do voto de meus pares, acolho a preliminar de nulidade parcial 
do processo, arguida pelo sujeito passivo, por cerceamento do direito de defesa, a partir 
da decisão cameral, devendo os autos retornarem à Câmara Julgadora para apreciação 
de toda a matéria. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 18 de agosto de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Nulidade por cerceamento ao direito de defesa (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01351/16 
 
Relator: Conselheiro José Eduardo Firmino Mauro 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da sentença 
singular. Cerceamento do direito de defesa. Acolhida. Retorno 
dos autos à Primeira Instância para realização de um novo 
julgamento. 
 
Anula-se a sentença singular, havendo em sua prolação 
violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e, 
consequentemente, devolve-se os autos à Primeira Instância 
para realização de novo julgamento. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de agosto de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
preliminar de nulidade da sentença singular, fls. 182 a 193,  arguida pelos autuados, por 
cerceamento do direito de defesa, devendo os autos retornarem à Instância Singular para 
realização de um novo julgamento. Participaram do julgamento os Conselheiros José 
Eduardo Firmino Mauro, Mário de Oliveira Andrade, Aldeci de Souza Flor, Rickardo de 
Souza Santos Mariano e Elias Alves dos Santos. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 
realizou saída de mercadoria tributada sem emissão de documentação fiscal, nos meses 
de janeiro a dezembro de 2010, apurado em Auditoria Específica de Mercadorias, sendo-
lhe imputada a exigência do ICMS no valor de R$ 569.262,78 (quinhentos e sessenta e 
nove mil, duzentos e sessenta e dois reais e setenta e oito centavos), multa e acréscimos 
legais. 

 
Citados como infringidos os arts. 63 e 64, da Lei n° 11.651/91, c/c 

artigo 141, do Decreto 4.852/97, proposta a penalidade prevista no art. 71, VII, "l", da Lei 
n° 11.651/91, agravada pelo § 9°, I, desse mesmo artigo e diploma legal. 

 
Identificadas como coobrigados as pessoas físicas VENCESLAU 

MATTEUS e JOÃO FERNANDO ONHA, com base no artigo 45, XII, da Lei 11.651/91 (fls. 
5 a 6). 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, Relatório 

de Entradas/Saídas/Indicadores Fiscais Utilizando Valor Contábil (fls. 8), Análise 
Horizontal do Verso da DPI (fls. 9), Comprovante da Regularidade de Entrega de Arquivo 
Magnético (fls. 17 a 19), CD (fls. 20) e demonstrativo Conclusão da Auditoria Específica de 
Mercadoria (fls. 03 a 53), dentre outros documentos. 

 
Intimados em 25.82.014 (fls. 57 a 59), o sujeito passivo e os 

solidários apresentam conjuntamente impugnação (fls. 62 a 80), alegando que o auto de 
infração possui vício devido a utilização de documentação inadequada, inclusive havendo 
cerceamento do direito de defesa, bem como insegurança na determinação da infração. 

 



 

Dizem ter informado erroneamente o inventário de janeiro de 
fevereiro de 2011, tendo esse inventário sido utilizado na Auditoria, que abrange apenas o 
exercício de 2010. 

 
Afirmam que, na Auditoria, não foram consideradas diversas notas 

fiscais de entrada e de saída e que não foram observadas a existência de retificações de 
inventário, bem como as movimentações de estoque. 

 
Finalizam, pedindo preliminarmente a nulidade do auto de infração, 

não sendo acolhida a preliminar, pedem a produção provas documental, testemunhal e 
pericial, não sendo acolhido o pedido anterior, pedem a realização de nova auditoria, 
utilizando somente os inventários de 2009 e 2010 e a documentação da apuração do 
ICMS de 2010, caso ainda encontre diferença, pedem que seja assegurado a autuada o 
pagamento nos termos da Lei Estadual n° 18.459/14. 

 
O julgador singular, após considerandos, por meio do Despacho n° 

172/2015 – JULP (fls. 104 e 105), encaminha os autos à DRF de origem para que o fiscal 
se manifeste acerca das alegações da defesa, realize nova análise e apreciação do feito, 
emita Termo Aditivo se necessário. 

 
O diligenciador, em relatório (fls. 132 a 133), informa ter efetuado 

uma revisão no auto de infração, após retificações de arquivos e apresentação de livros e 
documentos fiscais, resultou no ICMS a pagar no valor de R$ 490.013,65 (quatrocentos e 
noventa mil treze reais e sessenta e cinco centavos), conforme levantamento e 
documentos anexados a este processo. 

 
Junta, dentre outros, protocolos Sintegra (fls. 114 a 126), Relatório 

de Indicadores Fiscais Utilizando Valor Contábil (fls. 127), Conclusão da Auditoria 
específica de Mercadorias (fls. 128 a 130) e CD-R (fls. 131). 

 
Intimado (fls. 138), o sujeito passivo e os solidários manifestam-se 

conjuntamente aceca do resultado dessa diligência, consoante fls. 143 a 162, 
oportunidade em que informam ter contratado uma empresa especializada no ramo ao fim 
de elaborar laudo detalhado que comprove a regularidade da empresa e com isso pedem 
que seja concedido prazo de 30 (trinta) dias para apresentar o laudo. Formulam arguição 
de exclusão da lide dos solidários  

 
Juntam planilhas (fls. 171 a 173 e 176 a 178) e declaração de 

prestação de serviços (fls. 180). 
 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, rejeita as 

arguições preliminares e, no mérito decide pela procedente parcial do lançamento, 
reduzindo o valor originário do ICMS para R$ 490.013,65 (quatrocentos e noventa mil 
treze reais e sessenta e cinco centavos), mantendo na lide os solidários arrolados nos 
autos (fls.5 e 6), consoante a Sentença n° 1252/2016-JULP (fls. 182 a 193). 

 
Após a prolação da sentença, o sujeito passivo e os solidários juntam 

laudo emitido pela VALUUP CONSULTORIA E ASSESSORIA (fls. 198 a 221) 
acompanhado do respectivo CD (fls. 222). 

 
Intimados (fls. 224 a 231) o sujeito passivo e os solidários 

apresentam conjuntamente recurso voluntário (fls. 234 a 257), recurso este composto de 
IX tópicos, tratando da Síntese Fática (tópico I), da Necessidade de Apreciação das 



 

Provas Juntadas – Atendimento ao Previsto em Lei – Busca da Verdade Material – 
Informalidade do Processo Administrativo (tópico II), da Não Comprovação de Realização 
de Operações sem Recolhimento de Tributos (tópico III), da Incorporação das Mercadorias 
em Outros Produtos (tópico IV), da Desconsideração de Diversas Notas de Entrada e 
Saída – Resultante Imprecisão na Descrição da Conduta (tópico V), da Existência nos 
Autos de Laudo de Auditoria que Reconheceu a Inexistência de Dever de Pagar Qualquer 
Valor de ICMS  (tópico VI), da Exclusão dos Sócios do Polo Passivo: “Inadimplemento da 
obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do 
sócio-gerente”, Súmula 430 do STJ (tópico VII), das Conclusões (tópico VIII) e dos 
Pedidos (tópico IX). 

 
Os recorrentes formulam em preliminar arguição de nulidade da 

sentença singular ante a violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, 
contraditório e ampla defesa, haja vista que o julgador ignorou provas juntadas aos autos 
pela recorrente, bem como por ter indeferido a dilação probatória e, ao mesmo tempo, ter 
afirmado que supostamente caberia à RCC COMERCIAL IMPORTADORA LTDA 
comprovar que não circulou mercadoria sem emitir nova nota e pagar o ICMS. 

 
Ainda em preliminar formulam arguição de exclusão da lide dos 

solidários VENCESLAU MATTEUS e JOÃO FERNANDO ONHA. 
 
Não acolhida a arguição de nulidade da sentença, no mérito, pedem 

a improcedência do lançamento, alegando que não realizou saída de mercadoria sem a 
emissão de documento fiscal e pagamento do ICMS no período auditado. 

 
Argumentam que a sentença foi proferida admitidamente sem levar 

em consideração parte do conjunto probatório, em conformidade com à Lei n° 9.784/99, 
bem como alegações de suma importância, o que vicia a própria motivação do ato. 

 
A sentença considerou as omissões com relação à existência de 

certas notas de entrada e de saída, algo irrelevante, sendo que essas tornaram o auto de 
infração nulo, alega a defesa. 

 
Ignorou-se a importância da utilização das mercadorias que entraram 

na produção de outras mercadorias, de modo que se está cobrando tributo que já foi 
efetivamente pago. 

 
Tudo o que se considerou como operações realizadas sem 

recolhimento de tributo foram, em realidade, resultado ou da omissão do Fisco quanto aos 
documentos apresentados ou resultantes de desconsideração da utilização dos produtos 
para a manufatura de outros, o que é facilmente verificável do laudo já juntado aos autos, 
destacam os recorrentes. 

 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
Apreciando a preliminar de nulidade da sentença singular, fls. 182 a 

193, arguida pelos autuados, manifesto-me pelo seu acolhimento, em razão de na 
prolação da sentença ter havido violação aos princípios do contraditório e da ampla 
defesa. 



 

 
O sujeito passivo, ao se manifestar sobre o resultado de diligência 

determinada pelo julgador de Primeira Instância, solicitou dilação de prazo para exibição 
de laudo técnico, juntando naquela oportunidade Declaração de Prestação de Serviços 
(fls. 180) emitida pela VALUUP CONSULTORIA E ASSESSORIA, tendo esta ressaltado 
que a minuta do relatório com a conclusão será disponibilizada em 30 (trinta) dias. 

 
À despeito dessa Declaração de Prestação de Serviços da VALUUP 

CONSULTORIA E ASSESSORIA, o julgador não concedeu o prazo para a apresentação 
do referido laudo técnico, solicitado pelo sujeito passivo, proferindo a Sentença n° 
1252/2016-JULP (fls. 182 a 193) na data de 25.04.2016. 

 
Mas, na data de 20.11.2015, o laudo técnico emitido VALUUP 

CONSULTORIA E ASSESSORIA (fls. 198 a 222) foi juntado aos autos, conforme termos 
de juntada (fls.194 e 195). Destaque-se que, embora a localização do laudo no processo 
(fls. 198 a 222) seja posterior à da sentença (fls. 182 a 193), a data da juntada do laudo 
(20.11.2015) é anterior à da prolação da sentença (25.04.2016). 

 
Assim, considero que houve violação aos princípios do contraditório 

e da ampla defesa na prolação da sentença singular, devendo esta ser anulada e, 
consequentemente, devolvido os autos à Primeira Instância, para realização de novo 
julgamento com apreciação da documentação de fls. 196 a 222 (requerimento, laudo 
técnico e respectivo CD). 

 
Ante o exposto, acompanhado de meus pares, acolho a preliminar de 

nulidade da sentença singular, fls. 182 a 193, arguida pelos autuados, por cerceamento do 
direito de defesa, devendo os autos retornarem à Instância Singular para realização de um 
novo julgamento. 

 
 

Sala das sessões, em 29 de agosto de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Nulidade por cerceamento ao direito de defesa (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01352/16 
 
Relator: Conselheiro Rodolfo Ramos Caiado 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade parcial do 
processo, a partir da sentença singular de fls. 91, arguida pela 
autuada, por cerceamento do direito de defesa. Acolhida.  
 
Os atos processuais, quando julgados nulos, remetem o feito à 
fase onde ocorreu o ato lesivo ao processo. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 22 de junho de 2016, decidiu, por maioria de votos, acolher a preliminar 
de nulidade parcial do processo, a partir da sentença singular de fls. 91, arguida pela 
autuada, por cerceamento do direito de defesa, remetendo os autos à Primeira Instância 
para novo julgamento. Foram vencedores os Conselheiros Rodolfo Ramos Caiado e Talita 
Pimenta Félix. Vencido o Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta o auto de infração que o sujeito passivo deixou de escriturar 
no livro registro de entradas as notas fiscais eletrônicas, conforme demonstra a ordem em 
conferencia NFE, documentos ficais não registrados e não cancelados, copia anexa. Em 
consequência, fica sujeito a multa formal de 25% do valor total das operações, juntamente 
com os acréscimos legais. 

 
A autoridade lançadora indica como infringida as disposições dos 

artigos 64 do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) combinado com os 
artigos 308 do Decreto 4852/97. Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, 
VII, "c" do CTE, com redação da Lei nº 13446/1999. 

 
O sujeito passivo anexou os seguintes documentos: detalhamento do 

credito tributário, descritivo complementar da ocorrência, consulta detalhada do 
contribuinte pessoa jurídica, portaria, planilha do ICMS diferencial de alíquota não 
recolhido, referente as notas fiscais eletrônicas de entrada não registradas no LRE ou na 
respectiva EFD, documentos fiscais não registrados e não cancelados, registro de 
entradas, termo de autenticação de livro fiscal, pedido de autenticação de livro fiscal, mídia 
CD, recibo de entrega de relatórios digitais. De "fls.03 a 53". 

 
O sujeito passivo foi intimado a pagar quantia exigida ou apresentar 

impugnação em primeira instância. De "fls.54 a 55". 
 
O sujeito passivo apresentou manifestação de "fls.58 a 67". 
 
Alegando em preliminar a decadência do auto de infração, afirmando 

que a exigência da multa formal se refere a obrigação acessória ocorrida no ano de 2010 
e que tem conformidade com o artigo 150, §4°, CTN, que foi atingido pelo instituo da 
decadência. 

 



 

Faz suas considerações sobre a matéria, fazendo a citação de 
julgador do STJ para respaldar sua pretensão. 

 
No mérito, alega equivoco no enquadramento legal da penalidade 

aplicada. 
 
Defende ainda, a tese de que deveria ser aplicada a penalidade 

prevista no inciso XXIII, artigo 71, CTE, pois a infração se refere a omissão de registro em 
arquivo magnético. 

Ao final, requer que seja reconhecida a decadência do lançamento, 
ou que seja acolhida a defesa. Ou caso contrário, que solicite a penalidade aplicada que 
seja diminuída para os valores previstos no inciso XXIII, artigo 71, CTE. 

 
Foram anexados copias de documentos de "fls.68 a 89". 
 
Pela Sentença de n°645/2016-JULP, o julgador singular decidiu pela 

procedência do auto de infração. De "fls.91 a 96". 
 
Mediante sua fundamentação, entende que: 
 
O sujeito passivo fala em nulidade do referido auto de infração, 

porém, não prova qual o efetivo prejuízo que sofreria, para fundamentação seu pedido de 
nulidade. 

 
No entanto, foi identificado e cientificado corretamente o sujeito 

passivo da obrigação tributária. 
 
Quanto a preliminar de mérito, não há como acolher, já que a data do 

fato gerador constitui termo inicial improprio, bem como materialmente incompatível e 
imprestável para o prazo decadencial do direito de lançar de oficio em tributo sujeito a 
lançamento por homologação, visto que nessa espécie de tributo inexiste, na data do fato 
gerador, a possibilidade jurídica do exercício desse direito do fisco, por ainda não ter 
ocorrido vencimento, e descumprimento de obrigação principal. 

 
 Afirma ainda que, não vislumbra nos tributos lançáveis por 

homologação, outra função para o lançamento de oficio que não seja o resgate repertorio 
e sancionante de inexatidão ou omissão praticada pelo sujeito passivo na atividade 
declamatória e de pagamento do tributo que a lei lhe obriga a exercer. 

 
Sendo assim, não existe na data do fato gerador a possibilidade de o 

fisco tomar conhecimento da atividade antecipatória do contribuinte e homologa-la. Uma 
vez que, essa atividade ainda não se iniciou, por ter sua pratica normativamente prevista 
em prazos específicos que se iniciam. 

 
Somente ao final do período normativamente previsto para o 

contribuinte exercer atividade do artigo 150 CTN, no mínimo é que o fisco poderá sair a 
campo para conferir a atividade e homologa-la ou não. 

 
Portanto, não acolhe a preliminar de decadência. 
 
Afirma que, o sujeito passivo se encontra na obrigatoriedade de 

apresentar a EFD, e conforme demonstra os documentos colacionados aos autos, 



 

apresentou os arquivos de forma incompleta quando deixou de informar, diversas notas de 
aquisição de mercadorias. 

 
Assim entende que, ficou claro a irregularidade detectada, para a 

qual, não houve nenhuma contestação pela impugnante, limitando-se a requerer a 
alteração da multa aplicada. Assim, verifica-se que as alegações do impugnante são 
impertinentes e vazias de conteúdo, não merecendo qualquer reparo para afastar a 
pretensão fiscal. 

 
O sujeito passivo foi intimado a apresentar Recurso Voluntario, de 

"fls.97 a 99". 
 
O sujeito passivo apresentou manifestação de "fls.101 a 112". 
 
Onde entende que o julgador não consegue justificar os motivos 

pelos quais entende que o prazo decadencial do ICMS se inicia no primeiro dia do 
exercício seguinte aquele em que o lançamento poderia ser efetuado. 

 
Afirma ainda que, antecipou o pagamento, no entanto o fisco toma 

conhecimento desta atividade, pois recebeu o dinheiro e consequentemente está 
informado sobre o fato gerador e possui todos os mecanismos que a administração 
tributária coloca a sua disposição para saber se o pagamento está adequado ou não. 

 
O sujeito passivo menciona fatos anteriores que subsidiaram a 

convicção formada na impugnação inicial. Afirma ainda que, o julgador não acatou os seus 
argumentos. 

Sustenta que, fundamentou sua decisão conforme o artigo 71, 7°-B, 
CTE. Porém, o dispositivo legal só entrou em vigor em abril de 2011, e os fatos 
mencionados pelo agente fiscal só ocorreram no ano de 2010. 

 
Sendo assim, há uma contradição ente a fundamentação e o que foi 

decidido, tornando a sentença nula por não fazer coisa julgada material. 
 
Afirma então que, está diante de um vício insanável que determina a 

nulidade do julgamento. 
 
Requer, a decadência do lançamento tributário, nulidade de decisão 

monocrática por vicio insanável, cancelamento da multa, caso contrário, pede que seja 
diminuída a multa em 50%. 

 
É o relatório. 
 

  VOTO 
 

Ao compulsar e analisar as peças constitutivas desta lide, verifiquei 
que razão assiste ao polo passivo quando aponta mácula processual que atingiu os atos 
pertinentes a este processo a partir da decisão monocrática, exarada às fls. 91 a 96 dos 
autos, tendo em vista que o sentenciador “a quo”, ao lavrar a sua decisão se amparou em 
norma legal não vigente à época dos acontecimentos motivadores desta ação, conforme 
passo a expor:  

 
Os fatos motivadores desta ação, são referentes ao ano de 2010, 

conforme apontado na instrução processual, acostada ao feito pelo autor do lançamento.    



 

 
Ocorre que o dispositivo legal citado pelo julgador monocrático, em 

sua Sentença de nº. 645/2016 – JULP, só entrou em vigor em abril de 2011, através do 
artigo 1º da Lei nº. 17.292 de 19 de abril de 2011, portanto, fundamentada com dispositivo 
legal estranho a lide, o que torna nula a citada decisão e os atos processuais 
subsequentes.  

 
Imperioso se faz o retorno da lide à fase processual onde ocorreu o 

ato lesivo, o que equivale dizer à primeira instância para novo julgamento.     
 
Assim, voto acolhendo a preliminar de nulidade parcial do processo, 

a partir da sentença singular de fls. 91, arguida pela autuada, por cerceamento do direito 
de defesa, remetendo os autos à Primeira Instância para novo julgamento. 

 
 
 

Sala das sessões, em 29 de agosto de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Nulidade por cerceamento ao direito de defesa (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01366/16 
 
Relator: Conselheiro Edson Abrão da Silva 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade parcial do feito, 
arguida pela autuada, por falta de inclusão dos nomes dos 
advogados na pauta de julgamento proferido pela Câmara 
Julgadora. Anula o feito a partir da decisão cameral, inclusive.  
 
A falta de inclusão do profissional causídico na pauta de 
julgamento de processo administrativo tributário, com data 
previamente marcada para o julgamento no Conselho 
Administrativo Tributário, motiva a declaração de nulidade 
parcial do processo e implica a devolução do feito à Câmara 
Julgadora para renovar o ato anulado. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 17 
de março de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a preliminar de nulidade 
parcial do processo, arguida pelo sujeito passivo, por cerceamento do direito de defesa, a 
partir da decisão cameral, tendo em vista a ausência dos nomes dos advogados da parte 
na pauta de julgamento, devendo retornar os autos à Câmara Julgadora para apreciação 
de toda a matéria. Participaram do julgamento os Conselheiros Edson Abrão da Silva, 
José Paixão de Oliveira Gomes, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Paulo Diniz, 
Heli José da Silva, Alcedino Gomes Barbosa, Domingos Caruso Neto, José Luiz Rosa, 
Antônio Martins da Silva, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, José 
Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, David 
Fernandes de Carvalho, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, 
Masayuki Missao e Elias Alves dos Santos. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

No auto de infração, a fiscalização exige do sujeito passivo o 
cumprimento de sua obrigação tributária, cuja base de sustentação tem a seguinte 
redação: 

 
Omitiu o pagamento do ICMS, na importância de R$ 47.173,31 

(quarenta e sete mil, cento e setenta e três reais e trinta e um centavos), em razão da 
escrituração indevida de valores a título de crédito do ICMS, referente às saídas de alho, 
pois utilizou, também, crédito relativo às entradas de mercadorias/insumos agrícolas. Em 
consequência, o autuado deve pagar o ICMS no valor acima mencionado, juntamente com 
os acréscimos legais, conforme demonstrativo e documentos anexos. 

 
Trata-se de reautuação do auto de infração nº 3 0169964 487 24.  
 
A fiscalização identifica a infração de acordo com o artigo 64 da Lei 

nº 11.651/91, combinado com o artigo 11, inciso X, alínea “a” do Anexo IX e artigo 86 do 
Decreto nº 4.852/97.  

 
A proposição da penalidade corresponde à prescrição do artigo 71, 

inciso IV, alínea “a” da Lei nº 11.651/91 com as atualizações legais posteriores. 



 

 
O auto de infração está instruído com os documentos: Ordem de 

Serviço nº 0137/2007, fl. 03; Demonstrativo de Estorno de Crédito, fls. 04 e 05; cópias do 
Oficio nº 24/2007-GERF/SGAF, fl. 06 a 07, do auto de infração nº 3 0169964 487 24, fls. 
08 e 09, do Acordão da III CJUL n° 0196/2007, fls. 10 a 12, do Termo de Abertura e do 
Livro Registro de Apuração do ICMS e seu Termo de Encerramento, fls. 13 a 38, do 
Termo de Abertura, do Livro Registro de Saídas e do Termo de Encerramento, fls. 39 a 67, 
das Notas fiscais, fls. 68 a 102; e Consulta, fls. 103 e 104. 

 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida no processo 

ou apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de fls. 105 a 109. 
  
O silêncio do sujeito passivo motiva a lavratura do Termo de Revelia, 

de fl. 110. 
 
Os documentos de fls. 112 a 114, juntados ao processo, referem-se 

a cópias de Procuração, de Documentação Pessoal e de intimação.  
 
O advogado do sujeito passivo recebe a intimação de fl. 115 e 

impugna o lançamento na segunda fase de defesa, fls. 117 a 129, o autuado, após a 
exposição dos fatos e de transcrever as normas legais indicadas no auto de infração, com 
o suporte do art. 19, inciso I da Lei nº 13.882/2001,  argui a preliminar de nulidade da peça 
básica por incompetência funcional da autoridade lançadora, visto que na Lei nº 13.266/98 
não consta como atribuições do AFRE I a atribuição funcional para realizar qualquer tipo 
de auditoria, quando muito, pode, na forma do que dispõe o artigo 4°, I, alínea “b”, item 3, 
verificar "quantitativos de mercadorias existentes em estabelecimentos de produtor 
agropecuário, bem como o exame de documentos e livros de sua escrita, fiscal". Proceder 
à "... exames de documentos e livros..." não significa competência para realizar qualquer 
tipo de auditoria, inclusive "Auditoria Básica do ICMS", fl. 123.  

 
Afirma que, a “autorização para que o agente do fisco possa fazer 

procedimento de "auditoria" tem que ser expressa - o que não consta para o cargo AFRE 
I. O trabalho que a lei autoriza o AFRE I a realizar no estabelecimento do produtor 
agropecuário (art. 4° I, alínea ‘b’, 3, propositalmente em destaque) é para cotejo entre 
quantitativo de mercadoria existente no estabelecimento, em confronto com os 
documentos fiscais registrados nos livros fiscais. Definitivamente, serviço de auditoria o 
AFRE I não está autorizado a realizar” (fl. 125), portanto o ato e nulo. 

 
No mérito, argumenta, item 2.1. Coisa Julgada, pois, relativamente 

“às duas primeiras autuações, verificou-se decisão de mérito pela improcedência das 
autuações (conforme retro demonstrado). A terceira autuação - PAT n° 30169964 487 24 - 
foi apresentada como se fosse um complemento das duas primeiras. Sob o ponto de vista 
processual aceitável, porém, infundada do ponto de vista material, tendo em vista a 
inexistência do credito, aproveitado indevidamente, logicamente não havendo falta de 
estorno de crédito. Tal pretensão fiscal foi julgada nula pelo CAT, conforme certidão”, fl. 
126, que transcreve o Acórdão nº 0196/07. 

 
Argui a decadência do direito, pois não há como aventar a discutível 

interrupção decadencial do artigo 182, inciso II do Código Tributário Estadual, exatamente 
porque a nulidade do auto de infração n° 3016996448724 não lhe diz respeito. De 
consequência, nada a ver com os lançamentos de números 5070359851868 e 
50700359935220. 

  



 

Se a matéria não foi discutida neste Conselho, sobre ela, 
necessariamente, recaiu a prescrição do artigo 182, inciso I, do Código Tributário 
Estadual. Não há como evitar. Os fatos jurídicos aconteceram em 2001. Mesmo levando 
em conta a equivocada contagem do início do prazo decadencial, para os lançamentos de 
créditos tributários denominados de “por homologação” (primeiro dia do exercício 
seguinte), a decadência verificou-se no final de 2006”, fls. 127 e 128. 

  
Ao final, requer:  
 
1. a extinção do processo com base no que dispõe o artigo 4° da Lei 

n° 16.150/07;  
 
2. subsidiariamente, a prevalecer entendimento contrário, requer que: 
 
2.1. provar as afirmações efetuadas por todos os meios admitidos em 

direito. Assim sendo, requer a juntada dos demais processos, já mencionados, n°s 
5070359851868, 5070359935220 e 3016996448724, sob pena de ser caracterizado o 
cerceamento do direito de defesa;  

 
2.2. reconhecimento da nulidade do lançamento do credito tributário, 

face a incompetência da autoridade fiscal; e  
 
2.3. o reconhecimento da ocorrência da coisa julgada material, ou da 

decadência do direito de lançar e, de consequência, a decisão de mérito, pela 
improcedência do presente lançamento. Havendo constatação da ocorrência de nulidade e 
de improcedência solicita-se, com base no artigo 73, §3°, do Regimento Interno deste 
conselho, a declaração de improcedência do lançamento e o arquivamento do presente 
processo. 

 
Anexa os seguintes documentos fls. 130 a 147 para instrução da tese 

de defesa. 
 
Posteriormente, junta-se ao processo os documentos de fls. 151 a 

172. 
  
Conforme despacho n°049/2008-II-CJUL, fl. 173, considera que, 

tendo em vista a ausência do Relator Conselheiro, que se encontra de férias, nos termos 
do art. 13 § 2°, inciso I do Decreto n° 5.486/01, encaminha-se o processo a SEGE para 
repautar. 

 
A Câmara Julgadora do Conselho Administrativo Tributário, em 

sessão realizada no dia 21/7/2008, tendo em vista o disposto no art. 4º, II da Lei nº 16.150, 
de 17 de outubro de 2007, acata a “proposição do Conselheiro Relator, resolve, por 
unanimidade de votos, determinar o encaminhamento do presente processo à 
Superintendência de Administração Tributária - SAT, a fim de que sejam prestadas 
informações quanto à decisão proferida em relação ao Requerimento de Extinção de 
Crédito Tributário, de fls. 151. 

 
Participaram do julgamento os Conselheiros Jorge Antônio Bezerra 

Oliveira, Walter de Oliveira e Arnaldo Machado”, fl. 174. 
 
À fl. 177, a Superintendência de Administração Tributária, em 

resposta a resolução 159/2008 da Segunda Câmara do Conselho Administrativo 



 

Tributário, relata que, apesar das DPI's anexas ao processo (fls. 155 a 172) não serem 
compatíveis com o Livro de Apuração do ICMS 2002 (cópias anexas), verifica que não 
houve transporte do crédito de ICMS do mês de 12/2001 para 01/2002.  Não obstante a 
defesa alegar que houve um estorno do ICMS no mês de setembro de 2002, consta no 
Livro Apuração que não houve um estorno porque não havia crédito, se não havia crédito 
não houve aproveitamento indevido corroborando o voto do relator. Conclui que a 
finalidade objetivada pelo requerimento (fl.151) foi alcançada, ressaltando que não ocorreu 
pelo estorno e sim pela inexistência do credito naquele período.  

 
Uma cópia do Livro de Registro de Apuração do ICMS foi anexada 

ao processo, fls. 178 a 204. 
 
O sujeito passivo, fls. 207 a 214, retorna ao processo e alega que 

realmente incorreu em erro quando se creditou de ICMS, nas compras de insumos para a 
produção de alho, isto no exercício de 2001 e parte de 2002. No entanto, ao perceber seu 
erro ele promoveu o estorno do crédito. 

 
Argumenta que o Código Tributário Estadual não adentra à matéria 

sobre revisão de lançamento do crédito tributário, porém, esta matéria é tratada no Código 
Tributário Nacional, arts. 146 e 149, respaldado pelo art. 146, inciso III, alínea “b”. 

 
Acresce que somente o erro de fato (erro material) é causa que 

justifica a realização de um novo lançamento de crédito tributário, nos moldes do CTN 
artigo 149 e que o erro de direito que não permite ao fisco realizar outro lançamento de 
crédito tributário, por força do artigo 146 CTN. 

 
A Câmara Julgadora do Conselho Administrativo Tributário, em 

sessão realizada no dia 27/5/2010, acata a “proposição do Conselheiro Relator,  
 
CONSIDERANDO que mediante a Resolução nº 159/2008, de fl. 174, 

a Segunda Câmara deste Conselho Administrativo Tributário, determinou o 
encaminhamento do presente processo à Superintendência de Administração Tributária - 
SAT, a fim de que fossem prestadas informações quanto à decisão proferida em relação 
ao Requerimento de Extinção de Crédito Tributário, de fls. 151. 

 
CONSIDERANDO que, por meio do Despacho nº 3270/08-SAT, de fl. 

175, os presentes autos foram remetidos à Delegacia Regional de Fiscalização de 
Luziânia para emissão de parecer e despacho conclusivo a respeito do solicitado no 
Requerimento de Extinção de Crédito Tributário, de fls. 151, providência esta parcialmente 
adotada com a juntada ao feito dos documentos de fls. 176/205; 

 
CONSIDERANDO a competência atribuída pelo art. 4º, II da Lei nº 

16.150, de 17 de outubro de 2007 à Superintendência de Administração Tributária - SAT - 
da Secretaria da Fazenda para verificação do atendimento das exigências estabelecidas 
nesta Lei para fins de convalidação da utilização de benefício fiscal sem o cumprimento de 
condicionantes previstas na legislação tributária; 

 
R E S O L V E,   
 
por unanimidade de votos, determinar o encaminhamento do 

presente processo à Superintendência de Administração Tributária a fim de que seja 
ultimado o processo de convalidação iniciado com o Requerimento de fl. 151 e, em 



 

seguida, retorne-se a este Conselho Administrativo Tributário juntamente com o Despacho 
decisório exarado pelo Senhor Superintendente. 

 
Participaram da decisão os Conselheiros Jorge Antônio Bezerra 

Oliveira, Delcides de Souza Fonseca e Nivaldo Carvelo Carvalho.  
 
OBS: As partes concordam com a diligência”, fls. 215 e 216. 
 
O documento de fl. 219 sintetiza o atendimento da resolução com a 

manifestação desfavorável à extinção do crédito tributário, visto que não houve 
implementação integral das exigências previstas na Lei nº 16.150/2007. 

 
A Câmara Julgadora do Conselho Administrativo Tributário, em 

sessão realizada no dia 11/11/2010, acata a “proposição do Conselheiro Relator, tendo em 
vista o disposto no art. 4º, II da Lei nº 16.150, de 17 de outubro de 2007 bem como as 
disposições contidas na Instrução Normativa nº 884/07-GSF, de 7 de novembro de 2007,  

R E S O L V E, por unanimidade de votos, determinar o 
encaminhamento do presente processo à Superintendência de Administração Tributária - 
SAT, a fim de que seja feita a verificação do atendimento das exigências estabelecidas na 
referida instrução e expedido o despacho decisório em relação ao pleito formulado pelo 
sujeito passivo (fl. 151). 

Após, retorne-se. 
 
Participaram da decisão os Conselheiros Jorge Antônio Bezerra 

Oliveira, Delcides de Souza Fonseca e Heli José da Silva”, fl. 222. 
 

No Despacho n° 0706/2011, fl. 224, a Delegacia Regional de 
Fiscalização de Luziânia considera que não foram atendidos os requisitos para a 
convalidação da utilização do benefício fiscal e extinção do credito tributário prevista na lei 
n° 16.150/07 e encaminha o processo à Superintendência da Receita Estadual, com a 
manifestação desfavorável à extinção do crédito tributário constituído por meio do auto de 
infração nº 3 02460450 932 64. 

 
O Parecer S/N2013, MONITORAMENTO-DRFZ foi juntado ao 

processo, fls. 228 e 229, bem como os documentos de fls. 232 a 236. 
 
Em consequência destes pareceres, o Superintendente da Receita 

indeferiu o requerimento do contribuinte de extinção deste lançamento, fl. 242. 
 
A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 

realizada no dia 09de dezembro de 2015 decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por incompetência funcional 
da autoridade lançadora. Também por unanimidade de votos, decidiu rejeitar a preliminar 
de decadência, arguida pela autuada. No mérito, por unanimidade de votos, decidiu 
conhecer da impugnação, negar-lhe provimento para considerar procedente o auto de 
infração. 

 
O Acórdão Cameral nº 023/2016 ementou: 
  
Processual. Preliminares de nulidade da peça básica por 
incompetência funcional dos autuantes e de decadência. 
Arguição pelo autuado. Rejeição. Mérito. ICMS. Obrigação 
principal. Utilização indevida do benefício fiscal. Procedência. 



 

 
I - Rejeita-se arguições de incompetência funcional e 
decadência, estando evidente a não ocorrência destas, nos 
termos da legislação tributária goiana. 
 
II - Declara-se procedente o lançamento de ofício relativo a 
infração devidamente comprovada pelo Fisco, cuja ocorrência 
não tenha sido afastada pelo sujeito passivo. 

 
O sujeito passivo foi intimado, fl. 255 e opõe recurso ao Conselho 

Pleno do Conselho Administrativo Tributário, fls. 257 a 270, para arguir a preliminar de  
cerceamento de defesa, por falta de Intimação ao Recorrente e aos seus advogados, para 
tomar conhecimento dos pareceres e decisões administrativas proferidas em cumprimento 
à Resolução n° 210/2010, as quais resultaram em negativa ao pleito de convalidação de 
benefício fiscal condicionado; por não inserção dos nomes dos advogados na lista de 
processos pautados para a sessão do dia 23/12/2015; pela ausência do costumeiro aviso 
às partes, por intermédio dos recursos da internet, relativamente à inclusão do processo 
em pauta, conforme é de costume, efetuados pela Presidência do Conselho Administrativo 
Tributário; e pela ausência de manifestação no acórdão cameral, quanto à discussão 
posta na impugnação, por meio de aditamento efetuado às fls. 209 a 215 dos autos, 
relativamente à arguição da mudança de critério jurídico dentro do mesmo exercício 
relativo a 2001, ao passo que, este processo foi configurado e julgado como reautuação 
do A.I 3016996448724. 

 
Ao final, requer a anulação do Acórdão n° 23/2016 e a consequente 

devolução da matéria para a Câmara Julgadora, objetivando novo julgamento, inclusive 
mediante o desarquivamento e apensamento dos Processos Administrativos Tributários  
n°s 30169964.487.24; 50703598518.68; e 50703599.352.20. 

 
O sujeito passivo anexou documentos de fls. 271 e 272. 
 
 
 
O sujeito passivo apresentou MEMORIAL, fls. 277 a 281 para ratificar 

a preliminar de nulidade da decisão cameral, por cerceamento do direito de defesa e, 
ainda, ratificar os argumentos utilizados em sua defesa anterior.  

 
V O T O 

 
As razões que compuseram a oposição do contraditório ao Conselho 

Pleno do Conselho Administrativo Tributário, os representantes legais da autuada arguem 
a preliminar de cerceamento ao direito de defesa e nulidade do julgamento procedido pela 
Câmara Julgadora, visto a ausência de inclusão dos nomes dos advogados na Pauta 
Ordinária de Julgamento de Processos, conforme provam com a juntada do documento de 
fl. 285. 

 
A falta de inclusão dos nomes dos representantes legais da autuada 

na pauta de julgamento do processo, cerceia direito de defesa e causa a nulidade parcial 
do processo, ou seja, a partir do ato prejudicial à parte de direito, para que o ato 
administrativo seja refeito sob o comando da legalidade do processo. 

 
A procuração de fl. 112, datada e assinada pelo sujeito passivo no 

dia 19/09/2007, comprova a representatividade dos profissionais do direito no processo, a 



 

intimação administrativa para o exercício do contraditório se fez com o recebimento pelo 
representante legal da autuada, a impugnação do lançamento a uma das Câmaras 
Julgadoras do Conselho Administrativo tem o comando dos advogados, fls. 117 a 129, 
antes do julgamento cameral o processo foi convertido em diligência, fl. 174, o resultado 
foi contraditado, fls. 207 a 214, em fim todas as peças defensórias foram assinadas pelos 
representantes legais da autuada.  

  
Essa conclusão motivou a arguição da preliminar de nulidade do 

julgamento cameral, conforme expuseram os representantes legais do sujeito passivo no 
recurso oposto a este Conselho Pleno do Conselho Administrativo Tributário. 

 
 
Observo a formalização do processo, o julgamento proferido pela 

Primeira Câmara e a aprovação do voto pelo Acórdão da I CJUL nº 023/2016 e conclui 
que, realmente, os nomes dos profissionais da advocacia não contaram da pauta ordinária 
de julgamento, previamente marcada para o dia 23/12/2015, conforme sinaliza o 
documento de fl. 272 dos autos. 

 
A ocorrência administrativa motivou a arguição da preliminar de 

nulidade do ato, por cerceamento ao direito de defesa, visto a ausência dos causídicos na 
sessão de julgamento, fato que me convence a declarar a nulidade do julgamento 
cameral, inclusive, e a devolução dos autos àquela fase para repetir o ato anulado, visto 
ser a instância competente para sanar a irregularidade e efetivar o julgamento na 
presença dos advogados, conforme prevê a legislação do processo administrativo 
tributário. 

 
Esta minha conclusão contou com o consenso unânime dos demais 

Conselheiros presentes na sessão de julgamento deste feito, fato que me impulsionou a 
acolher a preliminar de nulidade parcial do processo, ou seja, a partir do documento de fls. 
243, inclusive. 

 
Pelo exposto, decido acolher a preliminar de nulidade parcial do 

processo, arguida pelo sujeito passivo, por cerceamento do direito de defesa, a partir da 
decisão cameral, tendo em vista a ausência dos nomes dos advogados da parte na pauta 
de julgamento, devendo retornar os autos à Câmara Julgadora para apreciação de toda a 
matéria.  

 
 

Sala das sessões plenárias, em 06 de setembro de 2016. 
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Matéria: Nulidade por cerceamento ao direito de defesa (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01411/16 
 
Relatora: Conselheira Talita Pimenta Félix 
 

 
EMENTA: ICMS-MERCADORIA. NULIDADE. INSEGURANÇA NA 
DETERMINAÇÃO DA INFRAÇÃO. CERCEAMENTO AO DIREITO 
DEFESA.  
 
Não cabe o acolhimento das  nulidades mencionadas quando, 
além da existência de diligências (quatro) no curso do processo, 
verificar-se que a contribuinte quedou-se inerte quando 
solicitado a fazer prova do que alega. Ampla defesa observada, 
razão pela qual inexiste cerceamento ao direito de defesa da 
parte. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de agosto de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, argüida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Talita Pimenta 
Félix, Elias Alves dos Santos, David Fernandes de Carvalho, João Divino de Brito e 
Antônio Martins da Silva. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do 
recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar a sentença singular e considerar 
parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 29.133,02 (vinte e 
nove mil, cento e trinta e três reais e dois centavos). Participaram do julgamento os 
Conselheiros Talita Pimenta Félix, Elias Alves dos Santos, David Fernandes de Carvalho, 
João Divino de Brito e Antônio Martins da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

1 Fundamentação do Lançamento Tributário  

O AIIM (auto de infração e imposição de multa) retrata saídas de 
mercadorias calculadas à alíquota, supostamente, inferior à estabelecida pela legislação 
tributária estadual. Ocasionando, com isso, redução da carga tributária, ou seja, menor 
recolhimento de ICMS. Tal infração foi aferida mediante a realização de Auditoria Básica 
do ICMS.A autoridade lançadora anexou documentos, a saber: i) Auditoria Básica do 
ICMS, eii) planilhas e relatórios.   

O lançamento tributário registra como infringido os arts. 11, inciso I, 
27, 40 e 60 do CTE/GO (Lei nº 11.651/91), sendo proposta a penalidade prescrita no art. 
71, inciso IV A, do CTE/GO (Lei nº 11.651/91) com redação da Lei nº 17.519/2011 – 
retroatividade benigna.  

2 Notificação do Lançamento Tributário  

O AIIM foi lavrado em 25/07/2012, sendo o sujeito passivo intimado 
pessoalmente em 31/07/2012 (fls. 08/09).   

3 Impugnação em Primeira Instância  



 

Insurgindo-se contra a autuação, o Impugnante (fls. 16/35) alega, em 
sede preliminar:  

i) cerceamento ao direito de defesa, em razão de (i) o lançamento 
não preenchê-los requisitos legais indispensáveis, de forma a 
impossibilitar seu pleno exercício ao direito de defesa i, bem como, 
(ii) “pela falta de clareza dos relatórios e anexos disponibilizados em 
CD”, pugnando pela aplicação do art. 112 do CTN e do art. 20, III e 
IV da Lei 16. 469/09 (PAT/GO);  

ii) ainda em fase inicial, pleiteou diligência a fim de que a fiscalização 
revisasse todo o lançamento e, não sendo esse o entendimento 
deste Conselho, requereua produção de prova pericial(apresentou 
quesitos e assistente técnico).  

Quanto ao mérito, aduz:  

i) equívocos na classificação dos produtos, por dois motivos: (a) 
produtos com classificação incorreta em face da legislação de 
regência e, (b) aplicação de carga tributária superior à prevista na 
legislação tributária;  

ii) notas fiscais de devolução foram desconsideradas pela 
fiscalização, ocorrendo equívoco na utilização do correto CFOP;   

iii) ressalta a exorbitância do percentual da multa, pugnando pela sua 
redução.  

4 Despacho n. 732/2012 - JULP  

O Julgador de Primeira Instância (fls. 76)determinou o 
encaminhamento dos autos à Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia, com 
fundamento no art. 19, inc. II, parágrafo 3º, da Lei nº16.469/2009, a fim de que o titular 
diligenciasse no sentido de designar autoridade fiscal para aferir a existência dos alegados 
equívocos na classificação de alguns produtos (fls. 27 e 28) e, na consideração da NF nº 
23.054 como entrada em vez de devolução (fls. 28 e 29).  

5 Resultado da Diligência n. 732/2012  

Em resposta ao despacho (fls. 78/80), a autoridade fiscal que 
realizou a diligência entendeu que as alegações da Autuada são parcialmente 
procedentes e afirmou que as falhas do Fisco são insignificantes, tendo em vista a enorme 
quantidade de produtos que tiveram de “categorizar”, aproximadamente 17.000.  

Cumpre ressaltar que ao final manifestou-se pela manutenção da 
peça básica, com a redução de R$ 8,97 (oito reais e noventa e sete centavos), referente 
ao mês de setembro de 2007. Passou-se de R$ 8.192,01 (oito mil reais, cento e noventa e 
dois reais e um centavo para R$ 8.183,09 (oito mil, cento e oitenta e três reais e nove 
centavos).  

6 Manifestação do Sujeito Passivo à Diligência n. 732/2012  



 

A Impugnante insurge-se contra o resultado da diligência, sob o 
fundamento de que esta:  

i) não atendeu completamente o comando do Julgador de Primeira 
Instância, uma vez que a revisão limitou-se a exemplos apontados na 
Impugnação, ignorando a totalidade dos erros existentes. E que os 
equívocos apontados possuíam o intuito de mostrar a fragilidade da 
autuação;  

ii) deveria ter revisado todo o lançamento relativo aos itens “clorifício 
e queijo”, e não apenas o que mencionou;  

iii) os produtos “lingfgo sadia kg” e “salsicha batavo fgofreski kg” 
deveriam ser classificados como “carne e miúdo” à alíquota de 12% e 
não 17%, como realizado pela fiscalização;  

iv) quanto às notas fiscais de devolução, também, discorda do 
posicionamento da fiscalização;  

v) pleiteia análise do laudo pericial complementar que ora anexa.  

7 Despacho n. 313/2013 - JULP  

Retornando os autos à Primeira Instância, o I. Julgador novamente 
determinou o encaminhamento dos autos à Delegacia Regional de Fiscalização de 
Goiânia (fls. 123), a fim de que o titular diligenciasse no sentido de designar autoridade 
fiscal para, “à vista da nova impugnação do sujeito passivo (fls. 86/93), AFERIR a alegada 
incorreção na exigência de tributo da NF de devolução n. 23.054 (fls. 92) e REVISAR o 
lançamento”. Após, determinou que o sujeito passivo seja intimado do resultado da 
diligência, para contradita-la, caso deseje.  

8 Resultado da Diligência n. 313/2013   

Em resposta (fls. 125/126), o Auditor Fiscal nada alterou em relação 
à última diligência, afirmando que:  

(...) novamente fora dado ao sujeito passivo oportunidade para apresentar 
levantamentos contraditórios ou qualquer nova modalidade de prova e, se ele 
não o fez, entendemos que devem ser considerados como verdadeiros os 
fatos e dados apontados pelo Fisco.  

Ao final manifestou-se pela manutenção da peça básica com a 
redução dos valores apontados no documento de fls. 80.  

9 Manifestação da Impugnante à Resolução n. 313/2013  

A Contribuinte requereu novamente a anulação do AIIM em questão, 
com fundamento na insubsistência fático-jurídica e insegurança na determinação da 
infração. De acordo com a Impugnante, comprova-se a insubsistência alegada por meio 
da demonstração de inúmeros equívocos cometido pela autoridade fiscal. E que no caso 
de inadmitir a referida nulidade, requereu nova diligência com o intuito de sanar as 
irregularidades mencionadas.  

10 Sentença Singular n. 47/2014 - JULP  



 

O Julgado Singular (fls. 157/159) manifestou-se pela procedência em 
parte da pretensão inicial do fisco. De conseguinte, reduziu o ICMS a ser recolhido para a 
importância de R$ 29.166,96 (vinte e nove, cento e sessenta e seis reais e noventa e seis 
centavos) acrescidas das cominações legais.  

11 Recurso Voluntário à Segunda Instância  

A Recorrente busca, em sede de recurso (fls. 174/192), a 
procedência do recurso, bem como, a declaração de nulidade da r. sentença, ou, a 
improcedência do AIIM.   

Alegou que, caso não seja este o entendimento desse Conselho, que 
seja reformada a sentença a fim de excluir os erros demonstrados em suas alegações, 
retratados nos Laudos Periciais apresentados. Bem como, que discordou e pediu o 
afastamento do lançamento e dos itens referentes aos produtos, nos quais constam a 
utilização de “carga tributária inferior”, a saber: i) lingüiça; ii) ave congelada; iii) salsicha; iv) 
fígado; v) sambiquira; vi) steak de frango; vii) sardinha; viii) miúdos de ave, peixe, gado; ix) 
escova dental; x) colorau; xi) queijo minas; xii) frescal; xiii) requeijão; xiv) queijo ralado; xv) 
queijo ricota; xvi) mate; xvii) caneta esferográfica; xviii) borracha de apagar;  

Por fim, requereu redução a um valor condizente da multa aplicada 
com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade  

12  Resolução nº 181/2014  

  A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário de Goiás, 
por unanimidade de votos, converteu o julgamento em diligência a fim de que o sujeito 
passivo apresentasse levantamento contraditório ao levantamento fiscal.  

13 Manifestação da Recorrente acerca da Resolução nº 181/2014  

A contribuinte não concorda com o teor da Resolução em questão. 
Alega que o levantamento conclusivo dos erros encontrados pela Recorrente fora 
apresentado juntamente com o Recurso Voluntário.  

Afirma ainda, que a fiscalização deve analisar todo o conteúdo dos 
laudos e CD’s apresentados e que não pode proceder da maneira que se tem feito “(...) 
limitando-se à análise dos erros apontados nas manifestações e nas versões impressas 
dos laudos periciais, deixando de analisar o conteúdo do ANEXO I dos Laudos 
Complementares (CD contendo relação completa dos erros detectados pela Recorrente)”,  

Ao final, a Recorrente corrobora que o lançamento careceria de 
revisão completa a ser feita pela fiscalização, todavia, diante de erros, vistos pela parte, 
como comprovados, passou a ser caso de reconhecimento de nulidade do lançamento em 
razão da insegurança na determinação da infração.  

14 Resolução n. 041/2015  

A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário de Goiás, 
por unanimidade de votos, converteu o julgamento em diligência a fim de designar auditor 
fiscal para analisar de forma acurada a mídia eletrônica de fls. 154, a fim de verificar se 
procedem os erros apontados pela recorrente em seu recurso voluntário (fls. 174/190 e 
205/207).  



 

15 Resposta à Resolução n. 041/2015  

A Delegacia Regional de fiscalização, em sua resposta de fls. 214, 
reconheceu o erro apontado pelo contribuinte, o qual gerou uma diferença de R$ 42,01 de 
acréscimo indevido no lançamento do crédito.  

Desta forma, se posicionou pela manutenção da peça básica com a 
devida redução no valor apontado.  

16 Manifestação da Recorrente acerca da Revisão  n. 041/2015  

  A Recorrente alega que a fiscalização não realizou a indispensável 
revisão completa do lançamento, de conseguinte, afirma que o resultado da diligência de 
fls. 214 caracteriza descumprimento do despacho antes proferido. Requer a nulidade do 
AIIM, com fundamento no art. 20 da Lei nº 16.469/2009.  

Manifestou-se em discordância com a resposta apresentada no 
tópico anterior, que concluiu pela redução do lançamento em R$ 42,91 (quarenta e dois 
reais e noventa e um centavos), afirmando ser maior, a referida diferença, pelo que pugna 
pela realização de auditoria apurada para tal verificação  

É como relato.  

 

VOTO 

 

1. PRELIMINARMENTE.  

1.1 Da Tempestividade e da Capacidade Postulatória   

Tendo em vista que o sujeito passivo fora intimado do Recurso 
Voluntário, em 10/06/2014, e que protocolizou sua defesa em 20/06/14, via 
Correios/Sedex, tempestiva, é a manifestação do sujeito passivo, nos termos do art. 34, II, 
“b”, da Lei 16.469/09.  

Quanto à capacidade postulatória, de acordo com o art. 11 da Lei n. 
16.468/09, o sujeito passivo poderá postular em causa própria ou representado por 
advogado, este o caso dos autos, conforme se depreende das fls. 38/39, suprido encontra-
se tal requisito legal.  

1.2 Da Insegurança na Determinação da Infração  

Alega a nulidade do AIIM, por entender que havia insegurança na 
determinação do mesmo, uma vez que o considera desprovido de fundamentação. 
Conforme se depreende da leitura de sua defesa (fls. 180), que segue:  

[...] considerando o total de documentos fiscais e produtos categorizados, 
constituem amostra expressiva ou inexpressiva, pois o que importa é que o 
lançamento deve ser efetivado com observância MÁXIMA E RESTRITA do 
enquadramento do fato à norma tributária. A ação da autoridade fiscal é 
limitada aos deveres de observância aos princípios da legalidade, 



 

proporcionalidade e razoabilidade, sob pena de se estabelecer a insegurança 
jurídica na determinação do tributo a ser exigido.  

Note-se que o elencado no art. 2°, da Lei n. 16.469/09 (PAT/GO), 
enuncia que:  

Os servidores e agentes públicos envolvidos no Processo 
Administrativo Tributário têm o dever de zelar pela correta aplicação da legislação, 
pugnando pela defesa do interesse público, da legalidade e da preservação da ordem 
jurídica.  

Desta forma, para alcançar o dever proposto no citado dispositivo, 
faz-se necessária a observância das normas previstas no ordenamento jurídico, o que 
corresponde ao seu sistemático manuseio. Haja vista que a mera prescrição normativa 
não incidirá sobre os eventos sociais sem que haja o ato humano de sua aplicação, por 
sujeito credenciado pelo sistema, a fim de que seja exigida a prestação correspondente.  

Vale salientar que o cerne da questão gira em torno da produção ou 
não de provas que sirvam de base para o AIIM, pelo que passo a analisar os aspectos de 
fato e de direito inerentes.  

Pois bem. Vê-se que durante todo o curso do procedimento, por meio 
das diligências de nº. 732/12, 313/13, 181/14 e 041/15 fora garantido à contribuinte o 
direito à ampla defesa, sendo, inclusive, intimada para que apresentasse levantamento 
fiscal contraditório. Todavia, o que pode se perceber foi a sua completa recusa em 
proceder com a demonstração da documentação exigida.  

Acerca da necessidade probatória do alegado, aponta MALATESTA 
apud DABUL (2004, p. 84)ii que “a verdade é a conformidade da noção ideológica com a 
realidade”, e a condenação, por sua vez dependerá da certeza dos fatos, assim 
compreendida como a convicção gerada na consciência do juiz, razão pela qual possui, 
necessariamente, maior cunho psicológico, que efetivamente jurídico. Ou melhor falando, 
a prova atua sobre o psicológico do julgador, que ao formar sua convicção de forma clara 
e motivada, produz a norma individual e concreta, concedendo juridicidade aos fatos 
trazidos à sua apreciação.  

Ressalte-se que o sujeito passivo fora intimado para a apresentação 
de tais levantamentos e quedou-se inerte, não sendo possível alegar a ausência do 
contraditório, uma vez que lhe foram garantidos todo os meios inerentes para a realização 
da ampla defesa, diga-se, ainda, que de forma abundante.  

Desta forma, não pode ser alegado o cerceamento ao direito de 
defesa, haja vista que a contribuinte se beneficiará de sua própria negligência, isto é, da 
sua torpeza, pela não juntada dos documentos no prazo legal.   

Apresentados os levantamentos pela Fiscalização, daquilo que 
entende como correto, isto é, cumprido o ônus de carrear aos autos provas da suposta 
infração, é, então, dever do contribuinte ilidir tais afirmações, a fim de que seja eximido do 
pagamento que entende indevido. Neste sentido, o art. 373, do Código de Processo Civil:  

Art. 373.  O ônus da prova incumbe:  

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;  



 

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 
direito do autor. (Sem grifos no original)  

Assim, não comprovado pelo sujeito passivo a inconsistência da 
presente autuação, entendo pela ausência de qualquer nulidade, uma vez que o AIIM 
possui todos os quesitos necessários para sua configuração, conforme o art. 8º e incisos, 
do PAT/GO (Lei 19.469/09)iii.  

Ressalte-se que durante a reanálise da documentação procedida 
pela fiscalização por meio da Resolução 041/2015, acerca das inexatidões apontadas pelo 
contribuinte, fora encontrada uma diferença de R$ 42,91 (quarenta e dois reais e noventa 
e um centavos), a qual, consideradas as provas carreadas aos autos.  

Assim, não havendo que se falar na insegurança na determinação da 
infração, também, não seria cabível o alegado cerceamento do direito de defesa, haja 
vista que a insegurança não pôde ser reconhecida pela falta de provas, que deveriam ser 
trazidos aos autos pelo sujeito passivo. Logo, inerte foi o contribuinte, que agora tenta se 
beneficiar da não demonstração do seu direito, afirmando ser do fisco a responsabilidade 
pela revisão do lançamento, conforme elencado acima.  

Desta forma, não encontrando maiores questionamentos 
relacionados ao presente caso, entendo pela não configuração da exalada insegurança da 
determinação da infração, bem como, em relação ao cerceamento de defesa, uma vez 
que é decorrência lógica daquele.  

2. DO MÉRITO  

2.1 Da Penalidade Abusiva  

Pleiteia o reconhecimento do caráter confiscatório da multa, em 
razão de sua excessiva onerosidade, considerado o valor do tributo devido, e o fato de ter 
sido classificada na modalidade agravada. Aponte-se, novamente, a redação do art. 2º, II 
do Código de Defesa do Contribuinte (Lei Complementar 104/13), em que o art. 2o 
depreende que:  

Art. 2º São objetivos deste Código:  

II - proteger o contribuinte contra o exercício abusivo do poder de fiscalizar, 
de lançar e de cobrar tributo e/ou multa, que deverão ser prévia e 
integralmente instituídos por lei.  

É função da Fazenda Pública Estadual e, por conseguinte, de todos 
os seus servidores zelar pela proteção ao contribuinte, inclusive sobre o lançamento e 
cobrança de penalidades, as quais deverão respeitar a legislação vigente.  

Ressalte-se ainda que, segundo o dispositivo citado, a proteção 
ocorrerá em se tratando do abuso na aplicação das multas que não encontrem amparo 
legal, nem observância ao princípio da irretroatividade. Tanto o é, que aduz o § 1º, art. 6º 
do mesmo diploma legal:  

§ 1º A legalidade da instituição do tributo e/ou multa pressupõe a estipulação 
expressa de todos os elementos indispensáveis à sua incidência, quais 
sejam a descrição objetiva de seu critério material, espacial, temporal, a 
indicação do sujeito passivo, na qualidade de contribuinte e/ou responsável, 



 

bem como dos aspectos temporal e espacial da obrigação tributária.(grifou-
se)  

Desta forma, considerando que a multa em razão do 
descumprimento de dever instrumental respeitou o procedimento legislativo competente, 
com a devida atenção a todas as peculiaridades atinentes ao regramento do tema, não 
pode o servidor, assim compreendido como aquele que encontra-se investido na função 
administrativa, agir de forma contrária, haja vista estar ele adstrito ao princípio da 
legalidade estrita.  

Do mesmo modo encontra-se este juízo administrativo à mercê da 
expressa previsão legal para a solução da lide, com as devidas ressalvas, razão que atua 
no presente caso a fim de confirmá-la, conforme art. 1°, § 4° da lei 11.198 e art. 16, § 4° 
da Lei 16.469/09, os quais possuem a mesma redação, que segue:  

§ 4º Não pode haver decisões que impliquem apreciação ou declaração de 
inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato normativo expedido pela 
Administração Tributária.  

Diante do exposto, passo adiante sem a análise do presente 
questionamento.  

4.  CONCLUSÃO  

Considerando as razões de fato e de direito acima aventadas, rejeito 
os pedidos de reconhecimento (i) de nulidade da peça básica quanto à insegurança na 
determinação da infração, bem como, (ii) de aplicação de penalidade abusiva, por fim, (iii) 
julgo procedente o presente AIIM.  

É como voto.  

i“Assim, a começar pela constatação de que os demonstrativos da auditoria, 
disponibilizados em mídia (CD), não apresentam claramente as bases sobre 
as quais se apoiou a d. fiscalização como forma de comprovar a suposta 
ilicitude dos procedimentos adotados (ofensa ao art. 19, parágrafo 2, Lei 
14.469/09), a fragilidade da autuação e da exigência do pretenso crédito 
tributário se afigura evidente restando concluir pela nulidade absoluta do AI 
em questão por haver-se configurado o cerceamento do direito de defesa da 
impugnante (art. 20, III e IV, da Lei 14.469/09)”. ii  DABUL, Alessandra. Da 
Prova no Processo Administrativo Tributário. Curitiba: Juruá, 2004. iiiArt. 8º O 
crédito tributário decorrente de procedimento fiscal será objeto de 
lançamento que conterá, no mínimo: I - identificação do sujeito passivo; II - 
indicação do local, data e hora de sua lavratura; III - descrição do fato e 
indicação do período de sua ocorrência; IV - indicação do valor originário da 
obrigação e, quando for o caso, da base de cálculo, da alíquota e do valor da 
operação ou prestação; V - indicação da disposição legal infringida e da 
penalidade proposta; VI - indicação do prazo para pagamento ou 
apresentação de impugnação ou pedido de descaracterização; VII - nome e 
assinatura da autoridade lançadora, com a indicação do cargo ou função e 
número da matrícula funcional.  

 
 

Sala das sessões plenárias, em 13 de setembro de 2016. 
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Matéria: Nulidade por cerceamento ao direito de defesa (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01423/16 
 
Relatora: Conselheira Talita Pimenta Félix 
 

 
EMENTA: ICMS-MERCADORIAS. AUSÊNCIA DE 
ESCRITURAÇÃO. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA.  
NULIDADE PARCIAL.   
 
Não se considera intimado o sujeito passivo quando for 
cientificado em endereço diverso do constante do cadastro da 
SEFAZ/GO. Cerceado encontra-se seu direito de defesa.  
 
ANO-CALENDÁRIO: 2012 (todo o exercício) 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de novembro de 2014, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
preliminar de nulidade parcial dos autos, a partir da intimação de fls. 07, por cerceamento 
do direito de defesa, arguida pela Conselheira Relatora. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Talita Pimenta Félix, Eduardo Romano Gonçalves Stival, Lidilone Polizeli 
Bento, Paulo Diniz e Nislene Alves Borges. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

1 Fundamentação do Lançamento Tributário  

O AIIM (auto de infração e imposição de multa) em referência diz 
sobre o descumprimento de dever instrumental por parte do sujeito passivo, ao não 
escriturar no livro de “registro de saídas” (relativo à escrituração fiscal digital) as notas 
fiscais de saídas de mercadorias tributadas, ocasionando o não pagamento do ICMS 
destacado nas notas fiscais de saídas. A “auditoria das saídas registradas e do 
documentário emitido”, constante no Roteiro 11 do Manual de Auditoria e Procedimentos 
Fiscais, Instrução de Serviço n. 15/2009-SAT, foi realizada em razão da apresentação de 
EFD com valores nulos nas saídas.  

Nesses termos, foi autuado com fulcro no art. 64, parágrafo 2o, da 
Lei n. 11.651/91 (CTE) c/c os arts. 88, parágrafo 1o, III, 313, 314 e 356-C, parágrafo 1o, II, 
do Decreto 4.852/97. Sendo-lhe imposta penalidade nos termos do art. 71, inciso X, “a”, 
parágrafo 9o, I, da Lei n. 11.651/1991.  

 

2 Notificação do Lançamento  

Foram intimados a pessoa jurídica, e o seu ex-sócio, via AR, sendo 
esta apenas alcançada em relação ao Sr. Renato, em 23/05/14, o qual permaneceu inerte, 
deixando o prazo para apresentação da impugnação transcorrer in albis.  

 



 

3 Da Intimação para Impugnação em Segunda Instância  

Foram novamente intimados os sujeitos passivos, em 12/08/2014, 
para, querendo, apresentar impugnação em segunda instância dentro do prazo de 30 dias 
conforme dispõe o art. 30, I, a da Lei 16.649/09, não havendo êxito em se tratando da 
empresa ré.  

 

4 Impugnação em Segunda Instância  

Em sua peça processual alega, o ex-sócio, em síntese, que se retirou 
da sociedade 28/01/2008, conforme consta na Terceira Alteração Contratual, anexada aos 
autos, enquanto a pratica do ato infrator se deu em 18/03/2012, isto é, aproximadamente 4 
anos após sua saída da sociedade.  

Em caso do não reconhecimento da alegação apresentada pugna 
pela aplicação do art. 135 do CTN, em razão de enquanto sócio, não ter praticado atos em 
expressa infração à lei, estatuto ou contrato social.  

É o relatório.  

VOTO 

 

DA TEMPESTIVIDADE  

Considerando que o prazo para interposição da impugnação de 
segunda instancia é de 30 dias, conforme art. 34, I, a da Lei 16.3349/09, e a intimação se 
deu em 12/09/14, a presente impugnação, a qual fora apresentada no dia 12/09/14 é 
tempestiva, pelo que passo à análise.  

 

PRELIMINARMENTE  

A infração supostamente cometida pelo sujeito passivo foi verificada 
por meio da “auditoria das saídas registradas e do documentário emitido”, a qual 
apresentou EFD com valores nulos nas saídas, ocasionando a ausência de recolhimento 
do ICMS destacado nas notas fiscais de saídas de mercadorias tributadas no exercício de 
2012.  

Em virtude de ser o cerceamento de defesa matéria de ordem 
pública, arguo tal fundamento para basear a presente decisão, pelo que passo a explicar.  

O cerne da questão se limita à verificação da correta intimação do 
polo passivo da demanda, qual seja a FOS BOI PLUS IINDUSTRIA E COM. DE SAL 
MINERAL LTDA.  

Verifica-se à fl. 10 que a intimação da empresa ré fora encaminhada 
para o endereço do Sr. Renato, o qual é completamente diverso daquele contido no 
registro da mesma junto à Secretaria da Fazenda, no qual consta: Alameda Camara  



 

Filho, n. 1871, Qd. 128, Lt. 12, Parque Oeste Industrial, Goiania-GO, 
CEP 74375-150.  

Desta forma, mostra-se evidente o equívoco cometido pela 
Administração no momento da intimação do sujeito passivo, a qual não procedeu com a 
mesma no endereço correto, sendo esta enviada a endereço diverso do constante nos 
cadastros fazendários.  

Diante do exposto, é possível observar o cerceamento do direito de 
defesa, em virtude da impossibilidade de participação nos autos pela empresa ré, haja 
vista a ausência de perfectibilização da relação jurídica por conta da não intimação desta, 
em detrimento de falha do fisco.  

Assim, reconheço o cerceamento do direito de defesa em atenção 
aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como o do devido processo legal, 
conforme art. 5°, LIV, LV, da CF/88i, com a consequente declaração de nulidade dos autos 
a partir da fl. n°. 7 para que seja regularizado o feito, e prossiga com seu curso normal. 
Caso não encontrada, que se proceda com a citação por edital.  

É como voto.  

 

1.Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, 
à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LIV - ninguém será 
privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal; LV - aos litigantes, em processo 
judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, 
com os meios e recursos a ela inerentes;  

 
 

Sala das sessões plenárias, em 13 de setembro de 2016. 
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Redator do Voto: Conselheiro Heli José da Silva 
Autora do Voto Vencido: Conselheira Talita Pimenta Félix 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Preliminar. Insegurança na 
determinação da infração. Nulidade. Rejeitada. Recurso da 
Fazenda Pública para o Conselho Pleno. Afastamento da 
nulidade parcial do processo por cerceamento do direito de 
defesa. Acolhido. Retorno dos autos à fase cameral para 
apreciação de toda a matéria.  
 
1. Eventuais omissões em relação aos dispositivos legais 
mencionados como infringidos não caracteriza insegurança na 
determinação da infração quando a acusação estiver narrada 
com clareza nos formulários da auditoria e no histórico do auto 
de infração;  
 
2. A intimação feita no endereço de sócio que, embora não mais 
pertencendo ao quadro societário da empresa no registro de 
comércio, ainda constar no Cadastro de Contribuintes do 
Estado em decorrência do não cumprimento, por parte da 
empresa autuada, das determinações constantes dos artigos 
100 e 24 do Decreto nº 4.852/97 e Instrução Normativa nº 946/09-
GSF, respectivamente, não caracteriza cerceamento do direito 
de defesa; 
 
 
VOTO-VENCIDO. ICMS-MERCADORIA. CRÉDITO INDEVIDO. 
NULIDADE. VÍCIO MATERIAL. INSEGURANÇA NA 
DETERMINAÇÃO DA INFRAÇÃO. ACOLHIDO. 
 
O erro na capitulação legal pode macular o direito de defesa da 
contribuinte, tornando nula a autuação, em casos que 
impossibilite a defesa.   
 
Ano-calendário: Fevereiro/ 2005 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 25 
de setembro de 2014, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da 
peça básica, arguida pela Conselheira Relatora, por insegurança na determinação da 
infração. Foram vencedores os Conselheiros Antônio Martins da Silva, Célia Reis Di 
Rezende, Heli José da Silva, Victor Augusto de Faria Morato, Marlene Maria da Silva 
Ruguê Bernardes, Washington Luis Freire de Oliveira, Lidilone Polizeli Bento, Márcio 
Nogueira Pedra, Mário de Oliveira Andrade e o Sr. Presidente, Conselheiro Domingos 
Caruso Neto, que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros Talita Pimenta 
Félix, Nivaldo José Mendes, Nivaldo Carvelo Carvalho, José Pereira D'abadia, Edson 
Abrão da Silva, Alcedino Gomes Barbosa, José Luiz Rosa, Carlos Andrade Silveira e 
Rodolfo Ramos Caiado. E, por unanimidade de votos, conhecer do recurso da Fazenda 
Pública para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para, afastando a nulidade por 



 

cerceamento do direito de defesa, retornar os autos a Câmara Julgadora para apreciação 
de toda matéria. Participaram do julgamento os Conselheiros Talita Pimenta Félix, Antônio 
Martins da Silva, Nivaldo José Mendes, Célia Reis Di Rezende, Nivaldo Carvelo Carvalho, 
Heli José da Silva, José Pereira D'abadia, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão 
da Silva, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Alcedino Gomes Barbosa, Washington 
Luis Freire de Oliveira, José Luiz Rosa, Lidilone Polizeli Bento, Carlos Andrade Silveira, 
Márcio Nogueira Pedra, Rodolfo Ramos Caiado e Mário de Oliveira Andrade. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada pelo fisco no presente processo é no sentido 
de que a empresa omitiu pagamento de ICMS nos períodos e valores indicados nos 
campos próprios do auto de infração em razão da escrituração indevida a título de crédito 
de valor alegadamente pago a maior, sem apresentar, no entanto, a comprovação do 
pagamento indevido. 

Foram indicados como infringidos o artigo 58, § 3o, inciso II e 
proposta a penalidade prevista no art. 71, inciso IV, alínea “a”, ambos da Lei n. 11.651/91. 

O lançamento foi instruído com os demonstrativos da auditoria básica 
do ICMS e cópia do livro Registro de Apuração de ICMS. 

Foi juntada ao processo a 16ª e 17ª alteração contratual da empresa 
autuada, bem como a Ficha de Inscrição Cadastral informando a suspensão provisória 
para baixa.  

O não comparecimento da empresa autuada para pagamento da 
quantia exigida ou apresentação de impugnação à primeira instância encontra-se 
registrado no termo de revelia de fls. 69, embora tenha sido regularmente intimada no 
endereço residencial de um dos sócios constantes do Cadastros de Contribuintes do 
Estado de Goiás.  

Novamente intimada, desta feita na pessoa do seu advogado 
legalmente constituído no processo (fls. 71), a autuada apresentou a peça de impugnação 
de fls. 74, alegando, resumidamente, o seguinte: 

1 - Erro de identificação do sujeito passivo, tendo em vista que a 
intimação deveria ter sido endereçada à empresa DROGARIA SANTA MARTA LTDA, 
conforme consta da Cláusula 6ª da 20ª alteração contratual, datada de 15 de julho de 
2007, anexa; 

2 - Que os livros e documentos fiscais encontram-se em poder da 
fiscalização, dificultando, dessa forma, o exercício da ampla defesa e do contraditório, 
motivo pelo qual, pede que o processo seja declarado nulo a partir da intimação para 
apresentação de impugnação, por cerceamento do direito de defesa; 

3 - Em relação ao mérito, simplesmente pediu a improcedência do 
lançamento.  

Na sessão realizada no dia 10 de agosto de 2011 a Quarta Câmara 
Julgadora, por maioria de votos, acolheu a preliminar de nulidade parcial do processo por 
cerceamento do direito de defesa a partir das fls. 65, determinando o retorno dos autos ao 



 

NUPRE para intimação da empresa na pessoa de um dos sócios-administradores 
constantes da 20ª alteração contratual de fls. 84.  

Inconformada a Representação Fazendária interpôs o recurso ao 
Conselho Pleno de fls. 98 a 100, objeto do presente julgamento, pleiteando a reforma da 
decisão, tendo em vista que a intimação foi feita na pessoa dos sócios constantes das 
alterações contratuais existentes no processo e no Cadastro junto à Secretaria da 
Fazenda.  

Intimada a empresa autuada não contraditou o recurso fazendário.  

É o relatório. 

 

V O T O  

 

1. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO LANÇAMENTO POR 
INSEGURANÇA NA DETERMINAÇÃO DA INFRAÇÃO ARGUIDA PELA CONSELHEIRA 
RELATORA: 

Na sessão de julgamento a Conselheira Relatora arguiu a preliminar 
de nulidade do lançamento por insegurança na determinação da infração, eis que, no seu 
entendimento, o dispositivo legal infringido mencionado pelo autor do procedimento não 
coaduna com o fato narrado no auto de infração. 

Em relação à nulidade cumpre salientar que da análise do processo 
extrai-se que no mês de fevereiro de 2005 a autuada lançou na linha Outros Créditos do 
quadro Crédito do Imposto do livro Registro de Apuração do ICMS (fls. 16) o valor de R$ 
7.025,64 (sete mil, vinte e cinco reais e sessenta e quatro centavos) indicando tratar-se de 
ICMS pago indevidamente nos termos do art. 47 do RCTE. 

O referido valor foi estornado de ofício pelo autor do procedimento na 
auditoria básica do ICMS (fls. 07), afirmando que a autuada não informou a origem e nem 
demonstrou por meio de documento a procedência do crédito.  

Para melhor análise da questão, vejamos a redação do dispositivo 
legal mencionado pela empresa autuada:  

"Art. 47. Constitui, também, crédito para efeito de compensação com o débito 
do imposto, o valor: 

[...] 

III - pago indevidamente, em virtude de erro de fato ocorrido na escrituração 
dos livros fiscais ou no preparo do documento de arrecadação, mediante 
escrituração, no período de sua constatação, desde que: 

a) a escrituração seja realizada, até a data da apuração do mês de fevereiro 
do exercício seguinte ao do pagamento, com especificação da natureza do 
erro, no livro Registro de Apuração do ICMS: 

1. na linha OBSERVAÇÕES, quando se tratar de contribuinte beneficiário dos 
Programas FOMENTAR ou PRODUZIR; 

2. no quadro Crédito do Imposto - Outros Créditos, nas demais hipótese; 



 

b) a ocorrência seja registrada no livro Registro de Utilização de Documentos 
Fiscais e Termos de Ocorrências; 

[...] 

§ 2º Nas hipóteses dos inciso III: 

I - quando a constatação ocorrer após o mês de fevereiro do exercício 
seguinte ao do pagamento, a apropriação do crédito fica condicionada à 
autorização do titular da delegacia regional ou fiscal em cuja circunscrição 
localizar-se o estabelecimento do contribuinte; 

II - quando se tratar de contribuinte beneficiário dos Programas FOMENTAR 
ou PRODUZIR, deve se proceder aos ajustes no valor do financiamento."  

Assim, observa-se que embora tenha mencionado o dispositivo legal 
às fls. 05 do livro Registro de Apuração do ICMS nº 0005, a autuada não especificou a 
natureza do erro e tampouco comprovou por meio de documento o pagamento indevido. 

O art. 58, § 3º, inciso II, da Lei nº 11.651/91, mencionado pelo autor 
do procedimento como infringido, tem a seguinte redação:  

     
"Art. 58. É assegurado ao sujeito passivo, nos termos do disposto na 
legislação tributária, o direito de creditar-se do imposto anteriormente 
cobrado em operações ou prestações resultantes: 

I - de entrada de mercadoria, real ou simbólica, no seu estabelecimento, 
inclusive a destinada ao seu uso ou consumo ou ao ativo imobilizado; 

II - de recebimento de serviços de transporte interestadual e intermunicipal 
ou de comunicação; 

III - das situações descritas nos incisos anteriores, em relação ao diferencial 
de alíquota devido nessas operações e prestações. 

[...] 

§ 3º O direito de crédito, para efeito de compensação com débito do imposto, 
reconhecido ao estabelecimento que tenha recebido as mercadorias ou para 
o qual tenham sido prestados os serviços, está condicionado à: 

[...] 

II - à escrituração nos prazos e condições, quando assim exigido pela 
legislação tributária." 

Não há como negar que melhor seria se o autor do procedimento 
tivesse indicado, também, como infringido o art. 47, inciso III, alíneas "a" e "b" do Decreto 
nº 4.852/97, porém, tal omissão não configura, nem de longe, insegurança na 
determinação da infração, tendo em vista que a acusação de escrituração indevida de 
crédito foi narrada com riqueza de detalhes no auto de infração (fls. 02), no rodapé do 
formulário CONCLUSÃO da Auditoria Básica do ICMS (fls. 04) e no Demonstrativo Auxiliar 
da Auditoria Básica do ICMS (fls. 07), não deixando nenhuma dúvida sobre a natureza da 
infração.  

Outro ponto que deve ser ressaltado é que a empresa autuada 
entendeu perfeitamente a acusação, conforme se extrai da impugnação de fls. 74. 

Com essas considerações, entendo que não restou configurada a 
insegurança na determinação da infração. 

Rejeito a preliminar. 



 

 

2. DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA 
ACOLHIDA PELA CÂMARA JULGADORA: 

As intimações de fls. 65 a 68 para pagamento da quantia exigida ou 
apresentação de impugnação à primeira instância endereçada ao sócio JOÃO BATISTA 
DE VASCONCELOS JÚNIOR no seu endereço residencial, foi feita com supedâneo no art. 
14, § 8º, da Lei nº 16.469, de 19 de janeiro de 2009 que regula o Processo Administrativo 
Tributário. Vejamos: 

"Art. 14. A intimação é feita por meio de: 

I - carta registrada, com aviso de recepção; 

II - telefax ou via eletrônica, com prova de expedição; 

III - ciência direta à parte: 

a) provada com sua assinatura; 

b) no caso de recusa em assinar, certificada pelo funcionário responsável, na 
presença de duas testemunhas; 

IV - tomada de conhecimento no processo, comprovada pelo termo de vista 
ou pela posterior manifestação da parte; 

V - edital, no caso do sujeito passivo: 

a) não ser localizado no endereço declarado; 

b) não oferecer endereço alcançado pelo serviço de correio; 

c) encontrar-se no exterior, sem representante ou preposto conhecido no 
País. 

[...] 

§ 8º Na hipótese de o sujeito passivo estar com o estabelecimento em 
situação cadastral irregular, antes da intimação por edital, deve ser intimado 
em uma das formas previstas nos incisos I a III do caput: 

I - em outro estabelecimento em situação cadastral regular, situado neste 
Estado; 

II - por meio do proprietário ou de um dos sócios, no endereço de residência 
ou de domicílio deste, quando o sujeito passivo não possuir outro 
estabelecimento em situação cadastral regular, neste Estado." 

O ilustre relator do voto condutor do acórdão recorrido fundamenta a 
nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa no fato de a intimação para 
apresentação de impugnação à primeira instância ter sido feita em 13 de maio de 2010, no 
endereço do sócio JOÃO BATISTA DE VASCONCELOS JÚNIOR, que havia se retirado 
da sociedade em 15 de julho de 2007, conforme 20ª Alteração Contratual de fls. 77. 
Assim, o seu entendimento é no sentido de que a intimação deveria ter sido feita no 
endereço residencial de um dos novos sócios. 

Nesse ponto cumpre ressaltar que o Decreto nº 4.852/97 que institui 
o Regulamento do Código Tributário do Estado de Goiás - RCTE, estabelece o seguinte: 

"Art. 100. O contribuinte e as demais pessoas sujeitas ao cadastro devem 
comunicar à Secretaria da Fazenda, no prazo de até 30 (trinta) dias da 
ocorrência, qualquer alteração dos dados declarados para a obtenção da 
inscrição (Lei nº 11.651/91, art. 154, caput).  
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Parágrafo único. A obrigatoriedade de comunicação à Secretaria da Fazenda, 
no prazo previsto no caput, aplica-se, também (Lei nº 11.651/91, art. 154, 
parágrafo único): 

I - à empresa cujo sócio se retirar da sociedade ou quando da outorga de 
poderes de gerência ou administração a terceiros que não façam parte do 
quadro social; 

II - ao sócio-gerente que se retirar da sociedade ou ao terceiro com poderes 
de gerência ou administração que se desligar da empresa, no que se refere à 
mudança de seu endereço residencial, quando essa mudança ocorrer no 
prazo decadencial." 

A Instrução Normativa nº 946/09-GSF, de 7 de abril de 2009 que 
dispõe sobre o Cadastro de Contribuintes do Estado de Goiás - CCE, por seu turno, 
assevera o seguinte: 

"Art. 24. O contribuinte e as demais pessoas sujeitas ao cadastro devem 
comunicar à Secretaria da Fazenda, no prazo de até 30 (trinta) dias da 
ocorrência, de qualquer alteração dos dados declarados para a obtenção da 
inscrição.  

§ 1º A obrigatoriedade de comunicação à Secretaria da Fazenda, no prazo 
previsto no caput, aplica-se, também: 

I - à empresa cujo sócio se retirar da sociedade ou quando da outorga de 
poderes de gerência ou administração a terceiros que não façam parte do 
quadro social; 

II - ao sócio-gerente que se retirar da sociedade ou ao terceiro com poderes 
de gerência ou administração que se desligar da empresa, no que se refere à 
mudança de seu endereço residencial, quando essa mudança ocorrer no 
prazo decadencial. 

§ 2º Na hipótese de substituição de sócio de empresa cuja inscrição no CCE 
encontra-se suspensa ou baixada, a alteração pode ser solicitada pelo sócio 
a ser substituído, por meio de requerimento dirigido ao delegado fiscal, que 
decidirá, após análise dos motivos, verificação da documentação 
apresentada e de outras providências  necessárias para sua homologação ou 
não.  

§ 3º Dentro do prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data da comunicação 
feita, o contribuinte e demais pessoas obrigadas a prestar informações 
relacionadas com o cadastro devem entregar, em local indicado pela 
Secretaria da Fazenda, os documentos comprobatórios das alterações 
ocorridas." 

Verifica-se, portanto, que a empresa autuada descumpriu e continua 
descumprindo a legislação acima referida, tendo em vista que a 20ª Alteração Contratual 
foi registrada na Junta Comercial em 15 de julho de 2007 e até o momento não foi 
comunicada à Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás, situação que culminou com a 
intimação para apresentação de impugnação no endereço de pessoa que,  perante 
registro de comércio, vale dizer, a Junta Comercial do Estado de Goiás, não fazia mais 
parte da empresa, porém, nos registros da Secretaria da Fazenda ainda continua fazendo 
parte do quadro societário. 

Não é razoável exigir da administração tributária a expedição de 
intimação endereçada a sócio da empresa não constante dos seus registros e tampouco 
conhecida do órgão preparador no momento da prática do ato intimatório realizado em 13 
de maio de 2010 (fls. 65 e 66), quando a alteração contratual relativa à sua retirada do 
quadro societário, além de não ter sido comunicada à Secretaria da Fazenda nos prazos 
estabelecidos na legislação acima mencionada, foi juntada ao processo somente em 31 de 
agosto de 2010. 
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Com essas considerações, entendo que a intimação para pagamento 
da quantia exigida ou apresentação de impugnação foi feita corretamente, portanto, não 
há falar em nulidade parcial do processo por cerceamento do direito de defesa, sob pena 
de permitir que a autuada seja beneficiada pela sua própria desídia.  

Finalizando, registro que soa estranho o fato de o sócio João Batista 
de Vasconcelos Júnior ter se retirado da sociedade em 15 de julho de 2007, conforme 
alteração contratual de fls. 77 a 86 e em 07 de janeiro de 2008 ainda estava assinando 
pela empresa, conforme comprova a procuração de fls. 89, situação que, certamente, será 
analisada pela câmara julgadora.      

À conta do exposto, conheço do recurso da Fazenda Pública, dou-lhe 
provimento, para afastar a nulidade parcial do processo por cerceamento do direito de 
defesa e retornar os autos à fase cameral para apreciação de toda a matéria.  

 

 

RELATÓRIO DO VOTO VENCIDO 

 

Narra a ementa objeto deste recurso plenário que:  

Processual. Preliminar de nulidade parcial do processo, por 
cerceamento ao direito de defesa, arguida pelo sujeito passivo caracterizado pela falta de 
intimação de um dos sócios da pessoa jurídica autuada. Nulidade parcial a  partir do 
documento de fl. 6, inclusive. Acolhida. Decisão não unânime.  

O cumprimento das normas processuais, atinentes à formalização do 
ato administrativo, deve ser observado pelo setor fiscal competente; e a comprovação de 
que os responsáveis pelo cumprimento da obrigação tributária não foram legalmente 
notificados do lançamento causa a nulidade parcial do processo e implica na devolução do 
feito a quem compete a renovação do ato anulado.  

No voto condutor do acórdão cameral, o Conselheiro afirma que 
“nenhum dos sócios da pessoa jurídica foi notificado do lançamento tributário embora 
tenham sido identificados pela autoridade fiscal, fato que motiva a declaração de nulidade 
do processo a partir do documento ode fl. 65, bem como dos atos processuais 
subsequentes (...)”, determinando sua devolução para a origem, com o fito de sanar a 
irregularidade desde o início. A Fazenda Pública Estadual interpõe Recurso ao Conselho 
Pleno n. 317 de 2011 (fls. 98/100).  

Em síntese, este é o relatório.  

 

VOTO VENCIDO 

 



 

O AIIM imputa à contribuinte a omissão de pagamento do imposto 
em razão do aproveitamento indevido de crédito do ICMS, no mês de fevereiro/2005, a 
qual não haveria especificado nem comprovado o alegado pagamento, com base no art. 
58, § 3°, II, do CTE/GO e, em relação à penalidade, prescreve o art. 71, inciso IV-A do 
mesmo diploma legal.  

A Fazenda Pública se atém à alegação de que a notificação era 
desnecessária, tendo em vista que fora realizada segundo os dados constantes no 
Cadastro de Contribuintes (fl. 64) e espelho cadastral, nos quais constavam os sócios 
relativos ao 16° e 17° instrumentos de Incorporação, alteração, e consolidação contratual 
da referida sociedade.  

Razão esta que não merece prosperar, pelo que passo a explicar.  

Ante o exposto em linhas pretéritas arguo, preliminarmente, a 
nulidade do AIIM por vício material, por insegurança na determinação da infração, em 
razão de esta conselheira não ter sido capaz de compreender com a clareza mínima 
necessária – à atividade de julgamento – qual seja, a real imputação atribuída à 
contribuinte, uma vez que a descrição fática constante no auto de infração aponta para a 
norma constante no antecedente normativo de forma insuficiente, a ponto de não haver 
possibilidade de condenação, considerando que não foram preenchidos todos os critérios 
necessários para a subsunção do fato à norma. Note-se o elencado no art. 2°, da Lei n. 
16.469/09:  

Os servidores e agentes públicos envolvidos no Processo 
Administrativo Tributário têm o dever de zelar pela correta aplicação da legislação, 
pugnando pela defesa do interesse público, da legalidade e da preservação da ordem 
jurídica.  

Desta forma, para alcançar o dever proposto no citado dispositivo, 
faz-se necessária a observância das normas previstas no ordenamento jurídico, o que 
corresponde, ao conhecimento destas e o seu correto manuseio, considerando que a 
mera prescrição normativa não incidirá sobre os eventos do mundo social sem que haja o 
ato humano de aplicação da mesma. Assim, demonstra-se a necessidade do zelo do 
aplicador ao realizar a subsunção da norma ao fato concreto.  

Caros colegas, se permitirmos a permanência de autos de infração 
elaborados de qualquer maneira, sem o devido rigor, que é garantia do contribuinte contra 
as arbitrariedades do poder público, estaríamos autorizando que reiteradamente o fisco 
adentrasse ao patrimônio daquele pela razão que bem lhe conviesse, sem que houvesse, 
todavia, o respaldo legal necessário, conforme depreende-se das fls. 2, a menção ao art. 
53, §3º, do CTE/GO, que segue:  

Permitindo a reiteração de comportamentos mal elaborados, e 
consequentemente, como no presente caso, inconsistentes, haja vista que o fundamento 
da suposta infração seria apenas o elencado pelo art. 58, § 3°, II, do CTE/GO, que segue, 
estaria a autorizando o fisco a adentrar ao patrimônio do contribuinte pela razão que bem 
compreendesse, desprovida, todavia do respaldo legal necessário:   

Art. 58 - É assegurado ao sujeito passivo, nos termos do disposto na 
legislação tributária, o direito de creditar-se do imposto anteriormente 
cobrado em operações ou prestações resultantes:  



 

§ 3º - O direito de crédito, para efeito de compensação com débito do 
imposto, reconhecido ao estabelecimento que tenha recebido as mercadorias 
ou para o qual tenham sido prestados os serviços, está condicionado à:  

II - à escrituração nos prazos e condições, quando assim exigido pela 
legislação tributária.  

Diante do referido dispositivo pergunta-se: a) há necessidade de 
escrituração nos prazos e condições, qual lei regulamenta a suposta ilicitude cometida 
pelo sujeito passivo?; b) quais seriam os critérios objetivos para a constatação da referida 
infração, isto é, quais são os prazos e condições necessários para tal configuração?; c) e 
por fim, na ausência de respostas acerca de tais questionamentos, por qual razão está 
sendo imputada o referido AIIM ao contribuinte? Qual o fundamento para tanto?   

A resposta, é de simples verificação, não há descrição normativa 
apta na norma individual e concreta que a sustente a questionada autuação, haja vista a 
incongruência do relato fático com o dispositivo tido por infringido.  

Não podem aqueles que se encontram adstritos ao princípio da 
legalidade estrita simplesmente autuar o contribuinte por conta dos fatos ocorridos, sem 
que haja o amparo legal necessário e suficiente para tanto, considerando que o direito 
tributário encontra-se diretamente subordinado à teoria da tipicidade e dos tipos jurídicos.   

Neste sentido, deve-se adotar a noção de tipo fechado, o qual 
segundo ROCHA (2007)1 “daria a todos aqueles sujeitos à regra legal uma segurança 
jurídica absoluta no sentido de possibilidade de previsão de sua incidência concreta, e de 
tipicidade, como necessidade de uma continência absoluta do fato ocorrido na descrição 
legal abstrata”.  

Tais razões não tratam de mero formalismo, mas sim de uma 
garantia de certeza e segurança jurídica ao contribuinte, como é possível denotar dos 
artigos constitucionais referentes aos limites ao poder de tributar (art. 150 ao 152 da 
CF/88).  

Importante salientar, também, o fato de que se a análise do presente 
auto já é de um exercício quase que impraticável, e repleto de boa vontade, para nós 
julgadores, quem dirá ao contribuinte, que deverá elaborar sua própria defesa sem sequer 
compreender a acusação que lhe foi imputada.  

Assim, por não compreender, com a clareza necessária exigida dos 
atos administrativos, especialmente àqueles que, com elevado poder coercitivo, imputam 
altíssimas penalidades ao contribuinte, se considerado o valor da exação, como é o caso 
do presente PAT (processo administrativo tributário), questiono: como posso eu votar pelo 
reconhecimento de um débito imputado à contribuinte, em que não foi possível ao 
responsável pela análise e julgamento destes autos, compreender os dados?  

Nesse sentido, a alta abstração dos dispositivos legais imputados à 
contribuinte, lhe confere sim o direito de se defender da forma que melhor compreender. 
Este tipo de situação conduz a discussão do AIIM a um caminho imprevisível, já que seu 
ponto de partida (a autuação) é falha e muito abstrata.  

Portanto, entendo inexistir critério jurídico-tributário seguro a imputar 
à contribuinte penalidade tão gravosa, principalmente, porque o critério primeiro, motivador 



 

e legítimo deste ato administrativo não cumpriu sua função, qual seja, de esclarecer – 
exatamente – o direito desobedecido.   

 

CONCLUSÃO  

Enfim, uma vez que a descrição legal dos fatos, a imputação da 
penalidade de ofício e as provas não apontam para a mesma direção, com a mínima 
diligência possível à subsunção dos fatos às normas, voto no sentido de declarar a 
nulidade material deste AIIM, por segurança na determinação da infração, nos termos do 
art. 20, inciso IV, e parágrafo 1o do PAT/GO.  

É como voto.  

 
 

Sala das sessões plenárias, em 13 de setembro de 2016. 
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Matéria: Nulidade por cerceamento ao direito de defesa (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01479/16 
 
Relatora: Conselheira Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Operação de saída de 
mercadoria com utilização de carga tributária inferior a prevista 
na legislação. Nulidade da sentença singular. Cerceamento ao 
direito de defesa. 
 
 
 
Ocorre cerceamento ao direito de defesa quando há limitação ou 
obstáculo que impede a parte de se defender da forma 
legalmente permitida, causando-lhe prejuízo em relação ao seu 
objetivo processual. 
 
 
 
É reconhecida a nulidade das sentenças singulares proferidas 
no presente processo por cerceamento ao direito de defesa do 
contribuinte, haja consignar matéria alheia ao objeto da lide. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de setembro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
preliminar de nulidade da sentença singular, de fls. 50 a 53, arguida pela autuada, por 
cerceamento do direito de defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Marlene 
Maria da Silva Ruguê Bernardes, José Pereira D'abadia, Gilmar Rodrigues de Almeida, 
José Luiz Rosa e Valdir Mendonça Alves. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

 
Consta do auto de infração que o sujeito passivo realizou saída 

de mercadorias, no período de 01/05/2012 a 31/05/2013, por meio de Cupom Fiscal, 
utilizando carga tributária inferior à estabelecida pela legislação tributária, resultando em 
omissão de pagamento de ICMS, no referido período, conforme demonstram planilhas 
"Divergência de Carga tributária e Calculada – Cupom Fiscal (tipo 60  I), ocasionando 
uma diferença no IMCS a recolher, apurada em Auditoria Comparativa da Situação 
Tributária e da Base de Cálculo, planilhas e documentação em anexo. Em consequência 
deverá pagar o ICMS omitido, acrescido de penalidades previstas em lei tributária 
estadual. 

 
Foram indicados como infringidos as disposições dos artigos 

11, I, 27, 40, e 64 da Lei 11651/91. Com penalidade proposta do artigo 71, IV A, da Lei 
11651/91 com redação da Lei 17519/2011. 

 
Foram anexados aos autos os seguintes documentos "fls. 3 a 

16": detalhamento do crédito tributário, descritivo complementar da ocorrência, recibo de 
entrega de relatórios digitais, mídia (CD), ordem de serviço n° 0218/2013, procuração, 



 

documentação pessoal (OAB), consulta por auto, consulta detalhada o contribuinte - 
pessoa jurídica. 

 
O sujeito passivo foi intimado "fls. 16 e 17", a pagar a quantia 

exigida no processo ou apresentar impugnação em Primeira Instancia. Opta por 
manifestar às "fls. 20 a 23", alegando que, há nulidade do auto de infração  e no mérito 
há equívocos quanto à inclusão de diversas mercadorias cujo imposto foi pago por 
substituição tributária, ou cujo ICMS é isento e até mesmo produtos em que houve o 
destaque do imposto, porém com benefício fiscal desconsiderado pela autoridade fiscal, 
devendo ser excluídas da exigência as seguintes mercadorias: material de construção; 
produtos automotivos; hortifrutigranjeiros; refeições e produtos da cesta básica, 
elaborando relatório em mídia anexa. 

 
Pelo despacho n° 425/2015-JULP "fls. 33", o julgador de 

Primeira Instância, decide encaminhar os autos à Delegacia Regional de Fiscalização de 
Itumbiara para a realização de uma revisão fiscal, com fundamento no inciso II do §3° do 
artigo 19 da Lei n° 16.469/09, a ser realizada, preferencialmente, por um dos autores do 
procedimento. 

 
Em cumprimento ao Despacho, o AFRE II realiza a revisão no 

Demonstrativo Divergência de Carga Tributária Informada e Calculada – Cupom Fiscal 
(tipo 60I) resultante da apuração efetuada no Levantamento Auditoria Comparativa da 
Situação Tributária e da Base de Cálculo do período de 01/05/2012 a 31/05/2013. 

 
Foram corrigidos os equívocos das mercadorias em que não 

havia sido colocada carga tributária correta, conforme cópia do Levantamento gravado 
em mídia CD em anexo, remanescendo o ICMS omitido, na importância de R$ 17.940,45 
(dezessete mil novecentos e quarenta reis e quarenta e cinco centavos), acrescidos de 
penalidades previstas em lei tributária estadual. 

 
Ao manifestar sobre o resultado da diligência dele discorda, 

entendendo pela improcedência do crédito tributário. 
 
Pela sentença n° 681/2016-JULP, "fls. 50 e 51", o juiz singular 

decidiu pela procedência do auto de infração, antes rejeitando a decadência. 
 
O sujeito passivo foi devidamente intimado "fls. 54", e, mais 

uma vez interpõe recurso alegando nulidade da sentença, por insegurança na 
determinação da infração e cerceamento ao direito de defesa, pois, verifica-se o erro ao 
resumir de forma totalmente equivocada os argumentos da defesa do recorrente, 
posteriormente, ao mencionar o número do despacho, o correto seria 425/2015 – JULP e 
n° 1102/2015-GEAF, ainda, o julgador ignora a decisão de revisão, as alterações dos 
valores objeto do auto de infração e conclui seu relatório, informando que o contribuinte 
se silenciou quando da manifestação. Nada do que foi relatado e fundamentado guarda 
relação com o processo em epígrafe. 

 
Aduzem que, na parte da fundamentação, verifica-se que as 

alegações da defesa, foram totalmente desprezadas e a matéria inferida, na decisão 
combatida, não foi suscitada pelo Recorrente em suas manifestações, tais como 
decadência, confisco etc. 

 
E, continua arguindo ainda sobre a redução de base de cálculo 

para fornecimento de refeição, da multiplicidade de mercadorias relacionadas com carga 



 

tributária diversa da exigida no auto de infração, subsistindo equívocos quanto à de 
diversas mercadorias, cujo imposto foi pago por substituição tributária, ou cujo ICMS é 
isento e até mesmo produtos em que houve o destaque do imposto, porém com benefício 
fiscal desconsiderado pela autoridade fiscal, como hortifrutigranjeiros e refeições. 

 
Observa-se por esse próprio levantamento supracitado, por 

meio de simples análise é possível perceber que as mercadorias autuadas são oriundas 
de lanches (salgado, pamonha, sanduíche), que consequentemente foram 
comercializados pela lanchonete.  

 
Ao final requer, que seja a sentença julgada nula por 

insegurança na determinação da infração e cerceamento do direito de defesa, ou, que 
seja julgado improcedente o crédito tributário por absoluta falta de suporte legal. 

 
 

V O T O 
 

 
Um primeiro aspecto a ser analisado nos autos, na 

oportunidade de julgamento, refere-se à formação da relação jurídica tributária, exigindo a 
observância de alguns requisitos à devida regularidade processual. 

 
Assim analisando, de plano, percebe-se que nos autos existem 

duas sentenças com a mesma numeração, fls. 50/53, as quais têm o mesmo teor, uma 
referindo-se ao processo 4 0114027 569 30 da Companhia Brasileira de Distribuição e a 
outra ao presente processo. 

 
Verifica-se, ainda, que o teor das sentenças, como bem 

pontuou o recorrente, não aplica ao objeto da lide, tratando-se de matérias diferentes, cujo 
contexto não serve ao presente. São muitas as contradições de maneira que, 
inarredavelmente, de fato ensejou o cerceamento ao direito de defesa do sujeito passivo, 
pois aconteceu limitação ou obstáculo de maneira a impedir a parte de se defender da 
forma legalmente permitida, causando-lhe prejuízo em relação ao seu objetivo processual. 

 
Ao sentir, parece até um lapso manifesto, mas, ainda assim, 

gerando o mesmo efeito caracterizado por cerceamento ao direito de defesa. 
 
Desse modo, não resta dúvida que essa situação leva à 

nulidade de ambas as sentenças, nos termos do inciso III, do art. 20, da Lei 16.649/09, 
haja vista a limitação ou obstáculo ocasionado ao sujeito passivo no sentido de não obter 
uma resposta de acordo com o disposto no art. 93, inciso IX, da CF/88, constituindo justo 
impedimento de articulação de defesa no momento seguinte: 

 

Art. 20. São nulos os atos praticados: 

[...] 

III - com cerceamento do direito de defesa; 

 
 
Ante o exposto, acolhe-se a preliminar de nulidade parcial dos 

autos, por cerceamento ao direito de defesa, anulando as sentenças singulares, fls. 50 a 
53, devendo retornarem à Primeira Instância para reapreciação dos argumentos da 
impugnação e novo julgamento. 



 

 
 
 

 
Sala das sessões, em 16 de setembro de 2016. 
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Matéria: Nulidade por cerceamento ao direito de defesa (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01494/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Heli José da Silva 
 

 
EMENTA: I – ICMS. Processual. Nulidade da sentença singular, 
por cerceamento do direito de defesa. Reforma do acórdão 
cameral que declarou nula a decisão monocrática. Decisão não 
unânime.  
 
1. A decisão, oriunda de julgamento que apreciou todos os 
argumentos apresentados, e considerou os fundamentos de fato 
e de direito, consolidada em Sentença exarada consoante 
determina o artigo 38, da Lei nº 16.469/09, não comporta a 
arguição de nulidade, razão pela qual deve ser mantida. 
 
2. Afastando-se a preliminar de cerceamento do direito de 
defesa, pelo Conselho Pleno, os autos devem ser encaminhados 
para uma das Câmaras Julgadoras, para apreciação das demais 
questões, inclusive a meritória. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 30 
de agosto de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda 
Pública para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para afastar a nulidade por 
cerceamento do direito de defesa devendo os autos retornarem à Câmara julgadora para 
apreciação de toda matéria. Foram vencedores os Conselheiros Heli José da Silva, Aldeci 
de Souza Flor, Renato Moraes Lima, Washington Luis Freire de Oliveira, Marlene Maria da 
Silva Ruguê Bernardes, Nislene Alves Borges, Gilmar Rodrigues de Almeida, Victor 
Augusto de Faria Morato, Mário de Oliveira Andrade, Lidilone Polizeli Bento e o Sr. 
Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de 
desempate. Vencidos os Conselheiros Rodolfo Ramos Caiado, Valdir Mendonça Alves, 
José Luiz Rosa, José Eduardo Firmino Mauro, José Pereira D'abadia, João Divino de 
Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho, Masayuki Missao, Edson Abrão da Silva e Nivaldo José 
Mendes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Da análise do presente processo, depreende-se que a acusação 
tipificada na sua peça exordial versa sobre o fato de que, em 06 de março de 2.013, o 
Fisco efetuou o lançamento do crédito tributário de que trata este processo, cobrando do 
autuado ICMS, com a seguinte descrição do fato: 

“Deixou de estornar, nos termos exigidos na NOTIFICAÇÃO 
FISCAL nº 201212041631 e auto de infração nº 4.01.12.045320.08 o crédito do 
ICMS, na importância de R$ 1.115.216,78 (um milhão, cento e quinze mil, duzentos 
e dezesseis reais e setenta e oito centavos), decorrente do aproveitamento indevido 
de crédito: a) pela entrada de MATERIAIS PARA USO OU CONUSMO 
erroneamente lançado no Livro CIAP e transportado, na proporção de 1/48 (avos) 
por mês, para o LRAICMS; b) crédito originado na aquisição de ÓLEO DIESEL, cujo 
consumo ocorreu em circunstâncias que não o caracteriza como INSUMO ou 
PRODUTO INTERMEDIÁRIO no processo de produção da empresa, nos termos da 



 

IN – 990/2010-GSF; e, c) lançamento de crédito no campo OUTROS CRÉDITOS do 
LRAICMS, originado na aquisição de MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO, 
conforme demonstrativos e documentos anexos. Em consequência, deverá pagar o 
imposto no valor acima mencionado, juntamente com penalidade e os acréscimos 
legais”. 

 Foram indicados como infringidos os artigos 60, inciso I, alíneas ‘a’ 
e ‘b’, 61, inciso II e III, § 1º, e 147-A, todos do Código Tributário Estadual – CTE, 
combinados com os artigos 58, inciso II e III, e 522, inciso I, do Decreto 4.852/97. Ainda, o 
artigo 4º, § 2º, inciso I, II e III da Instrução Normativa nº 990/2010 – GSF, sendo proposta 
a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, inciso IV, alínea ‘c’, do CTE, com redação 
da Lei nº 17.917/12. 

O auto de infração foi instruído com os documentos, demonstrativos e 
auditorias constantes às fls. 03/176. 

O autuado foi intimado em Primeira Instância, fls. 177/178. 

Tempestivamente, o sujeito passivo apresenta a Impugnação às fls. 
182/220, na qual, após o relato da matéria, pugna pela improcedência do lançamento, 
argumentando que a glosa dos créditos se revela indevida diante da legitimidade dos 
créditos apropriados relativamente aos itens elencados, os quais foram aplicados 
diretamente em seu processo produtivo, e, também, pela impossibilidade de cobrança de 
imposto de contribuinte detentor de saldo credor. Alega, ainda, a impossibilidade de 
cobrança de multa em duplicidade. 

Requer, caso se entenda necessário, que seja realizada diligência 
visando comprovar a natureza dos bens destinados ao ativo imobilizado, bem como a 
integração e consumo dos produtos intermediários de forma direta no processo produtivo. 

Promove, outrossim a juntada das cópias dos documentos, 
demonstrativos e laudos técnicos às fls. 221/475. 

Exara-se, pelo julgador singular, o Despacho nº 704/13 – JULP, fls. 
479, encaminhando o processo à GEAUD, para fins de análise revisional em conjunto com 
o processo nº 4.0112045.320.08. 

O sujeito passivo se manifesta a respeito do resultado da diligência, 
conforme documento às fls. 482/515, no qual reitera a improcedência da exigência fiscal, 
ante a absoluta regularidade dos créditos de ICMS apropriados, conforme cabalmente 
demonstrado na Impugnação e nesta manifestação sobre a diligência realizada, com 
amparo, ainda, nos laudos técnicos apresentados. 

Promove, novamente, a juntada das cópias dos documentos às fls. 
517/694. 

O Julgador Singular prolata a Sentença n° 326/14 – JULP, fls. 
695/699, e decide pela procedência parcial do auto de infração no valor do ICMS de R$ 
980.156,52 (novecentos e oitenta mil, cento e cinquenta e seis reais e cinquenta e dois 
centavos). Rejeita, também, as nulidades arguidas. 

A Representação Fazendária se manifesta concordando com a 
decisão monocrática, fls. 700. 

Devidamente intimado, fls. 701/703, o sujeito passivo interpõe o 
Recurso Voluntário às fls. 712/760, no qual, após historiar os fatos, argui a nulidade da 
decisão de primeiro grau, por ausência de apreciação de todos os fundamentos lançados 
em sede de Impugnação. Destaca que a decisão foi silente no que diz respeito à 
impossibilidade e aplicação da Instrução Normativa nº 990/2010, em relação a fatos 



 

pretéritos à sua edição. Indica que o mesmo ocorreu em relação à alegação de 
ilegitimidade da cobrança em razão da existência de saldo credor. 

Reitera, outrossim, todos os argumentos já apresentados em sede de 
Impugnação. 

Pugna, ao final, pela improcedência do auto de infração. 

Após, apresenta o Memorial às fls. 774/793, por intermédio do qual 
rememora todos os procedimentos contidos nos autos. Reafirma a nulidade da decisão 
singular. No mérito, posiciona pela regularidade dos créditos apropriados, assim como a 
irretroatividade da Instrução Normativa nº 990/2010. Pugna, portanto, pela improcedência 
do auto de infração. 

Junta aos autos cópia de decisão do Conselho de Contribuintes do 
Estado de Minas Gerais, fls. 797/808. 

A Segunda Câmara deste Conselho decidiu, por maioria de votos, 
acatar a preliminar de nulidade da sentença singular, por cerceamento do direito de 
defesa, arguida pela autuada, devendo, de consequência, retornar os autos à Primeira 
Instância para nova apreciação. 

A decisão encontra-se consubstanciada no Acórdão nº 1684/2015, fls. 
810/818. 

Intimada, fls. 818, a Representação Fazendária interpõe Recurso ao 
Conselho Pleno, fls. 819/822, por intermédio do qual argumenta que não se sustenta a 
tese de que houve falha no julgamento procedido pela Primeira Instância, razão pela qual 
requer a sua reforma e o retorno do processo à fase cameral, para apreciação de toda a 
matéria. Destacou-se: “Registre-se que a decisão cameral, sim, padece de nulidade uma 
vez que não aponta a omissão específica que constituiria vício da decisão anulada, 
considerando de modo genérico ‘que não houve apreciação de toda matéria questionada 
naquela fase do processo”. 

 O sujeito passivo, intimado às fls. 825, apresenta contradita ao 
Recurso Fazendário, fls. 827/835, na qual alega que o mesmo não merece prosperar, 
devendo ser mantida a decisão de Segunda Instância que reconheceu a nulidade da 
decisão singular, em razão dos erros de fatos apontados, do vício de sua fundamentação 
e das omissões verificadas. 

Junta-se, após, o Memorial às fls. 847/850, no qual reitera os 
argumentos expendidos na contradita. Finaliza: “Neste sentido, merece louros a decisão 
ora recorrida, por reconhecer a carência nos argumentos da decisão de primeira instância 
para julgá-la nula de pleno direito, por reconhecer preliminarmente a carência de 
fundamentação e por cerceamento do seu direito de defesa, com fundamento no artigo 20 
da Lei nº 16.469/2009. Por todo exposto, entende a Recorrida que os Recursos 
interpostos pela Representação Fazendária devem ser conhecidos e, no mérito, 
desprovidos”. 

Este é o relatório. 
  

    V O T O 

 
Dirigindo-me ao pedido de reforma da decisão cameral, formulado 

pela Representação Fazendária, e após compulsar os autos, meu entendimento é pelo 
seu acolhimento, por observar, à semelhança da referida Representação que inexiste o 
alegado cerceamento do direito de defesa, notadamente nos termos relatados no Acórdão 



 

Cameral, fundamentado na afirmação de que o julgador monocárpico não apreciou as 
questões postas na Impugnação apresentada.  

Os argumentos esposados pela recorrida, para fins de 
manutenção da decisão cameral, carecem de aceitação, haja vista que a decisão em 
questão foi proferida ao arrepio da correta verificação da argumentação contida na 
decisão singular, a qual, ao meu ver, apreciou os quesitos imprescindíveis ao julgamento 
da perlenga. 

A sentença fustigada apreciou, inquestionavelmente, todos os 
argumentos colocados pela recorrida. Os fundamentos nos quais se amparou o julgador 
na sentença questionada foram suficientes para o deslinde. 

Destaco e transcrevo, por oportuno e elucidativo, parágrafo do 
Recurso Fazendário, no qual emendou-se: “Todavia, como é sabido, não é mister 
obrigatório do órgão julgador discorrer sobre todos os pontos da defesa apresentada, visto 
que a sentença constitui um articulado argumentativo que deve conduzir logicamente à 
conclusão apresentada. Assim, somente arguições relevantes para a decisão, isto é, 
aquelas que podem produzir efeito impeditivo, modificativo ou extintivo em relação ao 
objeto jurídico é que devem ser abordadas diretamente. As demais questões, que não 
ferem diretamente a decisão adotada, por uma questão de lógica, não precisam ser 
explicitadas, uma vez que ficam prejudicadas”.  

Entendo, destarte, ser despiciendo refutar, um a um cada argumento 
trazido pela impugnante, conforme jurisprudência consolidada nos tribunais superiores, a 
seguir, transcritas: 

 
ADMINISTRATIVO – AÇÃO POPULAR – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO 
DO ART. 535 DO CPC – PREJUÍZO ECONÔMICO AO ERÁRIO – 
PRESCINDIBILIDADE – CONDENAÇÃO EM PERDAS E DANOS – 
MATÉRIA DE FATO – SÚMULA 7/STJ. 

1. A leitura do acórdão evidencia que a decisão foi preferida de 
maneira clara e precisa, contendo fundamentos de fato e de direito 
suficientes para uma prestação jurisdicional completa. É cediço, no STJ, 
que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as 
alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados 
por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, 
quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, 
o que de fato ocorreu. (STJ, 2ª T., um., AgRg no REsp 1.130.754, rel. 
Min. Humberto Martins, abril/2010). 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIRMADA. O 
juiz não é obrigado a refutar um a um os argumentos vazados 
pelas partes, bastando indicar as razões de seu convencimento 
(TRT 1ª Região, 3ª Turma, RO processo 0000498-44.2011.501.0039, 
rel. J. Dalva Amélia de Oliveira). 

NE: Trecho do voto do Relator. “Reafirmo que o órgão judicial, para 
expressar sua convicção, não precisa tecer considerações acerca de 
todos os argumentos expendidos pelas partes, pois, ainda que fosse 
sucinta a decisão, hipótese não ocorrente na espécie, ela não fere o art. 
93, IX, da Constituição Federal quando aborda as questões de fato e de 
direito suficientes ao deslinde da controvérsia.” (Ementa não transcrita 
por não reproduzir a decisão quanto ao tema). (TSE – Ac. De 
23.08.2007 no EARESPE nº 28.013, rel. Min. José Delgado.) 

“[...] o julgador não é obrigado a analisar todas as questões que lhe 
são submetidas, bastando examinar as que definam a causa [...] 
(TSE – Ac. De 13.3.2007 no RMS nº 475, rel. Min. Cezar Peluso.) ”. 



 

Assim, hei por bem em reconhecer que a sentença sob análise foi 
exarada consoante determina o artigo 38, da Lei nº 16.469/09, cuja decisão contempla os 
fundamentos de fato e de direito, razão pela qual não comporta a arguição de nulidade, 
devendo, portanto, ser mantida. 

Diante do exposto, acompanhado pela maioria dos meus pares 
neste Conselho Pleno, voto, para afastar a nulidade por cerceamento do direito de defesa, 
devendo os autos retornarem à Câmara Julgadora para apreciação das demais questões, 
inclusive meritória. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 20 de setembro de 2016. 
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Matéria: Nulidade por cerceamento ao direito de defesa (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01495/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Heli José da Silva 
 

 
EMENTA: I – ICMS. Processual. Nulidade da sentença singular, 
por cerceamento do direito de defesa. Reforma do acórdão 
cameral que declarou nula a decisão monocrática. Decisão não 
unânime.  
 
1. A decisão, oriunda de julgamento que apreciou todos os 
argumentos apresentados, e considerou os fundamentos de fato 
e de direito, consolidada em Sentença exarada consoante 
determina o artigo 38, da Lei nº 16.469/09, não comporta a 
arguição de nulidade, razão pela qual deve ser mantida. 
 
2. Afastando-se a preliminar de cerceamento do direito de 
defesa, pelo Conselho Pleno, os autos devem ser encaminhados 
para uma das Câmaras Julgadoras, para apreciação das demais 
questões, inclusive a meritória. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 30 
de agosto de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda 
Pública para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para afastar a nulidade por 
cerceamento do direito de defesa devendo os autos retornarem à Câmara julgadora para 
apreciação de toda matéria. Foram vencedores os Conselheiros Heli José da Silva, Aldeci 
de Souza Flor, Renato Moraes Lima, Washington Luis Freire de Oliveira, Marlene Maria da 
Silva Ruguê Bernardes, Nislene Alves Borges, Gilmar Rodrigues de Almeida, Victor 
Augusto de Faria Morato, Mário de Oliveira Andrade, Lidilone Polizeli Bento e o Sr. 
Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de 
desempate. Vencidos os Conselheiros Rodolfo Ramos Caiado, Valdir Mendonça Alves, 
José Luiz Rosa, José Eduardo Firmino Mauro, José Pereira D'abadia, João Divino de 
Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho, Masayuki Missao, Edson Abrão da Silva e Nivaldo José 
Mendes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Da análise do presente processo, depreende-se que a acusação 
tipificada na sua peça exordial versa sobre o fato de que, em 08 de novembro de 2.012, o 
Fisco efetuou o lançamento do crédito tributário de que trata este processo, cobrando da 
autuada multa formal, com a seguinte descrição do fato: 

“Mantinha crédito tributário no Livro Registro de Apuração do 
ICMS, em 31/12/2008, na importância de R$ 1.377.817,11 (um milhão, trezentos e 
setenta e sete mil, oitocentos e dezessete reais e onze centavos), decorrente do 
aproveitamento indevido de crédito nas aquisições de produtos para uso ou 
consumo, conforme demonstrativos e documentos anexos. Em consequência, fica 
sujeito à multa formal de 40% do valor do crédito indevido e obrigado a realizar o seu 
estorno, nos termos do artigo 147-A do CTE”. 



 

 Foram indicados como infringidos os artigos 58, incisos I, II e III, e 
64, ambos do Código Tributário Estadual – CTE, combinados com o artigo 522, 
incisos I e II, alínea ‘b’ do Decreto 4.852/97. Ainda, o artigo 4º, § 2º, inciso I, e II da 
Instrução Normativa nº 990/2010 – GSF, sendo proposta a aplicação da penalidade 
prevista no artigo 71, inciso IV, alínea ‘b’, do CTE, com redação da Lei nº 14.634/03. 

O auto de infração foi instruído com os documentos, demonstrativos e 
auditorias constantes às fls. 03/253. 

O autuado foi intimado em Primeira Instância, fls. 254/255. 

Tempestivamente, o sujeito passivo apresenta a Impugnação às fls. 
258/284, na qual, após o relato da matéria, pugna pela improcedência do lançamento, 
argumentando que a multa aplicada se revela indevida diante da legitimidade dos créditos 
apropriados relativamente aos itens elencados, os quais foram aplicados diretamente em 
seu processo produtivo. 

Requer, caso se entenda necessário, que seja realizada diligência 
visando comprovar a natureza dos bens destinados ao ativo imobilizado, bem como a 
integração e consumo dos produtos intermediários de forma direta no processo produtivo. 

Promove, outrossim a juntada das cópias dos documentos, 
demonstrativos e laudos técnicos às fls. 286/571. 

Exara-se, pelo julgador singular, o Despacho nº 179/13 – JULP, fls. 
573, encaminhando o processo à GEAUD, para fins de análise revisional. 

A revisão encontra-se detalhada na manifestação às fls. 575/585 e 
demonstrativos às fls. 586/605, na qual indica-se que o valor da multa passa a ser de R$ 
500.515,40 (quinhentos mil, quinhentos e quinze reais e quarenta centavos). 

O sujeito passivo se manifesta a respeito do resultado da diligência, 
conforme documento às fls. 611/641, no qual reitera a improcedência da exigência fiscal, 
ante a absoluta regularidade dos créditos de ICMS apropriados, conforme cabalmente 
demonstrado na Impugnação e nesta manifestação sobre a diligência realizada, com 
amparo, ainda, nos laudos técnicos apresentados. 

Alternativamente, caso assim se entenda, requer o afastamento da 
multa relativa ao óleo diesel, com fundamento no artigo 100 do CTN, em vista da 
manifesta mudança de entendimento da fiscalização estadual, consubstanciada na 
Instrução Normativa GSF nº 990/2010. Também, a aplicação da retroatividade benigna, 
com fundamento no artigo 106, inciso II, alínea ‘c’, do CTN, de forma que o valor da multa 
seja reduzido de 40% para 20%, em razão das previsões da Lei Estadual nº 17.917/12. 

Pede, ainda, a realização de nova diligência, para que o Fisco se 
manifeste a respeito dos itens do CIAP. 

Promove, novamente, a juntada das cópias dos documentos às fls. 
643/799. 

Exara-se novo Despacho, pelo Julgador Singular, de número 705/13 – 
JULP, fls. 800, para nova revisão. 

O resultado encontra-se consolidado no documento às fls. 802/811, 
no qual indica-se redução do valor da multa formal para a importância de R$ 232.330,19 
(duzentos e trinta e dois mil, trezentos e trinta reais e dezenove centavos). Junta-se os 
demonstrativos e documentos da revisão realizada, fls. 812/916. 

O sujeito passivo manifesta a respeito da nova revisão, fls. 923/952, 
arguindo a nulidade do lançamento, tendo em vista restar ratificado pela Fiscalização que 
ação fiscal não foi corretamente instruída com todos os documentos e demonstrativos que 



 

permitiriam à impugnante defender-se das acusações plenamente, não se podendo 
vislumbrar nela o racional utilizado pelo fiscal para glosar ou não determinado crédito.  

Ratifica, outrossim, os argumentos expendidos anteriormente. 

Junta aos autos cópia de decisão do Superior Tribunal de Justiça, fls. 
957/965. 

O Julgador Singular prolata a Sentença n° 325/14 – JULP, fls. 
966/969, e decide pela procedência parcial do auto de infração no valor da multa formal de 
R$ 232.330,19 (duzentos e trinta e dois mil, trezentos e trinta reais e dezenove centavos). 
Rejeita, também, as nulidades arguidas. 

A Representação Fazendária se manifesta concordando com a 
decisão monocrática, fls. 970. 

Devidamente intimado, fls. 971/973, o sujeito passivo interpõe o 
Recurso Voluntário às fls. 976/1022, no qual, após historiar os fatos, argui a nulidade da 
decisão de primeiro grau, por ausência de apreciação de todos os fundamentos lançados 
em sede de Impugnação. Destaca que a decisão foi silente no que diz respeito à 
impossibilidade e aplicação da Instrução Normativa nº 990/2010, em relação a fatos 
pretéritos à sua edição. Reitera, outrossim, todos os argumentos já apresentados em sede 
de Impugnação. 

Pugna, ao final, pela improcedência do auto de infração. 

Após, apresenta o Memorial às fls. 1036/1055, por intermédio do qual 
rememora todos os procedimentos contidos nos autos. Reafirma a nulidade da decisão 
singular. No mérito, posiciona pela regularidade dos créditos apropriados, assim como a 
irretroatividade da Instrução Normativa nº 990/2010. Pugna, portanto, pela improcedência 
do auto de infração. 

Junta aos autos cópia de decisão do Conselho de Contribuintes do 
Estado de Minas Gerais, fls. 1059/1070. 

A Segunda Câmara deste Conselho decidiu, por maioria de votos, 
acatar a preliminar de nulidade da sentença singular, por cerceamento do direito de 
defesa, arguida pela autuada, devendo, de consequência, retornar os autos à Primeira 
Instância para nova apreciação. 

A decisão encontra-se consubstanciada no Acórdão nº 1685/2015, fls. 
1072/1080. 

Intimada, a Representação Fazendária interpõe Recurso ao Conselho 
Pleno, fls. 1081/1084, por intermédio do qual argumenta que não se sustenta a tese de 
que houve falha no julgamento procedido pela Primeira Instância, razão pela qual requer a 
sua reforma e o retorno do processo à fase cameral, para apreciação de toda a matéria. 
Destacou-se: “Registre-se que a decisão cameral, sim, padece de nulidade uma vez que 
não aponta a omissão específica que constituiria vício da decisão anulada, considerando 
de modo genérico ‘que não houve apreciação de toda matéria questionada naquela fase 
do processo”. 

 O sujeito passivo, intimado às fls. 1087, apresenta contradita ao 
Recurso Fazendário, fls. 1089/1097, na qual alega que o mesmo não merece prosperar, 
devendo ser mantida a decisão de Segunda Instância que reconheceu a nulidade da 
decisão singular, em razão dos erros de fatos apontados, do vício de sua fundamentação 
e das omissões verificadas. 

Junta-se, após, o Memorial às fls. 1109/1112, no qual reitera os 
argumentos expendidos na contradita. Finaliza: “Neste sentido, merece louros a decisão 
ora recorrida, por reconhecer a carência nos argumentos da decisão de primeira instância 



 

para julgá-la nula de pleno direito, por reconhecer preliminarmente a carência de 
fundamentação e por cerceamento do seu direito de defesa, com fundamento no artigo 20 
da Lei nº 16.469/2009. Por todo exposto, entende a Recorrida que os Recursos 
interpostos pela Representação Fazendária devem ser conhecidos e, no mérito, 
desprovidos”. 

Este é o relatório. 
  

    V O T O 

 
Dirigindo-me ao pedido de reforma da decisão cameral, formulado 

pela Representação Fazendária, e após compulsar os autos, meu entendimento é pelo 
seu acolhimento, por observar, à semelhança da referida Representação, que inexiste o 
alegado cerceamento do direito de defesa, notadamente nos termos relatados no Acórdão 
Cameral, fundamentado na afirmação de que o julgador monocárpico não apreciou as 
questões postas na Impugnação apresentada.  

Os argumentos esposados pela recorrida, para fins de 
manutenção da decisão cameral, carecem de aceitação, haja vista que a decisão em 
questão foi proferida ao arrepio da correta verificação da argumentação contida na 
decisão singular, a qual, ao meu ver, apreciou os quesitos imprescindíveis ao julgamento 
da perlenga. 

A sentença fustigada apreciou, inquestionavelmente, todos os 
argumentos colocados pela recorrida. Os fundamentos nos quais se amparou o julgador 
na sentença questionada foram suficientes para o deslinde. 

Destaco e transcrevo, por oportuno e elucidativo, parágrafo do 
Recurso Fazendário, no qual emendou-se: “Todavia, como é sabido, não é mister 
obrigatório do órgão julgador discorrer sobre todos os pontos da defesa apresentada, visto 
que a sentença constitui um articulado argumentativo que deve conduzir logicamente à 
conclusão apresentada. Assim, somente arguições relevantes para a decisão, isto é, 
aquelas que podem produzir efeito impeditivo, modificativo ou extintivo em relação ao 
objeto jurídico é que devem ser abordadas diretamente. As demais questões, que não 
ferem diretamente a decisão adotada, por uma questão de lógica, não precisam ser 
explicitadas, uma vez que ficam prejudicadas”.  

Entendo, destarte, ser despiciendo refutar, um a um cada argumento 
trazido pela impugnante, conforme jurisprudência consolidada nos tribunais superiores, a 
seguir, transcritas: 

 
ADMINISTRATIVO – AÇÃO POPULAR – AUSÊNCIA DE 

VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC – PREJUÍZO ECONÔMICO AO ERÁRIO – 
PRESCINDIBILIDADE – CONDENAÇÃO EM PERDAS E DANOS – MATÉRIA DE 
FATO – SÚMULA 7/STJ. 

1. A leitura do acórdão evidencia que a decisão foi preferida de 
maneira clara e precisa, contendo fundamentos de fato e de 
direito suficientes para uma prestação jurisdicional completa. É 
cediço, no STJ, que o juiz não fica obrigado a manifestar-se 
sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos 
fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a 
todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo 
suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu. 
(STJ, 2ª T., um., AgRg no REsp 1.130.754, rel. Min. Humberto 
Martins, abril/2010). 



 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO 
CONFIRMADA. O juiz não é obrigado a refutar um a um os 
argumentos vazados pelas partes, bastando indicar as razões 
de seu convencimento (TRT 1ª Região, 3ª Turma, RO processo 
0000498-44.2011.501.0039, rel. J. Dalva Amélia de Oliveira). 

NE: Trecho do voto do Relator. “Reafirmo que o órgão judicial, 
para expressar sua convicção, não precisa tecer considerações 
acerca de todos os argumentos expendidos pelas partes, 
pois, ainda que fosse sucinta a decisão, hipótese não ocorrente 
na espécie, ela não fere o art. 93, IX, da Constituição Federal 
quando aborda as questões de fato e de direito suficientes ao 
deslinde da controvérsia.” (Ementa não transcrita por não 
reproduzir a decisão quanto ao tema). (TSE – Ac. De 23.08.2007 
no EARESPE nº 28.013, rel. Min. José Delgado.) 

“[...] o julgador não é obrigado a analisar todas as questões 
que lhe são submetidas, bastando examinar as que definam a 
causa [...] (TSE – Ac. De 13.3.2007 no RMS nº 475, rel. Min. 
Cezar Peluso.) ”. 

Assim, hei por bem em reconhecer que a sentença sob análise foi 
exarada consoante determina o artigo 38, da Lei nº 16.469/09, cuja decisão contempla os 
fundamentos de fato e de direito, razão pela qual não comporta a arguição de nulidade, 
devendo, portanto, ser mantida. 

Diante do exposto, acompanhado pela maioria dos meus pares 
neste Conselho Pleno, voto, para afastar a nulidade por cerceamento do direito de defesa, 
devendo os autos retornarem à Câmara Julgadora para apreciação das demais questões, 
inclusive meritória. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 20 de setembro de 2016. 
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Matéria: Nulidade por cerceamento ao direito de defesa (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01517/16 
 
Relator: Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes 
 

 
EMENTA: Processual. Nulidade da intimação de Primeira 
Instância. Cerceamento de direito de defesa. Acolhimento. 
 
É nula, por cerceamento de direito de defesa, a intimação que, 
provada a existência endereço indicado pelo sujeito passivo, 
tenha retornado ao órgão preparador com a informação de que 
esse endereço inexiste. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 29 de agosto de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
preliminar de nulidade parcial do processo, a partir da intimação de fls. 91, arguida pelo 
sujeito passivo, por cerceamento do direito de defesa, devendo retornar os autos ao 
Núcleo de Preparo Processual - NUPRE para nova intimação. Participaram do julgamento 
os Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes, José Luiz Rosa, Valdir Mendonça Alves, 
Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes e José Pereira D'abadia. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Em 30 de novembro de 2015, o Fisco efetuou lançamento de 
ofício no qual foi indicado endereço completo do sujeito passivo em área urbana do 
Município de Itaberaí. 

 
Encaminhado ao auto de infração ao Núcleo de Preparo 

Processual (NUPRE), este expediu intimação por via postal, tendo os Correios informado 
que o número indicado não existe (fl. 90), sendo em decorrência disso intimado o sujeito 
passivo por edital e, após, lavrado termo de revelia (fls. 91 e 92). 

 
Em Segunda Instância, o sujeito passivo apresenta impugnação 

onde pede a nulidade da intimação ocorrida na fase singular, por cerceamento do direito 
de defesa, com o retorno do processo a fase inicial e nova intimação em se oportunize as 
reduções previstas no art. 171 da Lei 11651/91 (fls. 96 a 101). Alega que a informação 
trazida pelos Correios não está correta e que o endereço indicado existe, conforme 
documentação juntada. 

 
Para fundamentar o seu pedido, o sujeito passivo faz anexar 

“Alvará de Licença para Localização e Funcionamento” emitido pela Prefeitura de Itaberaí 
e “Requerimento de Empresário” com selo aposto pela Junta Comercial, ambos com a 
indicação do mesmo endereço mencionado no auto de infração (fls. 02, 98 e 99). 

 

É o relatório. 

 

QUESTÃO PRELIMINAR. 



 

 
Apreciando a preliminar de nulidade da intimação ocorrida na 

fase singular, por cerceamento do direito de defesa, arguida pelo sujeito passivo, 
manifesto-me pelo seu acolhimento, pois há provas nos autos de que o endereço indicado 
na peça inicial, inclusive quadra e lote, realmente existe, impondo-se a conclusão que a 
informação trazida pelo serviço postal contém incorreção estrutural (fls. 02, 98 e 99). 

 
Assim, caracterizado está o cerceamento do direito de defesa 

na fase singular do presente processo, quadro a ser sanado mediante nova intimação para 
apresentação de impugnação em Primeira Instância. 

 
Pelo exposto, acolho a preliminar de nulidade parcial do 

processo, a partir da intimação de fls. 91, arguida pelo sujeito passivo, por cerceamento do 
direito de defesa, devendo retornar os autos ao Núcleo de Preparo Processual (NUPRE) 
para nova intimação para apresentação de impugnação em Primeira Instância. 

 
 

Sala das sessões, em 21 de setembro de 2016. 
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Matéria: Nulidade por cerceamento ao direito de defesa (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01518/16 
 
Relator: Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes 
 

 
EMENTA: Processual. Nulidade da intimação de Primeira 
Instância. Cerceamento de direito de defesa. Acolhimento. 
 
 
É nula, por cerceamento de direito de defesa, a intimação que, 
provada a existência endereço indicado pelo sujeito passivo, 
tenha retornado ao órgão preparador com a informação de que 
esse endereço inexiste. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 29 de agosto de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
preliminar de nulidade parcial do processo, a partir da intimação de fls. 46, arguida pelo 
sujeito passivo, por cerceamento do direito de defesa, devendo retornar os autos ao 
Núcleo de Preparo Processual - NUPRE para nova intimação. Participaram do julgamento 
os Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes, José Luiz Rosa, Valdir Mendonça Alves, 
Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes e José Pereira D'abadia. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Em 30 de novembro de 2015, o Fisco efetuou lançamento de 
ofício no qual foi indicado endereço completo do sujeito passivo em área urbana do 
Município de Itaberaí. 

 
Encaminhado ao auto de infração ao Núcleo de Preparo 

Processual (NUPRE), este expediu intimação por via postal, tendo os Correios informado 
que o número indicado não existe (fl. 45), sendo em decorrência disso intimado o sujeito 
passivo por edital e, após, lavrado termo de revelia (fls. 46 e 47). 

 
Em Segunda Instância, o sujeito passivo apresenta impugnação 

onde pede a nulidade da intimação ocorrida na fase singular, por cerceamento do direito 
de defesa, com o retorno do processo a fase inicial e nova intimação em se oportunize as 
reduções previstas no art. 171 da Lei 11651/91 (fls. 51 a 58). Alega que a informação 
trazida pelos Correios não está correta e que o endereço indicado existe, conforme 
documentação juntada. 

 
Para fundamentar o seu pedido, o sujeito passivo faz anexar 

“Alvará de Licença para Localização e Funcionamento” emitido pela Prefeitura de Itaberaí 
e “Requerimento de Empresário” com selo aposto pela Junta Comercial, ambos com a 
indicação do mesmo endereço mencionado no auto de infração (fls. 02, 53 e 54). 

 

É o relatório. 

 

QUESTÃO PRELIMINAR. 



 

 
Apreciando a preliminar de nulidade da intimação ocorrida na 

fase singular, por cerceamento do direito de defesa, arguida pelo sujeito passivo, 
manifesto-me pelo seu acolhimento, pois há provas nos autos de que o endereço indicado 
na peça inicial, inclusive quadra e lote, realmente existe, impondo-se a conclusão que a 
informação trazida pelo serviço postal contém incorreção estrutural (fls. 02, 53 e 54). 

 
Assim, caracterizado está o cerceamento do direito de defesa 

na fase singular do presente processo, quadro a ser sanado mediante nova intimação para 
apresentação de impugnação em Primeira Instância. 

 
Pelo exposto, acolho a preliminar de nulidade parcial do 

processo, a partir da intimação de fls. 46, arguida pelo sujeito passivo, por cerceamento do 
direito de defesa, devendo retornar os autos ao Núcleo de Preparo Processual (NUPRE) 
para nova intimação para apresentação de impugnação em Primeira Instância. 

 
 

Sala das sessões, em 21 de setembro de 2016. 
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Matéria: Nulidade por cerceamento ao direito de defesa (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01567/16 
 
Relator: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade parcial dos autos, 
por cerceamento do direito de defesa, arguida pelo sujeito 
passivo. Acolhida. Decisão unânime. 
 
Os atos processuais, quando anulados, remetem o feito à fase 
processual onde ocorreu o ato equivocado. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 23 de setembro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
preliminar de nulidade parcial dos autos, por cerceamento do direito de defesa, arguida 
pelo sujeito passivo, anulando-se o processo a partir da fl. 21  dos autos, inclusive, 
devendo os autos retornarem ao SEPRE - Setor de Preparo Processual para intimação do 
sócio para apresentar, caso queira, impugnação em Primeira Instância.  Participaram do 
julgamento os Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, Victor Augusto de Faria 
Morato, Masayuki Missao, Mário de Oliveira Andrade e Aldeci de Souza Flor. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo, deixou de 
escriturar no livro Registro de entradas as notas fiscais no valor de R$ 1.597.185,89 
conforme demonstrativo e documento anexos. Em consequência, fica sujeito à multa de 
25% do valor da operação totalizando um valor de R$ 399.296,47. 

 
Foram indicados como infringidas as disposições dos artigos 64, Lei 

11651/91, combinado com artigo 308 do Decreto 4.852/97. Com penalidade proposta do 
artigo 71, inciso VII, alínea "c", da Lei 11651/91, com redação da Lei 13.446/99. 

 
Foram anexados aos autos os seguintes documentos: detalhamento 

do credito tributário, resumo mensal de NFEs não registradas,  "fls. 3 a 16". 
 
O sujeito passivo foi intimado "fls. 17", para apresentar impugnação 

em Primeira Instancia. Lavrado termo de Revelia "fls. 21". 
 
O sujeito passivo foi novamente intimado "fls. 24". Apresentando 

impugnação "fls. 26 a 39". 
 
Alega na impugnação a suspensão da exigibilidade do tributo e da 

multa, pois, a exigibilidade do tributo enfocado pela notificação restará suspenso visto o 
disciplinado, quer pela legislação estadual, quer pelo artigo 151 do CTN, este ainda em 
vigor. 

 
Argui preliminarmente, a nulidade por cerceamento do direito de 

defesa, pois, o contribuinte apenas soube da presente autuação quando o processo se 
encontrava na segunda instancia, fato este que pode ser verificado pela simples análise 
dos documentos referente ao presente auto de infração. 

 



 

Isto porque, à época da intimação, o contribuinte encontrava-se com 
sua inscrição cadastral suspensa provisoriamente para baixa (documento em anexo), 
desde 16 de outubro de 2015. 

 
Defende que a nulidade por insegurança na determinação da 

infração, podendo ser suscitada nos seguintes casos: 
 
A descrição do fato no lançamento não mantém coerência com os 

demonstrativos ou documentos anexados pelo autuante, nem com a fundamentação legal 
a suposta infração; que ocorreram divergências de valores entre os levantamentos 
integrantes do lançamento, ou destes com o auto de infração, e também, o lançamento foi 
instruído com levantamento incompleto, que não confirma a suposta infração; a 
insegurança quanto à denominação do produto, ou quanto ao agrupamento de produtos 
diversos, no levantamento especifico. 

 
Assevera que, é necessária uma revisão de levantamento fiscal ou 

diligência, pois há algumas imprecisões constantes do auto de infração, a saber: 
 
O valor da multa referente a 25% do total da operação corresponde a 

R$ 399.296.47, contudo no campo de cálculo o valor da multa consta como R4 
475.431,15, devendo ser considerada a primeira multa; 

 
A nota fiscal n° 5884 datada de 06/02/2012 no valor de R$ 140.00,00 

foi devidamente lançada/registrada no livro, ou seja, o valor da operação no período do 
ano de 2012 foi de R$ 16.974,34 e não de R$ 156.974,34, o que gera uma multa (25%)  
de R$ 4.243,58 e não R$ 39.243,58 conforme consta no auto. Assim, o valor total da 
operação passou de R$ 1.597.185,89 para R$ 1.457.185,89; 

 
Em observância ao fato narrado acima, a multa percentual de 25% 

sobre o valor total da operação se torna de R$ 364.296,47. 
 
No mérito alega, da aplicação do §8° do artigo 71 do Código 

Tributário Estadual, pois, é imperioso ponderar que da infração não decorreu prejuízo ao 
importo, e em consequência requer a aplicação da forma benéfica disposta no §8° do 
artigo 71 do CTE. 

 
Ao  final requer sejam acolhidas as preliminares de nulidade, se 

assim não entender, seja o feito administrativo convertido em diligência a fim de apurar as 
informações aqui prestadas no tocante aos valores auferidos pelo Sr. Fiscal, comprovando 
as alegações de erro. 

 
Sucessivamente, que seja declarada improcedente o auto de 

infração, e que seja determinada a revisão do levantamento fiscal, procedendo-se aos 
recálculos do real valor devido, expurgando-se ainda dos cálculos a capitalização e os 
demais acréscimos ilícitos. Pede deferimento. 

 
Anexou documentos "fls. 40 a 57": comprovante de inscrição e 

situação cadastral, contrato social, documentação pessoal, procuração, consulta por auto, 
consulta por inscrição, registro de entradas e de inventario, relação de notas fiscais não 
registradas. 

 
É o relatório. 
 



 

VOTO 
 

Ao compulsar e analisar as peças constitutivas desta lide, verifiquei 
que razão assiste à polaridade passiva quando pugna pela nulidade parcial da lide, por 
cerceamento ao direito de defesa, conforme passo a expor:  

 
Demonstrado está nos autos que houve falha na intimação, vez que 

estando a empresa baixada desde 16 de outubro de 2015, por “ex legis”, a intimação 
deveria ter sido endereçada e realizada na pessoa do sócio, pessoa física, pois, este é o 
comando no artigo 14, §8º, II da Lei nº, 16.463/2008. Entretanto, tal fato não aconteceu, o 
que torna imperioso da lide à fase processual onde ocorreu o fato equivocado.  

 

Art. 14. A intimação é feita por meio de: 

[...] 

§ 8º Na hipótese de o sujeito passivo estar com o estabelecimento em 
situação cadastral irregular, antes da intimação por edital, deve ser 
intimado em uma das formas previstas nos incisos I a III do caput: 

[...] 

II - por meio do proprietário ou de um dos sócios, no endereço de 
residência ou de domicílio deste, quando o sujeito passivo não possuir 
outro estabelecimento em situação cadastral regular, neste Estado. 

Portanto, o feito deve ser encaminhado ao SEPRE, para que se 
intime o sócio pessoa física para, caso queira, impugnar o lançamento em sede Primeira 
Instância, ou recolher o débito tributário, reclamado pela autoridade lançadora.       

 
 Assim, voto acolhendo a preliminar de nulidade parcial dos autos, 

por cerceamento do direito de defesa, arguida pelo sujeito passivo, anulando-se o 
processo a partir da fl. 21 dos autos, inclusive, devendo os autos retornarem ao SEPRE – 
Setor de Preparo Processual para intimação do sócio para apresentar, caso queira, 
impugnação em primeira instância.    

 
 
 

Sala das sessões, em 05 de outubro de 2016. 
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Matéria: Nulidade por cerceamento ao direito de defesa (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01574/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: Preliminar de nulidade parcial do processo, arguida 
pelo Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho. Anula o feito a partir 
da decisão singular inclusive. Decisão não unânime. 
 
O cumprimento das normas processuais, atinentes à 
formalização do ato administrativo, deve ser observado pelas 
autoridades administrativas competentes. Portanto, a falta de 
apreciação da preliminar de nulidade da peça básica pelo 
julgador singular, arguida pelo Conselheiro Nivaldo Carvelo 
Carvalho, por cerceamento ao direito de defesa, impõe a 
nulidade parcial do processo e implica a devolução do feito a 
quem compete a renovação do ato anulado. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 25 de agosto de 2016, decidiu, por maioria de votos,  acolher a preliminar 
de nulidade da sentença singular, arguida pelo Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho, por 
cerceamento do direito de defesa, em razão da não apreciação, pelo julgador singular, de 
preliminar arguida pelo sujeito passivo, devendo o processo retornar a Primeira Instância 
para nova apreciação. Foram vencedores os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho e 
Nivaldo José Mendes. Vencido o Conselheiro Márcio Nogueira Pedra, que votou contrário 
à nulidade. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, geradora do 
lançamento do crédito tributário, tem por redação: 

 
Deixou de recolher o ITCD no valor de R$ 5.292,00 referente à 

doação recebida no valor de R$ 132.300,00 para pagamento do imóvel matriculado sob o 
número 091.593 no CRI da 1ª circunscrição de Goiânia, devendo pagar o ITCD devido, 
acrescido das cominações legais. 

 
Tivemos convicção da ocorrência do fato gerador do ITCD porque a 

doadora declarou a doação no quadro declaração dos bens e direitos na sua DIRPF do 
ano calendário de 2008, em anexo. 

 
A fiscalização abriga esta ocorrência com a indicação dos arts. 2 e 

77 da Lei nº 11.651/91-CTE, c/c os arts. 373, 373, 376, inciso II, alínea “c” e 382, inciso II 
do Decreto nº 4.852/97. A proposição da penalidade atende à prescrição do art. 89, inciso 
II do CTE. 

 
A doadora do valor declarado no auto de infração foi indicada para o 

polo passivo solidário da lide, fl. 04. 
 



 

A instrução da peça basilar se fez com os documentos: Ordem de 
Serviço nº 0109/2013; cópia do Imposto de Renda – Pessoa Física exercício de 2009 - 
Ano Calendário 2008; Escritura Pública de Compra e Venda; e Consultas, fls. 05 a 16. 

 
Após as notificações regulamentares, fls. 17 a 20, a autuada junto 

com o sujeito passivo solidário da lide impugnam o lançamento fiscal na primeira fase de 
defesa, momento em que requerem: 

 
1. que seja determinada a exclusão da impugnante solidária da lide, 
por ter sido, indevidamente, indicada como sujeito passivo solidário 
da lide; 
 
2. que seja afastada a incidência do ITCD, por ter sido atingido pela 
decadência do direito de lançar o fato gerador da obrigação tributária; 
 
3. que seja julgada nula a autuação visto a ocorrência de 
cerceamento ao direito de defesa, ocorrida em função da falta de 
abertura de oportunidade de uma defesa prévia antes do lançamento 
fiscal e/ou pela falta de motivação do ato administrativo quanto a 
fixação da data do fato gerador da obrigação tributária; 
 
4. que a nulidade da peça básica seja reconhecida porque não houve 
comprovação da transação do valor de R$ 132.300,00, entre doadora 
e donatária; e 
 
5. nulidade do auto de infração, por erro na determinação da data da 
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária. 
 
Requer, alternativamente e no caso de preservação da autuação, 
que seja refeito os cálculos com a redução da base de cálculo para 
R$ 30.300,00, por ser correspondente ao valor do imóvel, bem como 
afastamento da exigência da multa ante a falta de responsabilidade 
da solidária em relação à penalidade proposta e, com o suporte do 
art. 89, inciso II do CTE, que seja excluída a correção monetária do 
cálculo da referida multa; e 
 
Por fim, requer diligência, cujo objeto é comprovar a autenticidade 
dos documentos e a veracidade das informações prestadas. 
 
Os documentos de fls. 57 a 64 instruem a peça defensória. 
 
O julgador de Primeira Instância, após as exposições que 

compuseram a causa da autuação e da tese defensória, conclui a sua decisão com a 
redação inserida às fls. 70 e 71 que transcrevo: 

 
“Diante do exposto, REJEITO a preliminar de exclusão do solidário 

da lide, rejeito a exclusão do solidário em relação à multa, NÃO acato a solicitação de 
decadência do crédito tributário, NÃO acato a solicitação de nulidade por insegurança na 
determinação da infração e cerceamento ao direito de defesa. Quanto ao mérito, conheço 
da impugnação, nego-lhe provimento para declarar PROCEDENTE o auto de infração em 
julgamento, com EXCLUSÃO da lide do sujeito passivo principal”. 

 



 

  Em cumprimento às normas processuais, o julgador singular remete 
o processo à Representação Fazendária para manifestação. 

 
No despacho de fl. 72 o Representante da Fazenda Pública Estadual 

manifesta a sua concordância com a referida decisão na parte de exclusão do sujeito 
passivo da lide, visto que o fato gerador do ITCD, objeto de o lançamento fiscal ter 
ocorrido em dezembro de 2008 e de ele ter sido notificado para pagamento da dívida ou 
impugnar o crédito nas fases de defesa no dia 22/01/2014 (fl. 66), portanto, após a 
decorrência do quinquênio decadencial (05 anos) contados a partir do primeiro dia do 
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, art. 172, inciso I 
da Lei nº 11.651/91-CTE. 

 
As notificações do resultado do julgamento singular e do despacho 

do Representante da Fazenda Pública Estadual se fizeram por meio de postagem 
conforme documentos de fls. 73 a 75. 

 
O sujeito passivo solidário recorre da decisão proferida pela instância 

singular e ratifica os quesitos impugnatórios, e inclui, inclusive os pedidos formulados 
naquela fase contraditória. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

 
A constatação do fato de o julgador singular ter omitido a apreciação 

de quesito preliminar motiva a declaração de nulidade do processo a partir da decisão 
singular e a devolução dos autos a origem para sanar a irregularidade a partir daquele 
julgamento processual. 

 
Para a lide foi nomeado apenas um sujeito passivo solidário e este 

compareceu no tempo certo. A fase contenciosa do processo foi instaurada com o 
comparecimento dos sujeitos passivo e solidário na primeira fase de defesa.  

 
Observei que o julgador de Primeira Instância não apreciou 

preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração, (fls. 37 e 69 dos autos), condição que causou cerceamento ao 
direito de defesa e, ainda me convenceu de declarar a parcial nulidade do processo a 
partir da decisão singular e a devolução dos autos à sua origem para sanar a 
irregularidade a partir daquele ato, que no caso é o julgamento do processo. 

 
Esta minha conclusão contou com o consenso majoritário de 

entendimento dos Conselheiros presentes na sessão de julgamento deste feito e que me 
acompanharam, fato que me impulsionou arguir e acolher a preliminar de nulidade parcial 
do processo. 

 
Pelo exposto e ao votar esta questão, por maioria de votos, decido 

acolher a preliminar de nulidade da sentença singular, arguida pelo Conselheiro Nivaldo 
Carvelo Carvalho, por cerceamento do direito de defesa, em razão da não apreciação, 
pelo julgador singular, de preliminar arguida pelo sujeito passivo, devendo o processo 
retornar a Primeira Instância para nova apreciação.  



 

 
 

Sala das sessões, em 30 de setembro de 2016. 
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Matéria: Nulidade por cerceamento ao direito de defesa (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01685/16 
 
Relator: Conselheiro Rodolfo Ramos Caiado 
 

 
EMENTA: Pedido de diligência formulado pelo Conselheiro 
Gilmar Rodrigues de Almeida. Rejeitado. Processual. Preliminar 
de nulidade da peça básica, por cerceamento do direito de 
defesa, arguida pelo sujeito passivo. Acolhida.  
 
1. Não se acolhe pedido de diligência quando não houver nos 
elementos constitutivos da lide dúvida a ser dirimida; 
 
2. Declara-se nulo "ab initio" o processo quando a instrução 
processual apontar que o polo passivo foi cerceado em seu 
direito constitucional da ampla defesa e do contraditório. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de julho de 2016, decidiu, por maioria de votos, rejeitar o pedido de 
diligência formulado pelo Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida. Foram vencedores os 
Conselheiros Rodolfo Ramos Caiado, José Luiz Rosa e Valdir Mendonça Alves. Vencidos 
os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida e Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes. 
Por maioria de votos, acolher a preliminar de nulidade da peça básica, por cerceamento 
do direito de defesa, arguida pelo sujeito passivo, declarando, de consequência, nulo "ab 
initio" o processo. Foram vencedores os Conselheiros Rodolfo Ramos Caiado, José Luiz 
Rosa e Valdir Mendonça Alves. Vencidos os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida e 
Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo mantinha 
mercadorias tributadas, preço de varejo, no estabelecimento sem cadastro, situado na Av. 
85, 2.026, Setor Marista, em 30/07/2013, sem documentação fiscal, dessa forma 
consideradas a vender no território goiano, conforme Termo de Apreensão e relação 
anexos. Em consequência deverá pagar o ICMS, juntamente com acréscimos legais. 

 
Foram indicados como infringidos os artigos 14, IV, 64, 66 e 156, Lei 

11651/91 combinados com artigo 145, Decreto 4.852/97. Com penalidade proposta dos 
artigos 71, XII, alínea "a', 3, §9° I, da Lei 11651/1991 com redação da Lei 15505/2005. 

 
Foram anexados ao auto de infração os seguintes documentos "fls. 3 

a 15": detalhamento do crédito tributário, cópia do auto de infração, termo de apreensão, 
termo de liberação.  

 
O sujeito passivo foi intimado "fls. 16", a pagar a quantia exigida no 

processo ou apresentar impugnação em primeira instância. 
 
O sujeito passivo se manifesta "fls. 20 a 22"", alegando que, há 

insubsistência da certidão de dívida ativa inscrita sob o número de 2001/000051 - da 
violação ao contraditório e ampla defesa, pois a fiscalização realizada nas dependências 
da empresa decorreram da mudança repentina do estabelecimento comercial. A empresa 



 

em questão funcionava em um lugar e por reformas que a locatária quis fazer mudou-se 
para outro lugar. 

 
Argui que a mudança não programada gerou, além de prejuízos 

financeiros, problemas na gestão da pequena empresa, que conta apenas com a sua 
proprietária e uma funcionária, de modo que durante a mudança diversos documentos 
ficaram temporariamente perdidos e desorganizados, e como se pode observar a 
fiscalização se deu no dia 30/07/2013, cerca d e15 dias depois da mudança, o que 
dificultou a apresentação de documentos solicitados pelo fiscal. 

 
Defende que, a fiscalização também ocorreu quando a empresaria 

não estava no local, fato este que a fiscalização foi acompanhada pela vendedora, a qual 
não possui acesso às informações contábeis da empresa. 

 
Aduz que, observa-se que a autuada vende mercadorias importadas 

e utiliza-se do sistema importa fácil dos correios, de modo que toda a mercadoria 
relacionada pelo fiscal foi legalmente importava e teve todos os seus tributos recolhidos no 
desembaraço, inclusive ICMS ora cobrado, conforme se vê na vasta documentação e 
DANFEs em anexo.  

 
Ao final requer que seja reconhecida a ilegalidade apontada com a 

consequente anulação do auto de infração. 
 
Foi anexado os seguintes documentos "fls. 23 a 195": procuração, 

substabelecimento, documentação pessoal (OAB), requerimento de empresário, contrato 
de locação, comprovante de importação, declaração simplificada de importação, DARF, 
comprovante de pagamento, comprovante de pagamento de DARF, cupons fiscais, 
DANFEs, cópia das guias nacionais de recebimento de tributos estaduais – GNRE, cópia 
dos comprovantes de convênios/títulos com débito em conta corrente, cópia da UNITED 
STATES POSTAL SERVICE. 

 
 
Pela Sentença n° 633/2016-JULP "fls. 197 a 199", o juiz singular 

decidiu por dar procedência à pretensão do fisco. 
 
Fundamentou que foi assegurado aos recorrentes, de forma plena, o 

exercício do seu direito de defesa, em face ao princípio jurídico do contraditório, 
consequência lógica do devido processo legal. Por isso, não verifica, nenhuma das 
hipóteses de nulidade estampada no artigo 20, da Lei 1.6.469/09. 

 
Trata-se de mercadoria mantida em estabelecimento em situação 

cadastral irregular, sem a nota fiscal correspondente, conforme Termo de Apreensão - TA 
(doc. Fls.8), o qual registrou a infração praticada, nos termos do artigo 66 do CTE, e foram 
devidamente identificados assinados pelo possuidor das mercadorias (vendedora). 

 
Na ação fiscal ficou constatado que o estabelecimento não possuía 

inscrição no Cadastro do Contribuintes do Estado, estando definido claramente no artigo 
14, inciso V, a definição do fato gerador. As mercadorias encontradas no estabelecimento 
em situação fiscal irregular estavam desabrigadas de qualquer documentação fiscal. 

 
Não se verificou erro de aplicação da multa, contestar a multa não é 

impugnar o auto de infração, mas a norma genérica, da lei em si. Verificou que a forma 



 

qualificadora da multa questionada pela defesa foi aplicada corretamente, não restando 
fazer qualquer alteração ou correção na forma proposta. 

 
Verificada a ocorrência do fato gerador e a infração a legislação 

tributária, deve ser observado a regra contida no artigo 136, do CTN. 
 
O sujeito passivo foi intimado "fls. 203", a pagar a quantia exigida no 

processo ou apresentar Recurso Voluntário. 
 
O sujeito passivo se manifesta "fls. 207 a 214", alegando que não 

existe motivos que apontem para suposta irregularidade no estabelecimento, pois não há 
nos autos uma prova sequer, além da descrição contida no Termo de Apreensão 
elaborado pelo Auditor Fiscal, que comprove a situação irregular do estabelecimento 
comercial da autuada. 

 
Não está sequer indicado em algum documento, nem mesmo no 

Termo de Apreensão elaborado pelo Auditor Fiscal, que comprove a situação irregular do 
estabelecimento comercial da autuada. 

 
Argui que, o espelho obtido no Sintegra (doc.01) configura o que se 

está a dizer, encontrando-se a contribuinte na situação "ATIVO – HABILITADO" desde 
07/05/2012, enquanto que a autuação se deu em 30/07/2013. 

 
Argumenta que, sendo o ato administrativo de lançamento de 

natureza estritamente vinculada, não há margem para discricionariedades. Sua edição 
demanda a demonstração inequívoca por parte do auditor fiscal de que todos os requisitos 
necessários foram estritamente preenchidos. E com a devida vênia, tal cuidado não foi 
tomado na presente autuação. 

 
Aduz que, há ausência de processo regular para p arbitramento da 

base de cálculo, pois o termo de apreensão que acompanha a AIIM, embora indique a 
quantidade e o tipo de bens apreendidos, não contém qualquer indicação da origem dos 
valores que lhes foram atribuídos. 

 
Não se observa no AIIM se o valor foi extraído da documentação 

fiscal da autuada ou se de pauta fiscal elaborada pelo Fisco. É uma outra questão que, 
claramente, vai de encontro com a rigidez que deve nortear a lavratura dos autos de 
infração. 

 
Evidentemente, está-se diante de clara hipótese de arbitramento da 

base de cálculo. 
Reitera os argumentos da impugnação anterior aonde alegam que as 

mercadorias estão devidamente acompanhadas da documentação fiscal, pois a 
verossimilhança do que alega a autuada pode ser constatada a partir das inúmeras notas 
fiscais por ela apresentadas, as quais demonstram inequivocamente que estava ela 
regular perante o Fisco estadual e que arca, sim, com o ICMS incidente sobre as 
mercadorias, seja na importação (vide notas de Desembaraço e DANFE´s), seja na 
revenda (vide inúmeras notas fiscais devidamente registradas em livros fiscais). 

 
Ao final requer, que seja julgado improcedente o auto de infração e 

imposição de multa em testilha. Pede deferimento.  
 



 

Anexou os seguintes documentos "fls. 215 e 216": documentação 
pessoal (OAB), nota de esclarecimento ao contribuinte. 

 
 
É o relatório. 

 
VOTO 

 
Sobre o pedido de diligência formulado pelo ilustre Conselheiro 

Gilmar Rodrigues de Almeida, o rejeito por entender que não existem dúvidas a serem 
dirimidas neste auto.  

 
Entretanto, acolho a preliminar de nulidade da peça básica, por 

cerceamento do direito de defesa, arguida pelo sujeito passivo, declarando, de 
consequência, nulo "ab initio" o processo, tendo em vista que não está claro nos autos, 
quais os critérios que foram utilizados pela autoridade lançadora, quando da apuração do 
valor de cada um dos bens apreendidos, situação que tem por consequência cercear o 
direito de defesa e afrontar a norma legal, estabelecida no inciso LV do artigo 5º da 
Constituição Federal, “verbis”:  

 
 

Art. 5º- LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos 
acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com 
os meios e recursos a ela inerentes.   

 

 Assim, voto rejeitando o pedido de diligência formulado pelo 
Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida. Acolho a preliminar de nulidade da peça 
básica, por cerceamento do direito de defesa, arguida pelo sujeito passivo, declarando, de 
consequência, nulo "ab initio" o processo. 

 
 

Sala das sessões, em 21 de outubro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Nulidade por cerceamento ao direito de defesa (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01734/16 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade parcial dos autos. 
Cerceamento do direito de defesa. Acolhida. Devolução de 
instância. Remessa dos autos ao setor competente para intimar 
os sujeitos passivos. 
 
A intimação do sujeito passivo, quando direcionada a 
contribuinte diverso, não surte seus efeitos, bem como cancela-
se a perda de instância, porque caracterizado o vício do 
cerceamento do direito de defesa, devendo os autos serem 
encaminhados ao setor competente para intimar os sujeitos 
passivos. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 12 de setembro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
preliminar de nulidade parcial dos autos, por cerceamento do direito de defesa, arguida 
pela autuada, a partir do documento de fls 34, inclusive, encaminhando os autos ao setor 
competente para intimar os sujeitos passivos. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Cláudio Henrique de Oliveira, Lidilone Polizeli Bento e Nivaldo José Mendes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de saídas de mercadorias, no período de 15/05/2013 a 
31/12/2014, por meio de Cupom Fiscal, utilizando carga tributária inferior à estabelecida 
pela legislação tributária, sendo imputada ao sujeito passivo a exigência o ICMS no valor 
de R$ 174.708,20 (cento e setenta e quatro mil setecentos e oito reais e vinte centavos), 
multa e acréscimos legais. 

 
Identificada como coobrigado a pessoa física SAMUEL MATOS DE 

ANDRADE, na condição de administrador da firma autuada (fls. 06). 
 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, Termo de 

Copiagem de Memória Fiscal – MF e de Memória de Fita Detalhe – MFD (fls. 10), CDs (fls. 
14 a 19), Auditoria Comparativa da Situação Tributária e da Base de Cálculo (fls. 20 a 21) 
e Nota Explicativa (fls. 22 a 33), dentre outros documentos. 

 
Intimados o sujeito passivo em 15.01.2016 (fls. 34 a 35) e o solidário 

por edital publicado em 27.01.2016 (fls. 38), ambos não comparecem ao processo, sendo 
declarados revéis (fls. 39). 

 
Revéis, o sujeito passivo e o solidário apresentam impugnação em 

Segunda Instância, em peças separadas (fls. 51 a 74 e 82 a 106, respectivamente), 
formulando o sujeito passivo em preliminar arguição de falta de intimação para 
impugnação do auto de infração em Primeira Instância e da necessidade de devolução do 
prazo para impugnar (fls. 51 a 54). 

 



 

Ainda em preliminar formula arguição de nulidade da peça básica, 
relacionando as hipóteses de incompetência funcional da autoridade lançadora (fls. 54 a 
61), cerceamento o direito de defesa (fls. 61 a 62) e de insegurança na determinação da 
infração (fls. 62 a 64). 

 
Quanto ao mérito, reproduz as regras estabelecidas no Manual de 

Procedimentos Fiscais alusiva à Auditoria Comparativa da Situação Tributária e da Base 
de Cálculo, para dizer que faltam dois demonstrativos que compõem também essa 
auditoria, os demonstrativos da “Saída Interna” (fls. 70) e da “Conclusão – Saídas 
Internas” (fls. 71). 

 
Aduz que não está regularmente demonstrado o recolhimento a 

menor do imposto e há falta de provas, devendo então ser o auto de infração julgado 
improcedente.  

 
O solidário, na sua impugnação, formula pedidos e razões idênticos 

aos formulados pelo sujeito passivo, expostos anteriormente. Acrescenta apenas arguição 
preliminar de exclusão de seu nome da lide (fls. 84 a 86). 

 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
Apreciando a preliminar de nulidade parcial dos autos, por 

cerceamento do direito de defesa, arguida pela autuada, a partir do documento de fls.34, 
inclusive, manifesto-me pelo seu acolhimento, vez que a intimação de fl. 34 está 
endereçada ao contribuinte Comercial de Alimentos Supersam de Andrade EIRELI, porém 
o Aviso de Recebimento – AR constante na folha seguinte (fls. 34-A) está direcionado a 
contribuinte diverso da acusação. 

 
Com isso, o Termo de Revelia de fls. 39, onde se declara REVEL o 

(s) sujeito (s) passivo (s) ali identificados, fica anulado posto que constatada irregularidade 
na intimação. Os sujeitos passivos devem ser intimados para apresentar impugnação em 
Primeira Instância, em razão do cancelamento da perda de instância.  

 
Destaque-se que as procurações constantes às fls. 79 e 108, onde 

ambas constituem o Dr. José Valter Borges de Araújo como representante do sujeito 
passivo e do solidário, estando ali constante o endereço para as futuras intimações. 

 
Ante o exposto, acolho a preliminar de nulidade parcial dos autos, 

por cerceamento do direito de defesa, arguida pela autuada, a partir do documento de 
fls.34, inclusive, encaminhando os autos ao setor competente para intimar os sujeitos 
passivos. 

 
 

Sala das sessões, em 04 de novembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Nulidade por cerceamento ao direito de defesa (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01863/16 
 
Relator: Conselheiro João Divino de Brito 
 

 
EMENTA: Processual. Nulidade parcial dos autos. Cerceamento 
do direito de defesa. Acolhida. Retorno dos autos à Primeira 
Instância para apreciação de toda a matéria. 
 
Ocorrendo nos autos hipótese de cerceamento do direito de 
defesa, previsto no artigo 20, inciso III da Lei nº 16.469/09, mister 
se faz acolher tal preliminar. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 07 de outubro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos,  acolher a 
preliminar de nulidade parcial do processo, arguida pela autuada, por cerceamento do 
direito de defesa, a partir de fls. 07, devendo retornar os autos à Primeira Instância para 
apreciação de toda a matéria. Participaram do julgamento os Conselheiros João Divino de 
Brito, Jorge Antônio Bezerra Oliveira e Nislene Alves Borges. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo emitiu o Termo de 
Transferência Animal - TTA, junto à Agrodefesa e não emitiu a respectiva nota fiscal para 
acobertar a transferência de animais a que este documento se refere, conforme dispõe o 
artigo 43, 66 e demais da Lei nº 11.651/91. 

 
Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 45, 

inciso I, alínea “a”, 64 e 66 da Lei nº 11.651/91, combinado com o artigo 145, parágrafo 
único, do Decreto nº 4.852/97, tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 71, 
inciso XII, alínea “a”, item 3, conjugado com o 9º, inciso I, da Lei nº 11.651/91 com a 
redação conferida pela Lei nº 15.505/2005. 

 
A peça inicial foi instruída com os documentos de fls. 03/06. 
 
Intimado às fls. 07/10, o sujeito passivo quedou-se inerte, dando azo 

à lavratura do Termo de Revelia de fls. 11. Foi novamente intimado para se manifestar em 
Segunda Instância, conforme documentos de fls. 20/21. 

 
Ciente, o sujeito passivo comparece ao processo arguindo, em sede 

de preliminar, nulidade do auto de infração por cerceamento do direito de defesa, tendo 
em vista que não lhe foi dado acesso aos autos, impossibilitando-o de tomar as medidas 
necessárias em face do auto de infração. Colaciona jurisprudências que entende 
aplicáveis ao caso. No mérito, argui ser indevida a autuação. Destaca, ainda, que não 
houve transporte e nem transferência de propriedade ou de titularidade, pois os animais 
continuaram na mesma localidade, não havendo que se falar em eventual incidência de 
tributo, diante da inexistência de transporte ou transferência. Ressalta, também, que o 
produtor rural, no Estado de Goiás, é isento de pagamento do referido tributo. Em seguida, 
questiona, o caráter, ao seu ver, confiscatório da multa aplicada, em ofensa ao artigo 150, 
inciso IV, da Constituição Federal de 1988. Finaliza, requerendo que seja declarada a 



 

improcedência do presente auto de infração. Caso isso não ocorra, requer a redução da 
multa aplicada para o patamar de 13% sobre o valor do débito fiscal.   

 
É o relatório. 

 
 
 
 
 

VOTO 
 

Em uma atenta análise da impugnação impetrada, e acompanhado 
da unanimidade dos votos de meus pares, acolho a preliminar de nulidade parcial dos 
autos, arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa, pois verifico que a 
intimação de fls. 07 foi emitida e preenchida com o endereço diverso daquele indicado no 
Cadastro de Contribuintes do Estado – CCE. 

Assim sendo, conclui-se que a referida intimação não surtiu o efeito 
desejado. É o que se conhece por ineficácia de intimação. De consequência, hão houve 
manifestação do sujeito passivo nos autos. 

Esta falha no encaminhamento da intimação gera cerceamento do 
direito de defesa, conforme prescreve o artigo 20, inciso III, da Lei nº 16.469/09: 

 
“Art. 20. São nulos os atos praticados: 

[...] 

III - com cerceamento do direito de defesa; 

[...].” 

Ante o inaceitável vício processual, acolho a preliminar de nulidade 
parcial do processo, por cerceamento do direito de defesa, devendo os autos retornarem à 
Primeira Instância para apreciação de toda a matéria. 

 
 
 

Sala das sessões, em 02 de dezembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Nulidade por cerceamento ao direito de defesa (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01915/16 
 
Relator: Conselheiro Rodolfo Ramos Caiado 
 

 
EMENTA: Preliminar de nulidade parcial dos autos, por 
cerceamento ao direito de defesa, arguida pela autuada. 
Acolhida. Decisão não unânime.    
 
Estando demonstrado no feito que houve cerceamento parcial 
do direito de defesa, a lide deve retornar à fase processual onde 
ocorreu o ato  lesivo para que se julgue toda a matéria trazida a 
lume pelo defendente. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 04 de novembro de 2016, decidiu, por maioria de votos, acatar a 
preliminar de nulidade parcial do processo, a partir do documento de fls. 310, por 
cerceamento do direito de defesa, arguida pela autuada, devendo os autos retornarem a 
Primeira Instância para apreciação de toda matéria. Foram vencedores os Conselheiros 
Rodolfo Ramos Caiado e Nivaldo Carvelo Carvalho. Vencido o Conselheiro Heli José da 
Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu na sua 
Escrituração Fiscal Digital os registros dos documentos fiscais de entrada referentes às 
aquisições em operações interestaduais de mercadorias ou bens para uso do 
estabelecimento, bem como deixou de pagar o ICMS correspondente ao diferencial de 
alíquota destas, conforme demonstrativo e documentos anexos. 

  
A autoridade lançadora indicou como infringidas as disposições do 

artigo 63, §2° do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) combinado com o 
artigo 76, II, "a" e artigo 308, I, II §1° do Decreto 4852/97. Proposta a aplicação da 
penalidade prevista no artigo 71, VII, "c", §9°I do CTE, com redação da Lei 13446/1999. 

 
O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: anexo 

estruturado, demonstrativos das notas fiscais não reg. Sujeitas ao pagamento do 
diferencial de alíquotas, entradas, dados da NF-e, totais, mídia (CD), "fls.03 a 309". 

 
Tendo sido lavrado termo de revelia à "fl.314". 
 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em segunda instância, conforme documentos de "fls.317".  
 
 Em sua impugnação, "fls.319 a 333", o sujeito passivo alega que a 

impugnante vem no presente momento processual, impugnar o crédito tributário 
constituído, entretanto preliminarmente é necessário demonstrar as razões pela qual a 
referida Impugnação se dá já na segunda instância. 

 
Afirma que conforme demonstrado na tela colacionada da caixa 

postal eletrônica da Impugnante, houve a notificação regularmente realizada apenas da 



 

"Intimação para a Impugnação a Segunda Instância", cujo envio ocorreu no dia 24.08.2016 
e dada a ciência em 25.08.2016.  

 
Aduz que a impugnante é uma empresa de grande porte e, portanto, 

a fiscalização que requeira auditoria em sua documentação contábil e fiscal está acima da 
competência dos auditores fiscais AFRE II. Somente ato especifico do Secretário da 
Fazenda é que poderia investi-los deste poder, o que não ocorreu no presente caso. 

 
Assevera que, portanto, Senhores Conselheiros, sem prejuízo de a 

matéria de mérito também ser amplamente favorável à impugnante, o presente 
lançamento está irremediavelmente contaminado pelo vício da nulidade, devendo ser 
declarada de plano. 

 
Argui que os Tribunais Administrativos não possuem competência 

para análise e julgamento quanto a Constitucionalidade ou Legalidade, o objetivo principal 
de tais órgãos é a busca pela verdade material, conforme Art.19 da Lei n° 16.469/09, que 
autoriza todos os meios de prova na busca pela verdade dos fatos.  

 
Sustenta que em razão do número expressivo de notas, 

considerando o prazo exíguo para a apresentação da presente defesa, a Impugnante está 
elaborando relatório analítico para contraposição do relatório fiscal, segregando as NFEs 
autuadas, de forma a demonstrar a parcela não sujeita a obrigações acessórias 
pertinentes as regras do ICMS, a parcela efetivamente escriturada bem como a parcela 
sujeita a aplicação da forma atenuante por não ter ocasionada falta de pagamento de 
imposto. 

 
Ao final, requer que seja julgado improcedente o auto de infração. 
 
Anexou documentos "fls.334 a 403". 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Ao compulsar os autos, verifiquei que a intimação para a 
Impugnação a Primeira Instância foi remetida via postal para a sede da Impugnante, em 
zona rural, não obedecendo às regras do Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), 
estabelecido pela Lei nº. 17.639 de 25.05.2012  

 
Tal falha, teve o condão de cercear o direito de defesa do 

contribuinte, tendo em vista que motivou o termo de revelia de fl. 314 e a supressão de 
instância, situação que a norma legal não contempla e torna imperioso o retorno da lide à   
fase lesiva à parte, o que equivale dizer à primeira instância, onde deverá ser julgada toda 
a matéria.   

 
Assim, voto acatando a preliminar de nulidade parcial do processo, a 

partir do documento de fls. 310, por cerceamento do direito de defesa, arguida pela 
autuada, devendo os autos retornarem à Primeira Instância para apreciação de toda 
matéria. 

 
 
 

Sala das sessões, em 07 de dezembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Nulidade por cerceamento ao direito de defesa (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01959/16 
 
Relator: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: Recurso da Fazenda Pública para o Conselho Pleno. 
Pugna que a nulidade parcial da sentença singular, por 
cerceamento ao direito de defesa, seja afastada. Retorno dos 
autos à fase cameral para julgamento de toda a matéria.  
Recurso provido e acolhido. Decisão unânime.  
 
Estando demonstrado nos autos que não ocorreu o 
cerceamento ao direito de defesa, declarado em sede 
monocrática, o recurso da Fazenda deve ser acolhido e, por 
consequência, a lide deve retornar à fase processual onde 
ocorreu o ato lesivo ao processo. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 22 
de novembro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos,  conhecer do recurso da 
Fazenda Pública para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para afastar a nulidade 
parcial da sentença singular, por cerceamento do direito de defesa, retornando os autos à 
Câmara Julgadora para apreciação de toda matéria. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, Valdir Mendonça 
Alves, Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Talita 
Pimenta Félix, Antônio Martins da Silva, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva 
Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, 
Luis Antônio da Silva Costa, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, José 
Eduardo Firmino Mauro, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes e Lidilone 
Polizeli Bento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O presente lançamento exige dos sujeitos passivos o pagamento de 
tributo e multa formal em razão de que mantinha crédito indevido no registro de apuração 
de ICMS, em 31/12/2011, na importância de R$ 870.204,50, acumulando no período de 
01/01/2011 a 31/12/2011, decorrente da omissão de estorno de crédito do ICMS sobre 
serviços de transporte rodoviários de carga, referentes a operações beneficiadas com 
isenção ou não tributação do ICMS, e de créditos referentes a operações com bens do 
ativo imobilizado, conforme demonstrativos e documentos anexos. Em consequência, fica 
sujeito a multa formal de 20% do valor do crédito indevido e obrigado a realizar o seu 
estorno, nos termos do art. 147-A do CTE.   

  
A autoridade lançadora indicou como infringidas as disposições dos 

artigos 61, I, "a"; artigo 64, Lei 11651/91 c/c art. 58, I, "a", art. 46, §1°, II, §4°; e art. 352, do 
Decreto 4852/97. Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, IV, "b", da Lei 
nº 111651/91 c/ redação da Lei 17917/2012.  

  
O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: anexo 

estruturado (fls. 03-06); ordem de serviço 088/2013 (fls. 08-09); auditoria da conta corrente 
do ICMS (fls. 10-25); relação dos CTRC totalizados no Livro de Registros de Entradas (fls. 
26-43); cópias dos livros de registros apuração ICMS (fls. 44-102); amostra dos CTRC (fls. 



 

103-129); relatório da empresa para os créditos aproveitados Campos 06/07 livro 
apuração (fls. 130-178); cópias das notificações e protocolos (fls. 179-190); cópia do 
Parecer AST 3285/2000 (fls. 191-195); informações cadastrais (fls. 196-206); CD mídia 
(fls. 207).   

 
O sujeito passivo foi intimado, conforme documentos de fls. 211 e 

212.   
  
Em sua impugnação (fls. 215-233.) o sujeito passivo alegou que já foi 

autuado com os mesmos argumentos com o auto de infração de n° 4011303452142, 
alegando nulidade do auto de infração combatido, pois não há como prosperar a intenção 
do Agente Fiscal em aplicar dupla penalização sobre o mesmo fato. Argumentou que, 
diante do fato de a fiscalização ter considerado indevidamente que haveria isenção em 
relação ao frete nas operações realizadas pela impugnante, o levantamento fiscal padece 
de insegurança na determinação da infração, que caracteriza nulidade do lançamento 
fiscal (art. 20 da Lei Estadual 16.469/2009), pois competia ao Fisco goiano demonstrar 
que todas as operações realizadas pela Impugnante no período foram vendas feitas para 
contribuintes situados no Estado de Goiás em que o frete foi isento, o que não se verifica 
de fato. Sustentou que não bastasse a impossibilidade de ser exigida a penalidade pela 
manutenção de créditos sobre os serviços de transportes rodoviários de carga, também 
deverá ser cancelado o auto de infração com relação às operações envolvendo bens de 
ativo imobilizado. Asseverou que os créditos mantidos pela Impugnante em seu Livro 
Registro de Apuração são legítimos. Alegou que a remessa desses bens do ativo não está 
abarcada pelo ICMS em razão de não tratar de uma operação mercantil. Por esses 
motivos, relatou que não há se falar em incidência deste imposto. Exatamente por não 
haver incidência de ICMS nas operações com botijões, a Impugnante adota o 
procedimento (a) de destacar o imposto quando das saídas, e posteriormente (b) de se 
apropriar dos correspondentes créditos, a fim de anular os efeitos da operação de 
circulação dos referidos bens do ativo imobilizado. Não há que se falar, entretanto, em 
manutenção indevida dos créditos do imposto, na medida em que a prática adotada 
objetiva tão somente impedir que a Impugnante tenha que suportar com imposto 
sabidamente indevido quando da saída dos botijões, que são bens de seu ativo 
imobilizado. Relatou também sobre à existência de saldo credor durante o período 
contemplado no lançamento fiscal, mas impõe-se cancelamento do Auto de Infração, pois 
a impugnante, afirmou que sempre manteve saldo credor, inclusive quando descontados 
os valores considerados pelo Fisco goiano como creditados indevidamente.  Ao final, 
requereu que seja julgado improcedente o auto de infração.      

  
  
Juntamente com as razões de impugnação foram trazidos aos autos 

os seguintes documentos: substabelecimento (fls. 234-240); ata da assembleia 
extraordinária (fls. 241-250); cópia do diário oficial (fls. 251-252); cópia da intimação e do 
anexo estruturado (fls. 253-258); cópia das notas fiscais (fls. 259-403); cópia da DPI (fls. 
404-416).   

Posteriormente, requereu a juntada de documentos de folhas 420 a 
453.  

  
Pela sentença n° 268/14-JULP, o julgador singular decidiu pela 

procedência do auto de infração. Em sua fundamentação afirmou que não em que se falar 
em duplicidade de penalização, pois, diante de saldo credor, se imputa primeiramente a 
multa formal e, em seguida, se notifica a empresa para realizar estorno e, não sendo 
atendida a determinação contida na notificação fiscal se exige, depois, o valor estornado e 
cobra-se à nova multa. Quanto à legitimidade dos créditos dos bens destinados ao ativo 



 

imobilizado, afirmou também, não assiste razão à impugnante, pois a empresa não 
escriturava o Livro CAIP, não se apropriou deles, entretanto, fez os estornos nas saídas 
desses bens, contrariando o que determina a legislação. Por fim, concluiu que não se tem 
caracterizado nos autos qualquer ato que possa acarretar a anulação do procedimento e 
que se enquadrem em um dos incisos no art. 20 da Lei n° 46.469/09 e nem nos processos 
mencionados na manifestação não existem a caracterização de "bis in idem".    

  
O sujeito passivo foi intimado conforme documentos de folhas 459 e 

460.    
  
O sujeito passivo apresentou recurso voluntário, fls. 463-481, 

alegando os mesmos argumentos da manifestação anterior, acrescentando que a decisão 
ora combatida padece de nulidade, na medida em que o julgador concluiu que os créditos 
não estornados dizem respeito às mercadorias comercializadas pela empresa, e não 
sobre o frete, e simplesmente repetiu a descrição da infração contida no lançamento no 
que toca aos créditos sobre bens do ativo imobilizado. Asseverou que, restou 
caracterizado o cerceamento do direito de defesa no caso, tendo vista que não houve o 
devido enfrentamento das matérias expressamente alegadas pela Recorrente em sede de 
defesa, questões essas cruciais para deslinde da causa.  Ao final, requereu improcedência 
do auto de infração.     

  
 
Pelo Acórdão da primeira Câmara do Conselho Administrativo 

Tributário "fls. 485 a 488", decidiu pela nulidade parcial do processo, deixando de apreciar 
o mérito, por considerar que o feito em apreço se encontra inquinado de vicio que implica 
a nulidade parcial o processo. 

 
Fundamenta que o julgador singular, na Sentença n° 268/14-JULP 

(fls. 454 a 458), não apreciou todos os argumentos apresentados pela defesa. E, esse 
procedimento administrativo, prejudicou sobremaneira o contribuinte, por cercear-lhe o 
direito de defesa, que tornou inválida a respectiva sentença, como também sem efeitos 
todos os atos processuais subsequentes, que dela dependem, conforme ensinamento do 
artigo 248 do Código de Processo Civil. 

Diante de tal premissa, restou configurado a preliminar de nulidade 
parcial do auto de infração, a partir da sentença singular, por cerceamento ao direito de 
defesa, por sintonizar com o estabelecido no inciso III do artigo 20 da Lei 16.469/09. 

 
Ao final defende, a necessidade de retorno dos autos a 1° instancia 

para análise de todos os argumentos expostos pela recorrida. 
 
A Representação Fazendária foi intimada da decisão "fls. 489". 
 
A Fazenda Pública Estadual apresenta recurso ao Conselho Pleno 

"fls. 490 a 492", alegando que, as razoes que sustentam o Acórdão cameral são contrarias 
a manifestação contidas na decisão singular, que pontualmente discorre sobre os 
argumentos apresentados na impugnação. 

 
Pois, na defesa apresentada, documentos de fls. 215 a 233 a  

empresa apresenta os seguintes pontos: 1- nulidade do auto de infração em razão da 
existência de outro lançamento que exige imposto e penalidade sobre as mesmas 
operações neste autos elencadas; 

 



 

2- que não há restrição quanto ao aproveitamento de credito 
decorrente das operações de serviços de transportes. 

 
3-  da legitimidade dos créditos referentes a operações com bens do 

ativo imobilizado. 
 
E , conforme determina o artigo 38 da Lei 16.469/09, a sentença 

deve ser redigida com simplicidade e clareza, devendo conter a decisão, os fundamentos 
de fato e de direito. 

 
No caso em concreto, uma simples leitura da sentença n° 268/14 –

JULP, é suficiente para perceber que os argumentos da defesa foram devidamente 
contraditados ponto a ponto. 

 
Ao final requer, a reforma do acórdão recorrido a fim de que seja 

afastada a preliminar de nulidade parcial do processo a partir da decisão singular por 
cerceamento ao direito de defesa. 

 
O sujeito passivo foi intimado a contraditar o recurso da Fazenda 

Pública, 'fls. 496". 
 
O sujeito passivo se manifesta "fls. 500 a 509", defendendo a 

manutenção da decisão recorrida- da necessidade de retorno dos autos a 1° instancia 
para análise de todos os argumentos expostos pela recorrida, pois o Julgador de Primeira 
Instância não se pronunciou de fato sobre os argumentos da defesa apresentados em 
relação aos créditos apropriados nas operações com bens do ativo imobilizado, preferindo 
simplesmente reproduzir a infração trazida pelo Agente Fiscal no auto de infração, o que 
implicou em cerceamento do direito de defesa. 

 
Afirma que, embora a Fazenda Pública Estadual alegue 

genericamente que todos os argumentos forma apreciados pela decisão de primeira 
instancia, em momento algum ela detalha quais argumentos seriam esses ou menciona os 
motivos pelos quais a nulidade deveria ser afastada, o que seria essencial para que 
houvesse a sua reforma. 

 
Arguiu que, a mais recente jurisprudência deste Egrégio Conselho 

Administrativo Tributário está sedimentada no sentido de que a falta de apreciação de 
todos os argumentos apresentados pelo sujeito passivo implica a nulidade do “decisum”. 

 
Ao final requer, que seja negado o recurso apresentado pela 

Fazenda Pública Estadual, com manutenção do acórdão referido, a fim de que os autos 
retornem a Primeira Instância. Pede deferimento. 

 
É o relatório. 
 
 

VOTO 
 

Compulsando os autos verifiquei que razão assiste à nobre 
Representação Fazendária quando pugna pela reforma do Acordão da ICJUL nº. 
162/2016, fls. 485/488, que acolheu a preliminar de nulidade parcial do feito por 
cerceamento ao direito de defesa. Consequência disto é o retorno dos autos à Câmara 
Julgadora para apreciação de toda a matéria.  



 

 
Isto deve-se ao fato de que o sentenciador, ao apreciar o pleito do 

sujeito passivo e os contornos da lide, atentou e enfrentou todas as alegações trazidas 
pela defesa, inclusive discorrendo sobre a questão do crédito referente à aquisição de 
bem para o ativo imobilizado. Neste aspecto o julgador afirmou ainda que não tendo a 
empresa se apropriado do referido crédito no livro CIAP, conforme determina a legislação 
tributária, não poderia ele fazê-lo mediante o simples estorno do débito correlato quando 
da saída do bem do estabelecimento, procedimento este que configurou, na ótica do 
julgador singular, registro de crédito de forma atípica e não prevista em lei.  

 
Portanto, sem apreciar se procede ou não a acusação fiscal, 

entendo que não há razão para nulificação da sentença a quo devendo ela ser mantida na 
íntegra.  

Ante o exposto, conheço do recurso da Fazenda Pública para o 
Conselho Pleno, dou-lhe provimento, tanto para reformar o acordão cameral e afastar a 
nulidade parcial da sentença singular por cerceamento do direito de defesa, determinando, 
de consequência, o retorno dos autos à Câmara Julgadora para apreciação de toda 
matéria. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 14 de dezembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Nulidade por cerceamento ao direito de defesa (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01960/16 
 
Relator: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: Recurso da Fazenda Pública para o Conselho Pleno. 
Pugna que a nulidade parcial da sentença singular, por 
cerceamento ao direito de defesa, seja afastada. Retorno dos 
autos à fase cameral para julgamento de toda a matéria.  
Recurso provido e acolhido. Decisão unânime.  
 
Estando demonstrado nos autos que não ocorreu o 
cerceamento ao direito de defesa, declarado em sede 
monocrática, o recurso da Fazenda deve ser acolhido e, por 
consequência, a lide deve retornar à fase processual onde 
ocorreu o ato lesivo ao processo. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 22 
de novembro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos,  conhecer do recurso da 
Fazenda Pública para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para afastar a nulidade 
parcial da sentença singular, por cerceamento do direito de defesa, retornando os autos à 
Câmara Julgadora para apreciação de toda matéria. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, Valdir Mendonça 
Alves, Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Talita 
Pimenta Félix, Antônio Martins da Silva, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva 
Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, 
Luis Antônio da Silva Costa, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, José 
Eduardo Firmino Mauro, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes e Lidilone 
Polizeli Bento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O presente lançamento exige dos sujeitos passivos o pagamento de 
tributo e multa formal em razão de que mantinha crédito indevido no registro de apuração 
de ICMS, em 31/12/2011, na importância de R$ 870.204,50, acumulando no período de 
01/01/2011 a 31/12/2011, decorrente da omissão de estorno de crédito do ICMS sobre 
serviços de transporte rodoviários de carga, referentes a operações beneficiadas com 
isenção ou não tributação do ICMS, e de créditos referentes a operações com bens do 
ativo imobilizado, conforme demonstrativos e documentos anexos. Em consequência, fica 
sujeito a multa formal de 20% do valor do crédito indevido e obrigado a realizar o seu 
estorno, nos termos do art. 147-A do CTE.   

  
A autoridade lançadora indicou como infringida as disposições dos 

artigos 61, I, "a"; artigo 64, Lei 11651/91 c/c art. 58, I, "a", art. 46, §1°, II, §4°; e art. 352, do 
Decreto 4852/97. Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, IV, "b", da Lei 
nº 111651/91 c/ redação da Lei 17917/2012.  

  
O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: anexo 

estruturado (fls. 03-06); ordem de serviço 088/2013 (fls. 08-09); auditoria da conta corrente 
do ICMS (fls. 10-25); relação dos CTRC totalizados no Livro de Registros de Entradas (fls. 
26-44); cópias dos livros de registros apuração ICMS (fls. 45-103); relatório da empresa 



 

para os créditos aproveitados campos 06/07 livro apuração (fls. 104-144); cópias das 
notificações e protocolos (fls. 145-156); cópia do Parecer AST 3285/2000 (fls. 157-161); 
informações cadastrais (fls. 162-164); cd mídia (fls. 165).   

  
O sujeito passivo foi intimado, conforme documentos de fls. 168 e 

169.   
  
Em sua impugnação (fls. 172-190) o sujeito passivo alegou que já foi 

autuado com os mesmos argumentos com o auto de infração de n° 4011303452142, 
alegando nulidade do auto de infração combatido, pois não há como prosperar a intenção 
do Agente Fiscal em aplicar dupla penalização sobre o mesmo fato. Argumentou que, 
diante do fato de a fiscalização ter considerado indevidamente que haveria isenção em 
relação ao frete nas operações realizadas pela impugnante, o levantamento fiscal padece 
de insegurança na determinação da infração, que caracteriza nulidade do lançamento 
fiscal (art. 20 da Lei Estadual 16.469/2009), pois competia ao Fisco goiano demonstrar 
que todas as operações realizadas pela Impugnante no período foram vendas feitas para 
contribuintes situados no Estado de Goiás em que o frete foi isento, o que não se verifica 
de fato. Sustentou que não bastasse a impossibilidade de ser exigida a penalidade pela 
manutenção de créditos sobre os serviços de transportes rodoviários de carga, também 
deverá ser cancelado o auto de infração com relação às operações envolvendo bens de 
ativo imobilizado. Asseverou que os créditos mantidos pela Impugnante em seu Livro 
Registro de Apuração são legítimos. Alegou que a remessa desses bens do ativo não está 
abarcada pelo ICMS em razão de não tratar de uma operação mercantil. Por esses 
motivos, relatou que não há se falar em incidência deste imposto. Exatamente por não 
haver incidência de ICMS nas operações com botijões, a Impugnante adota o 
procedimento (a) de destacar o imposto quando das saídas, e posteriormente (b) de se 
apropriar dos correspondentes créditos, a fim de anular os efeitos da operação de 
circulação dos referidos bens do ativo imobilizado. Não há que se falar, entretanto, em 
manutenção indevida dos créditos do imposto, na medida em que a prática adotada 
objetiva tão somente impedir que a Impugnante tenha que suportar com imposto 
sabidamente indevido quando da saída dos botijões, que são bens de seu ativo 
imobilizado. Relatou também sobre à existência de saldo credor durante o período 
contemplado no lançamento fiscal, mas impõe-se cancelamento do Auto de Infração, pois 
a impugnante, afirmou que sempre manteve saldo credor, inclusive quando descontados 
os valores considerados pelo Fisco goiano como creditados indevidamente.  Ao final, 
requereu que seja julgado improcedente o auto de infração.      

  
Juntamente com as razões de impugnação foram trazidos aos autos 

os seguintes documentos: substabelecimento (fls. 191-197); ata da assembleia 
extraordinária (fls. 198-207); cópia do diário oficial (fls. 208-212); cópia da intimação e do 
anexo estruturado (fls. 213-218); cópia das notas fiscais (fls. 210-295); recibo de entrega 
de escrituração fiscal (fls. 296-308).    

 
Posteriormente, requereu a juntada de documentos de folhas 312 a 

355.  
 
Pela sentença n° 267/14-JULP, o julgador singular decidiu pela 

procedência do auto de infração. Em sua fundamentação afirmou que não em que se falar 
em duplicidade de penalização, pois, diante de saldo credor, se imputa primeiramente a 
multa formal e, em seguida, se notifica a empresa para realizar estorno e, não sendo 
atendida a determinação contida na notificação fiscal se exige, depois, o valor estornado e 
cobra-se à nova multa. Quanto à legitimidade dos créditos dos bens destinados ao ativo 
imobilizado, afirmou também, não assiste razão à impugnante, pois a empresa não 



 

escriturava o Livro CAIP, não se apropriou deles, entretanto, fez os estornos nas saídas 
desses bens, contrariando o que determina a legislação. Por fim, concluiu que não se tem 
caracterizado nos autos qualquer ato que possa acarretar a anulação do procedimento e 
que se enquadrem em um dos incisos no art. 20 da Lei n° 46.469/09 e nem nos processos 
mencionados na manifestação não existem a caracterização de "bis in idem".    

  
O sujeito passivo foi intimado conforme documentos de folhas 361 e 

362.    
O sujeito passivo apresentou recurso voluntário, fls. 365-383, 

alegando os mesmos argumentos da manifestação anterior, acrescentando que a decisão 
ora combatida padece de nulidade, na medida em que o julgador concluiu que os créditos 
não estornados dizem respeito às mercadorias comercializadas pela empresa, e não 
sobre o frete, e simplesmente repetiu a descrição da infração contida no lançamento no 
que toca aos créditos sobre bens do ativo imobilizado. Asseverou que, restou 
caracterizado o cerceamento do direito de defesa no caso, tendo vista que não houve o 
devido enfrentamento das matérias expressamente alegadas pela Recorrente em sede de 
defesa, questões essas cruciais para deslinde da causa.  Ao final, requereu improcedência 
do auto de infração.    

 
  
Pelo Acórdão da primeira Câmara do Conselho Administrativo 

Tributário "fls. 387 a 390 ", decidiu pela nulidade parcial do processo, deixando de apreciar 
o mérito, por considerar que o feito em apreço se encontra inquinado de vicio que implica 
a nulidade parcial o processo. 

 
Fundamenta que o julgador singular, na Sentença n° 267/14-JULP 

(fls. 356/360), não apreciou todos os argumentos apresentados pela defesa. E, esse 
procedimento administrativo, prejudicou sobremaneira o contribuinte, por cercar-lhe o 
direito de defesa, que tornou invalida a respectiva sentença, como também sem efeitos 
todos os atos processuais subsequentes, que dela dependem, conforme ensinamento do 
artigo 248 do Código de Processo Civil. 

 
Diante de tal premissa, restou configurado a preliminar de nulidade 

parcial do auto de infração, a partir da sentença singular, por cerceamento ao direito de 
defesa, por sintonizar com o estabelecido no inciso III do artigo 20 da Lei 16.469/09. 

 
Ao final defende, a necessidade de retorno dos autos a 1° instancia 

para análise de todos os argumentos expostos pela recorrida. 
 
A Representação Fazendária foi intimada da decisão e querendo 

manifestar-se. "fls. 391". 
 
A Fazenda Pública Estadual apresenta recurso ao Conselho Pleno 

"fls. 392 a 394", alegando que, as razoes que sustentam o Acórdão cameral são contrárias 
a manifestação contidas na decisão singular, que pontualmente discorre sobre os 
argumentos apresentados na impugnação. 

 
Pois, na defesa apresentada, documentos de fls.172 a 190", a  

empresa apresenta os seguintes pontos: 1- nulidade do auto de infração em razão da 
existência de outro lançamento que exige imposto e penalidade sobre as mesmas 
operações neste autos elencadas; 

 



 

2- que não há restrição quanto ao aproveitamento de credito 
decorrente das operações de serviços de transportes; 

 
3-  da legitimidade dos créditos referentes a operações com bens do 

ativo imobilizado. 
 
E, conforme determina o artigo 38 da Lei 16.469/09, a sentença deve 

ser redigida com simplicidade e clareza, devendo conter a decisão, os fundamentos de 
fato e de direito. 

 
No caso em concreto, uma simples leitura da sentença n° 267/14 –

JULP, é suficiente para perceber que os argumentos da defesa foram devidamente 
contraditados ponto a ponto. 

 
Ao final requer, a reforma do acórdão recorrido a fim de que seja 

afastada a preliminar de nulidade parcial do processo a partir da decisão singular por 
cerceamento ao direito de defesa. 

 
O sujeito passivo foi intimado a contraditar o recurso da Fazenda 

Pública. 'fls. 398". 
 
O sujeito passivo se manifesta "fls. 401 a 410", defendendo a 

manutenção da decisão recorrida- da necessidade de retorno dos autos a 1° instancia 
para análise de todos os argumentos expostos pela recorrida, pois o Julgador de Primeira 
Instancia não se pronunciou de fato sobre os argumentos da defesa apresentados em 
relação aos créditos apropriados nas operações com bens do ativo imobilizado, preferindo 
simplesmente reproduzir a infração trazida pelo Agente Fiscal no auto de infração, o que 
implicou em cerceamento do direito de defesa. 

 
Afirma que, embora a Fazenda Pública Estadual alegue 

genericamente que todos os argumentos forma apreciados pela decisão de primeira 
instancia, em momento algum ela detalha quais argumentos seriam esses ou menciona os 
motivos pelos quais a nulidade deveria ser afastada, o que seria essencial para que 
houvesse a sua reforma. 

 
Arguiu que, a mais recente jurisprudência deste Egrégio Conselho 

Administrativo Tributário está sedimentada no sentido de que a falta de apreciação de 
todos os argumentos apresentados pelo sujeito passivo implica a nulidade do decisum. 

 
Ao final requer, que seja negado o recurso apresentado pela 

Fazenda Pública Estadual, com manutenção do acórdão referido, a fim de que os autos 
retornem a 1° instância. Pede deferimento. 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Compulsando os autos verifiquei que razão assiste à nobre 
Representação Fazendária quando pugna pela reforma do Acordão da ICJUL nº. 
161/2016, fls. 387/390, que acolheu a preliminar de nulidade parcial do feito por 
cerceamento ao direito de defesa. Consequência disto é o retorno dos autos à Câmara 
Julgadora para apreciação de toda a matéria.  

 



 

Isto deve-se ao fato de que o sentenciador, ao apreciar o pleito do 
sujeito passivo e os contornos da lide, atentou e enfrentou todas as alegações trazidas 
pela defesa, inclusive discorrendo sobre a questão do crédito referente à aquisição de 
bem para o ativo imobilizado. Neste aspecto o julgador afirmou ainda que não tendo a 
empresa se apropriado do referido crédito no livro CIAP, conforme determina a legislação 
tributária, não poderia ele fazê-lo mediante o simples estorno do débito correlato quando 
da saída do bem do estabelecimento, procedimento este que configurou, na ótica do 
julgador singular, registro de crédito de forma atípica e não prevista em lei.  

 
Portanto, sem apreciar se procede ou não a acusação fiscal, 

entendo que não há razão para nulificação da sentença a quo devendo ela ser mantida na 
íntegra.  

Ante o exposto, conheço do recurso da Fazenda Pública para o 
Conselho Pleno, dou-lhe provimento, tanto para reformar o acordão cameral e afastar a 
nulidade parcial da sentença singular por cerceamento do direito de defesa, determinando, 
de consequência, o retorno dos autos à Câmara Julgadora para apreciação de toda 
matéria. 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 14 de dezembro de 2016. 
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Matéria: Nulidade por cerceamento ao direito de defesa (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 02024/16 
 
Relatora: Conselheira Talita Pimenta Félix 
 

 
EMENTA: INTIMAÇÃO DE ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS 
AUTOS. AUSÊNCIA. NULIDADE. REABERTURA DO PRAZO. 
 
Constatada a falha de intimação dos advogados legalmente 
constituídos nos autos, deve-se decretar a nulidade do processo 
a partir de então, reabrindo-se o prazo para que a contribuinte 
passa exercer o direito de recorrer. 
 
RECURSO AO PLENO. DECISÃO CAMERAL UNÂNIME. NÃO 
CONHECIMENTO. 
 
É requisito de admissibilidade do Recurso ao Pleno, cujo 
acórdão recorrido foi unânime, a comprovação de algumas das 
hipóteses do art. 41, II da Lei nº 16.469/09. Hipótese inexistente 
nos presentes autos. 
 
Período de 01/2009 a 04/2011. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 31 
de maio de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade do recurso para o Conselho Pleno, feita pela Conselheira Relatora, 
tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da 
Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto de 
infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Talita Pimenta Félix, Washington 
Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, 
João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues 
de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, 
Mário de Oliveira Andrade,  Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de 
Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, Alcedino Gomes Barbosa, Aldeci de Souza 
Flor, José Luiz Rosa e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

1.Fundamentação do Lançamento Tributário 
 
O AIIM (auto de infração e imposição de multa) versa sobre a cobrança de ICMS, 
juntamente com as penalidades e acréscimos legais, em razão de o sujeito passivo, 
supostamente, haver omitido receita de mercadoria entre 01/2009 a 04/2011 conforme 
comparativo entre os comprovantes das vendas realizadas e documentos fiscais emitidos 
relativos a essas vendas, de acordo com a proporcionalidade de revenda de mercadoria 
que implica em recolhimento do ICMS pelo simples nacional. 
 
O lançamento tributário registrou como infringidos os artigos 34 da LC 123/06 e artigos 25, 
§ 1º, VI e § 2º, 64, § 2º e 66 do CTE/GO (Lei n. 11.651/1991), c/c artigos 2º e 3º, I ao VI da 
Resolução nº 51/08 e Resolução CGSN nº 10/07, donde lhe foi imposta a penalidade 
prescrita no art. 44, I, 1º da Lei 9.430/96, com redação da Lei 11.488/2007. 



 

 
2.Sentença JULP nº 2425/12 

 
Na sentença (fls. 25/29) o julgador afastou a nulidade por insegurança na determinação da 
infração alegada pela contribuinte. Ao final manteve o AIIM em sua integralidade. 
 

3.Do Recurso Voluntário  
 

Irresignado com a citada decisão, interpôs, o sujeito passivo, Recurso Voluntário alegando 
preliminarmente a ocorrência de insegurança jurídica na determinação da infração, haja 
vista que a descrição fática dos autos e os procedimentos fiscais adotados não se 
coadunam com o dispositivo legal infringido. 
 
Requereu a nulidade do processo administrativo ou sua improcedência. 
 
 

4. Do  Julgamento do Recurso Voluntário nº 2720/14 
 

A II CJUL, à unanimidade de votos rejeitou o pedido de diligência formulado pela 
recorrente, bem como a preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa e no 
mérito, também à unanimidade confirmou a sentença e o AIIM. 
 
Desse julgamento, a recorrente foi intimada em 30/10/2014 (fl. 53), sendo que o prazo 
para interposição de qualquer recurso escoou em branco. Assim lavrou-se termo de 
preempção (fl. 56). 
 
Em 05/12/2014o débito foi inscrito em dívida ativa (fl. 57). 

 
5. Do pedido de Revisão Extraordinária e Recurso ao Pleno 

 
Em 26/01/2015, a contribuinte protocolizou pedido de Revisão Extraordinária (fls. 60/65). 
Na peça a contribuinte faz menção aos arts. 40 e 41 da Lei nº 13.822/01 (revogada pela 
Lei nº 16.469/09) e alega: 

 
(i) a contribuinte não foi devidamente notificada da decisão de 
segunda instância ocorrida em outubro de 2014 e Inscrito na Dívida 
Ativa em 09/12/2014; 
 
(ii) nulidade da sentença pois ela não examinou todos os fatos e 
argumentos apresentados pelo contribuinte; 
 
(iii) em relação ao mérito da matéria, afirma que o fisco não provou 
de forma cabal a existência de omissão. 

 
Requereu ao final a baixa em inscrição em dívida ativa e a devolução do prazo para 
apresentação dos embargos. 
 
Há ainda uma adição ao pedido de revisão extraordinária (fls. 75/77), no qual a 
contribuinte aduz que, acaso seja admitido o pedido anterior, deve-se entender como 
tempestivo o Recurso ao Conselho Pleno, constante da peça anexa (fls. 80/86). 
 
No referido recurso, a contribuinte faz alusão ao art. 41, II 'd' como hipótese de cabimento 
do Recurso ao Conselho Pleno, alegando que a sistemática utilizada pelos fiscais 



 

autuantes na apuração da correta base de cálculo, inclusive quanto ao fato de não terem 
informado de onde sugiram os valores das entradas reais do recorrente, representaria 
motivo hábil para seu conhecimento. 
 
Reafirma a ocorrência de nulidade da sentença e cerceamento do direito de defesa. 
 
Ao final, requer o acolhimento das preliminares, ou, subsidiariamente a improcedência ou 
procedência em parte do auto de infração. 
  
6. Despacho n. 726 de 2015 – PRES. 
 
Através do Despacho n. 726 de 2015 – PRES, o Presidente do Conselho Administrativo 
Tributário – CAT admitiu o pedido de Revisão Extraordinária, nos termos do artigo 43 II, 'b' 
e §§ 4º, II e 5º da Lei 16.469/2009, determinando o cancelamento da inscrição em dívida 
ativa, bem como o encaminhamento dos autos ao Setor de Apoio à Segunda Instância – 
SEASI – da Secretaria Geral – SEGE – para que sejam pautados a julgamento pelo 
Conselho Pleno – CONP. 
 
Contribuinte apresentou memorial de fls. 104/115, anexando CD na fl 116. 
 
Resolução nº 003/2016 do Pleno encaminhou os autos para que houvesse a intimação da 
contribuinte para substituir o CD anteriormente apresentado que veio em branco (sem 
gravação). 
 
Novo CD apresentado à fl. 121. 
 
É o relatório. 
 

 

VOTO 
 

 
1.Do pedido de Revisão Extraordinária 
 
Antes de analisar o mérito da questão, mister transcrever quais os 

requisitos legais para que haja o conhecimento do presente Pedido de Revisão 
Extraordinária, elencados no art. 43 II, 'b' da Lei 16.469/2009: 

 
Art. 43. Compete ao Presidente do CAT o juízo de admissibilidade de pedido 
de Revisão Extraordinária apresentado fora do último prazo para defesa 
previsto nesta Lei, relativo a crédito tributário ajuizado ou não: 
 
(...) 
 
II - pelo sujeito passivo, referente a: 
 
a) apreciação extraordinária de lançamento, desde que: 
 
1. fundamentado em prova inequívoca de erro de fato substancial que 
implique alteração total ou parcial do lançamento, inclusive quanto à sujeição 
passiva; 
 
2. relativa à sentença em instância única, quando esta, inequivocamente, 
divergir de jurisprudência anterior, relativa à matéria idêntica, emanada do 
Conselho Pleno. 
 



 

b) admissão extraordinária de peça defensória, apresentado uma única vez, 
desde que fundamentado em prova inequívoca de erro que tenha importado 
em ineficácia de intimação feita ao sujeito passivo. 
 
§ 1º O pedido de Revisão Extraordinária deve ser apresentado no CAT, 
devendo estar acompanhados: 
 
I - da demonstração do vício de legalidade; 
 
II - revogado; 
 
III - da prova do erro alegado; 

 

De fato reconhece-se que houve erro na intimação feita ao sujeito 
passivo , pois encaminhada para o seguinte endereço (Rua 2, nº 458, qd. nc, lt. nc. ap. 
200, Setor Oeste, Goiânia/GO - pertencente ao advogado que foi desconstituído à época), 
enquanto que o endereço correto seria Rua 07, nº 530, sala 309, Centro Comercial Elias 
Rassi, Setor Oeste, Goiânia/GO, CEP. 74.110-090. 

 
Dessa forma, devem ser anulados todos os atos a partir da referida 

decisão, bem como reaberto o prazo para que a contribuinte possa recorrer. Nada 
obstante, a recorrente já se antecipou em relação a essa hipótese e já apresentou o 
Recurso ao Conselho Pleno, consoante visto às fls. 80/86. 

 
Passa-se a analisar referido recurso. 

 
 

2.Do Recurso da Contribuinte para o Conselho Pleno 
 

Consoante exposto, a contribuinte interpôs Recurso ao Conselho 
Pleno com base no art. 41, II, 'd' da Lei nº 16.469/09. Transcreve-se o dispositivo legal em 
questão: 

 
Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral: 
 
(...) 
 
II - unânime: 
 
(...) 
 
d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. (grifou-se) 

 

Diante do exposto nota-se que a legislação estadual exige a 
comprovação de pelo menos um, dos quatro requisitos objetivos apontados pela lei, 
quando se tratar de decisão cameral unânime, como é o caso dos presentes autos.  

 
Neste sentido, a recorrente alega ser cabível o conhecimento do 

Recurso ao Pleno pois a sistemática utilizada pelos fiscais autuantes na apuração da 
correta base de cálculo, inclusive quanto ao fato de não terem informado de onde sugiram 
os valores das entradas reais do recorrente, representaria motivo hábil para seu 
conhecimento. Afirma ainda, a ocorrência de nulidade da sentença e cerceamento do 
direito de defesa. 

 



 

De plano evidencia-se que a contribuinte não traz aos autos prova 
inconteste cuja existência ignorava na ocasião do julgamento, capaz de por si só 
modificá-lo. 

 
O que se observa é que a contribuinte repisa as alegações já 

constantes do Recurso Voluntário, não trazendo nenhuma prova, mas, tão somente 
alegações. 

 
Portanto, uma vez que o recurso interposto não demonstrou o 

preenchimento dos requisitos previstos no referido artigo, voto pela sua inadmissibilidade. 
Motivo pelo qual não apreciarei o mérito. 

 
3. Conclusão 
Ante o exposto, diante das circunstâncias e da fundamentação ora 

esposada, conheço do Pedido de Revisão Extraordinária apresentado e dou-lhe  
provimento para declarar a nulidade da intimação da contribuinte quanto ao resultado do 
julgamento do Recurso Voluntário. 

Incontinenti, já analisando o Recurso ao Pleno interposto, não o 
conheço pois a recorrente não logrou êxito em comprovar a ocorrência de alguma das 
hipóteses de seu cabimento dispostas no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09. 

 
É como voto. 
 

 
 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 20 de dezembro de 2016. 
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Matéria: Nulidade por cerceamento ao direito de defesa (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 02025/16 
 
Relatora: Conselheira Talita Pimenta Félix 
 

 
EMENTA: INTIMAÇÃO DE ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS 
AUTOS. AUSÊNCIA. NULIDADE. REABERTURA DO PRAZO. 
 
 
Constatada a falha de intimação dos advogados legalmente 
constituídos nos autos, deve-se decretar a nulidade do processo 
a partir de então, reabrindo-se o prazo para que a contribuinte 
passa exercer o direito de recorrer. 
 
RECURSO AO PLENO. DECISÃO CAMERAL UNÂNIME. NÃO 
CONHECIMENTO. 
 
É requisito de admissibilidade do Recurso ao Pleno, cujo 
acórdão recorrido foi unânime, a comprovação de algumas das 
hipóteses do art. 41, II da Lei nº 16.469/09. Hipótese inexistente 
nos presentes autos. 
 
Período de 07/2007 a 12/2008. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 31 
de maio de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade do recurso para o Conselho Pleno, feita pela Conselheira Relatora, 
tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da 
Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto de 
infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Talita Pimenta Félix, Washington 
Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, 
João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues 
de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, 
Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de 
Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, Alcedino Gomes Barbosa, Aldeci de Souza 
Flor, José Luiz Rosa e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

1.Fundamentação do Lançamento Tributário 
 
O AIIM (auto de infração e imposição de multa) versa sobre a cobrança de ICMS, 
juntamente com as penalidades e acréscimos legais, em razão de o sujeito passivo, 
supostamente, haver omitido receita de mercadoria entre 07/2007 e 12/2008 conforme 
comparativo entre os comprovantes das vendas realizadas e documentos fiscais emitidos 
relativos a essas vendas, de acordo com a proporcionalidade de revenda de mercadoria 
que implica em recolhimento do ICMS pelo simples nacional. 
 
O lançamento tributário registrou como infringidos os artigos 34 da LC 123/06 e artigos 25, 
§ 1º, VI e § 2º, 64, § 2º e 66 do CTE/GO (Lei n. 11.651/1991), c/c artigos 2º e 3º, I ao VI da 



 

Resolução nº 05/07 e Resolução 010/07, donde lhe foi imposta a penalidade prescrita no 
art. 44, I, 1º da Lei 9.430/96, com redação da Lei 11.488/2007. 
 

2.Sentença JULP nº 2426/12 
 
Na sentença (fls. 805/809) o julgador afastou a nulidade por insegurança na determinação 
da infração alegada pela contribuinte. Ao final manteve o AIIM em sua integralidade. 
 

3.Do Recurso Voluntário  
 

Irresignado com a citada decisão, interpôs, o sujeito passivo, Recurso Voluntário alegando 
preliminarmente a ocorrência de insegurança jurídica na determinação da infração, haja 
vista que a descrição fática dos autos e os procedimentos fiscais adotados não se 
coadunam com o dispositivo legal infringido. 
 
Requereu a nulidade do processo administrativo ou sua improcedência. 
 
 

4. Do  Julgamento do Recurso Voluntário nº 2719/14 
 

A II CJUL, à unanimidade de votos rejeitou o pedido de diligência formulado pela 
recorrente, bem como a preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa e no 
mérito, também à unanimidade confirmaram a sentença e o AIIM. 
 
Desse julgamento, a recorrente foi intimada em 30/10/2014 (fl. 833), sendo que o prazo 
para interposição de qualquer recurso escoou em branco. Assim lavrou-se termo de 
preempção (fl. 836). 
 
Em 10/03/2015 o débito foi inscrito em dívida ativa (fl. 837). 
 

5. Do pedido de Revisão Extraordinária e Recurso ao Pleno 
 
Em 31/03/2015, a contribuinte protocolizou pedido de Revisão Extraordinária (fls. 
840/846). Na peça o contribuinte faz menção aos arts. 40 e 41 da Lei nº 13.822/01 
(revogada pela Lei nº 16.469/09) e alega: 
 

(i) a contribuinte não foi devidamente notificada da decisão de 
segunda instância ocorrida em outubro de 2014 e Inscrito na Dívida 
Ativa em 10/03/2015; 
 
(ii) nulidade da sentença pois ela não examinou todos os fatos e 
argumentos apresentados pelo contribuinte; 
 
(iii) em relação ao mérito da matéria, afirma que o fisco não provou 
de forma cabal a existência de omissão. 

 
Requereu ao final a baixa em inscrição em dívida ativa e a devolução do prazo para 
apresentação dos embargos. 
 
Há ainda uma adição ao pedido de revisão extraordinária (fls. 861/863), no qual o 
contribuinte aduz que, acaso seja admitido o pedido anterior, deve-se entender como 
tempestivo o Recurso ao Conselho Pleno, constante da peça anexa (fls. 866/871). 
 



 

No referido recurso, a contribuinte faz alusão ao art. 41, II 'd' como hipótese de cabimento 
do Recurso ao Conselho Pleno, alegando que a sistemática utilizada pelos fiscais 
autuantes na apuração da correta base de cálculo, inclusive quanto ao fato de não terem 
informado de onde sugiram os valores das entradas reais do recorrente, representaria 
motivo hábil para seu conhecimento. 
 
Reafirma a ocorrência de nulidade da sentença e cerceamento do direito de defesa. 
 
Ao final, requer o acolhimento das preliminares, ou, subsidiariamente a improcedência ou 
procedência em parte do auto de infração. 
  
6. Despacho n. 727 de 2015 – PRES. 
 
Através do Despacho n. 727 de 2015 – PRES, o Presidente do Conselho Administrativo 
Tributário – CAT admitiu o pedido de Revisão Extraordinária, nos termos do artigo 43 II, 'b' 
e §§ 4º, II e 5º da Lei 16.469/2009, determinando o cancelamento da inscrição em dívida 
ativa, bem como o encaminhamento dos autos ao Setor de Apoio à Segunda Instância – 
SEASI – da Secretaria Geral – SEGE – para que sejam pautados a julgamento pelo 
Conselho Pleno – CONP. 
 
Contribuinte apresentou memorial de fls. 885/894, anexando CD na fl 894. 
 
Resolução nº 002/2016 do Pleno encaminhou os autos para que houvesse a intimação da 
contribuinte par substituir o CD anteriormente apresentado que veio em branco (sem 
gravação). 
 
Novo CD apresentado às fls. 904. 
 
É o relatório. 

 
VOTO 

 
1.Do pedido de Revisão Extraordinária 

 
Antes de analisar o mérito da questão, mister transcrever quais os 

requisitos legais para que haja o conhecimento do presente Pedido de Revisão 
Extraordinária, elencados no art. 43 II, 'b' da Lei 16.469/2009: 

 
Art. 43. Compete ao Presidente do CAT o juízo de admissibilidade de 
pedido de Revisão Extraordinária apresentado fora do último prazo 
para defesa previsto nesta Lei, relativo a crédito tributário ajuizado ou 
não: 
 
(...) 
 
II - pelo sujeito passivo, referente a: 
 
a) apreciação extraordinária de lançamento, desde que: 
 
1. fundamentado em prova inequívoca de erro de fato substancial que 
implique alteração total ou parcial do lançamento, inclusive quanto à 
sujeição passiva; 
 
2. relativa à sentença em instância única, quando esta, 
inequivocamente, divergir de jurisprudência anterior, relativa à matéria 
idêntica, emanada do Conselho Pleno. 
 



 

b) admissão extraordinária de peça defensória, apresentado uma única 
vez, desde que fundamentado em prova inequívoca de erro que tenha 
importado em ineficácia de intimação feita ao sujeito passivo. 
 
§ 1º O pedido de Revisão Extraordinária deve ser apresentado no CAT, 
devendo estar acompanhados: 
 
I - da demonstração do vício de legalidade; 
 
II - revogado; 
 
III - da prova do erro alegado; 

 

De fato reconhece-se que houve erro na intimação feita ao sujeito 
passivo , pois encaminhada para o seguinte endereço (Rua 2, nº 458, qd. nc, lt. nc. ap. 
200, Setor Oeste, Goiânia/GO - doc. fl. 833, pertencente ao advogado que foi 
desconstituído à época), enquanto que o endereço correto seria Rua 07, nº 530, sala 309, 
Centro Comercial Elias Rassi, Setor Oeste, Goiânia/GO, CEP. 74.110-090, conforme 
procuração de fls. 814/820. 

 
Dessa forma, devem ser anulados todos os atos a partir da referida 

decisão, bem como reaberto o prazo para que a contribuinte possa recorrer. Nada 
obstante, a recorrente já se antecipou em relação a essa hipótese e já apresentou o 
Recurso ao Conselho Pleno, consoante visto às fls. 866/871. 

 
Passa-se a analisar referido recurso. 

 
 

2.Do Recurso da Contribuinte para o Conselho Pleno 
 

Consoante exposto, a contribuinte interpôs Recurso ao Conselho 
Pleno com base no art. 41, II, 'd' da Lei nº 16.469/09. Transcreve-se o dispositivo legal em 
questão: 

 
Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral: 
 
(...) 
 
II - unânime: 
 
(...) 
 
d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. (grifou-se) 

 

Diante do exposto nota-se que a legislação estadual exige a 
comprovação de pelo menos um, dos quatro requisitos objetivos apontados pela lei, 
quando se tratar de decisão cameral unânime, como é o caso dos presentes autos.  

Neste sentido, a recorrente alega ser cabível o conhecimento do 
Recurso ao Pleno pois a sistemática utilizada pelos fiscais autuantes na apuração da 
correta base de cálculo, inclusive quanto ao fato de não terem informado de onde sugiram 
os valores das entradas reais do recorrente, representaria motivo hábil para seu 
conhecimento. Afirma ainda, a ocorrência de nulidade da sentença e cerceamento do 
direito de defesa. 

 



 

De plano evidencia-se que a contribuinte não traz aos autos prova 
inconteste cuja existência ignorava na ocasião do julgamento, capaz de por si só 
modificá-lo. 

 
O que se observa é que a contribuinte repisa as alegações já 

constantes do Recurso Voluntário, não trazendo nenhuma prova, mas, tão somente 
alegações. 

 
Portanto, uma vez que o recurso interposto não demonstrou o 

preenchimento dos requisitos previstos no referido artigo, voto pela sua inadmissibilidade. 
Motivo pelo qual não apreciarei o mérito. 

 
3. Conclusão 
Ante o exposto, diante das circunstâncias e da fundamentação ora 

esposada, conheço do Pedido de Revisão Extraordinária apresentado e dou-lhe  
provimento para declarar a nulidade da intimação da contribuinte quanto ao resultado do 
julgamento do Recurso Voluntário. 

Incontinenti, já analisando o Recurso ao Pleno interposto, não o 
conheço pois a Recorrente não logrou êxito em comprovar a ocorrência de alguma das 
hipóteses de seu cabimento dispostas no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09. 

 
É como voto. 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 20 de dezembro de 2016. 
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Matéria: Nulidade por cerceamento ao direito de defesa (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 02037/16 
 
Relatora: Conselheira Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Omissão pagamento ICMS. 
Apuração irregular do imposto devido. Nulidade parcial. 
 
 
PRELIMINARES 
 
 
INSEGURANÇA NA DETERMINAÇÃO DA INFRAÇÃO. Rejeitada 
 
 
 
Não há nulidade do auto por insegurança na determinação da 
infração quando são expostos com precisão os fundamentos do 
lançamento fiscal. 
 
 
 
2. NULIDADE PARCIAL. SENTENÇA SINGULAR. Acolhida 
 
 
Verificada confusão ou incongruência no que tange à 
fundamentação da Sentença Singular, há sua nulidade, 
caracterizado por cerceamento ao direito de defesa, devendo os 
autos retornarem àquela Instância para novo julgamento. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 12 de dezembro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. E, por unanimidade de votos, acolher a preliminar de nulidade 
parcial dos autos, por cerceamento do direito de defesa, arguida pelo sujeito passivo, a 
partir da decisão singular de fls. 404, devendo os autos retornarem à Primeira Instância 
para apreciação de toda a matéria. Participaram do julgamento os Conselheiros Marlene 
Maria da Silva Ruguê Bernardes, Cláudio Henrique de Oliveira, José Luiz Rosa, Antônio 
Martins da Silva e Valdir Mendonça Alves. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

 
Noticia a inicial que o sujeito passivo omitiu o pagamento do 

ICMS, no período de janeiro de 2008 a março de 2009, em razão da apuração irregular do 
imposto ao não escriturar na apuração do FOMENTAR, PRODUZIR e MICROPRODUZIR 
os outros débitos nem os créditos de ICMS relativos às operações de importação, como 
determina a IN 885/2007-GSF e o TARE 162/2004 e suas alterações. 

 
O crédito tributário foi considerado procedente em parte em 

parte em primeira em instância, fls. 404/407. 



 

 
Em recurso voluntário o sujeito passivo sustenta a nulidade da 

sentença recorrida por vício de fundamentação, o que causa cerceamento ao direito de 
defesa. 

 
São graves vícios: precariedade e incongruência de modo a não 

demonstrar plena compreensão do caso sob análise, além de deixar de manifestar a 
respeito dos fatos e provas essenciais à resolução da controvérsia. 

 
Além disso, argumenta sobre a precariedade, iliquidez e 

insegurança na determinação da infração, pois depois da lavratura do auto de infração 
houve alteração dos valores exigidos e descrição da ocorrência, inclusive sendo o 
processo convertido em diligência por duas vezes. 

 
Quanto ao mérito, há necessidade de reforma da decisão 

recorrida diante do tratamento conferido pela legislação do Programa PRODUZIR no 
tocante às importações de matéria prima, produtos intermediários, materiais secundários e 
de acabamento e bens do ativo permanente. 

 
Além disso, sustenta a inocorrência de omissão do pagamento 

do ICMS, pois há regularidade do procedimento adotado pela recorrente no que concerne 
ao pagamento do ICMS, devendo ser observado que faz jus aos benefícios do TARE tanto 
para as operações incentivadas pelo PRODUZIR quanto pelas operações não 
incentivadas. 

 
Ressalta, por último, a necessidade de ponderação em relação 

à multa dada a ausência de prejuízo ao Erário, observando, ainda a natureza abusiva e 
confiscatória, havendo de aplicar o art. 106 do CTN, pois a Lei 17.717/12 trouxe um 
abrandamento da penalidade. 

 
 

V O T O 
 

 
Não há nulidade do auto por insegurança na determinação da 

infração quando são expostos com precisão os fundamentos do lançamento fiscal. 
 
Disso não se verifica os autos, pois as irregularidades 

detectadas foram de natureza sanável, o que de fato foram corrigidas, via determinação 
de diligência. 

 
Desses procedimentos resultaram a correta identificação da 

infração, observando que não há dúvida quanto ao infrator, o que atende o disposto no § 
3º do art. 20 da Lei 16.469/09, assim: 

 

Art. 20. São nulos os atos praticados: 

............................. 

§ 3º As incorreções ou omissões do lançamento, inclusive 
aquelas decorrentes de cálculo ou de proposição de 
penalidade, não acarretam a sua nulidade, quando do processo 
constarem elementos suficientes para determinar com 
segurança a infração e o infrator. 



 

 
Desse modo, rejeitada a preliminar 

de nulidade do auto por insegurança na determinação da 
infração. 

 
Vejamos o que alega o recorrente no 

que diz respeito à fundamentação da decisão singular, 
buscando sua nulidade: 

 
“Veja-se que a decisão recorrida discorre a respeito do regime 
especial da Recorrente, afirmando inicialmente que, pelas 
regras do TARE n. 162/04-GSF, a Recorrente não deveria tratar 
parte dos valores do ICMS relativo às importações (escriturados 
como “outros débitos” para fins de apuração do ICMS) como 
operações não incentivadas: 
 
“Conforme dispõe o inciso I, da Cláusula terceira do referido 
TARE, o incentivo do Produzir alcança o imposto devido pela 
saída do estabelecimento do sujeito passivo de produto por ela 
industrializado. Já a Cláusula décima primeira estabelece que o 
imposto devido pela importação de mercadoria ou bem será 
apurado mensalmente e pago mediante o seu lançamento a 
débito na coluna `Outros Débitos`. Assim, não se justifica, 
como pretende a defesa, distribuir parte deste débito em 
operações não incentivadas. ” 
 
Como se pode observar, a decisão entende no fragmento acima 
que, em face do TARE n. 162/04-GSF, a Recorrente deveria ter 
tratado todas operações de importação como “incentivadas” 
pelo PRODUZIR.” 

 
Noutra parte, em seguida, o 

recorrente assinala incongruência quando a sentença trata de 
operação de exportação, no seguintes moldes: “Entendo, 
portanto, como correto o procedimento adotado pela 
fiscalização, em lançar os valores dos débitos oriundos de 
exportação exclusivamente como de operações não 
incentivadas.” Porém, não restar dúvida que a operação, 
objeto de discussão, é de importação, mas o que incomoda é 
tê-la como não incentivada quando pelo TARE 162/04-GSF o 
tratamento dispensado é de incentivada.  
 
Da mesma forma há nítida confusão no tange ao crédito 

outorgado de 92,53% ao imputá-lo como aplicável em operação não incentivada quando 
pelo mesmo TARE é incentivada. 

 
Ademais, a Recorrente destaca que a decisão deixou de 

apreciar e se manifestar sobre elementos essenciais ao deslinde da controvérsia, como é 
o caso da inaplicabilidade dos critérios de cálculo previstos na IN 885/2007-GSF aos 
benefícios do PRODUZIR e ainda, que realizado sob esse enfoque, as eventuais 
divergências seriam diversas e mais favoráveis à Recorrente. 

 



 

Nesse sentir, veja que o assunto não se insere no contexto de 
que o Ilustre Julgador não haveria de se manifestar sobre tais aspectos arguidos pela 
Recorrente, dado o caráter essencial e imprescindível ao deslinde da questão. 

 
Muito bem, um primeiro aspecto a ser analisado nos autos 

refere-se à formação da relação jurídica tributária, exigindo a observância de alguns 
requisitos à devida regularidade processual. 

 
É verdade que a obrigação do julgador é enfrentar a questão 

controvertida e fundamentar a decisão, não precisando analisar todos os argumentos 
oferecidos pela parte, debatendo todos os artigos de lei incidentes na espécie, sob pena 
de se transformar a decisão em tratado de hermenêutica. Ou seja, o julgador não está 
obrigado a responder a cada um dos dispositivos legais em discussão exposta na razão 
de recurso, sendo bastantes os argumentos jurídicos a embasar sua decisão. 

 
Conquanto, dada a natureza da presente acusação rastreada 

numa auditoria complexa, relevando, ainda, os aspectos tributários diferenciados a que se 
insere o Contribuinte, compreendo que toda a argumentação relativa à fundamentação da 
Sentença Singular de incongruente e confusa, merece acolhimento, pois nada mais senão 
caracterizada como cerceamento ao direito de defesa, consistente numa limitação ou 
obstáculo à parte no sentido de se defender da forma legalmente permitida, causando-lhe 
prejuízo em relação ao seu objetivo processual. 

 
Aplica-se ao caso o disposto na Lei 16.469/09, art. 38, incisos e 

parágrafos, senão vejamos: 

 

Art. 38. A sentença e o acórdão, redigidos com simplicidade e 
clareza, conterão: 

I - referência ao número do processo e ao nome do sujeito 
passivo; 

II - relatório com o histórico e fundamento do lançamento e as 
razões das impugnações, recursos e contraditas; 

III - a decisão com os fundamentos de fato e de direito. 

§ 1º A sentença de primeira instância e o acórdão devem conter 
expressamente: 

I - as correções de omissões e irregularidades procedidas no 
lançamento; 

II - a alteração da classificação originária do rito processual, no 
tocante ao número de instâncias; 

III - a exclusão e reinclusão de sujeito passivo; 

IV - a aplicação de penalidade diversa da proposta pela 
autoridade lançadora; 

V - a aplicação à penalidade das formas privilegiada ou 
qualificada. 
 
É constitucional a obrigatoriedade de fundamentação da 

decisão proferida nos julgamentos judiciais ou administrativos, conforme art. 93, inciso IX, 
da CF/88. 

 



 

Assim, as incongruências e confusões caracterizadas, no caso, 
como cerceamento ao direito de defesa, nos termos do inciso III, do art. 20, da Lei 
16.649/09, leva à nulidade da decisão singular, ou seja: 

 

Art. 20. São nulos os atos praticados: 

[...] 

III - com cerceamento do direito de defesa; 
 

Por último, verifica-se, ainda, um termo de retificação do 
lançamento, fls. 113/127, sobre o qual não houve pronunciamento do Ilustre Julgador 
Singular. 

 
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário, dou-lhe 

provimento, para considerar NULA a sentença singular de fls. 404/407, devendo os autos 
retornarem à Primeira Instância para novo julgamento. 
 

 
 

Sala das sessões, em 21 de dezembro de 2016. 
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Matéria: Nulidade por cerceamento ao direito de defesa (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 02048/16 
 
Autora do Voto Vencedor: Conselheira Talita Pimenta Félix 
 

 
EMENTA: CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOVAÇÃO 
NA SENTENÇA. ART. 20, III DA LEI 16.469/09. NULIDADE E 
CASSAÇÃO DA SENTENÇA. 
 
 
Restou demonstrado nos autos que a sentença inovou em 
relação aos fundamentos de fato e de direito constantes do auto 
de infração. Essa situação configura cerceamento do direito de 
defesa, nos termos do art. 20, inciso III da Lei n. 16.469/09, pois 
o contribuinte não pode exercer o direito constitucional da 
ampla defesa e do contraditório. 
 
Decretação da nulidade da sentença e remessa dos autos para a 
instância singela a fim de que outra sentença seja proferida. 
 
 
Período de 09/2011 e 12/2011. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de fevereiro de 2016, decidiu, por maioria de votos, acolher a 
preliminar de nulidade parcial da sentença singular, arguida pela autuada, por 
cerceamento do direito de defesa, anulando-se, por consequência, o processo a partir de 
fls. 106, remetendo os autos à Primeira Instância para novo julgamento. Foram 
vencedores os Conselheiros Talita Pimenta Félix e João Divino de Brito. Vencido o 
Conselheiro Antônio Martins da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

1.Fundamentação do Lançamento Tributário 
 
 

O AIIM (auto de infração e imposição de multa) versa sobre a cobrança de 
tributo e multa formal em razão de o sujeito passivo, supostamente, ter omitido o 
pagamento do ICMS no valor de R$ 903.625,22, em razão do aproveitamento indevido de 
crédito de ICMS sobre a anulação de prestação de serviços de comunicação - CFOP 1205 
-, sem amparo na legislação tributária estadual, nos meses de setembro e dezembro de 
2011, confirmado pela Escrituração Fscal Digital - EFD. 

 
O lançamento tributário registra como infringidos os arts. 58, § 3º, II do 

CTE/GO (Lei n. 11.651/1991) e arts. 49, II e 57, III do Decreto 4.852/97 (RCTE/GO), da 
onde lhe foi imposta a penalidade prescrita no art. 71, IV, “a” do CTE/GO, com redação da 
Lei 17.917/2012. 

 
 
2.Sentença 2927/2015 - JULP 

 



 

Em decisão singular, o Julgador, decidiu pela improcedência da 
impugnação e consequente manutenção do AIIM, afirmando que: 

 
(i)  que examinando a legislação tributária do Estado de Goiás, não há 

nenhum dispositivo que admita a hipótese de estorno de débito do ICMS. O que existe é o 
benefício fiscal na forma de crédito outorgado como substituição ao estorno de débito 
decorrente de situação em que não tenha ocorrido o fato gerador do ICMS, mediante 
termo de acordo de regime especial, nos termos do art. 11, XLVII do Anexo IX do RCTE; 

 
(ii) na hipótese da contribuinte não optar pela forma prevista acima, o 

único caminho seria buscar a restituição do indébito tributário na forma prevista na 
legislação tributária estadual; 

 
(iii) a falta de norma na legislação estadual impede o aproveitamento de 

crédito do ICMS, sendo que eventuais creditamentos de ICMS debitados, relativos a 
operações canceladas, devem ser efetuados mediante processos administrativos, com o 
escopo de se obter autorizações para estornos de débitos; 

 
(iv) quanto à alegação de que a multa teria caráter confiscatório, deixou de 

apreciar tal alegação por força do art. 6º, § 4º da Lei 16.469/2009, que veda decisões que 
impliquem apreciação ou declaração de inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato 
normativo. 

 
Por fim, aduz que a mera juntada de laudo técnico não seria suficiente 

para entender pela procedência da impugnação. 
 

3.Do Recurso Voluntário  
 
Irresignado com a citada decisão, interpôs, o sujeito passivo, Recurso 

Voluntário alegando preliminarmente: 
 
(i) ocorrência de nulidade, pois na sentença o julgador acrescentou fatos 

estranhos à acusação fiscal originária, sobre os quais a recorrente jamais teve a 
oportunidade de se defender, em clara violação aos princípios constitucionais da ampla 
defesa e do contraditório; 

 
(ii) o auto de infração é manifestamente nulo, em razão da carência de 

motivação do ato, o que foi confirmado pela própria sentença a qual trouxe novas 
informações quanto ao procedimento que supostamente deveria ter sido observado para 
aproveitamento dos créditos em discussão, bem como quanto ao fato de que tais créditos 
não estariam comprovados. 

 
Quanto ao mérito, que: 
 
(iii) adotou o procedimento correto para aproveitamento dos créditos em 

discussão, nos termos do Convênio ICMS nº 39/2001, devidamente recepcionado pela 
legislação estadual, de modo que não há como subsistir a glosa realizada pela 
Fiscalização Estadual; 

 
(iv) deve ser cancelada a aplicação de penalidade no patamar de 100% 

(cem por cento) do valor do débito tributário, pois tem nítido caráter confiscatório; 
 



 

(v) necessidade de redução dos juros de mora e da correção monetária 
exigidos. 

 
 
Por fim, requer a improcedência do Auto de Infração, ou a minoração das 

penalidades. 
 
É como relato. 
 
 

VOTO 
 
 
1. PRELIMINARMENTE 
 
1.1.  Da Tempestividade e da Capacidade Postulatória  
 

Tendo em vista que o sujeito passivo fora intimado do Recurso Voluntário, em 29/10/2015, 
e que protocolizou sua defesa em 13/11/2015 tempestiva, é a sua manifestação, nos 
termos do art. 34, II, “b”, da Lei n. 16.469/09. 
 
Quanto à capacidade postulatória, de acordo com o art. 11 da Lei n. 16.468/09, o sujeito 
passivo poderá postular em causa própria ou representado por advogado, este o caso dos 
autos, conforme se depreende das fls. 80/91, suprido encontra-se tal requisito legal. 
 

1.2.  Da Nulidade da sentença recorrida ante a inovação na acusação 
fiscal - Cerceamento do Direito de Defesa  
 

Consoante relatado, a imputação fiscal refere-se à ocorrência de suposto aproveitamento 
indevido de crédito de ICMS, oriundo da anulação de prestação de serviços de 
comunicação (CFOP 1.205), tendo em vista que, de acordo com a Fiscalização Estadual, 
o procedimento correto para realizar tal aproveitamento seria a apresentação de um 
pedido administrativo para esse fim e não o lançamento de crédito nos livros fiscais. 
 

Na nota explicativa anexa ao presente auto de infração, os fiscais 
autuantes afirmaram que: 

 
“O Estado de Goiás, por meio do Decreto nº 

5.494/01, ratificou este Convênio ICMS 39/01, porém não o 
regulamentou, vez inexistir em sua legislação tributária hipótese 
de estorno de débito e ser esta a condição específica e 
indispensável para aplicar tal convênio. (fls. 06) 
 

Nada obstante, na sentença, o fiscal autuante inova no feito, afirmando 
expressamente que: 

 
“A vigência do Convênio ICMS nº 39/2001, 

não se encontra em discussão, pois devidamente ratificado pelo 
Estado de Goiás, ademais, nos termos da Lei Complementar nº 
24/1975, os convênios, salvo disposição em contrário, entrarão 
em vigor no trigésimo dia após a publicação relativa à 
ratificação ou à rejeição, pela Unidade Federada, no Diário 
Oficial da União. (fl. 146)” 



 

 
Fácil notar que a imputação fiscal é pela inaplicabilidade do Convênio 

ICMS nº 39/2001. Toda a defesa da contribuinte foi feita com base nessa premissa. Assim, 
há inovação na acusação fiscal na sentença que modifica a premissa básica do auto de 
infração. 

 
Essa ilegalidade representa ofensa aos princípios da ampla defesa e do 

contraditório, previstos na Constituição Federal (art. 5º, LV). Também representa 
cerceamento do direito de defesa, nos moldes do art. 20, III da Lei Estadual nº 16.469/09: 

 
Art. 20. São nulos os atos praticados: 

 
(...) 
 
III - com cerceamento do direito de defesa. (grifou-se) 

 
Além da inovação quanto à premissa, houve inovação em relação aos 

dispositivos tidos como infringidos. O auto de infração aponta ofensa aos arts. 58, § 3º, II 
do CTE/GO (Lei n. 11.651/1991) e arts. 49, II e 57, III do Decreto 4.852/97 (RCTE/GO). Já 
a sentença aponta-se ofensa ao art. 11, XLVII, do Anexo IX do RCTE/GO. 

 
Flagrante a inovação em que incorreu o Julgador Singular. Portanto, 

acolho tal preliminar para decretar a nulidade da sentença e deixo de enfrentar os outros 
argumentos. 

 
 
2. CONCLUSÃO 

 
Considerando as razões de fato e de direito acima aventas, reconheço a 

nulidade da sentença ante a ocorrência de cerceamento do direito de defesa, nos termos 
do art. 20, III da Lei nº 16.469/09 (PAT/GO), anulando-se o processo a partir das fls. 106 e 
remetendo os autos à Primeira Instância para novo julgamento. 

 
É como voto. 

 
 
 

Sala das sessões, em 21 de dezembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Nulidade por cerceamento ao direito de defesa (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 02063/16 
 
Relator: Conselheiro Elias Alves dos Santos 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade parcial dos autos. 
Cerceamento do direito de defesa. Arguição do relator. Retorno 
dos autos à Primeira Instância. Preliminar acolhida. Unânime. 
 
I - A falta de apreciação pelo órgão julgador de questões 
suscitadas por um sujeito passivo, gera cerceamento ao direito 
de defesa deste, motivando a nulidade parcial do processo a 
partir da respectiva decisão e o consequente retorno dos autos 
àquela instância julgadora para apreciação de toda matéria. 
 
II - São nulos os atos administrativos praticados com 
cerceamento ao direito de defesa, devendo ser restabelecido 
este direito a partir do ato processual que lesou o direito do 
sujeito passivo. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 25 de novembro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
preliminar de nulidade parcial da peça básica, arguida pelo Relator, por cerceamento do 
direito de defesa, anulando-se, por consequência, o processo a partir de fls. 135, 
remetendo os autos à Primeira Instância para novo julgamento. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Elias Alves dos Santos, Jorge Antônio Bezerra Oliveira e 
Cláudio Henrique de Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta deste auto de infração que o sujeito passivo Adar Ind. 
Com. Import. E Exportação Ltda. remeteu mercadorias constantes das notas fiscais 
números 232406, 250593 e 225725 nas datas de 18/04, 19/06 e 27/032012, 
respectivamente, nas datas de 01.01.2006 a 31.12.2006, a estabelecimento constituído 
com vício por falsificações de documentos e declaração, mercadorias estas recebidas por 
outrem, caracterizando o objetivo da entrega das mercadorias a destinatário diverso do 
constante nos documentos fiscais, sendo tais operações consideradas fraudulentas e os 
documentos fiscais inidôneos. Em consequência, deverá pagar o ICMS na importância de 
R$ 30.372,73 (trinta mil, trezentos e setenta e dois reais e setenta e três centavos), mais 
as cominações legais. 

 
Foram indicados como infringidos os arts. 64, 66 e 67, I da Lei 

n.º 11.651/91, que institui o Código Tributário Estadual – CTE e proposta a penalidade 
prevista no art. 71, inciso XII, alínea “a”, 4, § 9º, I do CTE, c/ redação da Lei n.º 16241/08.  

 
Foram identificados como solidários as seguintes pessoas 

físicas e jurídicas como partícipes destas operações: 
 

a) A empresa Claudia Wagner – ME, CCE/GO nº 10.524.950-5 
constituída com documentação falsa e destinatária das 
mercadorias; 



 

b) O Sr. Carlos Cezar Fileti na condição de contador que constituiu 
fraudulentamente a empresa Claudia Wagner; 

c) A empresa Graneleiro Transportes Rodoviário Ltda. que entregou 
as mercadorias a pessoa e local diversos do indicado nas notas 
fiscais; 

d) O Sr. Mário Sérgio da Silva, sócio da empresa CM Tecidos e 
Confecções Ltda. que assinou a declaração de responsabilidade 
desta ao pagamento das compras feita pela empresa Claudia 
Wagner junto à Adar Ind. Com. Import. e Exportação Ltda.; 

e) A Sra. Monique Alexandrina Moreira de Oliveira como 
procuradora e administradora da empresa CM Tecidos e 
Confecções Ltda.; 

f) A empresa CM Tecidos e Confecções Ltda. na condição de real 
destinatária das mercadorias, conforme declaração de 
responsabilidade desta ao pagamento das compras feita pela 
empresa Claudia Wagner junto à Adar Ind. Com. Import. e 
Exportação Ltda. e 

g) A empresa Tondato Representações Têxtil Ltda., na condição de 
representante de vendas da Adar Ind. Com. Import. e Exportação 
Ltda. 

A infração é comprovada com os documentos de fls. 04/25. 
Após serem intimados às fls. 28/45, seis dos sete sujeitos passivos 

impugnaram o lançamento, alegando, em síntese, não terem responsabilidade no ocorrido 
e pedindo a improcedência ou nulidade do feito, tendo apenas o solidário Tondato 
Representações Têxtil Ltda. sido declarado revel à fl. 122. 

 
Consta das fls. 135/140 a Sentença nº 1452/2016-JULP, em que o 

julgador monocrático posiciona-se pela confirmação do lançamento em relação aos 
sujeitos passivos Monique Alexandrina Moreira de Oliveira e da empresa CM Tecidos e 
Confecções Ltda. após rejeitar seus argumentos defensórios sob a justificativa de que tais 
impugnantes não comprovaram as suas não participações nos fatos que originaram esta 
autuação, excluindo Adar Ind. Com. Import. e Exportação Ltda., Mário Sérgio da Silva e 
Carlos Cezar Fileti, por entender que estes últimos não participaram dos fatos narrados na 
inicial, deixando de se manifestar sobre Tondato Representações Têxtil Ltda., que foi 
declarado revel à fl. 122, e Graneleiro Transportes Rodoviário Ltda. que considerou 
também revel, embora não haja declaração desta condição nos autos e este solidário ter 
sido intimado em 17/04/2014 e apresentou sua impugnação em tempo hábil, no dia 
16/05/2014, antes, portanto, de transcorrido os 30 dias previstos na intimação de fl. 33. 

 
A Representação Fazendária recorreu, pugnando pela reinclusão do 

solidário Mário Sérgio da Silva, sócio da empresa CM Tecidos e Confecções Ltda. que 
assinou a declaração de responsabilidade desta ao pagamento das compras feita pela 
empresa Claudia Wagner junto à Adar Ind. Com. Import. e Exportação Ltda. 

 
Intimados para recorrer à Segunda Instância, os solidários 

remanescentes não se manifestaram tendo sido declarados revéis à fl.155. 
 
Posteriormente contraditaram o recurso fazendário, pleiteando a 

manutenção da exclusão do sujeito passivo solidário Mário Sérgio da Silva, alegando que 
este se retirou da empresa CM Tecidos e Confecções Ltda. em 01/03/2012 antes, 



 

portanto, dos fatos narrados na inicial, sendo sucedido pela nova sócia Sra. Erlene Alves 
Rosa, a qual passou a administrar esta sociedade a partir da data acima. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

Inicialmente, devo ressaltar que nestes autos ocorre questão formal 
que impede a análise do mérito do lançamento do crédito tributário. 

 
Realmente, da forma como a Sentença foi apresentada, pairam 

dúvidas quanto à apreciação ou não dos argumentos e documentos trazidos pela solidária 
Graneleiro Transportes Rodoviário Ltda., pois a mesma foi considerada revel, sem haver 
declaração desta condição nos autos e tampouco fundamentação do julgador singular a 
este respeito.  

Portanto, para evitar questionamentos futuros em estádio mais 
avançado do processo, esta Câmara Julgadora entendeu por bem anular aquele 
julgamento e retornar os autos àquela esfera julgadora para análise mais detalhada e 
aprofundada das questões suscitadas por esta solidária. 

 
Por isto, o entendimento cameral foi no sentido de anular a decisão 

monocrática para que os autos retornem àquela instância julgadora com a finalidade de 
esclarecer de maneira mais detalhada qual o motivo desta solidária ter sido considerada 
revel e, não ocorrendo tal condição, apreciar os argumentos e documentos colacionados 
pelo sujeito passivo em questão.  

Assim, por considerar pertinente esta prejudicial por mim suscitada, o 
meu entendimento e de meus pares foi no sentido de anular o referido decisório. 

Com estas considerações, voto acolhendo a preliminar de nulidade 
parcial dos autos, por cerceamento ao direito de defesa da solidária Graneleiro 
Transportes Rodoviário Ltda., arguida por mim, a partir da decisão singular de fls. 135/138. 

 
 

Sala das sessões, em 21 de dezembro de 2016. 
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Matéria: Nulidade por erro na identificação do sujeito passivo (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00566/16 
 
Redator do Voto: Conselheiro João Divino de Brito 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade do auto de 
infração, por erro na identificação do sujeito passivo, arguida 
pela Representação Fazendária, em sua manifestação oral.  
Acolhida.  
 
Estando demonstrado nos autos que houve erro na identificação 
do polo passivo, o feito deve ser declarado nulo "ab initio" 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 22 de fevereiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acatar a 
preliminar de nulidade do auto de infração, por erro na identificação do sujeito passivo, 
arguida pela Representação Fazendária, em sua manifestação oral, declarando, de 
consequência nulo "ab initio" o processo. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Aguinaldo Fernandes de Melo, Elias Alves dos Santos e João Divino de Brito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo, em 
epígrafe, recusou a pagar o imposto incidente sobre as operações subsequentes, 
referentes a mercadorias destinadas a pessoa não cadastrada e em quantidade que 
caracteriza comercialização, no valor comercial de R$ 37.892,31 (trinta e sete mil, 
oitocentos e noventa e dois reais e trinta e um centavos), já acrescido do índice de valor 
agregado (IVA) de 50 (cinquenta por cento), acompanhadas pelas notas fiscais, conforme 
os documentos que se encontram acostados ao processo. Em consequência, deverá 
recolher o imposto na importância de R$ 5.411,71 (cinco mil, quatrocentos e onze reais e 
setenta e um centavos), já compensado o crédito destacado no supracitado documento 
fiscal, acrescido das cominações legais.  

 
A base legal dada por infringida foi assim descrita: artigos 12, II, “g”; 

14, V; 44;63 da Lei nº. 11651/91, c/c artigo 34, § 2º, XI do Decreto nº 4.852/97; artigo 3º, 
VIII, IN 155/94 – GSF. E a penalidade aplicada: artigo 71, XII, “e” §9º, I do CTE.  

 
A autoridade lançadora acostou ao processo, na fase cognitiva, os 

documentos de fls.  03 “usque” 55.  
 
O polo passivo foi intimado, conforme aviso de recebimento – AR no 

dia 01/10/2014 e via domicílio eletrônico tributário – DT no dia a10/10/2014. 
 
Impugnando o lançamento o polo passivo comparece ao processo 

em 15/12/2014, conforme faz prova o documento de fl. 61, onde questiona, em sede de 
preliminar, a nulidade da lide, por cerceamento ao direito de defesa, aduzindo para tanto 
que ocorreram falhas processuais insanáveis que dificultaram o seu conhecimento da 
irregularidade apontada na inicial.  No mérito, pede a improcedência do lançamento, fls. 
62/64. Junta documentos, fls. 65/72.  

 
Por meio da Sentença nº 2839/2015 – JULP – o ilustre sentenciador 

“a quo” infere que a defesa foi apresentada de forma intempestiva, nos termos da Lei nº 



 

16.469/09. Assim, declara revel o sujeito passivo, nos termos do artigo 28, § 2º da Lei nº. 
16.469/09.  

 
Em grau de recurso voluntário o polo passivo reafirma as alegações 

pronunciadas na fase impugnatória, fls. 81/83.  
 
O julgamento que havia sido marcado para o 22/01/2016 foi adiado a 

pedido da recorrente, fls. 90/95.  
 
É o relatório.  
 

VOTO 
 

Ao compulsar e analisar as peças constitutivas deste feito, verifiquei 
que razão assiste ao nobre Representante Fazendário, Denilson Alves Evangelista, 
quando aponta que o feito deve ser julgado nulo, por erro na identificação do sujeito 
passivo, conforme passo a expor:  

 
Não há na legislação tributária estadual preceito normativo que 

atribua responsabilidade ao remetente na remessa de mercadorias a contribuintes não 
inscritos no cadastro estadual, considerando ademais que nos documentos fiscais foi 
destacada a alíquota interna do estado de origem de 17% (dezessete por cento). Exceto 
nos documentos fiscais anexados às fls. 37 e 39 em que as mercadorias foram destinadas 
a contribuintes regularmente cadastrados em Goiás e inclusive destacada a alíquota 
interestadual de 12% (doze por cento). Logo tais documentos não deveriam compor a 
presente autuação.   

 
O disposto no artigo 3º, inciso III, “a” da IN 155/94 só se aplica no 

caso de constatação do ingresso de mercadorias no território goiano destinada a 
comercialização a contribuinte   em situação cadastral irregular ou não cadastrado, em 
que no documento fiscal tenha sido destacada a alíquota interestadual, e não no caso em 
que é destacada a alíquota interna do estado de origem na operação com destino a 
pessoa física evidentemente.  

 
Logo não cabe autuação em face do remetente, por ausência de 

previsão legal nesse sentido. Veja que as mercadorias foram acobertadas por 
documentação fiscal idônea, e não se pode asseverar que o remetente seja 
responsabilizado por irregularidade relacionada com o exercício irregular de atividade 
mercantil por parte do destinatário.   

 
Nesse sentido, já houve inclusive decisão do CAT, em que o nobre 

Representante Fazendário, autor da arguição que ora embasa o meu voto, na qual 
entenderam por excluir da autuação o remetente (Industrial de Carnes de Derivados de 
Goiás Ltda) da condição de solidário, por ter remetido mercadorias a pessoa física em 
quantidade incompatível com o uso ou consumo da mesma, conforme PAT nº 
3024463320933). 

 
No julgamento desse mesmo processo a decisão foi no sentido de se 

exigir apenas o imposto sobre o valor agregado, aplicando-se o índice previsto no Anexo 
VII do RCTE, sobre o valor da venda realizada.  

 
Por isso, no meu ponto de vista, não há fundamento jurídico para que 

se possa atribuir responsabilidade tributária ao remetente relativamente a fatos geradores 



 

futuros praticados pelo destinatário, considerando que as vendas se concretizaram com a 
cobertura de documentação fiscal idônea, e não há prova alguma de que o remetente teria 
interesse nos citados fatos geradores de vendas futuras a serem praticadas pelo 
destinatário, de modo a que o mesmo pudesse ser inserido no polo passivo da autuação 
como solidário nos termos do disposto no caput do artigo 45 do CTE, “verbis”.  

 

Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido 

na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 

 
Assim, voto acatando a preliminar de nulidade do auto de infração, 

por erro na identificação do sujeito passivo, arguida pela Representação Fazendária, em 
sua manifestação oral, declarando, de consequência nulo "ab initio" o processo. 

 
 

Sala das sessões, em 27 de abril de 2016. 
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Matéria: Nulidade por erro na identificação do sujeito passivo (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00582/16 
 
Relator: Conselheiro Heli José da Silva 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Pedido de Revisão Extraordinária – 
GERC – Erro na identificação do sujeito passivo. Provido. 
Decisão unânime. 
 
I - São nulos os atos praticados com erro na identificação do 
sujeito passivo. (Artigo 20, inciso II, da Lei nº 16.469/09). 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 26 
de abril de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para acolher a preliminar de nulidade por erro na 
identificação do sujeito passivo. Participaram do julgamento os Conselheiros Heli José da 
Silva, Alcedino Gomes Barbosa, Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira 
D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves 
Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Márcio Nogueira Pedra, Masayuki Missao, Victor 
Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José 
Mendes, Lidilone Polizeli Bento e Rickardo de Souza Santos Mariano. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de Pedido de Revisão Extraordinária, fls. 25, em que a 
Gerência de Recuperação de Créditos – GERC, com fundamento na alínea "a", inciso I, do 
artigo 43, da Lei n° 16.469/09, aponta a ocorrência de vício de legalidade no lançamento 
formalizado por meio do auto de infração em epígrafe, em razão da identificação errônea 
do sujeito passivo, referente à exigência de ICMS relativo ao transporte de 48.500 quilos 
de milho comercial a granel, acompanhados de Nota Fiscal considerada inidônea por já 
haver surtido os efeitos fiscais em data anterior. 

Em suas alegações, a GERC afirma que ao sanear os presentes 
autos, observou incongruência no número da inscrição no CNPJ. 

Destaca: “Exsurge do sistema da Receita Federal que o número 
indicado no auto de infração se refere à empresa TELMA MARIA ALMEIDA LEITE (Nome 
Fantasia: Comercial baixa Verde), conforme analítico à fls. 16/24. Ainda conforme os 
referidos documentos, a empresa em questão nunca foi denominada Emerson de Almeida 
Spricigo. 

Por conseguinte, em função da identificação errônea do sujeito 
passivo, cujo vício encerra nulidade material, a Gerência de cobrança e Programas 
Especiais, com fundamento no art. 43, I, a, da Lei nº 16.469/09, vem, perante a 
Presidência do Conselho Administrativo Tributário, solicitar o saneamento do vício 
apontado”.   

A Presidência deste Conselho exara o Despacho nº 927/2015 – 
PRES, fls. 26, encaminhando os autos para a Delegacia de origem a fim de que a 
autoridade autuante se manifeste a respeito, confirmando ou retificando os dados 
relacionados com o sujeito passivo. 

O autuante se manifesta, fls. 28, pedindo a exclusão do nome 
Emerson de Almeida Spricigo da polaridade passiva, e, por consequência, corrigindo para 



 

o nome e endereço de Telma Maria Almeida Leite. Junta os documentos de fls. 29/30, 
incluindo-se Termo Aditivo ao Auto de Infração. 

Mediante o Despacho n° 322/2016 – PRES, fls.32, expedido pela 
Presidência deste Conselho Administrativo Tributário, o Pedido de Revisão Extraordinária 
é admitido, tendo assinalado o Presidente que "pelo exame dos autos constata-se que 
restou demonstrado o vício de legalidade apontado no pedido de revisão extraordinária, 
relativamente à identificação do sujeito passivo EMERSON DE ALMEIDA SPRICIGO, 
implicando em alteração no lançamento, motivo pelo qual, com fundamento no art. 43, § 
4º, II, da Lei nº 16.469/09, ADMITO o pedido de revisão extraordinária e DETERMINO o 
encaminhamento dos autos ao SEASI da Secretaria Geral (SEGE), para que sejam 
pautados a julgamento pelo Conselho Pleno (CONP). 

Este é o relatório.  
  

   V O T O   

 
Ao analisar as peças constitutivas desta ação, verifiquei que 

efetivamente encontra-se sobejamente demonstrado nos elementos instrutórios desta lide, 
o erro na identificação do sujeito passivo. 

Resta incontroverso que a autuação em nome de Emerson de 
Almeida Spricigo, foi indevida, haja vista que o CNPJ indicado na peça exordial, não 
corresponde à pessoa em questão, e sim à empresa de Telma Maria Almeida Leite, 
conforme documento comprobatório às fls. 16. 

Prescreve o artigo 20, inciso II, da Lei nº 16.469/09: 
 

“Art. 20. São nulos os atos praticados: 

[...] 

II – Com erro na identificação do sujeito passivo; 

[...]” 

 

Resta, assim, à Representação Fazendária o encaminhamento dos 
documentos que embasaram a presente autuação para a Delegacia Regional de 
Fiscalização de Luziânia, para fins de autuação direcionada ao correto sujeito passivo, 
qual seja, Telma Maria Almeida Leite, conforme indicado pelo próprio agente autuante às 
fls. 30. 

Pelo exposto, voto, em sintonia com a unanimidade de meus pares, 
conhecendo do Pedido de Revisão Extraordinária, dando-lhe provimento para considerar 
nulo “ab initio” o auto de infração, em razão da existência de erro na identificação do 
sujeito passivo. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 28 de abril de 2016. 
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Matéria: Nulidade por erro na identificação do sujeito passivo (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00694/16 
 
Relator: Conselheiro Elias Alves dos Santos 
 

 
EMENTA: ICMS. Processual. Recurso da Fazenda Pública para o 
Conselho Pleno. Provimento. Reforma da decisão cameral que 
considerou nulo o auto de infração, por erro na identificação do 
sujeito passivo. Retorno dos autos à câmara julgadora para 
apreciação de toda a matéria.  
 
I - Constatado, por qualquer motivo, que a nulidade declarada foi 
insubsistente, os autos devem retornar àquela instância 
julgadora para que seja prolatada nova decisão. 
 
II - Rejeita-se a preliminar de nulidade da peça básica, por erro 
na identificação do sujeito passivo, estando correta a eleição da 
autuada como sujeito passivo feita pela autoridade fiscal. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 19 
de abril de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do recurso da Fazenda 
Pública para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para, afastando a nulidade por erro na 
identificação do sujeito passivo, retornar os autos à Câmara Julgadora para apreciação de 
toda matéria. Participaram do julgamento os Conselheiros Elias Alves dos Santos, Nivaldo 
José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da 
Silva, Alcedino Gomes Barbosa, Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira 
D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves 
Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Márcio Nogueira Pedra, Masayuki Missao, Victor 
Augusto de Faria Morato e Paulo Diniz. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o Sujeito passivo omitiu saída de 
mercadorias tributadas no valor comercial de R$ 101.431,10 (cento e um mil, quatrocentos 
e trinta e um reais e dez centavos), apurada pelo confronto entre os documentos fiscais 
emitidos e os comprovantes de vendas realizadas, conforme termo de apreensão e 
demonstrativos anexos. Em consequência, deverá pagar o ICMS devido, mais as 
cominações legais, incidentes sobre a diferença apurada.  

  
A autoridade lançadora indicou como infringida as disposições dos 

artigos 64, § 2º e 66 da Lei nº 11.651/91. Proposta a aplicação da penalidade prevista no 
artigo 71, VII, "L", § 9°, I, da Lei n° 11.651/91, com redação da Lei n° 13.446/99. 

  
O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: nota 

explicativa, termo de apreensão, relação dos borderôs de transferências apreendidos, 
relação das transferências para outras lojas da rede, borderôs de transferência (fls. 6/82). 

 
O sujeito passivo foi intimado, conforme documentos de fls. 83/84, 

sendo declarado revel à fl. 85. 
  



 

Em sua impugnação (fl. 89), o sujeito passivo alegou que "o agente 
fiscal considerou como saídas de mercadorias boleta referente a agendamento de 
possíveis transferências de mercadorias entre lojas do mesmo grupo, nesta situação em 
questão as mesmas não se realizaram".  

Aduziu, ainda, que "o agente fiscal afirma que houve saídas de 
mercadorias baseado somente nesta agenda de possíveis transferências. Se houve, onde 
está alguma declaração neste sentido? Quem transportou? Há algum recibo? Logo 
podemos concluir que o auto foi lavrado a partir de uma hipótese". Pediu que o auto seja 
considerado improcedente.  

  
Juntamente com as razões de impugnação foram trazidas aos autos: 

requerimento de empresário, comprovante de inscrição e de situação cadastral (fls. 90/91). 
  
Pelo Acórdão n° 3081/2008 (fls. 95/97), a Segunda Câmara do 

Conselho Administrativo Tributário decidiu acolher a preliminar de nulidade da peça 
básica, arguida pelo Conselheiro Relator, por insegurança na determinação da infração, 
declarando, de consequência, nulo "ab initio" o processo, sob o fundamento de que não 
houve a venda efetiva das mercadorias, embora feita a transferência de forma irregular, 
não ocorrendo o fato gerador do imposto, ressaltando que as filiais não possuem inscrição 
própria.  

A Fazenda Pública Estadual foi intimada, conforme fl. 98.  
 
A FPE apresentou recurso (fls. 99/101), alegando que o fato das 

operações autuadas terem sido transferências não é motivo para se julgar nulo por 
insegurança na determinação da infração, por isto, entende que não cabe a nulidade da 
peça básica acolhida no aresto recorrido, visto que não há nenhuma motivação para se 
afirmar que houve insegurança na determinação da infração. Pediu a reforma da decisão 
cameral para afastar a nulidade de insegurança na determinação da infração e que os 
autos retornem à Câmara para julgar o mérito da presente lide.   

 
O sujeito passivo foi intimado, conforme documentos de fls. 102/104". 

Todavia não se manifestou. 
 
O Conselho Pleno do Conselho Administrativo Tributário, através do 

acórdão nº149/2015 (fls. 106/108), decidiu reformar a decisão cameral que considerou 
nulo o auto de infração, devendo os autos retornar à câmara julgadora para apreciação de 
toda matéria. 

 
Em sua fundamentação, afirmou que uma vez que se trata de 

remessas entre empresas distintas, fica descaracterizada a operação de transferência, 
conforme afirmado no julgamento cameral, sendo, por isso, irrelevante o questionamento 
sobre a incidência ou não do ICMS em tais operações.  

 
O sujeito passivo foi intimado a se manifestar a respeito da decisão 

supracitada (fls. 110/113). Todavia, não se manifestou  
 
Conforme Despacho n° 1015/2015 - I CJUL. (fl. 115), a Primeira 

Câmara julgadora do Conselho Administrativo Tributário, face à solicitação do Conselheiro 
Alcedino Gomes, concedeu vista do presente processo ao mesmo, nos termos do Art. 30 
do Decreto n° 6.930/09, ficando o retorno a julgamento marcado para o dia 25/06/2015. 

 
De acordo com o Acordão da I CJUL n° 1034/2015 (fls. 116/120), a 

Primeira Câmara do CAT, decidiu rejeitar o pedido de diligência formulado pelo 



 

Conselheiro Lidilone Polizeli Bento, acolher a preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pelo Relator, por erro na identificação do sujeito passivo, declarando, de 
consequência, nulo "ab initio" o processo. 

Fundamentaram que, em relação ao “pedido de diligência formulado 
pelo Conselheiro, o rejeita por não haver nos elementos constitutivos da lide qualquer 
dúvida a ser dirimida. 

Entretanto, acolheu a preliminar de nulidade da peça básica por erro 
na identificação do sujeito passivo, arguida pelo relator, declarando, de consequência, 
nulo "ab initio" o auto de infração em análise, aduzindo que o mesmo não se sustenta, vez 
que está instruído de forma imprecisa, posto que se ampara em termo de apreensão e 
documentos tidos como fiscais que se encontram acostados a este volume, com escopo 
de confrontar tais documentos e comprovantes de vendas realizadas. 

O termo de apreensão, arrolado ao processo à fl. 3, diz respeito a 
empresa E.A. Rosa Eletrodomésticos. Subentende-se que os documentos se referem a tal 
empresa, chamada para compor a lide de outra empresa. Entretanto, segundo nota 
explicativa, demonstrado está que a firma em referência não tem na titularidade da 
sociedade o mesmo sócio da empresa objeto desta ação.  

Face aos documentos tidos como fiscais, juntados às fls. 19 a 82 
deste tomo, não há qualquer identificação relativa a qualquer empresa, mas tão somente 
nomes, possivelmente de bairros de Goiânia, como Balneário, Guanabara, São Judas. 

Por fim, não se identificou o confronto apontado no lançamento onde 
a autoridade lançadora aduz que a omissão foi apurada pelo confronto entre documentos 
fiscais emitidos e os comprovantes de vendas realizadas, conforme termo de apreensão e 
demonstrativos acostados ao processo, fatos já narrados no relatório que é parte 
integrante deste "decisum".” 

 
A Coordenação de Representação Fazendária -CRF foi intimada (fl. 

120-A) a, caso entenda cabível, interpor Recurso ao Conselho Pleno. 
 
A Fazenda Pública Estadual apresentou Recurso ao Conselho Pleno 

(fls. 121/122), alegando que discorda do entendimento manifestado na aludida decisão, 
haja vista que os argumentos esposados pelo r. acórdão e os elementos de provas 
colacionados aos autos pelo sujeito passivo são insuficientes para fundamentar a decisão 
de improcedência do procedimento. 

Argumentou que embora a decisão cameral tenha sido no sentido de 
anular o processo por erro na identificação do sujeito passivo, em nenhum momento 
houve por parte deste esta alegação, reconhecendo, inclusive, que é sim sujeito passivo 
da presente autuação, quando na página 89, vem questionando a forma como ocorreu a 
autuação, alegando que as transferências citadas como tendo sido transferidas, não 
foram, ficando, aí, claro e cristalino o reconhecimento deste como sendo realmente parte 
no processo, na condição de sujeito passivo, não sendo, então, razoável a nulidade por 
erro deste motivo, quando este mesmo reconhece esta condição. 

Arguiu que nestes termos, a decisão cameral deve ser reformada, 
vez que no processo fica provado que não houve erro na identificação do sujeito passivo, 
devendo, sim, ser analisado o mérito, a fim de verificar se houve ou não a transferência de 
mercadorias, mas não anular por erro na identificação do sujeito passivo, quando no 
processo está claro e até ratificado por este como sendo sim o titular da empresa autuada.  

 
O sujeito passivo foi intimado (fls. 125/128) a Contraditar o Recurso 

formulado pelo Representante fazendário contra o Acordão, mas não contraditou. 
 
É o relatório. 



 

 
V O T O 

 
Analisando o pedido de reforma da decisão cameral, formulado pela 

Representação Fazendária, e após compulsar os autos, meu entendimento é pelo seu 
acolhimento, por observar, à semelhança da referida Representação, que inexiste a 
nulidade “ab initio” do processo por erro na identificação do sujeito passivo, pois o 
documento de formalização do crédito tributário contém todos os requisitos estabelecidos 
no artigo 23 da Lei nº 13.882/01, vigente à época, e a acusação fiscal está devidamente 
confirmada nos documentos de fls. 06 a 82 destes autos, os quais, por si só, provam que 
as saídas em transferências dos produtos ocorreram na loja autuada, que é estabelecida 
no bairro Jardim Guanabara, sendo destinadas a outras empresas do mesmo grupo 
econômico estabelecidas em outros bairros de Goiânia. 

Portanto, verifica-se facilmente que, embora os Borderôs de 
transferências tenham sido apreendidos na empresa R. A. Rosa Eletrodomésticos, situada 
no bairro Jardim Balneário Meia ponte, nos referidos Borderôs consta a saída dos 
produtos da empresa autuada, estabelecida no Jardim Guanabara. 

Desta forma, resta claro não haver o erro na identificação do sujeito 
passivo, acolhido, por maioria, no arresto recorrido. 

Destarte, estou convencido de que se encontram nos autos todos os 
elementos suficientes para a análise do mérito do lançamento em questão, considerando 
que o fundamento da decisão ora recorrida não se sustenta, ante os dados constantes dos 
Borderôs que amparam a acusação fiscal.  

 

Com estas fundamentações, conheço do recurso da Fazenda 
Pública, dou-lhe provimento para reformar a decisão cameral que anulou este feito por 
erro na identificação do sujeito passivo, retornando os autos à segunda instância para 
apreciação do mérito deste lançamento. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 17 de maio de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Nulidade por erro na identificação do sujeito passivo (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00988/16 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica por 
erro na identificação do sujeito passivo. Acolhida. 
 
Deve ser declarada a nulidade "ab initio" do processo quando 
restar comprovado erro na identificação do sujeito passivo. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 18 de maio de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher  a 
preliminar  de nulidade da peça básica por  erro  na identificação do sujeito passivo. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Paulo Diniz, Lidilone Polizeli Bento e Heli 
José da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo remeteu 
mercadorias no valor comercial de R$ 36.069,36, de acordo com a pauta mínima de 
valores da Sefaz/GO acompanhada pelos DANFES n° 969, 970, 982, considerados 
inidôneos em razão da mercadoria descrita no documento fiscal não corresponder à 
constatada por esta fiscalização, conforme Termo de Apreensão e DANFES anexos, além 
do descrito no texto complementar deste auto. Em consequência, deverá pagar o imposto 
omitido, mais as cominações legais. 

 
A infração relatada abriga-se na disposição dos artigos 45, inciso 

XIII, 64, 66 e 67, inciso VI, da Lei nº 11.651/91, combinado com o artigo 163, inciso IV, 
alínea “b”, do Decreto nº 4.852/97, tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 71, 
inciso VII, alínea “i”, conjugado com o § 9º, inciso I, da Lei nº 11.651/91 com a redação 
conferida pela Lei nº 15.505/2005. 

 
Os autos foram instruídos com os documentos de fls. 03/20.  
 
Intimado às fls. 21/24, o sujeito passivo quedou-se inerte, dando azo 

a lavratura do Termo de Revelia de fls. 25.  
 
Novamente intimado (fls. 27/29), o sujeito passivo comparece ao 

processo no qual alega, a nulidade do auto de infração, por cerceamento do direito de 
defesa, em razão da existência de falhas insanáveis, nos termos do artigo 20, inciso III, da 
Lei nº 16.469/09. No mérito, argui ser indevida a autuação. Entende que o crédito tributário 
é indevido. Ressalta que deve ser declarada inconstitucional a multa aplicada, em ofensa 
ao artigo 150, inciso IV, da CF. Finaliza, requerendo que seja declarada a improcedência 
do presente auto de infração.  

 
Por meio da Resolução de fls. 44, a Quarta Câmara deste Conselho 

determinou o encaminhamento dos autos à GEPRO para que intime o advogado do sujeito 
passivo a pagar o valor do ICMS na importância de R$ 4.328,32, no prazo e condições da 
intimação de fls. 21 dos autos.  

 



 

Devidamente intimado (fls. 45), o patrono da impugnante não se 
manifesta. 

 
É o Relatório. 
 
 
 

VOTO 
 

 

Apreciando a preliminar de nulidade da peça básica por erro na 
identificação do sujeito passivo, manifesto-me pelo seu acolhimento, por entender que o 
presente feito encontra-se inquinado de vício processual insanável. 

Ao compulsar os autos, vejo que a autuação foi efetuada em 
desfavor do Sr. Ailes Goulart Silvério acusado de “Remeter mercadorias no valor 
comercial de R$ 36.069,36, de acordo com a pauta mínima de valores da Sefaz 
acompanhada das notas fiscais de números 969, 970 e 982, consideradas inidôneas em 
razão da mercadoria descrita nos documentos fiscais não corresponder à constatada pela 
fiscalização”, ao passo que, nas notas fiscais acima mencionadas, o mesmo aparece 
como destinatário.  

Ademais, toda a documentação fiscal autuada foi expedida pela 
empresa ALBERTO E MARTINS LTDA (fls.14/16), portanto, estou convencido de que a 
infração estampada na basilar não deve ser atribuída ao sujeito passivo, porém àquele 
que emitiu documentação fiscal considerada inidônea, o que torna o presente auto de 
infração eivado de nulidade por erro na identificação do sujeito, nos termos do artigo 20, 
inciso II, da Lei nº 16.469/09.  

Desse modo, acolho a preliminar suscitada, propondo a nulidade “ab 
initio” do processo.  

 
 

 
 

Sala das sessões, em 11 de julho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Nulidade por erro na identificação do sujeito passivo (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01457/16 
 
Relator: Conselheiro Maurício Ribeiro de Paiva 
 

 
EMENTA: Processual. ICMS. Preliminar de nulidade do auto de 
infração, arguida pelo Conselheiro Relator, por erro na 
identificação do sujeito passivo. Acolhida. Decisão não 
unânime.   
 
Os atos processuais, praticados pelas autoridades 
administrativas, com erro na identificação do sujeito passivo, 
nos termos do art. 20, inciso II, § 3º da Lei nº 16.469/2009, 
prejudicam a apreciação do mérito do ato administrativo porque 
são declarados nulos pelas instâncias julgadoras. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 10 de agosto de 2016, decidiu, por maioria de votos, acolher a preliminar 
de nulidade da peça básica, por erro na identificação do sujeito passivo, arguida pelo 
Relator, declarando, de consequência, nulo "ab initio" o processo. Foram vencedores os 
Conselheiros Mauricio Ribeiro de Paiva e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. Vencida a 
Conselheira Nislene Alves Borges. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O auto de infração registra que o sujeito passivo remeteu 
mercadorias no valor comercial de R$ 18.295,98, já acrescido do respectivo Índice de 
Valor Agregado (IVA) de 30%, acobertadas pela Nota Fiscal n° 285000, encontradas por 
esta fiscalização na Rodovia BR 364, km 302, com GO 040 (sentido Mineiros), 
completamente fora da rota usual, caracterizando o objetivo de entrega da mercadoria a 
destinatário diverso do constante no documento fiscal que, por essa razão, é considerado 
inidôneo, conforme documentos e Termo de Apreensão 1100149371-2 anexos. Em 
consequência, o autuado deve recolher o ICMS com os acréscimos legais 

 
A autoridade lançadora indica como infringida as disposições dos 

artigos do 64, 66 e 67, I, Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) e propõe a 
penalidade prescrita no artigo 71, inciso XII, alínea "a", item 4, agravada com a aplicação 
do § 9°, inciso I do CTE. 

 
O auto de infração está instruído com os documentos: Anexo 

Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário, Termo de Apreensão, Termo de 
Apreensão, Termo de Liberação, DANFE-NF-e nº 0028500, Laudo de Classificação, 
Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, CNH, Comprovante de Inscrição e de 
Situação Cadastral, Consulta por Auto, e Consulta Detalhada do Contribuinte Pessoa 
Jurídica, fls. 03 a 15. 

 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em Primeira Instância, fls. 16 e 17.  
 
A ausência do autuado na primeira oportunidade do contraditório 

motivou a lavratura do Termo de Revelia, fl. 20. 



 

 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em Segunda Instância, fls. 22 a 23. 
 
Em sua Impugnação, fls. 25 a 28, o sujeito passivo argui a preliminar 

de nulidade da peça básica, por cerceamento ao direito de defesa, em razão da existência 
de falhas insanáveis, pois a peça que lhe dá sustentação está eivada de vícios que 
impossibilitam o pleno conhecimento da irregularidade apontada na inicial. 

 
O impugnante clama pelo direito de apresentar provas em qualquer 

fase processual. 
 
Quanto ao mérito, afirma que apresentará levantamento contraditório 

futuro para demonstrar a ausência da base acusatória lançada nesse processo 
administrativo. 

 
Aduz que apresentará nova auditoria evidenciando os equívocos 

existentes no presente processo administrativo. 
 
Ao final, requer a improcedência do auto de infração. 
 
A instrução se fez com os documentos de fls. 29 a 52. 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Estudei a presente autuação e concluí que o trabalho do autor não 

espelha a validade necessária para a constituição do presente crédito, sobretudo porque 
foi elaborado com a ocorrência do incidente de nulidade prescrita no art. 20, inciso II, § 3º 
da Lei nº 16.469/2009, que transcrevo: 

 
Art. 20. São nulos os atos praticados: 

 
II – com erro na identificação do sujeito passivo; 
 
§ 3º As incorreções ou omissões do lançamento, inclusive aquelas 
decorrentes de cálculo ou de proposição de penalidade, não 
acarretam a sua nulidade, quando do processo constarem elementos 
suficientes para determinar com segurança a infração e o infrator. 
(Grifos apostos no texto original). 
 
No momento da realização da ação fiscal de impacto, as autoridades 

administrativas competentes não asseguraram a conclusão do seu trabalho com a 
identificação correta do sujeito passivo, de forma que o lançamento nasceu nulo de acordo 
com as prescrições legais que tratam dos incidentes formais de nulidade, cuja 
identificação está ancorada pela transcrição da disposição legal mencionada no parágrafo 
supra. 

 
Vejo que a fiscalização não instruiu convenientemente o lançamento 

do crédito tributário, de forma que, neste feito, não há prova contra o autuado, ou que os 
valores reclamados são efetivamente devidos por ele. Não confirmou, também, a 
existência do ilícito fiscal descrito. Portanto, a falha verificada na elaboração do auto de 



 

infração não oferece segurança jurídica para a exigência do crédito em qualquer fase de 
preparo do processo. 

 
Ademais, o remetente da mercadoria emitiu a documentação fiscal 

para a efetivação do transporte e no percurso houve a autuação com a sua identificação 
para o polo passivo do lançamento, quando então os produtos já não estavam sob a sua 
guarda ou posse. Daí ele não pode ser responsabilizado pelo desvio da rota, se é que 
houve. 

 
Do exposto e ao votar este processo, decido, por maioria de votos, 

acolher a preliminar de nulidade da peça básica, por erro na identificação do sujeito 
passivo, arguida pelo Relator, declarando, de consequência, nulo "ab initio" o processo.  

 
 

Sala das sessões, em 12 de setembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Nulidade por erro na identificação do sujeito passivo (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01598/16 
 
Relator: Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo 
 

 
EMENTA: Recurso da Fazenda. Retorno dos autos à fase 
singular para julgamento de toda a matéria. Acolhido. Decisão 
unânime.  
 
Estando demonstrado nos autos, por meio da instrução 
processual, que a decisão singular que considerou nulo o 
processo, por erro na identificação do sujeito passivo, está 
equivocada, o feito deve retornar à fase processual onde o 
ocorreu o ato lesivo ao processo. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 29 de agosto de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso de ofício, dar-lhe provimento para, afastando a nulidade por erro na identificação 
do sujeito passivo, retornar os autos à Primeira Instância para apreciação de toda matéria. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, José Luiz Rosa, Valdir Mendonça Alves e Marlene Maria da Silva 
Ruguê Bernardes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo, transportava sem 
documentação fiscal as mercadorias relacionadas no Termo de Apreensão, no valor 
comercial de R$ 28.000,00, já acrescido do respectivo Índice de Valor Agregado, conforme 
documentos anexos. Em consequência deverá pagar o 27% de ICMS na importância de 
R$7.560,00, mais cominações legais. 

 
Foram indicados como infringidos as disposições dos artigos 45, I, 

"a" 654 e 66, Lei 11.651/91, combinado com o artigo 145, parágrafo único, Decreto 
4.852/97. 

 
Com penalidade proposta do artigo 71, XII, "a", 3, §9° I da Lei 

11651/91 com redação da Lei 15505/2005. 
 
Foram anexados aos autos os seguintes documentos: detalhamento 

do credito tributário, termo de apreensão. "fls.03 e 04". 
 
O sujeito passivo foi intimado "fls. 05 e 06", a pagar a quantia exigida 

no processo ou apresentar impugnação em Primeira Instancia. 
  
O sujeito passivo apresenta impugnação "fls. 09 a 11", alegando que, 

o motor de popa é um motor usado, da marca Mercury, 115HP, ano/modelo 1992, 
conforme discriminado no termo de apreensão e recibo anexo, adquirido de Francisco 
Roberto de Rezende Junqueira, conforme recibo firmado em 31 de julho de 2012. 
Portanto, não há que se falar em ICMS haja vista que se trata de equipamento usado com 
mais de 20 anos, que foi enviado para ser acoplado ao Barco, não se tratando de 
comercialização. 



 

 
Aduz que, quanto ao barco, trata-se de fato de um barco novo, marca 

Marreco, adquirido de Marreco de Goiás Industria e Comercio de Barcos Ltda., cujo valor 
é de R$5.600,00, conforme NF-E n° 000.002.232, e Termo de Responsabilidade de 
Construção, (cópias anexas). 

 
Ao final requer, que o auto seja declarado improcedente em parte 

sobre a base de cálculo de R$ 5.600,00, resultando no valor de ICMS a recolher de 
R$1.512,00, valor esse reconhecido e parcelado pela impugnante. Pede deferimento. 
Anexou documentos "fls. 12 a 15". 

 
Pelo Despacho n° 983/2015-JULP, "fls. 17", a Primeira Câmara do 

Conselho Administrativo – CAT, determinaram o encaminhamento dos autos à GEPRO a 
fim de que encaminhe os autos à DRF de origem para que: 

 
Seu titular determine que assim proceda: 
 
Que o fiscal atuante, ou na sua falta, outro, demonstre como foi 

calculada a base de cálculo das mercadorias apreendidas, anexando documentos que 
corroborem o preço do mesmo; 

 
Em seguida, se manifeste também sobre os demais argumentos 

defensórios, se assim desejar, com intuito de oferecer maiores esclarecimentos ao feito, 
afastando qualquer indicio anulatório.  

 
O auditor fiscal apresenta resultado da diligencia "fls. 19 e 20", 

argumentando que, como fiscal atuante vem se manifestar com os seguintes argumentos, 
 
A base de cálculo foi definida de acordo com informações do 

motorista abordado. Em consulta nesta data diretamente ao fabricante Marreco de Goiás 
Ind de Barcos Ltda., via telefone n° (62) 32052200, o vendedor de nome Nicolas informou 
como preço atual de venda do mesmo modelo o valor e R$ 11.760,00, incluindo assentos 
e acrílico (para brisa). Mesmo considerando a exclusão dos acessórios e a inflação do 
período, há indícios de subfaturamento na NF-E n° 2.232, apresentada pela defesa do 
autuado e emitida em horário posterior ao momento da abordagem. Entretanto, por falta 
de elementos consistentes que demonstrem o preço real de venda e fazendo valer o 
princípio da presunção de inocência, CONCORDA com o valor destacado no referido 
documento fiscal (5.600,00) como base de cálculo do item n°2(barco). 

 
Quanto ao item 1 (motor popa), embora com aparência de novo, o 

valor declarado verbalmente pelo motorista foi destacado no termo de apreensão e 
também corresponde ao valor de mercado de motor usado, conforme consulta de preços 
anexas. 

 
Ao contrário da pretensão da defesa de descaracterizar a incidência 

do imposto sobre o motor de popa por ser supostamente usado, de acordo com o artigo 
2°, parágrafo único, incisos I, II, artigo 3°, artigo 4°, incisos I, do RCTE. 

 
Com base nisso, opina pela manutenção do valor do motor de popa 

como integrante da base de cálculo do ICMS no processo em pauta.  
 
Anexou documentos "fls. 21 a 27". 
 



 

O sujeito passivo foi intimado "fls. 29 e 30", a tomar conhecimento do 
resultado da diligencia e querendo manifestar-se.  

 
O sujeito passivo se manifesta "fls. 36 e 37", alegando que, há um 

equívoco de interpretação da situação fática, tanto no termo de apreensão como na 
impugnação, pois, se atribuiu equivocadamente a figura de sujeito passivo à autuada, sem 
que esta tenha participado da relação do consumo, e muito menos da suposta relação 
tributária. 

 
Afirma que, na verdade, o Sr. Guiomar, pessoa fiscalizada conforme 

o termo de apreensão, é marido da autuada, de conformidade com certidão de casamento 
em anexo, e estava transportando sobre reboque, barco de sua propriedade, conforme 
nota fiscal juntada nos autos, para sua residência; que essa situação não é fato gerador 
de tributo; portanto não se pode atribuir a responsabilidade tributária do ICMS, ou de 
qualquer outro tributo estadual ou municipal, principalmente à autuada, que sequer 
comprou o barco ou o motor. 

 
Portanto, não há que se falar em transportador de mercadorias na 

forma desvirtuada que o fiscal o enquadrou no termo de apreensão, incorrendo em erro o 
fiscalizado – Guiomar que assinou o referido termo, pois, era simplesmente comprador de 
um barco, como consumidor final, e que o transportava para casa, da mesma forma que 
levaria uma televisão, ou a compra de um supermercado, etc. 

 
Afirma ainda que, as consultas de orçamentos de motor de polpa, 

anexas aos autos pelo fiscal autuante (fls. 21/27), não se podem prestar para definir o 
valor do motor, pois, não corresponde com o precário estado de conservação e 
funcionamento do motor que se refere o termo de apreensão, omisso neste ponto, além do 
que, se verifica juntado aos autos, o recibo de compra e venda do referido motor de polpa, 
datado em 16.11.2011, cujo valor de R$ 1.700,00, valor pago pelo Sr. Julian Pires de 
Andrade, que posteriormente vendeu para o Sr. Guiomar, ora fiscalizado. 

 
Aduz ainda que, é conclusivo que se me 2011 o motor (ano 1992), foi 

negociado a R$ 1.700,00, não poderia valer mais, e não há que se falar no valor que está 
expresso no Termo de Apreensão, pois, o valor que poderia valer se estiver em pleno 
funcionamento, ponto omisso pela fiscalização. 

 
Ao final requer, a exclusão da manifestante/autuada do polo passivo, 

bem como a extinção do Auto de Infração, pois, a realidade dos fatos, não condiz com o 
disposto no termo de apreensão, afastando a ocorrência de fato gerador do ICMS, 
incorrendo em erro o Sr. Guiomar, bem como a autuada, ora manifestante/impugnante. 
Pede deferimento. Anexou documentos "fls. 38". 

 
Pela sentença n° 980/2016-JULP, "fls. 40 a 42", o julgador singular 

decide pela nulidade da pretensão fiscal. 
 
Fundamentou que, foi verificado que foi autuado pessoa diversa do 

transportador da mercadoria, ou do destinatário da mesma, não havendo nenhum 
documento nos autos que vincule o sujeito passivo ao transporte de mercadoria sem 
documento fiscal, mesmo em razão de solidariedade. 

 
Assim, ficou evidente o erro na identificação do sujeito passivo, com 

fundamento no inciso II do artigo 20, da Lei 16.469/09. 
 



 

A representação fazendária apresenta recurso contra a decisão da 
sentença "fls. 43 a 46", alegando que, discorda peremptoriamente com o fundamento da 
sentença recorrida, porque a autuada Valquene Augusta da Rocha, está perfeitamente 
identificada no termo de apreensão n° 470.584.391-68, de fls. 04, como transportadora, 
estando correta, portanto, a sua identificação no auto de infração como sujeito passivo, 
sendo oportuno ressaltar, que o Sr. Guiomar Dias da Silva, que o julgador afirma ser o 
transportador, esta corretamente identificado no termo de apreensão como motorista. 

 
Esta afirmação encontra respaldo na Consulta de Veículos, feita 

junto ao Departamento Estadual de Transito – DETRAN-GO, anexo, que comprova que o 
veículo placa OMN-4571, utilizado no transporte das mercadorias objeto do presente 
lançamento, encontrava-se registrado naquele órgão de trânsito à época dos fatos ( 
27/04/2013, em nome de Valquene Augusta da Rocha, tendo sido transferido para o Sr. 
´Paulo Jorge Zacarias somente dia 23/09/2013.) 

 
Cumpre ressaltar, ainda, que no dia 27/04/13, ou seja, na mesma 

data do lançamento, a autuada Valquene Augusta da Rocha, solicitou o parcelamento n° 
196745-2, anexo, situação que configura confissão irretratável do debito, renúncia ao 
direito de defesa, na esfera administrativa, bem como desistência da impugnação ou 
recurso já interposto, nos termos do artigo 16, do Anexo IX, do Decreto n° 4.852/97. 

 
Afirma que, é ato que os efeitos do parcelamento não alcançam a 

parte controversa (não parcelada), porém, configura aceitação e confissão por parte da 
Sra. Valquene Augusta, no sentido de que foi correta a sua indicação como sujeito passivo 
no lançamento. 

 
Ante o exposto, requer, a reforma da decisão recorrida, para afastar 

a nulidade por erro de identificação do sujeito passivo, com a consequente devolução do 
processo ao julgador de piso, para apreciação de toda a matéria. Anexou documentos "fls. 
47 a 50" 

 
O sujeito passivo foi intimado "fls. 53 e 54", a pagar a quantia exigida 

no processo ou apresentar contradita ao pedido formulado pelo representante fazendário. 
 
O sujeito passivo apresenta contradita "fls. 56 a 58", alegando que se 

verifica inócua as alegações em sede de recurso de oficio confirmando a r. sentença 
absolutória, que conclui pela ausência de documentos nos autos que vincule o sujeito 
passivo/recorrida ao transporte da mercadoria sem documento fiscal. 

 
Na verdade, o Sr. Guiomar, pessoa fiscalizada pelo termo de 

apreensão é marido da autuada, conforme certidão de casamento em anexo, fl. 38 e 
estava transportando sobre reboque, barco de sua propriedade, conforme nota fiscal 
juntada nos autos, pois bem, mesmo que seja no carro de sua esposa, está situação não 
insurge em fato gerador de prestação de serviço, e portanto não se pode atribuir 
responsabilidade tributária de qualquer tributo Estadual ou Municipal, principalmente à 
autuada, que sequer comprou o barco ou o motor. Portanto, não há que se falar em 
prestação de serviço, ou qualquer outro fato gerador de tributo.  

 
Ainda, que além do barco, resta esclarecer que o motor se refere o 

Termo de Apreensão, é aquisição pretérita aos fatos pelo próprio Sr. Guiomar, que 
comprou do Sr. Julian Pires de Andrade, antigo proprietário conforme recibo juntado aos 
autos, e que o restaurou para uso próprio, pois, comprou danificado/fundido. 

 



 

Defendem que, é conclusivo que se em 2011 o motor (ano 1992), foi 
negociado a R$ 1.700,00, não poderia agora valer mais, e não há que se falar no valor 
que está expresso no Termo de Apreensão, pois, lá expressa o valor que poderia valer se 
estivesse em pleno funcionamento, ponto omisso pela fiscalização.  

 
Ao final requer, a manutenção da sentença atacada, nos seus 

termos, fl. 42. 
 
Pede deferimento. 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Ao compulsar e analisar as peças constitutivas deste feito, verifiquei 
que razão assiste à nobre Representação Fazendária, quando pugna pela reforma da 
decisão monocrática para afastar a nulidade declarada naquela instância por erro na 
identificação do sujeito passivo, com o consequente retorno dos autos à fase singular para 
julgamento de toda a matéria, pelas razões que passo a expor:  

 
Conforme informado no relatório que é parte integrante deste 

“decisum” a exigência fiscal deve-se a omissão de recolhimento do imposto, por transporte 
sem documentação fiscal de mercadoria.   

 
A instrução processual aponta de forma inequívoca que não houve 

erro na identificação do sujeito passivo, fato amplamente detalhado em linhas anteriores, 
que passo a destacar, tão somente por amor à fundamentação, vez que claramente 
demonstrado neste volume que o polo passivo está perfeitamente identificado. 

 
Consulta formulada ao Departamento Estadual de Trânsito – 

DETRAN –GO, comprova que o veículo, objeto desta ação, encontrava-se registrado 
naquele órgão de trânsito à época do presente lançamento em nome do polo passivo 
epigrafado, mais precisamente em 24 de abril de 2013, tendo sido transferido para outra 
pessoa somente em 23 de setembro de 2013.  

 
Assim, não se pode dizer que houve erro na identificação do sujeito 

passivo, portanto, equivocado está o julgamento “a quo”, o que torna imperioso o retorno 
dos autos à fase singular para, afastando a nulidade, proceder o julgamento de toda a 
matéria.    

 
Pelo exposto, voto conhecendo do recurso de ofício, dando-lhe 

provimento para, afastando a nulidade por erro na identificação do sujeito passivo, retornar 
os autos à Primeira Instância para apreciação de toda matéria. 

 
 
 

Sala das sessões, em 03 de outubro de 2016. 
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Matéria: Nulidade por erro na identificação do sujeito passivo (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01855/16 
 
Relator: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: ITCD. Cobrança de imposto causa mortis apenas em 
face da viúva meeira. Impugnação em Segunda Instância 
conhecida. Declaração de nulidade por erro na identificação do 
sujeito Passivo arguida pelo relator e declarada por 
unanimidade de votos. 
 
 1- A nulidade por erro na identificação do sujeito passivo pode 
ter como causa a inclusão de pessoa que não tenha relação 
direta ou indireta com o fato gerador do tributo ou a não-
inclusão daquele que, por lei, deve ser chamado a pagar o 
imposto; 
 
 2- A inclusão no polo passivo apenas da viúva meeira como 
quem deve recolher o ITCD e sua identificação isolada no polo 
passivo, principalmente quando dos herdeiros não foram 
autuados à parte, são fatores que revelam a pretensão fiscal de 
descabida cobrança de ITCD sobre herança; 
 
3- Os fatores descritos no item anterior e a análise da base de 
cálculo que, neste caso, corresponde a metade da herança 
(constituída por imóvel rural) não permitem identificar se a 
metade patrimonial autuada é aquela transmitida aos herdeiros 
por força da morte de ascendente ou é aquela que já pertencia 
ex lege à meeira por força de regime de bens do casamento;  
 
4- Apesar da verificação de outras nulidades, a motivação para 
seu decreto deve ter como cerne a nulidade da qual decorrem as 
demais e/ou a mais explícita, que neste caso é aquela por erro 
na identificação do sujeito passivo.  
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 31 de agosto de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acatar a 
preliminar de erro na identificação do sujeito passivo, arguida pelo Relator, declarando, de 
consequência, nulo "ab initio" o processo. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Rickardo de Souza Santos Mariano, Victor Augusto de Faria Morato, Paulo Diniz, Mário de 
Oliveira Andrade e Aldeci de Souza Flor. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo deixou de recolher no prazo 
legal o ITCD no valor de R$22.721,65 sobre a importância de R$757.388,34, relativo ao 
espólio de Pedro Mendes de Santana. Consequentemente, deverá recolher o ITCD devido 
mais cominações legais. 

 



 

A autoridade lançadora indica como infringidos os artigos 145 e 147, 
II, §1°, Lei 11.651/91 c/c artigo 44, §1° do Decreto 4.852/97. Propondo penalidade do 
artigo 89, II, Lei 11.651/91 com redação da Lei 13.772/2000. 

 
Os documentos que instruem o Auto de Infração são: Demonstrativo 

de Cálculo do ITCD, Notificação Fiscal, Envelope do Correios, Retificação do Auto n° 
3035350378079, Auto de Infração, "fls. 03 a 07". 

 
O sujeito passivo é intimado a pagar quantia exigida ou apresentar 

Impugnação em Primeira Instância, "fls. 08 a 10". 
 
É lavrado Termo de Revelia, "fl. 11". 
 
É anexado documento, "fl. 13". 
 
O sujeito passivo é intimado a pagar quantia exigida ou apresentar 

Impugnação em Segunda Instância, "fls. 14 e 15". 
 
O sujeito passivo apresenta Impugnação, "fls. 18 a 20", esclarecendo 

que o real valor da fazenda é R$503.117,00, assim, a avaliação anterior não levou em 
consideração critérios indispensáveis, os quais são incluídos em Laudo anexado. 

 
Requer a declaração de improcedência do lançamento e a 

consequente anexação; subsidiariamente, pede pela reavaliação do imóvel. 
 
Anexa documentos de "fls. 21 a 26". 
 
A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, através da 

Resolução 167/2015, "fl.28", resolve encaminhar os autos à Coordenação de ITCD da 
SEFAZ, para que esta se manifeste acerca da argumentação da defesa, bem como sobre 
o laudo anexado, reavaliando o imóvel se entender necessário, e procedendo-se à devida 
adequação da base de cálculo dos autos. 

 
A autoridade revisora apresenta Relatório Diligencial, "fls. 30 a 38", 

esclarecendo que quanto a não consideração de critérios indispensáveis, a SEFAZ adotou 
o Método Comparativo Direito de Dados de Mercado. Quanto as benfeitorias da 
propriedade, os valores apresentados pela autuada no Laudo estão abaixo da realidade 
para a época, sobretudo no valor da mão de obra. Em relação a casa residencial, 
assevera não concordar com o valor apresentado pelo sujeito passivo de R$58.942,00, 
apresenta tabelas de preços e concluí que o valor devido seria de R$95.245,61. 
Finalmente, apurou-se que o imóvel realmente tem o valor de R$1.211.772,95. 

 
A Delegacia Regional de Fiscalização de Anápolis comparece aos 

autos, "fls. 39 e 40", considerando como verdadeiros os fatos apresentados na diligência 
supra. 

 
O sujeito passivo é intimado a tomar conhecimento da Resolução 

167/2015 e do resultado da diligência e, querendo manifestar-se, "fls. 41 e 42". 
 
É o relatório. 
 



 

VOTO 
 

O presente auto reclama o pagamento de ITCD em face de Maria do 
Nascimento Santana.  

 
A impugnação em segunda instância preenche seus requisitos legais 

pelo que dela conheço.   
 
Todavia, de plano e ex officio, verifico neste processo nulidade por 

erro na identificação do Sujeito Passivo, eis que precede as argumentações e pedidos 
expendidos na peça defensória.   

 
Passo ao voto.  
 
A nulidade por erro na identificação do Sujeito Passivo pode ser 

aferida em razão de dois acontecimentos: 1) quando da inclusão de pessoa que não pode 
compor o polo passivo por não possuir relação nem mesmo indireta ou interesse comum 
com o fato gerador objeto do lançamento; 2) Quando o polo passivo não é preenchido por 
pessoa que, de forma explícita e indubitável, nele deveria constar (por ter relação direta 
com o fato gerador ou porque a lei expressamente a designa como contribuinte).  

 
In casu, a meu sentir, detectam-se ambas as hipóteses.   
 
Primeiramente porque fora indicada como sujeito passivo da 

autuação e chamada a pagar o tributo a Srª Maria do Nascimento Santana, que é a viúva 
meeira do autor da herança (a qualidade desta de “apenas meeira” é fato incontroverso 
nos autos porque o próprio autuante assim a nominou e identificou às fls. 02 e 03 do 
processo.)  

 
Ora, a meeira, como cediço – lição básica em direito tributário - não 

deve nada a título de ITCD em razão do falecimento de seu marido vez que nada lhe 
transmitido neste momento a qualquer título, pois a mesma, antes do passamento de seu 
esposo, já é titular de metade do patrimônio amealhado, por força de seu regime de 
casamento.  

 
Pois bem. Aqui cabe uma digressão: em sessão de julgamento, no 

plano dos debates preliminares, cogitou-se que a meeira, poderia ter sido indicada como 
solidária em razão de exercer ela o múnus de inventariante, bem como que em razão da 
inexistência de benefício de ordem entre ela – na qualidade de solidária - e os herdeiros 
do autor da herança, a regularidade do polo passivo estaria satisfeita.  

 
Tal argumento não se sustenta e enquadra-se na segunda razão 

acima apontada como ensejadora de nulidade por erro na identificação do sujeito passivo.   
 
Isto porque a Srª Maria do Nascimento Santana não foi qualificada e 

identificada nos autos como solidária, mas como titular direta do dever de pagar o crédito 
tributário, enquanto que os sucessores causa mortis do de cujus (os oito herdeiros 
nomeados e elencados à fl. 03) deixaram de ser autuados e não foram chamados em 
nenhum momento a pagar o ITCD, nem mesmo quando da notificação pré-autuação (doc. 
fl. 04).  

 



 

Assim, ainda que se considere a já ventilada norma do CTE que 
autoriza a inclusão do inventariante como solidário, isto não seria suficiente para se 
considerar a identificação do polo passivo desta autuação como clara, precisa e correta.  

  
De um lado porque quem deveria ser chamado a responder pelo 

crédito não foi sequer notificado para tanto (os oito herdeiros), de outro, porque da leitura 
do auto não se pode ter certeza se a autuada está sendo demanda a recolher tributo 
incidente sobre a parte do acervo conjugal objeto de sucessão (esta realmente tributável) 
ou se o Fisco está indevidamente reclamado o ITCD sobre meação.  

 
Da forma como redigida a acusação, no sentido de que a autuada 

“deixou de recolher no prazo legal ITCD ...”, bem como em razão de ter sido ela, desde 
o princípio, demanda a pagar ITCD (enquanto os verdadeiros beneficiários do patrimônio 
por sucessão hereditária não foram sequer alvo de início de fiscalização) forçosa é a 
conclusão de que a partem do acervo patrimonial que está a compor a base de cálculo 
descrita no auto (fl.02) e no demonstrativo de fl.03 é aquela pertencente à meeira e não 
aquela outra transferida causa mortis aos herdeiros de Pedro Mendes Santana.  

 
A conclusão anterior, que s.m.j é a mais acessível quando se tenta 

interpretar os lindes da presente acusação, permite a nulificação ab initio deste PAT não 
somente por erro na identificação do sujeito passivo, mas ainda por insegurança na 
determinação da infração e/ou cerceamento ao direito de defesa.  

  
Ad argumentandum tantum, não se pode olvidar também, nesta 

ordem de ideias, a muito provável improcedência da acusação fiscal, caso superadas as 
preliminares, isto com arrimo na ilegalidade da cobrança de ITCD sobre meação.  

 
Noutro giro, até mesmo aos que não extraiam a mesma conclusão 

acima exposta (de que o fisco estaria cobrando ITCD sobre meação) a nulidade deste 
auto é medida certeira, pois são fatos inarredáveis que a redação da acusação fiscal, a 
identificação da autuada como meeira e a não-inserção dos herdeiros no polo passivo (ou 
a não lavratura de oito autos autônomos em relação a cada um deles) são circunstâncias 
aptas a gerar no mínimo dúvida e insegurança razoáveis quanto a validade do auto, quer 
no aspecto da sujeição passiva ou da segurança na determinação da infração (esta última 
decorrente da mera possibilidade gerada pela próprio autuação de ser ela interpretada 
como pretensão de lançamento de ITCD incidente sobre meação).  

 
De se anotar ainda, o caráter didático desta nulidade para a 

autoridade autuante vez que deveria ela ter lavrado tantos autos autônomos quantos 
fossem os fatos geradores.   

 
É que o Fato Gerador do ITCD não é o óbito (mero aspecto temporal 

da hipótese de incidência) mas a transmissão do bem ou direito. Esta, por sua vez, à 
luz do princípio da saisine (art. 1784 do CC/2002), ocorre, desde logo, quando da morte 
do autor da herança.  

  
Deste modo, a cada transmissão de direitos sucessórios corresponde 

um fato gerador, ou seja, ocorrem tanto fatos que devem ser lançados pelo fiscal 
separadamente quantos forem os herdeiros pois a cada um compete um acervo de bens 
ou direitos denominado quota-parte na seara do monte-mor (o processo de inventário 
serve apenas para arrolar tais direitos, enquanto que a partilha se presta a atribuir as 
quotas de cada sucessor. Assim, os direitos sucessórios transmitem-se desde logo, com a 
morte do autor da herança, sendo sobre estes que recaem a norma tributária).  



 

 
Neste cotejo, malgrado existam razões para outras nulidades 

processuais, tenho que aquela atinente ao erro na identificação do sujeito passivo é a que 
mais se destaca, além de ser ela arrimo de todas as demais máculas detectáveis no 
compulso dos autos. Portanto, deve ela ser tomada como motivação do presente decreto 
de nulidade, já que insuperável e evidente.   

 
Ante o exposto, conheço da impugnação em segunda instância mas 

deixo de provê-la, para, de ofício e por unanimidade de votos, declarar nulo ab initio o 
processo por erro na identificação do Sujeito Passivo.  

 
 
 

Sala das sessões, em 02 de dezembro de 2016. 
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Matéria: Nulidade por erro na identificação do sujeito passivo (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01867/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Mário de Oliveira Andrade 
 

 
EMENTA: Processual. Nulidade do lançamento declarada pela 
Instância Singular, por erro na identificação do sujeito passivo. 
Recurso da Fazenda Pública solicitando o afastamento da 
nulidade. Recurso acolhido – nulidade afastada. 
 
Nos termos do inciso I do artigo 45 do CTE, o remetente de 
mercadorias sem documentação fiscal é obrigado ao 
recolhimento do imposto devido na operação. Assim, a inclusão 
dele no polo passivo é correta, devendo ser afastada a nulidade 
do auto de infração, por erro na identificação do sujeito passivo. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de setembro de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do 
recurso de ofício, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e afastar a 
nulidade da peça basilar por erro na identificação do sujeito passivo. Foram vencedores os 
Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato, Mário de Oliveira Andrade e Aldeci de 
Souza Flor. Vencidos os Conselheiros José Eduardo Firmino Mauro e Masayuki Missao 
que votaram mantendo a decisão singular pela nulidade do auto de infração, por erro na 
identificação do sujeito passivo. Com relação ao pedido da Fazenda Pública de que seja 
apreciado o mérito da lide, com a procedência do auto de infração apenas na multa formal, 
decidiu, também, por maioria de votos,  rejeitar esse pedido com o entendimento de que 
os autos devem retornar à Primeira Instância para que o julgador singular aprecie as 
demais questões.  Foram vencedores os Conselheiros José Eduardo Firmino Mauro, 
Masayuki Missao e Mário de Oliveira Andrade. Vencidos os Conselheiros Victor Augusto 
de Faria Morato e Aldeci de Souza Flor que votaram favoráveis à apreciação do mérito da 
lide. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no histórico do auto de infração, datado de 21/07/2013, que o 
sujeito passivo remeteu mercadorias sem documentação fiscal, conforme relação de 
mercadorias constante no Termo de Apreensão 1100137458-2, no valor comercial de R$ 
18.695,88 (dezoito mil, seiscentos e noventa e cinco reais e oitenta e oito centavos), valor 
já acrescido do respectivo Índice de Valor Agregado (IVA) de 40 %, de acordo com os 
documentos em anexo. Em virtude desse fato, o sujeito passivo deverá pagar o ICMS na 
importância de R$ 2.243,51 (dois mil, duzentos e quarenta e três reais e cinquenta e um 
centavos), mais as cominações legais. 

 
No campo próprio do auto de infração foram apontados como 

infringidos os artigos 45, I, “a”, 64, 66 da Lei 11.651/91 combinados ao artigo 145, 
parágrafo único do Decreto 4.852/97. Foi proposta a aplicação da penalidade do artigo 71, 
inciso XII, alínea "a", 3, § 9º, I da Lei 11.651/91, com a redação da Lei 15.505/2005. 

 
Para a instrução processual, o Auditor Fiscal anexou aos autos os 

seguintes documentos: Anexo Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário, folha 03, 
Termo de Apreensão Nº1100137458-2, folha 04 e 05, Termo de Liberação de 



 

Mercadorias, folha 06, Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo que 
transportava a mercadoria, folha 07, CNH do condutor do veículo, folha 07, Consulta 
Resumida do Contribuinte Pessoa Física, folha 09, Fotografia dos Veículos, folha 11, e 
Pauta Mínima de Gado Bovino, folha 11. 

 
O sujeito passivo foi intimado, conforme folhas 15 e 16, para pagar a 

quantia exigida no processo ou apresentar Impugnação em Primeira Instancia. 
 
Em seguida, ele apresenta peça impugnatória, folhas 27 a 31, 

alegando, preliminarmente, que há nulidade da peça básica, pois, o agente fiscal não 
precisou sequer a localização e a situação da abordagem que resultou na suposta 
infração, citando somente dados genéricos e imprecisos como Rodovia BR 158, km 95, 
não relatando o sentido do trânsito do veículo, nem sequer demonstrando o que levou a 
embasar o suposto convencimento de que teria sido originado de estabelecimento diverso 
ao do especificado na Nota Fiscal. 

 
Quanto ao mérito, argumenta que não restou constituído o suposto 

crédito tributário, visto que o impugnante não realizou nenhuma operação de cunho 
irregular que resultasse em lesão ao erário público estadual, pois a operação realizada foi 
tão somente a venda de 156 (cento e cinquenta e seis) bovinos para abate à empresa 
FRIGOESTRELA S/A, pessoa jurídica de direito privado com sede na zona rural de Estrela 
D’Oeste, Estado de São Paulo. 

 
Alega que a referida operação se materializou pela Nota Fiscal 

Eletrônica n° 15.028 (nota fiscal de entrada no estabelecimento de destino), emitida em 
28/05/2013, após o abate, essa operação foi gerada a partir das Notas Fiscais Avulsas n° 
2932702, 2932704, 293206, 2932708, 2932710, 2932712 e 2932714, respectivamente 
emitidas em 25/05/2013, acobertadas pelas Guias de Transito Animal – GTA’ s, além do 
DARE 4.1, o qual foi emitido simultaneamente com as referidas notas fiscais avulsas, 
sendo que o imposto calculado foi decorrente da alíquota de 12% sobre o equivalente a 
soma do valor da mercadoria e do frete, abatida a quantia relativa ao crédito presumido, 
previsto no artigo 14, IN 673/04-GSF e artigo 64 do RCTE. 

 
Assim, o sujeito passivo aduz que a mercadoria tida como 

desacobertada de documentação fiscal, na verdade encontrava-se amparada pela NFA 
2932708, com o imposto devidamente recolhido através de documento próprio (DARE 
4.1), o qual foi emitido simultaneamente com a referida Nota Fiscal Avulsa. 

 
Ao final, o impugnante requer, a nulidade da peça básica, e em 

caráter sucessivo e eventual, solicita que o julgamento de mérito seja pela improcedência 
do auto de infração, ou a conversão do julgamento em diligência. 

 
A defesa do impugnante juntou aos autos os documentos constantes 

às folhas 33 a 53, sendo que neles constam fotocópias das notas fiscais avulsas e DARE’s 
citados na peça impugnatória. 

 
Na sequência processual, os autos foram distribuídos ao julgador 

singular, que por intermédio da Sentença de n° 407/2016-JULP, folhas 55 a 58, decidiu 
por considerar nulo ab initio o presente lançamento tributário, nos termos da legislação em 
vigor, por erro de identificação do sujeito passivo, inciso II, artigo 20 da Lei 16.469/09. 

 
Fundamentou que, diante das contradições e obscuridades, não 

houve, por parte da fiscalização, a demonstração segura da acusação com relação a 



 

autoria da infração tributária, principalmente, visando justificar a exigência do imposto no 
caso e questão, conforme inciso III, artigo 112 do CTN. 

 
Assim, o julgador monocrático não vislumbra segurança na 

determinação da infração e do infrator capaz de, por si só, justificar a autuação com 
relação, em especial, a sua autoria, ou seja, não está caracterizado, de forma segura, a 
autoria do ilícito descrito e narrado, às folhas 02 do autos. 

 
A Fazenda Pública ingressa com Recurso à Câmara Julgadora 

alegando que o acusado não nega a autoria da remessa das 18 cabeças de gado, pois é 
fato que o sujeito passivo provou que o gado saiu da sua propriedade, e que o imposto 
correspondente à operação objeto da autuação foi recolhido, ainda que não a nota fiscal 
emitida não tenha acompanhado o gado no transporte ao destinatário. 

 
Assim, a Fazenda Pública entende que não houve falta de 

pagamento de imposto porque a Nota Fiscal Avulsa 2932708 foi emitida antes da 
apreensão da mercadoria. Porém, está comprovado pelo fisco o transporte do gado sem 
documentação fiscal, por isso, não há erro na identificação do sujeito passivo, visto que o 
remetente da mercadoria é o sujeito passivo eleito pelo fisco estadual. Desse modo, a 
recorrente requer o afastamento da nulidade e o retorno dos autos para julgamento em 
Primeira Instância, ou, subsidiariamente, o julgamento pela Câmara Julgadora do auto de 
infração pela procedência apenas da multa formal na forma privilegiada prevista no § 8º do 
artigo 71 do CTE. 

 
Regulamente intimado para contraditar o recurso fazendário, o 

sujeito passivo não se manifestou. 
 
Em seguida, os autos foram pautados para julgamento na Terceira 

Câmara Julgadora. 
 
É um breve relatório. 
 
 

VOTO 
 

 
A acusação do fisco é que o sujeito passivo remeteu 18 (dezoito) 

reses de gado bovino sem documentação fiscal. 
 
O sujeito passivo ingressou com impugnação alegando que havia 

emitido nota fiscal para a operação que deu origem ao auto de infração, contudo, o 
julgador singular declarou nulo o auto de infração por erro na identificação do sujeito 
passivo. 

 
Portanto, o que deve ser apreciado por essa câmara julgadora é a 

preliminar de nulidade do auto de infração, por erro na identificação do sujeito passivo. 
 
E sobre essa questão percebo que não há como acolher a nulidade 

por erro na identificação do sujeito passivo, pois o sujeito passivo reconhece em sua 
impugnação de que é o remetente da mercadoria apreendida. Tanto é verdade, que ele 
argumenta que realizou a venda do gado a empresa Frigoestrela S.A. e que a nota fiscal 
que acobertava a operação era a nota fiscal avulsa de número 2932708, folha 42 dos 
autos, na qual consta como remetente o Sr. Antônio Gomes Furtado. 



 

 
Assim, não vejo como confirmar a preliminar de nulidade do auto de 

infração, por erro na identificação do sujeito passivo, pois a nossa legislação prevê que o 
transportador das mercadorias sem documentação fiscal é solidariamente obrigado ao 
pagamento do imposto com o remetente delas, conforme prescreve o inciso I do artigo 45 
do CTE: 

 

Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação que 
constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente: 

I - o transportador: 

a) com o remetente ou o destinatário, em relação às mercadorias ou bens que 
transportar sem documentação fiscal; 

[...] 
 
Portanto, entendo que o sujeito passivo foi identificado corretamente 

pelo fisco goiano, pois está claro nos autos que a mercadoria foi remetida pelo produtor 
rural sem documentação fiscal para o transporte. Estando evidenciado no dispositivo 
transcrito, que na situação em análise que configurou o fato gerador do tributo, o devedor 
do imposto é o remetente da mercadoria, no caso em questão, o Sr. Antônio Gomes 
Furtado, sendo o transportador solidário ao recolhimento do imposto. Desta forma, o 
remetente das mercadorias foi indicado corretamente no polo passivo do lançamento. 

 
Com relação ao pedido da Fazenda Pública de se julgar o mérito da 

questão por essa Câmara Julgadora pela procedência do auto de infração apenas em 
relação à multa formal, entendo que não há como apreciar esse pedido, pois atendendo o 
princípio da supressão da instância percebo que o mérito da lide e as demais questões 
alegadas pela defesa devem ser apreciadas pela Primeira Instância. 

 
Dessa forma, entendo que os autos devem ser encaminhados para a 

Instância Singular com a finalidade de se prolatar uma nova sentença. 
 
Ante o exposto, conheço do recurso da Fazenda Pública e dou–lhe 

provimento para afastar a nulidade do lançamento, por erro na identificação do sujeito 
passivo, e determinar o retorno dos autos à Instância Singular para que sejam apreciadas 
as demais questões da lide. 

 
 

Sala das sessões, em 05 de dezembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Nulidade por incompetência funcional (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00919/16 
 
Relator: Conselheiro Edson Abrão da Silva 
 

 
EMENTA: ICMS. Auditoria do Movimento Financeiro. Omissão 
no recolhimento do imposto. Recurso de ofício. Não Provido. 
Manutenção da decisão singular. Nulo ab initio. 
 
A comprovação de que houve, no curso do cumprimento da 
tarefa funcional, a ocorrência de incidente prejudicial a 
apreciação do mérito do ato administrativo, a sua apreciação é 
de competência da instância correspondente à fase de defesa 
do processo, fato ocorrido no julgamento singular que declarou 
a nulidade do auto de infração. O ato administrativo, elaborado 
com falhas insanáveis, na previsão do art. 20, inciso IV, § 3º da 
Lei nº 16.469/2009, resulta a declaração de nulidade "ab initio" 
do processo. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 16 de março de 2016, decidiu, por unanimidade de votos,  conhecer do 
recurso de ofício, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
nulo "ab initio" o processo, por insegurança na determinação de infração. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Edson Abrão da Silva, Paulo Diniz, Victor Augusto de Faria 
Morato, Masayuki Missao e Mário de Oliveira Andrade. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O auto de infração registra a ocorrência do fato gerador da obrigação 
tributária com a redação: 

 
Omitiu o registro de saída de mercadoria tributaria, na importância de 

R$ 146.855,87 (cento e quarenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta 
e sete centavos), referente ao déficit financeiro apurado em Auditoria do Movimento 
Financeiro/2007. Em consequência, o sujeito passivo deve recolher o ICMS, juntamente 
com penalidade e acréscimos legais, consoante demonstrativo e documentos anexos. 

 
 Obs.: contribuinte autuado por falta de atendimento à Notificação Fiscal número 
103/2012, Auto de Infração número 4.01.12.014381.32. 

 
A autoridade lançadora indicou a infração de acordo com os arts. 25, 

§ 1°, inciso IV e § 2° e 64 da Lei nº 11.651/91, combinado com artigo 141, Decreto nº 
4.852/97. 

 
A proposição da penalidade atende à prescrição do artigo 71, inciso 

VII, alínea “I” (L), agravada com a aplicação do § 9º, inciso I do CTE.  
 
O art. 45, inciso XII da Lei nº 11.651/91 abriga a indicação dos sócios 

da pessoa jurídica para o polo passivo solidário da lide, fls. 04 e 05 dos autos.  
 



 

A instrução do auto de infração se fez com os documentos: Anexos 
Estruturados – Detalhamento do Crédito Tributário e Identificação dos Sujeitos Passivos 
Coobrigados, Auditoria do Movimento Financeiro-Conclusão anual, fls. 03 a 06.  

 
As intimações de fls. 07 a 09 foram recebidas pelas partes de direito 

fls. 10 a 12. 
 
Em peça única, fls.15 a 34, os sujeitos passivo e solidários 

impugnaram o lançamento tributário para alegarem irregularidades no auto de infração, 
motivado pelo que fundamenta: 

 
A legislação aplicada pela fiscalização e qualificadora da multa 

deveria ter sido aplicada sobre o imposto que deixou de recolher. 
 
“Ao invés disso, os fiscais autuantes multiplicaram o valor da 

qualificadora (60%) sobre o valor da multa apurada com base no inciso VII, “I”, do CTE, 
conforme planilha de cálculos juntada às intimações”, fl. 18. 

 
Alegam dificuldade para apurar os cálculos do valor do crédito 

tributário exigido na peça básica e afirma que de acordo com o trabalho fazendário a 
empresa não conseguiu encontrar valor de R$ 123.360,06. Essa ocorrência lhe motiva a 
arguir a preliminar de nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação da 
infração. 

  
Argumentaram que, não houve ocorrência dos fatos descritos na 

presente autuação, e que o arbitramento prescinde de um ponto fundamental- "certeza da 
ocorrência do fato gerador". 

 
Invoca em seu auxílio sentenças do Supremo Tribunal Federal e do 

Superior Tribunal de Justiça e citam os artigos 1°, 2°, 3° e 4° do Decreto n° 2.346 de 1997. 
Defenderam que houve ilegalidade no arbitramento pois em nenhum 

momento foi lavrado, no livro e ocorrências da empresa, o termo de desconsideração dos 
documentos por ela apresentados, o que desprestigia o trabalho do fiscal em tela. 

 
Por fim requerem, que se conheça e prove a peça impugnatória e 

decidam pela improcedência do auto de infração. 
 
Protesta pela produção de todos os meios legalmente cabíveis para 

a produção e provas e instrução da presente impugnação, em especial o deferimento de 
diligencia para apuração da materialidade da saída ora ovacionadas, por meio do 
trancamento de estoque e auditoria real na contabilidade. 

  
Anexou os seguintes documentos para a instrução de peça 

defensória: Procurações e documento pessoal de um dos sócios da pessoa jurídica, cópia 
do Contrato Social e sua Alteração, cópias de Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo – 
Capital de Giro nº 002.204.041 e de Documento Pessoal da Carteira da OAB, fls.  15 a 50.  

 
   O julgador singular, pelo Despacho n° 1400/2014- JULP, fls. 52 e 

53, considera que os questionamentos alegados pela defesa sobre possíveis equívocos 
cometidos pela fiscalização no procedimento administrativo de Auditoria do Movimento 
Financeiro, e as provas que a defesa junta aos autos, merecem ser analisadas pela 
fiscalização para evitar qualquer cerceamento ao seu direito de defesa, fato que lhe motiva 
a converter o processo em diligência com o acréscimo da recomendação: 



 

 
Nesse sentido, DETERMINO o encaminhamento desses autos a 

Delegacia Regional De Fiscalização de Goiânia, para que seu titular, por obséquio, 
determine a um agente do fisco, para que possa notificar o sujeito passivo a apresentar 
qualquer outra prova a seu favor, bem como comprovar o ingresso (depósito) do 
numerário em sua conta corrente, a fim de confirmar a veracidade do documento juntado 
aos autos às fls. 48 e 49 dos autos, tendo em vista que este, não possui assinatura do 
responsável ou carimbo da instituição financeira. Caso se confirmem os fatos apontados 
pela parte passiva, os procedimentos deverão ser refeitos da forma a adequá-lo à sua 
nova realidade”, fl. 52. 

  
Encaminha-se paras as providencias legais.  
 
Os documentos de fls. 54 e 55 foram anexados ao processo. 
 
Auditor Fiscal encarregada para o atendimento da diligência afirma 

que a empresa foi intimada pela notificação n° 5056/2015 para apresentar os 
comprovantes da veracidade da Cédula de Crédito Bancário –Empréstimo- capital de Giro 
n° 002.204.041 a Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia, juntada na peça de 
impugnação deste auto de infração e não atendeu. 

  
Comprova o alegado com a juntada do documento de fl. 58 e com a 

consulta resumida da contribuinte pessoa jurídica, fl. 59. 
 
 Novos procedimentos foram adotados nesse sentido o que resultou 

a juntada dos documentos de fls. 84 a 87. 
 
O despacho de fl. 88 considera que a empresa cumpriu a 

determinação do Despacho n° 1400/2014 JULP, fl. 77.  
O documento de fl. 89 – cópia da DPI do período de 01/2007 a 

12/2007 do Setor de Monitoramento de Contribuintes passou a fazer parte do processo. 
 
 O julgador singular, fls. 90 a 93, ao decidir sobre a questão, declara 

nulo ab initio o processo, extingui-o sem julgamento do mérito, por considerar que a 
nulidade é insanável, visto a ocorrência de cerceamento ao direito de defesa e 
insegurança na determinação da infração, e resguarda, ainda, o direito da Representação 
Fazendária, nos termos do artigo 173, II, do CTN, de solicitar nova autuação.   

 
Fundamentando que, os servidores e agentes públicos envolvidos no 

Processo Administrativo Tributário tem o dever de zelar pela correta aplicação da 
legislação, pugnado pela defesa do interesse público, da legalidade e da preservação da 
ordem jurídica.  

 
Ao analisar os fatos e documentados acostados aos autos, verifica-

se que foi anexado somente o formulário da Conclusão Fiscal da Auditoria do Movimento 
Financeiro para a instrução processual, não ficou demonstrado pela autoridade fazendária 
de onde as informações que subsidiaram o levantamento foram extraídas.  

 
Encaminha-se a Representação Fazendária para providências. 
 
Os documentos de fls. 94 e 95 foram anexados ao processo. 
 



 

A Representação Fazendária recorre da decisão singular a uma das 
Câmaras Julgadora do Conselho Administrativo Tributário, fls. 96 e 97, para requerer a 
reforma da decisão recorrida com o entendimento de que não há falar-se em insegurança 
na determinação da infração, visto que tanto a infração quanto o infrator estão 
devidamente caracterizados, afigurando-se, pois, indisfarçável o equívoco cometido pelo 
julgador ao decidir pela nulidade do lançamento por insegurança na determinação da 
infração com o fundamento acima demonstrado insubsiste, motivo por que pugna pela 
reforma da decisão e o consequente retorno deste processo à instancia singular para a 
apreciação do mérito da exigência fiscal.  

 
Requer, notificação dos sujeitos passivos para contraditar.  
 
As partes contrárias contraditaram o recurso do Representante da 

Fazenda Pública Estadual 110 a 114, após receber as notificações legais, oportunidade 
em que alegaram que o recurso fazendário, em desfavor de decisão singular que julgou 
improcedente o auto de infração foi considerado nulo em vista da inegável ausência e 
discrepância de elementos técnicos capazes de basear a autuação, representando 
cerceamento de defesa dosa autuados. 

  
Afirma que as razões que levaram o julgador singular à conclusão de 

nulidade da peça básica são reais e justificadas, ainda mais após a comprovação por 
parte dos recorridos de empréstimos bancários que justificam o déficit encontrado.  

 
Acresce que, enquanto o Representante Fazendário, em suas 

razões, tem argumentos favoráveis ao procedimento adotado pelo fiscal de tributos 
estadual, vê-se que ele não tece qualquer comentário sobre "a materialidade" encontrada 
pelo julgador singular, ou seja, por meio das argumentações genéricas, visa desconstruir a 
conclusão fiscal baseada em diligencias e documentos "específicos" da própria 
fiscalização, não se mostrando capaz ou sequer razoável a desconsideração do julgador 
singular.  

 
Requer a confirmação da decisão proferida pelo julgador de Primeira 

Instância.  
 
É o relatório.  
 

V O T O 
 
Compulsei os autos e observei que a fiscalização estadual limitou a 

trabalhar o movimento financeiro da empresa, ou seja, balanceou os ingressos e os 
desembolsos de numerário na Conta Caixa da Empresa e apurou o saldo deficitário na 
ordem de R$ 146.855,87, que foi classificado como omissão no recolhimento do imposto 
incidente sobre as saídas de mercadorias tributadas no período posto sob investigação 
fiscal.  

 
Ocorre que o lançamento tributário deve descrever um crédito 

tributário que goze da presunção relativa de certeza e liquidez, para que possa fazer 
justiça ao consagrado princípio da legitimidade, sem o que não poderá jamais prosperar, 
em respeito a outros princípios, como o da Verdade Material e o da Legalidade do ato 
administrativo. 

 
A composição do lançamento do crédito, sob o enfoque de omissão 

no recolhimento do ICMS, apurado em Auditoria do Movimento Financeiro, mostra que a 



 

fiscalização não demonstrou de forma correta e capaz de eliminar a incerteza da 
existência do valor devido pelo sujeito passivo. Observo que, para a garantia do 
lançamento, provas essenciais para a validade da exigência do crédito tributário e o 
deferimento das diligências para salvar a constituição do crédito não são suficientes para o 
alcance desse objetivo. 

 
Ademais, a fiscalização não trouxe para a instrução do seu trabalho 

os demonstrativos claros e precisos da ocorrência do fato motivador da exigência do 
crédito.  

 
Ao contrário, o sujeito passivo comprovou a existência de 

empréstimo que não foi considerado pela autoridade lançadora, conforme provam os 
documentos em anexo.  

 
 Em face ao exposto, decido conhecer do recurso de ofício, negar-lhe 

provimento para confirmar a sentença singular que considerou nulo "ab initio" o processo, 
por insegurança na determinação de infração.  

 
 

Sala das sessões, em 27 de junho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Nulidade por incompetência funcional (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01191/16 
 
Relator: Conselheiro Renato Moraes Lima 
 

 
EMENTA: Processual. Sentença singular de nulidade por 
incompetência funcional. Anulada. Retorno dos autos à Primeira 
Instância para análise de toda a matéria remanescente.  
 
A norma que estabelece competência funcional não regula 
relação jurídica material, mas relação jurídica processual, onde 
o tempo rege o ato, não cabendo adoção de norma pretérita, 
vigente ao tempo de ocorrência dos fatos geradores; o início da 
fase contenciosa e estabelecimento da lide no processo 
administrativo-tributário, ao contrário do CPC, Art. 240 (citação 
válida), ocorre na apresentação da primeira peça defensória (Lei 
n.º 16.469/2009, Art. 26, "caput"); a competência funcional do 
agente fiscal autuante deve ser verificada tão somente nessa 
data; como: 1. até 31/05/2010, pouco mais de um ano antes do 
estabelecimento da presente lide, a competência do então AFRE 
I para fiscalizar microempresas não esbarrava em qualquer tipo 
de limitação; 2. a norma superveniente não poderia usurpar 
competência antes estabelecida; 3. "não há letra morta na 
norma", o que significa que especificamente para 
microempresas, a competência do então AFRE I abarcava a 
realização de auditorias utilizando inclusive dados dos 
assentamentos contábeis; conclui-se que a partir de 1.º/06/2010 
permaneceu ao então AFRE I a habilitação para efetuar qualquer 
tipo de procedimento fiscal em microempresas; mas passou a 
poder auditar quaisquer empresas de pequeno porte, e 
empresas de médio porte, se detentoras apenas de escrituração 
fiscal, ou, se respaldado por ato do Senhor Secretário da 
Fazenda, empresas desse porte detentoras inclusive de 
escrituração contábil. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 25 de fevereiro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso da Fazenda Pública, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular, 
devendo os autos retornar à Primeira Instância para analise de toda a matéria, excetuada 
a preliminar de nulidade ora julgada. Participaram do julgamento os Conselheiros Renato 
Moraes Lima, Rodolfo Ramos Caiado e Alcedino Gomes Barbosa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O presente auto de infração versa sobre a reclamação fiscal de não 
pagamento de R$ 67.342,39 de ICMS no período corrido de 1.º/01 a 31/12/2009 em 
virtude de ter a recorrida deixado de registrar operações de saída de mercadorias sujeitas 
à tributação normal, sendo essas operações presumidas nos termos do CTE, Art. 25, § 1.º, 
uma vez que observados suprimentos indevidos de caixa detectados em Auditoria 
Comparativa Fiscal Contábil das Vendas que ficou evidenciada na forma de registros a 
maior em saídas registradas no Livro Diário (vendas totais na Demonstração de Resultado 



 

do Exercício, DRE = R$ 70.129,39) em relação às mesmas no Livro de Registro de 
Saídas, LRS (vendas totais do ano = R$ 2.787,00; R$ 67.342,39 = R$ 70.129,39 - R$ 
2.787,00), implicando, à alíquota de 17%, a cobrança de R$ 11.448,20 de ICMS e demais 
acréscimos legais. 

 
São citados como infringidos o CTE, Arts. 25, § 1.º, III e 64, o RCTE, 

Art. 141; é proposta a penalidade prevista no CTE, art. 71, VII, “L”, agravada pelo § 9°, I, 
do mesmo artigo. 

 
Instruem os autos a planilha de Conclusão da Auditoria Comparativa 

Fiscal-Contábil, fls. 03; o detalhamento mensal das saídas registradas, fls. 04; o Livro 
Razão, fls. 05 a 08; a DRE (contida no Livro Diário), fls. 09 a 12; e o Livro de Registro da 
Apuração do ICMS, LRAICMS, fls. 13 a 39. 

 
A recorrida apresenta impugnação, fls. 44 a 49. Apresenta também 

fotocópia do Livro de Registro de Inventário - LRInv, fls. 59 a 82. O julgador de 1.ª 
instância remete os autos em diligência, fls. 84, considerando que a maior parte da receita 
fosse de venda de serviços; o agente fiscal revisor responde, fls. 85, que o valor que foi 
levado ao levantamento foi apenas de vendas de mercadorias, conforme disposto na DRE 
apresentada, desconsiderando-se no levantamento as vendas de serviços. A recorrente 
manifesta-se sustentando suas razões iniciais, fls. 90 e 91. O julgado singular é de 
nulidade por incompetência funcional, fls. 99 e 100. 

 
A Representação Fazendária vem agora à instância cameral com 

peça recursal de fls. 102 a 104, devidamente contraditada conforme fls. 110, a 113. As 
alegações são as que se seguem. 

 
A Representação Fazendária junta aos autos impressão de relatório 

com o histórico de portes do sistema de processamento de dados que indica que em 
2009, com base nos dados das 12 DPIs de 2008, bem como nos anos anteriores e 
seguintes, o porte da recorrida era MICROEMPRESA, fls. 101. Com base neste dado, foi 
alegado, nos termos da lei citada, L. 13.266/98, Art. 4.º, I, “b”, 7, 7.1, que a agente fiscal 
autuante tinha competência para realizar o trabalho sob análise. 

 
A recorrida contradita, alegando que o levantamento foi efetuado 

desprezando-se o Livro de Registro de Entrada – LRE, Livro de Registro de Saída – LRS, 
Livro de Registro de Apuração do ICMS – LRAICMS e Livro de Registro de Inventário – 
LRInv. Alegou que o Livro Razão, e, principalmente, o Livro Diário utilizados no 
levantamento foram livros não autenticados na JUCEG, constituindo-se em provas 
impróprias, tornando o feito improcedente. 

 
É o relatório. 
 

VOTO. 
 
Vêm a julgamento na sessão cameral desse dia 25/02/2015 da I 

CJUL apenas três processos, sendo todos da mesma matéria, mesma empresa autuada, 
mesma agente fiscal autuante, mesmo julgado singular de nulidade por incompetência 
funcional, discrepando apenas os períodos autuados, os relatores e representantes 
fazendários: 

 
Ordem PAT  Período  Relator   Representante Fazendário 
 



 

1. 4 0111021 720 29 2010  Elias A. dos Santos José Ferreira de Sousa 
 
2. 4 0111021 719 95 2008  Lidilone P. Bento Fábio Eduardo B. L. e Carvalho 
 
3. 4 0111021 721 00 2009  Renato M. Lima  Alberto Alves Ferreira 

 
Ainda que não haja previsão específica no Regimento Interno do CAT, mas visando, na 
medida do possível, uniformizar os julgamentos, e tomando-se por base o Art. 28, § 4.º e 
Art. 29, I, daquele decreto, quando o primeiro processo veio à fase dos debates, ainda que 
informalmente, são ouvidas as manifestações dos outros dois relatores, eu e o 
Conselheiro Lidilone, e os outros dois representantes fazendários, Drs. Fábio e Alberto. 
Nos três processos citados, os outros dois conselheiros são Alcedino Gomes Barbosa e 
Rodolfo Ramos Caiado. 

 
D 6.930/2009 (Regim Int do CAT), Art. 28. Ao colocar o processo em julgamento, 

o Presidente do Conselho Pleno ou Coordenador da Câmara deve anunciá-
lo pelo seu número, pelo nome da parte autora da impugnação, dos 
recursos à sentença de primeira instância ou do recurso para o Conselho 
Pleno e pelo nome da parte adversa e, em seguida, deve dar a palavra ao 
relator, para apresentação do relatório, sem manifestação de voto. 

§ 4º Constatado que mais de um processo da pauta do mesmo sujeito passivo 
referem-se à mesma matéria, os processos devem ser julgados 
simultaneamente, aplicando-se os prazos previstos neste artigo por 
conjunto de processos, podendo os prazos ser estendidos a pedido da 
parte e a critério do Coordenador da Câmara ou do Presidente do 
Conselho Pleno. 

Art. 29. Encerrados os debates, qualquer Conselheiro pode: 
I - formular às partes presentes indagações que visem esclarecer atos 

relacionados com o processo em julgamento; 
 
Encerrada a fase dos debates, única para os três processos, 

mantém-se a nulidade por incompetência funcional no primeiro processo; anula-se o 
julgado singular no segundo, retornando os autos àquela instância para análise de toda a 
matéria restante, cujos votos são estendidos para o presente processo. 

 
O entendimento unânime que norteia o primeiro processo é o de 

confirmar a incompetência funcional sob a alegação de que ao tempo do fato gerador, 
exercício de 2010, deu-se a mudança da norma que atribui o alcance da competência dos 
agentes fiscais nos três níveis estabelecidos. Como o texto anterior vigeu até 31/05/2010, 
entrando em vigor o texto atual no dia seguinte, e como o levantamento foi efetuado sobre 
todo aquele ano, de forma indivisível, necessário seria os dois textos atribuírem 
competência funcional plena ao AFRE I para auditar microempresa. Entende-se haver tal 
competência somente pelo texto anterior, trazendo o texto atual limitação a levantamentos 
baseados em dados apenas de escrituração fiscal, tornando o feito nulo desde o início em 
seu todo. 

 
Tomando por base o entendimento ora citado, e sendo o presente 

processo relativo ao exercício de 2009, meus pares entendem que a competência prevista 
no texto anterior da norma permitia ao AFRE I auditar microempresas, não só em 
levantamentos baseados em dados de escrituração fiscal, mas também de escrituração 
contábil, justificando, assim, a anulação do julgado singular. 

 



 

Eu voto, também pela anulação do julgado singular, tendo, contudo, 
outra razão, que passo a expor. 

 
A norma que estabelece competência funcional não regula relação 

jurídica material, mas sim, relação jurídica processual, sendo, portanto, irrelevante o 
período de ocorrência do fato gerador. Importa tão somente a data de recebimento da 
impugnação do sujeito passivo pela repartição fazendária, que foi 22/07/2011, fls. 43. 
Nesse momento se estabelece a lide, e, por conseguinte, é a oportunidade em que se 
avaliam preliminares (Lei n.º 16.469/2009, Art. 26, “caput”; discrepa do processo civil, 
CPC, Art. 240; Art. 219 do CPC antigo). Assim, é irrelevante que no caso em tela o 
período autuado seja 2008. 

 
Sobre o porte da recorrida para o fim de fiscalização, nos termos da 

IN 504/2001-GSF, é relevante o que se verificava a cada exercício fiscalizado, sendo, 
entretanto, microempresa em todos os anos, fls. 101. 

 
Com base na definição de competência constante da Lei n.º 

13.266/98, Art. 4.º, I, “b”, 7 e 7.1, e do porte da recorrida para o fim de fiscalização, nos 
termos da IN 504/2001-GSF, conforme disposto no relatório de fls. 101, pergunta-se: tinha 
a agente autuante competência funcional para efetuar a reclamação fiscal em 22/07/2011? 
Entendo que sim. 

 
Estabelecendo-se uma interpretação meramente gramatical da 

norma, pode-se ter alguma dúvida sobre se no item “7”, quanto ao termo “verificação de 
seus livros e documentos fiscais”, a qualificação “fiscais” é restritiva apenas a 
“documentos” e se também alcança “livros”. A boa técnica da língua portuguesa indica que 
para que se refira a “livros fiscais” e “documentos fiscais” se utilize apenas o termo “livros 
e documentos fiscais”. Tratando-se de “livros quaisquer”, isto é, fiscais e contábeis, e 
“documentos fiscais”, melhor seria o legislador utilizar, de forma invertida, o termo 
“documentos fiscais e livros”. Assim, há indicativo, a priori, mais ou menos certo de que o 
termo utilizado refere-se a livros fiscais e documentos fiscais. 

 
L. 13.266/98, Art. 4º As atribuições conferidas, privativamente, aos funcionários 

fiscais, integrantes do Quadro de Pessoal do Fisco da Secretaria da 
Fazenda, são as seguintes: 

I - ao Auditor-Fiscal da Receita Estadual I - AFRE I: 
b) constituir o crédito tributário decorrente do exercício das correspondentes 

tarefas de fiscalização referentes a: 
7. auditoria nos contribuintes estaduais a seguir enumerados, com verificação de 

seus livros e documentos fiscais 
 
Se, em oposição, se entender que o termo “livros e documentos 

fiscais”, da maneira como foi empregado, deixa alguma dúvida, torna-se necessário 
buscar socorro em outras formas de interpretação da norma jurídica. Para tanto uma 
adicional interpretação sistemática da norma, comparando essas atribuições de auditoria 
do AFRE I com as do AFRE II, dispostas no inciso seguinte, alínea “a”, demonstra que 
neste segundo caso a norma cita “(auditorias)... realizadas por meio de exames de livros 
fiscais e contábeis, ...”, o que significa dizer que, caso quisesse o legislador dar esse 
mesmo alcance da competência ao AFRE I, teria utilizado texto análogo. Portanto o termo 
“livros e documentos fiscais” implica vedação de efetuar levantamentos com base em 
livros contábeis. 

 
L. 13.266/98, Art. 4º As atribuições conferidas, privativamente, aos funcionários 



 

fiscais, integrantes do Quadro de Pessoal do Fisco da Secretaria da 
Fazenda, são as seguintes: 

II - ao Auditor-Fiscal da Receita Estadual II - AFRE II: 
a) constituir o crédito tributário relativo aos tributos estaduais, decorrente do 

exercício de quaisquer tarefas de controle ou fiscalização, observado o 
disposto na alínea “c”, especialmente procedimento de auditorias: 

1. realizadas por meio de exame de livros fiscais e contábeis, documentos ou 
mercadorias referentes a contribuintes considerados microempresa, 
empresa de pequeno porte ou empresa de médio porte; 

2. referentes a estabelecimentos que mantenham somente escrita fiscal ao tempo 
do fato objeto do lançamento, independentemente de seu porte; 

c) constituir o crédito tributário, decorrente de procedimento de auditorias, 
efetuado mediante ato do Secretário da Fazenda, quando se referir a 
estabelecimentos de grande porte que possuam livros fiscais e contábeis 
ao tempo da ocorrência do fato objeto do lançamento; 

 
Esse raciocínio é satisfatório para empresas de porte pequeno e 

médio, entretanto, para microempresas, leva a situação conflitante à luz da evolução 
histórica da norma, pois até 31/05/2010, pouco mais de um ano antes do estabelecimento 
da presente lide, a competência do AFRE I para fiscalizar microempresas não esbarrava 
em qualquer tipo de limitação. Como a norma superveniente sobre competência funcional 
não pode usurpar competência antes estabelecida, e como “não há letra morta na norma”, 
implica que especificamente para microempresas, a competência do AFRE I abarca a 
realização de auditorias utilizando inclusive dados dos assentamentos contábeis. 

 
L. 13.266/98, Art. 4º As atribuições conferidas, privativamente, aos funcionários 

fiscais, integrantes do Quadro de Pessoal do Fisco da Secretaria da 
Fazenda, são as seguintes: 

I - ao Auditor-Fiscal da Receita Estadual I - AFRE I: 
b) constituir o crédito tributário decorrente do exercício das correspondentes 

tarefas de fiscalização referentes a: 
7. contribuintes estaduais considerados como microempresa; 

NOTA: Redação com vigência de 01.01.04 a 31.05.10. 
 
É razoável pensar que essa superveniência normativa ampliou a 

gama de empresas auditáveis pelo AFRE I, antes limitada microempresas, passando, em 
alguns casos, a até empresas de médio porte. Nada razoável é, contudo, pensar que o 
legislador, no mesmo ato, tenha restringido a gama de procedimentos fiscais aplicáveis 
por esse mesmo profissional às empresas para as quais antes tinha possibilidade de 
aplicar todos os tipos de procedimento de auditoria. 

 
Em síntese, analisando-se os textos anterior e atual, depreende-se 

que: 
 
1. até 31/05/2010, os AFRE I estavam legalmente habilitados, em 

termos de auditoria fiscal de livros e documentos de empresas, a realizar quaisquer 
procedimentos, porém apenas em microempresas; 

 
2. a partir de 1.º/06/2010, ficava mantida a habilitação anterior e a ela 

era acrescida de realização de auditorias baseadas apenas em dados de livros fiscais e 
documentos fiscais de: 

 



 

2.1. empresas de pequeno porte, detentoras ou não de escrituração 
contábil; 

 
2.2. empresas de médio porte: 
 
2.2.1. detentoras apenas de escrituração fiscal; 
 
2.2.2. detentoras de escrituração contábil, desde que sendo esse 

agente fiscal habilitado para execução desse tipo de trabalho por intermédio de ato 
exarado pelo Secretário da Fazenda. 

 
L. 13.266/98, Art. 4º As atribuições conferidas, privativamente, aos funcionários 

fiscais, integrantes do Quadro de Pessoal do Fisco da Secretaria da 
Fazenda, são as seguintes: 

I - ao Auditor-Fiscal da Receita Estadual I - AFRE I: 
b) constituir o crédito tributário decorrente do exercício das correspondentes 

tarefas de fiscalização referentes a: 
7. auditoria nos contribuintes estaduais a seguir enumerados, com verificação de 

seus livros e documentos fiscais 
7.1. microempresa; 
7.2. empresa de pequeno porte; 
7.3. estabelecimentos que mantenham somente escrita fiscal ao tempo do fato 

objeto do lançamento, independentemente de seu porte; 
7.4. empresa de médio porte, inclusive com escrituração contábil, mediante ato do 

Secretário da Fazenda; 
 
Com base nestes fatos, voto dando provimento ao recurso da 

Representação Fazendária para anular o julgado singular e retornar os autos àquela 
instância para análise de toda a matéria restante. 

 
É o voto. 

 
 

Sala das sessões, em 02 de agosto de 2016. 
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Matéria: Nulidade por incompetência funcional (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01642/16 
 
Relator: Conselheiro Rodolfo Ramos Caiado 
 

 
EMENTA: Recurso da Fazenda Estadual para o Conselho Pleno. 
Nulidade declarada na fase cameral. Afastada. Retorno da lide à 
fase cameral, para julgamento de toda a matéria. Acolhida. 
Decisão não unânime.   
 
Tendo sido acolhido o recurso da Fazenda Púbica, que pugnou 
pelo reconhecimento de que a nulidade declarada em sede 
cameral foi equivocada, o feito deve retornar à Câmara 
Julgadora para apreciação de toda a matéria. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 23 
de agosto de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda 
Pública para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para afastar a nulidade por 
incompetência funcional da autoridade lançadora retornando os autos à Câmara Julgadora 
para apreciação de toda matéria. Foram vencedores os Conselheiros Rodolfo Ramos 
Caiado, Heli José da Silva, Valdir Mendonça Alves, Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, 
Márcio Nogueira Pedra, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, Marlene 
Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, José Paixão de Oliveira Gomes, 
Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Edson 
Abrão da Silva, Renato Moraes Lima, Nivaldo José Mendes e Lidilone Polizeli Bento. 
Vencidos os Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo e Nivaldo Carvelo Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo deixou de escriturar no livro 
de entradas as notas fiscais, conforme demonstrativos e documentos. Em consequência, 
deverá pagar a multa de 25% do valor da operação, juntamente com os acréscimos legais. 

 
A autoridade fiscal indica como infringidos os dispositivos Art.64, Lei 

11.651/91, c/c Art. 308, Decreto 4.852/97. Propondo a penalidade Art. 71, VII, "c", da Lei 
11.651/91 com redação da Lei 13.446/1999. 

 
Os documentos que instruem o Auto de Infração são: Anexo 

Estruturado – Detalhamento de Crédito Tributário, Portaria n° 198/11-GSF, Relatório das 
Notas Fiscais não Registradas – SINTEGRA, Operações Fiscais, Cópia do Livro 004E, 
Cópia do Livro 006E, Cópia do Livro 007E, "fls. 2 a 354". 

 
O sujeito passivo é intimado a pagar a quantia exigida ou apresentar 

impugnação em Primeira Instância, "fls. 355 a 357". 
 
O sujeito passivo anexou documentos "fls. 358 e 359". 
 
O sujeito passivo comparece aos autos, apresentando impugnação 

em Primeira Instância, "fls. 362 a 367", argumentando pela nulidade por incompetência 
funcional, pois a empresa é de grande porte, sendo sua fiscalização fora das atribuições 
dos Auditores Fiscais, sendo nulos os atos praticados por autoridade incompetente. Ainda, 



 

aduz da nulidade por cerceamento ao direito de defesa, haja vista que o fiscal deveria ter 
anexado cópias de todas as Notas Fiscais, sendo estas as provas da infração, em tese, 
cometida.  

 
Quanto ao mérito, diz que o Auto de Infração não pode prosperar; o 

sujeito passivo adquire várias mercadorias de diversos produtores rurais, devendo emitir 
uma Nota Fiscal de entrada para cada operação, registrando-a no Livro próprio, este 
documento substitui o registro do documento fiscal emitido pelo produtor. Se fosse 
obrigado o registro de ambos, o CFOP teria valor em dobro, pois o código utilizado é o 
mesmo, provando tal argumento seriam as notas fiscais que estão devidamente emitidas, 
as quais a autoridade fiscal não anexou. Complementa que apesar da impossibilidade de 
comprovar que os registros omitidos sejam de abate de gado, dado ao volume de 
documentos e os valores expressivos, entendeu ser provável. 

 
Por fim, requer que seja julgado nulo o processo e improcedente o 

Auto de Infração. 
O sujeito passivo anexou documentos de "fls. 368 a 377". 
 
O Autor Fiscal, através do Despacho n° 177/2012, "fl.382", para 

evitar o argumento de cerceamento de defesa, anexa nos autos documentos de "fls. 383 a 
678". 

 
Em decorrência dos documentos anexados, emite-se Notificação, "fl. 

679 e 680", para ser intimado o sujeito passivo, o qual poderá manifestar-se a respeito. 
 
O sujeito passivo apresenta Manifestação, "fls. 683 a 688", 

apresentando o mesmo argumento de nulidade por incompetência funcional.  
 
Quanto ao mérito, as Notas Fiscais não anexadas comprovam que 

foram emitidas pelos produtores rurais, ou seja, quando o próprio sujeito passivo se 
encarrega de retirar os animais, emite Nota Fiscal de Entrada para acobertar o trânsito do 
estabelecimento remetente até a indústria; já quando é o produtor encarregado do 
transporte, ele emite a sua Nota Fiscal, ficando a cargo do sujeito passivo emitir a Nota 
fiscal de Entrada somente quando a mercadoria entra na indústria. Apresenta tabelas 
comparativas e aponta que se for necessário, que seja determinado uma conferência das 
Notas Fiscais de Entrada respectivamente emitidas. 

 
Por fim, requer, novamente, que seja julgado nulo e improcedente o 

Auto de Infração. 
 
Anexa documentos de "fls. 689 a 718". 
 
Mediante Sentença n°1766/12 – JULP, "fls. 720 a 724", o Juiz 

Singular declara PROCEDENTE o Auto de Infração, fundamentando que a empresa 
autuada estava classificada para a fiscalização como de pequeno porte (2006) e 
microempresa (2007), por isso, encontra-se competente o auditor fiscal. A outra nulidade 
alegada pelo sujeito passivo foi afastada no momento que o fisco anexou aos autos as 
Notas Fiscais planilhadas. 

 
Quanto ao mérito, o impugnante não faz prova de suas alegações, 

pois não há comprovação que permita visualizar a regularidade das notas fiscais 
escrituradas, além disso, o Art. 308 do RCTE determina que a aquisição de mercadoria, a 
qualquer título, deve ser registrada. Assim, não trouxe qualquer dado ou informação 



 

consistente que possa mudar o entendimento sobre o procedimento fiscal. Ressalva, 
ainda, que a autoridade fiscal baseou o Auto de Infração em prova material, demonstrando 
de forma eficaz que o sujeito passivo não cumpriu a obrigação acessória. Por fim, nega o 
pedido de diligência, pois o sujeito passivo não apresentou fato novo que demandasse 
participação da fiscalização. 

 
O sujeito passivo é intimado a pagar a quantia exigida ou interpor 

Recurso Voluntário, "fl. 725". 
 
O sujeito passivo interpõe Recurso Voluntário, "fls. 728 a 733", 

apresentando os mesmos argumentos trazidos na impugnação. Requerendo, novamente, 
a anulação e a declaração de improcedência do Auto de Infração. 

 
Anexa aos autos documentos de "fls. 734 a 850". 
 
O autuado comparece aos autos apresentando Memorial, "fls. 854", 

para apresentar documentos para que confirmem as alegações sobre as Notas Fiscais 
dos produtores, emitidas para simples remessa, apresentando os mesmos argumentos da 
impugnação sobre este fato. Requerendo, novamente a nulidade por incompetência e, 
inovando, o julgado de parcialmente procedente sobre a multa formal. 

 
Anexa documentos de "fls. 856 a 1017". 
 
A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, mediante 

Resolução 166/2012, "fl.1018", resolve converter o julgamento em diligência, enviando os 
autos à Delegacia Fiscal, a fim de que seja revisado o trabalho fiscal, fazendo as 
adequações que se fizerem pertinentes e anexar relatório conclusivo sobre a diferença 
remanescente. 

 
São anexados documentos da diligência de "fls. 1020 a 1031". 
 
Através do Despacho n° 530/2013 – DRF LUZIÂNIA, a revisão fiscal 

apurou que as Notas Fiscais de Produtores têm como Natureza de Operação, em sua 
maioria, Venda de Produção ao invés de Simples Remessa. Além disso, quanto ao 
registro das mesmas terem sido efetuadas por Notas Fiscais de Entrada do destinatário 
para não haver duplicidade de valores, agiu em total desacordo com a legislação vigente. 
Ademais, as notas fiscais de entrada emitidas pelo sujeito passivo têm quantidades e 
valores de mercadorias diferentes das emitidas pelos remetentes. 

 
O sujeito passivo é intimado a tomar conhecimento do Relatório 

Diligencial e, querendo, manifestar-se, "fls. 1034 e 1035". 
 
O sujeito passivo se manifesta a respeito do Relatório Diligencial, "fls. 

1038 a 1043", arguindo que o processo administrativo tributário goiano só admite 
diligência quando irregularidades são de menor monta, não incluindo as nulidades que 
implicam decisões terminativas, como a alegada no processo em questão. 

 
Quanto ao mérito, afirma que a revisão não atendeu ao solicitado, 

além disso, o impugnante diz que nunca alegou ser de simples remessa as Notas Fiscais 
dos Produtores, e sim de Compra e Venda para Industrialização. Argumenta, novamente, 
sobre os valores em dobro do CFOP, e, ainda, indaga que a ligação entre as Notas Fiscais 
de Entrada e Notas Fiscais dos Produtores não significa que o valor entre elas será igual, 
pois nas Notas Fiscais dos Produtores é utilizado o valor de pauta, fixo por animal, e a 



 

Nota Fiscal de Entrada é extraída com peso real dos animais abatidos, constando o valor 
real da operação. Por fim, apresenta o mesmo argumento trazido na manifestação à 
juntada de documentos nos autos pela autoridade fiscal, anteriormente. Requer, 
finalmente, a nulidade e a parcialidade da procedência, como anteriormente. 

 
Anexa documentos de "fls. 1044 e 1045". 
 
A Segunda Câmara do Concelho Administrativo Tributário, através 

da Resolução 133/2013, "fls. 1047 e 1048", resolve converter o julgamento em diligência e 
remeter os autos a GEPRE, para que intime o sujeito passivo a apresentar a vinculação de 
cada nota objeto do auto com as notas fiscais de entrada juntadas pela defesa, fazendo 
referência às páginas em que se encontram as notas de produtor e notas de entrada que 
se relacionam. 

 
O sujeito passivo é intimado a atender a Resolução supra, "fl. 1049". 
 
O sujeito passivo comparece aos autos, "fls. 1052 a 1056", 

apresentando Contradita, a qual alega o mesmo apresentado anteriormente sobre o valor 
em dobro do CFOP e a questão das Notas Fiscais de Produtores. Requerendo, 
novamente a nulidade e a procedência parcial, com os mesmos fundamentos ditos em 
peças anteriores. 

 
Anexa documentos de "fls. 1057 a 1650". 
 
Através da Resolução 017/2014, "fl. 1652", a Primeira Câmara do 

Concelho Administrativo Tributário resolve converter o julgamento em diligência e 
encaminhar o processo à Delegacia Fiscal de Goiânia para que seja cumprida a segunda 
parte da Resolução 133/2013. 

 
Atendendo a Resolução supra, o Despacho n° 312/2014 – DRF 

LUZIÂNIA, "fls. 1654 a 1657", esclarece que só deve ser emitida Nota Fiscal de Entrada 
pelo contribuinte (frigorífico, no caso) quando o produtor agropecuário não for autorizado a 
emissão do próprio documento fiscal, e dentre as não registradas, existem várias emitidas 
pelos produtores, conclui, que não há relação com o tipo de produto que adentra ao 
estabelecimento do sujeito passivo e, quanto ao CFOP, deve ser registrado de acordo 
com a natureza da operação. 

 
Apresenta que para não existir valor duplicado na operação é 

necessário que o contribuinte registre a Nota Fiscal de Entrada e a de Produtor com o 
mesmo CFOP, colocando o valor da segunda como zero e apresentando as devidas 
observações, ou fazer a escrituração da Nota Fiscal de Produtor com CFOP's referentes a 
outras entradas não especificadas. 

 
Mesmo com as alegações do sujeito passivo de que não se trata de 

substituição tributária, a autoridade revisora aduz que este demonstra falta de 
conhecimento da legislação tributária, uma vez que as operações internas com o gado se 
encontram sob o regime de substituição tributária pelas operações anteriores. 

 
Além disso, questiona o argumento do sujeito passivo no que diz 

respeito as Notas fiscais de Entrada e a dos Produtores que estão com valores distintos, 
pois as primeiras emitidas pelo autuado constam nos dados do produto como quantitativo, 
unidades de cabeça de gado ao invés de peso real dos animais abatidos. Em nenhuma 



 

nota fiscal existe assinatura de autoridade fiscal que presenciou a pesagem ou o tíquete 
emitido, não cumprindo a exigência do regulamento estadual. 

 
Por fim, apresenta o dever do contribuinte de registrar as entradas a 

qualquer título, no caso, é imprescindível o registro da Nota Fiscal do Produtor juntamente 
com a Nota Fiscal de Entrada, principalmente nas operações interestaduais em que a 
primeira acoberta o trânsito da mercadoria, possibilitando que o Auditor Fiscal saiba se a 
operação efetuada é a registrada pelo contribuinte. 

 
Manifesta, ainda, sua conclusão, acrescentando que existem notas 

fiscais devidamente registradas, não todas, como deveria ser; no que tange as operações 
interestaduais, os registros das Notas Fiscais de entrada não substituem as do Produtor. 
Com isso, apresenta o indeferimento parcial. 

 
Anexa documentos de "fls. 1658 a 1676". 
 
O sujeito passivo é intimado a tomar conhecimento da Resolução 

17/2014 e do resultado da diligência e, querendo manifestar-se, "fl. 1678". 
 
O sujeito passivo apresenta Contradita, "fls. 1681 a 1687", arguindo 

que o trabalho fiscal trouxe diversas questões estranhas ao feito, as quais só acusam o 
contribuinte de deixar de registrar operações de compras de mercadorias, ressalvando 
que deseja provar que a grande parte das operações foram efetivamente registradas, 
acrescentando argumentos do Memorial anterior. 

 
Segundo o sujeito passivo, a Nota Fiscal de Entrada não deveria ter 

sido emitida quando do recebimento do gado, o frigorífico emitiu nota fiscal própria mesmo 
não obrigado, reforçando a tese de que a compra foi mesmo lançada nos registros fiscais 
do autuado; ademais, o frigorífico pagou a diferença do imposto entre o consignado na 
Nota Fiscal recebida e na Nota fiscal emitida. Quanto a argumentação da autoridade 
revisora, diz que houve concordância por meio de sua parte quando atestou que não havia 
previsão legal específica para o registro das duas Notas Fiscais, e no momento que 
sugeriu o lançamento nas "observações", faz analogia ao com o registro de operações 
sujeitas à substituição tributária "para trás" cabíveis aos produtos previstos em lei, os 
quais não incluem gado em pé. Contrário ao que alegou o autuante, na época da autuação 
não estava normalmente sujeito a substituição tributária o gado em pé, ou seja, quem 
deveria pagar o imposto era o produtor; todavia, mediante celebração do TARE, a SEFAZ 
podia autorizar o frigorífico a assumir condições de substituto tributário pelo pagamento 
deste imposto, mesmo assim, com ou sem TARE o frigorífico que se encarregasse de 
transportar o gado devia emitir uma Nota Fiscal para a remessa e outra para a entrada do 
gado no estabelecimento, mas nas notas autuadas não existem operações nesta 
modalidade, já que a maioria das Notas Fiscais do Produtor, supostamente não 
registradas, foram emitidas em outros Estados, respeitando a legislação local, portanto, as 
regras das operações internas não servem para outras, como não há especificação legal 
em Goiás, entendeu o sujeito passivo que a emissão da Nota Fiscal de Entrada supre a 
necessidade de controle destas operações pelo Estado de Goiás. No que tange a 
divergência entre Notas Fiscais de Produtor e das Notas Fiscais de Entrada, frisa que a 
falta de registro das Notas Fiscais do Produtor não significa a omissão do registro da 
Compra correspondente, sabendo-se que a aquisição foi lançada e registrada através de 
outro documento  fiscal e paga segundo o valor consignado nele, bastando verificar os 
registros financeiros do autuado para comprovar que  a operação de compra é a única e 
foi paga segundo a Nota Fiscal de Entrada, além disso, apresenta novamente o 
argumente referente a base do valor no peso do animal e quanto à assinatura diz que o 



 

Fisco abriu mão deste controle quando não disponibilizou fiscal para o acompanhamento. 
Por fim, volta a apresentar as afirmativas sobre a duplicidade de registros para a mesma 
operação. Requer novamente a nulidade e a procedência parcial sobre a multa formal. 

 
São anexados aos autos Planilha de Baixa e Imputação de 

Processos, Histórico dos Portes – Anual, "fls. 1692 a 1693". 
 
Através do Acórdão n° 1183/2015, a Primeira Câmara do Concelho 

Administrativo Tributário, "fls. 1694 a 1706", acolhe a preliminar de nulidade pela 
incompetência funcional da autoridade lançadora, visto que à época do lançamento era 
empresa de grande porte.  

 
A Fazenda Pública é intimada para interpor Recurso ao Conselho 

Pleno, "fl. 1707". 
 
A Fazenda Pública comparece aos autos interpondo Recurso ao 

Conselho Pleno n° 181/2015- GERF/SR, "fls. 1708 a 1710", fundamentando que a decisão 
cameral vai em desacordo com a legislação tributária estadual, haja vista que a infração 
discutida data entre 2006 e 2009, o Auto de Infração foi lavrado em 2011, para fins de 
fiscalização o sujeito passivo estava classificado em pequeno porte (2006) e 
microempresa (2007), não se confundindo faturamento com classificação das empresas 
de acordo com o porte para fins de fiscalização. 

 
Requer, por isso, que seja reformada a decisão cameral, retornando 

os autos a esta fase para a apreciação de toda a matéria.  
 
O sujeito passivo é intimado para apresentar Contradita, "fls. 1713 a 

1715". 
 
O sujeito passivo apresenta Contradita, "fls. 1717 a 1719", 

argumentando, novamente pela nulidade do auto de infração em decorrência de 
incompetência da autoridade lançadora, como anteriormente.  

 
Assim, requer que seja mantida a decisão cameral de nulidade do 

Auto de Infração. 
 
Anexa documentos de "fls. 1720 e 1721". 
 
O Concelho Administrativo Tributário, através da Resolução 09/2016, 

"fls. 1724 e 1725", resolve encaminhar os autos à Gerência de Arrecadação e 
Fiscalização, a fim de que se manifestem sobre o correto enquadramento do sujeito 
passivo quanto ao seu porte para fins de fiscalização à época da ocorrência dos fatos 
geradores e quando da lavratura do Auto de Infração, informando ainda sobre a possível 
conclusão extraída do processo supracitado. 

 
Anexa documentos de "fls. 1726 a 1797" 
 
Em atendimento a Resolução supra, a Delegacia Regional de 

Fiscalização de Luziânia apresenta Relatório Diligencial, "fls. 1798 e 1799", esclarecendo 
que a classificação para efeitos de fiscalização era feita uma única vez por ano e sempre 
em março, com base nas informações prestadas por eles mesmos. Declara pelo 
indeferimento do pedido para manter a classificação realizada à época em que determinou 
a legislação tributária goiana. 



 

 
Através do Despacho n° 0209/2016-GEAF, "fls.1801 a 1802", a 

Gerência de Arrecadação e Fiscalização concorda com o que foi apurado pela delegacia 
em relatório supracitado. 

 
O sujeito passivo é intimado a tomar conhecimento da Resolução 

09/2016 e resultado da diligência e, querendo manifestar-se, "fl. 1803". 
 
O sujeito passivo apresenta Contradita, "fls. 1805 a 1808", arguindo 

pela classificação da empresa autuada como de grande porte, pois o documento 
consultado mostra a situação do sujeito passivo entre 2003 e 2007, ao passo que a 
autuação abrange 2005 e 2009. Além disso, a GEAF não apresenta justificativas para 
manter a mesma classificação para 2008. Quanto a obrigação acessória, se sequer o 
sujeito passivo poderia se apenado quando retificou suas DPI's, não pode agora querer 
punir a empresa indiretamente por este fato, ainda mais quando as novas informações 
substituem as primeiras para todos os efeitos. 

 
Requer, novamente, que seja mantida a decisão cameral. 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Ao compulsar e analisar as peças constitutivas desta lide, verifiquei 
que razão assiste ao nobre Representante Fazendário, quando, por meio do Recurso ao 
Conselho Pleno n° 181/2015- GERF/SR, "fls. 1708 a 1710", argumenta que a decisão 
cameral, que julgou nulo o lançamento por incompetência funcional da autoridade 
lançadora urge ser reformada. 

 
A assertiva firmada no parágrafo anterior, deve-se à evidência de 

que a decisão em comento se releva em desacordo com a legislação tributária estadual, 
haja vista que a infração discutida é referente aos períodos entre 2006 e 2009, conforme 
demonstrado nos autos e que a exordial foi lavrada em 2011.  

 
O documento acostado aos autos às fls. 379, aponta que o sujeito 

passivo estava classificado para fins de fiscalização como empresa de pequeno porte, em 
2006 e microempresa em 2007, portanto, não se pode falar em que se tratava de empresa 
de grande porte, como equivocadamente afirma o acórdão, objeto do recurso em 
apreciação.  Não se pode confundir faturamento, com classificação da empresa, de acordo 
com o porte para fins de fiscalização. 

 
Dessa forma, o AFRE I, autor do procedimento fiscal, encontrava-se 

em total competência para efetuar o lançamento do crédito tributário, ora em discussão.  
 
Destaco ainda o documento acostado ao processo, fl. 05, que 

confere competência, com fundamento na Lei nº. 13.266/98, ao autor do lançamento para 
fiscalizar empresa de médio porte, conforme orienta o artigo 4º, inciso I, alínea “b”, item 7 
e subitens 7.1 e 7.2 da citada norma legal, com redação em vigor a partir de 01/06/2010, 
“verbis”:  

 
Assim, imperioso o retorno da lide à fase cameral onde ocorreu o ato 

equivocado, ou que equivale dizer à fase cameral para julgamento de toda a matéria.         
 



 

Assim, voto conhecendo do recurso da Fazenda Pública para o 
Conselho Pleno, dando-lhe provimento para afastar a nulidade por incompetência 
funcional da autoridade lançadora retornando os autos à Câmara Julgadora para 
apreciação de toda matéria. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 11 de outubro de 2016. 
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Matéria: Nulidade por incompetência funcional (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 02060/16 
 
Relator: Conselheiro Elias Alves dos Santos 
 

 
EMENTA: ICMS. Processual. Nulidade do lançamento por 
incompetência funcional. Preliminar arguida pela autuada. 
Acolhida. Maioria. 
 
Quando restar evidenciada a incompetência funcional, o 
lançamento deverá ser declarado nulo "ab initio", nos termos do 
artigo 20, I da Lei nº16.469/09. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 23 de novembro de 2016, decidiu, por maioria de votos, acolher a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, de incompetência funcional 
da autoridade lançadora, declarando, de consequência, nulo "ab initio" o processo. Foram 
vencedores os Conselheiros Elias Alves dos Santos e Talita Pimenta Félix. Vencida a 
Conselheira Nislene Alves Borges. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Em 14 de dezembro de 2011, o fisco exige o ICMS no valor de R$ 27.721,67 
(vinte e sete mil, setecentos e vinte e um reais e sessenta e sete centavos), multa e 
acréscimos legais da autuada, na condição de contribuinte, em razão desta ter, nos meses 
de janeiro a abril de 2007, apropriado indevidamente crédito de ICMS relativo a: 

1) entrada de óleo diesel cujo consumo ocorreu em sua atividade empresarial, 
porém sem reduzir tal crédito proporcionalmente ao benefício de redução 
na base de cálculo do serviço de transporte por ela prestado, nos termos 
do art. 9º do Anexo IX do Decreto 4.852/97 – RCTE e Parecer nº 
1582/2007 - GOT; 

2) aproveitamento integral do crédito de consumo de óleo diesel, sem 
observar que tal crédito restringe-se ao combustível consumido em 
prestação de serviço iniciada em Goiás, conforme art. 46, § 6º da Lei 
11.651/91 – CTE; 

3) entrada de bem destinado ao uso ou consumo do estabelecimento 
constante da nota fiscal nº 386530, a qual foi contabilizada como despesa, 
sendo que tal crédito foi aproveitado em 2007, quando só poderia sê-lo a 
partir de 2011, consoante art. 33, inciso I da Lei Complementar 87/96 e, 

4) aproveitamento indevido de crédito de ICMS originário de aquisição de 
bens do ativo permanente sem escrituração do Livro de Controle de 
Créditos do Ativo Permanente (CIAP), bem como decorrente de 
escrituração irregular de créditos destes bens no Livro Apuração do ICMS, 
desobedecendo aos artigos 46, §§ 1º e 4º do Decreto 4.852/97 – RCTE e 
20, § 5º, V da Lei Complementar 87/96. 

 
Citados como infringido os arts. 61, inciso I, “a”, 64 e 147-A da Lei n° 

11.651/91, c/c o art. 61 do Decreto n° 4.852/97, sendo proposta a penalidade prevista no 
art. 71, inc. IV, “c”, da lei n° 11.651/91 c/redação da Lei n° 14.634/03. 

 



 

Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, Anexo Estruturado – 
Descritivo Complementar da Ocorrência (fls. 4/6), Anexo Estruturado – Identificação do 
Sujeito Passivo Coobrigado (fl. 7), Consulta resumida do contribuinte pessoa jurídica (fls. 
8/9), Ordem de Serviço nº 0460/2011 (fl. 10), Portaria nº 111/2011-SER (fl. 11), Notificação 
fiscal (fl. 12), Auditoria Básica do ICMS e seus Demonstrativos Auxiliares (fls. 13/50), 
Demonstrativo do Controle Analítico Apropriação Créditos ICMS das Aquisições Ativo 
Permanente (fls. 51/52), fotocópias dos livros Registro de Entradas (fls. 53/57), da Nota 
Fiscal nº 300480 (f. 58), Extrato do Controle de Registro de Veículos do DETRAN – GO (fl. 
59), do Razão Analítico em Reais de 01/01 a 12/07 (fl. 60), da Nota Fiscal nº 601215 (f. 
61), Extrato do Controle de Registro de Veículos do DETRAN – GO (fl. 62), da Nota Fiscal 
nº 578024 (f. 63), do Razão Analítico em Reais de 01/01 a 12/07 (fl. 64), do Extrato do 
Controle de Registro de Veículos do DETRAN – GO (fl. 65), Demonstrativo Auxiliar – 
Créditos escriturados indevidamente da Auditoria Básica do ICMS (fl. 66), da Nota Fiscal 
nº 386530 (f. 67), fotocópia de folha do livro Registro de Entradas (fl. 68), do Razão 
Analítico em Reais de 01/01 a 12/07 (fl. 69), de folhas do Livro Registro de Apuração do 
ICMS (fls. 70/106), do Parecer nº 1582/2007 – GOT (fls. 107/109), do Pedido de 
autenticação de Livro Fiscal (fl. 111), de Termos de Autenticação de Livro Fiscal (fls. 
112/114), das folhas do livro Registro de Entradas autenticado em 01/07/09 (fls. 115/172) 
e CD-R contendo esta auditoria fiscal (fl. 173). 

 
Intimados, os sujeitos passivos apresentaram impugnação (fls. 185/198), 

relatando os fatos e arguindo a improcedência do feito, pois teria se creditado de forma 
constitucional, a exclusão do solidário nos termos dos artigos 134 a 137 do CTN, 
transcrevendo excertos de pareceres de juristas e de decisão judicial de tribunal superior e 
juntando os expedientes de fls. 213/240, à guisa de sustentação de suas alegações 
defensórias. 

 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, apreciando as 

razões da defesa, decidiu pela procedência do lançamento, consoante a Sentença n° 
992/2012 – JULP (fls. 242/245), sob o fundamento de que as razões defensórias não 
encontram guarida na legislação tributária goiana. 

 
Por meio de termo de juntada, o representante legal do contribuinte junta os 

documentos de fls. 327/331. 
 
Intimado, o sujeito passivo principal apresentou recurso voluntário (fls. 

251/259), formulando em preliminar arguição de nulidade da peça básica, relacionando a 
hipótese de insegurança na determinação da infração por duas razões, quais sejam:  

1ª) constar no histórico do auto e infração que o período autuado se refere a 
janeiro a abril de 2007, enquanto os seus demonstrativos complementares se refiram a 
todo o exercício de 2007, não guardando correspondência entre si; 

2ª) inobservância dos CFOP’s das prestações de serviço de transporte 
efetuadas pela recorrente, levando à conclusão errônea dos autuantes quanto ao direito 
aos créditos apropriados, em razão do não manuseios das notas fiscais por parte dos 
autores deste feito.  

 
No mérito, pediu a reforma da sentença e a improcedência do lançamento, 

afirmando que o auto de infração tem como objetivo a cobrança de ICMS omitido em 
decorrência de escrituração indevida de crédito de ICMS, relativamente a entrada de bens 
destinados ao uso ou consumo do estabelecimento e aproveitamento indevido de crédito 
de ICMS originado na aquisição de óleo diesel, cujo consumo ocorreu em circunstâncias 
que não o caracteriza como insumo. 



 

Contudo, em que pese as alegações trazidas pela fiscalização, restou 
devidamente demonstrado nos extratos do livro Registro de Entradas (fls. 265/278), na 
planilha de apropriação de crédito ICMS diesel (fl. 280), planilha de apuração ICMS 2007 
(fl. 282), planilha relação de bens incorporados ao ativo permanente imobilizado 2007 com 
as Notas Fiscais de aquisição (fls. 284/288), planilha crédito de ativo permanente a 
apropriar 2007 (fl. 290), planilha relatório de pagamento DARES fornecidos pela DRFITUM 
(fls. 292/297), planilha comparativa entre ICMS apurado e recolhido (fl. 299) que houve 
recolhimento a maior de ICMS em 2007, reforçando, ao final, seus pedidos de nulidade 
por insegurança na determinação da infração ou a improcedência da inicial pelos motivos 
acima narrados. 

 
Em seguida, reiterou o pleito de exclusão do solidário desta lide, com 

supedâneo no artigo 135 do CTN e em reiteradas decisões judiciais de tribunais 
superiores, dos quais transcreveu partes a fim de sustentar estas arguições. 

 
Posteriormente, o patrono da autuada juntou a conclusão de uma auditoria 

contábil efetuada por uma auditora independente, indicando inexistir a diferença de ICMS 
reclamada nestes autos, conforme demonstrativo colacionados às fls. 316/351. 

Em razão de que esta juntada ocorreu no dia do julgamento cameral, propus o 
sobrestamento do julgamento para melhor exame dos demonstrativos ora juntados. 

 
Voltando a julgamento, propus nova conversão em diligência para que auditor 

fiscal se manifestasse acerca das alegações e demonstrativos juntados pelo polo passivo. 
 
Um dos autuantes reexaminou este lançamento tributário, concluindo que o 

mesmo não merece reparos. 
 
Intimado a se manifestar sobre a conclusão da revisão, o patrono da autuada 

retornou ao feito juntando a manifestação da auditora contábil independente anterior, a 
qual apresentou a documentação de fls. 375/502, demonstrando que após a 
reescrituração fiscal e apuração do ICMS, levando em conta a classificação correta dos 
CFOP’s, tanto no registro de entradas, quanto no de saídas, demonstram a improcedência 
desta autuação. 

 
Em razão destas novas alegações e apresentação de novos demonstrativos. 

Propus nova diligência com o fito de que o patrono da autuada apresentasse de forma 
conclusiva todas as alegações e demonstrações de que esta autuação seria 
improcedente. 

 
Novamente o patrono do contribuinte retornou aos autos, colacionando a 

manifestação da auditora contábil independente anterior, onde demonstra em várias 
planilhas inexistir a diferença de ICMS reclamada neste lançamento fiscal. 

 
Retornando a julgamento, propus outra diligência para que fosse revisado o 

feito ante as alegações e demonstrações apresentadas pela autuada. 
 
O autuante e revisor anterior analisou as alegações e planilhas apresentadas 

às fls. 517/5542, concluindo que as mesmas inalteram o lançamento original, pugnando 
pela sua mantença. 

 
No retorno a julgamento, o patrono da autuada arguiu oralmente a 

incompetência funcional de um dos autuantes por não existir nestes autos a Portaria 



 

exigida no artigo 4º, item 7.4 da Lei 13.266/98 atribuindo competência a AFRE I para 
auditar empresa de porte médio, inclusive com escrita contábil, que é o caso em questão. 

 
Motivado por esta alegação, propus a conversão do julgamento em diligência 

para que o Auditor Fiscal Marcos Fernando Zambonato juntasse a este processo a 
Portaria específica lhe atribuindo a competência contestada, o histórico do porte da 
autuada e se esta possuía escrita contábil no período fiscalizado. 

 
Em resposta a estas solicitações, a Auditora Fiscal Sandra Fraga Bessa, 

detentora da Portaria constante à fl. 11 destes autos, informou inexistir Portaria do mesmo 
teor para o AFRE I Marcos Fernando Zambonato, opinando que a sua Portaria cumpria os 
requisitos necessários para a lavratura deste auto de infração, juntando os extratos do 
sistema fazendários constando a autuada como de médio porte e com escrituração 
contábil em 2007 (fls. 566/569). 

 
É o relatório. 

 
V O T O 

 
Tendo o representante legal do contribuinte reiterado a preliminar de 

nulidade do auto de infração por incompetência funcional do AFRE I Marcos Fernando 
Zambonato, por este não possuir a Portaria exigida no artigo 4º, item 7.4 da Lei 13.266/98 
atribuindo competência a AFRE I para auditar empresa de porte médio, inclusive com 
escrita contábil, quando deste lançamento, e considerando o resultado da última diligencia 
nestes autos, constante às fls. 566/569, só me resta acolhê-la ante o princípio da 
legalidade que rege o processo administrativo tributário. Se não, vejamos as transcrições 
dos dispositivos legais que norteiam esta minha decisão: 

 
Art. 4º, item 7.4 da Lei 13.266/98 vigente à época deste feito: 
 

“Art. 4º As atribuições conferidas, privativamente, aos funcionários fiscais, integrantes do Quadro de 
Pessoal do Fisco da Secretaria da Fazenda, são as seguintes: 

I - ao Auditor-Fiscal da Receita Estadual I - AFRE I: 

......................................................................................................................................................................... 

b) constituir o crédito tributário decorrente do exercício das correspondentes tarefas de fiscalização 
referentes a: 

......................................................................................................................................................................... 

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO ITEM 7 DA ALÍNEA "B" DO INCISO I DO ART. 4º PELO ART. 2º DA 
LEI Nº 17.032, DE 02.06.10 - VIGÊNCIA: 01.06.10. 

7. auditoria nos contribuintes estaduais a seguir enumerados, com verificação de seus livros e 
documentos fiscais: 

......................................................................................................................................................................... 

7.4. empresa de médio porte, inclusive com escrituração contábil, mediante ato do Secretário da 
Fazenda;” 

 
Já o art. 2º da Lei 16.469/09, que regula o processo administrativo tributário, 

dispõe que: 
 

“Art. 2º Os servidores e agentes públicos envolvidos no Processo Administrativo Tributário têm o dever 
de zelar pela correta aplicação da legislação, pugnando pela defesa do interesse público, da legalidade e da 
preservação da ordem jurídica.” (g.n) 

 



 

Ante o exposto, tendo o representante legal do contribuinte reiterado a 
preliminar de nulidade do auto de infração por incompetência funcional de um dos autores 
deste lançamento em sua sustentação oral, acolho tal prejudicial para julgar nulo “ab initio” 
a exordial por descumprimento ao artigo 4º, item 7.4 da Lei 13.266/98 ante o relatório 
diligencial de fl. 566, pois entendo que o fato de um dos autuantes possuir a Portaria 
exigida no dispositivo legal acima transcrito não supre a falta da referida Portaria ao outro 
autuante, mormente neste lançamento em que o AFRE I Marcos Fernando Zambonato foi 
o único a assinar o Anexo Estruturado – Descritivo Complementar da Ocorrência, a 
auditoria, seus demonstrativo auxiliares e as várias revisões procedidas nestes autos, 
deixando indícios extremes de dúvidas que foi o principal atuante, tanto que a Auditora 
Fiscal Sandra Fraga Bessa, detentora da Portaria constante à fl. 11, assinou apenas o 
auto de infração, deixando transparecer que participou de forma subsidiária neste feito. 

Por estas razões, julgo nulo este lançamento nos termos do artigo 20, I da 
Lei 16.469/09 – PAT, por incompetência legal do autuante Marcos Fernando Zambonato. 

 
 

Sala das sessões, em 21 de dezembro de 2016. 
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Matéria: Nulidade por incompetência funcional (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 02061/16 
 
Relator: Conselheiro Elias Alves dos Santos 
 

 
EMENTA: ICMS. Processual. Nulidade do lançamento por 
incompetência funcional. Preliminar arguida pela autuada. 
Acolhida. Maioria. 
 
Quando restar evidenciada a incompetência funcional, o 
lançamento deverá ser declarado nulo "ab initio", nos termos do 
artigo 20, I da Lei nº16.469/09. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 23 de novembro de 2016, decidiu, por maioria de votos, acolher a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, de incompetência funcional 
da autoridade lançadora, declarando, de consequência, nulo "ab initio" o processo. Foram 
vencedores os Conselheiros Elias Alves dos Santos e Talita Pimenta Félix. Vencida a 
Conselheira Nislene Alves Borges. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Em 11 de novembro de 2011, o fisco exige o ICMS no valor de R$ 6.876,70 
(seis mil, oitocentos e setenta e seis reais e setenta centavos), multa e acréscimos legais 
da autuada, na condição de contribuinte, em razão desta ter, nos meses de janeiro a 
dezembro de 2006, apropriado indevidamente crédito de ICMS relativo a aproveitamento 
integral do crédito de consumo de óleo diesel, sem observar que tal crédito restringe-se ao 
combustível consumido em prestação de serviço iniciada em Goiás, conforme art. 46, § 6º 
da Lei 11.651/91 – CTE. 

 
Citados como infringido os arts. 61, inciso I, “a”, 64 e 147-A da Lei n° 11.651/91, 

c/c o art. 61 do Decreto n° 4.852/97, sendo proposta a penalidade prevista no art. 71, inc. 
IV, “c”, da lei n° 11.651/91 c/redação da Lei n° 14.634/03. 

 
Juntou-se, a título de instrução da acusação, Anexo Estruturado – Descritivo 

Complementar da Ocorrência (fl. 4), Anexo Estruturado – Identificação do Sujeito Passivo 
Coobrigado (fl. 5), Ordem de Serviço nº 0460/2011 (fl. 6), Portaria nº 111/2011-SER (fl. 7), 
Consulta resumida do contribuinte pessoa jurídica (fl. 8), Auditoria Básica do ICMS e seus 
Demonstrativos Auxiliares (fls. 09/16), fotocópia do livro Registro de Entradas (fls. 17/58), 
Termo de Autenticação de Livro Fiscal (fl. 59), fotocópia do livro Registro de Apuração do 
ICMS (fls. 60/85) e Demonstrativo Auxiliar com nota explicativa (fl. 86).  

 
Intimados, os sujeitos passivos apresentaram impugnação (fls. 96/99), arguindo 

decadência quanto ao período de 01/01 a 18/10/2006, pois a Fazenda Pública teria o 
prazo para lançar até 31/12/2010 e só teria iniciado este procedimento em 19/10/2011, 
deixando de cumprir o disposto no artigo 150, § 4º do CTN, transcrevendo excertos de 
decisões de tribunais superiores à guisa de sustentar esta assertiva. 

Quanto ao mérito, argumentaram não terem omitido pagamento de ICMS, haja 
vista que os seus créditos deste tributo foram apropriados corretamente, considerando que 
todas suas prestações de serviço de transporte em 2006 foram tributadas, havendo 
inclusive prestações com pagamento antecipado de ICMS conforme exigido pelo art. 1º, § 



 

1º da Instrução Normativa 598/2003, nos termos previsto no art. 76, V do Decreto 4.852/97 
– RCTE, juntando os expedientes de fls.100/134 como sustentação a esta arguições, 
pedindo, ao final, a improcedência deste feito. 

 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, apreciando as razões 

da defesa, decidiu pela procedência do lançamento, consoante a Sentença n° 993/2012 – 
JULP (fls. 136/138), sob o fundamento de que as razões defensórias não encontram 
guarida na legislação tributária goiana. 

 
Intimados, os sujeitos passivos, representados por causídico legalmente 

constituído, apresentaram recurso voluntário (fls. 147/156 e 160/177), formulando em 
preliminar arguição de exclusão do solidário desta lide, nos termos do art. 135 do CTN e 
Súmula 430 do STJ e nulidade da peça básica, relacionando a hipótese de insegurança na 
determinação da infração e cerceamento ao amplo contraditório por inconsistência entre o 
que consta no histórico do auto e os seus demonstrativos, não guardando 
correspondência entre si, ocasionando dificuldade de compreensão e, logicamente, de 
defesa. 

Ao final, reforçou seus pedidos de nulidade ou improcedência do feito, juntando 
manifestação de uma auditora contábil independente, acompanhada de demonstrativos 
contraditórios aos da auditoria fiscal, à guisa de amparar suas alegações de inexistência 
de ICMS a recolher no período fiscalizado (fls. 179/206). 

 
Em razão de que esta juntada ocorreu no dia do julgamento cameral, propus o 

sobrestamento da decisão para melhor exame dos demonstrativos ora juntados. 
Voltando a julgamento, propus conversão em diligência para que auditor fiscal 

se manifestasse acerca das alegações e demonstrativos juntados pelos polos passivos. 
 
Um dos autuantes reexaminou este lançamento tributário, concluindo que o 

mesmo não merece reparos. 
 
Intimado a se manifestar sobre a conclusão da revisão, o patrono da autuada 

retornou ao feito juntando nova manifestação da auditora contábil independente anterior, a 
qual apresentou a documentação de fls. 226/286, demonstrando que após a 
reescrituração fiscal e apuração do ICMS, levando em conta a classificação correta dos 
CFOP’s, tanto no registro de entradas, quanto no de saídas, resulta na improcedência 
desta autuação. 

Posteriormente, o patrono dos autuados retornou ao processo, reafirmando que 
após a reescrituração fiscal restou inexistente a diferença de ICMS reclamada neste 
lançamento, reapresentando os demonstrativos desta reescrituração às fls. 296/356 como 
forma de provar esta assertiva. 

 
Em razão destas novas alegações e apresentação de novos demonstrativos, 

propus nova diligência com o fito de que o patrono da autuada apresentasse de forma 
conclusiva todas as alegações e demonstrações de que esta autuação seria 
improcedente. 

 
Novamente o patrono do contribuinte retornou aos autos, colacionando a 

manifestação da auditora contábil independente anterior, onde demonstra em várias 
planilhas inexistir a diferença de ICMS reclamada neste lançamento fiscal (fls. 371/387). 

 
Retornando a julgamento, propus outra diligência para que fosse revisado o 

feito ante as alegações e demonstrações apresentadas pela autuada. 
 



 

O autuante e revisor anterior analisou as alegações e planilhas apresentadas às 
fls. 371/387, concluindo que as mesmas inalteram o lançamento original, pugnando pela 
sua mantença (fls. 392/400). 

 
No retorno a julgamento, o patrono da autuada arguiu oralmente a 

incompetência funcional de um dos autuantes por não existir nestes autos a Portaria 
exigida no artigo 4º, item 7.4 da Lei 13.266/98 atribuindo competência a AFRE I para 
auditar empresa de porte médio, inclusive com escrita contábil, que é o caso em questão. 

 
Motivado por esta alegação, propus a conversão do julgamento em diligência 

para que o Auditor Fiscal Marcos Fernando Zambonato juntasse a este processo a 
Portaria específica lhe atribuindo a competência contestada, o histórico do porte da 
autuada e se esta possuía escrita contábil no período fiscalizado. 

 
Em resposta a estas solicitações, a Auditora Fiscal Sandra Fraga Bessa, 

detentora da Portaria constante à fl. 07 destes autos, informou inexistir Portaria do mesmo 
teor para o AFRE I Marcos Fernando Zambonato, opinando que a sua Portaria cumpria os 
requisitos necessários para a lavratura deste auto de infração, juntando os extratos do 
sistema fazendários constando a autuada como de médio porte e com escrituração 
contábil em 2006 (fls. 413/416). 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
Tendo o representante legal do contribuinte reiterado a preliminar de nulidade 

do auto de infração por incompetência funcional do AFRE I Marcos Fernando Zambonato, 
por este não possuir a Portaria exigida no artigo 4º, item 7.4 da Lei 13.266/98 atribuindo 
competência a AFRE I para auditar empresa de porte médio, inclusive com escrita 
contábil, quando deste lançamento, e considerando o resultado da última diligencia nestes 
autos, constante às fls. 413/416, só me resta acolhê-la ante o princípio da legalidade que 
rege o processo administrativo tributário. Se não, vejamos as transcrições dos dispositivos 
legais que norteiam esta minha decisão: 

 
Art. 4º, item 7.4 da Lei 13.266/98 vigente à época deste feito: 
 

“Art. 4º As atribuições conferidas, privativamente, aos funcionários fiscais, integrantes do 
Quadro de Pessoal do Fisco da Secretaria da Fazenda, são as seguintes: 

I - ao Auditor-Fiscal da Receita Estadual I - AFRE I: 

.......................................................................................................................................................... 

b) constituir o crédito tributário decorrente do exercício das correspondentes tarefas de 
fiscalização referentes a: 

.......................................................................................................................................................... 

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO ITEM 7 DA ALÍNEA "B" DO INCISO I DO ART. 4º PELO 
ART. 2º DA LEI Nº 17.032, DE 02.06.10 - VIGÊNCIA: 01.06.10. 

7. auditoria nos contribuintes estaduais a seguir enumerados, com verificação de seus livros e 
documentos fiscais: 

.......................................................................................................................................................... 

7.4. empresa de médio porte, inclusive com escrituração contábil, mediante ato do Secretário da 
Fazenda;” 

 
Já o art. 2º da Lei 16.469/09, que regula o processo administrativo tributário, 

dispõe que: 



 

 

“Art. 2º Os servidores e agentes públicos envolvidos no Processo Administrativo Tributário têm 
o dever de zelar pela correta aplicação da legislação, pugnando pela defesa do interesse público, da 
legalidade e da preservação da ordem jurídica.” (g.n) 

 
Ante o exposto, tendo o representante legal do contribuinte reiterado a 

preliminar de nulidade do auto de infração por incompetência funcional de um dos autores 
deste lançamento em sua sustentação oral, acolho tal prejudicial para julgar nulo “ab initio” 
a exordial por descumprimento ao artigo 4º, item 7.4 da Lei 13.266/98 ante o relatório 
diligencial de fl. 413, pois entendo que o fato de um dos autuantes possuir a Portaria 
exigida no dispositivo legal acima transcrito não supre a falta da referida Portaria ao outro 
autuante, mormente neste lançamento em que o AFRE I Marcos Fernando Zambonato foi 
o único a assinar o Anexo Estruturado – Descritivo Complementar da Ocorrência, a 
auditoria, seus demonstrativo auxiliares e as várias revisões procedidas nestes autos, 
deixando indícios extremes de dúvidas que foi o principal atuante, tanto que a Auditora 
Fiscal Sandra Fraga Bessa, detentora da Portaria constante à fl. 07, assinou apenas o 
auto de infração, deixando transparecer que participou de forma subsidiária neste feito. 

Por estas razões, julgo nulo este lançamento nos termos do artigo 20, I da Lei 
16.469/09 – PAT, por incompetência legal do autuante Marcos Fernando Zambonato. 

 
 

Sala das sessões, em 21 de dezembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00038/16 
 
Relator: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Nulidade por insegurança na 
determinação da infração arguida pelo relator. Acolhida. Decisão 
não unânime. Sucessivos erros no lançamento do crédito 
tributário, tornando-o confuso e obscuro, implica em nulidade 
por insegurança na determinação da infração (art. 20, IV, da Lei 
nº 16.469/09) 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 15 de janeiro de 2016, decidiu, por maioria de votos, rejeitar o pedido de 
diligência formulado pelo Conselheiro Renato Moraes Lima. Foram vencedores os 
Conselheiros David Fernandes de Carvalho, José Pereira D'abadia, Gilmar Rodrigues de 
Almeida e Alcedino Gomes Barbosa. Vencido o Conselheiro Renato Moraes Lima. 
Também, por maioria de votos, acatar a preliminar de nulidade do auto de infração, por 
insegurança na determinação da infração, arguida pelo Conselheiro Relator, declarando, 
de consequência nulo "ab initio" o processo. Foram vencedores os Conselheiros David 
Fernandes de Carvalho, José Pereira D'abadia, Gilmar Rodrigues de Almeida e Alcedino 
Gomes Barbosa. Vencido o Conselheiro Renato Moraes Lima. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta destes autos que “conforme instrumento particular de 
constituição de sociedade limitada referente à empresa GARRA CONSTRUÇÃO E 
PAVIMENTAÇÃO LTDA. o Sr. RAFAEL BUENO ANTONELLI deixou de recolher o ITCD 
referente ao recebimento a título não oneroso de 50% das cotas da referida empresa 
avaliadas em R$1.920.000,00 quando da constituição desta junto à JUCEG em 
18/09/2007, tendo como doador o pai sr. MARCO ANTONIO ANTONELLI. Assim, deverá 
recolher o ITCD no montante de R$ 76.800,00 (setenta e seis mil e oitocentos reais) 
acrescido das cominações legais. 

 
Foram citados como dispositivos legais infringidos os arts. 72 e 77 da 

Lei nº 11.651/91 – CTE c/c arts. 372; 373; 376, II, “c”; e 382, II do Decreto nº 4.852/97 – 
RCTE. 

 
A penalidade proposta é a tipificada no art. 89, inciso II, do CTE com 

a redação conferida pela Lei nº 13.772/00. 
 
Para instrução processual, o autuante juntou ao feito Nota Explicativa 

(fls. 06/07); cópia do Instrumento Particular de Constituição de Sociedade Limitada (fls. 
08/12), em que Rafael e sua irmã Bruna constituem a empresa GARRA CONSTRUÇÃO E 
PAVIMENTAÇÃO LTDA, sendo ambos os únicos sócios, constando que a subscrição do 
capital social é integralizado cada sócio com 98.060 cotas no valor nominal de R$1,00 
cada uma, MEDIANTE A TRANSFERÊNCIA PARA A SOCIEDADE DOS IMÓVEIS que 
descreve no contrato (13 + 273), TODOS MATRICULADOS NO CARTÓRIO DE 
REGISTRO DE IMÓVEIS EM NOME DE  “ALVES SANTOS CONSTRUÇÃO E 
PAVIMENTAÇÃO LTDA.”, E REPRESENTADA PELO SÓCIO ADMINISTRADOR SR. 
ELSON ALVES DE ARAÚJO QUE ANUIRÁ COM A PRESENTE TRANSFERÊNCIA.; 



 

Notificação Fiscal (Fls. 13), em que a fiscalização notifica o sujeito passivo a apresentar 
referente à empresa GARRA CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA. diversos 
documentos (IPTU, IRPF 2009 E 2010 para comprovação de suporte financeiro em 
dinheiro na integralização para aumento de capital de R$1.100.000,00 para aumento de 
capital conforme 8ª Alteração Construal de 2010; livro Diário, Razão e Caixa 2007/2008 e 
2009; cópia de resposta do sujeito passivo (Fls. 14) quanto à apresentação dos 
documentos solicitados; cópia de livro Diário (fls. 16) EM QUE CONSTA O REGISTRO DO 
CAPITAL SOCIAL COM OS IMÓVEIS JÁ REFERIDOS; cópia da ATRIBUIÇÃO DE 
VALOR – IMÓVEL URBANO (fls. 19/23) de definição do valor de mercado para base de 
cálculo do ITCD realizado por peritos da Coordenação de ITCD, tendo referência para a 
realização das vistorias, os valores de mercado do ano de 2007, conforme solicitação do 
requerente; Declaração de Ajuste Anual IRPF ano base 2007 (Fls. 24/28) do autuado.  

 
Intimados regularmente, os sujeitos passivos autuado e solidário, 

comparecem em defesas apresentadas individualmente e fazem as seguintes alegações: 
 
Pelo autuado: assevera que as 98.060 cotas integralizadas da 

sociedade comercial em apreço não foram doadas pelo seu pai, não havendo doação de 
qualquer espécie; que a declaração de ajuste anual de ano base 2007, anexada ao feito, 
demonstra que o sujeito passivo não teve evolução patrimonial; que as cotas em 
referência foram integralizadas com bens havidos em anos anteriores, mediante 
transformação de direitos creditórios em cotas de capital, não havendo fato gerador do 
ITCD; impugna a base de cálculo, afirmando que a avaliação está desproporcional e 
desarrazoada, e que os bens deve ter por base de cálculo os valores dos bens segundo a 
Planta Imobiliária do município. PEDE A IMPROCEDÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO. 

 
Pelo solidários: traz os mesmos argumentos feitos pelo autuado, 

acrescentando-se que “o solidário não fez nenhuma doação aos seus filhos no ano de 
2007” e que o patrimônio de ambos não sofreu nenhuma elevação, mas apenas a 
transformação de bens e direitos havidos em exercícios anteriores em cotas da sociedade 
Garra Construção e Movimentação Ltda. Pede improcedência e sua exclusão da lide. 

 
O julgador singular às fls. 48/51 mantém o solidário na lide e julga 

procedente o auto de infração.  
 
Intimados para pagar ou apresentar recurso voluntário, o solidário 

não comparece, sendo declarada sua perempção (fls. 55). O sujeito passivo autuado 
apresenta recurso em peça defensória de mesmo teor da apresentada na impugnação em 
primeira instância. 

 
Os autos foram convertidos em diligência, para melhor definição do 

solidário, voltando com os documentos de fls. 65 e seguintes. 
 
 
 

V  O  T  O 
 
 

Estes autos cuidam de incidência de ITCD, multa, mais acréscimos 
legais, sobre eventual doação de bens imóveis (terrenos).  

 



 

Compulsando os autos, entretanto, vislumbro no seu conjunto uma 
nulidade por insegurança na determinação da infração, decorrente dos fatos que alinho a 
seguir. 

 
Com efeito, o autuante, ao fazer a descrição do fato, equivoca-se ao 

dizer: “referente ao recebimento a título não oneroso de 50 por cento das cotas da referida 
empresa”, quando não houve doação de cotas de empresa, mas sim de bens imóveis.  

 
Portanto, já a descrição do fato infracional é confusa, causando 

insegurança na determinação da infração. 
 
Outrossim, no mesmo sentido é o que se apura quando o autuante 

pretende declinar o doador, quando o faz relativamente à pessoa do pai, Marco Antonio 
Antonelli. 

 
Entretanto, o pai não pode ser o doador, quando os bens imóveis 

que seriam objeto da doação, sequer lhe pertenciam, porquanto eram de propriedade, 
segundo o autuante, da empresa Alves Santos Construção e Pavimentação Ltda., da qual 
o pai era apenas um dos sócios. 

 
Não se pode confundir, aí, a figura da pessoa física do sócio com a 

pessoa jurídica da sociedade por quota limitada. 
 
Novamente, vislumbra-se que a insegurança permeia o auto de 

infração. 
 
Por fim, quando mandado em diligência, conforme Resolução de fls. 

61, a fiscalização do ITCD anexou ao feito um Ofício do Registro de Imóveis da 2ª 
Circunscrição de Anápolis-GO, com planilha anexa, em que se verifica que a maioria dos 
lotes que teriam sido dados em doação tinha por proprietário pessoas físicas ou jurídicas 
diversas da sociedade Alves Santos Construção e Pavimentação Ltda., bem como da 
empresa que teria sido constituída em nome dos filhos com integralização do capital por 
meios dos referidos lotes, qual seja, Garra Construção e Pavimentação Ltda. 

 
Até poderia ser que os bens imóveis (lotes) referidos já tivessem sido 

vendidos pelas empresas para essas terceiras pessoas, mas isso não ficou demonstrado 
nos autos, incidindo a fiscalização em mais uma falha que causa insegurança no 
lançamento do crédito tributário.  

 
Por todos esses motivos é que argui a preliminar de insegurança na 

determinação da infração, que foi acolhida pela maioria dos conselheiros componentes da 
Câmara, julgando-se o feito portanto, nulo desde o início (art. 20, IV, da Lei nº 16.469/09). 

 
 

Sala das sessões, em 29 de janeiro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00039/16 
 
Relator: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Nulidade por insegurança na 
determinação da infração arguida pelo relator. Acolhida. Decisão 
não unânime. Sucessivos erros no lançamento do crédito 
tributário, tornando-o confuso e obscuro, implica em nulidade 
por insegurança na determinação da infração (art. 20, IV, da Lei 
nº 16.469/09) 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 15 de janeiro de 2016, decidiu, por maioria de votos, rejeitar o pedido de 
diligência formulado pelo Conselheiro Renato Moraes Lima. Foram vencedores os 
Conselheiros David Fernandes de Carvalho, José Pereira D'abadia, Gilmar Rodrigues de 
Almeida e Alcedino Gomes Barbosa. Vencido o Conselheiro Renato Moraes Lima. 
Também, por maioria de votos, acatar a preliminar de nulidade do auto de infração, por 
insegurança na determinação da infração, arguida pelo Conselheiro Relator, declarando, 
de consequência nulo "ab initio" o processo. Foram vencedores os Conselheiros David 
Fernandes de Carvalho, José Pereira D'abadia, Gilmar Rodrigues de Almeida e Alcedino 
Gomes Barbosa. Vencido o Conselheiro Renato Moraes Lima. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta destes autos que “conforme instrumento particular de 
constituição de sociedade limitada referente à empresa GARRA CONSTRUÇÃO E 
PAVIMENTAÇÃO LTDA. a Sra. GABRIELA BUENO ANTONELLI deixou de recolher o 
ITCD referente ao recebimento a título não oneroso de 50% das cotas da referida empresa 
avaliadas em R$1.920.000,00 quando da constituição desta junto à JUCEG em 
18/09/2007, tendo como doador o pai sr. MARCO ANTONIO ANTONELLI. Assim, deverá 
recolher o ITCD no montante de R$ 76.800,00 (setenta e seis mil e oitocentos reais) 
acrescido das cominações legais. 

 
Foram citados como dispositivos legais infringidos os arts. 72 e 77 da 

Lei nº 11.651/91 – CTE c/c arts. 372; 373; 376, II, “c”; e 382, II do Decreto nº 4.852/97 – 
RCTE. 

 
A penalidade proposta é a tipificada no art. 89, inciso II, do CTE com 

a redação conferida pela Lei nº 13.772/00. 
 
Para instrução processual, o autuante juntou ao feito Nota Explicativa 

(fls. 05); cópia do Instrumento Particular de Constituição de Sociedade Limitada (fls. 
06/10), em que Gabriela e seu irmão Rafael constituem a empresa GARRA 
CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA, sendo ambos os únicos sócios, constando 
que a subscrição do capital social é integralizado cada sócio com 98.060 cotas no valor 
nominal de R$1,00 cada uma, MEDIANTE A TRANSFERÊNCIA PARA A SOCIEDADE 
DOS IMÓVEIS que descreve no contrato (13 + 273), TODOS MATRICULADOS NO 
CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS EM NOME DE  “ALVES SANTOS 
CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA.”, E REPRESENTADA PELO SÓCIO 
ADMINISTRADOR SR. ELSON ALVES DE ARAÚJO QUE ANUIRÁ COM A PRESENTE 



 

TRANSFERÊNCIA.; Notificação Fiscal (Fls. 11), em que a fiscalização notifica o sujeito 
passivo a apresentar referente à empresa GARRA CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO 
LTDA. diversos documentos (IPTU, IRPF 2009 E 2010 para comprovação de suporte 
financeiro em dinheiro na integralização para aumento de capital de R$1.100.000,00 para 
aumento de capital conforme 8ª Alteração Construal de 2010; livro Diário, Razão e Caixa 
2007/2008 e 2009;; cópia de livro Diário (fls. 13) EM QUE CONSTA O REGISTRO DO 
CAPITAL SOCIAL COM OS IMÓVEIS JÁ REFERIDOS; cópia da ATRIBUIÇÃO DE 
VALOR – IMÓVEL URBANO (fls. 17/21) de definição do valor de mercado para base de 
cálculo do ITCD realizado por peritos da Coordenação de ITCD, tendo referência para a 
realização das vistorias, os valores de mercado do ano de 2007, conforme solicitação do 
requerente; Declaração de Ajuste Anual IRPF ano base 2007 (Fls. 22/26) do autuado.  

 
Intimados regularmente, os sujeitos passivos autuado e solidário, 

comparecem em defesas apresentadas individualmente e fazem as seguintes alegações: 
 
Pelo autuado: assevera que as 98.060 cotas integralizadas da 

sociedade comercial em apreço não foram doadas pelo seu pai, não havendo doação de 
qualquer espécie; que a declaração de ajuste anual de ano base 2007, anexada ao feito, 
demonstra que o sujeito passivo não teve evolução patrimonial; que as cotas em 
referência foram integralizadas com bens havidos em anos anteriores, mediante 
transformação de direitos creditórios em cotas de capital, não havendo fato gerador do 
ITCD; impugna a base de cálculo, afirmando que a avaliação está desproporcional e 
desarrazoada, e que os bens deve ter por base de cálculo os valores dos bens segundo a 
Planta Imobiliária do município. PEDE A IMPROCEDÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO. 

 
Pelo solidários: traz os mesmos argumentos feitos pelo autuado, 

acrescentando-se que “o solidário não fez nenhuma doação aos seus filhos no ano de 
2007” e que o patrimônio de ambos não sofreu nenhuma elevação, mas apenas a 
transformação de bens e direitos havidos em exercícios anteriores em cotas da sociedade 
Garra Construção e Movimentação Ltda. Pede improcedência e sua exclusão da lide. 

 
O julgador singular às fls. 47/49 mantém o solidário na lide e julga 

procedente o auto de infração.  
 
Intimados para pagar ou apresentar recurso voluntário, o solidário 

não comparece, sendo declarada sua perempção (fls. 53). O sujeito passivo autuado 
apresenta recurso em peça defensória de mesmo teor da apresentada na impugnação em 
primeira instância. 

 
Os autos foram convertidos em diligência, para melhor definição do 

solidário, voltando com os documentos de fls. 63 e seguintes. 
 
 
 

V  O  T  O 
 
 

 
Estes autos cuidam de incidência de ITCD, multa, mais acréscimos 

legais, sobre eventual doação de bens imóveis (terrenos).  
 



 

Compulsando os autos, entretanto, vislumbro no seu conjunto uma 
nulidade por insegurança na determinação da infração, decorrente dos fatos que alinho a 
seguir. 

 
Com efeito, o autuante, ao fazer a descrição do fato, equivoca-se ao 

dizer: “referente ao recebimento a título não oneroso de 50 por cento das cotas da referida 
empresa”, quando não houve doação de cotas de empresa, mas sim de bens imóveis.  

 
Portanto, já a descrição do fato infracional é confusa, causando 

insegurança na determinação da infração. 
 
Outrossim, no mesmo sentido é o que se apura quando o autuante 

pretende declinar o doador, quando o faz relativamente à pessoa do pai, Marco Antonio 
Antonelli. 

 
Entretanto, o pai não pode ser o doador, quando os bens imóveis 

que seriam objeto da doação, sequer lhe pertenciam, porquanto eram de propriedade, 
segundo o autuante, da empresa Alves Santos Construção e Pavimentação Ltda., da qual 
o pai era apenas um dos sócios. 

 
Não se pode confundir, aí, a figura da pessoa física do sócio com a 

pessoa jurídica da sociedade por quota limitada. 
 
Novamente, vislumbra-se que a insegurança permeia o auto de 

infração. 
 
Por fim, quando mandado em diligência, conforme Resolução de fls. 

61, a fiscalização do ITCD anexou ao feito um Ofício do Registro de Imóveis da 2ª 
Circunscrição de Anápolis-GO, com planilha anexa, em que se verifica que a maioria dos 
lotes que teriam sido dados em doação tinha por proprietário pessoas físicas ou jurídicas 
diversas da sociedade Alves Santos Construção e Pavimentação Ltda., bem como da 
empresa que teria sido constituída em nome dos filhos com integralização do capital por 
meios dos referidos lotes, qual seja, Garra Construção e Pavimentação Ltda. 

 
Até poderia ser que os bens imóveis (lotes) referidos já tivessem sido 

vendidos pelas empresas para essas terceiras pessoas, mas isso não ficou demonstrado 
nos autos, incidindo a fiscalização em mais uma falha que causa insegurança no 
lançamento do crédito tributário.  

 
Por todos esses motivos é que argui a preliminar de insegurança na 

determinação da infração, que foi acolhida pela maioria dos conselheiros componentes da 
Câmara, julgando-se o feito portanto, nulo desde o início (art. 20, IV, da Lei nº 16.469/09). 

 
 

Sala das sessões, em 29 de janeiro de 2016. 
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Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00305/16 
 
Relator: Conselheiro Edson Abrão da Silva 
 

 
EMENTA: Processual. Pedido de conversão do julgamento em 
diligência. Rejeitado. Processual. Nulidade da peça básica, por 
insegurança na determinação da infração. Acolhida. 
 
1. A falta de instrução na causa motivadora do requerido 
diligencial, por qualquer das partes, motiva a rejeição do 
deferimento de conversão do julgamento em diligência;  
 
2. Os atos processuais, praticados pelas autoridades 
administrativas, com insegurança na determinação da infração, 
nos termos do art. 20, inciso IV, § 3º da Lei nº 16.469/2009, são 
declarados nulos. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 29 de janeiro de 2016, decidiu por maioria de votos, rejeitar a proposta de 
diligência formulada pelo Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes. Foram vencedores 
os Conselheiros Edson Abrão da Silva, Carlos Andrade Silveira e Masayuki Missao. 
Vencidos os Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes e Victor Augusto de Faria 
Morato. E, por maioria de votos, acolher a preliminar de nulidade da peça básica, arguida 
pelo  sujeito passivo, por insegurança na determinação da infração, declarando, de 
consequência, nulo "ab initio" o processo. Foram vencedores os Conselheiros Edson 
Abrão da Silva, Carlos Andrade Silveira, Victor Augusto de Faria Morato e Masayuki 
Missao. Vencido o Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes que votou contrário a 
nulidade. O Conselheiro Victor  Augusto de Faria Morato solicitou que fosse mencionado 
na certidão que o seu voto foi com fundamento no art. 112, II  do CTN. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A fiscalização registra a ocorrência do fato gerador da obrigação 
tributária no auto de infração com a seguinte redação: 

 
Omitiu registro de entrada de mercadorias no valor comercial de 

R$106.377.923,88 (cento e seis milhões, trezentos e setenta e sete mil, novecentos e 
vinte e três reais e oitenta e oito centavos), referente ao período de 01/01/2013 a 
31/12/2013, conforme Auditoria Específica de Mercadorias, conforme documentos em 
anexo. Em consequência, o sujeito passivo deve recolher a multa formal de 25% (vinte e 
cinco por cento) sobre a omissão de entrada apurada. 

 
Anexos: Ordem de Serviço, Extrato Cadastral da empresa autuada 

e matriz, cópia das Notificações, cópia Autenticada da Procuração, Lançamento de Ofício 
das NFE’s de Entrada e Saída de 2013, Ordens de Conferência NFE Entradas e Saídas 
2013, Notas Explicativas, Relatórios com os Inventários de 31/12/2012 e 31/12/2013 
entregues p/ Contribuinte, Auditoria Específica de Mercadorias do Exercício de 2013 
dividida em AB, CDE,FGHI, JKLM, NOPQE e STUVXYWZ, CD contendo os arquivos 
NFE’sEntradas2013, NFE’sSaídas2013, XML Entradas 2013, XML Saídas 2013, 



 

ConcOmisEntr, Preço OmisEnt, RelSaídas, AB2013, CDE2013, JKLM2013, NOPQR2013 
e STUVXYWZ2013.  

 
 A autoridade lançadora indica a infração de acordo com o artigo 64 

do Código Tributário Estadual - CTE (Lei nº 11.651/91), combinado com o artigo 145 do 
Decreto nº 4.852/97. Em seguida propõe a penalidade prescrita no artigo 71, inciso VII, 
alínea "I" (L) do CTE. 

 
O auto de infração está instruído com os documentos: Anexo 

Estruturado - Detalhamento do Crédito Tributário, fl. 02; Ordem de Serviço, fl. 03; Consulta 
Detalhada do Contribuinte Pessoa Jurídica, fls. 04 a 06; Notificação Fiscal, fl. 07; 
Procuração, fl. 08; Notificação Fiscal, fl. 09; Lançamento de Oficio de NFEs, fl. 10; Relação 
de Notas Fiscais Eletrônicas não Lançadas na EFD, fls. 11 a 14; Notas Explicativas, fls. 15 
e 16; Registro de Inventário, fls. 17 a 23; Auditoria Especifica de Mercadorias, fls. 24 a 77; 
e CD, fl. 78. 

 
Depois de ser notificado do trabalho fiscal, o sujeito passivo, fls. 84 a 

87, impugna o lançamento tributário para arguir a preliminar nulidade da peça basilar, por 
erro de tipificação do fato gerador descrito porque a causa que oferece suporte para a 
autuação não encontra segurança no fundamento jurídico indicado no auto de infração. 
Diante dos vícios de nulidade alegados, requer a nulidade da autuação.  

 
O sujeito passivo se defende com a afirmação de que nunca houve 

omissão de registro de entrada de mercadorias no seu estabelecimento. O que ocorreu foi 
remessa de mercadorias diversas a outras empresas para fins de depósito, e depois o 
retorno das mercadorias à origem se fez por meio de emissão de nota fiscal.  

 
Ao final, requer a nulidade do auto de infração, ou sua 

improcedência. 
 
A instrução da peça contraditória se fez com os documentos: 

Procuração, fl. 88; Alteração Contratual, fls. 89 a 92; cópia da Carteira do Profissional – 
OAB, fl. 93; cópia do Auto de Infração, fl. 94; e cópia de DANFEs, fls. 95 a 121. 

 
Às fls. 123 e 124, o julgador singular decide pela procedência do auto 

de infração alicerçada na afirmação de a Auditoria Especifica de Mercadorias segue a 
simplicidade da aritmética tendente a orientar que o EI + E = S + EF, ou seja, Estoque 
Inicial mais as Entradas é igual a soma das Saídas mais Estoque Final. “O autuante ainda 
lançou de oficio as notas fiscais não lançadas na Escrita Fiscal Digital pelo contribuinte.” 
Sustenta, ainda que há “coerência entre o fato e a norma, vez que a alínea do artigo 71, 
VII prevista é a “l” e não a “a”, asseverada pela impugnante.” Transcrições tiradas da fl. 
123.  

 
Quanto ao mérito, afirma que a recorrente não observou o princípio 

da eventualidade e não instruiu a peça de defesa com auditagem contraditória e com 
poderes para confirmar ou modificar o trabalho da fiscalização gerador do lançamento 
tributário demandado. 

 
Após as intimações de fls. 125 a 127, o sujeito passivo recorre da 

decisão singular a uma das Câmaras Julgadoras do Conselho Administrativo Tributário, 
fls. 130 a 164, momento em que argui a preliminar de nulidade da peça básica, por 
insegurança na determinação da infração.  

 



 

Alicerça a sua tese preliminar com crítica sobre a proposição da 
penalidade na autuação fiscal, visto a indicação do Art. 71, inciso VII, alínea “l” (L) 
enquanto que a correta proposição seria a prescrita no inciso X, alínea “a” do CTE. 
Transcreve as duas prescrições às fls. 131 e 132 dos autos. Afirma que a descrição do 
fato no lançamento não mantém coerência com a fundamentação legal da suposta 
infração.  

 
Sustenta que a manifestação na sentença a respeito da nulidade foi 

apresentada de forma superficial e não atendeu à determinação contida na legislação 
quanto aos requisitos da sentença. Inclui acórdãos proferidos para efeito de enfatizar sua 
argumentação. Acresce que a multa tem caráter confiscatório, devendo o auto de infração 
ser julgado improcedente, devido a inconstitucionalidade da multa.  

 
Defende que a Corte Máxima já decidiu a respeito da matéria e junta 

decisão acerca da matéria para enfatizar argumentação.  
 
No mérito, alega que a empresa é inscrita no programa de regime 

tributário diferenciado, simplificado e favorecido pela opção do Simples Nacional, e 
questiona como uma empresa de pequeno porte que fatura no máximo R$ 3.6000,000,00 
anual, pode ser multada em R$ 28.787.289,00. Assevera que a empresa não compra nem 
vende mercadorias, não estando sujeita ao recolhimento de ICMS e multa sobre a sua 
atividade mercantil, pois ela presta serviços de armazenagem e etiquetação para o cliente, 
ficando fácil essa percepção, pela leitura do contrato de serviços, existente entre o 
autuado e seus clientes. Sobre esta prestação de serviço, executado sob contrato 
bilateral, o imposto a que está obrigado a cumprir é o ISSQN de competência do 
Município. Defende que as notas fiscais disponibilizadas ao autuado, para que efeito de 
conferência do trabalho de auditagem realizado pela fiscalização, não tem correlação com 
as notas fiscais de entradas do ano de 2013 e muito menos com as notas fiscais, que este 
afirma ter auditado, o que lhe motiva, mais uma vez pugnar pelo cancelamento do auto de 
infração.  

 
Ao final, requer a reforma da sentença de primeira instancia para 

considerar nulo o lançamento tributário, ou a improcedência do auto de infração. 
 
O sujeito passivo instrui a peça de recurso os seguintes documentos: 

Procuração, fl. 166; Cópia da OAB, fl. 167; Contrato Social, fls. 168 a 217; cópia de 
Comprovantes de Recolhimento de ISS, fls. 218 a 229; Comprovante de Entrega do SPED 
Fiscal 2013, fl. 230; Livro Registro de Entrada 2013, fls. 231 a 311; cópias de DANFEs, fls. 
312 a 2.613; Livro Apuração ICMS 2013, fls. 2.615 a 2.681; e Solicitação de Autorização 
Prévia, fls. 2.639 a 2.641.  

 
O Memorial anexado ao processo, fls. 2.655 a 2.659 o sujeito passivo 

sintetiza as teses recursais, o que o faz aguardar o julgamento do processo.  
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Formulo a redação deste voto com a rejeição do requerido diligencial 

do processo formulado pelo Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes, com o 
entendimento de que a base da lavratura do auto de infração é a falta de escrituração de 
notas fiscais de entrada de mercadorias no estabelecimento autuado, apurada na 
Auditoria Específica de Mercadorias no exercício de 2013, enquanto que a constituição do 



 

crédito tributário se fez no dia 30/03/2015, fato motivador da exigência da multa formal 
prescrito no art. 71, inciso VII, alínea “l” (L) da Lei nº 11.651/91 com alterações posteriores.  

 
A diferença apurada pela fiscalização é resultante do ensinamento 

aritmético EI + E = S + EF, ou seja, Estoque Inicial mais as Entradas é igual a soma das 
Saídas mais Estoque Final. Por isso, considero, neste ato, ser desnecessário deferir o 
requerido, pois não há instrução motivadora da referida pretensão. 

 
A ausência de instrução motivou a rejeição do pedido de conversão 

do julgamento em diligência, neste momento de decisão do processo. 
 
Quanto ao questionamento preliminar de nulidade da peça básica, 

por insegurança na determinação da infração, acresço que esta matéria foi analisada, 
discutida e acolhida pela maioria dos votos dos Conselheiros presentes na sessão de 
julgamento deste feito, momento em que o processo é alcançado pelo referido incidente da 
nulidade. 

  
Sob a conclusão da discussão de insegurança na determinação da 

infração, observa-se que a ausência dos elementos essenciais de prova da ocorrência do 
ilícito fiscal apontado pela fiscalização, a diferença reclamada na peça exordial, por si só 
evidencia que a autoridade lançadora não teve segurança  na determinação do “quantum” 
reclamado, fato que entendo como causador da existência de ocorrência do incidente 
definido no inciso da norma legal mencionada nas linhas pretéritas, estando, pois, sob o 
alcance da nulidade prevista no art. 20 da Lei nº 16.469/2009. 

  
Para tanto estabelece a norma legal mencionada que: 

 
Art. 20. São nulos os atos praticados: 
.... 

 
IV – com insegurança na determinação da infração. 
(...) 
 
§ 3º As incorreções ou omissões do lançamento, inclusive aquelas 
decorrentes de cálculo ou de proposição de penalidade, não 
acarretam a sua nulidade, quando do processo constarem elementos 
suficientes para determinar com segurança a infração e o infrator.” 
(Texto original sem grifos). 
 
Antes de concluir deste voto, registro que o trabalho do autor não 

espelha a validade necessária para a constituição do presente crédito, sobretudo porque 
foi elaborado com falhas técnicas capazes de prejudicarem o resultado obtido no 
cumprimento da tarefa funcional, visto a insegurança na determinação do fato gerador do 
tributo reclamando. As circunstâncias mencionadas me convencem de que este ato 
administrativo se enquadra nas regras legais transcritas no parágrafo anterior. 

 
Em face ao exposto, decido: rejeitar a proposta de diligência 

formulada pelo Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes. Acolher a preliminar de 
nulidade da peça básica, arguida pelo sujeito passivo, por insegurança na determinação 
da infração, declarando, de consequência, nulo "ab initio" o processo.  

 
 

Sala das sessões, em 09 de março de 2016. 
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Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00333/16 
 
Autora do Voto Vencedor: Conselheira Talita Pimenta Félix 
 

 
EMENTA: ICMS. DESCUMPRIMENTO DE DEVER 
INSTRUMENTAL. OMISSÃO DE REGISTRO DE ENTRADA DE 
MERCADORIAS. AUDITORIA ESPECÍFICA. MULTA FORMAL. 
INSEGURANÇA NA DETERMINAÇAO DA INFRAÇÃO. NULIDADE. 
IMPROCEDÊNCIA.  
 
A ocorrência de equívocos cometidos pela fiscalização e a 
ausência de um levantamento completo e preciso na 
constituição do crédito tributário importa em insegurança na 
determinação da infração. 
 
ANO-CALENDÁRIO: 2009 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de março de 2015, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a proposta de 
diligência formulada pelo Conselheiro Relator. Foram vencedores os Conselheiros Talita 
Pimenta Félix, Rodolfo Ramos Caiado e Cláudio Henrique de Oliveira. Vencidos os 
Conselheiros Antônio Martins da Silva e Eduardo Romano Gonçalves Stival. Por maioria 
de votos, acolher a preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na 
determinação da infração, arguida pelo sujeito passivo, declarando, de consequência, nulo 
"ab initio" o processo. Foram vencedores os Conselheiros Talita Pimenta Félix, Rodolfo 
Ramos Caiado e Cláudio Henrique de Oliveira. Vencidos os Conselheiros Antônio Martins 
da Silva e Eduardo Romano Gonçalves Stival, que votaram rejeitando a preliminar de 
nulidade. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

 
O AIIM (Auto de Infração e Imposição de Multa) versa sobre o 

descumprimento de dever instrumental, em razão de suposta ausência de registro de 
entrada de mercadorias, conforme Auditoria Específica de Mercadorias. Em outro 
lançamento tributário (AIIM n. 4.0112039.417.45) o sujeito passivo foi autuado pela 
ausência de recolhimento de ICMS, e neste, por multa formal. 

 
O lançamento tributário registra como infringidos o art. 64 do CTE/GO (Lei 

n. 11.651/1991) c/c o art. 145 do RICMS/GO (Decreto 4.852/97), sendo imposta a 
penalidade prescrita no art. 71, inciso VII, “I”, parágrafo 8º do CTE/GO, com redação da 
Lei 16.241/2008.  

 
No anexo estruturado, descritivo complementar da ocorrência, o autuante 

informa que as mercadorias foram divididas em dois grupos: (i) mercadorias com 
exigência de pagamento antecipado do imposto (farinha de trigo), e (ii) mercadorias com 
tributação normal.  

 
O AIIM foi lavrado em 27/09/2012, sendo o sujeito passivo intimado, via 

AR, em 09/10/2012 (fls. 08 e 11). 



 

 
Insurgindo-se contra a autuação, o impugnante (fls. 14/17) alega que:  
 
(i) a autuação baseou-se em dados de arquivo magnético 

(Sintegra/SPED), apurado pela descrição dos produtos, desconsiderando o código de 
identificação. E que tal equívoco, ao tomar como relevante a “descrição escrita do produto” 
(e não o código de identificação), conduziu a auditoria a um levantamento errôneo. Uma 
vez que a descrição dos produtos é modificada ou adequada de acordo com as marcas 
fornecidas pela indústria, diferentemente do código de identificação, que não se submete a 
tais alterações;  

 
(ii) em trabalho de contra prova, nos mesmos moldes realizados pela 

autuante, encontrou saldo final idêntico ao registrado no “livro estoque”, porém, com a 
distinção de que tal trabalho utilizou o código identificador do produto; 

 
(iii) em razão do expressivo volume de relatórios, por ser difícil anexa-los 

aos autos, solicita diligência fiscal; 
 

(iv) por fim, defende a tese de que os levantamentos fiscais com base em 
dados dos arquivos magnéticos seriam meros indícios, não servindo como prova cabal da 
acusação fiscal e que a fiscalização deveria haver procedido à análise física das notas 
fiscais de entrada e saída. 

 
O I. Julgador Singular (fls. 51/54) vota no sentido de que os arquivos 

eletrônicos são fornecidos pelo próprio sujeito passivo, sendo sua a responsabilidade 
pelas informações ali prestadas, motivo pelo qual são consideradas legítimas pela 
fiscalização, servindo como base legal para a autuação. No mérito, aduz que restou 
comprovada a omissão de entrada dos produtos indicados na conclusão da auditoria 
específica. Nesta tônica, considera procedente o AIIM. 

 
Devidamente intimado (fls. 55/56) o sujeito passivo apresenta Recurso 

Voluntário contestando a decisão proferida em Primeira Instância (fls. 59/69), reiterando 
todos os argumentos da peça impugnatória. No entanto, acrescenta em seu recurso o 
pedido de reconhecimento da nulidade do AIIM, por cerceamento ao direito de defesa e da 
insegurança na determinação da infração, em ofensa ao direito ao direito ao contraditório 
e a ampla defesa. 

 
É como relato. 
 

VOTO 
 

 
Veja-se que no presente processo a lavratura do auto de infração ocorreu 

de forma remota, sem qualquer solicitação ou verificação adequada de outros documentos 
da Contabilidade do sujeito passivo, o que poderia afastar a pretensão fiscal, eis que o 
sujeito passivo poderia apresentar esclarecimentos sobre as supostas irregularidades 
constatadas pela fiscalização. 

 
A autuação cometeu alguns equívocos, tendo em vista não ter juntado aos 

autos o demonstrativo impresso na CONCLUSÃO da auditoria, conforme determina o art. 
1º, § 2º, da Instrução Normativa nº 916/08-GSF, vejamos: 

 



 

Art. 1º Os relatórios correspondentes a auditorias fiscais realizadas em 
estabelecimento usuário de sistema eletrônico de processamento de 
dados podem ser gerados e armazenados em formato digital, 
dispensada sua impressão física em papel. 

 

(...) 

 

§ 2º O disposto no caput não dispensa a impressão da conclusão das 
auditorias, cujas vias impressas devem ser anexadas aos autos do 
processo administrativo tributário. 

 
No mesmo sentido, instrui o lançamento com demonstrativos da auditoria 

específica de mercadorias em mídia eletrônica onde a CONCLUSÃO indica uma omissão 
de saída de mercadorias tributada, no valor de R$ 422.435,52, quando a soma das 
omissões indicadas no campo detalhamento do crédito tributário do auto de infração 
importa em R$ 697.809,94 (Seiscentos e noventa e sete mil, oitocentos e nove reais e 
noventa e quatro centavos). 

 
A forma de realização do levantamento fiscal feita agente fazendário, 

valendo-se apenas da diferença apurada mediante o controle quantitativo das entradas e 
saídas de mercadorias tributadas num dado período, levando em consideração o estoque 
final e o estoque final, e estando o “controle quantitativo de entradas” apresentado pelo 
agente fazendário indevidamente quantificado, pode resultar num levantamento fiscal 
imprestável aos seus fins, gerando uma insegurança na determinação da infração. 

   
Tal equívoco pode ainda ter ocorrido em razão do trabalho da fiscalização, 

para fins de levantamento das entradas e saídas ocorridas no período de 2009 ter sido 
realizado com base nos códigos e não nas nomenclaturas dos produtos, a qual é alterada 
pela indústria que promove seu envio, havendo mercadorias com nomenclaturas distintas, 
as quais denominam o mesmo produto. 

 
Outro fundamento que deve ser considerado e implica em insegurança na 

determinação da infração diz respeito ao fato do levantamento de valores ter sido 
realizado somente com os arquivos eletrônicos SINTEGRA/SPED, não havendo a análise 
de outros documentos, como o livro de Registro de Inventário, as notas fiscais de entrada 
e saída ou movimentação financeira do sujeito passivo, a fim de apurar as efetivas 
receitas e despesas suportadas, não possuindo a Auditoria Específica de Mercadorias 
segurança suficiente para a determinação da infração.  

 
A lei que regula o processo administrativo tributário goiano prevê que são 

nulos os atos praticados com insegurança na determinação da infração, vejamos: 
 

Art. 20. São nulos os atos praticados: 
I - por autoridade incompetente ou impedida; 
II - com erro de identificação do sujeito passivo; 
III - com cerceamento do direito de defesa; 
IV - com insegurança na determinação da infração. 

 

Verifica-se, dessa forma, que a ausência de análise de outros documentos 
contábeis do sujeito passivo, bem como pelos demais argumentos apresentados, importa 
na nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da infração, eis que a 



 

fiscalização poderia ter utilizado de um levantamento mais completo e preciso na 
constituição do crédito tributário. 

 
 

Ante o exposto, diante das circunstâncias e da fundamentação ora 
esposada, rejeito a proposta de diligência formulada pelo Conselho Relator e acolho a 
preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da infração, 
declarando, nulo ab initio o processo.  

 
É como voto.  

 
 

Sala das sessões plenárias, em 10 de março de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00334/16 
 
Autora do Voto Vencedor: Conselheira Talita Pimenta Félix 
 

 
EMENTA: ICMS. DESCUMPRIMENTO DE DEVER 
INSTRUMENTAL. OMISSÃO DE REGISTRO DE ENTRADA DE 
MERCADORIAS. AUDITORIA ESPECÍFICA. MULTA FORMAL. 
INSEGURANÇA NA DETERMINAÇAO DA INFRAÇÃO. NULIDADE. 
IMPROCEDÊNCIA.  
 
A ocorrência de equívocos cometidos pela fiscalização e a 
ausência de um levantamento completo e preciso na 
constituição do crédito tributário importa em insegurança na 
determinação da infração. 
 
ANO-CALENDÁRIO: 2009 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de março de 2015, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a proposta de 
diligência formulada pelo Conselheiro Relator. Foram vencedores os Conselheiros Talita 
Pimenta Félix, Rodolfo Ramos Caiado e Cláudio Henrique de Oliveira. Vencidos os 
Conselheiros Antônio Martins da Silva e Eduardo Romano Gonçalves Stival. Por maioria 
de votos, acolher a preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na 
determinação da infração, arguida pelo sujeito passivo, declarando, de consequência, nulo 
"ab initio" o processo. Foram vencedores os Conselheiros Talita Pimenta Félix, Rodolfo 
Ramos Caiado e Cláudio Henrique de Oliveira. Vencidos os Conselheiros Antônio Martins 
da Silva e Eduardo Romano Gonçalves Stival, que votaram rejeitando a preliminar de 
nulidade. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O AIIM (Auto de Infração e Imposição de Multa) versa sobre o   
descumprimento de dever instrumental, em razão de suposta ausência de registro de 
entrada de mercadorias, conforme Auditoria Específica de Mercadorias, impondo ao 
sujeito passivo o pagamento de multa formal sobre a omissão de entrada apurada.  

 
O lançamento tributário registra como infringidos o art. 64 do CTE/GO (Lei 

n. 11.651/1991) c/c o art. 145 do RICMS/GO (Decreto 4.852/97), sendo imposta a 
penalidade prescrita no art. 71, inciso VII, “I”, parágrafo 8º do CTE/GO, com redação da 
Lei 16.241/2008.  

 
No anexo estruturado, descritivo complementar da ocorrência, o autuante 

informa que as mercadorias foram divididas em dois grupos: (i) mercadorias com 
exigência de pagamento antecipado do imposto (farinha de trigo), e (ii) mercadorias com 
tributação normal.  

 
O AIIM foi lavrado em 27/09/2012, sendo o sujeito passivo intimado, via 

AR, em 09/10/2012 (fls. 08 e 11). 
 
Insurgindo-se contra a autuação, o impugnante (fls. 14/17) alega que:  



 

 
(v) a autuação baseou-se em dados de arquivo magnético 

(Sintegra/SPED), apurado pela descrição dos produtos, desconsiderando o código de 
identificação. E que tal equívoco, ao tomar como relevante a “descrição escrita do produto” 
(e não o código de identificação), conduziu a auditoria a um levantamento errôneo. Uma 
vez que a descrição dos produtos é modificada ou adequada de acordo com as marcas 
fornecidas pela indústria, diferentemente do código de identificação, que não se submete a 
tais alterações;  

 
(vi) em trabalho de contra prova, nos mesmos moldes realizados pela 

autuante, encontrou saldo final idêntico ao registrado no “livro estoque”, porém, com a 
distinção de que tal trabalho utilizou o código identificador do produto; 

 
(vii) em razão do expressivo volume de relatórios, por ser difícil anexa-los 

aos autos, solicita diligência fiscal; 
 

(viii) por fim, defende a tese de que os levantamentos fiscais com 
base em dados dos arquivos magnéticos seriam meros indícios, não servindo como prova 
cabal da acusação fiscal e que a fiscalização deveria haver procedido à análise física das 
notas fiscais de entrada e saída. 

 
O I. Julgador Singular (fls. 62/65) vota no sentido de que os arquivos 

eletrônicos são fornecidos pelo próprio sujeito passivo, sendo sua a responsabilidade 
pelas informações ali prestadas, motivo pelo qual são consideradas legítimas pela 
fiscalização, servindo como base legal para a autuação. No mérito, que restou 
comprovada a omissão de entrada dos produtos indicados na conclusão da auditoria 
específica. Nesta tônica, considera procedente o AIIM. 

 
Devidamente intimado (fls. 66/67) o sujeito passivo apresenta Recurso 

Voluntário contestando a decisão proferida em Primeira Instância (fls. 70/80), reiterando 
todos os argumentos da peça impugnatória. No entanto, acrescenta em seu recurso o 
pedido de reconhecimento da nulidade do AIIM, por cerceamento ao direito de defesa e da 
insegurança na determinação da infração, em ofensa ao direito ao direito ao contraditório 
e a ampla defesa. 

 
É como relato. 
 

VOTO 
 

 
Veja-se que no presente processo a lavratura do auto de infração ocorreu 

de forma remota, sem qualquer solicitação ou verificação adequada de outros documentos 
da Contabilidade do sujeito passivo, o que poderia afastar a pretensão fiscal, eis que o 
sujeito passivo poderia apresentar esclarecimentos sobre as supostas irregularidades 
constatadas pela fiscalização. 

 
A autuação cometeu alguns equívocos, tendo em vista não ter juntado aos 

autos o demonstrativo impresso na CONCLUSÃO da auditoria, conforme determina o art. 
1º, § 2º, da Instrução Normativa nº 916/08-GSF, vejamos: 

 

Art. 1º Os relatórios correspondentes a auditorias fiscais realizadas em 
estabelecimento usuário de sistema eletrônico de processamento de dados podem 



 

ser gerados e armazenados em formato digital, dispensada sua impressão física 
em papel. 

 

(...) 

 

§ 2º O disposto no caput não dispensa a impressão da conclusão das auditorias, 
cujas vias impressas devem ser anexadas aos autos do processo administrativo 
tributário. 

 
No mesmo sentido, instrui o lançamento com demonstrativos da auditoria 

específica de mercadorias em mídia eletrônica onde a CONCLUSÃO indica uma omissão 
de saída de mercadorias tributada, no valor de R$ 422.435,52, quando a soma das 
omissões indicadas no campo detalhamento do crédito tributário do auto de infração 
importa em R$ 697.809,94 (seiscentos e noventa e sete mil, oitocentos e nove reais e 
noventa e quatro centavos). 

 
A forma de realização do levantamento fiscal feita agente fazendário, 

valendo-se apenas da diferença apurada mediante o controle quantitativo das entradas e 
saídas de mercadorias tributadas num dado período, levando em consideração o estoque 
final e o estoque final, e estando o “controle quantitativo de entradas” apresentado pelo 
agente fazendário indevidamente quantificado, pode resultar num levantamento fiscal 
imprestável aos seus fins, gerando uma insegurança na determinação da infração. 

   
Tal equívoco pode ainda ter ocorrido em razão do trabalho da fiscalização, 

para fins de levantamento das entradas e saídas ocorridas no período de 2009 ter sido 
realizado com base nos códigos e não nas nomenclaturas dos produtos, a qual é alterada 
pela indústria que promove seu envio, havendo mercadorias com nomenclaturas distintas, 
as quais denominam o mesmo produto. 

 
Outro fundamento que deve ser considerado e implica em insegurança na 

determinação da infração diz respeito ao fato do levantamento de valores ter sido 
realizado somente com os arquivos eletrônicos SINTEGRA/SPED, não havendo a análise 
de outros documentos, como o livro de Registro de Inventário, as notas fiscais de entrada 
e saída ou movimentação financeira do sujeito passivo, a fim de apurar as efetivas 
receitas e despesas suportadas, não possuindo a Auditoria Específica de Mercadorias 
segurança suficiente para a determinação da infração.  

 
A lei que regula o processo administrativo tributário goiano prevê que são 

nulos os atos praticados com insegurança na determinação da infração, vejamos: 
 
Art. 20. São nulos os atos praticados: 
I - por autoridade incompetente ou impedida; 
II - com erro de identificação do sujeito passivo; 
III - com cerceamento do direito de defesa; 
IV - com insegurança na determinação da infração. 
 

Verifica-se, dessa forma, que a ausência de análise de outros documentos 
contábeis do sujeito passivo, bem como pelos demais argumentos apresentados, importa 
na nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da infração, eis que a 
fiscalização poderia ter utilizado de um levantamento mais completo e preciso na 
constituição do crédito tributário. 



 

 
Ante o exposto, diante das circunstâncias e da fundamentação ora 

esposada, rejeito a proposta de diligência formulada pelo Conselho Relator e acolho a 
preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da infração, 
declarando, nulo ab initio o processo.  

 
É como voto.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 10 de março de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00340/16 
 
Relator: Conselheiro Márcio Nogueira Pedra 
 

 
EMENTA: Processual. ICMS. Acusação de inidoneidade do 
documento fiscal. Nulidade por insegurança na determinação da 
infração. Acolhida. Decisão unânime. É insegura a acusação que 
não encontra nas provas materiais, anexadas ao processo, a 
devida sustentação e fundamento necessárias à manutenção do 
lançamento tributário. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 12 de fevereiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acatar a 
preliminar de nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação da infração, 
arguida pelo Conselheiro Relator, declarando, de consequência nulo "ab initio" o processo. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Márcio Nogueira Pedra, Alcedino Gomes 
Barbosa, David Fernandes de Carvalho, Aguinaldo Fernandes de Melo e Gilmar Rodrigues 
de Almeida. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Neste processo, o Fisco acusa o contribuinte SÓLIDA 
TRANSPORTE LTDA de receber mercadorias, no valor comercial de venda a varejo de R$ 
343.020,00 acompanhadas pela nota fiscal nº 42, considerada inidônea pois as 
mercadorias descritas no documento fiscal não correspondem àquelas constatadas pela 
fiscalização, conforme Termo de Apreensão e documentos anexos. Está sendo cobrado 
ICMS na importância de R$ 58.313,40 mais as cominações legais. 

 
Estão indicados como infringidos os artigos 45, XIII, 66 E 67, VI CTE, 

artigo 163, IV , B, RCTE. A multa exigida é a do artigo 71, VII, “i” c/c § 9º todos do CTE.  
 
Foi incluída na lide como solidária a empresa destinatária dos 

produtos, ALCAPEX-COMERCIAL DE SALVADOS E IMPORTAÇÃO LTDA, com 
fundamento no artigo 45, II, CTE.  

 
Tanto o Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica – DANFE, 

quanto as mercadorias foram apreendidas conforme termo de apreensão de fls 5, a fim de 
comprovar a infração.  

 
Regularmente intimados, nenhum dos sujeitos passivos compareceu 

ao processo, o que implicou na lavratura do termo de revelia de fls 34.  
 
Novamente intimados, desta feita para impugnar em segunda 

instância, a devedora solidária quedou-se silente, sendo, por conta disto, lavrado o termo 
de perempção de fls 42.  

 
A autuada, no entanto, apresentou impugnação em segunda 

instância em que afirma que as mercadorias estavam acompanhadas de nota fiscal que se 
revestia de todas as formalidades. Solicita a sua exclusão da lide por ser parte ilegítima 
para figurar no presente processo. No mérito, alega que não há prova, nos autos, da 



 

ocorrência do ilícito, pois o autuante não utilizou qualquer laudo técnico que conferisse 
certeza de que a mercadoria encontrada pelo Fisco era diversa da descrita na nota fiscal. 
Ainda no mérito, contesta a cobrança do imposto à alíquota de 17%, sob a alegação de 
que já havia ocorrido a incidência do ICMS no Estado de São Paulo, à alíquota de 10%. 
Pede a improcedência do lançamento e, se não for este o caso, que seja realizada 
diligência para elaboração de laudo técnico  no sentido de determinar a real natureza do  
material apreendido.  

 
É o relatório.  
 
 

VOTO 
 
 
Foi anexado ao auto de infração um termo de apreensão, cujo 

objetivo principal seria comprovar a irregularidade constatada pelo Fisco. A Fiscalização 
acusa a autuada  de receber mercadorias, acompanhadas pela nota fiscal nº 42, 
considerada inidônea pois as mercadorias descritas no documento fiscal não 
correspondem àquelas encontradas. O referido termo informa a apreensão do Documento 
Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica – DANFE e das mercadorias. Ocorre que a 
discriminação das mercadorias feita no termo de apreensão é muito semelhante à 
discriminação das mercadorias feita no Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica – 
DANFE. Ambos os documentos se referem a bolsas de couro sintético (corvin é couro 
sintético) e a tecido.  Além disso,  no termo de apreensão a discriminação das 
mercadorias é feita utilizando unidade diversa da constante no DANFE de fls 12. No termo 
de apreensão fala-se em unidades de bolsas  e em metros de tecido. No DANFE está 
indicada a unidade de caixas de bolsas e rolos de tecidos. Tal circunstância torna insegura 
a acusação, pois esta informa que as mercadorias indicadas no DANFE não 
corresponderiam às constatadas pela fiscalização. Ora, tanto o termo de apreensão 
quanto o DANFE falam em bolsa couro sintético (corvin é couro sintético) e em tecido. Já 
no que concerne à unidade, há divergência entre os dois documentos. O termo de 
apreensão discrimina  unidades de bolsas  e metros de tecido. No DANFE está indicada a 
unidade de caixas de bolsas e rolos de tecidos. Esta situação impede a comparação entre 
os dois documentos no que se refere à quantidade. Assim, a meu ver, está caracterizada a 
insegurança na determinação da infração. Não há como confirmar ou infirmar a 
inidoneidade do documento fiscal.  

 
Acresça-se, ainda, a questão do solidário, que foi incluído na lide 

com fundamento no artigo 45, II, CTE, que contem a seguinte dicção :   
 

“Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 

devido na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum 
na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 

II - o possuidor das mercadorias ou bens, com aquele que as tenha 
fornecido, quando encontrados em situação fiscal irregular;” 

 
 
Ora, o solidário, ALCAPEX-COMERCIAL DE SALVADOS E 

IMPORTAÇÃO LTDA,  não forneceu as mercadorias. Trata-se do destinatário das 
mesmas (vide DANFE de fls 12). Ou seja, sua inclusão na lide me parece bastante 
temerária. 

 



 

Com estas razões, conheço da impugnação em segunda instância do 
sujeito passivo SÓLIDA TRANSPORTE LTDA e dou-lhe provimento para julgar nulo “ab 
initio” o lançamento por insegurança na determinação da infração.  

 
 

Sala das sessões, em 11 de março de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00347/16 
 
Relator: Conselheiro Heli José da Silva 
 

 
EMENTA: I – ICMS. Processual. Nulidade do auto de infração por 
insegurança na determinação da infração, em razão da 
ilegalidade na obtenção das provas. Sigilo Bancário. Reforma do 
acórdão cameral que declarou nulo o auto de infração. Decisão 
não unânime.  
 
1. Não é passível de nulidade o lançamento que contenha os 
elementos indispensáveis para determinar com segurança a 
infração denunciada e identificar corretamente o infrator. (Artigo 
20, parágrafo 3.º, da Lei 16.469/09); 
 
2. Quando a decisão cameral origina-se da análise equivocada 
dos elementos probatórios que instruem o procedimento fiscal, 
e, por consequência, é proferida à margem da legislação, urge 
que seja reformada; 
 
3. O poder de fiscalização inserido no Texto Constitucional 
autoriza o Fisco a obter os dados bancários dos contribuintes a 
fim de buscar elementos indicadores da sua capacidade 
contributiva e, assim, aferir a correção do recolhimento 
tributário, sem que se possa reputar contrariado o direito do 
cidadão à intimidade e à privacidade; 
 
4. O estatuído pela Lei Complementar nº 105/2001, que permite 
aos órgãos da Administração Tributária obter informações sobre 
a movimentação bancária do contribuinte, não configura quebra 
de sigilo bancário, mas sim transferência de informações entre 
bancos e o Fisco, ambos protegidos contra o acesso de 
terceiros. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 26 
de janeiro de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda 
Pública para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para reformar a decisão cameral que 
julgou nulo o auto de infração, por insegurança na determinação da infração, devendo os 
autos retornarem à Câmara Julgadora para apreciação de toda a matéria. Foram 
vencedores os Conselheiros Heli José da Silva, Márcio Nogueira Pedra, David Fernandes 
de Carvalho, Washington Luis Freire de Oliveira, Marlene Maria da Silva Ruguê 
Bernardes, Nislene Alves Borges, Gilmar Rodrigues de Almeida, Victor Augusto de Faria 
Morato, Mário de Oliveira Andrade, Lidilone Polizeli Bento e o Sr. Presidente, Conselheiro 
Antônio Martins da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros 
Alcedino Gomes Barbosa, José Luiz Rosa, Talita Pimenta Félix, José Pereira D'abadia, 
João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho, Rickardo de Souza Santos Mariano, 
Edson Abrão da Silva, Nivaldo José Mendes e Aguinaldo Fernandes de Melo. 
 



 

R E L A T Ó R I O 
 

Da análise do presente processo, depreende-se que a acusação em 
desfavor do sujeito passivo refere-se ao fato de o mesmo ter omitido saídas de 
mercadorias tributadas, na importância de R$ 7.390.866,70 (sete milhões, trezentos e 
noventa mil, oitocentos e sessenta e seis reais e setenta centavos) no período de 1º de 
janeiro de 2.008 a 31 de dezembro de 2.010, conforme comparativo entre o Extrato 
Bancário e o Livro de Registro de Saídas (estaduais e interestaduais), demonstrativos e 
documentos anexos. Em consequência, deverá pagar o ICMS na importância de R$ 
1.256.082,34 (um milhão, duzentos e cinquenta e dois mil, oitenta e dois reais e trinta e 
quatro centavos), juntamente com penalidade e acréscimos legais. 

Foram indicados como infringidos os artigos 25, § 1º, inciso XII, 64, § 
2º, e 66, todos do Código Tributário Estadual – CTE, sendo proposta a aplicação da 
penalidade prevista no artigo 71, inciso VII, e § 9º, inciso I, do CTE, com redação das Leis 
nºs 13.446/99 e 16.241/08. 

O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 04/290, 
sendo: Anexo Estruturado - Detalhamento do Crédito Tributário e Identificação do Sujeito 
Passivo Coobrigado; Nota Explicativa; Demonstrativos referentes às movimentações 
bancárias; cópias das páginas dos livros Registro de Saídas e Entradas; demonstrativos 
de Ingressos de Receitas nas contas Bancárias; demonstrativo Proporcionalidade das 
Mercadorias Tributadas; demonstrativos de alíquotas; Notificações; cópias de 
Procurações; e, cópia de Portaria. 

Foram identificados como coobrigados solidários: Wellington 
Fernandes do Amaral e Sheila Gonçalves de Lima Fernandes.  

Os autuados foram intimados em Primeira Instância, fls. 291/297. 

Apresentam, em conjunto, a Impugnação de fls. 300/307, na qual, 
após breve relato da matéria, arguem, preliminarmente, a exclusão dos coobrigados 
solidários da lide, com o entendimento de que não infringiram o artigo 135, do CTN. 
Arguem, também, a preliminar de nulidade do lançamento, por insegurança na 
determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa. Destacam que a 
inexistência de clareza e absoluta segurança na acusação feita pelo Fisco levam à 
nulidade ab initio do processo, e, também, pela falta de elementos essenciais do crédito 
tributário e pelo levantamento precário. Destacam, ainda, que saldos em contas correntes 
não configuram fato gerador do ICMS. 

Alegam, outrossim, que é nula a fiscalização que quebra sigilo sem 
ordem judicial. Argumentam a respeito dos procedimentos inconstitucionais utilizados 
para a obtenção dos extratos bancários – ilegalidade na quebra de sigilo bancário – 
decisões dos tribunais superiores. Portanto, nulidade da fiscalização que quebra sigilo 
sem ordem judicial. Destacam jurisprudência a respeito.  

No mérito, pugnam pela improcedência do auto de infração.  

Promovem a juntada das cópias dos documentos de fls. 310/333, nos 
quais incluem-se decisões judiciais a respeito da matéria. 

O Julgador Singular prolata a Sentença n° 742/14 – JULP, fls. 
335/337, e decide pela Procedência do auto de infração. Rejeita, também, as nulidades 
arguidas, assim como a exclusão dos coobrigados solidários da lide. 

Devidamente intimados, fls. 338/340, os sujeitos passivos interpõem, 
em conjunto, o Recurso Voluntário de fls. 343/356, no qual reiteram os argumentos 
expendidos na fase anterior. Pugnam pela exclusão dos solidários da lide. Ratificam o 
posicionamento quanto à ilegalidade na quebra de sigilo bancário, com o entendimento 



 

de que a mesma só pode ser decretada por ordem judicial, para fins de investigação 
criminal ou instrução processual penal, de acordo com a Constituição. Destacam: “O 
Fisco não tem o poder de decretar ou requisitar, por autoridade própria, a quebra do sigilo 
bancário do contribuinte. É necessário, para tanto, autorização judicial”. Voltam a 
destacar jurisprudência a respeito da matéria.  

Arguem, novamente, a preliminar de nulidade do auto de infração, 
por insegurança na determinação da infração, e por cerceamento do direito de defesa, 
com os mesmos argumentos apresentados anteriormente.  

No mérito, alegam que todas as movimentações financeiras no 
período supramencionado se referem ao recebimento de vendas a prazo efetuadas no 
passado, as quais seus respectivos créditos foram utilizados para efetuar os pagamentos 
dos compromissos relacionados na planilha acostada ao presente. Ademais, 
complementam, se verifica que tais valores foram utilizados, inclusive, para manutenção 
das despesas da empresa. Noutro ponto, é incontestável que saldo em conta corrente, as 
movimentações bancárias do contribuinte não servem como fato gerador do imposto, 
tratando-se de presunção sem fundamento legal. 

Pugnam, ao final, pela nulidade do auto de infração ante a 
ilegalidade na obtenção de provas, cerceamento, insegurança e erro de direito.  

Promovem a juntada das planilhas e demais cópias de documentos – 
contratos de mútuo - de fls. 357/368. 

Juntam, posteriormente, o Memorial de fls. 372/379, por intermédio 
do qual reiteram e ratificam os argumentos expendidos no Recurso apresentado. 
Também, as cópias dos documentos de fls. 381/387. 

A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário decidiu, por 
maioria de votos, acolher a preliminar de nulidade do auto de infração, por insegurança 
na determinação da infração, em razão da ilegalidade das provas, arguida pela autuada, 
declarando, de consequência, nulo “ab initio” o processo. 

A decisão encontra-se consubstanciada no Acórdão nº 293/2015, fls. 
390/393. 

Inconformada com o “decisum” cameral, a Representação 
Fazendária interpõe Recurso ao Conselho Pleno, fls. 395/398, no qual pugna pela sua 
reforma, e, consequentemente, com o retorno dos autos à Câmara para apreciação de 
toda a matéria. 

Após destacar o trâmite processual, assevera: “Pois bem, 
discordamos da indigitada decisão cameral, posto que inequivocamente contrária às 
provas dos autos e ao disposto no art. 6º, § 4º, da Lei nº 16.469/09, vez que fundada na 
premissa de que o trabalho fiscal teria restado maculado em razão da quebra do sigilo 
bancário do sujeito passivo, apesar de feita nos termos do artigo 6º, da Lei Complementar 
nº 105/2001. Vale ressaltar que tal quebra de sigilo bancário, questionada pelo autor do 
voto vencedor e suporte de sua decisão, além de constituir no último e único remédio que 
restou à fiscalização ante o embaraço interposto pelo sujeito passivo, obedeceu ao 
disposto no artigo 6º, da Lei Complementar nº 105/2001”. 

O sujeito passivo apresenta contradita ao Recurso Fazendário, fls. 
405/413, na qual, após historiar todo os procedimentos ocorridos nos autos, volta a 
destacar que o Fisco não tem o poder de decretar ou requisitar, por autoridade própria, a 
quebra do sigilo bancário do contribuinte, sendo necessário, para tanto, autorização 
judicial. Menciona: “Delineou-se que a quebra do sigilo só pode ocorrer em casos 
extremos, quando efetivamente estiver em rota de colisão com outros princípios 
fundamentais, sendo lícito o acesso da Fazenda Pública a dados bancários sigilosos 



 

desde que, evidentemente, comprovado o interesse e o fim público, mediante prévia 
autorização judicial”. Destaque no original.  

Transcreve, outrossim, decisões dos tribunais superiores a respeito 
da matéria. 

Pleiteia, ao final, pela manutenção da decisão recorrida, ante a 
flagrante insegurança na determinação da infração, ilegalidade na obtenção das provas, 
afronta à Constituição Federal, cerceamento do direito de defesa e erro de direito.  

Este é o relatório. 
  

        V O T O 

 

Dirigindo-me ao pedido de reforma da decisão cameral, formulado 
pela Representação Fazendária, e após compulsar os autos, meu entendimento é pelo 
seu acolhimento, por observar, à semelhança da referida Representação que inexiste 
insegurança na determinação da infração, em razão da ilegalidade na obtenção das 
provas, notadamente nos termos relatados no Acórdão Cameral. Acresço que a matéria 
se encontra legalmente identificada nos autos, tendo o autuante descrito com bastante 
clareza a infração cometida, o que espelha segurança plena à constituição do crédito 
tributário. 

O trabalho realizado reporta-se a lançamento de ofício, em razão da 
omissão do pagamento do ICMS relacionado com a omissão de saídas de mercadorias 
tributadas, na importância e períodos identificados em linhas volvidas, definidos em 
auditoria comparativa entre o Extrato Bancário e o Livro de Registro de Saídas (estaduais 
e interestaduais), demonstrativos e demais documentos juntados aos autos.  

A Nota Explicativa de fls. 06/09 é bastante elucidativa quanto aos 
trabalhos realizados. Os autuantes assim destacaram: “Diante da recusa do contribuinte 
em atender às notificações (não entregou os livros contábeis, os balancetes e os extratos 
bancários), foi enviado ao Delegado da Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia 
relatório circunstanciado sugerindo que se encaminhasse ao Banco Central do Brasil o 
Ofício de n 0216/2012, para que pudéssemos identificar em quais instituições bancárias o 
contribuinte possuía contas corrente no período de 2008, 2009 e 2010, gerando o 
Processo Administrativo de nº 201200004025665. O Banco Central, então, através do 
Ofício 2979/2012 – DECIC/DIADI nos informou em quais instituições bancárias o 
contribuinte possuía movimentação. De posse dessas informações foram feitos os 
seguintes ofícios: 0198/2013 para ao Banco Itaú Unibanco S/A, 0197/2013 ao Banco do 
Brasil S/A, 0196/2013 para o Banco Bradesco S/A, solicitando a transferência do sigilo 
bancário para o sigilo fiscal (páginas 14 a 19 do processo descrito acima), conforme 
determina a Lei Complementar nº 105/2001 e o art. 150, §§ 1º e 2º, da Lei Estadual 
11.651/91 – CTE. Ressaltamos que todos os ofícios e documentos enviados e recebidos 
dos bancos, bem como os envelopes e demais documentos, são partes integrantes do 
processo de transferência do sigilo bancário para o sigilo fiscal, conforme preceitua a 
IN/GSF nº 966/2009”. 

O argumento contido no Acórdão vergastado, vincula-se à afirmação 
de que as provas instrutórias, embasadoras do trabalho fiscal, foram obtidas de maneira 
incorreta, pois, em sendo tais provas extratos bancários, e não tendo havido autorização 
judicial para obtê-las, conclui-se que houve a quebra do sigilo bancário, situação que não 
é contemplada pela norma legal, especificada na nossa Carta Magna, em seu artigo 5º, 
inciso XII. 



 

Relativamente à questão, a Lei Complementar nº 105/2001, assim 
estatui:  

 

“Art. 6º. As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar 
documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os 
referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras, quando houver 
processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais 
exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa 

competente” (original sem grifo) 

 

Outrossim, os trabalhos realizados pela fiscalização foram feitos com 
espeque no estatuído pela Instrução Normativa nº 966/2009 – GSF, a qual estabelece 
procedimentos relativos à requisição, acesso e uso, pela Secretaria da Fazenda, de 
informações referentes a operações e serviços das instituições financeiras e entidades a 
elas equiparadas. 

A questão, portanto, se resume à legalidade da obtenção dos 
extratos bancários do sujeito passivo, junto às repartições bancárias, nos moldes 
estabelecidos pelo artigo 6º, da Lei Complementar nº 105/2001. Legalidade essa 
discutida nos tribunais superiores, inclusive, no Supremo Tribunal Federal – STF, sobre 
cujo desdobramento passamos manifestar. 

Recentemente, no mês de fevereiro do corrente ano, portanto, após 
a decisão plenária contida nestes autos e a prolatação do presente Acórdão, o Supremo 
Tribunal Federal decidiu, por 09 (nove) votos a 02 (dois), ser constitucional a Lei 
Complementar nº 105/2001, que permite aos órgãos da Administração Tributária quebrar 
o sigilo fiscal de contribuintes sem autorização judicial. Saiu vencedor o entendimento de 
que a norma não configura quebra de sigilo bancário, mas sim transferência de 
informações entre bancos e o Fisco, ambos protegidos contra o acesso de terceiros. 

Segundo o STF, como bancos e Fisco têm o dever de preservar o 
sigilo dos dados, não há ofensa à Constituição. 

A discussão foi fomentada por cinco ações, um recurso 
extraordinário com repercussão geral reconhecida e quatro ações diretas de 
inconstitucionalidade. Os processos discutem o artigo 6º, da Lei Complementar nº 
105/2001. 

O STF entendeu que o poder de fiscalização inserido no Texto 
Constitucional autoriza o Fisco a obter os dados bancários dos contribuintes a fim de 
buscar elementos indicadores da sua capacidade contributiva e, assim, aferir a correção 
do recolhimento tributário, sem que se possa reputar contrariado o direito do cidadão à 
intimidade e à privacidade. 

Destarte, estou convencido de que se encontram no processo todos 
os elementos suficientes para a apuração do montante devido, possibilitando, assim, 
determinar com segurança a infração. Respaldo-me, assim, no diretivo insculpido no § 
3.º, do artigo 20, da Lei n.º 16.469, de 19 de janeiro de 2.009, para firmar o 
convencimento retro explanado: 

 

“Art. 20. [...] 

[...] 

§ 3.º as incorreções ou omissões do lançamento, inclusive aquelas 
decorrentes de cálculo ou de proposição de penalidade, não acarretam a 



 

sua nulidade, quando do processo constarem elementos suficientes para 
determinar com segurança a infração e o infrator. 

[...]” 

 

Vejo, portanto, que não ocorreu nos presentes autos qualquer uma 
das hipóteses de nulidade previstas no artigo 20, da Lei n.º 16.469/09. O levantamento 
realizado adequa-se perfeitamente ao estatuído no artigo 8.º, da Lei retro citada.  

Assim, o sujeito passivo não logrou indicar qualquer falha no 
lançamento capaz de declará-lo írrito, razão pela qual o Recurso da Fazenda Pública 
deve ser provido, para que se reforme a decisão cameral que considerou nulo o 
lançamento, por insegurança na determinação da infração, em razão da ilegalidade na 
obtenção das provas, devendo o processo retornar à fase cameral para apreciação das 
demais questões contidas no auto de infração. 

Diante do exposto, acompanhado pela maioria dos meus pares neste 
Conselho Pleno, voto, para afastar a nulidade do auto de infração, por insegurança na 
determinação da infração, devendo os autos retornarem à Câmara Julgadora para 
apreciação das demais questões. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 15 de março de 2016. 
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Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00351/16 
 
Relator: Conselheiro Alcedino Gomes Barbosa 
 

 
EMENTA: Processual. Nulidade do auto de infração. Preliminar 
arguida pela parte. Acolhimento. 
 
Não existindo nos autos, elementos de prova suficientes para a 
caracterização da infração descrita na acusação do fisco, carece 
de legitimidade a autuação fiscal, motivo pelo qual considera-se 
nulo o auto de infração por insegurança na determinação da 
infração. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 07 de dezembro de 2015, decidiu, por maioria de votos, acolher a 
preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da infração, 
arguida pelo sujeito passivo, declarando, de consequência, nulo "ab initio" o processo. 
Foram vencedores os Conselheiros Alcedino Gomes Barbosa e Elias Alves dos Santos. 
Vencido o Conselheiro Lidilone Polizeli Bento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo realizou saída de 
mercadorias tributadas sem a consequente emissão de documentação fiscal, no período 
de 01/01/2007 a 31/12/2007, conforme Auditoria Específica de Mercadorias. Em 
consequência deverá recolher o imposto acrescido das cominações legais. 

 
A autoridade lançadora indica como infringida as disposições dos 

artigos 63 e 64, ambos do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) combinado 
com os artigos 141 do Decreto 4852/97. Proposta a aplicação da penalidade prevista no 
artigo 71, inciso VII, "I", §9°I do CTE, com redação da Lei nº 13446/1999. 

 
O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: 

Auditoria Específica de Mercadorias - Conclusão, Auditoria Específica de Mercadorias – 
relação de saídas, registro de inventário, recibo de entrega de relatórios digitais e CD (fls. 
4 a 35) 

 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de "fls. 36, 38 e 39". 
 
Cientificado, o sujeito passivo comparece aos autos devidamente 

representado por advogado, para arguir a preliminar de decadência do crédito tributário. 
Argumenta que o presente feito é decorre de reautuação de lançamento julgado nulo por 
insegurança na determinação da infração. 

 
Assevera que os fatos geradores ocorrerem entre 01/01/2007 a 

31/12/2007 e que a data da lavratura do presente auto deu-se em 04/09/2013 e por isso 
os créditos tributários lançados foram alcançados pelo instituto da decadência. Para 
sustentar sua tese, invoca dispositivo constitucional aliado a jurisprudências. Aduz a 
existência de erro material no levantamento fiscal anteriormente realizado. 



 

 
Em seguida, argui a preliminar de nulidade da peça básica por 

insegurança na determinação da infração. Pondera ser equivocada a metodologia utilizada 
para efetuar o levantamento fiscal; que o agrupamento das mercadorias "por descrição do 
produto", ao invés de código próprio, implica em levantamento incondizente com a real 
movimentação do produto. 

 
No mérito, argumenta não ter praticado a infração estampada na 

basilar. Pondera que a autuação baseou-se em mera presunção, e não havendo prova 
material de que tenha praticado operações de saídas de mercadorias, desacompanhadas 
da respectiva nota fiscal, requer a improcedência do auto de infração. 

 
Ao final, argumenta haver incorreção na determinação da base de 

cálculo da multa aplicada; que esta foi aplicada sobre o valor das operações acrescido de 
atualização, em ofensa aos artigos 5º, inciso II; 37, caput e 150, I, todos da Constituição 
Federal; que a penalidade apresenta caráter confiscatória. 

 
O sujeito passivo anexa os seguintes documentos: cartão CNPJ, 

extrato SINTEGRA, contrato social, instrumento de mandato e substabelecimento e CD 
"fls. 59 a 78". 

 
Pela sentença nº 2727/2015 JULP, "fls. 80 a 82" o julgador singular 

rejeita as nulidades avençadas e no mérito, pela procedência do auto de infração. 
Argumenta que em relação às nulidades, a alegação do sujeito passivo de que a utilização 
da descrição e não o código da mercadoria compromete o resultado do levantamento 
fiscal, carece de mais clareza.  

 
No mérito, aduz que a defesa não trouxe aos autos nenhum 

demonstrativo contraditório que pudesse embasar, de forma concreta, suas teses e com 
relação ao caráter confiscatório da penalidade aplicada, deixa de manifestar-se em 
atenção ao §4°, do art. 6°, da Lei 16.469/06, que veda decisões que implique apreciação 
ou declaração de inconstitucionalidade de norma expedida pela Administração Tributária. 

 
Ao final conhece da impugnação, nega-lhe provimento para ratificar a 

pretensão fiscal inicial. 
 
Legalmente cientificado (fls. 83 a 85) o sujeito passivo interpõe 

recurso (fls 87 a 107) para argumentar que apurou todo o ICMS devido em suas 
operações comerciais, informando ao fisco toda a movimentação via Declarações 
Periódicas de Informações – DPI; que tais informações dizem respeito aos eventos 
ocorridos entre janeiro a dezembro de 2007, acompanhadas dos respectivos 
recolhimentos. 

Repisa a preliminar de nulidade da peça básica por insegurança na 
determinação da infração. Obtempera que a presente acusação não procede, na medida 
em que, além do levantamento específico haver tomado como referência a "descrição" dos 
produtos e não seus "códigos", a acusação não colaciona provas incontroversas de que 
praticou a infração estampada na basilar.  

 
Prossegue em sua linha defensória e pondera que a diferença não 

corresponde às operações de saídas desacompanhadas de documentos fiscais, mas sim, 
a divergências em razão do levantamento ter sido realizado com base na descrição dos 
produtos e não com base nos respectivos códigos. 

 



 

Em seguida, reargui o caráter confiscatório da penalidade aplicada. 
Argumenta que a proporção aplicada fere dispositivos constitucional e o Princípio da 
Vedação ao Confisco. 

 
Ao final, requer a nulidade do feito, ou na impossibilidade, a reforma 

da decisão anterior para considera-lo improcedente.  
 
Tempestivamente, o sujeito passivo comparece aos autos via 

memoriais (fls.112 a 118) para reiterar a argumentação inicial. De proêmio, reargui a 
preliminar de decadência do presente crédito tributário. Pondera que o prazo quinquenal 
estabelecido em lei, § 4º do artigo 150 do CTN, para os lançamentos por homologação 
esgotou-se. Que os fatos geradores ocorreram entre janeiro e dezembro de 2007 e que o 
auto em tela lavrado em 04/09/2013; que efetuou os recolhimentos necessários e, 
portanto, homologado o lançamento.  

 
No mesmo diapasão, reitera a preliminar de nulidade da peça básica 

por insegurança na determinação da infração em decorrência erros materiais contidos nos 
levantamentos originários. Que o presente feito decorre da reautuação dos seguintes 
autos de infração: 4011201142284, 4011201154614, 4011201139577, 4011201166973, 
4011201136713 e 4011201152166, todos lavrados no ano de 2012, relativos aos mesmos 
fatos ocorridos em 2007; que todos foram julgados nulos por insegurança na determinação 
da infração.  

 
Que o lançamento padece de vícios e omissões. Obtempera que 

durante a fiscalização o agente fiscal realizou o cotejo do arquivo magnético do estoque 
com os arquivos de entradas e saídas e apurou uma diferença entre os valores 
declarados; que o presente levantamento apresenta erros e omissões, pois tomado como 
referência a "descrição" dos produtos e não seus "códigos", o que deita por terra a 
acusação. Que ao agrupar as mercadorias por sua descrição o levantamento ficou 
incompleto pois não promoveu o apontamento de item por item das aludidas omissões de 
saídas; que ao agrupar as mercadorias por descrição, é impossível identificar-se quais 
itens estão fundamentando a exigência fiscal. 

 
Na sequência, repisa a questão relativa ao caráter confiscatório da 

multa aplicada, pois ofende dispositivos constitucionais e o princípio da vedação ao 
confisco.  

 
Ao final, requer a nulidade do auto de infração, ou na 

impossibilidade, a reforma da decisão anterior para julgá-lo improcedente. 
 
 

V O T O 
 
 
Passo a decidir e de plano devo acolher a preliminar de nulidade da 

peça básica, por insegurança na determinação da infração, arguida pelo sujeito passivo, 
por considerar que o feito encontra-se eivado de vício processual insanável. 

 
De fato, ao compulsar os autos, verifico que no caso em comento o 

agente fiscal perpetra os mesmos erros e omissões em seu levantamento, vícios esses 
que levaram à decretação de nulidade de autos infração anteriores, por insegurança na 
determinação da infração.  

 



 

No caso em análise, verifico tratar-se de empresa que promove a 
circulação de muitos itens em suas operações, e não obstante a auditoria executada pelo 
agente do estado esteja em sintonia com o previsto no manual de auditoria que a tutela, 
seu resultado não reflete a realidade. 

 
Considero que melhor teria feito o autor da peça se ao invés de 

compulsar os livros e documentos fiscais e contábeis da recorrente, realizando um 
levantamento realmente específico das entradas e saídas e estoque com base em seus 
códigos, o fisco utilizou um agrupamento dos produtos por sua "descrição", o que 
certamente ratifica o argumento passivo relativo à nulidade do auto de infração por 
insegurança na determinação da infração.  

 
Assim, ao agrupar as mercadorias por "descrição do produto", o 

levantamento fiscal atual não promoveu o apontamento de item a item das aludidas 
omissões de saída. Na sequência, novo erro, pois partindo-se de presunções o fisco 
realizou um cálculo estimado, ou seja, inexato, de supostas diferenças de estoque e de 
consequência lavrou o auto de infração que ora analisamos. 

 
Na vida prática, observa-se que para as situações em que os 

contribuintes trabalham com milhares de itens e promovem grande movimentação de 
mercadorias, a utilização da metodologia de agrupar tais itens por "descrição", como é o 
caso, jamais poderia ser utilizada. Impende salientar que torna-se impossível identificar 
quais itens estão efetivamente fundamentando a exigência fiscal.  

 
A atual metodologia, que privilegia a nomenclatura e não os códigos 

internos dos produtos, como se vê, podem gerar diferenças a maior ou a menor, ou seja 
omissão de entradas ou saídas, motivo pelo qual considero que o auto de infração é nulo 
por insegurança. 

 
E, por último, mas não menos importante, se partirmos da hipótese 

de que pode ser possível que exista uma quantidade de itens sobrando ou faltando no 
estoque (diga-se ínfima, em proporção ao total das operações realizadas pelo sujeito 
passivo), tal não implica na procedência da acusação de que a empresa tenha 
comercializado mercadorias sem a emissão de documentos fiscais. 

 
Ante o exposto, nada mais devo acrescentar, motivo pelo qual 

acompanhado da maioria do voto de meus pares, acolho a preliminar de nulidade da peça 
básica por insegurança na determinação da infração, arguida pelo sujeito passivo, 
declarando de consequência, nulo "ab initio", o processo. 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 15 de março de 2016. 
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Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00353/16 
 
Relator: Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes 
 

 
EMENTA: Processual. Nulidade da peça básica. Insegurança na 
Determinação da Infração. Arguição pela Representação 
Fazendária. Acolhimento. 
 
O lançamento de ofício que relaciona em seu histórico 
inidoneidade documental a exigência de apenas de penalidade 
pecuniária mescla elementos excludentes entre si, gerando 
contradição estrutural que caracteriza insegurança na 
determinação da infração. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 26 de novembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela representação fazendária, por 
insegurança na determinação da infração. Participaram do julgamento os Conselheiros 
José Paixão de Oliveira Gomes, Nivaldo José Mendes e Carlos Andrade Silveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Em 28 de fevereiro de 2013, o Fisco exige penalidade pecuniária da 
autuada, na condição de responsável solidário, em razão de ter, no mês de janeiro do 
ano, transportado mercadoria não tributada fora da rota usual, caracterizando entrega a 
destinatário diverso do declarado na nota fiscal, tendo sido a nota fiscal declarada 
inidônea por esse motivo. 

 

A ação fiscal foi realizada no Posto Fiscal da SMARH, situado na BR 
070 entre os municípios de Montes Claros de Goiás e Jussara e teve por objeto 30 
cabeças de gado bovino (fêmeas de 13 a 24 meses). 

 

Foram apreendidas as mercadorias transportadas, bem como a nota 
fiscal e a Guia de Trânsito Animal (GTA) que as acompanhavam (fls. 04 a 09) e, ainda, o 
certificado de registro do veículo em nome do autuado (fl. 10). 

 

Intimado em 13 de fevereiro de 2013 para apresentar impugnação da 
fase singular (fls. 13 a 15), o autuado não comparece, tendo sendo sido lavrado o 
respetivo termo revelia (fl. 16). 

 

Instada a se defender em fase cameral (fl.18), a parte passiva 
apresenta impugnação em segunda instância onde pede a nulidade do auto de infração 
por não haver nexo de causalidade entre sua conduta e a infração descrita na peça 
inicial, pois a situação ali apontada teria decorrido de erro de terceiros que, no caso, 
seriam servidores da Agrodefesa que se equivocaram ao indicar o endereço na GTA. 
Alternativamente pede que seja concedido parcelamento do crédito tributário. (fl. 22). 



 

É o relatório. 

 

QUESTÃO PRELIMINAR 

Apreciando a preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança 
na determinação da infração, arguida, em sustentação oral, pela Fazenda Pública, 
manifesto-me pelo seu acolhimento, pois o lançamento de ofício em análise contém 
imprecisão estrutural, já que alinha o puro descumprimento de obrigação acessória à 
inidoneidade documental, sendo que esse último elemento, como definido na legislação 
tributária estadual, somente pode ser vinculado a situação que envolva omissão de 
pagamento de imposto. 

 

A inidoneidade documental definida no art. 67 da Lei n° 11.651/91, 
vista em harmonia com a hipótese de seu afastamento, prevista no seguinte art. 68 da 
mesma lei, deve declarada em face de situações que não se vinculam diretamente ao 
simples descumprimento de uma obrigação acessória especifica, mas que fazem surgir 
com sua ocorrência uma presunção legal de falta de pagamento de imposto. Veja-se o 
texto dos dois artigos: 

 

“Art. 67. Considera-se inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o documento 

que: 

I - Não seja o legalmente exigido para a respectiva operação ou prestação; 

II - Não contenha as indicações necessárias à perfeita identificação da 
operação ou da prestação, que enseje a falta do pagamento do imposto 
devido na mesma; 

III - embora atendendo aos requisitos formais, tenha sido emitido por 
contribuinte em situação cadastral irregular ou por quem não esteja 
autorizado a fazê-lo; 

IV - já tenha surtido os respectivos efeitos fiscais ou tenha sido adulterado, 
viciado ou falsificado; 

V - esteja desacompanhado de documento de controle exigido na forma do 
regulamento; 

VI - discriminar mercadoria ou serviço que não corresponda ao objeto da 
operação ou da prestação; 

VII - resulte na consignação de valor, quantidade, qualidade, espécie, 
origem ou destino diferentes nas suas vias; 

VIII - embora atendendo a todos os requisitos, esteja acobertando 
mercadoria encontrada na posse de pessoa diversa daquela nele indicada 
como sua destinatária. 

ACRESCIDO O PARÁGRAFO ÚNICO AO ART. 67 PELO ART. 1º DA LEI Nº 11.750, DE 07.07.92 - 
VIGÊNCIA: 01.03.92. 

Parágrafo único. O Regulamento poderá, segundo as condições que fixar, 
estabelecer que, em determinadas situações, não se aplique a presunção 
de que trata este artigo. 

 

Art. 68. A inidoneidade de que trata o artigo anterior poderá ser 
afastada, mediante processo administrativo tributário, em que o sujeito 
passivo comprove, de forma inequívoca, que a irregularidade não 
importou em falta de pagamento, total ou parcial do imposto. ” [Grifo 
Oportuno] 



 

 

Pelos dispositivos acima, a inidoneidade documental é elemento 
essencialmente ligado à falta de pagamento de imposto e que se desfaz ante a 
comprovação de inocorrência dessa falta. 

 

Desta forma, o lançamento ofício em tela, ao relacionar em seu 
histórico (fl. 02) transporte de mercadoria não tributada, inidoneidade documental e 
exigência de apenas penalidade pecuniária, mescla, contraditoriamente, elementos 
excludentes entre si. 

 

Entendo que a contradição acima compromete estruturalmente o 
auto de infração enquanto peça acusatória, obstaculizando tanto a análise sobre a 
inidoneidade em si, já negada no próprio histórico da peça pela admissão de não 
tributação das mercadorias, quanto sobre o descumprimento de alguma obrigação 
acessória especifica, devido à ausência de indicação nesse sentido. 

 

Por fim, penso que, na situação em exame, a decretação de nulidade 
do auto de infração vem possibilitar a realização de novo lançamento de ofício, no qual 
sejam definidos com precisão os traços estruturais da acusação fiscal, seja no sentido da 
declaração de inidoneidade documental e da exigência de imposto, bem como da 
respectiva multa proporcional, o que é inerente a tal declaração, seja no sentido da 
exigência de multa formal isolada e da indicação/descrição da obrigação acessória 
específica cujo descumprimento tenha dado origem a essa exigência. 

 

Pelo exposto, acolho a preliminar de nulidade da peça básica por 
insegurança na determinação da infração, arguida, em sustentação oral, pela 
Representação Fazendária. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 15 de março de 2016. 
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Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00356/16 
 
Relator: Conselheiro Lidilone Polizeli Bento 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Preliminar de nulidade do lançamento 
por insegurança na determinação da infração. Ausência de 
Termo de Apreensão. Rejeitada. 
 
Não há que se falar em nulidade de lançamento por insegurança 
na determinação da infração, quando ausente o Termo de 
Apreensão, este não se mostra imprescindível para 
comprovação da infração e instrução processual, contendo o 
lançamento elementos probatórios necessários e suficientes 
para sustentarem a acusação fiscal, demonstrada com 
segurança a infração e o infrator. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 15 
de março de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda Pública 
para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para, afastando a nulidade por insegurança na 
determinação da infração, retornar os autos à Câmara Julgadora para apreciação de toda 
matéria. Foram vencedores os Conselheiros Lidilone Polizeli Bento, Heli José da Silva, 
Elias Alves dos Santos, Antônio Martins da Silva, Washington Luis Freire de Oliveira, 
Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Márcio Nogueira Pedra, Gilmar Rodrigues de 
Almeida, Victor Augusto de Faria Morato, David Fernandes de Carvalho e o Sr. 
Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de 
desempate. Vencidos os Conselheiros Paulo Diniz, Alcedino Gomes Barbosa, José Luiz 
Rosa, Talita Pimenta Félix, José Pereira D'abadia, João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo 
Carvalho, Masayuki Missao, Edson Abrão da Silva e Nivaldo José Mendes, que votaram 
conhecendo do recurso, negando-lhe provimento para manter a decisão cameral que 
anulou o auto por insegurança na determinação da infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do presente processo que o sujeito passivo extraviou fita 
detalhe contendo 41.546 documentos referente ao período de 01/01/2004 a 01/08/2005, 
emitidos pelo ECF da Marca SWEDA, MOD. IF S-7000 II, VERSÃO 1.0, Nº de 
FABRICAÇÃO 03001496, CX.06, correspondente aos contadores de ordem de operação 
(COO) relacionados em planilha anexa, pois não foram apresentados ao Fisco para as 
devidas conferências. Em consequência, o sujeito passivo deve recolher a Multa Formal 
de R$ 129,58 por documento fiscal extraviado, totalizando o valor de R$ 5.538.530,68 
(cinco milhões, quinhentos e trinta e oito mil, quinhentos e trinta reais e sessenta e oito 
centavos). 

 
"OBS.: Encaminhamos este auto, planilha em anexo e relatório da 

fraude a DOT para as providências cabíveis."   
 
Indicaram-se como infringidos os artigos 64 e 146, parágrafo único 

da Lei nº 11.651/91 – CTE, c/c o art. 208 do Anexo XI do Decreto nº 4.852/97 – RCTE. Foi 
proposta a penalidade prevista no art. 71, inciso XX, alínea "a", item 1 do CTE. 

 



 

Instruem os autos Nota Explicativa, fls. 03 a 05; Ordem de Serviço nº 
0162/2005, fl. 06; Contrato Social alterado, fls. 07 a 11; Extrato do Termo de Apreensão, fl. 
10; Comprovante de Alteração de Uso de Sistema Informatizado para Emissão de 
Documentos Fiscais, fls. 13 a 14; frente e verso da Planilha Referente Bobinas que 
Contém a Fita Detalha do ECF MARCA SWEDA, MODELO IF S-7000 II, VERSÃO 1.0, Nº 
DE FABRICAÇÃO 03001496, CX 06, Apresentando a Quantidade de Documentos 
(Contador de Ordem de Operação) que Foram Extraviados, fls. 15 a 21; Espelho 
Cadastral, fls. 22 e 23 e Consulta por Auto, fls. 24 e 25. 

 
Regularmente intimado, o sujeito passivo impugna o lançamento 

tributário, fls. 29 a 36, oportunidade em argui as preliminares de nulidade da peça básica, 
por cerceamento ao direito de defesa e por insegurança na determinação da infração.  

 
Quanto ao mérito, o autuado afirma que está "apto a demonstrar que 

não extraviou documentos fiscais", fl. 35 e, em consequência, requer a improcedência do 
auto de infração. 

 
O ilustre Julgador de Primeira Instância, rejeita as preliminares de 

nulidade do lançamento e decide pela procedência do lançamento. 
 
O autuado recorre da decisão singular, fls.52 a 63, reitera a tese 

impugnatória e discorre sobre os seguintes apontamentos:  
 
1. Insegurança na determinação da infração - lei posterior não 

retroage em desfavor do contribuinte, a pena aplicada deve estar anteriormente prevista, 
ampliação irregular de conceitos legais, e falta de apresentação do Termo de Apreensão; 
e 

 
2. Cerceamento ao direito de defesa; 
 
No mérito, entende que a defesa ficou prejudicada por causa da 

apreensão irregular de seus documentos, mas que caso prevaleça o lançamento, que este 
se faça com adequação da penalidade proposta na peça inicial. 

 
Assim, caso as preliminares sejam rejeitadas, requer que seja 

reclassificada a penalidade proposta pela fiscalização, porém com a aplicação da norma 
em vigor no período autuado. 

 
Vindo os autos a julgamento, a Câmara Julgadora converte o 

julgamento em diligência, encaminhando o processo à Gerência de Arrecadação e 
Fiscalização da SAT, para que seu titular solicite aos auditores autuantes, ou substitutos, 
que façam a juntada aos autos do Termo de Apreensão lavrado pelo Fisco, na apreensão 
dos documentos (bobinas), haja vista a afirmação contida na Nota Explicativa de fls. 
03/05, que destaca: "A planilha das bobinas que contém a fita detalhe do ECF ora 
mencionado, demonstra que está faltando documentos (COO) e encontram-se em poder 
do Fisco para comprovação de quaisquer dúvidas." 

 
Outrossim, fornecer quaisquer outras informações que julgarem 

pertinentes e necessárias para o julgamento do presente processo. 
 
À fl. 66, por despacho o processo foi remetido aos autores do 

procedimento fiscal para que se fizessem a juntada do Termo de Apreensão lavrado pela 
fiscalização na apreensão dos documentos objetos desta autuação. 



 

 
O processo é remetido à Delegacia Regional de Fiscalização de Rio 

Verde, oportunidade em que um dos autores do procedimento administrativo relata que o 
formulário do termo de apreensão foi enviado para Goiânia, junto com os documentos 
apreendidos, fl. 77. 

 
A Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia informa que apesar 

dos esforços realizados não logrou êxito na juntada do documento, notadamente em 
função das impossibilidades declinadas pelos autuantes, conforme declarações de fls. 77 
e 80. 

 
Os documentos de fls. 86 a 90, noticiam a existência do Termo de 

Apreensão. 
 
Tendo em vista a juntada dos documentos supracitados, a Câmara 

Julgadora resolve novamente converter o julgamento em diligência, encaminhando os 
autos à COORDENAÇÃO DE AUTOMAÇÃO FISCAL, vinculada à GEAF, para que seu 
Coordenador, tendo em vista os documentos juntados ao processo pela Representação 
Fazendária, fls. 86/92, envide esforços no sentido de localizar os documentos apreendidos 
e constantes do TA nº gráfico 11000694705, e número de controle 69844-0, diligenciando, 
se necessário, junto ao SEMAP - Setor de Mercadorias Apreendias, e DOT - Delegacia 
Estadual de Repressão a Crimes contra a Ordem Tributária. 

 
O autor do relatório diligencial, fl. 94, informa que: 
 
"Conforme expedição do autuante, todo o material foi encaminhado 

para a Delegacia de Crimes Contra a Ordem Tributária – DOT para instauração de 
inquérito policial. Posteriormente este material foi encaminhado para o Depósito da Sefaz, 
conforme o Ofício nº 685/2008-DOT de 11 de agosto de 2008. 

 
Todo material enviado pela DOT ao depósito foi devolvido, conforme 

descrito pelo Memorando nº 05/2011 – SEMAP de 20/05/2011. A partir deste ponto não 
conseguimos mais rastrear o destino deste material." 

 
Em contradita a empresa retorna ao processo, fls. 103 a 108, 

oportunidade em que ratifica os fundamentos de suas peças defensórias, concluindo ser 
requisito indispensável, para a continuação do presente PAT, a apresentação do Termo de 
Apreensão e consequentemente dos documentos listados no mesmo.  

 
A Câmara Julgadora do Conselho Administrativo Tributário, em 

sessão realizada no dia 19/05/2014, acata o "pedido da Representação Fazendária, 
resolve, por unanimidade de votos, encaminhar o processo à SEGE - SECRETARIA 
GERAL, para que promova a juntada aos autos do processo número 3.0316746.128.30. 

 
A empresa retorna ao processo e ratifica as teses defensórias 

anteriores. 
 
Vindo os autos a julgamento, a Câmara Julgadora entendeu que o 

trabalho fiscal se acha desprovido do Termo de Apreensão, o que prejudica o resultado 
por não apresentar a clareza necessária para impor a exigência tributária descrita no 
campo próprio da inicial deste processo. Considera que a fiscalização não demonstrou 
que o sujeito passivo agiu em desacordo com o estatuído na legislação tributária em vigor 
a data da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, por isto, o trabalho fazendário 



 

não se formalizou com as provas da acusação, embasadoras da constituição do crédito 
tributário. Portanto, conclui que a fiscalização não se resguardou da segurança necessária 
para a validade do ato constitutivo do crédito, motivos pelos quais declarou o lançamento 
nulo por insegurança na determinação da infração. 

 
Inconformada a Fazenda Pública apresenta recurso ao Conselho 

Pleno, solicitando a reforma da decisão cameral, tendo em vista que embora o Termo de 
Apreensão pudesse esclarecer eventuais dúvidas sobre a irregularidade em julgamento, a 
sua ausência no presente caso não torna o lançamento nulo, vez que constam dos autos 
elementos probatórios suficientes para sustentarem com segurança a infração tributária. A 
fiscalização produziu elementos probatórios constantes da nota explicativa de fls. 03/05 e 
15/21 que demonstram com clareza a acusação fiscal, não causando a ausência do 
Termo de Apreensão qualquer prejuízo que possa resultar em nulidade do lançamento. 

 
Em contradita, o sujeito passivo reforça os argumentos apresentados 

anteriormente e solicita que seja mantido o acórdão cameral que julgou nulo o 
lançamento.  

 
Em seguida, apresenta Memorial contendo o resumo dos fatos e 

acontecimentos constantes dos autos e solicita, ao final, seja declarado nulo o 
lançamento.    

 
É o Relatório. 
 
 
                               V O T O   
 
Preliminarmente, faz-se necessário esclarecer que a intenção das 

diligências realizadas no presente processo não eram simplesmente a juntada do Termo 
de Apreensão físico, mas sim dos documentos constantes do referido Termo e que 
possibilitaram ao fisco concluir que houve o extravio dos documentos objeto do presente 
processo, conforme nota explicativa de fls. 03/05 e levantamento fiscal constante das 
planilhas de fls. 15/21-V.  

 
Esta conclusão pode ser extraída dentre outros elementos 

constantes dos autos da última Resolução que solicitou a juntada de documentos assim se 
pronunciando: ‘Tendo em vista a juntada dos documentos supracitados, a Câmara 
Julgadora resolve novamente converter o julgamento em diligência, encaminhando os 
autos à COORDENAÇÃO DE AUTOMAÇÃO FISCAL, vinculada à GEAF, para que seu 
Coordenador, tendo em vista os documentos juntados ao processo pela Representação 
Fazendária, fls. 86/92, envide esforços no sentido de localizar os documentos 
apreendidos e constantes do TA nº gráfico 11000694705, e número de controle 69844-
0, diligenciando, se necessário, junto ao SEMAP - Setor de Mercadorias Apreendias, e 
DOT - Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra a Ordem Tributária’. 

 
O Termo de Apreensão no presente caso, por si só, não representa a 

prova cabal da acusação fiscal como entendeu a defesa e a Câmara Julgadora. A 
acusação é de extravio de documentos fiscais e, normalmente, não se lavra Termo de 
Apreensão para provar que o sujeito passivo extraviou documentos fiscais. 

 
As acusações de extravio de documentos fiscais são instruídas com 

o extrato demonstrando a quantidade e os documentos autorizados e entregues ao sujeito 
passivo e com a Portaria de suspensão do cadastro do contribuinte por desaparecimento. 



 

 
Embora as duas diligências iniciais não tenham logrado êxito na 

juntada dos documentos solicitados, verifica-se que na terceira revisão foi juntado ao 
processo em julgamento o auto de infração número 3.0316746.128.30, que encontra-se 
quitado, referente a multa formal pelo seccionamento de 91 bobinas de ECF, contendo 
fitas detalhe, acompanhado de caixa contendo as bobinas seccionadas.  

 
Verifica-se do referido processo que a fiscalização, constatando o 

seccionamento das fitas constantes das bobinas, conferiu-as uma a uma e acabou por 
identificar mais uma infração qual seja, o extravio dos documentos fiscais constantes das 
fitas detalhes seccionadas objeto do presente processo.  

 
Dessa forma, embora as duas primeiras resoluções não tenham 

logrado êxito em suas determinações, fato é que a prova buscada pela Câmara Julgadora 
acabou vindo aos autos por meio da juntada do processo supracitado que vem 
acompanhado dos documentos solicitados nas duas revisões anteriores. 

 
A tese da defesa é no sentido de que o presente lançamento é nulo 

por insegurança na determinação da infração, tendo em vista ter deixado a fiscalização de 
cumprir o disposto no art. 147, inciso III do CTE e Instrução Normativa nº 181/94-GSF que 
trata da apreensão de mercadorias, livros e documentos fiscais pela fiscalização, mediante 
lavratura de Termo de Apreensão. 

 
É ponto pacífico nesta Casa que o Termo de Apreensão representa a 

fotografia da infração e tem entre outras finalidades a de comprovar a infração e de instruir 
o processo administrativo. Ocorre que as situações devem ser analisadas de acordo com 
suas peculiariedades. É verdade que o Termo de Apreensão é fundamental para 
comprovar a grande maioria das infrações fiscais, tais como mercadoria desacobertada de 
documento fiscal, Controle Paralelo de Vendas e outras situações em que a infração 
precisa ser documentada, fotografada. No entanto, isso não ocorre no presente caso em 
que o sujeito passivo é acusado de extravio de documentos fiscais, devendo afastar a 
presunção juris tantum mediante a apresentação dos documentos considerados 
extraviados.       

 
Ademais, ainda que se admitisse falha no presente processo pela 

falta da juntada do Termo de Apreensão Físico, visto que o extrato fora juntado às fls.10, e 
dos documentos que dele constam, entendo que não seria o caso de nulidade do 
lançamento por insegurança na determinação da infração por força do disposto no art. 20, 
§3º da Lei nº 16.469/09 que é claro no sentido de que ’as incorreções ou omissões do 
lançamento, inclusive aquelas decorrentes de cálculo ou de proposição de penalidade, 
não acarretam a sua nulidade, quando do processo constarem elementos suficientes para 
determinar com segurança a infração e o infrator’.   

 
No caso em análise, sem sombra de dúvidas, existem elementos 

suficientes para determinação com segurança da infração e do infrator. Trata-se de 
exigência de multa formal pelo extravio de documentos fiscais constantes de fitas detalhe 
seccionadas, informações estas obtidas da verificação de seccionamento de fitas, objeto 
de outro auto de infração que se encontra apensado ao presente processo, juntamente 
com caixa contendo as fitas seccionadas, sendo infrator o sujeito passivo que integra o 
polo passivo da presente lide.    

 
Verifica-se da análise das fitas detalhe, reproduzida no levantamento 

constante de fls.15/21, que o sujeito passivo, ao promover o seccionamento das fitas 



 

detalhe, extraviou, suprimiu informações referentes a 41546 cupons fiscais, podendo tal 
situação ser confirmada pela conferência dos COO’s final e inicial dos dias analisados, 
constantes das planilhas anexas. Dessa forma, observa-se que diminuindo o COO final 
menos o COO inicial de determinado dia, menos 1, conforme consta da nota explicativa de 
fls. 03/05, verificou-se intervalos entre os COO’s final e inicial que não existiriam em 
condições normais, sendo estes intervalos a prova de intervenção indevida do sujeito 
passivo no ECF e extravio dos respectivos documentos fiscais.  

 
Por outro lado, observo que o processo administrativo tributário rege-

se pelo princípio da verdade material, devendo sempre que possível prevalecer a verdade 
material em detrimento da forma. 

 
Finalmente, cumpre ressaltar que, em princípio, existe erro de cálculo 

na exigência fiscal, visto que o lançamento refere-se ao extravio de 41546 documentos, 
cuja multa formal à época da ocorrência do fato gerador era de R$ 129,58 conforme 
consta da inicial, portanto, o valor exigido deve ser de R$ 5.383.530,68 e não o valor de 
R$ 5.538.530,60. No entanto, deixo de decidir sobre esta questão no presente julgamento, 
visto que o atual estágio processual não nos permite adentrar ao mérito, devendo estas e 
as demais questões não analisadas no presente momento serem analisadas na Câmara 
Julgadora. 

 
Ante o exposto, conheço do Recurso da Fazenda Pública ao 

Conselho Pleno, dou-lhe provimento para reformar o Acórdão Cameral, afastando a 
preliminar de nulidade do lançamento por insegurança na determinação da infração e 
determinando o retorno dos autos à Câmara Julgadora para análise de toda a matéria.   

 
 

Sala das sessões plenárias, em 17 de março de 2016. 
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Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DA I CJULT N.º 00425/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: Processual. Pedido de diligência formulada pelo 
Representante da Fazenda Pública Estadual. Rejeitado. 
Preliminar de nulidade da peça básica, arguida pelo Conselheiro 
Rickardo de Souza Santos Mariano, por insegurança na 
determinação da infração. Acolhida.   
 
1. A falta de instrução do requerido diligencial, formulado pelo 
Representante da Fazenda Pública Estadual, motiva a rejeição 
de converter o feito em diligência;  
 
2. Os erros, as incorreções, as omissões e as falhas 
procedimentais cometidos pelas autoridades administrativas 
competentes acarretarão a nulidade do ato administrativo, 
quando, no curso do processo, houver a confirmação da 
existência de insegurança na determinação da infração, 
incidente este prescrito no art. 20, inciso IV, § 3º da Lei nº 
16.469/2009. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara Temporária do Conselho Administrativo Tributário, em 
sessão realizada no dia 06 de junho de 2014, decidiu, por maioria de votos, rejeitar o 
pedido de diligência formulado pela Representação Fazendária. Foram vencedores os 
Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano e Rodolfo Ramos Caiado. Vencida a 
Conselheira Célia Reis Di Rezende que votou pela realização da diligência. Por maioria de 
votos, acolher a preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação 
da infração, arguida pelo Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano, declarando, de 
consequência, nulo "ab initio" o processo. Foram vencedores os Conselheiros Rickardo de 
Souza Santos Mariano e Rodolfo Ramos Caiado. Vencida a Conselheira Célia Reis Di 
Rezende que votou pelo não acolhimento da preliminar de insegurança na determinação 
da infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta destes autos que o sujeito passivo omitiu o registro das 
operações de saídas de mercadorias tributadas, caracterizada pela ocorrência de déficit 
financeiro, apurado mediante Auditoria do Movimento Financeiro. Em consequência, o 
autuado deve recolher o ICMS no valor de R$ 6.026,13 (seis mil, vinte e seis reais e treze 
centavos), registrado na peça básica, a somar com a penalidade e os acréscimos legais, 
conforme demonstrativo e documentos em anexo. 

 

Pela descrição do fato gerador constante no lançamento de ofício, a 
fiscalização capitula-o de acordo com os art. 25, § 1º, inciso IV e 64 da Lei nº 11.651/91, 
combinados com o art. 141, Decreto nº 4.852/97. 

 



 

Em correspondência, propôs a penalidade prescrita no art. 71, inciso 
VII, alínea "l" (L), agravada com a aplicação do § 9º, inciso I do CTE. 

 

A previsão do art. 45, inciso XIII da Lei nº 11.651/91 abriga a 
identificação dos sócios da pessoa jurídica para o polo passivo solidário da lide, fls. 03 e 
04. 

 

A instrução do lançamento fiscal se fez com os documentos Anexo 
Estruturado – Descritivo Complementar da Ocorrência, fl. 05; cópias dos processos 
200900004015091, fls. 06 a 08 e nº 3 0184430 013 58, fls. 09 a 898. 

 

Em face à nulidade “ab initio” dos Processos Administrativos 
Tributários nºs 3 0184430 013 58 e 3 0184432 660 41, pronunciada pelo Conselho 
Administrativo Tributário, o autor do lançamento tributário, em discussão, analisa a 
questão e, ao final da fl. 900, ele informa: 

 

“Então, faço apresentar nova análise da Auditoria do Movimento 
Financeiro, conforme acostada, e por fim, faço juntada do novo levantamento e os 
respectivos Autos de Infração afora lavrados, restabelecendo as exatas diferenças da 
inicial, esclarecendo que neste novo levantamento as omissões de vendas apuradas 
estão superiores às encontradas à época da autuação, mas, face ao princípio da 
decadência tributária, ficam limitadas aos valores já autuados.” 

 

Na sequência dos atos administrativos e para suporte da causa desta 
exigência tributária, a fiscalização junta os documentos de fls. 901 a 927 seguidos da 
Conclusão, fls. 928 a 930, bem como do Anexo Estruturado – Detalhamento do Credito 
Tributário, fl. 931, onde o autor do lançamento confirma o valor do crédito tributário 
exigido no processo anulado nº 3 0184430 013 58. 

 

Após as intimações de fls. 932 a 937, o autuado e o sujeito passivo 
solidário, identificado no documento de fl. 04, em peça única, impugnam o lançamento na 
primeira fase de defesa e, ao criticar a decisão singular que anulou o auto de infração, 
expõe: 

 

O “que se constatou foi insegurança na auditoria e não na 
capitulação da infração; logo, é causa de improcedência e não de insegurança na 
capitulação da infração, como se nota da parte final da sentença.” 

 

Deve ser observado que, em se tratando de erro na auditoria 
realizada, outra autuação somente seria possível com uma nova auditoria em 
consonância com o Manual de Procedimentos Fiscais, com uma ressalva de que aí não 
seria mais permitido ao Fisco, uma vez que o exercício a que se refere o levantamento é 
2001, quando já ocorreu a prescrição”, fl. 941. 

 

Ao finalizar, requer a improcedência do auto de infração. 



 

 

Os documentos de fls. 943 a 959 instruem a peça impugnatória. 

 

O Termo de Revelia de fl. 960 mostra que o sujeito passivo solidário, 
identificado no documento de fl. 03, não exerceu o seu direito de defesa na primeira 
oportunidade processual. 

 

O julgador monocrático avalia os argumentos defensórios e decide 
pela procedência do lançamento, depois de considerar que “os dispositivos legais 
novamente apontados pelo autor como infringidos, agora, diante da desconsideração da 
escrita contábil da empresa autuada pelo fisco, não poderá acarretar nesta sentença em 
nova anulação por insegurança na determinação da infração, pois considero agora o vício 
afastado diante do novo demonstrativo apresentado e complementado”, fl. 963. 

 

No recurso voluntário, os sujeitos passivo e solidários formulam a 
tese defensória, para requererem a reforma da decisão recorrida, visto “que a 
fundamentação lançada no auto de infração não pode ser aplicada à suposta infração 
noticiada pelo autor do procedimento fiscal, não se adequando, portanto, aos 
procedimentos executados pela empresa a respeito da matéria em exame, como restará 
demonstrado a seguir: 

 

Nessa esteira, podemos resumir que nas razões do julgador singular, 
notadamente quando ele diz que os dispositivos legais novamente apontados pelo autor 
como infringidos, agora, diante da desconsideração da escrita contábil da empresa 
autuada pelo fisco, não poderá acarretar nesta sentença em nova anulação por 
insegurança na determinação da infração, pois considero agora o vício afastado”, fl. 973. 

 

Para finalizar a peça recursal, requerem: 

 

Em observando a desarmonia entre o levantamento efetivamente 
feito, o histórico da peça acusatória e a capitulação da infração, nos conduz ao 
entendimento de que, em preliminares, o lançamento resta fulminado pela sua total 
nulidade, o que fica desde já requerido. 

 

Ultrapassada esta fase, no mérito, requerem a improcedência do 
auto de infração, justificado com a afirmação de que fragilidade e descompasso com os 
instrumentos jurídicos exigidos para a ocorrência do fato gerador, comprado com os 
procedimentos adotados pela recorrente, em relação ao seu direito do crédito, não 
comportando, portanto, a exigência do imposto lançado, nos termos pretendidos na peça 
inaugural. 

 

Protesta pela juntada de documentos. 

 

É o relatório. 

 



 

V O T O 

 
Formulo a redação deste voto com a rejeição do requerido diligencial 

do processo pela Representação Fazendária, com o entendimento de que a base da 
lavratura do auto de infração é a falta de recolhimento do imposto, resultante de déficit 
financeiro, apurado em Auditoria do Movimento Financeiro, o que causou a omissão no 
registro de saída de mercadorias tributadas do estabelecimento comercial. A diferença 
apurada pela fiscalização se fez por meio da escrituração fiscal e contábil e com a adoção 
da tarefa funcional de auditagem referenciada nestas linhas.  Por isso, considero, neste 
momento, ser desnecessário deferir o requerimento da parte de direito, pois ela não 
instruiu a sua pretensão com a comprovação de que as escriturações contábeis se fizeram 
com afronta à letra da legislação tributária em vigor na data da efetivação dos registros 
contábeis. 

 
A ausência de instrução da defesa motivou a rejeição do pedido de 

conversão do julgamento em diligência, neste momento de decisão do processo. 
 
Quanto ao questionamento preliminar de nulidade da peça básica, 

formulado pelo Conselheiro Autor do Voto Vencedor, por insegurança na determinação da 
infração, vejo que assiste razão ao requerido, visto que a causa de o trabalho anterior ter 
sido anulado pelo julgador de Primeira Instância não desapareceu com o segundo 
lançamento tributário, o qual está na elaboração do trabalho de auditagem, visto que a 
empresa tem escrita contábil regular e não consta que ela se apresente de forma duvidosa 
e capaz de assegurar a sua desconsideração por parte da fiscalização. 

 

Além do que, no processo anulado nº 3 0184430 013 58, cuja cópia 
instrui este volume, à fl. 67, contém o seguinte despacho: 

 

Ao atender o Despacho nº 207/2007, a autoridade fiscal designada 
para revisar o trabalho inicial expôs que “procedemos à análise de IMPUGNAÇÃO 
realizada em fls. 42 a 45, bem como a peça básica e não detectamos nenhuma forma de 
substanciar o trabalho realizado pelo colega autuante, uma vez que: 

 
a) A empresa em questão apresenta  “ESCRITA CONTÁBIL”, 

sendo para o caso, indicado outro tipo de levantamento fiscal, o da “AUDITORIA DAS 
DISPONIBILIDADES”; 

b) Independente do tipo de levantamento fiscal a ser adotado para 
o prejuízo acumulado pela referida empresa, os valores questionados na impugnação de 
fls. retro ocorreram de formal imprecisa, por simples erro de datilografia ao adotar a coluna 
e linha correta e correlata.  

 

É necessário, pois a indicação do próprio autuante o outro estranho a 
lide para realizar a AUDITORIA DAS DISPONIBILIDADES.” 

 
Vejo que, desde o início do processo anulado, a fiscalização afirmou 

que a empresa é detentora de Escrita Contábil Regular e que o trabalho de auditagem a 
ser adotado é Auditoria das Disponibilidades, o que ensina, a Auditoria do Movimento 
Financeiro não serve para apurar déficit financeiro em empresa que adota a Escrita 
Contábil.  

 
Para fazer valer as possíveis diferenças de ingresso de numerário na 

Conta Caixa da empresa que adota a escrituração contábil para registros da sua 



 

movimentação financeira e fiscal, portanto, não é Auditoria do Movimento Financeiro e sim 
a Auditoria das Disponibilidades, procedimento que a fiscalização não adotou.  

 
No caso de empresa com escrita contábil regular, a legislação 

permite a execução da tarefa funcional adota pela autoridade lançadora, desde que 
atenda à determinação do art. 148 do CTN, que nesse sentido preleciona: 

 

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

 

O arbitramento previsto na norma supratranscrita tem força para 
suportar o lançamento de ofício, “sempre que que sejam omissos ou não mereçam fé as 
declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito 
passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, 
avaliação contraditória, administrativa ou judicial.” 

      
Sobre essa questão, a Professora Misabel Abreu Machado Derzi, em 

comentário sobre o art. 148 do CTN, página 392 do Livro Comentários ao Código 
Tributário Nacional, ensina: 

 
“O art. 148 do CTN, ao contrário, tem caráter sancionatório. Portanto, 

somente autoriza a utilização do arbitramento em face das omissões ou atos de falsidades 
e desonestidades perpetrados pelo contribuinte ou terceiro que tornem imprestáveis os 
dados registrados em sua escrita. Não sendo essa a hipótese, a contrário sensu, ficam 
vedadas as presunções e os indícios, pautados e médias levantadas, técnicas que 
afastam o lançamento da realidade dos fatos e da capacidade econômica do sujeito 
passivo. 

 
Além disso, não pode haver confusão entre mero atraso na escrita e 

fraude, sonegação, documento falso, enfim desonestidade, que são sempre dolosos e, de 
modo algum, podem ser presumidos.” 

 
Para concluir esse fundamento, comento que a segurança da 

legalidade do lançamento de ofício o fato gerador da obrigação tributária é comprovado 
pela fiscalização. Esta condição é estabelecida pelo art. 148 e deve ser comprovada que o 
valor ou preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos registrados pelo sujeito passivo 
não mereçam fé. Somente depois desta comprovação é que o direito de a Fazenda 
Pública constituir o crédito, sob arbitramento, fica garantido.  

 
Não foi esse o procedimento administrativo fiscal que teve a 

tendência de buscar possível receita omitida pelo sujeito passivo, mesmo sob a sugestão 
contida no despacho transcrito nos parágrafos anteriores, fato que motiva a declaração de 
nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da infração. 

 



 

Diante das determinações legais mencionadas nas linhas anteriores, 
e da previsão do art. 20, inciso IV, § 3º da Lei nº 16.469/2009, eu me asseguro na lei para 
declarar a nulidade do processo do início, o qual transcrevo: 

 

Art. 20. São nulos os atos praticados: 

[...] 
IV - com insegurança na determinação da infração. 
[...] 
 
§ 3º As incorreções ou omissões do lançamento, inclusive aquelas 
decorrentes de cálculo ou de proposição de penalidade, não 
acarretam a sua nulidade, quando do processo constarem elementos 
suficientes para determinar com segurança a infração e o infrator. 
  
A fundamentação do voto demonstra que a autoridade lançadora, 

que executou o trabalho fiscal para a reautuação do processo nº 3 0184430 013 58, cuja 
cópia instrui este volume com o objetivo de salvar a causa da autuação anterior, seguiu os 
mandamentos do manual de procedimentos fiscais, não considerou que o sujeito passivo 
era optante pela escrituração contábil regular da sua atividade mercantil e acabou por 
contribuir para a nulidade do auto de infração, ora em demanda. 

 
Pelo exposto, ao votar esta questão, e depois de rejeitar o pedido de 

conversão do julgamento em diligência, formulado pela Representação Fazendária, arguo 
e acolho a preliminar de nulidade da peça básica e declaro anulo “ab initio” o processo.  

 
 

Sala das sessões plenárias, em 29 de março de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00527/16 
 
Redator do Voto: Conselheiro Edson Abrão da Silva 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pela autuada, por insegurança na determinação da 
infração. Acolhida. 
 
Estando demonstrado nos autos que houve insegurança na 
determinação da infração, o auto de infração deve ser declarado 
nulo. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de janeiro de 2016, decidiu, por maioria de votos, acolher a preliminar 
de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na determinação da 
infração, declarando, de consequência, nulo "a initio" o processo. Foram vencedores os 
Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo, Edson Abrão da Silva e Carlos Andrade 
Silveira. Vencidos os Conselheiros Márcio Nogueira Pedra e Victor Augusto de Faria 
Morato, que votaram contrario ao acolhimento da preliminar de nulidade por insegurança 
na determinação da infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal é de que o sujeito passivo realizou saída de 
mercadoria tributada (importada) sem emissão de documentação fiscal, no período de 
01/01/2010 a 31/12/2010, conforme Auditoria Específica de Mercadorias, documento em 
anexo. Em consequência, deverá pagar o ICMS, juntamente com penalidade e acréscimos 
legais.  

   
A autoridade lançadora indicou como infringida as disposições dos 

artigos 63 e 64, Lei 11651/91, c/c art. 141, Decreto 4852/97. Proposta a aplicação da 
penalidade prevista no artigo 71, VII, "I", §9º, I da Lei 11651/91, com redação da Lei nº 
16.241/08.   

 
O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: anexo 

estruturado "fls.3 e 4"; Auditoria Especifica de Mercadoria "fls.5 a 9", TARE n° 122/08-GSF 
"fls. 10 a 14"; notas fiscais eletrônicas "fls.15 a 52"; registro de inventário "fls.53 a 60"; 
registro de entradas estadual "fls.61 a 86"; registro de entradas interestaduais/exterior 
"fls.87 a 142"; registro de apuração de ICMS "fls.143 a 168".  

  
O sujeito passivo é intimado a pagar a quantia exigida ou apresentar 

impugnação ao auto de infração "fls.169 a 177", tendo sido lavrado o Termo de Revelia às 
"fls.178".  

  
O sujeito passivo é intimado a pagar a quantia exigida ou 

impugnação a Segunda Instância "fls.180 e 181".   
  
O sujeito passivo ingressa com impugnação à Segunda Instância às 

"fls.184 a 186", na qual, requer, em preliminar, nulidade do auto de infração, visto o fato de 
que o agente fiscal se equivocou ao transcrever a descrição do produto, afirmando que o 
modelo da moto não seria YTZ, vez que a moto registrada no supracitado inventário é de 



 

modelo YZF. Sustenta, portanto, insegurança na determinação da infração, nos moldes do 
art. 20, IV da Lei 16469/09.    

 
No mérito, alega improcedência total do lançamento, vez que não há 

como haver omissão de saída de mercadoria que nunca foi sequer adquirida pelo 
contribuinte.   

 
Ao final, requer a improcedência do auto de infração.   
  
O sujeito passivo anexou os seguintes documentos: Cópia do 

Registro de Ordem do Advogado "fl.187", Procuração "fl.188", 6ª alteração contratual 
"fls.189 a 202", Livro Registro de Inventário modelo 7 "fls.204 a 207", fotocópias "fls.208 a 
211".  

  
Pela Resolução nº 110/2014, às "fls.213 a 214", a Quarta Câmara do 

Conselho Administrativo Tributário, RESOLVE, converter o julgamento em diligência e 
encaminhar os autos a GEPRO a fim de o sujeito passivo, por meio do seu advogado, seja 
intimado a apresentar, no prazo de 30 dias, a nota fiscal de entrada (com indicação do 
número do chassi) e a nota fiscal de saída contendo o mesmo número do chassi da 
motocicleta YZF R1 constante do Livro Registro de Inventário em 31/12/2009.   

 
 
O sujeito passivo devidamente intimado "fl.215" para atender ao 

disposto na Resolução, transcorrido o prazo regulamentar, não se manifestou.  
 
Mediante Termo de Juntada n°21/2015 – IV CJUL, "fls.17", são 

juntados aos autos os documentos de "fls.218 a 225". 
 
Por meio da Resolução 21/2015, "fls.227 a 228", a Quanta Câmara 

do Conselho Administrativo Tributário, decide converter os autos em diligência, retornar os 
autos à delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia, preferencialmente à autoridade 
lançadora, com finalidade de apreciar toda a documentação e, se for o caso, revisar a 
auditoria. 

 
Em atendimento à Resolução, a autoridade revisora apresenta 

Relatório Diligencial, "fls. 230 a 231", para esclarecer que no inventário de 31/12/2009, 
não consta a moto como parte do ativo imobilizado da empresa, mas como mercadoria 
para revenda, conforme "fls.54,55,205 e 206". De mesma forma, o inventário de 
31/12/2010, o objeto da presente autuação não está discriminado nem no ativo imobilizado 
da empresa nem na revenda de mercadorias, de acordo com documento de "fls.58 a 59". 
Portanto, considerando eu não houve saída da moto modelo YAMAHA YZF R1, do ando 
de 2010, a autoridade entende que deve ser mantida a exigência fiscal baseada na 
Auditoria Específica de Mercadorias. 

 
Intimada às "fls.234" a se manifestar quanto ao resultado da 

Diligência, a autuada se mantém silente. 
 
 
É o Relatório. 
 

VOTO 
 



 

Ao compulsar e analisar as peças constitutivas desta lide, verifiquei 
que razão assiste à polaridade passiva, quando pugna pela nulidade da lide, por 
insegurança na determinação da infração. 

 
A assertiva que firmei no parágrafo volvido deve-se ao fato de que a 

autoridade lançadora, quando lavrou a peça insubstituível deste volume, o fez de forma 
genérica, não especificando as caraterísticas do veículo, tais como número do chassi, 
modelo do veículo, etc.   

 
Sem as referências supra aduzidas, impossível se torna saber qual 

seria mesmo o veículo objeto desta ação, o que configura insegurança na determinação 
da infração, fato que a norma legal não contempla nos termos lecionados pelo inciso IV do 
artigo 20 da Lei nº. 16.469/09, “verbis”:  

 
Art. 20. São nulos os atos praticados: 
 
[...] 
 
IV - com insegurança na determinação da infração. 

 
Assim, voto acolhendo a preliminar de nulidade da peça básica, 

arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração, declarando, de 
consequência, nulo "ab initio" o processo.  

 
 

 
 

Sala das sessões, em 25 de abril de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00588/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: Recurso de ofício. Negado provimento. Nulidade "ab 
intio" do feito, por insegurança na determinação da infração, 
suscitada pela defesa e declarada pelo julgador monocrático. 
Mantida.  
 
Não se acolhe o recurso de ofício, mantendo a decisão singular 
que julgou nulo o lançamento, quando a instrução processual 
apontar que houve insegurança na determinação da infração. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de abril de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso de 
ofício, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou nulo, "ab 
initio" o processo, por insegurança na determinação da infração. Foram vencedores os 
Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, Masayuki Missao e Edson Abrão da 
Silva. Vencidos os Conselheiros Elias Alves dos Santos e Mário de Oliveira Andrade que 
votaram pelo provimento do recurso. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo, em 
epígrafe omitiu saída de mercadoria tributada, no valor comercial de R$ 968.184,42 
(novecentos e sessenta e oito mil, cento e oitenta e quatro reais e quarenta e dois 
centavos), conforme comparativo entre as vendas realizadas por meio de cartões de 
crédito e/ou débito, no período de janeiro de 2010 a janeiro de 2013, informadas pelas 
administrações de cartões de crédito e/ou débito e o total das vendas declaradas na 
Declaração Periódica de Informações – DPI. Em consequência deverá pagar o ICMS, na 
importância de R$ 164.591,35 (cento e sessenta e quatro mil, quinhentos e noventa e um 
reais e trinta e cinco centavos), juntamente com penalidade e acréscimos legais.  

 
A base legal dada por infringida foi assim descrita: artigos 25, §1º, VI, 

64, §2º e 66 da Lei nº. 11.651/91. E a penalidade aplicada: artigo 71, VII, “l” do CTE.  
 
Instruindo o feito em sua fase cognitiva o autuante acosta aos autos 

os documentos de fls.02 a 08.  
 
Intimado nos termos da lei, o polo passivo comparece ao processo, 

trazendo a alegação de que as informações utilizadas pela fiscalização estão incorretas, 
vez que de 01/07/2007 a 18/11/2009, quando promoveu a sua baixa cadastral na Receita 
Federal, estava enquadrada no regime diferenciado do Simples Nacional, motivo pelo qual 
requer a descaraterização da não contenciosidade; fls. 13 a 26. 

 
O ilustre sentenciador “a quo” após fundamentação, julga nulo o 

trabalho da autoridade lançadora, fls.27/30.  
 



 

 Recurso nº 42/2015 – GERF/SR – aduz que não houve insegurança 
na determinação, motivo pelo qual pede a reforma da decisão e o retorno dos autos à 
primeira instância para apreciação do mérito da exigência fiscal, fls.  31/36. 

 
Em contradita ao recurso da Fazenda o polo passivo reafirma as 

razões de defesa já presentadas e requer que a decisão monocrática que julgou nula a 
peça básica seja mantida, fls. 42/55. 

 
É o relatório. 
 

VOTO  
 

Ao compulsar e analisar as peças constitutivas deste feito, verifiquei 
que a decisão exarada em sede monocrática, que julgou nulo o lançamento deve ser 
mantida, tendo em vista que os fundamentos apresentados pelo sentenciador singular 
espelham a realidade fática apontadas pela instrução processual. 

 
O “decisum” que traz a lume a nulidade, por insegurança na 

determinação, por correto e preciso, merece ser transcrito, e é o que passo a fazer: 
 
“No caso em questão, conforme documentos de folhas 24/26, pode 

ser facilmente verificado que a empresa desde 01/07/2007 a 18/11/2009 quando deu baixa 
na Receita Federal, estava enquadrada no regime diferenciado do Simples Nacional e 
nesse período, conforme documentos às fls. 25 e 26, que houve a efetiva entrega, mês e 
mês. Dos PGDAS informando as suas receitas e dessa forma os relatórios das vendas 
realizadas por meio de cartões de crédito e débito deve ser cotejado com as informações 
obtidas da Declaração Anual do Simples Nacional – DASN, em relação aos documentos 
fiscais registrados nos livros fiscais juntados aos autos, PGDAS e que podem resultar 
numa diferença na receita bruta informada nos diversos meses em que esteve em 
atividade, nos termos do que determina a legislação para detalhamento do crédito 
tributário apurado em empresas regularmente enquadradas no Simples Nacional. 

 
“De outro lado, os procedimentos fiscais foram erroneamente 

realizados, pois todos partiram do comparativo entre as receitas informadas no relatório 
dos cartões de crédito e débito de diversas bandeiras, com as informações da DPI 
(Demonstrativo Periódico de Informações), que estando enquadrado no Simples Nacional, 
estava dispensado de apresentar, mesmo que eventualmente possa ter inadvertidamente 
enviado alguns desses demonstrativos, logo a apuração da suposta diferença, conforme 
demonstrativos às folhas 03/08, não se prestam em razão da condição da empresa 
autuada, pois não houve a comparação com os PGDAS e nem sequer aplicadas as 
alíquotas diferenciadas do Simples Nacional.   

 
“Nessa linha de raciocínio, concluo que os procedimentos fiscais 

vieram a gerar contradições, obscuridades e, portanto, uma total insegurança e, dessa 
forma, entendo que não houve, por parte do fisco demonstração segura da acusação 
fiscal, visando justificar a omissão de registro de saída de mercadoria tributada.  

 
Com essas fundamentações não vislumbro segurança na 

determinação da infração, capaz de, por si só, justificar a autuação, por uma total 
insegurança na materialização da infração fiscal, isto é, não está devidamente 
documentado nos autos a ocorrência correta do ilícito descrito e narrado, às folhas 01/02, 
e o mesmo deve ser refeito com outro procedimento fiscal, cotejando as receitas apuradas 
nos relatórios dos cartões de débito e crédito não com a DPI e sim com as PGDAS 



 

enviados, conforme documentos às folhas 25/26, e no caso de haver diferença deve ser 
calculada a alíquota média para verificação do montante a ser recolhido.  

 
“Com isto, evidenciou-se uma grande dificuldade para clareza da 

acusação fiscal por um problema causado pela parte contrária, que simplesmente deixou 
de juntar aos autos o levantamento comparativo correto aplicável ao caso ora em 
julgamento, sendo assim, todos esses fatos somados me levam a concluir pela nulidade 
absoluta do feito, por insegurança na determinação da infração...”    

 
Mediante o exposto, voto conhecendo do recurso de ofício, negando-

lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou nulo, "ab initio" o 
processo, por insegurança na determinação da infração.   

 
 

Sala das sessões, em 29 de abril de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00657/16 
 
Relator: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica, 
por insegurança na determinação da infração, arguida pela 
defesa. Acolhida.  
 
Deve ser julgado nulo o auto de infração quando a instrução 
processual apontar que houve insegurança na determinação da 
infração. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de abril de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração, declarando, em consequência, nulo "ab initio" o processo. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, Victor 
Augusto de Fariana determinação da infração,,, Morato, Rodolfo Ramos Caiado, Mário de 
Oliveira Andrade e Edson Abrão da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu o registro de 
saída de mercadorias tributadas, na importância de R$ 117.138,07 no período de 
01/01/2005, referente ao suprimento indevido nas contas representativas do disponível, na 
forma de citar o fato econômico fictício ou de procedência duvidosa, conforme auditoria 
das disponibilidades e documentos anexos. Em consequência, deverá pagar o ICMS no 
valor de R$ 19.913,47, juntamente com penalidade e acréscimos legais. 

 
A autoridade lançadora indica como infringida as disposições dos 

artigos 25, §1°, III e 64 do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) combinado 
com os artigos 141 do Decreto 4852/97. Proposta a aplicação da penalidade prevista no 
artigo 71, VII, "I", §9°I do CTE, com redação da Lei nº 13.446/1999. 

 
Tem-se como sujeito passivo solidário, ALINE MÁXIMO GOBO E 

BORGES, MARIZETE DE FATIMA GOBO BORGES, ANTONIO ALAMIN BORGES, 
CAROLINA MAXIMO GOBO E BORGES, nos termos do artigo 45, inciso XII, da Lei 
11.651/1991. 

 
O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: 

detalhamento do crédito tributário, descritivo complementar da ocorrência, identificação do 
sujeito passivo coobrigado, auditoria das disponibilidades, notificação fiscal, tabelionato de 
notas, termo de devolução de objetos e documentos, cópia de documento pessoal, notas 
fiscais de entrada, movimentação por documentos fiscais, termo de autenticação de livro 
fiscal, registro de apuração do ICMS, registros de entradas e saídas, pedido de 
autenticação de livros fiscais, diário, balanço patrimonial, plano de contas, razão, extrato 
mensal unificado, cópias de cheques, copias de recibos do sacado, comprovante de 
entrega, cópia da fatura do serviço de fornecimento de energia elétrica, copias de fatura, 
notas fiscais, mídia em CD. De "fls.03 a 748". 

 



 

Os sujeitos passivos foram intimados a apresentarem impugnação 
em Primeira Instância de "fls. 749 a 759". 

 
Foi lavrado termo de revelia dos sujeitos passivos, de "fl.760". 
 
 Os sujeitos passivos foram intimados a apresentarem impugnação 

em Segunda Instância de "fls.762 a 777". 
 
Foi lavrado termo de perempção dos sujeitos passivos coobrigados 

de "fl.778". 
 
O sujeito passivo principal apresenta manifestação de "fls.781 a 

783". 
 
Na qual pede para que seja declarado nulo por insegurança na 

determinação da infração, pelos motivos de: 
 
Há falha na narração da infração posto que o histórico do auto de 

infração noticia a pratica de irregularidade em relação ao suprimento indevido de caixa, 
não havendo menção alguma no histórico da autuação sobre emissão de vendas de 
mercadorias tributadas em decorrência de diferença a maior ente o saldo existente na 
contabilidade e o reconstituído pelo fisco. 

 
 Afirma ainda que, após análise da mídia percebe-se a fiscalização, 

haveria constatado ainda a existência de desembolsos não contabilizados, porém ao 
lavrar o auto de infração tratou ambas as infrações como se fossem uma só. 

 
Quanto ao mérito, alega a ocorrência de decadência pelo menos 

parcial do lançamento, no que concerne ao valor de ICMS lançado em excesso 
relativamente a diferença entre o valor originário objeto do primeiro auto de infração 
anulado e o valor do ICMS exigido, ou seja, tendo o fato gerador ocorrido em 2005 e tendo 
o lançamento anterior sido anulado, o auto de infração, lavrado em 11/12/2013, em 
substituição àquele anulado, não pode ser exigido o imposto em montante superior ao 
outro lançado, visto que esse valor excedente já foi lançado pela decadência. 

 
Sendo assim, entende que a ocorrência da decadência, visto que a 

base fática que serviu de esteio para a elaboração do primeiro lançamento é distinta da 
utilizada na feitura do segundo lançamento, de modo que mesmo tendo o primeiro 
lançamento sido anulado por insegurança na determinação da infração, o segundo não 
poderia inovar materialmente na constituição do novo credito tributário, principalmente 
considerando a exigir um imposto em montante superior ao que fora objeto daquele 
primeiro auto anulado.  

 
Ao final, requer que seja declarada a decadência total do lançamento 

ou pelo menos a decadência parcial e a improcedência do auto. 
 
Anexado documento: alteração contratual. De "fls.784 a 788". 
 
É o relatório.  
 



 

VOTO 
 

Trata-se de acusação fiscal de omissão de registro de saída de 
mercadorias tributadas no valor de R$ 117.138,07 9cento e dezessete mil, cento e trinta e 
oito reais e sete centavos), referente ao suprimento indevido nas contas representativas 
do disponível, apurada por meio de auditoria das disponibilidades. A Fazenda Pública 
reclama o pagamento de ICMS no valor de R$ 19.913,47 (dezenove mil, novecentos e 
treze reais e quarenta e sete centavos).  

 
O presente auto, vale ressaltar, constitui reautuação daquele de nº 

201300004011718 anulado em primeira instância por este Conselho.  
 
Demais de tratar-se o presente de reatuação de auto derruído em 

razão da adoção de auditoria imprópria, também este não resiste ao juízo preliminar da 
verificação de nulidade por insegurança na determinação da infração, esta arguida com 
precisão e técnica pelo autuado.  

 
Neste cotejo, elenco as seguintes razões que dão ensejo ao decreto 

de nulidade do presente auto de infração, especialmente porque tais falhas cometidas pela 
autoridade fiscal lançadora, além de agredir a Lei e tornar confusa a acusação, de 
consequência também impedem a plena compreensão e defesa por parte do Sujeito 
Passivo em ralação ao levantamento, senão vejamos:  

 
1- Como aventado na defesa, há descompasso entre a causa de 

pedir da acusação fiscal descrita no histórico do auto e o que consta da auditoria. É que o 
autuante apesar da acusação cingir-se ao suprimento indevido de caixa, também incluiu, 
em seus levantamentos, aquele relativo a diferença entre o saldo escriturado no livro diário 
e o reconstituído pelo fisco (omissão de vendas II, na linguagem do Manual de Auditoria 
da SEFAZ/GO);   

2- A autuação conglobada das duas acusações acima não pode ser 
realizada, pois ainda que a diferença entre o saldo escriturado e aquele reconstituído 
constasse da acusação fiscal, ainda assim, o vício não estaria suprido, pois A) o fiscal não 
separou os períodos de ocorrência de cada infração, conforme vê-se à fl. 10 e porque 2) o 
manual de procedimentos fiscais não permite sejam essas duas infrações autuadas 
conjuntamente, verbis:  

 
Senão vejamos:  
 
MANUAL DE AUDITORIA- ROTEIRO 06 (IS 02/01-DFIS) - 6.2.2.6 - 

TOTAL DA OMISSÃO DE VENDAS (ITEM 6) – Lance no item ‘6’ o resultado da soma dos 
valores das omissões de vendas constantes nos itens ‘1’ e ‘5’, encontrando, assim, o valor 
global da omissão de vendas apurada nesta auditoria. As omissões de vendas I e II são 
cumulativas; assim, caso sejam apuradas simultaneamente numa mesma auditoria, 
ambas devem ser autuadas, porém separadamente (enquadramento legal diferente).  

 
3- No que concerne ao valor apurado pelo comparativo entre o saldo 

escriturado e aquele reconstituído, qual seja o valor de R$ 74.141,07, a autoridade 
autuante não o inseriu no âmbito do período de ocorrência do fato gerador relativo a 
dezembro de 2015, como se extrai da fl. 03 do presente processo;  

 
4- A identificação dos Sujeitos Passivos coobrigados encontra-se 

também titubeante, quando o fiscal, tendo incluído-os no polo passivo, sequer discriminou 
o fundamento sob o qual o fazia, limitando-se a invocar o art. 45, IX do CTE, sem, no 



 

entanto, especificar sob qual dos fundamentos nele contidos alicerçava a pretendida 
responsabilização. Nem se diga ainda, que não trouxe o fisco, na esteira da inclusão mal 
delimitada, a respectiva prova de ser aqueles sujeitos passivos representantes, 
mandatários ou comissários da pessoa jurídica autuada;  

 
5- Indispensável nesta modalidade de lançamento seria, também, a 

realização do cálculo da alíquota média, conforme prevê o art. 148, VI do CTE;  
 
6- Também deveria, já que a autuado pratica operações não 

tributadas ou isentas, realizar o cognominado cálculo das proporcionalidades, à luz do que 
preconiza o art. 25 §2º do CTE;  

 
Ademais, ad argumentandum e como meio de alerta para o caso de 

nova autuação caso a presente decisão torne-se definitiva nesta via, ressalto que caso a 
preliminar aqui acolhida fosse superada, haveria ainda que ser acolhida a decadência total 
do direito do fisco de lançar, quer com arrimo no art. 173, I ou no art. 105 § 4º ambos do 
CTE, vez que essencialmente o presente auto não se trata de reautuação daquele outro 
anulado por vício formal, sendo a base fática e os fundamentos de ambos totalmente 
diversos, além do que o valor outrora autuado era de R$ 6.584,11, enquanto que o 
presente é de R$ 19.913,47 a título de ICMS a recolher;  

 
Ante o exposto, voto conhecendo do Recurso Voluntário, dando-lhe 

provimento para acolher a preliminar nele suscitada de nulidade ab initio do presente, por 
insegurança na determinação da infração, declarando, em consequência, nulo o processo.   

 
 

Sala das sessões, em 11 de maio de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00664/16 
 
Relator: Conselheiro Márcio Nogueira Pedra 
 

 
EMENTA: Processual. ICMS. Nulidade do lançamento por 
insegurança na determinação da infração arguida pelo relator do 
processo. Acolhida. Decisão unânime. É   inseguro o auto de 
infração que contém acusação imprecisa, instruído com  
levantamento eivado de  irregularidades no cálculo do imposto, 
sendo tais  falhas capazes de comprometer a solidez do 
lançamento formulado pelo Fisco. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 03 
de maio de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a preliminar de nulidade da 
peça básica, por insegurança na determinação da infração, arguida pelo Relator, 
declarando, de consequência, nulo "ab initio" o processo. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Márcio Nogueira Pedra, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de 
Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Mário 
de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza 
Santos Mariano, Heli José da Silva, Alcedino Gomes Barbosa, Aldeci de Souza Flor, José 
Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Cláudio Henrique de Oliveira, Washington Luis 
Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes e João 
Divino de Brito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O auto de infração refere-se à omissão de pagamento do ICMS, na 
importância de R$404.043,59 em razão da utilização de benefícios fiscais na emissão das 
notas fiscais de saída considerados indevidos em face do aproveitamento de creditos, 
também indevidos, levando à omissão do imposto a pagar regularmente. Outra razão para 
a irregularidade na utilização do benefício decorre da inclusão do autuado em divida ativa 
do Estado desde 29/10/2013. Está sendo cobrado ICMS juntamente com os acréscimos 
legais. Para todos os fins legais e com fulcro no § 2º, do artigo 19, Decreto nº 6.930, de 09 
de junho de 2009, adoto o relatório constante do Acórdão da I CJULT nº 2781/2015,  de fls 
143/144,  que abaixo transcrevo : 

 
“Trata o presente processo de auto de infração lavrado em razão de 

o sujeito passivo ter omitido o pagamento de ICMS, na importância de R$ 404.043,59, 
com a utilização de benefícios na emissão de notas fiscais de saída, considerados 
indevidos em face do aproveitamento de créditos. 

 
Foram indicados, como infringidos, os artigos 39 e 64 da Lei 

11.651/91, combinados com o artigo 1º, § 1º, I, II do Anexo IX e artigos 82, 86 e 87 do 
Decreto 4.852/97. A sanção aplicada encontra-se determinada no artigo 71, IV, “a” da Lei 
11.651/91, com redação da Lei 17.917/2012. 

 
Devidamente intimado, o sujeito passivo direto, representado pelos 

solidários, ingressa com impugnação à Primeira Instância, em folhas 86 a 93, requerendo, 
preliminarmente, a exclusão dos sócios coobrigados do polo passivo da demanda, 
declarando que seus bens não respondem, em caráter solidário, por dívidas assumidas 



 

pela sociedade. No mérito, defendem a existência de bis in idem, uma vez que o auto de 
infração nº 40111401145333 dispõe sobre omissão de pagamento de ICMS referente ao 
fato gerador ocorrido no período fechado de 2013. Asseveram, ainda, o direito potestativo 
de compensação e utilização dos créditos oriundos do título “Obrigação da Dívida Pública 
Flutuante do Estado de Goiás”, de nº 76.399. Anexam documentos em folhas 94 a 101. 

 
O julgador singular, mediante Sentença nº 2856/2014 – JULP, de 

folhas 103 a 104, decide pela procedência da pretensão inicial d FISCO. 
 
Inconformada com a decisão monocrática descrita acima, a empresa 

autuada interpõe Recurso Voluntário, de folhas 117 a 139, no qual, basicamente, reitera 
argumentos já apresentados na peça defensória anterior.” 

 
Dando seguimento ao relatório, informo que a Primeira Câmara 

Temporária do Conselho Administrativo Tributário decidiu, por maioria de votos, acolher a 
preliminar de exclusão dos solidários, JOMAR JOSÉ BORGES DE SOUZA e DIMAS 
TAVARES PEREIRA MENDONÇA, arguida pela autuada. Quanto ao mérito, por 
unanimidade de votos, a Câmara conheceu do recurso e negou-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. 

 
A Fazenda Pública, inconformada com a decisão cameral de 

exclusão dos solidários da lide, interpôs recurso ao Conselho Pleno. Solicita a reinclusão 
dos solidários no processo com fundamento no artigo 45, XII, CTE, pois os mesmos detêm 
poderes para administração da empresa autuada.  

 
Intimados, os sujeitos passivos apresentaram contradita ao recurso 

fazendário, pedindo a manutenção da decisão cameral no que concerne à exclusão dos 
solidários da lide.  

 
É o relatório.  
 
 

VOTO 
 
 
Neste processo, constato uma série de irregularidades, que no meu 

sentir caracterizam a nulidade do lançamento por insegurança na determinação da 
infração. De início, observo que as razões que impediriam o contribuinte de usufruir do 
benefício fiscal só se aplicariam a partir de 30 de outubro de 2013. Vejamos o que 
estabelece o Anexo IX, RCTE:    

 

“Art. 1º Os benefícios fiscais, a que se referem os arts. 83 e 84 deste 

regulamento, são disciplinados pelas normas contidas neste anexo. 

ACRESCIDO O § 1º AO ART. 1º PELO ART. 2º DO DECRETO Nº 5.067, DE 25.06.99 - VIGÊNCIA: 
01.05.99.  

§ 1º A utilização dos benefícios fiscais contidos neste anexo, decorrentes de leis estaduais que, sob 
condições, autorizem suas concessões, é condicionada a que o contribuinte e o substituto tributário 
estejam em dia com suas obrigações tributárias, assim entendido, a inexistência de crédito tributário 
inscrito em dívida ativa ou, existindo, esteja com sua exigibilidade suspensa, inclusive em razão de 
parcelamento. 
NOTA: Redação com vigência de01.05.99 a 31.07.08. 

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO § 1º DO ART. 1º PELO ART. 1º DO DECRETO Nº 6.769, DE 
30.07.08 – - VIGÊNCIA: 01.08.08. 
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§ 1º A utilização dos benefícios fiscais previstos neste anexo, cuja 
concessão tenha sido autorizada por lei estadual, fica condicionada a que o 
sujeito passivo: 

I - esteja adimplente com o ICMS relativo à obrigação tributária cujo 
pagamento deva ocorrer no mês correspondente à referida utilização; 

II - não possua crédito tributário inscrito em dívida ativa. 

III - possua Domicilio Tributário Eletrônico - DTE, no Estado de Goiás.   
(Redação acrescida pelo Decreto nº 8.194 - vigência: 01.08.14)  

ACRESCIDO O § 1º-B AO ART. 1º PELO ART. 1º DO DECRETO Nº 6.769, DE 30.07.08 - VIGÊNCIA: 
01.08.08. 

§ 1º-B Na hipótese prevista no inciso I do § 1º, o pagamento em 
atraso do imposto devido, inclusive o devido por substituição 
tributária, implica perda definitiva, exclusivamente no mês da 
ocorrência do atraso, do direito de o contribuinte utilizar o benefício 
fiscal. 

§ 2º Na hipótese prevista no inciso II do § 1º, o sujeito passivo perde 
definitivamente o direito à utilização do benefício, ficando impedido de 
utilizá-lo: 

I - se o benefício for aplicável sobre o valor da operação ou 
prestação, na operação ou prestação que ocorrer a partir do dia 
seguinte à data da inscrição do crédito em dívida ativa até o dia em 
que for sanada a irregularidade; 

II - se o benefício for aplicável sobre o valor do saldo devedor do 
imposto, na apuração do imposto correspondente ao mês em que o crédito 
for inscrito em dívida ativa até a apuração do imposto correspondente ao 
mês anterior ao que a irregularidade for sanada.” 

 
Observe-se que as condições para utilização do benefício fiscal são 

a de adimplência com o ICMS que deverá ser pago no mês de utilização do benefício, 
bem como a de não possuir o contribuinte débito inscrito em dívida ativa. Se o contribuinte 
possuir débito inscrito em dívida ativa, a impossibilidade de uso do benefício surge a partir 
do dia seguinte à data da inscrição. Assim, no presente caso, só identifico como causa 
impeditiva do uso do benefício aquela relativa à inscrição de débito em dívida ativa. E tal 
causa impeditiva só surtiria efeitos a partir de 30 de outubro de 2013, pois a inscrição do 
débito ocorreu em 29/10/2013. Não há no processo qualquer comprovação de que no 
período anterior a 30/10/2013 o contribuinte estivesse  inadimplente com o ICMS relativo à 
obrigação tributária cujo pagamento devesse ocorrer no mês correspondente à  utilização 
da redução de base de cálculo.  

 
As referências feitas, pelo autor do procedimento fiscal às fls 04, 

informando que o contribuinte teria aproveitado créditos irregulares do imposto , não são 
suficientes para caracterizar situação de  inadimplência com o ICMS que deverá ser pago 
no mês de utilização do benefício. Tais créditos indevidos deverão ser, se ainda não 
foram,  objeto de auto de infração, o qual se submeterá a trâmite processual e eventual 
inscrição em dívida ativa no futuro. No momento, no entanto, não se constituem em causa 
impeditiva de usufruto do benefício fiscal por parte da empresa autuada. Sendo assim, já 
de início, caso não sejam encontradas outras causa impeditivas de uso do benefício, 
ficaria excluído do presente lançamento tributário o período anterior a 30/10/2013. 
Entendo que tal situação confere insegurança ao auto de infração. 

 
No que concerne ao período restante, constato a existência de outra 

irregularidade. O autor do procedimento fiscal juntou ao processo mídia CD – R (fls 76) 
que contém um demonstrativo, onde se calcula, por item do documento fiscal,  o valor do 
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ICMS que teria sido omitido tendo em vista a utilização irregular do benefício fiscal de 
redução da base de cálculo. Neste demonstrativo o auditor fiscal informa, em campo 
próprio, a existência de desconto concedido na operação de venda. No entanto, no 
momento de efetuar os cálculos para determinar o valor do ICMS sem a utilização do 
benefício, para fins de cobrança da diferença, a autoridade fiscal não considerou os 
referidos descontos. Ou seja, determinou o valor do imposto utilizando como base de 
cálculo o montante integral da operação, sem efetuar a dedução do desconto concedido. 
Entendo que tal falha reforça minha intenção de anular o lançamento por insegurança na 
determinação da infração. Como se sabe, devem ser excluídos da base de cálculo do 
imposto os descontos incondicionados (artigo 20, CTE) concedidos pelo contribuinte na 
operação. Não há no processo comprovação de que os descontos eram condicionados. O 
que há é apenas a demonstração da existência dos descontos.  

 
Finalmente, no detalhamento do crédito tributário (fls 03) no campo 

destinado a informar o período de ocorrência do fato gerador, a autoridade fiscal informou, 
genericamente, o período de 01/02/2013 a 31/12/2013, ficando estabelecido como data 
para início de cálculo do crédito tributário 31/07/2013. Ora, tal indicação não atende ao 
que determina a legislação. A questão está assim normatizada no RCTE (Dec nº 
4.852/1997) :  

 

“Art. 482. O tributo não pago no vencimento deve ser atualizado 

monetariamente em função da variação do poder aquisitivo da moeda (Lei 
nº 11.651/91, art. 168). 

§ 1º A correção monetária deve ser feita pelo índice acumulado do período 
compreendido entre o mês em que o tributo devia ter sido pago ou o mês 
em que tenha havido aproveitamento indevido de crédito até o segundo 
mês anterior ao do pagamento, incluídos os meses limitadores do período 
de acumulação, tomando-se por base o Índice Geral de Preços, conceito 
Disponibilidade Interna, IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas. 
NOTAS: 

1. Relativamente à correção monetária, observar o disposto no parágrafo único do art. 168 do CTE; 

2. Vide a Instrução Normativa nº 1.167/13-GSF, de 08.08.13 

§ 2º Na impossibilidade de determinação do mês em que o imposto 
deveria ter sido pago, ou do aproveitamento indevido do crédito, 
presume-se como mês do vencimento da obrigação principal ou do 
aproveitamento: 

I - o mês de julho, quando o período considerado coincidir com o ano civil 
(exercício completo); 

II - o mês médio do período considerado, quando este for ímpar, ou o 
primeiro mês da segunda metade do período considerado, quando este for 
par (exercício incompleto).” 

 
A indicação genérica do período de ocorrência do fato gerador só é 

admitida quando não for possível a informação analítica, isto é, por data (dia/mês/ano) ou 
período de apuração. No presente caso, a própria autoridade fiscal informa os valores de 
ICMS devidos, a título de débitos de ofício, por período de apuração, consoante conclusão 
de auditoria básica do ICMS, fls 07 dos autos.  

 
Isto posto e com a concordância da unanimidade de meus pares, 

julgo nulo o lançamento por insegurança na determinação da infração.  
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Sala das sessões plenárias, em 12 de maio de 2016. 
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Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00668/16 
 
Relator: Conselheiro José Luiz Rosa 
 

 
EMENTA: Preliminar de nulidade da peça básica, arguida pelo 
Conselheiro Renato Moraes Lima, por insegurança na 
determinação da infração. Acolhida.  
 
As autoridades administrativas competentes, que executarem 
suas tarefas funcionais com insegurança na determinação da 
infração, nos termos do art. 20, inciso IV, § 3º da Lei nº 
16.469/2009, asseguram a declaração da nulidade dos seus 
próprios atos desde o seu início. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 21 de janeiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acatar a 
preliminar de nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação da infração, 
arguida pelo Conselheiro Renato Moraes Lima, declarando, de consequência nulo "ab 
initio" o processo. Participaram do julgamento os Conselheiros José Luiz Rosa, Renato 
Moraes Lima, Alcedino Gomes Barbosa, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes e David 
Fernandes de Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A fiscalização estadual acusa o sujeito passivo de omissão no 
recolhimento da multa formal prevista no art. 64 da Lei nº 11.651/91-CTE, combinado com 
o art. 145 do Decreto nº 4.852/97 porque omitiu a escrituração de entrada de Biodiesel B-
100 e Álcool Etílico Hidratado Combustível, no período de janeiro a dezembro de 2012, 
conforme conclusão da Auditoria Específica de Mercadorias, em anexo. Em consequência, 
o sujeito passivo deve recolher a multa formal, prescrita no art. 71, inciso VII, alínea "I" (L) 
do CTE. 

 
A autoridade fiscal instrui o auto de infração com os documentos: 

Cópias da Alteração Contratual e Contrato Social, Procuração, Registro de Utilização de 
Documentos Fiscais e Termos de Ocorrências com o registro da Ocorrência, Auditoria 
Específica de Mercadorias, fls. 03 a 24. 

 
À fl. 25, o sujeito passivo é intimado para pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação à Segunda Instância. 
 
A autuada impugna o lançamento tributário na primeira fase do 

contraditório, fls. 28 a 32, para alegar que a diferença constatada no trabalho de 
auditagem realizada nas quantidades das entradas e saídas dos combustíveis, cujo 
resultado registra o aumento das substâncias adquiridas para agregar o produto a ser 
repassado ao consumidor o que representa um ganho para a empresa.  

 
Essa divergência apresentada no relatório da auditoria quanto às 

quantidades nas entradas e saídas de Biodiesel B-100 e Álcool Etílico Hidratado 
Combustível decorre do aumento sofrido pela agregação dos produtos adquiridos para 
serem misturado no combustível posto a venda. Esse aumento não constitui omissão no 



 

registro de entrada de mercadorias e nem omissão no registro de entrada, fato favorável 
ao lançamento do auto de infração. 

 
Afirma que a multa acessória é confiscatória. 
 
Ao finalizar a peça defensória, requer o cancelamento do auto de 

infração e adequação da multa formal de 25% (vinte e cinco por cento) para 10 (dez por 
cento). 

 
A instrução da peça impugnatória com os documentos: Alteração e 

Consolidação de Contrato Social, Procuração, Documentação Pessoal, Portaria MAPA n° 
678, de 31.8.2011 – DOU 1.91.2011; Cópia da Intimação; e Cópias do Auto de Infração, 
do Anexo Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário, da Auditoria Específica de 
Mercadorias, do Relatório de Combustíveis fls. 33 a 56. 

 
O Julgador Singular decide pela procedência do auto de infração, fls. 

58 a 60. 
 
Na sua fundamentação ele sustenta que não há quaisquer das 

hipóteses de nulidades previstas no art. 20 da Lei nº 16.469/09, assim como a execução 
procedimento fiscal está de acordo com os preceitos do art. 25, § 1°, inciso V do Código 
Tributário Estadual.  

 
Quanto ao mérito, assevera que a infração descrita na peça básica 

tem respaldo no art.145 do Decreto nº 4.852/97 - RCTE. Afirma ainda que a oscilação do 
volume do combustível discriminado na peça inicial não foi devidamente comprovada nos 
autos para justificar a omissão no registro de entradas, devendo prosperar o auto de 
infração. 

 
Quanto ao questionamento de ter a proposição da multa caráter 

confiscatório, o julgador esclarece que o art. 6°, § 4° da Lei nº 16.469/09 veda a sua 
apreciação.  

 
À fl. 62, o sujeito passivo é intimado da decisão singular com a 

faculdade de pagar a quantia exigida ou recorrer ao Conselho Administrativo Tributário. 
 
A empresa autuada recorre da decisão proferida pela Primeira 

Instância, fls. 66 a 75, e ratifica os argumentos registrados na peça impugnatória. Requer 
o cancelamento do presente auto de infração.  

 
Junta a Procuração, fl.76, aos autos. 
 
É o Relatório, 
 

V O T O 
 
No levantamento específico de mercadorias foram indicados sem 

registro de entrada 28.354 Lts de biodiesel e 73.390 Lts de álcool hidratado, entretanto, os 
estoques finais encontrados para essas mercadorias foram respectivamente 4.554 Lts e 
35.043 Lts, portanto quantidades menores do que os totais de entradas não registradas. 
Assim, na presente autuação o agente fiscal reclamou apenas as quantidades que ainda 
estavam em estoque final. 

 



 

Cumpre aqui esclarecer que toda e qualquer mercadoria, sujeita à 
tributação normal, como é o caso em tela, cujo registro de entrada não tenha sido 
efetuado, mas para a qual tenha sido efetuada saída normal tributada, há que ser cobrado 
em ação fiscal tão somente a penalidade pecuniária. Entretanto, na presente autuação, 
deveria ser reclamado MERCADORIA EM ESTOQUE SEM DOCUMENTAÇÃO FISCAL, e 
cobrado, além da penalidade pecuniária, o ICMS relativo a essa mercadoria em situação 
fiscal irregular (acrescido da qualificadora da multa prevista no CTE, art. 71, § 9.º), O QUE 
NÃO FOI FEITO, e nem mesmo citado dessa forma na descrição do fato, na inicial. Diante 
do exposto o presente feito foi anulado desde o início por insegurança na determinação da 
infração. 

 
“Decreto nº 4.852/97 - RCTE 
 
Manual de Auditorias, Auditoria 09 – Auditoria Específica de Mercadorias: 
TRATAMENTO FISCAL DAS DIFERENÇAS 
 
A conclusão da Auditoria Específica de Mercadorias poderá evidenciar uma 
das seguintes situações: 
 
a) OMISSÃO DE SAÍDAS: caracteriza omissão de registro de saídas por 
traduzir saídas de mercadorias sem a necessária emissão de documento 
fiscal; 
 
b) OMISSÃO DE ENTRADAS: caracteriza omissão de registro de aquisição 
de mercadoria, presumivelmente paga com numerário extra caixa escritural, 
oriundo de omissão de registro de venda de mercadoria tributada. Nesse 
caso, proceder à Auditoria das Disponibilidades ou à Auditoria do 
Movimento Financeiro, considerando a diferença apurada como pagamento 
não contabilizado. 
 
Aplicar multa formal por falta de registro de aquisição quando se tratar de 
mercadoria tributada, isenta ou não tributada. 
 
Lançar o crédito tributário respectivo quando se tratar de mercadoria sujeita 
à substituição tributária. 
 
Lançar o crédito tributário quando se tratar de omissão de entrada de 
mercadoria em estoque.” (grifei) 
 
Dessa forma, ficou caracterizada a ocorrência de insegurança na 
determinação da infração e nulidade do lançamento tributário do seu início. 
 

Pelo exposto, decido votar este lançamento com o acatamento da 
preliminar de nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação da infração, 
arguida pelo Conselheiro Renato Moraes Lima, para declarar, de consequência nulo "ab 
initio" o processo.  

 

 
 
 

Sala das sessões, em 11 de maio de 2016. 
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Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00672/16 
 
Relator: Conselheiro Elias Alves dos Santos 
 

 
EMENTA: ICMS. Processual. Nulidade do auto de infração por 
insegurança na determinação da infração. Afastada. Retorno 
dos autos à câmara julgadora para apreciação de toda a matéria.   
 
Fica a preliminar de nulidade por insegurança na determinação 
da infração afastada, quando configurado que a hipótese de 
nulidade do lançamento de ofício não se confirmou nos termos 
do art. 20 da Lei 16.469/09, devendo os autos ser remetidos 
àquela instância julgadora para reapreciação. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 03 
de março de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda Pública 
para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para, afastando a nulidade por insegurança na 
determinação da infração por falta de fundamento, retornar os autos à Câmara Julgadora 
para apreciação de toda matéria. Foram vencedores os Conselheiros Elias Alves dos 
Santos, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Nislene Alves Borges, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Victor Augusto de Faria Morato, Mário de Oliveira Andrade, 
Lidilone Polizeli Bento, Heli José da Silva, Domingos Caruso Neto, Antônio Martins da 
Silva e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto 
de desempate. Vencidos os Conselheiros José Pereira D'abadia, João Divino de Brito, 
Nivaldo Carvelo Carvalho, Masayuki Missao, Edson Abrão da Silva, Nivaldo José Mendes, 
Carlos Andrade Silveira, Álvaro Falanque, Aguinaldo Fernandes de Melo e Rodolfo Ramos 
Caiado, que votaram conhecendo do recurso, negando-lhe provimento para manter a 
decisão cameral que anulou o auto por insegurança na determinação da infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu registro de 
entrada no valor comercial de R$ 2.624.124,44, no período de 14/09/2010 a 31/12/2010, 
correspondente ao valor das mercadorias que ultrapassaram à quantidade constante do 
trancamento de estoque, conforme Auditoria Específica de Mercadorias, documentos 
anexo. Em consequência, fica sujeito à multa de 25% (vinte e cinco por cento) sobre a 
omissão apurada. 

 
A autoridade lançadora indica como infringida as disposições dos 

artigos 45, II e 66 do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91), combinado com 
o artigo 145 do Decreto 4852/97. Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 
71, VII, "I" do CTE, com redação da Lei nº 16.241/2008.  

 
O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: 

Detalhamento do crédito tributário, descrição complementar da ocorrência, consulta 
detalhada do contribuinte pessoa jurídica, histórico dos portes - anual, cópia da Portaria n° 
003/2012, termos de ocorrências, Registro de Inventário e Auditoria Específica de 
Mercadorias, trancamento de estoques, Registro de Entradas, Saídas e Inventário, notas 
fiscais, quadro demonstrativo com o peso médio do fardo de algodão, relação de notas 



 

fiscais de entradas e saídas - preço por kg do algodão e termo de devolução de objetos e 
documentos – TDOD, às fls. 03 a 52.  

 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documento de "fls. 53". 
 
Em sua impugnação, "fls. 59 a 63", o sujeito passivo alega, em 

preliminar, a nulidade do feito por incompetência funcional da autoridade lançadora, com 
base nos mesmos argumentos acolhidos para anular o auto de infração 4011003056055, 
lavrado pela mesma autoridade contra esta empresa. No mérito, pede a vinculação deste 
auto de infração ao de n.º 4 011104607510 que, substituiu o anteriormente anulado, 
porque na visão da defesa, neste último não foram corrigidos todos os equívocos, pois no 
trancamento de estoque não foi incluída a mercadoria existente em um outro galpão do 
sujeito passivo, referente à safra de 2008/2009, a qual não foi apresentada ao Fisco, por 
entender que os documentos de recebimento desta mercadoria já haviam sido entregues à 
Delegacia Fiscal de Aparecida de Goiânia para controle do crédito fiscal e do estoque. 

Alegou, ainda, que houve levantamentos contraditórios por parte do 
Fisco, pois o primeiro teria abrangido o período de 01/01/10 a 14/09/10 e o segundo, por 
sua vez desta última data até 31/12/10, sendo que a primeira auditoria apurou Omissão de 
Saída, enquanto a segunda apurou Omissão de Entrada. Destaca, também, que o 
levantamento não teria trabalhado com a mesma unidade de medida, pois estoque final, 
entrada e saída foram feitos em Kg e o estoque inicial foi o trancado em fardo, o que seria 
irregular. Pediu, ao final, a tramitação em conjunto deste processo com o de n.º 4 
011104607510, a nulidade ab initio por incompetência funcional e, caso ultrapassadas 
estas fases, a improcedência total do feito.  

 
O sujeito passivo anexou os seguintes documentos: cópias das 

identidades profissionais das advogadas "fls. 55 e 64", cópias das Procurações "fls. 54 e 
65", cópia de parte da decisão singular "fls. 66 e 67", cópia do Estatuto Social "fls. 68 a 
95", cópia da Ata da Assembleia Geral de Constituição da Cooperativa dos 
Agropecuaristas do Centro Oeste Goiano "fls. 96 a 100", cópias de documentos do 2° 
Tabelionato de Notas "fls. 101 a 103", cópia da Ata da Assembleia Geral Ordinária e 
Extraordinária "fls. 104 e 105" e cópia do registro da Junta Comercial do Estado de Goiás 
"fl. 106".   

 
Pela Sentença nº 1872/12 JULP (fls. 109 a 115), o julgador singular 

decidiu pela procedência do auto de infração. Inicialmente rejeitou o pedido da parte 
passiva para que o processo em epígrafe fosse julgado em conjunto com o de n° 
4011104607510, por entender que constam destes autos toda a documentação probatória 
suficiente para a decisão do caso em questão.  

Com relação à nulidade arguida pela defesa por incompetência 
funcional, ilustra que às folhas 08 consta a necessária Portaria de n° 003/2012-SRE, 
suprindo aquela falha formal anterior, atribuindo, de consequência, a legalidade 
necessária ao ato praticado pelo AFRE I que assina o auto de infração.  

No mérito, esclareceu que a decisão da fiscalização de ter realizado 
a auditoria específica de mercadorias está correta, exclusivamente, com o bem móvel 
fungível identificado pelo nome de algodão em pluma de todos os tipos, em que os valores 
de entrada, saída e de estoques, inicial e final, foram apurados na mesma unidade de 
medida, o kg, evitando assim qualquer contradição, equívoco ou dubiedade no 
procedimento fiscal.  

Esclareceu, também, que ficou demonstrada com base em 
documentos e livros fiscais da própria empresa a diferença autuada, por meio de diversos 
demonstrativos confeccionados de forma criteriosa, entre eles, a relação de entrada com 



 

especificação dos números de cada nota fiscal de aquisição utilizada no período, assim 
como a relação de saídas descriminando, igualmente, cada documento fiscal. Acrescentou 
que não existe qualquer irregularidade no procedimento fiscal em questão, uma vez que 
os valores do estoque inicial, obtido por meio de trancamento de estoque, foi corretamente 
convertido em peso pela média de quilos dos fardos existentes e documentados no 
período.  

 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar Recurso Voluntário, conforme documento de fl. 116.  
 
A advogada da parte passiva apresentou Recurso Voluntário (fls. 

119/129), reiterando as argumentações apresentadas na peça impugnatória, quais sejam, 
a vinculação deste auto de infração ao de n.º 4 011104607510 que substituiu o 
anteriormente anulado por incompetência funcional do autuante, não tendo este último 
corrigido todos os equívocos, pois no trancamento de estoque não foi incluída a 
mercadoria existente em outro galpão do sujeito passivo, asseverando que as aquisições 
de algodão em pluma, referentes à safra de 2008/2009, não teriam sido apresentados ao 
Fisco, por entender a diretoria da cooperativa que os documentos fiscais já haviam sido 
entregues à Delegacia Fiscal de Aparecida de Goiânia para controle do estoque e do 
crédito de ICMS e que os levantamentos são contraditórios, pois o primeiro teria abrangido 
o período de 01/01/10 a 14/09/10 e o segundo, por sua vez desta última data até 31/12/10, 
sendo que a primeira auditoria apurou Omissão de Saída, enquanto a segunda apurou 
Omissão de Entrada.  

No mérito, reafirmou que o levantamento não teria trabalhado com a 
mesma unidade de medida, pois o estoque final, entrada e saída foram feitos em Kg, 
enquanto o estoque inicial foi o trancado em fardo, o que seria irregular. Destacou, 
outrossim, que as auditorias específicas de mercadorias guardam relação entre si, posto 
que ambas foram baseadas em um mesmo trancamento de estoque, qual seja, o 
trancamento de estoque realizado no dia 14/09/2010. Acrescentou, ainda, que tanto o auto 
de infração em epígrafe, como o de n° 4011104607510, referem-se a um mesmo 
trancamento de estoque. Entretanto, verifica-se que de um mesmo trancamento de 
estoque foi apurado um valor diferente em kg, já que o trancamento se deu em fardos. 

Pediu, ao final, a tramitação em conjunto deste processo com o de 
n.º 4011104607510 e, caso ultrapassada esta fase, a improcedência total do feito.   

 
O sujeito passivo anexou ao recurso a cópia da Auditoria Específica 

de mercadorias (fls. 130/131). 
 
Em seguida, apresentou Memorial às fls. 136/138, no qual alegou 

que após refazer o levantamento completo, tanto das notas fiscais de entrada, quanto das 
notas fiscais de saída, percebeu que houve omissão de saída no Exercício de 2010 de 
71.530,77 kg, que multiplicado pelo preço médio, chega à base de cálculo de R$ 
245.350,54, que corresponde ao ICMS de R$ 41.709,59, bem diferente do autuado. 

Pedindo, ao final, que o lançamento seja julgado parcialmente 
procedente sobre o valor de R$ 41.709,59 de ICMS, juntando aos autos cópias do resumo 
geral, saída - 2010 e entrada – 2010 (fls. 139/149). 

 
Em seguida, a pedido do Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira 

foram anexados aos autos fotografias do estabelecimento e cópia da Carta ao Chefe da 
Agenda de Indiara "fls. 151 a 161".   

 
Pela Resolução n° 182/2012 (fls. 162/163), a Terceira Câmara do 

Conselho Administrativo Tributário converteu o julgamento em diligência junto à 



 

Supervisão Fiscal de Aparecida de Goiânia, via Delegacia Regional de Fiscalização de 
Goiânia, a fim de que seja confirmado o procedimento adotado no Exercício de 2010, pela 
então Delegacia Fiscal de Aparecida de Goiânia para fins de controle de crédito e de 
estoques do sujeito passivo, confirmando ou não a versão contida na peça recursal de fls. 
119/129.  

Em seguida, sejam os autos encaminhados ao Auditor Fiscal Ricardo 
Freire da Silva, a fim de que este se manifeste a respeito do alegado na peça recursal e 
preste informações sobre o procedimento realizado à época do trancamento de estoque, 
esclarecendo se teve acesso aos dois galpões conexos existentes no estabelecimento do 
sujeito passivo.  

 
Em cumprimento à Resolução apresentada, a autoridade fiscal 

esclareceu (fls. 165/166), que foi feita a conferência do estoque de algodão em pluma e ao 
final foi lavrado o trancamento de estoque, o qual foi assinado pela Sra. Eliane Soares 
Novaes, diretora da cooperativa.  

No que pertine aos outros galpões, não teve acesso a eles, sendo 
que após todo o procedimento, inclusive da lavratura do PAT, foi procurado pelo Sr. 
Osvaldo, o qual disse que tinha se enganado e que continha mais mercadorias no outro 
galpão. Acrescentou que posteriormente a empresa foi fiscalizada, sendo autuada 
novamente por omissão de entrada de mercadorias tributadas no Exercício de 2011, 
conforme PAT n° 4011201669290. 

 
Intimada à fl. 168, a autuada apresentou Manifestação ás fls. 

171/175, na qual reitera o pedido de vinculação deste auto de infração ao de nº 4 
011104607510 que substituiu o anteriormente anulado por incompetência funcional do 
autuante, não tendo este último corrigido todos os equívocos, pois no trancamento de 
estoque não foi incluída a mercadoria existente em outro galpão do sujeito passivo, 
asseverando que as aquisições de algodão em pluma, referentes à safra de 2008/2009, 
não teriam sido apresentados ao Fisco, por entender a diretoria da cooperativa que os 
documentos fiscais já haviam sido entregues à Delegacia Fiscal de Aparecida de Goiânia 
para controle do estoque e do crédito de ICMS e que os levantamentos são contraditórios, 
pois o primeiro teria abrangido o período de 01/01/10 a 14/09/10 e o segundo, por sua vez 
desta última data até 31/12/10, sendo que a primeira auditoria apurou Omissão de Saída, 
enquanto a segunda apurou Omissão de Entrada.  

No mérito, reafirmou novamente que o levantamento não teria 
trabalhado com a mesma unidade de medida, pois o estoque final, entrada e saída foram 
feitos em Kg, enquanto o estoque inicial foi o trancado em fardo, o que seria irregular. 
Destacou, outrossim, que as auditorias específicas de mercadorias guardam relação entre 
si, posto que ambas foram baseadas em um mesmo trancamento de estoque, qual seja, o 
trancamento de estoque realizado no dia 14/09/2010. Acrescentou, ainda, que tanto o auto 
de infração em epígrafe, como o de n° 4011104607510, referem-se a um mesmo 
trancamento de estoque. Entretanto, verifica-se que de um mesmo trancamento de 
estoque foi apurado um valor diferente em kg, já que o trancamento se deu em fardos. 

Pediu, ao final, a tramitação em conjunto deste processo com o de 
n.º 4011104607510 e, caso ultrapassada esta fase, a improcedência total do feito.  

 
Mediante o Acórdão da II CJUL n° 673/2014 (fls. 178/184), a 

Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário decidiu acolher a preliminar de 
nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da infração, arguida pelo 
relator, declarando, de consequência, nulo "ab initio", o processo.  

 



 

A Fazenda Pública foi intimada a apresentar Recurso ao Conselho 
Pleno, conforme documento de fl. 185, e o sujeito passivo foi intimado a apresentar 
contradita ao recurso da fazenda pública, conforme fls. 190/192). 

 
A Representação Fazendária apresentou recurso ao Conselho pleno 

n° 163/2014-GERF/SR (fls. 186/188), afirmando que "em nenhum momento o órgão 
julgador apontou para o fato que abalou a credibilidade do lançamento e que, por isso, 
comprometeu a severidade exigida pela tarefa funcional, de modo a tornar insegura a 
exigência do imposto". Desta forma, a Fazenda Pública não sabe do que recorrer, porque 
o fato que fundamentou a nulidade não foi apontado, como exige o artigo 38, III, da Lei 
Processual. A dificuldade de a Fazenda Pública recorrer cresce porque, além de não 
indicar o fundamento fático, a decisão menciona a exigência de imposto quando a 
acusação trata de descumprimento de obrigação acessória, situação na qual se exige 
apenas multa de caráter formal. Portanto, a decisão recorrida deve ser anulada, seja 
porque fere a Lei Processual, seja porque contraria princípio processual, bem como 
impede, com isso, que a Fazenda Pública recorra, porque a fundamentação fática não foi 
apresentada. Ao final, pediu a nulidade do acórdão cameral, de modo que o processo 
retorne à câmara para que o mérito possa ser julgado.  

 
O sujeito passivo apresentou contradita ao recurso interposto pela 

Representação Fazendária (fls. 195/197), informando que as razões meritórias do recurso 
fazendário não se sustentam, pois, "este acórdão foi proferido após uma diligencia 
específica para que o autuante confirmasse se ele teve acesso a todos os galpões da 
empresa – ele confirma que não – portanto, obviamente ele só poderia estar se referindo 
ao Trancamento de Estoque e não ao lançamento, de forma genérica, como parece ter 
entendido a recorrente. Defendeu que "ainda que a contraditante tenha demonstrado que 
o auto de infração em epígrafe é improcedente, quando se computa na Auditoria todos os 
documentos emitidos ao longo do exercício de 2010, ela respeita a posição dos senhores 
Conselheiros que preferiram julgar o processo na forma na qual ele foi lavrado, isto é, 
considerando apenas o 4° trimestre deste mesmo exercício". Sustentou que "se o próprio 
autuante reconhece que o documento por ele confeccionado em 14/09/2010 não guarda 
consonância com a realidade existente na empresa, obviamente todas as derivações 
deste documento também não guardam". Ao final, pediu que negue provimento ao recurso 
interposto, para manter a decisão cameral que declarou nulo "ab initio" o procedimento 
fiscal por insegurança na determinação da infração, lastreada em Trancamento de 
Estoque reconhecido por seu próprio autor como falho e inseguro. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

Analisando o pedido de reforma da decisão cameral formulado pela 
Representação Fazendária e após compulsar os autos, meu entendimento é pelo seu 
acolhimento, por observar, à semelhança da referida Representação, que inexiste a 
nulidade “ab initio” do processo por insegurança na determinação da infração, pois o 
documento de formalização deste lançamento contém todos os requisitos estabelecidos 
no artigo 8º da Lei nº 16.469/09 e a acusação fiscal está devidamente confirmada nos 
documentos de fls. 09 a 52 destes autos, os quais, por si só, demonstram que há 
segurança na acusação fiscal. 

Destarte, estou convencido de que se encontram nos autos todos os 
elementos suficientes para a análise do mérito do lançamento em questão, considerando 
que o fundamento da decisão ora recorrida é genérico, deixando a desejar no que tange a 



 

detalhar onde ocorreu a referida insegurança no lançamento, pois os levantamentos por si 
só provam a prática da infração noticiada, patenteando a segurança da acusação fiscal.  

Ademais, nos autos consta todos os elementos necessários à 
compreensão da exigência fiscal, deixando evidente que poderia ter sido apreciado o 
mérito da autuação no julgamento cameral deste processo.  

 

Com estas fundamentações, conheço do recurso da Fazenda 
Pública, dou-lhe provimento para reformar o Acórdão da II CJUL nº 673/2014 (fls. 
178/184), retornando os autos à Segunda Instância para apreciação de toda a matéria. 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 12 de maio de 2016. 
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Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00675/16 
 
Relatora: Conselheira Talita Pimenta Félix 
 

 
EMENTA: Preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela 
autuada, por insegurança na determinação da infração. 
Acolhida.  
 
As autoridades administrativas competentes, que executarem 
suas tarefas funcionais com insegurança na determinação da 
infração, nos termos do art. 20, inciso IV, § 3º da Lei nº 
16.469/2009, asseguram a declaração da nulidade dos seus 
próprios atos desde o seu início. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 26 de junho de 2015, decidiu, por maioria de votos, acolher a preliminar 
de nulidade do auto de infração, arguida pela autuada, por insegurança na determinação 
da infração, declarando, de consequência, nulo "ab initio" o processo. Foram vencedores 
os Conselheiros Talita Pimenta Félix, José Luiz Rosa e João Divino de Brito. Vencido o 
Conselheiro Mário de Oliveira Andrade, que proferiu seu voto contra a nulidade.  Nos 
termos do art.51, § 6º, inciso II do Regimento Interno do CAT, o Coordenador da Câmara, 
proferiu seu voto, face ausência de dois Conselheiros do Fisco. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O auto de infração acusa o sujeito passivo de omissão no 
recolhimento do ICMS, na importância de R$ 30.617,96 (trinta mil, seiscentos e dezessete 
reais e noventa e seis centavos), em razão da escrituração indevida de valores, a título de 
crédito resultante do ressarcimento de substituição tributária pelas operações posteriores 
(ressarcimento a maior), referentes à saída posterior a outra UF. Em consequência, o 
autuado deve recolher o ICMS no valor acima mencionado, juntamente com os 
acréscimos legais, conforme demonstrativo e documentos anexos.  

 
Este auto de infração substitui o auto de infração nº 3 0306508 151 

80. 
 
A autoridade lançadora indicou a infração de acordo com a 

disposições do artigo 58, § 3°, inciso II da Lei nº 11.651/91 - Código Tributário Estadual, 
combinado com os artigos 45, inciso II e 46, inciso II do Anexo VIII do Decreto nº 4.852/97. 
A proposição da penalidade atende ao prescrito no artigo 71, inciso IV, alínea "a" do CTE.
   

Com o suporte do art. 45, inciso XII do CTE, os sócios da pessoa 
jurídica foram indicados no polo passivo solidário da lide, fls. 04 e 05. 

 
O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: Anexo 

Estruturado-Detalhamento do Crédito Tributário; Notas Explicativas; Livro Registro de 
Apuração de ICMS; Cópia de Documentos e 2ª Alteração Contratual; Auditoria Básica de 
ICMS e Parte do Auto de Infração n° 3 0306508 151 80, fls. 03 a 83.   

 



 

Após as notificações do lançamento, os sujeitos passivo e solidários, 
fls. 94 a 122, em peça única, impugnam o trabalho fiscal na primeira fase de defesa, 
oportunidade em que arguem as preliminares de exclusão dos sujeitos passivos solidários 
da lide, por falta de comprovação de dolo, nos termos dos arts. 134 e 135 do CTN; 
Extinção do crédito constituído em razão da ocorrência de decadência, pois se refere a 
fatos geradores ocorridos nos meses de 2007, e o sujeito passivo foi notificado em 
19/09/2013, quando já havia decaído o direito de a Fazenda Pública constituir crédito, 
conforme arts. 156, V e 173, inciso I do CTN; Dos efeitos definitivos da decisão anterior do 
Conselho Administrativo Tributário, com a alegação de que o artigo 173, inciso II do CTN 
não pode ter sido utilizado por se tratar de uma nulidade por vício material e não formal, e 
promove a diferenciação entre os dois vícios e informa que os incisos I a IV do artigo 20 
da Lei 16.469/09 tratam de vícios materiais; Violação dos requisitos de validade do ato 
administrativo de lançamento relacionados à competência, finalidade, forma, motivo e 
objeto, e prova que a causa da nulidade do auto de infração anterior foi a contaminação 
por vícios materiais; Reclama da impropriedade feita pelo Conselho Administrativo 
Tributário na distinção errônea entre decisão que anula o lançamento e decisão que 
declara o lançamento improcedente, pois entende que não existe diferença entre elas.  

 
No mérito, alega que houve um lançamento tributário indevido, pois 

tomou por base a matéria objeto de outro lançamento tributário ainda em andamento e 
pendente de julgamento, o que caracterizar duplicidade de lançamentos. Em conclusão, 
requer a exclusão dos solidários e a nulidade da peça básica por insegurança na 
determinação da infração e/ou improcedência do feito.   

 
O sujeito passivo anexou os seguintes documentos: Procuração; 2ª 

Alteração Contratual; Anexo Doc.01 e Cópia de Documentos, fls. 125 a 140.   
 
O julgador singular, fls. 142 a 153, diante de todos os fatos 

apresentados e pelos fundamentos jurídicos acima expostos, em especial, pela prova 
juntada aos autos decide conhecer da impugnação, negar-lhe provimento para rejeitar 
todas as questões incidentais e, no mérito, decidir pela procedência do auto de infração.  

 
Depois das notificações legais os sujeitos passivo e solidários 

recorrem da decisão proferida pela Primeira Instância, fls. 165 a 195, onde ratifica a tese 
impugnatória, inclusive com os questionamentos preliminares. 

 
Ao final requer: 
 
Exclusão dos sujeitos passivos solidários da relação jurídico-

tributária material e processual;  
 
Nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da 

infração; e  
 
Improcedência do auto de infração 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
De acordo com o estabelecido no art. 20, inciso IV, § 3º da Lei nº 

16.469/2009 são considerados nulos os atos praticados, com insegurança na 
determinação da infração. 



 

 
No momento em que a autoridade competente que julgar o trabalho 

fiscal promove ou determina a correção das irregularidades ou omissões diferentes das 
constantes do caput, quando elas influírem na solução do litígio, etapas do processo em 
que o sujeito passivo é cientificado se houve fato novo. 

 
Porém no caso de haver incorreções ou omissões no lançamento do 

crédito tributário, quer decorrentes de cálculo ou de proposição de penalidade, a 
legislação resguarda o trabalho fiscal e afasta a nulidade, quando, no processo houver os 
elementos necessários para determinar com segurança a infração e o infrator.  

 
Numa análise da norma, conclui que, sob vários aspectos, o 

lançamento tributário poder ser declarado nulo do início, em especial, quando a causa 
esteja na execução da tarefa funcional da autoridade administrativa competente, como é a 
exigência legal de essa autoridade ter segurança na determinação da infração ou do 
infrator.  

 
Outras irregularidades no curso do trabalho fiscal podem não causar 

nulidade, por insegurança na determinação da infração ou do infrator, se essa falha puder 
ser sanada, conforme inicia o 3º do artigo identificado nas linhas pretéritas. 

 
No lançamento tributário, ora em demanda, vejo que ele é resultante 

do processo nº 3 0306508 151 80, que foi julgado nulo neste egrégio Conselho 
Administrativo Tributário, visto que o Conselheiro Relator acatou a preliminar de nulidade 
da peça básica, arguida pelo próprio relator, por insegurança na determinação da infração. 

 
A tese do acórdão aprovado pela II CJUL nº 2044/2012, fundamenta 

a nulidade do auto de infração com o parágrafo que transcrevo: 
 
“Examinando os elementos de instrução da acusação, constata-se 

que no exercício de 2007 não houve nenhum aproveitamento indevido de crédito, apenas 
a glosa do saldo credor de 2006 (fls. 13, 15 e 20), em face da glosa nesse mesmo 
exercício de 2006 no valor de R$ 118.631,67 (cento e dezoito mil, seiscentos e trinta e um 
reais e sessenta e sete centavos), decorrente de crédito outorgado aproveitado a maior 
(fls. 17, 29). 

 
Como no demonstrativo à fl. 12 existe menção expressa de que este 

auto de infração refere-se ao imposto lançado no Campo L, Quadro 45 do demonstrativo 
Parte 3/3 – Conclusão da Auditoria Básica do ICMS relativa ao exercício de 2006 (fl. 15) e 
esclarece que os valores autuados em 2006 foram lançados no Auto de Infração n° 3 
0286195 005 61 (fl. 12) anulado em face de efeito suspensivo do processo de Consulta 
2007000040412839, conforme informa o histórico do Auto de Infração n° 
4.01.10.029224.41 cópia juntada à fl. 245 destes autos, vejo que a nulidade declarada no 
Auto de Infração n° 3 0286195 005 61 do qual o auto de infração em tela decorre impõe 
também a anulação deste, visto que depende das omissões apuradas no auto de infração 
declarado nulo. 

 
Assim, embora o crédito tributário indevido apurado anualmente em 

2006 (fls. 18) tenha sido corretamente distribuído proporcionalmente ao longo desse 
exercício (fl. 105 a 108), sendo glosado mês a mês, a nulidade do presente auto de 
infração impõe-se em razão do mesmo ter sido lavrado com base em glosa de crédito 
efetuada por meio de um auto de infração já declarado nulo”, fls. 40 e 41 dos autos. 

 



 

Pelo que consta, observo que esta exigência advém de uma 
superposição de autos que anulados sobreveio outro e outro com as características de ora 
aproveitamento indevido de crédito em montante superior ao permitido (auto de infração 
anulado com o entendimento do julgador transcrito nos parágrafos anteriores), ora 
omissão no pagamento do imposto em razão de escrituração indevida de valores a título 
de crédito na modalidade de ressarcimento a maior, que estudado os dois a conclusão há 
de ser aproveitamento indevido de crédito, que já foi reclamado e foi anulado em 
julgamento proferido pelo Conselho Administrativo Tributário. 

 
Nas Notas Explicativas, fls. 07 e 08, o autor do cumprimento da 

tarefa funcional formatou o seguinte pronunciamento:  
 
“O creditamento a maior ocorrera nos anos de 2005 e 2006, mas 

foram repercutir nos anos de 2005, 2006 e 2007. 
 
Outros auditores realizaram auditoria ( ABICMS), mas optaram por 

distribuir estes valores em três autos de infração 3028427429362; 3028619500561 e, já 
citado, 30330650815180. Os dois primeiros foram anulados por está tramitando um 
processo de consulta. O terceiro auto de infração continuou tramitando até setembro de 
2012, quando foi também julgado nulo. 

 
Em decorrência da anulação dos autos de infração final 293 62 e 005 

61, me foi dado o mister de realizar a reautuação dos mesmos. Foi o que fiz gerando o 
auto de infração 4011002922441. 

 
Apurei creditamento indevido nos autos de 2005 e 2006 no valor de 

R$ 278.116,26, o mesmo valor apurado nos 3 autos de infração anulados. Como na época 
ainda estava tramitando o processo de final 151 80m exclui da autuação, no novo auto 
(final 224 41), o valor de R$ 30.617,76, lançando tão somente o valor de R$ 247.498,40. 
Há na conclusão 3 de 3 da ABICMS uma observação explicando esses abatimentos. 

 
Surgiu perante os julgadores dúvidas de uma possível bi-tributação, 

portanto eles decidiram em 11/09/2012 anular o terceiro auto de infração, final 151 80. 
 
A Representação Tributária achou por bem distribuir para mim 

novamente essa reautuação. Diligência que estou agora a empreender. 
 
O auto 4011002922441 foi julgado PROCEDENTE pela 4ª Câmara 

em 01/12/2012. 
 
Portanto, A SOMA DE R$ 278.116,76 que equivale aos 

creditamentos indevidos ocorridos em 2005 e 2006, efetivamente aproveitados em 2005, 
2006 e 2007, está obviamente sendo RESPEITADA. Este auto, portanto, só complementa 
o auto de infração 4011002922441. Em outras palavras, não há agravamento neste 
momento de penalidade em decorrência do creditamento a maior ocorrido em 2005 e 
2006. Tão somente esse PAT está complementando o lançamento do crédito tributário 
(omissão de ICMS em razão do aproveitamento indevido de crédito) em decorrência da 
anulação do auto de infração 30330650815180, nos termos do art. 173, II do CTN." 
(Transcrição do texto sem os negritos de sinalização). 

 
Como disse anteriormente, todas as autuações giraram em torno de 

aproveitamento indevido de crédito com reflexo na conta do ICMS devido por omissão no 
seu recolhimento. 



 

 
O agravante dessas situações que exigem do sujeito passivo 

cumprimento de obrigação tributária principal, que vem de reautuação de processo 
sentenciado nulo, por insegurança na determinação da infração, torna-se duvidoso o seu 
trâmite à cobrança do crédito substituído ao lançamento anulado.  

 
O aproveitamento indevido de crédito decorre de várias situações 

comerciais operadas pelo sujeito passivo e sempre que a fiscalização exigir tributo em 
face desta ocorrência, os valores exigidos devem estar sempre claros e precisos com 
identificação correta da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, a identificação 
perfeita do sujeito passivo da obrigação tributária, a segurança na determinação da 
infração cometida, da base de cálculo e da alíquota aplicada com o fim de conferir a 
exigibilidade do crédito, conforme ensina o art. 142 do Código Tributário Nacional. 

 
Esses elementos indispensáveis no lançamento, uma vez ausente, 

motiva a reforma do trabalho fazendário, causada pela insegurança na determinação da 
infração a qual está ligada ao fato descrito do fato gerador da obrigação tributária no 
lançamento tributário de ofício. 

 
Estes acontecimentos no processo, que só existe no mundo jurídico 

porque teve um outro que foi anulado e neste não está claro que o sujeito passivo é 
devedor dos valores exigidos naquele auto de infração anteriormente anulado sob o 
comando do incidente de insegurança na determinação da infração, há de ser considerado 
que a cobrança deste processo está contaminada com o vício de nulidade também. 

 
Pelo exposto, decido acolher a preliminar de nulidade do auto de 

infração, arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração e declaro, de 
consequência, nulo "ab initio" o processo. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 12 de maio de 2016. 
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Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00727/16 
 
Relator: Conselheiro Elias Alves dos Santos 
 

 
EMENTA: Processual. Nulidade do lançamento por insegurança 
na determinação da infração. Preliminar arguida pelo sujeito 
passivo. Acolhida.  
 
Quando restar evidenciada a insegurança na determinação da 
infração, o processo deverá ser declarado nulo "ab initio", nos 
termos do artigo 20, inciso IV da Lei nº 16.469/09. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de maio de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da infração, 
arguida pelo sujeito passivo, declarando, de consequência, nulo "ab initio" o processo. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Elias Alves dos Santos, Edson Abrão da 
Silva, Aldeci de Souza Flor, Cláudio Henrique de Oliveira e Masayuki Missao. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o contribuinte em epígrafe, no 
exercício de 2009, omitiu o registro de saída de mercadoria tributada, na importância de 
R$ 113.142,24 (cento e treze mil, cento e quarenta e dois reais e vinte e quatro centavos), 
referente ao déficit financeiro apurado em Auditoria do Movimento Financeiro. Em 
consequência, deverá pagar multa formal, juntamente com s acréscimos legais, consoante 
demonstrativo e documentos anexos. 

O contribuinte foi notificado em 03/05/2013, através da Notificação nº 
506/2013, a apresentar livros e documentos fiscais do ano de 2009, sendo autuado pelo 
descumprimento da mesma através do Auto de Infração nº 4011301791284, motivo pelo 
qual os dados do levantamento Auditoria do Movimento Financeiro, referente ao ano de 
2009, foram extraídos exclusivamente da DPI, dados esses fornecidos pelo contribuinte. 

 
O lançamento está ancorado no Código Tributário Estadual em seus 

artigos 25, § 1º, inciso IV e 64 da Lei 11.651/91 - CTE, combinados com o artigo 141 do 
Decreto nº 4.852/97.   

Foi proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso VII, alínea "I", 
§ 9º, inciso I da Lei 11.651/91, com redação da Lei 16.241/97.  

  
O Auto de Infração está instruído com o Detalhamento do Crédito 

Tributário (fl.03), Anexo Estruturado – Identificação do sujeito passivo coobrigado (fl. 04) e 
Auditoria do Movimento Financeiro – Conclusão Anual (fl. 05). 

  
Após ser intimada (fl. 08), a parte passiva comparece ao feito com 

impugnação em Primeira Instância (fls. 12/39) na qual alega que cerceamento ao seu 
direito de defesa por não ter sido intimada três vezes par apresentação dos livros e 
documentos fiscais e tampouco para declarar não possuir escrituração contábil, conforme 
exige a Instrução de Serviço nº 15/2009-SAT. Alegou também insegurança na 
determinação da infração, pois possui escrituração contábil, existindo o livro Diário 



 

escriturado do exercício de 2009, pedindo a nulidade do feito conforme artigo 20, IV da Lei 
16.469/09 – PAT. 

Quanto ao mérito, aduziu que conforme se depreende do seu 
cadastro de contribuinte e do contrato social, iniciou sua atividade em 2008 com o capital 
integralizado de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), juntando apurações de ICMS 
consolidadas de 2008 e 2009, ocorrendo prejuízo de R$ 19.554,52 (dezenove mil, 
quinhentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) neste primeiro ano e 
de R$ 66.249,16 (sessenta e seis mil, duzentos e quarenta e nove reais e dezesseis 
centavos) no segundo ano, como prova o balancete em anexo, e que, portanto, o 
remanescente do capital cobre o déficit financeiro apontado pelo fisco. Pediu, ao final, 
nulidade ou improcedência do lançamento. 

 
A peça defensória veio instruída com as fotocópias da Procuração (fl. 

22), do Estatuto Social (fls. 24/39) e da Identidade Profissional do advogado (fl. 23).  
 
Na sequência, foram anexados aos autos fotocópia do Diário Oficial 

(fl. 40) constando a intimação do solidário e o Termo de Revelia deste (fl. 41).   
 
O julgador monocrático, para dirimir os pontos controversos, 

colacionou extratos da consulta da DPI anual de 2008, onde consta que a autuada só 
mantinha escrita fiscal neste exercício, bem como seu movimento comercial. 
 

 
O Julgador Singular prolatou a Sentença n° 3187/15 - JULP (fls. 

48/52, rejeitando as nulidades e decidindo pela Procedência do auto de infração.  
 
Intimada (fls. 53/55), via do seu patrono, do julgamento singular, o 

sujeito passivo principal apresenta recurso voluntário (fls. 146/154), alegando, em 
preliminar, nulidade da sentença por ausência de julgamento de alegação, posto que 
deixou de manifestar acerca do fato de que seu capital social supera em muito o déficit 
financeiro encontrado pelo fisco, assim como persiste o cerceamento ao direito de defesa, 
pois o lançamento não obedeceu ao previsto na IN 15/09-SAT, que é uma norma 
complementar das leis, consoante disposto no artigo 100 do CTN, demonstrando 
insegurança na determinação da infração, pois o agente fiscalizador deveria ter intimado a 
empresa a apresenta seu livro Diário, registrado na JUCEG desde 25/03/2010. 

Em relação ao mérito, reiterou que o remanescente do seu capital 
social integralizado em 2008 supera o déficit financeiro detectado pelo fisco, pedindo, 
portanto, a nulidade ou a improcedência auto de infração.  

 
O solidário foi novamente intimado e não compareceu, sendo 

declarado perempto. 
 
Em julgamento nesta Câmara, foi acolhida por unanimidade de votos, 

o sobrestamento do julgamento deste processo, a fim de que o patrono da autuada 
juntasse ao mesmo fotocópia do livro Diário, ficando o retorno marcado para o dia 
27/04/2016 para que os autos fossem apreciados. 

 
Atendendo a esta solicitação, o patrono da autuada reiterou seus 

argumentos anteriores e juntou a cópia do livro Diário nº 02 às fls. 75/89. 
 
O julgamento foi novamente sobrestado, a pedido do representante 

fazendário, para que pudesse analisar os documentos juntados aos autos, ficando 
marcado o retorno a julgamento para o dia 11/05/206. 



 

 
É o Relatório. 
  

V O T O 
 
Não me deterei em comentários a respeito da matéria efetivamente 

tratada nestes autos em virtude de não ter sido objeto de análise por esta Câmara 
Julgadora. 

 
Minha abordagem se restringe à prejudicial suscitada pela 

recorrente, qual seja, a nulidade do lançamento por insegurança na determinação da 
infração, sob o entendimento de que a autoridade lançadora intimou a empresa a ser 
auditada a presentar sua escrituração contábil ou declarar que não a possuía no exercício 
de 2009. 

 
O sujeito passivo em suas manifestações contraditórias ao 

lançamento e também contra o julgamento singular, sempre afirmou possuir o livro Diário 
regularmente escriturado e registrado junto à JUCEG e que, portanto, a autuante agira 
com insegurança ao considerar que a mesma possuía apenas escrita fiscal.  

Assim, com a apresentação do referido livro Diário, devidamente 
escriturado no exercício de 2009 e autenticado pela JUCEG em 25/03/2010, restou 
patente a insegurança alegada pela autuada. 

 
Desta maneira, ante a falha cometida pela autuante, não restou a esta 

Câmara Julgadora outro entendimento a não ser acolher o pleito da autuada e decidir pela 
nulidade do auto de infração, decisão esta em que fui acompanhado pelos meus pares. 
 

Ao teor do exposto, voto acolhendo a preliminar de nulidade do auto 
de infração, arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração, 
declarando, de consequência, nulo “ab initio” o processo. 

 

V O T O   E M   S E P A R A D O 
 
No mesmo sentido dado pelo Relator, apresento o meu voto, detendo-

me somente à matéria prejudicial suscitada, a nulidade por insegurança da infração, 
motivada pela existência do Livro Diário, cuja apresentação havia sido requerida pela 
fiscalização, uma única vez, em 03/05/2013, sendo que em todos comparecimentos aos 
autos o contribuinte declara a existência do Livro Diário. 

 
Não tendo sido apresentado na data aprazada, a Auditora Fiscal 

lavrou o AI 4011301791284 e em seguida foi lavrado o presente Auto de Infração. 
 
Ocorre que embora o Manual de Procedimentos Fiscais exija reiterar a 

notificação do contribuinte por 03(três) vezes, não o fez, assim como, não notificou o 
contribuinte a declarar que não possui escrituração contábil. 

 
Ao contrário, do que infirma a decisão monocrática, fica evidente que 

não oportunizar ao Sujeito Passivo apresentar o Livro Diário, traz efetivo prejuízo à parte 
requerente, no caso o Sujeito Passivo. Ou seja, a autoridade lançadora não agiu conforme 
determina o Manual de Procedimentos Fiscais, in verbis: 

 
“3 - NOTIFICAÇÃO FISCAL 
 



 

Pela notificação escrita para apresentação de livros e documentos à 
fiscalização ou cientificar no caso da obrigatoriedade de escrituração fiscal 
(EFD) e emissão de documentos fiscais eletrônicos, opera-se o primeiro ato 
de ofício praticado pelo agente do fisco, revestindo-se da qualidade de 
marcar o início do procedimento fiscal, cuja consequência imediata é a 
perda da espontaneidade por parte do sujeito passivo. 
 
A notificação leva ao conhecimento do contribuinte, ou de seu preposto, a 
exigência fiscal que deverá ser cumprida no prazo estabelecido (o qual não 
será inferior a 48 horas, a contar do “ciente”), sob pena das sanções legais.  
 
Decorrido o prazo legal e não atendida a notificação, devem ser adotadas 
as seguintes providências: 
 
- emitir nova notificação e, simultaneamente, lavrar auto de infração, 
propondo a respectiva multa formal, procedimento este reiterado até o 
limite de três notificações; 
 
- após a terceira lavratura do auto de infração com proposição de 
penalidade, caso o contribuinte persista na recusa em apresentar os livros 
e documentos solicitados, a autoridade fiscal deverá:  
 
- proceder à lacração dos imóveis ou depósitos (cofres, armários, fichários 
etc.) onde podem encontrar-se os objetos da exigência, lavrando termo 
desse procedimento, com cópia para o contribuinte;  
 
- solicitar, de imediato, à autoridade administrativa a que estiver 
subordinado, providências junto ao poder judiciário da respectiva Comarca 
para que se faça a exibição judicial.” Grifamos 

 
Ademais porque, apresentado o referido Livro Diário referente ao 

exercício de 2009 apurou-se que o mesmo fora autenticado na JUCEG em 25 de março 
de 2010, antes da lavratura do presente Auto de Infração. 

 
Deste modo, entendo NULO “ab initio” o presente Auto de Infração por 

insegurança da determinação da infração. 
 
 

Sala das sessões, em 19 de maio de 2016. 
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Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00742/16 
 
Relator: Conselheiro Rodolfo Ramos Caiado 
 

 
EMENTA: Processual. Nulidade do auto de infração. Insegurança 
na determinação da infração. Recurso da Fazenda Pública ao 
Conselho Pleno. Acolhido. 
 
Provado no recurso da Fazenda Pública ao Conselho Pleno que 
o auto de infração encontra-se em perfeita sintonia com o 
previsto no ordenamento jurídico, mister se faz acolhê-lo para 
reformar a decisão anterior e determinar o envio dos autos à 
Excelsa Camara Julgadora para a apreciação de toda a matéria. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 13 
de outubro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do recurso da Fazenda 
Pública para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para, afastando a nulidade por 
insegurança na determinação da infração, retornar os autos a Câmara Julgadora para 
apreciação de toda matéria. Participaram do julgamento os Conselheiros Rodolfo Ramos 
Caiado, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Masayuki Missao, Rickardo de Souza 
Santos Mariano, Washington Luis Freire de Oliveira, Alcedino Gomes Barbosa, Antônio 
Martins da Silva, Elias Alves dos Santos, José Pereira D'abadia, Gilmar Rodrigues de 
Almeida, Talita Pimenta Félix, João Divino de Brito, Heli José da Silva e Nislene Alves 
Borges. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de lançamento efetuado por confissão espontânea de débito 
pelo contribuinte em virtude de omissão de saída de mercadoria tributada. A penalidade 
indicada neste documento, enquanto não denunciado o acordo de parcelamento, fica 
substituída pela multa de mora prevista na legislação tributária estadual ou na hipótese de 
Simples Nacional, na legislação de Imposto de Renda.  

 
Consta nos autos que o sujeito passivo omitiu saída de mercadoria 

tributada, no valor comercial de R$ 387.929,33, conforme comparativo entre as vendas 
realizadas por meio de cartão de crédito, informada pelas administradoras de cartões e 
vendas declaradas na DPI. Em decorrência, deve pagar o ICMS devido no valor de R$ 
44.551,52 (quarenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e um reais e cinquenta e dois 
centavos) acrescido das cominações legais. 

 
Tem-se como infringidos os dispositivos dos arts. 66 e 64, §2°, 

ambos da Lei 11.651/91. Proposta a penalidade do art. 71, VII, "l", §9°I do CTE com a 
nova redação dada pela Lei 13.446/99. 

 
A autoridade lançadora instrui o auto de infração com os seguintes 

documentos: Ordem de Serviço n°2754/2008 "fls. 04", Cálculo Rápido "fls.05", Notificação 
"fls.06", Declaração 10% Garçons "fls.07", Declaração de Espontaneidade "fls.08". 

 
O sujeito passivo é intimado às "fls.09" a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em Primeira Instância. 



 

 
Cientificado, o sujeito comparece aos autos para impugnar o auto de 

infração (fls.11/13). Alega que em Junho de 2007, foi autuado por omissão de saída, 
fundamentado em relatório expedido por computador, no qual abrange o mês de Abril de 
2004 ao mês de Novembro de 2006, de acordo com o auto de infração n°3025992107875. 
Desta forma aduz que a presente autuação trata-se de mera sobreposição de lançamento 
fiscal, visto que ambas as peças tratam do mesmo objeto, ainda que os levantamentos 
fiscais não são em tudo semelhantes, se tratam da mesma omissão de saídas. 

 
Ante o exposto, a impugnante requer o cancelamento do presenta 

auto de infração. 
 
A impugnante instrui os autos com as cópias dos seguintes 

documentos: Auto de Infração n°3025992107875 "fls.14", Intimação "fls.15", Procuração 
"fls.16", Documentação OAB "fls.17", Contrato Social "fls.18 a 23". 

 
Por meio da Sentença n°5843/2008 – JULP às "fls.25 a 26", o 

Julgador Singular ratifica a pretensão fiscal original. 
 
Pondera ter havido confissão espontânea, comprovada pela 

notificação de fls.16. Obtempera não haver necessidade de apreciar a defesa, vez que 
conforme o disposto no art. 16, incisos I e II, do Anexo IX do RCTE, o pedido de 
parcelamento, ainda que não deferido, importa confissão irretratável do débito, judicial e 
extrajudicial. Cita ainda os artigos. 348, 353 e 354, todos do CPC, que não culminam em 
transação ou novação, assim como renúncia ao direito de defesa, na competência 
administrativa. 

 
Cientificado nos termos do documento de fls. 27, o sujeito passivo 

interpõe recurso parar reiterar a argumentação anterior e os pedidos anteriores e para 
fundamentar seu pedido instrui a peça recursal com os seguintes documentos: Histórico 
dos Pagamentos "fls.35". ADM. Parcelamento "fls.36", Espelho Cadastral "fls.17", Consulta 
– CPF/CGC Sócios "fls.38", Acórdão do CONP n°01219/09 "fls.39 a 44". 

 
Mediante o Acórdão n° 1282/2010 às "fls.45 a 47", a Terceira 

Câmara do Conselho Administrativo Tributário acolhe a preliminar de nulidade da peça 
básica, arguida pelo Conselheiro Relator, por insegurança na determinação da infração, 
declarando, por seguinte, a nulidade "ab initio" do processo. 

 
Argumenta o douto Conselheiro tratar-se de mera sobreposição de 

lançamento fiscal, visto que ambas as peças tratam do mesmo objeto, ainda que os 
levantamentos fiscais não sejam em tudo semelhantes, tratam-se da mesma omissão de 
saídas, o que seria prejudicial ao Contribuinte e afrontaria a Justiça e a legislação 
tributária. 

 
Cientificada, a Fazenda Pública Estadual interpõe Recurso ao 

Conselho Pleno (fls.48/49), para argumentar que o espelho do AI estaria incompleto, pois 
falta a segunda folha, na qual constata-se que no AI 30259927875, o Fisco lançou o 
crédito tributário de 04/2004 a 11/2006, sem contudo fazê-lo com relação ao período de 
01/2007 a 12/2007, bem como o mês de fevereiro de 2008, períodos discriminados no 
presente lançamento e excluídos da sobreposição. Completa ao argumentar que a 
decisão cameral deveria contemplar a improcedência parcial do lançamento e não sua 
nulidade, pois trata-se de aresto desarrazoado, obscuro e contraditório, devendo os autos 
volverem àquela instância para a realização de novo julgamento. 



 

 
Isto posto, requer a admissibilidade do recurso conforme o art. 41, 

"b", "2" da lei n°16.469/09 e posteriormente a reforma da decisão cameral. 
 
A FPE anexa os seguintes documentos aos autos: Consulta por Auto 

n°3025992107875 "fls.50 a 51" e Pauta de Julgamentos "fls.52". 
 
Intimado às (fls.54), o sujeito passivo opõe-se às razões da fazenda 

pública. Aduz que a decisão recorrida deve ser mantida pois os julgadores analisaram de 
forma correta os fatos e as provas trazidas aos autos, sendo definido corretamente o fato 
gerador e as provas que o fundamentam. Requer a manutenção da decisão anterior que 
declarou a nulidade do feito por insegurança da determinação da infração. 

 
É o Relatório. 
 

 
V O T O 

 
 
Passo a decidir, e tal qual a Fazenda Pública Estadual, considero 

que o aresto vergastado deve ser reformado. De fato, ao compulsar os autos, verifico que 
a Excelsa Câmara Julgadora optou por julgar nulo o procedimento fiscal por insegurança 
na determinação da infração, em face da sobreposição de lançamentos entre este auto de 
infração e o de número 3 0259921 078 75 (fls.14). 

  
Ocorre que, ao observar-se a cópia colacionada às folhas 

retrocitadas, vê-se que o espelho do auto de infração está incompleto. Falta-lhe a segunda 
folha, que foi anexada a seguir, e na qual observa-se que no auto de infração 3 0259921 
078 75, o fisco lançou os fatos geradores ocorridos apenas no período que vai de abril de 
2004 a novembro de 2006. Entretanto, os créditos tributários relativos ao período de 
janeiro a dezembro do ano fiscal de 2007 e fevereiro de 2008, não foram lançados, o que 
nã inviabiliza o trabalho do agente fiscal. Tais períodos, porém, estão abrangidos ou 
lançados no presente auto de infração sub judice e estão excluídos da sobreposição. 

 
Ademais, em relação aos períodos que seriam sobrepostos, quais 

sejam, 2005 e 2006, o voto correto a ser dado no aresto objurgado, deveria considerar o 
feito procedente em parte, e não optar pela declaração de sua nulidade total, como feito. 

 
Ante todo o exposto e acreditando inexistir nos presentes autos 

elementos para se declarar nulo o lançamento tributário, estando todo o feito em 
consonância com os artigos 8º da Lei Estadual nº 16.469/09 e 142 do CTN, voto 
conhecendo do recurso da Fazenda Pública para o Conselho Pleno, dando-lhe provimento 
para, afastar a nulidade por insegurança na determinação da infração, e determinar o 
retorno dos presentes autos à Câmara Julgadora para a apreciação de toda a matéria.  

 
 

Sala das sessões plenárias, em 31 de maio de 2016. 
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Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00755/16 
 
Relator: Conselheiro Márcio Nogueira Pedra 
 

 
EMENTA: Processual. Arguição de impedimento do Relator. 
Rejeitada. Decisão por maioria. Recurso da Fazenda Pública 
visando a reforma de decisão cameral que anulou o processo 
por insegurança na determinação da infração. Provido. Decisão 
por maioria. 1. O  Conselheiro só estará impedido para atuar no 
julgamento do processo quando ficar caracterizada alguma das 
hipóteses previstas no inciso II, do artigo 17, da Lei nº 
16.469/2009. 2. O processo em conformidade com as normas 
procedimentais, sem vícios ou anomalias, com obediência aos 
princípios do contraditório e da ampla defesa, não padece de 
vício de nulidade. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 17 
de maio de 2016, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de impedimento do 
relator para atuar no processo, arguida pelo revisor. Foram vencedores os Conselheiros 
Márcio Nogueira Pedra, Victor Augusto de Faria Morato, Mário de Oliveira Andrade, 
Lidilone Polizeli Bento, Heli José da Silva, Aldeci de Souza Flor, Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira, Washington Luis Freire de Oliveira, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, 
Nislene Alves Borges e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, 
que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros Masayuki Missao, Edson 
Abrão da Silva, Nivaldo José Mendes, Rickardo de Souza Santos Mariano, Alcedino 
Gomes Barbosa, José Luiz Rosa, Talita Pimenta Félix, José Pereira D'abadia, João Divino 
de Brito e Nivaldo Carvelo Carvalho que votaram acolhendo a preliminar de impedimento. 
Por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda Pública para o Conselho Pleno, 
dar-lhe provimento para, afastando a preliminar de nulidade por insegurança na 
determinação da infração, retornar os autos à Câmara Julgadora para apreciação de toda 
matéria.  Foram vencedores os Conselheiros Márcio Nogueira Pedra, Victor Augusto de 
Faria Morato, Mário de Oliveira Andrade, Lidilone Polizeli Bento, Heli José da Silva, Aldeci 
de Souza Flor, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Washington Luis Freire de Oliveira, 
Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Nislene Alves Borges e o Sr. Presidente, 
Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos 
os Conselheiros Masayuki Missao, Edson Abrão da Silva, Nivaldo José Mendes, Rickardo 
de Souza Santos Mariano, Alcedino Gomes Barbosa, José Luiz Rosa, Talita Pimenta 
Félix, José Pereira D'abadia, João Divino de Brito e Nivaldo Carvelo Carvalho que 
votaram, conhecendo do recurso, negando-lhe provimento para manter a decisão cameral 
que acolheu a preliminar de nulidade por insegurança na determinação da infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Neste processo o Fisco acusa o contribuinte de omitir o  registro de 
saída de mercadorias tributadas, na importância de R$ 1.233.282,87 (um milhão, duzentos 
e trinta e três mil, duzentos e oitenta e dois reais e oitenta e sete centavos) , no período de 
01/01/2008 a 31/12/2008, referente  a  desembolsos não contabilizados, na forma de 
cheques compensados e sacados, conforme Auditoria das Disponibilidades. Em 
consequência está sendo cobrado ICMS  juntamente com penalidade e acréscimos legais. 
Para todos os fins legais e com fulcro no § 2º, do artigo 19, Decreto nº 6.930, de 09 de 



 

junho de 2009, adoto o relatório constante do Acórdão da I CJUL nº 1768/2014,  de fls 
2554/2556,  que abaixo transcrevo : 

 
“Noticia a inicial que o sujeito passivo omitiu registro de saída de 

mercadorias tributadas, na importância de R$ 1.233.282,87 (um milhão, duzentos e trinta e 
três mil, duzentos e oitenta e dois reais e oitenta e sete centavos), no período de 
01/01/2008 a 31/12/2008, referente a desembolsos não contabilizados, na forma de 
cheques compensados e sacados, conforme Auditoria das Disponibilidades e demais 
documentos anexos. Em consequência, deverá pagar o ICMS juntamente com penalidade 
e acréscimos legais. 

 
Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 25,  § 

1º, III e 64, Lei nº 11.651/91, c/c o artigo 141 do Decreto nº 4.852/97, tendo sido proposta 
a penalidade prevista no artigo 71, inciso VII, alínea “l”, § 9º, inciso II da Lei nº 11.651/91 
com a redação conferida pela Lei nº 16.241/2008.  

 
Foram arrolados como coobrigados: Eni Cruz da Silva Brazão, 

Hamilton Camilo de Morais, João Marçal Brazão, Leles da Silva Marçal Brazão, nos 
termos do artigo 45, inciso XII, da Lei 11.651/1991, conforme documentos de fls. 05/08.
  

O auto de infração veio instruído com os seguintes documentos: 
Alteração de Contrato de Sociedade Limitada (fls. 09/14); Pedido de Apensamento (fls. 
15); Notas Explicativas (fls. 16/21); Auditoria das Disponibilidades (fls. 22/465); 
Proporcionalidade entre Entradas Totais e Entradas com Tributação Normal (fls. 466); 
Consulta (fls. 467); cópias do processo nº 4 0110042 832 41 (fls. 468/488); Auditoria das 
Disponibilidades (fls. 501/720)...; cópias de extratos bancários às fls. 721/863; Declaração 
de Habilitação Profissional às fls. 864; Livro Diário, Balancete Analítico às fls. 866/1841; 
Balanço Patrimonial às fls. 1842/1845; Demonstrativo de Resultado do Período às fls. 
1846/1851; Demonstrativo de Lucros ou Prejuízos Acumulados às fls. 1852/1855; Plano 
de Contas – Analítico às fls. 1856/1866; Livro de Apuração do Lucro Real às fls. 
1868/1873 e cópias do processo nº 4011004283241 às fls. 1874/2489.  

  
Os sujeitos passivos na condição de autuado e solidários foram 

intimados, para pagar a quantia exigida ou apresentar impugnação a primeira instância, 
conforme documentos de fls. 2490/2494, tendo sido lavrado o Termo de Revelia em 
relação aos sujeitos passivos às fls. 2495.  

  
O autuado e o solidário são novamente intimados, conforme 

documentos de fls. 2497/2511. 
  
Regularmente intimados os sujeitos passivos apresentam 

Impugnação à Segunda Instância (fls. 2514/2522), na qual arguem sobre a coisa julgada, 
afirmando que estes autos possuem os mesmos fatos analisados no bojo do processo nº 
4011004283241, declarado nulo pelo Conselho Pleno deste Colegiado. Solicita a exclusão 
dos solidários, sob a justificativa de que a Sra. Eni Cruz da Silva Brazão faleceu em 
10/03/2012 e não compõe mais o quadro societário, nos termos da terceira alteração do 
contrato social da empresa autuada; que o solidário João Marçal Brazão não mais 
administra a empresa; que o solidário Leles da Silva Marçal Brazão não é responsável 
pelo suposto fato objeto da acusação fiscal, tendo participação minoritária no quadro 
social; que o contador Sr. Hamilton Camilo de Morais não pode ser relacionado como 
responsável solidário de débito de ICMS considerando que acusação fiscal se 
consubstancia em fato relacionado ao gerenciamento da empresa e não há comprovação 
nos autos de ação dolosa do contador que gerou omissão de recolhimento. Aduzem a 



 

insegurança na determinação da infração, decorrente de vício formal praticado pelo 
agente do fisco. Destacam, ainda, que o primeiro erro foi de o fisco não observar nenhum 
dos requisitos dos incisos I e II do caput do art. 25 do CTE para, depois, aplicar o 
parágrafo primeiro, tanto no processo originial, quanto no processo reautuado e que não 
há demonstração no processo que os valores decorrentes das vendas não sejam os 
valores pagos pelos clientes do supermercado. Apontam, ainda, um segundo erro ao 
ressaltar que se o fisco tivesse observado o art. 7º, inciso I, da Lei nº 16.469/2009 e 
notificado o contribuinte para apresentar os livros e documentos fiscais não haveria de 
percorrer caminhos errados para encontrar suposta omissão de saída em procedimento de 
auditoria contábil. Acrescentam que o contribuinte não apura o ICMS mensal com base na 
escrita contábil, mas na escrita fiscal, verificando a compensação de créditos e débitos, 
para encontrar o valor a recolher, o qual encontra-se no livro de apuração. Acrescentam 
ainda, sobre a nulidade por cerceamento ao contraditório e o direito de defesa; que no 
valor de R$ 1.262.997,36  (um milhão, duzentos e sessenta e dois mil, novecentos e 
noventa e sete reais e trinta e seis centavos) utilizado para encontrar o valor do imposto, o 
fisco deixou de separar qual a relação CFOP X CST, o que dificulta o contraditório, pois a 
defesa não consegue se defender por não saber qual a base de cálculo das operações 
que gerou o ICMS, haja vista que a empresa tem toda a escrita fiscal feita de acordo com 
a legislação fiscal em vigor, bem como enviou a DPI nos prazos previstos na legislação. 
Ao final, requerem o reconhecimento da coisa julgada; a exclusão dos solidários; a 
declaração de nulidade por insegurança à determinação da infração e a declaração da 
nulidade por cerceamento ao direito de defesa.  

  
Juntamente com a peça impugnatória foram anexados aos autos os 

documentos de fls. 2523/2527. “ 
 
No julgamento que se seguiu, a Primeira Câmara do Conselho 

Administrativo Tributário decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de 
nulidade por coisa julgada, arguida pela autuada. Além disso, a Câmara, por maioria de 
votos, acolheu a preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação 
da infração, arguida pelo sujeito passivo, declarando, de consequência, nulo "ab initio" o 
processo. 

 
Inconformada com a decisão desfavorável, a Fazenda Pública 

interpôs recurso ao Conselho Pleno. Argumenta que as razões que sustentam o acórdão 
são insuficientes. No lançamento tributário, a  descrição do fato, que é o elemento 
indispensável para comprovar a infração, está totalmente em sintonia com as provas que 
instruem o lançamento. Assevera que a nota explicativa de fls 16 a 25 confere maior 
segurança e clareza à acusação. Conclui que a infração está perfeitamente demonstrada, 
tanto que os sujeitos passivos se defenderam da acusação.  

 
O recurso fazendário também ataca o acórdão, afirmando que este 

contém fundamento em total dissonância com a infração narrada na inicial. Finalmente, a 
Fazenda Pública argumenta que, por tratar-se de reautuação, não há necessidade de 
intimar o sujeito passivo para apresentar livros e documentos, conforme reclamado no 
acórdão recorrido. Isto porque a farta documentação que instruía o auto de infração 
anteriormente anulado, foi anexada ao presente feito.  

 
Conclui seu recurso pedindo o afastamento da nulidade e retorno do 

processo à Câmara para apreciação de toda a matéria.  
 
Intimados para contraditar, nenhum dos sujeitos passivos 

compareceu ao processo.  



 

 
É o relatório.  
 
 

VOTO 
 
Durante a sessão de julgamento, o Conselheiro Masayuki Missao  

arguiu meu impedimento, sob o argumento de que o presente processo constiutui uma 
reautuação, sendo que participei, como representante fazendário, do processo anterior, de 
número 4011004283241, que fora anulado por insegurança na determinação da infração.  
Rejeitei a arguição, no que fui acompanhado pela maioria de meus pares. A Lei nº 
16.469/2009 estabelece, em seu artigo 17, as causas de impedimento do conselheiro. 
Dispõe o citado dispositivo :  

 

“Art. 17. É impedido de atuar no processo: 

II - o Conselheiro, quando: 

a) for autor do procedimento fiscal; 

b) tiver proferido a decisão singular recorrida; 

c) for parente, até o 3º (terceiro) grau civil, do autor do procedimento fiscal 
e do sujeito passivo ou de seu representante; 

d) tiver emitido parecer ou tenha interferido no processo em qualquer 
condição ou a qualquer título, salvo na condição de Conselheiro; 

e) for proprietário, sócio, cotista ou acionista, membro da diretoria, do 
conselho de administração, do conselho fiscal ou de órgãos equivalentes, 
representante ou prestador de serviço da empresa autuada; 

f) for subordinado, em função privada, ao autuado.” 

 
 
No meu sentir, no presente caso não se verifica nenhuma das 

hipóteses caracterizadoras do impedimento elencadas pela lei. O processo 
4011004283241 foi encerrado, por decisão definitiva. A minha participação como 
representante fazendário se limitou àquele processo. Não há qualquer ato de minha 
autoria praticado no curso  e dentro do processo ora em julgamento, na condição de 
representante fazendário.  Destarte, rejeito a preliminar.  

 
Passando à análise do recurso fazendário, entendo que a Fazenda 

Pública tem razão ao afirmar que a anulação do lançamento, por insegurança na 
determinação da infração, não se sustenta. O auto de infração contém todos os elementos 
necessários à determinação da ilegalidade cometida e do responsável. Em adição, a nota 
explicativa de fls 16 a 21, bem como a auditoria das disponibilidades de fls 22 e seguintes, 
deixam claro a natureza da falta cometida. O contribuinte se defendeu, demonstrando 
compreender perfeitamente a acusação apresentada pelo Fisco. O § 3º, do artigo 20, da 
Lei nº 16.469/2009, determina :  

 

“§ 3º As incorreções ou omissões do lançamento, inclusive aquelas 
decorrentes de cálculo ou de proposição de penalidade, não acarretam a 
sua nulidade, quando do processo constarem elementos suficientes para 
determinar com segurança a infração e o infrator.” 

 
 



 

Assim, o fato de o lançamento conter impropriedade no campo 
“dispositivo legal infringido”, ao se referir ao inciso III, do § 1º, do artigo 25, CTE, que trata 
do suprimento de caixa, quando na verdade a acusação está sustentada pelo inciso I do 
mesmo parágrafo, que trata do saldo credor na conta caixa, não é suficiente para 
determinar a anulação do auto de infração. Isto porque, conforme frisamos acima, do 
processo constam elementos suficientes para determinar com segurança a infração e o 
infrator.  

 
Concordo, ainda,  com a  Fazenda Pública quando esta argumenta 

que, por tratar-se de reautuação, não há necessidade de intimar o sujeito passivo para 
apresentar livros e documentos, conforme reclamado no acórdão recorrido. Isto porque a 
farta documentação que instruía o auto de infração anteriormente anulado, foi anexada ao 
presente feito. Desta forma, o processo ora em julgamento reúne todas as provas 
necessárias à correta análise da acusação. Instruem o lançamento as Notas Explicativas 
(fls. 16/21), Auditoria das Disponibilidades (fls. 22/465), Proporcionalidade entre Entradas 
Totais e Entradas com Tributação Normal (fls. 466), Consulta (fls. 467), cópias de extratos 
bancários às fls. 721/863, Livro Diário, Balancete Analítico às fls. 866/1841, Balanço 
Patrimonial às fls. 1842/1845, Demonstrativo de Resultado do Período às fls. 1846/1851, 
Demonstrativo de Lucros ou Prejuízos Acumulados às fls. 1852/1855, Plano de Contas – 
Analítico às fls. 1856/1866, Livro de Apuração do Lucro Real às fls. 1868/1873 e cópias do 
processo nº 4011004283241 às fls. 1874/2489. A intimação do contribuinte seria 
pertinente caso houvesse deficiência de instrução do processo, por falta de algum 
documento ou livro em poder do sujeito passivo. Não é o que acontece.  

 
Isto posto, rejeito a preliminar de impedimento arguida pelo 

Conselheiro revisor, Dr. Masayuki Missao, e conheço do recurso da Fazenda Pública para 
o Conselho Pleno e dou-lhe provimento para afastar a preliminar de nulidade por 
insegurança na determinação da infração, retornando os autos à Câmara Julgadora para 
apreciação de toda a matéria. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 31 de maio de 2016. 
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Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00827/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Washington Luis Freire de Oliveira 
 

 
EMENTA: Processual. Nulidade por insegurança na 
determinação da infração. Não confirmada. Retorno dos autos à 
fase cameral para apreciação de toda matéria. 
 
Não acarreta nulidade a existência de incorreções ou omissões 
do lançamento, inclusive aquelas decorrentes de cálculo ou de 
proposição de penalidade, quando do processo constarem 
elementos suficientes para determinar com segurança a infração 
e o infrator (Lei n° 16.469/08, art. 20, § 3°). 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 05 
de abril de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda Pública 
para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para, afastando a nulidade por insegurança na 
determinação da infração, retornar os autos à Câmara Julgadora para apreciação de toda 
matéria. Foram vencedores os Conselheiros Washington Luis Freire de Oliveira, Marlene 
Maria da Silva Ruguê Bernardes, Nislene Alves Borges, José Paixão de Oliveira Gomes, 
Victor Augusto de Faria Morato, Elias Alves dos Santos, Lidilone Polizeli Bento, Heli José 
da Silva, Aldeci de Souza Flor, Antônio Martins da Silva e o Sr. Presidente, Conselheiro 
José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos os 
Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira, José Pereira D'abadia, João Divino de Brito, 
Nivaldo Carvelo Carvalho, Masayuki Missao, Edson Abrão da Silva, Nivaldo José Mendes, 
Rickardo de Souza Santos Mariano, Alcedino Gomes Barbosa e José Luiz Rosa, que 
votaram conhecendo do recurso, negando-lhe provimento para manter a decisão cameral 
que anulou o auto por insegurança na determinação da infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de recurso da Fazenda Pública ao Conselho Pleno contra 
decisão cameral que, por maioria de votos, acolheu a preliminar de nulidade do auto de 
infração por insegurança na determinação da infração. 

 
A acusação fiscal é de que o sujeito passivo omitiu saídas de 

mercadorias não tributadas, isentas e sujeitas à substituição tributária no valor de R$ 
3.294.152,09 (três milhões, duzentos e noventa e quatro mil, cento e cinquenta e dois 
reais e nove centavos), apurada pela proporcionalidade de comercialização das 
mercadorias tributadas e das não tributadas, isentas e sujeitas à substituição tributária 
sobre o valor da diferença encontrada pelo confronto entre os valores declarados nos 
livros fiscais próprios e os valores das saídas reais de mercadorias encontradas no banco 
de dados que o contribuinte utilizava para registrar suas operações de saída, copiado e 
autenticado, conforme Termo de Copiagem e Autenticação de Arquivos Magnéticos, 
demonstrativos e documentos anexos. Em consequência, deverá pagar a multa formal de 
25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor da omissão detectada, juntamente com os 
acréscimos legais.  

 



 

Foram indicados como dispositivos infringidos os artigos 25, § 1º, VI, 
e § 2º e 64 da Lei n°11.651/91, CTE, combinado com o artigo 141 do Decreto n° 4.852/97, 
RCTE, sendo proposta a penalidade prevista no art. 71, VII, "l", do CTE.  

  
O Auto de Infração foi instruído, entre outros, com os seguintes 

documentos: mídia digital, recibo de entrega dos relatórios digitais, Demonstrativo de 
Apuração de Omissão de Registro de Saídas de Mercadorias, Proporção das Saídas de 
Mercadorias Tributadas, Relatório Fiscal e cópias do livro Registro de Apuração do ICMS, 
fls.04/82.  

 
Inconformado com a decisão singular que manteve a exigência 

inicial, porém aplicou a redução de 50% (cinquenta por cento) prevista no § 8º do art. 71 
do CTE, Sentença nº 4326/2011-JULP, fls. 114/117, o sujeito passivo, por seus 
advogados, apresenta recurso voluntário, fls. 123/126, no qual apenas argui a nulidade da 
peça básica, por insegurança na determinação da infração, justificando que o fisco 
concluiu equivocadamente os dados contidos no banco de dados copiado, já que não 
teriam sido consideradas as saídas relativas as outras filiais da empresa. 

 
Em nova peça defensória, fls. 174/177, o sujeito passivo retira o 

pedido de nulidade por insegurança na determinação da infração e, no mérito, pede a 
improcedência do auto de infração porque o total de saídas apurado pelo grupo 
empresarial é maior do que o total de saídas verificado no banco de dados. 

 
O auto de infração foi convertido em diligência para que autoridade 

fiscal designada promovesse a exclusão do total da exigência das saídas constantes do 
banco de dados das saídas relativas as outras filiais da empresa, conforme determinado 
em resolução de diligência determinado no AI nº 4011101251707, que trata de exigência 
de imposto para o mesmo período fiscalizado. 

 
Após análise por parte do fiscal autuante e proposta de redução na 

exigência inicial, o processo foi novamente convertido em diligência para manifestação 
das autoridades fiscais que promoveram a diligencia anterior para esclarecimento quanto 
a exclusão dos totais de saídas da filial autuada no levantamento fiscal, remanescendo 
apenas como objeto de exigência o valor relativo ao subfaturamento. 

 
Em manifestação o autuante justifica que manteve na exigência 

apenas os valores correspondentes ao subfaturamento, porque essa seria, segundo seu 
entendimento, o objeto da acusação inicial. 

  
Intimado a se manifestar, o sujeito passivo pede a improcedência do 

auto de infração ou não sendo esse o entendimento pede, alternativamente, a parcial 
procedência no valor da multa formal de R$ 26.480,04 já com a forma privilegiada prevista 
no § 8º do art. 71 do CTE. 

 
Na sessão de julgamento, em sustentação oral, a representante do 

sujeito passivo confirmou o pedido de nulidade por insegurança na determinação da 
infração anteriormente retirado na peça de aditamento ao recurso voluntário. 

 
A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, por maioria 

de votos, acolhe a preliminar de nulidade do lançamento. 
 
O autor do acordão cameral justificou a nulidade do lançamento por 

insegurança na determinação da infração em razão da demonstração de incerteza na 



 

conclusão do trabalho fiscal e revisional por parte da autoridade fiscal autuante, constante 
de suas manifestações em resposta as diligências promovidas pela câmara julgadora. 

 
A Fazenda Pública recorre ao Conselho Pleno para que a decisão 

pela nulidade seja revertida sob o argumento de que o outro auto de infração que cobra 
imposto (PAT nº 4011101251707), decorrente do mesmo procedimento fiscal, já teve a 
sua nulidade revertida pelo Conselho Pleno. 

 
Também confirmaria a ausência de insegurança na determinação da 

infração, o pagamento da parte não litigiosa realizado pelo sujeito passivo, reconhecendo, 
ao menos em parte, a exigência fiscal como procedente.  

  
Em contradita, a autuada pede a manutenção da decisão cameral 

que declarou o auto de infração nulo desde o início. 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
A nulidade por insegurança na determinação da infração é um vício 

formal do lançamento que por falta de sintonia e de coerência dos demonstrativos fiscais 
com a descrição do fato narrada no lançamento não possibilita, como o próprio nome da 
nulidade sugere, se determinar com segurança a infração praticada. 

 
As omissões ou incorreções do lançamento não acarretam a sua 

nulidade, quando do processo constarem elementos suficientes para determinar com 
segurança a infração e o infrator, conforme dispõe o § 3º do art. 20 da Lei 16.469/09, in 
verbis: 

 
Art. 20.  
§ 3º As incorreções ou omissões do lançamento, inclusive aquelas 
decorrentes de cálculo ou de proposição de penalidade, não acarretam a 
sua nulidade, quando do processo constarem elementos suficientes para 
determinar com segurança a infração e o infrator. 

 
No presente caso a acusação é muito simples: o sujeito passivo 

omitiu saída de mercadoria isenta e não tributada, apurado pelo confronto entre os valores 
declarados nos livros fiscais e os valores das saídas reais de mercadorias encontradas no 
banco de dados que o contribuinte utilizava para registrar suas operações de saída (caixa 
2). 

 
O lançamento de ofício indicou os dispositivos infringidos 

corretamente, bem como descreveu a irregularidade praticada pelo autuado de forma clara 
e precisa, também foram anexados os documentos necessários à comprovação da 
irregularidade denunciada.  

 
Entendo que a autuação contém os requisitos formais necessários 

para validade do lançamento e para o pleno conhecimento da exigência fiscal, não 
incorrendo nos erros ou falhas apontadas no acórdão cameral. 

 
Também foi perfeitamente possível separar o montante de saída de 

cada estabelecimento de modo a se atribuir a autuada apenas a parcela correspondente 
às suas operações.  

 



 

O fato de ter sido necessária a realização de diligência para se 
apurar com maior correção os valores que o contribuinte comprovou não serem relativos a 
filial autuada, não pode ser invocado como motivo para declaração de nulidade do 
lançamento, porque a separação do montante de saída de cada estabelecimento ficou 
claramente demonstrado. 

 
As manifestações decorrentes das diligências determinadas pela 

câmara julgadora não têm o condão de alterar o fundamento da acusação inicial, apenas 
podem, após análise por parte do Conselho Administrativo Tributário, justificar a alteração 
do montante a ser exigido. 

 
Não menos importante na apreciação da suposta nulidade é o fato de 

a própria empresa ter efetuado o recolhimento de parte da exigência fiscal, 
correspondente a parcela não contenciosa, confirmando de forma irretratável a confissão 
da procedência do débito, ao menos em parte. 

 
O pagamento de parte do auto de infração em adesão ao Programa 

de Recuperação de Créditos da Fazenda Pública Estadual instituído pela Lei nº 18.173/13 
implicou confissão irretratável da dívida por parte do sujeito passivo e a expressa renúncia 
a qualquer defesa ou recurso, bem como desistência em relação aos já interpostos, 
conforme estabelece o art. 5º, § 2º, III, abaixo reproduzido: 

 
Art. 5º O sujeito passivo, para usufruir os benefícios do RECUPERAR, deve 
fazer a sua adesão ao programa até o dia 20 de dezembro de 2013. 
[...] 
§ 2º A adesão ao RECUPERAR: 
[...] 
III - implica confissão irretratável da dívida por parte do sujeito passivo e a 
expressa renúncia a qualquer defesa ou recurso, bem como desistência em 
relação aos já interpostos.  
 

Ora, como seria possível admitir que é impossível ao sujeito passivo 
compreender adequadamente a irregularidade da qual é acusado se ele próprio concorda 
que uma parcela da infração é mesmo devida, somente pode haver aceitação de uma 
parte da irregularidade quando se entende a infração fiscal da qual está sendo acusado.  

 
Ao concordar que uma parte é devida, o sujeito passivo afastou 

qualquer dúvida quanto a sua capacidade de compreender o conteúdo da acusação fiscal. 
 
Estando determinada com segurança a infração e o infrator, a 

nulidade acolhida na fase cameral deve ser revertida e o auto de infração deve retornar 
para julgamento do mérito. 

 
Ante o exposto conheço do recurso da Fazenda Pública, dou-lhe 

provimento para afastar a decisão cameral que declarou nulo o lançamento por 
insegurança na determinação da infração e retornar o processo a fase anterior para 
julgamento do mérito. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 07 de junho de 2016. 
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Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00892/16 
 
Relator: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: ICMS. Operações de compra e venda identificadas por 
contratos, sem a emissão das notas fiscais respectivas. Decisão 
cameral que declarou a nulidade do auto por insegurança na 
determinação da infração. Ausência de contratos de 
financiamentos e de elementos viabilizadores da correta 
limitação da ocorrência do fato gerador. Recurso da Fazenda.  
Provimento da decisão cameral reformada. Preliminar afastada.   
 
1.  A infração encontra-se bem delimitada e refere-se a não 
emissão de notas fiscais relativas a operações que o fisco 
detectou a ocorrência por meio da apreensão de contratos de 
compra e venda e cotejo com os documentos fiscais emitidos; 
  
2.  A ausência de consideração pela autoridade autuante de que 
as operações consideradas, foram objeto de financiamento 
bancário pelo comprador, é fato que não impede a correta 
delimitação do fato gerador no âmbito do presente lançamento. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 05 
de abril de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda Pública 
para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para, afastando a nulidade por insegurança na 
determinação da infração, retornar os autos à Câmara Julgadora para apreciação de toda 
matéria. Foram vencedores os Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José 
da Silva, Alcedino Gomes Barbosa, Aldeci de Souza Flor, Paulo Diniz, Antônio Martins da 
Silva, Cláudio Henrique de Oliveira, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira 
D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves 
Borges, Márcio Nogueira Pedra, Masayuki Missao, José Paixão de Oliveira Gomes, Mário 
de Oliveira Andrade e Elias Alves dos Santos. Vencidos os Conselheiros Nivaldo Carvelo 
Carvalho, Edson Abrão da Silva e Nivaldo José Mendes, que votaram conhecendo do 
recurso, negando-lhe provimento para manter a decisão cameral que anulou o auto de 
infração por insegurança na determinação da infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Noticia a inicial que o sujeito passivo omitiu saída de mercadorias no 
valor de R$ 1.992.381,37, valor apurado conforme comparativo realizado entre contratos 
de venda de produtos e notas fiscais emitidos pela empresa para os clientes dos 
contratos. Segue anexo o demonstrativo, contratos e cópias das notas fiscais de saídas, 
bem como nota explicativa sobre os procedimentos para autuação, portanto, deverá pagar 
ICMS no valor de R$ 338.704,83, juntamente com os acréscimos legais e penalidades  

  
Os agentes da fiscalização entenderam que o fato verificado se 

constituiu em infração às disposições dos artigos 64, §2° e 66 da Lei n° 11.651/91. Foi 
proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, inciso VII, alínea "l", conjugado 
com o §9°, inciso I, da Lei n°11.651/91 com a redação conferida pela Lei n° 13.446/1999.
   



 

Foram identificados com sujeitos passivos solidários: GAVE 
COZINHAS E ARMARIOS LTDA, na condição de representante, nos termos do artigo 45, 
inciso IX da Lei n° 11.651/91 e JOSÉ GARIBALDI LEIN, na condição de administrador, 
nos termos do artigo 45, inciso XII, da Lei n° 11.651/91.  

  
O Auto de Infração veio instruído com os seguintes documentos: 

identificação da autoridade fiscal, identificação do sujeito coobrigado, Ordem de Serviço, 
demonstrativo de apuração do ICMS - Exercício 2005, relação de contratos de vendas 
sem a respectiva emissão de notas fiscais de saídas, levantamento de vendas realizadas 
através de comparativos entre contratos de vendas realizadas e notas fiscais emitidas, 
extrato de termo de apreensão, notas explicativas, notas fiscais , cópias das faturas da 
empresa Gave, Registro de Saídas e de Apuração do ICMS, espelho cadastral, cópia do 
contrato social , cópia da 6ª alteração contratual , cópia dos documentos pessoais do sócio  
e espelho cadastral. De "fls. 03 a 290" 

  
Os sujeitos passivos foram intimados em Primeira Instância, 

conforme documentos de "fls. 291 a 296-A". 
.    
Tempestivamente, a empresa autuada e o responsável solidário José 

Garivaldi Lein ingressam com Impugnação às "fls. 298 a 301". 
 
Na qual alegam que os documentos fiscais foram entregues ao 

autuante e que até o momento não foram devolvidos, ocasionando cerceamento do direito 
de defesa.  

 
Requer, a imediata devolução dos mesmos, reabrindo-se ainda o 

prazo para apresentação de nova impugnação.  
   
Foram anexados os seguintes documentos à peça impugnatória: 

Procuração, cópia da 6ª alteração contratual, cópia do documento pessoal do solidário, 
cópia da identidade profissional do advogado e cópias de protocolos de entregas de 
documentos fiscais, de "fls.302 a 312". 

 
  A empresa solidária não se manifestou em Primeira Instância, fato 

assinalado pelo Termo de Revelia acostado à "fls. 313 " dos autos.  
   
O Julgador Singular expediu Despacho nº 723/2008 - COJP de "fl. 

317". 
 
Onde os autos foram encaminhados para Delegacia Regional de 

Fiscalização de Goiânia, no sentido de que o autuante junte aos autos comprovantes da 
devolução dos livros e documentos fiscais mencionados pela Recorrente, providenciar 
está de suma importância para evitar o cerceamento do direito de defesa alegado, 
fornecendo outros esclarecimentos que julgar de interesse.       

  
Em atendimento a solicitação acima descrita, a autoridade fiscal 

informa que os documentos fiscais foram devolvidos ao sujeito passivo autuado em 
25/08/2008, juntando às folhas 328 dos autos o comprovante de entrega, "fl. 319".    

  
Foram anexados aos autos cópia do espelho cadastral, Alíquota 

Resumo Tipos 50x60x61x70, dados do histórico do contribuinte, espelho cadastral e cópia 
do protocolo de devolução de documentos, de "fls.320 a 328". 

 



 

 O Julgador Singular expediu Despacho nº 987/2008 - COJP de "fls. 
330, onde os autos foram encaminhados ao NUPRE DE GOIÂNIA, no sentido de que sua 
titular intime os sujeitos passivos a tomarem conhecimento da presente autuação, 
reabrindo lhes prazo para apresentação de impugnação, a fim de evitar o alegado 
cerceamento ao direito de defesa.   

 
A empresa autuada e o responsável solidário José Garibaldi Lein 

compareceram novamente aos autos, de "fls. 331 a 334". 
 
Onde alegam que os documentos fiscais foram devolvidos de 

maneira parcial, sendo que o fisco reteve os documentos denominados "Contratos de 
vendas realizadas". Acarretando cerceamento do direito de defesa.  

 
Solicitou que seja determinado ao agente fiscal que esclareça sobre 

a posse e motivo pelo qual não procedeu a devolução dos citados documentos, e caso 
não seja acolhida a diligência, que seja reaberto prazo para apresentação de impugnação. 

 
Juntou cópia do protocolo de devolução de documentos de "fl. 335".

  
O Julgador Singular prolata a Sentença n° 3075/11 de "fls. 337 a 

339", e decide pela Procedência do auto de infração.    
 
Inicialmente afirma que o lançamento fiscal está desprovido de 

quaisquer das hipóteses de nulidades normatizadas pelo artigo 20 da Lei n° 16.469/09. 
 
 Destaca, ainda, que os contratos de venda mencionados pela 

Impugnante e que sustentam a presente autuação, encontram-se anexados de "fls. 31 a 
177", do presente processo e como os demais livros e documentos fiscais já foram 
devolvidos a empresa autuada, inexiste, o alegado cerceamento do direito de defesa.  

 
No tocante à questão meritória, ilustra que a autuação encontra 

amparo legal nos artigos 25, §1°, inciso VI e §2° da Lei n° 11.651/91.   
  
Intimações dos autuados quanto à decisão de "fls. 340 a 343".  
   
Inconformados com a decisão singular, a empresa autuada e os 

responsáveis solidários interpõem Recurso Voluntário de "fls. 346 a 357". 
 
Na qual reiteram a preliminar de cerceamento do direito de defesa, a 

fim de que seja determinada a imediata devolução de todos os documentos que foram 
entregues ao Fisco quando do início da fiscalização. 

 
 Ainda em sede de preliminar, alegam insegurança na determinação 

da infração, tendo em vista que o valor cobrado pelo fisco foi alcançado por presunção, ou 
seja, o valor contido no campo preço total e que fora utilizado como base de cálculo para 
incidência de ICMS não equivale ao valor efetivo de venda do produto, sendo que este se 
encontra destacado no campo especificações dos contratos. Cita jurisprudências. 

 
Pedem, ao final, a reabertura de prazo para a apresentação de nova 

defesa. 
 



 

Às "fls. 361 a 363", o representante legal juntou aos autos 
documentos onde solicitou o adiamento do julgamento, por estar impossibilitado de 
exercer suas atividades profissionais, apresentando cópia de atestado médico. 

 
Mediante Despacho nº259/2012 - II CJUL de "fl. 364", o julgamento 

do auto de infração foi adiado, ficando o retorno para o dia 02/03/2012.   
 
 Às "fl. 366", o representante legal, novamente juntou aos autos 

documentos onde solicitou o adiamento do julgamento, por estar impossibilitado de 
exercer suas atividades profissionais.  

   
A Segunda Câmara deste Conselho, por intermédio do Acórdão n° 

0859/2012 de "fls. 368 a 371". 
 
Decidiu, acolher parcialmente a preliminar de nulidade, arguida pelo 

Relator, por cerceamento do direito de defesa, a partir das folhas 336, declarando de 
consequência, nulos todos os atos subsequentes, devendo os autos retornar ao SEAPRI 
para nova intimação em cumprimento ao Despacho de "fl. 330".    

 
Mediante seus fundamentos, afirma que: 
 
Observa quem o julgador singular se equivocou completamente ao 

aceitar o descumprimento do seu despacho determinando nova intimação da empresa 
autuada. 

 
Da decisão cameral supra foi intimada a Representação Fazendária 

para manifestar, oportunidade em que concorda com os fundamentos que embasam o 
acórdão "fl. 372". 

 
Os sujeitos passivos foram intimados para pagarem a quantia exigida 

ou apresentarem Impugnação à Primeira Instância de "fls. 3737 a 378". 
 
Não apresentando manifestação, de acordo com o Despacho de 

"fl.379".  
 
Sobreveio a Sentença Singular n° 166/2013 de "fls. 380 a 383", pelo 

qual a Julgador decidiu pela procedência do lançamento fiscal.   
 
Inicialmente afirma que os impugnantes não trouxeram ao processo 

quaisquer elementos de prova capazes de provocar a modificação do procedimento fiscal. 
 
 Portanto, deve ser mantida a exigência fiscal fundamentada no 

demonstrativo de apuração do ICMS - Exercício de 2005.  
 
Ademais, todas as documentações necessárias à produção das 

respectivas defesas foram anexadas pelo fisco ao procedimento e, por consequência, 
foram oferecidas às respectivas vistas aos integrantes do polo passivo.  

 
Devidamente intimados de "fls. 384 a 386". 
 
Os sujeitos passivos interpõem Recurso Voluntário de "fls. 389 a 

397". 
 



 

No qual insiste na preliminar de nulidade por insegurança na 
determinação da infração, tendo em vista que o valor cobrado pelo fisco foi alcançado por 
presunção, ou seja, o valor contido no campo preço total e que fora utilizado como base 
de cálculo para incidência de ICMS não equivale ao valor efetivo de venda do produto, 
sendo que este se encontra destacado no campo especificações dos contratos. 

 
 Destacam, outrossim, que as vendas eram feitas diretamente 

através do ABN, onde todos os cheques são nominais a instituição financeira e os boletos 
são emitidos tendo como o banco credor, onde ele assume o risco pela venda e repassa 
ao contribuinte apenas o denominado de antecipação de venda.  

 
Acrescentam que nos contratos de compra anexados aos autos já 

estão incluídos todos os valores a serem repassados a instituição, e sobre estes não há 
incidência de ICMS, posto que não são custos da operação de venda de produtos.  

 
Ao final, requerem que seja acolhida a preliminar de insegurança na 

determinação da infração, a fim de declarar a nulidade absoluta do auto de infração.   
 
  Às "fls. 401 a 403" e "407 a 408", o representante legal da empresa 

autuada efetuou juntada de documentos onde protestou pelo adiamento da sessão, por 
determinação médica estampada em atestado. 

 
 Apresentam, outrossim, memoriais de "fls. 415 a 429" aduzindo as 

razões postas anteriormente.   
 
  Nos termos da Resolução n° 167 de "fl. 430", o julgamento foi 

convertido em diligência, para que o sujeito passivo seja notificado a apresentar as notas 
fiscais de saída de mercadorias n°s 1299, 1302, 1307 e 1787 que estão listadas no 
Memorial anexado a este processo, bem como outros documentos fiscais ligados ao fato 
gerador da obrigação tributária exigida no auto de infração, no prazo máximo de 15 dias, 
contados da data do recebimento da referida notificação.  

 
Intimados os sujeitos passivos de "fls. 431 a 433", a autuada 

comparece ao feito e faz a juntada dos documentos de "fls. 437 a 497".   
 
Mediante Resolução, de "fls.499 a 500", pela Quarta Câmara, por 

proposição do Relator, foram encaminhados os autos à Delegacia Fiscal de origem para 
proceder à revisão do levantamento, levando-se em consideração as notas fiscais e 
contrato juntado. 

 
 Em atenção à determinação supra o Revisor apresenta parecer de 

"fl. 502", acompanhados de demonstrativos de "fls. 503 a 515".  
 
 Do resultado da revisão foi intimada a autuada para manifestação, a 

qual não atendeu a exigência contida na notificação "fls. 516 a 517". 
 
Anexados documentos: substabelecimento, cópia de documento 

pessoal, de "fls.520 a 521".    
  
Mediante Resolução n°75/2014, de "fl.522", a Quarta Câmara, 

resolve, converter o julgamento em diligência, para que os autos sejam encaminhados a 
GPRO, a fim de que o representante legal do sujeito passivo, seja intimado no enderenço 
constante.  



 

 
Intimados os sujeitos passivos a tomarem conhecimento da 

resolução 181 e resultado da diligência, de "fls.523 a 525". 
 
Os sujeitos passivos apresentam manifestação de "fls.529 a 543", na 

qual reiteram seus argumentos baseados na impugnação passada. 
 
Acordão de n°1094/2015, de "fls.546 a 556". 
 
A Quarta Câmara decidiu acolher a preliminar de nulidade da peça 

básica, por insegurança na determinação da infração, declarando, de consequência, nulo 
"ab inito" o processo. 

 
Em seus fundamentos, alega que: 
 
A formalização do processo e os documentos instrutórios da defesa, 

convence o julgador que, o lançamento que oferece respaldo para a exigência do credito 
foi executado com falhas técnicas capazes de comprometerem o julgamento. 

 
Sustenta ainda que, no curso processual, a fiscalização não 

identificou corretamente a ocorrência do fato gerador do imposto, não considerou também 
os financiamentos bancários e outras situações capazes de interferirem no resultado do 
valor exigido no lançamento. 

 
No entanto, para os itens que não foram considerados, destaca-se os 

valores que foram financiados o que não reflete a exatidão da exigência do valor exigido 
no lançamento do credito tributário em demanda. 

 
Entende que, o trabalho do auto não espelha a validade necessária 

para a constituição do presente credito, sobretudo porque foi elaborado com falhas 
técnicas capazes de prejudicarem o objetivo do lançamento, visto a insegurança na 
determinação do fato gerador do tributo. Uma vez que, o valor constante no documento 
que sustenta a atuação deixou de ser devido com as fundamentações da empresa. 

 
A Representação Fazendária foi intimada para interpor Recurso ao 

Conselho Pleno, de "fl.556". 
 
A Fazenda apresentou manifestação de "fls.557 a 560". 
 
Entende que, não há razão para se abrigar a tese de nulidade total 

do processo, como decidiu a Câmara Julgadora, devendo ser apreciado o mérito do 
processo. 

 
Sustentando que, é irrelevante a argumentação do sujeito passivo e 

a fundamentação contida no acordão recorrido no que se refere a valores contratos que 
foram objeto de financiamento bancário pelos compradores, uma vez que a apuração 
fiscal decorreu do confronto entre os valores efetivamente contratados e os valores 
consignados nos documentos fiscais emitidos, em nada importando que parte do 
pagamento tenha sido objeto de financiamento bancário. 

 
Pede, a reforma do acordão recorrido, para que seja afastada a 

nulidade declarada e retornar o processo as Camarás Julgadoras para apreciação de 
matéria do mérito. 



 

 
Foram intimados os sujeitos passivos a apresentarem Contradita de 

"fls.563 a 571". 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

O recurso da Fazenda Pública preenche seus pressupostos legais de 
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.  

 
Trata-se de recurso da Fazenda Pública almejando a reforma da 

decisão cameral que considerou nulo “ab initio” o auto de infração por insegurança na 
determinação da infração. 

  
Pois bem. O presente auto visa a cobrança de ICMS, mais 

consectários e penalidades legais, sob acusação de que o sujeito passivo teria omitido 
saída de mercadoria quando realizou contratos com clientes da empresa e não emitiu a 
respectiva nota fiscal relativa a tais operações.  

  
Embora no histórico do auto de infração, acusação fiscal não esteja 

redigida exatamente nos moldes em que descrevo no parágrafo anterior, tal compreensão 
aperfeiçoa-se quando da análise conjunta do auto com os documentos que o instruem.   

 
Do histórico do auto ressai apenas que a acusação versa sobre 

omissão de saída detectada por meio do cotejo entre os contratos celebrados pela 
empresa e as notas fiscais por ela emitidas. Entrementes, os documentos que o instruem 
certificam que o trabalho fiscal visou detectar, no período de autuação considerado, a 
existência de vendas materializadas por contratos celebrados pela empresa, em relação 
às quais não foram emitidas as correlatas notas fiscais.  

 
O acórdão alicerça-se, em síntese, na não consideração pelo 

autuante de contratos de financiamento firmados pelos compradores das mercadorias, fato 
este que, na ótica daquela decisão teria tornado insegura a delimitação do fato gerador da 
autuação e, de consequência, a determinação da infração tributária praticada.  

 
Ocorre que para sustentar a ocorrência da infração estampada na 

inicial, entendo que à Fazenda compete fazer prova da ocorrência de circulação da 
mercadoria e demonstrar que em seus assentos não consta a emissão da nota 
respectiva.   

 
Disto se desincumbiu o fisco, que trouxe os respectivos contratos de 

compra e venda e indicou que não houve emissão de nota fiscal em relação a tais 
operações, juntando a relação das notas emitidas.   

 
Vale ressaltar, nesta vertente, que o contrato de compra e venda é o 

elemento que elucida a ocorrência do fato gerador, posto que é documento escrito (prova 
material) que demonstra aspectos relevantes à identificação do fato imponível como, as 
partes envolvidas no processo circulatório (quem é o contribuinte), o valor da operação, 
dentre outros.  

 
Isto é o quanto basta ao fisco para a confecção de ato administrativo 

dotado de presunção de validade. Ao sujeito passivo, por seu turno, compete desdizer a 



 

acusação fiscal produzindo todas as provas em direito admitidas de modo a formar 
conjunto probatório que possibilite ao julgador verificar que o fato gerador não ocorreu, 
que não se aperfeiçoou ou que por qualquer razão de fato ou de direito, não tem ele o 
dever legal de recolher o tributo correspondente.  

 
Neste horizonte, é preciso ainda diferenciar “suficiência das provas 

anexadas aos autos para fins de procedência da acusação fiscal”, “existência de 
elementos mínimos aptos a permitir que o Sujeito Passivo tenha plena compreensão da 
acusação” e “existência de elementos que delimitem o fato gerador supostamente ocorrido 
em todos os seus aspectos (espacial, temporal, quantitativo, etc)”. A primeira análise está 
afeta ao mérito da demanda, a segunda cinge-se ao juízo acerca da nulidade por 
cerceamento ao direito de defesa e a terceira, que por vezes associa-se a segunda, diz 
respeito a análise da nulidade por insegurança na determinação da infração.  

 
Destarte, malgrado entenda tal qual aduziu a Fazenda, no sentido de 

que há a existência de financiamento é fato irrelevante, porque apenas demonstra a 
origem do dinheiro usado pelo comprador. Vicejo, lado outro, que tal documentação é 
prova que visa atender os interesses do sujeito passivo e se presta a prova dirigida a 
apreciação do mérito da demanda.  

 
É que só estará justificada a não emissão de notas se a operação de 

venda não tiver sido efetivamente implementada. Nesta vertente, os contratos de 
financiamento poderão complementar a instrução indicando quais operações foram 
aperfeiçoadas, bem como trarão elementos de identificação de tais operações.  

 
Entrementes, por hora, no estreito juízo acerca da nulidade por 

insegurança na determinação da infração, basta que a Fazenda delimite a acusação que 
visa formular, trazendo elementos que indiquem com solidez a ocorrência do fato gerador, 
sua data e o valor da operação, isto de modo compreensível. Para tal análise, sem 
adentrar na suficiência dos elementos que instruem o auto para fins de apreciação 
meritória, entendo que não faltam documentos ou elementos constitutivos do lançamento, 
nem mesmo que a infração esteja titubeante de modo a ensejar a declaração de nulidade 
prevista no art. 20, inciso IV regulamentadora do PAT Goiano.  

    
Ante o exposto, conheço do Recurso da Fazenda Pública, dou-lhe 

provimento para reformar o acórdão cameral que declarou nulo ab initio o lançamento, 
tanto para que os autos retornem àquela fase para a apreciação de toda a matéria.  

 
 

Sala das sessões plenárias, em 21 de junho de 2016. 
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Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00900/16 
 
Autora do Voto Vencedor: Conselheira Nislene Alves Borges 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Nulidades. Nulidade 
Parcial. Não Unânime.  
ICMS. Obrigação Principal. Nulidades. Nulidade Parcial.  
Processual. Nulidade por insegurança na determinação da 
infração. Não confirmada. Retorno dos autos à fase cameral 
para apreciação de toda matéria. 
 
 
Na ausência de comprovação de qualquer vício insanável 
cometido na elaboração do procedimento fiscal, deve ser 
afastada a nulidade por insegurança na determinação da 
infração. 
 
Reformada decisão cameral que anulou o auto por insegurança 
na determinação da infração, este deve retornar à câmara 
julgadora para apreciação das demais matérias alegadas pelo 
sujeito passivo, e ainda não apreciadas. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 14 
de junho de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda Pública, 
dar-lhe provimento para, afastando a nulidade por insegurança na determinação da 
infração, retornar os autos à Câmara Julgadora para apreciação de toda matéria. Foram 
vencedores os Conselheiros Nislene Alves Borges, Gilmar Rodrigues de Almeida, Victor 
Augusto de Faria Morato, Mário de Oliveira Andrade, Lidilone Polizeli Bento, Heli José da 
Silva, Aldeci de Souza Flor, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Talita Pimenta Félix, 
Washington Luis Freire de Oliveira e Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes. Vencidos 
os Conselheiros João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho, Masayuki Missao, Edson 
Abrão da Silva, Nivaldo José Mendes, Rickardo de Souza Santos Mariano, Alcedino 
Gomes Barbosa, José Luiz Rosa e José Pereira D'abadia, que votaram conhecendo do 
recurso , negando-lhe provimento para manter a decisão cameral que acolheu a preliminar 
de nulidade. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Nos presentes autos houve a constatação de que no período 
compreendido entre 01.01.04 a 31.12.04, a empresa em epígrafe omitira saídas de 
mercadorias, uma vez que realizara diversas operações de circulação de mercadorias 
e/ou prestações de serviços de transportes desacompanhadas das respectivas Notas 
Fiscais. Em consequência, deverá recolher o ICMS relativo ao imposto suprimido sobre 
tais saídas, mais as cominações legais. 

Teve como infringidos os arts. 11, I e IV; 25, VI, § 1º e § 2º e art. 64 
do CTE, c/c o art. 141 do RCTE. Foi proposta a penalidade do art. 71, VII, "i", § 9º, I do 
CTE, com a nova redação da Lei 13.446/99.   



 

Como sujeitos passivos solidários foram identificados Jonas Pinheiro 
de Melo, Ivan Pinheiro de Melo e Nilton Pinheiro de Melo, com base no artigo 45, inciso 
XII, da Lei 11.651/1991. 

Para instrução do feito foram juntados os seguintes documentos: 
descritivo complementar da ocorrência, detalhamento do crédito tributário, identificação 
do sujeito passivo coobrigado, termo de retificação do auto de infração, descritivo 
complementar da ocorrência, recibo de entrega de Relatório Digital, cópia do contrato 
social da autuada, certidão simplificada, espelho de dados da JUCEG, ata de reunião de 
quotista, certidão,  ordem de Serviço, Termo de Abertura Livro Registro de Utilização de 
Documentos Fiscais, Espelho Cadastral, Relatório Circunstanciado de Fiscalização, 
Vistoria em Sistema e Equipamento de Automação, Declaração da autuada de ter 
acompanhado os procedimentos realizados pela fiscalização, Termo de Apreensão, 
Termo de Lacração de Equipamento, Notificações fiscais diversas aos autuados para 
acompanhamento dos trabalhos e/ou apresentação de documentações necessárias para 
os procedimentos, relatório de autorização/autenticação/liberação expedida, extrato de 
processo em andamento administrativo e quitado da autuada, Termo de Abertura e 
Registro de Apuração do ICMS entradas e saídas, Notificação Fiscal para apresentação 
de Contrato de Instalação de Sistema Informatizado de Gestão Empresarial, Resposta 
dos questionamentos objeto da Notificação, mídia em CD, fls.03 a 642.  

Devidamente intimados os autuados, fls. 643 a 646, apresentam 
conjuntamente impugnação, fls. 649 a 653. Arguem em preliminar nulidade por 
cerceamento ao direito de defesa e insegurança na determinação da infração, em razão 
de o histórico dos autos de infração estar incompatível com a documentação juntada pela 
fiscalização. Que a nulidade se caracteriza, por instrução processual sem que a autuada 
pudesse ter acesso aos documentos, juntados unilateralmente, pelos autuantes, 
dificultado assim sua defesa; arguem preliminar de ilegitimidade passiva dos solidários, 
tendo em vista que os mesmos não concorreram para a prática do ilícito apontado.  

No mérito, alegam que os valores das saídas, tidas como registradas 
no banco de dados, não se tratariam de operações de saída de mercadoria, não tendo 
valor probante; que o valor da multa destacado no Anexo Estruturado - Detalhamento do 
Débito está em desacordo com o enquadramento constante dos autos, pois tal 
penalidade é proporcional ao valor do imposto e como este foi cobrado sobre a base de 
cálculo de R$4.441.702,83, a multa de 25% daria R$1.110.425,70 e não o valor de 
R$2.761.723,58. Finalizam requerendo a improcedência do AI e a exclusão dos 
administradores do polo passivo. Acompanham a impugnação os seguintes 
documentos: cópias de documentos pessoais, Consolidação do Contrato Social e 
Procurações, fls. 654 a 664.  

Sobreveio a Sentença n° 2374/2010-JULP, fls. 666 a 670, pela qual o 
Julgador decidiu pela procedência do lançamento fiscal, e afastando as preliminares de 
nulidade, sob a argumentação de que não se verifica nos autos qualquer das hipóteses 
de nulidade, pois, a descrição do fato, informa que houve omissão de saída de 
mercadoria em certo valor e num determinado período e que, conforme proporcionalidade 
de comercialização de mercadoria tributária, parte do valor da venda omitida representa a 
base de cálculo do imposto suprimido em razão da infração. Rejeita ainda, o pedido de 
exclusão dos solidários do polo passivo. 

Portanto, tendo sido observadas as formalidades necessárias a 
garantia da integridade e autenticidade dos dados copiados do microcomputador 
apreendido no estabelecimento dos sujeitos passivos, não se discute além disso quanto à 
eficácia probatória dos documentos. 

Quanto ao valor da multa, que não corresponderia ao 
enquadramento legal constante dos autos, o detalhamento efetuado pelos autuantes, 



 

oferece ao impugnante a resposta detalhada, pois foram demonstradas as bases de 
cálculo mensais do imposto e da multa formal. Conclui enfatizando que os argumentos de 
mérito, não foram capazes de ilidir a acusação. 

Em sede de recurso voluntário, os Recorrentes pugnam pela reforma 
da Sentença vergastada porque baseada em outro processo pertencente a outra pessoa 
jurídica, embora do mesmo grupo; repetindo as mesmas alegações formuladas 
anteriormente.  

Em julgamento na Primeira Câmara do CAT, acolheu-se a preliminar 
de nulidade da peça básica, por cerceamento ao direito de defesa, arguida pelo relator, 
anulando-se parcialmente o processo, a partir da sentença singular, em vista da não 
apreciação do pedido de encaminhamento dos autos em diligência para verificações 
quanto às alegações do sujeito passivo.  

Por meio da peça decisória, sentença n° 2932/11, o Julgador singular 
decidiu pela rejeição das questões preliminares, arguidas pela autuada, de nulidade por 
insegurança na determinação da infração e por cerceamento ao direito de defesa, rejeita 
o pedido de diligência formulado pela defesa, bem como o pedido de exclusão do 
solidário arrolado na lide, e no mérito, julga pela procedência do auto de infração.  

Os sujeitos passivos apresentam Recurso Voluntário, fls.709 a 717, 
em que alegam, em preliminar de nulidade da Sentença por ter sido prolatada em Auto 
de Infração declarado nulo pela Primeira Câmara deste Conselho, que o processo 
deveria ser enviando não à primeira instância de julgamento, mas à Delegacia de Origem 
para proceder a nova autuação. No mais, reiteram as mesmas alegações anteriormente 
produzidas.  

Por meio da Resolução nº 61/2012, fls.729 a 730, a Terceira Câmara 
deste Conselho, resolve, determinar a retirada do presente processo de pauta e 
encaminha-lo a SEGE para que seja redistribuído e pautado em conjunto com os 
processos referidos. 

A Primeira Câmara do CAT, resolve, converter o julgamento em 
diligência e encaminhar os autos a Delegacia Regional de Fiscalização de Morrinhos, 
para seu ilustre titular designe auditor fiscal a fim de realizar as seguintes providências: 

Elaborar demonstrativos mensais das omissões de saídas distintos, 
separando as operações submetidas à tributação pelo ICMS das operações submetidas 
apenas à penalidade pecuniária. Um demonstrativo com indicação da totalização mensal 
do valor da operação, referente às saídas das mercadorias isentas/não tributadas. O 
outro com a totalização mensal da base de cálculo, ICMS, referente às mercadorias 
submetidas a tributação normal. Em ambos demonstrativos manter os demais elementos 
já constantes do relatório feito originalmente pela fiscalização. Prestar quaisquer outros 
esclarecimentos que entender uteis para a solução do litígio. 

Em atenção à determinação supra o revisor se manifesta por meio do 
parecer de fls. 749, pelo qual sugere o envio dos autos ao autuante. Este, então, de 
posse dos autos, fls.760 a 797, aproveita a oportunidade dada pelo propositor da revisão 
que, em síntese, permitiu à fiscalização prestar quaisquer outros esclarecimentos que 
entendesse úteis para a solução do litígio e, anexou aos autos cópias das microfilmagens 
de alguns cheques e de vinculá-los ao banco de dados apreendido de forma que fique de 
maneira definitiva materialmente comprovado que o sujeito passivo efetuava saídas de 
mercadorias sem documentação fiscal, onde os registros eletrônicos representativos 
dessas vendas estão armazenadas nos banco de dados apreendidos. 



 

 Apresentou diversas tabelas e imagens e transcreveu acerca de 
cada uma delas. Apresentou também arquivos digitais e outros diversos documentos, 
fls.798 a 815. 

Os sujeitos passivos foram intimados a fim de tomar conhecimento 
das Resoluções N.º 149/2012 e 116/13 e do resultado da diligência, fls.817. 

Mediante Acordão de n°835/2015, fls.819 a 828, a Quarta Câmara do 
CAT, decidiu rejeitar o pedido de conversão do julgamento em diligência formulado pelo 
sujeito passivo. Rejeitar também a preliminar de nulidade da sentença singular por 
cerceamento de direito de defesa, arguida pelo sujeito passivo. Acolher a preliminar de 
nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação da infração arguida pelo 
sujeito passivo, declarando, de consequência, nulo ab initio o processo, onde observa 
que a fundamentação da autoridade lançadora não indicou de forma segura a ocorrência 
do fato gerador do lançamento tributário. Dessa forma, entende que a exigência do 
crédito torna-se inexistente frente à ausência dos elementos essenciais de prova da 
ocorrência do ilícito fiscal apontado pela fiscalização. 

Em Recurso ao Conselho Pleno n°117/2016-GERF, fls.829 a 831, a 
Fazenda Pública entende que todas as omissões estão demonstradas e descritas, não 
sendo o caso de qualquer tipo de impossibilidade de se apreciar o mérito do processo, 
como aponta o acórdão. Afirma ainda que os sujeitos passivos foram intimados do 
resultado da diligência, contudo não trouxeram para a instrução do contraditório nenhum 
demonstrativo como prova capaz de modificar a exigência do crédito.  

Requer, ao final, a reforma do acordão cameral, afastando-se, dessa 
forma, a nulidade da insegurança na determinação da infração, e que sejam 
encaminhados às Câmaras para apreciação de toda a matéria, ainda não apreciada. 

Os sujeitos passivos, intimados a apresentarem contradita, fls.834 a 
836, se manifestaram, fls.838 a 841, reiterando seus argumentos baseados na 
impugnação à primeira instância. Requerem que seja negado provimento ao recurso da 
Fazenda para manter a decisão Cameral na sua íntegra, considerando nulo o auto de 
infração. 

É esse o relatório. 

 

                          V O T O  

 

Ao acolher a preliminar de nulidade arguida pelo sujeito passivo, a 
Quarta Câmara Julgadora, pela maioria de seus membros, fundamenta sua decisão sob o 
argumento de que a autoridade lançadora não indicou de forma segura a ocorrência do 
fato gerador do lançamento tributário. Transcreve algumas argumentações da defesa ao 
solicitar que fosse realizada diligência para elucidar pontos que considerou obscuros.  

O processo então foi encaminhado à fiscalização, e o auditor 
elaborou revisão com explicações e esclarecimentos acerca das dúvidas suscitadas pelo 
sujeito passivo, inclusive reduzindo o valor da multa formal para R$ 1.166.876,96, vez que 
excluiu do cálculo das mercadorias não tributadas, as prestações de serviço de transporte 
intramunicipais, inicialmente incluídas no levantamento de forma equivocada, fls. 731. 
Caso houvesse algo de obscuro quanto ao bom entendimento do sujeito passivo, fora 
absolutamente clareado com a documentação e relatório revisional. 

A defesa apresenta as contrarrazões ao recurso da Fazenda Pública, 
enumerando alguns pontos que considera que tornariam o lançamento inseguro, quais 
sejam: 



 

1) que o histórico do AI não estaria compatível com a 
documentação juntada aos autos; 

2) que a fiscalização teria incluído produtos no rol de 
mercadorias tributadas, quando seriam mercadorias isentas ou sujeitas ao regime de ST, 
portanto com saídas não tributadas; 

3) que o auto englobou as mercadorias tributadas e as não 
tributadas, que não teria previsão legal para essa forma de lançamento. 

 

Pois bem, a apreciação do recurso da Fazenda Pública neste Pleno 
diz respeito ao pedido de afastamento da nulidade declarada por insegurança na 
determinação da infração do lançamento em fase cameral. E o que se vislumbra foi um 
perfeito entendimento do lançamento por parte da defesa, quando apresenta as 
contrarrazões ao recurso da Fazenda, onde vem apontando com objetividade e precisão 
cada item elencado, conforme mencionado alhures. 

Portanto, não identifico o vício motivador da nulidade declarada no 
citado acórdão da Quarta Câmara Julgadora de que a autoridade fiscal não teria 
apresentado provas que pudessem dar segurança à exigência fiscal, e entendo que a 
respectiva decisão foi contrária às provas existentes no processo.   

Observo robustez nas provas apresentadas pela fiscalização, seja no 
momento inicial da instrução processual, seja em momento posterior, na realização de 
trabalho revisional. Identifico ainda que os artigos infringidos informados nos autos pela 
fiscalização se coadunam harmonicamente com a penalidade aplicada, constituindo 
elementos suficientes para se determinar com segurança a infração sob acusação. 

Afirmo que um lançamento seguro se reveste de clara descrição do 
fato; de indicação dos elementos que compuseram a base de cálculo do imposto; de 
descrição das capitulações infracionais e de penalidade. 

Percebe-se que foram cumpridos no presente procedimento fiscal 
todos esses requisitos, tanto que a empresa trouxe clara defesa em todas as fases 
processuais quanto à acusação que lhe fora imputada, identificando inclusive as 
mercadorias tributadas e as não tributadas, constantes dos demonstrativos acostados pela 
fiscalização, fisicamente ou em mídia digital. Portanto, claramente, não estamos diante de 
um lançamento inseguro.  

Com essas considerações, conheço do recurso da Fazenda 
Pública Estadual para o Conselho Pleno, dou-lhe provimento, para reformar a decisão 
cameral que julgou nulo o processo por insegurança na determinação da infração, 
determinando o retorno dos autos à fase cameral para apreciação da matéria ainda não 
apreciada.  

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 21 de junho de 2016. 
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Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00906/16 
 
Relator: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. ICMS. Omissão de saídas. Auditoria do 
ICMS do FOMENTAR/PRODUZIR. Cassada a nulidade por 
insegurança na determinação da infração. Decisão por maioria. 
 
Deve ser afastada a nulidade por insegurança na determinação 
da infração do lançamento realizado conforme o Roteiro 15 do 
Manual de Auditoria. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 01 
de março de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda Pública 
para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para, afastando a nulidade por insegurança na 
determinação da infração, retornar os autos à Câmara Julgadora para apreciação de toda 
matéria. Foram vencedores os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, Victor Augusto 
de Faria Morato, Mário de Oliveira Andrade, Lidilone Polizeli Bento, Heli José da Silva, 
Domingos Caruso Neto, Antônio Martins da Silva, Washington Luis Freire de Oliveira, 
Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, José Paixão de Oliveira Gomes e o Sr. 
Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de 
desempate. Vencidos os Conselheiros Masayuki Missao, Edson Abrão da Silva, Nivaldo 
José Mendes, Carlos Andrade Silveira, Alcedino Gomes Barbosa, José Luiz Rosa, 
Rickardo de Souza Santos Mariano, José Pereira D'abadia, João Divino de Brito e Nivaldo 
Carvelo Carvalho, que votaram conhecendo do recurso, negando-lhe provimento para 
manter a decisão cameral que anulou o auto por insegurança na determinação da 
infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta da inicial que o sujeito passivo omitiu o pagamento do ICMS 
na importância de R$ 1.486.811,92 (um milhão, quatrocentos e oitenta e seis mil 
oitocentos e onze reais e noventa e dois centavos), referente ao período de 01/01/2000 a 
31/12/2004, em razão de ter fomentado indevidamente parte do saldo devedor do ICMS 
relativo às saídas de mercadorias não industrializadas pela empresa, conforme 
demonstrativos ICMS FOMENTAR MICROPRODUZIR – APURAÇÃO DE OFÍCIO, 
Relação de notas fiscais de saídas de mercadorias utilizadas e Relação de notas fiscais 
de mercadorias NÃO utilizadas no levantamento mencionado (em anexo). Em 
consequência, deverá pagar o imposto omitido, juntamente com penalidade e demais 
acréscimos legais. 

 
Em anexo NOTA EXPLICATIVA e cópia do Processo n.º 

201200004019874, datado de 26/04/2012, o qual determina que seja feita a presente 
REAUTUAÇÃO.  

 
A fiscalização identifica a infração de acordo com a previsão dos 

artigos 57 e 64, da lei n.º 11.651/91; artigo 2.º, II, da lei n.º 11.181/90; artigos 4º, II; 5º, III; 
13, § 5º; 43 e 44, do Decreto n.º 3.822/92; e artigo 4.º da Instrução Normativa n.º 155/91 – 
GSF. Proposta a penalidade do artigo 71, inciso III, alínea “c”, da lei n.º 11.651/91, com 
redação da lei n.º 17.917/2012 – Retroatividade Benigna. 



 

 
O trabalho fiscal está instruído com os documentos: Anexo 

Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário, fls. 3 a 6; Ordem de Serviço n.º 
0253/2013, fls. 7; Nota Explicativa, fls. 8 a 13; cópias: dos processos n.ºs: 
201200004019874, fls. 14 a 16; e 4 0110033 815 50; fls. 17 a 551; Recibo de Entrega de 
Relatórios Digitais, fls. 552; Informação, fls. 552-A; Identificação do Advogado, fls. 553;  
Procuração, fls. 554 e 557; Substabelecimento para a pessoa identificada para tirar cópia 
de processo, junto com uma cópia dos seus Documentos Pessoais, fls. 558 e  559. 

 
Vale observar o teor dos Pareceres n.ºs 072/2010-GEPT, expedido 

no dia 21/01/2010 e 717/2013-GEOT, do dia 19/07/2013, os quais concluíram: 
 
“Com efeito, o conceito de industrialização engloba toda e qualquer 

operação que, exercida sobre o produto, o modifique em sua natureza, funcionamento, 
acabamento apresentação ou finalidade, ou ainda, o aperfeiçoe para consumo. Isso 
significa que mesmo que o processo de industrialização seja incompleto, parcial ou 
intermediário, o produto dele resultante caracteriza-se como industrializado. 

 
Nesse sentido, a Associação Nacional de Distribuidores e 

Processadores de Vidro Planos (Andiv), em sua revista mensal, intitulada O Vidroplano 
(http://abravidro.org.br/downloads/ovidroplano_419_novembro07.pdf), publica estudo sobre 
a matéria concluindo que as atividades: recorte, lapidação, furação, jateamento, bisotê, 
têmpera, espelhação, laminação, curvação, aplicação de silk-screen, metalização a vácuo, 
opacação, corte modelado e gravação caracterizam o setor industrial (industrialização).  

 
Ante o exposto, conclui-se que o simples seccionamento em formato 

retangular ou quadrado e sem modificação da espessura, de vidros planos para 
comercialização não constitui processo de industrialização. 

 
O corte modelado, em formato próprio, para divisórias, espelhos, 

tampos de mesa, porta shampoo e outras utilidades, bem como, a montagem de boxes, 
janelas, portas e outras peças, confeccionadas em vidro plano ou temperado, com a 
utilização de perfis, fechaduras, maçanetas, dobradiças e outros acessórios constituem 
operação de industrialização, portanto, podem ser abrangidos pelo Programa 
FOMENTAR”, fls. 77, deste feito. 

 
O Parecer n.º 717/2013-GEOT (Gerência de Orientação Tributária) 

insere o seu entendimento no processo n.º 201200004019874 com o texto que transcrevo 
parte:  

 
“Finalmente, considerando que, por meio do Parecer n.º 072/2010-

GEPT, esta Gerência consignou o entendimento de que o simples seccionamento de vidro 
plano, em formato retangular ou quadrado, sem alteração da espessura, não constitui 
industrialização, bem como o fato de que nas notas fiscais de vendas o contribuinte 
utilizou a unidade de medida m² (metro quadrado), tanto nas operações de simples 
revenda quanto naquelas com mercadorias (vidros planos) resultantes de processo 
industrial ocorrido no próprio estabelecimento vendedor, concluo que a auditoria fiscal 
realizada com a utilização do CFOP requer maior, por meio de informações 
complementares, possibilitando distinguir as saídas de vidro plano simplesmente cortado 
das saídas de vidro plano submetido a algum processo industrial no estabelecimento do 
contribuinte (passíveis do incentivo FOMENTAR). 

 
Posto isso, concluo: 

http://abravidro/


 

 
1 – a auditoria fiscal realizada a partir das informações de CFOP é 

instrumento legítimo e hábil para comprovar omissão de obrigação tributária praticada por 
contribuinte beneficiário do FOMENTAR/PRODUZIR, devendo ser acompanhada de 
informações complementares (analíticas) que permitam a compreensão do conteúdo 
consignado no documento síntese da auditoria, como, por exemplo, nota explicativa; 

 
2 – no caso em comento, considerando que as duas tentativas de 

cobrança do imposto foram frustradas por decisões do CAT, eventual opção por uma nova 
autuação, para não incorrer nos vícios já explicitados, deverá se dar com amparo em 
auditoria fiscal mais analítica do que as anteriormente realizadas, na qual deve-se 
identificar e distinguir os valores das saídas correspondentes à simples revenda de 
mercadorias daquelas que foram submetidas a algum processo industrial no 
estabelecimento. Na impossibilidade da realização de auditoria com este nível de 
detalhamento, não vislumbro possibilidade de o lançamento prosperar; 

 
3 – a competência para o lançamento de tributo estadual é privativa 

do agente do fisco (art. 4º, da Lei 13.266/98) o qual deverá efetuá-la sempre que identificar 
meios de provas suficientes para sustentar a acusação fiscal (art. 142, do CTN). Portanto, 
tem-se que o lançamento é ato vinculado e obrigatório, desde que presentes as condições 
previstas no art. 142, do CTN, ou seja, quando houver comprovação (elemento de prova) 
suficiente para, dentre outros, determinar a matéria tributável; 

 
4 – o agente do fisco (funcionário fiscal), também nos casos de 

declaração de nulidade do lançamento, pode deixar de promover reautuação quando não 
dispuser de meios técnicos suficientes para evidenciar o conteúdo da nova exigência 
(matéria tributável) de maneira mais detalhada que a utilizada no lançamento anterior (art. 
5º, da Lei n.º 13.266/98), devendo apenas motivar a sua decisão.”, fls. 79 e 80 deste 
processo. 

 
O Despacho n.º 2702/2013-SAT, emitido para adoção do Parecer n.º 

717/2013-GEOT e para solucionar a consulta, simplesmente, repete a transcrição dos 4 
(quatro) itens contidos nas linhas anteriores, fls. 81. 

 
O Termo de Revelia de fls. 560 mostra que o sujeito passivo não 

exerceu o seu direito de defesa na primeira fase do contraditório. 
 
Depois das notificações legais, o sujeito passivo impugna o 

lançamento a uma das Câmaras Julgadoras do Conselho Administrativo Tributário e, ao 
fundamentar a peça defensória, alega que esta é a terceira autuação sobre o mesmo fato 
gerador da obrigação tributária, o qual foi exigido em outros dois autos de infração, que 
tiveram as peças básicas anuladas pelas instâncias administrativas. Por isso, julga de seu 
interesse expor os seguintes esclarecimentos: 

 
Primeiro foi lavrado o auto de infração n.º 3 0124056 069 74, no qual 

a fiscalização identificou o fato gerador que escreve às fls. 567: “deixou de recolher o 
ICMS no valor de R$ 1.526.905,93, nos períodos abaixo citados, por ter fomentado 
indevidamente parte do saldo devedor do ICMS relativo a saídas de mercadorias não 
industrializadas pela empresa, conforme demonstrativos anexos. Em consequência, 
deverá pagar o referido tributo juntamente com as cominações legais.” 

 



 

No julgamento cameral desse processo, por unanimidade de votos, 
os Conselheiros acolheram a preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na 
determinação da infração, conforme registra o Acórdão da III CJUL n.º 688/2010.  

 
Essa decisão ocasionou a expedição do Ofício n.º 080/2010-

SAT/CRF pelo Representante da Fazenda Pública Estadual dirigido à Gerência Especial 
de Auditoria para a realização de novo trabalho de auditagem, oportunidade em que 
fundamentou: “da análise das discussões concernentes ao julgamento cameral, 
depreende-se que a insegurança foi acatada pela unanimidade dos conselheiros, 
sobretudo, em razão da possibilidade dos autuantes terem excluído da parcela financiada 
pelo Programa Fomentar/Produzir, o imposto relativo a saída de vidro plano cortado em 
formato próprio para divisórias, espelhos, tampos de mesa, porta shampoo e outras 
utilidades, bem como, de acessórios destinados à montagem de janelas, portas e outras 
peças. Assim, estamos remetendo-lhe cópias das principais peças do processo julgado 
nulo, sugerindo a V.Sª. que, a seu critério, determine a realização de novo levantamento 
relativo ao mesmo fato gerador, devendo ser excluído da parcela financiada pelo 
Programa Fomentar/Produzir e, consequentemente incluído na parcela não 
financiada, tão somente o valor do ICMS devido pelas saídas das mercadorias 
identificadas, de forma segura, como não abrangidas pelo mencionado programa, 
tomando como base o Despacho n.º 155/2010-SAT”. 

 
Foi lavrado o segundo auto de infração n.º 4 0110033 815 50, no 

qual a fiscalização identificou o fato gerador que escreve às fls. 567: “Omitiu o pagamento 
do ICMS na importância de R$ 1.486.811,92 (um milhão, quatrocentos e oitenta e seis mil, 
oitocentos e onze reais e noventa e dois centavos), referente ao período de 01.01.2000 a 
31.12.2004, em razão de ter fomentado indevidamente parte do saldo devedor do ICMS 
relativo às saídas de mercadorias não industrializadas pela empresa, conforme 
demonstrativos em anexo. Em consequência deverá pagar o imposto omitido, juntamente 
com penalidade e demais acréscimos legais. OBS: O presente auto de infração trata-se de 
REAUTUAÇÃO do auto de infração n.º 3 0124056 069 74, o qual foi ANULADO, pela 
Terceira Câmara do CAT, por Insegurança na Determinação da Infração, conforme 
ACÓRDÃO nº 688/2010, datado de 31/03/2010, e por determinação do Ofício nº 080/2010 
– SAT/CRF datado de 09/04/2010, cópia em anexo”. 

 
O autuado informa que no primeiro auto de infração o critério 

adotado foi o código do produto e no segundo foi tomado como parâmetro os CFOP’S das 
operações praticadas. 

 
O segundo auto de infração, julgado pela Câmara Julgadora do 

Conselho Administrativo Tributário que, por unanimidade de votos, acolhe a preliminar de 
nulidade da peça básica, por cerceamento ao direito de defesa, resultou a aprovação do 
Acórdão da I CJUL nº 1.016/2011, cuja razão do voto encontra-se transcrito no documento 
de fls. 568 deste feito.  

 
O recurso do Representante da Fazenda Pública Estadual para o 

Conselho Pleno motivou a aprovação do Acórdão do CNPL nº 2.381/2011, do qual parte 
está transcrita às fls. 569 e 570 dos autos. 

 
A Representação Fazendária no cumprimento das suas tarefas 

funcionais, expede o Ofício nº 043/2012-GERF/SR, para esclarecer que: 
 
“(...)entenderam os Conselheiros que, tal como no lançamento  

anterior, também haveria incontornável nulidade no lançamento em alusão. Argumentaram 



 

que, conforme descrito no próprio Parecer n.º 072/2010-GEPT, só não se considera 
industrializado o vidro simplesmente cortado (como ocorre por exemplo na venda de 
vidros a retalho), porém quando o corte do vidro ocorre em formato do objeto em que o 
mesmo será adaptado já estaria caracterizada a industrialização, nos exatos termos 
dispostos no referido Parecer. Ponderaram ainda que, da análise das notas fiscais de 
saída, constata-se que todas as vendas de vidro por parte da empresa autuada se dá por 
metro quadrado, e que a  fiscalização não logrou anexar aos autos elementos de prova 
que evidenciassem de maneira inequívoca quais as situações em que havia a 
comercialização de vidro plano simplesmente cortado (simples corte). 

 
De fato, o Despacho n.º 155/2010-SAT sintetiza que: 
 
“O corte modelado, em formato próprio, ara divisórias, 

espelhos, tampos de mesa, porta shampoo e outras utilidades, bem como, a 
montagem de boxes, janelas, portas e outras peças, confeccionadas em vidro plano 
ou temperado, com a utilização de perfis, fechadura, maçanetas, dobradiças e 
outros acessórios constituem operação de industrialização, portanto, podem ser 
abrangidos pelo Programa FOMENTAR”. 

 
Nesse contexto, é incontroverso que nem mesmo pela análise das 

notas fiscais de saída é possível discriminar quais vendas seriam relativas ao vidro plano 
simplesmente cortado e quais referir-se-iam aos demais casos, posto que todas as 
operações de venda de vidros promovidas pela autuada se dá por metro quadrado. 

 
Neste contexto, estamos encaminhando a esta Gerência de 

Auditoria peças extraídas do processo administrativo anulado para ciência dos 
argumentos e fundamentos ali exarados. A lavratura de novo auto de infração 
somente se apresenta recomendável na hipótese de se conseguir algum critério, 
diverso dos utilizados nas duas autuações pretéritas, que atenda eficazmente ao 
preconizado no Parecer n.º 072/2010-GEPT, que serviu de base para o Despacho n.º 
155/2010-SAT.” 

 
Pelos registros e pelos acontecimentos motivadores dos 

lançamentos, o impugnante afirma que os dois autos de infração anteriores a este foram 
julgados nulos pelo Conselho Administrativo Tributário, após o acolhimento da preliminar 
de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da infração.  

 
O polo passivo acrescenta, fls. 571, que, apesar de todas as 

recomendações ofertadas pela Representação Fazendária, os três lançamentos foram 
lavrados pelo próprio Auditor Fiscal, cuja base de sustentação corresponde a uma só 
adoção, ou seja, tanto para esta questão quanto para a primeira autuação. 

 
O defendente contesta este lançamento, pois ele desconhece o 

fundamento ou o motivo determinante da lavratura do terceiro auto de infração pela 
fiscalização e, às fls. 575, ele esclarece: 

 
É evidente que esta reautuação lhe representa, tão somente, uma 

perseguição fiscal, fato constatado pela assertiva inverídica consignada no auto de 
infração. 

 
O sujeito passivo encerra a peça impugnatória com o requerimento 

registrado, às fls. 576 : 
 



 

De acordo com o art. 5º, inciso LV e LXXII, alínea “a” da 
Constituição Federal de 1988 e art. 20 da Lei n.º 16.469/2009, que esta impugnação seja 
conhecida para, ao final, lhe seja dado provimento com o fim de ser julgado nulo o auto de 
infração, por insegurança na determinação da infração.  

  
As cópias dos documentos: Procuração, fls. 577; 18ª Alteração 

Contratual, fls. 578 a 583; Contrato Social, fls. 584 a 587; Processo n.º 201200004019874, 
fls. 588 a 590; Processo n.º 4 0110033 815 50, fls. 591 a 635; Despacho n.º 0381/12-
GEAT, fls. 636; Manifestação da autoridade lançadora, fls. 637 a 640; Informação sobre a 
empresa, fls. 641; Sentença da Instância Singular, fls. 642 a 644; Despacho n.º 0476/12-
GEAT, fls. 645 e 646; Despacho n.º 028/13-SER; Parecer n.º 072/2010-GEPT, fls. 648 a 
651; Parecer n.º 717/2013-GEOT, fls. 652 a 654; Despacho n.º 2702/2013-SAT, fls. 655; 
Despacho n.º 0621/13-GEAT, fls. 656; Documento expedido pelo autuante, fls. 657, Auto 
de Infração n.º 4 0113036 262 30 e seu Anexo Estruturado – Detalhamento do Crédito 
Tributário, fls. 658 a 662; e Despacho n.º 0781/13-GEAT instruem a tese impugnatória. 

 
A III CUL, por meio do AÓRDÃO N.º 2097/2014, em decisão por 

maioria, anula o lançamento por insegurança na determinação da infração. Transcrevo a 
ementa: 

 
”Processual. Omissão no recolhimento do ICMS apurado no 
balanceamento das saídas com benefício fiscal do Programa 
Fomentar. Por insegurança na determinação da infração, declara nulo 
"ab initio" o processo.  
 
A comprovação de que a lavratura do terceiro auto de infração para 
exigir o recolhimento do ICMS anteriormente lançado em outros dois 
procedimentos fiscais anulados pela instância administrativa, sem a 
demonstração segura de que o valor exigido é realmente devido, 
faculta o acolhimento da preliminar prevista no art. 20, inciso IV da Lei 
n.º 16.469/2009 e causa a declaração da nulidade "ab initio" do 
processo.” 

 

 
O Conselheiro LIDILONE POLIZELI BENTO, vencido, elaborou voto 

em separado, no qual conclui não haver vislumbrado insegurança na determinação da 
infração, e justifica: 

 
“Assim, ainda, que o CFOP não fosse suficiente para promover 

a separação entre operações incentivadas e não incentivadas, não se pode afirmar que no 
presente caso exista insegurança na determinação da infração. O sujeito passivo está 
corretamente identificado e a infração perfeitamente tipificada. Trata o presente 
lançamento de omissão de pagamento de ICMS, em virtude de ter o sujeito passivo 
fomentado a maior o imposto, incentivando operações com mercadorias adquiridas para 
comercialização, assim perfeitamente aplicável seria a norma prevista no § 3º do 
dispositivo supracitado, no sentido de que as incorreções ou omissões do lançamento, 
inclusive aquelas decorrentes de cálculo ou de proposição de penalidade, não acarretam a 
sua nulidade, quando do processo constarem elementos suficientes para determinar com 
segurança a infração e o infrator. 

 
 Dessa forma, ainda que houvesse algum vício no critério de 

apuração do montante das operações incentivadas e não incentivadas, este vício seria 
sanável e por isso não autorizaria a decretação de nulidade do presente auto de infração. 
Não é razoável, tampouco crível, entender que não exista método capaz de se realizar a 



 

separação entre as operações incentivadas e não incentivadas, objeto do auto de infração 
em julgamento.     

 
No que tange à suposta perseguição sofrida pelo sujeito 

passivo pela autoridade fiscal, informo que este não é o foro adequado para se apurar tais 
fatos. No presente processo, nos termos da Lei nº 16.469/09, discute-se a legalidade do 
lançamento, cabendo ao sujeito passivo, caso entenda necessário e conveniente 
estabelecer tal debate no foro próprio para se apurar tal espécie de irregularidade, motivo 
pelo qual deixo de manifestar-me sobre as alegações do sujeito passivo neste sentido.      

 
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade por insegurança 

na determinação da infração, por considerar que o lançamento identificou corretamente a 
infração e o infrator, estando perfeitamente compreensível a acusação fiscal, e por 
entender que o motivo que justificou a nulidade por insegurança, ainda que existisse, seria 
perfeitamente sanável por meio de diligência.       

 

A Fazenda Pública recorre (fls.686/690) da decisão cameral, 
pugnando pela sua reforma e o consequente retorno dos autos à fase cameral para 
apreciação de toda a matéria. 

O sujeito passivo contradita (fls.703/721) o recurso da Fazenda, 
pedindo a confirmação da decisão cameral que julgou nulo o lançamento por insegurança 
na determinação da infração.  

 
Relatados, passo ao VOTO. 
 
                            V O T O 

 
 

Cuida-se de acusação fiscal no sentido de que o sujeito passivo 
incentivou pelo Programa Fomentar operações não fomentáveis, quais sejam, aquisições 
de mercadorias para comercialização, motivo pelo qual se exige ICMS e consectários 
legais. 

 
Compulsando os autos, verifica-se que a Gerência de Política 

Tributária, por meio do Parecer n.º 72/10- GEPT, fixa entendimento de que o simples 
seccionamento em formato retangular ou quadrado e sem modificação da espessura de 
vidros planos para comercialização não constitui industrialização. Por outro lado, entende 
que o corte modelado, em formato próprio, para divisórias, espelhos, tampos de mesa, 
porta shampoo e outras utilidades, bem como, a montagem de boxes, janelas, portas e 
outras peças, confeccionadas em vidro plano ou temperado, com utilização de perfis, 
fechaduras, maçaneta, dobradiças e outros acessórios constituem operação de 
industrialização.         

 
Posteriormente, a Gerência de Orientação Tributária, sucessora da 

extinta GEPT, por meio do Parecer nº 717/13-GEOT, opina no sentido de que, entre outras 
conclusões, a auditoria realizada a partir de informações do CFOP utilizado pelo sujeito 
passivo é instrumento legítimo e hábil para comprovar omissão de obrigação tributária, 
praticada por contribuinte beneficiário do Fomentar/ Produzir, devendo ser acompanhada 
de informações complementares (analíticas) que permitam a compreensão do conteúdo 
consignado no documento síntese da auditoria, como, por exemplo, nota explicativa.  

 
Da leitura das peças supracitadas, verifica-se que seus 

entendimentos não são conflitantes, pelo contrário se complementam. O primeiro parecer 



 

estabelece critérios para separar operações industrializadas de não industrializadas e o 
segundo consigna o entendimento de que a auditoria objeto do presente processo pode 
ser efetuada com base no CFOP declarado pelo próprio contribuinte em seus documentos 
fiscais.  

 
Consta do presente processo Auditoria Básica do ICMS- 

FOMENTAR/PRODUZIR/MICROPRODUZIR- APURAÇÃO DE OFÍCIO, Relação de Notas 
Fiscais fomentáveis e não fomentáveis, fls. 83/551, que demonstram, com base em 
informações prestadas pelo próprio contribuinte, que o sujeito passivo incentivou 
operações com mercadorias adquiridas para comercialização, nos termos dos CFOP's 
utilizados pelo sujeito passivo. 

 
O argumento no sentido de que todas as notas fiscais foram emitidas 

por metro quadrado, não tendo a fiscalização juntado elementos de prova capazes de  
identificar as operações em que haveria a comercialização de vidro plano simplesmente 
cortado (simples corte), ou seja, operações não fomentáveis, carece de fundamento, tendo 
em vista que a auditoria objeto do presente processo tem amparo no Roteiro 15 da IS 
15/09-SAT que estabelece de forma expressa que o CFOP, informação prestada pelo 
contribuinte, é elemento necessário e suficiente para se identificar as operações 
incentivadas e não incentivadas.        

 
Neste sentido, entendo conveniente a transcrição de pequeno trecho 

da referida Instrução que dispõe sobre a forma de se identificar para efeitos da auditoria 
em análise as operações incentivadas e não incentivadas, vejamos: 

 
 

DETALHAMENTO DAS OPERAÇÕES INCENTIVADAS  
 
Esse demonstrativo se destina a detalhar os documentos fiscais 
emitidos pelo contribuinte, relativos às operações incentivadas a fim 
de que se possa verificar se o ICMS destacado nos documentos 
fiscais corresponde ao escriturado na linha Observações do LRA 
para as respectivas operações.  
 
Com base nos livros fiscais do contribuinte e nos documentos fiscais 
emitidos, promova, para o período analisado, a seleção dos CFOP’s 
de acordo com as operações sujeitas aos incentivos. Especial 
atenção deve se atribuída aos CFOP 5949 e 6949, por se tratar de 
outras saídas não especificadas faz-se necessária a correta 
identificação da operação, no caso, se incentivada. 
 
Após análise das notas listadas, excluir, se necessário, as não 
referentes às operações incentivadas e incluí-las no Detalhamento 
das Operações Não Incentivadas. 
 
 Preenchimento dos itens 
 
1 – 2 – 3 – 4 - 5 - 6  –  número, data, CFOP, valor total, base de 
cálculo e ICMS constantes dos documentos fiscais emitidos pelo 
contribuinte nas operações de saídas com mercadoria sujeita ao 
incentivo no período analisado; 
 



 

Comparar o valor do ICMS (item 6) deste demonstrativo, totalizado 
por mês, com o valor do débito do ICMS das operações incentivadas 
(item 55 -Apuração de Ofício -), a diferença deve ser lançada na 
apuração de ofício,  nos itens 58 e 80 - Ajuste de Débito do ICMS 
das Operações Incentivadas, a fim de ajustar o valor do débito do 
ICMS por saídas de acordo com as operações realizadas pelo 
contribuinte comprovadas através dos documentos fiscais por ele 
emitidos. 
 
DETALHAMENTO DAS OPERAÇÕES NÃO INCENTIVADAS 
 
Esse demonstrativo se destina a detalhar os documentos fiscais 
emitidos pelo contribuinte, relativos às operações não incentivadas a 
fim de que se possa verificar se o ICMS destacado nos documentos 
fiscais corresponde ao escriturado na linha Observações do LRA 
para as respectivas operações. 
Com base nos livros fiscais do contribuinte e nos documentos fiscais 
emitidos, promova para o período analisado, a seleção dos CFOP’s 
de acordo com as operações não sujeitas ao incentivo. Especial 
atenção deve se atribuída aos CFOP 5949 e 6949, por se tratar de 
outras saídas não especificadas faz-se necessária a correta 
identificação da operação, no caso, se não incentivada.  
Após análise das notas listadas, excluir, se necessário, as não 
referentes às operações não incentivadas, e incluí-las no 
Detalhamento das Operações Incentivadas. 
 
Preenchimento dos itens 
 
1 – 2 – 3 – 4 - 5 - 6  –  número, data, CFOP, valor total, base de 
cálculo e ICMS constantes dos documentos fiscais emitidos pelo 
contribuinte nas operações de saídas com mercadoria  não sujeita ao 
incentivo no período analisado; 
 
DEMONSTRATIVO POR CFOP DAS OPERAÇÕES 
INCENTIVADAS 
 

Esse demonstrativo se destina a detalhar por CFOP as operações 
incentivadas de acordo com os registros no livro registro de apuração 
(LRA) e seleção de CFOP definida, a fim de que se possa verificar se 
o valor escriturado na linha Observações do LRA confere para a 
respectiva operação. Detalha os valores constantes nos itens 45 – 
Saídas das Operações Incentivadas e 55 – Débito do ICMS de 
Operações Incentivadas. Atentar para o fato de que, se houver ajuste 
das Operações Incentivadas, o valor do Item 45 será o constante 
desse demonstrativo deduzido do campo 6 do Demonstrativo de 
Ajustes das Operações Incentivadas; 
 
Da legislação supracitada, verifica-se de forma cristalina que o 

CFOP, informação prestada pelo sujeito passivo à fiscalização, ao lado de outros 
elementos constantes da escrita fiscal do sujeito passivo é elemento suficiente para se 
apurar o montante das operações incentivadas e não incentivadas pelo Programa 
Fomentar. Até prova em sentido contrário, prevalece o CFOP da operação informado pelo 



 

sujeito passivo, sendo que, em princípio, ninguém possui melhor informação de suas 
operações do que o próprio contribuinte.    

 
Cumpre observar que o Parecer n.º 72/10-GEPT não é contrário à 

esta assertiva em momento algum, visto que apenas traz os elementos necessários para o 
sujeito passivo informar corretamente o CFOP em suas operações, ou seja, trata-se de 
mera orientação, não podendo a fiscalização ser responsável por estabelecer quais vidros 
foram simplesmente cortados e quais foram industrializados, à medida em que estas 
informações foram prestadas pelo sujeito passivo por meio dos respectivos CFOP's.     

 
Dessa forma, verifica-se que o presente lançamento foi lavrado em 

consonância com o Roteiro 15 do Manual de Auditoria, instituído por meio da IS 15/09-
SAT, tendo sido sanada as irregularidades apresentadas nos autos anteriormente 
anulados, ou seja, foi juntado ao presente processo Auditoria própria, relação de notas 
fiscais fomentáveis e não fomentáveis, tendo sido utilizado o critério do CFOP, informado 
pelo sujeito passivo, e adotado pela IS supracitada.  

 
Ressalte-se que, nos termos do art. 20, inciso IV, da Lei nº 

16.469/09, um lançamento é nulo quando houver insegurança na determinação da 
infração.  

 
Assim, ainda, que o CFOP não fosse suficiente para promover a 

separação entre operações incentivadas e não incentivadas, não se pode afirmar que no 
presente caso exista insegurança na determinação da infração. O sujeito passivo está 
corretamente identificado e a infração perfeitamente tipificada. Trata o presente 
lançamento de omissão de pagamento de ICMS, em virtude de ter o sujeito passivo 
fomentado a maior o imposto, incentivando operações com mercadorias adquiridas para 
comercialização, assim perfeitamente aplicável seria a norma prevista no § 3º do 
dispositivo supracitado, no sentido de que as incorreções ou omissões do lançamento, 
inclusive aquelas decorrentes de cálculo ou de proposição de penalidade, não acarretam a 
sua nulidade, quando do processo constarem elementos suficientes para determinar com 
segurança a infração e o infrator. 

 
Dessa forma, ainda que houvesse algum vício no critério de 

apuração do montante das operações incentivadas e não incentivadas, este vício seria 
sanável e por isso não autorizaria a decretação de nulidade do presente auto de infração. 
Não é razoável, tampouco crível, entender que não exista método capaz de se realizar a 
separação entre as operações incentivadas e não incentivadas, objeto do auto de infração 
em julgamento.     

 
No que tange à suposta perseguição sofrida pelo sujeito passivo pela 

autoridade fiscal, informo que este não é o foro adequado para se apurar tais fatos. No 
presente processo, nos termos da Lei nº 16.469/09, discute-se a legalidade do 
lançamento, cabendo ao sujeito passivo, caso entenda necessário e conveniente 
estabelecer tal debate no foro próprio para se apurar tal espécie de irregularidade, motivo 
pelo qual deixo de manifestar-me sobre as alegações do sujeito passivo neste sentido.      

 
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade por insegurança na 

determinação da infração, por considerar que o lançamento identificou corretamente a 
infração e o infrator, estando perfeitamente compreensível a acusação fiscal, e por 
entender que o motivo que justificou a nulidade por insegurança, ainda que existisse, seria 
perfeitamente sanável por meio de diligência.            



 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 23 de junho de 2016. 
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Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00944/16 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica por 
insegurança na determinação da infração. Nulidade "ab initio" 
do processo. Acolhida. 
 
Quando restar evidenciada a insegurança na determinação da 
infração, o lançamento deverá ser julgado nulo "ab initio" nos 
termos do artigo 20, inciso IV da Lei nº 16.469/09. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de maio de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso 
da Fazenda Pública, negar-lhe provimento para manter a nulidade por insegurnça na 
determinação da infração,  acolhida  pelo julgador singular. Foram vencedores os 
Conselheiros Nivaldo José Mendes e Heli José da Silva. Vencido o Conselheiro Lidilone 
Polizeli Bento que acolheu o pedido da Fazenda Pública para, reformando a decisão 
singular, retornar o processo para a Primeira Instância para apreciação de toda a matéria. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração, que o sujeito passivo realizou saída de 
caminhões na condição de usados, com utilização indevida da redução de base de 
cálculo, uma vez que o ICMS relativo às aquisições dos mesmos foi calculado em valor 
superior ao permitido pelo artigo 8°, inciso, I, do Anexo IX do Decreto nº 4.852/97, que 
disciplina tal benefício. Em consequência, deverá pagar o imposto, juntamente com os 
acréscimos legais.  

 
Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 15 e 

64 da Lei nº 11.651/91, combinado com os artigos 86 e 8º, inciso I, do Anexo IX do 
Decreto nº 4.852/97, tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso IV-A, 
da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 17.519/2011. 

 
Intimado em Primeira Instância (fls. 122), o sujeito passivo ingressa 

com Impugnação às fls. 123/143, arguindo, em sede de preliminar, nulidade do auto de 
infração por cerceamento do direito de defesa e insegurança na determinação da infração. 
Alega que adquiriu caminhões usados de empresa do Tocantins, com redução da base de 
cálculo nos termos do Convênio ICMS nº 15/81. Afirma, também, que todas as notas 
fiscais de entrada foram devidamente registradas em livro fiscal próprio. Destaca, que as 
notas fiscais de vendas dos caminhões foram emitidas sobre o mesmo fundamento. Em 
seguida, questiona o caráter confiscatório da multa aplicada, em ofensa ao artigo 150, 
inciso IV, da CF. Ao final, pede a improcedência do auto de infração.  

 
Juntamente com a peça defensória foram colacionados aos autos 

documentos de fls. 144/233. 
 
O julgador singular, por meio do Despacho de fls. 235/236 

determinou o encaminhamento dos autos à Gerência Especial de Auditoria – GEAT a fim 
de que o autor do lançamento se manifeste de forma conclusiva sobre o fato, explicando 



 

de forma complementar o por que da desconsideração da prerrogativa de utilização do 
benefício fiscal pelo sujeito passivo.  

 
Em atendimento ao Despacho supra, a autoridade fiscal revisora 

informa que as notas fiscais que acobertaram a aquisição de tais mercadorias por parte da 
empresa Suécia Veículos Ltda, revelam que as respectivas bases de cálculo foram 
reduzidas para 20%, dentro do disposto no Convênio ICMS 15/81, como relatou a 
impugnante. Contudo, as operações posteriores de vendas destas mesmas mercadorias 
foram acobertadas por notas fiscais cujas bases de cálculo foram reduzidas para 5%, 
redução esta amparada pelo Convênio ICMS 33/93.  

 
Devidamente intimado (fls. 242), o sujeito passivo comparece ao 

processo alegando que não merece acolhida a conclusão apresentada pela GEAT na 
resposta à diligência. Argumenta que o fundamento a que se faz menção o legislador, 
para a manutenção da redução de base de cálculo não se trata de dispositivo legal. 
Destaca, ainda, que não há nada que impeça a manutenção do benefício fiscal da redução 
da base de cálculo, aplicado nas vendas dos caminhões usados. Requer, assim, a 
improcedência do presente auto de infração.  

 
Sobreveio a sentença singular nº 2186/2015 de fls. 252/255, pelo 

qual o julgador declarou nulo o auto de infração. Em sua fundamentação afirma que o 
sujeito passivo adquiriu caminhões comprovadamente usados do Estado do Tocantins, 
com aplicação da redução da base de cálculo para 80%, nos termos do Convênio ICMS 
15/81, sendo que as saídas destes mesmos caminhões foram efetuadas, pelo sujeito 
passivo, com aplicação da redução da base de cálculo para 95%, conforme autorizado 
pelo Convênio ICMS 33/93. Portanto, neste caso, caberia a exigência do estorno de 
crédito proporcional previsto no artigo 58, inciso I, alínea “b”, do RCTE.  

 
Discordando da decisão singular, a Representação Fazendária 

interpõe Recurso de fls. 256/259 onde alega que o benefício da redução da base de 
cálculo nas saídas de veículos usados promovidas por contribuintes goianos e 
tocantinenses não encontram fundamento jurídico. Destaca, ainda, que a interpretação 
feita pelo julgador singular conduz à indevida e inapropriada alteração do texto normativo 
que cuida do benefício fiscal em debate, visto que nem o Convênio ICMS 15/81 nem o 
33/93 estabelecem como condição para a fruição do benefício de redução da base de 
cálculo na saída de veículos usados. Requer, assim, a reforma da decisão singular 
determinando o retorno dos autos à primeira instância para apreciação do mérito da 
exigência fiscal.  

 
Devidamente intimado (fls. 262/263), o sujeito passivo comparece ao 

feito (fls. 265/277) com a apresentação de Contradita ao Recurso da Fazenda Pública 
reiterando os argumentos expendidos nas peças defensórias anteriores.  

 
É o Relatório.  
 

VOTO 
 

Analisei detidamente a questão e de plano acolho a preliminar de 
nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da infração, por entender que 
o lançamento foi instruído com levantamento incompleto, que não confirma a suposta 
infração objeto da autuação.  



 

Tendo em vista que a questão fora apreciada com a devida 
propriedade pelo douto julgador singular, que na lapidar decisão de fls. 252/255, 
manifestou-se pela nulidade do auto de infração, devo acolhê-la como razão de decidir, e 
por isto transcrevo-a abaixo, “ipsis litteris”:  

Depreende-se da leitura do artigo 8º, inciso I, do Anexo IX, do RCTE, que o 
benefício fiscal sobre operações com veículos usados foi autorizada pelo 
Convênio ICMS 15/81. O Convênio ICMS 33/93 autorizou os Estados e o 
Distrito Federal a elevar para 95% o percentual de redução de base de cálculo 
previsto na Cláusula Primeira do Convênio ICMS 15/81, o que foi adotado 
pelo Estado de Goiás. Entendo que o Convênio ICMS 33/93 não trouxe 
nenhum fundamento novo. Trata-se do mesmo benefício fiscal, aplicado 
sobre os mesmos tipos de mercadorias e com exigência de atendimento às 
mesmas condições. 

No caso em questão, o sujeito passivo adquiriu caminhões 
comprovadamente usados do Estado do Tocantins, com aplicação da 
redução da base de cálculo para 80%, nos termos do Convênio ICMS 15/81. 
As saídas destes mesmos caminhões foram efetuadas, pelo sujeito passivo, 
com aplicação da redução da base de cálculo para 95%, conforme autorizado 
pelo Convênio ICMS 33/93. Portanto, persistindo as operações como foram 
efetuadas resultaria em acúmulo de crédito pelo sujeito passivo. 

Entendo que caberia, neste caso, a exigência do estorno de crédito 
proporcional previsto no artigo 58, inciso I, “b”, do RCTE. A própria descrição 
do fato no auto de infração sinaliza para esta possibilidade quando cita que a 
utilização da redução da base de cálculo foi indevida, uma vez que o ICMS 
relativo às aquisições dos mesmos foi calculado em valor superior ao 
permitido pelo artigo 8º, do Anexo IX do RCTE.  

Diante dos fatos, conheço da impugnação, dou-lhe provimento e declaro nulo 
o auto de infração em julgamento. 

Face ao exposto, conheço do recurso da Fazenda Pública, nego-lhe 
provimento para manter a nulidade por insegurança na determinação da infração, acolhida 
pelo julgador singular.  

 
 

Sala das sessões, em 27 de junho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00959/16 
 
Redator do Voto: Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pela autuada, por insegurança na determinação da 
infração. Acolhida.  
  
Comprovada, no curso da ação, a ocorrência de incidente de 
nulidade capaz de prejudicar a apreciação do mérito do ato 
administrativo, em especial, a ocorrência de insegurança na 
determinação da infração, nos termos do art. 20, inciso IV, § 3º 
da Lei nº 16.469/2009, são declarados nulos do início. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 24 de novembro de 2014, decidiu, por maioria de votos, acolher a 
preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da infração, 
arguida pelo sujeito passivo, declarando, de consequência, nulo "ab initio" o processo. 
Foram vencedores os Conselheiros Talita Pimenta Félix, Aguinaldo Fernandes de Melo e 
David Fernandes de Carvalho. Vencidos os Conselheiros Eduardo Romano Gonçalves 
Stival e Lidilone Polizeli Bento, que votaram pela rejeição da preliminar. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal, estampada no auto de infração, descreve o motivo 
gerador da sua lavratura com a seguinte conclusão: 

 
Omitiu o pagamento de ICMS ao deixar de registrar em sua 

escrituração fiscal digital – EFD as notas fiscais eletrônicas de saídas de mercadorias 
tributadas de acordo com levantamento e notas fiscais anexas, nos valores e períodos 
abaixo. Em consequência, o sujeito passivo deve recolher o imposto junto com os 
acréscimos legais. 

 
A autoridade lançadora indicou a infração de acordo com o artigo 64, 

§ 2° da Lei nº 11.651/91-CTE, c/c artigo. 88, § 1°, inciso III; 313; 314 e 356-C, § 1°, inciso 
II do Decreto nº 4.852/97. A proposição da penalidade atende à prescrição do artigo 71, 
inciso X, alínea "a", agravada pela aplicação do § 9°, inciso I do CTE. 

  
Sob o comando do art. 45, inciso XII da Lei nº 11.651/91, os sócios 

da pessoa jurídica foram indicados para o polo passivo solidário da lide, fls. 04 e 05. 
 
O trabalho fiscal está instruído com os documentos: Anexo 

Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário; Vendas sem Registro de Saídas e sem 
Apuração do ICMS, conforme documentos anexos; Resumo mensal de NFEs não 
Registradas Tipo OC: NFEs; Chave de Acesso; e Consulta Detalhada do Contribuinte 
Pessoa Jurídica, fls. 03 a 57. 

 
O Termo de Revelia, fl. 68, evidencia que os sujeitos passivo e 

solidários foram notificados e não exerceram o seu direito contraditório na primeira fase 
processual. 

 



 

No entanto, o sujeito passivo impugna o lançamento tributário a uma 
das Câmaras Julgadoras do Conselho Administrativo Tributário, fls. 81 a 97, para arguir as 
preliminares de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da infração, 
cuja causa é a ausência da Auditoria Básica do ICMS e por cerceamento ao direito de 
defesa, ocorrido por falta de identificação do artigo infringido e da penalidade proposta, 
visto o agravamento da penalidade de acordo com o § 9º sem especificar o inciso, falta de 
assinatura da autoridade lançadora no auto de infração e falta de indicação do período 
apurado. 

 
No mérito, argumenta que o Processo Administrativo Tributário - PAT 

não está instruído com provas capazes de sustentar a ocorrência de omissão de 
pagamento de ICMS e, por consequência, deve o auto de infração ser julgado 
improcedente. Afirmou que o lançamento fiscal deve ser fundamentado com o 
oferecimento de prova concludente de que a sua causa ocorreu de conformidade com a 
previsão da hipótese normativa. Asseverou que a autoridade lançadora aplicou alíquota de 
17% em todas as NFEs supostamente não registradas, e, no entanto, grande parte das 
operações do impugnante é interestadual. Dessa forma, se submetem à alíquota de 12%, 
nos termos do inciso II do artigo 20 do Decreto n° 4.852/97 - RCTE.  

 
Ao final requer que seja acolhida a presente impugnação e provida, 

para declarar improcedente o lançamento e arquivar o processo.       
 
Os sujeitos passivos solidários, em peças apartadas, fls.109 a 128 e 

136 a 155, impugnaram o lançamento fiscal na segunda fase de defesa, momento em que 
arguem a preliminar de suas exclusões da lide, cuja base de sustentação do arguido é a 
falta de interesse comum na situação constitutiva do fato gerador da obrigação tributária, 
prevista no art. 45 do CTE. Arguiram, também, nulidade da peça básica, por insegurança 
na determinação da infração por falta de Auditoria Básica do ICMS e nos demais quesitos 
defensórios, ratificaram a tese do polo passivo. 

 
Ao final requereram que seja acolhida a presente impugnação e 

provida, para declarar improcedente o lançamento e arquivar o processo. Juntou aos 
autos documentos de fls. 129 a 134.    

 
Os documentos de fls. 156 a 161 instruem a peça de defesa. 
  
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Antes de efetivar a correção deste voto, cumpre-me informar que a 

falha existente não reflete a decisão do mérito, visto que o reparo a ser efetivado se faz na 
votação do questionamento preliminar. 

 
Informo, ainda que, pelo fato de a Conselheira Talita Pimenta Félix 

ter deixado este Conselheiro Administrativo Tributário, por força do art. 38, § 5º, inciso III 
da Lei nº 16.469/2009, a correção deste acordão será assinada pelo Conselheiro 
Aguinaldo Fernandes de Melo. 

 

Art. 38. A sentença e o acórdão, redigidos com simplicidade e clareza, 
conterão: 

[...] 



 

§ 5º As inexatidões materiais, devidas exclusivamente a lapso 
manifesto ou erro de escrita ou cálculo, podem ser corrigidas, de 
ofício ou a requerimento, mantendo-se nos autos a sentença, a 
certidão ou o acórdão original e procedendo-se à aprovação e à 
juntada do novo documento: 

[...] 

III - pelo Conselho Superior, quando relativas às próprias decisões e 
na impossibilidade de reunião da totalidade de Conselheiros 
mencionada no inciso II. (Redação conferida pela Lei n°19.595 – Vigência 01.03.17) 

  
”Esta matéria foi analisada, a preliminar de nulidade do auto de 

infração, arguida pelo sujeito passivo foi discutida e acolhida por unanimidade de votos 
dos Conselheiros presentes na sessão de julgamento deste feito, momento em que o 
processo é alcançado pela nulidade desde o seu início”. 

 
Informo que a decisão do questionamento preliminar não se fez por 

unanimidade de votos, mas sim, por maioria de votos, conforme conserto que procedo 
neste momento, em atenção ao despacho do Representante da Fazenda Pública, inserido 
á fl. 185. 

 
Feitas estas observações dirijo-me, portanto, à correção do referido 

parágrafo:  
 
A forma utilizada para a constituição do crédito tributário evidencia 

que a espécie de cumprimento da tarefa funcional, executada pela autoridade lançadora, 
não se apresenta com a clareza necessária para impor a exigência tributária descrita no 
campo próprio da peça inicial deste processo.  

 
A afirmação fiscal de que o autuado deixou de efetivar a escrituração 

fiscais digital – EFD das notas fiscais eletrônicas de saída de mercadorias tributadas, sem 
a elaboração do trabalho fiscal de auditagem que é de sua competência, mostra que o 
resultado causador do lançamento de ofício não equivale ao histórico do auto de infração 
e que a penalidade proposta pela fiscalização não atende ao objetivo do lançamento 
tributário. A falta do demonstrativo do balanceamento da Conta Básica do ICMS no 
período causa a nulidade do início do processo. A constatação de qualquer ocorrência 
prejudicial à continuação da exigência do crédito causa insegurança na determinação da 
infração e torna o lançamento nulo sem avaliação do mérito da autuação. 

 
Nestes termos considero que a fiscalização não demonstrou que o 

sujeito passivo agiu em desacordo com o estatuído na legislação tributária em vigor na 
data da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, por isto, o trabalho fazendário 
não se formalizou com as provas que sustentam a constituição do crédito tributário pelo 
lançamento de ofício. Portanto, considero que a fiscalização não se resguardou da 
segurança necessária para a validade do ato constitutivo do crédito. 

 
Esta matéria foi analisada, a preliminar de nulidade do auto de 

infração, arguida pelo sujeito passivo foi discutida e acolhida por maioria de votos dos 
Conselheiros presentes na sessão de julgamento deste feito, momento em que o processo 
é alcançado pela nulidade desde o seu início. 

  

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Cat/Leis/L_19595.htm


 

Sob a conclusão da discussão de insegurança na determinação da 
infração, observa-se que a ausência dos elementos essenciais de prova da ocorrência de 
afronta à letra da legislação fiscal, a qual foi apontada pela fiscalização, e que a diferença 
reclamada na peça exordial, por si só evidencia que a autoridade lançadora não teve 
segurança na  determinação do “quantum” reclamado, fato que entendo como causador 
da existência de ocorrência do incidente definido no inciso da norma legal mencionada nas 
linhas pretéritas, o que demonstra que a acusação fiscal está sob o alcance da nulidade 
prevista no art. 20 da Lei nº 16.469/2009 que transcrevo. 

  
“Art. 20. São nulos os atos praticados: 
 [...] 
 
IV – com insegurança na determinação da infração. 
[...] 
 
 
 
§ 3º. As incorreções ou omissões do lançamento, inclusive aquelas 
decorrentes de cálculo ou de proposição de penalidade, não 
acarretam a sua nulidade, quando do processo constarem elementos 
suficientes para determinar com segurança a infração e o infrator.” 
(Original do texto é sem grifo). 
 
Antes de concluir este voto, registro que o trabalho do autor não 

espelha a validade necessária para a constituição do presente crédito, sobretudo porque 
foi elaborado com falhas técnicas capazes de prejudicarem o resultado obtido no 
cumprimento da tarefa funcional, visto a insegurança na determinação do fato gerador do 
tributo reclamando. As circunstâncias mencionadas me convencem de que este ato 
administrativo se enquadra nas regras legais transcritas no parágrafo anterior. 

 
Após a exposição supra e por maioria de votos, decido acolher a 

preliminar de nulidade da peça básica, arguida pelo sujeito passivo, por insegurança na 
determinação da infração, e, de consequência, declarar nulo "ab initio" o processo.  

 
 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 08 de junho de 2017. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01050/16 
 
Relator: Conselheiro Rodolfo Ramos Caiado 
 

 
EMENTA: Processual. Pedido de diligência. Rejeitado. Nulidade 
do auto de infração. Insegurança na determinação da infração. 
Rejeitada. 
 
1. Rejeita-se o pedido de diligência formulado pelo douto 
Conselheiro Julgador quando o feito encontra-se eivado de 
vícios processuais, que não podem ser retificados mediante 
mera providência administrativa; 
 
2. Deve ser declarada a nulidade processual quando a 
autoridade fiscal não adota auditoria própria exigida pelo 
Manual de Auditoria para apuração do imposto devido pelo 
sujeito passivo. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 04 de novembro de 2015, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a 
proposta de conversão do julgamento em diligência, feita pelo Conselheiro José Paixão de 
Oliveira Gomes. Foram vencedores os Conselheiros Rodolfo Ramos Caiado e Cláudio 
Henrique de Oliveira. Vencido o Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes. Por maioria 
de votos, acolher a preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na 
determinação da infração, arguida pelo sujeito passivo, declarando, de consequência, nulo 
"ab initio" o processo. Foram vencedores os Conselheiros Rodolfo Ramos Caiado e 
Cláudio Henrique de Oliveira. Vencido o Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Versa a autuação que o sujeito passivo "omitiu o pagamento do 
ICMS referente ao período de 01/01/2008 a 31/12/2009, na importância de R$ 
3.033.109,64 (três milhões, trinta e três mil, cento e nove reais e sessenta e quatro 
centavos), em razão da escrituração indevida de valores a crédito de ICMS, registrado no 
campo estorno de débito do Livro de Apuração de ICMS à título de ICMS PARTE 
INCENTIVADA PROGRAMA PRODUZIR.  

 
O registro deste estorno de débito não encontra previsão na 

legislação estadual. Em decorrência deve pagar o ICMS no valor acima mencionado, 
juntamente com os acréscimos legais, conforme Auditorias Básicas, demonstrativos, 
cópias de Livros de Apuração e documentos anexos".   

  
Foram infringidos os artigos 57 e 64, ambos da Lei n° 11.651/91, 

combinado com os artigos 20, alínea "a", da Lei n° 13.591/00; 24 do Decreto n° 5.265/00; 
88 do Decreto n° 4.852/97 e artigo 1° da Instrução Normativa n° 885/07, tendo sido 
proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso IV, alínea "a", da Lei n° 11.651/91 com 
a redação conferida pela Lei n° 14.634/2003.   

  
O Auto de Infração veio instruído com os seguintes documentos: 

Anexo Estruturado - Detalhamento do crédito tributário (fls.03/04), descrição 



 

complementar da ocorrência (fl. 05), Auditoria Básica do ICMS (fls. 06/27), cópia do Livro 
Registro de Apuração do ICMS (fls. 28/140), consulta por auto (fls. 141/142) e consulta 
detalhada do contribuinte pessoa jurídica (fls. 143/144).   

  
Após a decretação da revelia, comparece ao feito o sujeito passivo 

para impugnar o auto de infração em Segunda Instância. Argui a preliminar de nulidade da 
peça básica por cerceamento do direito de defesa em virtude ineficácia de intimação. 
Pondera que o aviso de recebimento (AR) foi entregue à pessoa estranha ao quadro de 
funcionários da empresa.  

 
No mérito, defende ser indevida a autuação. Acrescenta que 

apresentará nova auditoria evidenciando os equívocos cometidos pelo autuante e na 
sequência contesta o valor desproporcional da multa aplicada. Para sustentar sua tese 
traz à lume jurisprudência neste sentido. 

 
Requer a nulidade do feito, ou na impossibilidade, sua improcedência 

(fls. 153/159) 
  
Instruem a peça defensória a cópia da Procuração (fl. 161), cópias de 

alterações contratuais (fls. 162/191), cópia do AR (fl. 192), cópia do contrato de 
experiência (fl. 193), registro eletrônico empregado (fls. 194/196) e contrato de trabalho (fl. 
197).   

Posteriormente, a pedido da empresa autuada foram anexados aos 
autos cópias de Parecer técnico elaborado pelo analista da controladoria financeira da 
empresa (fls. 208/210) e cópia do levantamento contraditório (fls. 212/213).   

  
A Segunda Câmara deste Conselho, por intermédio do Acórdão n° 

1436/2013 de fls. 214/218 resolve, por unanimidade de votos, acolher a preliminar de 
nulidade da intimação e do termo de revelia de fls. 145/146, por cerceamento do direito de 
defesa, arguida pela autuada, retornando os autos ao NUPRE para nova intimação na 
pessoa do representante da empresa identificado à fl. 161.   

 
A Representação Fazendária, em Despacho n° 885/2013, de fl. 219, 

manifesta-se pela não interposição de recurso ao Conselho Pleno.  Argumenta que por 
tratar-se de decisão unânime, está em perfeita sintonia com o artigo 41 da Lei nº 
16.469/09. 

 
A autuada foi intimada para pagar a quantia ou apresentar 

Impugnação à Primeira Instância, conforme documento de fl. 220.  
 
Ciente, a empresa autuada compareceu ao processo por meio da 

peça impugnatória de fls. 223/230, arguindo a preliminar de insegurança na determinação 
da infração, asseverando que a conduta que lhe foi imputada não condiz com os 
dispositivos indicados como infringidos, restando numa capitulação legal equivocada, 
impondo-se a anulação ab initio do lançamento.  

 
No mérito, argui a decadência do crédito tributário com fulcro no § 4º 

do artigo 150, do Código Tributário Nacional. Argumenta que os fatos geradores 
ocorreram entre 1º de janeiro de 2008 a 31 de dezembro de 2008 e por isso não pode lhe 
ser cobrado o crédito tributário. Repisa o caráter confiscatório da multa aplicada, em 
ofensa ao artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal.  

 



 

Ao final, requer a nulidade do auto de infração, ou alternativamente, 
sua improcedência. 

 
Decisão singular ratifica a pretensão fiscal na íntegra. Argumenta que 

a auditoria Básica do ICMS apurou os saldos a pagar das operações incentivadas e não 
incentivadas, com base no Demonstrativo de Apuração Mensal do Programa Produzir (art. 
7º da IN 885/07-GSF).  

 
Que tratou de excluir os estornos de débitos procedidos pelo 

contribuinte relativos a “ICMS parte beneficiária do Programa Produzir”, não sem antes 
compensar com os recolhimentos a maior do que o lançado em Livro de Apuração relativo 
à soma da parcela não financiada e o saldo do ICMS a pagar das operações não 
incentivadas. Pondera que o próprio programa de Auditoria Básica do ICMS tratou de 
processar a escrita fiscal do sujeito passivo, ao detectar a omissão. 

 
Ao final, rejeita com base no artigo 182, inciso I, do CTE e 173, inciso 

I, do CTN a preliminar de decadência do crédito tributário, e no mérito, salienta que assiste 
razão à autoridade fiscal em seu trabalho, vez que os estornos de débitos efetuados pelo 
sujeito passivo, além de não ter previsão legal, acabou por levar à omissão de 
recolhimento do ICMS, ao longo do período considerado.   

 
Cientificado, o sujeito passivo interpõe recurso para arguir a 

preliminar de nulidade da decisão singular. Argumenta que não se rebatem os argumentos 
fáticos e de direito apresentados pela Recorrente. Em seguida, reitera a preliminar de 
nulidade da peça básica por insegurança na determinação da infração.  

 
No mérito, argumenta que em relação à preliminar de decadência, a 

decisão ignora o disposto no § 4º do artigo 150 do Código Tributário Nacional, não 
havendo qualquer fundamentação que justifique a aplicação do inciso I do artigo 173 do 
mesmo Diploma Legal.  

 
Repisa o caráter confiscatório da penalidade aplicada. Por fim, 

requer a nulidade da decisão singular, ou alternativamente, a nulidade do feito, ou na 
impossibilidade, a reforma da decisão anterior para considerar procedente o auto de 
infração. 

 
Tempestivamente, o sujeito passivo comparece aos autos para aditar 

o recurso anterior. (fls.278/295) e apresentar memoriais. De proêmio, argúi a preliminar de 
nulidade da peça básica do lançamento por insegurança na determinação da infração, por 
considerar que as provas colacionadas aos autos não atestam a prática da infração 
estampada na basilar.  

 
Que a metodologia adotada pelo agente fiscal não está de acordo 

com o previsto no manual de auditoria; que o procedimento adotado pela empresa está 
correto; que o débito de R$ 78.136,46 (setenta e oito mil e cento e trinta e seis reais e 
quarenta e seis centavos) não pode ser somado em duplicidade com o débito relativo às 
saídas não incentivadas, sob pena de duplicidade e prossegue apontando erros e 
omissões; que a auditoria do FOMENTAR/PRODUZIR/MICROPRODUZIR do Manual de 
Auditoria e Procedimentos Fiscais não foi seguida; que é impróprio a utilização de 
auditoria básica do ICMS para tal pois contraria o Manual de Auditoria e Procedimentos; 
que inexiste diferencia autuável no formulário apuração de ofício da auditoria do ICMS. 

 



 

No mérito, argumenta inexistir necessidade para a realização de 
diligências, pois não praticou a infração estampada na basilar, pois está caracterizada a 
nulidade. Que existe erro no preenchimento do formulário apuração de ofício da auditoria 
do Produzir. 

Ao final, requer a nulidade ou a improcedência do feito. 
 
Tempestivamente, o sujeito passivo comparece aos autos para 

colecionar os memoriais de fls.304/312 e reiterar a argumentação e os pedidos anteriores.  
 
Resolução n°78/2014 (fls.314/315), converte o julgamento em 

diligência para que auditor fiscal estranho a lide analise os dados e alegações 
apresentados pelo sujeito passivo, com vistas a verificar se procedem os seus 
argumentos, e promova a revisão do trabalho fiscal com manifestação conclusiva sobre a 
matéria. 

 
O revisor manifesta-se nos autos (fls.317/321) para ratificar a 

pretensão fiscal inicial. Argumenta que o contribuinte não atendeu às exigências 
estabelecidas na instrução normativa. Não efetuou os cálculos FOMENTAR/PRODUZIR 
conforme determina o preceito legal e nem ao menos utilizou o formulário correspondente 
com as devidas determinações legais estabelecidas, dentre as quais não observou a 
correspondente proporção entre as saídas incentivadas e não incentivadas em relação às 
saídas totais do período.      

 
Entenderam que, na prática, o contribuinte propõe a reformulação 

dos saldos do livro de apuração excluindo os créditos aproveitados indevidamente sob 
alegações de que não daria prejuízo ao erário. Que, além de ser impraticável, tal situação 
apresentaria omissão de ICMS em função da apuração do Percentual das Saídas das 
Operações Incentivadas e mudança do saldo devedor em livro de apuração do ICMS. A 
distribuição de créditos por entradas entre incentivadas e não incentivadas seriam 
alteradas, produzindo saldos de ICMS sujeitos a financiamentos inferiores. 

  
Mediante ajuste necessário quanto a aplicação de créditos e débitos 

de substituição tributária do FOMENTAR/PRODUZIR, sugere que as omissões 
encontradas devam ser retificadas para os valores e períodos na tabela em "fls.321". 

 
Anexaram os documentos de "fls.322 a 349". 
 
Intimado, o sujeito passivo manifesta-se nos autos (fls.355/375), para 

reiterar o pedido de nulidade do lançamento por insegurança na determinação da infração, 
ou alternativamente a improcedência do lançamento pela ausência do crédito tributário. 
Argumenta que o fisco, ao considerar os lançamentos realizados pela empresa a título de 
estorno de crédito das operações incentivadas como créditos indevidos, não agiu em 
conformidade com a utilização da melhor técnica fiscal e não representou corretamente a 
realidade dos fatos registrados pela empresa. 

 
Caso não seja acolhido o pedido, pede a nulidade da revisão 

realizada pelo autuante em razão do descumprimento da determinação contida na 
resolução n°078/2014 para que a diligência fosse cumprida por auditor fiscal estranho a 
lide. 

 
Anexou os documentos de "fls.376 a 425". 
  



 

Tempestivamente, o sujeito passivo colaciona os memoriais de fls. 
428/440, para reiterar a nulidade do lançamento por insegurança na determinação da 
infração, ou na impossibilidade, a reforma da decisão anterior para considerá-lo 
improcedente. Argumenta inexistir o crédito tributário, porque o fisco ao considerar os 
lançamentos realizados pela empresa, a título de estorno de crédito das operações 
incentivadas como créditos indevidos, não agiu em conformidade com a utilização da 
melhor técnica fiscal e não representou corretamente a realidade dos fatos registrados 
pela empresa. 

 
Caso não sejam acolhidos os pedidos anteriores, pede a nulidade da 

revisão realizada pelo autuante em razão do descumprimento da determinação contida na 
resolução n°078/2014 para que a diligência fosse cumprida por auditor fiscal estranho a 
lide. 

 
Anexaram documentação. 
 
Resolução cameral de fls. 441, converte o feito em diligência para 

que seja designado auditor fiscal estranho à lide e cumpra-se na íntegra o disposto na 
Resolução 078/2014 de fls. 314. Concluída a revisão, intime-se o sujeito passivo.  

 
O revisor manifesta-se nos autos (fls.443/447) e retifica o valor do 

crédito tributário para R$ 3.015.458,31 (três milhões, quinze mil, quatrocentos e cinquenta 
e oito reais e trinta e um centavos). Conclui que o auto de infração não apresenta vícios e 
deve prosperar pois os levantamentos foram realizados de acordo com as normas da 
legislação em vigor, e estrita observância da Instrução Normativa nº 885/07-GSF. 

 
O sujeito passivo manifesta-se conforme fls. 529 a 549, alegando 

ausência de manifestação na revisão quanto aos levantamentos e questões apresentadas 
pela defesa no tocante as incorreções do trabalho original. 

 
Argumenta que a apuração realizada pela empresa no livro de 

apuração do ICMS – demonstra suposta irregularidade cometida e em seguida, sugere 
exemplo de auditoria que deve ser realizada pelo fisco, segundo o Manual de Auditora. e o 
levantamento  

 
Em seguida aponta novos erros e omissões tais como falhas na 

elaboração da auditoria do produzir, erro de preenchimento do campo 50, distorção 
causada pela "validação" dos estornos de débitos indevidos e outros. 

Ao final requer a nulidade do feito por insegurança na determinação 
da infração, ou na impossibilidade, a reforma da decisão anterior para considera-lo 
improcedente.  

É o relatório. 
 

 
V O T O 

 
 
Não dou guarida ao pedido de diligência formulado pelo douto 

Conselheiro José Paixão de Oliveira por considerar que estando o feito eivado de vícios 
insanáveis, a realização de diligências não tem, por si só o condão de retificá-los. O 
encaminhamento do feito em diligência nestas circunstâncias constitui-se em inaceitável 
protelação ao seu normal andamento por afrontar os Princípios da Economia Processual e 



 

Celeridade. Ante o exposto e acompanhado da maioria do voto de meus pares rejeito o 
aludido requerimento.  

 
Em seguida, acolho a preliminar de nulidade da peça básica, por 

insegurança na determinação da infração, arguida pela Recorrente, por considerar que o   
lançamento  foi  instruído  com  levantamento  incompleto,  que  não  confirma  a suposta 
infração objeto da autuação. De fato, ao compulsar os autos, verifico que a questão em 
tela fora apreciada pelo Douto Conselheiro David Fernandes, que ao apreciar o auto de 
infração nº 4 0113009 649 40 com a sabedoria que lhe é peculiar, acolheu por 
unanimidade a aludida preliminar de nulidade ao exarar o Acórdão nº 00289/15.  

 
Impende salientar que no caso retrocitado, o sujeito passivo, os 

fatos, as provas e a fundamentação legal, são os mesmos, motivo pelo qual devo acolhê-
lo como razão de voto. Tal qual o ínclito julgador, considero que a apuração levada a cabo 
pelo respeitável profissional auditor está equivocada pois usou indevidamente a Auditoria 
Básica do ICMS, com glosa do crédito correspondente ao estorno de débito falado e 
cobrança integral do imposto, sem considerar o TARE que concede o incentivo financeiro 
do PRODUZIR ao sujeito passivo. Transcrevo-o abaixo, “in verbis”:  

 
 
Tratam esses autos de exigência de ICMS, mais acréscimos legais, decorrente de 
glosa de créditos apropriados pelo sujeito passivo, no campo “Crédito do Imposto – 
Estornos de Débitos”, indevidamente, tendo em vista sua falta de previsão legal, 
conforme Auditoria Básica do ICMS. 
 
O sujeito passivo, em suas manifestações em 2ª Instância, especialmente a partir de 
fls. 280 dos autos, assevera o seguinte: 
 
1) que a empresa apura o valor do ICMS devido somando todos os créditos relativos 
às entradas (operações não incentivadas) e os débitos relativos a todas as saídas 
realizadas (operações não incentivadas e operação incentivada do CFOP 6.101); 
 
2) entretanto, relativamente às saídas alcançadas pelo incentivo financeiro do 
PRODUZIR (CFOP 6.101 – venda de produção do estabelecimento), são apuradas 
apartadamente, porque não fariam parte do ICMS normal devido pela empresa, razão 
pela qual exclui essas operações da apuração do ICMS normal; 
 
3) que faz isso mediante o lançamento a “Estorno de Débito” do mesmo valor que fora 
debitado relativamente a essas saídas de mercadorias alcançadas pelo incentivo 
financeiro do PRODUZIR. 
 
Ressalto que esse procedimento adotado pelo sujeito passivo não está de acordo 
com as regras de apuração do incentivo financeiro do PRODUZIR, nem conforme a 
apuração normal do ICMS. 
 
Com  efeito, o signatário de TARE que confira o incentivo do PRODUZIR ao 
contribuinte, deve ser realizado sem qualquer exclusão de operações. Entretanto, no 
campo OBSERVAÇÕES do LRAICMS, o sujeito passivo deve fazer também o cálculo 
do incentivo financeiro do PRODUZIR, seguindo inclusive a regra de apropriação 
proporcional dos créditos. Ao final, o valor incentivado pelo PRODUZIR (73%) é 
levado ao campo DEDUÇÕES de APURAÇÃO DO SALDO do livro RAICMS. 
 
Entretanto, embora o sujeito passivo tenha errado na sua escrituração fiscal, entendo, 
juntamente com os demais Conselheiros componentes da Câmara Julgadora, que o 
Fisco, nessa situação, não deve limitar-se à elaboração da Auditoria Básica do ICMS, 
com glosa do crédito correspondente ao estorno de débito falado, e cobrança integral 
do imposto, sem considerar o TARE que concede o incentivo financeiro do PRODUZIR 
ao sujeito passivo. 
 
O próprio Manual de Auditoria no Roteiro 15 – Auditoria do ICMS – 
Fomentar/Produzir/Microproduzir, quando aborda o assunto em III – APLICAÇÃO 
assevera expressamente sobre a auditoria em foco: “devendo ser executada sempre 
que algum tipo de procedimento fiscal for nelas desenvolvido” (nas empresas 
beneficiárias do incentivo financeiro do PRODUZIR). 
 



 

Outrossim, em que pese a irregular apuração feita pelo contribuinte, o fisco deve 
proceder à correção dos lançamentos inadequados quando do preenchimento da 
“Apuração de Ofício” da Auditoria do ICMS Fomentar/Produzir/Microproduzir, mesmo 
que para tanto seja necessário adicionar campos específicos para proceder à glosa 
do crédito indevido correspondente ao “Estorno de Débito” feita pelo contribuinte, 
conforme determina a Instrução de Serviço nº 15/2009-SAT, a qual aprova os roteiros 
de auditoria e procedimentos fiscais, em seu art. 2º, cujo texto transcrevo abaixo para 
maior clareza da decisão: 
 

Art. 2º Nos casos em que os modelos de demonstrativos apresentados não 
satisfizerem as necessidades da fiscalização, o agente do fisco deverá adaptá-
los ou desenvolver modelos próprios à apuração da infração tributária 
constatada, obrigando-se a evidenciá-los com clareza, inclusive com notas 
explicativas. 

 
Dessa forma, entendo que a autoridade fiscal ao realizar apenas a Auditoria Básica do 
ICMS para apuração do quantum  devido pelo sujeito passivo, fragilizou o lançamento 
do crédito tributário, desprezando o incentivo financeiro do PRODUZIR concedido ao 
sujeito passivo via termo de acordo de regime especial  celebrado com a Secretaria da 
Fazenda, sendo que deveria ter procedido à Auditoria do ICMS 
Fomentar/Produzir/Microproduzir, com as adaptações necessárias a apurar somente o 
valor devido ao erário, na forma da lei. 
 
Isso posto, contando com a unanimidade de votos de meus pares, acolho a preliminar 
de nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação da infração, 
arguida pela autuada, declarando, de consequência, nulo “ab initio” o processo. 
 
 
Dessarte, nada mais devo acrescentar, motivo pelo qual acolho a 

preliminar de nulidade da peça básica por insegurança na determinação da infração, 
arguida pela Recorrente, declarando de consequência, nulo “ab initio” o processo. 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 12 de julho de 2016. 
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Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01055/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Rodolfo Ramos Caiado 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pela autuada, por insegurança na determinação da 
infração. Acolhida. 
 
Deve ser julgado nulo o lançamento, quando estiver 
comprovado nos autos que houve insegurança na determinação 
da infração. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de junho de 2013, decidiu, por maioria de votos, acolher a preliminar 
de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na determinação da 
infração, declarando, de consequência, nulo "ab initio" o processo. Foram vencedores os 
Conselheiros Rodolfo Ramos Caiado e Allen Anderson Viana. Vencido o Conselheiro Heli 
José da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo, em 
epígrafe, omitiu registro de entrada de gasolina A e óleo diesel, sujeitos ao regime de 
substituição tributária pelas operações posteriores, conforme apurado em Auditoria 
Específica de Mercadoria, que se encontra acostada aos autos, juntamente com outros 
documentos, fls. 03 e 07 a 80, com escopo de instrui-lo em sua fase cognitiva. Em 
consequência, como solidário, deverá recolher o imposto, acrescido das cominações 
legais.  

 
A base legal dada por infringida foi assim descrita: artigos 45, XIII, 

51,64 da Lei nº. 11.651/91, c/c artigo 35,66 e 66 a do Anexo VIII e artigo 145 todos do 
Decreto nº. 4852/97. E a penalidade aplicada: artigo 71, VII, “l”, §9º do CTE.   

 
Identificados os consignados polos passivos solidários, fls. 04 a 06.  
 
Impugnando o lançamento o polo passivo argui em preliminar a 

nulidade da peça básica ao argumento de que o lançamento violou os princípios da 
legalidade e da anterioridade, em razão de aplicar penalidade que entrou em vigor depois 
do fato gerador; suscita o cerceamento ao direito de defesa, vez que a vestibular não 
contém informação necessária para possibilitar o exercício da defesa; em preliminar de 
mérito, infere haver decaído o direito de se lançar o crédito tributário exigido nos autos; 
que violou o princípio de vedação ao confisco e correção da multa contrariando as normas 
legais. Todavia, cita o §8º do art. 71 do CTE. Em sede de mérito alega que a exigência 
fiscal é alicerçada em presunção, pois não há prova material da ocorrência dos fatos nem 
do suposto momento da ocorrência desses; que não existe nenhuma prova quer por 
indício ou presunção do elemento subjetivo que possa integrar o fato típico. Ao fim pleiteia 
a forma atenuante do § 8º do art. 71 do CTE, fls. 90 a 134. Junta documentos, fls. 
135/146.  

 



 

Lavrados os respectivos termos de revelia, fl. 147 e de perempção, fl. 
158, em face dos solidários. 

  
O ilustre sentenciador “a quo” refuta os questionamentos 

preliminares apresentados pela defesa e no mérito, julga procedente o lançamento, fls. 
149/151. 

 
Em grau de recurso voluntário o polo passivo reafirma os 

questionamentos e alegações produzidas na fase impugnatória, fls. 161 a 211.  
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Ao compulsar e analisar as peças constitutivas desta lide, verifiquei 
que razão assiste ao defendente ao pugnar pela nulidade “ab initio” do feito, por 
insegurança na determinação da infração, conforme passo a expor: 

 
A autoridade lançadora não identificou corretamente ou por uma 

suposta nota fiscal não registrada no livro Registro de Entrada de Mercadoria, o ilícito 
fiscal denunciado na folha de rosto desta ação, o que configura insegurança na 
determinação da infração, e por consequência afronta a orientação contida na norma 
legal, detalhada no inciso IV do artigo 20 da lei nº. 16.469/09, que será transcrita na 
sequência, e me leva a julgar nulo o processo, deste seu início.   

 

Art. 20. São nulos os atos praticados: 

[...] 

IV - com insegurança na determinação da infração. 

     
Assim, voto acolhendo a preliminar de nulidade da peça básica, 

arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração, declarando, de 
consequência, nulo "ab initio" o processo.  

 

  
 
 

Sala das sessões plenárias, em 12 de julho de 2016. 
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Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01095/16 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica. 
Insegurança na determinação da infração. Acolhida. 
 
Anula-se o lançamento fiscal, havendo nele o vício formal da 
insegurança na determinação da infração. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 24 de junho de 2016, decidiu, por maioria de votos, acolher a preliminar 
de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da infração, arguida pelo 
sujeito passivo, declarando, de consequência, nulo "ab initio" o processo. Foram 
vencedores os Conselheiros Paulo Diniz e Talita Pimenta Félix. Vencido o Conselheiro 
Jorge Antônio Bezerra Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo, 
RAQUEL OLVIERA FLORI, deixou de recolher o ITCD no valor de R$ 5.940,00 (cinco mil 
novecentos e quarenta reais) referente a doação de numerário para integralização de 
capital da empresa RAQUEL OLIVEIRA FLORI E CIA LTDA, no valor de R$ 148.500,00 
(cento e quarenta e oito mil e quinhentos reais). 

 
Citados como infringidos os arts. 72 e 77 da Lei nº 11.651/91, CTE, 

c/c os arts. 372, 373, 376, II, “c” e 382, II, do Decreto n°4852/97, RCTE, proposta a 
penalidade prevista no art. 89, II, da Lei n° 11.651/91 com redação da Lei nº 13772/00. 

 
Identificada como solidário a pessoa física RUBENS FLORI, na 

condição de doador (fls. 04). 
 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, Contrato 

Social da empresa RAQUEL OLIVEIRA FLORI E CIA LTDA (fls. 07 a 09), Certidão de 
Cadastro de Imóvel (fls. 19), Notificação Fiscal n° 0376-2012 (fls. 24) e Notificação Fiscal 
n° 0379-2012 (fls. 25), dentre outros documentos. 

 
Intimados o sujeito passivo e o solidário em 20/08/2012 (fls. 30 e 32), 

os intimados não comparecem ao processo, sendo declarados revéis (fls. 33). 
 
Revéis, o sujeito passivo e o solidário apresentam impugnação em 

Segunda Instância em peças separadas (fls. 41 a 49 e 84 a 92, respectivamente). 
 
Na impugnação, o sujeito passivo formula em preliminar arguição de 

nulidade da peça básica, relacionando a hipótese de insegurança na determinação da 
infração (fls. 41), uma vez que o Auditor Fiscal confundiu doação com distribuição de 
lucros.  

 
No mérito, pede a improcedência do lançamento, alegando que a 

autuada apenas recebeu os valores de sua empresa resultado da distribuição de lucros, 



 

por parte da empresa FLORI E OLIVEIRA LTDA, conforme faz prova com documentos 
anexos. Portanto, não há que se falar em incidência do ITCD, visto que a mesma não está 
no campo de incidência de tal imposto. Transcreve dispositivos da Legislação Tributária 
Estadual. 

 
Junta ao processo procuração, cópia de documentos pessoais, de 

contrato social, de balanço patrimonial, de demonstrativo de resultado de exercício, 
demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados e declaração de imposto sobre a renda 
–pessoa física – exercício 2012 (fls. 50 a 81). 

 
O solidário, na impugnação, formula pedidos razões idênticas às 

formuladas na impugnação do contribuinte, expostas anteriormente. Acrescenta apenas a 
arguição de exclusão de seu nome da lide, formulada em preliminar (fls. 84). 

 
Junta aos autos procuração, cópia de documentos pessoais, de 

contrato social, de balanço patrimonial, de demonstrativo de resultado de exercício, 
demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados e declaração de imposto sobre a renda 
–pessoa física – exercício 2012 (fls. 93 a 124). 

 
A Primeira Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio 

da Resolução nº 097/2015 (fls. 127 e 128), encaminha os autos à Coordenação de ITCD, 
vinculada à Gerencia de Arrecadação e Fiscalização, para que seu titular designe auditor 
fiscal para que, à vista dos documentos juntados pelos sujeitos passivos e dos livros 
contábeis da empresa FLORI E OLIVEIRA LTDA, adote as seguintes providencias: 

 
a) manifesta-se, conclusivamente, sobre alegação dos sujeitos 

passivos de que não ocorreu a doação do objeto do presente processo, tendo sido a 
integralização de capital referida na exordial oriunda de recursos obtidos da venda de 
cotas sociais de empresa da qual a donatária seria sócia, bem como de distribuição de 
lucros oriundos da mesma empresa, que somariam a importância de R$ 250.000,00, 
relativamente aos exercícios de 2009, 2010 e 2011, cabendo à donatária a metade de tais 
recursos; 

 
b) ateste a procedência dos documentos juntados às folhas 66 a 74, 

mediante a verificação dos livros contábeis do sujeito passivo FLORI E OLIVEIRA LTDA; 
 
c) Informe, após análise dos livros contábeis, quando ocorreu a 

distribuição de lucros referentes aos períodos de 2009, 2010 e, especialmente 2011, da 
empresa FLORI E OLIVEIRA LTDA, antes ou após a venda noticiada à fl. 58; 

 
d) apresente outras informações que entender convenientes para 

elucidação do feito.  
 
O diligenciador, em relatório (fls. 174 a 177), cumprindo a Resolução 

n° 097/2015, informa que a autuada era menor à época dos fatos, por esse motivo, seus 
representantes legais foram notificados nos termos do documento de folhas 24 
(Notificação 0376-2012). 

 
A autoridade fiscal que promoveu a notificação o fez em razão do 

convênio existente entre a SEFAZ-GO e a JUCEG, através do qual chegaram até a DRF 
JATAÍ os documentos de folhas 7 a 23, que ensejaram a fiscalização.  

 



 

Conforme se verifica na mencionada notificação, os representantes 
legais da autuada foram chamados a comparecer à sala de ITCD da DRF JATAÍ para 
comprovar, mediante prova documental, a origem da quantia utilizada para a 
integralização inicialmente referida.  

 
Nesse interim, sobreveio a aposentadoria da auditora que assinou a 

notificação. Assim, chegaram até o fiscal autuante os documentos já mencionados. 
Juntamente com esses papéis não vieram quaisquer justificativas ou provas de que tinha 
havido distribuição de lucros de outra empresa pertencente à menor.  

 
Argumenta que a defesa alega ter protocolizado a justificativa com os 

documentos exigidos na notificação; porém, não apresentou nenhum recibo de documento 
com a assinatura da auditoria mencionada. 

 
Diz ter notificado a empresa FLORI E OLIVEIRA LTDA a apresentar 

os Livros Diário e Razão dos anos de 2009, 2010 e 2011. Em seguida, atendendo ao item 
'b" da Resolução, verificou a autenticação da JUCEG nos referidos livros. 

 
Para atender ao item "c" da Resolução, anexou cópia de folhas 138 a 

160. Às fls. 161, encontram-se os dados do encerramento do exercício, onde verifica-se o 
total da transferência de lucros distribuídos à menor Raquel de Oliveira Flori no ano de 
2011, a saber, R$ 150.000,00. 

 
Quanto ao solicitado no item “c” da Resolução 097/2015, informa que 

a distribuição dos lucros ocorreu em momentos posteriores à venda notificada às "fls. 58". 
Esta ocorreu em 10/06/2011, aquela durante os meses de junho, agosto, setembro, 
outubro, novembro e dezembro de 2011, conforme relatado anteriormente.  

 
Intimados, o sujeito passivo e o solidário não se manifestam acerca 

do resultado dessa diligência. 
 
A Segunda Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio 

da Resolução 031/2016 (fls.184 a 185), converte o julgamento em diligencia e encaminha 
os autos ao setor competente deste CAT, com a finalidade de intimar os autuados, na 
pessoa de seu representante legal informado na procuração de fl. 93, para apresentar 
provas do efetivo pagamento/transferência, tais como documentos bancários, dos 
recursos a título de lucro da empresa FLORI E OLIVEIRA LTDA, a RAQUEL OLIVEIRA 
FLORI. 

 
Intimado o advogado da parte passiva (fls. 186 a 188), o mesmo não 

atende à solicitação formulada na Resolução 031/2016. 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Apreciando a preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança 

na determinação da infração, arguida pelo sujeito passivo, manifesto-me pelo seu 
acolhimento, pelo que exponho: 

 
No auto de infração, o Auditor Fiscal afirma que o ITCD exigido 

refere-se a doação de numerário recebido pela filha menor para integralizar o capital da 



 

empresa RAQUEL OLIVEIRA FLORI E CIA LTDA., posto que não demonstrou que já 
possuía a quantia despendida na integralização.  

 
Ora, não existe doação por presunção, mas se houve doação, existe 

o doador e o donatário. Quem foi o doador? Também não há elementos que comprovem a 
liberalidade, tais como cheque, recibo, ordem de pagamento, TED etc. 

 
Nestes autos há ainda evidências de que a origem do capital 

integralizado decorreu de distribuição de lucros da empresa FLORI E OLIVEIRA LTDA – 
ME (1ª empresa). 

 
Fica claro então que o Auditor Fiscal confundiu doação com 

distribuição de lucros, fato que caracteriza insegurança na determinação da infração, vício 
que enseja a nulidade do procedimento fiscal.  

 
Ante o exposto, acolho a preliminar de nulidade da peça básica, por 

insegurança na determinação da infração, arguida pelo sujeito passivo, declarando, de 
consequência, nulo "ab initio" o processo. 

 
 

Sala das sessões, em 18 de julho de 2016. 
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Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01136/16 
 
Relator: Conselheiro Renato Moraes Lima 
 

 
EMENTA: Processual. Pedido de Revisão Extraordinária. 
Provido. Nulo por insegurança na determinação da infração. 
 
O valor venal apurado mediante avaliação judicial ou da 
repartição fazendária estadual para o fim de base de cálculo do 
ITCD pode ser objeto de contestação do sujeito passivo ao qual 
cabe formular a devida reclamação (CTE, Art. 77). 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 02 
de outubro de 2014, decidiu, por unanimidade de votos, acatar o Pedido de Revisão 
Extraordinária, anulando os autos desde fls. 200 (sentença singular) até 247. Dando 
provimento ao Pedido de Revisão Extraordinária, resolve, em ato contínuo, acolher a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pelo Conselheiro Relator, por insegurança 
na determinação da infração, declarando, de consequência, nulo "ab initio" o processo. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Renato Moraes Lima, Paulo Diniz, Talita 
Pimenta Félix, Antônio Martins da Silva, Aguinaldo Fernandes de Melo, Eduardo Romano 
Gonçalves Stival, Cláudio Henrique de Oliveira, Gilmar Rodrigues de Almeida, Nivaldo 
Carvelo Carvalho, Elias Alves dos Santos, José Pereira D'abadia, Victor Augusto de Faria 
Morato, Edson Abrão da Silva, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Alcedino Gomes 
Barbosa, Washington Luis Freire de Oliveira, José Luiz Rosa e Célia Reis Di Rezende. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O Sr. Secretário de Negócios Jurídicos da Prefeitura de Formosa, 
enviou ao Sr. Delegado Regional de Fiscalização de Formosa o Of. n.º 056, de 
27/09/2006, fls. 06, em que cita doação havida da empresa Enarq Engenharia e 
Arquitetura Ltda., de João Pessoa, PB, para o Sr. Dartagnham Costa Milan (na verdade a 
doação foi para a Loteadora Nossa Casa, de propriedade do Sr. Dartagnham, conforme 
consta na escritura pública de fls. 45 a 69, frente e verso) de terras no valor de R$ 
1.000,00 cada lote (que foi entendida como simulação de efetiva compra e venda, em 
prejuízo do ITBI, e de não se tratar de gleba de terra, mas de lotes urbanos, em prejuízo 
do IPTU, o que estava motivando ação fiscal por parte daquele município). 

 
Com base na informação desse ofício, bem como de dados obtidos 

junto à Prefeitura sobre a quantidade total desses lotes, 415 unidades, fls. 08, perfazendo, 
conforme documento de fls. 10, área total de 133.132 m2, para a qual é atribuído o valor 
unitário R$ 4,00/m2, é lançado de ofício o ITCD com Base de Cálculo de R$ 532.528,00 (= 
4 x 133.132), e valor do imposto, à alíquota de 4%, de R$ 21.301,12 (= 0,04 x 532.528), do 
qual, deduzido o valor espontaneamente pago em 19/05/2006, R$ 1.200,00, fls. 07, 
implica a cobrança ora realizada da diferença, isto é, R$ 20.101,12 (= 21.301,12 – 1.200), 
com Base de Cálculo de R$ 502.528,00 (= 20.101,12 ÷ 0,04). 

 
É arrolada como co-responsável solidária a doadora, Enarq 

Engenharia e Arquitetura Ltda., com base no CTE, Art. 45, XIII. 
 



 

São indicados como infringidos o CTE, Art. 72, caput, e 77. A 
penalidade proposta é a prevista no CTE, Art. 89, III. 

 
Instruem os autos o detalhamento do crédito tributário; folha com 

dados de identificação da empresa solidária, Ofício n.º 056/2006 do Secretário de 
Negócios Jurídicos de Formosa ao Delegado Regional de Fiscalização; DARE de quitação 
espontânea do ITCD de R$ 1.200,00; Relação de quadras e lotes; planta baixa do 
loteamento; demonstrativo de cálculo. 

 
Ciente a solidária em 07/03/2007, fls. 13, é declarada revel em 

30/03/2007, fls. 15. Intimada a empresa autuada em 05/03/2007, fls. 14, comparece aos 
autos com peça de impugnação de fls. 16 a 37. 

 
O julgador singular remete os autos em diligência, fls. 103, para o 

agente autuante efetuar a juntada da memória de cálculo que valorou a doação em R$ 
532.528,00; o autuante responde, fls. 105, que baseou a autuação na avaliação de fls. 10, 
efetuada por outros dois fiscais. Com base nessa resposta, os autos foram devolvidos ao 
CAT. A autuada apresenta manifestação, fls. 111 a 113. A sentença foi de nulidade desde 
o início por cerceamento ao direito de defesa, fls. 121 e 122, por falta de prévia intimação 
para pagamento espontâneo do ITCD complementar antes da autuação, com base no 
CTE, Art. 77, § 3.º e RCTE, Art. 377, § 3.º. 

 
A Representação Fazendária recorre, fls. 123 e 124, alegando que a 

intimação para pagamento espontâneo só seria cabível em processo de arrolamento 
conforme o RCTE, Art. 386, que se reporta ao CTE, Art. 85. A autuada apresenta peça 
contradita, fls. 137 a 146. O julgado cameral, fls. 182 a 186, foi, por maioria, de nulidade 
da sentença singular. A autuada recorreu ao Pleno, fls. 193 a 198, mas indevidamente 
deixou de haver apreciação plenária, remetendo-se os autos à nova apreciação na 1.ª 
instância. 

 
A nova sentença singular foi de procedência, fls. 200 a 203. A 

autuada foi perempta, fls. 209 e a solidária apresentou recurso voluntário, fls. 212 a 215. O 
novo julgado cameral foi, por unanimidade, de apenas exclusão da solidária, mantendo-se, 
no mérito, a procedência singular por ausência de arguição em contrário, fls. 238 a 242, 
com aceite da Representação Fazendária, fls. 243 (a exclusão da doadora da lide se deu 
sob a alegação de que, diferentemente de um pai que doa bem a filho menor, não há 
nesse caso qualquer interesse por parte da doadora; adicionalmente não é caso de 
inadimplência da donatária – RCTE, 383, I). 

 
 
Agora, em Pedido de Revisão Extraordinária, fls. 248 a 253 – 

reclama cerceamento ao direito de defesa por falta de apreciação de seu recurso no 
Pleno, bem como ausência de intimação do último julgado singular. No despacho de fls. 
499 e 500, deu-se o aceite do Pedido de Revisão Extraordinária pelo Sr. Presidente do 
CAT. 

 
É o relatório. 
 
 

DECISÃO. 

 
Dentre os pleitos formulados no presente Pedido de Revisão 

Extraordinária, a reclamação de ausência de intimação do último julgado singular fica 



 

prejudicada uma vez que realmente os autos, após o recurso do contribuinte ao Pleno, de 
fls. 193 a 198, não poderiam ter seguido para julgamento na primeira instância, mas 
demandaria apreciação do recurso em julgamento plenário, o que implica nulidade desde 
as fls. 200 a 247. 

 
Uma vez que sanado o vício processual pela anulação das folhas 

citadas, aprecia-se efetivamente a peça de fls. 193 a 198, e nela pede-se a manutenção 
da sentença de nulidade de fls. 121 e 122.  

 
É inegável que quando o julgador singular remeteu os autos em 

diligência, fls. 103, para o agente autuante efetuar a juntada da memória de cálculo que 
valorou a doação em R$ 532.528,00, era necessário explicar o valor do m2, de R$ 4,00; a 
resposta do autuante, fls. 105, citando que a avaliação de fls. 10 foi efetuada por outros 
dois fiscais, sem remeter para os mesmos continuar a resposta da diligência, ficou 
incompleta, insuficiente. Naturalmente essa inconsistência motiva nulidade. 

 
O julgado cameral que anulou a sentença singular, fls. 182 a 186, 

baseou-se no fato de que havendo avaliação judicial ou da Fazenda, CTE, Art. 77, § 1.º, e 
havendo discordância dessa avaliação com a proposta pelo polo passivo, poderia ser 
apresentada facultativamente reclamação no órgão competente, mas que no caso 
concreto não teria havido avaliação da Fazenda. Adicionalmente, o RCTE, Art. 386, § Ún, 
I, (cópia do CTE, Art. 85) cita que nos casos de partilha amigável em que haja 
discordância de valores, pode o sujeito passivo apresentar reclamação ao órgão 
competente (se é partilha, trata-se de sucessão, e não de doação). 

 
Ocorre, porém, que a julgadora singular baseou-se no CTE, Art. 77, e 

não no CTE, Art. 85. Nele, Art. 77, está previsto que, em caso de discordância de base de 
cálculo, pode o sujeito passivo apresentar reclamação ao órgão competente. Isso somente 
pode ocorrer antes da autuação. 

 
CTE, Art. 77. A base de cálculo do ITCD é o valor venal do bem e do direito a ele 

relativo, do título ou do crédito transmitido ou doado. (Redação conferida 
pela Lei nº 13.772 - vigência: 01.01.01 a 02.08.13.) 

§ 1º O valor venal será apurado mediante avaliação judicial ou avaliação 
procedida pela Fazenda Pública Estadual e expresso em moeda nacional. 

(Redação conferida pela Lei nº 13.772 - vigência: 01.01.01 a 02.08.13.) 
§ 3º Havendo discordância quanto ao valor da avaliação para fim de base de 

cálculo o sujeito passivo pode apresentar reclamação ao órgão 
competente. (Redação conferida pela Lei nº 13.772 - vigência: 01.01.01.) 

 
RCTE, Art. 386. No caso de partilha amigável, nos termos previstos no Código de 

Processo Civil, a petição de inventário deve estar acompanhada da prova 
de pagamento do imposto (Lei nº 11.651/91, art. 85). (Redação conferida 
pelo Decreto nº 5.753 - vigência: 26.12.01 a 29.12.13) 

Parágrafo único. Havendo discordância por parte da Administração Tributária 
quanto ao valor atribuído aos bens pelo sujeito passivo, cabe à Fazenda 
Pública Estadual proceder a nova avaliação e sendo constatada diferença 
positiva entre o valor da avaliação e o valor atribuído aos bens: (Redação 
conferida pelo Decreto nº 5.753 - vigência: 26.12.01 a 29.12.13) 

I - notificar o sujeito passivo para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento 
da diferença verificada, sem imposição de penalidade, salvo nas hipóteses 
de dolo, simulação ou fraude; (Redação conferida pelo Decreto nº 5.753 - 
vigência: 26.12.01 a 29.12.13) 



 

II - efetuar o lançamento do valor relativo à diferença verificada, caso não haja o 
pagamento no prazo estabelecido no inciso I. (Redação conferida pelo 
Decreto nº 5.753 - vigência: 26.12.01 a 29.12.13) 

 
CTE, Art. 85. No caso de partilha amigável, nos termos previstos nos arts. 1.031 

a 1.034 do Código de Processo Civil, a petição de inventário deve estar 
acompanhada da prova de pagamento do imposto. (Redação conferida 
pela Lei nº 14.065 -  - vigência: 26.12.01 a 02.08.13.) 

Parágrafo único. Havendo discordância por parte da Administração Tributária 
quanto ao valor atribuído aos bens pelos herdeiros, devem ser adotados os 
seguintes procedimentos: (Redação conferida pela Lei nº 14.065 - vigência: 
26.12.01 a 02.08.13.) 

I - procedida a avaliação dos bens arrolados, administrativa ou, conforme o caso, 
judicialmente, cabendo à Fazenda Pública Estadual proceder a avaliação 
administrativa; (Redação conferida pela Lei nº 14.065 - vigência: 26.12.01 a 
02.08.13.) 

II - efetuado o lançamento do valor relativo à diferença positiva verificada entre o 
valor da avaliação e o atribuído pelos herdeiros para o pagamento do 
imposto. (Redação conferida pela Lei nº 14.065 -  - vigência: 26.12.01 a 
02.08.13.) 

 
Saliente-se, contudo, que, tratando-se de vício ocorrido ainda antes 

da lavratura do auto de infração, não pode jamais ser nulidade por cerceamento ao direito 
de defesa. Qualquer vício que cerceie a defesa somente pode ocorrer no trâmite do 
processo, nunca antes de ser o mesmo instaurado. Vício anterior à lavratura é, e costuma 
ser, por insegurança na determinação da infração, como é o presente caso. 

 
É o voto. 

 

DISPOSITIVO. 
 
Diante de todo o exposto, dou provimento ao Pedido de Revisão 

Extraordinária para apreciar o Recurso ao Pleno de fls. 193 a 198, e, anulando o julgado 
cameral de fls. 181 a 186, manter o julgado singular de nulidade desde o início de fls. 121 
e 122, porém, mudando a nulidade por cerceamento do direito de defesa para nulidade 
por insegurança na determinação da infração. 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 19 de julho de 2016. 
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Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01142/16 
 
Relator: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pela defesa. Acolhida. 
 
Deve ser julgado nulo o lançamento, quando a instrução 
processual apontar que houve insegurança na determinação de 
infração. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 29 de abril de 2016, decidiu, por maioria de votos, acolher a preliminar de 
nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da infração, arguida pela 
autuada, declarando, de consequência, nulo "ab initio" o processo. Foram vencedores os 
Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano e Talita Pimenta Félix. Vencido o 
Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo omitiu registro de saída de 
mercadoria tributada, na importância de R$199.481,17, referente ao déficit financeiro 
apurado em Auditoria do Movimento Financeiro, no ano de 2008. Em consequência, 
deverá pagar multa formal, juntamente com os acréscimos legais, consoante 
demonstrativo e documentos anexos. 

 
O contribuinte não foi encontrado para assinar a notificação para 

assinar a notificação, portanto foi notificado por AR para apresentar livros e documentos 
fiscais do ano de 2008. Como não compareceu foi autuado através do Auto de Infração 
n°4011300022953, motivo pelo qual dos dados do levantamento Auditoria do Movimento 
Financeiro, referente ao ano de 2008, foram extraídos exclusivamente da DPI, dados 
esses fornecidos pelo contribuinte. 

 
Tem-se como infringidas as disposições dos seguintes dispositivos: 

art.25, §1°, IV e §2°; 64 da Lei 11.651/91 c/c art.141 do Decreto 4.852/97. Propõe-se a 
penalidade contida no art.71, VII, "l", §9°I, da Lei 11.651/91, com redação conferida pelas 
Leis 13.446/99 e 16.241/08. 

 
É apontado como sujeito passivo coobrigado Daniel Valim Silva, nos 

termos do art.45, XII da Lei 11.651/91. 
 
A autoridade lançadora instrui o auto de infração com os seguintes 

documentos: Anexo Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário, Anexo Estruturado 
– Identificação do Sujeito Passivo Coobrigado, Auditoria do Movimento Financeiro, 
Relatório de Diligência, AR, Consulta Detalhada do Contribuinte Pessoa Jurídica, "fls.03 a 
09". 

 
Às "fls.10 a 11", o polo passivo é intimado a pagar a quantia exigida 

ou apresentar Impugnação à Primeira Instância. 
 



 

Cientificada, a autuada comparece aos autos e ingressa com 
Impugnação à Primeira Instância, "fls.16 a 43", na qual alega, requer a exclusão do 
solidário do polo passivo da lide, tendo em vista que este não cometeu nenhum dos atos 
elencados no art.135 do Código Tributário Nacional. 

 
Assevera que o auto de infração teria sido lavrado anos após ao 

acontecimento da suposta infração, o que tornaria o procedimento fiscal nulo. 
 
Argui insegurança na determinação da infração visto que o sujeito 

passivo não teria cometido os verbos dos dispositivos invocados. 
 
No mérito alega que o auto de infração não possui fundamentação 

legal, e seria inexistente o fato gerador. 
 
Lastreia seus argumentos com jurisprudências e posições 

acadêmicas. 
 
Ante o exposto, pleiteia, preliminarmente, pela declaração de 

nulidade do processo "ab initio", ou, se superado, no mérito, a improcedência do auto de 
infração. 

 
Acompanham a peça impugnatória: Procuração, Contrato Social, 

Documentação Pessoal, OAB e Análise Vertical do Verso da DPI, "fls.44 a 52". 
Mediante Despacho n°494/2015 – JULP, "fls.53 a 54", o Julgador 

determina o encaminhamento dos autos à Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia, 
para que o fiscal autuante junte os documentos que deram origem aos valores lançados 
no levantamento e se necessário revisar o lançamento. 

 
Em atendimento ao Despacho n°494/2015 – 2015, a autoridade 

revisora informa, às "fls.62", que notificou o polo passivo e seu representante, mas não 
obtiveram resposta. 

 
A autoridade fiscal colaciona aos autos: Notificação Fiscal, Recibo de 

Mensagem, Análise Horizontal do Verso da DPI, "fls.56 a 61". 
 
Intimado às "fls.64 a 65" a tomar ciência do resultado da diligência e, 

se quiser, se manifestar, o polo passivo não comparece aos autos. 
 
Sobrevém a Sentença 3453/15, "fls.71 a 75", o Julgador Singular 

decide pela procedência do auto de infração. 
 
Preliminarmente, obtempera que o procedimento fiscal se encontra 

de acordo com as determinações legais. Assevera que a Fazenda Pública ainda se 
encontrava dentro do prazo decadencial para a constituição do crédito tributário, e ainda, o 
sujeito passivo teria conhecimento prévio do objetivo da fiscalização, entretanto não 
apresentou os livros e documentos necessários para a auditoria. Enfatiza que foi dada 
nova oportunidade ao sujeito passivo, mas este novamente não se manifestou.  

  
Quanto à arguição de insegurança na determinação da infração, 

afirma que a penalidade proposta está em perfeita consonância em relação ao dispositivo 
infringido. 

Em relação à alegação de exclusão do solidário da lide argumenta 
que o solidário deve permanecer na lide. 



 

 
No mérito, argumenta que a auditoria foi realizada dentro dos 

ditames legais, e que a defesa não trouxe aos autos nenhum fato que pudesse afastar a 
pretensão do Fisco. 

 
Às "fls.76 a 81", o polo passivo é intimado a pagar a quantia exigida 

ou apresentar Recurso Voluntário. 
 
Cientificado, o polo passivo comparece aos autos e interpõe Recuso 

Voluntário, às "fls.83 a 111, reiterando todos os argumentos e pedidos feitos na peça 
impugnatória, In verbis: 

 
Cientificada, a autuada comparece aos autos e ingressa com 

Impugnação à Primeira Instância, "fls.16 a 43", na qual alega, requer a exclusão do 
solidário do polo passivo da lide, tendo em vista que este não cometeu nenhum dos atos 
elencados no art.135 do Código Tributário Nacional. 

 
Assevera que o auto de infração teria sido lavrado anos após ao 

acontecimento da suposta infração, o que tornaria o procedimento fiscal nulo. 
 
Argui insegurança na determinação da infração visto que o sujeito 

passivo não teria cometido os verbos dos dispositivos invocados. 
 
No mérito alega que o auto de infração não possui fundamentação 

legal, e seria inexistente o fato gerador. 
 
Lastreia seus argumentos com jurisprudências e posições 

acadêmicas. 
 
Ante o exposto, pleiteia, preliminarmente, pela declaração de 

nulidade do processo "ab initio", ou, se superado, no mérito, a improcedência do auto de 
infração". 

 
 
É o Relatório. 
 

VOTO 

 

Em 23.01.2013, foram lavrados dois autos de infração em desfavor 
da autuada, sendo que em um deles o fisco reclama o pagamento de multa formal e em 
outro o pagamento de ICMS (autos 4011300167170 e 4011300167250).  

 
Ambos decorrem, segundo noticia o histórico da acusação, de 

auditoria do movimento financeiro, levantamento que teria possibilitado ao agente do fisco 
detectar, em um auto, omissão de saída de mercadorias tributadas e em outro, omissão 
de saídas não-tributadas (em ambos os autos constam anotação, no âmbito da acusação, 
de que o trabalho desenvolveu-se com base unicamente na DPI do Sujeito Passivo).  

 
Pois bem.   
 



 

Lógico se afigura, da simples exposição acima acerca dos lindes do 
presente auto de infração (e daquele a este conexo, julgado em conjunto), esperar-se da 
autoridade lançadora que, no auto em que verificou a omissão de saída de mercadoria 
não tributada efetuasse a cobrança da multa formal correlata, enquanto que na autuação 
onde detectou-se a omissão de saída de mercadoria tributada, reclamasse do Sujeito 
Passivo o pagamento de imposto mais consectários legais.  

 
Entrementes, não foi o que ocorreu: o fiscal inverteu as acusações e 

terminou por cobrar apenas multa formal no auto em que detectou a omissão de saída de 
mercadorias tributadas, ao passo que, naquele que não comportava a cobrança de 
imposto, porque relativo a omissão de saída de “mercadorias não tributadas”, a autoridade 
lançadora, imputou ao contribuinte o pagamento de ICMS.  

 
Malgrado os termos em que formulada as acusações, sejam, a meu 

sentir, fato suficiente para declarar insegura e confusa a determinação da infração e de 
consequência nulos os autos de infração (conexos e interdependentes), vale ressaltar, que 
também quanto aos detalhamentos do crédito tributário, documentos que acompanham os 
autos, fez-se a mesma inversão, de modo que impossível, da forma como realizados os 
lançamentos, concluir-se quais são exatamente as pretensões do fisco. (as auditorias 
anexadas aos autos, concluem, em ambos os casos, pela omissão de vendas de 
“mercadorias tributadas”)  

 
Logo, insanável o vício e incompreensível a acusação, esta 

totalmente inepta, ainda que analisada sob a égide da documentação que acompanha o 
auto de infração, vez que nem destes, nem da narrativa inicial não decorre logicamente o 
direito a ser aplicado.  

 
De mais a mais, não há se cogitar que ocorreu o convalescimento do 

vício pela válida defesa do Sujeito Passivo, posto que, das peças defensórias juntadas aos 
dois autos, extrai-se que o contribuinte se defendeu da mesma forma em ambos, desta 
feita, não é possível asseverar que ele compreendeu a acusação e dela validamente se 
defendeu.  

 
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário tanto para acolher, 

sob tais fundamentos, a preliminar de nulidade ab initio do processo por insegurança na 
determinação da infração nele arguida.  

 
 
 

Sala das sessões, em 21 de julho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01192/16 
 
Relator: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 

 
EMENTA: RECURSO VOLUNTÁRIO. ICMS. OMISSÃO DE 
REGISTRO DE ENTRADAS DE MERCADORIAS. BANCO DE 
DADOS. COMPARATIVO FINANCEIRO ENTRE O LIVRO DE 
REGISTRO DE APURAÇÃO E O BANCO DE DADOS 
APREENDIDO. ARBITRAMENTO FISCAL. NULIDADE POR 
INSEGURANÇA NA DETERMINAÇÃO DA INFRAÇÃO. 
 
1. Antes de partir para o caminho do cotejo meramente 
financeiro, marcado pela generalidade e razoável imprecisão, 
mister se faz que se promova o cotejo entre as notas fiscais de 
entradas registradas do banco de dados e as que constam do 
Livro de Registro de Entradas, cujo resultado se mostrará muito 
mais preciso do que o critério estabelecido na atual auditoria. 
Há que se preferir, no caminho do arbitramento, 
sucessivamente, os critérios que retornarão maior precisão ao 
trabalho fiscal. Na medida em que se mostre inviável a 
consecução de uma primeira escolha - em tese, mais precisa -  é 
que se parte para uma segunda alternativa dotada de menor 
precisão. Art. 458 do RCTE e 148 §3º do CTN. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 16 de junho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acatar a 
preliminar de nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação da infração, 
arguida pelo Conselheiro Relator, declarando, de consequência, nulo "ab initio" o 
processo. Participaram do julgamento os Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato, 
Masayuki Missao, Mário de Oliveira Andrade, Edson Abrão da Silva, Aldeci de Souza Flor 
e Rickardo de Souza Santos Mariano. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Nos presentes autos, o sujeito passivo é acusado de haver omitido o 
registro de entrada de mercadorias, constatado através de comparação entre os valores 
descritos em sua escrita oficial (Livro de Registro de Apuração do ICMS) e os constantes 
de registro de banco de dados, apreendidos em seu estabelecimento.  

Dessarte, o Fisco aufere multa forma de 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor das operações supostamente omitidas, consubstanciando o valor originário 
de R$ 177.875,44 (cento e setenta e sete mil oitocentos e setenta e cinco reais e quarenta 
e quatro centavos), sob fundamento no art. 64 do CTE e 145 do RCTE. A capitulação da 
pena é o art. 71, VII “l” do CTE. 

Os períodos de ocorrência do fato gerador, declarados pelo Fisco, 
são os meses de julho, outubro e dezembro de 2007; o auto de infração, por seu turno, foi 
lavrado em 31/03/2011. 

Segue anexo à peça inicial demonstrativo de omissão de entradas de 
mercadorias, com o apontado cotejo dos valores, conforme já descrito. Consta a 



 

observação de que a cópia da mídia contendo os relatórios e banco de dados utilizados 
neste trabalho foram entregues ao sujeito passivo quando da ação fiscal, em 14/04/09, 
conforme “termo de copiagem e autenticação de arquivos magnéticos”, anexo às fls. 13/ 
14 dos autos. 

Cópia da mesma mídia também consta nos autos, às fls. 15, na qual 
também consta recebimento de cópia pelo sujeito passivo, em 11/05/11. 

O Fisco encerra a instrução processual anexando aos autos relatório 
que narra todo o histórico da ação fiscal que culminou no presente lançamento, além da 
forma através da qual os filtros e relacionamentos de tabelas de banco de dados foram 
realizados. 

Intimado em 10/05/11, o sujeito passivo comparece em sede singular 
e aduz, em suma, o seguinte: 

1) Nulidade do lançamento ante a ausência de provas e imputação 
desordenada de infrações; 

2) inconstitucionalidade do lançamento, por ferir a capacidade 
contributiva do sujeito passivo. 

Pede, ao final, a improcedência do feito. 

Apreciadas as questões trazidas via impugnação, o Julgador singular 
resolve pela manutenção da acusação fiscal. 

Não resignado com a decisão proferida, o sujeito passivo retorna aos 
autos nesta presente fase cameral, com as seguintes assertivas: 

1) Nulidade do lançamento ante a ausência de provas e imputação 
desordenada de infrações; 

2) inconstitucionalidade do lançamento, por ferir a capacidade 
contributiva do sujeito passivo. 

Reitera seu pedido de improcedência do lançamento. 

 

Por ocasião da sessão de julgamento ocorrida em 06/07/2012, a IV 
CJUL aprovou resolução nos seguintes termos: 

 

 “CONSIDERANDO a informação, da parte da recorrente, nos autos 
do PAT nº 4011104463250, da existência de decisão judicial, 
proferida em sede cautelar, apta a influenciar no trâmite dos 
presentes autos; 

CONSIDERANDO que a cópia do julgado, inserida naqueles autos, 
defere o requerimento de antecipação de tutela, na forma do art. 151, 
V do CTN e determina a suspensão dos Processos Administrativos 
descritos às fls. 26/28 da inicial; 
ENCAMINHAR os autos à GEPRO no escopo de se intimar o sujeito 
passivo a trazer aos autos as cópias das peças em que conste a 
numeração a que fez remissão a decisão judicial colacionada, quais 
sejam, as fls. 26 a 28 dos autos da ação declaratória em trâmite na 
Vara da Fazenda Pública Estadual na comarca de Anápolis. 

Após, retornem-se para julgamento”. 

 



 

Instado a manifestar-se, o sujeito passivo juntou as peças que 
constam das fls. 73 a 91 dos autos, reiterando seu pedido de suspensão do trâmite do 
presente PAT. 

Os autos foram convertidos em diligência pela IVCJUL, conforme 
resolução às fls. 94 e 120. Fora recomendado expediente à PGE no escopo de se auferir a 
atual situação dos autos que tramitam na esfera judicial.  

A título de resposta, a Procuradoria Geral do Estado, pela sua 
regional em Anápolis, noticiou que houve revogação parcial da antecipação de tutela para 
autorizar o trâmite regular dos autos, ficando apenas impedida a eventual inscrição do 
crédito tributário em dívida ativa.  

 

É o relatório. 
 
 

V O T O 

 

 

CONFORME demonstra a figura 2 às fls. 18 do relatório fiscal, o 
campo “MOVI_NR_NOTA_FISCAL” da tabela “MOVIMENTO_ESTOQUE” relaciona as 
notas fiscais de aquisição da empresa autuada. O presente trabalho fiscal se limitou a 
realizar um cotejo financeiro entre o total das entradas apuradas em banco de dados e o 
declarado no Livro de Registro de Apuração, ao passo que maior precisão haveria se o 
cotejo fosse realizado entre as notas fiscais relacionadas em banco de dados e as 
porventura registradas no Livro de Registro de Entradas.  

Com efeito, o recurso às técnicas de arbitramento somente é 
recomendável se as informações à disposição do Fisco não forem suficientes para se 
chegar à realidade dos fatos, conduzindo o fisco a ferramentas e métodos outros “que o 
leve à maior proximidade possível da avaliação real dos fatos”. Nesse sentido, discorre o 
art. 458 do RCTE que: 

 
“Art. 458. Para efeito de arbitramento, o fisco pode se utilizar de 
métodos ou processos que o leve à maior proximidade possível da 
avaliação real dos fatos, cujo valor ou preço obtido presume-se 
correspondente a operação ou prestação tributada, especialmente na 
ocorrência das seguintes circunstâncias (Lei nº 11.651/91, art. 148, § 
3º):” 

 

Segundo Ricardo Alexandre138, “o lançamento por arbitramento se 
refere aos casos em que o valor que vai servir como base de cálculo na constituição do 
crédito tributário vai ser determinado com base numa prudente e razoável suposição da 
autoridade administrativa”. 

Alberto Xavier139 menciona a necessidade de três critérios para que o 
Fisco possa se valer do arbitramento:  a inexistência, imprestabilidade ou recusa na 
apresentação dos documentos e/ou da prestação dos esclarecimentos solicitados.  

                                            
138 ALEXANDRE, Ricardo. “Direito Tributário Esquematizado”.3ª Ed. SP. Método. 2009. P. 370 
139 XAVIER, Alberto. Estudos sobre o imposto de renda. Belém: Cejup, 1988. 
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Sobre o assunto, o §3º do art. 148 do CTE disciplina importante 
regra, informando que a não-exibição dos documentos autoriza o fisco a se valer de 
métodos ou processos que o leve à maior proximidade possível de fatos e valores. Tal 
regra é decorrente do art. 148 do CTN e 18 da LC nº87/96. 

Com efeito, ao se negligenciar os números das notas fiscais 
lançadas em banco de dados, sem se verificar se tais documentos foram ou não 
registrados no Livro de Registro de Entradas, afasta-se da realidade material das 
circunstâncias que ensejaram a autuação.  

Antes de partir para o caminho do cotejo meramente financeiro, 
marcado pela generalidade e razoável imprecisão, mister se faz que se promova o cotejo 
entre as notas fiscais de entradas registradas do banco de dados e as que constam do 
Livro de Registro de Entradas, cujo resultado se mostrará muito mais preciso do que o 
critério estabelecido na atual auditoria. Há que se preferir, no caminho do arbitramento, 
sucessivamente, os critérios que retornarão maior precisão ao trabalho fiscal. Na medida 
em que se mostre inviável a consecução de uma primeira escolha - em tese, mais precisa 
-  é que se parte para uma segunda alternativa dotada de menor precisão.  

Sob tais fundamentos, julgo nulo “ab initio” o presente procedimento, 
com fundamento no art. 20, IV da Lei nº 16469/09. 

 
 

Sala das sessões, em 03 de agosto de 2016. 
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Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01193/16 
 
Relator: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 

 
EMENTA: RECURSO VOLUNTÁRIO. ICMS. OMISSÃO DE 
REGISTRO DE ENTRADAS DE MERCADORIAS. BANCO DE 
DADOS. COMPARATIVO FINANCEIRO ENTRE O LIVRO DE 
REGISTRO DE APURAÇÃO E O BANCO DE DADOS 
APREENDIDO. ARBITRAMENTO FISCAL. NULIDADE POR 
INSEGURANÇA NA DETERMINAÇÃO DA INFRAÇÃO. 
 
1. Antes de partir para o caminho do cotejo meramente 
financeiro, marcado pela generalidade e razoável imprecisão, 
mister se faz que se promova o cotejo entre as notas fiscais de 
entradas registradas do banco de dados e as que constam do 
Livro de Registro de Entradas, cujo resultado se mostrará muito 
mais preciso do que o critério estabelecido na atual auditoria. 
Há que se preferir, no caminho do arbitramento, 
sucessivamente, os critérios que retornarão maior precisão ao 
trabalho fiscal. Na medida em que se mostre inviável a 
consecução de uma primeira escolha - em tese, mais precisa -  é 
que se parte para uma segunda alternativa dotada de menor 
precisão. Art. 458 do RCTE e 148 §3º do CTN. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 16 de junho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acatar a 
preliminar de nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação da infração, 
arguida pelo Conselheiro Relator, declarando, de consequência, nulo "ab initio" o 
processo. Participaram do julgamento os Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato, 
Masayuki Missao, Mário de Oliveira Andrade, Edson Abrão da Silva, Aldeci de Souza Flor 
e Rickardo de Souza Santos Mariano. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Nos presentes autos, o sujeito passivo é acusado de haver omitido o 
registro de entrada de mercadorias, constatado através de comparação entre os valores 
descritos em sua escrita oficial (Livro de Registro de Apuração do ICMS) e os constantes 
de registro de banco de dados, apreendidos em seu estabelecimento.  

Dessarte, o Fisco aufere multa formal de 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor das operações supostamente omitidas, consubstanciando o valor originário 
de R$ 262.732,55 (duzentos e sessenta e dois mil setecentos e trinta e dois reais e 
cinqüenta e cinco centavos), sob fundamento no art. 64 do CTE e 145 do RCTE. A 
capitulação da pena é o art. 71, VII “l” do CTE. 

O período de ocorrência do fato gerador, declarado pelo Fisco, são 
os meses de janeiro, março, junho, agosto, novembro e dezembro de 2006; o auto de 
infração, por seu turno, foi lavrado em 31/03/2011. 

Segue anexo à peça inicial demonstrativo de omissão de entradas de 
mercadorias, com o apontado cotejo dos valores, conforme já descrito. Consta a 



 

observação de que a cópia da mídia contendo os relatórios e banco de dados utilizados 
neste trabalho foram entregues ao sujeito passivo quando da ação fiscal, em 14/04/09, 
conforme “termo de copiagem e autenticação de arquivos magnéticos”, anexo às fls. 16/ 
17 dos autos. 

Cópia da mesma mídia também consta nos autos, às fls. 18, na qual 
também consta recebimento de cópia pelo sujeito passivo, em 11/05/11. 

O Fisco encerra a instrução processual anexando aos autos relatório 
que narra todo o histórico da ação fiscal que culminou no presente lançamento, além da 
forma através da qual os filtros e relacionamentos de tabelas de banco de dados foram 
realizados. 

Intimado em 09/05/11, o sujeito passivo comparece em sede singular 
e aduz, em suma, o seguinte: 

1) Nulidade do lançamento ante a ausência de provas e imputação 
desordenada de infrações; 

2) inconstitucionalidade do lançamento, por ferir a capacidade 
contributiva do sujeito passivo. 

Pede, ao final, a improcedência do feito. 

Apreciadas as questões trazidas via impugnação, o Julgador singular 
resolve pela manutenção da acusação fiscal. 

Não resignado com a decisão proferida, o sujeito passivo retorna aos 
autos nesta presente fase cameral, com as seguintes assertivas: 

1) Nulidade do lançamento ante a ausência de provas e imputação 
desordenada de infrações; 

2) inconstitucionalidade do lançamento, por ferir a capacidade 
contributiva do sujeito passivo. 

Reitera seu pedido de improcedência do lançamento. 

 

Por ocasião da sessão de julgamento ocorrida em 06/07/2012, a IV 
CJUL aprovou resolução nos seguintes termos: 

 

 “CONSIDERANDO a informação, da parte da recorrente, nos autos 
do PAT nº 4011104463250, da existência de decisão judicial, proferida em sede cautelar, 
apta a influenciar no trâmite dos presentes autos; 

CONSIDERANDO que a cópia do julgado, inserida naqueles autos, 
defere o requerimento de antecipação de tutela, na forma do art. 151, V do CTN e 
determina a suspensão dos Processos Administrativos descritos às fls. 26/28 da inicial; 

ENCAMINHAR os autos à GEPRO no escopo de se intimar o sujeito 
passivo a trazer aos autos as cópias das peças em que conste a numeração a que fez 
remissão a decisão judicial colacionada, quais sejam, as fls. 26 a 28 dos autos da ação 
declaratória em trâmite na Vara da Fazenda Pública Estadual na comarca de Anápolis. 

Após, retornem-se para julgamento”. 

 

Instado a manifestar-se, o sujeito passivo juntou as peças que 
constam das fls. 76 a 94 dos autos, reiterando seu pedido de suspensão do trâmite do 
presente PAT. 



 

 

Submetidos os autos à IVCJUL, os mesmos foram encaminhados à 
SEGE- Secretaria Geral, com as seguintes orientações: 

 
“A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 03/10/2012, acatando proposição do Conselheiro 
Relator, por unanimidade de votos, resolve,  
 
CONSIDERANDO os termos da parte dispositiva da decisão 
antecipatória de tutela em ação anulatória (fls. 94), proferida no 
processo nº 201104949827 pela Vara da Fazenda Pública da Comarca 
de Anápolis, em que é autora a empresa CHAMPION LOGÍSTICA E 
DISTRIBUIÇÃO DE SECOS E MOLHADOS LTDA, ora autuada; 
 
CONSIDERANDO que o teor da referida decisão judicial, em tutela 
antecipada, determinou a suspensão da exigibilidade do crédito 
tributário consubstanciado no presente PAT e, pari passu, deferiu a 
"suspensão dos processos administrativos tributários , na forma do 
art. 151, V do CTN" (SIC); 
 
CONSIDERANDO que em virtude do início da fase contenciosa 
administrativa, via impugnação do sujeito passivo, o crédito tributário 
já se encontra desde então com sua exigibilidade suspensa, nos 
termos do inciso III do mesmo art. 151 do CTN; 
 
CONSIDERANDO a solicitação de cumprimento da decisão judicial, 
por meio da petição às fls. 75, subscrita pelo sujeito passivo, no 
sentido que seja promovido o sobrestamento do presente PAT até 
decisão final da lide; 
 
CONSIDERANDO que compete à Procuradoria Geral do Estado a 
representação Judicial e a consultoria jurídica do Estado; 
 
ENCAMINHAR os autos à Secretaria Geral -SEGE, no escopo de que, 
obsequiosamente, mediante expediente encaminhado à Procuradoria 
Tributária da Procuradoria Geral do Estado de Goiás, promovam-se os 
seguintes questionamentos àquele Órgão: 
 
1) Já existe decisão judicial definitiva acerca da matéria? 
 
2) A antecipação de tutela concedida determina tão-somente a 
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 
151, V do CTN, não interferindo no seguimento administrativo dos 
presentes autos, ou, ao contrário, tem o efeito de impedir o trâmite 
processual do presente PAT, inclusive o de seu julgamento por esta 
Casa, mantendo-o sobrestado até o advento da coisa julgada na ação 
anulatória relacionada em epígrafe? Em suma, quais os limites e 
efeitos da antecipação de tutela deferida? 
 
3) Conforme seja a resposta dada ao item anterior, os recursos, 
embargos de declaração ou agravos eventualmente interpostos pela 
Procuradoria do Estado têm como pleito a liberação do trâmite da 
apreciação administrativa do PAT por este Conselho? 
 
4) A discussão judicial tem como causa de pedir a 
inconstitucionalidade de alguns incisos do art. 71 do Código 
Tributário Estadual, ao passo que o Recurso Administrativo interposto 



 

questiona o mérito da acusação, qual seja, o controle paralelo de 
aquisições de mercadorias. Posto isso, há possibilidade de aplicação, 
no presente caso concreto, do disposto no parágrafo único do art. 38 
da Lei 6830/80 - Lei de Execução Fiscal? 
 
Após, retorne-se para julgamento. 
 

 Participaram da decisão os Conselheiros Victor Augusto de Faria 
Morato, Allen Anderson Viana e José Pereira D'abadia.” 

 

O trâmite processual ficou suspenso por orientação expressa da 
Procuradoria do Estado de Goiás, conforme manifestação às fls. 111 dos autos. 

 

Instada novamente à manifestação, a Procuradoria Geral do Estado, 
pela sua regional em Anápolis, noticiou que houve revogação parcial da antecipação de 
tutela para autorizar o trâmite regular dos autos, ficando apenas impedida a eventual 
inscrição do crédito tributário em dívida ativa.  

 

É o relatório. 
 

V O T O 

 

CONFORME demonstra a figura 2 às fls. 21 do relatório fiscal, o 
campo “MOVI_NR_NOTA_FISCAL” da tabela “MOVIMENTO_ESTOQUE” relaciona as 
notas fiscais de aquisição da empresa autuada. O presente trabalho fiscal se limitou a 
realizar um cotejo financeiro entre o total das entradas apuradas em banco de dados e o 
declarado no Livro de Registro de Apuração, ao passo que maior precisão haveria se o 
cotejo fosse realizado entre as notas fiscais relacionadas em banco de dados e as 
porventura registradas no Livro de Registro de Entradas.  

Com efeito, o recurso às técnicas de arbitramento somente é 
recomendável se as informações à disposição do Fisco não forem suficientes para se 
chegar à realidade dos fatos, conduzindo o fisco a ferramentas e métodos outros “que o 
leve à maior proximidade possível da avaliação real dos fatos”. Nesse sentido, discorre o 
art. 458 do RCTE que: 

 
“Art. 458. Para efeito de arbitramento, o fisco pode se utilizar de 
métodos ou processos que o leve à maior proximidade possível da 
avaliação real dos fatos, cujo valor ou preço obtido presume-se 
correspondente a operação ou prestação tributada, especialmente na 
ocorrência das seguintes circunstâncias (Lei nº 11.651/91, art. 148, § 
3º):” 

 

Segundo Ricardo Alexandre140, “o lançamento por arbitramento se 
refere aos casos em que o valor que vai servir como base de cálculo na constituição do 
crédito tributário vai ser determinado com base numa prudente e razoável suposição da 
autoridade administrativa”. 
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Alberto Xavier141 menciona a necessidade de três critérios para que o 
Fisco possa se valer do arbitramento:  a inexistência, imprestabilidade ou recusa na 
apresentação dos documentos e/ou da prestação dos esclarecimentos solicitados.  

Sobre o assunto, o §3º do art. 148 do CTE disciplina importante 
regra, informando que a não-exibição dos documentos autoriza o fisco a se valer de 
métodos ou processos que o leve à maior proximidade possível de fatos e valores. Tal 
regra é decorrente do art. 148 do CTN e 18 da LC nº87/96. 

Com efeito, ao se negligenciar os números das notas fiscais 
lançadas em banco de dados, sem se verificar se tais documentos foram ou não 
registrados no Livro de Registro de Entradas, afasta-se da realidade material das 
circunstâncias que ensejaram a autuação.  

Antes de partir para o caminho do cotejo meramente financeiro, 
marcado pela generalidade e razoável imprecisão, mister se faz que se promova o cotejo 
entre as notas fiscais de entradas registradas do banco de dados e as que constam do 
Livro de Registro de Entradas, cujo resultado se mostrará muito mais preciso do que o 
critério estabelecido na atual auditoria. Há que se preferir, no caminho do arbitramento, 
sucessivamente, os critérios que retornarão maior precisão ao trabalho fiscal. Na medida 
em que se mostre inviável a consecução de uma primeira escolha - em tese, mais precisa 
-  é que se parte para uma segunda alternativa dotada de menor precisão.  

 

Sob tais fundamentos, julgo nulo “ab initio” o presente procedimento, 
com fundamento no art. 20, IV da Lei nº 16469/09. 

 
 

Sala das sessões, em 03 de agosto de 2016. 

                                            
141 XAVIER, Alberto. Estudos sobre o imposto de renda. Belém: Cejup, 1988. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01194/16 
 
Relator: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 

 
EMENTA: RECURSO VOLUNTÁRIO. ICMS. OMISSÃO DE 
REGISTRO DE ENTRADAS DE MERCADORIAS. BANCO DE 
DADOS. COMPARATIVO FINANCEIRO ENTRE O LIVRO DE 
REGISTRO DE APURAÇÃO E O BANCO DE DADOS 
APREENDIDO. ARBITRAMENTO FISCAL. NULIDADE POR 
INSEGURANÇA NA DETERMINAÇÃO DA INFRAÇÃO. 
 
1. Antes de partir para o caminho do cotejo meramente 
financeiro, marcado pela generalidade e razoável imprecisão, 
mister se faz que se promova o cotejo entre as notas fiscais de 
entradas registradas do banco de dados e as que constam do 
Livro de Registro de Entradas, cujo resultado se mostrará muito 
mais preciso do que o critério estabelecido na atual auditoria. 
Há que se preferir, no caminho do arbitramento, 
sucessivamente, os critérios que retornarão maior precisão ao 
trabalho fiscal. Na medida em que se mostre inviável a 
consecução de uma primeira escolha - em tese, mais precisa -  é 
que se parte para uma segunda alternativa dotada de menor 
precisão. Art. 458 do RCTE e 148 §3º do CTN. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 16 de junho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acatar a 
preliminar de nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação da infração, 
arguida pelo Conselheiro Relator, declarando, de consequência, nulo "ab initio" o 
processo. Participaram do julgamento os Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato, 
Masayuki Missao, Mário de Oliveira Andrade, Edson Abrão da Silva, Aldeci de Souza Flor 
e Rickardo de Souza Santos Mariano. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Nos presentes autos, o sujeito passivo é acusado de haver omitido o 
registro de entrada de mercadorias, constatado através de comparação entre os valores 
descritos em sua escrita oficial (Livro de Registro de Apuração do ICMS) e os constantes 
de registro de banco de dados, apreendidos em seu estabelecimento.  

Dessarte, o Fisco aufere multa formal de 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor das operações supostamente omitidas, consubstanciando o valor originário 
de R$ 265.874,77 (duzentos e sessenta e cinco mil oitocentos e setenta e quatro reais e 
setenta e sete centavos), sob fundamento no art. 64 do CTE e 145 do RCTE. A 
capitulação da pena é o art. 71, VII “l” do CTE. 

O período de ocorrência do fato gerador, declarado pelo Fisco, são 
os meses de julho, setembro e outubro de 2008; o auto de infração, por seu turno, foi 
lavrado em 31/03/2011. 

Segue anexo à peça inicial demonstrativo de omissão de entradas de 
mercadorias, com o apontado cotejo dos valores, conforme já descrito. Consta a 



 

observação de que a cópia da mídia contendo os relatórios e banco de dados utilizados 
neste trabalho foram entregues ao sujeito passivo quando da ação fiscal, em 14/04/09, 
conforme “termo de copiagem e autenticação de arquivos magnéticos”, anexo às fls. 13/ 
14 dos autos. 

Cópia da mesma mídia também consta nos autos, às fls. 15, na qual 
se noticia recebimento de cópia pelo sujeito passivo, em 11/05/11. 

O Fisco encerra a instrução processual anexando aos autos relatório 
que narra todo o histórico da ação fiscal que culminou no presente lançamento, além da 
forma através da qual os filtros e relacionamentos de tabelas de banco de dados foram 
realizados. 

O sujeito passivo comparece em sede singular e aduz, em suma, o 
seguinte: 

1) Nulidade do lançamento ante a ausência de provas e imputação 
desordenada de infrações; 

2) inconstitucionalidade do lançamento, por ferir a capacidade 
contributiva do sujeito passivo. 

Pede, ao final, a improcedência do feito. 

Apreciadas as questões trazidas via impugnação, o Julgador singular 
resolve pela manutenção da acusação fiscal. 

Não resignado com a decisão proferida, o sujeito passivo retorna 
aos autos nesta presente fase cameral, com as seguintes assertivas: 

1) Nulidade do lançamento ante a ausência de provas e imputação 
desordenada de infrações; 

2) inconstitucionalidade do lançamento, por ferir a capacidade 
contributiva do sujeito passivo. 

Reitera seu pedido de improcedência do lançamento. 

Por ocasião da sessão de julgamento ocorrida em 06/07/2012, a IV 
CJUL aprovou resolução nos seguintes termos: 

 

 “CONSIDERANDO a informação, da parte da recorrente, nos autos 
do PAT nº 4011104463250, da existência de decisão judicial, proferida em sede cautelar, 
apta a influenciar no trâmite dos presentes autos; 

CONSIDERANDO que a cópia do julgado, inserida naqueles autos, 
defere o requerimento de antecipação de tutela, na forma do art. 151, V do CTN e 
determina a suspensão dos Processos Administrativos descritos às fls. 26/28 da inicial; 

ENCAMINHAR os autos à GEPRO no escopo de se intimar o sujeito 
passivo a trazer aos autos as cópias das peças em que conste a numeração a que fez 
remissão a decisão judicial colacionada, quais sejam, as fls. 26 a 28 dos autos da ação 
declaratória em trâmite na Vara da Fazenda Pública Estadual na comarca de Anápolis. 

Após, retornem-se para julgamento”. 

 

Instado a se manifestar, o sujeito passivo juntou as peças que 
constam das fls. 73 a 91 dos autos, reiterando seu pedido de suspensão do trâmite do 
presente PAT. 



 

Os autos foram convertidos em diligência pela IVCJUL, conforme 
resolução às fls. 93. Fora recomendado expediente à PGE no escopo de se auferir a atual 
situação dos autos que tramitam na esfera judicial.  

A título de resposta, a Procuradoria Geral do Estado, pela sua 
regional em Anápolis, noticiou que houve revogação parcial da antecipação de tutela para 
autorizar o trâmite regular dos autos, ficando apenas impedida a eventual inscrição do 
crédito tributário em dívida ativa.  

É o relatório.  
 
 

V O T O 

 

 

CONFORME demonstra a figura 2 às fls. 18 do relatório fiscal, o 
campo “MOVI_NR_NOTA_FISCAL” da tabela “MOVIMENTO_ESTOQUE” relaciona as 
notas fiscais de aquisição da empresa autuada. O presente trabalho fiscal se limitou a 
realizar um cotejo financeiro entre o total das entradas apuradas em banco de dados e o 
declarado no Livro de Registro de Apuração, ao passo que maior precisão haveria se o 
cotejo fosse realizado entre as notas fiscais relacionadas em banco de dados e as 
porventura registradas no Livro de Registro de Entradas.  

Com efeito, o recurso às técnicas de arbitramento somente é 
recomendável se as informações à disposição do Fisco não forem suficientes para se 
chegar à realidade dos fatos, conduzindo o fisco a ferramentas e métodos outros “que o 
leve à maior proximidade possível da avaliação real dos fatos”. Nesse sentido, discorre o 
art. 458 do RCTE que: 

 
“Art. 458. Para efeito de arbitramento, o fisco pode se utilizar de 
métodos ou processos que o leve à maior proximidade possível da 
avaliação real dos fatos, cujo valor ou preço obtido presume-se 
correspondente a operação ou prestação tributada, especialmente na 
ocorrência das seguintes circunstâncias (Lei nº 11.651/91, art. 148, § 
3º):” 

 

Segundo Ricardo Alexandre142, “o lançamento por arbitramento se 
refere aos casos em que o valor que vai servir como base de cálculo na constituição do 
crédito tributário vai ser determinado com base numa prudente e razoável suposição da 
autoridade administrativa”. 

Alberto Xavier143 menciona a necessidade de três critérios para que o 
Fisco possa se valer do arbitramento:  a inexistência, imprestabilidade ou recusa na 
apresentação dos documentos e/ou da prestação dos esclarecimentos solicitados.  

Sobre o assunto, o §3º do art. 148 do CTE disciplina importante 
regra, informando que a não-exibição dos documentos autoriza o fisco a se valer de 
métodos ou processos que o leve à maior proximidade possível de fatos e valores. Tal 
regra é decorrente do art. 148 do CTN e 18 da LC nº87/96. 

Com efeito, ao se negligenciar os números das notas fiscais 
lançadas em banco de dados, sem se verificar se tais documentos foram ou não 
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registrados no Livro de Registro de Entradas, afasta-se da realidade material das 
circunstâncias que ensejaram a autuação.  

Antes de partir para o caminho do cotejo meramente financeiro, 
marcado pela generalidade e razoável imprecisão, mister se faz que se promova o cotejo 
entre as notas fiscais de entradas registradas do banco de dados e as que constam do 
Livro de Registro de Entradas, cujo resultado se mostrará muito mais preciso do que o 
critério estabelecido na atual auditoria. Há que se preferir, no caminho do arbitramento, 
sucessivamente, os critérios que retornarão maior precisão ao trabalho fiscal. Na medida 
em que se mostre inviável a consecução de uma primeira escolha - em tese, mais precisa 
-  é que se parte para uma segunda alternativa dotada de menor precisão.  

Sob tais fundamentos, julgo nulo “ab initio” o presente procedimento, 
com fundamento no art. 20, IV da Lei nº 16469/09. 
 

 
 

Sala das sessões, em 03 de agosto de 2016. 
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Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01250/16 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica. 
Insegurança na determinação da infração. Acolhida. 
 
Anula-se o auto de infração, havendo nele o vício da 
insegurança na determinação da infração. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 08 de julho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acatar a 
preliminar de nulidade da peça básica,  por insegurança na determinação da infração, 
arguida pelo  sujeito passivo,  declarando, de consequência, nulo "ab initio" o processo. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Paulo Diniz, Lidilone Polizeli Bento e Nivaldo 
José Mendes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 
omitiu registro de saída de mercadoria tributada, nos exercícios de 2012, 2013, 2014 e 
2015, referente ao déficit financeiro apurado em Auditoria do Movimento Financeiro, 
sendo-lhe imputada a exigência do ICMS no valor de R$ 1.291.711,20 (um milhão, 
duzentos e noventa e um mil, setecentos e onze reais e vinte centavos), multa e 
acréscimos legais. 

 
Citados como infringidos os arts. 25, §1°, IV e §2° e 64, da Lei n° 

11651/91, c/c o art. 141, do Decreto n° 4852/97, proposta a penalidade prevista no art. 71, 
VII, "l", da Lei n° 11651/1991, agravada pelo § 9°, I, do mesmo artigo e diploma legal. 

 
Identificada como solidário a pessoa física CARLOS HUMBERTO 

HAASE, na condição e sócio e administrador da firma autuada (fls. 07). 
 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, 

Detalhamento do Crédito Tributário (fls. 03 a 05), Descritivo Complementar da Ocorrência 
(fls. 06), Auditoria do Movimento Financeiro – Conclusão Mensal (fls. 08 a 14), Auditoria 
do Movimento Financeiro – Demonstrativo Auxiliar (fls. 15 a 19) e Relação de Documentos 
Fiscais não Registrados e não Cancelados (fls. 20 a 29). 

 
Intimados o sujeito passivo em 28/09/2015 (fls. 35) e o solidário em 

22/09/2015 (fls.38), ambos não comparecem ao processo, sendo declarados revéis (fls. 
39). 

 
Revéis, o sujeito passivo e o solidário apresentam impugnação em 

Segunda Instância em peças separadas (fls. 47 a 57 e 2004 a 2010, respectivamente), 
formulando o sujeito passivo em preliminar arguição de nulidade da peça básica, 
relacionando a hipótese de insegurança na determinação da infração (fls. 48), afirmando 
que, conforme documentação anexa, os valores encontrados pela fiscalização não 
condizem com a realidade dos fatos, estando os levantamentos fiscais (fls. 8 a 14) 
incompletos, que não confirmam a suposta infração objeto da autuação.  



 

 
Ainda em preliminar formula arguição de exclusão do solidário da lide 

(fls. 48 a 53). 
 
Caso seja superada a preliminar, no mérito, pede a improcedência do 

lançamento, alegando que segundo a Auditoria do Movimento Financeiro, levantamento 
que fundamenta a autuação, os desembolsos realizados no período investigado foram 
superiores aos ingressos obtidos, fato esse caracterizador de omissão de registros de 
saída de mercadorias tributadas. 

 
Porém o levantamento financeiro deixou de considerar diversos 

documentos, como, por exemplo, as notas fiscais de serviços prestados, o que levou o 
contribuinte a refazer o movimento financeiro nos moldes utilizados pela fiscalização afim 
de demonstrar que não houve omissão de receitas.  

 
Segundo a defesa, seguem anexos Planilha de Movimento 

Financeiro 2012/2015 – comprovando não haver omissão de venda, tampouco estouro 
deixa; Livro de Prestação de Serviço Municipal n°s 4E, 5E, 6E e 7E de 2012/2015 – 
comprovando os serviços prestados que geraram receitas à impugnante; notas fiscais dos 
serviços prestados de 2012/2015, ratificando o livro de Prestação de Serviço Municipal; 
notas fiscais de ativo imobilizado adquirido no período de 2012/2105, bem como os 
respectivos contratos de financiamento do ativo imobilizado; e os livros Diários n°s 4, 5 e 
6, referente a 2012/2014, sendo que o referente ao ano de 2015 ainda não se encontra 
encerrado, nos termos da legislação em vigor. 

 
Junta cópias de livros de Prestação de Serviço Municipal (fls. 69 a 

174), Planilha de Movimento Financeiro (fls. 175 a 183), notas fiscais de ativo imobilizado 
adquirido e contratos de financiamentos (fls. 184 a 544), notas fiscais de prestação de 
serviço (fls. 545 a 1808) e de livros Diário (fls. 1809 a 1999). 

 
O solidário, na impugnação, limita-se a pedir a exclusão de seu nome 

da lide, citando doutrina e jurisprudência. 
 
A Quarta Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio da 

Resolução n° 21/2016 (fls. 2017), encaminha os autos à DRF de circunscrição do sujeito 
passivo para que seu titular, por gentileza, designe ao autor do procedimento fiscal que 
manifeste-se, conclusivamente, sobre os documentos juntados pelo sujeito passivo, fls. 69 
e seguintes, procedendo a revisão fiscal, no sentido de considerar no levantamento fiscal 
prestações de serviços não sujeitas ao ICMS, efetivamente realizadas e devidamente 
comprovadas, bem como contratos de financiamento realizados pelo sujeito passivo à 
época da ocorrência do fato gerador, justificando a não consideração de tais fatos, se for o 
caso. 

 
O autor do lançamento, em relatório (fls. 2020), preliminarmente, 

afirma que a defesa traz fatos novos que inviabilizam, por diversos motivos, a revisão 
proposta pelo órgão julgador. Trata-se de documentos, fls. 69 em diante, que comprovam 
a existência de receitas de serviços e financiamentos de aquisição de ativos imobilizados 
não considerados em nossos levantamentos financeiros, além de cópias de livros 
contábeis, fls. 622 em diante. 

 
A negativa da autuada em apresentar documentos notificados, 

conforme folha 31, levou à opção da Auditoria da Movimentação Financeira ao invés de 
levantamento das disponibilidades, esclarece o diligenciador. 



 

 
O movimento financeiro foi realizado apenas com as informações 

fornecidas em EFD – Escrituração Fiscal Digital – e objetivava sua revisão em 
apresentação de documentos em intervenções da defesa como essas motivadas pelo 
contencioso fiscal, anota o diligenciador. 

 
Sobre os fatos, afirma que a defesa, ao incorporar as receitas de 

serviços e financiamentos de ativos, cujos comprovantes estão anexos às folhas 69 em 
diante, demonstra em seu levantamento financeiro, às folhas 176 em diante, a existência 
de abundantes saldos de caixa. 

 
Mesmo lançando despesas operacionais em seu desfavor não 

consideradas em nosso levantamento, o financeiro da defesa acumula saldos de caixas 
sucessivos chegando ao final do período em R$ 18.199.992,00. 

 
A manutenção desse processo dependeria primeiro, sem entrar no 

mérito, de eventuais anomalias contábeis que autorize sua desclassificação. Depois, de 
levantamento de valores de ajustes capazes de absorver todos os saldos acumulados. 

 
Assim, mesmo com a eventualidade de desclassificação da escrita 

contábil, os valores dos saldos acumulados seriam insuperáveis considerando-se que o 
total dos ativos cujos financiamentos estão sob suspeita supera apenas os cinco milhões 
de reais conforme o demonstrativo anexo (fls. 2019). 

 
Ainda assim, destes, os ajustes possíveis seriam apenas 

relacionados às suas respectivas amortizações pelos pagamentos de tais financiamentos 
que geralmente são de longos prazos e dependem de planilhas e comprovantes de 
pagamentos cujos documentos não foram anexados aos autos pela defesa. 

 
Dessa forma, sugere o arquivamento do processo, conclui o 

diligenciador. 
 
Intimados (fls. 221-A e 2023), o sujeito passivo e o solidário não se 

manifestam acerca do resultado da diligência. 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Apreciando a preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança 

na determinação da infração, arguida pelo sujeito passivo, manifesto-me pelo seu 
acolhimento, pelo que exponho: 

 
A acusação é de que o sujeito passivo omitiu registro de saída de 

mercadoria tributada, referente ao déficit financeiro apurado em Auditoria do Movimento 
Financeiro, sendo-lhe imputada a exigência de ICMS, multa e acréscimos legais. 

 
Na impugnação em Segunda Instância, o sujeito passivo formulou 

em preliminar arguição de nulidade da peça básica, relacionando a hipótese de 
insegurança na determinação da infração, afirmando que, conforme documentação anexa, 
os valores encontrados pela fiscalização não condizem com a realidade dos fatos, estando 
os levantamentos fiscais incompletos, que não confirmam a suposta infração objeto da 
autuação. 



 

 
A Quarta Câmara deste Conselho, por meio da Resolução n° 

21/2016 (fls. 2017), encaminha os autos a DRF de circunscrição do sujeito passivo para 
que o próprio autor do procedimento fiscal proceda a revisão fiscal. 

 
O autor do lançamento, em relatório (fls. 2020), reconhece as razões 

da arguição de nulidade formulada pelo sujeito passivo, por isso, adoto como fundamento 
do meu voto, as razões do revisor constantes do relatório, que ora reproduzo: 

 
“A defesa traz fatos novos que inviabilizam, por diversos motivos, a 

revisão proposta pelo órgão julgador. Trata-se de documentos, fls. 69 em diante, que 
comprovam a existência de receitas de serviços e financiamentos de aquisição de ativos 
imobilizados não considerados em nossos levantamentos financeiros, além de cópias de 
livros contábeis, fls. 622 em diante. 

 
A negativa da autuada em apresentar documentos notificados, 

conforme folha 31, levou à opção da Auditoria da Movimentação Financeira ao invés de 
levantamento das disponibilidades. 

 
O movimento financeiro foi realizado apenas com as informações 

fornecidas em EFD – Escrituração Fiscal Digital – e objetivava sua revisão em 
apresentação de documentos em intervenções da defesa como essas motivadas pelo 
contencioso fiscal. 

 
Sobre os fatos, afirma que a defesa, ao incorporar as receitas de 

serviços e financiamentos de ativos, cujos comprovantes estão anexos às folhas 69 em 
diante, demonstra em seu levantamento financeiro, às folhas 176 em diante, a existência 
de abundantes saldos de caixa. 

 
Mesmo lançando despesas operacionais em seu desfavor não 

consideradas em nosso levantamento, o financeiro da defesa acumula saldos de caixas 
sucessivos chegando ao final do período em R$ 18.199.992,00. 

 
A manutenção desse processo dependeria primeiro, sem entrar no 

mérito, de eventuais anomalias contábeis que autorize sua desclassificação. Depois, de 
levantamento de valores de ajustes capazes de absorver todos os saldos acumulados. 

 
Assim, mesmo com a eventualidade de desclassificação da escrita 

contábil, os valores dos saldos acumulados seriam insuperáveis considerando-se que o 
total dos ativos cujos financiamentos estão sob suspeita supera apenas os cinco milhões 
de reais conforme o demonstrativo anexo. 

 
Ainda assim, destes, os ajustes possíveis seriam apenas 

relacionados às suas respectivas amortizações pelos pagamentos de tais financiamentos 
que geralmente são de longos prazos e dependem de planilhas e comprovantes de 
pagamentos cujos documentos não foram anexados aos autos pela defesa. 

 
Dessa forma, sugiro o arquivamento do processo.” 
 
Ante o exposto, acato a preliminar de nulidade da peça básica, por 

insegurança na determinação da infração, arguida pelo sujeito passivo, declarando, de 
consequência, nulo "ab initio" o processo. 



 

 
 

Sala das sessões, em 24 de agosto de 2016. 
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Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01287/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Washington Luis Freire de Oliveira 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar. Nulidade por insegurança na 
determinação da infração. Rejeição. 
 
A preliminar de nulidade por insegurança na determinação da 
infração deve ser afastada quando a acusação fiscal, claramente 
descrita no auto de infração, estiver devidamente instruída. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 12 
de julho de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda Pública 
para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para reformar a decisão cameral, afastando a 
preliminar de nulidade por insegurança na determinação da infração, retornando os autos 
à Câmara para apreciação de toda a matéria. Foram vencedores os Conselheiros 
Washington Luis Freire de Oliveira, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Nislene 
Alves Borges, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria 
Morato, Luis Antônio da Silva Costa, Lidilone Polizeli Bento, Heli José da Silva, Aldeci de 
Souza Flor e José Paixão de Oliveira Gomes. Vencidos os Conselheiros Talita Pimenta 
Félix, José Pereira D'abadia, João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho, Edson Abrão 
da Silva, Nivaldo José Mendes, Rickardo de Souza Santos Mariano, Valdir Mendonça 
Alves e Cláudio Henrique de Oliveira que votaram conhecendo do recurso, negando-lhe 
provimento para manter a decisão cameral que acolheu a preliminar de nulidade. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de recurso da Fazenda Pública ao Conselho Pleno contra 
decisão cameral que, por maioria de votos, acolheu a preliminar de nulidade do auto de 
infração por insegurança na determinação da infração. 

 
A acusação fiscal é de que o sujeito passivo omitiu o registro de 

entrada de óleo diesel, sujeito ao regime da substituição tributária pelas operações 
posteriores, no período de 01/01/2003 a 31/12/2003, conforme apurado por meio de 
Auditoria Específica de Mercadorias.   

  
O histórico do auto de infração noticia também que o presente 

lançamento é decorrente de reautuação do auto de infração nº 3010999063565, julgado 
nulo por insegurança na determinação da infração. 

 
Foram indicados como dispositivos infringidos os artigos 45, inciso 

XIII, §1º, I e 64 do Código Tributário Estadual, CTE, combinados com os artigos 35, 66 e 
66-A, do Anexo VIII e art. 145, do Decreto nº 4.852/97, RCTE, sendo proposta a 
penalidade prevista no art. 71, inciso VII, § 9º II, do CTE com redação dada pela Lei nº 
16.241/2008 - Retroatividade benigna.   

  
Os senhores VILSON NOGUEIRA e EDIO NOGUEIRA foram 

incluídos na lide na condição de solidários, nos termos do art. 45, inciso, X e XII, 
respectivamente, do CTE.   

  



 

O Auto de Infração foi instruído, entre outros, com os seguintes 
demonstrativos próprios da Auditoria Específica de Mercadorias e planilha de apuração do 
valor unitário médio com base no PMPF.   

  
 Inconformado com a decisão singular desfavorável, a empresa e o 

solidário VILSON NOGUEIRA apresentam recurso no qual pedem, em preliminar, a 
nulidade da peça básica por insegurança na determinação da infração, alegando que a 
omissão de entrada verificada é decorrente do aumento de volume em razão da variação 
de temperatura, pois as aquisições são realizadas com base na temperatura padrão de 
20ºC e as saídas ocorrem na temperatura ambiente. 

 
Aduz que obteve decisão favorável do Tribunal de Justiça do Estado 

de Goiás, determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente de 
aumento volumétrico por variação de temperatura. 

 
No mérito, pede a improcedência, porquanto o imposto já teria sido 

recolhido pela refinaria, quando da remessa do combustível para a autuada (distribuidora), 
e, ainda, porque teria ocorrido a decadência do direito de a Fazenda Pública exigir o 
crédito tributário.  

 
A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário decidiu, por 

unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de decadência, contudo, por maioria de votos, 
acolheu a preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da 
infração, arguida pelo sujeito passivo, declarando, de consequência, nulo "ab initio" o 
processo.  

 
A Fazenda Pública apresenta recurso ao Conselho Pleno no qual 

pede a reforma da decisão cameral sob alegação de que a omissão de entrada está 
devidamente demonstrada nos papeis de trabalho da auditoria, de modo que não há 
insegurança na determinação da infração nem fragilidade na motivação para realização do 
lançamento capaz de fundamentar uma decisão que torne nulo todo o lançamento, desde 
o seu início. 

    
É o relatório.  

 

V O T O 
 
A nulidade por insegurança na determinação da infração é um vício 

formal do lançamento que por falta de sintonia e de coerência dos demonstrativos fiscais 
com a descrição do fato, narrada no lançamento, não possibilita, como o próprio nome da 
nulidade sugere, se determinar com segurança a infração praticada. 

 
No presente caso a acusação é muito simples: o sujeito passivo 

omitiu entrada de mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária pelas operações 
posteriores, conforme apurado por meio da Auditoria Especifica de Mercadorias. 

 
Esse levantamento fiscal consiste na análise quantitativa do fluxo de 

entradas e saídas de mercadorias num determinado período, levando-se em consideração 
os estoques inicial e final, sendo que a sua conclusão evidencia a ocorrência de diferença 
relativa a entrada de combustível no estabelecimento sendo, por isso, exigido o ICMS 
devido por substituição tributária da mercadoria adquirida sem documentação fiscal. 

 



 

Embora a defesa sustente que a diferença verificada na entrada do 
combustível seja decorrente de variação de temperatura, tal fato não está provado nos 
autos e precisaria ser objeto de uma análise mais apurada, talvez por meio de uma 
diligência, que busque identificar com precisão a causa da diferença, já que existe uma 
decisão determinando que a variação de volume por temperatura não poderá ser objeto de 
exigibilidade por parte do Fisco. 

 
É de se destacar que não existe norma federal ou estadual que 

estabeleça a obrigatoriedade da emissão de nota fiscal de combustível faturado para a 
distribuidora na temperatura padrão de 20º C. Ainda que seja notório que essa é uma 
pratica reiterada por parte das refinarias, tanto é assim que o Convênio ICMS 61, de 27 de 
julho de 2015 estabeleceu o FCV (fator de correção do volume) para correção dos 
volumes, utilizados para a composição da base de cálculo do ICMS, dos combustíveis 
líquidos e derivados de petróleo faturados a 20ºC pelo produtor nacional de combustíveis 
para a comercialização à temperatura ambiente definida em cada unidade federada. 

 

O Manual de Auditoria e Procedimentos Fiscais também não prevê a 
adoção de qualquer correção volumétrica para apuração das omissões de entradas ou 
saídas. 

 
Como se pode verificar nas peças defensórias e até mesmo no 

acordão recorrido, as questões trazidas aos autos tratam do mérito da autuação e não de 
aspectos formais que teriam deixado de ser observados pelos autuante.  

 
Ao contrário, o lançamento de ofício indicou os dispositivos 

infringidos corretamente, bem como descreveu a irregularidade praticada pelo autuado de 
forma clara e precisa, também foram anexados os documentos necessários à 
comprovação da irregularidade denunciada.  

 
Entendo que a autuação contém os requisitos formais necessários 

para validade do lançamento e para o pleno conhecimento da exigência fiscal, não há 
qualquer contradição entre a fundamentação legal, o histórico do auto de infração e as 
peças que instruem a acusação de modo a caracterizar a existência de qualquer vício 
formal. 

 
Ante o exposto, conheço do recurso da Fazenda Pública, dou-lhe 

provimento para reformar a decisão cameral, afastando a preliminar de nulidade por 
insegurança na determinação da infração, retornando os autos à Câmara para apreciação 
de toda a matéria. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 23 de agosto de 2016. 
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Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01293/16 
 
Relatora: Conselheira Talita Pimenta Félix 
 

 
EMENTA: OMISSÃO DE ICMS. INSEGURANÇA NA 
DETERMINAÇÃO DA INFRAÇÃO. IN DUBIO PRO 
CONTRIBUINTE.   
 
Demonstrada a fragilidade do auto de infração acerca do 
conteúdo probatório juntado pela fiscalização, impõe-se o 
reconhecimento da insegurança na determinação da infração, 
conforme dispõe o art. 112 do CTN e art. 20, IV, do PAT/GO (Lei 
16.469/09).  
 
ANO-CALENDÁRIO: 2009 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de agosto de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da infração, 
arguida pela Relatora, declarando, de consequência, nulo "ab initio" o processo. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Talita Pimenta Félix, Elias Alves dos Santos, 
David Fernandes de Carvalho, João Divino de Brito e Antônio Martins da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O AIIM (auto de infração e imposição de multa) em referência diz 
sobre a irregularidade em situação cadastral por não ser, o contribuinte, inscrito no 
cadastro de contribuintes do estado, e realizando vendas de mercadoria omitiu o ICMS, 
durante todo o exercício de 2009 com base no arts. 25, § 1°, VI, 64, § 2°, e 66 do CTE-GO 
(Lei 11.651/91), razão pela qual também lhe fora cominada multa com base no art. 71, VII, 
“I”, § 9°, do mesmo diploma legal.  

O AFRE I, anexa descrição complementar da ocorrência (fls. 04), 
termo de apreensão de caderno grande espiral, capa dura, o qual afirma ser utilizado para 
controle de caixa e vendas da empresa identificada (fls. 07), bem como as folhas 
apreendidas do mesmo (fls. 10 a 78), e por fim, a planilha de apuração de vendas (fls. 79 
a 89).  

Notificação do Lançamento  

O AIIM foi lavrado em 27/09/2012, sendo o sujeito passivo (pessoa 
jurídica) intimada em 10/10/2012, via AR, tendo apresentado a devida impugnação às fls. 
96 a 100.  

1 Impugnações  

Insurgindo-se contra a autuação, o Impugnante, tempestivamente, 
apresenta defesa, alegando: em preliminar – a nulidade do auto de infração por 
compreender que não houve a prática da materialidade do fato gerador que justificasse o 



 

lançamento do referido tributo, considerando que o caderno se tratava das previsões de 
orçamento relativas aos produtos a serem vendidos na feira que ocorre na praça 
Tamandaré.  

2 Sentença n. 1377 de 2015 - JULP  

O Julgador de Primeira Instância, Mário Nunes Cedro, conheceu a 
Impugnação para negar-lhe provimento (fls. 121 a 124), sob o fundamento que as provas 
constantes nos autos são suficientes para a presunção realizada pelo auditor no ato da 
fiscalização.  

3 Intimação da Decisão de Primeira Instância  

  O sujeito passivo fora intimado acerca do conteúdo da decisão de 
primeiro grau, via AR, em 17/12/2014, conforme fls. 131.  

4 Recursos Voluntários  

  O sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário (fls. 134/142), 
alegando:  

4.1 em sede preliminar – os mesmos argumentos contidos na 
impugnação, em relação à inexistência da ocorrência da materialidade da hipótese de 
incidência;   

4.2 no mérito – a abusividade do valor da multa, e a classificação 
desta como “agravada”, entendendo ser lhe mais danosa, sem que esta seja contribuinte 
reincidente.  

É como relato.  

 

VOTO 

 

1. PRELIMINARMENTE  

 

Aduz a recorrente a não ocorrência da materialidade elencada na 
hipótese normativa que enseje a cobrança do ICMS, sendo, apenas, encontrado em sua 
residência caderno com anotações referentes a orçamentos de produtos a serem vendidos 
na feira que ocorre na Praça Tamandaré.  

 

Afirma ainda, a arbitrariedade na fiscalização em razão de em 
momento algum ter aposto carimbo sobre as folhas do caderno apreendido, pelo que 
requer a improcedência do feito.  

 



 

Em análise aos institutos competentes e à doutrina acerca do tema, 
nota-se a fragilidade do referido auto de infração, considerando que não há suporte 
probatório algum além das anotações manuscritas no referido caderno, que não apontam 
de forma clara e concisa as movimentações realizadas a titulo de ensejarem a incidência 
do tributo em tela.   

Desta forma aponta MALATESTA apud DABUL (2004, p. 84) que “a 
verdade é a conformidade da noção ideológica com a realidade”, e a condenação, por sua 
vez dependerá da certeza dos fatos, assim compreendida como a convicção gerada na 
consciência do juiz, razão pela qual possui, necessariamente, maior cunho psicológico, 
que efetivamente jurídico. Ou melhor falando, a prova atua sobre o psicológico do 
julgador, que ao formar sua convicção de forma clara e motivada, produz a norma 
individual e concreta, concedendo juridicidade aos fatos trazidos à sua apreciação.  

 

Desta forma, não se pode aqui afirmar a existência de provas, mas 
sim de frágeis indícios, que no meu entendimento não têm o condão, a força necessária 
para adentrar ao patrimônio do contribuinte, em virtude da expressa insegurança quanto a 
determinação da infração, conforme preceitua o art. 112 do CTN e art. 20, IV do PAT/GO 
(Lei 16.469/09).  

 Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina 
penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em 
caso de dúvida quanto:  

 I - à capitulação legal do fato;  

 II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou 
extensão dos seus efeitos;  

 III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;  

 IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.  

Art. 20. São nulos os atos praticados:  

IV - com insegurança na determinação da infração.  

Há ainda, que se falar das práticas administrativas relativas ás 
diligencias comuns em procedimento fiscalizatório, no tocante à formalização do auto de 
infração sem o conhecimento do sujeito passivo, que é surpreendido pelo lançamento com 
as demais imposições e penalidades. Sobre tais atos aponta Hoffmann (1999):  

 

Essas diligencias costumam formar uma prova ilícita, colhida sem 
obediência aos princípios constitucionais e impróprias para figurarem num Estado 
Democrático de Direito e, portanto, devem ser afastadas da realidade do processo 
tributário. nos casos em que os lançamentos tributários forem nelas baseados, deverá 
ocorrer a invalidação deles, pelo fato de a prova ter sido elaborada sem a participação do 
sujeito passivo e, portanto, em desobediência ao devido processo legal.  

 



 

Desta forma, considerando o todo o acima exposto, manifesto-me 
pela procedência da preliminar aventada, razão pela qual se impõe a nulidade do auto de 
infração em debate.  

2.  DA ABUSIVIDADE DA PENALIDADE IMPOSTA  

 

Aduz, ainda, o caráter confiscatório da multa haja vista sua excessiva 
onerosidade, se considerado o valor do tributo devido, e o fato de ter sido classificada na 
modalidade agravada.  

 

Note-se a redação do art. 2º, II do Código de Defesa do Contribuinte 
(Lei Complementar 104/13):  

 

Art. 2º São objetivos deste Código:  

II - proteger o contribuinte contra o exercício abusivo do poder de 
fiscalizar, de lançar e de cobrar tributo e/ou multa, que deverão ser 
prévia e integralmente instituídos por lei.  

 

É função da Fazenda Pública Estadual e, por conseguinte, de todos 
os seus servidores zelar pela proteção ao contribuinte, inclusive sobre o lançamento e 
cobrança de penalidades, as quais deverão respeitar a legislação vigente.  

 

Ressalte-se ainda, que segundo o dispositivo citado, a proteção 
ocorrerá em se tratando do abuso na aplicação das multas que não encontrem amparo 
legal, nem observância ao princípio da irretroatividade. Tanto o é, que aduz o § 1º do art. 
6º do mesmo diploma legal:  

 

§ 1º A legalidade da instituição do tributo e/ou multa pressupõe a 
estipulação expressa de todos os elementos indispensáveis à sua 
incidência, quais sejam a descrição objetiva de seu critério material, 
espacial, temporal, a indicação do sujeito passivo, na qualidade de 
contribuinte e/ou responsável, bem como dos aspectos temporal e 
espacial da obrigação tributária. (grifou-se)  

 

Desta forma, considerando que a multa em razão do 
descumprimento de dever instrumental respeitou o procedimento legislativo competente 
com a devida atenção a todas as peculiaridades atinentes ao regramento do tema, não 
pode o servidor, assim compreendido como aquele que encontra-se investido na função 



 

administrativa, agir de forma contrária, haja vista estar ele adstrito ao princípio da 
legalidade estrita.  

Do mesmo modo encontra-se este juízo administrativo à mercê da 
expressa previsão legal para a solução da lide, com as devidas ressalvas, razão que atua 
no presente caso a fim de confirmá-la, conforme art. 1°, § 4° da lei 11.198 e art. 16, § 4° 
da Lei 16.469/09, os quais possuem a mesma redação, que segue:  

§ 4º Não pode haver decisões que impliquem apreciação ou 
declaração de inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato normativo 
expedido pela Administração Tributária.  

 

Diante do exposto, passo adiante sem a análise do presente 
questionamento.  

 

CONCLUSÃO  

 

Considerando as razões de fato e de direito acima aventas voto por 
reconhecer a nulidade da peça básica em razão da insegurança quanto a determinação da 
infração, conforme art. 20, IV, do PAT/GO.  

 

É como voto.  

 

 

1.DABUL, Alessandra. Da Prova no Processo Administrativo Tributário. 
Curitiba: Juruá, 2004.  

 
 

Sala das sessões plenárias, em 23 de agosto de 2016. 
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Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01309/16 
 
Relator: Conselheiro Renato Moraes Lima 
 

 
EMENTA: Processual. Pedido de reforma da decisão cameral 
que considerou nulo o auto por insegurança na determinação da 
infração. Retorno dos autos a Câmara Julgadora para 
apreciação de toda matéria. Provido o pedido. 
 
Reforma-se a decisão que declarou nulo o lanaçamento, não 
havendo nos autos o vício formal que fundamentou a nulidade 
declarada, retornando-se o processo ao respectivo órgão 
julgador para apreciação de toda matéria. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 05 
de maio de 2015, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda Pública 
para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para reformar a decisão cameral que 
considerou nulo o auto por insegurança na determinação da infração, devendo retornar os 
autos a Câmara Julgadora para apreciação de toda matéria. Foram vencedores os 
Conselheiros Renato Moraes Lima, Gilmar Rodrigues de Almeida, Talita Pimenta Félix, 
David Fernandes de Carvalho, Heli José da Silva, Nislene Alves Borges, Marlene Maria da 
Silva Ruguê Bernardes, Nivaldo José Mendes, Mário de Oliveira Andrade, Masayuki 
Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Rickardo de Souza Santos Mariano, Washington 
Luis Freire de Oliveira e Antônio Martins da Silva. Vencidos os Conselheiros José Pereira 
D'abadia, João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho, José Luiz Rosa, Alcedino 
Gomes Barbosa e Edson Abrão da Silva, que votaram conhecendo do recurso, negando-
lhe provimento para manter a decisão cameral que anulou o auto de infração por 
insegurança na determinação da infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Em auditoria de eventos cadastrais por solicitação do próprio 
contribuinte para alteração do quadro societário, observou-se a falta de registro de entrada 
de mercadorias sujeitas à substituição tributária pelas operações posteriores – STOP 
(combustíveis e lubrificantes) por, concomitantemente, ser verificado falta de constituição 
do Livro de Registro de Entradas – LRE, e a existência de notas fiscais, em ordem de 
conferência, a ela destinadas, o que motivou a lavratura da presente autuação, cobrando-
se a penalidade pecuniária de 25% do valor dessas aquisições não registradas, conforme 
tipificado no CTE, Art. 71, VII, “c”, que resultou em R$ 35.109,69 (trinta e cinco mil, cento e 
nove reais e sessenta e nove centavos). 

 
Uma vez que observado na ordem de conferência que as notas 

fiscais não registradas foram emitidas com destaque do ICMS normal e o de ST, 
significando que dessa irregularidade não implicou a falta de pagamento de imposto, foi, 
ainda quando da lavratura do auto de infração, aplicada a forma penal privilegiada prevista 
no § 8.º do artigo anteriormente citado, reduzindo a multa pela sua metade (R$ 17.554,85). 

 
É citado como infringido o RCTE, Art. 88, § 1.º, III e V, e o Art. 308, 

bem como a IN 606/2003-GSF, Art. 2.º. 
 



 

RCTE, Art. 88. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do 
imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou 
negativas, estabelecidas na legislação tributária (Lei nº 11.651/91, art. 64). 

§ 1º O contribuinte do imposto e as demais pessoas sujeitas ao cumprimento de 
obrigação tributária, relacionada com o ICMS, são obrigados a (Lei nº 
11.651, art. 64, § 2º): 

III - manter e escriturar livro fiscal; 

..... 
V - exibir ao fisco, sempre que exigido, documento, livro, programa, arquivo e 

demais documentos relacionados com a sua atividade. 

..... 
Art. 308. O livro Registro de Entradas destina-se à escrituração da (Convênio 

SINIEF SN/70, art. 70): 
I - entrada, a qualquer título, de mercadoria no estabelecimento; 

..... 
§ 1º Deve ser também escriturado: 
I - o documento fiscal relativo à aquisição de mercadoria: 

..... 
c) para uso ou consumo; 

 
Instruem os autos fotocópia das notas fiscais obtidas na ordem de 

conferência, fls. 05 a 36; e espelho cadastral da empresa autuada. 
 
Revel a empresa autuada, fls. 43, apresenta impugnação em 

segunda instância, fls. 48 a 51, em que alega que ao fornecer seus livros e documentos 
para a auditoria de eventos cadastrais foi equivocadamente deixado de entregar o LRE, e 
que o fiscal precipitadamente lavrou o presente auto de infração, sem antes notificar a 
empresa a apresentar o livro em falta. Entende que, caso persistisse na não 
apresentação, caberia a penalização por embaraço à fiscalização, podendo a fiscalização 
recuperar os dados do livro reclamado por outros caminhos como DPI ou SINTEGRA, mas 
jamais lavrar o presente auto de infração reclamando falta de registro de entrada. Eis que 
assim seja, revela-se o presente auto de infração eivado do vício insanável de 
insegurança na determinação da infração, para o que argui sua nulidade. Junta fotocópias 
do que alega ser o LRE da empresa, fls. 54 a 67. 

 
Em resolução cameral de fls. 70, de 23/01/2009, os autos saem em 

diligência para confirmação da existência do LRE e da fidedignidade das cópias 
apresentadas, bem como para que se indicasse a data de sua autenticação. A resposta, 
fls. 71, é de que o pedido de autenticação, bem como o Termo de Abertura e o Pedido de 
Autenticação são todos de 12/02/2009, portanto, posteriormente à data de ciência da 
notificação fiscal para sua apresentação, 10/02/2009, fls. 72. O diligenciador ainda informa 
que, apesar de a empresa ser do município de Morro Agudo de Goiás, localizado na 
circunscrição da Delegacia Regional de Goianésia, os carimbos autenticadores utilizados 
pertencem à Agência de Atendimento de Mozarlândia, que não pertence àquela região 
fiscal. 

 
O julgado cameral é, por maioria, de nulidade por insegurança na 

determinação da infração sob a alegação de que a fiscalização não poderia concluir pela 
falta dos registros reclamada em virtude de falta de apresentação dos livros, fls. 77 a 80 – 
entendeu-se que seria necessário antes notificar a empresa à apresentação dos livros. 

 



 

A Representação Fazendária comparece aos autos com peça 
recursal ao Conselho Pleno, fls. 82 e 83, em que alega que a falta de constituição do livro 
implicou sua falta de escrituração, salientando que não existia LRE até 12/02/2009 e, por 
outro lado, a data da ciência do auto de infração foi em 04/03/2008, demonstrando inexistir 
espontaneidade. Salienta que a reclamação fiscal não trata de atraso de escrituração de 
livro fiscal, cujo tipo penal é o previsto no CTE, Art. 71, XIX, “b”, mas de ausência de 
escrituração uma vez que garantidamente não tivesse a empresa autuada constituído 
aquele livro, inocorrendo, portanto, a insegurança apontada no julgado cameral. Pede a 
nulidade daquele julgado e o retorno dos autos para apreciação de mérito. 

 
Instado a contraditar, fls. 84 e 85, a empresa silenciou, fls. 88. 
 
É o relatório. 

 

VOTO 
 
Analisando-se o trabalho fiscal em sua totalidade, há que se 

averiguar inicialmente a penalidade cominada em relação à infração cometida. 
 
As penas relacionadas a livro fiscal e sua escrituração, todas do 

CTE, Art. 71, estão nos incisos e alíneas que se seguem: 
 
VII, alínea “c” – 25% do valor da operação, pela falta de registro de entrada 
– ESTA FOI A PENA COMINADA; 
 
X, alínea “a” – 13% do valor da operação, pela falta de registro de 
documento emitido, seja ele de entrada ou saída – NÃO É O CASO, pois 
trata-se de documentos recebidos juntamente com as mercadorias, ou seja, 
não são documentos de sua emissão; 
 
XV, alínea “a” – pena em valor moeda pela não apresentação de livro, 
quando notificado a fazê-lo (ou pelo embaraço, de qualquer forma, ao 
exercício da fiscalização) – NÃO É O CASO, pois não foi notificado para tal; 
no caso em tela, apresentou seus livros espontaneamente junto ao Anexo I 
da IN 606/2003-GSF, para alteração societária, faltando o LRE; 
 
XV, alínea “c” – pena em valor moeda por livro falsificado – NÃO É O 
CASO, pois ainda que o diligenciador não afirme textualmente a veracidade 
do livro, dá a entender que a fotocópia apresentada corresponde ao 
mesmo, ressalvadas as restrições de datas e de local de autenticação que 
cita; adicionalmente, a acusação não é esta; 
 
XIX, alínea “a” – pena em valor moeda, por mês ou fração, limitado a seis 
vezes o valor moeda, pela falta de livros fiscais, ou sua utilização sem a 
devida autenticação – na peça de impugnação em segunda instância, a 
empresa autuada alega que apenas em caso de resistência para 
apresentação do referido livro poderia ser autuada, e, nesse caso, aplicada, 
por embaraço à fiscalização, a pena prevista no inc. XV, “a”, o que, 
entretanto, está equivocado, cabendo, nos termos do § 4.º do mesmo art., a 
APLICAÇÃO DA PENALIDADE MAIS ESPECÍFICA, QUE SERIA, INICIAL 
E APARENTEMENTE, A DESTE INCISO E ALÍNEA, conforme discorrido a 
seguir; 
 
XIX, alínea “b” – pena em valor moeda, por mês ou fração, limitado a seis 
vezes o valor moeda, pela falta de escrituração de livro fiscal no prazo 
estabelecido – NÃO É O CASO, pois essa falta de escrituração não pode 



 

implicar falta de registro de entrada, já prevista no VII, “c”, nem de saída, já 
prevista no X, “a”; pela harmonia das normas, sem que nenhuma delas seja 
letra morta, a falta de escrituração neste inciso e alínea referida é relativa, 
necessariamente, a algum dos demais livros arrolados no RCTE, Art. 306, e 
no Convênio SINIEF SN/70, art. 63, ou seja, o Registro de Controle da 
Produção e do Estoque, o Registro de Inventário, o Registro de Apuração 
do ICMS, o Registro de Mercadorias em Depósito, o Movimentação de 
Combustíveis (LMC), o Registro de Controle de Crédito de ICMS do Ativo 
Permanente – CIAP, ou o Movimentação de Produtos – LMP. 

 
Em que pese o caso em tela decorrer de falta de livro fiscal, 

conforme disposto no CTE, Art. 71, XIX, “a”, a reclamação é outra, falta de registro de 
entrada de mercadorias de ST, e para avaliar o porquê disso, necessário se faz, conforme 
anteriormente descrito, que se analise a necessária harmonia entre as normas, e isso 
passa pela proporcionalidade entre a falta cometida e a pena cominada.  

 
A adoção dessa penalidade, CTE, Art. 71, XIX, “a”, em todos os 

casos em que a literalidade da mesma assim determinasse, imporia pena severa, a do VII, 
“c”, àquele que, tendo constituído regularmente seu livro, deixou de nele escriturar notas 
fiscais, sendo muitas ou apenas algumas, e imporia essa pena, do XIX, “a”, bem mais 
branda, àquele que não tendo constituído seu livro, deixou, consequentemente, de 
escriturar TODAS as notas fiscais. Pela aplicação do Princípio da Consunção, a ilicitude 
menor é absorvida pela maior. No caso presente, ter-se-ía a aplicação contrária à prevista 
nesse princípio, o que é um contrassenso, e não pode, por isso, ser aplicado. 

 
Pode-se, então, questionar em que caso será aplicada a pena por 

falta de constituição do livro, do inc. XIX, “a”? Naturalmente caberá aplicá-lo sempre que 
não haja movimentação a escriturar. 

 
Cabe, consequentemente, a adoção de interpretação lógica das 

normas envolvidas, CTE, Art. 71, VII, “c”, X, “a”, XIX, “a” e “b”, apenando com intensidade 
variável de acordo com a gravidade da ilicitude cometida, o que harmoniza a aplicação 
das mesmas. Sem movimentação é cabível a penalidade do inc. XIX, “a”; com 
movimentação há que se aplicar a pena do inc. VII, “c”, para livro de registro de entrada, e 
inc. X, “a” para livro de registro de saída (ou mesmo livro de registro de entrada, quanto à 
notas fiscais de entrada de sua emissão); para os demais livros, a pena cabível é a do inc. 
XIX, “b”. 

 
Uma vez que haja movimentação, e a reclamação fiscal se prenda a 

notas fiscais de aquisição, fica entendido como certa a penalização pelo CTE, Art. 71, VII, 
“c”. Por outro lado, a entrega dos livros e documentos fiscais era necessariamente 
acompanhada do formulário Anexo I da IN 606/2003-GSF, revogada somente em 
14/04/2009 (pela IN 946/09-GSF). 

 
O formulário citado era um protocolo descritivo de todos os livros e 

documentos entregues, com suas respectivas quantidades, para que se procedesse a 
auditoria de eventos cadastrais. Nele havia uma declaração impressa assinada pelo 
preposto da empresa solicitante da alteração cadastral, com o seguinte texto: “Declaramos 

a entrega de todos os livros e documentos relativos ao exercício corrente e aos últimos 
cinco exercícios, bem como o extravio, a perda ou a destruição daqueles não entregues. 
Assumimos o compromisso de buscar os livros e documentos entregues à fiscalização, no 
prazo de 30 dias contados da data em que recebermos a comunicação acerca da conclusão 
do trabalho de auditoria, sob pena de tais documentos serem considerados abandonados” 
(grifei). Ficava, assim, declarada a inexistência dos livros e documentos não entregues. Isso 



 

afasta a necessidade de qualquer prévia notificação para apresentação do livro em falta 
antes da lavratura da presente autuação. 

 
Por outro viés, as Delegacias Fiscais e Regionais de Fiscalização 

sempre tiveram no dossiê de cada contribuinte a ficha de controle de livros autenticados, 
que nessa época já tinha sido substituída por controle de informática no sistema de grande 
porte. Com isso, o fiscal acessando estes controles sabia por que não constava no Anexo 
I da IN 606 o Livro de Registro de Entradas – simplesmente por inexistir, no controle de 
autenticação de livros do contribuinte, constituição daquele livro. Isso corrobora a 
afirmação anterior de desnecessidade de prévia notificação para apresentação do livro em 
falta, como ato preparatório para a lavratura da presente autuação. Assim, não há 
qualquer insegurança na lavratura do presente auto de infração, implicando a nulidade do 
julgado cameral. 

 
Ante o exposto, conhece-se do recurso da Representação 

Fazendária para o Conselho Pleno, dando-lhe provimento para anular a decisão cameral 
que considerou nulo o auto por insegurança na determinação da infração, devendo os 
autos retornar à Câmara Julgadora para apreciação de toda a matéria remanescente. 

 
É o voto. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 30 de agosto de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01347/16 
 
Relator: Conselheiro Aldeci de Souza Flor 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Preliminar de nulidade do 
auto de infração por insegurança na determinação da infração. 
Acolhimento. Decisão unânime. 
 
I - A existência de imperfeições e obscuridades na forma da 
apuração do crédito tributário exigido do sujeito passivo 
caracteriza o vício insanável da insegurança na determinação da 
infração. 
 
II - Deve-se declarar a nulidade ab initio do auto de infração 
quando comprovada insegurança na determinação da infração 
(Lei nº 16.469/09, art. 20, inciso IV). 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 10 de agosto de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da infração, 
arguida pelo Conselheiro Relator, declarando, de consequência, nulo "ab initio" o 
processo.  Participaram do julgamento os Conselheiros Aldeci de Souza Flor, Rickardo de 
Souza Santos Mariano, Victor Augusto de Faria Morato, Masayuki Missao e Mário de 
Oliveira Andrade. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta da autuação que o sujeito passivo “Omitiu o pagamento do 
ICMS, na importância de R$ 853.283,33 (Oitocentos e cinquenta e três mil, duzentos e 
oitenta e três reais e trinta e três centavos) em razão da escrituração a maior de valores, a 
título de credito outorgado de 3% (três por cento) nas saídas interestaduais de 
mercadorias tributadas para comercialização. Em consequência, deverá pagar omitido, 
juntamente com penalidade e acréscimos legais, conforme demonstrativo e documentos 
anexos.” 

 
Foram dados como infringido os artigos 58, § 3º, II, e 64 da Lei 

11.651/91, c/c artigo 1º, § 1º, anexo IX e artigo 86, Decreto 4.852/97. Aplicada a 
penalidade prevista no artigo 71, IV, “a” da Lei 11.651/91, redação Lei 17.917/2012.  

 
Instruem a peça inicial descritivo complementar da ocorrência (fls. 

05); Auditoria Básica do ICMS (fls. 06/17); Relatório de Crédito Outorgado 3% - Conclusão 
(fls. 18/25); Recibo de Entrega de Relatórios Digitais (fls. 26); mídia digital - CD (fls. 27). 

 
Cientificada (fls. 29), a autuada constitui procurador (mandato fls. 35) 

e apresenta impugnação a esta instância (fls. 32/34).  
 
Alega que apresenta a esta Secretaria da Fazenda mensalmente as 

suas operações, por intermédio do livro fiscal digital. Todos os estornos de créditos foram 
efetuados conforme previsto na legislação tributária. Em vários meses creditou-se a menor 



 

do que de direito. Informa que em momento oportuno juntará levantamento para 
contradizer o procedimento efetuado pela Autoridade Fiscal.  

 
Requer a improcedência e insubsistência do auto de infração. 
 
O Julgador de Primeira Instância, mediante a sentença de fls. 43/45, 

julgou procedente o auto de infração.  
 
Em face dessa decisão, o sujeito passivo apresenta recurso 

voluntário em peça exatamente igual à apresentada em primeira instancia. Alega que 
“Uma vez que o levantamento por nossa parte para contradizer este procedimento 
depende de tempo hábil para ser realizado, o mesmo será juntado em momento oportuno. 
Onde será demonstrado que diante de tais fatos, a empresa terá é o benefício de creditar 
de valores que ora não foram apropriados. ”  

 
Pede, ao final, que seja julgado improcedente e insubsistente o auto 

de infração em apreciação.  
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

A autuação cuida de omissão de pagamento do imposto em razão da 
escrituração a maior de valores, a título de crédito outorgado de 3% (três por cento) de 
ICMS, apurado sobre as saídas interestaduais de mercadorias tributadas para 
comercialização. 

 
O valor do crédito outorgado lançado a maior na escrituração fiscal 

digital – EFD foi apurado com base no demonstrativo denominado Relatório de Crédito 
Outorgado 3% - Conclusão (fls. 18/25). Nesse demonstrativo, a título de exemplo, foi 
apurado como Aproveitamento Indevido (fls. 18): (01/2013 = R$ 37.617,15); (02/2013 = R$ 
21.384,90); (03/2013 = R$ 53.179,46); (04/2013 = R$ 25.188,15), entretanto, foi 
transportado para a Auditoria Básica do ICMS valores diferentes, conforme se pode ver às 
fls. 07 (Omissão de Estorno de Créditos) e fls. 09 (Omissão do Estorno do ICMS), exceto 
em relação ao mês de fevereiro e abril/13, em que foi transportado valor correto. A mesma 
inconsistência se pode perceber comparando os valores constantes às fls. 15 (Omissão de 
Estorno de Créditos) e fls. 17 (Omissão do Estorno do ICMS) com os valores apurados às 
fls. 25 (Aproveitamento Indevido). 

 
Essas falhas ocorreram em quase todos os meses objeto da 

auditoria. Falta consistência entre os valores apurados como “Aproveitamento Indevido” no 
Relatório de Crédito Outorgado 3% - Conclusão (fls. 18/25) com os valores transportados 
para a Auditoria Básica do ICMS, para efeito de apurar repercussão e omissão de 
pagamento do ICMS. Essas inconsistências causaram insegurança na determinação da 
infração. 

 
Configurada a insegurança na determinação da infração, impõe-se 

declarar a nulidade do lançamento tributário, em face ao disposto no artigo 20, inciso IV da 
Lei nº 16.469/09: "Art. 20. São nulos os atos praticados: (...) IV - com insegurança na 
determinação da infração." 

 



 

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e arguo a 
preliminar de nulidade do processo por insegurança na determinação da infração, a fim de 
reformar a decisão singular e declarar nulo ab initio o auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões, em 29 de agosto de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01375/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: Processual. Nulidade do auto de infração. Insegurança 
na determinação da infração. Preliminar arguida pela parte. 
Acolhimento. 
 
Quando a descrição do fato gerador no lançamento não se 
coaduna com a fundamentação legal da infração nulo é auto de 
infração por insegurança na determinação da infração. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 03 de agosto de 2015, decidiu, por maioria de votos, acolher a preliminar 
de nulidade da peça básica, arguida pelo sujeito passivo, por insegurança na 
determinação da infração, declarando, de consequência, nulo "ab initio" o processo. 
Foram vencedores os Conselheiros Nivaldo José Mendes e Carlos Andrade Silveira. 
Vencido o Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal é de que o contribuinte omitiu receitas de vendas 
de mercadorias tributadas sem ST, conforme apurado do confronto entre os valores 
declarados e os valores das vendas de mercadorias registradas no banco de dados que 
era utilizado para o sujeito passivo armazenar suas operações. 

 
Consta da inicial as informações de que os arquivos do banco de 

dados foram copiados e autenticados nos termos da IN 916/08-GSF. 
 
Cobrança neste processo é da diferença entre o ICMS declarado e o 

apurado nas vendas registradas nos bancos de dados, com base no artigo 34 LC 123/06, 
artigos 25, parágrafo 1° inciso VI e parágrafo 2°, 64 e 66 do CTE e artigo 2°, e 3° das Res 
51/08 e 010/07. 

Penalidade proposta é a prevista no artigo 44, I parágrafo 1 da Lei 
9.430/96 c/ redação Lei 11.488/07. 

 
Detalhamento do crédito tributário fls. 03/04, sendo os períodos 

autuado os exercícios de 2.009 e 2010. 
 
Solidários indicados fls. 05/06, nos termos do artigo 45, XII e XIII do 

CTE, sendo os administradores da autuada e a pessoa que forneceu o aplicativo que 
permitiu ao contribuinte suprimir o tributo omitido. 

 
Cópia de autorização de uso de sistema informatizado fls. 08/09. 
 
Cópia de notificação fiscal, fls. 11. 
 
Cópia de termo de ocorrência relativo ao início e fim da fiscalização, 

fls. 12/13. 



 

Cópia de nota explicativa sobre o trabalho realizado, constando os 
valores mensais das vendas realizadas que consta do banco de dados do contribuinte, a 
conclusão final com a explicação de que foi feito o confronto entre os valores do banco de 
dados/valores declarados pelo contribuinte, a proporcionalidade de comercialização de 
mercadorias sem substituição e calculado o ICMS omitido bem como a multa formal das 
vendas omitidas de mercadorias sujeitas a substituição, fls. 14/17. 

 
Cópia do termo de copiagem e autenticação e de notificação 

fls.18/20. 
 
Cópia dos demonstrativos de saídas pela proporção das entradas 

fls.21/22. 
Demonstrativo das saídas omitidas e cálculo da proporcionalidade 

fls. 23/24. 
Cópia de declaração do simples nacional e de livros fiscais fls. 

25/150.  
 
Cópia de mídia contendo levantamentos fiscais e do recibo de 

entrega de relatórios digitais, fls. 151/152. 
 
Solidários indicados às fls. 05, sendo a pessoa que forneceu o 

programa aplicativo para empresa com termo de revelia lavrado, fls. 159-A. 
 
O autuado comparece à lide representada por profissional habilitado, 

relata os fatos, solicita o exame de uma preliminar de nulidade por insegurança na 
determinação da infração dizendo que no auto de infração não conta quais dispositivos 
legais que foram infringidos, solicita também uma preliminar de nulidade por cerceamento 
ao direito de defesa dizendo que não existem elementos que possibilite concluir que tenha 
havido infração e nem qual legislação que não foi observada já que o artigo 25 só 
estabelece a base de cálculo. 

No mérito argumenta que a prova obtida é ilícita e que a CF não 
legitima a maneira que as mesmas foram obtidas e cita julgamentos relativos ao tema em 
apreciação. 

 
Ao final pugna pela nulidade do feito, ou na impossibilidade, pela 

improcedência face à insuficiência de elementos probatórios. 
 
Sobrevém a decisão singular de nº2009/2012 pela qual o julgador 

singular rejeita as preliminares de nulidade da peça básica por insegurança na 
determinação da infração e cerceamento do direito de defesa e julga procedente o auto de 
infração. 

 
Em relação à primeira, argumenta que a descrição do fato gerador no 

lançamento está em sintonia com as provas colacionadas aos autos e o ordenamento 
jurídico. Para a segunda, argumenta estar citada a legislação infringida bem como a 
penalidade aplicada ao caso. 

 
No mérito, argumenta que as provas foram extraídas dos livros e 

documentos fiscais pertencentes ao sujeito passivo e por isso são válidas. 
 
Após a perempção do solidário Reginaldo Martins Correa, o sujeito 

passivo interpõe recurso (fls.193/205) para reiterar as preliminares de nulidade da peça 
básica por insegurança na determinação da infração e cerceamento do direito de defesa.  



 

 
Argumenta que o auto de infração não indica qual o dispositivo legal 

infringido. Pondera que por tratar-se de empresa sujeita ao Simples Nacional a ela 
aplicam-se o artigo 34, da Lei Complementar nº 123/06 e não o artigo 25, § 1º, VI e § 2º, 
da Lei nº 11.651/91 ou o artigo 3º, inciso I ao VI da Resolução CGSN nº 51/08. 

 
Que em virtude da aplicação destes dispositivos, cerceada está sua 

defesa, pois contraditórias a redação e o dispositivo jurídico que lhe fundamenta. Que o 
presente auto não é específico pois elenca várias normas de forma tão genéricas que não 
se pode determinar qual o parágrafo ou quais normas foram realmente infringidas.  

 
Outrossim, que o anexo do detalhamento do crédito tributário é 

omisso quanto à base de cálculo e alíquota do tributo; que o auditor não seguiu a 
orientação estabelecida no Manual de Auditoria e Procedimentos Fiscais da SEFAZ/GO.  

 
No mérito, aduz não ter praticado a infração estampada na basilar 

pois as provas colacionadas aos autos não dão suporte à acusação fiscal, e para 
sustentar sua tese invoca julgados de outras cortes. Argumenta não ter sido notificado a 
apresentar o banco de dados em que armazenava suas operações; que tais dados foram 
obtidos coercitivamente e contra a vontade e do contribuinte, sob ameaça de agentes 
fazendários. 

 
Verbera que as provas da acusação não se revelam controles 

paralelos de vendas de mercadorias pois nelas inexiste qualquer elemento indicador de 
transação comercial, não há endereço ou dados pessoais, características dos produtos ou 
mercadorias; que tais provas não são suficientes para garantir que as operações 
efetuadas foram de vendas de mercadorias e não de prestação de serviços.  

 
Por último, requer a nulidade do feito, ou na impossibilidade, a 

reforma da decisão anterior para considera-lo improcedente.  
 
Intimado nos termos da Resolução de fls. 214, o sujeito passivo, via 

representante legal, comparece aos autos para informar que o prazo concedido pela 
administração pública, para a apresentação da documentação fiscal relativa aos exercícios 
de 2008 a 2010 é exíguo e por isso deixou de cumpri-lo. 

 
Em seguida, o sujeito passivo comparece aos autos para reiterar 

seus argumentos defensórios. De proêmio, aduz que as provas da acusação não se 
revelam controles paralelos de vendas pois nada há nelas que indique tratar-se de 
transação comercial; que não há como se comprovar que a movimentação financeira 
demonstrada pelo fisco represente saída real de mercadorias; que os dados colhidos no 
levantamento do estoque ao fluxo de entrada das mercadorias são incompatíveis com a 
movimentação financeira apontada pelo fisco e para sustentar suas teses invoca julgados 
desta e de outras cortes (fls. 229/233).  

 
Ao final, reitera o petitório inicial e colaciona documentação fiscal 

probatória (fls. 235/600).  
 
O revisor manifesta-se sobre as determinações contidas nas 

Resoluções Camerais de nºs 120 e 121. No relatório, aponta que o contribuinte não 
atendeu as três notificações relativas à apresentação dos livros fiscais relativos aos 
exercícios de 2008, 2009 e 2010 bem como as das Notas Fiscais de Serviços de nºs 5501 
a 6250; que as Notas Fiscais de nºs 6103 a 6238 foram emitidas após a conclusão da 



 

auditoria fiscal e que seus valores não foram declarados pelo contribuinte nos relatórios do 
Simples nos exercícios de 2008, 2009 e 2010; que a referida documentação jamais 
poderia ter sido emitida nos exercícios de 2008, 2009 e 2010. 

 
Aduz que a Nota Fiscal de nº 6103 foi a última emitida no período 

fiscalizado; que todas as notas fiscais com a numeração a partir de 2014 deveriam estar 
com data de emissão posterior ao exercício de 2010, ou seja fora do período fiscalizado; 
que no processo de saneamento da auditoria foram abatidos os valores das notas fiscais 
de serviços de número 5502 a 6013 e por isso gerados novos demonstrativos para cada 
exercício. (fls.609/627). 

 
Cientificado, o sujeito passivo comparece aos autos para manifestar-

se acerca da diligência. De proêmio, argui a preliminar de nulidade parcial do feito, por 
cerceamento do direito de defesa, em face de ineficácia de intimação. 

 
Verbera que os responsáveis pela diligência não intimaram o 

advogado regularmente constituído, não obstante tal decisão sido referendada pela 
Resolução Cameral de fls. 640, e para sustentar sua tese invoca julgados de outras 
cortes. 

 
 
 

V O T O 
 
 
Passo a decidir e de plano devo acolher a preliminar de nulidade da 

peça básica por insegurança na determinação da infração, por considerar, tal qual o 
sujeito passivo, que o feito em questão encontra-se eivado de vício processual insanável.  

 
De fato, ao compulsar os autos, verifico que não foi observada a 

regra contida no artigo 13, § 1º, inciso XIII, alínea “f”, da Lei Complementar nº 123/2006, 
segundo a qual o ICMS devido em decorrência de operação ou prestação realizada sem 
documentação fiscal deve ser apurado de acordo com a legislação tributária goiana, 
aplicável às demais empresas não inseridas no regime do Simples Nacional. 

 
Art. 13.  O Simples Nacional implica o recolhimento mensal, mediante 
documento único de arrecadação, dos seguintes impostos e 
contribuições 
 
[...] 
 
§ 1o  O recolhimento na forma deste artigo não exclui a incidência dos 
seguintes impostos ou contribuições, devidos na qualidade de 
contribuinte ou responsável, em relação aos quais será observada a 
legislação aplicável às demais pessoas jurídicas: 
 
[...] 
 
XIII - ICMS devido 
 
f) na operação ou prestação desacobertada de documento fiscal 

 
Ante o exposto, nada mais devo acrescentar, motivo pelo qual acolho 

a preliminar de nulidade da peça básica por insegurança na determinação da infração, 
arguida pelo sujeito passivo, declarando de consequência nulo “ab initio”, o processo. 



 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 06 de setembro de 2016. 
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Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01376/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: Processual. Nulidade do auto de infração. Insegurança 
na determinação da infração. Preliminar arguida pela parte. 
Acolhimento. 
 
Quando a descrição do fato gerador no lançamento não se 
coaduna com a fundamentação legal da infração, nulo é o auto 
de infração por insegurança na determinação da infração. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 03 de agosto de 2015, decidiu, por maioria de votos, acolher a preliminar 
de nulidade da peça básica, arguida pelo sujeito passivo, por insegurança na 
determinação da infração, declarando, de consequência, nulo "ab initio" o processo. 
Foram vencedores os Conselheiros Nivaldo José Mendes e Carlos Andrade Silveira. 
Vencido o Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal é de que o contribuinte omitiu receitas de vendas 
de mercadorias tributadas sem ST, conforme apurado do confronto entre os valores 
declarados e os valores das vendas de mercadorias registradas no banco de dados que 
era utilizado para o sujeito passivo armazenar suas operações. 

 
Consta da inicial as informações de que os arquivos do banco de 

dados foram copiados e autenticados nos termos da IN 916/08-GSF. 
 
Cobrança neste processo é da diferença entre o ICMS declarado e o 

apurado nas vendas registradas nos bancos de dados, com base no artigo 34 LC 123/06, 
artigos 25, parágrafo 1°, inciso VI e parágrafo 2°, 64 e 66 do CTE e artigo 2°, e 3° das Res 
05/07 e 010/07. 

 
A penalidade proposta é a prevista no artigo 44, I parágrafo 1 da Lei 

9.430/96 c/ redação Lei 11.488/07. 
 
Detalhamento do crédito tributário, fls. 03, sendo o período autuado o 

exercício de 2008. 
 
Solidários indicados, fls. 04/05, nos termos do artigo 45, XII e XIII do 

CTE, sendo os administradores da autuada e a pessoa que forneceu o aplicativo que 
permitiu ao contribuinte suprimir o tributo omitido. 

 
Cópia de autorização de uso de sistema informatizado, fls. 07/08. 
 
Cópia de notificação fiscal, fls. 10. 
 
Cópia de termo de ocorrência relativo ao início e fim da fiscalização, 

fls. 11/12. 



 

 
Cópia de nota explicativa sobre o trabalho realizado, constando os 

valores mensais das vendas realizadas que consta do banco de dados do contribuinte, a 
conclusão final com a explicação de que foi feito o confronto entre os valores do banco de 
dados/valores declarados pelo contribuinte, a proporcionalidade de comercialização de 
mercadorias sem substituição e calculado o ICMS omitido bem como a multa formal das 
vendas omitidas de mercadorias sujeitas a substituição, fls. 13/16. 

 
Cópia do termo de copiagem e autenticação e de notificação, 

fls.17/19. 
Cópia dos demonstrativos de saídas pela proporção das entradas, 

fls.20/21. 
Cópia de declaração do simples nacional e de livros fiscais, fls. 

22/108.  
Cópia de mídia contendo levantamentos fiscais e do recibo de 

entrega de relatórios digitais, fls. 109/110. 
 
Solidários indicados às fls. 05, sendo a pessoa que forneceu o 

programa aplicativo para empresa com termo de revelia lavrado, fls. 117-A. 
 
O autuado comparece à lide representada por profissional habilitado, 

relata os fatos e argui as preliminares de nulidade da peça básica por insegurança na 
determinação da infração, argumentando que no auto de infração não se apontam os 
dispositivos legais infringidos, bem como a de cerceamento do direito de defesa. Neste 
caso, argumenta não existir elementos suficientes para assegurar a ocorrência da infração 
estampada na basilar e que a legislação tributária não foi observada já que o artigo 25 só 
estabelece a base de cálculo. 

 
No mérito obtempera que a prova que fundamenta os autos é ilícita, 

pois obtida ao arrepio da CF.  
 
Ao final, requer a nulidade do auto de infração, ou na 

impossibilidade, sua improcedência. 
 
Sobrevém a decisão singular de nº2008/2012 pela qual o julgador 

singular rejeita as preliminares de nulidade da peça básica por insegurança na 
determinação da infração e cerceamento do direito de defesa e julga procedente o auto de 
infração (fls.138/141). 

 
Em relação à primeira, argumenta que a descrição do fato gerador no 

lançamento está em sintonia com as provas colacionadas aos autos e o ordenamento 
jurídico. Para a segunda, argumenta estar citada a legislação infringida bem como a 
penalidade aplicada ao caso. Atestam que as receitas das vendas de mercadorias não 
sujeitas à substituição tributária foram omitidas, pois não foram registradas.  

 
No mérito, argumenta que as provas foram extraídas dos livros e 

documentos fiscais pertencentes ao sujeito passivo e por isso são válidas. 
 
Após a perempção do solidário Reginaldo Martins Correa, o sujeito 

passivo interpõe recurso (fls.152/164) para reiterar as preliminares de nulidade da peça 
básica por insegurança na determinação da infração e cerceamento do direito de defesa. 

 



 

Argumenta que o auto de infração não indica qual o dispositivo legal 
infringido. Pondera que por tratar-se de empresa sujeita ao Simples Nacional a ela 
aplicam-se o artigo 34, da Lei Complementar nº 123/06 e não o artigo 25, § 1º, VI e § 2º, 
da Lei nº 11.651/91 ou o artigo 3º, inciso I ao VI da Resolução CGSN nº 51/08. 

 
Que em virtude da aplicação destes dispositivos, cerceada está sua 

defesa, pois contraditórias a redação e o dispositivo jurídico que lhe fundamenta. Que o 
presente auto não é específico pois elenca várias normas de forma tão genéricas que não 
se pode determinar qual o parágrafo ou quais normas foram realmente infringidas.  

 
Outrossim, que o anexo do detalhamento do crédito tributário é 

omisso quanto à base de cálculo e alíquota do tributo; que o auditor não seguiu a 
orientação estabelecida no Manual de Auditoria e Procedimentos Fiscais da SEFAZ/GO.  

 
No mérito, aduz não ter praticado a infração estampada na basilar 

pois as provas colacionadas aos autos não dão suporte à acusação fiscal, e para 
sustentar sua tese invoca julgados de outras cortes. Argumenta não ter sido notificado a 
apresentar o banco de dados em que armazenava suas operações; que tais dados foram 
obtidos coercitivamente e contra a vontade e do contribuinte, sob ameaça de agentes 
fazendários. 

 
Verbera que as provas da acusação não se revelam controles 

paralelos de vendas de mercadorias pois nelas inexiste qualquer elemento indicador de 
transação comercial, não há endereço ou dados pessoais, características dos produtos ou 
mercadorias; que tais provas não são suficientes para garantir que as operações 
efetuadas foram de vendas de mercadorias e não de prestação de serviços.  

 
Por último, requer a nulidade do feito, ou na impossibilidade, a 

reforma da decisão anterior para considerá-lo improcedente. 
 
Intimado nos termos da Resolução de fls. 173, o sujeito passivo, via 

representante legal, comparece aos autos para informar que o prazo concedido pela 
administração pública, para a apresentação da documentação fiscal relativa aos exercícios 
de 2008 a 2010 é exíguo e por isso deixou de cumpri-lo. 

 
Em seguida, o sujeito passivo comparece aos autos para reiterar 

seus argumentos defensórios. De proêmio, aduz que as provas da acusação não se 
revelam controles paralelos de vendas pois nada há nelas que indique tratar-se de 
transação comercial; que não há como se comprovar que a movimentação financeira 
demonstrada pelo fisco represente saída real de mercadorias; que os dados colhidos no 
levantamento do estoque ao fluxo de entrada das mercadorias são incompatíveis com a 
movimentação financeira apontada pelo fisco e para sustentar suas teses invoca julgados 
desta e de outras cortes (fls. 188/192).  

 
Ao final, reitera o petitório inicial e colaciona documentação fiscal 

probatória (fls. 194/276).  
 
O revisor manifesta-se sobre as determinações contidas nas 

Resoluções Camerais de nºs 120 e 121. No relatório, aponta que o contribuinte não 
atendeu as três notificações relativas à apresentação dos livros fiscais relativos aos 
exercícios de 2008, 2009 e 2010 bem como as das Notas Fiscais de Serviços de nºs 5501 
a 6250; que as Notas Fiscais de nºs 6103 a 6238 foram emitidas após a conclusão da 
auditoria fiscal e que seus valores não foram declarados pelo contribuinte nos relatórios do 



 

Simples nos exercícios de 2008, 2009 e 2010; que a referida documentação jamais 
poderia ter sido emitida nos exercícios de 2008, 2009 e 2010. 

 
Aduz que a Nota Fiscal de nº 6103 foi a última emitida no período 

fiscalizado; que todas as notas fiscais com a numeração a partir de 2014 deveriam estar 
com data de emissão posterior ao exercício de 2010, ou seja fora do período fiscalizado; 
que no processo de saneamento da auditoria foram abatidos os valores das notas fiscais 
de serviços de número 5502 a 6013 e por isso gerados novos demonstrativos para cada 
exercício. (fls.286/291). 

 
Cientificado, o sujeito passivo comparece aos autos para manifestar-

se acerca da diligência. De proêmio, argúi a preliminar de nulidade parcial do feito, por 
cerceamento do direito de defesa, em face de ineficácia de intimação. 

 
Verbera que os responsáveis pela diligência não intimaram o 

advogado regularmente constituído, não obstante tal decisão sido referendada pela 
Resolução Cameral de fls. 314, e para sustentar sua tese invoca julgados de outras 
cortes. 

 
V O T O 

 
 
Passo a decidir e de plano devo acolher a preliminar de nulidade da 

peça básica por insegurança na determinação da infração, por considerar, tal qual o 
sujeito passivo, que o feito em questão encontra-se eivado de vício processual insanável.  

 
De fato, ao compulsar os autos, verifico que não foi observada a 

regra contida no artigo 13, § 1º, inciso XIII, alínea “f”, da Lei Complementar nº 123/2006, 
segundo a qual o ICMS devido em decorrência de operação ou prestação realizada sem 
documentação fiscal deve ser apurado de acordo com a legislação tributária goiana, 
aplicável às demais empresas não inseridas no regime do Simples Nacional. 

 
Art. 13.  O Simples Nacional implica o recolhimento mensal, mediante 
documento único de arrecadação, dos seguintes impostos e 
contribuições 
 
[...] 
 
§ 1o  O recolhimento na forma deste artigo não exclui a incidência dos 
seguintes impostos ou contribuições, devidos na qualidade de 
contribuinte ou responsável, em relação aos quais será observada a 
legislação aplicável às demais pessoas jurídicas: 
 
[...] 
 
XIII - ICMS devido 
 
f) na operação ou prestação desacobertada de documento fiscal 

 
Ante o exposto, nada mais devo acrescentar, motivo pelo qual acolho 

a preliminar de nulidade da peça básica por insegurança na determinação da infração, 
arguida pelo sujeito passivo, declarando de consequência nulo “ab initio”, o processo. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 06 de setembro de 2016. 
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Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01377/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: Processual. Pedido de diligência formulado pelo 
sujeito passivo. Indeferido. Preliminar de nulidade da peça 
básica por insegurança na determinação da infração. Nulidade 
"ab initio" do processo. Acolhida. 
 
1. Não se deve acolher pedido de diligência quando ausentes as 
moções que justificam sua execução; 
 
2. Os elementos basilares da constituição do crédito tributário 
pelo lançamento de ofício, demonstram que eles não são 
suficientes para suportar a exigência do crédito tributário à fase 
final, o que resulta na conclusão de insegurança da autoridade 
lançadora na determinação da infração prevista no artigo 20, 
inciso IV, da Lei nº 16.469/09 e garante a declaração de nulidade 
"ab initio" do processo. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 24 de agosto de 2015, decidiu, por unanimidade votos, rejeitar o pedido 
de conversão do julgamento em diligência, formulado pelo sujeito passivo. Participaram do 
julgamento os Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes, Nivaldo José Mendes e 
Carlos Andrade Silveira. Quanto ao mérito, por maioria de votos, acolher a preliminar de 
nulidade da peça básica, arguida pelo sujeito passivo, por insegurança na determinação 
da infração, declarando, de consequência, nulo "ab initio" o processo. Foram vencedores 
os Conselheiros Nivaldo José Mendes e Carlos Andrade Silveira. Vencido o Conselheiro 
José Paixão de Oliveira Gomes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu registro de 
saída de mercadoria, na importância de R$ 766.778,97, no período de 01/01/2007 a 
30/06/2007, referente ao saldo credor apurado na verificação da regularidade das contas 
representativas do disponível, conforme Auditoria das Disponibilidades e documentos 
anexos. Em consequência, deverá pagar o imposto omitido, juntamente com os 
acréscimos legais, consoante demonstrativo e documentos anexos. 

 
Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 25, 

§1º, inciso I e 64 da Lei nº 11.651/91, combinado com o artigo 141 do Decreto nº 4.852/97, 
tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso VII, alínea “l”, da Lei nº 
11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 13.446/1999. 

 
O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 03/20.  
 
O sujeito passivo foi intimado em Primeira Instância, conforme 

documentos de fls. 21/22, porém, não se manifestou a respeito.  
 



 

Posteriormente, o sujeito passivo ingressa com Impugnação à 
Segunda Instância, fls. 25/31, onde relata que o auto de infração fora julgado nulo pois 
segundo o entendimento da Primeira Câmara deste Conselho, não ocorreu o fato gerador 
da obrigação tributária reclamada em questão, tendo em vista que restou comprovado que 
a empresa não cometeu a infração que lhe foi imputada. Alega, ainda, que “o Relator foi 
preciso ao dizer que não restou dúvida de que o fato gerador não ocorreu, sendo assim a 
reautuação não merece prosperar, vez que a nulidade da infração se deu por insegurança 
na determinação da infração”. Finaliza, requerendo que seja declarada a improcedência 
do presente auto de infração.  

 
Acosta aos autos documentos de fls. 32/47. 
 
A Quarta Câmara deste Conselho, por meio da Resolução nº 

133/2014 de fls. 48 determinou o encaminhamento dos autos à SEGE, a fim de que esta, 
quando o andamento processual possibilitar, proceda ao apensamento requerido pelo 
auditor fiscal autuante e ao pautamento do processo ora analisado em conjunto com os 
demais relacionados no documento às fls. 04.  

  
A Primeira Câmara, em Resolução de fls. 52 determinou o 

encaminhamento dos autos à SEGE para que seja feito o desapensamento dos presentes 
autos  dos processos nºs 4011303341235, 4011303342207 e 4011303341588, os quais 
devem ser remetidos para inscrição em dívida ativa, e que se faça a juntada dos 
documentos constantes às fls. 08 a 308 do processo nº 4011303341235.  

 
Em atendimento a Resolução supra, foram colacionados aos autos 

documentos de fls. 61/308.  
 
Nova Resolução de fls. 356 determina o encaminhamento dos autos 

ao SEPRE, a fim de que este intime o advogado do sujeito passivo, identificado às fls. 
31/32, para que tome conhecimento dos documentos juntados às fls. 56 a 354. 

 
Embora devidamente intimado (fls. 357), o patrono do sujeito passivo 

manteve-se inerte.  
 
É o Relatório.  
 
 

VOTO 

 
Analisei detidamente a questão e de plano rejeito o pedido de 

diligência, formulado pelo sujeito passivo, tendo em vista que tal procedimento só é 
plausível quando: a) o pedido vier precedido de fundadas razões ou fatos controversos, 
materialmente comprováveis; b) não apresentar caráter meramente protelatório; c) quando 
tratar-se de produção antecipada de provas. Visto que o pedido passivo não se 
fundamenta em nenhuma dessas premissas, devo rejeitá-lo de plano.  

 
Já com relação a preliminar de nulidade do auto de infração, arguida 

pelo sujeito passivo, por insegurança na determinação da infração, manifesto-me pelo seu 
acolhimento, tendo em vista que a demonstração das operações realizadas no período 
considerado no lançamento pelo sujeito passivo mostrou que a autoridade lançadora não 
teve segurança na determinação da infração, cuja norma processual determina: 

Art. 20. São nulos os atos praticados: 



 

(...) 

IV - com insegurança na determinação da infração.” 

Trabalhar as contas de ingresso de numerário na empresa, com a 
finalidade de ofertar correspondência à reconstituição da Conta Caixa, hoje Contas das 
Disponibilidades, significa que a fiscalização poderá ou não detectar possíveis distorções 
nas escriturações mercantis, capazes de garantirem a constituição do crédito pelo 
lançamento de ofício, caso fique constatada a existência de irregularidades das contas do 
subgrupo Disponível do Ativo Circulante, que são avaliadas por meio de exames 
realizados nos lançamentos contábeis efetivados nos livros da empresa. 

 
Das Notas Explicativas extraí o seguinte comentário sobre a 

realização do procedimento de fiscalização que identificou omissão de registro de saídas 
tributadas.  

 
“Mediante o cotejamento da escrita contábil do contribuinte nos livros 

DIÁRIO e RAZÃO, em especial as contas do subgrupo DISPONÍVEL, a saber: 
01.01.001.00001 – CAIXA, com os lançamentos verificados nos extratos bancários 
fornecidos pela entidade fiscalizada, ficou evidenciada a não escrituração da conta 
BANCOS C/MOVIMENTO. Percebe-se, entretanto, que a grande maioria dos ingressos e 
desembolsos, embora debitados ou creditados diretamente na conta CAIXA, se encontram 
relacionados nos extratos bancários”. 

 
Desse procedimento contábil a autoridade lançadora concluiu que 

“pela não contabilização da conta BANCOS C/MOVIMENTO, procedeu-se o cotejamento 
detalhado de cada lançamento dos extratos bancários com a respectiva contrapartida nos 
livros contábeis, diário e razão, que restou comprovada a não contabilização de ingressos 
e desembolsos de numerários constantes nos respectivos extratos bancários”. 

 
Desse modo, as despesas realizadas à margem da contabilidade 

decorrem de receitas obtidas através de vendas não escrituradas, evidenciando a omissão 
de registro de saídas de mercadorias. 

 
Com relação aos ingressos, também à título de exemplo, não verifica 

escriturado a débito de caixa o suprimento da conta bancária da entidade através de 
Transferência, de 18/04/2007, no valor de R$ 5.000,00. 

 
A falta de contabilização de numerário movimentado em conta 

bancária caracteriza ocorrência de omissão de receitas, configurando o chamado ativo 
oculto, denotando que tais recursos provieram de receitas mantidas à margem da 
tributação”. 

 
Ao analisar os autos, verifiquei que todo numerário utilizado para 

cobrir despesas contraídas saiu de conta mantida pela própria empresa, por isso vejo que 
não comporta a conclusão fiscal de que ocorreu suprimento indevido da Conta Caixa. E 
que as transações de numerário estão comprovados no procedimento adotado pela 
autuada, como também atende ao ensinamento do Parecer Normativo CST nº 242, de 11 
de março de 1971, que a seguir transcrevo parte: 

 
A simples prova da capacidade financeira do supridor não basta para 
comprovação dos suprimentos efetuados à pessoa jurídica. É necessário, 



 

para tal, a apresentação de documentação hábil e idônea, coincidente em 
datas e valores com as importâncias supridas. 
 
A norma acima decorre de jurisprudência pacífica oriunda dos tribunais 
administrativos e judiciais. A simples alegação de que o superior, na sua 
declaração de bens, anexa à declaração de renda, informou possuir em 
cofre importância em dinheiro superior ao valor do suprimento, não é de ser 
aceita. 
 
A comprovação da veracidade do suprimento se faz, provando, com 
documentação hábil e idônea, coincidente em datas e valores com as 
importâncias supridas, a proveniência do numerário respectivo e não com a 
simples alegação de que o supridor dispunha da referida importância.   
 
Da mesma forma o supridor terá que comprovar a origem dos seus saldos 
bancários ou do dinheiro em cofre. 

 
Sobre a escrituração contábil correspondente à entrada dos recursos 

financeiros para saldar os compromissos assumidos pelo sujeito passivo, vejo que o 
contribuinte comprovou a origem com o saldo bancário do numerário utilizado para liquidar 
os títulos emitidos por meio de débito de banco c/ movimento a crédito da Conta 
Adiantamento de Clientes, embora o numerário não tenha circulado pela Conta Caixa. De 
acordo com esta demonstração, firmo o meu entendimento de que não houve suprimento 
indevido do caixa escritural da empresa e que todo cifrão utilizado para saldar os 
compromissos assumidos pelo contribuinte são correspondentes aos valores existentes no 
saldo bancário, conforme mostra os lançamentos contábeis demonstrados pela 
fiscalização. 

 
Por outro lado, a fiscalização identificou a infração descrita no auto 

de infração de acordo com a regra do artigo 25, § 1º, inciso I da Lei nº 11.651/91 que 
transcrevo a título de comentário posterior: 

 
Art. 25. A base de cálculo do imposto será arbitrada pela autoridade 
fiscal, podendo o sujeito passivo contraditá-la no correspondente 
processo administrativo tributário, sempre que, alternativa ou 
cumulativamente: 

 [...] 
  
 § 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 

  
 I – ao saldo credor na conta caixa.  
 
III – ao suprimento de caixa sem a devida comprovação de sua origem, 
inclusive fornecido à empresa por administrador, sócio, titular da 
firma individual, acionista controlador da companhia, ou por terceiros, 
se a efetividade da entrega e a origem dos recursos não forem 
satisfatoriamente demonstrados. 
 
[...] 
 
VII – ao saldo das disponibilidades existentes ou das constantes do 
balanço da empresa que exceder ao saldo reconstituído, na mesma 
data. 
 



 

As explicações formuladas pela fiscalização mostram que o 
contribuinte possuía recursos financeiros suficientes para atender aos seus compromissos 
sem violar os preceitos seguros das previsões monetárias do Caixa da empresa.  

 
Além do mais, os ensinamentos a serem adotados pela autoridade 

administrativa competente, com objetivo de buscar as possíveis receitas omissas nas 
escriturações contábeis dos contribuintes, preveem a necessidade de comprovação de 
que os documentos e os dados fornecidos por qualquer pessoa legalmente obrigada a 
informar são imprestáveis para serem utilizados pela fiscalização como parâmetro de 
auditoria.  

 
O contribuinte demonstrou na sua escrituração contábil que nenhum 

dinheiro extra-caixa foi utilizado para saldar os compromissos assumidos, pois todo 
numerário que o quitou proveio da Conta Banco, cujo cliente é o próprio estabelecimento 
mercantil do sujeito passivo.  

 
Ademais, percebe-se que no caso em análise, trata-se de reautuação 

do auto de infração nº 4010905447505 cuja nulidade foi decretada em 2012, sendo que tal 
procedimento é vedado conforme disposto nos artigos 145, 146 e 149 do Código Tributário 
Nacional. 

Face ao exposto, não vejo outra alternativa a não ser acolher a 
preliminar de nulidade do auto de infração por insegurança na determinação da infração, 
por erro material, desde sua gênese. 

Assim, rejeito o pedido de conversão do julgamento em diligência, 
formulado pelo sujeito passivo. Por maioria de votos, acolho a preliminar de nulidade da 
peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração, 
declarando, de consequência, nulo “ab initio” o processo.  

 
 

Sala das sessões plenárias, em 06 de setembro de 2016. 
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Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01417/16 
 
Relatora: Conselheira Talita Pimenta Félix 
 

 
EMENTA: ICMS-MERCADORIA. OMISSÃO DE SAÍDA. EMISSÃO 
DE DOCUMENTO FISCAL.  
 
Omissão de pagamento de ICMS, em razão de saída de 
mercadoria tributada sem a emissão de documentação fiscal, 
constatado em Auditoria Específica.   
 
NULIDADE DA PEÇA BÁSICA. INSEGURANÇA NA 
DETERMINAÇÃO DA INFRAÇÃO.  
 
Nulidade da peça básica por insegurança na determinação da 
infração tendo em vista a não demonstração da correta aferição 
da quantidade de mercadoria constante nos respectivos silos. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 26 de junho de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido 
de diligência formulado pelo sujeito passivo. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Talita Pimenta Félix, José Luiz Rosa, João Divino de Brito e Mário de Oliveira Andrade. E, 
por maioria de votos, acolher a preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na 
determinação da infração, arguida pelo sujeito passivo, declarando, de consequência, nulo 
"ab initio" o processo.   Foram vencedores os Conselheiros Talita Pimenta Félix, José Luiz 
Rosa e João Divino de Brito. Vencido o Conselheiro Mário de Oliveira Andrade que votou 
contra a nulidade. Nos termos do art. 51, § 6º, Inciso II do Regimento Interno do CAT, o 
Coordenador Mário de Oliveira Andrade, proferiu seu voto no julgamento, face ausência 
de dois Conselheiros do Fisco. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

1. Notificação do Lançamento  

O AIIM (auto de infração e imposição de multa) lavrado em face do 
sujeito passivo e coobrigado em razão de terem supostamente realizado saída de 
mercadoria tributada sem a emissão de documentação fiscal, cuja materialidade ocorreu 
no período de 01/11/2011 a 31/12/2011, conforme Auditoria Específica de Mercadorias, 
sendo instados ao pagamento de ICMS na importância de R$ 70.000,58 (Setenta mil e 
cinquenta e oito centavos), juntamente com penalidade e acréscimos legais.  

O lançamento tributário registra como infringido os arts. 63 e 64 do 
CTE/GO (Lei n. 11.651/91) c/c art. 141 do Dec. 4.852/97 (RICMS/GO). A penalidade 
proposta foi tipificada no art. 71, inciso VII, alínea “l”, § 9º, I, do CTE/GO, com redação da 
Lei 16.241/2008.  

Autuado como sujeito passivo principal da obrigação tributária, 
SOLAR AGRÍCOLA LTDA, na condição de destinatário da carga tributária, nos termos dos 



 

dispositivos legais acima referenciados. E como sujeito passivo coobrigado, foi 
identificado:  

(i) Edilson Roque Ratzalaff, na condição de sócio administrador da 
empresa SOLAR AGRÍCOLA LTDA, nos termos do artigo 45, inciso XII, da Lei n. 
11.651/91;  

O processo foi instruído com os seguintes documentos: Anexo 
Estruturado e identificação do sujeito passivo principal e coobrigado (fls. 04/07), 
Formulários de Auditoria, sendo: Registro de Inventário Inicial (fls. 08), Registro de 
Inventário Final (fls. 09), Auditoria Específica de Mercadorias – Relação de Entradas (fls. 
10/26), Auditoria Específica de Mercadorias – Relação de Saídas (fls. 27/43), Auditoria 
Específica de Mercadorias – Custo das Espécies Vendidas (fls. 44), Auditoria Específica 
de Mercadorias – Conclusão (fls. 45), Recibo de Entrega de Relatórios Digitais (fls. 46) e 
Termo de Devolução de Objetos e Documentos – TDOD (fls. 47) e arquivos e documentos 
da Auditoria gravados em mídia digital, nos termos IN 916/08 GSF (fls. 48).  

2. Impugnação  

Devidamente intimados, apenas o sujeito passivo principal SOLAR 
AGRÍCOLA LTDA compareceu aos autos e apresentou Impugnação em Primeira 
Instância, sendo lavrado Termo de Revelia em relação ao sujeito passivo coobrigado 
(Edilson Roque Ratzalaff).  

SOLAR AGRÍCOLA LTDA, em sua peça de defesa (fls. 55/65), 
aponta:   

(i) nulidade dos trancamentos de estoques, em razão da diferença 
apresentada entre os trancamentos de estoques realizados no dia 08/03/2012 e 
13/03/2012, alegando que nenhum dos trancamentos tem qualquer confiabilidade, em 
razão das autoridades fiscais terem feito o trancamento sem possuir a planta dos silos em 
mãos e o projeto da construção, na qual contem fatores que alteram o acerto do cálculo da 
quantidade no estoque, que não foi extraídos dos silos amostra dos produtos par que 
fosse feito a medição da umidade do produto e que altera o volume, gerando grandes 
diferenças a menor ou maior nas quantidades quando utilizado fórmula matemática.   

(ii) erros na auditoria específica de mercadorias, que comprometem a 
confiabilidade do trabalho realizado, tais como como: dúvidas se os valores que 
embasaram a autuação estão em quilos ou em sacos de 50 quilos, inexistência de 
estoque inicial e final, uma vez que alega que existiam produtos em nome de terceiro em 
depósito no início e no final do período apurado e impropriedade de utilização do IVA de 
30% sobre a pauta, sendo que se fosse o caso de comercialização o ramo de cerealista 
não ultrapassa lucro acima de 5%.  

(iii) possibilidade de rompimento com o princípio da segurança 
jurídica, no sentido de estar sendo compelida pelo Fisco, através da autuação realizada, 
ao recolhimento de tributo que não deve.   

(iv) por fim, alega violação do princípio da proteção e confiança, no 
sentido de que a infração viola o artigo 146 do Código Tributo Nacional ao modificar o 
critério jurídico de fato geradores pretéritos, alegando não ter comercializado o produto 
que embasou a autuação, tendo somente prestado serviços de armazenagem. Requer ao 
final que o auto de infração seja julgado nulo ab initio, a improcedência do auto de infração 



 

por insegurança da determinação da infração e que seja ordenada diligências afim de que 
um Auditor Estranho a lide proceda a revisão do trabalho do fiscal.   

Em razão da impugnação ofertada e com suporte no artigo 19§ 3º, II, 
da Lei 16.469/09, através do Despacho nº 918/2012, os autos foram encaminhados para a 
Delegacia Regional de Fiscalização de Catalão a fim de que seu titular se diligencie no 
sentido de demonstrar a alegada incorreção nos levantamentos e, se necessário, revisar o 
lançamento e elaborar demonstrativos, planilhas e outras informações.  

O resultado da Diligencia foi juntado aos autos (fls. 80), concluindo o 
Auditor pela desnecessidade de qualquer revisão no auto de infração.  

Após a devida intimação do sujeito passivo e do sujeito passivo 
solidário sobre resultado da revisão fiscal, sem qualquer manifestação, sobreveio Decisão 
de Primeira Instância.  

3. Decisão de Primeira Instância nº 3738 de 2014  

O processo foi submetido a julgamento em Primeira Instância, 
julgando procedente o AIIM, mantendo todos os autuados na lide, conforme sentença (fls. 
88/91).  

4. Recurso Voluntário  

Inconformados com a Decisão Singular, o sujeito passivo principal 
apresentou recurso voluntário, tendo sido lavrado Termo de Perempção em relação ao 
coobrigado, Edilson Roque Ratzalaff.  

SOLAR AGRÍCOLA LTDA, interpõe recurso (fls. 79/87), no qual 
repete a defesa já apresentada em sua impugnação, requerendo os mesmos pedidos 
anteriormente formulados.   

É o relatório.  

VOTO  

1.1 Da Tempestividade e da Capacidade Postulatória   

Tendo em vista que o sujeito passivo fora intimado do Recurso 
Voluntário, em 26/02/2015, e que protocolizou sua defesa em 10/03/15, tempestiva é a 
manifestação do sujeito passivo, nos termos do art. 34, II, “b”, da Lei 16.469/09.  

Quanto à capacidade postulatória, de acordo com o art. 11 da Lei n. 
16.468/09, o sujeito passivo poderá postular em causa própria ou representado por 
advogado, este o caso dos autos, conforme se depreende dos autos, suprido encontra-se 
tal requisito legal.  

1.2   Da Insegurança na Determinação da Infração  

Ante o exposto em linhas pretéritas passo à análise da preliminar de 
nulidade do AIIM por vício material, por insegurança na determinação da infração, em 
razão de esta conselheira não ter sido capaz de compreender com a clareza mínima 
necessária – à atividade de julgamento – qual seja, a real imputação atribuída à 



 

contribuinte, uma vez que os documentos comprobatórios juntados ao auto de infração 
apontam para a norma constante no antecedente normativo de forma confusa e 
insuficiente, a ponto de não haver possibilidade de condenação, considerando que não 
foram preenchidos todos os critérios necessários para a subsunção do fato à norma. Note-
se o elencado no art. 2°, da Lei n. 16.469/09:  

“Os servidores e agentes públicos envolvidos no Processo Administrativo 
Tributário têm o dever de zelar pela correta aplicação da legislação, 
pugnando pela defesa do interesse público, da legalidade e da 
preservação da ordem jurídica.”  

Desta forma, para alcançar o dever proposto no citado dispositivo, 
faz-se necessária a observância das normas previstas no ordenamento jurídico, o que 
corresponde, ao conhecimento destas e o seu correto manuseio, considerando que a 
mera prescrição normativa não incidirá sobre os eventos do mundo social sem que haja o 
ato humano de aplicação da mesma. Assim, demonstra-se a necessidade do zelo do 
aplicador ao realizar a subsunção da norma ao fato concreto.  

Assim as alegações do contribuinte acerca da imprecisão na 
formulação dos autos merece guarida, considerando que, conforme alegado, não fora 
procedida a correta medição dos silos metálicos (fls.).    

Ao se permitir a permanência de autos de infração elaborados de 
qualquer maneira, sem o devido rigor, que é garantia do contribuinte contra as 
arbitrariedades do poder público, estaríamos autorizando que reiteradamente o fisco 
adentrasse ao patrimônio daquele pela razão que bem lhe convier, sem que exista, 
todavia, o respaldo legal necessário, conforme depreende-se dos autos (fls.), a menção ao 
art. 53, §3º, do CTE/GO, que segue:  

Art. 58 - É assegurado ao sujeito passivo, nos termos do disposto na 
legislação tributária, o direito de creditar-se do imposto anteriormente 
cobrado em operações ou prestações resultantes:  

§ 3º - O direito de crédito, para efeito de compensação com débito do 
imposto, reconhecido ao estabelecimento que tenha recebido as mercadorias 
ou para o qual tenham sido prestados os serviços, está condicionado à:  

II - à escrituração nos prazos e condições, quando assim exigido pela 
legislação tributária.  

Diante do referido dispositivo pergunta-se: a) há necessidade de 
escrituração nos prazos e condições, qual lei regulamenta a suposta ilicitude cometida 
pelo sujeito passivo?; b) quais seriam os critérios objetivos para a constatação da referida 
infração, isto é, quais são os prazos e condições necessários para tal configuração?; c) e 
por fim, na ausência de respostas acerca de tais questionamentos, por qual razão está 
sendo imputada o referido AIIM ao contribuinte? Qual o fundamento para tanto?   

A resposta, é de simples verificação, não há descrição legal apta na 
norma individual e concreta que a sustente a questionada autuação, haja vista a 
incongruência do relato fático com o dispositivo tido por infringido.  

Não podem aqueles que se encontram adstritos ao princípio da 
legalidade estrita simplesmente autuar o contribuinte por conta dos fatos ocorridos, sem 
que haja o amparo legal necessário e suficiente para tanto, considerando que o direito 
tributário encontra-se diretamente subordinado à teoria da tipicidade e dos tipos jurídicos.  



 

Neste sentido, deve-se adotar a noção de tipo fechado, o qual 
segundo ROCHA (2007)1 “daria a todos aqueles sujeitos à regra legal uma segurança 
jurídica absoluta no sentido de possibilidade de previsão de sua incidência concreta, e de 
tipicidade, como necessidade de uma continência absoluta do fato ocorrido na descrição 
legal abstrata”.  

Ressalte-se que tais razões não tratam de mero formalismo, mas sim 
de uma garantia de certeza e segurança jurídica ao contribuinte, como é possível denotar 
dos artigos constitucionais referentes aos limites ao poder de tributar (art. 150 ao 152 da 
CF/88).  

2. Conclusão  

Ante o exposto, diante das circunstâncias e da fundamentação ora 
esposada, conheço do recurso voluntário apresentado e dou-lhe provimento para acolher 
a preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da infração, 
para reformar a Sentença Singular, que considerou procedente o AIIM, declarando nulo ab 
initio o processo administrativo.  

 

1ROCHA, Sérgio André. Existe um Princípio da Tipicidade no Direito Tributário? Disponívelem: Revista Dialética deDireitio 
Tributário. São Paulo: Escrituras editoras. 2007. Mensal.ISSN 1413-7097  

 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 13 de setembro de 2016. 
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Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01418/16 
 
Relatora: Conselheira Talita Pimenta Félix 
 

 
EMENTA: ICMS-MERCADORIA. OMISSÃO DE SAÍDA. EMISSÃO 
DE DOCUMENTO FISCAL.  
 
Omissão de pagamento de ICMS, em razão de saída de 
mercadoria tributada sem a emissão de documentação fiscal, 
constatado em Auditoria Específica.   
 
NULIDADE DA PEÇA BÁSICA. INSEGURANÇA NA 
DETERMINAÇÃO DA INFRAÇÃO.  
 
Nulidade da peça básica por insegurança na determinação da 
infração tendo em vista a não demonstração da correta aferição 
da quantidade de mercadoria constante nos respectivos silos. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 26 de junho de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido 
de diligência formulado pelo sujeito passivo. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Talita Pimenta Félix, José Luiz Rosa, João Divino de Brito e Mário de Oliveira Andrade. E, 
por maioria de votos, acolher a preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na 
determinação da infração, arguida pelo sujeito passivo, declarando, de consequência, nulo 
"ab initio" o processo.   Foram vencedores os Conselheiros Talita Pimenta Félix, José Luiz 
Rosa e João Divino de Brito. Vencido o Conselheiro Mário de Oliveira Andrade que votou 
contra a nulidade. Nos termos do art. 51, § 6º, Inciso II do Regimento Interno do CAT, o 
Coordenador Mário de Oliveira Andrade, proferiu seu voto no julgamento, face ausência 
de dois Conselheiros do Fisco. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

1. Notificação do Lançamento  

O AIIM (auto de infração e imposição de multa) lavrado em face do 
sujeito passivo e coobrigado em razão de terem supostamente realizado saída de 
mercadoria (milho) tributada sem a emissão de documentação fiscal, cuja materialidade 
ocorreu no período de 01/11/2011 a 31/12/2011, conforme Auditoria Específica de 
Mercadorias.  

O lançamento tributário registra como infringido os arts. 63 e 64 do 
CTE/GO (Lei n. 11.651/91) c/c art. 141do Dec. 4.852/97 (RICMS/GO). A penalidade 
proposta foi tipificada no art. 71, inciso VII, alínea “l”, § 9º, I, do CTE/GO, com redação da 
Lei 16.241/2008.  

Autuado como sujeito passivo principal da obrigação tributária, 
SOLAR AGRÍCOLA LTDA, na condição de destinatário da carga tributária, nos termos dos 
dispositivos legais acima referenciados. E como sujeito passivo coobrigado, foi 
identificado:  



 

(i) Edilson Roque Ratzalaff, na condição de sócio administrador da 
empresa SOLAR AGRÍCOLA LTDA, nos termos do artigo 45, inciso XII, da Lei n. 
11.651/91;  

O processo foi instruído com os seguintes documentos: Anexo 
Estruturado e identificação do sujeito passivo principal e coobrigado (fls. 04/07), 
Formulários de Auditoria, sendo: Registro de Inventário Inicial(fls. 08), Registro de 
Inventário Final (fls. 09), Auditoria Específica de Mercadorias – Relação de Entradas (fls. 
10/13), Auditoria Específica de Mercadorias – Relação de Saídas (fls. 14/20), Auditoria 
Específica de Mercadorias – Custo das Espécies Vendidas (fls. 21), Auditoria Específica 
de Mercadorias – Conclusão (fls. 22), Recibo de Entrega de Relatórios Digitais (fls. 23) e 
Termo de Devolução de Objetos e Documentos – TDOD (fls. 25) e arquivos e documentos 
da Auditoria gravados em mídia digital, nos termos IN 916/08 GSF (fls. 26).  

2. Impugnação  

Devidamente intimados, apenas o sujeito passivo principal SOLAR 
AGRÍCOLA LTDA compareceu aos autos e apresentou Impugnação em Primeira 
Instância, sendo lavrado Termo de Revelia em relação ao sujeito passivo coobrigado 
(Edilson Roque Ratzalaff).  

SOLAR AGRÍCOLA LTDA, em sua peça de defesa (fls. 35/43), 
aponta:   

(i) nulidade dos trancamentos de estoques, em razão da diferença 
apresentada entre os trancamentos de estoques realizados no dia 01/01/2011 e 
31/12/2011, alegando que nenhum dos trancamentos tem qualquer confiabilidade, em 
razão das autoridades fiscais terem feito o trancamento sem possuir a planta dos silos em 
mãos e o projeto da construção, na qual contem fatores que alteram o acerto do cálculo da 
quantidade no estoque, que não foi extraídos dos silos amostra dos produtos par que 
fosse feito a medição da umidade do produto e que altera o volume, gerando grandes 
diferenças a menor ou maior nas quantidades quando utilizado fórmula matemática.  

(ii) erros na auditoria específica de mercadorias, que comprometem a 
confiabilidade do trabalho realizado, tais como como: dúvidas se os valores que 
embasaram a autuação estão em quilos ou em sacos de 50 quilos, inexistência de 
estoque inicial e final, uma vez que alega que existiam produtos em nome de terceiro em 
depósito no início e no final do período apurado e impropriedade de utilização do IVA de 
30% sobre a pauta, sendo que se fosse o caso de comercialização o ramo de cerealista 
não ultrapassa lucro acima de 5%.  

(iii) possibilidade de rompimento com o princípio da segurança 
jurídica, no sentido de estar sendo compelida pelo Fisco, através da autuação realizada, 
ao recolhimento de tributo que não deve.  

(iv) por fim, alega violação do princípio da proteção e confiança, no 
sentido de que a infração viola o artigo 146 do Código Tributo Nacional ao modificar o 
critério jurídico de fato geradores pretéritos, alegando não ter comercializado o produto 
que embasou a autuação, tendo somente prestado serviços de armazenagem.  

Requer ao final que o auto de infração seja julgado nulo ab initio,a 
improcedência do auto de infração por insegurança da determinação da infração e que 



 

seja ordenada diligências afim de que um Auditor Estranho a lide proceda a revisão do 
trabalho do fiscal.  

Em razão da impugnação ofertada e com suporte no artigo 19,§ 3º, II, 
da Lei 16.469/09, através do Despacho nº 917/2012, os autos foram encaminhados para a 
Delegacia Regional de Fiscalização de Catalão a fim de que seu titular se diligencie no 
sentido de demonstrar a alegada incorreção nos levantamentos e, se necessário, revisar o 
lançamento e elaborar demonstrativos, planilhas e outras informações.  

O resultado da Diligencia foi juntado aos autos (fls. 56), concluindo o 
Auditor pela desnecessidade de qualquer revisão no auto de infração.  

Após a devida intimação do sujeito passivo e do sujeito passivo 
solidário sobre resultado da revisão fiscal, sem qualquer manifestação, sobreveio Decisão 
de Primeira Instância.  

3. Decisão de Primeira Instância nº 3737 de 2014  

O processo foi submetido a julgamento em Primeira Instância, 
julgando procedente o AIIM, mantendo todos os autuados na lide, conforme sentença (fls. 
66/69).  

4. Recurso Voluntário  

Inconformados com a Decisão Singular, o sujeito passivo principal 
apresentou recurso voluntário, tendo sido lavrado Termo de Perempção em relação ao 
coobrigado, Edilson Roque Ratzalaff.  

SOLAR AGRÍCOLA LTDA, interpõe recurso (fls. 79/87), no qual 
repete a defesa já apresentada em sua impugnação, requerendo, portanto os mesmos 
pedidos anteriormente formulados.  

É o relatório.  

VOTO 

 

1.1 Da Tempestividade e da Capacidade Postulatória   

Tendo em vista que o sujeito passivo fora intimado do Recurso 
Voluntário, em 26/02/2015, e que protocolizou sua defesa em 10/03/15, tempestiva é a 
manifestação do sujeito passivo, nos termos do art. 34, II, “b”, da Lei 16.469/09.  

Quanto à capacidade postulatória, de acordo com o art. 11 da Lei n. 
16.468/09, o sujeito passivo poderá postular em causa própria ou representado por 
advogado, este o caso dos autos, conforme se depreende dos autos (fls. 44), suprido 
encontra-se tal requisito legal.  

1.2   Da Insegurança na Determinação da Infração  

Ante o exposto em linhas pretéritas passo à análise da preliminar de 
nulidade do AIIM por vício material, por insegurança na determinação da infração, em 



 

razão de esta conselheira não ter sido capaz de compreender com a clareza mínima 
necessária – à atividade de julgamento – qual seja, a real imputação atribuída à 
contribuinte, uma vez que os documentos comprobatórios juntados ao auto de infração 
apontam para a norma constante no antecedente normativo de forma confusa e 
insuficiente, a ponto de não haver possibilidade de condenação, considerando que não 
foram preenchidos todos os critérios necessários para a subsunção do fato à norma. Note-
se o elencado no art. 2°, da Lei n. 16.469/09:  

“Os servidores e agentes públicos envolvidos no Processo Administrativo 
Tributário têm o dever de zelar pela correta aplicação da legislação, 
pugnando pela defesa do interesse público, da legalidade e da preservação da 
ordem jurídica”.  

Desta forma, para alcançar o dever proposto no citado dispositivo, 
faz-se necessária a observância das normas previstas no ordenamento jurídico, o que 
corresponde, ao conhecimento destas e o seu correto manuseio, considerando que a 
mera prescrição normativa não incidirá sobre os eventos do mundo social sem que haja o 
ato humano de aplicação da mesma. Assim, demonstra-se a necessidade do zelo do 
aplicador ao realizar a subsunção da norma ao fato concreto.  

Assim as alegações do contribuinte acerca da imprecisão na 
formulação dos autos merece guarida, considerando que, conforme alegado, não fora 
procedida a correta medição dos silos metálicos (fls. 4 e 12/48).    

Ao se permitir a permanência de autos de infração elaborados de 
qualquer maneira, sem o devido rigor, que é garantia do contribuinte contra as 
arbitrariedades do poder público, estaríamos autorizando que reiteradamente o fisco 
adentrasse ao patrimônio daquele pela razão que bem lhe convier, sem que exista, 
todavia, o respaldo legal necessário, conforme depreende-se dos autos (fls. 02), a menção 
ao art. 53, §3º, do CTE/GO, que segue:  

Art. 58 - É assegurado ao sujeito passivo, nos termos do disposto na 
legislação tributária, o direito de creditar-se do imposto anteriormente 
cobrado em operações ou prestações resultantes:  

§ 3º - O direito de crédito, para efeito de compensação com débito do 
imposto, reconhecido ao estabelecimento que tenha recebido as mercadorias 
ou para o qual tenham sido prestados os serviços, está condicionado à:  

II - à escrituração nos prazos e condições, quando assim exigido pela 
legislação tributária.  

Diante do referido dispositivo pergunta-se: a) há necessidade de 
escrituração nos prazos e condições, qual lei regulamenta a suposta ilicitude cometida 
pelo sujeito passivo?; b) quais seriam os critérios objetivos para a constatação da referida 
infração, isto é, quais são os prazos e condições necessários para tal configuração?; c) e 
por fim, na ausência de respostas acerca de tais questionamentos, por qual razão está 
sendo imputada o referido AIIM ao contribuinte? Qual o fundamento para tanto?   

A resposta, é de simples verificação, não há descrição legal apta na 
norma individual e concreta que a sustente a questionada autuação, haja vista a 
incongruência do relato fático com o dispositivo tido por infringido.  

Não podem aqueles que se encontram adstritos ao princípio da 
legalidade estrita simplesmente autuar o contribuinte por conta dos fatos ocorridos, sem 



 

que haja o amparo legal necessário e suficiente para tanto, considerando que o direito 
tributário encontra-se diretamente subordinado à teoria da tipicidade e dos tipos jurídicos.  

Neste sentido, deve-se adotar a noção de tipo fechado, o qual 
segundo ROCHA (2007)1 “daria a todos aqueles sujeitos à regra legal uma segurança 
jurídica absoluta no sentido de possibilidade de previsão de sua incidência concreta, e de 
tipicidade, como necessidade de uma continência absoluta do fato ocorrido na descrição 
legal abstrata”.  

Ressalte-se que tais razões não tratam de mero formalismo, mas sim 
de uma garantia de certeza e segurança jurídica ao contribuinte, como é possível denotar 
dos artigos constitucionais referentes aos limites ao poder de tributar (art. 150 ao 152 da 
CF/88).  

2. Conclusão  

Ante o exposto, diante das circunstâncias e da fundamentação ora 
esposada, conheço do recurso voluntário apresentado e dou-lhe provimento para acolher 
a preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da infração, 
para reformar a Sentença Singular, que considerou procedente o AIIM, declarando nulo ab 
initio o processo administrativo.  

1.ROCHA, Sérgio André. Existe um Princípio da Tipicidade no Direito Tributário? Disponívelem: Revista Dialética deDireitio 
Tributário. São Paulo: Escrituras editoras. 2007. Mensal.ISSN 1413-7097  

 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 13 de setembro de 2016. 
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Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01433/16 
 
Relatora: Conselheira Talita Pimenta Félix 
 

 
EMENTA: ICMS-MERCADORIAS. PROCESSUAL. NULIDADE POR 
INSEGURANÇA NA DETERMINAÇÃO DA INFRAÇÃO.  
 
Não há que se falar em insegurança na determinação da infração 
quando o próprio contribuinte, após protocolizar Recurso 
Voluntário, desiste expressamente da alegação em questão. 
 
Eventuais omissões ou incorreções do lançamento não 
acarretam sua nulidade, quando do processo constarem 
elementos suficientes para determinar com segurança a infração 
e o infrator, conforme dispõe o § 3º do art. 20 da Lei 16.469/09. 
 
A autuação que contiver os requisitos formais necessários à 
validade do lançamento e ao pleno conhecimento da exigência 
fiscal, deve ser cassado o acórdão cameral para que o órgão 
profira outra decisão. 
 
Período do Auto de Infração: 01/2009 a 11/2009 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 10 
de março de 2015, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda Pública 
para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para reformar a decisão cameral que anulou o 
auto de infração, devendo retornar os autos a Câmara Julgadora para apreciação de toda 
a matéria. Foram vencedores os Conselheiros Talita Pimenta Félix, Lidilone Polizeli Bento, 
Heli José da Silva, Nislene Alves Borges, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Mário 
de Oliveira Andrade, Elias Alves dos Santos, Carlos Andrade Silveira, Washington Luis 
Freire de Oliveira, Antônio Martins da Silva e David Fernandes de Carvalho. Vencidos os 
Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira, Nivaldo Carvelo Carvalho, José Luiz Rosa, 
Nivaldo José Mendes, Álvaro Falanque, Alcedino Gomes Barbosa e Edson Abrão da Silva, 
que votaram conhecendo do recurso, negando-lhe provimento para manter a decisão 
cameral que anulou o auto, por insegurança na determinação da infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

1 Fundamentação do Lançamento Tributário  

O AIIM (auto de infração e imposição de multa) versa sobre a 
suposta omissão de mercadorias tributadas no importe de R$ 82.575.133,99 no período 
de 01/01/2009 a 30/11/2009, apurado pelo confronto entre os valores declarados nos 
livros próprios (vendas registradas) e os valores das saídas reais (efetivas) de 
mercadorias encontrados nos bancos de dados informatizados que o contribuinte utilizava 
para registrar as suas operações de saídas, de acordo com a proporcionalidade de 
comercialização de mercadorias tributadas em relação ao total comercializado no período, 
verificada através de Auditoria Específica de Mercadorias.  



 

O lançamento tributário registra como infringidos os artigos 25, §1º, 
inciso VI1, 64, § 2º e 66do CTE/GO (Lei n. 11.651/1991), donde lhe foi imposta a 
penalidade prescrita no art. 71, inciso VII, “I”2, c/c §9o, inciso I3, do CTE/GO.  

Acompanham o auto de infração os seguintes documentos: (i) 
detalhamento do crédito tributário (fl. 03), (ii) consulta detalhada do contribuinte pessoa 
jurídica (fls. 04/05), (iii) recibo de entrega dos relatórios (fl. 06); (iv) 3 (três) CDs contendo 
os arquivos dos bancos de dados informatizados do contribuinte (fls. 07/09); (v) relatório 
demonstrativo de apuração de omissão de registro de saídas de mercadorias (fl. 10); (vi) 
relatório da proporção das saídas das mercadorias tributadas e relatório (fl. 11); (vii) 
relatórios da ação fiscal, da copiagem e autenticação dos arquivos de dados, da 
transcrição dos dados autenticados, da análise da base de dados da apuração das vendas 
reais de mercadorias (fls. 12/17) e cópias dos livros RAICMS dos períodos de referência 
do auto de infração (fls. 18/82).  

2 Notificação do Lançamento e Impugnação  

Intimado, o contribuinte impugnou o lançamento (fls. 89/93), 
alegando ter havido confusão por parte do fisco ao incluir como diferenças as vendas 
efetuadas por outras filiais da autuada e que há dúvida quanto ao procedimento de 
copiagem dos arquivos por parte do fisco. Anexou os documentos de fls. 94/112.  

3 Sentença n. 4325 de 2011– JULP  

O Julgador Singular julga procedente o lançamento (fls. 114/117) 
fundamenta seu voto argumentando que o trabalho do fiscal não foi objetivamente 
contestado pelo sujeito passivo, e que o procedimento foi suficiente para embasar a 
exigência fiscal, incidindo ICMS sobre as saídas sem emissão de documento fiscal.  

4 Intimação da Decisão de Primeira Instância e Recurso 
Voluntário  

Devidamente intimado à fl. 119, o contribuinte apresentou Recurso 
Voluntário (fls. 122/125) alegando:  

Preliminarmente:  

(i) a ocorrência de insegurança na determinação da infração, 
consoante art. 20, IV da Lei nº 16.469/09, pois o fisco equivocou-se. O campo 
PERCVENDA indica o percentual do pedido faturado que realmente foi vendido ao 
comprador da mercadoria e não o percentual que foi vendido mediante a emissão de nota 
fiscal. Encontra-se equivocada, da mesma forma, a conclusão do fiscal referente ao 
campo VLTOTGER - Valor Total. Essas duas premissas erradas levam à insegurança na 
determinação da infração;  

(ii) que não foram consideradas as demais filiais, que tem 
escrituração fiscal separada e localizam-se em outras unidades da federação. 
Argumentam que não houve identificação clara e precisa do fato gerador ensejador do 
lançamento. Para subsidiar suas alegativas, afirma que o próprio Manual de Auditoria - 
que trata especificamente deste tipo de levantamento, preconiza que tal procedimento não 
é aplicável a empresas estabelecidas em um Estado, mas possuem escrita contábil 
registrada em outro Estado;  



 

E, no mérito:  

(i) afirma o erro do fisco ao considerar as vendas de todo o grupo 
empresarial, e não apenas da filial sob fiscalização, conforme se depreende dos 
documentos de fls. 146/872.  

Ressalte-se ainda, a apresentação de memoriais às fls. 135/138 e 
141/144, onde expressamente pediu "a retirada de nosso pedido de nulidade por 
insegurança na determinação da infração, haja vista que o CD juntado pelos autuantes é 
prova bastante dos equívocos por eles praticados na interpretação dos dados nele 
copiados bem como dos erros na compilação dos dados de cada uma das filiais (fl. 
136)."(sem destaque no original)  

Por fim, pugnou pela improcedência do auto de infração, com o 
consequente reconhecimento da procedência do Recurso Voluntário. Anexou documentos 
de fls. 126/131.  

5 Resolução n. 062 de 2012 – IV CJUL  

À unanimidade a Quarta Câmara do CAT encaminhou o processo à 
Gerência Especial de Auditoria para que o fiscal autuante ou seu substituto manifestasse a 
respeito das alegações do sujeito passivo (fls. 873/874).  

Em resposta, os valores apresentados como omissões de registro de 
saídas de mercadorias tiveram seus valores notoriamente reduzidos de R$ 82.575.133,99 
para R$ 14.996.876,81 (fls. 876/877).  

Manifestando-se sobre o trabalho revisional a autuada alega que em 
momento algum o revisor afirma existir subfaturamento, tão somente aduzindo que há 
indícios de tal prática. Em casos similares o CAT tem entendido que eventuais diferenças 
detectadas no grupo empresarial deem ser imputadas aos seus estabelecimentos na 
proporção das vendas de cada um. Insurge-se também com a alíquota média. Reitera o 
pedido de improcedência do auto de infração  

6 Acórdão Cameral n. 1998 de 2014 – IV CJUL  

No julgamento cameral, por maioria de votos acolheu-se a preliminar 
de nulidade do lançamento, decretando-se a nulidade "ab initio" do feito, por insegurança 
na determinação da infração.  

7 Da Intimação e do Recurso do Representante Fazendário ao 
Conselho Pleno  

Nos termos do art. 41, I e § 4º da Lei nº 16.469/09, o representante 
fazendário apresentou Recurso ao Conselho Pleno (fls. 954/957) sob o argumento de que 
o acórdão cameral fulcrou-se em premissa equivocada, pois pela leitura dos autos 
constata-se a existência de 03 (três) revisões fiscais (fls. 876/877, 913/914 e 930/932), 
onde estão configuradas as irregularidades cometidas pela autuada, sendo discutido 
apenas o quantum, o montante devido pelo contribuinte.  

Pugnou ao final pela reforma do acórdão cameral recorrido, 
remetendo os autos em diligência à Gerência Especial de Auditoria - GEAT, para 
manifestação conclusiva, e após à Câmara Julgadora para que analise toda a matéria.  



 

8 Da Contradita  

Intimado, o contribuinte apresentou contradita (fls. 964/966) 
pugnando pela manutenção do acórdão recorrido.  

  É como relato.  

 

VOTO 

 

1.  PRELIMINARMENTE.  

1.1 Da Tempestividade   

Tendo em vista que o sujeito passivo fora intimado do Recurso ao 
Pleno, em 10/06/2014, e que protocolizou sua defesa em 25/06/14, tempestiva, é a 
manifestação do sujeito passivo, nos termos do art. 34, II, “e”, item 1 da Lei 16.469/09.  

1.2 Da Insegurança na Determinação da Infração  

Depreende-se dos autos que a recorrente fora autuada em 
decorrência  a diferença de valores apurada em Auditoria Específica de Mercadoria, entre 
os valores declarados nos livros próprios (vendas registradas) e os valores das saídas 
reais (efetivas) de mercadorias encontrados nos bancos de dados informatizados que o 
contribuinte utilizava para registrar as suas operações de saídas, de acordo com a 
proporcionalidade de comercialização de mercadorias tributadas em relação ao total 
comercializado no período.  

Inicialmente, consigne-se que não se há falar em insegurança na 
determinação da infração, pois conforme relatado, às fls. 136, o contribuinte 
expressamente requer "a retirada de nosso pedido de nulidade por insegurança na 
determinação da infração, haja vista que o CD juntado pelos autuantes é prova bastante 
dos equívocos por eles praticados na interpretação dos dados nele copiados bem como 
dos erros na compilação dos dados de cada uma das filiais."(sem destaque no original)  

Tal fato per si já seria suficiente para afastar a ocorrência da nulidade 
em questão, pois o advogado do contribuinte, expressamente desistiu desse argumento 
que fora lançado no corpo do Recurso Voluntário.  

Ad argumentandum, mesmo que se desconsidere a desistência 
acima transcrita, tem-se que nulidade por insegurança na determinação da infração é um 
vício formal do lançamento que por falta de sintonia e de coerência dos demonstrativos 
fiscais com a descrição do fato narrada no lançamento não possibilita, como o próprio 
nome da nulidade sugere, se determinar com segurança a infração praticada.  

Assim, aponta MALATESTA apud DABUL (2004, p. 84) ique “a 
verdade é a conformidade da noção ideológica com a realidade”, e a condenação, por sua 
vez dependerá da certeza dos fatos, assim compreendida como a convicção gerada na 
consciência do juiz, razão pela qual possui, necessariamente, maior cunho psicológico, 
que efetivamente jurídico. Ou melhor falando, a prova atua sobre o psicológico do 



 

julgador, que ao formar sua convicção de forma clara e motivada, produz a norma 
individual e concreta, concedendo juridicidade aos fatos trazidos à sua apreciação.  

Todavia, é importante salientar que eventuais omissões ou 
incorreções do lançamento não acarretam sua nulidade, quando do processo constarem 
elementos suficientes para determinar com segurança a infração e o infrator, conforme 
dispõe o § 3º do art. 20 da Lei 16.469/09, in verbis:  

Art. 20 ...  

§ 3º As incorreções ou omissões do lançamento, 
inclusive aquelas decorrentes de cálculo ou de proposição de penalidade, 
não acarretam a sua nulidade, quando do processo constarem elementos 
suficientes para determinar com segurança a infração e o infrator.  

No presente caso a acusação é muito simples: o sujeito passivo 
omitiu saída de mercadorias tributadas, apurada pelo confronto entre os valores 
declarados nos livros fiscais e os valores das saídas reais de mercadorias encontradas no 
banco de dados que o contribuinte utilizava para registrar suas operações de saída (caixa 
2).  

O lançamento de ofício indicou os dispositivos infringidos 
corretamente, bem como descreveu a irregularidade praticada pelo autuado de forma clara 
e precisa, também foram anexados os documentos necessários à comprovação da 
irregularidade denunciada.  

Entendo que a autuação contém os requisitos formais necessários 
para validade do lançamento e para o pleno conhecimento da exigência fiscal, não 
incorrendo nos erros ou falhas apontadas no acórdão cameral.  

Também foi perfeitamente possível separar o montante de saída de 
cada estabelecimento de modo a se atribuir a autuada apenas a parcela correspondente 
às suas operações.   

Ressalte-se que a única controvérsia existente nos autos refere-se à 
alíquota que deve ser utilizada no arbitramento e, conseguintemente dos valores 
supostamente não recolhidos.  

Dessa forma, estando determinada com segurança a infração e o 
infrator, a nulidade acolhida na fase cameral deve ser revertida e o auto de infração deve 
retornar para julgamento do mérito.  

2.  Conclusão   

Ante o exposto conheço do recurso da Fazenda Pública para dar-lhe 
provimento, a fim de cassar a decisão cameral que declarou nulo o lançamento por 
insegurança na determinação da infração e determnar retornar, o processo, à Câmara 
Julgadora para que analise toda a matéria aduzida pela contribuinte.  

1.DABUL, Alessandra. Da Prova no Processo Administrativo 
Tributário. Curitiba: Juruá,  



 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 13 de setembro de 2016. 
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Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01437/16 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: Pedido de diligência. Indeferido. Preliminar de 
nulidade da peça básica. Insegurança na determinação da 
infração. Acolhida. 
 
1. Indefere-se pedido de diligência, proposto pela 
Representação Fazendária, por não estar presente justa causa 
para deferimento do pedido. 
 
2. Anula-se o instrumento de constituição do crédito tributário, 
estando presente nele o vício da insegurança na determinação 
da infração. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de julho de 2016, decidiu, por maioria de votos, rejeitar o pedido de 
diligência apresentado pelo Representante Fazendário. Foram vencedores os 
Conselheiros Nivaldo José Mendes e Nivaldo Carvelo Carvalho. Vencido o Conselheiro 
Lidilone Polizeli Bento. E, também, por maioria de votos, acolher a preliminar de nulidade 
da peça básica, por insegurança na determinação da infração, arguida pelo sujeito 
passivo, declarando, de consequência, nulo "ab initio" o processo.  Foram vencedores os 
Conselheiros Nivaldo José Mendes e Nivaldo Carvelo Carvalho. Vencido o Conselheiro 
Lidilone Polizeli Bento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo, 
substituo tributário, ter efetuado, no período de 01/05/2012 a 30/09/2015, saída de 
materiais elétricos, baterias e acumuladores, material de construção, acabamento, 
bricolagem ou adorno, com destino ao Estado de Goiás, sem apurar, reter e repassar ao 
Estado de Goiás o respectivo ICMS-ST, sendo-lhe imputada a exigência do ICMS devido 
no valor de R$ 1.068.136,21 (um milhão, sessenta e oito mil, cento e trinta e seis reais e 
vinte e um centavos), multa e acréscimos legais. 

 
O autor do lançamento cita os Protocolos n°s 83/11, 18/85 e 82/11 e 

o Convênio 74/94. 
 
Citados como infringidos os arts. 26, II, 51, §§ 1° e 3° e 64, da Lei nº 

11.651/91, c/c os arts. 39 e 40, Anexo VIII do Decreto 4852/97, proposta a penalidade 
prevista no art. 71, IV-A, da Lie n° 11.651/91 com redação da Lei nº 17.519/11.  

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, Auditoria 

Comparativa da Substituição Tributária (fls. 07 a 08), CD (fls. 10) e Recibo de Entrega de 
Arquivos Digitais (fls. 11 a 12), dentre outros documentos. 

 
Intimado em 08/03/2016 (fls. 16), o sujeito passivo não comparece ao 

processo, sendo declarado revel (fls. 17). 
 



 

Revel, o sujeito passivo apresenta impugnação em Segunda 
Instância (fls. 23 a 33), após relatar os fatos, formula em preliminar arguição de nulidade 
da peça básica, relacionando a hipótese de insegurança na determinação da infração (fls. 
25 a 28), alegando erro na tipificação da infração, posto que o Protocolo ICMS n° 82/11 e 
o Convênio 74/94 não são aplicáveis às operações realizadas pela impugnante, vez que 
esta não comercializa materiais de construção, acabamento, bricolagem ou adorno e 
tintas, vernizes e outras mercadorias da indústria química, o que afasta a exigência do 
ICMS-ST com base no referido protocolo e convênio. 

 
Alega ainda a ocorrência de cobrança em duplicidade com o Auto de 

Infração n° 4 0116004 597 96, que também exige ICMS-ST referente aos períodos 06, 08, 
09, 10, 11/2012 e 07/2015. 

 
No mérito, pede o cancelamento do auto de infração, alegando que a 

empresa dedica-se exclusivamente as atividades de fabricação e manutenção de produtos 
de informática e eletrônicos e atua, também, no comercio varejista. Logo, não há como 
aceitar a exigência de imposto por parte do Fisco Goiano pautado em Protocolo destinado 
às operações com materiais de construção, acabamento, bricolagem ou adorno; aqui 
também não se visualiza as NCMs (grupos 8529, 8504 e 8544) no anexo do protocolo 
ICMS n° 82/11 a ensejar sua aplicação e, por consequência, a exigência do ICMS-ST 
sobre operações diversas.  

 
Seja pela falta de destinação à construção civil e/ou indústria 

química, mostra-se indevido a incidência do ICMS-ST, o que deve resultar no 
cancelamento integral da autuação, ou ao menos, na sua redução, sustenta a impugnante.  

 
Junta cópia do PAT n° 4 0116004 626 65 (fls. 82 a 100), dentre 

outros documentos. 
 
O Representante Fazendário na sessão de julgamento formula 

pedido de diligência. 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Indefiro o pedido de diligência apresentado pelo Representante 

Fazendário, tendo em vista a presença de vício formal na constituição do crédito tributário, 
que acarreta a nulidade do auto de infração. 

 
Prosseguindo no voto, passo ao exame da preliminar de nulidade da 

peça básica, por insegurança na determinação da infração, arguida pelo sujeito passivo, 
manifesto-me pelo seu acolhimento, pelo que exponho: 

 
O Protocolo ICMS n° 82/11 e o Convênio 74/94, que fundamentam a 

exigência fiscal, não são aplicáveis às operações realizadas pela empresa autuada, vez 
que esta não comercializa materiais de construção, acabamento, bricolagem ou adorno e 
tintas, vernizes e outras mercadorias da indústria química. 

 
Ocorre ainda cobrança em duplicidade com o Auto de Infração n° 4 

0116004 597 96, que também exige ICMS-ST referente aos períodos 06, 08, 09, 10, 
11/2012 e 07/2015, períodos esses abarcados no presente auto de infração. 

 



 

Tanto a inaplicabilidade do Protocolo ICMS n° 82/11 e do Convênio 
74/94 quanto duplicidade de cobrança relativamente a parte do período fiscalizado, geram 
erro no demonstrativo de cálculo do imposto exigido no auto de infração, a Auditoria 
Comparativa da Substituição Tributária. 

 
Essas irregularidades, citadas pelo sujeito passivo, indicam estar 

presente na peça básica o vício da insegurança na determinação da infração, que acarreta 
a nulidade do auto de infração, nos termos do art. 20, inc. IV, da Lei n° 16.469, de 19 de 
janeiro de 2009: 

 
Art. 20. São nulos os atos praticados: 
[...] 
IV - com insegurança na determinação da infração. 

 
Ante o exposto, rejeito o pedido de diligência apresentado pelo 

Representante Fazendário. Acolho a preliminar de nulidade da peça básica, por 
insegurança na determinação da infração, arguida pelo sujeito passivo, declarando, de 
consequência, nulo "ab initio" o processo. 

 
 

Sala das sessões, em 12 de setembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01444/16 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica. 
Insegurança na determinação da infração. Acolhida. 
 
A adoção de Auditoria do Movimento Financeiro em 
estabelecimento que possui escrita contábil regular ocasiona 
insegurança na determinação da infração, pelo fato de a 
legislação não autorizar a auditoria nesta situação, sendo que o 
vício da insegurança impõe a nulidade do lançamento fiscal. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 20 de maio de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pelo Conselheiro Relator, por insegurança 
na determinação da infração, declarando, de consequência, nulo "ab initio" o processo. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Paulo Diniz, Heli José da Silva e Lidilone 
Polizeli Bento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 
omitiu registro de saída de mercadoria não tributada na importância de R$ 380.148,23 
(trezentos e oitenta mil, cento e quarenta e oito reais e vinte e três centavos), referente ao 
déficit financeiro apurado em Auditoria de Movimento Financeiro/2011, sendo-lhe 
imputada a exigência de multa formal no valor de R$ 95.037,06 (noventa e cinco mil trinta 
e sete reais e seis centavos) e acréscimos legais. 

 
Citados como infringidos os arts. 25, § 1°, IV e § 2° e 64 da Lei nº 

11.651/91, c/c o art. 141 do Decreto 4852/97, proposta a penalidade prevista no art. 71, 
VII, "l" da Lei n° 11.651/91 com redação da Lei nº 16.241/08. 

 
Consta na descrição do fato que o levantamento foi realizado com 

base em Declaração Periódica de Informações – DPI, uma vez que o sujeito passivo não 
atendeu a Notificação fiscal n° 2068/2013, para apresentação dos livros e documentos 
exigidos para a auditoria. Pelo descumprimento da exigência foi lavrado o Auto de Infração 
n° 4 0113039 577 75. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, 

demonstrativo da Auditoria de Movimento Financeiro – Conclusão Anual (fls. 04). 
 
Intimado em 28/11/2013 (fls. 05), o sujeito passivo não comparece ao 

processo, sendo declarado revel (fls. 06). 
 
Revel, o sujeito passivo apresenta impugnação em Segunda 

Instância (fls. 12 a 27), formulando em preliminar arguição de nulidade da peça básica, 
relacionando a hipótese de cerceamento do direito de defesa (fls. 15 a 18). Ainda em 
preliminar formula arguição de exclusão do sócio e administrador da empresa, por ser 



 

parte ilegítima (fls. 18 a 23), arguição essa estranha aos autos, posto que não houve 
indicação de solidário no auto de infração. 

 
Quanto ao mérito, diz tratar-se de fato gerador tributário presumido 

perante a legislação tributária do Estado de Goiás, em face da ausência de comprovação 
da efetiva saída da mercadoria do estabelecimento comercial. A omissão foi apurada em 
Auditoria do Movimento Financeiro, tendo por única fonte a DPI fornecida pelo 
contribuinte, fato que revela a inexistência do fato gerador. 

 
Alega que a diferença apontada como déficit financeiro se justifica 

com empréstimo obtido e contabilizado no livro Diário, compondo o saldo do Balanço 
Patrimonial, ambos devidamente autenticados pela JUCEG.  

 
Ressalta o disposto no art. 3° da Instrução de Serviço n° 07/04-SGAF 

para defender que a auditoria realizada não se aplica ao caso, visto que possui escrita 
contábil regular. Cita acórdão. 

 
Ao final, pede a improcedência do lançamento ou, caso não seja este 

o entendimento, que os autos sejam baixados em diligência, para apuração das 
informações prestadas, quanto à escrituração dos livros Diário e Razão. 

 
Junta cópia da Notificação Fiscal n° 2068/2013 com destaque para o 

carimbo de prorrogação para 18/10/2013 (fls. 38), cópia de Instrumento Particular de 
Contrato de Mutuo (fls. 40), cópia do livro Razão (fls. 41 a 44) e do livro Diário (fls. 45 a 
132), dentre outros documentos. 

 
Posteriormente, apresenta pedido de agilidade no julgamento dos 

Processos n°s 4 0113041 508 59 e 4 0113041 512 35 (fls. 136 a 138). 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Formulo em preliminar arguição de nulidade da peça básica, pela 

presença do vício da insegurança na determinação da infração na constituição do crédito 
tributário formalizado no auto de infração. 

 
Nesta arguição, adoto os fundamentos da Sentença n° 3777/2015, 

proferida no Processo n° 4 0113041 512 35, por serem processos conexos, fazendo os 
necessários ajustes na reprodução para este feito: 

 
No auto de infração, o Fisco exige do sujeito passivo o recolhimento de multa formal, pela omissão 
de registro de saída de mercadoria não tributada, apurada em Auditoria do Movimento Financeiro, 
nos meses de janeiro a dezembro de 2011. 
 
A Auditoria do Movimento Financeiro consta do Roteiro n° 03 do Manual de Auditoria, aprovado 
pela Instrução de Serviço n° 15/2009-SAT. 
 
Conforme o Roteiro n° 03, a Auditoria do Movimento Financeiro é aplicável a empresas que não 
possuam escrita contábil regular, devendo o Auditor-Fiscal se cientificar deste fato antes de sua 
aplicação. 
 



 

Pelo documento às fls. 38, verifica-se que a Notificação Fiscal n° 2068/13 foi emitida em 
15/8/2013, com ciência do sujeito passivo em 16/09/2013, estabelecendo prazo de 03 (três) dias 
para apresentação do livro Diário, referente ao exercício de 2011, com a devida autenticação. 
 
O documento de fls. 47 comprova a autenticação do livro Diário, exercício de 2011, em 
15/10/2013, ou seja, após a ciência do sujeito passivo na notificação fiscal. 
 
No entanto, pelo carimbo aposto no documento, a notificação fiscal foi prorrogada para 
18/10/2013. Esta prorrogação foi certificada quando da apreciação do Auto de Infração n° 4 
0113039 577 75, lavrado por embaraço à fiscalização, lançamento este considerado improcedente, 
conforme a Sentença n° 2668/14-JULP, às fls. 388. Do Processo n° 4 0113041 512 35. 
 
O auto de infração em tela foi lavrado em 08/10/2013, ainda dentro do prazo concedido ao sujeito 
passivo para apresentação da documentação exigida pela notificação fiscal. 
 
Assim, entendo que neste período, nos termos do inciso I, do art. 20, da Lei n° 16.469, a 
autoridade fiscal estava impedida de efetuar o lançamento, o que nos leva a concluir pela nulidade 
ab initio do auto de infração em julgamento. 

 
Ante o exposto, voto em preliminar pela nulidade da peça básica, por 

insegurança na determinação da infração, declarando, de consequência, nulo "ab initio" o 
processo. 

 
 

Sala das sessões, em 12 de setembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01447/16 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: Pedido de diligência apresentado pelo Representante 
Fazendário. Rejeitado. Processual. Preliminar de nulidade do 
auto de infração, arguida pela defesa. Acolhida.  
 
1. O pedido de diligência só poderá ser acolhido quando estiver 
demonstrado nos autos dúvida a ser dirimida; 
 
2. Deve ser considerado nulo o auto de infração, quando houver 
evidência nos procedimentos processuais que formalizam a lide, 
que houve insegurança da determinação da infração. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de julho de 2016, decidiu, por maioria de votos, rejeitar o pedido de 
diligência apresentado pelo Representante Fazendário. Foram vencedores os 
Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira e Nivaldo José Mendes. Vencido o Conselheiro 
Lidilone Polizeli Bento. E, também, por maioria de votos,  acolher a preliminar de nulidade 
da peça básica, por insegurança na determinação da infração, arguida pelo sujeito 
passivo, declarando, de consequência, nulo "ab initio" o processo. Foram vencedores os 
Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira e Nivaldo José Mendes. Vencido o Conselheiro 
Lidilone Polizeli Bento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo na condição de 
substituto tributário, deixou de fazer a retenção do imposto no momento em que promoveu 
a saída das mercadorias, constantes das notas fiscais em anexo relacionadas referente 
aos meses de junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro do ano de 2012, para o 
território goiano, conforme documentos anexos.  

 
A autoridade lançadora indica como infringida as disposições dos 

artigos 45 e 51, §3° do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) combinado 
com os artigos 35 e 52, §1°, anexo VIII do Decreto 4852/97. Proposta a aplicação da 
penalidade prevista no artigo 71, III, "a" do CTE, com redação da Lei nº 17.917/2012 – 
Retroatividade Benigna.  

 
O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: 

auditoria comparativa da substituição tributária, planilha de ICMS ST destacado e não 
retido, planilha ICMS ST destacado e não retido – julho 2012, planilha de ICMS destacado 
e não retido – agosto 2016, planilha de ICMS destacado e não retido – novembro, CD, 
consulta pública ao cadastro e recibo de entrega de arquivos digitais, consulta por auto 
"fls. 5 a 53". 

 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de "fls. 54 e 55", 
tendo sido lavrado termo de revelia às "fls. 56". 

 



 

O sujeito passivo é intimado a pagar a quantia exigida ou apresentar 
impugnação em segunda instância, conforme documentos de "fls. 58 a 60".  

 
O sujeito passivo apresenta Impugnação, "fls. 62 a 74", alegando 

preliminarmente a nulidade da autuação devido ao descumprimento do artigo 142 do CTN, 
que resulta em erro no demonstrativo de cálculo e a cobrança em duplicidade de acordo 
com o auto de infração n° 4011600462665. No mérito, confirma-se a patente nulidade da 
autuação por erro da capitulação da infração, eis que as operações autuadas, segundo 
relação de fls. 8 a 10, não são reguladas pelo Convênio ICMS n° 74/94. Defende que "a 
impugnante dedica exclusivamente as atividades de fabricação e manutenção de produtos 
de informática e eletrônicos e atua, também, no comercio varejista. Logo, não há como 
aceitar a exigência de imposto por parte do Fisco Goiano pautado em Protocolo destinado 
às operações com materiais de construção, acabamento, bricolagem ou adorno; aqui 
também não se visualiza as NCMs (grupos 8529, 8504 e 8544) no anexo do protocolo 
ICMS n° 82/11 a ensejar sua aplicação e, por consequência, a exigência do ICMS-ST 
sobre operações diversas". Sustenta que "seja pela falta de destinação à construção civil 
e/ou indústria química, mostra-se indevido a incidência do ICMS-ST, o que deve resultar 
no cancelamento integral da autuação, ou ao menos, na sua redação. Ao final, requer que 
seja reconhecida a nulidade e o cancelamento integral do AIIM, tendo em vista a 
comprovação das nulidades arguidas, quais sejam, a não coadunação da descrição 
infracional e a norma infringida com a cobrança de imposto, bem como o evidente erro na 
qualificação do crédito tributário haja vista a confusão dos períodos exigidos; seja 
reconhecida a improcedência da autuação por cobrança em duplicidade em relação do 
crédito tributário  exigido no auto de infração n° 4011600462665; seja reconhecido o 
cancelamento da autuação, ou ao menos, a sua redução; seja reconhecido o 
cancelamento da autuação quanto aos débitos de ICMS-ST lançados com base no 
Protocolo ICMS n° 83/11; seja autorizada a juntada posterior de novos documentos; por 
fim, protesta pela realização de sustentação oral.  

 
O sujeito passivo anexa ao recurso os seguintes documentos: 

procurações, substabelecimento, documentação pessoal, alterações e consolidações do 
contrato social e cópia auto de infração n° 4011600459796 "fls. 75 a 181".  

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Sobre o pedido de diligência apresentado pelo Representante 
Fazendário, não o acolho, vez que não há dúvida nos autos a ser dirimida. 

 
Entretanto, observei que houve mácula processual, que 

comprometeu o feito deste seu início, vez que trouxe insegurança na determinação da 
infração, situação que a norma legal não contempla nos termos lecionados pelo inciso IV 
do artigo 20 da Lei nº. 16.469/09, “verbis”: 

 
Art. 20 – São nulos os atos praticados: 

 
[....] 

 
IV- com insegurança na determinação de infração.  

   
A assertiva que firmei em linhas anteriores, deve-se ao fato de que, 

conforme pode ser conferido pela leitura das peças que dão sustentação a este feito, na 
descrição da infração, à fl. 02 deste volume, a autoridade lançadora indica que o polo 



 

passivo teria deixado de recolher o ICMS ST, nos períodos de 06 a 11 de 2012. Porém, no 
detalhamento do crédito tributário, fl. 03, a fiscalização aponta os períodos de 
06,08,09,10,11/2012 e 07/2015. Como se não bastasse tal equívoco, o documento de 
cálculo, fls. 05/06, é apontado pelo autuante o período de 05/2012 a 09/2015.  

 
Portanto, a tarefa primeira é carecedora de amparo legal, vez que 

está na contramão da orientação contida no artigo 142 do CTN, verbis, o que importa dizer 
o é nulo o lançamento, ora em apreciação, conforme inferido pela defesa.    

 
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o 
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento 
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da 
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o 
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, 
propor a aplicação da penalidade cabível. 
 
 Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e 
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. 

 
 
  Assim, voto rejeitando o pedido de diligência apresentado pelo 

Representante Fazendário. E, também, por maioria de votos, acolho a preliminar de 
nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da infração, arguida pelo 
sujeito passivo, declarando, de consequência, nulo "ab initio" o processo. 

 
 
 

Sala das sessões, em 12 de setembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01468/16 
 
Relator: Conselheiro Rodolfo Ramos Caiado 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade do auto de 
infração, arguida pela Representação Fazendária. Acolhida.  
 
Acolhe-se a preliminar de nulidade da peça básica, quando a 
instrução processual apontar que houve insegurança na 
determinação da infração. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 20 de maio de 2016, decidiu, por unanimidade de votos,  acolher a 
preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da infração, 
arguida pela Representação Fazendária, declarando, de consequência, nulo "ab initio" o 
processo. Participaram do julgamento os Conselheiros Rodolfo Ramos Caiado, Mário de 
Oliveira Andrade, Edson Abrão da Silva, Aldeci de Souza Flor e Rickardo de Souza Santos 
Mariano. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo realizou saída de 
mercadorias, no período 01/01/2012 a 31/12/2012, por meio de (Nota Fiscal Eletrônica/ 
nota fiscal Mod. 01 ou 01ª/ Cupom Fiscal), utilizando carga tributária inferior à estabelecida 
pela legislação tributária, ocasionando uma diferença de R$ 35.433,63 no ICMS a 
recolher, apurada em Auditoria Comparativa da Situação Tributária e da Base de Cálculo, 
planilhas em anexo. Em consequência deverá pagar o ICMS omitido, mais as cominações 
legais. 

A autoridade lançadora indicou como infringida as disposições dos 
artigos 11, inciso I, 27, 40 e 60 da Lei 11651/91. Com penalidade proposta do artigo 71, 
inciso IV, alínea A, da Lei 11651/1991 com redação da Lei 17519/2011. 

  
O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos "fls. 

03": detalhamento do crédito tributário. 
 
 O sujeito passivo foi devidamente intimado "fls. 4 e 5", e fora 

lavrado Termo de Revelia "fls. 6". Foi anexado ao auto de infração: Histórico de Processos 
"fls. 07". 

 
O sujeito passivo apresentou impugnação "fls. 10 a , alegando que, 

todos os registros de saídas (Nota fiscal eletrônica/  Nota fiscal Mod. 01 ou 01ª/ Cupom 
Fiscal) emitidas no período acima apurado, foram registradas corretamente, conforme 
estabelece a Legislação Tributária, nos Livros de Registro de Saídas e Apuração de ICMS. 

 
Argui que a auditoria Fiscal, ao analisar os registros de saídas das 

mercadorias, possa ter cometido algum equívoco ao analisar as alíquotas aplicadas 
nestas saídas. Pois, existem várias mercadorias, com diversas alíquotas distintas. As 
mesmas foram emitidas corretamente. Ocorre que o Fisco, tributou equivocadamente 
algumas. Como alguns exemplos: 1) Mercadorias de cesta básica, o qual a alíquota é 3%, 
o fisco relacionou e autuou incorretamente a favor do Estado a 7%, (ou seja, arroz, feijão, 



 

etc.), adquiridas e vendidas dentro do Estado de Goiás. 2)  Mercadorias de cesta básica, 
como frango, que a alíquota é de 12% o Fisco autuou com alíquota de 17%.3) 
Mercadorias como frutas que é Isento de ICMS, o Fisco autuou com alíquota de 12%. Ao 
final requer, o cálculo correto do Auto de Infração, deduzindo, os valores equivocados pelo 
Fisco, conforme legislação tributária vigente e com base nas informações repassadas pela 
empresa SEFAZ, por ser de justiça. Pede deferimento. Anexou a seguinte documentação: 
requerimento do empresário, documentação pessoal, mídia (CD). "Fls. 13 a 16".  

 
É o relatório. 
 
 
 

VOTO 
 

 
Ao compulsar e analisar as peças instrutórias desta lide, verifiquei 

que razão assiste à nobre Representação Fazendária quando argui a nulidade do feito, 
desde seu início, tendo em vista que demonstrado está que a autoridade lançadora, lavrou 
o auto de infração, amparando-se em Auditoria Comparativa da Situação da Base de 
Cálculo, com divergência de alíquota o que ocasionou insegurança na determinação da 
infração, situação que a norma legal não contempla, nos termos lecionados pelo inciso IV 
do artigo 20 da Lei nº 16.469/09, “verbis”:   

 
Art. 19 – São nulos os atos praticados: 
 
[...] 
 
IV- com insegurança na determinação de infração.   

 
Assim, voto acolhendo a preliminar de nulidade da peça básica, por 

insegurança na determinação da infração, arguida pela Representação Fazendária, 
declarando, de consequência, nulo "ab initio" o processo. 

 
 
 

 
 

Sala das sessões, em 14 de setembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01469/16 
 
Relator: Conselheiro Rodolfo Ramos Caiado 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade do auto de 
infração, arguida pela Representação Fazendária. Acolhida.  
 
Acolhe-se a preliminar de nulidade da peça básica, quando a 
instrução processual apontar que houve insegurança na 
determinação da infração. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 20 de maio de 2016, decidiu,   por unanimidade de votos,  acolher a 
preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da infração, 
arguida pela Representação Fazendária, declarando, de consequência, nulo "ab initio" o 
processo. Participaram do julgamento os Conselheiros Rodolfo Ramos Caiado, Mário de 
Oliveira Andrade, Edson Abrão da Silva, Aldeci de Souza Flor e Rickardo de Souza Santos 
Mariano. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo realizou saída de 
mercadorias, no período de 01/07/2011 a 31/12/2011, por meio de (Nota Fiscal Eletrônica/ 
nota fiscal Mod. 01 ou 01ª/Cupom Fiscal), utilizando carga tributária inferior à estabelecida 
pela legislação tributária, ocasionando uma diferença de R$ 32.841,84 no ICMS a 
recolher, apurada em Auditoria Comparativa da Situação Tributária e da Base de Cálculo, 
planilhas em anexo. Em consequência deverá pagar o ICMS omitido, mais as cominações 
legais. 

 
A autoridade lançadora indicou como infringida as disposições dos 

artigos 11, inciso I, 27, 40 e 60 da Lei 11.651/91. Com penalidade proposta do artigo 71, 
inciso IV, alínea A, da Lei 11651/1991 com redação da Lei 17519/2011. 

 
O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos "fls. 

03": detalhamento do crédito tributário. 
 
O sujeito passivo foi devidamente intimado "fls. 4 e 5", e fora lavrado 

Termo de Revelia "fls. 6". 
 
Foi anexado ao auto de infração: Histórico de Processos "fls. 07". 
 
O sujeito passivo apresentou impugnação "fls. 10 alegando que, 

todos os registros de saídas (nota fiscal eletrônica/ nota fiscal Mod. 01 ou 01ª/ Cupom 
Fiscal) emitidas no período acima apurado, foram registradas corretamente, conforme 
estabelece a Legislação Tributária, nos Livros de Registro de Saídas e Apuração de ICMS. 
Argui que a auditoria Fiscal, ao analisar os registros de saídas das mercadorias, possa ter 
cometido algum equívoco ao analisar as alíquotas aplicadas nestas saídas. Pois, existem 
várias mercadorias, com diversas alíquotas distintas. As mesmas foram emitidas 
corretamente. Ocorre que o Fisco, tributou equivocadamente algumas. Como alguns 
exemplos: Mercadorias de cesta básica, o qual a alíquota é 3%, o fisco relacionou e 



 

autuou incorretamente a favor do Estado a 7%, (ou seja, arroz, feijão, etc.), adquiridas e 
vendidas dentro do Estado de Goiás.   Mercadorias de cesta básica, como frango, que a 
alíquota é de 12% o Fisco autuou com alíquota de 17%. 3) Mercadorias como frutas que é 
isento de ICMS, o Fisco autuou com alíquota de 12%. Ao final requer, o cálculo correto do 
Auto de Infração, deduzindo, os valores equivocados pelo Fisco, conforme legislação 
tributária vigente e com base nas informações repassadas pela empresa SEFAZ, por ser 
de justiça. Pede deferimento. Anexou a seguinte documentação: requerimento do 
empresário, documentação pessoal, mídia (CD). "Fls. 13 a 16".  

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 
Ao compulsar e analisar as peças instrutórias desta lide, verifiquei 

que razão assiste à nobre Representação Fazendária quando argui a nulidade do feito, 
desde seu início, tendo em vista que demonstrado está que a autoridade lançadora, lavrou 
o auto de infração, amparando-se em Auditoria Comparativa da Situação da Base de 
Cálculo, com divergência de alíquota o que ocasionou insegurança na determinação da 
infração, situação que a norma legal não contempla, nos termos lecionados pelo inciso IV 
do artigo 20 da Lei nº 16.469/09, “verbis”:   

 
Art. 19 – São nulos os atos praticados: 
 
[...] 
 
IV- com insegurança na determinação de infração.   

 
Assim, voto  acolhendo a preliminar de nulidade da peça básica, por 

insegurança na determinação da infração, arguida pela Representação Fazendária, 
declarando, de consequência, nulo "ab initio" o processo. 

 
 
 

Sala das sessões, em 14 de setembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01500/16 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica. 
Insegurança na determinação da infração. Acolhida. 
 
Anula-se o instrumento de constituição do crédito tributário, 
estando presente nele o vício da insegurança na determinação 
da infração. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 14 de dezembro de 2015, decidiu, por maioria de votos, acolher a 
preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da infração, 
arguida pelo sujeito passivo, declarando, de consequência, nulo "ab initio" o processo. 
Foram vencedores os Conselheiros Nivaldo José Mendes e Carlos Andrade Silveira. 
Vencido o Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo, 
não tendo pago a contribuição do Fundo Protege Goiás no mês de novembro, o que o 
impede de usufruir de benefício fiscal, ter escriturado indevidamente valores, a título de 
crédito outorgado, referentes à utilização do benefício previsto no artigo 11, XXXV do 
Anexo IX do Decreto 4.852/97, sendo-lhe imputa a exigência do ICMS omitido no valor de 
R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais), multa e acréscimos legais. 

 
Citados como infringidos os arts. 58, § 3°, II, 64, da Lei nº 11.651/91, 

c/c o art. 1°, § 3°, III, Anexo IX do Decreto 4852/97 e art. 86 deste, proposta a penalidade 
prevista no art. 71, IV, "a" da Lei n° 11.651/91, com redação da Lei nº 14634/03. 

 
Juntou-se ao processo, a título de infração da acusação, 

demonstrativos da Auditoria Básica do ICMS (fls. 04 a 12) e cópia do livro Registro de 
Apuração do ICMS (fls. 15 a 58), dentre outros documentos. 

 
Intimado em 23/08/2011 (fls. 60), o sujeito passivo não comparece ao 

processo, sendo declarado revel (fls. 61). 
 
Revel, o sujeito passivo apresenta impugnação em Segunda 

Instancia (fls.  67 a 69), após relatar os fatos, formula em preliminar arguição de nulidade 
da peça básica, relacionando a hipótese de insegurança na determinação da infração (fls. 
68).  

 
Quanto ao mérito, limita-se a questionar a multa e os acréscimos 

legais cobrados, alegando que seus valores são incompatíveis com a capacidade 
contribuinte do sujeito passivo, havendo afronta a princípios constitucionais, notadamente 
o do não confisco, pedindo a diminuição de seus valores. 

 
A Terceira Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio 

da Resolução n° 151/2014 (fls. 73), retirar o presente processo da pauta e o encaminha à 



 

Secretaria Geral-SEGE, com intuito de aguardar o decurso do prazo previsto para a 
apresentação do pedido de convalidação a ser formulado pelo contribuinte a 
Superintendência da Receita e, se for o caso, reputar. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Apreciando a preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança 

na determinação da infração, arguida pelo sujeito passivo, manifesto-me pelo seu 
acolhimento, pelo que exponho: 

 
No Detalhamento do Crédito Tributário (fls. 03) consta que o fato 

gerador ocorreu nos períodos de 01/12/2007 a 31/12/2007 e 01/01/2008 a 31/01/2008, 
entretanto, no auto de infração, o fato gerador refere-se ao mês de novembro. 

 
O art. 58 da Lei n° 11.651/191, citado como infringido, trata de 

creditamento do imposto e não em contribuição do Fundo Protege Goiás, esta constante 
da descrição da ocorrência no auto de infração, portanto esse dispositivo em nada tem a 
ver com a ocorrência do fato. 

 
Essas irregularidades indicam estar presente na peça básica o vício 

da insegurança na determinação da infração, que acarreta a nulidade do auto de infração, 
nos termos do art. 20, inc. IV, da Lei n° 16.469, de 19 de janeiro de 2009: 

 
Art. 20. São nulos os atos praticados: 
[...] 
IV - com insegurança na determinação da infração. 

 
Ante o exposto, acolho a preliminar de nulidade da peça básica, por 

insegurança na determinação da infração, arguida pelo sujeito passivo, declarando, de 
consequência, nulo "ab initio" o processo. 

 
 

Sala das sessões, em 20 de setembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01539/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Washington Luis Freire de Oliveira 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar. Nulidade por insegurança na 
determinação da infração. Rejeição. 
 
A preliminar de nulidade por insegurança na determinação da 
infração deve ser afastada quando a acusação fiscal, claramente 
descrita no auto de infração, estiver devidamente instruída. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 12 
de julho de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda Pública 
para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para reformar a decisão cameral, afastando a 
preliminar de  nulidade por insegurança na determinação da infração, retornando os autos 
à Câmara para apreciação de toda a matéria. Foram vencedores os Conselheiros 
Washington Luis Freire de Oliveira, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Nislene 
Alves Borges, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria 
Morato, Luis Antônio da Silva Costa, Lidilone Polizeli Bento, Heli José da Silva, Aldeci de 
Souza Flor e José Paixão de Oliveira Gomes. Vencidos os Conselheiros Talita Pimenta 
Félix, José Pereira D'abadia, João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho, Edson Abrão 
da Silva, Nivaldo José Mendes, Rickardo de Souza Santos Mariano, Valdir Mendonça 
Alves e Cláudio Henrique de Oliveira que votaram conhecendo do recurso, negando-lhe 
provimento para manter a decisão cameral que acolheu a preliminar de nulidade. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de recurso da Fazenda Pública ao Conselho Pleno contra 
decisão cameral que, por maioria de votos, acolheu a preliminar de nulidade do auto de 
infração por insegurança na determinação da infração. 

 
A acusação fiscal é de que o sujeito passivo omitiu o registro de 

entrada de óleo diesel e gasolina do tipo “A”, sujeitas ao regime da substituição tributária 
pelas operações posteriores, no período de 01/01/2005 a 31/12/2005, conforme apurado 
por meio de Auditoria Específica de Mercadorias.   

  
Foram indicados como dispositivos infringidos os artigos 45, inciso 

XIII, §1º, I e 64 do Código Tributário Estadual, CTE, combinados com os artigos 35, 66 e 
66-A, do Anexo VIII e art. 145, do Decreto nº 4.852/97, RCTE, sendo proposta a 
penalidade prevista no art. 71, inciso VII, § 9º II, do CTE com redação dada pela Lei nº 
16.241/2008 - Retroatividade benigna.   

  
O senhor ÉDIO NOGUEIRA foi nomeado sujeito passivo solidário, na 

condição de administrador da empresa, nos termos do art. 45, inciso XII, do CTE, 
declarado perempto pelo não comparecimento com peça defensória, fls. 266.   

  
O Auto de Infração foi instruído, entre outros, com os seguintes 

documentos: Portaria nº 1893/09-GSF; Notificação fiscal; demonstrativos próprios da 
Auditoria Específica de Mercadorias e planilha de apuração do valor unitário médio com 
base no PMPF.   



 

  
 Inconformado com a decisão singular desfavorável, a empresa 

apresenta recurso no qual pede, em preliminar, a nulidade da peça básica por insegurança 
na determinação da infração, alegando que a omissão de entrada verificada é decorrente 
do aumento de volume em razão da variação de temperatura, pois as aquisições são 
realizadas com base na temperatura padrão de 20ºC e as saídas ocorrem na temperatura 
ambiente. 

 
Aduz que obteve decisão favorável do Tribunal de Justiça do Estado 

de Goiás, determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente de 
aumento volumétrico por variação de temperatura. 

 
No mérito, pede a improcedência, porquanto o imposto já teria sido 

recolhido pela refinaria, quando da remessa do combustível para a autuada (distribuidora), 
e, ainda, porque toda a omissão de entrada apontada no auto de infração seria em 
decorrência do fenômeno físico da dilatação do volume em razão do aumento da 
temperatura.  

 
A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário decidiu, por 

maioria de votos, acolher a preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na 
determinação da infração, arguida pelo sujeito passivo, declarando, de consequência, nulo 
"ab initio" o processo.  

 
O autor do voto vencedor justificou que, apesar dos relatórios 

apresentados pelo fisco comprovarem que houve saída de combustíveis sem a respectiva 
contrapartida do registro de entrada, não constam no levantamento fiscal os cálculos 
relativos ao ganho no volume de saída decorrentes do aumento da temperatura ambiente.  

 
A Fazenda Pública apresenta recurso ao Conselho Pleno no qual 

pede a reforma da decisão cameral sob alegação de que a omissão de entrada está 
devidamente demonstrada nos papeis de trabalho da auditoria, de modo que não há 
insegurança na determinação da infração nem fragilidade na motivação para realização do 
lançamento capaz de fundamentar uma decisão que torne nulo todo o lançamento, desde 
o seu início. 

 
Em contradita, o sujeito passivo afirma que o fenômeno físico da 

variação de volume não foi considerado pela Auditoria Específica de Mercadorias. 
     
É o relatório.  

 

V O T O 
 
A nulidade por insegurança na determinação da infração é um vício 

formal do lançamento que por falta de sintonia e de coerência dos demonstrativos fiscais 
com a descrição do fato, narrada no lançamento, não possibilita, como o próprio nome da 
nulidade sugere, se determinar com segurança a infração praticada. 

 
No presente caso a acusação é muito simples: o sujeito passivo 

omitiu entrada de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária pelas 
operações posteriores, conforme apurado por meio da Auditoria Especifica de 
Mercadorias. 

 



 

Esse levantamento fiscal consiste na análise quantitativa do fluxo de 
entradas e saídas de mercadorias num determinado período, levando-se em consideração 
os estoques inicial e final, sendo que a sua conclusão evidencia a ocorrência de diferença 
relativa a entrada de combustível no estabelecimento sendo, por isso, exigido o ICMS 
devido por substituição tributária da mercadoria adquirida sem documentação fiscal. 

 
Embora a defesa sustente que a diferença verificada na entrada dos 

combustíveis seja decorrente de variação de temperatura, tal fato não está provado nos 
autos e precisaria ser objeto de uma análise mais apurada, talvez por meio de uma 
diligência, que busque identificar com precisão a causa da diferença, já que existe uma 
decisão determinando que a variação de volume por temperatura não poderá ser objeto de 
exigibilidade por parte do Fisco. 

 
É de se destacar que não existe norma federal ou estadual que 

estabeleça a obrigatoriedade da emissão de nota fiscal de combustível faturado para a 
distribuidora na temperatura padrão de 20º C. Ainda que seja notório que essa é uma 
pratica reiterada por parte das refinarias, tanto é assim que o Convênio ICMS 61, de 27 de 
julho de 2015 estabeleceu o FCV (fator de correção do volume) para correção dos 
volumes, utilizados para a composição da base de cálculo do ICMS, dos combustíveis 
líquidos e derivados de petróleo faturados a 20ºC pelo produtor nacional de combustíveis 
para a comercialização à temperatura ambiente definida em cada unidade federada. 

 

O Manual de Auditoria e Procedimentos Fiscais também não prevê a 
adoção de qualquer correção volumétrica para apuração das omissões de entradas ou 
saídas. 

 
Como se pode verificar nas peças defensórias e até mesmo no 

acordão recorrido, as questões trazidas aos autos tratam do mérito da autuação e não de 
aspectos formais que teriam deixado de ser observados pelos autuante.  

 
Ao contrário, o lançamento de ofício indicou os dispositivos 

infringidos corretamente, bem como descreveu a irregularidade praticada pelo autuado de 
forma clara e precisa, também foram anexados os documentos necessários à 
comprovação da irregularidade denunciada.  

 
Entendo que a autuação contém os requisitos formais necessários 

para validade do lançamento e para o pleno conhecimento da exigência fiscal, não há 
qualquer contradição entre a fundamentação legal, o histórico do auto de infração e as 
peças que instruem a acusação de modo a caracterizar a existência de qualquer vício 
formal. 

 
Ante o exposto, conheço do recurso da Fazenda Pública, dou-lhe 

provimento para reformar a decisão cameral, afastando a preliminar de nulidade por 
insegurança na determinação da infração, retornando os autos à Câmara para apreciação 
de toda a matéria. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 27 de setembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01555/16 
 
Redator do Voto: Conselheiro Valdir Mendonça Alves 
Autor do Voto Vencido: Conselheiro Renato Moraes Lima 
 

 
EMENTA: Processual. Recurso de ofício. Pedido de reforma de 
decisão singular que decretou a nulidade do auto de infração 
por insegurança na determinação da infração. Improvimento. 
 
Deve-se manter a decisão singular que considerou nulo o auto 
de infração por insegurança na determinação na infração 
quando o agente autuante nomear todos os herdeiros como 
solidários em um único processo, tendo em vista a inexistência 
de previsão legal que obrigue que um herdeiro em particular 
pague o imposto próprio e o dos demais. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de janeiro de 2014, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso 
de ofício, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou nulo 
"ab initio" o processo. Foram vencedores os Conselheiros Alcedino Gomes Barbosa e 
Allen Anderson Viana. Vencido o Conselheiro Renato Moraes Lima. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A lavratura do presente auto de infração deveu-se à falta do 
pagamento de R$ 26.879,92 de ITCD, sendo esse valor complementar ao pagamento 
espontâneo de R$ 9.240,00, efetuado em 22/09/2006, relativo ao espólio de Valdeci 
Nogueira, posto que, conforme a notificação de avaliação de ofício de fls. 28, o valor venal 
e, consequentemente, a base de cálculo, espontaneamente apresentados, ficaram aquém 
do valor obtido por intermédio da pauta mínima de valores imobiliários utilizados pela 
fiscalização. A abertura da sucessão ocorreu em 04/09/98. 

 
Instruem os autos, entre outros, o plano de partilha amigável em que 

consta venda de direitos hereditários de Valdeci Nogueira, para Adário Cassiano de 
Oliveira, fls. 07 a 11; a certidão de óbito, fls. 12; o pagamento espontâneo citado, fls. 14 e 
15; partes do Formal de Partilha, fls. 16 a 18; Auditoria do ITCD, fls. 20 a 27 e notificação 
para o pagamento complementar cujo desatendimento implicou a lavratura do presente 
lançamento de ofício, fls. 28. 

 
Foram indicados como infringidos o CTE, arts. 72 e 77, e o RCTE, 

arts. 372, 373, 376, inc. I, alínea “a” e 385, inc. I. A penalidade proposta foi a prevista no 
CTE, Art. 89, inc. II, alínea “i”. 

 
Apresentaram impugnações em peças apartadas a autuada, Sr.ª 

Palmira, inventariante, viúva do “de cujus” e mãe dos solidários, fls. 41 e 42, e cada 
solidário: Juliano, fls. 60 a 63; Guilherme, fls. 78 a 81, e Adriano, fls. 96 a 99. 

 
O julgado singular foi de nulidade desde o início por insegurança na 

determinação da infração sob a alegação de que cada solidário não poderia responder 
pela parte dos outros dois solidários, fls. 114 a 116. 



 

 
A Representação Fazendária recorreu explicando que a 

responsabilidade de cada herdeiro pode ser restrita a 1/3 do total; por outro lado, poder-
se-ia, quando muito, excluir os solidários arrolados, mas jamais anular todo o 
procedimento, fls. 117 e 118. 

 
Em peça conjunta, contraditaram todos os ocupantes do polo 

passivo, alegando tratar-se esse inventário de coisa julgada para a qual a Fazenda 
Pública não ofertou qualquer oposição, havendo, adicionalmente, liminar em Ação Direta 
de Inconstitucionalidade do ITCD, tornando suspensos quaisquer efeitos da Pauta de 
Valores de Base de Cálculo de ITCD relativa a imóveis, fls. 127 a 131. 

 
É o relatório.  
 
Passa-se ao voto vencedor, do Conselheiro Alcedino Gomes 

Barbosa (em seguida, o voto vencido, do Conselheiro Renato Moraes Lima). 
 

 
V O T O 

 
Analisei detidamente a questão e considero que a decisão singular 

deve ser mantida. De fato, o sujeito passivo do ITCD é o beneficiário do bem herdado. 
Neste caso poderiam ocorrer as seguintes situações: 

 
a) o inventariante pode ser compelido a pagar o tributo na condição 

de solidário (art. 82, inciso IV, do CTE);  
 
b) os autos deveriam ter sido lavrados em separado, ou seja, um para 
cada herdeiro, em atendimento ao previsto no § 1º do artigo 72 do 
CTE. 

 
Ocorre que nada disso ocorreu, motivo pelo qual o ínclito julgador 

singular declarou a nulidade do auto de infração por insegurança na determinação da 
infração. 

 
Após a detida leitura de todo o feito, devo argumentar que com a 

inversão do devedor principal em concomitância com a não individualização das 
autuações, retirou-se a possibilidade de, por exemplo, de que cada herdeiro, caso assim 
desejasse, pudesse pagar a diferença que fora cobrada. 

 
Tal como está arquitetado o presente auto de infração, fica 

inviabilizada a solução que deveria ser dada a cada herdeiro individualmente, e por isso 
sua nulidade por insegurança na determinação da infração deve ser mantida. 

 
Visto que a questão foi apreciada com as devidas cautelas de praxe 

pelo douto julgador singular às fls. 114 a 116 destes autos, devo também acolhê-la como 
razão de voto. Por oportuno, transcrevo-a abaixo, “in verbis”: 

 
“Nestes autos, o fisco exige dos sujeitos passivos o complemento do 
pagamento do Imposto Sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação 
de Quaisquer Bens ou Direitos - ITCD, relativamente à diferença entre 
a avaliação atualizada feita pela Secretaria da Fazenda e a realizada 
anteriormente, que serviu para cálculo do valor então pago, que é 



 

objeto de investigação e processo criminal, sobre o espólio da 
sucessão "causa mortis" da pessoa de Valdeci Nogueira. 
 
Compulsando os autos, nota-se que o sujeito passivo autuado, que é a 
viúva e inventariante, juntamente com os sujeitos passivos solidários, 
quais sejam, os três filhos do casal, herdaram 3 (três) bens conforme 
arrolados no documento de fls. 21 dos autos, destacando-se, por ser 
de valor muito superior aos demais, um gleba de terra com 30 
alqueires.  
 
A autoridade fiscal nomeou a inventariante e todos os herdeiros para 
responderem pelo valor do complemento do ITCD incidente sobre o 
total do "monte mor", já deduzida a parte paga com fundamento na 
primeira avaliação. 
 
Nesse ponto, vislumbra-se a ocorrência de nulidade processual por 
insegurança na determinação da infração, pois embora a inventariante 
responda pelo total do crédito tributário, na condição de solidária (art. 
82, inciso IV, do CTE), o mesmo não se pode afirmar relativamente aos 
herdeiros. 
 
Com efeito, segundo o CTE, "ocorrem tantos fatos geradores distintos 
quantos forem os herdeiros,..., ainda que o bem ou direito seja 
indivisível" (§ 1º do art. 72). 

 
Necessariamente, cada herdeiro responde pelo ITCD correspondente 
ao respectivo fato gerador do tributo, sendo contribuinte apenas em 
relação aos bens ou direitos quer herdar, pois somente estes são 
objetos de incidência do imposto, individualmente. O herdeiro não é 
obrigado pela lei a pagar o ITCD incidente sobre a totalidade do 
"monte mor", logo, é contribuinte do ITCD apenas em relação ao que 
herdar individualmente. 
 
Outrossim, também não é o caso de afirmar a solidariedade de cada 
herdeiro em relação aos bens que foram aquinhoados pelos demais 
na sucessão hereditária. 
 
Com efeito, determina o art. 82, incisos VI e VII, do CTE, que "qualquer 
pessoa natural ou jurídica que detenha a posse do bem transmitido ou 
doado" ou que "a pessoa que tenha interesse comum na situação que 
constitua o fato gerador da obrigação principal" são solidários com o 
contribuinte. 
 
Entretanto, observa-se dos autos que não ocorrera quaisquer destas 
duas hipóteses, pois: 
 
a) não há prova de que cada herdeiro esteja na posse total dos 
bens deixados em herança; 
 
b) cada herdeiro não tem interesse em relação ao fato gerador que 
constitui a obrigação principal dos demais, porquanto, repita-se, 
"ocorrem tantos fatos geradores distintos quantos forem os 
herdeiros" (§ 1º do art. 72 do CTE). Ora, cada herdeiro tem interesse 
no seu fato gerador distintamente, e em uma sucessão hereditária nos 
moldes da que é objeto do processo, não há que se falar que cada um 
dos três filhos do "de cujus" esteja com interesse comum em relação 
à transmissão de bens feita para os demais. 
 



 

Logo, improcede a nomeação de todos os herdeiros como solidários 
em um único processo, tendo em vista que não é pertinente a 
exigência de que um herdeiro em particular pague o ITCD próprio e 
dos demais. 
 
Logo, neste lançamento do crédito tributário ocorre nulidade 
processual, caracterizado pela insegurança na determinação da 
infração. 
 

CONCLUSÃO 

 
Isso posto, conheço da impugnação, dou-lhe provimento e julgo o 
presente processo NULO AB INITIO, com fundamento no art. 20, inciso 
IV, da Lei nº 16.469/09. 
 
À Coordenação de Representação Fazendária (SAT/CRF). 
 
SALA DOS JULGADORES DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, em Goiânia, aos 
_____ dias do mês de outubro de 2010. 
 

DAVID FERNANDES DE CARVALHO 
 

                               JULGADOR 

 
Ante o exposto, nada mais devo acrescentar, motivo pelo qual voto 

em consonância com a maioria de meus pares, conhecendo do recurso de ofício, 
negando-lhe provimento para confirmar a decisão singular que considerou nulo “ab initio” o 
processo. 
 

VOTO VENCIDO 
 

Sobre a questão da sujeição passiva no ITCD, cabe chamar a 
atenção para o fato de que a inventariante, viúva do “de cujus” e mãe dos solidários, conf. 
CTE, art. 82, IV, pode figurar como tal, não por ser ela a contribuinte do imposto, mas por 
estar solidariamente obrigada ao pagamento do mesmo. 
 

CTE, Art. 82. São solidariamente obrigados pelo pagamento do ITCD devido pelo 
contribuinte ou responsável: 
IV - o inventariante ou o testamenteiro em relação aos atos que praticarem; 

 
Já os filhos dela e do de cujus, os herdeiros Juliano, Guilherme e 

Adriano são, conf. CTE, art. 81, I, contribuintes do imposto. 
 

CTE, Art. 81. Contribuinte do ITCD é: 
I - o herdeiro ou o legatário, na transmissão causa mortis; 

 
Cabe, ainda, citar que, conf. o CTE, art. 72, § 1.º, ocorrem tantos 

fatos geradores quantos forem os contribuintes distintos. 
 

CTE, Art. 72. O ITCD incide sobre a transmissão causa mortis e doação, de 
qualquer bem ou direito. 
§ 1º Ocorrem tantos fatos geradores distintos quantos forem os herdeiros, 
legatários, donatários ou usufrutuários, ainda que o bem ou direito seja 
indivisível. 

 



 

Adicionalmente podem ser lançadas, em um único lançamento de 
ofício, as obrigações tributárias decorrentes de vários fatos geradores, inocorrendo 
qualquer restrição por parte do CTN, art. 142, do seu correlato, CTE, art. 160, e da L. 
16.469/2009 (Lei do PAT), art. 8.º, “caput” e § 2.º. 
 

CTN, Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o 
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo 
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, 
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o 
sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. 
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e 
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. 
 
L. 16.469/2009, Art. 8º O crédito tributário decorrente de procedimento fiscal será 
objeto de lançamento que conterá, no mínimo: 
I - identificação do sujeito passivo; 
II - indicação do local, data e hora de sua lavratura; 
III - descrição do fato e indicação do período de sua ocorrência; 
IV - indicação do valor originário da obrigação e, quando for o caso, da base de 
cálculo, da alíquota e do valor da operação ou prestação; 
V - indicação da disposição legal infringida e da penalidade proposta; 
VI - indicação do prazo para pagamento ou apresentação de impugnação ou 
pedido de descaracterização; 
VII - nome e assinatura da autoridade lançadora, com a indicação do cargo ou 
função e número da matrícula funcional. 

§ 2º Quando em procedimento fiscal realizado em um mesmo estabelecimento 
forem detectadas, em mais de um exercício, infrações de uma mesma espécie, 
apuradas segundo critérios idênticos, a expedição do lançamento pode ser feita em 
apenas um documento, desde que indicados, por exercício, os elementos que não 
sejam comuns à totalidade do período considerado. 

 
De plano, independentemente das circunstâncias materiais civis e 

tributárias relativas à solidariedade, há que se concordar com a alegação do 
Representante Fazendário de que não há como processualmente anular o feito em 
relação à autuada, Sr.ª Palmira, em virtude do que dispõe a L. 16.469/2009, Art. 20, II e § 
5.º, posto que a efetiva caracterização da nulidade poderia ser sobre erro de identificação 
de sujeito passivo, e não de insegurança na determinação da infração, sendo que quanto 
a ela garantidamente inexiste erro de identificação de sujeito passivo. 
 

L. 16.469/2009, Art. 20. São nulos os atos praticados: 
II - com erro de identificação do sujeito passivo; 
IV - com insegurança na determinação da infração. 
§ 5º Na hipótese do inciso II do caput, quando ocorrer a identificação de mais de 
um sujeito passivo não deve ser declarada a nulidade do ato, se pelo menos um 
deles estiver corretamente identificado, devendo ser excluídos da relação jurídica 
os demais. 

 
Tanto é assim que, caso fossem retirados os coobrigados, ela 

poderia permanecer sozinha na lide (seria caso idêntico ao dos autos de infração em que 
é cobrado ICMS sobre remessa de carvão por carvoeiros goianos para siderúrgicas de 
Minas Gerais, constando na nota fiscal avulsa emitida na agenfa da sua localidade 
quantidade de carvão inferior à posteriormente verificada, sendo autuada unicamente a 
siderúrgica solidária pela diferença de ICMS devida). 

 
Antes mesmo de se analisar características e efeitos da 

solidariedade, cabe salientar que o CC, art. 258, define como obrigação indivisível aquela 
cujo cumprimento assim o é: 
 

CC, Art. 258. A obrigação é indivisível quando a prestação tem por objeto uma 



 

coisa ou um fato não suscetíveis de divisão, por sua natureza, por motivo de 
ordem econômica, ou dada a razão determinante do negócio jurídico. 

 
A solidariedade trata de pluralidade subjetiva que está no CC, art. 

264: 
 

CC, Art. 264. Há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais 
de um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à 
dívida toda. 

 
Portanto fica fácil entender que tornar os obrigados solidários decorre 

de tratar como indivisível a obrigação, mesmo que seu cumprimento possa ser dividido. 
 
Ainda nas disposições gerais da solidariedade, está prevista a 

possibilidade de a obrigação solidária apresentar-se com características diferenciadas 
entre os solidários, conforme disposto no CC, art. 266: 
 

CC, Art. 266. A obrigação solidária pode ser pura e simples para um dos co-
credores ou co-devedores, e condicional, ou a prazo, ou pagável em lugar 
diferente, para o outro. 

 
Pode-se estabelecer situação diferenciada, por exemplo, pela 

remissão da solidariedade a um dos solidários em virtude de seu parcial pagamento e a 
devida exoneração da solidariedade pelo credor, conf. CC, art. 277: 
 

CC, Art. 277. O pagamento parcial feito por um dos devedores e a remissão 
por ele obtida não aproveitam aos outros devedores, senão até à concorrência 
da quantia paga ou relevada. 

 
Adicionalmente, tem-se sobre renúncia de solidariedade matéria bem 

elucidativa, obtida na Internet144, em que é citado (grifos nossos): 
 
“Renúncia da solidariedade  
Artigo 282, Código Civil. “O credor pode renunciar à solidariedade em favor 
de um, alguns ou de todos os devedores”.  
Parágrafo único. “Se o credor exonerar da solidariedade um ou mais 
devedores, subsistirá a dos demais”.  
Renúncia = exoneração da solidariedade  
A solidariedade é um benefício instituído em favor do credor e, sendo assim, 
pode dele abrir mão, ainda que se trate de vínculo resultante da lei.  
A renúncia pode ser absoluta ou relativa.  
A renúncia é absoluta quando efetivada em prol de todos os coobrigados. 
Portanto, não haverá mais solidariedade passiva e cada coobrigado passará a 
dever pro rata, isto é, a responder somente por sua quota.  
A renúncia é relativa quando operada em proveito de um, ou de alguns 
devedores, apenas. Assim, o credor dispensa da solidariedade somente um ou 
outro devedor, conservando-a, todavia quanto aos demais.  
Efeitos da renúncia relativa:  
I) os beneficiados pela renúncia continuam devedores, porém não mais da 
totalidade, senão de sua quota-parte no débito;  
Enunciado 349, CJF/STJ. “Com a renúncia da solidariedade quanto a apenas 
um dos devedores solidários, o credor só poderá cobrar do beneficiado a sua 
quota na dívida; permanecendo a solidariedade quanto aos demais 
devedores, abatida do débito a parte correspondente aos beneficiados pela 
renúncia”.  

……………………. 

                                            
144 em 

<http://professor.ucg.br/SiteDocente/admin/arquivosUpload/15449/material/SOLIDARIEDADE%20PASSIVA.
pdf>, acesso em 08/01/2014 



 

Obs.: Os que não foram beneficiados continuam solidários, entretanto, o 
credor não poderá acioná-los senão abatendo do débito a parte 
correspondente aos devedores cuja obrigação deixou de ser solidária.  
A renúncia pode ser ainda expressa ou tácita.  
Renúncia expressa declaração verbal ou escrita, posto não solene, em que o 
credor abre mão do benefício.  
Renúncia tácita decorre de circunstâncias explícitas, que revelem de modo 
inequívoco a intenção de arredar a solidariedade. Ex.: permite o credor que o 
“solvens” (devedor) pague apenas sua quota, dando-lhe quitação sem 
ressalva de exigir-lhe o restante.” 

 
No caso em tela torna-se claro que essa solidariedade atinge de 

forma diferente a inventariante e seus três filhos, havendo para estes três últimos renúncia 
tácita por parte do Estado (credor), relativa ao que excede a quota-parte de cada um no 
total do crédito tributário. 

 
Sobre isso, cabe salientar que no arrolamento dos solidários, fls. 04, 

05 e 06, consta “participou diretamente da omissão parcial do pagamento do ITCD de R$ 
26.879,92”; faltou, portanto, quantificar essa parcialidade da omissão de cada um, o que 
não pode, de forma alguma, motivar nulidade desde o início, sendo vício perfeitamente 
sanável. 

 
É bem verdade que essa situação é um tanto estranha e seria 

preferível, por ser mais simples, a lavratura de três autos de infração, sendo um em 
desfavor de cada filho herdeiro, cuja solidária, comum aos três seria a inventariante, viúva 
do “de cujus” e mãe dos solidários, Sr.ª Palmira. Até para uma possível e futura execução 
seria bem mais fácil. Se, entretanto, o autuante não agiu dessa forma, não se pode dizer 
que a forma por ele adotada esteja eivada de qualquer vício, inocorrendo qualquer 
vedação da legislação nesse sentido, razão pela qual não pode ser anulada e, nem 
mesmo, dela afastados coobrigados arrolados, havendo absoluta consonância entre todos 
os aspectos da solidariedade no CC, conforme ora citados e o CTN, 125, I: 
 

CTN, Art. 125. Salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes os 
efeitos da solidariedade: 
I - o pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais; 

 
Como o lançamento de ofício é ato administrativo vinculado e 

complexo, independe de oportunidade e conveniência do agente administrativo e ao 
julgador não cabe anulá-lo sem o devido suporte legal para tal, bem como é também 
vedado anulá-lo a partir de seu entendimento sobre a conveniência do mesmo. 

 
Em termos práticos significa que, por exemplo, imaginemos que o 

crédito tributário atualizado fosse em determinado momento R$ 45.000,00. Responderia a 
autuada sobre todo esse valor e cada filho coobrigado por 1/3 da dívida, ou seja, R$ 
15.000,00. Eis que a autuada quitasse R$ 18.000,00 e, no mesmo dia, um dos filhos 
quitasse R$ 3.000,00, implicaria o fato de que a dívida remanescente da mãe, por força de 
sua quitação de R$ 18.000,00, passaria para R$ 27.000,00, e, por força desta mesma 
quitação, a dívida remanescente de cada filho passaria para R$ 9.000,00 (cada um 
permaneceria com 1/3 da dívida). Considerando que, conforme citado, um dos filhos 
tenha, em seguida ao pagamento da mãe, quitado R$ 3.000,00, implicaria que esse filho 
passaria responder sobre R$ 6.000,00 da dívida remanescente; cada um de seus irmãos 
continuaria respondendo por R$ 9.000,00 da dívida restante; a mãe deles passaria a 
responder por todo o montante de R$ 24.000,00 que ainda remanesceria. 

 
Diante de todo o exposto votei, ao contrário dos meus pares, dando 

provimento ao Recurso da Representação Fazendária para anular o julgado singular e 



 

determinar o retorno dos autos àquela instância para análise de toda a matéria, tendo-se 
como claro que a responsabilidade de cada filho-herdeiro-coobrigado limita-se a 1/3 do 
valor total do crédito tributário. 

 
É o voto vencido. 
 

 
Sala das sessões plenárias, em 29 de setembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01573/16 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica. 
Insegurança na determinação da infração. Acolhida. 
 
Anula-se o processo desde o início, havendo na peça básica o 
vício da insegurança na determinação da infração. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 17 de agosto de 2016, decidiu, por maioria de votos, acolher a preliminar 
de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da infração, arguida pelo 
sujeito passivo, declarando, de consequência, nulo "ab initio" o processo. Foram 
vencedores os Conselheiros Paulo Diniz e Nivaldo Carvelo Carvalho. Vencido o 
Conselheiro Lidilone Polizeli Bento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Em 26 de setembro de 2007, a autoridade fiscal lavrou o auto de 
infração, formalizando nele a exigência do ICMS no valor de R$ 10.687,57 (dez mil, 
seiscentos e oitenta e sete reais e cinqüenta e sete centavos), multa e demais acréscimos 
legais, pelo fato do sujeito passivo, estando com a situação cadastral irregular, manter em 
seu estabelecimento mercadoria (tecidos) sem documentação fiscal. 

 
O lançamento reporta-se aos dias 24, 25 e 26 de setembro de 2007. 
 
Citados como infringidos foram os artigos 45, inciso II, 64 e 66, da Lei 

nº 11.651/91, proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso XII, alínea "a", item 3, da 
Lei nº 11.651/91, agravada pelo § 9º, inciso I, desse mesmo artigo e diploma legal. 

 
Identificada como sujeito passivo solidário a firma ESTAMPARIA 

ZIMERMANN LTDA, na condição de fornecedora dos tecidos (fls. 04). 
 
Juntou-se, a título de instrução, termo de apreensão, vias de 

documentos fiscais (CTRCs e notas fiscais), dentre outros documentos (fls. 05 a 19). 
 
A Primeira Instância decidiu a questão favoravelmente à Fazenda 

Estadual, consoante a sentença de fls. 78 a 80. 
 
A autuada, inconformada com a decisão singular, apresenta recurso 

voluntário (fls. 84 a 92), no qual pede em preliminar a nulidade do auto de infração, 
relacionando a hipótese de cerceamento do direito de defesa. 

 
Quanto ao mérito, pede a improcedência do lançamento, 

argumentando que o estabelecimento está regular perante o cadastro estadual e que as 
mercadorias estavam acobertadas pela respectiva documentação fiscal. 

 



 

A solidária, por sua vez, apresenta o recurso voluntário de fls. 93 a 
102, no qual formula pedidos e razões idênticos aos feitos pela autuada no recurso 
voluntário. 

 
A Segunda Câmara deste Conselho, em decisão não unânime, 

materializada no Acórdão n° 3927/2008 (fls. 105 a 109), acolhe a preliminar de nulidade da 
peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa, declarando, de 
consequência, nulo “ab initio” o processo. 

 
Intimada, a Fazenda Pública apresenta recurso para o Conselho 

Pleno (fls. 108 a 109), pedindo a reforma do acórdão cameral, sob o argumento de que a 
autuação está de acordo com as normas e procedimentos de fiscalização. Acrescenta que 
o trabalho fiscal encontra-se em perfeita consonância com os ditames legais e técnicos 
recomendados, concluindo que houve, de fato, irregularidade, quando a empresa 
transportadora entregou as mercadorias e reteve as notas fiscais. 

 
Intimados, o sujeito passivo e a solidária apresentam conjuntamente 

Contradita (fls. 113 a 119). 
 
O Conselho Administrativo Tributário, em decisão unânime, 

materializada no Acórdão n° 2736/2015 (fls. 123 a 126), dá provimento ao recurso da 
Fazenda Pública, para afastar a nulidade por cerceamento do direito de defesa, devendo 
retornar os autos à Câmara Julgadora para apreciação de toda a matéria.  

 
O sujeito passivo e a solidária foram intimados a tomar conhecimento 

do Acórdão n° 2736/2015 e querendo, manifestar-se, mas não se manifestaram. 
 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
Apreciando a preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança 

na determinação da infração, arguida pelo sujeito passivo, manifesto-me pelo seu 
acolhimento, pelo que exponho: 

 
Trata o presente auto de infração da exigência de ICMS acrescido de 

cominações legais, referente a mercadorias apreendidas no estabelecimento da empresa 
transportadora (autuada), tendo em vista a ausência de clareza nas notas fiscais também 
apreendidas para a identificação de todas as mercadorias, presumindo-se, por isso, que 
essas mercadorias teriam sido entregues sem a cobertura de documentação fiscal. 

 
Para fundamentar a autuação, a fiscalização apreendeu as Notas 

Fiscais n°s 3815, 85903, 5268 e 5267 (fls. 14 a 17 e 19), porém tratam-se essas notas de 
notas de fiscais de prestação de serviços. Vejamos: 

 
Nota Fiscal n° 3815 (fls. 14) – CFOP 6125 – Serviço; 
 
Nota Fiscal n° 85903 (fls. 15) – CFOP 6125 – Industrialização; 
 
Nota Fiscal n° 5268 (fls.17) – CFOP 6125 – Facção; 
 



 

Nota Fiscal n° 5267 (fls. 19) – CFOP 5924 – Remessa. 
 
As referidas notas fiscais não são alcançadas pela tributação do 

ICMS, salvo nos seus valores de serviços, além do que referem-se à circulação do mesmo 
quantitativo (5.352,48 KG) de malha de fio polyester. 

 
O fato da autuação ser relativa a mercadoria encontrada no 

estabelecimento e ter a fiscalização a fundamentado com notas fiscais de serviço 
caracteriza insegurança na determinação da infração, vício que enseja a nulidade do 
lançamento fiscal. 

 
Ante o exposto, acolho a preliminar de nulidade da peça básica, por 

insegurança na determinação da infração, arguida pelo sujeito passivo, declarando, de 
consequência, nulo "ab initio" o processo. 

 
 

Sala das sessões, em 30 de setembro de 2016. 
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Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01582/16 
 
Relator: Conselheiro Rodolfo Ramos Caiado 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade do auto de 
infração, arguida pelo Conselheiro Relator. Acolhida. Decisão 
unânime.  
 
Deve ser considerado nulo o auto de infração, quando houver 
evidência nos procedimentos processuais que formalizam a lide, 
que houve insegurança da determinação da infração. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 22 de agosto de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da infração, 
arguida pelo Relator, declarando, de consequência, nulo "ab initio" o processo. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Rodolfo Ramos Caiado, Márcio Nogueira 
Pedra e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo deixou de escriturar 
o livro Registro de Entradas relativo à Escrituração Fiscal Digital- EFD, no período 
compreendido de 01/01/2013 a 31/12/2013, a totalidade dos documentos fiscais de 
entradas, conforme documentos e demonstrativos anexos.  

 
A autoridade lançadora indicou como infringida as disposições dos 

artigos 64, § 2° do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) combinado com os 
artigos 308, 310 e 356-C, § 1° do Decreto 4852/97. Proposta a aplicação da penalidade 
prevista no artigo 71, VII, "c" do CTE, com redação da Lei n° 13446/1999. 

 
O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: anexo 

estruturado – detalhamento do crédito tributário, anexo estruturado – descritivo 
complementar da ocorrência, mídia digital – CD. 

 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de "fls. 07 a 08". 
 
Tendo sido lavrado termo de revelia às "fls. 09". 
 
Em sua Impugnação, "fls. 13 a 15", o sujeito passivo alega em 

preliminar nulidade por insegurança na determinação da infração, pois foi apresentada 
toda EFD, conforme legenda, pois esta legenda no documento estão todas com a letra "P" 
que significa "APRESENTOU EFD". Como então ele acusa no histórico que não foi 
entregue a EFD e junta aos autos a comprovação de que essas EFD foram entregues, 
onde fica demostrado a Insegurança na determinação da infração. 

 
Afirma que há nulidade por cerceamento do direito de defesa, pois na 

mídia digital anexada ao processo pelo fiscal autuante, estão lançadas criptografada, 



 

sendo impossível de ser lida pelo sujeito passivo, impedindo o mesmo de apresentar uma 
defesa consistente. 

 
Quanto ao mérito assevera que o fiscal autuante teve como centro da 

acusação a falta de escrituração da EFD e por isso presumiu sem registrar todos os 
documentos de entradas, o que não é verdade, pois todos eles foram registrados. 

 
Aduz que como pode ser verificado, na Ordem de Conferencia de 

NFE, que estão juntando aos autos, só a título de amostragem dos meses de Janeiro, abril 
e maio de 2013, o valor total das notas conferidas e ditas como não registradas são 
totalmente diferentes. 

 
Argui que há ainda na mídia digital – CD, diversos documentos 

totalmente estranhos à verificação de falta de registro que somente veio confundir ainda 
mais o entendimento do sujeito passivo para que pudesse apresentar uma defesa 
consistente. 

 
Ao final, requer a realização de diligência e a improcedência do auto 

de infração. 
Anexa documentos "fls. 16 a 39". 
 
Encaminhe-se o presente processo a GERAJ, para Julgamento em 

Segunda Instância. 
 
 
É o relatório. 
 
 

VOTO 
 

Ao compulsar e analisar as peças constitutivas desta lide, verifiquei 
que falha insanável comprometeu o feito deste seu início, situação que me leva a suscitar 
e acolher preliminar de nulidade peça básica, por insegurança na determinação da 
infração, conforme passo a expor:  

 
O autor do lançamento, registra na folha de rosto deste volume que 

que o polo passivo deixou de fazer a escrituração fiscal (EFD), e por consequência de 
registrar os documentos de entrada nos livros de entrada, saída e apuração, razão pela 
qual foi-lhe imputada a obrigatoriedade de recolher multa formal.  

 
Entretanto, embora o autuante afirme que não foi realizada a 

escrituração fiscal digital (EFD), ele próprio acosta ao processo documento formulário de 
consulta de regularidade da EFD, e afirma que no exercício de 2013 foram apresentadas 
todas as EFD.   

 
Mediante a assertiva supra, demonstrado está que houve 

insegurança na determinação da infração, vez que a autoridade lançadora laborou 
deixando dúvida face ao procedimento exordial, situação que a norma legal não contempla 
nos termos lecionados pelo inciso IV do artigo 20 da Lei nº. 16.469/09, que será transcrito 
na sequência, o que me leva a arguir a preliminar de nulidade “ab initio” do processo por 
insegurança na determinação da infração.  

 
Art. 19 – São nulos os atos praticados: 



 

 
[...] 
 
IV- com insegurança na determinação de infração.  

     
Assim, voto arguindo e acolhendo a preliminar de nulidade da peça 

básica, por insegurança na determinação da infração, declarando, de consequência, nulo 
"ab initio" o processo.  

 
 
 

Sala das sessões, em 30 de setembro de 2016. 
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Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01597/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Valdir Mendonça Alves 
 

 
EMENTA: Processual. Pedido de diligência formulado pelo 
sujeito passivo. Indeferido. Preliminar de nulidade da peça 
básica por insegurança na determinação da infração. Nulidade 
"ab initio" do processo. Acolhida.  
 
1. Não se deve acolher pedido de diligência quando ausentes as 
moções que justificam sua execução; 
 
2. Quando restar evidenciada a insegurança na determinação 
da infração, o lançamento deverá ser julgado nulo "ab initio" 
nos termos do artigo 20, inciso IV, da Lei nº 16.469/09. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 14 de julho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido 
de diligência formulado pelo sujeito passivo. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Washington Luis Freire de Oliveira, Valdir Mendonça Alves, José Pereira D'abadia, Gilmar 
Rodrigues de Almeida e José Luiz Rosa. Por maioria de votos, acolher a preliminar de 
nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da infração, arguida pelo 
sujeito passivo, declarando, de consequência, nulo "ab initio" o processo. Foram 
vencedores os Conselheiros Valdir Mendonça Alves, José Pereira D'abadia e José Luiz 
Rosa. Vencidos os Conselheiros Washington Luis Freire de Oliveira e Gilmar Rodrigues de 
Almeida que votaram rejeitando a preliminar de insegurança na determinação da infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo transportava sem 
documentação fiscal mercadorias tributadas no valor comercial de R$ 386.788,26, 
conforme documentos anexos, todos expedidos pela Agrodefesa e que por disposição 
legal integram o presente auto de infração como elementos probatórios de comprovação 
do trânsito em condições irregulares dos animais relacionados no corpo do presente 
instrumento constitutivo de crédito tributário. Em consequência, deverá pagar o imposto 
omitido, juntamente com as penalidades e acréscimos legais.  

 
Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 45, 

inciso I, alínea “a”, 64 e 66 da Lei nº 11.651/91, combinado com o artigo 145, parágrafo 
único, do Decreto nº 4.852/97, tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 71, 
inciso XII, alínea “a”, item 3, conjugado com o §9º, inciso I, da Lei nº 11.651/91 com a 
redação conferida pela Lei nº 15.505/2005. 

 
O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 03/09. 
 
Devidamente intimado para se manifestar em Primeira Instância, o 

sujeito passivo ingressa com Impugnação às fls. 16/28 no qual alega nulidade por 
cerceamento do direito de defesa, pois a lavratura do auto de infração está baseado tão 
somente em informação da Agrodefesa, sem que se desse oportunidade para que o 
contribuinte pudesse se manifestar em relação aos documentos da fiscalização 



 

zoosanitária estadual. Alega, também, nulidade por insegurança na determinação da 
infração, face a instrução incompleta do levantamento necessário ao lançamento fiscal. No 
mérito, argui ser indevida a autuação. Assevera que não houve transferência de 
titularidade de qualquer mercadoria, no caso, de quaisquer das reses. Destaca, também, 
que existe prova do arrendamento do local na Ilha do Bananal pelo administrado, de modo 
que, tecnicamente, o gado transitou entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, não 
havendo fato gerador do tributo do ICMS. Questiona, ao seu ver, o caráter confiscatório da 
multa aplicada, em ofensa ao artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal. Finaliza, 
requerendo que seja declarada a improcedência do presente auto de infração.  

 
Sobreveio a sentença singular de fls. 51/55, pelo qual o julgador 

decidiu pela procedência do auto de infração. Inicialmente afirma que o lançamento fiscal 
está desprovido de quaisquer das hipóteses de nulidades normatizadas pelo artigo 20 da 
Lei n° 16.469/09. No mérito, destaca que tanto o remetente, quanto o transportador, 
quanto o destinatário, podem ser sujeitos passivos no caso de transporte de mercadoria 
sem documentação fiscal. Acrescenta que o fato de não haver a transferência de 
titularidade da mercadoria, não é impedimento para ocorrência do fato gerador do ICMS, 
porquanto este incide na saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, com 
destino a outro estabelecimento, ainda que do mesmo titular, conforme preceitua o artigo 
13, inciso I, do Código Tributário Estadual.  

 
Intimado da decisão singular (fls. 59/60), o sujeito passivo comparece 

ao processo reiterando os argumentos expendidos anteriormente. Ressalta, ainda, que o 
próprio Estado de Goiás é signatário de tratado de trânsito de gado bovino, havendo 
decretos e protocolos que determinam suspensão do recolhimento do ICMS. Colaciona 
jurisprudências que entende aplicáveis ao caso. Finaliza, requerendo que seja declarada a 
improcedência do presente auto de infração. Caso isso não ocorra, requer a redução da 
multa aplicada, adequando-a ao patamar de 20% em relação à base de cálculo do ICMS.  

 

É o relatório. 

 
VOTO 

 
A causa da constituição deste crédito está configurada na afirmação 

da fiscalização de que o sujeito passivo transportava gado bovino desacompanhado de 
documentação fiscal, conforme documentos anexos, todos expedidos pela Agrodefesa e 
que por disposição legal integram o presente auto de infração como elementos probatórios 
de comprovação do trânsito em condições irregulares dos animais relacionados no corpo 
do instrumento constitutivo do presente crédito tributário.  

 
Apreciando o pedido de nova diligência, suscitado pela defesa, torna-

se desnecessária tal solicitação, tendo em vista que a sua realização só é plausível 
quando: a) o pedido vier precedido de fundadas razões ou fatos controversos, 
materialmente comprováveis; b) não apresentar caráter meramente protelatório; c) quando 
tratar-se de produção antecipada de provas. Visto que o pedido passivo não se 
fundamenta em nenhuma dessas premissas, devo rejeitá-lo de plano.   

 
Analisando os elementos que compõem a exordial, observei que 

estes não oferecem segurança jurídica para a exigência do imposto com os acréscimos 
legais prescritos no seu campo próprio, pois não se apresentam com a clareza necessária 
para validar o seu resultado, assim como não oferece segurança para que o Estado cobre 
o ICMS com os acréscimos tipificados no corpo específico da vestibular. Esta ocorrência 



 

torna inconsistente e duvidosa a reclamação do crédito, considerando que o lançamento 
tributário deve conter a composição essencial para assegurar a cobrança do crédito 
lançado de ofício. 

 
Evoco para dirimir a afirmação supra, o preconizado na legislação 

que norteia a matéria enfocada e que se encontra sob a pálio da nulidade prevista no 
artigo 20 da Lei nº 16.469/09, “in verbis”: 

  
Art. 20. São nulos os atos praticados: 

[...] 
 

IV – com insegurança na determinação da infração. 
 

 
O trabalho do autor não espelha a validade necessária para a 

constituição do presente crédito tributário, sobretudo porque foi elaborado com falhas 
técnicas capazes de prejudicarem o objetivo do lançamento, visto a insegurança na 
determinação do fato gerador do tributo reclamado.  

A omissão de receita, baseada em certos indícios, há de repousar, 
comparativamente, em dados concretos, objetivos e coincidentes, sólidos em sua 
estruturação, e não em uma opção simplista, baseada em prova emprestada, como no 
caso da prova apresentada pela Agrodefesa, cujos dados levantados não são conclusivos. 
A prova emprestada deve ser examinada em si mesma, pois em certos casos, deve servir 
como indicador da irregularidade e não como fato incontestável, sujeito à incidência do 
imposto na esfera estadual.  

As circunstâncias mencionadas e as disposições legais identificadas 
no auto de infração, como infringidas, não abarcam a causa motivadora do lançamento de 
ofício. Por isto elas me convencem de que este ato administrativo se enquadra no 
dispositivo legal acima mencionado.  

 
Portanto, restou claro que o Fisco, no caso em epígrafe, não instruiu 

convenientemente o seu trabalho, de forma que não há prova robusta contra o contribuinte 
ou a demonstração de que os valores reclamados são efetivamente devidos, pela falta de 
confirmação do ilícito fiscal descrito na inaugural.  

 
Em face do exposto, voto em uníssono com meus pares, para rejeitar 

o pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo. Por maioria de votos, acolho a 
preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da infração, 
arguida pelo sujeito passivo, declarando, de consequência, nulo “ab initio” o processo.   
 

 
 

Sala das sessões, em 03 de outubro de 2016. 
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Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01599/16 
 
Relator: Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo 
 

 
EMENTA: Pedido de diligência. Indeferido. Preliminar de 
nulidade da peça básica. Insegurança na determinação da 
infração. Acolhida. 
 
1. Indefere-se pedido de diligência, não tendo o sujeito passivo 
apresentado fato novo que ensejasse a baixa dos autos para 
nova diligência; 
 
2. Ocorre o fato gerador do ITCD na transmissão por doação, na 
data do ato da doação, ainda que a título de adiantamento da 
legítima; (CTE, art. 74, II, c); 
 
3. A utilização de valor autual das cotas doadas e não o da 
época da doação, pelo revisor, caracteriza insegurança na 
determinação da infração, vício que implica na nulidade do 
procedimento fiscal. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de agosto de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo, Gilmar Rodrigues de Almeida, José Luiz 
Rosa, Valdir Mendonça Alves e José Paixão de Oliveira Gomes. Por maioria de votos, 
acolher a preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da 
infração, arguida pelo sujeito passivo, declarando, de consequência, nulo "ab initio" o 
processo. Foram vencedores os Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo, José Luiz 
Rosa e Valdir Mendonça Alves. Vencidos os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida e 
José Paixão de Oliveira Gomes que rejeitaram a preliminar de nulidade por insegurança 
na determinação da infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de LUNA VILELA 
PIMENTEL recebeu de seu pai, Senhor JEOVÁ DE SOUZA PIMENTEL, 745.920 quotas 
da empresa PIMENTEL ADMINISTRAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA., no valor de R$ 
2.405.902,47 (dois milhões, quatrocentos e cinco mil novecentos e dois reais e quarenta e 
sete centavos), sem recolher o correspondente ITCD no valor de R$ 96.236,10 (noventa e 
seis mil, duzentos e trinta e seis reais e dez centavos), exigido no auto de infração, 
acrescido das cominações legais. 

 
Citados como infringidos o art. 84 da Lei nº 11.651/91 c/c os arts. 

372, §2º, 373, II, 376, II "c" e 385, §1º, do Decreto nº 4.852/97, proposta a penalidade 
prevista no art. 89, II da Lei nº 11.651/91. 

 
Identificado como sujeito passivo solidário JEOVÁ DE SOUZA 

PIMENTEL, na condição doador de quotas, nos termos do artigo 82, inciso I da Lei n° 
11.651/91. 



 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, contrato 

social e respectivas alterações da firma PIMENTEL ADMINISTRAÇÕES E 
PARTICIPAÇÕES LTDA., relação de imóveis reavaliados, ajuste do balanço após 
reavaliação, imposto de renda do sujeito passivo, sentença em ação de desapropriação de 
glebas rurais, demonstrações contábeis de 2005, extratos de IPTU e laudo pericial de 
atribuição de valor pela SEFAZ (fls. 07 a 182), dentre outros documentos. 

 
O autor do lançamento junta pedido de tramitação processual (fls. 

184), pedido que o presente processo tramite conjuntamente com os de n°s 3 0352312 
833 68, 3 0352310 105 74, 3 0352313 660 42, 3 0352314 402 77 e 3 0352316 065 31. 

 
Intimados (fls. 187 e 189) o sujeito passivo e o solidário apresentam 

conjuntamente impugnação (fls. 191 a 209), formulando arguição de decadência do crédito 
tributário, relativo ao fato gerador ocorrido em 05.06.2006, nos termos do art. 150, § 4°, do 
CTN. 

 
Pedem que seja determinada a correção do lançamento, em face de 

erro material referente à duplicidade de lançamento do imóvel situado na rua C-216, 
quadra 513, lote 25, Jardim América, Goiânia, Goiás, bem como lançamento do valor 
correto, nos termos do art. 20, §§ 2° e 3°, da Lei n° 16.469/09. 

 
Pedem a nulidade da peça básica, face à insegurança na 

determinação da infração, uma vez que não há nos autos demonstração da constituição 
da base de cálculo utilizada no cálculo do suposto tributo devido. 

 
Pedem a nulidade da peça básica, face ao cerceamento do direito de 

defesa, visto que o processo não foi instruído com todos os documentos que forma 
utilizados para a constituição do suposto crédito tributário. 

 
Caso ultrapassadas as preliminares arguidas, no mérito, pedem que 

os efeitos do auto de infração sejam totalmente nulos de pleno direito e ex tunc; e que seja 
excluída a multa ou aplicada de acordo com o que preceitua os princípios da 
razoabilidade, da proporcionalidade, da capacidade contributiva do contribuinte e da 
vedação do confisco. 

 
O julgador singular, após considerandos, por meio do Despacho nº 

107/2012-JULP (fls. 219), determina a remessa dos autos à COORDENAÇÃO DO ITCD, 
para que seu titular determine a agente do Fisco a efetuar correção dos erros apontados 
na defesa, se for o caso, e juntada do Laudo Completo de Avaliação dos imóveis 
denominados "Chácara Santo Antônio". 

 
Em resposta, o revisor retifica o valor do crédito tributário de R$ 

2.405.902,47 (dois milhões quatrocentos e cinco mil e novecentos e dois reais e quarenta 
e sete centavos para R$ 2.663.083,58 (dois milhões, seiscentos e sessenta e três mil, 
oitenta e três reais e cinquenta e oito centavos), com fulcro em cota no valor de R$ 
3.507,20 (três mil, quinhentos e sete reais e vinte centavos) decorrente de ajuste 
procedido no Balanço Patrimonial Ajustado para Fins de ITCD.  

 
Aponta o revisor que houve duplicidade em relação ao imóvel da rua 

C-216; que a reavaliação dos imóveis deu-se em função de avaliação referente às 
chácaras de Aparecida de Goiânia; que a avaliação da fazenda Santa Helena está 
ancorada em laudo judicial e que fez a correção do imóvel lançado em duplicidade. 



 

 
Anexou aos autos os seguintes documentos: planilha de imóveis 

integrantes do capital social da empresa, avaliação de imóveis, planta de valores 
genéricos dos terrenos e tabela de preços das construções do município de Aparecida de 
Goiânia (fls. 222 a 236). 

 
Regularmente intimadas (fls. 238 a 241), as partes comparecem aos 

autos apenas para entregar termo de substabelecimento (fls. 246 e 246), nada mais 
alegando. 

 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, rejeita as 

preliminares de decadência do crédito tributário e de nulidade por insegurança na 
determinação da infração e cerceamento do direito de defesa e, no mérito, acatando 
resultado de revisão realizada nos autos, decide pela procedência do lançamento, sobre o 
ITCD no valor de R$ 106.523,34 (cento e seis mil, quinhentos e vinte e três reais e trinta e 
quatro centavos), consoante a Sentença nº 1038/2014-JULP (fls. 247 a 253). 

 
Intimadas, as partes apresentam conjuntamente recurso voluntário 

(fls. 265 a 294) para requerem o envio das comunicações processuais para a Rua S-2, nº 
14, Sala 302, Ed. Habitasul, Setor Bela Vista, CEP nº 74823-430, na cidade de Goiânia, 
Estado de Goiás, sob pena de restar caracterizado o cerceamento do direito de defesa. 

 
Em seguida, argúem a exclusão do solidário JEOVÁ DE SOUZA 

PIMENTEL do polo passivo da lide. Argumentam que o contribuinte do imposto é o 
donatário e não o doador; que este só pode ser considerado solidário quando houver 
comprovação inequívoca de interesse em comum na situação fática que deu azo ao ITCD, 
ou nos casos de inadimplência do donatário; que esta por sua vez é quem auferiu 
vantagem econômica e não se encontra inadimplente com o erário. Para fundamentar 
suas teses, invocam julgados desta Casa, pareceres de doutrinadores pátrios e 
dispositivos constitucionais.  

 
Na sequência, arguem a preliminar de nulidade da peça básica por 

cerceamento do direito de defesa. Aduzem que o vício decorre da falta de intimação dos 
recorrentes para exercer etapa preconizada em dispositivo legal (art. 77, § 3º do CTE 
combinado com o art. 377, do RCTE). Que tais dispositivos lhes facultam o direito de 
apresentar reclamação quanto à base de cálculo do imposto; que essa prerrogativa 
precede o lançamento tributário; que a fazenda pública suprimiu direito que lhe foi 
assegurado, ao exarar auto de infração sem a devida manifestação atempada do sujeito 
passivo; que a notificação acerca da base de cálculo é condição sine qua non para a 
validade do ato administrativo.  

 
Argumentam que o agente fazendário deveria ter notificado 

previamente os Recorrentes quanto a reavaliação dos bens que compõem o capital social 
da empresa, utilizando-se de ferramenta não permitida, onde apurou a evolução de R$ 
4.662.000,00 para R$ 16.644.401,89 e para sustentarem sua tese citam julgado desta e 
de ouras cortes administrativas e judiciais neste sentido. Que tais julgados declaram a 
nulidade do ato administrativo sem a respectiva defesa prévia concedida por lei ao 
contribuinte e por isso requerem sua nulidade.  

 
No mérito, argúem a preliminar de decadência do crédito tributário. 

Aduzem que o julgador singular não deve invocar a contagem de prazo estabelecida pelo 
art. 173, inciso I, do CTN e denegar-lhe o direito à decadência do crédito tributário; que a 
contagem do prazo decadencial deve-se operar a partir dos moldes do artigo 74, inciso II, 



 

alínea “c”, do CTE, ou seja, a partir da data de ocorrência do fato gerador e não do registro 
da alteração do contrato social na Junta Comercial.  

 
Que o legislador complementar antecipa em favor do contribuinte, o 

início da contagem do prazo decadencial, quando a administração tributária já tem em 
mãos todas as informações de que necessita para iniciar procedimento de ofício contra o 
contribuinte; que se a administração não ultima o eventual lançamento no lapso temporal a 
que se refere o caput do citado dispositivo, extinto o crédito tributário; que o registro 
relativo à alteração do contrato social que formalizou a transferência das cotas é medida 
preparatória a que se refere o parágrafo único do art. 173 do CTN, ainda que realizado 
pelo próprio contribuinte; que tal é entendimento que impera no âmbito da administração 
pública federal; que o prazo decadencial começa a fruir a partir de maio de 2006, pois a 
doação efetivou-se no dia 08/05/2006; que o direito de a fazenda pública deste Estado 
constituir o crédito tributário pelo lançamento de ofício, na prescrição do artigo 74, inciso II, 
letra “c”, do CTE extingue-se com o decurso de prazo de cinco anos, contados a partir da 
data em que a doação tiver sido efetivada e para fundamentar sua tese, invoca julgados 
desta e de outras cortes judiciais.  

 
Logo após, arguem a preliminar de nulidade da decisão singular, por 

cerceamento do direito de defesa, com o argumento de que não pode o julgador singular, 
com base no resultado obtido na revisão de “fls. 220 a 229”, constituir novo valor para o 
crédito tributário, pois tal afronta tanto a Carta Magna quanto dispositivos de lei contidos 
no CTN e na Lei Estadual nº 16.469/09; que no presente caso, a autoridade fazendária e 
não a julgadora, deveria ter lançado a referida diferença e notificado os recorrentes para 
que pagassem ou oferecessem defesa, caso o crédito tributário não se encontrasse 
fulminado pela decadência.  

 
Que o solidário, se mantido na lide, não deve ser responsabilizado 

pelo pagamento da multa, mas apenas pelo imposto; que tal afronta de forma explícita o 
artigo 97, inciso V, do CTN, que no mesmo diapasão, a lei tributária estadual também 
prevê para o solidário apenas o pagamento do imposto, mas não da multa e para 
sustentar invoca jurisprudência de cortes superiores (fls. 290 a 292). 

 
Ao final, apontam erro no cálculo da multa imputada ao sujeito 

passivo. Aduzem que a imposição da penalidade prevista no art. 89, inciso II, do CTE é 
inadequada, pois deveria ter sido aplicada sobre o valor originário do suposto crédito 
tributário e não sobre o somatório deste valor com a atualização monetária; que tal 
representa majoração de 70% sobre o valor originário do crédito tributário e por isso deve 
ser anulada. Que a legislação tributária autoriza a incidência de multas apenas sobre o 
valor original do imposto e não sobre este acrescido da correção monetária.  

 
Requerem seja determinada a exclusão do solidário JEOVÁ DE 

SOUZA PIMENTEL do polo passivo da lide em concomitância com a nulidade do auto de 
infração por cerceamento do direito de defesa, pela falta de abertura de oportunidades 
para apresentação de defesa prévia antes do lançamento, ou alternativamente, a 
decadência do presente crédito tributário em decorrência do prazo quinquenal contado a 
partir da data do fato gerador ou a nulidade da decisão singular por cerceamento do direito 
de defesa vez que a decisão afrontou a lei e a Constituição Federal ao elevar o valor do 
imposto no ato do julgamento, ou alternativamente, seja afastada a cobrança de multa em 
relação ao solidário JEOVÁ DE SOUZA PIMENTEL em concomitância com a exclusão da 
correção monetária no cálculo da multa aplicada com fulcro no art. 89, inciso II, do CTE, e 
também que seja restabelecido o valor original do ITCD consignado no auto de infração. 

 



 

A pedido do Conselheiro Antônio Martins da Silva, juntou-se ao 
processo os documentos de fls. 297 a 303. 

 
A Primeira Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio 

da Resolução n° 113/2014 (fls. 304 a 305), determina o retorno dos presentes autos à 
SEGE, com o intuito de que seja atendido o pedido formulado pelo autuante de julgamento 
em conjunto (fls. 184), observando o princípio da prevenção. 

 
A pedido do Conselheiro Nivaldo José Mendes, juntou-se ao 

processo cópia da Resolução CFC n° 560/83 e extrato do Decreto-Lei n° 9.295, de 27 de 
maio de 1946 (fls. 307 a 324). 

 
A Terceira Câmara deste Concelho, em decisão unânime, 

materializada no Acórdão n° 972/2015 (fls. 326 a 335), acolhe a preliminar de nulidade 
parcial dos autos, por cerceamento do direito de defesa, arguida pelo Relator, a partir da 
decisão singular de fls. 247 a 253, tendo em vista o acréscimo do crédito tributário 
constante do documento de fls. 220 e 221, não tendo sido facultado ao sujeito passivo o 
direito de exercer o pagamento com o benefício de redução da multa, previsto no art. 171 
o CTE. 

 
Intimadas (fls. 337 a 343), as partes não se manifestam acerca do 

resultado da revisão realizada nos autos (fls. 220 a 221). 
 
O julgador singular profere nova decisão, Sentença n° 1259/2016-

JULP (fls. 346 a 354), na qual não acata os pedidos de nulidade, de redução ou exclusão 
dos acréscimos legais, nem de decadência, no mérito, acatando resultado de revisão 
realizada nos autos, decide pela procedência do lançamento, sobre o ITCD no valor de R$ 
106.523,34 (cento e seis mil, quinhentos e vinte e três reais e trinta e quatro centavos). 

 
Intimadas, as partes apresentam conjuntamente recurso voluntário 

(fls. 362 a 374), formulando em preliminar arguição de nulidade da peça básica, 
relacionando as hipóteses de insegurança na determinação da infração e de cerceamento 
do direito de defesa (fls. 364 a 367). 

 
Ainda em preliminar formulam arguição de exclusão do solidário da 

lide (fls. 367 a 370). 
 
Formulam também arguição de decadência do crédito tributário, nos 

termos do art. 150, § 4°, do CTN (fls. 370 a 371). 
 
Pedem a nulidade da peça básica, face ao cerceamento do direito de 

defesa, visto que o processo não foi instruído com todos os documentos que forma 
utilizados para a constituição do suposto crédito tributário. 

 
Caso ultrapassadas as preliminares arguidas, no mérito, pedem a 

improcedência do lançamento e a baixa dos autos em diligência, arguindo os mesmos 
argumentos apresentados no recurso anterior, aduzindo ainda zelam pela boa-fé, 
conduzindo o negócio de forma honesta e transparente. Além disso, por simples 
interpretação, dizem ser possível verificar a fragilidade do laudo, pois a autoridade fiscal 
não teria buscado a verdade material para auferir valor de mercado dos imóveis, para 
assim definir a base de cálculo para recolhimento do ITCD, assim, ele não demonstra a 
suposta conduta irregular dos sujeitos passivos, deixando inúmeras dúvidas sobre o 
lançamento. 



 

 
Requerem o envio das comunicações processuais para FERNANDO 

TELES FALCÃO, patrono das partes, com escritório matriz na Rua 1, nº 928, Ed. Wall 
Street Center, sl. 06/08-A, Setor Oeste, CEP nº 74115-040, na cidade de Goiânia, Estado 
de Goiás, telefone (62) 3215-3115. 

 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
Apreciando o pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo, 

manifesto-me pelo seu indeferimento, tendo em vista que o processo já foi diligência na 
Primeira Instância, não tendo o sujeito passivo apresentado nesta fase fato novo que 
ensejasse a baixa dos autos para nova diligência. 

 
Ressalto que há uma questão incidental (preliminar de insegurança 

na determinação da infração), cuja motivação se relaciona à revisão realizada nestes 
autos, com a qual concordo e que aprecio em seguida. 

 
Indeferida a diligência pleiteada, passo à apreciação da preliminar de 

nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da infração, arguida pelo 
sujeito passivo, manifestando-me pelo seu acolhimento, pelo que exponho: 

 
Inicialmente, destaco que o Código Tributário Estadual (CTE), ao 

tratar DO MOMENTO DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO ITCD, em seu art. 74, 
II, “c”, dispõe: 

 
Art. 74. Ocorre o fato gerador do ITCD:  
[...] 
II - na transmissão por doação, na data:  
[...] 
c) do ato da doação, ainda que a título de adiantamento da legítima;  
[...] 

 
Pelo que consta da Cláusula Primeira da Terceira Alteração 

Contratual e Consolidação do Contrato Social da empresa PIMENTEL 
ADMINISTRAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA. (fls. 128), o sócio JEOVÁ DE SOUZA 
PIMENTEL cedeu à sócia LUNA VILELA PIMENTEL 745.920 quotas da empresa, na data 
de 08.05.2006 (fls. 137), data da subscrição da alteração contratual. Então, a doação das 
cotas ocorreu nesta data, 08.05.2006 e, para efeito de cobrança do ITCD, está é a data da 
ocorrência do fato gerador do ITCD, nos termos do art. 74, II, “c”, do CTE, anteriormente 
reproduzido. 

 
Na revisão realizada nos autos em Primeira Instância, o Auditor 

Fiscal utilizou os valores atuais das cotas, quando deveria se pautar nos valores da época 
da ocorrência do fato gerador do imposto, nos termos do art. 74, II, “c”, do CTE, com isso, 
houve majoração no valor do ITCD. 

 
A utilização dos valores autuais e não os da época na avaliação das 

cotas, pelo revisor, caracteriza insegurança na determinação da infração, vício que implica 
na nulidade do procedimento fiscal. 

 



 

Destaque-se que o valor do ITCD apurado na revisão, majorado, 
além do valor do ITCD exigido no auto de infração, foi adotado nas sentenças de Primeira 
Instância (duas sentenças), portanto sentenças ultra petita, que não se ativeram ao 
pedido, foram além dele. 

 
Ante o exposto, rejeito o pedido de diligência formulado pelo sujeito 

passivo. Acolho a preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na 
determinação da infração, arguida pelo sujeito passivo, declarando, de consequência, nulo 
"ab initio" o processo. 

 
 

Sala das sessões, em 03 de outubro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01612/16 
 
Relator: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: Preliminar de Nulidade do auto de infração. 
Insegurança na determinação da infração. Acatada por 
unanimidade. 
 
É nulo o auto de infração por insegurança na determinação da 
infração quando há incongruência entre o fato gerador da 
obrigação tributária descrito e os levantamentos que lhe dão 
suporte. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de janeiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acatar a 
preliminar de nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação da infração, 
arguida pelo Conselheiro Relator, declarando, de consequência, nulo "ab initio" o 
processo. Participaram do julgamento os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, 
Washington Luis Freire de Oliveira, Alcedino Gomes Barbosa, Marlene Maria da Silva 
Ruguê Bernardes e José Pereira D'abadia. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo omitiu registro de 
entrada de mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária pelas operações 
posteriores, no valor comercial de R$ 13.132,41, já acrescido do respectivo Índice de Valor 
Agregado – IVA, no período de 01/01/2013, apurado conforme demonstrativo Auditoria 
Específica de Mercadorias, Em consequência, como SOLIDÁRIO, deverá pagar o imposto 
na importância de R$ 3.283,10, maias as cominações legais. 

 
Foram indicadas como infringidas as disposições dos artigos 45, XIII; 

51 e 64, da lei n.º 11.651/91, combinado com os artigos 35, do Anexo VIII, e 145, ambos 
do decreto n.º 4.852/97. Proposta a penalidade do artigo 71, VII, § 9°, II, da lei n.º 
11.651/91, com redação da lei n.º 16.241/2008. 

 
Foram anexados aos autos, dentre outros, os seguintes documentos: 

anexo estruturado - detalhamento do credito tributário; relatório de conclusão de Auditoria 
Específica de Mercadorias; registros de inventário (inicial e final); relação de entradas, 
custo das mercadorias vendidas e relação de saídas em Auditoria de Específica de 
Mercadorias. 

 
Intimado em Primeira Instância, o sujeito passivo tornou-se revel 

(termo de revelia às fls.26). 
 
Novamente intimado, atravessa impugnação em segunda instância, 

na qual pugna pela nulidade do lançamento, sob a alegação de cerceamento ao direito de 
defesa. Sucessivamente, caso não seja acatado seu pedido de nulidade, requer a 
improcedência do lançamento. Fundamenta seus pedidos em supostos erros no 
levantamento das quantidades (fls.36/38). 

 



 

Junta documentos (fls.39/56). 
 
Mediante a RESOLUÇÃO 139/2014, a II CJUL deste CAT requer a 

revisão do lançamento, tendo em vista os supostos erros no levantamento alegados pelo 
sujeito passivo. 

 
Em Relatório Diligencial (fls.60/63), autoridade fiscal revisora (fls.62) 

recomenda a anulação do lançamento, haja vista o fato de “...que a referida auditoria 
carece de alicerce, pois (...) contém vício na sua origem, (...) falta peça primordial: o 
TRANCAMENTO DE ESTOQUE, devidamente assinado pelo responsável do 
estabelecimento ou seu preposto, assim como cópia xerográfica dos Livros de Inventário e 
Livro de Ocorrências registrando o feito no dia da visita ao estabelecimento.”  

Continua o ilustre revisor: 
“Ao manusear o feito, (...) verificamos que faltou cuidado em detalhes 

tal como a data e o período fiscalizado, pois o período constatado foi de 01/01/2013 a 
06/02/2013, e nos relatórios consta (...) 01/01/2013 a 31/12/2013, sendo de suma 
importância o cuidado na determinação do período que ocorre o trancamento e a 
fiscalização do estoque e entradas e saídas de mercadorias do inventário do contribuinte.”  

“É de bom alvitre ao elencar mercadorias com regimes de tributação 
diferentes ou alíquotas diferentes sejam relacionadas em levantamentos e relatórios 
separados a fim de se evitar confusão no momento da conclusão e lançamento do crédito 
tributário, (...) conforme IS 08/2005 SGAF.” 

“Também seguindo orientação da IS 08/2005 SGAF, se constatada 
omissão na Entrada e na Saída, e o total das diferenças de Saídas for menor que o total 
das diferenças de Entradas há que fazer a autuação dessa diferença; inicialmente, exigir o 
crédito tributário relativamente ao total das diferença de saídas; a seguir, efetuar a 
Auditoria das Disponibilidades ou do Movimento Financeiro, conforme o caso, levando a 
crédito do fluxo monetário apenas o valor da diferença de entradas que exceder ao da 
diferença de saídas, considerando a diferença apurada como pagamento não 
contabilizado; aplicar multa formal em relação à omissão de entrada.” 

 
Relatados, passo ao voto. 
 
 

                 V O T O 
 

Cuida-se de julgamento de impugnação em segunda instância, na 
qual o sujeito passivo pede a nulidade por insegurança na determinação da infração e, 
sucessivamente, a improcedência do lançamento oriundo de acusação fiscal de omissão 
de registro de entrada de mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária pelas 
operações posteriores. 

 
Infere-se do lançamento, da peça de defesa e principalmente da 

diligência realizada, a patente insegurança na determinação da infração, porquanto o 
crédito tributário exigido se apoie em levantamento equivocado.  

 
Equivocado o levantamento, conforme o revisor, pois eivado de 

vícios quanto ao período fiscalizado, tipo de omissão etc. Ademais, falta-lhe 
TRANCAMENTO DE ESTOQUE. 

 
Desse modo, acompanhado por todos os meus pares, voto 

acolhendo a preliminar de nulidade da peça básica por insegurança na determinação da 
infração, arguida pelo sujeito passivo, declarando nulo ab initio o lançamento. 



 

 
 

Sala das sessões, em 05 de outubro de 2016. 
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Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01640/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes 
 

 
EMENTA: Processual. Nulidade da peça básica. Insegurança na 
determinação da infração. Rejeição. Retorno à Câmara 
Julgadora.  
 
A insegurança na determinação da infração se caracteriza por 
imprecisão objetiva existente no procedimento fiscal em grau 
capaz de impedir a normal compreensão do teor da acusação 
fiscal, inexistindo esse tipo de falha quando o Fisco descreve a 
infração de modo claro e, de igual forma, a expõe em 
demonstrativos. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 23 
de agosto de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda 
Pública para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para afastar a nulidade por erro na 
identificação do sujeito passivo, devendo os autos retornarem para apreciação de toda 
matéria. Foram vencedores os Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Victor Augusto de Faria Morato, Mário de Oliveira Andrade, 
Lidilone Polizeli Bento, Heli José da Silva, Aldeci de Souza Flor, Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira, Washington Luis Freire de Oliveira, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes e o 
Sr. Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de 
desempate. Vencidos os Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira, Nivaldo Carvelo 
Carvalho, Masayuki Missao, Edson Abrão da Silva, Nivaldo José Mendes, Rickardo de 
Souza Santos Mariano, Valdir Mendonça Alves, José Luiz Rosa, Talita Pimenta Félix e 
Aguinaldo Fernandes de Melo. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo deixou de recolher o imposto 
no valor de R$7.018.470,53, na condição de substituto tributário responsável pela 
apuração e recolhimento de ICMS substituição tributária pelas operações posteriores, 
devido ao Estado de Goiás. 

 
A autoridade lançadora indica como infringido o artigo 26, II; 51, §§1° 

e 3°; e 64, Lei 11.651/91, c/c artigos 34, § único, II, "a"; 39; e 40, Anexo VIII, Decreto 
4.852/97 e propõe a penalidade do artigo 71, IV A, da Lei 11.651/91 com redação da Lei 
17.519/2011. 

 
Os documentos que instruem o Auto de Infração são: Anexo 

Estruturado - Detalhamento de Crédito Tributário, Anexo Estruturado - Descritivo 
Complementar da Ocorrência, Resumo da Auditoria - Exercício de 2012, Relatório de 
Recolhimento por Período, SARE - Históricos dos Pagamentos, Embargos de Divergência 
em Resp. Anexo de CD, "fls. 03 a 65", 

 
O sujeito passivo é intimado a pagar quantia exigida ou apresentar 

Impugnação em Primeira Instância, "fls.66 e 67". 
 



 

O sujeito passivo apresenta Impugnação, "fls. 70 a 100", arguindo 
que os débitos de ICMS-ST são indevidos, tendo em vista que os descontos 
incondicionados não podem ser incluídos na base de cálculo deste; a legislação 
complementar (art. 8°, II da LC 87/96) determina que a apuração se dará com base no 
valor real da operação de venda entre o substituto e o substituído. 

 
Sendo assim, argumenta a parte passiva, se a operação for feita sem 

desconto será esse o preço que comporia a base de cálculo, portanto, já que os descontos 
incondicionais não integram por sua natureza o valor da operação mercantil, não podem 
ser incluídos na base de cálculo do ICMS; economicamente, aduz que aplicado o 
desconto ao produto que será revendido ao consumidor final, o comerciante vai possuir 
um preço mais competitivo no mercado, tendo uma vantagem em face dos demais 
comerciantes. 

 
Alega também o contribuinte que, não existindo na Lei 

Complementar disposição que determine os descontos incondicionais incluídos na base 
de cálculo do ICMS na substituição tributária para frente, a autoridade fiscal não pode 
exigi-lo, sob pena de violação do princípio da reserva de Lei Complementar. 

 
Sustenta ainda o polo passivo que as operações ora analisadas não 

estão sujeitas à substituição tributária, haja vista que este tipo de substituição tem 
exigência que o recolhimento seja realizado antes da ocorrência do fato gerador, 
ocorrendo restituição se o fato não se concretizar, além disso, apenas cabe se os 
remetentes forem estabelecimentos industriais ou importadores, sendo o sujeito passivo 
prestador de serviços de telecomunicação.  

 
Acrescenta a defesa, por fim, que a multa tem caráter confiscatório, 

pois tem percentual de 80% sobre o valor do imposto, assim, sem danos ou intenção de 
fraudar, a multa deve ter simplesmente condão de advertir e orientar o contribuinte e 
requer que seja cancelado os débitos objeto do auto de infração; caso não seja esse o 
entendimento, seja afastada a aplicação da penalidade, ou reduzida a patamares não 
confiscatórios; pede que as intimações sejam feitas ao advogado do sujeito passivo. 

 
Anexa documentos de "fls. 101 a 136". 
 
São anexados documentos de "fls. 139 a 143". 
 
O julgador singular, por meio da Sentença n° 1096/2015, "fls. 144 a 

147", decide pela procedência do auto de infração, fundamentando que o ICMS-ST deve 
ser recolhido com base no preço final cobrado do consumidor final, não se permite a 
redução de sua base de cálculo pelo substituto com utilização de desconto que não se 
sabe de antemão que será repassado ao consumidor final. Argumenta que o sujeito 
passivo se encaixa na substituição tributária segundo o artigo 34, §único, II, "a", do Anexo 
VIII, do Decreto 4.852/97, amparado na Cláusula Segunda do Protocolo ICMS n. 81/93. 

 
O sujeito passivo é intimado a pagar quantia exigida ou interpor 

recurso voluntário, "fls. 148 a 150". 
 
O sujeito passivo interpõe Recurso Voluntário, "fls. 153 a 184", 

apresentando os mesmos argumentos da Impugnação. Requer que seja cancelado os 
débitos objeto do auto de infração; caso não seja esse o entendimento, seja afastada a 
aplicação da penalidade, ou reduzida a patamares não confiscatórios; pede que as 
intimações sejam feitas ao advogado do sujeito passivo. 



 

 
Anexa documentos "fls. 185 a 217". 
 
O sujeito passivo comparece aos autos apresentando memorial de 

julgamento, "fls. 221 a 225", argumentando, novamente, o mesmo da peça impugnatória. 
 
A Terceira Câmara Julgadora do Acórdão n° 1563/2015, "fls. 226 a 

238", decide acolher a preliminar de nulidade por erro de identificação do sujeito passivo, 
fundamenta que considera a responsabilidade do recolhimento como do industrial ou 
importador dos aparelhos telefônicos, assim, verifica que não se sujeita a substituição 
tributária pelas operações posteriores. 

 
A Fazenda Pública é intimada a interpor recurso ao Conselho Pleno, 

"fl. 238". 
 
A Fazenda Pública interpõe Recurso ao Conselho Pleno n° 145/2016 

- GERF/SR, "fls. 239 a 245", sustentando que não concorda com a decisão de que ao 
sujeito passivo não cabe a substituição tributária, trazendo como argumento o artigo 34, § 
único, II, "a", do Anexo VIII, do Decreto 4.852/97, amparado na Cláusula Segunda do 
Protocolo ICMS n. 81/93. Requer que seja reformado o acórdão cameral, fazendo voltar o 
processo à fase cameral. 

 
O sujeito passivo é intimado a apresentar contradita, "fls. 248 a 250". 
 
O sujeito passivo apresenta contradita, "fls. 252 a 280", trazendo os 

mesmos argumentos da impugnação. 
 
Anexa Documentos de "fls. 281 a 307". 

 

QUESTÃO PRELIMINAR 

 

Apreciando o pedido de reforma da decisão cameral formulado pela 
Representação Fazendária, percebo condições para seu acolhimento, visto que o trabalho 
fiscal, exposto em demonstrativos sintético e analítico acompanhados de provas (fls. 06 a 
10) com eles harmônicas, oferece clareza suficiente para a compreensão do teor da 
acusação fiscal (fl. 05 e DVD à fl. 63. 

 
Além disso, a infração encontra-se bem descrita historio do auto de 

infração e em texto completar mais detalhado (fls. 02 e 04), sendo também juntados 
acórdãos relativos a decisões judiciais nas quais se apreciou a matéria de que trata o auto 
de infração (fls. 11 a 64). 

 
Destaco, por fim, razões constituem a fundamentação do acordão 

recorrido não se relacionam aspecto formal do lançamento de ofício e não indicam 
imprecisão ou obscuridades estruturais nesse procedimento do Fisco. Essas razões e 
também trazidas pelo recorrente, referem-se à questão sobre a existência e à 



 

quantificação do crédito tributário lançado e são, assim, vinculados ao mérito do processo 
(234 a 238, 255 a 280 e 313 a 318). 

 
Pelo exposto, conheço do recurso da Fazenda Pública para o 

Conselho Pleno, dou-lhe provimento para afastar a nulidade por erro na identificação do 
sujeito passivo, devendo os autos retornar à fase cameral para apreciação de toda 
matéria. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 11 de outubro de 2016. 
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Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01646/16 
 
Relator: Conselheiro Renato Moraes Lima 
 

 
EMENTA: Processual. Pedido de nulidade da decisão cameral 
que considerou nulo o auto por insegurança na determinação da 
infração. Retorno dos autos a Câmara Julgadora para 
apreciação de toda a matéria remanescente. Provido o pedido. 
 
Reforma-se a decisão que declarou nulo o lançamento, não 
havendo nos autos o vício formal que fundamentou a nulidade 
declarada, retornando-se o processo ao respectivo órgão 
julgador para apreciação de toda matéria remanescente. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 05 
de maio de 2015, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda Pública 
para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para reformar a decisão cameral que 
considerou nulo o auto por insegurança na determinação da infração, devendo retornar os 
autos a Câmara Julgadora para apreciação de toda matéria. Foram vencedores os 
Conselheiros Renato Moraes Lima, Gilmar Rodrigues de Almeida, Talita Pimenta Félix, 
David Fernandes de Carvalho, Heli José da Silva, Nislene Alves Borges, Marlene Maria da 
Silva Ruguê Bernardes, Nivaldo José Mendes, Mário de Oliveira Andrade, Masayuki 
Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Rickardo de Souza Santos Mariano, Washington 
Luis Freire de Oliveira e Antônio Martins da Silva. Vencidos os Conselheiros José Pereira 
D'abadia, João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho, José Luiz Rosa, Alcedino 
Gomes Barbosa e Edson Abrão da Silva, que votaram conhecendo do recurso, negando-
lhe provimento para manter a decisão cameral que anulou o auto de infração por 
insegurança na determinação da infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Em auditoria de eventos cadastrais por solicitação do próprio 
contribuinte para alteração do quadro societário, observou-se a falta de registro de entrada 
de mercadorias sujeitas à substituição tributária pelas operações posteriores – STOP 
(combustíveis e lubrificantes) por, concomitantemente, ser verificado falta de constituição 
do Livro de Registro de Entradas – LRE, e a existência de notas fiscais, em ordem de 
conferência, a ela destinadas, o que motivou a lavratura da presente autuação, cobrando-
se a penalidade pecuniária de 25% do valor dessas aquisições não registradas, conforme 
tipificado no CTE, Art. 71, VII, “c”, que resultou em R$ 24.540,11. 

 
Uma vez que observado na ordem de conferência que as notas 

fiscais não registradas foram emitidas com destaque do ICMS normal e o de ST, 
significando que dessa irregularidade não implicou a falta de pagamento de imposto, foi, 
ainda quando da lavratura do auto de infração, aplicada a forma penal privilegiada prevista 
no § 8.º do artigo anteriormente citado, reduzindo a multa pela sua metade (R$ 12.270,06). 

 
É citado como infringido o RCTE, Art. 88, § 1.º, III e V, e o Art. 308, 

bem como a IN 606/2003-GSF, Art. 2.º. 
 

RCTE, Art. 88. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do 



 

imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou 
negativas, estabelecidas na legislação tributária (Lei nº 11.651/91, art. 64). 

§ 1º O contribuinte do imposto e as demais pessoas sujeitas ao cumprimento de 
obrigação tributária, relacionada com o ICMS, são obrigados a (Lei nº 
11.651, art. 64, § 2º): 

III - manter e escriturar livro fiscal; 

..... 
V - exibir ao fisco, sempre que exigido, documento, livro, programa, arquivo e 

demais documentos relacionados com a sua atividade. 

..... 
Art. 308. O livro Registro de Entradas destina-se à escrituração da (Convênio 

SINIEF SN/70, art. 70): 
I - entrada, a qualquer título, de mercadoria no estabelecimento; 

..... 
§ 1º Deve ser também escriturado: 
I - o documento fiscal relativo à aquisição de mercadoria: 

..... 
c) para uso ou consumo; 

 
Instruem os autos fotocópia das notas fiscais obtidas na ordem de 

conferência, fls. 07 a 25; e espelho cadastral da empresa autuada. 
 
Revel a empresa autuada, fls. 31, apresenta impugnação em 

segunda instância, fls. 36 a 39, em que alega que ao fornecer seus livros e documentos 
para a auditoria de eventos cadastrais foi equivocadamente deixado de entregar o LRE, e 
que o fiscal precipitadamente lavrou o presente auto de infração, sem antes notificar a 
empresa a apresentar o livro em falta. Entende que, caso persistisse na não 
apresentação, caberia a penalização por embaraço à fiscalização, podendo a fiscalização 
recuperar os dados do livro reclamado por outros caminhos como DPI ou SINTEGRA, mas 
jamais lavrar o presente auto de infração reclamando falta de registro de entrada. Eis que 
assim seja, revela-se o presente auto de infração eivado do vício insanável de 
insegurança na determinação da infração, para o que argui sua nulidade. Junta fotocópias 
do que alega ser o LRE da empresa, fls. 42 a 55. 

 
Em resolução cameral de fls. 59, de 23/01/2009, os autos saem em 

diligência para confirmação da existência do LRE e da fidedignidade das cópias 
apresentadas, bem como para que se indicasse a data de sua autenticação. A resposta, 
fls. 60, é de que o pedido de autenticação, bem como o Termo de Abertura e o Pedido de 
Autenticação são todos de 12/02/2009, portanto, posteriormente à data de ciência da 
notificação fiscal para sua apresentação, 10/02/2009, fls. 61. O diligenciador ainda informa 
que, apesar de a empresa ser do município de Morro Agudo de Goiás, localizado na 
circunscrição da Delegacia Regional de Goianésia, os carimbos autenticadores utilizados 
pertencem à Agência de Atendimento de Mozarlândia, que não pertence àquela região 
fiscal. 

 
O julgado cameral é, por maioria, de nulidade por insegurança na 

determinação da infração sob a alegação de que a fiscalização não poderia concluir pela 
falta dos registros reclamada em virtude de falta de apresentação dos livros, fls. 66 a 69 – 
entendeu-se que seria necessário antes notificar a empresa à apresentação dos livros. 

 
A Representação Fazendária comparece aos autos com peça 

recursal ao Conselho Pleno, fls. 71 e 72, em que alega que a falta de constituição do livro 
implicou sua falta de escrituração, salientando que não existia LRE até 12/02/2009 e, por 



 

outro lado, a data da ciência do auto de infração foi em 06/03/2008, demonstrando inexistir 
espontaneidade. Salienta que a reclamação fiscal não trata de atraso de escrituração de 
livro fiscal, cujo tipo penal é o previsto no CTE, Art. 71, XIX, “b”, mas de ausência de 
escrituração uma vez que garantidamente não tivesse a empresa autuada constituído 
aquele livro, inocorrendo, portanto, a insegurança apontada no julgado cameral. Pede a 
nulidade daquele julgado e o retorno dos autos para apreciação de mérito. 

 
Instado a contraditar, fls. 73-A e 74, a empresa silenciou, fls. 77. 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 
Analisando-se o trabalho fiscal em sua totalidade, há que se 

averiguar inicialmente a penalidade cominada em relação à infração cometida. 
 
As penas relacionadas a livro fiscal e sua escrituração, todas do 

CTE, Art. 71, estão nos incisos e alíneas que se seguem: 
 
VII, alínea “c” – 25% do valor da operação, pela falta de registro de 

entrada – ESTA FOI A PENA COMINADA; 
 
X, alínea “a” – 13% do valor da operação, pela falta de registro de 

documento emitido, seja ele de entrada ou saída – NÃO É O CASO, pois trata-se de 
documentos recebidos juntamente com as mercadorias, ou seja, não são documentos de 
sua emissão; 

 
XV, alínea “a” – pena em valor moeda pela não apresentação de 

livro, quando notificado a fazê-lo (ou pelo embaraço, de qualquer forma, ao exercício da 
fiscalização) – NÃO É O CASO, pois não foi notificado para tal; no caso em tela, 
apresentou seus livros espontaneamente junto ao Anexo I da IN 606/2003-GSF, para 
alteração societária, faltando o LRE; 

 
XV, alínea “c” – pena em valor moeda por livro falsificado – NÃO É O 

CASO, pois ainda que o diligenciador não afirme textualmente a veracidade do livro, dá a 
entender que a fotocópia apresentada corresponde ao mesmo, ressalvadas as restrições 
de datas e de local de autenticação que cita; adicionalmente, a acusação não é esta; 

 
XIX, alínea “a” – pena em valor moeda, por mês ou fração, limitado a 

seis vezes o valor moeda, pela falta de livros fiscais, ou sua utilização sem a devida 
autenticação – na peça de impugnação em segunda instância, a empresa autuada alega 
que apenas em caso de resistência para apresentação do referido livro poderia ser 
autuada, e, nesse caso, aplicada, por embaraço à fiscalização, a pena prevista no inc. XV, 
“a”, o que, entretanto, está equivocado, cabendo, nos termos do § 4.º do mesmo art., a 
APLICAÇÃO DA PENALIDADE MAIS ESPECÍFICA, QUE SERIA, INICIAL E 
APARENTEMENTE, A DESTE INCISO E ALÍNEA, conforme discorrido a seguir; 

 
XIX, alínea “b” – pena em valor moeda, por mês ou fração, limitado a 

seis vezes o valor moeda, pela falta de escrituração de livro fiscal no prazo estabelecido – 
NÃO É O CASO, pois essa falta de escrituração não pode implicar falta de registro de 
entrada, já prevista no VII, “c”, nem de saída, já prevista no X, “a”; pela harmonia das 
normas, sem que nenhuma delas seja letra morta, a falta de escrituração neste inciso e 
alínea referida é relativa, necessariamente, a algum dos demais livros arrolados no RCTE, 



 

Art. 306, e no Convênio SINIEF SN/70, art. 63, ou seja, o Registro de Controle da 
Produção e do Estoque, o Registro de Inventário, o Registro de Apuração do ICMS, o 
Registro de Mercadorias em Depósito, o Movimentação de Combustíveis (LMC), o 
Registro de Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente – CIAP, ou o 
Movimentação de Produtos – LMP. 

 
Em que pese o caso em tela decorrer de falta de livro fiscal, 

conforme disposto no CTE, Art. 71, XIX, “a”, a reclamação é outra, falta de registro de 
entrada de mercadorias de ST, e para avaliar o porquê disso, necessário se faz, conforme 
anteriormente descrito, que se analise a necessária harmonia entre as normas, e isso 
passa pela proporcionalidade entre a falta cometida e a pena cominada.  

 
A adoção dessa penalidade, CTE, Art. 71, XIX, “a”, em todos os 

casos em que a literalidade da mesma assim determinasse, imporia pena severa, a do VII, 
“c”, àquele que, tendo constituído regularmente seu livro, deixou de nele escriturar notas 
fiscais, sendo muitas ou apenas algumas, e imporia essa pena, do XIX, “a”, bem mais 
branda, àquele que não tendo constituído seu livro, deixou, consequentemente, de 
escriturar TODAS as notas fiscais. Pela aplicação do Princípio da Consunção, a ilicitude 
menor é absorvida pela maior. No caso presente, ter-se-ía a aplicação contrária à prevista 
nesse princípio, o que é um contrassenso, e não pode, por isso, ser aplicado. 

 
Pode-se, então, questionar em que caso será aplicada a pena 

por falta de constituição do livro, do inc. XIX, “a”? Naturalmente caberá aplicá-lo sempre 
que não haja movimentação a escriturar. 

 
Cabe, consequentemente, a adoção de interpretação lógica das 

normas envolvidas, CTE, Art. 71, VII, “c”, X, “a”, XIX, “a” e “b”, apenando com intensidade 
variável de acordo com a gravidade da ilicitude cometida, o que harmoniza a aplicação 
das mesmas. Sem movimentação é cabível a penalidade do inc. XIX, “a”; com 
movimentação há que se aplicar a pena do inc. VII, “c”, para livro de registro de entrada, e 
inc. X, “a” para livro de registro de saída (ou mesmo livro de registro de entrada, quanto à 
notas fiscais de entrada de sua emissão); para os demais livros, a pena cabível é a do inc. 
XIX, “b”. 

 
Uma vez que haja movimentação, e a reclamação fiscal se 

prenda a notas fiscais de aquisição, fica entendido como certa a penalização pelo CTE, 
Art. 71, VII, “c”. Por outro lado, a entrega dos livros e documentos fiscais era 
necessariamente acompanhada do formulário Anexo I da IN 606/2003-GSF, revogada 
somente em 14/04/2009 (pela IN 946/09-GSF). 

 
O formulário citado era um protocolo descritivo de todos os 

livros e documentos entregues, com suas respectivas quantidades, para que se 
procedesse a auditoria de eventos cadastrais. Nele havia uma declaração impressa 
assinada pelo preposto da empresa solicitante da alteração cadastral, com o seguinte 
texto: “Declaramos a entrega de todos os livros e documentos relativos ao exercício 
corrente e aos últimos cinco exercícios, bem como o extravio, a perda ou a destruição 
daqueles não entregues. Assumimos o compromisso de buscar os livros e documentos 
entregues à fiscalização, no prazo de 30 dias contados da data em que recebermos a 
comunicação acerca da conclusão do trabalho de auditoria, sob pena de tais documentos 
serem considerados abandonados” (grifei). Ficava, assim, declarada a inexistência dos 
livros e documentos não entregues. Isso afasta a necessidade de qualquer prévia 
notificação para apresentação do livro em falta antes da lavratura da presente autuação. 

 



 

Por outro viés, as Delegacias Fiscais e Regionais de 
Fiscalização sempre tiveram no dossiê de cada contribuinte a ficha de controle de livros 
autenticados, que nessa época já tinha sido substituída por controle de informática no 
sistema de grande porte. Com isso, o fiscal acessando estes controles sabia por que não 
constava no Anexo I da IN 606 o Livro de Registro de Entradas – simplesmente por 
inexistir, no controle de autenticação de livros do contribuinte, constituição daquele livro. 
Isso corrobora a afirmação anterior de desnecessidade de prévia notificação para 
apresentação do livro em falta, como ato preparatório para a lavratura da presente 
autuação. Assim, não há qualquer insegurança na lavratura do presente auto de infração, 
implicando a nulidade do julgado cameral. 

 
Ante o exposto, conhece-se do recurso da Representação 

Fazendária para o Conselho Pleno, dando-lhe provimento para anular a decisão cameral 
que considerou nulo o auto por insegurança na determinação da infração, devendo os 
autos retornar à Câmara Julgadora para apreciação de toda a matéria remanescente. 

 
É o voto. 
 
Obs.: Conforme disposto pelo próprio agente fiscal autuante, fls. 04, 

devem ser preferencialmente levados a julgamento conjuntamente os presentes autos e 
os autos do PAT 3 0297758 308 30. 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 11 de outubro de 2016. 
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Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01665/16 
 
Relator: Conselheiro Washington Luis Freire de Oliveira 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Preliminar. Nulidade do lançamento 
por insegurança na determinação da infração. Acolhida. 
 
1. A exigência da multa correspondente a 20% (vinte por cento) 
do valor escriturado ou não estornado, ainda não aproveitado 
em razão da existência de saldo credor na escrituração, prevista 
no art. 71, inciso IV, alínea "b", da Lei nº 11.651/91, bem como a 
notificação para o seu estorno, podem ocorrer somente em 
relação ao saldo credor indevido apurado no último período de 
apuração encerrado imediatamente anterior ao período de 
realização da auditoria; 
  
2. Caracteriza nulidade por insegurança na determinação da 
infração a exigência de multa formal incidente sobre o valor do 
crédito escriturado e não estornado em razão da existência de 
saldo credor na escrituração, relativamente ao saldo credor 
indevido apurado em período diferente do último período 
encerrado imediatamente anterior ao período de realização da 
auditoria. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 22 
de março de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a preliminar de nulidade da 
peça básica, arguida pelo Relator, por insegurança na determinação da infração, 
declarando, de consequência, nulo "ab initio" o processo. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Washington Luis Freire de Oliveira, Rickardo de Souza Santos Mariano, 
David Fernandes de Carvalho, João Divino de Brito, Márcio Nogueira Pedra, Nivaldo 
Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto de 
Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, 
Lidilone Polizeli Bento, Paulo Diniz, Heli José da Silva, Alcedino Gomes Barbosa, 
Domingos Caruso Neto, José Luiz Rosa, Antônio Martins da Silva e Talita Pimenta Félix. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal é de que o sujeito passivo deixou de estornar, em 
dezembro de 2008, o crédito do ICMS, referente à entrada de mercadoria cujas saídas 
foram comtempladas com redução de base de cálculo, apesar de notificado para proceder 
ao estorno por meio do auto de infração n.º 4 0112007 230 46, no valor originário do 
crédito fiscal indevido de R$ 524.112,69.   

 
Foram indicados como infringidos os artigos 61, I, "a", § 3.º; 64 e 

147-A do CTE, combinados com o artigo 58, I, "a" e "b" do RCTE, tendo, ainda, sido 
proposta a penalidade do artigo 71, IV, "c" do CTE.   

 
O auto de infração, lavrado em 30/05/2012, foi instruído com os 

seguintes documentos: anexo estruturado – detalhamento do crédito tributário; cópia do 



 

auto de infração nº 4 0112007 230 46, notificação fiscal, relatório sintético de estorno de 
crédito e demonstrativos próprios da Auditoria Básica do ICMS (fls. 03 a 22). 

 
Inconformado com a decisão singular desfavorável, Sentença nº 

1903/12-JULP, fls. 145 a 157, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário no qual pede, 
em preliminar, a nulidade da decisão singular, por ausência de manifestação sobre ponto 
crucial para o deslinde da causa, e a nulidade do lançamento por insegurança na 
determinação da infração.  

 
No mérito, argumenta que o auto de infração é improcedente, pois o 

convênio ICMS 65/88 outorga ao contribuinte o direito à manutenção dos créditos na 
origem, sendo inaplicável, portanto, a exigência relativa ao estorno nas operações de 
saída com destino à Zona Franca de Manaus e que o efeito vinculante da medida liminar 
exarada na ADI 310-1 do STF, que suspendeu a eficácia dos efeitos do Convênio ICMS nº 
06/90, impõe a improcedência do lançamento. 

 
Aduz que as operações com destino a Zona Franca de Manaus são 

equiparadas a exportação, conforme artigo 4º, Decreto-Lei 288/67 e artigo 40 do ADCT, 
hipótese em que o direito ao crédito é mantido na origem, conforme determina a alínea "a" 
do inciso I do §3º do artigo 79 do RICMS/GO. 

 
A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário decidiu, 

por maioria de votos, rejeitar o pedido de diligência formulado pela Representação 
Fazendária e também, por maioria de votos, acolher a preliminar de nulidade da peça 
básica, por insegurança na determinação da infração, arguida pelo sujeito passivo, 
declarando, de consequência, nulo "ab initio" o processo. 

 
O autor do Acórdão Cameral fundamentou a decisão pela nulidade 

do lançamento aduzindo que:  
 
“A peça básica apenas aponta o dispositivo legal que determina que a 
autuada efetue o estorno dos créditos relacionados ás saídas de 
mercadorias contempladas pela isenção (Zona Franca de Manaus), com a 
redução da base de cálculo. Com relação a esta última, a peça básica não 
traz o dispositivo legal que contemple tal saída com a redução da base de 
cálculo, impedindo assim, o conhecimento da origem da infração tal como 
está descrita na exordial, o que impede ou ocasiona o cerceamento ao 
exercício do contraditório e da ampla defesa do sujeito passivo." 

 
A Fazenda Pública recorreu da decisão, argumentando que o auto de 

infração não incorreu nos erros indicados no Acórdão Cameral, conforme se pode verificar 
nos demonstrativos fiscais anexados a peça inaugural. 

 
Intimado, o sujeito passivo apresentou contradita pedindo a 

manutenção da decisão Cameral. 
 
O Conselho Pleno afastou a nulidade sob justificativa de que o 

lançamento não incorreu nas falhas apontadas no Acórdão Cameral. 
 
E novo julgamento, a Primeira Câmara do Conselho Administrativo 

Tributário encaminhou os autos à Gerência Especial de Auditoria para elaborar novos 
demonstrativos da Auditoria Básica do ICMS excluindo a exigência de estorno de crédito 
relativamente às entradas de mercadorias cujas saídas foram destinadas a 



 

estabelecimento situados na Zona Franca de Manaus com o benefício fiscal da isenção do 
ICMS previsto no art. 6º, inciso XVII, do Anexo IX, do Decreto nº 4.852/97. 

 
Em atendimento, a autoridade designada informou que depois da 

exclusão dos valores dos estornos do crédito relativo às mercadorias destinadas para a 
Zona Franca de Manaus o valor do tributo passou a ser de R$ 255.137,23. 

Intimada do resultado da revisão a empresa autuada promoveu a 
juntada da manifestação de fls. 281 a 292, questionando a fórmula utilizada pelo autor do 
procedimento para calcular o estorno dos créditos proporcionalmente à ao benefício fiscal 
da redução da base de cálculo utilizado na saída.  

Afirmou, ainda, que foi penalizada duplamente sobre o mesmo fato, 
tendo em vista que já havia sido alvo da lavratura do Auto de Infração nº 4 0112007 230 
46.  

Pediu, ainda, a aplicação retroativa da Lei nº 17.917/12, reduziu a 
penalidade prevista no inciso IV, da Lei nº 11.651/91. 

Alegou, finalmente, que a multa aplicada é confiscatória. 
 
Por maioria de votos, o auto de infração foi julgado parcialmente 

procedente no valor informado na diligência fiscal. 
 
Inconformada, a Fazenda Pública pede a reforma do julgamento 

Cameral e a procedência integral do auto de infração no entendimento de que a 
fundamentação apresentada no voto do Acórdão recorrido, no que trata do estorno dos 
créditos relativos às saídas para a Zona Franca de Manaus, está assentada "na 
declaração de inconstitucionalidade do Convênio ICMS 06/90, pelo Supremo Tribunal 
Federal (STF), em decisão de mérito, na Ação Direta de Inconstitucionalidade 310 (ADI-
310)". 

Todavia, continua a Fazenda Pública, há inconteste equivoco no 
juízo assinalado no acórdão cameral, pois o Convênio ICMS 06/90, objeto da ADI 310, 
revoga a Clausula terceira do Convênio ICM 65/88, de 06 de Dezembro de 1988, com 
efeitos a partir de 1º de janeiro de 1991. 

 
Portanto apenas o conteúdo da referida Cláusula terceira do 

Convênio ICM 65/88 é que foi alcançado pela soberana decisão do STF que. Retirando os 
efeitos do Convênio ICMS 06/90 (julgado inconstitucional), reconhece plena vigência e 
eficácia à cláusula revogada. 

 
A Fazenda Pública em seu recurso menciona ainda que a autuada 

não tem direito a manutenção dos créditos - não por conta da restrição anteriormente 
imposta pelo maculado Convênio ICMS 06/90-, mas pelo fato de não desenvolver 
nenhuma atividade industrial, de modo que mesmo diante da vigência originária do 
Convênio ICM65/88 (antes da edição do Convênio ICMS 06/90) já não faria jus à aludida 
manutenção de créditos. 

 
O sujeito passivo apresentou recurso ao Conselho Pleno reiterando 

os argumentos das fases anteriores. 
 
 É o relatório. 
 

 
V O T O 

 



 

Inicialmente entendo que o lançamento padece de vício formal 
constante nos demonstrativos fiscais. 

 
A exigência trata de falta de estorno de imposto cujas saídas foram 

contempladas com redução da base de cálculo sem direito de manutenção dos créditos 
pelas entradas. 

 
O presente auto de infração é decorrente de outro (auto de infração 

nº 4 0112007 230 46) que trata de exigência de multa formal pela manutenção indevida de 
crédito na importância de R$ R$ 524.112,69 no mês de dezembro de 2008.  

 
No tocante ao aproveitamento indevido de crédito ou falta de estorno 

do crédito quando exigido, a legislação estabelece que incorrendo omissão do pagamento 
do imposto o Fisco deve notificar o contribuinte para proceder ao estorno exigido pela 
legislação tributária, sem prejuízo da multa formal de 20% do saldo indevido, nos termos 
do art. 147-A do CTE: 

 
ACRESCIDO O ART. 147-A PELO ART. 1º DA LEI Nº 14.634, DE 29.12.03 
- VIGÊNCIA: 29.12.03. 
Art. 147-A. Sem prejuízo de outras atribuições e competências funcionais e 
da aplicação da penalidade cabível, o Fisco Estadual deverá exigir, 
mediante notificação, o estorno de crédito nos casos em que o contribuinte 
não tenha procedido ao estorno exigido pela legislação tributária ou tenha 
efetuado a escrituração indevida de valores a título de crédito, desde que 
não tenha havido omissão do pagamento do imposto.  
Parágrafo único. O prazo para que o contribuinte proceda ao estorno de 
crédito não poderá ser superior a 30 (trinta) dias. 
 

Incorrendo o estorno do crédito indevido por parte do contribuinte, 
após a notificação para fazê-lo conforme determina o dispositivo acima mencionado, o 
Fisco deve lavrar um auto de infração para exigência do valor que o contribuinte insiste em 
manter escriturado indevidamente em seu livro fiscal. 

 
O presente auto de infração corresponde exatamente a esse 

segundo auto de infração para exigência do valor que não ocasionou ainda falta de 
pagamento de imposto, mas que o contribuinte mantém registrado como saldo credor 
indevido. 

 
Ocorre que a condição imposta para que o contribuinte seja 

notificado a promover o estorno é a ausência de repercussão do saldo credor indevido no 
cálculo do imposto apurado, ou seja, é preciso que se apure até o mês imediatamente 
anterior aquele em que a empresa estiver sendo fiscalizada se não ocorreu falta de 
pagamento de imposto em decorrência dos créditos indevidos, para só então notificá-lo a 
estornar o crédito. 

 
Na hipótese do valor do crédito indevido ocasionar omissão no 

pagamento do imposto, a exigência deverá recair sobre o valor que deixou de ser 
recolhido e, se for o caso, deverá também se exigir eventual valor remanescente de 
crédito que não tenha gerado falta de pagamento de imposto.  

 
No presente caso, os levantamentos fiscais realizados não 

atenderam esta condição, pois ao final de cada exercício fiscalizado (2008, 2009, 2010 e 
2011) foi lavrado um auto de infração distinto pela existência de crédito indevido e outro 
pela falta de estorno depois de notificado. 



 

 
Para atender o dispositivo legal acima mencionado era preciso 

verificar se os créditos indevidos ocasionaram falta de pagamento de imposto até o último 
período de apuração encerado pelo contribuinte, mês de fevereiro de 2012, já que a 
fiscalização se deu em março de 2012. 

 
Portanto os créditos escriturados indevidamente e ainda não 

aproveitados, em razão da existência de saldo credor na escrituração fiscal, somente 
podem ser objeto de lançamento de ofício para exigência de imposto no mês ou meses 
em que ocorrer o esgotamento de parte ou da totalidade do crédito indevido. Essa é a 
chamada repercussão do crédito indevido na apuração do imposto, sendo constatada 
apenas por meio da Auditoria Básica do ICMS que leva em conta todos os registros de 
créditos e débitos realizados pelo contribuinte em sua escrituração fiscal até o mês 
imediatamente anterior ao fiscalizado.  

 
Sobre a impossibilidade de se efetuar análises anuais dos efeitos dos 

créditos indevidos na escrituração fiscal do contribuinte, adoto o entendimento 
manifestado pelo ilustre Conselheiro Antônio Martins da Silva no Acórdão nº 2508/2015 da 
3ª CJUL no auto de infração nº 4011201518241, lavrado em desfavor do mesmo sujeito 
passivo, que assim expressou: 

“Em relação ao não estorno do crédito, quando exigido, ou a 
escrituração indevida de valores a título de crédito do imposto, que resultar em omissão de 
pagamento do imposto ou na existência de saldo credor na escrituração, ainda não 
aproveitado, o Roteiro 01 do Manual de Auditoria e Procedimentos Fiscais, adotado pela 
Instrução de Serviço nº 08/05-SGAF, de 06 de setembro de 2005, estabelece o seguinte: 

‘Com o advento da Lei nº 14.634, de 29.12.03, que determinou a 
cobrnça de multa formal em razão do não estorno de crédito, quando exigido, ou da 
escrituração indevida de valores a título de crédito do imposto, é necessário observar que: 

°a auditoria deve ser realizada a partir do mês de ocorrência da 
infração (crédito indevido) até o último período de apuração encerrado. Dessa forma, 
pode-se aplicar a nova penalidade, pois a infração se renova mensalmente ao se transferir 
para o período seguinte o valor escriturado indevidamente a título de crédito; 

°para efetuar a cobrança do imposto relativo ao crédito indevido, 
acrescido da multa formal de 100% desse valor, é necessário que o contribuinte tenha 
deixado de atender à notificação para proceder ao estorno do crédito. 

Exemplificando: empresa escritura um crédito indevido em março 
de 2003, porém, dada a existência de saldo credor na escrita, referido crédito não afeta o 
pagamento do ICMS nos meses subsequentes, incluído o último período de apuração 
(junho de 2004, p. ex.). Em junho de 20043 - o último período de apuração encerrado -, o 
agente do fisco deverá: 1º) aplicar multa formal de 40% do valor do crédito indevido; 2º) 
notificar o contribuinte a proceder ao estorno; e 3º) exigir o valor do imposto 
correspondente ao crédito indevido juntamente com a multa formal de 100% dessa 
importância, no caso do não atendimento da notificação.’          

Assim, conclui-se, sem nenhum esforço extra, que o marco final da 
Auditoria Básica do ICMS que revelar a existência valor escriturado ou não estornado, 
ainda não aproveitado em razão da existência de saldo credor na escrituração, é o último 
período de apuração encerrado imediatamente anterior a realização da auditoria.  

No caso vertente o saldo credor indevido no final do exercício de 
2010, deveria ter sido transferido para o exercício de 2011 e assim sucessivamente, até o 
mês de fevereiro de 2012 que era o último período de apuração encerrado, tendo em vista 



 

que a última auditoria foi realizada no dia 30/03/12, de tal forma que o valor escriturado ou 
não estornado durante todo o período fiscalizado (01/01/08 a 28/02/12) e ainda não 
aproveitado em razão da existência de saldo credor, fosse alvo da lavratura de um único 
auto de infração exigindo a multa formal correspondente a 40% (quarenta por cento) do 
seu valor prevista no art. 71, inciso IV, alínea "b", da Lei nº 11.651/91, sem prejuízo da 
expedição de notificação para a efetivação do estorno em prazo não superior a 30 (trinta) 
dias, nos termos do art. 147-A, da Lei nº 11.651/91. 

Nessa situação, o descumprimento do prazo assinalado para 
estorno do crédito, redundaria, também, na lavratura de um único auto de infração 
exigindo o valor do saldo credor indevido apurado acrescido da multa correspondente 
100% (cem por cento) do seu valor, nos termos do art. 71, inciso IV, alínea "c" da Lei nº 
11.651/91. 

No entanto, essa regra não foi observada pelos autores do 
procedimento, eis que realizaram a auditoria básica do ICMS de forma estanque, ou seja, 
apurando o saldo credor indevido no final de cada exercício e, ao invés de transferi-lo para 
o exercício seguinte até chegar ao último período de apuração encerrado imediatamente 
anterior ao da realização da fiscalização, conforme determina o Manual de Auditoria e 
Procedimentos Fiscais, optaram pela lavratura dos respectivos autos de infração exigindo 
a multa formal prevista na alínea "b", do inciso IV, do art. 71, da Lei nº 11.651/91, bem 
como expedir as notificações para estorno do crédito de forma fragmentada, no final de 
cada exercício fiscalizado.  

Nesse ponto, cumpre ressaltar, que a apuração periódica consiste 
na quantificação do montante do imposto a pagar ou a compensar, mediante a 
escrituração, nos livros fiscais, dos débitos e créditos ocorridos no período fixado em ato 
do Secretário da Fazenda, que não pode ultrapassar um mês civil, de tal sorte que os 
débitos e créditos do imposto verificados, respectivamente, nos livros de Registro de 
Saídas e Registro de Entradas, são totalizados ao final do período fixado, e transportados 
para o livro Registro de Apuração do ICMS e do confronto entre eles, apura-se o montante 
do imposto a pagar ou o saldo credor a transferir para o período de apuração seguinte 
(Decreto nº 4.852/97, art. 67). 

Destarte, revela-se impossível para o contribuinte o cumprimento de 
notificações expedidas no ano de 2012 para estornar os saldos credores existentes em 
sua escrita fiscal no última dia do exercício de 2010 e no dia 30/06/11, tendo em vista que 
os referidos saldos sofreram alterações nos períodos de apuração posteriores, eis que 
foram somados aos créditos verificados no livro Registro de Entrada e confrontados com 
os débitos verificados no livro Registro de Saída, com a finalidade de apurar o imposto a 
pagar ou o saldo credor a ser transferido para o período de apuração seguinte.  

Assim, entendo que o lançamento malferiu o art. 67, do Decreto nº 
4.852/97, bem como o Manual de Auditoria e Procedimentos Fiscais, adotado pela 
Instrução de Serviço nº 08/05-SGAF, de 06 de setembro de 2005. 

À conta do exposto, argui a preliminar de nulidade do lançamento 
por insegurança na determinação da infração nos termos do art. 20, inciso IV, da Lei nº 
16.469/09 que regula o Processo Administrativo Tributário e fui acompanhado pela 
unanimidade dos conselheiros componentes da Câmara Julgadora." 

 
No mesmo sentido, a ementa do Acórdão nº 1135/13 do Conselho 

Pleno de autoria do eminente Conselheiro Renato Moraes Lima é bastante esclarecedora 
ao definir que: 

  
 



 

PROCESSUAL. NULIDADE POR INSEGURANÇA NA DETERMINAÇÃO 
DA INFRAÇÃO. ACATADA. 
I - A estrutura penal prevista nas alíneas "b" e "c" do inciso IV do Art. 71 do 
CTE, quando e se aplicada, implica inicialmente a cobrança da pena 
pecuniária equivalente a 40% da parcela indevida de crédito escritural que 
compõe o saldo credor havido ao final do período auditado, sendo o 
contribuinte concomitantemente notificado a efetuar o estorno desse 
montante indevido de crédito; o desatendimento da notificação na 
escrituração fiscal subsequente é o permissivo para a cobrança de ICMS 
no mesmo montante do crédito indevido não estornado - o momento, único, 
de ocorrência desse fato gerador é o da data limite para efetuar essa 
escrituração fiscal subsequente (CTE, Art. 147-A, Parágrafo Único), 
quando, então, configura-se o desatendimento da notificação, sendo, 
portanto, inseguro levantamento que resulte em cobranças parceladas 
e sucessivas desse imposto. (sem grifo no original). 

 
Importante trazer à baila parte do Acórdão acima citado no qual seu 

autor esclarece didaticamente a impossibilidade de se efetuar cobranças parceladas e 
sucessivas do imposto no caso de utilização indevida de créditos: 

 
“Observa-se, no trabalho fiscal, a cobrança de ICMS por ano o que é 
incompatível com este tipo de autuação, afinal a glosa de crédito por 
apropriação indevida tem como momento de ocorrência do fato gerador o 
mês de vencimento do prazo da notificação para estorno espontâneo, 
conforme disposto no Parecer n.º 019-GEOT, de 06/01/2012 – é, portanto, 
fato ocorrido em momento único, após à feitura do levantamento. Além de 
não poder ter vários períodos autuados, mas apenas um, ao final, autuou-
se períodos em que ainda não havia na LTE a pena cominada – ela surgiu 
em 2004 – caberia aplicá-la ao final do levantamento, neste mesmo ano, 
quando ela já existia. ” 

 
No presente processo, a análise do crédito é referente somente ao 

exercício de 2008 e o valor apurado como crédito indevido no mês de dezembro de 2008, 
sendo que a fiscalização da empresa ocorreu no mês de março de 2012. 

 
 Desse modo, a exigência de estorno foi referente ao mês de 

dezembro de 2008 (auto de infração que cobra multa formal de 20% do valor do crédito 
que o contribuinte mantiver irregularmente), sendo que a notificação exigiu o estorno em 
fevereiro de 2012. 

 
Deveria ter sido realizado uma única análise dos efeitos dos créditos 

indevidos nos exercícios fiscalizados até o mês de fevereiro de 2012. Na hipótese de 
omissão de pagamento do imposto pela manutenção de créditos indevidos, o Fisco 
deveria lavrar um auto de infração para exigência do imposto omitido com penalidade 
prevista no art. 71, IV, "a" do CTE. Se ao final do período o resultado fosse apenas a 
existência de saldo credor indevido cobrar a multa formal prevista no art. 71, IV, "b" do 
CTE que atualmente é de 20% do valor escriturado ou não estornado, ainda não 
aproveitado em razão da existência de saldo credor na escrituração e notificar a empresa 
a proceder ao estorno do valor indevido. 

 
Somente não sendo atendida a notificação fiscal para efetuar o 

estorno, aplicar a multa de 80% (oitenta por cento) do valor escriturado ou não estornado, 
sem prejuízo do pagamento da importância correspondente ao valor escriturado ou não 
estornado (art. 71, "c", do CTE). 

 



 

O descumprimento do comando contido no art. 147-A do CTE, 
associado a cobranças parceladas e sucessivas impossibilitaram ao sujeito passivo o 
pleno conhecimento da exigência fiscal contida nos diversos autos de infração lavrados. 

 
Igualmente, não se pode deixar de mencionar que não apenas o 

contribuinte foi prejudicado pela exigência repartida em diversos autos de infração, mas a 
Fazenda Pública da mesma forma teve dificuldade de entender plenamente o objeto da 
exigência fiscal, afinal percebe-se, nos diversos processos em desfavor da empresa e 
apreciados na mesma sessão plenária sob a mesma matéria, alguns casos em que a 
Fazenda concordou com a manutenção dos créditos das saídas para ZFM e em outros 
casos não.   

 
É de se destacar, por último, que as razões acima mencionadas não 

são aquelas que resultaram no acolhimento da preliminar de nulidade por insegurança na 
determinação da infração na fase Cameral, a nulidade se faz presente por outros 
fundamentos. 

 
Ante o exposto, conheço do recurso da Fazenda Pública, nego-lhe 

provimento para manter a decisão cameral que acolheu a preliminar de nulidade por 
insegurança na determinação da infração. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 18 de outubro de 2016. 
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Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01666/16 
 
Relator: Conselheiro Washington Luis Freire de Oliveira 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Preliminar. Nulidade do lançamento 
por insegurança na determinação da infração. Acolhida. 
  
1. A exigência da multa correspondente a 20% (vinte por cento) 
do valor escriturado ou não estornado, ainda não aproveitado 
em razão da existência de saldo credor na escrituração, prevista 
no art. 71, inciso IV, alínea "b", da Lei nº 11.651/91, bem como a 
notificação para o seu estorno, podem ocorrer somente em 
relação ao saldo credor indevido apurado no último período de 
apuração encerrado imediatamente anterior ao período de 
realização da auditoria; 
  
2. Caracteriza nulidade por insegurança na determinação da 
infração a exigência de multa formal incidente sobre o valor do 
crédito escriturado e não estornado em razão da existência de 
saldo credor na escrituração, relativamente ao saldo credor 
indevido apurado em período diferente do último período 
encerrado imediatamente anterior ao período de realização da 
auditoria. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 22 
de março de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do recurso da Fazenda 
Pública para o Conselho Pleno, negar-lhe provimento para manter a decisão cameral que 
julgou nulo "ab initio" o processo por insegurança na determinação da infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Washington Luis Freire de Oliveira, Rickardo 
de Souza Santos Mariano, David Fernandes de Carvalho, João Divino de Brito, Márcio 
Nogueira Pedra, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki 
Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, 
Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Paulo Diniz, Heli José da Silva, Alcedino 
Gomes Barbosa, Domingos Caruso Neto, José Luiz Rosa, Antônio Martins da Silva e 
Talita Pimenta Félix. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal é de que o sujeito passivo deixou de estornar, em 
dezembro de 2011, o crédito do ICMS, referente à entrada de mercadoria cujas saídas 
foram comtempladas com redução de base de cálculo, apesar de notificado para proceder 
o estorno por meio do auto de infração n.º 4 0112015 383 58, no valor originário do crédito 
fiscal indevido de R$ 524.362,60.   

 
Foram indicados como infringidos os artigos 61, I, "a", § 3.º; 64 e 

147-A do CTE, combinados com o artigo 58, I, "a" e "b" do RCTE, tendo, ainda, sido 
proposta a penalidade do artigo 71, IV, "c" do CTE.   

 
O auto de infração, lavrado em 30/05/2012, foi instruído com os 

seguintes documentos: anexo estruturado – detalhamento do crédito tributário; cópia do 



 

auto de infração nº 4 0112015 383 58, notificação fiscal, relatório sintético de estorno de 
crédito e demonstrativos próprios da Auditoria Básica do ICMS (fls. 03 a 15). 

 
Inconformado com a decisão singular desfavorável, Sentença nº 

1870/12-JULP, fls. 109 a 121, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário no qual pede, 
em preliminar, a nulidade da decisão singular, por ausência de manifestação sobre ponto 
crucial para o deslinde da causa, e a nulidade do lançamento por insegurança na 
determinação da infração.  

 
No mérito, argumenta que o auto de infração é improcedente, pois o 

convênio ICMS 65/88 outorga ao contribuinte o direito à manutenção dos créditos na 
origem, sendo inaplicável, portanto, a exigência relativa ao estorno nas operações de 
saída com destino à Zona Franca de Manaus e que o efeito vinculante da medida liminar 
exarada na ADI 310-1 do STF, que suspendeu a eficácia dos efeitos do Convênio ICMS nº 
06/90, impõe a improcedência do lançamento. 

 
Aduz que as operações com destino a Zona Franca de Manaus são 

equiparadas a exportação, conforme artigo 4º, Decreto-Lei 288/67 e artigo 40 do ADCT, 
hipótese em que o direito ao crédito é mantido na origem, conforme determina a alínea "a" 
do inciso I do §3º do artigo 79 do RICMS/GO. 

 
A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário decidiu, 

por maioria de votos, rejeitar o pedido de diligência formulado pela Representação 
Fazendária e também, por maioria de votos, acolher a preliminar de nulidade da peça 
básica, por insegurança na determinação da infração, arguida pelo sujeito passivo, 
declarando, de consequência, nulo "ab initio" o processo. 

 
O autor do Acórdão Cameral fundamentou a decisão pela nulidade 

do lançamento aduzindo que:  
 
“A peça básica apenas aponta o dispositivo legal que determina que a 
autuada efetue o estorno dos créditos relacionados ás saídas de 
mercadorias contempladas pela isenção (Zona Franca de Manaus), com a 
redução da base de cálculo. Com relação a esta última, a peça básica não 
traz o dispositivo legal que contemple tal saída com a redução da base de 
cálculo, impedindo assim, o conhecimento da origem da infração tal como 
está descrita na exordial, o que impede ou ocasiona o cerceamento ao 
exercício do contraditório e da ampla defesa do sujeito passivo." 

 
A Fazenda Pública recorre da decisão, argumentando que o auto de 

infração não incorreu nos erros indicados no Acórdão Cameral, conforme se pode verificar 
nos demonstrativos fiscais anexados a peça inaugural. 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta contradita pedindo a 

manutenção da decisão cameral. 
 
 É o relatório. 
 

 
V O T O 

 
Inicialmente entendo que o lançamento padece de vício formal 

constante nos demonstrativos fiscais. 
 



 

A exigência trata de falta de estorno de imposto cujas saídas foram 
contempladas com redução da base de cálculo sem direito de manutenção dos créditos 
pelas entradas. 

 
O presente auto de infração é decorrente de outro (auto de infração 

nº 4 0112015 383 58) que trata de exigência de multa formal pela manutenção indevida de 
crédito na importância de R$ 524.362,60 no mês de junho de 2011.  

 
No tocante ao aproveitamento indevido de crédito ou falta de estorno 

do crédito quando exigido, a legislação estabelece que incorrendo omissão do pagamento 
do imposto o Fisco deve notificar o contribuinte para proceder ao estorno exigido pela 
legislação tributária, sem prejuízo da multa formal de 20% do saldo indevido, nos termos 
do art. 147-A do CTE: 

 
ACRESCIDO O ART. 147-A PELO ART. 1º DA LEI Nº 14.634, DE 29.12.03 
- VIGÊNCIA: 29.12.03. 
Art. 147-A. Sem prejuízo de outras atribuições e competências funcionais e 
da aplicação da penalidade cabível, o Fisco Estadual deverá exigir, 
mediante notificação, o estorno de crédito nos casos em que o contribuinte 
não tenha procedido ao estorno exigido pela legislação tributária ou tenha 
efetuado a escrituração indevida de valores a título de crédito, desde que 
não tenha havido omissão do pagamento do imposto.  
Parágrafo único. O prazo para que o contribuinte proceda ao estorno de 
crédito não poderá ser superior a 30 (trinta) dias. 
 

Incorrendo o estorno do crédito indevido por parte do contribuinte, 
após a notificação para fazê-lo conforme determina o dispositivo acima mencionado, o 
Fisco deve lavrar um auto de infração para exigência do valor que o contribuinte insiste em 
manter escriturado indevidamente em seu livro fiscal. 

 
O presente auto de infração corresponde exatamente a esse 

segundo auto de infração para exigência do valor que não ocasionou ainda falta de 
pagamento de imposto, mas que o contribuinte mantém registrado como saldo credor 
indevido. 

 
Ocorre que a condição imposta para que o contribuinte seja 

notificado a promover o estorno é a ausência de repercussão do saldo credor indevido no 
cálculo do imposto apurado, ou seja, é preciso que se apure até o mês imediatamente 
anterior aquele em que a empresa estiver sendo fiscalizada se não ocorreu falta de 
pagamento de imposto em decorrência dos créditos indevidos, para só então notificá-lo a 
estornar o crédito. 

 
Na hipótese do valor do crédito indevido ocasionar omissão no 

pagamento do imposto, a exigência deverá recair sobre o valor que deixou de ser 
recolhido e, se for o caso, deverá também se exigir eventual valor remanescente de 
crédito que não tenha gerado falta de pagamento de imposto.  

 
No presente caso, os levantamentos fiscais realizados não 

atenderam esta condição, pois ao final de cada exercício fiscalizado (2008, 2009, 2010 e 
2011) foi lavrado um auto de infração distinto pela existência de crédito indevido e outro 
pela falta de estorno depois de notificado. 

 
Para atender o dispositivo legal acima mencionado era preciso 

verificar se os créditos indevidos ocasionaram falta de pagamento de imposto até o último 



 

período de apuração encerado pelo contribuinte, mês de março de 2012, já que a 
fiscalização se deu em abril de 2012. 

 
Portanto os créditos escriturados indevidamente e ainda não 

aproveitados, em razão da existência de saldo credor na escrituração fiscal, somente 
podem ser objeto de lançamento de ofício para exigência de imposto no mês ou meses 
em que ocorrer o esgotamento de parte ou da totalidade do crédito indevido. Essa é a 
chamada repercussão do crédito indevido na apuração do imposto, sendo constatada 
apenas por meio da Auditoria Básica do ICMS que leva em conta todos os registros de 
créditos e débitos realizados pelo contribuinte em sua escrituração fiscal até o mês 
imediatamente anterior ao fiscalizado.  

 
Sobre a impossibilidade de se efetuar análises anuais dos efeitos dos 

créditos indevidos na escrituração fiscal do contribuinte, adoto o entendimento 
manifestado pelo ilustre Conselheiro Antônio Martins da Silva no Acórdão nº 2508/2015 da 
3ª CJUL no auto de infração nº 4011201518241, lavrado em desfavor do mesmo sujeito 
passivo, que assim expressou: 

 

“Em relação ao não estorno do crédito, quando exigido, ou a 
escrituração indevida de valores a título de crédito do imposto, que resultar em omissão de 
pagamento do imposto ou na existência de saldo credor na escrituração, ainda não 
aproveitado, o Roteiro 01 do Manual de Auditoria e Procedimentos Fiscais, adotado pela 
Instrução de Serviço nº 08/05-SGAF, de 06 de setembro de 2005, estabelece o seguinte: 

‘Com o advento da Lei nº 14.634, de 29.12.03, que determinou a 
cobrnça de multa formal em razão do não estorno de crédito, quando exigido, ou da 
escrituração indevida de valores a título de crédito do imposto, é necessário observar que: 

°a auditoria deve ser realizada a partir do mês de ocorrência da 
infração (crédito indevido) até o último período de apuração encerrado. Dessa forma, 
pode-se aplicar a nova penalidade, pois a infração se renova mensalmente ao se transferir 
para o período seguinte o valor escriturado indevidamente a título de crédito; 

°para efetuar a cobrança do imposto relativo ao crédito indevido, 
acrescido da multa formal de 100% desse valor, é necessário que o contribuinte tenha 
deixado de atender à notificação para proceder ao estorno do crédito. 

Exemplificando: empresa escritura um crédito indevido em março 
de 2003, porém, dada a existência de saldo credor na escrita, referido crédito não afeta o 
pagamento do ICMS nos meses subsequentes, incluído o último período de apuração 
(junho de 2004, p. ex.). Em junho de 20043 - o último período de apuração encerrado -, o 
agente do fisco deverá: 1º) aplicar multa formal de 40% do valor do crédito indevido; 2º) 
notificar o contribuinte a proceder ao estorno; e 3º) exigir o valor do imposto 
correspondente ao crédito indevido juntamente com a multa formal de 100% dessa 
importância, no caso do não atendimento da notificação.’          

Assim, conclui-se, sem nenhum esforço extra, que o marco final da 
Auditoria Básica do ICMS que revelar a existência valor escriturado ou não estornado, 
ainda não aproveitado em razão da existência de saldo credor na escrituração, é o último 
período de apuração encerrado imediatamente anterior a realização da auditoria.  

No caso vertente o saldo credor indevido no final do exercício de 
2010, deveria ter sido transferido para o exercício de 2011 e assim sucessivamente, até o 
mês de fevereiro de 2012 que era o último período de apuração encerrado, tendo em vista 
que a última auditoria foi realizada no dia 30/03/12, de tal forma que o valor escriturado ou 
não estornado durante todo o período fiscalizado (01/01/08 a 28/02/12) e ainda não 



 

aproveitado em razão da existência de saldo credor, fosse alvo da lavratura de um único 
auto de infração exigindo a multa formal correspondente a 40% (quarenta por cento) do 
seu valor prevista no art. 71, inciso IV, alínea "b", da Lei nº 11.651/91, sem prejuízo da 
expedição de notificação para a efetivação do estorno em prazo não superior a 30 (trinta) 
dias, nos termos do art. 147-A, da Lei nº 11.651/91. 

Nessa situação, o descumprimento do prazo assinalado para 
estorno do crédito, redundaria, também, na lavratura de um único auto de infração 
exigindo o valor do saldo credor indevido apurado acrescido da multa correspondente 
100% (cem por cento) do seu valor, nos termos do art. 71, inciso IV, alínea "c" da Lei nº 
11.651/91. 

No entanto, essa regra não foi observada pelos autores do 
procedimento, eis que realizaram a auditoria básica do ICMS de forma estanque, ou seja, 
apurando o saldo credor indevido no final de cada exercício e, ao invés de transferi-lo para 
o exercício seguinte até chegar ao último período de apuração encerrado imediatamente 
anterior ao da realização da fiscalização, conforme determina o Manual de Auditoria e 
Procedimentos Fiscais, optaram pela lavratura dos respectivos autos de infração exigindo 
a multa formal prevista na alínea "b", do inciso IV, do art. 71, da Lei nº 11.651/91, bem 
como expedir as notificações para estorno do crédito de forma fragmentada, no final de 
cada exercício fiscalizado.  

Nesse ponto, cumpre ressaltar, que a apuração periódica consiste 
na quantificação do montante do imposto a pagar ou a compensar, mediante a 
escrituração, nos livros fiscais, dos débitos e créditos ocorridos no período fixado em ato 
do Secretário da Fazenda, que não pode ultrapassar um mês civil, de tal sorte que os 
débitos e créditos do imposto verificados, respectivamente, nos livros de Registro de 
Saídas e Registro de Entradas, são totalizados ao final do período fixado, e transportados 
para o livro Registro de Apuração do ICMS e do confronto entre eles, apura-se o montante 
do imposto a pagar ou o saldo credor a transferir para o período de apuração seguinte 
(Decreto nº 4.852/97, art. 67). 

Destarte, revela-se impossível para o contribuinte o cumprimento de 
notificações expedidas no ano de 2012 para estornar os saldos credores existentes em 
sua escrita fiscal no última dia do exercício de 2010 e no dia 30/06/11, tendo em vista que 
os referidos saldos sofreram alterações nos períodos de apuração posteriores, eis que 
foram somados aos créditos verificados no livro Registro de Entrada e confrontados com 
os débitos verificados no livro Registro de Saída, com a finalidade de apurar o imposto a 
pagar ou o saldo credor a ser transferido para o período de apuração seguinte.  

Assim, entendo que o lançamento malferiu o art. 67, do Decreto nº 
4.852/97, bem como o Manual de Auditoria e Procedimentos Fiscais, adotado pela 
Instrução de Serviço nº 08/05-SGAF, de 06 de setembro de 2005. 

À conta do exposto, argui a preliminar de nulidade do lançamento 
por insegurança na determinação da infração nos termos do art. 20, inciso IV, da Lei nº 
16.469/09 que regula o Processo Administrativo Tributário e fui acompanhado pela 
unanimidade dos conselheiros componentes da Câmara Julgadora. 

 
No mesmo sentido, a ementa do Acórdão nº 1135/13 de autoria do 

eminente Conselheiro Renato Moraes Lima é bastante esclarecedora ao definir que: 
  
 
PROCESSUAL. NULIDADE POR INSEGURANÇA NA DETERMINAÇÃO 
DA INFRAÇÃO. ACATADA. 
 



 

I - A estrutura penal prevista nas alíneas "b" e "c" do inciso IV do Art. 71 do 
CTE, quando e se aplicada, implica inicialmente a cobrança da pena 
pecuniária equivalente a 40% da parcela indevida de crédito escritural que 
compõe o saldo credor havido ao final do período auditado, sendo o 
contribuinte concomitantemente notificado a efetuar o estorno desse 
montante indevido de crédito; o desatendimento da notificação na 
escrituração fiscal subsequente é o permissivo para a cobrança de ICMS 
no mesmo montante do crédito indevido não estornado - o momento, único, 
de ocorrência desse fato gerador é o da data limite para efetuar essa 
escrituração fiscal subsequente (CTE, Art. 147-A, Parágrafo Único), 
quando, então, configura-se o desatendimento da notificação, sendo, 
portanto, inseguro levantamento que resulte em cobranças parceladas 
e sucessivas desse imposto. (sem grifo no original). 

 
 

 Importante trazer à baila ainda parte do Acórdão acima citado no 
qual seu autor esclarece a impossibilidade de se efetuar cobranças parceladas e 
sucessivas do imposto no caso de utilização indevida de créditos: 

 
“Observa-se, no trabalho fiscal, a cobrança de ICMS por ano o que é 
incompatível com este tipo de autuação, afinal a glosa de crédito por 
apropriação indevida tem como momento de ocorrência do fato gerador o 
mês de vencimento do prazo da notificação para estorno espontâneo, 
conforme disposto no Parecer n.º 019-GEOT, de 06/01/2012 – é, portanto, 
fato ocorrido em momento único, após à feitura do levantamento. Além de 
não poder ter vários períodos autuados, mas apenas um, ao final, autuou-
se períodos em que ainda não havia na LTE a pena cominada – ela surgiu 
em 2004 – caberia aplicá-la ao final do levantamento, neste mesmo ano, 
quando ela já existia. ” 

 
No presente processo, a análise do crédito é referente somente ao 

período de janeiro a junho de 2011 e o valor apurado como crédito indevido no mês de 
junho de 2011, sendo que a fiscalização da empresa ocorreu no mês de abril de 2012. 

 
 Desse modo, a exigência de estorno foi referente ao mês de junho 

de 2011 (auto de infração que cobra multa formal de 20% do valor do crédito que o 
contribuinte mantiver irregularmente), sendo que a notificação exigiu o estorno em abril de 
2012. 

 
Deveria ter sido realizado uma única análise dos efeitos dos créditos 

indevidos nos exercícios fiscalizados até o mês de março de 2012. Na hipótese de 
omissão de pagamento do imposto pela manutenção de créditos indevidos, o Fisco 
deveria lavrar um auto de infração para exigência do imposto omitido com penalidade 
prevista no art. 71, IV, "a" do CTE. Se ao final do período o resultado fosse apenas a 
existência de saldo credor indevido cobrar a multa formal prevista no art. 71, IV, "b" do 
CTE que atualmente é de 20% do valor escriturado ou não estornado, ainda não 
aproveitado em razão da existência de saldo credor na escrituração e notificar a empresa 
a proceder ao estorno do valor indevido. 

 
Somente não sendo atendida a notificação fiscal para efetuar o 

estorno, aplicar a multa de 80% (oitenta por cento) do valor escriturado ou não estornado, 
sem prejuízo do pagamento da importância correspondente ao valor escriturado ou não 
estornado (art. 71, "c", do CTE). 

 



 

O descumprimento do comando contido no art. 147-A do CTE, 
associado a cobranças parceladas e sucessivas impossibilitaram ao sujeito passivo o 
pleno conhecimento da exigência fiscal contida nos diversos autos de infração lavrados. 

 
 É de se destacar que as razões acima mencionadas não são 

aquelas que resultaram no acolhimento da preliminar de nulidade por insegurança na 
determinação da infração na fase cameral, entretanto, mesmo que por outro fundamento, 
a nulidade se faz presente e, por isso, não se justifica a reversão da decisão contida no 
acordão recorrido. 

 
Ante o exposto, conheço do recurso da Fazenda Pública, nego-lhe 

provimento para manter a decisão cameral que acolheu a preliminar de nulidade por 
insegurança na determinação da infração. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 18 de outubro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01667/16 
 
Relator: Conselheiro Washington Luis Freire de Oliveira 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Preliminar. Nulidade do lançamento 
por insegurança na determinação da infração. Acolhida. 
  
1. A exigência da multa correspondente a 20% (vinte por cento) 
do valor escriturado ou não estornado, ainda não aproveitado 
em razão da existência de saldo credor na escrituração, prevista 
no art. 71, inciso IV, alínea "b", da Lei nº 11.651/91, bem como a 
notificação para o seu estorno, podem ocorrer somente em 
relação ao saldo credor indevido apurado no último período de 
apuração encerrado imediatamente anterior ao período de 
realização da auditoria; 
  
2. Caracteriza nulidade por insegurança na determinação da 
infração a exigência de multa formal incidente sobre o valor do 
crédito escriturado e não estornado em razão da existência de 
saldo credor na escrituração, relativamente ao saldo credor 
indevido apurado em período diferente do último período 
encerrado imediatamente anterior ao período de realização da 
auditoria. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 22 
de março de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a preliminar de nulidade da 
peça básica, arguida pelo Relator, por insegurança na determinação da infração, 
declarando, de consequência, nulo "ab initio" o processo. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Washington Luis Freire de Oliveira, Rickardo de Souza Santos Mariano, 
David Fernandes de Carvalho, João Divino de Brito, Márcio Nogueira Pedra, Nivaldo 
Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto de 
Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, 
Lidilone Polizeli Bento, Paulo Diniz, Heli José da Silva, Alcedino Gomes Barbosa, 
Domingos Caruso Neto, José Luiz Rosa, Antônio Martins da Silva e Talita Pimenta Félix. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal é de que o sujeito passivo deixou de estornar, em 
dezembro de 2009, o crédito do ICMS, referente à entrada de mercadoria cujas saídas 
foram comtempladas com redução de base de cálculo, apesar de notificado para proceder 
ao estorno por meio do auto de infração n.º 4 0112015 164 60, no valor originário do 
crédito fiscal indevido de R$ 1.166.437,48.   

 
Foram indicados como infringidos os artigos 61, I, "a", § 3.º; 64 e 

147-A do CTE, combinados com o artigo 58, I, "a" e "b" do RCTE, tendo, ainda, sido 
proposta a penalidade do artigo 71, IV, "c" do CTE.   

 
O auto de infração, lavrado em 30/05/2012, foi instruído com os 

seguintes documentos: anexo estruturado – detalhamento do crédito tributário; cópia do 



 

auto de infração nº 4 0112015 164 60, notificação fiscal, relatório sintético de estorno de 
crédito e demonstrativos próprios da Auditoria Básica do ICMS (fls. 03 a 22). 

 
Inconformado com a decisão singular desfavorável, Sentença nº 

1853/12-JULP, fls. 123 a 135, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário no qual pede, 
em preliminar, a nulidade da decisão singular, por ausência de manifestação sobre ponto 
crucial para o deslinde da causa, e a nulidade do lançamento por insegurança na 
determinação da infração.  

 
No mérito, argumenta que o auto de infração é improcedente, pois o 

convênio ICMS 65/88 outorga ao contribuinte o direito à manutenção dos créditos na 
origem, sendo inaplicável, portanto, a exigência relativa ao estorno nas operações de 
saída com destino à Zona Franca de Manaus e que o efeito vinculante da medida liminar 
exarada na ADI 310-1 do STF, que suspendeu a eficácia dos efeitos do Convênio ICMS nº 
06/90, impõe a improcedência do lançamento. 

 
Aduz que as operações com destino a Zona Franca de Manaus são 

equiparadas a exportação, conforme artigo 4º, Decreto-Lei 288/67 e artigo 40 do ADCT, 
hipótese em que o direito ao crédito é mantido na origem, conforme determina a alínea "a" 
do inciso I do §3º do artigo 79 do RICMS/GO. 

 
A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário decidiu, 

por maioria de votos, rejeitar o pedido de diligência formulado pela Representação 
Fazendária e também, por maioria de votos, acolher a preliminar de nulidade da peça 
básica, por insegurança na determinação da infração, arguida pelo sujeito passivo, 
declarando, de consequência, nulo "ab initio" o processo. 

 
O autor do Acórdão Cameral fundamentou a decisão pela nulidade 

do lançamento aduzindo que:  
 
“A peça básica apenas aponta o dispositivo legal que determina que a 
autuada efetue o estorno dos créditos relacionados ás saídas de 
mercadorias contempladas pela isenção (Zona Franca de Manaus), com a 
redução da base de cálculo. Com relação a esta última, a peça básica não 
traz o dispositivo legal que contemple tal saída com a redução da base de 
cálculo, impedindo assim, o conhecimento da origem da infração tal como 
está descrita na exordial, o que impede ou ocasiona o cerceamento ao 
exercício do contraditório e da ampla defesa do sujeito passivo." 

 
A Fazenda Pública recorreu da decisão, argumentando que o auto de 

infração não incorreu nos erros indicados no Acórdão Cameral, conforme se pode verificar 
nos demonstrativos fiscais anexados a peça inaugural. 

 
Intimado, o sujeito passivo apresentou contradita pedindo a 

manutenção da decisão Cameral. 
 
O Conselho Pleno afastou a nulidade sob justificativa de que o 

lançamento não incorreu nas falhas apontadas no Acórdão Cameral. 
 
E novo julgamento, a Primeira Câmara do Conselho Administrativo 

Tributário encaminhou os autos à Gerência Especial de Auditoria para elaborar novos 
demonstrativos da Auditoria Básica do ICMS excluindo a exigência de estorno de crédito 
relativamente às entradas de mercadorias cujas saídas foram destinadas a 



 

estabelecimento situados na Zona Franca de Manaus com o benefício fiscal da isenção do 
ICMS previsto no art. 6º, inciso XVII, do Anexo IX, do Decreto nº 4.852/97. 

 
Em atendimento, a autoridade designada informou que depois da 

exclusão dos valores dos estornos do crédito relativo às mercadorias destinadas para a 
Zona Franca de Manaus o valor do tributo passou a ser de R$ 158.528,88. 

Intimada do resultado da revisão a empresa autuada promoveu a 
juntada da manifestação de fls. 281 a 292, questionando a fórmula utilizada pelo autor do 
procedimento para calcular o estorno dos créditos proporcionalmente à ao benefício fiscal 
da redução da base de cálculo utilizado na saída.  

Afirmou, ainda, que foi penalizada duplamente sobre o mesmo fato, 
tendo em vista que já havia sido alvo da lavratura do Auto de Infração nº 4011201516460.  

Pediu, ainda, a aplicação retroativa da Lei nº 17.917/12, reduziu a 
penalidade prevista no inciso IV, da Lei nº 11.651/91. 

Alegou, finalmente, que a multa aplicada é confiscatória. 
 
Por maioria de votos, o auto de infração foi julgado parcialmente 

procedente no valor informado na diligência fiscal. 
 
A Fazenda Pública concordou com o julgamento Cameral. 
 
O sujeito passivo apresentou recurso ao Conselho Pleno reiterando 

os argumentos das fases anteriores. 
 
 É o relatório. 
 

 
V O T O 

 
Inicialmente entendo que o lançamento padece de vício formal 

constante nos demonstrativos fiscais. 
 
A exigência trata de falta de estorno de imposto cujas saídas foram 

contempladas com redução da base de cálculo sem direito de manutenção dos créditos 
pelas entradas. 

 
O presente auto de infração é decorrente de outro (auto de infração 

nº 4 0112015 164 60) que trata de exigência de multa formal pela manutenção indevida de 
crédito na importância de R$ 1.166.437,48 no mês de dezembro de 2009.  

 
No tocante ao aproveitamento indevido de crédito ou falta de estorno 

do crédito quando exigido, a legislação estabelece que incorrendo omissão do pagamento 
do imposto o Fisco deve notificar o contribuinte para proceder ao estorno exigido pela 
legislação tributária, sem prejuízo da multa formal de 20% do saldo indevido, nos termos 
do art. 147-A do CTE: 

 
ACRESCIDO O ART. 147-A PELO ART. 1º DA LEI Nº 14.634, DE 29.12.03 
- VIGÊNCIA: 29.12.03. 
Art. 147-A. Sem prejuízo de outras atribuições e competências funcionais e 
da aplicação da penalidade cabível, o Fisco Estadual deverá exigir, 
mediante notificação, o estorno de crédito nos casos em que o contribuinte 
não tenha procedido ao estorno exigido pela legislação tributária ou tenha 
efetuado a escrituração indevida de valores a título de crédito, desde que 
não tenha havido omissão do pagamento do imposto.  



 

Parágrafo único. O prazo para que o contribuinte proceda ao estorno de 
crédito não poderá ser superior a 30 (trinta) dias. 
 

Incorrendo o estorno do crédito indevido por parte do contribuinte, 
após a notificação para fazê-lo conforme determina o dispositivo acima mencionado, o 
Fisco deve lavrar um auto de infração para exigência do valor que o contribuinte insiste em 
manter escriturado indevidamente em seu livro fiscal. 

 
O presente auto de infração corresponde exatamente a esse 

segundo auto de infração para exigência do valor que não ocasionou ainda falta de 
pagamento de imposto, mas que o contribuinte mantém registrado como saldo credor 
indevido. 

 
Ocorre que a condição imposta para que o contribuinte seja 

notificado a promover o estorno é a ausência de repercussão do saldo credor indevido no 
cálculo do imposto apurado, ou seja, é preciso que se apure até o mês imediatamente 
anterior aquele em que a empresa estiver sendo fiscalizada se não ocorreu falta de 
pagamento de imposto em decorrência dos créditos indevidos, para só então notificá-lo a 
estornar o crédito. 

 
Na hipótese do valor do crédito indevido ocasionar omissão no 

pagamento do imposto, a exigência deverá recair sobre o valor que deixou de ser 
recolhido e, se for o caso, deverá também se exigir eventual valor remanescente de 
crédito que não tenha gerado falta de pagamento de imposto.  

 
No presente caso, os levantamentos fiscais realizados não 

atenderam esta condição, pois ao final de cada exercício fiscalizado (2008, 2009, 2010 e 
2011) foi lavrado um auto de infração distinto pela existência de crédito indevido e outro 
pela falta de estorno depois de notificado. 

 
Para atender o dispositivo legal acima mencionado era preciso 

verificar se os créditos indevidos ocasionaram falta de pagamento de imposto até o último 
período de apuração encerado pelo contribuinte, mês de março de 2012, já que a 
fiscalização se deu em abril de 2012. 

 
Portanto os créditos escriturados indevidamente e ainda não 

aproveitados, em razão da existência de saldo credor na escrituração fiscal, somente 
podem ser objeto de lançamento de ofício para exigência de imposto no mês ou meses 
em que ocorrer o esgotamento de parte ou da totalidade do crédito indevido. Essa é a 
chamada repercussão do crédito indevido na apuração do imposto, sendo constatada 
apenas por meio da Auditoria Básica do ICMS que leva em conta todos os registros de 
créditos e débitos realizados pelo contribuinte em sua escrituração fiscal até o mês 
imediatamente anterior ao fiscalizado.  

 
Sobre a impossibilidade de se efetuar análises anuais dos efeitos dos 

créditos indevidos na escrituração fiscal do contribuinte, adoto o entendimento 
manifestado pelo ilustre Conselheiro Antônio Martins da Silva no Acórdão nº 2508/2015 da 
3ª CJUL no auto de infração nº 4011201518241, lavrado em desfavor do mesmo sujeito 
passivo, que assim expressou: 

“Em relação ao não estorno do crédito, quando exigido, ou a 
escrituração indevida de valores a título de crédito do imposto, que resultar em omissão de 
pagamento do imposto ou na existência de saldo credor na escrituração, ainda não 



 

aproveitado, o Roteiro 01 do Manual de Auditoria e Procedimentos Fiscais, adotado pela 
Instrução de Serviço nº 08/05-SGAF, de 06 de setembro de 2005, estabelece o seguinte: 

‘Com o advento da Lei nº 14.634, de 29.12.03, que determinou a 
cobrnça de multa formal em razão do não estorno de crédito, quando exigido, ou da 
escrituração indevida de valores a título de crédito do imposto, é necessário observar que: 

°a auditoria deve ser realizada a partir do mês de ocorrência da 
infração (crédito indevido) até o último período de apuração encerrado. Dessa forma, 
pode-se aplicar a nova penalidade, pois a infração se renova mensalmente ao se transferir 
para o período seguinte o valor escriturado indevidamente a título de crédito; 

°para efetuar a cobrança do imposto relativo ao crédito indevido, 
acrescido da multa formal de 100% desse valor, é necessário que o contribuinte tenha 
deixado de atender à notificação para proceder ao estorno do crédito. 

Exemplificando: empresa escritura um crédito indevido em março 
de 2003, porém, dada a existência de saldo credor na escrita, referido crédito não afeta o 
pagamento do ICMS nos meses subsequentes, incluído o último período de apuração 
(junho de 2004, p. ex.). Em junho de 20043 - o último período de apuração encerrado -, o 
agente do fisco deverá: 1º) aplicar multa formal de 40% do valor do crédito indevido; 2º) 
notificar o contribuinte a proceder ao estorno; e 3º) exigir o valor do imposto 
correspondente ao crédito indevido juntamente com a multa formal de 100% dessa 
importância, no caso do não atendimento da notificação.’          

Assim, conclui-se, sem nenhum esforço extra, que o marco final da 
Auditoria Básica do ICMS que revelar a existência valor escriturado ou não estornado, 
ainda não aproveitado em razão da existência de saldo credor na escrituração, é o último 
período de apuração encerrado imediatamente anterior a realização da auditoria.  

No caso vertente o saldo credor indevido no final do exercício de 
2010, deveria ter sido transferido para o exercício de 2011 e assim sucessivamente, até o 
mês de fevereiro de 2012 que era o último período de apuração encerrado, tendo em vista 
que a última auditoria foi realizada no dia 30/03/12, de tal forma que o valor escriturado ou 
não estornado durante todo o período fiscalizado (01/01/08 a 28/02/12) e ainda não 
aproveitado em razão da existência de saldo credor, fosse alvo da lavratura de um único 
auto de infração exigindo a multa formal correspondente a 40% (quarenta por cento) do 
seu valor prevista no art. 71, inciso IV, alínea "b", da Lei nº 11.651/91, sem prejuízo da 
expedição de notificação para a efetivação do estorno em prazo não superior a 30 (trinta) 
dias, nos termos do art. 147-A, da Lei nº 11.651/91. 

Nessa situação, o descumprimento do prazo assinalado para 
estorno do crédito, redundaria, também, na lavratura de um único auto de infração 
exigindo o valor do saldo credor indevido apurado acrescido da multa correspondente 
100% (cem por cento) do seu valor, nos termos do art. 71, inciso IV, alínea "c" da Lei nº 
11.651/91. 

No entanto, essa regra não foi observada pelos autores do 
procedimento, eis que realizaram a auditoria básica do ICMS de forma estanque, ou seja, 
apurando o saldo credor indevido no final de cada exercício e, ao invés de transferi-lo para 
o exercício seguinte até chegar ao último período de apuração encerrado imediatamente 
anterior ao da realização da fiscalização, conforme determina o Manual de Auditoria e 
Procedimentos Fiscais, optaram pela lavratura dos respectivos autos de infração exigindo 
a multa formal prevista na alínea "b", do inciso IV, do art. 71, da Lei nº 11.651/91, bem 
como expedir as notificações para estorno do crédito de forma fragmentada, no final de 
cada exercício fiscalizado.  



 

Nesse ponto, cumpre ressaltar, que a apuração periódica consiste 
na quantificação do montante do imposto a pagar ou a compensar, mediante a 
escrituração, nos livros fiscais, dos débitos e créditos ocorridos no período fixado em ato 
do Secretário da Fazenda, que não pode ultrapassar um mês civil, de tal sorte que os 
débitos e créditos do imposto verificados, respectivamente, nos livros de Registro de 
Saídas e Registro de Entradas, são totalizados ao final do período fixado, e transportados 
para o livro Registro de Apuração do ICMS e do confronto entre eles, apura-se o montante 
do imposto a pagar ou o saldo credor a transferir para o período de apuração seguinte 
(Decreto nº 4.852/97, art. 67). 

Destarte, revela-se impossível para o contribuinte o cumprimento de 
notificações expedidas no ano de 2012 para estornar os saldos credores existentes em 
sua escrita fiscal no última dia do exercício de 2010 e no dia 30/06/11, tendo em vista que 
os referidos saldos sofreram alterações nos períodos de apuração posteriores, eis que 
foram somados aos créditos verificados no livro Registro de Entrada e confrontados com 
os débitos verificados no livro Registro de Saída, com a finalidade de apurar o imposto a 
pagar ou o saldo credor a ser transferido para o período de apuração seguinte.  

Assim, entendo que o lançamento malferiu o art. 67, do Decreto nº 
4.852/97, bem como o Manual de Auditoria e Procedimentos Fiscais, adotado pela 
Instrução de Serviço nº 08/05-SGAF, de 06 de setembro de 2005. 

À conta do exposto, argui a preliminar de nulidade do lançamento 
por insegurança na determinação da infração nos termos do art. 20, inciso IV, da Lei nº 
16.469/09 que regula o Processo Administrativo Tributário e fui acompanhado pela 
unanimidade dos conselheiros componentes da Câmara Julgadora." 

 
No mesmo sentido, a ementa do Acórdão nº 1135/13 do Conselho 

Pleno de autoria do eminente Conselheiro Renato Moraes Lima é bastante esclarecedora 
ao definir que: 

  
 
PROCESSUAL. NULIDADE POR INSEGURANÇA NA DETERMINAÇÃO 
DA INFRAÇÃO. ACATADA. 
I - A estrutura penal prevista nas alíneas "b" e "c" do inciso IV do Art. 71 do 
CTE, quando e se aplicada, implica inicialmente a cobrança da pena 
pecuniária equivalente a 40% da parcela indevida de crédito escritural que 
compõe o saldo credor havido ao final do período auditado, sendo o 
contribuinte concomitantemente notificado a efetuar o estorno desse 
montante indevido de crédito; o desatendimento da notificação na 
escrituração fiscal subsequente é o permissivo para a cobrança de ICMS 
no mesmo montante do crédito indevido não estornado - o momento, único, 
de ocorrência desse fato gerador é o da data limite para efetuar essa 
escrituração fiscal subsequente (CTE, Art. 147-A, Parágrafo Único), 
quando, então, configura-se o desatendimento da notificação, sendo, 
portanto, inseguro levantamento que resulte em cobranças parceladas 
e sucessivas desse imposto. (sem grifo no original). 

 
Importante trazer à baila parte do Acórdão acima citado no qual seu 

autor esclarece didaticamente a impossibilidade de se efetuar cobranças parceladas e 
sucessivas do imposto no caso de utilização indevida de créditos: 

 
“Observa-se, no trabalho fiscal, a cobrança de ICMS por ano o que é 
incompatível com este tipo de autuação, afinal a glosa de crédito por 
apropriação indevida tem como momento de ocorrência do fato gerador o 
mês de vencimento do prazo da notificação para estorno espontâneo, 
conforme disposto no Parecer n.º 019-GEOT, de 06/01/2012 – é, portanto, 



 

fato ocorrido em momento único, após à feitura do levantamento. Além de 
não poder ter vários períodos autuados, mas apenas um, ao final, autuou-
se períodos em que ainda não havia na LTE a pena cominada – ela surgiu 
em 2004 – caberia aplicá-la ao final do levantamento, neste mesmo ano, 
quando ela já existia. ” 

 
No presente processo, a análise do crédito é referente somente ao 

exercício de 2009 e o valor apurado como crédito indevido no mês de dezembro de 2009, 
sendo que a fiscalização da empresa ocorreu no mês de abril de 2012. 

 
 Desse modo, a exigência de estorno foi referente ao mês de 

dezembro de 2009 (auto de infração que cobra multa formal de 20% do valor do crédito 
que o contribuinte mantiver irregularmente), sendo que a notificação exigiu o estorno em 
abril de 2012. 

 
Deveria ter sido realizado uma única análise dos efeitos dos créditos 

indevidos nos exercícios fiscalizados até o mês de março de 2012. Na hipótese de 
omissão de pagamento do imposto pela manutenção de créditos indevidos, o Fisco 
deveria lavrar um auto de infração para exigência do imposto omitido com penalidade 
prevista no art. 71, IV, "a" do CTE. Se ao final do período o resultado fosse apenas a 
existência de saldo credor indevido cobrar a multa formal prevista no art. 71, IV, "b" do 
CTE que atualmente é de 20% do valor escriturado ou não estornado, ainda não 
aproveitado em razão da existência de saldo credor na escrituração e notificar a empresa 
a proceder ao estorno do valor indevido. 

 
Somente não sendo atendida a notificação fiscal para efetuar o 

estorno, aplicar a multa de 80% (oitenta por cento) do valor escriturado ou não estornado, 
sem prejuízo do pagamento da importância correspondente ao valor escriturado ou não 
estornado (art. 71, "c", do CTE). 

 
O descumprimento do comando contido no art. 147-A do CTE, 

associado a cobranças parceladas e sucessivas impossibilitaram ao sujeito passivo o 
pleno conhecimento da exigência fiscal contida nos diversos autos de infração lavrados. 

 
Igualmente, não se pode deixar de mencionar que não apenas o 

contribuinte foi prejudicado pela exigência repartida em diversos autos de infração, mas a 
Fazenda Pública da mesma forma teve dificuldade de entender plenamente o objeto da 
exigência fiscal, afinal percebe-se, nos diversos processos em desfavor da empresa e 
apreciados na mesma sessão plenária sob a mesma matéria, alguns casos em que a 
Fazenda concordou com a manutenção dos créditos das saídas para ZFM e em outros 
casos não.   

 
É de se destacar, por último, que as razões acima mencionadas não 

são aquelas que resultaram no acolhimento da preliminar de nulidade por insegurança na 
determinação da infração na fase Cameral, a nulidade se faz presente por outros 
fundamentos. 

 
Ante o exposto, conheço do recurso da Fazenda Pública, nego-lhe 

provimento para manter a decisão cameral que acolheu a preliminar de nulidade por 
insegurança na determinação da infração. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 18 de outubro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01692/16 
 
Relator: Conselheiro Renato Moraes Lima 
 

 
EMENTA: Processual. É nulo por insegurança na determinação 
da infração o procedimento cuja acusação não é a correta para a 
ilicitude verificada, caracterizada por tipo penal diverso. Nulo. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 14 de janeiro de 2016, decidiu, por maioria de votos, acatar a preliminar 
de nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação da infração, arguida 
pelo Conselheiro Relator, declarando, de consequência nulo "ab initio" o processo. Foram 
vencedores os Conselheiros Renato Moraes Lima, David Fernandes de Carvalho e Gilmar 
Rodrigues de Almeida. Vencidos os Conselheiros Alcedino Gomes Barbosa e José Pereira 
D'abadia. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal nos presentes autos é de que a recorrente adquiriu 
mercadorias sujeitas ao regime de Substituição Tributária pelas Operações Posteriores – 
STOP (22.144 lts. de Gasolina A, a R$ 3,70/lt, totalizando R$ 81.935,01 de base de 
cálculo, e R$ 21.303,10 de ICMS; e 66.068,50 lts. de Diesel A, a R$ 2,16/lt, totalizando R$ 
142.859,92 de base de cálculo e R$ 19.286,19 de ICMS) sem documentação fiscal, no 
período fechado de 1.º/01 a 28/02/2011, conforme detectado em Auditoria Específica de 
Combustíveis, sendo cobrado o imposto total, no montante de R$ 40.589,19, com demais 
acréscimos legais. 

 
São citados como infringidos o CTE, Arts. 45, XIII, 51 e 64, e o 

RCTE, Art. 145, e An. VIII, Art. 35. É proposta a pena prevista no CTE, Art. 71, VII, 
agravada pela qualificadora do § 9.º, II. 

 
Instruem os autos, entre outros, a Conclusão da Auditoria Específica 

de Mercadorias, fls. 35; o detalhamento do Crédito Tributário, fls. 36; e a determinação do 
Preço Médio Ponderado Final – PMPF, fls. 37, e demais papéis de trabalho, fls. 39 a 189. 

 
Regularmente intimada, fls. 190 e 191, a empresa autuada 

comparece aos autos com peça de impugnação, fls. 194 a 203. O Julgado singular é de 
procedência, fls. 255 a 258. 

 
Agora a empresa retorna aos autos com peça recursal, fls. 262 a 

275, apresentando as alegações que seguem. 
 
1. Alega que o presente auto de infração deve ser anulado em 

virtude da Apelação Cível n.º 144389-0/188 (Proc. n.º 200902107547 de Ação Anulatória 
de Relação Jurídica Tributária) em que a autuada, então apelante, manejou a mesma 
contra sentença que lhe foi desfavorável, proferida na primeira instância, em virtude de 
três outros autos de infração sobre a mesma matéria, onde, ao final, consta “De 
consectário, deverá o apelado abster-se de exigir a cobrança do tributo (ICMS) sobre o 
aumento do volume de combustíveis e derivados de petróleo, ocorrido em função da 
variação de temperatura ambiente”, fls. 249 dos presentes autos. 



 

 
2. Alega também erro no levantamento fiscal posto que não foram 

levadas em consideração as quantidades de ajuste de estoques havidas nas NFEs n.º 
000080, série 4, (5.342 lts de Gasolina A e 29.331 lts de Óleo Diesel A), de 31/01/2011, 
fls. 220, e n.º 000082, série 4 (16.803 lts de Gasolina A e 36.738 lts de Óleo Diesel A), de 
28/02/2011, fls. 221 (implicam entrada adicional de 22.145 lts da Gasolina A e 66.069 lts 
de Óleo Diesel A, o que zera o levantamento fiscal). 

 
3. Alega ainda que a cobrança da ST é monofásica, resolvendo-se 

em definitivo a tributação até o consumidor final, sem a possibilidade de qualquer reajuste. 
 
Pede a reforma do julgamento singular, tornando o feito 

improcedente. Pede alternativamente a retirada da multa de 25% do valor da operação. 
 
Mediante de proposta deste relator, o julgado cameral é convertido 

em diligência, por intermédio da Resolução n.º 025/2015-I CJUL, fls. 277 e 278, 
determinando que expediente fosse encaminhado à Procuradoria Geral do Estado, sendo 
questionado sobre ser ou não definitiva (com trânsito em julgado) a decisão judicial 
referida no item 1. 

 
Em resposta da diligência, consta no Ofício n.º 438/2015 da 

Procuradoria Tributária, fls. 284, citando que a decisão monocrática na apelação cível n.º 
144389-0/188 (200902107547), em que pese, inclusive, ter sido objeto de agravo 
regimental por parte daquela procuradoria, foi mantida na 3.ª Câmara Cível do TJGO, com 
trânsito em julgado datado de 15/05/2011. 

 
É o relatório. 
 

VOTO 

 
Esse julgado, proferido na esfera do Poder Judiciário, implicou em 

termos concretos a improcedência dos PATs 3 0093525 542 31, 3 0098221 045 12 e 3 
0098292 082 24, mas também, em termos abstratos, criou norma, especificamente para a 
recorrente (a agravada no processo judicial), ficando vedado contra a mesma se efetuar 
qualquer outra futura cobrança de ICMS em virtude de saída de combustível 
superveniente por força de expansão térmica (a título de mero comentário, cabe cobrança 
futura para fatos geradores a partir de 1.º/01/2016 em virtude da recente alteração do 
Conv. ICMS 110/2007, que NÃO É O CASO DOS PRESENTES AUTOS). 

 
Essa determinação, abstrata, de vedação de cobrança de ICMS nos 

termos citados implicaria o julgado de improcedência do presente feito, bem como de 
qualquer outro em situação idêntica, contudo, o fato de que nos presentes autos foram 
desconsideradas as saídas constantes das NFe nos. 80 e 82, anteriormente citadas, de 
emissão para ajuste de estoque, significa que a acusação fiscal de falta de registro de 
entrada de gasolina A e Diesel A está equivocada, sendo impróprio o tipo penal aplicado, 
do CTE, 71, VII, “L”. O procedimento efetivo ficou sendo a emissão de documento fiscal 
sem destaque do imposto, conforme era previsto no CTE, 71, VIII, “c”, que depois mudou 
para CTE, 71, IV-A. 

 
CTE, Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
 
VII - de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da operação ou da prestação: 
l)  pela falta de emissão de documentos fiscais exigidos, ressalvado o disposto no 



 

inciso X, “b”, ou pelo recebimento de mercadoria ou de serviço sem 
documentação fiscal, cujo valor tenha sido apurado por meio de 
levantamento fiscal realizado em estabelecimento cadastrado; 

 
VIII - de 15% (quinze por cento) do valor da:  
c) operação ou da prestação, pela emissão de documento fiscal sem destaque ou 

com destaque a menor do imposto devido, quando exigido, bem como com 
utilização indevida de não-incidência ou de isenção; 

 
IV-A - de 80% (oitenta por cento) do valor do imposto omitido em decorrência da 

utilização de carga tributário inferior à aplicável à operação ou prestação; 

 
Posto que a acusação não seja a correta para o ato cometido, o 

presente auto de infração é nulo por insegurança na determinação da infração (se a 
acusação fosse a correta para o caso, seria improcedente especificamente para a 
recorrente, mas não para outras empresas que cometessem o mesmo procedimento, que, 
então, continuaria sendo ilícito, afinal o julgado não tem efeito “erga omnes”; note-se que 
não está sendo aplicado o mandamento do Dec. 6.930/2009 – Regimento Interno do CAT, 
Art. 18, § 1.º, por não ser improcedente o presente auto de infração, e apenas o seria se 
com a correta acusação para o caso; mas tem o mesmo efeito que teria a aplicação do 
dispositivo dessa norma). 

 
É o voto. 
 

 
Sala das sessões, em 26 de outubro de 2016. 
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Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01735/16 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica, 
por insegurança na determinação da infração, arguida pelo 
Conselheiro Relator. Acolhida. Decisão unânime.  
 
Deve ser julgado nulo o lançamento, quando a instrução 
processual apontar que houve insegurança na determinação da 
infração. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 24 de agosto de 2016, decidiu,  por unanimidade de votos, acolher a 
preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da infração, 
arguida pelo Relator, declarando, de consequência, nulo "ab initio" o processo. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira, Nivaldo Carvelo 
Carvalho e Lidilone Polizeli Bento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo deixou de consignar na 
Escrituração Fiscal Digital (EFD) as notas fiscais relacionadas na planilha anexa, 
referentes à saída de mercadorias tributadas no período de janeiro a junho de 2013. Em 
consequência, deverá pagar o imposto destacado nos documentos fiscais, juntamente 
com os acréscimos legais, conforme demonstrativo e demais documentos anexos. 

 
Tem-se como infringidas as disposições do art. 64 da Lei 11.651/91, 

c/c arts. 88, §1°, III, 313 e 314, Decreto 4.852/97. Propõe-se a penalidade contida no 
art.71, X, "a", §9°I, da Lei 11.651/91, com redação conferida pela Lei 11.750/92. 

 
A autoridade fiscal instrui o auto de infração com os seguintes 

documentos: Anexo Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário, Auditoria das 
saídas Registradas e do Documentário Emitido, "fls. 03 a 12". 

 
Às "fls.13", a autuada é intimada a pagar a quantia exigida ou 

apresentar Impugnação à Primeira Instância. Contudo não comparece aos autos e é 
lavrado Termo de Revelia, "fls.15". 

 
Novamente, sujeito passivo é intimado, "fls.18", a pagar a quantia 

exigida ou apresentar Impugnação à Segunda Instância. 
 
Cientificada, a autuada comparece aos autos e apresenta 

Impugnação à Segunda Instância, na qual alega que a empresa não revende os produtos 
adquiridos as industrialização e transformação, mas os utiliza no próprio processo de 
industrialização, sendo, desta forma, isentos de ICMS. Assevera que os outros autos de 
infração referentes a omissão de NF, já teriam sido pagos, e estaria providenciando a 
Retificação de EFD. Requer o perdão do auto de infração, ou seja, concedido o direito de 
ser compensado com a parte do saldo credor do ICMS. 

 



 

A autuada instrui os autos com as cópias dos seguintes documentos: 
Intimação, Auto de Infração n°4011304203480 Procuração, Documentação Pessoal, 
Contrato Social, Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral, Recibo de Entrega de 
Escrituração Fiscal Digital, DARE,"fls.23 a 40". 

 
Pela Resolução nº051/2016, "fls. 43 a 44", a Câmara julgadora 

resolve por converter o julgamento em diligência e encaminhar o processo à SEPRO, para 
que seu ilustre titular, providencie a intimação do sujeito passivo para que nos termos do 
art.11 da Lei n°16.469/09 regularize sua representação subscrevendo pessoalmente a 
impugnação apresentada ou constitua advogado ou pessoa com poderes de 
administração para representa-lo, sobre o risco da Impugnação em Segunda Instância 
apresentada seja declarada inepta por falta de regularidade formal. 

 
A Representação Fazendária concordou com a diligência 

apresentada. Retorne para julgamento. 
 
Intima-se o sujeito passivo a se manifestar. "fl.51". 
 
Anexou documentos: "fls.52 a 61". 
 
Novamente, o sujeito passivo é intimado, "fl.62", a pagar a quantia 

exigida ou apresentar Impugnação à Segunda Instância. 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Ao compulsar e analisar as peças constitutivas desta lide, verifiquei 
que falha insanável comprometeu a lide desde seu início, cuja consequência é a nulidade 
“ab initio” do processo, conforme passo a expor:  

 
Para melhor entendimento do ocorrido, reporto-me ao documento 

acostado a este volume, à fl. 14, que se trata de AR, estando consignado no citado 
documento a numeração referente a 04 (quatro) autos de infração, a saber: 
4011304184834; 4011304288370; 4011304286831, além do auto que ora é objeto de 
análise.  

 
Ocorre que o auto de infração 4011304184834, lavrado em 09 de 

outubro de 2013, dá um prazo de 10(dez) dias para o polo passivo sanar as 
irregularidades fiscais nele descrita, quais sejam omissão de registro de notas fiscais de 
entrada e saída de mercadoria, referente ao arquivo magnético da Escrituração Fiscal 
Digital (EFD).  

 
Entretanto, no dia 10 de outubro de 2013, portanto, um dia após, a 

autoridade fiscal ter exigido o cumprimento de obrigação tributária, referente a 
recolhimento do imposto, conforme mencionado no parágrafo imediatamente volvido,  
lavra este auto de infração, exigindo o cumprimento de norma legal referente ao mesmo 
fato gerador do mesmo período reclamado no supramencionado auto de infração 
4011304184834, situação que aponta que o prazo estipulado pelo autor do lançamento 
para que a irregularidade fiscal fosse sanada não foi observado, motivo suficiente o 
bastante para que o feito seja declarado nulo.         

 



 

Assim, voto arguindo e acolhendo a preliminar de nulidade da peça 
básica, por insegurança na determinação da infração, declarando, de consequência, nulo 
"ab initio" o processo. 

 
 

Sala das sessões, em 04 de novembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01736/16 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pelo Conselheiro Relator, por insegurança na 
determinação da infração. Acolhida. Decisão unânime.  
 
Deve ser declarado nulo o auto de infração quando a instrução 
processual apontar que houve insegurança na determinação da 
infração. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 24 de agosto de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da infração, 
arguida pelo Relator, declarando, de consequência, nulo "ab initio" o processo. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira, Nivaldo Carvelo 
Carvalho e Lidilone Polizeli Bento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo deixou de consignar na 
Escrituração Fiscal Digital (EFD) as notas fiscais relacionadas na planilha anexa, 
referentes à saída de mercadorias tributadas no período de janeiro a junho de 2013. Em 
consequência, deverá pagar o imposto destacado nos documentos fiscais, juntamente 
com os acréscimos legais, conforme demonstrativo e demais documentos anexos. 

 
Tem-se como infringidas as disposições do art. 64 da Lei 11.651/91, 

c/c arts. 88, §1°, III, 313 e 314, Decreto 4.852/97. Propõe-se a penalidade contida no 
art.71, X, "a", §9°I, da Lei 11.651/91, com redação conferida pela Lei 11.750/92. 

 
A autoridade fiscal instrui o auto de infração com os seguintes 

documentos: Anexo Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário, Auditoria das 
saídas Registradas e do Documentário Emitido, "fls.03 a 07". 

 
Às "fls.08", a autuada é intimada a pagar a quantia exigida ou 

apresentar Impugnação à Primeira Instância. Contudo não comparece aos autos e é 
lavrado Termo de Revelia, "fls.10". 

 
Novamente, sujeito passivo é intimado, "fls.13", a pagar a quantia 

exigida ou apresentar Impugnação à Segunda Instância. 
 
Cientificada, a autuada comparece aos autos e apresenta 

Impugnação à Segunda Instância, na qual alega que a empresa não revende os produtos 
adquiridos as industrialização e transformação, mas os utiliza no próprio processo de 
industrialização, sendo, desta forma, isentos de ICMS. Assevera que os outros autos de 
infração referentes a omissão de NF, já teriam sido pagos, e estaria providenciando a 
Retificação de EFD. Requer o perdão do auto de infração, ou seja, concedido o direito de 
ser compensado com a parte do saldo credor do ICMS. 

 



 

A autuada instrui os autos com os seguintes documentos: 
Procuração, Documentação Pessoal, Contrato Social, Comprovante de Inscrição e 
Situação Cadastral, Recibo de Entrega de Escrituração Fiscal Digital, DARE, Comprovante 
de Pagamento AR, "fls.18 a 35". 

 
Pela Resolução nº050/2016, "fls. 37 a 38", a Câmara julgadora 

resolve por converter o julgamento em diligência e encaminhar o processo à SEPRO, para 
que seu ilustre titular, providencie a intimação do sujeito passivo para que nos termos do 
art.11 da Lei n° 16.469/09 regularize sua representação subscrevendo pessoalmente a 
impugnação apresentada ou constitua advogado ou pessoa com poderes de 
administração para representa-lo, sobre o risco da Impugnação em Segunda Instância 
apresentada seja declarada inepta por falta de regularidade formal. 

 
A representação fazendária concordou com a diligência apresentada. 

Retorne para julgamento. 
 
Intima-se o sujeito passivo a se manifestar. "fl.46". 
 
Anexou documentos: "fls.47 a 62". 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
Ao compulsar e analisar as peças constitutivas desta lide, verifiquei 

que falha insanável comprometeu a lide desde seu início, cuja consequência é a nulidade 
“ab initio” do processo, conforme passo a expor:  

 
Para melhor entendimento do ocorrido, reporto-me ao documento 

acostado a este volume, à fl. 14, que se trata de cópia do AR, estando consignado no 
citado documento a numeração referente a 04 (quatro) autos de infração, a saber: 
4011304203480; 4011304184834; 4011304288370, além do auto que ora é objeto de 
análise.  

 
Ocorre que o auto de infração 4011304288370, lavrado em 18 de 

outubro de 2013, dá um prazo de 10 (dez) dias para o polo passivo sanar as 
irregularidades fiscais nele descritas, quais sejam omissão de registro de notas fiscais de 
saída de mercadoria, referente ao arquivo magnético da Escrituração Fiscal Digital (EFD).  

 
Entretanto, no mesmo dia 18 de outubro de 2013, a autoridade fiscal 

lavra este auto de infração, exigindo o cumprimento de norma legal referente ao mesmo 
fato gerador do mesmo período reclamado no supramencionado auto de infração, 
4011304288370, situação que aponta que o prazo estipulado pelo autor do lançamento 
para que a irregularidade fiscal fosse sanada não foi observado, motivo suficiente o 
bastante para que o feito seja declarado nulo.         

 
Assim, voto arguindo e acolhendo a preliminar de nulidade da peça 

básica, por insegurança na determinação da infração, declarando, de consequência, nulo 
"ab initio" o processo. 

 
 

Sala das sessões, em 04 de novembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01747/16 
 
Relator: Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pela Conselheiro Relator, por insegurança na 
determinação da infração, declarando, de consequência, nulo "a 
initio" o processo. Acolhida. Decisão unânime. 
 
Deve ser declarado nulo o lançamento quando a instrução 
processual apontar que houve insegurança na determinação da 
infração. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 22 de setembro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pelo Conselheiro Relator, por insegurança 
na determinação da infração, declarando, de consequência, nulo "ab initio" o processo. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo, José Pereira 
D'abadia, Gilmar Rodrigues de Almeida, José Luiz Rosa e Washington Luis Freire de 
Oliveira. Obs.: A Representação Fazendária concordou com a preliminar de nulidade por 
insegurança na determinação da infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo, deixou de 
consignar nos registros fiscais de saídas das Escrituração Fiscal Digital – EFD 
apresentada, relativa ao mês de dezembro do ano de 2012, as notas fiscais números 976 
e 977, emitidas em operação complementar das notas fiscais números 936 e 937, 
referentes a saídas de mercadoria tributada. Em consequência, deverá pagar o imposto 
destacado nos documentos fiscais complementares, na importância de R$ 13.200,00, 
juntamente com penalidade e os acréscimos legais, conforme cópias dos documentos 
fiscais acima referidos, cópias dos relatórios dos registros fiscais de saídas da EFD 
apresentada relativa aos meses de novembro e dezembro do ano de 2012 e janeiro do 
ano de 2013 e demais documentos anexos.  

 
A autoridade lançadora, indica como infringida as disposições dos 

artigos: 64 da Lei 11.651/91 c/c arts, 88, §1°, III, 313 e 314, Decreto 4.852/97. Proposta a 
aplicação da penalidade prevista no artigo 71, X, "a", §9° I da Lei 11651/1991 c/ redação 
da Lei 11.750/1992. 

 
Tem-se como sujeito passivo solidário, os Senhores: Joao Bento de 

Morais Filho, Kilza Siqueira de Morais e Sócrates Siqueira de Morais, nos termos do artigo 
45, inciso XII, da Lei 11.651/91.  

 
O auto de infração é instruído com os seguintes Documentos, Anexo 

Estruturado-Detalhamento do Crédito Tributário, "fl:03"; Anexo Estruturado – Descritivo 
Complementar da Ocorrência, "fl:04"; Identificação dos Coobrigados, "fls: 05 A 07"; Dados 
Extraídos do Banco de Dados da JUCEG, "fl:08"; Consulta de Quadro Societário, "fl:09"; 
Consulta SEFAZ, "fls: 10 A 13"; Registros Fiscais dos Documentos de saídas de 
Mercadorias e Prestação de Serviço, "fls: 14 A 28". 



 

 
Os sujeitos passivos foram intimados a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em Primeira Instância, conforme Documentos nas "fls: 29 a 35". 
Tendo sido lavrado Termo de Revelia em face dos coobrigados. 

 
Os sujeitos passivos, comparecem aos autos nas "fls: 38 e 39", 

apresentando sua Impugnação em Primeira Instância alegando que: realmente a empresa 
autuada deixou de cumprir com a obrigação acessória de escrituração de documentos 
fiscais, no período citado, porém ao perceber este inequívoco erro, fez-se a retificação da 
escrituração fiscal digital-EFD, alocando as notas fiscais emitidas com os devidos valores 
destacados do imposto, evidenciando assim o interesse do contribuinte em regularizar as 
pendencias ocasionadas por erros de escrituração fiscal. 

 
Diante do exposto e do que consta nos autos requer seja acolhida a 

presente impugnação e provida, para declarar improcedente o lançamento do auto de 
infração e arquivar o processo. 

 
O sujeito passivo anexa documentos de "fls: 40 a 43". 
 
Pela sentença n°2176/2016, presente das "fls: 45 a 47", os 

julgadores singulares decidem por: conhecer da impugnação, negando-lhe provimento e 
decidindo pela procedência da acusação inicial. 

 
Em sua fundamentação afirma que: em virtude da obrigação 

acessória resultou em omissão de pagamento do imposto. E para que tivesse amparo a 
sua retificação, esta e o recolhimento do imposto devido deveriam ocorrer antes do início 
do procedimento fiscal, pois nos termos do artigo 7°, I, Lei 16.459/2009 o procedimento 
fiscal tem início com " o primeiro ato de oficio, escrito, praticado por servidor competente, 
cientificando o sujeito passivo ou seu preposto de qualquer exigência" e o § 1° prescreve 
que iniciado o procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo. 

 
Os sujeitos passivos são intimados das "fls: 48 a 58", para 

apresentar seu Recurso Voluntário, em virtude de condenação em Primeira Instância. 
 
Os sujeitos passivos são intimados nas "fls: 60 a 83", apresentando 

seu Recurso Voluntário alegando que: nunca foram notificados no lançamento fiscal em 
questão. E que para tanto, basta verificar os avisos de recebimento que se registram que 
as partes não conhecem as pessoas que assinaram os AR's, quais sejam.  

 
Pondera que se todos os avisos de recebimento foram assinados por 

pessoas alheias ao auto de infração, logo, não se pode dizer que houve notificação dos 
autuados, e, por conseguinte, as retificações de fato possuem o caráter espontâneo, nos 
termos do art. 169 do CTN. 

 
Aduz então que os autuados não sabiam do lançamento quando 

realizaram a retificação da EFD. Ademais, vício de intimação é passível de anular todo o 
procedimento fiscal, sob pena de afrontar a ampla defesa, contraditório e devido processo 
legal.  

 
Os sujeitos passivos, anexam documentos nas "fls: 69, 70, 84 e 85". 

Nestes termos, pede deferimento.  
 
É o Relatório. 



 

 
VOTO 
 

Ao compulsar e analisar as peças constitutivas desta lide, verifiquei 
que falha insanável comprometeu o feito desde seu início, tendo em vista que, conforme 
pode ser conferido pela leitura dos documentos acostados ao processo, em sede 
cognitiva, fls. 10 a 13, onde se destaca à fl. 10 que o número da Nota Fiscal – E, sendo 
976 e na mesma folha está anotado “Carta de Correção”, na sequência das já 
mencionadas folhas, mais precisamente as de nºs 11 a 13, os números das Notas Fiscais 
– E são 936, 937, registradas na escrituração digital, conforme documentação de fls. 17. 
Portanto, houve insegurança na determinação da infração, situação que a norma legal não 
contempla, vez que não há registro da citada Nota Fiscal 976, vez que corrigida e 
substituída, conforme aduzido em linhas anteriores.  

 
Assim, voto suscitando e acolhendo a preliminar de nulidade da peça 

básica, por insegurança na determinação da infração, declarando, de consequência, nulo 
"ab initio" o processo. 

 
 

Sala das sessões, em 04 de novembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01772/16 
 
Relator: Conselheiro Renato Moraes Lima 
 

 
EMENTA: Processual. Nulidade por insegurança na 
determinação da infração. Acatado. 
 
É inseguro o auto de infração que seja incerto e/ou ilíquido. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 25 de setembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da infração, 
arguida pelo Conselheiro Relator, declarando, de consequência, nulo "ab initio" o 
processo. Participaram do julgamento os Conselheiros Renato Moraes Lima, João Divino 
de Brito, Antônio Martins da Silva, Mário de Oliveira Andrade e José Luiz Rosa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal nos presentes autos é pela falta de pagamento de 
R$ 5.103,00 de ICMS, a 17%, por transportar mercadorias (roupas de cama, mesa e 
banho) sem a respectiva documentação fiscal, no valor total de R$ 30.017,65, já acrescido 
do Índice de Valor Adicionado – IVA de 30%. 

 
São citados como infringidos o CTE, Arts. 45, I, “a”, 64 e 66, e o 

RCTE, Art. 145, § Ún. É proposta a penalidade do CTE, Art. 71, XII, “a”, 3, agravada pelo 
§ 9°, II. 

 
 
Instruem os autos o detalhamento do crédito tributário que indica a 

base de cálculo R$ 30.017,65 e ICMS, a 17%, de R$ 5.103,00, com multa de 50% da BC e 
qualificadora de 80% do imposto cobrado, fls. 03; o documento de propriedade do 
caminhão em nome do titular da empresa, fls. 04; um documento aparentemente de venda 
paralela de mercadorias emitido em 22/12/2010, sem apresentação de valores de 
mercadorias e valor total, fls. 11; dois papéis de pedido (com leiaute totalmente diferente 
do havido nos documentos anteriores), datados de 2010, fls. 32 e 33; nota fiscal, mod 1, s. 
1, n.º 969, 4.ª via, do fisco de origem (em que se encontram manifestadas as mercadorias 
a vender fora do estabelecimento, emitido nos termos do RCTE, An. XII, Art. 28, “caput” e 
§ 2.º) constando a própria remetente autuada como destinatária, emitida em 07/02/2011, 
sem indicação da hora de saída, discriminando várias mercadorias (roupas de cama, 
mesa e banho), ao valor total de R$ 9.920,50, e sendo indicadas as notas fiscais, s. 3, de 
980 a 1000, bem como o que parece ser duas outras séries subliminarmente indicadas, 
9.146 a 9.150, e 9.301 a 9.350, fls. 34, nos termos do mesmo RCTE, An. XII, Art. 28, 
“caput” e § 2.º; 26 documentos aparentemente de venda paralela de mercadorias emitidos 
entre 07 (data da emissão do manifesto) e 10/02/2011, sem apresentação de valores de 
mercadorias e valor total, fls. 05 a 31, exceto fls. 11; Termo de Apreensão n.º 
1100108686-6, lavrado em Porangatu, em 11/02/2011, às 14:20 h (o auto de infração foi 
lavrado três dias depois, dia 14, às 8:58 h, fls. 02), em que foi citado “27 pedidos de 
mercadorias sem nota fiscal e respectivas mercadorias neles descritas”, sem, entretanto, 
discriminá-las, fls. 35. Foi citado adicionalmente que as mercadorias ficaram na posse do 



 

transportador, como fiel depositário; não foi citado haver ou não no veículo as notas ficais 
manifestadas ora citadas. 

 
Intimada a empresa autuada, fls. 36 e 37, comparece, conforme fls. 

42, em 15/03/2011 com peça de impugnação de fls. 43 a 56. Nas fls. 46 foi citado que 
foram apreendidos pela fiscalização as notas fiscais 9.146 a 9.150, 9301 a 9.311 e 980. 
Foram juntadas à impugnação fotocópias das vias da contabilidade das notas fiscais de 
consumidor, mod. 2, de 9.146 a 9.150, emitidas entre 07 e 08/02/2011, fls. 91 a 95; das 
notas fiscais de consumidor de 9.301 a 9311, emitidas entre 09 e 11/02, fls. 96 a 106; e da 
nota fiscal, mod 1, n.º 980, de entrada em retorno no estabelecimento, de 11/02/2011 
(data da apreensão fiscal). O julgado singular é de procedência, fls. 109 a 111. 

 
Apresenta agora peça recursal de fls. 116 a 121 em que alega que 

falta ao Termo de Apreensão a descrição das mercadorias apreendidas, bem como a 
conclusão do levantamento fiscal em que se chegou ao valor de R$ 30.017,65 para as 
mercadorias em trânsito sem nota fiscal, sem se fazer qualquer menção às notas fiscais 
n.os 9.146 a 9.150, 9301 a 9.311 e 980. Pede, ao final, julgamento pela improcedência. 

 
O julgamento cameral é convertido em diligência por intermédio da 

resolução n.º 012/2015-II CJUL, fls. 134 a 136, em que é solicitado da fiscalização, 
preferencialmente na pessoa do agente fiscal autuante, a apresentação do levantamento 
fiscal (mercadorias, quantidades, valores unitários, valores totais, bases de cálculo, 
alíquotas, valores de ICMS e a totalização) que demonstre os valores finais de R$ 
30.017,65 de base de cálculo e R$ 5.103,00 de ICMS, esclarecendo, adicionalmente, se: 

 
1.º) o ICMS decorreu apenas das vendas indicadas nos documentos 

de fls. 05 a 31, ou se foram também incluídas as dos documentos de fls. 32 e 33, ou, 
ainda, se decorrente de contagem física das mercadorias encontradas no veículo quando 
da abordagem fiscal; 

 
2.º) foram ou não considerados os montantes de mercadorias 

descritos no documento de fls. 34, ainda que circulando em via que não a apropriada para 
esse fim, uma vez que ainda na fase de julgamento singular foi juntado à peça de 
impugnação fotocópias das 3as vias de notas fiscais de consumidor manifestadas emitidas 
com data anterior à do dia da fiscalização, fls. 91 a 100, e com data do dia da fiscalização, 
fls. 101 a 106 (note-se que também foi juntada àquela peça defensória fotocópia de nota 
fiscal de entrada emitida nos termos do RCTE, An. XII, Art. 28, parágr. 4.º, I). 

 
Adicionalmente foi solicitada manifestação sobre se os conjuntos de 

notas fiscais manifestadas foram ou não exibidas à fiscalização durante a abordagem, 
bem como se foi verificado que houvesse alguma já destacada e com dados de venda na 
via fixa. 

 
Em que pese a tentativa do agente fiscal revisor, AFRE II Geraldo 

Morais da Silva, matr. 173-2, de sanear os autos uma vez que o agente autuante já esteja 
aposentado, não obteve mínimo êxito. Assim, o procedimento revisional de fls. 138 a 152 
foi inconclusivo. 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 



 

É inegável que os documentos de cobrança de fls. 05 a 31 referem-
se a vendas efetuadas. O primeiro aspecto que, entretanto, salta aos olhos é o fato de que 
aparentemente não houve contagem física das mercadorias havidas no veículo, pois, se 
houvesse, estaria discriminada no Termo de Apreensão (TA); pela indicação do TA, 
depreende-se que a valoração foi efetuada com base nos documentos paralelos emitidos 
em datas variadas entre 15/07/2010 e 12/04/2011, o que é incoerente com a acusação, 
pois já não transportava mais todas as mercadorias sem documentação fiscal arroladas. 
Não sendo ação fiscal de mercadorias em trânsito, mas ação fiscal posterior decorrente de 
auditoria de documentos, caberia outra descrição do fato que não a iniciada pelo verbo 
“transportava”. Essa acusação demonstra-se, portanto, imprópria, comprometendo a 
certeza do crédito tributário. 

 
Outro aspecto intimamente ligado a esse primeiro é o fato de que, 

em se tratando de auditoria, não poderia ser cobrado o ICMS dessas vendas 
aparentemente paralelas, sem antes ficar provada a efetividade desse fato por intermédio 
da demonstração de que a cada uma delas deixou-se de ser emitida a correlata nota 
fiscal, o que demandaria a realização de Auditoria Básica do ICMS. O montante de 
imposto cobrado torna-se dúbio nesse caso, caracterizando-se como ilíquido o crédito 
tributário. 

 
Um terceiro aspecto, o mais relevante de todos, é o procedimento 

revisional ser inconclusivo, o que confere de forma ainda mais enfática a iliquidez do 
crédito tributário, pois pode-se até questionar o entendimento de incerteza do crédito 
tributário por se ter acusação de transporte de mercadorias em situação fiscal irregular, e, 
entretanto, ter-se claros elementos indicativos de a realização da ação fiscal ser posterior 
à circulação das mercadorias. De forma semelhante, pode-se questionar o entendimento 
de iliquidez do crédito tributário pela não realização da Auditoria Básica do ICMS. Não se 
há, entretanto, como questionar a iliquidez do crédito tributário em virtude da ausência de 
memória de cálculo para apontar o valor da base de cálculo, e, por conseguinte, do próprio 
imposto cobrado, o que a remessa dos autos em revisão fiscal não foi capaz de sanar. 

 
Por todo o exposto, não resta aos autos outro julgado que não o de 

nulidade desde o início por insegurança na determinação da infração. 
 
É o voto. 
 
 
Sala das sessões plenárias, em 08 de novembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01802/16 
 
Relator: Conselheiro Aldeci de Souza Flor 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Apresentação da 
Escrituração Fiscal Digital – EFD com omissão de registro. 
Preliminar de nulidade do auto de infração por insegurança na 
determinação da infração. Acolhimento. Decisão unânime. 
 
1. A existência de imperfeições e obscuridades na forma da 
apuração do crédito tributário exigido do sujeito passivo 
caracteriza o vício insanável da insegurança na determinação da 
infração. 
 
2. Deve-se declarar a nulidade ab initio do auto de infração 
quando comprovada insegurança na determinação da infração 
(Lei nº 16.469/09, art. 20, inciso IV). 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 11 
de outubro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a preliminar de nulidade 
da peça básica, por insegurança na determinação da infração, arguida pelo autor do 
procedimento fiscal (fls.99/100), declarando, de consequência, nulo "ab initio" o processo. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, Elias 
Alves dos Santos, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira 
D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves 
Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor 
Augusto de Faria Morato, Mauricio Ribeiro de Paiva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo 
José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da 
Silva e Valdir Mendonça Alves. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Informa a peça inicial que o sujeito passivo “Deixou de escriturar nos livros 
de Registros de Entradas e Saídas, relativos a Escrituração Fiscal Digital - EFD, no 
período compreendido de 01/01/2012 A 31/12/2013 a totalidade dos documentos fiscais 
de entradas e saídas, referentes a operações com imposto retido na fonte, identificados 
em demonstrativos da Ordem de Conferencia pelo sistema SAFI / SEFAZ, em anexo. Em 
consequência, fica sujeito a multa formal no percentual de 13% sobre o valor das 
operações e/ou prestações realizadas, no valor total de R$ 11.996.675,30; equivalente a 
R$ 1.559.567,79 com direito a redução do Parágrafo 8º, do Artigo 71, Inciso X, Alínea A, 
da Lei 11.651/91.” 

 
Foi indicado como infringido o artigo 64, da Lei 11.651/91, c/c arts. 88, § 

1º, III; 308; 310; 313; 314 e 356 - C, § 1º, I e II, do Decreto 4.852/97 e aplicada a 
penalidade prevista no art. 71, inciso X, alínea "a", c/c § 8º da Lei 11.651/1991, c/ redação 
da Lei 11750/1992 

 
O sujeito passivo não se manifestou no processo, conforme termo de 

perempção de fls. 54. 
 



 

O contribuinte interpõe Pedido de Revisão Extraordinária (PRE) (fls. 
57/61), no qual alega haver escriturado no livro Registro de Entradas e de Saídas as notas 
fiscais objeto da autuação, conforme comprova documentos anexados. 

 
Informa que não apresentou qualquer tipo de defesa anteriormente, pois 

somente tomou ciência da autuação em tela em dezembro de 2014, e que a notificação 
ocorreu por meio eletrônico.  

 
Pede seja recebido o presente PRE e julgado improcedente o auto de 

infração.  
 
Mediante Despacho, o Presidente do CAT (fls. 97) encaminha os autos ao 

autor do procedimento fiscal para analisar a documentação e emitir parecer conclusivo 
sobre a matéria. 

 
O autor do procedimento fiscal se manifesta no processo (fls. 99/100) e 

conclui que “Em razão destes erros generalizados e da insanabilidade deste 
levantamento, posto que novo levantamento no atual sistema corrigido traz conclusões 
incompatíveis, concluímos pela nulidade do referido lançamento. ” 

 
Os autos retornam a este Conselho e o Presidente do CAT admite o 

Pedido de Revisão Extraordinária, com fundamento no artigo 43, § 4º, II da Lei 16.469/09 
(fls.105). 

 
Autos encaminhados a este Conselho Pleno para apreciação.  
 
É o relatório.  

V O T O 
 
Conforme informa a peça inicial, o sujeito passivo deixou de escriturar nos 

livros Registros de Entradas e de Saídas, relativos à Escrituração Fiscal Digital - EFD, no 
período compreendido de 01/01/2012 a 31/12/2013 a totalidade dos documentos fiscais de 
entradas e saídas. 

 
A manifestação do autor do procedimento fiscal em relação à defesa 

apresentado pelo sujeito passivo foi no seguinte sentido (fls. 99/100): 
 

“Considerando defesa apresentada pelo contribuinte, 
em Anexos 01 e 02, deste Processo, com cópias de Livros Eletrônicos em 
Escrita Fiscal Digital – EFD, as quais apresentam os registros de notas 
fiscais eletrônicas de entradas e saídas, pertinentes a este lançamento de 
oficio revisado.  

 
Considerando que o lançamento com penalidade 

formal por não registro de notas fiscais baseou-se em demonstrativos da 
Ordem de Conferência pelo sistema SAFI, da SEFAZ – GO. 

 
Constatou-se erros generalizados na computação 

das informações em bancos de dados pelo sistema SAFI, que inviabilizam 
as conclusões fiscais que tipificam a infração anteriormente  constatada.  

 
(...) 
 



 

Em razão destes erros generalizados e da 
insanabilidade deste levantamento, posto que novo levantamento no atual 
sistema corrigido traz conclusões incompatíveis, concluímos pela nulidade 
do referido lançamento.” 

 
As falhas existentes no procedimento fiscal, conforme manifestação do 

fiscal autuante, indicam que está configurada a insegurança na determinação da infração. 
Assim, impõe-se declarar a nulidade do lançamento tributário, em face ao disposto no 
artigo 20, inciso IV da Lei nº 16.469/09: "Art. 20. São nulos os atos praticados: (...) IV - 
com insegurança na determinação da infração." 

 
Diante do exposto, conheço do Pedido de Revisão Extraordinária 

interposto pelo sujeito passivo e nego-lhe provimento, entretanto, acolho pedido do autor 
do procedimento fiscal (fls. 99/100), nos termos do artigo 43, I, “a”, 2, da Lei 16.469/09, 
para declarar a nulidade do lançamento tributário, por insegurança na determinação da 
infração. 
 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 17 de novembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01866/16 
 
Relator: Conselheiro Edson Abrão da Silva 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica por 
insegurança na determinação da infração. Acolhida. Decisão 
unânime. 
 
Deve ser considerado nulo o auto de infração quando houver 
evidência nos procedimentos processuais que formalizam a lide 
que houve insegurança da determinação da infração. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 29 de agosto de 2016, decidiu, por unanimidade de votos,                    
acolher a preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da 
infração, arguida pelo Conselheiro Relator, declarando, de consequência, nulo "ab initio" o 
processo. Participaram do julgamento os Conselheiros Edson Abrão da Silva, Aldeci de 
Souza Flor, Victor Augusto de Faria Morato, José Eduardo Firmino Mauro e Mário de 
Oliveira Andrade. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo deixou de entregar 
à repartição fiscal arquivo magnético contendo a Escrituração Fiscal Digital – EFD, 
referente aos meses de setembro de 2011, outubro de 2011, novembro de 2011, 
dezembro de 2011 e junho de 2012.  

 
A autoridade lançadora indica como infringidas as disposições dos 

artigos 64 do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) combinado com os 
artigos 356-C, 356-N do Decreto 4852/97. Proposta a aplicação da penalidade prevista no 
artigo 71, XXII, "a" do CTE, com redação da Lei nº 15.505/2005. 

 
O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: termo 

de retificação do auto de infração, termo de retificação do anexo estruturado e 
levantamento dos valores pagos a título de PROTEGE e respectivas diferenças "fls. 3 a 8". 

 
O sujeito passivo é intimado a pagar a quantia exigida ou apresentar 

impugnação em primeira instância, conforme documentos de "fls. 9 a 11" "14 a 22", tendo 
sido lavrado termo de revelia às "fls. 23". 

 
É anexado aos autos o seguinte documento: consulta detalhada do 

contribuinte de pessoa jurídica "fls. 12 e 13". 
 
À "fl. 27", o sujeito passivo apresenta pedido de Revisão 

Extraordinária requerendo a nulidade ou passível retificação ou revisão do auto de 
infração bem como a suspensão dos débitos referentes a este processo até que seja 
revisado e retificado parcialmente os valores desta notificação, para que enfim após 
revisão torne-os os demais débitos procedentes.  

 
São anexados aos autos os documentos de "fls. 28 a 68". 



 

 
Mediante Despacho n° 0606/2014 – CAT, "fls. 72", o Presidente 

afirma que "cabe à administração anular seus atos quando eivados de vícios de 
legalidade, nos termos do artigo 52 da Lei 13.800/01 e, considerando que o contribuinte 
tomou ciência do processo, através da peça defensória apresentada às fls. 27 a 62, não 
cabe nova intimação do sujeito passivo para apresentação de impugnação à segunda 
instancia, nos termos do inciso IV da Lei 16.469/09. Assim, determina o encaminhamento 
dos autos ao Setor de Apoio à Segunda Instancia, para que sejam distribuídos a uma das 
câmaras julgadoras para apreciação da defesa às fls. 27 a 62". 

 
Pela Resolução n° 080/2015, "fls. 73 e 74", a Segunda Câmara do 

Conselho Administrativo Tributário determina converter o julgamento em diligência e, por 
intermédio do Setor de Controle de Processos (SECON), encaminhar os autos à 
Delegacia Regional de Fiscalização de Luziânia para que seu titular designe agente fiscal, 
preferencialmente o próprio agente autuante, Ivonaldo Francisco de Oliveira, para que, se 
for o caso, junto aos autos o levantamento correto.  

 
Em diligência, "fls. 76 a 82", o fiscal revisor informa: "não são os 

levantamentos que estão incorretos, mas a identificação do sujeito passivo referida no 
corpo do presente procedimento". Comunica que anexa novos Levantamentos, novo 
Anexo Estruturado e um despacho dado, em retorno de diligência.  

 
Também em diligência, "fls. 83 e 84", o fiscal revisor informa que: 

Nos levantamentos apresentados às fls. 3 a 5, foi considerado somente o CFOP 5102 – 
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros. Os demais CFOPs constantes do 
LRA ICMS não se referem a venda de mercadorias, portanto, não estão englobadas pelo 
benefício previsto no artigo 8°, XII do anexo IX do RCTE. As planilhas de fls. 4 e 5, que se 
referem aos anos de 2010 e 2011, apresentaram valores trocados na coluna "Saídas 
Registradas". A fim de sanar as dúvidas relativas às planilhas das fls. 3 a 5, apresenta 
novas planilhas com a correção dos valores e dos respectivos períodos de referência. 
Quanto à ausência da cópia do LRA ICMS relativo ao mês de setembro de 2009, o 
contribuinte fez anexar à fl. 121 a cópia do respectivo documento, sanando as dúvidas. 
Para corrigir os valores, anexa novo Anexo Estruturado. Consultando o Terminal SEFAZ 
(documento anexo) verifica que fora feita correção solicitada, porém não consta a 
informação do momento em que foi efetuada esta correção, se antes ou depois da 
notificação deste Auto de infração. Esta correção, porém, não foi suficiente para suprir o 
pagamento devido referente ao fundo PROTEGE, pois não alterou o código da receita de 
108 (ICMS Norma) para 4014 (Doações e Transferências ao PROTEGE). 

 
O sujeito passivo é intimado conforme "fls. 85 e 86". 
 
São anexados aos autos o seguinte documento: consulta detalhada 

do contribuinte de pessoa jurídica "fls. 87 e 88". 
 
O sujeito passivo é intimado conforme "fls. 89 a 91". 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Ao compulsar e analisar as peças constitutivas desta lide, verifiquei 
que falha insanável comprometeu a lide desde seu início, tendo em vista a insegurança na 
determinação da infração, vez que, os demonstrativos da auditoria acostada ao processo, 



 

pelo autor do lançamento em sua fase cognitiva, fls. 06 a 08, são relativos à Inscrição 
Estadual de nº. 103935541 -1 e a Inscrição Estadual da ora autuada é de nº. 10393557-6, 
conforme pode ser conferido no campo próprio da exordial e também às fls. 02 a 05.  

 
Assim, evidenciados estão nas citadas peças processuais, que são 

estabelecimentos distintos, o que ocasionou a insegurança na determinação nos termos 
lecionados pelo inciso IV do artigo 20 da Lei nº. 16469/09, “verbis”, motivo pelo qual arguo 
e acolho a preliminar de nulidade da peça básica por insegurança na determinação da 
infração     

 
Art. 20 – São nulos os atos praticados: 
 
[...]. 
 
IV- com insegurança na determinação de infração.  

 
Pelo exposto, voto, arguindo e acolhendo a preliminar de nulidade do 

auto de infração “ab initio”, por insegurança na determinação da infração, tendo o meu 
entendimento sido comungado pela unanimidade de meus pares.   

 
 

Sala das sessões, em 02 de dezembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01919/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro José Luiz Rosa 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica por 
insegurança na determinação da infração. Nulidade "ab initio" 
do processo. Acolhida.  
 
Quando restar evidenciada a insegurança na determinação da 
infração, o lançamento deverá ser julgado nulo "ab initio" nos 
termos do artigo 20, inciso IV, da Lei nº 16.469/09. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 07 de outubro de 2016, decidiu, por maioria de votos, acolher a preliminar 
de nulidade da peça básica, arguida pelo sujeito passivo, por insegurança na 
determinação da infração, declarando, de consequência, nulo "ab initio" o processo. 
Foram vencedores os Conselheiros José Luiz Rosa, Valdir Mendonça Alves e José 
Pereira D'abadia. Vencidos os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida e Washington 
Luis Freire de Oliveira, que rejeitaram a preliminar de nulidade por insegurança na 
determinação da infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra o histórico do auto de infração que o sujeito passivo realizou 
saída de mercadoria tributada sem emissão de documentação fiscal, no período de 
01/03/2010 a 31/12/2010, conforme Auditoria Específica de Mercadorias, conforme 
documentos anexos. Em consequência, deverá pagar o imposto omitido no valor de R$ 
220.471,67, juntamente com a penalidade e acréscimos legais. 

 
A infração relatada abriga-se na disposição dos artigos 63 e 64 da 

Lei nº 11.651/91, combinado com o artigo 141 do Decreto nº 4.852/97. A penalidade 
proposta para o ilícito fiscal descrito é do artigo 71, inciso VII, alínea “l”, conjugado com o 
§9º, inciso I, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 16.241/2008. 

 
A peça inicial foi instruída com os documentos de fls. 03/16. 
 
Devidamente intimado em Primeira Instância, o sujeito passivo 

ingressa com Impugnação às fls. 24/28 arguindo, em sede de preliminar, nulidade do auto 
de infração por insegurança na determinação da infração, visto que ocorreram erros no 
procedimento fiscal cujo resultado final vai de encontro com os corretos registros 
contábeis da empresa. No mérito, argui ser indevida a autuação. Assevera, ainda, que os 
dados elaborados no levantamento específico de estoque não foram considerados, 
maculando assim o procedimento do fisco. Requer, assim, a declaração de improcedência 
do presente auto de infração.  

 
A Segunda Câmara deste Conselho, por meio da Resolução de fls. 

45, determinou o encaminhamento dos autos à GEAT, a fim de que o autor do lançamento 
preste informações adequando data e valores, acerca do inventário inicial da Auditoria 
Específica de Mercadorias.  

 



 

Em atendimento ao Despacho supra, a autoridade fiscal informa que 
foi elaborado novo levantamento contendo os mesmos itens da auditoria original, 
contemplando o exercício completo de 2010 e tomando por base o inventário inicial como 
sendo o informado na EFD de fevereiro de 2010, cujo resultado foi uma omissão de saída 
de mercadorias tributadas no valor de R$ 1.920.016,33, redundando em uma omissão de 
pagamento do ICMS na importância de R$ 325.820,00.  

 
Intimado do resultado da revisão fiscal (fls. 56), o sujeito passivo 

comparece ao processo alegando, em síntese, que o período fiscalizado foi modificado, 
sendo que o revisor teria de buscar dentro dos arquivos da Sefaz, o estoque final em 28 
de fevereiro de 2010, para então apurar os lançamentos a partir do período indicado como 
fiscalizado. Destaca, ainda, que o revisor acrescentou os meses de janeiro e fevereiro de 
2010 alterando o valor lançado do tributo pretensamente devido. Finaliza, requerendo que 
seja declarada a improcedência do auto de infração.  

 
É o relatório. 
 
 

VOTO 
 
 
A causa da constituição deste crédito está configurada na afirmação 

da fiscalização de que o sujeito realizou saída de mercadoria tributada sem emissão de 
documentação fiscal, conforme Auditoria Específica de Mercadorias, conforme 
documentos anexos.   

 
Analisando os elementos que compõem o presente processo, 

observei que estes não oferecem segurança jurídica para a exigência do imposto com os 
acréscimos legais prescritos no seu campo próprio, pois não se apresentam com a clareza 
necessária para validar o seu resultado, assim como não oferece segurança para que o 
Estado cobre o ICMS com os acréscimos tipificados no corpo específico da vestibular. 
Esta ocorrência torna inconsistente e duvidosa a reclamação do crédito, considerando que 
o lançamento tributário deve conter a composição essencial para assegurar a cobrança do 
crédito lançado de ofício. 

 
Evoco para dirimir a afirmação supra, o preconizado na legislação 

que norteia a matéria enfocada e que se encontra sob a pálio da nulidade prevista no 
artigo 20, inciso IV, da Lei nº 16.469/09, “in verbis”: 

  
Art. 20. São nulos os atos praticados: 

[...] 
 

IV – com insegurança na determinação da infração. 
 

 
O trabalho do auditor revisor não espelha a validade necessária para 

a constituição do presente crédito tributário, sobretudo porque foi elaborado com falhas 
técnicas capazes de prejudicarem o objetivo do lançamento, pois deixou de juntar aos 
autos o trancamento de estoque que ao meu ver é fundamental. Ademais, o período 
fiscalizado mencionado no seu relatório revisional diverge do período mencionado no auto 
de infração, pois foram acrescentados os meses de janeiro e fevereiro de 2010 alterando o 
valor lançado do tributo pretensamente devido, acarretando, assim, insegurança na 
determinação da infração. 



 

 
O vício formal demonstrado no procedimento fiscal em comento, 

contamina a ação fiscalizatória realizada, tendo em vista a inexatidão ou imprecisão para 
determinar o tipo infringente descrito no lançamento de ofício, que materializou a 
existência do crédito tributário em favor do tesouro estadual. 

 
Sendo assim, as circunstâncias mencionadas não abarcam a causa 

motivadora do lançamento de ofício. Por isto elas me convencem de que este ato 
administrativo se enquadra no dispositivo legal acima mencionado.  

 
Portanto, restou claro que o Fisco, no caso em epígrafe, não instruiu 

convenientemente o seu trabalho, de forma que não há prova robusta contra o contribuinte 
ou a demonstração de que os valores reclamados são efetivamente devidos, pela falta de 
confirmação do ilícito fiscal descrito na inaugural. 

 
Diante do exposto, voto em consonância com a maioria dos meus 

pares, para acolher a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pelo sujeito passivo, 
por insegurança na determinação da infração, declarando, de consequência, nulo “ab 
initio” o processo. 

 
 

Sala das sessões, em 07 de dezembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01924/16 
 
Relator: Conselheiro Masayuki Missao 
 

 
EMENTA: Processual. Nulidade do auto de infração. Insegurança 
na determinação da infração. Preliminar arguida pelo douto 
Conselheiro Relator e acolhida. 
 
É nulo o auto de infração por insegurança na determinação da 
infração quando a descrição do fato no lançamento não mantém 
coerência com os demonstrativos ou documentos anexados 
pelo autuante. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 23 de setembro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos,  acolher a 
preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da infração, 
arguida pelo Conselheiro Relator, declarando, de consequência, nulo "ab initio" o 
processo. Participaram do julgamento os Conselheiros Masayuki Missao, Mário de Oliveira 
Andrade, Edson Abrão da Silva, Aldeci de Souza Flor e Victor Augusto de Faria Morato. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo realizou saída de 
mercadoria tributada sem emissão de documentação fiscal, no período de 01/01/2010 a 
31/12/2011, conforme demonstrativos das quantidades entradas, vendidas e estocadas no 
período, em anexo. Em consequência, deverá pagar o ICMS, juntamente com penalidade 
e acréscimos legais.  

Foram indicadas como infringidas as disposições dos artigos 63 e 64, 
Lei 11651/91, combinado com o artigo 141, Decreto 4.852/97. Com penalidade proposta 
do artigo 71, inciso VII, §9°I, da Lei 11651/91 com redação da Lei 16241/2008. 

 
Foram anexados aos autos os seguintes documentos: detalhamento 

do credito tributário, demonstrativo dos créditos, débitos, pagamentos e diferença a 
tributar, resumo das quantidades entradas, vendidas e estocadas no período, registro de 
inventario, registro de apuração do ICMS, resumo de apuração do imposto (fls. 03/63). 

 
Após a decretação da revelia, o sujeito passivo comparece aos autos 

para impugnar o auto de infração em Segunda Instância. Argumenta ter encerrado suas 
atividades em 07/10/2013 tendo promovido a baixa de seus registros junto à Junta 
Comercial do Estado de Goiás – JUCEG e Receita Federal do Brasil. Que, em relação à 
Fazenda Pública Estadual, cumpriu com suas obrigações tributárias acessórias, provendo 
todas as informações necessárias.   

 
Que foi autuada por omissão de saída tributada de mercadorias e 

instada a pagar o imposto no regime do Simples Nacional, mesmo neste não estando. 
Que vendeu bebidas cujo imposto já fora recolhido por tratar-se de ICMS no regime das 
operações de substituição tributária postecipadas; que sempre adimpliu seus impostos em 
dia e por isso requer a extinção do presente feito. 

.  
É o relatório. 



 

 
V O T O 

 
Consta no auto de infração que o sujeito passivo, realizou saída de 

mercadoria tributada sem emissão de documentação fiscal, no período de 01/01/2010 a 
31/12/2011, conforme demonstrativos das quantidades entradas, vendidas e estocadas no 
período, em anexo. Em consequência, deverá pagar o ICMS. 

 
O Sujeito Passivo comparece aos autos, impugnando e alegando 

que a firma já se encontra encerrada, que era de pequeno porte e cujo objetivo principal 
era venda de bebidas com substituição tributária. 

 
Após a detida análise do feito devo arguir a preliminar de nulidade da 

peça básica por insegurança na determinação da infração por considerar que as provas 
colacionadas aos autos não se coadunam com a descrição do fato gerador no 
lançamento. 

De fato, ao que indicam os termos da autuação, pretendia o auditor 
efetuar levantamento específico, entretanto, juntou aos autos auditoria de outro tipo, 
relativa a assunto de caráter diverso ou auditoria do valor adicionado. No mesmo 
diapasão, não desclassificou a escrita do contribuinte, bem como não calculou a alíquota 
média e outros atos previstos no Manual de Auditoria para que desse completude à 
acusação contida no auto de infração, não correspondendo ao alegado na acusação.  

 
Dessarte e acompanhado da unanimidade do voto de meus pares, 

acolho a preliminar de nulidade da peça básica por insegurança na determinação da 
infração, por este Conselheiro Relator arguida, declarando de consequência nulo “ab initio” 
o processo. 

 
 

Sala das sessões, em 08 de dezembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 02033/16 
 
Relator: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: Processual. Recurso da Fazenda Pública para o 
Conselho Pleno. Negado provimento. Decisão unânime. 
Preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na 
determinação da infração, declarada em sessão cameral. 
Mantida. Decisão unânime.  
 
Deve ser ratificada a decisão cameral que julgou nulo o 
lançamento, quando a instrução processual apontar que houve 
insegurança na determinação da infração. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 22 
de março de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do recurso da Fazenda 
Pública para o Conselho Pleno, negar-lhe provimento para manter a decisão cameral que 
julgou nulo "ab initio" o processo por insegurança na determinação da infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, David 
Fernandes de Carvalho, João Divino de Brito, Márcio Nogueira Pedra, Nivaldo Carvelo 
Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria 
Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone 
Polizeli Bento, Paulo Diniz, Heli José da Silva, Alcedino Gomes Barbosa, Domingos 
Caruso Neto, José Luiz Rosa, Antônio Martins da Silva, Talita Pimenta Félix e Washington 
Luis Freire de Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Noticia-se neste processo que a emprega em epígrafe mantinha 
crédito no Livro Registro de Apuração do ICMS, em junho de 2011, decorrente de omissão 
de estorno de crédito do ICMS referente às seguintes operações: 1 - entrada de 
mercadorias cujas saídas para a Zona Franca de Manaus foram beneficiadas com isenção 
e 2 - entradas de mercadorias cujas saídas internas foram contempladas com redução de 
base de cálculo, conforme Auditoria Básica do ICMS, demonstrativos. Em consequência, 
fica sujeito a multa formal de 40% do valor do crédito indevido e obrigado a realizar o seu 
estorno, como prescreve o art. 147-A do CTE.  

  
Teve como infringidos os artigos 61, I, "a", § 3.º e 64 do CTE, 

combinado com o artigo 58, I, "a" e "b" do RCTE, sendo que a penalidade foi aplicada a do 
artigo 71, IV, "b" do CTE, com a nova redação da Lei 14.634/2003.  

  
Objetivando comprovar o presente lançamento as autoridades fiscais 

juntam os seguintes documentos: Auditoria Básica do ICMS parte 3/3 - Conclusão fls. 04; 
Relatório Sintético de Estorno de Crédito fls. 05;/07; Auditoria Básica do ICMS - Parte 1/3 - 
Apuração do Contribuinte fls. 08/010; Auditoria Básica do ICMS Demonstrativo Auxiliar 
Omissão de Estorno de Créditos fls. 011/012; Recibo de Entrega de Relatórios Digitais e 
cópia de CD fls. 013/014.  

  
Devidamente intimada a autuada, conforme se vê do AR no dia 

24/04/2012 fls. 15/16, apresenta impugnação no dia 23/05/2012 fls. 19/42.   



 

  
A autuada preliminarmente alega o seguinte:  
 
  Falta de motivação pelo fato da fiscalização não ter cumprido o 

prazo estabelecido pelo artigo 147-A do CTE. Desnecessidade de promover o estorno dos 
créditos vinculados à operações de saída destinadas à Zona Franca de Manaus, uma vez 
que no seu entender existiria previsão de manutenção do crédito na origem, no termos do 
Convênio ICMS n.º 65/88, cláusula terceira, sendo que o Convênio ICMS n.º 06/90 que 
teria revogado essa cláusula estaria com liminar do Supremo Tribunal Federal - STF 
suspendendo a revogação, via ADI n.º 310-1 e, portanto, até o julgamento final os efeitos 
de referido Convênio estarão suspensos, assim como, das saídas com redução de base 
de cálculo, com base nos dispositivos legais citados. 

 
  Da não-incidência nas operações à Zona Franca de Manaus e da 

manutenção do crédito, pois se equiparam as exportações, conforme Decreto-lei n.º 
288/67 e do artigo 79, I, "a" RCTE.  

  
Da não observância do Princípio da Não-Cumulatividade do ICMS 

pela manutenção obrigatória do crédito da operação anterior até a carga tributária efetiva 
na saída, causando erro de base de cálculo da multa imposta e  

   
Recomposição depois da manutenção dos créditos vinculados à 

saídas destinadas à Zona Franca de Manaus, elaborando duas planilhas acostadas aos 
autos. Pede, por fim, a improcedência da exordial pelos motivos acima.   

  
Sobreveio a Sentença singular de "fls. 96 a 104", pela qual o 

Julgador conheceu da impugnação, porém, negou-lhe provimento, onde rejeita a arguição 
de nulidade do presente lançamento. E, no mérito, decidiu pela procedência do 
lançamento fiscal. Em sua fundamentação afirmou que: 

 
Quanto aos pedidos de nulidade, deve ser provado pelo sujeito 

passivo qual o efetivo prejuízo que estaria sofrendo para fundamentar seu pedido de 
nulidade. 

 
Quanto a suposta afronta à ordem judicial e ao direito de lançar, 

afirma que a liquidez e a certeza do crédito são efeitos de próprio lançamento em si, 
podendo ser revisados ou modificados quando preciso. 

 
Quanto as planilhas apresentadas pela defesa afirmam que as 

mesmas partem da premissa de que os referidos das saídas para a zona franca de 
Manaus seriam legais e deveriam ser excluídos dos cálculos apresentados, quando na 
realidade estão "sub judice" não mantendo tão somente os relacionados com a redução de 
base de cálculo.     

Quanto ao mérito que está claro pela análise dos documentos 
juntados pela acusação, os créditos fiscais indevidos mantidos pelo sujeito passivo. 

 
Da decisão supra foi intimada a autuada a pagar e/ou apresentar 

Recurso Voluntário "fls. 105 a 106".  
  
Nas razões recursais a Recorrente argui nulidade da decisão 

recorrida, por falta de fundamento crucial, ensejando cerceamento ao direito de defesa; 
que para o deslinde da controvérsia o sentenciante teria que enfrentar matéria julgada 
essencial, ou seja, a alegação da recorrente em fase de impugnação, 'de que o estorno 



 

proporcional exigido pela legislação, fundamento para aplicação da presente multa formal, 
está atrelado à necessidade de nivelar, equilibrar, o percentual da carga tributária da 
entrada com a da saída e não promover o estorno no montante nominal reduzido na 
operação de saída como pretende a d. fiscalização'; que a sentença não enfrentou esta 
matéria, prejudicando, o pleno exercício de seu direito de defesa e do contraditório, 
gerando, assim, cerceamento ao direito de defesa. Colaciona diversas jurisprudência dos 
tribunais neste sentido como paradigma.  

 
No mais, repetem os mesmos argumentos aduzidos na impugnação. 

Finaliza, requerendo a improcedência do lançamento fiscal e/ou nulidade do mesmo. 
 
 Que em caso contrário, espera que o presente crédito tributário 

aguarde a decisão definitiva da ADI nº 310-1.  
 
 Às "fls. 150 a 158", apresenta resumo dos mesmos tópicos já 

apresentados em Recurso Voluntário, onde pugna pela aplicação do princípio da 
consunção, em razão da aplicação de diversas penalidades, e permanecer a mais grave. 

 
A segunda câmara do CAT, "164 a 171" decidiu rejeitar o pedido de 

diligência; decidiu também acolher a nulidade por insegurança na determinação da 
infração. Em sua fundamentação afirmou que: 

 
Quanto à realização de diligencia julga desnecessária, por não poder 

mais a mesma alterar o julgamento anterior. 
 
Quanto a nulidade afirma que ao compulsar os autos, verifica que o 

trabalho dos agentes autuantes deixou a desejar no que tange à discriminação e ao 
detalhamento dos créditos que deveriam ser estornados. 

 
A fazenda pública apresentou recurso ao conselho pleno, "fls. 173 a 

176" alegando que o processo está perfeitamente fundamentado, não existindo qualquer 
vício, seja de ordem material ou formal. 

 
O sujeito passivo após ser devidamente intimado, "fls. 183 a 204" 

apresentou contradita ao recurso supracitado, reiterando os argumentos usados em 
instâncias anteriores. 

 
É o relatório.  
 

VOTO 
 

 
Este feito guarda conexão com o processo nº 4011202349320 que 

em julgamento pelo egrégio Conselho Pleno deste Conselho Administrativo Tributário, em 
decisão unânime, cujo voto é da lavra do nobre Conselheiro Washington Luís Freire de 
Oliveira, julgou nulo o supramencionado auto de infração, que por ser pertinente, passo a 
transcrever o voto em questão, para maior clareza da fundamentação deste “decisum”:     

  
“O presente auto de infração é decorrente de outro (auto de infração 

nº 4 0112015 383 58) que trata de exigência de multa formal pela manutenção indevida de 
crédito na importância de R$ 524.362,60 no mês de junho de 2011.  

 



 

No tocante ao aproveitamento indevido de crédito ou falta de estorno 
do crédito quando exigido, a legislação estabelece que incorrendo omissão do pagamento 
do imposto o Fisco deve notificar o contribuinte para proceder ao estorno exigido pela 
legislação tributária, sem prejuízo da multa formal de 20% do saldo indevido, nos termos 
do art. 147-A do CTE: 

 
ACRESCIDO O ART. 147-A PELO ART. 1º DA LEI Nº 14.634, DE 29.12.03 
- VIGÊNCIA: 29.12.03. 
Art. 147-A. Sem prejuízo de outras atribuições e competências funcionais e 
da aplicação da penalidade cabível, o Fisco Estadual deverá exigir, 
mediante notificação, o estorno de crédito nos casos em que o contribuinte 
não tenha procedido ao estorno exigido pela legislação tributária ou tenha 
efetuado a escrituração indevida de valores a título de crédito, desde que 
não tenha havido omissão do pagamento do imposto.  
Parágrafo único. O prazo para que o contribuinte proceda ao estorno de 
crédito não poderá ser superior a 30 (trinta) dias. 
 

Inocorrendo o estorno do crédito indevido por parte do contribuinte, 
após a notificação para fazê-lo conforme determina o dispositivo acima mencionado, o 
Fisco deve lavrar um auto de infração para exigência do valor que o contribuinte insiste em 
manter escriturado indevidamente em seu livro fiscal. 

 
O presente auto de infração corresponde exatamente a esse 

segundo auto de infração para exigência do valor que não ocasionou ainda falta de 
pagamento de imposto, mas que o contribuinte mantém registrado como saldo credor 
indevido. 

 
Ocorre que a condição imposta para que o contribuinte seja 

notificado a promover o estorno é a ausência de repercussão do saldo credor indevido no 
cálculo do imposto apurado, ou seja, é preciso que se apure até o mês imediatamente 
anterior aquele em que a empresa estiver sendo fiscalizada se não ocorreu falta de 
pagamento de imposto em decorrência dos créditos indevidos, para só então notificá-lo a 
estornar o crédito. 

 
Na hipótese do valor do crédito indevido ocasionar omissão no 

pagamento do imposto, a exigência deverá recair sobre o valor que deixou de ser 
recolhido e, se for o caso, deverá também se exigir eventual valor remanescente de 
crédito que não tenha gerado falta de pagamento de imposto.  

 
No presente caso, os levantamentos fiscais realizados não 

atenderam esta condição, pois ao final de cada exercício fiscalizado (2008, 2009, 2010 e 
2011) foi lavrado um auto de infração distinto pela existência de crédito indevido e outro 
pela falta de estorno depois de notificado. 

 
Para atender o dispositivo legal acima mencionado era preciso 

verificar se os créditos indevidos ocasionaram falta de pagamento de imposto até o último 
período de apuração encerado pelo contribuinte, mês de março de 2012, já que a 
fiscalização se deu em abril de 2012. 

 
Portanto, os créditos escriturados indevidamente e ainda não 

aproveitados, em razão da existência de saldo credor na escrituração fiscal, somente 
podem ser objeto de lançamento de ofício para exigência de imposto no mês ou meses 
em que ocorrer o esgotamento de parte ou da totalidade do crédito indevido. Essa é a 
chamada repercussão do crédito indevido na apuração do imposto, sendo constatada 



 

apenas por meio da Auditoria Básica do ICMS que leva em conta todos os registros de 
créditos e débitos realizados pelo contribuinte em sua escrituração fiscal até o mês 
imediatamente anterior ao fiscalizado.  

 
Sobre a impossibilidade de se efetuar análises anuais dos efeitos dos 

créditos indevidos na escrituração fiscal do contribuinte, adoto o entendimento 
manifestado pelo ilustre Conselheiro Antônio Martins da Silva no Acórdão nº 2508/2015 da 
3ª CJUL no auto de infração nº 4011201518241, lavrado em desfavor do mesmo sujeito 
passivo, que assim expressou: 

 

Em relação ao não estorno do crédito, quando exigido, ou a 
escrituração indevida de valores a título de crédito do imposto, que resultar em omissão de 
pagamento do imposto ou na existência de saldo credor na escrituração, ainda não 
aproveitado, o Roteiro 01 do Manual de Auditoria e Procedimentos Fiscais, adotado pela 
Instrução de Serviço nº 08/05-SGAF, de 06 de setembro de 2005, estabelece o seguinte: 

‘Com o advento da Lei nº 14.634, de 29.12.03, que determinou a 
cobrnça de multa formal em razão do não estorno de crédito, quando exigido, ou da 
escrituração indevida de valores a título de crédito do imposto, é necessário observar que: 

°a auditoria deve ser realizada a partir do mês de ocorrência da 
infração (crédito indevido) até o último período de apuração encerrado. Dessa forma, 
pode-se aplicar a nova penalidade, pois a infração se renova mensalmente ao se transferir 
para o período seguinte o valor escriturado indevidamente a título de crédito; 

°para efetuar a cobrança do imposto relativo ao crédito indevido, 
acrescido da multa formal de 100% desse valor, é necessário que o contribuinte tenha 
deixado de atender à notificação para proceder ao estorno do crédito. 

Exemplificando: empresa escritura um crédito indevido em março 
de 2003, porém, dada a existência de saldo credor na escrita, referido crédito não afeta o 
pagamento do ICMS nos meses subsequentes, incluído o último período de apuração 
(junho de 2004, p. ex.). Em junho de 20043 - o último período de apuração encerrado -, o 
agente do fisco deverá: 1º) aplicar multa formal de 40% do valor do crédito indevido; 2º) 
notificar o contribuinte a proceder ao estorno; e 3º) exigir o valor do imposto 
correspondente ao crédito indevido juntamente com a multa formal de 100% dessa 
importância, no caso do não atendimento da notificação.’          

Assim, conclui-se, sem nenhum esforço extra, que o marco final da 
Auditoria Básica do ICMS que revelar a existência valor escriturado ou não estornado, 
ainda não aproveitado em razão da existência de saldo credor na escrituração, é o último 
período de apuração encerrado imediatamente anterior a realização da auditoria.  

No caso vertente o saldo credor indevido no final do exercício de 
2010, deveria ter sido transferido para o exercício de 2011 e assim sucessivamente, até o 
mês de fevereiro de 2012 que era o último período de apuração encerrado, tendo em vista 
que a última auditoria foi realizada no dia 30/03/12, de tal forma que o valor escriturado ou 
não estornado durante todo o período fiscalizado (01/01/08 a 28/02/12) e ainda não 
aproveitado em razão da existência de saldo credor, fosse alvo da lavratura de um único 
auto de infração exigindo a multa formal correspondente a 40% (quarenta por cento) do 
seu valor prevista no art. 71, inciso IV, alínea "b", da Lei nº 11.651/91, sem prejuízo da 
expedição de notificação para a efetivação do estorno em prazo não superior a 30 (trinta) 
dias, nos termos do art. 147-A, da Lei nº 11.651/91. 

Nessa situação, o descumprimento do prazo assinalado para 
estorno do crédito, redundaria, também, na lavratura de um único auto de infração 
exigindo o valor do saldo credor indevido apurado acrescido da multa correspondente 



 

100% (cem por cento) do seu valor, nos termos do art. 71, inciso IV, alínea "c" da Lei nº 
11.651/91. 

No entanto, essa regra não foi observada pelos autores do 
procedimento, eis que realizaram a auditoria básica do ICMS de forma estanque, ou seja, 
apurando o saldo credor indevido no final de cada exercício e, ao invés de transferi-lo para 
o exercício seguinte até chegar ao último período de apuração encerrado imediatamente 
anterior ao da realização da fiscalização, conforme determina o Manual de Auditoria e 
Procedimentos Fiscais, optaram pela lavratura dos respectivos autos de infração exigindo 
a multa formal prevista na alínea "b", do inciso IV, do art. 71, da Lei nº 11.651/91, bem 
como expedir as notificações para estorno do crédito de forma fragmentada, no final de 
cada exercício fiscalizado.  

Nesse ponto, cumpre ressaltar, que a apuração periódica consiste 
na quantificação do montante do imposto a pagar ou a compensar, mediante a 
escrituração, nos livros fiscais, dos débitos e créditos ocorridos no período fixado em ato 
do Secretário da Fazenda, que não pode ultrapassar um mês civil, de tal sorte que os 
débitos e créditos do imposto verificados, respectivamente, nos livros de Registro de 
Saídas e Registro de Entradas, são totalizados ao final do período fixado, e transportados 
para o livro Registro de Apuração do ICMS e do confronto entre eles, apura-se o montante 
do imposto a pagar ou o saldo credor a transferir para o período de apuração seguinte 
(Decreto nº 4.852/97, art. 67). 

Destarte, revela-se impossível para o contribuinte o cumprimento de 
notificações expedidas no ano de 2012 para estornar os saldos credores existentes em 
sua escrita fiscal no última dia do exercício de 2010 e no dia 30/06/11, tendo em vista que 
os referidos saldos sofreram alterações nos períodos de apuração posteriores, eis que 
foram somados aos créditos verificados no livro Registro de Entrada e confrontados com 
os débitos verificados no livro Registro de Saída, com a finalidade de apurar o imposto a 
pagar ou o saldo credor a ser transferido para o período de apuração seguinte.  

Assim, entendo que o lançamento malferiu o art. 67, do Decreto nº 
4.852/97, bem como o Manual de Auditoria e Procedimentos Fiscais, adotado pela 
Instrução de Serviço nº 08/05-SGAF, de 06 de setembro de 2005. 

À conta do exposto, argui a preliminar de nulidade do lançamento 
por insegurança na determinação da infração nos termos do art. 20, inciso IV, da Lei nº 
16.469/09 que regula o Processo Administrativo Tributário e fui acompanhado pela 
unanimidade dos conselheiros componentes da Câmara Julgadora. 

 
No mesmo sentido, a ementa do Acórdão nº 1135/13 de autoria do 

eminente Conselheiro Renato Moraes Lima é bastante esclarecedora ao definir que: 
  
 
PROCESSUAL. NULIDADE POR INSEGURANÇA NA DETERMINAÇÃO 
DA INFRAÇÃO. ACATADA. 
 
I - A estrutura penal prevista nas alíneas "b" e "c" do inciso IV do Art. 71 do 
CTE, quando e se aplicada, implica inicialmente a cobrança da pena 
pecuniária equivalente a 40% da parcela indevida de crédito escritural que 
compõe o saldo credor havido ao final do período auditado, sendo o 
contribuinte concomitantemente notificado a efetuar o estorno desse 
montante indevido de crédito; o desatendimento da notificação na 
escrituração fiscal subsequente é o permissivo para a cobrança de ICMS 
no mesmo montante do crédito indevido não estornado - o momento, único, 
de ocorrência desse fato gerador é o da data limite para efetuar essa 
escrituração fiscal subsequente (CTE, Art. 147-A, Parágrafo Único), 



 

quando, então, configura-se o desatendimento da notificação, sendo, 
portanto, inseguro levantamento que resulte em cobranças parceladas 
e sucessivas desse imposto. (sem grifo no original). 

 
 

 Importante trazer à baila ainda parte do Acórdão acima citado no 
qual seu autor esclarece a impossibilidade de se efetuar cobranças parceladas e 
sucessivas do imposto no caso de utilização indevida de créditos: 

 
Observa-se, no trabalho fiscal, a cobrança de ICMS por ano o que é 
incompatível com este tipo de autuação, afinal a glosa de crédito por 
apropriação indevida tem como momento de ocorrência do fato gerador o 
mês de vencimento do prazo da notificação para estorno espontâneo, 
conforme disposto no Parecer n.º 019-GEOT, de 06/01/2012 – é, portanto, 
fato ocorrido em momento único, após à feitura do levantamento. Além de 
não poder ter vários períodos autuados, mas apenas um, ao final, autuou-
se períodos em que ainda não havia na LTE a pena cominada – ela surgiu 
em 2004 – caberia aplicá-la ao final do levantamento, neste mesmo ano, 
quando ela já existia.  

 
No presente processo, a análise do crédito é referente somente ao 

período de janeiro a junho de 2011 e o valor apurado como crédito indevido no mês de 
junho de 2011, sendo que a fiscalização da empresa ocorreu no mês de abril de 2012. 

 
 Desse modo, a exigência de estorno foi referente ao mês de junho 

de 2011 (auto de infração que cobra multa formal de 20% do valor do crédito que o 
contribuinte mantiver irregularmente), sendo que a notificação exigiu o estorno em abril de 
2012. 

 
Deveria ter sido realizado uma única análise dos efeitos dos créditos 

indevidos nos exercícios fiscalizados até o mês de março de 2012. Na hipótese de 
omissão de pagamento do imposto pela manutenção de créditos indevidos, o Fisco 
deveria lavrar um auto de infração para exigência do imposto omitido com penalidade 
prevista no art. 71, IV, "a" do CTE. Se ao final do período o resultado fosse apenas a 
existência de saldo credor indevido cobrar a multa formal prevista no art. 71, IV, "b" do 
CTE que atualmente é de 20% do valor escriturado ou não estornado, ainda não 
aproveitado em razão da existência de saldo credor na escrituração e notificar a empresa 
a proceder ao estorno do valor indevido. 

 
Somente não sendo atendida a notificação fiscal para efetuar o 

estorno, aplicar a multa de 80% (oitenta por cento) do valor escriturado ou não estornado, 
sem prejuízo do pagamento da importância correspondente ao valor escriturado ou não 
estornado (art. 71, "c", do CTE). 

 
O descumprimento do comando contido no art. 147-A do CTE, 

associado a cobranças parceladas e sucessivas impossibilitaram ao sujeito passivo o 
pleno conhecimento da exigência fiscal contida nos diversos autos de infração lavrados. 

 
 É de se destacar que as razões acima mencionadas não são 

aquelas que resultaram no acolhimento da preliminar de nulidade por insegurança na 
determinação da infração na fase cameral, entretanto, mesmo que por outro fundamento, 
a nulidade se faz presente e, por isso, não se justifica a reversão da decisão contida no 
acordão recorrido. 

 



 

Ante o exposto, conheço do recurso da Fazenda Pública, nego-lhe 
provimento para manter a decisão cameral que acolheu a preliminar de nulidade por 
insegurança na determinação da infração. ” 

 
Após a transcrição supra, direciono o meu voto conhecendo do 

recurso da Fazenda Pública para o Conselho Pleno, negando-lhe provimento para manter 
a decisão cameral que julgou nulo "ab initio" o processo por insegurança na determinação 
da infração. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 20 de dezembro de 2016. 
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Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 02034/16 
 
Relator: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pelo Conselheiro Relator, por insegurança na 
determinação da infração. Acolhida. Decisão unânime.  
 
Dever ser julgado nulo o lançamento quando a instrução 
processual apontar que houve insegurança na determinação da 
infração. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 22 
de março de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a preliminar de nulidade da 
peça básica, arguida pelo Relator, por insegurança na determinação da infração, 
declarando, de consequência, nulo "ab initio" o processo. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, David Fernandes de Carvalho, João 
Divino de Brito, Márcio Nogueira Pedra, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de 
Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Mário 
de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Paulo Diniz, Heli José 
da Silva, Alcedino Gomes Barbosa, Domingos Caruso Neto, José Luiz Rosa, Antônio 
Martins da Silva, Talita Pimenta Félix e Washington Luis Freire de Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo mantinha crédito 
indevido no Livro Registro de Apuração do ICMS, em dezembro de 2009, na importância 
de R$ 1.166.437,48, decorrente da omissão de estorno de crédito do ICMS referente às 
seguintes operações: 1 - entrada de mercadorias cujas saídas para Zona Franca de 
Manaus foram beneficiadas com isenção e 2 - entradas de mercadorias cujas saídas 
internas foram contempladas com redução de base de cálculo, conforme Auditoria Básica 
do ICMS e documentos anexos. Em consequência, fica sujeito à multa formal de 40% do 
valor do crédito indevido e obrigado a realizar o seu estorno, nos termos do artigo 147-A 
do Código Tributário Estadual.   

  
Os agentes da fiscalização entenderam que o fato verificado se 

constituiu em infração às disposições dos artigos 61, inciso I, alínea "a", §3° e 64 da Lei n° 
11.651/91, combinado com o artigo 58, inciso I, alíneas "a" e "b", do Decreto n° 4.852/97. 
Foi proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, inciso IV, alínea "b", da Lei 
n° 11.651/91 com a redação conferida pela Lei n° 14.634/2003.  

 
O Auto de Infração veio instruído com os seguintes documentos: 

Anexo Estruturado - Detalhamento do crédito tributário, Auditoria básica do ICMS, 
relatórios sintéticos, recibo de entrega de relatórios digitais e mídia (fls. 03/18).    
  

A autuada foi intimada em Primeira Instância, conforme documentos 
de fls. 19/20.    

  
Ciente, a empresa autuada ingressou com Impugnação às fls. 23/46 

na qual pediu a improcedência do auto de infração, alegando que o prazo para 



 

cumprimento da obrigação estabelecida no artigo 147-A da Lei n° 11.651/91 não foi 
observado pela própria fiscalização. Alegou, ainda, que não há necessidade de promover 
o estorno dos créditos de ICMS vinculados às operações de saídas destinadas à Zona 
Franca de Manaus, uma vez que no seu entender existiria previsão de manutenção do 
crédito na origem, no termos da Cláusula Terceira do Convênio ICMS n.º 65/88, sendo que 
o Convênio ICMS n.º 06/90 que teria revogado essa cláusula estaria com liminar do 
Supremo Tribunal Federal - STF suspendendo a revogação, via ADI n.º 310-1 e, portanto, 
até o julgamento final os efeitos de referido Convênio estarão suspensos, assim como, das 
saídas com redução de base de cálculo, com base nos dispositivos legais citados. 
Colaciona jurisprudências que entende aplicáveis ao caso. Ressaltou que não há 
incidência nas operações à Zona Franca de Manaus e da manutenção do crédito, pois se 
equiparam as exportações, conforme Decreto-Lei n.º 288/67 e do artigo 79, inciso I, alínea 
"a" do RCTE, bem como, não houve observância ao princípio da não-cumulatividade do 
ICMS pela manutenção obrigatória do crédito da operação anterior até a carga tributária 
efetiva na saída, causando erro de base de cálculo da multa imposta.    

  
Foram anexados os seguintes documentos à peça impugnatória: 

Documentos de identificação dos advogados, Substabelecimento, Procuração, cópia 
contrato social, cópia da peça basilar, cópias da notificação fiscal, da auditoria básica do 
ICMS e dos relatórios sintéticos (fls. 47/102).    

  
O Julgador Singular prolatou a Sentença n° 1854/2012 de fls. 

106/114, e decidiu pela Procedência do auto de infração. O Julgador fundamentou a 
decisão aduzindo que não existe qualquer violação ao artigo 147 do Código Tributário 
Estadual, por entender que o sujeito passivo, nessa primeira autuação, não está obrigado 
ao que prescreve o dispositivo supramencionado. 

 
 Acrescentou, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, por meio da 

ADI n° 310-1 decidiu por suspender, via liminar, a revogação da Cláusula Terceira do 
Convênio ICMS n° 065/88, mas que no seu entender tal liminar não impede a fiscalização 
de exercer o seu direito de lançar o tributo, sob pena da ocorrência da decadência.  

 
Destacou, também, que o Superior Tribunal de Justiça, em reiteradas 

decisões, já firmou, posicionamento de que a suspensão da exigibilidade do crédito 
tributário na via judicial não impossibilita a Fazenda Pública de proceder a regular 
constituição do crédito tributário para prevenir a decadência do direito de lançar.  

 
No tocante à questão meritória, ilustra que a fiscalização, por meio 

de documentos juntados ao feito demonstra de forma irrefutável através da Auditoria 
Básica do ICMS que a autuada mantinha créditos fiscais indevidos lançados no Livro 
Registro de Apuração do ICMS, estando, portanto, correta a aplicação da multa de 40% na 
primeira autuação sobre o valor devidamente escriturado pelo sujeito passivo e não 
estornado no tempo hábil no montante do imposto devido no presente auto de infração.
  

A autuada foi intimada da decisão singular às fls. 115/116.   
  
Inconformada, a autuada interpôs Recurso Voluntário às fls. 119/162 

na qual arguiu, em preliminar, a nulidade da decisão singular em razão da ausência de 
manifestação acerca do ponto crucial para o deslinde da causa, ocasionando cerceamento 
do direito de defesa.  No mérito, alegou que o Convênio n° 065/88 outorga à Recorrente o 
direito à manutenção dos créditos de origem, sendo, portanto, inaplicável a exigência 
relativa ao estornas nas operações de saídas com destino a Zona Franca de Manaus. 

  



 

 Destacou, outrossim, que tendo em vista os efeitos erga omnes e 
vinculante da medida liminar exarada na ADI n° 310-1 do Supremo Tribunal Federal que 
suspendeu a eficácia dos efeitos do Convênio n° 06/90, não se pode resguardar o direito 
de lançamento previsto no artigo 142 do Código Tributário Nacional, conforme 
precedentes do STF e STJ.  

  
Afirmou que a Zona Franca de Manaus é uma área equiparada à 

exportação, portanto, não há qualquer subsídio a sustentar a pretensão de exigência de 
estorno na remessa de mercadorias destinas a ela.  Acentua que o estorno é inaplicável 
as saídas com redução da base de cálculo, pois nem a Constituição Federal nem a 
legislação complementar incluíram a redução da base de cálculo no rol de dispositivos que 
estão sujeitos a regra do estorno.   

 
Reiterou que não houve observância por parte da fiscalização ao 

regime da não-cumulatividade no critério de estorno de créditos apropriada decorrentes de 
operações de saída com redução da base de cálculo.  Pede, ao final, a improcedência do 
auto de infração.  Apresenta, outrossim, Memorial de fls. 166/174 ratificando as razões 
defensória anteriores.  Questiona, o caráter, ao seu ver, confiscatório da multa aplicada, 
em ofensa ao artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal de 1988. Requer, ao final, a 
improcedência do auto de infração.    

  
A Segunda Câmara deste Conselho, por intermédio do Acórdão n° 

1835/2013 de fls. 180/193 decidiu, por maioria de votos, rejeitar o pedido de diligência 
formulado pela Representação Fazendária, também, por maioria de votos, acolher a 
preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da infração, 
arguida pelo sujeito passivo, declarando, de consequência, nulo "ab initio" o processo.    

Entendeu o acórdão cameral que a insegurança na determinação da 
infração restou caracterizada visto que o trabalho realizado pelos autuantes deixou a 
desejar no que tange à discriminação e ao detalhamento dos créditos que deveriam ser 
estornados, bem como não foram anexados aos autos a notificação para efetuar o estorno 
nos termos do artigo 147-A, §1°, do Código Tributário Estadual.    

  
A Fazenda Pública Estadual foi intimada para apresentar Recurso ao 

Conselho Pleno, conforme documento de fl. 194.  A autuada foi intimada para apresentar 
contradita ao recurso fazendário, fls. 200.   

  
A Representação Fazendária interpôs Recurso (fls. 195/198) contra o 

julgamento cameral alegando que o Relator do voto vencedor além de demonstrar 
minguada observância dos levantamentos fiscais, teceu desrespeitosa falácia à 
participação Representação Fazendária e, ainda, tentou ressuscitar premissas já 
enfrentadas e pacificadas pelo Conselho Administrativo Tributário, em se tratando de 
mercadorias remetidas para Zona Franca de Manaus.  

 
Destacou, ainda, que para alguns dos votantes, ainda pairavam 

dúvidas acerca da acusação fiscal. Requer, assim, a reforma da decisão cameral, 
afastando a nulidade, para que o feito possa retornar a novo julgamento.   

 
A autuada apresentou contradita às fls. 203/220 na qual alega, 

nulidade do auto de infração por insegurança na determinação da infração com o 
consequente cerceamento do direito de defesa, em razão de que os demonstrativos 
elaborados pela fiscalização apontam de forma genérica os montantes que entende como 
omissões de estorno de crédito.  

 



 

No mérito, arguiu ser indevida a autuação. Afirma que houve erro na 
capitulação legal da infração por parte dos autuantes, uma vez que o cálculo efetuado não 
aplicou corretamente o que determina a legislação tributária, no que tange ao artigo 61, 
§3°, da Lei n° 11.651/91. 

 
 Destacou, outrossim, que o princípio da não-cumulatividade garante 

ao contribuinte a não tributação das operações próprias, na exata proporção das 
respectivas operações anteriores incidentes. Pede, ao final, a manutenção do acórdão 
recorrido que declarou nulo "ab initio" o processo.  

 
  Em julgamento pelo Conselho Pleno, por maioria de votos, 

conheceu do recurso fazendário, dando-lhe provimento para afastar a nulidade por 
insegurança na determinação da infração e retornar os autos à Câmara julgadora para 
apreciação de toda matéria, conforme se vê do acórdão nº 968/2014 de fls. 228/233.  A 
autuada foi intimada para manifestar a respeito da decisão cameral supra fls. 234. 

 
A autuada apresentou petição de fls. 237, pela qual é solicitada a 

juntada do substabelecimento de fl.238/240.  
 
A pedido do representante legal juntou aos autos documentos de fls. 

242 a 256. 
 
Através da Resolução n° 086/2014, fls.257/258, a Primeira Câmara 

do Conselho Administrativo Tributário, em sessão realizada no dia 04/07/2014, resolveu, 
converter o julgamento em diligência e encaminhar o processo à Gerência Especial de 
Auditoria para que o seu ilustre titular, por obséquio, designe um auditor fiscal 
preferencialmente um dos autores do procedimento, para adotar as seguintes 
providencias: 1- Elaborar novos demonstrativos da Auditoria Básica do ICMS excluindo a 
existência de estorno de crédito relativamente as entradas de mercadorias cujas saídas 
foram destinadas a estabelecimento situados na Zona Franca de Manaus com o beneficio 
fiscal da isenção do ICMS previsto no artigo 6°, inciso XVII, do Anexo IX, do Decreto n° 
4.852/97; 2- Prestar quaisquer outros esclarecimentos que entender úteis para a solução 
da lide. 

 
Através do Despacho n° 0664/14- GEAT, fls.259, encaminharam os 

autos aos Auditores Fiscais da Receita Estadual III- AFRE's III, para que os mesmos 
cumpram o solicitado na Resolução n° 086/2014. 

 
Em atendimento à determinação do julgador singular foi realizada a 

revisão do trabalho fiscal, conforme demonstrativos de fls. 261/265 e relatório de fls.260 
no qual o revisor justifica que excluíram os valores dos estornos de crédito, relativos as 
mercadorias saídas com isenção para a Zona Franca de Manaus, consequentemente 
elaboramos novos demonstrativos de Omissão de Estorno de Créditos e da Auditoria 
Básica do ICMS - CONCLUSAO em substituição aos documentos de folhas n°s 
04,05,06,07 e 08. Asseverou que, como resultado final da revisão, o valor base para o 
cálculo da Multa Formal passou a ser de R$ 158.528,88, conforme documentos anexos. 

 
O Autuado foi intimado (fls.267), para tomar conhecimento da 

Resolução n° 86/2014 e resultado da diligência de fls. 261 a 265 copias anexas. 
 
Devidamente intimado o sujeito passivo compareceu ao feito 

(fls.270/281), alegando que, há dois Autos de Infração relacionados (números 
401120234770 e 4011201516460) os quais aplicam diversas penalidades (100% e 40% 



 

do valor do tributo exigido) em decorrência da pratica de um único fato, qual seja, a 
manutenção de créditos de ICMS reputados como indevidos pela fiscalização. Asseverou 
que, a partir das acusações fiscais descritas em cada Auto, constata-se que os 
lançamentos têm o mesmo objeto, qual seja a falta de pagamento do ICMS em 
decorrência da ausência de estorno de créditos vinculados as operações beneficiadas 
com redução da base de cálculo. Acrescentou que somando os valores exigidos a título da 
multa é possível verificar que o montante supera o valor do imposto. Alegou que no caso 
em análise, o valor das penalidades atinge o exorbitante percentual de 140% do valor do 
imposto. Ao final requereu que manifesta concordância com as reduções calculadas pela 
D. Fiscalização e com a recomposição da escritura fiscal, requer ainda o reconhecimento 
do caráter confiscatório das multas aplicadas a fatos relacionados e a sua 
desproporcionalidade em relação à acusação fiscal. 

 
O sujeito passivo anexa documentos de "fls. 285 a 293; 297 e 298".  
 
Através do Acórdão 167/2015 - I CJUL "fls. 299 a 309", afirma que o 

princípio do não confisco é de natureza constitucional, assim, a apreciação da alegação da 
empresa autuada no sentido de que a penalidade é confiscatória, implicaria em analisa a 
constitucionalidade da alínea "b", do inciso IV, do art. 71, da Lei n° 11.651/91, situação 
vedada pela Lei n°16469/09 que assevera que o âmbito do PAT não pode haver decisões 
que impliquem apreciação ou declaração de inconstitucionalidade da lei, decreto ao ato 
normativo expedido pela Administração Tributária (art. 6°, §4°). Fica decido provimento 
parcial, para reformar em parte a decisão singular e considerar parcialmente procedente o 
lançamento no valor de R4 63.401,55, de multa formal, correspondente a aplicação do 
percentual de 40% sobre o saldo credor indevido de R$ 158.528,88 nos termos da revisão 
de fls. 260 a 265.  

 
A Fazenda Pública foi intimada conforme "fls. 310". 
 
O sujeito passivo anexa documentos de "fls. 313 e 314".  
 
Pelo Despacho n° 524/15 - GERF "fls. 315" afirma que a decisão 

cameral, no sentido da Procedência Parcial do lançamento, encontra-se em consonância 
com as provas contidas nestes autos e com a legislação tributária pertinente à matéria 
posta à apreciação a representação fazendária concorda com o seu teor, sendo assim não 
existe necessidade do Conselho Pleno.  

 
O sujeito passivo é intimado conforme "fls. 316 a 318", a pagar 

quantia exigida ou apresentar Recurso ao Conselho Pleno.  
 
O sujeito passivo comparece aos autos conforme "fls. 321 a 347" 

alegando que, de acordo com o equivocado acórdão recorrido, as saídas com redução de 
base de cálculo são equiparadas à isenção parcial e por isso o dever de estornar os 
créditos relativos às entradas de mercadorias objeto de saídas isentas ou não tributadas 
previsto na Constituição Federal e no Regulamento do CTE/Goiás, instituído pelo Decreto 
n°4852/97. Assevera que tal entendimento é mentiroso e que a Constituição Federal em 
nenhum momento equipara redução de base de cálculo a uma isenção parcial. Apresenta 
jurisprudências de Cortes Superiores para enfatizar a sua peça defensória.  

 
Ao final, requer o provimento deste presente recurso para o fim de 

ser reformado o presente acórdão recorrido, recolhendo-se o direito à manutenção dos 
créditos de ICMS referentes ás entradas cujas saídas ocorreram com redução de base de 
cálculo, bem como seja afastada a multa dado que foram levados 3 autos de infração com 



 

3 multas distintas que somam 280% sobre o mesmo fato ou, se mantida a multa, que seja 
reconhecido o direito a retroatividade benigna. 

 
O Sujeito Passivo anexa aos autos documentos de "fls. 351 a 356". 
 
É o relatório. 
 
 

VOTO 
 

Este feito guarda sintonia com o processo nº 4011201538358, que 
por sua vez tem conexão com o processo nº 4011202349320 que em julgamento pelo 
egrégio Conselho Pleno deste Conselho Administrativo Tributário, em decisão unânime, 
cujo voto é da lavra do nobre Conselheiro Washington Luís Freire de Oliveira, julgou nulo 
o supramencionado auto de infração, que por ser pertinente, passo a transcrever o voto 
em questão, para maior clareza da fundamentação deste “decisum”:     

  
“O presente auto de infração é decorrente de outro (auto de infração 

nº 4 0112015 383 58) que trata de exigência de multa formal pela manutenção indevida de 
crédito na importância de R$ 524.362,60 no mês de junho de 2011.  

 
No tocante ao aproveitamento indevido de crédito ou falta de estorno 

do crédito quando exigido, a legislação estabelece que incorrendo omissão do pagamento 
do imposto o Fisco deve notificar o contribuinte para proceder ao estorno exigido pela 
legislação tributária, sem prejuízo da multa formal de 20% do saldo indevido, nos termos 
do art. 147-A do CTE: 

 
ACRESCIDO O ART. 147-A PELO ART. 1º DA LEI Nº 14.634, DE 29.12.03 
- VIGÊNCIA: 29.12.03. 
Art. 147-A. Sem prejuízo de outras atribuições e competências funcionais e 
da aplicação da penalidade cabível, o Fisco Estadual deverá exigir, 
mediante notificação, o estorno de crédito nos casos em que o contribuinte 
não tenha procedido ao estorno exigido pela legislação tributária ou tenha 
efetuado a escrituração indevida de valores a título de crédito, desde que 
não tenha havido omissão do pagamento do imposto.  
Parágrafo único. O prazo para que o contribuinte proceda ao estorno de 
crédito não poderá ser superior a 30 (trinta) dias. 
 

Incorrendo o estorno do crédito indevido por parte do contribuinte, 
após a notificação para fazê-lo conforme determina o dispositivo acima mencionado, o 
Fisco deve lavrar um auto de infração para exigência do valor que o contribuinte insiste em 
manter escriturado indevidamente em seu livro fiscal. 

 
O presente auto de infração corresponde exatamente a esse 

segundo auto de infração para exigência do valor que não ocasionou ainda falta de 
pagamento de imposto, mas que o contribuinte mantém registrado como saldo credor 
indevido. 

 
Ocorre que a condição imposta para que o contribuinte seja 

notificado a promover o estorno é a ausência de repercussão do saldo credor indevido no 
cálculo do imposto apurado, ou seja, é preciso que se apure até o mês imediatamente 
anterior aquele em que a empresa estiver sendo fiscalizada se não ocorreu falta de 
pagamento de imposto em decorrência dos créditos indevidos, para só então notificá-lo a 
estornar o crédito. 



 

 
Na hipótese do valor do crédito indevido ocasionar omissão no 

pagamento do imposto, a exigência deverá recair sobre o valor que deixou de ser 
recolhido e, se for o caso, deverá também se exigir eventual valor remanescente de 
crédito que não tenha gerado falta de pagamento de imposto.  

 
No presente caso, os levantamentos fiscais realizados não 

atenderam esta condição, pois ao final de cada exercício fiscalizado (2008, 2009, 2010 e 
2011) foi lavrado um auto de infração distinto pela existência de crédito indevido e outro 
pela falta de estorno depois de notificado. 

 
Para atender o dispositivo legal acima mencionado era preciso 

verificar se os créditos indevidos ocasionaram falta de pagamento de imposto até o último 
período de apuração encerado pelo contribuinte, mês de março de 2012, já que a 
fiscalização se deu em abril de 2012. 

 
Portanto, os créditos escriturados indevidamente e ainda não 

aproveitados, em razão da existência de saldo credor na escrituração fiscal, somente 
podem ser objeto de lançamento de ofício para exigência de imposto no mês ou meses 
em que ocorrer o esgotamento de parte ou da totalidade do crédito indevido. Essa é a 
chamada repercussão do crédito indevido na apuração do imposto, sendo constatada 
apenas por meio da Auditoria Básica do ICMS que leva em conta todos os registros de 
créditos e débitos realizados pelo contribuinte em sua escrituração fiscal até o mês 
imediatamente anterior ao fiscalizado.  

 
Sobre a impossibilidade de se efetuar análises anuais dos efeitos dos 

créditos indevidos na escrituração fiscal do contribuinte, adoto o entendimento 
manifestado pelo ilustre Conselheiro Antônio Martins da Silva no Acórdão nº 2508/2015 da 
3ª CJUL no auto de infração nº 4011201518241, lavrado em desfavor do mesmo sujeito 
passivo, que assim expressou: 

 

Em relação ao não estorno do crédito, quando exigido, ou a 
escrituração indevida de valores a título de crédito do imposto, que resultar em omissão de 
pagamento do imposto ou na existência de saldo credor na escrituração, ainda não 
aproveitado, o Roteiro 01 do Manual de Auditoria e Procedimentos Fiscais, adotado pela 
Instrução de Serviço nº 08/05-SGAF, de 06 de setembro de 2005, estabelece o seguinte: 

‘Com o advento da Lei nº 14.634, de 29.12.03, que determinou a 
cobrança de multa formal em razão do não estorno de crédito, quando exigido, ou da 
escrituração indevida de valores a título de crédito do imposto, é necessário observar que: 

°a auditoria deve ser realizada a partir do mês de ocorrência da 
infração (crédito indevido) até o último período de apuração encerrado. Dessa forma, 
pode-se aplicar a nova penalidade, pois a infração se renova mensalmente ao se transferir 
para o período seguinte o valor escriturado indevidamente a título de crédito; 

°para efetuar a cobrança do imposto relativo ao crédito indevido, 
acrescido da multa formal de 100% desse valor, é necessário que o contribuinte tenha 
deixado de atender à notificação para proceder ao estorno do crédito. 

Exemplificando: empresa escritura um crédito indevido em março 
de 2003, porém, dada a existência de saldo credor na escrita, referido crédito não afeta o 
pagamento do ICMS nos meses subsequentes, incluído o último período de apuração 
(junho de 2004, p. ex.). Em junho de 20043 - o último período de apuração encerrado -, o 
agente do fisco deverá: 1º) aplicar multa formal de 40% do valor do crédito indevido; 2º) 



 

notificar o contribuinte a proceder ao estorno; e 3º) exigir o valor do imposto 
correspondente ao crédito indevido juntamente com a multa formal de 100% dessa 
importância, no caso do não atendimento da notificação.’          

Assim, conclui-se, sem nenhum esforço extra, que o marco final da 
Auditoria Básica do ICMS que revelar a existência valor escriturado ou não estornado, 
ainda não aproveitado em razão da existência de saldo credor na escrituração, é o último 
período de apuração encerrado imediatamente anterior a realização da auditoria.  

No caso vertente o saldo credor indevido no final do exercício de 
2010, deveria ter sido transferido para o exercício de 2011 e assim sucessivamente, até o 
mês de fevereiro de 2012 que era o último período de apuração encerrado, tendo em vista 
que a última auditoria foi realizada no dia 30/03/12, de tal forma que o valor escriturado ou 
não estornado durante todo o período fiscalizado (01/01/08 a 28/02/12) e ainda não 
aproveitado em razão da existência de saldo credor, fosse alvo da lavratura de um único 
auto de infração exigindo a multa formal correspondente a 40% (quarenta por cento) do 
seu valor prevista no art. 71, inciso IV, alínea "b", da Lei nº 11.651/91, sem prejuízo da 
expedição de notificação para a efetivação do estorno em prazo não superior a 30 (trinta) 
dias, nos termos do art. 147-A, da Lei nº 11.651/91. 

Nessa situação, o descumprimento do prazo assinalado para 
estorno do crédito, redundaria, também, na lavratura de um único auto de infração 
exigindo o valor do saldo credor indevido apurado acrescido da multa correspondente 
100% (cem por cento) do seu valor, nos termos do art. 71, inciso IV, alínea "c" da Lei nº 
11.651/91. 

No entanto, essa regra não foi observada pelos autores do 
procedimento, eis que realizaram a auditoria básica do ICMS de forma estanque, ou seja, 
apurando o saldo credor indevido no final de cada exercício e, ao invés de transferi-lo para 
o exercício seguinte até chegar ao último período de apuração encerrado imediatamente 
anterior ao da realização da fiscalização, conforme determina o Manual de Auditoria e 
Procedimentos Fiscais, optaram pela lavratura dos respectivos autos de infração exigindo 
a multa formal prevista na alínea "b", do inciso IV, do art. 71, da Lei nº 11.651/91, bem 
como expedir as notificações para estorno do crédito de forma fragmentada, no final de 
cada exercício fiscalizado.  

Nesse ponto, cumpre ressaltar, que a apuração periódica consiste 
na quantificação do montante do imposto a pagar ou a compensar, mediante a 
escrituração, nos livros fiscais, dos débitos e créditos ocorridos no período fixado em ato 
do Secretário da Fazenda, que não pode ultrapassar um mês civil, de tal sorte que os 
débitos e créditos do imposto verificados, respectivamente, nos livros de Registro de 
Saídas e Registro de Entradas, são totalizados ao final do período fixado, e transportados 
para o livro Registro de Apuração do ICMS e do confronto entre eles, apura-se o montante 
do imposto a pagar ou o saldo credor a transferir para o período de apuração seguinte 
(Decreto nº 4.852/97, art. 67). 

Destarte, revela-se impossível para o contribuinte o cumprimento de 
notificações expedidas no ano de 2012 para estornar os saldos credores existentes em 
sua escrita fiscal no última dia do exercício de 2010 e no dia 30/06/11, tendo em vista que 
os referidos saldos sofreram alterações nos períodos de apuração posteriores, eis que 
foram somados aos créditos verificados no livro Registro de Entrada e confrontados com 
os débitos verificados no livro Registro de Saída, com a finalidade de apurar o imposto a 
pagar ou o saldo credor a ser transferido para o período de apuração seguinte.  

Assim, entendo que o lançamento malferiu o art. 67, do Decreto nº 
4.852/97, bem como o Manual de Auditoria e Procedimentos Fiscais, adotado pela 
Instrução de Serviço nº 08/05-SGAF, de 06 de setembro de 2005. 



 

À conta do exposto, argui a preliminar de nulidade do lançamento 
por insegurança na determinação da infração nos termos do art. 20, inciso IV, da Lei nº 
16.469/09 que regula o Processo Administrativo Tributário e fui acompanhado pela 
unanimidade dos conselheiros componentes da Câmara Julgadora. 

 
No mesmo sentido, a ementa do Acórdão nº 1135/13 de autoria do 

eminente Conselheiro Renato Moraes Lima é bastante esclarecedora ao definir que: 
  
 
PROCESSUAL. NULIDADE POR INSEGURANÇA NA DETERMINAÇÃO 
DA INFRAÇÃO. ACATADA. 
 
I - A estrutura penal prevista nas alíneas "b" e "c" do inciso IV do Art. 71 do 
CTE, quando e se aplicada, implica inicialmente a cobrança da pena 
pecuniária equivalente a 40% da parcela indevida de crédito escritural que 
compõe o saldo credor havido ao final do período auditado, sendo o 
contribuinte concomitantemente notificado a efetuar o estorno desse 
montante indevido de crédito; o desatendimento da notificação na 
escrituração fiscal subsequente é o permissivo para a cobrança de ICMS 
no mesmo montante do crédito indevido não estornado - o momento, único, 
de ocorrência desse fato gerador é o da data limite para efetuar essa 
escrituração fiscal subsequente (CTE, Art. 147-A, Parágrafo Único), 
quando, então, configura-se o desatendimento da notificação, sendo, 
portanto, inseguro levantamento que resulte em cobranças parceladas 
e sucessivas desse imposto. (sem grifo no original). 

 
 

 Importante trazer à baila ainda parte do Acórdão acima citado no 
qual seu autor esclarece a impossibilidade de se efetuar cobranças parceladas e 
sucessivas do imposto no caso de utilização indevida de créditos: 

 
Observa-se, no trabalho fiscal, a cobrança de ICMS por ano o que é 
incompatível com este tipo de autuação, afinal a glosa de crédito por 
apropriação indevida tem como momento de ocorrência do fato gerador o 
mês de vencimento do prazo da notificação para estorno espontâneo, 
conforme disposto no Parecer n.º 019-GEOT, de 06/01/2012 – é, portanto, 
fato ocorrido em momento único, após à feitura do levantamento. Além de 
não poder ter vários períodos autuados, mas apenas um, ao final, autuou-
se períodos em que ainda não havia na LTE a pena cominada – ela surgiu 
em 2004 – caberia aplicá-la ao final do levantamento, neste mesmo ano, 
quando ela já existia.  

 
No presente processo, a análise do crédito é referente somente ao 

período de janeiro a junho de 2011 e o valor apurado como crédito indevido no mês de 
junho de 2011, sendo que a fiscalização da empresa ocorreu no mês de abril de 2012. 

 
 Desse modo, a exigência de estorno foi referente ao mês de junho 

de 2011 (auto de infração que cobra multa formal de 20% do valor do crédito que o 
contribuinte mantiver irregularmente), sendo que a notificação exigiu o estorno em abril de 
2012. 

 
Deveria ter sido realizado uma única análise dos efeitos dos créditos 

indevidos nos exercícios fiscalizados até o mês de março de 2012. Na hipótese de 
omissão de pagamento do imposto pela manutenção de créditos indevidos, o Fisco 
deveria lavrar um auto de infração para exigência do imposto omitido com penalidade 



 

prevista no art. 71, IV, "a" do CTE. Se ao final do período o resultado fosse apenas a 
existência de saldo credor indevido cobrar a multa formal prevista no art. 71, IV, "b" do 
CTE que atualmente é de 20% do valor escriturado ou não estornado, ainda não 
aproveitado em razão da existência de saldo credor na escrituração e notificar a empresa 
a proceder ao estorno do valor indevido. 

 
Somente não sendo atendida a notificação fiscal para efetuar o 

estorno, aplicar a multa de 80% (oitenta por cento) do valor escriturado ou não estornado, 
sem prejuízo do pagamento da importância correspondente ao valor escriturado ou não 
estornado (art. 71, "c", do CTE). 

 
O descumprimento do comando contido no art. 147-A do CTE, 

associado a cobranças parceladas e sucessivas impossibilitaram ao sujeito passivo o 
pleno conhecimento da exigência fiscal contida nos diversos autos de infração lavrados. 

 
 É de se destacar que as razões acima mencionadas não são 

aquelas que resultaram no acolhimento da preliminar de nulidade por insegurança na 
determinação da infração na fase cameral, entretanto, mesmo que por outro fundamento, 
a nulidade se faz presente e, por isso, não se justifica a reversão da decisão contida no 
acordão recorrido. 

 
Ante o exposto, conheço do recurso da Fazenda Pública, nego-lhe 

provimento para manter a decisão cameral que acolheu a preliminar de nulidade por 
insegurança na determinação da infração.  

 
Após a transcrição supra, direciono o meu voto, suscitando e 

acolhendo a preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da 
infração, declarando de consequência nulo “ab initio” o processo.  

 
 

Sala das sessões plenárias, em 20 de dezembro de 2016. 
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Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 02035/16 
 
Relator: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pelo Conselheiro Relator, por insegurança na 
determinação da infração. Acolhida. Decisão unânime.  
 
Dever ser julgado nulo o lançamento, quando a instrução 
processual apontar que houve insegurança na determinação da 
infração. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 22 
de março de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a preliminar de nulidade da 
peça básica, arguida pelo Relator, por insegurança na determinação da infração, 
declarando, de consequência, nulo "ab initio" o processo. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, David Fernandes de Carvalho, João 
Divino de Brito, Márcio Nogueira Pedra, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de 
Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Mário 
de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Paulo Diniz, Heli José 
da Silva, Alcedino Gomes Barbosa, Domingos Caruso Neto, José Luiz Rosa, Antônio 
Martins da Silva, Talita Pimenta Félix e Washington Luis Freire de Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada pelo fisco é no sentido de que a autuada 
mantinha saldo credor indevido na sua escrituração fiscal nos valores e períodos indicados 
nos campos próprios do auto de infração em razão da falta de estorno do crédito do ICMS 
relativo à entrada de mercadorias cuja saída foi contemplada com o benefício fiscal da 
isenção do ICMS ou com o benefício fiscal da redução da base de cálculo, ficando, em 
consequência, sujeita ao pagamento da multa formal correspondente a 40% (quarenta por 
cento) do saldo credor, sem prejuízo do seus estorno nos termos do art. 147-A, da Lei nº 
11.651/91. 

 
Foram indicados como infringidos o artigo 61, inciso I, alínea "a"§ 3º 

e art. 64, da Lei nº 11.651/91, c/c o artigo 58, inciso I, alíneas "a" e "b", do Decreto nº 
4.852/97 e proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso IV, alínea "b", da Lei nº 
11.651/91. 

 
O lançamento foi instruído com os demonstrativos da Auditoria 

Básica do ICMS, impressos e em mídia eletrônica. 
 
Devidamente intimada para pagamento da multa formal ou 

apresentação de impugnação à primeira instância a empresa autuada compareceu ao 
processo por meio da peça de fls. 26 a 54, alegando, resumidamente, o seguinte: 

1 - Que o lançamento foi efetuado antes de decorrido o prazo de 15 
(quinze) para estornar o crédito constante da notificação feita nos termos do art. 147-A, da 
Lei nº 11.651/91; 



 

2 - Que não estava obrigada a estornar o crédito relativo as entradas 
de mercadorias cujas saídas foram destinadas à contribuintes situados na Zona Franca de 
Manaus, eis que a Cláusula 3º, do Convênio ICMS 65/08, prevê a manutenção do crédito; 

3 - Que o Decreto-Lei nº 288/67 equipara as saídas destinadas à 
Zona Franca de Manaus a exportação que é contemplada com a não-incidência 
constitucional, portanto, não há falar em estorno de crédito; 

4 - Que não estava obrigada a promover o estorno do crédito relativo 
às entradas de mercadorias cujas saídas foram contempladas com o benefício fiscal da 
redução da base de cálculo porque a o art. 155, § 2º, inciso II, da Constituição Federal 
prevê o estorno somente nos casos de saídas com o benefício fiscal da isenção; 

5 - Que o cálculo do estorno do crédito das entradas cujas saídas 
ocorreram com a redução da base de cálculo foi feito de forma incorreta. 

 
Por meio da Sentença nº 1904/12, de fls. 99 a 109 o julgador 

considerou procedente o lançamento. 
 
Inconformada a empresa autuada interpôs o recurso voluntário de fls. 

114 a 159, pedindo, inicialmente, a nulidade da decisão singular em razão da falta de 
apreciação da questão relativa ao erro no cálculo do estorno do crédito proporcionalmente 
ao benefício da redução da base de cálculo do ICMS utilizado na saída. 

 
Em relação ao mérito, repetiu os mesmos argumentos expendidos na 

fase singular. 
 
Por intermédio do Acórdão nº 1875/13, de fls. 178 a 186 a Segunda 

Câmara Julgadora, por maioria de votos, declarou nulo "ab initio" o lançamento por 
insegurança na determinação da infração. 

 
Inconformada a Representação Fazendária interpôs o Recurso ao 

Conselho Pleno nº 330/2013, de fls. 188 a 191, pleiteando a reforma do acórdão cameral. 
 
Em sessão realizada no dia 04 de fevereiro de 2014 o Conselho 

Pleno, por maioria de votos, deu provimento ao recurso fazendário e reformou a decisão 
recorrida com a consequente devolução do processo à câmara para julgamento de toda a 
matéria. 

 
A empresa autuada promoveu a juntada do memorial de fls. 233 a 

242, reafirmando a argumentação já expendida nas fases anteriores. 
 
Por meio da Resolução nº 066/2014, de fls. 249 a 250 a Terceira 

Câmara Julgadora, por unanimidade de votos, converteu o julgamento em diligência e 
encaminhou o processo à Gerência Especial de Auditoria para elaboração de novos 
demonstrativos da auditoria excluindo os estornos de créditos relativos as entradas de 
mercadorias cujas saídas foram destinadas à contribuintes situados na Zona Franca de 
Manaus em razão da declaração de inconstitucionalidade do Convênio ICMS 06/90, pelo 
Supremo Tribunal Federal (STF), em decisão de mérito na Ação Direta de 
Inconstitucionalidade 310 (ADI-310). 

 
O processo retornou a julgamento com o relatório de diligência e 

demonstrativos de auditoria de "fls. 255 a 260", informando que após a exclusão do 
estorno do crédito relativo as entradas de mercadorias cujas saídas foram destinadas à 
Zona Franca de Manaus com o benefício fiscal da isenção, o valor do lançamento foi 



 

reduzido para R$ 255.137,23 (duzentos e cinquenta e cinco mil, cento e trinta e sete reais 
e vinte e três centavos). 

 
Intimada do resultado da revisão a empresa autuada promoveu a 

juntada da manifestação de fls. 265 a 276 questionando a fórmula utilizada pelos autores 
do procedimento para calcular o estorno dos créditos proporcionalmente à ao benefício 
fiscal da redução da base de cálculo utilizado na saída. 

 
Afirmou, ainda, que foi alvo da lavratura dos Autos de Infração nº 

4011200723046, 4011202345847 e 4011200722317, relativos ao mesmo fato e com 
aplicação de penalidades diferentes. 

 
Pediu, ainda, a aplicação retroativa da Lei nº 17.917/12, reduziu a 

penalidade prevista no inciso IV, da Lei nº 11.651/91. 
 
Alegou, finalmente, que a multa aplicada é confiscatória. 
 
Pelo acórdão 1952/2014 nas "fls. 292 a 302", a Primeira Câmara do 

Conselho Administrativo Tributário decidiu conhecer o recurso, deu parcial provimento 
para reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto 
de infração. 

 
Em fundamentação alega que a omissão de pagamento de imposto 

foi alvo da lavratura do Auto de infração; a manutenção do saldo credor indevido na 
escrituração fiscal foi objeto da lavratura do auto de infração que constitui a peça básica 
do presente processo, indicando a penalidade prevista, sendo que no momento da sua 
lavratura, foi expedida a notificação concedendo à empresa autuada o prazo de 15 
(quinze) dias para promover o estorno do crédito indevido. 

 
Sustenta que após decorrido o prazo concedido sem que o estorno 

tivesse sido efetivado, foi lavrado o Auto de Infração; assim não há falar em aplicação de 3 
(três) penalidades para um mesmo fato. 

 
Defende que a retroatividade da Lei que comina penalidade menos 

severa que a prevista na lei vigente à época da ocorrência dos fatos, é automática, ou 
seja, o próprio sistema SEFAZ promove as devidas adequações automaticamente, sem 
necessidade de qualquer manifestação. 

 
Afirmou, ainda, que cumpre observar que o princípio do não confisco 

é de natureza constitucional, assim, a apreciação da alegação da empresa autuada no 
sentido de que a penalidade aplicada é confiscatória, implicaria analisar a 
constitucionalidade da alínea "b", do inciso IV, do art. 71, da Lei nº 11.651/91, situação 
vedada pela Lei nº 16.469/09 que assevera que no âmbito do Processo Administrativo 
Tributário não pode haver decisões que impliquem apreciação ou declaração de 
inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato normativo expedido pela Administração 
Tributária. 

 
A Fazenda Pública Estadual, na pessoa do Representante 

Fazendário, apresentou Recurso ao Conselho Pleno, encontrado nas "fls. 312 a 316" de nº 
021/15 – CRF-SAT, solicitou a reforma da decisão recorrida para que seja declarada a 
procedência integral do lançamento consubstanciado na peça de início. 

 



 

Em sua fundamentação alega que a autuada não tem direito à 
manutenção dos créditos, pelo fato de não desenvolver nenhuma atividade industrial, de 
modo que mesmo diante da vigência originária do Convênio ICM 65/88 já não faria jus à 
aludida manutenção de créditos. 

 
Afirmou que em consulta ao histórico do Cadastro de Contribuintes 

do Estado (CCE), fica comprovado que a filial da autuada estabelecida no território goiano 
nunca desenvolveu outra atividade que não seja Comércio atacadista de produtos 
alimentícios em geral, Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios 
não especificados, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e 
mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional. 

 
O sujeito passivo devidamente intimado, apresentou Recurso ao 

Conselho Pleno, encontrado nas "fls. 324 a 349", onde alegou em mérito, que de acordo 
com equivocado acórdão recorrido, as saídas com redução de base de cálculo são 
equiparadas à isenção parcial e por isso o dever de estornar os créditos relativos às 
entradas de mercadorias objeto de saídas isentas ou não tributadas estaria previsto na 
Constituição Federal e no Regulamento do CTE. 

 
Sustentou que a metodologia desenvolvida pela fiscalização além de 

não possuir fundamentação legal, fere o princípio da não cumulatividade protegido pela 
Carta Magna. 

 
Afirmou que ainda que se decida pela manutenção do estorno 

proporcional do crédito em razão das saídas com redução de base de cálculo, ainda assim 
a exigência não procede em razão do evidente erro de cálculo, pois a metodologia 
utilizada é totalmente inválida, desproporcional e carente de fundamentação legal, além de 
ofender o princípio constitucional da não cumulatividade. 

 
Alegou que a partir das acusações fiscais descritas em cada Auto, 

constata-se que os lançamentos têm o mesmo objeto, qual seja a falta de pagamento do 
ICMS, em decorrência da ausência de estorno de créditos vinculados às operações 
beneficiadas com redução da base de cálculo, onde a manutenção das referidas 
exigências implica em afronta direta ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, 
dando às citadas multas o caráter confiscatório e arrecadatório. Portanto, caso o apelo 
não seja provido em relação ao mérito, requer-se, ao menos, que seja reformada a 
decisão para que apenas uma penalidade seja aplicada. 

 
Defendeu que há que se prover o apelo em julgamento em razão do 

Princípio da Retroatividade Benigna, para a redução das multas caso a acusação fiscal 
seja mantida.  

 Ao final, requer o provimento deste recurso para o fim de ser 
reformado em parte o acórdão recorrido, reconhecendo-se o direito à manutenção dos 
créditos de ICMS, e que seja afastada as multas distintas, e se mantida a multa, 
reconhecer o direito à retroatividade benigna. 

 
O sujeito passivo apresentou contradita ao Recurso para o Conselho 

Pleno, nas "fls. 351 a 366", alegando que sendo a operação realizada pela Recorrida de 
caráter de exportação, a qual não sofre a incidência do ICMS com o correspondente 
direito de crédito na origem, deve o acórdão recorrido ser mantido incólume neste aspecto. 

 
Afirmou que a pretensão da Fazenda Pública de vedar a manutenção 

dos créditos de ICMS referentes às entradas de mercadorias cujas saídas foram 



 

destinadas a Zona Franca de Manaus, valendo-se de uma interpretação literal da redação 
da cláusula 3ª do Convênio 65/88, vai de encontro com o que decidiu o STF, razão pela 
qual deve ser negado provimento ao recurso. 

  
Alegou que ao se admitir correta a premissa adotada pela Fazenda 

Pública, a Recorrida não poderia se aproveitar do benefício fiscal somente pelo fato do 
seu estabelecimento autuado, ser o remetente das mercadorias para a Zona Franca de 
Manaus. Ao final pede que seja negado provimento ao recurso apresentado pela Fazenda 
Pública e reconhecida a manutenção dos créditos de ICMS. 

 
O sujeito passivo anexou documentos encontrados nas "fls. 368 a 

378". 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 
 

Este feito guarda sintonia com o processo nº 4011201538358, que 
por sua vez tem conexão com o processo nº 4011202349320 que em julgamento pelo 
egrégio Conselho Pleno deste Conselho Administrativo Tributário, em decisão unânime, 
cujo voto é da lavra do nobre Conselheiro Washington Luís Freire de Oliveira, julgou nulo 
o supramencionado auto de infração, que por ser pertinente, passo a transcrever o voto 
em questão, para maior clareza da fundamentação deste “decisum”:     

  
O presente auto de infração é decorrente de outro (auto de infração 

nº 4 0112015 383 58) que trata de exigência de multa formal pela manutenção indevida de 
crédito na importância de R$ 524.362,60 no mês de junho de 2011.  

 
No tocante ao aproveitamento indevido de crédito ou falta de estorno 

do crédito quando exigido, a legislação estabelece que incorrendo omissão do pagamento 
do imposto o Fisco deve notificar o contribuinte para proceder ao estorno exigido pela 
legislação tributária, sem prejuízo da multa formal de 20% do saldo indevido, nos termos 
do art. 147-A do CTE: 

 
ACRESCIDO O ART. 147-A PELO ART. 1º DA LEI Nº 14.634, DE 29.12.03 
- VIGÊNCIA: 29.12.03. 
Art. 147-A. Sem prejuízo de outras atribuições e competências funcionais e 
da aplicação da penalidade cabível, o Fisco Estadual deverá exigir, 
mediante notificação, o estorno de crédito nos casos em que o contribuinte 
não tenha procedido ao estorno exigido pela legislação tributária ou tenha 
efetuado a escrituração indevida de valores a título de crédito, desde que 
não tenha havido omissão do pagamento do imposto.  
Parágrafo único. O prazo para que o contribuinte proceda ao estorno de 
crédito não poderá ser superior a 30 (trinta) dias. 
 

Incorrendo o estorno do crédito indevido por parte do contribuinte, 
após a notificação para fazê-lo conforme determina o dispositivo acima mencionado, o 
Fisco deve lavrar um auto de infração para exigência do valor que o contribuinte insiste em 
manter escriturado indevidamente em seu livro fiscal. 

 
O presente auto de infração corresponde exatamente a esse 

segundo auto de infração para exigência do valor que não ocasionou ainda falta de 



 

pagamento de imposto, mas que o contribuinte mantém registrado como saldo credor 
indevido. 

 
Ocorre que a condição imposta para que o contribuinte seja 

notificado a promover o estorno é a ausência de repercussão do saldo credor indevido no 
cálculo do imposto apurado, ou seja, é preciso que se apure até o mês imediatamente 
anterior aquele em que a empresa estiver sendo fiscalizada se não ocorreu falta de 
pagamento de imposto em decorrência dos créditos indevidos, para só então notificá-lo a 
estornar o crédito. 

 
Na hipótese do valor do crédito indevido ocasionar omissão no 

pagamento do imposto, a exigência deverá recair sobre o valor que deixou de ser 
recolhido e, se for o caso, deverá também se exigir eventual valor remanescente de 
crédito que não tenha gerado falta de pagamento de imposto.  

 
No presente caso, os levantamentos fiscais realizados não 

atenderam esta condição, pois ao final de cada exercício fiscalizado (2008, 2009, 2010 e 
2011) foi lavrado um auto de infração distinto pela existência de crédito indevido e outro 
pela falta de estorno depois de notificado. 

 
Para atender o dispositivo legal acima mencionado era preciso 

verificar se os créditos indevidos ocasionaram falta de pagamento de imposto até o último 
período de apuração encerado pelo contribuinte, mês de março de 2012, já que a 
fiscalização se deu em abril de 2012. 

 
Portanto os créditos escriturados indevidamente e ainda não 

aproveitados, em razão da existência de saldo credor na escrituração fiscal, somente 
podem ser objeto de lançamento de ofício para exigência de imposto no mês ou meses 
em que ocorrer o esgotamento de parte ou da totalidade do crédito indevido. Essa é a 
chamada repercussão do crédito indevido na apuração do imposto, sendo constatada 
apenas por meio da Auditoria Básica do ICMS que leva em conta todos os registros de 
créditos e débitos realizados pelo contribuinte em sua escrituração fiscal até o mês 
imediatamente anterior ao fiscalizado.  

 
Sobre a impossibilidade de se efetuar análises anuais dos efeitos dos 

créditos indevidos na escrituração fiscal do contribuinte, adoto o entendimento 
manifestado pelo ilustre Conselheiro Antônio Martins da Silva no Acórdão nº 2508/2015 da 
3ª CJUL no auto de infração nº 4011201518241, lavrado em desfavor do mesmo sujeito 
passivo, que assim expressou: 

 

Em relação ao não estorno do crédito, quando exigido, ou a 
escrituração indevida de valores a título de crédito do imposto, que resultar em omissão de 
pagamento do imposto ou na existência de saldo credor na escrituração, ainda não 
aproveitado, o Roteiro 01 do Manual de Auditoria e Procedimentos Fiscais, adotado pela 
Instrução de Serviço nº 08/05-SGAF, de 06 de setembro de 2005, estabelece o seguinte: 

‘Com o advento da Lei nº 14.634, de 29.12.03, que determinou a 
cobrnça de multa formal em razão do não estorno de crédito, quando exigido, ou da 
escrituração indevida de valores a título de crédito do imposto, é necessário observar que: 

°a auditoria deve ser realizada a partir do mês de ocorrência da 
infração (crédito indevido) até o último período de apuração encerrado. Dessa forma, 
pode-se aplicar a nova penalidade, pois a infração se renova mensalmente ao se transferir 
para o período seguinte o valor escriturado indevidamente a título de crédito; 



 

°para efetuar a cobrança do imposto relativo ao crédito indevido, 
acrescido da multa formal de 100% desse valor, é necessário que o contribuinte tenha 
deixado de atender à notificação para proceder ao estorno do crédito. 

Exemplificando: empresa escritura um crédito indevido em março 
de 2003, porém, dada a existência de saldo credor na escrita, referido crédito não afeta o 
pagamento do ICMS nos meses subsequentes, incluído o último período de apuração 
(junho de 2004, p. ex.). Em junho de 20043 - o último período de apuração encerrado -, o 
agente do fisco deverá: 1º) aplicar multa formal de 40% do valor do crédito indevido; 2º) 
notificar o contribuinte a proceder ao estorno; e 3º) exigir o valor do imposto 
correspondente ao crédito indevido juntamente com a multa formal de 100% dessa 
importância, no caso do não atendimento da notificação.’          

Assim, conclui-se, sem nenhum esforço extra, que o marco final da 
Auditoria Básica do ICMS que revelar a existência valor escriturado ou não estornado, 
ainda não aproveitado em razão da existência de saldo credor na escrituração, é o último 
período de apuração encerrado imediatamente anterior a realização da auditoria.  

No caso vertente o saldo credor indevido no final do exercício de 
2010, deveria ter sido transferido para o exercício de 2011 e assim sucessivamente, até o 
mês de fevereiro de 2012 que era o último período de apuração encerrado, tendo em vista 
que a última auditoria foi realizada no dia 30/03/12, de tal forma que o valor escriturado ou 
não estornado durante todo o período fiscalizado (01/01/08 a 28/02/12) e ainda não 
aproveitado em razão da existência de saldo credor, fosse alvo da lavratura de um único 
auto de infração exigindo a multa formal correspondente a 40% (quarenta por cento) do 
seu valor prevista no art. 71, inciso IV, alínea "b", da Lei nº 11.651/91, sem prejuízo da 
expedição de notificação para a efetivação do estorno em prazo não superior a 30 (trinta) 
dias, nos termos do art. 147-A, da Lei nº 11.651/91. 

Nessa situação, o descumprimento do prazo assinalado para 
estorno do crédito, redundaria, também, na lavratura de um único auto de infração 
exigindo o valor do saldo credor indevido apurado acrescido da multa correspondente 
100% (cem por cento) do seu valor, nos termos do art. 71, inciso IV, alínea "c" da Lei nº 
11.651/91. 

No entanto, essa regra não foi observada pelos autores do 
procedimento, eis que realizaram a auditoria básica do ICMS de forma estanque, ou seja, 
apurando o saldo credor indevido no final de cada exercício e, ao invés de transferi-lo para 
o exercício seguinte até chegar ao último período de apuração encerrado imediatamente 
anterior ao da realização da fiscalização, conforme determina o Manual de Auditoria e 
Procedimentos Fiscais, optaram pela lavratura dos respectivos autos de infração exigindo 
a multa formal prevista na alínea "b", do inciso IV, do art. 71, da Lei nº 11.651/91, bem 
como expedir as notificações para estorno do crédito de forma fragmentada, no final de 
cada exercício fiscalizado.  

Nesse ponto, cumpre ressaltar, que a apuração periódica consiste 
na quantificação do montante do imposto a pagar ou a compensar, mediante a 
escrituração, nos livros fiscais, dos débitos e créditos ocorridos no período fixado em ato 
do Secretário da Fazenda, que não pode ultrapassar um mês civil, de tal sorte que os 
débitos e créditos do imposto verificados, respectivamente, nos livros de Registro de 
Saídas e Registro de Entradas, são totalizados ao final do período fixado, e transportados 
para o livro Registro de Apuração do ICMS e do confronto entre eles, apura-se o montante 
do imposto a pagar ou o saldo credor a transferir para o período de apuração seguinte 
(Decreto nº 4.852/97, art. 67). 

Destarte, revela-se impossível para o contribuinte o cumprimento de 
notificações expedidas no ano de 2012 para estornar os saldos credores existentes em 



 

sua escrita fiscal no última dia do exercício de 2010 e no dia 30/06/11, tendo em vista que 
os referidos saldos sofreram alterações nos períodos de apuração posteriores, eis que 
foram somados aos créditos verificados no livro Registro de Entrada e confrontados com 
os débitos verificados no livro Registro de Saída, com a finalidade de apurar o imposto a 
pagar ou o saldo credor a ser transferido para o período de apuração seguinte.  

Assim, entendo que o lançamento malferiu o art. 67, do Decreto nº 
4.852/97, bem como o Manual de Auditoria e Procedimentos Fiscais, adotado pela 
Instrução de Serviço nº 08/05-SGAF, de 06 de setembro de 2005. 

À conta do exposto, argui a preliminar de nulidade do lançamento 
por insegurança na determinação da infração nos termos do art. 20, inciso IV, da Lei nº 
16.469/09 que regula o Processo Administrativo Tributário e fui acompanhado pela 
unanimidade dos conselheiros componentes da Câmara Julgadora. 

 
No mesmo sentido, a ementa do Acórdão nº 1135/13 de autoria do 

eminente Conselheiro Renato Moraes Lima é bastante esclarecedora ao definir que: 
  
 
PROCESSUAL. NULIDADE POR INSEGURANÇA NA DETERMINAÇÃO 
DA INFRAÇÃO. ACATADA. 
 
I - A estrutura penal prevista nas alíneas "b" e "c" do inciso IV do Art. 71 do 
CTE, quando e se aplicada, implica inicialmente a cobrança da pena 
pecuniária equivalente a 40% da parcela indevida de crédito escritural que 
compõe o saldo credor havido ao final do período auditado, sendo o 
contribuinte concomitantemente notificado a efetuar o estorno desse 
montante indevido de crédito; o desatendimento da notificação na 
escrituração fiscal subsequente é o permissivo para a cobrança de ICMS 
no mesmo montante do crédito indevido não estornado - o momento, único, 
de ocorrência desse fato gerador é o da data limite para efetuar essa 
escrituração fiscal subsequente (CTE, Art. 147-A, Parágrafo Único), 
quando, então, configura-se o desatendimento da notificação, sendo, 
portanto, inseguro levantamento que resulte em cobranças parceladas 
e sucessivas desse imposto. (sem grifo no original). 

 
 

 Importante trazer à baila ainda parte do Acórdão acima citado no 
qual seu autor esclarece a impossibilidade de se efetuar cobranças parceladas e 
sucessivas do imposto no caso de utilização indevida de créditos: 

 
Observa-se, no trabalho fiscal, a cobrança de ICMS por ano o que é 
incompatível com este tipo de autuação, afinal a glosa de crédito por 
apropriação indevida tem como momento de ocorrência do fato gerador o 
mês de vencimento do prazo da notificação para estorno espontâneo, 
conforme disposto no Parecer n.º 019-GEOT, de 06/01/2012 – é, portanto, 
fato ocorrido em momento único, após à feitura do levantamento. Além de 
não poder ter vários períodos autuados, mas apenas um, ao final, autuou-
se períodos em que ainda não havia na LTE a pena cominada – ela surgiu 
em 2004 – caberia aplicá-la ao final do levantamento, neste mesmo ano, 
quando ela já existia.  

 
No presente processo, a análise do crédito é referente somente ao 

período de janeiro a junho de 2011 e o valor apurado como crédito indevido no mês de 
junho de 2011, sendo que a fiscalização da empresa ocorreu no mês de abril de 2012. 

 



 

 Desse modo, a exigência de estorno foi referente ao mês de junho 
de 2011 (auto de infração que cobra multa formal de 20% do valor do crédito que o 
contribuinte mantiver irregularmente), sendo que a notificação exigiu o estorno em abril de 
2012. 

 
Deveria ter sido realizada uma única análise dos efeitos dos créditos 

indevidos nos exercícios fiscalizados até o mês de março de 2012. Na hipótese de 
omissão de pagamento do imposto pela manutenção de créditos indevidos, o Fisco 
deveria lavrar um auto de infração para exigência do imposto omitido com penalidade 
prevista no art. 71, IV, "a" do CTE. Se ao final do período o resultado fosse apenas a 
existência de saldo credor indevido cobrar a multa formal prevista no art. 71, IV, "b" do 
CTE que atualmente é de 20% do valor escriturado ou não estornado, ainda não 
aproveitado em razão da existência de saldo credor na escrituração e notificar a empresa 
a proceder ao estorno do valor indevido. 

 
Somente não sendo atendida a notificação fiscal para efetuar o 

estorno, aplicar a multa de 80% (oitenta por cento) do valor escriturado ou não estornado, 
sem prejuízo do pagamento da importância correspondente ao valor escriturado ou não 
estornado (art. 71, "c", do CTE). 

 
O descumprimento do comando contido no art. 147-A do CTE, 

associado a cobranças parceladas e sucessivas impossibilitaram ao sujeito passivo o 
pleno conhecimento da exigência fiscal contida nos diversos autos de infração lavrados. 

 
 É de se destacar que as razões acima mencionadas não são 

aquelas que resultaram no acolhimento da preliminar de nulidade por insegurança na 
determinação da infração na fase cameral, entretanto, mesmo que por outro fundamento, 
a nulidade se faz presente e, por isso, não se justifica a reversão da decisão contida no 
acordão recorrido. 

 
Ante o exposto, conheço do recurso da Fazenda Pública, nego-lhe 

provimento para manter a decisão cameral que acolheu a preliminar de nulidade por 
insegurança na determinação da infração. ” 

 
Após a transcrição supra, direciono o meu voto suscitando e 

acolhendo a preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da 
infração, declarando de consequência nulo “ab initio” o processo.  

 
 

Sala das sessões plenárias, em 20 de dezembro de 2016. 
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ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 02051/16 
 
Relatora: Conselheira Talita Pimenta Félix 
 

 
EMENTA: DIVERGÊNCIA ENTRE A DESCRIÇÃO DOS FATOS E A 
PROVA CONSTANTE NOS AUTOS. INSEGURANÇA NA 
DETERMINAÇÃO DA INFRAÇÃO. NULIDADE. 
 
 
Havendo clara discrepância entre a descrição dos fatos e as 
provas constantes dos autos, evidencia-se a ocorrência da 
insegurança na determinação da infração, situação que 
caracteriza nulidade do AIIM ab initio nos termos do art. 19, IV 
da Lei nº 16.469/09. 
 
 
Período de 01/2013 a 09/2013 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 29 de agosto de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da infração, 
arguida pelo sujeito passivo, declarando, de consequência, nulo "a initio" o processo. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Talita Pimenta Félix, Márcio Nogueira Pedra e 
Jorge Antônio Bezerra Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

 
1.Fundamentação do Lançamento Tributário 

 
O AIIM (auto de infração e imposição de multa) descreve que o sujeito 

passivo deixou de escriturar o livro Registro de Saídas relativo a escrituração fiscal digital 
– EFD, no período compreendido entre 01/01/2013 a 30/09/2013, a totalidade dos 
documentos fiscais de saídas, conforme demonstrativos anexos aos documentos fiscais 
eletrônicos emitidos. Em consequência, fica sujeito a multa formal no percentual de 13% 
sobre o valor das operações e/ou prestações realizadas. 

 
O lançamento tributário registra como infringidos arts. 64, § 2º, da Lei 

11.651/91, c/c artigos 88, § 1º, III,  313; 314 e 356 –C, § 1º, II, do Decreto nº 4.852/97 
(RCTE, da onde lhe foi imposta a penalidade prescrita no art. 71, X, “a” da Lei 
11.651/1991, com redação da Lei 11.750/1992. 

 
Intimado, o sujeito passivo quedou-se inerte consoante Termo de Revelia 

(fls. 08). 
 

 
2.Impugnação em Segunda Instância 
 



 

Antes mesmo de ser intimado para apresentar Impugnação em Segunda 
instância, o sujeito passivo apresentou a impugnação (fls.12 a 14) alegando 
preliminarmente: 

 
i) insegurança na determinação da infração; 
 
Nota-se essa nulidade a partir da leitura do histórico do auto de infração. 

Consta no AIIM que o sujeito passivo deixou de fazer a escrituração fiscal digital – EFD e 
por conseqüência, de registrar todos os documentos de saídas nos livros de saídas e 
apuração no período de 01/01/2013 a 31/12/2013 e que por isso está sujeito à multa 
formal pela falta de registro dos documentos fiscais de saída. 

 
Ainda, no AIIM, resta afirmado pelo fiscal que não foi feito a EFD, porém 

ele junta aos autos um formulário de Consulta de Regularidade da EFD, onde este afirma 
que no exercício de 2013 foi apresentada toda EFD, conforme legenda, haja vista que 
estas legendas no documentos estão todas com a letra “p” que significa: “apresentou 
EFD”. 

Portanto, não haveria ofensa ao art. 64 § 2º da Lei n. 11.651/91, que diz 
respeito à escrituração por período a obrigação da escritura, em razão de seu 
cumprimento pelo sujeito passivo. 

 
Afirma que a infração noticiada no histórico do AIIM, os dispositivos 

descritos como infringidos e a documentação juntada aos autos, o autuante demonstrou 
clara insegurança na acusação formalizada, de modo que o auto de infração epigrafado 
deve ser anulado desde o seu inicio, por falta de segurança na indicação da infração, eis 
que fere o inciso IV, do art. 19, da Lei n. 16.469/09. 

 
(ii) Cerceamento do direito de defesa; 
 
Ainda em sede de preliminar, afirma que ocorreu outra causa de nulidade 

absoluta do processo. Quando a impugnante tentou abrir o arquivo DVD Mídia anexada 
aos autos, todas as informações nele contidas se tornaram criptografadas, impossíveis de 
serem lidas. Podendo ser verificado no primeiro e no segundo item onde se refere a EFD e 
ao SPED, totalmente ilegíveis o que caracteriza o cerceamento do direito de defesa. 

 
Assim, seria inteiramente impossível formalizar uma defesa consistente 

com base nas informações ali contidas, caracterizando de maneira clara a presença de 
mais de um requisito de nulidade. 

 
No tocante ao mérito aduz que as notas fiscais constantes da ordem de 

transferência no mês de fevereiro de 2013, tem um valor de R$ 146.971,62 ao passo que 
no anexo estruturado constam R$ 42.000,00 e no mês de agosto consta da obrigação 
tribuária R$ 136.217,08 e no anexo estruturado R$ 92.433,80, logo demonstra que o 
trabalho do fiscal ficou inteiramente inconfiável e irregular, não podendo ser mantido o 
AIIM. 

 
Ao final, requer que seja colocado o processo em diligencia, remetendo-o 

à Delegacia Fiscal de origem, para que outro fiscal estranho a lide proceda uma revisão 
com o escopo de que seja sanado essas irregularidades, especialmente os créditos 
referentes às entradas. 

 
Diante do exposto, pleiteia que a impugnação seja conhecida e a 

improcedência do AIIM. 



 

 
O sujeito passivo anexa documentos (fls.15/39). 
 
 

VOTO 
 

 
1 PRELIMINARMENTE 
 
1.1.  Da Tempestividade e da Capacidade Postulatória  
 
O sujeito passivo protocolizou sua defesa em 03/06/2016, antes mesmo 

de ser intimado para tanto. Portanto, tempestiva é sua manifestação, nos termos do art. 
34, II, “b”, da Lei n. 16.469/09 (PAT/GO). 

 
Quanto à capacidade postulatória, de acordo com o art. 11 da Lei n. 

16.468/09, o sujeito passivo poderá postular em causa própria ou representado por 
advogado, este o caso dos autos, conforme se depreende (fls. 15/16), suprido encontra-se 
tal requisito legal. 

 
1.2  Da Insegurança na determinação da infração 
 
Consoante relatado, o AIIM (auto de infração e imposição de multa) 

descreve que o sujeito passivo deixou de escriturar o livro Registro de Saídas relativo à 
escrituração fiscal digital – EFD, no período compreendido entre 01/01/2013 a 30/09/2013. 

 
Nada obstante, à fls. 17 a Impugnante anexa aos autos cópia da Consulta 

de Regularidade da EFD, expedida pela Secretaria da Fazenda de Goiás. 
 
Nesse documento consta que durante o exercício de 2013 a contribuinte 

apresentou a EFD no prazo. 
 
Ora, havendo divergência tão evidente entre a descrição fática e a 

documentação constante dos autos, entendo pela ocorrência da insegurança na 
determinação da infração, causa de nulidade ab initio nos termos do art. 19, IV da Lei nº 
16.469/09. 

 
 
2. CONCLUSÃO 

 
Considerando as razões de fato e de direito acima aventadas, acolho a 

preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da infração, 
declarando o presente AIIM nulo. 

 
É como voto. 

 
 

Sala das sessões, em 21 de dezembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Nulidades (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00061/16 
 
Relator: Conselheiro Heli José da Silva 
 

 
EMENTA: I – ICMS. Processual. Decisão cameral que afastou a 
decadência e determinou o retorno do processo à Primeira 
Instância. Reforma da decisão. Rejeitada. Decisão unânime.  
 
1. Quando a decisão cameral origina-se da análise correta dos 
elementos probatórios que instruem o procedimento fiscal, e, 
por consequência, é proferida respaldada pela legislação, há 
que ser mantida. 
 
II – SOLIDARIEDADE. Exclusão do coobrigado solidário. 
Acolhida. Decisão unânime. 
 
1. O sócio, cujo o ingresso na sociedade ocorreu após o fato 
gerador, e, inclusive, não ostenta a qualificação de 
administrador, não se subsume à condição de coobrigado 
solidário. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 08 
de dezembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do recurso do 
Contribuinte para o Conselho Pleno, negar-lhe provimento para manter a decisão cameral 
que afastou a decadência e determinou o retorno do processo à primeira instância para 
apreciação de toda a matéria. Participaram do julgamento os Conselheiros Heli José da 
Silva, Nivaldo Carvelo Carvalho, Nislene Alves Borges, José Luiz Rosa, Marlene Maria da 
Silva Ruguê Bernardes, Nivaldo José Mendes, Márcio Nogueira Pedra, Masayuki Missao, 
Victor Augusto de Faria Morato, Washington Luis Freire de Oliveira, Alcedino Gomes 
Barbosa, Renato Moraes Lima, Edson Abrão da Silva, José Pereira D'abadia, Elias Alves 
dos Santos e João Divino de Brito. E, por votação unânime, conhecer do recurso do 
solidário EDUARDO COSTA GUIMARÃES, dar-lhe provimento para excluí-lo da lide. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Heli José da Silva, Nivaldo Carvelo Carvalho, 
Nislene Alves Borges, José Luiz Rosa, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Nivaldo 
José Mendes, Márcio Nogueira Pedra, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, 
Washington Luis Freire de Oliveira, Alcedino Gomes Barbosa, Renato Moraes Lima, 
Edson Abrão da Silva, José Pereira D'abadia, Elias Alves dos Santos e João Divino de 
Brito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de exigência de diferença de ICMS referente à remessa de 
mercadorias tributadas, equinos sem certificado genealógico, através de Notas Fiscais 
em desacordo com o especificado pela legislação tributária, ou seja, com utilização de 
alíquota do ICMS inferior à estipulada nessa legislação. Em consequência, deverá pagar 
o imposto na importância original de R$ 32.017,85 (trinta e dois mil, dezessete reais e 
oitenta e cinco centavos), juntamente com os acréscimos legais. Trata-se de operação 
tributada para consumidor final e de reautuação.  



 

Foram indicados como infringidos os artigos 11, 27, e 64, todos do 
Código Tributário Estadual – CTE, combinados com os artigos 19, 20, inciso I, § 3º, inciso 
II, do Decreto nº 4.852/97, sendo proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 
71, inciso IV-A, do CTE, com redação da Lei nº 17.519/11. 

Foi nomeado como coobrigado solidário Eduardo Costa Guimarães, 
com base no artigo 45, inciso XII, do CTE.  

Para instruir o auto de infração foram anexados os seguintes 
documentos: Auditoria Básica do ICMS; cópias das Notas Fiscais de Saídas; e, cópias 
das páginas dos livros Registro de Saída e Registro de Apuração do ICMS, fls. 05/22. 
  

As partes foram intimadas para pagar a quantia exigida ou 
apresentar Impugnação junto à Primeira Instância, fls. 27/30.  

O coobrigado solidário apresenta a Impugnação de fls. 33/41, onde 
alega que não praticou nenhum ato com excesso e/ou abuso de poder, ou com infração à 
lei, contrato ou estatuto social, ou seja, não se enquadra em nenhuma das hipóteses 
contidas no artigo 135, do CTN, razão pela qual pede sua exclusão da polaridade passiva 
da ação.   

O sujeito passivo principal ingressa com Impugnação, fls. 52/59, na 
qual alega, preliminarmente, que a reautuação tem natureza diferente da autuação 
antiga, já que a primeira autuação tem como fato gerador a falta de estorno de crédito 
relativo à entrada de mercadoria, e, a presente autuação tem como fato gerador a 
remessa de mercadorias tributadas em desacordo com a legislação tributária, utilizando 
alíquota do ICMS inferior à estipulada, portanto, equivoca-se o autuante quando afirma 
que é reautuação do antigo processo.  

Assim, alega a preliminar de decadência, haja vista que o fato 
gerador da obrigação tributária se deu no ano de 2.005, e que deste período até a 
lavratura do presente auto de infração tem-se um decurso de prazo de mais de 06 (seis) 
anos, portanto, a Fazenda Pública perdeu o direito de proceder ao lançamento, pela 
decadência, nos termos do artigo 150, do CTN.  

Ao final, pugna pela improcedência do auto de infração. 

Pela sentença nº 226/2013 – JULP, fls. 73/74, o Julgador Singular 
acolhe o pedido com relação à caracterização da decadência e, em consequência disso, 
sem adentrar na análise de mérito e, ainda, ficando prejudicada uma decisão sobre a 
forma, decide pela improcedência do auto de infração.    

Obtempera que a remessa de mercadorias tributadas sem tributação, 
não tem correlação com omissão de pagamento do ICMS originária da falta de estorno de 
créditos relativo à entrada de mercadorias, por ser a saída subsequente não tributada. No 
primeiro lançamento foi utilizado o Livro Registro de Apuração do ICMS para demonstrar 
e fundamentar a falta de estorno à entrada, e no segundo o Livro de Registro de Saídas e 
as Notas Fiscais emitidas para demonstrar a ausência de tributação em cada uma das 
operações referentes às Notas Fiscais de Saída.  

A Representação Fazendária interpõe Recurso a uma das Câmaras 
Julgadoras, fls. 75/76, objetivando reformar a decisão monocrática que julgou 
improcedente o auto de infração, por ter sido alcançado pelo instituto da decadência.   

Assevera o Representante Fazendário que não há que se falar em 
decadência do crédito tributário, visto que o presente processo trata de reautuação do 
primeiro auto de infração em decorrência de vício formal, que ensejou a sua nulidade, 
portanto, amparado pelo artigo 173, inciso II, do CTN, motivo pelo qual pugna pela 



 

reforma da decisão singular, a fim de que seja julgado procedente o presente 
lançamento.     

As partes são intimadas às "fls. 78 a 80", para apresentar contradita 
ao pedido de reforma formulado pelo Representante Fazendário. 

Cientificado, o sujeito passivo principal apresenta a contradita de fls. 
83/85, para alegar que o fato gerador é de 2.005, e que o presente lançamento foi 
realizado em 2.012, sendo que neste há uma observação de que se trata de reautuação, 
porém esta assertiva não está configurada.  

Sustenta que para o caso em tela a modalidade de lançamento é por 
homologação, e de acordo com o § 4°, do artigo 150, do CTN já ocorreu a decadência 
porque houve um decurso de prazo de mais de seis anos. 

Ao final, requer o indeferimento do Recurso Fazendário e a 
confirmação da improcedência do lançamento.  

A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário decidiu, 
por maioria de votos, conhecer do Recurso de ofício, dar-lhe provimento para reformar a 
sentença singular e afastar a decadência, determinando o retorno do processo à Primeira 
Instância para apreciação de toda a matéria.  

A decisão encontra-se consubstanciada no Acórdão nº 1267/2014, 
fls. 90/94. 

Devidamente intimados, os autuados comparecem a lide com os 
Recursos de fls.101/103 e 104/111, sendo que o sujeito passivo principal volta a 
sustentar que o período do fato gerador apontado nas duas autuações é o ano de 2.005, 
e que ao longo de toda a Impugnação em Primeira Instância, foi demonstrada a ausência 
de amparo legal à exigência do presente auto de infração, inexistindo débito tributário 
para com a Fazenda Estadual, tendo incorrido em decadência, resultando na lógica 
extinção do crédito tributário. Requer, assim, que seja mantida a sentença que acolheu a 
decadência e julgou improcedente o lançamento.  

O sujeito passivo solidário reitera o pedido de exclusão da lide. 

Em razão de encaminhamento indevido dos Recursos ao Conselho 
Pleno, interpostos pelos autuados, para a Primeira Instância, lavrou-se nova Sentença, 
fls. 112/114. Também, novas intimações, fls. 115/120. E, Novos Recursos Voluntários, fls. 
123/126 e 128. 

Detectada a falha processual de encaminhamento do processo, a 
Primeira Câmara Temporária do CAT, através da Resolução 053/2015, fls. 130/131, 
remete os autos à Presidência deste Conselho para que, à vista do andamento 
processual posterior ao Acórdão cameral, decida sobre a regularidade regimental ou não 
do referido andamento, bem como sobre a correta tramitação do processo no caso 
presente. 

O Presidente do CAT, por intermédio do Despacho 559/2015 - 
PRES, fls. 132, após as devidas análises, determina o encaminhamento dos autos ao 
SEASI para que sejam pautados para julgamento pelo Conselho Pleno, em relação aos 
Recursos de fls.101/103 e 104/111, interpostos pelos autuados quanto à decisão cameral 
de fls. 89, consolidada no Acórdão de fls. 90/94. 

Este é o relatório. 
 
  



 

V O T O 
 

Dirigindo-me ao pedido de reforma da decisão cameral, e, 
consequentemente, manutenção da decisão singular que acolheu a preliminar de 
decadência e julgou improcedente o auto de infração, formulado pelo sujeito passivo 
principal, e após compulsar os autos, meu entendimento é pelo seu desacolhimento, por 
observar, à semelhança do autor do Voto Vencedor e prolator do Acórdão objurgado, que 
inexiste a preliminar de decadência acolhida pelo Julgador Singular, notadamente nos 
termos relatados na Sentença de fls. 73/74. 

Por comungar com os argumentos expendidos pela douta 
Representação Fazendária às fls. 75/76, tomo a liberdade de transcrevê-los, tornando-os 
parte da minha decisão. Assim:  

“Trata o presente processo de reautuação do auto de infração nº 
4011000447800, julgado nulo pelo Acórdão da I CJULT nº 1522/11, por insegurança na 
determinação da infração, tendo em vista haver dúvidas se as mercadorias objeto da 
autuação eram ou não sujeitas ao benefício previsto no art. 29 do Anexo XII, do RCTE. 

O fato constatado pela fiscalização é de que o contribuinte deixou 
de tributar, destacar o ICMS nas notas fiscais objeto do auto, sendo assim, numa primeira 
oportunidade entendeu-se que haveria de ser procedido o estorno de crédito, tendo em 
vista que a legislação determina de forma expressa que deve ser estornado total o 
proporcionalmente o crédito da entrada da mercadoria, quando a saída desta ocorrer com 
isenção, não incidência, ou com redução de base de cálculo, respectivamente. 

Sendo o primeiro auto de infração julgado nulo por insegurança na 
determinação da infração, por entender que não estava claro se as mercadorias eram 
tributadas ou não, ou seja, se estavam abrangidas pela hipótese do art. 29 do Anexo XII 
do RCTE, e apurando-se ao final que tais mercadorias não se enquadram nesta hipótese, 
a fiscalização seguindo orientação constante do Ofício nº 22/12-GERF/SR da Gerência de 
Representação Fazendária procedeu à reautuação do auto de infração originário, agora 
sanando as irregularidades que o levaram a ser declarado nulo. 

Para surpresa desse órgão, o julgador monocrático, por meio da 
sentença supracitada, entendeu que o presente processo não trata de reautuação e sim 
de novo auto de infração, tendo em vista que não há correlação entre as penalidades e 
infrações dos procedimentos em questão, bem como não há correlação entre saída de 
mercadorias sem tributação e omissão de pagamento de imposto por falta de estorno, 
concluindo, dessa forma, que o presente lançamento foi alcançado pela decadência 
prevista no art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional. 

Ocorre, Senhores Conselheiros que apesar de ter ocorrido 
mudança de enfoque do fato, o fato continua o mesmo, inalterado. O fato apurado pela 
fiscalização é que o contribuinte deixou de tributar saídas de mercadorias, desde o 
primeiro momento, resultando em omissão de pagamento de ICMS. Se a falta de 
tributação decorreu da falta de estorno ou da falta de destaque do imposto não importa, o 
importante frisar é que o conjunto de elementos fáticos é o mesmo, o contribuinte deixou 
de destacar ICMS, resultando em omissão de pagamento do imposto, sendo num primeiro 
momento interpretado que o contribuinte era beneficiário de determinado benefício, e num 
segundo momento, até por orientação do Acórdão que anulou o primeiro auto de infração, 
interpretado que na realidade ocorreu saída de mercadoria com utilização de carga 
tributária inferior à estabelecida pela legislação tributária pertinente. 

Admitir a decadência do crédito tributário constante do presente 
processo é negar vigência ao art. 173, inciso II, do Código Tributário Nacional, significa 
afirmar que o vício detectado no primeiro auto de infração não possui natureza formal. 



 

Tal afirmação não encontra nenhum fundamento, ofende a 
princípios básicos do direito tais como verdade material e devido processo legal em sua 
acepção material, visto que tanto no primeiro processo, quanto neste, o conjunto de 
elementos fáticos é o mesmo, o contribuinte emitiu documentos fiscais sem destacar 
ICMS, resultando em omissão de pagamento de ICMS, tendo ocorrido tão somente vício 
no primeiro processo que foi julgado nulo por insegurança na determinação da infração, 
sendo que o presente lançamento tem exatamente a missão de corrigir as falhas e 
incorreções do primeiro, garantindo o crédito tributário ao Erário e não podendo, dessa 
forma, ser igual ao primeiro, sob pena de também ser julgado nulo”. 

À vista do acima transcrito, e por considerar que não houve 
alteração dos elementos fáticos presentes no primeiro e no segundo auto de infração, 
sobre os quais incidem a hipótese de incidência do imposto, falta de destaque o imposto 
nas Notas Fiscais que resultou em omissão de pagamento de ICMS, é que entendo 
inexistir a decadência do crédito tributário acolhida pelo Julgador Singular. 

Assim posto, considero correta a decisão cameral que reformou o 
julgamento singular, no que pertine à decadência alegada pelo sujeito passivo, razão pela 
qual nego provimento ao Recurso apresentado. 

Relativamente ao Recurso interposto pelo coobrigado solidário, 
após as verificações necessárias quanto ao quadro societário da empresa, por intermédio 
de Consulta de Histórico Empresarial, entendo por necessário exclui-lo da lide, a uma, 
porque seu ingresso no quadro societário da empresa somente ocorreu em 28 de 
setembro de 2.005, posterior às datas dos fatos geradores que ocorreram em 24 de junho 
e 25 de julho de 2.005, a duas, porque, além do retro mencionado, o mesmo não ostenta a 
qualificação de administrador. Destaque-se, por oportuno, que a responsabilidade 
tributária do sócio se estabelece, não pela sua condição de sócio, mas sim pelo fato de 
exercer função de administração na sociedade. Assim, o sócio sem função de direção na 
sociedade limitada, não responde pelos débitos tributários da mesma. 

Diante do exposto, acompanhado pela unanimidade dos meus 
pares neste Conselho Pleno, voto, para conhecer do Recurso do Contribuinte para o 
Conselho Pleno, negar-lhe provimento, para manter a decisão cameral que afastou a 
decadência e determinou o retorno do processo à Primeira Instância para apreciação das 
demais questões. 

Também, por votação unânime, voto, conhecendo do Recurso 
apresentado pelo coobrigado solidário EDUARDO COSTA GUIMARÃES, dando-lhe 
provimento, para excluí-lo da polaridade passiva. 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 04 de fevereiro de 2016. 
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Matéria: Nulidades (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00062/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Heli José da Silva 
 

 
EMENTA: I - ICMS. Processual. Decadência acolhida no 
julgamento cameral. Reforma. Retorno dos autos à fase anterior 
de julgamento. Decisão por maioria.  
 
1. O direito de a Fazenda Pública Estadual constituir o crédito 
tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro 
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia 
ter sido efetuado (CTN, artigo 173, inciso I, e CTE, artigo 182, 
inciso I); 
 
2. Afastando-se a preliminar de decadência do lançamento 
tributário, pelo Conselho Pleno, os autos devem ser 
encaminhados para uma das Câmaras Julgadoras, para 
apreciação das questões meritórias relativas ao crédito 
tributário, bem como de outras questões tratadas no Recurso 
Voluntário, e eventualmente ainda não apreciadas. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 08 
de dezembro de 2015, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda 
Pública para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para afastar a decadência e retornar 
os autos a Câmara Julgadora para apreciação de toda matéria. Foram vencedores os 
Conselheiros Heli José da Silva, Nislene Alves Borges, Marlene Maria da Silva Ruguê 
Bernardes, Márcio Nogueira Pedra, Victor Augusto de Faria Morato, Washington Luis 
Freire de Oliveira, Renato Moraes Lima, Elias Alves dos Santos e o Sr. Presidente, 
Conselheiro Domingos Caruso Neto, que proferiu voto de desempate. Vencidos os 
Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo, Nivaldo Carvelo Carvalho, José Luiz Rosa, 
Nivaldo José Mendes, Masayuki Missao, Alcedino Gomes Barbosa, Edson Abrão da Silva 
e José Pereira D'abadia, que votaram conhecendo do recurso, negando-lhe provimento 
para manter a decisão cameral que acolheu a decadência do crédito tributário. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O presente lançamento exige o pagamento de tributo e multa formal, 
em razão de o sujeito passivo manter em estoque, sem documentação fiscal, em 30 de 
junho de 2.007, as mercadorias relacionadas no Trancamento de Estoque, no valor 
comercial de aquisição de R$ 105.760,80 (cento e cinco mil, setecentos e sessenta reais 
e oitenta centavos), conforme apurado em Auditoria Específica de Mercadorias, 
documentos em anexo. Em consequência, deverá pagar o imposto na importância 
original de R$ 15.864,12 (quinze mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e doze 
centavos), juntamente com a penalidade e acréscimos legais.  

Consta do histórico da basilar a observação de que a Base de 
Cálculo foi determinada considerando a média das entradas e reduzida até que a 
Alíquota se tornasse 15% (quinze por cento).   



 

Foram indicados como infringidos os artigos 45, inciso II, e 66, 
ambos da Lei nº 11.651/91, combinado com o artigo 145, do Decreto nº 4.852/97, sendo 
proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso VII, alínea “l”, cominada, ainda com o 
§ 9º, inciso I, da Lei nº 11.651/91, com a redação dada pela Lei nº 16.241/08.  

O auto de infração foi instruído com os documentos, levantamentos, 
e mídia – CD de fls. 03/194. 

Devidamente intimado, fls. 195/196, o sujeito passivo apresenta a 
Impugnação de fls. 199/219, na qual, após historiar os fatos, argumenta que a Auditoria 
Específica de Mercadorias, quando realizada em uma empresa que não possui controle 
permanente de estoque, pode ser determinante para indicar possíveis omissões. No 
entanto no caso específico, em que a impugnante possui controle permanente de 
estoque, a questão se limita a mera indicação de possível inconsistência entre dois 
controles, o Controle de Estoque e o Registro Fiscal. Portanto é imprescindível que se 
faça uma análise pormenorizada dos dados levantados pelo Fisco, em relação ao 
controle da impugnante.  

Verbera que o Fisco é conhecedor de que utiliza termos distintos na 
equação utilizada para apuração do estoque, pretendendo ele, na verdade que sobre o 
aumento de volume decorrente da variação da temperatura seja emitida Nota Fiscal de 
Entrada, ou seja, a Fiscalização escamoteia sua pretensão de emissão de uma Nota 
Fiscal Complementar sob uma autuação referente à omissão de entrada ou de saída. 
Mas, assevera que, não há, no caso, omissão de entrada ou de saída, mas apenas a 
intenção fazendária de que seja emitida Nota Fiscal de Entrada correspondente ao ganho 
de volume, decorrente da variação de temperatura. Destaca, assim, que se o Fisco 
pretendeu que a autuada emita notas fiscais complementares em relação ao ganho de 
volume decorrente da variação de temperatura, deveria lavrar o auto de infração nestes 
termos e não "inventar" uma suposta omissão de entrada ou de saída de combustíveis. 

Argui, ainda, a nulidade do lançamento, por insegurança na 
determinação da infração.  

Promove a juntada das cópias dos documentos de fls. 220/304. 

Pugna, ao final, pela improcedência do auto de infração.  

O processo é convertido em diligência conforme consta do Despacho 
nº 163/2013 – JULP, fls. 306/308. 

Em resposta à solicitação do Julgador, foi elaborado o Relatório 
Diligencial de fls. 310/314, por meio do qual a autoridade fiscal revisora, após os devidos 
esclarecimentos relacionados com os quantitativos constantes do levantamento, assim 
quanto aos procedimentos adotados pela empresa, mantém integralmente a auditoria 
inicial. Tece, de forma complementar, considerações quanto a contabilidade centralizada, 
esclarecendo que o levantamento original, assim como o da revisão, teve como base 
apenas a escrita fiscal, entendendo que a empresa é que tem que se adequar à 
legislação e não o contrário. Indica, outrossim, novo valor de R$ 19.313,64 (dezenove 
mil, trezentos e treze reais e sessenta e quatro centavos), para o auto de infração. 

Juntamente com o Relatório Diligência foram anexados os 
levantamentos da revisão realizada, fls. 315/317. 

Intimado do teor da diligência, fls. 319/320, o sujeito passivo 
comparece ao processo com a manifestação de fls. 323/326, na qual reitera não ter 
ocorrido omissão de registro de entrada, mas uma suposta falta de emissão de 
documento fiscal complementar. Argumenta que a variação volumetria sofrida pelo 
produto estocado, não reflete omissão de entrada, exsurgindo, assim, nítida insegurança 
na determinação da infração. 



 

Ao final, pede a improcedência do auto de infração. 

Exara-se a Sentença nº 1.907/2013 – JULP, fls. 328/333, pela qual o 
Julgador entende inexistir insegurança na determinação da infração, assim como 
decadência. No mérito, considera correto o trabalho realizado pela fiscalização, razão 
pela qual julga procedente o auto de infração. 

Intimado, fls. 334, o sujeito passivo interpõe Recurso Voluntário, fls. 
337/346, no qual, após descrever os procedimentos contidos nos autos, alega que a 
decisão singular não fundamenta a descaracterização dos argumentos apresentados, 
apenas os menciona alegando a sua impropriedade em razão de suposta falta de 
comprovação. Volta a destacar que a diferença apontada na fórmula de saídas pelo 
Fisco, representa na realidade um lançamento por arbitramento, cabível somente em 
hipótese excepcional.  

Ao final, requer que seja reformada a decisão de Primeira Instância, 
a fim de que seja acolhido o Recurso Voluntário, e julgado improcedente o auto de 
infração, ou, subsidiariamente, seja reduzido o valor da multa, haja vista o equívoco 
quanto ao dispositivo indicado, não aplicável ao presente caso.   

A Primeira Câmara deste Conselho decidiu, por unanimidade de 
votos, rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento, arguida pelo sujeito passivo, por 
insegurança na determinação da infração. E, por maioria de votos, acolher a preliminar 
de decadência total do auto de infração, arguida pelo recorrente. 

A decisão encontra-se consubstanciada no Acórdão nº 1.773/2014, 
fls. 349/354. 

A Representação Fazendária interpõe o Recurso ao Conselho Pleno 
n° 31/15, fls. 355/358, no qual pede a reforma da decisão cameral em relação à 
decadência acolhida, com substrato no contido nas prescrições do artigo 173, inciso I, do 
CTN, tendo em vista que a constituição do crédito tributário por meio do lançamento é ato 
privativo do Fisco. Complementa que o prazo decadencial a ser observado pela 
Administração Tributária, para efeito de lançamento de crédito tributário, relativo a ICMS, 
não recolhido no momento oportuno é de cinco anos, contados a partir do primeiro dia do 
exercício seguinte aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.  

O sujeito passivo apresenta contradita ao Recurso Fazendário, fls. 
369/374, na qual assevera que a Fazenda Pública deve constituir o crédito no prazo de 
cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador, quando houver o pagamento parcial 
do tributo, sob pena de ocorrer a extinção definitiva do crédito, nos termos do parágrafo 
4°, do artigo 150, do CTN. Destaca jurisprudência e doutrina a respeito da matéria. 

Reitera, outrossim, os argumentos apresentados anteriormente em 
relação à questão meritória, em especial ao fato de que a diferença de estoque 
encontrada pela fiscalização decorre, na verdade, da variação volumétrica ocorrida nos 
estoques, em função de diversos fatores peculiares à atividade distribuição de 
combustíveis, mormente pela sua volatilidade. 

Pugna, por derradeiro, pelo não acolhimento do Recurso Fazendário.  

Este é o relatório. 
 

V O T O 

 

De proêmio, mister destacar que a apreciação por este Conselho 
Pleno, cinge-se, exclusivamente, ao Recurso da Fazenda Pública, que pugna pela 



 

reforma da decisão cameral que acolheu a preliminar de decadência do crédito tributário, 
arguida pelo sujeito passivo. 

Assim, hei por bem, acompanhado pela maioria dos meus pares 
neste Conselho Pleno, em acolher o pedido da Representação Fazendária e, por 
consequência, reformar a decisão cameral no que pertine ao acolhimento da preliminar 
de decadência.   

Após compulsar os autos, meu entendimento, à semelhança das 
razões expostas pela Representação Fazendária, é de que inexiste a decadência em 
questão. 

A Fazenda Pública destacou:  

“Por conseguinte, igualmente, é equivocado falar-se que o prazo 
contido no artigo 150, § 4º, do CTN, é prazo decadencial, aplicável aos tributos 
submetidos ao lançamento por homologação. Se não existe essa espécie de lançamento, 
o prazo contido naquele dispositivo nada mais é que um prazo de homologação. Somente 
poderá haver homologação quando o sujeito passivo cumpriu, fielmente, todas as 
obrigações tributárias que lhe foram impostas pela lei. 

Nada havendo a homologar e se o Fisco proceder a um lançamento 
por haver constatado irregularidades ou infrações à lei tributária, como no presente caso, 
configura-se a hipótese como um lançamento de ofício. Nesse caso, o prazo de 
decadência será quinquenal e sua contagem dar-se-á de acordo com o artigo 173, inciso I, 
do CTN. 

A Administração Tributária deve pautar-se pelo entendimento atual 
do STJ quanto à matéria. Ou seja: tendo havido pagamento antecipado do ICMS, o Fisco 
terá cinco anos, contados da data do fato gerador, para efetuar o lançamento de eventuais 
diferenças; não havendo pagamento antecipado, ou estando caracterizadas fraude, dolo 
ou simulação, o prazo para o Fisco constituir o crédito tributário será de cinco anos, a 
partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido 
efetuado 

[...] 

Assim considerado, vê-se que o caso tratado nestes autos não se 
enquadra na hipótese legal prevista no § 4º, do artigo 150, do Código Tributário Nacional”. 

 Cabe, portanto, analisar o disposto no artigo 173, inciso I, do 
Código Tributário Nacional - CTN, o qual dispõe que o Fisco tem cinco anos, a contar do 
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia fazer o lançamento, para 
formalizar o crédito tributário respectivo, no todo ou em parte, sob pena de caducidade do 
direito ao crédito pelo não exercício. 

No caso vertente, o Fisco reclama o imposto não pago apurado por 
intermédio da Auditoria Específica de Mercadorias, na qual foi detectada a existência, em 
estoque, de mercadoria sem documentação fiscal, a qual, estando submetida ao regime 
de Substituição Tributária pelas Operações Posteriores, não teve, no presente caso, o 
pagamento do imposto adimplido quando da sua aquisição.  

Nessa situação, o direito da Fazenda Pública obedece à regra 
estabelecida no artigo 173, inciso I, do CTN, pois não há que se falar em homologação em 
relação ao tributo não pago nos termos da legislação.  

Da análise da auditoria realizada depreende-se, claramente, que a 
omissão de pagamento do imposto ocorreu no mês de junho de 2.007. Conclui-se, 
portanto, consoante preconizado pelo artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional – 



 

CTN, que o Fisco poderia promover o lançamento tributário relativo ao imposto omitido no 
exercício de 2.007, até o dia 31 de dezembro de 2.012. 

Observa-se, outrossim, que o autuado foi devidamente intimado na 
data de 09 de outubro de 2.012, documento de fls. 196, apresentando, inclusive, 
Impugnação em Primeira Instância com protocolo de recebimento datado de 08 de 
novembro de 2.012, fls.198.  

Conclui-se, portanto, que a decadência não ocorreu. 

Diante do exposto, conheço do Recurso da Fazenda Pública para o 
Conselho Pleno, dou-lhe provimento, para afastar a decadência do lançamento tributário 
acolhida na decisão cameral, devendo o processo retornar a uma das Câmaras 
Julgadoras, para apreciação das questões meritórias, bem como de outras questões 
tratadas no Recurso Voluntário, e eventualmente ainda não apreciadas pela decisão 
cameral de fls. 348. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 16 de fevereiro de 2016. 
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Matéria: Nulidades (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00113/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: Processual. Recurso da Fazenda Pública. Conhecido e 
provido por maioria. Reforma da decisão cameral que anulou o 
lançamento por insegurança na determinação da infração.  
 
É imperiosa a reforma da decisão cameral, que declarou nulo o 
lançamento fiscal, com o consequente retorno dos autos àquela 
instância julgadora para apreciação de toda a matéria, quando, 
embora sucinta, a descrição jurídica do fato está correta e se 
coaduna com os dispositivos legais infringidos, mesmo que 
apresentados em termo aditivo, do qual o sujeito passivo teve 
pleno conhecimento e exerceu o contraditório e a plena defesa. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 08 
de setembro de 2015, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso de ofício, dar-lhe 
provimento para reformar a decisão cameral e retornar os autos a Câmara Julgadora para 
apreciação de toda matéria. Foram vencedores os Conselheiros Gilmar Rodrigues de 
Almeida, Márcio Nogueira Pedra, Nislene Alves Borges, Marlene Maria da Silva Ruguê 
Bernardes, Mário de Oliveira Andrade, Washington Luis Freire de Oliveira, Antônio Martins 
da Silva, Renato Moraes Lima e o Sr. Presidente, Conselheiro Domingos Caruso Neto, 
que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros Rodolfo Ramos Caiado, Talita 
Pimenta Félix, João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho, José Luiz Rosa, Nivaldo 
José Mendes, Masayuki Missao e Carlos Andrade Silveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O presente lançamento exige do sujeito passivo o pagamento de 
tributo e multa formal em razão de que deixou de recolher o ICMS antecipado relativo às 
operações interestaduais com queiro e requeijão. Em conseqüência, deverá pagar o 
imposto na importância de R$ 1.280.845,44, juntamente com penalidade e acréscimos, 
conforme demonstrativo e documentos anexos.    

  
A autoridade lançadora indicou como infringida as disposições dos 

artigos 63,166, §3°; 167; 168 e 169, II, da lei n.º 11.651/91, c/c o artigo 2°, da IN n.º 
155/94-GSF. Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, I, "a", da lei n.º 
11.651/91, com redação da lei n.º 14.058/2001.  

  
O auto de infração foi instruído, dentre outros, com os seguintes 

documentos: anexo estruturado (fls. 03/05), protocolo de entrega (fls. 06), relação de notas 
fiscais de queijo e requeijão em operação interestadual (fls. 07/08) e DANFE’s (fls. 
09/161).   

  
O sujeito passivo foi intimado, conforme documentos de fls. 162 a 

164.   
  
Em sua impugnação (fls. 166 a 173), o sujeito passivo alegou que a 

fiscalização não logrou êxito em tipificar a infração que pretende atribuir à impugnante, eis 



 

que os dispositivos aplicados no auto não se prestam a tipificar a infração alegadamente 
cometida ou sequer descrever a situação fática indicada como infração. Afirmou que 
também carece de base legal a multa aplicada, eis que o artigo 71, I, "a", da lei n.º 
11.651/91 trata de omissão no pagamento do imposto regularmente registrado e apurado 
em livro, e, no caso presente, não houve qualquer omissão por parte da impugnante, já 
que esta não era obrigada ao recolhimento de ICMS antecipado. Argumentou a 
impropriedade da autuação, razão pela qual a exigência contida no auto de infração 
merece ser integralmente cancelada, por vício no lançamento. Afirmou que a fiscalização 
não logrou êxito em enquadrar na legislação o lançamento efetuado e a que penalidade 
aplicada, por absoluta falta de previsão legal, não é adequada. Alegou ainda que a 
impugnante não é obrigada ao recolhimento antecipado de ICMS que lhe é imposto por 
meio do auto de infração, porquanto seja a impugnante beneficiária de TARE firmado com 
o Estado de Goiás, o que lhe proporciona um tratamento tributário diferenciado, o que 
inclui a dispensa do pagamento do ICMS antecipado. Ao final, requereu o cancelamento 
das exigências materializadas pela autuação.    

  
Juntamente com as razões de impugnação foram trazidos aos autos 

os seguintes documentos: cópias de TARE’s (fls. 174/195), cópia da ata da assembleia 
geral ordinária e extraordinária (fls. 196/211), procuração e outros documentos (fls. 
212/214). 

 
 
O julgador singular expede o Despacho n.º 567/2013, de fls. 216, 

mediante o qual determina a realização de diligência para que auditor fiscal se manifeste 
conclusivamente sobre as alegações do sujeito passivo autuado, informando se de fato o 
mesmo era beneficiário de TARE relativo ao FORMENTAR/PRODUZIR, apresentando 
outras informações, caso julgue necessário.     

  
  
 Em resposta, foi elaborado o Relatório Diligencial de fls. 218, por 

meio do qual a autoridade fiscal revisora mantém integralmente a auditoria inicial, 
afirmando que o contribuinte omitiu o recolhimento antecipado do imposto em saídas 
interestaduais de queijo e requeijão, durante o período de 01/08/2012 a 30/09/2012. Adita, 
como dispositivos legais infringidos, os artigos 63 e 64, da lei n.º 11.651/91, 
combinado com o artigo 76, inciso V, do Decreto n.º 4.852/97, o artigo 1.º, inciso VIII, 
e § 3.º, inciso I, alínea “a”, item 1, da IN n.º 598/03 – GSF, o artigo 2.º, da IN n.º 155/94 
– GSF, o Termo de Acordo de Regime Especial (TARE) n.º 112/1990 – GSF (de 
10/07/90), e as Portarias n.ºs 130/2012 – GSF e 226/2012 – GSF.    

 
A PORTARIA n.º 130/2012 – GSF (cópias às fls.200/222) suspende 

os efeitos do TARE n.º 112/1990 – GSF a partir de 12 de julho de 2012. A PORTARIA 
n.º 226/2012 – GSF, de 09/11/2012, reativa o supracitado TARE a partir de 08 de 
outubro de 2012. 

 
Juntou à diligência os documentos de folhas 219 a 223.     
  
Intimada do teor da diligência (fls. 224 e 225), a impugnante 

comparece ao processo requerendo a mudança do endereço e a nulidade do auto de 
infração (fls. 228/246).   

  
Pela sentença n.º 192/14-JULP, o julgador singular decidiu pela 

procedência do auto de infração. Em sua fundamentação afirmou que infração encontra-se 
perfeitamente descrita no corpo do auto de infração, tendo o sujeito passivo a entendido 



 

perfeitamente, tanto que a atacou no mérito, não restando dúvidas acerca da infração 
cometida. Em relação à arguição do sujeito passivo de que penalidade careceria de base 
legal, já que não teria havido omissão de qualquer pagamento da impugnante, o 
sentenciante argumentou que se houver falta de recolhimento do imposto, existe base 
legal para a aplicação da multa. Considerou segura a determinação da infração. Verificou 
que o procedimento é simples, na contendo vícios que acarretam em sua anulação. Afasta 
os supostos cerceamento do direito de defesa do polo passivo e insegurança na 
determinação da infração, uma vez que existe a base legal para a aplicação penalidade, 
porquanto seja cediço que é devido o pagamento antecipado do ICMS, já que os efeitos 
do TARE estavam suspensos. Quanto ao mérito, alegou que não há reparos a fazer, pois 
se encontra devidamente identificada a exigência. Noutros aspectos, relatou que não 
existe conflito entre a exigência do fisco e os procedimentos da Secretaria da Indústria e 
Comércio, pois o lançamento se relaciona à suspensão do TARE pela Secretaria da 
Fazenda, condicionante que dispensaria o pagamento antecipado, como dito 
anteriormente.      

  
O sujeito passivo apresentou recurso voluntário (fls. 255/266), 

alegando que a recorrente deixou de pagar ICMS sobre saídas interestaduais com queijo 
e requeijão, simplesmente por não ser obrigada ao pagamento do imposto sobre tais 
operações, em virtude de ser beneficiada pelo TARE, que lhe concede tratamento fiscal 
especial. E exatamente por essa razão que não houve registro ou apuração de ICMS 
sobre essas saídas, diferentemente do que pretende exigir o fisco goiano. Ou seja, não 
ocorrendo no caso em análise quaisquer das hipóteses de não-contenciosidade, afirmou 
que há inequívoco erro de fato, devendo o presente pedido ser apreciado, pois trata de 
crédito tributário contencioso, cuja apreciação na esfera administrativa deve ocorrer em 
mais de uma instância. Afirmou que há vício do lançamento tributário, reiterando os 
mesmos argumentos da manifestação anterior, e requerendo a nulidade do auto de 
infração. Afirmou que não é obrigada ao recolhimento antecipado do ICMS que lhe é 
imposto, porque é a requerente é beneficiária do TARE, firmado com o Estão de Goiás, o 
qual lhe proporciona um tratamento tributário diferenciado, o que inclui a empresa na 
dispensa do pagamento do ICMS antecipado. Asseverou que a exigência fiscal escapa 
totalmente de qualquer critério de razoabilidade e proporcionalidade, princípios esses que 
devem necessariamente nortear a atividade administrativa. Pediu o cancelamento da 
penalidade imposta à requerente, haja vista a ausência de prejuízo ao erário goiano.  Ao 
final, requereu cancelamento das exigências de ICMS, e que se declare a nulidade do 
lançamento, nos termos do art. 20, III e IV da lei n.º 16.469/2009.     

  
  
 Anexou ao recurso documentos de fls. 268 a 324. 
 
Pelo Acórdão n.° 1407/2014, de fls. 325 a 329, a Primeira Câmara 

Temporária do Conselho Administrativo Tributário decidiu acatar a preliminar de nulidade 
do auto de infração, por insegurança na determinação da infração, declarando, de 
consequência, nulo ab initio o processo. Em sua fundamentação, a Câmara alegou falha 
insanável a comprometer o feito desde seu início, tendo em vista que, embora no contexto 
processual haja a informação expedida pela Fazenda, em sede de diligencia, de que o 
descrito no auto de infração ficou devidamente esclarecido, quando da notificação ao 
sujeito passivo, sobre o real motivo da exigência exordial, entretanto o presente auto de 
infração não menciona absolutamente nada em seu conteúdo (sic). Assim, a peça de 
sustentação desta demanda continua incompleta, havendo claro cerceamento ao direito 
de defesa, o que culminou na insegurança na determinação da infração. 

 
O sujeito passivo anexou os documentos de fls. 334 a 358. 



 

 
A Fazenda Pública Estadual foi intimada, conforme documentos de 

fls. 359. 
 
A FPE apresentou recurso ao conselho pleno (fls. 360 a 365), 

alegando que o fato encontra-se devidamente descrito no corpo do auto de infração, 
sendo perfeitamente identificável a infração constatada, e que em relação à infração, 
sendo devido o ICMS, é perfeitamente aplicável a penalidade, entendendo não haver 
qualquer nulidade no feito. 

Aduziu que o procedimento é simples, não contendo vícios que 
impliquem sua anulação, quanto ao suposto cerceamento do direito de defesa do polo 
passivo e nem tampouco insegurança na determinação da infração sugerida, inclusive 
existindo a base legal para a aplicação da penalidade, pois verifica-se que é devido o 
pagamento antecipado, ou seja, não sendo pago o ICMS antecipadamente e inexistindo 
autorização de TARE que dispense esse pagamento, já que seus efeitos estavam 
suspensos, não há o que mais discutir nesse aspecto. 

 
Pediu o retorno dos autos para julgamento na fase cameral, 

considerando que a nulidade acatada é inexistente. 
 
O sujeito passivo foi intimado, conforme documentos de fls. 367 a 

370. 
 
O sujeito passivo apresentou contradita (fls. 373 a 384), na qual 

alega: que para que se constitua corretamente um lançamento tributário é imprescindível 
que o fato considerado infração pela fiscalização seja não só descrito detalhadamente, 
como alega a recorrente ao transcrever a sentença de primeira instância, mas também se 
coadune perfeitamente com a previsão legal indicada na peça inaugural, em respeito ao 
Princípio da Legalidade. 

Aduziu que a fiscalização não logrou êxito em enquadrar na 
legislação o lançamento efetuado e a penalidade aplicada por absoluta falta de previsão 
legal para justificar o auto de infração, eis que não existe base legal para uma infração que 
não ocorreu. 

Pediu que não seja conhecido o Recurso ao Pleno da Fazenda, 
tendo em vista que é insubsistente, inócuo e meramente protelatório, já que se limitou a 
transcrever a sentença de primeira instância; que seja ao menos mantido o v. acórdão 
proferido pela Primeira Câmara Temporária do CAT, com o fim de manter a nulidade do 
auto de infração, cancelando-se integralmente as exigências nele contidas e 
determinando-se, por conseguinte, o arquivamento do presente processo administrativo. 

 
 
Relatados, passo ao voto. 
 

                     V O T O 
 
Trata-se de exigência tributária decorrente do descumprimento da 

obrigação de pagar antecipadamente o ICMS pelas saídas interestaduais de queijo e 
requeijão, no período de 01/08/2012 a 30/09/2012. 

 
Pelo Acórdão N.º 1407/2014, a I CJULT acatou, por maioria de votos, 

a preliminar de nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação da 
infração, arguida pelo Conselheiro Relator, declarando nulo “ab initio” o processo. A 
decisão se fundamenta no fato de que “...embora no contexto processual haja a 



 

informação expedida pela Fazenda, em sede de diligência, de que o descrito no auto de 
infração ficou devidamente esclarecido, quando da notificação ao sujeito passivo, sobre o 
real motivo da exigência exordial, entretanto o presente auto de infração não menciona 
absolutamente nada em seu conteúdo”. Conclui o ACÓRDÃO: “Assim, a peça de 
sustentação desta demanda continua incompleta, havendo claro cerceamento ao direito 
de defesa, o que culminou na insegurança da determinação da infração.” 

 
Nota-se entretanto que, embora sucinta, a descrição jurídica do fato 

está completa, porquanto descreva que o sujeito passivo “deixou de recolher o ICMS 
antecipado relativo às operações interestaduais com queijo e requeijão.” 

 
A informação dos dispositivos legais infringidos fora ADITADA, antes 

da decisão de primeira instância, dando-se pleno conhecimento ao sujeito passivo, que 
exerceu na plenitude o contraditório e a ampla defesa, pelos dispositivos legais abaixo 
transcritos: artigo 76, inciso V, do Decreto n.º 4.852/97, o artigo 1.º, inciso VIII, e § 3.º, 
inciso I, alínea “a”, item 1, da IN n.º 598/03 – GSF, e artigo 2.º, da IN n.º 155/94 – GSF. 
Verbis:   

 
          Do CTE: 

Art. 63. Ressalvadas as hipóteses expressamente contempladas com 
locais, formas ou prazos especiais, o pagamento do ICMS far-se-á nos 
locais, na forma e nos prazos fixados na legislação tributária. 
(destacamos). 

 
 
          Do RCTE:  
 

Art. 76. Nas situações especiais, adiante arroladas, o pagamento do ICMS 
devido é efetuado nos seguintes prazos: (destacamos) 

                                 (...) 

V - relativamente à operação interestadual e à prestação de serviço de 
transporte interestadual relacionados em ato próprio do Secretário da 
Fazenda, antes de iniciada a saída ou a prestação, por intermédio de 
documento de arrecadação distinto, observado o seguinte: 

 

3. A Instrução Normativa nº 598/03-GSF, de 16.04.03, com vigência a partir 
de 01.05.03: 

3.1 relaciona os seguintes produtos sujeitos ao recolhimento 
antecipado:                                                (...) 

queijo e requeijão; 
(...) 

 
 
           Da IN Nº 598/03 - GSF, DE 16/04/2003: 

Art. 1º Na operação interestadual e respectiva prestação de serviço de 
transporte com os produtos a seguir enumerados, o ICMS 
correspondente deve ser pago antecipadamente, na forma prevista no 
inciso V do art. 76 do Decreto nº 4.852 de 29 de dezembro de 1997 - 
RCTE -: 

                                     (...) 
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VIII - queijo e requeijão; 

                                    (...) 

 

§ 3º A exigência prevista neste artigo não se aplica: 

I - à operação e à prestação de serviço de transporte realizadas: 

a) por contribuinte que tenha celebrado Termo de Acordo de Regime 
Especial - TARE: 

1. para fruição de benefícios dos programas FOMENTAR, PRODUZIR e 
seus subprogramas e crédito especial para investimento; 

 
Infere-se da legislação acima transcrita que a regra era a obrigação 

de pagar antecipadamente o ICMS sobre operações de saídas interestaduais com queijo e 
requeijão. Porém, caso o contribuinte celebrasse TARE com a SEFAZ, a obrigação do 
pagamento antecipado seria suspensa.  

 
Celebrado o TARE, na sua vigência, o sujeito passivo estaria 

desobrigado do pagamento antecipado sobre tais produtos.  
 
Entretanto houve a suspensão do TARE no período do fato gerador 

da obrigação requestada, com o consequente retorno da obrigação de pagar o ICMS 
antecipadamente sobre as saídas interestaduais de queijo e requeijão.  

 
Por fim, considerando que, embora sucinta, está completa a 

descrição jurídica do fato gerador da obrigação tributária. Completa também, porquanto 
complementada pelo Termo ADITIVO  de fls.218, a descrição dos dispositivos legais 
infringidos.  

 
Assim, à vista de todo o exposto, conheço do Recurso da Fazenda 

Pública, dou-lhe provimento, no sentido de reformar a decisão cameral (consubstanciada 
no ACÓRDÃO N.º 1407/2014, da I CJULT, que acatou, por maioria de votos, a preliminar 
de nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação da infração, arguida 
pelo Conselheiro Relator, declarando nulo “ab initio” o processo) e retornar os autos 
àquela instância para apreciação de toda a matéria.     

 
 

Sala das sessões plenárias, em 16 de fevereiro de 2016. 
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Matéria: Nulidades (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00155/16 
 
Relator: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Nulidade por insegurança na 
determinação da infração, decretada em instância cameral, face 
à quebra do sigilo bancário do contribuinte. Decisão reformada 
para retornar os autos à Câmara para apreciação de toda a 
matéria. 
 
A transferência do sigilo bancário para o sigilo fiscal (quebra do 
sigilo bancário) é legal, e sua adoção não importa em nulidade 
por insegurança na determinação da infração. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 26 
de janeiro de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda 
Pública para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para reformar a decisão cameral que 
julgou nulo o auto de infração, por insegurança na determinação da infração, devendo os 
autos retornarem à Câmara Julgadora para apreciação de toda a matéria. Foram 
vencedores os Conselheiros David Fernandes de Carvalho, Márcio Nogueira Pedra, 
Antônio Martins da Silva, Washington Luis Freire de Oliveira, Marlene Maria da Silva 
Ruguê Bernardes, Nislene Alves Borges, Gilmar Rodrigues de Almeida, Victor Augusto de 
Faria Morato, Mário de Oliveira Andrade, Lidilone Polizeli Bento e o Sr. Presidente, 
Conselheiro Heli José da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros 
Alcedino Gomes Barbosa, José Luiz Rosa, Talita Pimenta Félix, José Pereira D'abadia, 
João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho, Masayuki Missao, Edson Abrão da Silva, 
Nivaldo José Mendes e Carlos Andrade Silveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta destes autos que o sujeito passivo omitiu saída de 
mercadorias (não tributadas/isentas ou com ICMS retido pelas operações posteriores), na 
importância de R$ 166.163,28, no período de 01/01/2008 a 31/12/2008, conforme 
comparativo entre o Extrato Bancário e o Livro de Registros de Saídas (estaduais e 
interestaduais) conforme demonstrativos e documentos anexos. Em consequência, deverá 
pagar a multa formal, juntamente com os acréscimos legais.  

  
A autoridade lançadora indicou como infringida as disposições do 

artigo 25, §1°, XII e 64, Lei nº 11.651/91 combinado com o artigo 141, Decreto nº 4.852/97. 
Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, VII, "I", Lei nº 11.651/91 c/ 
redação da Lei n° 13.446/99 e artigo 71, VII, "I", Lei nº 11.651/91 c/ redação da Lei n° 
16.241/08.   

 
O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: auto 

de infração, anexo estruturado - detalhamento do crédito tributário, nota explicativa, 
extrato da conta corrente, termo de abertura - registro de saídas estaduais, termo de 
registro - registro de saídas interestaduais/exterior, ingressos de receitas nas contas 
bancárias, planilhas, notificação, termo de recebimento de objetos e documentos pela 
fiscalização, procuração, termo de não atendimento de notificação, protocolo de 
encaminhamento de auto de infração, termos de ocorrências, portaria (fls. 03/282).  



 

   
O sujeito passivo foi intimado, conforme documentos de fls. 283/284.

   
Em sua impugnação (fls. 287/294) o sujeito passivo alegou que "não 

há como prosperar a inclusão dos impugnantes como responsáveis solidários pelo 
pagamento da exigência fiscal, sem apontar nem mesmo indícios de que tal violação 
tenha ocorrido dolosamente. Aduziu que "as movimentações bancárias do contribuinte não 
servem como fato gerador do imposto, tratando-se de presunção sem fundamento legal". 
Pediu a nulidade do auto de infração ante a ilegalidade na obtenção de provas; e a 
improcedência da peça inicial por não haver a autoridade caracterizado fatos jurídicos 
tributários sujeitos à incidência do ICMS, uma vez que saldo da conta corrente não 
configura fato gerador deste tributo.  

  
Juntamente com as razões de impugnação foram trazidas aos autos: 

procurações, cópia da OAB da advogada, estatuto social, decisões dos Tribunais 
Superiores sobre a ilegalidade/inconstitucionalidade de quebra de sigilo bancário pelas 
Receitas Estaduais e Federal (fls. 295/316).  

   
Pela sentença nº 741/2014-JULP, fls. 318/320, o julgador singular 

decidiu pela procedência do auto de infração. Em sua fundamentação afirmou que são os 
sócios que detêm o poder de gerência que teriam o interesse em pagar menos impostos e, 
portanto, deverão permanecer no litígio para que lhes sejam assegurados os seus amplos 
direito de defesa. Não acolheu o pedido de nulidade por insegurança na determinação da 
infração, por cerceamento do direito de defesa do polo passivo e nem o pedido de 
exclusão dos sócios administradores do litígio, pois não fazem parte do litígio e, em 
consequência, a exigência contida na inicial deverá ser mantida na integra.  

  
Em seu recurso voluntário, fls. 324/337, o sujeito passivo alegou que 

somente as hipóteses de infração à lei (contrato social ou estatuto) ou de dissolução 
irregular da sociedade é que podem ensejar a responsabilização pessoal do dirigente, 
sendo responsável, ainda, que se comprove que agiu ele dolosamente, com fraude ou 
excesso de poderes. Aduziu que o Fisco não tem o poder de decretar ou requisitar, por 
autoridade própria, a quebra do sigilo bancário do contribuinte. É necessário, para tanto, 
autorização judicial.  Sustentou que o sigilo bancário deve ser relativizado apenas em 
casos extremos, quando efetivamente estiver em rota de colisão com outros princípios 
fundamentais, sendo licito o acesso da Fazenda Pública a dados bancários sigilosos, 
desde que, evidentemente, comprovado o interesse e o fim público, o que não restou 
comprovado no caso em testilha, caracterizando a insegurança na determinação da 
infração e cerceamento no direito de defesa. Pediu pela nulidade do auto de infração ante 
a ilegalidade na obtenção de provas; e a improcedência da peça inicial por não haver a 
autoridade caracterizado fatos jurídicos tributários sujeitos à incidência do ICMS, uma vez 
que saldo da conta corrente não configura fato gerador deste tributo.  

  
Foram anexadas aos autos os seguintes documentos: demonstrativo 

de movimento financeiro, contrato de mútuo (fls. 338/349).  
 
Mediante Memoriais, "fls.353 a 360", a autuada colaciona aos autos 

documentos de "fls.361 a 368". 
 
Por meio do acórdão n°1231/2015. "fls.370 a 373", a Quarta Câmara 

do Conselho Administrativo tributário, decide, por maioria de votos, em acolher a 
preliminar de insegurança na determinação da infração para declarar nulo desde o início  o 



 

presente processo, tendo em vista a ilegalidade das provas produzidas, assim como a 
observância do art.1°, §4° da Lei Complementar n°105/2001. 

 
Devidamente intimada às "fls.374", a Fazenda Pública Estadual 

ingressa com Recurso ao Conselho Pleno, "fls.375 a 378", no qual alega que a quebra do 
sigilo bancário, teria sido indispensável para o procedimento fiscal, sendo este amparado 
pelo art.6°, da Lei Complementar n°105/2001. Desta forma, conclui que o trabalho fiscal foi 
desenvolvido em observância ao art.142, do CTN, não havendo nenhum vício formal, 
como afirmado pelo Colegiado. Ressalta, ainda que o Conselho Administrativo Tributário 
está vedado a apreciar matérias relacionadas a inconstitucionalidade de lei, decreto, ou 
ato normativo expedido pela Administração Tributária. 

 
Ante o exposto, requer que seja reformado o Acórdão proferido, 

retornando o feito àquela Instância para que seja apreciada toda a matéria. 
 
Intimada a apresentar Contradita ao Recurso da Fazenda Pública 

Estadual, "fls.381", a autuada mantém-se silente. 
 

V   O   T   O 
 

 
Nestes autos, mediante comparativo entre ingressos de recursos 

financeiro na conta corrente do sujeito passivo e as saídas registradas, presumiu-se a 
omissão de saída de mercadorias (não tributadas, isentas ou com ICMS retido na fonte), 
com fundamento no art. 25, § 1º, inciso XII, e § 2º do CTE, com a seguinte redação: 

 
“Art. 25................................................................................................... 
............................................................................................................... 
§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 
§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 
............................................................................................................... 

XII - ao valor que mais se aproximar com os estabelecidos com base nos 
incisos anteriores, na impossibilidade de aplicação de qualquer deles. 

§ 2º Na hipótese de o contribuinte comercializar também mercadorias 
isentas ou não tributadas no período fiscalizado, a base de cálculo deve ser 
obtida por meio da multiplicação do valor apurado em procedimento fiscal 
pela fração obtida da divisão do valor das entradas tributadas, exceto 
aquelas sujeitas à substituição tributária pelas operações posteriores, pelo 
valor correspondente ao total das entradas de mercadorias destinadas à 
comercialização ou industrialização.” 

 
A situação que mais se aproxima do presente caso é a presente no 

inciso IX, “b” do § 1º do art. 71 do CTE. 
 

IX - à diferença a maior entre: 

......................................................................................................................... 

b) o valor informado pela administradora de "shopping center", de centro 
comercial, de cartão de crédito ou de débito em conta-corrente ou por 
estabelecimento similar e o informado pelo contribuinte; 

 



 

Entretanto, é relevante destacar a parte do Acórdão nº 1231/2015 
que fundamenta a decisão pela nulidade. Eis a transcrição da parte do acórdão: 

 
“Entendo ser justo e necessário o acolhimento da preliminar de 
nulidade do auto de infração, arguida pelo polo passivo, tendo em 
vista a ilegalidade na obtenção das provas (quebra do sigilo 
bancário), bem como a observância do artigo 1º, § 4º, da Lei 
Complementar nº105/2001.” 
 
Portanto, são dois os pontos de fulcro da decisão tomada em 

instância cameral, quais sejam: 
 
a) Alegada ilegalidade na obtenção das provas (quebra do sigilo 

bancário); 
b) Observância do art. 1º, § 4º, da LC 105/01. 

 
Para melhor compreensão do conjunto processual, transcrevo artigos 

da Lei Complementar nº 105/01 
 
“Art. 1º As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações 

ativas e passivas e serviços prestados. 
 
............................................................................................................... 
§  4º A quebra de sigilo poderá ser decretada, quando necessária para 
apuração de ocorrência de qualquer ilícito, em qualquer fase do inquérito 
ou do processo judicial, e especialmente nos seguintes crimes: 
............................................................................................................... 
Art. 6º As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar 
documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os 
referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras, quando houver 
processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais 
exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa 
competente. 
 
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos 
a que se refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a 
legislação tributária.” 
 

Depreende-se da leitura dos dispositivos legais acima transcritos, 
que o sigilo bancário pode ser quebrado quando houver inquérito ou processo judicial, 
bem como pelas autoridades e agentes fiscais tributários, quando houver processo 
administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso, quando o exame das contas 
bancárias seja considerado indispensável pela autoridade administrativa competente. 

 
No presente caso, os autores do procedimento fiscal informam por  

meio de notas explicativas (fls. 06) que o sujeito passivo recusou-se a atender 
notificações, deixando de apresentar ao fisco os livros contábeis, os balancetes e os 
extratos bancários. Esclarecem que foi aberto o processo administrativo nº 
201200004025665, através do qual solicitou-se ao Banco Central a informação sobre 
quais instituições bancárias o contribuinte possuía contas correntes. 

 
Então, de posse dessa informação oficiou-se aos bancos Itaú 

Unibanco S/A, Banco do Brasil S/A e Banco Bradesco S/A, solicitando a transferência do 



 

sigilo bancário para o sigilo fiscal, conforme determina a Lei Complementar nº 105/2001, 
art. 150, §§ 1º e 2º, do CTE e Instrução Normativa nº 966/2009-GSF. 

 
Pois bem, o que se nota é que existe uma extensa legislação 

tributária que autoriza a transferência do sigilo bancário para o sigilo fiscal relativamente a 
movimentações financeiras realizadas por contribuintes em instituições financeiras. 

 
O fundamento da decisão cameral é no sentido de que a 

transferência do sigilo bancário para o sigilo fiscal é ILEGAL. 
 
Entretanto, como já observado, tal procedimento encontra respaldo 

no art. 6º da Lei Complementar nº 105/01, no Código Tributário do Estado de Goiás, no 
Regulamento do Código Tributário do Estado de Goiás e inclusive em instrução normativa, 
que disciplina a forma de obtenção pelo fisco de informações bancárias de contribuintes. 

 
Como se pode afirmar que houve ilegalidade na presente 

situação??? 
 
Nota-se que tal afirmativa é totalmente sem fundamento. 
 
De fato, apesar de à época do julgamento cameral haver 5 (cinco) 

ações diretas de inconstitucionalidade propostas junta ao STF Supremo Tribunal Federal, 
relativamente ao art. 6º da Lei Complementar nº 105/01, o fato é que as mesmas não 
tinham sido julgadas ainda, nem sequer concedida liminar. 

 
Entretanto, no momento em que lavro este acórdão já sabemos que 

o STF considerou constitucional a transferência do sigilo bancário para o sigilo fiscal de 
dados e informações de contribuinte com contas em instituições financeiras, pelo fisco., 
apontando em sentido contrário ao que decidiu a instância cameral  no presente processo. 

Assim, não há que se falar em ilegalidade do procedimento adotado 
pelos agentes do fisco do Estado no presente processo. 

 
Posto isso, voto no sentido de conhecer do recurso da Fazenda 

Pública para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para reformar a decisão cameral que 
julgou nulo o auto de infração, por insegurança na determinação da infração, devendo os 
autos retornarem à Câmara Julgadora para apreciação de toda a matéria. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 01 de março de 2016. 
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Matéria: Nulidades (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00207/16 
 
Relator: Conselheiro José Pereira D'abadia 
 

 
EMENTA: Recurso da Fazenda Pública para o Conselho Pleno.  
Retorno dos autos à Câmara Julgadora para apreciação de toda 
matéria. Acolhido.  
 
Estando demonstrado nos autos que não houve a insegurança 
na determinação declarada pela câmara julgadora, o auto deve 
retornar àquela fase processual para julgamento de toda a 
matéria.    
 
  
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 19 
de janeiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do recurso da Fazenda 
Pública para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para afastar a preliminar de  
insegurança na determinação da infração, arguida pela autuada, retornando os autos a 
Câmara Julgadora para apreciação de toda matéria. Participaram do julgamento os 
Conselheiros José Pereira D'abadia, David Fernandes de Carvalho, João Divino de Brito, 
Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki 
Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, 
Nivaldo José Mendes, José Paixão de Oliveira Gomes, Carlos Andrade Silveira, Heli José 
da Silva, Alcedino Gomes Barbosa, Márcio Nogueira Pedra, José Luiz Rosa e Antônio 
Martins da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta deste processo que a empresa em epígrafe, adquiriu em 
operação interestadual, mercadorias submetidas ao regime de Substituição Tributária, 
conforme lançamentos nos seus livros fiscais, sem efetivar a retenção do ICMS-ST pelas 
operações posteriores. Em consequência, deverá pagar o imposto na importância de R$ 
1.519.550,60, juntamente com as cominações legais.  

  
Dados como infringidos os artigos 51, § 3º, e 63 do Código Tributário 

Estadual (CTE) c/c art. 32, § 1º, anexo VIII do Regulamento do Código Tributário Estadual 
(RCTE); art. 5º, § 2º, II, da Instrução Normativa nº 428/00-GSF. Proposta a penalidade do 
art. 71, III, "a", do CTE, com redação da Lei nº 11.750/1992.   

  
O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: Anexo 

Estruturado - Detalhamento do Crédito Tributário (fl. 03), Demonstrativo Para Apuração Do 
ICMS-ST Nos Termos Do Anexo VIII Do RCTE Não Recolhido (fl. 04), Consulta 
Contribuinte - JUCEG (fl. 05), Histórico dos Pagamentos (fl. 06), cópia do Livro de Registro 
de Entradas Interestaduais/Exterior nº 08-E - Período 2004 (fls. 07/71).  

  
A autuada foi intimada em 03/04/2009 (fls. 72/73). Como não 

compareceu ao feito, foi lavrado o Termo de Revelia (fl. 74).   
  



 

Renovada a intimação ao sujeito passivo para manifestar em 
Segunda Instância conforme se vê às fls. 76/77.   

  
A autuada interpõe recurso voluntário (fls. 79/85), alegando, em 

preliminar, nulidade do auto de infração por insegurança na sua determinação, vez que 
não comprovou os fatos narrados e, no mérito, afirma que o montante devido fora debitado 
a favor do Erário na escrituração mensal do ICMS, estando cumprida a obrigação principal 
de recolhimento do imposto por substituição tributária; e que a multa aplicada tem caráter 
confiscatório. Faz a juntada de vários documentos, a fim de comprovar o alegado, e requer 
a nulidade e/ou improcedência do auto de infração.  

  
Acompanham o recurso os documentos de fls. 86/548.  
  
Em julgamento pela Quarta Câmara, por proposição do Relator, foi 

convertido em diligência junto à GEAT para que fosse providenciado revisão na forma 
sugerida nas alíneas "a" e "b" da Resolução de fls. 549.   

 
Em resposta à determinação diligencial supra o revisor apresenta 

parecer de fls. 554 onde conclui que constatou uma diferença ICMS-ST no valor de R$ 
1.224.960,46. Acompanham a revisão demonstrativo de Apuração de ICMS-ST fls. 
555/567.  

  
Do resultado supra foi intimada a autuada fls. 569. A autuada 

manifesta no sentido de desconsiderar o trabalho revisional uma vez que o mesmo, no 
entender da autuada objetiva tão somente endossar a acusação fiscal. Alega que efetuou 
a compensação dos valores devidos com os créditos pertinentes, via DPI e Livro de ICMS, 
consoante se verifica dos documentos anexados. Todavia, a SEFAZ "recebeu as 
compensações efetuadas, "porém não providenciou a competente baixa dos DARE's 
relacionados em sua peça acusatória".  Menciona que o CAT já reconheceu em outros 
processos a legitimidade dos procedimentos adotados pela impugnante, colacionando 
jurisprudência deste Conselho como paradigma.   

  
Em Julgamento pela Terceira Câmara, por maioria de votos, acolheu-

se a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pelo Relator, por insegurança na 
determinação da infração, declarando nulo "ab initio" o processo.  

  
Da decisão cameral supra foi intimada a Representação Fazendária 

às fls. 581.  
  
Inconformada com a decisão cameral que anulou "ab initio" o 

presente lançamento, a Representação Fazendária maneja recurso para o Conselho 
Pleno fls. 582/584, onde pugna pela reforma da decisão recorrida, ao argumento de que 
resta evidenciado que a nulidade por insegurança na determinação da infração que se 
tornaram írritos os autos de infrações nº 4.0109040.452-40 e 4010800703811, não se 
coaduna com o presente lançamento, haja vista os documentos e provas constantes dos 
demonstrativos e analíticos anexados às folhas 556/567, não carrega o vício de nulidade 
que macularam os autos de infrações retromencionados, ou seja, não estão presentes 
neste. Finaliza pugnando pela reforma do v. acórdão vergastado, com o comando de que 
seja retornado o presente feito à Câmara Julgadora para apreciação de toda a matéria.  

 
 Fora intimada a autuada para, querendo, contraditar o recurso 

fazendário fls. 586. A autuada apresenta contradita de fls. 589/597, onde argumenta que o 
recurso fazendário não deve ser admitido, tendo em vista a decisão cameral, na sua parte 



 

dispositiva ter sido acolhida a preliminar de nulidade da peça básica, por unanimidade, 
motivo pelo qual requer seja negado seguimento ao recurso, mantendo a decisão cameral.  

 
 Assevera a Recorrente que, por força judicial proferida nos autos nº 

201104949827, Ação Declaratória promovida em face da Fazenda Pública Estadual, está 
suspensa a exigibilidade dos processos administrativos descritos às fls. 26/28 da inicial. 
Finaliza requerendo a improcedência do Auto de Infração e negado seguimento ao recurso 
fazendário pelos motivos supramencionados. Acompanham o recurso os documentos de 
fls. 598/619.   

 
 Em Julgamento pelo Conselho Pleno, por proposição do Relator, foi 

convertido o feito em diligência junto ao SEPRE, a fim de intimar o sujeito passivo para 
juntar aos autos prova das alegações da liminar de suspensão dos procedimentos 
administrativos em ação judicial declaratória de nulidade fls. 630. 

 
  Da determinação supra fora intimada a autuada, fls. 631.  
 
A autuada peticiona fls.634, onde pede a juntada das cópias 

comprobatória da mencionada ação, fls. 635/659.  
 
 Novamente foi convertido o julgamento em diligência, junto à 

Procuradoria Tributária para informar sobre a tramitação da presente ação anulatória e 
sua fase atual fls. 663/664.   

 
 A Procuradoria Regional apresenta Parecer consubstanciados nas 

fls. 670/688, pelo qual informa que aguarda decisão judicial sobre a contestação à ação 
declaratória, onde foi requerida a cassação da liminar que declarou a suspensão da 
exigibilidade dos créditos tributários, bem como fosse afastado o reconhecimento de 
inconstitucionalidade do art. 71, III, "a" do CTE. 

 
O Conselho Pleno, através da Resolução de fl.689, levando-se em 

consideração o Parecer da Procuradoria Geral do Estado [Procuradoria Fiscal] no sentido 
de aguardar decisão definitiva nos autos judiciais 201104949827, por proposição do 
Relator, resolve, sobrestar os autos por 1 [um] ano.  

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Ao compulsar e analisar as peças instrutórias desta lide, verifiquei 
que razão assiste à nobre Representação Fazendária, quando pugna para que seja 
afastada a nulidade “ab initio” deste feito, declarada majoritariamente pela egrégia 
Terceira Câmara Julgadora, com o consequente retorno do feito à fase cameral para 
julgamento de toda a matéria, conforme passo a expor:  

 
Conforme salientado no Recurso para este Pleno nº81/2012 – 

GERF/SR, fls. 582/584, o Representante Fazendário, aponta procedimentos processuais 
efetivados neste auto, por meio de tarefa diligencial, onde os documentos e provas 
constantes dos demonstrativos e analíticos anexados às folhas 556/567, não carregam o 
vício de nulidade, o que equivale dizer que não está maculado o presente auto de 
infração.  

 



 

Mediante a evidência de que não houve mácula processual, capaz 
de ocasionar a nulidade da lide, desde seu início, imperioso se torna o retorno deste 
processo à fase onde ocorreu o ato equivocado, portanto, à câmara julgadora para 
apreciação de toda a matéria.   

 
Assim, voto conhecendo do recurso da Fazenda Pública para o 

Conselho Pleno, dando-lhe provimento para afastar a preliminar de  insegurança na 
determinação da infração, arguida pela autuada, retornando os autos à Câmara Julgadora 
para apreciação de toda matéria.  

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 01 de março de 2016. 
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Matéria: Nulidades (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00208/16 
 
Relator: Conselheiro José Pereira D'abadia 
 

 
EMENTA: Recurso da Fazenda Pública para o Conselho Pleno. 
Retorno do feito à fase cameral, para apreciação de toda a 
matéria. Acolhido. 
 
Estando demonstrado nos autos que não houve a falha 
processual, que motivou o acolhimento da nulidade pela câmara 
julgadora, deve o auto retornar àquela fase onde ocorreu o ato 
equivocado. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 19 
de janeiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do recurso da Fazenda 
Pública para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para afastar a preliminar de  
insegurança na determinação da infração, arguida pela autuada, retornando os autos a 
Câmara Julgadora para apreciação de toda matéria. Participaram do julgamento os 
Conselheiros José Pereira D'abadia, David Fernandes de Carvalho, João Divino de Brito, 
Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki 
Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, 
Nivaldo José Mendes, José Paixão de Oliveira Gomes, Carlos Andrade Silveira, Heli José 
da Silva, Alcedino Gomes Barbosa, Márcio Nogueira Pedra, José Luiz Rosa e Antônio 
Martins da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal é de que o sujeito passivo durante o exercício de 
2006 adquiriu em operação interestaduais mercadorias submetidas ao regime de 
substituição tributária, sem efetuar a retenção do ICMS substituição tributária pelas 
operações posteriores. Em consequência, deverá pagar o ICMS, juntamente com as 
cominações legais.  

 
Dados como infringidos os artigos 51, § 3º, do Código Tributário 

Estadual (CTE) c/c art. 32, § 1º, anexo VIII, do Regulamento do Código Tributário Estadual 
(RCTE); art. 5º, § 2º, II, da Instrução Normativa nº 428/00-GSF. Proposta a penalidade do 
art. 71, III, "a", do CTE, com redação da Lei nº 11.750/1992.  

 
O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: Anexo 

Estruturado - Detalhamento do Crédito Tributário (fl. 03), Apuração do ICMS Substituição 
Não Recolhido (fls. 04/13).  

 
Devidamente intimada a autuada [fl.14/15], apresenta impugnação 

[fls. 18/37]. 
 
A autuada argui em preliminar nulidade do lançamento por 

cerceamento ao direito de defesa por insegurança na determinação da infração, por 
entender que a redação do AI estar ininteligível, o que macula o ato e o torna nulo; que o 
auto de infração foi alcançado pela decadência, em razão de que o fato gerador da 
obrigação se deu e  2006, há mais de cinco anos, nos termos do art. 150, § 4º do CTN; 



 

colaciona ao feito várias jurisprudências como paradigma. Diz que o lançamento está 
amparado somente em presunção, sem provas para sustentarem as alegações no 
lançamento.  

 
 No mérito, alega que a autuada não ofendeu nenhum dispositivo da 

legislação tributária local, conforme comprova os documentos anexos aos autos; que a 
multa aplicada ultrapassou a fronteira da razoabilidade e da proporcionalidade o que 
caracteriza confisco. Finaliza requerendo a improcedência do AI. 

 
Acompanham a impugnação procuração fls. 38; Cópia da Segunda 

Alteração e Consolidação do Contrato Social fls. 38/45. 
 
Sobreveio a Sentença singular fls. 47/49, pela qual a Julgadora não 

acatando a tese defendida pela autuada, decide pela procedência do AI. Assevera a 
Julgadora a não ocorrência da aludida insegurança na determinação da infração e nem 
tampouco o    cerceamento ao direito de defesa da autuada. Assim, também, não assistir 
razão à autuada quanto a decadência já que o lançamento atende ao disposto no art. 173, 
I do CTN, ou seja, o prazo estenderia até 31.12.2011, para constituição do crédito 
tributário, ao passo que fora constituído anterior àquela data, em 26.05.2011. 

 
Devidamente intimada a autuada para pagar e/ou apresentar recurso 

voluntário fls. 50. Comparece ao feito e apresenta Recurso de fls. 53/78. 
 
Ciente, a autuada interpõe recurso voluntário de fls. 53/78, onde 

repete as mesmas teses defendidas na impugnação. Reitera os mesmos pedidos. 
 
A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário decidiu por 

maioria de votos (fls. 80/84), acolher a preliminar de nulidade da peças básica, por 
insegurança na determinação da infração, declarando de consequência nulo "ab initio" o 
processo. 

 Entendeu o Relator do acórdão cameral que a matéria em tela fora 
objeto de análise pela Terceira Câmara Julgadora deste Conselho, em 09 de agosto de 
2010, que, "na ocasião e por votação unânime, acolheu a preliminar de nulidade da peça 
básica, por insegurança na determinação da infração, arguida pelo sujeito passivo no auto 
de infração nº 4010904054240, acolho de plano seu voto quanto à questão, pelos mesmos 
motivos e fundamentadas razões."   

 
Da decisão cameral fora intimada a Representação Fazendária fls. 

85. 
 
Inconformada com a decisão cameral que anulou "ab initio" o 

presente lançamento, a Representação Fazendária maneja recurso para o Conselho 
Pleno, pugnando pela reforma da decisão recorrida, ao argumento de que resta 
evidenciado que a nulidade por insegurança na determinação da infração que se tornaram 
nulos os autos de infrações nº 4.0109040.452-40 e 4010800703811, não se coaduna com 
o presente lançamento, haja vista os documentos e provas constantes dos demonstrativos 
e analíticos anexados às folhas 04 a 13, não carrega os vícios de nulidade que macularam 
os autos de infrações retro mencionados, arremata o representante fazendário. Finaliza, 
pugnando pela reforma do v. acórdão vergastado, com o comando de que seja retornado 
o presente feito à Câmara Julgadora para apreciação de toda a matéria. 

 
Fora intimada a autuada para querendo, contraditar o recurso 

fazendário, fls. 89. 



 

 
  A autuada apresenta contradita de fls. 92/100, onde argumenta que 

o recurso fazendário não deve ser admitido, tendo em vista a decisão cameral, na sua 
parte dispositiva ter sido acolhida a preliminar de nulidade da peça básica, por 
unanimidade, motivo pelo qual requer seja negado seguimento ao recurso, mantendo a 
decisão cameral. 

 
 Assevera a Recorrente que, por força judicial proferida nos autos nº 

201104949827, Ação Declaratória promovida em face da Fazenda Pública Estadual, está 
suspensa a exigibilidade dos processos administrativos descritos às fls. 26/28 da inicial. 

 
 Finaliza, requerendo a improcedência do Auto de Infração e negado 

seguimento ao recurso fazendário pelos motivos supramencionados. Acompanham o 
recurso os documentos de fls. 101/122.  

 
 Em Julgamento pelo Conselho Pleno, por proposição do Relator, foi 

convertido o feito em diligência junto ao SEPRE, a fim de intimar o sujeito passivo para 
juntar aos autos prova das alegações da liminar de suspensão dos procedimentos 
administrativos em ação judicial declaratória de nulidade.  

 
 Da determinação supra fora intimada a autuada fls. 134. A autuada 

peticiona fls.137, onde pede a juntada das cópias comprobatória da mencionada ação fls. 
137/156. 

  
 Novamente foi convertido o julgamento em diligência, junto à 

Procuradoria Tributária para informar sobre a tramitação da presente ação anulatória e 
sua fase atual fls. 160/161.  

 
 A Procuradoria Regional apresenta Parecer consubstanciados nas 

fls. 167/173, pelo qual informa que aguarda decisão judicial sobre a contestação à ação 
declaratória, onde foi requerida a cassação da liminar que declarou a suspensão da 
exigibilidade dos créditos tributários, bem como fosse afastado o reconhecimento de 
inconstitucionalidade do art. 71, III, "a" do CTE. Acompanham o Parecer os documentos 
de fls. 174/184. 

 
O Conselho Pleno, através da Resolução de fl.689, levando-se em 

consideração o Parecer da Procuradoria Geral do Estado [Procuradoria Fiscal] no sentido 
de aguardar decisão definitiva nos autos judiciais 201104949827, por proposição do 
Relator, resolve, sobrestar os autos por 1 [um] ano.  

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Ao compulsar e analisar as peças constitutivas desta lide, verifiquei 
que razão assiste à nobre Representação Fazendária quando pugna pelo afastamento da 
preliminar de nulidade por insegurança na determinação da infração, arguida pela autuada 
e acolhida majoritariamente pela egrégia Segunda Câmara Julgadora, o que implica dizer 
que o feito deve retornar à Câmara Julgadora para apreciação de toda matéria. 

 
O meu convencimento, face ao aduzido no parágrafo anterior, deve-

se ao fato de que a instrução processual, em sede cognitiva, não contempla a nulidade do 
feito por insegurança  na determinação da infração, vez que a autoridade fiscal lançadora 



 

instruiu o seu trabalho com planilhas analíticas, discriminando nota fiscal, por nota fiscal, 
produto por produto, com utilização de IVA específico de cada um, e com a discriminação 
do crédito destacado em cada nota fiscal de aquisição, resultando na indicação do ICMS-
ST devido no final de cada linha. Portanto, considerando que a tarefa primeira está 
correta, torna-se imperioso o retorno do feito à fase processual onde ocorreu o ato 
estranho à orientação contida na norma legal.      

 
Assim, voto conhecendo do recurso da Fazenda Pública para o 

Conselho Pleno, dando-lhe provimento para afastar a preliminar de insegurança na 
determinação da infração, arguida pela autuada, retornando os autos à Câmara Julgadora 
para apreciação de toda matéria.  

 
 

Sala das sessões plenárias, em 01 de março de 2016. 
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Matéria: Nulidades (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00487/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Márcio Nogueira Pedra 
 

 
EMENTA: Preliminar. Nulidade do auto de infração por 
cerceamento do direito de defesa. Rejeitada. Decisão unânime. 
Nulidade por insegurança na determinação da infração. 
Rejeitada. Decisão unânime. Decadência. Lançamento de ofício. 
Regra do art. 173, I, do CTN. Decisão por maioria. ICMS. 
Obrigação tributária principal. Procedência. Decisão unânime . 
1. Quando não se aponta incorreção nos documentos que 
instruem o lançamento, ficando constatado que os mesmos  
oferecem condições ao amplo exercício do direito de defesa, 
deve ser rejeitada  a preliminar de nulidade processual por 
cerceamento ao direito de defesa. 2. Não é inseguro o auto de 
infração instruído com os levantamentos e documentação 
apropriados, sendo que a defesa não aponta falhas capazes de 
comprometer a solidez da acusação formulada pelo Fisco. 3. 
Nos lançamentos de ofício, constatada apuração do imposto 
devido em desacordo com a legislação tributária, a regra 
aplicável à extinção do crédito tributário por decadência é a 
prevista no art. 173, I, do Código Tributário Nacional (CTN). 4. A 
não apresentação, pelo contribuinte, de elementos  capazes de 
modificar os valores encontrados em procedimento fiscal que 
motivou a formalização do lançamento, implica na confirmação 
do auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 10 
de março de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da 
peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Edson Abrão da Silva, Márcio Nogueira 
Pedra, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Paulo Diniz, Heli José da Silva, 
Aguinaldo Fernandes de Melo, Domingos Caruso Neto, José Luiz Rosa, Antônio Martins 
da Silva, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, 
Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, 
Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao e Victor 
Augusto de Faria Morato. Também por votação unânime, rejeitar a preliminar de nulidade 
da peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa, por não ter 
sido trazido aos autos os produtores rurais. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Edson Abrão da Silva, Márcio Nogueira Pedra, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli 
Bento, Paulo Diniz, Heli José da Silva, Aguinaldo Fernandes de Melo, Domingos Caruso 
Neto, José Luiz Rosa, Antônio Martins da Silva, Talita Pimenta Félix, Washington Luis 
Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João 
Divino de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de 
Almeida, Masayuki Missao e Victor Augusto de Faria Morato. Quanto ao mérito, por 
maioria de votos, conhecer de ambos os recursos para o Conselho Pleno, negar 
provimento ao do Contribuinte, prover o da Fazenda Pública, para rejeitar a preliminar de 
decadência parcial, referente ao período de janeiro a novembro de 2003 e considerar 
totalmente procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Márcio 
Nogueira Pedra, Lidilone Polizeli Bento, Heli José da Silva, Domingos Caruso Neto, 



 

Antônio Martins da Silva, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, Marlene 
Maria da Silva Ruguê Bernardes, Nislene Alves Borges, Gilmar Rodrigues de Almeida, 
Masayuki Missao e Victor Augusto de Faria Morato. Vencidos os Conselheiros Edson 
Abrão da Silva, Nivaldo José Mendes, Paulo Diniz, Aguinaldo Fernandes de Melo, José 
Luiz Rosa, José Pereira D'abadia, João Divino de Brito e Nivaldo Carvelo Carvalho, que 
votaram conhecendo de ambos os recursos, negando-lhes provimento para manter a 
decisão cameral que acolheu a preliminar de decadência parcial do crédito tributário, 
referente ao período de janeiro a novembro de 2003 e considerou parcialmente 
procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 10.006,80 (dez mil e seis reais e 
oitenta centavos). 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Neste processo o Fisco afirma que  o contribuinte  adquiriu, de 
produtores rurais goianos, durante o período de 01/01/2003 a 31/12/2003, 11.981,00 
(Onze mil, novecentos e oitenta e um)  metros cúbicos de carvão vegetal, no valor total de 
R$ 723.791,50 (Setecentos e vinte e três mil, setecentos e noventa e um reais e cinquenta 
centavos), desacobertados de documentação fiscal, conforme prova o RELATÓRIO DE 
CONTROLE DO CONSUMO E UTILIZACAO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS 
FLORESTAIS, de emissão do próprio destinatário da mercadoria. Por conta disto, 
conforme estabelece o Art. 45, § único  da Lei 11.651/91, está sendo cobrado o imposto 
do citado sujeito passivo, na condição de contribuinte solidário. Para todos os fins legais e 
com fulcro no § 2º, do artigo 19, Decreto nº 6.930, de 09 de junho de 2009, adoto o 
relatório constante do Acórdão da II CJUL nº 828/2012,  de fls 182  e seguintes,  que 
abaixo transcrevo : 

 

“Descreve o histórico do auto de infração que o sujeito passivo 
adquiriu de produtores rurais goianos, durante o período de 01/01/2003 a 31/12/2003, 
onze mil, novecentos e oitenta e um metros cúbicos de carvão vegetal, no valor de R$ 
723.791,50 (setecentos e vinte e três mil, setecentos e noventa e um reais e cinquenta 
centavos) desacobertados de documentação fiscal, conforme prova o RELATÓRIO DE 
CONSUMO E UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS FLORESTAIS, de 
emissão do próprio destinatário da mercadoria, a este anexo e demonstrado nos 
documentos também anexos.  

Foram infringidos os artigos 66 da Lei nº 11.651/91 em combinação 
com o art. 145 do Decreto nº 4.852/97, tendo sido proposta a penalidade do art. 71, inciso 
VII, alínea “I”, §9º, da Lei 11.651/97.  

Em decorrência como estabelece o art. 45, parágrafo Único, da Lei nº 
11.651/97, na condição de contribuinte solidário, deve pagar o ICMS no valor de R$ 
86.854,98 (oitenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e noventa e oito 
centavos) juntamente com as penalidades e acréscimos legais. 

O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: 
Demonstrativo da diferença mensal apurada entre a quantidade destacada nas notas 
fiscais de produtor e a registrada nas notas fiscais de entrada (fl.04), relatório das 
Quantidades informadas nas notas fiscais dos produtos (fls 05/10) bem como quadro 
demonstrativo das quantidades informadas nas notas fiscais de entrada (fls.11/15) e 
cópias dos Relatórios de Controle e Utilização de Produtos e Subprodutos Florestais 
emitidos pelas empresas consumidoras de carvão vegetal (fls 16/127). 

O sujeito passivo foi regularmente intimado (fl.129). 

A empresa ingressa com impugnação em Primeira Instância 
(fls.131/136) arguindo as preliminares de decadência do direito de a Fazenda Pública 



 

constituir o crédito tributário ora reclamado e erro de identificação do sujeito passivo. Em 
relação à primeira, argumenta que a notificação da autuação se deu em dezembro de 
2008, logo os períodos de 2003 estariam decaídos o direito do fisco de autuar essa 
diferença e para a segunda aduz sua exclusão da lide, em razão de não ser aplicável essa 
solidariedade no Direito Tributário; que mesmo diante do artigo 45, parágrafo único do 
CTE, por ser um contribuinte mineiro e não ter realizada a circulação de mercadorias não 
deveria se submeter à nossa legislação tributária. Fala sobre o princípio da eventualidade 
para reforçar a impossibilidade da exigência, clara pela inexigibilidade de sua conduta, 
pois o imposto seria de responsabilidade integral dos contribuintes goianos, assim como, 
também, não existiria solidariedade sobre penalidade, citando toda doutrina e 
jurisprudência que entende correta ao caso em questão. Requer a nulidade e/ou 
improcedência do auto de infração.    

O julgador singular prolata a sentença nº 9652/2009, de fls.151/156 e 
decide não acolher as preliminares arguidas anteriormente com fulcro no art. 173, inciso I, 
e 124, ambos do Código Tributário Nacional para a arguição de decadência bem como 
entende estarem presentes todos os elementos do art. 8º da Lei nº 16.469/09 e do art. 45, 
inciso XII do Código Tributário Estadual–CTE. No mérito, considera procedente o feito por 
entender que as mercadorias autuadas adentraram ao estabelecimento da destinatária 
sem a necessária cobertura de documentação fiscal; que o sujeito passivo não consegue 
demonstrar que o trabalho apresentado pelo fisco está viciado ou que mereça reparos e 
por isso mantem a pretensão fiscal inicial. 

Intimações dos autuados quanto á decisão singular à fl. 157. 

O sujeito passivo interpõe recurso voluntário às fls.160/166 para 
arguir a preliminar de nulidade da decisão recorrida e decadência do crédito tributário. 
Entende que a argumentação monocrática é omissa quanto aos argumentos 
expressamente formulados pelo autuante; que não entende como pode o julgador singular 
manter a pretensão fiscal se a carga foi fiscalizada por todos os postos fiscais até chegar 
ao seu destinatário; que se houvesse irregularidades, o remetente é quem deveria ser 
penalizado em virtude das mercadorias estarem desacobertadas de notas fiscais, o que 
não ocorreu. Que o auto de infração é nulo pois o valor do ICMS referente ao valor 
efetivamente transportado e sobre o preço da mercadoria já foi pago e por isso insegura a 
acusação. 

Invoca o § 4º do art. 150 do CTN para arguir a decadência do crédito 
tributário. Argumenta que  a notificação do auto de infração somente chegou às mãos da 
recorrente no mês de dezembro de 2008; que os fatos geradores ocorridos antes de 
dezembro de 2004, não poderão ser exigidos da empresa em razão do decurso do prazo 
decadencial; que já se operou a decadência do crédito tributário. 

No mérito, argumenta que não deu entrada nas mercadorias sem o 
devido acobertamento de nota fiscal e por isso inexiste a qualquer infração a dispositivo 
legal. Argumenta que a mercadoria é de responsabilidade do remetente e que passou por 
diversos postos fiscais sem ter sido retida em razão de transporte sem documento fiscal; 
que se não houvesse a respectiva nota fiscal, a mercadoria nunca chegaria ao destino 
pois ficaria retida em alguma barreira fiscal; que sobre o preço contratado foi pago o ICMS 
e que não tem controle algum sobre os procedimentos dos remetentes; que emitiu o 
documento fiscal de entrada após a pesagem; a diferença apurada entre a medição do 
vendedor e a medição ou pesagem pelo comprador do carvão não prova o transporte e a 
entrega sem emissão de nota fiscal e por isso requer a nulidade do feito ou, 
subsidiariamente, a reforma da decisão singular para considerá-lo improcedente.” 

 
Dando seguimento ao relatório, informo que a Segunda Câmara do 

Conselho Administrativo Tributário decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de 



 

nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por erro na identificação do sujeito 
passivo. Por unanimidade de votos, foi rejeitada a preliminar de nulidade da sentença 
singular, por cerceamento ao direito de defesa, arguida pela autuada. Quanto ao mérito, 
por maioria de votos, foi acolhida a preliminar de decadência parcial até novembro de 
2003, referente ao valor de R$ 76.848,18 (setenta e seis mil, oitocentos e quarenta e oito 
reais e dezoito centavos) arguida pelo sujeito passivo. Ainda, quanto ao mérito, em 
relação ao valor remanescente, a Câmara decidiu, por maioria de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar procedente o auto de infração no valor de R$ 10.006,80 (dez mil e seis reais e 
oitenta centavos). O voto vencido foi pela procedência do lançamento. 

 
A Fazenda Pública, inconformada com a decisão de procedência 

parcial do lançamento que acolheu a preliminar de decadência parcial do crédito tributário, 
interpôs recurso ao Conselho Pleno. Alega que o Fisco efetuou lançamento de ofício, o 
que implica em adotar o prazo decadencial previsto no artigo 173, I, CTN, que é de cinco 
anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia 
ter sido efetuado. Assim, como os fatos geradores são de 2003, o prazo se iniciou em 
01/01/2004 e se encerrou em 31/12/2008. Como o lançamento se aperfeiçoou, com a 
regular intimação do sujeito passivo, em 01/12/2008, não há que se falar em decadência. 
Encerra seu recurso pedindo a procedência do auto de infração.  

 
Também a autuada interpôs recurso ao Conselho Pleno. Solicita a 

nulidade do auto de infração por insegurança da descrição dos fatos e indicação 
equivocada e incompleta dos sujeitos passivos. Afirma que os emitentes dos documentos 
fiscais, isto é, os produtores rurais que efetivaram a venda do carvão, devem integrar o 
polo passivo do lançamento, para que se permita o direito amplo de defesa, mesmo 
porque a recorrente não dispõe de informações sobre o procedimento da rotina fiscal e 
contábil de cada um daqueles produtores rurais. Entende que, como o caso é de 
responsabilidade solidária, então a regularidade formal da autuação dependia da inclusão 
dos produtores rurais, vendedores do carvão vegetal. Pede, por conta disto,  a nulidade do 
lançamento.  

 
No mérito, pede a improcedência do lançamento, em razão da não 

ocorrência dos fatos narrados na acusação fiscal, bem como da responsabilidade dos 
produtores rurais. Afirma que, se as mercadorias estivessem desacobertadas de 
documentos fiscais, então certamente a carga ficaria retida em alguma barreira fiscal, 
dentre as várias existentes ao longo do percurso. Afirma, ainda, que quem apura a 
quantidade de carvão e emite os documentos fiscais são os vendedores, os quais se 
responsabilizam também pelo transporte. Volta a afirmar que é indispensável a inclusão 
dos produtores rurais no polo passivo do presente processo, tendo em vista a existência 
de solidariedade. Finalmente, alega que, como se trata de operação interestadual, é 
necessário considerar o interesse do Estado de Minas Gerais no que se refere à 
arrecadação deste imposto. Cita decisão deste Conselho,  acórdão nº 2555/2011 da 
Primeira Câmara Temporária, no qual ficou reconhecida a ilegitimidade ativa do Estado de 
Goiás para reclamar o imposto. Conclui seu recurso pedindo a nulidade ou improcedência 
do lançamento.  

 
O sujeito passivo também apresenta contradita ao recurso da 

Fazenda Pública. Alega que o lançamento tributário foi confessadamente complementar, o 
que implica na incidência do artigo 150, § 4º, CTN. Afirma que o prazo de cinco anos deve 
ser contado a partir da ocorrência do fato gerador , pois a partir daquele momento a 
Fazenda Pública já detinha informações necessárias para se proceder ao lançamento.  

 



 

É o relatório.  
 
 

VOTO 
 
 
A autuada inicia seu recurso levantando preliminar de insegurança 

na determinação da infração. A nulidade do auto de infração decorreria de  insegurança na 
descrição dos fatos e indicação equivocada e incompleta dos sujeitos passivos. Mais 
precisamente no que concerne aos sujeitos passivos, e desta feita arguindo preliminar de 
cerceamento do direito de defesa,  alega que os emitentes dos documentos fiscais, isto é, 
os produtores rurais que efetivaram a venda do carvão, devem integrar o polo passivo do 
lançamento, para que se permita o direito amplo de defesa. Sendo a responsabilidade 
solidária, então a regularidade formal da autuação dependeria da inclusão dos produtores 
rurais, vendedores do carvão vegetal. 

 
Quanto à preliminar de insegurança na determinação da infração, 

decido pela sua rejeição. Não há qualquer insegurança na descrição dos fatos. Está bem 
claro na inicial do processo que a Fazenda Pública acusa o contribuinte de adquirir , de 
produtores rurais goianos, durante o período de 01/01/2003 a 31/12/2003, 11.981,00 
(Onze mil, novecentos e oitenta e um)  metros cúbicos de carvão vegetal, no valor total de 
R$ 723.791,50 (Setecentos e vinte e três mil, setecentos e noventa e um reais e cinquenta 
centavos), desacobertados de documentação fiscal, conforme prova o RELATÓRIO DE 
CONTROLE DO CONSUMO E UTILIZACAO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS 
FLORESTAIS, de emissão do próprio destinatário da mercadoria. Por conta deste fato, 
que está sobejamente comprovado nos autos, e com fundamento na legislação tributária o 
Fisco exige do contribuinte o pagamento de ICMS e acréscimos legais. Não detecto 
qualquer insegurança na descrição dos fatos e rejeito a preliminar.  

 
Quanto à indicação dos sujeitos passivos, vejamos o que determina 

a legislação. Estabelece o Código Tributário Estadual (Lei nº 11.651/2009) :  
 

“Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 

devido na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum 
na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 

O § 1º VIGOROU COMO PARÁGRAFO ÚNICO DE 01.01.97 À 28.12.11, QUANDO FOI 
RENUMERADO TACITAMENTE PELO ART. 1º DA LEI Nº 17.518, DE 29.12.11. 

§ 1º. Considera-se, também, ter interesse comum na situação que 
constitua fato gerador de obrigação principal: 

I - o alienante ou remetente, com o adquirente ou o destinatário, de 
mercadorias ou bens, em operações realizadas sem documentação fiscal;” 

 
 
Já o Código Tributário Nacional, ao tratar do instituto da 

solidariedade tributária, determinou :  
 

“Art. 124. São solidariamente obrigadas: 

I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que 
constitua o fato gerador da obrigação principal; 



 

II - as pessoas expressamente designadas por lei. 

Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não 
comporta benefício de ordem.” 

 
Os dispositivos acima transcritos nos informam, em primeiro lugar, 

que a responsabilidade solidária da autuada está devidamente prevista em lei. A norma 
determina que são solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação que 
constitua o fato gerador da obrigação principal. Em seguida, o Código Tributário Estadual 
estabelece que tem interesse comum na situação que constitua fato gerador da obrigação 
principal o alienante ou remetente, com o adquirente ou destinatário de mercadorias sem 
documentação fiscal. Ora, a autuada foi a adquirente/destinatária de 11.981,00 (Onze mil, 
novecentos e oitenta e um)  metros cúbicos de carvão vegetal  desacobertados de 
documentação fiscal. Nada, portanto, a retificar quanto à sua inclusão na lide na condição 
de devedora solidária.  

 
No que se refere à  não inclusão, no processo, dos produtores rurais 

que efetuaram a venda da mercadoria, invocamos o parágrafo único, do artigo 124, do 
Código Tributário Nacional, acima transcrito. Tal dispositivo significa que o Fisco pode 
eleger qualquer dos sujeitos passivos solidários para figurar no polo passivo do 
lançamento tributário. Não há benefício de ordem. Por conta da facilidade de cobrança, 
pela concentração desta em uma mesma pessoa,  bem como pela  maior capacidade 
econômica do devedor, tendo em vista assegurar o êxito da exigência do pagamento, o 
Fisco está legalmente autorizado a concentrar a sua ação sobre determinado sujeito 
passivo que detenha responsabilidade solidária. Tal situação não deu ensejo a qualquer 
cerceamento ao direito de defesa. A acusação está devidamente comprovada, 
independentemente da inclusão na lide dos produtores rurais que efetuaram a venda do 
carvão vegetal. Rejeito, por conseguinte, a preliminar de cerceamento do direito de 
defesa.  

 
No mérito, a recorrente pede a improcedência do lançamento 

alegando a não ocorrência dos fatos narrados na acusação fiscal, bem como a 
responsabilidade dos produtores rurais. Afirma que, se a mercadoria estivesse 
desacobertada de documentos fiscais, então certamente a carga ficaria retida em alguma 
barreira fiscal, dentre as várias existentes ao longo do percurso.  

 
A recorrente não comprova nada do que alega, enquanto a acusação 

do Fisco está devidamente comprovada pelo RELATÓRIO DE CONTROLE DO 
CONSUMO E UTILIZACAO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS FLORESTAIS, de 
emissão do próprio destinatário da mercadoria, o qual figura como sujeito passivo no 
presente processo. No que concerne aos produtores rurais, bem de ver que a 
responsabilidade destes não exclui a responsabilidade da autuada. A afirmação de que se 
as mercadorias estivessem sem documentação fiscal, então ficariam retidas em alguma 
barreira fiscal ao longo do percurso não passa de uma conjectura, que foi desmentida por 
documentos produzidos pela própria autuada, atestando o recebimento do carvão vegetal 
sem nota fiscal.  

 
Outra alegação da recorrente é de  que, como se trata de operação 

interestadual, é necessário considerar o interesse do Estado de Minas Gerais no que se 
refere à arrecadação deste imposto. Cita decisão deste Conselho,  acórdão nº 2555/2011 
da Primeira Câmara Temporária, no qual ficou reconhecida a ilegitimidade ativa do Estado 



 

de Goiás para reclamar o imposto. O referido acórdão foi proferido em julgamento cameral 
do processo nº 4010904668656, pela Primeira Câmara Temporária, no dia 20/04/2011. 
Ocorre que esta decisão foi revertida em 02/02/2016, mediante julgamento pelo Conselho 
Pleno, sendo o auto de infração, por conseguinte, considerado procedente. Desta forma, o 
argumento da recorrente perdeu a sua sustentação. Acresça-se que a origem das 
mercadorias está devidamente comprovada no processo, por documentos emitidos pela 
própria recorrente. Trata-se de carvão vegetal procedente do Estado de Goiás, o que 
implica na competência desta unidade da federação para a cobrança do ICMS. É o que 
determinam a Constituição Federal e legislação complementar.  

 
Afasto, por fim, a decadência parcial decretada no julgamento 

cameral, relativa ao período de janeiro a novembro de 2003. O presente caso refere-se a 
lançamento realizado de ofício pela Fazenda Pública e não de mero caso de lançamento 
por homologação. Esta Corte tem adotado, já há algum tempo,  por maioria de votos, a 
opinião de que, no lançamento de ofício, situação do presente processo,  em que o sujeito 
passivo realiza a apuração do imposto devido em desacordo com a legislação, deve-se 
adotar o prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN, que é de 05 (cinco) anos 
contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento 
poderia ter sido efetuado. Os fatos geradores ocorreram no ano de 2003 e , como a 
intimação do sujeito passivo se deu em 01/12/2008 (vide aviso de recebimento às fls. 129) 
não há que se falar em decadência. A decadência teria se concretizado se a intimação 
houvesse ocorrido apenas em 2009.  

 
Isto posto, rejeito a preliminar de nulidade da peça básica, arguida 

pela autuada, por insegurança na determinação da infração, rejeito a preliminar de 
nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa e, no 
mérito, conheço de ambos os recursos para o Conselho Pleno, nego provimento ao do 
Contribuinte e provejo o da Fazenda Pública para rejeitar a preliminar de decadência 
parcial, referente ao período de janeiro a novembro de 2003, e considerar totalmente 
procedente o auto de infração.  

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 12 de abril de 2016. 
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Matéria: Nulidades (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00680/16 
 
Relator: Conselheiro Rodolfo Ramos Caiado 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade do auto de 
infração. Erro de identificação do sujeito passivo e insegurança 
na determinação da infração. Rejeitadas. ICMS. Obrigação 
principal. Transporte de mercadorias fora da rota usual. 
Procedência. 
 
1. Inocorrendo nos autos quaisquer das hipóteses de nulidades 
previstas no artigo 20 da Lei nº 16.464/09, mister se faz rejeitar 
as preliminares de nulidade arguida pelo sujeito passivo;  
 
2. É procedente o auto de infração quando o sujeito passivo 
não elidir a acusação fiscal nele formalizada. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 16 de março de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pelo sujeito passivo, por erro na 
identificação do sujeito passivo e  insegurança  na determinação da infração. Participaram  
da decisão os Conselheiros Rodolfo Ramos Caido, Lidilone  Polizone Bento e  Heli José 
da Silva. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer da impugnação, 
negar-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração.  Participaram  da 
decisão os Conselheiros Rodolfo Ramos Caiado, Lidilone  Polizone Bento e  Heli José da 
Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração, que o sujeito passivo transportava nesta 
38.500 kg de feijão carioca no valor comercial de R$ 135.943,50, conforme pauta de 
valores da SEFAZ – GO (R$ 226,86/saco) acobertada pela nota fiscal eletrônica (DANFE) 
n° 14597 cujo emitente e destinatário são de outras Unidades da Federação. O documento 
fiscal é considerado inidôneo por se tratar de operação originária do Estado de Goiás, pois 
o veículo foi barrado na divisa de GO-DF, vindo da Rodovia GO-436 e entrado na Rodovia 
DF-130b, sentido Cristalina – GO para o Distrito Federal, portanto, totalmente fora da rota 
usual, conforme Termo de Apreensão n° 1100138589-0 e documentos anexos. Em 
consequência, deverá pagar o ICMS na importância de R$ 16313,22 mais as cominações 
legais.  

 
Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 12, 

inciso II, alínea “d”, 45, inciso II, 64, 66 e 67, incisos I e V da Lei nº 11.651/91, tendo sido 
proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso XII, alínea “a”, item 4, conjugado com o 
§ 9º, inciso I, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 16.241/2008. 

 
Foi identificado como sujeito passivo solidário: Comércio de Cereais 

Cariane Ltda (fls. 04), nos termos do artigo 45, inciso II, da Lei nº 11.651/91. 
 
O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 03/13. 
 



 

Intimados às fls. 14/17, os sujeitos passivos quedaram-se inertes, 
dando azo a lavratura do Termo de Revelia de fls. 18.  

 
Os sujeitos passivos foram novamente intimados para se 

manifestarem em Segunda Instância, conforme documentos de fls. 20/23, tendo sido 
lavrado o Termo de Perempção de fls. 24 em relação ao sujeito passivo principal.  

 
Posteriormente, o sujeito passivo solidário comparece ao processo 

às fls. 27/33, no qual argui, em sede de preliminar, nulidade do auto de infração por 
insegurança na determina da infração, tendo em vista que a fundamentação do auto de 
infração lavrado pela autoridade fiscal não condiz com a realidade dos fatos. Alega, 
também, erro de identificação do sujeito passivo, tendo em vista que caberia o bem senso 
dos responsáveis pela fiscalização em verificar que não existe apenas uma rota usual 
como alegam no lançamento do auto de infração. Colaciona jurisprudência que entende 
aplicável ao caso. No mérito, afirma que a mercadoria estava acobertada por documento 
idôneo de forma clara e explicitada.  Finaliza, requerendo que seja declarada a 
improcedência do presente auto de infração. 

 
Juntamente com a peça defensória foram colacionados aos autos 

documentos de fls. 34/59. 
 
É o Relatório. 

 
 

VOTO 
 

Antes de adentrar ao mérito da questão, devo apreciar as aludidas 
preliminares de nulidade da peça básica por erro na identificação do sujeito passivo e 
insegurança na determinação da infração, arguidas pela autuada. 

A empresa Comércio de Cereais Cariane Ltda foi incluída na lide na 
qualidade de possuidora das mercadorias, nos termos do artigo 45, inciso II, da Lei nº 
11.651/91, que estabelece o seguinte: 

Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse 
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação 
principal, especialmente: 

II - o possuidor das mercadorias ou bens, com aquele que as tenha 
fornecido, quando encontrados em situação fiscal irregular; 

No caso em comento, não resta nenhuma dúvida de que a referida 
empresa estava na posse das mercadorias no momento da constatação da infração, 
conforme comprova o Termo de Apreensão de folhas 05/06 dos autos.  

Ademais, cumpre ressaltar que o fato de ser ou não proprietária das 
mercadorias não tem o condão de afastar da lide a empesa solidária que, no momento da 
abordagem da fiscalização detinha a posse das mercadorias.  

Posto isso, rejeito a preliminar de nulidade do lançamento por erro na 
identificação do sujeito passivo.  



 

Quanto à preliminar de nulidade do auto de infração por 
insegurança na determinação da infração, arguida pela autuada, manifesto-me pela sua 
rejeição, tendo em vista que não existe qualquer ato praticado neste procedimento 
administrativo fiscal que lhe pudesse ameaçar de anulação, pois a constituição do crédito 
foi efetuada por autoridade fiscal competente para tal, segura está a determinação da 
infração, corretamente identificado o fato gerador, com plena e inequívoca sustentação 
legal, assim como, encontra-se também corretamente identificado o sujeito passivo. 
também encontra-se identificado o sujeito passivo. 

 
No tocante ao mérito, ao proceder a análise do conteúdo do presente 

processo, na condição de seu relator, entendo que razão assiste à Fazenda Pública 
quanto à constituição do crédito tributário em comento. Compulsando os autos, verifico 
que o sujeito passivo nada trouxe aos autos que pudesse elidir a pretensão fiscal, 
limitando-se apenas em argumentações infundadas.  

 
Por sua vez, a Representante Fazendária em sustentação oral 

demonstrou de forma clara por meio de um mapa, a rota utilizada pelo sujeito passivo e a 
rota usual. A rota utilizada pelo sujeito passivo comprova nitidamente que as mercadorias 
objeto da autuação saíram do Estado de Goiás.   

 
Diante do exposto, voto para rejeitar a preliminares de nulidade da 

peça básica, por erro na identificação do sujeito passivo e insegurança na determinação 
da infração. Quanto ao mérito, conheço da impugnação, nego-lhe provimento para 
considerar procedente o auto de infração.  

 
 

Sala das sessões, em 13 de maio de 2016. 
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Matéria: Nulidades (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00734/16 
 
Relator: Conselheiro Rodolfo Ramos Caiado 
 

 
EMENTA: Processual. Afastamento de nulidade do processo 
declarada pelo órgão julgador. Retorno dos autos à Primeira 
Instância para apreciação de toda matéria. 
 
Afasta-se a nulidade do processo declarada pelo órgão julgador 
e retorna-se o feito à Primeira Instância para apreciação de toda 
matéria, não havendo nos autos nenhum vício formal. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 05 
de novembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do recurso da 
Fazenda Pública para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para, afastando a nulidade 
por insegurança na determinação da infração, retornar os autos à Primeira Instância para 
apreciação de toda matéria. Participaram do julgamento os Conselheiros Rodolfo Ramos 
Caiado, Victor Augusto de Faria Morato, Washington Luis Freire de Oliveira, Antônio 
Martins da Silva, Elias Alves dos Santos, José Pereira D'abadia, Gilmar Rodrigues de 
Almeida, Talita Pimenta Félix, João Divino de Brito, Heli José da Silva, Nivaldo Carvelo 
Carvalho e Nivaldo José Mendes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A exigência tributária formalizada no auto de infração decorreu do 
fato do sujeito passivo não ter comprovado a efetiva saída do território goiano das 
mercadorias descritas nas Notas Fiscais n°s 524402, 524403, 524404, 524405 e 524407, 
notas estas relacionadas no Passe Fiscal n° 001058 20090218 0014 7, não apresentado 
para baixa no posto fiscal de saída, acarretando a presunção de que as aludidas 
mercadorias foram destinadas ao Estado de Goiás.  

 
Citados como infringidos os arts. 12, II, letra d, item 3, 14, VI, 46, I, 

letra a, item 2 e 64 da Lei nº 11.651/91 c/c o art. 4° da Instrução Normativa n° 556/02 – 
GSF, proposta a penalidade prevista no art. 71, VII, letra o, item 2 da Lei n° 11.651/91, 
agravada pelo § 9°, II, desse mesmo artigo e diploma legal. 

 
Identificadas como sujeito passivo solidário a pessoa jurídica 

JOAQUIM OLIVEIRA S. A. PARTICIPAÇÕES, nos termos do art. 45, I e XIII da Lei 
11.651/91 (fls. 05). 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, Passe 

Fiscal n° 001058 20090218 0014 7 (fls. 07), cópias da Notas Fiscais n°s 524402, 524403, 
524404, 524405 e 524407 (fls. 09 a 13), CTRC n° 9022 (fls. 14), CNH e CRLV (fls. 15), 
dentre outros documentos. 

 
Intimados o sujeito passivo e o solidário (fls. 19 a 23), apenas o 

solidário comparece ao processo apresentando impugnação (fls. 30 a 41), declarado revel 
o sujeito passivo (fls. 28). 

 



 

O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, decide pela 
nulidade do lançamento, por insegurança na determinação da infração, em relação a cada 
um dos sujeitos passivos, consoante a Sentença n° 8880/2009-JULP (fls. 65 a 68). 

 
A Representação Fazendária, inconformada com a decisão de 

singular, apresenta recurso (fls. 67 a 68), pedindo a reforma da sentença anulatória e o 
retorno dos autos à Primeira Instância para apreciação de toda matéria. 

 
Argumenta que toda a fundamentação da sentença, estranhamente, 

caminha exatamente no sentido contrário à sua conclusão, assim extraímos da sentença 
(fls. 65), verbis: ... o lançamento deve prosperar na sua plenitude para exigir o crédito 
tributário de DJS PETER & CIA LTDA, mas parcialmente para exigi-lo da impugnante, 
neste caso excluindo-se da base de cálculo os valores correspondentes às notas fiscais 
de fls. 09 e 13 (sic); as notas fiscais de fls. 09 a 13 são exatamente aquelas cujo frete foi 
contratado com a cláusula FOB, isto é, frete por conta do destinatário, logo, como o 
destinatário é incerto e não sabido estas duas notas fiscais não poderiam comportar 
solidário, estando perfeito o entendimento colocado pelo julgador monocrático, em sua 
fundamentação, ao excluir neste ponto a corresponsabilidade da solidária, pois a 
responsabilidade aqui é integral da transportadora. 

 
Diferente entendimento dá-se em relação às notas fiscais de fls. 10 a 

12, nestas o frete está sob a cláusula CIF, logo, a responsabilidade pelo pagamento do 
frete foi do remetente, perfeitamente identificado e que deve constar como solidário no 
auto de infração. 

 
Fica claro que a autuada é realmente sujeito passivo em relação a 

todas as notas fiscais e que a solidária nomeada o é apenas em relação às notas fiscais 
de fls. 10 a 12, como disposto na fundamentação da sentença singular mas que não teve 
repercussão na conclusão dessa mesma sentença. 

 
Intimados o sujeito passivo e o solidário do pedido de reforma 

formulado pelo Representante Fazendário contra a decisão anulatória de Primeira 
Instância, apenas o solidário apresenta contradita (fls. 78 a 92). 

 
A Quarta Câmara deste Conselho, em decisão não unânime, 

materializada no Acórdão n° 3467/2010 (fls. 105 a 108), confirma a sentença singular que 
julgou nulo “ab initio” o processo, por insegurança na determinação da infração. 

 
A Fazenda Pública apresenta recurso para o Conselho Pleno (fls. 

110 e 111), pedindo reforma do acórdão recorrido, para que seja afastada a nulidade do 
lançamento, e o posterior retorno dos autos à primeira instancia, para apreciação de toda 
matéria, reiterando todos os argumentos constantes do recurso fazendário de fls. 67 e 68. 

 
Intimados o sujeito passivo e o solidário do pedido de reforma do 

acórdão cameral formulado pelo Representante Fazendário, apenas o solidário apresenta 
contradita (fls. 119 a 133). 

 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 



 

A exigência tributária decorreu do fato do sujeito passivo não ter 
comprovado a efetiva saída do território goiano das mercadorias descritas nas Notas 
Fiscais n°s 524402, 524403, 524404, 524405 e 524407, notas estas relacionadas no 
Passe Fiscal n° 001058 20090218 0014 7, não apresentado para baixa no posto fiscal de 
saída, acarretando a presunção de que as aludidas mercadorias foram destinadas ao 
Estado de Goiás.  

 
O órgão julgador anulou o auto de infração sob a justificativa de que 

teria havido insegurança na determinação em relação a cada um dos sujeitos passivos (in 
casu o autuado e o solidário). 

 
A decisão de nulidade por insegurança na determinação da infração 

deve ser afastada, implicando no retorno dos autos à Primeira Instância para apreciação 
de toda matéria, porque não vejo no processo a ocorrência de nenhum vício formal, 
inclusive o de insegurança na determinação da infração.  

 
Os pontos apontados pelo órgão julgador como ensejadores da 

nulidade (cláusulas FOB e CIF nas notas fiscais) efetivamente reportam-se ao mérito da 
causa e não se caracterizam como vícios formais do processo. 

 
Destaque-se que o ponto relevante nesta demanda é a não 

apresentação do Passe Fiscal no posto fiscal de saída, tendo acarretado a presunção de 
que as mercadorias foram destinadas ao Estado de Goiás. Caso o autuado tivesse exibido 
o Passe Fiscal no posto fiscal de saída, teria demonstrado a saída da mercadoria do 
território goiano.  

 
Ante o exposto, conheço do recurso da Fazenda Pública para o 

Conselho Pleno, dou-lhe provimento para, afastando a nulidade por insegurança na 
determinação da infração, retornar os autos à Primeira Instância para apreciação de toda 
matéria. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 31 de maio de 2016. 
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Matéria: Nulidades (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00754/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: Processual. Mantida decisão cameral que afasta 
nulidades declaradas por julgador de primeira instância. 
Retorno dos autos à Primeira Instância para apreciação de toda 
matéria. 
 
Mantém-se a decisão cameral que afasta nulidades do processo 
por insegurança na determinação da infração e cerceamento do 
direito de defesa declaradas em sentença por julgador de 
primeira instância e retorna-se o feito à Primeira Instância para 
apreciação de toda matéria, não havendo nos autos nenhum 
vício formal. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 03 
de março de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso do Contribuinte 
para o Conselho Pleno, negar-lhe provimento para manter a decisão cameral que afastou 
as preliminares de nulidade por cerceamento ao direito de defesa e por insegurança na 
determinação da infração e determinou o retorno dos autos à Primeira Instância para 
apreciação de toda a matéria. Foram vencedores os Conselheiros Gilmar Rodrigues de 
Almeida, Victor Augusto de Faria Morato, Mário de Oliveira Andrade, David Fernandes de 
Carvalho, Heli José da Silva, Domingos Caruso Neto, Antônio Martins da Silva, 
Washington Luis Freire de Oliveira, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Nislene 
Alves Borges e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que 
proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, 
Aguinaldo Fernandes de Melo, Edson Abrão da Silva, Nivaldo José Mendes, Álvaro 
Falanque, Alcedino Gomes Barbosa, Rickardo de Souza Santos Mariano, Rodolfo Ramos 
Caiado, José Pereira D'abadia e João Divino de Brito, que votaram conhecendo do 
recurso, dando-lhe provimento para reformar a decisão cameral e acolher as preliminares 
de nulidade por cerceamento ao direito de defesa e por insegurança na determinação da 
infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

 Transcrevo como parte do meu voto, o RELATÓRIO e o VOTO 
deste PAT, elaborados pela Conselheira NISLENE ALVES BORGES, autora do voto 
vencedor no ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 352/2015: 

“Consta dos presentes autos que o sujeito passivo no dia 19.12.2012, fora autuado 
por deixar de estornar, nos termos exigidos na intimação no corpo do auto de infração nº 4011202998999, 
crédito do ICMS, na importância de R$ 3.299.977,99 (três milhões, duzentos e noventa e nove mil, 
novecentos e setenta e sete reais e noventa e nove centavos) relativo à entrada de mercadoria cuja saída 
ocorrera com isenção ou não tributação. Em consequência, ficará sujeita ao pagamento do imposto, 
juntamente com a penalidade e acréscimos legais.  

Observações lançadas no histórico do auto de infração:   

01 - Seguem anexas, cópia do auto de infração supracitado, com auditoria básica de 
ICMS e seus relatórios, onde está apurado o crédito não estornado; cópias dos relatórios de apuração do 
ICMS - Operações próprias das EFD's referente a 07/2012 a 11/2012, extraídos através do aplicativo PVA - 
EFDm versão 2.0.29, onde resta comprovado que o contribuinte não estornou o referido crédito;  



 

02 - Trata-se de reautuação sugerida no processo 201200004027266, relativa aos 
autos de infrações indicados na inicial, todos declarados nulos por vício formal; 

03 -  Conforme parecer nº 19/2012-GEOT, o fato gerador é o mês dentro do qual 
venceu o prazo estipulado na notificação [intimação] que no presente caso é 12/10/12, pois considerou-se o 
prazo máximo de 30 dias constante do artigo 147-A do CTE a partir da notificação  (intimação), 12/09/12, de 
acordo com a informação constante do histórico do auto originário, cópia anexa.   

No Anexo Estruturado - Descritivo Complementar da Ocorrência, 
constante de fl. 19, a autoridade fiscal esclarece que o presente auto de infração decorre 
da omissão de estorno de crédito do ICMS referente a aquisição de prestação de serviço 
de transporte, relativo GAS - GLP oriundo de outros Estados, cujas prestações 
subsequentes foram contempladas com isenção do imposto, conforme se pode verificar a 
inexistência de operações e prestações registradas no livro Registro de Saída, bem como, 
no livro de Registro de Apuração do ICMS, CFOP: 5353 próprio para esta prestação e não 
consta dos registros dos livros. 

5353 - Prestação de serviço de transporte a estabelecimento 
comercial. 

Classificam-se neste código as prestações de serviços de transporte 
a estabelecimento comercial. Também serão classificados neste código os serviços de 
transporte prestados a estabelecimento comercial de cooperativa. 

Concluiu que não existiu prestação de serviço de transporte para 
outros Estados. 

Indicou como dispositivos infringidos os artigos 60, inciso I, alínea "a" 
e 147-A, ambos do CTE. A penalidade proposta foi a prevista no artigo 71, inciso IV, 
alínea "c" da Lei 11.651/91 com redação da Lei 14.634/03.  

Não consta a indicação de coobrigado para este lançamento.  
Para instrução processual, juntou-se os demonstrativos Registros 

Fiscais da Apuração do ICMS – Operações Próprias, cópia dos autos do processo nº 
4011202998999, dos levantamentos que o fundamentaram, do Livro de Apuração do 
ICMS e cópias dos autos de infrações anulados por vício formal que foram objeto de 
reautuação fls. 04/663.  

Após ser intimada no dia 07.01.13, conforme AR de fl. 665, a 
autuada apresenta impugnação de fls. 668 a 688, e após discorrer sobre a sua sistemática 
operacional argui a nulidade do lançamento fiscal por insegurança na determinação da 
infração e cerceamento ao direito de defesa sob a justificativa de que o lançamento não 
possui clareza e destoa do levantamento de débito anexado e o processo administrativo 
que faz referência trata-se de mercadoria, quando o auto de infração que serve de 
paradigma refere-se à prestação de serviço de transporte. Aduz que apesar da operação 
interestadual de transferência de GLP ser imune, o frete em relação ao transporte 
interestadual é tributado e não deve restringir o direito de aproveitar o ICMS destacado, o 
que no seu entendimento trata-se de insumo da operação legitimando o aproveitamento 
do crédito registrado no Livro Registro de Entradas; que não foram separadas as 
prestações internas isentas para se proceder ao estorno proporcionalmente, em razão de 
possuir prestações não isentas; no período considerado existem prestações em que não 
houve isenção do frete, sendo que o transporte foi realizado pela própria impugnante; que 
tal situação coloca em dúvida o levantamento fiscal, gerando insegurança na 
determinação da infração; que a sua escrituração fiscal possui saldo credor, 
contemporâneo ao período objeto de autuação e não foi subtraído deste crédito na 
apuração do ICMS, o que não importaria em saldo devedor do imposto. Colaciona 
decisões deste CAT como paradigma.  

Ressalta o caráter confiscatório da multa e colaciona jurisprudência 
do STF como paradigma.  

Finaliza requerendo a nulidade do auto de infração em razão das 
preliminares arguidas. Caso sejam superadas, no mérito, requer a improcedência do auto 
de infração pela comprovação de que a impugnante sempre manteve saldo credor na 



 

apuração do ICMS, mesmo quando considerados pela fiscalização como créditos 
consignados indevidamente.  

Submetido ao julgamento singular, nos termos da Sentença nº 
348/13-JULP, fls. 850 a 855, o Julgador, conhece da impugnação, dá-lhe provimento para 
considerar nulo o auto de infração por cerceamento ao direito de defesa e insegurança na 
determinação da infração sob o argumento de que o histórico da acusação fiscal noticia 
que a irregularidade denunciada consistiu na falta de estorno de crédito de ICMS relativo à 
entrada de mercadoria cuja saída ocorreu com isenção ou não tributada, enquanto o 
correto seria aproveitamento indevido de crédito de ICMS referente à prestação de serviço 
de transporte vinculada a uma operação de entrada não tributada pelo imposto, nos 
termos do disposto no art. 46, inciso II, alínea "b" do RCTE.  

As partes foram intimadas da decisão monocrática, fl. 855 verso e fl. 
870 e a Representação Fazendária interpõe recurso cameral pugnando pela reforma da 
sentença vergastada por se revelar contrária à disposição legal e aos elementos de prova 
que instruem o presente processo. 

Assevera o representante que, muito embora haja um lapso 
manifesto na descrição da infração não compromete o lançamento posto que se 
consignou no histórico como irregularidade a falta de estorno de crédito quando o correto 
seria aproveitamento indevido de crédito. Esse fato não macula o lançamento de nulidade 
por insegurança na determinação da infração, haja vista que os demonstrativos, fls. 33 a 
71, que sustentam a acusação fiscal, evidenciam que os créditos de ICMS aproveitados 
indevidamente correspondem à aquisição de serviços de transportes; que é inequívoco 
que a motivação da autuação consiste no aproveitamento indevido de crédito e não na 
falta de estorno. 

Finaliza, argumentando que nos autos não se vislumbra qualquer 
falha capaz de inquinar o lançamento sob a justificativa de insegurança na determinação 
da infração, visto que tanto a infração quanto o infrator estão devidamente caracterizados, 
logo se afigura indisfarçável o equívoco cometido pelo julgador ao decidir pela nulidade do 
lançamento. 

Pede o retorno dos autos à Primeira Instância para apreciação de 
toda a matéria.   

A autuada, por sua vez, apresenta contradita de fls. 874 a 882, onde 
se manifesta pela manutenção da decisão singular tendo em vista a falta de 
fundamentação jurídica para convalidar o presente lançamento, o qual apresenta vícios 
insanáveis desde seu nascedouro. 

Como paradigma, acompanham o recurso a sentença singular 
prolatada, os autos 4011202998999 e acórdão 01909/13, fls. 861 a 868. 

É esse o relatório. 
  

V O T O 

 

Tratam-se os autos de reautuação, com fundamento no art. 173, 
inciso II do CTN, em função de vício formal evidenciado nos documentos de formalização, 
lavrados anteriormente, quais sejam, os de nºs 4011104238213, 4011104239619 e 
4011104239538, cujo lançamento ocorreu por falta de estorno de crédito aproveitado 
indevidamente relativo à aquisição de prestação de serviço de transporte, em que as 
prestações subsequentes foram contempladas com isenção do imposto. 

Afasto as preliminares que deram causa à nulidade do lançamento 
por cerceamento ao direito de defesa e insegurança na determinação da infração em 
julgamento na Primeira Instância, pelos motivos que passo a explicitar. 

Observa-se no campo descrição do fato do presente auto de infração 
que a autoridade lançadora incorreu em diminuto lapso, justificado, a meu ver, pela própria 
forma de operacionalização do sistema do auto de infração, considerando que no 



 

momento do registro do auto de infração no sistema, este demonstra o modelo acabado e 
o autuante apenas o molda de acordo com a infração capitulada.  

No presente caso, em vez de “relativo à aquisição de prestação de 
serviço de transporte”, o autuante conservou no modelo do auto (no campo descrição do 
fato) a palavra “mercadoria”.  

Ocorre que a autuação ora analisada refere-se à capitulação de 
penalidade prevista no art. 71, IV, “c” do CTE, que seria, grosso modo, relativo à “segunda 
parte” da exigência contida no Processo nº 4011202998999, com penalidade prevista no 
art 71, inciso IV, alínea “b” do CTE, visto que não houve observância de determinação 
legal relativa ao estorno do crédito utilizado indevidamente em sua escrituração fiscal, 
conforme previsão do art. 147-A do CTE, com menção no auto de infração anterior.  

Percebe-se que não há insegurança na determinação da infração e 
nem mesmo cerceamento ao direito de defesa do sujeito passivo, posto que este ao se 
defender, fls. 678/679, o fez totalmente baseado em aproveitamento indevido de crédito 
relativo ao transporte (frete), e não à mercadoria, conforme entendeu o auditor, que 
incorreu em equívoco quando da troca dos vocábulos mencionados acima. 

A peça decisória de instância singular se baseia, para acatar as 
nulidades arguidas pela autuada quanto à capitulação da infração, na hipótese de que não 
seria  possível o presente lançamento ter decorrido de outro em que se menciona infração 
diversa da atual. 

Afirmo, no entanto, que não há que se falar em equívoco na 
capitulação da infração no presente procedimento, que se fundamentou no art. 60, inciso I, 
alínea “a” do CTE, que preconiza: 

Art. 60. Não implicará crédito, para compensação com o montante do 
imposto devido nas operações ou prestações seguintes: 

I - as entradas de mercadorias ou bens ou utilização de serviços: 

a) resultantes de operações ou prestações isentas ou não tributadas; 

[...] 
 

Observa-se, pelo dispositivo legal acima transcrito e considerado 
infringido pela autoridade autuante que se encontra em perfeita consonância com as 
informações demonstradas no referidos levantamentos, trata-se de aproveitamento de 
crédito em operações imunes ao ICMS, que não deveria, sequer, ter sido aproveitado.  

Ora, se houve equívoco na capitulação da infração, tem-se que dizer 
do lançamento anterior, que se baseou no art. 61, I, ”a” do CTE, que dispõe sobre o 
estorno de crédito quando na entrada das mercadorias o fato de suas saídas desoneradas 
pelo imposto forem imprevisíveis. Claramente, a situação fática não aponta para esta 
circunstância e esse fato, como bem asseverou o Representante Fazendário em seu 
recurso de ofício, não causou nulidade ao procedimento fiscal de que originou o atual, 
antes ao contrário, foi julgado procedente em todas as instâncias de julgamento por 
unanimidade, o que torna inequívoco que o motivo da autuação consiste no 
aproveitamento indevido de crédito e não na falta do estorno.  

Percebe-se que seria perfeitamente factível a análise da matéria 
meritória em julgamento singular, em primeiro lugar, pelas próprias alegações da defesa, 
que demonstram que houve perfeito entendimento da matéria tratada, visto que se 
baseiam em fatos presentes nos autos para alegar que são legítimos e legais os créditos 
de ICMS relativos ao serviço de transporte por ela apropriados e, em segundo, pela 
própria peça decisória do julgador singular que acaba por adentrar a questão meritória 
quando afirma que “o contribuinte não poderia ter aproveitado crédito da prestação de 
serviço de transporte, visto que vinculada a uma operação não tributada...”, fls. 854, tais 
como outras justificativas de voto não mencionadas. 

Resta evidenciado, portanto, que não se vislumbra no presente 
procedimento quaisquer das hipóteses de nulidade, seja por cerceamento ao direito de 



 

defesa do sujeito passivo ou por insegurança na determinação da infração, visto que tanto 
a infração quanto o infrator estão devidamente caracterizados. 

Assim, com todas essas considerações e em consonância com a 
maioria dos membros desta Câmara, voto conhecendo do recurso de ofício, para dar-lhe 
provimento e reformar a sentença singular, afastando as nulidades por cerceamento ao 
direito de defesa e por insegurança na determinação da infração, devendo os autos 
retornarem àquela instância julgadora para apreciação de toda a matéria.” 

Após a intimação do sujeito passivo para tomar conhecimento do 
Acórdão n.º 352/2015, de fls. 393/398, e, caso queira, manifestar-se, os autos deveriam 
retornar à Primeira Instância para apreciação de toda a matéria. 

Manifestando-se (fls.904/908), a autuada requer sua intimação para 
interpor recurso ao Pleno, a par de reiterar todos os argumentos expostos na impugnação, 
e pedir a decretação de nulidade do auto de infração diante do bis in idem em relação à 
multa cobrada, bem como que, no mérito, seja julgado improcedente o lançamento de 
ofício, tendo em vista que não há que se falar em estorno do crédito, pois a requerente 
sempre manteve saldo credor na apuração do ICMS e a multa imposta se mostra abusiva. 

Mediante o DESPACHO N.º 943/2015 – JULP, de fls.925, o julgador 
ANTÔNIO CARLOS MENDONÇA DE FREITAS determina, via GEPRO, nos termos do 
item 2 da alínea “e” do inciso II do artigo 34, da lei n.º 16.469/09, que seja intimado o 
sujeito passivo para interpor recurso ao Pleno ou pagar a quantia exigida. Depois, caso 
não se manifeste ou pague, retornem-se os autos para julgamento na primeira instância. 

Recorrendo ao Pleno (fls.931/939), a autuada requer a decretação da 
nulidade do Auto de Infração, tendo em vista a insegurança na determinação da infração, 
bem como o cerceamento ao direito de defesa, em virtude de não terem sido apontadas 
operações em que, de fato, o frete foi isento no período contemplado no lançamento fiscal. 

Relatados, passo ao voto. 

 

                      V O T O   

 

Cuida-se de julgamento plenário de recurso do sujeito passivo, ora 
sucumbente, porquanto anterior decisão cameral cassara decretação de nulidade de PAT, 
lavrada em seu desfavor, por insegurança na determinação da infração e cerceamento ao 
seu direito de defesa. 

A autuação originária (cópia às fls.18), consubstanciada no PAT n.º 4 
0112029 989 99, exigia o estorno de crédito indevidamente mantido no LRAICMS, 
decorrente da aquisição de prestação de serviços de transporte de GLP oriundo de outras 
UF, cujas prestações subsequentes foram contempladas com isenção do imposto. O 
dispositivo legal infringido fora o artigo 61, I, “a”, da lei n. 11.651/91, e aplicada a 
penalidade do artigo 71, IV, “b”, da mesma lei. Verbis:  

 
Dos Estornos de Crédito 

 
Art. 61. O sujeito passivo deverá efetuar o estorno do imposto de que 
se tiver creditado, sempre que o serviço tomado, a mercadoria ou bem 
entrados no estabelecimento, quando: 

I - imprevisível a ocorrência das circunstâncias seguintes, na data da 
entrada da mercadoria ou da utilização do serviço que: 



 

a) for objeto de saída ou prestação de serviço correspondente isenta 
ou não-tributada; 

                                        (...) 

 

Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 

                                       (...) 

IV - em razão do não-estorno de crédito, quando exigido, ou da 
escrituração indevida de valores a título de crédito do imposto, o 
equivalente aos percentuais de:  

                                      (...) 

b) 40% (quarenta por cento) do valor escriturado ou não estornado, 
ainda não aproveitado em razão da existência de saldo credor na 
escrituração; (Redação conferida pela Lei nº 14.634 - vigência: 29.12.03 
a 31.12.12) 

b) 20% (vinte por cento) do valor escriturado ou não estornado, ainda 
não aproveitado em razão da existência de saldo credor na 
escrituração;  

 

Portanto, inequívoca é a correção deste lançamento. 

O descumprimento da obrigação de estorno de créditos de ICMS deu 
azo ao presente lançamento, cujo dispositivo legal infringido fora o artigo 60, I, “a”, da lei n. 
11.651/91, e aplicada a penalidade do artigo 71, IV, “c”, da mesma lei. Verbis:  

 

Art. 60. Não implicará crédito, para compensação com o montante do 
imposto devido nas operações ou prestações seguintes: 

I - as entradas de mercadorias ou bens ou utilização de serviços: 

a) resultantes de operações ou prestações isentas ou não tributadas; 

                                          (...) 

Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 

                                          (...) 

IV - em razão do não-estorno de crédito, quando exigido, ou da 
escrituração indevida de valores a título de crédito do imposto, o 
equivalente aos percentuais de: (Redação conferida pela Lei nº 14.634 
- vigência: 29.12.03 a 31.12.12) 

                                           (...) 

b) 80% (oitenta por cento) do valor escriturado ou não estornado, 
sem prejuízo do pagamento da importância correspondente ao valor 
escriturado ou não estornado, quando o sujeito passivo possuir saldo 
credor na escrituração e não efetuar o estorno nos termos exigidos 
em notificação fiscal; (Redação conferida pela Lei nº 17.917 - vigência: 
01.01.13) 

 

Aqui também não há erro, porquanto estejam corretos o 
enquadramento e a penalidade proposta. 

Vê-se que o móvel para a decretação da nulidade pelo julgado de 
primeira instância fora a descrição de que não houve estorno do crédito de ICMS “... 
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relativo à entrada de mercadoria cuja saída ocorreu com isenção ou não tributação...”, 
enquanto que o lançamento originário se referia a “...aquisição de prestação de serviço 
de transporte...”. Percebe-se, portanto, que houve apenas erro material quanto à descrição 
do fato: deveria referir-se a prestação de serviço em vez de mercadoria. Falha facilmente 
perceptível com simples vista no PAT n.º 4 0112029 989 99. 

Desse modo, adoto as razões de decidir elencadas no ACÓRDÃO 
DA III CJUL N.º 352/2015 e reafirmo que não há que se falar em equívoco na capitulação 
da infração no presente procedimento, que se fundamentou no art. 60, inciso I, alínea “a” 
do CTE, que preconiza: 

Art. 60. Não implicará crédito, para compensação com o montante do 
imposto devido nas operações ou prestações seguintes: 

I - as entradas de mercadorias ou bens ou utilização de serviços: 

c) resultantes de operações ou prestações isentas ou não tributadas; 

 
Observa-se, pelo dispositivo legal acima transcrito e considerado 

infringido pela autoridade autuante que se encontra em perfeita consonância com as 
informações demonstradas nos referidos levantamentos, trata-se de aproveitamento de 
crédito em operações imunes ao ICMS, que não deveria, sequer, ter sido aproveitado.  

Ora, se houve equívoco na capitulação da infração, tem-se que dizer 
do lançamento anterior, que se baseou no artigo 61, I, ”a” do CTE, que dispõe sobre o 
estorno de crédito quando na entrada das mercadorias o fato de suas saídas desoneradas 
pelo imposto forem imprevisíveis. Claramente, a situação fática não aponta para esta 
circunstância e esse fato, como bem asseverou o Representante Fazendário em seu 
recurso de ofício, não causou nulidade ao procedimento fiscal de que originou o atual, 
antes ao contrário, foi julgado procedente em todas as instâncias de julgamento por 
unanimidade, o que torna inequívoco que o motivo da autuação consiste no 
aproveitamento indevido de crédito e não na falta do estorno.  

Percebe-se que seria perfeitamente factível a análise da matéria 
meritória em julgamento singular, em primeiro lugar, pelas próprias alegações da defesa, 
que demonstram que houve perfeito entendimento da matéria tratada, visto que se 
baseiam em fatos presentes nos autos para alegar que são legítimos e legais os créditos 
de ICMS relativos ao serviço de transporte por ela apropriados e, em segundo, pela 
própria peça decisória do julgador singular que acaba por adentrar a questão meritória 
quando afirma que “o contribuinte não poderia ter aproveitado crédito da prestação de 
serviço de transporte, visto que vinculada a uma operação não tributada...”, fls. 854, tais 
como outras justificativas de voto não mencionadas. 

Resta evidenciado, portanto, que não se vislumbra no presente 
procedimento quaisquer das hipóteses de nulidade, seja por cerceamento ao direito de 
defesa do sujeito passivo ou por insegurança na determinação da infração, visto que tanto 
a infração quanto o infrator estão devidamente caracterizados. 

Ante o exposto, no que sou acompanhado pela maioria dos membros 
deste Pleno, conheço do recurso do contribuinte, nego-lhe provimento, no sentido de 
manter a decisão cameral (reformadora da decisão monocrática), que afastou as 
nulidades por cerceamento ao direito de defesa e por insegurança na determinação da 
infração, devendo os autos retornarem à primeira instância julgadora para apreciação de 
toda a matéria  

 
 

Sala das sessões plenárias, em 31 de maio de 2016. 
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Matéria: Nulidades (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00761/16 
 
Relator: Conselheiro Elias Alves dos Santos 
 

 
EMENTA: ICMS. Processual. Preliminares de nulidade da peça 
básica, arguidas pelo polo passivo, por insegurança na 
determinação da infração e por cerceamento do direito de 
defesa. Rejeitadas. Decisão unânime. Obrigação Principal. Não 
comprovação da saída de mercadorias do Estado de Goiás. 
Improcedência. Maioria. 
 
 1 - Não deve ser acolhida a preliminar de insegurança na 
determinação da infração quando a acusação fiscal descrita no 
auto de infração estiver condizente com fato;   
 
2 - O cerceamento ao direito de defesa ocorre quando há 
limitação ou obstáculo que impeça a parte de se defender da 
forma legalmente permitida, causando-lhe prejuízo em relação 
ao seu objetivo processual, o que não ocorreu nestes autos. 
 
3 - A ausência da mercadoria destinada a outra unidade 
federada, constante de nota fiscal encontrada em Goiás, por si 
só, não acarreta a presunção de que a referida mercadoria tenha 
sido entregue neste Estado, por faltar amparo legal a tal 
presunção.  
 
4 – Não havendo nos autos provas contundentes de que as 
mercadorias não encontradas junto com suas notas fiscais 
foram entregues no Estado de Goiás, o auto de infração deve 
ser considerado improcedente. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 04 de maio de 2016, decidiu, por unanimidade de votos rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira por 
cerceamento do direito de defesa e a segunda por ilegitimidade ativa. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Elias Alves dos Santos, Lidilone Polizeli Bento e  Nivaldo José 
Mendes. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, dar-lhe provimento 
para reformar a sentença singular e considerar improcedente o auto de infração. Foram 
vencedores os Conselheiros Elias Alves dos Santos e Nivaldo José Mendes. Vencido o 
Conselheiro Lidilone Polizeli Bento, que votou pela procedência total do lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Descreve a exordial, lavrada em 07/12/2012, que “Por meio de conferência 
de carga realizada no estabelecimento acima identificado, foi constatada a ausência das 
mercadorias consignada (sic) notas fiscais número 27667, de 01/11/2012, emitida por 
digibras Industria do Brasil S.A. no valor de R$ 56.710,00 e nº 13.023, de 31/10/12, no 
valor de R$ 237.167,50, emitida por Philco eletrônicos do Brasil Ltda, fato este que faz 
presumir que as mercadorias constantes da referida nota, (sic) que não se encontravam 



 

presentes no estabelecimento no momento da verificação, foram entregues a destinatário 
incerto e não sabido desacobertadas de documentação fiscal, conforme documentos 
anexos. Em consequência, deverá pagar o ICMS na importância de R$ 49.959,18, mais as 
cominações legais. ” (Sic) 

O autuante tipificou a infração nos arts. 45; I, “b”, 64 e 66 da Lei 11.651/91 
e propôs a penalidade prevista no art. 71, XII, "a", 3, § 9º, II, da mesma Lei, com redação 
da Lei 15.505/05. 

Não foi identificado sujeito passivo solidário. 

O autuante instruiu o auto de infração com o Anexo Estruturado – 
Detalhamento do Crédito Tributário (fl. 03); Termo de Apreensão (fls. 04/05); 3ª e 6ª vias 
dos Conhecimentos Aéreo Nacional da TAM referentes às duas notas fiscais (fls. 06/07 e 
12/13); 2ª e 3ª vias do Conhecimento de Transporte Multimodal de Cargas da IBL (fls. 
08/09 e 14/15); DANFE’s das notas fiscais eletrônicas (fls. 10 e 16) e extrato de outro 
Termo de Apreensão contendo os mesmos documentos apreendidos no anterior (fl. 18). 

Impugnando o feito em Primeira Instância, representada por causídico 
legalmente constituído (m.j), que, em síntese, alegou ser improcedente este lançamento, 
pois as mercadorias foram entregues a seus destinatários nos Estados em que são 
estabelecidos, ocorrendo um mero equívoco por parte da autuada em manter as notas 
fiscais destas mercadorias em seu poder. Ademais, nesta situação, os Estados que 
poderiam penalizar a autuada seriam Bahia e Mato Grosso, pois lá, sim, poderiam ser 
encontradas as mercadorias desacompanhadas de suas notas fiscais.  

Outrossim, não há previsão na Lei 11.651/1991 de punição para posse de 
NF sem mercadoria, mas somente para mercadoria desacompanhada de NF.  

Assim, “Entregar mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal” 
de forma nenhuma equivale a “possuir NF sem mercadoria correspondente”. 

Desta forma, neste caso, deve ser aplicado o princípio da dúvida, prevista 
no artigo 116, ou o da interpretação de norma, previsto no artigo 112, ambos do Código 
Tributário Nacional – CTN. 

Por fim, reiterou que o autuante deixou de indicar em qual Convênio ou 
Protocolo estaria a exigência de ICMS por substituição tributária sobre os produtos 
constantes das notas fiscais em questão, pedindo, alternativamente, a improcedência da 
inicial ou a retirada da majoração da multa proposta. 

 

Antes de apreciar as alegações defensórias, o julgador “a quo”, após 
historiar os fatos constantes destes autos, por precaução encaminhou os mesmos em 
diligência ao seu órgão de origem, a fim de que seu titular determinasse a revisão deste 
lançamento considerando os argumentos da defesa. 

Atendendo ao solicitado, o revisor também historiou o ocorrido e as 
alegações da defesa, pugnando, ao final, pela manutenção da exigência fiscal sob o 
argumento de que se a mercadoria deve estar acompanhada da nota fiscal, a recíproca 
seria verdadeira também para a nota fiscal, segundo analogia que fez da interpretação do 
disposto nos artigos 65 e 66 da Lei 11.651/91 – CTE, que transcreveu. 



 

Finalizando seu relatório, o revisor externou seu entendimento de não é 
cabível a majoração da penalidade em razão da aplicação do regime de substituição 
tributária, porém não revisou o lançamento neste ponto, por julgar necessário intimar o 
sujeito passivo a manifestar acerca do conteúdo desta diligência, para que o mesmo 
acrescente outros elementos que provem a realização da operação autuada de acordo 
com a legislação estadual, o que evitaria novo lançamento e posteriores contestações. 

 

Manifestando sobre o resultado da diligência, a impugnante historiou 
novamente os fatos ocorridos até esta fase processual, dispondo que como houve 
concordância do revisor quanto a não majoração da penalidade pela não provada sujeição 
dos produtos acobertados pelas notas fiscais em questão ao regime de substituição 
tributária, tal parte da lide se torna incontroversa, o restante desta petição tratará apenas 
da atipicidade da “infração” e da ilegitimidade do Estado de Goiás para cobrar o imposto e 
aplicar a penalidade, uma vez que as referidas notas fiscais não possuem este Estado 
como de origem ou de destino das mercadorias acobertadas por elas. 

Assim, do modo como o auto de infração foi lavrado, sem a real 
comprovação de que haveria uma operação de saída ou de destino a Goiás, fica evidente 
a ofensa ao disposto no artigo 3º do CTN, pois não houve prova de ocorrência de um ato 
ilícito que justificasse a cobrança de imposto por responsabilidade atribuída à autuada. 

Ressaltou também que a norma utilizada para fundamentar a autuação 
trata de mercadoria desacobertada de nota fiscal e não do inverso, sendo que conjunto 
fático não trata de mercadoria desacompanhada de documento fiscal e sim de notas 
fiscais que, por engano, seguiram para local diverso dos constantes nas mesmas. 

Quanto à conclusão do revisor de que se há nota fiscal desacompanhada 
da mercadoria que acoberta é porque a mercadoria foi entregue sem a respectiva nota 
fiscal, aduzindo que tal conclusão é equivocada, pois a fiscalização não provou que as 
notas fiscais em lide não correspondem a uma operação ou que são inidôneas, não 
podendo tal prova ser exigida da transportadora, que não é contribuinte de direito para as 
operações em questão. 

Ademais, em nenhum momento o destinatário e o remetente descritos nas 
notas fiscais foram intimados para confirmar a operação, o que causou o cerceamento ao 
seu direito de defesa, pois é dever da autoridade administrativa proceder diligência em 
busca da verdade material, nos termos do artigo 195 do CTN, que transcreveu. 

Ao final, pleiteou o acolhimento parcial do resultado da diligência, apenas 
quanto a não majoração da pena proposta por inexistência da substituição tributária para 
os produtos acobertados pelas notas fiscais e reforçou o de improcedência, vez que não 
há operação tributável por Goiás e tampouco dispositivo legal goiano que puna posse de 
nota fiscal desacompanhada da mercadoria. 

Também ressaltou, que caso necessário, o julgador poderá realizar 
diligência suplementar junto aos destinatários e emitentes das notas fiscais, visando 
comprovar a efetivação das operações constantes dos referidos documentos fiscais. 

Retornando a julgamento, a julgadora singular analisou as alegações 
defensórias e as rechaçou, decidindo pela procedência do feito, sob o fundamento de que 
caberia à autuada trazer provas de que entregara as mercadorias constantes das notas 



 

fiscais a seus destinatários. Como a impugnante não logrou desconstituir a acusação 
fiscal, conheceu da sua impugnação, não a proveu para manter a exigência tributária, 
apenas alterando a penalidade quanto à majoração, que passou a ser do inciso I do § 9º 
do artigo 71 da Lei 11.651/91 – CTE.  

 

Recorrendo, o patrono da autuada, após relatar os fatos ensejadores 
deste lançamento, informou que por ser incontroversa a não majoração da multa quanto à 
substituição tributária, neste recurso estaria reiterando seus argumentos defensórios 
apenas em relação a: 

a) Ilegitimidade do Estado de Goiás para cobrar o imposto e aplicar a 
multa, vez que não é o remetente e tampouco o destinatário constante das notas fiscais, 
argumento não combatido pelo revisor e nem na sentença; 

b) Cerceamento ao direito de defesa ante a não intimação das empresas 
emitentes ou destinatárias das mercadorias para comprovação da efetivação das 
operações questionadas pelo fisco goiano, o qual deveria diligenciar em busca da verdade 
material para atender ao exigido pelo inciso I do artigo 333 do CPC, pois esta 
possibilidade está prevista no artigo 195 do CTN; 

c) Ausência de fato gerador e de penalidade para a ocorrência narrada 
pelo autuante e tipificada no auto de infração, considerando que os artigos 64 e 66 não se 
aplicam ao caso, pois a autuada não descumpriu obrigação acessória ou principal, haja 
vista que as notas fiscais correspondem às operações nelas discriminadas e são idôneas, 
tanto que o autuante não as considerou inidôneas; 

d)  Tampouco se aplica a este caso o disposto no artigo 65 do CTE, 
utilizado pelo revisor e julgadora singular para fundamentarem suas arguições de 
procedência do feito, considerando que a autuada não é a emitente e nem utilizou as 
notas fiscais para operação inexistente, pois o fisco não provou esta ocorrência; 

e) Também a penalidade proposta pelo autuante como sendo a do artigo 
71, inciso XII, “a”, 3 da Lei 11.651/91 – CTE não é aplicável para a ocorrência contida na 
inicial, considerando que não há prova de que a autuada efetuou entrega de mercadoria 
desacompanhada de nota fiscal neste Estado; 

f) Quanto à multa proposta, aduziu ser a mesma confiscatória, pois esta 
corresponde a mais de 2000% do valor recebido pela prestação do serviço de transporte, 
devendo ser aplicado ao caso o disposto no artigo 112 do CTN, que dispõe que a 
interpretação da norma deve ser a mais favorável ao acusado, pedindo a minoração da 
penalidade proposta ou a ratificação da alteração aplicada à multa proposta inicialmente, 
tendo em vista que a parte dispositiva da sentença recorrida deveria dispor que a 
procedência é parcial e não total, ante a minoração parcial no percentual da agravante da 
pena contida no § 9º do CTE, alterado do inciso II para o inciso I; por não se tratar de 
mercadoria sujeita à substituição tributária; 

g) Ao final, pugnou pela nulidade ou improcedência da exordial.  

É o relatório. 

 



 

V O T O 

 

De plano analiso as preliminares de nulidade da peça básica, 
arguidas pelo polo passivo, por insegurança na determinação da infração e por 
cerceamento do direito de defesa. 

Para demonstrar a insegurança alegada, o contribuinte afirma 
apenas que as notas fiscais objeto desta autuação são destinadas a outros estados e não 
causaram prejuízo tributário ao erário estadual.  

Razão não assiste à recorrente, haja vista que se as mercadorias 
tivessem sido entregues a pessoa incerta e não sabida em Goiás, haveria sim prejuízo 
tributário ao erário estadual. No entanto, não há prova de que tal entrega tenha ocorrido 
em Goiás, motivo de não me aprofundar na apreciação desta prejudicial.  

 

O cerceamento do direito de defesa, por sua vez, se caracteriza por 
quaisquer obstáculos que impeçam à parte de se defender da forma legalmente permitida. 
Como neste processo não há nenhum óbice ao exercício do contraditório e da ampla 
defesa por parte do polo passivo, também não acato esta preliminar. 

 

No mérito, entretanto, o sujeito passivo traz argumentação que pode 
se confrontar à pretensão do fisco. Se não, vejamos: 

 

O fato gerador do imposto reclamado foi tipificado nos artigos 45, I, “b”, 64 
e 66 da Lei nº 11.651, de 26 de dezembro de 1991, que instituiu o Código Tributário do 
Estado de Goiás - CTE, que dispõem: 

 

"Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na operação ou 
prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação 
principal, especialmente: 

I - o transportador: 

a) com o remetente ou o destinatário, em relação às mercadorias ou bens que transportar 
sem documentação fiscal; 

b) com quem as receba, em relação às mercadorias ou bens entregues a pessoa diversa 
da indicada na documentação fiscal; 

........................................................................................................................................ 

Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do imposto, é 
obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou negativas, estabelecidas na legislação tributária. 



 

§ 1º O regulamento disciplinará, também, a criação, a espécie, o modelo, o prazo e a 
forma de escrituração, a impressão, a autenticação, a emissão, a utilização e demais formalidades 
extrínsecas ou intrínsecas relativas a livros e documentos fiscais. 

§ 2º Os contribuintes do imposto e as demais pessoas sujeitas ao cumprimento de 
obrigações tributárias, relacionadas com o ICMS, são obrigados a manter e escriturar os livros exigidos e a 
emitir documentos fiscais. 

§ 3º Sem prejuízo de disposições específicas previstas em Convênio ou Protocolo 
celebrado entre as unidades da Federação, cada estabelecimento de contribuinte do imposto deve ter 
escrituração própria, vedada a sua centralização, reservada à administração a faculdade de conceder 
inscrição única, com centralização da escrituração dos livros fiscais e do pagamento do imposto, à pessoa 
física que, na qualidade de produtor rural ou extrator, explore propriedades, contíguas ou não, sediadas no 
mesmo município. 

§ 3º-A Aplica-se o disposto no § 3º deste artigo ao industrial que explore atividade de 
produção rural ou de extração de substância mineral ou fóssil, inclusive em parceria com o produtor rural ou 
extrator. 

§ 4º O fabricante e o revendedor de combustível devem utilizar em seus 
estabelecimentos equipamento medidor eletrônico de vazão da mercadoria, observadas as condições 
estabelecidas em regulamento, que pode, inclusive, atendendo o interesse da Administração Fazendária, 
dispensar determinada categoria de contribuinte dessa obrigação. 

§ 5º O contribuinte, comerciante varejista, deve afixar, em local visível ao consumidor, na 
forma prevista na legislação tributária, cartaz com o seguinte dizer: "Consumidor, Exija Nota Fiscal ou 
Cupom Fiscal". 

§ 6º O estabelecimento comercial varejista de combustível para veículos automotores fica 
sujeito à utilização de equipamento destinado ao controle, registro, gravação e transmissão de informações 
relacionadas ao fornecimento de combustível, na forma, condições, prazos e especificações estabelecidos 
em ato do Secretário da Fazenda.  

§ 7º O estabelecimento fabricante de água mineral, natural ou artificial fica sujeito à 
utilização de Selo Fiscal de Controle nas mercadorias de sua fabricação, relacionadas em regulamento, na 
forma, condições, prazos e especificações estabelecidos em ato do Secretário de Estado da Fazenda.  

 

Art. 66. As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre 
acompanhadas de documentos fiscais idôneos. 

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as 
mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de 
documentação fiscal inidônea.” 

 

Pelo que se infere da leitura dos dispositivos transcritos, é que a autuada 
não os descumpriu, considerando que: 

 

a) para ser solidário é necessário, logicamente, que haja o solidarizado e 
nestes autos não consta tal sujeito passivo, ficando incoerente a tipificação no artigo 45, I 
da Lei 11.651/91 – CTE, pois não há prova nos autos de que a autuada tenha 
transportado mercadoria sem nota fiscal ou entregue esta a pessoa diversa da constante 
de tal documento; 



 

b) não houve descumprimento do disposto no artigo 64 do CTE por parte 
da recorrente na sua condição de transportadora; 

c) a ocorrência transcrita no auto de infração é de que foram encontradas 
notas fiscais desacompanhadas das mercadorias e não o contrário, não sendo aplicável o 
artigo 66 ao caso, haja vista que este trata de mercadoria sem nota fiscal. 

 

Ademais, não há presunção legal a sustentar a acusação fiscal na Lei 
11.651/91 – CTE. Vejamos os dispositivos legais que instituíram presunções tributárias 
nesta norma: 

 

Art. 25. A base de cálculo do imposto será arbitrada pela autoridade fiscal, podendo o 
sujeito passivo contraditá-la no correspondente processo administrativo tributário, sempre que, alternativa ou 
cumulativamente: 

I - o valor ou preço das mercadorias, bens, serviços ou direitos: 

a) sejam omissos; 

b) declarados pelo sujeito passivo sejam notoriamente inferiores ao praticado no mercado 
considerado; 

II - não mereçam fé as declarações, os esclarecimentos prestados ou os documentos 
expedidos pelo sujeito passivo ou terceiro legalmente obrigado. 

§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não registrada, o valor 
apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 

I - ao saldo credor na conta caixa; 

II - ao saldo credor fictício ou em montante superior ao comprovado, em sua escrita 
contábil; 

III - ao suprimento de caixa sem a devida comprovação de sua origem, inclusive fornecido 
à empresa por administrador, sócio, titular da firma individual, acionista controlador da companhia, ou por 
terceiros, se a efetividade da entrega e a origem dos recursos não forem satisfatoriamente demonstrados; 

IV - ao deficit financeiro existente no confronto do saldo das disponibilidades no início do 
período, acrescido dos ingressos de numerários, e deduzidos dos desembolsos e do saldo final das 
disponibilidades, considerando-se, ainda, as despesas indispensáveis à manutenção do estabelecimento, 
mesmo que não escrituradas, tais como: 

a) salários e retiradas; 

b) aluguel, água, luz, telefone e outras taxas, preços ou tarifas; 

c) tributos; 

d) outras despesas gerais; 

V - à diferença apurada mediante o controle quantitativo das entradas e saídas de 
mercadorias tributadas num determinado período, levando em consideração os estoques inicial e final; 



 

VI - ao valor constante de quaisquer meios de controles de vendas de mercadorias ou 
prestação de serviços, sem a respectiva emissão dos documentos fiscais, ou o montante da diferença 
quando emitidos com valores inferiores ao real; 

VII - ao saldo das disponibilidades existentes ou das constantes do balanço da empresa 
que exceder ao saldo reconstituído, na mesma data; 

VIII - à diferença a menor entre o valor adicionado, ao custo de aquisição ou produção de 
mercadorias tributadas, auferido pelo contribuinte e o obtido mediante a aplicação de índice de valor 
adicionado previsto pela legislação tributária para a respectiva atividade econômica, desde que efetivamente 
comprovadas irregularidades na sua escrituração fiscal ou contábil; 

IX - à diferença a maior entre: 

a) o valor adicionado, ao custo de aquisição ou de produção de mercadorias isentas, não-
tributadas ou sujeitas à substituição tributária, auferido pelo contribuinte e o obtido mediante a aplicação de 
índice de valor adicionado previsto, pela legislação tributária, para a respectiva atividade econômica; 

b) o valor informado pela administradora de "shopping center", de centro comercial, de 
cartão de crédito ou de débito em conta-corrente ou por estabelecimento similar e o informado pelo 
contribuinte; 

X - ao preço corrente da mercadoria ou de sua similar, ou da prestação, em situação 
fiscal irregular, no local de domicílio do contribuinte fiscalizado ou no da verificação fiscal, podendo se utilizar 
da pauta de valores elaborada pela Administração Tributária; 

XI - revogado; 

XII - ao valor que mais se aproximar com os estabelecidos com base nos incisos 
anteriores, na impossibilidade de aplicação de qualquer deles. 

§ 2º Na hipótese de o contribuinte comercializar também mercadorias isentas ou não 
tributadas no período fiscalizado, a base de cálculo deve ser obtida por meio da multiplicação do valor 
apurado em procedimento fiscal pela fração obtida da divisão do valor das entradas tributadas, exceto 
aquelas sujeitas à substituição tributária pelas operações posteriores, pelo valor correspondente ao total das 
entradas de mercadorias destinadas à comercialização ou industrialização. 

§ 3º O saldo das disponibilidades financeiras mencionado no inciso IV do § 1º do caput 
deste artigo é aquele obtido no procedimento fiscal correspondente, devendo ser considerado igual a zero 
na hipótese de ser negativo.  

§ 4º As demais normas, quanto aos procedimentos relativos ao arbitramento, serão 
fixadas na legislação tributária.  

Art. 198-A. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu 
começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente 
inscrito como dívida ativa.  

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido 
reservados, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita.” 

 

Portanto, como se infere da leitura e interpretação lógica dos dispositivos 
legais acima transcritos, nenhum trata da presunção de que nota fiscal desacompanhada 
da mercadoria corresponda à entrega desta mercadoria em território goiano, mormente 
neste caso, em que as mercadorias constantes das notas fiscais em questão são oriundas 
e destinadas a outras unidades federadas. 



 

 

Assim, para reforçar a acusação de que as mercadorias destas notas 
fiscais foram entregues em Goiás, o autuante, a nosso ver, deveria ter solicitado ao seu 
superior a expedição de Pedidos de Verificação Fiscal às autoridades tributárias dos 
estados destinatários para confirmação das entregas das referidas mercadorias aos seus 
adquirentes, mormente neste caso, em que as notas fiscais são eletrônicas, ficando 
registradas no sistema de computação da Receita Federal do Brasil a disposição do 
contribuinte e do fisco, sendo, portanto desnecessária a entrega dos DANFE’s (fls. 10 e 
16) aos destinatários das mercadorias, pois estes documentos são auxiliares da nota fiscal 
eletrônica, não tendo efeito fiscal. . 

Como não diligenciou com este objetivo, fragilizou sua acusação, a qual se 
baseou em uma presunção inexistente na legislação tributária goiana (a não ser no caso 
do Passe Fiscal, que não é a situação em tela), em confronto com dados constantes de 
notas fiscais, que são documentos oficiais que, até este momento, são idôneos. 

Outrossim, considerando que ao servidor público não é permitido 
extrapolar o que a lei determina, e na Lei 11.651/91 – CTE não consta tal presunção, não 
poderia o autuante presumir que as mercadorias tivessem sido entregues em Goiás. 

Assim, não existindo a presunção narrada no histórico deste auto de 
infração, este ficou carente de sustentação legal. 

 

No presente processo, o sujeito passivo argumenta que a presunção de 
que as mercadorias identificadas nas notas fiscais ficaram em Goiás não é verdadeira, 
pois não há prova desta acusação. 

De fato, o contribuinte tem razão nesta argumentação, pois o fisco não 
provou que as mercadorias objeto desta autuação ficaram no Estado de Goiás, devendo 
ser afastada a referida presunção por falta de prova e de amparo legal, haja vista que o 
ônus da incumbe a quem acusa, consoante o artigo 333, I do CPC vigente à época da 
acusação fiscal.  

 

Posto isso, conheço do recurso voluntário, dou-lhe provimento para julgar 
improcedente o Auto de Infração, reformando a sentença recorrida e rejeitando as 
preliminares arguidas. 

 
 

Sala das sessões, em 30 de maio de 2016. 
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Matéria: Nulidades (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01059/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. ICMS. Aquisição de mercadoria sem 
documentação fiscal. Afastamento da nulidade por vício formal 
no Termo de Trancamento de Estoque. Decisão por maioria. 
 
A falta de assinatura de representante legal da empresa em 
Termo de Trancamento de Estoque não constitui vício formal 
que implica na nulidade do auto de infração 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 03 
de novembro de 2015, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda 
Pública para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para, afastando a nulidade por 
insegurança na determinação da infração, retornar os autos a Câmara Julgadora para 
apreciação de toda matéria. Foram vencedores os Conselheiros Gilmar Rodrigues de 
Almeida, Lidilone Polizeli Bento, José Paixão de Oliveira Gomes, Marlene Maria da Silva 
Ruguê Bernardes, Victor Augusto de Faria Morato, Washington Luis Freire de Oliveira, 
Antônio Martins da Silva e o Sr. Presidente, Conselheiro Heli José da Silva, que proferiu 
voto de desempate. Vencidos os Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, Talita 
Pimenta Félix, João Divino de Brito, Nivaldo José Mendes, Masayuki Missao, Cláudio 
Henrique de Oliveira e Alcedino Gomes Barbosa, que votaram conhecendo do recurso, 
negando-lhe provimento para manter a decisão cameral que anulou o auto  por 
insegurança na determinação da infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo mantinha em seu 
poder estoque de mercadorias em situação fiscal irregular – sem nota fiscal. Irregularidade 
tributaria apurada através de levantamento – auditoria especifica de mercadorias – por 
esse motivo deve agora recolher o tributo acrescido de multa.  

 
 
A autoridade lançadora indica como infringida as disposições dos 

artigos 45, I, “a”; 64; e, 66 do Código Tributário Estadual – CTE (lei n.º 11.651/91), 
combinado com o artigo 145 do Decreto n.º 4.852/97. Proposta a aplicação da penalidade 
prevista no artigo 71, XII, “a”, 3, § 9.º, I, do CTE, com redação da lei n.º 14.058/2001. 

 
O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: 

Espelho Cadastral "fls. 03", ordem de serviço "fls. 04", Cópia Lei nº 13.266/98 "fls. 5 e 6", 
Auditoria específica de mercadorias "fls. 07 a 13", notificação fiscal "fls. 14", termo de 
trancamento de estoque e de notificação "fls. 15', cópia de livro fiscal "fls. 16 a 19". 

 
O sujeito passivo é intimado a pagar a quantia exigida ou apresentar 

impugnação em primeira instância, conforme documentos de fls. 21 e 22, tendo sido 
lavrado termo de revelia às fls. 23.  

  
O sujeito passivo é intimado a pagar a quantia exigida ou apresentar 

impugnação em segunda instância, conforme documentos de fls. 25 e 26. 



 

 
O sujeito passivo apresenta impugnação em segunda instância, fls. 

28 a 31, alegando que o crédito tributário exigido no processo é referente ao período de 01 
de janeiro de 2008. Fez-se o trancamento de estoque. Todavia, a pessoa que assinou o 
Termo de Trancamento de Estoque, Sra. Vivian Braz Rodrigues, não está autorizada a 
responder pela empresa, porque não possui a prática necessária para proceder ou 
acompanhar a realização do Termo de Trancamento de Estoque. Afirma que, além de não 
contar com o acompanhamento dos donos da empresa, o Termo de Fechamento de 
Estoque no foi assinado por nenhum deles pra poder ter alguma validade jurídica e 
legitima e não pode ser usado como alicerce principal para sustentar o ato de infração 
lavrado no presente caso. Assevera que quando adquire as peças de tecidos constantes 
das notas fiscais, com o ICMS recolhido, adquire também a posse e propriedade dos 
mesmos, ocorrendo o fato gerador do ICMS devido pela empresa somente quando ocorre 
as saídas das peças de vestuário para o consumo final. Diz não existir a diferença 
levantada pela fiscalização e pede a reforma do despacho de Fixação do Crédito 
Tributário, e que seja julgado improcedente o auto de infração que reclama o seu 
pagamento. Requer, no final, que esse processo seja julgado juntamente com o processo 
de n°3032838528133 da mesma empresa e versar sobre a mesma matéria. Protesta, 
ainda, pela sustentação oral no dia do julgamento, na forma regimental.  

 
O sujeito passivo anexa ao recurso os seguintes documentos: 

Procuração "Ad-Judícia" "fls. 32", comprovante de inscrição e de situação Cadastral "fls. 
33", contrato social "fls. 34 a 37", livro de registro de estradas estaduais "fls. 38 a 49", 
planilha de produção "fls. 50, 53, 56, 59, 63", notas fiscais "fls. 51, 52, 54, 55, 57, 58, 60, 
61, 62, 64, 65, 66", livro de registro de saídas estaduais "fls. 67 a 80". 

 
De acordo com o Acordão da I CJUL DE N° 249/2011, conforme 

documentos "fls. 82 a 85" a primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário decidiu 
acolher a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pelo sujeito passivo, em razão de 
falha no procedimento de trancamento de estoque. Em sua fundamentação alega que o 
termo de trancamento de estoque subscrito pela Srª Vivian Braz Rodrigues, a qual não 
está autorizada para responder pela empresa de acordo com o contrato social sendo que 
as Clausulas 4ª e 5ª do contrato são taxativas e que só sócios poderão responder pela 
empresa.  

 
A fazenda Pública é intimada a apresentar Recurso ao Conselho 

Pleno, conforme documentos de fls. 87e 88. E o sujeito passivo intimado a apresentar 
contradita ao recurso da fazenda pública "fls. 90". 

 
A Fazenda Pública Estadual apresenta Recurso para o Conselho 

Pleno, fls. 87 e 88, no qual expõe as razoes da sua inconformidade com a decisão 
consubstanciada no Acordão n° 249/2011, da Primeira Câmara Julgadora que acolheu a 
preliminar de nulidade do processo por vicio formal no Trancamento do Estoque. Afirma 
que a Srª Vivian Braz Rodrigues que assinou o documento de Trancamento do Estoque, é 
gerente do estabelecimento, por esse motivo a representação fazendária discorda da 
decisão ocorrida. Argumenta que a presente que a acusação fiscal está baseado em fatos 
demonstrados nos autos e que o contribuinte acusado não os conseguiu refutar. Requer 
que o presente recurso seja admitido e provido para reformar o acordão cameral, que 
declarou a nulidade do lançamento por insegurança na determinação da infração, 
devolvendo, em consequência, o processo a câmera julgadora para que seja analisada 
toda a matéria.  

 



 

O sujeito passivo apresenta contradita da requerida, fls. 94 a 97, 
afirma que o Acordão Cameral nº 249/2011 deve ser mantido pelos seus próprios 
fundamentos que analisou com profundidade a matéria exposta no processo em epígrafe. 
Alega que está claro e evidente o contrato social da sociedade, estabeleceu que somente 
os sócios poderão representar e responder pela empresa. A Validade do Termo de 
Trancamento de Estoque depende da ciência do representante legal da empresa, sendo 
assim, fator indispensável para ter validade jurídica ou legitimidade. Sustenta que por se 
tratar de auditoria especifica de mercadorias, para o levantamento obedecer a técnica 
fiscal, as mercadorias necessitam ser individualizadas e especificadas em cada item. Ao 
final, requer que o Acordão recorrido deve ser mantido juntamente com a sustentação oral 
no dia do julgamento.  

 
Relatados, passo ao voto. 
 
 

                   V O T O 
 
Cuida-se de julgamento de recurso da Fazenda Pública ao Pleno 

deste CONSELHO com o escopo de reformar decisão cameral que anulou o presente 
lançamento por insegurança na determinação da infração do lançamento em decorrência 
da falta de assinatura de representante legal da empresa em Termo de Trancamento de 
Estoque. 

 
Trancamento de Estoque é a quantificação de mercadorias contidas 

em determinado estabelecimento. Deve ser realizado pela autoridade fiscal na presença 
do responsável pelas mesmas (mercadorias), entendendo-se por responsável a pessoa 
que detém a sua propriedade, posse, guarda, a detenção etc.  

 
No caso em tela, não resta a menor dúvida que a pessoa que 

acompanhou o procedimento e assinou o termo de trancamento de estoque fora a 
Senhora VÍVIAN BRAZ RODRIGUES, gerente do estabelecimento e responsável pelas 
mercadorias nele contidas. 

 
A vedação de delegação de poderes de gerência a terceiros contida 

no parágrafo único da Cláusula Quarta do Contrato Social da empresa é convenção 
particular que não pode ser oposta à Fazenda Pública. 

 
Diante do exposto, o PLENO deste CONSELHO decide, por maioria 

de votos, conhecer do Recurso da Fazenda Pública, dar-lhe provimento para, afastando a 
nulidade por insegurança na determinação da infração, retornar os autos à Câmara 
Julgadora para apreciação de toda a matéria, em decorrência de que a falta de assinatura 
de representante legal da empresa no Termo de Trancamento de Estoque não tem o 
condão de anular o lançamento dele decorrente.  

 
 

Sala das sessões plenárias, em 12 de julho de 2016. 
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Matéria: Nulidades (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01060/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. ICMS. Aquisição de mercadoria sem 
documentação fiscal. Afastamento da nulidade por vício formal 
no Termo de Trancamento de Estoque. Decisão por maioria. 
 
A falta de assinatura de representante legal da empresa em 
Termo de Trancamento de Estoque não constitui vício formal 
que implica na nulidade do auto de infração 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 03 
de novembro de 2015, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda 
Pública para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para, afastando a nulidade por 
insegurança na determinação da infração, retornar os autos a Câmara Julgadora para 
apreciação de toda matéria. Foram vencedores os Conselheiros Gilmar Rodrigues de 
Almeida, Lidilone Polizeli Bento, José Paixão de Oliveira Gomes, Marlene Maria da Silva 
Ruguê Bernardes, Victor Augusto de Faria Morato, Washington Luis Freire de Oliveira, 
Antônio Martins da Silva e o Sr. Presidente, Conselheiro Heli José da Silva, que proferiu 
voto de desempate. Vencidos os Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, Talita 
Pimenta Félix, João Divino de Brito, Nivaldo José Mendes, Masayuki Missao, Cláudio 
Henrique de Oliveira e Alcedino Gomes Barbosa, que votaram conhecendo do recurso, 
negando-lhe provimento para manter a decisão cameral que anulou o auto  por 
insegurança na determinação da infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo adquiriu para 
comercialização mercadorias sem nota fiscal. Deve agora solidariamente recolher o tributo 
devido nesta operação acrescido de multa.  

 
A autoridade lançadora indica como infringida as disposições dos 

artigos 45, I, “a”; 64 e 66 do Código Tributário Estadual – CTE (lei n.º 11.651/91), 
combinado com os artigos 145 do Decreto n.º 4.852/97. Proposta a aplicação da 
penalidade prevista no artigo 71, XII, “a”, item 3, § 9.º, I, do CTE, com redação da lei n.º 
14.058/2001. 

 
O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: 

Espelho Cadastral "fls. 03", Ordem de serviço "fls. 04", Cópia da Lei n° 13.266, de 16 de 
Abril de 1998 "fls. 05 e 06", Auditoria Específica de Mercadorias "fls. 07 a 13", Notificação 
Fiscal "fls. 14", Termo de trancamento de estoque "fls. 15", Cópia de Livro Fiscal "fls. 16 a 
19". 

 
O sujeito passivo é intimado a pagar a quantia exigida ou apresentar 

impugnação em primeira instância, conforme documentos de fls. 21 e 22, tendo sido 
lavrado termo de revelia às fls. 23. 

 
O sujeito passivo é intimado a pagar a quantia exigida ou apresentar 

impugnação em segunda instância, conforme documentos de fls. 25 e 26.  



 

 
O sujeito passivo apresenta Impugnação em segunda instancia, fls. 

28 a 31, alegando que o crédito tributário exigido no processo é referente ao período de 01 
de janeiro de 2008. Fez-se o trancamento de estoque. Todavia, a pessoa que assinou o 
Termo de Trancamento de Estoque, Sra. Vivian Braz Rodrigues, não está autorizada a 
responder pela empresa, porque não possui a prática necessária para proceder ou 
acompanhar a realização do Termo de Trancamento de Estoque. Afirma que, além de não 
contar com o acompanhamento dos donos da empresa, o Termo de Trancamento de 
Estoque não foi assinado por nenhum deles pra poder ter alguma validade jurídica e 
legitima e não pode ser usado como alicerce principal para sustentar o ato de infração 
lavrado no presente caso. Assevera que quando adquire as peças de tecidos constantes 
das notas fiscais, com o ICMS recolhido, adquire também a posse e propriedade dos 
mesmos, ocorrendo o fato gerador do ICMS devido pela empresa somente quando ocorre 
as saídas das peças de vestuário para o consumo final. Diz não existir a diferença 
levantada pela fiscalização e pede a reforma do despacho de Fixação do Crédito 
Tributário, e que seja julgado improcedente o auto de infração que reclama o seu 
pagamento. Requer, no final, que esse processo seja julgado juntamente com o processo 
de n. °3 0328106 048 46 da mesma empresa, por versar sobre a mesma matéria. 
Protesta, ainda, pela sustentação oral no dia do julgamento, na forma regimental. 

 
O sujeito passivo anexa ao recurso os seguintes documentos: 

Procuração "Ad-Judícia" "fls. 32", Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral "fls. 
33", Contrato Social "fls. 34 a 37", Livro Fiscal "fls. 38 a 49 e 67 a 81", Planilha de 
Produção "fls. 50, 53, 56, 59", Nota Fiscal "fls. 51, 52, 54, 55, 57, 58, 60, 61, 62, 64, 65, 
66'', Planilha de Compra de Mercadorias "fls. 63". 

 
De acordo com o Acordão da I CJUL n.° 248/2011, "fls. 83 a 86", a 

primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário decidiu acolher a preliminar de 
nulidade da peça básica, arguida pelo sujeito passivo, em razão de falha no procedimento 
de trancamento de estoque. Em sua fundamentação afirma que o termo de trancamento 
de estoque subscrito pela Srª Vivian Braz Rodrigues, a qual não está autorizada para 
responder pela empresa de acordo com o contrato social sendo que as Clausulas 4ª e 5ª 
do contrato são taxativas e que só sócios poderão responder pela empresa. 

 
A fazenda Pública é intimada a apresentar Recurso ao Conselho 

Pleno, conforme documentos de fls. 87. O sujeito passivo intimado a apresentar contradita 
ao recurso da fazenda pública (fls. 91). 

 
A Fazenda Pública apresenta recurso ao Conselho pleno, fls. 88 e 

89, no qual expõe as razoes da sua inconformidade com a decisão consubstanciada no 
Acordão n.° 248/2011, da Primeira Câmara Julgadora que acolheu a preliminar de 
nulidade do processo por vicio formal no Trancamento do Estoque. Afirma que a Srª Vivian 
Braz Rodrigues que assinou o documento de Trancamento do Estoque, é gerente do 
estabelecimento, por esse motivo a representação fazendária discorda da decisão 
ocorrida. Argumenta que a presente que a acusação fiscal está baseado em fatos 
demonstrados nos autos e que o contribuinte acusado não os conseguiu refutar. Requer 
que o presente recurso seja admitido e provido para reformar o acordão cameral, que 
declarou a nulidade do lançamento por insegurança na determinação da infração, 
devolvendo, em consequência, o processo a câmera julgadora para que seja analisada 
toda a matéria. 

 
O sujeito passivo apresenta contradita da requerida, fls. 94 a 97, 

afirma que o Acordão Cameral n.º 249/2011 deve ser mantido pelos seus próprios 



 

fundamentos que analisou com profundidade a matéria exposta no processo em epígrafe. 
Alega que está claro e evidente o contrato social da sociedade, estabeleceu que somente 
os sócios poderão representar e responder pela empresa. A Validade do Termo de 
Trancamento de Estoque depende da ciência do representante legal da empresa, sendo 
assim, fator indispensável para ter validade jurídica ou legitimidade. Sustenta que por se 
tratar de auditoria específica de mercadorias, para o levantamento obedecer a técnica 
fiscal, as mercadorias necessitam ser individualizadas e especificadas em cada item. Ao 
final, requer que o Acordão recorrido deve ser mantido juntamente com a sustentação oral 
no dia do julgamento. 

 
Relatados, passo ao voto. 
 
 

                   V O T O 
 
Cuida-se de julgamento de recurso da Fazenda Pública ao Pleno 

deste CONSELHO com o escopo de reformar decisão cameral que anulou o presente 
lançamento por insegurança na determinação da infração do lançamento em decorrência 
da falta de assinatura de representante legal da empresa em Termo de Trancamento de 
Estoque. 

 
Trancamento de Estoque é a quantificação de mercadorias contidas 

em determinado estabelecimento. Deve ser realizado pela autoridade fiscal na presença 
do responsável pelas mesmas (mercadorias), entendendo-se por responsável a pessoa 
que detém a sua propriedade, posse, guarda, a detenção etc.  

 
No caso em tela, não resta a menor dúvida que a pessoa que 

acompanhou o procedimento e assinou o termo de trancamento de estoque fora a 
Senhora VÍVIAN BRAZ RODRIGUES, gerente do estabelecimento e responsável pelas 
mercadorias nele contidas. 

 
A vedação de delegação de poderes de gerência a terceiros contida 

no parágrafo único da Cláusula Quarta do Contrato Social da empresa é convenção 
particular que não pode ser oposta à Fazenda Pública. 

 
Diante do exposto, o PLENO deste CONSELHO decide, por maioria 

de votos, conhecer do Recurso da Fazenda Pública, dar-lhe provimento para, afastando a 
nulidade por insegurança na determinação da infração, retornar os autos à Câmara 
Julgadora para apreciação de toda a matéria, em decorrência de que a falta de assinatura 
de representante legal da empresa no Termo de Trancamento de Estoque não tem o 
condão de anular o lançamento dele decorrente.  

 
 

Sala das sessões plenárias, em 12 de julho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Nulidades (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01118/16 
 
Redator do Voto: Conselheiro José Luiz Rosa 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade do auto de 
infração por erro na identificação do sujeito passivo e por 
insegurança na determinação da infração. Nulidade "ab initio" 
do processo. Acolhidas.  
 
1. Constatado o erro na identificação do sujeito passivo, há que 
se concluir pela nulidade do lançamento; 
 
2. Quando restar evidenciada a insegurança na determinação 
da infração, o lançamento deverá ser julgado nulo "ab initio" 
nos termos do artigo 20, inciso IV da Lei nº 16.469/09. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 19 
de abril de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso do Contribuinte para o 
Conselho Pleno, dar-lhe provimento para acolher as preliminares de nulidade da peça 
básica, por erro na identificação do sujeito passivo e por insegurança na determinação da 
infração, declarando, de consequência, nulo "ab initio" o processo. Foram vencedores os 
Conselheiros Alcedino Gomes Barbosa, José Luiz Rosa, Talita Pimenta Félix, José Pereira 
D'abadia, João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho, Masayuki Missao, Paulo Diniz, 
Nivaldo José Mendes, Rickardo de Souza Santos Mariano e o Sr. Presidente, Conselheiro 
José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos os 
Conselheiros Heli José da Silva, Aldeci de Souza Flor, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, 
Washington Luis Freire de Oliveira, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Nislene 
Alves Borges, Márcio Nogueira Pedra, Victor Augusto de Faria Morato, Mário de Oliveira 
Andrade e Lidilone Polizeli Bento, que votaram rejeitando as preliminares de nulidade 
arguidas, por erro na identificação do sujeito passivo e por insegurança na determinação 
da infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo mantinha 
mercadorias tributadas, no valor comercial de R$ 759.951,28 já acrescido do respectivo 
Índice de Lucro Bruto (ILB) de 60%, em 23/09/2008, acobertadas pelas notas fiscais  nºs 
534309, 534181, 351188, 355517, 533923, 351496, 351943, 355128, 420049, 439655, 
433964, 533706, 530035 e 533707, emitidas em datas diversas dos meses de julho e 
agosto de 2008, no estabelecimento sem cadastro, situado na Rua Alto do Rosário, nº 
159, Vila Isaura, Jaraguá / GO, razão pela qual são consideradas a vender no território 
goiano, conforme termo de apreensão anexado aos autos, sujeitando-se, em 
consequência, ao pagamento de ICMS na importância de R$ 74.436,13 (setenta e quatro 
mil, quatrocentos e trinta e seis reais e treze centavos), já compensado os créditos 
destacados nos citados documentos fiscais, multa formal, mais as cominações legais.  

 
Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 14, 

inciso IV, 64 e 156 da Lei nº 11.651/91, tendo sido proposta a penalidade prevista no 
artigo 71, inciso XI, alínea “a”, conjugado com §9º, inciso I, da Lei nº 11.651/91 com a 
redação conferida pela Lei nº 14.058/2001. 

 



 

Foi identificado como sujeito passivo solidário: Maurícia Francisca 
Cardoso, na condição de remeter e manter mercadorias de sua empresa em 
estabelecimento não cadastrado, nos termos do artigo 45, inciso XIII, da Lei nº 11.651/91. 

 
O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 06/29. 
 
Os sujeitos passivos foram intimados em Primeira Instância, 

conforme documentos de fls. 31/34. 
 
Tempestivamente, os sujeitos passivos ingressam com Impugnação 

às fls. 37/50, alegando, preliminarmente, que há ilegalidade no direcionamento do 
lançamento do crédito tributário ao sócio, tendo em vista que não foi o sócio da empresa, 
e sim, funcionários da empresa que entregaram as mercadorias em local onde funcionava 
e funciona o estabelecimento do impugnante. Alega, ainda, que não ficou configurado o 
dolo do sócio e que o legislador excluiu da solidariedade as penalidades. Quanto ao 
mérito, afirmaram os impugnantes que o estabelecimento não se encontrava em situação 
fiscal irregular quando da apreensão das mercadorias, ratificando-se que o número do 
endereço onde foi realizada a apreensão coincide com o número oficial do 
estabelecimento. Ao final, solicitou a exclusão da sócia MAURÍCIA FRANCISCA 
CARDOS, do polo passivo da relação jurídica tributária pela falta de responsabilidade nos 
termos da jurisprudência de regência; alternativamente, a exclusão da penalidade em 
relação ao sujeito passivo solidário, nos termos do que prescreve o art. 106, III, "c" da Lei 
nº 5.172/66 e quanto ao mérito, a improcedência do lançamento, uma vez que a empresa 
não estava em situação irregular, já que o endereço informado pela fiscalização não se 
refere ao endereço do outro estabelecimento, mas, do mesmo endereço que funciona a 
impugnante.  

  
Juntamente com a peça defensória foram colacionados aos autos 

documentos de fls. 51/63.    
  
O julgador singular através de Sentença Singular nº 1047/2010 – 

JULP (fls. 65-67), julgou procedente o auto de infração, condenando os sujeitos passivos 
ao pagamento do crédito tributário exigido no presente processo, por entender que a 
solidariedade quanto às penalidades, o dispositivo legal do CTE exclui a responsabilidade 
do solidário tão somente quanto as multas de caráter formal, quando não concatenadas 
com a omissão do pagamento do imposto. No presente caso, trata-se de presunção legal 
de ocorrência do fato gerador do imposto, e nessa situação, o melhor entendimento é o de 
que a solidariedade alcance todo o crédito tributário. Concluiu-se também que ao manter 
mercadoria acobertadas por documentação fiscal idônea em estabelecimento não inscrito, 
o sujeito passivo deveria pagar o ICMS correspondente, juntamente com multa.  

 
Intimados da decisão singular (fls. 68/69), os sujeitos passivos 

interpõem Recurso Voluntário onde preliminarmente, alegaram que, como o lançamento 
em questão está a tratar de responsabilidade objetiva da sociedade, tornou-se incabível a 
aplicação da solidariedade contida no artigo 45, inciso XII, do CTE. Quanto ao mérito, 
argui ser indevida a autuação. Alega que manter mercadoria em estabelecimento irregular, 
acobertados por notas fiscais, não é fato gerador do imposto. Também, asseverou que o 
destinatário estava inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado. Argumenta que o fato 
narrado não evidenciou operação de saída de mercadorias, tampouco entrada de 
mercadorias do exterior ou de outro Estado. Dessa forma, o ICMS não incide sobre o fato 
narrado, prejudicando todo o lançamento de ofício. Alegou que não há subsunção da 
norma legal retrotranscrita, base da autuação, ao fato descrito e tampouco estaria em 
situação irregular, relativamente às mercadorias encontradas no estabelecimento, visto 



 

que as mesmas estavam acobertadas por notas fiscais idôneas. Solicita, ao final, a 
exclusão da sócia Maria Francisca Cardoso do polo passivo da lide, e no mérito, pede a 
improcedência do presente auto de infração. 

 
Acosta aos autos documentos de fls. 88/103. 
 
Em julgamento, a Primeira Câmara deste Conselho decidiu, por 

unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela 
autuada, por insegurança na determinação da infração. Por maioria de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pelo Conselho Relator, por insegurança na 
determinação da infração em relação à discrepância constante de fls. 03 e 04. Por maioria 
de votos, rejeitar a preliminar de exclusão da solidária Mauricia Francisca Cardoso, 
arguida pela autuada. Quanto ao mérito, também por maioria de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração.  

 
Após ser devidamente intimado o sujeito passivo apresenta Recurso 

ao Conselho Pleno, "fls. 130 a 137", reiterando os argumentos expendidos anteriormente.  
 
É o Relatório.  
 
 

VOTO 
 
 

Tratam os autos de crédito tributário constituído em desfavor do 
sujeito passivo por ter mantido mercadorias tributadas em estabelecimento sem cadastro, 
razão pelo qual são consideradas a vender no território goiano.  

Antes de adentrar ao mérito da questão, devo apreciar a aludida 
preliminar de nulidade da peça básica por erro na identificação do sujeito passivo, arguida 
pela autuada. 

 
O estudo que realizei neste volume, me trouxe a conclusão de que o 

trabalho do autor não espelha a validade necessária para garantir a cobrança do presente 
crédito porque o lançamento foi elaborado com a ocorrência do incidente formal de 
nulidade prescrita no artigo 20, inciso II, da Lei nº 16.469/09. 

 
No momento da realização da ação fiscal, a fiscalização não 

assegurou a conclusão do seu trabalho com a identificação correta do sujeito passivo, de 
forma que o lançamento nasceu nulo de acordo com as prescrições legais que tratam das 
nulidades processuais, cuja identificação se acha na transcrição da disposição legal 
mencionada no parágrafo supra. 

 
Posto isso, acolho a preliminar de nulidade do lançamento por erro 

na identificação do sujeito passivo. 
 

Já com relação à preliminar de nulidade do auto de infração, arguida 
pela autuada, por insegurança na determinação da infração, manifesto-me pelo seu 
acolhimento, por entender que o lançamento foi instruído com levantamento incompleto, 
que não confirma a suposta infração objeto da autuação.  



 

Configurada a insegurança na determinação da infração, impõe-se 
declarar a nulidade do lançamento tributário, em face do disposto no artigo 20, inciso IV, 
da Lei nº 16.469/09. Senão vejamos:  

 

Art. 20. São nulos os atos praticados: 

[...] 

IV - com insegurança na determinação da infração. 

 

Em face do que prescreve o artigo transcrito, vejo que o trabalho 
realizado pela autoridade fiscal não espelha a validade necessária para a constituição do 
presente crédito, sobretudo porque foi elaborado com falhas técnicas capazes de 
prejudicarem o objetivo do lançamento, visto a insegurança na determinação do fato 
gerador do tributo reclamado. 

 

Portanto, considero que o valor constante do documento que 
sustenta a autuação não oferece garantia para a cobrança do crédito, motivo pelo qual as 
circunstâncias mencionadas me respaldam a enquadrar este ato administrativo nas regras 
legais transcritas no parágrafo volvido. 

 
Face ao exposto, voto em consonância com a maioria de meus 

pares, conhecendo do recurso do contribuinte para o Conselho Pleno, dando-lhe 
provimento para acolher as preliminares de nulidade da peça básica, por erro na 
identificação do sujeito passivo e por insegurança na determinação da infração, 
declarando, de consequência, nulo “ab initio” o processo.   

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 19 de julho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Nulidades (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01143/16 
 
Relator: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pela defesa. Acolhida. 
 
Deve ser julgado nulo o lançamento, quando a instrução 
processual apontar que houve insegurança na determinação de 
infração. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 29 de abril de 2016, decidiu, por maioria de votos, acolher a preliminar de 
nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da infração, arguida pela 
autuada, declarando, de consequência, nulo "ab initio" o processo. Foram vencedores os 
Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano e Talita Pimenta Félix. Vencido o 
Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo omitiu registro de saída de 
mercadoria tributada, na importância de R$ 199.481,17, referente ao déficit financeiro 
apurado em Auditoria do Movimento Financeiro, no ano de 2008. Em consequência, 
deverá pagar multa formal, juntamente com os acréscimos legais, consoante 
demonstrativo e documentos anexos. 

 
O contribuinte não foi encontrado para assinar a notificação, 

portanto, foi notificado por AR para apresentar livros e documentos fiscais do ano de 2008. 
Como não compareceu foi autuado através do Auto de Infração n°4011300022953, motivo 
pelo qual dos dados do levantamento Auditoria do Movimento Financeiro, referente ao ano 
de 2008, foram extraídos exclusivamente da DPI, dados esses fornecidos pelo 
contribuinte. 

 
Tem-se como infringidas as disposições dos seguintes dispositivos: 

art.25, §1°, IV e §2°; 64 da Lei 11.651/91 c/c art.141 do Decreto 4.852/97. Propõe-se a 
penalidade contida no art.71, VII, "l", §9°I, da Lei 11.651/91, com redação conferida pelas 
Leis 13.446/99 e 16.241/08. 

 
É apontado como sujeito passivo coobrigado Daniel Valim Silva, nos 

termos do art.45, XII da Lei 11.651/91. 
 
A autoridade lançadora instrui o auto de infração com os seguintes 

documentos: Anexo Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário, Anexo Estruturado 
– Identificação do Sujeito Passivo Coobrigado, Auditoria do Movimento Financeiro, 
Relatório de Diligência, AR, Consulta Detalhada do Contribuinte Pessoa Jurídica, "fls.03 a 
09". 

 
Às "fls.10 a 11", o polo passivo é intimado a pagar a quantia exigida 

ou apresentar Impugnação à Primeira Instância. 
 



 

Cientificada, a autuada comparece aos autos e ingressa com 
Impugnação à Primeira Instância, "fls.16 a 43", na qual alega, requer a exclusão do 
solidário do polo passivo da lide, tendo em vista que este não cometeu nenhum dos atos 
elencados no art.135 do Código Tributário Nacional. 

 
Assevera que o auto de infração teria sido lavrado anos após ao 

acontecimento da suposta infração, o que tornaria o procedimento fiscal nulo. 
 
Argui insegurança na determinação da infração visto que o sujeito 

passivo não teria cometido os verbos dos dispositivos invocados. 
 
No mérito alega que o auto de infração não possui fundamentação 

legal, e seria inexistente o fato gerador. 
 
Lastreia seus argumentos com jurisprudências e posições 

acadêmicas. 
 
Ante o exposto, pleiteia, preliminarmente, pela declaração de 

nulidade do processo "ab initio", ou, se superado, no mérito, a improcedência do auto de 
infração. 

 
Acompanham a peça impugnatória: Procuração, Contrato Social, 

Documentação Pessoal, OAB e Análise Vertical do Verso da DPI, "fls.44 a 52". 
 
Mediante Despacho n°494/2015 – JULP, "fls.53 a 54", o Julgador 

determina o encaminhamento dos autos à Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia, 
para que o fiscal autuante junte os documentos que deram origem aos valores lançados 
no levantamento e se necessário revisar o lançamento. 

 
Em atendimento ao Despacho n°494/2015 – 2015, a autoridade 

revisora informa, às "fls.62", que notificou o polo passivo e seu representante, mas não 
obtiveram resposta. 

 
A autoridade fiscal colaciona aos autos: Notificação Fiscal, Recibo de 

Mensagem, Análise Horizontal do Verso da DPI, "fls.56 a 61". 
 
Intimado às "fls.64 a 65" a tomar ciência do resultado da diligência e, 

se quiser, se manifestar, o polo passivo não comparece aos autos. 
 
Sobrevém a Sentença 3453/15, "fls.71 a 75", o Julgador Singular 

decide pela procedência do auto de infração. 
 
Preliminarmente, obtempera que o procedimento fiscal se encontra 

de acordo com as determinações legais. Assevera que a Fazenda Pública ainda se 
encontrava dentro do prazo decadencial para a constituição do crédito tributário, e ainda, o 
sujeito passivo teria conhecimento prévio do objetivo da fiscalização, entretanto não 
apresentou os livros e documentos necessários para a auditoria. Enfatiza que foi dada 
nova oportunidade ao sujeito passivo, mas este novamente não se manifestou.  

  
Quanto à arguição de insegurança na determinação da infração, 

afirma que a penalidade proposta está em perfeita consonância em relação ao dispositivo 
infringido. 



 

Em relação à alegação de exclusão do solidário da lide argumenta 
que o solidário deve permanecer na lide. 

 
No mérito, argumenta que a auditoria foi realizada dentro dos 

ditames legais, e que a defesa não trouxe aos autos nenhum fato que pudesse afastar a 
pretensão do Fisco. 

 
Às "fls.76 a 81", o polo passivo é intimado a pagar a quantia exigida 

ou apresentar Recurso Voluntário. 
 
Cientificado, o polo passivo comparece aos autos e interpõe Recuso 

Voluntário, às "fls.83 a 111, reiterando todos os argumentos e pedidos feitos na peça 
impugnatória, In Verbis: 

 
"Cientificada, a autuada comparece aos autos e ingressa com 

Impugnação à Primeira Instância, "fls.16 a 43", na qual alega, requer a exclusão do 
solidário do polo passivo da lide, tendo em vista que este não cometeu nenhum dos atos 
elencados no art.135 do Código Tributário Nacional. 

 
Assevera que o auto de infração teria sido lavrado anos após ao 

acontecimento da suposta infração, o que tornaria o procedimento fiscal nulo. 
 
Argui insegurança na determinação da infração visto que o sujeito 

passivo não teria cometido os verbos dos dispositivos invocados. 
 
No mérito alega que o auto de infração não possui fundamentação 

legal, e seria inexistente o fato gerador. 
 
Lastreia seus argumentos com jurisprudências e posições 

acadêmicas. 
 
Ante o exposto, pleiteia, preliminarmente, pela declaração de 

nulidade do processo "ab initio", ou, se superado, no mérito, a improcedência do auto de 
infração". 

 
 
É o Relatório. 
 

VOTO 

 

Em 23.01.2013, foram lavrados dois autos de infração em desfavor 
da autuada, sendo que em um deles o fisco reclama o pagamento de multa formal e em 
outro o pagamento de ICMS (autos 4011300167170 e 4011300167250).  

 
Ambos decorrem, segundo noticia o histórico da acusação, de 

auditoria do movimento financeiro, levantamento que teria possibilitado ao agente do fisco 
detectar, em um auto, omissão de saída de mercadorias tributadas e em outro, omissão 
de saídas não-tributadas (em ambos os autos constam anotação, no âmbito da acusação, 
de que o trabalho desenvolveu-se com base unicamente na DPI do Sujeito Passivo).  

 



 

Pois bem.   
 
Lógico se afigura, da simples exposição acima acerca dos lindes do 

presente auto de infração (e daquele a este conexo, julgado em conjunto), esperar-se da 
autoridade lançadora que, no auto em que verificou a omissão de saída de mercadoria 
não tributada efetuasse a cobrança da multa formal correlata, enquanto que na autuação 
onde detectou-se a omissão de saída de mercadoria tributada, reclamasse do Sujeito 
Passivo o pagamento de imposto mais consectários legais.  

 
Entrementes, não foi o que ocorreu: o fiscal inverteu as acusações e 

terminou por cobrar apenas multa formal no auto em que detectou a omissão de saída de 
mercadorias tributadas, ao passo que, naquele que não comportava a cobrança de 
imposto, porque relativo a omissão de saída de “mercadorias não tributadas”, a autoridade 
lançadora, imputou ao contribuinte o pagamento de ICMS.  

 
Malgrado os termos em que formulada as acusações, sejam, a meu 

sentir, fato suficiente para declarar insegura e confusa a determinação da infração e de 
consequência nulos os autos de infração (conexos e interdependentes), vale ressaltar, que 
também quanto aos detalhamentos do crédito tributário, documentos que acompanham os 
autos, fez-se a mesma inversão, de modo que impossível, da forma como realizados os 
lançamentos, concluir-se quais são exatamente as pretensões do fisco (as auditorias 
anexadas aos autos, concluem, em ambos os casos, pela omissão de vendas de 
“mercadorias tributadas”)  

 
Logo, insanável o vício e incompreensível a acusação, esta 

totalmente inepta, ainda que analisada sob a égide da documentação que acompanha o 
auto de infração, vez que nem destes, nem da narrativa inicial não decorre logicamente o 
direito a ser aplicado.  

 
De mais a mais, não há se cogitar que ocorreu o convalescimento do 

vício pela válida defesa do Sujeito Passivo, posto que, das peças defensórias juntadas aos 
dois autos, extrai-se que o contribuinte se defendeu da mesma forma em ambos, desta 
feita, não é possível asseverar que ele compreendeu a acusação e dela validamente se 
defendeu.  

 
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário tanto para acolher, 

sob tais fundamentos, a preliminar de nulidade ab initio do processo por insegurança na 
determinação da infração nele arguida.  

 
 

Sala das sessões plenárias, em 21 de julho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Nulidades (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01182/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Renato Moraes Lima 
 

 
EMENTA: Processual. Invalidação de decisão cameral que 
declarou nulo o processo. Retorno dos autos à Câmara para 
apreciação das demais questões. 
 
Invalida-se a decisão que tenha declarado nulo o processo, não 
havendo no processo nenhum vício formal, retornando-se 
consequentemente os autos àquela instância para apreciação 
das demais questões. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 09 
de dezembro de 2014, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso de ofício, dar-
lhe provimento para anular a sentença cameral que tinha acolhido a preliminar de nulidade 
da peça básica, arguida pelo sujeito passivo, por insegurança na determinação da 
infração, declarando, de consequência, nulo "ab initio" o processo, ora retornando os 
autos à Câmara para apreciação das demais questões. Foram vencedores os 
Conselheiros Renato Moraes Lima, Washington Luis Freire de Oliveira, Lidilone Polizeli 
Bento, Célia Reis Di Rezende, Antônio Martins da Silva, Eduardo Romano Gonçalves 
Stival, Gilmar Rodrigues de Almeida, José Paixão de Oliveira Gomes, Márcio Nogueira 
Pedra e o Sr. Presidente, Conselheiro Heli José da Silva, que proferiu voto de desempate. 
Vencidos os Conselheiros Rodolfo Ramos Caiado, Alcedino Gomes Barbosa, José Luiz 
Rosa, Carlos Andrade Silveira, Rickardo de Souza Santos Mariano, Nivaldo José Mendes, 
Paulo Diniz, Nivaldo Carvelo Carvalho e Álvaro Falanque 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal na presente autuação é a falta de pagamento total 
de R$ 115.410,10 (cento e quinze mil, quatrocentos e dez reais e dez centavos), de ICMS 
Antecipação, conforme disposto no Dec n.º 5510/2001, ao longo de todos meses de 2006, 
decorrente de remessas interestaduais de venda (CFOP 6.102 – Venda de mercadoria 
adquirida ou recebida de terceiros) e de bonificação de mercadorias (CFOP 6.910 – 
Remessa em bonificação, doação ou brinde), de Uberlândia, MG, local onde está 
estabelecida, para contribuintes de Goiás, sendo a mesma signatária de TARE (115/88-
GSF) com este Estado, que a tornou substituta tributária. Note-se que, excetuando as 
normas especialmente disciplinadas no Dec citado, n.º 5.510/2001, são aplicadas ao 
regime de antecipação ora citado todas as demais normas aplicáveis ao regime de 
substituição tributária, conforme disposto no Art. 9.º daquele decreto. É cobrado o valor do 
imposto reclamado, bem como também multa e acréscimos legais. 

 
São citados como infringidos o CTE, Art. 51, § 3.º, bem como o 

RCTE, An. VIII, Art. 32, § 1.º, e Dec 5.510/91, Art. 1.º. A penalidade proposta é a do CTE, 
Art. 71, III, “a” 

 
Instruem os autos Detalhamento do Crédito Tributário, fls. 03; 

demonstrativo dos totais mensais do ICMS-ST e do período com notas explicativas, fls. 05; 
demonstrativo do Cálculo do ICMS Substituição Tributária de Notas Fiscais com Destino 



 

ao Estado de Goiás Informadas em Arquivo, sem o Recolhimento do ICMS-ST, fls. 06 a 
102 (frente e verso) e cópias de notas fiscais, fls. 103 a 134. 

 
Intimada a empresa autuada, apresenta impugnação, fls. 139 a 

179. O julgado singular é de procedência, fls. 195 a 197. 
 
A empresa retorna aos autos com peça recursal, fls. 202 a 235, 

em que argui nulidade desde o início por insegurança na determinação da infração, fls. 
207, item 06, sob a alegação de que a fiscalização ter-se-ía baseado nos dados dos 
arquivos magnéticos da autuada, sem antes conferir a veracidade dos mesmos. Alega 
adicionalmente ofensa aos Princípios da Legalidade e da Verdade Material, erro por falta 
de aplicação da Redução de Base de Cálculo para 10% a que tem direito, conforme 
previsto no RCTE, An. IX, Art. 8.º, VIII, por se tratar de atacadista, confiscatoriedade da 
multa cominada, e necessidade de se excluir do levantamento fiscal os valores relativos às 
mercadorias não pertencentes ao RCTE, An. VIII, Ap. I. O julgado cameral, fls. 239 a 242, 
é, por maioria, de acatamento da nulidade por insegurança na determinação da infração 
sob a alegação de que faltou à fiscalização a comprovação de inocorrência da devida 
antecipação. 

 
Agora a Representação Fazendária comparece aos autos com 

peça recursal ao Conselho Pleno, fls. 244 e 245, em que alega que os arquivos 
magnéticos foram usados somente para detecção do vício que é objeto da acusação, mas 
juntou ao conjunto probante relatório com os dados de todas as notas fiscais, fls. 06 a 102, 
indicando na coluna da extrema esquerda o ICMS devido em cada mercadoria de cada 
nota fiscal. Alega, ainda, que os arquivos analisados foram os apresentados pela própria 
autuada, e, a partir deles, é que se montou o levantamento fiscal. A empresa contraditou, 
fls. 251 a 262. 

 
É o relatório.  
 

V O T O 
 
Antes mesmo de discorrer sobre a nulidade cameral posta em 

apreciação, há que se fazer pequena digressão para o aspecto meritório em virtude da 
determinação do Dec. 6.930/2009 (Regimento Interno do CAT), Art. 18, § 1.º “Quando 
puder decidir sobre o mérito a favor da parte a quem aproveitaria o acatamento da 
preliminar, o órgão julgador não deve pronunciá-la”. 

 
Em que pese a descrição do fato na inicial citar que a empresa 

autuada deixou de pagar o ICMS de substituição tributária, a própria empresa reconhece 
em sua defesa que não se trata desse regime, mas claramente do regime de antecipação 
do ICMS aplicável às mercadorias das posições 1901.20.00, todas as posições de 1902 e 
1905 e também as de 1101.00, sendo que estas últimas, por serem da substituição 
tributária conforme o RCTE, An. VIII, Ap. I, o próprio Decreto suspendeu esse regime em 
seu artigo 8.º, sem o que seria conflitante. 

 
Conforme o artigo seguinte do mesmo decreto, Art. 9.º, todas as 

normas da substituição tributária, não conflitantes com as do decreto, deveriam ser 
aplicadas. Assim, a empresa autuada, uma vez que signatária de TARE que lhe atribuía a 
condição de substituta tributaria, ficava obrigada a pagar o ICMS de Antecipação na venda 
a contribuintes goianos – essa é a clara e inequívoca lógica da autuação. Diante desse 
aspecto, cabe visivelmente apreciação de mérito na instância anterior, não sendo possível 
desde já análise de mérito em julgamento plenário. 



 

 
Passa-se à apreciação do recurso da Representação Fazendária 

sobre a nulidade cameral dos autos. 
 
Tomando por base o fato de que a planilha de fls. 05 a 102 indica, 

por cada mercadoria de cada nota fiscal, todos os casos de antecipação e o respectivo 
valor devido, bem como pelo fato de que os dados dessa planilha originaram-se dos 
arquivos magnéticos da própria recorrida, entendo inexistente a nulidade desde o início 
por insegurança na determinação da infração, tanto no aspecto alegado pela empresa, fls. 
207, item 06, de que a fiscalização teria que conferir a veracidade dos dados dos seus 
arquivos magnéticos antes de lavrar a autuação, quanto no aspecto disposto no acórdão 
cameral de que a fiscalização teria apresentado os levantamentos com base nos arquivos 
magnéticos, sem, entretanto, demonstrar o não pagamento da antecipação – o cálculo da 
antecipação precisaria estar indicado no campo próprio de substituição tributária, nos 
termos do TARE 115/88-GSF, fls. 191, Cl. 6.ª, § 1.º, “b”. Por assim ser, dou provimento ao 
recurso da Representação Fazendária para anular o julgado cameral e retornar os autos 
àquela instância para análise de toda a matéria remanescente. 

 
É o voto. 
 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 02 de agosto de 2016. 
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Matéria: Nulidades (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01284/16 
 
Relator: Conselheiro Rodolfo Ramos Caiado 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade parcial do 
processo, arguida em sustentação oral pela parte, a partir da 
certidão de fls. 2237, em razão do Conselheiro Mário de Oliveira 
Andrade estar impedido, nos termos do art. 17, II, "d" da Lei 
16.469/09, e ter participado da votação na fase cameral. Retorno 
dos autos à Câmara Julgadora para apreciação de toda a 
matéria. Acolhida.  
 
Estando demonstrado nos autos que houve falha processual, o 
feito deve ser remetido à fase processual, onde ocorreu o ato 
lesivo. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 17 
de março de 2016, decidiu, por maioria de votos, acolher a preliminar de nulidade parcial 
do processo, arguida em sustentação oral pela parte, a partir da certidão de fls. 2237, em 
razão do Conselheiro Mário de Oliveira Andrade estar impedido, nos termos do art. 17, II, 
"d" da Lei 16.469/09, e ter participado da votação na fase cameral, devendo retornar os 
autos à Câmara Julgadora para apreciação de toda a matéria. Foram vencedores os 
Conselheiros Rodolfo Ramos Caiado, Antônio Martins da Silva, Talita Pimenta Félix, José 
Pereira D'abadia, João Divino de Brito, Elias Alves dos Santos, Nivaldo Carvelo Carvalho, 
Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Edson Abrão da Silva, David Fernandes 
de Carvalho, Nivaldo José Mendes, Paulo Diniz e Alcedino Gomes Barbosa. Vencidos os 
Conselheiros Washington Luis Freire de Oliveira, Marlene Maria da Silva Ruguê 
Bernardes, Victor Augusto de Faria Morato, Lidilone Polizeli Bento, Heli José da Silva e 
Domingos Caruso Neto, que votaram rejeitando a nulidade parcial do processo, a partir da 
certidão de fls. 2237. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

  
 Noticia a inicial que o sujeito passivo deixou de debitar no livro 

Registro de Apuração do ICMS o valor correspondente ao DIFERENCIAL DE 
ALÍQUOTAS, na importância de R$ 4.418.817,29 (quatro milhões, quatrocentos e dezoito 
mil, oitocentos e dezessete reais e vinte e nove centavos), incidente na operação de 
aquisição interestadual de MERCADORIAS DESTINADAS AO USO / CONSUMO do 
estabelecimento. O montante referido foi apurado através dos seguintes papeis de 
auditoria, anexos a estes autos: A) demonstrativos (mensais) das notas fiscais de 
aquisição de materiais destinados ao uso / consumo do estabelecimento escriturado como 
ativo imobilizado (CFOP 2551) sem recolhimento do ICMS diferencial de alíquota devido; 
B) Auditoria Básica do ICMS: Demonstrativo Auxiliar "Outros débitos de Ofício" - 
INFRAÇÃO - I e CONCLUSÃO. Em consequência, deverá pagar o imposto não debitado, 
juntamente com a penalidade e os acréscimos legais.  

  
Foi indicado como infringido o art. 63, § 2º, da Lei nº 11.651/91, que 

institui o Código Tributário Estadual - CTE, conjuntamente com o art. 76, II, "a", do Decreto 
nº 4.852/97, que regulamenta o CTE - RCTE, e o art. 2º da Instrução Normativa nº 155/94-



 

GSF. Propõe a cominação da penalidade prevista no art. 71, III, "f", do CTE, com redação 
da Lei nº 15.505/2005.  

  
O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: Anexo 

Estruturado - Detalhamento do Crédito Tributário (fls. 03); Índice dos Documentos 
Anexados ao Auto de Infração (fls. 04); Consulta Pessoa Jurídica (fls. 05); cópia da Ata da 
Assembleia Geral Extraordinária (fls. 06-20); Notas Explicativas (fls. 21); Parecer nº 
661/2005 - GOT (fls. 22-31); Parecer nº 1065/2008 - GPT (fls. 32-35); Auditoria Básica do 
ICMS (fls. 36-41); cópias de Notas Fiscais (fls. 42-1.301); cópias de Livros Fiscais (fls. 
1.302-1.738).  

  
A autuada foi intimada em 16/06/2001 para pagar a quantia exigida 

ou apresentar Impugnação à Primeira Instância, conforme documentos de fls. 1.739.  
  
 A autuada, por intermédio de advogado devidamente constituído, 

impugnou o lançamento (fls. 1.743-1.769), onde arguiu preliminar de nulidade do auto de 
infração afirmando que a fiscalização não realizou sequer uma única diligência para 
averiguar a real destinação das mercadorias adquiridas, fundamentando-se em meras 
suposições e conclusões a partir de uma análise superficial dos documentos, violando as 
disposições do art. 142 do CTN, em razão de violação ao princípio da busca da verdade 
material, uma vez que não cuidou de verificar a efetiva ocorrência do fato gerador da 
obrigação tributária como determina o art. 142 do CTN.  

 
 No mérito, alegou que os bens provenientes de outros Estados da 

Federação, comprados pela Impugnante, sempre tiveram por finalidade a integração de 
seu ativo imobilizado, não se destinando a utilização em obras de construção civil de bens 
imóveis, mas especificamente para a instalação e montagem das máquinas e 
equipamentos utilizados na sua atividade de extração e beneficiamento de minérios.  

 
Asseverou que, na condição de empresa mineradora, firmou o Termo 

de Acordo de Regime Especial nº 122/07-GSF, (doc. 03), para gozar dos benefícios 
previstos na Lei Estadual nº 15.719/2006, passando a adquirir mercadorias destinadas ao 
seu ativo imobilizado sem efetuar o recolhimento do ICMS diferencial de alíquota, valendo-
se da isenção conferida pela legislação goiana.  

 
 
Assegurou que tanto o Parecer nº 661/2005-GOT quanto o Parecer 

nº 1.065/2008 que supostamente dariam sustentação à autuação cuidam de matéria 
absolutamente estranha à deste auto de infração, não sendo, portanto, aplicável ao caso 
em exame, pois cuidavam da aquisição de materiais de construção para bens imóveis, 
assim como o Parecer nº 0726/2000-AST citado no Parecer nº 661/2005-GOT.  

 
Asseverou que, ao contrário de sustentar a acusação, o Parecer nº 

0726/2000-AST, terminou por revelar a absoluta improcedência do auto de infração, já que 
os bens adquiridos pela Impugnante foram com o propósito de equipar seu parque 
industrial, mantendo suas características originais ao serem empregados na planta 
industrial da Impugnante, não podendo ser classificados como "PRODUTO 
USADO/CONSUMIDO EM OBRA CIVIL".  

 
Afirmou que as mercadorias e bens escriturados na conta do ativo 

imobilizado obedeceram às disposições que regem a matéria, especialmente, as 
disposições do art. 176, inciso IV, da Lei nº 6.040/76, à Resolução nº 1.025/05 do 
Conselho Federal de Contabilidade que aprovou a NBC T 19.1, e ao próprio Parecer nº 



 

661/2005-GOT. Insiste ainda que os bens não foram incorporados a qualquer bem imóvel, 
pois tiveram por escopo a montagem de equipamentos e maquinários imprescindíveis 
para as atividades da Impugnante devendo, portanto, ser classificado no ativo 
permanente.  

 
Assegurou que ao contrário do que afirma a fiscalização, o 

entendimento firmado no Parecer nº 661/2005-GOT é que deve ser aplicado ao caso, pois 
o mesmo analisa a possibilidade de aquisições fragmentadas de equipamentos e 
máquinas e o seu respectivo enquadramento como ativo imobilizado, encaixando-se 
perfeitamente no caso em tela uma vez que as mercadorias listadas no documento 4, 
foram, inequivocamente, utilizadas na montagem de máquinas e equipamentos do ativo 
imobilizado da Impugnante. 

 
Requer a improcedência do lançamento do lançamento e, 

subsidiariamente, que seja o julgamento convertido em diligência para esclarecimentos da 
real destinação dos bens adquiridos mediante as notas fiscais relacionadas pela 
fiscalização, trazendo para tanto, diversos quesitos a serem respondido pelo diligenciador. 
   

Juntamente com as razões de impugnação foram trazidas aos autos: 
cópia da Ata de Reunião do Conselho Administrativo; cópia do CNPJ; Nota de 
Esclarecimento do Contribuinte; Documentos Societários; Procuração; Termo de Acordo 
de Regime Especial nº122/07; Planilha de destinação de Bens; Íntegra da decisão 
proferida pelo Conselho Administrativo Tributário - CAT/GO; nos autos do processo nº 
3025962705634; Íntegra da decisão proferida pelo Conselho Administrativo Tributário - 
CAT/GO; nos autos do processo nº 3025477596071 (fls. 1.770-1.857).  

 
O julgador singular expediu o Despacho n28/12 JULP (fls. 1.859), 

mediante o qual determinou que os autos fossem para SEAPRI para que seja 
encaminhado a outro julgador, tendo em vista que os autuantes, entre outros motivos, 
fundamentam a ação fiscal e parecer do qual sou signatário.  

  
O julgador singular prolatou Sentença nº 2065/2012 - JULP (fls. 

1.860-1.864), onde decidiu pela procedência do auto de infração, por entender que o 
lançamento foi cumprido as disposições do art. 160 do CTE.  

  
  
 A autuada foi intimada em 31/10/2012 para pagar a quantia exigida 

ou apresentar Recurso Voluntário à Segunda Instância, conforme documentos de fls. 
1.865-1.866.  

A autuada através de seu representante legal apresentou Recurso 
Voluntário (fls. 1.869-1.884), onde requereu que seja recebido o presente Recurso, eis que 
tempestivo, e, no mérito, provido para o fim de ser cancelado in totum o Auto de Infração 
nº401110218675, tendo em vista a estrita natureza de ativo imobilizado dos bens 
adquiridos de outros Estados da Federação, declarando-se o direito da Impugnante à 
isenção do ICMS-DIFAL, consoante previsto no artigo 4º, da Lei 15.719/06.  

 
Alternativamente, caso entende este órgão julgador pela 

necessidade de apuração mais aprofundada dos fatos ora relacionados, que seja 
convertido o julgamento do recurso em diligência, de modo a demonstrar cabalmente a 
inexistência de qualquer das infrações imputadas.  

 
Protestou, por fim, que as intimações das posteriores ocorram 

obrigatoriamente em nome do patrono Luiz Gustavo A. S. Bichara.  



 

 
Apresentou às fls. 1.901-1.907, Memorial onde expôs as mesmas 

alegações do Recuso Voluntário.  
  
Juntamente com o Recurso Voluntário foram trazidos aos autos os 

seguintes documentos: cópia autenticada do Documento de Identificação do advogado - 
OAB (fls. 1.885-1.886); Substabelecimento (fls. 1.887); cópia da Intimação (fls. 1.889); 
cópia da Sentença Singular (fls. 1.890-1.894); cópia do Registro Correios (fls. 1.896-
1.897).  

A Terceira Câmara deste Conselho, em sessão realizada em 
21/01/2013, através da Resolução nº 015/2013 (fls. 1.908), resolveu, por unanimidade de 
votos, converter o julgamento em diligência ao SEPRO - Setor de Preparo Processual, 
para que intime o Representante Legal do sujeito passivo, para no prazo de 15 (quinze) 
dias, juntar cópias dos documentos constantes nos respectivos processos, informando se 
foram aceitos os bens oferecidos à penhora e informando também via documentos, em 
que fase se encontra o andamento dos processos nºs: 3018590998330, 3018732104512, 
3017532905416 e 3029712400782.  

  
Os autos foram encaminhados para SEPRO, para que intimar o 

representante legal da autuada.  
  
A autuada através de seu representante legal foi intimada em 

25/01/2013 para atender ao disposto na Resolução nº 015/2013, conforme documentos de 
fls. 1.909.  

 
A autuada, por intermédio de advogado devidamente constituído 

apresentou Manifestação (fls. 1.913-1.917), expondo as mesmas razões do Recurso 
Voluntário solicitando o cancelamento in totum e a conversão do julgamento em diligência.
  

Tempestivamente apresenta memorial "fls.1920 a 1924", alega que 
caso haja dúvidas quanto à existência ou não de determinado direito alegado pelo 
contribuinte, a administração somente poderá tomar decisões após devidamente 
convencida da realidade dos fatos. Para tanto, tem o dever de trazer aos autos os dados, 
informações, documentos e demais elementos reputados necessários ao saneamento do 
processo. É dever da autoridade julgadora, especialmente face aos meios instrutórios a 
ela disponibilizados pela lei, buscar subsídios para a formação de sua livre convicção. 

 
Dessa forma, sendo a busca de provas concretas da ocorrência do 

fato imponível o cerne da conduta fiscalizatória em discussão, é nítido que no presente 
houve falha da fiscalização que induziu em erro o Julgador que manteve o lançamento do 
tributo, eis que simultaneamente deixou de autorizar diligência para averiguar a 
veracidade das alegações, fundamentando-se em meras suposições e em conclusões 
precipitadas extraídas de análise meramente superficial das notas fiscais em referências. 

 
Desta feita, com vistas a proporcionar a recorrente o pleno exercício 

de seu direito à ampla defesa, requer a mesma seja determinada a realização de perícia 
técnica, no estabelecimento do contribuinte, para que sejam apurados os destinos 
tomados pelas mercadorias adquiridas, de modo que sejam identificadas as composições 
no ativo imobilizado da empresa. 

 
Em face ao exposto, requer que seja recebido o presente recurso 

voluntário, eis que tempestivo, e, no mérito, provido para o fim de ser cancelado in totum o 
auto de infração, tendo em vista a estrita natureza de ativo imobilizado dos bens 



 

adquiridos de outros Estados da federação, declarando-se o direito da impugnante à 
isenção do ICMS, consoante previsto no art.4° da lei 15.719/06. Caso entenda o Julgador 
pela necessidade de apuração mais aprofundada dos fatos relacionados, que seja 
convertido em diligência, de modo para demonstrar a inexistência de qualquer das 
infrações. 

 
Conforme Resolução n°70/2013 "fls.1925", resolve converter o 

julgamento em diligência, determine ao AFRE III Wilton Vaz se manifestar acerca das 
alegações defensórias, mormente quanto aos benefícios de isenção e redução da base de 
cálculo do ICMS relativo ao diferencial de alíquotas, prestando outras informações 
pertinentes. 

 
Conforme diligência "fls.1927", informam que foi concedida a dilação 

do prazo requerido, no entanto limitado a vinte duas e também concordam com a 
viabilização da obtenção das cópias pleiteadas. 

 
Para que tornem viável o fornecimento das cópias dos autos, 

necessário de faz o encaminhamento destes ao MUPRE de Goiânia para o cumprimento 
das formalidades que o caso requer. 

 
Através de Despacho n°0657/2013 "fls.1928", encaminha-se o 

presente processo ao Conselho Administrativo, a fim de que interessado busque o 
atendimento de sua solicitação. 

 
Através de Despacho n°074/2013 "fls.1937", retorne-se o presente a 

Gerência Especial de Auditoria, para tramitação normal tendo em vista que o 
representante legal da empresa, não procurou a repartição para fotocopiar os autos no 
prazo concedido, 

 
Novamente em diligência "fls.1939 a 1960", como a referida relação 

que embasou a lavratura do auto de infração que deu origem ao processo em análise, 
entendem que houve a concordância do sujeito passivo quanto à infração cometida 
também para estes casos. E entendem que o lançamento originário não deve sofrer 
nenhum reparo, devendo ser mantido em sua integralidade. 

 
Anexou a diligência os documentos de fls.1962 a 2018".  
 
Conforme Despacho n°0230/2015 "fls.2019" determina que se 

retorne o presente processo para o conselho administrativo tributário, para fins de 
apreciação e ulterior prosseguimento deste contencioso. 

 
O sujeito passivo foi intimado "fls.2020" a tomar conhecimento de 

resolução e diligência, após querendo-se, manifestar-se. 
 
O sujeito passivo apresenta manifestação "fls.2023 a 2028",  da 

ausência de conhecimento técnico da fiscalização para examinar a natureza e 
funcionalidade de tais bens, a recorrente contratou, perante o conceituado departamento 
de engenharia metalúrgica e de materiais da escola politécnica da universidade de São 
Paulo, a elaboração de laudo técnico de classificação de materiais e serviços, fornecendo 
todos os elementos necessários para comprovar que os bens objeto da autuação se 
enquadram efetivamente nos requisitos normativos, não podendo, portanto, serem 
destinadas ao seu uso e consumo. 

 



 

Nesse sentido, tem-se que tais equipamentos podem ser qualificados 
contabilmente como instalações: máquinas, aparelhos e equipamentos, mas nunca como 
edifícios, depósitos, agências e etc. O primeiro grupo de ativos corresponde a bens 
móveis por excelência, passíveis, portanto, de instalações, conquanto que o segundo 
conjunto alude a bens imóveis, o qual necessitam de uma obra de construção civil 
específica. 

 
Acrescenta ainda que a fiscalização, equivocadamente, incluiu no 

auto de infração em referência diversas mercadorias que, em verdade, foram importadas 
do CHILE, e não originárias de outros Estados, não havendo, assim, que falar na 
ocorrência do fato imponível do ICMS- DIFAL. 

 
Assim, não resta outra conclusão senão a de que o auto de infração 

não poderia cobrar o ICMS relativo a bens que, advindos de outros Estados, se 
enquadram sob o conceito de ativo imobilizado, de modo que o ICMS- DIFAL não pode 
ser exigido por força da isenção concedida pela própria legislação estadual, sem prejuízo 
da necessidade de ser cancelar a cobrança e tal diferencial quanto a bens que não 
tiveram origem em outros Estados, mas sim no exterior, justificando o recolhimento do 
ICMS- importação, como feito de forma absolutamente regular. 

 
Portanto, fundamental o acolhimento integral do Recurso Voluntário 

interposto para que seja integramente cancelado o auto de infração em questão, nos 
exatos termos dispostos na impugnação e no Recurso Voluntário anteriormente 
apresentados. 

 
Anexou a manifestação os seguintes documentos: laudo técnico 

"fls.2030 a 2063", descrição detalhada do processo produtivo "fls.2064 a 2106", listagem 
original dos itens analisados "fls.2107 a 2192", pronunciamento técnico "fls.2194 a 2213", 
notas fiscais "fls.2214 a 2271", cópia do auto de infração "fls.2273 a 2278", CD "fls.2279". 

 
Conforme memorial "fls.2283 a 2285", alega que se tem que tais 

equipamentos somente poderiam ter sido qualificados contabilmente como instalações, 
máquinas, aparelhos e equipamentos, mas nunca como edifícios, depósitos, agências. À 
evidência, o primeiro grupo de ativos corresponde a bens móveis por excelência, 
passíveis, portanto, de instalações, enquanto que o segundo conjunto alude imóveis que 
perdem a sua natureza original em sua remoção. 

 
Assim, inclusive por força legal, tem-se que os equipamentos 

instalados pela recorrente não assumiram a natureza e tampouco foram incorporadas a 
bens imóveis, na medida em que são suscetíveis de movimentação e remoção e, pois, de 
nova circulação sem sofrer quaisquer alterações de substância ou de destinação. 

 
Portanto, diante do esclarecedor laudo técnico que corroborou a 

coerência do enquadramento dos adquiridos no ativo imobilizado da recorrente, resta a 
insubsistência do auto de infração defendida pelo Recurso Voluntário, desprovido de 
qualquer elemento fático hábil e caracterizar as aquisições interestaduais como bens de 
uso e consumo e justificar a cobrança do ICMS. 

 
Ao fim, requer a recorrente que seja dado integral provimento ao 

presente recurso para se cancelar a autuação em apreço, tendo em vista a correta 
incorporação dos bens adquiridos ao ativo imobilizado e, assim, o claro direito à fruição da 
isenção de que trata o art.4° da lei 15.719/06. 

 



 

A terceira câmara do CAT, "fls. 2237 a 2246", decidiu reformar a 
sentença singular para considerar improcedente o auto de infração. Em sua 
fundamentação afirmou que: 

 
Esta fartamente demonstrado nos autos que as mercadorias, 

motivadoras deste litígio, foram destinadas à instalação de maquinas e equipamentos 
pertencente ao ativo imobilizado da empresa autuada. 

 
A fazenda pública estadual apresenta recurso ao Conselho Pleno 

"fls. 2248 a 2253", alegando que houve equivoco no entendimento do supracitado 
acórdão, vez que, os bens autuados consistem em matérias para a construção civil, 
integrando assim o ativo imobilizado como imóvel, e, portanto, se enquadrando como 
mercadoria. 

 
Ao final pede pela reforma da decisão cameral para julgar 

procedente o auto de infração. 
 
Após ser devidamente intimado o sujeito passivo apresenta 

contradita ao recurso da fazenda pública, "fls. 2258 a 2267" reiterando seus argumentos 
anteriores. 

 
Ao final pede que seja mantida a decisão cameral. 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Sobre a preliminar de nulidade parcial do processo, arguida em 
sustentação oral pela polo passivo, nesta sessão de julgamento, a partir da certidão de fls. 
2237, em razão do impedimento do nobre Conselheiro Mário de Oliveira Andrade, a 
acolho e o faço nos termos lecionados na letra “d” inciso II do artigo 17 da Lei nº. 
16.469/09, que será transcrito na sequência, tendo em vista que o citado Conselheiro, 
atuou neste auto na condição de Representante Fazendário, conforme pode ser conferido 
à fl. 1908.   

 

Art. 17. É impedido de atuar no processo: 

[...] 

II - o Conselheiro, quando: 

d) tiver emitido parecer ou tenha interferido no processo em qualquer 
condição ou a qualquer título, salvo na condição de Conselheiro. 

 
Pela assertiva supra inferida, imperioso se torna o retorno do feito à 

fase processual, onde ocorreu o ato lesivo. 
 
Assim, voto acolhendo a preliminar de nulidade parcial do processo, 

arguida em sustentação oral pela parte, a partir da certidão de fls. 2237, em razão do 
Conselheiro Mário de Oliveira Andrade estar impedido, nos termos do art. 17, II, "d" da Lei 
16.469/09, e ter participado da votação na fase cameral, devendo retornar os autos à 
Câmara Julgadora para apreciação de toda a matéria. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 23 de agosto de 2016. 
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Matéria: Nulidades (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01421/16 
 
Relatora: Conselheira Talita Pimenta Félix 
 

 
EMENTA: ICMS-MERCADORIA. NULIDADE. INSEGURANÇA NA 
DETERMINAÇÃO DA INFRAÇÃO. CERCEAMENTO AO DIREITO 
DEFESA.  
 
 
Não cabe o acolhimento das  nulidades mencionadas quando, 
além da existência de diligências (quatro) no curso do processo, 
verificar-se que a contribuinte quedou-se inerte quando 
solicitado a fazer prova do que alega. Ampla defesa observada, 
razão pela qual inexiste cerceamento ao direito de defesa da 
parte. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de agosto de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, argüida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Talita Pimenta 
Félix, Elias Alves dos Santos, David Fernandes de Carvalho, João Divino de Brito e 
Antônio Martins da Silva. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Talita Pimenta 
Félix, Elias Alves dos Santos, David Fernandes de Carvalho, João Divino de Brito e 
Antônio Martins da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

  

1 Fundamentação do Lançamento Tributário  

O AIIM (auto de infração e imposição de multa) diz sobre supostas 
saídas de mercadorias calculadas à alíquota inferior à estabelecida pela legislação 
tributária estadual, ocasionando redução da carga tributária, com consequente 
recolhimento a menor do ICMS, apurado em Auditoria Básica do ICMS. A autoridade 
lançadora anexou documentos, a saber: i) Auditoria Básica do ICMS, e ii) planilhas e 
relatórios.   

O lançamento tributário registra como infringido os arts. 11, inciso I, 
27, 40 e 604 do CTE/GO (Lei nº 11.651/91), sendo proposta a penalidade prescrita no art. 
71, inciso IV A, do CTE/GO (Lei nº 11.651/91) com redação da Lei nº 17.519/2011 – 
retroatividade benigna.  

2 Notificação do Lançamento Tributário  

O AIIM foi lavrado em 16/02/2013, sendo o sujeito passivo intimado 
pessoalmente em 27/02/2012 (fls. 06).   



 

3 Impugnação em Primeira Instância  

Insurgindo-se contra a autuação, o Impugnante (fls. 17/74) alega, em 
sede preliminar:  

i) cerceamento ao direito de defesa, em razão de (i) o lançamento 
não preencheros requisitos legais indispensáveis, de forma a impossibilitar seu exercício 
pleno ao direito de defesai, bem como, (ii) “pela falta de clareza dos relatórios e anexos 
disponibilizados em CD”, pugnando pela aplicação do art. 112 do CTN e do art. 20, III e IV 
da Lei 16. 469/09 (PAT/GO);  

ii) ainda em fase inicial, pleiteou diligência a fim de que a fiscalização 
revisasse todo o lançamento e, não sendo esse o entendimento deste Conselho, requereu 
a produção de prova pericial (apresentou quesitos e assistente técnico).  

Quanto ao mérito, aduz:  

i) equívocos na classificação dos produtos, por dois motivos: (a) 
produtos com classificação incorreta em face da legislação de regência e, (b) aplicação de 
carga tributária superior à prevista na legislação tributária;  

ii) por fim, ressalta a exorbitância do percentual da multa, pugnando 
pela sua redução.  

4 Despacho n. 488/2013 - JULP  

O Julgador de Primeira Instância (fls. 77) determinou o 
encaminhamento dos autos à Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia, (art. 19, 
parágrafo 1º, da Lei nº 16.469/2009 e parágrafos seguintes), com o fito de permitir ao 
sujeito passivo que apresente provas hábeis a contraditar o levantamento fiscal, 
permitindo a revisão dos trabalhos.  

5 Resposta ao Despacho n. 482/2013 – JULP   

Em resposta (fls. 115/117), o Auditor Fiscal afirmou que as alegações 
da autuada são parcialmente procedentes, tendo em vista a verificação de uma diferença 
de R$ 289,26 (duzentos e oitenta e nove reais e vinte e seis centavos) no lançamento, 
referente ao mês de janeiro de 2010, pelo que passa, o montante devido, de R$ 15.595,26 
(quinze mil, quinhentos e noventa e cinco reais e vinte e seis centavos) para R$ 15.306,00 
(quinze mil, trezentos e seis reais).  

6 Manifestação da Impugnante ao Despacho 482/2013-JULP  

A Impugnante às fls. fls. 123/129 se manifesta no sentido de não 
concordar com a análise do fisco acima realizada, sob a justificativa de que não fora 
analisado o conteúdo do anexo I deste Laudo Complementar, razão pela qual não deveria 
se falar, portanto, na completa revisão do lançamento, como requisitado pela autoridade 
julgadora. Pelo exposto, requer, ao final, a realização de nova diligência com a mesma 
finalidade.  

7 Sentença Singular n. 184/2014 – JULP  



 

O Julgado Singular (fls. 143) manifestou-se pela procedência em 
parte da pretensão inicial do fisco no sentido de considerar os equívocos apontados pela 
revisão do lançamento procedido pelo despacho nº 488/13-JULP, no valor de R$ 
369,43(trezentos e sessenta e nove reais e quarenta e três centavos), o qual entendeu 
que foi suficiente, e foi capaz de analisar toda a matéria submetida à sua apresentação, 
pelo que nega o novo pedido de diligência, haja vista o caráter protelatório da mesma.  

8 Da Intimação da Decisão de Primeira Instância  

Depreende-se das fls. 147 a intimação, via domicilio tributário 
eletrônico da Impugnante, em 10/06/14, para que no prazo legal apresentasse Recurso 
Voluntário.  

9 Do Recurso Voluntário à Segunda Instância  

A Recorrente busca, em sede de recurso (fls. 142/165):  

9.1 – preliminarmente: a declaração de nulidade da r. sentença, em 
razão da negativa injustificada de diligência, do julgador de primeiro grau, o que entende 
ter cerceado seu o direito de defesa.  

9.2  - a declaração de nulidade do AIIM haja vista aos erros 
apontados na Impugnação, os quais não foram verificados pela ausência de revisão do 
lançamento, segundo seu entendimento.  

9.3 – no mérito: alega a inexigibilidade da multa frente ao caráter 
confiscatório da mesma.  

Aduz, ainda, que caso não seja este o entendimento desse 
Conselho, seja reformada a sentença a fim de excluir os erros demonstrados em suas 
alegações, retratados nos Laudos Periciais apresentados.   

10 Resolução n. 182/2014  

  A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário de Goiás, 
por unanimidade de votos, acatando a proposição do Conselheiro Eduardo Romano 
Gonçalves Stival, resolveu propor diligência a fim de que o sujeito passivo apresentasse 
levantamento “contraditório ao levantamento fiscal, demonstrando ponto a ponto os 
supostos equívocos cometidos no lançamento, de forma conclusiva, exaurindo todos os 
pontos a serem apreciados, sob pena preclusão [...] e de serem reputados verdadeiros os 
fatos alegados na inicial.”.   

11 Resposta à Resolução n. 182/2014  

A contribuinte não concorda com o teor da Resolução em questão. 
Alega que o levantamento conclusivo dos erros encontrados pela Recorrente fora 
apresentado juntamente com o Recurso Voluntário.  

Afirma ainda, que a fiscalização deve analisar todo o conteúdo dos 
laudos e CD’s apresentados e que não pode proceder da maneira que se tem feito “(...) 
limitando-se à análise dos erros apontados nas manifestações e nas versões impressas 
dos laudos periciais, deixando de analisar o conteúdo do ANEXO I dos Laudos 
Complementares (CD contendo relação completa dos erros detectados pela Recorrente)”,  



 

Ao final, a Recorrente corrobora que o lançamento careceria de 
revisão completa a ser feita pela fiscalização, todavia, diante de erros, vistos pela parte, 
como comprovados, passou a ser caso de reconhecimento de nulidade do lançamento em 
razão da insegurança na determinação da infração.  

12 Resolução n. 042/2015  

A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário de Goiás, 
por unanimidade de votos, acatou a proposta de diligência realizada pela Conselheira 
Relatora, resolvendo encaminhar o processo à Delegacia Regional de Fiscalização de 
Goiânia, para que seja realizada uma análise acurada do demonstrativo contraditório 
constante da mídia eletrônica de fls. 114 e 140, e prestadas as informações que julgar 
relevante.  

13 Resposta à Resolução n. 043/2015  

Analisadas as mídias (fls. 114 e 140), como requerido pela 3ª 
Câmara do CAT/GO, o Auditor Fiscal se manifestou pela manutenção da peça básica, 
haja vista diferença encontrada no valor de R$ 273,11 (duzentos e setenta e três reais e 
onze centavos), considerando os equívocos apontados pelo contribuinte.   

14 Manifestação da Recorrente à Revisão Fiscal n. 043/2015  

  A Recorrente alega que a fiscalização não realizou a indispensável 
revisão completa do lançamento, de conseguinte, afirma que o resultado da diligência de 
fls. 197/200 caracteriza descumprimento do despacho antes proferido. Requer a nulidade 
do AIIM, com fundamento no art. 20 da Lei nº 16.469/2009.  

  Manifestou-se em discordância com a resposta apresentada no 
tópico anterior, que concluiu pela redução do lançamento em R$ 273,11 (duzentos e 
setenta e três reais e onze centavos), afirmando ser maior, a referida diferença, pelo que 
pugna pela realização de auditoria apurada para tal verificação  

  É como relato.  

 

 

VOTO 

1. PRELIMINARMENTE.  

1.1 Da Tempestividade e da Capacidade Postulatória   

Tendo em vista que o sujeito passivo fora intimado do Recurso 
Voluntário, em 10/06/2014, e que protocolizou sua defesa em 25/06/14, via 
Correios/Sedex, tempestiva, é a manifestação do sujeito passivo, nos termos do art. 34, II, 
“b”, da Lei 16.469/09.  

Quanto à capacidade postulatória, de acordo com o art. 11 da Lei n. 
16.468/09, o sujeito passivo poderá postular em causa própria ou representado por 



 

advogado, este o caso dos autos, conforme se depreende das fls. 38/41, suprido encontra-
se tal requisito legal.  

1.2 Da Insegurança na Determinação da Infração  

Alega a nulidade do AIIM, por entender que havia insegurança na 
determinação do mesmo, uma vez que o considera desprovido de fundamentação. 
Conforme se depreende da leitura de sua defesa (fls. 164/165), que segue:  

[...] considerando o total de documentos fiscais e produtos categorizados, 
constituem amostra expressiva ou inexpressiva, pois o que importa é que o 
lançamento deve ser efetivado com observância MÁXIMA E RESTRITA do 
enquadramento do fato à norma tributária. A ação da autoridade fiscal é 
limitada aos deveres de observância aos princípios da legalidade, 
proporcionalidade e razoabilidade, sob pena de se estabelecer a insegurança 
jurídica na determinação do tributo a ser exigido.  

Note-se que o elencado no art. 2°, da Lei n. 16.469/09 (PAT/GO), 
enuncia que:  

“Os servidores e agentes públicos envolvidos no Processo Administrativo 
Tributário têm o dever de zelar pela correta aplicação da legislação, 
pugnando pela defesa do interesse público, da legalidade e da preservação 
da ordem jurídica.”  

Desta forma, para alcançar o dever proposto no citado dispositivo, 
faz-se necessária a observância das normas previstas no ordenamento jurídico, o que 
corresponde ao seu sistemático manuseio. Haja vista que a mera prescrição normativa 
não incidirá sobre os eventos sociais sem que haja o ato humano de sua aplicação, por 
sujeito credenciado pelo sistema, a fim de que seja exigida a prestação correspondente.  

Vale salientar que o cerne da questão gira em torno da produção ou 
não de provas que sirvam de base para o AIIM, pelo que passo a analisar os aspectos de 
fato e de direito inerentes.  

Pois bem. Vê-se que durante todo o curso do procedimento, por meio 
das diligências de nº. 482/13, 183/14 e 043/15 fora garantido à contribuinte o direito à 
ampla defesa, sendo, inclusive, intimada para que apresentasse levantamento fiscal 
contraditório. Todavia, o que pode se perceber foi a sua completa recusa em proceder 
com a demonstração da documentação exigida.  

Acerca da necessidade probatória do alegado, aponta MALATESTA 
apud DABUL (2004, p. 84)ii que “a verdade é a conformidade da noção ideológica com a 
realidade”, e a condenação, por sua vez dependerá da certeza dos fatos, assim 
compreendida como a convicção gerada na consciência do juiz, razão pela qual possui, 
necessariamente, maior cunho psicológico, que efetivamente jurídico. Ou melhor falando, 
a prova atua sobre o psicológico do julgador, que ao formar sua convicção de forma clara 
e motivada, produz a norma individual e concreta, concedendo juridicidade aos fatos 
trazidos à sua apreciação.   

Ressalte-se que o sujeito passivo fora intimado para a apresentação 
de tais levantamentos e quedou-se inerte, não sendo possível alegar a ausência do 
contraditório, uma vez que lhe foram garantidos todo os meios inerentes para a realização 
da ampla defesa, diga-se, ainda, que de forma abundante.  



 

Desta forma, não pode ser alegado o cerceamento ao direito de 
defesa, haja vista que a contribuinte se beneficiará de sua própria negligência, isto é, da 
sua torpeza, pela não juntada dos documentos no prazo legal.   

Apresentados os levantamentos pela Fiscalização, daquilo que 
entende como correto, isto é, cumprido o ônus de carrear aos autos provas da suposta 
infração, é, então, dever do contribuinte ilidir tais afirmações, a fim de que seja eximido do 
pagamento que entende indevido. Neste sentido, o art. 373, do Código de Processo Civil:  

Art. 373.  O ônus da prova incumbe:  

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;  

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 
direito do autor. (Sem grifos no original)  

Assim, não comprovado pelo sujeito passivo a inconsistência da 
presente autuação, entendo pela ausência de qualquer nulidade, uma vez que o AIIM 
possui todos os quesitos necessários para sua configuração, conforme o art. 8º e incisos, 
do PAT/GO (Lei 19.469/09)iii.  

 Ressalte-se que durante a reanálise da documentação procedida 
pelo representante do fisco por meio da Resolução 043/2015, acerca das inexatidões 
apontadas pelo contribuinte, fora encontrada uma diferença de R$ 273,11, diferença esta 
que acolho, consideradas as provas carreadas aos autos.  

Assim, não havendo que se falar na insegurança na determinação da 
infração, também, não seria cabível o alegado cerceamento do direito de defesa, haja 
vista que a insegurança não pôde ser reconhecida pela falta de provas, que deveriam ser 
trazidos aos autos pelo sujeito passivo. Logo, inerte foi o contribuinte, que agora tenta se 
beneficiar da não demonstração do seu direito, afirmando ser do fisco a responsabilidade 
pela revisão do lançamento, conforme elencado acima.  

Desta forma, não encontrando maiores questionamentos 
relacionados ao presente caso, entendo pela não configuração da exalada insegurança da 
determinação da infração, bem como, em relação ao cerceamento de defesa, uma vez 
que é decorrência lógica daquele.  

 

2. DO MÉRITO  

2.1 Da Penalidade Abusiva  

 

Pleiteia o reconhecimento do caráter confiscatório da multa, em 
razão de sua excessiva onerosidade, considerado o valor do tributo devido, e o fato de ter 
sido classificada na modalidade agravada. Aponte-se, novamente, a redação do art. 2º, II 
do Código de Defesa do Contribuinte (Lei Complementar 104/13), em que o art. 2o 
depreende que:  

Art. 2º São objetivos deste Código:  



 

II - proteger o contribuinte contra o exercício abusivo do poder de fiscalizar, 
de lançar e de cobrar tributo e/ou multa, que deverão ser prévia e 
integralmente instituídos por lei.  

É função da Fazenda Pública Estadual e, por conseguinte, de todos 
os seus servidores zelar pela proteção ao contribuinte, inclusive sobre o lançamento e 
cobrança de penalidades, as quais deverão respeitar a legislação vigente.  

Ressalte-se ainda que, segundo o dispositivo citado, a proteção 
ocorrerá em se tratando do abuso na aplicação das multas que não encontrem amparo 
legal, nem observância ao princípio da irretroatividade. Tanto o é, que aduz o § 1º, art. 6º 
do mesmo diploma legal:  

§ 1º A legalidade da instituição do tributo e/ou multa pressupõe a estipulação 
expressa de todos os elementos indispensáveis à sua incidência, quais 
sejam a descrição objetiva de seu critério material, espacial, temporal, a 
indicação do sujeito passivo, na qualidade de contribuinte e/ou responsável, 
bem como dos aspectos temporal e espacial da obrigação tributária.(grifou-
se)  

Desta forma, considerando que a multa em razão do 
descumprimento de dever instrumental respeitou o procedimento legislativo competente, 
com a devida atenção a todas as peculiaridades atinentes ao regramento do tema, não 
pode o servidor, assim compreendido como aquele que encontra-se investido na função 
administrativa, agir de forma contrária, haja vista estar ele adstrito ao princípio da 
legalidade estrita.  

Do mesmo modo encontra-se este juízo administrativo à mercê da 
expressa previsão legal para a solução da lide, com as devidas ressalvas, razão que atua 
no presente caso a fim de confirmá-la, conforme art. 1°, § 4° da lei 11.198 e art. 16, § 4° 
da Lei 16.469/09, os quais possuem a mesma redação, que segue:  

§ 4º Não pode haver decisões que impliquem apreciação ou declaração de 
inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato normativo expedido pela 
Administração Tributária.  

Diante do exposto, passo adiante sem a análise do presente 
questionamento.  

3.  CONCLUSÃO  

Considerando as razões de fato e de direito acima aventadas, rejeito 
os pedidos de reconhecimento (i) de nulidade da peça básica quanto à insegurança na 
determinação da infração, bem como, (ii) de aplicação de penalidade abusiva, por fim, (iii) 
julgo parcialmente procedente o presente AIIM.  

É como voto.  

i“Assim, a começar pela constatação de que os demonstrativos da auditoria, disponibilizados em 
mídia (CD), não apresentam claramente as bases sobre as quais se apoiou a d. fiscalização como forma de comprovar a 
suposta ilicitude dos procedimentos adotados (ofensa ao art. 19, parágrafo 2, Lei 14.469/09), a fragilidade da autuação e da 
exigência do pretenso crédito tributário se a figura evidente restando concluir pela nulidade absoluta do AI em questão por 
haver-se configurado o cerceamento do direito de defesa da impugnante (art. 20, III e IV, da Lei 14.469/09”. ii  DABUL, 
Alessandra. Da Prova no Processo Administrativo Tributário. Curitiba: Juruá, 2004. iiiArt. 8º O crédito tributário decorrente de 
procedimento fiscal será objeto de lançamento que conterá, no mínimo: I - identificação do sujeito passivo; II - indicação do 
local, data e hora de sua lavratura; III - descrição do fato e indicação do período de sua ocorrência; IV - indicação do valor 
originário da obrigação e, quando for o caso, da base de cálculo, da alíquota e do valor da operação ou prestação; V - 
indicação da disposição legal infringida e da penalidade proposta; VI - indicação do prazo para pagamento ou apresentação de 



 

impugnação ou pedido de descaracterização; VII - nome e assinatura da autoridade lançadora, com a indicação do cargo ou 
função e número da matrícula funcional.  

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 13 de setembro de 2016. 
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Matéria: Nulidades (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01422/16 
 
Relatora: Conselheira Talita Pimenta Félix 
 

 
EMENTA: ICMS-MERCADORIA. NULIDADE. INSEGURANÇA NA 
DETERMINAÇÃO DA INFRAÇÃO. CERCEAMENTO AO DIREITO 
DEFESA.  
 
Não cabe o acolhimento das  nulidades mencionadas quando, 
além da existência de diligências (quatro) no curso do processo, 
verificar-se que a contribuinte quedou-se inerte quando 
solicitado a fazer prova do que alega. Ampla defesa observada, 
razão pela qual inexiste cerceamento ao direito de defesa da 
parte. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de agosto de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, argüida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Talita Pimenta 
Félix, Elias Alves dos Santos, David Fernandes de Carvalho, João Divino de Brito e 
Antônio Martins da Silva. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Talita Pimenta 
Félix, Elias Alves dos Santos, David Fernandes de Carvalho, João Divino de Brito e 
Antônio Martins da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

1 Fundamentação do Lançamento Tributário  

O AIIM (auto de infração e imposição de multa) diz sobre supostas 
saídas de mercadorias calculadas à alíquota inferior à estabelecida pela legislação 
tributária estadual, ocasionando redução da carga tributária, com consequente 
recolhimento a menor do ICMS, apurado em Auditoria Básica do ICMS. A autoridade 
lançadora anexou documentos, a saber: i) Auditoria Básica do ICMS, e ii) planilhas e 
relatórios.   

O lançamento tributário registra como infringido os arts. 11, inciso I, 
27, 40 e 64 do CTE/GO (Lei nº 11.651/91), sendo proposta a penalidade prescrita no art. 
71, inciso IV A, do CTE/GO (Lei nº 11.651/91) com redação da Lei nº 17.519/2011 – 
retroatividade benigna.  

 

2 Notificação do Lançamento Tributário  

O AIIM foi lavrado em 16/02/2013, sendo o sujeito passivo intimado 
pessoalmente em 31/07/2012 (fls. 06).   



 

 

3 Impugnação em Primeira Instância  

Insurgindo-se contra a autuação, o Impugnante (fls. 17/74) alega, em 
sede preliminar:  

i) cerceamento ao direito de defesa, em razão de (i) o lançamento 
não preencheros requisitos legais indispensáveis, de forma a impossibilitar seu exercício 
pleno ao direito de defesai, bem como, (ii) “pela falta de clareza dos relatórios e anexos 
disponibilizados em CD”, pugnando pela aplicação do art. 112 do CTN e do art. 20, III e IV 
da Lei 16. 469/09 (PAT/GO);  

ii) ainda em fase inicial, pleiteou diligência a fim de que a fiscalização 
revisasse todo o lançamento e, não sendo esse o entendimento deste Conselho, requereu 
a produção de prova pericial (apresentou quesitos e assistente técnico).  

Quanto ao mérito, aduz:  

i) equívocos na classificação dos produtos, por dois motivos: (a) 
produtos com classificação incorreta em face da legislação de regência e, (b) aplicação de 
carga tributária superior à prevista na legislação tributária;  

ii) por fim, ressalta a exorbitância do percentual da multa, pugnando 
pela sua redução.  

 

4 Despacho n. 482/2013 - JULP  

O Julgador de Primeira Instância (fls. 77) determinou o 
encaminhamento dos autos à Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia, (art. 19, 
parágrafo 1º, da Lei nº 16.469/2009 e parágrafos seguintes), com o fito de permitir ao 
sujeito passivo que apresente provas hábeis a contraditar o levantamento fiscal, 
permitindo a revisão dos trabalhos.  

 

5 Resposta ao Despacho n. 482/2013 – JULP   

Em resposta (fls. 119/121), o Auditor Fiscal afirmou que as alegações 
da autuada são parcialmente procedentes, tendo em vista a verificação de uma diferença 
de R$ 369,43 (trezentos e sessenta e nove reais e quarenta e três centavos) no 
lançamento, referente ao mês de janeiro de 2009, pelo que passa, o montante devido, de 
R$ 13.067,54 (treze mil e sessenta e sete reais e cinqüenta e quatro centavos) para R$ 
12.698,11 (doze mil, seiscentos e noventa e oito reais e onze centavos).  

 

6 Manifestação da Impugnante ao Despacho 482/2013-JULP  

A Impugnante às fls. fls. 127/132 se manifesta no sentido de não 
concordar com a análise do fisco acima realizada, sob a justificativa de que não fora 



 

analisado o conteúdo do anexo I deste Laudo Complementar, razão pela qual não deveria 
se falar, portanto, na completa revisão do lançamento, como requisitado pela autoridade 
julgadora. Pelo exposto, requer, ao final, a realização de nova diligência com a mesma 
finalidade.  

 

7 Sentença Singular n. 185/2014 – JULP  

O Julgado Singular (fls. 149/151) manifestou-se pela procedência em 
parte da pretensão inicial do fisco no sentido de considerar os equívocos apontados pela 
revisão do lançamento procedido pelo despacho nº 482/13-JULP, no valor de R$ 
369,43(trezentos e sessenta e nove reais e quarenta e três centavos), o qual entendeu 
que foi suficiente, e analisou toda a matéria submetida à sua apresentação, pelo que nega 
o novo pedido de diligência, haja vista o caráter protelatório da mesma.  

 

8 Da Intimação da Decisão de Primeira Instância  

Depreende-se das fls. 154 a intimação, via domicilio tributário 
eletrônico da Impugnante, em 23/06/14, para que no prazo legal apresentasse Recurso 
Voluntário.  

 

9 Do Recurso Voluntário à Segunda Instância  

A Recorrente busca, em sede de recurso (fls. 159/176):  

9.1. preliminarmente: a declaração de nulidade da r. sentença, em 
razão da negativa injustificada de diligência, do julgador de primeiro grau, o que entende 
ter cerceado seu o direito de defesa.  

9.2. a declaração de nulidade do AIIM haja vista aos erros apontados 
na Impugnação, os quais não foram verificados pela ausência de revisão do lançamento, 
segundo seu entendimento.  

9.3. no mérito: alega a inexigibilidade da multa frente ao caráter 
confiscatório da mesma.  

Aduz, ainda, que caso não seja este o entendimento desse 
Conselho, seja reformada a sentença a fim de excluir os erros demonstrados em suas 
alegações, retratados nos Laudos Periciais apresentados.   

 

10 Resolução n. 183/2014  

  A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário de Goiás, 
por unanimidade de votos, acatando a proposição do Conselheiro Eduardo Romano 
Gonçalves Stival, resolveu propor diligência a fim de que o sujeito passivo apresentasse 
levantamento “contraditório ao levantamento fiscal, demonstrando ponto a ponto os 



 

supostos equívocos cometidos no lançamento, de forma conclusiva, exaurindo todos os 
pontos a serem apreciados, sob pena de preclusão”.   

 

11 Resposta à Resolução n. 183/2014  

A contribuinte não concorda com o teor da Resolução em questão. 
Alega que o levantamento conclusivo dos erros encontrados pela Recorrente fora 
apresentado juntamente com o Recurso Voluntário.  

Afirma ainda, que a fiscalização deve analisar todo o conteúdo dos 
laudos e CD’s apresentados e que não pode proceder da maneira que se tem feito “(...) 
limitando-se à análise dos erros apontados nas manifestações e nas versões impressas 
dos laudos periciais, deixando de analisar o conteúdo do ANEXO I dos Laudos 
Complementares (CD contendo relação completa dos erros detectados pela Recorrente)”,  

Ao final, a Recorrente corrobora que o lançamento careceria de 
revisão completa a ser feita pela fiscalização, todavia, diante de erros, vistos pela parte, 
como comprovados, passou a ser caso de reconhecimento de nulidade do lançamento em 
razão da insegurança na determinação da infração.  

 

12 Resolução n. 043/2015  

A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário de Goiás, 
por unanimidade de votos, acatou a proposta de diligência realizada pela Conselheira 
Relatora, resolvendo encaminhar o processo à Delegacia Regional de Fiscalização de 
Goiânia, para que seja realizada uma análise acurada do demonstrativo contraditório 
constante da mídia eletrônica de fls. 118 e 146, e prestadas as informações que julgar 
relevante.  

 

13 Resposta à Resolução n. 043/2015  

Analisadas as mídias (fls. 118 e 146), como requerido pela 3ª 
Câmara do CAT/GO, o Auditor Fiscal se manifestou pela manutenção da peça básica, 
haja vista diferença encontrada no valor de R$ 353,18 (trezentos e cinqüenta e três reais e 
dezoito centavos), considerando os equívocos apontados pelo contribuinte.   

14 Manifestação da Recorrente à Revisão Fiscal n. 043/2015  

  A Recorrente alega que a fiscalização não realizou a indispensável 
revisão completa do lançamento, de conseguinte, afirma que o resultado da diligência de 
fls. 197/200 caracteriza descumprimento do despacho antes proferido. Requer a nulidade 
do AIIM, com fundamento no art. 20 da Lei nº 16.469/2009.  

  Manifestou-se em discordância com a resposta apresentada no 
tópico anterior, que concluiu pela redução do lançamento em R$ 353,18 (trezentos e 
cinqüenta e três reais e dezoito centavos), afirmando ser maior, a referida diferença, pelo 
que pugna pela realização de auditoria apurada para tal verificação  



 

  É como relato.  

 

VOTO 

 

1. PRELIMINARMENTE.  

1.1 Da Tempestividade e da Capacidade Postulatória   

Tendo em vista que o sujeito passivo fora intimado do Recurso 
Voluntário, em 23/06/2014, e que protocolizou sua defesa em 07/07/14, via 
Correios/Sedex, tempestiva, é a manifestação do sujeito passivo, nos termos do art. 34, II, 
“b”, da Lei 16.469/09.  

Quanto à capacidade postulatória, de acordo com o art. 11 da Lei n. 
16.468/09, o sujeito passivo poderá postular em causa própria ou representado por 
advogado, este o caso dos autos, conforme se depreende das fls. 38/41, suprido encontra-
se tal requisito legal.  

 

1.2 Da Insegurança na Determinação da Infração  

 

Alega a nulidade do AIIM, por entender que havia insegurança na 
determinação do mesmo, uma vez que o considera desprovido de fundamentação. 
Conforme se depreende da leitura de sua defesa, que segue:  

[...] considerando o total de documentos fiscais e produtos categorizados, 
constituem amostra expressiva ou inexpressiva, pois o que importa é que o 
lançamento deve ser efetivado com observância MÁXIMA E RESTRITA do 
enquadramento do fato à norma tributária. A ação da autoridade fiscal é 
limitada aos deveres de observância aos princípios da legalidade, 
proporcionalidade e razoabilidade, sob pena de se estabelecer a insegurança 
jurídica na determinação do tributo a ser exigido.  

Note-se que o elencado no art. 2°, da Lei n. 16.469/09 (PAT/GO), 
enuncia que:  

“Os servidores e agentes públicos envolvidos no Processo Administrativo 
Tributário têm o dever de zelar pela correta aplicação da legislação, 
pugnando pela defesa do interesse público, da legalidade e da preservação 
da ordem jurídica”.  

Desta forma, para alcançar o dever proposto no citado dispositivo, 
faz-se necessária a observância das normas previstas no ordenamento jurídico, o que 
corresponde ao seu sistemático manuseio. Haja vista que a mera prescrição normativa 
não incidirá sobre os eventos sociais sem que haja o ato humano de sua aplicação, por 
sujeito credenciado pelo sistema, a fim de que seja exigida a prestação correspondente.  

 



 

Vale salientar que o cerne da questão gira em torno da produção ou 
não de provas que sirvam de base para o AIIM, pelo que passo a analisar os aspectos de 
fato e de direito inerentes.  

 

Pois bem. Vê-se que durante todo o curso do procedimento, por meio 
das diligências de nº. 482/13, 183/14 e 043/15 fora garantido à contribuinte o direito à 
ampla defesa, sendo, inclusive, intimada para que apresentasse levantamento fiscal 
contraditório. Todavia, o que pode se perceber foi a sua completa recusa em proceder 
com a demonstração da documentação exigida.  

 

Acerca da necessidade probatória do alegado, aponta MALATESTA 
apud DABUL (2004, p. 84) ii que “a verdade é a conformidade da noção ideológica com a 
realidade”, e a condenação, por sua vez dependerá da certeza dos fatos, assim 
compreendida como a convicção gerada na consciência do juiz, razão pela qual possui, 
necessariamente, maior cunho psicológico, que efetivamente jurídico. Ou melhor falando, 
a prova atua sobre o psicológico do julgador, que ao formar sua convicção de forma clara 
e motivada, produz a norma individual e concreta, concedendo juridicidade aos fatos 
trazidos à sua apreciação.   

 

Ressalte-se que o sujeito passivo fora intimado para a apresentação 
de tais levantamentos e quedou-se inerte, não sendo possível alegar a ausência do 
contraditório, uma vez que lhe foram garantidos todo os meios inerentes para a realização 
da ampla defesa, diga-se, ainda, que de forma abundante.  

 

Desta forma, não pode ser alegado o cerceamento ao direito de 
defesa, haja vista que a contribuinte se beneficiará de sua própria negligência, isto é, da 
sua torpeza, pela não juntada dos documentos no prazo legal.   

 

Apresentados os levantamentos pela Fiscalização, daquilo que 
entende como correto, isto é, cumprido o ônus de carrear aos autos provas da suposta 
infração, é, então, dever do contribuinte ilidir tais afirmações, a fim de que seja eximido do 
pagamento que entende indevido. Neste sentido, o art. 373, do Código de Processo Civil:  

Art. 373.  O ônus da prova incumbe:  

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;  

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 
direito do autor. (Sem grifos no original)  

Assim, não comprovado pelo sujeito passivo a inconsistência da 
presente autuação, entendo pela ausência de qualquer nulidade, uma vez que o AIIM 
possui todos os quesitos necessários para sua configuração, conforme o art. 8º e incisos, 
do PAT/GO (Lei 19.469/09)iii.  



 

 

Ressalte-se que durante a reanálise da documentação procedida 
pelo representante do fisco por meio da Resolução 043/2015, acerca das inexatidões 
apontadas pelo contribuinte, fora encontrada uma diferença de R$ 353,18 (trezentos e 
cinqüenta e três reais e dezoito centavos), diferença esta que acolho, consideradas as 
provas carreadas aos autos.  

 

Assim, não havendo que se falar na insegurança na determinação da 
infração, também, não seria cabível o alegado cerceamento do direito de defesa, haja 
vista que a insegurança não pôde ser reconhecida pela falta de provas, que deveriam ser 
trazidos aos autos pelo sujeito passivo. Logo, inerte foi o contribuinte, que agora tenta se 
beneficiar da não demonstração do seu direito, afirmando ser do fisco a responsabilidade 
pela revisão do lançamento, conforme elencado acima.  

 

Desta forma, não encontrando maiores questionamentos 
relacionados ao presente caso, entendo pela não configuração da exalada insegurança da 
determinação da infração, bem como, em relação ao cerceamento de defesa, uma vez 
que é decorrência lógica daquele.  

 

2. DO MÉRITO  

2.1 Da Penalidade Abusiva  

 

Pleiteia o reconhecimento do caráter confiscatório da multa, em 
razão de sua excessiva onerosidade, considerado o valor do tributo devido, e o fato de ter 
sido classificada na modalidade agravada. Aponte-se, novamente, a redação do art. 2º, II 
do Código de Defesa do Contribuinte (Lei Complementar 104/13), em que o art. 2o 
depreende que:  

Art. 2º São objetivos deste Código:  

II - proteger o contribuinte contra o exercício abusivo do poder de fiscalizar, 
de lançar e de cobrar tributo e/ou multa, que deverão ser prévia e 
integralmente instituídos por lei.  

 

É função da Fazenda Pública Estadual e, por conseguinte, de todos 
os seus servidores zelar pela proteção ao contribuinte, inclusive sobre o lançamento e 
cobrança de penalidades, as quais deverão respeitar a legislação vigente.  

 

Ressalte-se ainda que, segundo o dispositivo citado, a proteção 
ocorrerá em se tratando do abuso na aplicação das multas que não encontrem amparo 



 

legal, nem observância ao princípio da irretroatividade. Tanto o é, que aduz o § 1º, art. 6º 
do mesmo diploma legal:  

 

§ 1º A legalidade da instituição do tributo e/ou multa pressupõe a estipulação 
expressa de todos os elementos indispensáveis à sua incidência, quais 
sejam a descrição objetiva de seu critério material, espacial, temporal, a 
indicação do sujeito passivo, na qualidade de contribuinte e/ou responsável, 
bem como dos aspectos temporal e espacial da obrigação tributária.(grifou-
se)  

 

Desta forma, considerando que a multa em razão do 
descumprimento de dever instrumental respeitou o procedimento legislativo competente, 
com a devida atenção a todas as peculiaridades atinentes ao regramento do tema, não 
pode o servidor, assim compreendido como aquele que encontra-se investido na função 
administrativa, agir de forma contrária, haja vista estar ele adstrito ao princípio da 
legalidade estrita.  

 

Do mesmo modo encontra-se este juízo administrativo à mercê da 
expressa previsão legal para a solução da lide, com as devidas ressalvas, razão que atua 
no presente caso a fim de confirmá-la, conforme art. 1°, § 4° da lei 11.198 e art. 16, § 4° 
da Lei 16.469/09, os quais possuem a mesma redação, que segue:  

 

§ 4º Não pode haver decisões que impliquem apreciação ou declaração de 
inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato normativo expedido pela 
Administração Tributária.  

 

Diante do exposto, passo adiante sem a análise do presente 
questionamento.  

 

4.  CONCLUSÃO  

 

Considerando as razões de fato e de direito acima aventadas, rejeito 
os pedidos de reconhecimento (i) de nulidade da peça básica quanto à insegurança na 
determinação da infração, bem como, (ii) de aplicação de penalidade abusiva, por fim, (iii) 
julgo parcialmente procedente o presente AIIM.  

É como voto.  

i“Assim, a começar pela constatação de que os demonstrativos da auditoria, disponibilizados em 
mídia (CD), não apresentam claramente as bases sobre as quais se apoiou a d. fiscalização como forma de comprovar a 
suposta ilicitude dos procedimentos adotados (ofensa ao art. 19, parágrafo 2, Lei 14.469/09), a fragilidade da autuação e da 
exigência do pretenso crédito tributário se a figura evidente restando concluir pela nulidade absoluta do AI em questão por 
haver-se configurado o cerceamento do direito de defesa da impugnante (art. 20, III e IV, da Lei 14.469/09”. ii  DABUL, 



 

Alessandra. Da Prova no Processo Administrativo Tributário. Curitiba: Juruá, 2004. iiiArt. 8º O crédito tributário decorrente de 
procedimento fiscal será objeto de lançamento que conterá, no mínimo: I - identificação do sujeito passivo; II - indicação do 
local, data e hora de sua lavratura; III - descrição do fato e indicação do período de sua ocorrência; IV - indicação do valor 
originário da obrigação e, quando for o caso, da base de cálculo, da alíquota e do valor da operação ou prestação; V - 
indicação da disposição legal infringida e da penalidade proposta; VI - indicação do prazo para pagamento ou apresentação de 
impugnação ou pedido de descaracterização; VII - nome e assinatura da autoridade lançadora, com a indicação do cargo ou 
função e número da  

 
 

Sala das sessões plenárias, em 13 de setembro de 2016. 
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Matéria: Operação com gado (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00188/16 
 
Relator: Conselheiro Álvaro Falanque 
 

 
EMENTA: ICMS. Transferência de gado para pastagem. Extinção 
do crédito tributário. Acolhida.  
 
Por força do art. 1º da Lei 17.298/11, fica extinto o crédito 
tributário relativo ao ICMS, correspondente à omissão de saída 
de gado bovino constatada em estabelecimento produtor rural. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 10 
de dezembro de 2015, decidiu, por maioria de votos, declarar a extinção do crédito 
tributário com fundamento no art. 1º da Lei 17.298/11. Foram vencedores os Conselheiros 
Álvaro Falanque, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Nivaldo José Mendes, Márcio 
Nogueira Pedra, Masayuki Missao, Carlos Andrade Silveira, Washington Luis Freire de 
Oliveira, Alcedino Gomes Barbosa, Renato Moraes Lima, Edson Abrão da Silva, Elias 
Alves dos Santos, Aguinaldo Fernandes de Melo, João Divino de Brito, Heli José da Silva 
e Nivaldo Carvelo Carvalho. Vencidos os Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato, 
Lidilone Polizeli Bento e Nislene Alves Borges, que votaram pela não extinção do crédito 
tributário, entendendo que não se enquadra na hipótese prevista no art. 1º da Lei 
17.298/11. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de crédito tributário reclamado em face das pessoas físicas 
IVO APARECIDO GOMES e o solidário JOÃO PEDRO DE CARVALHO, em razão de 
remessa de 25 [vinte e cinco] cabeças de gado bovinos a outro produtor rural, sem a 
devida emissão de documento fiscal. Em consequência, deverá pagar o ICMS e demais 
cominações legais.  

 
A infração foi tipificada em consonância com os artigos 11, 13, I, 64, 

65, 66, 67, II, c/c os artigos 88 e 141 do RCTE. A penalidade aplicada foi a do artigo 71, 
VII, alínea "l", com a qualificadora do parágrafo 9º, I da nova redação da Lei 12.806/95. 

 
Foi cadastrado como coobrigado JOÃO PEDRO DE CARVALHO, na 

condição de remetente da mercadoria. 
 
Para instruir o feito foram anexados os seguintes documentos: Guia 

de Trânsito Animal [GTA] e relação de notas emitidas por remetente, fls. 04/06. 
 
O sujeito passivo foi devidamente intimado, fl.07, apresenta 

impugnação de fls.10/11, na qual alega que a nota fiscal não fora emitida porque não 
houve negócio jurídico de compra e venda, mas tão somente trânsito de gado de uma 
pastagem para outra, entre propriedades que situam no mesmo município, ou seja, 
locação graciosa, no entender do impugnante. 

 
O sujeito passivo solidário alega às fls. 18/19 que recebera em sua 

propriedade os bovinos, porém, a título de cessão de pastagem, uma locação graciosa, 
sem cunho comercial.  



 

 
Sobreveio a Sentença nº 856/100-JULP em que o Julgador, conhece 

das impugnações, porém, nega-lhes provimentos para considerar procedente o auto de 
infração. Em sua fundamentação fática, entendeu o Julgador que a assinatura aposta na 
GTA originária do lançamento, é mesmo a do sujeito passivo principal, e, tanto ele, quanto 
o destinatário [solidário], confirmam o trânsito dos semoventes sem documentação fiscal, 
o que restou provado a acusação fiscal, nos termos do artigo 66 do CTE. 

 
Os sujeitos passivos foram novamente intimados para pagar e/ou 

apresentar recurso voluntário fls. 26/26. Foi lavrado Termo de Perempção, fl.29. 
 
O processo antes de ser apreciado por uma das Câmaras Julgadoras 

foi submetido à apreciação da JULP em razão da edição da IS 01/2011-CAT, a fim de que 
o Julgador monocrático manifeste a respeito se a matéria em apreciação estar-se-ia ao 
abrigo da Lei 17.298/11, que extingue o crédito tributário. 

 
O Julgador singular emite parecer onde conclui que o lançamento 

tributário é susceptível à extinção do referido crédito tributário por atender as 
condicionantes da Lei 17.298/2011, fls. 30/31. 

 
A Representação Fazendária exara despacho de fls. 32, pelo qual 

discorda do parecer do Julgador singular. 
 
O Presidente do CAT, exara despacho nº 0610/2012-CAT, 

encaminhando os autos ao Setor de Apoio à Segunda Instância, para que seja pautado e 
julgado pelo Conselho Pleno, tendo em vista a não anuência, da Representação 
Fazendária, ao Parecer do Julgador singular que entendeu que o crédito tributário 
enquadra nas condicionantes da Lei 17.298/2011, fl.34. 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Reporto-me ao lecionado no artigo 1º da Lei 17.298/11, que será 
transcrito na sequência, cuja orientação é pela extinção do crédito tributário, objeto desta 
ação, conforme passo a expor: 

 
Art. 1º. Fica extinto o crédito tributário relativo ao Imposto sobre Operações 
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS -, 
correspondente à omissão de entrada ou de saída de aves, gado bovino ou 
bufalino e ovino constatada em estabelecimento de produtor rural ou em 
estabelecimento leiloeiro rural. 

 
Por se tratar a acusação fiscal de remessa de gado bovino, para 

pastagem, verificada no âmbito do estabelecimento de produtor rural, portanto referindo-se 
à omissão de saída, há um enquadramento do fato à referida norma, de modo a extinguir 
o crédito tributário. 

 
A restrição quanto ao beneficiário da extinção baseia-se na 

peculiaridade relacionada à condição de produtor rural, que, muitas vezes, não possui um 
controle total e absoluto sobre as emissões das notas fiscais, possibilitando surgir 
diferenças apuradas em levantamentos fiscais decorrentes da não coincidência do 
estoque apurado por meio desses documentos e dos informados aos órgãos de controle. 



 

 
Assim, voto pela extinção o crédito tributário.  

 
 

Sala das sessões plenárias, em 01 de março de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Operação com gado (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00189/16 
 
Relator: Conselheiro Álvaro Falanque 
 

 
EMENTA: ICMS. Transferência de gado para pastagem. Extinção 
do crédito tributário. Acolhida.  
 
Por força do art. 1º da Lei 17.298/11, fica extinto o crédito 
tributário relativo ao ICMS, correspondente à omissão de saída 
de gado bovino constatada em estabelecimento produtor rural. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 10 
de dezembro de 2015, decidiu, por maioria de votos, declarar a extinção do crédito 
tributário com fundamento no art. 1º da Lei 17.298/11. Foram vencedores os Conselheiros 
Álvaro Falanque, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Nivaldo José Mendes, Márcio 
Nogueira Pedra, Masayuki Missao, Carlos Andrade Silveira, Washington Luis Freire de 
Oliveira, Alcedino Gomes Barbosa, Renato Moraes Lima, Edson Abrão da Silva, Elias 
Alves dos Santos, Aguinaldo Fernandes de Melo, João Divino de Brito, Heli José da Silva 
e Nivaldo Carvelo Carvalho. Vencidos os Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato, 
Lidilone Polizeli Bento e Nislene Alves Borges, que votaram pela não extinção do crédito 
tributário, entendendo que não se enquadra na hipótese prevista no art. 1º da Lei 
17.298/11. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O sujeito passivo remeteu para fins de abate no frigorífico Acaluz, 
estabelecimento no município de Luziânia (não cadastrado), 21 cabeças de bovino fêmea, 
de 24/36 meses, através da GTA. No valor comercial de R$ 16.170,00 (dezesseis mil, 
cento e setenta reais), sem ter emitido nota fiscal correspondente. Em consequência, 
deste exposto, deverá pagar o imposto e demais cominações legais.  

 
Foram indicados como infringidos os arts. 11, 13, I, 64, 65, 66, 67, II 

c/c arts. 88/141 do Decreto 4852/97. Aplicando assim a penalidade prevista no art. 71, VII, 
alínea l, com redação na Lei 12.806/1995.  

 
O Auto de Infração é composto pelos seguintes documentos: Ordem 

de Serviço n°0435/2008 "fls. 03", Relação de notas emitidas por remetente "fls. 04 e 05", 
Guia de Trânsito Animal – GTA, "fls. 06". 

 
O Sujeito Passivo é devidamente intimado "fls. 07 e 08" a pagar 

quantia exigida ou apresentar Impugnação à Primeira Instância.  
 
O Sujeito Passivo comparece aos autos apresentando impugnação 

em Primeira Instância "fls. 10 a 12", afirmando que a GTA apresentada, de n° 264567, foi 
emitida em favor da empresa compradora Frigorífico Acaluz, que se responsabilizou pela 
emissão da nota fiscal correspondente, e diz que tal compromisso foi parte itinerante da 
transação. Assevera que embora reconheça a sua condição de devedor solidário, o 
impugnante entende necessário notificar a empresa compradora para se manifestar nos 
autos, não só por se tratar de devedora propriamente dita, que se obrigou pela emissão da 



 

nota fiscal, como também porque é ela que reúne condições financeiras e patrimoniais 
suficientes para responder pela dívida, não o impugnante, que tem poucos recursos. 

  
Ao final requer que seja notificada na forma da lei a empresa 

solidária Frigorífico Acaluz, estabelecida no Município de Luziânia, para responder ao 
processo. E ainda, apresentar cópia da GTA apontada, caso a tenha em seu poder.  

 
O Sujeito Passivo anexa as cópias dos seguintes documentos aos 

autos: Procuração "fls. 13", carteiras de identificações "fls. 14".  
 
O Julgador Singular, pela Sentença de n°732/10 – JULP, "fls. 16 e 

17"  julga procedente o auto de infração. Em sua fundamentação afirma que a assinatura 
aposta na GTA originária do litígio, tem profunda semelhança com a do Sujeito Passivo 
que se encontra nos autos. Tendo a convicção de que a efetiva autoria da requisição da 
GTA foi do Sujeito Passivo apontado na inicial e, com isso, a consequente emissão dessa 
guia. Não havendo questionamento de mérito, assevera que considera o sujeito passivo 
perfeitamente identificado, e a infração seguramente determinada, e, por isso, o 
lançamento deve prosperar da forma em que se encontra.  

 
O Sujeito Passivo foi devidamente intimado "fls. 18 e 19", a pagar 

quantia exigida ou apresentar Recurso Voluntário.  
 
O Sujeito Passivo comparece aos autos "fls. 22 a 25", afirmando que 

não negou, como relata a base histórica da sentença que a GTA respectiva tenha sido por 
ele emitida; muito menos negou ser a sua assinatura. Assevera que houve sim 
questionamento do mérito, quando afirma o impugnante que a prática se deveu ao acordo 
celebrado entre ele próprio e a empresa compradora, nos mesmos moldes da prática 
comum no mercado então. Assevera que vale lembrar que a operação se deu em época 
de numerosos registros de dificuldades de compra e revenda do mercado primário. Diz 
que nessa época era normal relegar a responsabilidade de emitir as notas fiscais a quem 
comprava, que o pequeno vendedor ou o pequeno produtor, nem acompanhava sequer o 
trânsito do animal como foi o caso presente. Afirma que está era a prática comum, 
independentemente de qualquer outro ditame legal. Entende poder ser excluído da 
responsabilidade pelo débito apurado, pois é possível provar na via do contraditório, a sua 
inocência e a responsabilidade exclusiva do comprador, que se repita, deve ser intimado 
para a sua resposta e apenado em caso de verdadeira revelia.  

 
Ao final, requer o deferimento do auto de infração.  
 
Anexa as cópias dos seguintes documentos nos autos: Procuração 

"fls. 26", Cédula de Identidade e Cartão de Identificação do Contribuinte "fls. 27", Extrato 
Cadastral "fls. 28", AR e Histórico do Objeto "fls. 29 e 30".  

 
Através do Parecer n°212/2011 – JULP, "fls. 32 e 33", afirma que 

observou que o autuado é produtor rural tendo o fato gerador ocorrido em 2006, com base 
em relatório de abate de gado bovino emitido pela Agrodefesa. Assevera que os 
pressupostos da Lei 17.298/11 não estão presentes no caso em apreciação já que a 
omissão de saídas não foi contatada em estabelecimento de produtor rural e sim no 
frigorifico. Sendo assim, conclui que conhece da impugnação, e considera que não existe 
as condições definidas na Lei 17298/11 para a extinção do crédito tributário ora em 
apreciação, devendo o processo ter o andamento previsto em lei.  

 



 

Pelo Despacho n° 0527/2012 – CAT, "fls. 35", após análise e 
saneamento do processo por um dos Julgadores de Primeira Instância – JULP, verificou 
que a infração denunciada pela fiscalização não se enquadra na hipótese prevista no 
caput e §1° da Lei n°17.298, de 29 de abril de 2011, e da manifestação da Representação 
Fazendária, que anuiu com a decisão singular que considerou não extinto o crédito 
tributário. Assevera que tendo em vista a concordância entre as manifestações do JULP e 
da Representação Fazendária, fica determinado o encaminhamento dos autos ao Setor de 
Apoio à Segunda Instância para que sejam pautados a julgamento pelo Conselho Pleno.  

 
É o Relatório; 
 
 

VOTO 
 

Reporto-me ao lecionado no artigo 1º da Lei 17.298/11, que será 
transcrito na sequência, cuja orientação é pela extinção do crédito tributário, objeto desta 
ação, conforme passo a expor: 

 
Art. 1º. Fica extinto o crédito tributário relativo ao Imposto sobre Operações 
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS -, 
correspondente à omissão de entrada ou de saída de aves, gado bovino ou 
bufalino e ovino constatada em estabelecimento de produtor rural ou em 
estabelecimento leiloeiro rural. 

 
Por se tratar a acusação fiscal de remessa de gado bovino, para 

pastagem, verificada no âmbito do estabelecimento de produtor rural, portanto referindo-se 
à omissão de saída, há um enquadramento do fato à referida norma, de modo a extinguir 
o crédito tributário. 

 
A restrição quanto ao beneficiário da extinção baseia-se na 

peculiaridade relacionada à condição de produtor rural, que, muitas vezes, não possui um 
controle total e absoluto sobre as emissões das notas fiscais, possibilitando surgir 
diferenças apuradas em levantamentos fiscais decorrentes da não coincidência do 
estoque apurado por meio desses documentos e dos informados aos órgãos de controle. 

 
Assim, voto pela extinção do crédito tributário.  

 
 

Sala das sessões plenárias, em 01 de março de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Operação com gado (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00289/16 
 
Relator: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: Processual. Pedido de diligência formulado pela 
Representação Fazendária. Rejeitado. ICMS. Transporte de gado 
acobertada por nota fiscal, considerada inidônea. Improcedente.  
 
1. Não se acolhe pedido de diligência quando nos elementos 
constitutivos da lide não houve dúvida a ser dirimida;  
 
2. Julga-se improcedente a exigência vestibular, quando estiver 
comprovado nos autos que o polo passivo não cometeu o ilícito 
fiscal denunciado na folha de rosto deste volume. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 18 de dezembro de 2015, decidiu, por maioria de votos, rejeitar o pedido 
de diligência formulado pela Representação Fazedária. Foram vencedores os 
Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano e Elias Alves dos Santos. Vencido o 
Conselheiro Lidilone Polizeli Bento. Quanto ao mérito, também por maioria de votos, 
conhecer do recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar 
improcedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Rickardo de Souza 
Santos Mariano e Elias Alves dos Santos. Vencido o Conselheiro Lidilone Polizeli Bento 
que votou pela procedência do feito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo transportava nessa 
data 20 vacas gordas para abate conforme nota fiscal n°001.190.043, no valor comercial 
de R$ 19.215,00, acobertadas pela nota fiscal acima citada cujo emitente e destinatário 
são do estado do Tocantins e emitidas apenas para acobertar trânsito em operação 
interna naquele estado, portanto tratava-se de documentação fiscal considerada inidônea 
por tratar-se de operação com gado originário  do estado de Goiás, conforme termo de 
apreensão1100108810 e documentos anexos. Em consequência, deverá pagar o ICMS na 
importância de R$ 2.305,80 mais as cominações legais aplicáveis ao ilícito fiscal tipificado 
na lei nº 11.651/1991 e ainda o disposto na lei nº 8.137/90 que define os crimes contra a 
ordem tributária. No decurso da ação foram feitos acompanhamentos de veículos e 
identificado que o carregamento foi realizado em propriedades do estado de Goiás.  

 
A autoridade lançadora indica como infringida as disposições dos 

artigos 12, II, "d", 1, 45, II, 64, 66 e 67, I, e V do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 
11.651/91). Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, XII, "a", 4, § 9º, I,  da 
Lei 11.651/1991 c/ redação da Lei 1624/2008. 

 
O auto de infração é instruído com os seguintes documentos em 

anexo: "fls. 3 a 12", detalhamento do crédito tributário, termo de apreensão, guia de 
trânsito animal, declaração do produtor, aviso de compra ou depósito, DANFE, documento 
pessoal, DARE, certificado de registro e licenciamento de veículo, consulta pública ao 
cadastro do estado do Tocantins. 

 



 

O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 
apresentarem impugnação em primeira instância, conforme documentos de "fls. 13 a 15 ".  

 
Lavrou-se o Termo de Perempção, "fls. 19". 
 
Em anexo, "fls. 20", termo de inscrição da dívida ativa.  
 
O sujeito passivo solicita ao CAT pedido de Revisão Extraordinária, 

"fls. 23 a 26", requerendo  a anulação do auto por não ter procedência verídica, afirmando 
serem as documentações lícitas e não ter agido de má-fé, passando alguns quilômetros 
dentro de Goiás apenas para escoar a produção, vez que, é uma região de divisa entre os 
estados.  

Alega que ao vender vaca para o Frigorífico Boi do Brasil, esta é a 
responsável pelo transporte, apenas é apresentada a guia e o sujeito passivo libera os 
animais. Afirma não ter sido informado de nenhuma multa e que reside em endereço 
diferente para o qual a correspondência foi enviada, disse que esteva de férias e que não 
compareceu nenhum fiscal para certificar se as vacas tinham saído de lá ou não, e que se 
o mesmo estivesse acompanhado o caminhão teria percebido o equívoco ao registrar o 
auto. 

Dessa forma, requer o cancelamento do auto, pois para ir de 
Araguaçu -TO para a fazenda, não tem como não passar em Goiás. 

 
Em anexo, "fls. 27 a 59", os seguintes documentos: requerimento de 

cópia de processo administrativo, conta de energia elétrica, relação dos documentos 
necessários para pedido de revisão extraordinária, recurso extraordinário, ficha de 
inscrição cadastral, comunicado, documentos pessoais, comprovante de endereço 
residencial, requerimento de cópia de processo administrativo, cópia de todos os 
documentos já listados anteriormente (detalhamento do crédito tributário, termo de 
apreensão, guia de trânsito animal, declaração do produtor, aviso de compra ou depósito, 
DANFE, documento pessoal, DARE, certificado de registro e licenciamento de veículo, 
consulta pública ao cadastro do estado do Tocantins), cópia da intimação, do termo de 
revelia, do diário oficial, do termo de perempção,  do termo de inscrição da dívida ativa, 
anexo de mapa do Brasil e mapa do Estado de Goiás. 

 
Pelo Despacho nº 1458/2013-CAT, é admitido o pedido de Revisão 

Extraordinária, e determinado o encaminhamento dos autos à  GERC, para que seja 
procedido o cancelamento do ato de inscrição em dívida ativa. 

 
Pelo Despacho nº 2847/2013-GERC, que sejam os autos são 

encaminhados aos Julgadores de primeira instância. 
 
Pela sentença nº 298/2015-JULP,"fls. 66 a 68", decide pela 

procedência do auto de infração. Em sua fundamentação afirma que como a mercadoria 
foi encontrada em lugar diverso do mencionado na NF, deve ser considerada inidônea, e 
que a irregularidade foi devidamente fotografada por meio de termo de apreensão e 
liberação. 

 
Afirma que sendo a mercadoria classificada como bens fungíveis, 

nem a apresentação de documento fiscal, após a verificação da irregularidade, pode ser 
aceita para descaracterização da referida infração. 

 
Dessa forma, por tratar-se de mercadoria sem documentação idônea, 

mantem-se o crédito tributário em todo seu teor. 



 

 
O sujeito passivo é intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentarem Recurso Voluntário, conforme documentos de "fls. 70 a 72". 
 
Em "fls. 73", lavrou-se o termo de perempção. 
 
Em "fls. 76 a 78", o sujeito passivo apresenta Revisão Extraordinária, 

alegando que não houve intimação da sentença de primeira instância, pois o 
endereçamento é desconhecido pelo sujeito passivo, assim sendo, seu direito de defesa 
foi tolhido. 

 
Diante do exposto, requer seja deferido o pedido de revisão 

extraordinária, e a nulidade de todos atos processuais, que retorne os autos à instancia 
competente e intime o réu no endereço correto, que o réu seja comunicado de todos atos 
processuais legais no endereço correto e que seja seu advogado também intimado. 

 
O sujeito passivo principal apresenta Recurso Voluntário, "fls. 86 a 

92", alegando que jamais nenhum servidor público da Secretaria da Fazenda, ou qualquer 
outra pessoa fez acompanhamento do veículo identificando que o carregamento foi 
realizado em propriedades do estado de Goiás. 

 
Afirma que havendo declaração inverídica quanto ao remetente ou 

destinatário da mercadoria, que há necessidade da reforme parcial da sentença. 
 
Defende que jamais teve intenção de sonegar qualquer imposto e 

que por falha da servidora pública, a guia GTA acabou se encaixando como inidônea. Não 
havia o que sonegar, pois não tinha que contribuir com imposto ao estado de Goiás, 
cabendo este, somente ao estado do Tocantins. 

 
Ademais, era impossível não percorrer um determinado trecho em 

Goiás para que se chegasse ao destino, Tocantins. 
 
Por todo exposto, requer seja reformada integralmente a sentença 

condenatória e retirado todo teor do crédito tributário,  ou que seja reformada parcialmente 
a sentença e retirada toda multa do crédito, que seja instaurada uma apuração da tal 
possível infração do servidor Celso Amilton Rodrigues, por sua falsa afirmação de ter feito 
acompanhamentos de veículos até o local do remetente e constatado ser uma propriedade 
do Estado de Goiás, que o réu seja comunicado dos atos processuais em enderece 
correto. 

 
Em anexo, "fls. 93 a 102", provas documentais de testemunhas. 
 
Pelo Despacho nº4759/2015-GERC, trata-se de cancelamento de 

inscrição em dívida ativa por ineficácia da intimação. 
 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 
 
A confusa acusação fiscal não se sustenta pois não guarda ela 

mínima coerência com os documentos acostados ao auto de infração, estes, insuficientes 



 

para comprovar que o gado objeto da apreensão fiscal tem origem goiana, ou seja, que 
operação se cuida de remessa tributada de gado advindo de Goiás com destino ao estado 
de Tocantins.  

 
Primeiramente o ponto de partida da acusação, qual seja o núcleo 

infracional “transportar” não se sustenta, isto porque o autuado, Sr. Geziel Alves Pereira, é 
o produtor rural e não o transportador das mercadorias. Este, na verdade tem nome de 
Deusdete Crisóstomo da Costa, cuja qualificação consta do doc. de fl. 09 dos autos, 
enquanto que o veículo apreendido nem mesmo está registrado em nome do autuado 
junto ao órgão de trânsito, mas em nome de Antônio de Andrade, conforme CRLV, doc. de 
fl. 11 deste processo.  

 
Embora a acusação de que o requerente transportava gado não se 

sustente prima facie à luz dos documentos juntados ao processo pela própria autoridade 
lançadora, é de ver que isto deve-se a uma questão de mera técnica redacional, fato que 
malgrado pudesse ensejar a nulidade do auto por insegurança na determinação da 
infração e/ou cerceamento ao direito de defesa, merece aqui ser superado, primeiramente 
porque possível a compreensão do objetivo do lançamento e depois porque a 
improcedência da pretensão fiscal é flagrante.   

  
Pelo que se depreende da truncada acusação, o fisco goiano 

almejou a declaração de inidoneidade de nota fiscal que acobertou operação interna com 
gado bovino no estado do Tocantins (operação, portanto, isenta) por vislumbrar que “na 
verdade” tratava-se de operação interestadual originada no estado de Goiás, portanto, 
operação tributada.  

 
Para sustentar a origem da operação, apega-se à alegação de que 

“foram feitos acompanhamentos de veículos e identificado que o carregamento foi 
realizado em propriedade do estado de Goiás”.  

Ocorre que os documentos que instruem o auto de infração 
demonstram exatamente o oposto, ou seja, que se trata verdadeiramente de operação 
interna praticada no estado do Tocantins.  

 
Isto porque há nos autos a Guia de Trânsito Animal (GTA), doc. de fl. 

05, demonstrando que o gado tem origem em propriedade do autuado situada no estado 
do Tocantins e que seria ele destinado ao frigorifico Indústria de Carnes e derivados, 
estabelecimento localizado no município de Alvorada – TO.   

  
Por seu turno, o aviso de compra, doc. de fl. 07 e, principalmente, a 

nota fiscal de fl. 08, documentos estes devidamente carimbados Secretaria da Fazenda de 
Tocantins (agência de Araguaçu), provam que as citadas 20 vacas gordas tiveram como 
destino o frigorifico Boi Brasil (indústria e comercio de carnes e derivados LTDA., inscrita 
no CNPJ sob o nº 04.603.603/0003-73, inscrita no cadastro estadual da SEFAZ de 
Tocantins sob o nº 29.380.745-0).  

 
Quanto à origem do gado, ponto nevrálgico da acusação fiscal, 

malgrado a própria nota fiscal demonstre que trata-se de remetente com inscrição 
estadual junto à Fazenda tocantinense, (e, neste sentido o Aviso de Compra, doc. fl.07, 
que também explicita o endereço do produtor remetente do gado), para que não haja 
dúvidas e para que não se possa alegar no futuro que o produtor possui fazendas no 
estado do Tocantins e em Goiás e/ou que estaria ele usando o cadastro tocantinense para 
simular operação interna que na verdade seriam interestaduais, há ainda a consulta ao 



 

Sintegra/ICMS-TO, doc. de fl. 12, no qual lê-se que o Sujeito Passivo tem domicílio no 
estado do Tocantins e está devidamente cadastrado perante o fisco respectivo.  

  
Lado outro, inexiste qualquer documento provando que possui o 

autuado sequer cadastro perante a SEFAZ de Goiás (ainda que existisse tal cadastro, vale 
ressaltar que isto, per si, não demonstraria a origem goiana do gado).  

 
Ao que tudo indica a autuação teve como estopim o só fato da 

apreensão do gado ter ocorrido em Goiás, conforme lê-se do Termo de Apreensão, doc. fl. 
04, indício este que por sua fragilidade e falta de consonância com o conjunto probatório, 
foi facilmente derruído pela defesa do autuado, quando trouxe ela plausíveis explicações 
no sentido de que, para o alcance do destino (o frigorífico Boi Brasil, em Alvorada - TO), 
saindo de Araguaçu-TO, inevitavelmente e porque trata-se de região de fronteira, o gado 
havia que passar/transitar pela cidade de Porangatu em Goiás.  

 
A defesa isto comprovou de modo didático e claro em seu recurso, 

anexando mapa onde claramente nota-se a veracidade do alegado.  
  
Por fim, há se lembrar que a autoridade autuante tinha várias 

maneiras de demonstrar que o gado tinha origem diversa do que formalmente consta dos 
documentos acima elencados, o que até representaria salutar supremacia da verdade real 
sobre a documental. A título de exemplo, a autoridade poderia acostar fotografias, 
declarações, dentre tantos outros elementos elucidativos do propalado “acompanhamento 
do veiculo” e/ou da “identificação do carregamento”. Contudo, disto não se desincumbiu o 
Fisco, remanescendo que estas circunstâncias não passam de meras alegações 
desprovidas de qualquer lastro.  

 
Cuidando, pois, de operação comprovadamente interna do estado do 

Tocantins, não há se falar em operação interestadual ou de qualquer modo sujeita ao 
recolhimento do ICMS. Intelecção do art. 6°, inciso LXIII do RCTE, verbis:  

Art. 6º. São isentos do ICMS.  
 
[...] 
 
 
XLIII - a saída interna de gado asinino, bovino, bufalino, caprino, equino, 
muar, ovino e suíno realizada entre produtores  
 
[...] 
 
agropecuários, desde que acobertada por nota fiscal e demais documentos 
de controle exigidos, ficando mantido o crédito (Convênio ICMS 139/92). 

   
Ante o exposto, voto rejeitando o pedido de diligência formulado pela 

Representação Fazendária. Quanto ao mérito, conheço do recurso voluntário, dou-lhe 
provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente o auto de 
infração. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 08 de março de 2016. 
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Matéria: Operação com gado (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00321/16 
 
Relator: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: Processual. Exclusão da lide do nomeado polo 
passivo solidário Juarez Aparecido da Silva por erro na 
identificação do Sujeito Passivo, suscitada pelo Conselheiro 
Relator. Acolhida. Processual. Preliminar de nulidade da peça 
básica  por cerceamento ao direito de defesa, arguidas pelo 
autuado. Rejeitada. ICMS. Informações falsas sobre notas 
fiscais, prestadas à fiscalização. Procedente.  
 
1. Exclui-se do polo passivo da lide o consignado polo passivo 
solidário, quando estiver demonstrado na ação que este não 
tinha interesse na situação que constituiu o fato gerador da 
obrigação tributária; 
 
2. Torna-se inócuo o questionamento sobre nulidade da lide 
quando tal inquirição for desprovida de amparo legal;   
 
3. Reafirma-se a decisão exarada em sede monocrática que 
julgou procedente o lançamento, quando a instrução processual 
apontar que houve o ilícito fiscal descrito no vestibular. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 09 de dezembro de 2015, decidiu, por maioria de votos, acatar a 
preliminar de exclusão do sujeito passivo JUAREZ APARECIDO DA SILVA, por erro na 
identificação do sujeito passivo, arguida pelo Relator. Foram vencedores os Conselheiros 
Rickardo de Souza Santos Mariano e Elias Alves dos Santos. Vencido o Conselheiro 
Lidilone Polizeli Bento. E,  por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da 
peça básica, aguida pela autuada, por cerceamento  ao direito de defesa. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, Elias Alves dos Santos e 
Lidilone Polizeli Bento. Quanto ao mérito, por votação unânime, conhecer do recurso, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Rickardo de Souza Santos 
Mariano, Elias Alves dos Santos e Lidilone Polizeli Bento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo fez emitir, em posto 
fazendário estadual no dia 18/04/2012 as NFAe n. 1622287, 1622352, 1622400, 1622445, 
1622492, 1622718, 1622531, 1622577, 1622654, 1622786, 1622979, 1623030, 1622220, 
que acobertaram a circulação de 306 cb. De gado bovino, cujo valor de face dos referidos 
documentos fiscais avaliam comercialmente os semoventes em R$ 298.623,12; ocasião 
em que prestou informações falsas sobre o real destinatário do gado comercializado, 
conforme é pormenorizado no AUTO DE DESCONSIDERAÇÃO DE NEGÓCIO/ATO 
JURÍDICO- ADNAJ n 152.12.16, lavrado em consonância com o parágrafo único do art. 
116 do CTN c/c art. 147-C da Lei 11.651/91. Pela dissimulação operada deverá recolher 
aos cofres estaduais o valor de R$ 35.834,77 a título de ICMS suprimido, mais 
cominações legais. 



 

 
A autoridade lançadora indica como infringida as disposições dos 

artigos 64, 66 e 67, I, do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91). Proposta a 
aplicação da penalidade prevista no artigo 71, XII, "a" e 4, § 9º, I, da Lei 11651/1991 c/ 
redação da Lei 16241/2008. 

 
Tem-se como sujeitos passivos solidários: Elcio Tadeu Garcia Aleve 

e Casa de Carnes Master Bef de Votuporanga Ltda- ME, nos termos do artigo 82, I da Lei 
11.651/91. 

 
O auto de infração é instruído com os seguintes documentos em 

anexo: detalhamento do crédito tributário, descritivo complementar da ocorrência, 
identificação dos sujeitos passivos coobrigados, auto de desconsideração do ato/negócio 
jurídico, autos administrativos, superintendência de administração tributária (ordem de 
serviço), notificação fiscal, comprovante de intimação, declaração, sistema de informações 
Banco do Brasil, comprovante de inscrição e situação cadastral, nota fiscal avulsa, 
estoque da propriedade, espelho da homologação de cadastro pessoa física, gerencia de 
recuperação de créditos, oficio nº 2120/2012/SETEC/DRF-GO/SRRF01/RFB/MF-GO, 
consulta base cpf, cópia contrato particular de comodato, trancamento de estoques, fotos 
de estoque da propriedade, consulta detalhada do contribuinte pessoa física, consulta do 
auto, "fls. 3 a 55". 

 
Os sujeitos passivos foram intimados a pagarem a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em Primeira Instância, conforme documentos de "fls.56 a 62".  
 
Em sua impugnação,"fls. 64 a 76", o sujeito passivo principal alega 

que o verdadeiro comprador do gado do Sr. Juarez Aparecido da Silva, foi o Sr. Vanderli 
Vilela de Oliveira, conforme NFAe. Emitidas. O Sr. Élcio Tadeu Garcia Aleve, citado como 
sujeito passivo coobrigado, nada mais foi do que intermediador da operação, e nada mais 
fez que o seu serviço, que não é ilícito. 

 
Defende que o Sr Élcio Tadeu, por ter a confiança de muitos 

pecuaristas, confirmou a compra em nome do Sr. Vanderli e que o Sr. Élcio só assegurou 
o pagamento da quantia. 

 
Afirma que o impugnante teve boa-fé e apresentou provas por meio 

de extratos bancários. 
 
Alega o impugnante que a origem do dinheiro não é de seu interesse, 

e que os depósitos foram efetuados pela pessoa jurídica Casa de Carnes Master Beef e 
não pelo Sr. Vanderli que era credor da Casa de Carnes e fez ordem de pagamento, para 
que pagasse o Sr. Juarez. 

Defende que os argumentos da boa-fé do impugnante, 
responsabilizando-o pela suposta dissimulação devem ser rechaçados. Ademais, o AI 
constitui afronta aos direitos subjetivos do contribuinte. 

 
Dessa forma, os lançamentos efetuados devem ser anulados e 

julgados improcedentes, sob pena de abuso de direito do Fisco, posto que não há provas 
concretas que recaem, direta e pessoalmente, sobre o Sr. Juarez. 

 
Diante do exposto requer seja acolhida a Impugnação, improcedente 

o lançamento e arquivado o processo.  
 



 

Apresentando impugnação em 1º instância, "fls. 83 a 145", o sujeito 
solidário, Casa de Carnes Master Beef de Votuporanga Ltda. ME, não concorda em ser 
responsabilidade pelo fato. Afirma que a impugnação é tempestiva, não devendo ser 
conhecida e julgada. 

 
Alega que o Fisco de Estado de Goiás não tem competência para 

impor, à distância, da contribuinte paulista, que este só pode emitir um Pedido de 
Verificação Fiscal- PVF, solicitando ao Fisco Paulista que a notifique para que possa 
apresentar a documentação hábil e idônea. 

 
Defende que a contribuinte paulista não pode ser autuada por uma 

mesma infração por ambos Estados.  
 
Ademais, a empresa não adquiriu gados de Juarez Aparecido, a 

quem desconhece, não podendo assim ser solidária. 
 
Entende a Impugnante Paulista que há, neste caso, incompetência 

absoluta do Estado de Goiás para penalizá-la, ainda que solidariamente. 
 
Alega que recebeu gado bovino de produtor goiano com NF 

considerada inidônea pelo Fisco Goiano, entende a impugnante paulista, que há confisco 
indevido de tributo e multa de comerciante paulista. 

 
Afirma que o único convênio firmado entre os Estados Federados é o 

CONFAZ  e o CONVÊNIO CONFAZ,  que a contribuinte praticou ato doloso no âmbito do 
território em outro Estado e que cada estado tem sua Constituição Estadual. 

 
Afirma a impugnante que adquiriu o gado de Élcio Tadeu e que 

desconhece o valor depositado na conta de Juarez da Silva, e que o fisco alega que 
Juarez teria vendido gados para Élcio, tendo emitido NF’s avulsas eletrônicas para 
Vanderli Vilela, pessoa desconhecida da impugnante. Juarez, confessou em documento 
escrito que não vendeu gado para Vanderli, mas para Elcio, e que este último, teria que a 
emissão das notas fossem direcionadas para Vanderli. 

 
Defende que não há prova de que o gado tenha adentrado o 

estabelecimento com documentação inidônea, com supressão do ICMS. 
 
Afirma que consultou o SINTEGRA e nenhuma das empresas citadas 

estava inabilitada e que emitiram NF’s avulsa eletrônica para cada uma das operações. 
 
Por todo exposto, requer a impugnante paulista o acolhimento das 

preliminares para determinar sua exclusão como sujeito passivo coobrigado e a intimação 
no endereço contido no AI, pelo correio, com cópias das decisões. 

 
A impugnante paulista anexa documentos, "fls.146 a 160 ", segunda 

alteração do contrato social, documentos pessoais, cópia do SINTEGRA. 
 
Houve Termo de Revelia em relação ao sujeito solidário, Élcio Tadeu 

Garcia Aleve, "fls.161". 
 
Pela sentença nº 2430/2015-JULP,"fls. 162 a 168", o julgador 

singular decide pela procedência do auto de infração e a manutenção de todos os sujeitos 
passivos. Em sua fundamentação afirma que foi constatada fraude na emissão de NFs, 



 

onde o sujeito passivo Juarez prestou informações falsas sobre o real destinatário da 
mercadoria e que foi convencido a inserir falsamente os dados cadastrais de Vanderli, 
ocorrendo assim fraude e dissimulação do verdadeiro destinatário, desencadeando assim 
a desconsideração do negócio jurídico. 

 
Defende que a propriedade de 15 hectares não possui estrutura 

física para manter o rebanho. 
 
Alega que há divergência entre a pessoa que pagou e a que consta 

como destinatário formal, dos gados que foram comercializados por intermédio de Élcio e 
pagos por Casa de Carnes Master Beef de Votuporanga ltda. 

 
Ademais, não há prova de que o real destinatário era Vanderli, nem 

declaração de negociação com Élcio. 
 
Observando as alegações da Casa De carnes Master Beef, não 

foram apresentadas provas de que o gado tenha sido recebido de Élcio. 
 
Os sujeitos passivos são intimados a pagarem a quantia exigida ou 

apresentarem Recurso Voluntário, conforme documentos de "fls. 169 a 177". 
 
Foi lavrado Termo de Perempção em relação ao sujeito passivo Élcio 

Tadeu Garcia Aleve. 
 
O sujeito passivo principal apresenta Recurso Voluntário, "fls. 180 a 

200", alegando ser acusado de similar operação de compra e venda. Afirma não ter tido 
acesso ao inteiro teor do Auto de Desconsideração. 

 
Defende que todas as acusações giram em torno de Vanderli e que 

em nenhum momento fica provado o envolvimento do autuado no esquema fraudulento e 
que a única certeza é que as irregularidades encontradas junto a propriedade rural e ao 
cadastro de Vanderli. 

 
Alega que o autuado não repassou informações ao fisco por 

desconhecer qualquer irregularidade. 
 
Afirma ter agido com boa-fé apresentando todos extratos bancários. 
 
Ao final, requer seja acolhida a impugnação e declarado 

improcedente o lançamento. 
 
 
O sujeito solidário, Casa de Carnes Master Beef de Votuporanga 

Ltda, "fls.203 a 271", apresenta Recurso Voluntário reiterando os fatos alegados na 
impugnação e apresenta em sua argumentação artigos, jurisprudências e doutrinas. 

 
Ao final, requer o acolhimento das preliminares para decretar 

nulidade do termo de sujeita passiva, por incompetência territorial. 
 
É o relatório. 
 
 

VOTO 



 

 
As preliminares de insegurança na determinação da infração e de 

cerceamento ao direito de defesa suscitadas pelo Sujeito Passivo, estas assentadas em 
fundamentos semelhantes, não merecem guarida. Rejeito-as.  

 
A infração tributária acha-se perfeita e seguramente delimitada e foi 

compreendida pelo Sujeito Passivo, que dela se defendeu na medida de suas 
possibilidades.   

 
Cerceamento de direito defesa também não há no âmago do 

presente Processo Administrativo Fiscal, que se desenvolveu regularmente, sem nódoas 
de caráter procedimental.  

 
Noutra senda, não há que se falar em vício de fundamentação quer 

da infração estampada na basilar ou daquela constante da sentença, isto porque a 
descrição da infração é clara e está amparada pelos dispositivos citados no histórico do 
auto de infração, bem como no ADANJ, anexado a inicial, elementos estes que tornam 
compreensível a pretensão fiscal.  

 
A sentença por seu turno apreciou todos os pedidos do Sujeito 

Passivo, trazendo completa fundamentação fático-jurídica, homenageando, pois, o 
princípio da fundamentação dos atos administrativos, positivado no art. 93, inciso XI da 
CF/1988.   

 
Afastadas as questões prejudiciais levantadas pelo sujeito passivo, 

exponho os fundamentos quanto à exclusão da lide de Juarez Aparecido da Silva por erro 
na identificação do sujeito passivo, preliminar que arguí, de ofício, em sessão de 
julgamento.  

 
Pois bem. O presente auto de infração considerou inidôneas as notas 

fiscais mencionadas no histórico do auto de infração e que acobertaram operação de 
circulação de 306 cabeças de bovinos. Entendeu o autuante, pelo que ressai do auto de 
infração e do Auto de Desconsideração de Ato/Negócio jurídico (ADANJ 152.12.16) que o 
autuado, na condição de emitente das notas fiscais, teria prestado, nestes documentos, 
falsas declarações sobre o real destinatário do gado, tanto para simular operação interna 
com bovinos (isenta de ICMS), que na sua ótica, cuidava-se de remessa de gado para 
frigorífico estabelecido no estado de São Paulo, tudo com intuito de deixar de pagar 
impostos e causar prejuízo ao erário goiano.  

 
O referido ADANJ, com fulcro no art. 116, parágrafo único do CTN e 

147-C do CTN, desconsiderou o negócio jurídico simulado e avançando sobre o fato 
jurídico que considerou dissimulado, efetuou o lançamento do tributo não pago, 
determinando a infração, o fato gerador, a matéria tributável e base de cálculo que 
vislumbrou ocorridos, malgrado a tentativa de alguns dos autuados de encobri-los.   

 
No antes falado lançamento, relativo ao “real fato gerador”, a 

autoridade lançadora considerou que se tratava de operação não acobertada por nota 
fiscal idônea (art. 66, caput e parágrafo único e art. 67, ambos do CTE), portanto, não 
sujeita a isenção legal prevista no art. 6º, inciso XLIII do anexo IX do RCTE, já que trata-se 
este de benefício condicionado a regular emissão de nota fiscal.   

 
Nesta linha de raciocínio, a referida autoridade fiscal entendeu como 

Sujeito Passivo da relação jurídico – tributária o produtor rural Juarez Aparecido da Silva, 



 

ou seja, o vendedor do gado e emissor das notas fiscais. Segundo o autuante, 
independente da aferição de sua boa-fé (ou dolo ou culpa) este seria o responsável pelo 
desvio dos animais e pelo consequente vício ideológico constante da nota fiscal quanto ao 
real destinatário das mercadorias.  

 
Ocorre que no próprio ADANJ, a autoridade fiscal toma como 

verdadeiros responsáveis e autores diretos da fraude narrada, as pessoas de Élcio Tadeu 
Garcia Aleve e Vanderli Vilela de Oliveira, bem como aponta como beneficiário direto e 
principal da simulação orquestrada, a empresa Casa de Carnes Master Beef de 
Votuporanga Ltda.  

 
Senão vejamos o que apurou o fiscal em suas diligências no encalço 

do desbaratamento da fraude:  
 
“Que Varderli Vilela de Oliveira se apresenta como titular de atividade 
rural que formalmente registra frenética movimentação de gado, 
sendo que somente nos últimos 24 meses, segundo pesquisa junto 
aos registros fazendários desta pasta, contabilizou movimentação de 
compra e venda de mais de 40.000 cb. (quarenta mil cabeças) de 
gado (...)”  
 
“Curiosamente foi constatado que Vanderli vilela Oliveira se 
apresenta a receita federal como isento”  
 
“As diligências revelaram também que o imóvel rural cedido em 
comodato pelo diligenciado produtor, e que é indicado formalmente 
nos documentos iscais como o destino do gado comercializado, 
situado em Caçu/GO, objeto do CCE/GO nº 11.352.412-9, possui 
apenas 15 hectares de área, não comportando, mesmo com todas as 
condições favoráveis de clima e pasto, mais do que 50 cabeças de 
gado por vez.” Constatou-se também que o saldo de estoque do 
gado do mencionado produtor nos controles da Agrodefesa é apenas 
escritural, não condizendo com a realidade.”  
 
“Em resposta, o notificado produtor trouxe aos autos documentos 
bancários acompanhado de expediente de sua lavra, dando conta de 
que quem negociou e pagou o preço dos semoventes foram pessoas 
diversas ao da pessoa que consta como destinatária formal do gado 
comercializado; que foram na realidade transacionados por 
intermédio de conhecido negociador de gado identificado como Elcio 
Tadeu Aleve, e pagos por sociedade empresária atacadista de 
carnes domiciliada no estado de São Paulo, identificada como CASA 
DE CARNES MASTER BEEF DE VOTUPORANGA LTDA.”  
 
Em conclusão, no campo da fundamentação a respeito da simulação 

e do avanço do lançamento sobre as circunstâncias do negócio velado, o fiscal aduziu 
ainda que:  

 
“Fácil concluir então que o diminuto imóvel rural se trata apenas de 
estabelecimento rural meramente formal, utilizado pelas partes 
interessadas de forma ficta como entreposto operacional, com o fim 
de dar ares de legalidade na dissimulação operada pelos mesmos.”  
 



 

“Frisa-se ainda que o produtor rural JUAREZ APARECIDO DA SILVA 
– CCE/GO 11.182.977-8, dentre outros documentos, juntou como 
prova do negócio aqui desconsiderado documento bancário que 
corrobora justamente com a assertiva de que Vanderli Vilela de 
Oliveira não se trata do real comprador/destinatário do gado vendido, 
e sim a sociedade empresária: CASA DE CARNES MASTER BEEF 
DE VOTUPORANGA LTDA.”  
 
“Nessa senda, o fato dos semoventes serem remetidos À pessoa 
diversa ao da constante como destinatária no respectivo documento 
fiscal toma forma incontroversa quando o próprio remetente do gado 
afirma em sua justificativa que emitiu documento fiscal tendo como 
destinatário o produtor rural Vanderli Vilela de Oliveira a pedido de 
ELCIO TADEU GARCIA ALEVE, que intermediou o negócio com o 
real destinatário do gado”.  
 
Da leitura do ADANJ, especialmente dos trechos acima transcritos e 

frente ao que anexado ao auto, extrai-se que verdadeiramente trata-se de fraude 
organizada com fim de sonegar tributos.   

 
O modus operandi consistia em alocar intermediários na realização 

do negócio, para, uma vez ludibriado o fisco, remeter mercadorias com destino a empresa 
domiciliada em São Paulo. O real destino das mercadorias fora apurado através de 
documentos bancários, demonstrando o pagamento do preço dos bovinos pela Casa de 
Carnes Master Beef. Neste cotejo, Vanderli Vilela funcionava como produtor e Élcio Tadeu 
como alguém que a seu mando (um empregado de fazenda, por exemplo) comprava as 
mercadorias.  

 
Desta forma, as notas fiscais deveriam ser emitidas constando como 

destinatário a pessoa de Vanderli Vilela. Após, quando do pagamento do preço ao 
vendedor, as operações bancárias/pagamentos eram feitos pela casa de carnes master 
beef.  

  
À luz destes elementos, malgrado também componham o polo 

passivo da acusação a Casa de Carnes Master beef e Vanderli Vilela, nota-se que a 
responsabilidade pela infração tributária deve ser atribuída unicamente a estes, isto 
porque atuaram eles de modo a implementar a fraude, sendo, pois, considerados como os 
verdadeiros autores da infração, pessoas que tinham o domínio do fato, ou seja, que 
desempenhavam funções essenciais à operacionalização da fraude fiscal.  

 
O autuado Juarez Aparecido, segundo o fisco, apesar de não figurar 

como protagonista da empreitada sonegatória, por ela deve ser responsabilizado de modo 
objetivo, pois figura como remetente das mercadorias na operação simulada, bem como 
por ter inserido na nota, não importa se culposa ou dolosamente, informação inverídica.  

 
Todavia, a inclusão de Juarez Aparecido no polo passivo da lide pelo 

frágil argumento da responsabilidade objetiva quanto a inserção de dado falso em nota 
fiscal (destinatário das mercadorias) não existe no sistema jurídico-tributário vigente.  

 
O dolo e/ou culpa devem sim ser perquiridos para que haja a 

imputação de responsabilidade tributária à pessoa de Juarez Aparecido da Silva, 
mormente quando a própria fiscalização admitiu que este fora vítima de induzimento 
quando da emissão da nota, senão vejamos:  



 

 
“Tal assertiva tem por fundamento a forma em que os fatos se 
apresentam, corroborados com os documentos produzidos durante a 
ação fiscal; que, cotejados com as notas fiscais eletrônicas emitidas, 
por simples silogismo, a única e lógica conclusão que se extrai é que 
o produtor rural remetente dos animais: JUAREZ APARECIDO DA 
SILVA – CC/GO 11.352.977-8, foi convencido/induzido por terceiros 
a inserir falsamente os dados cadastrais do produtor rural: VANDELI 
VIVELA DE OLIVEIRA – CCE/GO 11.352.412-9; em documento 
fiscal de sua lavra, conduta essa que tinha como desiderato o firme 
propósito por parte dos beneficiários da fraude a dissimulação do 
verdadeiro destinatário dos bovinos comercializados”.  
 
Ora, não há que se alijar a aferição de dolo ou culpa em casos como 

este, senão vejamos didático julgado do Superior Tribunal de Justiça apreciando 
exatamente a responsabilidade tributária do vender/emitente da nota em caso envolvendo 
produtor rural, verbis:  

 
TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO 
ESPECIAL. ICMS. QUEBRA DE DIFERIMENTO. 
RESPONSABILIZAÇÃO DO VENDEDOR DE BOA-FÉ. 
IMPOSSIBILIDADE.1. Embargos de divergência pelos quais se 
busca dirimir dissenso interno quanto à possibilidade de, nos casos 
de diferimento tributário em que o comprador é posteriormente 
reconhecido como inidôneo, responsabilizar o vendedor de boa-fé 
pelo pagamento do tributo. 2. In casu, não se discute a possibilidade 
de responsabilização do contribuinte (vendedor) pelo pagamento do 
tributo, em caráter supletivo, nos termos do art. 128 do CTN, mas se 
ele, ainda que agindo de boa-fé, pode responder por infração 
cometida pela empresa compradora. A responsabilidade por 
infrações está contemplada nos arts. 136 e seguintes do CTN. 
No entanto, a situação dos autos não se subsume a essas 
regras, na medida em que está claro que o vendedor, por ter 
sido considerado de boa-fé, não participou da fraude levada a 
efeito pela compradora (ausência de dolo) e nem detinha 
poderes para evitá-la (ausência de culpa). 3. O diferimento 
tributário não constituiu um benefício fiscal, até porque não há 
dispensa do pagamento do tributo (como ocorre com a isenção ou 
com a não incidência), mas técnica de arrecadação que visa otimizar 
tarefas típicas do fisco, de fiscalizar e arrecadar tributos. Logo, por 
representar conveniência para o Estado, cabe a ele, exclusivamente, 
a fiscalização dessas operações. E nem poderia ser diferente, pois 
ao vendedor, que, via de regra, nessa modalidade de tributação, é 
pequeno produtor rural (de milho, na espécie), a lei não confere 
poderes para fiscalizar as atividades da empresa que adquire os 
seus produtos. 4. A responsabilização objetiva do vendedor de 
boa-fé, nesse caso, importa prática perversa, porquanto onera, 
de uma só vez e de surpresa, o elo mais frágil da cadeia 
produtiva que nada pôde fazer para evitar a infração cometida 
pela empresa adquirente. Além disso, deve ser sopesado que, 
embora o recolhimento do imposto seja realizado em uma etapa 
posterior, não se deve olvidar que o produtor rural, ao vender 
sua produção, certamente sofre os efeitos econômicos desse 



 

diferimento na composição do preço de sua mercadoria, na 
medida em que, via de regra, a exação postergada corresponde 
a um custo de produção a ser suportado pelo restante da cadeia 
produtiva. 5. Dessa forma, na modalidade de diferimento, 
constatado que o vendedor agiu de boa-fé, entregando a mercadoria 
e emitindo a correspondente nota fiscal, não é possível imputar-lhe a 
responsabilidade tributária para o pagamento do tributo. 6. Embargos 
de divergência providos. (EREsp 1119205/MG, Rel. Ministro 
BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 
27/10/2010, DJe 08/11/2010).  
 
Vejamos trecho do voto proferido no âmbito do julgado transcrito 

acima e que se amolda ao presente caso:  
 
“Observa-se, pois, que, in casu, não se discute a  possibilidade  de  
responsabilização  do  contribuinte  (vendedor)  ao  pagamento  do  
tributo,  em  caráter  supletivo,  nos termos  do  art.  
128 do CTN, mas se ele pode responder por infração cometida pela 
empresa compradora (que veio a ser declarada inidônea exatamente 
por deixar de pagar o imposto diferido), ainda que de boa-fé.  
 
A responsabilidade por infrações está contemplada nos arts. 136 e 
seguintes do CTN. No entanto, tenho que a situação dos autos não 
se subsume a essas regras, na medida em que está claro que o 
vendedor, por ter sido considerado de boa-fé, não participou da 
fraude levada a efeito pela compradora (ausência de dolo) e nem 
detinha poderes para evitá-la (ausência de culpa).  
 
No que se refere especificamente à culpa (ou dever de cuidado), alio-
me à posição adotada nos arestos paradigmas, no sentido de que a 
cabe ao Fisco, não ao vendedor, o dever de fiscalizar as operações 
da compradora, a quem a lei atribuiu o recolhimento do tributo 
diferido.”  
 
Há se ponderar, ainda, que uma vez que JUAREZ APARECIDO não 

é o autor da fraude, não tendo nela atuado como autor ou co-atuor, eventual participação 
deste dependeria de prova de sua concorrência para a implementação da infração de 
modo consciente. Assim, para que sua colocação no polo passivo tivesse lastro mínimo, 
mister seria que o mesmo soubesse que estava apondo declaração falsa em nota fiscal ou 
que mesmo sem tal cognição, dela (da fraude) se beneficiasse de algum modo.   

 
Não é o caso, posto que não há obrigação legal que imponha ao 

emitente da nota fiscal (vendedor) o fardo de investigar o destinatário das mercadorias ou 
que determine seja ele garante da probidade de outrem ao ponto de responder pela 
efetiva chegada do produto às mãos do destinatário indicado no documento.   

 
Ao emitente, vale realçar, cumpria apenas certificar-se da 

regularidade cadastral do destinatário das mercadorias junto ao CCE/GO quando da 
emissão das notas, o que fora feito in casu. (Ademais, ainda que não estivesse o 
destinatário com inscrição regular no CCE-GO, tal digressão não poderia ser feita pelo 
fisco neste PAT, posto que não integra a causa de pedir / fundamento da pretensão fiscal 
em análise).  

 



 

Lado outro, além da inexistência de atuação dolosa ou culposa por 
parte de Juarez Aparecido no caso em berlinda, outro ponto também está a aniquilar a 
responsabilidade deste quanto à fraude descrita na inicial: é que o próprio autuante 
atribuiu a terceiro o induzimento/ convencimento de Juarez à inserção de determinada 
pessoa como destinatária das mercadorias nas notas fiscais por ele emitidas.  

 
Isto significa que não há conduta dolosa ou culposa por parte de 

Juarez Aparecido; que não há nexo de causalidade entre a conduta deste e à fraude 
planejada com o fito de sonegação já que esta deve-se a atuação exclusiva de terceiro.  

 
Neste horizonte e porque tais considerações são hauridas de 

elementos ceifados pelo próprio autuante, bem como de afirmações por este propaladas 
no próprio auto de infração, ilegítima e incorreta a inserção de Juarez Aparecido da Silva 
no polo passivo da autuação em exame, razão pela qual suscitei a referida preliminar, 
acolhida por maioria de votos em sessão cameral.  

 
Vez que provado exaustivamente o envolvimento dos demais 

autuados (solidários) na fraude verificada pelo fiscal, quais sejam, Vardeli, Élcio e casa de 
Carnes Votupuranga Ltda., tenho que a manutenção destes no polo passivo, por sua vez, 
é legítima, bem como procedente é a acusação formulada pelo fisco em desfavor dos 
mesmos.   

 
O conjunto probatório demonstra, em juízo de certeza, a 

materialidade da infração, bem como a autoria desta, que como já aventado, deve ser 
atribuída aos ocupantes do polo passivo da relação obrigacional tributária, com exceção 
de Juarez Aparecido da Silva.  

 
No mais, amparo meu voto pela procedência da acusação nas 

razões expostas pelo autuante, no bojo do ADNAJ, as quais incorporo a este voto como 
razões de decidir, bem como com esteio nas provas acostadas pelo fisco ao auto de 
infração. O sujeito passivo, por seu turno, não trouxe outras de igual quilate que pudessem 
elidir a pretensão Fazendária.  

 
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade da peça básica por 

cerceamento ao direito de defesa, arguida pelo autuado. Entretanto, excluo da lide Juarez 
Aparecido da Silva por erro na identificação do sujeito passivo. No mérito, conheço dos 
recursos dos autuados, nego-lhes provimento para julgar totalmente procedente a 
pretensão fiscal.   

 
 

Sala das sessões plenárias, em 10 de março de 2016. 
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Matéria: Operação com gado (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00385/16 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pela autuada, por cerceamento ao direito de defesa. 
Rejeitada. ICMS. Omissão no recolhimento do ICMS. Decisão 
singular reformada. Improcedência.  
 
1. As questões prejudiciais ou terminativas do processo, 
arguidas pela parte que se sentiu prejudicada, fora do alcance 
da norma legal do art. 20 da Lei nº 16.469/2009, não têm 
pertinência para serem acolhidas pelas autoridades julgadoras; 
 
2. A comprovação de que o sujeito passivo agiu de acordo com 
as normas complementares, vigentes no período examinado 
pela autoridade fiscal competente, permite que o julgador 
reforme a decisão proferida pela Primeira Instância e declare 
improcedente o auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 27 de novembro de 2015, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da sentença singular, por cerceamento ao direito de defesa, arguida 
pelo sujeito passivo. Foram vencedores os Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes e 
Cláudio Henrique de Oliveira. Vencido o Conselheiro Nivaldo José Mendes. Quanto ao 
mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, dar-lhe provimento para reformar a 
sentença singular e considerar improcedente o auto de infração. Foram vencedores os 
Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira e Nivaldo José Mendes. Vencido o Conselheiro 
José Paixão de Oliveira Gomes que confirmou a sentença singular que foi pela 
procedência parcial no valor do ICMS de R$ 15.362,63 (quinze mil, trezentos e sessenta e 
dois reais e sessenta e três centavos). 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo deixou de emitir 
nota fiscal complementar referente ao reajustamento de preço, na importância de 
R$458.071,54, relativo à saída interestadual de gado bovino destinado ao Frigorifico 
Mataboi S/A, por meio das notas fiscais identificadas na listagem anexa. Em 
consequência, o autuado deve recolher o ICMS no valor de R$ 54.968,58 (cinquenta e 
quatro mil, novecentos e sessenta e oito reais e cinquenta e oito centavos), a somar com a 
penalidade e os acréscimos legais, conforme documentos anexos.  

 
A autoridade lançadora indicou como infringida as disposições do 

artigo 64 da Lei nº 11.651/91 Código Tributário Estadual-CTE, combinado com os artigos 
88, § 1°, inciso II e 141, § 1° do Decreto nº 4.852/97. A proposição da penalidade atende à 
prescrição do artigo 71, inciso VII, alínea "I" (L), agravada com a aplicação do § 9°, inciso I 
do CTE. 

 
O auto de infração está instruído com os seguintes documentos: 

Anexo Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário, Anexo Estruturado – Descritivo 



 

Complementar da Ocorrência, Termo de Autenticação de Livro Fiscal, cópias dos Livros 
Registro de Entradas, Saídas e Apuração do ICMS, Consulta Resumida do Contribuinte 
Pessoa Jurídica, cópia da intimação, e, em repetição Consulta Resumida do Contribuinte 
Pessoa Jurídica, fls. 03 a 34.  

 
 O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de fl. 35. 
 
 Às fls. 39 a 70, o autuado impugna o lançamento tributário  na 

primeira fase de defesa, argui a preliminar de nulidade da peça básica por ausência de 
moralidade e proporcionalidade na conduta reiterada da fiscalização, responsável pela 
constituição do crédito tributário; infringência à legislação estadual eu trata do lançamento 
de ofício, por conta da ausência de provas inequívocas quanto à ocorrência do fato 
gerador da obrigação tributária e do uso da presunção e violação das normas de regência 
que autorizam a utilização do arbitramento como procedimento para identificar a incidência 
tributária. Por fim, requer a improcedência do auto de infração, por inconsistência no 
trabalho de auditagem capaz de torná-lo incapaz para fundamentar o lançamento de 
ofício; irregularidade no procedimento adotado pela fiscalização no controle da 
movimentação de mercadoria/2000; acusação inequívoca da fiscalização; e, por fim, da 
impossibilidade de prosperar a cominação das multas com aplicação do percentual sobre 
a base de cálculo sobre o valor das operações. 

 
O sujeito passivo anexou os seguintes documentos de fls. 73 a 141 

para a instrução da tese defensória. 
 
O julgador singular converte o processo em diligência, para, ao ser 

atendida, a fiscalização deve ter a base nos dados que menciona, conforme despacho de 
fl. 143. 

 
O revisor conclui o seu trabalho com a afirmação de que o resultado 

causador deste lançamento não sofre alteração. 
 
Os documentos de fls. 146 e 147 instruem o trabalho revisional.  
 
O sujeito passivo, após as intimações legais, retorna ao processo 

para alegar que todos os elementos trazidos em sua peça inicial e corroborados pelos 
documentos juntados, espera e requer cientes da ausência de ocorrências de fato gerador 
do ICMS nas operações praticadas pela empresa no período fiscalizado, bem como das 
peculiaridades envolvidas nas operações financeiras regularmente praticadas por 
empresas do setor pecuário no Brasil.  

 
Ao final requer o cancelamento do auto de infração e a juntada dos 

documentos e demonstrativos anexos. 
 
O julgador singular, por meio do Despacho de fls. 182 a 185, devolve 

o processo em diligência para o atendimento dos quesitos que enumera. 
 
O revisor, fls. 188 a 212, conclui pela redução do valor do ICMS 

exigido de R$ 54.968,59 para R$ 15.362,63, fl. 211.  
 
Desse resultado revisional, o setor de preparo e formalização do 

processo emitiu legalmente a notificação, os documentos retornaram à origem e o sujeito 
passivo não tomou ciência da redução do valor supracitado. 



 

  
O julgador de Primeira Instância acolhe o valor definido no 

procedimento de revisão fiscal e julga o auto de infração procedente em parte, sobre o 
valor base de cálculo de R$ 129.021,96 (cento e vinte e nove mil, vinte e um reais e 
noventa e seis centavos) e o ICMS a recolher no valor de R$ 15.362,63 (quinze mil, 
trezentos e sessenta e dois reais e sessenta e três centavos), conforme documento de fls. 
216 a 226 dos autos. 

 
O sujeito passivo recorre da decisão singular, fls. 232 a 253, onde 

afirma que não há divergência entre as informações prestadas pela recorrente 
relativamente aos valores recebidos do frigorífico. Continua sua contestação sobre a 
diligência e acrescenta que “após realização da diligência fiscal, fora apurada uma 
redução de 70% (setenta por cento) no valor básico das operações, que se reflete na 
exigência de eventual crédito tributário remanescente, cuja redução, nesse caso, é de 
praticamente 94% (noventa e quatro por cento) – dos originais R$ 1.341.392,35, para os 
atuais R$ 85.016,29, indicados pelo i. AFRE às fls. 1.061 (em relação a todos os AIIM)”, 
(Texto transcrito sem o negrito da fl. 241). 

 
 À fl. 243, o recorrente assim fundamenta: 
 
“Não obstante, sobreveio decisão de Primeira Instância 

administrativa que, após divagar por mais de 10 (dez) laudas sobre assunto estranho aos 
autos, reservou as últimas 2 (duas) laudas para apreciação do mérito, parte em que, 
pasmem, sequer mencionou a única questão ainda pendente no feito: consideração, na 
base de cálculo do ICMS apurado, dos valores relativos à Contribuição ao PIS/Pasep e à 
COFINS, tributos estes que não eram devidos pela Recorrente e que foram “encontrados” 
na escrita fiscal da pessoa jurídica adquirente (Frigorífico Mataboi S/A) sob a forma de 
créditos!”, (Transcrição sem os grifos). 

 
Afirma que a decisão se ateve, tão somente, no resultado do trabalho 

diligencial, que ele afastou quase que a totalidade do crédito tributário constituído em seu 
desfavor e é por isso que recorre a uma das Câmaras Julgadoras do Conselho 
Administrativo Tributário para questionar o mérito do lançamento fiscal, fato que 
fundamenta: 

 
Que as vendas efetivadas se encontravam albergadas pela 

suspensão da incidência das contribuições PIS/PASEP e COFINS, conforme previsão do 
art. 9º, inciso II da Lei nº 10.925/04, que o transcreve no rodapé da fl. 248. Essa 
suspenção lhe garante a exclusão dos valores na base de cálculo do tributo exigido nesta 
autuação. Entende que não procede a exigência tributária descrita no item 09 da 
conclusão da diligência fiscal inserida neste feito.  

 
Ao finalizar a peça recursal, o sujeito passivo requer: 
 
A vista do suporte da suspensão da incidência das contribuições 

citadas nesta defesa, que os valores remanescentes da autuação fiscal sejam afastados, 
ou seja, o montante de R$ 15.362,63 (quinze mil, trezentos e sessenta e dois reais e 
sessenta e três centavos), o que resulta o cancelamento do crédito tributário lançado de 
ofício. 

 
A devolução do processo ao julgador de Primeira Instância para que 

ele se pronuncie sobre o mérito, em especial, sobre a incidência do ICMS sobre os valores 



 

a título de contribuição para o PIS/PASSEO e COFINS, os quais não incidem sobre as 
vendas da empresa. 

 
As intimações se façam nas pessoas identificadas à fl. 252, e, por 

fim, pugna pela sustentação oral no julgamento dos autos.   
 
Os documentos de fls. 254 a 268 instruem a peça recursal.  
 
Depois de requerer sobrestamento do julgamento do processo o 

sujeito passivo formaliza o memorial de fls. 276 a 285, o qual está acompanhado dos 
demonstrativos efetivados pelo revisor, fls. 210 e 211, cujo objetivo é a reforma da decisão 
singular e a improcedência do auto de infração, visto a suspensão da incidência da 
contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, o que motiva a afirmação de que não 
procede a cobrança do ICMS remanescente descrita no item 9 da conclusão do trabalho 
de diligência. 

 
Nos itens 19 e 20, o recorrente posiciona o seu interesse com as 

palavras: 
 
“Nota-se, portanto, que a Recorrente considerou corretamente, em 

relação às operações autuadas, todos os valores que deveriam compor a base de cálculo 
do ICMS e consequentemente o valor da Nota Fiscal de venda de gado em pé para o 
Mataboi, dentre os quais não se incluem, por verdadeira falta de previsão legal específica 
na legislação estadual e nos exatos termos da Lei nº 10.925/04, a Contribuição para o 
PIS/Pasep e a COFINS, que sequer eram devidas pela Recorrente, não havendo qualquer 
suporte legal para que o ICMS incida sobre mencionados valores caso estes não sejam 
devidos pelo contribuinte, ainda que o adquirente das mercadorias tenha se creditado de 
tais valores na aquisição de produtos agropecuários, pela alíquota integral de 9,25% (nove 
inteiros e vinte e cinco centésimos) – de forma indevida e ilegal, repita-se, já que a Lei nº 
10.833/03 lhe vedada o cálculo e apropriação de créditos pela não cumulatividade, sendo-
lhe assegurado apenas o crédito presumido (60% das alíquotas). 

 
Bem por isso, a Recorrente interpôs os Recursos Voluntários ora sob 

julgamento, aos quais deverá ser dado provimento para afastar integralmente os 
valores remanescentes da autuação fiscal, no montante original de R$ 85.016,29 
(oitenta e cinco mil, dezesseis reais e vinte e nove centavos) e encargos legais, 
reformando-se parcialmente a r. decisão de 1ª instância administrativa para cancelar, 
integralmente, o crédito tributário ora lançado, na forma da fundamentação anteriormente 
delineada e acima resumida.”, fl. 285. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Entendo que a alegação preliminar do autuado não comporta 

acolhimento porque o ato administrativo foi expedido por autoridade fiscal competente, 
que verificou os documentos envolvidos na atividade mercantil do sujeito passivo, estão 
identificados nos autos, e, sobre os quais, o contribuinte mantém perfeito controle. A 
infração e a penalidade foram identificadas com segurança pela fiscalização, o direito de 
defesa não foi cerceado no curso da ação fiscal, não houve erro na identificação do sujeito 
passivo e o lançamento foi expedido de acordo com as normas procedimentais vigentes. 

 



 

Observei, pela análise da questão primeira, que ela não se enquadra 
na previsão do art. 20 da Lei nº 16.469/2009, motivo pelo qual, num convencimento 
majoritário dos pares presentes na sessão de julgamento do processo, ela foi rejeitada.  

 
Reforço o meu entendimento ao mencionar que as provas trazidas 

ao processo pelo autuante me convenceram de que a nulidade requerida pela defendente 
não tem amparo da norma citada no parágrafo anterior para o ser acolhida. Daí, por 
maioria de votos, a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por 
cerceamento ao direito de defesa, foi rejeitada neste julgamento cameral.  

 
Vencida esta fase primeira, o julgador cumpre as normas do 

processo administrativo tributário e, após estudar a sua instrução, decide o mérito da ação 
com a conclusão, por maioria de votos, reforma a decisão singular para declarar a 
improcedência do auto de infração, cujos fundamentos passo a redigir: 

 
A causa da exigência do imposto com os acréscimos legais registra 

que o sujeito passivo deixou de emitir nota fiscal complementar referente ao reajuste de 
preço das mercadorias saídas para destinatário interestadual, as quais estão identificadas 
na listagem que instrui o trabalho fazendário. 

 
Os procedimentos do sujeito passivo comprovam a inexistência do 

crédito exigido no lançamento de ofício e motiva o acolhimento da tese defensória para 
que a decisão proferida pela Primeira Instância seja reformada e a ação seja considerada 
improcedente e, para auxílio deste voto, transcrevo parte da defesa, conforme segue:  

 
Em “relação à correta recomposição dos recursos financeiros 

recebidos pela Recorrente do Mataboi, melhor sorte não lhe assistiu quanto à manutenção 
da parcela remanescente da autuação fiscal, uma vez que entendeu, conforme destacado 
no item 6 de sua “Conclusão”, que, “o valor da operação, nos termos do artigo 20, II, da lei 
11.651/91, compreende o valor efetivo transferido ao contribuinte na operação 
interestadual (R$ 11.077.749,17) mais a soma dos tributos interestaduais (ICMS, PIS e 
COFINS) que deverão, por força contratual, ser pagos pelo destinatário” (grifamos), o que 
fora integralmente ratificado pelo i. Julgador Tributário de 1ª instância administrativa, que 
houve por bem “decidir pela PROCEDÊNCIA EM PARTE da pretensão inicial do fisco pelo 
novo valor da base de cálculo da autuação (...) em cálculo do setor competente”, fl. 278. 

 
Nesse ponto específico, existe equívoco tanto da fiscalização, quanto 

do julgador singular “pois como se verifica destes autos, notadamente por meio das 
respostas às Notificações Fiscais nº 02/2013 e nº 03/2013, a suposta diferença 
“remanescente” apontada pelo i. AFRE diligente não fora objeto dos AI originários e deriva 
da inclusão indevida da Contribuição para PIS/Pasep e da COFINS nas operações de 
venda praticadas pela Recorrente e, consequentemente, na base de cálculo do ICMS, 
sem qualquer elemento de prova ou fundamento legal para tanto, pautando-se apenas 
pela “informação” de que o destinatário das mercadorias (Mataboi) teria apurado e 
apropriado créditos dessas contribuições sociais por ocasião de sua aquisição, 
considerando-se ainda que a Recorrente sabidamente não se sujeitou a tal incidência nas 
operações em referências”, fl. 279. 

 
“Em contrapartida, novamente a fim de não prejudicar o adquirente 

das mercadorias (agroindústria) que, com a suspensão da incidência daquelas 
contribuições sociais, também se viu impedido de apurar e descontar os créditos da não 
cumulatividade (art. 3º, § 2º , I da Lei nº 10.833/03), a Lei nº 10.925/04, por meio do seu 
artigo 8º, concedeu-lhe créditos presumidos em relação às aquisições efetuadas junto a 



 

produtores rurais e cooperativas, em substituição àqueles previstos pelas leis que regem a 
não cumulatividade desses contribuições sociais – Lei nº 10.637, de 30 de 30 de 
dezembro de 2002, no caso da Contribuição para o PIS/Pasep e a já citada Lei nº 
10.833/03, no caso da COFINS -, reduzindo o impacto negativo da desoneração dos elos 
anteriores da cadeia agropecuária, conforme figura explicativa a seguir consignada: 

 
 

Alíquota 0                  Produtor Rural                                 Suspensão 
                                           (PJ) 
                              Sem direito a Crédito 
 
Fornecedor de                   Agroindústria                              Crédito 
     Insumos                (Alimentação humana                     Presumido 
                                            ou animal) 
                           
                               Sem direito a Crédito 
Alíquota 0                     Produtor Rural                       Não incidência  
                                            (PF).” (Quadro em negrito para destacar o demonstrativo) 

 
Neste quadro, apontado, “pela recorrente ao longo do processo 

administrativo, as vendas de produtos agropecuários por esta promovidas encontram-se 
comprovadamente albergadas pela suspenção da incidência da Contribuição para o 
PIS/Pasep e da COFINS, consoante previsão do artigo 9º, inciso III, da Lei nº 10.925/04, 
eis que devidamente atendidos todos os requisitos necessários à fruição daquele benefício 
fiscal, nos termos da legislação federal específica, acima citada, não cabendo à 
Recorrente se responsabilizar ou mesmo ser injustamente imputada pela SEFAZ/GO 
acerca de valores que comprovadamente não compuseram o valor da operação – e, 
consequentemente, a base de cálculo do ICMS nas operações em referência -, 
simplesmente em função de ter o adquirente das mercadorias (Mataboi) apurado e 
registrado créditos daquelas contribuições sociais, de forma ilegal, diga-se de passagem, 
já que mencionadas leis federais lhe autorizam a, no máximo, beneficiar-se de crédito 
presumido nessas aquisições! 

 
Portanto, não sendo exigido pela legislação federal acima apontada 

que a Recorrente apure e recolha a Contribuição para o PIS/Pasep e a COFINS sobre as 
vendas de produtos agropecuários objetos do levantamento fiscal, eis que beneficiadas 
pela suspensão da incidência destas contribuições sociais nos termos do artigo 9º da Lei 
nº 10.925/04, não há que se falar na inclusão de qualquer valor a esse título nas Notas 
Fiscais de venda por esta emitidas, ainda que houvesse qualquer previsão contratual para 
tanto (a qual estaria em desacordo ao art. 123 do Código Tributário Nacional – “CTN”), de 
forma que, como consequência direta, tais valores nunca poderão ser considerados como 
base de cálculo para a incidência do ICMS nas operações autuadas, como sustentou o i. 
AFRE em suas “Conclusões””, fls. 279 e 280.  

 
Na sequência das garantias defensórias do processo, o sujeito 

passivo deixa claro que ele agiu sob o comando da legislação tributária vigente, que houve 
a dispensa das Contribuições para PIS/PASEP e COFINS, que o preço da saída da 
mercadoria foi ajustado com o adquirente, que houve a obediência do valor constante da 
pauta de valores editada pela Administração Fazendária, de forma que não houve afronta 
dos artigos capitulados no auto de infração para abrigo da exigência tributária. 

 
Vistoriei a formalização deste processo e concluí que, na demanda, 

assiste razão ao polo passivo, pois entendo que ele comprovou, quando da apresentação 



 

dos seus contraditórios, a licitude do seu procedimento. Portanto, não vejo   a existência 
de indício de sonegação tributária com a operação realizada pelo autuado, motivo pelo 
qual eu finalizo este voto ao considerar improcedente o auto de infração. 

 
Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade da sentença singular, 

por cerceamento ao direito de defesa, arguida pelo sujeito passivo. Quanto ao mérito, 
conheço do recurso, dou-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar 
improcedente o auto de infração.  

 
 

Sala das sessões plenárias, em 22 de março de 2016. 
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Matéria: Operação com gado (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00391/16 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pela autuada, por cerceamento ao direito de defesa. 
Rejeitada. ICMS. Omissão no recolhimento do ICMS. Decisão 
singular reformada. Improcedência.  
 
1. As questões prejudiciais ou terminativas do processo, 
arguidas pela parte que se sentiu prejudicada, fora do alcance 
da norma legal do art. 20 da Lei nº 16.469/2009, não têm 
pertinência para serem acolhidas pelas autoridades julgadoras; 
 
2. A comprovação de que o sujeito passivo agiu de acordo com 
as normas complementares, vigentes no período examinado 
pela autoridade fiscal competente, permite que o julgador 
reforme a decisão proferida pela Primeira Instância e declare 
improcedente o auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 27 de novembro de 2015, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da sentença singular, por cerceamento ao direito de defesa, arguida 
pelo sujeito passivo. Foram vencedores os Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes e 
Cláudio Henrique de Oliveira. Vencido o Conselheiro Nivaldo José Mendes. Quanto ao 
mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, dar-lhe provimento para reformar a 
sentença singular e considerar improcedente o auto de infração. Foram vencedores os 
Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira e Nivaldo José Mendes. Vencido o Conselheiro 
José Paixão de Oliveira Gomes que confirmou a sentença singular que foi pela 
procedência parcial no valor do ICMS de R$ 22.752,64 (vinte e dois mil, setecentos e 
cinqüenta e dois reais e sessenta e quatro centavos). 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo deixou de emitir 
nota fiscal complementar, referente ao reajustamento do preço, na importância de 
R$682.251.75 relativo a saída interestadual de gado bovino destinado ao Frigorifico 
Mataboi A/S, por meio das notas fiscais identificadas na listagem anexa. Em consequência 
o autuado deve recolher o ICMS no valor de R$ 81.870,21 (oitenta e um mil, oitocentos e 
setenta reais e vinte e um centavos), a somar com a penalidade e os acréscimos legais. 

  
A autoridade lançadora indicou como infringida a disposição do artigo 

64 do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) combinado com os artigos 88, § 
1°, inciso II e 141, § 1°, inciso I do Decreto nº 4.852/97. A proposição da penalidade 
atende à prescrição do artigo nº 71, inciso VII, alínea "l" (L), agravada com a aplicação do 
§ 9°, inciso I do CTE. 

 
O auto de infração está instruído com os seguintes documentos: 

Anexo Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário, Anexo Estruturado – Descritivo 
Complementar da Ocorrência, Termo de Autenticação de Livro Fiscal, cópias dos Livros 



 

Registro de Entradas, Saídas e Apuração do ICMS, e Consulta Resumida do Contribuinte 
Pessoa Jurídica, fls. 03 a 28.  

 
 O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de fl. 29. 
 
Às fls. 33 a 64, o autuado impugna o lançamento tributário  na 

primeira fase de defesa, argui a preliminar de nulidade da peça básica por ausência de 
moralidade e proporcionalidade na conduta reiterada da fiscalização, responsável pela 
constituição do crédito tributário; infringência à legislação estadual que trata do 
lançamento de ofício, por conta da ausência de provas inequívocas quanto à ocorrência 
do fato gerador da obrigação tributária e do uso da presunção e violação das normas de 
regência que autorizam a utilização do arbitramento como procedimento para identificar a 
incidência tributária.  

 
Por fim, requer o acolhimento das argumentações preliminares de 

nulidade da peça básica, visto os argumentos da tese defensória, inclusive a ausência de 
provas inequívocas quanto à ocorrência do fato gerador que resultou a obrigação 
tributária, bem como a utilização de presunção nas fundamentações de fato e de direito 
para suportar o lançamento tributário, ainda, violação das normas de regência que 
autorizam à utilização do arbitramento como procedimento para identificar a incidência 
tributária. 

 
No mérito, que seja declarada a improcedência do auto de infração, 

visto a inconsistência apontada no trabalho fiscal, a comprovação da regularidade da 
movimentação de mercadorias no ano calendário de 2009 e a fragilidade do trabalho 
fiscal, a acusação equivocada da fiscalização, que pretende exigir o ICMS complementar 
sobre operações devidamente tributadas pela pauta fiscal do Estado de Goiás, conforme 
jurisprudência do Conselho Administrativo Tributário e, finalmente, a impossibilidade de 
prosperar a cominação das multas calculadas sobre o valor da operação, em especial, 
pela falta de comprovação de ato ou de omissão fiscal que configure a falta de 
cumprimento de obrigação tributária principal ou acessória.  

 
O sujeito passivo instrui a peça impugnatória com os seguintes 

documentos de fls. 68 a 135. 
 
O julgador singular converte o processo em diligência, para, ao ser 

atendida, a fiscalização deve ter a base nos dados que menciona, conforme despacho de 
fl. 168. 

 
O revisor conclui o seu trabalho com a afirmação de que o resultado 

causador deste lançamento não sofre alteração. 
 
Os documentos de fls. 140 e 142 instruem o trabalho revisional.  
 
O sujeito passivo, ao ser notificado do resultado diligencial, retorna 

ao processo, fls. 152 a 166, para reafirmar que, por força dos contratos firmados com o 
frigorífico, a documentação fiscal emitida se formalizou com observância nos preços de 
pauta fiscal, sendo que o preço da arroba, em contrapartida, poderia ser fixado em até 130 
dias contados da data de embarque para transporte dos animais e da emissão das 
respectivas notas fiscais, fl. 156. Em seguida, faz uma demonstração do movimento de 
gado com o frigorífico e acrescenta: 

 



 

Diante do exposto, a impugnante ratifica os argumentos defensórios 
trazidos na peça impugnatória inicial, corroborados com a documentação instrutória da 
defesa, requer o cancelamento do auto de infração, visto a fragilidade do levantamento 
fiscal, o qual utilizou informação contábil de outro contribuinte para arbitrar as suas 
operações comerciais realizadas, sem considerar as peculiaridades correspondentes e 
declarar a improcedência do auto de infração. 

 
Os documentos de fls. 158 a 176 instruem a peça contraditória. 
 
No despacho nº 769/2012 – JULP, fls. 177 a 180, o julgador singular 

determina a realização de diligência, via Delegacia Regional de Fiscalização de Goiás, a 
fim de que seja designado agente do fisco estranho à lide para proceder à revisão do 
trabalho fiscal, considerando o demonstrativo contraditório apresentado. 

 
O revisor, fls. 183 a 207, conclui o seu trabalho com a redução do 

valor exigido na peça básica, nos valores demonstrado à fl. 206. 
 
O autuado foi notificado e não retornou ao processo, fato motivador 

da notificação por edital, conforme sinaliza os documentos de fls. 209 e 210. 
 
O julgador singular decide pela procedência em parte do auto de 

infração depois de fundamentar que “nas diversas diligências, entendo que a fiscalização, 
por meio de fartas documentações juntadas ao feito demonstra, de forma irrefutável, que 
todos as diferenças apontadas, no Parecer de Setor de Fiscalização da Delegacia 
Regional de Fiscalização de Goiás, às folhas 183/207, em resposta a diligência desta 
instância julgadora, em relação a todos os autos de infração, descritos formalmente, às 
folhas 183 dos autos, sendo que, com relação a este processo ora em julgamento, tem 
como um novo valore de base de cálculo de R$ 189.605,33, o que corresponde a um novo 
ICMS originário de R$ 22.752,64. Talvez pela clareza da acusação fiscal é que a defesa, 
quando novamente cientificada do resultado final da diligência, depois de sanadas todas 
as irregularidades a pedido do próprio representante legal da empresa autuada, tenha 
silenciado pois contra fatos demonstrados não existe argumento”, fl. 221. 

 
O sujeito passivo foi intimado, fls. 224 e 225, e recorre da decisão 

proferida pela Primeira Instância com os argumentos de que se encontrava regularmente 
albergada pelo benefício fiscal da suspensão da incidência da contribuição para o PIS / 
Pasep e da CONFINS quando da emissão de notas fiscais de venda. 

 
Afirma que devem ser afastados os valores remanescentes da 

autuação fiscal, no montante de R$ 22.752,64, para ser reformado parcialmente a 
sentença de primeiro grau e para que seja cancelado o crédito tributário lançado na 
origem, fls. 227 a 248. 

 
A instrução da peça recursal se fez com os documentos de fls. 249 a 

263. 
  
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Entendo que a alegação preliminar do autuado não comporta 

acolhimento porque o ato administrativo foi expedido por autoridade fiscal competente, 
que verificou os documentos envolvidos na atividade mercantil do sujeito passivo, estão 



 

identificados nos autos, e, sobre os quais, o contribuinte mantém perfeito controle. A 
infração e a penalidade foram identificadas com segurança pela fiscalização, o direito de 
defesa não foi cerceado no curso da ação fiscal, não houve erro na identificação do sujeito 
passivo e o lançamento foi expedido de acordo com as normas procedimentais vigentes. 

 
Observei, pela análise da questão primeira, que ela não se enquadra 

na previsão do art. 20 da Lei nº 16.469/2009, motivo pelo qual, num convencimento 
majoritário dos pares presentes na sessão de julgamento do processo, ela foi rejeitada.  

 
Reforço o meu entendimento ao mencionar que as provas trazidas 

ao processo pelo autuante me convenceram de que a nulidade requerida pela defendente 
não tem amparo da norma citada no parágrafo anterior para ser acolhida. Daí, por maioria 
de votos, a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento 
ao direito de defesa, foi rejeitada neste julgamento cameral.  

 
Vencida esta fase primeira, o julgador cumpre as normas do 

processo administrativo tributário e, após estudar a sua instrução, decide o mérito da ação 
com a conclusão, por maioria de votos, reformar a decisão singular para declarar a 
improcedência do auto de infração, cujos fundamentos passo a redigir: 

 
A causa da exigência do imposto com os acréscimos legais registra 

que o sujeito passivo deixou de emitir nota fiscal complementar referente ao reajuste de 
preço das mercadorias saídas para destinatário interestadual, as quais estão identificadas 
na listagem que instrui o trabalho fazendário. 

 
Os procedimentos do sujeito passivo comprovam a inexistência do 

crédito exigido no lançamento de ofício e motiva o acolhimento da tese defensória para 
que a decisão proferida pela Primeira Instância seja reformada e a ação seja considerada 
improcedente e, para auxílio deste voto, transcrevo parte da defesa, conforme segue:  

 
Em “relação à correta recomposição dos recursos financeiros 

recebidos pela Recorrente do Mataboi, melhor sorte não lhe assistiu quanto à manutenção 
da parcela remanescente da autuação fiscal, uma vez que entendeu, conforme destacado 
no item 6 de sua “Conclusão”, que, “o valor da operação, nos termos do artigo 20, II, da lei 
11.651/91, compreende o valor efetivo transferido ao contribuinte na operação 
interestadual (R$ 11.077.749,17) mais a soma dos tributos interestaduais (ICMS, PIS e 
COFINS) que deverão, por força contratual, ser pagos pelo destinatário” (grifamos), o que 
fora integralmente ratificado pelo i. Julgador Tributário de 1ª instância administrativa, que 
houve por bem “decidir pela PROCEDÊNCIA EM PARTE da pretensão inicial do fisco pelo 
novo valor da base de cálculo da autuação (...) em cálculo do setor competente”, fl. 269. 

 
Nesse ponto específico, existe equívoco tanto da fiscalização, quanto 

do julgador singular “pois como se verifica destes autos, notadamente por meio das 
respostas às Notificações Fiscais nº 02/2013 e nº 03/2013, a suposta diferença 
“remanescente” apontada pelo i. AFRE diligente não fora objeto dos AI originários e deriva 
da inclusão indevida da Contribuição para PIS/Pasep e da COFINS nas operações de 
venda praticadas pela Recorrente e, consequentemente, na base de cálculo do ICMS, 
sem qualquer elemento de prova ou fundamento legal para tanto, pautando-se apenas 
pela “informação” de que o destinatário das mercadorias (Mataboi) teria apurado e 
apropriado créditos dessas contribuições sociais por ocasião de sua aquisição, 
considerando-se ainda que a Recorrente sabidamente não se sujeitou a tal incidência nas 
operações em referências”, fl. 270. 

 



 

“Em contrapartida, novamente a fim de não prejudicar o adquirente 
das mercadorias (agroindústria) que, com a suspensão da incidência daquelas 
contribuições sociais, também se viu impedido de apurar e descontar os créditos da não 
cumulatividade (art. 3º, § 2º , I da Lei nº 10.833/03), a Lei nº 10.925/04, por meio do seu 
artigo 8º, concedeu-lhe créditos presumidos em relação às aquisições efetuadas junto a 
produtores rurais e cooperativas, em substituição àqueles previstos pelas leis que regem a 
não cumulatividade desses contribuições sociais – Lei nº 10.637, de 30 de 30 de 
dezembro de 2002, no caso da Contribuição para o PIS/Pasep e a já citada Lei nº 
10.833/03, no caso da COFINS -, reduzindo o impacto negativo da desoneração dos elos 
anteriores da cadeia agropecuária, conforme figura explicativa a seguir consignada: 

 
 

Alíquota 0                  Produtor Rural                              Suspensão 
                                           (PJ) 
                              Sem direito a Crédito 
 
Fornecedor de                   Agroindústria                           Crédito 
     Insumos                (Alimentação humana                  Presumido 
                                            ou animal) 
                           
                               Sem direito a Crédito 
Alíquota 0                     Produtor Rural                       Não incidência  
                                            (PF).” (Quadro em negrito para destacar o demonstrativo) 

 
Neste quadro, apontado “pela recorrente ao longo do processo 

administrativo, as vendas de produtos agropecuários por esta promovidas encontram-se 
comprovadamente albergadas pela suspenção da incidência da Contribuição para o 
PIS/Pasep e da COFINS, consoante previsão do artigo 9º, inciso III, da Lei nº 10.925/04, 
eis que devidamente atendidos todos os requisitos necessários à fruição daquele benefício 
fiscal, nos termos da legislação federal específica, acima citada, não cabendo à 
Recorrente se responsabilizar ou mesmo ser injustamente imputada pela SEFAZ/GO 
acerca de valores que comprovadamente não compuseram o valor da operação – e, 
consequentemente, a base de cálculo do ICMS nas operações em referência -, 
simplesmente em função de ter o adquirente das mercadorias (Mataboi) apurado e 
registrado créditos daquelas contribuições sociais, de forma ilegal, diga-se de passagem, 
já que mencionadas leis federais lhe autorizam a, no máximo, beneficiar-se de crédito 
presumido nessas aquisições! 

 
Portanto, não sendo exigido pela legislação federal acima apontada 

que a Recorrente apure e recolha a Contribuição para o PIS/Pasep e a COFINS sobre as 
vendas de produtos agropecuários objetos do levantamento fiscal, eis que beneficiadas 
pela suspensão da incidência destas contribuições sociais nos termos do artigo 9º da Lei 
nº 10.925/04, não há que se falar na inclusão de qualquer valor a esse título nas Notas 
Fiscais de venda por esta emitidas, ainda que houvesse qualquer previsão contratual para 
tanto (a qual estaria em desacordo ao art. 123 do Código Tributário Nacional – “CTN”), de 
forma que, como consequência direta, tais valores nunca poderão ser considerados como 
base de cálculo para a incidência do ICMS nas operações autuadas, como sustentou o i. 
AFRE em suas “Conclusões””, fls. 270 e 271.  

 
Na sequência das garantias defensórias do processo, o sujeito 

passivo deixa claro que ele agiu sob o comando da legislação tributária vigente, que houve 
a dispensa das Contribuições para PIS/PASEP e COFINS, que o preço da saída da 
mercadoria foi ajustado com o adquirente, que houve a obediência do valor constante da 



 

pauta de valores editada pela Administração Fazendária, de forma que não houve afronta 
dos artigos capitulados no auto de infração para abrigo da exigência tributária. 

 
Vistoriei a formalização deste processo e concluí que, na demanda, 

assiste razão ao polo passivo, pois entendo que ele comprovou, quando da apresentação 
dos seus contraditórios, a licitude do seu procedimento. Portanto, não vejo a existência de 
indício de sonegação tributária com a operação realizada pelo autuado, motivo pelo qual 
eu finalizo este voto ao considerar improcedente o auto de infração. 

 
Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade da sentença singular, 

por cerceamento ao direito de defesa, arguida pelo sujeito passivo. Quanto ao mérito, 
conheço do recurso, dou-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar 
improcedente o auto de infração.  

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 22 de março de 2016. 
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Matéria: Operação com gado (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00392/16 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pela autuada, por cerceamento ao direito de defesa. 
Rejeitada. ICMS. Omissão no recolhimento do ICMS. Decisão 
singular reformada. Improcedência.  
 
1. As questões prejudiciais ou terminativas do processo, 
arguidas pela parte que se sentiu prejudicada, fora do alcance 
da norma legal do art. 20 da Lei nº 16.469/2009, não têm 
pertinência para serem acolhidas pelas autoridades julgadoras; 
 
2. A comprovação de que o sujeito passivo agiu de acordo com 
as normas complementares, vigentes no período examinado 
pela autoridade fiscal competente, permite que o julgador 
reforme a decisão proferida pela Primeira Instância e declare 
improcedente o auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 27 de novembro de 2015, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da sentença singular, por cerceamento ao direito de defesa, arguida 
pelo sujeito passivo. Foram vencedores os Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes e 
Cláudio Henrique de Oliveira. Vencido o Conselheiro Nivaldo José Mendes. Quanto ao 
mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, dar-lhe provimento para reformar a 
sentença singular e considerar improcedente o auto de infração. Foram vencedores os 
Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira e Nivaldo José Mendes. Vencido o Conselheiro 
José Paixão de Oliveira Gomes que confirmou a sentença singular que foi pela 
procedência parcial no valor do ICMS de R$ 1.256,73 (um mil, duzentos e cinqüenta e seis 
reais e setenta e três centavos). 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo deixou de emitir 
nota fiscal complementar, referente ao reajustamento do preço, na importância de 
R$36.935,54, relativo à saída interestadual de gado bovino destinado ao Frigorifico 
Mataboi A/S, por meio das notas fiscais identificadas na listagem anexa. Em consequência 
o autuado deve recolher o ICMS no valor de R$ 4.432,26 (quatro mil, quatrocentos e trinta 
e dois reais e vinte e seis centavos), a somar com a penalidade e os acréscimos legais. 

  
A autoridade lançadora indicou como infringida a disposição do artigo 

64 do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) combinado com os artigos 88, § 
1°, inciso II e 141, § 1°, inciso I do Decreto nº 4.852/97. A proposição da penalidade 
atende à prescrição do artigo nº 71, inciso VII, alínea "l" (L), agravada com a aplicação do 
§ 9°, inciso I do CTE. 

 
O auto de infração está instruído com os seguintes documentos: 

Anexo Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário, Anexo Estruturado – Descritivo 
Complementar da Ocorrência, Termo de Autenticação de Livro Fiscal, cópias dos Livros 



 

Registro de Entradas, Saídas e Apuração do ICMS, e Consulta Resumida do Contribuinte 
Pessoa Jurídica, fls. 03 a 29.  

 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de fls. 30.  
 
Às fls. 33 a 66, o autuado impugna o lançamento tributário na 

primeira fase de defesa, argui a preliminar de nulidade da peça básica por violação às 
regras do lançamento de ofício, pois a fiscalização “menciona ter circularizado a RFB, 
para apuração das operações praticadas pela Impugnante, fazendo inclusive 
menção a razão social do Frigorifico Mata boi S/A; entretanto menciona documento 
ainda que citado, não fora juntado aos autos.”, fl. 38.  

 
Considera que a infringência à legislação estadual que trata do 

lançamento de ofício, por conta da ausência de provas inequívocas quanto à ocorrência 
do fato gerador da obrigação tributária e do uso da presunção e violação das normas de 
regência que autorizam a utilização do arbitramento como procedimento para identificar a 
incidência tributária.  

 
Assevera que a partir do momento que se detecta omissão ou 

inexatidão, por parte da pessoa legalmente obrigada, no exercício da atividade, se evoca o 
art. 149, V do CTN para dirimir tal questão. 

 
Ainda em fase de preliminar menciona o art. 455, I do RCTE, pois 

esta possibilidade somente poder vir a ocorrer, nos casos em que as notas fiscais emitidas 
pela impugnante tivessem eivadas de inidoneidade que não se verifica e nem se 
comprova no auto de infração. 

 
No mais apresenta uma série de jurisprudências e de decisões para 

vir a corroborar a sua ideia. 
 
Por fim, requer o acolhimento da argumentação preliminar de 

nulidade da peça básica, visto os argumentos da tese defensória, inclusive a ausência de 
provas inequívocas quanto à ocorrência do fato gerador que resultou a obrigação 
tributária, bem como a utilização de presunção nas fundamentações de fato e de direito 
para suportar o lançamento tributário, ainda, violação das normas de regência que 
autorizam à utilização do arbitramento como procedimento para identificar a incidência 
tributária. 

 
No mérito, que seja declarada a improcedência do auto de infração, , 

visto a inconsistência apontada no trabalho fiscal, a comprovação da regularidade da 
movimentação de mercadorias no ano calendário de 2009 e a fragilidade do trabalho 
fiscal, a acusação equivocada da fiscalização, que pretende exigir o ICMS complementar 
sobre operações devidamente tributadas pela pauta fiscal do Estado de Goiás, conforme 
jurisprudência do Conselho Administrativo Tributário e, finalmente, a impossibilidade de 
prosperar a cominação das multas calculadas sobre o valor da operação, em especial, 
pela falta de comprovação de ato ou de omissão fiscal que configure a falta de 
cumprimento de obrigação tributária principal ou acessória.  

 
O sujeito passivo instrui a peça impugnatória com os seguintes 

documentos de fls. 67 a 137. 
 



 

O julgador singular converte o processo em diligência, para, ao ser 
atendida, a fiscalização possa demonstrar que a base do lançamento tributário inicial 
atende aos dados que menciona, conforme despacho de fl. 139. 

 
O revisor conclui o seu trabalho com a afirmação de que o resultado 

causador deste lançamento não sofre alteração. 
 
O documento de fl. 142 instrui o trabalho revisional.  
  
O sujeito passivo, ao ser notificado do resultado diligencial, retorna 

ao processo, fls. 145 a 149, para reafirmar que, por força dos contratos firmados com o 
frigorífico, a documentação fiscal emitida se formalizou com observância nos preços de 
pauta fiscal, sendo que o preço da arroba, em contrapartida, poderia ser fixado em até 130 
dias contados da data de embarque para transporte dos animais e da emissão das 
respectivas notas fiscais, fl. 156. Em seguida, faz uma demonstração do movimento de 
gado com o frigorífico e acrescenta: 

 
Diante do exposto, a impugnante ratifica os argumentos defensórios 

trazidos na peça impugnatória inicial, corroborados com a documentação instrutória da 
defesa, requer o cancelamento do auto de infração, visto a fragilidade do levantamento 
fiscal, o qual utilizou informação contábil de outro contribuinte para arbitrar as suas 
operações comerciais realizadas, sem considerar as peculiaridades correspondentes e 
declarar a improcedência do auto de infração. 

 
Os documentos de fls. 158 a 180 instruem a peça contraditória. 
 
No despacho nº 773/2012 – JULP, fls. 181 a 184, o julgador singular 

determina a realização de diligência, via Delegacia Regional de Fiscalização de Goiás, a 
fim de que seja designado agente do fisco estranho à lide para proceder à revisão do 
trabalho fiscal, considerando o demonstrativo contraditório apresentado. 

  
O revisor, fls. 187 a 211, conclui o seu trabalho com a redução do 

valor exigido na peça básica, nos valores demonstrado à fl. 210. 
 
O autuado foi notificado e não retornou ao processo, fato motivador 

da notificação por edital, conforme sinaliza os documentos de fls. 212 a 214. 
 
O julgador singular decide pela procedência em parte do auto de 

infração depois de fundamentar que “nas diversas diligências, entendo que a fiscalização, 
por meio de fartas documentações juntadas ao feito demonstra, de forma irrefutável, que 
todos as diferenças apontadas, no Parecer de Setor de Fiscalização da Delegacia 
Regional de Fiscalização de Goiás, às folhas 187/211,  em resposta a diligência desta 
instância julgadora, em relação a todos os autos de infração, descritos formalmente, às 
folhas 187 dos autos, sendo que, com relação a este processo ora em julgamento, tem 
como um novo valore de base de cálculo de R$ 10.472,73, o que corresponde a um novo 
ICMS originário de R$ 6.384,73. Talvez pela clareza da acusação fiscal é que a defesa, 
quando novamente cientificada do resultado final da diligência, depois de sanadas todas 
as irregularidades a pedido do próprio representante legal da empresa autuada, tenha 
silenciado pois contra fatos demonstrados não existe argumento”, fl. 225. 

 
O sujeito passivo foi intimado, fls. 227 a 229, e recorre da decisão 

proferida pela Primeira Instância com os argumentos de que se encontrava regularmente 



 

albergada pelo benefício fiscal da suspensão da incidência da contribuição para o PIS / 
Pasep e da CONFINS quando da emissão de notas fiscais de venda. 

 
Afirma que devem ser afastados os valores remanescentes da 

autuação fiscal, no montante de R$ 1.256,73, para ser reformado parcialmente a sentença 
de primeiro grau e para que seja cancelado o crédito tributário lançado na origem, fls. 231 
a 252. 

 
A instrução da peça recursal se fez com os documentos de fls. 253 a 

267. 
 
Às fls. 272 a 283 o sujeito passivo apresenta Memorial com o fim de 

sustentar a sua tese de defesa.  
  
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Entendo que a alegação preliminar do autuado não comporta 

acolhimento porque o ato administrativo foi expedido por autoridade fiscal competente, 
que verificou os documentos envolvidos na atividade mercantil do sujeito passivo, estão 
identificados nos autos, e, sobre os quais, o contribuinte mantém perfeito controle. A 
infração e a penalidade foram identificadas com segurança pela fiscalização, o direito de 
defesa não foi cerceado no curso da ação fiscal, não houve erro na identificação do sujeito 
passivo e o lançamento foi expedido de acordo com as normas procedimentais vigentes. 

 
Observei, pela análise da questão primeira, que ela não se enquadra 

na previsão do art. 20 da Lei nº 16.469/2009, motivo pelo qual, num convencimento 
majoritário dos pares presentes na sessão de julgamento do processo, ela foi rejeitada.  

 
Reforço o meu entendimento ao mencionar que as provas trazidas 

ao processo pelo autuante me convenceram de que a nulidade requerida pela defendente 
não tem amparo da norma citada no parágrafo anterior para ser acolhida. Daí, por maioria 
de votos, a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento 
ao direito de defesa, foi rejeitada neste julgamento cameral.  

 
Vencida esta fase primeira, o julgador cumpre as normas do 

processo administrativo tributário e, após estudar a sua instrução, decide o mérito da ação 
com a conclusão, por maioria de votos, reformar a decisão singular para declarar a 
improcedência do auto de infração, cujos fundamentos passo a redigir: 

 
A causa da exigência do imposto com os acréscimos legais registra 

que o sujeito passivo deixou de emitir nota fiscal complementar referente ao reajuste de 
preço das mercadorias saídas para destinatário interestadual, as quais estão identificadas 
na listagem que instrui o trabalho fazendário. 

 
Os procedimentos do sujeito passivo comprovam a inexistência do 

crédito exigido no lançamento de ofício e motiva o acolhimento da tese defensória para 
que a decisão proferida pela Primeira Instância seja reformada e a ação seja considerada 
improcedente e, para auxílio deste voto, transcrevo parte da defesa, conforme segue:  

 
Em “relação à correta recomposição dos recursos financeiros 

recebidos pela Recorrente do Mataboi, melhor sorte não lhe assistiu quanto à manutenção 



 

da parcela remanescente da autuação fiscal, uma vez que entendeu, conforme destacado 
no item 6 de sua “Conclusão”, que, “o valor da operação, nos termos do artigo 20, II, da lei 
11.651/91, compreende o valor efetivo transferido ao contribuinte na operação 
interestadual (R$ 11.077.749,17) mais a soma dos tributos interestaduais (ICMS, PIS e 
COFINS) que deverão, por força contratual, ser pagos pelo destinatário” (grifamos), o que 
fora integralmente ratificado pelo i. Julgador Tributário de 1ª instância administrativa, que 
houve por bem “decidir pela PROCEDÊNCIA EM PARTE da pretensão inicial do fisco pelo 
novo valor da base de cálculo da autuação (...) em cálculo do setor competente”, fl. 273. 

 
Nesse ponto específico, existe equívoco tanto da fiscalização, quanto 

do julgador singular “pois como se verifica destes autos, notadamente por meio das 
respostas às Notificações Fiscais nº 02/2013 e nº 03/2013, a suposta diferença 
“remanescente” apontada pelo i. AFRE diligente não fora objeto dos AI originários e deriva 
da inclusão indevida da Contribuição para PIS/Pasep e da COFINS nas operações de 
venda praticadas pela Recorrente e, consequentemente, na base de cálculo do ICMS, 
sem qualquer elemento de prova ou fundamento legal para tanto, pautando-se apenas 
pela “informação” de que o destinatário das mercadorias (Mataboi) teria apurado e 
apropriado créditos dessas contribuições sociais por ocasião de sua aquisição, 
considerando-se ainda que a Recorrente sabidamente não se sujeitou a tal incidência nas 
operações em referências”, fl. 274. 

 
“Em contrapartida, novamente a fim de não prejudicar o adquirente 

das mercadorias (agroindústria) que, com a suspensão da incidência daquelas 
contribuições sociais, também se viu impedido de apurar e descontar os créditos da não 
cumulatividade (art. 3º, § 2º , I da Lei nº 10.833/03), a Lei nº 10.925/04, por meio do seu 
artigo 8º, concedeu-lhe créditos presumidos em relação às aquisições efetuadas junto a 
produtores rurais e cooperativas, em substituição àqueles previstos pelas leis que regem a 
não cumulatividade desses contribuições sociais – Lei nº 10.637, de 30 de 30 de 
dezembro de 2002, no caso da Contribuição para o PIS/Pasep e a já citada Lei nº 
10.833/03, no caso da COFINS -, reduzindo o impacto negativo da desoneração dos elos 
anteriores da cadeia agropecuária, conforme figura explicativa a seguir consignada: 

 
 

Alíquota 0                  Produtor Rural                              Suspensão 
                                           (PJ) 
                              Sem direito a Crédito 
 
Fornecedor de                   Agroindústria                           Crédito 
     Insumos                (Alimentação humana                  Presumido 
                                            ou animal) 
                           
                               Sem direito a Crédito 
Alíquota 0                     Produtor Rural                       Não incidência  
                                            (PF).” (Quadro em negrito para destacar o demonstrativo) 

 
Neste quadro, apontado, “pela recorrente ao longo do processo 

administrativo, as vendas de produtos agropecuários por esta promovidas encontram-se 
comprovadamente albergadas pela suspenção da incidência da Contribuição para o 
PIS/Pasep e da COFINS, consoante previsão do artigo 9º, inciso III, da Lei nº 10.925/04, 
eis que devidamente atendidos todos os requisitos necessários à fruição daquele benefício 
fiscal, nos termos da legislação federal específica, acima citada, não cabendo à 
Recorrente se responsabilizar ou mesmo ser injustamente imputada pela SEFAZ/GO 
acerca de valores que comprovadamente não compuseram o valor da operação – e, 



 

consequentemente, a base de cálculo do ICMS nas operações em referência -, 
simplesmente em função de ter o adquirente das mercadorias (Mataboi) apurado e 
registrado créditos daquelas contribuições sociais, de forma ilegal, diga-se de passagem, 
já que mencionadas leis federais lhe autorizam a, no máximo, beneficiar-se de crédito 
presumido nessas aquisições! 

 
Portanto, não sendo exigido pela legislação federal acima apontada 

que a Recorrente apure e recolha a Contribuição para o PIS/Pasep e a COFINS sobre as 
vendas de produtos agropecuários objetos do levantamento fiscal, eis que beneficiadas 
pela suspensão da incidência destas contribuições sociais nos termos do artigo 9º da Lei 
nº 10.925/04, não há que se falar na inclusão de qualquer valor a esse título nas Notas 
Fiscais de venda por esta emitidas, ainda que houvesse qualquer previsão contratual para 
tanto (a qual estaria em desacordo ao art. 123 do Código Tributário Nacional – “CTN”), de 
forma que, como consequência direta, tais valores nunca poderão ser considerados como 
base de cálculo para a incidência do ICMS nas operações autuadas, como sustentou o i. 
AFRE em suas “Conclusões””, fls. 274 e 275.  

 
Na sequência das garantias defensórias do processo, o sujeito 

passivo deixa claro que ele agiu sob o comando da legislação tributária vigente, que houve 
a dispensa das Contribuições para PIS/PASEP e COFINS, que o preço da saída da 
mercadoria foi ajustado com o adquirente, que houve a obediência do valor constante da 
pauta de valores editada pela Administração Fazendária, de forma que não houve afronta 
dos artigos capitulados no auto de infração para abrigo da exigência tributária. 

 
Vistoriei a formalização deste processo e concluí que, na demanda, 

assiste razão ao polo passivo, pois entendo que ele comprovou, quando da apresentação 
dos seus contraditórios, a licitude do seu procedimento. Portanto, não vejo   a existência 
de indício de sonegação tributária com a operação realizada pelo autuado, motivo pelo 
qual eu finalizo este voto ao considerar improcedente o auto de infração. 

 
Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade da sentença singular, 

por cerceamento ao direito de defesa, arguida pelo sujeito passivo. Quanto ao mérito, 
conheço do recurso, dou-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar 
improcedente o auto de infração.  

 
 

Sala das sessões plenárias, em 22 de março de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Operação com gado (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00393/16 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pela autuada, por cerceamento ao direito de defesa. 
Rejeitada. ICMS. Omissão no recolhimento do ICMS. Decisão 
singular reformada. Improcedência.  
 
1. As questões prejudiciais ou terminativas do processo, 
arguidas pela parte que se sentiu prejudicada, fora do alcance 
da norma legal do art. 20 da Lei nº 16.469/2009, não têm 
pertinência para serem acolhidas pelas autoridades julgadoras; 
 
2. A comprovação de que o sujeito passivo agiu de acordo com 
as normas complementares, vigentes no período examinado 
pela autoridade fiscal competente, permite que o julgador 
reforme a decisão proferida pela Primeira Instância e declare 
improcedente o auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 27 de novembro de 2015, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da sentença singular, por cerceamento ao direito de defesa, arguida 
pelo sujeito passivo. Foram vencedores os Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes e 
Cláudio Henrique de Oliveira. Vencido o Conselheiro Nivaldo José Mendes. Quanto ao 
mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, dar-lhe provimento para reformar a 
sentença singular e considerar improcedente o auto de infração. Foram vencedores os 
Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira e Nivaldo José Mendes. Vencido o Conselheiro 
José Paixão de Oliveira Gomes que confirmou a sentença singular que foi pela 
procedência parcial no valor do ICMS de R$ 7.384,92 (sete mil, trezentos e oitenta e 
quatro reais e noventa e dois centavos). 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo deixou de emitir 
nota fiscal complementar, referente ao reajustamento do preço, na importância de R$ 
221.365,63 relativo a saída interestadual de gado bovino destinado ao Frigorifico Mataboi 
A/S, por meio das notas fiscais identificadas na listagem anexa. Em consequência o 
autuado deve recolher o ICMS no valor de R$ 26.563,88 (vinte e seis mil, quinhentos e 
sessenta e três reais e oitenta e oito centavos), a somar com a penalidade e os 
acréscimos legais. 

  
A autoridade lançadora indicou como infringida a disposição do artigo 

64 do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) combinado com os artigos 88, § 
1°, inciso II e 141, § 1°, inciso I do Decreto nº 4.852/97. A proposição da penalidade 
atende à prescrição do artigo nº 71, inciso VII, alínea "l" (L), agravada com a aplicação do 
§ 9°, inciso I do CTE. 

 
O auto de infração está instruído com os seguintes documentos: 

Anexo Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário, Anexo Estruturado – Descritivo 



 

Complementar da Ocorrência, Termo de Autenticação de Livro Fiscal, cópias dos Livros 
Registro de Entradas, Saídas e Apuração do ICMS, e Consulta Resumida do Contribuinte 
Pessoa Jurídica, fls. 03 a 23.  

 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de “fls. 24"  
 
Às fls. 28 a 59, o autuado impugna o lançamento tributário na 

primeira fase de defesa, argui a preliminar de nulidade da peça básica por violação às 
regras do lançamento de ofício, pois a fiscalização “menciona ter circularizado a RFB, 
para apuração das operações praticadas pela Impugnante, fazendo inclusive 
menção a razão social do Frigorifico Mata boi S/A; entretanto menciona documento 
ainda que citado, não fora juntado aos autos.”, fl. 33.  

 
Considera que a infringência à legislação estadual que trata do 

lançamento de ofício, por conta da ausência de provas inequívocas quanto à ocorrência 
do fato gerador da obrigação tributária e do uso da presunção e violação das normas de 
regência que autorizam a utilização do arbitramento como procedimento para identificar a 
incidência tributária.  

 
Assevera que a partir do momento que se detecta omissão ou 

inexatidão, por parte da pessoa legalmente obrigada, no exercício da atividade, se evoca o 
art. 149, V do CTN para dirimir tal questão. 

 
Ainda em fase de preliminar menciona o art. 455, I do RCTE, pois 

esta possibilidade somente poder vir a ocorrer, nos casos em que as notas fiscais emitidas 
pela impugnante tivessem eivadas de inidoneidade que não se verifica e nem se 
comprova no auto de infração. 

 
No mais apresenta uma série de jurisprudências e de decisões para 

vir a corroborar a sua ideia. 
 
Por fim, requer o acolhimento da argumentação preliminar de 

nulidade da peça básica, visto os argumentos da tese defensória, inclusive a ausência de 
provas inequívocas quanto à ocorrência do fato gerador que resultou a obrigação 
tributária, bem como a utilização de presunção nas fundamentações de fato e de direito 
para suportar o lançamento tributário, ainda, violação das normas de regência que 
autorizam à utilização do arbitramento como procedimento para identificar a incidência 
tributária. 

 
No mérito, que seja declarada a improcedência do auto de infração, , 

visto a inconsistência apontada no trabalho fiscal, a comprovação da regularidade da 
movimentação de mercadorias no ano calendário de 2009 e a fragilidade do trabalho 
fiscal, a acusação equivocada da fiscalização, que pretende exigir o ICMS complementar 
sobre operações devidamente tributadas pela pauta fiscal do Estado de Goiás, conforme 
jurisprudência do Conselho Administrativo Tributário e, finalmente, a impossibilidade de 
prosperar a cominação das multas calculadas sobre o valor da operação, em especial, 
pela falta de comprovação de ato ou de omissão fiscal que configure a falta de 
cumprimento de obrigação tributária principal ou acessória.  

 
O sujeito passivo instrui a peça impugnatória com os seguintes 

documentos de fls. 60 a 132. 
 



 

O julgador singular converte o processo em diligência, para, ao ser 
atendida, a fiscalização possa demonstrar que a base do lançamento tributário inicial 
atende aos dados que menciona, conforme despacho de fl. 170. 

 
O revisor conclui o seu trabalho com a afirmação de que o resultado 

causador deste lançamento não sofre alteração. 
 
Os documentos de fls. 137 e 138 instruem o trabalho revisional.  
  
O sujeito passivo, ao ser notificado do resultado diligencial, retorna 

ao processo, fls. 146 a 151, para reafirmar que, por força dos contratos firmados com o 
frigorífico, a documentação fiscal emitida se formalizou com observância nos preços de 
pauta fiscal, sendo que o preço da arroba, em contrapartida, poderia ser fixado em até 130 
dias contados da data de embarque para transporte dos animais e da emissão das 
respectivas notas fiscais, fl. 150. Em seguida, faz uma demonstração do movimento de 
gado com o frigorífico e acrescenta: 

 
Diante do exposto, a impugnante ratifica os argumentos defensórios 

trazidos na peça impugnatória inicial, corroborados com a documentação instrutória da 
defesa, requer o cancelamento do auto de infração, visto a fragilidade do levantamento 
fiscal, o qual utilizou informação contábil de outro contribuinte para arbitrar as suas 
operações comerciais realizadas, sem considerar as peculiaridades correspondentes e 
declarar a improcedência do auto de infração. 

 
Os documentos de fls. 152 a 170 instruem a peça contraditória. 
 
No despacho nº 771/2012 – JULP, fls. 171 a 174, o julgador singular 

determina a realização de diligência, via Delegacia Regional de Fiscalização de Goiás, a 
fim de que seja designado agente do fisco estranho à lide para proceder à revisão do 
trabalho fiscal, considerando o demonstrativo contraditório apresentado. 

  
O revisor, fls. 177 a 201, conclui o seu trabalho com a redução do 

valor exigido na peça básica, nos valores demonstrado à fl. 200. 
 
O autuado foi notificado e não retornou ao processo, fato motivador 

da notificação por edital, conforme sinaliza os documentos de fls. 203 e 204. 
 
No despacho nº 769/2012 – JULP, fls. 177 a 180, o julgador singular 

determina a realização de diligência, via Delegacia Regional de Fiscalização de Goiás, a 
fim de que seja designado agente do fisco estranho à lide para proceder à revisão do 
trabalho fiscal, considerando o demonstrativo contraditório apresentado. 

  
O revisor, fls. 183 a 207, conclui o seu trabalho com a redução do 

valor exigido na peça básica, nos valores demonstrado à fl. 206. 
 
O autuado foi notificado e não retornou ao processo, fato motivador 

da notificação por edital, conforme sinaliza os documentos de fls. 209 e 210. 
 
O julgador singular decide pela procedência em parte do auto de 

infração depois de fundamentar que “nas diversas diligências, entendo que a fiscalização, 
por meio de fartas documentações juntadas ao feito demonstra, de forma irrefutável, que 
todos as diferenças apontadas, no Parecer de Setor de Fiscalização da Delegacia 
Regional de Fiscalização de Goiás, às folhas 183/207,  em resposta a diligência desta 



 

instância julgadora, em relação a todos os autos de infração, descritos formalmente, às 
folhas 183 dos autos, sendo que, com relação a este processo ora em julgamento, tem 
como um novo valore de base de cálculo de R$ 61.541,02, o que corresponde a um novo 
ICMS originário de R$ 7.384,92. Talvez pela clareza da acusação fiscal é que a defesa, 
quando novamente cientificada do resultado final da diligência, depois de sanadas todas 
as irregularidades a pedido do próprio representante legal da empresa autuada, tenha 
silenciado pois contra fatos demonstrados não existe argumento”, fl. 215. 

 
O sujeito passivo foi intimado, fls. 218 e 219, e recorre da decisão 

proferida pela Primeira Instância com os argumentos de que se encontrava regularmente 
albergada pelo benefício fiscal da suspensão da incidência da contribuição para o PIS / 
Pasep e da CONFINS quando da emissão de notas fiscais de venda. 

 
Afirma que devem ser afastados os valores remanescentes da 

autuação fiscal, no montante de R$ 7.384,92, para ser reformado parcialmente a sentença 
de primeiro grau e para que seja cancelado o crédito tributário lançado na origem, fls. 221 
a 241. 

 
A instrução da peça recursal se fez com os documentos de fls. 242 a 

256. 
  
É o relatório 
 

V O T O 
 
Entendo que a alegação preliminar do autuado não comporta 

acolhimento porque o ato administrativo foi expedido por autoridade fiscal competente, 
que verificou os documentos envolvidos na atividade mercantil do sujeito passivo, estão 
identificados nos autos, e, sobre os quais, o contribuinte mantém perfeito controle. A 
infração e a penalidade foram identificadas com segurança pela fiscalização, o direito de 
defesa não foi cerceado no curso da ação fiscal, não houve erro na identificação do sujeito 
passivo e o lançamento foi expedido de acordo com as normas procedimentais vigentes. 

 
Observei, pela análise da questão primeira, que ela não se enquadra 

na previsão do art. 20 da Lei nº 16.469/2009, motivo pelo qual, num convencimento 
majoritário dos pares presentes na sessão de julgamento do processo, ela foi rejeitada.  

 
Reforço o meu entendimento ao mencionar que as provas trazidas 

ao processo pelo autuante me convenceram de que a nulidade requerida pela defendente 
não tem amparo da norma citada no parágrafo anterior para ser acolhida. Daí, por maioria 
de votos, a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento 
ao direito de defesa, foi rejeitada neste julgamento cameral.  

 
Vencida esta fase primeira, o julgador cumpre as normas do 

processo administrativo tributário e, após estudar a sua instrução, decide o mérito da ação 
com a conclusão, por maioria de votos, reformar a decisão singular para declarar a 
improcedência do auto de infração, cujos fundamentos passo a redigir: 

 
A causa da exigência do imposto com os acréscimos legais registra 

que o sujeito passivo deixou de emitir nota fiscal complementar referente ao reajuste de 
preço das mercadorias saídas para destinatário interestadual, as quais estão identificadas 
na listagem que instrui o trabalho fazendário. 

 



 

Os procedimentos do sujeito passivo comprovam a inexistência do 
crédito exigido no lançamento de ofício e motiva o acolhimento da tese defensória para 
que a decisão proferida pela Primeira Instância seja reformada e a ação seja considerada 
improcedente e, para auxílio deste voto, transcrevo parte da defesa, conforme segue:  

 
Em “relação à correta recomposição dos recursos financeiros 

recebidos pela Recorrente do Mataboi, melhor sorte não lhe assistiu quanto à manutenção 
da parcela remanescente da autuação fiscal, uma vez que entendeu, conforme destacado 
no item 6 de sua “Conclusão”, que, “o valor da operação, nos termos do artigo 20, II, da lei 
11.651/91, compreende o valor efetivo transferido ao contribuinte na operação 
interestadual (R$ 11.077.749,17) mais a soma dos tributos interestaduais (ICMS, PIS e 
COFINS) que deverão, por força contratual, ser pagos pelo destinatário” (grifamos), o que 
fora integralmente ratificado pelo i. Julgador Tributário de 1ª instância administrativa, que 
houve por bem “decidir pela PROCEDÊNCIA EM PARTE da pretensão inicial do fisco pelo 
novo valor da base de cálculo da autuação (...) em cálculo do setor competente”, fl. 266. 

 
Nesse ponto específico, existe equívoco tanto da fiscalização, quanto 

do julgador singular “pois como se verifica destes autos, notadamente por meio das 
respostas às Notificações Fiscais nº 02/2013 e nº 03/2013, a suposta diferença 
“remanescente” apontada pelo i. AFRE diligente não fora objeto dos AI originários e deriva 
da inclusão indevida da Contribuição para PIS/Pasep e da COFINS nas operações de 
venda praticadas pela Recorrente e, consequentemente, na base de cálculo do ICMS, 
sem qualquer elemento de prova ou fundamento legal para tanto, pautando-se apenas 
pela “informação” de que o destinatário das mercadorias (Mataboi) teria apurado e 
apropriado créditos dessas contribuições sociais por ocasião de sua aquisição, 
considerando-se ainda que a Recorrente sabidamente não se sujeitou a tal incidência nas 
operações em referências”, fl. 267. 

 
“Em contrapartida, novamente a fim de não prejudicar o adquirente 

das mercadorias (agroindústria) que, com a suspensão da incidência daquelas 
contribuições sociais, também se viu impedido de apurar e descontar os créditos da não 
cumulatividade (art. 3º, § 2º , I da Lei nº 10.833/03), a Lei nº 10.925/04, por meio do seu 
artigo 8º, concedeu-lhe créditos presumidos em relação às aquisições efetuadas junto a 
produtores rurais e cooperativas, em substituição àqueles previstos pelas leis que regem a 
não cumulatividade desses contribuições sociais – Lei nº 10.637, de 30 de 30 de 
dezembro de 2002, no caso da Contribuição para o PIS/Pasep e a já citada Lei nº 
10.833/03, no caso da COFINS -, reduzindo o impacto negativo da desoneração dos elos 
anteriores da cadeia agropecuária, conforme figura explicativa a seguir consignada: 

 
 

Alíquota 0                  Produtor Rural                              Suspensão 
                                           (PJ) 
                              Sem direito a Crédito 
 
Fornecedor de                   Agroindústria                           Crédito 
     Insumos                (Alimentação humana                  Presumido 
                                            ou animal) 
                           
                               Sem direito a Crédito 
Alíquota 0                     Produtor Rural                       Não incidência  
                                            (PF).” (Quadro em negrito para destacar o demonstrativo) 

 



 

Neste quadro, apontado, “pela recorrente ao longo do processo 
administrativo, as vendas de produtos agropecuários por esta promovidas encontram-se 
comprovadamente albergadas pela suspenção da incidência da Contribuição para o 
PIS/Pasep e da COFINS, consoante previsão do artigo 9º, inciso III, da Lei nº 10.925/04, 
eis que devidamente atendidos todos os requisitos necessários à fruição daquele benefício 
fiscal, nos termos da legislação federal específica, acima citada, não cabendo à 
Recorrente se responsabilizar ou mesmo ser injustamente imputada pela SEFAZ/GO 
acerca de valores que comprovadamente não compuseram o valor da operação – e, 
consequentemente, a base de cálculo do ICMS nas operações em referência -, 
simplesmente em função de ter o adquirente das mercadorias (Mataboi) apurado e 
registrado créditos daquelas contribuições sociais, de forma ilegal, diga-se de passagem, 
já que mencionadas leis federais lhe autorizam a, no máximo, beneficiar-se de crédito 
presumido nessas aquisições! 

 
Portanto, não sendo exigido pela legislação federal acima apontada 

que a Recorrente apure e recolha a Contribuição para o PIS/Pasep e a COFINS sobre as 
vendas de produtos agropecuários objetos do levantamento fiscal, eis que beneficiadas 
pela suspensão da incidência destas contribuições sociais nos termos do artigo 9º da Lei 
nº 10.925/04, não há que se falar na inclusão de qualquer valor a esse título nas Notas 
Fiscais de venda por esta emitidas, ainda que houvesse qualquer previsão contratual para 
tanto (a qual estaria em desacordo ao art. 123 do Código Tributário Nacional – “CTN”), de 
forma que, como consequência direta, tais valores nunca poderão ser considerados como 
base de cálculo para a incidência do ICMS nas operações autuadas, como sustentou o i. 
AFRE em suas “Conclusões””, fls. 267 e 268.  

 
Na sequência das garantias defensórias do processo, o sujeito 

passivo deixa claro que ele agiu sob o comando da legislação tributária vigente, que houve 
a dispensa das Contribuições para PIS/PASEP e COFINS, que o preço da saída da 
mercadoria foi ajustado com o adquirente, que houve a obediência do valor constante da 
pauta de valores editada pela Administração Fazendária, de forma que não houve afronta 
dos artigos capitulados no auto de infração para abrigo da exigência tributária. 

 
Vistoriei a formalização deste processo e concluí que, na demanda, 

assiste razão ao polo passivo, pois entendo que ele comprovou, quando da apresentação 
dos seus contraditórios, a licitude do seu procedimento. Portanto, não vejo a existência de 
indício de sonegação tributária com a operação realizada pelo autuado, motivo pelo qual 
eu finalizo este voto ao considerar improcedente o auto de infração. 

 
Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade da sentença singular, 

por cerceamento ao direito de defesa, arguida pelo sujeito passivo. Quanto ao mérito, 
conheço do recurso, dou-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar 
improcedente o auto de infração.  

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 22 de março de 2016. 
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Matéria: Operação com gado (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00394/16 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pela autuada, por cerceamento ao direito de defesa. 
Rejeitada. ICMS. Omissão no recolhimento do ICMS. Decisão 
singular reformada. Improcedência.  
 
1. As questões prejudiciais ou terminativas do processo, 
arguidas pela parte que se sentiu prejudicada, fora do alcance 
da norma legal do art. 20 da Lei nº 16.469/2009, não têm 
pertinência para serem acolhidas pelas autoridades julgadoras; 
 
2. A comprovação de que o sujeito passivo agiu de acordo com 
as normas complementares, vigentes no período examinado 
pela autoridade fiscal competente, permite que o julgador 
reforme a decisão proferida pela Primeira Instância e declare 
improcedente o auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 27 de novembro de 2015, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da sentença singular, por cerceamento ao direito de defesa, arguida 
pelo sujeito passivo. Foram vencedores os Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes e 
Cláudio Henrique de Oliveira. Vencido o Conselheiro Nivaldo José Mendes. Quanto ao 
mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, dar-lhe provimento para reformar a 
sentença singular e considerar improcedente o auto de infração. Foram vencedores os 
Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira e Nivaldo José Mendes. Vencido o Conselheiro 
José Paixão de Oliveira Gomes que confirmou a sentença singular que foi pela 
procedência parcial no valor do ICMS de R$ 6.584,72 (seis mil, quinhentos e oitenta e 
quatro reais e setenta e dois centavos). 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo deixou de emitir 
nota fiscal complementar, referente ao reajustamento do preço, na importância de 
R$197.901,25, relativo à saída interestadual de gado bovino destinado ao Frigorifico 
Mataboi A/S, por meio das notas fiscais identificadas na listagem anexa. Em consequência 
o autuado deve recolher o ICMS no valor de R$ 23.748,15 (vinte e três mil, setecentos e 
quarenta e oito reais e quinze centavos), a somar com a penalidade e os acréscimos 
legais. 

  
A autoridade lançadora indicou como infringida a disposição do artigo 

64 do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) combinado com os artigos 88, § 
1°, inciso II e 141, § 1°, inciso I do Decreto nº 4.852/97. A proposição da penalidade 
atende à prescrição do artigo nº 71, inciso VII, alínea "l" (L), agravado com a aplicação do 
9º, inciso I do CTE. 

 
O auto de infração está instruído com os seguintes documentos: 

Anexo Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário, Anexo Estruturado – Descritivo 



 

Complementar da Ocorrência, Termo de Autenticação de Livro Fiscal, e cópias dos Livros 
Registro de Entradas, Saídas e Apuração do ICMS, fls. 03 a 15.  

 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de fl. 16.  
 
Às fls. 19 a 52, o autuado impugna o lançamento tributário na 

primeira fase de defesa, argui a preliminar de nulidade da peça básica por violação às 
regras do lançamento de ofício, pois a fiscalização “menciona ter circularizado a RFB, 
para apuração das operações praticadas pela Impugnante, fazendo inclusive 
menção a razão social do Frigorifico Mata boi S/A; entretanto menciona documento 
ainda que citado, não fora juntado aos autos.”, fl. 24.  

 
Considera que a infringência à legislação estadual que trata do 

lançamento de ofício, por conta da ausência de provas inequívocas quanto à ocorrência 
do fato gerador da obrigação tributária e do uso da presunção e violação das normas de 
regência que autorizam a utilização do arbitramento como procedimento para identificar a 
incidência tributária.  

 
Assevera que a partir do momento que se detecta omissão ou 

inexatidão, por parte da pessoa legalmente obrigada, no exercício da atividade, se evoca o 
art. 149, V do CTN para dirimir tal questão. 

 
Ainda em fase de preliminar menciona o art. 455, I do RCTE, pois 

esta possibilidade somente poder vir a ocorrer, nos casos em que as notas fiscais emitidas 
pela impugnante tivessem eivadas de inidoneidade que não se verifica e nem se 
comprova no auto de infração. 

 
No mais apresenta uma série de jurisprudências e de decisões para 

vir a corroborar a sua ideia. 
 
Por fim, requer o acolhimento da argumentação preliminar de 

nulidade da peça básica, visto os argumentos da tese defensória, inclusive a ausência de 
provas inequívocas quanto à ocorrência do fato gerador que resultou a obrigação 
tributária, bem como a utilização de presunção nas fundamentações de fato e de direito 
para suportar o lançamento tributário, ainda, violação das normas de regência que 
autorizam à utilização do arbitramento como procedimento para identificar a incidência 
tributária. 

 
No mérito, que seja declarada a improcedência do auto de infração, 

visto a inconsistência apontada no trabalho fiscal, a comprovação da regularidade da 
movimentação de mercadorias no ano calendário de 2009 e a fragilidade do trabalho 
fiscal, a acusação equivocada da fiscalização, que pretende exigir o ICMS complementar 
sobre operações devidamente tributadas pela pauta fiscal do Estado de Goiás, conforme 
jurisprudência do Conselho Administrativo Tributário e, finalmente, a impossibilidade de 
prosperar a cominação das multas calculadas sobre o valor da operação, em especial, 
pela falta de comprovação de ato ou de omissão fiscal que configure a falta de 
cumprimento de obrigação tributária principal ou acessória.  

 
O sujeito passivo instrui a peça impugnatória com os seguintes 

documentos de fls. 53 a 123. 
 



 

O julgador singular converte o processo em diligência, para, ao ser 
atendida, a fiscalização possa demonstrar que a base do lançamento tributário inicial 
atende aos dados que menciona, conforme despacho de fl. 125. 

 
O revisor conclui o seu trabalho com a afirmação de que o resultado 

causador deste lançamento não sofre alteração. 
 
Os documentos de fls. 128 e 129 instruem o trabalho revisional.  
 
O sujeito passivo, ao ser notificado do resultado diligencial, retorna 

ao processo, fls. 139 a 144, para reafirmar que, por força dos contratos firmados com o 
frigorífico, a documentação fiscal emitida se formalizou com observância nos preços de 
pauta fiscal, sendo que o preço da arroba, em contrapartida, poderia ser fixado em até 130 
dias contados da data de embarque para transporte dos animais e da emissão das 
respectivas notas fiscais, fl. 143. Em seguida, faz uma demonstração do movimento de 
gado com o frigorífico e acrescenta: 

 
Diante do exposto, a impugnante ratifica os argumentos defensórios 

trazidos na peça impugnatória inicial, corroborados com a documentação instrutória da 
defesa, requer o cancelamento do auto de infração, visto a fragilidade do levantamento 
fiscal, o qual utilizou informação contábil de outro contribuinte para arbitrar as suas 
operações comerciais realizadas, sem considerar as peculiaridades correspondentes e 
declarar a improcedência do auto de infração. 

 
Os documentos de fls. 145 a 153 instruem a peça contraditória. 
 
Em seguida foram juntados, ao processo, os documentos de fls. 155 

a 163. 
 
No despacho nº 774/2012 – JULP, fls. 164 a 167, o julgador singular 

determina a realização de diligência, via Delegacia Regional de Fiscalização de Goiás, a 
fim de que seja designado agente do fisco estranho à lide para proceder à revisão do 
trabalho fiscal, considerando o demonstrativo contraditório apresentado. 

   
O revisor, fls. 170 a 194, conclui o seu trabalho com a redução do 

valor exigido na peça básica, nos valores demonstrados à fl. 193. 
 
O autuado foi notificado e não retornou ao processo, fato motivador 

da notificação por edital, conforme sinaliza os documentos de fls. 195 a 197. 
 
O julgador singular decide pela procedência em parte do auto de 

infração depois de fundamentar que “nas diversas diligências, entendo que a fiscalização, 
por meio de fartas documentações juntadas ao feito demonstra, de forma irrefutável, que 
todos as diferenças apontadas, no Parecer de Setor de Fiscalização da Delegacia 
Regional de Fiscalização de Goiás, às folhas 170/194,  em resposta a diligência desta 
instância julgadora, em relação a todos os autos de infração, descritos formalmente, às 
folhas 170 dos autos, sendo que, com relação a este processo ora em julgamento, tem 
como um novo valore de base de cálculo de R$ 54.872,63, o que corresponde a um novo 
ICMS originário de R$ 6.584,72. Talvez pela clareza da acusação fiscal é que a defesa, 
quando novamente cientificada do resultado final da diligência, depois de sanadas todas 
as irregularidades a pedido do próprio representante legal da empresa autuada, tenha 
silenciado pois contra fatos demonstrados não existe argumento”, fl. 208. 

 



 

O sujeito passivo foi intimado, fls. 210 a 212, e recorre da decisão 
proferida pela Primeira Instância com os argumentos de que se encontrava regularmente 
albergada pelo benefício fiscal da suspensão da incidência da contribuição para o PIS / 
Pasep e da CONFINS quando da emissão de notas fiscais de venda. 

 
Afirma que devem ser afastados os valores remanescentes da 

autuação fiscal, no montante de R$ 6.584,72, para ser reformado parcialmente a sentença 
de primeiro grau e para que seja cancelado o crédito tributário lançado na origem, fls. 214 
a 235. 

 
A instrução da peça recursal se fez com os documentos de fls. 236 a 

250. 
 
Às fls. 255 a 270 o sujeito passivo apresenta Memorial com o fim de 

sustentar a sua tese de defesa.  
  
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Entendo que a alegação preliminar do autuado não comporta 

acolhimento porque o ato administrativo foi expedido por autoridade fiscal competente, 
que verificou os documentos envolvidos na atividade mercantil do sujeito passivo, estão 
identificados nos autos, e, sobre os quais, o contribuinte mantém perfeito controle. A 
infração e a penalidade foram identificadas com segurança pela fiscalização, o direito de 
defesa não foi cerceado no curso da ação fiscal, não houve erro na identificação do sujeito 
passivo e o lançamento foi expedido de acordo com as normas procedimentais vigentes. 

 
Observei, pela análise da questão primeira, que ela não se enquadra 

na previsão do art. 20 da Lei nº 16.469/2009, motivo pelo qual, num convencimento 
majoritário dos pares presentes na sessão de julgamento do processo, ela foi rejeitada.  

 
Reforço o meu entendimento ao mencionar que as provas trazidas 

ao processo pelo autuante me convenceram de que a nulidade requerida pela defendente 
não tem amparo da norma citada no parágrafo anterior para ser acolhida. Daí, por maioria 
de votos, a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento 
ao direito de defesa, foi rejeitada neste julgamento cameral.  

 
Vencida esta fase primeira, o julgador cumpre as normas do 

processo administrativo tributário e, após estudar a sua instrução, decide o mérito da ação 
com a conclusão, por maioria de votos, reformar a decisão singular para declarar a 
improcedência do auto de infração, cujos fundamentos passo a redigir: 

 
A causa da exigência do imposto com os acréscimos legais registra 

que o sujeito passivo deixou de emitir nota fiscal complementar referente ao reajuste de 
preço das mercadorias saídas para destinatário interestadual, as quais estão identificadas 
na listagem que instrui o trabalho fazendário. 

 
Os procedimentos do sujeito passivo comprovam a inexistência do 

crédito exigido no lançamento de ofício e motiva o acolhimento da tese defensória para 
que a decisão proferida pela Primeira Instância seja reformada e a ação seja considerada 
improcedente e, para auxílio deste voto, transcrevo parte da defesa, conforme segue:  

 



 

Em “relação à correta recomposição dos recursos financeiros 
recebidos pela Recorrente do Mataboi, melhor sorte não lhe assistiu quanto à manutenção 
da parcela remanescente da autuação fiscal, uma vez que entendeu, conforme destacado 
no item 6 de sua “Conclusão”, que, “o valor da operação, nos termos do artigo 20, II, da lei 
11.651/91, compreende o valor efetivo transferido ao contribuinte na operação 
interestadual (R$ 11.077.749,17) mais a soma dos tributos interestaduais (ICMS, PIS e 
COFINS) que deverão, por força contratual, ser pagos pelo destinatário” (grifamos), o que 
fora integralmente ratificado pelo i. Julgador Tributário de 1ª instância administrativa, que 
houve por bem “decidir pela PROCEDÊNCIA EM PARTE da pretensão inicial do fisco pelo 
novo valor da base de cálculo da autuação (...) em cálculo do setor competente”, fl. 260. 

 
Nesse ponto específico, existe equívoco tanto da fiscalização, quanto 

do julgador singular “pois como se verifica destes autos, notadamente por meio das 
respostas às Notificações Fiscais nº 02/2013 e nº 03/2013, a suposta diferença 
“remanescente” apontada pelo i. AFRE diligente não fora objeto dos AI originários e deriva 
da inclusão indevida da Contribuição para PIS/Pasep e da COFINS nas operações de 
venda praticadas pela Recorrente e, consequentemente, na base de cálculo do ICMS, 
sem qualquer elemento de prova ou fundamento legal para tanto, pautando-se apenas 
pela “informação” de que o destinatário das mercadorias (Mataboi) teria apurado e 
apropriado créditos dessas contribuições sociais por ocasião de sua aquisição, 
considerando-se ainda que a Recorrente sabidamente não se sujeitou a tal incidência nas 
operações em referências”, fl. 261. 

 
“Em contrapartida, novamente a fim de não prejudicar o adquirente 

das mercadorias (agroindústria) que, com a suspensão da incidência daquelas 
contribuições sociais, também se viu impedido de apurar e descontar os créditos da não 
cumulatividade (art. 3º, § 2º , I da Lei nº 10.833/03), a Lei nº 10.925/04, por meio do seu 
artigo 8º, concedeu-lhe créditos presumidos em relação às aquisições efetuadas junto a 
produtores rurais e cooperativas, em substituição àqueles previstos pelas leis que regem a 
não cumulatividade desses contribuições sociais – Lei nº 10.637, de 30 de 30 de 
dezembro de 2002, no caso da Contribuição para o PIS/Pasep e a já citada Lei nº 
10.833/03, no caso da COFINS -, reduzindo o impacto negativo da desoneração dos elos 
anteriores da cadeia agropecuária, conforme figura explicativa a seguir consignada: 

 
 

Alíquota 0                  Produtor Rural                              Suspensão 
                                           (PJ) 
                              Sem direito a Crédito 
 
Fornecedor de                   Agroindústria                           Crédito 
     Insumos                (Alimentação humana                  Presumido 
                                            ou animal) 
                           
                               Sem direito a Crédito 
Alíquota 0                     Produtor Rural                       Não incidência  
                                            (PF).” (Quadro em negrito para destacar o demonstrativo) 

 
Neste quadro, apontado “pela recorrente ao longo do processo 

administrativo, as vendas de produtos agropecuários por esta promovidas encontram-se 
comprovadamente albergadas pela suspenção da incidência da Contribuição para o 
PIS/Pasep e da COFINS, consoante previsão do artigo 9º, inciso III, da Lei nº 10.925/04, 
eis que devidamente atendidos todos os requisitos necessários à fruição daquele benefício 
fiscal, nos termos da legislação federal específica, acima citada, não cabendo à 



 

Recorrente se responsabilizar ou mesmo ser injustamente imputada pela SEFAZ/GO 
acerca de valores que comprovadamente não compuseram o valor da operação – e, 
consequentemente, a base de cálculo do ICMS nas operações em referência -, 
simplesmente em função de ter o adquirente das mercadorias (Mataboi) apurado e 
registrado créditos daquelas contribuições sociais, de forma ilegal, diga-se de passagem, 
já que mencionadas leis federais lhe autorizam a, no máximo, beneficiar-se de crédito 
presumido nessas aquisições! 

 
Portanto, não sendo exigido pela legislação federal acima apontada 

que a Recorrente apure e recolha a Contribuição para o PIS/Pasep e a COFINS sobre as 
vendas de produtos agropecuários objetos do levantamento fiscal, eis que beneficiadas 
pela suspensão da incidência destas contribuições sociais nos termos do artigo 9º da Lei 
nº 10.925/04, não há que se falar na inclusão de qualquer valor a esse título nas Notas 
Fiscais de venda por esta emitidas, ainda que houvesse qualquer previsão contratual para 
tanto (a qual estaria em desacordo ao art. 123 do Código Tributário Nacional – “CTN”), de 
forma que, como consequência direta, tais valores nunca poderão ser considerados como 
base de cálculo para a incidência do ICMS nas operações autuadas, como sustentou o i. 
AFRE em suas “Conclusões””, fls. 261 e 262.  

 
Na sequência das garantias defensórias do processo, o sujeito 

passivo deixa claro que ele agiu sob o comando da legislação tributária vigente, que houve 
a dispensa das Contribuições para PIS/PASEP e COFINS, que o preço da saída da 
mercadoria foi ajustado com o adquirente, que houve a obediência do valor constante da 
pauta de valores editada pela Administração Fazendária, de forma que não houve afronta 
dos artigos capitulados no auto de infração para abrigo da exigência tributária. 

 
Vistoriei a formalização deste processo e concluí que, na demanda, 

assiste razão ao polo passivo, pois entendo que ele comprovou, quando da apresentação 
dos seus contraditórios, a licitude do seu procedimento. Portanto, não vejo   a existência 
de indício de sonegação tributária com a operação realizada pelo autuado, motivo pelo 
qual eu finalizo este voto ao considerar improcedente o auto de infração. 

 
Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade da sentença singular, 

por cerceamento ao direito de defesa, arguida pelo sujeito passivo. Quanto ao mérito, 
conheço do recurso, dou-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar 
improcedente o auto de infração.  

 
 

Sala das sessões plenárias, em 22 de março de 2016. 
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Matéria: Operação com gado (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00395/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pela autuada, por cerceamento ao direito de defesa. 
Rejeitada. ICMS. Omissão no recolhimento do ICMS. Decisão 
singular reformada. Improcedência.  
 
1. As questões prejudiciais ou terminativas do processo, 
arguidas pela parte que se sentiu prejudicada, fora do alcance 
da norma legal do art. 20 da Lei nº 16.469/2009, não têm 
pertinência para serem acolhidas pelas autoridades julgadoras; 
 
2. A comprovação de que o sujeito passivo agiu de acordo com 
as normas complementares, vigentes no período examinado 
pela autoridade fiscal competente, permite que o julgador 
reforme a decisão proferida pela Primeira Instância e declare 
improcedente o auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 27 de novembro de 2015, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da sentença singular, por cerceamento ao direito de defesa, arguida 
pelo sujeito passivo. Foram vencedores os Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes e 
Cláudio Henrique de Oliveira. Vencido o Conselheiro Nivaldo José Mendes. Quanto ao 
mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, dar-lhe provimento para reformar a 
sentença singular e considerar improcedente o auto de infração. Foram vencedores os 
Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira e Nivaldo José Mendes. Vencido o Conselheiro 
José Paixão de Oliveira Gomes que confirmou a sentença singular que foi pela 
procedência parcial no valor do ICMS de R$ 31.137,25 (trinta e um mil, cento e trinta e 
sete reais e vinte e cinco centavos). 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo deixou de emitir 
nota fiscal complementar, referente ao reajustamento do preço, na importância de R$ 
946.770,50, relativo à saída interestadual de gado bovino destinado ao Frigorifico Mataboi 
A/S, por meio das notas fiscais identificadas na listagem anexa. Em consequência, o 
autuado deve recolher o ICMS no valor de R$ 113.612,46 (cento e treze mil, seiscentos e 
doze reais e quarenta e seis centavos), a somar com a penalidade e os acréscimos legais. 

  
A autoridade lançadora indicou como infringida a disposição do artigo 

64 do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) combinado com os artigos 88, § 
1°, inciso II e 141, § 1°, inciso I do Decreto nº 4.852/97. A proposição da penalidade 
atende à prescrição do artigo nº 71, inciso VII, alínea "l" (L), agravado com a aplicação do 
9º, inciso I do CTE. 

 
O auto de infração está instruído com os seguintes documentos: 

Anexo Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário, Anexo Estruturado – Descritivo 
Complementar da Ocorrência, Auditoria das Omissões no Valor de Saídas de suas Filiais 



 

Destinadas a Mataboi S/A no Exercício de 2009, Auditoria das Omissões no Valor de 
Saídas de suas Filiais, Listagens dos Pagamentos de Mataboi S/A, das Notas Fiscais 
Eletrônicas de Saídas de Gado Bovino de suas Filiais Goianas no Exercício de 2009,  
Termo de Autenticação de Livro Fiscal, e cópias dos Livros Registro de Entradas, Saídas e 
Apuração do ICMS, Estratos Bancários, Contrato de Compra e Venda a Termo de Bovinos 
com Reserva de Domínio e Anexos, Primeiro Aditamento ao Contrato de Compra e Venda 
a Termo de Bovinos com Reserva de Domínio, e, por fim, Consulta Resumida do 
Contribuinte Pessoa Jurídica fls. 03 a 134.  

 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em Primeira Instância, conforme documento de fl. 135.  
 
Às fls. 138 a 169, o autuado impugna o lançamento tributário na 

primeira fase de defesa, argui a preliminar de nulidade da peça básica por violação às 
regras do lançamento de ofício, pois a fiscalização “menciona ter circularizado a RFB, 
para apuração das operações praticadas pela Impugnante, fazendo inclusive 
menção a razão social do Frigorifico Mata boi S/A; entretanto menciona documento 
ainda que citado, não fora juntado aos autos.”, fl. 143.  

 
Considera que a infringência à legislação estadual que trata do 

lançamento de ofício, por conta da ausência de provas inequívocas quanto à ocorrência 
do fato gerador da obrigação tributária e do uso da presunção e violação das normas de 
regência que autorizam a utilização do arbitramento como procedimento para identificar a 
incidência tributária.  

 
Assevera que a partir do momento que se detecta omissão ou 

inexatidão, por parte da pessoa legalmente obrigada, no exercício da atividade, se evoca o 
art. 149, V do CTN para dirimir tal questão. 

 
Ainda em fase de preliminar menciona o art. 455, I do RCTE, pois 

esta possibilidade somente poder vir a ocorrer, nos casos em que as notas fiscais emitidas 
pela impugnante tivessem eivadas de inidoneidade que não se verifica e nem se 
comprova no auto de infração. 

 
No mais apresenta uma série de jurisprudências e de decisões para 

vir a corroborar a sua ideia. 
 
Por fim, requer o acolhimento da argumentação preliminar de 

nulidade da peça básica, visto os argumentos da tese defensória, inclusive a ausência de 
provas inequívocas quanto à ocorrência do fato gerador que resultou a obrigação 
tributária, bem como a utilização de presunção nas fundamentações de fato e de direito 
para suportar o lançamento tributário, ainda, violação das normas de regência que 
autorizam à utilização do arbitramento como procedimento para identificar a incidência 
tributária. 

 
No mérito, que seja declarada a improcedência do auto de infração, 

visto a inconsistência apontada no trabalho fiscal, a comprovação da regularidade da 
movimentação de mercadorias no ano calendário de 2009 e a fragilidade do trabalho 
fiscal, a acusação equivocada da fiscalização, que pretende exigir o ICMS complementar 
sobre operações devidamente tributadas pela pauta fiscal do Estado de Goiás, conforme 
jurisprudência do Conselho Administrativo Tributário e, finalmente, a impossibilidade de 
prosperar a cominação das multas calculadas sobre o valor da operação, em especial, 



 

pela falta de comprovação de ato ou de omissão fiscal que configure a falta de 
cumprimento de obrigação tributária principal ou acessória.  

 
O sujeito passivo instrui a peça impugnatória com os documentos de 

fls. 170 a 241. 
 
O julgador singular converte o processo em diligência, para, ao ser 

atendida, a fiscalização possa demonstrar que a base do lançamento tributário inicial 
atende aos dados que menciona, conforme despacho de fl. 243. 

 
O revisor conclui o seu trabalho com a afirmação de que o resultado 

causador deste lançamento não sofre alteração, fl. 244. 
 
Os documentos de fls. 246 e 301 instruem o trabalho revisional.  
 
O sujeito passivo, ao ser notificado do resultado diligencial, retorna 

ao processo, fls. 306 a 311, para reafirmar que, por força dos contratos firmados com o 
frigorífico, a documentação fiscal emitida se formalizou com observância nos preços de 
pauta fiscal, sendo que o preço da arroba, em contrapartida, poderia ser fixado em até 130 
dias contados da data de embarque para transporte dos animais e da emissão das 
respectivas notas fiscais, fl. 310. Em seguida, faz uma demonstração do movimento de 
gado com o frigorífico e acrescenta: 

 
Diante do exposto, a impugnante ratifica os argumentos defensórios 

trazidos na peça impugnatória inicial, corroborados com a documentação instrutória da 
defesa, requer o cancelamento do auto de infração, visto a fragilidade do levantamento 
fiscal, o qual utilizou informação contábil de outro contribuinte para arbitrar as suas 
operações comerciais realizadas, sem considerar as peculiaridades correspondentes e 
declarar a improcedência do auto de infração. 

 
Os documentos de fls. 312 a 1.031 instruem a peça contraditória. 
 
No despacho nº 768/2012 – JULP, fls. 1.032 a 1.035, o julgador 

singular determina a realização de diligência, via Delegacia Regional de Fiscalização de 
Goiás, a fim de que seja designado agente do fisco estranho à lide para proceder à 
revisão do trabalho fiscal, considerando o demonstrativo contraditório apresentado. 

  
O revisor, fls. 1.036 a 1.062, conclui o seu trabalho com a redução do 

valor exigido na peça básica, nos valores demonstrado à fl. 1.061. 
 
O autuado foi notificado, fls. 1.193 a 1.195, retorna ao processo, 

contesta o resultado diligencial, formaliza demonstrativo da sua atividade mercantil com o 
estabelecimento frigorífico, reitera a sua tese de defesa anterior e finaliza com o 
requerimento de improcedência do auto de infração, conforme sinalizam os documentos 
de fls. 1.198 a 1.217. Em anexo os documentos de fls. 1.218 a 1.222. 

 
O julgador singular decide pela procedência em parte do auto de 

infração depois de fundamentar que “nas diversas diligências, entendo que a fiscalização, 
por meio de fartas documentações juntadas ao feito demonstra, de forma irrefutável, que 
todos as diferenças apontadas, no Parecer de Setor de Fiscalização da Delegacia 
Regional de Fiscalização de Goiás, às folhas 1.038/1.062,  em resposta a diligência desta 
instância julgadora, em relação a todos os autos de infração, descritos formalmente, às 
folhas 1.038 dos autos, sendo que, com relação a este processo ora em julgamento, tem 



 

como um novo valore de base de cálculo de R$ 259.477,11, o que corresponde a um novo 
ICMS originário de R$ 31.137,25.  

 
Destarte, entendo que a impugnante não conseguiu descaracterizar 

a infração tributária descrita nos autos e ainda tem contra si o fato de que levou clara e 
nítida vantagem no negócio, ou seja, deixou de pagar imposto nos exatos valores 
apurados, às folhas 1.061. 

 
Por isto, concluo que está caracterizada a infração fiscal pelo claro 

descumprimento de uma obrigação tributária, baseada numa lei em abstrato e num fato 
gerador concreto, fazendo gerar o crédito tributário reclamado pelo lançamento de ofício”, 
fl. 1.234. 

 
O sujeito passivo foi intimado, fls. 1.236 a 1.238, e recorre da decisão 

proferida pela Primeira Instância com os argumentos de que se encontrava regularmente 
albergada pelo benefício fiscal da suspensão da incidência da contribuição para o PIS / 
Pasep e da CONFINS quando da emissão de notas fiscais de venda. 

 
Afirma que devem ser afastados os valores remanescentes da 

autuação fiscal, no montante de R$ 31.137,25, para ser reformado parcialmente a 
sentença de primeiro grau e para que seja cancelado o crédito tributário lançado na 
origem, fls. 1.241 a 1.262. 

 
A instrução da peça recursal se fez com os documentos de fls. 1.264 

a 1.266. 
 
Às fls. 1.285 a 1.296 o sujeito passivo apresenta Memorial com o fim 

de sustentar a sua tese de defesa.  
  
É o relatório 
 

V O T O 
 
Entendo que a alegação preliminar do autuado não comporta 

acolhimento porque o ato administrativo foi expedido por autoridade fiscal competente, 
que verificou os documentos envolvidos na atividade mercantil do sujeito passivo, estão 
identificados nos autos, e, sobre os quais, o contribuinte mantém perfeito controle. A 
infração e a penalidade foram identificadas com segurança pela fiscalização, o direito de 
defesa não foi cerceado no curso da ação fiscal, não houve erro na identificação do sujeito 
passivo e o lançamento foi expedido de acordo com as normas procedimentais vigentes. 

 
Observei, pela análise da questão primeira, que ela não se enquadra 

na previsão do art. 20 da Lei nº 16.469/2009, motivo pelo qual, num convencimento 
majoritário dos pares presentes na sessão de julgamento do processo, ela foi rejeitada.  

 
Reforço o meu entendimento ao mencionar que as provas trazidas 

ao processo pelo autuante me convenceram de que a nulidade requerida pela defendente 
não tem amparo da norma citada no parágrafo anterior para ser acolhida. Daí, por maioria 
de votos, a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento 
ao direito de defesa, foi rejeitada neste julgamento cameral.  

 
Vencida esta fase primeira, o julgador cumpre as normas do 

processo administrativo tributário e, após estudar a sua instrução, decide o mérito da ação 



 

com a conclusão, por maioria de votos, reformar a decisão singular para declarar a 
improcedência do auto de infração, cujos fundamentos passo a redigir: 

 
A causa da exigência do imposto com os acréscimos legais registra 

que o sujeito passivo deixou de emitir nota fiscal complementar referente ao reajuste de 
preço das mercadorias saídas para destinatário interestadual, as quais estão identificadas 
na listagem que instrui o trabalho fazendário. 

 
Os procedimentos do sujeito passivo comprovam a inexistência do 

crédito exigido no lançamento de ofício e motiva o acolhimento da tese defensória para 
que a decisão proferida pela Primeira Instância seja reformada e a ação seja considerada 
improcedente e, para auxílio deste voto, transcrevo parte da defesa, conforme segue:  

 
Em “relação à correta recomposição dos recursos financeiros 

recebidos pela Recorrente do Mataboi, melhor sorte não lhe assistiu quanto à manutenção 
da parcela remanescente da autuação fiscal, uma vez que entendeu, conforme destacado 
no item 6 de sua “Conclusão”, que, “o valor da operação, nos termos do artigo 20, II, da lei 
11.651/91, compreende o valor efetivo transferido ao contribuinte na operação 
interestadual (R$ 11.077.749,17) mais a soma dos tributos interestaduais (ICMS, PIS e 
COFINS) que deverão, por força contratual, ser pagos pelo destinatário” (grifamos), o que 
fora integralmente ratificado pelo i. Julgador Tributário de 1ª instância administrativa, que 
houve por bem “decidir pela PROCEDÊNCIA EM PARTE da pretensão inicial do fisco pelo 
novo valor da base de cálculo da autuação (...) em cálculo do setor competente”, fl. 1.286. 

 
Nesse ponto específico, existe equívoco tanto da fiscalização, quanto 

do julgador singular “pois como se verifica destes autos, notadamente por meio das 
respostas às Notificações Fiscais nº 02/2013 e nº 03/2013, a suposta diferença 
“remanescente” apontada pelo i. AFRE diligente não fora objeto dos AI originários e deriva 
da inclusão indevida da Contribuição para PIS/Pasep e da COFINS nas operações de 
venda praticadas pela Recorrente e, consequentemente, na base de cálculo do ICMS, 
sem qualquer elemento de prova ou fundamento legal para tanto, pautando-se apenas 
pela “informação” de que o destinatário das mercadorias (Mataboi) teria apurado e 
apropriado créditos dessas contribuições sociais por ocasião de sua aquisição, 
considerando-se ainda que a Recorrente sabidamente não se sujeitou a tal incidência nas 
operações em referências”, fl. 1.287. 

 
“Em contrapartida, novamente a fim de não prejudicar o adquirente 

das mercadorias (agroindústria) que, com a suspensão da incidência daquelas 
contribuições sociais, também se viu impedido de apurar e descontar os créditos da não 
cumulatividade (art. 3º, § 2º , I da Lei nº 10.833/03), a Lei nº 10.925/04, por meio do seu 
artigo 8º, concedeu-lhe créditos presumidos em relação às aquisições efetuadas junto a 
produtores rurais e cooperativas, em substituição àqueles previstos pelas leis que regem a 
não cumulatividade desses contribuições sociais – Lei nº 10.637, de 30 de 30 de 
dezembro de 2002, no caso da Contribuição para o PIS/Pasep e a já citada Lei nº 
10.833/03, no caso da COFINS -, reduzindo o impacto negativo da desoneração dos elos 
anteriores da cadeia agropecuária, conforme figura explicativa a seguir consignada: 

 
 

Alíquota 0                  Produtor Rural                              Suspensão 
                                           (PJ) 
                              Sem direito a Crédito 
 
Fornecedor de                   Agroindústria                           Crédito 



 

     Insumos                (Alimentação humana                  Presumido 
                                            ou animal) 
                           
                               Sem direito a Crédito 
Alíquota 0                     Produtor Rural                       Não incidência  
                                            (PF).” (Quadro em negrito para destacar o demonstrativo) 

  
Neste quadro, apontado, “pela recorrente ao longo do processo 

administrativo, as vendas de produtos agropecuários por esta promovidas encontram-se 
comprovadamente albergadas pela suspenção da incidência da Contribuição para o 
PIS/Pasep e da COFINS, consoante previsão do artigo 9º, inciso III, da Lei nº 10.925/04, 
eis que devidamente atendidos todos os requisitos necessários à fruição daquele benefício 
fiscal, nos termos da legislação federal específica, acima citada, não cabendo à 
Recorrente se responsabilizar ou mesmo ser injustamente imputada pela SEFAZ/GO 
acerca de valores que comprovadamente não compuseram o valor da operação – e, 
consequentemente, a base de cálculo do ICMS nas operações em referência -, 
simplesmente em função de ter o adquirente das mercadorias (Mataboi) apurado e 
registrado créditos daquelas contribuições sociais, de forma ilegal, diga-se de passagem, 
já que mencionadas leis federais lhe autorizam a, no máximo, beneficiar-se de crédito 
presumido nessas aquisições! 

 
Portanto, não sendo exigido pela legislação federal acima apontada 

que a Recorrente apure e recolha a Contribuição para o PIS/Pasep e a COFINS sobre as 
vendas de produtos agropecuários objetos do levantamento fiscal, eis que beneficiadas 
pela suspensão da incidência destas contribuições sociais nos termos do artigo 9º da Lei 
nº 10.925/04, não há que se falar na inclusão de qualquer valor a esse título nas Notas 
Fiscais de venda por esta emitidas, ainda que houvesse qualquer previsão contratual para 
tanto (a qual estaria em desacordo ao art. 123 do Código Tributário Nacional – “CTN”), de 
forma que, como consequência direta, tais valores nunca poderão ser considerados como 
base de cálculo para a incidência do ICMS nas operações autuadas, como sustentou o i. 
AFRE em suas “Conclusões””, fls. 1.287 e 1.288.  

 
Na sequência das garantias defensórias do processo, o sujeito 

passivo deixa claro que ele agiu sob o comando da legislação tributária vigente, que houve 
a dispensa das Contribuições para PIS/PASEP e COFINS, que o preço da saída da 
mercadoria foi ajustado com o adquirente, que houve a obediência do valor constante da 
pauta de valores editada pela Administração Fazendária, de forma que não houve afronta 
dos artigos capitulados no auto de infração para abrigo da exigência tributária. 

 
Vistoriei a formalização deste processo e concluí que, na demanda, 

assiste razão ao polo passivo, pois entendo que ele comprovou, quando da apresentação 
dos seus contraditórios, a licitude do seu procedimento. Portanto, não vejo a existência de 
indício de sonegação tributária com a operação realizada pelo autuado, motivo pelo qual 
eu finalizo este voto ao considerar improcedente o auto de infração. 

 
Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade da sentença singular, 

por cerceamento ao direito de defesa, arguida pelo sujeito passivo. Quanto ao mérito, 
conheço do recurso, dou-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar 
improcedente o auto de infração.  

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 22 de março de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Operação com gado (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00789/16 
 
Relatora: Conselheira Nislene Alves Borges 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Operação de venda de 
gado bovino sem emissão de nota fiscal. Procedência. Decisão 
unânime. 
 
I - Há de prevalecer o lançamento quando neste ficar 
evidenciado que houve operação mercantil de produtos sujeitos 
à tributação pelo ICMS, sem a emissão dos documentos fiscais 
que acobertassem tais operações; 
 
II – Para fruição de benefícios fiscais concedidos sob condição, 
devem ser observadas as ressalvas, sob pena de não estar apto 
ao aproveitamento de tais desonerações. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de maio de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, negar-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Nislene Alves Borges, João Divino de Brito e 
Talita Pimenta Félix. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação no presente procedimento fiscal diz respeito à omissão 
de ICMS em razão de remessas de gado bovino pelo sujeito passivo a Lumi Comércio e 
Representação Ltda, identificadas por meio de Guias de Trânsito de Animal – GTA. Em 
consequência é exigido no presente procedimento fiscal o montante de R$ 4.964,87 em 
ICMS, mais as devidas cominações legais. 

A autoridade lançadora indica como infringidas as disposições dos 
artigos 45, I, “a”, 64 e 66 do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91), 
combinado com o artigo 145, parágrafo único do Decreto 4.852/97. E Propõe a aplicação 
da penalidade prevista no artigo 71, XII, “a”, 3, §9º, I do CTE, com redação da Lei nº 
15505/2005. 

Como sujeito passivo solidário fora arrolada a empresa Lumi 
Comércio e Representação Ltda, destinatária da mercadoria, nos termos do artigo 45, XIII 
da Lei 11.651/91. 

Instrui o lançamento planilha “levantamento de movimentação de 
gado sem emissão de nota fiscal“, fls. 08, notificação fiscal solicitando os documentos 
fiscais referentes às GTAs emitidas, fls. 05, relatórios emitidos pelo terminal Sefaz 
referente ao controle de Guia de Trânsito Animal, fls. 09/11. 

Após regularmente intimados, os sujeitos passivos não apresentam 
impugnação em primeira instância, tornando-se revéis, fls. 20. 

Intimados para pagar a quantia exigida nos autos ou apresentar 
impugnação em segunda instância, o sujeito passivo Joaquim José dos Reis impugna o 
lançamento, fls. 34 e 35 em que se justifica pela falta de informação quanto à obrigação da 



 

emissão do documento fiscal relativo às operações com gado bovino. Pede pela 
improcedência do lançamento, visto que não houve intenção de sua parte em sonegar 
imposto sobre as operações mercantis com esses produtos. 

É esse o relatório. 

 

                             V O T O  
 

A acusação é de que o produtor rural realizou operações de vendas 
de gado bovino a empresa agropecuária sem a emissão das notas fiscais relativas a tais 
operações. 

O sujeito passivo vem em sua defesa alegar que como suas vendas 
foram realizadas no mercado interno, fora informado de que não necessitaria emitir os 
documentos referentes a tais operações de vendas, e menos ainda efetuar o pagamento 
de imposto sobre essas mercadorias. 

A operação interna entre produtores de gado bovino é desonerada 
de imposto, nos termos do Convênio ICMS 139/92 e, em legislação goiana, no art. 6º, 
inciso XLII do anexo IX do RCTE, conforme transcrição abaixo: 

 

Art. 6º São isentos do ICMS: 

[...] 

XLIII - a saída interna de gado asinino, bovino, bufalino, caprino, 
eqüino, muar, ovino e suíno realizada entre produtores 
agropecuários, desde que acobertada por nota fiscal e demais 
documentos de controle exigidos, ficando mantido o crédito 
(Convênio ICMS 139/92); (Redação conferida pelo Decreto nº 
5.935 - vigência: 28.04.04 a 26.11.15) (grifo nosso) 

 

Ocorre que o referido dispositivo estabelece como condição para o 
aproveitamento do benefício fiscal concedido, exatamente a emissão de documentos 
fiscais que acobertem as operações de vendas destes produtos, bem como os respectivos 
documentos de controle exigidos para tais operações. 

Nos autos houve a comprovação de que tais documentos fiscais não 
foram de fato emitidos pelo vendedor do gado bovino, tanto na instrução processual pela 
fiscalização, como, em sua própria defesa pelo sujeito passivo, fato que originou, inclusive, 
o presente auto de infração.  

O fato é que a emissão das notas fiscais faz parte das 
condicionantes exigidas em matéria de Convênio para que o contribuinte possa se 
beneficiar da desoneração do imposto. 

Ressalte-se que ao se utilizar de benefício fiscal condicionado, o 
sujeito passivo deve atender rigorosamente às condições impostas em legislação e 
realizar os controles exigidos pelo Fisco, sob pena de perder o direito de usufruir do 
benefício fiscal. E é nesse sentido o comando inserto no artigo 86 do Regulamento do 
Código Tributário Estadual - RCTE:  

 
"Quando o benefício fiscal for concedido sob condição e 
esta não for atendida, o contribuinte perde o direito ao 
benefício e fica obrigado ao pagamento do imposto 
acrescido das cominações legais cabíveis, desde a data da 
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ocorrência do fato gerador em que tenha havido a 
utilização do benefício, ressalvada a disposição em 
contrário." 

 

Entende-se, assim, que não seria possível o sujeito passivo se 
beneficiar de tal desoneração sem que emitisse os documentos que acobertassem as 
operações de vendas de gado bovino. Reputo, portanto, acertada a ação fiscal impetrada. 

Nesse sentido, entendo que ficou demonstrada a infração tipificada 
no lançamento. Dessa forma, acompanhada da unanimidade dos membros desta Câmara 
Julgadora, conheço da impugnação do sujeito passivo, nego-lhe provimento para 
considerar procedente o auto de infração.  

 
 

Sala das sessões, em 01 de junho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Operação com gado (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00790/16 
 
Relatora: Conselheira Nislene Alves Borges 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Operação de venda de 
gado bovino sem emissão de nota fiscal. Procedência. Decisão 
unânime. 
 
I - Há de prevalecer o lançamento quando neste ficar 
evidenciado que houve operação mercantil de produtos sujeitos 
à tributação pelo ICMS, sem a emissão dos documentos fiscais 
que acobertassem tais operações; 
 
II – Para fruição de benefícios fiscais concedidos sob condição, 
devem ser observadas as ressalvas, sob pena de não estar apto 
ao aproveitamento de tais desonerações. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de maio de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, negar-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Nislene Alves Borges, João Divino de Brito e 
Talita Pimenta Félix. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação no presente procedimento fiscal diz respeito à omissão 
de ICMS em razão de remessas de gado bovino pelo sujeito passivo a Geraldo Magela A. 
Mendes, identificadas por meio de Guias de Trânsito de Animal – GTA. Em consequência 
é exigido no presente procedimento fiscal o montante de R$ 16.931,96 em ICMS, mais as 
devidas cominações legais. 

A autoridade lançadora indica como infringidas as disposições dos 
artigos 45, I, “a”, 64 e 66 do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91), 
combinado com o artigo 145, parágrafo único do Decreto 4.852/97. E Propõe a aplicação 
da penalidade prevista no artigo 71, XII, “a”, 3, §9º, I do CTE, com redação da Lei nº 
15505/2005. 

Como sujeito passivo solidário fora arrolado o destinatário da 
mercadoria Sr. Geraldo Magela A. Mendes, nos termos do artigo 45, XIII da Lei 11.651/91. 

Instrui o lançamento planilha “levantamento de movimentação de 
gado sem emissão de nota fiscal“, fls. 05, notificação fiscal solicitando os documentos 
fiscais referentes às GTAs emitidas, fls. 06, relatórios emitidos pelo terminal Sefaz 
referente ao controle de Guia de Trânsito Animal, fls. 09/14. 

Após regularmente intimados, os sujeitos passivos não apresentam 
impugnação em primeira instância, tornando-se revéis, fls. 29. 

Intimados para pagar a quantia exigida nos autos ou apresentar 
impugnação em segunda instância, o sujeito passivo Joaquim José dos Reis impugna o 
lançamento, fls. 40 e 41, em que se justifica pela falta de informação quanto à obrigação 
da emissão do documento fiscal relativo às operações com gado bovino. Pede pela 



 

improcedência do lançamento, visto que não houve intenção de sua parte em sonegar 
imposto sobre as operações mercantis com esses produtos. 

É esse o relatório. 

 

                             V O T O  
 

A acusação é de que o produtor rural realizou operações de vendas 
de gado bovino sem a emissão das notas fiscais relativas a tais operações. 

O sujeito passivo vem em sua defesa alegar que como suas vendas 
foram realizadas no mercado interno, fora informado de que não necessitaria emitir os 
documentos referentes a tais operações de vendas, e menos ainda efetuar o pagamento 
de imposto sobre essas mercadorias. 

A operação interna entre produtores de gado bovino é desonerada 
de imposto, nos termos do Convênio ICMS 139/92 e, em legislação goiana, no art. 6º, 
inciso XLII do anexo IX do RCTE, conforme transcrição abaixo: 

 

Art. 6º São isentos do ICMS: 

[...] 

XLIII - a saída interna de gado asinino, bovino, bufalino, caprino, 
eqüino, muar, ovino e suíno realizada entre produtores 
agropecuários, desde que acobertada por nota fiscal e demais 
documentos de controle exigidos, ficando mantido o crédito 
(Convênio ICMS 139/92); (Redação conferida pelo Decreto nº 
5.935 - vigência: 28.04.04 a 26.11.15) (grifo nosso) 

 

Ocorre que o referido dispositivo estabelece como condição para o 
aproveitamento do benefício fiscal concedido, exatamente a emissão de documentos 
fiscais que acobertem as operações de vendas destes produtos, bem como os respectivos 
documentos de controle exigidos para tais operações. 

Nos autos houve a comprovação de que tais documentos fiscais não 
foram de fato emitidos pelo vendedor do gado bovino, tanto na instrução processual pela 
fiscalização, como, em sua própria defesa, pelo sujeito passivo, originando, inclusive, o 
presente auto de infração.  

Caso não se tratasse de condição para a fruição do benefício fiscal, 
seria certa a exigência tão somente de multa formal pela falta de emissão de documento 
fiscal em operação isenta do ICMS. Mas o fato é que a emissão das notas fiscais faz parte 
das condicionantes exigidas em matéria de Convênio para que o contribuinte possa se 
beneficiar da desoneração do imposto. 

Ressalte-se que ao se utilizar de benefício fiscal condicionado, o 
sujeito passivo deve atender rigorosamente às condições impostas em legislação e 
realizar os controles exigidos pelo Fisco, sob pena de perder o direito de usufruir do 
benefício fiscal. E é nesse sentido o comando inserto no artigo 86 do Regulamento do 
Código Tributário Estadual - RCTE:  

 
"Quando o benefício fiscal for concedido sob condição e 
esta não for atendida, o contribuinte perde o direito ao 
benefício e fica obrigado ao pagamento do imposto 
acrescido das cominações legais cabíveis, desde a data da 
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ocorrência do fato gerador em que tenha havido a 
utilização do benefício, ressalvada a disposição em 
contrário." 

 

Entende-se, assim, que não seria possível o sujeito passivo se 
beneficiar de tal desoneração sem que emitisse os documentos que acobertassem as 
operações de vendas de gado bovino. Reputo, portanto, acertada a ação fiscal impetrada. 

Nesse sentido, entendo que ficou demonstrada a infração tipificada 
no lançamento. Dessa forma, acompanhada da unanimidade dos membros desta Câmara 
Julgadora, conheço da impugnação do sujeito passivo, nego-lhe provimento para 
considerar procedente o auto de infração.  

 
 

Sala das sessões, em 01 de junho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Operação com gado (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00791/16 
 
Relatora: Conselheira Nislene Alves Borges 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Operação de venda de 
gado bovino sem emissão de nota fiscal. Procedência. Decisão 
unânime. 
 
I - Há de prevalecer o lançamento quando neste ficar 
evidenciado que houve operação mercantil de produtos sujeitos 
à tributação pelo ICMS, sem a emissão dos documentos fiscais 
que acobertassem tais operações; 
 
II – Para fruição de benefícios fiscais concedidos sob condição, 
devem ser observadas as ressalvas, sob pena de não estar apto 
ao aproveitamento de tais desonerações. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de maio de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, negar-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Nislene Alves Borges, João Divino de Brito e 
Talita Pimenta Félix. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação no presente procedimento fiscal diz respeito à omissão 
de ICMS em razão de remessas de gado bovino pelo sujeito passivo a Maria Alzira Alves 
Torres, identificadas por meio de Guias de Trânsito de Animal – GTA. Em consequência é 
exigido no presente procedimento fiscal o montante de R$ 2.249,10 em ICMS, mais as 
devidas cominações legais. 

A autoridade lançadora indica como infringidas as disposições dos 
artigos 45, I, “a”, 64 e 66 do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91), 
combinado com o artigo 145, parágrafo único do Decreto 4.852/97. E Propõe a aplicação 
da penalidade prevista no artigo 71, XII, “a”, 3, §9º, I do CTE, com redação da Lei nº 
15505/2005. 

Como sujeito passivo solidário fora arrolado a destinatária da 
mercadoria Sr. Maria Alzira Alves Torres, nos termos do artigo 45, XIII da Lei 11.651/91. 

Instrui o lançamento planilha “levantamento de movimentação de 
gado sem emissão de nota fiscal“, fls. 05, notificação fiscal solicitando os documentos 
fiscais referentes às GTAs emitidas, fls. 06, relatórios emitidos pelo terminal Sefaz 
referente ao controle de Guia de Trânsito Animal, fls. 09/10. 

Após regularmente intimados, os sujeitos passivos não apresentam 
impugnação em primeira instância, tornando-se revéis, fls. 21. 

Intimados para pagar a quantia exigida nos autos ou apresentar 
impugnação em segunda instância, o sujeito passivo Joaquim José dos Reis impugna o 
lançamento, fls. 28 e 29, em que se justifica pela falta de informação quanto à obrigação 
da emissão do documento fiscal relativo às operações com gado bovino. Pede pela 



 

improcedência do lançamento, visto que não houve intenção de sua parte em sonegar 
imposto sobre as operações mercantis com esses produtos. 

É esse o relatório. 

 

                             V O T O  
 

A acusação é de que o produtor rural realizou operações de vendas 
de gado bovino sem a emissão das notas fiscais relativas a tais operações. 

O sujeito passivo vem em sua defesa alegar que, como suas vendas 
foram realizadas no mercado interno, fora informado de que não necessitaria emitir os 
documentos referentes a tais operações de vendas, e menos ainda efetuar o pagamento 
de imposto sobre essas mercadorias. 

A operação interna entre produtores de gado bovino é desonerada 
de imposto, nos termos do Convênio ICMS 139/92 e, em legislação goiana, no art. 6º, 
inciso XLII do anexo IX do RCTE, conforme transcrição abaixo: 

 

Art. 6º São isentos do ICMS: 

[...] 

XLIII - a saída interna de gado asinino, bovino, bufalino, caprino, 
eqüino, muar, ovino e suíno realizada entre produtores 
agropecuários, desde que acobertada por nota fiscal e demais 
documentos de controle exigidos, ficando mantido o crédito 
(Convênio ICMS 139/92); (Redação conferida pelo Decreto nº 
5.935 - vigência: 28.04.04 a 26.11.15) (grifo nosso) 

 

Ocorre que o referido dispositivo estabelece como condição para o 
aproveitamento do benefício fiscal concedido, exatamente a emissão de documentos 
fiscais que acobertem as operações de vendas destes produtos, bem como os respectivos 
documentos de controle exigidos para tais operações. 

Nos autos houve a comprovação de que tais documentos fiscais não 
foram de fato emitidos pelo vendedor do gado bovino, tanto na instrução processual pela 
fiscalização, como, em sua própria defesa, pelo sujeito passivo, fato que originou, 
inclusive, o presente auto de infração.  

Caso não se tratasse de condição para a fruição do benefício fiscal, 
seria certa a exigência tão somente de multa formal pela falta de emissão de documento 
fiscal em operação isenta do ICMS. Mas o fato é que a emissão das notas fiscais faz parte 
das condicionantes exigidas em matéria de Convênio para que o contribuinte possa se 
beneficiar da desoneração do imposto. 

Ressalte-se que ao se utilizar de benefício fiscal condicionado, o 
sujeito passivo deve atender rigorosamente às condições impostas em legislação e 
realizar os controles exigidos pelo Fisco, sob pena de perder o direito de usufruir do 
benefício fiscal. E é nesse sentido o comando inserto no artigo 86 do Regulamento do 
Código Tributário Estadual - RCTE:  

 
"Quando o benefício fiscal for concedido sob condição e 
esta não for atendida, o contribuinte perde o direito ao 
benefício e fica obrigado ao pagamento do imposto 
acrescido das cominações legais cabíveis, desde a data da 
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ocorrência do fato gerador em que tenha havido a 
utilização do benefício, ressalvada a disposição em 
contrário." 

 

Entende-se, assim, que não seria possível o sujeito passivo se 
beneficiar de tal desoneração sem que emitisse os documentos que acobertassem as 
operações de vendas de gado bovino. Reputo, portanto, acertada a ação fiscal impetrada. 

Nesse sentido, entendo que ficou demonstrada a infração tipificada 
no lançamento. Dessa forma, acompanhada da unanimidade dos membros desta Câmara 
Julgadora, conheço da impugnação do sujeito passivo, nego-lhe provimento para 
considerar procedente o auto de infração.  

 
 

Sala das sessões, em 01 de junho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Operação com gado (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00792/16 
 
Relatora: Conselheira Nislene Alves Borges 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Operação de venda de 
gado bovino sem emissão de nota fiscal. Procedência. Decisão 
unânime. 
 
I - Há de prevalecer o lançamento quando neste ficar 
evidenciado que houve operação mercantil de produtos sujeitos 
à tributação pelo ICMS, sem a emissão dos documentos fiscais 
que acobertassem tais operações; 
 
II – Para fruição de benefícios fiscais concedidos sob condição, 
devem ser observadas as ressalvas, sob pena de não estar apto 
ao aproveitamento de tais desonerações. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de maio de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, negar-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Nislene Alves Borges, João Divino de Brito e 
Talita Pimenta Félix. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação no presente procedimento fiscal diz respeito à omissão 
de ICMS em razão de remessas de gado bovino pelo sujeito passivo a Carlos Ednilson G. 
Silva, identificadas por meio de Guias de Trânsito de Animal – GTA. Em consequência é 
exigido no presente procedimento fiscal o montante de R$ 9.325,59 em ICMS, mais as 
devidas cominações legais. 

A autoridade lançadora indica como infringidas as disposições dos 
artigos 45, I, “a”, 64 e 66 do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91), 
combinado com o artigo 145, parágrafo único do Decreto 4.852/97. E Propõe a aplicação 
da penalidade prevista no artigo 71, XII, “a”, 3, §9º, I do CTE, com redação da Lei nº 
15505/2005. 

Como sujeito passivo solidário fora arrolado o destinatário da 
mercadoria Sr. Carlos Ednilson G. Silva, nos termos do artigo 45, XIII da Lei 11.651/91. 

Instrui o lançamento planilha “levantamento de movimentação de 
gado sem emissão de nota fiscal“, fls. 08, notificação fiscal solicitando os documentos 
fiscais referentes às GTAs emitidas, fls. 05, relatórios emitidos pelo terminal Sefaz 
referente ao controle de Guia de Trânsito Animal, fls. 09/11. 

Após regularmente intimados, os sujeitos passivos não apresentam 
impugnação em primeira instância, tornando-se revéis, fls. 21. 

Intimados para pagar a quantia exigida nos autos ou apresentar 
impugnação em segunda instância, o sujeito passivo Joaquim José dos Reis impugna o 
lançamento, fls. 32 e 33, em que se justifica pela falta de informação quanto à obrigação 
da emissão do documento fiscal relativo às operações com gado bovino. Pede pela 



 

improcedência do lançamento, visto que não houve intenção de sua parte em sonegar 
imposto sobre as operações mercantis com esses produtos. 

É esse o relatório. 

 

                             V O T O  
 

A acusação é de que o produtor rural realizou operações de vendas 
de gado bovino sem a emissão das notas fiscais relativas a tais operações. 

O sujeito passivo vem em sua defesa alegar que, como suas vendas 
foram realizadas no mercado interno, fora informado de que não necessitaria emitir os 
documentos referentes a tais operações de vendas, e menos ainda efetuar o pagamento 
de imposto sobre essas mercadorias. 

A operação interna entre produtores de gado bovino é desonerada 
de imposto, nos termos do Convênio ICMS 139/92 e, em legislação goiana, no art. 6º, 
inciso XLII do anexo IX do RCTE, conforme transcrição abaixo: 

 

Art. 6º São isentos do ICMS: 

[...] 

XLIII - a saída interna de gado asinino, bovino, bufalino, caprino, 
eqüino, muar, ovino e suíno realizada entre produtores 
agropecuários, desde que acobertada por nota fiscal e demais 
documentos de controle exigidos, ficando mantido o crédito 
(Convênio ICMS 139/92); (Redação conferida pelo Decreto nº 
5.935 - vigência: 28.04.04 a 26.11.15) (grifo nosso) 

 

Ocorre que o referido dispositivo estabelece como condição para o 
aproveitamento do benefício fiscal concedido, exatamente a emissão de documentos 
fiscais que acobertem as operações de vendas destes produtos, bem como os respectivos 
documentos de controle exigidos para tais operações. 

Nos autos houve a comprovação de que tais documentos fiscais não 
foram de fato emitidos pelo vendedor do gado bovino, tanto na instrução processual pela 
fiscalização, como, em sua própria defesa, pelo sujeito passivo, fato que originou, 
inclusive, o presente auto de infração.  

Caso não se tratasse de condição para a fruição do benefício fiscal, 
seria certa a exigência tão somente de multa formal pela falta de emissão de documento 
fiscal em operação isenta do ICMS. Mas o fato é que a emissão das notas fiscais faz parte 
das condicionantes exigidas em matéria de Convênio para que o contribuinte possa se 
beneficiar da desoneração do imposto. 

Ressalte-se que ao se utilizar de benefício fiscal condicionado, o 
sujeito passivo deve atender rigorosamente às condições impostas em legislação e 
realizar os controles exigidos pelo Fisco, sob pena de perder o direito de usufruir do 
benefício fiscal. E é nesse sentido o comando inserto no artigo 86 do Regulamento do 
Código Tributário Estadual - RCTE:  

 
"Quando o benefício fiscal for concedido sob condição e 
esta não for atendida, o contribuinte perde o direito ao 
benefício e fica obrigado ao pagamento do imposto 
acrescido das cominações legais cabíveis, desde a data da 
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ocorrência do fato gerador em que tenha havido a 
utilização do benefício, ressalvada a disposição em 
contrário." 

 

Entende-se, assim, que não seria possível o sujeito passivo se 
beneficiar de tal desoneração sem que emitisse os documentos que acobertassem as 
operações de vendas de gado bovino. Reputo, portanto, acertada a ação fiscal impetrada. 

Nesse sentido, entendo que ficou demonstrada a infração tipificada 
no lançamento. Dessa forma, acompanhada da unanimidade dos membros desta Câmara 
Julgadora, conheço da impugnação do sujeito passivo, nego-lhe provimento para 
considerar procedente o auto de infração.  

 
 

Sala das sessões, em 01 de junho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Operação com gado (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00930/16 
 
Relator: Conselheiro Alcedino Gomes Barbosa 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade do auto de 
infração. Insegurança na determinação da infração e 
cerceamento do direito de defesa. Rejeitadas. ICMS. Obrigação 
tributária principal. Operações com gado bovino 
desacompanhadas de documento fiscal. Procedência. 
 
1. Não é passível de nulidade o lançamento que contenha os 
elementos indispensáveis para determinar com segurança a 
infração denunciada e identificar corretamente o infrator; 
 
2. Fica afastada a hipótese de nulidade do lançamento por 
cerceamento do direito de defesa, quando não comprovada, no 
curso da ação, a ocorrência dos incidentes formais que 
prejudicam a apreciação do mérito do ato administrativo; 
 
3. Procedente é o auto de infração quando comprovado no 
curso processual a ocorrência da infração noticiada na inicial. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de maio de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por 
insegurança na determinação da infração e a segunda, por cerceamento do direito de 
defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Alcedino Gomes Barbosa, Marlene 
Maria da Silva Ruguê Bernardes, Gilmar Rodrigues de Almeida, José Luiz Rosa e 
Washington Luis Freire de Oliveira. Quanto ao mérito, também por votação 
unânime,conhecer da impugnação, negar-lhe provimento para considerar procedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Alcedino Gomes Barbosa, 
Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Gilmar Rodrigues de Almeida, José Luiz Rosa e 
Washington Luis Freire de Oliveira 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo comercializou sem 
documentação fiscal, gado bovino referente às guias de transito animal – GTA números 
241765 série P emitida em 29/10/2013, 222289 série P emitida em 22/10/2013, 159870 
série P emitida em 30/09/2013, 145586 série P emitida em 24/09/2013, 116743 série P 
emitida em 12/09/2013, no valor comercial de R$ 157.536,80, conforme planilha em 
anexo. Em consequência, deverá pagar o imposto omitido, mais os acréscimos legais. 

 
A infração relatada abriga-se na disposição dos artigos 45, inciso I, 

alínea “a”, 64 e 66 da Lei nº 11.651/91, combinado com o artigo 145, parágrafo único, do 
Decreto nº 4.852/97. Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, inciso XII, 
alínea “a”, item 3, conjugado com o §9º, inciso I, da Lei nº 11.651/91 com a redação 
conferida pela Lei nº 15.505/2005.  

 
A peça inicial foi instruída com os documentos de fls. 03/13.  



 

 
Intimado às fls. 14/16, o sujeito passivo quedou-se inerte, dando azo 

à lavratura do Termo de Revelia de fls. 17.  
 
Novamente intimado em Segunda Instância (fls. 19/21), o sujeito 

passivo apresenta Impugnação às fls. 26/34, requerendo a nulidade de todos os atos 
processuais, a partir da notificação de fls. 04 bem como o AR de fls. 05, vez que restou 
caracterizado o cerceamento do direito de defesa, pois a referida notificação fiscal não 
fora recebida pelo ora Recorrente, por incorreção no endereço. Alega ainda, que a 
assinatura constante do citado AR não lhe pertence, e nem é de nenhum membro de sua 
família. Requer também a nulidade do auto de infração, com fundamento no Princípio do 
Não Confisco esculpido no artigo 150, inciso IV da CF, e também pela limitação imposta 
pelo STF, a qual fixou em 100% do imposto o valor da multa. No mérito, alega que "as 
irregularidades apontadas no presente auto de infração não ocorreram, vez que o 
contribuinte ora Recorrente não efetivou nenhuma transação comercial envolvendo o seu 
rebanho, provavelmente tenha ocorrido a transferência de fazenda, por haver alugado 
pasto dos supostos compradores, não havendo, portanto, falar em omissão ou diminuição 
no recolhimento do imposto. Ao final, requer a improcedência do presente auto de 
infração. 

 
Acosta aos autos documentos de fls. 23/24. 
 
É o Relatório. 
 
 

VOTO 
 

Quanto as questões preliminares relativas à nulidade do auto de 
infração por insegurança na determinação da infração e cerceamento do direito de defesa, 
deixo de acolhê-las.  

De fato, verifico que além de estarem presentes todos os requisitos 
do artigo 8º da Lei Estadual nº 16.469 e do artigo 142 do Código Tributário Nacional, a 
descrição do fato coaduna-se com o demonstrativo e documentos anexados pelo agente 
autuante, bem como, com a fundamentação legal da infração. Também não há 
divergências de valores entre o levantamento integrante do lançamento e deste com o 
auto de infração. E por último, o lançamento foi instruído com levantamento completo, o 
que confirma a infração. Ante tais evidências e com a unanimidade do voto de meus 
pares, é de se entender que a aludida preliminar relativa à insegurança na determinação 
da infração deve ser rejeitada. 

Já com relação à preliminar de nulidade do auto de infração por 
cerceamento do direito de defesa, arguida pela autuada, manifesto-me também pela sua 
rejeição, tendo em vista que o sujeito passivo foi legalmente comunicado em todas as 
fases do processo para exercer sua oposição, o que significa que teve a exata 
compreensão da acusação. Ademais, a notificação de medida preparatória de fls. 05 não é 
obrigatória, é uma liberalidade do autuante, pois o recebimento ou não pelo sujeito passivo 
não causa nulidade do auto de infração, por antecedê-lo.  

De outro bordo, compulsando os autos, verifico que a intimação 
realizada em Primeira Instância foi encaminhada para o endereço correto do sujeito 
passivo, portanto, é válida. Vale então considerar que a aludida preliminar é exercício de 
retórica jurídica que não dá azo para a nulidade do trabalho fiscal e por isso deve ser 
rejeitada.  



 

No mérito, não obstante os engenhosos argumentos expendidos pelo 
sujeito passivo, considero que razão assiste a Fazenda Pública quanto à constituição do 
presente crédito tributário. Em detida análise dos autos, verifico que a exigência tributária 
está ancorada na legalidade, e, portanto, deve ser mantido os valores exigidos nesta 
autuação, conforme está demonstrado, de forma inequívoca, nos autos.  

 
Dessa forma, embasada a ação fiscal e não havendo outros 

argumentos nem documentos patrocinados pela defesa que pudessem suprimir a 
acusação e por entender que o lançamento cumpriu o disposto no artigo 142 do Código 
Tributário Nacional, decido manter na íntegra a exigência fiscal.  

 
Ante o exposto, voto para rejeitar as preliminares de nulidade da 

peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por insegurança na determinação 
da infração e a segunda, por cerceamento do direito de defesa. Quanto ao mérito, 
conheço da impugnação, nego-lhe provimento para considerar procedente o auto de 
infração.  

 
 

Sala das sessões, em 27 de junho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Operação com gado (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00938/16 
 
Relator: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: ICMS. Processual. Preliminar de nulidade da peça 
básica por erro na identificação do sujeito passivo. Não 
reconhecido. Decisão por maioria. Preliminar de nulidade por 
insegurança na determinação da infração. Rejeitada. Decisão 
por maioria. Preliminar de exclusão da lide dos sujeitos 
passivos principal e solidários. Rejeitada. Decisão por maioria. 
Mérito. Obrigação principal. Procedência do lançamento. 
Decisão por maioria. 
 
I - Rejeita-se a arguição de nulidade da peça básica, por erro na 
identificação do sujeito passivo, quando o termo de 
desconsideração de ato/negócio jurídico demonstra a 
responsabilidade do autuado, que, para beneficiar-se de 
isenção, simula venda de gado bovino a produtor rural 
estabelecido em território goiano, quando, de fato, trata-se de 
operação interestadual tributada. 
 
II - Não se acolhe a arguição de nulidade do auto de infração, 
por insegurança na determinação da infração, quando no 
lançamento, realizado por autoridade fiscal competente, 
encontra-se demonstrada a ocorrência do fator gerador da 
obrigação, determinada a matéria tributável, calculado o 
montante do tributo devido, identificado o sujeito passivo e 
aplicada a penalidade cabível. 
 
 
III – Não se exclui do pólo passivo da lide o sujeito passivo 
principal e tampouco os coobrigados solidários quando restar 
provado o consilium fraudis do qual todos participaram 
ativamente. 
 
 
 
III - Declara-se procedente o lançamento, decorrente de negócio 
jurídico simulado, devidamente comprovado pelo Fisco no 
AUTO DE DESCONSIDERAÇÃO DE ATO/NEGÓCIO JURÍDICO, 
que não tenha sido elidido por nenhum dos coobrigados 
(principal e solidários). 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 21 de agosto de 2015, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar 
de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por erro na identificação do sujeito 
passivo. Foram vencedores os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida e Lidilone 
Polizeli Bento. Vencido o Conselheiro Alcedino Gomes Barbosa. Por maioria de votos, 
rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Foram vencedores os Conselheiros Gilmar Rodrigues de 



 

Almeida e Lidilone Polizeli Bento. Vencido o Conselheiro Alcedino Gomes Barbosa. Por 
maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão do autuado Leandro Rodrigues de 
Freitas e dos solidários Osmeria Maria Francisca de Oliveira Mota, Juliano Alves Cabral 
Alarcão, Alcenir Carlos da Silva Mota e Fausto Marques Leal da lide, arguida por estes. 
Foram vencedores os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida e Lidilone Polizeli Bento. 
Vencido o Conselheiro Alcedino Gomes Barbosa. Quanto ao mérito, por maioria de votos, 
conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Gilmar 
Rodrigues de Almeida e Lidilone Polizeli Bento. Vencido o Conselheiro Alcedino Gomes 
Barbosa que votou pela improcedência do feito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal relata que o sujeito passivo requisitou a emissão, 
em posto fazendário estadual, no dia 23/08/2011, as notas fiscais avulsas n.ºs 1196855, 
1196864, 1196876, 1196885 e 1198698, que serviram para acobertar a remessa de 316 
(trezentas e dezesseis) cabeças de gado no valor comercial de R$ 347.600,00 (trezentos 
e quarenta e sete mil e seiscentos reais), ocasião em que prestou informações falsas 
sobre o real destinatário dos animais comercializados, conforme é pormenorizado no 
AUTO DE DESCONSIDERAÇÃO DE NEGÓCIO OU ATO JURÍDICO (ADNAJ N.º 
152.12.5), lavrado em consonância com o Parágrafo único do artigo 116, do CTN, c/c o 
artigo 147-C, da lei n.º 11.651/91. Pela fraude operada deverá recolher aos cofres 
estaduais o valor originário de ICMS de R$ 41.712,00 (quarenta e um mil setecentos e 
doze reais). 

 
 

Descrito como infringidos os artigos 66, parágrafo único, e 67, 
da lei n.º 11.651/91. Aplicada a penalidade do artigo 71, XII, “a”, 4, § 9.º, I, da lei n.º 
11.651/91, c/redação da lei n.º 16.241/2008. 

 
Arrolados como coobrigados solidários, nos termos do artigo 

45, XIII, do CTE-GO, ALCENIR CARLOS DA SILVA MOTA, JULIANO ALVES 
CABRAL ALARCAO e OSMERIA MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA MOTA; e, nos 
termos do artigo 45, I, “b”, da mesma lei, o transportador dos animais com destino à 
pessoa diversa do constante em documento fiscal, FAUSTO MARQUES LEAL. 
 

Junta (fls.09/18) AUTO DE DESCONSIDERAÇÃO DE 
ATO/NEGÓCIO JURÍDICO (ADANJ. 152.12.5), consubstanciado nas NFA-e n.ºs 
1196855, 1196864, 1196876, 1196885 e 1196898, nas quais figura como 
adquirente/destinatário VANDERLI VILELA DE OLIVEIRA, CCE (GO) n.º 
11.352.412-9, que é tão-somente conhecido “corretor” de gado na região, 
possuindo imóvel rural arrendado de 15 hectares, com capacidade para comportar 
no máximo 50 cabeças de gado por vez (fls.13). Ademais, além de outras 
considerações, referido AUTO DE DESCONSIDERAÇÃO relata diligências 
realizadas, descreve a conduta de todos os partícipes do ato jurídico 
desconsiderado e a subsunção da desconsideração às normas contidas no 
Parágrafo único do artigo 116, do CTN, c/c o artigo 147-C, da lei n.º 11.651/91.  

 
Declaração firmada pelo autuado (fls.22) admite a venda do gado ao 

produtor paulista ALCENIR CARLOS DA SILVA MOTA, com depósito do valor efetuado 
pela esposa deste último Senhora OSMERIA MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA MOTA. 



 

Entretanto, afirma haver emitido as notas fiscais ao produtor VANDERLI VILELA DE 
OLIVEIRA, suposto sócio do verdadeiro comprador. 

 
Os agentes do Fisco juntam, além de outros documentos, 

comprovante de pagamento da compra e venda do gado (fls.24), cópias das NFA-e 
(fls.26/30), trancamento do estoque no pequeno estabelecimento rural no qual VANDERLI 
VILELA DE OLIVEIRA figura como comodatário/cessionário (fls.38).  

 
Intimados, o autuado LEANDRO RODRIGUES DE FREITAS, bem 

como o solidário (preposto/contabilista), requisitante pela emissão dos documentos fiscais 
JULIANO ALVES CABRAL ALARCÃO, apresentam impugnação em primeira instância. 
Em preliminar, pedem a exclusão do coobrigado preposto JULIANO do pólo passivo da 
lide, afirmando que o mesmo agiu conforme determinação do mandato conferido pelo 
autuado LEANDRO RODRIGUES DE FREITAS. Pedem também em preliminar a exclusão 
da lide deste último. No mérito, pedem a improcedência do lançamento, haja vista a 
inexistência da dissimulação, porquanto o verdadeiro adquirente do gado seria VANDERLI 
VILELA DE OLIVEIRA, conforme declaração de fls. 64 e 73), sendo que ALCENIR seria o 
intermediário/corretor. 

 
Em peça apartada (fls.91/108), o contabilista JULIANO ALVES 

CABRAL ALARCÃO reitera seu pedido anterior de exclusão do pólo passivo da lide, a 
declaração da nulidade do feito e a improcedência do lançamento. 

 
Também vêm aos autos os coobrigados solidários ALCENIR 

CARLOS DA SILVA MOTA e OSMERIA MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA MOTA 
requerendo a improcedência do feito, sob a alegação de inexistência de infração tributária 
e de que não houve a falta do recolhimento do tributo. 

 
Decretada a revelia de FAUSTO MARQUES LEAL (fls.129). 
 
Julgador de primeira instância solicita da DRF de origem 

manifestação acerca das alegações dos sujeitos passivos (fls.130). 
 
Diligenciando, as autoridades fiscais demonstram que VANDERLI 

VILELA DE OLIVEIRA é conhecido “corretor de gado” na região, que intermedeia vultosos    
negócios desta natureza para grandes produtores de outras unidades da federação, cujos 
documentos fiscais são emitidos como se fosse ele o próprio adquirente (fls.132/151). 

 
Documento de fls.152 demonstra representação criminal em desfavor 

de VANDERLI VILELA de OLIVEIRA e outros como incursos nas condutas tipificadas no 
artigo 1.º da lei n.º 8.137/90 (CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA) e pedido de 
investigação pela JUSTIÇA FEDERAL de crime de falsidade ideológica (artigo 299, CP) 
supostamente perpetrado por referido agente.  

 
Como resultado da diligência efetuada, os agentes fiscais juntam a 

DIRPF do exercício 2012 do Senhor ALCENIR CARLOS DA SILVA MOTA, descrevendo 
patrimônio da ordem de R$ 8 MILHÕES no ano-calendário 2011 (fls.159). 

 
Por fim, o relatório diligencial (fls.164/170) da lavra do agente 

autuante demonstra a enorme diferença, considerado determinado lapso temporal, entre a 
capacidade (50 cabeças de gado) – aferida pelo trancamento de estoque - do 
estabelecimento rural recebido em comodato pelo senhor VANDERLI VILELA DE 



 

OLIVEIRA e a destinação formal, conforme GTA’s (guias de trânsito animal) emitidas pela 
AGRODEFESA, de bovinos ao estabelecimento (1.474 cabeças de gado). 

 
Intimados da diligência realizada, comparecem ao feito o autuado 

LEANDRO RODRIGUES DE FREITAS (fls.184/189), alegando haver determinado a 
emissão de NFA’s e GTA’s destinando os semoventes aos sócios e corretores de gado 
VANDERLI e ALCENIR. Comparece também ALCENIR CARLOS DA SILVA MOTA 
(fls.192/193) tão-somente para reiterar argumentos anteriormente expendidos e pedir a 
improcedência do lançamento. 

 
Sentença de fls. 198 a 205 afastou todas as preliminares argüidas, 

considerou procedente o lançamento e manteve todos os coobrigados no pólo passivo da 
lide. 

 
Intimados da decisão acima, em recurso voluntário, ALCENIR e 

OSMERIA (fls.215/219) requerem a improcedência do lançamento. Recorrendo 
(fls.221/232), LEANDRO RODRIGUES DE FREITAS solicita sua exclusão do feito com 
fundamento nos incisos II (erro na identificação do sujeito passivo) e IV (insegurança na 
determinação da infração) do artigo 20, da lei n.º 16.469/09. Sucessivamente, requer a 
improcedência do lançamento. Também recorre, pedindo sua exclusão do feito, o 
contabilista JULIANO ALVES CABRAL ALARCÃO, porquanto fora apenas mandatário, 
que não agiu com fraude ou excesso ao mandato conferido pelo autuado LEANDRO 
RODRIGUES DE FREITAS. 

 

Relatados, passo ao voto.  
 

                       V O T O 
 
Cuida-se de exigência de ICMS resultante de negócio jurídico 

simulado, devidamente comprovado pelo Fisco no AUTO DE DESCONSIDERAÇÃO DE 
ATO/NEGÓCIO JURÍDICO, cujas condutas ilícitas concertadas por vários agentes com o 
escopo de sup rimir o tributo em operação interestadual tributada mediante a simulação de 
operações de transferência de gado bovino entre produtores rurais estabelecidos no 
Estado de GOIÁS (operações internas), gozando, portanto, indevidamente, do benefício 
da isenção. 

 
Dessume-se dos autos que o ato/negócio jurídico simulado 

desconsiderado, nos termos dos artigos 147-C do CTE, e do parágrafo único do artigo 116 
do CTN, resultara do consilium fraudis entre o corretor de gado VANDERLI VILELA DE 
OLIVEIRA e os compradores/pagadores, negócio ilícito com o qual anuíram/aquiesceram 
os vendedores e os transportadores do gado. Verbis: 

 
Do CTE-GO: 
 
Art. 147-C. São passíveis de desconsideração pela autoridade fiscal, para fins 
tributários, os atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de 
dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos 
elementos constitutivos da obrigação tributária, bem como aqueles que 
visem ocultar os reais elementos do fato gerador, de forma a reduzir o valor 
de tributo, evitar ou postergar o seu pagamento, observados os 
procedimentos estabelecidos na legislação tributária.  

Parágrafo único. Quando comprovado que o sujeito passivo, ou terceiro em 
benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação, o lançamento deve 



 

ser efetuado de ofício pela autoridade fiscal, independentemente da 
desconsideração dos atos ou negócios jurídicos de que trata o caput.  

                                                                                  (...) 

 
Do CTN: 

 

Art. 116.                                 (...) 

                                                                              (...) 

Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou 
negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do 
fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da 
obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em 
lei ordinária.       (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) 

 
 
Tornando-se comodatário de pequeno estabelecimento rural o 

corretor de gado VANDERLI VILELA DE OLIVEIRA obteve inscrição no CCE (GO), 
utilizando-a apenas para constar como adquirente de gado bovino, em operação interna 
entre produtores rurais, enquanto que a verdadeira operação era interestadual tributada 
realizada entre produtor rural goiano/vendedor e produtor/comprador/pagante estabelecido 
em outra unidade da federação. 

 
Dada a relevante participação no consilium fraudis perpetrado, o 

corretor de gado VANDERLI VILELA DE OLIVEIRA poderia ser arrolado como coobrigado 
deste lançamento. Poderia. Porém, não o fora em decorrência da prerrogativa do sujeito 
ativo (Fazenda Pública) de escolher, dentre os coobrigados solidários, em face de quem 
pretende demandar.  

 
 
 
DA PRELIMINAR DE ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO 

PASSIVO 
 
Não há erro na identificação do sujeito passivo o produtor rural, 

vendedor do gado, Senhor LEANDRO RODRIGUES DE FREITAS, porquanto, conhecedor 
da circunstância de que o gado se destinaria aos verdadeiros comprador (ALCENIR 
CARLOS DA SILVA MOTA) e pagante (OSMERIA MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA 
MOTA, esposa do comprador) da operação interestadual de alienação de gado, emitia ou 
mandava que preposto seu emitisse GTA’s (guias de trânsito animal) e NF’s (notas fiscais) 
de operação interna em nome do suposto comprador (VANDERLI). 

 
Ademais, são controversas as informações fornecidas pelo sujeito 

passivo LEANDRO, que, primeiro (fls.22) afirma, no dia 17/07/12, ter vendido os bovinos 
para ALCENIR CARLOS, haver recebido o dinheiro da venda da senhora OSMERIA 
MARIA, e que emitira a nota fiscal em nome de VANDERLI, pois ALCENIR dissera que 
este (VANDERLI) era seu sócio; depois (fls.63), em 12/11/12, conforme declaração de 
VANDERLI VILELA DE OLIVEIRA, muda a versão no sentido de que VANDERLI era o 
verdadeiro comprador do gado, sendo que ALCENIR seria apenas o corretor do negócio. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp104.htm


 

 
Por fim, em decorrência dos deveres anexos, qualquer interveniente 

em operações/prestações está jungido, mormente aos detentores de cadastro no CCE 
(GO), cujo objetivo é facilitar o cumprimento de obrigações principais e acessórias, à 
obrigação de informar corretamente todas as circunstâncias dos negócios de que 
participa. 

 
DA PRELIMINAR DE INSEGURANÇA NA DETERMINANÃO DA 

INFRAÇÃO. 
 
Não há nulidade por insegurança na determinação da infração, 

quando o lançamento, realizado por autoridade fiscal competente, encontra-se 
demonstrada a ocorrência do fator gerador da obrigação, determinada a matéria tributável, 
calculado o montante do tributo devido, identificado o sujeito passivo e aplicada a 
penalidade cabível. Encontra-se sobejamente demonstrado nos autos que as operações 
foram fictícias (SIMULADAS) e que não restava outra sorte que não sua 
DESCONSIDERAÇÃO. 

 
 
DA PRELIMINAR DE EXCLUSÃO DOS SOLIDÁRIOS 
 
1. ALCENIR CARLOS DA SILVA MOTA – deve ser mantido na lide, 

pois se trata de um dos principais articuladores e beneficiário do 
consilium fraudis. Primeiro, aparece como sócio do suposto 
comprador VANDERLI; depois como simples corretor de gado. Ao 
final, descobre-se que se trata de abastado fazendeiro do interior 
do estado de São Paulo; 

2. OSMERIA MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA MOTA – deve ser 
mantida na lide. Trata-se da esposa do senhor ALCENIR e a 
fonte pagadora dos bovinos adquiridos; 

3. JULIANO ALVES CABRAL ALARCÃO – também deve ser 
mantida no polo passivo da lide. Trata-se de mandatário do 
vendedor do gado, o mandante Senhor LENDRO RODRIGUES 
DE FREITAS, que, conhecendo as circunstâncias ilícitas das 
transações, cumpriu o mandato, determinando a emissão de 
GTA’s e NF’s com informações falsas; 

4. FAUSTO MARQUES LEAL – transportador. Revel em primeira 
instância; perempto em segunda. Deve ser mantido como 
coobrigado solidário na lide, pois entregou bovinos em local 
diverso do que determinavam as notas fiscais. 

 
DO FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA 
 
O fato gerador da obrigação tributária fora a inidoneidade, resultante 

da desconsideração das operações simuladas e consequentemente dos documentos 
fiscais que as acobertavam.   

 
Era incontroversa a necessidade da desconsideração do 

negócio jurídico simulado acobertado pelas notas fiscais avulsas descritas na 
exordial. tn Não havendo dúvida de que a origem e o destino, a situação tributária e 
as demais circunstâncias da operação e/ou prestação se demonstram mediante 
sua (da operação/prestação) cobertura com documentação fiscal idônea. 

 



 

Desse modo, por maioria, esta Câmara do CAT decide que não 
é nula a peça básica em decorrência dos arguidos erro na identificação do sujeito 
passivo e por insegurança na determinação da infração. Decide também, por 
maioria, manter todos os coobrigados solidários na lide. Por fim, quanto ao mérito, 
por todo o exposto, decide pela procedência do lançamento.  

 
 

Sala das sessões, em 28 de junho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Operação com gado (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01127/16 
 
Relator: Conselheiro Renato Moraes Lima 
 

 
EMENTA: Processual. Pedido de diligência. Rejeitado. Nulidade 
por insegurança na determinação da infração. Rejeitada. Pedido 
de exclusão do solidário da lide. Rejeitado. ICMS. Não cabe 
creditamento de ICMS de notas fiscais sem imposto destacado. 
Procedente. 
 
1 . Verificação de duplicidade de lançamento não demanda a 
remessa de autos em diligência. 
 
2. A certificação digital de dados utilizados em levantamento 
fiscal somente é necessária quando esses dados são obtidos 
com terceiros, não sendo, de outra forma, motivo de nulidade 
por insegurança na determinação da infração; também não há 
insegurança na determinação da infração a correta citação dos 
artigos infringidos da legislação tributária. 
 
3. Não cabe exclusão de administrador solidário que tenha 
concorrido para a ilicitude como mandante (a ilicitude sendo na 
escrituração é de autoria do contador, sendo o administrador 
invariavelmente seu mandante), sendo seu ato necessariamente 
comissivo e doloso, e dele tirando vantagem pessoal. 
 
4. O direito de crédito de ICMS de mercadorias adquiridas fica 
limitado ao valor do imposto destacado no documento fiscal 
(CTE, Art. 58, § 3.º, II, e RCTE, Art. 46, § 1.º, IV, 1). 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 22 de julho de 2014, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido 
de diligência formulado pela autuada. Participaram do julgamento os Conselheiros Renato 
Moraes Lima, Antônio Martins da Silva e Allen Anderson Viana. Por votação unânime, 
rejeitar a preliminar de nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação da 
infração, arguida pela autuada. Participaram do julgamento os Conselheiros Renato 
Moraes Lima, Antônio Martins da Silva e Allen Anderson Viana. Por maioria de votos, 
rejeitar a preliminar de exclusão do sujeito passivo solidário Gilberto Guarnieri da lide, 
arguida pela autuada. Foram vencedores os Conselheiros Renato Moraes Lima e Antônio 
Martins da Silva. Vencido o Conselheiro Allen Anderson Viana. Quanto ao mérito, por 
maioria de votos, conhecer da impugnação, negar-lhe provimento para considerar 
procedente o auto de infração.Foram vencedores os Conselheiros Renato Moraes Lima e 
Antônio Martins da Silva. Vencido o Conselheiro Allen Anderson Viana que votou pela 
improcedência do lançamento fiscal. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

No presente auto de infração, recai sobre a empresa autuada a 
acusação de ter adquirido gado bovino para abate, conforme demonstrado nas notas 
fiscais cujas imagens constam nos diretórios DANFE XML09, DANFE XML10 e DANFE 



 

XML11 do CD de fls. 08, sendo as mesmas sem destaque de ICMS, e tendo, entretanto, 
lançado a crédito valores por essas entradas, conforme consta das fotocópias das fls. dos 
Livros de Registro de Entradas de 2009, fls. 29 a 56; 2010, fls. 73 a 105; e 2011, fls. 110 a 
137, para o que implicou falta total de pagamento de ICMS de R$ 238.420,97 ao longo de 
todos os meses havidos entre jan/2009 e jul/2011, exceto fev/2009, conforme repercussão 
evidenciada na Auditoria Básica do ICMS, fls. 10 (2009), 57 (2010) e 106 (2011), campo 
48 das mesmas, sendo ora cobrado o imposto repercutido devido com os acréscimos 
legais. 

 
É arrolado como co-responsável solidário Gilberto Guarnieri, 

procurador com poderes de gestão da empresa, conforme instrumento público para esse 
fim, de fls. 06 e 07, de que é signatário Gilberto Sebastião Guarnieri, o qual, segundo o 
contrato social de fls. 160 a 166, consta como administrador, no item VII, fls. 163. 

 
São indicados como infringidos o CTE, Art. 64, e o RCTE, Art. 57, IV. 

A penalidade proposta é a prevista no CTE, Art. 71, IV, “a”. 
 
Instruem os autos o detalhamento do crédito tributário e descritivo 

complementar; Anexo de Identificação do procurador solidário; instrumento público de 
procuração; CD com os arquivos do levantamento, fls. 08; recibo de entrega de cópia do 
CD, fls. 09; planilhas da Auditoria Básica do ICMS intercaladas com relatórios 
Comparativo DPI x SARE e com fotocópias do Livro de Registro de Entrada. 

 
Conforme cartão de AR da intimação da empresa, fls. 141, é 

cientificada em 05/09/2013; da intimação do solidário, fls. 142 e AR, fls. 143, consta 
devolução da ECT por insuficiência de dados do endereço, sendo o mesmo indicado nos 
assentamentos cadastrais, fls. 05. Nova intimação do solidário é, então, realizada por 
edital no DOE de 13/11/2013, fls. 143. Consta Termo de Revelia, em 30/12/2013, dos 
sujeitos passivos, fls. 144. Há intimações para 2.ª instância em 07/01/2014, fls. 151 e 152; 
é juntada peça de impugnação conjunta da empresa e do solidário em 06/02/2014, fls. 155 
a 159, com as alegações que se seguem. 

 
1. Alega duplicidade de lançamento com o auto de infração 4 

0111001 716 53, e, diante disso, pede a realização de diligência. 
 
2. Alega nulidade desde o início por insegurança na determinação da 

infração em virtude de: 
 
2.1. os dados do CD não terem autenticação digital, não estando, 

portanto, de acordo com a IN 916/08-GSF; 
 
2.2. as normas legais apontadas como infringidas seriam genéricas e 

não condizendo com a ilicitude apontada. 
 
3. Pede a exclusão do solidário por não ficar comprovada a 

responsabilidade do mesmo, sendo esta apenas presumida. 
 
4. no mérito, alegou duplicidade de lançamento com o auto de 

infração 4 0111001 716 53 quanto a 2009, para o que teria a fiscalização concordado com 
denúncia espontânea da empresa apresentada na defesa daqueles autos, tendo sido, por 
isso, lavradas as Notificações de Lançamento 2 0332356 000 56 e 2 0332357 000 00. 

 



 

4.1. Ainda sobre o mérito, alega que apresentará posteriormente 
levantamento contraditório sobre 2010 e 2011. 

 
Pede, conclusivamente, nulidade, improcedência e diligência, em 

virtude da duplicidade alegada. 
 
É o relatório. 
 
 

DECISÃO. 

 
1. Quanto à alegação de duplicidade de lançamento com o auto de 

infração 4 0111001 716 53, para o que pede a remessa dos autos em diligência, há que se 
salientar que para que tal verificação não se faz necessário tal procedimento externo, 
afinal quem não estiver apto a avaliar duplicidade ou não de um lançamento com outro, 
também não está apto a julgá-lo. Assim, sendo desnecessário, esse pedido é rejeitado. 

 
 
2.1. Sobre a nulidade por insegurança na determinação da infração 

por falta de autenticação digital dos dados do CD, há que se relatar, entretanto, que a 
certificação digital só é necessária para documentos emitidos por terceiros para os quais 
haja possibilidade de contestação de veracidade; no presente caso, não houve qualquer 
questionamento sobre o fato de as notas fiscais apresentadas estarem sem destaque do 
ICMS, que são notas fiscais recebidas e escrituradas pela própria impugnante. 

 
2.2. Quanto à nulidade por insegurança na determinação da infração 

sob a alegação de que as normas legais apontadas como infringidas seriam genéricas e 
não condiziriam com a ilicitude apontada, seria, na verdade, caso de nulidade por 
cerceamento ao direito de defesa, no entanto, ao contrário, observa-se absoluta 
propriedade das normas com a acusação: CTE, Art. 64 (descumprimento de Obrigação 
Tributária Acessória) e RCTE, Art. 57, IV (vedação de apropriação de crédito com 
documento sem destaque do mesmo). 

 
3. O pedido de exclusão do administrador solidário sob a alegação 

de que sua responsabilidade estaria apenas presumida é REJEITADO. O CTE, Art. 45, 
XII, cita expressamente a responsabilidade solidária do administrador pelos atos que 
intervirem. A escrituração de crédito em valor INEXISTENTE e, portanto, “INVENTADO” é 
ilicitude correlata no Direito Penal ao “crime próprio”, que só o profissional de contabilidade 
pode cometer, e cujo mandante há que ser neste caso NECESSARIAMENTE o 
administrador, que é quem tira vantagem do ato. 

Esse ato do administrador é necessariamente comissivo (a ilicitude 
não decorreu de alguma inação, alguma falha, algum esquecimento, mas de um ato 
absolutamente voluntário) e necessariamente doloso (praticado com a vontade de produzir 
o resultado que objetivava). Tem, inclusive pleno enquadramento no tipo penal previsto na 
Lei n.º 8.137/90 (Lei dos Crimes Contra a Ordem Tributária), Art. 1.º, II: “fraudar a 
fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de 
qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal”. 

 
4. Quanto à duplicidade de lançamento no tocante ao exercício 2009 

com o auto de infração 4 0111001 716 53, que ao presente auto de infração se encontra 
apensado, é, de plano, irrelevante tal alegação uma vez que consultando a última folha 
daqueles autos, fls. 225, percebe-se que trata-se de despacho da Representação 
Fazendária, de 04/04/2013, acatando o julgado de nulidade e determinando o 



 

arquivamento dos autos. Em havendo duplicidade, esta teria deixado de existir pelo 
arquivamento. 

 
Continuando a análise, percebe-se que a presente autuação foi 

lavrada em 10/07/2013, fls. 02, ou seja, pouco mais de 3 meses depois, e a ciência 
ocorreu em 05/09/2013, fls. 141, 5 meses depois de o outro (4 0111001 716 53) ter sido 
anulado, ou seja, a duplicidade nunca chegou a ocorrer em virtude de impropriedade 
temporal. 

 
Quanto à matéria, o auto de infração 4 0111001 716 53 tratava de 

não pagamento de ICMS normal em virtude de desenquadramento de Simples Nacional 
desde 1.º/01/2009 pela Secretaria da Receita Federal, e foi anulado por unanimidade por 
que seu levantamento não considerou os créditos pelas entradas e outros erros na 
reconstituição da apuração normal do ICMS. Portanto é matéria totalmente discrepante, 
nada tendo a ver com o que se reclama nos presentes autos, lançamento de créditos na 
escrituração fiscal relativos a notas fiscais sem imposto destacado. 

 
Só para complementar, cita duas Notificações de Lançamento, 2 

0332356 000 56 e 2 0332357 000 00, que tratam de diferença no Comparativo DPI x 
SARE, sendo, portanto, uma terceira matéria, discrepante das outras duas. 

 
Por todas essas razões percebe-se não haver a menor possibilidade 

de haver duplicidade de lançamento entre este auto de infração e o 4 0111001 716 53. 
 
4.1. Sobre os anos 2010 e 2011 alega que traria posteriormente 

levantamento contraditório, sem, entretanto, nada trazer. 
 
Sobre a matéria propriamente dita a defesa nem faz menção, sendo 

de entendimento óbvio e imediato e claramente respaldada pelo CTE, Art. 58, § 3.º, II, e 
RCTE, Art. 46, § 1.º, IV, “a”. 

 
CTE, Art. 58, § 3º O direito de crédito, para efeito de compensação com débito do 

imposto, reconhecido ao estabelecimento que tenha recebido as 
mercadorias ou para o qual tenham sido prestados os serviços, está 
condicionado à: 

II - à escrituração nos prazos e condições, quando assim exigido pela legislação 
tributária. 

 
RCTE, Art. 46, § 1º O direito de crédito, para efeito de compensação com o débito 

do imposto, reconhecido ao estabelecimento que tenha recebido a 
mercadoria ou para o qual tenham sido prestado o serviço, está 
condicionado à: 

IV - observância do correto valor destacado na 1ª (primeira) via do documento 
fiscal, hipótese em que o aproveitamento do crédito fica limitado ao valor: 

a) do respectivo destaque, tratando-se de valor destacado a menor, sendo 
assegurado ao contribuinte o direito de utilizar o crédito correspondente à 
diferença, mediante a obtenção de documento fiscal complementar, emitido 
pelo remetente da mercadoria ou pelo prestador do serviço; 

 
É o voto. 
 

DISPOSITIVO. 

 



 

Por todo o exposto, (1) é rejeitado, por unanimidade, o pedido de 
remessa dos autos em diligência; (2) também por unanimidade é rejeitada a preliminar de 
nulidade por insegurança na determinação da infração; (3) por maioria é rejeitado o pedido 
de exclusão do solidário da lide; (4) quanto ao mérito, é negado provimento à impugnação 
para julgar o feito PROCEDENTE. 
 

 
 

Sala das sessões, em 19 de julho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Operação com gado (Extinção) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01206/16 
 
Relator: Conselheiro Renato Moraes Lima 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Omissão de saída de gado 
bovino constatada em estabelecimento de produtor rural. 
Extinção do crédito tributário pela aplicação do art. 1° da Lei n° 
17.298/11. 
 
Fica extinto o crédito tributário relativo ao Imposto sobre 
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, correspondente à 
omissão de entrada ou de saída de aves, gado bovino ou 
bufalino e ovino constatada em estabelecimento de produtor 
rural ou em estabelecimento leiloeiro rural (Lei n° 17.298/11, art. 
1°). 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 17 de novembro de 2014, decidiu, por unanimidade de votos, em 
apreciação preliminar de enquadramento da presente reclamação fiscal no Art. 1.º da Lei 
n.º 17.298/2011, determinar a extinção do crédito tributário com base neste último. 
Cumpre citar que os autos chegaram a julgamento neste órgão em virtude de recurso 
interposto pela Representação Fazendária, entretanto para reinclusão do sujeito passivo 
direto à lide, que havia sido retirado no julgamento monocrático, o que é motivo diverso do 
juízo sobre estar ou não o caso contemplado pela lei citada. Ademais, em sua sustentação 
oral, o Representante Fazendário concordou com o enquadramento do caso em tela na 
situação prevista naquela lei. Esse entendimento é corroborado por diversos julgados 
plenários desta casa, aí se incluindo muitos da sessão de 09/02/2012, como, por exemplo, 
o do PAT 4 0109041 521 70. Participaram do julgamento os Conselheiros Renato Moraes 
Lima, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes e Aguinaldo Fernandes de Melo. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A reclamação fiscal nos presentes autos é de falta de pagamento de 
R$ 9.300,12 (nove mil, trezentos reais e doze centavos) em jan/2007, por EDVAIR ALVES 
MONTES, em virtude de o mesmo efetuar saídas de 130 cabeças de bovinos para abate 
no estabelecimento da solidária, FRIGOCARNES – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
ALIMENTOS LTDA. (CCE 10.401.251-0), no valor comercial de R$ 77.501,00 (setenta e 
sete mil, quinhentos e um reais), sendo cobrado o imposto citado com multa pela ação 
fiscal e demais acréscimos legais. Este procedimento foi efetuado a partir de informações 
prestadas pela solidária ao Serviço de Inspeção Federal – SIF do Ministério da Agricultura, 
com base nas Guias de Trânsito Animal – GTAs apresentadas pela mesma àquele órgão 
(GTAs 251.335, 251.374, 251.380, 251.390, 251.391 e 253.119, fls. 12 a 17). Os valores 
foram obtidos pelos preços correntes da pauta de valores mínimos. O levantamento foi 
concluído com a lavratura do presente auto de infração em 22/12/2009 (contemplável pela 
Lei n° 17.298/11). 

 
São citados como infringidos o CTE, Arts. 45, I, “a”, 64 e 66, bem 

como o RCTE, Art. 145 e § Ún. 



 

 
Instruem os autos a identificação do sujeito passivo co-obrigado; 

descritivo complementar de ocorrência; detalhamento do crédito tributário, fls. 05; 
levantamento, fls. 06; GTAs da Agrodefesa de Luziânia sem a correspondente nota fiscal 
avulsa – NFA, fls. 12 a 17 (GTAs: 251.335, 251.374, 251.380, 251.390, 251.391 e 
253.119); outras notas fiscais – NFs, notas fiscais avulsas – NFAs e GTAs, fls. 19 a 48; 
relatório de NFAs emitidas por inscrição estadual – IE do remetente (o autuado); intimação 
do autuado, fls. 77 e 78; intimação da empresa solidária, 79 e 80; Termo de Revelia da 
solidária, fls. 81. 

 
Revel a empresa solidária, comparece aos autos com peça de 

impugnação o sujeito passivo direto, fls. 83 a 86, em que pede sua exclusão da lide sob a 
alegação de não ter mandado emitir as GTAs citadas, tendo sido vítima de fraude como 
seu nome. Junta papéis que aparentam ser declarações dos Chefes das Unidades da 
Agrodefesa de Pires do Rio e de Sta. Cruz de Goiás, respectivamente fls. 88 e 89, onde 
citam não constar nos arquivos daquelas unidades vias das GTA reclamadas. 

 
O julgado singular é de procedência, sendo excluído da lide o sujeito 

passivo direto, EDVAIR ALVES MONTES, seguindo na lide a empresa solidária, 
FRIGOCARNES – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. 

 
A Representação Fazendária recorre, não para pedir o retorno do 

sujeito passivo direto à lide, mas, por entender que essa decisão não foi suficientemente 
embasada, para pedir a realização de diligência para averiguação da veracidade das 
declarações juntadas, fls. 99 e 100. 

 
A empresa solidária é intimada a recorrer, fls. 109 a 111. Sendo a 

resposta da intimação pela ECT no sentido de haver mudança de endereço, intima-se a 
empresa no endereço do seu sócio Cláudio Antônio Felício, fls. 112 e 113, para o que 
também é dada a indicação pela ECT de que “mudou-se”. É efetuada a intimação por 
edital, fls. 115, sendo lavrado o devido termo de perempção, fls. 116. 

 
O sujeito passivo direto é intimado a contraditar, fls. 106 a 108, 

apresentando peça para esse fim, fls. 119 a 123. 
 
Uma vez que as GTAs 251.335, 251.374, 251.380, 251.390, 251.391 

e 253.119, fls. 12 a 17, sejam todas de emissão da unidade de Luziânia da Agência 
Goiana de Defesa Agropecuária - AGRODEFESA, as declarações dos titulares das 
unidades do mesmo órgão nas cidades de Pires do Rio e Santa Cruz de Goiás, 
respectivamente fls. 88 e 89, tornam claro que nada acrescentam à solução da lide, saindo 
os autos em diligência endereçada ao titular da unidade de Luziânia daquele órgão. O 
chefe da AGRODEFESA de Luziânia respondeu que os documentos também não foram 
emitidos naquela agência. 

 
Retornando os autos a julgamento, a investigação é sumariamente 

cessada para apreciação da possibilidade de extinção do crédito tributário nos termos da 
Lei n.º 17.298/2011, Art. 1.º. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

A Lei nº 17.298/2011 estabelece: 



 

 
Lei n° 17.298/11, Art. 1º Fica extinto o crédito tributário relativo ao Imposto sobre 

Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de 
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação -
ICMS -, correspondente à omissão de entrada ou de saída de aves, gado 
bovino ou bufalino e ovino constatada em estabelecimento de produtor 
rural ou em estabelecimento leiloeiro rural. 

§ 1º O disposto no caput alcança todos os créditos tributários cujo fato gerador ou 
prática da infração tenham ocorrido até 30 de abril de 2011 

 
A IS nº 001/11-GSF, que dispõe sobre os procedimentos a serem 

adotados para formalizar a extinção do crédito tributário previsto na lei citada, dispõe em 
seu art. 4°-A, II: 

 
IS n° 001/11-GSF, Art. 4º-A A expedição do ato que formaliza a extinção do 

crédito tributário é de competência: 
I - do Presidente do CAT, quando todos os integrantes do grupo considerarem 

que o crédito tributário está contemplado pelas disposições da Lei nº 
17.298/11; 

II - do órgão julgador, quando este considerar, em apreciação preliminar, que o 
crédito está contemplado pelas disposições da Lei nº 17.298/11 e não 
houver recurso interposto pela Representação Fazendária, na hipótese de 
ter havido distribuição para julgamento; 

III - do Conselho Pleno, nas demais hipóteses. 
 

Diante do exposto, fica determinada a extinção do crédito tributário, 
porém, como os autos chegam a julgamento cameral em virtude de recurso interposto pela 
Representação Fazendária por motivo diverso (pedido de reinclusão do sujeito passivo 
direto à lide, uma vez que retirado no julgamento monocrático), o Representante 
Fazendário pronuncia-se na sessão cameral concordando com o enquadramento do caso 
em tela na situação prevista naquela lei. 

 
É o voto. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 09 de agosto de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Operação com gado (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01281/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Renato Moraes Lima 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Transferência interestadual 
de mercadoria (gado bovino), sem destaque do ICMS no 
documento fiscal. Procedência. 
 
 
Ocorre o fato gerador do ICMS, no momento da saída de 
mercadoria do estabelecimento de contribuinte, ainda que para 
outro estabelecimento do mesmo contribuinte (LC 87/96, Art. 12, 
I, e CTE, Art.13, I). 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 17 de abril de 2015, decidiu, por maioria de votos, conhecer da 
impugnação, negar-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração. Foram 
vencedores os Conselheiros Renato Moraes Lima, Nislene Alves Borges e Washington 
Luis Freire de Oliveira. Vencidos os Conselheiros Edson Abrão da Silva e José Pereira 
D'abadia que votaram pela improcedência do feito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O sujeito passivo direto, FRANCISCO MARCOS JUNQUEIRA 
NETTO, e os solidários, SUZANA JUNQUEIRA NETTO e ROBERTO LUIZ JUNQUEIRA 
NETTO, são parceiros agropecuários na Fazenda Três Lagoas, em Nova Crixás, GO, 
inscrição estadual 11.335.033-3. Eles intentaram Ação de Mandado de Segurança, por 
intermédio do processo n° 448702-65.2012.8.09.0065 (201294487027), para efetuarem 
saída de gado bovino dessa e outras fazendas de que também são proprietários neste 
Estado, em transferência para fazendas de propriedade conjunta dos mesmos, localizadas 
no Estado de SP, tomando por base a Súmula STJ 166/96, cuja segurança concedida em 
1.ª instância foi, mediante de apelação interposta, reformada, sendo os autos arquivados 
sem solução de mérito. 

 
Em virtude desse êxito judicial do Estado, as notas fiscais avulsas 

emitidas sob os efeitos da segurança antes concedida, portanto sem destaque do imposto, 
e consequentemente sem recolhimento do mesmo, foram reunidas por cada propriedade 
rural e cobrado o imposto, inicialmente pela Notificação Fiscal N.º 7849.01 de 
regularização espontânea, fls. 90 a 93 nestes autos, que, entretanto, não veio a ser 
atendida. 

 
Diante do fato narrado, o presente auto de infração reclama o valor 

do ICMS total das notas fiscais avulsas das saídas na situação e fazenda citadas, R$ 
181.805,35 (cento e oitenta e um mil, oitocentos e cinco reais e trinta e cinco centavos), 
com os acréscimos legais, dentre o conjunto de autos de infração pela mesma situação 
que se segue. 

 
PAT  Inscr. Estadual  Fazenda 

 
4 0114034 816 08 11.335.033-3   Três Lagoas 



 

4 0114034 822 48 11.346.164-0   Tarumã 
4 0114034 819 42 11.276.006-6   São Luiz 

 
São citados como infringidos o CTE, Arts.11, 27 e 64, bem como a IN 

155/94-GSF, Art. 3.º, I. É proposta a pena prevista no CTE, Art. 71, IV-A. 
 
Instruem os autos o detalhamento do crédito tributário, fls. 03; 

planilha de demonstrativo das notas fiscais avulsas, fls. 07; cópias de Notas Fiscais 
Avulsas, fls. 08 a 33; e decisão judicial da Apelação, fls. 34 a 52. 

 
Revéis o sujeito passivo e os solidários, fls. 58, apresentam 

impugnação conjunta em Segunda Instância, fls. 78 a 86, em que alegam que após o 
resultado final desfavorável no Mandado de Segurança, manejaram uma Ação Anulatória 
com antecipação de tutela que determinou a suspensão de exigibilidade do ICMS da 
Notificação Fiscal citada, n.º 7849.01, para o que pedem a improcedência do feito fiscal. 
Juntam, em seguida, a inicial de Ação Anulatória citada, fls. 95 a 107, e a decisão judicial 
com a antecipação de tutela que determinou a suspensão de exigibilidade do ICMS da 
Notificação n.º 7849.01, datada de 18/11/2014, fls. 109 a 111. 

 
Juntam, por fim, os representantes do polo passivo, resposta dada à 

fiscalização em virtude da notificação fiscal, fls. 114 e 115, datada de 28/11/2014, com 
recibo da Delegacia Regional de Fiscalização de 05/12/2014, fls. 116, justificando o não 
atendimento da mesma em virtude da decisão judicial ora citada. 

 
É o relatório. 
 

DECISÃO 
 
Necessidade de lançamento para evitar decadência. 
 
Analisando a cronologia dos eventos, tem-se: 
 

28/07/2014 – decisão da Apelação que reformou a decisão de 1.ª instância que deu 
provimento à Ação de Mandado de Segurança, fls. 52; 

 
18/11/2014 – decisão judicial de antecipação de tutela da Ação Anulatória, determinando a 

suspensão de exigibilidade do ICMS da Notificação n.º 7849.01, fls. 111; 
 
28/11/2014 – justificativa de não atendimento da Notificação Fiscal n.º 7849.01, por parte 

dos autuados, em face da decisão judicial de suspensão de exigibilidade de seu 
atendimento, fls. 115; 

 
03/12/2014 – data da lavratura do presente auto de infração, fls. 02; 
 
05/12/2014 – a fiscalização toma ciência da justificativa de não atendimento da 

notificação, fls. 116. 
 
Percebe-se que quando da lavratura do auto de infração, 03/12/2004, 

ainda não havia a ciência, por parte da fiscalização, da decisão judicial de suspensão da 
exigibilidade do ICMS da Notificação n.º 7849.01, que se deu dois dias depois. Entretanto, 
mesmo que já tivesse ciência, por se tratar de mera suspensão de exigibilidade, teria que 
ser lavrado o auto de infração para assegurar a impossibilidade futura de ocorrência de 
decadência. 



 

 
Validade da Súmula n.º 166-STJ. 
 
A Súmula n.º 166-STJ, publicada em 14/08/1996, durante a vigência 

do Convênio ICM 66/88, tem o seguinte enunciado: “Não constitui fato gerador do ICMS o 
simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo 
contribuinte”. É estranho a determinação dessa súmula em termos contábeis uma vez que 
os vários estabelecimentos de uma mesma empresa têm seus controles contábeis 
próprios, que ficam, neste caso, distorcidos no tocante à quantidade de débito de crédito 
de ICMS de cada estabelecimento (distorção contábil para a empresa). 

 
Não menos estranho é o fato de que se trata de um imposto estadual 

incidente sobre o valor agregado, e quando determinada mercadoria é adquirida pela filial 
de um Estado gerando crédito para a mesma, a remessa para a filial do outro Estado, sem 
débito para a filial remetente, implica ser também sem crédito para a destinatária cria uma 
distorção tributária, tanto para a empresa, quanto para os Estados envolvidos. Se já tiver 
havido algum agregado econômico na primeira filial, haverá também uma distorção 
econômica para os Estados envolvidos. 

 
A LC 87/96 (L. Kandir), publicada em 13/09/1996, ou seja, 

exatamente 01 mês após à publicação da súmula, cita em seu Art. 12: “Considera-se 
ocorrido o fato gerador do imposto no momento: I - da saída de mercadoria de 
estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular;”, 
portanto a súmula valeu por apenas 01 mês, demandando, à luz da lei superveniente, ser 
editada nova súmula, sem o que estar-se-á o Poder Judiciário julgando não a norma 
estabelecida, mas o exercício legislativo daquele legalmente investido para tal, o que 
significaria uma usurpação de poder. Não foi, afinal, em nenhum momento alegada a 
inconstitucionalidade deste aspecto da norma, até porque seria matéria para o STF. Tem-
se aqui uma distorção dos Poderes do Estado. 

 
A única forma razoável de se pensar ainda válida a Súmula n.º 166-

STJ, inocorrendo a distorção dos Poderes do Estado e a distorção tributária é se as 
mercadorias a que ela se refere são apenas materiais de uso e consumo, por se forem 
destinados ao Ativo Permanente Imobilizado ou ao Ativo Circulante, ter-se-á, as distorções 
referidas. Mesmo tratando-se as mercadorias de materiais de uso e consumo, as 
distorções contábil e econômica permanecerão. 

 
CTN, Art. 151 e Lei de Execuções Fiscais, Art. 38, § Único. 
 
Apesar dessas considerações sobre a Súmula n.º 166-STJ, decisões 

judiciais não são discutidas, são cumpridas. Sobre isso, conforme consta do próprio texto 
da decisão judicial na Ação Anulatória intentada, A TUTELA ANTECIPADA IMPORTOU 
APENAS EM SUSPENDER A EXIGIBILIDADE da incidência na transferência interestadual 
de gado. Nesses termos, e em perfeita consonância com o CTN, Art. 151 (trata dos casos 
de suspensão de exigibilidade do crédito tributário; dentre eles, os incisos IV e V tratam 
respectivamente de concessão de liminar em mandado de segurança e concessão de 
liminar ou de tutela antecipada em outra espécie de ação, como é o caso da anulatória) 
não se há que tratar a priori de mérito, DEVENDO SE AFASTAR DE PLANO O PEDIDO 
DE IMPROCEDÊNCIA. 

 
A Lei Federal n.º 6.830, de 22/09/1980, Lei de Execuções Fiscais, 

Art. 38, Parágrafo Único, determina que a propositura de Ação de Mandado de Segurança 
ou de Ação Anulatória implique a renúncia de recurso administrativo por parte do 



 

administrado, e a consequente inscrição do débito em Dívida Ativa por parte da 
administração, o que significa, em contrapartida, o sumário julgado administrativo de 
procedência. 

 
LEI N.º 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980. 

Dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, e dá outras 
providências. 

Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos 
Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será 
regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. 

.................... 
Art. 38 - A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é admissível 

em execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de mandado de 
segurança, ação de repetição do indébito ou ação anulatória do ato 
declarativo da dívida, esta precedida do depósito preparatório do valor do 
débito, monetariamente corrigido e acrescido dos juros e multa de mora e 
demais encargos. 

Parágrafo Único - A propositura, pelo contribuinte, da ação prevista neste artigo 
importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e 
desistência do recurso acaso interposto. 

 
Decorre, portanto da conjunta aplicação do CTN, Art. 151, e da Lei 

de Execuções Fiscais, Art. 38, Parágrafo Único, o fato de que por força da suspensão da 
exigibilidade (afasta a possibilidade de julgado pela improcedência) e da direta apreciação 
judicial da matéria, torna-se questão fechada em termos administrativos e pela 
procedência. 

 
Formação da convicção da Administração sobre a matéria apreciada. 
 
Em que pese a clareza e simplicidade da determinação da Lei de 

Execuções Fiscais, Art. 38, Parágrafo Único, este Conselho tem entendido, nos casos em 
que caberia sua aplicação, ser mais salutar a continuação do rito administrativo, visando, 
assim, a formação da própria convicção da administração sobre a matéria em apreciação. 

 
Razão de voto pela procedência. 
 
No viés de ser efetivamente apreciada a matéria, tem-se claro da LC 

87/96 (L. Kandir), Art. 12, I, e do CTE, Arts.11, I, e 13, I, que a reclamação fiscal é 
procedente. Acresce-se a isso a distorções a que leva a aplicação da Súmula n.º 166/96-
STJ. Por fim, a suspensão judicial de exigibilidade implica o fato de que se faça a ressalva 
de que caso venha o presente feito a ser inscrito em Dívida Ativa, deve-se ter o cuidado 
de antes de proceder a execução, que seja verificado a possibilidade jurídica de fazê-lo 
em face da Ação Anulatória do processo n.º 2014044152657.  

 
LC 87/96 (L Kandir), Art. 12. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no 

momento:  
I - da saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que para 

outro estabelecimento do mesmo titular; 
 
CTE, Art. 11. O imposto incide sobre: 
I - operações relativas à circulação de mercadorias; 
 
Art. 13. Ocorre o fato gerador do imposto, no momento: 



 

I - da saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que para 
outro estabelecimento do mesmo contribuinte; 

 
É o voto. 
 

Obs.: os três autos de infração citados no início do relatório devem seguir juntos todo o rito 
processual. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 23 de agosto de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Operação com gado (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01282/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Renato Moraes Lima 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Transferência interestadual 
de mercadoria (gado bovino), sem destaque do ICMS no 
documento fiscal. Procedência. 
 
 
Ocorre o fato gerador do ICMS, no momento da saída de 
mercadoria do estabelecimento de contribuinte, ainda que para 
outro estabelecimento do mesmo contribuinte (LC 87/96, Art. 12, 
I, e CTE, Art.13, I). 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 17 de abril de 2015, decidiu, por maioria de votos, conhecer da 
impugnação, negar-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração. Foram 
vencedores os Conselheiros Renato Moraes Lima, Nislene Alves Borges e Washington 
Luis Freire de Oliveira. Vencidos os Conselheiros Edson Abrão da Silva e José Pereira 
D'abadia que votaram pela improcedência do feito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O sujeito passivo direto, FRANCISCO MARCOS JUNQUEIRA 
NETTO, e os solidários, SUZANA JUNQUEIRA NETTO e ROBERTO LUIZ JUNQUEIRA 
NETTO, são parceiros agropecuários na Fazenda Tarumã, em Nova Crixás, GO, inscrição 
estadual 11.346.164-0. Eles intentaram Ação de Mandado de Segurança, por intermédio 
do processo n° 448702-65.2012.8.09.0065 (201294487027), para efetuarem saída de 
gado bovino dessa e outras fazendas de que também são proprietários neste Estado, em 
transferência para fazendas de propriedade conjunta dos mesmos, localizadas no Estado 
de SP, tomando por base a Súmula STJ 166/96, cuja segurança concedida em 1.ª 
instância foi, mediante de apelação interposta, reformada, sendo os autos arquivados sem 
solução de mérito. 

 
Em virtude desse êxito judicial do Estado, as notas fiscais avulsas 

emitidas sob os efeitos da segurança antes concedida, portanto sem destaque do imposto, 
e consequentemente sem recolhimento do mesmo, foram reunidas por cada propriedade 
rural e cobrado o imposto, inicialmente pela Notificação Fiscal N.º 7849.01 de 
regularização espontânea, fls. 65 a 68 nestes autos, que, entretanto, não veio a ser 
atendida. 

 
Diante do fato narrado, o presente auto de infração reclama o valor 

do ICMS total das notas fiscais avulsas das saídas na situação e fazenda citadas, R$ 
10.692,00 (dez mil, seiscentos e noventa e dois reais), com os acréscimos legais, dentre o 
conjunto de autos de infração pela mesma situação que se segue. 

 
PAT  Inscr. Estadual  Fazenda 

 
4 0114034 816 08 11.335.033-3   Três Lagoas 
4 0114034 822 48 11.346.164-0   Tarumã 



 

4 0114034 819 42 11.276.006-6   São Luiz 
 
São citados como infringidos o CTE, Arts.11, 27 e 64, bem como a IN 

155/94-GSF, Art. 3.º, I. É proposta a pena prevista no CTE, Art. 71, IV-A. 
 
Instruem os autos o detalhamento do crédito tributário, fls. 03; 

planilha de demonstrativo das notas fiscais avulsas, fls. 07; cópias de Notas Fiscais 
Avulsas, fls. 08 e 09; e decisão judicial da Apelação, fls. 10 a 28. 

 
Revéis o sujeito passivo e os solidários, fls. 34, apresentam 

impugnação conjunta em Segunda Instância, fls. 53 a 61, em que alegam que após o 
resultado final desfavorável no Mandado de Segurança, manejaram uma Ação Anulatória 
com antecipação de tutela que determinou a suspensão de exigibilidade do ICMS da 
Notificação Fiscal citada, n.º 7849.01, para o que pedem a improcedência do feito fiscal. 
Juntam, em seguida, a inicial de Ação Anulatória citada, fls. 71 a 82, e a decisão judicial 
com a antecipação de tutela que determinou a suspensão de exigibilidade do ICMS da 
Notificação n.º 7849.01, datada de 18/11/2014, fls. 84 a 86. 

 
Juntam, por fim, os representantes do polo passivo, resposta dada à 

fiscalização em virtude da notificação fiscal, fls. 89 e 90, datada de 28/11/2014, com recibo 
da Delegacia Regional de Fiscalização de 05/12/2014, fls. 91, justificando o não 
atendimento da mesma em virtude da decisão judicial ora citada. 

 
É o relatório. 
 

DECISÃO 
 
Necessidade de lançamento para evitar decadência. 
 
Analisando a cronologia dos eventos, tem-se: 
 

28/07/2014 – decisão da Apelação que reformou a decisão de 1.ª instância que deu 
provimento à Ação de Mandado de Segurança, fls. 28; 

 
18/11/2014 – decisão judicial de antecipação de tutela da Ação Anulatória, determinando a 

suspensão de exigibilidade do ICMS da Notificação n.º 7849.01, fls. 86; 
 
28/11/2014 – justificativa de não atendimento da Notificação Fiscal n.º 7849.01, por parte 

dos autuados, em face da decisão judicial de suspensão de exigibilidade de seu 
atendimento, fls. 90; 

 
03/12/2014 – data da lavratura do presente auto de infração, fls. 02; 
 
05/12/2014 – a fiscalização toma ciência da justificativa de não atendimento da 

notificação, fls. 91. 
 
Percebe-se que quando da lavratura do auto de infração, 03/12/2004, 

ainda não havia a ciência, por parte da fiscalização, da decisão judicial de suspensão da 
exigibilidade do ICMS da Notificação n.º 7849.01, que se deu dois dias depois. Entretanto, 
mesmo que já tivesse ciência, por se tratar de mera suspensão de exigibilidade, teria que 
ser lavrado o auto de infração para assegurar a impossibilidade futura de ocorrência de 
decadência. 

 



 

Validade da Súmula n.º 166-STJ. 
 
A Súmula n.º 166-STJ, publicada em 14/08/1996, durante a vigência 

do Convênio ICM 66/88, tem o seguinte enunciado: “Não constitui fato gerador do ICMS o 
simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo 
contribuinte”. É estranho a determinação dessa súmula em termos contábeis uma vez que 
os vários estabelecimentos de uma mesma empresa têm seus controles contábeis 
próprios, que ficam, neste caso, distorcidos no tocante à quantidade de débito de crédito 
de ICMS de cada estabelecimento (distorção contábil para a empresa). 

 
Não menos estranho é o fato de que se trata de um imposto estadual 

incidente sobre o valor agregado, e quando determinada mercadoria é adquirida pela filial 
de um Estado gerando crédito para a mesma, a remessa para a filial do outro Estado, sem 
débito para a filial remetente, implica ser também sem crédito para a destinatária cria uma 
distorção tributária, tanto para a empresa, quanto para os Estados envolvidos. Se já tiver 
havido algum agregado econômico na primeira filial, haverá também uma distorção 
econômica para os Estados envolvidos. 

 
A LC 87/96 (L. Kandir), publicada em 13/09/1996, ou seja, 

exatamente 01 mês após à publicação da súmula, cita em seu Art. 12: “Considera-se 
ocorrido o fato gerador do imposto no momento: I - da saída de mercadoria de 
estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular;”, 
portanto a súmula valeu por apenas 01 mês, demandando, à luz da lei superveniente, ser 
editada nova súmula, sem o que estar-se-á o Poder Judiciário julgando não a norma 
estabelecida, mas o exercício legislativo daquele legalmente investido para tal, o que 
significaria uma usurpação de poder. Não foi, afinal, em nenhum momento alegada a 
inconstitucionalidade deste aspecto da norma, até porque seria matéria para o STF. Tem-
se aqui uma distorção dos Poderes do Estado. 

 
A única forma razoável de se pensar ainda válida a Súmula n.º 166-

STJ, inocorrendo a distorção dos Poderes do Estado e a distorção tributária é se as 
mercadorias a que ela se refere são apenas materiais de uso e consumo, por se forem 
destinados ao Ativo Permanente Imobilizado ou ao Ativo Circulante, ter-se-á, as distorções 
referidas. Mesmo tratando-se as mercadorias de materiais de uso e consumo, as 
distorções contábil e econômica permanecerão. 

 
CTN, Art. 151 e Lei de Execuções Fiscais, Art. 38, § Único. 
 
Apesar dessas considerações sobre a Súmula n.º 166-STJ, decisões 

judiciais não são discutidas, são cumpridas. Sobre isso, conforme consta do próprio texto 
da decisão judicial na Ação Anulatória intentada, A TUTELA ANTECIPADA IMPORTOU 
APENAS EM SUSPENDER A EXIGIBILIDADE da incidência na transferência interestadual 
de gado. Nesses termos, e em perfeita consonância com o CTN, Art. 151 (trata dos casos 
de suspensão de exigibilidade do crédito tributário; dentre eles, os incisos IV e V tratam 
respectivamente de concessão de liminar em mandado de segurança e concessão de 
liminar ou de tutela antecipada em outra espécie de ação, como é o caso da anulatória) 
não se há que tratar a priori de mérito, DEVENDO SE AFASTAR DE PLANO O PEDIDO 
DE IMPROCEDÊNCIA. 

 
A Lei Federal n.º 6.830, de 22/09/1980, Lei de Execuções Fiscais, 

Art. 38, Parágrafo Único, determina que a propositura de Ação de Mandado de Segurança 
ou de Ação Anulatória implique a renúncia de recurso administrativo por parte do 
administrado, e a consequente inscrição do débito em Dívida Ativa por parte da 



 

administração, o que significa, em contrapartida, o sumário julgado administrativo de 
procedência. 

 
LEI N.º 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980. 

Dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, e dá outras 
providências. 

Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos 
Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será 
regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. 

.................... 
Art. 38 - A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é admissível 

em execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de mandado de 
segurança, ação de repetição do indébito ou ação anulatória do ato 
declarativo da dívida, esta precedida do depósito preparatório do valor do 
débito, monetariamente corrigido e acrescido dos juros e multa de mora e 
demais encargos. 

Parágrafo Único - A propositura, pelo contribuinte, da ação prevista neste artigo 
importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e 
desistência do recurso acaso interposto. 

 
Decorre, portanto da conjunta aplicação do CTN, Art. 151, e da Lei 

de Execuções Fiscais, Art. 38, Parágrafo Único, o fato de que por força da suspensão da 
exigibilidade (afasta a possibilidade de julgado pela improcedência) e da direta apreciação 
judicial da matéria, torna-se questão fechada em termos administrativos e pela 
procedência. 

 
Formação da convicção da Administração sobre a matéria apreciada. 
 
Em que pese a clareza e simplicidade da determinação da Lei de 

Execuções Fiscais, Art. 38, Parágrafo Único, este Conselho tem entendido, nos casos em 
que caberia sua aplicação, ser mais salutar a continuação do rito administrativo, visando, 
assim, a formação da própria convicção da administração sobre a matéria em apreciação. 

 
Razão de voto pela procedência. 
 
No viés de ser efetivamente apreciada a matéria, tem-se claro da LC 

87/96 (L. Kandir), Art. 12, I, e do CTE, Arts.11, I, e 13, I, que a reclamação fiscal é 
procedente. Acresce-se a isso a distorções a que leva a aplicação da Súmula n.º 166/96-
STJ. Por fim, a suspensão judicial de exigibilidade implica o fato de que se faça a ressalva 
de que caso venha o presente feito a ser inscrito em Dívida Ativa, deve-se ter o cuidado 
de antes de proceder a execução, que seja verificado a possibilidade jurídica de fazê-lo 
em face da Ação Anulatória do processo n.º 2014044152657.  

 
LC 87/96 (L Kandir), Art. 12. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no 

momento:  
I - da saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que para 

outro estabelecimento do mesmo titular; 

 
CTE, Art. 11. O imposto incide sobre: 
I - operações relativas à circulação de mercadorias; 
 
Art. 13. Ocorre o fato gerador do imposto, no momento: 
I - da saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que para 



 

outro estabelecimento do mesmo contribuinte; 
 
É o voto. 
 

Obs.: os três autos de infração citados no início do relatório devem seguir juntos todo o rito 
processual. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 23 de agosto de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Operação com gado (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01283/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Renato Moraes Lima 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Transferência interestadual 
de mercadoria (gado bovino), sem destaque do ICMS no 
documento fiscal. Procedência. 
 
 
Ocorre o fato gerador do ICMS, no momento da saída de 
mercadoria do estabelecimento de contribuinte, ainda que para 
outro estabelecimento do mesmo contribuinte (LC 87/96, Art. 12, 
I, e CTE, Art.13, I). 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 17 de abril de 2015, decidiu, por maioria de votos, conhecer da 
impugnação, negar-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração. Foram 
vencedores os Conselheiros Renato Moraes Lima, Nislene Alves Borges e Washington 
Luis Freire de Oliveira. Vencidos os Conselheiros Edson Abrão da Silva e José Pereira 
D'abadia que votaram pela improcedência do feito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O sujeito passivo direto, FRANCISCO MARCOS JUNQUEIRA 
NETTO, e os solidários, SUZANA JUNQUEIRA NETTO e ROBERTO LUIZ JUNQUEIRA 
NETTO, são proprietários em condomínio da Fazenda São Luiz, em Nova Crixás, GO, 
inscrição estadual 11.276.006-6. Eles intentaram Ação de Mandado de Segurança, por 
intermédio do processo n° 448702-65.2012.8.09.0065 (201294487027), para efetuarem 
saída de gado bovino dessa e outras fazendas de que também são proprietários neste 
Estado, em transferência para fazendas de propriedade conjunta dos mesmos, localizadas 
no Estado de SP, tomando por base a Súmula STJ 166/96, cuja segurança concedida em 
1.ª instância foi, mediante de apelação interposta, reformada, sendo os autos arquivados 
sem solução de mérito. 

 
Em virtude desse êxito judicial do Estado, as notas fiscais avulsas 

emitidas sob os efeitos da segurança antes concedida, portanto sem destaque do imposto, 
e consequentemente sem recolhimento do mesmo, foram reunidas por cada propriedade 
rural e cobrado o imposto, inicialmente pela Notificação Fiscal N.º 7849.01 de 
regularização espontânea, fls. 61 a 64 nestes autos, que, entretanto, não veio a ser 
atendida. 

 
Diante do fato narrado, o presente auto de infração reclama o valor 

do ICMS total das notas fiscais avulsas das saídas na situação e fazenda citadas, R$ 
21.790,84 (vinte e um mil, setecentos e noventa reais e oitenta e quatro centavos), com os 
acréscimos legais, dentre o conjunto de autos de infração pela mesma situação que se 
segue. 

 
PAT  Inscr. Estadual  Fazenda 

 
4 0114034 816 08 11.335.033-3   Três Lagoas 



 

4 0114034 822 48 11.346.164-0   Tarumã 
4 0114034 819 42 11.276.006-6   São Luiz 

 
São citados como infringidos o CTE, Arts.11, 27 e 64, bem como a IN 

155/94-GSF, Art. 3.º, I. É proposta a pena prevista no CTE, Art. 71, IV-A. 
 
Instruem os autos o detalhamento do crédito tributário, fls. 03; 

planilha de demonstrativo das notas fiscais avulsas, fls. 07; cópias de Notas Fiscais 
Avulsas, fls. 08 a 11; e decisão judicial da Apelação, fls. 12 a 30. 

 
Revéis o sujeito passivo e os solidários, fls. 36, apresentam 

impugnação conjunta em Segunda Instância, fls. 49 a 57, em que alegam que após o 
resultado final desfavorável no Mandado de Segurança, manejaram uma Ação Anulatória 
com antecipação de tutela que determinou a suspensão de exigibilidade do ICMS da 
Notificação Fiscal citada, n.º 7849.01, para o que pedem a improcedência do feito fiscal. 
Juntam, em seguida, a inicial de Ação Anulatória citada, fls. 67 a 78, e a decisão judicial 
com a antecipação de tutela que determinou a suspensão de exigibilidade do ICMS da 
Notificação n.º 7849.01, datada de 18/11/2014, fls. 80 a 82. 

 
Juntam, por fim, os representantes do polo passivo, resposta dada à 

fiscalização em virtude da notificação fiscal, fls. 85 e 86, datada de 28/11/2014, com recibo 
da Delegacia Regional de Fiscalização de 05/12/2014, fls. 87, justificando o não 
atendimento da mesma em virtude da decisão judicial ora citada. 

 
É o relatório. 

 
DECISÃO 

 
Necessidade de lançamento para evitar decadência. 
 
Analisando a cronologia dos eventos, tem-se: 
 
28/07/2014 – decisão da Apelação que reformou a decisão de 1.ª 

instância que deu provimento à Ação de Mandado de Segurança, fls. 30; 
 
18/11/2014 – decisão judicial de antecipação de tutela da Ação 

Anulatória, determinando a suspensão de exigibilidade do ICMS da Notificação n.º 
7849.01, fls. 82; 

 
28/11/2014 – justificativa de não atendimento da Notificação Fiscal 

n.º 7849.01, por parte dos autuados, em face da decisão judicial de suspensão de 
exigibilidade de seu atendimento, fls. 86; 

 
03/12/2014 – data da lavratura do presente auto de infração, fls. 02; 
 
05/12/2014 – a fiscalização toma ciência da justificativa de não 

atendimento da notificação, fls. 87. 
 
Percebe-se que quando da lavratura do auto de infração, 03/12/2004, 

ainda não havia a ciência, por parte da fiscalização, da decisão judicial de suspensão da 
exigibilidade do ICMS da Notificação n.º 7849.01, que se deu dois dias depois. Entretanto, 
mesmo que já tivesse ciência, por se tratar de mera suspensão de exigibilidade, teria que 



 

ser lavrado o auto de infração para assegurar a impossibilidade futura de ocorrência de 
decadência. 

 
Validade da Súmula n.º 166-STJ. 
 
A Súmula n.º 166-STJ, publicada em 14/08/1996, durante a vigência 

do Convênio ICM 66/88, tem o seguinte enunciado: “Não constitui fato gerador do ICMS o 
simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo 
contribuinte”. É estranho a determinação dessa súmula em termos contábeis uma vez que 
os vários estabelecimentos de uma mesma empresa têm seus controles contábeis 
próprios, que ficam, neste caso, distorcidos no tocante à quantidade de débito de crédito 
de ICMS de cada estabelecimento (distorção contábil para a empresa). 

 
Não menos estranho é o fato de que se trata de um imposto estadual 

incidente sobre o valor agregado, e quando determinada mercadoria é adquirida pela filial 
de um Estado gerando crédito para a mesma, a remessa para a filial do outro Estado, sem 
débito para a filial remetente, implica ser também sem crédito para a destinatária cria uma 
distorção tributária, tanto para a empresa, quanto para os Estados envolvidos. Se já tiver 
havido algum agregado econômico na primeira filial, haverá também uma distorção 
econômica para os Estados envolvidos. 

 
A LC 87/96 (L. Kandir), publicada em 13/09/1996, ou seja, 

exatamente 01 mês após à publicação da súmula, cita em seu Art. 12: “Considera-se 
ocorrido o fato gerador do imposto no momento: I - da saída de mercadoria de 
estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular;”, 
portanto a súmula valeu por apenas 01 mês, demandando, à luz da lei superveniente, ser 
editada nova súmula, sem o que estar-se-á o Poder Judiciário julgando não a norma 
estabelecida, mas o exercício legislativo daquele legalmente investido para tal, o que 
significaria uma usurpação de poder. Não foi, afinal, em nenhum momento alegada a 
inconstitucionalidade deste aspecto da norma, até porque seria matéria para o STF. Tem-
se aqui uma distorção dos Poderes do Estado. 

 
A única forma razoável de se pensar ainda válida a Súmula n.º 166-

STJ, inocorrendo a distorção dos Poderes do Estado e a distorção tributária é se as 
mercadorias a que ela se refere são apenas materiais de uso e consumo, por se forem 
destinados ao Ativo Permanente Imobilizado ou ao Ativo Circulante, ter-se-á, as distorções 
referidas. Mesmo tratando-se as mercadorias de materiais de uso e consumo, as 
distorções contábil e econômica permanecerão. 

 
CTN, Art. 151 e Lei de Execuções Fiscais, Art. 38, § Único. 
 
Apesar dessas considerações sobre a Súmula n.º 166-STJ, decisões 

judiciais não são discutidas, são cumpridas. Sobre isso, conforme consta do próprio texto 
da decisão judicial na Ação Anulatória intentada, A TUTELA ANTECIPADA IMPORTOU 
APENAS EM SUSPENDER A EXIGIBILIDADE da incidência na transferência interestadual 
de gado. Nesses termos, e em perfeita consonância com o CTN, Art. 151 (trata dos casos 
de suspensão de exigibilidade do crédito tributário; dentre eles, os incisos IV e V tratam 
respectivamente de concessão de liminar em mandado de segurança e concessão de 
liminar ou de tutela antecipada em outra espécie de ação, como é o caso da anulatória) 
não se há que tratar a priori de mérito, DEVENDO SE AFASTAR DE PLANO O PEDIDO 
DE IMPROCEDÊNCIA. 

 



 

A Lei Federal n.º 6.830, de 22/09/1980, Lei de Execuções Fiscais, 
Art. 38, Parágrafo Único, determina que a propositura de Ação de Mandado de Segurança 
ou de Ação Anulatória implique a renúncia de recurso administrativo por parte do 
administrado, e a consequente inscrição do débito em Dívida Ativa por parte da 
administração, o que significa, em contrapartida, o sumário julgado administrativo de 
procedência. 

 
LEI N.º 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980. 

Dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, e dá outras 
providências. 

Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos 
Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será 
regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. 

.................... 
Art. 38 - A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é admissível 

em execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de mandado de 
segurança, ação de repetição do indébito ou ação anulatória do ato 
declarativo da dívida, esta precedida do depósito preparatório do valor do 
débito, monetariamente corrigido e acrescido dos juros e multa de mora e 
demais encargos. 

Parágrafo Único - A propositura, pelo contribuinte, da ação prevista neste artigo 
importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e 
desistência do recurso acaso interposto. 

 
Decorre, portanto da conjunta aplicação do CTN, Art. 151, e da Lei 

de Execuções Fiscais, Art. 38, Parágrafo Único, o fato de que por força da suspensão da 
exigibilidade (afasta a possibilidade de julgado pela improcedência) e da direta apreciação 
judicial da matéria, torna-se questão fechada em termos administrativos e pela 
procedência. 

 
Formação da convicção da Administração sobre a matéria apreciada. 
 
Em que pese a clareza e simplicidade da determinação da Lei de 

Execuções Fiscais, Art. 38, Parágrafo Único, este Conselho tem entendido, nos casos em 
que caberia sua aplicação, ser mais salutar a continuação do rito administrativo, visando, 
assim, a formação da própria convicção da administração sobre a matéria em apreciação. 

 
Razão de voto pela procedência. 
 
No viés de ser efetivamente apreciada a matéria, tem-se claro da LC 

87/96 (L. Kandir), Art. 12, I, e do CTE, Arts.11, I, e 13, I, que a reclamação fiscal é 
procedente. Acresce-se a isso a distorções a que leva a aplicação da Súmula n.º 166/96-
STJ. Por fim, a suspensão judicial de exigibilidade implica o fato de que se faça a ressalva 
de que caso venha o presente feito a ser inscrito em Dívida Ativa, deve-se ter o cuidado 
de antes de proceder a execução, que seja verificado a possibilidade jurídica de fazê-lo 
em face da Ação Anulatória do processo n.º 2014044152657.  

 
LC 87/96 (L Kandir), Art. 12. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no 

momento:  
I - da saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que para 

outro estabelecimento do mesmo titular; 
 
CTE, Art. 11. O imposto incide sobre: 



 

I - operações relativas à circulação de mercadorias; 
 
Art. 13. Ocorre o fato gerador do imposto, no momento: 
I - da saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que para 

outro estabelecimento do mesmo contribuinte; 
 
É o voto. 
 

Obs.: os três autos de infração citados no início do relatório devem seguir juntos todo o rito 
processual. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 23 de agosto de 2016. 
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Matéria: Operação com gado (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01317/16 
 
Relator: Conselheiro Mário de Oliveira Andrade 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade do auto de 
infração por cerceamento ao direito de defesa. Rejeitada. ICMS. 
Omissão de saídas de gado bovino do estabelecimento 
agropecuário apurada por intermédio da Auditoria Específica. 
Parcial procedente. 
 
1. O pedido de nulidade do lançamento, por cerceamento ao 
direito de defesa, deve ser rejeitado quando o fisco demonstra 
com clareza a infração cometida pelo sujeito passivo e nos 
autos constam demonstrativos que comprovam de forma 
inequívoca a ocorrência do fato gerador do ICMS; 
 
2. É correto exigir o ICMS quando for apurada omissão de 
saídas de mercadoria tributada em Auditoria Especifica. 
Devendo ser declarado procedente o lançamento decorrente 
desse tipo de auditoria, no valor apurado no levantamento 
revisional, quando o sujeito passivo não contesta os dados e 
valores constantes nele. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 17 de junho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade do auto de infração, por cerceamento do direito de defesa, arguida 
pela autuada. Quanto ao mérito, por votação unânime, conhecer do recurso, dar-lhe 
parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente 
procedente o auto de infração no valor do ICMS a recolher de R$ 877,00 (oitocentos e 
setenta e sete reais). Participaram do julgamento os Conselheiros Mário de Oliveira 
Andrade, Edson Abrão da Silva, Aldeci de Souza Flor, Rickardo de Souza Santos Mariano 
e Masayuki Missao. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta na peça inicial que o produtor agropecuário omitiu saída de 
gado bovino, no valor comercial de R$ 69.816,50 (sessenta e nove mil, oitocentos e 
dezesseis reais e cinquenta centavos), no período de 31/05/2011 a 29/11/2011, conforme 
demonstra a Auditoria Específica de Gado, Em consequência dessa omissão, ele deverá 
pagar o ICMS, na importância de R$ 8.377,98 (oito mil, trezentos e setenta e sete reais e 
noventa e oito centavos), acrescido da penalidade e demais acréscimos legais. 

 
A fiscalização citou como infringidos os artigos 11, 13, I, 63, 64, 65, e 

66 da Lei 11.651/91 combinados com os artigos 88 e 141 do Decreto 4,852/97. Foi 
proposta a penalidade do artigo 71, inciso VII, alínea "l", combinado com o § 9º, inciso I da 
Lei 11.651/91, com a alteração efetuada pela Lei 16.241/2008. 

 
Para instruir o presente processo a fiscalização procedeu a juntada 

dos seguintes documentos: Relatório de Análise da Omissão de Saída, folhas 04 a 07, 
Auditoria Específica de Gado – Bovino/Bufalino do período 31/05/2011 a 29/11/2011, 



 

folhas 08 a 12, Ficha de Movimentação de Bovídeos na Exploração, folha 13, fotocópias 
do processo 201200066001973 do auto de infração lavrado pela Agência Goiana de 
Defesa Agropecuária, Agrodefesa, contra o produtor Walter de Freitas, folhas 16 a 31, 
Ofício 134/2012 da Delegacia Regional de Fiscalização de Anápolis, folha 32, Estoque de 
Animais do Produtor que foi vacinado fornecido pela Agrodefesa, folhas 31 a 32. 

 
No relatório de análise da omissão de saídas de gado bovino, a 

fiscalização descreve que realizou a Auditoria Específica do período e apurou omissão de 
saídas de uma cabeça de gado bovino macho de 0 a 12 meses, trinta e duas cabeças de 
gado bovino macho de 25 a 36 meses, trinta e quatro cabeças de gado bovino fêmea de 
13 a 24 meses e uma cabeça de gado bovino fêmea de trinta e seis meses. Perfazendo 
um total de 64 reses bovina, no valor de R$ 69.816,50 (sessenta e nove mil, oitocentos e 
dezesseis reais e cinquenta centavos), devendo sobre esse valor ser calculado o ICMS 
sobre a alíquota de 12%, na importância de R$ 8.377,98 (oito mil, trezentos e setenta e 
sete reais e noventa e oito centavos). 

 
Notificado para impugnar o auto de infração ou recolher o crédito 

tributário, o produtor rural apresentou impugnação aduzindo que o levantamento 
elaborado pelo fisco está incorreto. Argumenta que não foi utilizada técnica fiscal correta, 
que a auditoria específica foi elaborada apenas com base nas informações infundadas da 
Agência Goiana de Defesa Agropecuária. 

 
Acrescenta que está buscando elementos de prova para comprovar 

que o levantamento fiscal está eivado de incorreções. Protesta pela juntada posterior de 
provas antes do julgamento do lançamento. Assim, requer que o auto de infração seja 
considerado improcedente. Porém, até a data do julgamento de Primeira Instância 
nenhuma prova foi anexada aos autos. 

 
O julgador monocrático, por intermédio da Sentença de N.º 

1.862/2015- JULP, folhas 53 e 54, julgou procedente o auto de infração. 
 
Regularmente notificado o sujeito passivo ingressou 

tempestivamente com recurso voluntário, folhas 61 a 64, arguindo nulidade do auto de 
infração, por cerceamento ao direito de defesa, em virtude de ser sucinto e não relatar 
qual o tipo de infração foi cometida e que não há relato comprovando que o contribuinte 
possuía gado  

 
Quanto ao mérito, o recorrente alega que não há prova material de 

que o sujeito passivo possuía o gado bovino e que a acusação está baseada apenas em 
auditoria da Agrodefesa, na qual houve uma conclusão presumida que o produtor rural 
vendeu sem promover a emissão de nota fiscal. 

 
Argumenta, ainda, que com relação ao gado bovino, no Estado de 

Goiás, somente é cobrado o imposto quando ocorre o abate de reses ou há a remessa 
para outra unidade da federação. Assim, se houvesse a comercialização de gado o 
imposto estaria pago pelos frigoríficos. 

 
Pondera que a Agrodefesa não tem competência jurídica para 

introduzir-se como membro do poder fiscal e que não tem valor o levantamento realizado 
por ela. 

 
Por fim, requer a absolvição do contribuinte. 
 



 

O autos foram pautados para julgamento na Terceira Câmara 
Julgadora, e naquela ocasião, por intermédio de Resolução da 125/2015, os autos foram 
encaminhados para que fosse realizada uma revisão, em virtude haver falhas nos dados 
dos inventários e nas entradas consideradas no levantamento fiscal. 

 
Em resposta à solicitação efetuada, o autor do lançamento elaborou 

um levantamento específico de mercadorias, conforme orientação desse órgão julgador, e 
concluiu pela omissão de saídas de 08 (oito) reses bovinas e falta de recolhimento de 
imposto no valor de R$ 877,00 (oitocentos e setenta e sete reais), conforme consta às 
folhas 72 a 76 dos autos. 

 
O sujeito passivo foi notificado para tomar conhecimento do resultado 

do levantamento revisional e manifestar, porém, ele permaneceu silente. 
 
 
                            VOTO 
 
 
No primeiro momento, analiso a preliminar de nulidade da peça 

basilar, por cerceamento ao direito de defesa, em virtude do auto de infração ser sucinto e 
não relatar qual o tipo de infração praticada pelo sujeito passivo. Não acolho essa 
preliminar, pois o histórico do auto de infração descreve com clareza a infração cometida 
pelo sujeito passivo. Além disso, consta na peça basilar que foram juntados aos autos um 
relatório explicativo da omissão de saídas apurada, a Auditoria Específica de Gado Bovino 
e documentos utilizados para elaborar o levantamento fiscal. Desse modo, entendo que há 
uma razoável instrução processual que comprovam a infração denunciada pelo fisco, não 
havendo como cogitar qualquer tipo de cerceamento ao direito de defesa do contribuinte. 

 
Quanto ao mérito, para se decidir sobre o contencioso em 

apreciação, foi necessário levar em consideração a prescrição contida na Lei 
17.298/2.011, a qual contém a seguinte redação: 

 

Art. 1º Fica extinto o crédito tributário relativo ao Imposto sobre 

Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de 
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação -
ICMS -, correspondente à omissão de entrada ou de saída de aves, gado 
bovino ou bufalino e ovino constatada em estabelecimento de produtor 
rural ou em estabelecimento leiloeiro rural. 

§ 1º O disposto no caput alcança todos os créditos tributários cujo fato 
gerador ou prática da infração tenham ocorrido até 30 de abril de 2011. 

§ 2º O disposto neste artigo: 

I - implica a dispensa do pagamento de despesas processuais e de 
honorários advocatícios; 

II - não autoriza a restituição ou compensação de importâncias porventura 
pagas. 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 Analisando a norma transcrita, percebe-se que as omissões de 

saídas e de entradas de gado bovino de estabelecimento agropecuário, foram extintas 
desde que tenham ocorrido até o dia 30 de abril de 2011, essa norma é denominada de lei 
do marco zero, pois somente para fatos geradores posteriores a essa data é que se pode 



 

cobrar imposto sobre omissão de saída e de entrada do estabelecimento produtor rural 
das mercadorias referidas no dispositivo legal. 

 
Aplicando essa norma para o caso em análise, percebe-se que 

inicialmente o levantamento fiscal incluiu as Guias de Trânsito de Animais que foram do 
período anterior a data de 30/11/2011, como as Guias de números 733007, 733017, 
735711 e 735719. Assim, não poderia se exigir imposto por essas operações, pois já havia 
sido extinta por lei qualquer infração relacionada com omissão de saída de gado bovino de 
estabelecimento produtor rural.  

 
Além desse fato, percebe-se, também no levantamento efetuado pelo 

fisco que houve falhas nos dados dos inventários inicial e final. 
 
Dessa forma, os autos foram encaminhados para que o autor do 

lançamento efetuasse as devidas correções. Assim, após a revisão do lançamento com a 
correção das falhas apontadas, ficou constatado uma omissão de saídas de 08 (oito) 
reses) bovinas, no valor de base de cálculo de R$ 8.377,98 (oito mil, trezentos e setenta e 
sete reais e noventa e oito centavos) e ICMS a pagar na importância de R$ 877,00 
(oitocentos e setenta e sete reais). 

 
Com efeito, observo que o sujeito passivo não contestou e nem 

apresentou qualquer erro no levantamento revisional, prevalecendo o resultado apurado 
nele. 

 
 A exigência de imposto sobre a omissão de saídas apurada em 

Auditoria Específica de Mercadorias encontra respaldo na nossa legislação, a qual no 
Inciso V, § 2º, do Artigo 25 do CTE regulamenta o seguinte: 

Art. 25. A base de cálculo do imposto será arbitrada pela autoridade fiscal, 
podendo o sujeito passivo contraditá-la no correspondente processo administrativo 
tributário, sempre que, alternativa ou cumulativamente: 

[...] 

§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não registrada, o 
valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 

[...] 

V - à diferença apurada mediante o controle quantitativo das entradas e saídas de 
mercadorias tributadas num determinado período, levando em consideração os 
estoques inicial e final; 

 
Desta forma, com fundamento no dispositivo transcrito, entendo que 

o procedimento efetuado pela fiscalização está em plena harmonia com a legislação 
vigente, estando demonstrada a ocorrência do fato gerador do tributo exigido nos termos 
do levantamento revisional. 

 
Também, entendo que não procede a argumentação da defesa de 

que não se deveria exigir o imposto do produtor rural porque que a tributação do ICMS 
para gado bovino no Estado de Goiás somente é realizada no momento do abate e da 
remessa interestadual, pois quando a mercadoria não está acompanhada de nota fiscal o 
fisco perde o controle de todas as operações realizadas com ela, podendo haver abate 
clandestino e evasão de gado bovino do território goiano sem tributação, por esse motivo 
a nossa legislação regulamenta que as mercadorias devem sempre estar acompanhadas 
de notas fiscais, conforme consta no artigo 66 do CTE: 

 



 

Art. 66. As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre 
acompanhadas de documentos fiscais idôneos. 

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal 
irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais 
exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea. 

 
Como ficou constatado, por intermédio da realização da auditoria 

específica de que houve saída de gado bovino sem emissão de documentação fiscal, 
entendo que está configurada a ocorrência do fato gerador do ICMS. 

 
Outra argumentação da defesa é de que o fisco apenas utilizou da 

auditoria da Agrodefesa, porém, percebo que tal reclamação não tem cabimento, pois o 
fisco estadual apresentou o levantamento efetuado pelo autor do lançamento, conforme 
podemos observar às folhas 08 a 13 dos autos, sendo que, posteriormente, foi efetuado 
um levantamento revisional, folhas 75 e 76, ficando evidenciado que a Auditoria Específica 
de Gado Bovino foi elaborada pelo fisco estadual. 

 
Pelas razões expostas, rejeito a preliminar de nulidade do auto de 

infração, por cerceamento ao direito de defesa, e quanto ao mérito julgo parcialmente 
procedente o lançamento no valor original de ICMS de R$ 877,00 (oitocentos e setenta e 
sete reais), acrescido da penalidade e dos demais acréscimos legais. 

 
 

Sala das sessões, em 26 de agosto de 2016. 
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Matéria: Operação com gado (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01382/16 
 
Relator: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: ICMS. Processual. Preliminar de nulidade da peça 
básica por erro na identificação do sujeito passivo. Não 
reconhecida. Decisão por maioria. Preliminar de nulidade por 
insegurança na determinação da infração. Rejeitada. Decisão 
por maioria. Preliminar de exclusão da lide dos sujeitos 
passivos solidários. Rejeitada. Decisão unânime.  
Mérito. Obrigação principal. Procedência do lançamento. 
Decisão por maioria. 
 
 
 
I - Rejeita-se a arguição de nulidade da peça básica, por erro na 
identificação do sujeito passivo, quando o termo de 
desconsideração de ato/negócio jurídico demonstra a 
responsabilidade do autuado, que, para beneficiar-se de 
isenção, simula venda de gado bovino a produtor rural 
estabelecido em território goiano, quando, de fato, trata-se de 
operação interestadual tributada. 
 
II - Não se acolhe a arguição de nulidade do auto de infração, 
por insegurança na determinação da infração, quando no 
lançamento, realizado por autoridade fiscal competente, 
encontra-se demonstrada a ocorrência do fator gerador da 
obrigação, determinada a matéria tributável, calculado o 
montante do tributo devido, identificado o sujeito passivo e 
aplicada a penalidade cabível. 
 
 
III – Não se exclui do pólo passivo da lide os sujeitos passivos 
coobrigados solidários quando restar provado o consilium 
fraudis do qual todos, inclusive o sujeito passivo principal, 
participaram ativamente. 
 
 
III - Declara-se procedente o lançamento, decorrente de negócio 
jurídico simulado, devidamente comprovado pelo Fisco no 
AUTO DE DESCONSIDERAÇÃO DE ATO/NEGÓCIO JURÍDICO, 
que não tenha sido elidido por nenhum dos coobrigados 
(principal e solidários). 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de outubro de 2015, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar 
de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por erro na identificação do sujeito 
passivo. Foram vencedores os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida e Lidilone 
Polizeli Bento. Vencido o Conselheiro Masayuki Missao. Por maioria de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 



 

determinação da infração. Foram vencedores os Conselheiros Gilmar Rodrigues de 
Almeida e Lidilone Polizeli Bento. Vencido o Conselheiro Masayuki Missao. Por 
unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de exclusão dos solidários da lide, arguida por 
eles mesmos. Participaram do julgamento os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, 
Lidilone Polizeli Bento e Masayuki Missao. Quanto ao mérito, por maioria de votos, 
conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Gilmar 
Rodrigues de Almeida e Lidilone Polizeli Bento. Vencido o Conselheiro Masayuki Missao 
que votou pela improcedência do feito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal relata que o sujeito passivo requisitou a emissão, 
em posto fazendário estadual, no dia 19/07/2011, as notas fiscais avulsas n.ºs 1143661 e 
1143652, que serviram para acobertar a remessa de 218 (duzentas e dezoito) cabeças de 
gado bovino no valor comercial de R$ 275.552,00 (duzentos e setenta e cinco mil 
quinhentos e cinquenta e dois reais), ocasião em que prestou informações falsas sobre o 
real destinatário dos animais comercializados, conforme é pormenorizado no AUTO DE 
DESCONSIDERAÇÃO DE NEGÓCIO OU ATO JURÍDICO (ADNAJ N.º 152.12.17), lavrado 
em consonância com o Parágrafo único do artigo 116, do CTN, c/c o artigo 147-C, da lei 
n.º 11.651/91. Pela fraude operada deverá recolher aos cofres estaduais o valor originário 
de ICMS de R$ 33.066,24 (trinta e três mil sessenta e seis reais e vinte quatro centavos). 

 
 

Descrito como infringidos os artigos 64, 66 e 67, I, da lei n.º 
11.651/91. Aplicada a penalidade do artigo 71, XII, “a”, 4, § 9.º, I, da lei n.º 
11.651/91, c/redação da lei n.º 16.241/2008. 

 
Arrolados como coobrigados solidários, nos termos do artigo 

45, XIII, do CTE-GO, ALCENIR CARLOS DA SILVA MOTA e ANTÔNIO OLÍMPIO 
MARIN. 

 
Junta (fls.07/16) AUTO DE DESCONSIDERAÇÃO DE 

ATO/NEGÓCIO JURÍDICO (ADANJ. 152.12.17), consubstanciado nas NFA-e n.ºs 
1143661 e 1143652, nas quais figuram como adquirentes/destinatários VANDERLI 
VILELA DE OLIVEIRA, CCE (GO) n.º 11.352.412-9, e JOÃO ALBERTO MARTINS, 
CCE (GO) n.º 11.352.412-9, respectivamente, sendo que o primeiro (VANDERLI) é 
tão-somente conhecido “corretor” de gado na região, sendo comodatário de imóvel 
rural arrendado de 15 hectares, com capacidade para comportar no máximo 50 
cabeças de gado por vez (fls.11 e 32). Ademais, além de outras considerações, 
referido AUTO DE DESCONSIDERAÇÃO relata diligências realizadas, descreve a 
conduta de todos os partícipes do ato jurídico desconsiderado e a subsunção da 
desconsideração às normas contidas no Parágrafo único do artigo 116, do CTN, c/c o 
artigo 147-C, da lei n.º 11.651/91.  

 
Declaração firmada pelo autuado PEDRO JOSÉ ANDRADE 

MACEDO (fls.20) admite a venda do gado ao produtor paulista ALCENIR CARLOS DA 
SILVA MOTA, com depósito do valor efetuado em sua conta corrente pelo Senhor 
ANTÔNIO OLÍMPIO MARIN. Afirma haver emitido a nota fiscal n.º 1143652 para o Senhor 
JOÃO ALBERTO MARTINS, a pedido do Senhor ALCENIR CARLOS DA SILVA MOTA. 

 



 

Os agentes do Fisco juntam, além de outros documentos, 
comprovante de recebimento e pagamento da compra e venda do gado (fls.24/25), cópias 
das NFA-e (fls.22 e 23) e trancamento do estoque no pequeno estabelecimento rural no 
qual VANDERLI VILELA DE OLIVEIRA figura como comodatário/cessionário (fls.34). 

 
Intimado, o coobrigado solidário ANTÔNIO OLÍMPIO MARIN pugna 

pela sua exclusão da condição de sujeito passivo coobrigado solidário, haja vista ter 
emprestado (mútuo gratuito) dinheiro ao Senhor ALCENIR CARLOS DA SILVA MOTA. 

 
Decretada a revelia, no dia 08/05/2013, dos sujeitos passivos 

PEDRO JOSÉ ANDRADE MACEDO e ALCENIR CARLOS DA SILVA MOTA (fls.70). 
 
No dia 04 de agosto de 2014, embora revel, foi juntada a peça de 

impugnação do autuado PEDRO JOSÉ ANDRADE MACEDO, na qual, em preliminar, 
pede, com arrimo no artigo 20, II, § 5.º, da lei n.º 16.469/09, sua exclusão do polo passivo 
da lide. No mérito, pede a improcedência do lançamento. 

 
SENTENÇA N.º 1458/2015 – JULP (fls.90/91) afastou todas as 

preliminares argüidas, considerou procedente o lançamento e manteve todos os 
coobrigados no pólo passivo da lide. 

 
Intimado da decisão acima, em recurso voluntário, o sujeito passivo 

principal PEDRO JOSÉ ANDRADE MACEDO (fls.103/109) requer preliminarmente, sob os 
mesmos fundamentos da impugnação, sua exclusão do polo passivo da lide. No mérito, 
pede a improcedência do lançamento. O coobrigado ALCENIR CARLOS DA SILVA MOTA 
(fls.111/115) requer a improcedência do lançamento. Também em Recurso (fls.125/130), o 
coobrigado ANTÔNIO OLÍMPIO MARIN solicita sua exclusão do feito. Pede ainda a 
realização de diligências com o escopo de esclarecer sua não participação no ato 
dissimulado. 

 

Relatados, passo ao voto.  
 

                       V O T O 
 
Cuida-se de exigência de ICMS resultante de negócio jurídico 

simulado, devidamente comprovado pelo Fisco no AUTO DE DESCONSIDERAÇÃO DE 
ATO/NEGÓCIO JURÍDICO, cujas condutas ilícitas concertadas por vários agentes com o 
escopo de suprimir o tributo em operação interestadual tributada mediante a simulação de 
operações de transferência de gado bovino entre produtores rurais estabelecidos no 
Estado de GOIÁS (operações internas), gozando, portanto, indevidamente, do benefício 
da isenção. 

 
Dessume-se dos autos que o ato/negócio jurídico simulado 

desconsiderado, nos termos dos artigos 147-C do CTE, e do parágrafo único do artigo 116 
do CTN, resultara do consilium fraudis entre o corretor de gado VANDERLI VILELA DE 
OLIVEIRA e os compradores/pagadores, negócio ilícito com o qual anuíram/aquiesceram 
os vendedores do gado. Verbis: 

 
Do CTE-GO: 
 
Art. 147-C. São passíveis de desconsideração pela autoridade fiscal, para fins 
tributários, os atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de 
dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos 
elementos constitutivos da obrigação tributária, bem como aqueles que 



 

visem ocultar os reais elementos do fato gerador, de forma a reduzir o valor 
de tributo, evitar ou postergar o seu pagamento, observados os 
procedimentos estabelecidos na legislação tributária.  

Parágrafo único. Quando comprovado que o sujeito passivo, ou terceiro em 
benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação, o lançamento deve 
ser efetuado de ofício pela autoridade fiscal, independentemente da 
desconsideração dos atos ou negócios jurídicos de que trata o caput.  

                                                                                  (...) 

 
Do CTN: 

 

Art. 116.                                 (...) 

                                                                              (...) 

Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou 
negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do 
fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da 
obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em 
lei ordinária.       (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) 

 
 
Tornando-se comodatário de pequeno estabelecimento rural o 

corretor de gado VANDERLI VILELA DE OLIVEIRA obteve inscrição no CCE (GO), 
utilizando-a apenas para constar como adquirente de gado bovino, em operação interna 
entre produtores rurais, enquanto que a verdadeira operação era interestadual tributada 
realizada entre produtor rural goiano/vendedor e produtor/comprador/pagante estabelecido 
em outra unidade da federação. 

 
Dada a relevante participação no consilium fraudis perpetrado, o 

corretor de gado VANDERLI VILELA DE OLIVEIRA poderia ser arrolado como coobrigado 
deste lançamento. Poderia. Porém, não o fora em decorrência da prerrogativa do sujeito 
ativo (Fazenda Pública) de escolher, dentre os coobrigados solidários, em face de quem 
pretende demandar.  

 
DA PRELIMINAR DE ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO 

PASSIVO 
 
Não há erro na identificação do sujeito passivo o produtor rural, 

vendedor do gado, Senhor PEDRO JOSÉ ANDRADE MACEDO, porquanto, conhecedor 
da circunstância de que o gado se destinaria aos verdadeiros comprador (ALCENIR 
CARLOS DA SILVA MOTA) e pagante (ANTÔNIO OLÍMPIO MARIN) da operação 
interestadual de alienação de gado, emitia ou mandava que preposto seu emitisse GTA’s 
(guias de trânsito animal) e NF’s (notas fiscais) de operação interna em nome dos 
supostos compradores (VANDERLI VILELA DE OLIVEIRA e JOÃO ALBERTO MARTINS). 

 
Ademais, o sujeito passivo PEDRO JOSÉ ANDRADE MACEDO 

declara (fls.20) haver vendido o gado ao Senhor ALCENIR, recebido o pagamento do 
Senhor ANTÔNIO MARIN e haver emitido as notas ao Senhor VANDERLI VILELA DE 
OLIVEIRA, a pedido do Senhor ALCENIR, informando que este seria seu sócio; e que a 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp104.htm


 

outra nota fora emitida para o Senhor JOÃO ALBERTO MARTINS, também a pedido do 
comprador do gado Senhor ALCENIR. De tudo, se verifica que o gado fora vendido a 
produtor de outra unidade da federação, mas as notas foram emitidas para produtores 
localizados no Estado de GOIÁS. Ou seja, há declaração de que se ocultaram operações 
interestaduais – TRIBUTADAS – sob o pálio de operações internas – ISENTAS. 

 
Por fim, em decorrência dos deveres anexos, qualquer interveniente 

em operações/prestações está jungido, mormente aos detentores de cadastro no CCE 
(GO), cujo objetivo é facilitar o cumprimento de obrigações principais e acessórias, à 
obrigação de informar corretamente todas as circunstâncias dos negócios de que 
participa. 

 
 
DA PRELIMINAR DE INSEGURANÇA NA DETERMINANÃO DA 

INFRAÇÃO. 
 
Não há nulidade por insegurança na determinação da infração, 

quando o lançamento, realizado por autoridade fiscal competente, encontra-se 
demonstrada a ocorrência do fator gerador da obrigação, determinada a matéria tributável, 
calculado o montante do tributo devido, identificado o sujeito passivo e aplicada a 
penalidade cabível. Encontra-se sobejamente demonstrado nos autos que as operações 
foram fictícias (SIMULADAS) e que não restava outra sorte que não sua 
DESCONSIDERAÇÃO. 

 
 
DA PRELIMINAR DE EXCLUSÃO DOS SOLIDÁRIOS 
 
1. ALCENIR CARLOS DA SILVA MOTA – deve ser mantido na lide, 

pois se trata de um dos principais articuladores e beneficiário do 
consilium fraudis. Primeiro, aparece como sócio do suposto 
comprador VANDERLI; depois como simples corretor de gado. Ao 
final, descobre-se que se trata de abastado fazendeiro do interior 
do estado de São Paulo; 

2. ANTÔNIO OLÍMPIO MARIN – deve ser mantido na lide. Trata-se 
diretamente da fonte pagadora dos bovinos adquiridos. 

 
 
DO FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA 
 
O fato gerador da obrigação tributária fora a inidoneidade, resultante 

da desconsideração das operações simuladas e consequentemente dos documentos 
fiscais que as acobertavam.   

 
Era incontroversa a necessidade da desconsideração do 

negócio jurídico simulado acobertado pelas notas fiscais avulsas descritas na 
exordial. Não havendo dúvida de que a origem e o destino, a situação tributária e 
as demais circunstâncias da operação e/ou prestação se demonstram mediante 
sua (da operação/prestação) cobertura com documentação fiscal idônea. 

 
Desse modo, esta Câmara do CAT decide, por maioria de 

votos, que não é nula a peça básica em decorrência dos arguidos erro na 
identificação do sujeito passivo e por insegurança na determinação da infração. 



 

Decide também, por unanimidade, manter todos os coobrigados solidários na lide. 
Por fim, quanto ao mérito, por todo o exposto, decide, por maioria de votos, pela 
procedência do lançamento.  

 
 

Sala das sessões, em 06 de setembro de 2016. 
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Matéria: Operação com gado (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01525/16 
 
Relator: Conselheiro José Pereira D'abadia 
 

 
EMENTA: ICMS. Saída de mercadoria tributada, gado bovino, 
sem emissão de documentação fiscal. Remissão prevista no 
art.1º da Lei n. 17.298/11. Aplicada. 
 
Deve ser declarado extinto o crédito tributário quando ficar 
caracterizado que o fato gerador ocorreu dentro das condições 
de extinção previstas na lei que declarou a remissão. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 21 
de julho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a extinção do crédito 
tributário com fundamento na Lei 17.298/11. Participaram do julgamento os Conselheiros 
José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, 
Márcio Nogueira Pedra, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, 
Aguinaldo Fernandes de Melo, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, 
Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de 
Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, Valdir Mendonça Alves, Aldeci de Souza Flor, 
José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Talita Pimenta Félix e Washington Luis 
Freire de Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo realizou saída de mercadoria 
tributada sem emissão de documento fiscal, no período de 02/02/2006 a 22/02/2006. Em 
consequência deverá pagar o imposto e demais cominações legais. 

 
A autoridade lançadora indica como infringidos os artigos 63 e 64, Lei 

11.651/91, c/c artigo 141, Decreto 4.852/97. Propondo a penalidade dos artigos 71, VII, "i", 
§9°II, da Lei 11.651/91 com redação da Lei 13.446/1999. 

 
Os documentos que instruem o auto de infração são: Anexo 

Estruturado - Detalhamento de Crédito Tributário, Espelho Cadastral, Guia de Trânsito 
Animal (GTA), Relação de Notas Emitidas por Remetente, Guia de Trânsito Animal (GTA), 
"fls. 03 a 19". 

 
O sujeito passivo foi intimado a pagar quantia exigida ou apresentar 

impugnação em Primeira Instância, "fls. 20 e 21". 
 
É lavrado Termo de Revelia, "fl. 22". 
 
O sujeito passivo é intimado a pagar a quantia exigida ou apresentar 

impugnação em Segunda Instância, "fls. 24 a 28". 
 
É lavrado Termo de Perempção, "fl. 29". 
 
O Julgador Singular, através do Parecer n° 272/11 - JULP, "fls. 30 e 

31", considera que não existem as condições necessárias e suficientes para extinção do 



 

crédito tributário, por isso, encaminha os autos para a Coordenação da Representação 
Fazendária - CRF/SAT. Fundamenta que não verificou nenhuma das hipóteses legais 
previstas na Lei do marco zero, já que o lançamento trata de infração no estabelecimento 
frigorífico em que o gado foi abatido. 

 
A Superintendência Fazendária, através do Despacho n°1289/2012 - 

GERF/SR, "fls. 32 e 33", arguindo a possibilidade de o auto ser extinto, pois os 
documentos indicam que o Fisco não encontrou as notas fiscais para acobertar as 
operações de saída de gado do estabelecimento do sujeito passivo. Assim, foi realizado 
um levantamento fiscal e a fiscalização caracteriza-se como uma omissão de saída de 
gado bovino do estabelecimento do produtor rural. Argumenta que há um lapso temporal 
de quase dois anos entre a ocorrência do fato gerador e a autuação, ou seja, não foi um 
procedimento instantâneo, característico de fiscalização de trânsito. 

 
O Presidente do Conselho Administrativo Tributário, através do 

Despacho n° 1953/2012 - CAT, "fl.34", determina o encaminhamento dos autos ao  Setor 
de Apoio à Segunda Instância para que sejam pautados a julgamento pelo Conselho 
Pleno, visto que há discordância a respeito da exclusão do crédito tributário.  

 
É o Relatório.  
 

VOTO 
 

Reporto-me à decisão exarada, unanimemente, face ao processo nº 
4010905432583, por meio do Acórdão da II CJUL, nº. 00632/14, da lavra do eminente 
julgador Mario de Oliveira Andrade, cuja cópia se encontra acostada a este volume, a 
pedido da representação fazendária, fls. 36 a 39, que em situação à que ora se 
assemelha, declarou extinto o crédito tributário, cuja pertinência e similitude de assunto, 
leva-me a citá-lo como paradigma para esta decisão.  

 
Ao compulsar e analisar as peças instrutórias deste volume, 

verifiquei que demonstrado esta que o presente lançamento se encontra extinto por força 
do que estabelece a Lei n.º 17.298/2.011, “verbis”: 

 

Art. 1º Fica extinto o crédito tributário relativo ao Imposto sobre 
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de 
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação 
-ICMS -, correspondente à omissão de entrada ou de saída de aves, 
gado bovino ou bufalino e ovino constatada em estabelecimento de 
produtor rural ou em estabelecimento leiloeiro rural. 

§ 1º O disposto no caput alcança todos os créditos tributários cujo fato 
gerador ou prática da infração tenham ocorrido até 30 de abril de 2011. 

§ 2º O disposto neste artigo: 

I - implica a dispensa do pagamento de despesas processuais e de 
honorários advocatícios; 

II - não autoriza a restituição ou compensação de importâncias 
porventura pagas. 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 Conforme descrito no relatório que é parte integrante deste 

“decisum”, o polo passivo, epigrafado, desenvolve a atividade de criação de bovinos para 
corte. 



 

 
A documentação acostada aos autos, fls. 05 a 19, apontam que o 

Fisco ao fazer o cotejo entre as GTAs emitidas em nome do produtor e as notas fiscais  
também emitidas, por ele, o produtor, não encontrou tais notas fiscais para acobertar as 
operações de saída de gado do estabelecimento do sujeito passivo. Foi realizado um 
levantamento fiscal, que caracterizou omissão de saída de gado bovino do 
estabelecimento do produtor rural.  

 
A constatação de que o levantamento se referiu ao estabelecimento 

do produtor rural advém de que foi uma apuração de fato pretérito realizada através de 
documentos, indiretamente, emitidos pelo órgão de defesa animal, em confronto com 
documentos emitidos pelo produtor. Porém, não houve flagrante da fiscalização de 
trânsito, vez que conforme mencionei, tratava-se fato pretérito, sem termo de apreensão, 
além do que, há um lapso temporal de quase dois anos, entre o fato gerador e a autuação, 
o que equivale dizer que, não foi um procedimento instantâneo, caraterístico da 
fiscalização de trânsito, cuja suposta infração ocorreu entre 02 a 22 de fevereiro de 2006.  

 
Mediante as assertivas que firmei em linhas anteriores, demonstrado 

está que o presente crédito tributário está extinto, por “ex legis”.      
 
Assim, voto acolhendo e declarando a extinção do crédito tributário 

com fundamento na Lei 17.298/11. 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 27 de setembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Operação com gado (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 02038/16 
 
Relatora: Conselheira Talita Pimenta Félix 
 

 
EMENTA: ÔNUS DA CONTRIBUINTE EM APRESENTAR FATOS 
OU FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA QUE INFIRME A CONCLUSÃO 
DO FISCAL AUTUANTE. INOCORRÊNCIA. 
 
 
Quanto ao mérito, trata-se de ônus do contribuinte infirmar as 
conclusões da autoridade fiscal, por meio de provas. A simples 
alegação de que não deve ICMS-ST não é suficiente para 
comprovar a improcedência do auto de infração. 
 
Período de 01/01/2012 a 05/11/2012. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 12 de fevereiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito 
de defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Talita Pimenta Félix, Nislene Alves 
Borges e João Divino de Brito. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer 
do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Talita Pimenta 
Félix, Nislene Alves Borges e João Divino de Brito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

1.Fundamentação do Lançamento Tributário 
 
 
O AIIM (auto de infração e imposição de multa) versa sobre a 

cobrança de tributo e multa formal em razão de o sujeito passivo, supostamente, ter 
omitido o pagamento do ICMS-ST, eis que realizou saída de mercadoria tributada, a 
saber, gado bovino – fêmea, sem emissão de documentação fiscal no período entre 
01/01/2012 a 05/11/2012. 

 
Em consequência deverá pagar o ICMS na importância de R$ 

27.170,62 (vinte e sete mil, cento e setenta reais e sessenta e dois centavos) juntamente 
com a penalidade e acréscimos legais. 

 
O lançamento tributário registra como infringidos os arts. 63 e 64 da 

Lei n.11.651/91, c/c art. 141 do Decreto 4.852/97 e, ainda, com a aplicação da penalidade 
proposta prevista no art. 71, inciso VII, alínea “I”,§ 9, da Lei n. 11.651/1991, com redação a 
da Lei n. 16.241/2008. 

 
2.Sentença 2582/2015 - JULP 
 
Em decisão singular (fls. 236/238), o Julgador, decidiu pela 

procedência do auto de infração. 
 



 

Em sua fundamentação afirma que, inicialmente não vislumbra 
nenhuma das hipóteses previstas no art. 20 da Lei n. 16.469/09 para nulidade do 
lançamento, eis que o AIIM foi lavrado por autoridade competente e não impedida, o 
sujeito passivo foi corretamente identificado e intimado na forma da lei, garantindo o 
contraditório e a ampla defesa, bem como a infração foi tipificada de forma correta e a 
penalidade proposta foi adequada ao caso. 

 
Assegura que o levantamento fiscal está bastante claro e 

corretamente instruído. Foi realizada auditoria especifica de gado, conforme procedimento 
disciplinado no roteiro 25, aprovado pela Instrução de Serviço n.º 15/2009 – SAT, restou 
declarado pelo sujeito passivo (fls. 26), que não houve, no período fiscalizado, nenhum 
nascimento ou morte de gado. 

 
No tocante ao mérito, o AIIM por ter sido lavrado em total 

observância ao art. 42 do CTN e de não ter sido apresentado pela defesa qualquer fato, 
argumento ou demonstrativo capaz de ilidir a pretensão fiscal, entende que o lançamento 
deve prosperar. 

 
Por fim, decide pela PROCEDÊNCIA da pretensão inicial do fisco. 

 
 
3. Do Recurso Voluntário 

 
Irresignado com a citada decisão, interpôs, o sujeito passivo, recurso 

voluntário (fls. 243/248) alegando: 
 
Preliminarmente: 
 

i) a nulidade ab initio do AIIM por cerceamento 
ao direito de defesa em razão da existência de falhas insanáveis e ao 
final pleiteia pelo direito de apresentar provas em qualquer fase 
processual. 
 
No tocante o mérito: 

 
i)Sustenta que a exigência do crédito tributário é 

indevida e o AIIM deve ser julgado improcedente; 
 
ii) e eventualmente, em caso de subsistir a 

autuação do AIIM,defende que a multa aplicada possui caráter 
confiscatório e traz a baila entendimento do Supremo Tribunal 
Federal que declarou inconstitucional o art. 71, inciso VII, do CTE. 

 
iii) ao final, requer a nulidade do AIIM, com 

fulcro no art. 20, inciso III da Lei n. 16.469/09, bem como pede a 
improcedência do AIIM e subsidiariamente caso não seja este o 
entendimento requer que seja afastada a multa aplicada. 

  
 

VOTO 
 
 

1 PRELIMINARMENTE 



 

 
1.1  Da Tempestividade e da Capacidade Postulatória  

 
Tendo em vista que o sujeito passivo fora intimado do recurso 

voluntário, em 01/10/2015, e que protocolizou sua defesa em 15/10/2015 tempestiva é a 
sua manifestação nos termos do art. 34, II, “b”, da Lei n. 16.469/09. 

 
Quanto à capacidade postulatória, de acordo com o art. 11 da Lei n. 

16.468/09, o sujeito passivo poderá postular em causa própria ou representado por 
advogado, este o caso dos autos, conforme se depreende das fls. 231 e 234, suprido 
encontra-se tal requisito legal. 

 
1.2  Do cerceamento do direito de defesa  

 
Não merece acolhida a alegação quanto à ocorrência de 

cerceamento do direito de defesa alegada pela recorrente. No recurso voluntário, aponta-
se que o auto de infração está eivado de vícios insanáveis que impossibilitam o pleno 
conhecimento da irregularidade apontada na inicial. 

 
Ora, o auto de infração é claro ao descrever que ocorreu a saída de 

mercadoria tributada, sem o pagamento do imposto e sem documentação fiscal entre 
01/01/2012 a 05/11/2012. 

 
Portanto, julgo improcedente o pedido preliminar. 

 
2. DO MÉRITO 

 
Não há nos autos nenhum documento anexado pela contribuinte que 

infirme as conclusões do auto de infração, ou mesmo a Auditoria Específica de 
Mercadorias anexada ao auto. Portanto, cumprido o ônus de carrear aos autos provas da 
suposta infração, é, então, dever do contribuinte ilidir tais afirmações, a fim de que seja 
eximido do pagamento que entende indevido. Neste sentido, o art. 373, do Código de 
Processo Civil: 

 
Art. 373.  O ônus da prova incumbe: 
 
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; 
 
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 
direito do autor. (Sem grifos no original) 

 

Assim, não comprovado pelo sujeito passivo a inconsistência da 
presente autuação, entendo pela total procedência do auto de infração. 

 
 

3. DO CARÁTER CONFISCATÓRIO DA PENALIDADE 
 
Aduz, a Contribuinte, o caráter confiscatório da multa, em razão de 

sua excessiva onerosidade, se considerado o valor do tributo devido. Note-se a redação 
do art. 2º, II do Código de Defesa do Contribuinte (Lei Complementar 104/13), segue: 

 
São objetivos deste Código: 

 



 

II - proteger o contribuinte contra o exercício abusivo do poder de fiscalizar, 
de lançar e de cobrar tributo e/ou multa, que deverão ser prévia e 
integralmente instituídos por lei. (grifou-se) 

 

Assim, tem-se como função da Fazenda Pública Estadual e, por 
conseguinte, de todos os seus servidores zelar pela proteção do contribuinte, inclusive 
sobre o lançamento e cobrança de penalidades, as quais deverão respeitar a legislação 
vigente, como procedeu o fisco no caso dos autos, em se tratando da quantificação da 
multa. 

 
Ressalte-se ainda, que segundo o dispositivo citado, a proteção 

ocorrerá em se tratando do abuso na aplicação das multas que não encontrem amparo 
legal, nem observância ao princípio da irretroatividade. Tanto o é, que aduz o § 1º do art. 
6º do mesmo diploma legal: 

 
§ 1º A legalidade da instituição do tributo e/ou multa pressupõe a estipulação 
expressa de todos os elementos indispensáveis à sua incidência, quais 
sejam a descrição objetiva de seu critério material, espacial, temporal, a 
indicação do sujeito passivo, na qualidade de contribuinte e/ou responsável, 
bem como dos aspectos temporal e espacial da obrigação tributária.(grifou-
se) 

 

Dessa forma, considerando que a multa em razão do 
descumprimento de dever instrumental respeitou o procedimento legislativo competente 
com a devida atenção a todas as peculiaridades atinentes ao regramento do tema, não 
pode o servidor, assim compreendido como aquele que encontra-se investido na função 
administrativa, agir de forma contrária, haja vista estar ele adstrito ao princípio da 
legalidade estrita. 

 
Do mesmo modo encontra-se este juízo administrativo à mercê da 

expressa previsão legal para a solução da lide, com as devidas ressalvas, razão que atua 
no presente caso a fim de confirmá-la, conforme art. 1°, § 4° da Lei n. 11.198 e art. 16, § 
4° da Lei n. 16.469/09, os quais possuem a mesma redação, que segue: 

 
Não pode haver decisões que impliquem apreciação 

ou declaração de inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato normativo 
expedido pela Administração Tributária. 

 

Diante do exposto, rejeito tal pleito em face à minha incompetência 
para proceder a tal análise. 

 

4. CONCLUSÃO 
 

Considerando as razões de fato e de direito acima alinhavadas, 
rejeito os pedidos de reconhecimento (i) de nulidade da peça básica quanto ao 
cerceamento do direito de defesa, bem como, (ii) julgo procedente o presente AIIM. 

 
É como voto. 

 
 

Sala das sessões, em 21 de dezembro de 2016. 
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Matéria: Outros (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00070/16 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade do auto de 
infração por insegurança na determinação da infração e por 
cerceamento do direito de defesa. Rejeitadas. ICMS. Remessa de 
mercadoria para outra unidade da federação, sem efetuar o 
pagamento antecipado do imposto incidente sobre a operação. 
Procedência.  
 
1. Tornam-se inócuos os questionamentos sobre nulidade da 
lide, quando tais inquirições forem desprovidas de amparo 
legal; 
 
2. Julga-se procedente o auto de infração, quando a instrução 
processual apontar que o sujeito passivo não atendeu o 
comando da legislação tributária, referente a matéria em 
apreciação. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 14 de dezembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos rejeitar as 
preliminares de nulidade do auto de infração por insegurança na determinação da infração 
e por cerceamento do direito de defesa, arguidas pela autuada. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira, Washington Luis Freire de 
Oliveira, Edson Abrão da Silva, José Pereira D'abadia e Nislene Alves Borges. Quanto ao 
mérito, por votação unânime, conhecer da impugnação, negar-lhe provimento para 
considerar procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Cláudio Henrique de Oliveira, Washington Luis Freire de Oliveira, Edson Abrão da Silva, 
José Pereira D'abadia e Nislene Alves Borges. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo remeteu para outra 
unidade da federação as mercadorias constantes das NFE´s nº 009 e 010, emitidas em 
18/10/2012 sem efetuar o pagamento antecipado do imposto incidente sobre a operação, 
conforme TA nº 61200039867 e documentos anexos. Em consequência deverá pagar o 
ICMS na importância de R$ 12.057,00 juntamente com os acréscimos legais. 

 
A autoridade lançadora indica como infringidas as disposições dos 

artigos 63 e 64 do Código Tributário Estadual - CTE (Lei nº 11.651/91) combinado com os 
artigos 76, V, do Decreto 4852/97 e artigo 1º, IN 598/03-GSF. Proposta a aplicação da 
penalidade prevista no artigo 71, III, "a", do CTE, com redação da Lei nº 11750/1992. 

 
Tem-se como sujeito passivo solidário, Severino Luiz Alves, nos 

termos do artigo 45, inciso XII, da Lei 11.651/91. 
 
O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: 

detalhamento do crédito tributário, descritivo complementar da ocorrência, identificação do 
sujeito passivo coobrigado, consulta do contribuinte pessoa jurídica, ordem de serviço, 



 

termo de apreensão, DANFE, certificado de licenciamento de veículo, cópia  carteira de 
habilitação, cópia de contrato social de sociedade empresária limitada, histórico dos 
pagamentos, comprovante de inscrição e situação cadastral,  consulta TARE, "fls. 3 a 27 ".  

 
 O sujeito passivo e solidário foram intimados a pagarem a quantia 

exigida ou apresentarem impugnação em Primeira Instância, conforme documentos de 
"fls. 28 a 32". 

 
Lavrado Termo de Revelia de ambos, às "fls.33" 
 
O sujeito passivo apresenta impugnação em Segunda Instância, "fls. 

42 a 43", alegando a nulidade ab initio por insegurança na determinação da infração e 
cerceamento ao direito de defesa em razão da ausência de demonstrativos que 
comprovem que a autuada deixou de recolher ICMS. 

 
Ademais, pede pela improcedência do AI e pugna pelo direito de 

apresentar provas e perícias para refutar a acusação. 
 
Despacho nº 1928/2015, "fls. 50", a quarta câmara do CAT, em face 

da alegação de suspeição pelo Relator, encaminha o processo ao SEASI, para ser 
redistribuído e incluído em nova pauta. 

 
 
É o relatório. 
 
                     VOTO 
 
Sobre as preliminares de nulidade da peça básica, por insegurança 

na determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa, arguidas pela 
autuada, rejeito-os por não haver nos elementos constitutivos da lide qualquer afronta ao 
capítulo que trata da nulidade dos atos processuais, insertos nos incisos III e IV do artigo 
20 da Lei nº.16469/09. A infração e a correspondente penalidade foram corretamente 
aplicadas, a instrução processual, em sede cognitiva, efetivada com clareza, os prazos 
processuais respeitados, inclusive com vista dos autos às partes litigante, nos momentos 
processuais, que por “ex legis” lhe são próprios. Assim, rejeitadas estão as preliminares 
em comento. 

 
Com as questões incidentais solucionadas, volvo-me à razão de 

direito desta demanda, onde, melhor sorte não tem o pleito da defesa, que requer a 
improcedência da lide, tendo em vista que o comando do artigo 1º da IN nº.598/03, que 
será transcrito na sequência, cujo grifo sinaliza o destaque, não contempla a desídia do 
polo passivo e me leva a julgar procedente o trabalho da autoridade lançadora.   

 

Art. 1º Na operação interestadual e respectiva prestação de serviço de 
transporte com os produtos a seguir enumerados, o ICMS correspondente 
deve ser pago antecipadamente, na forma prevista no inciso V do art. 76 do 
Decreto nº 4.852 de 29 de dezembro de 1997 - RCTE -: 

I - algodão em caroço e em pluma e caroço de algodão; 

II - feijão; 

III - milheto; 

IV - milho; 
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V - soja; 

VI - sorgo; 

   
Assim, voto rejeitando as preliminares de nulidade do auto de 

infração por insegurança na determinação da infração e por cerceamento do direito de 
defesa, arguidas pela autuada. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conheço 
da impugnação, nego-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões, em 04 de fevereiro de 2016. 
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Matéria: Outros (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00116/16 
 
Relator: Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo 
 

 
EMENTA: Processual. Nulidade da peça básica. Insegurança na 
determinação da infração. Rejeitada. ICMS. Obrigação tributária 
principal. Omissão de pagamento de imposto. Procedência. 
 
1. Inocorrendo nos autos quaisquer das hipóteses de nulidade 
previstas no artigo 20 da Lei nº 16.464/09, mister se faz rejeitar 
as preliminares de nulidade arguida pelo sujeito passivo; 
 
2. Prospera o crédito tributário lançado no auto de infração 
quando o sujeito passivo não apresentar argumentos nem 
provas capazes de elidir os fundamentos da respectiva 
acusação fiscal. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 12 de novembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Aguinaldo 
Fernandes de Melo, Washington Luis Freire de Oliveira, Edson Abrão da Silva e José 
Pereira D'abadia. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração.  Participaram do julgamento os Conselheiros Aguinaldo Fernandes de 
Melo, Washington Luis Freire de Oliveira, Edson Abrão da Silva e José Pereira D'abadia. A 
sessão foi realizada por maioria simples, nos termos do § 6º, II do art. 51 do Regimento 
Interno do CAT, aprovado pelo Decreto nº 6.930, de 9 de Junho de 2009, por falta de 
Conselheiro do Fisco para compor a Câmara. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo remeteu 
mercadorias no valor comercial de R$ 412.149,57, referente ao período de 02/04/2013 a 
06/08/2013, já acrescido do respectivo índice de valor agregado (IVA) de 50% destinados 
ao micro empreendedor individual-MEI, Sebastião Pereira da Silva, I.E. 10.553432-3, 
CNPJ 17.072.994/0001-54, que não confirma as operações de compra, haja visto que o 
mesmo faleceu no dia 19/03/2013 e a esposa Alaide Neves da Silva declara que essas 
operações não existiram. Em consequência, deverá pagar o ICMS na importância de R$ 
37.093,46, mais as cominações legais.  

 
Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 45, 

inciso XIII, 64, 66 e 67, inciso I, da Lei nº 11.651/91, tendo sido proposta a penalidade 
prevista no artigo 71, inciso VII, alínea “i”, conjugado com o § 9º, inciso I, da Lei nº 
11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 15.505/2005.  

 
O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 02/26. 
 
 Intimada às fls. 27/29, a autuada queda-se silente, dando a lavratura 

do Termo de Revelia de fls. 30. O sujeito passivo foi novamente intimado para se 



 

manifestar em Segunda Instância, conforme documentos de fls. 32, porém não se 
manifestou, tendo sido lavrado o Termo de Perempção de fls. 33.  

 
Posteriormente, o sujeito passivo MAXIMUS ATACADISTA 

DISTRIBUIDOR DE PROD ALIM. LTDA, apresenta Pedido de Revisão Extraordinária de 
fls. 37/39 no qual alega que a empresa é localizada em outra unidade da federação e não 
possui inscrição no cadastro estadual de Goiás, a SEFAZ expediu intimação para a 
apresentação de impugnação em primeira instância, via AR, e a intimação foi ineficaz pois, 
conforme demonstrado no documento envolvido, o endereço teria sido insuficiente. 
Sustenta ainda que, a empresa está e estava a época da tentativa de intimação em plena 
atividade em seu endereço comercial e não foi devidamente intimada por culpa exclusiva 
dos correios, não podendo ser prejudicada peça ineficiência do agente postal. Ao final, 
pede a improcedência do auto de infração. 

 
Juntamente com a peça impugnatória foram colacionados aos autos 

documentos de fls. 40/120. 
 
Em seguida, a autuada comparece ao processo alegando, em sede 

de preliminar, nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação da infração, 
visto que o fisco buscou desqualificar o documento fiscal como inidôneo para acobertar as 
operações comerciais realizadas entre a empresa remetente e a adquirente das 
mercadorias. O sujeito passivo afirma que, no caso em julgamento, não houve boletim de 
ocorrência na delegacia de polícia, mas tão somente uma declaração da destinatária. No 
mérito, argui ser indevida a autuação. Afirma que sempre cumpriu com as obrigações 
impostas pelo fisco. Finaliza, requerendo que seja declarada a improcedência do presente 
auto de infração.  

 
Por meio do Despacho de n ° 3055/2014-PRES, o Presidente deste 

Conselho, admitiu o pedido de revisão extraordinária. Afirma que o pedido se encontra 
fundamentado em prova inequívoca de erro que tenha importado em ineficácia de 
intimação feita ao sujeito passivo. Por conseguinte, determinou o encaminhamento dos 
autos a GERC para que se faça o cancelamento do auto de infração em dívida ativa e 
encaminhar ao SEAPRI para que sejam distribuídos a um dos julgadores de primeira 
instância.  

 
Sobreveio a sentença singular de fls. 134/136, pelo qual o julgador 

singular decidiu pela procedência do auto de infração. Em sua fundamentação afirma que, 
diante dos fatos e documentação acostada aos autos, verifica-se que houve prova 
suficiente que o destinatário das mercadorias não é o que consta nas notas fiscais, e 
ainda que não existe nenhuma prova nos autos que diz que as mercadorias não foram 
destinadas ao território goiano. Sendo assim, o lançamento em questão deve prosperar. 

 
Da decisão supra foi intimado o sujeito passivo para pagar a quantia 

exigida ou apresentar Recurso Voluntário, conforme documentos de fls. 137/139.  
 
Em grau de Recurso Voluntário (fls. 142/154), a autuada reitera as 

argumentações apresentadas na fase impugnatória. 
 
É o Relatório.  
 
 

VOTO 
 



 

Analisei detidamente a questão e de plano rejeito a preliminar de 
nulidade da peça básica por insegurança na determinação da infração, arguida pela 
autuada. De fato, ao compulsar os autos, verifico que não há irregularidade na motivação 
da infração, como alega o sujeito passivo, pois o lançamento encontra-se devidamente 
instruído com toda a documentação necessária e suficiente para provar a acusação fiscal. 
Portanto, não há irregularidade na motivação da infração, como alega a autuada, pois a 
motivação se deu com base nos documentos garantem a integridade das informações e 
origem das informações e arquivos digitais gravados em mídia digital, não sendo por isso, 
caso de insegurança na determinação da infração. 

 
No tocante ao mérito, considero que o feito em questão deve seguir 

adiante. Em detida análise do feito, verifico que o sujeito passivo não conseguiu 
comprovar que a nota fiscal não é inidônea, pois entendo que as mercadorias objeto da 
autuação foram entregues para diversos contribuintes, pois foi anexado aos autos o 
atestado de óbito que comprova que o destinatário faleceu no dia 19/03/2013, portanto, 
antes da emissão dos DANFE’s 02/04/2013 a 06/08/2013. 

 
Ademais, na estrutura textual da decisão singular, verifico que toda a 

matéria foi apreciada com a devida propriedade e julgada procedente, que sequer fora 
questionado pelo contribuinte. Como se vê, a decisão monocrática é irrepreensível, o que 
deita por terra a preliminar de nulidade do auto de infração, arguida pelo sujeito passivo. 

Portanto, conforme documentação acostada aos autos, verifico que 
houve prova suficiente que o destinatário das mercadorias não é o que consta nas notas 
fiscais, e ainda que não existe nenhuma prova nos autos que diz que as mercadorias não 
foram destinadas ao território goiano. 

Ante o exposto, é forçoso concluir que o histórico contido no auto de 
infração se coaduna com a fundamentação jurídica, ou seja, com os artigos supostamente 
infringidos. Posto isso, entendo que o presente lançamento preenche as condições 
estabelecidas no artigo 160 da Lei nº 11.651/91, motivo pelo qual a pretensão fazendária 
deve prosperar. 

Com estes esclarecimentos, não acolho a preliminar de nulidade da 
peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração. Quanto 
ao mérito, conheço do recurso, nego-lhe provimento para confirmar a sentença singular 
que considerou procedente o auto de infração.  

 
 

Sala das sessões plenárias, em 16 de fevereiro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Outros (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00126/16 
 
Relator: Conselheiro Elias Alves dos Santos 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Operação interestadual. 
Mercadoria destinada a contribuinte com inscrição suspensa no 
Cadastro de Contribuintes deste Estado. Procedência. Maioria. 
 
1 - Para os efeitos da legislação tributária considera-se "a 
vender" em território goiano as mercadorias sem destinatário 
certo ou destinadas a contribuintes não inscritos no cadastro 
estadual ou em situação cadastral irregular (art. 12, II, "g", do 
CTE). 
 
2 - Nos termos do artigo 3º, III, "a", da Instrução Normativa nº 
155/94-GSF, o pagamento do ICMS devido será efetuado por 
antecipação, quando a mercadoria adentrar em território goiano, 
no primeiro Posto Fiscal de divisa interestadual ou, na falta 
deste, na AGENFA do município onde se situar esta divisa, ou 
ainda, caso o ingresso se faça por meio de transporte aéreo, 
aquaviário ou ferroviário, na AGENFA em cuja circunscrição 
ocorrer o desembarque da mercadoria, pela pessoa, inscrita ou 
não como contribuinte do imposto, que conduzir mercadoria 
procedente de outro Estado, destinada a comercialização ou 
industrialização, sem destinatário certo neste Estado, ou 
destinada a contribuinte não inscrito no cadastro estadual ou 
em situação cadastral irregular. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 21 de janeiro de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Elias Alves dos Santos e José 
Paixão de Oliveira Gomes. Vencido o Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho que votou 
pela improcedência do lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Revela a peça inaugural deste feito que o contribuinte em epígrafe 
recusou-se a efetuar o pagamento antecipado do ICMS relativo às operações 
subsequentes, referentes às mercadorias que transportava destinadas a contribuinte com 
cadastro suspenso no CCE/GO, por ocasião do ingresso no território goiano das referidas 
mercadorias discriminadas na Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) número 248647, representada 
por DANFE de mesmo número, no valor total de R$ 71.400,00 (setenta e um mil e 
quatrocentos reais), já acrescido do Índice de Valor Agregado (IVA) de 40%, conforme 
documentos e termo de Apreensão anexos (fls. 04/10). Em consequência deverá recolher 
o ICMS no valor de R$ 8.567,99 (oito mil, quinhentos e sessenta e sete reais e noventa e 
nove centavos) já compensado o crédito destacado nos documentos fiscais, mais as 
cominações legais. 

 



 

O fisco considerou infringidos os artigos 12, II, “g”; 14, IV; 19, VIII, 
“c”; 64; 152 e 156 da Lei 11.651/91, c/com art. 3º, III, “a” da IN 155/94-GSF. 

 
Foi proposta a penalidade estabelecida pelo artigo 71, inciso XII, 

alínea “e”, § 9º, I da Lei n.º 11.651/91, c/redação da lei n.º 15.505/05. 
 
Instrui o lançamento os seguintes documentos/demonstrativos: 
 
Anexos Estruturados de Detalhamento do Crédito Tributário (fl. 03); 

extrato do Termo de Apreensão (fl. 04); extrato do Termo de Liberação (fl. 05); via original 
do Termo de Apreensão (fls. 06/08); DANFE’s das NF-e’s (fls. 09/10); Consulta Resumida 
do Contribuinte Pessoa Jurídica (fls. 11/12); fotos do endereço destinatário (fls. 13/14.  
 

Regularmente intimada (fls. 15/16), a autuada apresentou 
impugnação em Primeira instância, na qual pugnou pela improcedência do feito, sob a 
alegação de falta de previsão legal lhe responsabilizando pelo recolhimento do ICMS 
reclamado pelo fisco, pois era mero transportador da mercadoria que estava 
acompanhada de todos os documentos que lhe podem ser exigidos, que é o 
conhecimento de transporte nº 073839 e a nota fiscal que acobertava a operação.  

Portanto, o fato do destinatário estar em situação cadastral irregular 
não autoriza o Estado a exigir do transportador o recolhimento do ICMS da operação, 
segundo o disposto no art. 46 da Lei 11.651/91 - CTE, que transcreveu, pois a situação 
em foco não se enquadra em nenhuma das hipóteses de responsabilização contida neste 
artigo e tampouco nos casos de solidariedade. 

Tanto é verdade, que o autuante apreendeu a mercadoria e só a 
liberou mediante mandado de segurança impetrado pelo destinatário. 

  
Continuando, alegou não ser possível a cobrança da penalidade 

imposta, pois esta é confiscatória ante a sua desproporcionalidade frente ao valor do 
imposto exigido, transcrevendo a ementa da ADI nº 551/STF e o artigo 150, IV da 
Constituição Federal à guisa de provar sua assertiva, reiterando, ao final, seu pleito de 
improcedência do feito. 
 

O julgador singular discordou das alegações impugnatórias, 
confirmando a pretensão inicial do fisco, conforme Sentença nº 1214/2014-JULP, sob o 
fundamento de que as notas fiscais não foram consideradas inidôneas como entendeu a 
autuada e sim exigido o ICMS antecipado devido pela venda a ser efetuada por 
contribuinte goiano com cadastro irregular, cujo recolhimento o sujeito passivo recusou-se. 

 
Em recurso (fls. 54/64) interposto contra o julgamento singular, o 

sujeito passivo reiterou sua tese defensória já apreciada em Primeira Instância, qual seja, 
de que as notas fiscais não são inidôneas e a legislação goiana não determina a 
responsabilização do transportador pelo imposto e a multa seria confiscatória. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
A afirmação da recorrente de que a penalidade proposta é indevida, 

por ser confiscatória, está eivada de equívocos, pois ao contrário deste seu entendimento, 
o artigo 71, XII, “e” da Lei 11.651/91 permite sua exigência, inclusive com o agravante 
previsto no seu § 9º, I, quando se tratar de mercadoria tributada, se não, vejamos suas 
transcrições: 



 

 
“Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
......................................................................................................................... 
 
XII - equivalentes aos percentuais de: 
......................................................................................................................... 
e) 80% (oitenta por cento) do valor do imposto devido, relacionado a 
operação sem destinatário certo ou destinada a contribuinte em situação 
fiscal irregular, quando não pago no prazo legal; ”  

..............................................................................................................
. 

§ 9º Se da prática das irregularidades descritas nos incisos V e seguintes 
do caput deste artigo resultar diretamente omissão de pagamento do 
imposto, a multa neles prevista será aumentada do valor correspondente à 
aplicação dos percentuais abaixo, sobre o valor do imposto não pago: 
I - 60% (sessenta por cento), observado o disposto no inciso seguinte; 
...............................................................................................................” (g.n) 
 

 
Ademais, quanto à alegação da recorrente de que a multa é 

inconstitucional por entender que ela possui caráter confiscatório, é importante mencionar 
que a multa aplicada é decorrente de lei estadual acima transcrita e deve prevalecer na 
forma como foi proposta na inicial. 

 
Outrossim, considerando que a sanção pecuniária decorre de lei, 

não pode ser alterada pela fiscalização, sob pena de responsabilidade funcional. 
 
Portanto, como não compete a este Conselho apreciar o alegado 

caráter confiscatório da multa aplicada, deixo de manifestar a respeito, com amparo no 
artigo 6º, § 4º da Lei 16.469/09 – PAT, uma vez que todas as multas previstas na Lei nº 
11.651/91 foram aprovadas pelo Poder Legislativo. 

 

No que diz respeito ao mérito, observa-se o equívoco do contribuinte 
ao entender que o motivo deste lançamento seria a inidoneidade da nota fiscal em 
questão. No entanto, a motivação deste feito está vinculada à recusa do pagamento 
antecipado do imposto pela autuada, em razão do destinatário dos produtos acobertados 
pela referida nota fiscal estar com seu cadastro suspenso no CCE/GO.  

Desta forma, o tributo ora reclamado pelo fisco deveria ter sido pago 
antecipadamente pela remetente, que se ressarciria do dispêndio junto ao destinatário dos 
produtos. Como houve a recusa em recolher o tributo incidente na saída subsequente dos 
referidos produtos, o fisco lançou o ICMS devido, à guisa de assegurar tal recolhimento. 

 

Tal exigência fiscal encontra respaldo legal principalmente nos 
seguintes dispositivos; 

 

Lei 11.651/91 – CTE: 

 
“Art. 12. Para os efeitos da legislação tributária: 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/Legislacao/Cte/CTE.htm#A71V


 

I - omissis; 
II - considera-se: 
......................................................................................................................... 
g) a vender em território goiano, as mercadorias sem destinatário certo ou 
destinadas a contribuintes não inscritos no cadastro estadual ou em 
situação cadastral irregular; ” 

 
“Art. 14. Considera-se, também, ocorrido o fato gerador do imposto, no 
momento: 
......................................................................................................................... 
V - da verificação da existência de mercadoria a vender em território goiano 
sem destinatário certo ou destinada a contribuinte em situação cadastral 
irregular; ” 
 
“Art. 19. Nas seguintes situações específicas, a base de cálculo do 
imposto é: 
......................................................................................................................... 
VIII - o preço corrente da mercadoria no mercado atacadista, acrescido do 
valor resultante da aplicação de percentual de lucro bruto fixado segundo o 
disposto em regulamento: 
......................................................................................................................... 
c) nas operações com mercadorias destinadas a contribuintes não inscritos 
no cadastro estadual ou em situação cadastral irregular; ” 
 
“Art. 156. Para os efeitos deste Código, considera-se em situação 
cadastral irregular o contribuinte que: 
......................................................................................................................... 
II - esteja com sua inscrição cadastral suspensa ou tenha sido cassada a 
sua eficácia; 
........................................................................................................................” 

 

Instrução Normativa nº 155/94 – GSF: 

 
“Art. 3º Nas situações especiais, adiante arroladas, o pagamento do ICMS 
devido será efetuado nos seguintes locais e momentos: 
......................................................................................................................... 
III - por antecipação, quando a mercadoria adentrar em território goiano, no 
primeiro Posto Fiscal de divisa interestadual ou, na falta deste, na AGENFA 
do município onde se situar esta divisa, ou ainda, caso o ingresso se faça 
por meio de transporte aéreo, aquaviário ou ferroviário, na AGENFA em 
cuja circunscrição ocorrer o desembarque da mercadoria: 
a) pela pessoa, inscrita ou não como contribuinte do imposto, que conduzir 
mercadoria procedente de outro Estado, destinada a comercialização ou 
industrialização, sem destinatário certo neste Estado, ou destinada a 
contribuinte não inscrito no cadastro estadual ou em situação cadastral 
irregular; ” 

 

Quanto à forma de apuração do tributo, dispõe o artigo 57 do CTE: 

 
“Art. 57. A apuração do imposto será feita, atendidas as disposições da 
legislação tributária: 
................................................................................................................... 



 

 II - por mercadoria ou serviço, à vista de cada operação ou prestação, 
considerando-se, para efeito de compensação do imposto devido, o crédito 
relativo à mercadoria e ao serviço a ela vinculados, quando se tratar de 
operação ou prestação: 
......................................................................................................................... 
c) sem destinatário certo ou em situação fiscal irregular; ” 

 
Assim, restando provada a legitimidade do lançamento do crédito 

tributário nos termos dos dispositivos legais acima transcritos, os quais legitimam a 
pretensão fiscal, conheço do recurso, nego-lhe provimento para considerar procedente o 
auto de infração, mantendo a sentença recorrida. 

 
 
 

Sala das sessões, em 17 de fevereiro de 2016. 
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Matéria: Outros (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00139/16 
 
Relator: Conselheiro Mário de Oliveira Andrade 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Exigência de imposto em 
virtude da falta de informação da operação de aquisição 
interestadual de álcool anidro carburante, fato que 
impossibilitou o repasse do tributo ao erário estadual. Pedido de 
Revisão Extraordinária comprovando a não efetivação da 
operação. Improcedência. 
 
A falta de informação de aquisição interestadual de álcool 
anidro carburante obriga o destinatário da mercadoria ao 
recolhimento do imposto que seria repassado ao erário 
estadual. Entretanto, se no decorrer da tramitação processual 
ficar comprovado que a operação de aquisição do combustível 
não se efetivou, fica descaracterizada a ocorrência do fato 
gerador do ICMS, devendo o lançamento ser julgado 
improcedente. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 05 
de janeiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José 
Mendes, José Paixão de Oliveira Gomes, Álvaro Falanque, Elias Alves dos Santos, 
Alcedino Gomes Barbosa, Márcio Nogueira Pedra, José Luiz Rosa, Aguinaldo Fernandes 
de Melo, Renato Moraes Lima, José Pereira D'abadia, David Fernandes de Carvalho, 
Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki 
Missao, Victor Augusto de Faria Morato e Edson Abrão da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A descrição do fato é de que o sujeito passivo deixou de informar, em 
desacordo com o previsto no Convênio 110/07 e o artigo 51, § 3º da Lei 11.651/91, 
operação relativa a aquisição interestadual de biodiesel B100, efetuada no território goiano 
no mês de outubro de 2013, referente à nota fiscal eletrônica de número 1870, emitida em 
16/10/2013, causando com isso a omissão do repasse do ICMS devido ao Estado de 
Goiás, conforme está demonstrado em documentos fiscais anexados aos autos. Em 
virtude disso, o sujeito passivo deverá pagar o imposto omitido, no valor de R$ 7.443,72 
(sete mil, quatrocentos e quarenta e três reais e setenta e dois centavos), juntamente com 
a penalidade e os acréscimos legais. 

 
Foram citados como infringidos os artigos 51 e 64 da Lei 11.651/91 

combinados com os artigos 60, 61-I, II e V, 62, 62-a, 62d, 62e, 65 e 67 do Anexo VIII do 
Decreto 4852/97. Foi proposta a penalidade do Artigo 71, III, “g” da Lei 11.651/91 com a 
redação da Lei 17.917/2012. 

 
Os Auditores Fiscais, autores do lançamento, juntaram ao processo o 

Anexo Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário, folha 03, Anexo Estruturado – 
Descritivo Complementar da Ocorrência, folha 04, Ordem de Serviço  n.º 545, folha 05, 



 

Portaria n.º 303/2013-SRE, folha 06, Portaria 304/2013-SRE, folha 07, Espelho da Nota 
Fiscal Eletrônica de número 1870, folhas 08 e 09, Relatório  das Operações Interestaduais 
com Álcool Etílico Anidro Combustível Recebido Por Distribuidora (Anexo IV), folha 10. 

   
Intimado para pagamento da quantia exigida ou apresentação de 

impugnação em Primeira e Segunda Instância, o sujeito passivo não se manifestou e foi 
declarado revel e perempto. 

 
Posteriormente, o sujeito passivo ingressou com o Pedido de 

Revisão Extraordinária alegando que a nota fiscal eletrônica é relativa a aquisição de 
álcool etílico anidro carburante e não de biodiesel B100, como consta no histórico da peça 
basilar.  

 
Aduz, também, que a operação acobertada pela nota fiscal eletrônica 

não se efetivou porque a destinatária das mercadorias jamais recebeu em seu 
estabelecimento a mercadoria descrita naquele documento fiscal. Para comprovar a sua 
assertiva, a empresa autuada juntou aos autos fotocópias do espelho da nota fiscal 
extraído do Portal da Nota Fiscal Eletrônica, no qual consta o registro de que o evento 
relativo à operação de aquisição do combustível não foi realizada, sendo que tal 
procedimento foi devidamente autorizado pela SEFAZ, Protocolo 891130107590975, 
autorização datada de 15/11/2013. 

 
Dessa forma, o sujeito passivo argumenta que cumpriu o que 

determina a legislação nacional no Ajuste SINIEF n.º 05/12 ao manifestar que não recebeu 
a referida mercadoria. Por essa razão, o sujeito passivo solicitou a desconstituição do 
crédito tributário exigido por meio do auto de infração contestado. 

 
O Presidente do Conselho Administrativo, com fundamento no artigo 

43, §§ 4º, II, e 5º, e artigo 45 da Lei 16.469/09, admitiu o Pedido de Revisão 
Extraordinária, por meio do Despacho 538/2015 – PRES, folhas 46 e 47, e encaminhou os 
autos para o cancelamento do ato de inscrição em dívida ativa e posterior apreciação pelo 
Conselho Pleno. 

 
A Gerência de Recuperação de Créditos, por intermédio do 

Despacho N.º 2.556/2015-GERC, folha 49 dos autos, informa que procedeu ao 
cancelamento da inscrição em dívida ativa correspondente ao crédito tributário do auto de 
infração em apreciação. 

 
Assim relatados, decido. 
 
 
                                VOTO 
 
 
Trata-se de imposto exigido pelo fisco estadual do destinatário da 

mercadoria, em virtude dele não ter informado a operação relativa a aquisição de 
biodiesel, fato que ocasionou a omissão do repasse do tributo devido ao Estado de Goiás.  

 
A defesa do sujeito passivo em seu pedido de revisão argumenta que 

o produto constante no documento fiscal é álcool anidro carburante e não biodiesel B100, 
e que não procedeu a informação para o repasse do tributo porque a operação mercantil 
não se efetivou, conforme está comprovado na manifestação efetuada junto ao Portal da 
Nota Fiscal Eletrônica. 



 

 
De fato, analisando os autos percebe-se que a mercadoria constante 

no documento fiscal é álcool anidro carburante e não biodiesel 100, constata-se, também, 
que houve a manifestação do sujeito passivo no Portal da Nota Fiscal Eletrônica de que a 
operação não se efetivou, ato realizado pelo contribuinte e homologado pela Sefaz. 

 
A manifestação do contribuinte no Portal da Nota Fiscal Eletrônica 

está prevista na legislação estadual no artigo 167-Q do RCTE nos seguintes termos: 

Art. 167-Q. A ocorrência relacionada com uma NF-e denomina-se "Evento da NF-
e" e são (Ajuste SINIEF 7/05, cláusula décima quinta-A): (Redação conferida pelo 
Decreto nº 7.817 - vigência:01.01.13) 

[...](Redação acrescida pelo Decreto nº 7.698 - vigência:01.09.12) 

VI - Operação não Realizada, manifestação do destinatário declarando que a 
operação descrita na NF-e foi por ele solicitada, mas esta operação não se 
efetivou; 

[...]  
Nota: Com relação a obrigatoriedade prevista neste inciso vide Decreto nº 7.817 

 
O destinatário da mercadoria tem o prazo de 35 (trinta e cinco) dias 

para manifestar sobre a não efetivação da operação mercantil, conforme regulamenta o §§ 
4º e 5º  do artigo 167 Q   do RCTE, in verbis : 

 

§ 4º São obrigatórios os registros dos seguintes eventos (Ajuste SINIEF 7/05, 
cláusula décima quinta-B): (Redação conferida pelo Decreto nº 8.064 - vigência: 
01.09.13) 

[...]  

II - pelo destinatário da NF-e modelo 55, aqueles descritos nos incisos V, VI e VII 
do caput deste artigo; 

[...] (Redação conferida pelo Decreto nº 8.231 - vigência: 01.02.14)  

(Redação conferida pelo Decreto nº 8.064 - vigência: 01.09.13 a 31.07.15) 

§ 5º O registro de eventos de que trata o inciso II do § 4º deve ser feito nos termos 
do Manual de Orientação do Contribuinte, nos seguinte prazos, devendo ainda ser 
observado o disposto no § 6º: 

[...] (Redação conferida pelo Decreto nº 8.428 - Vigência: 01.08.15) 

II - na operação interestadual: (Redação conferida pelo Decreto nº 8.064 - vigência: 
01.09.13) 

a) confirmação da operação, 35 dias; (Redação conferida pelo Decreto nº 8.064 - 
vigência: 01.09.13) 

b) operação não realizada, 35 dias; (Redação conferida pelo Decreto nº 8.064 - 
vigência: 01.09.13) 

c) desconhecimento da operação, 15 dias; (Redação conferida pelo Decreto nº 
8.064 - vigência: 01.09.13) 

[...] 
 
Assim, em consulta ao Portal da Nota Fiscal Eletrônica, verifica-se 

que o contribuinte manifestou que a operação não se realizou porque ele não recebeu as 
mercadorias. Portanto, após a constatação de tal evento, chega-se à conclusão de que o 
sujeito passivo não poderia informar sobre a operação, pois a mesma não se efetivou e 
não haveria como proceder à informação dessa operação no Relatório das Operações 
Interestaduais com Álcool Etílico Anidro Combustível Recebido Por Distribuidora (Anexo 
IV), pois o tributo exigido na inicial não era devido ao erário goiano, face a não efetiva 
concretização da operação. 
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Desse modo, entendo que ficou descaracterizada a ocorrência do 

fato gerador do ICMS, pois não houve a saída do álcool anidro carburante do território 
goiano com destino a outro Estado, por essa razão o lançamento deve ser julgado 
improcedente.  

 
Pelas razões expostas, conheço do Pedido de Revisão 

Extraordinária e dou-lhe provimento para julgar improcedente o auto de infração em 
apreciação.  
 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 18 de fevereiro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Outros (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00140/16 
 
Relator: Conselheiro Mário de Oliveira Andrade 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Exigência de imposto em 
virtude da falta de informação da operação de aquisição 
interestadual de álcool anidro carburante, fato que 
impossibilitou o repasse do tributo ao erário estadual. Pedido de 
Revisão Extraordinária comprovando a não efetivação da 
operação. Improcedência. 
 
  A falta de informação de aquisição interestadual de álcool 
anidro carburante obriga o destinatário da mercadoria ao 
recolhimento do imposto que seria repassado ao erário 
estadual. Entretanto, se no decorrer da tramitação processual 
ficar comprovado que a operação de aquisição do combustível 
não se efetivou, fica descaracterizada a ocorrência do fato 
gerador do ICMS, devendo o lançamento ser julgado 
improcedente. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 05 
de janeiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José 
Mendes, José Paixão de Oliveira Gomes, Álvaro Falanque, Elias Alves dos Santos, 
Alcedino Gomes Barbosa, Márcio Nogueira Pedra, José Luiz Rosa, Aguinaldo Fernandes 
de Melo, Renato Moraes Lima, José Pereira D'abadia, David Fernandes de Carvalho, 
Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki 
Missao, Victor Augusto de Faria Morato e Edson Abrão da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A descrição do fato é de que o sujeito passivo deixou de informar, em 
desacordo com o previsto no Convênio 110/07 e o artigo 51, § 3º da Lei 11.651/91, 
operação relativa a aquisição interestadual de biodiesel B100, efetuada no território goiano 
no mês de outubro de 2013, referente à nota fiscal eletrônica de número 6669, emitida em 
07/10/2013, causando com isso a omissão do repasse do ICMS devido ao Estado de 
Goiás, conforme está demonstrado em documentos fiscais anexados aos autos. Em 
virtude disso, o sujeito passivo deverá pagar o imposto omitido, no valor de R$ 7.235,84 
(sete mil, duzentos e trinta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), juntamente com a 
penalidade e acréscimos legais. 

 
Foram citados como infringidos os artigos 51 e 64 da Lei 11.651/91 

combinados com os artigos 60, 61-I, II e V, 62, 62-a, 62d, 62e, 65 e 67 do Anexo VIII do 
Decreto 4852/97. Foi proposta a penalidade do Artigo 71, III, “g” da Lei 11.651/91 com a 
redação da Lei 17.917/2012. 

 
Os Auditores Fiscais, autores do lançamento, juntaram ao processo o 

Anexo Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário, folha 03, Anexo Estruturado – 
Descritivo Complementar da Ocorrência, folha 04, Ordem de Serviço  n.º 545, folha 05, 



 

Portaria n.º 303/2013-SRE, folha 06, Portaria 304/2013-SRE, folha 07, Relatório  das 
Operações Interestaduais com Álcool Etílico Anidro Combustível Recebido Por 
Distribuidora (Anexo IV), folha 08, Espelho da Nota Fiscal Eletrônica de número 6669, 
Consulta Resumida do Contribuinte Pessoa Jurídica de Outro Estado, folha 12. 

   
Intimado para pagamento da quantia exigida ou apresentação de 

impugnação em Primeira e Segunda Instância, o sujeito passivo não se manifestou e foi 
declarado revel e perempto. 

 
Posteriormente, o sujeito passivo ingressou com o Pedido de 

Revisão Extraordinária alegando que a nota fiscal eletrônica é relativa a aquisição de 
álcool etílico anidro carburante e não de biodiesel B100, como consta no histórico do auto 
de infração.  

 
Aduz, também, que a operação acobertada pela nota fiscal eletrônica 

não se efetivou porque a destinatária das mercadorias jamais recebeu em seu 
estabelecimento a mercadoria descrita naquele documento fiscal. Para comprovar a sua 
assertiva, a empresa autuada juntou aos autos fotocópias do espelho da nota fiscal 
extraído do Portal da Nota Fiscal Eletrônica, no qual consta o registro de que o evento 
relativo à operação de aquisição do combustível não foi realizada, sendo que tal 
procedimento foi devidamente autorizado pela SEFAZ, Protocolo 891130096271690, 
autorização datada de 07/11/2013. 

 
Dessa forma, o sujeito passivo argumenta que cumpriu o que 

determina a legislação nacional no Ajuste SINIEF n.º 05/12 ao manifestar que não recebeu 
a referida mercadoria. Por essa razão, o sujeito passivo solicitou a desconstituição do 
crédito tributário exigido por meio do auto de infração contestado. 

 
O Presidente do Conselho Administrativo, com fundamento no artigo 

43, §§ 4º, II, e 5º, e artigo 45 da Lei 16.469/09, admitiu o Pedido de Revisão 
Extraordinária, por meio do Despacho 537/2015 – PRES, folhas 49 e 50, e encaminhou os 
autos para o cancelamento do ato de inscrição em dívida ativa e posterior apreciação pelo 
Conselho Pleno. 

 
A Gerência de Recuperação de Créditos, por intermédio do 

Despacho N.º 2555/2015-GERC, folha 52 dos autos, informa que procedeu ao 
cancelamento da inscrição em dívida ativa correspondente ao crédito tributário do auto de 
infração em apreciação. 

 
Assim relatados, decido. 
 
 
                                  VOTO 
 
 
Trata-se de exigência de imposto pelo fisco estadual do destinatário 

da mercadoria, em virtude dele não ter informado a operação relativa a aquisição de 
biodiesel, fato que ocasionou a omissão do repasse do tributo devido ao Estado de Goiás.  

 
A defesa do sujeito passivo em seu pedido de revisão argumenta que 

o produto constante no documento fiscal é álcool anidro carburante e não biodiesel B100, 
e que não procedeu a informação para o repasse do tributo porque a operação mercantil 



 

não se efetivou, conforme está comprovado na manifestação efetuada junto ao Portal da 
Nota Fiscal Eletrônica. 

 
De fato, analisando os autos percebe-se que a mercadoria constante 

no documento fiscal é álcool anidro carburante e não biodiesel 100, constata-se, também, 
que houve a manifestação do sujeito passivo no Portal da Nota Fiscal Eletrônica de que a 
operação não se efetivou, ato realizado pelo contribuinte e homologado pela Sefaz. 

 
A manifestação do contribuinte no Portal da Nota Fiscal Eletrônica 

está prevista na legislação estadual no artigo 167-Q do RCTE nos seguintes termos: 

Art. 167-Q. A ocorrência relacionada com uma NF-e denomina-se "Evento da NF-
e" e são (Ajuste SINIEF 7/05, cláusula décima quinta-A): (Redação conferida pelo 
Decreto nº 7.817 - vigência:01.01.13) 

[...](Redação acrescida pelo Decreto nº 7.698 - vigência:01.09.12) 

VI - Operação não Realizada, manifestação do destinatário declarando que a 
operação descrita na NF-e foi por ele solicitada, mas esta operação não se 
efetivou; 

[...] (Redação acrescida pelo Decreto nº 7.698 - vigência:01.09.12) 

 
O destinatário da mercadoria tem o prazo de 35 (trinta e cinco) dias 

para manifestar sobre a não efetivação da operação mercantil, conforme regulamenta o §§ 
4º e 5º  do artigo 167 Q   do RCTE, in verbis : 

 

§ 4º São obrigatórios os registros dos seguintes eventos (Ajuste SINIEF 7/05, 
cláusula décima quinta-B): (Redação conferida pelo Decreto nº 8.064 - vigência: 
01.09.13) 

[...]  

II - pelo destinatário da NF-e modelo 55, aqueles descritos nos incisos V, VI e VII 
do caput deste artigo; 

[...] (Redação conferida pelo Decreto nº 8.231 - vigência: 01.02.14)  

(Redação conferida pelo Decreto nº 8.064 - vigência: 01.09.13 a 31.07.15) 

§ 5º O registro de eventos de que trata o inciso II do § 4º deve ser feito nos termos 
do Manual de Orientação do Contribuinte, nos seguinte prazos, devendo ainda ser 
observado o disposto no § 6º: 

[...] (Redação conferida pelo Decreto nº 8.428 - Vigência: 01.08.15) 

II - na operação interestadual: (Redação conferida pelo Decreto nº 8.064 - vigência: 
01.09.13) 

a) confirmação da operação, 35 dias; (Redação conferida pelo Decreto nº 8.064 - 
vigência: 01.09.13) 

b) operação não realizada, 35 dias; (Redação conferida pelo Decreto nº 8.064 - 
vigência: 01.09.13) 

c) desconhecimento da operação, 15 dias; (Redação conferida pelo Decreto nº 
8.064 - vigência: 01.09.13) 

[...] 
 
Assim, em consulta ao Portal da Nota Fiscal Eletrônica, verifica-se 

que o contribuinte manifestou que a operação não se realizou porque ele não recebeu as 
mercadorias. Portanto, após a constatação de tal evento, chega-se à conclusão de que o 
sujeito passivo não poderia informar sobre a operação, pois a mesma não se efetivou e 
não haveria como proceder à informação dessa operação no Relatório das Operações 
Interestaduais com Álcool Etílico Anidro Combustível Recebido Por Distribuidora (Anexo 
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IV), pois o tributo exigido na inicial não era devido ao erário goiano, face a não efetiva 
concretização da operação. 

 
Desse modo, entendo que ficou descaracterizada a ocorrência do 

fato gerador do ICMS, pois não houve a saída do álcool anidro carburante do território 
goiano com destino a outro Estado, por essa razão o lançamento deve ser julgado 
improcedente.  

 
Pelas razões expostas, conheço do Pedido de Revisão 

Extraordinária e dou-lhe provimento para julgar improcedente o auto de infração em 
apreciação. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 18 de fevereiro de 2016. 
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Matéria: Outros (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00296/16 
 
Relator: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Alegação de nulidade processual por 
insegurança na determinação da infração. Rejeitada. Decisão 
unânime. Encontrando-se o conjunto do processo em condições 
de entendimento da infração e penalidade aplicadas, não há que 
se falar em nulidade processual por insegurança na 
determinação da infração. 
 
SOLIDARIEDADE. Arguição de exclusão da lide. Rejeitada. 
Decisão não unânime. Os sócios-administradores respondem 
juntamente com a pessoa jurídica pelo crédito tributário, na 
medida em que têm interesse comum na situação que constitua 
o fato gerador da obrigação tributária principal. Entendimento 
do art. 45, XII, do CTE. 
 
ICMS. Obrigação principal. Omissão de pagamento antecipado 
do imposto Saída interestadual com sorgo em grãos. A não 
comprovação pela parte passiva do pagamento antecipado do 
imposto relativo à saída interestadual de sorgo em grãos implica 
na procedência da ação fiscal. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 22 de fevereiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Participaram do julgamento os Conselheiros David Fernandes 
de Carvalho, José Luiz Rosa, Gilmar Rodrigues de Almeida, Washington Luis Freire de 
Oliveira e Alcedino Gomes Barbosa. E, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de 
exclusão dos sujeitos passivos solidários MAYKEL LOCATELLI e RUBEM JANDREY 
LOCATELLI, arguida pelo Conselheiro José Pereira D'Abadia. Foram vencedores os 
Conselheiros David Fernandes de Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida e Washington 
Luis Freire de Oliveira. Vencidos os Conselheiros José Pereira D'abadia e Alcedino 
Gomes Barbosa. Quanto ao mérito, também por maioria de votos, conhecer da 
impugnação, negar-lhe provimento para julgar procedente o auto de infração, 
considerando o pagamento de fl. 62, no valor de R$ 127,13, para fins de extinção do 
crédito tributário. Foram vencedores os Conselheiros David Fernandes de Carvalho, 
Gilmar Rodrigues de Almeida, Washington Luis Freire de Oliveira e Alcedino Gomes 
Barbosa. Vencido o Conselheiro José Pereira D'abadia que votou pela improcedência do 
feito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A presente autuação se refere a exigência de ICMS, multa e 
acréscimos legais, de contribuinte que promoveu a saída interestadual de mercadorias 
sujeitas a pagamento antecipado do ICMS, sem o recolhimento integral do imposto, 
conforme Planilha e demais documentos anexados aos autos; 

 



 

Nomeados solidários: RUBEM JANDREY LOCATELLI E MAYKEL 
LOCATELLI, na condição de sócios gerentes, conforme art. 45, XII, do CTE. 

 
Intimados regularmente para comparecimento em primeira instância, 

nenhum dos sujeitos passivos apresenta defesa, sendo declarados revéis. 
 
Intimados para apresentação de impugnação em 2ª instância, os 

solidários não comparecem, declarando-se suas perempção. Mas a empresa autuada 
apresenta defesa, em que contesta a exigência fiscal, alegando que fez o pagamento 
integral do ICMS exigido, e faz a juntada de documentação às fls. 55/66 (DAREs de 
pagamento antecipado de ICMS); alega, ainda, nulidade por insegurança na determinação 
da infração, alegando falta de clareza na autuação. 

 
Esses DAREs trazem os exatos valores de ICMS exigidos na Planilha 

anexada ao feito pelas autoras do procedimento fiscal, bem como os números exatos dos 
documentos fiscais correspondentes aos especificados na Planilha, no campo 
“Informações Complementares”. 

 
Entretanto, esses DAREs trazem “Razão Social” divergente do nome 

do sujeito passivo, salvo os documentos de fls. 62 e 66, que trazem o nome do 
contribuinte autuado. Também nos comprovantes de pagamento, cujas cópias estão junto 
com as cópias dos DAREs, observa-se que os dados referentes aos pagamentos são do 
contribuinte autuado. 

 
O julgamento foi convertido em diligência junto à DRF de Jataí para 

analisar a documentação acostada ao processo pelo impugnante e manifestar-se 
conclusivamente sobre a mesma, inclusive notificando o sujeito passivo a prestar 
esclarecimentos, se necessário, e verificar se se trata de erro de preenchimento de 
DAREs, tomando as demais providências que entender adequadas ao esclarecimento da 
lide.  

 
Em resposta, a fiscalização manifesta-se da seguinte forma: 
 
a) Em relação às NFe  nºs 1873 a 1877, 1902 e 1903: como os respectivos 

DAREs de pagamento estão em nome da UNIGEL ARMAZÉNS 
GERAIS GARCIA LTDA, e não em nome do sujeito passivo,  afirma a 
fiscalização que notificou o sujeito passivo para que juntamente com a 
UNIGEL pedissem a alteração dos DAREs, para constar o nome do 
sujeito passivo. Porém, a notificação não foi atendida, primeiro porque o 
sujeito passivo está com a inscrição suspensa por desaparecimento do 
contribuinte do endereço declarado; segundo, porque o contabilista 
informou que não mais presta serviço ao autuado; 

 
b) Em relação às NFe 1913 e 1914, o fisco alega que realmente houve o 

pagamento pelo sujeito passivo (valor total: R$ 121,66), porém, após o 
início da ação fiscal, portanto, com perda da espontaneidade; 

 
c) Em relação às NFe 2268, 2270 e 2272, os DARES foram emitidos em 

nome da empresa SOLÂNGELA GARCIA MARQUES SGM CEREAIS, 
notificando-se para alteração dos nomes das razões sociais para o 
sujeito passivo nos DARES, porém, o mesmo esta desaparecido, e o 
contabilista, assim, como no caso da UNIGEl, asseverou que não mais 
trabalha para a empresa autuada; 



 

 
d)  Em relação à NFe 2423, não se encontrou no sistema de arrecadação 

SARE, da Secretaria da Fazenda, o pagamento do ICMS, assim, 
conclui-se que a alegação do contribuinte não procede. 

 
 
Intimado (fls. 79/80) para manifestar-se sobre o resultado da 

diligência, o impugnante não comparece ao feito. 
 

 
 V   O   T   O 

 
Tratam os presentes autos de exigência de ICMS, multa, mais 

acréscimos legais, decorrente do fato de o sujeito passivo principal ter promovido saída de 
sorgo em grãos e não ter realizado o pagamento antecipado do ICMS relativo a essas 
saídas interestaduais, inclusive tendo utilizado para abatimento do imposto devido, valor 
superior ao efetivamente pago antecipadamente no código 200. Eis a prescrição legal que 
determina o pagamento antecipado do ICMS na saída de sorgo em grãos (Instrução 
Normativa nº 598/03-GSF) 

 

Art. 1º Na operação interestadual e respectiva prestação de serviço de 

transporte com os produtos a seguir enumerados, o ICMS correspondente 
deve ser pago antecipadamente, na forma prevista no inciso V do art. 76 do 
Decreto nº 4.852 de 29 de dezembro de 1997 - RCTE -: 

......................................................................................................................... 

VI - sorgo; 

 
 
O auto de infração encontra-se acompanhado de Auditoria Básica do 

ICMS em que na parte 3/3 – Conclusão (fls. 07) apresenta o montante do imposto omitido 
decorrente de ICMS Registrado e não Apurado na Forma Regulamentar (campo 50). 
Juntamente com a Auditoria Básica do ICMS, a autoridade fiscal anexou ao feito, ainda, 
mídia CD que traz as cópias de DANFEs referentes às NFe emitidas de saída de sorgo em 
grãos sem recolhimento do imposto. 

 
O sujeito passivo principal comparece ao feito e alega: 
 
a) Nulidade do auto de infração por insegurança na determinação da 

infração, alegando que o auto de infração não contém clareza na 
composição das irregularidades e consequente é obscuro na 
aplicação das sanções 

 
b) No mérito, aduz que não houve omissão de pagamento de ICMS, 

e que junta ao processo cópia dos DAREs de pagamento do 
imposto, com os respectivos comprovantes de pagamento, às fls. 
055/066. 

 
Inicialmente, afasto a ocorrência de nulidade processual. Com efeito, 

o feito encontra-se devidamente instruído, seja com a descrição do fato (OcorrÊncia), que 
embora traga realmente uma redação um pouco obscura, porém, com os demais 
elementos probatórios trazidos aos autos, afasta-se qualquer obscuridade ao final, pois a 
Auditoria Básica do ICMS, acompanhada com a mídia CD que traz cópias da notas fiscais 
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eletrônicas em arquivo magnético não deixa dúvidas sobre a exigência fiscal. Acrescente-
se o fato de que o sujeito passivo fez defesa de mérito inteiramente apropriada à 
acusação fiscal, o que deixa evidente o entendimento da parte passiva quanto ao que se 
exige neste processo administrativo tributário. 

 
Vindo os autos a julgamento, a 3ª CJUL converteu o julgamento em 

diligência junto `DRF de Jataí para que seu titular determine a agente do Fisco que 
promova análise da documentação acostada ao feito pelo impugnante, manifestando-se 
conclusivamente sobre a mesma, inclusive notificando o sujeito passivo a prestar 
esclarecimentos, se necessário, e verificar se trata-se de erro de preenchimento de 
DAREs, adotando as providência pertinentes. 

 
Em atenção às providências requisitadas na Resolução de fls. 

073/074, a fiscalização manifesta-se da seguinte forma: 
 
a) Em relação às NFe  nºs 1873 a 1877, 1902 e 1903: como os respectivos 

DAREs de pagamento estão em nome da UNIGEL ARMAZÉNS 
GERAIS GARCIA LTDA, e não em nome do sujeito passivo,  afirma a 
fiscalização que notificou o sujeito passivo para que juntamente com a 
UNIGEL pedissem a alteração dos DAREs, para constar o nome do 
sujeito passivo. Porém, a notificação não foi atendida, primeiro porque o 
sujeito passivo está com a inscrição suspensa por desaparecimento do 
contribuinte do endereço declarado; segundo, porque o contabilista 
informou que não mais presta serviço ao autuado; 

 
b) Em relação às NFe 1913 e 1914, o fisco alega que realmente houve o 

pagamento pelo sujeito passivo (valor total: R$ 121,66), porém, após o 
início da ação fiscal, portanto, com perda da espontaneidade; 

 
c) Em relação às NFe 2268, 2270 e 2272, os DARES foram emitidos em 

nome da empresa SOLÂNGELA GARCIA MARQUES SGM CEREAIS, 
notificando-se para alteração dos nomes das razões sociais para o 
sujeito passivo nos DARES, porém, o mesmo esta desaparecido, e o 
contabilista, assim, como no caso da UNIGEl, asseverou que não mais 
trabalha para a empresa autuada; 

 
d)  Em relação à NFe 2423, não se encontrou no sistema de arrecadação 

SARE, da Secretaria da Fazenda, o pagamento do ICMS, assim, 
conclui-se que a alegação do contribuinte não procede. 

 
Intimado (fls. 79/80) para manifestar-se sobre o resultado da 

diligência, o impugnante não comparece ao feito. 
 

O que se observa da análise acurada do feito, é que o sujeito passivo 
não foi encontrado para atender à notificação da DRF de Jataí, em virtude de encontrar-se 
suspenso por desaparecimento do contribuinte do endereço declarado. Outrossim, o 
escritório de contabilidade Tendências Contabilidade, que às fls. 040 põe-se à disposição 
do órgão julgador para que todas as informações ou notificações sejam enviadas ao seu 
endereço, conforme a autoridade fiscal que procedeu à manifestação em diligência (fls. 
076/078) assevera que o responsável técnico pelo mesmo informou que não mais presta 
serviço ao autuado, seja ele contábil ou advocatício. 

 



 

Após ser intimado no endereço do sócio-gerente RUBEM JANDREY 
LOCATELLI, documentos de fls. 079/080, o sujeito passivo não compareceu ao feito para 
manifestação após a diligência. 

 
Dessa forma, quanto ao mérito, entendo que assiste razão ao auditor 

fiscal que procedeu à revisão, quando assevera que em relação aos DAREs em que 
consta como nome ou razão social e inscrição estadual os dados de UNIGGEL 
ARMAZÉNS GERAIS GARCIA LTDA e SOLÂNGELA GARCIA MARQUES – SGM 
CEREAIS, os mesmos não se prestam a satisfazer à pretensão fazendária, sem antes 
proceder-se à retificação dos DAREs, que por motivos desconhecidos do fisco trazem 
nome de contribuinte que não o sujeito passivo (NFe nºs 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 
1902 e 1903, e ainda, 2268, 2270  e 2272)); quanto à NFe 2423, o auditor fiscal autor da 
manifestação assevera que não houve o pagamento do DARE respectivo. 

 
Assim, o sujeito passivo comprova o pagamento referente apenas às 

NFe de nºs 1913 e 1914, porém, após o início da ação fiscal, o que impede a 
espontaneidade do sujeito passivo, mas deve ser considerado para fins de extinção do 
crédito tributário. 

 
Por outro lado mantenho na lide os sujeitos passivos solidários, 

tendo em vista que, tratando-se de sócios gerentes, na linha de entendimento do art. 45, 
XII, do CTE, apresentam interesse comum na situação que constitui o fato gerador, na 
medida em que, ao omitir pagamento de ICMS pela saída antecipada de sorgo em grãos, 
utilizando como abatimento do imposto devido, valor superior àquele efetivamente pago 
antecipadamente no código 200, induzindo a fiscalização a acreditar que todo o ICMS 
relativo à mercadoria vendida havia sido recolhido, conforme descrição do fato às fls. 02 
dos autos, os mesmos devem responder pelo crédito tributário, pois concorreram para a 
prática da infração visto que como administradores determinam a ação da empresa em 
determinado momento. 

 
Nesses termos, mantenho os solidários na lide. 
 
Quanto ao mérito, conheço da impugnação do sujeito passivo à 

segunda instância, nego-lhe provimento e julgo PROCEDENTE o auto de infração, porém, 
considerando-se os pagamentos no valor de R$127,13 (fls. 62)  para fins de extinção do 
crédito tributário. 
 

 
 

Sala das sessões, em 09 de março de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Outros (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00415/16 
 
Relator: Conselheiro José Pereira D'abadia 
 

 
EMENTA: ICMS. Pedido de Revisão Extraordinária. Escrituração 
Fiscal Digital. Omissão de recolhimento do imposto.  
Improcedente. 
 
Julga-se improcedente a exigência exordial quando estiver 
comprovado nos autos o que polo passivo não cometeu o ilícito 
fiscal descrito na vestibular. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 18 
de fevereiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros José Pereira D'abadia, David Fernandes de 
Carvalho, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da 
Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Carlos 
Andrade Silveira, Renato Moraes Lima, Alcedino Gomes Barbosa, Domingos Caruso Neto, 
José Luiz Rosa, Antônio Martins da Silva, Talita Pimenta Félix e Washington Luis Freire de 
Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo, em 
epígrafe, omitiu pagamento de ICMS, regularmente registrado e apurado na escrituração 
fiscal digital – EFD, relativo aos períodos, vencimento e valores descritos na exordial.   

 
A base legal dada por infringida foi assim descrita: artigo 634 da Lei 

nº 11.651/91, c/c artigo 75, 356 –c e 356 – m, §2º do Decreto nº 4.852/97 e artigo 2 in 
155/94 – GSF. E a penalidade aplicada: artigo 71, inciso I, alínea “a” do CTE.  

 
Instruindo o feito em sua fase cognitiva o autuante acostou aos autos 

os documentos de fls.  03/06. 
 
Na sequência dos atos processuais, destaco pedido de revisão 

extraordinária, onde o polo passivo alega que as diferenças apresentadas se devem ao 
recolhimento antecipado de ICMS, e que as EFD foram transmitidas no prazo correto, no 
entanto foram retificadas já que as primeiras versões para envio dos arquivos eletrônicos 
não contemplavam os campos necessários para lançamento dos DARE referentes aos 
recolhimentos antecipados de ICMS. Acosta aos autos os seguintes documentos a título 
de prova: extrato de recolhimento, fls. 33e 44, recibo de entrega de escrituração fiscal 
digital, fls. 46 a 51, planilha discriminando os valores pagos antecipadamente, fls. 193 a 
218.    

 
Por meio do Despacho nº 1255//2015 – PRES. O ilustre presidente 

desta Casa Julgadora acolhe o pedido e aduz que pelo exame dos autos, verificou que as 
retificações dos documentos fiscais de arrecadação, onde se corrigiu o mês de 



 

competência do recolhimento, o relatório EFD X SARE, fls. 347 e 387 não mais apresenta 
valores em aberto relativo ao período autuado.    

 
Admite o pedido de revisão extraordinária e determina, entre outros 

procedimentos, o encaminhamento dos autos para julgamento pelo Conselho Pleno, fls. 
405/407.  

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Ao compulsar e analisar as peças instrutórias desta lide, verifiquei 
que o polo passivo alega e comprova, fls. 252 a 264, que foram retificados os DAREs 
recolhidos com a competência errada e que também houve retificação das EFD. 

 
Mediante o descrito em linhas imediatamente volvidas, não se pode 

imputar ao sujeito passivo as exigências descritas na folha de rosto deste volume, vez que 
ele as cumpriu.  

 
Aliás, o meu juízo espelha o entendimento trazido a lume pelo nobre 

presidente deste CAT, de conformidade com o já registrado no relatório que é parte 
integrante deste “decisum”.  

 
Assim, voto conhecendo do Pedido de Revisão Extraordinária, 

dando-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração.    
 
 

Sala das sessões plenárias, em 29 de março de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Outros (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00416/16 
 
Relator: Conselheiro José Pereira D'abadia 
 

 
EMENTA: ICMS. Pedido de Revisão Extraordinária. Escrituração 
Fiscal Digital. Omissão de recolhimento do imposto.  
Improcedente. 
 
Julga-se improcedente a exigência exordial, quando estiver 
comprovado nos autos o que polo passivo não cometeu o ilícito 
fiscal descrito na vestibular. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 18 
de fevereiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros José Pereira D'abadia, David Fernandes de 
Carvalho, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da 
Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Carlos 
Andrade Silveira, Renato Moraes Lima, Alcedino Gomes Barbosa, Domingos Caruso Neto, 
José Luiz Rosa, Antônio Martins da Silva, Talita Pimenta Félix e Washington Luis Freire de 
Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo, em 
epígrafe, omitiu pagamento de ICMS, regularmente registrado e apurado na escrituração 
fiscal digital – EFD, relativo aos períodos, vencimento e valores descritos na exordial.   

 
A base legal dada por infringida foi assim descrita: artigo 634 da Lei 

nº 11.651/91, c/c artigo 75, 356 –c e 356 – m, §2º do Decreto nº 4852/97 e artigo 2 in 
155/94 – GSF. E a penalidade aplicada: artigo 71, inciso I, alínea “a” do CTE.  

 
Instruindo o feito em sua fase cognitiva o autuante acostou aos autos 

os documentos de fls.  03/05. 
 
Na sequência dos atos processuais, destaco pedido de revisão 

extraordinária, onde o polo passivo alega que as diferenças apresentadas se devem ao 
recolhimento antecipado de ICMS, e que as EFD foram transmitidas no prazo correto, no 
entanto foram retificadas já que as primeiras versões para envio dos arquivos eletrônicos 
não contemplavam os campos necessários para lançamento dos DARE referentes aos 
recolhimentos antecipados de ICMS. Acosta aos autos os seguintes documentos a título 
de prova: extrato de recolhimento, recibo de entrega de escrituração fiscal digital, planilha 
discriminando os valores pagos antecipadamente.    

 
Por meio do Despacho nº 1256//2015 – PRES. O ilustre presidente 

desta Casa Julgadora acolhe o pedido e aduz que pelo exame dos autos, verificou que as 
retificações dos documentos fiscais de arrecadação, onde se corrigiu o mês de 
competência do recolhimento, o relatório EFD X SARE, fls. 408 e 459 não mais apresenta 
valores em aberto relativo ao período autuado.    



 

 
Admite o pedido de revisão extraordinária e determina, entre outros 

procedimentos, o encaminhamento dos autos para julgamento pelo Conselho Pleno, fls. 
480/481.  

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Ao compulsar e analisar as peças instrutórias desta lide, verifiquei 
que o polo passivo alega e comprova, fls. 289 a 404, que foram retificados os DAREs 
recolhidos com a competência errada e que também houve retificação das EFD. 

 
Mediante o descrito em linhas imediatamente volvidas, não se pode 

imputar ao sujeito passivo as exigências descritas na folha de rosto deste volume, vez que 
ele as cumpriu.  

 
Aliás, o meu juízo espelha o entendimento trazido a lume pelo nobre 

presidente deste CAT, de conformidade com o já registrado no relatório que é parte 
integrante deste “decisum”.  

 
Assim, voto conhecendo do Pedido de Revisão Extraordinária, 

dando-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração.    
 
 

Sala das sessões plenárias, em 29 de março de 2016. 
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Matéria: Outros (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00480/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Edson Abrão da Silva 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade do processo, 
por cerceamento ao direito de defesa e por insegurança na 
determinação da infração, arguidas pela autuada. Rejeitadas. 
Preliminar de exclusão dos sujeitos passivos solidários da lide. 
Acolhida. ICMS. Falta de recolhimento antecipado do imposto. 
Polo passivo sob Regime Especial de Controle, Fiscalização e 
Arrecadação. Procedência. 
 
1. Não se acolhe preliminares de nulidade da peça basilar, 
arguidas pela parte ofendida, quando a constituição do crédito 
demonstrar que a autoridade administrativa é competente para a 
prática do ato, o infrator e a infração foram identificados com 
segurança, não ocorreu cerceamento do direito de defesa de 
nenhuma das partes, o julgamento anterior aconteceu de acordo 
com a contestação da parte de direito, como também nenhum 
outro incidente capaz de mutilar a apreciação do mérito 
sobreveio no curso da ação; 
 
2. A indicação de sócios da pessoa jurídica na sujeição passiva 
solidária só se confirma se houver prova da sua concorrência 
para a prática de omissão à letra da lei. Portanto, a inexistência 
de provas de que estas pessoas físicas tenham agido, 
gerenciado, administrado de forma excessiva a empresa ou com 
afronta às regras do estatuto ou do contrato social, impede a 
sua indicação no polo passivo solidário; 
 
3. O sujeito passivo que se achar sob Regime Especial de 
Controle, Fiscalização e Arrecadação deve se ater à forma, ao 
prazo e às condições fixados pela Administração Fiscal. A falta 
de recolhimento do imposto antecipado, previsto na norma 
complementar, portanto, suporta a constituição do crédito 
tributário pelo lançamento de ofício e garante a sua cobrança 
pelo setor fiscal competente da Secretaria da Fazenda Pública 
Estadual. (art. 63, § 3º, alínea "c" da Lei nº 11.651/91). 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 26 de outubro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por 
cerceamento do direito de defesa e, a segunda, por insegurança na determinação da 
infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Washington Luis Freire de Oliveira, 
Edson Abrão da Silva, Heli José da Silva, José Pereira D'abadia e Nivaldo Carvelo 
Carvalho. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso, negar-
lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração, com a manutenção da penalidade nele prevista. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Washington Luis Freire de Oliveira, Edson Abrão da Silva, Heli José da 
Silva, José Pereira D'abadia e Nivaldo Carvelo Carvalho. E, por maioria de votos, acatar a 



 

preliminar de exclusão da lide dos sujeitos passivos solidários  PAULO AUGUSTO 
ALMEIDA DE LIMA, ROSÂNGELA ALVES DE JESUS SILVA e ROGÉRIO DUARTE 
NOLETO, por eles arguidas. Foram vencedores os Conselheiros Edson Abrão da Silva, 
José Pereira D'abadia e Nivaldo Carvelo Carvalho. Vencidos os Conselheiros Washington 
Luis Freire de Oliveira e Heli José da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A descrição da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária 
principal acusa o sujeito passivo de omissão no recolhimento do tributo com a seguinte 
redação: 

 
Deixou de efetuar o pagamento antecipado do ICMS quando do 

ingresso no território goiano com as mercadorias adquiridas por meio da Nota Fiscal 
Eletrônica nº 276.745, emitida por empresa interestadual, no valor comercial de R$ 
382.488,33 (trezentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e trinta e três 
centavos), já acrescido do IVA de 50% (cinquenta por cento), tendo em vista o contribuinte 
estar submetido a Regime Especial de Controle, Fiscalização e Arrecadação, nos termos 
da Portaria nº 1590/2010-GSF e alterações posteriores. Em consequência, o sujeito 
passivo deve recolher o ICMS no valor de R$ 47.328,42 (quarenta e sete mil, trezentos e 
vinte e oito e quarente e dois centavos), mais as cominações legais. 

 
O suporte da exigência tributária se assenta nos arts. 63 e 64 da Lei 

nº 11.651/91, c/c os arts. 1º e 2º do Decreto nº 6.716/08, enquanto que a penalidade 
proposta pela fiscalização atende à prescrição do art. 71, inciso III, alínea “a” do CTE. 

 
A instrução do auto de infração se fez com os documentos: Anexo 

Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário; Anexo Estruturado – Identificação do 
Sujeito Passivo Solidário; Cálculo de Imposto e Multa – Padrão; Termo de Apreensão nº 
61200048882; Cópias do Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas; do DANFE 
nº 276745; dos Documentos Pessoais; da Portaria nº 210/12-GSF; da folha do Diário 
Oficial com a publicação da Portaria nº 1590/10-GSF; do Mandado de Cumprimento de 
Liminar e Notificação; do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar; da Decisão 
Judicial; do Termo de Liberação; da Procuração; do Documento do Advogado; e do Auto 
de infração; Consulta Detalhada do Contribuinte – Pessoa Jurídica; fls. 03 a 44. 

 
Depois das notificações das partes, os sujeitos: passivo e solidários, 

impugnam o lançamento tributário, juntos arguem a preliminar de exclusão da polaridade 
passiva solidária da lide; nulidade da peça básica, por cerceamento ao direito de defesa e 
por insegurança na determinação da infração. No mérito, contesta a aplicação do Índice 
de Valor Agregado – IVA utilizado pela fiscalização para o cálculo do imposto, dispõe que 
por se tratar de estabelecimento atacadista deveria ser aplicado o ILB equivalente a 50% 
daquele previsto para a respectiva atividade varejista. Ao final, a exclusão dos sujeitos 
passivos solidários, a nulidade do auto de infração por cerceamento ao direito de defesa e 
por insegurança na determinação da infração. 

 
Os documentos de fls. 78 a 82 instruem a peça de defesa. 
 
O julgador singular rejeita as preliminares arguidas pela parte de 

direito e, no mérito, decide pela procedência do auto de infração, fls. 84 a 88. 
 
O sujeito passivo recorre da decisão singular e ratifica o requerido de 

exclusão dos sujeitos passivos solidários da lide, preliminares de nulidade da peça básica 



 

por cerceamento ao direito de defesa e insegurança na determinação da infração, parte 
esta que argumenta:  

 
1. Dever ser excluído da lide o sujeito passivo solidário que não se 

identificar com as pessoas indicadas nos art. 135, inciso III do CTN, visto que os bens do 
sócio da pessoa jurídica comercial não respondem, em caráter solidário, por dívidas fiscais 
assumidas pela sociedade. A responsabilidade tributária imposta a sócio-gerente, 
administrador, diretor ou equivalente só se caracteriza quando há dissolução irregular da 
sociedade ou se comprovada infração à lei praticada pelo dirigente, e não apenas quando 
ele simplesmente exercia a gerência da empresa à época da ocorrência dos fatos 
geradores; 
 

2. Nulidade da peça básica, por cerceamento ao direito de defesa. 
A empresa não sabe qual dispositivo da lei foi infringida e à fl. 112 acrescenta: 

 
Não há como se defender com clareza e certeza de algo incerto e 

ambíguo. Sendo assim não há dúvida quando ao cerceamento ao direito de defesa 
provocado pela fiscalização estadual, pois com a ambiguidade de valores trazidos no auto 
de infração a imposição da multa fica claro a afronta dos dispositivos constitucionais e da 
legislação que regula o processo administrativo tributário. 

 
3. Nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da 

infração e do caráter confiscatório. 
 
Sobre esta questão, transcreve vários julgados jurisprudenciais e 

acresce às fls. 121 e 122: 
 
Assim, mesmo que se entenda como correta a forma de apuração 

dos valores imputados pelo Fisco, requer seja declarado nulo o auto de infração, visto a 
inconstitucionalidade das multas aplicadas pela Fazenda Estadual com base no art. 71, 
inciso III, alínea “a” do CTE, por violação ao estabelecido no art. 61, § 1º, inciso II, alínea 
“b” e 150, inciso IV da Constituição Federal, ou, ainda, que sejam extirpados os valores 
cobrados em excesso. 

 
Finaliza a primeira parte com o requerimento de nulidade do auto de 

infração prevista no art. 20 da Lei nº 16.469/2009. 
 
No mérito, continua com a tese de nulidade da peça basilar, por 

insegurança na determinação da infração, vez que fundamenta à fl. 123: 
 
Nesse sentido, na pior das hipóteses, há previsão sim de aplicação 

de multa de menor expressão monetária, como a do art. 71, inciso I, alíneas “a” e “b” do 
CTE. Desta forma, resta incompreensível a aplicação de penalidade mais agravada ao 
contribuinte. 

 
Ao final, requer a exclusão da polaridade passiva solidária, a 

nulidade do auto de infração, por cerceamento ao direito de defesa e por insegurança na 
determinação da infração, conforme previsão do art. 20 da Lei nº 16.469/2009. 

 
 É o relatório. 
 

V O T O 
 



 

A falta de ocorrência de cerceamento ao direito de defesa e de 
insegurança na determinação da infração, ou outro incidente de nulidade, previsto na 
legislação processual, me motiva a rejeitar as preliminares de nulidade da peça básica, 
arguidas pela autuada.  Esta conclusão eu a obtive no estudo que realizei na formalização 
do crédito fazendário, ora em discussão. Considero correto o lançamento e sou pela sua 
confirmação, visto que a autoridade lançadora o propôs no auto de infração sem violar os 
princípios estabelecidos no art. 20 da Lei nº 16.469/2009.  A autoridade administrativa é 
competente, descreveu o erro cometido pelo sujeito passivo com clareza, apontou a 
norma legal infringida e indicou a penalidade aplicável de acordo com a letra da legislação 
tributária em vigor na data da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária. Diante do 
procedimento da fiscalização, as preliminares de nulidade da peça basilar, arguidas pela 
autuada, por cerceamento ao direito de defesa e por insegurança na determinação da 
infração não foram acolhidas na sessão de julgamento cameral deste volume. 

 
Com estes esclarecimentos, não acolho as preliminares de nulidades 

da peça básica, por cerceamento ao direito de defesa e por insegurança na determinação 
da infração, arguidas pela parte de direito. 

 
Outrossim, acolho a preliminar de exclusão dos sujeitos passivos 

solidários da lide, sócios da pessoa jurídica de direito privado, com o objetivo de manter o 
meu posicionamento quanto a esse questionamento, vez que o tenho externado em 
processos semelhantes e de acordo com a unanimidade de votos da representação 
classista, da qual faço parte, exponho as minhas razões de acordo com o convencimento 
seguinte: 

  
Mantenho o entendimento proferido em processos semelhantes, nos 

quais, com o suporte nas sentenças transitadas em julgado no Superior Tribunal de 
Justiça-STJ e na legislação específica, direcionei meu voto pela exclusão das pessoas 
indicadas para responderem solidariamente pelo crédito tributário lançado de ofício, pela 
sua simples condição de sócio da pessoa jurídica. 

 
Entendo que a indicação de qualquer pessoa, em especial, de 

qualquer dos sócios da pessoa jurídica, para responder pelo crédito fazendário, deve vir 
acompanhada da comprovação de que ele tenha agido com excesso de poderes ou de 
forma fraudulenta ou prejudicial à sociedade, ou, ainda, ao arrepio da lei comercial, 
conforme sentencia o Superior Tribunal de Justiça. 

 
Na ordem sentenciada, vejo que o entendimento dominante no 

Superior Tribunal de Justiça é que “o não-recolhimento do tributo, por si só, não constitui 
infração à lei suficiente a ensejar a responsabilidade solidária dos sócios, ainda que 
exerçam gerência, sendo necessário provar que agiram os mesmos dolosamente, com 
fraude ou excesso de poderes.” (REsp 898168/SP, Recurso Especial 2006/0238668-1, 
julgado em 21/02/2008 e publicado no DJ 05/03/2008 p.1).  

 
Por isso, me curvo à esta sentença com a convicção de que os bens 

do sócio de uma pessoa jurídica comercial não respondem, em caráter solidário, por 
dívidas fiscais assumidas pela sociedade. A responsabilidade tributária imposta a sócio-
gerente, administrador, diretor ou equivalente só se caracteriza quando há dissolução 
irregular da sociedade ou se comprovar a prática de infração à lei pelo dirigente, e não 
apenas quando ele simplesmente exercia a gerência da empresa na época da ocorrência 
do fato gerador. 

 



 

Ademais, o simples inadimplemento não caracteriza infração legal e 
ante a inexistência de prova de que a gestão se fez com excesso de poderes, ou infração 
de contrato social ou estatutos, não há falar-se em responsabilidade tributária do sócio a 
esse título ou a título de infração legal.  

 
Com esta jurisprudência, faço este voto com o julgamento firmado 

nesta Casa em processos que discutem esta questão e cuja razão do acolhimento da 
preliminar de exclusão de sócio solidário da lide se conserva de acordo com o meu 
convencimento, que foi manifestado em outros julgados semelhantes.  

 
Outrossim, para suporte deste voto, aduzo que não prospera a 

indicação de qualquer dos sócios para responderem pelo crédito tributário, lançado de 
ofício, pois eles não causaram prejuízo a este Estado e nem concorreram para a prática 
do ato fiscal ilícito e causador do lançamento tributário ora em discussão.  

 
Noto, ainda, que o artigo 45 do Código Tributário Estadual não abriga 

a indicação de qualquer dos sócios para responder pelo crédito tributário constituído por 
meio do lançamento de ofício, o que motiva a sua exclusão da relação processual, 
conforme arguição contida na defesa. 

 
Vencida esta primeira parte da decisão, dirijo-me ao mérito com a 

fundamentação que exponho: 
 
Do compulso dos autos, verifiquei que a autoridade fazendária 

descreve a situação constitutiva do fato gerador do imposto, lançado de acordo com o art. 
142 do CTN e com o suporte do art. 63, § 3º, alínea “c” da Lei nº 11.651/91 que define o 
pagamento antecipado do ICMS para os sujeitos passivos sob o controle da fiscalização, 
exige o cumprimento da obrigação tributária com a seguinte previsão legal:  

 

Art. 63.  Ressalvadas as hipóteses expressamente contempladas com 
locais, formas ou prazos especiais, o pagamento do ICMS far-se-á nos 
locais, na forma e nos prazos fixados na legislação tributária. 

§ 3º A obrigação tributária principal relativa ao ICMS vence, tratando-
se do imposto devido: 

c) em caráter excepcional, para o contribuinte signatário de regime 
especial que disponha sobre a importação, na forma, prazo e 
condições nele fixados. 

 
Transcrevi o artigo supra para este voto porque considero que ele 

delineia o lançamento do crédito tributário, cujo histórico acusa o sujeito passivo de deixar 
de recolher o ICMS antecipado, quando do ingresso das mercadorias no território goiano, 
visto estar o sujeito passivo submetido a Regime Especial de Controle, Fiscalização e 
Arrecadação do imposto, constante na Portaria nº 1590/2010-GSF e alteração posterior, 
conforme documentos de fls.12 e 13 dos autos.  

 
O procedimento do sujeito passivo motivou a fiscalização reclamar o 

imposto no momento do ingresso das mercadorias neste território goiano, na forma e no 
prazo estabelecido, excepcionalmente, pela portaria supra identificada e com os 
acréscimos do Índice de Valor Agregado e das cominações legais tipificadas no auto de 
infração. 

 
Vistoriei as peças que compõem este processo e concluí que o 

julgamento do mérito da questão assiste razão ao sujeito ativo (Estado), visto que a 



 

formalização deste feito mostra que o lançamento do crédito tributário produz efeito para o 
decisório do processo sem modificação.  

 
Observei que, no momento da ação fiscal, o polo passivo não 

comprovou a legalidade da operação e a exatidão do seu pagamento exigido de acordo 
com a legalidade da portaria que o colocou sob regime especial de controle. 

  
Diante dessa constatação, a autoridade lançadora considerou o 

sujeito passivo como incurso no descumprimento da sua obrigação tributária, a qual se 
achava vinculado. Portanto, a busca da receita omissa é direito que a fiscalização exerce 
quando tem ciência de que o contribuinte feriu as regras prescritas nas normas legais e o 
lançamento de ofício é a forma legal para a exigência do crédito fazendário pendente e 
este não nasce isolado da penalidade pecuniária prescrita em lei. 

 
Da análise das peças que compõem o processo, infere-se que a 

exigência fiscal está amparada pela legislação que rege a matéria. O contribuinte está 
perfeitamente identificado nos autos e o lançamento sintoniza com os ensinamentos da lei 
processual.  

 
Por fim decido rejeitar as preliminares de nulidade da peça básica, 

arguidas pela autuada, por cerceamento do direito de defesa e por insegurança na 
determinação da infração. Acatar a preliminar de exclusão da lide dos sujeitos passivos 
solidários identificados nos documentos de fls.04 a 06, sócios da pessoa jurídica, arguidas 
por eles. 

 
Quanto ao mérito, conheço do recurso, nego-lhe provimento para 

confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração, com a 
manutenção da penalidade nele prevista.  
 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 12 de abril de 2016. 
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Matéria: Outros (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00583/16 
 
Relator: Conselheiro Heli José da Silva 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação tributária principal. Omissão de 
pagamento do imposto. Comparativo EFD x SARE. Pedido de 
Revisão Extraordinária. Improcedência. Decisão unânime. 
 
I – Cabe apreciação extraordinária de lançamento, apresentada 
pelo sujeito passivo, quando fundamentada em prova 
inequívoca de erro de fato substancial que implique alteração do 
lançamento. (Artigo 43, inciso II, alínea "a", item "1", da Lei nº 
16.469/09); 
 
II – Comprovando-se a inexistência de omissão de pagamento 
do imposto, mediante a análise documental apresentada, 
corroborada com as retificações na EFD feitas pelo sujeito 
passivo, deve o auto de infração ser declarado improcedente. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 26 
de abril de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração.  
Participaram do julgamento os Conselheiros Heli José da Silva, Alcedino Gomes Barbosa, 
Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Talita Pimenta 
Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva 
Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, 
Márcio Nogueira Pedra, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão 
da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento e 
Rickardo de Souza Santos Mariano. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de Pedido de Revisão Extraordinária, fls. 48, em que o sujeito passivo Viação Transgoiás Ltda., 
com fundamento na alínea "a", inciso II, do artigo 43, da Lei n° 16.469/09, solicita a desconstituição do 
crédito tributário formalizado por meio do auto de infração em epígrafe, referente à exigência de ICMS 
devido, conforme comparativo EFD x SARE. 

Em suas alegações, a autuada afirma que a diferença cobrada 
ocorreu pela falta da apresentação do benefício do crédito outorgado no período de julho 
de 2.012, tendo, no entanto, apresentado uma EFD retificadora, a qual regulariza a 
pendência. 

 Pede, ao final, o cancelamento do auto de infração.    

Instrui seu pedido com as cópias dos documentos de fls. 49/52. 

A Presidência deste Conselho, exara o Despacho de fls. 62, no qual 
destaca: “Em suas alegações (fls. 10 a 11), o autuado afirma que houve alguns lapsos nos 
recolhimentos efetuados e que posteriormente foram sanados e, portanto, não houve 
omissão de recolhimento de ICMS. Acosta aos autos os seguintes documentos a título de 
prova: documentos de arrecadação (fls. 12 a 20). 



 

Por meio do Despacho 713/2015-PRES (fls. 31 a 32) o pedido de 
revisão extraordinária foi parcialmente admitido, restando, ainda em aberto o valor de R$ 
847,44 relativo ao mês de julho de 2012. Este valor foi confirmado pela sentença singular 
(fls. 42 a 43) que decidiu pela procedência parcial do auto de infração. 

O sujeito passivo comparece novamente ao feito (fls. 48) alegando 
que a diferença de R$ 847,44 se refere ao não lançamento do crédito outorgado a que a 
empresa tem direito. Afirma, ainda, que houve a retificação da EFD corrigindo o erro. 
Anexa aos autos cópia da EFD de julho de 2012 e documento de arrecadação (fls. 51 a 
52) 

Da análise da EFD retificadora de julho de 2012 (fls. 57) constata-se 
que o contribuinte fez ajustes a crédito no valor de R$ 847,44. A alteração efetuada se 
refere ao lançamento do crédito outorgado previsto no art. 11, XX, b, do Anexo IX do 
RCTE. Considerando a base de cálculo e a alíquota utilizada (fls. 59) confirma-se que o 
contribuinte faz jus ao crédito outorgado de 9%. Após a alteração procedida o relatório 
EFD x SARE (fls. 60) não mais apresenta valor em aberto referente a julho de 2012. 

Posto isso, com fundamento no art. 43, §§ 4º, II, e 5º, e art. 45, da Lei 
nº 16.469/09, ADMITO o pedido de revisão extraordinária e, considerando tratar-se de 
processo sujeito à apreciação em Instância única, julgado, DETERMINO o 
encaminhamento dos autos: 1) à GERC para que, caso não tenha sido ajuizada a ação de 
execução fiscal, se faça o cancelamento do ato de inscrição em dívida ativa; 2) ao SEASI 
da Secretaria Geral (SEGE), para que sejam pautados a julgamento pelo Conselho Pleno 
(CONP) ”. 

Este é o relatório   

   

  V O T O  
 
Transpostas as etapas mencionadas em linhas pretéritas, os autos 

são apresentados a este Conselho Pleno, que ao formar seu juízo de admissibilidade, 
entende que o sujeito passivo logrou provar a inexistência de omissão de pagamento do 
ICMS, nos termos relatados na exordial. 

As verificações e análises realizadas pela Assessoria Jurídica da 
Presidência, conforme constante do Despacho de fls. 62/63, corroboradas pelos 
documentos de fls. 56/61, deixam patente que assiste razão ao sujeito passivo. 

Pelo exposto, em sintonia com a unanimidade dos meus pares, voto, 
conhecendo do Pedido de Revisão Extraordinária, dando-lhe provimento, para considerar 
improcedente o auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 28 de abril de 2016. 
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Matéria: Outros (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00673/16 
 
Relator: Conselheiro Elias Alves dos Santos 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Pedido de Revisão 
Extraordinária. Omissão de imposto registrado em EFD 
posteriormente retificada. Descaracterização total. 
Improcedência.  
 
Deve ser declarado improcedente o lançamento fiscal, cuja 
omissão apontada em Escrituração Fiscal Digital (EFD) ficar 
descaracterizada pela retificação de seus valores, 
comprovando-se, ao final, a inexistência da falta de 
recolhimento do ICMS devido. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 02 
de fevereiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Elias Alves dos Santos, Rickardo de Souza 
Santos Mariano, David Fernandes de Carvalho, Alcedino Gomes Barbosa, Domingos 
Caruso Neto, José Luiz Rosa, Antônio Martins da Silva, Aguinaldo Fernandes de Melo, 
Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê 
Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da 
Silva, Mário de Oliveira Andrade e Nivaldo José Mendes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Revisão Extraordinária apresentado com 
fundamento no item 1, alínea "a", inciso II, art. 43 da Lei nº 16.469/09, pelo qual o sujeito 
passivo solicita a desconstituição do crédito tributário formalizado por meio do Auto de 
Infração em epígrafe, referente à exigência de ICMS declarado na EFD, nos períodos de 
12/11, 01/12, 02/12, 07/12, 09/12 e 12/12 09/12, cuja omissão de pagamento foi detectada 
via confronto com o relatório do Sistema de Arrecadação de Receita Estadual - SARE. 

 
Em suas alegações, (fls. 10/22), o autuado afirma que a autuação é 

indevida, uma vez que o ICMS devido foi recolhido antecipadamente, com o desconto do 
crédito presumido de 20%, além de que a prestação de serviço de transporte dentro do 
Estado de Goiás é isenta, conforme Convênio ICMS 04/2004 e, portanto, como o tributo só 
incide nas prestações interestaduais, a alíquota incidente é de 12%, apresentando uma 
planilha comparativa entre a apuração feita pelo autuante com a apuração a que tem 
direito, onde demonstra que teria recolhido ICMS a mais do que o que seria devido. 

Por esta razão, arguiu insegurança na determinação da infração sob 
o argumento de o autuante laborou em erro ao apurar o ICMS devido pela autuada, 
pedindo, ao final, em síntese, diligência para confirmar os DARE’s pagos, confrontando-os 
com relatório SARE e que seja julgado improcedente este auto de infração, juntando os 
documentos de fls. 24/52 à guisa de provar suas assertivas. 

Os assessores jurídicos deste Conselho também colacionaram 
relatórios de arrecadação de escrituração digital do contribuinte às fls. 54/141, de modo a 
referendar diligência saneadora nestes autos.  



 

 
Pelo Despacho nº 2375/2014 (fl. 142/143), os autos foram 

encaminhados à SEPRE para esta intime o contribuinte para complementação da 
instrução processual com a juntada aos autos dos documentos de arrecadação antecipada 
do ICMS referente aos meses autuados, planilhados em ordem cronológica por data de 
pagamento. 

Tais informações foram colacionadas pelo sujeito passivo (fls. 
150/175) 

 
Pelo Despacho nº 63/2015-PRES (fls. 177/178), o Presidente admitiu 

o Pedido de Revisão Extraordinária e determinou o encaminhamento dos autos à Primeira 
Instância para apreciação, quando o julgador singular analisou os documentos de 
arrecadação antecipada em confronto com o relatório SARE e concluiu que remanesceu a 
recolher o valor de ICMS de R$ 7.590,12 (sete mil, quinhentos e noventa reais e doze 
centavos), julgando procedente apenas sobre esta importância. 

 
Retornando ao feito, os patronos da autuada pediram 

desentranhamento dos conhecimentos de frete, juntamente com seus respectivos DARE’s 
me comprovantes de pagamento originais, para providenciar a baixa cadastral da empresa 
junto ao CCE/GO, sendo deferido tal solicitação conforme Despacho nº 787/2015 – PRES 
(fls. 195/196). 

Novamente os patronos retornaram ao processo, impetrando novo 
pedido de revisão extraordinária, desta feita argumentando que a diferença remanescente 
é devida ao fato de pagamentos com períodos de referências erradas, sendo que com as 
correções destas competências relativas aos meses 02/12, 07/12, 09/12 e 10/12, aceitas 
pela SEFAZ-GO conforme documentos de fls. 214/312, tal omissão desapareceu do 
relatório SARE, pedindo a improcedência total deste lançamento. 

 
Após analisado pela assessoria jurídica deste Conselho, a qual 

colacionou os extratos de fls. 315/370, foi admitido este pedido consoante Despacho nº 
1257/2015 – PRES, concluindo com o encaminhamento dos autos à Gerência de 
Recuperação de Créditos - GERC, para que, caso não tenha sido ajuizada a ação de 
execução fiscal, seja procedido o cancelamento do ato de inscrição em dívida ativa.  

Em seguida determinou o encaminhamento dos autos ao Setor de 
Apoio à Segunda Instância, para que sejam pautados a julgamento pelo Conselho Pleno. 
Destacou que constatou a existência de erro de fato substancial que implica alteração total 
no lançamento procedido pelo Fisco, conforme documentos de fls. 316 e 322. 

 
À fl. 374, a GERC informou que a execução fiscal do crédito não foi 

ajuizada e, portanto, foi feito o cancelamento do ato de inscrição em dívida ativa. Anexou 
extrato do terminal SEFAZ à fls. 373, informando não ter sido emitida a petição.  

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
O lançamento do crédito tributário está, sob o aspecto formal, 

respaldado pela legislação tributária estadual, reguladora da matéria, identificado e 
cientificado corretamente o sujeito passivo da obrigação tributária, aplicada a norma legal 
vigente no período fiscalizado, descrita com clareza a infração fiscal praticada, proposta a 
penalidade cabível e assegurado à autuada, de forma plena, o exercício do seu direito de 
defesa, face ao princípio jurídico do contraditório, que assegura às partes litigantes amplo 
direito de defesa. 



 

 
Contudo, em relação ao mérito, a autuada conseguiu 

descaracterizar o feito ao lograr provar que ocorreu erro na informação constante da EFD 
relativa aos meses constantes deste lançamento, providenciando sua retificação 
legalmente e demonstrando que não há valor de ICMS a ser recolhido, consoante os 
extratos de fls. 316 e 322 dos autos. 

 
Diante do exposto, conheço do Pedido de Revisão Extraordinária, 

dou-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 12 de maio de 2016. 
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Matéria: Outros (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00679/16 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de exclusão dos solidários da 
lide. Acolhida. ICMS. Obrigação principal. Omissão de 
recolhimento do imposto. Procedência.  
 
Quando o sujeito passivo não conseguir carrear para os autos 
provas que descaracterizem o fato determinante da formalização 
do lançamento, o mesmo deverá ser mantido. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de março de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
preliminar de exclusão dos solidários da lide, arguida pelo sujeito passivo. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Nivaldo José Mendes, Heli José da Silva e Lidilone Polizeli 
Bento.  Quanto ao mérito, por unanimidade de votos,  conhecer do recurso, negar-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo José Mendes, Heli José da 
Silva e Lidilone Polizeli Bento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu o pagamento 
do ICMS, regularmente registrado e apurado na Escrituração Fiscal Digital – EFD, relativo 
ao mês de outubro do ano de 2014, na importância de R$ 630.907,21. Em consequência, 
deverá pagar o imposto omitido, justamente com penalidade e acréscimos legais, 
conforme comparativo EFD/SARE e demais documentos anexos. 

 
Como dispositivo legal infringido foi apontado o artigo 63 da Lei nº 

11.651/91, combinado com os artigos 75, 356-C e 356-M, § 2º, do Decreto nº 4.852/97 e 
artigo 2º da Instrução Normativa nº 155/94, tendo sido proposta a penalidade prevista no 
artigo 71, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 
14.058/2011. 

 
Foi identificado como sujeitos passivos coobrigados RODRIGO 

ALVES DE DEUS e FRANCISCO PAULA DE DEUS, na condição de sócios 
administradores, nos termos do artigo 45, inciso XII, da Lei nº 11.651/91. 

 
O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 06/21. 
 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de fls. 22/31. 
 
Em sua impugnação (fls. 34/46), o sujeito passivo requer em 

preliminar que seja declarada a contenciosidade deste crédito tributário, pois a cobrança 
inicial transcende a simplicidade inerente ao rito não contencioso. Destaca que a matéria 
em discussão é controvertida e que casos análogos já tiveram esse entendimento neste 
Conselho. No mérito, alega que a autuação foi procedida de forma incorreta, somente no 
caso de suspensão ou revogação do benefício é que a autoridade administrativa poderia 



 

ter autuado a empresa. Sustenta que para que ocorra a suspensão ou revogação deve 
ocorrer uma condição, a inadimplência para com as obrigações tributárias estaduais a 
existência de crédito tributário inscrito em dívida ativa. Argui que o crédito tributário 
somente goza de liquidez, certeza e exigibilidade após a inscrição na dívida ativa, 
conforme determina o artigo 204 do CTN, nesse sentido a autoridade fiscal não poderia ter 
efetuado a autuação, pois é participante do programa PRODUZIR e não está inscrita em 
dívida ativa. Finaliza, requerendo que seja declarada a improcedência do presente auto de 
infração.  

 
Juntamente com a peça impugnatória foram colacionados aos autos 

documentos de fls. 47/76. 
 
Sobreveio a sentença singular nº 1345/2015 de fls. 79/85, pelo qual o 

julgador decidiu pela procedência do auto de infração, alterando o rito para contencioso 
em duplo grau. Em sua fundamentação afirma que no presente caso a cobrança não é 
apenas do imposto declarado pelo sujeito passivo, mais sim do valor declarado como 
devido e o expurgo da parte financiada pelo PRODUZIR, lançado em deduções e que no 
entender da defesa lhe é de direito. Sustenta que o ponto controverso desta lide é o 
lançamento da parte não incentivada e incentivada de contribuinte beneficiário do 
PRODUZIR, e que no entendimento da defesa somente poderia ocorrer caso fosse 
suspenso ou revogado o contrato de financiamento, nos termos do artigo 43 da Lei nº 
5.265/2000. Defendeu que considerando que a defesa não juntou aos autos provas do 
cumprimento da obrigação tributária e inclusive persiste a diferença no Relatório 
Comparativo EFD com o SARE, deve a cobrança inicial ser mantida nos termos de sua 
fundamentação legal. 

 
Em seu Despacho nº 1185/2012 de fls. 84, o Representante 

Fazendário manifesta-se pela manutenção da decisão monocrática, porém com alteração 
do rito para contencioso de duplo grau. 

 
Intimados da decisão singular (fls. 85/94), os sujeitos passivos 

interpõem Recurso Voluntário às fls. 96/105, alegando em preliminar que não há no auto 
de infração elemento algum ou prova de que os sócios tenham praticado ato que 
caracterizasse excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou estatutos, razão pela 
qual devem ser excluídos da lide. No mérito, reitera os argumentos utilizados na peça 
defensória anterior. Finaliza, requerendo que seja declarada a improcedência do auto de 
infração.  

 
É o relatório. 
 
 

VOTO 
 

Apreciando a preliminar de exclusão dos solidários do polo passivo 
da lide, manifesto-me pelo seu acolhimento, tendo em vista que não existem nos autos 
provas de que tenham agido com excesso de poderes ou infração à lei, conforme 
preconiza o artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional. 

 
Ademais, o entendimento dominante no Superior Tribunal de Justiça 

é que “o não recolhimento do tributo, por si só, não constitui infração à lei suficiente a 
ensejar a responsabilidade solidária dos sócios, ainda que exercem gerência, sendo 
necessário provar que agiram os mesmos dolosamente, com fraude ou excesso de 
poderes”, senão vejamos:  



 

Súmula 430: “O inadimplemento da obrigação tributária pela 
sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-
gerente”.  

Sendo assim, o simples inadimplemento não caracteriza infração 
legal. Inexistindo prova de que se tenham agido com excesso de poderes, ou infração de 
contrato social ou estatutos, não há que se falar em responsabilidade tributária dos sócios 
à título de infração legal.  

No mérito, entendo que o feito em questão deve seguir adiante. 
Considerando que no presente recurso a autuada apenas reitera as alegações apreciadas 
em Primeira Instância, peço vênia a prolatora da sentença “a quo”, julgadora Valéria 
Cristina Batista Fonseca, que ora transcrevo, para utilizá-la como fundamentação de meu 
voto, vez que, a meu ver, a referida decisão exauriu a questão em tela, senão vejamos: 

 

(...) No presente caso a cobrança não é apenas do imposto declarado 
pelo sujeito passivo, assim fosse totalmente aplicável a regra do 
artigo 36 da Lei nº 16.469/09, mas sim, do valor declarado como 
devido e o expurgo da parte financiada pelo PRODUZIR, lançado em 
deduções e que no entender da defesa lhe é de direito. 

O ponto controverso desta lide é o lançamento da parte não 
incentivada e incentivada de contribuinte beneficiário do PRODUZIR, e 
que no entendimento da defesa somente poderia ocorrer caso fosse 
suspenso ou revogado o contrato de financiamento, nos termos do 
artigo 43 da Lei nº 5.265/2000. 

O assunto de diferenciação entre fruição do benefício em percentual 
do imposto devido e perda da vigência do contrato de financiamento, 
por suspensão, cancelamento ou desenquadramento, já foi objeto de 
estudo e análise por parte da Superintendência de Administração 
Tributária, e para tal exarado o Parecer Normativo nº 06/08-SAT, o qual 
passa a fazer parte da legislação tributária deste Estado, anexo aos 
autos fls. 08/17. 

No mesmo passo do parecer poderia o contribuinte regularizar a 
inadimplência e usufruir do benefício, desde que antes do início do 
procedimento fiscal. Assim, considerando que a defesa não junta aos 
autos provas do cumprimento da obrigação tributária e inclusive 
persiste a diferença no Relatório comparativo EFD com o SARE, deve 
a cobrança inicial ser mantida nos termos de sua fundamentação 
legal. 

DISPOSITIVO 

Com isso, diante do exposto, conheço da impugnação, acato o pedido 
de descaracterização da não contenciosidade, alterando o rito para 
contencioso em duplo grau, no mérito decido pela PROCEDÊNCIA da 
acusação inicial, condenando os solidários ao crédito tributário 
reclamado na inicial. 

 
 

Ante o exposto, é forçoso concluir que o histórico contido no auto de 
infração se coaduna com a fundamentação jurídica, ou seja, com os artigos supostamente 
infringidos. Posto isso, entendo que o presente lançamento preenche as condições 
estabelecidas no artigo 160 da Lei nº11.651/91, motivo pelo qual a pretensão fazendária 
deve prosperar. 



 

Destarte, acolho a preliminar de exclusão dos solidários da lide. No 
mérito, conheço do recurso, nego-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração.  

 
 

Sala das sessões, em 13 de maio de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Outros (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00690/16 
 
Relator: Conselheiro Elias Alves dos Santos 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Falta de recolhimento de 
ICMS apurado e registrado em EFD. Comprovação do 
pagamento parcial. Procedência parcial. 
 
Deve ser declarado parcialmente procedente o Auto de Infração 
que exigir ICMS, quando ficar comprovado o pagamento anterior 
de parte do valor exigido pelo Fisco. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 28 
de abril de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de 
infração no valor do ICMS de R$ 3.319,00 (três mil, trezentos e dezenove reais), 
considerando o pagamento feito no parcelamento nº 234604-4 para fins de possível 
extinção do crédito tributário. Participaram do julgamento os Conselheiros Elias Alves dos 
Santos, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone 
Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, José Paixão de Oliveira Gomes, 
Alcedino Gomes Barbosa, Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira, Rodolfo Ramos Caiado, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira 
D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves 
Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Márcio Nogueira Pedra e Masayuki Missao. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Revisão Extraordinária admitido com 
fundamento no item 1, alínea "a", inciso II, art. 43 da Lei nº 16.469/09, pelo Despacho nº 
10/2016-PRES, via do qual o Presidente em exercício deste Conselho verificou que após 
as retificações das EFD’s dos períodos em que se reclama o não pagamento dos valores 
de ICMS em epígrafe, haveria necessidade de conferir a escrita fiscal do contribuinte para 
averiguar a pertinência dos saldos credores transportados para os meses em que houve a 
possível omissão de recolhimentos o tributo em questão, determinando a conversão 
destes autos em diligência a fim de que o autuante verificasse as ponderações 
defensórias e emitisse parecer conclusivo sobre a matéria, efetuando as alterações  no 
lançamento, se cabíveis. 

 
O revisor analisou os dados apresentados pela autuada, concluindo 

pela procedência parcial do lançamento sobre os valores de ICMS de R$ 1.986,00 (um 
mil, novecentos e oitenta e seis reais) relativo ao mês de março/2012 e de R$ 1.333,00 
(um mil, trezentos e trinta e três reais) referente a abril/2012 (fls. 94/124), perfazendo o 
remanescente de R$ 3.319,00 (três mil, trezentos e dezenove reais).  

 
O eminente Presidente deste Egrégio Conselho Administrativo 

Tributário, em Despacho nº 598/2016-CAT (fls. 126/127) declara que, pelo exame dos 
autos, em especial o relatório diligencial, constata-se que restou demonstrado o alegado 
no pedido de revisão extraordinária, implicando na alteração parcial do lançamento, uma 
vez que houve, no prazo legal, o pagamento de parte do total do ICMS exigido nestes 
autos.  



 

Sendo assim, admitiu o presente Pedido de Revisão Extraordinária e 
determina o encaminhamento dos autos ao Setor de Apoio à Segunda Instância para que 
sejam pautados a julgamento pelo Conselho Pleno.  

 

V O T O 

 
Analisando o processo, não resta dúvida que de fato tem razão 

parcial a autuada ao ingressar com Pedido de Revisão Extraordinária, com fundamento no 
item 1, alínea "a", inciso II, do art. 43 da Lei nº 16.469/09, apontando a ocorrência de 
pagamento parcial do ICMS reclamado no lançamento. 

 
Observa-se que, no lançamento de ofício, o Fisco agiu na premissa 

de que o sujeito passivo não teria efetuado o recolhimento de ICMS nos meses de janeiro, 
março e abril de 2012.  

 
Entretanto, no curso do processo administrativo tributário foi 

comprovado o recolhimento do ICMS relativo ao mês de janeiro e de pagamento parciais 
relativos aos meses de março e abril de 2012, em data anterior à autuação, conforme 
demonstra os documentos de fls. 94/124.  

 
Desta forma, resta indevida parcialmente a exigência feita pelo Fisco 

em relação aos meses de março e abril de 2012, sendo necessária a cobrança do imposto 
somente em relação a tais meses, no valor de R$ 3;319,00 (três mil, trezentos e dezenove 
reais). 

Pelo exposto, conheço do Pedido de Revisão Extraordinária, dou-lhe 
parcial provimento, para manter a exigência contida na exordial apenas sobre o valor de 
R$ 3;319,00 (três mil, trezentos e dezenove reais) constatado pela revisão de fls. 94/124. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 17 de maio de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Outros (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00814/16 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. Escrituração Fiscal Digital – EFD.  Comparativo 
EFD/SARE. Omissão de recolhimento do imposto. Improcedente.  
 
Julga-se improcedente o lançamento quando a instrução 
processual apontar que o polo passivo cumpriu em prazo hábil a 
reclamação descrita na inicial. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 31 
de março de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira, Washington 
Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, 
João Divino de Brito, Márcio Nogueira Pedra, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues 
de Almeida, Aguinaldo Fernandes de Melo, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão 
da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, 
Rickardo de Souza Santos Mariano, David Fernandes de Carvalho, Alcedino Gomes 
Barbosa, Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa e Antônio Martins da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo, em 
epígrafe, omitiu o pagamento do ICMS, regularmente registrado e apurado na Escrituração 
Fiscal Digital – EFD, conforme comparativo EFD/SARE. Por esse motivo, imputou-se ao 
sujeito passivo a obrigatoriedade de recolher o imposto devido.  

 
A base legal dada por infringida foi assim descrita: artigos 63 da Lei 

nº. 11.651/91, c/c artigos 75, 356 –C e 356 M, §2º do Decreto nº, 4852/97 e artigo 2º da IN 
155/94 - GSF. E a penalidade aplicada: artigo 71, I, ‘a’, 1 do CTE.  

 
Instruindo o feito em sua fase cognitiva o autuante acosta a este 

volume os documentos de fls. 03/04. 
 
Com defesa de fl. 10, o polo passivo afirma que o imposto reclamado 

foi recolhido em 11 de agosto de 2014; que a guia foi gerada erroneamente para outra 
empresa do grupo, sendo devidamente alterada para a empresa correta. Acosta aos autos 
a título de prova DARE 5.1, fl. 13.. 

    
O presidente desta Casa Julgadora, por meio do Despacho nº. 

134/2016 – PRES. admite o pedido de revisão extraordinária. Considera, que ficou 
comprovado nos autos a inexistência de omissão de pagamento do imposto, conforme se 
deduz de forma inconteste da análise dos documentos de fls. 15 a 17, que indicam que o 
ICMS cobrado nos presentes autos foi pago na data correta. Determina, entre outras 
providências, o encaminhamento dos autos para o Conselho Pleno para Julgamento, fl. 
18.  

 
É o relatório.  



 

 
   VOTO       

 
Ao compulsar e analisar as peças constitutivas desta lide, observei 

que o polo passivo atendeu a exigência fiscal, detalhada na folha de rosto deste volume, 
conforme se deduz de forma inconteste da análise dos documentos de fls. 15 a 17, que 
indicam que o ICMS cobrado nos presentes autos foi pago na data correta. O que implica 
dizer que não se pode imputar ao sujeito passivo as sanções descritas na exordial.   

 
Aliás, a assertiva que firmei no parágrafo imediatamente volvido, é o 

reflexo do entendimento trazido a lume pelo nobre presidente desta Casa Julgadora, 
conforme registrado no relatório que é parte integrante deste “decisum”.   

 
Assim, voto conhecendo do Pedido de Revisão Extraordinária, 

dando-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração.    
 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 07 de junho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Outros (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00883/16 
 
Relatora: Conselheira Nislene Alves Borges 
 

 
EMENTA: Processual. Pedido de Revisão Extraordinária. Erro de 
fato. Acolhimento. Decisão unânime. 
 
Ocorrendo erro de fato no lançamento, verificado por meio de 
prova documental inconteste, mister se faz acolher o pedido de 
revisão extraordinária e considerar improcedente o lançamento 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 26 
de abril de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo 
Carvalho, Márcio Nogueira Pedra, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, 
Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli 
Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, Alcedino Gomes Barbosa, 
Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Talita Pimenta 
Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva 
Ruguê Bernardes e João Divino de Brito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O presente auto de infração prende-se a exigência de um crédito 
tributário regularmente lançado, registrado e apurado em livro próprio digital e informado 
que, quando comparado com o recolhimento - EFD/SARE gerou as diferenças autuadas. 

A fiscalização entende terem sido infringidos os artigos 63 do CTE, 
combinado com os artigos 75, 356-C e M, § 2.º do RCTE e art. 2.º da IN n° 155/94 – GSF, 
tendo sido, ainda, proposta a penalidade do artigo 71, I, “a” do CTE. 

O sujeito passivo foi regularmente intimado para pagar ou apresentar 
defesa nos autos, lembrando tratar-se de um processo não contencioso. 

A defesa, instaurando o contraditório, argumenta que teria retificado 
sua escrituração digital e regularizado e demonstrado nada dever. 

Por meio da peça decisória, a sentença n° 2539/13-JULP, fls. 97, o 
julgador singular decidiu pela procedência parcial do lançamento no valor de R$ 
707.521,00, sob a justificativa de que a parte passiva conseguiu ilidir a acusação 
parcialmente, relativamente aos meses 07/10, 08/10, 04/11, 06/11 e 09/11, 
remanescendo, portanto, o valor acima relativamente ao mês de novembro de 2010. 

O sujeito passivo comparece aos autos apresenta pedido de revisão 
extraordinária alegando erro de fato substancial, visto que teria apresentado EFD 
retificadora demonstrando que no período mantido em exigência, novembro de 2010, já 
teria comprovado o pagamento do mês referido. 

Por meio do Despacho nº 748/2014-PRES, fls. 142, o DD. Presidente 
deste Conselho inadmite o pedido, sob a alegação de que o sujeito passivo não teria 
trazido aos autos prova inconteste de erro substancial no lançamento procedido pelo 
Fisco. 



 

Após pedido de reconsideração da decisão de inadmissão do pedido 
do sujeito passivo pela presidência deste Conselho, com vasta documentação 
comprobatória acostada aos autos pelo contribuinte, fls. 156/192, o Presidente, por meio 
do Despacho n° 2564/2014, admite o pedido de revisão extraordinária, enfatizando que, 
apesar de a retificação da EFD apresentada pelo contribuinte ter sido posterior à ação 
fiscal, os recolhimentos relativos ao mês de novembro de 2010 ocorrera em data anterior à 
lavratura do auto de infração. Determina, assim, o encaminhamento ao Conselho Pleno 
para julgamento do pedido do sujeito passivo. 

Em apreciação no Pleno, acatando proposição desta relatora, os 
autos são encaminhados ao setor de apoio jurídico deste Conselho para que autoridade 
fiscal designada realize auditoria na escrituração fiscal do sujeito passivo, relativamente ao 
mês de novembro de 2010 com o propósito de verificar se as alterações promovidas em 
sua EFD representam a totalidade das informações necessárias à apuração do imposto e 
se atendem as regras de apuração previstas na IN n 885/07-GSF, que dispõe sobre a 
forma de apuração do saldo de ICMS pelos estabelecimentos beneficiários dos programas 
Fomentar, Produzir e Microproduzir. 

Por meio de novo despacho da Presidência, n° 730/2015 – PRES, 
fls. 225, o DD. Presidente deste Conselho se pronuncia no sentido de que por meio da 
parametrização dos CFOP e dos registros contidos na EFD de novembro de 2010 foi 
aferida nos termos do roteiro da IN n° 885/07-GSF, a apuração feita pelo sujeito passivo, 
concluindo-se que os valores ali lançados correspondem aos lançados na escrita fiscal 
digital e que foram apurados de acordo com o disposto na legislação, evidenciando-se um 
valor de ICMS sujeito ao financiamento no montante de R$ 707.520,83, que corresponde a 
49,66% do valor das operações incentivadas, valor este a ser deduzido do saldo devedor 
apurado no mês correspondente. 

Retorna os autos a este Pleno para apreciação do pedido de revisão 
extraordinária interposto pelo sujeito passivo. 

É esse o relatório. 
 

V O T O 

 

Em análise ao pedido de revisão extraordinária interposto pelo sujeito 
passivo a este Conselho Pleno em razão de erro de fato substancial, nos termos do art. 
43, inciso II, alínea “a”, item 1, entendo que razão assiste ao sujeito passivo. Explico. 

Após inúmeros trâmites processuais, no sentido de se trazerem 
provas incontestes aos autos que demonstrassem o erro de fato substancial alegado pelo 
sujeito passivo, foi possível identificar que este havia efetuado, de fato, o pagamento 
relativo ao mês de novembro de 2010. Observa-se às fls. 224 e 225 os comprovantes de 
pagamentos dos dares relativos ao mês de referência exigido nos autos, efetuado em 
duas parcelas, e na mesma data, anterior à lavratura do auto de infração. 

Observa-se que, conforme exposto no despacho expedido pela 
presidência, e relatado alhures, a apuração do imposto procedida pelo sujeito passivo, foi 
realizada dentro dos ditames da IN n° 885/07-GSF, que dispõe sobre a forma de apuração 
do saldo de ICMS pelos estabelecimentos beneficiários dos programas Fomentar, Produzir 
e Microproduzir.  

Portanto, entende-se pelo conhecimento do pedido formulado pelo 
sujeito passivo a este Pleno, e entende-se acertada a admissão realizada pela 
presidência, visto a comprovação de erro de fato apresentado nos autos pelo solicitante, 
onde se demonstrou que a acusação inicial se esvaziou, visto que não se identifica mais 
diferença no comparativo EFD/SARE para o período exigido. 



 

Por toda a exposição e em consonância com a unanimidade dos 
membros deste Conselho, voto conhecendo do pedido de Revisão Extraordinária e dando-
lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 21 de junho de 2016. 
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Matéria: Outros (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00985/16 
 
Relator: Conselheiro Rodolfo Ramos Caiado 
 

 
EMENTA: ICMS. Operações subsequentes destinadas a pessoa 
não cadastrada e em quantidade que caracteriza 
comercialização. Omissão de recolhimento do imposto. 
Procedente em parte.  
 
Julga-se procedente em parte o lançamento, quando a instrução 
processual apontar a possibilidade de adequação do valor 
exigido, ocasionando assim alteração no "quantum" reclamado 
na peça exordial. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 23 de março de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente em parte o auto de infração no valor do ICMS de R$ 16.094,87. (dezesseis mil 
e noventa e quatro reais e oitenta e sete centavos) . Participaram do julgamento os 
Conselheiros Rodolfo Ramos Caiado, Lidilone Polizeli Bento e Heli José da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo deixou de pagar o imposto 
incidente sobre as operações subsequentes referente a 282.830 quilos de farelo de trigo 
destinadas a pessoa não cadastrada e em quantidade que caracteriza comercialização, no 
valor comercial de R$ 282.830,00 acompanhados pelas notas fiscais eletrônicas 
n°s.22.484, 23.761, 24.894, 24.974, 25.284, 25.663, 65.681, 25.709, 25.863, 25.909, 
26.033, 23.058, 26.063, 26.327, 26.332, 26.494, 26.603, 26.697, 26795, 26.870, 26.887, 
27.145 e 27, emitidas por JP Moinho de Trigo Ltda., conforme documentos anexos. Em 
consequência deverá pagar o ICMS, já compensado o crédito destacado nos supracitados 
documentos fiscais, mais as cominações legais. 

 
Tem-se como infringidas as disposições dos artigos 12, II, "g"; 14, V; 

44; 63 da Lei 11.651/91 combinada com os artigos 34, §2°, XI, Decreto 4852.97; art.3°, 
VIII, IN 155/94 - GSF. Propõe-se a penalidade presente no artigo 71, XII, "e", §9°I, da Lei 
11.651/91, com redação conferida pela lei 15.505/2005. 

 
A autoridade fiscal instrui o auto de infração com os seguintes 

documentos: Anexo Estruturado - Detalhamento do Crédito Tributário e DANFEs, "fls.02 a 
26". 

Às "fls.27", o sujeito passivo é intimado a pagar a quantia exigida ou 
apresentar Impugnação à Primeira Instância. 

 
Cientificado, o sujeito passivo comparece aos autos e ingressa com 

Impugnação, às "fls.31 a 35", para alegar que a legislação não proíbe a aquisição de 
mercadorias por contribuintes não cadastrados, por sua vez, apenas apresenta restrições 
quanto ao cálculo e ao momento do pagamento do ICMS. Assevera ainda, que a 
mercadoria teria isenção quanto ao pagamento do imposto referido, conforme art.7°, XXV, 
"f" do Anexo IX do RCTE. 



 

 
Argui ainda que a base de cálculo utilizada no procedimento fiscal 

está a maior do que o devido, tendo em vista que não observou o IVA que prevê índice de 
40% para alimentos destinado a animais e aos outros produtos agrícolas. Afirma ainda, 
que a alíquota aplicada deveria ser de 7% e não de 12%, tendo em vista do disposto no 
art.27, VII, do CTE. 

Ante o exposto requer a improcedência do auto de infração, ou, não 
sendo este o entendimento, que seja julgado parcialmente improcedente sobre o ICMS no 
valor originário de R$ 9.761,69. 

 
Acompanham a peça impugnatória os seguintes documentos: 

Procuração, Documentação OAB e Pessoal, Contrato Social, DANFEs, "fls.39 a 70". 
 
Mediante Despacho n°1389/2014, "fls.72 a 73", o Julgador Singular 

determina o encaminhamento à GEPRO para que remeta os autos à DRF de origem, para 
que o fiscal autuante, ou seu substituto, demonstre a base de cálculo empregada no 
procedimento fiscal, anexando documentos que confirmem o preço da mercadoria, e, de 
desejar se manifestar sobre os outros argumentos defensórios. 

 
Às "fls.75", em atendimento ao Despacho n°1389/2014, a autoridade 

revisora esclarece que em momento algum foi mencionado na peça inicial a restrição de 
comercialização, mas se ateve à falta de recolhimento do ICMS. Informa que visto que a 
mercadoria não era insumo agropecuário e a falta de inscrição do sujeito passivo, não é 
possível saber a natureza de sua comercialização e, desta forma, não seria beneficiada 
pela isenção. 

Assevera que a autuação teria ocorrido a mais de dois anos, e por 
isso não pôde colacionar aos autos elementos de prova quanto à base de cálculo, mas 
preconiza que seja aplicado o IVA de 40%, conforme a legislação. 

 
Às "fls.76", o sujeito passivo é intimado a tomar ciência do teor da 

diligência, e querendo, manifestar-se. 
 
Cientificado, o sujeito passivo comparece aos autos, "fls.80 a 83", e 

se manifesta quanto ao teor da diligência, alegando que a mercadoria teria isenção quanto 
ao pagamento do imposto referido, conforme art.7°, XXV, "f" do Anexo IX do RCTE. 

 
Aduz que a responsabilidade pelo pagamento do imposto é do 

remetente e não do destinatário da mercadoria. 
 
Argui ainda que a base de cálculo utilizada no procedimento fiscal 

está a maior do que o devido, tendo em vista que não observou o IVA que prevê índice de 
40% para alimentos destinado a animais e aos outros produtos agrícolas. Afirma ainda, 
que a alíquota aplicada deveria ser de 7% e não de 12%, tendo em vista do disposto no 
art.27, VII, do CTE. 

Ante o exposto requer a improcedência do auto de infração, ou, não 
sendo este o entendimento, que seja julgado parcialmente improcedente sobre o ICMS no 
valor originário de R$ 9.761,69. 

 
Sobrevém a Sentença n°.2671/2015, "fls.84 a 94", na qual o Julgador 

Singular decide pela procedência parcial do auto de infração. 
 
Em sua fundamentação, aduz que o presente processo não 

apresenta as causas de nulidades elencadas no art.20 da Lei 16.469/09. 



 

 
Aduz que é possível evidenciar o fim de comercialização da 

mercadoria, uma vez que a quantidade adquirida é injustificável para o uso afirmado pelo 
sujeito passivo. Observa que o autuado não realizou o devido registro no Cadastro de 
Contribuintes do Estado, e ainda o art.156 do CTE, considera irregular a aquisição de 
mercadoria em quantidade incompatível para uso ou consumo do adquirente. Desta forma, 
conclui-se que no caso em tela o destinatário é responsável pelo pagamento do imposto. 

 
Quanto à alegação de isenção do imposto exigido, o sujeito passivo 

não traz aos autos comprovação de que a mercadoria teria a destinação para uso 
agropecuário ou afins. Em relação a aplicação do IVA de 40%, o Julgador aduz que visto a 
não apresentação pelo fiscal autuante dos documentos comprobatórios da base de 
cálculo, acata a redução desta para o IVA acima mencionado. 

 
No que concerne a aplicação da alíquota de 7% arguida pela 

autuada, o Julgador obtempera que essa porcentagem apenas deve ser aplicada quando 
estiver devidamente comprovado que a mercadoria seria insumo agropecuário, o que não 
se aplica a este caso. 

Por fim, adequa a Base de Cálculo, na qual o ICMS a ser exigido na 
peça inicial passa a ser o valor de $16.094,87. 

 
Mediante Despacho n°1565/2015 - GERF, "fls.95", a Fazenda 

Pública Estadual de manifesta ciente e de acordo com a decisão singular. 
 
Às "fls.96 a 98", o sujeito passivo é intimado a pagar a quantia 

exigida ou interpor Recurso Voluntário. 
 
Cientificado, o sujeito passivo comparece aos autos, "fls.100 a 103", 

e interpõe Recurso Voluntário, no qual reforça todos os argumentos e pedidos feitos nas 
defesas anteriores. 

 
É o Relatório. 
 

VOTO 
 

Ao compulsar e analisar as peças instrutórias desta lide, verifiquei 
que as alegações da defesa são desprovidas de amparo legal, tendo em vista que 
comprovado está nos autos que o sujeito passivo adquiriu mercadoria em quantidade que 
caracteriza a sua comercialização.  

 
Considerando que o polo passivo não é contribuinte do imposto, vez 

que não possui cadastro estadual e que não possui escrituração contábil que possa ser 
submetida à fiscalização tributária, configurado está neste feito afronta ao capitulo da 
norma tributária insertos no inciso II, “g” do artigo 12 e inciso V do artigo 14, ambos do 
CTE, “verbis”: 

 

Art. 12. Para os efeitos da legislação tributária: 

[...] 

II - considera-se: 

[...] 



 

g) a vender em território goiano, as mercadorias sem destinatário certo ou 
destinadas a contribuintes não inscritos no cadastro estadual ou em 
situação cadastral irregular; 

[...] 
 

Art. 14. Considera-se, também, ocorrido o fato gerador do imposto, no 
momento: 

[...] 

V - da verificação da existência de mercadoria a vender em território goiano 
sem destinatário certo ou destinada a contribuinte em situação cadastral 
irregular. 

 

Face à alegação de que a mercadoria, objeto desta ação, é isenta, 
também não prospera tal afirmativa, vez que o comando do artigo 7º, alínea “f”, inciso XXV 
do Anexo IX do RCTE, que será transcrito não contempla tal assertiva produzida pela 
defesa 

 

Art. 7º São isentos de ICMS, observado o § 1º quanto ao término de 
vigência do benefício: 

{...} 

XXV - a saída interna com os seguintes insumos agropecuários, aplicando-
se, também, a isenção quando os insumos forem destinados à utilização na 
apicultura, aqüicultura, avicultura, cunicultura, ranicultura e sericicultura 
(Convênio ICMS 100/97, cláusula terceira e § 5º da cláusula primeira): 

[...] 

f) alho em pó; calcário calcítico; caroço de algodão; feno; farelo: de arroz, 
exceto o gordo, de girassol, de glúten de milho, de gérmen de milho 
desengordurado, de quirera de milho, de casca e de semente de uva ou de 
polpa cítrica; farelo e torta: de algodão, de amendoim, de babaçu, de 
cacau, de linhaça, de mamona, de milho ou de trigo; farinha: de peixe, de 
ostra, de carne, de osso, de pena, de sangue ou de víscera; glúten de 
milho; sal mineralizado; sorgo; e outros resíduos industriais, destinados à 
alimentação animal ou ao emprego na fabricação de ração animal 
(Convênio ICMS 100/97, cláusula primeira, VI). 

  
Mediante o aduzido em linhas anteriores, reafirmo o juízo exarado 

em sede monocrática, onde o julgador singular declara constituído o crédito tributário, 
constante da exordial, entretanto, faz a adequação da base de cálculo, conforme requerido 
pela defesa e o lecionado pelo inciso VIII do artigo 19 do CTE, “verbis” 

 

Art. 19. Nas seguintes situações específicas, a base de cálculo do imposto 
é: 

[...] 

 

VIII - o preço corrente da mercadoria no mercado atacadista, acrescido do 
valor resultante da aplicação de percentual de lucro bruto fixado segundo o 
disposto em regulamento: 

 
Aplicando assim o IVA de 40 (quarenta por centos), o que significa 

dizer que a base de cálculo do imposto a ser recolhido passa a ser: R$ 138.586,70 (cento 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Rcte/Anexos/ANEXO_09_Beneficio_Fiscal.htm#A7P1
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/ICMS/1997/CV100_97.htm
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/ICMS/1997/CV100_97.htm


 

e trinta e oito mil, quinhentos e oitenta e seis reais e setenta centavos), cujo ICMS  passa 
a ser de R$ 16.094,87. (dezesseis mil e noventa e quatro reais e oitenta e sete centavos) 
assim especificado: 

 
BC:                                         R$ 138.586,70 
Alíquota                                  12% 

ICMS calculado (12x BC)       R$ 16.630,40 

Crédito (NF 27145 e 27181)   R$535,53 

ICMS devido                            R$16.094,87 

 

Destaco que o crédito referente às notas fiscais nºs 27145 e 27181, 
na importância de R$535,53 (quinhentos e trinta e cinco reais cinquenta e três centavos) 
mencionadas em linhas imediatamente volvidas não pode ser computado como devido ao 
erário estadual, vez que o imposto gerado com a transação comercial foi destacado nos 
citados documentos fiscais.  

 
Assim, voto conhecendo do recurso voluntário, negando-lhe 

provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente em parte o auto 
de infração no valor do ICMS de R$ 16.094,87. (dezesseis mil, noventa e quatro reais e 
oitenta e sete centavos) 

 
 

Sala das sessões, em 06 de julho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Outros (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01075/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade do auto de 
infração, por impedimento da autoridade fiscal, arguida pela 
defesa. Rejeitada. ICMS. Sistema de Captação e Auditoria dos 
Anexos de Combustível. Omissão de recolhimento do imposto. 
Improcedente.  
 
1. Torna-se inócuo o questionamento sobre nulidade da lide 
quando tal inquirição for desprovida de amparo legal; 
 
2. Reforma-se a decisão monocrática, para julgar improcedente 
o lançamento, quando a instrução processual apontar que não 
houve a omissão detalhada na exordial, fato aliás, confirmado 
em decisão judicial transitada em julgado. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 15 de junho de 2016, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de 
nulidade do auto de infração, por impedimento da autoridade fiscal. Foram vencedores os 
Conselheiros Aldeci de Souza Flor, Rickardo de Souza Santos Mariano, Masayuki Missao 
e Mário de Oliveira Andrade. Vencido o Conselheiro Edson Abrão da Silva. Quanto ao 
mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, dar-lhe provimento para reformar a 
sentença singular e considerar improcedente o auto de infração.  Foram vencedores os 
Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, Masayuki Missao e Edson Abrão da 
Silva. Vencidos os Conselheiros Aldeci de Souza Flor e Mário de Oliveira Andrade que 
votaram pela procedência do lançamento fiscal. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo, em 
epígrafe, deixou de recolher o ICMS, apurado no SCANC – Sistema de Captação e 
Auditoria dos Anexos de Combustíveis – Anexo VIII – Relatório de Apuração das Saídas 
Interestaduais de AEAC misturado a gasolina.  

 
Consta na exordial a seguinte informação: 
 
b.1) Auto de infração com suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário – em razão de liminar concedida no agravo de Instrumento nº. 745806/180 
(200901866894), Acórdão da 1ª Turma Julgadora da 4ª Câmara Cívil do TJ-Goiás, em 
01/10/2009, quando a impetrante teve assegurado o direito de não submeter ao referido 
estorno do crédito de ICMS, cuja segurança foi confirmada na sentença de mérito do juiz 
de 1º grau em 07/04/2011, na 2ª vara da Fazenda Pública Estadual. Na sequência o 
Estado de Goiás interpôs recurso de apelação   

 
b.2 Lavratura conforme orientação do Parecer nº 614/2012 – GEOT, 

emitido em 18/04/2012. 
 



 

A base legal dada por infringida foi assim descrita: artigo 63 da Lei 
nº. 11.651/91, c/c artigo 12 – A, §§ 9º e 10º do Anexo VIII e artigo 75, ambos do RCTE e 
artigo 2º da IN nº. 155/94 – GSF. E a penalidade aplicada: artigo 71, I, “a” do CTE.  

 
Instruindo o feito em sua fase cognitiva o autuante acosta aos autos 

os documentos de fls. 03 a 15.   
 
Impugnando o lançamento o polo passivo informa que a exigibilidade 

do imposto está suspensa, conforme ações judiciais; que as ações judiciais se encontram 
transitadas em julgado; conforme anotado nas fls. 65 e seguintes, fls. 23 a 37. Junta 
documentos, fls.  38 a 47. Acosta aos autos cópia de decisão judicial, fls. 48 a 61.  

 
O polo passivo ainda atravessa petição, fls. 66 a 67 para requer a 

nulidade do lançamento, alegando para tanto o trânsito em julgado, já referido em linhas 
anteriores. Junta ao feito cópia de decisão do TJ-GO, fls. 69 a 103. Junta documento, fl. 
104. 

 
Por meio do Despacho nº. 1956/2014 – JULP considera que 

mediante as alegações defesa, determina que o feito seja encaminhado à Procuradoria 
Fiscal – PGE, na sua Gerência de Execução Fiscal para que informe:  

 
a) Se existe decisão definitiva do processo judicial; 
b) Se o feito deve ser declarado improcedente/nulo tendo em vista 

decisão judicial; 
c) Se o processo judicial, cuja cópia foi anexada pela defesa aos 

autos, suspende o julgamento do presente auto de infração; 
d) Se suspender, em qual fase deve ser suspenso, por esta 

instância (1ª Instância do Conselho Administrativo Tributário) ou 
outra. 

e) Se o presente feito deve ser julgado por esta instância e demais, 
e somente sua inscrição na dívida ativa que fica vedada; 

f) Qual o procedimento que deve ser adotado por esta instância 
(julgamento, devolução dos autos ao setor competente para 
aguardar decisão judicial, ou outras)  
 
Mediante Parecer nº 004880/2015 – PTR, fls. 114 a 163, o ilustre 

sentenciador “a quo” decide pela procedência do lançamento, com o argumento que 
transcrevo: “Conforme orientação da Procuradoria – Geral do Estado, o processo deve ser 
extinto na fase que se encontra com base no parágrafo único do artigo 38 da Lei nº. 
6.830/80”  

 
E complementa o julgador singular: “...tendo a empresa proposto 

ação judicial, conforme se observa nos autos, e conforme orientação da Procuradoria – 
Geral do Estado, concluo que tal ato imposta em desistência das impugnações 
interpostas, conforme legislação acima, motivo pelo qual a exigência fiscal deve ser 
declarada procedente, fls.164/165.  

 
Em grau de recurso voluntário, fls. 168 a 184, o polo passivo pede 

a reforma da decisão monocrática, para que o feito seja julgado nulo o lançamento, tendo 
em vista que foi lavrado enquanto vigente liminar impeditiva, cuja ação judicial já transitou 
em julgado. Requer ainda que este auto de infração seja julgado improcedente, vez que o 
lançamento tributário se fundamentou nos §§ 10 e 11 da Cláusula Vigésima Primeira do 



 

Convênio 110/07, ambos os dispositivos declarados inconstitucionais pelo STF. em sede 
de ADIN nº 4171. Junta documentos, fls.  186 a 247.  

 
É o relatório.   
 

VOTO 
 

Sobre a preliminar de nulidade do auto de infração, por 
impedimento da autoridade fiscal, a rejeito vez que o autor do lançamento se enquadra 
funcionalmente na orientação contida no inciso III do artigo 4º da Lei nº 13.266/98, que 
dispõe sobre a carreira do Fisco da Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás, 
estabelece as condições de desenvolvimento de seus integrantes nessa carreira e fixa o 
valor dos subsídios dos cargos que a compõem, que transcrevo:  

  

Art. 4º As atribuições conferidas, privativamente, aos funcionários fiscais, 
integrantes do Quadro de Pessoal do Fisco da Secretaria da Fazenda, são 
as seguintes: 

[...] 

III - ao Auditor-Fiscal da Receita Estadual III - AFRE III: constituir o crédito 
tributário relativo aos tributos estaduais, decorrente do exercício de 
quaisquer tarefas de controle ou fiscalização, especialmente as realizadas 
por meio do exame de livro fiscal ou contábil, qualquer outro livro, 
documento ou mercadoria, em poder do sujeito passivo ou de terceiros, 
podendo, para tanto, se utilizar de qualquer método ou processo de 
investigação ou auditoria de natureza tributária, que vise a apurar as 
circunstâncias e condições relacionadas com o fato gerador. 

 
Com a questão incidental solucionada, volvo-me à razão de 

direito desta ação, onde, de pronto, reconheço que razão assiste ao polo passivo quando 
pugna pela improcedência da vestibular, conforme passo a expor:  

 
A exigência estampada na folha não se refere a pagamento de 

tributo em decorrência da ocorrência do fato gerador imponível do ICMS, mas de um 
recolhimento adicional a título de estorno de crédito do AEAC. Situação esta que é 
incomum, vez que ilegal.  

 
Tanto é verdadeira a assertiva que proferi em linhas 

imediatamente anteriores, que o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, em 18 
de maio de 2009, ao apreciar o Agravo de Instrumento nº 745806/180 (200901866897, 
Acórdão da ª Turma Julgadora da 4ª Câmara Cível do TJ – GO, assegurou ao requerente, 
ora polo passivo desta ação, o direito de não se submeter ao referido estorno de crédito 
do ICMS, cuja segurança foi confirmada na sentença de mérito do juiz de 1ª Vara da 
Fazenda Publica Estadual.    

 
Assim, voto rejeitando a preliminar de nulidade do auto de 

infração, por impedimento da autoridade fiscal. Quanto ao mérito, por maioria de votos, 
conheço do recurso voluntário, dou-lhe provimento para reformar a sentença singular e 
considerar improcedente o auto de infração.      

 
 
 

Sala das sessões, em 15 de julho de 2016. 
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Matéria: Outros (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01080/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Edson Abrão da Silva 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Aquisição por pessoa 
física estabelecida no Estado de Goiás de mercadoria originária 
de outra unidade federada. Cobrança da parte de ICMS em favor 
de Goiás, na forma do Protocolo ICMS n° 21/2011. 
Improcedência. 
 
A exigência fiscal, quando fundamentada em normas de diploma 
legal declarado inconstitucional, não se sustenta, declarando-se 
improcedente a respectiva autuação. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 02 de março de 2016, decidiu,   por maioria de votos,  conhecer do 
recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente 
o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Edson Abrão da Silva, Carlos 
Andrade Silveira e Masayuki Missao. Vencidos os Conselheiros Mário de Oliveira Andrade 
e Victor Augusto de Faria Morato que votaram pela procedência do auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que a empresa MC 
COMEX COMÉRCIO EXTEIOR E DISTRIBUIÇÃO NÁUTICA E AUTOMOTIVA LTDA, 
estabelecida em Recife (PE), ter efetuado venda de mercadoria (Jet Ski), para a pessoa 
física REILDA JACINTO DE MENDONÇA PARREIRAS, CPF 575.556.641-00, residente 
no Estado de Goiás, omitindo o recolhimento da parte do ICMS em favor da unidade 
federada de destino, conforme determina o protocolo ICMS n° 21, de 1° de abril de 2011. 

 
Citadas como infringidas as cláusulas segunda, terceira e quarta do 

Protocolo ICMS n° 21, de 1° de abril de 2011, proposta a penalidade prevista no art. 71, III, 
"a", da Lei nº 11.651/91 com redação da Lei n° 17917/12. 

 
Identificada como sujeito passivo coobrigado a pessoa física REILDA 

JACINTO DE MENDONÇA PARREIRAS, por ter recebido mercadoria sem que o ICMS 
estivesse regularmente pago (fls. 04 e 09). 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, extrato da 

NF-e n° 1613 (fls. 05/06), dentre outros documentos. 
 
Intimados o sujeito passivo e a solidária, apenas o sujeito passivo 

comparece ao processo apresentando impugnação (fls. 16/30), declarada revel a solidária 
(fls. 54). 

 
Formula a impugnante em preliminar arguição de exclusão da 

solidária, afirmando que conforme Cláusula segunda do Protocolo ICMS n° 21/2011 o 
único responsável pela retenção e recolhimento do tributo é a remetente da mercadoria, 
caracterizada, portanto, a ilegitimidade da adquirente para figurar como sujeito passivo 
coobrigado pelo suposto crédito tributário. O dispositivo legal indicado na inicial para a 



 

inclusão da solidária, artigo 45, XIII, do CTE, não tem respaldo no Protocolo ICMS n° 
21/2011. 

 
No mérito, pede a improcedência do lançamento, afirmando ser uma 

pessoa jurídica que se dedica à comercialização de embarcações de esporte de recreio 
"Jet Ski" para todo o território nacional, sendo que o embasamento legal do auto de 
infração, o Protocolo ICMS n° 21/2001, é inconstitucional, conforme vem reconhecendo o 
plenário do Supremo Tribunal Federal (STF). 

 
Diz que o STF, ao apreciar pedido de liminar da ADI 4705, concluiu 

pela inconstitucionalidade do protocolo, tendo o pleno do STF em 23.02.2012 referendado 
por unanimidade esta decisão. 

 
Sustenta que o Estado de Pernambuco reconheceu 

administrativamente a inconstitucionalidade do referido protocolo. 
 
Aduz ainda que o imposto deveria ser exigido no momento do 

ingresso no território goiano, com a apreensão da mercadoria.  
 
A julgadora singular, após ler, conferir e analisar os autos, excluiu da 

lide a solidária arrolada nestes autos e decidiu pela procedência do auto de infração, 
consoante a Sentença n° 2766/2015 (fls. 56/59). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 65/75), 

pedindo a reforma da decisão singular e a improcedência do lançamento, reiterando as 
razões formuladas na impugnação, expostas anteriormente. 

 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
A presente autuação fundamentou-se nas Cláusulas segunda, 

terceira e quarta do Protocolo CONFAZ ICMS n° 21, de 1º de abril de 2011. 
 
Ocorre que o Supremo Tribunal Federal (STF), em controle 

concentrado de constitucionalidade, já reconheceu a inconstitucionalidade dos dispositivos 
desse Protocolo CONFAZ ICMS n° 21/11, bem como dos arts. I, III e IV do Decreto n° 
79/11. 

 
Na Ementa (final) da decisão do STF sobre a ADI 4628/DF, julgada 

em 17/09/2014, que declarou a inconstitucionalidade do Protocolo ICMS N° 21/2011, às 
fls. 70/73 destes autos, consta: “Modulação dos efeitos a partir do deferimento da 
concessão da medida liminar, ressalvadas as ações já ajuizadas.” 

 
Portanto, a decisão do STF excluiu da modulação dos efeitos as 

ações já ajuizadas nas esferas administrativa ou judicial. 
 
Assim, para os casos em que ainda não houve a constituição do 

crédito tributário ou para os casos em que a discussão do crédito tributário já se encontra 
ajuizada, não haverá a modulação dos efeitos, possuindo a declaração de 
inconstitucionalidade efeito “ex tunc”, ou seja, efeito retroativo. 



 

 
Fundamentou, portanto, a autuação em norma declarada 

inconstitucional, motivando a sua improcedência. 
 
Some-se que o Estado de Pernambuco, local de origem da empresa 

autuada, reconheceu a inconstitucionalidade do Protocolo ICMS N° 21/2011, tendo editado 
a Portaria n° 60/2013, dispondo o seu Enunciado n° 9 o seguinte: 

 
ENUNCIADO n° 9. Fica dispensada a interposição de recursos das decisões que declararem a 
inconstitucionalidade do Protocolo ICMS n° 21/2011, que autoriza os Estados signatários a cobrar 
o diferencial de alíquotas de ICMS nas aquisições interestaduais de mercadorias feitas pela 
internet. 

 
Ante o exposto, conheço do recurso, dou-lhe provimento para 

reformar a sentença singular e considerar improcedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões, em 15 de julho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Outros (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01081/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Edson Abrão da Silva 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Aquisição por pessoa 
física estabelecida no Estado de Goiás de mercadoria originária 
de outra unidade federada. Cobrança da parte de ICMS em favor 
de Goiás, na forma do Protocolo ICMS n° 21/2011. 
Improcedência. 
 
A exigência fiscal, quando fundamentada em normas de diploma 
legal declarado inconstitucional, não se sustenta, declarando-se 
improcedente a respectiva autuação. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 02 de março de 2016, decidiu,   por maioria de votos,  conhecer do 
recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente 
o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Edson Abrão da Silva, Carlos 
Andrade Silveira e Masayuki Missao. Vencidos os Conselheiros Mário de Oliveira Andrade 
e Victor Augusto de Faria Morato que votaram pela procedência do auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que a empresa MC 
COMEX COMÉRCIO EXTEIOR E DISTRIBUIÇÃO NÁUTICA E AUTOMOTIVA LTDA, 
estabelecida em Recife (PE), ter efetuado venda de mercadoria (Jet Ski), para a pessoa 
física ANGÉLICA RODRIGUES DE OLIVEIRA, CPF 025.449.611-39, residente no Estado 
de Goiás, omitindo o recolhimento da parte do ICMS em favor da unidade federada de 
destino, conforme determina o protocolo ICMS n° 21, de 1° de abril de 2011. 

 
Citadas como infringidas as cláusulas segunda, terceira e quarta do 

Protocolo ICMS n° 21, de 1° de abril de 2011, proposta a penalidade prevista no art. 71, III, 
"a", da Lei nº 11.651/91 com redação da Lei n° 17917/12. 

 
Identificada como sujeito passivo coobrigado a pessoa física 

ANGÉLICA RODRIGUES DE OLIVEIRA, por ter recebido mercadoria sem que o ICMS 
estivesse regularmente pago (fls. 04 e 11). 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, extrato da 

NF-e n°s 2380 e 2381 (fls. 05/08), dentre outros documentos. 
 
Intimados o sujeito passivo e a solidária, apenas o sujeito passivo 

comparece ao processo apresentando impugnação (fls. 18/32), declarada revel a solidária 
(fls. 58). 

 
Formula a impugnante em preliminar arguição de exclusão da 

solidária, afirmando que conforme Cláusula segunda do Protocolo ICMS n° 21/2011 o 
único responsável pela retenção e recolhimento do tributo é a remetente da mercadoria, 
caracterizada, portanto, a ilegitimidade da adquirente para figurar como sujeito passivo 
coobrigado pelo suposto crédito tributário. O dispositivo legal indicado na inicial para a 



 

inclusão da solidária, artigo 45, XIII, do CTE, não tem respaldo no Protocolo ICMS n° 
21/2011. 

 
No mérito, pede a improcedência do lançamento, afirmando ser uma 

pessoa jurídica que se dedica à comercialização de embarcações de esporte de recreio 
"Jet Ski" para todo o território nacional, sendo que o embasamento legal do auto de 
infração, o Protocolo ICMS n° 21/2001, é inconstitucional, conforme vem reconhecendo o 
plenário do Supremo Tribunal Federal (STF). 

 
Diz que o STF, ao apreciar pedido de liminar da ADI 4705, concluiu 

pela inconstitucionalidade do protocolo, tendo o pleno do STF em 23.02.2012 referendado 
por unanimidade esta decisão. 

 
Sustenta que o Estado de Pernambuco reconheceu 

administrativamente a inconstitucionalidade do referido protocolo. 
 
Aduz ainda que o imposto deveria ser exigido no momento do 

ingresso no território goiano, com a apreensão da mercadoria.  
 
A julgadora singular, após ler, conferir e analisar os autos, excluiu da 

lide a solidária arrolada nestes autos e decidiu pela procedência do auto de infração, 
consoante a Sentença n° 2767/2015 (fls. 60/63). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 69/79), 

pedindo a reforma da decisão singular e a improcedência do lançamento, reiterando as 
razões formuladas na impugnação, expostas anteriormente. 

 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
A presente autuação fundamentou-se nas Cláusulas segunda, 

terceira e quarta do Protocolo CONFAZ ICMS n° 21, de 1º de abril de 2011. 
 
Ocorre que o Supremo Tribunal Federal (STF), em controle 

concentrado de constitucionalidade, já reconheceu a inconstitucionalidade dos dispositivos 
desse Protocolo CONFAZ ICMS n° 21/11, bem como dos arts. I, III e IV do Decreto n° 
79/11. 

 
Na Ementa (final) da decisão do STF sobre a ADI 4628/DF, julgada 

em 17/09/2014, que declarou a inconstitucionalidade do Protocolo ICMS N° 21/2011, às 
fls. 74/77 destes autos, consta: “Modulação dos efeitos a partir do deferimento da 
concessão da medida liminar, ressalvadas as ações já ajuizadas.” 

 
Portanto, a decisão do STF excluiu da modulação dos efeitos as 

ações já ajuizadas nas esferas administrativa ou judicial. 
 
Assim, para os casos em que ainda não houve a constituição do 

crédito tributário ou para os casos em que a discussão do crédito tributário já se encontra 
ajuizada, não haverá a modulação dos efeitos, possuindo a declaração de 
inconstitucionalidade efeito “ex tunc”, ou seja, efeito retroativo. 



 

 
Fundamentou, portanto, a autuação em norma declarada 

inconstitucional, motivando a sua improcedência. 
 
Some-se que o Estado de Pernambuco, local de origem da empresa 

autuada, reconheceu a inconstitucionalidade do Protocolo ICMS N° 21/2011, tendo editado 
a Portaria n° 60/2013, dispondo o seu Enunciado n° 9 o seguinte: 

 
ENUNCIADO n° 9. Fica dispensada a interposição de recursos das decisões que declararem a 
inconstitucionalidade do Protocolo ICMS n° 21/2011, que autoriza os Estados signatários a cobrar 
o diferencial de alíquotas de ICMS nas aquisições interestaduais de mercadorias feitas pela 
internet. 

 
Ante o exposto, conheço do recurso, dou-lhe provimento para 

reformar a sentença singular e considerar improcedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões, em 15 de julho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Outros (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01082/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Edson Abrão da Silva 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Aquisição por pessoa 
física estabelecida no Estado de Goiás de mercadoria originária 
de outra unidade federada. Cobrança da parte de ICMS em favor 
de Goiás, na forma do Protocolo ICMS n° 21/2011. 
Improcedência. 
 
A exigência fiscal, quando fundamentada em normas de diploma 
legal declarado inconstitucional, não se sustenta, declarando-se 
improcedente a respectiva autuação. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 02 de março de 2016, decidiu,   por maioria de votos,  conhecer do 
recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente 
o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Edson Abrão da Silva, Carlos 
Andrade Silveira e Masayuki Missao. Vencidos os Conselheiros Mário de Oliveira Andrade 
e Victor Augusto de Faria Morato que votaram pela procedência do auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que a empresa MC 
COMEX COMÉRCIO EXTEIOR E DISTRIBUIÇÃO NÁUTICA E AUTOMOTIVA LTDA, 
estabelecida em Recife (PE), ter efetuado venda de mercadoria (Jet Ski), para a pessoa 
física VANESSA PENNA, CPF 181.600.988-12, residente no Estado de Goiás, omitindo o 
recolhimento da parte do ICMS em favor da unidade federada de destino, conforme 
determina o protocolo ICMS n° 21, de 1° de abril de 2011. 

 
Citadas como infringidas as cláusulas segunda, terceira e quarta do 

Protocolo ICMS n° 21, de 1° de abril de 2011, proposta a penalidade prevista no art. 71, III, 
"a", da Lei nº 11.651/91 com redação da Lei n° 17917/12. 

 
Identificada como sujeito passivo coobrigado a pessoa física 

VANESSA PENNA, por ter recebido mercadoria sem que o ICMS estivesse regularmente 
pago (fls. 04 e 09). 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, extrato da 

NF-e n° 1792 (fls. 05/06), dentre outros documentos. 
 
Intimados o sujeito passivo e a solidária, apenas o sujeito passivo 

comparece ao processo apresentando impugnação (fls. 16/30), declarada revel a solidária 
(fls. 55). 

 
Formula a impugnante em preliminar arguição de exclusão da 

solidária, afirmando que conforme Cláusula segunda do Protocolo ICMS n° 21/2011 o 
único responsável pela retenção e recolhimento do tributo é a remetente da mercadoria, 
caracterizada, portanto, a ilegitimidade da adquirente para figurar como sujeito passivo 
coobrigado pelo suposto crédito tributário. O dispositivo legal indicado na inicial para a 



 

inclusão da solidária, artigo 45, XIII, do CTE, não tem respaldo no Protocolo ICMS n° 
21/2011. 

 
No mérito, pede a improcedência do lançamento, afirmando ser uma 

pessoa jurídica que se dedica à comercialização de embarcações de esporte de recreio 
"Jet Ski" para todo o território nacional, sendo que o embasamento legal do auto de 
infração, o Protocolo ICMS n° 21/2001, é inconstitucional, conforme vem reconhecendo o 
plenário do Supremo Tribunal Federal (STF). 

 
Diz que o STF, ao apreciar pedido de liminar da ADI 4705, concluiu 

pela inconstitucionalidade do protocolo, tendo o pleno do STF em 23.02.2012 referendado 
por unanimidade esta decisão. 

 
Sustenta que o Estado de Pernambuco reconheceu 

administrativamente a inconstitucionalidade do referido protocolo. 
 
Aduz ainda que o imposto deveria ser exigido no momento do 

ingresso no território goiano, com a apreensão da mercadoria.  
 
A julgadora singular, após ler, conferir e analisar os autos, excluiu da 

lide a solidária arrolada nestes autos e decidiu pela procedência do auto de infração, 
consoante a Sentença n° 2764/2015 (fls. 57/61). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 67/77), 

pedindo a reforma da decisão singular e a improcedência do lançamento, reiterando as 
razões formuladas na impugnação, expostas anteriormente. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
A presente autuação fundamentou-se nas Cláusulas segunda, 

terceira e quarta do Protocolo CONFAZ ICMS n° 21, de 1º de abril de 2011. 
 
Ocorre que o Supremo Tribunal Federal (STF), em controle 

concentrado de constitucionalidade, já reconheceu a inconstitucionalidade dos dispositivos 
desse Protocolo CONFAZ ICMS n° 21/11, bem como dos arts. I, III e IV do Decreto n° 
79/11. 

 
Na Ementa (final) da decisão do STF sobre a ADI 4628/DF, julgada 

em 17/09/2014, que declarou a inconstitucionalidade do Protocolo ICMS N° 21/2011, às 
fls. 72/75 destes autos, consta: “Modulação dos efeitos a partir do deferimento da 
concessão da medida liminar, ressalvadas as ações já ajuizadas.” 

 
Portanto, a decisão do STF excluiu da modulação dos efeitos as 

ações já ajuizadas nas esferas administrativa ou judicial. 
 
Assim, para os casos em que ainda não houve a constituição do 

crédito tributário ou para os casos em que a discussão do crédito tributário já se encontra 
ajuizada, não haverá a modulação dos efeitos, possuindo a declaração de 
inconstitucionalidade efeito “ex tunc”, ou seja, efeito retroativo. 

 



 

Fundamentou, portanto, a autuação em norma declarada 
inconstitucional, motivando a sua improcedência. 

 
Some-se que o Estado de Pernambuco, local de origem da empresa 

autuada, reconheceu a inconstitucionalidade do Protocolo ICMS N° 21/2011, tendo editado 
a Portaria n° 60/2013, dispondo o seu Enunciado n° 9 o seguinte: 

 
ENUNCIADO n° 9. Fica dispensada a interposição de recursos das decisões que declararem a 
inconstitucionalidade do Protocolo ICMS n° 21/2011, que autoriza os Estados signatários a cobrar 
o diferencial de alíquotas de ICMS nas aquisições interestaduais de mercadorias feitas pela 
internet. 

 
Ante o exposto, conheço do recurso, dou-lhe provimento para 

reformar a sentença singular e considerar improcedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões, em 15 de julho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Outros (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01083/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Edson Abrão da Silva 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Aquisição por pessoa 
física estabelecida no Estado de Goiás de mercadoria originária 
de outra unidade federada. Cobrança da parte de ICMS em favor 
de Goiás, na forma do Protocolo ICMS n° 21/2011. 
Improcedência. 
 
A exigência fiscal, quando fundamentada em normas de diploma 
legal declarado inconstitucional, não se sustenta, declarando-se 
improcedente a respectiva autuação. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 02 de março de 2016, decidiu,   por maioria de votos,  conhecer do 
recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente 
o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Edson Abrão da Silva, Carlos 
Andrade Silveira e Masayuki Missao. Vencidos os Conselheiros Mário de Oliveira Andrade 
e Victor Augusto de Faria Morato que votaram pela procedência do auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que a empresa MC 
COMEX COMÉRCIO EXTEIOR E DISTRIBUIÇÃO NÁUTICA E AUTOMOTIVA LTDA, 
estabelecida em Recife (PE), ter efetuado venda de mercadoria (Jet Ski), para a pessoa 
física ADÃO JOSÉ SOUTO JÚNIOR, CPF 533.466.371-15, residente no Estado de Goiás, 
omitindo o recolhimento da parte do ICMS em favor da unidade federada de destino, 
conforme determina o protocolo ICMS n° 21, de 1° de abril de 2011. 

 
Citadas como infringidas as cláusulas segunda, terceira e quarta do 

Protocolo ICMS n° 21, de 1° de abril de 2011, proposta a penalidade prevista no art. 71, III, 
"a", da Lei nº 11.651/91 com redação da Lei n° 17917/12. 

 
Identificada como sujeito passivo coobrigado a pessoa física ADÃO 

JOSÉ SOUTO JÚNIOR, por ter recebido mercadoria sem que o ICMS estivesse 
regularmente pago (fls. 04 e 09). 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, extrato da 

NF-e n° 1694 (fls. 05/06), dentre outros documentos. 
 
Intimados, o sujeito passivo e o solidário apresentam impugnação em 

peças separadas (fls. 18/32 e 57/58, respectivamente), formulando a impugnante em 
preliminar arguição de exclusão do solidário, afirmando que conforme Cláusula segunda 
do Protocolo ICMS n° 21/2011 o único responsável pela retenção e recolhimento do tributo 
é a remetente da mercadoria, caracterizada, portanto, a ilegitimidade do adquirente para 
figurar como sujeito passivo coobrigado pelo suposto crédito tributário. O dispositivo legal 
indicado na inicial para a inclusão do solidário, artigo 45, XIII, do CTE, não tem respaldo 
no Protocolo ICMS n° 21/2011. 

 



 

No mérito, pede a improcedência do lançamento, afirmando ser uma 
pessoa jurídica que se dedica à comercialização de embarcações de esporte de recreio 
"Jet Ski" para todo o território nacional, sendo que o embasamento legal do auto de 
infração, o Protocolo ICMS n° 21/2001, é inconstitucional, conforme vem reconhecendo o 
plenário do Supremo Tribunal Federal (STF). 

 
Diz que o STF, ao apreciar pedido de liminar da ADI 4705, concluiu 

pela inconstitucionalidade do protocolo, tendo o pleno do STF em 23.02.2012 referendado 
por unanimidade esta decisão. 

 
Sustenta que o Estado de Pernambuco reconheceu 

administrativamente a inconstitucionalidade do referido protocolo. 
 
Aduz ainda que o imposto deveria ser exigido no momento do 

ingresso no território goiano, com a apreensão da mercadoria.  
 
O solidário pede a sua exclusão da lide, afirmando ter cumprido a 

sua obrigação quando realizou o pagamento do bem, cujo valor já abriga a parcela do 
ICMS devido. 

 
A julgadora singular, após ler, conferir e analisar os autos, excluiu da 

lide o solidário arrolado nestes autos e decidiu pela procedência do auto de infração, 
consoante a Sentença n° 2765/2015 (fls. 76/80). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 86/96), 

pedindo a reforma da decisão singular e a improcedência do lançamento, reiterando as 
razões formuladas na impugnação, expostas anteriormente. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
A presente autuação fundamentou-se nas Cláusulas segunda, 

terceira e quarta do Protocolo CONFAZ ICMS n° 21, de 1º de abril de 2011. 
 
Ocorre que o Supremo Tribunal Federal (STF), em controle 

concentrado de constitucionalidade, já reconheceu a inconstitucionalidade dos dispositivos 
desse Protocolo CONFAZ ICMS n° 21/11, bem como dos arts. I, III e IV do Decreto n° 
79/11. 

 
Na Ementa (final) da decisão do STF sobre a ADI 4628/DF, julgada 

em 17/09/2014, que declarou a inconstitucionalidade do Protocolo ICMS N° 21/2011, às 
fls. 91/94 destes autos, consta: “Modulação dos efeitos a partir do deferimento da 
concessão da medida liminar, ressalvadas as ações já ajuizadas.” 

 
Portanto, a decisão do STF excluiu da modulação dos efeitos as 

ações já ajuizadas nas esferas administrativa ou judicial. 
 
Assim, para os casos em que ainda não houve a constituição do 

crédito tributário ou para os casos em que a discussão do crédito tributário já se encontra 
ajuizada, não haverá a modulação dos efeitos, possuindo a declaração de 
inconstitucionalidade efeito “ex tunc”, ou seja, efeito retroativo. 

 



 

Fundamentou, portanto, a autuação em norma declarada 
inconstitucional, motivando a sua improcedência. 

 
Some-se que o Estado de Pernambuco, local de origem da empresa 

autuada, reconheceu a inconstitucionalidade do Protocolo ICMS N° 21/2011, tendo editado 
a Portaria n° 60/2013, dispondo o seu Enunciado n° 9 o seguinte: 

 
ENUNCIADO n° 9. Fica dispensada a interposição de recursos das decisões que declararem a 
inconstitucionalidade do Protocolo ICMS n° 21/2011, que autoriza os Estados signatários a cobrar 
o diferencial de alíquotas de ICMS nas aquisições interestaduais de mercadorias feitas pela 
internet. 

 
Ante o exposto, conheço do recurso, dou-lhe provimento para 

reformar a sentença singular e considerar improcedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões, em 15 de julho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Outros (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01428/16 
 
Relatora: Conselheira Talita Pimenta Félix 
 

 
EMENTA: EXCLUSÃO. SUJEITO PASSIVO COOBRIGADO. 
RESPONSABILIDADE. SOLIDARIEDADE.  
 
O instituto da responsabilidade tributária e da solidariedade não 
se confundem, haja vista que aquele não exige o interesse 
comum, mas a prática de infração à Lei, Estatuto, ou Contrato 
Social, o que não fora verificado nos autos.  
 
PARCELAMENTO. CONFISSÃO IRRETRATÁVEL DE DÍVIDA.   
 
Devido ao parcelamento do débito tributário, conforme se 
depreende das fls. 164/168, operou-se a desistência da análise 
de mérito do presente recurso voluntário, conforme art. 6º, § 2º 
do PAT/GO (Lei 16.469/09), bem como o art. 16, III, do anexo IX 
do Decreto 4.857/92.  
 
MULTA FORMAL. PENA PECUNIÁRIA. ART. 71, DO CTE/GO. 
Conforme art. 71, inciso III, "a", da Lei n. 11.651/1991, com 
redação da Lei 11.750/1992.  
 
ANO-CALENDÁRIO: setembro/2007 a abril/2010 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 10 de junho de 2015, decidiu, por maioria de votos,  acolher a preliminar 
de exclusão dos solidários EDIANA CRISTINA DO CARMO e BENEDITO JORGE DE 
LIMA da lide, arguida por eles mesmos. Foram vencedores os Conselheiros Talita Pimenta 
Félix, José Luiz Rosa e João Divino de Brito. Vencido o Conselheiro Mário de Oliveira 
Andrade que votou pela manutenção dos solidários na lide.  Nos termos do caput do art. 
25 do Regimento Interno do CAT, o julgamento foi realizado com ausência de um 
representante do Fisco. Não apreciada as alegações da empresa autuada, tendo em vista 
o parcelamento de fls. 164, que implica desistência do recurso nos termos do Art. 16, 
Inciso III do Anexo IX do Decreto nº 4.857/92.  A Advogada dos solidários, retirou a 
preliminar de insegurança na determinação da infração e alegações quanto ao mérito,  e 
deu-se por intimada em relação ao resultado da revisão de fls. 165. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

 

1 Fundamentação do Lançamento Tributário  

O AIIM (auto de infração e imposição de multa) versa sobre saídas 
de mercadoria, no período de 01/09/2007 a 30/04/2010, por meio de Emissor de Cupom 
Fiscal utilizando situação tributária diferente da prevista na legislação correspondendo a 
uma alíquota efetiva inferior a estabelecida para a mercadoria.  



 

O lançamento tributário registra como infringidos os arts.11, 40 e 64, 
do CTE/GO (Lei n. 11.651/1991) c/c Anexo XI, Decreto 4.852/97, donde foi imposta a 
penalidade prescrita no art. 71, inciso III, alínea “a”, do mesmo diploma legal.As 
autoridades lançadoras anexaram documentos (fls. 02/42).  

2 Notificação do Lançamento  

O AIIM foi lavrado em 24/11/2010, sendo a autuada intimada, via AR, 
em 21/09/2012.  

3 Impugnação   

Insurgindo-se contra a autuação, o Impugnante Vamos adotar 
Impugnante com inicial maiúscula (fls. 45/53) alega ter todos os comprovantes de 
recolhimento do imposto exigido no AIIM. Ressalta que não houve tempo hábil para 
providenciar os comprovantes supramencionados.  

Requer improcedência do AIIM pautada no fundamento de 
inexistência do ilícito apontado pelo fisco.  

4 Despacho nº 412/2011  

Determinou-se o encaminhamento dos autos à Delegacia Fiscal de 
Morrinhos a fim de que o titular diligencie autoridade fiscal para apuração e demonstração 
da base de cálculo da multa, nos termos da Instrução de Serviço nº 15/09-SAT.  

5 Sentença  

  O juiz singular manifestou uma procedência do AIIM, retificando, 
apenas, o fundamento da penalidade aplicada, qual seja artigo 71, inciso IV-A da Lei nº 
11.651/1991.  

6 Recurso Voluntário – Solidários: Ediana Cristina do Carmo e 
Benedito Jorge e Lima   

Os recorrentes alegam, em sede de preliminar, erro na identificação 
do sujeito passivo solidário. Asseveram que “A simples indicação do artigo 124 não é 
suficiente para apurar a responsabilidade do sócio, visto que esta não tem cunho objetivo 
e sim subjetivo. Desta forma, em regra, a sociedade responde pelos débitos contraídos 
junto ao Fisco e os sócios apenas são responsáveis pessoalmente nas hipóteses 
elencadas no art. 135 do CTN, e mesmo assim, se e quando houver atuação dolosa do 
sujeito passivo. De conseguinte, alega preliminar de insegurança na determinação da 
infração.  

No que tange ao mérito, afirma que o principal problema encontra-se 
no levantamento do fiscal e refere-se ao Código do Produto listado pelo autuante, o qual, 
de acordo com os recorrentes, não guarda relação com a memória fiscal do ECF do 
contribuinte. Juntou-se, por amostragem, uma leitura da memória fiscal, extraída do ECF. 
De acordo, com os recorrentes, estas divergências estão apontadas na cor amarela.  

 Alegaram ainda que a autoridade fiscal não se atentou a alíquota 
prevista na legislação, conforme infrapormenorizado:  



 

i) Iogurte, carne (peixe, lingüiça, almôndegas), milho (pipoca, 
canjica), leite e outros: recorrentes alegam que o art. 20, inc. II, do RCTE prevê alíquota 
de 12%, no entanto, o levantamento do fiscal lista os mesmo produtos acima descritos e 
sujeita-os a alíquotas de 17%.  

ii) Os recorrentes afirmam que vários dos produtos constantes no art. 
8º, anexo IX, do RCTE foram considerados com outros percentuais de alíquotas que não 
7% e exemplificou alguns produtos, quais sejam, desinfetante, vinagre, queijo, óleo, 
macarrão, polvilho. Além disso, a alíquota de 12% para produtos como caderno e caneta.  

iii) Assevera que para várias mercadorias colocou-se alíquota sem o 
benefício e ainda cobrou a diferença, como no caso do arroz e feijão, em que a alíquota 
efetiva é de 3%.  

iv) Os recorrentes asseguraram que há no levantamento do fiscal 
vários insumos agropecuários que foram tributados pela alíquota que não a de 7%, 
prevista no art. 27, inc. VII, alínea “a”, do CTE.  

Os recorrentes alegam ainda, que alguns produtos inseridos no 
levantamento da autoridade fiscal são sujeitos a substituição tributária, conforme a 
legislação, todavia, o fiscal não atentou ao fato e aplicou alíquotas diversas. Esses 
produtos são: querosene, xadrez, fumo, cera, pastam entre outros, além dos produtos não 
tributados, como ovo, brócolis e mandioca.  

Por fim, os recorrentes requereram a exclusão dos solidários do pólo 
passivo do AIIM em tela, a nulidade do lançamento por insegurança na determinação da 
infração.  

7 Resolução 123/2014  

  A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário converteu 
o julgamento em diligência (fls. 150/151) e determinou a remessa dos autos ao SEPRE a 
fim de intimar advogados do contribuinte, bem como dos solidários para apresentarem nos 
moldes da“Divergências de Carga Tributária Informada e Calculada – Cupom Fiscal (Tipo 
60 I)”, constante do DVD, indicando os dispositivos pertinentes.   

   De conseguinte, determinou o encaminhamento dos autos à 
Delegacia Regional de Fiscalização de Morrinhos para designação de auditor fiscal que 
analise elementos trazidos pelos recorrentes.  

8 Diligência  

A autoridade fiscal designada à realização da diligência determinada 
pela Resolução 173/2014 afirma que o “contribuinte não atendeu o contido na Resolução 
nº 123, apresentando o arquivo TIPO 60 I, que seria definitivo para demonstrar 
conclusivamente suas alegações às fls. 72 e 84 73 e 84. Assevera que, embora o 
contribuinte tenha apresentado planilha (fls. 89 e 90), na qual alega equívoco na 
classificação e tributação dos produtos, as mesmas são insuficientes para demonstrar a 
forma e o momento que tal fato ocorrera.  

Informa, ao final, que o contribuinte aderiu ao parcelamento proposto 
pela Lei 18.709/2014 e informa que o mesmo está adimplente. Em decorrência disso, a 



 

autoridade fiscal afirma que tal fato configura confissão irretratável do débito e opta pelo 
encerramento da fase contenciosa.  

É como relato.  

 

VOTO 

 

PRELIMINARMENTE  

1. DA TEMPESTIVIDADE  

Tendo em vista que o sujeito passivo fora intimado da sentença em 
18/06/2012 e o recurso voluntário fora apresentado em 04/07/2012, tempestiva é a 
manifestação do sujeito passivo, nos termos do art. 34, II, “b”, da Lei 16.469/09.  

1.1DA EXCLUSÃO DO COOBRIGADO DO PÓLO PASSIVO DA 
LIDE  

O fundamento legal para inclusão do coobrigado na lide, conforme se 
verifica no documento intitulado “anexo estruturado – identificação do sujeito passivo 
coobrigado” (fls. 07/08), do CTN é o 45, inciso XII, do CTE/GO, documento que traz como 
fundamentação fático-legal o que se transcreve:  

O sujeito passivo coobrigado acima identificado foi autuado com 
base no(s) seguinte(s) dispositivo(s): art. 45, XII, da Lei 11.651/1991.   

O sujeito passivo coobrigado OU responsável concorreu para a 
prática da infração tributária mediante a(s) seguinte(s) conduta(s): 
Como sócio administrador (cláusula 3ª do Contrato Social, tem o 
dever legal de no exercício de suas funções, ter o cuidado e diligência 
que todo homem ativo e probo costuma empregar n administração de 
seus negócios, conforme art. 1.011 do Código Civil de 2002. Com 
efeito, deveria zelar pela lisura e fidedignidade na emissão de 
documentos fiscais e dos respectivos lançamentos nos livros 
próprios correspondentes às operações efetivamente praticadas pela 
pessoa jurídica que administra. (Sem grifos no original)  

Ante o exposto, já é possível registrar a primeira premissa 
estabelecida pelo Fisco Goiano, a de que o sujeito passivo coobrigado “concorreu para a 
prática de infração tributária”, sob a vertente de haver praticado omissões tributárias, 
considerada sua “falta de diligência” no exercício da empresa. Se é que logicamente é 
possível se falar em “pratica/realização” de “omissão”. Continuemos.   

Prescreve o disposto no art. 135, inciso III, do CTN que:  

São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a 
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de 
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:  

(...)  



 

III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de 
direito privado.  

A subsunção do fato à norma, de acordo com o que regulamenta 
mencionado artigo, requer (além do real acontecimento do evento) a ocorrência de ato 
praticado (i) com excesso de poder (ii) ou com infração à lei, contrato social ou estatuto. 
Claro que, além de ocorrido no mundo fenomênico, há que se comprovar tal evento, quer 
se com isso dizer que não basta a simples alegação, o fato há que ser comprovado para 
que possa produzir efeitos no “mundo do direito”, como o que pretende o Fisco Goiano ao 
incluir no pólo passivo desta lide o sócio-presidente.  

  Em relação ao art. 45, XII, do CTE/GO (Lei n. 11.651/91i), tem-se 
que:  

São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente:  

(...)  

XII – com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, 
gerentes, administradores ou representantes de pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis;  

Neste ponto, nota-se com clareza que a legislação estadual, ao se 
referir à solidariedade (espécie do gênero responsabilidade tributária), demanda o 
elemento interesse comum como dado que conecta o sócio-diretor à realização da 
obrigação tributária. Esta, a segunda premissa estabelecida pelo Fisco goiano.  

Com o objetivo de fugir de possíveis ambiguidades e vaguezas, 
torna-se relevante, neste momento, definir o conceito de interesse comum. A Primeira 
Turma do STJ já se posicionou, valendo-se da definição do conceito de interesse comum 
encartada por Paulo de Barros Carvalho, é o que transcrevemos a seguir:  

(...) o interesse comum dos participantes no acontecimento factual não 
representa um dado satisfatório para a definição do vínculo da solidariedade. 
Em nenhuma dessas circunstâncias cogitou o legislador desse elo que 
aproxima os participantes do fato, o que ratifica a precariedade do método 
preconizado pelo inc. I do art. 124 do Código. Vale sim, para situações em 
que não haja bilateralidade no seio do fato tributado, como, por exemplo, na 
incidência do IPTU, em que duas ou mais pessoas são proprietárias do 
mesmo imóvel. Tratando-se, porém, de ocorrências em que o fato se 
consubstancie pela presença de pessoas contrapostas, com objetivos 
antagônicos, a solidariedade vai instalar-se entre sujeitos que estiveram no 
mesmo pólo da relação, se e somente se for esse o lado escolhido pela lei 
para receber o impacto jurídico da exação. É o que se dá no imposto de 
transmissão de imóveis, quando dois ou mais são os compradores; no ICMS, 
toda vez que dois ou mais forem os comerciantes vendedores; no ISS, toda 
vez que dois ou mais sujeitos prestarem um único serviço ao mesmo 
tomador.   

Ainda, penso ser de extrema relevância a distinção entre interesse 
comum e interesse econômico. Já que, a meu sentir, as argumentações acima apontadas 
(pelo autuante) muito mais se adequariam à possível interesse econômico na realização 
do fato jurídico tributário, do que a interesse comum.   



 

A interpretação deste Conselho Administrativo, por maioria, em meu 
entendimento,(i) esvazia a distinção trazida pelo CTN quanto às espécies de sujeição 
passiva(a qual aponta este como gênero e contribuinte e responsável como espécies), 
bem como, trata como (ii) sinônimas as expressões interesse econômico e interesse 
comum na realização do fato jurídico tributário.  

Entendo deste modo, pois, ao conferir à expressão interesse comum 
a possibilidade de inclusão do sócio-gerente, simplesmente por entender que (i) por ser 
sócio, (ii) e por “não ter a pessoa jurídica capacidade de decisão, já que todo e qualquer 
ato será sempre tomado por um ser humano, sob a perspectiva dos conselheiros fiscais 
do Estado de Goiás, o sócio-administrador sempre possui(rá)interesse comum na relação 
jurídica. Assim, o sócio-administrador “responde solidariamente” com a pessoa 
jurídica/contribuinte pelo débito tributário da empresa.  

Em uma análise lógico-jurídico nota-se que, ao assim proceder, esta 
Corte trata as espécies de sujeição (contribuinte e responsável) como se um único sujeito 
fosse, pois, já que todo sócio-gerente possui interesse comum/econômico na relação 
jurídica, qual fator jurídico distinguiria contribuinte de responsável? Nesta tônica, entendo 
que nenhum.  

Outro aspecto de esvaziamento, também, poderia ser conferido à 
distinção entre pessoa física e pessoa jurídica, uma vez que a argumentação utilizada por 
aqueles que defendem tal inclusão atua de modo a não considerar a diferenciação entre 
os sujeitos (pessoa física e jurídica), ao afirmarem que uma “pessoa jurídica não tem 
vontade, e quem faz as escolhas são as pessoas físicas, suas responsáveis”.   

Não é desta forma que compreendemos quando da leitura dos 
artigos 1.022 a 1.027 do Código Civil, onde se vê que assumindo a sociedade, o negócio 
jurídico, é esta que figurará em um dos pólos da relação. Situação que demonstra que, 
apesar de representada, é a pessoa jurídica quem assume os direitos e deveres 
decorrentes do referido negócio.  

 Há de se falar, ainda, na capacidade postulatória desta, razão pela 
qual poderá demandar e ser demandada em nome próprio, e não, em nome dos seus 
administradores, quando da tutela dos seus interesses.  

Por fim, faz-se necessário reforçar a idéia acerca da autonomia 
patrimonial nas lições de Sueli Batista de Sousa:  

O patrimônio da sociedade é denominado patrimônio social; o patrimônio 
dos seus membros, de patrimônio individual. Aquele responde pelas 
obrigações sociais; este pelas obrigações firmadas pelos sócios. [...] A 
importância do princípio da autonomia patrimonial para o desenvolvimento 
da atividade econômica é fundamental, tendo em vista o prévio conhecimento 
da afetação máxima patrimonial que podem sofrer os empreendedores e 
investidores. De tal modo que, ante a possibilidade de se limitar as perdas 
nos investimentos, as pessoas, em geral, ficam mais estimuladas a ingressar 
em novas atividades empresariais.  

Ora, a separação de personalidades e a necessidade da autonomia 
patrimonial entre o sócio e a pessoa jurídica e demais direitos constitucionais, tais como o 
à propriedade, ao livre exercício da atividade econômica e o princípio da não utilização do 
tributo com o efeito de confisco, proíbem a responsabilização do administrador frente atos 
não-dolosos.  



 

Além deste dado, nota-se que no AIIM, ao justificar a inclusão dos 
sócios-administradores no polo passivo da lide, realiza uma “junção” dos distintos 
institutos jurídicos da sujeição passiva, misturando solidariedade, responsabilidade de 
terceiros e responsabilidade por infrações. Ficou um pouco confuso, nao entendi o que 
desejou.  

Afirma-se neste sentido em razão de o comportamento traçado nos 
autos, com o objetivo de justificar a inclusão do sócio, gerar uma tremenda confusão 
jurídica, uma vez que:  

(i) a descrição fática da capitulação aponta em determinado sentido 
(responsabilidade por infração, art. 135 do CTN);   

(ii) o segundo e último dispositivo legal (também, da capitulação) em 
direção diversa (art. 45, XII, do CTE/GO – solidariedade);   

Ainda, a Lei Complementar n. 104/2013 (Código de Defesa do 
Contribuinte do Estado de Goiás), dentre outros, abordados os pontos que ora nos 
interessa, o primeiro diz sobre a responsabilidade dos sócios administradores, e o 
segundo fala sobre o dever de observância de decisões exaradas pelo STJ, em sede de 
recurso repetitivo, vejamos cada um:  

Art.19. Os sócios administradores somente poderão ser 
responsabilizados mediante a prévia comprovação, pelo Fisco 
Estadual, da prática de atos com excesso de poderes ou infração de 
lei, contrato social ou estatutos, nos termos do art. 135 do Código 
Tributário Nacional;  

§ 1º O simples inadimplemento da obrigação tributária principal e/ou 
acessória não configura infração à lei apta a justificar a 
responsabilização dos sócios administradores.  

Bem como, se observa no Capítulo III, que trata Dos Deveres da 
Administração Fazendária, o que segue:  

Art. 32. Nos processos administrativos, a Administração Pública 
deverá observar, dentre outras regras e princípios:  

(…)  

II – a jurisprudência firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal 
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, neste último caso em 
sede de recurso repetitivo.  

Dispõe o art. 4o, da Lei n. 16.469/2009 (PAT/GO) e o art. 1o, do 
Decreto n. 6.930/2009 (Regimento Interno do CAT/GO), respectivamente, o que se 
transcreve:  

Art. 6º. Compete ao Conselho Administrativo Tributário – CAT – 
apreciar:  

(...)  

Parágrafo 5o. É pertinente acatar, em julgamento, a jurisprudência 
consolidada dos tribunais superiores, em suas composições 



 

unificadas, obedecidos os critérios de convencimento da autoridade 
julgadora.   

Art. 1o. Compete ao Conselho Administrativo Tributário –CAT – 
apreciar:  

(...)  

§ 5º. É pertinente acatar, em julgamento, a jurisprudência consolidada 
dos tribunais superiores, em suas composições unificadas, 
obedecidos os critérios de convencimento da autoridade julgadora.  

A breve menção a tais dispositivos legais possui o condão, de modo 
acessório, de reforçar a insubsistência da inclusão do sócio-presidente a responder pelo 
crédito tributário em comento.  

Por fim, em face do exposto neste item, entendo que houve uma 
tremenda confusão nos institutos jurídicos tributários relacionados à sujeição passiva 
tributária, o que torna, juntamente com a ausência de comprovação da implicação do 
coobrigado, juridicamente inaceitável a inclusão dos sócios-administradores no pólo 
passivo desta lide.  

3.   DO MÉRITO  

Haja vista a existência de confissão irretratável de dívida ocorrida por 
meio do parcelamento do débito tributário, conforme se depreende das fls. 164/168, 
operou-se a desistência da análise de mérito do presente recurso voluntário, conforme art. 
6º, § 2º do PAT/GO (Lei 16.469/09), bem como o art. 16, III, do anexo IX do Decreto 
4.857/92, pelo que deixo de analisar o mérito.  

4.  CONCLUSÃO  

Diante do exposto, decido pela parcial procedência do recurso 
voluntário, a fim de excluir os sujeitos passivos coobrigados da lide, e pela consequente 
procedência do  

AIIM, em todos os seus demais termos, considerada a confissão 
irretratável de dívida de fls. 164/168.  

 

TALITA PIMENTA FÉLIX  
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Sala das sessões plenárias, em 13 de setembro de 2016. 
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Matéria: Outros (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01464/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Washington Luis Freire de Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Omissão de pagamento de 
imposto. Venda não presencial de mercadoria a consumidor 
final. Protocolo ICMS 21/2011. Parcela devida ao Estado de 
Goiás. Procedência.  
 
Deve ser declarado procedente o auto de infração que exige 
ICMS devido ao Estado de Goiás de venda não presencial de 
mercadoria a consumidor final nos termos do Protocolo ICMS  
021/2011 relativo a fato gerador ocorrido no período em que o 
STF considerou constitucionalmente válido o referido Protocolo. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de março de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Washington Luis Freire de Oliveira, 
Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes e Gilmar Rodrigues de Almeida. Vencidos os 
Conselheiros José Luiz Rosa e José Pereira D'abadia que votaram pela improcedência do 
lançamento fiscal. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de recurso voluntário interposto pela empresa autuada 
contra a decisão singular que julgou o auto de infração procedente. 

 
A acusação fiscal é de que o sujeito passivo efetuou venda não 

presencial de Jet Ski para pessoa física, residente no Estado de Goiás, conforme faz 
prova a Nota Fiscal Eletrônica de número 1243. Nessa operação foi omitido o 
recolhimento da parcela do ICMS em favor da unidade federativa de destino, no valor de 
R$ 4.650,00, conforme determina o protocolo ICMS 21 de 1º de abril de 2011. 

 
Foram indicadas como infringidas as disposições das Cláusulas 

segunda, terceira e quarta do Protocolo ICMS 21/2011. Foi proposta a penalidade do 
artigo 71, inciso III, alínea "a" da Lei 11.651/91, com a redação da Lei 17.917/2012 – 
retroatividade benigna. 

 
O Sr. Fernando Domingues Pinto Campodonio foi indicado pelo fisco 

estadual como sujeito passivo coobrigado, nos termos do artigo 45, inciso XIII da Lei 
11.651/1991, sendo declarado revel e perempto, fls. 50, pelo não comparecimento com 
defesa administrativa. 

 
 O auto de infração, lavrado em 08/05/2013, foi instruído com o 

espelho da nota fiscal eletrônica número 1243, folhas 05 e 06 dos autos. 
 
Intimada para pagamento da quantia exigida ou apresentação de 

impugnação, a empresa remetente da mercadoria ingressa com defesa, folhas 14 a 24, 



 

alegando que não se trata de operação alcançada pelo Protocolo ICMS 21/11 e que a 
mercadoria foi tributada integralmente no estado de origem. 

 
Aduz que mesmo se tivesse ocorrido venda não presencial já foi 

decidido pelo STF que o Protocolo 21/11 é inconstitucional. Transcreve decisões da ADIN 
4565/PI e da ADIN 4705-PB. 

 
Reclama da multa aplicada e requer a redução dela. Por fim, requer 

a improcedência do lançamento. 
 
O julgador monocrático prolata a sentença de número 3037/2015- 

JULP, folhas 41 a 46, julgando procedente o lançamento. 
 
Inconformada, a empresa autuada apresenta recurso voluntário no 

qual pede a improcedência do auto de infração, argumentando que em 17 de setembro de 
2014 o plenário do STF declarou a inconstitucionalidade do Protocolo ICMS 21/2011.  

 
Pondera que em 24/07/2013 impetrou Mandado de Segurança, com 

pedido de liminar inaudita altera parte, para afastar a cobrança do ICMS com fundamento 
no Protocolo 21/2011.  

 
Menciona que a penalidade aplicada é desproporcional e tem caráter 

confiscatório.  
É o relatório. 
 
 
                                VOTO 
 
 
Apreciando o mérito já que não há qualquer questão preliminar 

suscitada pela defesa, cumpre esclarecer de início que já existe uma decisão do STF 
sobre a matéria. 

 
O Protocolo ICMS 21/2011 foi declarado inconstitucional, porém, os 

seus efeitos foram modulados na ADI 4628/DF a partir de 19/02/2014. De tal sorte que até 
18 de fevereiro de 2014 o mencionado Protocolo foi considerado constitucional, 
prevalecendo a sua validade e estando em vigor juridicamente, surtindo, assim, efeito 
contra todos. 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.628 DISTRITO 
FEDERAL 

[...] 

A C Ó R D Ã O 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do 
Supremo Tribunal  Federal, em Sessão Plenária, sob a Presidência do 
Senhor Ministro Ricardo Lewandowski, na conformidade da ata de 
julgamentos e das notas taquigráficas, por unanimidade de votos e nos 
termos do voto do Relator, em julgar procedente a ação, e, por maioria de 
votos, em modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade a 
partir da concessão da medida liminar, ressalvadas as ações em curso, 
vencido o Ministro Marco Aurélio, que não modulava. 

Brasília, 17 de setembro de 2014. 

Ministro LUIZ FUX – Relator. [...]” [Grifo Oportuno] 



 

 
O fato gerador do ICMS exigido na peça basilar é referente a uma 

venda realizada no dia 11/04/2012, portanto, no período de ocorrência do fato gerador do 
imposto exigido na peça basilar o Protocolo ICMS 021/2011 foi considerado constitucional 
pelo STF, não cabendo questionamento sobre a validade do referido Protocolo. 

 
A modulação dos efeitos foi a partir do deferimento da liminar que se 

deu em 19 de fevereiro de 2.014, ou seja, somente os fatos geradores ocorridos a partir 
da data da concessão da liminar são abrangidos pela decisão de inconstitucionalidade. 

 
No presente caso, a venda não presencial ocorreu em abril de 2012, 

portanto, em data anterior a decisão do STF que declarou a inconstitucionalidade do 
Protocolo, com efeitos legais modulados, a partir da data da concessão da liminar. 

 
Por último, quanto ao questionamento da defesa acerca da multa e 

da sua suposta inconstitucionalidade em face do princípio do não confisco, deve ser 
registrado que a penalidade aplicada decorre de imposição legal (art. 71, III, "a" da Lei n.º 
11.651/91, com redação da Lei n.º 17917/2012) e não compete a este Conselho 
Administrativo Tributário declarar inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato normativo 
expedido pela Administração Tributária, nos termos do que dispõe o art. 6º, § 4º, da Lei n.º 
16.469, que regula o processo administrativo tributário. 

 
A penalidade sugerida pelo fiscal autuante, com a nova redação 

dada pela Lei 17.917/12, apesar de ter sido inserida no Código Tributário Estadual em 
data posterior a irregularidade praticada, é menos severa que a prevista na lei vigente ao 
tempo da prática da infração (Lei nº 11.750 - vigência: 15.07.92 a 31.12.12), cabendo nesse 
caso a aplicação do princípio da retroatividade benigna, conforme previsto no art. 106, II, 
“c” do CTN. 

 
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento 

para confirmar a decisão singular que julgou procedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões, em 12 de setembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Outros (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01465/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Washington Luis Freire de Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Omissão de pagamento de 
imposto. Venda não presencial de mercadoria a consumidor 
final. Protocolo ICMS 21/2011. Parcela devida ao Estado de 
Goiás. Procedência.  
 
Deve ser declarado procedente o auto de infração que exige 
ICMS devido ao Estado de Goiás de venda não presencial de 
mercadoria a consumidor final nos termos do Protocolo ICMS  
021/2011 relativo a fato gerador ocorrido no período em que o 
STF considerou constitucionalmente válido o referido Protocolo. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de março de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Washington Luis Freire de Oliveira, 
Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes e Gilmar Rodrigues de Almeida. Vencidos os 
Conselheiros José Luiz Rosa e José Pereira D'abadia que votaram pela improcedência do 
lançamento fiscal. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de recurso voluntário interposto pela empresa autuada 
contra a decisão singular que julgou o auto de infração procedente. 

 
A acusação fiscal é de que o sujeito passivo efetuou venda não 

presencial de Jet Ski para pessoa física, residente no Estado de Goiás, conforme faz 
prova a Nota Fiscal Eletrônica de número 1038. Nessa operação foi omitido o 
recolhimento da parcela do ICMS em favor da unidade federativa de destino, no valor de 
R$ 6.750,00, conforme determina o protocolo ICMS 21 de 1º de abril de 2011. 

 
Foram indicadas como infringidas as disposições das Cláusulas 

segunda, terceira e quarta do Protocolo ICMS 21/2011. Foi proposta a penalidade do 
artigo 71, inciso III, alínea "a" da Lei 11.651/91, com a redação da Lei 17.917/2012 – 
retroatividade benigna. 

 
O adquirente foi indicado pelo fisco estadual como sujeito passivo 

coobrigado, nos termos do artigo 45, inciso XIII da Lei 11.651/1991, sendo declarado revel 
e perempto, fls. 52, pelo não comparecimento com defesa administrativa. 

 
 O auto de infração, lavrado em 08/05/2013, foi instruído com o 

espelho da nota fiscal eletrônica número 1038, folhas 05 e 06 dos autos. 
 
Intimada para pagamento da quantia exigida ou apresentação de 

impugnação, a empresa remetente da mercadoria ingressa com defesa, folhas 13 a 23, 
alegando que não se trata de operação alcançada pelo Protocolo ICMS 21/11 e que a 
mercadoria foi tributada integralmente no estado de origem. 



 

 
Aduz que mesmo se tivesse ocorrido venda não presencial já foi 

decidido pelo STF que o Protocolo 21/11 é inconstitucional. Transcreve decisões da ADIN 
4565/PI e da ADIN 4705-PB. 

 
Reclama da multa aplicada e requer a redução dela. Por fim, requer 

a improcedência do lançamento. 
 
O julgador monocrático prolata a sentença de número 3036/2015- 

JULP, folhas 40 a 45, julgando procedente o lançamento. 
 
Inconformada, a empresa autuada apresenta recurso voluntário no 

qual pede a improcedência do auto de infração, argumentando que o plenário do STF 
declarou a inconstitucionalidade do Protocolo ICMS 21/2011.  

 
Pondera que em 24/07/2013 impetrou Mandado de Segurança, com 

pedido de liminar inaudita altera parte, para afastar a cobrança do ICMS com fundamento 
no Protocolo 21/2011.  

 
Menciona que a penalidade aplicada é desproporcional e tem caráter 

confiscatório.  
É o relatório. 
 
 
                                VOTO 
 
 
Apreciando o mérito já que não há qualquer questão preliminar 

suscitada pela defesa, cumpre esclarecer de início que já existe uma decisão do STF 
sobre a matéria. 

 
O Protocolo ICMS 21/2011 foi declarado inconstitucional, porém, os 

seus efeitos foram modulados na ADI 4628/DF a partir de 19/02/2014. De tal sorte que até 
18 de fevereiro de 2014 o mencionado Protocolo foi considerado constitucional, 
prevalecendo a sua validade e estando em vigor juridicamente, surtindo, assim, efeito 
contra todos. 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.628 DISTRITO 
FEDERAL 

[...] 

A C Ó R D Ã O 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do 
Supremo Tribunal  Federal, em Sessão Plenária, sob a Presidência do 
Senhor Ministro Ricardo Lewandowski, na conformidade da ata de 
julgamentos e das notas taquigráficas, por unanimidade de votos e nos 
termos do voto do Relator, em julgar procedente a ação, e, por maioria de 
votos, em modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade a 
partir da concessão da medida liminar, ressalvadas as ações em curso, 
vencido o Ministro Marco Aurélio, que não modulava. 

Brasília, 17 de setembro de 2014. 

Ministro LUIZ FUX – Relator. [...]” [Grifo Oportuno] 

 



 

O fato gerador do ICMS exigido na peça basilar é referente a uma 
venda realizada no dia 24/01/2012, portanto, no período de ocorrência do fato gerador do 
imposto exigido na peça basilar o Protocolo ICMS 021/2011 foi considerado constitucional 
pelo STF, não cabendo questionamento sobre a validade do referido Protocolo. 

 
A modulação dos efeitos foi a partir do deferimento da liminar que se 

deu em 19 de fevereiro de 2014, ou seja, somente os fatos geradores ocorridos a partir 
da data da concessão da liminar são abrangidos pela decisão de inconstitucionalidade. 

 
No presente caso, a venda não presencial ocorreu em janeiro de 

2012, portanto, em data anterior a decisão do STF que declarou a inconstitucionalidade do 
Protocolo, com efeitos legais modulados, a partir da data da concessão da liminar. 

 
Por último, quanto ao questionamento da defesa acerca da multa e 

da sua suposta inconstitucionalidade em face do princípio do não confisco, deve ser 
registrado que a penalidade aplicada decorre de imposição legal (art. 71, III, "a" da Lei n.º 
11.651/91, com redação da Lei n.º 17917/2012) e não compete a este Conselho 
Administrativo Tributário declarar inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato normativo 
expedido pela Administração Tributária, nos termos do que dispõe o art. 6º, § 4º, da Lei n.º 
16.469, que regula o processo administrativo tributário. 

 
A penalidade sugerida pelo fiscal autuante, com a nova redação 

dada pela Lei 17.917/12, apesar de ter sido inserida no Código Tributário Estadual em 
data posterior a irregularidade praticada, é menos severa que a prevista na lei vigente ao 
tempo da prática da infração (Lei nº 11.750 - vigência: 15.07.92 a 31.12.12), cabendo nesse 
caso a aplicação do princípio da retroatividade benigna, conforme previsto no art. 106, II, 
“c” do CTN. 

 
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento 

para confirmar a decisão singular que julgou procedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões, em 12 de setembro de 2016. 
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Matéria: Outros (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01605/16 
 
Relator: Conselheiro Masayuki Missao 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Pedido de Revisão 
Extraordinária. Adequação da penalidade aplicável ao caso. 
Acolhimento. 
 
Provado no Pedido de Revisão Extraordinária que a penalidade 
aplicada pelo agente fiscal ao caso não se coaduna com a 
prática da infração estampada na basilar, mister se faz ajustá-la 
para o previsto no artigo 71, inciso II, do Código Tributário 
Estadual. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 28 
de abril de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para alterar a penalidade para a prevista no art. 71, 
inciso II, do CTE. Participaram do julgamento os Conselheiros Masayuki Missao, Victor 
Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José 
Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, José Paixão de 
Oliveira Gomes, Alcedino Gomes Barbosa, Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, José 
Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene 
Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho e Márcio Nogueira Pedra. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo deixou de repassar 
ao Estado de Goiás o imposto apurado e devido no regime da substituição tributária pelas 
operações posteriores, relativo às remessas de gasolina à empresa Global Distribuidora 
de Combustíveis Ltda, comercializadas com contribuintes estabelecidos no Estado de 
Goiás. 

Em decorrência, a Refinaria de Petróleo Manguinhos, como 
substituta tributária, e a empresa Global Distribuidora de Combustíveis Ltda, nomeada 
solidária, ficam obrigadas ao recolhimento do imposto acrescido das cominações legais, 
nos termos do artigo 45, inciso XIII, da Lei Estadual nº 11.651/91 

Intimados (fls. 32/35), os sujeitos passivos comparecem ao feito para 
impugnar o auto de infração. Argumentam não ter praticado a infração estampada na 
basilar e requerem a improcedência do feito. 

Em seguida, sobreveio a decisão monocrática, pela qual ratificou-se 
a pretensão fiscal inicial. (fls. 470/475). 

Cientificadas as partes, o solidário comparece aos autos para reiterar 
em sede de recurso voluntário, a argumentação da fase inicial e os mesmos pedidos (fls. 
483/506). 

 A refinaria não se manifesta e é considerada perempta (fls. 478). 
Decisão cameral excluiu da lide o sujeito passivo solidário Global 

Distribuidora de Combustíveis Ltda. e, no mérito, convalidou a decisão singular, que 
considerou procedente o auto de infração (fls.508). 



 

O douto Conselheiro Relator argumentou que a solidária foi excluída 
da lide por ter cumprido com a obrigação de informar ao fisco as operações realizadas, o 
que deitou por terra o suposto nexo causal que o incluiu na condição de solidário. 

Cientificada, a Fazenda Pública Estadual insurge-se contra a decisão 
anterior e interpõe recurso ao Conselho Pleno (fls. 515/518), para requerer a reinclusão do 
sujeito passivo solidário na lide. 

Argumenta haver julgados desta casa que mantém os solidários na 
lide nos casos em que o substituto tributário omitiu o ICMS-ST incidente sobre a operação, 
nos termos do Convénio ICMS n° 03/99. Que a questão em tela apresenta-se idêntica, e 
por isso deve a Global Distribuidora de Combustíveis reintegrar a lide na condição de 
solidário. Acrescenta que esta exclusão, contrariou o que está expressamente disposto no 
artigo 67-A do Anexo VIII do RCTE. 

Ao final requer a reforma da decisão cameral e a reinclusão do 
solidário no polo passivo da lide.  

Acompanham a peça recursal os seguintes documentos: Acórdãos 
n°s 2751/2010, 800/2012, 1378/12, 552/13 e 569/12. Os sujeitos passivos foram intimados 
para apresentação de contradita e recurso ao Conselho (fls. 548/550) e nessa fase do 
processo ambos se manifestam. 

Na contradita às razões da Fazenda Pública, a Refinaria de Petróleo 
de Manguinhos repisa a argumentação anterior. Assinala ser possuidora de precatórios 
vencidos e devidos pelo Estado de Goiás e que optou por quitar tais obrigações através do 
instituto da compensação tributária, prevista no Código Tributário Nacional. 

Que neste sentido, a Carta Magna, supedaneada pela Emenda 
Constitucional nº 30, o autoriza a compensar débitos fiscais com precatórios judiciais 
vencidos e não pagos. Que a autorização partiu de alteração na redação do artigo 100 do 
mesmo Diploma Legal, que acrescentou o artigo 78 ao Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias-ADCT. 

Por fim, requer a reforma da decisão anterior para considerar 
improcedente o auto de infração, ou subsidiariamente, procedente com a respectiva 
redução da penalidade aplicada, por apresentar caráter confiscatório (fls. 553/567). 

Na sequência, o sujeito passivo Global Distribuidora pugna pela 
manutenção de sua exclusão do polo passivo da lide, pois não há provas de que tenha 
concorrido para a prática de qualquer infração tributária.  

Argumenta que está sendo onerada em dobro com a atribuição 
dessa responsabilidade solidária, pois efetuou o pagamento ao substituto e que não é sua 
responsabilidade fazer o repasse ao Estado do imposto retido. Que esta atribuição é do 
sujeito passivo substituto que o reteve na operação.  

Pondera que o recurso da Fazenda Pública não deve ser admitido 
pelas seguintes razões:  

(i) Não existe divergência com os acórdãos paradigmas, que tratam 
de situação fática diferente e de fundamento legal distinto, conforme considerações que 
faz referente a cada um dos provimentos mencionados;  

(ii) Inexiste demonstração de contrariedade do acórdão recorrido em 
relação ao dispositivo de lei goiana e que sua exclusão no julgamento cameral teve como 
justificativa não ter concorrido para a infração estampada na basilar; 

(iii) Que o recurso Fazendário não trata do dispositivo que embasa a 
decisão nem contradiz ou impugna os fundamentos concretos do acórdão recorrido.  

Pede que o recurso da Fazenda Pública não seja conhecido, porém 
caso entenda-se o contrário, seja-lhe negado provimento para manter a decisão cameral 
que o excluiu da lide 

O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada 
no dia 14 de agosto de 2014, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a arguição de 
inadmissibilidade do recurso da Fazenda Pública para o Conselho Pleno, feita pelo 



 

solidário GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, sob o fundamento de 
que a peça recursal não estaria em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei n° 
16.469/09 e, por unanimidade de votos, acolhe a arguição de inadmissibilidade do 
recurso para o Conselho Pleno do sujeito passivo REFINARIA DE PETRÓLEOS DE 
MANGUINHOS S/A, feita pela Conselheira Relatora, tendo em vista a perempção do seu 
direito de recurso, conforme Termo de Perempção de fls. 478. E, quanto ao recurso da 
fazenda pública conhece-o e dá-lhe provimento para reincluir na lide o solidário GLOBAL 
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA. 

Notificados, os Sujeitos Passivos quedam-se inertes. 
Às fls. 671 recebe por encaminhamento o Ofício n° 0631/2015-

PTr/OCD, Despacho n° 0631/2015-PTr/OCD, ambos de 28/07/2015, e decisão anexa, 
procedente da Procuradoria Tributária, referente ao Mandado de Segurança n° 251933-
80.2015.8.09.0000 (201592519334), em curso na 3ª Câmara Cível do Excelso Tribunal de 
Justiça do Estado de Goiás, Impetrante: Global Distribuidora de Combustíveis LTDA, 
Impetrado: Procurador-Geral do Estado de Goiás, no qual comunica "o teor do decisum, a 
fim de que sejam tomadas as providências pertinentes no âmbito da Administração 
Tributária, para o seu fiel e imediato cumprimento", de cujo teor consta em fls. 672 é 
encaminhando à Secretaria da Fazenda. 

Às fls. 712 a Gerência de Recuperação de Créditos – GERC por 
DESPACHO N° 3245/2015-GERC encaminha Pedido de  Revisão Extraordinária ao 
Conselho Administrativo Tributário no qual a empresa Global Distribuidora de 
Combustíveis Ltda. CNPJ: 02.337.275/0001-40, que figura no auto de infração como 
responsável solidário, impetrou o MS n° 251933-80.2015.8.09.0000 (20192519334) no 
qual questiona a tipificação da infração tributária ante as novas regras específicas 
definidas para as operações com combustíveis derivados de petróleo, o que culminou com 
a expedição do Ofício Requisitório n° 742/2015-PTr, de 06 de agosto de 2015, que solicita 
o encaminhamento do presente recurso. 

Pelo DESPACHO N° 585/2016, o douto Presidente desta Casa 
admitiu o presente Pedido de Revisão Extraordinária por reconhecer ter havido erro de 
direito que implica em alteração parcial do lançamento conforme alega o autor do 
procedimento fiscal e determina o encaminhamento do feito para julgamento pelo 
Conselho Pleno. 

Posto isso, com fundamento no art.43, § 4°, II, da Lei n° 16.469/09, a 
Presidência do CAT Conselho Administrativo Tributário admitiu o pedido de revisão 
extraordinária e determinou o encaminhamento dos autos ao SEASI da Secretaria Geral 
(SEGE), para que fossem pautados a julgamento pelo Conselho Pleno (CONP). 

 
VOTO 

 
O presente Pedido de Revisão Extraordinária decorre da admissão 

pela presidência do CAT, tendo em vista o requerimento às fls. 712 da Gerência de 
Recuperação de Créditos – GERC, pelo qual a empresa Global Distribuidora de 
Combustíveis Ltda. CNPJ: 02.337.275/0001-40, que figura no auto de infração como 
responsável solidário, impetrou o MS n° 251933-80.2015.8.09.0000 (20192519334) no 
qual questiona a tipificação da infração tributária ante as novas regras específicas 
definidas para as operações com combustíveis derivados de petróleo, obtendo liminar. 

Pelo exame dos autos constata-se que restou demonstrado o erro de 
direito apontado no pedido de revisão extraordinária, implicando em alteração parcial no 
lançamento, uma vez que, conforme alega o autor do procedimento fiscal às fls. 701/704, 
"houve um equívoco na penalidade proposta e pelo princípio da especificidade, a norma 
genérica deixou de ser aplicada", propondo que o órgão julgador competente faça a 
readequação da penalidade para "o Art.71, II, da Lei 11.651/091. 



 

Em 28 de abril de 2016, o Conselho Administrativo Tributário em 
sessão Plenária decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para alterar a penalidade para a prevista no art. 71, 
inciso II, do CTE. 

Em suas alegações (fls. 712), a GERC afirma que, em verdade, trata-
se de solicitação de encaminhamento ao CAT de Pedido de Revisão Extraordinária 
formulado pela Gerência de Combustíveis - GCOM. Ressalta ter havido decisões 
proferidas por todas as instâncias administrativas, inclusive pelo Conselho Pleno 
(fls.654/661), o que a princípio inviabilizaria a admissibilidade do pleito nos termos do item 
1 alínea "a", inciso l, art.43 da Lei n° 16.469/09. Todavia, da interpretação do inciso como 
um todo, conclui-se pela permissão pelo legislador para que haja apreciação do pleito, 
senão vejamos:  

Art. 43. Compete ao Presidente do CAT o juízo 
de admissibilidade de pedido de Revisão Extraordinária apresentado 
fora do último prazo para defesa previsto nesta Lei, relativo a crédito 
tributário ajuizado ou não: 

l - pelo titular da GECOPE, referente a: 
a) apreciação extraordinária de lançamento, na 

hipótese de lançamento eivado cv.1 vício de legalidade, desde que, 
alternativamente: 

1. não tenha sido impugnado em instância única 
ou em segunda instância ou sem a apresentação de pedido de 
descaracterização de não contenciosidade: 

2. tenha, em razão da constatação do vício 
de legalidade, sido solicitado pelo autor do procedimento fiscal 
ou, no caso do autor não mais se encontrar 
 Dessa forma, tendo em vista que o pleito foi formulado pelo autor do 

procedimento fiscal, e observando ainda que a decisão proferida pelo Conselho Pleno (fls. 
654/661) foi pela inadmissibilidade do Recurso do sujeito passivo entendo cabível a 
apreciação do pleito.  

Pelo exame dos autos constata-se que restou demonstrado o erro de 
direito apontado no pedido de revisão extraordinária, implicando em alteração parcial no 
lançamento, uma vez que, conforme alega o autor do procedimento fiscal às fls. 701/704, 
"houve um equívoco na penalidade proposta e pelo princípio da especificidade, a norma 
genérica deixou de ser aplicada", propondo que o órgão julgador competente faça a 
readequação da penalidade para o Art.71, inciso II, da Lei 11.651/091. 

Dessarte e acompanhado da unanimidade do voto de meus pares, 
conheço do Pedido de Revisão Extraordinária, dou-lhe provimento para alterar a 
penalidade para a prevista no art. 71, inciso II, do Código Tributário Estadual – CTE.  
 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 04 de outubro de 2016. 
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Matéria: Outros (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01754/16 
 
Relator: Conselheiro Márcio Nogueira Pedra 
 

 
EMENTA: Processual. Pedido de diligência formulado pela 
Fazenda Pública. Rejeitado. Decisão por maioria. Preliminar de 
exclusão do solidário da lide. Acolhida. Decisão unânime. ICMS. 
Exigência de recolhimento de parte do ICMS para a unidade 
federada de destino, conforme previsto em Protocolo ICMS. 
Auto de infração procedente. Decisão por maioria.  1. O 
processo não deve ser convertido em diligência quando já reúne 
as condições necessárias e suficientes para seu julgamento. 2. 
Só deve ser mantido na lide o solidário que efetivamente tiver 
concorrido para a prática da infração à legislação tributária. 3. 
Consoante determina o Protocolo ICMS 21/2011, deve ser 
recolhido em  favor da unidade federada de destino da 
mercadoria ou bem, a parcela do ICMS  devida na operação 
interestadual em que o consumidor final adquire mercadoria ou 
bem de forma não presencial por meio de internet, telemarketing 
ou showroom. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de outubro de 2016, decidiu, por maioria de votos,  rejeitar o pedido de 
diligência formulado pela Fazenda Pública em manifestação oral, durante  a sessão. 
Foram vencedores os Conselheiros Márcio Nogueira Pedra, Mário de Oliveira Andrade e 
Aldeci de Souza Flor. Vencidos os Conselheiros Masayuki Missao e Edson Abrão da Silva. 
Por unanimidade de votos, conhecer do Recurso da Fazenda  Pública, negar-lhe  
provimento para manter   a  decisão singular na  parte que exclui da  lide  o solidário  
Danillo Carrilho Soares Bravo. Participaram do julgamento os Conselheiros Márcio 
Nogueira Pedra, Masayuki Missao, Mário de Oliveira Andrade, Edson Abrão da Silva e 
Aldeci de Souza Flor. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso do 
Contribuinte ,  negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Márcio Nogueira 
Pedra, Mário de Oliveira Andrade e Aldeci de Souza Flor. Vencidos os Conselheiros 
Masayuki Missao e Edson Abrão da Silva, que votaram pela improcedência do auto de 
infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Neste processo o Fisco acusa a autuada de efetuar venda não 
presencial de Jet Ski para DANILLO CARRILHO SOARES BRAVO, CPF 037769341-31, 
pessoa física residente no  Estado de Goiás, conforme faz prova a NFe 1976 (dados em 
anexo). Conclui a acusação afirmando que nessa  operação foi omitido o recolhimento da 
parte do ICMS em favor da unidade federada de destino, conforme determina o 
PROTOCOLO ICMS 21 de 1. de abril de 2011. Para todos os fins legais e com fulcro no § 
2º, do artigo 19, Decreto nº 6.930, de 09 de junho de 2009, adoto o relatório constante da 
sentença  nº 1665/2016 , de fls 101 , que abaixo transcrevo :  

 
“Trata-se de um lançamento, formalizado pela fiscalização, exigindo 

um crédito tributário, em razão de ter sido efetuada venda não presencial de um JET SKI 



 

para pessoa natural, residente no Estado de Goiás, conforme faz prova a documentação e 
demais elementos acostados aos autos para fundamentação da acusação fiscal. 

 
 A fiscalização entendeu como infringidas as cláusulas 2ª, 3ª e 4ª do 

Protocolo ICMS 21 de 01 de abril de 2011, tendo sido, ainda, proposta a penalidade pelo 
artigo 71, III, “a” do CTE.  

 
O adquirente localizado em Goiás foi incluído como solidário, nos 

termos do artigo 45, XIII do CTE.  
 
Os autuados foram regularmente intimados para pagar ou apresentar 

defesa, na forma e no prazo estabelecido pela Lei Processual ora em vigor, tendo sido 
lavrada a revelia de um dos autuados.  

 
O outro sujeito passivo, instaurando o contraditório, por meio de seu 

representante legal, depois de fazer uma sinopse dos fatos acontecidos e citar 
textualmente os artigos aplicados pela fiscalização como tendo sido infringidos, inclusive, 
a penalidade proposta, vem ao feito argumentar o seguinte: 1ª questão) de natureza 
incidental quer a ilegitimidade passiva do solidário por ausência de responsabilidade. 2ª 
questão) a operação realizada não seria alcançada pelo Protocolo ICMS 21/11, pois 
argumenta que não teria sido venda pela internet, telemarketing ou showroom e que o 
cliente conhecendo seu produto pode solicitar a entrega em qualquer lugar do Brasil no 
endereço informado, inclusive pode receber encomendas para entrega futura e, dessa 
forma, entende que o fato gerador é no momento, nos termos dos artigos 12, I e 11, I “a” 
da LC 87/96; 3ª questão) Alega também que em 07/10/2011 o Procurador Geral da 
República e a Advocacia da União firmaram entendimento pela inconstitucionalidade do 
referido Protocolo 21/11 e assim em nome da verdade material e da eficiência 
administrativa descrita no artigo 37 da CF/88 que vincula a administração pública, requer, 
a improcedência do auto de infração; 4ª questão) de natureza incidental alega a 
desproporcionalidade da multa aplicada; 5ª questão) aplicação do in dúbio pro 
contribuinte, pois na dúvida o artigo 112 do CTN a interpretação da norma jurídica deve 
favorecer ao contribuinte. Em conclusão, pede a improcedência do feito. 

 
DA NECESSIDADE DE DILIGÊNCIA  
 
Em respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa e para 

conferir maior segurança jurídica aos atos praticados no presente feito, tendo em vista que 
a pessoa física incluída como solidária apresenta contestações apontando ter realizado a 
venda em Goiás a uma determinada empresa, juntando cópia e demais documentos 
fiscais e, assim, não restou alternativa a não ser a conversão do feito em uma Diligência. 

 
 Nesse sentido, os autos foram encaminhados à Delegacia Regional 

de Fiscalização de Goiânia a fim de que seu ilustre titular, por obséquio, determinasse que 
auditores-fiscais pudessem, de forma objetiva, analisar todos os documentos e demais 
provas apresentados, de forma percuciente, verificando se a compra foi feita em Goiânia, 
ou não, confrontando todas as informações e documentos apresentados em sua defesa. 
Caso fosse necessário o procedimento inicial poderia ser refeito de forma a adequá-lo a 
sua nova realidade. 

 
 O diligenciador ratifica que a venda realizada foi não presencial, 

conforme argumentações trazidas aos autos.  
 



 

Depois de cumprida a diligência e antes de devolver a esta instância 
para julgamento, o sujeito passivo foi cientificado do resultado da diligência fiscal e 
manteve a posição anterior para que fosse feita a sua exclusão da lide na condição de 
solidário por ausência de responsabilidade.  

 
Em seguida, os autos foram distribuídos ao mesmo julgador de 

primeira instância, por meio de sorteio eletrônico, atendendo aos princípios da 
Administração Pública, da Transparência e da Imparcialidade que, deverá analisar e 
decidir todas as questões apresentadas pelas partes que compõem a relação jurídico-
processual tributária.” 

 
 
Dando seguimento ao relatório, informo que o Julgador singular 

acolheu o pedido de exclusão da lide do solidário e, no mérito, decidiu pela procedência 
da pretensão inicial do Fisco.  

 
A Fazenda Pública, inconformada com a parte da decisão singular 

que excluiu da lide o solidário, interpôs recurso. Afirma que, como o Protocolo ICMS 
21/2011, em sua cláusula segunda, faz remissão à substituição tributária, então é natural a 
indicação do adquirente na condição de devedor solidário tendo em vista o seu interesse 
comum na situação analisada. O destinatário participa da operação mercantil. Pede a 
reforma da decisão singular para a reinclusão do solidário na lide. 

 
O solidário, DANILLO CARRILHO SOARES BRAVO, contraditou o 

recurso da Fazenda Pública para dizer que é pessoa física, tendo adquirido apenas um 
bem para consumo. Pede a manutenção da decisão singular que o excluiu da lide.  

 
A autuada, insatisfeita com a decisão singular, apresentou recurso 

voluntário. Afirma que em 17/09/2014 o plenário do STF, por unanimidade, declarou a 
inconstitucionalidade do Protocolo ICMS 21/2011, que é o fundamento do auto de 
infração. Afirma ainda que o Julgador singular, alegando que o STF modulou a eficácia da 
decisão para que surtisse efeito somente a partir da concessão de liminar, em 19/02/2014, 
entendeu pela manutenção do lançamento, pois este seria anterior à decisão que 
concedeu a liminar. Argumenta que, no entanto, a recorrente impetrou Mandado de 
Segurança, em 24/07/2013, com pedido de liminar, contra o Superintendente de 
Administração Tributária do Estado de Goiás, com o número 260639-64.2013.8.09.0051, 
para afastar a cobrança do ICMS com fundamento no Protocolo 21/2011. Conclui que, 
tendo em vista a existência de ação anterior, a cobrança do imposto prevista no presente 
auto de infração não pode persistir. Pede a improcedência do lançamento.  

 
Em seguida, a recorrente argui a desproporcionalidade da multa 

aplicada. Pede a redução da multa ou mesmo o afastamento da multa aplicada em 
patamar superior ao admitido pela  Corte Suprema.  

 
Pede, por fim, a improcedência do lançamento, tendo em vista o 

artigo 112, CTN, que determina se aplique, em caso de dúvida,  a interpretação mais 
favorável ao contribuinte. 

 
É o relatório.  
 
 

VOTO 
 



 

 
Em relação ao solidário, acho que deve ser mantida a sua exclusão 

da lide, conforme decisão do ilustre julgador “a quo”. Observe-se que o art 45, inciso XII-B, 
CTE,   só passou a prever a solidariedade para este caso em 2016, “verbis”: 

 
“XII-B- com o remetente, o consumidor final não contribuinte do 

imposto, relativamente à mercadoria, bem ou serviço que adquirir em operação 
interestadual sem o pagamento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota 
prevista para as operações e prestações internas e a prevista para as operações e 
prestações interestaduais destinadas a este Estado. (Redação acrescida pela Lei nº 
19.021/15 - Vigência a partir de 01.01.16).” 

 
 
Como se sabe, o presente caso refere-se a fatos geradores ocorridos 

em 2013. Além disso, note-se que o inciso XIII, referido pelo Fisco no auto de infração,  é 
para o caso em que a pessoa concorre para a prática da infração. Confira-se a redação à 
época do fato: 

 
“XIII - com o contribuinte ou o substituto tributário, a pessoa que por 

seus atos ou omissões concorra para a prática de infração à legislação tributária. 
(Redação conferida pela Lei nº 13.194 - vigência: 01.01.98 a 08.02.14)” 

 
 
Ora, o adquirente não concorreu para a prática da infração. Apenas 

comprou o produto, como o fazem  dezenas de milhões de brasileiros todos os dias, em 
milhões de estabelecimentos comerciais varejistas espalhados por todo o país. Isto não os 
torna solidários nas hipóteses em que o ICMS é, de alguma forma, sonegado. Mormente 
quando a nota fiscal é regularmente emitida e o imposto destacado, com a utilização de 
alíquota própria de operações internas, que é a situação da hipótese ora em análise. Com 
estas considerações, mantenho a decisão singular que excluiu da lide o solidário. 

 
Em seu recurso, a autuada afirma que em 17/09/2014 o plenário do 

STF, por unanimidade, declarou a inconstitucionalidade do Protocolo ICMS 21/2011, que é 
o fundamento do auto de infração. Afirma ainda que o Julgador singular, alegando que o 
STF modulou a eficácia da decisão para que surtisse efeito somente a partir da concessão 
de liminar, em 19/02/2014, entendeu pela manutenção do lançamento, pois este seria 
anterior à decisão que concedeu a liminar. Argumenta que, no entanto, a recorrente 
impetrou Mandado de Segurança, em 24/07/2013, com pedido de liminar, contra o 
Superintendente de Administração Tributária do Estado de Goiás, com o número 260639-
64.2013.8.09.0051, para afastar a cobrança do ICMS com fundamento no Protocolo 
21/2011. Conclui que, tendo em vista a existência de ação anterior, a cobrança do imposto 
prevista no presente auto de infração não pode persistir. 

 
Também neste quesito acompanho a decisão singular. Conforme 

menciona o Julgador, o Supremo Tribunal Federal, na  ADI nº 4.628 do Distrito Federal, já 
decidiu a questão, referente ao Protocolo 21/11, declarando-o como inconstitucional. 
Acontece que a Suprema Corte resolveu modular os efeitos da decisão, escolhendo que 
fosse ex nunc, isto é, a partir do deferimento da liminar que se deu, em 19/02/2014. A 
ementa do acórdão que julgou a ação informa o seguinte: 

 
“Ação direta de inconstitucionalidade julgada PROCEDENTE. 

Modulação dos efeitos a partir do deferimento da concessão da medida liminar, 
ressalvadas as ações já ajuizadas.” 



 

 
O contribuinte argumenta que impetrou mandado de segurança e, 

com isto, conclui que como propôs ação anterior, então a cobrança do imposto prevista no 
presente auto de infração não pode persistir.  

 
Discordo desta conclusão. Em primeiro lugar, observe-se que a ação 

foi proposta pela recorrente em 24/07/2013. O fato gerador referido no processo é de 
fevereiro de 2013, anterior à data da propositura do MS. Em segundo lugar, constato que 
o pedido do contribuinte no mandado de segurança teve a finalidade de  suspender os 
efeitos do Protocolo 21/2011. Ou seja, o contribuinte  não combate, no mandado de 
segurança,  o que já havia sido feito pelo Fisco, isto é, os lançamentos já efetuados. Em 
relação a tais atos, preferiu optar pelo combate na via administrativa. No mandado de 
segurança pediu para o futuro, no sentido de afastar novas autuações. Vejamos excerto 
da decisão da ilustre Juíza, que indeferiu a liminar solicitada pelo contribuinte no MS. 
Destacamos a parte que descreve os termos do pedido da impetrante. 

 
“AM TRADING E COMÉRCIO LTDA., já qualificada nos 

autos,impetrou o presente MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido de liminar, contra 
ato do SUPERINTENDENTE DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, pleiteando a 
suspensão dos efeitos do Protocolo ICMS 21/11, bem como do Decreto n° 7.303/11, 
para garantir que suas mercadorias adentrarão ao Estado de Goiás e serão 
entregues ao consumidor final, sem ter que pagar valor a título de ICMS, nem ter 
contra si lavrados autos de infração.” 

 
Verificando a petição do MS, anexada pelo contribuinte ao processo, 

outra não pode ser a  conclusão, senão de que o impetrante se insurge contra o protocolo, 
da data da impetração em diante. Busca, conforme suas próprias palavras “a garantia de 
que suas mercadorias entrarão, por direito e justiça, no Estado de Goiás e serão 
entregues no prazo ao consumidor final, e não terão que pagar novo valor a título de 
ICMS, nem ter contra si, lavrado autos de infração.” (fls 99).  

 
Assim, a conclusão a que chego é de que o Protocolo ICMS 21/2011, 

mesmo tendo sido declarado inconstitucional, manteve os seus efeitos em relação aos 
fatos geradores ocorridos antes de 19/02/2014, por conta da modulação da decisão 
decretada pela Suprema Corte. Embora estejam ressalvadas as ações já ajuizadas, é bem 
de ver que no mandado de segurança que impetrou, o contribuinte se insurge 
genericamente contra o Protocolo ICMS 21/2011 e não contra o presente lançamento. 
Como ressaltamos acima, os fatos geradores em julgamento neste processo referem-se a 
períodos anteriores à liminar concedida pelo STF na ADI e à impetração do MS pela 
recorrente.  Tais circunstâncias me levam à conclusão de que o lançamento não foi 
atingido pela decisão do STF e, por conseguinte, deve prevalecer.  

 
Em manifestação oral, durante a sessão de julgamento, a 

Representação Fazendária solicitou diligência a fim de que fosse ouvida a Procuradoria 
Geral do Estado a respeito da questão exposta pelo contribuinte. Entendo que a diligência 
é desnecessária. Mesmo porque, se o contribuinte estava discutindo o presente 
lançamento no Mandado de Segurança que impetrou, então isto significaria que renunciou 
à discussão administrativa do débito. Ou seja, seu recurso não seria nem mesmo 
conhecido. Sendo assim, rejeito o pedido de diligência formulado pela Fazenda Pública.  

 
A recorrente argui a desproporcionalidade da multa aplicada. Pede a 

sua redução ou mesmo o afastamento da multa aplicada em patamar superior ao admitido 
pela  Corte Suprema.  



 

 
As alegações da recorrente, de desproporcionalidade da multa 

aplicada, não tem como ser avaliadas por esta Corte administrativa, por força do disposto 
no § 4º do art. 6º da Lei nº 16.469, de 19 de janeiro de 2009, que regula o processo 
administrativo tributário no Estado de Goiás. Como se sabe, tal norma é expressa ao 
proibir o Conselho Administrativo Tributário de proferir decisão que implique na apreciação 
ou declaração de inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato normativo expedido pela 
Administração Tributária. Ora, as multas aplicadas têm previsão na lei. Por conseguinte, 
não é possível fazer considerações acerca da sua adequação ao fato irregular constatado 
pelo Fisco. O Conselho Administrativo Tributário não tem função legislativa. 

 
Finalmente, a autuada pede a improcedência do lançamento, tendo 

em vista o artigo 112, CTN, que determina se aplique, em caso de dúvida,  a interpretação 
mais favorável ao contribuinte. O dispositivo legal tem a seguinte dicção: 

 

“Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina 
penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, 
em caso de dúvida quanto: 

I - à capitulação legal do fato; 

II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à 
natureza ou extensão dos seus efeitos; 

III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade; 

IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.” 

 
 
Ora, no processo não existe qualquer dúvida envolvendo o fato, a 

autoria do fato ou a natureza da penalidade aplicável. O que existe é o inconformismo do 
sujeito passivo em relação à cobrança levada a efeito pela Fazenda Pública. Tanto é 
assim, que apresentou defesa e argumentos contra a cobrança. Entendo descabida a 
solicitação de aplicação do artigo 112, CTN, ao presente caso. A este respeito, bem como 
em manifestação na qual expressa a sua concordância com a ação fiscal, o ilustre 
Julgador singular assevera: 

 
“Por outro lado, entendo que a Fiscalização, por meio dos 

documentos juntados ao feito, demonstra, de forma irrefutável, que houve venda não 
presencial de JET SKI para pessoa natural residente em Goiás (considerada pela 
legislação como consumidor final), conforme faz prova a documentação e demais 
elementos acostado aos autos para fundamentação da acusação fiscal, sendo, ainda, 
corretamente entendido como infringidas as cláusulas 2ª, 3ª e 4ª do Protocolo ICMS 21 de 
01 de abril de 2011 que, define a infração ocorrida e, de consequência, gerou a 
possibilidade de aplicação da penalidade prevista pelo artigo 71, III, “a” do CTE, o que, a 
meu juízo de valor, trouxe, diferentemente do que alega a defesa, certeza e não dúvida na 
autuação.” 

 
Finalmente, vale citar o Parecer n° 1009/2012 – GEOT, que aborda 

precisamente a questão da venda presencial, tendo em vista o Protocolo ICMS 21/2011: 
 



 

“Ressalta-se que é entendimento da Administração Tributária deste 
Estado que é considerada Venda presencial aquela em que o próprio consumidor final 
adquire e retira a mercadoria do estabelecimento vendedor. Portanto, as vendas 
realizadas por intermédio de vendedor ou representante comercial fora do 
estabelecimento bem como as realizadas por e-mail ou telefone são consideradas como 
venda não presencial. 

Nesse sentido, a operação de venda de mercadoria descrita pela 
consulente, realizada por e-mail ou por telefone é considerada venda não presencial, 
estando, pois, alcançada pelas disposições contidas no Protocolo ICMS 21/2011.” 

 
 
Isto posto, rejeito o pedido de diligência formulado pela Fazenda 

Pública em manifestação oral durante a sessão, bem como conheço do recurso da 
Fazenda Pública e nego-lhe provimento para manter a decisão singular na parte em que 
exclui da lide o solidário DANILLO CARRILHO SOARES BRAVO. Quanto ao mérito, 
conheço do recurso do contribuinte e nego-lhe provimento para confirmar a sentença 
singular que considerou procedente o auto de infração. 
 

 
 

Sala das sessões, em 07 de novembro de 2016. 
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Matéria: Outros (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01755/16 
 
Relator: Conselheiro Márcio Nogueira Pedra 
 

 
EMENTA: Processual. Pedido de diligência formulado pela 
Fazenda Pública. Rejeitado. Decisão por maioria. Preliminar de 
exclusão do solidário da lide. Acolhida. Decisão unânime. ICMS. 
Exigência de recolhimento de parte do ICMS para a unidade 
federada de destino, conforme previsto em Protocolo ICMS. 
Auto de infração procedente. Decisão por maioria.  1. O 
processo não deve ser convertido em diligência quando já reúne 
as condições necessárias e suficientes para seu julgamento. 2. 
Só deve ser mantido na lide o solidário que efetivamente tiver 
concorrido para a prática da infração à legislação tributária. 3. 
Consoante determina o Protocolo ICMS 21/2011, deve ser 
recolhido em  favor da unidade federada de destino da 
mercadoria ou bem, a parcela do ICMS  devida na operação 
interestadual em que o consumidor final adquire mercadoria ou 
bem de forma não presencial por meio de internet, telemarketing 
ou showroom. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de outubro de 2016, decidiu, por maioria de votos,  rejeitar o pedido de 
diligência formulado pela Fazenda Pública em manifestação oral, durante  a sessão. 
Foram vencedores os Conselheiros Márcio Nogueira Pedra, Mário de Oliveira Andrade e 
Aldeci de Souza Flor. Vencidos os Conselheiros Masayuki Missao e Edson Abrão da Silva. 
Por unanimidade de votos, conhecer do Recurso da Fazenda  Pública, negar-lhe 
provimento para manter  a  decisão singular na  parte que exclui da  lide  a solidária  
Claudinela Ferreira Borges. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso 
do Contribuinte, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Márcio Nogueira 
Pedra, Mário de Oliveira Andrade e Aldeci de Souza Flor. Vencidos os Conselheiros 
Masayuki Missao e Edson Abrão da Silva, que votaram pela improcedência do auto de 
infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Neste processo o Fisco acusa a autuada de efetuar venda não 
presencial de Jet Ski para CLAUDINELIA FERREIRA BORGES, CPF 498.274.991-49, 
pessoa física residente no  Estado de Goiás, conforme faz prova a NFe 1938 (dados em 
anexo). Conclui a acusação afirmando que nessa  operação foi omitido o recolhimento da 
parte do ICMS em favor da unidade federada de destino, conforme determina o 
PROTOCOLO ICMS 21 de 1. de abril de 2011. Para todos os fins legais e com fulcro no § 
2º, do artigo 19, Decreto nº 6.930, de 09 de junho de 2009, adoto o relatório constante da 
sentença  nº 1664/2016 , de fls 101 , que abaixo transcrevo :  

 
“Trata-se de um lançamento, formalizado pela fiscalização, exigindo 

um crédito tributário, em razão de ter sido efetuado venda não presencial de um JET SKI 
para pessoa natural, residente no Estado de Goiás, conforme faz prova a documentação e 
demais elementos acostado aos autos para fundamentação da acusação fiscal. 



 

 
 A fiscalização entendeu como infringidas as cláusulas 2ª, 3ª e 4ª do 

Protocolo ICMS 21 de 01 de abril de 2011, tendo sido, ainda, proposta a penalidade pelo 
artigo 71, III, “a” do CTE.  

 
O adquirente localizado em Goiás foi incluído como solidário, nos 

termos do artigo 45, XIII do CTE.  
 
Os autuados foram regularmente intimados para pagar ou apresentar 

defesa, na forma e no prazo estabelecido pela Lei Processual ora em vigor, tendo sido 
lavrada a revelia de um dos autuados.  

 
O outro sujeito passivo, instaurando o contraditório, por meio de seu 

representante legal, depois de fazer uma sinopse dos fatos acontecidos e citar 
textualmente os artigos aplicados pela fiscalização como tendo sido infringidos, inclusive, 
a penalidade proposta, vem ao feito argumentar o seguinte: 1ª questão) de natureza 
incidental quer a ilegitimidade passiva do solidário por ausência de responsabilidade. 2ª 
questão) a operação realizada não seria alcançada pelo Protocolo ICMS 21/11, pois 
argumenta que não teria sido venda pela internet, telemarketing ou showroom e que o 
cliente conhecendo seu produto pode solicitar a entrega em qualquer lugar do Brasil no 
endereço informado, inclusive pode receber encomendas para entrega futura e, dessa 
forma, entende que o fato gerador é no momento, nos termos dos artigos 12, I e 11, I “a” 
da LC 87/96; 3ª questão) Alega também que em 07/10/2011 o Procurador Geral da 
República e a Advocacia da União firmaram entendimento pela inconstitucionalidade do 
referido Protocolo 21/11 e assim em nome da verdade material e da eficiência 
administrativa descrita no artigo 37 da CF/88 que vincula a administração pública, requer, 
a improcedência do auto de infração; 4ª questão) de natureza incidental alega a 
desproporcionalidade da multa aplicada; 5ª questão) aplicação do in dúbio pro 
contribuinte, pois na dúvida o artigo 112 do CTN a interpretação da norma jurídica deve 
favorecer ao contribuinte. Em conclusão, pede a improcedência do feito. 

 
DA NECESSIDADE DE DILIGÊNCIA  
 
Em respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa e para 

conferir maior segurança jurídica aos atos praticados no presente feito, tendo em vista que 
a pessoa física incluída como solidária apresenta contestações apontando ter realizado a 
venda em Goiás a uma determinada empresa, juntando cópia e demais documentos 
fiscais e, assim, não restou alternativa a não ser a conversão do feito em uma Diligência.  

 
Nesse sentido, os autos foram encaminhados à Delegacia Regional 

de Fiscalização de Goiânia a fim de que seu ilustre titular, por obséquio, determinasse que 
auditores-fiscais pudessem, de forma objetiva, analisar todos os documentos e demais 
provas apresentados, de forma percuciente, verificando se a compra foi feita em Goiânia, 
ou não, confrontando todas as informações e documentos apresentados em sua defesa. 
Caso fosse necessário o procedimento inicial poderia ser refeito de forma a adequá-lo a 
sua nova realidade.  

 
O diligenciador ratifica que a venda realizada foi não presencial, 

conforme argumentações trazidas aos autos.  
 
Depois de cumprida a diligência e antes de devolver a esta instância 

para julgamento, o sujeito passivo foi cientificado do resultado da diligência fiscal e 



 

manteve a posição anterior para que fosse feita a sua exclusão da lide na condição de 
solidário por ausência de responsabilidade.  

 
Em seguida, os autos foram distribuídos ao mesmo julgador de 

primeira instância, por meio de sorteio eletrônico, atendendo aos princípios da 
Administração Pública, da Transparência e da Imparcialidade que, deverá analisar e 
decidir todas as questões apresentadas pelas partes que compõem a relação jurídico-
processual tributária.” 

 
Dando seguimento ao relatório, informo que o Julgador singular 

acolheu o pedido de exclusão da lide do solidário e, no mérito, decidiu pela procedência 
da pretensão inicial do Fisco.  

 
A Fazenda Pública, inconformada com a parte da decisão singular 

que excluiu da lide a solidária, interpôs recurso. Afirma que, como o Protocolo ICMS 
21/2011, em sua cláusula segunda, faz remissão à substituição tributária, então é natural a 
indicação do adquirente na condição de devedor solidário tendo em vista o seu interesse 
comum na situação analisada. O destinatário participa da operação mercantil. Pede a 
reforma da decisão singular para a reinclusão da solidária na lide. 

 
A solidária, CLAUDINELIA FERREIRA BORGES, contraditou o 

recurso da Fazenda Pública para dizer que é pessoa física, tendo adquirido apenas um 
bem para consumo. Pede a manutenção da decisão singular que a excluiu da lide.  

 
A autuada, insatisfeita com a decisão singular, apresentou recurso 

voluntário. Afirma que em 17/09/2014 o plenário do STF, por unanimidade, declarou a 
inconstitucionalidade do Protocolo ICMS 21/2011, que é o fundamento do auto de 
infração. Afirma ainda que o Julgador singular, alegando que o STF modulou a eficácia da 
decisão para que surtisse efeito somente a partir da concessão de liminar, em 19/02/2014, 
entendeu pela manutenção do lançamento, pois este seria anterior à decisão que 
concedeu a liminar. Argumenta que, no entanto, a recorrente impetrou Mandado de 
Segurança, em 24/07/2013, com pedido de liminar, contra o Superintendente de 
Administração Tributária do Estado de Goiás, com o número 260639-64.2013.8.09.0051, 
para afastar a cobrança do ICMS com fundamento no Protocolo 21/2011. Conclui que, 
tendo em vista a existência de ação anterior, a cobrança do imposto prevista no presente 
auto de infração não pode persistir. Pede a improcedência do lançamento.  

 
Em seguida, a recorrente argui a desproporcionalidade da multa 

aplicada. Pede a redução da multa ou mesmo o afastamento da multa aplicada em 
patamar superior ao admitido pela  Corte Suprema.  

 
Pede, por fim, a improcedência do lançamento, tendo em vista o 

artigo 112, CTN, que determina se aplique, em caso de dúvida,  a interpretação mais 
favorável ao contribuinte. 

 
É o relatório.  
 
 

VOTO 
 
 



 

Em relação à solidária, acho que deve ser mantida a sua exclusão da 
lide, conforme decisão do ilustre julgador “a quo”. Observe-se que o art 45, inciso XII-B, 
CTE,   só passou a prever a solidariedade para este caso em 2016, “verbis”: 

 
“XII-B- com o remetente, o consumidor final não contribuinte do 

imposto, relativamente à mercadoria, bem ou serviço que adquirir em operação 
interestadual sem o pagamento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota 
prevista para as operações e prestações internas e a prevista para as operações e 
prestações interestaduais destinadas a este Estado. (Redação acrescida pela Lei nº 
19.021/15 - Vigência a partir de 01.01.16).” 

 
 
Como se sabe, o presente caso refere-se a fatos geradores ocorridos 

em 2013. Além disso, note-se que o inciso XIII, referido pelo Fisco no auto de infração,  é 
para o caso em que a pessoa concorre para a prática da infração. Confira-se a redação à 
época do fato: 

 
“XIII - com o contribuinte ou o substituto tributário, a pessoa que por 

seus atos ou omissões concorra para a prática de infração à legislação tributária. 
(Redação conferida pela Lei nº 13.194 - vigência: 01.01.98 a 08.02.14)” 

 
 
Ora, o adquirente não concorreu para a prática da infração. Apenas 

comprou o produto, como o fazem  dezenas de milhões de brasileiros todos os dias, em 
milhões de estabelecimentos comerciais varejistas espalhados por todo o país. Isto não os 
torna solidários nas hipóteses em que o ICMS é, de alguma forma, sonegado. Mormente 
quando a nota fiscal é regularmente emitida e o imposto destacado, com a utilização de 
alíquota própria de operações internas, que é a situação da hipótese ora em análise. Com 
estas considerações, mantenho a decisão singular que excluiu da lide o solidário. 

 
Em seu recurso, a autuada afirma que em 17/09/2014 o plenário do 

STF, por unanimidade, declarou a inconstitucionalidade do Protocolo ICMS 21/2011, que é 
o fundamento do auto de infração. Afirma ainda que o Julgador singular, alegando que o 
STF modulou a eficácia da decisão para que surtisse efeito somente a partir da concessão 
de liminar, em 19/02/2014, entendeu pela manutenção do lançamento, pois este seria 
anterior à decisão que concedeu a liminar. Argumenta que, no entanto, a recorrente 
impetrou Mandado de Segurança, em 24/07/2013, com pedido de liminar, contra o 
Superintendente de Administração Tributária do Estado de Goiás, com o número 260639-
64.2013.8.09.0051, para afastar a cobrança do ICMS com fundamento no Protocolo 
21/2011. Conclui que, tendo em vista a existência de ação anterior, a cobrança do imposto 
prevista no presente auto de infração não pode persistir. 

 
Também neste quesito acompanho a decisão singular. Conforme 

menciona o Julgador, o Supremo Tribunal Federal, na  ADI nº 4.628 do Distrito Federal, já 
decidiu a questão, referente ao Protocolo 21/11, declarando-o como inconstitucional. 
Acontece que a Suprema Corte resolveu modular os efeitos da decisão, escolhendo que 
fosse ex nunc, isto é, a partir do deferimento da liminar que se deu, em 19/02/2014. A 
ementa do acórdão que julgou a ação informa o seguinte: 

 
“Ação direta de inconstitucionalidade julgada PROCEDENTE. 

Modulação dos efeitos a partir do deferimento da concessão da medida liminar, 
ressalvadas as ações já ajuizadas.” 

 



 

O contribuinte argumenta que impetrou mandado de segurança e, 
com isto, conclui que como propôs ação anterior, então a cobrança do imposto prevista no 
presente auto de infração não pode persistir.  

 
Discordo desta conclusão. Em primeiro lugar, observe-se que a ação 

foi proposta pela recorrente em 24/07/2013. O fato gerador referido no processo é de 
fevereiro de 2013, anterior à data da propositura do MS. Em segundo lugar, constato que 
o pedido do contribuinte no mandado de segurança teve a finalidade de  suspender os 
efeitos do Protocolo 21/2011. Ou seja, o contribuinte  não combate, no mandado de 
segurança,  o que já havia sido feito pelo Fisco, isto é, os lançamentos já efetuados. Em 
relação a tais atos, preferiu optar pelo combate na via administrativa. No mandado de 
segurança pediu para o futuro, no sentido de afastar novas autuações. Vejamos excerto 
da decisão da ilustre Juíza, que indeferiu a liminar solicitada pelo contribuinte no MS. 
Destacamos a parte que descreve os termos do pedido da impetrante. 

 
“AM TRADING E COMÉRCIO LTDA., já qualificada nos 

autos,impetrou o presente MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido de liminar, contra 
ato do SUPERINTENDENTE DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, pleiteando a 
suspensão dos efeitos do Protocolo ICMS 21/11, bem como do Decreto n° 7.303/11, 
para garantir que suas mercadorias adentrarão ao Estado de Goiás e serão 
entregues ao consumidor final, sem ter que pagar valor a título de ICMS, nem ter 
contra si lavrados autos de infração.” 

 
Verificando a petição do MS, anexada pelo contribuinte ao processo, 

outra não pode ser a  conclusão, senão de que o impetrante se insurge contra o protocolo, 
da data da impetração em diante. Busca, conforme suas próprias palavras “a garantia de 
que suas mercadorias entrarão, por direito e justiça, no Estado de Goiás e serão 
entregues no prazo ao consumidor final, e não terão que pagar novo valor a título de 
ICMS, nem ter contra si, lavrado autos de infração.” (fls 99).  

 
Assim, a conclusão a que chego é de que o Protocolo ICMS 21/2011, 

mesmo tendo sido declarado inconstitucional, manteve os seus efeitos em relação aos 
fatos geradores ocorridos antes de 19/02/2014, por conta da modulação da decisão 
decretada pela Suprema Corte. Embora estejam ressalvadas as ações já ajuizadas, é bem 
de ver que no mandado de segurança que impetrou, o contribuinte se insurge 
genericamente contra o Protocolo ICMS 21/2011 e não contra o presente lançamento. 
Como ressaltamos acima, os fatos geradores em julgamento neste processo referem-se a 
períodos anteriores à liminar concedida pelo STF na ADI e à impetração do MS pela 
recorrente.  Tais circunstâncias me levam à conclusão de que o lançamento não foi 
atingido pela decisão do STF e, por conseguinte, deve prevalecer.  

 
Em manifestação oral, durante a sessão de julgamento, a 

Representação Fazendária solicitou diligência a fim de que fosse ouvida a Procuradoria 
Geral do Estado a respeito da questão exposta pelo contribuinte. Entendo que a diligência 
é desnecessária. Mesmo porque, se o contribuinte estava discutindo o presente 
lançamento no Mandado de Segurança que impetrou, então isto significaria que renunciou 
à discussão administrativa do débito. Ou seja, seu recurso não seria nem mesmo 
conhecido. Sendo assim, rejeito o pedido de diligência formulado pela Fazenda Pública.  

 
A recorrente argui a desproporcionalidade da multa aplicada. Pede a 

sua redução ou mesmo o afastamento da multa aplicada em patamar superior ao admitido 
pela  Corte Suprema.  

 



 

As alegações da recorrente, de desproporcionalidade da multa 
aplicada, não tem como ser avaliadas por esta Corte administrativa, por força do disposto 
no § 4º do art. 6º da Lei nº 16.469, de 19 de janeiro de 2009, que regula o processo 
administrativo tributário no Estado de Goiás. Como se sabe, tal norma é expressa ao 
proibir o Conselho Administrativo Tributário de proferir decisão que implique na apreciação 
ou declaração de inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato normativo expedido pela 
Administração Tributária. Ora, as multas aplicadas têm previsão na lei. Por conseguinte, 
não é possível fazer considerações acerca da sua adequação ao fato irregular constatado 
pelo Fisco. O Conselho Administrativo Tributário não tem função legislativa. 

 
Finalmente, a autuada pede a improcedência do lançamento, tendo 

em vista o artigo 112, CTN, que determina se aplique, em caso de dúvida,  a interpretação 
mais favorável ao contribuinte. O dispositivo legal tem a seguinte dicção: 

 

“Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina 
penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, 
em caso de dúvida quanto: 

I - à capitulação legal do fato; 

II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à 
natureza ou extensão dos seus efeitos; 

III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade; 

IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.” 

 
 
Ora, no processo não existe qualquer dúvida envolvendo o fato, a 

autoria do fato ou a natureza da penalidade aplicável. O que existe é o inconformismo do 
sujeito passivo em relação à cobrança levada a efeito pela Fazenda Pública. Tanto é 
assim, que apresentou defesa e argumentos contra a cobrança. Entendo descabida a 
solicitação de aplicação do artigo 112, CTN, ao presente caso. A este respeito, bem como 
em manifestação na qual expressa a sua concordância com a ação fiscal, o ilustre 
Julgador singular assevera: 

 
“Por outro lado, entendo que a Fiscalização, por meio dos 

documentos juntados ao feito, demonstra, de forma irrefutável, que houve venda não 
presencial de JET SKI para pessoa natural residente em Goiás (considerada pela 
legislação como consumidor final), conforme faz prova a documentação e demais 
elementos acostado aos autos para fundamentação da acusação fiscal, sendo, ainda, 
corretamente entendido como infringidas as cláusulas 2ª, 3ª e 4ª do Protocolo ICMS 21 de 
01 de abril de 2011 que, define a infração ocorrida e, de consequência, gerou a 
possibilidade de aplicação da penalidade prevista pelo artigo 71, III, “a” do CTE, o que, a 
meu juízo de valor, trouxe, diferentemente do que alega a defesa, certeza e não dúvida na 
autuação.” 

 
Finalmente, vale citar o Parecer n° 1009/2012 – GEOT, que aborda 

precisamente a questão da venda presencial, tendo em vista o Protocolo ICMS 21/2011: 
 



 

“Ressalta-se que é entendimento da Administração Tributária deste 
Estado que é considerada Venda presencial aquela em que o próprio consumidor final 
adquire e retira a mercadoria do estabelecimento vendedor. Portanto, as vendas 
realizadas por intermédio de vendedor ou representante comercial fora do 
estabelecimento bem como as realizadas por e-mail ou telefone são consideradas como 
venda não presencial. 

Nesse sentido, a operação de venda de mercadoria descrita pela 
consulente, realizada por e-mail ou por telefone é considerada venda não presencial, 
estando, pois, alcançada pelas disposições contidas no Protocolo ICMS 21/2011.” 

 
 
Isto posto, rejeito o pedido de diligência formulado pela Fazenda 

Pública em manifestação oral durante a sessão, bem como conheço do recurso da 
Fazenda Pública e nego-lhe provimento para manter a decisão singular na parte em que 
exclui da lide a solidária CLAUDINELIA FERREIRA BORGES. Quanto ao mérito, conheço 
do recurso do contribuinte e nego-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. 
 

 
 

Sala das sessões, em 07 de novembro de 2016. 
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Matéria: Outros (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01773/16 
 
Relator: Conselheiro Renato Moraes Lima 
 

 
EMENTA: ICMS. Os livros eletrônicos somente são 
considerados escriturados quando da emissão do recibo de 
entrega do seu arquivo (RCTE, Art. 356-M, § 2.º), portanto, neste 
caso não se trata de mera falta de entrega de arquivo (CTE, Art. 
71, § 7.º-B, II), mas de falta de escrituração dos Livros de 
Registro de Entradas, Saídas, Inventário, Apuração e CIAP 
(RCTE, Art. 356-C, § 1.º). Parcialmente procedente. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 18 
de fevereiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de 
infração no valor do ICMS de R$ 9.610,57 (nove mil, seiscentos e dez reais e cinqüenta e 
sete centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros Renato Moraes Lima, Paulo 
Diniz, Antônio Martins da Silva, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, 
Cláudio Henrique de Oliveira, David Fernandes de Carvalho, João Divino de Brito, Nislene 
Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, 
Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo 
José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Elias Alves dos 
Santos e Alcedino Gomes Barbosa. E, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido de 
adequação da penalidade. Participaram do julgamento os Conselheiros Renato Moraes 
Lima, Paulo Diniz, Antônio Martins da Silva, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire 
de Oliveira, Cláudio Henrique de Oliveira, David Fernandes de Carvalho, João Divino de 
Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, 
Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira 
Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos 
Mariano, Elias Alves dos Santos e Alcedino Gomes Barbosa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A reclamação no presente auto de infração é a falta de pagamento 
total de R$ 18.147,06 de ICMS ao longo dos meses do 2.º semestre/2012, posto que não 
tenha apresentado seus arquivos magnéticos da Escrituração Fiscal Digital – EFD de cada 
um desses meses, sendo liquidados os montantes por intermédio do total mensal das 
operações tributadas (em várias alíquotas), e não tributadas (isentas e de substituição 
tributária – ST), tanto decorrente de suas emissões de nota fiscal eletrônica, fls. 06 a 08, 
bem como de suas emissões de cupom fiscal, com base nas reduções Z, fls. 09 e 10. 

 
São citados como infringidos o CTE, Arts. 57, I, e 64, § 2.º, RCTE, 

Arts. 67, 356-C e 356-N, IN 155/94-GSF. É proposta a penalidade do Art. 71, III “a”. 
 
 
Instruem os autos a Auditoria das Saídas Registradas e do 

Documentário Emitido e o relatório de regularidade de entrega da EFD. 
 



 

Devidamente intimada em primeira instância, fls. 14 e 15, tornou-se 
revel, fls. 16. Intimada em segunda instância, fls. 18 e 19, foi perempta, fls. 20, sendo 
inscrita em Dívida Ativa, fls. 21 e 22. 

 
Agora comparece aos autos com pedido de revisão extraordinária, 

fls. 25 a 27, em que alega: 
 
1. caber admissão do presente Pedido de Revisão Extraordinária nos 

termos da Lei 16.469/2009, Art. 43, II, “a”; 
 
2. que faltou, no levantamento fiscal, a consideração dos créditos 

pelas entradas, em contradição com o que determina a IN 1159/13-GSF, cabendo revisão 
fiscal; 

 
3. que nos termos do CTE, Art. 71, § 7.º-B, I, a penalidade cominada, 

do mesmo artigo, inc. III, alín “a”, somente caberia ser aplicada ao caso se a irregularidade 
fosse relativa a alíquota, valor comercial ou base de cálculo do crédito ou do débito do 
imposto; por assim não ser, caberia a multa relativa à falta de remessa de arquivo 
magnético prevista no inc. XXII, “a”, com aplicação conjunta da forma penal privilegiada 
prevista no § 8.º do mesmo artigo; 

 
4. improcedência em virtude do PAT 4 0113047 430 86, caso tenha 

tido sua pena alterada para CTE, 71, XXII, “a”. 
 
Mediante de despacho do Presidente do CAT, os presentes autos 

saíram em diligência para a fiscalização conferir a fidedignidade ou não dos dados 
apresentados nas EFDs, bem como, e principalmente, considerar os créditos pelas 
entradas, fls. 49 e 50. 

 
A revisão fiscal, fls. 51 a 56, indicou os valores que totalizaram R$ 

10.025,50, em 19/06/2015. Saliente-se que OS CRÉDITOS apresentados nas EFDs 
ESTAVAM CORRETOS, entretanto OS DÉBITOS ESTAVAM AQUÉM DO DEVIDO, 
implicando como ainda devido o valor apontado, fls. 54, parágrafos 2.º a 4.º. Nas fls. 55, 
parágrafo 3.º, foi citado que uma grande quantidade de cupons emitidos não foi registrada. 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Quanto às alegações para revisão extraordinária, tem-se as análises 
e resultados que se seguem. 

 
1. Sobre o cabimento da revisão extraordinária nos termos da Lei 

16.469/2009, Art. 43, II, “a”, já está devidamente efetivado por intermédio do presente 
julgamento. 

 
2. A revisão fiscal efetuada, fls. 51 a 56, indicou os valores 

remanescentes que totalizaram R$ 10.025,50; em virtude da cobrança de R$ 415,00, 
relativo a jul/2012, na Notificação de Lançamento n.º 2 0856188 000 85, cabe acrescentar 
aos dados da revisão o abatimento desse valor. 

 
3. Quanto à alegação de que a pena cominada, CTE, Art. 71, III, “a”, 

seja imprópria ao caso, e que correta seria a pena do inciso XXII, “a”, está equivocada, 



 

pois conforme se observa no histórico de pagamentos, nenhum pagamento de ICMS 
normal foi realizado no período, e assim é devido o imposto reclamado, não se tratando 
apenas de vício por irregularidade formal de arquivo, mas incorreção relativa a débito do 
imposto. 

 
CTE, Art. 71, § 7º-B Nos casos em que a legislação tributária permita ou exija a 

substituição de documento ou livro fiscal por arquivo magnético, cuja 
remessa ao fisco seja obrigatória, deve ser observado o seguinte, para fins 
de aplicação das multas previstas neste artigo: 

 
I - aplica-se a multa relativa a irregularidades apresentadas em documentos ou 

livros fiscais impressos, nas hipóteses de incorreções relativas à alíquota 
ou aos valores da operação ou da prestação, da base de cálculo, do crédito 
ou do débito do imposto; (grifei) 

 
II - nas demais hipóteses, aplica-se a multa relativa à falta de remessa ou de 

entrega de arquivo magnético, à omissão de registro ou a informação 
incorreta ou incompleta referente a qualquer campo de registro, conforme o 
caso. 

 
A penalidade apontada pela defesa é aplicável ao caso em que não 

haja ICMS devido, implicando apenas o descumprimento de uma obrigação tributária 
acessória. 

 
CTE, Art. 71, XXII - por arquivo magnético contendo informação relacionada à 

operação ou prestação realizadas, pela falta de entrega ou remessa, 
sucessiva e cumulativamente, no valor de: 

a) R$ 1.221,43 (um mil duzentos e vinte e um reais e quarenta e três centavos); 
 
No caso em tela, tomando-se por base a maior especificidade da 

norma penal a que se subsume o fato narrado, em respeito ao CTE, Art. 71, § 4.º, poder-
se-ía pensar ser mais correta a aplicação da pena do CTE, Art. 71, III, “e”, que, entretanto, 
apresenta o mesmo montante de multa da penalidade proposta, III, “a”, ou seja, 100% do 
valor do ICMS devido. 

 
CTE, Art. 71, § 4º Ressalvado o disposto no parágrafo seguinte, quando para 

uma determinada irregularidade houver previsão de mais de uma multa, 
aplicar-se-á a mais específica delas. A aplicação do disposto nos incisos I a 
IV do caput deste artigo exclui qualquer outra penalidade. 

 
A pena da alínea “a” visa tão somente afastar a possibilidade de 

lacuna penal na norma, devendo ser aplicada como último recurso pelo agente fiscal 
autuante. A pena citada, da alínea “e”, também não é correta, pois, para ser aplicada ao 
presente caso, demanda o entendimento de que o livro eletrônico não apresentado 
significa, entre outros, o registro de saídas ter sido efetuado sem débito do ICMS, o que 
não é verdade. 

 
Conforme o RCTE, 356-M, § 2.º, os livros somente são considerados 

escriturados quando da emissão do recibo de entrega do arquivo, portanto, não se tratou 
de mera falta de entrega de arquivo, mas de falta de escrituração dos livros (Entradas, 
Saidas, Inventário, Apuração e CIAP) – a falta do arquivo não implica o registro de saída 
ter sido efetuado sem débito, mas sim a falta do registro de saída, o que remete ao tipo 



 

penal previsto no CTE, Art. 71, X, “a” e § 9.º, que é pena incidente não sobre o imposto 
não pago, mas sobre o montante da operação, mesmo que não tributada. 

 
RCTE, Art. 356-C, § 1º O contribuinte deve utilizar a EFD para efetuar a 

escrituração dos seguintes livros fiscais (Ajuste SINIEF 2/09, cláusula 
primeira, § 3º): 

I - Registro de Entradas; 
II - Registro de Saídas; 
III - Registro de Inventário; 
IV - Registro de Apuração do IPI; 
V - Registro de Apuração do ICMS. 
VI - Registro de Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente - CIAP. 
 
Art. 356-M, § 2º Consideram-se escriturados os livros, de que trata o § 1º do art. 

356-C, no momento em que for emitido o recibo de entrega (Ajuste SINIEF 
2/09, cláusula décima primeira, § 2º). 

 
CTE, Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 

 
III - de 100% (cem por cento): (Redação conferida pela Lei nº 17.917 - vigência: 

01.01.13) 

 
a) do valor do imposto, pela prática de qualquer outra infração que resulte na falta 

de seu pagamento, para a qual não haja previsão específica da multa 
aplicável; 

 
e) do valor do imposto não debitado ou debitado a menor no livro Registro de 

Saídas correspondente a documento fiscal registrado ou a erro na 
totalização dos débitos escriturados no período de apuração do imposto; 

 
X - de 13% (treze por cento): 

 
a) calculado sobre o valor da operação ou da prestação, pela falta de registro, ou 

pelo registro com valor a menor, em livro próprio, de documento fiscal 
regularmente emitido; 

 
§ 9º Se da prática das irregularidades descritas nos incisos V e seguintes do 

caput deste artigo resultar diretamente omissão de pagamento do imposto, 
a multa neles prevista será aumentada do valor correspondente à aplicação 
dos percentuais abaixo, sobre o valor do imposto não pago: 

 
I - 60% (sessenta por cento), observado o disposto no inciso seguinte; 

 
Essa readequação da pena para CTE, Art. 71, X, “a” e § 9.º implicaria 

majoração da multa, e, consequentemente, do crédito tributário. 
 
O valor do ICMS e da multa (do CTE, Art. 71, III, “a” – 100% do valor 

do imposto não pago) após à revisão FISCAL, sendo considerado o valor reclamado no 
auto de infração (notificação de lançamento) n.º 2 0856188 000 85 é: 

 



 

2012 

Levantamento fiscal 
Valor 
pago 
antes 

da data 
da 

ciência 

Valores cobrados de ofício 
(autos de infração) 

Multa 
Crédito 

Tributário 
original revisão 

Valor cobrado no Auto 
de Infração (Notificação 

de Lançamento) 
n.º 2 0856188 000 85 

Valor 
ainda 
devido 

(a) (b) (c) (d) (e = b – d) (f = e) (g = e + f) 

jul 3.823,20 1.459,60 0,00 415,00 1.044,60 1.044,60 2.089,20 

ago 2.340,20 1.717,10 0,00 0,00 1.717,10 1.717,10 3.434,20 

set 2.097,30 853,47 0,00 0,00 853,47 853,47 1.706,94 

out 2.069,50 1.399,20 0,00 0,00 1.399,20 1.399,20 2.798,40 

nov 3.732,90 1.830,70 0,00 0,00 1.830,70 1.830,70 3.661,40 

dez 4.084,00 2.765,50 0,00 0,00 2.765,50 2.765,50 5.531,00 

Totais 18.147,00 10.026,00 0,00 415,00 9.610,57 9.610,57 19.221,14 

 
Com a citada readequação da pena, os valores de imposto 

(considerando a revisão fiscal e o valor do auto de infração n.º 2 0856188 000 85) e multa 
seriam: 

 

2012 

Valor Contábil, fls. 60 (Conclusão) ICMS Qualificadora 
Multa total 

Crédito 
tributário Campo 01 Campo 07 ∆ = 1-7 multa 13% revisão 60% da revisão 

(h) (i) (j = h - i) (k = 0,13 x j) (b) (l = 0,6 x b) (m = k + l) (n = b + m) 

jul 225.071,47 213.852,40 11.219,07 1.458,48 1.459,63 875,78 2.334,26 3.378,86 

ago 239.934,22 208.700,12 31.234,10 4.060,43 1.717,05 1.030,23 5.090,66 6.807,76 

set 227.580,86 227.374,85 206,01 26,78 853,47 512,08 538,86 1.392,33 

out 352.203,89 331.860,23 20.343,66 2.644,68 1.399,19 839,51 3.484,19 4.883,39 

nov 277.322,83 275.640,90 1.681,93 218,65 1.830,65 1.098,39 1.317,04 3.147,74 

dez 274.969,97 265.613,10 9.356,87 1.216,39 2.765,50 1.659,30 2.875,69 5.641,19 

Totais 1.597.083,24 1.523.041,60 74.041,64 9.625,41 10.025,49 6.015,29 15.640,71 25.251,28 

 
Ora, tratando-se de revisão extraordinária, em que é apreciado 

apenas a existência de erro substancial, devidamente comprovado, que implique a 
alteração parcial ou total do lançamento, não cabe a readequação penal para majorar, 
mantendo-se, por isso, a pena inicialmente proposta. 

 
Note-se que por ainda haver uma lacuna legal nas penas relativas à 

EFD, o contribuinte até ficou beneficiado por ser apenado em tipo penal incidente sobre o 
imposto, e não sobre a operação, pois a parte da ilicitude relativa a operações isentas e 
não tributadas acaba incorretamente ficando sem a cominação da multa que seria própria 
(se dois contribuintes cometessem a mesma ilicitude, tendo um apenas operações 
tributadas e outro apenas operações não tributadas, ao primeiro incidiria a multa de 100% 
do imposto; ao segundo, nenhuma multa seria aplicada, e, por óbvio, nem imposto, ou 
seja, nada – este poderia ser apenados somente pelo inciso XXII ou XX, “a”; a diferença 
da pena entre os dois contribuintes deveria ser apenas em virtude da aplicação ou não da 
forma penal privilegiada prevista no CTE, Art. 71, § 8.º – há um erro legislativo). 

 
4. Sobre a possibilidade de duplicidade de lançamento com o auto de 

infração n.º 4 0113047 430 86, realmente não há, pois este último auto de infração foi 
lavrado sob a acusação de falta de escrituração do Livro de Registro de Entradas: “Deixou 
de escriturar o livro Registro de Entradas relativo a Escrituração Fiscal Digital EFD, no 
período compreendido de 01/07 a 31/12/2012, a totalidade dos documentos fiscais de 
entradas, conforme documentos e demonstrativos anexos. Em consequência, fica sujeito a 



 

multa de 25% sobre o valor das operações e/ou prestações, juntamente com os 
acréscimos legais”. A presente é de reclamação de FALTA DE REGISTRO DE SAÍDAS. 

 
Por todo o exposto, é dado parcial provimento ao pedido de revisão 

extraordinária, sendo julgado o feito parcialmente procedente nos termos do quadro que 
se segue, considerando-se o trabalho revisional e o auto de infração n.º 2 0856188 000 
85. 

 

2012 ICMS Multa (100%) Crédito Tributário 

jul 1.044,60 1.044,60 2.089,20 

ago 1.717,10 1.717,10 3.434,20 

set 853,47 853,47 1.706,94 

out 1.399,20 1.399,20 2.798,40 

nov 1.830,70 1.830,70 3.661,40 

dez 2.765,50 2.765,50 5.531,00 

Totais 9.610,57 9.610,57 19.221,14 

 
É o voto. 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 08 de novembro de 2016. 
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Matéria: Outros (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01796/16 
 
Relator: Conselheiro Márcio Nogueira Pedra 
 

 
EMENTA: Processual. Pedido de diligência formulado pela 
Fazenda Pública. Rejeitado. Decisão por maioria. Preliminar de 
exclusão do solidário da lide. Acolhida. Decisão unânime. ICMS. 
Exigência de recolhimento de parte do ICMS para a unidade 
federada de destino, conforme previsto em Protocolo ICMS. 
Auto de infração procedente. Decisão por maioria.  1. O 
processo não deve ser convertido em diligência quando já reúne 
as condições necessárias e suficientes para seu julgamento. 2. 
Só deve ser mantido na lide o solidário que efetivamente tiver 
concorrido para a prática da infração à legislação tributária. 3. 
Consoante determina o Protocolo ICMS 21/2011, deve ser 
recolhido em  favor da unidade federada de destino da 
mercadoria ou bem, a parcela do ICMS  devida na operação 
interestadual em que o consumidor final adquire mercadoria ou 
bem de forma não presencial por meio de internet, telemarketing 
ou showroom. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 23 de setembro de 2016, decidiu, por maioria de votos,  rejeitar o pedido 
de diligência formulado pela Fazenda Pública em manifestação oral, durante  a sessão. 
Foram vencedores os Conselheiros Márcio Nogueira Pedra, Mário de Oliveira Andrade e 
Aldeci de Souza Flor. Vencidos os Conselheiros Masayuki Missao e Edson Abrão da Silva. 
Por unanimidade de votos, conhecer do Recurso da Fazenda  Pública, negar-lhe 
provimento para manter   a  decisão singular na  parte que exclui da  lide  o  solidário  
Clayton José  Gonçalves. Participaram do julgamento os Conselheiros Márcio Nogueira 
Pedra, Masayuki Missao, Mário de Oliveira Andrade, Edson Abrão da Silva e Aldeci de 
Souza Flor. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso do Contribuinte ,  
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Márcio Nogueira Pedra, Mário de 
Oliveira Andrade e Aldeci de Souza Flor. Vencidos os Conselheiros Masayuki Missao e 
Edson Abrão da Silva, que votaram pela improcedência do auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Neste processo o Fisco acusa a autuada de efetuar venda não 
presencial de Jet Ski para CLAYTON JOSE GONCALVES, CPF 863.582.941-72, pessoa 
física residente no estado de Goiás, conforme faz prova a NFe 2139 (dados em anexo). 
Conclui a acusação afirmando que nessa  operação foi omitido o recolhimento da parte do 
ICMS em favor da unidade federada de destino, conforme determina o PROTOCOLO 
ICMS 21 de 1. de abril de 2011. Para todos os fins legais e com fulcro no § 2º, do artigo 
19, Decreto nº 6.930, de 09 de junho de 2009, adoto o relatório constante da sentença  nº 
1666/2016 , de fls 100 , que abaixo transcrevo :  

 
“Trata-se de um lançamento, formalizado pela fiscalização, exigindo 

um crédito tributário, em razão de ter sido efetuada venda não presencial de um JET SKI 



 

para pessoa natural, residente no Estado de Goiás, conforme faz prova a documentação e 
demais elementos acostados aos autos para fundamentação da acusação fiscal. 

 
 A fiscalização entendeu como infringidas as cláusulas 2ª, 3ª e 4ª do 

Protocolo ICMS 21 de 01 de abril de 2011, tendo sido, ainda, proposta a penalidade pelo 
artigo 71, III, “a” do CTE.  

 
O adquirente localizado em Goiás foi incluído como solidário, nos 

termos do artigo 45, XIII do CTE.  
 
Os autuados foram regularmente intimados para pagar ou apresentar 

defesa, na forma e no prazo estabelecido pela Lei Processual ora em vigor, tendo sido 
lavrada a revelia de um dos autuados.  

 
O outro sujeito passivo, instaurando o contraditório, por meio de seu 

representante legal, depois de fazer uma sinopse dos fatos acontecidos e citar 
textualmente os artigos aplicados pela fiscalização como tendo sido infringidos, inclusive, 
a penalidade proposta, vem ao feito argumentar o seguinte: 1ª questão) de natureza 
incidental quer a ilegitimidade passiva do solidário por ausência de responsabilidade. 2ª 
questão) a operação realizada não seria alcançada pelo Protocolo ICMS 21/11, pois 
argumenta que não teria sido venda pela internet, telemarketing ou showroom e que o 
cliente conhecendo seu produto pode solicitar a entrega em qualquer lugar do Brasil no 
endereço informado, inclusive pode receber encomendas para entrega futura e, dessa 
forma, entende que o fato gerador é no momento, nos termos dos artigos 12, I e 11, I “a” 
da LC 87/96; 3ª questão) Alega também que em 07/10/2011 o Procurador Geral da 
República e a Advocacia da União firmaram entendimento pela inconstitucionalidade do 
referido Protocolo 21/11 e assim em nome da verdade material e da eficiência 
administrativa descrita no artigo 37 da CF/88 que vincula a administração pública, requer, 
a improcedência do auto de infração; 4ª questão) de natureza incidental alega a 
desproporcionalidade da multa aplicada; 5ª questão) aplicação do in dúbio pro 
contribuinte, pois na dúvida o artigo 112 do CTN a interpretação da norma jurídica deve 
favorecer ao contribuinte. Em conclusão, pede a improcedência do feito. 

 
DA NECESSIDADE DE DILIGÊNCIA  
 
Em respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa e para 

conferir maior segurança jurídica aos atos praticados no presente feito, tendo em vista que 
a pessoa física incluída como solidária apresenta contestações apontando ter realizado a 
venda em Goiás a uma determinada empresa, juntando cópia e demais documentos 
fiscais e, assim, não restou alternativa a não ser a conversão do feito em uma Diligência. 

 
 Nesse sentido, os autos foram encaminhados à Delegacia Regional 

de Fiscalização de Goiânia a fim de que seu ilustre titular, por obséquio, determinasse que 
auditores-fiscais pudessem, de forma objetiva, analisar todos os documentos e demais 
provas apresentados, de forma percuciente, verificando se a compra foi feita em Goiânia, 
ou não, confrontando todas as informações e documentos apresentados em sua defesa. 
Caso fosse necessário o procedimento inicial poderia ser refeito de forma a adequá-lo a 
sua nova realidade. 

 
 O diligenciador ratifica que a venda realizada foi não presencial, 

conforme argumentações trazidas aos autos.  
 



 

Depois de cumprida a diligência e antes de devolver a esta instância 
para julgamento, o sujeito passivo foi cientificado do resultado da diligência fiscal e 
manteve a posição anterior para que fosse feita a sua exclusão da lide na condição de 
solidário por ausência de responsabilidade.  

 
Em seguida, os autos foram distribuídos ao mesmo julgador de 

primeira instância, por meio de sorteio eletrônico, atendendo aos princípios da 
Administração Pública, da Transparência e da Imparcialidade que, deverá analisar e 
decidir todas as questões apresentadas pelas partes que compõem a relação jurídico-
processual tributária.” 

 
Dando seguimento ao relatório, informo que o Julgador singular 

acolheu o pedido de exclusão da lide do solidário e, no mérito, decidiu pela procedência 
da pretensão inicial do Fisco.  

 
 
A Fazenda Pública, inconformada com a parte da decisão singular 

que excluiu da lide a solidária, interpôs recurso. Afirma que, como o Protocolo ICMS 
21/2011, em sua cláusula segunda, faz remissão à substituição tributária, então é natural a 
indicação do adquirente na condição de devedor solidário tendo em vista o seu interesse 
comum na situação analisada. O destinatário participa da operação mercantil. Pede a 
reforma da decisão singular para a reinclusão da solidária na lide. 

 
O solidário, CLAYTON JOSÉ GONÇALVES, contraditou o recurso da 

Fazenda Pública para dizer que é pessoa física, tendo adquirido apenas um bem para 
consumo. Pede a manutenção da decisão singular que a excluiu da lide.  

 
A autuada, insatisfeita com a decisão singular, apresentou recurso 

voluntário. Afirma que em 17/09/2014 o plenário do STF, por unanimidade, declarou a 
inconstitucionalidade do Protocolo ICMS 21/2011, que é o fundamento do auto de 
infração. Afirma ainda que o Julgador singular, alegando que o STF modulou a eficácia da 
decisão para que surtisse efeito somente a partir da concessão de liminar, em 19/02/2014, 
entendeu pela manutenção do lançamento, pois este seria anterior à decisão que 
concedeu a liminar. Argumenta que, no entanto, a recorrente impetrou Mandado de 
Segurança, em 24/07/2013, com pedido de liminar, contra o Superintendente de 
Administração Tributária do Estado de Goiás, com o número 260639-64.2013.8.09.0051, 
para afastar a cobrança do ICMS com fundamento no Protocolo 21/2011. Conclui que, 
tendo em vista a existência de ação anterior, a cobrança do imposto prevista no presente 
auto de infração não pode persistir. Pede a improcedência do lançamento.  

 
Em seguida, a recorrente argui a desproporcionalidade da multa 

aplicada. Pede a redução da multa ou mesmo o afastamento da multa aplicada em 
patamar superior ao admitido pela  Corte Suprema.  

 
Pede, por fim, a improcedência do lançamento, tendo em vista o 

artigo 112, CTN, que determina se aplique, em caso de dúvida,  a interpretação mais 
favorável ao contribuinte. 

 
É o relatório.  
 
 

VOTO 
 



 

 
Em relação ao solidário, acho que deve ser mantida a sua exclusão 

da lide, conforme decisão do ilustre julgador “a quo”. Observe-se que o art 45, inciso XII-B, 
CTE,   só passou a prever a solidariedade para este caso em 2016, “verbis”: 

 
“XII-B- com o remetente, o consumidor final não contribuinte do 

imposto, relativamente à mercadoria, bem ou serviço que adquirir em operação 
interestadual sem o pagamento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota 
prevista para as operações e prestações internas e a prevista para as operações e 
prestações interestaduais destinadas a este Estado. (Redação acrescida pela Lei nº 
19.021/15 - Vigência a partir de 01.01.16).” 

 
 
Como se sabe, o presente caso refere-se a fatos geradores ocorridos 

em 2013. Além disso, note-se que o inciso XIII, referido pelo Fisco no auto de infração,  é 
para o caso em que a pessoa concorre para a prática da infração. Confira-se a redação à 
época do fato: 

 
“XIII - com o contribuinte ou o substituto tributário, a pessoa que por 

seus atos ou omissões concorra para a prática de infração à legislação tributária. 
(Redação conferida pela Lei nº 13.194 - vigência: 01.01.98 a 08.02.14)” 

 
 
Ora, o adquirente não concorreu para a prática da infração. Apenas 

comprou o produto, como o fazem  dezenas de milhões de brasileiros todos os dias, em 
milhões de estabelecimentos comerciais varejistas espalhados por todo o país. Isto não os 
torna solidários nas hipóteses em que o ICMS é, de alguma forma, sonegado. Mormente 
quando a nota fiscal é regularmente emitida e o imposto destacado, com a utilização de 
alíquota própria de operações internas, que é a situação da hipótese ora em análise. Com 
estas considerações, mantenho a decisão singular que excluiu da lide o solidário. 

 
Em seu recurso, a autuada afirma que em 17/09/2014 o plenário do 

STF, por unanimidade, declarou a inconstitucionalidade do Protocolo ICMS 21/2011, que é 
o fundamento do auto de infração. Afirma ainda que o Julgador singular, alegando que o 
STF modulou a eficácia da decisão para que surtisse efeito somente a partir da concessão 
de liminar, em 19/02/2014, entendeu pela manutenção do lançamento, pois este seria 
anterior à decisão que concedeu a liminar. Argumenta que, no entanto, a recorrente 
impetrou Mandado de Segurança, em 24/07/2013, com pedido de liminar, contra o 
Superintendente de Administração Tributária do Estado de Goiás, com o número 260639-
64.2013.8.09.0051, para afastar a cobrança do ICMS com fundamento no Protocolo 
21/2011. Conclui que, tendo em vista a existência de ação anterior, a cobrança do imposto 
prevista no presente auto de infração não pode persistir. 

 
Também neste quesito acompanho a decisão singular. Conforme 

menciona o Julgador, o Supremo Tribunal Federal, na  ADI nº 4.628 do Distrito Federal, já 
decidiu a questão, referente ao Protocolo 21/11, declarando-o como inconstitucional. 
Acontece que a Suprema Corte resolveu modular os efeitos da decisão, escolhendo que 
fosse ex nunc, isto é, a partir do deferimento da liminar que se deu, em 19/02/2014. A 
ementa do acórdão que julgou a ação informa o seguinte: 

 
“Ação direta de inconstitucionalidade julgada PROCEDENTE. 

Modulação dos efeitos a partir do deferimento da concessão da medida liminar, 
ressalvadas as ações já ajuizadas.” 



 

 
O contribuinte argumenta que impetrou mandado de segurança e, 

com isto, conclui que como propôs ação anterior, então a cobrança do imposto prevista no 
presente auto de infração não pode persistir.  

 
Discordo desta conclusão. Em primeiro lugar, observe-se que a ação 

foi proposta pela recorrente em 24/07/2013. O fato gerador referido no processo é de abril 
de 2013, anterior à data da propositura do MS. Em segundo lugar, constato que o pedido 
do contribuinte no mandado de segurança teve a finalidade de  suspender os efeitos do 
Protocolo 21/2011. Ou seja, o contribuinte  não combate, no mandado de segurança,  o 
que já havia sido feito pelo Fisco, isto é, os lançamentos já efetuados. Em relação a tais 
atos, preferiu optar pelo combate na via administrativa. No mandado de segurança pediu 
para o futuro, no sentido de afastar novas autuações. Vejamos excerto da decisão da 
ilustre Juíza, que indeferiu a liminar solicitada pelo contribuinte no MS. Destacamos a 
parte que descreve os termos do pedido da impetrante. 

 
“AM TRADING E COMÉRCIO LTDA., já qualificada nos 

autos,impetrou o presente MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido de liminar, contra 
ato do SUPERINTENDENTE DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, pleiteando a 
suspensão dos efeitos do Protocolo ICMS 21/11, bem como do Decreto n° 7.303/11, 
para garantir que suas mercadorias adentrarão ao Estado de Goiás e serão 
entregues ao consumidor final, sem ter que pagar valor a título de ICMS, nem ter 
contra si lavrados autos de infração.” 

 
Verificando a petição do MS, anexada pelo contribuinte ao processo, 

outra não pode ser a  conclusão, senão de que o impetrante se insurge contra o protocolo, 
da data da impetração em diante. Busca, conforme suas próprias palavras “a garantia de 
que suas mercadorias entrarão, por direito e justiça, no Estado de Goiás e serão 
entregues no prazo ao consumidor final, e não terão que pagar novo valor a título de 
ICMS, nem ter contra si, lavrado autos de infração.” (fls 98).  

 
Assim, a conclusão a que chego é de que o Protocolo ICMS 21/2011, 

mesmo tendo sido declarado inconstitucional, manteve os seus efeitos em relação aos 
fatos geradores ocorridos antes de 19/02/2014, por conta da modulação da decisão 
decretada pela Suprema Corte. Embora estejam ressalvadas as ações já ajuizadas, é bem 
de ver que no mandado de segurança que impetrou, o contribuinte se insurge 
genericamente contra o Protocolo ICMS 21/2011 e não contra o presente lançamento. 
Como ressaltamos acima, os fatos geradores em julgamento neste processo referem-se a 
períodos anteriores à liminar concedida pelo STF na ADI e à impetração do MS pela 
recorrente.  Tais circunstâncias me levam à conclusão de que o lançamento não foi 
atingido pela decisão do STF e, por conseguinte, deve prevalecer.  

 
Em manifestação oral, durante a sessão de julgamento, a 

Representação Fazendária solicitou diligência a fim de que fosse ouvida a Procuradoria 
Geral do Estado a respeito da questão exposta pelo contribuinte. Entendo que a diligência 
é desnecessária. Mesmo porque, se o contribuinte estava discutindo o presente 
lançamento no Mandado de Segurança que impetrou, então isto significaria que renunciou 
à discussão administrativa do débito. Ou seja, seu recurso não seria nem mesmo 
conhecido. Sendo assim, rejeito o pedido de diligência formulado pela Fazenda Pública.  

 
A recorrente argui a desproporcionalidade da multa aplicada. Pede a 

sua redução ou mesmo o afastamento da multa aplicada em patamar superior ao admitido 
pela  Corte Suprema.  



 

 
As alegações da recorrente, de desproporcionalidade da multa 

aplicada, não tem como ser avaliadas por esta Corte administrativa, por força do disposto 
no § 4º do art. 6º da Lei nº 16.469, de 19 de janeiro de 2009, que regula o processo 
administrativo tributário no Estado de Goiás. Como se sabe, tal norma é expressa ao 
proibir o Conselho Administrativo Tributário de proferir decisão que implique na apreciação 
ou declaração de inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato normativo expedido pela 
Administração Tributária. Ora, as multas aplicadas têm previsão na lei. Por conseguinte, 
não é possível fazer considerações acerca da sua adequação ao fato irregular constatado 
pelo Fisco. O Conselho Administrativo Tributário não tem função legislativa. 

 
Finalmente, a autuada pede a improcedência do lançamento, tendo 

em vista o artigo 112, CTN, que determina se aplique, em caso de dúvida,  a interpretação 
mais favorável ao contribuinte. O dispositivo legal tem a seguinte dicção: 

 

“Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina 
penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, 
em caso de dúvida quanto: 

I - à capitulação legal do fato; 

II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à 
natureza ou extensão dos seus efeitos; 

III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade; 

IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.” 

 
 
Ora, no processo não existe qualquer dúvida envolvendo o fato, a 

autoria do fato ou a natureza da penalidade aplicável. O que existe é o inconformismo do 
sujeito passivo em relação à cobrança levada a efeito pela Fazenda Pública. Tanto é 
assim, que apresentou defesa e argumentos contra a cobrança. Entendo descabida a 
solicitação de aplicação do artigo 112, CTN, ao presente caso. A este respeito, bem como 
em manifestação na qual expressa a sua concordância com a ação fiscal, o ilustre 
Julgador singular assevera: 

 
“Por outro lado, entendo que a Fiscalização, por meio dos 

documentos juntados ao feito, demonstra, de forma irrefutável, que houve venda não 
presencial de JET SKI para pessoa natural residente em Goiás (considerada pela 
legislação como consumidor final), conforme faz prova a documentação e demais 
elementos acostado aos autos para fundamentação da acusação fiscal, sendo, ainda, 
corretamente entendido como infringidas as cláusulas 2ª, 3ª e 4ª do Protocolo ICMS 21 de 
01 de abril de 2011 que, define a infração ocorrida e, de consequência, gerou a 
possibilidade de aplicação da penalidade prevista pelo artigo 71, III, “a” do CTE, o que, a 
meu juízo de valor, trouxe, diferentemente do que alega a defesa, certeza e não dúvida na 
autuação.” 

 
Finalmente, vale citar o Parecer n° 1009/2012 – GEOT, que aborda 

precisamente a questão da venda presencial, tendo em vista o Protocolo ICMS 21/2011: 
 



 

“Ressalta-se que é entendimento da Administração Tributária deste 
Estado que é considerada Venda presencial aquela em que o próprio consumidor final 
adquire e retira a mercadoria do estabelecimento vendedor. Portanto, as vendas 
realizadas por intermédio de vendedor ou representante comercial fora do 
estabelecimento bem como as realizadas por e-mail ou telefone são consideradas como 
venda não presencial. 

Nesse sentido, a operação de venda de mercadoria descrita pela 
consulente, realizada por e-mail ou por telefone é considerada venda não presencial, 
estando, pois, alcançada pelas disposições contidas no Protocolo ICMS 21/2011.” 

 
 
Isto posto, rejeito o pedido de diligência formulado pela Fazenda 

Pública em manifestação oral durante a sessão, bem como conheço do recurso da 
Fazenda Pública e nego-lhe provimento para manter a decisão singular na parte em que 
exclui da lide o solidário CLAYTON JOSÉ GONÇALVES. Quanto ao mérito, conheço do 
recurso do contribuinte e nego-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. 
 

 
 

Sala das sessões, em 11 de novembro de 2016. 
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Matéria: Outros (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01797/16 
 
Relator: Conselheiro Márcio Nogueira Pedra 
 

 
EMENTA: Processual. Pedido de diligência formulado pela 
Fazenda Pública. Rejeitado. Decisão por maioria. Preliminar de 
exclusão do solidário da lide. Acolhida. Decisão unânime. ICMS. 
Exigência de recolhimento de parte do ICMS para a unidade 
federada de destino, conforme previsto em Protocolo ICMS. 
Auto de infração procedente. Decisão por maioria.  1. O 
processo não deve ser convertido em diligência quando já reúne 
as condições necessárias e suficientes para seu julgamento. 2. 
Só deve ser mantido na lide o solidário que efetivamente tiver 
concorrido para a prática da infração à legislação tributária. 3. 
Consoante determina o Protocolo ICMS 21/2011, deve ser 
recolhido em  favor da unidade federada de destino da 
mercadoria ou bem, a parcela do ICMS  devida na operação 
interestadual em que o consumidor final adquire mercadoria ou 
bem de forma não presencial por meio de internet, telemarketing 
ou showroom. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de outubro de 2016, decidiu, por maioria de votos,  rejeitar o pedido de 
diligência formulado pela Fazenda Pública em manifestação oral, durante  a sessão. 
Foram vencedores os Conselheiros Márcio Nogueira Pedra, Mário de Oliveira Andrade e 
Aldeci de Souza Flor. Vencidos os Conselheiros Masayuki Missao e Edson Abrão da Silva. 
Por unanimidade de votos, conhecer do Recurso da Fazenda  Pública, negar-lhe 
provimento para manter  a  decisão singular na  parte que exclui da  lide  a solidária  Reny 
Assad Elmaruni. Participaram do julgamento os Conselheiros Márcio Nogueira Pedra, 
Masayuki Missao, Mário de Oliveira Andrade, Edson Abrão da Silva e Aldeci de Souza 
Flor. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso do Contribuinte,  negar-
lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Foram vencedores os Conselheiros Márcio Nogueira Pedra, Mário de Oliveira 
Andrade e Aldeci de Souza Flor. Vencidos os Conselheiros Masayuki Missao e Edson 
Abrão da Silva, que votaram pela improcedência do auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Neste processo o Fisco acusa a autuada de efetuar venda não 
presencial de Jet Ski para RENY ASSAD ELMARUNI, CPF 355.196.731-87, pessoa fisica 
residente no Estado de Goias, conforme faz prova a NFe 1996 (dados em anexo). Conclui 
a acusação afirmando que nessa  operação foi omitido o recolhimento da parte do ICMS 
em favor da unidade federada de destino, conforme determina o PROTOCOLO ICMS 21 
de 1. de abril de 2011. Para todos os fins legais e com fulcro no § 2º, do artigo 19, Decreto 
nº 6.930, de 09 de junho de 2009, adoto o relatório constante da sentença  nº 1667/2016 , 
de fls 104 , que abaixo transcrevo :  

 
“Trata-se de um lançamento, formalizado pela fiscalização, exigindo 

um crédito tributário, em razão de ter sido efetuada venda não presencial de um JET SKI 



 

para pessoa natural, residente no Estado de Goiás, conforme faz prova a documentação e 
demais elementos acostados aos autos para fundamentação da acusação fiscal. 

 
 A fiscalização entendeu como infringidas as cláusulas 2ª, 3ª e 4ª do 

Protocolo ICMS 21 de 01 de abril de 2011, tendo sido, ainda, proposta a penalidade pelo 
artigo 71, III, “a” do CTE.  

 
O adquirente localizado em Goiás foi incluído como solidário, nos 

termos do artigo 45, XIII do CTE.  
 
Os autuados foram regularmente intimados para pagar ou apresentar 

defesa, na forma e no prazo estabelecido pela Lei Processual ora em vigor, tendo sido 
lavrada a revelia de um dos autuados.  

 
O outro sujeito passivo, instaurando o contraditório, por meio de seu 

representante legal, depois de fazer uma sinopse dos fatos acontecidos e citar 
textualmente os artigos aplicados pela fiscalização como tendo sido infringidos, inclusive, 
a penalidade proposta, vem ao feito argumentar o seguinte: 1ª questão) de natureza 
incidental quer a ilegitimidade passiva do solidário por ausência de responsabilidade. 2ª 
questão) a operação realizada não seria alcançada pelo Protocolo ICMS 21/11, pois 
argumenta que não teria sido venda pela internet, telemarketing ou showroom e que o 
cliente conhecendo seu produto pode solicitar a entrega em qualquer lugar do Brasil no 
endereço informado, inclusive pode receber encomendas para entrega futura e, dessa 
forma, entende que o fato gerador é no momento, nos termos dos artigos 12, I e 11, I “a” 
da LC 87/96; 3ª questão) Alega também que em 07/10/2011 o Procurador Geral da 
República e a Advocacia da União firmaram entendimento pela inconstitucionalidade do 
referido Protocolo 21/11 e assim em nome da verdade material e da eficiência 
administrativa descrita no artigo 37 da CF/88 que vincula a administração pública, requer, 
a improcedência do auto de infração; 4ª questão) de natureza incidental alega a 
desproporcionalidade da multa aplicada; 5ª questão) aplicação do in dúbio pro 
contribuinte, pois na dúvida o artigo 112 do CTN a interpretação da norma jurídica deve 
favorecer ao contribuinte. Em conclusão, pede a improcedência do feito. 

 
DA NECESSIDADE DE DILIGÊNCIA  
 
Em respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa e para 

conferir maior segurança jurídica aos atos praticados no presente feito, tendo em vista que 
a pessoa física incluída como solidária apresenta contestações apontando ter realizado a 
venda em Goiás a uma determinada empresa, juntando cópia e demais documentos 
fiscais e, assim, não restou alternativa a não ser a conversão do feito em uma Diligência. 

 
 Nesse sentido, os autos foram encaminhados à Delegacia Regional 

de Fiscalização de Goiânia a fim de que seu ilustre titular, por obséquio, determinasse que 
auditores-fiscais pudessem, de forma objetiva, analisar todos os documentos e demais 
provas apresentados, de forma percuciente, verificando se a compra foi feita em Goiânia, 
ou não, confrontando todas as informações e documentos apresentados em sua defesa. 
Caso fosse necessário o procedimento inicial poderia ser refeito de forma a adequá-lo a 
sua nova realidade. 

 
 O diligenciador ratifica que a venda realizada foi não presencial, 

conforme argumentações trazidas aos autos.  
 



 

Depois de cumprida a diligência e antes de devolver a esta instância 
para julgamento, o sujeito passivo foi cientificado do resultado da diligência fiscal e 
manteve a posição anterior para que fosse feita a sua exclusão da lide na condição de 
solidário por ausência de responsabilidade.  

 
Em seguida, os autos foram distribuídos ao mesmo julgador de 

primeira instância, por meio de sorteio eletrônico, atendendo aos princípios da 
Administração Pública, da Transparência e da Imparcialidade que, deverá analisar e 
decidir todas as questões apresentadas pelas partes que compõem a relação jurídico-
processual tributária.” 

 
 
Dando seguimento ao relatório, informo que o Julgador singular 

acolheu o pedido de exclusão da lide do solidário e, no mérito, decidiu pela procedência 
da pretensão inicial do Fisco.  

 
A Fazenda Pública, inconformada com a parte da decisão singular 

que excluiu da lide o solidário, interpôs recurso. Afirma que, como o Protocolo ICMS 
21/2011, em sua cláusula segunda, faz remissão à substituição tributária, então é natural a 
indicação do adquirente na condição de devedor solidário tendo em vista o seu interesse 
comum na situação analisada. O destinatário participa da operação mercantil. Pede a 
reforma da decisão singular para a reinclusão do solidário na lide. 

 
O solidário, RENY ASSAAD EL MAROUNI, contraditou o recurso da 

Fazenda Pública para dizer que o Protocolo 21/2011 foi julgado inconstitucional pelo STF, 
não tendo, pois, aplicação. Pede a manutenção da decisão singular que o excluiu da lide.  

 
A autuada, insatisfeita com a decisão singular, apresentou recurso 

voluntário. Afirma que em 17/09/2014 o plenário do STF, por unanimidade, declarou a 
inconstitucionalidade do Protocolo ICMS 21/2011, que é o fundamento do auto de 
infração. Afirma ainda que o Julgador singular, alegando que o STF modulou a eficácia da 
decisão para que surtisse efeito somente a partir da concessão de liminar, em 19/02/2014, 
entendeu pela manutenção do lançamento, pois este seria anterior à decisão que 
concedeu a liminar. Argumenta que, no entanto, a recorrente impetrou Mandado de 
Segurança, em 24/07/2013, com pedido de liminar, contra o Superintendente de 
Administração Tributária do Estado de Goiás, com o número 260639-64.2013.8.09.0051, 
para afastar a cobrança do ICMS com fundamento no Protocolo 21/2011. Conclui que, 
tendo em vista a existência de ação anterior, a cobrança do imposto prevista no presente 
auto de infração não pode persistir. Pede a improcedência do lançamento.  

 
Em seguida, a recorrente argui a desproporcionalidade da multa 

aplicada. Pede a redução da multa ou mesmo o afastamento da multa aplicada em 
patamar superior ao admitido pela  Corte Suprema.  

 
Pede, por fim, a improcedência do lançamento, tendo em vista o 

artigo 112, CTN, que determina se aplique, em caso de dúvida,  a interpretação mais 
favorável ao contribuinte. 

 
É o relatório.  
 
 

VOTO 
 



 

 
Em relação ao solidário, acho que deve ser mantida a sua exclusão 

da lide, conforme decisão do ilustre julgador “a quo”. Observe-se que o art 45, inciso XII-B, 
CTE,   só passou a prever a solidariedade para este caso em 2016, “verbis”: 

 
“XII-B- com o remetente, o consumidor final não contribuinte do 

imposto, relativamente à mercadoria, bem ou serviço que adquirir em operação 
interestadual sem o pagamento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota 
prevista para as operações e prestações internas e a prevista para as operações e 
prestações interestaduais destinadas a este Estado. (Redação acrescida pela Lei nº 
19.021/15 - Vigência a partir de 01.01.16).” 

 
 
Como se sabe, o presente caso refere-se a fatos geradores ocorridos 

em 2013. Além disso, note-se que o inciso XIII, referido pelo Fisco no auto de infração,  é 
para o caso em que a pessoa concorre para a prática da infração. Confira-se a redação à 
época do fato: 

 
“XIII - com o contribuinte ou o substituto tributário, a pessoa que por 

seus atos ou omissões concorra para a prática de infração à legislação tributária. 
(Redação conferida pela Lei nº 13.194 - vigência: 01.01.98 a 08.02.14)” 

 
 
Ora, o adquirente não concorreu para a prática da infração. Apenas 

comprou o produto, como o fazem  dezenas de milhões de brasileiros todos os dias, em 
milhões de estabelecimentos comerciais varejistas espalhados por todo o país. Isto não os 
torna solidários nas hipóteses em que o ICMS é, de alguma forma, sonegado. Mormente 
quando a nota fiscal é regularmente emitida e o imposto destacado, com a utilização de 
alíquota própria de operações internas, que é a situação da hipótese ora em análise. Com 
estas considerações, mantenho a decisão singular que excluiu da lide o solidário. 

 
Em seu recurso, a autuada afirma que em 17/09/2014 o plenário do 

STF, por unanimidade, declarou a inconstitucionalidade do Protocolo ICMS 21/2011, que é 
o fundamento do auto de infração. Afirma ainda que o Julgador singular, alegando que o 
STF modulou a eficácia da decisão para que surtisse efeito somente a partir da concessão 
de liminar, em 19/02/2014, entendeu pela manutenção do lançamento, pois este seria 
anterior à decisão que concedeu a liminar. Argumenta que, no entanto, a recorrente 
impetrou Mandado de Segurança, em 24/07/2013, com pedido de liminar, contra o 
Superintendente de Administração Tributária do Estado de Goiás, com o número 260639-
64.2013.8.09.0051, para afastar a cobrança do ICMS com fundamento no Protocolo 
21/2011. Conclui que, tendo em vista a existência de ação anterior, a cobrança do imposto 
prevista no presente auto de infração não pode persistir. 

 
Também neste quesito acompanho a decisão singular. Conforme 

menciona o Julgador, o Supremo Tribunal Federal, na  ADI nº 4.628 do Distrito Federal, já 
decidiu a questão, referente ao Protocolo 21/11, declarando-o como inconstitucional. 
Acontece que a Suprema Corte resolveu modular os efeitos da decisão, escolhendo que 
fosse ex nunc, isto é, a partir do deferimento da liminar que se deu em 19/02/2014. A 
ementa do acórdão que julgou a ação informa o seguinte: 

 
“Ação direta de inconstitucionalidade julgada PROCEDENTE. 

Modulação dos efeitos a partir do deferimento da concessão da medida liminar, 
ressalvadas as ações já ajuizadas.” 



 

 
O contribuinte argumenta que impetrou mandado de segurança e, 

com isto, conclui que como propôs ação anterior, então a cobrança do imposto prevista no 
presente auto de infração não pode persistir.  

 
Discordo desta conclusão. Em primeiro lugar, observe-se que a ação 

foi proposta pela recorrente em 24/07/2013. O fato gerador referido no processo é de 
fevereiro de 2013, anterior à data da propositura do MS. Em segundo lugar, constato que 
o pedido do contribuinte no mandado de segurança teve a finalidade de  suspender os 
efeitos do Protocolo 21/2011. Ou seja, o contribuinte  não combate, no mandado de 
segurança,  o que já havia sido feito pelo Fisco, isto é, os lançamentos já efetuados. Em 
relação a tais atos, preferiu optar pelo combate na via administrativa. No mandado de 
segurança pediu para o futuro, no sentido de afastar novas autuações. Vejamos excerto 
da decisão da ilustre Juíza, que indeferiu a liminar solicitada pelo contribuinte no MS. 
Destacamos a parte que descreve os termos do pedido da impetrante. 

 
“AM TRADING E COMÉRCIO LTDA., já qualificada nos 

autos,impetrou o presente MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido de liminar, contra 
ato do SUPERINTENDENTE DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, pleiteando a 
suspensão dos efeitos do Protocolo ICMS 21/11, bem como do Decreto n° 7.303/11, 
para garantir que suas mercadorias adentrarão ao Estado de Goiás e serão 
entregues ao consumidor final, sem ter que pagar valor a título de ICMS, nem ter 
contra si lavrados autos de infração.” 

 
Verificando a petição do MS, anexada pelo contribuinte ao processo, 

outra não pode ser a  conclusão, senão de que o impetrante se insurge contra o protocolo, 
da data da impetração em diante. Busca, conforme suas próprias palavras “a garantia de 
que suas mercadorias entrarão, por direito e justiça, no Estado de Goiás e serão 
entregues no prazo ao consumidor final, e não terão que pagar novo valor a título de 
ICMS, nem ter contra si, lavrado autos de infração.” (fls 99).  

 
Assim, a conclusão a que chego é de que o Protocolo ICMS 21/2011, 

mesmo tendo sido declarado inconstitucional, manteve os seus efeitos em relação aos 
fatos geradores ocorridos antes de 19/02/2014, por conta da modulação da decisão 
decretada pela Suprema Corte. Embora estejam ressalvadas as ações já ajuizadas, é bem 
de ver que no mandado de segurança que impetrou, o contribuinte se insurge 
genericamente contra o Protocolo ICMS 21/2011 e não contra o presente lançamento. 
Como ressaltamos acima, os fatos geradores em julgamento neste processo referem-se a 
períodos anteriores à liminar concedida pelo STF na ADI e à impetração do MS pela 
recorrente.  Tais circunstâncias me levam à conclusão de que o lançamento não foi 
atingido pela decisão do STF e, por conseguinte, deve prevalecer.  

 
Em manifestação oral, durante a sessão de julgamento, a 

Representação Fazendária solicitou diligência a fim de que fosse ouvida a Procuradoria 
Geral do Estado a respeito da questão exposta pelo contribuinte. Entendo que a diligência 
é desnecessária. Mesmo porque, se o contribuinte estava discutindo o presente 
lançamento no Mandado de Segurança que impetrou, então isto significaria que renunciou 
à discussão administrativa do débito. Ou seja, seu recurso não seria nem mesmo 
conhecido. Sendo assim, rejeito o pedido de diligência formulado pela Fazenda Pública.  

 
A recorrente argui a desproporcionalidade da multa aplicada. Pede a 

sua redução ou mesmo o afastamento da multa aplicada em patamar superior ao admitido 
pela  Corte Suprema.  



 

 
As alegações da recorrente, de desproporcionalidade da multa 

aplicada, não tem como ser avaliadas por esta Corte administrativa, por força do disposto 
no § 4º do art. 6º da Lei nº 16.469, de 19 de janeiro de 2009, que regula o processo 
administrativo tributário no Estado de Goiás. Como se sabe, tal norma é expressa ao 
proibir o Conselho Administrativo Tributário de proferir decisão que implique na apreciação 
ou declaração de inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato normativo expedido pela 
Administração Tributária. Ora, as multas aplicadas têm previsão na lei. Por conseguinte, 
não é possível fazer considerações acerca da sua adequação ao fato irregular constatado 
pelo Fisco. O Conselho Administrativo Tributário não tem função legislativa. 

 
Finalmente, a autuada pede a improcedência do lançamento, tendo 

em vista o artigo 112, CTN, que determina se aplique, em caso de dúvida,  a interpretação 
mais favorável ao contribuinte. O dispositivo legal tem a seguinte dicção: 

 

“Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina 
penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, 
em caso de dúvida quanto: 

I - à capitulação legal do fato; 

II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à 
natureza ou extensão dos seus efeitos; 

III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade; 

IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.” 

 
 
Ora, no processo não existe qualquer dúvida envolvendo o fato, a 

autoria do fato ou a natureza da penalidade aplicável. O que existe é o inconformismo do 
sujeito passivo em relação à cobrança levada a efeito pela Fazenda Pública. Tanto é 
assim, que apresentou defesa e argumentos contra a cobrança. Entendo descabida a 
solicitação de aplicação do artigo 112, CTN, ao presente caso. A este respeito, bem como 
em manifestação na qual expressa a sua concordância com a ação fiscal, o ilustre 
Julgador singular assevera: 

 
“Por outro lado, entendo que a Fiscalização, por meio dos 

documentos juntados ao feito, demonstra, de forma irrefutável, que houve venda não 
presencial de JET SKI para pessoa natural residente em Goiás (considerada pela 
legislação como consumidor final), conforme faz prova a documentação e demais 
elementos acostado aos autos para fundamentação da acusação fiscal, sendo, ainda, 
corretamente entendido como infringidas as cláusulas 2ª, 3ª e 4ª do Protocolo ICMS 21 de 
01 de abril de 2011 que, define a infração ocorrida e, de consequência, gerou a 
possibilidade de aplicação da penalidade prevista pelo artigo 71, III, “a” do CTE, o que, a 
meu juízo de valor, trouxe, diferentemente do que alega a defesa, certeza e não dúvida na 
autuação.” 

 
Finalmente, vale citar o Parecer n° 1009/2012 – GEOT, que aborda 

precisamente a questão da venda presencial, tendo em vista o Protocolo ICMS 21/2011: 
 



 

“Ressalta-se que é entendimento da Administração Tributária deste 
Estado que é considerada Venda presencial aquela em que o próprio consumidor final 
adquire e retira a mercadoria do estabelecimento vendedor. Portanto, as vendas 
realizadas por intermédio de vendedor ou representante comercial fora do 
estabelecimento bem como as realizadas por e-mail ou telefone são consideradas como 
venda não presencial. 

Nesse sentido, a operação de venda de mercadoria descrita pela 
consulente, realizada por e-mail ou por telefone é considerada venda não presencial, 
estando, pois, alcançada pelas disposições contidas no Protocolo ICMS 21/2011.” 

 
 
Isto posto, rejeito o pedido de diligência formulado pela Fazenda 

Pública em manifestação oral durante a sessão, bem como conheço do recurso da 
Fazenda Pública e nego-lhe provimento para manter a decisão singular na parte em que 
exclui da lide o solidário RENY ASSAAD EL MAROUNI. Quanto ao mérito, conheço do 
recurso do contribuinte e nego-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. 
 

 
 

Sala das sessões, em 11 de novembro de 2016. 
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Matéria: Outros (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01832/16 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pela autuada, por cerceamento ao direito de defesa. 
Rejeitada. Decisão unânime. ICMS. Omissão no recolhimento 
antecipado do ICMS. Procedência. Decisão unânime.  
 
1. A ausência de afronta à prescrição do art. 20 da Lei nº 
16.469/2009 impõe a rejeição de preliminares arguidas pelas 
partes que se sentirem prejudicadas e oportuniza a continuidade 
do processo para que o mérito da ação seja apreciado e julgado 
pela autoridade competente; 
 
2. O princípio do contraditório permite que o sujeito passivo 
apresente as contraprovas necessárias para eliminar o 
lançamento de ofício. Portanto, a defesa sem a devida instrução 
causa a ratificação do lançamento tecnicamente executado e 
suporta a confirmação da decisão proferida pela Primeira 
Instância, a qual declarou procedente a peça substancial do 
processo. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 22 de setembro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade do auto de infração, por cerceamento do direito de defesa, arguida 
pela autuada. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, 
Lidilone Polizeli Bento e Nivaldo José Mendes.  Quanto ao mérito, por votação unânime, 
conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração.  Participaram do julgamento os Conselheiros 
Nivaldo Carvelo Carvalho, Lidilone Polizeli Bento e Nivaldo José Mendes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo deixou de recolher o ICMS 
antecipado relativo às operações interestaduais com queijo e requeijão. Em consequência, 
o autuado deve recolher o imposto na importância de R$ 1.280.845,44, junto com a 
penalidade e acréscimos legais, conforme documentos anexos. 

 
A autoridade lançadora indica a infração de acordo com a previsão 

dos artigos 63; 166, § 3°; 167; 168; e 169, inciso II da Lei nº 11.651/91 c/c artigo 2° da IN 
nº 155/94-GSF. Propõe a penalidade prescrita no artigo 71, inciso I, alínea "a" do CTE. 

  
O Auto de Infração é instruído com os documentos: Anexo 

Estruturado – Detalhamento de Crédito Tributário, Declaração do Sujeito Passivo, Relação 
de Notas Fiscais de Queijo e Requeijão em Operações Interestaduais, e Chave de Acesso 
– Consulta Completa SEFAZ, fls. 03 a 161. 

 
O sujeito passivo é intimado a pagar quantia exigida ou apresentar 

Impugnação em Primeira Instância, fls. 162 a 164. 



 

 
O sujeito passivo impugna o lançamento tributário, fls. 166 a 173, e 

questiona a existência de vício no lançamento tributário – ausência de infração, pois 
nenhum dos dispositivos indicados como infringidos se prestam a tipificar a infração 
alegada. Transcreve todos na peça defensória. Acresce que não era obrigada ao 
recolhimento do ICMS de forma antecipada, visto que há dispensa no recolhimento de 
ICMS antecipado, conforme acordo firmado em TARE celebrado com o Estado de Goiás, 
que lhe proporciona a dispensa do pagamento de ICMS antecipado. Entende tratar-se de 
questões meramente formais que não acarretaram prejuízo ao fisco goiano, perdurando a 
pendência somente por 2 meses. 

 
Requer o cancelamento das exigências materializadas pela autuação 

e o arquivamento do auto de infração. 
 
Anexa os documentos de fls. 174 a 214. 
 
O Julgador Singular, fl. 216, resolve encaminhar o processo à 

Delegacia Regional de Fiscalização de origem para que seu titular determine a um auditor 
para se manifestar sobre as alegações do sujeito passivo e informe se de fato ele era 
beneficiário de TARE referente aos benefícios do FOMENTAR/PRODUZIR e apresente 
outras informas que julgar necessárias. 

 
A revisão se fez por auditor estranho a lide, fl. 218, que conclui o seu 

trabalho com a afirmação: 
 
O contribuinte omitiu o recolhimento antecipado do imposto gerado 

com as operações interestaduais dos produtos: queijo e requeijão, durante o período de 
01/08/2012 a 30/09/2012, visto a suspensão do Termo de Acordo de Regime Especial-
TARE e pela Portaria n° 130/2012–GSF, conforme fato gerador causador do lançamento 
do crédito tributário ora pendente de definição. 

 
Os documentos de fls. 220 a 223 instruem o trabalho de revisão. 
 
O sujeito passivo, após ser notificado da revisão fls. 224 e 225, 

retorna ao processo, fl. 228, para requerer que as futuras publicações e intimações 
relativas ao lançamento sejam exclusivamente feitas a seu advogado. 

Uma cópia da Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da 
empresa foi anexada aos autos, fls. 229 a 246. 

 
O Julgador Singular, fls. 247 a 250, após afastar os questionamentos 

preliminares, deixa claro que os fundamentos da constituição do crédito tributário pelo 
lançamento de ofício se encontram perfeitamente identificados nos autos. Além disso, a 
base para a cobrança da penalidade é a lei e houve falta de recolhimento do imposto, ou 
seja, não identifica nulidade. Quanto ao mérito, esclarece que, como reconheceu a 
impugnante, o pagamento antecipado só é devido com a suspensão do TARE, o que de 
fato ocorreu pela Portaria n° 130/2012 – GSF, decide pela procedência do auto de 
infração. 

 
O sujeito passivo retorna aos autos, junta o Substabelecimento de 

procuração, fl. 251 e anexa o documento de fl. 252. 
 
O autuado recorre da decisão proferida pela Primeira Instância, fls. 

255 a 266, reafirma o argumento de que é beneficiado pelo TARE; afirma hipóteses de 



 

erro de fato – da contenciosidade do artigo 10 da Lei nº 16.469/2009, argui que não é 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, que as alegações do Fisco ocorrem 
somente se estivesse diante das hipóteses do artigo acima citado. Afirma que houve 
cerceamento ao direito de defesa, pois o julgador singular não avaliou a ausência de base 
legal da infração, e reestabelece os argumentos a respeito. Acrescenta a tese defensória 
anterior que versa sobre a inexistência da obrigação de pagamento antecipado do ICMS 
em decorrência de TARE, e, por último, relembra que os termos celebrados não permitem 
a exclusão do sujeito passivo, ainda que temporariamente. 

 
Requer a reforma da decisão singular para cancelar as exigências de 

ICMS e multa; ou cancelamento da multa; e, subsidiariamente, que seja declarado nulo o 
lançamento, arquivando-o. 

 
Anexa documentos de fls. 267 a 292. 
 
O sujeito passivo retorna ao processo, fl. 296, requer a juntada do 

substabelecimento do instrumento de mandato, seguido pelos documentos de fls. 297 a 
324. 

 
A Primeira Câmara Temporária do Concelho Administrativo 

Tributário, por meio do Acórdão n° 1407/2014, fls. 325 a 329, decide pela existência de 
insegurança na determinação da infração e declara nulo o processo “ab initio”.  

 
Fundamenta que na notificação ao sujeito passivo sobre o motivo do 

lançamento, o Auto de Infração não menciona absolutamente nada em seu conteúdo.  
 
O sujeito passivo retorna ao processo, fls. 332 e 333, requer que as 

publicações e intimações sejam feitas exclusivamente ao seu advogado e anexa os 
documentos de fls. 334 a 358. 

 
A Fazenda Pública é notificada, fl. 359, e opõe recurso ao Conselho 

Pleno do Conselho Administrativo Tributário, fls. 360 a 365, para requerer a reforma do 
Acórdão da I CJUL nº 1407/2014, que declarou nulo ab initio o processo depois de acolher 
a preliminar de nulidade da peça básica por insegurança na determinação da infração.  

 
Entende que esta preliminar deve ser afastada porque o lançamento 

tributário sintoniza com a legalidade que lhe é própria. 
 
Acrescenta que em “relação à penalidade de que não careceria de 

base legal, já que não teria havido omissão de qualquer pagamento da impugnante, 
verificamos que se houver a falta de recolhimento do imposto, existe a base legal para a 
aplicação da mesma. 

 
Como em relação aos dispositivos infringidos verifica-se que o fato 

encontra-se perfeitamente descrito no corpo do auto de infração, sendo perfeitamente 
identificável a infração constatada, e que em relação à infração sendo devido o ICMS é 
perfeitamente aplicável a penalidade, entendemos que não há qualquer nulidade no feito. 

 
Considero que segura está a determinação da infração visto a 

mesma encontrar-se perfeitamente descrita no corpo do auto de infração, tanto que a 
defesa entendeu e a tratou no mérito, bem como se encontra afastado dos autos qualquer 
indício do cerceamento do direito de defesa apontado e, em virtude disso não há reparos a 
fazer nesta instância”. (Transcrição, sem os grifos, fl. 361). 



 

 
Quanto ao mérito, fundamenta que o litígio tem relação com a 

vigência do TARE com efeito suspenso, conforme Portaria do Secretário da Fazenda, e 
comunicada ao contribuinte por meio de sua publicação no Diário Oficial, conforme 
cláusula do próprio TARE e a ausência do pagamento antecipado previsto na IN nº 
598/09-GSF e legislação afim”. “Fl. 362, sem grifos) 

 
Considera, ainda, que não há falar-se “em nulidade da peça básica 

por cerceamento ao direito de defesa e insegurança na determinação da infração, pois o 
presente lançamento foi confeccionado com a observância criteriosa de todos os ditames 
do artigo 142 do Código Tributário Nacional – CTN, bem como foram concedidas todas as 
oportunidades de defesa previstas no ordenamento jurídico vigente”. 

 
Ao final, requer a reforma da decisão cameral. 
 
O sujeito passivo é intimado a apresentar Contradita, fls. 367 a 370 e 

retorna ao processo, fls. 373 a 384, com o argumento de que o recurso da Fazenda 
Pública oposto Conselho Pleno do Conselho Administrativo Tributário protela o julgamento 
dos autos, visto a limitação de copiar a decisão singular reformada, sem enfrentar ampla e 
objetivamente os fundamentos camerais.  

 
Quanto ao Direito, reitera que a fiscalização não tipificou a infração 

com êxito e que a multa carece de base legal.  
 
Requer que não seja conhecido o Recurso da Fazenda Pública; 

subsidiariamente, que mantenham a nulidade do lançamento, cancelem as exigências 
contidas e, consequentemente, arquivem o processo. 

 
O sujeito passivo apresenta Memoriais de Julgamento, fls. 388 a 393, 

e reestabelece as teses e pedidos da Contradita. 
 
O Conselho Pleno do Conselho Administrativo Tributário decide 

reformar a decisão cameral e retornar os autos a Câmara Julgadora para apreciação de 
toada matéria. 

  
A Representação da Fazenda Pública, fl. 408, manifesta-se de 

acordo com a decisão plenária e sugere a intimação do sujeito passivo, o que foi efetivado 
com os documentos de fls. 409 e 410.  

 
No seu retorno ao processo ele ratifica a tese anterior e requer o 

cancelamento do auto de infração, e consequentemente seu arquivamento. 
 
Anexa documentos de fls. 425 e 426. 
 
O sujeito passivo, à fl. 431, requer que as intimações e publicações 

sejam feitas em nome do seu advogado. 
 
Junta os documentos de fls. 432 a 446 e, ainda, o documento de fl. 

449. 
 
É o Relatório. 
 

V O T O 



 

 
 
Compulsei o processo e verifiquei que o convencimento para o meu 

julgamento é a suspensão do TARE, ocorrida no período de 01/08/2012 a 30/09/2012 pela 
Portaria nº 130/2012-GSF, a qual teve publicação no Diário Oficial do Estado no dia 
16/07/2012.Considero correto o lançamento e sou pela sua confirmação, visto que a 
autoridade lançadora o propôs no auto de infração sem violar os princípios do art. 20 da 
Lei nº 16.469/2009.  

 
Outrossim, o início deste julgamento se faz com o estudo e decisão 

da preliminar de nulidade da peça básica, por cerceamento ao direito de defesa, arguida 
pela autuada, a qual rejeito com o entendimento de que este incidente não aconteceu.     

 
A autoridade administrativa é competente, descreveu o erro cometido 

pelo sujeito passivo com clareza, apontou a norma legal infringida e indicou a penalidade 
aplicável de acordo com a letra da legislação tributária em vigor na data da ocorrência do 
fato gerador da obrigação tributária.  

 
A formalização do processo se fez com observância dos prazos e 

dos atos processuais de forma que a legalidade do processo atende ao comando do 
Código de Processo Administrativo Tributário. Diante do procedimento da fiscalização, a 
preliminar de nulidade da peça basilar, arguida pela autuada, por cerceamento ao direito 
de defesa não foi acolhida na sessão de julgamento cameral deste volume. 

 
Com estes esclarecimentos, rejeito a referida preliminar que foi arguida pela autuada, e, 
na sequência, direciono-me à elaboração do voto do mérito da ação com os fundamentos 
que compuseram a tese do decidido pelo julgador de Primeira Instância, a qual transcrevo:  

 
“Sendo a norma inconteste sobre o pagamento antecipado, e 

reconhecida pela própria defesa, que é devido seu pagamento caso não existisse os 
efeitos do TARE, que é o que ocorre no presente feito, (já que os efeitos do TARE foram 
suspensos), a empesa passou a ter de recolher antecipadamente o ICMS. 

 
Verificamos, então, que o procedimento é simples, não contendo 

vícios que acarretem em sua anulação, quanto ao suposto cerceamento do direito de 
defesa do polo passivo e nem insegurança na determinação da infração sugerida, 
inclusive  existindo a base legal para a aplicação da infração, pois verificamos que é 
devido o pagamento antecipado, ou seja, não sendo pago o ICMS antecipadamente e 
inexistindo autorização de TARE que dispense esse pagamento, já que seus efeitos 
estavam suspensos, não há o que mais discutir nesse aspecto. 

 
Quanto ao mérito, também, hão há reparos a fazer, pois se encontra 

devidamente identificada a exigência. 
 
Noutros aspectos, não existe conflito entre a exigência do fisco e os 

procedimentos da Secretaria da Indústria e Comércio, pois o lançamento se relaciona à 
suspensão do TARE pela Secretaria da Fazenda, condicionante que dispensaria o 
pagamento antecipado”, fl. 249. 

 
Na realidade, a suspensão do TARE, mencionada no primeiro 

parágrafo deste voto, ainda que temporária, é a causadora da investigação procedida pelo 
Auditor Fiscal, cuja conclusão resultou a lavratura do auto de infração, para exigir que o 
autuado cumpra a sua obrigação tributária principal, relativa à falta de recolhimento 



 

antecipado do imposto correspondente às operações interestaduais com os produtos 
derivados do leite. 

 
Em face ao exposto e ao votar esta autuação, decido, por 

unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade do auto de infração, por 
cerceamento do direito de defesa, arguida pela autuada.  Quanto ao mérito, por votação 
unânime, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular 
que considerou procedente o auto de infração.   

 
 

Sala das sessões, em 23 de novembro de 2016. 
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Matéria: Outros (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 02066/16 
 
Relator: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: ICMS. Acusação de falsificação de destinatário em 
nota fiscal de venda de arroz a partir de simples declaração 
deste de que não comprou e não recebeu as mercadorias. 
Ausência de elementos mínimos de prova a subsidiar a 
acusação. Ilegitimidade da referida declaração por se tratar de 
elemento probatório unilateralmente produzido. Valor probante 
dos documentos trazidos pelo sujeito passivo por serem 
produzidos por terceiros (extratos de transferências bancárias) 
e por terem sido as transações ratificadas pela própria 
instituição financeira onde foram depositados os valores. 
Presunção de veracidade dos documentos e das informações 
nele contidas. A origem penal-tributária da acusação, ainda que 
o auto se restrinja à obrigação civil de adimplemento do imposto 
respectivo, exige a presença dos elementos mínimos da 
responsabilidade civil-tributária. Inexistência dolo ou culpa por 
parte do remetente/vendedor tendo em vista o modus operandi 
da venda e a inexistência de dever legal por parte do 
destinatário de investigar o destinatário e ou garantir ele receba 
os produtos.  
 
Recurso Voluntário conhecido e provido. Sem preliminares a 
serem apreciadas porque já afastadas pelo Conselho Pleno. 
Mérito. Sentença reformada para julgar improcedente a 
acusação fiscal.  
 
1- A mera declaração do destinatário, comercial expoente LTDA., 
de que comprou o arroz constante da notas que acompanham o 
auto de infração, não pode ser recepcionada como prova apta a 
subsidiar a acusação fiscal, posto que trata-se de declaração 
unilateral de vontade que não se confirmou nos autos por 
outros elementos de prova, ainda que também meramente 
indiciários;  
 
2- Os documentos trazidos pelo sujeito passivo, no sentido de 
que os depósitos bancários (DOC´s) foram creditados em sua 
conta bancária tem como emitente a comercial exportadora. 
Estes, embora não façam prova inequívoca acerca do real 
depositante, constitui prova legítima dotada de alta carga de 
plausibilidade, notadamente porque, uma vez oficiado nos 
autos, o banco Santander atestou que as transferências 
ocorreram a partir do banco ABN Amro. Tal fato induz a 
presunção de veracidade do próprio documento e dos dados 
nele contidos pois não foram suscitadas dúvidas pelo banco 
oficiado quanto a veracidade dos dados do destinatário apostos 
naquele documento;  
 



 

3- Embora não se equiparem as provas exigidas no cível àquelas 
demandas no juízo penal, a origem penal-tributária da conduta 
imputada ao Sujeito Passivo requer a presença dos elementos 
configuradores da responsabilidade civil-tributária, quais sejam 
a prova da conduta dolosa, da materialidade infracional, da 
autoria e nexo de causalidade entre a acusação fiscal e a 
conduta do sujeito passivo. Estes elementos não constam dos 
autos porque, dentre outras razões, o inquérito policial que 
investigava produtores acusados da mesma infração fora 
arquivado sem maiores conclusões;  
 
4- O modus operandi da venda de arroz, consistente na atuação 
de corretor intermediário, responsável pela emissão da nota 
(fatos estes apurados no Inquérito policial) revelam a ausência 
de dolo e de participação do produtor rural/vendedor em 
eventual fraude envolvendo a falsificação do destinatário em 
notas fiscais nas quais figurou como alienante. Ademais, 
inexistência de dever legal por parte do produtor de garantir que 
a mercadoria chegue em seu destino e por não lhe competir 
investigar o destinatário das mercadorias são fatores que 
exoneram o remetente quanto a eventuais extravios do bem ou 
quanto ao fornecimento de dados falsos pelo real comprador, 
este verdadeiro responsável pela fraude fiscal e que dela se 
beneficiou, mas que não fora autuado;  
 
5- Recurso voluntário a que se dá provimento para reformar a 
sentença singular e julgar improcedente a pretensão fiscal. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 23 de novembro de 2016, decidiu,  por maioria de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente 
o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Rickardo de Souza Santos 
Mariano, Luis Antônio da Silva Costa e Paulo Diniz. Vencidos os Conselheiros Mário de 
Oliveira Andrade e Aldeci de Souza Flor, que votaram pela procedência do auto de 
infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal formulada na inicial é de que o sujeito passivo 
prestou declaração falsa quanto ao destino de 249.000 kg de arroz de sequeiro com 
casca, no valor comercial de R$ 122.043,30, conforme notas fiscais de n°s 701342, 
701348 e 701359, emitidas em 02/06/2003; 704735 e 704744, emitidas em 06/06/2003, 
702255, 703224, 704715 e 705671, respectivamente emitidas em 03/06/2003, 04/06/2003, 
06/06/2003 e 09/06/2003, destinadas a Comercial de Cereais Expoente Ltda, CCE 
10267224-5, cujo sócio declara que não adquiriu a referida mercadoria, ficando, portanto, 
sujeito ao pagamento do ICMS devido, mais as cominações legais.   

  
Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 11, 

13, inciso I, 45, inciso II, 64 e 67, incisos I e II da Lei n° 11.651/91, combinado com os 
artigos 86 e 116 do Decreto n° 4.852/97, tendo sido proposta a penalidade prevista no 
artigo 71, inciso VII, alínea "h", item 2, conjugado com o §9°, inciso I, da Lei n° 11.651/91 
com redação da Lei n° 12.806/1995.   

  



 

Foram identificados como sujeitos passivos solidários: Antônio 
Bernardo Vilela Filho, Tácio de Assis Vilela, Hamilton Gabriel Vilela e Aílton José Vilela (fl. 
25).   

  
O Auto de Infração veio instruído com os seguintes documentos: 

Notas Fiscais Avulsas "fls. 05 a 13", cópia da Notificação Fiscal "fls. 14", cópia de 
Documento da Comercial de Cereais Expoente Ltda destinado ao Auditor Fiscal Paulo 
Sérgio Pereira de Freitas "fls. 15 a 16", cópia da Relação das Notas Fiscais de arroz 
emitida para Comercial Expoente Ltda "fls. 17 a 23", cópia da Relação dos Contribuintes 
por Município "fl. 24" e cópia do Relatório dos Sócios "fl. 25".  

  
As partes são intimadas em Primeira Instância, conforme documento 

de "fls. 26".    
 
Ciente, o autuado ingressa com Impugnação às "fls. 27 a 33", onde 

alega em preliminar, erro na identificação do sujeito passivo, uma vez que no momento em 
que o produtor vende sua mercadoria e esta sai da sua propriedade a responsabilidade 
passa a ser do transportador e/ou destinatário ou possuidor das mesmas, conforme o 
artigo 46 da Lei n° 11.651/91. No mérito, argui ser indevida a autuação.  

 
Afirma que as saídas internas são contempladas com isenção e que 

não caberia ao produtor fazer as verificações se tais produtos chegaram ou não ao destino 
final e no processo não existe nenhuma prova material da entrega dos produtos em local 
diverso conforme descreve o artigo 46, § 1° do artigo 46 do Código Tributário Estadual.  

 
Ademais, apresenta alguns comprovantes de depósito bancário (fls. 

30/31) como prova que efetuou a venda das mercadorias para a Comercial de Cereais 
Expoente Ltda e a referida empresa no intuito de eximir das responsabilidades por não ter 
feito os devidos registros dos documentos fiscais, quis imputar responsabilidades ao 
autuado.  

 
Questiona, assim, a autuação fiscal realizada pelo Fisco do Estado 

de Goiás, alegando que não cometeu nenhuma infração. Pede, ao final, a improcedência 
do auto de infração.  

 
Instrui a peça defensória a cópia da Intimação "fls. 34", cópia do Auto 

de Infração n° 3017120205069 "fls. 35 a 36", cópia da Procuração "fls. 37", cópia dos 
Documentos Pessoais do outorgado "fls. 38", cópia dos Documentos Pessoais do autuado 
"fls. 39", cópia da Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações - Brasil Telecom "fls. 40", 
cópia das Notas Fiscais "fls. 41 a 49", cópia do Extrato de Conta Corrente - Banco do 
Brasil "fls. 50 a 51" e cópia do Sistema de Informações Banco do Brasil - Compensação de 
Cheques e outros papéis "fls. 52 a 56".   

  
O Julgador Singular prolatou a Sentença n° 4965/06-JULP de "fls. 59 

a 68", e decidiu pela Procedência do auto de infração. 
 
Obtempera que os documentos fiscais emitidos pelo produtor ou em 

nome deste são de sua inteira responsabilidade, isto é, todos os dados informados no 
local onde foram extraídas as notas fiscais avulsas, às folhas 03/05 dos autos, pois se 
trata de uma operação contemplada com o benefício fiscal da isenção que só se 
implementa na saída do produtor a estabelecimento industrial localizado no Estado de 
Goiás, uma vez demonstrado pelo fisco que as mercadorias não chegaram ao destino 
final, presume-se prestação de declaração falsa pelo remetente das mercadorias.  



 

 
No mérito, ilustra que todos os documentos fiscais juntados ao feito 

comprovam a total irregularidade documental do pólo passivo que destinou mercadoria de 
sua produção a destinatário diferente daquele mencionado nos próprios documentos 
fiscais, devendo, a princípio, no que se refere à matéria tributária ser responsabilizado o 
produtor devidamente indicado nos autos, por conta e risco do requerente que se 
apresentou em nome do próprio produtor, conforme foi informado no próprio campo das 
notas fiscais avulsas.     

  
As partes são intimadas da decisão singular, conforme se vê à "fls. 

69".    
  
Inconformado, o autuado apresenta Recurso Voluntário às "fls. 71 a 

79", no qual formula arguição preliminar de nulidade da peça básica, relacionando a 
hipótese de cerceamento do direito de defesa, uma vez que o julgador singular não 
permitiu a produção de prova das suas alegações.  

 
Quanto ao mérito, aduz que as operações de saída ocorreram com a 

isenção conferida pelo artigo 6º, inciso LXXVIII, do Anexo IX, do Decreto nº 4.852/97, pelo 
qual a responsabilidade pelo pagamento foi transferida legalmente ao destinatário dos 
produtos.  

 
Ademais, o auto de infração está amparado apenas em indícios de 

que os produtos não chegaram à sua destinação final, e no processo não há nenhuma 
prova material, da entrega dos produtos em lugar diverso, ou que o Recorrente tenha 
concorrido para a prática dessa infração. Por fim, requer a nulidade do lançamento ou, se 
ultrapassada, pede a reforma da sentença singular.     

  
Acosta cópia da Procuração "fls. 80" cópia do Extrato Conta Corrente 

- Banco do Brasil "fl. 81" e cópia do Sistema de Informações Banco do Brasil - 
Compensação de Cheques e outros papéis "fls. 82 a 86".   

  
A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, por 

intermédio do Acórdão n° 2816/2007 de "fls. 88 a 90", decidiu, acolher a preliminar de 
nulidade parcial dos autos por cerceamento do direito de defesa a partir da fl. 59, inclusive 
por falta de intimação dos solidários.   

 
Entendeu o acórdão cameral que o cerceamento do direito de defesa 

restou caracterizado visto que apenas o Senhor Ailton José Vilela foi intimado, sendo que 
a procuração foi somente por este outorgada.    

  
A Fazenda Pública Estadual foi intimada às "fls. 91", para interpor 

Recurso ao Conselho Pleno, mas não se manifestou.  
 
Os sujeitos passivos solidários foram intimados para apresentarem 

Impugnação à Primeira Instância, conforme documentos de fls. "94 a 101".   
  
   
Cientificada, a empresa autuada e solidários interpõe Recurso 

Voluntário às "fls. 102 a 107", para alegar as suas exclusões do polo passivo da lide, visto 
que desde 04/09/2000 não pertenciam mais ao condomínio.  

 



 

No mérito, reiteram que as operações de saída ocorreram com a 
isenção conferida pelo artigo 6º, inciso LXXVIII, do Anexo IX, do Decreto nº 4.852/97, pelo 
qual a responsabilidade pelo pagamento foi transferida legalmente ao destinatário dos 
produtos. 

 
Ao final requerem que seja julgada procedente para declarar a 

nulidade do auto de infração.  
 
Instrui a peça defensória a cópia das Procurações "fls. 107 a 110", 

cópia da Certidão do Cartório de Registro de Imóvel e Tabelionato 1° de Notas "fls. 111 a 
112" e cópia da identidade profissional do advogado "fl. 114".   

 
O solidário Hamilton Gabriel Vilela não apresentou Impugnação à 

Primeira Instância, tornando-se revel à fl. 115.   
 
Em Julgamento pela Primeira Instância foi ratificada a decisão 

prolatada às "fls. 59 a 68", conforme se vê das "fls. 118 a 127".   
 
As partes são intimadas da decisão singular, conforme se vê às "fls. 

128 a 134". 
 
O autuado interpõe Recurso Voluntário de fls. 136 a 145, onde 

apresenta as mesmas argumentações da peça defensória anterior.    
 
Reafirma que uma vez que o julgador singular não permitiu a 

produção de prova das suas alegações.  
 
Quanto ao mérito, aduz que as operações de saída ocorreram com a 

isenção conferida pelo artigo 6º, inciso LXXVIII, do Anexo IX, do Decreto nº 4.852/97, pelo 
qual a responsabilidade pelo pagamento foi transferida legalmente ao destinatário dos 
produtos.  

 
Sustenta que o auto de infração está amparado apenas em indícios 

de que os produtos não chegaram à sua destinação final, e no processo não há nenhuma 
prova material, da entrega dos produtos em lugar diverso, ou que o Recorrente tenha 
concorrido para a prática dessa infração.  

 
Por fim, requer a nulidade do lançamento ou, se ultrapassada, pede 

a reforma da sentença singular.   
 
Da mesma forma, os solidários Tácio de Assis Vilela e Antônio 

Bernardo Vilela Filho comparecem ao processo ratificando as mesmas razões do recurso 
interposto pelo sujeito passivo direto Aílton José Vilela. "fl. 146".   

 
A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, através do 

Acórdão n° 3354/2009 de fls. 149/152, decidiu, acolher a preliminar de nulidade da peça 
básica, argüida pelo autuado, por erro na identificação do sujeito passivo, declarando de 
conseqüência, nulo "ab initio" o processo. 

 
Entendeu o Relator que houve uma falha insanável que 

comprometeu a lide deste o início, tendo em vista, que a polaridade passiva comprovou, 
neste volume de maneira inequívoca, que vendeu, entregou e recebeu o preço do produto, 
arroz, à Comercial de Cereais Expoente Ltda, conforme instrução processual. Ademais, as 



 

notas fiscais, cujas cópias se encontram acostadas ao processo, é a demonstração de que 
é indevida a cobrança do imposto em questão ao ora autuado, em se considerado que, 
comprovado está que este não participou de qualquer ato lesivo aos cofres da Fazenda 
Pública Estadual.    

 
Intimada à "fls. 153", a Representação Fazendária interpõe Recurso 

às "fls. 154 a 156" contra o julgamento cameral alegando que diferentemente do que 
consta do voto condutor, não há comprovação da venda, muito menos da entrega ou do 
recebimento do preço da mercadoria da Comercial de Cereais Expoente Ltda, o que existe 
nos autos são notas fiscais avulsas, emitidas pela Sefaz por requerimento e ordem do 
produtor autuado, com todos os dados fornecidos pelo mesmo, inclusive os dados do 
suposto destinatário.  

 
Acrescenta que nos autos não há qualquer prova de entrega das 

mercadorias ao suposto destinatário e com relação ao recebimento pelas mercadorias 
vendidas, os documentos juntados pela defesa apenas confirmam o depósito feitos na 
conta do autuado em agências bancárias de Belo Horizonte em nome da Cereais 
Expoente, estabelecida em Pires do Rio, Goiânia.  

 
Requer que seja reformado o acórdão cameral que declarou a 

nulidade do lançamento por erro na identificação do sujeito passivo.  
 
 Intimados do Recurso Fazendário às "fls. 157 a 162", o autuado 

apresenta Contradita às "fls. 164 a 166" oportunidade em que alega que, na qualidade de 
produtor rural, tomou todas as medidas legais para vender o seu produto, comparecendo à 
sede do Fisco Estadual em Doverlândia-Go e transferindo o arroz através de nota fiscal ao 
comprador devidamente identificado, na forma da lei e que após a venda, o mesmo 
recebeu o preço do produto através de transferências bancárias, igualmente com as 
partes devidamente identificadas. Por fim, requer que seja mantida a decisão cameral.   

 
Ao final, requer que seja negado provimento ao recurso, mantendo-

se inalterada a decisão de Segunda Instância. 
 
O Conselho Administrativo Tributário, por intermédio da Resolução n° 

93/2012 de fl. 170 resolve converter o julgamento em diligência à Delegacia Regional de 
Fiscalização de Goiás para que seu titular determine a auditor fiscal estranho a lide, 
verificar junto à empresa Comercial de Cereal Expoente Ltda, a veracidade e 
autenticidade dos comprovantes de depósitos bancários colacionados às fls. "81 a 86", 
tendo a referida empresa como depositante. 

 
Em atendimento à Resolução apresentada, a autoridade fiscal 

revisora informa que foi determinada a notificação do representante da empresa autuada 
para a prestação de esclarecimentos, quando então foi lavrado o Termo de 
Esclarecimento prestado pelo Senhor Oscar Martins de Araújo. Na prestação dos 
esclarecimentos, o declarante disse serem inverídicos os referidos depósitos bancários.   

 
Juntou ao processo cópia da Notificação "fl. 173", Termo de 

Esclarecimento "fl. 174", cópia do documento pessoal de Oscar Martins de Araújo - 
representante da empresa autuada "fl. 175" e cópia da declaração a pedido de Oscar 
Martins de Araújo - Banco Santander "fl. 176".  

 
O Conselho Administrativo Tributário, através da Resolução n° 

10/2013 de fl. 179 determina o encaminhamento dos autos ao Setor de Preparo 



 

Processual deste Conselho, para que seja intimado o patrono dos autuados para, 
querendo, se manifestar acerca do resultado da diligência de fls. 170/176, inclusive sobre 
o inquérito policial n° 0216/03 aberto junto à Delegacia Estadual de Crimes contra a 
Fazenda Pública, no prazo de até 15 dias.   

 
Devidamente intimados do teor da diligência às "fls. 180 a 185", o 

autuado comparece a lide às "fls. 188 a 190" esclarecendo que a oitiva do suposto 
representante legal da empresa Comercial de Cereais Expoente Ltda, Sr. Oscar Martins 
de Araújo, é nula de pleno direito porque não houve a intimação da parte contrária para 
estabelecer o contraditório, ocasionando cerceamento do direito de defesa. Acrescenta, 
ainda, que a declaração prestada pelo Banco Santander (fl. 176) não esclarece que a 
empresa Comercial de Cereais Expoente Ltda foi ou não cliente do Banco ABN AMRO, 
apenas informa que "até a presente data, não consta de nossos registros internos conta 
corrente de sua titularidade na presente instituição financeira". Ao final, pede a 
improcedência do auto de infração.   

 
Em Resolução de n° 032/2013 às "fl. 193", o Conselho Administrativo 

Tributário, em sessão realizada no dia 14/05/2013 resolve, por unanimidade de votos, 
solicitar ao Setor de Preparo Processual deste Conselho que intime o representante da 
empresa Comercial de Cereais Expoente Ltda a informar o resultado investigatório do 
Inquérito Policial n° 216/2003, declarado pelo seu gerente às fls. 15/16 destes autos, no 
prazo de até 15 dias.   

 
Intimado às "fls. 196 a 197", o sócio da empresa informa que o 

Inquérito Policial n° 0216/2003 encontra-se no Fórum de Pires do Rio - GO, conforme 
original de consulta anexa "fl. 200".  

 
Acosta cópia da intimação "fl. 201", cópia da Resolução n° 032/2013 

"fl. 202" e cópia de suas declarações acerca da fraude tributária que envolve diversos 
produtores rurais "fls. 203 a 204".   

 
Em Resolução de n° 127/2013, "fls.207", o Conselho Administrativo 

Tributário em sessão realizada no dia 19/11/2013, resolveu encaminhar estes autos à 
Procuradoria Tributária da Procuradoria Geral do Estado de Goiás para, nos informar se 
processo número 42950834.2005.8.09.0127, cujo extrato está às fls. 200, é referente ao 
Inquérito Policial n° 0216/2003 informado às fls. 201 e qual foi a sua conclusão, ante a 
informação no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás de que o referido processo 
encontra-se baixado ou arquivado.   

 
As partes são intimadas às "fls.212 a 217", para tomar conhecimento 

da Resolução n° 127/2013.     
  
Cientificada, a empresa autuada manifestou às "fls. 220 a 222", 

afirmando que a diligência realizada a pedido do relator em nada altera as conclusões da 
sentença recorrida. Pelo contrário, afasta definitivamente a alegação de falsidade 
ideológica, conforme a petição de arquivamento do inquérito policial protocolizada pelo 
Ministério Público.  

 
Ressaltou ainda que a conclusão do inquérito policial indique que 

"todos os autos de infrações lavrados em desfavor dos Produtores Rurais envolvidos 
foram quitados".  

 



 

Ao final requer que seja negado provimento ao recurso interposto 
pela Fazenda Estadual.   

    
  
O Conselho Administrativo Tributário decidiu conhecer do recurso da 

Fazenda Pública para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para afastar a nulidade do 
erro na identificação do sujeito passivo e retornar os autos a Câmara Julgadora para 
apreciação de toda matéria.   

  
  
No acórdão n° 2015/2014, "fls. 231 a 238", o Douto Conselheiro 

enfatiza que o autor do voto vencedor fundamentou a decisão de nulidade no 
entendimento que houve falta insanável que comprometeu a lide desde o início, tendo em 
vista que o polo passivo comprovou neste volume, de maneira inequívoca, que vendeu, 
entregou e recebeu o preço do produto, arroz à Comercial de Cereais Expoente LTDA, 
conforme instrução processual. 

 
Sustenta que não há comprovação da venda, muito menos da 

entrega ou do recebimento do preço da mercadoria da Comercial de Cereais Expoente 
Ltda.  O que existe nos autos são notas fiscais avulsas, emitidas pela Sefaz, por 
requerimento e ordem do produtor autuado, com todos os dados fornecidos pelo mesmo, 
inclusive os dados do suposto destinatário.     

  
As partes são intimadas às "fls. 239 a 245", para tomar conhecimento 

do Acórdão, mas não se manifestaram.   
   
Pela Resolução de n°050/2015 fls. "247 a 248", a Primeira Câmara 

do Conselho Administrativo Tributário, resolveu, por maioria de votos, encaminhar os 
autos a Gerência de Controle Processual, (GEPRO), para que seja intimado o recorrente, 
no prazo máximo de 30 dias contados: 1) Apresentar cópia da 1ª via dos Conhecimentos 
de Transporte Rodoviário de Cargas relativos a cada uma das notas fiscais avulsas. 2) 
Apresentar para cada uma das noves notas fiscais avulsas, a nota fiscal correlata de 
emissão do armazém geral nos termos do RCTE, Anexo XII, art. 5° parágrafo 1º, de 
indicação de remessa por conta e ordem de terceiro, constando o número e a data de 
emissão de nota fiscal avulsa que lhe deu origem;  3) Citar quem são os requisitantes das 
notas fiscais avulsas arroladas, Sr. Sebastião Cassimiro da Silva, Sr. Gilson Corrêa  
Nogueira e Sr. Laura Rodrigues de Sousa, e se os mesmos estavam os mesmos 
devidamente munidos de instrumentos de procuração para agir em seu nome perante a 
repartição fazendária  e se for o caso , apresentar cópia dessas procurações.  

 
 4) Ao final indicar os números de CNPJ e de inscrição estadual da 

empresa Armazém gerais Borges LTDA. 
 
Após a juntada das cópias dos documentos referidos e da 

manifestação sobre os requisitantes dos documentos fiscais e sobre os dados do 
armazém geral, ou pelo decurso do prazo de 30 dias, retornem-se os autos para 
julgamento.    

  
As partes são intimadas às "fls.249 a 254", para tomar conhecimento 

da Resolução n° 50/2015.   
  
Todos os sujeitos passivos que compõem a lide fiscal veem informar 

em fls. "257 a 259" que os mesmos não possuem cópias dos conhecimentos de transporte 



 

rodoviário de carga devido o pagamento de o frete ser sempre feito pela cerealista 
adquirente do arroz do produtor rural. 

 
Este por sua vez não tem possibilidade de vir a apresentar as notas 

fiscais correlatas de emissão do armazém geral, nos termos do RCTE, Anexo XII, Art.5º 
parágrafo 1º, devido à empresa Armazéns Gerais Borges LTDA ter encerrado suas 
atividades e seus correspondentes proprietários estarem em lugares incertos e 
desconhecidos dos autos. 

 
Os nomes que vieram a ser citados pela Resolução 

supramencionada compunham o quadro de empregados da devido armazém e estavam 
autorizados a emitir as notas fiscais avulsas para o transporte de arroz, para a cerealistas 
goianas, em nome dos produtores rurais, como veio a ocorrer neste caso. 

 
No mais o próprio agente do fisco registrou nas nove notas fiscais 

avulsas objetos correlatos a este processo. "Ou seja, aquelas notas fiscais de entradas 
dos produtos nos armazéns foram devidamente apresentadas ao fisco conforme o art. 5, 
parágrafo 1º, do Anexo XII, do RCTE". 

 
A empresa Armazéns Gerais Borges LTDA possui o CNPJ n° 

01.767.045/0001-59. 
 
Requer ao final para que seja negado o recurso interposto pela 

Fazenda estadual, por ser de Justiça. 
 
Foi anexada ulterior Certidão de Débitos Relativos a Créditos 

tributários Federais e à Dívida Ativa da União. Fl. "260". 
 
Mediante Resolução n°083/2015, "fls.262 a 264", a Terceira Câmara 

do Conselho Administrativo Tributário decide converter os autos em diligência a fim de 
encaminhar os autos à SEGE, para que, mediante ofício da Presidência, seja solicitado do 
Banco Santander, incorporador do Banco ABN Amro para que disponibilize informações 
sobre se a autuada era correntista do banco, se sim, se teve contas nas agências da 
instituição bancária em Goiânia e Belo Horizonte, sendo afirmativa a resposta, que possa 
averiguar se houve transferências de valores para o Banco do Brasil, nas datas e demais 
dados constantes da parte inicial desta resolução. 

 
Em resposta ao ofício n°66/2015 – CAT, o Banco Santander informa, 

"fls.270", que não foi possível confirmar o relacionamento da autuada com o Banco devido 
ao lapso temporal, posto que o mesmo atualmente não teria relacionamento. Em 
consequência, não pode confirmar se a autuada teria contas nas agências de Goiânia e 
Belo Horizonte, para o período mencionado. 

 
Colaciona aos autos Comprovante do Cliente às "fls.268". 
 
Pelo despacho n°500/2016-I CJUL, "fl.272", o julgador singular em 

face da solicitação da Conselheira Talita Pimenta Félix, concedo-lhe vista do presente 
processo, nos termos do Art.30 do Decreto n°6.930/09, ficando o retorno a julgamento 
marcado para o dia 20/04/2016. 

 
Pelo despacho n°653/2016-I CJUL, "fls.273", o julgador singular em 

face da solicitação do Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira, concedo-lhe vista do 



 

presente processo, nos termos do Art.30 do Decreto n°6.930/09, ficando o retorno a 
julgamento marcado para o dia 19/05/2016. 

 
Pelo despacho n°748/2016-I CJUL, "fl.274", o julgador singular 

determina o encaminhamento do presente processo à SEGE – face à nomeação do 
Conselheiro Relator para Terceira Câmara Julgadora como conselheiro efetivo. 

 
Pela Resolução n° 087/2016 "fls. 275", a Terceira Câmara do 

Conselho Administrativo tributário, resolve, por unanimidade de votos, encaminhar o 
processo ao GEPRO para que o sujeito passivo seja novamente intimado, tanto para 
tomar conhecimento da diligencia e caso queira manifestar-se. 

Considerando a ausência de intimação do autuado para tomar 
conhecimento do resultado da diligencia determinada pela resolução. 

 
Os sujeitos passivos forma intimados 'fls. 276 a 281", à tomar 

conhecimento da resolução n° 83/2015 e resultado da diligencia, e querendo manifestar-
se. 

 
É o relatório. 
 

VOTO  
 

 
Trata-se de acusação fiscal no sentido de que o produtor rural 

autuado teria prestado, nas notas fiscais de sua emissão e elencadas no histórico do auto, 
declaração falsa quanto ao destino das mercadorias nelas mencionadas.   

 
Nota-se, da análise dos documentos que instruem o auto, que a 

autuação teve como estopim investigação procedida pela Delegacia de Crimes contra a 
Ordem Tributária, procedimento este que se valeu, como ponto de partida, das 
declarações do titular da empresa comercial expoente (fl. 52) noticiando que sua empresa 
estava sendo vítima de ações criminosas por meio das quais diversos produtores rurais, 
tal qual o autuado, estariam colocando-a como destinatária de produtos (especialmente 
arroz em casca) no âmbito de notas fiscais por eles emitidas, mas que, na realidade, não 
teria ele ou a pessoa jurídica de sua propriedade adquirido tais produtos.   

 
Deste modo, cumpre destacar que a conduta da destinatária 

mencionada nas notas (comercial expoente LTDA.) perante a Fazenda Pública e perante a 
polícia civil deste estado, desde o princípio, pautou-se por negar veementemente ser ela a 
real destinatária ou compradora dos grãos acobertados pelos documentos fiscais que 
ensejaram a lavratura deste e de outros autos pela Fazenda Pública de Goiás.  

 
Pois bem. Por configurar crime, foi instaurado inquérito policial, cuja 

cópia acha-se às fls. 212/331 dos autos de “capa branca” anexados a este PAT.  
 
Malgrado se extraia dos autos de inquérito policial que os integrantes 

do condomínio “Ailton José Vilela e outros” não constam no rol de indiciados, fato é que 
aquele inquérito apurou a mesma situação tratada nestes autos: produtores rurais que 
estariam emitindo notas fiscais e inserindo como destinatária das mercadorias a comercial 
expoente, que por sua vez se negou ter adquirido ou recebido em seu estabelecimento os 
referidos produtos.  

 



 

Neste cotejo, é válido destacar que o inquérito policial acima 
referenciado não logrou êxito em apurar a autoria do delito de estelionato (ou outro crime 
contra a ordem tributária), tendo ele sido arquivado pelo poder judiciário, por sugestão do 
próprio delegado de polícia, por meio da decisão judicial, fls.325/327 dos autos em 
apenso, exarada pelo juízo criminal da Comarca de Pires do Rio.   

 
Tal circunstância, vale destacar desde já, fragilizou a acusação fiscal. 

Embora a motivação da decisão de arquivamento do IP tenha se dado em razão do 
pagamento dos autos de natureza tributária pelos produtores, fato incontroverso é que 
nada se apurou a título de autoria delitiva na esfera policialesca ou no juízo criminal no 
sentido de atribuir ao autuado a acusação de emissão de declaração falsa em nota fiscal 
quanto ao destinatário das mercadorias.  

 
Apesar de aquela decisão de arquivamento não fazer coisa julgada 

no cível (aqui se inclui a seara cível tributária de cobrança administrativa do crédito), fato é 
que em razão de nada ter sido apurado naquele âmbito acerca da conduta ilícita e sua 
autoria isto terminou por transferir ao fisco, in casu, o integral ônus de demonstrar, per si, 
a conduta ilícita estampada na exordial.   

 
Ora, nada tendo sido ceifado na seara penal a título de prova a ser 

aproveitada pelo fisco neste auto, deve ele fazer prova de todos os aspectos subjetivos da 
conduta, notadamente acerca da autoria da infração tributária. Tais peculiaridades 
mitigaram, portanto, a presunção de veracidade do lançamento, princípio administrativo-
tributário muitas vezes utilizado para exonerar o fisco de trazer com a exordial provas 
mínimas aptas amparar a acusação fiscal. Neste norte, que cabe à Fazenda Pública, no 
caso em apreço, demonstrar a autoria delitiva, dentre outros pressupostos para a 
responsabilização pretendida neste auto.  

 
Aqui uma digressão é oportuna: acusação fiscal não é clara. Da 

leitura do histórico do auto, entende-se que o fisco quer fazer as vezes da justiça penal 
sancionando a conduta de “inserção de falso destinatário em nota fiscal” mediante a 
cobrança de imposto. 

   
Entretanto, com o afastamento da preliminar de insegurança na 

determinação da infração pelo Conselho Pleno e após as explicações do julgador de 
primeira instância em sua decisão, vejo que no atual estágio do processo é possível, com 
esforço exegético, compreender a pretensão fiscal nos seguintes moldes: Se houve 
falsificação do destinatário das mercadorias, as notas que acobertaram as operações de 
venda de arroz devem ser consideradas inidôneas e o imposto respectivo deve ser 
cobrado.    

 
Nesta senda, possível perceber também que o fisco visa declarar a 

perda do benefício fiscal utilizado diante da idoneidade da nota, nos termos da lei 
estadual. A lógica da autuação então é: se o benefício fiscal (isenção) é deferido levando-
se em conta o destinatário (remessa interna para indústria), uma vez que este foi falseado 
e, não conhecendo o fisco o real destino das mercadorias, o autuado perde o direito ao 
benefício devendo pagar o imposto respectivo. (isso é o que se extrai após o avanço da 
marcha processual, pois a acusação fiscal é evidentemente incompleta e vaga).  

 
Portanto, vale reiterar: compete à Fazenda, porque este é o cerne da 

acusação fiscal, provar que o autuado vendeu a mercadoria para outrem, falseando o 
verdadeiro destinatário dos grãos.  

 



 

Entretanto, analisando o conjunto probatório, entendo que a única 
prova que a Fazenda Pública conseguiu produzir nos autos e sobre a qual sua acusação 
se escora, é a declarações do titular da comercial expoente no sentido de que não 
comprou o arroz. No entanto, apreciando-a, tenho que se trata de elemento de natureza 
meramente indiciária, que necessitaria, para erigir-se como prova, ser corroborada por 
outros elementos cuja vinda aos autos a Fazenda Pública não providenciou.   

 
Desta feita, da forma como está, a declaração negativa do titular da 

empresa comercial expoente de não adquiriu as mercadorias representa apenas, a meu 
sentir e s.m.j, a voz isolada de pessoa que, em tese, pode ter interesse em mascarar a 
verdade para fins sonegação tributária.   

 
Lado outro, o sujeito passivo sustentou que vendeu as mercadorias 

para comercial expoente e que recebeu o respectivo preço pela venda, trazendo para isto 
demonstrar, documentos bancários para elucidar que o produto da venda foi creditado nas 
contas bancárias de integrantes do condomínio de produtores rurais autuados.  

 
Estes documentos, especialmente os extratos de compensação 

bancária de fls. 52/56, indicam que foram feitas transferências de valores de contas 
correntes de duas agências do banco ABN AMRO, estas de titularidade, segundo informa 
o documento, da empresa comercial expoente Ltda. em favor dos autuados (integrantes 
do condomínio de propriedade de Ailton José Vilela e outros).   

 
Todavia, tais provas foram rechaçadas pelo julgador de primeira 

instância, dentre outros argumentos, porque não indicam o número da conta do 
depositante, fazendo prova apenas de que alguém fez depósitos na conta do produtor, 
querendo com isto sugerir que alguém poderia ter feito o depósito e se identificado nos 
documentos como sendo a Comercial Expoente.   

 
Em busca da verdade real, considerando a declaração do banco 

Santander, fls. 176, no sentido de que a comercial expoente não tinha nenhuma conta 
bancária na instituição até a confecção daquele documento (30/07/2012) e a inexistência 
de prova inequívoca a favor das alegações da cerealista e dos autuados, o Conselheiro 
Renato Morais Lima converteu os autos em diligência para que fosse oficiado o banco 
Santander, incorporador do ABN Amro para que este esclarecesse: 1) se a comercial 
expoente tinha conta naquele banco (ABN AMRO) no ano de 2003; 2) Se estas contas 
eram nas agências 137-6 e 684-0 do AMN AMRO; 3) Se confirma as transferências 
bancárias ao banco do Brasil e demais dados (depositante, etc.) constantes dos extratos 
de compensação de fls. 52/56.  

 
Em resposta o banco Santander esclareceu, à fl. 270, que não pode 

afirmar se em 2003 a empresa cerealista tinha conta naquele banco e, de consequência, 
se as tinham nas agências mencionadas, mas validou e comprovou a veracidade dos 
DOC´s (transferências) dizendo que foram feitos naquela instituição bancária. Quanto à 
verificação da conta remetente, esclareceu que na época para emissão de DOC não havia 
necessidade de ter conta no Banco ABN Amro.  

 
Diante deste cenário, malgrado os elementos constantes dos autos 

não sejam provas inequívocas em prol da Fazenda ou do Sujeito Passivo, tenho que as 
provas trazidas pelo Sujeito Passivo, ainda que não indiquem com certeza absoluta ser a 
comercial expoente a compradora dos grãos (ou que tenha ela pago o preço por estes), a 
existência de depósitos bancários verídicos (isto foi confirmado pelo ABN Amro) indicando 
a comercial como depositante, bem como o creditamento de tais valores na conta dos 



 

produtores do condomínio Ailton José Vilela e outros, são elementos probatórios 
suficientes para demonstrar a ocorrência da operação de venda, bem como prestam-se a 
demonstrar, com alto grau de plausibilidade, ser a comercial expoente a real destinatária 
dos mesmos.  

 
Os documentos bancários trazidos pelo sujeito passivo foram 

ratificados pelo banco Santander. Malgrado não tenha sido confirmado que os DOC´s 
tenham sido feitos a partir de conta bancária da empresa cerealista, não se pode presumir, 
contudo, que os dados do remetente, constantes dos documentos bancários sejam falsos. 
Ao revés, eles presumem-se verdadeiros não somente porque a demonstração da 
falsidade do documento e dos dados contidos na prova documental cabe, 
processualmente (CPC aplicável por analogia ao PAT), a quem levante o incidente, mas 
primordialmente porque o próprio banco Santander ao confirmar que o DOC foi feito 
naquela agência, não questionou a veracidade dos documentos de compensação de 
transferências emitidos pelo banco do Brasil, nem a autenticidade de qualquer dado nele 
inserido.  

 
Ora, se ao apreciar o documento que materializa a ocorrência da 

transferência bancaria a própria instituição financeira ratifica a ocorrência daquela 
operação e a veracidade do documento que a comprova, presumir que a transferência 
ocorreu, mas que os dados indicados nos documentos são falsos, quando o banco sequer 
levantou tal hipótese, é conclusão que agride o princípio constitucional da presunção de 
inocência.   

 
Tem-se, pois, do cotejo das provas trazidas ao feito, que não pode 

ser procedente a presente acusação de fraude fiscal (falsa indicação de destinatário em 
nota fiscal), isto a conduta objeto da acusação, além de fato gerador da obrigação de 
pagar tributo também configura crime, o que demanda ampla e inequívoca apuração da 
autoria delitiva e do dolo respectivo mesmo na seara cível-tributária.   

 
Sabe-se nesta ordem de ideias, que mesmo que a conduta não 

tenha sido penalmente relevante, ela pode ter inegavelmente consequências cíveis-
tributárias (obrigação de pagar o imposto), no entanto, isto depende da presença concreta 
nos autos dos elementos constitutivos mínimos de tal responsabilização.   

 
Assim, demais de não se equiparem as provas exigidas no cível com 

a robusta carga probatória demanda no penal, certo é que, ainda assim, tais elementos 
devem ser colhidos na esfera penal (caso em que podem ser cedidos à esfera cível-
tributária à título de prova emprestada) ou mesmo angariados no próprio procedimento 
lançamento. Não ocorrendo quaisquer destas hipóteses a procedência do auto não se 
sustenta.   

 
In casu, o que se tem para o Fisco é apenas a voz isolada do 

representante da empresa adquirente, isto é, sua declaração unilateral e pouco confiável 
que não se confirmou por meio de outros elementos vindos aos autos.   

 
Desta feita, impossível se mostra, pela precariedade da prova a favor 

do fisco, validar-se o lançamento do crédito tributário.   
 
Noutro giro, malgrado não seja inequívoca e absoluta a prova trazida 

pelo sujeito passivo, ela existe e encontra-se materializada em documento produzido por 
terceiro, que goza de maior relevância probante, dentre outros motivos, porque não se 
trata de mera declaração unilateral.   



 

 
A própria instituição bancária, encarregada da operação bancária e 

de sua correção atestou a efetivação da transferência de valores e não suscitou dúvidas 
acerca dados constantes naqueles documentos bancários, não havendo, portanto, 
nenhuma razão para se suspeitar da veracidade dos dados ali contidos, especialmente no 
que tange à indicação do depositante.  

 
Isto joeirado, ainda pesa em favor dos autuados a inexistência de 

dolo e de nexo de causalidade entre a conduta dos autuados e a infração descrita no auto. 
Tais assertivas são corroboradas pelos depoimentos de Joaquim Ribeiro da Silva e dos 
produtores rurais que prestaram depoimentos do Inquérito Policial e relataram como eram 
efetivadas as operações de venda do arroz, especialmente a fase das pontuações 
(negociações preliminares à venda).   

 
Segundo noticiaram eles, interposta pessoa conhecida na região, o 

Sr. Joaquim Ribeiro da Silva, se apresentava como corretor de venda arroz fazendo a 
intermediação entre o produtor (alienante) e o comprador, sendo que era o intermediário 
quem se dirigia à AGENFA e providenciava a emissão das notas fiscais, indicando nelas o 
nome do comprador com quem avençou a venda.   

 
O Sr. Joaquim Ribeiro, por seu turno, narrou que fazia as tratativas 

por telefone e não sabia quem era realmente o destinatário.  
 
Embora suspeitas as alegações de Joaquim Ribeiro, se alguém devia 

conhecer e certificar-se de quem era realmente o destinatário aposto nas notas fiscais de 
produtor era o Sr. Joaquim. É ele, portanto, quem sabe ou deveria saber quem se 
beneficiou da fraude e quem era o verdadeiro destinatário.  

 
Mesmo que os autuados não tenham pontualmente in casu 

relacionado-se com o referido corretor, por certo, dada a semelhança do caso destes 
autos com o que fora apurado no inquérito, a negociação relativa a venda do arroz 
contava com o mesmo modus operandi.  

 
Todavia, não conseguindo o fisco desmantelar a fraude identificando 

o seu verdadeiro beneficiário e autor, lavrou-se o auto em desfavor do produtor, cuja 
conduta não fora permeada por dolo e que não se beneficiou com a suposta fraude, não 
participando dela de nenhum modo.   

 
De se ressaltar, nesta égide, que o produtor não pode ser 

considerado como fiscal da idoneidade da nota fiscal de modo a instaurar, antes de sua 
emissão, uma investigação profunda a respeito do destinatário ou sobre os verdadeiros 
rumos do produto vendido. Ao que se nota, de tudo o que conta dos autos, alguma fraude 
realmente existiu, mas na impossibilidade de se identificar quem dela se beneficiou ou sua 
autoria, isto é, quem é o verdadeiro destinatário das mercadorias, o fisco terminou optando 
por cobrar o imposto do remetente dos produtos agrícolas.  

 
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário, dou-lhe provimento 

para reformar a decisão cameral e julgar improcedente o lançamento fiscal.  
 
 

Sala das sessões, em 21 de dezembro de 2016. 
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Matéria: Passe Fiscal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00148/16 
 
Relator: Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Acessória. Remessa de mercadoria 
desacompanhada de passe fiscal. Mercadoria em trânsito por 
Goiás. Procedência. 
 
I - A alegação de que a mercadoria teria saído do território 
goiano não se ajusta à natureza da fático-jurídica da exigência 
de multa formal por desacompanhamento de passe fiscal, sendo 
sua apresentação ineficaz no tocante à desconstituição dessa 
espécie de exigência; 
 
II - A questão relativa ao caráter confiscatório da multa proposta 
pelo Fisco não se vincula à contestação do procedimento fiscal 
em si, mas ao exame da constitucionalidade ou não de norma de 
direito material que rege esse procedimento, o que escapa à 
competência do CAT, conforme dispõe o art. 6º, I, § 4º da nº 
16.469/09. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 03 
de novembro de 2015, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda 
Pública para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para reformar a decisão cameral e 
considerar procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros José Paixão 
de Oliveira Gomes, Heli José da Silva, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Victor 
Augusto de Faria Morato, Washington Luis Freire de Oliveira, Antônio Martins da Silva, 
Gilmar Rodrigues de Almeida e o Sr. Presidente, Conselheiro Domingos Caruso Neto, que 
proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros João Divino de Brito, Paulo Diniz, 
Rickardo de Souza Santos Mariano, Nivaldo José Mendes, Masayuki Missao, Cláudio 
Henrique de Oliveira e Alcedino Gomes Barbosa, que votaram conhecendo do recurso, 
negando-lhe provimento para manter a decisão cameral que considerou improcedente o 
auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Em 19 de julho de 2008, o Fisco exige penalidade pecuniária da 
autuada em razão desta ter, no mesmo mês, remetido mercadoria em trânsito pelo 
território goiano, desacompanhada do passe fiscal. 

 
A ação fiscal foi dirigida ao remetente da mercadoria e teve por 

objeto remessa de feijão a granel entre os Estados de Minas Gerais e o São Paulo. 
 
Intimando em 30 de julho de 2008 (fl. 12) e resistindo à exigência 

fiscal, o sujeito passivo apresenta impugnação em primeira instância perante a qual o 
julgador monocrático decide pela procedência do auto de infração (fl. 28). 

 
Instado a recorrer e discordando da sentença, o sujeito passivo 

interpõe recurso voluntário (fls. 32 a 50), tendo a câmara julgadora, após oportunizar ao 
defendente prazo para pagamento da multa com a redução originária de 50% (cinquenta 



 

por cento), por maioria de votos, reformado a decisão singular para considerar 
improcedente o auto de infração (fls. 52 a 53 e 64 a 66). 

 
Discordando da decisão cameral, a Fazenda Pública interpõe recurso 

para o Conselho Pleno e, se alinhando ao voto vencido, pede a procedência do auto de 
infração, afirmando que antes de se chegar ao município goiano de Cumari, local da 
autuação (fl. 02), existem várias cidades que possuem unidades fazendárias 
informatizadas onde o sujeito passivo deveria ter emitido o passe fiscal, nos termos do art. 
2°, § 2°, IV “a” da Instrução Normativa 15/04-SGAF (fls. 68 e 69). 

 
Chamado a contraditar o recurso da Fazenda Pública (fl. 71), o 

sujeito passivo pede a manutenção da decisão cameral, já que a mercadoria teria, 
comprovadamente, saído do estado de Goiás e que a multa seria excessiva, por isso, 
confiscatória, em ofensa a disposição existente na Constituição Federal (fls. 75 a 78). 

 
É o relatório. 
 

QUESTÃO MERITÓRIA 

 

Dirigindo-me ao mérito do processo, acolho as razões trazidas pela 
Fazenda Pública, pois como afirmou essa parte, existem várias cidades que possuem 
unidades fazendárias informatizadas onde o sujeito passivo deveria ter emitido o passe 
fiscal, nos termos do art. 2°, IV, “i”, § 2°, IV “a” da Instrução Normativa nº 15/04-SGAF, o 
que se pode confirmar pelo mapa juntado à fl. 79 pelo próprio sujeito passivo. Para maior 
clareza, transcrevo o dispositivo supracitado: 

 

“Art. 2º Nas operações com os produtos a seguir relacionados, deve ser 
emitido o: 

[...] 

IV - Passe Fiscal de Trânsito: 

[..] 

ACRESCIDA A ALÍNEA "I" AO INCISO IV DO ART. 2º PELO ART. 1º DA IN 036/05-SGAF, DE 21.07.05 
- VIGÊNCIA: 01.08.05. 

i) feijão em vagem, batido ou beneficiado. 

[..] 

§ 2º A pessoa natural ou jurídica, estabelecida ou domiciliada no território 
goiano, ou o transportador da mercadoria ou bem, deve, com base na 
documentação fiscal da operação e da prestação de serviço de transporte e 
de identificação do motorista ou do representante da empresa, emitir ou 
providenciar a emissão do: 

[...] 

IV - Passe Fiscal de Trânsito: 

a) no posto fiscal de divisa ou, na ausência deste, pela primeira unidade 
fazendária informatizada, no trajeto normalmente percorrido, à vista do 
respectivo produto; [...]” 

 
Por outro lado, o argumento trazido pela empresa autuada de que a 

mercadoria teria saído do território goiano não se ajusta à natureza fático-jurídica da 
exigência de multa formal por desacompanhamento de passe fiscal, sendo sua 
apresentação ineficaz no tocante à desconstituição dessa espécie de exigência. 



 

 
Quanto a alegação de caráter confiscatória da multa proposta pelo 

Fisco, vejo nela não a contestação do procedimento fiscal em si, mas o questionamento 
da constitucionalidade de norma de direito material que regra esse procedimento, questão 
que escapa a competência desse Conselho, conforme o disposto no art. 6º, I, § 4º da nº 
16.469/09: 

 

“Art. 6º Compete ao Conselho Administrativo Tributário -CAT- apreciar: 

I - o Processo Contencioso Fiscal; 

[...] 

§ 4º Não pode haver decisões que impliquem apreciação ou declaração de 
inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato normativo expedido pela 
Administração Tributária. [...]” 

 
Pelo exposto, conheço do recurso da Fazenda Pública para o 

Conselho Pleno, dou-lhe provimento para reformar a decisão cameral e considerar 
procedente o auto de infração. 

 
 
Sala das sessões plenárias, em 23 de fevereiro de 2016. 
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Matéria: Passe Fiscal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00279/16 
 
Relator: Conselheiro Lidilone Polizeli Bento 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Falta de comprovação de 
baixa de passe fiscal em saída interestadual. Improcedente.  
 
Deve ser julgado improcedente o lançamento quando apesar de 
não ter sido baixado o passe fiscal na divisa interestadual, as 
provas constantes dos autos indicam que as mercadorias 
efetivamente saíram do estado e chegaram ao destino constante 
das notas fiscais. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 23 
de fevereiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do recurso do 
Contribuinte para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para reformar a decisão cameral e 
considerar improcedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Lidilone Polizeli Bento, Aguinaldo Fernandes de Melo, Renato Moraes Lima, Alcedino 
Gomes Barbosa, Domingos Caruso Neto, José Luiz Rosa, Antônio Martins da Silva, Talita 
Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, David 
Fernandes de Carvalho, João Divino de Brito, José Paixão de Oliveira Gomes, Nivaldo 
Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto de 
Faria Morato, Paulo Diniz, Mário de Oliveira Andrade e Nivaldo José Mendes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata o presente processo de exigência de imposto e acréscimos legais, decorrente 
da falta de comprovação da efetiva saída de mercadorias do território goiano, em virtude 
de não ter apresentado para baixa passes fiscais no posto fiscal de saída interestadual.   

São indicados como infringidos os artigos 12, inciso II, d, 3, VI, 45, 46, I, a, 2, 64 da 
Lei nº 11.651/91, combinado com art. 4º da IN 556/02-GSF. Propõe-se a aplicação da 
penalidade prevista no art. 71, inciso VII, item 2, §9º, I, da Lei nº 11.651/91, com redação 
da Lei nº 14065/01. 

Integra o polo passivo como solidário o transportador. 

Instruem os autos extratos dos passes fiscais e notas fiscais objeto da autuação. 

Intimado para apresentar impugnação, os sujeitos passivos permanecem inertes, 
sendo declarada a revelia dos mesmos. 

Novamente intimados, apresentam impugnação em segunda instância, em peças 
separadas, nas quais solicitam a nulidade e/ou improcedência do lançamento, ou se for o 
caso, sejam os autos convertidos em diligência junto ao destinatário da mercadoria, 
documentos de fls.25/27 e 47/47-A, para comprovação que a mercadoria não ficou no 
Estado de Goiás. 



 

Vindo os autos a julgamento, a Câmara entendeu insuficientes os argumentos da 
defesa e rejeitou a preliminar de nulidade do lançamento, julgando o lançamento 
procedente. 

Inconformado com a decisão cameral, o sujeito passivo interpõe recurso ao 
Conselho Pleno no qual alega nulidade de intimação, do acórdão cameral, e no mérito 
pede a improcedência do lançamento. 

Por meio da Resolução de fl.148, o Conselho Pleno converte os autos em 
diligência, nos termos do art. 41, §4º da Lei nº 16.469/09, considerando que havia pedido 
de diligência no recurso voluntário do sujeito passivo e que este deixou de ser apreciado 
na segunda instância. Após a diligência, o processo deveria retornar a segunda instância 
para análise de toda a matéria. 

A determinação constante da Resolução fora no sentido de que a Gerência de 
Combustíveis verificasse junto ao destinatário das mercadorias se estas foram 
efetivamente recebidas, conforme alega a defesa e consta dos documentos juntados nas 
peças defensórias. 

Em resposta ao pedido de diligência, são juntados os documentos de fls.154 a 164, 
os quais atestam que as mercadorias constantes das notas fiscais e dos passes fiscais 
objeto dos autos efetivamente entraram no estabelecimento do destinatário, Petróleo 
Brasileiro S/A, estabelecida em Paulínia-SP. 

É o Relatório. 

Conforme esclarecido acima, o presente processo trata de exigência de imposto 
decorrente da falta de comprovação de saída de mercadoria do território goiano, tendo em 
vista a falta de baixa de passe fiscal na saída interestadual.   

Embora a Resolução do Conselho Pleno determinasse o retorno da processo à 
Câmara para análise de toda a matéria, após o cumprimento da diligência, nos termos do 
art. 41, §4º da Lei nº 16.469/09, tendo em vista que consta dos autos documentos que 
comprovam que as mercadorias chegaram ao destino constante das notas fiscais, 
conforme documentos de fls.154 a 164, e considerando o princípio da celeridade 
processual que informa o processo administrativo tributário, entendo que o processo está 
apto a ser julgado.     

Ante o exposto, conheço do recurso do contribuinte ao Conselho Pleno, dou-lhe 
provimento para julgar o lançamento improcedente. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 08 de março de 2016. 
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Matéria: Passe Fiscal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00315/16 
 
Relator: Conselheiro José Luiz Rosa 
 

 
EMENTA: EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Falta de baixa de 
passe fiscal. Procedência.  
 
Deve ser considerado procedente a exigência do crédito 
tributário quando a irregularidade que motivou a sua 
formalização não for descaracterizada pelo sujeito passivo. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 08 
de dezembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do recurso do 
Contribuinte para o Conselho Pleno, negar-lhe provimento para manter a decisão cameral 
que considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os 
Conselheiros José Luiz Rosa, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Nivaldo José 
Mendes, Márcio Nogueira Pedra, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, 
Washington Luis Freire de Oliveira, Alcedino Gomes Barbosa, Edson Abrão da Silva, José 
Pereira D'abadia, Elias Alves dos Santos, Lidilone Polizeli Bento, João Divino de Brito, Heli 
José da Silva, Nivaldo Carvelo Carvalho e Nislene Alves Borges. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O histórico do presente auto de infração descreve que o sujeito 
passivo deixou de comprovar a efetiva saída do território goiano das mercadorias 
referentes às Notas Fiscais especificadas nos Passes de Trânsito anexados às fls. 03 a 
06, ao não apresentar para baixa, no posto fiscal de fronteira, o passe fiscal de saída, 
razão pela qual as mercadorias são consideradas destinadas ao Estado de Goiás. 

 
Foram infringidos os seguintes artigos: art. 12, inciso II, d.3; 14, VI; 

45; 46, inciso I, a.2 e 64, todos do Código Tributário Estadual em combinação com o artigo 
4º da Instrução Normativa nº 556/02-GSF. Proposta a penalidade do artigo 71, inciso VII, 
item 2, § 9º I, com a nova redação dada pela Lei nº 14.065/2001. 

 
Fundamentam a acusação fiscal os seguintes documentos: Passes 

fiscais de trânsito de nºs 001104 20080308 0035 7 e 001104 20080308 0031 4 (fls. 03/06); 
Auditoria de Passe Fiscal (fls.09/12): Planilha 1, Notas Fiscais de Mercadorias e Ordem de 
Serviço (fls.14/58). 

Devidamente notificado do presente auto de infração, o sujeito 
passivo não apresentou defesa razão por que foi lavrado o Termo de Revelia (fl. 61). 

 
Intimado nos termos da lei, para impugnar o auto de infração em 

Segunda Instância (fls. 63/64), o sujeito passivo manifesta-se nos autos (fls.67/68 e 78/87) 
para arguir as preliminares de nulidade do feito em virtude de inexistência de fato gerador 
e ausência de levantamento específico ou auditoria básica e de prova inequívoca da 
infração que lhe foi imputada.     

 
Que tal infração não lhe pode ser imputada pois as mercadorias 

discriminadas nas notas fiscais autuadas foram entregues a seus destinatários noutro 



 

Estado da Federação (BAHIA). Que compete ao cliente/destinatário das mesmas 
escriturá-las em livro próprio conforme determina a legislação do RICMS/BA.  

 
Para sustentar sua tese, informa que as notas fiscais de nºs 028.678 

a 028.692 constantes do Passe Fiscal de Trânsito de nº 001104.200803080031-4 bem 
como as de nºs 028.696 a 028.710 relativas ao Passe Fiscal de Trânsito nº 
0011004.20080308.0035-7, deixaram este Estado no dia 08/03/2008. Que tal pode ser 
comprovado pelos respectivos canhotos assinados no momento do recebimento das 
mercadorias nos estabelecimentos baianos e as cópias das primeiras vias carimbadas 
pelo fisco; que em virtude dessas provas não pode ser responsabilizado pela infração que 
lhe é imputada pela fazenda pública, pois esta deveria notificar cada um dos destinatários 
para que comprovassem a efetiva entrada dessas mercadorias em seus estabelecimentos.  

 
Na sequência, aduz que o auto de infração deve ser anulado por 

inexistir fato gerador capaz de impor aplicação de multa ou qualquer outra penalidade, ou 
que leve a imputação ou enquadramento da mesma em qualquer dispositivo legal, posto 
não ter infringido qualquer norma tributária estadual; que inexiste tal situação tipificada 
como infração, pois comprovada está a saída das mercadorias deste Estado.  

 
No mesmo diapasão, argumenta que a fazenda pública não 

apresenta provas inequívocas da suposta infração. Não se comprova, por exemplo, que os 
destinatários foram omissos com relação ao registro das mercadorias em seus livros e 
nem mesmo apresentam qualquer tipo de auditoria que possa caracterizar que as 
mercadorias permaneceram neste Estado ou que tenham deixado de sair do estoque da 
empresa.    

 
No mérito, argumentam não terem praticado a infração estampada 

na basilar bem como argúem o caráter confiscatório da penalidade aplicada. 
 
Requer a nulidade do feito, ou na impossibilidade, sua 

improcedência. 
 
Acompanham a peça recursal a documentação de “fls. 88 a 211” 
 
Decisão cameral de nº 3692/2009 (fls.213/217) rejeita as preliminares 

de nulidade arguidas pela parte, e no mérito, ratifica a pretensão fiscal inicial. Argumenta o 
douto Conselheiro Relator que a eleição do sujeito passivo ocorreu nos moldes da 
legislação tributária vigente o que deita por terra a arguição relativa a erro de identificação 
do sujeito passivo. Que inexiste cerceamento do direito de defesa, pois o histórico da 
ocorrência está redigido de forma a não suscitar dúvidas quanto à acusação fiscal; que o 
documento de formalização do crédito tributário contém todos os requisitos estabelecidos 
em lei e por isso insubsistente o vício por insegurança na determinação da infração. 

 
No mérito, exime-se quanto à manifestação relativa ao caráter 

confiscatório da penalidade aplicada em virtude de vedação legal. Em seguida invoca 
dispositivos de lei para argumentar que não comprovada a efetiva saída das mercadorias 
deste Estado, presume-se que estas nele circularam. Que, na ausência da baixa do passe 
fiscal de trânsito, o sujeito passivo pode comprovar a saída das mercadorias do território 
goiano valendo-se de outros meios de prova tais como aqueles previstos pelo artigo 5º da 
Instrução Normativa nº 556/02. Porém não o tendo feito, procedente é o auto de infração. 

 
Cientificado acerca da decisão anterior, o sujeito passivo interpõe 

recurso dirigido ao Conselho Pleno (fls. 222/229). Aduz que não obstante tenha 



 

apresentado os documentos comprobatórios da efetiva saída das mercadorias deste 
Estado, observa com surpresa que a Excelsa Câmara Julgadora não os apreciou. Que as 
mercadorias não permaneceram neste Estado e que procedeu à apresentação das provas 
nos termos do inciso IV, do artigo 5º, da Instrução Normativa nº 556/02; que tais 
evidências materiais comprovam que a mercadoria neste Estado não circulou.  

 
Em seguida, verbera não ter arguido a preliminar de nulidade da 

peça básica por erro de identificação do sujeito passivo, pois as mercadorias autuadas 
foram faturadas pela empresa e transportadas em veículos próprios até seus destinatários 
no Estado da Bahia.  

No mérito, obtempera não ter praticado a infração estampada na 
basilar pois foram apresentadas as cópias das primeiras vias, fornecidas pelos clientes 
situados no Estado da Bahia, ou por responsáveis lá situados, bem como canhotos 
devidamente assinados. Que apresentará em sede de recurso extraordinário, as cópias 
dos canhotos devidamente assinados por seus receptores situados no estado de destina e 
de notas fornecidas por clientes ou seus responsáveis naquela unidade federativa a fim de 
comprovar suas alegações.  

 
Para sustentar sua tese, reitera que as notas fiscais de nºs 028.678 a 

028.692, constantes do Passe Fiscal de Trânsito de nº 001104.200803080031-4 bem 
como as de nºs 028.696 a 028.710 relativas ao Passe Fiscal de Trânsito nº 
0011004.20080308.0035-7, deixaram este Estado no dia 08/03/2008. 

 
Ao final requer a reforma da decisão anterior para considerar 

improcedente o auto de infração. 
 
Acompanham a peça recursal a documentação de “fls. 230 a 283”. 
 
 

V O T O 
 
 
Passo a decidir e de plano, considero que o auto de infração deve 

prosperar. De fato, ao compulsar os autos verifico que o sujeito passivo não consegue 
comprovar a efetiva saída das mercadorias do território goiano (grifo nosso). Melhor teria 
feito o Recorrente, se tivesse colacionado ao feito provas materiais tais como as previstas 
ou autorizadas no inciso IV, do artigo 5º da Instrução Normativa nº 556/02, quando a baixa 
do passe fiscal de trânsito não ocorrer. Por oportuno, transcrevo-as abaixo, “in verbis” 

 

Art.5º. Não ocorrendo a baixa do Passe Fiscal, nas situações em que esta for 
exigida, a comprovação da regularidade fiscal da operação pode ser feita por 
meio de processo administrativo, no qual o remetente ou o destinatário 
comprove o recebimento ou o fato impeditivo do recebimento da mercadoria, 
mediante apresentação de: 

I – certidão ou documento oficial do Fisco da unidade da Federação de 
destino na qual esteja declarado que a mercadoria ou bem ingressou em seu 
território 

II- cópia da página do livro Registro de Entradas do estabelecimento 
destinatário, devidamente autenticada pelo Fisco, em cuja circunscrição 
localiza-se o contribuinte, em que conste o lançamento da nota fiscal 
consignada no Passe Fiscal; 

III – laudo ou certidão da ocorrência policial, em caso de furto, roubo ou 
sinistro de qualquer natureza; 



 

IV – outros documentos comprobatórios da regularidade fiscal da 
operação. 

 
A respeito de procedimentos dessa natureza, já decidiu a III CJUL 

nos Acórdãos nºs 01353/04 e 01463/04, em que foi relator o Conselheiro Edson Abrão da 
Silva (Seleção de Acórdãos-2004-págs. 433 e 438), com os seguintes extratos de 
ementas: 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Falta de baixa de passe fiscal. 
Procedência. Decisão unânime. 
 
I - Deve ser considerado procedente a exigência do crédito tributário quando 
a irregularidade que motivou a sua formalização não for descaracterizada 
pelo sujeito passivo."  

 
EMENTA: ICMS - Falta de comprovação da saída de mercadorias do território 
goiano - falta de baixa do Passe Fiscal no Posto Fiscal de divisa interestadual 
- ausência de comprovação da licitude da operação - ilícito fiscal mantido - 
por unanimidade de votos - procede a autuação.” 

 
II - O direito do contraditório, consagrado pela Constituição Federal como 
guardião da probidade do cidadão, não assegura direitos àquele que deixa 
passar "in albis" a instrução da sua defesa. Sob esta ótica, o trabalho 
fazendário se confirma com a declaração da procedência do auto de 
infração." 

  
Destarte, verificada a irregularidade, surge de plano o direito da 

Fazenda de exigir o imposto respectivo e, diante da ausência de comprovação da 
regularidade da operação, face à existência de presunção "juris tantum", entendo que 
prevalece a pretensão inicial do fisco. 

 
Reproduzo aqui trecho da sábia manifestação da douta Conselheira 

Relatora Eponina Auxliadora Costa Ferreira, autora do voto vencedor do aresto que ora o 
sujeito passivo está a vergastar, “verbatim”: 

 
No mérito, não ocorrendo a comprovação da efetiva saída das mercadorias 
do Estado de Goiás, por presunção legal, as mercadorias são consideradas 
comercializadas neste Estado, conforme estabelecido no art. 12, inciso II, 
alínea “d”, item 2, do Código Tributário Estadual, cujo texto a seguir 
transcrevo: 
 
Art. 12. Para os efeitos da legislação tributária 
 
II – considera-se: 
 
a) Saída deste Estado e a este destinada, a mercadoria: 
 
[...] 
 
2. consignada em documento fiscal relativo a operação de saída 
interestadual, sem a comprovação da respectiva saída do território goiano: 
 
O passe fiscal, instituído pela Instrução Normativa nº 556/06-GSF, tem o 
objetivo de controlar as operações relativas à circulação de mercadoria ou 
bem. 
 
Estabelecem os artigos 4º e 5º da Instrução Normativa nº 556/02-GSF 
 
Art. 4º- para efeito de comprovação da efetiva saída da mercadoria ou bem do 
território goiano, na operação não destinada ao Estado de Goiás procedente 



 

de outro Estado ou na operação interestadual originária deste Estado, deve 
ser procedida a baixa do Passe Fiscal no posto fiscal de divisa, ou, na falta 
deste, na unidade fazendária mais próxima. 
 
Parágrafo único. A ausência do registro da baixa do Passe Fiscal acarreta a 
presunção de que a mercadoria e o bem, acobertados pela documentação 
fiscal de origem, foram destinados ao Estado de Goiás. 
 
[...] 
 
Art. 5º. Vide acima. 
 
Ante o exposto, voto conhecendo do recurso do Contribuinte para o 

Conselho Pleno, negando-lhe provimento para ratificar a decisão cameral que considerou 
procedente o auto de infração.  

 
 

Sala das sessões plenárias, em 10 de março de 2016. 
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Matéria: Passe Fiscal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00316/16 
 
Relator: Conselheiro José Luiz Rosa 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Falta de baixa de passe 
fiscal. Procedência parcial.  
 
Deve ser considerado procedente em parte a exigência do 
crédito tributário, quando a irregularidade que motivou a sua 
formalização for descaracterizada apenas em parte pelo sujeito 
passivo. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 08 
de dezembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do recurso da 
Fazenda Pública para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para reformar a decisão 
cameral e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 
4.008,20 (quatro mil e oito reais e vinte centavos). Participaram do julgamento os 
Conselheiros José Luiz Rosa, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Nivaldo José 
Mendes, Márcio Nogueira Pedra, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, 
Washington Luis Freire de Oliveira, Alcedino Gomes Barbosa, Edson Abrão da Silva, José 
Pereira D'abadia, Elias Alves dos Santos, Lidilone Polizeli Bento, João Divino de Brito, Heli 
José da Silva, Nivaldo Carvelo Carvalho e Nislene Alves Borges. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo deixou de 
comprovar a efetiva saída do território goiano, das mercadorias constantes das notas 
fiscais constantes de relação anexa, emitidas em 23/02/2008, por Cocal Cereais Ltda, no 
valor comercial de R$ 55.674,39, já acrescido do respectivo índice de Valor Agregado 
(IVA) de 33%, ao não apresentar baixa, no posto fiscal de saída, os Passes Fiscais de 
Trânsito nº 001104 20080223 0041 3 e 001104 20080223 0044 8, emitidos em 
23/02/2009, razão pela qual as mercadorias são consideradas destinadas ao Estado de 
Goiás.  

 
Em consequência, deverá pagar o ICMS na importância de R$ 

4.191,91 (quatro mil, cento e noventa e um reais e noventa e um centavos) já compensado 
o crédito destacados nos supracitados documentos fiscais mais as cominações legais, 
conforme documentos anexos. 

 
A autoridade lançadora indicou como infringida as disposições dos 

artigos 12, II, "d", 3; 14, VI, 46, I, "a", 2, e 64, todos da Lei nº 11.651/91 c/c art. 4º, IN 
556/02 - GSF. Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, VII, "o", 2, §9º I, 
da Lei 11.651/1991 c/ redação da Lei 14.065/2001. 

 
 O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: 

detalhamento do crédito tributário, notas fiscais constantes dos passes fiscais, 
informações gerais da conferência, termo de compromisso, cópias de documentos 
pessoais, notas fiscais (fls.4 a 39). 

  



 

O termo de revelia mostra que as partes não impugnaram o 
lançamento tributário na primeira fase defensória, (fls. 42).  

 
Legalmente cientificado, o sujeito passivo comparece aos autos para 

impugnar o auto de infração em Segunda Instância. Argumenta que as mercadorias 
comercializadas em momento algum foram destinadas ao Estado de Goiás e tampouco 
nele permaneceram.  

 
Obtempera que foram enviadas e recebidas por clientes situados no 

Estado da Bahia e que o agente fiscal não conseguiu comprovar que as mesmas não 
foram registradas no Livro Registro de Entradas dos clientes e tampouco justificou ou 
apresentou Auditoria Básica de ICMS para caracterizar que a mercadoria não entrou nem 
saiu dos estoques da empresa.  

 
Verbera que de suas ações, nenhum prejuízo adveio aos cofres 

públicos deste Estado, vez que a mercadorias não lhe foram remetidas ou que tenham 
permanecido neste Estado.  

 
Argui o caráter confiscatório da penalidade aplicada pois não há 

previsão legal para a situação fática imputada à impugnante, descrita no AI; que não pode 
ser à impugnante imputada penalidade de tal proporção, quando o CTN e CTE dizem que 
tal penalidade inexiste. 

 
 Ao final, requer que a improcedência do feito. 
 
Acompanham a impugnatória, os seguintes documentos: alteração 

contratual, cópias de documentos pessoais, copias de documentos passados, copias de 
notas fiscais, declaração (fls.60 a 121). 

 
Mediante o Acordão de n° 549/2014, (fls.130 a 134), a Câmara 

Julgadora rejeita por unanimidade de votos, a preliminar de nulidade da peça básica por 
insegurança na determinação da infração e, no mérito, considera improcedente o auto de 
infração.  

 
Aduz o douto julgador singular que questões prejudiciais ou 

terminativas do processo, arguidas pela parte que sentiu-se prejudicada, fora do alcance 
da norma legal do art. 20 da Lei nº 16.469/09, não têm pertinência para serem acolhidas 
pelas autoridades julgadoras. 

 
No mérito, verbera que as provas colacionadas aos autos apontam a 

inexistência de afronta ao estabelecido no art. 5º da Instrução Normativa nº 556/2002, e 
por isso comprovam a licitude da sua operação comercial. 

 
Ao final, conhece da impugnação, dá-lhe provimento para considerar 

improcedente o auto de infração. 
 
Intimada, a Coordenação da Representação Fazendária interpõe 

recurso endereçado ao Conselho Pleno (fls. 136/137) para argumentar que a decisão em 
tela afronta a legislação tributária estadual. 

 
Argumenta que somente nos casos em que houve prova de aposição 

de carimbos por parte dos agentes do fisco Luiz Ferreira da Silva e Raimundo Nonato 



 

Lima, que trabalhavam nos postos da divisa com o Estado da Bahia, é que restaria 
provada a regularidade de tais operações. 

 
Aduz que no caso em comento é o caso das notas fiscais de 

numeração 027238 (fls.112), 027234 (fls. 104), 027227 (fls.90), 027232 (fls.99) e 027233 
(fls. 102). Que o imposto referente a essas operações perfaz o total de R$ 183,71 (cento e 
oitenta e três reais e setenta e um centavos), ficando a procedência sobre o valor de R$ 
4.008,20 (quatro mil e oito reais e vinte centavos). 

. 
Ao final, a Fazenda Pública pugna pela reforma do acordão para que 

o auto de infração seja considerado procedente em parte sobre o valor do imposto a 
recolher no valor de R$ 4.008,20 (quatro mil e oito reais e vinte centavos). 

 
Cientificado a contraditar as razões da Fazenda Pública Estadual, o 

polo passivo queda-se silente (fls. 142). 
 
 

V O T O 
 
 
Passo a decidir e não tendo o sujeito passivo apresentado, em tempo 

hábil, contradita às razões da fazenda pública, considero que o auto de infração é 
procedente em parte. 

 
De fato, verifico que razão assiste à Gerência da Representação 

Fazendária ao pugnar pela reforma da decisão anterior. No caso em comento, as 
mercadorias discriminadas nas Notas Fiscais de nºs 027.238, 027.234, 027.227, 027232 e 
027.233 tiveram sua saída deste Estado, efetivamente comprovadas o que ilide em parte a 
pretensão fiscal no valor de R$ 183,71 (cento e oitenta e três reais e setenta e um 
centavos).  

Visto que em relação aos demais documentos fiscais remanesce a 
não comprovação da efetiva saída das mercadorias deste Estado, retifico o valor do 
crédito tributário de R$ 4.191,91 (quatro mil, cento e noventa e um reais e noventa e um 
centavos) para R$ 4.008,20 (quatro mil e oito reais e vinte centavos), valor esse que 
decorre de mera subtração algébrica do valor original do crédito tributário menos o valor 
comprovado, qual seja: R$ 4.191,91 – 183,71 = R$ 4.008,20 (c.q.d). 

 
Dessarte, nada mais devo acrescentar, motivo pelo qual conheço do 

recurso da Fazenda Pública para o Conselho Pleno, dou-lhe parcial provimento para 
reformar a decisão cameral e considerar parcialmente procedente o auto de infração no 
valor do ICMS de R$ 4.008,20 (quatro mil, oito reais e vinte centavos).  

 
 

Sala das sessões plenárias, em 10 de março de 2016. 
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Matéria: Passe Fiscal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00398/16 
 
Relator: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 

 
EMENTA: ICMS. RECURSO DO SUJEITO PASSIVO PARA O 
CONSELHO PLENO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE SAÍDA DE 
MERCADORIA DO TERRITÓRIO GOIANO. AUSÊNCIA DE BAIXA 
DE PASSE FISCAL. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO CAMERAL 
PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL DO LANÇAMENTO.  
 
1. O que se espera do sujeito passivo, pela inteligência do art. 5º 
da IN nº 556/02-GSF, é que as provas apresentadas para os fins 
do seu inciso IV sejam vigorosas. Para tanto, é necessário que 
as cópias de livros apresentadas encontrem-se visadas pelo 
fisco de destino, o que não ocorreu quanto às notas fiscais que 
remanesceram após a decisão cameral. Assevere-se que não 
estamos nos referindo à autenticação genérica de abertura e 
encerramento de livro fiscal. 
 
2. Constituiria afronta à norma hermenêutica conferir-se 
interpretação alargada ao inciso IV da IN n. 556/02-GSF, de 
forma a esvaziar completamente os incisos anteriores. Ora, se 
um canhoto de nota fiscal assinado apocrifamente ou uma cópia 
autenticada em cartório do que pretende ser um trecho do livro 
fiscal de destinatário suprissem a exigência deste último 
dispositivo, de nada valeriam as disposições anteriores, que 
exigem, por exemplo, certidão do Fisco de destino de que a 
mercadoria adentrou em seu território ou, ainda, cópia do livro 
fiscal do destinatário, pelo mesmo Fisco autenticado. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 04 
de fevereiro de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso do Contribuinte 
para o Conselho Pleno, negar-lhe provimento para manter a decisão cameral que 
considerou  parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 
26.265,85 (vinte e seis mil, duzentos e sessenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos), 
referente ao exercício de 2003 e ICMS de R$ 27.257,75 (vinte e sete mil, duzentos e 
cinqüenta e sete reais e setenta e cinco centavos), referente ao exercício de 2004. Foram 
vencedores os Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Mário 
de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Paulo Diniz, Renato 
Moraes Lima, Alcedino Gomes Barbosa, Domingos Caruso Neto, Antônio Martins da Silva, 
Rodolfo Ramos Caiado, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, 
Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges e 
Gilmar Rodrigues de Almeida. Vencidos os Conselheiros José Luiz Rosa, Nivaldo Carvelo 
Carvalho e Masayuki Missao, que votaram conhecendo do recurso, dando-lhe parcial 
provimento para reformar em parte a decisão cameral e considerar parcialmente 
procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 27.257,75 (vinte e sete mil, 
duzentos e cinqüenta e sete reais e setenta e cinco centavos), referente ao exercício de 
2004 e improcedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ R$ 26.265,85 (vinte e 
seis mil, duzentos e sessenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos), referente ao 
exercício de 2003. 



 

 
R E L A T Ó R I O 

 

Nos presentes autos, o Fisco acusa o sujeito passivo NOVAFARMA 
INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA de haver deixado de comprovar a efetiva saída do 
território Goiano de mercadorias no valor comercial de R$ 668.929,85 (seiscentos e 
sessenta e oito mil novecentos e vinte e nove reais e oitenta e cinco centavos), referente 
às notas fiscais arroladas às fls. 7 a 17 dos autos, ao não apresentar para baixa os passes 
fiscais de saída nos postos de fronteira. Diante disso, presumiram-se internalizadas tais 
mercadorias, na qualidade de “a vender” no Estado de Goiás. 

O ICMS, apurado na forma dos demonstrativos anexos, é de R$ 
57.744,80 (cinqüenta  sete mil setecentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos). 

O lançamento fora lavrado em 13/11/08 e seu período de referência 
abrange setembro de 2003 a junho de 2004. 

Anexo ao auto de infração, seguem demonstrativos de base de 
cálculo dos passes não baixados e as cópias dos documentos fiscais que lhes compõem. 

Intimada em 20/11/08, a empresa autuada interpõe impugnação à 1a 
instância. Afirma, em suma, que os transportes eram contratados com cláusula FOB, não 
tendo, portanto, domínio sobre o eventual destino que a transportadora confere às cargas. 
Assevera constituir uma temeridade a lavratura de lançamento baseada tão-somente em 
presunções. 

O julgador monocrático, entendendo que a defesa não colacionou 
aos autos provas que cumprissem os ditames do art. 5º da IN nº 556/02-GSF, confirma a 
presunção legal estabelecida pelo item 2, alínea “d”, inciso II do art. 12 do CTE e julga 
pela procedência do lançamento. 

Ato sequente, o sujeito passivo retorna aos autos em fase cameral 
(fls. 363) e reitera os mesmos argumentos expostos em sede singular. Também junta 
CTRC no escopo de comprovar que as empresas transportadoras foram contratadas para 
realizar a entrega das mercadorias vendidas até o seu destino final. Entende que tais 
documentos satisfazem os requisitos do inciso IV do art. 5º da IN nº 556/02-GSF, no intuito 
de se ilidir a acusação fiscal. Pede, ao final, a improcedência do feito. 

Já no terceiro volume dos autos, segue a decisão Cameral, 
proferida pela ICUL, com a seguinte ementa e trecho de voto (fls. 1319), concluindo pela 
procedência parcial do lançamento no valor de R$ 53.523,60 (cinqüenta e três mil 
quinhentos e vinte e três reais e sessenta centavos): 

 
“ICMS. Obrigação principal. Passe fiscal. Procedência. Decisão unânime. A 
ausência de comprovação da efetiva saída da mercadoria do território 
goiano presume-se destinada ao Estado de Goiás. 
 
(...) É importante ressaltar que tem sido aceito, por esta Casa, para 
efeito de arredar a referida presunção, comprovando a efetiva saída da 
mercadoria do Estado goiano, como comprovação da regularidade 
fiscal da operação, documentos sobre os quais houveram controles 
oficiais. 
 
No caso, às fls. 646 e 647 e 650 e 653, foram apensadas fotocópias dos 
livros registros de entrada da empresa destinatária, devidamente 
autenticado pela fiscalização do destino, relativamente às notas fiscais 
11519 e 9118, exercício de 2003 e 11995 e 13658 exercício de 2004, 
respectivamente, de maneira a reduzir o crédito tributário, remanescendo a 
importância de R$ 26.265,85, em 2003, e R$ 27.257,75, em 2004. 
 



 

Complementando a fundamentação legal do lançamento observa-se o 
disposto no § únicos do art. 4º da referida instrução: 
 

Art. 4º Para efeito de comprovação da efetiva saída da mercadoria ou 
bem do território goiano, na operação não destinada ao Estado de 
Goiás procedente de outro Estado ou na operação interestadual 
originária deste Estado, deve ser procedida a baixa do Passe Fiscal no 
posto fiscal de divisa, ou, na falta deste, na unidade fazendária mais 
próxima. 

Parágrafo único. A ausência do registro da baixa do Passe Fiscal 
acarreta a presunção de que a mercadoria e o bem, acobertados pela 
documentação fiscal de origem, foram destinados ao Estado de Goiás. 
 
Assim caracterizada a infração, tem-se a penalidade específica vista 
no art. 71, inciso VII, alínea "o", item 2, § 9º, inciso I, da Lei 11.651/91 
devidamente acrescido pela Lei 14.065/01, senão vejamos: 
 
Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
 

VI - de 20% (vinte por cento) do valor consignado no documento: 

[...] 

b) fiscal relativo a operação de saída interestadual, sem a 
comprovação da respectiva saída do território goiano; 
 

[...] 

 

§ 9º - Se da prática das irregularidades descritas nos incisos V e 
seguintes do caput deste artigo resultar diretamente omissão de 
pagamento do imposto, a multa neles prevista será aumentada do 
valor correspondente à aplicação dos percentuais abaixo, sobre o 
valor do imposto não pago: 

[...] 

II - 80% (oitenta por cento), se a irregularidade for praticada por 
substituto tributário, em operação ou prestação na qual aja nessa 
condição. 

 
Posto isso, conheço do recurso voluntário, dou-lhe parcial 
provimento, para considerar procedente em parte o crédito tributário, 
sendo o ICMS de R$ 26.265,85 para 2003 e R$ 27.257,75 para 2004, 
reformando, em parte, a decisão singular.” 

 

A Representação Fazendária concordou com a decisão proferida. 
Iniciando a fase de competência Plenária, o sujeito passivo anexa, às 

fls. 1328, informação de que propôs ação anulatória em face da pretensão do Fisco nos 
presentes autos, visando a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo legal que 
impôs a penalidade no ilícito apontado na inicial. Noticia que fora deferida antecipação de 
tutela para sobrestar o Processo Administrativo Tributário até o deslinde final da 
anulatória. Formaliza sua solicitação às fls. 1328 dos autos. 

Juntamente com a cópia de decisão judicial, o sujeito passivo também 
apresenta recurso a este Conselho Pleno, fls. 1334, cuja admissibilidade entende 
possível ante a guarida do art. 41, II “a” da Lei nº 16469/09. Transcreve, em sua peça, 
ementa e certidão de decisão Plenária a qual entende constituir matéria idêntica à 



 

constante dos autos e que fora julgada de forma diversa. O acórdão a que se pretende 
acolhida como paradigma foi proferido nos autos do processo nº 3023404370085. 

No mérito, reitera que os CTRC juntados são prova cabal de que as 
empresas transportadoras foram contratadas para conduzir as mercadorias vendidas até o 
seu destino final. Com idênticas argumentações da fase cameral, entende que tais 
documentos satisfazem os requisitos do inciso IV do art. 5º da IN nº 556/02-GSF, no intuito 
de se ilidir a acusação fiscal. Pede, ao final, a improcedência do feito.  

Finalmente, o sujeito passivo junta memorial (fls. 1342) em que arrola 
uma série de notas fiscais em relação as quais afirma ter obtido cópias dos livros fiscais/ 
contábeis da destinatária, cujas cópias seguem a partir das fls. 1345. 

 
Submetidos os autos à apreciação Plenária, lavrou-se a seguinte 

resolução: 
 

“CONSIDERANDO os termos da parte dispositiva da liminar em ação 
anulatória (fls. 1328), proferida no processo nº 7101472.95.2011.8.09.0006 
pela Vara da Fazenda Pública da Comarca de Anápolis, em que é 
requerente a empresa NOVAFARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA, 
ora autuada; 

 CONSIDERANDO que o teor da referida decisão judicial, em tutela 
antecipada, determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário 
consubstanciado no PAT nº 4010800120638 e, pari passu, deferiu a 
“suspensão do processo administrativo tributário, na forma do art. 151, V do 
CTN”; 

CONSIDERANDO que em virtude do início da fase contenciosa 
administrativa, via impugnação do sujeito passivo, o crédito tributário já se 
encontra desde então com sua exigibilidade suspensa, nos termos do 
inciso III do mesmo art. 151 do CTN; 

CONSIDERANDO a solicitação de cumprimento da decisão judicial, por 
meio da petição às fls. 1328, subscrita pelo sujeito passivo, no sentido que 
seja promovido o sobrestamento do presente PAT até decisão final da lide; 

CONSIDERANDO, ainda, que em consulta ao sistema PROJUDI do 
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, fora proferida sentença singular 
nos autos do processo nº 7101472.95.2011.8.09.0006, dada pela Vara da 
Fazenda Pública da Comarca de Anápolis, em 15/08/11, concluindo pela 
procedência do pedido inicial, para declarar a nulidade do Processo 
Administrativo Tributário de nº 4010800120638. 

CONSIDERANDO que compete à Procuradoria Geral do Estado a 
representação Judicial e a consultoria jurídica do Estado; 

CONSIDERANDO, finalmente, que em consulta ao mesmo sistema verifica-
se que houve apelação ao TJ-GO da referida sentença, em 23/08/11, sem 
efeito suspensivo; 

 
 ENCAMINHEM-SE os autos à Secretaria Geral –SEGE, no escopo de que, 
obsequiosamente, mediante expediente encaminhado à Procuradoria 
Tributária da Procuradoria Geral do Estado de Goiás, promovam-se os 
seguintes questionamentos àquele Órgão: 

1) Já existe decisão judicial definitiva acerca da matéria? 

2) A antecipação de tutela concedida determina tão-somente a 
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 150, V 



 

do CTN, não interferindo no seguimento administrativo dos presentes 
autos, ou, ao contrário, tem o efeito de impedir o trâmite processual do 
presente PAT, inclusive o de seu julgamento por esta Casa, mantendo-o 
sobrestado até o advento da coisa julgada na ação declaratória relacionada 
em epígrafe? Em suma, quais os limites e efeitos da antecipação de tutela 
deferida? 

3) Conforme seja a resposta dada ao item anterior, os recursos, 
embargos de declaração ou agravos eventualmente interpostos pela 
Procuradoria do Estado têm como pleito a liberação do trâmite da 
apreciação administrativa do PAT por este Conselho? 
 A discussão judicial tem como causa de pedir a inconstitucionalidade de 
incisos do art. 71 do Código Tributário Estadual, ao passo que o Recurso 
Administrativo interposto questiona o mérito da acusação, qual seja, a 
venda de mercadorias cuja saída interestadual não se comprovou. Posto 
isso, há possibilidade de aplicação, no presente caso concreto, do disposto 
no parágrafo único do art. 38 da Lei 6830/80 – Lei de Execução Fiscal? 

 
Em nova manifestação, o sujeito passivo comparece aos autos e 

noticia o pagamento do presente crédito tributário, com os benefícios do programa 
RECUPERAR II (fls. 1409). 

Junta recibo de pagamento e respectivo DARE, fls. 1410/ 1411, no 
valor originário de ICMS de R$ 27.257,75. 

 
Em resposta à solicitação plenária, a PGE, por meio do ofício nn. 

25/13, fls. 1414, informa que a decisão singular restara cassada por error in procedendo. 
Houve, entretanto, agravo regimental na apelação cível, conhecido e desprovido, com 
trânsito em julgado. Não há, dessarte, qualquer decisão impeditiva do trâmite 
administrativo do presente PAT.  

 
É o relatório. 

 
 

V O T O 
 

Não obstante a decisão cameral tenha sido proferida à unanimidade 
de votos, a recorrente apresentou acórdão divergente, consubstanciado no PAT n. 
3023404370085, passível de ser adotado como paradigma.  

 
Admissível, portanto, o recurso, nos termos do art. 41, II, “a”da Lei n. 

16469/09.  
 
A legislação que disciplina a emissão e baixa do passe fiscal é a 

seguinte: 

 

Instrução Normativa nº 556/02-GSF: 

“Art. 1º Fica instituído o documento de controle denominado Passe Fiscal, 
conforme modelo residente no Sistema Eletrônico de Processamento de 
Dados - SEPD - da Secretaria da Fazenda, com o objetivo de controlar as 
operações relativas à circulação de mercadoria ou bem. 

 

Art. 4º Para efeito de comprovação da efetiva saída da mercadoria ou bem 
do território goiano, na operação não destinada ao Estado de Goiás 
procedente de outro Estado ou na operação interestadual originária deste 



 

Estado, deve ser procedida a baixa do Passe Fiscal no posto fiscal de 
divisa, ou, na falta deste, na unidade fazendária mais próxima. 

Parágrafo único. A ausência do registro da baixa do Passe Fiscal acarreta a 
presunção de que a mercadoria e o bem, acobertados pela documentação 
fiscal de origem, foram destinados ao Estado de Goiás. 

 

Art. 5º Não ocorrendo a baixa do Passe Fiscal, nas situações em que esta 
for exigida, a comprovação da regularidade fiscal da operação pode ser 
feita por meio de processo administrativo, no qual o remetente ou o 
destinatário comprove o recebimento ou o fato impeditivo do recebimento 
da mercadoria, mediante a apresentação de: 

I - certidão ou documento oficial do fisco da unidade da Federação de 
destino, na qual esteja declarado que a mercadoria ou bem ingressou em 
seu território; 

II - cópia da página do livro Registro de Entradas do estabelecimento 
destinatário, devidamente autenticada pelo Fisco em cuja circunscrição 
localiza-se o contribuinte, em que conste o lançamento da nota fiscal 
consignada no Passe Fiscal; 

III - laudo ou certidão da ocorrência policial, em caso de furto, roubo ou 
sinistro de qualquer natureza; 

IV - outros documentos comprobatórios da regularidade fiscal da operação.” 

 

É mister ressaltar que a Instrução Normativa nº 13/04-SGAF 
enumera taxativamente as mercadorias para as quais a emissão do passe fiscal é 
obrigatória, mas não veda que, eventualmente, o passe fiscal seja emitido para outras 
mercadorias. Tal conclusão é razoável uma vez que a finalidade última do passe fiscal é 
“controlar as operações relativas à circulação de mercadoria ou bem” (Art. 1º da IN 13/04-
SGAF), e a inclusão ou exclusão de uma ou outra mercadoria no rol da obrigatoriedade do 
passe fiscal se deve a razões de política fiscal vigente em determinado período de tempo. 

 

Portanto, questão que avulta nestes autos é a presunção de que as 
mercadorias para as quais se emitiu passe fiscal não deixaram este Estado, muito embora 
estivesse textualmente descrito em suas notas fiscais que o seu destino era outra unidade 
da Federação. Se, a priori, não fica devidamente provado que as mercadorias não 
transpuseram as fronteiras goianas, é, naturalmente, de se cobrar o imposto pela alíquota 
interna. 

 
A acusação, nos autos, não é propriamente a aplicação de multa 

formal por ausência de emissão de passe fiscal, mas de cobrança de imposto por 
presunção de que tais mercadorias não cruzaram as fronteiras deste Estado. 

 
É justamente a valoração das provas colacionadas pelo sujeito 

passivo, em especial, canhotos de recebimento de mercadorias, cópias de livros fiscais, 
notas fiscais e CTRC, tudo isso à luz do que dispõe o art. 5º da IN nº 556/02-GSF, que 
trará solução à presente lide. 

 
O que se espera do sujeito passivo, pela inteligência do art. 5º da IN 

nº 556/02-GSF, é que as provas apresentadas para os fins do seu inciso IV sejam 
vigorosas. Para tanto, é necessário que as cópias de livros apresentadas encontrem-se 
visadas pelo fisco de destino, o que não ocorreu quanto às notas fiscais que 



 

remanesceram após a decisão cameral. Assevere-se que não estamos nos referindo à 
autenticação genérica de abertura e encerramento de livro fiscal. 

 
A bem da verdade, as cópias de livros, boletos, canhotos 

apresentados não são prova cabal da certeza da existência material da operação que 
descrevem. Mesmo a autenticação cartorária conferiria fé apenas à higidez formal do 
documento e não garantiria a sua veracidade material. A aferição dessa última é 
papel inerente e exclusivo do fisco. 

 
Perceba-se, nessa mesma de linha de raciocínio, que há 

participação de órgão público em todas as aferições descritas nos demais incisos do art. 
5º. Por que o inciso IV, de caráter residual, se dissociaria dos seus pares e se contentaria 
com prova menos vigorosa, sem a participação do Poder Público na sua chancela? 

 

Ressalto que afrontaria a norma hermenêutica conferir-se 
interpretação alargada ao inciso IV, retromencionado, de forma a esvaziar completamente 
os incisos anteriores. Ora, se um canhoto de nota fiscal assinado apocrifamente ou uma 
cópia autenticada em cartório do que pretende ser um trecho do livro fiscal de destinatário 
suprissem a exigência deste último dispositivo, de nada valeriam as disposições 
anteriores, que exigem, por exemplo, certidão do Fisco de destino de que a mercadoria 
adentrou em seu território ou, ainda, cópia do livro fiscal do destinatário, pelo mesmo Fisco 
autenticado. 

Ressalto que o Fisco do Estado de Goiás não tem condições de 
aferir a autenticidade das cópias apresentadas pelo sujeito passivo 

 

MAXIMILIANO145, ao tratar das regras de hermenêutica jurídica, 
assevera que: 

 
“Deve o Direito ser interpretado inteligentemente: não de modo que a 
ordem legal envolva um absurdo, prescreva inconveniências, vá ter a 
conclusões inconsistentes ou impossíveis. Também se prefere a 
exegese de que resulte eficiente a providência legal ou válido o ato, à 
que tome aquela sem efeito, inócua, ou este, juridicamente nulo.” 

 
O ensino do Ilustre professor é, na verdade, reprodução de brocardo 

amplamente conhecido na seara jurídica, norteador das normativas básicas de 
hermenêutica.146 

 

Até o momento, a recorrente nada trouxe de relevante para 
desconstituir a presunção veiculada no art. 4º da citada Instrução. Para tanto, seria 
necessária apresentação de cópia de livro do destinatário, no qual consta o registro das 
notas fiscais, visada pelo fisco de destino ou, ainda, declaração desse mesmo Fisco de 
que a mercadoria adentrou em seu território, o que não foi providenciado. Assevere-se 
que não estamos nos referindo à autenticação genérica de abertura e encerramento de 
livro fiscal. 

Sob tais fundamentos, conheço do recurso do sujeito passivo mas 
lhe nego provimento para confirmar o teor do acórdão cameral, que deu pela procedência 

                                            
145 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e Aplicação do Direito. 11ª Edição. Forense. RJ. 2001. P. 136 
146 Interpretatio illa sumenda quoeabsurdum Evitetur: "adote-se aquela interpretação que evite o absurdo." 



 

do lançamento, no valor originário de ICMS de R$ 26.265,85, referente a setembro a 
dezembro de 2003 e de R$ 27.257,75, referente a janeiro a junho de 2004. 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 22 de março de 2016. 
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Matéria: Passe Fiscal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00440/16 
 
Relator: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 

 
EMENTA: RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA PARA O 
CONSELHO PLENO. IMPROCEDÊNCIA DECLARADA EM FASE 
CAMERAL. ICMS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE SAÍDA DE 
MERCADORIAS DO ESTADO DE GOIÁS. PASSE FISCAL NÃO 
BAIXADO. COMPROVAÇÃO DA VERACIDADE DAS 
OPERAÇÕES. IMPROCEDÊNCIA. 
 
1. Não é propriamente a falta do passe fiscal que induz a 
presente cominação, mas a falta de comprovação do real 
destino das mercadorias comercializadas.  A questão que avulta 
nestes autos é a presunção de que as mercadorias para as quais 
se emitiu passe fiscal não deixaram este Estado, muito embora 
estivesse textualmente descrito em sua nota fiscal que o seu 
destino era outra unidade da Federação. Se fica devidamente 
provado que as mercadorias transpuseram as fronteiras 
goianas, mediante declaração do Fisco de destino, é, 
naturalmente, de se ter por ilidida a presunção legal 
estabelecida no art. 12, II, "d" 2 do CTE. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 18 
de fevereiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do recurso da Fazenda 
Pública para o Conselho Pleno, negar-lhe provimento para manter a decisão cameral que 
considerou improcedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo 
José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Renato Moraes 
Lima, Alcedino Gomes Barbosa, Domingos Caruso Neto, Paulo Diniz, Antônio Martins da 
Silva, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, Cláudio Henrique de 
Oliveira, David Fernandes de Carvalho, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, 
Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida e Masayuki Missao. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

 
Nos presentes autos, o Fisco acusa o sujeito passivo de haver 

deixado de comprovar a efetiva saída do território Goiano das mercadorias referentes à 
nota fiscal nº 1922, uma vez que não apresentou para baixa, no posto fiscal de saída do 
Estado, o passe fiscal emitido em 26/09/07. 

As mercadorias foram consideradas destinadas ao Estado de Goiás, 
conforme art. 12, II, “d”, 3 do CTE. 

A infração foi capitulada nos arts. 12, já mencionado; 14, VI; 46, I, 
“a”, 2 e 64, todos do CTE, combinados com o art. 4º da Instrução Normativa nº 556/02-
GSF. A penalidade, por seu turno, é a que consta do art. 71, VII “o”, 2 do mesmo diploma 
legal, qualificada com o §9º, I do mesmo dispositivo. 



 

Aufere-se ICMS no valor originário de R$ 5.507,69, referente a fato 
gerador ocorrido em setembro de 2007. O auto de infração foi lavrado em 30/12/07. 

A título de instrução processual Fazendária foram juntados os 
seguintes documentos: 

1) 1ª via do Termo de Compromisso, emitido em 26/09/07, referente 
à nota fiscal nº 1922; 

2) cópia do CTRC referente à operação; 

3) cópia da nota fiscal nº 1922, com destino a Brasília-DF. 

 

O sujeito passivo compareceu em instância singular, oportunidade 
em que alegou que o passe de trânsito fora regularmente baixado, no mesmo dia em que 
fora emitido. Apresenta, juntamente com sua impugnação, cópia da 3ª via do termo de 
compromisso, no qual consta carimbo de saída (ilegível). Também fora juntada cópia do 
Livro de Registro de Entradas do destinatário, fls. 17, na qual consta o registro da referida 
nota fiscal. 

Submetidos os autos ao julgador singular, o trabalho inicial fora 
mantido. 

Não resignado com a decisão proferida, o sujeito passivo retorna aos 
autos em sede cameral e reitera que o referido passe fiscal restara baixado, e a nota fiscal 
respectiva registrada no Livro de Entradas do destinatário, em operação de transferência 
de mercadorias.  Promove nova juntada aos autos dos documentos que comprovariam 
sua assertiva.  

Os autos seguiram à ICJULT, tendo sido a decisão singular 
reformada, em decisão por maioria de votos, com a declaração da improcedência do feito.  

A Representação Fazendária recorre da decisão, sob o argumento 
de que mera assinatura no CTRC não seria prova de saída efetiva da mercadoria. A cópia 
do Livro de Registro de Entradas, por seu turno, necessita autenticação do Fisco de 
destino da mercadoria. As provas sobre as quais se amparou o aresto recorrido seria 
frágeis, não atendendo ao disposto no art. 5º da Instrução Normativa nº 556/02-GSF. 
Pede, ao final, a procedência do lançamento. 

 

 

 

Em sede plenária, lavrou-se a seguinte resolução (fls. 79): 

 

“CONSIDERANDO que a única forma de se ilidir a acusação formada na 
inicial seria por meio da apresentação de fatos impeditivos da constituição 
do crédito, quais sejam, a apresentação dos passes fiscais de saída 
devidamente baixados em relação a cada nota fiscal relacionada ou, ainda, 
o cumprimento de pelo menos um dos incisos descritos no art. 5º da IN Nº 
556/02-GSF; 

CONSIDERANDO a apresentação, pelo sujeito passivo, de documentos 
que ensejariam a comprovação do trânsito regular das mercadorias 
descritas na nota fiscal, em especial a cópia do Livro de Registro de 
Entradas do estabelecimento destinatário; 

CONSIDERANDO que o carimbo aposto no termo de compromisso se 
encontra ilegível e que a cópia do Livro de Registro de Entradas do 



 

destinatário deve ser visada pelo Fisco de destino, no presente caso o 
Distrito Federal (inciso II do art. 5º da IN 556/02-GSF); 

CONSIDERANDO que constitui afronta à hermenêutica conferir-se 
interpretação alargada ao inciso IV do art. 5º da Instrução Normativa nº 
556/02-GSF, de forma a esvaziar completamente os incisos anteriores; 
ENCAMINHAR os autos à Coordenação de Fiscalização de Trânsito e 
Fronteira, órgão da Superintendência da Receita, no escopo de que se 
verifique, no Fisco do Distrito Federal, a veracidade e autenticidade do Livro 
de Registro de Entradas apresentado às fls. 17 dos autos, no qual consta o 
registro da nota fiscal nº 1922. 

APÓS, que os autos retornem a julgamento.” 

 

A título de resposta, restou confirmado o registro do referido 
documento fiscal. 

 

É o relatório. 

 
 

V O T O 

 

 

Antes da diligência determinada à Coordenação de Fiscalização de 
Trânsito e Fronteira da Superintendência da Receita, vigorava a presunção legal 
estabelecida no art. 12, II, ‘d”, 2 do CTE,  in verbis: 

 

“Art. 12. Para os efeitos da legislação tributária: 

II - considera-se: 

d) saída deste Estado e a este destinada, a mercadoria: 

....................................................................................................................... 

2. consignada em documento fiscal relativo a operação de saída 
interestadual, sem a comprovação da respectiva saída do território 
goiano;” 

 

Segundo SOARES DE MELO147,  

 

“a presunção é o resultado de um processo lógico, mediante o qual, 
do fato conhecido, cuja existência é certa, infere-se o fato 
desconhecido ou duvidoso, cuja existência é provável. A presunção 
legal (juris et de jure) procura estabelecer uma verdade jurídica, ao 
passo que a presunção relativa (juris tantum) constitui mera 
conjectura.” 

 

                                            
147 MELO,José Eduardo Soares de. Processo Tributário Administrativo Federal, 

Estadual e Municipal. São Paulo: Q1artier Latin, 2006. P. 144 



 

Citando MARIA RITA FERRAGUT (Presunções no Direito Tributário. 
São Paulo. Dialética. 2001. 1ª Ed. P. 160), o mesmo autor assevera que: 

 

“(...) As presunções legais foram vislumbradas nas hipóteses de 
"desconsideração de atos ou negócios jurídicos praticados com 
dissimulação; preços de transferências; distribuição disfarçada de 
lucros; tributação reflexa na pessoa do sócio; distribuição automática 
de lucros; sinais exteriores de riqueza; depósitos bancários; passivo 
fictício; suprimento de caixa; falta de emissão de documento fiscal; 
ausência de comprovação da origem dos recursos utilizados para a 
integralização do capital, assim como a efetividade da entrega desses 
valores à empresa; liquidação de débito dos sócios e, finalmente, 
omissão de receitas por parte do contribuinte pessoa física." 

 

 

A diligência fiscal somente se justificou porque havia elementos 
suficientes, juntados pela recorrente a título de prova, aptos a quebrar a referida 
presunção legal.  

 

A legislação que disciplina a emissão e baixa do passe fiscal é a 
seguinte: 

 

Instrução Normativa nº 556/02-GSF: 

“Art. 1º Fica instituído o documento de controle denominado Passe Fiscal, 
conforme modelo residente no Sistema Eletrônico de Processamento de 
Dados - SEPD - da Secretaria da Fazenda, com o objetivo de controlar as 
operações relativas à circulação de mercadoria ou bem. 

 

Art. 4º Para efeito de comprovação da efetiva saída da mercadoria ou bem 
do território goiano, na operação não destinada ao Estado de Goiás 
procedente de outro Estado ou na operação interestadual originária deste 
Estado, deve ser procedida a baixa do Passe Fiscal no posto fiscal de 
divisa, ou, na falta deste, na unidade fazendária mais próxima. 

Parágrafo único. A ausência do registro da baixa do Passe Fiscal acarreta a 
presunção de que a mercadoria e o bem, acobertados pela documentação 
fiscal de origem, foram destinados ao Estado de Goiás. 

 

Art. 5º Não ocorrendo a baixa do Passe Fiscal, nas situações em que esta 
for exigida, a comprovação da regularidade fiscal da operação pode ser 
feita por meio de processo administrativo, no qual o remetente ou o 
destinatário comprove o recebimento ou o fato impeditivo do recebimento 
da mercadoria, mediante a apresentação de: 

I - certidão ou documento oficial do fisco da unidade da Federação de 
destino, na qual esteja declarado que a mercadoria ou bem ingressou em 
seu território; 

II - cópia da página do livro Registro de Entradas do estabelecimento 
destinatário, devidamente autenticada pelo Fisco em cuja circunscrição 
localiza-se o contribuinte, em que conste o lançamento da nota fiscal 
consignada no Passe Fiscal; 



 

III - laudo ou certidão da ocorrência policial, em caso de furto, roubo ou 
sinistro de qualquer natureza; 

IV - outros documentos comprobatórios da regularidade fiscal da operação.” 

 
 

Portanto, questão que avulta nestes autos é a presunção de que as 
mercadorias para as quais se emitiu passe fiscal não deixaram este Estado, muito embora 
estivesse textualmente descrito em suas notas fiscais que o seu destino era outra unidade 
da Federação. A acusação, nos autos, não é propriamente a aplicação de multa formal por 
ausência de emissão de passe fiscal, mas de cobrança de imposto por presunção de que 
tais mercadorias não cruzaram as fronteiras deste Estado. 

 

A resposta ao pedido Plenário, veiculado na Resolução nº 43/2015, 
fls. 83, demonstra que, de fato, as mercadorias constantes da nota fiscal n. 1922 
realmente chegaram ao destino informado no documento fiscal, fator que ilide totalmente a 
presunção deflagrada na inicial. 

 

Sob tais fundamentos, conheço do recurso da Fazenda Pública mas 
lhe nego provimento para confirmar, in totum, o teor do acórdão cameral, que deu pela 
improcedência do feito. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 05 de abril de 2016. 
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Matéria: Passe Fiscal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00502/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Não comprovação de 
efetiva saída deste Estado de mercadoria sujeita a passe fiscal. 
Mercadoria em trânsito por Goiás. Procedência. 
 
I - Embora a lista de formas de comprovação do art. 5º da 
Instrução Normativa 556/02-GSF seja exemplificativa, a hipótese 
genérica prevista no inciso IV desse artigo, como as dos demais 
incisos, requer prova produzida por agente não participante da 
operação mercantil, traço sem o qual não se desconstitui a 
presunção legal gerada pela ausência de baixa do passe fiscal 
de que mercadoria foi destinada ao Estado de Goiás; 
 
II - Informando o Fisco da unidade federada de destino que as 
notas fiscais objeto de emissão de passe fiscal não foram 
registradas pelo destinatário, mantém-se o auto de infração 
fundamentado na falta de baixa do passe. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 01 
de março de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda Pública 
para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para reformar a decisão cameral e considerar 
procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros José Paixão de 
Oliveira Gomes, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria 
Morato, Mário de Oliveira Andrade, Lidilone Polizeli Bento, Heli José da Silva, Domingos 
Caruso Neto, Antônio Martins da Silva, Washington Luis Freire de Oliveira e Marlene Maria 
da Silva Ruguê Bernardes. Vencidos os Conselheiros João Divino de Brito, Nivaldo 
Carvelo Carvalho, Edson Abrão da Silva, Nivaldo José Mendes, Paulo Diniz, Alcedino 
Gomes Barbosa, José Luiz Rosa, Rickardo de Souza Santos Mariano e José Pereira 
D'abadia, que votaram conhecendo do recurso, negando-lhe provimento para manter a 
decisão cameral que considerou improcedente o auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo deixou de 
comprovar a efetiva saída do território goiano das mercadorias, no valor comercial de R$ 
20302,50, já acrescidos do respectivo índice de valor agregado de 50%, referentes as 
notas fiscais de números 462700, 462702, 462703 e 462705, emitido em 06/06/2008, 
razão pela qual as mercadorias são consideradas destinada ao Estado de Goiás. Em 
consequência, deve pagar o ICMS na importância de R$ 3.451,43, mais as cominações 
legais. 

 
A autoridade lançadora indica como infringida as disposições dos 

artigos 12, II, "D", 3, 14, VI, 456, I, "a", 2, 64 do Código Tributário Estadual - CTE (Lei nº 
11.651/91) combinado com os artigos 4, IN 556/02-GSF do Decreto 4852/97. Proposta a 
aplicação da penalidade prevista no artigo 71, inciso VII, item 2, §9°I do CTE, com redação 
da Lei nº 14065/2001. O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: ordem 



 

de serviço, passe fiscal de transito, certificado de registro e licenciamento de veículo, 
cópia de documento pessoal, notas fiscais, consulta transito livre, de "fls.03 a 15". 

 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de "fls. 16 a 17". 
A parte acusada apresenta impugnação em primeira instancia de 

"fl.20". Alega, essencialmente, que não foi efetuada a baixa em razão da inexperiência do 
motorista, mas que as ditas mercadorias foram entregues ao destinatário. Pede, ao final, a 
improcedência do feito fiscal. 

 
Anexa, aos autos, cópia de declaração de recebimento de notas 

fiscais, cópia do auto de infração, cópia de intimação, fotocópia de declaração do 
destinatário, cópias das folhas do livro fiscal do destinatário e cópias das primeiras vias 
das notas fiscais, de "fls.21 a 38". 

 
O julgador singular, na Sentença nº 1115/09 - JULP, de "fls. 40 a 41", 

decide pela procedência do auto de infração. Com seus fundamentos, alega que, no 
mérito, a questão precípua da lide é a comprovação de que a mercadoria ultrapassou a 
fronteira do Estado. Afirma que, as folhas do livro registro de entradas do estabelecimento 
destinatário devem estar devidamente autenticadas pelo fisco do Estado de destino, e o 
documento de "fls.24 a 26", não apresentou essa autenticação. 

 
Sustenta o julgador monocrático ainda que, o documento de "fls.21", 

não presta a comprovação da regularidade da operação porque o destinatário tem 
interesse na situação. Argui também que, o sujeito passivo não apresentou documentos 
que não comprovam a saída da mercadoria do Estado de Goiás, e não são suficientes 
para afastar a presunção legal. 

 
O sujeito passivo foi intimado a apresentar Recurso Voluntario de 

"fls.42 a 43". 
 
A parte passiva apresenta recurso voluntario de "fl.45". 
 
Na qual reitera todos os argumentos da impugnação passada. 
 
Foram anexados ao recurso os seguintes documentos: cópia de 

intimação, alteração contratual, declaração, registros de entradas, notas fiscais, de "fls.46 
a 64". 

 
No Acordão de n ° 1273/2010, de "fls.66 a 68", a Primeira Câmara 

Temporária do Conselho Administrativa Tributário decidiu, conhecer do recurso, dar-lhe 
provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente o auto de 
infração. 

 
No entanto afirma que, as provas trazidas aos autos, apresentam-se 

suficientes para ilidir a pretensão fiscal, isto é, para comprovar a efetiva saída do território 
goiano, das mercadorias descritas nos ditos documentos fiscais. 

A Fazenda Pública foi intimada a interpor Recurso ao Conselho 
Pleno, de "fl.69" e apresenta Recurso ao Conselho Pleno n °169/2010, de "fl.70", no qual 
afirma que, os julgadores entenderam como suficientes as provas trazidas pela recorrente, 
constituídas apenas da declaração da empresa destinatária afirmando ter recebido as 
mercadorias, além fotocopia do livro de registro de entradas, não autenticado, e das 
respectivas notas fiscais, na quais não constam o carimbo que comprove a entrada das 



 

mercadorias no Distrito Federal. Argui ainda que, as provas anexadas ao processo, além 
de frágeis, também não atendem ao que dispõe o artigo 5° da In-556/02-GSF. 

 
Ao final, a Representação Fazendária pede a reforma do acordão 

recorrido, para que seja julgado procedente o auto de infração. 
 
O sujeito passivo foi intimado a apresentar contradita para o 

Conselho Pleno, de "fls.71 a 72", apresentando contradita de "fls.75 a 77". Afirma que, já 
está devidamente provado que a mercadoria não ficou no Estado, ou seja, atingiu o seu 
destino, já que a empresa anexou aos autos fotocopia de declaração do destinatário, 
copias das folhas do livro fiscal do destinatário com o registro das notas fiscais. 

 
No entanto, diz a parte acusada, não há razoes para o recurso do 

Corpo de Representantes Fazendários e o acordão cameral deve ser mantido, já que ele 
faz Justiça e, por isso, não merece reparo. 

 
Foram anexados: copias dos documentos da ordem dos advogados, 

copias de procuração, documento de arrecadação de receitas estaduais, de "fls.78 a 84". 
 
Pela Resolução 76/2015, de "fls.87 a 88", o Conselho Pleno resolve 

encaminhar aos autos a coordenação de Fronteira, vinculada a GEAF, para que diligencie 
junto ao Fisco do Distrito Federal, preste qualquer outra informação que entender 
necessária para comprovar a real entradas das mercadorias. 

 
Em oficio (fl. 92), o Fisco do Distrito Federal informa que as notas 

fiscais autuadas no foram registradas no livro fiscal eletrônica da empresa indicada como 
destinatária nesses documentos fiscais. 

 
O sujeito passivo foi intimado a tomar conhecimento da Resolução 

n°76/2015 e resultado da diligencia, de "fl.95". 
 
É o relatório. 
 

QUESTÃO MERITÓRIA 

 

Dirigindo-me ao mérito, acolho as razões trazidas pela Fazenda 
Pública, pois, como resultado da diligência determinada à fl. 87, o Fisco do Distrito Federal 
(DF) informou que as notas fiscais não foram registradas em livro de entrada da empresa 
destinatária (fl. 92), o que desconstitui a força probatória na documentação indicativa 
desse registro trazida pela parte recorrida (fls. 54 a 56). 

 
Além disso, ainda que ausente a informação contrária do Fisco do 

Estado de destino, as cópias de páginas do livro Registro de Entrada pertencente ao 
destinatário (fl. 54 a 56), mesmo contendo o registro do documento envolvido na ação 
fiscal, mas sem a confirmação do DF, não constituiriam prova capaz de desconstituir a 
presunção legal, favorável ao Fisco, de que as mercadorias foram destinadas ao território 
goiano, presunção essa contida no art. 12, II, ”d”, 2 da Lei n.º 11.651/91: 

 

“Art. 12. Para os efeitos da legislação tributária: 

[...] 



 

II - considera-se: 

[...] 

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO À ALÍNEA “D” DO INCISO II DO ART. 12 PELO ART. 1º DA LEI Nº 
14.065, DE 26.12.01 - VIGÊNCIA: 26.12.01. 

d) saída deste Estado e a este destinada, a mercadoria: 

2. consignada em documento fiscal relativo a operação de saída 
interestadual, sem a comprovação da respectiva saída do território goiano; 
[...]” 

 

A presunção acima referenciada encontra-se contida também no 
parágrafo único do art. 4.º da Instrução Normativa 556/02-GSF, sendo que nos incisos I a 
IV do art. 5º seguinte alinham-se as formas de comprovação da regularidade fiscal: 

 

“Art. 4º [...] 

[...] 

Parágrafo único. A ausência do registro da baixa do Passe Fiscal acarreta 
a presunção de que a mercadoria e o bem, acobertados pela 
documentação fiscal de origem, foram destinados ao Estado de Goiás. 

 

Art. 5º Não ocorrendo a baixa do Passe Fiscal, nas situações em que esta 
for exigida, a comprovação da regularidade fiscal da operação pode ser 
feita por meio de processo administrativo, no qual o remetente ou o 
destinatário comprove o recebimento ou o fato impeditivo do recebimento 
da mercadoria, mediante a apresentação de: 

 

I - certidão ou documento oficial do fisco da unidade da Federação de 
destino, na qual esteja declarado que a mercadoria ou bem ingressou em 
seu território; 

 

II - cópia da página do livro Registro de Entradas do estabelecimento 
destinatário, devidamente autenticada pelo Fisco em cuja circunscrição 
localiza-se o contribuinte, em que conste o lançamento da nota fiscal 
consignada no Passe Fiscal; 

 

III - laudo ou certidão da ocorrência policial, em caso de furto, roubo ou 
sinistro de qualquer natureza; 

 

IV - outros documentos comprobatórios da regularidade fiscal da operação. 

 

§ 1º Quando no Passe Fiscal estiverem consignadas várias notas fiscais e 
a comprovação da regularidade fiscal for feita em relação a apenas uma ou 
algumas delas, fica permitida a baixa parcial do Passe Fiscal, em relação 
aos documentos cuja comprovação tenha sido feita. [...]” [Grifo Oportuno] 

 

Embora o inciso IV do art. Art. 5º acima transcrito indique que a lista 
de formas de comprovação é exemplificativa, a subsunção à hipótese genérica desse 
inciso requer elementos de prova que, como nas três primeiras hipóteses, sejam 
produzidos por agente não participante da operação mercantil envolvida, característica 
ausentes nos elementos trazidos pela recorrente. 

 



 

Pelo exposto, conheço do recurso da Fazenda Pública para o 
Conselho Pleno, dou-lhe provimento para reformar a decisão cameral e considerar 
procedente o auto de infração. 

 
 
Sala das sessões plenárias, em 19 de abril de 2016. 
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Matéria: Passe Fiscal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00531/16 
 
Redator do Voto: Conselheiro José Pereira D'abadia 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Falta de baixa de passe 
fiscal. Presunção de que as mercadorias foram descarregadas 
em território goiano. Descaracterização. Improcedente.  
 
É improcedente a exigência fiscal amparada na presunção de 
destinação de mercadoria para o Estado de Goiás, em razão da 
falta de baixa de passe fiscal, quando ficar comprovada a efetiva 
saída da mercadoria do território goiano. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 24 de fevereiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente 
o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Aguinaldo Fernandes de 
Melo, David Fernandes de Carvalho, José Pereira D'abadia, Gilmar Rodrigues de Almeida 
e Washington Luis Freire de Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Noticia a inicial que o sujeito passivo deixou de comprovar a efetiva 
saída do território goiano das mercadorias discriminadas na Nota Fiscal nº 029 ao não 
apresentar para baixa, no posto fiscal de saída, o Passe Fiscal de Trânsito nº 
001104.20071021.0026-9, razão pela qual as mercadorias são consideradas destinadas 
ao Estado de Goiás.  

 
Em consequência, deverá pagar o imposto acrescido das 

cominações legais. 
   
 Foram infringidos os seguintes dispositivos: artigos 12, II, "d", 3, 14, 

VI, 46, I, "a", 2, 64, todos da Lei 11.651/1991 c/c Art. 4º, IN 556/02 – GSF. Proposta a 
penalidade disposta no art. 71, VII, "o", 2, §9ºI, da Lei 11.651/1991 c/ redação da Lei 
14.064/2001.  

    
 Para a instrução processual foram anexados aos autos, os 

documentos de fls. 03/11.  
   
 O autuado foi intimado a pagar a quantia exigida ou apresentar 

Impugnação à Primeira Instância, conforme documentos de "fls. 12 a 13".  
   
 Cientificado legalmente, o sujeito passivo comparece aos autos para 

impugnar o auto de infração (fls.16/17). Alega que as mercadorias foram entregues ao 
destinatário e para provar suas alegações acosta a 1ª via da nota fiscal, com os 
respectivos carimbos apostos pela fiscalização de trânsito, a declaração do destinatário de 
que contabilizara a entrada da mercadoria, e o comprovante bancário de transferência 
para pagamento da operação. Pediu a improcedência do auto de infração.  

  
Instruem a peça impugnatória com as cópias dos seguintes 

documentos: Notas Fiscais, Declaração Transferências Financeiras, Extrato da Conta 



 

Corrente, Carta de Porte Internacional por Carretera, Manifesto Internacional de Carga de 
Carretera, Auto de Infração n.°4011000308355, Intimação, Anexo Estruturado – 
Detalhamento do Crédito Tributário, Termo de Compromisso, (fls. 18/27).  

  
O julgador singular prolatou Sentença nº 5934/2010 – JULP, "fls. 29 

a 31", no qual decidiu pela procedência do auto de infração.  
 
Fundamentou que na ausência de baixa do Passe Fiscal de Trânsito 

na saída do território goiano das mercadorias discriminadas na nota fiscal objeto da 
autuação, é devida a ação fiscal.  Asseverou que dada a oportunidade de ilidir a ação 
fiscal, o sujeito passivo não apresentou as provas admitidas no art. 5° da Instrução 
Normativa 556/02 – GSF, não comprovando a efetiva saída das mercadorias do Estado de 
Goiás ou se foram devidamente entregues ao destinatário, o que justifica a presunção de 
que as mercadorias presentes nas notas fiscais permaneceram no Estado de Goiás.  
  

 O autuado foi intimado a pagar a quantia exigida ou apresentar 
Recurso Voluntário à Segunda Instância, conforme documentos de "fls. 32 a 33".  

  
Através de seu representante legal, o autuado apresentou Recurso 

Voluntário, (fls.36/44), no qual requereu o acolhimento do presente Recurso Administrativo 
com a devida Anulação do Ato Aduaneiro que aplicou a multa exuberante, tendo em vista 
que a documentação apresentada pelo Requerente estava em conformidade com as 
exigências legais.  

Pugnou pela anulação do Auto de Infração nº 4011000308355, 
imposto ao Requerente, vez que são eivados de vícios, legais e de abuso de poder, com 
grave ofensa direta e frontal a Legislação vigente.  

 
Descreveu que não sendo o entendimento da invalidade total do Auto 

de Infração ora impugnado, requereu que seja concedido o desconto de 30% previsto na 
Lei. Requereu ainda que seja dado ao presente Recurso o imediato efeito, suspensivo, até 
o julgamento final.  

Protestou pela produção de prova, por todos os meios em direito 
admitidos, prova documental (anexos aos autos), prova testemunhal e depoimento 
pessoal do Requerente. Relatou que em face da comprovação do correto procedimento da 
requerente, solicitou-se que o Termo de Passe Fiscal de Trânsito em epígrafe seja 
baixado com base nas justificativas ora apresentadas e com suas exigências arquivadas. 
  

Acompanham a peça recursal o conjunto probatório de fls.45/63. 
  

Por meio da Resolução n°28/2014, "fls.65", a Quarta Câmara do 
Conselho Administrativo Tributário, resolveu encaminhar o feito à Gerência de 
Arrecadação e Fiscalização a fim de que se promova consulta à Secretaria da Fazenda do 
Distrito Federal quanto ao efetivo registro do mencionado documento fiscal. 

 
Em atendimento à Resolução 028/2014, por meio do despacho 

n°2892/2015 – GEAF, (fls.73), a autoridade revisora esclareceu que foi encaminhada 
Resposta ao Pedido de Verificação, solicitado à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal, 
na qual atesta o registro da Nota Fiscal n°29, no Livro de Registro de Entradas, pelo 
contribuinte destinatário. 

 
São colacionados aos autos os seguintes documentos: Pedido de 

Verificação Fiscal, Ofício n°137/2015 – COFIT/SUREC/SEF, Relatório n°295/2015 – 
NUOPRE, "fls.67 a 72". 



 

 
É o Relatório. 
 
 

 
V O T O 

 
 
Analisei detidamente a questão e considero que razão assiste ao 

sujeito passivo ao pugnar pela desconstituição do presente crédito tributário. De fato, 
embora o sujeito passivo não tenha promovido a respectiva baixa do Passe Fiscal de 
Trânsito nº 001104.20071021.0026-9, as provas colacionadas aos autos (fls.71/73) 
atestam de forma inequívoca a efetiva saída da mercadoria, discriminada na Nota Fiscal,  
do território goiano. 

 
Com efeito, a declaração da Secretaria da Fazenda do Distrito 

Federal (fls.71) encontra-se em perfeita sintonia com o inciso I, do artigo 5º, da Instrução 
Normativa nº 556/02. Transcrevo-a abaixo, “in verbis”: 

 

Art.5º. Não ocorrendo a baixa do Passe Fiscal, nas situações em que esta for 
exigida, a comprovação da regularidade fiscal da operação pode ser feita por 
meio de processo administrativo, no qual o remetente ou o destinatário 
comprove o recebimento ou o fato impeditivo do recebimento da mercadoria, 
mediante apresentação de: 

I – certidão ou documento oficial do Fisco da unidade da Federação de 
destino na qual esteja declarado que a mercadoria ou bem ingressou em seu 
território 

II- cópia da página do livro Registro de Entradas do estabelecimento 
destinatário, devidamente autenticada pelo Fisco, em cuja circunscrição 
localiza-se o contribuinte, em que conste o lançamento da nota fiscal 
consignada no Passe Fiscal; 

 
[...] 

 
“Em pesquisa no SIGEST – Sistema Integrado de Gestão Tributária – 
verificamos que a empresa J.L. ALIMENTOS LTDA está com sua inscrição 
ATIVA no Cadastro Fiscal do Distrito Federal e seu regime de tributação é 
NORMAL; 
Verificamos também que a nota fiscal supracitada foi escriturada no Livro de 
Registro de Entrada” 
 

 
Ante todo o exposto, e ao constatar que o registro do documento 

fiscal fora feito no dia 18/10/2007 (fls.72), o auto de infração não deve prosperar, motivo 
pelo qual, voto acompanhado da unanimidade de meus pares, conhecendo do recurso, 
dando-lhe provimento para reformar a decisão singular e considerar improcedente o auto 
de infração. 

 
 

Sala das sessões, em 25 de abril de 2016. 
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Matéria: Passe Fiscal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00739/16 
 
Relator: Conselheiro Rodolfo Ramos Caiado 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Falta de baixa de Passe 
Fiscal no posto fiscal de saída do Estado de Goiás. Presunção 
de que as mercadorias foram entregues em território goiano.  
Reforma da decisão cameral. Procedência em parte. 
 
1. Considera-se saída deste Estado e a este destinada, a 
mercadoria que adentrar o território goiano, com documentação 
fiscal indicando como destino outra unidade da Federação, sem 
a comprovação da efetiva saída do Estado de Goiás; (CTE, art. 
12, II, d, 3); 
 
2. Para efeito de comprovação da efetiva saída da mercadoria ou 
bem do território goiano, na operação não destinada ao Estado 
de Goiás procedente de outro Estado ou na operação 
interestadual originária deste Estado, deve ser procedida a baixa 
do Passe Fiscal no posto fiscal de divisa, ou, na falta deste, na 
unidade fazendária mais próxima. A ausência do registro da 
baixa do Passe Fiscal acarreta a presunção de que a mercadoria 
e o bem, acobertados pela documentação fiscal de origem, 
foram destinados ao Estado de Goiás. (Instrução Normativa n° 
556/02-GSF, art. 4°, Parágrafo único); 
 
3. Declara-se procedente em parte o auto de infração relativo a 
exigência fiscal decorrente da falta de baixa do Passe Fiscal no 
posto fiscal de saída do Estado de Goiás, quando comprovada a 
regularidade fiscal da operação de parte dos documentos 
relacionados no Passe Fiscal. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 12 
de janeiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do recurso da Fazenda 
Pública para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para reformar a decisão cameral e 
considerar procedente em parte o auto de infração no valor da base de cálculo de R$ 
58.191,66 (cinquenta e oito mil, cento e noventa e um reais e sessenta e seis centavos), 
cujo ICMS a recolher é de R$ 6.983,00 (seis mil, novecentos e oitenta e três reais). 
Participaram do julgamento os Conselheiros Rodolfo Ramos Caiado, José Pereira 
D'abadia, David Fernandes de Carvalho, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, 
Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Edson 
Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, José Paixão de Oliveira 
Gomes, Carlos Andrade Silveira, Elias Alves dos Santos, Alcedino Gomes Barbosa e 
Márcio Nogueira Pedra. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A exigência tributária formalizada no auto de infração decorreu do 
fato do sujeito passivo não ter comprovado a efetiva saída do território goiano das 
mercadorias descritas nas Notas Fiscais n°s 09 a 15, notas estas relacionadas no Passe 



 

Fiscal n° 1198 20080412 0029 2, não apresentado para baixa no posto fiscal de saída, 
acarretando a presunção de que as aludidas mercadorias foram destinadas ao Estado de 
Goiás.  

 
Citados como infringidos os arts. 12, II, letra d, item 3, 14, VI, 46, I, 

letra a, item 2 e 64 da Lei nº 11.651/91 c/c o art. 4° da Instrução Normativa n° 556/02 – 
GSF, proposta a penalidade prevista no art. 71, VII, letra o, item 2 da Lei n° 11.651/91, 
agravada pelo § 9°, I, desse mesmo artigo e diploma legal. 

 
Identificada como sujeito passivo solidário a pessoa física RENATO 

RODRIGUES DA CRUZ, nos termos do artigo 45, I, da Lei 11.651/91 (fls. 04). 
 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, via do 

Passe Fiscal n° 1198 20080412 0029 2 (fls. 05), cópias das Notas Fiscais n°s 09 a 15 (fls. 
06 a 12), CNH e CRLV (fls. 13), dentre outros documentos. 

 
Intimados o sujeito passivo e o solidário (fls. 16 a 18-A), os intimados 

não comparecem ao processo, sendo declarados revéis (fls. 19). 
 
Revéis, apenas o solidário comparece ao processo apresentando 

impugnação em Segunda Instância (fls. 26), o sujeito passivo teve conta si lavrado o 
Termo de Perempção de fls. 24. 

 
O impugnante pede a improcedência do lançamento, alegando que 

as mercadorias foram entregues aos destinatários, que todas as notas fiscais foram 
apresentadas nos devidos posto de fiscalização e foram carimbadas. 

 
Junta canhotos de recebimento de mercadorias (fls. 27) e cópia da 1ª 

via da Nota Fiscal n° 009 (fls. 28). 
 
A pedido da Fazenda Pública juntou-se ao processo extratos de 

consulta de notas fiscais no portal de informações fiscais do ENCAT (fls. 31 a 39). 
 
A Primeira Câmara Temporária deste Conselho, em decisão 

unânime, materializada no Acórdão n° 1270/2010 (fls. 41 a 43), acolhe preliminar de 
exclusão do sujeito passivo principal ADENIL CAMPOS RIBEIRO da lide, arguida pelo 
Representante Fazendário. Quanto ao mérito, em decisão unânime, considera procedente 
em parte o auto de infração, referente à Nota Fiscal n° 013 no valor da base de cálculo de 
R$ 4.825,00 (quatro mil oitocentos e vinte e cinco reais) e do ICMS de R$ 579,00 
(quinhentos e setenta e nove reais). Em decisão não unânime, considera improcedente o 
auto de infração em relação às demais notas fiscais.  

 
A Fazenda Pública apresenta Recurso para o Conselho Pleno (fls. 45 

a 46), pedindo a reforma do julgado cameral, para que se declare procedente em parte o 
lançamento sobre as Notas Fiscais n°s 10, 11, 12, 13, 14 e 15. 

 
A recorrente considera que a exclusão da Nota Fiscal n° 09 (fls. 28), 

promovida no julgado cameral, está correta, porque em conformidade com o art. 5°, IV, da 
Instrução Normativa n° 556/02-GSF. 

Os canhotos com aposição de recibos, alusivos às Notas Fiscais n°s 
010, 011, 012, 014 e 015 (fls. 27), aceitos no julgado cameral, não comprovam a 
regularidade fiscal da operação, nos termos do art. 5º da referida Instrução Normativa n° 
556/02-GSF, não devendo portanto serem aceitos pelo órgão julgador. 



 

 
Intimado, o solidário não apresenta Contradita. 
 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
Reclama-se no auto de infração o ICMS no valor de R$ 8.832,00 

(oito mil oitocentos e trinta e dois reais) multa e acréscimos legais por presunção legal 
(CTE, art. 12, II, d, 3, e Instrução Normativa n° 556/09-GSF, art. 4°, Parágrafo único) de 
que as mercadorias descritas nas Notas Fiscais n°s 09 a 15 foram destinadas ao Estado 
de Goiás, em razão da não apresentação para baixa no posto fiscal de saída do respectivo 
Passe Fiscal n° 1198 20080412 0029 2. 

 
CTE, Art. 12. Para os efeitos da legislação tributária: 
[...] 
II - considera-se: 
[...] 
d) saída deste Estado e a este destinada, a mercadoria: 
[...] 
3. que adentrar o território goiano, com documentação fiscal indicando 
como destino outra unidade da Federação, sem a comprovação da efetiva 
saída do Estado de Goiás; 
[...] 

 
IN 556/02-GSF, Art. 4º Para efeito de comprovação da efetiva saída da mercadoria ou bem do 
território goiano, na operação não destinada ao Estado de Goiás procedente de outro Estado ou 
na operação interestadual originária deste Estado, deve ser procedida a baixa do Passe Fiscal no 
posto fiscal de divisa, ou, na falta deste, na unidade fazendária mais próxima. 
 
Parágrafo único. A ausência do registro da baixa do Passe Fiscal acarreta a presunção de que a 
mercadoria e o bem, acobertados pela documentação fiscal de origem, foram destinados ao 
Estado de Goiás. 

 
A Primeira Câmara Temporária deste Conselho, em decisão 

materializada no Acórdão n° 1270/2010 (fls. 41 a 43), considerou procedente em parte o 
auto de infração no ICMS de R$ 579,00 (quinhentos e setenta e nove reais), referente à 
Nota Fiscal n° 013, excluindo da autuação as Notas Fiscais n°s 09, 10, 11, 12, 14 e 15, 
porque as provas apresentadas pela defesa comprovam o recebimento das mercadorias 
nelas discriminadas pelos destinatários nelas indicados. 

 
Essa decisão cameral deve ser reformada, para que sejam 

reincluídas na autuação as Notas Fiscais n°s 10, 11, 12, 14 e 15, pelo que exponho: 
 
A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 556/02-GSF, DE 2 DE AGOSTO DE 

2002, que instituiu o documento de controle denominado Passe Fiscal a ser utilizado em 
operação de circulação de mercadoria, em seu art. 5°, relaciona as hipóteses de 
comprovação da regularidade fiscal da operação, não ocorrendo a baixa do Passe Fiscal: 

 
IN 556/02-GSF, Art. 5º Não ocorrendo a baixa do Passe Fiscal, nas situações em que esta for 
exigida, a comprovação da regularidade fiscal da operação pode ser feita por meio de processo 
administrativo, no qual o remetente ou o destinatário comprove o recebimento ou o fato impeditivo 
do recebimento da mercadoria, mediante a apresentação de: 



 

 
I - certidão ou documento oficial do fisco da unidade da Federação de destino, na qual esteja 
declarado que a mercadoria ou bem ingressou em seu território; 
 
II - cópia da página do livro Registro de Entradas do estabelecimento destinatário, devidamente 
autenticada pelo Fisco em cuja circunscrição localiza-se o contribuinte, em que conste o 
lançamento da nota fiscal consignada no Passe Fiscal; 
 
III - laudo ou certidão da ocorrência policial, em caso de furto, roubo ou sinistro de qualquer 
natureza; 
 
IV - outros documentos comprobatórios da regularidade fiscal da operação. 

 
Os canhotos com aposição de recibos, alusivos às Notas Fiscais n°s 

010, 011, 012, 014 e 015 (fls. 27), aceitos no julgado cameral, por si sós, não comprovam 
que as mercadorias tenham saído efetivamente do território goiano, também não 
demonstram a regularidade fiscal da operação, nos termos do art. 5º da Instrução 
Normativa n° 556/02-GSF, anteriormente reproduzido, portanto, essas nota fiscais devem 
ser reincluídas na autuação e mantida a exigência fiscal relativamente a elas, além da 
Nota Fiscal n° 13, já constante da condenação no jugado cameral. 

 
A única Nota Fiscal que dever permanecer excluída da autuação é a 

de n° 09 (fls. 28), porque comprovada a regularidade fiscal da respectiva operação, nos 
termos do art. 5°, IV, Instrução Normativa n° 556/02-GSF. 

 
Excluída a Nota Fiscal n° 09 (fls. 28) do auto de infração, o 

lançamento dever ser mantido sobre a base de cálculo no valor de R$ 58.191,66 
(cinquenta e oito mil, cento e noventa e um reais e sessenta e seis centavos) e o ICMS a 
recolher no valor de R$ 6.883,00 (seis mil, oitocentos e oitenta e três reais). 

 
Ante o exposto, conheço do recurso da Fazenda Pública para o 

Conselho Pleno, dou-lhe provimento para reformar a decisão cameral e considerar 
procedente em parte o auto de infração no valor da base de cálculo de R$ 58.191,66 
(cinquenta e oito mil, cento e noventa e um reais e sessenta e seis centavos), cujo ICMS a 
recolher é de R$ 6.983,00 (seis mil, novecentos e oitenta e três reais). 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 31 de maio de 2016. 
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Matéria: Passe Fiscal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00807/16 
 
Relator: Conselheiro Mário de Oliveira Andrade 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Não comprovação de 
efetiva saída da mercadoria do território goiano por meio da 
baixa do passe fiscal. Apresentação de outras provas. 
Improcedência. 
 
1. Com a omissão do transportador da mercadoria de efetuar a 
baixa do passe fiscal de trânsito, no momento da saída da 
território goiano, presume-se que o produto transportado foi 
destinado para o Estado de Goiás, nos termos do artigo 12, II, 
"d", 3 da Lei 11.651/91 e parágrafo único do artigo 4º da IN 
556/02-GSF; 
 
2. Porém, essa presunção pode ser afastada, quando nos autos 
são apresentadas provas contundentes da regularidade da 
operação fiscal, ficando caracterizada que houve a efetiva saída 
da mercadoria do território goiano, com a demonstração por 
intermédio de documentos previstos no artigo 5º da IN 556/02-
GSF. Nesse caso, o auto de infração deve ser considerado 
improcedente. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 19 
de abril de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do recurso do Contribuinte 
para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para reformar a decisão cameral e considerar 
improcedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Mário de 
Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos 
Mariano, Heli José da Silva, Alcedino Gomes Barbosa, Aldeci de Souza Flor, José Luiz 
Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de 
Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de 
Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Márcio Nogueira Pedra, Masayuki 
Missao, Victor Augusto de Faria Morato e Paulo Diniz. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Nos termos do Artigo 19, § 2º do Decreto n.6.930/09 que aprova o 
Regimento Interno do Conselho Administrativo Tributário, transcrevo abaixo o relatório, 
elaborado pelo Conselheiro Aldeci de Souza Flor, autor do voto vencedor do Acórdão da 
Quarta Câmara Julgadora de N.º 2.543/2.010, constante às folhas 114 a 118 dos autos: 

 
Noticia a peça inicial que o sujeito passivo "Deixou de comprovar a efetiva saída do 
território goiano das mercadorias no valor comercial de R$ 146.655,91 (cento e 
quarenta e seis mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e noventa e um centavos), 
já acrescido do respectivo IVA de 60% (sessenta por cento), referente a nota fiscal 
n. 678 de 21/06/2007, ao não apresentar para baixa, no posto fiscal de saída, o 
passe fiscal de trânsito n. 001104.20070625.0033.4, razão pela qual as 
mercadorias são consideradas destinadas ao Estado de Goiás. assim deverá pagar 
o ICMS devido mais cominações legais, conforme documentos em anexo." 
 



 

O sujeito passivo solidário foi identificado às fls. 03. 
 
Acompanhou a inicial os documentos de fls. 6/8. 
 
Constam como infringidos os artigos 12, II, D, 3; 14, VI; 45; 46, I, A, 2; 64 da Lei n.º 
11.651/91, c/c artigo 4º da IN n.º 556/02 - GSF e foi aplicada a penalidade prevista 
no artigo 71, inciso VII, "O", item 2, combinado com o § 9º, I, da Lei n.º 11.651/91.    
 
A transportadora e o solidário apresentaram impugnação em primeira instância em 
peças distintas (fls. 16/18 e 33/37). 
 
O julgador singular (fls. 56/57) deixou de apreciar as preliminares tendo em vista 
poder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveita da nulidade. Entendeu o 
julgador que os documentos fiscais de folhas 21/24 e 52/53 demonstram que as 
mercadorias saíram efetivamente do Estado de Goiás, afastando, assim, a 
presunção de que elas ficaram dentro do território goiano. Diante disso, julgou 
improcedente o auto de infração.  
 
A Representação Fazendária, mediante o Parecer n.º 180/08 - GERF (fls. 58/59), 
discorda da sentença recorrida, com os seguintes fundamentos: 
 
(a) defende que os documentos apresentados pelo sujeito passivo não atendem ao 
disposto no artigo 5º da Instrução Normativa n.º 556/02 - GSF;  
 
(b) alega que não foi apresentado documento oficial ou certidão do fisco de 
destino, na qual esteja declarado que as mercadorias ingressaram no 
estabelecimento destinatário;  
 
(c) sustenta que a cópia da página do livro Registro de Entrada do estabelecimento 
destinatário, em que consta o lançamento da nota fiscal consignada no passe, fls. 
23 e 52, não se encontra autenticada pelo fisco de destino;  
 
(d) afirma que não foram apresentados quaisquer outros documentos 
comprobatórios da regularidade fiscal da operação;  
 
Pede, ao final, a reforma da decisão recorrida, que seja julgado procedente o auto 
de infração.  
 
Em contradita ao Parecer da Representação Fazendária, os autuados retornam ao 
feito, com peças apartadas (fls. 66/69 e 90/93), nas quais pedem a manutenção da 
decisão singular que considerou improcedente o auto de infração, e apresentam 
documentos com objetivo de ilidir a ação fiscal (fls. 66 a 109). 

 
Complementando o relatório, observa-se que houve o julgamento 

cameral, no qual foi conhecido o recurso da Fazenda Pública e reformada a decisão 
singular, por maioria de votos, para considerar procedente o auto de infração, sendo 
vencido o Conselheiro José Pereira D’abadia que votou pela improcedência do 
lançamento. 

 
Regularmente notificada da decisão cameral, a empresa Cardoso 

Representações Comerciais e Transportes Ltda. ingressou com recurso perante a esse 
Conselho Pleno, folhas 125 a 136, requerendo a reforma da decisão recorrida com a 
argumentação de que as mercadorias não ficaram no território goiano, mas que apenas 
transitaram com destino à Brasília-DF, visto que as mercadorias foram entregue à 
empresa Compar.  

 
A empresa recorrente reconhece que não realizou a baixa do passe 

fiscal, mas argumenta que mediante a apresentação de documentos comprova a 
regularidade fiscal da operação, nos termos do artigo 5º da IN 556/02-GSF. Situação que 



 

afasta a presunção estabelecida no artigo 12, Inciso II, d, 3 da Lei 11.651/91. Assim, ela 
requer a reforma do acórdão cameral para julgar improcedente o auto de infração. 

  
A empresa solidária na qualidade de remetente das mercadorias, 

First S. A., apresenta peça recursal, folhas 139 a 150, argumentando que ficou 
comprovado que as mercadorias efetivamente saíram do território goiano e entraram no 
Distrito Federal com destino ao estabelecimento da empresa Compar Comercial Imp. e 
Exp. Ltda. Destaca que foram juntadas fotocópias das notas fiscais 678 e 693, sendo a 
primeira de entrada na First e a segunda nota fiscal de saída da First com destino ao 
estabelecimento da empresa Compar com o comprovante do registro dessa no Livro de 
Entrada da Compar. Por fim, afirma que apesar do passe fiscal não ter sido apresentado 
para baixa, a regularidade fiscal da operação foi comprovada, pois ficou demonstrado que 
houve a efetiva saída do território goiano. Assim, requer que o auto de infração seja 
julgado improcedente. 

 
Os autos foram pautados para julgamento no Conselho Pleno, e, 

naquela oportunidade, ficou decidido converter o julgamento em diligência, por intermédio 
da Resolução 37/2015, folha 170 e 171, para que o remetente das mercadorias, empresa 
First S. A., juntasse aos autos fotocópia da nota fiscal 678 e de comprovantes da 
escrituração desse documento fiscal no Livro Registro de Entradas com a autenticação do 
fisco do Tocantins. 

 
Devidamente notificada da citada resolução, a empresa solidária 

apresentou aos autos fotocópia da nota fiscal 678 e da página do Livro Registro de 
Entrada com a escrituração dessa nota fiscal, porém os referidos documentos foram 
autenticados pelo Tabelionato de Notas, conforme pode ser observado às folhas 190 a 
193 dos autos. 

 
Os autos retornaram ao Conselho Pleno para apreciação, e, 

novamente, o julgamento foi convertido em diligência, por intermédio da Resolução 
075/2015, folhas 210 e 211 dos autos, para que a Gerência de Fronteira verificasse a 
possibilidade de atestar a veracidade do efetivo ingresso das mercadorias constantes na 
nota fiscal número 693 no estabelecimento da empresa Compar Comercial Imp. e Exp. 
Ltda., localizada no Distrito Federa, tendo em vista, que as mercadorias dessa nota fiscal 
são as mesmas da nota fiscal 678, conforme consta em observação contida no referido 
documento fiscal. Bem como, prestar qualquer outra informação que a referida repartição 
fazendária entender como útil para a solução da demanda em apreciação.     

 
Em resposta à solicitação efetuada, a Gerência de Fronteira juntou 

aos autos o Relatório 272/2015 do Núcleo de Operações Especiais, repartição da 
Secretária de Estado da Fazenda do Distrito Federal, folha 215, o qual contém a 
informação de que a empresa Compar Comercial Imp. e Exp. Ltda. está com a inscrição 
ativa condicional no Cadastro Fiscal do Distrito Federal e que verificou e atestou o registro 
da nota fiscal de número 693 no Livro Fiscal Eletrônico.  

 
É o relatório.  
 

 
VOTO 

 
O contencioso em análise é relativo a exigência de ICMS decorrente 

do descumprimento da obrigação acessória de realizar a baixa do passe fiscal emitido 
para as mercadorias constantes na nota fiscal 678, a cobrança do imposto é 



 

fundamentada no artigo 12, inciso II, alínea “d”, item 3 da Lei 11.651/91, o qual tem a 
seguinte redação: 

Art. 12. Para os efeitos da legislação tributária: 

[...] 

II - considera-se: 

[...] 

d) saída deste Estado e a este destinada, a mercadoria: 

[...] 

3. que adentrar o território goiano, com documentação fiscal indicando como 
destino outra unidade da Federação, sem a comprovação da efetiva saída do 
Estado de Goiás; 

[...] 

 
Percebe-se, pela norma transcrita que quando não há comprovação 

da efetiva da saída da mercadoria do território goiano, há uma presunção de que a 
mercadoria ficou no Estado de Goiás e é exigido o imposto sobre o fato gerador ocorrido 
no estado goiano.  

 
Porém, foi criada uma alternativa para se afastar a presunção legal, 

que seria ao contribuinte comprovar que as mercadorias não ficaram no Estado de Goiás 
por meio de apresentação de documentos, tal procedimento foi regulamentado pela IN 
556/02 no seu artigo 5º da seguinte maneira: 

 

Art. 5º Não ocorrendo a baixa do Passe Fiscal, nas situações em que esta for 
exigida, a comprovação da regularidade fiscal da operação pode ser feita por meio 
de processo administrativo, no qual o remetente ou o destinatário comprove o 
recebimento ou o fato impeditivo do recebimento da mercadoria, mediante a 
apresentação de: 

I - certidão ou documento oficial do fisco da unidade da Federação de destino, na 
qual esteja declarado que a mercadoria ou bem ingressou em seu território; 

II - cópia da página do livro Registro de Entradas do estabelecimento destinatário, 
devidamente autenticada pelo Fisco em cuja circunscrição localiza-se o 
contribuinte, em que conste o lançamento da nota fiscal consignada no Passe 
Fiscal; 

III - laudo ou certidão da ocorrência policial, em caso de furto, roubo ou sinistro de 
qualquer natureza; 

IV - outros documentos comprobatórios da regularidade fiscal da operação. 
 
Desta forma, para afastar a presunção de que as mercadorias 

ficaram no território goiano, o sujeito passivo juntou aos autos fotocópia da nota fiscal 
número 693, na qual se percebe, claramente, que as mercadorias constantes na nota 
fiscal número 687, foram remetidas por meio dessa nota fiscal para um estabelecimento 
localizado no Distrito Federal, também, foram juntadas fotocópias autenticadas por 
cartório do Livro de Registro de Entradas da empresa First S. A., constando a 
escrituração da nota fiscal.  

 
Entretanto, como os documentos não estavam autenticados pelo 

fisco da localização do contribuinte, foi requerido por esse Conselho para que o Fisco do 
Distrito Federal atestasse se a nota fiscal de número 693 de fato foi destinada para o 
estabelecimento da empresa Compar Comercial Imp. e Exp. Ltda. Assim, em resposta à 
nossa solicitação, o fisco do Distrito Federal informou que a nota fiscal de número 693 foi 
regularmente escriturada no Livro Eletrônico da empresa destinatária, conforme consta à 



 

folha 215 dos autos. Ficando, dessa maneira, comprovado que as mercadorias da nota 
fiscal 687 foram remetidas para o Distrito Federal mediante a emissão da nota fiscal 693, 
conforme consta em observação deste último documento fiscal.  

 
Desta forma, está evidenciado, à vista dos elementos de prova 

colhidos junto ao Fisco do Distrito Federal, que se afastou a presunção de que as 
mercadorias, que foram objeto do lançamento, ficaram no território goiano, restando 
configurado de que não ocorreu o fato gerador do imposto exigido na peça basilar. 

  
Pelas razões expostas, conheço do recurso de ambos sujeitos 

passivos e dou-lhes provimento para reformar a decisão cameral e considerar 
improcedente o auto de infração que inaugurou o presente contencioso. 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 07 de junho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Passe Fiscal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00950/16 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: ICMS. Falta de baixa de Passe fiscal. Comprovada a 
saída das mercadorias deste Estado.  Improcedência. 
  
A comprovação de ausência do ilícito fiscal, que ampara a 
exigência do cumprimento de obrigação tributária principal, 
impede a constituição do crédito e suporta a declaração da 
improcedência do auto de infração no curso do processo. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 18 
de fevereiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do recurso da Fazenda 
Pública para o Conselho Pleno, negar-lhe provimento para manter a decisão cameral que 
considerou improcedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Carlos Andrade Silveira, Renato Moraes 
Lima, Alcedino Gomes Barbosa, Domingos Caruso Neto, José Luiz Rosa, Antônio Martins 
da Silva, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, 
David Fernandes de Carvalho, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo 
Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto de 
Faria Morato, Edson Abrão da Silva e Mário de Oliveira Andrade. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo deixou de 
comprovar a efetiva saída do território goiano das mercadorias no valor comercial de R$ 
43.200,00, já acrescido do respectivo IVA de 50%, referente a nota fiscal nº 423.902, ao 
deixar de apresentar para baixa, no posto fiscal de saída, o passe fiscal de trânsito de 
número 0010582008031901320, emitido no dia 19/03/2008, razão pela qual as 
mercadorias são consideradas destinadas ao Estado de Goiás. Em consequência, deverá 
pagar o imposto omitido juntamente com os acréscimos legais. 

 
Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 12, 

inciso II, alínea “d”, item 3; 14, inciso VI; 45; 46, inciso I, alínea “a”, item 2 e 64 da Lei nº 
11.651/91, combinado com o artigo 4º da IN nº 556/02-GSF, tendo sido proposta a 
penalidade prevista no artigo 71, inciso VII, alínea “o”, item 2, conjugado com o § 9º, da Lei 
nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 14.065/2001. 

 
Foi identificado como sujeito passivo solidário: OLIVEIRA & LOPES 

LTDA (fls. 04), na condição de remetente das mercadorias, nos termos do artigo 45, inciso 
XIII, da Lei nº 11.651/91. 

 
O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 05/14. 
 
Intimados às fls. 15/18, os sujeitos passivos quedaram-se inertes, 

dando azo a lavratura dos Termos de Revelia de fls. 19/20. Foram novamente intimados 
para se manifestarem em Segunda Instância, conforme documentos de fls. 22/25. 

 



 

Tempestivamente, a autuada direta comparece ao processo 
alegando que as mercadorias que as mercadorias indicadas na nota fiscal, em referência, 
não foram destinadas ao território goiano e que apenas houve equívoco do motorista, que 
deixou de carimbar o passe fiscal na saída do estado. Preliminarmente alega que o passe 
fiscal não contém os requisitos mínimos de validade, pois nele não consta a discriminação 
das mercadorias autuadas. No mérito, alega que as mercadorias alcançaram o Distrito 
Federal, conforme comprova a assinatura e o carimbo existente no comprovante de 
entrega das mercadorias. Anexa, também uma declaração da empresa remetente, que 
confirma a operação de saída e entrega das mercadorias ao seu destino final. Requer, 
assim, a análise do caso à luz do artigo 5º da Instrução Normativa nº 556/02, com a 
improcedência do presente auto de infração.  

 
Juntamente com a peça defensória foram colacionados aos autos 

documentos de fls. 38/72. 
 
Em julgamento, a Segunda Câmara deste Conselho decidiu, por 

unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela 
autuada, por insegurança na determinação da infração. Quanto ao mérito, conhecer da 
impugnação, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. Consta 
do acórdão cameral que as peças instrutórias desta demanda, acostadas ao feito, são 
provas suficientes e incontestes que elidem por completo a pretensão preambular, pois 
demonstram de forma inequívoca que as mercadorias motivadoras desta ação adentraram 
no Estado de destino.  

 
Devidamente intimada (fls. 80), a Representação Fazendária interpõe 

Recurso (fls. 81/82) alegando que o suposto comprovante de entrega das mercadorias, 
quanto a assinatura nele constante não atendem a nenhuma das hipóteses previstas no 
artigo 5º da Instrução Normativa nº 556/02 para fins de comprovação da regularidade da 
operação. Requer, assim, a reforma do acórdão recorrido, para que seja julgado 
procedente o auto de infração. 

 
Intimada para apresentar Contradita (fls. 84/87), a autuada 

comparece ao processo alegando que as mercadorias objeto da autuação não tiveram 
como destino o território goiano. Destaca, ainda, que a documentação acostada aos autos 
pelo fisco é insuficiente, tendo em vista que a nota fiscal nº 423.902 teve como destino a 
empresa Cia Brasileira de Distribuição, conforme comprova cópia do referido documento 
fiscal. No mais, reitera os argumentos expendidos anteriormente. Finaliza, requerendo que 
seja declarada a improcedência do presente auto de infração. 

 
O Conselho Administrativo Tributário, por meio da Resolução nº 

071/2015 de fls. 103/104 determinou o encaminhamento dos autos à Coordenação de 
Fiscalização de Trânsito e Fronteira, no escopo de que se verifique no fisco do Distrito 
Federal, o registro da nota fiscal nº 423902 nos livros fiscais da destinatária. 

 
Em resposta, a autoridade fiscal informa que a referida nota fiscal foi 

devidamente escriturada no Livro Registro de Entradas pelo contribuinte destinatário 
Companhia Brasileira de Distribuição.  

 
Intimada do teor da diligência (fls. 111/114), a autuada quedou-se 

inerte. 
 
É o Relatório. 
 



 

 
 
 

VOTO 
 

Tratam os autos de crédito tributário constituído em desfavor do 
sujeito passivo por não ter comprovado a efetiva saída do território goiano das 
mercadorias descritas na nota fiscal nº 423902 ao não apresentar para baixa, no posto 
fiscal de saída, o Passe Fiscal de Trânsito, razão pela qual as mercadorias são 
consideradas destinadas ao Estado de Goiás. 

 
A legislação tributária estabeleceu como meios de prova para 

comprovar a regularidade fiscal da operação, sob controle de passe fiscal não baixado, as 
hipóteses elencadas no artigo 5º da Instrução Nomativa nº 556/02, in verbis: 

 
Art. 5º Não ocorrendo a baixa do Passe Fiscal, nas situações em que esta for exigida, a 
comprovação da regularidade fiscal da operação pode ser feita por meio de processo 
administrativo, no qual o remetente ou o destinatário comprove o recebimento ou o fato 
impeditivo do recebimento da mercadoria, mediante a apresentação de: 

I - certidão ou documento oficial do fisco da unidade da Federação de destino, na qual 
esteja declarado que a mercadoria ou bem ingressou em seu território; 

II - cópia da página do livro Registro de Entradas do estabelecimento destinatário, 
devidamente autenticada pelo Fisco em cuja circunscrição localiza-se o contribuinte, 
em que conste o lançamento da nota fiscal consignada no Passe Fiscal; 

III - laudo ou certidão da ocorrência policial, em caso de furto, roubo ou sinistro de 
qualquer natureza; 

IV - outros documentos comprobatórios da regularidade fiscal da operação. 

 
 
No caso em análise, verifico que razão assiste ao sujeito passivo ao 

requerer a improcedência do presente auto de infração. De fato, as mercadorias 
motivadoras desta ação adentraram no Estado de destino (Distrito Federal) conforme 
comprovam a assinatura e o carimbo existentes no comprovante de entrega das 
mercadorias colacionado aos autos. 

 
Ademais, em resposta a diligência determinada pela Resolução de 

fls. 103/104, o Gerente da GEPRO, por meio do Memorando de fls. 107, informou que a 
referida  
nota fiscal foi devidamente escriturada no Livro Registro de Entradas pelo contribuinte 
destinatário, Companhia Brasileira de Distribuição.  

 
Com isto, concluo que o sujeito passivo comprovou a lisura do seu 

procedimento comercial e comprovou a prática de ato fiscal isento de qualquer dúvida, 
conforme documentação colacionada aos autos, de forma que, não encontrou obstáculo 
para a declaração da improcedência da peça vestibular deste feito 

 
Diante do exposto, voto conhecendo do recurso da Fazenda Pública 

para o Conselho Pleno, negando-lhe provimento para manter a decisão cameral que 
considerou improcedente o auto de infração.  
 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 28 de junho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Passe Fiscal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01001/16 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: ICMS. Deixou de apresentar o Passe Fiscal de Trânsito 
para baixa no último posto fiscal de saída das mercadorias 
deste território. Procedência. 
  
Configura-se omissão no cumprimento da obrigação tributária 
principal e acessória, quando o sujeito passivo, pela sua 
obrigatoriedade legal, deixar de comprovar a efetiva saída das 
mercadorias provenientes de outros Estados e destinadas a um 
outro território brasileiro, situação que enseja a premissa de 
venda interna neste Estado com omissão no recolhimento do 
imposto. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de janeiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo 
Carvelo Carvalho, Lidilone Polizeli Bento e Heli José da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal registrada no auto de infração afirma que o sujeito 
passivo deixou de comprovar a efetiva saída do território goiano das mercadorias, no valor 
comercial de R$ 17.133,60 referente à Nota Fiscal nº 393484, ao não apresentar o passe 
fiscal de trânsito nº 001104 20040215 0010 6, emitido em 15/02/2004 para baixa no posto 
fiscal de saída, razão pela qual as mercadorias são consideradas destinadas ao Estado de 
Goiás. Em consequência, o autuado deve recolher o ICMS na importância de R$ 2.056,03 
mais as cominações legais. 

 
A autoridade lançadora identifica a infração de acordo com os artigos 

12, inciso II, alínea "d", item 3; 14, inciso VI, 46, inciso I, alínea "a", item 2; e 64 do Código 
Tributário Estadual – Lei nº 11.651/91, combinado com os artigos 4, § 3º, inciso I, alínea 
"c"; 7, inciso VI; 38, inciso I, alínea "a", item 2 do Decreto 4.852/97. A proposição da 
penalidade atende à prescrição do artigo 71, inciso VII, "o", item 2, agravada com a 
aplicação do § 9º, inciso I do CTE. 

 
O auto de infração está instruído com os documentos: Termo de 

Compromisso, cópia da Nota Fiscal, Ordem de Serviço nº 0024/2004, fls. 03 a 06. 
 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de fls. 07 a 08.  
 
Em sua impugnação, fl. 09, o sujeito passivo informa que as 

mercadorias constantes da Nota Fiscal nº 393484, emitida em 13/02/2004, chegaram a 
Brasília/DF conforme carimbo do referido estado.  

 



 

Afirma que a empresa desconhece o motivo pelo qual não foi 
baixado o termo no posto fiscal para efetivar a saída das mercadorias do Estado de Goiás 
e anexa a esta, cópia da 1º via da NF fornecida pela empresa destinatária para devida 
comprovação. 

 
Em anexo, fls. 10 e 11, os documentos: Nota Fiscal nº 393484 e 

cópia do auto de infração em julgamento. 
 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de fl. 12.  
 
Em anexo, fl. 13, cópia do Conhecimento de Transporte Rodoviário 

de Cargas nº 035395. 
 
O julgador singular decide pela procedência do auto de infração, fls. 

16 a 18 com o fundamento de que o objetivo do documento de controle, exigido nas 
operações com as mercadorias quando se trata de operação interestadual, é conferir se 
os produtos foram efetivamente entregues a contribuinte localizado em outro Estado, ou 
seja, conferir se as mercadorias não permaneceram no território do Estado de Goiás. 

 
Outrossim, a impugnante não tomou as providencias estabelecidas 

no art. 5º da Instrução Normativa nº 556/2002-GSF, como: a baixa do Passe Fiscal, 
certidão ou documento oficial do fisco da unidade da Federação de destino, cópia do livro 
registro de entradas do estabelecimento destinatário, laudo ou certidão da ocorrência 
policial, ou outros documentos comprobatórios da regularidade fiscal da operação. 

 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar Recurso para segunda instância, conforme documentos de fl. 20.  
 
A Câmara Julgadora do Conselho Administrativo Tributário, em 

sessão realizada no dia 23/03/05, acata a proposição do Conselheiro Relator e resolve, 
por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência para que a Gerência de 
Fronteiras da SGAF informe sobre a autenticidade da estampa do carimbo de fl. 23, 
relativo a agente do Fisco do Distrito Federal, de acordo com o Convênio de Mútua 
Colaboração entre as unidades da Federação, juntando aos autos os documentos 
pertinentes. 

Em seguida, notificar o sujeito passivo do resultado da diligência, 
para, querendo, manifestar-se, no prazo legal. 

 
Após, retornem-se para o julgamento. 
 
Participaram da decisão os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, 

Arnaldo Machado e Jomar Miranda.  
 
O Representante Fazendário não se manifestou. 

 
No Despacho nº 106/GEF, fl. 28, o Gerente de Fronteira devolve o 

processo ao Conselho Administrativo Tributário, com a informação de que o carimbo está 
ilegível, impossibilitando a análise de sua autenticidade junto ao fisco do DF. 

 
No Despacho nº 761/2005-SEGE, fl. 29, O Secretário Geral do 

Conselho Administrativo Tributário remete o processo à Gerencia de Fronteira para que 
seja extraído fotocópias dos presentes autos e encaminhados ao Fisco do DF. 



 

 
No Despacho nº 161/GEF, o Gerente de Fronteira anexa o resultado 

da diligência, fls. 30 e 31 e encaminha o processo ao Conselho Administrativo Tributário 
com o atendimento da Resolução e ao Despacho. 

 
No Ofício nº 0170/2007-CAT, o Presidente do Conselho 

Administrativo Tributário, solicita a informação sobre o ofício de fl. 31 porque o seu 
resultado tem a finalidade de ajudar na busca da verdade material que norteará o juízo de 
valor do Conselheiro Julgador.  

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
A instauração deste processo contencioso se efetivou com a 

impugnação do sujeito passivo, na qual ele contesta a acusação da fiscalização de que ele 
comercializou mercadorias no mercado interno, omitindo o recolhimento do imposto devido 
a este Estado, porque não efetivou a baixa do documento de controle de interno - Passe 
Fiscal no último posto fiscal de divisa interestadual.  

 
Este documento foi emitido quando da entrada dos produtos neste 

território, cuja baixa, de acordo com a legislação interna, obrigatoriamente, deveria ter se 
efetivado quando da saída das mercadorias deste Estado.  

 
A ausência do cumprimento dessa obrigação acessória motivou a 

presunção fiscal de que as mercadorias foram negociadas sem o controle da fiscalização 
deste logradouro, gerando, consequentemente, em omissão no recolhimento do ICMS 
devido. A fiscalização desconsidera o crédito destacado na documentação fiscal 
identificada, que se acha acostada ao auto de infração em cópia, adiciona ao seu 
somatório o Índice de Valor Adicionado - IVA e apura a base de cálculo para o imposto 
devido pela operação comercial realizada neste Estado, visto a falta de comprovação da 
saída das mercadorias deste logradouro. O trabalho fazendário está instruído com o 
Termo de Compromisso de fl. 03 e uma cópia da nota fiscal motivadora da emissão do 
Passe Fiscal quando do seu ingresso no território goiano e demais documentos de 
controle da movimentação física das mercadorias por este Estado. É desta forma que a 
autoridade lançadora cumpriu as determinações das normas procedimentais atinentes à 
sua função administrativa.  

 
Na presente autuação de ofício, o contribuinte não instruiu a sua 

defesa com os elementos de provas facultados pelo art. 5º da Instrução Normativa nº 
556/2002, cuja ordem seleciona:  

 

Art. 5º Não ocorrendo a baixa do Passe Fiscal, nas situações em que esta 
for exigida, a comprovação da regularidade fiscal da operação pode ser 
feita por meio de processo administrativo, no qual o remetente ou o 
destinatário comprove o recebimento ou o fato impeditivo do recebimento 
da mercadoria, mediante a apresentação de: 

I - certidão ou documento oficial do fisco da unidade da Federação de 
destino, na qual esteja declarado que a mercadoria ou bem ingressou em 
seu território; 

II - cópia da página do livro Registro de Entradas do estabelecimento 
destinatário, devidamente autenticada pelo Fisco em cuja circunscrição 



 

localiza-se o contribuinte, em que conste o lançamento da nota fiscal 
consignada no Passe Fiscal; 

III - laudo ou certidão da ocorrência policial, em caso de furto, roubo ou 
sinistro de qualquer natureza; 

IV - outros documentos comprobatórios da regularidade fiscal da operação. 

§ 1º Quando no Passe Fiscal estiverem consignadas várias notas fiscais e 
a comprovação da regularidade fiscal for feita em relação a apenas uma ou 
algumas delas, fica permitida a baixa parcial do Passe Fiscal, em relação 
aos documentos cuja comprovação tenha sido feita.  

§ 2º Compete ao Chefe do Departamento de Fiscalização da 
Superintendência da Receita Estadual proceder a baixa do Passe Fiscal 
mediante solicitação do interessado, na situação prevista neste artigo, bem 
como no caso de emissão indevida ou quando esta tenha sido feita com 
erro" (Transcrição do original grifado em itálico). 

 

Ausentes dos autos as provas ditadas pela norma legal supra, vejo 
que a decisão proferida pela Primeira Instância não sofre reforma e que a ratifico nesta 
fase de julgamento do processo. 

 
Esta circunstância formou o convencimento unânime dos pares que 

compõem esta Câmara Julgadora, ensejou a confirmação do trabalho fazendário e da 
decisão singular e, ainda, afiançou a declaração da procedência da peça básica. 

 
Pelo exposto, decido conhecer do recurso, negar-lhe provimento 

para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração.  
 
 

 
 

Sala das sessões, em 07 de julho de 2016. 
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Matéria: Passe Fiscal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01183/16 
 
Relator: Conselheiro Renato Moraes Lima 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Falta de emissão de 
Passe Fiscal de Saída. Reforma da decisão cameral. 
Procedência. Aplicação do § 8° do art. 71 do CTE. 
 
1. Na operação com bebida relacionada no Apêndice II do Anexo 
VIII do Decreto nº 4.852, de 29 de dezembro de 1997, deve ser 
emitido o Passe Fiscal de Saída. (Instrução Normativa n° 
13/2004-SGAF, art. 2°, III, c). 
 
2. A obrigação tributária acessória decorre da legislação 
tributária (CTN, Art. 113, § 2.º), compreendendo esta última, 
inclusive as normas complementares que versem sobre tributos 
e as relações jurídicas próprias (CTN, Art. 96), das quais fazem 
parte os atos normativos expedidos pelas autoridades 
administrativas (CTN, art. 100, I). 
 
3. Quando da prática das irregularidades descritas nos incisos V 
ao XII deste artigo não resultar, ainda que indiretamente, falta de 
pagamento de imposto, a multa aplicável corresponderá a 50% 
(cinquenta por cento) do valor fixado para a respectiva infração 
(CTE, art. 71, § 8°). 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 07 
de outubro de 2014, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda 
Pública para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para reformar a decisão cameral e 
julgar procedente o auto de infração com a aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º 
do art. 71 do CTE. Foram vencedores os Conselheiros Renato Moraes Lima, Washington 
Luis Freire de Oliveira, José Paixão de Oliveira Gomes, Nislene Alves Borges, Célia Reis 
Di Rezende, Antônio Martins da Silva, Eduardo Romano Gonçalves Stival, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Heli José da Silva e o Sr. Presidente, Conselheiro Domingos 
Caruso Neto, que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros Alcedino Gomes 
Barbosa, José Luiz Rosa, Paulo Diniz, Cláudio Henrique de Oliveira, Nivaldo José 
Mendes, Rickardo de Souza Santos Mariano, Nivaldo Carvelo Carvalho, José Pereira 
D'abadia e Aguinaldo Fernandes de Melo, que votaram conhecendo do recurso, negando-
lhe provimento para manter a decisão cameral de improcedência do auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação é de venda de mercadoria (cerveja), mercadoria 
relacionada no Apêndice II do Anexo VIII do Decreto n° 4.852/97, CFOP 6403, sem 
emissão do Passe Fiscal de Saída para a respectiva Nota Fiscal n° 108201, sendo 
cominada a pena pecuniária no valor de R$ 2.505,48. 

 
Citados como infringidos o CTE, art. 64 e a Instrução Normativa – IN 

013/2004-SGAF, art. 2.º, III. Proposta a penalidade prevista no CTE, art. 71, VII, “n”. 
 



 

Instruem os autos relatório de Consulta a Passe Fiscal, fls. 3, e 3ª via 
da Nota Fiscal n° 108201, fls. 4. 

 
Intimada, a autuada apresenta impugnação, fls. 9 a 11, oportunidade 

em que junta cópia da 1ª via da Nota Fiscal n° 108201, com carimbo do fisco do Tocantins 
e páginas do livro Registro de Entradas do estabelecimento destinatário, fls. 17 a 20. O 
julgado singular é de procedência do lançamento, com aplicação do § 8° do art. 71 do 
CTE. 

 
A autuada recorre da sentença, fls. 28 a 30. O julgado cameral, por 

maioria de votos, reforma a sentença singular e considera improcedente o lançamento. 
 
A Representação Fazendária apresenta recurso para o Conselho 

Pleno, pedindo a reforma da decisão cameral para que se regenere a procedência 
anterior, 37 a 39. Regularmente intimada a contraditar, a recorrida silencia. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
A razão de improcedência cameral é o fato de a exigência de 

emissão de passe fiscal decorrer de ato administrativo e não de lei em estrito senso, 
sendo por isso ferido o Princípio da Legalidade; adicionalmente por não haver prejuízo da 
arrecadação, concluindo não ocorrida a infração da acusação fiscal. 

 
No recurso da Representação Fazendária é citado que, conforme o 

CTN, art. 113, § 2.º, a obrigação tributária acessória decorre da legislação tributária, e não 
de lei em estrito senso. Conforme o Art. 96 da mesma lei, a legislação tributária engloba 
leis, tratados, convenções internacionais, decretos e normas complementares; já o art. 100 
daquela lei explica que as normas complementares da legislação tributária referidas no art 
96 são, entre outros, os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas, 
como é o caso da IN 013/2004-SGAF. Assim, o descumprimento da obrigação tributária 
acessória regulada por essa instrução normativa é passível de cominação de pena 
pecuniária, conforme definido na mesma lei, Art. 113, § 3.º. 

 
Adicionalmente, no voto cameral de improcedência é citado o fato de 

que o descumprimento da obrigação só foi constatado quando da passagem pelo Posto 
Fiscal de fronteira, quando, então, perdeu a razão a exigência do passe fiscal, pois a 
mercadoria já estava deixando o Estado de Goiás, não se podendo falar em prejuízo para 
o Fisco, entretanto, a exigência é determinada pela norma disposta na legislação 
tributária, não sendo dispensável em qualquer circunstância. Sobre não implicar em 
prejuízo da arrecadação, foi justamente o que motivou a aplicação da forma penal 
privilegiada prevista no CTE, Art. 71, § 8.º. Assim, está correta a autuação e equivocadas 
as razões meritórias de improcedência cameral. 

 
Ante o exposto, conheço do recurso da Fazenda Pública para o 

Conselho Pleno, dou-lhe provimento para reformar a decisão cameral e julgar procedente 
o auto de infração com a aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º do art. 71 do 
CTE. 

 
É o voto. 
 



 

 
Sala das sessões plenárias, em 02 de agosto de 2016. 
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Matéria: Passe Fiscal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01227/16 
 
Relator: Conselheiro Elias Alves dos Santos 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Acessória. Não comprovação da 
saída de mercadoria do Estado de Goiás, no caso da falta de 
baixa do passe fiscal. Improcedência. 
 
I - A ausência do registro da baixa do Passe Fiscal de 
mercadoria que adentrou o Estado de Goiás com destino a outra 
unidade da Federação, acarreta a presunção de que a mesma foi 
destinada a este Estado, nos termos do art. 12, II, "d", 3, do CTE 
e parágrafo único do art. 4º da IN 556/02-GSF.  
 
II - A Instrução Normativa 556/02 - GSF, em seu artigo 5º, inciso 
IV, possibilita a comprovação da regularidade fiscal da 
operação, com passe fiscal não baixado em posto fiscal de 
saída, com outros documentos comprobatórios desta 
regularidade. 
 
III - Havendo nos autos provas contundentes de que as 
mercadorias não baixadas em passe fiscal de trânsito não foram 
destinadas ao Estado de Goiás, o auto de infração deve ser 
considerado improcedente. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 21 
de junho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do recurso da Fazenda 
Pública para o Conselho Pleno, negar-lhe provimento para manter a decisão cameral que 
considerou improcedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Elias Alves dos Santos, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Talita Pimenta 
Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva 
Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, 
Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, José Paixão de Oliveira Gomes, Edson 
Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, 
Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva e Alcedino Gomes Barbosa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta na peça inicial que o sujeito passivo deixou de comprovar a 
efetiva saída do território goiano das mercadorias no valor comercial de R$ 55.124,68 
(cinquenta e cinco mil, cento e vinte e quatro reais e sessenta e oito centavos), já 
acrescidos do respectivo índice de valor agregado (IVA), referente a nota fiscal n° 883 ao 
não apresentar para baixa, no posto fiscal de saída, o Passe Fiscal de Trânsito 
n°0010582008101800544, emitido em 18/10/2008, razão pela qual as mercadorias são 
consideradas destinadas ao Estado de Goiás. Em consequência, deverá pagar o ICMS na 
importância de R$ 5.374,66 (cinco mil, trezentos e setenta e quatro reais e sessenta e seis 
centavos), já compensado o crédito destacado no supracitado documento fiscal, a ser 
acrescido das cominações legais.  

 



 

Foram citados como infringidos os Arts. 12, II, "d", item 3, 14, VI, 46, 
I, "a", item 2, e 64 da Lei n°11651/91, c/c o art. 4° da Instrução Normativa n° 556/02-GSF, 
tendo sido proposta a penalidade prevista no Art. 71, VII, "o", item 2, da Lei n° 11651/91, 
agravada pelo § 9°, I, deste mesmo artigo, c/ redação da Lei n° 14065/2001.   

 
Juntou-se aos autos, a título de instrução da acusação, Anexo 

Estruturado - Detalhamento do Crédito Tributário (fl. 03), 1ª via do Passe Fiscal de 
Trânsito n°0011042009030700032 (fl. 04), fotocópias da 1ª via da Nota Fiscal n° 883 (fl. 
05), do CTRC n° 1402 (fl. 06), dos documentos do motorista e do veículo transportador 
(fls. 07/08" e extrato da Consulta deste Auto de infração (fls. 10/11) e Intimação do Sujeito 
Passivo a pagar quantia exigida ou apresentar Impugnação (fl. 12). 

 
Não comparecendo aos autos, foi lavrado o termo de Revelia (fl. 14).  
 
Novamente intimado (fls. 16/17), o sujeito passivo compareceu aos 

autos (fls. 19/31), representado por causídico legalmente constituído, alegando, em 
síntese que: 

1) a mercadoria saiu e foi entregue ao destinatário, conforme os 
documentos fiscais que estão nos autos, asseverando que a 
mercadoria apenas passou pelo Estado de Goiás, não tendo aqui 
ficado; 

2) no cálculo do valor imposto reclamado pelo fisco goiano, deveria 
ter sido levado em consideração apenas o valor informado nas 
notas fiscais, e, portanto, o valor apurado é excessivo, devendo 
ser adequado ao que estabelece o art. 15, I da Lei 11.651/91 – 
CTE, vez que não há meios, pela própria documentação 
acostada, de se apurar qual foi a medida utilizada pelo d. fiscal 
para apuração do IVA, e por isso, rechaça a aplicação do mesmo, 
por ser unilateral e indevida, desobedecendo aos ditames legais; 

3) o valor da multa atinge quase 50% do valor da negociação, sendo 
demasiadamente elevada e não condiz com a realidade de nossa 
economia, configurando verdadeiro confisco, não se aplicando 
efetivamente a multa de 25% sobre o valor da operação, por que 
a formula aplicada pela Lei induz a um absurdo que é a 
cumulação das multas e a incidência destas em conjunto, 
elevando sobremaneira o débito. Afirma que tal penalidade deve 
se limitar em 20% sobre o valor do tributo, ou então, na pior das 
hipóteses, em 20% sobre o valor da operação, não acumulando 
com nenhuma outra penalização, sob pena de “bis in idem”.  

 
Ao final, reafirmou que a penalização imposta por meio deste Auto de 

Infração é descabida, por que não se justifica a incidência do imposto sobre mercadoria 
não entregue em Goiás, não configurando fato gerador apto a exigir o tributo em tela, 
pedindo o acolhimento da preliminar de cerceamento ao direito de defesa, pois não se 
pode admitir o presente AI, pois o mesmo peca pela ausência de elementos informadores 
legais, demonstrando e impossibilitando o rebatimento claro e específico da apuração do 
fato gerador e do valor do tributo.  

Caso não seja colhida esta nulidade, que seja então autorizada a 
denunciação da lide para o condutor, que foi quem deixou de baixar o passe fiscal, 
ensejando a emissão do Auto de Infração em apreço. 

Rechaçou a forma excessiva de como foi obtido o valor da base de 
cálculo, com imprecisa justificativa e ausência de demonstrativo sobre o modo de 
obtenção do IVA, pleiteando que seja determinada a apuração dos valores apenas sobre o 



 

montante do valor apresentado na NF 883 e afastando a cobrança de multa excessiva e 
descabida, limitando-a em 20% sobre o valor do imposto, ou então, caso seja outro o 
entendimento, de 20% do valor da NF 883; sem incidência de multa em cumulação.  

 
O Sujeito Passivo anexou os documentos de fls. 32 a 123, à guisa de 

prova do alegado. 
 
Pelo Acórdão da I CJUL n° 1710/2010 (fls. 126/128), por maioria de 

votos não foi acolhida a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por 
erro na identificação do sujeito passivo, por entender que a empresa Minela Transportes 
de Cargas Ltda., proprietária do veículo transportador da carga, deve responder pela 
irregularidade e não a Transportadora Silveira Alves Ltda. 

Por unanimidade de votos, foi rejeitada a preliminar de nulidade, 
também arguida pela autuada, por cerceamento, por não ver no auto de infração nenhum 
óbice ao pleno exercício do direito de defesa.  

Quanto ao mérito, por maioria de votos, conheceu da impugnação e 
deu-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração.  

 
A Representação Fazendária foi intimada (fl. 129), a apresentar 

Recurso ao Conselho Pleno com relação ao Acórdão cameral acima mencionado.  
 
Em Recurso ao Conselho Pleno n° 197/2010 (fl. 130), a 

Representação Fazendária argui ser insuficiente a prova trazida pela recorrente, 
constituída apenas de cópia do Registro de Entradas da empresa destinatária, onde 
consta o registro da nota fiscal ora sob análise, posto que o documento em referência não 
foi autenticado pelo fisco da circuncisão da empresa destinatária, pedindo a reforma do 
acórdão recorrido, para que seja julgado procedente o auto de infração.  

 
O Sujeito Passivo foi intimado (fls. 132/133), a apresentar contradita.  
 
O Sujeito Passivo compareceu novamente aos autos (fls. 136/137), 

contraditando o recurso fazendário sob a alegação de que o fato da cópia da página do 
livro Registro de Entradas, reconhecida no acórdão, não estar autenticada pelo fisco do 
destino, não estando presente o requisito contido no art. 5°, II, da IN 556/02 –GSF, por si 
só, não justifica a reforma da decisão cameral, pois a prova da saída da mercadoria do 
Estado de Goiás está no contexto dos outros documentos anteriormente apresentados.  

Caso não seja este o entendimento, que haja dilação probatória, 
oportunizando nova juntada de documentos e elementos ao presente processo, sob pena 
do cerceamento ao seu direito de defesa. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

O fato gerador do imposto reclamado é definido no art. 12, inciso II, 
alínea "d", item "3", da Lei nº 11.651, de 26 de dezembro de 1991, que instituiu o Código 
Tributário do Estado de Goiás - CTE, nestas palavras: 

 
"Art. 12. Para os efeitos da legislação tributária: 
[...] 
II - considera-se: 
d) saída deste Estado e a este destinada, a mercadoria: 
[...] 
 



 

3. que adentrar o território goiano, com documentação fiscal indicando como 
destino outra unidade da Federação, sem a comprovação da efetiva saída do 
Estado de Goiás;". 
 

Já a Instrução Normativa nº 556/02-GSF, disciplina a utilização do 
Passe Fiscal nas operações de saída de mercadorias do Estado e a forma de como, no 
processo administrativo tributário, pode ser comprovada a regularidade fiscal no caso de 
não ocorrer a baixa deste documento, nestes termos: 

..................................................................................................................................... 
"Art. 4º Para efeito de comprovação da efetiva saída da mercadoria ou bem do 
território goiano, na operação não destinada ao Estado de Goiás procedente de 
outro Estado ou na operação interestadual originária deste Estado, deve ser 
procedida a baixa do Passe Fiscal no posto fiscal de divisa, ou, na falta deste, na 
unidade fazendária mais próxima. 
Parágrafo único. A ausência do registro da baixa do Passe Fiscal acarreta a 
presunção de que a mercadoria e o bem, acobertados pela documentação fiscal de 
origem, foram destinados ao Estado de Goiás. 
 
Art. 5º Não ocorrendo a baixa do Passe Fiscal, nas situações em que esta for 
exigida, a comprovação da regularidade fiscal da operação pode ser feita por meio 
de processo administrativo, no qual o remetente ou o destinatário comprove o 
recebimento ou o fato impeditivo do recebimento da mercadoria, mediante a 
apresentação de: 
I - certidão ou documento oficial do fisco da unidade da Federação de destino, na 
qual esteja declarado que a mercadoria ou bem ingressou em seu território; 
II - cópia da página do livro Registro de Entradas do estabelecimento destinatário, 
devidamente autenticada pelo Fisco em cuja circunscrição localiza-se o 
contribuinte, em que conste o lançamento da nota fiscal consignada no Passe 
Fiscal; 
III - laudo ou certidão da ocorrência policial, em caso de furto, roubo ou sinistro de 
qualquer natureza; 
IV - outros documentos comprobatórios da regularidade fiscal da operação". 
 

O que se observa pela leitura dos dispositivos transcritos é que, 
descumprida a obrigação acessória de baixa do passe fiscal, após a presunção legal de 
venda interna de mercadorias, é admitida prova em contrário no processo administrativo, 
cabendo ao sujeito passivo comprovar que as mercadorias saíram do Estado de Goiás ou 
o fato impeditivo de sua saída.  

 
No presente processo, o sujeito passivo argumenta que a presunção 

de que a mercadoria identificada na nota fiscal nº 883 ficou no Estado de Goiás não é 
verdadeira, pois conforme logrou provar mediante documentos juntados às fls. 97 e 100 
destes autos, que são fotocópias da referida nota fiscal e da página do livro Registro de 
Entrada da empresa destinatária da mercadoria na qual a referida nota fiscal foi registrada, 
os quais atestam a regularidade da operação. 

 
De fato, o contribuinte conseguiu provar, por indício, que a 

mercadoria constante da nota fiscal objeto desta autuação não ficou no Estado de Goiás, 
ao anexar os documentos comprobatórios da regularidade da operação de saída deste 
Estado, mormente a fotocópia da 1ª via da citada nota fiscal (fl. 84) constando a aposição 
de dois carimbos do Estado do Paraná, um do Distrito Federal e três do Estado de Goiás, 
em datas e sequência consentâneas com o trajeto a ser realizado na passagem por este 
Estado, o que, a nosso ver, afasta a presunção ensejadora deste lançamento.  

 
Diante das provas constantes dos autos, é inconteste que a 

mercadoria saiu do Estado de Goiás, ficando afastada a presunção legal de venda da 
mesma neste Estado, por não ter ocorrido a baixa do passe fiscal de trânsito, consoante 
disposição do art. 5º, IV da Instrução Normativa nº 556/02-GSF, acima transcrito. 



 

 
Posto isso, conheço do recurso fazendário, nego-lhe provimento para 

julgar improcedente o Auto de Infração, mantendo o acórdão recorrido. 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 16 de agosto de 2016. 
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Matéria: Passe Fiscal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01373/16 
 
Relator: Conselheiro Rodolfo Ramos Caiado 
 

 
EMENTA: ICMS. Passe Fiscal de Trânsito não apresentado ao 
posto fiscal para baixa. Improcedente.  
 
Julga-se improcedente o lançamento, reformando-se assim a 
decisão cameral quando a instrução processual apontar que o 
polo passivo cumpriu a exigência estampada na inicial. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 21 
de julho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do recurso do Contribuinte 
para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para reformar a decisão cameral e considerar 
improcedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Rodolfo 
Ramos Caiado, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Talita Pimenta Félix, Washington Luis 
Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João 
Divino de Brito, Márcio Nogueira Pedra, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de 
Almeida, Aguinaldo Fernandes de Melo, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da 
Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo 
de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, Valdir Mendonça Alves e Aldeci de Souza 
Flor. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo deixou de 
comprovar a efetiva saída do território goiano das mercadorias, no valor comercial de R$ 
27.300,00, já acrescido do respectivo IVA de 30%, referentes à nota fiscal n° 1012282, ao 
não apresentar para baixa, no posto fiscal de saída, o Passe Fiscal de Trânsito n° 
11982008101000138, emitido em 10/10/2009, razão pela qual as mercadorias são 
consideradas destinadas ao Estado de Goiás". Em consequência, deverá pagar o ICMS 
na importância de R$ 2.121,00, já compensado o crédito destacado no supracitado 
documento fiscal, mais as cominações legais, conforme documentos anexos.   

  
Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 12, 

inciso II, alínea "d", item 3, 14, inciso VI, 46, inciso I, alínea "a", item 2 e 64 da Lei n° 
11.651/91, combinado com o artigo 4° da Instrução Normativa n° 556/02-GSF, tendo sido 
proposta à penalidade prevista no artigo 71, inciso VII, alínea "o", item 2, conjugado com o 
§9°, inciso I, da Lei n° 11.651/91 com redação da Lei n° 14.065/2001.   

  
Foi identificado como sujeito passivo solidário: MIRLIMBLUE 

COMÉRCIO DE COUROS LTDA "fl. 04", nos termos do artigo 46, inciso I, alínea "a", item 
2, da Lei n° 11.651/91.   

  
O Auto de Infração veio instruído com o Detalhamento do Crédito 

Tributário (fl. 03), Passe Fiscal de Trânsito "fl. 05", cópia de nota fiscal "fl. 06" e cópia dos 
documentos pessoais do motorista "fl. 07".   

  



 

O autuado e a solidária foram intimados em Primeira Instância, 
conforme documentos de "fls. 08 a 11". Foi lavrado o Termo de Revelia de "fl. 12" em 
relação ao autuado.   

  
Em sua Impugnação "fls. 14 e 15", a solidária alega que a 

mercadoria deu entrada em seu estabelecimento "fls.15" e que juntou cópias da Nota 
Fiscal Avulsa n.º 10122827, "fls. 16-17", destituídas de carimbos de trânsito dos Fiscos 
dos Estados por onde transitou, após a saída do Estado do Tocantins, bem como, das 
cópias de páginas do livro Registro de Entradas do destinatário "fls. 18 a 19'.   

  
O Julgador Singular prolata a Sentença n° 4536/2009 de "fls. 23 a 

25", e decide pela Procedência do auto de infração.  
 
 Fundamenta sua decisão aduzindo que as provas produzidas pela 

defesa não conseguiram provar a saída da mercadoria do Estado de Goiás pelos 
seguintes motivos: a) pela falta da baixa do Passe Fiscal na saída interestadual; b) a cópia 
da Nota Fiscal apresentada "fls. 16-17", após a saída do Estado do Tocantins não contém 
carimbo algum dos Fiscos dos Estados sucessivamente percorridos até o destino em 
Estância Velha - RS; c) a cópia do Livro Registro de Entradas do destinatário, nas 
condições em que foi apresentada, destituída de qualquer controle ou autenticação, não 
se revela ser prova suficiente e d) pesquisa pública ao Portal de Informações Fiscais da 
Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul não encontrou nenhum registro de 
ingresso naquele Estado, para a nota fiscal autuada "fls. 22". Ademais, orientou as partes 
passivas para que retornem aos autos para afastar a acusação fiscal por um dos meios de 
provas previstos no art. 5º da Instrução Normativa n.º 556/02-GSF.   

  
Os sujeitos passivos foram intimados quanto à decisão singular, às 

"fls. 26/28". Foi lavrado o Termo de Perempção de "fl. 29" quanto ao autuado.   
 
  
Em grau de Recurso Voluntário "fl. 31", a empresa solidária reitera 

que a mercadoria constante da nota fiscal n° 1012282 entrou em seu estabelecimento em 
01/12/2008 e que o registro da referida nota fiscal encontra-se no site da Secretaria da 
Fazenda do Rio Grande do Sul.   

  
Acosta cópia da declaração da solidária de que a mercadoria entrou 

em seu estabelecimento "fl. 32", cópia do Registro de Entradas "fl. 33", cópia da nota fiscal 
n° 1012282 'fl. 34' e cópia do Diário Oficial "fl. 35'.  

 
Pelo Acórdão da I CJUL n° 886/2013, "fls. 38 a 41", a Primeira 

Câmara Temporária do Conselho Administrativo Tributário, decidiu, conhecer do recurso 
voluntário, negando-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. 

 
Na decisão destaca que, a nota fiscal avulsa, objeto desta ação, 

conforme carimbo aposto mencionado documento fiscal, foi emitida em 08 de outubro de 
2008, fl. 06, e que a ação fiscal se deu em 27 de janeiro de 2009 e que o passe fiscal de 
transito foi emitido em 10 de outubro de 2009, de conformidade com o registrado no 
vestibular. 

 
Entretanto, ao compulsar e analisar as peças formalizadoras deste 

feito, verifiquei que o documento de fl. 22, que se trata de pesquisa pública ao Portal de 
Informações Fiscais da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, realizada 



 

em 25 de junho de 2009, portanto. Em data posterior a ação fiscal, não encontrou nenhum 
registro de ingresso naquele Estado, para a nota fiscal autuada. 

 
Aferiu ainda, que as provas trazidas ao processo pelo autuado, não 

se fizeram suficientes para afastar a acusação estampada na folha de rosto deste volume, 
situação que o leva a ratificar o juízo exarado pelo nobre sentenciador "a quo" que julgou 
procedente a preambular. 

 
O sujeito passivo solidário foi intimado "fls. 42 e 43", a pagar a 

quantia exigida no processo ou apresentar recurso ao Conselho Pleno. 
 
O sujeito passivo solidário se manifesta "fls. 46", alegando que, há 

cópia do registro de entrada próprio extraído junto ao Sintegra da receita estadual do rio 
Grande do Sul. 

 
Há cópia da folha do registro de entradas conforme folha de número 

000028, ordem do livro Registro de entradas 008, livro autenticado na Secretaria da 
fazenda do Estado do Rio Grande do Sul em 06/01/2009. Livro diário número de ordem 
008, número da folha 000167 conforme cópia em anexo. Pede deferimento. 

 
Anexou os seguintes documentos "fls.47 a 55" Documentos fiscais, 

registro de entrada próprio, nota fiscal de saída, termo de abertura, alteração contratual. 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Ao compulsar e analisar as peças constitutivas deste volume, 
verifiquei que razão assiste ao polo passivo, quando pugna pela improcedência da 
exordial tendo em vista que trouxe aos autos elementos de prova cabais capazes de ilidir 
a exigência estampada na folha de rosto deste tomo, tais como cópias: do registro de 
entrada próprio extraído junto ao Sintegra da receita estadual do rio Grande do Sul; da 
folha do registro de entradas conforme folha de número 000028, ordem do livro Registro 
de Entrada 008, livro autenticado na Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do 
Sul em 06/01/2009;  livro diário número de ordem 008, número da folha 000167. 

 
Mediante a assertiva supra, só me resta pronunciar a minha decisão 

nos termos que se seguem:   
 
Pelo exposto voto conhecendo do recurso do contribuinte para o 

Conselho Pleno, dando-lhe provimento para reformar a decisão cameral e considerar 
improcedente o auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 06 de setembro de 2016. 
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Matéria: Passe Fiscal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01414/16 
 
Relatora: Conselheira Talita Pimenta Félix 
 

 
EMENTA: DESCUMPRIMENTO DE DEVER INSTRUMENTAL. NÃO 
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS. COMPROVAÇÃO 
DA REGULARIDADE FISCAL. MEIOS DE PROVA. 
IMPROCEDÊNCIA DO AIIM.  
 
Comprovado de forma exaustiva (inclusive por meio de 
documentos registrados em cartório e declaração do 
estabelecimento destinatário da mercadoria) que as mercadorias 
foram entregues ao destinatário, tendo havido apenas a falta da 
baixa do passe fiscal no posto fiscal da fronteira, a 
improcedência do AIIM é medida que se impõe. Inteligência do 
art. 5º da IN 556/02-GSF. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de agosto de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente 
o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Talita Pimenta Félix, Mário 
de Oliveira Andrade, David Fernandes de Carvalho, João Divino de Brito e Antônio Martins 
da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

1 Fundamentação do Lançamento Tributário  

O AIIM (auto de infração e imposição de multa) versa sobre cobrança 
de ICMS, multa e acréscimos legais em razão de deixar de comprovar a efetiva saída do 
território goiano de mercadorias no valor comercial de R$ 96.111,96, referente à nota fiscal 
nº 003551, ao não apresentar para baixa, no posto fiscal de fronteira, razão pela qual as 
mercadorias são consideradas a vender no Estado de Goiás.  

Incluiu ainda na condição de sujeito passivo solidário a empresa 
Vilas Indústria e Comércio de Couros Ltda.  

2 Impugnação ao Auto de Infração  

Insurgindo-se contra a autuação, o impugnante (fls. 36/37) alega que 
o motorista terceirizado (contratado para efetuar o transporte da mercadoria), por motivo 
desconhecido não carimbou a nota ao sair do Estado de Goiás, como era de sua 
responsabilidade.  

Nada obstante, anexou vários documentos, devidamente autenticado 
que comprovam inexistir qualquer irregularidade que viesse a causar prejuízo ao fisco 
goiano:  

(i) Livro de Registro de Entradas da destinatária (fls. 39/40);  



 

(ii) Livro de Registro de Saías Interestaduais do sujeito passivo (fls. 41/42);  

(iii) Nota fiscal demonstrando a compra de matéria prima, emitida em 
03/07/2009 (fl. 44);  

(iv) Documentos utilizados no transporte da mercadoria (fls. 45/46);  

O sujeito passivo solidário também impugna o auto de infração (fls. 
61/66) alegando que o fisco goiano não pode se valer de mera presunção para incluí-lo no 
polo passivo da demanda. Anexou:  

(i) Declaração afirmando que as mercadorias objeto do lançamento tributário 
tratam-se de matéria prima utilizada no processo produtivo (fl. 76).  

(ii) Conhecimento de Transporte da empresa que efetuou o transporte (fl. 78)  

Afirma que o art. 5º da IN 556/02-GSF prevê a possibilidade de 
outros meios para comprovar a regularidade fiscal da operação. Requer ao final, a 
improcedência do auto de infração.  

3 Diligência 

Analisando a documentação, o fiscal julgador desconsidera as 
alegações e documentos apresentados pelos sujeitos passivos, sob o argumento de que 
estes não foram autenticados pelo Fisco da circunscrição do contribuinte destinatário (fls. 
93/94).  

Auditores Fiscais responderam a diligência afirmando que os 
documentos apresentados não estão de acordo com as opções permitidas pela instrução 
normativa, razão pela qual a defesa não atendeu as condições da legislação tributária (fls. 
96/97).  

Cientificados da decisão, apenas o sujeito passivo solidário 
manifestou-se (fls. 113/116) requerendo que o fisco paulista fosse notificado para se 
manifestar quanto a regularidade, ou não, da operação fiscal, ou ainda, seja sobrestado o 
feito até a resposta ao petitório protocolizado pela recorrente junto ao Posto Fiscal de 
Franca/SP.  

Nova petição do sujeito passivo solidário (fls. 125/126) anexando 
documentos que comprovam que a fiscalização paulista requereu os livros da destinatária 
da mercadoria e autenticou-os conforme cópias anexas (fls. 128/129)  

4 Sentença  

O julgador singular manteve o auto de infração sob o argumento de 
que não comprovou-se a efetiva saída das mercadorias do território do Estado de Goiás, 
havendo presunção relativa não ilidida pelos sujeitos passivos (fls. 131/132).  

5 Recurso voluntário  

Intimados, apenas o sujeito passivo solidário apresentou recurso 
voluntário (fls. 140/148) repisando os argumentos anteriormente expendidos. Requer a 
procedência do Recurso e improcedência do AIIM.  



 

6 Resolução 015/2015  

A Terceira Câmara requereu fosse providenciada diligência junto ao 
fisco de São Paulo, para verificar a possibilidade de se atestar o ingresso de tal Nota 
Fiscal no estabelecimento do destinatário da mercadoria, anexando cópia do Livro de 
Registro de Entrada e outros documentos que julgarem necessários à elucidação da lide 
(fls. 154/155).  

Considerando o transcurso superior a 5 (cinco) anos desde o 
recebimento da mercadoria e da Nota Fiscal, o fisco paulista respondeu encontrar-se 
impedido de adotar qualquer medida fiscal em relação ao referido documento, nos termos 
do art. 202 e 230 do RICMS/SP.  

É como relato.  

 

VOTO 

 

1. Preliminarmente  

1.1Da Tempestividade   

Tendo em vista que o sujeito passivo fora intimado do Recurso ao 
Pleno, em 10/06/2014, e que protocolizou sua defesa em 25/06/14, tempestiva, é a 
manifestação do sujeito passivo, nos termos do art. 34, II, “b”, da Lei 16.469/09.  

2. Do Mérito  

Pois bem. Sabe-se que a falta de baixa do Passe Fiscal pelo 
transportador acarreta a presunção de que a mercadoria não saiu de solo goiano, todavia, 
o art. 5º da IN 556/02-GSF, prevê a utilização de outras provas aptas a comprovar a 
regularidade fiscal da operação, no âmbito do processo administrativo:  

"Art. 5º Não ocorrendo a baixa do Passe Fiscal, nas situações em que esta for 
exigida, a comprovação da regularidade fiscal da operação pode ser feita por 
meio de processo administrativo, no qual o remetente ou o destinatário 
comprove o recebimento ou o fato impeditivo do recebimento da mercadoria, 
mediante a apresentação de:  

I - certidão ou documento oficial do fisco da unidade da Federação de 
destino, na qual esteja declarado que a mercadoria ou bem ingressou em seu 
território;  

II - cópia da página do livro Registro de Entradas do estabelecimento 
destinatário, devidamente autenticada pelo Fisco em cuja circunscrição 
localiza-se o contribuinte, em que conste o lançamento da nota fiscal 
consignada no Passe Fiscal;  

III - laudo ou certidão da ocorrência policial, em caso de furto, roubo ou 
sinistro de qualquer natureza;  

IV - outros documentos comprobatórios da regularidade fiscal da operação. 
(...)." (grifou-se)  



 

Em atenção ao supracitado artigo, nota-se que os sujeitos passivos 
anexaram, ao tempo da impugnação, diversos documentos, quais sejam:  

(i) Livro de Registro de Entradas da destinatária do mês 07/2009, onde consta 
que no dia 03/07/2009 a nota fiscal 3.551, objeto do lançamento, foi 
devidamente escriturada (fls. 39/40);  

(ii) Livro de Registro de Saías Interestaduais do sujeito passivo (fls. 41/42);  

(iii) Nota fiscal demonstrando a compra de matéria prima, emitida em 
03/07/2009 (fl. 44);  

(iv) Documentos utilizados no transporte da mercadoria (fls. 45/46);  

(v) Declaração do sujeito passivo solidário, afirmando que as mercadorias 
objeto da autuação tratam-se de matéria prima utilizada no processo 
produtivo (fl. 76);  

(vi) Conhecimento de Transporte da empresa que efetuou o transporte (fl. 78);  

(vii) Cópia dos livros da destinatária das mercadorias, devidamente 
autenticado pelo fisco paulista (fls. 128/129).  

Acerca da importância probatória em atenção ao princípio da 
verdade material, aponta MALATESTA apud DABUL (2004, p. 84)i que “a verdade é a 
conformidade da noção ideológica com a realidade”, e a condenação, por sua vez 
dependerá da certeza dos fatos, assim compreendida como a convicção gerada na 
consciência do juiz, razão pela qual possui, necessariamente, maior cunho psicológico, 
que efetivamente jurídico.   

Ou melhor falando, a prova atua sobre o psicológico do julgador, que 
ao formar sua convicção de forma clara e motivada, produz a norma individual e concreta, 
concedendo juridicidade aos fatos trazidos à sua apreciação.  

Desta forma, preenchidos os requisitos do art. 5º, da IN 556/02-GSF, 
tenho que tais documentos são mais do que suficientes para comprovar a legalidade da 
operação.   

3. Conclusão  

Assim, com supedâneo no princípio da verdade material, julgo 
procedente o recurso voluntário para decretar a improcedência do AIIM.  

É como voto.  

1.DABUL, Alessandra. Da Prova no Processo Administrativo Tributário. Curitiba: 
Juruá,  

 
 

Sala das sessões plenárias, em 13 de setembro de 2016. 
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Matéria: Passe Fiscal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01532/16 
 
Autora do Voto Vencedor: Conselheira Nislene Alves Borges 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Falta de baixa de Passe 
Fiscal no posto fiscal de saída do Estado de Goiás. Presunção 
de que a mercadoria foi entregue em território goiano. Recurso 
da Fazenda Pública ao Conselho Pleno. Reforma da decisão 
cameral. Procedência. Decisão não unânime. 
 
I - Para os efeitos da legislação tributária, considera-se saída 
deste Estado e a este destinada, a mercadoria que adentrar o 
território goiano, com documentação fiscal indicando como 
destino outra unidade da Federação, sem a comprovação da 
efetiva saída do Estado de Goiás (art. 12, II, d, 3, CTE); 
 
II - Declara-se procedente o lançamento de ofício relativo à 
infração devidamente comprovada pelo Fisco, cuja ocorrência 
não tenha sido afastada pelo sujeito passivo. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 09 
de agosto de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda 
Pública para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para reformar a decisão cameral e 
considerar procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Nislene 
Alves Borges, Gilmar Rodrigues de Almeida, Victor Augusto de Faria Morato, Márcio 
Nogueira Pedra, Lidilone Polizeli Bento, Heli José da Silva, Aldeci de Souza Flor, Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira, Washington Luis Freire de Oliveira, José Paixão de Oliveira 
Gomes e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu 
voto de desempate. Vencidos os Conselheiros João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo 
Carvalho, Masayuki Missao, Paulo Diniz, Nivaldo José Mendes, Rickardo de Souza Santos 
Mariano, Valdir Mendonça Alves, José Luiz Rosa, Cláudio Henrique de Oliveira e José 
Pereira D'abadia. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo deixou de comprovar a 
efetiva saída do território goiano das mercadorias, no valor comercial de R$16.524,00, já 
acrescido do Índice de Valor Agregado (IVA) de 50%, ao não apresentar para baixa, no 
posto fiscal de saída, o Passe Fiscal de Trânsito, razão pela qual as mercadorias são 
consideradas destinadas ao Estado de Goiás. Em consequência, deverá pagar o ICMS de 
R$2.097,96 mais cominações legais. 

A autoridade lançadora indica como infringido o artigo 12, II, "d", 3, 
14, VI, 46, I, "a", 2, 64, Lei 11.651/91 c/c artigo 4°, IN 556/02-GSF. Propondo penalidade 
do artigo 71, VII, "o", 2, §9°I, da Lei 11.651/91 com redação da Lei 14.065/2001. 

Os documentos que instruem o Auto de Infração são: Anexo 
Estruturado - Detalhamento de Crédito Tributário, Consulta Trânsito Livre, Passe Fiscal de 
Trânsito n° 001104 20081105 0002 3, Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas, 
Nota Fiscal, "fls. 03 a 07". 



 

O sujeito passivo, regularmente intimado, apresenta Impugnação, fl. 
12, argumentando que por descuido e esquecimento o motorista não efetuou baixa do 
passe fiscal na saída do Estado de Goiás com destino a Brasília. Requer baixa do Auto de 
Infração. Anexa Documentos de fls. 13 a 23. 

Por meio da Sentença n° 4537/2009 – JULP, fls. 25 a 27, o julgador 
monocrático decide pela procedência do Auto de Infração, fundamentando que não acolhe 
a prova produzida pelo autuado, visto que não se encontra demonstrada a saída da 
mercadoria do Estado de Goiás. 

Inconformado, o sujeito passivo interpõe Recurso Voluntário, fls. 31, 
apresentando documentos para comprovar que a mercadoria entrou em Brasília, e 
asseverando que se houve descuidos do motorista a empresa não pode ser 
responsabilizada. Requer a improcedência do lançamento. Anexa documentos de fls. 32 a 
48. 

A Primeira Câmara Temporária do Conselho Administrativo 
Tributário, por meio do Acórdão n° 1709/2010, fls. 50 a 53, por maioria de votos, decide 
pela improcedência do Auto de Infração, fundamentando que os documentos juntados 
pelo sujeito passivo demonstram que a mercadoria teria adentrado o Distrito Federal, 
comprovando a regularidade fiscal da operação. 

A Fazenda Pública, intimada a interpor Recurso ao Conselho Pleno, 
fl. 54, apresenta recurso, fls. 55 e 56, em que argumenta que os documentos anexados 
pelo sujeito passivo não estariam de acordo com o que dispõe o artigo 5° da IN n 
556/2002, posto que declaração produzida pelo destinatário não seria documento hábil 
para comprovar a saída dos produtos do território goiano. Requer a reforma da decisão 
cameral, para considerar procedente o Auto de Infração. 

Em contradita, fls. 62 a 64, o sujeito passivo assevera que fora 
comprovada a saída da mercadoria do Estado de Goiás, e por isso, o lançamento perdeu 
a motivação. Requer a manutenção da decisão cameral. Anexa documento, fls. 65.  

O Conselho Pleno, por meio da Resolução n° 77/2015, fls. 73 e 74, 
decide, por unanimidade, converter o julgamento em diligência e encaminhar os autos à 
Coordenação de Fronteira da Sefaz, para que se verifique a possibilidade de atestar o 
efetivo ingresso das mercadorias no estabelecimento destinatário, confirmando a 
autenticidade dos documentos apresentados; também para que sejam fornecidas outras 
informações que julguem necessárias 

A Gerência de Arrecadação e Fiscalização, fls. 75, encaminha 
Pedido de Verificação Fiscal à Sefaz do Distrito Federal com base no convênio de mútua 
colaboração no intuito de se confirmar o registro da nota fiscal n° 10968, objeto do 
presente procedimento fiscal nos livros fiscais do destinatário identificado no documento 
fiscal. Pede-se que se encontrado, acostar cópia da página do livro fiscal do destinatário, 
onde se evidencia o registro da nota referida. 

Em atendimento ao Pedido de Verificação, o Fisco do Distrito Federal 
vem esclarecer que a autuada encontra-se com inscrição cadastral cancelada no Distrito 
Federal desde 13/06/2011, verificou-se, ainda, que a empresa não funciona no endereço 
informado, não se identificou responsável pela escrita fiscal e nem proprietário da empresa 
no endereço constante no cadastro fiscal; por fim, que a nota fiscal não fora escriturada no 
Livro Fiscal Eletrônico. 

O sujeito passivo, intimado a tomar conhecimento da Resolução e do 
Relatório Diligencial, fls. 80, não se manifesta. 

É esse o Relatório,  
  



 

 

                                                    V O T O  
 
Diretamente ao mérito, destaco que a presente autuação decorreu do 

fato de o sujeito passivo ter adentrado o território do Estado de Goiás, transportando 
mercadoria destinada ao Distrito Federal, acobertada pela Nota Fiscal n 10968, não sendo 
o respectivo passe fiscal apresentado para baixa no posto fiscal de saída, acarretando a 
presunção de que a mercadoria foi destinada ao Estado de Goiás, nos termos do art. 12, 
II, d, 3, do CTE e no Parágrafo único do art. 4°da Instrução Normativa n° 556/02-GSF, 
abaixo reproduzidos. 

Inicialmente, o Código Tributário Estadual (CTE): 

 

Art. 12. Para os efeitos da legislação tributária: 

[...] 

II - considera-se: 

[...] 

d) saída deste Estado e a este destinada, a mercadoria: 

[...] 

3. que adentrar o território goiano, com documentação fiscal indicando 
como destino outra unidade da Federação, sem a comprovação da efetiva 
saída do Estado de Goiás; 

[...] 

 

Depreende-se do dispositivo que considera-se saída deste Estado e 
a este destinada, a mercadoria que tenha adentrado o território goiano, com 
documentação fiscal indicando como destino outra unidade da Federação, sem a 
comprovação da efetiva saída do Estado de Goiás. 

E a Instrução Normativa n° 556/02-GSF, de 02 de agosto de 2002, 
em seu art. 4°, parágrafo único, assim estabelece: 

 

Art. 4º Para efeito de comprovação da efetiva saída da mercadoria ou bem 
do território goiano, na operação não destinada ao Estado de Goiás 
procedente de outro Estado ou na operação interestadual originária deste 
Estado, deve ser procedida a baixa do Passe Fiscal no posto fiscal de 
divisa, ou, na falta deste, na unidade fazendária mais próxima. 

 

Parágrafo único. A ausência do registro da baixa do Passe Fiscal acarreta a 
presunção de que a mercadoria e o bem, acobertados pela documentação 
fiscal de origem, foram destinados ao Estado de Goiás. 



 

 
Dessa transcrição podemos inferir que para efeito de comprovação 

da efetiva saída da mercadoria ou bem do território goiano, na operação não destinada ao 
Estado de Goiás procedente de outro Estado ou na operação interestadual originária deste 
Estado, deve ser procedida a baixa do Passe Fiscal no posto fiscal de divisa, ou, na falta 
deste, na unidade fazendária mais próxima, sendo que a ausência do registro da baixa do 
Passe Fiscal acarreta a presunção de que a mercadoria e o bem, acobertados pela 
documentação fiscal de origem, foram destinados ao Estado de Goiás. 

Essa mesma Instrução Normativa n° 556/02-GSF, em seu art. 5°, 
estabelece as hipóteses de comprovação da regularidade fiscal da operação, nas 
situações em que, quando for exigida a baixa do Passe Fiscal, esta não ocorrer: 

 

Art. 5º Não ocorrendo a baixa do Passe Fiscal, nas situações em que esta 
for exigida, a comprovação da regularidade fiscal da operação pode ser 
feita por meio de processo administrativo, no qual o remetente ou o 
destinatário comprove o recebimento ou o fato impeditivo do recebimento 
da mercadoria, mediante a apresentação de: 

I - certidão ou documento oficial do fisco da unidade da Federação de 
destino, na qual esteja declarado que a mercadoria ou bem ingressou em 
seu território; 

II - cópia da página do livro Registro de Entradas do estabelecimento 
destinatário, devidamente autenticada pelo Fisco em cuja circunscrição 
localiza-se o contribuinte, em que conste o lançamento da nota fiscal 
consignada no Passe Fiscal; 

III - laudo ou certidão da ocorrência policial, em caso de furto, roubo ou 
sinistro de qualquer natureza; 

IV - outros documentos comprobatórios da regularidade fiscal da operação. 

 
Não foram apresentados, no decorrer do processo, nenhum dos 

documentos que pudessem afastar a presunção sob acusação. Inclusive, foi-nos 
informado pelo Fisco do pretenso destino das mercadorias (DF), que não houve registro 
da referida nota fiscal no livro Fiscal de entradas do destinatário informado no documento. 

Sendo assim, resta-nos conhecer do recurso da Fazenda Pública 
para este Conselho Pleno, dar-lhe provimento para reformar a decisão cameral e 
considerar procedente o auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 27 de setembro de 2016. 
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Matéria: Passe Fiscal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01668/16 
 
Relator: Conselheiro Heli José da Silva 
 

 
EMENTA: I – ICMS. Obrigação tributária principal. Falta de 
comprovação de efetiva saída deste Estado de mercadorias 
sujeitas a passe fiscal. Mercadorias declaradas como em 
trânsito por este Estado. Procedência. Decisão unânime. 
 
1.  A legislação tributária considera destinada a este Estado, a 
mercadoria que adentrar o território goiano, com documentação 
fiscal indicando como destino outra unidade da Federação, e 
não ter comprovada a sua efetiva saída de Goiás. (artigo 12, 
inciso II, alínea "d", item 3, da Lei n.º 11.651/91); 
 
2. Deve ser mantido o auto de infração relativo a Passe Fiscal 
quando, durante o curso do processo, não se demonstrar 
satisfatoriamente que as mercadorias declaradas como em 
trânsito por este Estado, chegaram ao território de outro Estado. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 04 
de outubro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do recurso da Fazenda 
Pública para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para reformar a decisão cameral e 
considerar procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Heli José da Silva, Valdir Mendonça Alves, Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, Luis 
Antônio da Silva Costa, Paulo Diniz, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira 
D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves 
Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor 
Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José 
Mendes, Lidilone Polizeli Bento e Rickardo de Souza Santos Mariano. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Neste processo, a acusação fiscal é de que o sujeito passivo deixou 
de comprovar a efetiva saída do território goiano das mercadorias acobertadas pela Nota 
Fiscal nº 1950, por falta da baixa do Passe Fiscal n.º 001104 20080910 0048 2, emitido 
em 10 de setembro de 2008, razão pela qual as mercadorias são consideradas 
destinadas ao Estado de Goiás.   

As mercadorias, originadas do Estado de Santa Catarina e 
destinadas a contribuinte do Distrito Federal, foram consideradas destinadas ao Estado 
de Goiás, sendo, por consequência, exigido o ICMS no valor original de R$ 14.765,52 
(quatorze mil, setecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos).  

O auto de infração encontra-se instruído com: Primeira Via do Passe 
Fiscal; cópia da quarta via da Nota Fiscal; cópia do CTRC; Consulta Sintegra; Descrição 
dos Cálculos; e, pauta de valores, fls. 04/11.  

Foram indicados como infringidos: os artigos 12, inciso II, alínea "d", 
item “3”, 14, inciso VI, 46, inciso I, alínea "a", item “2”, e 64, todos do Código Tributário 
Estadual - CTE, c/c o artigo 4°, da IN 556/02 – GSF, sendo proposta a aplicação da 



 

penalidade prevista no artigo 71, inciso VII, alínea “o”, item “2”, e § 9º, inciso II, do CTE, 
com redação da Lei nº 14.065/01. 

Intimado, o sujeito passivo comparece ao processo, apresentando a 
Impugnação às fls. 16/17, alegando que a operação se encontra completamente dentro 
do que preceitua a legislação em vigor, e que trata-se de remessa em retorno de 
armazém geral, de mercadoria importada através do Porto de Itajaí- SC, armazenada nos 
armazéns da empresa SAG Armazéns Gerais, cuja remessa posterior para Brasília, foi 
devidamente coberta por documentação idônea, conforme cópia de nota fiscal anexa.  

Questiona, outrossim, o valor indicado pela fiscalização para os 
produtos constantes da Nota Fiscal. 

Finaliza, dizendo que as mercadorias tinham como destino 
Cruzeiro/DF, sendo que o trânsito pelo Estado de Goiás se deu somente de passagem 
para o Distrito Federal. 

Promove a juntada das cópias dos documentos às fls. 18/28. 

Pugna, ao final, pela improcedência do auto de infração. 

O julgador singular, após ler, conferir e analisar o processo, exara a 
Sentença nº 4.006/09 – JULP, fls. 30/33, mantendo a pretensão do Fisco, por entender 
que os documentos acostados aos autos pelo sujeito passivo, não comprovam, de forma 
efetiva, a saída das mercadorias do Estado de Goiás. Julga, portanto, procedente o 
lançamento.  

Irresignado com a decisão monocrática, o sujeito passivo interpõe o 
Recurso Voluntário às fls. 37/38, no qual, após descrever os fatos, destaca que o 
entendimento apresentado pelo Julgador singular não pode prevalecer. Assevera que as 
mercadorias efetivamente saíram de Goiás para o Distrito Federal, conforme prova anexa 
– cópia do CTRC 010099 – documento idôneo e legal, apresentado no posto de 
fiscalização, com origem e destino fora do Estado de Goiás, informando, assim, a entrada 
e saída do território goiano, uma vez que as mercadorias estavam somente de 
passagem.  

Volta a questionar o valor arbitrado pela autoridade fiscal para as 
mercadorias.  

Junta as cópias dos documentos às fls. 39/43. 

Pugna, por derradeiro, pela reforma da decisão singular e, 
consequentemente, pela improcedência do lançamento. 

A Primeira Câmara Temporária do Conselho Administrativo Tributário 
decidiu, por maioria de votos, conhecer do Recurso Voluntário, dar-lhe provimento para 
reformar a sentença singular e considerar improcedente o auto de infração. 

A decisão encontra-se consubstanciada no Acórdão nº 1.683/2010, 
fls. 47/49. 

Inconformada com o “decisum” cameral, a Representação 
Fazendária apresenta o Recurso ao Conselho Pleno nº 192/2010, fls. 51, no qual, após 
destacar que os julgadores, por maioria, entenderam como suficientes as provas trazidas 
pela recorrente, compostas apenas de cópias do canhoto da nota fiscal nº 1950, e do 
CTRC constante às fls. 20 e 40, assinados pela destinatária, argumenta que referidos 
documentos são insuficientes para elidirem a ação fiscal, por não possuírem as 
premissas legais com vistas a esta finalidade, tal como consta do artigo 5º, da Instrução 
Normativa nº 556/02 – GSF. 



 

Pugna, portanto, pela reforma da decisão cameral e, por 
consequência, pela procedência do auto de infração. 

Intimado para contraditar o Recurso Fazendário, fls. 53/54, o sujeito 
passivo queda-se silente. 

Este é o relatório. 

   

        V O T O 

 
Não havendo preliminares a serem examinadas, estando presentes 

os pressupostos processuais, passo à análise do mérito. 
 

QUESTÃO MERITÓRIA 

 
Dirigindo-me ao mérito do processo, destaco que existe prova 

indicando a entrada das mercadorias neste Estado, e que no momento da lavratura do 
auto de infração não constava, nos controles fazendários, a informação de que as 
mesmas haviam saído do território goiano, em razão da não efetivação da baixa do Passe 
Fiscal acima referenciado e cuja cópia encontra-se às fls. 04. 

Assim, inexistindo prova inquestionável da saída das mercadorias 
deste Estado, a legislação que rege a matéria considera ocorrido o fato gerador do 
imposto, consoante estatui o artigo 14, inciso VI, da Lei n.º 11.651/91, dispositivo que 
transcrevo: 

 

“Art. 14. Considera-se, também, ocorrido o fato gerador do imposto, no 
momento: 

[...] 

VI – da constatação de que não ocorreu a efetiva saída do Estado de Goiás 
da mercadoria que tenha adentrado, com documentação fiscal indicando 
como destino outra unidade da Federação; 

[...]” 

 

Relaciono e reproduzo, também, por ser pertinente à matéria, o 
artigo 12, inciso II, alínea “d”, item “3”, do Código Tributário Estadual – CTE. 

 

“Art. 12. Para os efeitos da legislação tributária: 

[...] 

II - considera-se: 

[...] 

d) saída deste Estado e a este destinada, a mercadoria: 

[...] 

3. que adentrar o território goiano, com documentação fiscal indicando 
como destino outra unidade da Federação, sem a comprovação da efetiva 
saída do Estado de Goiás; 

[...]” 

 

A presunção acima referenciada encontra-se contida, também, no 
artigo 4.º, da Instrução Normativa n.º 556/02 - GSF: 



 

 

“Art. 4º. Para efeito de comprovação da efetiva saída da mercadoria ou 
bem do território goiano, na operação não destinada ao Estado de Goiás 
procedente de outro Estado ou na operação interestadual originária deste 
Estado, deve ser procedida a baixa do Passe Fiscal no posto fiscal de 
divisa, ou, na falta deste, na unidade fazendária mais próxima. 

Parágrafo único. A ausência do registro da baixa do Passe Fiscal acarreta a 
presunção de que a mercadoria e o bem, acobertados pela documentação 
fiscal de origem, foram destinados ao Estado de Goiás.” 

 

Concomitantemente, estabelece o artigo 5º, da Instrução Normativa 
nº 556/02 – GSF: 

 

“Art. 5º. Não ocorrendo a baixa do Passe Fiscal, nas situações em que esta 
for exigida, a comprovação da regularidade fiscal da operação pode ser 
feita por meio de processo administrativo, no qual o remetente ou o 
destinatário comprove o recebimento ou o fato impeditivo do recebimento 
da mercadoria, mediante a apresentação de: 

I – certidão ou documento oficial do fisco da unidade da Federação de 
destino, na qual esteja declarado que a mercadoria ou bem ingressou em 
seu território; 

II – cópia da página do livro Registro de Entradas do estabelecimento 
destinatário, devidamente autenticada pelo Fisco em cuja circunscrição 
localiza-se o contribuinte, em que conste o lançamento da nota fiscal 
consignada no Passe Fiscal; 

III – laudo ou certidão da ocorrência policial, em caso de furto, roubo ou 
sinistro de qualquer natureza; 

IV – outros documentos comprobatórios da regularidade fiscal da 
operação”. 

 
Vê-se, pois, que os incisos I e II do artigo retro transcrito vinculam a 

comprovação da regularidade da operação à participação do Fisco do Estado de destino. 
O inciso III, nos casos ali especificados, a laudo ou certidão da ocorrência policial.  Já o 
inciso IV amplia a possibilidade de se comprovar a regularidade em questão com “outros 
documentos comprobatórios da regularidade fiscal da operação”. 

O sujeito passivo, ao acostar aos autos os documentos de fls. 19/20, 
repetidos às 39/40, a saber: (i) cópia da primeira via da Nota Fiscal; (ii) cópia do 
Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas, com assinatura de recepção datada 
de 11/09/2008, entende que atendeu, sobejamente, à prescrição do artigo 5º, em especial, 
o inciso IV, acima transcrito. 

A questão posta vincula-se, portanto, a acolher ou não os referidos 
documentos como comprobatórios da regularidade da operação. 

Assim, à semelhança do julgador monocárpico, e diferentemente do 
julgamento cameral, entendo que os documentos acostados aos autos e acima 
relacionados, apesar de indiciários, não são suficientemente aptos a comprovar a 
regularidade em questão, pelos motivos a seguir elencados. 

1. a cópia da primeira via da Nota Fiscal não apresenta qualquer 
carimbo referente à saída deste Estado, ou mesmo de entrada no 
Distrito Federal, apostos pelas fiscalizações dos referidos entes 
federativos. Ainda, não consta sequer autenticação pelo Fisco do DF; 



 

2. o Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas – CTRC, 
também, não acrescenta nenhum elemento capaz de confirmar a 
saída das mercadorias do território goiano. Nele, consta apenas uma 
assinatura a qual não comprova o efetivo recebimento das 
mercadorias pelo destinatário constante da Nota Fiscal. 
Com as razões acima, entendo assistir razão à Representação 

Fazendária, pois há no processo prova da entrada das mercadorias neste Estado, sendo 
que os documentos apresentados visando provar, de forma inequívoca, a sua saída do 
território goiano, não atendem as prescrições contidas na Instrução Normativa n.º 556/02-
GSF. 

Relativamente ao inconformismo relacionado com os cálculos 
apresentados pela fiscalização, entendo que foram feitos consoante determina a 
legislação, tendo os autuantes laborado na indicação da sua origem, qual seja, pauta 
indicativa de valores para produtos sujeitos à Substituição Tributária pelas Operações 
Posteriores, situação a qual se subsume os produtos constantes da Nota Fiscal, a saber: 
Bebidas Energéticas. 

Pelo exposto, no mérito, voto, acompanhado pela unanimidade dos 
meus pares, para conhecer do Recurso da Representação Fazendária ao Conselho Pleno, 
dar-lhe provimento, para reformar a decisão cameral e, consequentemente, considerar 
procedente o auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 18 de outubro de 2016. 
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Matéria: Passe Fiscal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01767/16 
 
Relator: Conselheiro Aldeci de Souza Flor 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Falta de baixa de Passe 
Fiscal de trânsito. Presunção de entrega da mercadoria no 
território goiano. Procedência. Decisão não unânime. 
 
1. Considera-se destinada a este Estado a mercadoria que 
adentrar o território goiano, com documentação fiscal indicando 
como destino outra unidade da Federação, sem a comprovação 
da efetiva saída do Estado de Goiás (Lei 11.651/91, art. 12, II. "d", 
3). 
 
2. Deve ser mantida a exigência tributária relativa a mercadoria 
submetida a controle de passe fiscal de trânsito se não ficar 
comprovado satisfatoriamente, no decorrer do processo, que a 
mercadoria saiu do território goiano. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 21 
de julho de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda Pública 
para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para reformar a decisão cameral e considerar 
procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Aldeci de Souza Flor, 
Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Talita Pimenta Félix, José Paixão de Oliveira Gomes, 
Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Márcio Nogueira Pedra, Gilmar Rodrigues de 
Almeida, Victor Augusto de Faria Morato, Luis Antônio da Silva Costa, Lidilone Polizeli 
Bento e Heli José da Silva. Vencidos os Conselheiros José Luiz Rosa, José Pereira 
D'abadia, João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho, Aguinaldo Fernandes de Melo, 
Edson Abrão da Silva, Nivaldo José Mendes, Rickardo de Souza Santos Mariano e Valdir 
Mendonça Alves que votaram conhecendo do recurso, negando-lhe provimento para 
manter a decisão cameral que considerou improcedente o auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta da autuação que o sujeito passivo deixou de comprovar a efetiva 
saída do território goiano das mercadorias, no valor de R$ 31.040,84, já acrescido do 
Índice de Valor Agregado (IVA) de 50%, ao não apresentar para baixa, no posto fiscal de 
saída, o Passe Fiscal de Trânsito, razão pela qual as mercadorias foram consideradas 
destinadas ao Estado de Goiás. Em consequência, deverá pagar o ICMS de R$ 5.276,94, 
já compensando o crédito, mais as cominações legais. 

 
A autoridade lançadora indica como infringido os artigos 12, II, "d", 3; 14, 

VI; 46, I, "a", 2 e 64, da Lei 11.651/91, c/com artigo 4°, IN 556/02-GSF. Foi proposta a 
penalidade do artigo 71, VII, "o", 2, c/com § 9°, inciso I, da Lei 11.651/91, com redação da 
Lei 14.065/2001. 

 
Foi indicado como sujeito passivo coobrigado, CHR Hansen Ind. e Com. 

LTDA, com base no artigo 45, XIII, da Lei 11.651/91. 
 



 

Os autos foram instruídos com Anexo Estruturado – Detalhamento de 
Crédito Tributário, Anexo Estruturado – Identificação do Sujeito Passivo Coobrigado, 
Ordem de Serviço n° 0074/2009, Termo de Compromisso, Comprovante de Entrega, Nota 
Fiscal, Documento de Identificação, Cálculo de Imposto e Multa – Padrão, Base de 
Consulta, Consulta Pública ao Cadastro Estado de São Paulo (fls. 02 a 13). 

 
Os sujeitos passivos, contribuinte e coobrigado, são intimados a pagar 

quantia devida ou apresentar impugnação em Primeira Instância (fls. 14 a 17). 
 
O sujeito passivo coobrigado apresenta impugnação (fls. 19 a 27), com os 

seguintes fundamentos: 
 
a) argui que deve ser observada a regra de competência da tributação e 

fiscalização, a qual não vislumbra a possibilidade de o Fisco goiano fiscalizar e punir 
empresa sediada no Estado de São Paulo, não sendo contribuinte do ICMS no Estado de 
Goiás;  

 
b) alega que apenas comercializou seus produtos com empresa goiana, 

não tendo contratado a transportadora autuada para efetuar entrega de suas mercadorias, 
não entrando na esfera de fiscalização goiana, por isso, não pode ser responsabilizada, 
uma vez que nem teve acesso aos documentos ora litigiosos;  

 
c) afirma que se trata de venda à ordem, visto que o comprador, antes de 

receber a mercadoria do fornecedor (o sujeito passivo coobrigado), a vendeu para terceiro, 
pactuada a operação, não há necessidade de que a mercadoria transite até o 
estabelecimento do primeiro adquirente, o qual haverá apenas recebimento e emissão de 
notas fiscais. 

 
d) acrescenta que a contratação do frete para o transporte das 

mercadorias foi feita pela empresa destinatária, não tendo o sujeito passivo qualquer 
relação jurídica com a empresa autuada a qual foi contratada pela destinatária das 
mercadorias. 

 
Requer que o sujeito passivo coobrigado seja excluído dos autos. Anexa 

os documentos de fls. 28 a 47. 
 
O transportadora apresenta impugnação (fls. 49 e 50), arguindo que as 

presunções podem ser superadas frente a prova em contrário, o que se concretiza com a 
demonstração do canhoto carimbado pela autoridade fiscal, deixando de promover a 
retenção do Passe Fiscal, assim, a mercadoria chegou ao destino indicado no documento, 
a cidade de Conceição do Araguaia – PA. 

 
Requer que seja o lançamento julgado improcedente, com a absolvição da 

Impugnante, que seja determinado seu definitivo arquivamento. Anexa os documentos (fls. 
51 a 57). 

 
O Julgador Singular, mediante a Sentença n° 6770/09 – JULP (fls. 59 a 

62), exclui do polo passivo o remetente da mercadoria e julga procedente o lançamento 
tributário. Entende inexistente qualquer hipótese de nulidade, estando determinados com 
segurança a infração e o infrator.  

 
Quanto ao sujeito passivo coobrigado, aduz que a contratação da 

transportadora não foi feita pela remetente das mercadorias, por isso é indevida sua 



 

posição como solidário. No que tange à transportadora, esclarece que os documentos 
anexados são insuficientes para afastar a presunção legal, por não comprovarem de forma 
inequívoca que as mercadorias saíram do Estado de Goiás. 

 
A Evolução Logística e Transportes Ltda. interpõe Recurso Voluntário (fls. 

67 e 69), reforçando o argumento de que a mercadoria chegou ao destino indicado, por 
isso não estariam destinadas ao Estado de Goiás, assim, desprezar a comprovação feita 
por este seria fazer do procedimento armadilha e criar ônus desnecessário para o 
contribuinte.  

 
Argumenta que o tributo só será devido quando efetivamente realizado o 

fato imponível, inadmitindo suposição. Requer que seja reformulada a decisão singular, 
declarando-se nulo o auto de infração e determinando o seu arquivamento e extinção. 

 
A Primeira Câmara Temporária por meio da Resolução 020/2012 (fls. 72 e 

73), converte o julgamento em diligência, remetendo os autos ao Setor de Preparo 
Processual, a fim de que intimem o sujeito passivo para apresentar documento produzido 
pelo Fisco do Estado do Pará e cópia da primeira via da nota fiscal objeto da autuação 
contendo carimbo legível de posto fiscal de referido Estado.  

 
O sujeito passivo é intimado para atender a resolução supra (fls. 80), mas 

não se manifesta no processo. 
 
Em seguida, a Terceira Câmara, por meio da Resolução 014/2013 (fls. 

82), converte o julgamento em diligência à Gerência de Fronteira da Superintendência de 
Administração Tributária a fim de confirmar o registro no livro Registro de Entradas do 
destinatário da nota fiscal. 

 
A Gerência de Arrecadação e Fiscalização – GEAF (fls. 83) pede à 

Secretaria da Fazenda do Estado do Pará que seja confirmado o registro das notas fiscais 
relacionadas, a fim de instruir procedimento fiscal em andamento. Anexa equivalente 
documento (fls. 84). 

 
A GEAF, por meio do Despacho n° 2281/2014-GEAF (fls. 85), informa que 

não houve resposta do pedido de verificação fiscal por meio da Secretaria da Fazenda do 
Estado do Pará. 

 
A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, mediante a 

Resolução 195/2014 (fls. 86), encaminha os autos ao Setor de Preparo Processual - 
SEPRE, para intimar o sujeito passivo a manifestar-se, caso queira, a respeito da 
diligência.  

 
O sujeito passivo toma conhecimento da Resolução 14/2013 e resultado 

da diligência, para, querendo, manifestar-se (fls. 87 e 88), mas deixa de se manifestar. 
 
A Primeira Câmara Temporária do Conselho Administrativo Tributário, por 

meio do Acórdão n° 1651/2015 (fls. 90 a 95), conhece do recurso e reforma a decisão 
singular e considera o lançamento improcedente. Fundamenta que a legislação tributária 
cria uma presunção lógica que não é definitiva, ou seja, é admissível prova inequívoca de 
que não ocorreu o fato gerador da presunção, e que o sujeito passivo apresentou as 
provas contrárias à presunção legal. 

 



 

A Fazenda Pública interpõe Recurso ao Conselho Pleno n° 265/2015 (fls. 
97 a 99), alega que o argumento presente no Acórdão supra e os elementos de prova 
anexados pelo sujeito passivo são insuficientes para fundamentar a decisão cameral.  

 
Argumenta que a lei exige a comprovação efetiva da saída da mercadoria 

do território goiano, que se comprova mediante a baixa do passe fiscal no posto de divisa 
ou, na falta deste, na unidade fazendária mais próxima, o que não ocorreu, pois, a 
apresentação pelo sujeito passivo do CTRC e do canhoto da nota fiscal não são 
suficientes para atender às determinações previstas pela IN 556/02-GSF.  

 
Requer seja reformada a decisão cameral. 
 
O sujeito passivo é intimado a apresentar Contradita (fls. 102 e 103), mas 

deixou de se manifestar. 
 
Autos encaminhados ao Conselho Pleno para apreciação.  
 
É o Relatório. 
 

V O T O  
O Passe Fiscal de Trânsito é documento de controle emitido no posto 

fiscal de divisa, no local onde as mercadorias adentram ao território goiano com destino a 
outro Estado, devendo o transportador providenciar a sua baixa no posto fiscal de divisa, 
ou, na falta deste, na unidade fazendária mais próxima da divisa interestadual, por onde 
as mercadorias deixarem o Estado de Goiás (Instrução Normativa nº 556/02-GSF, art. 4º). 

 
Na ausência de baixa do passe fiscal, o sujeito passivo pode comprovar a 

efetiva saída da mercadoria do território goiano utilizando outros meios de prova, segundo 
as disposições previstas no art. 5º da IN nº 556/02-GSF:  

 
"Art. 5º Não ocorrendo a baixa do Passe Fiscal, nas situações em que esta 
for exigida, a comprovação da regularidade fiscal da operação pode ser 
feita por meio de processo administrativo, no qual o remetente ou o 
destinatário comprove o recebimento ou o fato impeditivo do recebimento 
da mercadoria, mediante a apresentação de: 
 
I - certidão ou documento oficial do fisco da unidade da Federação de 
destino, na qual esteja declarado que a mercadoria ou bem ingressou em 
seu território; 
 
II - cópia da página do livro Registro de Entradas do estabelecimento 
destinatário, devidamente autenticada pelo Fisco em cuja circunscrição 
localiza-se o contribuinte, em que conste o lançamento da nota fiscal 
consignada no Passe Fiscal; 
 
III - laudo ou certidão da ocorrência policial, em caso de furto, roubo ou 
sinistro de qualquer natureza; 
 
IV - outros documentos comprobatórios da regularidade fiscal da 
operação. (...)." 
 



 

O sujeito passivo juntou aos autos cópia da 2ª via (arquivo fiscal) da Nota 
Fiscal n.º 159035 (fls. 44 e 46) e da 2º via do Conhecimento de Transporte Rodoviário de 
Cargas, com carimbo do suposto destinatário da mercadoria (fls. 51). 

 
Ocorreu tentativa da câmara julgadora, mediante convertimento do 

julgamento em diligência, em obter provas no sentido da comprovação da saída da 
mercadoria deste Estado, conforme resoluções de fls. 72/73; 82/85; 195. Todas essas 
tentativas foram infrutíferas. 

 
 As provas carreadas aos autos pela transportadora não atendem as 

exigências estabelecidas no art. 5º da IN nº 556/02-GSF. Nenhuma delas indica que a 
mercadoria saiu do território goiano. Há necessidade de se comprovar efetivamente a 
saída da mercadoria do território goiano e isso nem de longe ficou comprovado.  

 
Na ausência da baixa do passe fiscal de trânsito e na falta de 

comprovação da regularidade da operação, incide a presunção juris tantum estabelecida 
no Código Tributário Estadual (CTE): "Art. 12. Para os efeitos da legislação tributária: (...) 
II - considera-se: (...) d) saída deste Estado e a este destinada, a mercadoria: (...) 3. que 
adentrar o território goiano, com documentação fiscal indicando como destino outra 
unidade da Federação, sem a comprovação da efetiva saída do Estado de Goiás; (...)." 

 
Vejo que o trabalho fiscal se encontra respaldado pela legislação tributária, 

sendo corretas as exigências fiscais lançadas no auto de infração. 
 
Diante do exposto, conheço do Recurso da Fazenda Pública para o 

Conselho Pleno, dou-lhe provimento para reformar a decisão cameral e julgar procedente 
o auto de infração.   

 
 

Sala das sessões plenárias, em 08 de novembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Passe Fiscal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01768/16 
 
Relator: Conselheiro Aldeci de Souza Flor 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Falta de baixa de Passe 
Fiscal de trânsito. Presunção de entrega da mercadoria no 
território goiano. Procedência. Decisão não unânime. 
 
1. Considera-se destinada a este Estado a mercadoria que 
adentrar o território goiano, com documentação fiscal indicando 
como destino outra unidade da Federação, sem a comprovação 
da efetiva saída do Estado de Goiás (Lei 11.651/91, art. 12, II. "d", 
3). 
 
2. Deve ser mantida a exigência tributária relativa a mercadoria 
submetida a controle de passe fiscal de trânsito se não ficar 
comprovado satisfatoriamente, no decorrer do processo, que a 
mercadoria saiu do território goiano. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 21 
de julho de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda Pública 
para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para reformar a decisão cameral e considerar 
procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Aldeci de Souza Flor, 
Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Talita Pimenta Félix, José Paixão de Oliveira Gomes, 
Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Márcio Nogueira Pedra, Gilmar Rodrigues de 
Almeida, Victor Augusto de Faria Morato, Luis Antônio da Silva Costa, Lidilone Polizeli 
Bento e Heli José da Silva. Vencidos os Conselheiros José Luiz Rosa, José Pereira 
D'abadia, João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho, Aguinaldo Fernandes de Melo, 
Edson Abrão da Silva, Nivaldo José Mendes, Rickardo de Souza Santos Mariano e Valdir 
Mendonça Alves que votaram conhecendo do recurso, negando-lhe provimento para 
manter a decisão cameral que considerou improcedente o auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta da autuação que o sujeito passivo deixou de comprovar a efetiva 
saída do território goiano de mercadorias, ao não apresentar para baixa, no posto fiscal de 
saída, o Passe Fiscal de Trânsito, razão pela qual as mercadorias são consideradas 
destinadas ao Estado de Goiás. Em consequência, deverá pagar o ICMS devido mais as 
cominações legais. 

 
Foram indicados como infringidos os artigos 12, II, "d", 3; 14, VI; 46, I, "a", 

2 e 64 da Lei 11.651/91, c/com artigo 4°, IN 556/02-GSF. Proposto a penalidade do artigo 
71, VII, "o", 2, c/c § 9°, inciso I, da Lei 11.651/91, com redação da Lei 14065/2001. 

 
Os autos estão instruídos com Anexo Estruturado – Detalhamento de 

Crédito Tributário, Termo de Compromisso, Nota Fiscal, Documento de Identificação, 
Comprovante de Entrega, Cálculo de Imposto e Multa – Padrão, Base de Consulta (fls. 03 
a 09). 

 



 

O sujeito passivo apresenta impugnação de fls. 13 e 14. Argui que as 
presunções podem ser superadas frente a prova inconteste em contrário, o que se 
concretiza com a demonstração do canhoto carimbado pela autoridade fiscal, entretanto 
sem haver a devida retenção do Passe Fiscal pelo agente do fisco, assim, a mercadoria 
chegou ao destino indicado no documento, a cidade de Conceição do Araguaia – PA. 

 
Requer a improcedência do lançamento, a absolvição da autuada. Anexa 

os documentos de fls. 15 a 24. 
 
O Julgador Singular, mediante a Sentença n°4870/09 – JULP (fls. 26 e 

27), julga procedente o auto de infração, fundamentando que a legislação tributária 
estabelece que a mercadoria que adentrar o território goiano, com documento fiscal 
indicado como destino outra unidade da Federação, sem comprovação da efetiva saída do 
Estado de Goiás, considera-se saída deste Estado e a este destinado. Ademais, alega que 
a documentação anexada pelo sujeito passivo não é suficiente para afastar a acusação 
inicial. 

 
O sujeito passivo Evolução Logística e Transportes Ltda. interpõe Recurso 

Voluntário (fls. 31 a 33), argumenta que as mercadorias chegaram ao destino indicado e 
por isso não estariam destinadas ao Estado de Goiás. Além disso, argui que quando por 
vários meios o credor puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo 
menos agravoso para o devedor, de bom senso e de prudência seria determinar-se que se 
comprove a devida autenticação do CTRC e do Livro Registro de Entradas, mediante 
diligência antes do julgamento final do feito. Argumenta que o tributo só será devido 
quando efetivamente realizado o fato imponível, inadmitindo suposição. 

 
Requer que seja determinada a diligência para autenticação das provas, e 

que se julgue improcedente o auto de infração. 
 
A primeira Câmara Temporária do Conselho Administrativo Tributário, 

através da Resolução 019/2012 (fls. 36 e 37), converte o julgamento em diligência 
remetendo os autos ao Setor de Preparo Processual, a fim de que intime o sujeito passivo 
a apresentar documento produzido pelo Fisco do Estado do Pará e cópia da primeira via 
da nota fiscal autuada contendo carimbo legível de posto fiscal de referido Estado. 

 
A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, por meio da 

Resolução 013/2013 (fls. 48), converte o julgamento em diligência à Gerência de Fronteira 
da Superintendência de Administração Tributária, a fim de confirmar o registro das notas 
fiscais no livro Registro de Entradas do estabelecimento destinatário da mercadoria.  

 
A Gerência de Arrecadação e Fiscalização – GEAF (fls. 49/50) requer à 

Secretaria da Fazenda do Estado do Pará que seja confirmado o registro das notas fiscais 
relacionadas, a fim de instruir procedimento fiscal em andamento.  

 
A GEAF determinou o retorno dos autos ao CAT sem conseguir resposta 

da SEFAZ – PA, quanto ao registro da referida nota fiscal no estabelecimento destinatário.   
 
A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, por meio da 

Resolução 196/2014 (fls. 52), encaminha os autos ao Setor de Preparo Processual – 
SEPRE, para intimar o sujeito passivo a manifestar-se, caso queira, a respeito da 
diligência. 

 



 

O sujeito passivo é intimado a tomar conhecimento da Resolução 13/2013 
e do resultado da diligência para, querendo, manifestar-se, (fls. 53 e 54). 

 
A Primeira Câmara Temporária do Conselho Administrativo Tributário, 

mediante Acórdão n° 1650/2015 (fls. 56 a 60), conhece do recurso e reforma a decisão 
singular, para julgar improcedente o lançamento tributário.  

 
A Fazenda Pública interpõe Recurso ao Conselho Pleno n° 267/2015 (fls. 

62 a 64), alega que os argumentos constantes do Acórdão cameral, bem como os 
elementos de prova anexados pelo sujeito passivo são insuficientes para fundamentar a 
decisão cameral.  

 
Sustenta que a comprovação da efetiva saída da mercadoria ocorre 

mediante baixa do passe fiscal no posto de divisa ou, na falta deste, na unidade 
fazendária mais próxima, o que não ocorreu, pois, o sujeito passivo apresentou cópia do 
CTRC e do canhoto da nota fiscal, documentos esses não previstos na IN 556/02. Requer 
que seja reformada a decisão cameral e julgado procedente o auto de infração. 

 
O sujeito passivo é intimado a apresentar Contradita (fls. 67 a 71), mas 

não se manifesta. 
 
Os autos são encaminhados à apreciação pelo Conselho Pleno.  
 
É o Relatório, 
 

V O T O 
 

O Passe Fiscal de Trânsito é documento de controle emitido no posto 
fiscal de divisa, no local onde as mercadorias adentram ao território goiano com destino a 
outro Estado, devendo o transportador providenciar a sua baixa no posto fiscal de divisa, 
ou, na falta deste, na unidade fazendária mais próxima da divisa interestadual, por onde 
as mercadorias deixarem o Estado de Goiás (Instrução Normativa nº 556/02-GSF, art. 4º). 

 
Na ausência de baixa do passe fiscal, o sujeito passivo pode comprovar a 

efetiva saída da mercadoria do território goiano utilizando outros meios de prova, segundo 
as disposições previstas no art. 5º da IN nº 556/02-GSF:  

 
"Art. 5º Não ocorrendo a baixa do Passe Fiscal, nas situações em que esta 
for exigida, a comprovação da regularidade fiscal da operação pode ser 
feita por meio de processo administrativo, no qual o remetente ou o 
destinatário comprove o recebimento ou o fato impeditivo do recebimento 
da mercadoria, mediante a apresentação de: 
 
I - certidão ou documento oficial do fisco da unidade da Federação de 
destino, na qual esteja declarado que a mercadoria ou bem ingressou em 
seu território; 
 
II - cópia da página do livro Registro de Entradas do estabelecimento 
destinatário, devidamente autenticada pelo Fisco em cuja circunscrição 
localiza-se o contribuinte, em que conste o lançamento da nota fiscal 
consignada no Passe Fiscal; 
 



 

III - laudo ou certidão da ocorrência policial, em caso de furto, roubo ou 
sinistro de qualquer natureza; 
 
IV - outros documentos comprobatórios da regularidade fiscal da 
operação. (...)." 
 
O sujeito passivo juntou aos autos cópia da 2ª via do Conhecimento de 

Transporte Rodoviário de Cargas (comprovante de entrega), com carimbo do suposto 
destinatário da mercadoria (fls. 18). 

 
Ocorreu tentativa da Câmara Julgadora, mediante convertimento do 

julgamento em diligência, em obter provas no sentido da comprovação da saída da 
mercadoria deste Estado, conforme resoluções de fls. 36/37; 48/51; 52. Todas essas 
tentativas foram infrutíferas. 

 
 As provas carreadas aos autos pela transportadora não atendem as 

exigências estabelecidas no art. 5º da IN nº 556/02-GSF. Nenhuma delas indica que a 
mercadoria saiu do território goiano. Há necessidade de se comprovar efetivamente a 
saída da mercadoria do território goiano e isso nem de longe ficou comprovado.  

 
Na ausência da baixa do passe fiscal de trânsito e na falta de 

comprovação da regularidade da operação, incide a presunção juris tantum estabelecida 
no Código Tributário Estadual (CTE): "Art. 12. Para os efeitos da legislação tributária: (...) 
II - considera-se: (...) d) saída deste Estado e a este destinada, a mercadoria: (...) 3. que 
adentrar o território goiano, com documentação fiscal indicando como destino outra 
unidade da Federação, sem a comprovação da efetiva saída do Estado de Goiás; (...)." 

 
Vejo que o trabalho fiscal se encontra respaldado pela legislação tributária, 

sendo corretas as exigências fiscais lançadas no auto de infração. 
 
Diante do exposto, conheço do Recurso da Fazenda Pública para o 

Conselho Pleno, dou-lhe provimento para reformar a decisão cameral e julgar procedente 
o auto de infração.   

 
 

Sala das sessões plenárias, em 08 de novembro de 2016. 
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Matéria: Passe Fiscal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01961/16 
 
Relator: Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Ausência de baixa de 
Passe Fiscal. Impossibilidade de restrição probatória. Admissão 
de outros documentos 'comprobatórios da regularidade fiscal' 
da operação. Valoração necessária da prova. Improcedência do 
lançamento fiscal. 
1. Como corolário do princípio da ampla defesa, insculpido no 
artigo 5º, LV, da Constituição Federal, a lei que regula o 
processo administrativo tributário estatui que "Todos os meios 
legais são hábeis para provar a verdade dos fatos em litígio" (Lei 
nº 16.469/09, art. 19); 
2. A Instrução Normativa nº 552/02-GSF, em seu art. 5º, não 
impõe nem poderia impor nenhuma restrição a qualidade da 
prova a ser apresentada para fins de atestar a regularidade fiscal 
de operação consignada em passe fiscal de trânsito; 
3. Ao contrário, a referida instrução normativa remete a questão 
probatória para dentro do processo administrativo tributário no 
qual o remetente ou o destinatário devem comprovar o 
recebimento ou o fato impeditivo do recebimento da mercadoria, 
admitindo-se 'outros documentos comprobatórios da 
regularidade fiscal da operação' (art. 5º, inciso IV) exatamente 
por força da dificuldade de se obter, para este fim, documentos 
oficiais; 
4. No julgamento, a prova deve ser considerada e, em seguida, 
valorada pela autoridade que expedirá a decisão, de modo a se 
extrair a 'força' e os 'efeitos' da prova diante da matéria a ser 
julgada; 
5. Deve ser declarado improcedente o lançamento fiscal fundado 
em ausência de baixa de passe fiscal de trânsito, quando a 
análise das provas apresentadas pelo sujeito passivo, em seu 
conjunto, conduzir à conclusão de regularidade fiscal da 
operação, consoante dispõe o art. 5º, IV, da Instrução Normativa 
nº 552/02-GSF. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 18 
de agosto de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do recurso da Fazenda 
Pública para o Conselho Pleno, negar-lhe provimento para manter a decisão cameral que 
considerou improcedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, 
José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, 
José Paixão de Oliveira Gomes, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, 
Mauricio Ribeiro de Paiva, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Mário 
de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza 
Santos Mariano, Heli José da Silva, Valdir Mendonça Alves, Aldeci de Souza Flor e 
Aguinaldo Fernandes de Melo. 
 



 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de recurso ao Conselho Pleno interposto pela Representação 
Fazendária em face de decisão cameral que julgou improcedente lançamento de ofício 
que exige da empresa em epígrafe (SIM BRASIL TRANSPORTES E REPRESENTAÇÕES 
LTDA) o pagamento de imposto e multa em razão da falta de baixa de Passe Fiscal de 
trânsito na unidade de fiscalização de saída do território goiano (divisa Goiás/Distrito 
Federal).  

Em suas razões de recurso, assevera a Fazenda Pública Estadual que o 
fundamento do acórdão recorrido se assenta tão-somente nas assinaturas e nos carimbos 
apostos pelos destinatários nas vias de Conhecimento de Transporte Rodoviário de 
Cargas (CTRC’s), os quais demonstrariam claramente que as mercadorias foram 
entregues aos respectivos destinatários.  

A representação fazendária discorda da decisão recorrida, embora 
reconheça as assinaturas e carimbos nos CTRC’s, haja vista que “não há qualquer 
controle sobre tais ocorrências”, fazendo-se necessário provar quem assinou e sua ligação 
com os destinatários, de tal modo que as provas apresentadas são frágeis e não atendem 
ao disposto do artigo 5º da IN 556/02-GSF, que impõe, entre outras providências, “ser 
necessária a autenticação pelo Fisco da circunscrição”. 

Em síntese, é o relatório. 

Decido. 

 

V O T O 
 

O Passe Fiscal, documento de controle exigido de longa data pela 
legislação tributária goiana, encontra-se atualmente regrado pela Instrução Normativa 
556/02-GSF, de 2 de agosto de 2002, a qual estabelece, no caput de seu art. 4º, que 
“Para efeito de comprovação da efetiva saída da mercadoria ou bem do território goiano, 
na operação não destinada ao Estado de Goiás procedente de outro Estado ou na 
operação interestadual originária deste Estado, deve ser procedida a baixa do Passe 
Fiscal no posto fiscal de divisa, ou, na falta deste, na unidade fazendária mais próxima”. 

A consequência da inobservância desta obrigação acessória, ou seja, a 
ausência do registro da baixa do Passe Fiscal de divisa, “acarreta a presunção de que a 
mercadoria e o bem, acobertados pela documentação fiscal de origem, foram destinados 
ao Estado de Goiás”, sendo facultado ao sujeito passivo apresentar a comprovação da 
regularidade fiscal da operação no curso do processo administrativo mediante documento 
que evidencie o recebimento ou o fato impeditivo do recebimento da mercadoria (IN 
556/02-GSF, art. 4º, parágrafo único, e art. 5º).  

Conforme consta do relatório, a fazenda pública estadual interpõe o 
presente recurso por entender que não foram apresentadas provas suficientes da saída da 
mercadoria do território goiano. 

Contudo, analisando o que consta dos autos do processo, vejo que não há 
razões para a acolhida do recurso fazendário. 

Destaco, inicialmente, que o recurso interposto pelo órgão da 
representação fazendária tem por móvel equivocada interpretação dada à disposição 
contida no artigo 5º da Instrução Normativa 556/02-GSF. 

Em síntese, o que se quer dizer - e nesta linha se coloca o recurso 
fazendário - é que a referida instrução normativa estabeleceu restrição no que toca à 
qualidade das provas que podem ser apresentadas pelo sujeito passivo, de modo que 



 

prevalecerão apenas as provas que contenham a anuência expressa do Fisco da 
circunscrição do contribuinte destinatário, isto é, do Fisco de destino. 

Para melhor elucidar a questão, transcrevo abaixo o discutido dispositivo 
da norma complementar em referência: 

Art. 5º Não ocorrendo a baixa do Passe Fiscal, nas situações em que esta 
for exigida, a comprovação da regularidade fiscal da operação pode ser 
feita por meio de processo administrativo, no qual o remetente ou o 
destinatário comprove o recebimento ou o fato impeditivo do recebimento 
da mercadoria, mediante a apresentação de: 

I - certidão ou documento oficial do fisco da unidade da Federação de 
destino, na qual esteja declarado que a mercadoria ou bem ingressou em 
seu território; 

II - cópia da página do livro Registro de Entradas do estabelecimento 
destinatário, devidamente autenticada pelo Fisco em cuja circunscrição 
localiza-se o contribuinte, em que conste o lançamento da nota fiscal 
consignada no Passe Fiscal; 

III - laudo ou certidão da ocorrência policial, em caso de furto, roubo ou 
sinistro de qualquer natureza; 

IV - outros documentos comprobatórios da regularidade fiscal da 
operação.  
 

Com efeito, o raciocínio desenvolvido, muitas vezes expresso e ora 
implícito no recurso fazendário, caminha no sentido de que os documentos exigidos nos 
incisos I e II do art. 5, supratranscrito, contêm a chancela do Fisco e que o documento 
exigido no inciso III é produzido pela autoridade policial e, assim sendo, os “outros 
documentos” referidos no inciso IV necessitam se apresentar revestidos do mesmo caráter 
de oficialidade que os demais, devendo ser inadmitidos os documentos (isto é, as provas) 
produzidos pelo sujeito passivo sem a anuência da autoridade fiscal.  

Neste sentido, isto é, abraçando esta mesma linha de raciocínio, temos, 
por exemplo, o acórdão n.º 01460/15, da Primeira Câmara Temporária, o qual se encontra 
assim ementado: 

 

ICMS. Obrigação Principal. Não comprovação de efetiva saída deste 
Estado de mercadoria sujeita a passe fiscal. Mercadoria em trânsito por 
Goiás. Procedência. Embora de lista de formas de comprovação do art. 5º 
da Instrução Normativa 556/02-GSF seja exemplificativa, a hipótese 
genérica prevista em seu inciso IV, como nas demais da lista, requer prova 
produzida por agente não participante da operação mercantil, traço sem o 
qual não se desconstitui a presunção legal, gerada pela ausência de baixa 
do passe fiscal, de que mercadoria foi destinada ao Estado de Goiás. 
 

Ao contrário do expresso no acórdão supratranscrito, entendo que não se 
pode extrair da redação contida no Inciso IV do art. 5º da Instrução Normativa 556/02-GSF 
a conclusão de que a norma prescreve uma restrição quanto à qualidade da prova que 
pode ser admitida no âmbito do processo administrativo tributário, de modo que apenas se 
considere a prova “produzida por agente não participante da operação mercantil”.  

Não há razoabilidade nesta conclusão. O que o inciso IV quis dizer é o que 
realmente diz: “outros documentos comprobatórios da regularidade fiscal da operação”, ou 
seja, outros meios de prova capazes de comprovar a regularidade fiscal da operação 
interestadual praticada, no sentido de que as mercadorias transportadas chegaram ao seu 
destino. É só isso. A questão é simples; todos os outros meios de prova - capazes de 
evidenciar a regularidade fiscal da operação - valerão. 



 

Qualquer restrição que vá além do expresso na norma se apresenta 
indevida, calhando aqui, com apropriada razão, a velha regra de hermenêutica de que não 
cabe ao intérprete restringir quando a lei não restringe, segundo o princípio de que ‘ubi lex 
non distinguit, distinguere non debemus’. (Veja-se, verbi gratia, STJ - MS 11974 DF; STJ - 
REsp 663562 RJ; STJ - EDcl no REsp 658634 RS; TRT 2ª Região - RO 32726420125020 
SP, dentre inúmeros outros julgados). 

De se ver que quando o intérprete estabelece restrição onde a lei não 
restringe ou quando cria exceção quando a lei não excepciona, em verdade, está se 
arvorando de legislador positivo, o que, evidentemente, viola a ordem jurídica. Daí se tem 
o princípio geral de que toda exceção deve ser expressa.  

No caso em baila, para que a restrição posta pudesse ser aceita a norma 
deveria conter comando referindo-se a “outros documentos comprobatórios produzidos 
pelo Fisco de destino”, o que, evidentemente, não é o caso. 

Por outro lado, a restrição imposta pela decisão cameral - considerando 
que seja ela a razão essencial que fundamenta o ato decisório - atropela o direito de 
ampla defesa assegurado aos acusados em geral em processo administrativo.  

Registre-se que como corolário do princípio da ampla defesa, insculpido 
no artigo 5º, LV, da Constituição Federal, a lei que regula o processo administrativo 
tributário estatui que “Todos os meios legais são hábeis para provar a verdade dos fatos 
em litígio” (Lei nº 16.469/09, art. 19). 

Ou seja, a interpretação dada confronta diretamente com disposição 
expressa da lei que regula o processo administrativo tributário no âmbito estadual. 

Por óbvio, não se está advogando aqui a tese de que todo meio de prova 
deve ser aceito como comprovante eficaz da regularidade fiscal das operações de 
circulação de mercadorias em trânsito pelo Estado de Goiás. 

Não se trata disso. A discussão que aqui se coloca antecede ao juízo de 
mérito, no que toca à valoração probatória, uma vez que se inadmitida a prova por não se 
conformar aos contornos do artigo 5º, IV, da IN nº 556/02-GSF, nada mais há que ser 
feito, visto que a prova seria considerada imprestável.  

O nosso entendimento é de que a prova deve ser considerada e, em 
seguida, valorada para dela se extrair se, por si só, apresenta a força necessária para 
comprovar a regularidade fiscal da operação. Mas isto é juízo de valor e, com efeito, se 
opõe à tese da prova “carimbada”. 

Como se sabe, a prova é o meio pelo qual se afirma a ocorrência ou não 
ocorrência de um fato. Sem entrar no mérito da classificação das provas, podemos 
enunciar, por pertinente, três características da prova: (i) a prova consiste num registro de 
um fato (equiparável, em termos lógicos, a uma fotografia); (ii) a prova sempre remete ao 
passado (os fatos a serem provados estão no pretérito); (iii) no julgamento, a prova é 
valorada pela autoridade que expedirá a decisão (o juiz fará um juízo de valor para extrair 
a força e os efeitos da prova diante da matéria a ser julgada). 

Assim, o entendimento que aqui expressamos é no sentido de que não há 
espaço para um filtro probatório, pelo qual determinadas provas seriam excluídas da 
análise de julgamento, visto inexistir fundamento lógico-jurídico para esse tipo de restrição, 
mas que as provas sejam consideradas e valoradas, enfrentadas de per si, e que delas se 
extraiam o valor probatório que contenham, pelo sim ou pelo não.  

Outra vertente do entendimento que impõe prévia restrição à prova a ser 
considerada no julgamento relativo à matéria em análise encontra-se expressa no acórdão 
nº 00398/16, do Conselho Pleno, assim ementado: 

 



 

ICMS. RECURSO DO SUJEITO PASSIVO PARA O CONSELHO PLENO. 
FALTA DE COMPROVAÇÃO DE SAÍDA DE MERCADORIA DO 
TERRITÓRIO GOIANO. AUSÊNCIA DE BAIXA DE PASSE FISCAL. 
CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO CAMERAL PELA PROCEDÊNCIA 
PARCIAL DO LANÇAMENTO.  

1. O que se espera do sujeito passivo, pela inteligência do art. 5º da IN nº 
556/02-GSF, é que as provas apresentadas para os fins do seu inciso IV 
sejam vigorosas. Para tanto, é necessário que as cópias de livros 
apresentadas encontrem-se visadas pelo fisco de destino, o que não 
ocorreu quanto às notas fiscais que remanesceram após a decisão 
cameral. Assevere-se que não estamos nos referindo à autenticação 
genérica de abertura e encerramento de livro fiscal.  

2. Constituiria afronta à norma hermenêutica conferir-se interpretação 
alargada ao inciso IV da IN n. 556/02-GSF, de forma a esvaziar 
completamente os incisos anteriores. Ora, se um canhoto de nota fiscal 
assinado apocrifamente ou uma cópia autenticada em cartório do que 
pretende ser um trecho do livro fiscal de destinatário suprissem a 
exigência deste último dispositivo, de nada valeriam as disposições 
anteriores, que exigem, por exemplo, certidão do Fisco de destino de que 
a mercadoria adentrou em seu território ou, ainda, cópia do livro fiscal do 
destinatário, pelo mesmo Fisco autenticado. 
 

Pelo teor do item 2 da ementa, percebe-se que é feita restrição ao tipo de 
prova apresentada – restrição esta que não se encontra expressa no inciso IV da IN nº 
556/02-GSF, mas que decorre do entendimento de que, do contrário, isto é, se não for 
feita a restrição pelo intérprete, “de nada valeriam as disposições anteriores, que exigem, 
por exemplo, certidão do Fisco de destino de que a mercadoria adentrou em seu território 
ou, ainda, cópia do livro fiscal do destinatário, pelo mesmo Fisco autenticado”. 

Data venia, entendo que a restrição é indevida, seja porque não se 
encontra expressa, seja porque impõe limite à produção de provas pelo sujeito passivo e, 
neste ponto, afronta o princípio da liberdade probatória, albergado na Constituição Federal 
(art. 5º, LV), no novo CPC (art. 369) e na Lei nº 16.469/09 (art. 19). 

Ademais, falta-lhe razoabilidade na medida em que exclui, de antemão, da 
análise de mérito, as provas que não atendem ao padrão previamente estabelecido. 

Em verdade, o art. 5º da IN nº 556/02-GSF – que institui rol de caráter 
exemplificativo – ao não criar restrição expressa quanto à hipótese contida no seu inciso 
IV e remeter a análise probatória para dentro do processo administrativo (diga-se processo 
este regido pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, com os meios e recursos a 
ela inerentes), não abre espaço para restrição probatória. 

Do rol contido no art. 5º da IN nº 556/02-GSF, faremos as considerações 
que se seguem.  

Em relação à certidão do Fisco de destino, referida no inciso I, a qual deve 
conter a declaração de que a mercadoria ou bem ingressou em seu território, cuida-se de 
prova praticamente impossível. Nenhum servidor público responsável, ciente dos efeitos 
de seus atos, vai prestar declaração como esta, referindo-se a situação que não pode ser 
comprovada documentalmente. Quanto muito, pode-se obter uma declaração de que a 
Nota Fiscal foi registrada, o que produziria efeito semelhante ao do documento referido no 
inciso II. Exceção se daria se o agente administrativo se dirigisse pessoalmente à empresa 
e, em se tratando de mercadorias perfeitamente identificável (não fungível), constatasse 
sua presença em estoque, hipótese esta que também deve ser descartada, visto que 
absolutamente improvável. 



 

Em relação à regra insculpida no inciso II do art.5º há de se indagar: o que 
Fisco do destino – que não conhece as peculiaridades do sistema de controle de 
mercadorias em trânsito adotado no Estado de Goiás – está autenticando? Está 
autenticando a operação, isto é, atestando a regularidade da operação ou está 
simplesmente autenticando a cópia da página do livro? Ora, se as regras de gramática e 
de concordância nominal nos permite o mínimo de precisão na decodificação do texto 
escrito, pode-se afirmar, sem sombra de dúvidas, que o Fisco do outro estado estaria 
autenticando a cópia. E o que significa autenticar uma cópia de um documento? Como se 
sabe significa dizer: esta cópia confere com o original! Todavia, para alguns, se a cópia for 
autenticada em cartório não serve. Certamente porque é papel conferido ao Fisco o 
autenticar cópias de documentos e ao cartório não... Argumenta-se que a cópia 
autenticada pelo Fisco é sempre precedida de uma análise e a autenticação somente seria 
conferida diante da certeza de que a operação é verdadeira, ou seja, o Fisco estaria 
atestando a “veracidade material” da operação. Além do argumento não estar sustentado 
em nenhuma regra de experiência prática que evidencie o efeito desejado, quando o tal 
documento é apresentado e chega ao juízo de quem expede o ato decisório não passa ele 
de uma cópia autenticada e como tal deve ser tratado. 

Veja-se que a cópia do livro nem sequer é uma prova robusta. O que a 
página do registro de entradas do estabelecimento destinatário em que conste o 
lançamento da nota fiscal consignada no Passe Fiscal, seja ela cópia ou original, 
comprova? Seria o registro no livro fiscal de entradas do destinatário apto para comprovar 
o trânsito das mercadorias pelas fronteiras do Estado de Goiás? Claro que não. O que se 
comprova, diretamente, é que existe uma nota fiscal registrada em nome do tal 
contribuinte. Nada mais. Entretanto, é possível concluir que há um indício de que a 
mercadoria transpôs a fronteira goiana. Mas, aí trata-se de prova indireta e, por sinal, 
muito frágil. Neste sentido, pode-se concluir que a IN mencionada optou por simplificar a 
questão, mas que não excluiu e nem poderia excluir meios de provas alternativos. 

Apenas para ilustrar, um documento que comprove o pagamento da 
mercadoria (uma duplicata, por exemplo), devidamente autenticado pela rede bancária, 
acompanhado de cópia do cheque e apresentando-se revestido das formalidades 
aceitáveis para o caso (coincidência de datas, referência cruzada da duplicata na Nota 
Fiscal, etc), tem e teria sempre mais força probatória que o simples registro fiscal. Tal 
comprovação envolveria o remetente (emissor da duplicata), o destinatário (emissor do 
cheque) e a instituição financeira (autenticação bancária) e, portanto, constituiria forte 
elemento de convicção de que a mercadoria chegou ao destinatário porque, em princípio, 
ninguém pagaria por uma mercadoria que não recebeu. 

Todavia, segundo a linha restritiva da prova “carimbada”, tal documento 
não poderia ser aceito, por não conter a participação do Fisco do Estado de destino. 

Dito isto, e não é preciso versar sobre a hipótese do inciso III, visto que se 
trata ocorrência policial em caso de furto, roubo ou sinistro – situação de excepcionalidade 
–, o que se pode concluir é que a IN nº 556/02-GSF remete a questão probatória, e não 
poderia ser de outra forma, para dentro do processo administrativo tributário no qual o 
remetente ou o destinatário devem comprovar o recebimento ou o fato impeditivo do 
recebimento da mercadoria. Neste contexto, a possibilidade de apresentação de outros 
documentos comprobatórios da regularidade fiscal da operação (inciso IV) decorre 
exatamente da dificuldade de se obter os documentos oficiais. 

Registre-se que a valoração das provas deve considerar o conjunto 
probatório no seu todo, sem descuidar das circunstâncias – sociais, administrativas, 
técnicas, etc. – que reverberam sobre a situação material analisada. Assim, tem-se que, 
por regra, as provas não devem ser analisadas isoladamente, mas em seu conjunto e 
sempre contextualizadas no ambiente em que foram produzidas e sobre o qual 
repercutem.  



 

Do mesmo modo, ao se interpretar a norma, deve-se buscar a 
interpretação sistêmica, segundo a qual a norma há de ser analisada dentro de um 
contexto, de modo que os raciocínios que conduzam a conclusões impróprias, 
inadequadas ou absurdas, devem ser rejeitados. A interpretação que conduz ao absurdo 
(Interpretatio facienda est, ut ne sequatur absurdum) é aquela cujo resultado se apresenta 
totalmente descolado da realidade, conduzindo ao impraticável, ao ilógico, ao impossível, 
ao improvável segundo as regras comuns da experiência. 

Dito isto, passemos à análise do caso concreto. 

No presente caso, referente aos dois processos colocados para 
julgamento em conjunto (4.0109016.443.57 e 4.0109005.112.64), cuida-se de vendas de 
sacolas plásticas personalizadas (CFOP 6.101 - Venda de produção do estabelecimento) 
promovidas pela empresa Extrusa-Pack Indústria e Comércio de Embalagens Ltda, 
estabelecida em São Paulo, capital, com destino a redes de supermercado em 
estabelecidas em Brasília-DF, cujo transporte foi realizado pela SIM BRASIL 
TRANSPORTES E REPRESENTAÇÕES LTDA. As embalagens contêm as 
personalizações das marcas “SuperCei”, “Estrela” e “Santa Felicidade”, referindo-se aos 
nomes de fantasia de unidades de redes de supermercado em atividade nas “cidades 
satélites” de Brasília. 

Em sua linha de defesa, a autuada alega que promoveu a regular entrega 
das mercadorias aos seus destinatários localizados em Brasília - Distrito Federal e, como 
prova do alegado, apresenta cópias autenticadas dos respectivos conhecimentos de 
transporte rodoviário de carga com assinatura de recibo de cada um dos destinatários (fls. 
36/40 do PAT 4.0109005.112.64 e 25 do PAT 4.0109016.443.57). 

Analisadas as provas, em seu conjunto, não há razão sustentável para se 
manter a presunção de que as mercadorias transportadas foram irregularmente 
descarregadas em território do Estado de Goiás. 

Primeiro, há de se ter em conta que as provas trazidas (CTRC’s assinados 
e carimbados pelos destinatários) devem ser corretamente valoradas considerando o 
contexto fático no qual se acham inseridas, visto que não se pode, de antemão, desprezar 
elementos de prova, como pretende a Fazenda Pública.  

Segundo, porque trata-se de transporte de embalagens personalizadas e, 
ipso facto, de utilização exclusiva de seus destinatários.  

Destarte, entendo que o conjunto de provas trazidas aos autos constitui 
indicativo de que as mercadorias transportadas, de fato, chegaram aos seus destinatários, 
caindo por terra a presunção fiscal contida na inicial. 

Por outro lado, diversas objeções de ordem lógica, decorrentes do 
exercício de valoração objetiva da prova e do necessário raciocínio lógico-jurídico que se 
impõe à atividade de julgamento, se opõem à conclusão em sentido oposto. 

Como visto, o transporte da mercadoria foi confiado a uma empresa 
transportadora com presença em todo o território nacional, cujo objeto social, razão de sua 
existência e sobrevivência no mercado, consiste exatamente em prestar serviços de 
transporte rodoviário de cargas.  Assim, em princípio, não é razoável acreditar que 
empresas sérias entrem em conluio com o remetente ou destinatário para o fim de desviar 
o trânsito de mercadorias para o Estado de Goiás. 

A prática desta conduta, se confirmada, constitui crime contra a ordem 
tributária, o qual teria sido praticado por valores ínfimos, o que não parece lógico e crível. 

Ter-se-ia também, como consequência, ainda, a implicação de que 
autuada teria forjado os documentos de prova apresentados (CTRC’s assinados e 
carimbados pelos destinatários) e os submetido a autenticação em cartório, o que também 
não parece crível, nem lógico, nem razoável. 



 

Além disso, como é sabido de todos, e isto já faz um bom tempo, não 
existe mais posto fiscal na divisa interestadual entre Goiás e o Distrito Federal. Assim, não 
é sem razão que a quase totalidade dos lançamentos fiscais referentes a ausência de 
baixa de Passe fiscal dizem respeito a operações que apresentam destinatários 
localizados em Brasília - DF.  

Embora esse fato, em si, não possa ser considerado o núcleo da ratio 
decidendi, por certo trata-se de dado da realidade que não pode ser desprezado no 
julgamento, visto que dificulta o cumprimento da baixa do Passe Fiscal, a ser operada na 
forma alternativa prevista na parte final do art. 4º da IN 556/02-GSF, isto é, na unidade 
fazendária mais próxima (possivelmente, Agenfa de Luziânia). Aliás, em casos como o 
que aqui se discute, esta é a principal circunstância atrativa da incidência da regra 
supletiva, prevista no art. 5º da referida instrução normativa. 

Ou seja, há um conjunto de evidências que não podem ser desprezadas 
em nome e por conta da prova “carimbada”.  

Destarte, não vejo espaço para provimento ao recurso fazendário 
apresentado. 

Diante do exposto, conheço do recurso ex officio, nego-lhe provimento 
para manter a decisão cameral que julgou improcedente o lançamento fiscal. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 14 de dezembro de 2016. 
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EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Ausência de baixa de 
Passe Fiscal. Impossibilidade de restrição probatória. Admissão 
de outros documentos 'comprobatórios da regularidade fiscal' 
da operação. Valoração necessária da prova. Improcedência do 
lançamento fiscal. 
1. Como corolário do princípio da ampla defesa, insculpido no 
artigo 5º, LV, da Constituição Federal, a lei que regula o 
processo administrativo tributário estatui que "Todos os meios 
legais são hábeis para provar a verdade dos fatos em litígio" (Lei 
nº 16.469/09, art. 19); 
2. A Instrução Normativa nº 552/02-GSF, em seu art. 5º, não 
impõe nem poderia impor nenhuma restrição a qualidade da 
prova a ser apresentada para fins de atestar a regularidade fiscal 
de operação consignada em passe fiscal de trânsito; 
3. Ao contrário, a referida instrução normativa remete a questão 
probatória para dentro do processo administrativo tributário no 
qual o remetente ou o destinatário devem comprovar o 
recebimento ou o fato impeditivo do recebimento da mercadoria, 
admitindo-se 'outros documentos comprobatórios da 
regularidade fiscal da operação' (art. 5º, inciso IV) exatamente 
por força da dificuldade de se obter, para este fim, documentos 
oficiais; 
4. No julgamento, a prova deve ser considerada e, em seguida, 
valorada pela autoridade que expedirá a decisão, de modo a se 
extrair a 'força' e os 'efeitos' da prova diante da matéria a ser 
julgada; 
5. Deve ser declarado improcedente o lançamento fiscal fundado 
em ausência de baixa de passe fiscal de trânsito, quando a 
análise das provas apresentadas pelo sujeito passivo, em seu 
conjunto, conduzir à conclusão de regularidade fiscal da 
operação, consoante dispõe o art. 5º, IV, da Instrução Normativa 
nº 552/02-GSF. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 18 
de agosto de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do recurso da Fazenda 
Pública para o Conselho Pleno, negar-lhe provimento para manter a decisão cameral que 
considerou improcedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, 
José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, 
José Paixão de Oliveira Gomes, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, 
Mauricio Ribeiro de Paiva, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Mário 
de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza 
Santos Mariano, Heli José da Silva, Valdir Mendonça Alves, Aldeci de Souza Flor e 
Aguinaldo Fernandes de Melo. 
 



 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de recurso ao Conselho Pleno interposto pela Representação 
Fazendária em face de decisão cameral que julgou improcedente lançamento de ofício 
que exige da empresa em epígrafe (SIM BRASIL TRANSPORTES E REPRESENTAÇÕES 
LTDA) o pagamento de imposto e multa em razão da falta de baixa de Passe Fiscal de 
trânsito na unidade de fiscalização de saída do território goiano (divisa Goiás/Distrito 
Federal).  

Em suas razões de recurso, assevera a Fazenda Pública Estadual que o 
fundamento do acórdão recorrido se assenta tão-somente nas assinaturas e nos carimbos 
apostos pelos destinatários nas vias de Conhecimento de Transporte Rodoviário de 
Cargas (CTRC’s), os quais demonstrariam claramente que as mercadorias foram 
entregues aos respectivos destinatários.  

A representação fazendária discorda da decisão recorrida, embora 
reconheça as assinaturas e carimbos nos CTRC’s, haja vista que “não há qualquer 
controle sobre tais ocorrências”, fazendo-se necessário provar quem assinou e sua ligação 
com os destinatários, de tal modo que as provas apresentadas são frágeis e não atendem 
ao disposto do artigo 5º da IN 556/02-GSF, que impõe, entre outras providências, “ser 
necessária a autenticação pelo Fisco da circunscrição”. 

Em síntese, é o relatório. 

Decido. 

 

V O T O 
 

O Passe Fiscal, documento de controle exigido de longa data pela 
legislação tributária goiana, encontra-se atualmente regrado pela Instrução Normativa 
556/02-GSF, de 2 de agosto de 2002, a qual estabelece, no caput de seu art. 4º, que 
“Para efeito de comprovação da efetiva saída da mercadoria ou bem do território goiano, 
na operação não destinada ao Estado de Goiás procedente de outro Estado ou na 
operação interestadual originária deste Estado, deve ser procedida a baixa do Passe 
Fiscal no posto fiscal de divisa, ou, na falta deste, na unidade fazendária mais próxima”. 

A consequência da inobservância desta obrigação acessória, ou seja, a 
ausência do registro da baixa do Passe Fiscal de divisa, “acarreta a presunção de que a 
mercadoria e o bem, acobertados pela documentação fiscal de origem, foram destinados 
ao Estado de Goiás”, sendo facultado ao sujeito passivo apresentar a comprovação da 
regularidade fiscal da operação no curso do processo administrativo mediante documento 
que evidencie o recebimento ou o fato impeditivo do recebimento da mercadoria (IN 
556/02-GSF, art. 4º, parágrafo único, e art. 5º).  

Conforme consta do relatório, a fazenda pública estadual interpõe o 
presente recurso por entender que não foram apresentadas provas suficientes da saída da 
mercadoria do território goiano. 

Contudo, analisando o que consta dos autos do processo, vejo que não há 
razões para a acolhida do recurso fazendário. 

Destaco, inicialmente, que o recurso interposto pelo órgão da 
representação fazendária tem por móvel equivocada interpretação dada à disposição 
contida no artigo 5º da Instrução Normativa 556/02-GSF. 

Em síntese, o que se quer dizer - e nesta linha se coloca o recurso 
fazendário - é que a referida instrução normativa estabeleceu restrição no que toca à 
qualidade das provas que podem ser apresentadas pelo sujeito passivo, de modo que 



 

prevalecerão apenas as provas que contenham a anuência expressa do Fisco da 
circunscrição do contribuinte destinatário, isto é, do Fisco de destino. 

Para melhor elucidar a questão, transcrevo abaixo o discutido dispositivo 
da norma complementar em referência: 

Art. 5º Não ocorrendo a baixa do Passe Fiscal, nas situações em que esta 
for exigida, a comprovação da regularidade fiscal da operação pode ser 
feita por meio de processo administrativo, no qual o remetente ou o 
destinatário comprove o recebimento ou o fato impeditivo do recebimento 
da mercadoria, mediante a apresentação de: 

I - certidão ou documento oficial do fisco da unidade da Federação de 
destino, na qual esteja declarado que a mercadoria ou bem ingressou em 
seu território; 

II - cópia da página do livro Registro de Entradas do estabelecimento 
destinatário, devidamente autenticada pelo Fisco em cuja circunscrição 
localiza-se o contribuinte, em que conste o lançamento da nota fiscal 
consignada no Passe Fiscal; 

III - laudo ou certidão da ocorrência policial, em caso de furto, roubo ou 
sinistro de qualquer natureza; 

IV - outros documentos comprobatórios da regularidade fiscal da 
operação.  
 

Com efeito, o raciocínio desenvolvido, muitas vezes expresso e ora 
implícito no recurso fazendário, caminha no sentido de que os documentos exigidos nos 
incisos I e II do art. 5, supratranscrito, contêm a chancela do Fisco e que o documento 
exigido no inciso III é produzido pela autoridade policial e, assim sendo, os “outros 
documentos” referidos no inciso IV necessitam se apresentar revestidos do mesmo caráter 
de oficialidade que os demais, devendo ser inadmitidos os documentos (isto é, as provas) 
produzidos pelo sujeito passivo sem a anuência da autoridade fiscal.  

Neste sentido, isto é, abraçando esta mesma linha de raciocínio, temos, 
por exemplo, o acórdão n.º 01460/15, da Primeira Câmara Temporária, o qual se encontra 
assim ementado: 

 

ICMS. Obrigação Principal. Não comprovação de efetiva saída deste 
Estado de mercadoria sujeita a passe fiscal. Mercadoria em trânsito por 
Goiás. Procedência. Embora de lista de formas de comprovação do art. 5º 
da Instrução Normativa 556/02-GSF seja exemplificativa, a hipótese 
genérica prevista em seu inciso IV, como nas demais da lista, requer prova 
produzida por agente não participante da operação mercantil, traço sem o 
qual não se desconstitui a presunção legal, gerada pela ausência de baixa 
do passe fiscal, de que mercadoria foi destinada ao Estado de Goiás. 
 

Ao contrário do expresso no acórdão supratranscrito, entendo que não se 
pode extrair da redação contida no Inciso IV do art. 5º da Instrução Normativa 556/02-GSF 
a conclusão de que a norma prescreve uma restrição quanto à qualidade da prova que 
pode ser admitida no âmbito do processo administrativo tributário, de modo que apenas se 
considere a prova “produzida por agente não participante da operação mercantil”.  

Não há razoabilidade nesta conclusão. O que o inciso IV quis dizer é o que 
realmente diz: “outros documentos comprobatórios da regularidade fiscal da operação”, ou 
seja, outros meios de prova capazes de comprovar a regularidade fiscal da operação 
interestadual praticada, no sentido de que as mercadorias transportadas chegaram ao seu 
destino. É só isso. A questão é simples; todos os outros meios de prova - capazes de 
evidenciar a regularidade fiscal da operação - valerão. 



 

Qualquer restrição que vá além do expresso na norma se apresenta 
indevida, calhando aqui, com apropriada razão, a velha regra de hermenêutica de que não 
cabe ao intérprete restringir quando a lei não restringe, segundo o princípio de que ‘ubi lex 
non distinguit, distinguere non debemus’. (Veja-se, verbi gratia, STJ - MS 11974 DF; STJ - 
REsp 663562 RJ; STJ - EDcl no REsp 658634 RS; TRT 2ª Região - RO 32726420125020 
SP, dentre inúmeros outros julgados). 

De se ver que quando o intérprete estabelece restrição onde a lei não 
restringe ou quando cria exceção quando a lei não excepciona, em verdade, está se 
arvorando de legislador positivo, o que, evidentemente, viola a ordem jurídica. Daí se tem 
o princípio geral de que toda exceção deve ser expressa.  

No caso em baila, para que a restrição posta pudesse ser aceita a norma 
deveria conter comando referindo-se a “outros documentos comprobatórios produzidos 
pelo Fisco de destino”, o que, evidentemente, não é o caso. 

Por outro lado, a restrição imposta pela decisão cameral - considerando 
que seja ela a razão essencial que fundamenta o ato decisório - atropela o direito de 
ampla defesa assegurado aos acusados em geral em processo administrativo.  

Registre-se que como corolário do princípio da ampla defesa, insculpido 
no artigo 5º, LV, da Constituição Federal, a lei que regula o processo administrativo 
tributário estatui que “Todos os meios legais são hábeis para provar a verdade dos fatos 
em litígio” (Lei nº 16.469/09, art. 19). 

Ou seja, a interpretação dada confronta diretamente com disposição 
expressa da lei que regula o processo administrativo tributário no âmbito estadual. 

Por óbvio, não se está advogando aqui a tese de que todo meio de prova 
deve ser aceito como comprovante eficaz da regularidade fiscal das operações de 
circulação de mercadorias em trânsito pelo Estado de Goiás. 

Não se trata disso. A discussão que aqui se coloca antecede ao juízo de 
mérito, no que toca à valoração probatória, uma vez que se inadmitida a prova por não se 
conformar aos contornos do artigo 5º, IV, da IN nº 556/02-GSF, nada mais há que ser 
feito, visto que a prova seria considerada imprestável.  

O nosso entendimento é de que a prova deve ser considerada e, em 
seguida, valorada para dela se extrair se, por si só, apresenta a força necessária para 
comprovar a regularidade fiscal da operação. Mas isto é juízo de valor e, com efeito, se 
opõe à tese da prova “carimbada”. 

Como se sabe, a prova é o meio pelo qual se afirma a ocorrência ou não 
ocorrência de um fato. Sem entrar no mérito da classificação das provas, podemos 
enunciar, por pertinente, três características da prova: (i) a prova consiste num registro de 
um fato (equiparável, em termos lógicos, a uma fotografia); (ii) a prova sempre remete ao 
passado (os fatos a serem provados estão no pretérito); (iii) no julgamento, a prova é 
valorada pela autoridade que expedirá a decisão (o juiz fará um juízo de valor para extrair 
a força e os efeitos da prova diante da matéria a ser julgada). 

Assim, o entendimento que aqui expressamos é no sentido de que não há 
espaço para um filtro probatório, pelo qual determinadas provas seriam excluídas da 
análise de julgamento, visto inexistir fundamento lógico-jurídico para esse tipo de restrição, 
mas que as provas sejam consideradas e valoradas, enfrentadas de per si, e que delas se 
extraiam o valor probatório que contenham, pelo sim ou pelo não.  

Outra vertente do entendimento que impõe prévia restrição à prova a ser 
considerada no julgamento relativo à matéria em análise encontra-se expressa no acórdão 
nº 00398/16, do Conselho Pleno, assim ementado: 

 



 

ICMS. RECURSO DO SUJEITO PASSIVO PARA O CONSELHO PLENO. 
FALTA DE COMPROVAÇÃO DE SAÍDA DE MERCADORIA DO 
TERRITÓRIO GOIANO. AUSÊNCIA DE BAIXA DE PASSE FISCAL. 
CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO CAMERAL PELA PROCEDÊNCIA 
PARCIAL DO LANÇAMENTO.  

1. O que se espera do sujeito passivo, pela inteligência do art. 5º da IN nº 
556/02-GSF, é que as provas apresentadas para os fins do seu inciso IV 
sejam vigorosas. Para tanto, é necessário que as cópias de livros 
apresentadas encontrem-se visadas pelo fisco de destino, o que não 
ocorreu quanto às notas fiscais que remanesceram após a decisão 
cameral. Assevere-se que não estamos nos referindo à autenticação 
genérica de abertura e encerramento de livro fiscal.  

2. Constituiria afronta à norma hermenêutica conferir-se interpretação 
alargada ao inciso IV da IN n. 556/02-GSF, de forma a esvaziar 
completamente os incisos anteriores. Ora, se um canhoto de nota fiscal 
assinado apocrifamente ou uma cópia autenticada em cartório do que 
pretende ser um trecho do livro fiscal de destinatário suprissem a 
exigência deste último dispositivo, de nada valeriam as disposições 
anteriores, que exigem, por exemplo, certidão do Fisco de destino de que 
a mercadoria adentrou em seu território ou, ainda, cópia do livro fiscal do 
destinatário, pelo mesmo Fisco autenticado. 
 

Pelo teor do item 2 da ementa, percebe-se que é feita restrição ao tipo de 
prova apresentada – restrição esta que não se encontra expressa no inciso IV da IN nº 
556/02-GSF, mas que decorre do entendimento de que, do contrário, isto é, se não for 
feita a restrição pelo intérprete, “de nada valeriam as disposições anteriores, que exigem, 
por exemplo, certidão do Fisco de destino de que a mercadoria adentrou em seu território 
ou, ainda, cópia do livro fiscal do destinatário, pelo mesmo Fisco autenticado”. 

Data venia, entendo que a restrição é indevida, seja porque não se 
encontra expressa, seja porque impõe limite à produção de provas pelo sujeito passivo e, 
neste ponto, afronta o princípio da liberdade probatória, albergado na Constituição Federal 
(art. 5º, LV), no novo CPC (art. 369) e na Lei nº 16.469/09 (art. 19). 

Ademais, falta-lhe razoabilidade na medida em que exclui, de antemão, da 
análise de mérito, as provas que não atendem ao padrão previamente estabelecido. 

Em verdade, o art. 5º da IN nº 556/02-GSF – que institui rol de caráter 
exemplificativo – ao não criar restrição expressa quanto à hipótese contida no seu inciso 
IV e remeter a análise probatória para dentro do processo administrativo (diga-se processo 
este regido pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, com os meios e recursos a 
ela inerentes), não abre espaço para restrição probatória. 

Do rol contido no art. 5º da IN nº 556/02-GSF, faremos as considerações 
que se seguem.  

Em relação à certidão do Fisco de destino, referida no inciso I, a qual deve 
conter a declaração de que a mercadoria ou bem ingressou em seu território, cuida-se de 
prova praticamente impossível. Nenhum servidor público responsável, ciente dos efeitos 
de seus atos, vai prestar declaração como esta, referindo-se a situação que não pode ser 
comprovada documentalmente. Quanto muito, pode-se obter uma declaração de que a 
Nota Fiscal foi registrada, o que produziria efeito semelhante ao do documento referido no 
inciso II. Exceção se daria se o agente administrativo se dirigisse pessoalmente à empresa 
e, em se tratando de mercadorias perfeitamente identificável (não fungível), constatasse 
sua presença em estoque, hipótese esta que também deve ser descartada, visto que 
absolutamente improvável. 



 

Em relação à regra insculpida no inciso II do art.5º há de se indagar: o que 
Fisco do destino – que não conhece as peculiaridades do sistema de controle de 
mercadorias em trânsito adotado no Estado de Goiás – está autenticando? Está 
autenticando a operação, isto é, atestando a regularidade da operação ou está 
simplesmente autenticando a cópia da página do livro? Ora, se as regras de gramática e 
de concordância nominal nos permite o mínimo de precisão na decodificação do texto 
escrito, pode-se afirmar, sem sombra de dúvidas, que o Fisco do outro estado estaria 
autenticando a cópia. E o que significa autenticar uma cópia de um documento? Como se 
sabe significa dizer: esta cópia confere com o original! Todavia, para alguns, se a cópia for 
autenticada em cartório não serve. Certamente porque é papel conferido ao Fisco o 
autenticar cópias de documentos e ao cartório não... Argumenta-se que a cópia 
autenticada pelo Fisco é sempre precedida de uma análise e a autenticação somente seria 
conferida diante da certeza de que a operação é verdadeira, ou seja, o Fisco estaria 
atestando a “veracidade material” da operação. Além do argumento não estar sustentado 
em nenhuma regra de experiência prática que evidencie o efeito desejado, quando o tal 
documento é apresentado e chega ao juízo de quem expede o ato decisório não passa ele 
de uma cópia autenticada e como tal deve ser tratado. 

Veja-se que a cópia do livro nem sequer é uma prova robusta. O que a 
página do registro de entradas do estabelecimento destinatário em que conste o 
lançamento da nota fiscal consignada no Passe Fiscal, seja ela cópia ou original, 
comprova? Seria o registro no livro fiscal de entradas do destinatário apto para comprovar 
o trânsito das mercadorias pelas fronteiras do Estado de Goiás? Claro que não. O que se 
comprova, diretamente, é que existe uma nota fiscal registrada em nome do tal 
contribuinte. Nada mais. Entretanto, é possível concluir que há um indício de que a 
mercadoria transpôs a fronteira goiana. Mas, aí trata-se de prova indireta e, por sinal, 
muito frágil. Neste sentido, pode-se concluir que a IN mencionada optou por simplificar a 
questão, mas que não excluiu e nem poderia excluir meios de provas alternativos. 

Apenas para ilustrar, um documento que comprove o pagamento da 
mercadoria (uma duplicata, por exemplo), devidamente autenticado pela rede bancária, 
acompanhado de cópia do cheque e apresentando-se revestido das formalidades 
aceitáveis para o caso (coincidência de datas, referência cruzada da duplicata na Nota 
Fiscal, etc), tem e teria sempre mais força probatória que o simples registro fiscal. Tal 
comprovação envolveria o remetente (emissor da duplicata), o destinatário (emissor do 
cheque) e a instituição financeira (autenticação bancária) e, portanto, constituiria forte 
elemento de convicção de que a mercadoria chegou ao destinatário porque, em princípio, 
ninguém pagaria por uma mercadoria que não recebeu. 

Todavia, segundo a linha restritiva da prova “carimbada”, tal documento 
não poderia ser aceito, por não conter a participação do Fisco do Estado de destino. 

Dito isto, e não é preciso versar sobre a hipótese do inciso III, visto que se 
trata ocorrência policial em caso de furto, roubo ou sinistro – situação de excepcionalidade 
–, o que se pode concluir é que a IN nº 556/02-GSF remete a questão probatória, e não 
poderia ser de outra forma, para dentro do processo administrativo tributário no qual o 
remetente ou o destinatário devem comprovar o recebimento ou o fato impeditivo do 
recebimento da mercadoria. Neste contexto, a possibilidade de apresentação de outros 
documentos comprobatórios da regularidade fiscal da operação (inciso IV) decorre 
exatamente da dificuldade de se obter os documentos oficiais. 

Registre-se que a valoração das provas deve considerar o conjunto 
probatório no seu todo, sem descuidar das circunstâncias – sociais, administrativas, 
técnicas, etc. – que reverberam sobre a situação material analisada. Assim, tem-se que, 
por regra, as provas não devem ser analisadas isoladamente, mas em seu conjunto e 
sempre contextualizadas no ambiente em que foram produzidas e sobre o qual 
repercutem.  



 

Do mesmo modo, ao se interpretar a norma, deve-se buscar a 
interpretação sistêmica, segundo a qual a norma há de ser analisada dentro de um 
contexto, de modo que os raciocínios que conduzam a conclusões impróprias, 
inadequadas ou absurdas, devem ser rejeitados. A interpretação que conduz ao absurdo 
(Interpretatio facienda est, ut ne sequatur absurdum) é aquela cujo resultado se apresenta 
totalmente descolado da realidade, conduzindo ao impraticável, ao ilógico, ao impossível, 
ao improvável segundo as regras comuns da experiência. 

Dito isto, passemos à análise do caso concreto. 

No presente caso, referente aos dois processos colocados para 
julgamento em conjunto (4.0109016.443.57 e 4.0109005.112.64), cuida-se de vendas de 
sacolas plásticas personalizadas (CFOP 6.101 - Venda de produção do estabelecimento) 
promovidas pela empresa Extrusa-Pack Indústria e Comércio de Embalagens Ltda, 
estabelecida em São Paulo, capital, com destino a redes de supermercado em 
estabelecidas em Brasília-DF, cujo transporte foi realizado pela SIM BRASIL 
TRANSPORTES E REPRESENTAÇÕES LTDA. As embalagens contêm as 
personalizações das marcas “SuperCei”, “Estrela” e “Santa Felicidade”, referindo-se aos 
nomes de fantasia de unidades de redes de supermercado em atividade nas “cidades 
satélites” de Brasília. 

Em sua linha de defesa, a autuada alega que promoveu a regular entrega 
das mercadorias aos seus destinatários localizados em Brasília - Distrito Federal e, como 
prova do alegado, apresenta cópias autenticadas dos respectivos conhecimentos de 
transporte rodoviário de carga com assinatura de recibo de cada um dos destinatários (fls. 
36/40 do PAT 4.0109005.112.64 e 25 do PAT 4.0109016.443.57). 

Analisadas as provas, em seu conjunto, não há razão sustentável para se 
manter a presunção de que as mercadorias transportadas foram irregularmente 
descarregadas em território do Estado de Goiás. 

Primeiro, há de se ter em conta que as provas trazidas (CTRC’s assinados 
e carimbados pelos destinatários) devem ser corretamente valoradas considerando o 
contexto fático no qual se acham inseridas, visto que não se pode, de antemão, desprezar 
elementos de prova, como pretende a Fazenda Pública.  

Segundo, porque trata-se de transporte de embalagens personalizadas e, 
ipso facto, de utilização exclusiva de seus destinatários.  

Destarte, entendo que o conjunto de provas trazidas aos autos constitui 
indicativo de que as mercadorias transportadas, de fato, chegaram aos seus destinatários, 
caindo por terra a presunção fiscal contida na inicial. 

Por outro lado, diversas objeções de ordem lógica, decorrentes do 
exercício de valoração objetiva da prova e do necessário raciocínio lógico-jurídico que se 
impõe à atividade de julgamento, se opõem à conclusão em sentido oposto. 

Como visto, o transporte da mercadoria foi confiado a uma empresa 
transportadora com presença em todo o território nacional, cujo objeto social, razão de sua 
existência e sobrevivência no mercado, consiste exatamente em prestar serviços de 
transporte rodoviário de cargas.  Assim, em princípio, não é razoável acreditar que 
empresas sérias entrem em conluio com o remetente ou destinatário para o fim de desviar 
o trânsito de mercadorias para o Estado de Goiás. 

A prática desta conduta, se confirmada, constitui crime contra a ordem 
tributária, o qual teria sido praticado por valores ínfimos, o que não parece lógico e crível. 

Ter-se-ia também, como consequência, ainda, a implicação de que 
autuada teria forjado os documentos de prova apresentados (CTRC’s assinados e 
carimbados pelos destinatários) e os submetido a autenticação em cartório, o que também 
não parece crível, nem lógico, nem razoável. 



 

Além disso, como é sabido de todos, e isto já faz um bom tempo, não 
existe mais posto fiscal na divisa interestadual entre Goiás e o Distrito Federal. Assim, não 
é sem razão que a quase totalidade dos lançamentos fiscais referentes a ausência de 
baixa de Passe fiscal dizem respeito a operações que apresentam destinatários 
localizados em Brasília - DF.  

Embora esse fato, em si, não possa ser considerado o núcleo da ratio 
decidendi, por certo trata-se de dado da realidade que não pode ser desprezado no 
julgamento, visto que dificulta o cumprimento da baixa do Passe Fiscal, a ser operada na 
forma alternativa prevista na parte final do art. 4º da IN 556/02-GSF, isto é, na unidade 
fazendária mais próxima (possivelmente, Agenfa de Luziânia). Aliás, em casos como o 
que aqui se discute, esta é a principal circunstância atrativa da incidência da regra 
supletiva, prevista no art. 5º da referida instrução normativa. 

Ou seja, há um conjunto de evidências que não podem ser desprezadas 
em nome e por conta da prova “carimbada”.  

Destarte, não vejo espaço para provimento ao recurso fazendário 
apresentado. 

Diante do exposto, conheço do recurso ex officio, nego-lhe provimento 
para manter a decisão cameral que julgou improcedente o lançamento fiscal. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 14 de dezembro de 2016. 
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Matéria: Perempção (Perempção) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00035/16 
 
Relator: Conselheiro Márcio Nogueira Pedra 
 

 
EMENTA: Processual. Impugnação em segunda instância 
intempestiva. Declaração de perempção. Impugnação não 
conhecida. Decisão unânime. Deve ser declarada, pela Câmara 
Julgadora, perempta a impugnação em segunda instância 
apresentada fora do prazo legal. (art 28, § 4º, inciso II, Lei nº 
16.469/2009). 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 15 de janeiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, não conhecer 
da impugnação, por ter sido apresentada fora do prazo processual e declarar perempta a 
peça recursal, conforme  foi arguida pelo Conselheiro Relator. Participaram do julgamento 
os Conselheiros Márcio Nogueira Pedra, Carlos Andrade Silveira, Victor Augusto de Faria 
Morato, Masayuki Missao e Edson Abrão da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Neste processo, o Fisco afirma que o contribuinte, indicado na peça 
exordial, na condição de substituto tributário deixou de fazer a retenção do ICMS-ST no 
momento em que promoveu a saída das mercadorias constantes das nf-e/danfe 
relacionadas em planilhas em anexo, para o território goiano, conforme apuração também 
anexada. Está sendo cobrado  o tributo na importância de R$ 43.679,73 (quarenta e três 
mil seiscentos e setenta e nove reais e setenta e três centavos), juntamente com 
penalidade e acréscimos legais.  

 
Como dispositivos legais infringidos estão indicados o artigo 45 e o 

artigo 51, § 3º do CTE, e os artigos 35 e 52, § 1º, Anexo VIII, RCTE. A multa proposta é a 
prevista no artigo 71, III, “a” do CTE.  

 
Está indicado como sujeito passivo solidário o destinatário das 

mercadorias no Estado de  Goiás, a empresa   SUCRIS AUTO PEÇAS E ELÉTRICA 
LTDA. 

 
Intimados, os sujeitos passivos não se manifestam. Foram 

declarados revéis (fls 33). Intimados para impugnar em segunda instância, a autuada não 
se manifestou, sendo declarada perempta, conforme termo de fls 41. 

 
A solidária, no entanto, apresentou impugnação em segunda 

instância na qual afirma que a sua fornecedora, CASA OLIVETTI EQUIPAMENTOS 
CONTRA INCÊNDIO LTDA, sempre se comprometeu em arcar com os ônus tributários 
próprios. Afirma, ainda, que a citada empresa assegurou que já havia pago os impostos 
exigidos no presente auto de infração. Solicita ao final de sua defesa que seja acionada a 
sua fornecedora, CASA OLIVETTI EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA, para 
pagamento do débito exigido neste lançamento tributário.  

 
É o relatório. 
 



 

 
VOTO 

 
 
A impugnante  foi intimada em 20/08/2015 (fls 38/40). Como o 

referido dia foi uma quinta feira, o prazo começou a ser contado em 21/08/2015, isto é, na 
sexta-feira. O prazo para impugnar em segunda instância é de 30 dias e, no presente 
caso, teria se expirado em 19/09/2015. Ocorre  que a referida data caiu  em um sábado. 
Assim, o prazo foi prorrogado para 21/09/2015, segunda-feira. Acontece, porém,  que o 
contribuinte só entregou sua impugnação em 22/09/2015, conforme se depreende do 
termo de recebimento de fls 43. Em conclusão, a impugnação é intempestiva, não 
devendo ser conhecida. Ao dispor sobre os prazos para apresentação de impugnação, a 
Lei nº 16.469, de 19 de janeiro de 2009, dispõe :  

 

“Art. 34. Os atos processuais do Processo Contencioso Fiscal devem 

ser realizados nos seguintes prazos, sem prejuízo de outros especialmente 
previstos: 

I - 30 (trinta) dias, contados da intimação: 

a) do Auto de Infração, da consignação em termo de alteração do valor 
da exigência do crédito tributário, ou do termo de revelia, para o sujeito 
passivo pagar a quantia exigida ou apresentar impugnação;” 

 
 
Como se pode verificar, o prazo legal é de 30 (trinta) dias, enquanto 

o contribuinte só cumpriu o ato de apresentação de sua peça impugnatória no 31º 
(trigésimo primeiro) dia. A impugnação é ,pois,  intempestiva. A mesma Lei nº 16.469/2009 
estabelece : 

 

“Art. 28. Consideram-se: 

I - revel, o sujeito passivo que não apresentar, apresentar fora do prazo 
legal, ou, ainda que no prazo, em órgão diverso do legalmente indicado, 
impugnação em primeira instância; 

II - peremptos, a impugnação em instância única ou em segunda 
instância, o recurso voluntário e o recurso para o Conselho Pleno, quando 
não apresentados, apresentados fora do prazo legal ou, ainda que no 
prazo, em órgão diverso do indicado legalmente. 

................................................................................................................. 

§ 4º A declaração de perempção deve ser feita, quando apresentados 
fora do prazo legal ou, ainda que no prazo, em órgão diverso do indicado 
legalmente: 

I - pelo Julgador de Primeira Instância, quanto à impugnação em 
instância única; 

II - pela Câmara Julgadora, quanto à impugnação em segunda instância 
e ao recurso voluntário; 

III - pelo Conselho Pleno, quanto ao recurso para o Conselho Pleno”. 

  
 
Assim, deixo de conhecer da impugnação , declarando-a perempta 

com fundamento na legislação supra transcrita, devendo, portanto, ser mantido o auto de 
infração.  



 

 
 
 

Sala das sessões, em 27 de janeiro de 2016. 
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Matéria: Perempção (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00054/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Mário de Oliveira Andrade 
 

 
EMENTA: Processual. Recurso Voluntário. Apresentação de 
peça recursal fora do prazo legal. Intempestividade. Não 
conhecimento do recurso.  
 
1 – A peça recursal recebida pelo repartição competente fora do 
prazo legal não deve ser apreciada pelo órgão julgador; 
 
2 - Na qualidade de pressuposto de admissibilidade dos 
recursos, a observância dos prazos legais constitui matéria de 
ordem pública, e como tal argüível de ofício e a qualquer tempo 
e grau pela autoridade julgadora, pois tal vício não convalesce 
em momento algum no caminhar do processo. (art. 182 do CPC). 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 26 de outubro de 2015, decidiu, por maioria de votos, acolher a preliminar 
de perempção do Recurso Voluntário porque foi apresentado fora do prazo processual, 
arguida pela Representação Fazendária. Foram vencedores os Conselheiros Mário de 
Oliveira Andrade, Elias Alves dos Santos e Antônio Martins da Silva. Vencidos os 
Conselheiros Álvaro Falanque e João Divino de Brito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A descrição do fato ensejador do lançamento em análise é de que o 
sujeito passivo transportava sem documentação fiscal as mercadorias relacionadas no 
Termo de Apreensão de n.º 11001338348, no valor comercial de R$ 32,040,00 (trinta e 
dois mil e quarenta reais), já acrescido do respectivo valor agregado de 50% (cinquenta). 
Em virtude disso, o sujeito passivo fica obrigado ao recolhimento do ICMS, no valor de R$ 
5.446,80 (cinco mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e oitenta centavos), juntamente 
com a penalidade e os acréscimos legais. 

 
A fiscalização citou como infringidos os artigos 45, I, “a”, 64 e 66 do 

CTE, combinados com os artigos 145, Parágrafo Único do Decreto 4.852/97. Foi proposta 
a penalidade do Artigo 71, Inciso XII, alínea "a", Item 3 combinado com o § 9º, Inciso I da 
Lei 11.651/91, com a alteração efetuada pela Lei 15.505/2005. 

 
A empresa Danielle Rocha Spindola- ME, nos termos do artigo 45, 

Inciso IV da Lei 11.651/91 foi indicada como sujeito passivo coobrigado.  
 
Há uma descrição complementar da ocorrência, folha 04 dos autos, 

na qual o fisco relata que em operação de fiscalização de mercadorias em trânsito foram 
encontradas 221 saias jeans bordadas e 90 calças jeans bordadas sem documentação 
fiscal. Na ocasião, os preços dos produtos foram declarados de R$ 60,00 (sessenta reais) 
para as saias e R$ 90,00 (noventa reais) para as calças, sendo que nesses valores não 
está incluído o IVA de 50%. 

 



 

Os autores do lançamento juntaram ao processo o Termo de 
Apreensão de número 1100133834-8, folha 06 e 08. 

 
Regularmente intimados para pagamento da quantia exigida ou 

apresentação de impugnação, os sujeitos passivo ingressaram conjuntamente com uma 
impugnação, constante às folhas 14 a 18 dos autos, na qual alegam que o valor das 
mercadorias já acrescido do IVA é de R$ 21.327,80 (vinte e um mil, trezentos e vinte e 
sete reais e oitenta centavos), conforme consta no demonstrativo anexado em sua defesa, 
e não o valor de R$ 32,040,00 (trinta e dois mil e quarenta reais). Dessa forma, os 
impugnantes solicitam a parcial procedência do lançamento com a base de cálculo de R$ 
21.327,80 (vinte e um mil e trezentos e vinte e sete reais). 

 
Os autos foram a julgamento na instância singular sendo proferida a 

sentença monocrática pela procedência do auto de infração nos termos propostos pela 
fiscalização.  

 
Regularmente intimada para recolher o crédito tributário ou 

apresentar recurso voluntário, a Sra. Márcia Regina de Souza Fagundes não se 
manifestou e foi declarada perempta, conforme folha 31 dos autos.  

 
 A empresa Danielle Rocha Spindola- ME ingressou com recurso 

voluntário em 06 de julho de 2015, no qual reconhece que as mercadorias estavam 
desacompanhadas de documentação fiscal e reitera o pedido de que seja considerada a 
base de cálculo de R$ 21.327,80 (vinte e um mil, trezentos e vinte e sete reais e oitenta 
centavos) para se exigir o tributo devido e informa que parcelou a parte não litigiosa. 

  
Os autos foram encaminhados para apreciação e, durante a sessão 

de julgamento, a Representação Fazendária arguiu a preliminar de perempção do recurso 
voluntário por ter sido apresentado fora do prazo. 

 
Assim relatados, decido. 
 
 
                                VOTO 
 
 

Acolhi a preliminar de perempção do recurso voluntário devido ao 
fato dele ter sido apresentado fora do prazo previsto na legislação processual.  

Pelos ditames da norma, consta dos autos que o sujeito passivo fora 
intimado da sentença singular em 15/06/15, via correios (fls. 28), o que constitui o termo a 
quo, a partir do qual se conta o prazo para a interposição de recurso voluntário, tratado 
expressamente no art. 34 da Lei 16469/09, in verbis: 

 

Art. 34. Os atos processuais do Processo Contencioso Fiscal devem 
ser realizados nos seguintes prazos, sem prejuízo de outros 
especialmente previstos: 

......................................................................................................................... 

II - 15 (quinze) dias contados da intimação: 

....................................................................................................................... 

b) da sentença, para o sujeito passivo apresentar recurso voluntário 
ou pagar a quantia exigida; 



 

 

Considerando que o dia 15/06/15 se deu em uma segunda-feira, o 
prazo se iniciou no primeiro dia útil subsequente, ou seja, dia 16/06/15, conforme 
inteligência da regra do art. 5º da Lei 16.469/09. Disso decorreu que o termo final para 
interposição do recurso voluntário foi o dia 30/06/15, terça-feira, nos moldes da regra do já 
mencionado art. 34. 

Consta dos autos que a peça defensória foi recebida no órgão 
próprio em 06/07/15 (fls. 33), portanto, fora do prazo.  

 

Por evidente que conhecer e julgar o mérito de recurso reputado 
intempestivo implica negativa de vigência ao disposto no art. 28 da Lei nº 16469/09, cujo 
conteúdo expressa, in verbis: 

 

Art. 28. Consideram-se: 

....................................................................................................................... 

II - peremptos, a impugnação em instância única ou em segunda 
instância, o recurso voluntário e o recurso para o Conselho Pleno, 
quando não apresentados, apresentados fora do prazo legal ou, ainda 
que no prazo, em órgão diverso do indicado legalmente. (grifamos) 

 

 

Cite-se por oportuno, ante a aplicação subsidiária do Código de 
Processo Civil ao Processo Administrativo Tributário Goiano, por força do § 3º do art. 9º da 
Lei nº 13.882/01, o que determina a primeira parte do art. 182 do código adjetivo acerca 
dos prazos processuais: 

 

 

Art. 182. É defeso às partes, ainda que todas estejam de acordo, 
reduzir ou prorrogar os prazos peremptórios... 

 

Ressalte-se que, na qualidade de pressuposto de admissibilidade dos 

recursos, a observância dos prazos legais constitui matéria de ordem pública, e como tal argüível de 

ofício e a qualquer tempo e grau pela autoridade julgadora, pois tal vício não convalesce em 

momento algum no caminhar do processo.  

 

Com efeito, como bem observa a lição de Nelson Néry Júnior148, “o 

objeto do juízo de admissibilidade são os pressupostos de admissibilidade dos recursos. Segundo o 

Código de Processo Civil, estes requisitos de admissibilidade são: o cabimento, a legitimação para 

recorrer, o interesse em recorrer, a tempestividade, o preparo, a regularidade formal...” (negrito 

nosso).  

 

Desta feita, qualquer julgamento de mérito de recurso intempestivo 

apresentado pelo sujeito passivo, macula, também, a disposição literal do art. 267 do CPC, que 

estabelece hipóteses de extinção do processo sem julgamento do mérito, nos seguintes termos: 
 

Art. 267. Extingue-se o processo sem julgamento do mérito: 

........................................................................................................................ 

                                            
148 Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos. Néry Júnior, Nelson, Ed. 

RT,  4ª edição,  p.237. 



 

IV – quando se verificar a ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo; 

 

Sob tais fundamentos, deixo de conhecer do presente recurso, ante o 
não cumprimento de um de seus pressupostos de admissibilidade, qual seja, a sua 
tempestividade. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 02 de fevereiro de 2016. 
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Matéria: Perempção (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00176/16 
 
Relatora: Conselheira Talita Pimenta Félix 
 

 
EMENTA: ICMS. Omissão de pagamento do imposto,. 
Escrituração a maior de valores a título de estorno débito. 
Preliminar de Perempção. Acatada.  
 
Quando a peça impugnatória for apresentada em lapso temporal 
superior ao permitido pela legislação processual estadual, não 
pode ser conhecida, motivo pelo qual a autuação é declarada 
procedente. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 08 de outubro de 2014, decidiu, por unanimidade de votos, acatar a 
preliminar de perempção, arguida pela Conselheira Relatora, em decorrência da 
apresentação extemporânea da Impugnação em Segunda Instância. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Talita Pimenta Félix, Eduardo Romano Gonçalves Stival, 
Rickardo de Souza Santos Mariano, David Fernandes de Carvalho e Nislene Alves 
Borges. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O AIIM (auto de infração e imposição de multa) versa sobre omissão de 
pagamento de ICMS em razão da escrituração de valores a título de estorno de débito, 
referente a notas fiscais de remessa para venda fora do estabelecimento, em valor 
superior ao destacado nos respectivos documentos, ocasionando redução indevida do 
saldo devedor.  

 
Como sujeito passivo coobrigado, foi autuado Marcelo Antônio Prado 

Alves, com fundamento no art. 45, inciso XII, do CTE/GO. 
 
O lançamento tributário registra como infringido o art. 64 do CTE/GO (Lei 

n. 11.651/1991) c/c art. 28, parágrafo 4o, inciso V, alínea “a”, do Anexo XII, do Decreto 
4.852/97, donde foi imposta a penalidade prescrita no art. 71, inciso IV, alínea “a”, do 
CTE/GO com redação da Lei n. 17.917/2012. 

 
Anexa: relatório descritivo de fiscalização (fls. 06/09); auditoria básica do 

ICMS (fls. 10/20); Portaria n. 008/14 (fls. 21/22); consulta resumida do contribuinte (fls. 
23); Notificação Fiscal (fls. 24); TNAN (termo de não atendimento de notificação - fls. 25); 
identificação de arquivo EFD auditado (fls. 28/31) e, mídia digital com relatórios da 
auditoria (fls. 32).  

 
O AIIM foi lavrado em 02/05/2014 (fls. 02), sendo os sujeitos passivos 

(principal e coobrigado) intimados, via AR, em 22/05/2014 (fls. 33/36). Não apresentando 
defesa, contra ambos foi lavrado “termo de revelia” (fls. 37), com fundamento no art. 32, 
inciso V, do CTE/GO. 

 
O Núcleo de Preparo Processual de Goiânia (fls. 38), determina o 

encaminhamento dos autos à GEPRE (Gerência de Preparo Processual) para que, em 



 

razão do duplo grau, intime o sujeito passivo a apresentar Impugnação em Segunda 
Instância. 

 
Intimado via DT-e (domicílio tributário eletrônico), IN 1.124/2012, sujeito 

passivo principal (fls. 39/40) e coobrigado (fls. 41/42), receberão ciência do prazo 
mencionado, respectivamente, em 10/07/204 e 04/07/2014. Não se manifestando no prazo 
devido, foi lavrado “termo de perempção”, em desfavor do sujeito passivo principal em 
12/08/2014.  

 
Insurgindo-se contra a autuação, o coobrigado (fls. 47/51), se defende 

alegando que: (i) se retirou da sociedade em 04/12/2012, conforme consta na “Segunda 
Alteração Contratual”, deste modo, “com exceção dos meses de outubro a novembro de 
2012, o aqui devedor solidário já havia se retirado da sociedade”, e; (ii) que “não se pode 
imputar responsabilidade aos sócios que se retiram da sociedade antes e depois da 
ocorrência do fato gerador”, por fim, requer o reconhecimento da ilegitimidade passiva do 
coobrigado. 

  
É como relato. 
 

 
VOTO 

 
O processo administrativo tributário possui, por sua natureza de 

confirmação (ou não) da legalidade do ato praticado pela autoridade administrativa, uma 
exigibilidade formal mais branda do que o processo judicial tributário. Nesta tônica, 
observa-se o art. 21 do PAT/GO, que preconiza:  

 
Quando a norma prescrever determinada forma, a autoridade julgadora 

deve considerar válido o ato se, realizado de outra maneira, alcançar a sua finalidade. 
 
O dispositivo legal acima pontuado foi mencionado como exemplo da 

ausência de rigor formal existente no processo administrativo. No entanto, tal informalismo 
não pode, nem deve, alcançar o cumprimento dos prazos processuais. 

 
No presente caso, o coobrigado apresentou Impugnação em Segunda 

Instância em 11/08/2014. Porém, seu prazo final para apresentação da peça impugnatória 
foi 06/08/2014, ou seja, 05 (cinco) dias antes da apresentação de sua defesa. 

 
A Subseção III, Dos Prazos, art. 34, inciso I, alínea “b”, do PAT/GO, 

prescreve que: 
 
Os atos processuais do Processo Contencioso Fiscal devem ser 
realizados nos seguintes prazos, sem prejuízo de outros especialmente 
previstos: 
 
I – 30 (trinta) dias, contados da intimação: 
a) do Auto de Infração, da consignação do termo de alteração do valor da 
exigência do crédito tributário, ou do termo de revelia, para o sujeito 
passivo pagar a quantia exigida ou apresentar impugnação: (Grifo 
pessoal) 
 



 

Uma vez que foi revel em Primeira Instância, o prazo para apresentação 
de defesa (agora em Segunda Instância) permanece como sendo 30 dias, e não 15, acaso 
houvesse impugnado o auto no primeiro momento defensório. 

 
Esta a exata situação dos autos, donde o sujeito passivo coobrigado se 

defende em momento posterior ao limite legal permitido.  
 
Nestes termos, não conheço da Impugnação em Segunda Instância, por 

descumprimento ao disposto no art. 34, inciso I, alínea “b”, do PAT/GO. 
 
 

Sala das sessões, em 01 de março de 2016. 
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Matéria: Perempção (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00177/16 
 
Relatora: Conselheira Talita Pimenta Félix 
 

 
EMENTA: CMS. Omissão de pagamento do imposto,. 
Escrituração a maior de valores a título de estorno débito. 
Preliminar de Perempção. Acatada.  
 
Quando a peça impugnatória for apresentada em lapso temporal 
superior ao permitido pela legislação processual estadual, não 
pode ser conhecida, motivo pelo qual a autuação é declarada 
procedente. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 08 de outubro de 2014, decidiu, por unanimidade de votos, acatar a 
preliminar de perempção, arguida pela Conselheira Relatora, em decorrência da 
apresentação extemporânea da Impugnação em Segunda Instância. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Talita Pimenta Félix, Eduardo Romano Gonçalves Stival, 
Rickardo de Souza Santos Mariano, David Fernandes de Carvalho e Nislene Alves 
Borges. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O AIIM (auto de infração e imposição de multa) versa sobre omissão de 
pagamento de ICMS em razão da escrituração de valores a título de “outros débitos”, 
referentes a notas fiscais de remessa para vendas fora do estabelecimento, em valor 
inferior ao destacado nos respectivos documentos, ocasionando redução indevida do 
saldo devedor. Como sujeito passivo coobrigado, foi autuado Marcelo Antônio Prado 
Alves, com fundamento no art. 45, inciso XII, do CTE/GO. 

 
O lançamento tributário registra como infringido o art. 64 do CTE/GO (Lei 

n. 11.651/1991) c/c art. 28, parágrafo 2o, do Anexo XII, do Decreto 4.852/97, donde foi 
imposta a penalidade prescrita no art. 71, inciso III, alínea “a”, do CTE/GO com redação da 
Lei n. 17.917/2012. 

 
Anexa: relatório descritivo de fiscalização (fls. 06/09); auditoria básica 

do ICMS (fls. 10/20); Portaria n. 008/14 (fls. 21/22); consulta resumida do contribuinte (fls. 23); 

Notificação Fiscal (fls. 24); TNAN (termo de não atendimento de notificação - fls. 25); identificação 

de arquivo EFD auditado (fls. 28/31) e, mídia digital com relatórios da auditoria (fls. 32).  

 
O AIIM foi lavrado em 29/04/2014 (fls. 02), sendo os sujeitos passivos 

(principal e coobrigado) intimados, via AR, em 20/05/2014 (fls. 33/35). Não apresentando 
defesa, contra ambos foi lavrado “termo de revelia” (fls. 37), com fundamento no art. 32, 
inciso V, do CTE/GO. 

 
O Núcleo de Preparo Processual de Goiânia (fls. 38), determina o 

encaminhamento dos autos à GEPRE (Gerência de Preparo Processual) para que, em 
razão do duplo grau, intime o sujeito passivo a apresentar Impugnação em Segunda 
Instância. 

 



 

Intimado via DT-e (domicílio tributário eletrônico), IN 1.124/2012, sujeito 
passivo principal (fls. 39/40) e coobrigado (fls. 41/42), receberão ciência do prazo 
mencionado, respectivamente, em 10/07/204 e 04/07/2014. Não se manifestando no prazo 
devido, foi lavrado “termo de perempção”, em desfavor dos dois sujeitos passivos, em 
12/08/2014 e 06/08/2014, consecutivamente.  

 
Insurgindo-se contra a autuação, o coobrigado (fls. 47/51), se defende 

alegando que: (i) se retirou da sociedade em 04/12/2012, conforme consta na “Segunda 
Alteração Contratual”, deste modo, “com exceção dos meses de outubro a novembro de 
2012, o aqui devedor solidário já havia se retirado da sociedade”, e; (ii) que “não se pode 
imputar responsabilidade aos sócios que se retiram da sociedade antes e depois da 
ocorrência do fato gerador”, por fim, requer o reconhecimento da ilegitimidade passiva do 
coobrigado. 

  
É como relato. 
 
 

VOTO 
 
O processo administrativo tributário possui, por sua natureza de 

confirmação (ou não) da legalidade do ato praticado pela autoridade administrativa, uma 
exigibilidade formal mais branda do que o processo judicial tributário. Nesta tônica, 
observa-se o art. 21 do PAT/GO, que preconiza:  

 
Quando a norma prescrever determinada forma, a autoridade 

julgadora deve considerar válido o ato se, realizado de outra maneira, alcançar a sua 
finalidade. 

 
O dispositivo legal acima pontuado foi mencionado como exemplo da 

ausência de rigor formal existente no processo administrativo. No entanto, tal informalismo 
não pode, nem deve, alcançar o cumprimento dos prazos processuais. 

 
No presente caso, o coobrigado apresentou Impugnação em Segunda 

Instância em 11/08/2014. Porém, o “termo de perempção” foi lavrado em 06/08/2014, ou 
seja, 05 (cinco) dias antes da apresentação de sua defesa. 

 
A Subseção III, Dos Prazos, art. 34, inciso I, alínea “b”, do PAT/GO, 

prescreve que: 
 
Os atos processuais do Processo Contencioso Fiscal devem ser realizados nos 
seguintes prazos, sem prejuízo de outros especialmente previstos: 
 
I – 30 (trinta) dias, contados da intimação: 
b) do Auto de Infração, da consignação do termo de alteração do valor da 
exigência do crédito tributário, ou do termo de revelia, para o sujeito passivo 
pagar a quantia exigida ou apresentar impugnação: (Grifo pessoal) 

 
Uma vez que foi revel em Primeira Instância, o prazo para apresentação 

de defesa (agora em Segunda Instância) permanece como sendo 30 dias, e não 15, acaso 
houvesse impugnado o auto no primeiro momento defensório. 

 
Esta a exata situação dos autos, donde o sujeito passivo coobrigado se 

defende em momento posterior ao limite legal permitido.  
 



 

Nestes termos, não conheço da Impugnação em Segunda Instância, uma 
vez que houve a decretação da perempção do sujeito passivo coobrigado, por 
descumprimento ao disposto no art. 34, inciso I, alínea “b”, do PAT/GO. 

 
 

Sala das sessões, em 01 de março de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Perempção (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00366/16 
 
Relator: Conselheiro José Luiz Rosa 
 

 
EMENTA: Processual. Perempção arguida pelo Conselheiro 
Relator. Acolhoda.  
 
Declara-se perempta a defesa acostada aos autos fora do prazo 
estabelecido em lei. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 25 de janeiro de 2016, decidiu, por maioria de votos, acatar a preliminar 
de perempção arguida pelo Conselheiro Relator. Foram vencedores os Conselheiros José 
Luiz Rosa, Washington Luis Freire de Oliveira, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes e 
Gilmar Rodrigues de Almeida. Vencido o Conselheiro Alcedino Gomes Barbosa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo deixou de recolher 
o ITCD no valor de R$7.600,00 doação recebida no valor de R$ 190.000,00 conforme 
DIRPF do exercício de 2009 referente ao ano calendário de 2008, devendo pagar o 
imposto acrescido das cominações legais. 

 
A autoridade lançadora declara infringidos os Arts. 72 e 77 da Lei 

11651/91 c/c Arts. 372 e 373; 376, II, -c- e 382, II do Decreto 4852/97. Proposta 
penalidades nos Arts. 89, II com redação da Lei 13772/2000. 

 
Consta como Sujeito Passivo Coobrigado "fls. 03", Fernando Alves 

Capanema.  
 
Compõe o auto de infração os seguintes documentos: Ordem de 

Serviço n° 0082/2013 "fls. 04", Declaração de Ajuste Anual Simplificada "fls. 05 a 22", 
Consulta Base CPF "fls. 23 e 24", consulta por Auto "fls. 25 e 26".  

 
Os Sujeitos Passivos, Autuado e Coobrigado, foram intimados "fls. 27 

a 30" a pagar quantia exigida ou apresentar impugnação. Não comparecendo aos autos, 
foram declarados revéis "fls. 31".  

 
 Os Sujeitos Passivos, Autuado e Coobrigado, foram intimados 

novamente "fls. 33 a 36" a pagar quantia exigida ou apresentar impugnação em segunda 
instancia. Não comparecendo aos autos, foi lavrado o termo de Perempção "fls. 37".  

 
O Sujeito Passivo Murilo de Sousa Campanema comparece aos 

autos através de uma Carta de Esclarecimento "fls. 40", afirmando que a cobrança do auto 
de infração é indevida. Alega que no processo de inventário foi colocada uma propriedade 
de matrícula 0892 para cálculo de ITCD a ser pago na transmissão de bens no valor de R$ 
330.000,00. Assevera que todo o cálculo do ITCD foi pago. Depois o imóvel foi vendido, 
com uma sessão de direito, e o valor de de R$ 190.000,00 foi declarado apenas como 
doação. Por falta de conhecimento, talvez, nosso procurador não esclareceu a origem 
propriamente dita que esse valor seria de fração do imóvel vendido o qual já entrou no 



 

cálculo do ITCD no processo de inventário. Pede para que compreendam o acontecido e 
que vejam que não houve má fé quanto ao pagamento de impostos e dessem o perdão 
dessa infração, pois já foi paga anteriormente. Pode também o perdão do auto de infração 
número 3035416817997 que corresponde ao mesmo acontecido, mas agora no nome da 
mãe do sujeito passivo Luzieni de Sousa Capanema, onde o valor de R$ 50.000,00 
também corresponde ao imóvel vendido que contava no mesmo processo de inventário. 
Assevera que a mãe é meeira e por isso tem 50% de direito e não deveria entrar no 
cálculo do ITCD, assim como a dívida comprovada. Alega que só tiveram conhecimento 
com o prazo já prescrito para a restituição. Pede para que se existir alguma maneira de ter 
a restituição da diferença paga, dar informações.  

 
O Sujeito Passivo anexa documentos de "fls. 41 a 61". 
 
É o Relatório. 
 

VOTO 
 

Em proêmio, suscito e acolho preliminar de perempção desta lide e o 
faço amparando-me no documento acostado ao processo, à fl. 33, referente a intimação 
para que o polo passivo se manifestasse nos autos, pagando a quantia que lhe foi exigida 
ou apresentando impugnação a segunda instância.   

 
Ocorre que, conforme o documento citado no parágrafo anterior, 

embora a intimação tenha sido entregue em 03 de dezembro de 2013, ao sujeito passivo, 
só junta defesa aos autos em 09 de janeiro de 2014. Portanto, fora do prazo estabelecido 
em lei. Motivando assim a arguida perempção, vez que o prazo para posicionamento do 
polo passivo é de 30 (trinta) dias, nos termos lecionados pelo inciso I do artigo 34 da Lei 
nº.16.469/09, “verbis”: 

 

Art. 34. Os atos processuais do Processo Contencioso Fiscal devem ser 

realizados nos seguintes prazos, sem prejuízo de outros especialmente 
previstos: 

I - 30 (trinta) dias, contados da intimação: 

 
Assim, voto arguindo e acatando a preliminar de perempção. 

 
 

Sala das sessões, em 21 de março de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Perempção (Perempção) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00433/16 
 
Relator: Conselheiro Márcio Nogueira Pedra 
 

 
EMENTA: Processual. Recurso intempestivo. Declaração de 
perempção. Recurso não conhecido. Decisão unânime. Deve ser 
declarado, pela Câmara Julgadora, perempto o recurso 
voluntário apresentado fora do prazo legal. (art 28, § 4º, inciso II, 
Lei nº 16.469/2009) 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 16 de março de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, não conhecer 
do recurso, por ter sido apresentado fora do prazo processual e declarar perempta a peça 
recursal, conforme foi arguida pelo Conselheiro Relator. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Márcio Nogueira Pedra, João Divino de Brito e Talita Pimenta Félix. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O auto de infração acusa o contribuinte de omitir o recolhimento de 
ICMS, através da saída de mercadorias com a utilização de carga tributária inferior à 
estabelecida pela legislação tributária, conforme apurado e demonstrado em Auditoria 
Básica do ICMS, planilhas e relatórios em anexo. Está sendo cobrado o ICMS omitido 
mais as cominações legais. Para todos os fins legais e com fulcro no § 2º, do artigo 19, 
Decreto nº 6.930, de 09 de junho de 2009, adoto o relatório constante da sentença  nº 
2062/2015 , de fls 172/173 , que abaixo transcrevo :  

 
Trata-se de exigência de imposto e multa de caráter formal pela 

detecção de omissão do recolhimento do ICMS, através de saída de mercadorias com a 
utilização de carga inferior à estabelecida pela legislação tributária, conforme apurado e 
demonstrado em Auditoria Básica do ICMS, planilhas e relatórios em anexo. 

 
O sujeito passivo, em questão antecessora de análise do mérito, 

compareceu ao feito alegando estar caracterizada no lançamento a decadência, citando o 
art. 150, § 4° do CTN para arrimar sua pretensão, além de jurisprudência. 

 
Na forma, alega ter sido violado ao Princípio da Ampla Defesa, por 

não possuir todos os elementos essenciais para a formalização da exigência do crédito 
tributário por se partir de equívocos, apresentando um Laudo Pericial Contábil 
Complementar e, diante de dúvida, deveria interpretar a favor do réu. 

 
Pede a anulação por insegurança na determinação da infração e por 

cerceamento do direito de defesa do sujeito passivo. 
 
No mérito, discorre sobre os erros identificados no laudo e pede pela 

realização de uma revisão fiscal. 
 
Discorre sobre o suposto caráter confiscatório presente na multa, 

questionando a exorbitância da cobrança e, finalmente, pede pela anulação, pela 
improcedência do procedimento e pela dilatação de prazo para análise final e 
complementar. 



 

 
Através do Despacho n° 472/2013-JULP foi o procedimento 

encaminhado aos seus autores para análise e revisão. 
 
Analisada a argumentação defensória, os diligenciadores acolhem 

parcialmente os argumentos defensórios e propõem uma pequena redução do 
lançamento. 

 
Novamente notificado o polo passivo, retornou ao feito apontando 

novos supostos equívocos na classificação dos produtos, apresentando agora mídia com 
os demonstrativos. 

 
Através do Despacho n° 44/14-JULP foram os autos encaminhados 

ao NUPRE para que fosse intimado o polo passivo para apresentar todos os 
demonstrativos de levantamento e os meios de prova para posterior análise do fisco, pois 
sem estes se infringiria o prescrito no § 1° do art. 19 da Lei n° 16.469/09. 

 
Depois de intimada, então, a impugnante retorna ao feito ratificando 

o seu pedido quanto à decadência e, em seguida, pede pela anulação do feito, juntando 
um laudo definitivo. 

 
Através do Despacho n° 04/2015-JULP foram os autos 

encaminhados para análise dos autores e realização de uma revisão fiscal. 
 
No despacho dos diligenciadores, no entanto, acolhem parcialmente 

os argumentos defensórios, alegando que não acolheriam integralmente por não ter sido 
apresentado um resumo. 

 
Intimado o polo passivo, retorna agora o feito reiterando sua 

argumentação afirmando que os laudos apresentados teriam comprovado a sua alegação 
e, ainda, pede pela anulação do feito pois os trabalhos careceriam de uma revisão 
completa a ser realizada pelo fisco.” 

 
No julgamento proferido em primeira instância o auto de infração foi 

considerado parcialmente procedente, sendo o contribuinte condenado ao pagamento de 
ICMS no valor de R$225.158,90 acrescido das cominações legais. A Fazenda Pública 
concordou com a decisão de procedência parcial(fls 175).  

 
Inconformada com a decisão singular a autuada interpôs recurso 

voluntário. Argui a decadência do crédito tributário relativo ao período de 01/01/2008 a 
10/01/2008, com fundamento no artigo 150, § 4º, CTN. Solicita, ainda, a nulidade do 
lançamento por insegurança na determinação da infração, tendo em vista os inúmeros 
erros já detectados e comprovados pela recorrente, bem como a ausência de uma revisão 
completa do lançamento por parte da fiscalização. Argui cerceamento do direito de defesa 
pela falta de clareza dos relatórios e anexos disponibilizados em CD. Argui a 
inexigibilidade da multa por configurar confisco do patrimônio da recorrente.  

 
É o relatório.  
 
 

VOTO 
 



 

O recurso interposto por CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA é 
intempestivo. O contribuinte foi intimado da decisão singular em 08 de janeiro de 2016, 
que foi sexta-feira,  conforme documentos  de fls 177/178. Assim, o prazo passou a ser 
contado a partir de 11/01/2016 (segunda-feira). O contribuinte  apresentou o seu recurso 
em 26 de janeiro de 2016, conforme atesta o Termo de Recebimento de fls 179. O prazo 
transcorrido entre a intimação e a apresentação do recurso foi de 16 (dezesseis) dias, 
observada a regra de que os prazos só se iniciam ou terminam em dia de expediente 
normal na repartição pública onde o ato deverá ser cumprido. Ao dispor sobre os prazos 
para interposição de recurso à Câmara Julgadora para a reforma de decisão de primeiro 
grau, a Lei nº 16.469, de 19 de janeiro de 2009, dispõe :  

 

“Art. 34. Os atos processuais do Processo Contencioso Fiscal devem 

ser realizados nos seguintes prazos, sem prejuízo de outros especialmente 
previstos: 

............................................................................................................... 

II - 15 (quinze) dias contados da intimação: 

a) do pedido de reforma de sentença, formulado pelo Representante 
Fazendário, para o sujeito passivo contraditá-lo; 

b) da sentença, para o sujeito passivo apresentar recurso voluntário ou 
pagar a quantia exigida;” 

 
 
Como se pode verificar, o prazo legal é de 15 (quinze) dias, enquanto 

o contribuinte só cumpriu o ato de apresentação de sua peça recursal no 16º (décimo 
sexto) dia. O recurso é ,pois,  intempestivo. A mesma Lei nº 16.469/2009 estabelece : 

 

“Art. 28. Consideram-se: 

I - revel, o sujeito passivo que não apresentar, apresentar fora do prazo 
legal, ou, ainda que no prazo, em órgão diverso do legalmente indicado, 
impugnação em primeira instância; 

II - peremptos, a impugnação em instância única ou em segunda 
instância, o recurso voluntário e o recurso para o Conselho Pleno, quando 
não apresentados, apresentados fora do prazo legal ou, ainda que no 
prazo, em órgão diverso do indicado legalmente. 

................................................................................................................. 

§ 4º A declaração de perempção deve ser feita, quando apresentados 
fora do prazo legal ou, ainda que no prazo, em órgão diverso do indicado 
legalmente: 

I - pelo Julgador de Primeira Instância, quanto à impugnação em 
instância única; 

II - pela Câmara Julgadora, quanto à impugnação em segunda instância 
e ao recurso voluntário; 

III - pelo Conselho Pleno, quanto ao recurso para o Conselho Pleno”. 

  
 
Assim, deixo de conhecer do recurso interposto, declarando-o 

perempto com fundamento na legislação supra transcrita, e mantenho a decisão de 
procedência parcial do auto de infração proferida em primeira instância, condenando o 
sujeito passivo ao pagamento de  ICMS no valor de R$225.158,90 acrescido das 
cominações legais.  



 

 
 
 

Sala das sessões, em 30 de março de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Perempção (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00837/16 
 
Relator: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 

 
EMENTA: RECURSO VOLUNTÁRIO. ICMS. LEVANTAMENTO 
FINANCEIRO. PESSOA JURÍDICA. DESAPARECIMENTO DO 
ENDEREÇO DECLARADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR 
DO SUBSCRITOR DA PEÇA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA SINGULAR. 
 
1. A se considerar que os fatos geradores do presente 
lançamento se reportam ao exercício de 2009, não há que se 
falar em qualquer responsabilidade imputada ao ex-sócio 
Eduardo de Paula Sousa, que, ao tempo da ocorrência dos fatos, 
já não integrava mais o quadro societário da empresa. 
Tampouco o mesmo possui qualquer interesse ou legitimidade 
para comparecer aos autos em nome da referida empresa. 
Perempção declarada quanto à empresa e solidário JAIR DE 
SOUZA FONTES, os quais não compareceram na fase cameral. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 18 de maio de 2016, decidiu,  por unanimidade de votos, acatar a 
preliminar de perempção da empresa, arguida pelo Relator, pois ela não apresentou peça 
recursal. A peça que consta nos autos é de um ex-sócio da empresa, devolvendo, de 
consequência, o processo ao setor competente para inscrição na Dívida Ativa. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato, Masayuki 
Missao, Edson Abrão da Silva, Aldeci de Souza Flor e Rickardo de Souza Santos Mariano. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Nos presentes autos, o Fisco acusa o sujeito passivo de haver 
omitido registro de saídas de mercadorias tributadas, apurado em déficit financeiro oriundo 
da Auditoria do Movimento Financeiro.  

A inicial noticia que o sujeito passivo fora notificado a apresentar 
livros e documentos fiscais, não restando cumprida a notificação. Diante disso, o presente 
trabalho fora realizado exclusivamente com dados extraídos da DPI apresentada pelo 
contribuinte. 

A infração foi capitulada nos arts. 25 §1º, IV e §2º e 64, todos do 
CTE, combinados com o art. 141 do RCTE. A penalidade, por seu turno, é a que consta do 
art. 71, VII, “l” do CTE, qualificada com a aplicação do § 9º, I do mesmo dispositivo legal.  

Aufere-se ICMS no valor originário de R$ 13.333,79, referente a fatos 
geradores ocorridos entre janeiro e dezembro de 2009. O auto de infração foi lavrado em 
27/06/13. 

A título de coobrigado, fora nomeado JAIR DE SOUZA FONTES, 
com fundamento no art. 45, XII do CTE.  

Instrui o lançamento a conclusão da Auditoria do Movimento 
Financeiro, fls. 5. 



 

Realizada a intimação, o sujeito passivo comparece em primeiro 
grau, no qual alega duplicidade de autuação, em virtude do lançamento ocorrido nos autos 
do PAT nº 40113027355906. 

Submetidos os autos ao julgador singular, este pondera que a outra 
autuação se refere a mercadorias não tributadas, ao passo que o presente lançamento 
trata de mercadorias tributadas, não havendo que se falar em sobreposição de 
lançamentos. Conclui pela procedência do auto de infração.  

A empresa fora novamente intimada, via DT-e, na pessoa de 
Eduardo de Paula Souza, em 28/12/15, conforme documento às fls. 31. 

Outra intimação, em nome de Edy Carlos Rosa de Oliveira, fora 
realizada em 03/03/16, conforme AR às fls. 34. Jair de Souza Fontes, solidário nos autos, 
não fora encontrado no endereço declarado, conforme informação aposta no envelope às 
fls. 38 dos autos, havendo sido intimado por edital, publicado em 29/01/16 (fls. 42). 

 

É o relatório. 

 

V O T O 

 

 

A análise do quadro societário da empresa autuada, sob o aspecto 
cronológico, remonta ao seguinte quadro: 

A partir de 01/06/07: Jair de Souza Fontes, na condição de sócio-
administrador, e Eduardo de Paula Sousa, na condição de sócio, conforme dados 
extraídos do sistema de banco de dados da SEFAZ; 

A partir de 15/10/08: Edy Carlos Rosa de Oliveira adquire a 
integralidade das quotas de Eduardo de Paula Sousa, na condição de sócio, conforme 
dados extraídos do sistema de banco de dados da SEFAZ. 

Nesse contexto, a se considerar que os fatos geradores do presente 
lançamento reportam ao exercício de 2009, não haveria que se falar em qualquer 
responsabilidade imputada ao ex-sócio Eduardo de Paula Sousa, que, ao tempo da 
ocorrência dos fatos, já não integrava mais o quadro societário da empresa. Tampouco o 
mesmo possui qualquer interesse ou legitimidade para comparecer aos autos em nome da 
referida empresa.  

Até o presente momento, a autuada continua com a inscrição 
suspensa por desaparecimento do endereço declarado, não havendo nos autos, 
materialmente, um recurso para ser apreciado. A peça que nele consta é, na verdade, 
assinada por pessoa que não consta do pólo passivo da presente acusação e, nessa 
qualidade, carecedora de qualquer interesse de agir quanto à presente autuação.  

Portanto, a rigor, – e ainda que se analise os autos à luz da verdade 
material, um dos princípios basilares do processo administrativo – pode-se tratar a peça 
apresentada por Eduardo de Paula Sousa como inepta, visto que não aborda, 
propriamente, as questões de fundo ou de forma inerentes a estes autos.  

É sabido que o recurso consubstancia medida da parte que se viu 
prejudicada em decisão administrativa/ judicial, com vistas ao reexame das questões que 
ali foram apreciadas. Entretanto, existem condições de admissibilidade mínimas que 
necessitam estar presentes para que as questões postas sejam conhecidas. Nos 



 

presentes autos, o Fisco não pode ficar refém da inércia do sujeito passivo em atualizar 
suas informações cadastrais na Secretaria da Fazenda. A solidariedade, nestes autos, 
jamais fora imputada ao sócio que se retirou da sociedade, remanescendo se não para o 
sócio administrador ao tempo dos fatos geradores, qual seja, Jair de Souza Fontes.  

Advirto que a empresa autuada fora regularmente intimada para 
interpor recurso voluntário, via Domicílio Tributário Eletrônico, em 28/12/15, e também 
através de seu sócio, Edy Carlos rosa de Oliveira, em 03/03/16. O solidário, por seu 
turno, não fora encontrado em seu endereço declarado ao Fisco, havendo sua intimação 
se aperfeiçoado por via editalícia.  

Sob tais fundamentos, deixo de conhecer da peça apresentada, por 
não constituir recurso, e em virtude da falta de interesse de agir de seu subscritor, pessoa 
estranha aos autos, declarando, dessarte, a perempção nos autos, devendo o mesmo ter 
seu seguimento ao controle de dívida ativa. 

 
 

Sala das sessões, em 09 de junho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Perempção (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01072/16 
 
Relator: Conselheiro Mário de Oliveira Andrade 
 

 
EMENTA: Processual. Impugnação em Segunda Instância. 
Apresentação de peça recursal fora do prazo legal. 
Intempestividade. Não conhecimento do recurso.  
 
1. A peça recursal recebida pelo repartição competente fora do 
prazo legal não deve ser apreciada pelo órgão julgador; 
 
2. Considera-se perempto o sujeito passivo que apresentar a 
peça recursal fora do prazo legal. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 30 de maio de 2016, decidiu, por maioria de votos, acatar a preliminar de 
perempção, arguida pelo Relator, devolvendo, de consequência,  o processo ao setor 
competente para inscrição na dívida ativa. Foram vencedores os Conselheiros Mário de 
Oliveira Andrade, Aldeci de Souza Flor, Rickardo de Souza Santos Mariano e Masayuki 
Missao. Vencido o Conselheiro Edson Abrão da Silva que votou pela rejeição da 
perempção. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A descrição do fato ensejador do lançamento em análise é de que o 
sujeito passivo omitiu o registro de saída de mercadoria tributada, na importância de R$ 
91.206,06 (noventa e um mil, duzentos e seis reais e seis centavos), referente ao déficit 
financeiro apurado em Auditoria do Movimento Financeiro do exercício de 2011. Em 
virtude disso, o sujeito passivo fica obrigado ao recolhimento do ICMS, no valor de R$ 
15.505,03 (quinze mil, quinhentos e cinco reais e três centavos), juntamente com a 
penalidade e os acréscimos legais, conforme o demonstrativo e documentos anexos. 

 
A fiscalização informa que o contribuinte foi notificado em 

11/09/2013, notificação número 984/2013, para que apresentasse os livros e documentos 
comprobatórios de receitas e despesas do exercício analisado. Devido ao não 
cumprimento dessa notificação o sujeito passivo foi autuado por intermédio do auto de 
infração de número 4011303958909. Por conseguinte, os dados da Auditoria do 
Movimento Financeiro foram extraídos das informações fornecidas pelo contribuinte nas 
Declarações Periódicas de Informações Econômicas Fiscais. 

 
A fiscalização citou como infringidos os artigos 25, § 1º, IV, § 2º e 64 

do CTE, combinados com o artigo 141 do Decreto 4.852/97. Foi proposta a penalidade do 
artigo 71, inciso VII, alínea "l", § 9º, inciso I da Lei 11.651/91, com a alteração efetuada 
pela Lei 16.241/2008. 

 
O Sr. Ciro de Assis Pantalião foi indicado como sujeito passivo 

coobrigado, nos termos do artigo 45, inciso XII da Lei 11.651/91.  
 



 

A autora do lançamento juntou a Auditoria do Movimento Financeiro 
do período de 01/01/2011 a 31/12/2011, folha 04, e a Notificação Fiscal n.º 984/2013, folha 
05. 

 
Regularmente intimados para pagamento da quantia exigida ou 

apresentação de impugnação, os sujeitos passivos não se manifestaram e foram 
declarados revéis, conforme consta à folha 09 dos autos.  

 
Regularmente intimado para recolher o crédito tributário ou 

apresentar impugnação em Segunda Instância, o Sr. Ciro de Assis Pantalião permaneceu 
inerte e foi declarado perempto, folha 17 dos autos.  

 
 A empresa Resultado Comércio de Peças Ltda. ingressou com 

impugnação em Segunda Instância em 27 de março de 2014, na qual alega que não 
existe a infração denunciada na exordial. 

  
Aduz que a autoridade fiscal não anexou aos autos comprovantes da 

origem dos valores indicados no levantamento demonstrativo que embasa o lançamento, 
tais como o valor total das saídas, das entradas e o cálculo da proporcionalidade. 
Argumenta que os valores das entradas para o ativo imobilizado devem ser excluídos do 
levantamento fiscal e que podem ser consideradas apenas as entradas destinadas para 
comercialização ou industrialização. 

 
Reclama que não foram considerados os fornecedores em aberto e 

as vendas a prazo. 
 
Por fim, solicita a nulidade do lançamento, por insegurança na 

determinação da infração, ou que seja reconhecida a improcedência da exigência fiscal. 
 
Assim relatados, decido. 
 
 
                                VOTO 
 
 

Argui a preliminar de perempção da impugnação em Segunda 
Instância devido ao fato dela ter sido apresentada fora do prazo previsto na legislação 
processual.  

 

Pelos ditames da norma, consta dos autos que o sujeito passivo fora 
intimado para apresentar impugnação em segunda instância em 21/02/14, via correios (fls. 
11 a 14), o que constitui o termo a quo, a partir do qual se conta o prazo para a 
interposição da impugnação em Segunda Instância, tratado expressamente no art. 34 da 
Lei 16.469/09, in verbis: 

 

Art. 34. Os atos processuais do Processo Contencioso Fiscal devem ser realizados 
nos seguintes prazos, sem prejuízo de outros especialmente previstos: 

I - 30 (trinta) dias, contados da intimação: 

a) do Auto de Infração, da consignação em termo de alteração do valor da 
exigência do crédito tributário, ou do termo de revelia, para o sujeito passivo 
pagar a quantia exigida ou apresentar impugnação; 



 

[...] 

 

Considerando que o dia 21/02/14 se deu em uma sexta feira, o 
prazo se iniciou no primeiro dia útil subsequente, ou seja, dia 24/02/14, conforme 
inteligência da regra do art. 5º da Lei 16.469/09. Disso decorreu que o termo final para 
interposição do recurso voluntário foi o dia 25/03/14, terça-feira, nos moldes da regra do já 
mencionado art. 34. 

 

Consta dos autos que a peça defensória foi recebida no órgão 
próprio em 27/03/14 (fls. 19), portanto, fora do prazo.  

 

Por evidente que conhecer e julgar o mérito de recurso reputado 
intempestivo implica negativa de vigência ao disposto no art. 28 da Lei nº 16.469/09, cujo 
conteúdo expressa, in verbis: 

 

Art. 28. Consideram-se: 

[...] 

II - peremptos, a impugnação em instância única ou em segunda instância, o 
recurso voluntário e o recurso para o Conselho Pleno, quando não apresentados, 
apresentados fora do prazo legal ou, ainda que no prazo, em órgão diverso do 
indicado legalmente. (grifamos) 

 

 
Ressalte-se que, na qualidade de pressuposto de admissibilidade 

dos recursos, a observância dos prazos legais constitui matéria de ordem pública, e como 
tal arguível de ofício e a qualquer tempo e grau pela autoridade julgadora, pois tal vício 
não convalesce em momento algum no caminhar do processo.  

 
Com efeito, como bem observa a lição de Nelson Néry Júnior149, “o 

objeto do juízo de admissibilidade são os pressupostos de admissibilidade dos recursos. 
Segundo o Código de Processo Civil, estes requisitos de admissibilidade são: o 
cabimento, a legitimação para recorrer, o interesse em recorrer, a tempestividade, o 
preparo, a regularidade formal...” (negrito nosso).  

 
Desta feita, qualquer julgamento de mérito de recurso intempestivo 

apresentado pelo sujeito passivo, macula, também, a disposição literal do art. 485 do 
CPC, que estabelece hipóteses de extinção do processo sem julgamento do mérito, nos 
seguintes termos: 

 
Art. 485.  O juiz não resolverá o mérito quando: 
[...] 
V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa 
julgada; 

 
Sob tais fundamentos, deixo de conhecer do presente recurso, ante o 

não cumprimento de um de seus pressupostos de admissibilidade, qual seja, a sua 
tempestividade.  
 

                                            
149 Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos. Néry Júnior, Nelson, Ed. 

RT,  4ª edição,  p.237. 



 

 
 

Sala das sessões, em 15 de julho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Perempção (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01185/16 
 
Relator: Conselheiro Renato Moraes Lima 
 

 
EMENTA: Processual. Perempção do sujeito passivo direto. 
Vício de representação. Acolhida. Proposta de não acolhimento 
de recurso interposto por solidário declarado perempto. 
Acolhida. Permanência do julgado singular anterior. Procedente. 
 
1. A interposição de recurso por pessoa sem capacidade 
postulatória implica em inépcia da peça recursal em virtude de 
vício de representação. 
 
2. Não se acolhe nova peça recursal apresentada por pessoa 
que já havia perdido o direito de apresentar defesa. 
 
3. O não conhecimento das peças defensórias apresentadas 
implicam que o julgado anterior permaneça inalterado. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 18 de agosto de 2014, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
proposta de perempção do sujeito passivo direto efetuada pelo Conselheiro Relator, por 
inépcia da peça recursal de fls. 138 a 151, em virtude de vício de representação, conforme 
já antecipado que seria passível de ocorrer na Resolução n.º 60/2014-IIICJUL, de fls. 170 
e 171. Participaram do julgamento os Conselheiros Renato Moraes Lima, Antônio Martins 
da Silva e Paulo Diniz. Também por unanimidade e por proposta do Conselheiro Relator, 
não foi acolhida a nova peça recursal apresentada pela empresa solidária, fls. 175 a 184, 
posto que a mesma já estivesse perempta desde quando exarado o termo próprio a esse 
fim nas fls. 135, preexistente até mesmo à peça recursal anteriormente apresentada pela 
mesma, fls. 158 a 167. Participaram do julgamento os Conselheiros Renato Moraes Lima, 
Antônio Martins da Silva e Paulo Diniz. Obs.: Permanece, portanto, inalterado o julgado 
singular anterior de procedência do feito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A empresa FRANCIOSI & ASSMANN LTDA, CNPJ 04.480.269/003-
35, CCE, 10.440.066-8, estabelecida no município de Chapadão do Céu, GO, estando 
suspensa no cadastro estadual (código motivo 388 – suspensão por desaparecimento do 
endereço declarado), emitiu as Notas Fiscais n° 0220, 0221 e 0222, para 
acompanhamento de mercadorias (devolução de compra interestadual, CFOP 6202), no 
valor comercial de R$ 210.478,82 (duzentos e dez mil, quatrocentos e setenta e oito reais 
e oitenta e dois centavos), sendo que a situação cadastral irregular da emitente das notas 
fiscais, implicou a inidoneidade desses documentos e ensejou a cobrança do ICMS no 
valor de R$ 25.257,46 (vinte e cinco mil, duzentos e cinquenta e sete reais e quarenta e 
seis centavos), multa e acréscimos legais, por intermédio do presente auto de infração. 
 

A exigência tributária foi imputada diretamente ao transportador da 
mercadoria, Senhor SEBASTIÃO CRUCIOL FILHO. 
 



 

Fundamentam a autuação os arts. 66, 67, III e 156, todos do Código 
Tributário Estadual (CTE): 
 

Identificados como solidários a empresa FRANCIOSI & ASSMANN 
LTDA e seus sócios MAURO MIGUEL FRANCIOSI e JONIS SANTO ASSMANN. 
 

Instruem os autos o Detalhamento do Crédito Tributário, fls. 3; 
espelho cadastral, fls. 8; Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo, fls. 10 a 11; 
Termo de Apreensão n° 1100119557-9, fls. 13; 4ªs vias das as Notas Fiscais n° 0220, 
0221 e 0222, fls. 16 a 18; planilha de Cálculo do ICMS da Mercadoria, fls. 19, dentre 
outros documentos. 
 

Intimados, o sujeito passivo e os solidários apresentam impugnação 
em peças separadas, fls. 32 a 38, 53 a 61, 75 a 83 e 97 a 105. O julgado singular é de 
procedência do lançamento, fls. 119 a 123. 

 
Intimados todos os ocupantes do polo passivo, apresentaram peças 

recursais o sujeito passivo direto, fls. 138 a 151 e a empresa solidária, porém já perempta, 
fls. 175 a 184, sendo peremptos os demais solidários, fls. 135. 

 
Em virtude de falha de representação do sujeito passivo direto na 

peça recursal apresentada, foi intimado a apresentar nova peça ou a mesma desde que 
assinada por representante hábil para estar no processo, o que não foi atendido. 
 

É o relatório. 
 

V O T O 
 

Diante dos fatos citados, o sujeito passivo direto tornou-se perempto 
por vício de representação não sendo conhecida a peça por ele apresentada, de fls. 138 a 
151, em virtude do que determina a Lei n.º 16. 469/2009, Art. 11. De acordo com a mesma 
lei, art. 28, II, a empresa solidária, tornou-se perempta por perda de prazo. 
 

L.16.469/2009, Art. 11. Todo sujeito passivo tem capacidade para estar no 
processo, em qualquer fase, postulando em causa própria ou representado 
por advogado. 

 
Art. 28. Consideram-se: 
 
II - peremptos, a impugnação em instância única ou em segunda instância, o 

recurso voluntário e o recurso para o Conselho Pleno, quando não 
apresentados, apresentados fora do prazo legal ou, ainda que no prazo, 
em órgão diverso do indicado legalmente. 

 
Assim, em virtude da perempção por vício de representação do 

sujeito passivo direto, por perda de prazo da empresa solidária e por não comparecimento 
aos autos dos dois outros solidários, conforme o termo de perempção de fls. 135, 
permanece inalterado o julgado singular anterior de procedência do feito. 

 
É o voto. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 02 de agosto de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Perempção (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01460/16 
 
Relator: Conselheiro Márcio Nogueira Pedra 
 

 
EMENTA: Processual. Recurso intempestivo. Declaração de 
perempção. Recurso não conhecido. Decisão unânime. Deve ser 
declarado, pela Câmara Julgadora, perempto o recurso 
voluntário apresentado fora do prazo legal. (art 28, § 4º, inciso II, 
Lei nº 16.469/2009) 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 05 de agosto de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, não conhecer 
do recurso interposto, por ter sido o mesmo apresentado fora do prazo legal. Participaram 
do julgamento os Conselheiros Márcio Nogueira Pedra, Jorge Antônio Bezerra Oliveira e 
Mauricio Ribeiro de Paiva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Neste processo, o Fisco acusa o contribuinte de omitir o registro de 
saída de mercadorias tributadas, na importância de R$3.205.039,06, no período de 
01/01/2010 A 31/12/2010, referente ao suprimento indevido nas contas representativas do 
disponível, na forma de empréstimos, suprimentos indevidos de caixa, desembolsos não 
contabilizados e desembolsos postergados, conforme Auditoria das Disponibilidades e 
documentos anexos. Está sendo cobrado  ICMS no valor de R$429.795,73 juntamente 
com penalidade e acréscimos legais. Utilizou-se   alíquota média de 13,41% conforme 
relatório da análise horizontal do verso da DPI . Para todos os fins legais e com fulcro no § 
2º, do artigo 19, Decreto nº 6.930, de 09 de junho de 2009, adoto o relatório constante da 
sentença  nº 674/2014 , de fls 1505/1507 , que abaixo transcrevo : 

 
 

“O presente lançamento exige dos sujeitos passivos o pagamento de 
ICMS e multa formal em razão de omissão de saída de mercadorias não tributadas em 
face de suprimentos indevidos das disponibilidades constatadas em auditoria própria no 
período de 01/01 a 31/12/2010. Foi proposta a penalidade do artigo 71, inciso VII, “l”, § 9º, 
inciso I, do CTE. 

A fiscalização anexou aos autos os levantamentos e documentos que 
serviram de base à autuação, tais, como Relatório de Análise Horizontal do Verso da DPI, 
Demonstrativo de Proporcionalidade de Mercadorias Tributadas, papéis de trabalho da 
Auditoria das Disponibilidades, CD contendo arquivos digitais da auditoria, cópias de livros 
fiscais e contábeis. 

Foram indicadas como coobrigadas MARIA APARECIDA DAS NEVES 
LINHARES e CAROLINE DAS NEVES LINHARES na condição de administradoras e 
sócias por terem concorrido com a prática da infração tributária nos termos do art. 45, 
inciso IX, do CTE.  

Regularmente intimados, os sujeitos passivos, separadamente, mas com o 
mesmo teor, impugnaram, o lançamento inaugurando a fase contenciosa do feito 
contestando todos os itens da Nota Explicativa, fls. 31/33, que embasam o lançamento.  

Em relação ao item 1 que noticia o reforço de caixa utilizando as contas 
bancárias tendo como contrapartida contas do passivo, as impugnantes alegam se tratar 
de pagamentos por meio de cheques de fornecedores e de outras despesas que fazem 



 

parte da rotina da empresa. Para comprovar suas alegações apresentam documentação 
que mostra os lançamentos com origem e destinação dos recursos na contabilidade da 
empresa, fls. 615/1.030. Requerem a expedição de ofício à Caixa Econômica e ao Banco 
do Brasil para colher informações dos dados não comprovados. 

Quanto ao item 2, que relata que o sujeito passivo  não apresentou os 
comprovantes da integralização de capital, a defesa admite o fato, mas alega que a culpa 
pela não entrega dos extratos não lhe cabe e sim cabe ao banco. De qualquer forma 
afirma que tais extratos já estão em seu poder e que ora os apresenta, fls. 1.032/1103. 

Com relação ao item 3, que informa a não apresentação de extratos 
bancários com saldos iniciais e finais de caixa do período, a autuada alega que os 
mesmos documentos apresentados para comprovar os itens 1 e 2 servem para sanear o 
questionamento do fisco nesse item. 

No item 4 da Nota Explicativa contestada pela defesa, o fisco alega que os 
contratos de empréstimos apresentados pela autuada não estão autenticados e os 
ingressos dos recursos não foram comprovados. Para contraditar os fatos narrados, a 
defesa alega que os documentos, apesar de não autenticados são idôneos e que seus 
valores estão coerentes com os lançamentos contábeis nos termos da documentação de 
fls. 1.032/1103. 

Quanto aos itens 6 e 7, que relata a falta de apresentação da cópia da 
declaração do Imposto de renda da autuada  e seus sócios referente ao período 
fiscalizado, a defesa informa que devido o pouco tempo para a defesa não possível 
atender tal solicitação e requer que seja encaminhado requerimento à Receita Federal 
com esse propósito. 

O item 8 da Nota Explicativa menciona que não foi apresentado a 
fiscalização a certidão de registro de imóveis que seria utilizada no batimento  dos 
recursos provenientes de empréstimos com as vendas de imóveis. A defesa alega que em 
nenhum momento foi solicitada pelo fisco tal certidão ou que esse assunto tenha sido 
ventilado. Que realmente não apresentou certidão de registro de imóveis, pelo simples fato 
de não ter feito qualquer movimentação financeira relativa a transação com imóveis. 

No item denominado “Note Bem” a fiscalização afirma que não houve 
comprovação da efetiva realização de operações idôneas em relação aos ingressos de 
recursos contabilizados. Em relação a este item, a defesa alega que os documentos 
carreados aos autos rechaçam tal acusação e comprova o efetivo repasse de recursos. 

No item “Desembolsos Postergados”, a fiscalização informa que o 
Relatório foi preenchido pela própria autuada. Da mesma forma que no item anterior, a 
defesa alega que a documentação carreada aos autos rechaça qualquer tipo de 
irregularidade contábil na empresa impugnante. 

Já no item “Desembolsos não Contabilizados”, a fiscalização relata as 
notas fiscais de entrada de mercadorias não registradas. A defesa alega que as notas não 
registradas não possuem qualquer verossimilhança, haja vista que as mesmas estão 
provadas conforme documentos de fls.1.106/1.437. 

Pedem a improcedência do feito.  
Por meio do Despacho nº 820/2012 – JULP, fls. 1.439/1.440, os autos 

foram convertidos em diligência para apurar as alegações da defesa. 
Após refazer o levantamento conforme a solicitação da diligência, em 

manifestação às fls. 1.487/1.488, a fiscalização aceita, entre outros os argumentos em 
relação à integralização do capital por falta de registro em cartório.  

Alega que não foram considerados como reforço de caixa os empréstimos 
de mútuos dos sócios por falta de registro em cartório a época própria. A fiscalização, 
também, não acatou o reforço de caixa contabilizado em 31/05/2010, pois, conforme 
consta nos livros contábeis, o que ocorreu foi uma transferência entre as contas do Banco 
do Brasil e da CEF. A fiscalização, também, discorda dos argumentos em relação aos 



 

desembolsos não contabilizados, pois as notas fiscais de entradas não foram efetivamente 
registradas. 

Em manifestação às fls. 1.497/1.499, a defesa admite que os contratos de 
mútuos não foram firmados em cartório, mas que a legislação, bem como a jurisprudência 
dominante são pacíficas em relação a não exigência do registro em cartório, desde que os 
contratos estejam registrados no passivo contábil. Requer o recebimento dos documentos 
como comprovantes das operações. 

Quanto aos desembolsos não contabilizados que a fiscalização, também, 
não considerou, afirma que tal matéria já foi impugnada pela defesa nos itens 6.4, 6.5, 6.6 
e 6.10 de fls. 591/594, sob a alegação de que as notas fiscais tidas como não escrituradas 
foram canceladas, tendo em vista que as mercadorias não foram recebidas, ou seja, não 
adentrou ao estoque da empresa. Pede que sejam acatados os argumentos defensórios e 
declarada a improcedência do feito.” 

 
 
Dando seguimento ao relatório, informo que o Julgador singular, a 

partir de revisão realizada nos levantamentos, decidiu pela parcial procedência do 
lançamento reduzindo o valor original do ICMS para R$ 279.530,76 (duzentos e setenta e 
nove mil, quinhentos e trinta reais e setenta e seis centavos). 

 
Intimada, a Fazenda Pública concordou com a decisão singular de 

parcial procedência (fls 1509). 
 
Intimados para interposição de recurso, os sujeitos passivos não se 

manifestaram, o que implicou na lavratura do termo de perempção de fls 1516. 
  
Todavia, mesmo com a caracterização da perempção, 

inconformadas com a decisão de procedência parcial proferida pelo Julgador singular, 
autuada e solidárias apresentaram recurso voluntário. Argumentam que os contratos de 
mútuo, que não foram aceitos pela fiscalização e pelo Julgador singular, não foram 
registrados em cartório tendo em vista jurisprudência no sentido de não haver 
necessidade para tanto. Afirmam que a operação foi lançada na contabilidade e na 
declaração de imposto de renda. As recorrentes citam jurisprudência. Requerem a 
apresentação das cópias de declaração de imposto de renda posteriormente, em virtude 
da morosidade da Receita Federal em fornecê-las.  

 
Quanto às notas fiscais não registradas, explica que, embora a regra 

seja de que em caso de mercadoria devolvida a nota expedida seja cancelada através do 
sistema on line, afirma que isto não ocorreu, pois a recorrente apenas deixou de receber a 
mercadoria. Afirma que em caso de mercadoria não recebida, só pode ser feita a 
averiguação diretamente nos fornecedores. Afirma que não tem como fazer isto e sugere 
que a Fazenda Pública o faça. Alega que, no caso das notas fiscais cujas mercadorias não 
foram recebidas,  o Fisco estaria transferindo o ônus da prova para as recorrentes.  

 
Pede a realização de diligência, a juntada das declarações de renda 

quando for possível ou a expedição de ofício à Receita Federal. Pede a improcedência do 
lançamento.  

 
Posteriormente, em 11/12/2014, consoante termo de recebimento de 

fls 1528, as recorrentes entram com nova peça em que solicitam a juntada ao processo de 
cópia da declaração de imposto de renda da sócia Maria Aparecida das Neves Linhares. 
Pede também prazo para juntar ao processo a declaração de imposto de renda da sócia 
Caroline das Neves Linhares.  



 

 
É o relatório.  
 
 

VOTO 
 
 
O recurso interposto pelos sujeitos passivos é intempestivo. Foram  

intimados da decisão singular em 04 de agosto de 2014, conforme Recibos de Mensagem 
– Intimação Auto de Infração  de fls 1510 a 1515 e apresentaram o seu recurso em 25 de 
agosto de 2014, conforme atesta o Termo de Recebimento de fls 1518. O prazo 
transcorrido entre a intimação e a apresentação do recurso foi de 21 (vinte e um) dias, 
observada a regra de que os prazos só se iniciam ou terminam em dia de expediente 
normal na repartição pública onde o ato deverá ser cumprido. Ao dispor sobre os prazos 
para interposição de recurso à Câmara Julgadora para a reforma de decisão de primeiro 
grau, a Lei nº 16.469, de 19 de janeiro de 2009, dispõe :  

 

“Art. 34. Os atos processuais do Processo Contencioso Fiscal devem 

ser realizados nos seguintes prazos, sem prejuízo de outros especialmente 
previstos: 

............................................................................................................... 

II - 15 (quinze) dias contados da intimação: 

a) do pedido de reforma de sentença, formulado pelo Representante 
Fazendário, para o sujeito passivo contraditá-lo; 

b) da sentença, para o sujeito passivo apresentar recurso voluntário ou 
pagar a quantia exigida;” 

 
 
Como se pode verificar, o prazo legal é de 15 (quinze) dias, enquanto 

o contribuinte só cumpriu o ato de apresentação de sua peça recursal no 21º (vigésimo 
primeiro) dia. O recurso é ,pois,  intempestivo. A mesma Lei nº 16.469/2009 estabelece : 

 

“Art. 28. Consideram-se: 

I - revel, o sujeito passivo que não apresentar, apresentar fora do prazo 
legal, ou, ainda que no prazo, em órgão diverso do legalmente indicado, 
impugnação em primeira instância; 

II - peremptos, a impugnação em instância única ou em segunda 
instância, o recurso voluntário e o recurso para o Conselho Pleno, quando 
não apresentados, apresentados fora do prazo legal ou, ainda que no 
prazo, em órgão diverso do indicado legalmente. 

................................................................................................................. 

§ 4º A declaração de perempção deve ser feita, quando apresentados 
fora do prazo legal ou, ainda que no prazo, em órgão diverso do indicado 
legalmente: 

I - pelo Julgador de Primeira Instância, quanto à impugnação em 
instância única; 

II - pela Câmara Julgadora, quanto à impugnação em segunda instância 
e ao recurso voluntário; 

III - pelo Conselho Pleno, quanto ao recurso para o Conselho Pleno”. 

  



 

 
Assim, deixo de conhecer do recurso interposto, declarando-o 

perempto com fundamento na legislação supra transcrita, e mantenho a decisão de 
procedência parcial proferida em primeira instância.  
 

 
 

Sala das sessões, em 12 de setembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Restituição de indébito tributário (Deferimento) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00012/16 
 
Relator: Conselheiro Rodolfo Ramos Caiado 
 

 
EMENTA: IPVA. Obrigação principal. Pedido de restituição de 
imposto. Pagamento em duplicidade. Procedência. 
 
Provado nos autos que o imposto incidente sobre o mesmo fato 
gerador foi pago duas vezes, o sujeito passivo faz jus à 
restituição do valor pago em duplicidade. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 25 
de março de 2014, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do pedido, dar-lhe 
provimento para deferir a restituição na forma pleiteada sobre o valor de R$ 534,39 
(quinhentos e trinta e quatro reais e trinta e nove centavos). Participaram do julgamento os 
Conselheiros Rodolfo Ramos Caiado, Washington Luis Freire de Oliveira, José Luiz Rosa, 
Lidilone Polizeli Bento, Nislene Alves Borges, Allen Anderson Viana, Mário de Oliveira 
Andrade, Cláudio Henrique de Oliveira, Antônio Martins da Silva, Nivaldo Carvelo 
Carvalho, Célia Reis Di Rezende, José Pereira D'abadia, Victor Augusto de Faria Morato, 
Edson Abrão da Silva e Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Restituição apresentado por Avanir de 
Carvalho Correa, que requereu a restituição do valor de R$ 534,39 pago em duplicidade, 
relativamente ao IPVA de 2011, incidente sobre o veículo de placa NGE-1468, 
relativamente ao auto de infração n° 2039987400017.  

  
Em suas alegações, a Gerência de Arrecadação e Fiscalização 

juntou documentos às fls. 12/21 e através do Despacho n° 0596/2013-GEAF (fls. 22) 
confirmou o pagamento do IPVA relativo ao exercício 2011, 1ª parcela em 06/09/2011, 2ª 
e 3ª parcelas em 26/03/2012, e pagamento do auto de infração n° 2039987400017 em 
09/01/2013. Os autos vieram encaminhados a este Conselho em razão do Despacho n° 
1512/2013-SAT (fls. 26).   

 
É de se entender que o Pedido de Restituição é cabível quando o 

contribuinte entende ter realizado pagamento indevido, e o § 2º do art. 42 da Lei n° 
16.469/09 exige como requisito de admissibilidade que o pleito seja instruído "com o 
original do comprovante de pagamento ou com o extrato emitido pelo Sistema de 
Arrecadação - SARE - e com as provas de que o pagamento é indevido". Pela análise dos 
autos, verifica-se que o valor do IPVA que a requerente pretende restituir foi objeto do auto 
de infração n° 2039987400017, o qual se encontra quitado (fls. 27). Embora a requerente 
não tenha apresentado o original do comprovante de pagamento, tal ausência restou 
suprida pelo histórico de pagamento às fls. 28.  

  
Pelo Despacho nº 1687/2013-CAT, o Presidente encaminhou os 

autos ao Setor de Apoio à Segunda Instância, que deverá pautá-los a julgamento pelo 
Conselho Pleno, a quem compete a apreciação do pleito contido na inicial.  

 
 



 

V O T O 
 

Passo a julgar e de plano acolho a manifestação do ínclito Presidente 
desta Casa, que no despacho nº 1687/2013-CAT (fl. 29), manifestou-se pelo acolhimento 
do pedido de restituição do valor de R$ 534,39 (quinhentos e trinta e quatro reais e trinta e 
nove centavos) de autoria do sujeito passivo AVANIR DE CARVALHO CORREA, relativo 
ao IPVA incidente sobre o veículo de placa NGE-1468, constante do auto de infração nº 2 
0399874 000 17. Por adotá-lo com razão de decidir, transcrevo-o abaixo, “in verbis”: 

Instrui seu pedido com cópia de documento pessoal (fls. 3), cópia de 
comprovante de endereço (fls. 04), cópias dos boletos bancários do DETRAN 
(fls. 05/06), cópia de comprovante de pagamento bancário e DARE (fls. 07/08). 

A Gerência de Arrecadação e Fiscalização juntou documentos às fls. 12/21 e 
através do Despacho nº 0596/2013-GEAF (fls.22) confirmou o pagamento do 
IPVA relativo ao exercício de 2011, 1ª parcela em 06/09/2011, 2ª e 3ª parcelas 
em 26/03/2012, e pagamento do auto de infração nº 2 0399874 000 17 em 
09/01/2013. Os autos vieram encaminhados a este Conselho em razão do 
Despacho nº 1512/2013-SAT (fls. 26). 

É de se entender que o Pedido de Restituição é cabível quando o contribuinte 
entende ter realizado pagamento indevido, e o § 2º do art. 42 a Lei nº 
16.469/09 exige como requisito de admissibilidade que o pleito seja instruído 
“com o original do comprovante de pagamento ou com o extrato emitido pelo 
Sistema de Arrecadação –SARE – e com as provas de que o pagamento é 
indevido” 

Pela análise dos autos, verifica-se que o valor do IPVA que a requerente 
pretende restituir foi objeto do auto de infração nº 2 0399874 000 17, o qual se 
encontra quitado (fls. 27). Embora a requerente não tenha apresentado o 
original do comprovante de pagamento, tal ausência restou suprida pelo 
histórico de pagamentos “fls. 28. 

Diante do exposto, com amparo no que dispõe o art. 42 da Lei nº 16.469/09, 
ENCAMINHEM-SE os autos ao Setor de Apoio à Segunda Instância, que 
deverá pauta-los a julgamento pelo CONSELHO PLENO, a quem compete a 
apreciação do pleito contido na inicial. 

Ante o exposto e dada a alta qualidade e fundamentação do citado 
provimento administrativo exarado pelo ínclito Presidente deste Conselho Administrativo 
Tributário, nada mais devo acrescentar, motivo pelo qual conheço do pedido, dou-lhe 
provimento para deferir a restituição na forma pleiteada sobre o valor de R$ 534,39 
(quinhentos e trinta e quatro reais e trinta e nove centavos). 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 05 de janeiro de 2016. 
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Matéria: Restituição de indébito tributário (Deferimento) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00142/16 
 
Relator: Conselheiro Renato Moraes Lima 
 

 
EMENTA: Processo de Restituição. Indébito Tributário. 
Deferimento. 
 
Defere-se a restituição pleiteada, comprovando-se no processo 
o respectivo indébito tributário. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 02 
de dezembro de 2014, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do pedido, dar-lhe 
provimento para deferir a restituição na forma pleiteada. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Renato Moraes Lima, Alcedino Gomes Barbosa, Elias Alves dos Santos, 
Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Aguinaldo Fernandes de Melo, 
Talita Pimenta Félix, Antônio Martins da Silva, Nivaldo José Mendes, Eduardo Romano 
Gonçalves Stival, Gilmar Rodrigues de Almeida, Nivaldo Carvelo Carvalho, José Paixão de 
Oliveira Gomes e José Pereira D'abadia. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Restituição em que a empresa CARLOS 
CAMPOS CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ n° 02.695.005/0001-01, CCE 
n° 10.041.859-7, solicita a devolução dos valores pagos indevidamente referente ao 
parcelamento n° 140.404-0 dos Autos de Infração n°s 4 0109029 756 75 e 4 0109029 851 
23, que reclamaram multa formal por falta de apresentação de arquivos magnéticos 
SINTEGRA no período de 03/2004 a 08/2009, argumentando que a empresa não é 
contribuinte do ICMS e não está obrigada a entrega de arquivo magnético, conforme 
Parecer n° 590/2012-GEOT. 

 
Instruem os autos cópia do Parecer n° 590/2012-GEOT e Despacho 

n° 1433/2012-SAT, fls. 09 a 11, dos Autos de Infração n°s 4 0109029 851 23 e 4 0109029 
756 57, fls. 12 a 21, extratos analíticos dos citados autos de infração, fls. 22 a 26, dentre 
outros documentos. 

 
O presidente do Conselho Administrativo Tributário, com amparo no 

que dispõe o art. 42 da Lei n° 16469/09, por meio do Despacho nº 1385/2012-CAT, fls. 33, 
determinou o julgamento plenário. 

 
Apensou-se a estes autos os processos administrativos tributários – 

PATs n°s 4 0109029 756 75 e 4 0109029 851 23. 
 
Determinei a juntada dos documentos de fls. 37 a 51. 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
O Parecer n° 590/2012-GEOT, fls. 10, emitido em 13 de abril de 

2012, tratando de consulta sobre a obrigatoriedade de entrega de DPI, SINTEGRA e 



 

escrituração fiscal digital – EFD, formulada pela requerente, concluiu que a empresa, na 
condição de não contribuinte do ICMS, não está obrigada à escrituração fiscal digital. 

 
O Parecer conclui também que caso a empresa seja contribuinte do 

ICMS e esteja obrigada à escrituração fiscal digital está dispensada, em conformidade 
com o disposto no § 2° do art. 1° da Instrução Normativa n° 1020/2010-GSF, de entregar a 
DPI e o arquivo magnético SINTEGRA. 

 
O titular da Superintendência de Administração Tributária, por meio 

do Despacho n° 1433/2012-SAT, fls. 11, adotou o Parecer n° 590/2012-GEOT e 
solucionou a consulta, afirmando que a empresa não realiza, com habitualidade ou em 
volume que caracterize intuito comercial, operação de circulação de mercadoria ou 
prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal ou de comunicação (art. 
34 do RCTE), não é considerada contribuinte do ICMS e não está obrigada à entrega de 
DPI e SINTEGRA e nem à adoção da escrituração fiscal digital – EFD. 

 
O Auto de Infração n° 4 0109029 851 23, fls. 12, lavrado em 3 de 

agosto de 2009, exigiu da empresa requerente a multa formal no valor de R$ 5.497,62, por 
não ter ela entregado os arquivos magnéticos contendo o registro fiscal de todas as 
operações efetuadas, referentes aos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e 
junho de 2009. 

 
O Auto de Infração n° 4 0109029 756 75, fls. 14, lavrado em 4 de 

agosto de 2009, exigiu da empresa requerente a multa formal no valor de R$ 46.585,51, 
por não ter ela entregado os arquivos magnéticos contendo o registro fiscal de todas as 
operações efetuadas, referentes a todos os meses dos anos de 2004, 2005, 2006, 2007 e 
2008. 

 
Esses Autos de Infração n°s 4 0109029 756 75 e 4 0109029 851 23 

foram objeto do parcelamento n° 140.404-0, fls. 48, sendo R$ 12.518,70 o total do 
parcelamento, tendo sido pago R$ 13.356,20 do total parcelado. 

 

A Consulta Detalhada do Contribuinte Pessoa Jurídica, fls. 37, revela 
que a atividade econômica principal da requerente é TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS 
(ANÁLISES TECNOLÓGICAS DE CONCRETO; SERVIÇO DE), CNAE 7120-1/00, 
percentual de 90%, sendo as atividade secundárias consistentes em construção de 
edifícios (1%), atividades de estudos geológicos (1%), educação profissional de nível 
tecnológico (1%), administração de obras (1%), construção de rodovias e ferrovias (1%), 
serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia (1%), instalações 
hidráulicas, sanitárias e de gás (1%), serviços de engenharia (1%), construção de obras-
de-arte especiais (1%) e serviços de organização de feiras, congressos, exposições e 
festas (1%), totalizando 10% de atividades secundárias. 

 
As atividades da recorrente, descritas na Consulta Detalhada do 

Contribuinte Pessoa Jurídica, fls. 37, expostas no parágrafo anterior, revelam a condição 
de não contribuinte do ICMS e não está obrigada à entrega de DPI e SINTEGRA e nem à 
adoção da escrituração fiscal digital – EFD, consoante o Despacho n° 1433/2012-SAT, fls. 
11. 

 
Como a recorrente não estava obrigada a apresentar os arquivos 

objeto das referidas autuações, o valor por ela pago de R$ 13.356,20 não é devido. 



 

Configurado, portanto, o indébito tributário pleiteado, devendo então ser deferida a 
restituição. 

 
Ante o exposto, conheço do pedido, dou-lhe provimento para deferir 

a restituição dos montantes da coluna “Valor Pago” da tabela que se segue, atualizados a 
partir das datas que constam na coluna “Data de pagamento”. 

 

Ordem Data de pagamento Valor Original Valor Pago 

1 10/09/2009 492,77 492,77 

2 26/10/2009 522,87 522,87 

3 25/11/2009 522,87 524,17 

4 28/12/2009 522,87 523,96 

5 25/01/2010 522,87 522,87 

6 25/02/2010 522,87 523,75 

7 25/03/2010 522,87 529,04 

8 26/04/2010 522,87 534,80 

9 25/05/2010 522,87 538,18 

10 25/06/2010 522,87 542,05 

11 26/07/2010 522,87 550,56 

12 25/08/2010 522,87 552,43 

13 27/09/2010 522,87 554,57 

14 25/10/2010 522,87 559,74 

15 25/11/2010 522,87 565,89 

16 27/12/2010 522,87 571,72 

17 25/01/2011 522,87 580,76 

18 25/02/2011 522,87 582,96 

19 25/03/2011 522,87 588,67 

20 25/04/2011 522,87 594,33 

21 25/05/2011 522,87 597,95 

22 27/06/2011 522,87 600,94 

23 25/07/2011 522,87 601,00 

24 25/08/2011 522,87 600,22 

Totais  12.518,78 13.356,20 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 23 de fevereiro de 2016. 
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Matéria: Restituição de indébito tributário (Deferimento) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00143/16 
 
Relator: Conselheiro Renato Moraes Lima 
 

 
EMENTA: Processo de Restituição. Indébito Tributário. 
Deferimento. 
 
Defere-se a restituição pleiteada, comprovando-se no processo 
o respectivo indébito tributário. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 02 
de dezembro de 2014, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do pedido, dar-lhe 
provimento para deferir a restituição na forma pleiteada. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Renato Moraes Lima, Alcedino Gomes Barbosa, Elias Alves dos Santos, 
Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Aguinaldo Fernandes de Melo, 
Talita Pimenta Félix, Antônio Martins da Silva, Nivaldo José Mendes, Eduardo Romano 
Gonçalves Stival, Gilmar Rodrigues de Almeida, Nivaldo Carvelo Carvalho, José Paixão de 
Oliveira Gomes e José Pereira D'abadia. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Restituição em que a empresa individual 
JOÃO CAVALHEIRO DE OLIVEIRA – ME, CNPJ/MF 13.282.341/0001-49, CCE 
10.495.810-3, solicitou restituição de indébito tributário no valor de R$ 230,53 (duzentos e 
trinta reais e cinquenta e três centavos) que entende ter sido recolhido indevidamente aos 
cofres estaduais, relativo ao processo administrativo tributário - PAT n° 2 0336428 000 70. 

 
Destacou que o PAT n° 2 0336428 000 70 reporta-se à falta de 

apresentação de DPI relativa ao período de março de 2011, tendo o contribuinte, após a 
quitação desse PAT, percebido que houve um equívoco, uma vez que é optante do 
Simples Nacional desde fevereiro de 2011, sendo dispensado da obrigatoriedade de 
apresentação da DPI. 

 
Instruem os autos cópias de requerimento de empresário, fls. 06 a 

07, cópia do auto de infração n° 2 0336428 000 70, fls. 09 a 10, documento de 
arrecadação de receitas estaduais, fls. 11, extrato de consulta optante do Simples 
Nacional, fls. 12, consulta impedimentos do Simples Nacional, fls. 16, cópia do Decreto 
6.682/07, fls. 17 a 18, dentre outros documentos. 

 
O presidente do Conselho Administrativo Tributário, com o amparo 

no que dispõe o §2° do art. 42 da Lei 16.469/09, por meio do Despacho n° 0501/2012-
CAT, fls. 23, encaminhou os autos ao Setor de Apoio à Segunda Instância que deverá 
pautá-los a julgamento pelo Conselho Pleno, a quem compete a apreciação do pleito 
contido na inicial.  

 
Apensou-se a estes autos o PAT n° 2 0336428 000 70. 
 
Determinei a juntada dos documentos de fls. 27 a 29. 
 
É o relatório. 



 

 
V O T O 

 
O PAT n° 2 0336428 000 70, apenso a estes autos, foi lavrado em 30 

de junho de 2011 e exige a pena pecuniária no valor de R$ 562,93, por não ter o 
contribuinte apresentado a declaração periódica de informações – DPI, relativa ao mês de 
março de 2011. 

 
O extrato de consulta Situação de DPI Mensal, fls. 27, revela que a 

empresa individual requerente estava dispensada da obrigação de apresentação de DPI 
nos meses de janeiro a dezembro de 2011, sendo a dispensa motivada pelo fato do 
contribuinte estar enquadrado no Simples Nacional em data anterior ao cadastramento, fls. 
28. 

 
O Histórico de Pagamento do Documento de Origem, fls. 29, informa 

o pagamento do valor de R$ 230,53, referente ao PAT n° 2 0336428 000 70, pago em 
03/02/2012. Configurado portanto o indébito tributário pleiteado, devendo então ser 
deferida a restituição neste valor e atualizado a partir da data citada. 

 
Ante o exposto, conheço do pedido, dou-lhe provimento para deferir 

a restituição na forma pleiteada. 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 23 de fevereiro de 2016. 
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Matéria: Restituição de indébito tributário (Deferimento) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00486/16 
 
Relator: Conselheiro Alcedino Gomes Barbosa 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Pedido de restituição de 
indébito tributário. Recolhimento a maior do imposto. 
Procedência. 
 
Procedente é o pedido de restituição de indébito tributário 
quando comprovado na revisão fiscal, que o sujeito passivo 
promoveu o recolhimento de imposto a maior do que o devido. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 23 
de fevereiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do pedido, dar-lhe 
provimento para deferir a restituição na forma pleiteada sobre o valor de R$ 81.785,98 
(oitenta e um mil, setecentos e oitenta e cinco reais e noventa e oito centavos), com as 
descriminações do revisor, sendo: PAT nº 4010901188912 no valor de R$ 50.770,65 
(cinqüenta mil, setecentos e setenta reais e sessenta e cinco centavos), com período de 
referência a partir de 09/10/13, PAT nº 4010901189307 no valor de R$ 20.275,70 (vinte 
mil, duzentos e setenta e cinco reais e setenta centavos), com período de referência a 
partir de 09/10/13 e PAT nº 4010901189137 no valor de R$ 10.739,63 (dez mil, setecentos 
e trinta e nove reais e sessenta e três centavos), com período de referência a partir de 
10/10/13. Participaram do julgamento os Conselheiros Alcedino Gomes Barbosa, 
Domingos Caruso Neto, Aguinaldo Fernandes de Melo, Antônio Martins da Silva, Talita 
Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, David 
Fernandes de Carvalho, João Divino de Brito, José Paixão de Oliveira Gomes, Nivaldo 
Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto de 
Faria Morato, Paulo Diniz, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone 
Polizeli Bento, Carlos Andrade Silveira e Elias Alves dos Santos. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de pedido de Restituição de Indébito Tributário de autoria do 
sujeito passivo FAMÓVEIS FÁBRICA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, em virtude de 
pagamento a maior de imposto decorrente de constituição de crédito tributário com 
supedâneo nos seguintes autos de infração: 4010901188912, 4010901189137 e 
4010901189307. (fls. 2/7) 

 
De acordo com os fatos narrados na inicial, o sujeito passivo foi 

autuado pela Fazenda Pública Estadual por três vezes consecutivas, por “Ter omitido o 
registro de operações de saídas tributadas, nos exercícios de 2004, 2005 e 2006, 
caracterizado pelo suprimento indevido de caixa (débito na conta caixa referente a 
cheques devolvidos por insuficiência de fundos) apurado em procedimento fiscal intitulado 
Auditoria das Disponibilidades, implicando na presunção de operação tributada não 
registrada, prevista no artigo 25, § 1º, inciso III, da Lei nº 11.651/91”. 

 
Que, cientificado para opor-se à pretensão fiscal, ingressou 

individualmente com impugnação ao auto de infração em Segunda Instância para cada um 
dos autos de infração, tendo a Excelsa IV Câmara Julgadora  decidido-se  pela 
improcedência de todos eles. 



 

 
Irresignada, a Fazenda Pública Estadual recorre ao Conselho Pleno 

para requerer a reforma da decisão anterior. Este, após a apreciação do recurso e da 
contradita às razões da Fazenda Pública, decide enviar os autos à delegacia fiscal de 
origem do sujeito passivo, para que auditor fiscal estranho à lide, após a análise dos 
documentos juntados pela empresa, proceda a revisão da auditoria inicial. 

 
O revisor manifesta-se em cada um dos autos para informar que 

realizou a revisão dos três autos de infração para concluir que: 
 
1) No processo nº 4010901188912, o valor do ICMS originalmente 

exigido ficou reduzido de R$ 140.690,12 para R$ 103.216,65. 
 

2) No processo nº  4010901189137,o valor do ICMS originalmente 
exigido ficou reduzido de R$ 93.607,74 para R$ 85.226,00. 

 
3) No processo nº 4010901189307, o valor do ICMS originalmente 

exigido ficou reduzido de R$ 68.422,27 para R$ 52.447,45.  
 
Que, o valor originário total do imposto relativo aos três autos de 

infração ficou reduzido de R$ 302.720,13 para R$ 240.890,10 ou seja houve uma redução 
de R$ 61.830,03 no valor originário de ICMS. 

 
Em seguida, ao retornar da revisão, os processos foram pautados 

para novo julgamento pela III Câmara Julgadora, onde acolheu-se a preliminar de nulidade 
da peça básica por insegurança na determinação da infração. 

 
Inconformada, a Fazenda Pública Estadual interpõe recurso ao 

Conselho Pleno, porém antes que este pronuncie-se, o sujeito passivo antecipa-se, e na 
esteira de incentivos governamentais, promove o recolhimento integral dos débitos, objeto 
dos três autos de infração, respectivamente nos dias 09.10.2013 e 10.10.2013. Aduz que 
não atentou para o fato de que a revisão havia corrigido os valores da base de cálculo e 
do imposto devido e por isto pugna pela restituição dos valores recolhidos a maior. 

 
E, para sustentar sua tese, invoca o inciso III, do § 2º do art. 5º da Lei 

Estadual nº 18.173/13, bem como os artigos. 6º inciso II, §§ 2º e 3º e o 42, § 2º, ambos da 
Lei Estadual nº 16.469/09.  

 
Obtempera que inexiste no caso em comento, confissão irretratável 

de dívida; que tendo o sujeito passivo efetuado o pagamento à vista ou parcelado do 
imposto à Fazenda Pública, em valor que excede ao efetivamente devido, considera que 
que o que foi pago em excesso não deve ser considerado como dívida; que não pode a 
Fazenda Pública locupletar-se indevidamente de valores que não lhe são devidos, ainda 
mais quando tal pagamento ocorre em decorrência de equívoco cometido no lançamento 
de ofício promovido pelo fisco estadual. Que, neste sentido tanto o artigo 165 do Código 
Tributário Nacional quanto o artigo 172 do Código Tributário Estadual, estatuem que o 
sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou 
parcial do tributo, seja qual for a modalidade de seu pagamento.  

 
Acrescenta que o próprio art. 6º, § 2º da Lei nº 16.469/09, ao referir-

se a confissão irretratável de dívida, ressalva que na ocorrência de erro de fato substancial 
que implique alteração total ou parcial do lançamento tal instituo não deve ser aplicado. 

 



 

Pondera estar demonstrado nos documentos do lançamento, o 
manifesto equívoco cometido pelo agente estatal na quantificação do montante de débito 
devido, considerando-se que os valores corretos foram demonstrados no trabalho de 
revisão fiscal; que tal circunstância é mais que suficiente para demonstrar que houve de 
fato erro substancial na fixação dos valores da base de cálculo e do imposto. 

 
E, por último, verbera que no tocante à quantificação dos valores 

pagos indevidamente, o montante de imposto relativo aos três autos de infração deveria 
ter sido fixado em R$ 240.890,10 (duzentos e quarenta mil e oitocentos e noventa reais e 
dez centavos), considerando-se o resultado das revisões realizadas. Que, todavia, o valor 
do ICMS consignados nos documentos do lançamento foi fixado em valor superior ao 
efetivamente devido qual seja R$ 302.720,13 (trezentos e dois mil, setecentos e vinte reais 
e treze centavos). 

 
A título de demonstração de valores, insere a seguinte tabela (fls.06): 
 

 
Processo nº 4010901188912 
Valor originário de ICMS                                                                                             R$ 140.690,12  
Valor do ICMS na revisão                                                                                           R$ 103.216,65 
Valor total pago em 09.10.2013                                                                                  R$ 188.330,65 
Valor total devido conforme revisão                                                                            R$ 138.167,90 
(cálculo proporcional = 188.330,65 x 103.216,65 / 140.690,12) 
Diferença a restituir                                                                                                   R$  50.162,75 
 
 
Processo nº 4010901189137 
Valor originário de ICMS                                                                                             R$    93.607,74 
Valor do ICMS na revisão                                                                                           R$    85.226,00 
Valor total pago em 10.10.2013                                                                                  R$  119.897,03 
Valor total devido conforme revisão                                                                            R$  109.161,32 
(cálculo proporcional = 119.897,03 x 85.226,00 / 93.607,74) 
Diferença a restituir                                                                                                    R$  10.735,71 
 
 
Processo nº 4010901189307 
Valor originário de ICMS                                                                                             R$  68.422,27 
Valor do ICMS na revisão                                                                                           R$  52.447,45 
Valor total pago em 09.10.2013                                                                                  R$  86.713,10 
Valor total devido conforme revisão                                                                            R$  66.467,85 
(cálculo proporcional = 86.713,10 x 52.447,45 / 140.690,12) 
Diferença a restituir                                                                                                   R$  20.245,25 
 
Total a restituir                                                                                                          R$  81.143,71 

 
Ao final, requer seja julgado procedente o presente pedido de 

restituição reconhecendo-lhe o direito à devolução do montante do crédito tributário pago 
indevidamente no importe de R$ 81.143,71 (oitenta e um mil reais e cento e quarenta e 
três reais e setenta e um centavos), devidamente corrigido desde a data dos respectivos 
pagamentos.  

Após tomar conhecimento da inicial, o douto Presidente desta Casa 
manifesta-se nos autos (fls.15) para argumentar que o Pedido de Restituição é cabível 
quando o contribuinte considera ter realizado pagamento indevido. Que o § 2º do art. 42 
da Lei nº 16.469/09 exige como requisito de admissibilidade, que o pleito seja instruído 
com o original do comprovante do pagamento ou o extrato emitido pelo Sistema de 
Arrecadação, bem como prova de que o pagamento é indevido. 



 

 
Pondera que, embora o requerente não tenha apresentado os 

originais dos comprovantes de pagamentos, tal ausência restou suprida pelos relatórios 
analíticos dos Processos Administrativo Tributários citados, que indicam estarem quitados 
(fls. 09/14).  

 
Em seguida, determina o encaminhamento do feito ao setor 

competente para que seja pautado a julgamento pelo Conselho Pleno. 
 
Na sequência, Resolução do Conselho Pleno (fls.19) encaminha o 

processo à Gerência de Controle Processual – GEPRO para que seu titular manifeste-se 
em relação aos cálculos de fls.06, elaborados pela requerente, informando se os mesmos 
estão corretos. 

Que o plenário desta Casa considera tal medida necessária em 
virtude do pedido de restituição do imposto pago a maior. Aponta que o sujeito passivo 
efetuou o recolhimento do que era devido, sem observar os resultados das revisões 
realizadas nos referidos processos por determinação deste Conselho conforme planilhas 
de fls. 1091, do auto de infração de nº 4010901189307, de fls. 1074 do processo de nº 
4010901189137 e de fls. 1272 do feito de nº 4010901188912. 

 
Assinala que o pedido de restituição deve-se à diferença entre a 

soma dos valores originários dos lançamentos e os valores das revisões realizadas, 
situação que depende da manifestação de setor próprio da Secretaria da Fazenda, 
indicando o valor efetivamente pago indevidamente.   

 
Acompanham a peça resolutória os seguintes documentos: 

Demonstrativo Resumo da Revisão Fiscal relativa aos autos de infração de nºs 
4010901189137, 4010901189307 e 4010901188912 e respectivos comprovantes de 
pagamentos (fls.21/29). 

 
Cientificada, a Gerência de Controle Processual manifesta-se nos 

autos via Despacho de nº 64/2014 (fls.30/31). Aponta que após efetuar todos os cálculos 
relativos aos autos de infração em tela, concluiu que o valor do imposto a ser restituído ao 
sujeito passivo, monta R$ 81.785,98 (oitenta e um mil, setecentos e noventa e cinco reais 
e noventa e oito centavos). 

 
 

V O T O 
 
 
Passo a decidir e de plano considero que razão assiste ao sujeito 

passivo quanto ao pedido de restituição de indébito tributário por restar provado ter havido 
recolhimento a maior do imposto relativo aos créditos tributários constituídos através dos 
autos de infração de nºs 4010901188912, 4010901189137 e  4010901189307.  

 
De fato, embora o requerente não tenha apresentado os originais dos 

comprovantes de pagamentos, tal ausência restou suprida pelos relatórios analíticos dos 
Processos Administrativo Tributários citados, que indicam estarem quitados todos os 
débitos (fls.9/14). Em acréscimo devo mencionar que a documentação colacionada após a 
Resolução do Conselho Pleno de nº 079/2015, trazida à colação às fls.21/29, também 
corroboram de maneira inequívoca que por erro de fato substancial, este recolheu o ICMS 
em valor maior do que o devido, e nos termos da lei deve ser ressarcido na proporção do 
que foi pago a maior.    



 

 
O direito da requerente à restituição dos valores indevidamente 

recolhidos ao erário goiano está plasmado pelo inciso III, do § 2º do art.5º da Lei nº 
18.173/2013 em combinação com os artigos 6º, inciso II, §§ 2º  e 3º e 42, ambos da Lei 
Estadual nº 16.469/09 e o suporte do artigo 172, incisos I e II do Código Tributário 
Estadual, os quais transcrevo abaixo, “verbis”: 

 
Lei nº 18.173/13 
 
art.5º. O sujeito passivo, para usufruir os benefícios do RECUPERAR, deve 
fazer a sua adesão ao programa até o dia 20 de dezembro de 2013. 
 
[...] 
 
§ 2º A adesão ao RECUPERAR 
 
[...] 
 
III – implica confissão irretratável da dívida por parte do sujeito passivo e a 
expressa renúncia a qualquer defesa ou recurso, bem como desistência em 
relação aos já interpostos. 
 
[...] 
 
Lei nº 16.469/09 
 
[...] 
 
Art. 6º Compete ao Conselho Administrativo Tributário – CAT apreciar: 
 
[...] 
 
II – o Processo de Restituição 
 
[...] 
 
§ 2º Não podem ser objeto de apreciação, os casos em que haja confissão 
irretratável de dívida, salvo se constatado erro de fato substancial que 
implique alteração total ou parcial do lançamento, inclusive quanto à sujeição 
passiva, e desde que o referido erro não tenha sido objeto de controvérsia ou 
de pronunciamento. 
 
§3º O disposto no § 2º aplica-se, também, ao Processo de Restituição e de 
Revisão Extraordinária relativos aos créditos tributários decorrentes de 
declaração espontânea em pedido de parcelamento. 
 
[...] 
 
Art. 42. A restituição do tributo pago indevidamente pelo sujeito passivo, 
decorrente de lançamento, deve ser feita após o reconhecimento do direito a 
esta pelo Conselho Pleno, em instância única. 
 
[...] 
 
§ 2º O pedido de restituição deve ser instruído com o original do 
comprovante de pagamento ou com o extrato emitido pelo Sistema de 
Arrecadação  - SARE e com as provas de que o pagamento é indevido.  
 

Como se vê, o inciso III, do § 2º do art. 5º da Lei nº 18.173/2013 fala 
em confissão irretratável da dívida. Por dívida deve-se entender quantia devida, ou seja, 
aquilo que efetivamente se deve. Resta inquestionável que se determinado contribuinte 
efetua o pagamento, à vista ou parcelado para a Fazenda Pública de valor excedente ao 



 

efetivamente devido, essa quantia paga em excesso não pode ser considerada como 
dívida, mesmo porque a Fazenda Pública não pode se locupletar indevidamente de 
valores que não lhe são devidos, ainda mais quando tal pagamento ocorre como no 
presente caso em decorrência de equívoco cometido no lançamento de ofício promovido 
pelo Fisco. 

 
Impende salientar que o preceito normativo em destaque faz menção 

à renúncia a qualquer defesa ou recurso, bem como desistência em relação aos já 
interpostos. Ora, pedido de restituição nada tem a ver com defesa, impugnação ou recurso 
administrativo. Não se trata aqui de insurgência contra o lançamento do crédito tributário 
levado a efeito através do auto de infração em epígrafe, mas de pedido de devolução de 
valor do crédito tributário pago a maior em decorrência de imperfeição contida no referido 
lançamento. 

No caso em comento, conforme mencionado em linhas pretéritas, o 
Código Tributário Nacional é explícito ao declarar em seu artigo 165 que “o sujeito passivo 
tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo, 
seja qual for a modalidade de seu pagamento. 

 
Tal é o que também está expresso no artigo 172, do Código 

Tributário Estadual, o qual prescreve: 

 

Art. 172. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio 
protesto, à restituição total ou parcial do tributo e seus acréscimos, seja qual 
for a modalidade do seu pagamento, nas seguintes hipóteses: 

I - pagamento, espontâneo ou sob protesto, de tributos, multas e outros 
acréscimos, indevidos ou maiores que o devido, em face da legislação 
aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador 
efetivamente ocorrido; 

II - erro de identificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota 
aplicável, no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência 
de qualquer documento relativo ao pagamento. 

 

Devo concluir que de acordo com a literalidade dos preceitos 
normativos assinalados não se pode alegar confissão irretratável de dívida de modo que 
faz jus o sujeito passivo ao diferencial de crédito relativo ao imposto recolhido a maior. 
Impende ressaltar que o próprio art. 6º § 2º da Lei nº 16.469/09, ao referir-se à confissão 
irretratável de dívida, faz ressalva a erro de fato substancial que implique em alteração 
total ou parcial do lançamento. 

Impende salientar que está demonstrado nos documentos do 
lançamento o manifesto equívoco cometido pelo autuante na quantificação dos montantes 
do débito devido, considerando que os valores corretos foram demonstrados no trabalho 
de revisão fiscal. Tal circunstância por si só é mais que suficiente para demonstrar que 
houve de fato erro substancial na fixação dos valores da base de cálculo e do imposto. 

E, por último, quanto à restituição, acolho de plano o Despacho de nº 
64/2015 da Gerência de Controle Processual – GEPRO, exarado às fls. 30, cujo teor 
transcrevo abaixo, por adotá-lo como razão de decidir, “ipsis litteris”: 

 

DESPACHO Nº 64/2015 – GEPRO – CAT. Em atendimento a RESOLUÇÃO Nº 
079/2015, efetuamos os cálculos dos débitos referentes aos processos 
4010901188912, 4010901189137 e 4010901189307, utilizando os valores 
detalhados nas diligências constantes dos autos, nas datas dos respectivos 
pagamentos, com os benefícios da Lei nº 18173/2013, em vigor às datas dos 



 

recolhimentos. Da comparação dos valores calculados com os valores 
recolhidos apurou-se a diferença recolhida a maior de R$ 81.785,98 (oitenta e 
um mil, setecentos e oitenta e cinco reais e noventa e oito centavos).  

A divergência entre o cálculo apresentado e os valores apresentados pela 
requerente se deve ao fato de que, conforme os demonstrativos juntados ao 
requerimento, foi utilizada a proporcionalidade entre o valor autuado e o valor 
total da diligência, sem considerar o detalhamento mensal contido nas 
diligências. 

 
 Número dos Processos Administrativo Tributários  

 
TOTAL 

4010901189137 4010901189307 4010901188912 

Valor calculado 
considerando o 
valor da diligência 
e com os 
benefícios da Lei 
nº 18.173/13 

 
 
 

R$ 109.157,40 

 
 
 

R$ 66.437,40 

 
 
 

R$ 137.560,00 

 
 
 

R$ 313.154,80 

Valor Recolhido 
com os benefícios 
da Lei nº 
18.173/13 
 

 
 

R$ 119.897,03 

 
 

R$ 86.713,10 

 
 

R$ 188.330,65 

 
 

R$ 394.940,78 

Diferença entre o 
valor devido e o 
valor recolhido 

    
R$ 10.739,63 

 
R$ 20.275,70 

 
R$ 50.770,65 

 
R$ 81.785,98 

 

Ante o exposto, nada mais devo acrescentar, motivo pelo qual 
conheço do Pedido de Restituição de Indébito, dou-lhe provimento para deferir a 
restituição na forma pleiteada sobre o valor de R$ 81.785,98 (oitenta e um mil, setecentos 
e oitenta e cinco reais e noventa e oito centavos), com as discriminações do revisor, sendo 
PAT nº 4010901188912, no valor de R$ 50.770,65 (cinquenta mil, setecentos e setenta 
reais e sessenta e cinco centavos), com período de referência a partir de 09/10/2013, PAT 
nº 4010901189307, no valor de R$ 20.275,20 (vinte mil, duzentos e setenta e cinco reais e 
vinte centavos), com período de referência a partir de 09/10/2013 e PAT nº 
4010901189137 no valor de R$ 10.739,63 (dez mil, setecentos e trinta e nove reais e 
sessenta e três centavos), com período de referência a partir de 10/10/2013. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 12 de abril de 2016. 
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Matéria: Restituição de indébito tributário (Deferimento) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00510/16 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: Processo de Restituição. Pedido de Restituição de 
Indébito Tributário. Deferimento. 
 
Defere-se o pedido de restituição de imposto pago em 
duplicidade, estando o indébito tributário devidamente provado 
e instruído o pedido em conformidade com a lei. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 05 
de março de 2013, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do pedido, dar-lhe 
provimento para deferir a restituição na forma pleiteada. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Paulo Diniz, Luis Antônio da Silva Costa, Alcedino Gomes Barbosa, 
Washington Luis Freire de Oliveira, Carlos Andrade Silveira, Heli José da Silva, Allen 
Anderson Viana, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, José Luiz Rosa, José Paixão 
de Oliveira Gomes, Álvaro Falanque, Antônio Martins da Silva, José Pereira D'abadia, 
Ismael Madlum, Delcides de Souza Fonseca e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Restituição, Protocolo n° 201200004001314, 
pelo qual o produtor rural paulista DORIVAL ANTÔNIO BIANCHI solicita a restituição da 
multa no valor de R$ 2.391,40 (dois mil trezentos e noventa e um reais e quarenta 
centavos), paga, decorrente do Auto de Infração n° 4 0111037 020 56, aduzindo ter 
emitido as notas fiscais n°s 001738 e 001739 com destino a Cotiguaçu-MT que foram 
apreendidas quando da entrada no Município de São Simão-GO por serem consideradas 
inidôneas, sob a alegação de que o produtor estava obrigado ao uso da NF-e, Modelo 55 
a partir de 01/12/2010. 

 
Esclarece o requerente que a Diretoria Executiva da Administração 

Tributária baixou nota esclarecendo que os produtores rurais, ainda que possuam CNPJ, 
não estariam obrigados ao uso da NF-e nas operações internas e interestaduais em 
substituição a NFP Modelo 4. Assim, não se vendo obrigado à emissão de NF-e, 
penalizado, efetuou o pagamento da multa no valor de R$ 2.391,40 (dois mil, trezentos e 
noventa e um reais e quarenta centavos) com descontos permitidos na legislação.  

 
Instrui o seu pedido com cópias de esclarecimento de obrigações do 

produtor rural em relação à emissão de nota fiscal eletrônica (fl. 03), de notas fiscais (fls. 
04 e 05), do Auto de Infração n° 4 0111037 020 56 (fls. 06 a 07) e de DARE 2.1 (fl. 09). 

 
A Superintendência de Administração Tributária, considerando o 

disposto no art. 6°, II, § 2°, da Lei n° 16.469/09, por meio do Despacho n° 263/2012-SAT 
(fls. 11), remete os autos ao Conselho Administrativo Tributário. 
 
Juntou-se ao processo os documentos de fls. 12 a 15. 
 

O presidente do Conselho Administrativo Tributário, fundamentado 
no art. 42 da Lei n° 16.469/09, por meio do Despacho n° 0717/2012-CAT (fls. 16), 



 

determina o encaminhamento dos autos ao Setor de Apoio à Segunda Instância, que 
deverá pauta-los a julgamento pelo CONSELHO PLENO. 

 
Apensou-se a estes autos o PAT n° 4 0111037 020 56. 
 

A pedido da Representação Fazendária, juntou-se ao processo 
extrato de Planilha de Baixa e Imputação de Processos (fls. 19). 

 
É o relatório. 

 
 

V O T O 
 
 

Inicialmente, por pertinência e para melhor clareza do meu voto, 
transcrevo o art. 42, § 2°, da Lei n° 16.469, de 19 de janeiro de 2009, reguladora o 
Processo Administrativo Tributário (PAT): 
 

Art. 42. A restituição do tributo pago indevidamente pelo sujeito passivo, 
decorrente de lançamento, deve ser feita após o reconhecimento do direito 
a esta pelo Conselho Pleno, em instância única. 
 
§ 2º O pedido de restituição deve ser instruído com o original do 
comprovante de pagamento ou com o extrato emitido pelo Sistema de 
Arrecadação - SARE - e com as provas de que o pagamento é indevido. 
 

Trata-se o presente processo de Pedido de Restituição, em que o 
produtor rural paulista DORIVAL ANTÔNIO BIANCHI solicita a restituição da multa no 
valor de R$ 2.391,40 (dois mil trezentos e noventa e um reais e quarenta centavos), paga, 
decorrente do Auto de Infração n° 4 0111037 020 56, aduzindo ter emitido as notas fiscais 
n°s 001738 e 001739 com destino a Cotiguaçu-MT que foram apreendidas quando da 
entrada no Município de São Simão-GO por serem consideradas inidôneas, sob a 
alegação de que o produtor estava obrigado ao uso da NF-e, Modelo 55 a partir de 
01/12/2010. 

 
Esclarece o requerente que a Diretoria Executiva da Administração 

Tributária baixou nota esclarecendo que os produtores rurais, ainda que possuam CNPJ, 
não estariam obrigados ao uso da NF-e nas operações internas e interestaduais em 
substituição a NFP Modelo 4. Assim, não se vendo obrigado à emissão de NF-e, 
penalizado, efetuou o pagamento da multa no valor de R$ 2.391,40 (dois mil, trezentos e 
noventa e um reais e quarenta centavos) com descontos permitidos na legislação.  

 
Analisando os documentos constantes do presente processo, 

verifica-se que o valor que o requerente pretende que seja restituído é decorrente do Auto 
de Infração n° ° 4 0111037 020 56 (fls. 06 a 07). 

 
O Requerente juntou cópia de DARE 2.1 (fls. 09) que comprova o 

pagamento de 80% do valor reclamado no PAT n° 4 0111037 020 56, apenso, estando o 
ingresso do valor pago indevidamente ao erário comprovado pelo extrato do Histórico de 
Pagamento (fls. 14 a 15), em conformidade com o § 2° do art. 42 da Lei n° 16.469/09. 

 
Portanto, observa-se neste processo a ocorrência do indébito 

tributário solicitado pela requerente e está devidamente provado e instruído o pedido em 



 

conformidade com os dispositivos legais anteriormente reproduzidos, por isso, deve o 
pedido ser deferido. 
 

Ante o exposto, conheço do pedido, dou-lhe provimento para deferir 
a restituição na forma pleiteada. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 19 de abril de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Restituição de indébito tributário (Deferimento) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00511/16 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: Processo de Restituição. Pedido de Restituição de 
Indébito Tributário. Deferimento. 
 
Defere-se o pedido de restituição de imposto pago em 
duplicidade, estando o indébito tributário devidamente provado 
e instruído o pedido em conformidade com a lei. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 22 
de maio de 2014, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do pedido, dar-lhe 
provimento para deferir a restituição na forma pleiteada sobre o valor de R$ 985,58 
(novecentos e oitenta e cinco reais e cinqüenta e oito centavos). Participaram do 
julgamento os Conselheiros Paulo Diniz, Antônio Martins da Silva, Nivaldo Carvelo 
Carvalho, Heli José da Silva, José Pereira D'abadia, Victor Augusto de Faria Morato, 
Rodolfo Ramos Caiado, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Alcedino Gomes 
Barbosa, Washington Luis Freire de Oliveira, José Luiz Rosa, Lidilone Polizeli Bento, 
Carlos Andrade Silveira, Nislene Alves Borges, Allen Anderson Viana e Mário de Oliveira 
Andrade. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Restituição, Protocolo n° 201300004009671, 
pelo qual o sujeito passivo FIBRASA QUÍMICA TÊXTIL LTDA solicita a restituição de valor 
pago em duplicidade, aduzindo ter efetuado o recolhimento do ICMS por meio de GNRE 
no valor de R$ 985,58 (novecentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos) em 
30/10/2012, referente à NF-e n° 46.248, não sendo o recolhimento sido aceito pelo Fiscal, 
por ter sido efetuado sem incidência de juros e atualização monetária. Diante disso, em 
13/12/2012 a empresa efetuou novo recolhimento através de DARE no valor de R$ 985,58 
(novecentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), acrescido de juros e 
correção monetária, totalizando R$ 1.229,59 (um mil, duzentos e vinte e nove reais e 
cinquenta e nove centavos). 

 
Assim, entende cristalina a ocorrência do fato gerador do imposto, 

bem como o cumprimento da obrigação tributária, sendo indiscutível o direito de restituição 
do valor pago em duplicidade pela requerente, R$ 985,58 (novecentos e oitenta e cinco 
reais e cinquenta e oito centavos), devidamente acrescido e atualizado monetariamente, 
ou que seja concedido o benefício da compensação com impostos futuros. 
 

Instrui seu pedido com cópias de DANFE n° 46.248 (fls. 05), de 
GNRE (fls. 06), de DARE 2.1 (fls. 07) e de alteração contratual (fls. 08 a 15). 

 
A Delegacia Regional de Fiscalização de Rio Verde, por meio do 

Despacho n° 0331/2013-DRFRVD (fls. 16), encaminha o processo à Superintendência da 
Receita – SRE, para análise e deliberação. 

 



 

A Superintendência de Administração Tributária, considerando o 
disposto no art. 6°, II, § 2°, da Lei n° 16.469/09, por meio do Despacho n° 2136/2013-SAT 
(fls. 22), remete os autos ao Conselho Administrativo Tributário. 
 
Junta os documentos de fls. 17 a 21. 
 
Apensou-se a estes autos o PAT n° 4 0112049 248 60. 
 

O presidente do Conselho Administrativo Tributário, fundamentado 
no art. 42 da Lei n° 16.469/09, por meio do Despacho n° 2297/2013-CAT (fls. 23), 
determina o encaminhamento dos autos ao Setor de Apoio à Segunda Instância, que 
deverá pauta-los a julgamento pelo CONSELHO PLENO. 

 
É o relatório. 

 
 

V O T O 
 
 

Inicialmente, por pertinência e para melhor clareza do meu voto, 
transcrevo o art. 42, § 2°, da Lei n° 16.469, de 19 de janeiro de 2009, reguladora o 
Processo Administrativo Tributário (PAT): 
 

Art. 42. A restituição do tributo pago indevidamente pelo sujeito passivo, 
decorrente de lançamento, deve ser feita após o reconhecimento do direito 
a esta pelo Conselho Pleno, em instância única. 
 
§ 2º O pedido de restituição deve ser instruído com o original do 
comprovante de pagamento ou com o extrato emitido pelo Sistema de 
Arrecadação - SARE - e com as provas de que o pagamento é indevido. 
 

Trata-se o presente processo de Pedido de Restituição, em que o 
sujeito passivo FIBRASA QUÍMICA TÊXTIL LTDA solicita a restituição de valor pago em 
duplicidade. 

 
Analisando os documentos constantes do presente processo, 

verifica-se que o valor que a requerente pretende que seja restituído é decorrente do Auto 
de Infração n° 4 0112049 248 60 (fls. 18 a 20). 

 
Embora a requerente não tenha apresentado o original do 

comprovante de pagamento, a que se refere o § 2° do art. 42 da Lei n° 16.469/09, tal 
ausência restou suprida pelo Histórico de Pagamentos (fls. 17) e Relatório Analítico do 
Auto de Infração n° 4 0112049 248 60 que se encontra quitado (fls. 18 a 19) e ainda pelo 
Histórico de Pagamentos de fls. 20. 

 
Portanto, observa-se neste processo a ocorrência do indébito 

tributário solicitado pela requerente e está devidamente provado e instruído o pedido em 
conformidade com os dispositivos legais anteriormente reproduzidos, por isso, deve o 
pedido ser deferido. 
 

Ante o exposto, conheço do pedido, dou-lhe provimento para deferir 
a restituição na forma pleiteada sobre o valor de R$ 985,58 (novecentos e oitenta e cinco 
reais e cinquenta e oito centavos). 



 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 19 de abril de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Restituição de indébito tributário (Deferimento) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00512/16 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: Processo de Restituição. Pedido de Restituição de 
Parcela de IPVA Paga em Duplicidade. Deferimento. 
 
Defere-se o pedido de restituição de imposto pago em 
duplicidade, estando o indébito tributário devidamente provado 
e instruído o pedido em conformidade com a lei. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 22 
de maio de 2014, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do pedido, dar-lhe 
provimento para deferir a restituição na forma pleiteada sobre o valor de R$ 218,60 
(duzentos e dezoito reais e sessenta centavos). Participaram do julgamento os 
Conselheiros Paulo Diniz, Antônio Martins da Silva, Nivaldo Carvelo Carvalho, Heli José 
da Silva, José Pereira D'abadia, Victor Augusto de Faria Morato, Rodolfo Ramos Caiado, 
Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Alcedino Gomes Barbosa, Washington Luis 
Freire de Oliveira, José Luiz Rosa, Lidilone Polizeli Bento, Carlos Andrade Silveira, Nislene 
Alves Borges, Allen Anderson Viana e Mário de Oliveira Andrade. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Restituição, Protocolo n° 201300004021063, 
pelo qual o sujeito passivo ANA KELY LIMA PEREIRA solicita a restituição de uma parcela 
do IPVA do Exercício de 2011 paga em duplicidade no valor de R$ 218,60 (duzentos e 
dezoito reais e sessenta centavos), relativa ao veículo placa NKW-5388. 
 

Instrui seu pedido com cópia de documentos pessoais (fls. 03), 
original de DARE e comprovante de pagamento bancário (fls. 03-A), cópia de DUA (fls. 04) 
e histórico de pagamentos por placa (fls. 06). 
 

A Gerência de Arrecadação e Fiscalização, por meio do Despacho n° 
1208/2013-GEAF (fls. 15), confirma o pagamento do IPVA do Exercício de 2011, cota 
única, placa NKW-5388 através do Auto de Infração n° 2 0362819 000 70 e em 
duplicidade, bem como os ingressos dos respectivos numerários ao cofre estadual, 
conforme documentos que anexa às fls. 08/14. 
 

A Superintendência de Administração Tributária, considerando o 
disposto no art. 42 da Lei n° 16.469/09, por meio do Despacho n° 2258/2013-SAT (fls. 18), 
remete os autos ao Conselho Administrativo Tributário. 
 
Apensou-se a estes autos o PAT n° 2 0362819 000 70. 
 

O presidente do Conselho Administrativo Tributário, fundamentado 
no art. 42 da Lei n° 16.469/09, por meio do Despacho n° 2339/2013-CAT (fls. 20), 
determina o encaminhamento dos autos ao Setor de Apoio à Segunda Instância, que 
deverá pauta-los a julgamento pelo CONSELHO PLENO. 

 
É o relatório. 



 

 
 

V O T O 
 
 

Inicialmente, por pertinência e para melhor clareza do meu voto, 
transcrevo o art. 42, § 2°, da Lei n° 16.469, de 19 de janeiro de 2009, reguladora o 
Processo Administrativo Tributário (PAT): 
 

Art. 42. A restituição do tributo pago indevidamente pelo sujeito passivo, 
decorrente de lançamento, deve ser feita após o reconhecimento do direito 
a esta pelo Conselho Pleno, em instância única. 
 
§ 2º O pedido de restituição deve ser instruído com o original do 
comprovante de pagamento ou com o extrato emitido pelo Sistema de 
Arrecadação - SARE - e com as provas de que o pagamento é indevido. 
 

Trata-se o presente feito de Processo de Restituição, em que o 
sujeito passivo ANA KELY LIMA PEREIRA solicita a restituição de uma parcela do IPVA 
do Exercício de 2011 paga em duplicidade no valor de R$ 218,60 (duzentos e dezoito 
reais e sessenta centavos), relativa ao veículo placa NKW-5388. 
 

A Gerência de Arrecadação e Fiscalização, por meio do Despacho n° 
1208/2013-GEAF (fls. 15), confirma o pagamento do IPVA do Exercício de 2011, cota 
única, placa NKW-5388, através do Auto de Infração n° 2 0362819 000 70 e em 
duplicidade, bem como os ingressos dos respectivos numerários ao cofre estadual, 
conforme documentos juntados ao processo (fls. 08/14). O PAT n° 2 0362819 000 70 foi 
apensado a estes autos. 

 
Examinando o processo, sobretudo os elementos nele juntados e 

PAT apensado, bem como a pronúncia da Gerência de Arrecadação e Fiscalização (fls. 
15), que confirmou o pagamento do IPVA do Exercício de 2011, cota única, placa NKW-
5388 em duplicidade, podemos observar a ocorrência do indébito tributário solicitado pela 
requerente e está devidamente provado e instruído o pedido em conformidade com os 
dispositivos legais anteriormente reproduzidos, por isso, deve o pedido ser deferido. 
 

Ante o exposto, conheço do pedido, dou-lhe provimento para deferir 
a restituição na forma pleiteada sobre o valor de R$ 218,60 (duzentos e dezoito reais e 
sessenta centavos). 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 19 de abril de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Restituição de indébito tributário (Deferimento) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00674/16 
 
Relatora: Conselheira Talita Pimenta Félix 
 

 
EMENTA: PROCESSO DE RESTITUIÇÃO. TRIBUTO PAGO 
INDEVIDAMENTE. ACOLHIMENTO.  
 
Comprovado pelo contribuinte o recolhimento a maior do ICMS, 
legítimo é seu direito à restituição, mediante pleito interposto 
em instância única, após o reconhecimento de tal direito pelo 
Conselho Pleno. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 26 
de janeiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do pedido, dar-lhe 
provimento para deferir a restituição no valor de R$ 864.296,95 (oitocentos e sessenta e 
quatro mil, duzentos e noventa e seis reais e noventa e cinco centavos). Participaram do 
julgamento os Conselheiros Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, José 
Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene 
Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Rickardo de 
Souza Santos Mariano, Renato Moraes Lima, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira 
Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Aguinaldo Fernandes de Melo, 
David Fernandes de Carvalho, Alcedino Gomes Barbosa, Márcio Nogueira Pedra, José 
Luiz Rosa e Antônio Martins da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Em Pedido de Restituição de Tributo Pago Indevidamente, o 
contribuinte interpõe a presente manifestação solicitando a devolução da importância de 
R$ 864.296,95, conforme planilha emitida pela Gerência de Controle Processual da 
Secretaria da Fazenda/GO, em razão do julgamento do PAT/GO n. 4.0108006.296.62, 
cujo Acórdão Plenário n. 2083/2011 consignou que: 

 
Certificamos que, conforme anotação na pauta de julgamento e nos 

termos das atas das sessões realizadas no dia 17/11/2015 e hoje, o Conselho Pleno do 
Conselho Administrativo Tributário decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
pedido, dar-lhe provimento para deferir a restituição no valor de R$ 864.296,95 (...).   

 
Quando do julgamento plenário do PAT (acima mencionado), restou 

decida a necessidade de a parte esclarecer a afirmativa que realizou em sustentação oral, 
no sentido de que respectivo processo estava sendo quitado, indevidamente, em 
parcelamento. Indevido, uma vez que foi incluído no parcelamento ofertado pela Lei n. 
17.817/2012, por empregada da contribuinte, de forma equivocada. Assim, diante da 
Resolução n. 013/2013, foi concedida à contribuinte a oportunidade de comprovar a 
quitação (via parcelamento), dos valores acima debatidos.  

 
Em resposta à diligência, a parte anexa negativa de pedido formulado ao 

Superintendente de Administração Fazendária, cujo pleito seria a transferência do valor 
recolhido indevidamente no Pedido de Parcelamento n. 1829726-8, para quitação de parte 
do PAT n. 4.0110039.391.19, que já havia sido julgado em última instância. Porém, o 
pedido foi negado sob o argumento que não havia previsão legal para respaldar tal pleito. 



 

Após tal manifestação, o processo retornou a julgamento plenário que, em razão do acima 
apontado e comprovado, foi julgado improcedente, em decisão unânime.  

 
Em Despacho n. 587/2015, datado de 15/julho/2015, o Presidente do 

Conselho Administrativo Tributário de Goiás, acolhe o pleito da parte diante da 
apresentação de documentação hábil a comprovar o pagamento do tributo recolhido a 
maior (relatório analítico do PAT citado e o histórico de pagamentos do Parcelamento n. 
189726-8). Por fim, determina o encaminhamento dos autos para apreciação pelo 
Conselho Pleno. 

 
É como relato. 
 

 
VOTO  

 
 

O processo de restituição em âmbito administrativo é regulamentado pelo 
art. 6o, inciso II, e art. 42, do PAT/GO (Lei n. 16.469/2009), cujo teor segue transcrito: 

 
Art. 6º. Compete ao Conselho Administrativo Tributário-CAT – apreciar: 
 
...) 
 
II – o Processo de Restituição; 
 
(...) 
§1. Aplicam-se subsidiariamente aos processos previstos neste artigo 

 

Bem como: 
 
Art. 42. A restituição do tributo pago indevidamente pelo sujeito passivo, 
decorrente de lançamento, deve ser feita após o reconhecimento do direito a esta 
pelo Conselho Pleno, em instância única. 
 
§1. Inicia-se o Processo de Restituição com o pedido formulado pelo sujeito 
passivo, ou por terceiro que prove haver assumido o encargo financeiro, 
apresentado junto ao Protocolo Setorial – PROSET, devendo o pedido ser 
remetido à Presidência do CAT, que deve determinar as providências 
necessárias ao preparo do processo. 
 
§2. O pedido de restituição deve ser instruído com o original do comprovante de 
pagamento ou com o extrato emitido pelo Sistema de Arrecadação – SARE – e 
com as provas de que o pagamento é indevido. 
 
§3. A execução do acórdão prolatado no Processo de Restituição, favorável ao 
requerente, far-se-á por despacho do Secretário da Fazenda. 
 
§4. Aplica-se ao acórdão prolatado em Processo de Restituição, o disposto no §5 
do art. 38xxvii. 

 
Respectivo processo de restituição de tributo pago a maior não demanda 

complexidade jurídica, neste caso, nem mesmo fática, haja vista que após toda a 
documentação probatória bem apresentada pela parte, qual seja: 

 
Doc. 01. Identificação da pessoa jurídica (fls. 05/07); 
 



 

Doc. 02. Procuração com fins de validar a legitimidade processual do 
representante da parte (fls. 02); 

 
Doc. 03 Acórdão n. 283/2011, proferido pela Primeira Câmara Julgadora 

do CAT/GO (fls. 09/13); 
 
Doc. 04.  Resolução n. 13/2013, com a finalidade de oportunizar a 

comprovação da realização de parcelamento considerado 
indevido, pela contribuinte (fls. 04/05); 

 
Doc. 05. Documentos que demonstrem a solicitação da parte à 

Superintendência de Administração Fazendária, “informando 
sobre o ocorrido e solicitando que o valor recolhido no processo 
em referência, constante do Pedido de Parcelamento n. 
1829726-8, fosse transferido para pagamento de outro processo 
da empresa, n. 4.0110039.391.19, que já tinha sido julgado, em 
última instância, sendo que a diferença a favor do Estado seria 
paga a vista”  (fls. 16/20); 

 
Doc. 06. Acórdão n. 2104, prolatado pelo Conselho Pleno, em 

05/11/2013, comprovando a decisão pela improcedência do 
AIIM n. 4.0108006.296.62 (fls. 21/27); 

 
Doc. 07. Despacho n. 89/2013 da GEPRO/CAT, cujo comando determina 

a exclusão do AIIM (acima mencionado), do Parcelamento n. 
189.726-8, em razão do julgamento pela improcedência (fls. 
28); 

 
Doc. 08.  Despacho n. 5632/2013-GERC (Gerência de Recuperação de 

Crédito) informando que foi realizada a exclusão do PAT, 
referenciado, do Parcelamento n. 189.726-8 (fls. 29/31); 

 
Doc. 09. Planilha emitida pela Gerência de Controle Processual da 

SEFAZ/GO, comprovando os valores recolhidos pelo 
contribuinte (fls. 32/33); 

 
Doc. 10.  Despacho n. 4464/2014-SRE (Superintendência da Receita 

Estadual), assinado pelo Superintendente, determinando o 
encaminhamento dos autos ao CAT/GO para apreciação do 
pedido de restituição (fls. 34/38). 

 
Após esta breve exposição – respaldada pelos fatos e documentos 

apresentados pelo contribuinte - voto no sentido de deferir o pedido de restituição 
formulado, para que lhe seja conferido o direito de reaver o valor que recolheu 
indevidamente aos cofres públicos do Estado de Goiás.  

 
É como voto. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 12 de maio de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Restituição de indébito tributário (Indeferimento) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00849/16 
 
Relator: Conselheiro Lidilone Polizeli Bento 
 

 
EMENTA: ICMS. Pedido de Restituição de indébito tributário. 
Ausência de erro de fato substancial. Indeferimento. 
 
Deve ser indeferido o pedido de restituição de indébito 
tributário, decorrente de procedimento fiscal, objeto de 
confissão irretratável, quando ausente erro de fato substancial 
que autorize a alteração total ou parcial do valor exigido no 
lançamento, inteligência do art. 6º, § 2º da Lei nº 16.469/09. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 07 
de junho de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do pedido, negar-lhe 
provimento para indeferir a restituição pleiteada. Foram vencedores os Conselheiros 
Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, Alcedino 
Gomes Barbosa, Aldeci de Souza Flor, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Washington Luis 
Freire de Oliveira, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Nislene Alves Borges, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Victor Augusto de Faria Morato e Mário de Oliveira Andrade. 
Vencidos os Conselheiros José Luiz Rosa, Mauricio Ribeiro de Paiva, José Pereira 
D'abadia, João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho, Masayuki Missao, Edson Abrão 
da Silva e Nivaldo José Mendes que votaram conhecendo do pedido para deferir a 
restituição na forma pleiteada. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata o presente processo de pedido de restituição de indébito 
tributário, decorrente de suposto pagamento indevido relativo ao auto de infração nº 
4010800373331 que exigiu da requerente o recolhimento de ICMS no valor de R$ 
371.271,59, a título de diferencial de alíquotas incidente sobre aquisições de mercadorias 
destinadas ao uso e consumo do estabelecimento. 

 
Foram realizadas três revisões fiscais no processo supracitado, 

sendo que as duas primeiras mantiveram o valor do auto de infração e a terceira sugeriu a 
redução do valor da exigência para R$ 165.597,84, tendo sido a sugestão acatada pela 
Câmara Julgadora que julgou parcialmente procedente o lançamento no valor da revisão 
fiscal retro citada. 

Inconformada a Fazenda Pública recorre ao Conselho Pleno, 
solicitando a reforma da decisão sob a alegação de que a última revisão equivocou-se, ao 
considerar algumas mercadorias destinadas ao ativo imobilizado, tendo havido tão 
somente mudança de interpretação da terceira revisora em relação ao demais revisores, 
visto que do ponto de vista fático nada mudou no processo que permitisse a redução do 
valor exigido.  

 
Após a decisão cameral, o sujeito passivo aderiu aos benefícios do 

Programa Recuperar e efetuou o pagamento integral do valor exigido, extinguindo o 
crédito tributário objeto do referido lançamento, motivo pelo qual o recurso da Fazenda 
Pública não foi julgado, sendo o processo retirado de pauta. 

 



 

Alega a requerente que o ICMS devido por diferencial de alíquota 
relativo ao auto de infração supracitado era de R$ 165.597,84, conforme revisão e 
admitido pela autuada, mas que na hora da emissão do DARE para pagamento, por erro 
pagou a importância integral exigida no lançamento o que ensejou pagamento a maior da 
importância de R$ 223.346,25, conforme documentos anexos, motivo pelo qual requer a 
restituição do valor ou autorização para se creditar do mesmo valor. 

 
                                  V O T O  
 
 
Como dito anteriormente, o processo que dá origem ao presente 

pedido de restituição foi objeto de três revisões fiscais, conforme podemos verificar das fls. 
413, 485 e 590, sendo que as duas primeiras mantiveram o auto de infração em sua 
integralidade e a terceira analisando os documentos juntados pela autuada sob uma nova 
perspectiva, mudando a interpretação sobre a destinação de algumas mercadorias sugeriu 
a redução do valor do crédito tributário, o que foi acatado pela Câmara Julgadora.  

 
A Fazenda Pública inconformada, recorre ao Conselho Pleno 

solicitando a reforma da decisão que baseou-se em revisão fiscal equivocada sob seu 
ponto de vista, tendo utilizando dos mesmos elementos existentes nos autos, concluiu por 
valor diferente dos anteriores, sem realização de visita in loco e baseada em laudos 
técnicos que não fazem a discriminação da mercadoria utilizada na suposta montagem de 
cada bem do ativo, sendo que quem o faz é o advogado, cuja expertise não dispensa um 
laudo técnico de engenharia. Dessa forma, conclui a Fazenda Pública, que não possuindo 
elementos novos nos autos para justificarem a redução do crédito tributário, deve 
prevalecer o entendimento da maioria e não a última revisão que apenas cedeu aos 
argumentos apresentados pela defesa desde o início, sem que houvesse novas 
evidências que justificassem a decisão. 

Devido ao fato do sujeito passivo ter aderido aos benefícios do 
Programa Recuperar, nos termos da Lei nº 18.173/13, o recurso da Fazenda não foi 
julgado, sendo o processo retirado de pauta. 

 
Para análise do assunto objeto do presente processo, faz-se 

necessário analisarmos o disposto na legislação abaixo transcrita: 
 
Lei nº 18.173/13: 

Art. 5º (….) 

§ 2º A adesão ao RECUPERAR: 

(….) 

III - implica confissão irretratável da dívida por parte do sujeito passivo e a 
expressa renúncia a qualquer defesa ou recurso, bem como desistência em 
relação aos já interpostos. 

Lei nº 16.469/09: 

Art. 6º (….) 

§ 2º Não podem ser objeto de apreciação, os casos em que haja confissão 
irretratável de dívida, salvo se constatado erro de fato substancial que 
implique alteração total ou parcial do lançamento, inclusive quanto à 
sujeição passiva, e desde que o referido erro não tenha sido objeto de 
controvérsia ou de pronunciamento. 

 



 

Preliminarmente, verifica-se que a adesão efetuada pelo sujeito 
passivo ao Programa Recuperar implica confissão irretratável da dívida e a expressa 
renúncia a qualquer defesa ou recurso, em regra, não mais comportando apreciação da 
questão litigiosa pelo Conselho Administrativo Tributário, excetuada a hipótese de 
ocorrência de erro de fato substancial que implique alteração total ou parcial do 
lançamento. 

Ocorrida a hipótese legal prevista no art. 5º, §2º, inciso III da Lei nº 
18.173/13, apenas uma situação autorizaria a apreciação de eventual pedido de 
restituição, qual seja a ocorrência de erro de fato substancial. No presente processo, não 
resta evidenciado a ocorrência de erro de fato substancial, ocorreu simples mudança de 
interpretação de autoridade revisora que diferentemente das autoridades que lhe 
precederam resolveu acolher argumentos da defesa presentes desde o início do processo, 
não houve apresentação de novos elementos, novas evidências que pudessem justificar 
por si só a mudança de entendimento, ocorreu simplesmente mudança de entendimento, 
de interpretação, o que ensejou a conclusão pela redução do valor do crédito tributário. 

Posto isso, não se pode afirmar que existe nos autos erro de fato 
substancial que possa alterar parcial ou totalmente o valor do crédito tributário, tendo o 
sujeito passivo ao aderir aos benefícios do Recuperar além de renunciar a qualquer 
defesa ou recurso, bem como desistir dos já interpostos, interferido de forma direta para 
que o recurso da Fazenda Pública não fosse sequer analisado, o que, em princípio, 
ensejaria cerceamento ao direito de defesa, caso o pedido de restituição fosse agora 
deferido. 

Não é exagero lembrar que entre as formas de extinção do crédito 
tributário está o pagamento, assim, efetuando o recolhimento integral do crédito tributário 
exigido, com os benefícios do Recuperar, num primeiro momento o sujeito passivo 
provoca a sua extinção, nos termos do art. 156, inciso I, do CTN e num segundo momento 
desiste de qualquer recurso ou defesa, nos termos da Lei nº 18.173/13, o que impede o 
Conselho Administrativo Tributário de apreciar qualquer pedido de restituição, excetuada a 
hipótese de erro de fato substancial, o que como já dissemos não ocorreu no presente 
processo. 

Ante o exposto, indefiro o presente pedido de restituição, com 
fundamento no art. 6º, §2º da Lei nº 16.469/09.    
 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 14 de junho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Restituição de indébito tributário (Deferimento) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00974/16 
 
Relator: Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes 
 

 
EMENTA: Pedido de Restituição. IPVA. Pagamento em 
duplicidade. Deferimento. 
 
Deve ser deferido o pedido de restituição quando este se referir 
a valor comprovadamente pago em duplicidade. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 30 
de junho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do pedido, dar-lhe 
provimento para deferir a restituição na forma pleiteada no valor de R$ 517,57 (quinhentos 
e dezessete reais e cinquenta e sete centavos), pago em 24/12/2012. Participaram do 
julgamento os Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes, José Pereira D'abadia, 
Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, 
Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Luis Antônio 
da Silva Costa, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, 
Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, Alcedino 
Gomes Barbosa, Elias Alves dos Santos, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira e 
Paulo Diniz. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Em 21 de fevereiro de 2013, o sujeito passivo pede a restituição de 
IPVA, multa e demais acréscimos relativos ao veículo de placa NWO 8413 e ao exercício 
de 2012, pagos indevidamente em 24 de dezembro de 2012 (fl. 05), visto que em 
duplicidade com o recolhimento efetuado em 22 de outubro de 2012, em relação ao 
mesmo veículo e ao mesmo exercício (fl. 10). 

 
Após a apresentação do pedido, a situação descrita pelo requerente 

foi confirmada, mediante despacho, pela Gerência de Arrecadação e Fiscalização (fl. 15). 
 
A seguir, o processo foi analisado pela Superintendência da 

Administração Tributária (SAT) que, constatando a existência de procedimento fiscal sobre 
o mesmo fato (fl. 18), encaminhou os autos a este Conselho, para apreciação do pedido. 

 
À fl. 23 consta termo de apensamento dos autos referentes à 

Notificação de Lançamento 2 047153 000 33 referenciada pela SAT e cuja data de 
emissão é 29 de setembro de 2012. 

 
É o relatório. 

QUESTÃO MERITÓRIA 

Analisando o pedido, vejo que a razão assiste ao requerente, pois há 
nos auto prova da duplicidade pagamentos por ela afirmada, o que se percebe pela 



 

documentação trazida ao processo, sobretudo o relatório e o despacho constantes às fls. 
10 e 16. 

 
Pelo exposto, conheço do pedido, dou-lhe provimento para deferir a 

restituição na forma pleiteada no valor de R$ 517,57 (quinhentos e dezessete reais e 
cinquenta e sete centavos), pago em 24/12/2012. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 05 de julho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Restituição de indébito tributário (Deferimento) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00975/16 
 
Relator: Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes 
 

 
EMENTA: Pedido de Restituição. IPVA. Pagamento em 
duplicidade. Deferimento. 
 
Deve ser deferido o pedido de restituição quando este se referir 
a valor comprovadamente pago em duplicidade. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 30 
de junho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do pedido, dar-lhe 
provimento para deferir a restituição na forma pleiteada no valor de R$ 957,34 
(novecentos e cinquenta e sete reais e trinta e quatro centavos), pago em 27/02/2013. 
Participaram do julgamento os Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes, José Pereira 
D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves 
Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Luis 
Antônio da Silva Costa, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José 
Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, 
Alcedino Gomes Barbosa, Elias Alves dos Santos, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira e Paulo Diniz. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Em 11 de março de 2013, o sujeito passivo pede a restituição de 
IPVA, multa e demais acréscimos relativos ao veículo de placa NWO 8413 e ao exercício 
de 2010, pagos indevidamente em 27 de fevereiro de 2013 (fl. 04 - verso), visto que em 
duplicidade com o recolhimento efetuado em 07 de fevereiro de 2011, em relação ao 
mesmo veículo e ao mesmo exercício (fl. 07). 

 
Após a apresentação do pedido, a situação descrita pelo requerente 

foi confirmada, mediante despacho, pela Gerência de Arrecadação e Fiscalização (fl. 13). 
 
A seguir, o processo foi analisado pela Superintendência da 

Administração Tributária (SAT) que, constatando a existência de procedimento fiscal sobre 
o mesmo fato (fl. 16), encaminhou os autos a este Conselho, para apreciação do pedido. 

 
À fl. 20 consta termo de apensamento dos autos referentes à 

Notificação de Lançamento 2 0280130 000 13 referenciada pela SAT e cuja data de 
emissão é 03 de fevereiro de 2011. 

 
É o relatório. 

QUESTÃO MERITÓRIA 

Analisando o pedido, vejo que a razão assiste ao requerente, pois há 
nos auto prova da duplicidade pagamentos por ela afirmada, o que se percebe pela 



 

documentação trazida ao processo, sobretudo o relatório e o despacho constantes às fls. 
07 e 13. 

 
Pelo exposto, conheço do pedido, dou-lhe provimento para deferir a 

restituição na forma pleiteada, no valor de R$ 957,34 (novecentos e cinquenta e sete reais 
e trinta e quatro centavos), pago em 27/02/2013. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 05 de julho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Restituição de indébito tributário (Deferimento) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01108/16 
 
Relator: Conselheiro José Luiz Rosa 
 

 
EMENTA: ICMS. Pedido de Restituição de Indébito Tributário. 
Deferido.  
 
Defere-se o pedido de restituição de valor pago de indébito 
tributário quando houve comprovação de duplicidade de 
lançamento e consequente recolhimento da exigência fiscal, 
também em duplicidade. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 28 
de abril de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do pedido, dar-lhe 
provimento para deferir a restituição na forma pleiteada no valor de R$158,76 (cento e 
cinqüenta e oito reais e setenta e seis centavos). Participaram do julgamento os 
Conselheiros José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Talita Pimenta Félix, 
Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê 
Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Márcio 
Nogueira Pedra, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, 
Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de 
Souza Santos Mariano, José Paixão de Oliveira Gomes, Alcedino Gomes Barbosa e 
Aldeci de Souza Flor. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de pedido de restituição do valor pago em espécie, ou em 
forma de crédito, do indébito tributário decorrente do pagamento indevido que efetuou, 
referente ao auto de infração nº4011103987897, relativo à omissão de ICMS, no momento 
em que, na condição de substituto tributário, promoveu a saída de mercadorias constantes 
do DANFE nº. 7529.  

 
Dirigindo-se ao presidente deste Conselho Administrativo Tributário, 

o contribuinte, ora requerente, alega que houve pagamento em duplicidade, uma vez que 
a Usina Boa Vista S/A, pagou em 20/10/2011, a diferença de alíquota, que também foi 
paga através do auto de infração citado. 

 
Com escopo de comprovar o alegado, instrui o seu pedido com 

cópias: do registro de entrada, do DARE e comprovantes de pagamento bancário, do auto 
de infração mencionado, DANFe, de alteração e consolidação contratual, históricos de 
pagamento, manifestação da Delegacia Regional de fiscalização de Rio Verde, fls. 02 a 
34.     

 
O superintendente de Administração Tributária encaminha o auto ao 

presidente deste Conselho Administrativo Tributário, fl. 35.  
 
Despacho nº. 19/2015 – PRES. Aduz, em conclusão, que pelo 

extrato analítico do PAT 4011103987891, é devido o pleito do defendente, em face da 
restituição do valor pago em duplicidade ao erário estadual. Determina, entre outras 



 

providências, o encaminhamento deste auto ao Conselho Pleno para julgamento, fls.  
38/39. 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Reporto-me à informação trazida a lume, fl. 31, pela 
Superintendência da Receita – Delegacia Regional de Fiscalização de Rio Verde que aduz 
textualmente que houve o pagamento do imposto duplamente em relação a um mesmo 
fato gerador e mesmo documento fiscal o requerente não possui débitos inscritos em 
dívida ativa e que não foi detectado restrição para o alcance do pleito de restituição.  

 
Mediante o inferido em letras anteriores e por toda a instrução 

processual, demonstrado está claramente que houve duplicidade de lançamento (ST), 
portanto defiro o pedido de restituição.  

 
Assim, voto conhecendo do pedido, dando-lhe provimento para 

deferir a restituição na forma pleiteada no valor de R$ 158,76 (cento e cinquenta e oito 
reais e setenta e seis centavos).          

 
 

Sala das sessões plenárias, em 19 de julho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Restituição de indébito tributário (Deferimento) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01114/16 
 
Redator do Voto: Conselheiro José Luiz Rosa 

 
EMENTA: IPVA. Obrigação principal. Pedido de restituição de 
imposto. Pagamento em duplicidade. Procedência. 
 
Deve-se restituir ao sujeito passivo o imposto pago em 
duplicidade 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 30 
de junho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do pedido, dar-lhe 
provimento para deferir a restituição na forma pleiteada no valor de R$ 1.040,53 (um mil e 
quarenta reais e cinquenta e três centavos), pago em 08/04/2015. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Alcedino Gomes Barbosa, Elias Alves dos Santos, José Luiz 
Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Paulo Diniz, Luis Antônio da Silva Costa, José 
Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene 
Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, 
José Paixão de Oliveira Gomes, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo 
José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano e Heli José da 
Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Descreve o auto de infração que o sujeito passivo deixou de efetuar 
o pagamento do IPVA de veículo de sua propriedade, placa NWC 8955, relativo ao ano de 
2012. Em decorrência, fica sujeito ao pagamento do imposto acrescido das cominações 
legais.  

 
Foram infringidos os seguintes dispositivos legais: artigo 100 do 

Código Tributário Estadual em combinação com o artigo 408 do RCTE e artigo 4º da 
Instrução Normativa nº 325/98-GSF. Proposta a penalidade do artigo 106, inciso I, da Lei 
Estadual nº 11.651/91. 

 
Instruem a exordial os seguintes documentos: Consulta Relação de 

sujeitos passivos por auto (fls.03/04). 
 
Após o Termo de Inscrição em Dívida Ativa, comparece aos autos o 

sujeito passivo para requerer à Fazenda Pública Estadual-FPE, a restituição do valor do 
IPVA pago em duplicidade e cobrado no auto de infração de nºs 2057302900033 (fls.02), 
no montante de R$ 1.043,53 (mil e quarenta e três reais e cinquenta e três centavos).  

 
A título de prova, acosta os seguintes documentos: Dare 2.1 (fls.05) 

e o Resumo Financeiro do veículo – DETRAN (fls.06). 
 
Encaminhados os autos à Superintendência da Receita – SRE para 

que se manifeste acerca do pedido do sujeito passivo esta colaciona os documentos de 
fls. 10/12) e manifesta-se às fls.13 através do Despacho de nº 1519/2015-GEAF para 
informar que através do Histórico de Pagamentos, concluiu que o imposto relativo ao 
exercício de 2012 fora pago. 



 

Em seguida, a Gerência de Tributação e Regimes Especiais, 
encaminha o feito ao Conselho Administrativo Tributário para que este se manifeste 
acerca da procedência do pedido, pois constatado que o sujeito passivo pagou em 
duplicidade o valor do imposto sobre a propriedade de seu veículo relativo ao exercício de 
2012. 

 
O douto Presidente desta Casa manifesta-se nos autos através do 

Despacho de nº 1032/2016-PRES e determina o encaminhamento do feito para Conselho 
Pleno (fls.17). 

É o relatório. 
 

 
V O TO 

 
 
 
Passo a decidir e considero que razão assiste ao sujeito passivo ao 

requerer o pedido de restituição de seu IPVA, pago em duplicidade, relativo ao exercício 
de 2012. 

De fato, é sabido que o Pedido de Restituição é cabível quando o 
contribuinte entende ter realizado pagamento indevido, e o § 2º do art. 42 da Lei nº 
16.469/09 exige como requisito de admissibilidade que o pleito seja instruído “com o 
original do comprovante de pagamento ou com o extrato emitido pelo Sistema de 
Arrecadação (SARE) e com as provas de que o pagamento é indevido”.  

 
Assim, não obstante a requerente não tenha apresentado os originais 

do comprovante de pagamento, tal ausência restou suprida pelo histórico de pagamentos 
por placa, anexado às fls. 11 e a manifestação da Gerência de Tributação e Regimes 
Especiais de fls.16. Ante o exposto, deve a fazenda pública devolver a quem de direito o 
valor pago duas vezes. 

 
Dessarte, conheço do pedido de restituição do IPVA, dou-lhe 

provimento para deferir a restituição na forma pleiteada no valor de R$ 1.040,53 (mil, 
quarenta reais e cinquenta e três centavos), pago em 08/04/2015.  
 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 19 de julho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Restituição de indébito tributário (Indeferimento) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01332/16 
 
Relator: Conselheiro Mário de Oliveira Andrade 
 

 
EMENTA: ICMS. Pedido de restituição de imposto e acréscimos 
legais supostamente recolhido a maior. Indeferido. 
 
O pedido de restituição de imposto e acréscimos legais 
recolhido pelo sujeito passivo por intermédio de parcelamento, 
o qual implica confissão irretratável da dívida por parte do 
sujeito passivo e a expressa renúncia a qualquer defesa ou 
recurso, deve ser indeferido quando a solicitação de restituição 
estiver fundamentada em alegação de que o contribuinte teria 
direito a uma redução na base de cálculo, entretanto, no 
decorrer da tramitação processual, verifica-se que não estavam 
presentes as condições necessárias para que o benefício fiscal 
fosse usufruído pelo requerente. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 31 
de maio de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do pedido, negar-lhe provimento 
para indeferir a restituição pleiteada. Foram vencedores os Conselheiros Mário de Oliveira 
Andrade, Lidilone Polizeli Bento, Heli José da Silva, Aldeci de Souza Flor, Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira, Washington Luis Freire de Oliveira, Marlene Maria da Silva Ruguê 
Bernardes, Nislene Alves Borges, Gilmar Rodrigues de Almeida, Victor Augusto de Faria 
Morato e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto 
de desempate. Vencidos os Conselheiros Nivaldo José Mendes, Cláudio Henrique de 
Oliveira, Alcedino Gomes Barbosa, José Luiz Rosa, Talita Pimenta Félix, José Pereira 
D'abadia, João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho, Paulo Diniz e Edson Abrão da 
Silva que votaram deferindo o pedido de restituição. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O processo em apreciação é relativo a um Pedido de Restituição 
apresentado pela empresa Transindy Transportadora Indy Ltda. solicitando a restituição 
do valor pago a maior do diferencial de alíquota, decorrente do auto de infração de número 
3 0350241408 47. 

 
De acordo com a requerente, o referido lançamento exige ICMS no 

valor de R$ 14.350,00 (catorze mil, trezentos e cinquenta reais), sendo que o cálculo do 
imposto foi efetuado exigindo a diferença de alíquota de 5%, ao passo que o contribuinte 
entende que deveria ser aplicada a diferença de alíquota de 2%, em virtude do direito que 
o contribuinte teria de utilizar a redução da base de cálculo, prevista no inciso XXXV do 
artigo 8º do Anexo IX do RCTE, que resultaria em ICMS na importância de R$ 10.762,50 
(dez mil, setecentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), relativo ao diferencial 
de alíquota. 

 
Desse modo, a requerente pleiteia uma restituição no valor de R$ 

4.160,09 (quatro mil, cento e sessenta reais e nove centavos), que no entendimento dela, 
foi pago a maior no valor total do crédito tributário. 

 



 

Para a instrução processual, o contribuinte anexou aos autos os 
seguintes documentos: planilha com o cálculo do diferencial de alíquota pago a maior, 
folha 04, fotocópia do DANFE n.º 015470, folha 05, fotocópias dos DARE’s, folhas 06 a 13, 
Histórico de Pagamentos, folha 11, Fotocópia do Despacho 600/2012 da Delegacia 
Regional de Fiscalização de Itumbiara, folha 15 a 16. 

 
O Presidente do CAT (Conselho Administrativo Tributário), por 

intermédio de Despacho 0183/2013-CAT, folha 31, rejeitou o Pedido de Revisão 
Extraordinária do PAT de número 3 0350241 408 47 e admitiu o Pedido de Restituição em 
relação ao valor supostamente pago a maior, encaminhando os autos para ser pautado 
para julgamento pelo Conselho Pleno. 

 
Na oportunidade, foi apensado aos autos o PAT de nº 3 0350241 408 

47. 
 
É um breve relatório. 
 
 
                              VOTO 
 
 
A principal questão a ser analisada no caso em apreciação é saber 

se o contribuinte possuía o direito de utilizar o benefício da redução da base de cálculo do 
imposto exigido no auto de infração de número 3 0350241 408 47. 

 
O sujeito passivo alega que teria direito a redução da base de cálculo 

prevista no inciso XXXV do artigo 8º do Anexo IX do RCTE, o qual tem a seguinte 
redação: 

Art. 8º A base de cálculo do ICMS é reduzida: 

[...] 
 

XXXV - de tal forma que resulte aplicação sobre o valor da operação do 
percentual equivalente a 9% (nove por cento) na saída interna de veículo 
automotor de caminhão com peso em carga máxima superior a 5 (cinco) 
toneladas, devendo ser observado o seguinte (Lei nº 13.453/99, art. 1º , II, 
"h", 2): (Redação conferida pelo Decreto nº 6.331 - vigência: 20.12.05 a 
16.12.08) 

a) o contribuinte deve: 
NOTA: Redação com vigência de 20.12.05 a 16.12.08. 

1. celebrar Termo de Acordo de Regime Especial - TARE - com a 
Secretaria da Fazenda; 

2. cumprir as metas de arrecadação estabelecidas no TARE; 

3. estar adimplente com o ICMS relativo às obrigações tributárias vencidas 
a partir de 1º de janeiro de 2005, exceto aquelas com exigibilidade 
suspensa correspondentes a período de apuração anterior à operação de 
saída; 
[...] 

 
Observa-se que no período da ocorrência do fato gerador do ICMS, 

30/10/2008, data da aquisição do bem, conforme consta na nota fiscal eletrônica 015470, 
o contribuinte para se utilizar do benefício da redução da base de cálculo deveria ter 
celebrado o Termo de Regime de Acordo Especial – TARE, conforme prescreve o 

../../Decretos/D_06331.doc


 

dispositivo transcrito. Assim, sem efetuar esse procedimento o sujeito passivo não poderia 
usufruir desse benefício fiscal. 

 
Desse modo, na época em que foi efetuado o auto de infração, o 

cálculo efetuado pela fiscalização para apurar o valor do imposto devido foi correto, pois 
não havia como considerar a redução da base de cálculo, pois o contribuinte não tinha 
preenchido as condições para poder usufruir do benefício fiscal previsto no dispositivo 
citado. 

 
É bom ressaltar que o artigo 2º do Decreto 6.835/08 convalidou os 

procedimentos adotados pelo contribuinte sem a celebração do TARE, porém, essa norma 
não declarou como indevido o tributo recolhido sem a redução da base de cálculo e nem 
autorizou que esse benefício fosse utilizado retroativamente, conforme podemos perceber 
na seguinte redação do dispositivo citado: 

 
Art. 2º Ficam convalidados os procedimentos adotados pelo contribuinte, sem a 
celebração do Termo de Acordo de Regime Especial - TARE - com a Secretaria da 
Fazenda, no período de 1º de novembro até a entrada em vigor deste Decreto, de 
acordo com a nova redação dada ao inciso XXXV do art. 8º do Anexo IX do 
Decreto nº 4.852/97 - RCTE 
 

Assim, o contribuinte que recolheu o tributo sem a redução da base 
de cálculo porque não havia celebrado o TARE não tem direito a restituição do valor 
relativo ao benefício fiscal.  

 

Desta forma, entendo que o requerente também não tem direito a 
restituição pleiteada, pois está evidenciado na data da ocorrência do fato gerador e do 
pagamento do tributo o contribuinte não tinha o direto de usufruir da redução da base de 
cálculo. Ficando caracterizado que não houve recolhimento a maior de imposto. 

 
Com essas considerações, entendo que o pedido de restituição 

interposto pelo contribuinte deve ser indeferido. 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 30 de agosto de 2016. 
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Matéria: Restituição de indébito tributário (Deferimento) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01335/16 
 
Redator do Voto: Conselheiro José Luiz Rosa 

 
EMENTA: Processo de Restituição. Pedido de Restituição de 
Indébito Tributário. Deferimento. 
 
Estando a operação motivadora de autuação amparada pela 
isenção de ICMS, sendo pago o respectivo auto de infração, 
caracterizado está o indébito tributário, deferindo-se a 
restituição pleiteada. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 05 
de dezembro de 2013, decidiu, por maioria de votos, conhecer do pedido, dar-lhe 
provimento para deferir a restituição na forma pleiteada sobre o valor de R$ 7.096,12 (sete 
mil e noventa e seis reais e doze centavos), conforme DARE de fls. 17.  Foram 
vencedores os Conselheiros Carlos Andrade Silveira, Allen Anderson Viana, José Luiz 
Rosa, Edson Abrão da Silva, José Pereira D'abadia, Elias Alves dos Santos, Rickardo de 
Souza Santos Mariano, Nivaldo Carvelo Carvalho e Alcedino Gomes Barbosa. Vencidos 
os Conselheiros Heli José da Silva, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Victor 
Augusto de Faria Morato, Antônio Martins da Silva, Lidilone Polizeli Bento, Nislene Alves 
Borges e Washington Luis Freire de Oliveira, que votaram pelo indeferimento do pedido de 
restituição. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Restituição, Protocolo n° 20120000400240, 
pelo qual o produtor rural YOSHIAKI OKUDA solicita a restituição dos valores pagos 
relativos Processo Administrativo Tributário (PAT) n° 4 0111037 798 39, que segundo ele 
entende, foram recolhidos indevidamente por se reportar a falta de pagamento de ICMS 
relativo a diferencial de alíquotas em documento de arrecadação pela aquisição de 
mercadorias provenientes de outra unidade da Federação, relativo ao período de julho a 
agosto de 2007. 

 
Alega que a operação está isenta do pagamento do ICMS, conforme 

disposição contida no art. 6°, inciso CV do Anexo IX do RCTE – “CV – operação que 
destine a contribuinte abrangido pelo projeto agroindustrial de avicultura, nos termos da 
Lei n° 12.955, de 19 de novembro de 1996, mercadorias para uso exclusivo na construção 
de granjas e aviários,...”. 

 
Instrui o seu pedido com cópia do documento de arrecadação 

utilizado na quitação do crédito tributário (fls. 17), cópia de documento pessoal (fls.18) e 
contrato de parceria agrícola (fls. 21 a 27), dentre outros documentos. 

 
A Supervisão da Agência Fazendária Especial de Pire do Rio, em 

virtude do PAT n° 4 0111037 798 39 se encontrar Conselho Administrativo Tributário 
(CAT), por meio do Despacho n° 001/2012-AFE Pires do Rio (fls. 29), encaminha o 
processo de restituição ao CAT para análise. 

 
Juntou-se ao processo Planilha de Baixa e Imputação de Processos 

(fls. 31) contendo o Processo n° 4 0110037 798 39 e Histórico dos Pagamentos (fls. 32). 



 

 
O presidente do Conselho Administrativo Tributário, fundamentado 

no art. 42, § 2°, da Lei n° 16.469/09, por meio do Despacho n° 0172/2012-CAT (fls. 33), 
determina o encaminhamento dos autos ao Setor de Apoio à Segunda Instância que 
deverá, após a juntada do PAT n° 4 0110037 798 39, pauta-los a julgamento pelo 
CONSELHO PLENO. 

 
Apensou-se a estes autos o PAT n° 4 0110037 798 39. 
 

É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 

Trata-se o presente processo de Pedido de Restituição, em que 
produtor rural YOSHIAKI OKUDA solicita a restituição dos valores pagos relativos 
Processo Administrativo Tributário (PAT) n° 4 0111037 798 39, que segundo ele entende, 
foram recolhidos indevidamente por se reportar a falta de pagamento de ICMS relativo a 
diferencial de alíquotas em documento de arrecadação pela aquisição de mercadorias 
provenientes de outra unidade da Federação, relativo ao período de julho a agosto de 
2007, alegando que a operação está isenta do pagamento do ICMS, conforme disposição 
contida no art. 6°, inciso CV do Anexo IX do RCTE. 

 
Para melhor clareza do meu voto e por pertinência, transcrevo o art. 

6°, Inc. CV, do Anexo IX do Regulamento do Código Tributário Estadual (RCTE): 
 

Art. 6º São isentos do ICMS: 
[...] 

CV - a operação que destine a contribuinte abrangido por projeto 
agroindustrial de avicultura ou de suinocultura, nos termos da Lei nº 12.955, 
de 19 de novembro de 1996, mercadorias para uso exclusivo na construção 
de granjas e aviários, observado o seguinte: 
[...] 

 
Da análise da documentação juntada pelo requerente e do PAT 

apenso a estes autos, nota-se que ele (requerente) firmou parceria com a empresa 
NUTRIZA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS S/A e a descrição nas notas fiscais 
autuadas (Auto de Infração n° 4 0110037 798 39, apenso) demonstra que tratam-se de 
materiais para construção de granjas para criação de frangos de corte, revelando ter 
fundamento a alegação do requerente. 

 
Portanto, está provado que os materiais de construção constantes 

das notas fiscais, que resultaram na autuação, foram utilizados na construção de granja 
destinada à produção de 130.000 frangos de corte por lote (são produzidos cerca de 6 
lotes por ano), estando claro que tal volume de produção só poderia ser fornecido para 
uma planta de projeto agroindustrial, à vista da impossibilidade se se vender, no varejo, 
cerca de 780.000 frangos vivos por ano. 

 
Conclui-se então que a operação motivadora do Auto de Infração n° 

4 0110037 798 39 estava amparada pela isenção do ICMS prevista no art. 6°, inciso CV 
do Anexo IX do RCTE, anteriormente reproduzido, e o pagamento desse auto de infração 
caracteriza indébito tributário, por isso, deferi a restituição pleiteada. 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_12955.htm


 

 
Ante o exposto, conheço do pedido, dou-lhe provimento para deferir 

a restituição na forma pleiteada sobre o valor de R$ 7.096,12 (sete mil e noventa e seis 
reais e doze centavos), conforme DARE de fls. 17. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 30 de agosto de 2016. 
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Matéria: Restituição de indébito tributário (Deferimento) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01364/16 
 
Redator do Voto: Conselheiro Edson Abrão da Silva 

 
EMENTA: Processo de Restituição. Pedido de Restituição de 
Indébito Tributário. Indeferimento. 
 
1. O pedido de restituição deve ser instruído com o original do 
comprovante de pagamento ou com o extrato emitido pelo 
Sistema de Arrecadação - SARE - e com as provas de que o 
pagamento é indevido. (Lei n° 16.469/09, art. 42, § 2°); 
 
2. Indefere-se o pedido de restituição, não estando o indébito 
tributário provado no processo. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 05 
de fevereiro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do pedido, negar-lhe 
provimento para indeferir a restituição pleiteada. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Carlos Andrade Silveira, José Paixão de Oliveira Gomes, Alcedino Gomes 
Barbosa, Antônio Martins da Silva, Edson Abrão da Silva, Eduardo Romano Gonçalves 
Stival, José Pereira D'abadia, Gilmar Rodrigues de Almeida, Talita Pimenta Félix, Lidilone 
Polizeli Bento, Aguinaldo Fernandes de Melo, David Fernandes de Carvalho, Nivaldo 
Carvelo Carvalho, Nislene Alves Borges, José Luiz Rosa, Marlene Maria da Silva Ruguê 
Bernardes, Nivaldo José Mendes, Mário de Oliveira Andrade, Rickardo de Souza Santos 
Mariano e Victor Augusto de Faria Morato. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Restituição, Protocolo n° 201200004036214, 
pelo qual a sociedade empresária WF COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE METAIS 
SANITÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 04.978.741/0001-00 e I.E. n° 10.349.300-0, 
solicita a restituição de indébito tributário decorrente de pagamento indevido, relativamente 
ao ICMS substituição tributária relativo à nota fiscal n° 000990 do fornecedor DARLIFLEX 
IND. COM. DE MATERIAIS SANITÁRIOS LTDA pago em 27/06/2012, valor de R$ 249,56 
com juros e correção monetária, uma vez que o fornecedor destacou na nota fiscal e não 
recolheu antes da entrada no Estado. Informa que houve pagamento em 30/06/2012 pelo 
fornecedor, da quantia de R$ 217,45.  

 
Instrui seu pedido com cópia de agendamento de pagamento ao 

banco Bradesco (fls. 04), cópia do DANFe (fls. 05), cópia de DACTE (fls. 06), cópia de 
comprovante de pagamento na Caixa Econômica Federal e de DARE (fls. 07 e 08), cópia 
de Termo de Apreensão (fls. 09). Às fls. 15, a sócia da empresa requerente solicita juntada 
de instrumento procuratório, através do qual outorga poderes à signatária do requerimento 
de fls. 02 (fls. 16). Os autos foram encaminhados a este Conselho Administrativo 
Tributário através do Despacho n° 2601/12-DRFGNA (fls. 17), tendo-se em vista que o 
tributo pago e que ora pleiteia-se a restituição decorre de lançamento efetuado através do 
PAT n° 4 0112026 417 30. 

 
O presidente do Conselho Administrativo Tributário, fundamentado 

no art. 42 da Lei n° 16.469/09, por meio do Despacho n° 1679/2012-CAT (fls. 20), 
determina o encaminhamento dos autos ao Setor de Apoio à Segunda Instância, que 



 

deverá, após a juntada do PAT n° 4 0112026 417 30, pauta-los a julgamento pelo 
CONSELHO PLENO. 

 
O requerente foi nomeado sujeito passivo solidário no PAT n° 4 

0112026 417 30, o qual se encontra quitado (fls. 19), e apresenta pedido de restituição 
relativamente ao pagamento do valor de R$ 249,56, por ser ele efetuado no PAT citado, 
conforme comprovantes às fls. 07 e 08, anota o Despacho n° 1679/2012-CAT. 

 
É sabido que o Pedido de Restituição é cabível quando o contribuinte 

entende ter realizado pagamento indevido, e o § 2° do art. 42 da Lei n° 16.469/09 exige 
como requisito de admissibilidade que o pleito seja instruído “com o original do 
comprovante de pagamento ou com o extrato emitido pelo Sistema de Arrecadação – 
SARE – e com provas de que o pagamento é indevido”. O requerente juntou cópia de 
comprovante de pagamento bancário e do respectivo DARE às fls. 07 e 08, porém o 
documento de consulta ao sistema SEFAZ juntada às fls. 19 comprova o pagamento, 
destaca o Despacho n° 1679/2012-CAT. 

 
Apensou-se a estes autos o PAT n° 4 0112026 417 30. 

 
É o relatório. 

 
 

V O T O 
 
 

Inicialmente, destaco que o pedido de restituição exige que o pleito 
seja instruído com o original do comprovante de pagamento ou com o extrato emitido pelo 
Sistema de Arrecadação - SARE – referente ao valor que o reclamante alega ter pago 
indevidamente, conforme determina o § 2º do art. 42, § 2°, da Lei n° 16.469, de 19 de 
janeiro de 2009, reguladora o Processo Administrativo Tributário (PAT): 
 

Art. 42. A restituição do tributo pago indevidamente pelo sujeito passivo, 
decorrente de lançamento, deve ser feita após o reconhecimento do direito 
a esta pelo Conselho Pleno, em instância única. 
 
§ 2º O pedido de restituição deve ser instruído com o original do 
comprovante de pagamento ou com o extrato emitido pelo Sistema de 
Arrecadação - SARE - e com as provas de que o pagamento é indevido. 

 
O presente pedido de restituição decorre de lançamento feito através 

do PAT n° 4 0112026 417 30, apenso a estes autos, tendo o requerente juntado cópia de 
comprovante de pagamento, que foi confirmado por consulta ao SARE (fls. 07, 08 e 19). 

 
No entanto, o requerente, neste caso, deveria comprovar, também, 

que o seu fornecedor – DARLIFLEX IND. COM. DE MATERIAIS SANITÁRIOS LTDA – 

pagou o valor do imposto destacado na nota fiscal. Foi juntado pelo requerente – às fls. 04 
e 05 – o DANFE n° 000.000.990, comprovando o destaque do ICMS, no valor de R$ 
217,45 (duzentos e dezessete reais e quarenta e cinco centavos), feito pelo fornecedor, 
mas o comprovante do pagamento desse valor (cópia à fl. 04) não pode ser aceito, pois 
trata-se de “agendamento” de pagamento bancário, para ser debitado na conta corrente 
em data posterior, desde que haja saldo disponível na conta (alerta no próprio documento 
de agendamento), o que não comprova o efetivo pagamento do imposto pelo fornecedor, 
não caracterizado o indébito tributário pleiteado, devendo então ser indeferido pedido de 
restituição. 



 

 
Ante o exposto, conheço do pedido, nego-lhe provimento para 

indeferir a restituição pleiteada. 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 06 de setembro de 2016. 
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Matéria: Restituição de indébito tributário (Deferimento) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01369/16 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: Processo de Restituição. Pedido de Restituição de 
Indébito Tributário. Deferimento. 
 
É indevido o pagamento de ICMS sobre produto amparado pela 
isenção de ICMS e, por ser indevido, constitui-se em indébito 
tributário, deferindo-se a restituição pleiteada. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 03 
de maio de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do pedido, dar-lhe 
provimento para deferir a restituição na forma pleiteada sobre o valor de R$ 3.848,16 (três 
mil, oitocentos e quarenta e oito reais e dezesseis centavos). Participaram do julgamento 
os Conselheiros Paulo Diniz, José Paixão de Oliveira Gomes, Alcedino Gomes Barbosa, 
Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, Elias Alves dos Santos, Rickardo de Souza Santos 
Mariano, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da 
Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo 
Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria 
Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes e Lidilone 
Polizeli Bento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Restituição, Protocolo n° 201200004046057, 
pelo qual a pessoa jurídica LUCAS FERRANTE FONSECA ME, cadastrada no CNPJ sob 
n° 07.705.351/0001-47, solicita a restituição do ICMS que entende ter sido pago 
indevidamente por ser isento do ICMS, vez que efetuou venda para um estabelecimento 
industrial do Estado de Goiás de um ativo imobilizado. 

 
Instrui seu pedido com cópia de comprovante CNPJ (fls. 03), cópia 

de DARE e comprovante de agendamento bancário (fls. 05), cópia de consulta ao 
cadastro e de comprovante CNPJ da empresa BRENCO COMPANHIA BRASILEIRA DE 
ENERGIA RENOVÁVEL (fls. 06 a 07), cópia do Auto de Infração n° 4 0112027 942 18 (fls. 
09 a 11), cópia de DANFe n° 2080 (fls. 12) e cópia de requerimento de empresário (fls. 
13). 

 
A Superintendência de Administração Tributária, considerando o 

disposto no art. 42 da Lei n° 16.469/09, por meio do Despacho n° 3863/2012-SAT (fls. 16), 
remete os autos ao Conselho Administrativo Tributário. 
 

O presidente do Conselho Administrativo Tributário, fundamentado 
no art. 42 da Lei n° 16.469/09, por meio do Despacho n° 086/2013-CAT (fls. 19), 
determina o encaminhamento dos autos ao Setor de Apoio à Segunda Instância, que 
deverá, após a juntada do PAT n° 4 0112027 942 18, pauta-los a julgamento pelo 
CONSELHO PLENO. 

 
Embora o requerente não tenha apresentado os originais dos 

comprovantes de pagamento, tal ausência restou suprida pelo histórico de pagamentos às 



 

fls. 17 e relatório analítico do PAT n° 4 0112027 942 18, que se encontra quitado (fls. 18), 
anota o Despacho n° 086/2013-CAT. 

 
Apensou-se a estes autos o PAT n° 4 0112027 942 18. 

 
O Conselho Administrativo Tributário, após considerandos, por meio 

da Resolução n° 131/2014 (fls. 22 a 23), encaminha os autos à Delegacia Regional de 
Fiscalização de circunscrição do sujeito passivo para que seu titular, por gentileza, 
designe auditor fiscal para adotar as seguintes providências: 

 
a) verificar junto aos livros e documentos fiscais do adquirente das 

mercadorias, constantes da NF-e nº 2080, a real destinação destas, informando-nos como 
foi escriturada a aquisição, se como mercadorias destinadas ao uso/consumo ou bens 
destinados ao ativo imobilizado; 

 
b) informar-nos sobre outras questões que entender convenientes 

para elucidação do feito. 
 

O diligenciador, atendendo a Resolução n° 131/2014, em relatório 
(fls. 26), informa ter consultado o sistema EFD (Escrituração Fiscal Digital) e nele 
constatado que a referida NF-e n° 2080 foi escriturada pela empresa BRENCO 
COMPANHIA BRASILEIRA DE ENERGIA RENOVÁVEL, I. E. n° 105044032, destinatária 
das mercadorias, em 11/07/2012, tendo o valor de R$ 30.890,00 sido registrado no CFOP 
2551 (ativo imobilizado) e o valor de R$ 34.780,00 no CFOP 2556 (uso/consumo). 

 
Desta forma, entende o diligenciador que o sujeito passivo deve ser 

reautuado tendo como base de cálculo tão-somente o montante de R$ 34.780,00 referente 
ao CFOP 2556 (uso/consumo). 

 
É o relatório. 

 
V O T O 

 
O requerente foi autuado em 05/07/2012 para pagamento da 

importância de R$ 6.567,00 (seis mil quinhentos e sessenta e sete reais) relativo ao ICMS 
diferencial de alíquota dos produtos constantes do DANFe n° 2080. 

 
No dia 13/09/2012, protocolizou o pedido de restituição da 

importância paga, alegando que estava alcançado pelo benefício fiscal da isenção do 
ICMS previsto no art. 6°, inc. XCII, do Anexo IX, do Decreto n° 4.852/97, Regulamento do 
Código Tributário Estadual (RCTE): 

 

Art. 6º São isentos do ICMS: 
[...] 

XCII - relativamente à aplicação do diferencial de alíquotas na aquisição 
interestadual de bem, exceto veículo automotor de transporte de 
passageiro ou de carga e de passeio, inclusive motocicleta, destinado ao 
ativo imobilizado de estabelecimento industrial, exceto o gerador de energia 
elétrica, e agropecuário, vedada sua utilização, dentro de 24 (vinte e 
quatro) meses contados a partir da data de aquisição do bem, em 
atividades alheias à do estabelecimento, inclusive locação empréstimo, ou 
alienação, a qualquer título (Lei nº 13.453/99, art. 2º, IV); 
[...] 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_13453.htm


 

 
O presidente do Conselho Administrativo Tributário, por meio do 

Despacho n° 086/2013-CAT (fls. 19), determinou que o processo fosse pautado para 
julgamento. 

 
O órgão julgador exarou a Resolução n° 131/14 (fls. 22), baixando o 

processo em diligência para verificar se as mercadorias adquiridas haviam sido 
escrituradas como bens do ativo imobilizado. 

 
A diligência (fls. 26) informou que do valor de R$ 65.670,00, total da 

nota fiscal, R$ 30.890,00 foi escriturado como bens do ativo imobilizado e R$ 34.780,00, 
remanescente, escriturado como bens de uso e consumo do estabelecimento.  

 
Os bens escriturados como ativo imobilizado estão amparados pela 

isenção do ICMS prevista no art. 6°, inc. XCII, do Anexo IX, do RCTE, anteriormente 
transcrito, devendo então o imposto, multa e juros, relativamente ao valor dos bens do 
ativo imobilizado recolhidos, serem devolvidos, porque constituem-se indébito tributário. 

 
Foram recolhidos o ICMS no valor de R$ 6.567,00, a multa no valor 

de R$ 1.576,08 e juros no valor de R$ 38,13, sobre o total da nota fiscal (R$ 65.670,00). 
Como a nota fiscal engloba bens do ativo imobilizado e de uso e consumo do 
estabelecimento, cujos valores foram separados pela diligência (R$ 30.890,00 de ativo 
imobilizado e R$ 34.780,00 de uso e consumo do estabelecimento), o ICMS do ativo 
imobilizado representa 47% do total do ICMS recolhido, e o ICMS de uso e consumo do 
estabelecimento representa 52,97% do total do ICMS recolhido. 

 
Calculando o valor a restituir, aplica-se 47,03% sobre R$ 6.567,00, 

total do ICMS recolhido, obtendo-se R$ 3.098,00, valor do ICMS ativo imobilizado, 
acrescendo a este a multa no valor de R$ 741,23 e os juros no valor de R$ 17,93, também 
proporcionais aos respectivos valores totais recolhidos, que, somados, totalizam R$ 
3.848,16 (três mil, oitocentos e quarenta e oito reais e dezesseis centavos), que é o valor 
a ser restituído. 

 
Reconhece-se então o direito à restituição de valores pagos quando 

o contribuinte lograr êxito em demonstrar que procedeu recolhimento indevido ou em 
duplicidade, o que ficou evidente pelo cumprimento da Resolução n° 131/2014 (fls. 22) e 
do Despacho n° 0350/2015-DRFRVD (fls. 24), e, efetuando-se os cálculos, chegou-se ao 
indébito tributário no valor de R$ 3.848,16 (três mil, oitocentos e quarenta e oito reais e 
dezesseis centavos), exposto anteriormente. 

 
Ante o exposto, acompanhado pelos meus pares, voto conhecendo 

do pedido, dando-lhe provimento para deferir a restituição na forma pleiteada sobre o valor 
de R$ 3.848,16 (três mil, oitocentos e quarenta e oito reais e dezesseis centavos). 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 06 de setembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Restituição de indébito tributário (Deferimento) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01370/16 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: Processo de Restituição. Pedido de Restituição de 
Indébito Tributário. Deferimento. 
 
O pagamento de parcelas de imposto alusivas a processo (PAT) 
julgado improcedente pelo órgão julgador constituí-se em 
indébito tributário, deferindo-se a restituição pleiteada. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 28 
de abril de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do pedido, dar-lhe 
provimento para deferir a restituição na forma pleiteada no valor de R$ 2.366,51 (dois mil, 
trezentos e sessenta e seis reais e cinqüenta e um centavos). Participaram do julgamento 
os Conselheiros Paulo Diniz, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Mário 
de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza 
Santos Mariano, José Paixão de Oliveira Gomes, Alcedino Gomes Barbosa, Aldeci de 
Souza Flor, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Talita Pimenta Félix, 
Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê 
Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho e Márcio 
Nogueira Pedra. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Restituição, Protocolo n° 201200004042123, 
em que a sociedade empresária BRASIL MINÉRIOS LTDA, inscrita no CNPJ n° 
02.683.365/0006-86 e I. E. n° 10.422.719-2, solicita a restituição de importâncias pagas 
decorrente do parcelamento efetuado no Processo Administrativo Tributário (PAT) n° 4 
0110031 368 30, relativamente ao ICMS declarado na DPI do período 07/2010, o qual 
havia sido recolhido anteriormente com código de apuração incorreto, e após promover a 
sua retificação, houve o julgamento de improcedência do PAT citado. 

 
Instrui seu pedido com procuração e cópia de alteração contratual 

consolidada (fls. 04 a 10), cópia da Sentença n° 589/12-JULP e Despacho n° 07/2012-
GEPRO/CAT, ambos proferidos no citado PAT (fls. 11 a 13). 

 
O presidente do Conselho Administrativo Tributário, fundamentado 

no art. 42 da Lei n° 16.469/09, por meio do Despacho n° 1632/2012-CAT (fls. 18), 
determina o encaminhamento dos autos ao Setor de Apoio à Segunda Instância, que 
deverá, após a juntada do PAT n° 4 0110031 368 30, pauta-los a julgamento pelo 
CONSELHO PLENO. 

 
Embora o requerente não tenha apresentado os originais dos 

comprovantes de pagamentos, tal ausência restou suprida pelo extrato do histórico de 
pagamento dos parcelamentos citados extraídos do sistema informatizado da SEFAZ (fls. 
15 e 16) e que se refere ao PAT n° 4 0110031 368 30 que foi julgado improcedente pelo 
CAT (fls.14), anota o Despacho n° 1632/2012-CAT. 

 
Apensou-se a estes autos o PAT n° 4 0110031 368 30. 



 

 
É o relatório. 

 
 

V O T O 
 
 

Inicialmente, por pertinência e para melhor clareza do meu voto, 
transcrevo o art. 42, § 2°, da Lei n° 16.469, de 19 de janeiro de 2009, reguladora o 
Processo Administrativo Tributário (PAT): 
 

Art. 42. A restituição do tributo pago indevidamente pelo sujeito passivo, 
decorrente de lançamento, deve ser feita após o reconhecimento do direito 
a esta pelo Conselho Pleno, em instância única. 
 
§ 2º O pedido de restituição deve ser instruído com o original do 
comprovante de pagamento ou com o extrato emitido pelo Sistema de 
Arrecadação - SARE - e com as provas de que o pagamento é indevido. 
 

Trata-se de Pedido de Restituição, em que a sociedade empresária 
BRASIL MINÉRIOS LTDA, solicita a restituição de importâncias pagas decorrente do 
parcelamento efetuado no Processo Administrativo Tributário (PAT) n° 4 0110031 368 30, 
relativamente ao ICMS declarado na DPI do período 07/2010, o qual havia sido recolhido 
anteriormente com código de apuração incorreto, e após promover a sua retificação, 
houve o julgamento de improcedência do PAT citado. 
 

Embora o requerente não tenha apresentado os originais dos 
comprovantes de pagamentos, tal ausência restou suprida pelo extrato do histórico de 
pagamento dos parcelamentos citados extraídos do sistema informatizado da SEFAZ (fls. 
15 e 16) e que se refere ao PAT n° 4 0110031 368 30 que foi julgado improcedente pelo 
CAT (fls.14). 

 
Examinando o processo, sobretudo os elementos nele juntados 

(Sentença n° 589/12-JULP, Despacho n° 07/2012-GEPRO/CAT, extrato do histórico de 
pagamento dos parcelamentos extraídos do sistema informatizado da SEFAZ) e PAT 
apensado, podemos observar a ocorrência do indébito tributário solicitado pela requerente 
e está devidamente provado e instruído o pedido em conformidade com os dispositivos 
legais anteriormente reproduzidos, por isso, deve o pedido ser deferido. 

 
O PAT n° 4 0110031 368 30 foi objeto de parcelamento (24 

parcelas), tendo o sujeito passivo recolhido três parcelas, conforme extrato de fls. 16, 
entretanto, esse mesmo PAT foi julgado improcedente pelo CAT, consoante a Sentença n° 
589/12-JULP e o Despacho n° 07/2012-GEPRO/CAT (fls. 11 a 13), sendo indevidas as 
parcelas pagas, indicativas do indébito tributário. 
 

Ante o exposto, conheço do pedido, dou-lhe provimento para deferir 
a restituição na forma pleiteada no valor de R$ 2.366,51 (dois mil, trezentos e sessenta e 
seis reais e cinquenta e um centavos). 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 06 de setembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Restituição de indébito tributário (Deferimento) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01371/16 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: Processo de Restituição. Pedido de Restituição de 
Indébito Tributário. Deferimento. 
 
Defere-se o pedido de restituição de imposto pago em 
duplicidade, estando o indébito tributário devidamente provado 
e instruído o pedido em conformidade com a lei. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 30 
de junho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do pedido, dar-lhe 
provimento para deferir a restituição na forma pleiteada no valor de R$ 110,20 (cento e 
dez reais e vinte centavos), pago em 23/04/2013. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Paulo Diniz, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, 
Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki 
Missao, José Paixão de Oliveira Gomes, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, 
Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli 
José da Silva, Alcedino Gomes Barbosa, Elias Alves dos Santos, José Luiz Rosa, Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira, Aguinaldo Fernandes de Melo e Luis Antônio da Silva Costa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Restituição, Protocolo n° 201300004023454, 
pelo qual o sujeito passivo RICARDO JÚNIO RODRIGUES solicita a restituição do valor 
pago referente ao PAT n° 2 0479756 000 41, relativo à exigência de IPVA incidente sobre 
o veículo placa JZS-7813, Exercício de 2011, alegando ter sido pago em duplicidade. 

 
Instrui seu pedido com cópias de documentos pessoais (fls. 04) e de 

DAREs 2.1 (fls. 5 e 6). 
 
A Gerência de Arrecadação e Fiscalização, por meio do Despacho n° 

1380/2013-GEAF (fls. 16), confirma que em 28/09/2012 e 23/04/2013 foram efetuados os 
pagamentos do IPVA relativo ao veículo placa JZS-8713, exercício 2011, bem como 
confirma o ingresso dos numerários no tesouro estadual, sendo por cota única e por Auto 
de Infração n° 2 0479756 000 41, respectivamente. 
 

A Superintendência de Administração Tributária, considerando o 
disposto no art. 42 da Lei n° 16.469/09, por meio do Despacho n° 2432/2013-SAT (fls. 17), 
remete os autos ao Conselho Administrativo Tributário. 
 

O presidente do Conselho Administrativo Tributário, fundamentado 
no art. 42 da Lei n° 16.469/09, por meio do Despacho n° 20/2015-CAT (fls. 20), determina 
o encaminhamento dos autos ao Setor de Apoio à Segunda Instância, que deverá pauta-
los a julgamento pelo CONSELHO PLENO. 

 
Embora o requerente não tenha apresentado os originais dos 

comprovantes de pagamento, tal ausência restou suprida pelo extrato analítico do PAT n° 



 

2 0479756 000 41, que se encontra quitado (fls. 18 a 19), anota o Despacho n° 20/2015-
CAT. 

 
Apensou-se a estes autos o PAT n° 2 0479756 000 41. 

 
É o relatório. 

 
 

V O T O 
 
 

Inicialmente, por pertinência e para melhor clareza do meu voto, 
transcrevo o art. 42, § 2°, da Lei n° 16.469, de 19 de janeiro de 2009, reguladora o 
Processo Administrativo Tributário (PAT): 
 

Art. 42. A restituição do tributo pago indevidamente pelo sujeito passivo, 
decorrente de lançamento, deve ser feita após o reconhecimento do direito 
a esta pelo Conselho Pleno, em instância única. 
 
§ 2º O pedido de restituição deve ser instruído com o original do 
comprovante de pagamento ou com o extrato emitido pelo Sistema de 
Arrecadação - SARE - e com as provas de que o pagamento é indevido. 
 

Trata-se o presente feito de Processo de Restituição, em que o 
sujeito passivo RICARDO JÚNIO RODRIGUES solicita a restituição do IPVA do Exercício 
de 2011 pago em duplicidade, relativo ao veículo placa JZS-8713. 
 

A Gerência de Arrecadação e Fiscalização, por meio do Despacho n° 
1380/2013-GEAF (fls. 16), confirma que em 28/09/2012 e 23/04/2013 foram efetuados os 
pagamentos do IPVA relativo ao veículo placa JZS-8713, exercício 2011, bem como 
confirma o ingresso dos numerários no tesouro estadual, sendo por cota única e pelo Auto 
de Infração n° 2 0479756 000 41, respectivamente. Reconhece a GEAF o pagamento 
indevido do IPVA/2011 relativo ao veículo placa JZS-8713 e manifesta-se pelo deferimento 
do pedido de restituição na importância de R$ 110,20 (cento e dez reais e vinte centavos), 
mais as atualizações devidas. O PAT n° 2 0479756 000 41 foi apensado a estes autos.  

 
Examinando o processo, sobretudo os elementos nele juntados e 

PAT apensado, bem como a manifestação da Gerência de Arrecadação e Fiscalização 
(fls. 17), exposta anteriormente, podemos observar a ocorrência do indébito tributário 
solicitado pela requerente e está devidamente provado e instruído o pedido em 
conformidade com os dispositivos legais anteriormente reproduzidos, por isso, deve o 
pedido ser deferido. 
 

Ante o exposto, conheço do pedido, dou-lhe provimento para deferir 
a restituição na forma pleiteada no valor de R$ 110,20 (cento e dez reais e vinte 
centavos), pago em 23/04/2013. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 06 de setembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Restituição de indébito tributário (Indeferimento) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01496/16 
 
Autora do Voto Vencedor: Conselheira Nislene Alves Borges 
 

 
EMENTA: ICMS. Pedido de Restituição. Não caracterizado erro 
de fato substancial. Indeferimento. Decisão não unânime. 
 
Indeferimento de pedido de restituição em casos de confissão 
irretratável da dívida e a expressa renúncia a qualquer defesa, 
quando não constatado erro de fato substancial que implique 
alteração total ou parcial do lançamento. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 14 
de janeiro de 2014, decidiu, por maioria de votos, conhecer do pedido, negar-lhe 
provimento para indeferir a restituição pleiteada. Foram vencedores os Conselheiros 
Nislene Alves Borges, Mário de Oliveira Andrade, Márcio Nogueira Pedra, Heli José da 
Silva, Victor Augusto de Faria Morato, Renato Moraes Lima, Célia Reis Di Rezende, 
Lidilone Polizeli Bento e o Sr. Presidente, Conselheiro Domingos Caruso Neto, que 
proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros Carlos Andrade Silveira, Allen 
Anderson Viana, Paulo Diniz, Nivaldo Carvelo Carvalho, José Pereira D'abadia, Edson 
Abrão da Silva, Alcedino Gomes Barbosa e José Luiz Rosa, que votaram conhecendo do 
pedido, dando-lhe provimento para deferir a restituição na forma pleiteada sobre o valor de 
R$ 66.085,97 (sessenta e seis mil e oitenta e cinco reais e noventa e sete centavos). 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Restituição apresentado pelo sujeito passivo 
PAUTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, por meio do Protocolo nº 
201200004055614, pelo qual solicita a restituição, em espécie, ou em forma de crédito, 
ou outro meio, do indébito tributário que entende ter sido pago indevidamente.   

  Em suas alegações, o autuado aduziu que foi lavrado contra si o 
auto de infração nº 4011203490042 por falta de registro de ICMS constante em 
documentos fiscais dos períodos maio e junho de 2009, sendo exigido o valor nominal de 
R$ 264.359,89, referente à base de cálculo de R$ 1.097.182,05 relativamente a maio e o 
valor de R$ 1.105.817,05 relativamente a junho. 

Afirmou ainda que, em razão do exercício de 2009, foi constatada a 
omissão de pagamento de ICMS no valor de R$ 225.208,56 em razão de escrituração 
indevida, a título de crédito outorgado, de valores superiores ao benefício fiscal 
concedido aos estabelecimentos comerciais atacadistas gerando o auto de infração nº 
40112034 85391 quando foram utilizadas pelo agente fiscal as bases de cálculo de cada 
mês para a apuração de crédito outorgado deduzindo o valor levantado pela empresa, 
que utilizou o valor contábil e, apontando assim o crédito informado a maior. 

Alega que não foram observados que no auto de infração nº 
4011203490042 foram constituídos créditos tributários referentes aos meses de maio e 
junho, portanto, as bases de cálculo constituídas para apuração do ICMS não recolhido 
neste auto devem ser consideradas para a apuração do crédito outorgado em razão do 
pagamento a maior de R$ 66.089,97 relativamente ao auto de infração 4 0112034 853 
91, conforme planilha demonstrativa que colacionou às fls. 42 e 43. 



 

Acostam aos autos os seguintes documentos: cópia dos autos de 
infração citados e documentos que o fundamentaram, fls. 06/26, cópia de Ata da Reunião 
dos Sócios Quotistas, fls. 27/36, cópia de comprovante CNPJ, fls. 37, cópias de DARE'S, 
fls. 39-40, procuração e cópia de documento do procurador, fls. 44/46.   

Pelo Despacho nº 0391/2013, fls. 51, o DD. Presidente deste 
Conselho determinou o encaminhamento dos autos ao Setor de Apoio à Segunda 
Instância, que deverá pautá-los a julgamento pelo Conselho Pleno, a quem compete 
apreciar o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 42 da Lei nº 16.469/09. Informou 
que "embora o requerente não tenha apresentado os originais dos comprovantes de 
pagamentos, tal ausência restou suprida pelos históricos de pagamentos e extratos de 
consulta dos PAT's citados, os quais se encontram quitados", fls. 47/50.  

É esse o relatório. 

 
V O T O  

 
 

Em análise ao pedido de restituição, identifica-se que o sujeito 
passivo realizou o pagamento do crédito tributário exigido nos processos administrativos 
tributários de n°s 40112034 85391 e 4011203490042, utilizando-se da lei estadual de 
recuperação de crédito n° 17.817/2012.  

A referida lei em seu art. 5º, §2º preceitua que: 

Art. 5º O sujeito passivo, para usufruir os benefícios do RECUPERAR II, 
deve fazer a sua adesão ao programa até o dia 20 de dezembro de 2012. 

[...] 

§ 2º A adesão ao RECUPERAR II: 

[...] 

III - implica confissão irretratável da dívida por parte do sujeito passivo e a 
expressa renúncia a qualquer defesa ou recurso, bem como desistência em 
relação aos já interpostos. 

 
E temos ainda no art. 6º da lei processual n° 16.469/09, a seguinte determinação: 
 

Art. 6º Compete ao Conselho Administrativo Tributário -CAT- apreciar: 

[...] 

II - o Processo de Restituição; 

[...] 

§ 2º Não podem ser objeto de apreciação, os casos em que haja confissão 
irretratável de dívida, salvo se constatado erro de fato substancial que 
implique alteração total ou parcial do lançamento, inclusive quanto à 
sujeição passiva, e desde que o referido erro não tenha sido objeto de 
controvérsia ou de pronunciamento. (grifo oportuno) 



 

§ 3º O disposto no § 2º aplica-se, também, ao Processo de Restituição e de 
Revisão Extraordinária relativos aos créditos tributários decorrentes de 
declaração espontânea em pedido de parcelamento. (grifo oportuno) 

  

Depreende-se dos dispositivos transcritos que nos casos em que 
haja adesão ao programa de recuperação de créditos e pagamento com redução 
substancial do crédito, para que sejam apreciados ou deferidos os processos de 
restituição deve ser comprovado erro de fato substancial, de forma inconteste. 

Ocorre que as alegações do sujeito passivo como fundamento ao 
pedido de restituição não preenchem o requisito de erro de fato substancial, previsto como 
exceção à regra para os casos de restituição em situações em que houve a confissão 
irretratável. O que se observa são argumentos relativos a norma aplicada ao fato, ou seja, 
vem questionar a matéria de direito. 

A matéria apresentada não cabe apreciação neste Conselho Pleno, 
visto a confissão irretratável da dívida. Nesse sentido, deixo de apreciar a contestação 
apresentada pelo sujeito passivo, e conheço do pedido de restituição, nego-lhe provimento 
para indeferir a restituição pleiteada. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 20 de setembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Restituição de indébito tributário (Indeferimento) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01497/16 
 
Autora do Voto Vencedor: Conselheira Nislene Alves Borges 
 

 
EMENTA: ICMS. Pedido de Restituição. Não caracterizado erro 
de fato substancial. Indeferimento. Decisão não unânime. 
 
Indeferimento de pedido de restituição em casos de confissão 
irretratável da dívida e a expressa renúncia a qualquer defesa, 
quando não constatado erro de fato substancial que implique 
alteração total ou parcial do lançamento. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 14 
de janeiro de 2014, decidiu, por maioria de votos, conhecer do pedido, negar-lhe 
provimento para indeferir a restituição pleiteada. Foram vencedores os Conselheiros 
Nislene Alves Borges, Mário de Oliveira Andrade, Márcio Nogueira Pedra, Heli José da 
Silva, Victor Augusto de Faria Morato, Renato Moraes Lima, Célia Reis Di Rezende, 
Lidilone Polizeli Bento e o Sr. Presidente, Conselheiro Domingos Caruso Neto, que 
proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros Carlos Andrade Silveira, Allen 
Anderson Viana, Paulo Diniz, Nivaldo Carvelo Carvalho, José Pereira D'abadia, Edson 
Abrão da Silva, Alcedino Gomes Barbosa e José Luiz Rosa, que votaram conhecendo do 
pedido, dando-lhe provimento para deferir a restituição na forma pleiteada sobre o valor de 
R$ 15.545,12 (quinze mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e doze centavos). 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Restituição apresentado pelo sujeito passivo 
PAUTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, através do Protocolo nº 
201200004055615, pelo qual solicita a restituição, em espécie, ou em forma de crédito, 
ou outro meio, do indébito tributário que entende ter sido pago indevidamente.  . 

Em suas alegações, o autuado aduziu que foi lavrado contra si o auto 
de infração nº 4011203481809 relativamente ao ano de 2007, em razão de omissão de 
pagamento de ICMS decorrente da escrituração indevida de valores a título de crédito de 
ICMS, referente às notas fiscais de aquisição interestadual, cujo ICMS foi apropriado no 
percentual superior à alíquota permitida nas entradas de outros estados, e como 
consequência foi exigido o valor nominal de R$ 87.705,04, acrescido de multa e juros 
para quitar o auto de infração. No entanto, afirmou que houve situações em que os 
créditos foram registrados corretamente. 

Requereu a restituição do valor pago a maior, de R$ 15.545,12, com 
a devida correção, uma vez que foi devidamente quitado o auto de infração citado. 

Acostam aos autos os seguintes documentos: cópia de documentos 
de constituição da empresa, fls. 04/14, cópia de CDA, fls. 15, cópia de DARE, fls. 16, cópia 
do auto de infração e documentos que o instruíram, fls. 18/34 e 38/49, procuração e cópia 
do documento pessoal do procurador, fls. 35/37, cópias de documentos fiscais, fls. 50/568. 

Pelo Despacho nº 0345/2013, o Presidente determinou o 
encaminhamento dos autos ao Setor de Apoio à Segunda Instância, que deverá pautá-los 
a julgamento pelo Conselho Pleno, a quem compete apreciar o pleito contido na inicial, 



 

nos termos do artigo 42 da Lei nº 16.469/09. Informou que "embora o requerente não 
tenha apresentado os originais dos comprovantes de pagamentos, tal ausência restou 
suprida pelo histórico de pagamentos, fls. 569, e relatório analítico do PAT citado, o qual 
se encontra quitado, fls. 570".  

É esse o relatório. 

 
V O T O  

 
 

Em análise ao pedido de restituição, identifica-se que o sujeito 
passivo realizou o pagamento do crédito tributário exigido no processo administrativo 
tributário de n° 40112034 81809, utilizando-se dos benefícios previstos na lei estadual de 
recuperação de crédito n° 17.817/2012.  

A referida lei em seu art. 5º, §2º preceitua que: 

Art. 5º O sujeito passivo, para usufruir os benefícios do RECUPERAR II, 
deve fazer a sua adesão ao programa até o dia 20 de dezembro de 2012. 

[...] 

§ 2º A adesão ao RECUPERAR II: 

[...] 

III - implica confissão irretratável da dívida por parte do sujeito passivo e a 
expressa renúncia a qualquer defesa ou recurso, bem como desistência em 
relação aos já interpostos. 

E temos ainda no art. 6º da lei processual n° 16.469/09, a seguinte determinação: 

Art. 6º Compete ao Conselho Administrativo Tributário -CAT- apreciar: 

[...] 

II - o Processo de Restituição; 

[...] 

§ 2º Não podem ser objeto de apreciação, os casos em que haja confissão 
irretratável de dívida, salvo se constatado erro de fato substancial que 
implique alteração total ou parcial do lançamento, inclusive quanto à 
sujeição passiva, e desde que o referido erro não tenha sido objeto de 
controvérsia ou de pronunciamento. (grifo oportuno) 

§ 3º O disposto no § 2º aplica-se, também, ao Processo de Restituição e de 
Revisão Extraordinária relativos aos créditos tributários decorrentes de 
declaração espontânea em pedido de parcelamento. (grifo oportuno) 

  

Depreende-se dos dispositivos transcritos que nos casos em que 
haja adesão ao programa de recuperação de créditos e pagamento com redução 



 

substancial do crédito, para que sejam apreciados ou deferidos deve ser comprovado erro 
de fato substancial, de forma inconteste. 

Ocorre que as alegações do sujeito passivo como fundamento ao 
pedido de restituição não preenchem o requisito de erro de fato substancial, previsto como 
exceção à regra para os casos de restituição em situações em que houve a confissão 
irretratável. O que se observa são argumentos relativos a norma aplicada ao fato, ou seja, 
vem questionar a matéria de direito. 

A matéria apresentada não cabe apreciação neste Conselho Pleno, 
visto a confissão irretratável da dívida. Nesse sentido, deixo de apreciar a contestação 
apresentada pelo sujeito passivo, e conheço do pedido de restituição, nego-lhe provimento 
para indeferir a restituição pleiteada. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 20 de setembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Restituição de indébito tributário (Deferimento) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01530/16 
 
Relator: Conselheiro Márcio Nogueira Pedra 
 

 
EMENTA: Multa formal. Pedido de Restituição. Pagamento 
indevido. Acolhido unânime. Provado nos autos que o sujeito 
passivo efetuou o pagamento indevido de multa formal, haja 
vista estar constatada a impossibilidade de cometimento da 
infração, deve ser deferido o pedido de restituição da quantia 
paga indevidamente. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 06 
de setembro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do pedido, dar-lhe 
provimento para deferir a restituição na forma pleiteada sobre o valor de R$ 3.354,28 (três 
mil, trezentos e cinqüenta e quatro reais e vinte e oito centavos). Participaram do 
julgamento os Conselheiros Márcio Nogueira Pedra, Talita Pimenta Félix, Washington Luis 
Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João 
Divino de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de 
Almeida, Paulo Diniz, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de 
Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos 
Mariano, Heli José da Silva, Valdir Mendonça Alves, Aldeci de Souza Flor e José Luiz 
Rosa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Neste processo, o contribuinte, empresa individual JORDANNA 
SILVA DURAINS – ME, solicita restituição de indébito tributário em espécie. Afirma que 
efetuou pagamento indevido de multa. A empresa foi autuada por não autenticação de 
livros fiscais nos exercícios de 2005 e 2006. Ocorre que, conforme documentação que 
anexa ao seu pedido, só iniciou suas atividades em 01/08/2007.  

 
A Presidência da casa, analisa o pedido e determina que o 

contribuinte seja intimado para regularizar sua representação. A representação é , então, 
regularizada.  

 
O processo volta à Presidência que, após nova análise do pedido, 

aduz que, embora a requerente não tenha apresentado os originais do comprovante de 
pagamento, tal ausência restou suprida pelo histórico de pagamentos de fls 16 e relatório 
analítico do auto de infração nº 4010903241306, indicando que o mesmo se encontra 
quitado. Com estas considerações, determina a remessa dos autos ao Pleno para 
apreciação.  

 
É o relatório.  
 
 

VOTO 
 
Conforme informação colhida nos Sistemas Fazendários – 

SEFAZGO, o contribuinte só teve o seu estabelecimento cadastrado a partir de 01 de 
agosto de 2007. Há prova disso no processo. Trata-se da “Consulta Resumida do 



 

Contribuinte Pessoa Jurídica”, juntada aos autos às fls 11. Ora, estabelecimento sem 
cadastro não é obrigado a adotar livros fiscais, já que para formalizá-los o contribuinte 
precisa estar cadastrado.  

 
O auto de infração 4010903241306, pago pelo contribuinte (a 

consulta por auto de fls 17 informa que o referido auto de infração foi quitado) exige a 
formalização de livros fiscais de 2005 e 2006. Logo, indevida a exigência conforme 
explicamos no parágrafo anterior.  

 
Consoante documentação anexada às fls 22/25, o contribuinte 

efetuou,  em relação ao auto de infração 4010903241306, pagamentos no valor total de 
R$3.354,28 (três mil trezentos e cinquenta e quatro reais e vinte e oito centavos). 

 
Isto posto, conheço do pedido de restituição e dou-lhe provimento 

para deferir a restituição sobre o valor de R$3.354,28 (três mil trezentos e cinquenta e 
quatro reais e vinte e oito centavos).  
 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 27 de setembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Restituição de indébito tributário (Indeferimento) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01531/16 
 
Autora do Voto Vencedor: Conselheira Nislene Alves Borges 
 

 
EMENTA: ICMS. Pedido de Restituição. Não caracterizado erro 
de fato substancial. Indeferimento. Decisão não unânime. 
 
Indeferimento de pedido de restituição em casos de confissão 
irretratável da dívida e a expressa renúncia a qualquer defesa, 
quando não constatado erro de fato substancial que implique 
alteração total ou parcial do lançamento. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 14 
de janeiro de 2014, decidiu, por maioria de votos, conhecer do pedido, negar-lhe 
provimento para indeferir a restituição pleiteada. Foram vencedores os Conselheiros 
Nislene Alves Borges, Mário de Oliveira Andrade, Márcio Nogueira Pedra, Heli José da 
Silva, Victor Augusto de Faria Morato, Renato Moraes Lima, Célia Reis Di Rezende, 
Lidilone Polizeli Bento e o Sr. Presidente, Conselheiro Domingos Caruso Neto, que 
proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros Carlos Andrade Silveira, Allen 
Anderson Viana, Paulo Diniz, Nivaldo Carvelo Carvalho, José Pereira D'abadia, Edson 
Abrão da Silva, Alcedino Gomes Barbosa e José Luiz Rosa, que votaram conhecendo do 
pedido, dando-lhe provimento para deferir a restituição na forma pleiteada sobre o valor de 
R$ 47.162,45 (quarenta e sete mil, cento e sessenta e dois reais e quarenta e cinco 
centavos). 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Restituição apresentado pelo sujeito passivo 
PAUTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, através do Protocolo nº 
201200004055618, pelo qual solicita a restituição, em espécie, ou em forma de crédito, ou 
outro meio, do indébito tributário que entende ter sido pago indevidamente.   

Em suas alegações, o autuado aduziu que foi lavrado contra si o auto 
de infração nº 4011203482023 relativamente aos exercícios de 2007, 2008 e 2009, em 
razão de omissão de pagamento de ICMS decorrente da escrituração indevida de valores 
a título de crédito referente às notas fiscais de aquisição interestadual, cujo ICMS foi 
apropriado no percentual superior à alíquota permitida nas entradas de outros estados, e 
como consequência foi exigido o valor nominal de R$ 47.904,77, acrescido de multa e 
juros para quitar o auto de infração.  

Requereu a restituição do valor pago a maior, de R$ 47.162,45, com 
a devida correção, uma vez que foi devidamente quitado o auto de infração citado. 

Acostam aos autos os seguintes documentos: cópia de documentos 
de constituição da empresa, fls. 04/13, cópia de CDA, fls. 15, cópia de DARE, fls. 16, cópia 
do auto de infração e documentos que o instruíram, fls. 18/32 e 38/49, procuração e cópia 
do documento pessoal do procurador, fls. 33/35, cópias de documentos fiscais, fls. 49/595. 

Pelo Despacho nº 0140/2013-CAT, fls. 598, o Presidente determinou 
o encaminhamento dos autos ao Setor de Apoio à Segunda Instância, que deverá pautá-
los a julgamento pelo Conselho Pleno, a quem compete apreciar o pleito contido na inicial, 



 

nos termos do artigo 42 da Lei nº 16.469/09. Informou que "embora o requerente não 
tenha apresentado os originais dos comprovantes de pagamentos, tal ausência restou 
suprida pelo histórico de pagamentos, fls. 596, e relatório analítico do PAT citado, o qual 
se encontra quitado, fls. 597".  

É esse o relatório. 

 
V O T O  

 
 

Em análise ao pedido de restituição, identifica-se que o sujeito 
passivo realizou o pagamento do crédito tributário exigido no processo administrativo 
tributário de n° 4011203482023, utilizando-se dos benefícios previstos na lei estadual de 
recuperação de crédito n° 17.817/2012.  

A referida lei em seu art. 5º, §2º preceitua: 

Art. 5º O sujeito passivo, para usufruir os benefícios do RECUPERAR II, 
deve fazer a sua adesão ao programa até o dia 20 de dezembro de 2012. 

[...] 

§ 2º A adesão ao RECUPERAR II: 

[...] 

III - implica confissão irretratável da dívida por parte do sujeito passivo e a 
expressa renúncia a qualquer defesa ou recurso, bem como desistência em 
relação aos já interpostos. 

E temos ainda no art. 6º da lei processual n° 16.469/09, a seguinte 
determinação: 

Art. 6º Compete ao Conselho Administrativo Tributário -CAT- apreciar: 

[...] 

II - o Processo de Restituição; 

[...] 

§ 2º Não podem ser objeto de apreciação, os casos em que haja confissão 
irretratável de dívida, salvo se constatado erro de fato substancial que 
implique alteração total ou parcial do lançamento, inclusive quanto à 
sujeição passiva, e desde que o referido erro não tenha sido objeto de 
controvérsia ou de pronunciamento. (grifo oportuno) 

§ 3º O disposto no § 2º aplica-se, também, ao Processo de Restituição e de 
Revisão Extraordinária relativos aos créditos tributários decorrentes de 
declaração espontânea em pedido de parcelamento. (grifo oportuno) 

 

Depreende-se dos dispositivos transcritos que nos casos em que 
haja adesão ao programa de recuperação de créditos e pagamento com redução 



 

substancial do crédito, para que sejam apreciados ou deferidos deve ser comprovado erro 
de fato substancial, de forma inconteste. 

Ocorre que as alegações do sujeito passivo como fundamento ao 
pedido de restituição não preenchem o requisito de erro de fato substancial, previsto como 
exceção à regra para os casos de restituição em situações em que houve a confissão 
irretratável. O que se observa são argumentos relativos a norma aplicada ao fato, ou seja, 
vem questionar a matéria de direito. 

A matéria apresentada não cabe apreciação neste Conselho Pleno, 
visto a confissão irretratável da dívida. Nesse sentido, deixo de apreciar a contestação 
apresentada pelo sujeito passivo, e conheço do pedido de restituição, nego-lhe provimento 
para indeferir a restituição pleiteada. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 27 de setembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Restituição de indébito tributário (Deferimento) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01671/16 
 
Relator: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: IPVA. Obrigação principal. Pedido de restituição de 
imposto. Pagamento em duplicidade. Procedência. 
 
Deve-se restituir ao sujeito passivo o imposto pago em 
duplicidade 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 24 
de novembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do pedido, dar-lhe 
provimento para deferir a restituição na forma pleiteada sobre o valor de R$ 1.133,62 (um 
mil, cento e trinta e três reais e sessenta e dois centavos). Participaram do julgamento os 
Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, Lidilone Polizeli Bento, Heli José da Silva, 
Nivaldo Carvelo Carvalho, Márcio Nogueira Pedra, José Luiz Rosa, Nivaldo José Mendes, 
Mário de Oliveira Andrade, Masayuki Missao, Cláudio Henrique de Oliveira, Washington 
Luis Freire de Oliveira, Alcedino Gomes Barbosa, José Paixão de Oliveira Gomes, Paulo 
Diniz, Elias Alves dos Santos e José Pereira D'abadia. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Descreve o auto de infração que o sujeito passivo deixou de efetuar 
o pagamento do IPVA de veículo de sua propriedade, placa NLP0740, relativo ao ano de 
2010. Em decorrência, fica sujeito ao pagamento do imposto acrescido das cominações 
legais.  

 
Foram infringidos os seguintes dispositivos legais: artigo 100 do 

Código Tributário Estadual, em combinação com o artigo 408 do RCTE e artigo 4º da 
Instrução Normativa nº 325/98-GSF. Proposta a penalidade do artigo 106, inciso I, da Lei 
Estadual nº 11.651/91, com redação da lei n.º 13.772/2000. 

 
Após o Termo de Inscrição em Dívida Ativa, comparece aos autos o 

sujeito passivo para requerer à Fazenda Pública Estadual-FPE, a restituição do valor do 
IPVA pago em duplicidade e cobrado no auto de infração de nº  2 03163 000 70, no valor 
de R$ 1.133,62 (um mil cento e trinta e três reais e sessenta e dois centavos).  

 
A título de prova, acosta documentos às fls. 09/12. 
 
Encaminhados os autos à Superintendência da Receita – SRE para 

que se manifeste acerca do pedido do sujeito passivo, colaciona documentos  e manifesta-
se via Despacho, para informar, através do Histórico de Pagamentos, que o imposto 
relativo ao exercício de 2010 fora pago. 

 
Em seguida, a Gerência de Inteligência e Informações Econômico-

Fiscais, encaminha o feito ao Conselho Administrativo Tributário para que este se 
manifeste acerca da procedência do pedido, pois constatado que o sujeito passivo pagou 
em duplicidade o valor do imposto sobre a propriedade de seu veículo relativo ao exercício 
de 2010. 

 



 

O douto Presidente desta Casa manifesta-se nos autos através do 
Despacho de n.º 698/2015 - PRES e determina o encaminhamento do feito para Conselho 
Pleno (fls.47). 

 
Relatados, passo ao voto. 
 
 

V O T O 
 
 

 
Considero que assiste razão ao sujeito passivo ao requerer o pedido 

de restituição de seu IPVA, pago em duplicidade, relativo ao exercício de 2010. 
 
De fato, é sabido que o Pedido de Restituição é cabível quando o 

contribuinte entende ter realizado pagamento indevido, e o § 2.º do art. 42 da lei n.º 
16.469/09 exige como requisito de admissibilidade que o pleito seja instruído “com o 
original do comprovante de pagamento ou com o extrato emitido pelo Sistema de 
Arrecadação (SARE) e com as provas de que o pagamento é indevido”.  

 
Assim, não obstante a requerente não tenha apresentado os originais 

do comprovante de pagamento, tal ausência restou suprida pelo histórico de pagamentos 
por placa (anexado) e a manifestação da Gerência de Inteligência e Informações 
Econômico-Fiscais. 

 
Ante o exposto, deve a fazenda pública devolver a quem de direito o 

valor pago duas vezes. 
 
Desse modo, conheço do pedido de restituição do IPVA, dou-lhe 

provimento para deferir a restituição na forma pleiteada no valor de R$ 1.133,62 (um mil 

cento e trinta e três reais e sessenta e dois centavos), pago em 15/05/2014 (fls.17).  
 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 18 de outubro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Restituição de indébito tributário (Deferimento) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01770/16 
 
Relator: Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo 
 

 
EMENTA: Processo de Restituição. Pedido de Restituição de 
Indébito Tributário. Deferimento. 
 
Defere-se o pedido de restituição de imposto pago em 
duplicidade, estando o indébito tributário devidamente provado 
e instruído o pedido em conformidade com a lei. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 27 
de setembro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do pedido, dar-lhe 
provimento para deferir a restituição no valor de R$ 624,36 (seiscentos e vinte e quatro 
reais e trinta e seis centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros Aguinaldo 
Fernandes de Melo, Victor Augusto de Faria Morato, Paulo Diniz, Mário de Oliveira 
Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos 
Mariano, Heli José da Silva, Valdir Mendonça Alves, Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, 
Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, 
José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, 
Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho e Gilmar Rodrigues de Almeida. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Restituição, Protocolo n° 201300004011444, 
pelo qual o sujeito passivo LUCILA DOS REIS MINEIRA ME solicita a restituição do valor 
de R$ 624,36 (seiscentos e vinte e quatro reais e trinta e seis centavos), pago em 
duplicidade, relativamente a uma parcela do IPVA de 2011, incidente sobre o veículo placa 
NGZ-2998. 

 
Instrui seu pedido com DARE 2.1 e comprovante de pagamento 

bancário (fls. 03), cópia de documento pessoal (fls. 04), comprovante de endereço (fls. 
06), comprovante CNPJ (fls. 07) cópia de requerimento de empresário e de extrato 
cadastral (fls. 08 a 09). 

 
A Gerência de Arrecadação e Fiscalização, por meio do Despacho n° 

0622/2013-GEAF (fls. 16), confirma o pagamento do IPVA relativo ao exercício 2011 cota 
única em duplicidade, sendo em 01/10/2012 e 07/01/2013, este último através do Auto de 
Infração n° 2 0561504 000 86. 
 

A Superintendência de Administração Tributária, considerando o 
disposto no art. 42 da Lei n° 16.469/09, por meio de despacho (fls. 16, verso), remete os 
autos ao Conselho Administrativo Tributário. 
 

O presidente do Conselho Administrativo Tributário, fundamentado 
no art. 42 da Lei n° 16.469/09, por meio do Despacho n° 1985/2013-CAT (fls. 19), 
determina o encaminhamento dos autos ao Setor de Apoio à Segunda Instância, que 
deverá pauta-los a julgamento pelo CONSELHO PLENO. 

 
Apensou-se a estes autos o PAT n° 2 0561504 000 86 (fls. 20). 



 

 
É o relatório. 

 
 

V O T O 
 
 

Inicialmente, por pertinência e para melhor clareza do meu voto, 
transcrevo o art. 42, § 2°, da Lei n° 16.469, de 19 de janeiro de 2009, reguladora o 
Processo Administrativo Tributário (PAT): 
 

Art. 42. A restituição do tributo pago indevidamente pelo sujeito passivo, 
decorrente de lançamento, deve ser feita após o reconhecimento do direito 
a esta pelo Conselho Pleno, em instância única. 
 
§ 2º O pedido de restituição deve ser instruído com o original do 
comprovante de pagamento ou com o extrato emitido pelo Sistema de 
Arrecadação - SARE - e com as provas de que o pagamento é indevido. 
 

Trata-se de Pedido de Restituição, Protocolo n° 201300004011444, 
pelo qual o sujeito passivo LUCILA DOS REIS MINEIRA ME solicita a restituição do valor 
de R$ 624,36 (seiscentos e vinte e quatro reais e trinta e seis centavos), pago em 
duplicidade, relativamente a uma parcela do IPVA de 2011, incidente sobre o veículo placa 
NGZ-2998. 
 

A Gerência de Arrecadação e Fiscalização, por meio do Despacho n° 
0622/2013-GEAF (fls. 16), confirma o pagamento do IPVA relativo ao exercício 2011 cota 
única em duplicidade, sendo em 01/10/2012 e 07/01/2013, este último através do Auto de 
Infração n° 2 0561504 000 86. O PAT n° 2 0561504 000 86 foi apensado a estes autos 
(fls. 20). 

 
Examinando o processo, sobretudo os elementos nele juntados e 

PAT apensado, bem como a manifestação da Gerência de Arrecadação e Fiscalização 
(fls. 16), exposta anteriormente, podemos observar a ocorrência do indébito tributário 
solicitado pela requerente e está devidamente provado e instruído o pedido em 
conformidade com os dispositivos legais anteriormente reproduzidos, por isso, deve o 
pedido ser deferido. 
 

Ante o exposto, conheço do pedido, dou-lhe provimento para deferir 
a restituição no valor de R$ 624,36 (seiscentos e vinte e quatro reais e trinta e seis 
centavos). 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 08 de novembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Restituição de indébito tributário (Deferimento) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01771/16 
 
Relator: Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo 
 

 
EMENTA: Processo de Restituição. Pedido de Restituição de 
Indébito Tributário. Deferimento. 
 
Defere-se o pedido de restituição de imposto pago em 
duplicidade, estando o indébito tributário devidamente provado 
e instruído o pedido em conformidade com a lei. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 27 
de setembro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do pedido, dar-lhe 
provimento para deferir a restituição no valor de R$ 567,73 (quinhentos e sessenta e sete 
reais e setenta e três centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros Aguinaldo 
Fernandes de Melo, Victor Augusto de Faria Morato, Paulo Diniz, Mário de Oliveira 
Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos 
Mariano, Heli José da Silva, Valdir Mendonça Alves, Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, 
Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, 
José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, 
Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho e Gilmar Rodrigues de Almeida. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Restituição, Protocolo n° 201300004003266, 
pelo qual o sujeito passivo FÁBIO JORGE VIEIRA solicita a restituição do valor pago em 
duplicidade, relativamente ao IPVA de 2011, incidente sobre o veículo placa NKH-0902. 

 
Instrui seu pedido com cópias de documentos pessoais (fls. 03) e de 

DAREs 2.1 (fls. 04). 
 
A Gerência de Arrecadação e Fiscalização, por meio do Despacho n° 

0285/2013-GEAF (fls. 15), confirma o pagamento do IPVA relativo ao exercício 2011 cota 
única em duplicidade, sendo 28/09/2012 e 21/12/2012, este último através do Auto de 
Infração n° 2 0457614 000 29 (fls. 13 a 14). 
 

A Superintendência de Administração Tributária, considerando o 
disposto no art. 42 da Lei n° 16.469/09, por meio do Despacho n° 074/2013-SAT (fls. 17), 
remete os autos ao Conselho Administrativo Tributário. 
 

O presidente do Conselho Administrativo Tributário, fundamentado 
no art. 42 da Lei n° 16.469/09, por meio do Despacho n° 1975/2013-CAT (fls. 20), 
determina o encaminhamento dos autos ao Setor de Apoio à Segunda Instância, que 
deverá pauta-los a julgamento pelo CONSELHO PLENO. 

 
Apensou-se a estes autos o PAT n° 2 0457614 000 29 (fls. 21). 

 
É o relatório. 

 
 



 

V O T O 
 
 

Inicialmente, por pertinência e para melhor clareza do meu voto, 
transcrevo o art. 42, § 2°, da Lei n° 16.469, de 19 de janeiro de 2009, reguladora o 
Processo Administrativo Tributário (PAT): 
 

Art. 42. A restituição do tributo pago indevidamente pelo sujeito passivo, 
decorrente de lançamento, deve ser feita após o reconhecimento do direito 
a esta pelo Conselho Pleno, em instância única. 
 
§ 2º O pedido de restituição deve ser instruído com o original do 
comprovante de pagamento ou com o extrato emitido pelo Sistema de 
Arrecadação - SARE - e com as provas de que o pagamento é indevido. 
 

Trata-se de Pedido de Restituição, Protocolo n° 201300004003266, 
pelo qual o sujeito passivo FÁBIO JORGE VIEIRA solicita a restituição do valor pago em 
duplicidade, relativamente ao IPVA de 2011, incidente sobre o veículo placa NKH-0902. 

 
A Gerência de Arrecadação e Fiscalização, por meio do Despacho n° 

0285/2013-GEAF (fls. 15), confirma o pagamento do IPVA relativo ao exercício 2011 cota 
única em duplicidade, sendo 28/09/2012 e 21/12/2012, este último através do Auto de 
Infração n° 2 0457614 000 29 (fls. 13 a 14). O PAT n° 2 0457614 000 29 foi apensado a 
estes autos (fls. 21). 

 
Examinando o processo, sobretudo os elementos nele juntados e 

PAT apensado, bem como a manifestação da Gerência de Arrecadação e Fiscalização 
(fls. 15), exposta anteriormente, podemos observar a ocorrência do indébito tributário 
solicitado pela requerente e está devidamente provado e instruído o pedido em 
conformidade com os dispositivos legais anteriormente reproduzidos, por isso, deve o 
pedido ser deferido. 
 

Ante o exposto, conheço do pedido, dou-lhe provimento para deferir 
a restituição no valor de R$ 567,73 (quinhentos e sessenta e sete reais e setenta e três 
centavos). 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 08 de novembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Restituição de indébito tributário (Deferimento) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01816/16 
 
Relator: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: Pedido de Restituição de indébito. Pagamento 
considerado indevido. O requerido pelo sujeito passivo se 
enquadra nas regras do art. 42, § 2º da Lei nº 16.469/2009. Defere 
a restituição.  
  
A legitimidade da restituição do indébito tributário, na forma 
prevista na legislação processual vigente, é garantida pela 
comprovação de que o pagamento da importância reclamada no 
lançamento tributário ocorreu de forma indevida, pois houve o 
afastamento da causa motivadora da exigência fiscal. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 29 
de setembro de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do pedido, dar-lhe 
provimento para deferir a restituição na forma pleiteada sobre o valor de R$ 1.887,29 (um 
mil, oitocentos e oitenta e sete reais e vinte e nove centavos). Foram vencedores os 
Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, Valdir Mendonça Alves, Aldeci de 
Souza Flor, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Talita Pimenta Félix, 
Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê 
Bernardes, João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho, Masayuki Missao, Edson 
Abrão da Silva, Nivaldo José Mendes e Lidilone Polizeli Bento. Vencidos os Conselheiros 
Heli José da Silva, Nislene Alves Borges, Gilmar Rodrigues de Almeida, Victor Augusto de 
Faria Morato e Mário de Oliveira Andrade. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

No recurso de Pedido de Restituição de Indébito Tributário o 
requerente pleiteia a devolução do valor de R$ 1.887,29 (um mil, oitocentos e oitenta e 
sete reais e vinte e nove centavos), correspondentes à quitação do processo nº 
4010905535200, ora apensado a este volume.  

 
Esse lançamento tem por fato gerador a exigência da multa formal 

prescrita no art. 71, inciso XVIII, alínea “a” da Lei nº 11.651/91, proposta pela fiscalização 
sob a acusação de extravio das Notas Ficais Modelo 1, Série 1 nºs 001 a 125, conforme 
descrição contida no auto de infração. 

 
A instrução do referido recurso se fez com a baixa dos documentos 

fiscais, conforme segue: 
 
Anexo II consta as Notas Fiscais nºs 001 a 034, fl. 05, onde se vê a 

observação: 
 
“As notas fiscais acima relacionadas foram apresentadas, conferidas 

e devolvidas ao contribuinte para posterior reapresentação na ocasião da auditoria fiscal”. 
Foi assinado, matrícula 423463-4 e datado Go. 19/08/10. 

 



 

Os demais, estão identificados no Termo de Baixa de Documento 
Fiscal nº 034877, fl. 06. 

 
O documento de fl. 07 trata do Pedido de Baixa de Documento Fiscal 

– Anexo XII. Os de fls. 08 a 19 referem-se ao Livro Registro de Saída de Mercadorias. A 
consulta do pagamento, objeto deste recurso, comprova o efetivo recolhimento, bem como 
a fl. 21 refere-se à consulta do auto de infração nº 4010905535200, onde consta que ele 
está quitado. 

 
A presidência deste egrégio Conselho Administrativo Tributário, após 

avaliar o requerido, expede o Despacho nº 0351/2013 e remete o processo ao Setor de 
Apoio à Segunda Instância para pauta-lo a julgamento pelo Conselho Pleno. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Compulsando os autos verifiquei que o pedido de restituição deve ser 

deferido haja vista a comprovação de pagamento da quantia indevida por meio do 
documento de fl. 03 e pelas contraprovas de fls. 05 a 07. 

 
Ademais, destaco que a Fazenda Pública, quando da sessão de 

julgamento do recurso, postulou pelo indeferimento do Pedido de Restituição sob o 
argumento de que o sujeito passivo formulou sua pretensão repetitória após a fluência do 
prazo para interposição do Pedido de Revisão Extraordinária.  
 

Assim agindo, na ótica Fazendária o autuado estaria burlando a lei 
processual por meio de Pedido de Restituição quando este pretendeu rediscutir a matéria 
mesmo quando tal se mostrava impossível na seara do Pedido de Revisão Extraordinária. 

 
Entretanto, os requisitos do Pedido de Restituição de Indébito estão 

preenchidos in casu, notadamente, o da tempestividade: foi postulado no quinquênio 
legal. 

 
Por outro lado, as medidas processuais (Pedido de Revisão 

Extraordinária e Pedido de Restituição de Indébito Tributário) não são excludentes entre 
si, mas alternativas, de modo que a fluência do prazo para interposição de uma não 
impede a propositura da outra. 

 
Quanto à matéria em foco, alvo de divergências entre os julgadores 

deste conselho, mister transcrever parte do elucidativo voto em separado do Conselheiro 
Victor Augusto de Faria Morato, constante do processo nº 201300004064193, in verbis: 

 
“Reconheça-se que o sujeito passivo pleitearia, anteriormente, 

pedido de revisão extraordinária nos autos do PAT nº 4010905063600, visando sua 
desconstituição. Conforme termo de perempção às fls. 14 dos autos, o mesmo teria dois 
anos, contados de 5/04/10, para interpor seu pedido, nos termos do art. 44, I da Lei nº 
16469/09, medida que somente fora providenciada em 16/01/13, ou seja, fora do prazo 
previsto para se ter admitido o pedido. A decorrência lógica fora o seu não-conhecimento, 
conforme despachos da Presidência, jungidos àqueles autos.  

 
Entretanto, não há que se confundir os pressupostos exigíveis para 

a apreciação do pedido de restituição com os requisitos impostos ao pedido de revisão 



 

extraordinária do lançamento. O primeiro vem descrito na Seção III do Capítulo II, art. 42 
da Lei nº 16469/09 ao passo que o segundo tem suas normas específicas na Seção IV do 
mesmo capítulo, nos arts. 43 a 46. A autonomia processual de tais processos 
administrativos também vem bem destacada no art. 3º da mesma lei, incisos II e III.  

 
Considerando a máxima de que “não pode o intérprete restringir 

onde a lei não restringe ou excepcionar onde a lei não excepciona”, não é lícito ao 
administrador tomar emprestadas as regras do processo de revisão extraordinária – em 
especial, a limitação do prazo para 2 (dois) anos, descrita no art. 44 – e aplicá-las ao 
pedido de restituição, principalmente quando tal medida limita direitos afetos ao 
contribuinte. No presente caso, a restituição de multa paga indevidamente ante a 
inexistência de seu fato gerador.  

 
O prazo hábil para a apresentação do pedido de restituição deve, 

portanto, ser o prescrito no art. 168, I do CTN, qual seja, 5 anos contados do pagamento 
indevido.  

 
Sob tais fundamentos, dou provimento ao pedido do sujeito passivo 

para deferir a restituição de indébito tributário, no valor noticiado à fl. 23 dos autos, a ser 
corrigido a partir da data do pagamento, realizado em 10/10/2013”. 

 
No presente caso, de se reconhecer que o requerente comprovou o 

efetivo pagamento do crédito tributário exigido no processo tributário nº 4 0109055 352 00 
bem como que entregou as Notas Ficais Modelo 1, série 1, nºs 001 a 125, tidas por 
extraviadas, em data posterior à lavratura do auto de infração e após o transcurso dos 
prazos contraditórios. 

 
Entretanto, após a remessa ao processo ao setor de apoio à 

segunda Instância pela Presidência do Conselho Administrativo Tributário, chegou-se a 
seguinte conclusão que ora transcrevo: 

 
"É de se entender que o Pedido de Restituição é cabível quando o 

contribuinte entende ter realizado pagamento indevido, e o § 2º do art. 42 da Lei nº 
16.469/09 exige como requisito de admissibilidade que o pleito seja instruído “com o 
original do comprovante de pagamento ou com o extrato emitido pelo Sistema de 
Arrecadação – SARE – e com as provas de que o pagamento é indevido. 

 
Pela análise dos autos, verifica-se a ocorrência do pagamento do 

auto de infração nº 4 0109055 352 00, e embora o requerente não tenha apresentado o 
original do comprovante de pagamento, tal ausência restou suprida pelo histórico de 
pagamentos às fls. 20 e relatório analítico do PAT citado, o qual se encontra quitado (fls. 
21)”. 

 
Diante do entendimento acima, a pretensão do sujeito passivo se 

mostra legal, tanto sob a égide processual ou mesmo à luz do direito material invocado, 
até porque amparada em provas sólidas e claras constantes dos autos. 

 
 Ante o exposto, por maioria de votos, conheço do pedido de 

restituição, dou-lhe provimento, para deferir a restituição na forma pleiteada na exordial, 
sobre o valor de R$ 1.887,29 (um mil, oitocentos e oitenta e sete reais e vinte e nove 
centavos).  



 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 17 de novembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Revisão de lançamento (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00118/16 
 
Relator: Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo 
 

 
EMENTA: Processual. Nulidade da peça básica. Cerceamento do 
direito de defesa. Rejeitada. Exclusão de solidários da lide. 
Acolhimento. ICMS. Obrigação tributária principal. Omissão de 
pagamento de imposto. Revisão Fiscal. Procedência Parcial.  
 
1. Inocorrendo nos autos quaisquer das hipóteses de nulidade 
previstas no artigo 20 da Lei nº 16.464/09, mister se faz rejeitar a 
preliminar de nulidade arguida pelo sujeito passivo; 
 
2. Exclui-se da lide o solidário quando não restar demonstrado o 
interesse comum da citada pessoa física na situação que 
constitua o presente fato gerador da obrigação tributária ou que 
tenha por seus atos de ação ou omissão, concorrido para a 
prática de infração à legislação tributária;  
 
3. Deve ser considerado procedente, em parte, o auto de 
infração, quando o trabalho diligencial indicar que a exigência 
preambular é parcialmente procedente. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 04 de dezembro de 2015, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade do auto de infração, por cerceamento do direito de defesa, arguida 
pela autuada. Foram vencedores os Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo, 
Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia e Nislene Alves Borges. 
Vencido o Conselheiro Edson Abrão da Silva. Também, por maioria de votos, acatar a 
preliminar de exclusão dos sujeitos passivos Jonas Pinheiro de Melo, Nilton Pinheiro de 
Melo e Ivan Pinheiro Melo na lide. Foram vencedores os Conselheiros Aguinaldo 
Fernandes de Melo, Edson Abrão da Silva e José Pereira D'abadia. Vencidos os 
Conselheiros Washington Luis Freire de Oliveira e Nislene Alves Borges. Quanto ao 
mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, dar-lhe parcial provimento para 
reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto de 
infração no valor do ICMS a recolher de R$ 48.025,35 (quarenta e oito mil e vinte e cinco 
reais e trinta e cinco centavos), nos termos da revisão de fls. 472 dos autos. Foram 
vencedores os Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo, Washington Luis Freire de 
Oliveira, José Pereira D'abadia e Nislene Alves Borges. Vencido o Conselheiro Edson 
Abrão da Silva que votou pela improcedência do lançamento fiscal. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo em epígrafe omitiu 
o pagamento do ICMS em razão de escrituração indevida de valores, à título de crédito do 
ICMS referente aos seguintes motivos: imposto destacado em notas fiscais de aquisição, 
consideradas inidôneas por estarem desacompanhadas do documento de controle 
denominado passe fiscal de entrada e estarem sem carimbo de postos de fiscalização; 
nota fiscal de aquisição autorizada a registrar fora do prazo sem direito a crédito; crédito 
destacado nos documentos e aproveitado a maior que o permitido; crédito apropriado a 



 

maior que o ICMS destacado nos documentos e crédito outorgado nas saídas 
interestaduais de feijão, tendo aproveitado crédito de ICMS das entradas, estando em 
desacordo com o artigo 11, inciso XXXIV, alínea “b”, § 12, inciso VI, do Anexo IX do 
Decreto nº 4.852/97. Em consequência, deverá pagar o ICMS no valor acima mencionado 
juntamente com os acréscimos legais. 

 
 Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 58, 

§3°, incisos I e II, 64 e 67, inciso V, do Código Tributário Estadual - CTE (Lei nº 
11.651/91), combinado com os artigos 46, §1°, inciso IV, 52 e 57, incisos IV, VI, IX e X e 
artigo 11, inciso XXXIV, alínea "b", §12, inciso VI, do Anexo IX, do Decreto nº 4.852/97. 
Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, inciso IV, alínea "a", do CTE, 
com a redação conferida pela Lei nº14.634/2003.  

 
Foram indicados como sujeitos passivos solidários: Jonas Pinheiro 

de Melo, Nilton Pinheiro de Melo e Ivan Pinheiro de Melo, nos termos do artigo 45, inciso 
XII, da Lei nº 11.651/91.  

 
O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 03/343.  
 
Os sujeitos passivos foram intimados a pagarem a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de fls. 344/351. 
 
Tempestivamente, a empresa autuada e os responsáveis solidários 

ingressam com Impugnação às fls. 353/358, no qual argui, em sede de preliminar, 
exclusão dos solidários da lide, visto que os mesmos não praticaram atos com excesso de 
poderes ou infração à lei, conforme preconiza o artigo 135, inciso III, do Código Tributário 
Nacional. Alegam também nulidade por insegurança na determinação da infração e 
cerceamento do direito de defesa. No mérito, argui ser indevida a autuação. Afirma que 
houve aproveitamento de créditos indevidos, mas não demonstrou em quais foram estas 
situações, bem como misturou período de situação diferentes referentes ao crédito 
outorgado. Pede, ao final, a improcedência do auto de infração.  

 
Juntamente com a peça impugnatória foram colacionados aos autos 

documentos de fls. 359/366. 
 
Sobreveio a sentença de fls. 368/371, pelo qual o julgador singular 

decidiu pela procedência do auto de infração. Em sua fundamentação afirma, a rejeição 
das preliminares arguidas e assevera que a acusação fiscal está bem alicerçada e 
fundamentada. Quanto ao mérito, argumenta o Julgador que a autuada não se 
desincumbiu de infirmar a acusação fiscal, limitando-se a alegações vagas, desprovidas 
de provas para contrapor o lançamento fiscal. 

 
Da decisão supra foram intimados os sujeitos passivos às fls. 

372/376 a pagarem a quantia exigida ou apresentarem Recurso Voluntário. 
 
Ciente, os sujeitos passivos comparecem ao processo reiterando os 

argumentos expendidos anteriormente.  
 
A Primeira Câmara deste Conselho, por meio do Acórdão nº 

3421/2010 de fls. 386/389, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a preliminar de 
nulidade da sentença singular, arguida pelo Relator, por cerceamento do direito de defesa, 
em razão da não apreciação de pedido de revisão, anulando-se por consequência, o 



 

processo a partir das fls. 368, remetendo os autos à Primeira Instância para novo 
julgamento singular.  

 
Em seu Despacho de fls. 390, o Representante Fazendário 

manifestou-se pela manutenção da decisão cameral. 
 
O processo retornou à Primeira Instância onde foi submetido a novo 

julgamento, sobrevindo a Sentença de "fls. 391 a 394", pela qual o Julgador decidiu pela 
procedência do lançamento fiscal. Oportunidade em que rejeitou as preliminares arguidas 
e assevera que a acusação fiscal está bem alicerçada e fundamentada. Quanto ao mérito, 
argumenta o Julgador que a autuada não se desincumbiu de infirmar a acusação fiscal, 
limitando-se a alegações vagas, desprovidas de provas para contrapor o lançamento 
fiscal.  

 
Os sujeitos passivos foram intimados a pagarem a quantia exigida ou 

apresentarem Recurso Voluntario às fls. 395/398. 
 
Inconformados, os sujeitos passivos ingressam com Impugnação às 

fls. 401/407, no qual reiteram os argumentos apresentados anteriormente. 
 
Mediante Resolução de fls. 414/415, a Segunda Câmara deste 

Conselho determinou o encaminhamento dos autos à Delegacia Fiscal de origem para que 
fiscal estranho à lide, detalhe em levantamentos separados os créditos ditos como 
aproveitados indevidamente, conforme discriminados nos itens constantes da resolução. 

 
Atendendo determinação supra foi elaborada a revisão de "fls. 440 a 

441", pelo qual o revisor concluiu que não fora encontrado nenhum erro suscetível de 
alteração, mantendo os valores originários do auto de infração. 

 
O parecer foi acompanhado dos documentos de "fls. 417 a 439". 
 
Os sujeitos passivos foram intimados a pagarem quantia exigida ou 

apresentarem impugnação sobre o resultado da diligencia, conforme documentos de fls. 
442/443. 

 
Às fls. 446/448, os sujeitos passivos comparecem ao processo 

alegando que as informações prestadas pelo revisor não atenderam ao que se pede na 
referida Resolução e que os valores lançados são muito relevantes para apuração do 
quantum a ser lançado como crédito tributário. Acrescentam, ainda, que as saídas com 
CFOP 5917 já foram autuadas em outros autos do mesmo período e não fora feita a 
exclusão dessas autuações. Pedem, ao final, a improcedência do presente auto de 
infração. 

 
Juntamente com a peça defensória foram colacionados aos autos 

documentos de fls. 449/456.  
 
A Primeira Câmara editou nova Resolução de nº 038/2013, por 

proposição do Relator, após várias considerações, determinou o encaminhamento dos 
autos à Delegacia de origem a fim de que prova revisão observando as sugestões 
contidas à "fl. 471" da resolução. 

 
Em atenção ao determinado na resolução supra fora emitido 

despacho do revisor a "fls. 472", acompanhado dos documentos de "fls. 473 a 484".   



 

 
Do resultado diligência foram intimados os autuados de "fls. 485 a 

488". 
 
Cientes, os sujeitos passivos apresentam Manifestação de fls. 

491/493 onde alegam que a revisão não atendeu ao que foi determinado, sendo que a 
revisora apenas se ateve em copiar o mesmo levantamento do revisor anterior, sem 
promover qualquer alteração. Afirmam ainda, que a alíquota aplicada não é a de 12% e 
sim de 7%. Ao final, alegam que diante das divergências apontadas e falta de 
demonstração de como se chegou aos resultados requer seja julgado improcedente o 
lançamento fiscal. 

 
Por meio do Acórdão nº 582/2014 de fls. 408/503, a Primeira Câmara 

deste Conselho, decidiu, por maioria de votos, acolher a preliminar de nulidade da peça 
básica, por insegurança na determinação da infração, arguida pelo sujeito passivo, 
declarando, de consequência, nulo “ab initio” o processo. 

 
A Fazenda Pública Estadual foi intimada para interpor Recurso ao 

Conselho Pleno, conforme determina o documento de fls. 504. 
 
O Representante Fazendário recorre dessa decisão, afirmando em 

seu Recurso ao Conselho Pleno (fls. 505/506) que todas as omissões estão demonstradas 
e cuidadosamente descritas, não sendo o caso de qualquer tipo de impossibilidade de se 
apreciar o mérito do processo, como aponta o acórdão vergastado. Pede, ao final, a 
reforma da decisão cameral. 

 
Os sujeitos passivos foram intimados a apresentarem contradita, 

conforme documentos de fls. 509/512. 
 
Em Contradita (fls. 515/518), os sujeitos passivos alegam que no 

demonstrativo auxiliar de crédito escriturado indevidamente, o estorno foi feito no mês de 
fevereiro de 2006, mas a empresa fora autuada como sendo diferença do mês de maio de 
2006, trazendo uma grande dúvida quanto ao crédito lançado, acarretando, assim, 
nulidade do auto por insegurança na determinação da infração. Aduz que nos 
demonstrativos auxiliares ele apenas escreveu " deixou de estornar crédito conforme 
demonstrativo de estorno de crédito anexo", sem nenhuma nota explicativa de como se 
chegou a tais valores. Ao final, requerem a manutenção da decisão cameral. 

 
O Conselho Administrativo Tributário, por meio do Acórdão nº 

1458/2015, de fls. 530/538, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso para o 
Conselho Pleno, dar-lhe provimento para reformar a decisão cameral que considerou nulo 
o auto de infração, devendo os autos retornarem à Câmara Julgadora de toda matéria.  

 
Devidamente intimados da decisão plenária (fls. 539/542), os sujeitos 

passivos comparecem ao processo reiterando todos os argumentos expendidos 
anteriormente.  

 
É o Relatório. 
 
 
 

VOTO 
 



 

Analisei com a devida propriedade a arguição do polo passivo 
relativo à nulidade da peça básica por cerceamento do direito de defesa e de plano devo 
rejeitá-la. De fato, a autoridade administrativa executou a sua tarefa funcional sem 
obscuridades, descreveu o erro cometido pelo sujeito passivo com clareza, apontou a 
norma legal infringida e indicou a penalidade aplicável de acordo com a letra da legislação 
tributária em vigor. Encontram-se ainda nos autos, toda a documentação que lhe deu 
origem à disposição do sujeito passivo, para que pudesse exercer seu amplo direito 
constitucional de defesa. Portanto, entendo que razão não lhe assiste, o que deita por 
terra a aludida preliminar de nulidade da peça básica, argumentos estes acolhidos pela 
maioria de votos de meus pares 

 
Com estes esclarecimentos, não acolho a preliminar de nulidade da 

peça básica, arguida pela autuada. 
 
Quanto à preliminar de exclusão dos solidários do polo passivo da 

lide, manifesto-me pelo seu não acolhimento, visto que não existem nos autos provas de 
que tenham agido com excesso de poderes ou infração à lei, conforme preconiza o artigo 
135 do Código Tributário Nacional. 

Ademais, o entendimento dominante no Superior Tribunal de Justiça 
é que “o não recolhimento do tributo, por si só, não constitui infração à lei suficiente a 
ensejar a responsabilidade solidária dos sócios, ainda que exerçam gerência, sendo 
necessário provar que agiram os mesmos dolosamente, com fraude ou excesso de 
poderes”, senão vejamos:  

Súmula 430: O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade 
não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente.  

Assim sendo, o simples inadimplemento não caracteriza infração 
legal. Inexistindo prova de que se tenha agido com excesso de poderes, ou infração de 
contrato social ou estatutos, não há que se falar em responsabilidade tributária dos sócios 
à título de infração legal.  

No tocante ao mérito, considero que o feito em questão deve 
prosperar em parte. Trata o presente processo de cobrança de ICMS e acréscimos legais, 
em procedimento fiscal pelo qual se constatou que a autuada omitiu o pagamento do 
ICMS em razão da escrituração indevida de valores, à título de crédito do ICMS, no 
período de maio a julho de 2006 e dezembro de 2007. 

 
Conforme Resolução de fls. 470/471, a Primeira Câmara deste 

Conselho determinou o encaminhamento dos autos à Delegacia Regional de Morrinhos 
para que fosse verificada a legitimidade do crédito discriminado na nota fiscal nº 2242. 

 
A autora do procedimento fiscal juntou aos autos os documentos de 

fls. 473/483 e no relatório diligencial de fls. 472, assim se manifestou:  

 
(...) Verificamos a idoneidade da nota fiscal nº 2242, de 21/03/2007 e de 
acordo com o art. 52 do RCTE vigente à época, não encontramos 
indícios de inidoneidade do referido documento, apesar de ter sido 
autorizado o registro e negado o aproveitamento de crédito pelo 
Delegado Fiscal. A cópia do Despacho nº 347/2007 foi feito da via do 
despacho encontrado junto à nota fiscais nº 2242 do arquivo da 
própria empresa. No entanto, como não há inidoneidade desta nota, 
fazemos a retirada dela da Auditoria Básica do ICMS, resultando em 



 

omissão do ICMS decorrente da escrituração indevida de crédito em 
dezembro/2007 no valor de R$ 48.025,5. Os demais valores constantes 
do auto permanecem inalterados. 
 
 

Assim, entendo que o lançamento deve ser mantido em parte, nos 
termos da revisão.  

 
Ante os argumentos expostos, rejeito a preliminar de nulidade da 

peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa. Também, por 
maioria de votos, acato a preliminar de exclusão dos solidários Jonas Pinheiro de Melo, 
Nilton Pinheiro de Melo e Ivan Pinheiro de Melo da lide. Quanto ao mérito, conheço do 
recurso, dou-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS a recolher de R$ 
48.025,35 (quarenta e oito mil, vinte e cinco reais e trinta e cinco centavos), nos termos da 
revisão de fls. 472 dos autos. 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 16 de fevereiro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Revisão de lançamento (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 02046/16 
 
Relatora: Conselheira Talita Pimenta Félix 
 

 
EMENTA: ICMS. MERCADORIA. OMISSÃO PARCIAL DO 
PAGAMENTO. FALTA DE ESTORNO DO CRÉDITO. 
 
Quando houver entrada de mercadorias contempladas com 
benefício fiscal, deve-se estornar parcialmente o crédito na 
proporação da redução da base de cálculo e/ou alíquota. 
 
Ano calendário 2011. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 25 de agosto de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, para considerar parcialmente procedente o lançamento no valor do ICMS R$ 
1.410,32 (um mil, quatrocentos e dez reais e trinta e dois centavos), considerando para 
efeito de extinção do crédito tributário o pagamento às fls. 202. Participaram do julgamento 
os Conselheiros Talita Pimenta Félix, José Paixão de Oliveira Gomes e Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

1.Fundamentação do Lançamento Tributário 
 

O AIIM (auto de infração e imposição de multa) descreve que o sujeito 
passivo omitiu o pagamento do ICMS em razão da falta de estorno de crédito relativo à 
entrada de mercadorias da cesta básica, fraldas descartáveis produzidas em Goiás, 
borracha de apagar, cadernos, canetas esferográficas, fermento, gelatina, malte, cujas 
saídas foram contempladas com redução de base de cálculo. 

 
O lançamento tributário registra como infringidos os arts. 61, § 3º e 64 do 

Código Tributário Estadual – CTE (Lei n. 11.651/91), c/c art. 58, I, "b" do Decreto n. 
4852/97, da onde lhe foi imposta a penalidade prescrita no art. 71, IV, “a”, do CTE, com 
redação dada pela Lei n. 14.634/2003. 

 
2.Do termo de revelia fl. 73 
 
Devidamente intimado, o sujeito passivo não apresentou impugnação em 

primeira instância. 
 
3.Impugnação 
 
Novamente intimado, apresentou impugnação à segunda instância às fls. 

79/81, afirmando que o auto de infração procede apenas em relação a uma pequena parte 
no valor referente à R$ 866,23 (oitocentos e sessenta e seis reais e vinte e três centavos), 
valor esse que encontra-se quitado. 

 
Quanto ao restante, afirma a improcedência do auto de infração, pois a 

empresa creditou-se do ICMS na entrada das mercadorias com a mesma alíquota que 



 

utiliza na saída, situação em que não se exige o estorno do crédito, nos termos do art. 58, 
§ 4º, I do RCTE. 

 
4.Resolução nº 085/2015 e Revisão Fiscal 
 
A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário encaminhou os 

autos à Delegacia Regional de fiscalização de Itumbiara para que o autor do lançamento 
verifique a pertinência das alegações do sujeito passivo, e se for o caso, proceda a revisão 
no lançamento em apreciação. 

 
Na revisão fiscal, consignou-se que os novos valores de omissão de 

estornos de créditos totalizam R$ 1.410,32 (mil quatrocentos e dez reais e trinta e dois 
centavos), sendo que desse total já teria pago R$ 866,23 (oitocentos e sessenta e seis 
reais e vinte e três centavos). 

 
 

VOTO 
 
 
1.PRELIMINARMENTE 
 

1.1. Da Tempestividade e da Capacidade 
Postulatória  

 
Tendo em vista que o sujeito passivo fora intimado da Impugnação de 

segunda instância, em 22/11/2012, e que protocolizou sua defesa em 19/12/2012 
tempestiva é a sua manifestação nos termos do art. 34, I, “a”, da Lei n. 16.469/09. 

 
Quanto à capacidade postulatória, de acordo com o art. 11 da Lei n. 

16.468/09, o sujeito passivo poderá postular em causa própria, suprido encontra-se tal 
requisito legal. 

 
2.DO MÉRITO 
 
Devidamente intimado da revisão fiscal, o sujeito passivo quedou-se 

inerte. Em assim sendo, com base na prova dos autos, julgo parcialmente o auto de 
infração considerando que houve omissão de estornos de créditos no valor de R$ 
1.410,32 (mil quatrocentos e dez reais e trinta e dois centavos), sendo que desse total já 
pagou R$ 866,23 (oitocentos e sessenta e seis reais e vinte e três centavos). 

 
 
3.CONCLUSÃO 

 
Considerando as razões de fato e de direito acima expostas, julgo 

parcialmente procedente o presente AIIM para condenar o sujeito passivo ao pagamento 
de R$ 544,09 (quinhentos e quarenta e quatro reais e nove centavos), nos termos da 
revisão fiscal (fls. 202). 

 
É como voto. 

 
 

Sala das sessões, em 21 de dezembro de 2016. 
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Matéria: Revisão de lançamento (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 02054/16 
 
Autora do Voto Vencedor: Conselheira Talita Pimenta Félix 
 

 
EMENTA: ICMS. RESPONSABILIDADE. SOLIDARIEDADE. 
AUSENCIA DE INTERESSE COMUM. 
 
O instituto da responsabilidade no Código Tributário Nacional 
não se confunde com o da solidariedade, haja vista que aquele 
não exige o interesse comum, mas a prática de infração à Lei, 
Estatuto ou Contrato Social, o que não fora verificado nos autos. 
 
REALIZAÇÃO DE RETIFICAÇÃO NO LANÇAMENTO .REVISÃO 
PROMOVIDA PELO FISCO. 
 
Tendo a contribuinte apresentado documentação que comprova 
o parcial recolhimento do ICMS supostamente devido, fato este 
reconhecido pela revisão realizada pelo próprio fisco, deve se 
reconhecer a procedência do AIIM somente em relação à parte 
que o contribuinte não comprovou o efetivo recolhimento do 
tributo. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 18 de maio de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa. Participaram do 
julgamento os Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes, Talita Pimenta Félix e João 
Divino de Brito. Por maioria de votos, acolher a preliminar de exclusão do solidário da lide, 
arguida por ele mesmo. Foram vencedores os Conselheiros Talita Pimenta Félix e João 
Divino de Brito. Vencido o Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes. Quanto ao mérito, 
por unanimidade de votos, conhecer do recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar 
em parte a sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto de infração no 
valor do ICMS de R$ 2.355,00 (dois mil, trezentos e cinqüenta e cinco reais), nos termos 
da revisão de fls. 284 e 285. Participaram do julgamento os Conselheiros José Paixão de 
Oliveira Gomes, Talita Pimenta Félix e João Divino de Brito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

1.Fundamentação do Lançamento Tributário. 
 
O AIIM (auto de infração e imposição de multa) versa sobre a cobrança de 

tributo e multa formal em razão de o sujeito passivo, supostamente, ter omitido o 
pagamento do ICMS, eis que nas praticas de omissão de registro de CTRC, omissão de 
registro do imposto destacado no documento, e escrituração a menor do imposto 
destacado, no Livro de Registro de Saídas, resultando em uma base de cálculo no valor 
de R$ 53.327.08, conforme cópias dos CTRC, do Livro de Registros de Saídas e dos 
demonstrativos de Auditoria básica do ICMS que segue em anexos.  

 



 

Em conseqüência, deverá pagar o imposto omitido na importância de R$ 
6.399,25 (seis mil, trezentos e noventa e nove reais e vinte e cinco centavos), juntamente 
com os acréscimos legais. 

 
O lançamento tributário registra como infringidos o art. 64 da Lei n. 

11.651/91, c/c arts. 224, VIII, “i” e 226, Anexo XI e arts. 313 e 316, Decreto n. 4.852/97, 
concomitantemente com a aplicação da penalidade proposta prevista no art. 71, inciso X,  
alínea “A”,§ 9 da Lei n. 11.651/1991, com redação da Lei n. 11.750/1992. 

 
2.Sentença 734/14 - JULP 

 
Em decisão singular, o Julgador, decidiu pela procedência do auto de 

infração (fls. 121 a 126). 
Sustenta que o lançamento tributário, sob o aspecto formal, atendeu a 

todos os requisitos tanto do artigo 8º, da Lei n. 16.469/09, quanto do artigo 142 do Código 
Tributário Nacional – CTN. 

 
Rejeitou a pretensão da parte passiva de ver declarada, na fase 

administrativa, a inconstitucionalidade da norma que define a penalidade a ser aplicada ou 
ainda a sua redução por absoluta falta de previsão. 

 
Entendeu, no presente caso, como correta a inclusão do sócio 

administrador na condição de solidário. 
 
Quanto ao mérito o sujeito passivo não conseguiu descaracterizar a 

infração tributária descrita nos autos e ainda tem contra si o fato de que levou clara e 
nítida vantagem no negócio, ou seja, deixou de pagar imposto nos valores não registrados 
nos livros fiscais próprios. 

 
Desse modo estaria configurada a infração fiscal pelo claro 

descumprimento de uma obrigação tributária de natureza principal, baseada numa lei em 
abstrato e num fato gerador concreto, fazendo gerar o crédito tributário reclamado pelo 
lançamento de oficio. 

 
Por fim, decide pela PROCEDÊNCIA da pretensão inicial do fisco. 
 

 
3. Do Recurso Voluntário 
 
Irresignado com a citada decisão interpôs, o sujeito passivo, recurso 

voluntário (fls. 148). 
 
Aduz preliminarmente insegurança jurídica na determinação da infração, 

eis que não determina a matéria tributável, como conseqüência o montante do tributo 
devido. 

 
Quanto ao mérito: 
 
i) Colhe-se do anexo I, contendo Relatório/Receitas/Frete/2011 instruído 

documentalmente a demonstração do real valor da prestação com 
destaque do ICMS na proporcionalidade prevista e o seu 
correspondente lançamento, desta maneira falta o objeto do AI, 
CTRCs 036605 e 036547; 



 

 
ii)  Idem anexo II, vez que está instruído com farta documentação em 

relação ao CTRCs n.º 036481 e 036871; 
 
ii) idem anexo III, vez que esta instruído com farta documentação em 

relação ao CTRCs n.º 036885, 036490,036491, 036492, 036494, 
036500, 036946 e 037094, 036947 e 037093, 036948 e 037160, 
037221 e 037222, 036956, 036957, 036958 e 037156, 037156 e 
036958; 

 
iv)  Anexo V, igualmente instruído com documentação especifica relativa 

ao CTRCs n.º 037772, mormente o de n.º 035137. 
 
Ao final, pleiteia que sejam acolhidas as preliminares e, não sendo o caso, 

requer que seja conferido provimento ao recurso, para reformar e modificar a decisão. 
 

 
 

VOTO 
 
 
1 PRELIMINARMENTE 
 

1.1 Das supostas nulidades de insegurança 
na determinação da infração e cerceamento do direito de defesa  

 
A Recorrente alegou preliminarmente a ocorrência de insegurança na 

determinação da infração e cerceamento do direito de defesa, pugnando pela nulidade do 
AIIM. 

 
Nada obstante, apesar das alegações, a contribuinte não trás aos autos as 

justificativas pelas quais entende terem ocorrido as nulidades supracitadas. Ademais, 
analisando atentamente o auto de infração, há a completa subsunção dos fatos descritos, 
com as normas tidas por infringidas. 

 
Diante do exposto, rejeito tais nulidades. 
 

1.2.  Da exclusão do sujeito passivo solidário  
 
O fundamento legal para inclusão do coobrigado na lide, conforme se 

verifica no documento intitulado “anexo estruturado – identificação do sujeito passivo 
coobrigado” (fls. 05), do CTN e 45, inciso XII, do CTE/GO, documento que traz como 
fundamentação fático-legal o que se transcreve: 

 
“O sujeito passivo coobrigado acima 

identificado foi autuado com base no(s) seguinte(s) 
dispositivo(s): art. 45, XII, da Lei 11.651/1991.  

O sujeito passivo coobrigado OU 
responsável concorreu para a prática da infração tributária 
mediante a(s) seguinte(s) conduta(s): Promoveu/permitiu o 
aproveitamento de crédito indevidamente, sem o atendimento 
das condições legais, no estabelecimento em que é sócio-
administrador desta sociedade empresária autuada, resultando 



 

na supressão do tributo, razão pela qual é responsável solidário 
pelo pagamento do crédito tributário exigido, conforme auto de 
infração e documentos anexos. (Sem grifos no original)” 

 
Ante o exposto, já é possível registrar a primeira premissa estabelecida 

pelo Fisco Goiano, a de que o sujeito passivo coobrigado “concorreu para a prática de 
infração tributária”, sob a vertente de haver praticado omissões tributárias, considerada 
sua falta de diligência no exercício da empresa. Se é que logicamente é possível se falar 
em “pratica/realização” de “omissão”. Continuemos.  

 
Prescreve o disposto no art. 135, inciso III, do CTN que: 
 

“São pessoalmente responsáveis pelos 
créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes 
de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, 
contrato social ou estatutos: 

 
(...) 
 
III – os diretores, gerentes ou representantes 

de pessoas jurídicas de direito privado.” 
 

A subsunção do fato à norma, de acordo com o que regulamenta 
mencionado artigo, requer (além do real acontecimento do evento) a ocorrência de ato 
praticado (i) com excesso de poder (ii) ou com infração à lei, contrato social ou estatuto. 
Claro que, além de ocorrido no mundo fenomênico, há que se comprovar tal evento, quer 
se com isso dizer que não basta a simples alegação, o fato há que ser comprovado para 
que possa produzir efeitos no “mundo do direito”, como o que pretende o Fisco Goiano ao 
incluir no polo passivo desta lide o sócio-presidente. 

 
Em relação ao art. 45, XII, do CTE/GO (Lei n. 11.651/91xxviii), tem-se que: 

 
“São solidariamente obrigadas ao 

pagamento do imposto devido na operação ou prestação as 
pessoas que tenham interesse comum na situação que 
constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente: 

 
(...) 
 
XII – com o contribuinte, os acionistas 

controladores, os diretores, gerentes, administradores ou 
representantes de pessoa jurídica, relativamente à operação ou 
prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis;” 

 
Neste ponto, nota-se com clareza que a legislação estadual, ao se referir à 

solidariedade (espécie do gênero responsabilidade tributária), demanda o elemento 
interesse comum como dado que conecta o sócio-diretor à realização da obrigação 
tributária. Esta, a segunda premissa estabelecida pelo Fisco goiano. 

 
Com o objetivo de fugir de possíveis ambiguidades e vaguezas, torna-se 

relevante, neste momento, definir o conceito de interesse comum. A Primeira Turma do 



 

STJxxix já se posicionou, valendo-se da definição do conceito de interesse comum 
encartada por Paulo de Barros Carvalho, é o que transcrevemos a seguir: 

 
“(...) o interesse comum dos participantes no 

acontecimento factual não representa um dado satisfatório para 
a definição do vínculo da solidariedade. Em nenhuma dessas 
circunstâncias cogitou o legislador desse elo que aproxima os 
participantes do fato, o que ratifica a precariedade do método 
preconizado pelo inc. I do art. 124 do Código. Vale sim, para 
situações em que não haja bilateralidade no seio do fato 
tributado, como, por exemplo, na incidência do IPTU, em que 
duas ou mais pessoas são proprietárias do mesmo imóvel. 
Tratando-se, porém, de ocorrências em que o fato se 
consubstancie pela presença de pessoas contrapostas, com 
objetivos antagônicos, a solidariedade vai instalar-se entre 
sujeitos que estiveram no mesmo pólo da relação, se e somente 
se for esse o lado escolhido pela lei para receber o impacto 
jurídico da exação. É o que se dá no imposto de transmissão de 
imóveis, quando dois ou mais são os compradores; no ICMS, 
toda vez que dois ou mais forem os comerciantes vendedores; 
no ISS, toda vez que dois ou mais sujeitos prestarem um único 
serviço ao mesmo tomador.”  

 
Ainda, penso ser de extrema relevância a distinção entre interesse comum 

e interesse econômico. Já que, a meu sentir, as argumentações acima apontadas (pelo 
autuante) muito mais se adequariam à possível interesse econômico na realização do fato 
jurídico tributário, do que a interesse comum.  

 
A interpretação deste Conselho Administrativo, por maioriaxxx, em meu 

entendimento, (i) esvazia a distinção trazida pelo CTN quanto às espécies de sujeição 
passiva(a qual aponta estexxxi como gênero e contribuinte e responsável como espécies), 
bem como, trata como (ii) sinônimas as expressões interesse econômico e interesse 
comum na realização do fato jurídico tributário. 

 
Entendo deste modo, pois, ao conferir à expressão interesse comum a 

possibilidade de inclusão do sócio-gerente, simplesmente por entender que (i) por ser 
sócio, (ii) e por “não ter a pessoa jurídica capacidade de decisão”xxxii, já que todo e 
qualquer ato será sempre tomado por um ser humano, sob a perspectiva dos conselheiros 
fiscais do Estado de Goiás, o sócio-administrador sempre possui(rá) interesse comum na 
relação jurídica. Assim, o sócio-administrador “responde solidariamente” com a pessoa 
jurídica/contribuinte pelo débito tributário da empresa. 

 
Em uma análise lógico-jurídico nota-se que, ao assim proceder, esta Corte 

trata as espécies de sujeição (contribuinte e responsável) como se um único sujeito fosse, 
pois, já que todo sócio-gerente possui interesse comum/econômico na relação jurídica, 
qual fator jurídico distinguiria contribuinte de responsável? Nesta tônica, entendo que 
nenhum. 

 
Outro aspecto de esvaziamento, também, poderia ser conferido à distinção 

entre pessoa física e pessoa jurídica, uma vez que a argumentação utilizada por aqueles 
que defendem tal inclusão atua de modo a não considerar a diferenciação entre os 
sujeitos (pessoa física e jurídica), ao afirmarem que uma “pessoa jurídica não tem 
vontade, e quem faz as escolhas são as pessoas físicas, suas responsáveis”.  



 

 
Não é desta forma que compreendemos quando da leitura dos artigos 

1.022 a 1.027 do Código Civil150, onde se vê que assumindo, a sociedade, negócio 
jurídico, é esta que figurará em um dos polos da relação. Situação esta que demonstra 
que, apesar de representada, é pessoa jurídica quem assume os direitos e deveres 
decorrentes do referido negócio. 

 
Há de se falar, ainda, na capacidade postulatória desta, razão pela qual 

poderá demandar e ser demandada em nome próprio, e não, em nome dos seus 
administradores, quando da tutela dos seus interesses. 

 
Por fim, faz-se necessário reforçar a ideia acerca da autonomia patrimonial 

nas lições de Sueli Batista de Sousaxxxiii: 
 

“O patrimônio da sociedade é denominado 
patrimônio social; o patrimônio dos seus membros, de 
patrimônio individual. Aquele responde pelas obrigações 
sociais; este pelas obrigações firmadas pelos sócios. [...] A 
importância do princípio da autonomia patrimonial para o 
desenvolvimento da atividade econômica é fundamental, tendo 
em vista o prévio conhecimento da afetação máxima patrimonial 
que podem sofrer os empreendedores e investidores. De tal 
modo que, ante a possibilidade de se limitar as perdas nos 
investimentos, as pessoas, em geral, ficam mais estimuladas a 
ingressar em novas atividades empresariais.” 

 
Ora, a separação de personalidades e a necessidade da autonomia 

patrimonial entre o sócio e a pessoa jurídica e demais direitos constitucionais, tais como à 
propriedade, ao livre exercício da atividade econômica e o princípio da não utilização do 
tributo com o efeito de confisco, proíbem a responsabilização do administrador frente atos 
não-dolosos. 

 
Além deste dado, nota-se que no AIIM, ao justificar a inclusão do sócio-

administrador no polo passivo da lide, realiza uma “junção” dos distintos institutos jurídicos 
da sujeição passiva, misturando solidariedade, responsabilidade de terceiros e 
responsabilidade por infrações.  

 
Afirma-se neste sentido em razão de o comportamento traçado nos autos, 

com o objetivo de justificar a inclusão do sócio, gerar uma tremenda confusão jurídica, 
uma vez que: 

 
(i) a descrição fática da capitulação aponta em determinado sentido 

(responsabilidade por infração, art. 135 do CTN);  
 
(ii) o segundo e último dispositivo legal (também, da capitulação) em 
direção diversa (art. 45, XII, do CTE/GO – solidariedade);  

 
Ainda, a Lei Complementar nº 104/2013 (Código de Defesa do 

                                            
150 Art. 1.022. A sociedade adquire direitos, assume obrigações e procede judicialmente, por 

meio de administradores com poderes especiais, ou, não os havendo, por intermédio de qualquer administrador.(...) 
Art. 1.027. Os herdeiros do cônjuge de sócio, ou o cônjuge do que se separou judicialmente, não 

podem exigir desde logo a parte que lhes couber na quota social, mas concorrer à divisão periódica dos lucros, até que se 
liquide a sociedade. 



 

Contribuinte do Estado de Goiás), dentre outros, abordados os pontos que ora nos 
interessa, o primeiro diz sobre a responsabilidade dos sócios administradores, e o 
segundo fala sobre o dever de observância de decisões exaradas pelo STJ, em sede de 
recurso repetitivo, vejamos cada um: 

 
“Art.19. Os sócios administradores somente 

poderão ser responsabilizados mediante a prévia comprovação, 
pelo Fisco Estadual, da prática de atos com excesso de poderes 
ou infração de lei, contrato social ou estatutos, nos termos do 
art. 135 do Código Tributário Nacional; 

 
§ 1º O simples inadimplemento da obrigação 

tributária principal e/ou acessória não configura infração à lei 
apta a justificar a responsabilização dos sócios 
administradores.” 

 
Bem como, se observa no Capítulo III, que trata Dos Deveres da 

Administração Fazendária, o que segue: 
 

Art. 32. Nos processos administrativos, a 
Administração Pública deverá observar, dentre outras regras e 
princípios: 

 
(…) 
 
II – a jurisprudência firmada pelo Plenário do 

Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, 
neste último caso em sede de recurso repetitivo. 

 
Dispõe o art. 4o, da Lei n. 16.469/2009 (PAT/GO) e o art. 1o, do Decreto n. 

6.930/2009 (Regimento Interno do CAT/GO), respectivamente, o que se transcreve: 
 

Art. 6o. Compete ao Conselho Administrativo 
Tributário – CAT – apreciar: 

 
(...) 
 
Parágrafo 5o. É pertinente acatar, em 

julgamento, a jurisprudência consolidada dos tribunais 
superiores, em suas composições unificadas, obedecidos os 
critérios de convencimento da autoridade julgadora.  

(...) 
 
Art. 1o. Compete ao Conselho Administrativo 

Tributário –CAT – apreciar: 
 
(...) 
 
parágrafo 5o. É pertinente acatar, em 

julgamento, a jurisprudência consolidada dos tribunais 
superiores, em suas composições unificadas, obedecidos os 
critérios de convencimento da autoridade julgadora. 



 

 
A breve menção a tais dispositivos legais possui o condão, de modo 

acessório, de reforçar a insubsistência da inclusão do sócio-presidente a responder pelo 
crédito tributário em comento. 

 
Por fim, em face do exposto neste item, entendo que houve uma tremenda 

confusão nos institutos jurídicos tributários relacionados à sujeição passiva tributária, o 
que torna, juntamente com a ausência de comprovação da implicação da coobrigada, 
juridicamente inaceitável a inclusão do sócio-administrador no pólo passivo desta lide. 

 
 

 
1.DO MÉRITO 
 
Cinge-se a controvérsia quanto a suposta omissão do registro e 

pagamento de ICMS. Devidamente citado, a recorrente trouxe aos autos ampla 
documentação fática a comprovar que vários débitos objeto do AIIM foram pagos. 

 
Nada obstante, a revisão constatou parcial omissão de pagamento do 

ICMS no valor referente a R$ 2.355,00 (dois mil, trezentos e cinquenta e cinco reais), 
razão pela qual dou parcial acolhimento ao recurso, quanto às questões de mérito. 

 
 
1. CONCLUSÃO 

 
Considerando as razões de fato e de direito acima expostas, rejeito as 

preliminares de insegurança na determinação da infração e a de cerceamento do direito 
de defesa. Em sede de preliminar, acolho a exclusão do sujeito passivo solidário e quanto 
ao mérito, acolho parcialmente o recurso, nos termos da revisão de fls. 284 e 285, 
julgando parcialmente procedente o AIIM no valor de R$ 2.355,00 (dois mil, trezentos e 
cinquenta e cinco reais). 

 
É como voto. 

 
 

Sala das sessões, em 21 de dezembro de 2016. 
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Matéria: Serviço de comunicação (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00271/16 
 
Relator: Conselheiro Renato Moraes Lima 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica. 
Insegurança na determinação da infração. Rejeitada. Preliminar 
de mérito de decadência. Rejeitada. Mérito. ICMS. Falta de 
pagamento de imposto em prestações de serviço de 
telecomunicação em franquia de minutos de conversação em 
assinatura básica. Procedência. Adequação da penalidade. 
 
1. Rejeita-se a arguição de insegurança na determinação da 
infração quando ausente no processo o vício formal ensejador 
de nulidade do lançamento; 
 
2. Rejeita-se a arguição de decadência, tendo o crédito tributário 
sido constituído por levantamento fiscal antes de esgotado o 
prazo previsto no art. 173, I, do CTN; 
 
3. Declara-se procedente o auto de infração que exige ICMS 
incidente sobre prestações de serviço de telecomunicação 
tributadas; 
 
4. Sobrevindo penalidade menos gravosa ao contribuinte, 
adequa-se a penalidade proposta para esta, em atenção ao 
princípio da retroação benéfica da lei. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de junho de 2014, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de 
nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na determinação da 
infração. Foram vencedores os Conselheiros Renato Moraes Lima e Alcedino Gomes 
Barbosa. Vencido o Conselheiro Allen Anderson Viana. Por maioria de votos, rejeitar a 
preliminar de decadência, arguida pelo sujeito passivo. Foi vencedor o Conselheiro Renato 
Moraes Lima, com voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da 
sessão, Conselheiro Antônio Martins da Silva, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único 
do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os 
Conselheiros Alcedino Gomes Barbosa que votou pela decadência parcial do período de 
01 a 04/05/06, no valor de R$76.060,86 (setenta e seis mil e sessenta reais e oitenta e 
seis centavos) e Allen Anderson Viana que votou pela decadência parcial do período de 
01 a 19/05/06, no valor de R$ 87.169,84 (oitenta e sete mil, cento e sessenta e nove reais 
e oitenta e quatro centavos). Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração, com a adequação da penalidade para a prevista no art. 71, inciso IV-A da 
Lei nº 11.651/91, considerando o pagamento de fls. 318 e 319. Foram vencedores os 
Conselheiros Renato Moraes Lima e Alcedino Gomes Barbosa. Vencido o Conselheiro 
Allen Anderson Viana que votou pela improcedência do feito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Histórico. 



 

 
Em 19/06/1998 foi celebrado o Convênio ICMS 69/98 em que foi 

firmado o entendimento no sentido de que faziam parte da Base de Cálculo do ICMS 
sobre serviço de telecomunicação os valores de acesso, adesão, ativação, habilitação, 
disponibilidade, assinatura e utilização de serviços suplementares e facilidades adicionais 
que visassem otimização ou agilização do processo de comunicação, independentemente 
de sua denominação. 

 
A fiscalização lavrou vários autos de infração sobre estes acréscimos 

de faturas em serviços de telecomunicação, entre os quais o Auto de Infração n° 3 
0300938 685 27 (juntada sua intimação aos autos como doc 03, fls. 462, e o Auto de 
Infração, fls. 463 a 470), relativo a todos os meses de 2006, reclamando o valor total de 
ICMS R$ 7.052.060,08, e que incluiu, entre outros acréscimos, os Planos Controle (60, 90 
e A, de R$ 60,00 e R$ 90,00), sendo esse Auto de Infração anulado por intermédio do 
Despacho n° 2322/2008, do Presidente do CAT, exarado em virtude da decisão judicial 
transitada em julgado relativa à Ação de Mandado de Segurança n.º 200604063010, com 
o entendimento de que a incidência de ICMS prevista no Convênio citado era ilegal e 
inconstitucional. O Despacho fez, entretanto, a ressalva de que se analisasse a 
possibilidade de haver no levantamento fiscal que originou aquela autuação acréscimos 
que não foram abarcados pela decisão judicial. 

 
Cumpre citar que em outra decisão, exarada pelos ministros da 1.ª 

turma do STF foi, por maioria, dado provimento a pleito em Recurso Especial manejado 
pela ora recorrente também no sentido de negar o entendimento dado no mesmo 
Convênio. Neste julgado foram vencidos os Ministros Teori Albino Zavascki e Denise 
Arruda para os quais o montante relativo à assinatura básica compõe a Base de Cálculo 
do ICMS de Comunicação. Para os Ministros vencedores, Francisco Falcão, Luiz Fux e 
José Delgado, posto que empresas concessionárias atuem em nome da União com 
regime de direito público, havendo franquias obrigatórias legais das mais variadas formas, 
a assinatura básica dessas empresas compõe a Base de Cálculo do ICMS uma vez que 
nelas esteja embutido franquia de minutos de uso do serviço, entretanto, no caso das 
autorizatárias, como é o caso da recorrente, a assinatura básica não é composta com 
franquia de minutos, o que implica a não incidência do ICMS sobre seu montante (vide 
fls.182). 

 
O presente feito. 
 
A presente autuação foi lavrada sob a acusação fiscal de não 

pagamento total de R$ 206.456,87, portanto de valor bem inferior ao do auto de infração 
n° 3 0300938 685 27 anteriormente citado, relativo ao mesmo período, por não destacar, 
registrar, apurar e pagar o ICMS incidente sobre prestações de serviço de 
telecomunicação não contempladas por qualquer das renúncias fiscais previstas na 
Legislação Tributária Estadual - LTE, a saber: 

 
a) isenção para tomadores de serviço pertencentes a órgão da administração pública 
estadual (definidos na Lei n° 13.456/99); 
 
b) diferimento para prestação de serviço de telecomunicação para outro prestador do 
mesmo serviço, nos termos do RCTE, Anexo XIII, Art. 9.º, a Apêndice XII; e 
 
c) cobranças de multas, juros, taxas de instalação, taxas de habilitação. 
 



 

Além destas, foram observadas prestações normais de serviço que foram indevidamente 
classificadas como algumas dentre as ora citadas, bem como também observada a falta 
de tributação em chamadas a cobrar, DDD, chamadas locais, Plano GVT Crédito 180 
minutos e principalmente Planos Controle 35, 60 e 90 de ligações locais (de R$ 35,00, R$ 
60,00 e R$ 90,00 respectivamente). 

 
Instruem os autos notas explicativas, fls.05 a 07; planilhas do 

levantamento, fls. 08 e 09; nota fiscal de serviço de telecomunicações - NFST, fls. 10 a 21; 
Livro Registro de Saídas, fls. 22 a 54; CD, fls. 55. 
 

Intimado, o sujeito passivo apresentou impugnação, fls. 62 a 88, bem 
como julgado do TJ-GO, fls. 123 a 158, e julgado do STJ, fls. 167 a 174. 

 
O julgador singular remeteu os autos em diligência, fls. 176 e 177. A 

revisão foi feita, fls. 178 a 182-A, confirmando na íntegra a acusação inicial. A impugnante 
apresentou manifestação sobre a diligência, fls. 324 a 336. O julgado singular foi de 
procedência, fls. 407 a 420. 

 
A peça recursal. 
 
A empresa agora comparece com peça recursal, fls. 424 a 442 

(acompanha uma proposta de contrato da ANATEL, fls. 472 a 527). As alegações foram 
as que se seguem. 

 
1. Arguição, em preliminar, de nulidade por insegurança na 

determinação da infração em virtude de ação judicial de MS (20064063010) transitada em 
julgado no TJ-GO que vedou ao Secretário da Fazenda e seus subordinados de autuar a 
recorrente pelo não pagamento de ICMS sobre as receitas de serviços relacionados ao 
Convênio ICMS 69/98 (doc. 04 da impugnação); como se trata de reautuação do processo 
administrativo tributário - PAT 3 0300938 685 27, de valor bem maior, relativo ao mesmo 
período, todos os meses de 2006, que já foi devidamente anulado e arquivado, nada 
justificaria, portanto, a repetição da mesma reclamação nos presentes autos. 

 
2. Arguição, em preliminar de mérito de decadência dos fatos 

geradores ocorridos até 19/05/2006, nos termos do CTN, art. 150, § 4.º, posto que a 
ciência tenha ocorrido em 19/05/2011), fls. 56. 

 
Quanto ao mérito, a recorrente alega: 
 
3. que os planos controle são assinaturas, sem franquias de minutos, 

sem, portanto, incidência de ICMS; 
 
4. erro na Base de Cálculo que fora por dentro a partir da divisão dos 

valores dos serviços prestados por 0,71, alterando a formação de preço da recorrente; 
 
5. confiscatoriedade da multa de 25%. 
 
É o relatório. 

 
 

V O T O 
 
 



 

1. Rejeito a preliminar de nulidade por insegurança arguída em 
virtude do trânsito em julgado da Ação de Mandado de Segurança que vedou a autuação 
de serviços relacionados no Convênio ICMS 69/98 uma vez que, conforme disposto no 
próprio site da recorrente, trate-se de Serviço de Telefonia Fixo Comutado – STFC, que é 
serviço de telefonia fixa, nada tendo a ver com os serviços do convênio citado que se 
referem a acesso, adesão, ativação, habilitação, disponibilidade, assinatura e outros 
suplementares, bem como facilidades adicionais visando otimizar / agilizar o processo de 
comunicação. 

 
2. Quanto à preliminar de parcial decadência dos fatos geradores 

ocorridos de 1.º/01 até 19/05/2006, nos termos no CTN, art. 150, §, 4.º, posto que a 
ciência tenha ocorrido exatos 5 anos após, em 19/05/2011, fls. 56, em que pese o 
acatamento por parte do Conselheiro Allen Anderson Viana, que considerou decaído o 
montante de ICMS de R$ 87.169,84 [= 20.514,71 + 18.718,97 + 18.086,14 + 18.746,04 + 
(17.540,49 x 19 / 30)], o Conselheiro Alcedino Gomes Barbosa considerou apenas 
decaídos os meses encerrados com mais de 5 anos, ou seja, janeiro a abril, entendendo 
decaído o montante de R$ 76.169,84 [= 20.514,71 + 18.718,97 + 18.086,14 + 18.746,04]. 

 
Com todo meu respeito à opinião de ambos os conselheiros, divergi 

sobre a forma de contagem do prazo decadencial por entender que nem mesmo seria com 
base no art. citado, mas com base no art. 173, I da mesma norma posto que não se trate 
de imposto antecipada e espontaneamente apurado pelo contribuinte em que tão somente 
se aguarde ulterior homologação da fiscalização (lançamento), mas de imposto apurado 
mediante levantamento fiscal, excedente ao montante de operações constantes da 
escrituração fiscal no mesmo período, sendo, portanto, lançamento de ofício, nos termos 
do CTN, art. 148, cujo prazo decadencial é contado como 5 anos a partir do primeiro dia 
do exercício seguinte. Por assim ser, o prazo para ocorrência da decadência começou a 
correr em 1.º/01/2007 e encerrar-se-ía em 31/12/2011, data esta posterior à da ciência, 
não chegando a ocorrer a decadência. Posto que os três votos tenham sido discordantes, 
o Sr. Coordenador da Câmara, Conselheiro Antônio Martins da Silva, de acordo com o Art. 
33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09, 
proferiu o voto de desempate, acompanhando o meu voto pela rejeição da decadência. 

 
3. Sobre a alegação meritória de que os planos controle são 

assinaturas, sem franquias de minutos, sem, portanto, incidência de ICMS, nota-se, ao 
contrário, na revisão fiscal efetuada, fls. 178 a 182-A, que pelo material juntado aos autos, 
obtido no site da ANATEL, que foi instruído pela própria recorrente, apresenta-se 
descrição do serviço que inclui assinatura e minutos de conversação – ISSO É 
FRANQUIA, fls. 183 e 184; é bem verdade que contraditoriamente, nesse mesmo material, 
uma folha adiante, fls. 185, observa-se um quadro que indica os valores cobráveis do 
usuário, em que está claramente disposto o fato de que A FRANQUIA É ZERO. São 
informações controversas dentro do mesmo material que, apesar de ser da Anatel, tem 
sua origem na recorrente. 

 
Dentre os exemplos juntados na peça recursal, observa-se em um 

deles, fls. 329 dos autos, a cobrança em separado do Plano Controle 60 (total de R$ 
60,00? Aparentemente sim; a assinatura é R$ 28,35) e de serviços de comunicação que 
são ligações para celulares (R$ 29,96) e ligações excedentes (R$ 6,43), mas se a 
assinatura do Plano (R$ 28,35) e as ligações para celulares (R$ 29,96) somam R$ 58,31, 
seria necessário discriminar ligações fixo-fixo NORMAIS em R$ 1,69, para tão somente 
depois cobrar ligações excedentes em R$ 4,74 (= 6,43 - 1,69). Eis que não seja assim, dá 
a entender que razão assiste à fiscalização, e que essas ligações excedentes de R$ 6,43, 
são excedentes à quantidade franquiada no plano. 



 

 
Alega a recorrente que os planos controle visam tão somente 

controlar para o usuário o gasto do serviço para que não passe do valor contratado, 
cortando-se o serviço a partir do limite mensal contratado, exceto se o usuário manifestar 
o desejo de continuar usando o serviço ainda dentro daquele mês. Por assim ser, 
percebe-se tratar de planos populares, visando atender clientes com disponibilidades 
financeiras modestas para esse tipo de consumo. Nesses termos, torna-se um tanto 
inverossímil, o fato de se cobrar uma taxa mensal de R$ 28,35 de controle de gasto de um 
usuário que se propõe a pagar somente R$ 60,00 pelo preço total do serviço - essa 
prestação de serviço de controle toma quase 50% do total pago restando pouco mais da 
metade do valor pago para efetivo gozo do serviço final de comunicação. 

 
Fica óbvio a tentativa de majoração dos valores dos serviços sem 

incidência do ICMS e minoração do serviço fim de comunicação de telefonia fixa, móvel e 
de Internet discada. Não menos óbvio é o fato de que há franquia nos Planos Controle. 

 
Cumpre ainda citar que não é o fato de ser a empresa 

concessionária ou autorizatária que define a incidência ou não do ICMS sobre sua 
assinatura básica, mas conter ou não essa assinatura franquia de minutos de uso do 
serviço. Note-se que a assinatura básica das autorizatárias não são necessariamente 
livres de franquias de minutos – podem ter ou não tal franquia; já, para as 
concessionárias, a assinatura básica obrigatoriamente tem que ter franquia de minutos. 

 
Excetuando os Planos Controle em reais, sobre todos os demais 

valores cobrados dos usuários (irrisórios), a recorrente, conforme declarado por ela 
própria, fls. 316, quitou o Crédito Tributário com o benefício da Lei ° 17.817/2012 
(Recuperar II), que significou 0,12% do Crédito Tributário devido, faltando 99,88%; foram 
juntados os comprovantes do pagamento nas fls. 318 e 319, que deve ser considerado 
quando da quitação deste auto de infração. 

 
4. Ainda sobre o mérito, foi alegado erro na base de cálculo que fora 

determinada por dentro a partir da divisão dos valores dos serviços prestados pelo fator  
0,71 (complementar da alíquota de 29%), o que teria alterado a formação de preço da 
recorrente. 

 
Certamente não houve alteração da formação de preço por se tratar 

de fato pretérito, mas pode ser que infelizmente essa forma de determinação da base de 
cálculo tenha realmente alterado a formação de custo da recorrente, e digo, nesse caso, 
infelizmente, por que essa é a forma acertada para se determina-la, tanto legal, quanto 
constitucionalmente. A Constituição Federal, art. 155, § 2.º, XII, “i”, cita que cabe à lei 
complementar fixar a base de cálculo do ICMS de forma que o seu montante a integre. A 
Lei Complementar no caso é a 87/96 que em obediência cita em seu art. 13, § 1.º, I, que o 
montante do imposto integra a base de cálculo; o CTE repete o mesmo texto no art. 20, I. 
O mesmo já ocorria no ICM. 

 
5. Por fim, como último aspecto de mérito, foi alegada 

confiscatoriedade da multa proposta que não é de 25%, mas 15%; saliento que houve 
perfeita subsunção do fato à norma, mas proponho adequação da pena, passando de 
CTE, art. 71, VIII (15%), “c” e § 9.º, I (60% de 29% = 17,4%; total de 32,4%) para Art. 71, 
IV-A (80% de 29% = 23,2%).  

 
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade da peça básica, 

arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração. Rejeito a preliminar 



 

de decadência, arguida pelo sujeito passivo. Quanto ao mérito, conheço do recurso, nego-
lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração, com a adequação da penalidade para a prevista no art. 71, inciso IV-A da Lei nº 
11.651/91, considerando o pagamento de fls. 318 e 319. 

 

É o voto. 
 

 
 

Sala das sessões, em 08 de março de 2016. 
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Matéria: Serviço de comunicação (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00377/16 
 
Relator: Conselheiro Washington Luis Freire de Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Serviço de comunicação. 
Omissão de pagamento de ICMS incidente sobre prestação de 
serviços de telecomunicação. Procedência.  
 
1. Integra a base de cálculo do ICMS incidente sobre o serviço 
de comunicação, a receita obtida na cessão ao usuário final de 
bens móveis necessários à obtenção do respectivo serviço, não 
importando a denominação que lhe seja dada. 
 
2. O valor do ICMS integra a sua própria base de cálculo (artigo 
20 do CTE). 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 01 
de setembro de 2015, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso do Contribuinte 
para o Conselho Pleno, negar-lhe provimento para manter a decisão cameral que 
considerou procedente o auto de infração, porém, com a adequação da penalidade para a 
prevista no art. 71, IV-A, do CTE. Foram vencedores os Conselheiros Washington Luis 
Freire de Oliveira, Antônio Martins da Silva, David Fernandes de Carvalho, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Lidilone Polizeli Bento, Heli José da Silva, Nislene Alves Borges, 
José Paixão de Oliveira Gomes e o Sr. Presidente, Conselheiro Domingos Caruso Neto, 
que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros Alcedino Gomes Barbosa, 
José Pereira D'abadia, Talita Pimenta Félix, João Divino de Brito, Álvaro Falanque, Nivaldo 
José Mendes, Aguinaldo Fernandes de Melo e Rickardo de Souza Santos Mariano, que 
votaram conhecendo do recurso, dando-lhe parcial provimento para reformar em parte a 
decisão cameral e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do 
ICMS de R$ 105.657,82 (cento e cinco mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e oitenta e 
dois centavos), com a adequação da penalidade para a prevista no art. 71, IV-A, do CTE. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de recurso do contribuinte ao Conselho Pleno interposto 
contra decisão cameral que por maioria de votos confirmou a decisão singular que julgou 
procedente o auto de infração. 

 
A acusação fiscal é de que o sujeito passivo omitiu o pagamento de 

imposto relativo a prestação de serviço de telecomunicação, mediante emissão de 
documentos fiscal sem o destaque do imposto nos meses de janeiro a dezembro de 2007. 

 
A base legal do auto de infração encontra respaldo no Código 

Tributário Estadual, Lei 11.651/91, em seus artigos 11, inciso V; 13, inciso XII; e 64 
combinados com os artigos 4º, inciso III; 6º, inciso XIV; 13, inciso VI; e 88 do Decreto n.º 
4.852/97, Regulamento do Código Tributário Estadual, sendo proposta a penalidade 
indicada no art. 71, inciso VIII, alínea "c", c/c §9º, inciso I, do CTE. 

 
O auto de infração, lavrado em 06/06/2008, foi instruído com os 

demonstrativos sintéticos e analíticos, denominados “R02 – Resumo de Faturamento por 



 

Código Serviço”, onde se agrupou, por espécie, os serviços de telecomunicação e se 
indicou a coluna do livro Registro de Saídas totalizados por mês e com identificação de 
cada espécie de serviço. 

 
Inconformada com a decisão singular que julgou procedente o auto 

de infração, a autuada apresenta recurso voluntário (fls. 98 a 199) no qual alega que os 
autuantes consideraram prestação de serviço de telecomunicação as locações de bens 
móveis abarcadas por hipótese de não incidência do ICMS prevista no art. 37 da Lei 
n°11.651/91, CTE, e no art. 79, I, “h” do Decreto n° 4852/97, RCTE. 

 
A recorrente alega, ainda, que a Fazenda Pública adotou base de 

cálculo artificial, diversa do preço do serviço efetivamente praticado. 
 
Após a realização de diligência dirigida para a Delegacia Fiscal 

especializada, a Câmara Julgadora manteve, por maioria de votos, a decisão singular que 
julgou procedente o auto de infração. O voto vencido julgou o auto de infração procedente, 
porém excluiu o valor do ICMS da sua própria base de cálculo. 

 
O autor do acórdão recorrido justifica a procedência da exigência 

fiscal afirmando que o objeto do auto de infração é aluguel de uma espécie de roteador, 
que interligando redes, cumpre função que integra a essência do serviço de comunicação 
e que dele não pode ser material ou juridicamente separada. 

 
A autuada apresenta recurso ao Conselho Pleno reiterando os 

argumentos anteriores, em especial, quanto a não incidência de ICMS sobre a atividade 
de locação de equipamentos e a ilegitimidade da adoção de base de cálculo artificial para 
o cálculo do ICMS. 

 
É o relatório. 
 
 

V O T O 

 

 
A empresa autuada é concessionária de serviço público de 

telecomunicações autorizada pela ANATEL a prestar serviços de telefonia na modalidade 
Serviço de Telefonia Fixa Comutada – STFC – tendo sido autuada pela prestação de 
serviço de telecomunicação constate dos arquivos magnéticos entregues a SEFAZ pelo 
contribuinte, do exercício de 2007, sem o devido destaque do ICMS. 

 
A autuada alega, em síntese, que as prestações, objeto do auto de 

infração, não são prestações onerosas de serviço de comunicação, mas são concernentes 
a locação de equipamentos. Portanto, a questão central no presente caso é saber se a 
receita considerada pelo sujeito passivo como locação de bens móveis, necessários a 
prestação de serviço de comunicação, estão ou não sujeitas a tributação pelo ICMS. 

 
Destaque-se que sem os equipamentos supostamente alugados não 

seria possível a prestação de serviço de telecomunicação. Não se trata de equipamentos 
opcionais, desvinculados do serviço prestado, mas, ao contrário, são elementos 
essenciais sem os quais não seria possível a prestação de serviço de telecomunicação. 

 



 

O serviço de locação dos equipamentos, na atividade específica do 
contribuinte, está diretamente vinculado ao serviço de comunicação, ou seja, a 
comunicação não se realiza sem o equipamento e também não há locação sem o fim 
específico da comunicação. Eles são, de fato, indissociáveis e, por isso, os preços 
atribuídos à locação e à prestação de serviços na verdade compõem a base de cálculo do 
serviços e comunicação.  

 
A prestação de serviço que utiliza equipamentos para que o serviço 

se viabilize deve ser tributada juntamente com os valores cobrados pela suposta locação 
dos equipamentos, pois tal locação tem como único objetivo disponibilizar ao usuário 
meios para se obter o serviço de comunicação e com ele se fundindo totalmente.  

 
Nesse sentido é importante trazer à baila o entendimento exarado 

pela Agência Nacional de Telecomunicação (ANATEL) em decorrência de questionamento 
formulado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) no tocante a 
interpretação técnica do alcance do art. 60 da Lei n° 9.742/97 (Lei Geral de 
Telecomunicações), constante do informe 224 de 31/03/2003, fls. 90/92, cujo trecho 
abaixo transcrito esclarece o seguinte: 

 
De acordo com artigo 60 da Lei n° 9.472 – Lei Geral de Telecomunicação, 
os equipamentos e a infra-estrutura necessários à prestação do serviço 
(exemplo, roteadores, multiplexadores, circuitos, portas, ECT) são partes 
integrantes dos serviços de telecomunicações. 

 
A Lei 9.472/97 dispõe sobre a organização dos serviços de 

telecomunicações, definindo que o serviço de telecomunicação é o conjunto de atividades que 

possibilita a oferta de telecomunicação, in verbis: 
 

Art. 60. Serviço de telecomunicação é o conjunto de atividades que 
possibilita a oferta de telecomunicação. 
§1º. Telecomunicação é a transmissão, emissão ou recepção, por fio, 
radioeletricidade, meios ópticos ou qualquer outro processo 
eletromagnético, de símbolos, caracteres, sinais, escritos, imagens, sons 
ou informações de qualquer natureza.  
 §2º. Estação de telecomunicação é o conjunto de equipamentos ou 
aparelhos, dispositivos e demais meios necessários à realização de 
telecomunicação, seus acessórios e periféricos, e, quando for o caso, as 
instalações que os abrigam e complementem, inclusive terminais portáteis. 

 
A alteração na nomenclatura utilizada pela empresa para o 

faturamento de seus serviços não tem o condão de caracterizar ou descaracterizar a 
ocorrência do fato gerador. 

 
No tocante à base de cálculo do ICMS o Código Tributário Estadual 

dispõe o seguinte: 
 
Art. 20. Integra a base de cálculo do imposto, inclusive nas hipóteses 
previstas nos incisos I, II e XV do art. 19, o valor correspondente: 
I - ao montante do próprio imposto, constituindo o respectivo destaque 
mera indicação para fim de controle;  

 
O valor cobrado a título de locação não continha o valor do ICMS, razão 

pela qual deve ser recomposto de forma que o valor do próprio imposto integre sua base de cálculo. 

 



 

A penalidade aplicada deve, entretanto, ser adequada para a prevista 
no art. 71, inciso IV-A, visto que o inciso VIII, “c” do mesmo artigo foi revogada e no caso 
em análise é aplicável a regra do art. 106, II, “c” do CTN 

 
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: 
[...] 
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado: 
[...] 
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei 
vigente ao tempo da sua prática. 

 
A partir de 29.12.2011, com a vigência do inciso IV-A do art. 71, que 

estabelece multa correspondente a 80% (oitenta por cento) do valor do imposto omitido 
para a irregularidade descrita na inicial, a penalidade prevista no inciso VIII, “c”, com a 
agravante do § 9º tem sido alterada para a prevista no inciso IV-A por ser menos severa e 
específica para o caso. 

 
Ante o exposto conheço do recurso do contribuinte para o Conselho 

Pleno, nego-lhe provimento para manter a decisão cameral que considerou procedente o 
auto de infração com a adequação da penalidade para a prevista no art. 71, IV-A, do CTE. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 22 de março de 2016. 
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Matéria: Serviço de comunicação (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00378/16 
 
Relator: Conselheiro Washington Luis Freire de Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Serviço de comunicação. 
Omissão de pagamento de ICMS incidente sobre prestação de 
serviços de telecomunicação. Procedência.  
 
1. Integra a base de cálculo do ICMS incidente sobre o serviço 
de comunicação, a receita obtida na cessão ao usuário final de 
bens móveis necessários à obtenção do respectivo serviço, não 
importando a denominação que lhe seja dada. 
 
2. O valor do ICMS integra a sua própria base de cálculo (artigo 
20 do CTE). 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 01 
de setembro de 2015, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda 
Pública para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para reformar a decisão cameral e 
considerar procedente o auto de infração, com a adequação da penalidade para a prevista 
no art. 71, IV-A, do CTE. Foram vencedores os Conselheiros Washington Luis Freire de 
Oliveira, Antônio Martins da Silva, David Fernandes de Carvalho, Gilmar Rodrigues de 
Almeida, Lidilone Polizeli Bento, Heli José da Silva, Nislene Alves Borges, José Paixão de 
Oliveira Gomes e o Sr. Presidente, Conselheiro Domingos Caruso Neto, que proferiu voto 
de desempate. Vencidos os Conselheiros Alcedino Gomes Barbosa, José Pereira 
D'abadia, Talita Pimenta Félix, João Divino de Brito, Álvaro Falanque, Nivaldo José 
Mendes, Aguinaldo Fernandes de Melo e Rickardo de Souza Santos Mariano, que 
votaram conhecendo do recurso, dando-lhe parcial provimento para reformar em parte a 
decisão cameral e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do 
ICMS de R$ 34.955,51 (trinta e quatro mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e 
cinquenta e um centavos), com a adequação da penalidade para a prevista no art. 71, IV-
A, do CTE. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de recurso da Fazenda Pública para o Conselho Pleno 
interposto contra decisão cameral que reformou a decisão singular e julgou improcedente 
o auto de infração. 

 
A acusação fiscal é de que o sujeito passivo omitiu o pagamento de 

imposto relativo a prestação de serviço de telecomunicação, mediante emissão de 
documento fiscal sem o destaque do imposto nos meses de janeiro a dezembro de 2006. 

 
A base legal do auto de infração encontra respaldo no Código 

Tributário Estadual, Lei 11.651/91, em seus artigos 11, inciso V; 13, inciso XII; e 64 
combinados com os artigos 4º, inciso III; 6º, inciso XIV; 13, inciso VI; e 88 do Decreto n.º 
4.852/97, Regulamento do Código Tributário Estadual, sendo proposta a penalidade 
indicada no art. 71, inciso VIII, alínea "c", c/c §9º, inciso I, do CTE. 

 



 

O auto de infração, lavrado em 06/06/2008, foi instruído com os 
demonstrativos sintéticos e analíticos, denominados “R02 – Resumo de Faturamento por 
Código Serviço”, onde se agrupou, por espécie, os serviços de telecomunicação e se 
indicou a coluna do livro Registro de Saídas totalizados por mês e com identificação de 
cada espécie de serviço. 

 
Inconformada com a decisão singular que julgou procedente o auto 

de infração, a autuada apresenta recurso voluntário (fls. 99 a 106) no qual alega que os 
autuantes consideraram prestação de serviço de telecomunicação as locações de bens 
móveis abarcadas por hipótese de não incidência do ICMS prevista no art. 37 da Lei 
n°11.651/91, CTE, e no art. 79, I, “h” do Decreto n° 4852/97, RCTE. 

 
A câmara deu provimento ao recurvo voluntário e julgou 

improcedente, por maioria de votos, o auto de infração. O voto vencido julgou o auto de 
infração procedente, porém excluiu o valor do ICMS da sua própria base de cálculo. 

 
A Fazenda Pública interpôs recurso para o Conselho Pleno no qual 

pede, em preliminar, a admissão do recurso na parcela unânime da decisão com 
fundamento no art. 41, II, “b”, 1 da Lei 16.469/09 (decisão inequivocamente contrária a 
disposição expressa da legislação tributária estadual) porque o ICMS incide sobre 
prestações onerosas de serviços de comunicação, por qualquer meio, inclusive a geração, 
a emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão, a repetição e a ampliação de 
comunicação de qualquer natureza (art. 2º, III, LC 87/96) e o sujeito passivo é uma 
empresa concessionária de serviço público e não uma empresa que se dedica a locação 
de equipamentos. 

 
Os equipamentos de propriedade da operadora de serviço são 

necessários à prestação de serviço de telecomunicação devem integrar o valor da 
prestação de serviço e, consequentemente, a base de cálculo do ICMS por expressa 
previsão legal. 

 
O recurso da Fazenda Pública pede a reversão da decisão cameral e 

a confirmação da procedência total do auto de infração, aduzindo que o trabalho fiscal 
incluiu na base de cálculo o valor do próprio imposto e, muito embora, o voto vencido 
tenha julgado a exigência fiscal procedente, excluiu da base de cálculo o valor do próprio 
imposto, afrontando o art. 13, § 1º, da LC 87/96 que prevê a regra de cálculo “por dentro” 
do ICMS. 

 
Em contradita, o sujeito passivo pede a manutenção da decisão 

cameral que julgou o auto de infração de infração improcedente porque a locação de bens 
móveis não se submete à incidência do ICMS e não podem integrar o valor tributável da 
prestação de serviço. 

 
A recorrida alega, ainda, que a Fazenda Pública adotou base de 

cálculo artificial, diversa do preço do serviço efetivamente praticado. 
 
 É o relatório. 
 
 

V O T O 

 

 



 

A empresa autuada é concessionária de serviço público de 
telecomunicações autorizada pela ANATEL a prestar serviços de telefonia na modalidade 
Serviço de Telefonia Fixa Comutada – STFC – tendo sido autuada pela prestação de 
serviço de telecomunicação constate dos arquivos magnéticos entregues a SEFAZ pelo 
contribuinte, do exercício de 2007, sem o devido destaque do ICMS. 

 
A autuada alega, em síntese, que as prestações, objeto do auto de 

infração, não são prestações onerosas de serviço de comunicação, mas são concernentes 
a locação de equipamentos. Portanto, a questão central no presente caso é saber se a 
receita considerada pelo sujeito passivo como locação de bens móveis, necessários a 
prestação de serviço de comunicação, estão ou não sujeitas a tributação pelo ICMS. 

 
Destaque-se que sem os equipamentos supostamente alugados não 

seria possível a prestação de serviço de telecomunicação. Não se trata de equipamentos 
opcionais, desvinculados do serviço prestado, mas, ao contrário, são elementos 
essenciais sem os quais não seria possível a prestação de serviço de telecomunicação. 

 
O serviço de locação dos equipamentos, na atividade específica do 

contribuinte, está diretamente vinculado ao serviço de comunicação, ou seja, a 
comunicação não se realiza sem o equipamento e também não há locação sem o fim 
específico da comunicação. Eles são, de fato, indissociáveis e, por isso, os preços 
atribuídos à locação e à prestação de serviços na verdade compõem a base de cálculo do 
serviços e comunicação.  

 
A prestação de serviço que utiliza equipamentos para que o serviço 

se viabilize deve ser tributada juntamente com os valores cobrados pela suposta locação 
dos equipamentos, pois tal locação tem como único objetivo disponibilizar ao usuário 
meios para se obter o serviço de comunicação e com ele se fundindo totalmente.  

 
Nesse sentido é importante trazer à baila o entendimento exarado 

pela Agência Nacional de Telecomunicação (ANATEL) em decorrência de questionamento 
formulado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) no tocante a 
interpretação técnica do alcance do art. 60 da Lei n° 9.742/97 (Lei Geral de 
Telecomunicações), constante do informe 224 de 31/03/2003, fls. 90/92, cujo trecho 
abaixo transcrito esclarece o seguinte: 

 
De acordo com artigo 60 da Lei n° 9.472 – Lei Geral de Telecomunicação, 
os equipamentos e a infra-estrutura necessários à prestação do serviço 
(exemplo, roteadores, multiplexadores, circuitos, portas, ECT) são partes 
integrantes dos serviços de telecomunicações. 

 
A Lei 9.472/97 dispõe sobre a organização dos serviços de 

telecomunicações, definindo que o serviço de telecomunicação é o conjunto de atividades 
que possibilita a oferta de telecomunicação, in verbis: 

 
Art. 60. Serviço de telecomunicação é o conjunto de atividades que 
possibilita a oferta de telecomunicação. 
§1º. Telecomunicação é a transmissão, emissão ou recepção, por fio, 
radioeletricidade, meios ópticos ou qualquer outro processo 
eletromagnético, de símbolos, caracteres, sinais, escritos, imagens, sons 
ou informações de qualquer natureza.  
 §2º. Estação de telecomunicação é o conjunto de equipamentos ou 
aparelhos, dispositivos e demais meios necessários à realização de 



 

telecomunicação, seus acessórios e periféricos, e, quando for o caso, as 
instalações que os abrigam e complementem, inclusive terminais portáteis. 

 
A alteração na nomenclatura utilizada pela empresa para o 

faturamento de seus serviços não tem o condão de caracterizar ou descaracterizar a 
ocorrência do fato gerador. 

 
No tocante à base de cálculo do ICMS o Código Tributário Estadual 

dispõe o seguinte: 
 
Art. 20. Integra a base de cálculo do imposto, inclusive nas hipóteses 
previstas nos incisos I, II e XV do art. 19, o valor correspondente: 
I - ao montante do próprio imposto, constituindo o respectivo destaque 
mera indicação para fim de controle;  

 
O valor cobrado a título de locação não continha o valor do ICMS, razão 

pela qual deve ser recomposto de forma que o valor do próprio imposto integre sua base de cálculo. 

 

A penalidade aplicada deve, entretanto, ser adequada para a prevista 
no art. 71, inciso IV-A, visto que o inciso VIII, “c” do mesmo artigo foi revogada e no caso 
em análise é aplicável a regra do art. 106, II, “c” do CTN 

 
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: 
[...] 
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado: 
[...] 
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei 
vigente ao tempo da sua prática. 

 
A partir de 29.12.2011, com a vigência do inciso IV-A do art. 71, que 

estabelece multa correspondente a 80% (oitenta por cento) do valor do imposto omitido 
para a irregularidade descrita na inicial, a penalidade prevista no inciso VIII, “c”, com a 
agravante do § 9º tem sido alterada para a prevista no inciso IV-A por ser menos severa e 
específica para o caso. 

 
Ante o exposto conheço do recurso da Fazenda Pública para o 

Conselho Pleno, dou-lhe provimento para reformar a decisão cameral e considerar 
procedente o auto de infração com a adequação da penalidade para a prevista no art. 71, 
IV-A, do CTE. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 22 de março de 2016. 
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Matéria: Serviço de comunicação (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01676/16 
 
Relator: Conselheiro Elias Alves dos Santos 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Serviço de comunicação 
prestado via satélite. Devido o tributo onde o serviço foi tomado. 
Maioria. 
 
"Art. 34. O local da prestação é: 
..............................................................................; 
II - no caso de prestação onerosa de serviço de comunicação: 
..............................................................................; 
c) o do estabelecimento ou domicílio do tomador do serviço, 
quando prestado por meio de satélite;" 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 05 de maio de 2016, decidiu, por maioria de votos,  conhecer do recurso, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Elias Alves dos Santos e Heli José 
da Silva. Vencido o Conselheiro Nivaldo José Mendes que votou pela improcedência do 
lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta dos autos que o sujeito passivo “Omitiu o pagamento de ICMS dos 
meses de janeiro a dezembro de 2011, em razão da totalização a menor do imposto 
devido e do a recolher referente à prestações onerosas de serviço de comunicação 
via satélite realizadas a usuários localizados no território goiano, escriturados nos 
Livros Registros de Saídas e de Apuração do ICMS e na Escrituração Fiscal Digital, 
por ter utilizado indevidamente de benefício fiscal de redução de base de cálculo do 
ICMS, de estorno de débito e alíquota do imposto diversa da prevista para a 
prestação. O valor autuado corresponde à diferença entre o valor do ICMS devido na 
forma da lei, no valor de R$ 51.970.011,91 (cinquenta e um milhões, novecentos e 
setenta mil, onze reais e noventa e um centavos) e o somatório dos valores 
recolhidos pela empresa no valor de R$ 7.069.057,69 (Sistema de Arrecadação da 
SEFAZ – SARE), resultando no valor de R$ 44.900.954,21 (quarenta e quatro 
milhões, novecentos mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e vinte e um 
centavos). Isto posto, fica sujeito ao pagamento do imposto, mais os acréscimos 
legais, conforme demonstrativo, documentos e nota explicativa anexos.” (sic) 

 
Os dispositivos legais infringidos foram os arts. 11, V, § 1º, VI; 13, VIII e 

XII; 27, XI, “a”, § 5º; 34, II, “a” e “c”; 56, I e 65 da Lei 11.651/91 - CTE, c/c arts. 316, 
IV; 8º, X do Anexo IX do Decreto 4.852/97 – RCTE e art. 1º do Decreto 6.252/05, c/c 
Cláusula 10ª do Convênio ICMS 52/05.  

Foi proposta a aplicação da penalidade tipificada no art. 71, inciso III, 
alínea "e", da Lei nº 11.651/91, com a redação da Lei nº 17.917/12. 

 
Para instrução processual, juntou-se ao feito o Anexo Estruturado – 

Detalhamento do Crédito Tributário, a Portaria nº 146/2014-SRE, a nota explicativa 
do auto de infração, o Demonstrativo da diferença entre o valor do ICMS devido e o 



 

ICMS recolhido dos serviços autuados dos meses de janeiro a dezembro de 2011, o 
extrato do histórico dos pagamentos do Sistema SARE destes meses, extrato da 
consulta detalhada do contribuinte pessoa jurídica de outro Estado, extrato do CNPJ 
da matriz e de uma filial, extrato do Sintegra, folder dos serviços oferecidos a seus 
clientes, notas fiscais destes serviços prestados a cliente goianos, notificações fiscais 
para apresentação de livros fiscais, fotocópias das páginas dos livros Registro de 
Apuração do ICMS e de Registro de Saídas do exercício de 2011 e um DVD-R 
contendo a auditoria fiscal. 

 
Intimado na forma legal, o sujeito passivo comparece tempestivamente ao 

processo, representado por causídicos legalmente constituídos, e impugna a ação 
fiscal, em síntese, com as seguintes alegações: 

 
1.a) que a SKY é uma prestadora de serviço de distribuição de 

programação de televisão multicanal por assinatura em todo o território brasileiro por 
meio de transmissão direta via satélite. Tal serviço é chamado de DTH (direct to 
home), modalidade de serviço especial de telecomunicação regulamentada pelo 
Decreto nº 2.196/97 e por outros atos normativos expedidos pela ANATEL; 

 
1.b) que neste serviço, após o advento da Lei Complementar nº 102/2000, 

que alterou substancialmente o inciso II do artigo 11 da Lei Complementar 87/96, 
estabelecendo em suas alíneas regras específicas de competência para cobrar o 
ICMS em cada tipo de serviço de comunicação, incluindo também neste artigo o § 6º, 
o qual estabeleceu que no caso de serviço não medido, cobrado por período definido 
de tempo e envolvendo prestador e tomador localizados em unidades federadas 
diferentes, o imposto incidente será repartido entre os dois Estados envolvidos na 
prestação e recepção de tal serviço; 

 
1.c) que além da repartição do ICMS, também reduziu a base de cálculo 

deste tributo, de modo que a carga tributária seja de 10%, concedida pela Convênio 
ICMS nº 57/99, ratificado pelo Estado de Goiás pelo Decreto nº 5.157/99 e 
atualmente constante no inciso X do artigo 8º, do Anexo IX do Decreto 4.852/97 – 
RCTE, com vigência a partir de 1º/01/2001; 

 
1.d) que para efeito de repartição do ICMS incidente neste serviço, entre 

os Estados de São Paulo e Goiás, utilizou o regime de estorno de 50% dos débitos 
deste tributo, recolhendo cada metade devida ao Estado credor; 

 
1.e) que, não obstante tal procedimento, o fisco goiano entendeu que este 

tipo de serviço é passível de medição, deixou de aplicar a redução na base de 
cálculo à qual a recorrente faz jus, incluiu na base tributável outros serviços 
recebidos que não decorrem de serviços de comunicação, além de majorar a 
alíquota aplicável em 2% sob a alegação de que a autuada teria aplicado alíquota 
menor do que a legalmente exigida para esta prestação de serviço; 

 
2) que na condição de adquirente de terceiros de programas, 

documentários, séries e filmes, a autuada não poderia sequer ser considerada 
prestadora de serviço de telecomunicação, pois apenas disponibiliza estes conteúdos 
aos seus assinantes. Portanto, para esta atividade o ICMS sequer deveria incidir, ou 
quando muito incidiria sobre a parcela de comunicação utilizada para a entrega da 
programação a seus assinantes e não sobre o total do valor deles cobrado; 

 



 

3) que ante a controvérsia sobre esta matéria e a falta de jurisprudência a 
respeito, os Estados e o Distrito Federal celebraram o Convênio ICMS nº 57/99, 
autorizando a redução na base de cálculo deste serviço de modo que a carga 
tributária fosse de 5% em 1999, 7,5% em 2000 e 10% a partir de 2001, sob a 
contrapartida de que seus beneficiários não apropriassem nenhum crédito de ICMS e 
fossem adimplentes com suas obrigações tributárias; 

 
4) que o Estado de Goiás aderiu a este Convênio, o ratificando com o 

Decreto nº 5.157/99 sem quaisquer ressalvas ou restrições, inclusive inserindo suas 
prescrições no artigo 8º, X, do Anexo IX do Decreto 4.852/97 - RCTE;  

 
5) que a técnica de arrecadação prevista no artigo 11, § 6º da LC 87/96, 

utilizada em seu livro de Apuração do ICMS para a repartição deste tributo aos dois 
Estados credores não configura apropriação de crédito;  

 
6) que a falta de majoração da alíquota exigida em Goiás de 27% para 

29%, em razão da contribuição de 2% para o PROTEGE, não redundou em prejuízo 
tributário, considerando que a carga tributária efetiva é de 10% neste serviço; 

 
7) que o serviço de comunicação por ela prestado, embora seja por 

satélite, é não medido, segundo resposta dada sobre esta questão pela ANATEL, via 
do Ofício nº 169/2014, à Associação Brasileira de TV por Assinatura – ABTA, pois o 
preço cobrado independe do tempo em que o tomador o utiliza, não podendo ser 
aplicadas ao seu caso as disposições do Convênio nº 10/98, já que este se aplica às 
regras contidas no artigo 11, III, “c-1” da LC 87/96, que são para o serviço medido; 

 
8) que o fato do Estado de Goiás não ter aderido ao Convênio ICMS nº 

52/05, não lhe permite descumprir o disposto no artigo 11, § 6º da LC 87/96. 
 
Transcreve decisões deste Conselho Administrativo Tributário, do Tribunal 

de Justiça de Goiás e do Superior Tribunal de Justiça, favoráveis às suas teses de 
que o ICMS devido na prestação do seu serviço de comunicação deve ser repartido 
entre os Estados envolvidos, assim como não deve ser cobrado sobre os serviços 
preparatórios à prestação do serviço de comunicação, pois estes não decorrem de 
serviço de comunicação, posto que tributar tais preparatórios está fora da 
competência atribuída aos Estados pelo artigo 155, II da Constituição Federal de 
1988, o qual foi obedecido nos artigos 2º, III e 12, VII da LC 87/96. 

 
Em razão destes fatos, o Convênio ICMS nº 69/98 seria ilegal ao estender 

a tributação da comunicação aos atos preparatórios desta prestação, infringindo o 
disposto nos artigos 146, III, “a” e 150 da CF/88 e 97 do CTN, que dispõem que só a 
lei pode instituir tributos. 

Ademais, há de se observar que os Convênios celebrados pelos Estados 
só podem tratar de isenções, incentivos e benefícios fiscais, nos termos restritivos do 
artigo 155, XII, “g” da CF/88 e na LC 24/75, transcrevendo excertos de várias 
decisões de tribunas superiores neste sentido 

Arguiu que a multa proposta seria confiscatória, infringindo o artigo 150, VI 
da CF/88, pedindo, ao final, a improcedência do feito e colacionando CD contendo 
dados de sua defesa, Parecer da ANATEL e de um tributarista pátrio de renome, 
assim como planilhas dos valores contestados. 

 
Na decisão ora recorrida, o julgador monocrático julgou procedente a 

exigência fiscal sob os seguintes fundamentos, em síntese: 



 

 
a) Que já está patente no Conselho Pleno, por intermédio dos Acórdãos 

números 00567/07 e 02010/13, que este tipo de prestação de serviço de 
comunicação pode ser medido, ainda mais que o Estado de Goiás não aderiu ao 
Convênio ICMS 52/2005; 

b) Que a empresa autuada não poderia ter reduzido a base de cálculo, 
pois apropriou créditos conforme demonstrado nestes autos, descumprindo a 
condição para a fruição deste benefício fiscal; 

c) Também não poderia ter estornado débitos de ICMS, considerando 
que a legislação tributária goiana não prevê tal possibilidade e que o serviço de 
comunicação pode ser medido, consoante já decidiu o Conselho Pleno deste CAT; 

d) Da mesma forma ocorre com a utilização da alíquota de 27%, sem o 
acréscimo de 2% a título de contribuição ao Fundo de Proteção Social do Estado de 
Goiás – PROTEGE GOIÁS, que é exigida pelo artigo 27, § 5º da Lei 11.651/91 – 
CTE para a fruição da redução na base de cálculo do ICMS incidente na prestação 
do serviço de comunicação; 

e)  Em relação à alegação de que deveria ser excluído da base de 
cálculo deste feito, os valores concernentes a serviços preparatórios ao de 
comunicação, aduziu que o artigo.13, VI do Decreto 4.852/97 – RCTE dispõe que 
todos os serviços que compõem a prestação do serviço de comunicação 

f) Quanto às arguições de ilegalidade do Convênio 69/98 e da 
penalidade proposta, sob a alegação de que esta seria confiscatória, afirmou que não 
poderia apreciá-las em razão da vedação prevista no artigo 6°, § 4º da Lei 16.469/09 
– PAT, sendo que tal vedação se aplicaria também ao pedido de redução da 
penalidade, da correção monetária e do agravante desta previsto no art. 71, § 9º, 
pois o cálculo destas parcelas do crédito tributária está disciplinado pelos artigos 167, 
168, 170 e 171 da mesma Lei 11.651/91 – CTE.  

 
Recorrendo, desta feita representada por outro causídico, conforme 

substabelecimento de fl.98, que após discorrer sobre os fatos que ensejam este 
lançamento, mormente sobre a atividade prestacional da autuada de transmitir aos 
assinantes, por sinais codificados de telecomunicações, de programas de televisão e 
de áudio que são cooptados por intermédio de aparelhos receptores especialmente 
desenvolvidos para isto. 

Embora vários destes programas sejam produzidos no exterior, possui os 
direitos de transmissão para o território brasileiro e por isto é ela que contrai com os 
assinantes o vínculo jurídico desta prestação de serviço via satélite, denominado 
DTH – Direct To Home, que independe de sua presença física no local da recepção, 
razão pela qual é estabelecida no interior do Estado de São Paulo.  

Tal situação suscitou a dúvida de qual Estado seria o tributante, surgindo a 
necessidade de alterar o inciso III do artigo 11 da LC 87/96, o que ocorreu com o 
advento da LC 102/00, que adicionou alíneas e o § 6º, repartindo em 50% o tributo 
para cada Estado quando se tratar de serviço de comunicação não medido, que é o 
caso em tela. 

Além de tal repartição, a recorrente também se valeu da fruição do 
benefício fiscal previsto no artigo 8º, X, do Anexo IX do Decreto 4.852/97 – RCTE, de 
modo que a carga tributária efetiva seja de 10%, pois não apropriou créditos de 
insumos e sim adotou no período autuado o procedimento de estornar débitos de 
serviços não prestados, mas que já haviam sido faturados a seus clientes, fazendo 
jus, portanto, a tal benefício. 

Também não há de prosperar a exigência de complementação de 2% de 
tributo ao PROTEGE GOIÁS, posto que de qualquer forma a carga tributária máxima 
é de 10% neste tipo de serviço. 



 

Ademais, por se tratar de serviço não medido conforme definido pela 
ANATEL no seu Ofício nº 169/2014, o tributo é devido ao Estado onde é prestado o 
referido serviço, que neste caso é em Santana do Parnaíba – São Paulo. 

Nem há de se dizer que o serviço prestado pela autuada seria medido por 
ser ofertado em quantidade certa de canais a ser acessados pelos assinantes, isto 
porque o assinante não tem a opção de montar seu próprio pacote e nem pagar pelo 
prazo efetivamente utilizado. 

Portanto, o fato do Estado de Goiás não ter aderido ao Convênio nº 52/05 
não lhe permite descumprir o disposto no art. 11, § 6º da LC 87/96, alterado pela LC 
102/00, consoante já admitido por este CAT na ementa do Acórdão 01262/2006 do 
julgamento do processo nº 3012703622056, em 05/04/2006 e no REsp 1.497.365, 
que transcreveu. 

Assim, sendo mantida este lançamento, estaria ocorrendo dupla cobrança 
de ICMS sobre os mesmos fatos geradores, vez que a recorrente já recolheu para o 
Estado de São Paulo a parte que lhe cabe legalmente. 

Da mesma forma devem ser excluídos valores referentes a atividades 
preparatórias para a prestação do serviço comunicação propriamente dito, constante 
da mídia digital anexada à impugnação à primeira instância, conforme previsto no 
artigo 2º, III da LC 87/96 e na Lei 9.472/97, visto que o Convênio ICMS nº 69/98 é 
ilegal, pois não pode instituir tributação e só poderia se restringir a isenções, 
incentivos e benefícios fiscais nos termos da LC 24/75. 

Discorreu ainda sobre a desproporcionalidade entre a multa proposta e a 
infração cometida, consoante o artigo 113 do CTN, transcrevendo outros dispositivos 
legais e decisão de tribunais superiores acerca desta matéria, que sustentam suas 
alegações defensórias, pedindo, ao final, a improcedência deste feito. 

Posteriormente, colacionou memoriais reforçando suas teses de defesa, 
inclusive com cópia do voto do Relator do Recurso Especial nº 1.497.364 – GO 
(2014/0277069-80), com provimento favorável sobre matéria idêntica a esta. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
O lançamento do crédito tributário está, sob o aspecto formal, respaldado 

pela legislação tributária estadual reguladora da matéria, identificado e cientificado 
corretamente o sujeito passivo da obrigação tributária, aplicada a norma legal vigente 
no período fiscalizado, descrita com clareza a infração fiscal praticada, proposta a 
penalidade cabível e assegurado à autuada, de forma plena, o exercício do seu 
direito de defesa, face ao princípio jurídico do contraditório, que assegura às partes 
litigantes amplo direito de defesa, o que afasta qualquer arguição, mesmo que 
implícita, de prejudicial. 

 
O crédito de ICMS reclamado nestes autos está amparado legalmente, 

pois a prestação de serviço de comunicação realizada pelo sujeito passivo, objeto 
desta autuação, subsume-se à hipótese legal de cobrança do imposto insculpida nos 
artigos 11, V, § 1º, 13, VIII e XII, 27, XI, “a“, § 5º, 34, II, “a” e “c”, 56, I e 64 da Lei 
11.651/91 - CTE, combinados com os artigos 8º, X e 316, IV, do Anexo IX do Decreto 
4.852/97 – RCTE e art. 1º do Decreto 6.252/05 c/c Cláusula 10ª do Convênio ICMS 
52/05, que dispõem, “verbis”:   

  
Lei 11.651/91 - CTE: 
 
“Art. 11. O imposto incide sobre: 
............................................................................................................................................... 



 

V - prestações onerosas de serviços de comunicação, por qualquer meio, inclusive a 
geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão, a repetição e a ampliação de 
comunicação de qualquer natureza. 

............................................................................................................................................... 

§ 1º O imposto incide, também, sobre: 

............................................................................................................................................... 

VI - a utilização, por contribuinte, de serviço, cuja prestação tenha-se iniciado em outro 
Estado e não esteja vinculada a operação ou prestação subseqüente; (Redação conferida pela Lei nº 
12.972/96 - Vigência: 01.01.97 a 31.12.15) 

 
Art. 13. Ocorre o fato gerador do imposto, no momento: 
............................................................................................................................................... 

VIII - da utilização, por contribuinte do imposto, de serviço cuja prestação se tenha 
iniciado em outro Estado e não esteja vinculada a operação ou prestação subseqüente; (Redação 
conferida pela Lei nº 12.972/96 - Vigência: 01.01.97 a 31.12.15) 

............................................................................................................................................... 

XII - das prestações onerosas de serviços de comunicação, feitas por qualquer meio, tais 
como a geração, emissão, transmissão, retransmissão, repetição, ampliação ou recepção de 
comunicação de qualquer natureza, ainda que iniciadas ou prestadas no exterior. 

..................................................................................................................................... 
Art. 27. As alíquotas do imposto são: 
..................................................................................................................................... 

XI - 27% (vinte e sete por cento) nas: 

a) prestações internas de serviços de comunicação; 
..................................................................................................................................... 

§ 5º A alíquota do imposto incidente nas prestações internas de serviços de comunicação 
e nas operações internas com gasolina, energia elétrica, ressalvado o fornecimento para o consumo 
em estabelecimento de produtor rural e em residência de famílias consideradas de baixa renda, e com 
os produtos e serviços relacionados no Anexo VII desta Lei fica acrescida de dois pontos percentuais, 
cujo produto da arrecadação destina-se a prover de recursos o Fundo de Proteção Social do Estado 
de Goiás - PROTEGE GOIÁS. 

............................................................................................................................................... 
Art. 34. O local da prestação é: 

..............................................................................................................................................; 

II - no caso de prestação onerosa de serviço de comunicação: 

a) o da prestação do serviço de radiodifusão sonora e de som e imagem, assim entendido 
o da geração, emissão, transmissão, retransmissão, repetição, ampliação ou recepção; 

..............................................................................................................................................; 

c) o do estabelecimento ou domicílio do tomador do serviço, quando prestado por meio 
de satélite; 

............................................................................................................................................... 
Art. 56. O montante do imposto a pagar resultará da diferença a maior, entre o débito: 

I - tratando-se de regime normal de tributação - referente às operações com mercadorias 
ou prestações de serviços realizadas pelo contribuinte, em determinado período, e o crédito relativo ao 
ICMS cobrado nas operações ou prestações anteriores; 

............................................................................................................................................... 
Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do imposto, é 

obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou negativas, estabelecidas na legislação 
tributária. 

............................................................................................................................................... 
 

Decreto 4.852/97 – RCTE: 

Art. 316. A escrituração deve ser feita, na coluna própria, da seguinte forma (Convênio 
SINIEF SN/70, art. 71, § 3º): 

..............................................................................................................................................; 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_12972.htm
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_12972.htm
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_12972.htm
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/SINIEF/CVSN_70.htm#A71P3


 

IV - colunas sob os títulos ICMS-VALORES FISCAIS e OPERAÇÕES COM DÉBITO DE 
IMPOSTO: 

a) coluna BASE DE CÁLCULO - valor sobre o qual incide o ICMS; 

b) coluna ALÍQUOTA - alíquota do ICMS que foi aplicada sobre a base de cálculo 
indicada na alínea anterior; 

c) coluna IMPOSTO DEBITADO - montante do imposto debitado;” 
............................................................................................................................................... 
 

Anexo IX do Decreto 4r.852/97 – RCTE: 
....................................................................................................................... 

“Art. 8º A base de cálculo do ICMS é reduzida: 
..................................................................................................................................... 

X - de tal forma que resulte aplicação dos seguintes percentuais sobre o valor da 
prestação de serviço de televisão por assinatura, quando o contribuinte optar pela aplicação da 
redução da base de cálculo em substituição ao sistema normal de tributação do ICMS e não apropriar 
qualquer crédito do imposto, observado, ainda, o disposto nas alíneas “d” a “f” (Convênio ICMS 57/99): 
(Redação conferida pelo Decreto nº 5.157 - vigência: 30.12.99 a 31.05.11) 

X - de tal forma que resulte aplicação dos seguintes percentuais sobre o valor da 
prestação de serviço de televisão por assinatura, quando o contribuinte optar pela aplicação da 
redução da base de cálculo em substituição ao sistema normal de tributação do ICMS e não apropriar 
qualquer crédito do imposto, observado, ainda, o disposto nas alíneas "d" e seguintes (Convênios 
ICMS 57/99 e 20/11): (Redação conferida pelo Decreto nº 7.402 - vigência: 01.06.11 a 25.03.14) 

a) 5% (cinco por cento), até 31 de dezembro de 1999; (Redação conferida pelo Decreto 
nº 5.157 - vigência: 01.06.11 a 25.03.14) 

b) 7,5% (sete inteiros e cinco décimos por cento), no período de 1º de janeiro a 31 de 
dezembro de 2000; (Redação conferida pelo Decreto nº 5.157 - vigência: 01.06.11 a 25.03.14) 

c) 10% (dez por cento) a partir de 1º de janeiro de 2001; (Redação conferida pelo Decreto 
nº 5.157 - vigência: 01.06.11 a 25.03.14)” 

..................................................................................................................................... 

 

Decreto 6.252/05: 
 

“Art. 1º São aprovados, ratificados e com este publicados os Convênios ICMS 52/05 a 
86/05 e os Protocolos ICMS 13/05, 21/05 e 25/05, celebrados na 118ª (centésima décima oitava) 
Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ -, realizada no dia 1º de 
julho de 2005, em São Paulo - SP -. 

..................................................................................................................................... 
 

Convênio ICMS 52/05; 

 

“CONVÊNIO ICMS 52/05 

Publicado no DOU de 05.07.05, efeitos a partir de 01.08.05. 

Alterado pelos Convs. ICMS 04/06, 53/09, 14/11, 176/13. 

Exclusão do Estado de TO da cláusula décima, pelo Conv. 

ICMS 118/08, efeitos a partir de 01.10.08. 
Exclusão do DF da cláusula décima, pelo Conv. ICMS 

116/12, efeitos a partir de 01.01.13. 

Dispõe sobre os procedimentos para operacionalização do disposto no § 6º do art. 
11 da Lei Complementar 87/96, relativamente aos serviços não-medidos de televisão por 
assinatura, via satélite. 

O Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, na sua 118ª reunião ordinária, 
realizada em São Paulo, SP, no dia 1º de julho de 2005, tendo em vista o disposto no art. 199 do 
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ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/decretos/D_05157.htm
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Código Tributário Nacional (Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966), considerando a necessidade de 
adotar procedimentos para operacionalização do disposto no inciso III, alínea "c-1", e § 6º, do art. 11 
da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, relativamente aos serviços não-medidos de 
televisão por assinatura, via satélite, resolve celebrar o seguinte 

C  O  N  V  Ê  N  I  O  

Cláusula primeira Na prestação de serviços não medidos de televisão por assinatura, 
via satélite, cujo preço do serviço seja cobrado por períodos definidos, efetuada a tomador localizado 
em unidade federada distinta daquela em que estiver localizado o prestador, a base de cálculo do 
ICMS devido a cada unidade federada corresponde a 50% (cinqüenta por cento) do preço cobrado do 
assinante.  

§ 1º Serviço de televisão por assinatura via satélite é aquele em que os sinais televisivos 
são distribuídos ao assinante sem passarem por equipamento terrestre de recepção e distribuição. 

§ 2º O disposto no caput não prejudica a outorga de benefício fiscal concedido para a 
prestação do serviço objeto deste convênio em substituição ao aproveitamento de quaisquer créditos. 

..................................................................................................................................... 

Redação anterior dada à cláusula décima pelo Conv. ICMS 53/09, efeitos de 
28.07.09. a 31.12.12. 

Cláusula décima O disposto neste convênio não se aplica aos Estados do Amazonas, 
Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, permanecendo aplicáveis a essas unidades federadas o 
Convênio ICMS 10/98, de 26 de março de 1998.” (g.n) 

 

Por sua vez, a Cláusula primeira do Convênio ICMS 10/98, dispõe que: 

 

“CONVÊNIO ICMS 10/98 

Publicado no DOU de 26.03.98. 
Republicado no DOU de 10.06.98. 

Ratificação Nacional DOU de 14.04.98 pelo Ato COTEPE-ICMS 05/98. 

Vide Conv. ICMS 52/05. 

Estabelece procedimentos referentes às obrigações 
principal e acessória relativas as prestações de serviço de 
comunicação por meio de satélite. 

O Ministro de Estado da Fazenda e os Secretários de Fazenda, Finanças ou Tributação 
dos Estados do Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, 
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio 
Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, Sergipe, Tocantins e do 
Distrito Federal, na 89ª reunião ordinária do Conselho Nacional de Política Fazendária, realizada em 
Recife, PE, 20 de março de 1998, tendo em vista o disposto nos arts. 102 e 199 da Lei nº 5.172 de 25 de 
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional e na conformidade da Lei Complementar nº 87, de 13 de 
setembro de 1996, resolvem celebrar o seguinte 

CONVÊNIO 

Cláusula primeira Nas prestações de serviço de comunicação, referente a recepção de som e 
imagem por meio de satélite, quando o tomador do serviço estiver localizado em unidade federada diferente 
da unidade de localização da empresa prestadora do serviço, o recolhimento do ICMS deverá ser efetuado 

até o 10 dia do mês subsequente ao da prestação, através de Guia Nacional de Recolhimento de Tributos 
Estaduais - GNR, em favor da unidade federada onde ocorrer a recepção da respectiva comunicação.” (g.n) 

 

http://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Atos/Atos_Cotepe/1998/AC005_98.htm
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Portanto, do que se infere dos dispositivos legais acima transcritos, 
conclui-se, indubitavelmente, que não procede a arguição de que o ICMS incidente 
no serviço de comunicação referente a transmissão de som e imagem, prestado pela 
recorrente deve ser repartido entre o Estado onde a mesma está localizada e o 
Estado de Goiás, pois a própria Cláusula décima do Convênio ICMS 52/05 vigente à 
época deste fato gerador (acima transcrita) dispõe que tal repartição de tributo não 
se aplica a Goiás, permanecendo aplicável a este o Convênio ICMS 10/98. 

Assim, é irrelevante se o serviço de transmissão de som e imagem 
prestado pela recorrente é medido ou não, posto que o referido Convênio ICMS 
52/05 não se aplica a Goiás. 

 
Outrossim, ao escriturar o estorno de 50% do ICMS devido como crédito 

deste tributo, descumpriu tanto o Convênio 10/98, quanto a condição “sine qua non” 
de não aproveitar créditos de ICMS para a fruição do benefício fiscal previsto no 
artigo 8º, X, “g” do Anexo IX do Decreto 4.852/97 – RCTE. Se não, vejamos: 

 

“Art. 8º A base de cálculo do ICMS é reduzida: 
....................................................................................................................... 

X - de tal forma que resulte aplicação dos seguintes percentuais sobre o valor da 
prestação de serviço de televisão por assinatura, quando o contribuinte optar pela aplicação da redução da 
base de cálculo em substituição ao sistema normal de tributação do ICMS e não apropriar qualquer crédito 
do imposto, observado, ainda, o disposto nas alíneas "d" e seguintes (Convênios ICMS 57/99 e 20/11): (g.n) 

............................................................................................................................................... 

c) 10% (dez por cento) a partir de 1º de janeiro de 2001;  

d) a aplicação do benefício é condicionada ao regular pagamento do imposto na forma e 
no prazo previstos na legislação; (Redação conferida pelo Decreto nº 5.157 - vigência: 01.06.11 a 25.03.14) 

e) o não pagamento do imposto, nos termos previstos na alínea anterior, implica perda da 
redução da base de cálculo a partir do mês subseqüente à ocorrência da inadimplência; (Redação conferida 
pelo Decreto nº 5.157 - vigência: 01.06.11 a 25.03.14) 

.............................................................................................................................................. 

g) que todos os meios e equipamentos necessários à prestação do serviço, quando 
fornecidos pela empresa prestadora, estejam incluídos no preço total do serviço de comunicação.” 

 
O mesmo ocorreu quando utilizou alíquota de 25% em detrimento à de 

27% e deixou de recolher 2% (dois por cento) a título de contribuição ao Programa 
de Proteção Social do Estado de Goiás – PROTEGE GOIÁS, a ser acrescido à 
referida alíquota de 27% (vinte e sete por cento) incidente a título de ICMS sobre o 
valor do serviço prestado pela recorrente, ficando patente o descumprimento da 
alínea “d” do inciso X do artigo 8º, Anexo IX, do Decreto 4.852/97 – RCTE (acima 
transcrita), que é outra condição para a fruição do benefício em questão. Vejamos: 

 
Art. 27. As alíquotas do imposto são: 

............................................................................................................................................... 

XI - 27% (vinte e sete por cento) nas: 

a) prestações internas de serviços de comunicação; 
............................................................................................................................................... 

§ 5º A alíquota do imposto incidente nas prestações internas de serviços de comunicação 
e nas operações internas com gasolina, energia elétrica, ressalvado o fornecimento para o consumo 
em estabelecimento de produtor rural e em residência de famílias consideradas de baixa renda, e com 
os produtos e serviços relacionados no Anexo VII desta Lei fica acrescida de dois pontos 
percentuais, cujo produto da arrecadação destina-se a prover de recursos o Fundo de Proteção 
Social do Estado de Goiás - PROTEGE GOIÁS.” (g.n) 
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https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/ICMS/2011/CV020_11.htm
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/decretos/D_05157.htm
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/decretos/D_05157.htm


 

Quanto à arguição de que o lançamento estaria inflado de valores 
cobrados pela recorrente a título de medidas preparatórias à prestação do serviço de 
transmissão de som e imagem, exigido pelo fisco goiano de forma ilegal, a entendo 
descabida, pois se tais valores estiverem compondo a base de cálculo deste auto de 
infração, teriam amparo legal no disposto no artigo 13, inciso VI do Decreto .4852/97 
– RCTE, com fundamento no Convênio ICMS 69/98. Se não, vejamos: 

  
"Art. 13. Integra a base de cálculo do imposto o valor correspondente (Lei nº 11.651/91, 

art. 20): 
............................................................................................................................................... 
VI - ao valor dos seguintes serviços que compõem a prestação do serviço de 

comunicação, cobrados a título de (Convênio ICMS 69/98): 
a) assinatura; 
b) acesso; 
c) adesão; 
d) ativação; 
e) habilitação; 
f) disponibilidade; 
g) utilização; 
h) serviço suplementar ou facilidade adicional, independentemente da denominação que 

lhes seja dada, que otimize ou agilize o processo de comunicação, tais como:" 

 
Verifica-se que ocorrendo o fato gerador do ICMS na prestação de serviço 

de comunicação, como é o caso em tela, sua base de cálculo inclui todos os 
dispositivos para sua realização, inclusive os meios físicos existentes ou 
disponibilizados para o cliente, em relação aos quais haja uma contraprestação por 
parte deste, qualquer que seja a denominação atribuída pelo prestador de serviço de 
comunicação, inclusive serviço suplementar ou facilidade adicional que otimize ou 
agilize o processo de comunicação. 

 
Desta forma, não prospera a pretensão da impugnante em ver fora do 

campo de incidência do ICMS os valores que reclama como indevidos. 
 
Neste sentido, destaco parte da Decisão nº 250/2007 da Unidade de 

Julgamento Singular da Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso, a qual 
adoto, nos seguintes termos: 

 
"Muito embora as prestadoras de serviço de telecomunicação cobrem 

esses valores discriminando-os separadamente, eles compõem o valor da prestação 
do serviço de comunicação como um todo" 

 
Destarte, a reclamação da autuada não afasta a tributação pelo ICMS, 

porque a prestação de serviço de comunicação é una, sendo abrangente, porquanto 
imprescindíveis para sua consecução na forma do contrato celebrado entre as partes 
envolvidas, a disponibilização e a manutenção de meios de acesso à programação, 
que o impugnante chama de atividade preparatória ao serviço de comunicação. 

 
Também me abstenho, nos moldes do julgador “a quo”, de apreciar a 

arguição de efeito confiscatório da penalidade proposta, bem como de 
inconstitucionalidade de Convênios e de ilegalidade de parte da legislação a tributária 
goiana, ante a vedação prevista no artigo 6º, § 4º da Lei 16.469/09, que regula 
atualmente o processo administrativo tributário no âmbito deste Conselho. 

 
Assim, em razão da não descaracterização da infração fiscal, entendo 

devida a cobrança do ICMS exigido nesta autuação. 
 



 

Com estas fundamentações, voto conhecendo do recurso voluntário, 
negando-lhe provimento para manter a sentença singular que considerou procedente 
o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões, em 19 de outubro de 2016. 
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Matéria: Serviço de transporte (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00576/16 
 
Relatora: Conselheira Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Serviço de transporte.  
 
 
PRELIMINAR 
 
Erro na identificação do sujeito passivo. 
 
A pessoa jurídica prestadora de serviço de transporte 
interestadual e intermunicipal é devedora do ICMS, objeto da 
lide, portanto devidamente identificada na sujeição passiva. 
 
 
MÉRITO.  
 
O ICMS incide sobre a prestação de serviço de transporte 
interestadual e intermunicipal, por qualquer via, de pessoas, 
bens, mercadorias ou valores (art. 11, IV, CTE). 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de abril de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade do auto de infração, por erro na identificação do sujeito passivo, 
arguida pela autuada. Participaram do julgamento os Conselheiros Marlene Maria da Silva 
Ruguê Bernardes, José Pereira D'abadia, Márcio Nogueira Pedra, José Luiz Rosa e 
Washington Luis Freire de Oliveira. Quanto ao mérito, por votação unânime, conhecer da 
impugnação, negar-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, 
José Pereira D'abadia, Márcio Nogueira Pedra, José Luiz Rosa e Washington Luis Freire 
de Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Noticia a inicial que o sujeito passivo realizou prestação de 
serviço de transporte rodoviário de carga interestadual sem destacar no conhecimento de 
transporte eletrônico o ICMS e sem o respectivo débito no livro de saída da escrituração 
fiscal digital, referente aos meses de junho a outubro de 2014. 

 
Está arrolado na sujeição passiva como solidária a pessoa da 

sócia administradora, fls. 4. 
 
Os sujeitos passivos foram intimados em primeira instância, 

porém não se manifestaram, por isso lavrado o termo de revelia. 
 
Em impugnação em segunda instância o contribuinte alega erro 

na identificação do sujeito passivo, pois o ICMS devido na prestação de transporte com 
cláusula CIF é de responsabilidade da empresa remetente da mercadoria JORCY 
FERNANDES RODRIGUES – EIRELI  EPP, observando que o valor do frete foi destacado 



 

nas notas fiscais eletrônicas, conforme relatório anexo, informando que é signatária do 
TARE 059, por isso o imposto incidente sobre o serviço de frete e do produto foi 
devidamente recolhido nos termos desse referido TARE. 

 
Ao final pede a improcedência e a nulidade do auto de infração. 
 

 
V O T O 

 
 

O principal argumento apresentado pelo impugnante, buscando a 
nulidade do auto de infração por erro na identificação do sujeito passivo, é no sentido que 
a empresa remetente da mercadoria estaria pagando o ICMS devido pela prestação do 
serviço de transporte, conforme pactuado no TARE 059/2014, mas isso não se confirma, 
uma vez que o objeto do referido TARE diz respeito à escrituração como crédito fiscal de 
9% sobre o valor da base de cálculo de saída interestadual de milho em grão destinado à 
industrialização. 

 
No campo, dados adicionais – informações complementares do 

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica, tem a observação sobre o cálculo do ICMS 
do frete, fazendo referência ao crédito fiscal ou utilização de crédito presumido, porém 
pela metodologia de emissão do DANFE vê que o valor do frete não compõe a base de 
cálculo (valor correspondente ao montante sobre o qual deve ser calculado o imposto), 
conquanto correria por conta do emitente da nota fiscal. Mas, na verdade, não há 
recolhimento de ICMS dessa natureza pela empresa remetente, nem pelo regime de 
antecipação, previsto na IN 598/03 – GSF, segundo consulta realizada no sistema de 
arrecadação, via processamento de dados da SEFAZ. 

 
Na condição de operação com cláusula CIF, para o transporte da 

mercadoria, pelo vendedor, seria indispensável fazer-se acompanhar do DANFE 
correspondente e nele estivesse contido a expressão OPERAÇÃO COM CLÁUSULA CIF, 
frete incluído no valor da mercadoria. 

 
Observa-se que a legislação tributária não permite emitir documento 

fiscal com ausência de preenchimento de dados relevantes ao controle da operação, 
segundo art. 149, inciso I e art. 265, § 1º, do Decreto 4.852/97. 

 
O que está comprovado nos autos é que o remetente utilizou para a 

prestação do serviço de transporte da mercadoria uma empresa transportadora e isso 
aconteceu na pessoa jurídica autuada, a qual é estabelecida neste Estado, possuindo 
cadastro. 

 
Nessa condição é a contribuinte do imposto, nos termos do art. 44 da 

Lei 11.651, não havendo erro da identificação do sujeito passivo, senão vejamos: 
 

Art. 44. Contribuinte é qualquer pessoa, natural ou jurídica, que 
realize, com habitualidade ou em volume que caracterize intuito 
comercial, operações de circulação de mercadoria ou 
prestações de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as 
prestações se iniciem no exterior. 

 



 

E aqui não importa muita sua declaração de que para o transporte da 
mercadoria “usará sempre a contratação de terceiros autônomos que movimentarão as 
cargas por ela contratadas, não possuindo veículos próprios e nem interesse em adquirir 
caminhões próprios para formação de frota”, conforme fls. 6. Pois, de qualquer maneira 
deverá destacar o imposto sobre o serviço e recolher, o qual constituirá crédito para o 
remetente da mercadoria. 

 
Por último, até poderia o emitente da nota fiscal ser substituto 

tributário, assumindo a responsabilidade pelo pagamento do imposto devido pela 
prestação de serviço de transporte da mercadoria que contratar ou entregar, por conta 
própria ou por conta e ordem de terceiro, por pessoa jurídica estabelecida no Estado de 
Goiás, conquanto careceria de celebração de regime especial com a Secretaria da 
Fazenda com essa finalidade, de acordo com o disposto no art. 24, § único, do Anexo VIII 
do Decreto 4.852/97, o que não se tem nos autos. 

 
Rejeitada a preliminar de erro na identificação do sujeito passivo. 
 
O mérito, embora não questionado, em si, pela capitulação da 

infração, constante do auto, não deixa dúvida pela procedência da exigência, observando 
os art. 11, inciso IV; da Lei 11.651/91: 

 

Art. 11. O imposto incide sobre: 

....... 

IV - prestações de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal, por qualquer via, de pessoas, bens, mercadorias 
ou valores; 

 
A penalidade específica aplicável 

para o ilícito, à época da verificação da falta, efetiva-se pelo 
disposto no art. 71, inciso IV-A, da Lei 11.651/91, isto é, 80% do 
valor do imposto omitido em decorrência da utilização de carga 
tributária inferior à aplicável. 

 
Posto isso, levando em conta as provas existentes nos autos, 

voto conhecendo a impugnação em segunda instância, negando-lhe provimento, para 
considerar procedente o crédito tributário, antes rejeitando a preliminar de erro na 
identificação do sujeito passivo. 
 

 
 

Sala das sessões, em 27 de abril de 2016. 
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Matéria: Serviço de transporte (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00681/16 
 
Relator: Conselheiro Lidilone Polizeli Bento 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Preliminar de nulidade do lançamento 
por erro na identificação do sujeito passivo. Rejeitada. 
Preliminar de nulidade do lançamento por insegurança na 
determinação da infração. Rejeitada. 
 
Não há que se falar em nulidade do lançamento por erro na 
identificação do sujeito passivo, quando nos autos resta 
caracterizada a sua participação no fenômeno da incidência 
tributária na condição de sujeito passivo direto, realizador da 
prestação de serviço de transporte de passageiros 
interestadual. 
 
Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade do lançamento por 
insegurança na determinação da infração desprovida de 
fundamento, na hipótese em que consta dos autos elementos 
necessários e suficientes para a correta tipificação da infração e 
devida identificação dos infratores.    
 
ICMS. Obrigação Principal. Omissão de pagamento do imposto, 
prestação de serviço de transporte interestadual de passageiros 
sem a emissão da correspondente nota fiscal. Procedência 
Parcial. 
 
Correto o lançamento que exige imposto e acréscimos legais na 
hipótese de prestação de serviço de transporte interestadual de 
passageiros sem a emissão da correspondente nota fiscal, 
inteligência do art. 66 do CTE. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de maio de 2016, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de 
nulidade do lançamento, por erro na identificação do sujeito passivo, arguida pelo autuado 
principal. Foram vencedores os Conselheiros Lidilone Polizeli Bento e Heli José da Silva. 
Vencido o Conselheiro Nivaldo José Mendes. E, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na deteminação da infração, 
suscitada pelo sujeito passivo principal. Participaram da decisão os Conselheiros Lidilone 
Polizeli Bento, Nivaldo José Mendes e Heli José da Silva. Quanto ao mérito, decidiu, por 
maioria de votos, conhecer do Recurso Voluntário apresentado pelo sujeito passivo 
principal, dar-lhe parcial provimento, para considerar parcialmente procedente o auto de 
infração sobre a base de cálculo de R$ 21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos reais), cujo 
o ICMS importa em R$ 2.592,00 (dois mil e quinhentos e noventa e dois reais). Foram 
vencedores os Conselheiros Lidilone Polizeli Bento e Heli Jose da Silva. Vencido o 
Conselheiro Nivaldo José Mendes, o qual votou pela parcial procedência no valor do ICMS 
de R$ 1.036,80 (um mil, trinta e seis reais e oitenta centavos), conforme planilha de 
cálculo apresentado pelo sujeito passivo principal. 
 



 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata o presente processo de acusação fiscal no sentido de que a 
autuada realizou prestação de serviço de transporte interestadual de passageiros, 
comprovada pelas autorizações de viagens (ANTT) em anexo, sem a emissão de nota 
fiscal modelo 7, nos termos dos artigos 185 e 186 do RCTE, Convênio SINIEF 6/89, bem 
como não efetuou recolhimento do ICMS devido na prestação, motivo pelo qual se exige o 
imposto e acréscimos legais. 

 
É arrolado como solidário LÚCIO CARVALHO DOS SANTOS SILVA, 

nos termos do art. 45, inciso XIII do CTE. 
 
Indicam-se como infringidos o art. 64 da Lei nº 11.651/91, combinado 

com art. 54, Anexo VIII do Decreto nº 4.852/97. Propõe-se a penalidade prevista no art. 
71, inciso III, alínea ‘a’ da Lei nº 11.651/91, com redação da Lei nº 17.917/2012. 

 
Instruem os autos Anexo Estruturado- Detalhamento do Crédito 

Tributário, Identificação do Sujeito Passivo Coobrigado, Notificação Fiscal para 
apresentação de documentos, Demonstrativo das Prestações de Serviço de Transporte, 
Autorizações de Viagens da ANTT, Demonstrativos de Custo do KM rodado. 

 
Regularmente intimados, os sujeitos passivos não apresentam 

impugnação em primeira instância, motivo pelo qual são declarados revéis. 
 
Novamente intimados, apenas o sujeito passivo direto apresenta 

impugnação em segunda instância na qual alega nulidade do lançamento por erro na 
identificação do sujeito passivo, tendo em vista que apenas locou veículos para a agência 
de viagens LÚCIO CARVALHO DOS SANTOS SILVA, sendo que aparece nas 
autorizações de viagens como proprietário do veículo placa EVC 6959, bem como por 
insegurança na determinação da infração. Quanto ao mérito discorda da distância 
percorrida indicada pela autoridade fiscal de 1800 km, ida e volta de Goiânia a São Paulo, 
tendo em vista que a prestação sujeita ao imposto de competência de Goiás é somente o 
da ida- 900 km, discorda do arbitramento da base de cálculo, tendo em vista que existe 
pauta de valores para o serviço de prestação de serviço de transporte, informada pelo 
Estado de Goiás, alega ter direito ao aproveitamento do crédito presumido previsto no art. 
63 e seguintes do RCTE e por fim defende a procedência parcial do lançamento a ser 
exigido da agência de viagem acima referida. 

 
Por meio da Resolução de fls.65, os autos foram encaminhados em 

diligência para que autoridade fiscal se manifestasse sobre os argumentos trazidos pela 
defesa em especial quanto à discordância do arbitramento da base de cálculo e sobre a 
possibilidade de utilização do crédito presumido. 

 
Em resposta, autoridade fiscal elabora revisão fiscal adotando a base 

de cálculo prevista no Anexo II da Instrução Normativa 053/09-SAT, reduzindo o valor da 
base de cálculo da exigência de R$ 35.100,00 para R$ 21.600,00 e manifestando- se pela 
não aplicação do crédito presumido, tendo em vista que o sujeito passivo após ser 
notificado para comprovar que era optante do crédito presumido, permaneceu inerte, 
motivo pelo qual concluiu que não cumpria os requisitos previstos no art. 63 e seguintes 
do RCTE.  

 
Intimado para manifestação quanto a diligência realizada, o sujeito 

passivo apresenta contradita na qual manifesta-se novamente pela nulidade do 



 

lançamento por erro na identificação do sujeito passivo, discorda da distância percorrida 
de 1800 km, defendendo que a prestação de serviço de transporte sujeita ao imposto 
goiano seria de apenas 900 km, referente a prestação iniciada em Goiás, mantém o 
pedido de compensação do crédito presumido, manifestando-se pela procedência parcial 
do lançamento no valor de R$ 1.036,80. 

 
                                   V O T O      
 
Preliminarmente, rejeito a preliminar de nulidade do lançamento por 

erro na identificação do sujeito passivo, tendo em vista que a execução da prestação de 
serviço de transporte foi realizada pelo sujeito passivo direto, conforme consta das 
autorizações de viagens (ANTT) anexas aos autos. Corrobora a tese o fato de que 
notificado em outros processos análogos, julgados na mesma sessão cameral, para 
apresentar os contratos de locação, nos termos do art. 29, § 3º do RCTE, que em tese 
afastariam a sua condição de sujeito passivo direto, a autuada quedou-se inerte. Por outro 
lado, ainda que se admitisse eventual erro na identificação do sujeito passivo direto, este 
poderia ser enquadrado no polo passivo na condição de responsável solidário, nos termos 
do art. 45 do CTE, instituto este que não comporta benefício de ordem, o que nos permite 
concluir que do ponto de vista prático não possui maior relevância a identificação do 
sujeito passivo na condição de contribuinte ou responsável, visto que os dois respondem 
de igual forma perante o Erário Estadual e sem benefício de ordem, o que importa dizer a 
execução fiscal pode ser direcionada diretamente para o solidário, conforme melhor 
convier ao Estado.  

 
No mesmo sentido, rejeito a preliminar de nulidade do lançamento 

por insegurança na determinação da infração, por entender que a infração está 
corretamente tipificada, prestação de serviço de transporte de passageiros sem a emissão 
de nota fiscal, e que os infratores estão devidamente identificados, tendo o sujeito passivo 
compreendido corretamente o alcance e conteúdo da acusação fiscal, valendo-se dos 
meios necessários e úteis à concretização da ampla defesa e do contraditório. 

 
Quanto ao mérito, o sujeito passivo alega que a distância percorrida 

a ser utilizada como base de cálculo deve ser 900 km e não 1800 km, como utilizou a 
autoridade fiscal. O argumento utilizado pela defesa é no sentido de que somente é devido 
ao Estado de Goiás o ICMS sobre a prestação de serviço de transporte interestadual 
iniciada em Goiás, que o retorno dos passageiros de São Paulo para Goiás está sujeito ao 
ICMS de competência daquele estado.  

 
Não obstante respeite a tese defensória, entendo que não lhe assiste 

razão, visto que consta das autorizações de viagens (ANTT) anexas aos autos que o 
contrato de prestação de serviço de transporte interestadual tem como objeto o percurso 
de 1800 km, correspondente a ida e volta, ou seja, trata-se de um só contrato no qual não 
há interrupção da prestação de serviço de modo que se possa entender a ida de 
competência de Goiás e a volta de competência de São Paulo, trata-se de um só contrato, 
tendo como ponto de partida e retorno Goiânia-Go. Dessa forma, entendo que a tese de 
cobrança sobre 900 km deve ser afastada. 

 
Em relação à compensação do crédito presumido que supostamente 

teria direito com o valor constante do presente auto de infração, verifica-se que o sujeito 
passivo não traz aos autos elementos capazes de autorizarem tal compensação. 
Notificado para apresentar os documentos que comprovariam tal direito, por ocasião da 
revisão fiscal, quedou-se inerte.  



 

Em relação ao crédito presumido, verifica-se que o instituto está 
previsto no art. 63 e seguintes do Regulamento do Código Tributário Estadual, devendo o 
sujeito passivo para fazer juz à sua utilização proceder de acordo com as regras ali 
estabelecidas. Entre outras condições, destaco o fato de que para utilizar tal crédito o 
contribuinte deve informar a opção no livro próprio e em relação a todos os 
estabelecimentos. Dos documentos acostados aos autos não é possível extrair a 
conclusão de que a autuada tenha cumprido os requisitos exigidos para fruição do crédito 
presumido e notificada para apresentar os documentos que comprovariam o suposto 
direito, quedou-se inerte. Posto isso, entendo que até prova em sentido contrário o sujeito 
passivo não tem direito a compensação pleiteada. 

 
Quanto ao mérito, não existe contraprova no sentido de que não 

houve as prestações de serviço de transporte de passageiros interestaduais, existem 
apenas alegações de nulidades e de que os cálculos não teriam sido realizados de forma 
correta. Em relação a base de cálculo utilizada pela fiscalização, houve revisão fiscal que 
apontou para a necessidade de correção do valor no sentido de se adotar o valor sugerido 
por Ato do Superintendente de Administração Tributária em relação ao período autuado, 
reduzindo o valor da base de cálculo para o valor referido acima. Dessa forma, entendo 
que o lançamento está ancorado em provas robustas que indicam a prestação de serviço 
de transporte de passageiros interestadual pela autuada e que esta não se desincumbiu 
do ônus de provar fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito pleiteado pela 
acusação fiscal, motivos pelos quais entendo que o lançamento preenche os requisitos do 
art. 142 do CTN e deve prosperar. 

 
Ante o exposto, rejeito as preliminares de nulidade do lançamento 

por erro na identificação do sujeito passivo, insegurança na determinação da infração e no 
mérito, conheço da impugnação em segunda instância, dou-lhe provimento parcial para 
julgar o lançamento parcialmente procedente sobre a base de cálculo de R$ 21.600,00, 
cujo ICMS importa na quantia de R$ 2.592,00 nos termos da revisão fiscal de fl.68.    

 
 

Sala das sessões, em 13 de maio de 2016. 
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Matéria: Serviço de transporte (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00682/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Lidilone Polizeli Bento 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Preliminar de nulidade do lançamento 
por erro na identificação do sujeito passivo. Rejeitada. 
Preliminar de nulidade do lançamento por insegurança na 
determinação da infração. Rejeitada. 
 
Não há que se falar em nulidade do lançamento por erro na 
identificação do sujeito passivo, quando nos autos resta 
caracterizada a sua participação no fenômeno da incidência 
tributária na condição de sujeito passivo direto, realizador da 
prestação de serviço de transporte de passageiros 
interestadual. 
 
Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade do lançamento por 
insegurança na determinação da infração desprovida de 
fundamento, na hipótese em que consta dos autos elementos 
necessários e suficientes para a correta tipificação da infração e 
devida identificação dos infratores.    
 
ICMS. Obrigação Principal. Omissão de pagamento do imposto, 
prestação de serviço de transporte interestadual de passageiros 
sem a emissão da correspondente nota fiscal. Procedência 
Parcial. 
 
Correto o lançamento que exige imposto e acréscimos legais na 
hipótese de prestação de serviço de transporte interestadual de 
passageiros sem a emissão da correspondente nota fiscal, 
inteligência do art. 66 do CTE. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de maio de 2016, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de 
nulidade do lançamento, por erro na identificação do sujeito passivo, arguida pelo autuado 
principal. Foram vencedores os Conselheiros Lidilone Polizeli Bento e Heli José da Silva. 
Vencido o Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho. E, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na deteminação da infração, 
suscitada pelo sujeito passivo principal. Participaram da decisão os Conselheiros Lidilone 
Polizeli Bento, Nivaldo Carvelo Carvalho e Heli José da Silva. Quanto ao mérito, decidiu, 
por maioria de votos, conhecer do Recurso Voluntário apresentado pelo sujeito passivo 
principal, dar-lhe parcial provimento, para considerar parcialmente procedente o auto de 
infração sobre a base de cálculo de R$ 25.200,00 (vinte e cinco mil e duzentos reais), cujo 
o ICMS importa em R$ 3.024,00 (três mil e vinte e quatro reais). Foram vencedores os 
Conselheiros Lidilone Polizeli Bento e Heli Jose da Silva. Vencido o Conselheiro Nivaldo 
Carvelo Carvalho, o qual votou pela parcial procedência no valor do ICMS de R$ 1.209,60 
(um mil, duzentos e nove reais e sessenta centavos), conforme planilha de cálculo 
apresentado pelo sujeito passivo principal. 
 



 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata o presente processo de acusação fiscal no sentido de que a 
autuada realizou prestação de serviço de transporte interestadual de passageiros, 
comprovada pelas autorizações de viagens (ANTT) em anexo, sem a emissão de nota 
fiscal modelo 7, nos termos dos artigos 185 e 186 do RCTE, Convênio SINIEF 6/89, bem 
como não efetuou recolhimento do ICMS devido na prestação, motivo pelo qual se exige o 
imposto e acréscimos legais. 

 
São arrolados como solidários D. A. ARAÚJO TURISMO e ANTÔNIO 

PEREIRA DOS SANTOS SOBRINHO, nos termos do art. 45, inciso XIII do CTE. 
 
Indicam-se como infringidos o art. 64 da Lei nº 11.651/91, combinado 

com art. 54, Anexo VIII do Decreto nº 4.852/97. Propõe-se a penalidade prevista no art. 
71, inciso III, alínea ‘a’ da Lei nº 11.651/91, com redação da Lei nº 17.917/2012. 

 
Instruem os autos Anexo Estruturado- Detalhamento do Crédito 

Tributário, Identificação do Sujeito Passivo Coobrigado, Notificação Fiscal para 
apresentação de documentos, Demonstrativo das Prestações de Serviço de Transporte, 
Autorizações de Viagens da ANTT, Demonstrativos de Custo do KM rodado. 

 
Regularmente intimados, os sujeitos passivos não apresentam 

impugnação em primeira instância, motivo pelo qual são declarados revéis. 
 
Novamente intimados, apenas o sujeito passivo direto apresenta 

impugnação em segunda instância na qual alega nulidade do lançamento por erro na 
identificação do sujeito passivo, tendo em vista que apenas locou veículos para a agência 
de viagens D.A. ARAÚJO TURISMO, sendo que aparece nas autorizações de viagens 
como proprietário do veículo placa EVC 6959, que o solidário ANTÔNIO PEREIRA DOS 
SANTOS SOBRINHO foi indicado nas autorizações de viagens no campo contratante  de 
forma errônea, tendo em vista que trata-se tão somente de guia de passageiros, bem 
como por insegurança na determinação da infração. Quanto ao mérito discorda da 
distância percorrida indicada pela autoridade fiscal de 1800 km, ida e volta de Goiânia a 
São Paulo, tendo em vista que a prestação sujeita ao imposto de competência de Goiás é 
somente o da ida- 900 km, discorda do arbitramento da base de cálculo, tendo em vista 
que existe pauta de valores para o serviço de prestação de serviço de transporte, 
informada pelo Estado de Goiás, alega ter direito ao aproveitamento do crédito presumido 
previsto no art. 63 e seguintes do RCTE e por fim defende a procedência parcial do 
lançamento a ser exigido da agência de viagem acima referida. 

 
Por meio da Resolução de fls.77, os autos foram encaminhados em 

diligência para que autoridade fiscal se manifestasse sobre os argumentos trazidos pela 
defesa em especial quanto à discordância do arbitramento da base de cálculo e sobre a 
possibilidade de utilização do crédito presumido. 

 
Em resposta, autoridade fiscal elabora revisão fiscal adotando a base 

de cálculo prevista no Anexo II da Instrução Normativa 053/09-SAT, reduzindo o valor da 
base de cálculo da exigência de R$ 40.950,00 para R$ 25.200,00 e manifestando-se pela 
não aplicação do crédito presumido, tendo em vista que o sujeito passivo após ser 
notificado para comprovar que era optante do crédito presumido, permaneceu inerte, 
motivo pelo qual concluiu que não cumpria os requisitos previstos no art. 63 e seguintes 
do RCTE.  

 



 

Intimado para manifestação quanto a diligência realizada, o sujeito 
passivo apresenta contradita na qual manifesta-se novamente pela nulidade do 
lançamento por erro na identificação do sujeito passivo, discorda da distância percorrida 
de 1800 km, defendendo que a prestação de serviço de transporte sujeita ao imposto 
goiano seria de apenas 900 km, referente a prestação iniciada em Goiás, mantém o 
pedido de compensação do crédito presumido, manifestando-se pela procedência parcial 
do lançamento no valor de R$ 1.209,60. 

 
                                   V O T O      
 
Preliminarmente, rejeito a preliminar de nulidade do lançamento por 

erro na identificação do sujeito passivo, tendo em vista que a execução da prestação de 
serviço de transporte foi realizada pelo sujeito passivo direto, conforme consta das 
autorizações de viagens (ANTT) anexas aos autos. Corrobora a tese o fato de que 
notificado em outros processos análogos, julgados na mesma sessão cameral, para 
apresentar os contratos de locação, nos termos do art. 29, § 3º do RCTE, que em tese 
afastariam a sua condição de sujeito passivo direto, a autuada quedou-se inerte. Por outro 
lado, ainda que se admitisse eventual erro na identificação do sujeito passivo direto, este 
poderia ser enquadrado no polo passivo na condição de responsável solidário, nos termos 
do art. 45 do CTE, instituto este que não comporta benefício de ordem, o que nos permite 
concluir que do ponto de vista prático não possui maior relevância a identificação do 
sujeito passivo na condição de contribuinte ou responsável, visto que os dois respondem 
de igual forma perante o Erário Estadual e sem benefício de ordem, o que importa dizer a 
execução fiscal pode ser direcionada diretamente para o solidário, conforme melhor 
convier ao Estado.  

 
No mesmo sentido, rejeito a preliminar de nulidade do lançamento 

por insegurança na determinação da infração, por entender que a infração está 
corretamente tipificada, prestação de serviço de transporte de passageiros sem a emissão 
de nota fiscal, e que os infratores estão devidamente identificados, tendo o sujeito passivo 
compreendido corretamente o alcance e conteúdo da acusação fiscal, valendo-se dos 
meios necessários e úteis à concretização da ampla defesa e do contraditório. 

 
Em relação à alegação de que o solidário ANTÔNIO PEREIRA DOS 

SANTOS SOBRINHO foi incluído indevidamente no polo passivo da lide, por ser guia de 
turismo, entendo que o sujeito passivo direto não possuindo poderes de representação 
para defesa do solidário não está autorizado a efetuar a sua defesa. Tendo os solidários 
sido intimados em primeira e segunda instância para apresentação de defesa e 
permanecido inertes, considerados, portanto, peremptos, entendo que não há que se falar 
em exclusão de solidário, visto restar configurada a responsabilidade tributária nos autos, 
por meio da inclusão de seus nomes nas autorizações de viagens anexas, em que figuram 
como contratantes, subsumindo-se suas condutas aos termos do art. 45, inciso XIII do 
CTE.    

 
Quanto ao mérito, o sujeito passivo alega que a distância percorrida 

a ser utilizada como base de cálculo deve ser 900 km e não 1800 km, como utilizou a 
autoridade fiscal. O argumento utilizado pela defesa é no sentido de que somente é devido 
ao Estado de Goiás o ICMS sobre a prestação de serviço de transporte interestadual 
iniciada em Goiás, que o retorno dos passageiros de São Paulo para Goiás está sujeito ao 
ICMS de competência daquele estado.  

 
Não obstante respeite a tese defensória, entendo que não lhe assiste 

razão, visto que consta das autorizações de viagens (ANTT) anexas aos autos que o 



 

contrato de prestação de serviço de transporte interestadual tem como objeto o percurso 
de 1800 km, correspondente a ida e volta, ou seja, trata-se de um só contrato no qual não 
há interrupção da prestação de serviço de modo que se possa entender a ida de 
competência de Goiás e a volta de competência de São Paulo, trata-se de um só contrato, 
tendo como ponto de partida e retorno Goiânia-Go. Dessa forma, entendo que a tese de 
cobrança sobre 900 km deve ser afastada. 

 
Em relação à compensação do crédito presumido que supostamente 

teria direito com o valor constante do presente auto de infração, verifica-se que o sujeito 
passivo não traz aos autos elementos capazes de autorizarem tal compensação. 
Notificado para apresentar os documentos que comprovariam tal direito, por ocasião da 
revisão fiscal, quedou-se inerte.  

Em relação ao crédito presumido, verifica-se que o instituto está 
previsto no art. 63 e seguintes do Regulamento do Código Tributário Estadual, devendo o 
sujeito passivo para fazer juz à sua utilização proceder de acordo com as regras ali 
estabelecidas. Entre outras condições, destaco o fato de que para utilizar tal crédito o 
contribuinte deve informar a opção no livro próprio e em relação a todos os 
estabelecimentos. Dos documentos acostados aos autos não é possível extrair a 
conclusão de que a autuada tenha cumprido os requisitos exigidos para fruição do crédito 
presumido e notificada para apresentar os documentos que comprovariam o suposto 
direito, quedou-se inerte. Posto isso, entendo que até prova em sentido contrário o sujeito 
passivo não tem direito a compensação pleiteada. 

 
Quanto ao mérito, não existe contraprova no sentido de que não 

houve as prestações de serviço de transporte de passageiros interestaduais, existem 
apenas alegações de nulidades e de que os cálculos não teriam sido realizados de forma 
correta. Em relação a base de cálculo utilizada pela fiscalização, houve revisão fiscal que 
apontou para a necessidade de correção do valor no sentido de se adotar o valor sugerido 
por Ato do Superintendente de Administração Tributária em relação ao período autuado, 
reduzindo o valor da base de cálculo para o valor referido acima. Dessa forma, entendo 
que o lançamento está ancorado em provas robustas que indicam a prestação de serviço 
de transporte de passageiros interestadual pela autuada e que esta não se desincumbiu 
do ônus de provar fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito pleiteado pela 
acusação fiscal, motivos pelos quais entendo que o lançamento preenche os requisitos do 
art. 142 do CTN e deve prosperar. 

 
Ante o exposto, rejeito as preliminares de nulidade do lançamento 

por erro na identificação do sujeito passivo, insegurança na determinação da infração e no 
mérito, conheço da impugnação em segunda instância, dou-lhe provimento parcial para 
julgar o lançamento parcialmente procedente sobre a base de cálculo de R$ 25.200,00, 
cujo ICMS importa na quantia de R$ 3.024,00, nos termos da revisão fiscal de fl.80.     

 
 

Sala das sessões, em 13 de maio de 2016. 
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Matéria: Serviço de transporte (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00683/16 
 
Relator: Conselheiro Lidilone Polizeli Bento 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Preliminar de nulidade do lançamento 
por erro na identificação do sujeito passivo. Rejeitada. 
Preliminar de nulidade do lançamento por insegurança na 
determinação da infração. Rejeitada. 
 
Não há que se falar em nulidade do lançamento por erro na 
identificação do sujeito passivo, quando nos autos resta 
caracterizada a sua participação no fenômeno da incidência 
tributária na condição de sujeito passivo direto, realizador da 
prestação de serviço de transporte de passageiros 
interestadual. 
 
Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade do lançamento por 
insegurança na determinação da infração desprovida de 
fundamento, na hipótese em que consta dos autos elementos 
necessários e suficientes para a correta tipificação da infração e 
devida identificação dos infratores.    
 
ICMS. Obrigação Principal. Omissão de pagamento do imposto, 
prestação de serviço de transporte interestadual de passageiros 
sem a emissão da correspondente nota fiscal. Procedência 
Parcial. 
 
Correto o lançamento que exige imposto e acréscimos legais na 
hipótese de prestação de serviço de transporte interestadual de 
passageiros sem a emissão da correspondente nota fiscal, 
inteligência do art. 66 do CTE. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de maio de 2016, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de 
nulidade do lançamento, por erro na identificação do sujeito passivo, arguida pelo autuado 
principal. Foram vencedores os Conselheiros Lidilone Polizeli Bento e Heli José da Silva. 
Vencido o Conselheiro Nivaldo José Mendes. E, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na deteminação da infração, 
suscitada pelo sujeito passivo principal. Participaram da decisão os Conselheiros Lidilone 
Polizeli Bento, Nivaldo José Mendes e Heli José da Silva. Quanto ao mérito, decidiu, por 
maioria de votos, conhecer do Recurso Voluntário apresentado pelo sujeito passivo 
principal, dar-lhe parcial provimento, para considerar parcialmente procedente o auto de 
infração sobre a base de cálculo de R$ 460.800,00 (quatrocentos e sessenta mil e 
oitocentos reais), cujo o ICMS importa em R$ 55.296,00 (cinquenta e cinco mil e duzentos 
e noventa e seis reais). Foram vencedores os Conselheiros Lidilone Polizeli Bento e Heli 
Jose da Silva. Vencido o Conselheiro Nivaldo José Mendes, o qual votou pela parcial 
procedência no valor do ICMS de R$ 22.291,20 (vinte e dois mil, duzentos e noventa e um 
reais e vinte centavos), conforme planilha de cálculo apresentado pelo sujeito passivo 
principal. 
 



 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata o presente processo de acusação fiscal no sentido de que a 
autuada realizou prestação de serviço de transporte interestadual de passageiros, 
comprovada pelas autorizações de viagens (ANTT) em anexo, sem a emissão de nota 
fiscal modelo 7, nos termos dos artigos 185 e 186 do RCTE, Convênio SINIEF 6/89, bem 
como não efetuou recolhimento do ICMS devido na prestação, motivo pelo qual se exige o 
imposto e acréscimos legais. 

 
São arrolados como solidários ANTÔNIO PEREIRA DOS SANTOS 

SOBRINHO e J. DA SILVA TURISMO-ME, nos termos do art. 45, inciso XIII do CTE. 
 
Indicam-se como infringidos o art. 64 da Lei nº 11.651/91, combinado 

com art. 54, Anexo VIII do Decreto nº 4.852/97. Propõe-se a penalidade prevista no art. 
71, inciso III, alínea ‘a’ da Lei nº 11.651/91, com redação da Lei nº 17.917/2012. 

 
Instruem os autos Anexo Estruturado- Detalhamento do Crédito 

Tributário, Identificação do Sujeito Passivo Coobrigado, Notificação Fiscal para 
apresentação de documentos, Demonstrativo das Prestações de Serviço de Transporte, 
Autorizações de Viagens da ANTT, Demonstrativos de Custo do KM rodado. 

 
Regularmente intimados, os sujeitos passivos não apresentam 

impugnação em primeira instância, motivo pelo qual são declarados revéis. 
 
Novamente intimados, apenas o sujeito passivo direto apresenta 

impugnação em segunda instância na qual alega nulidade do lançamento por erro na 
identificação do sujeito passivo, tendo em vista que apenas locou veículos para a agência 
de viagens J. DA SILVA TURISMO- ME, sendo que aparece nas autorizações de viagens 
como proprietário do veículo placa EVC 6959, bem como por insegurança na 
determinação da infração, que o solidário ANTÔNIO PEREIRA DOS SANTOS SOBRINHO 
foi indicado nas autorizações de viagens no campo contratante  de forma errônea, tendo 
em vista que trata-se tão somente de guia de passageiros. Quanto ao mérito discorda da 
distância percorrida indicada pela autoridade fiscal de 1800 km, ida e volta de Goiânia a 
São Paulo, tendo em vista que a prestação sujeita ao imposto de competência de Goiás é 
somente o da ida- 900 km, discorda do arbitramento da base de cálculo, tendo em vista 
que existe pauta de valores para o serviço de prestação de serviço de transporte, 
informada pelo Estado de Goiás, alega ter direito ao aproveitamento do crédito presumido 
previsto no art. 63 e seguintes do RCTE e por fim defende a procedência parcial do 
lançamento a ser exigido da agência de viagem acima referida. 

 
Por meio da Resolução de fls.333, os autos foram encaminhados em 

diligência para que autoridade fiscal se manifestasse sobre os argumentos trazidos pela 
defesa em especial quanto à discordância do arbitramento da base de cálculo e sobre a 
possibilidade de utilização do crédito presumido. 

 
Em resposta, autoridade fiscal elabora revisão fiscal adotando a base 

de cálculo prevista no Anexo II da Instrução Normativa 053/09-SAT, reduzindo o valor da 
base de cálculo da exigência de R$ 754.600,00 para R$ 460.800,00 e manifestando- se 
pela não aplicação do crédito presumido, tendo em vista que o sujeito passivo após ser 
notificado para comprovar que era optante do crédito presumido, permaneceu inerte, 
motivo pelo qual concluiu que não cumpria os requisitos previstos no art. 63 e seguintes 
do RCTE.  

 



 

Intimado para manifestação quanto a diligência realizada, o sujeito 
passivo apresenta contradita na qual manifesta-se novamente pela nulidade do 
lançamento por erro na identificação do sujeito passivo, discorda da distância percorrida 
de 1800 km, defendendo que a prestação de serviço de transporte sujeita ao imposto 
goiano seria de apenas 900 km, referente a prestação iniciada em Goiás, mantém o 
pedido de compensação do crédito presumido, manifestando-se pela procedência parcial 
do lançamento no valor de R$ 22.291,20. 

 
                                   V O T O      
 
Preliminarmente, rejeito a preliminar de nulidade do lançamento por 

erro na identificação do sujeito passivo, tendo em vista que a execução da prestação de 
serviço de transporte foi realizada pelo sujeito passivo direto, conforme consta das 
autorizações de viagens (ANTT) anexas aos autos. Corrobora a tese o fato de que 
notificado em outros processos análogos, julgados na mesma sessão cameral, para 
apresentar os contratos de locação, nos termos do art. 29, § 3º do RCTE, que em tese 
afastariam a sua condição de sujeito passivo direto, a autuada quedou-se inerte. Por outro 
lado, ainda que se admitisse eventual erro na identificação do sujeito passivo direto, este 
poderia ser enquadrado no polo passivo na condição de responsável solidário, nos termos 
do art. 45 do CTE, instituto este que não comporta benefício de ordem, o que nos permite 
concluir que do ponto de vista prático não possui maior relevância a identificação do 
sujeito passivo na condição de contribuinte ou responsável, visto que os dois respondem 
de igual forma perante o Erário Estadual e sem benefício de ordem, o que importa dizer a 
execução fiscal pode ser direcionada diretamente para o solidário, conforme melhor 
convier ao Estado.  

 
No mesmo sentido, rejeito a preliminar de nulidade do lançamento 

por insegurança na determinação da infração, por entender que a infração está 
corretamente tipificada, prestação de serviço de transporte de passageiros sem a emissão 
de nota fiscal, e que os infratores estão devidamente identificados, tendo o sujeito passivo 
compreendido corretamente o alcance e conteúdo da acusação fiscal, valendo-se dos 
meios necessários e úteis à concretização da ampla defesa e do contraditório. 

 
Em relação à alegação de que o solidário ANTÔNIO PEREIRA DOS 

SANTOS SOBRINHO foi incluído indevidamente no polo passivo da lide, por ser guia de 
turismo, entendo que o sujeito passivo direto não possuindo poderes de representação 
para defesa do solidário não está autorizado a efetuar a sua defesa. Tendo os solidários 
sido intimados em primeira e segunda instância para apresentação de defesa e 
permanecido inertes, considerados, portanto, peremptos, entendo que não há que se falar 
em exclusão de solidário, visto restar configurada a responsabilidade tributária nos autos, 
por meio da inclusão de seus nomes nas autorizações de viagens anexas, em que figuram 
como contratantes, subsumindo-se suas condutas aos termos do art. 45, inciso XIII do 
CTE.    

 
Quanto ao mérito, o sujeito passivo alega que a distância percorrida 

a ser utilizada como base de cálculo deve ser 900 km e não 1800 km, como utilizou a 
autoridade fiscal. O argumento utilizado pela defesa é no sentido de que somente é devido 
ao Estado de Goiás o ICMS sobre a prestação de serviço de transporte interestadual 
iniciada em Goiás, que o retorno dos passageiros de São Paulo para Goiás está sujeito ao 
ICMS de competência daquele estado.  

 
Não obstante respeite a tese defensória, entendo que não lhe assiste 

razão, visto que consta das autorizações de viagens (ANTT) anexas aos autos que o 



 

contrato de prestação de serviço de transporte interestadual tem como objeto o percurso 
de 1800 km, correspondente a ida e volta, ou seja, trata-se de um só contrato no qual não 
há interrupção da prestação de serviço de modo que se possa entender a ida de 
competência de Goiás e a volta de competência de São Paulo, trata-se de um só contrato, 
tendo como ponto de partida e retorno Goiânia-Go. Dessa forma, entendo que a tese de 
cobrança sobre 900 km deve ser afastada. 

 
Em relação à compensação do crédito presumido que supostamente 

teria direito com o valor constante do presente auto de infração, verifica-se que o sujeito 
passivo não traz aos autos elementos capazes de autorizarem tal compensação. 
Notificado para apresentar os documentos que comprovariam tal direito, por ocasião da 
revisão fiscal, quedou-se inerte.  

Em relação ao crédito presumido, verifica-se que o instituto está 
previsto no art. 63 e seguintes do Regulamento do Código Tributário Estadual, devendo o 
sujeito passivo para fazer juz à sua utilização proceder de acordo com as regras ali 
estabelecidas. Entre outras condições, destaco o fato de que para utilizar tal crédito o 
contribuinte deve informar a opção no livro próprio e em relação a todos os 
estabelecimentos. Dos documentos acostados aos autos não é possível extrair a 
conclusão de que a autuada tenha cumprido os requisitos exigidos para fruição do crédito 
presumido e notificada para apresentar os documentos que comprovariam o suposto 
direito, quedou-se inerte. Posto isso, entendo que até prova em sentido contrário o sujeito 
passivo não tem direito a compensação pleiteada. 

 
Quanto ao mérito, não existe contraprova no sentido de que não 

houve as prestações de serviço de transporte de passageiros interestaduais, existem 
apenas alegações de nulidades e de que os cálculos não teriam sido realizados de forma 
correta. Em relação a base de cálculo utilizada pela fiscalização, houve revisão fiscal que 
apontou para a necessidade de correção do valor no sentido de se adotar o valor sugerido 
por Ato do Superintendente de Administração Tributária em relação ao período autuado, 
reduzindo o valor da base de cálculo para o valor referido acima. Dessa forma, entendo 
que o lançamento está ancorado em provas robustas que indicam a prestação de serviço 
de transporte de passageiros interestadual pela autuada e que esta não se desincumbiu 
do ônus de provar fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito pleiteado pela 
acusação fiscal, motivos pelos quais entendo que o lançamento preenche os requisitos do 
art. 142 do CTN e deve prosperar. 

 
Ante o exposto, rejeito as preliminares de nulidade do lançamento 

por erro na identificação do sujeito passivo, insegurança na determinação da infração e no 
mérito, conheço da impugnação em segunda instância, dou-lhe provimento parcial para 
julgar o lançamento parcialmente procedente sobre a base de cálculo de R$ 460.800,00, 
cujo ICMS importa na quantia de R$ 55.296,00, nos termos da revisão fiscal de fl.337.            
 

 
 

Sala das sessões, em 13 de maio de 2016. 
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ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00684/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Lidilone Polizeli Bento 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Preliminar de nulidade do lançamento 
por erro na identificação do sujeito passivo. Rejeitada. 
Preliminar de nulidade do lançamento por insegurança na 
determinação da infração. Rejeitada. 
 
Não há que se falar em nulidade do lançamento por erro na 
identificação do sujeito passivo, quando nos autos resta 
caracterizada a sua participação no fenômeno da incidência 
tributária na condição de sujeito passivo direto, realizador da 
prestação de serviço de transporte de passageiros 
interestadual. 
 
Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade do lançamento por 
insegurança na determinação da infração desprovida de 
fundamento, na hipótese em que consta dos autos elementos 
necessários e suficientes para a correta tipificação da infração e 
devida identificação dos infratores.    
 
ICMS. Obrigação Principal. Omissão de pagamento do imposto, 
prestação de serviço de transporte interestadual de passageiros 
sem a emissão da correspondente nota fiscal. Procedência 
Parcial. 
 
Correto o lançamento que exige imposto e acréscimos legais na 
hipótese de prestação de serviço de transporte interestadual de 
passageiros sem a emissão da correspondente nota fiscal, 
inteligência do art. 66 do CTE. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de maio de 2016, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de 
nulidade do lançamento, por erro na identificação do sujeito passivo, arguida pelo autuado 
principal. Foram vencedores os Conselheiros Lidilone Polizeli Bento e Heli José da Silva. 
Vencido o Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho. E, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na deteminação da infração, 
suscitada pelo sujeito passivo principal. Participaram da decisão os Conselheiros Lidilone 
Polizeli Bento, Nivaldo Carvelo Carvalho e Heli José da Silva. Quanto ao mérito, decidiu, 
por maioria de votos, conhecer do Recurso Voluntário apresentado pelo sujeito passivo 
principal, dar-lhe parcial provimento, para considerar parcialmente procedente o auto de 
infração sobre a base de cálculo de R$ 259.200,00 (duzentos e cinquenta e nove mil e 
duzentos reais), cujo o ICMS importa em R$ 31.104,00 (trinta e um mil e cento e quatro 
reais). Foram vencedores os Conselheiros Lidilone Polizeli Bento e Heli Jose da Silva. 
Vencido o Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho, o qual votou pela parcial procedência no 
valor do ICMS de R$ 12.614,40 (doze mil, seiscentos e quatorze reais e quarenta 
centavos), conforme planilha de cálculo apresentado pelo sujeito passivo principal. 
 



 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata o presente processo de acusação fiscal no sentido de que a 
autuada realizou prestação de serviço de transporte interestadual de passageiros, 
comprovada pelas autorizações de viagens (ANTT) em anexo, sem a emissão de nota 
fiscal modelo 7, nos termos dos artigos 185 e 186 do RCTE, Convênio SINIEF 6/89, bem 
como não efetuou recolhimento do ICMS devido na prestação, motivo pelo qual se exige o 
imposto e acréscimos legais. 

 
É arrolado como solidário J. DA SILVA TURISMO-ME, nos termos do 

art. 45, inciso XIII do CTE. 
 
Indicam-se como infringidos o art. 64 da Lei nº 11.651/91, combinado 

com art. 54, Anexo VIII do Decreto nº 4.852/97. Propõe-se a penalidade prevista no art. 
71, inciso III, alínea ‘a’ da Lei nº 11.651/91, com redação da Lei nº 17.917/2012. 

 
Instruem os autos Anexo Estruturado- Detalhamento do Crédito 

Tributário, Identificação do Sujeito Passivo Coobrigado, Notificação Fiscal para 
apresentação de documentos, Demonstrativo das Prestações de Serviço de Transporte, 
Autorizações de Viagens da ANTT, Demonstrativos de Custo do KM rodado. 

 
Regularmente intimados, os sujeitos passivos não apresentam 

impugnação em primeira instância, motivo pelo qual são declarados revéis. 
 
Novamente intimados, apenas o sujeito passivo direto apresenta 

impugnação em segunda instância na qual alega nulidade do lançamento por erro na 
identificação do sujeito passivo, tendo em vista que apenas locou veículos para a agência 
de viagens J.DA SILVA TURISMO-ME, sendo que aparece nas autorizações de viagens 
como proprietário do veículo placa EVC 6959, bem como por insegurança na 
determinação da infração. Quanto ao mérito discorda da distância percorrida indicada pela 
autoridade fiscal de 1800 km, ida e volta de Goiânia a São Paulo, tendo em vista que a 
prestação sujeita ao imposto de competência de Goiás é somente o da ida- 900 km, 
discorda do arbitramento da base de cálculo, tendo em vista que existe pauta de valores 
para o serviço de prestação de serviço de transporte, informada pelo Estado de Goiás, 
alega ter direito ao aproveitamento do crédito presumido previsto no art. 63 e seguintes do 
RCTE e por fim defende a procedência parcial do lançamento a ser exigido da agência de 
viagem acima referida. 

 
Por meio da Resolução de fls. 210, os autos foram encaminhados em 

diligência para que autoridade fiscal se manifestasse sobre os argumentos trazidos pela 
defesa em especial quanto à discordância do arbitramento da base de cálculo e sobre a 
possibilidade de utilização do crédito presumido. 

 
Em resposta, autoridade fiscal elabora revisão fiscal adotando a base 

de cálculo prevista no Anexo II da Instrução Normativa 053/09-SAT, reduzindo o valor da 
base de cálculo da exigência de R$ 427.050,00 para R$ 259.200,00 e manifestando-se 
pela não aplicação do crédito presumido, tendo em vista que o sujeito passivo após ser 
notificado para comprovar que era optante do crédito presumido, permaneceu inerte, 
motivo pelo qual concluiu que não cumpria os requisitos previstos no art. 63 e seguintes 
do RCTE.  

 
Intimado para manifestação quanto a diligência realizada, o sujeito 

passivo apresenta contradita na qual manifesta-se novamente pela nulidade do 



 

lançamento por erro na identificação do sujeito passivo, discorda da distância percorrida 
de 1800 km, defendendo que a prestação de serviço de transporte sujeita ao imposto 
goiano seria de apenas 900 km, referente a prestação iniciada em Goiás, mantém o 
pedido de compensação do crédito presumido, manifestando-se pela procedência parcial 
do lançamento no valor de R$ 12.614,40. 

 
                                   V O T O      
 
Preliminarmente, rejeito a preliminar de nulidade do lançamento por 

erro na identificação do sujeito passivo, tendo em vista que a execução da prestação de 
serviço de transporte foi realizada pelo sujeito passivo direto, conforme consta das 
autorizações de viagens (ANTT) anexas aos autos. Corrobora a tese o fato de que 
notificado em outros processos análogos, julgados na mesma sessão cameral, para 
apresentar os contratos de locação, nos termos do art. 29, § 3º do RCTE, que em tese 
afastariam a sua condição de sujeito passivo direto, a autuada quedou-se inerte. Por outro 
lado, ainda que se admitisse eventual erro na identificação do sujeito passivo direto, este 
poderia ser enquadrado no polo passivo na condição de responsável solidário, nos termos 
do art. 45 do CTE, instituto este que não comporta benefício de ordem, o que nos permite 
concluir que do ponto de vista prático não possui maior relevância a identificação do 
sujeito passivo na condição de contribuinte ou responsável, visto que os dois respondem 
de igual forma perante o Erário Estadual e sem benefício de ordem, o que importa dizer a 
execução fiscal pode ser direcionada diretamente para o solidário, conforme melhor 
convier ao Estado.  

 
No mesmo sentido, rejeito a preliminar de nulidade do lançamento 

por insegurança na determinação da infração, por entender que a infração está 
corretamente tipificada, prestação de serviço de transporte de passageiros sem a emissão 
de nota fiscal, e que os infratores estão devidamente identificados, tendo o sujeito passivo 
compreendido corretamente o alcance e conteúdo da acusação fiscal, valendo-se dos 
meios necessários e úteis à concretização da ampla defesa e do contraditório. 

 
Quanto ao mérito, o sujeito passivo alega que a distância percorrida 

a ser utilizada como base de cálculo deve ser 900 km e não 1800 km, como utilizou a 
autoridade fiscal. O argumento utilizado pela defesa é no sentido de que somente é devido 
ao Estado de Goiás o ICMS sobre a prestação de serviço de transporte interestadual 
iniciada em Goiás, que o retorno dos passageiros de São Paulo para Goiás está sujeito ao 
ICMS de competência daquele estado.  

 
Não obstante respeite a tese defensória, entendo que não lhe assiste 

razão, visto que consta das autorizações de viagens (ANTT) anexas aos autos que o 
contrato de prestação de serviço de transporte interestadual tem como objeto o percurso 
de 1800 km, correspondente a ida e volta, ou seja, trata-se de um só contrato no qual não 
há interrupção da prestação de serviço de modo que se possa entender a ida de 
competência de Goiás e a volta de competência de São Paulo, trata-se de um só contrato, 
tendo como ponto de partida e retorno Goiânia-Go. Dessa forma, entendo que a tese de 
cobrança sobre 900 km deve ser afastada. 

 
Em relação à compensação do crédito presumido que supostamente 

teria direito com o valor constante do presente auto de infração, verifica-se que o sujeito 
passivo não traz aos autos elementos capazes de autorizarem tal compensação. 
Notificado para apresentar os documentos que comprovariam tal direito, por ocasião da 
revisão fiscal, quedou-se inerte.  



 

Em relação ao crédito presumido, verifica-se que o instituto está 
previsto no art. 63 e seguintes do Regulamento do Código Tributário Estadual, devendo o 
sujeito passivo para fazer juz à sua utilização proceder de acordo com as regras ali 
estabelecidas. Entre outras condições, destaco o fato de que para utilizar tal crédito o 
contribuinte deve informar a opção no livro próprio e em relação a todos os 
estabelecimentos. Dos documentos acostados aos autos não é possível extrair a 
conclusão de que a autuada tenha cumprido os requisitos exigidos para fruição do crédito 
presumido e notificada para apresentar os documentos que comprovariam o suposto 
direito, quedou-se inerte. Posto isso, entendo que até prova em sentido contrário o sujeito 
passivo não tem direito a compensação pleiteada. 

 
Quanto ao mérito, não existe contraprova no sentido de que não 

houve as prestações de serviço de transporte de passageiros interestaduais, existem 
apenas alegações de nulidades e de que os cálculos não teriam sido realizados de forma 
correta. Em relação a base de cálculo utilizada pela fiscalização, houve revisão fiscal que 
apontou para a necessidade de correção do valor no sentido de se adotar o valor sugerido 
por Ato do Superintendente de Administração Tributária em relação ao período autuado, 
reduzindo o valor da base de cálculo para o valor referido acima. Dessa forma, entendo 
que o lançamento está ancorado em provas robustas que indicam a prestação de serviço 
de transporte de passageiros interestadual pela autuada e que esta não se desincumbiu 
do ônus de provar fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito pleiteado pela 
acusação fiscal, motivos pelos quais entendo que o lançamento preenche os requisitos do 
art. 142 do CTN e deve prosperar. 

 
Ante o exposto, rejeito as preliminares de nulidade do lançamento 

por erro na identificação do sujeito passivo, insegurança na determinação da infração e no 
mérito, conheço da impugnação em segunda instância, dou-lhe provimento parcial para 
julgar o lançamento parcialmente procedente sobre a base de cálculo de R$ 259.200,00, 
cujo ICMS importa na quantia de R$ 31.104,00, nos termos da revisão fiscal de fl.213.     

 
 

Sala das sessões, em 13 de maio de 2016. 
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EMENTA: PROCESSUAL. Preliminar de nulidade do lançamento 
por erro na identificação do sujeito passivo. Rejeitada. 
Preliminar de nulidade do lançamento por insegurança na 
determinação da infração. Rejeitada. 
 
Não há que se falar em nulidade do lançamento por erro na 
identificação do sujeito passivo, quando nos autos resta 
caracterizada a sua participação no fenômeno da incidência 
tributária na condição de sujeito passivo direto, realizador da 
prestação de serviço de transporte de passageiros 
interestadual. 
 
Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade do lançamento por 
insegurança na determinação da infração desprovida de 
fundamento, na hipótese em que consta dos autos elementos 
necessários e suficientes para a correta tipificação da infração e 
devida identificação dos infratores.    
 
ICMS. Obrigação Principal. Omissão de pagamento do imposto, 
prestação de serviço de transporte interestadual de passageiros 
sem a emissão da correspondente nota fiscal. Procedência 
Parcial. 
 
Correto o lançamento que exige imposto e acréscimos legais na 
hipótese de prestação de serviço de transporte interestadual de 
passageiros sem a emissão da correspondente nota fiscal, 
inteligência do art. 66 do CTE. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de maio de 2016, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de 
nulidade do lançamento, por erro na identificação do sujeito passivo, arguida pelo autuado 
principal. Foram vencedores os Conselheiros Lidilone Polizeli Bento e Heli José da Silva. 
Vencido o Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho. E, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da infração, 
suscitada pelo sujeito passivo principal. Participaram da decisão os Conselheiros Lidilone 
Polizeli Bento, Nivaldo Carvelo Carvalho e Heli José da Silva. Quanto ao mérito, decidiu, 
por maioria de votos, conhecer do Recurso Voluntário apresentado pelo sujeito passivo 
principal, dar-lhe parcial provimento, para considerar parcialmente procedente o auto de 
infração sobre a base de cálculo de R$ 43.200,00 (quarenta e três mil e duzentos reais), 
cujo o ICMS importa em R$ 5.184,00 (cinco mil e cento e oitenta e quatro reais). Foram 
vencedores os Conselheiros Lidilone Polizeli Bento e Heli Jose da Silva. Vencido o 
Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho, o qual votou pela parcial procedência no valor do 
ICMS de R$ 2.073,60 (dois mil, setenta e três reais e sessenta centavos), conforme 
planilha de cálculo apresentado pelo sujeito passivo principal. 
 



 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata o presente processo de acusação fiscal no sentido de que a 
autuada realizou prestação de serviço de transporte interestadual de passageiros, 
comprovada pelas autorizações de viagens (ANTT) em anexo, sem a emissão de nota 
fiscal modelo 7, nos termos dos artigos 185 e 186 do RCTE, Convênio SINIEF 6/89, bem 
como não efetuou recolhimento do ICMS devido na prestação, motivo pelo qual se exige o 
imposto e acréscimos legais. 

 
São arrolados como solidários D. A. ARAÚJO TURISMO e ANTÔNIO 

PEREIRA DOS SANTOS SOBRINHO, nos termos do art. 45, inciso XIII do CTE. 
 
Indicam-se como infringidos o art. 64 da Lei nº 11.651/91, combinado 

com art. 54, Anexo VIII do Decreto nº 4.852/97. Propõe-se a penalidade prevista no art. 
71, inciso III, alínea ‘a’ da Lei nº 11.651/91, com redação da Lei nº 17.917/2012. 

 
Instruem os autos Anexo Estruturado- Detalhamento do Crédito 

Tributário, Identificação do Sujeito Passivo Coobrigado, Notificação Fiscal para 
apresentação de documentos, Demonstrativo das Prestações de Serviço de Transporte, 
Autorizações de Viagens da ANTT, Demonstrativos de Custo do KM rodado. 

 
Regularmente intimados, os sujeitos passivos não apresentam 

impugnação em primeira instância, motivo pelo qual são declarados revéis. 
 
Novamente intimados, apenas o sujeito passivo direto apresenta 

impugnação em segunda instância na qual alega nulidade do lançamento por erro na 
identificação do sujeito passivo, tendo em vista que apenas locou veículos para a agência 
de viagens D.A. ARAÚJO TURISMO, sendo que aparece nas autorizações de viagens 
como proprietário do veículo placa EVC 6959, que o solidário ANTÔNIO PEREIRA DOS 
SANTOS SOBRINHO foi indicado nas autorizações de viagens no campo contratante  de 
forma errônea, tendo em vista que trata-se tão somente de guia de passageiros, bem 
como por insegurança na determinação da infração. Quanto ao mérito discorda da 
distância percorrida indicada pela autoridade fiscal de 1800 km, ida e volta de Goiânia a 
São Paulo, tendo em vista que a prestação sujeita ao imposto de competência de Goiás é 
somente o da ida- 900 km, discorda do arbitramento da base de cálculo, tendo em vista 
que existe pauta de valores para o serviço de prestação de serviço de transporte, 
informada pelo Estado de Goiás, alega ter direito ao aproveitamento do crédito presumido 
previsto no art. 63 e seguintes do RCTE e por fim defende a procedência parcial do 
lançamento a ser exigido da agência de viagem acima referida. 

 
Por meio da Resolução de fls.88, os autos foram encaminhados em 

diligência para que autoridade fiscal se manifestasse sobre os argumentos trazidos pela 
defesa em especial quanto à discordância do arbitramento da base de cálculo e sobre a 
possibilidade de utilização do crédito presumido. 

 
Em resposta, autoridade fiscal elabora revisão fiscal adotando a base 

de cálculo prevista no Anexo II da Instrução Normativa 053/09-SAT, reduzindo o valor da 
base de cálculo da exigência de R$ 70.200,00 para R$ 43.200,00 e manifestando-se pela 
não aplicação do crédito presumido, tendo em vista que o sujeito passivo após ser 
notificado para comprovar que era optante do crédito presumido, permaneceu inerte, 
motivo pelo qual concluiu que não cumpria os requisitos previstos no art. 63 e seguintes 
do RCTE.  

 



 

Intimado para manifestação quanto a diligência realizada, o sujeito 
passivo apresenta contradita na qual manifesta-se novamente pela nulidade do 
lançamento por erro na identificação do sujeito passivo, discorda da distância percorrida 
de 1800 km, defendendo que a prestação de serviço de transporte sujeita ao imposto 
goiano seria de apenas 900 km, referente a prestação iniciada em Goiás, mantém o 
pedido de compensação do crédito presumido, manifestando-se pela procedência parcial 
do lançamento no valor de R$ 2.073,60. 

 
                                   V O T O      
 
Preliminarmente, rejeito a preliminar de nulidade do lançamento por 

erro na identificação do sujeito passivo, tendo em vista que a execução da prestação de 
serviço de transporte foi realizada pelo sujeito passivo direto, conforme consta das 
autorizações de viagens (ANTT) anexas aos autos. Corrobora a tese o fato de que 
notificado em outros processos análogos, julgados na mesma sessão cameral, para 
apresentar os contratos de locação, nos termos do art. 29, § 3º do RCTE, que em tese 
afastariam a sua condição de sujeito passivo direto, a autuada quedou-se inerte. Por outro 
lado, ainda que se admitisse eventual erro na identificação do sujeito passivo direto, este 
poderia ser enquadrado no polo passivo na condição de responsável solidário, nos termos 
do art. 45 do CTE, instituto este que não comporta benefício de ordem, o que nos permite 
concluir que do ponto de vista prático não possui maior relevância a identificação do 
sujeito passivo na condição de contribuinte ou responsável, visto que os dois respondem 
de igual forma perante o Erário Estadual e sem benefício de ordem, o que importa dizer a 
execução fiscal pode ser direcionada diretamente para o solidário, conforme melhor 
convier ao Estado.  

 
No mesmo sentido, rejeito a preliminar de nulidade do lançamento 

por insegurança na determinação da infração, por entender que a infração está 
corretamente tipificada, prestação de serviço de transporte de passageiros sem a emissão 
de nota fiscal, e que os infratores estão devidamente identificados, tendo o sujeito passivo 
compreendido corretamente o alcance e conteúdo da acusação fiscal, valendo-se dos 
meios necessários e úteis à concretização da ampla defesa e do contraditório. 

 
Em relação à alegação de que o solidário ANTÔNIO PEREIRA DOS 

SANTOS SOBRINHO foi incluído indevidamente no polo passivo da lide, por ser guia de 
turismo, entendo que o sujeito passivo direto não possuindo poderes de representação 
para defesa do solidário não está autorizado a efetuar a sua defesa. Tendo os solidários 
sido intimados em primeira e segunda instância para apresentação de defesa e 
permanecido inertes, considerados, portanto, peremptos, entendo que não há que se falar 
em exclusão de solidário, visto restar configurada a responsabilidade tributária nos autos, 
por meio da inclusão de seus nomes nas autorizações de viagens anexas, em que figuram 
como contratantes, subsumindo-se suas condutas aos termos do art. 45, inciso XIII do 
CTE.    

 
Quanto ao mérito, o sujeito passivo alega que a distância percorrida 

a ser utilizada como base de cálculo deve ser 900 km e não 1800 km, como utilizou a 
autoridade fiscal. O argumento utilizado pela defesa é no sentido de que somente é devido 
ao Estado de Goiás o ICMS sobre a prestação de serviço de transporte interestadual 
iniciada em Goiás, que o retorno dos passageiros de São Paulo para Goiás está sujeito ao 
ICMS de competência daquele estado.  

 
Não obstante respeite a tese defensória, entendo que não lhe assiste 

razão, visto que consta das autorizações de viagens (ANTT) anexas aos autos que o 



 

contrato de prestação de serviço de transporte interestadual tem como objeto o percurso 
de 1800 km, correspondente a ida e volta, ou seja, trata-se de um só contrato no qual não 
há interrupção da prestação de serviço de modo que se possa entender a ida de 
competência de Goiás e a volta de competência de São Paulo, trata-se de um só contrato, 
tendo como ponto de partida e retorno Goiânia-Go. Dessa forma, entendo que a tese de 
cobrança sobre 900 km deve ser afastada. 

 
Em relação à compensação do crédito presumido que supostamente 

teria direito com o valor constante do presente auto de infração, verifica-se que o sujeito 
passivo não traz aos autos elementos capazes de autorizarem tal compensação. 
Notificado para apresentar os documentos que comprovariam tal direito, por ocasião da 
revisão fiscal, quedou-se inerte.  

Em relação ao crédito presumido, verifica-se que o instituto está 
previsto no art. 63 e seguintes do Regulamento do Código Tributário Estadual, devendo o 
sujeito passivo para fazer juz à sua utilização proceder de acordo com as regras ali 
estabelecidas. Entre outras condições, destaco o fato de que para utilizar tal crédito o 
contribuinte deve informar a opção no livro próprio e em relação a todos os 
estabelecimentos. Dos documentos acostados aos autos não é possível extrair a 
conclusão de que a autuada tenha cumprido os requisitos exigidos para fruição do crédito 
presumido e notificada para apresentar os documentos que comprovariam o suposto 
direito, quedou-se inerte. Posto isso, entendo que até prova em sentido contrário o sujeito 
passivo não tem direito a compensação pleiteada. 

 
Quanto ao mérito, não existe contraprova no sentido de que não 

houve as prestações de serviço de transporte de passageiros interestaduais, existem 
apenas alegações de nulidades e de que os cálculos não teriam sido realizados de forma 
correta. Em relação a base de cálculo utilizada pela fiscalização, houve revisão fiscal que 
apontou para a necessidade de correção do valor no sentido de se adotar o valor sugerido 
por Ato do Superintendente de Administração Tributária em relação ao período autuado, 
reduzindo o valor da base de cálculo para o valor referido acima. Dessa forma, entendo 
que o lançamento está ancorado em provas robustas que indicam a prestação de serviço 
de transporte de passageiros interestadual pela autuada e que esta não se desincumbiu 
do ônus de provar fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito pleiteado pela 
acusação fiscal, motivos pelos quais entendo que o lançamento preenche os requisitos do 
art. 142 do CTN e deve prosperar. 

 
Ante o exposto, rejeito as preliminares de nulidade do lançamento 

por erro na identificação do sujeito passivo, insegurança na determinação da infração e no 
mérito, conheço da impugnação em segunda instância, dou-lhe provimento parcial para 
julgar o lançamento parcialmente procedente sobre a base de cálculo de R$ 43.200,00, 
cujo ICMS importa na quantia de R$ 5.184,00, nos termos da revisão fiscal de fl.91.     

 
 

Sala das sessões, em 13 de maio de 2016. 
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Matéria: Serviço de transporte (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00756/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Heli José da Silva 
 

 
EMENTA: I – PROCESSUAL: NULIDADES. Arguição de nulidades 
da peça básica, suscitadas pelo sujeito passivo principal, 
sendo: (i) por erro na identificação do sujeito passivo; (ii) por 
insegurança na determinação da infração. Rejeitadas. 
 
1. Comprovando-se, nos autos, a inequívoca vinculação do 
sujeito passivo com as prestações de serviços, as quais não 
foram corretamente tributadas pelo imposto estadual, exsurge, 
naturalmente, a sua responsabilidade pelo pagamento do 
tributo, razão pela qual o mesmo deve permanecer na polaridade 
passiva, na condição de sujeito passivo direto, realizador da 
prestação de serviço de transporte de passageiros 
interestadual;  
 
2. Não é passível de nulidade o lançamento que contenha os 
elementos indispensáveis para determinar com segurança a 
infração denunciada e identificar corretamente o infrator. (Artigo 
20, § 3.º, da Lei nº 16.469/09). 
 
II - ICMS. Obrigação tributária principal. Omissão de pagamento 
do imposto. Transporte interestadual de passageiros. Ausência 
de emissão de documento fiscal próprio para a prestação do 
serviço de frete. Procedência parcial. Decisão por maioria. 
 
1.  O imposto incide sobre prestações de serviços de transporte 
interestadual e intermunicipal, por qualquer via, de pessoas, 
bens, mercadorias ou valores. (Artigo 11, inciso IV, do CTE); 
 
2. Ocorre o fato gerador do imposto, no momento: do início da 
prestação de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal, de qualquer natureza. (Artigo 13, inciso X, CTE); 
 
3. Deve ser declarado procedente o auto de infração relativo à 
irregularidade devidamente comprovada nos autos, 
considerando-se, ainda, as adequações oriundas de processo 
revisional. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de maio de 2016, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de 
nulidade do lançamento, por erro na identificação do sujeito passivo, arguida pelo autuado 
principal. Foram vencedores os Conselheiros Heli José da Silva e Lidilone Polizeli Bento. 
Vencido o Conselheiro Paulo Diniz. E, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de 
nulidade da peça básica, por insegurança na deteminação da infração, suscitada pelo 
sujeito passivo principal. Participaram da decisão os Conselheiros Paulo Diniz, Heli José 
da Silva e Lidilone Polizeli Bento. Quanto ao mérito, decidiu, por maioria de votos, 
conhecer do Recurso Voluntário apresentado pelo sujeito passivo principal, dar-lhe parcial 



 

provimento, para considerar parcialmente procedente o auto de infração sobre a base de 
cálculo de R$ 39.600,00 (trinta e nove mil e seiscentos reais), cujo o ICMS importa em R$ 
4.752,00 (quatro mil, setecentos e cinquenta e dois reais). Foram vencedores os 
Conselheiros Heli José da Silva e Lidilone Polizeli Bento. Vencido o Conselheiro Paulo 
Diniz, o qual votou pela parcial procedência no valor do ICMS de R$ 1.900,80 (um mil, 
novecentos reais e oitenta centavos), conforme planilha de cálculo apresentado pelo 
sujeito passivo principal. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Versam os autos sobre a acusação, pelo Fisco, de que o sujeito 
passivo realizou prestação de serviço de transporte interestadual de passageiros no valor 
de R$ 64.350,00 (sessenta e quatro mil e trezentos e cinquenta reais), comprovada pelas 
autorizações de viagens (ANTT) em anexo, sem a emissão de Nota Fiscal Modelo 7, nos 
termos dos artigos 185 e 186 do RCTE (Convênio SINIEF 6/89), bem como não efetuou o 
recolhimento do ICMS devido na prestação. Foi notificado a apresentar a documentação 
conforme notificações nºs. 228/2015 e 207/2015, não tendo o(s) sujeito(s) passivo(s) 
atendido, ficando dessa forma obrigado ao recolhimento do ICMS e multa. 

Informa-se, outrossim, que a base de cálculo foi arbitrada nos termos 
do artigo 148, do CTN combinado com o artigo 25, inciso I, alínea “b”, do CTE, uma vez 
que os preços informados nas autorizações de viagens (ANTT) são notoriamente 
inferiores aos praticados no mercado considerado. Segue em anexo planilhas e 
documentos demonstrativos dos preços praticados no mercado à época dos fatos 
geradores. 

Foram indicados como infringidos: o artigo 64, da Lei nº 11.651/91, 
combinado com o artigo 54, Anexo VIII, do Decreto nº 4.852/97. Foi proposta a 
penalidade prevista no artigo 71, inciso III, alínea "a", da Lei nº 11.651/91, c/ redação da 
Lei nº 17.917/12.  

O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: 
Anexos Estruturados – Detalhamento do Crédito Tributário e Identificação do Sujeito 
Passivo Coobrigado; Notificações; Planilha de Valores; e, cópias dos Documentos da 
ANTT relacionados com as prestações de serviço, fls. 03/36. 

Foi qualificado como coobrigado solidário Pérola Turismo Ltda., nos 
termos do artigo 45, inciso XIII, do CTE.  

Os autuados foram intimados, fls. 37/42, para pagar a quantia exigida 
ou apresentar Impugnação em Primeira Instância, e, por permanecerem silentes, 
propiciaram a lavratura do Termo de Revelia às fls. 43. 

Novamente intimados, fls. 45/49, permitem a lavratura do Termo de 
Perempção de fls. 50. 

Entretanto, verifica-se que o sujeito passivo principal ingressou, 
tempestivamente, com a Impugnação constante às fls. 52/61, na qual, após historiar os 
fatos, argumenta que a solidária Agência de Viagem Pérola Turismo Ltda., responsável 
pelo serviço de transporte interestadual iniciado no município de Goiânia, tendo como 
destino o município de São Paulo, é que deveria ter emitido a Nota Fiscal de Serviço de 
Transporte Interestadual – Modelo 7, com o oferecimento à tributação do ICMS. 

Destaca: “Como se nota, houve o erro na identificação do sujeito 
passivo quando do lançamento de ofício, porque a Agência de Viagem PÉROLA 
TURISMO LTDA ME, arrendou o veículo de propriedade da autuada com a finalidade 



 

de transportar os passageiros/clientes desta, de ida a São Paulo e volta a Goiânia, 
segundo constam nas supracitadas Autorizações da ANTT”. 

 Argui, consequentemente, a preliminar de nulidade por erro na 
identificação do sujeito passivo. Emenda: “Portanto, o FISCO errou na imputação de 
obrigação ao proprietário do ônibus, na responsabilização por apurar e recolher 
ICMS/transporte de passageiros pelo simples fato do sujeito passivo fretar o veículo para 
a Agência de Viagem”. 

Após destacar o teor do artigo 185, do RCTE, indica que em razão 
do erro na identificação do sujeito passivo, a autoridade autuante errou também na 
capitulação legal, imputando obrigação acessória que a autuada não está compelida a 
cumprir. 

Quanto à questão de mérito, argumenta que há vários erros de fatos 
substanciais praticados pela autoridade fiscal, sendo: a) na quantificação do ICMS 
devido; b) por erro na aplicação da base de cálculo; c) quanto à distância percorrida; d) 
em relação à inobservância do direito de quem for o sujeito passivo que praticou o fato 
gerador do ICMS; e) o direito à apropriação do crédito presumido.  

Argui que o fato gerador somente incide sobre o percurso de ida. 

Informa que a Administração Tributária deste Estado, por intermédio 
de Instruções Normativas, indicava como preço para as operações realizadas o valor de 
R$ 2,22 (dois reais e vinte e dois centavos), por quilômetro rodado. 

Questiona, ainda, a não consideração, pelo agente autuante, do 
crédito presumido de 20% (vinte por cento), a ser aplicado sobre o valor do ICMS devido, 
consoante estabelece o artigo 64, do RCTE. 

Promove a juntada das cópias dos documentos às fls. 62/69 e 74. 

Pugna, ao final, caso seja ultrapassada a preliminar arguida, que o 
auto de infração seja julgado parcialmente procedente conforme base de cálculo indicada 
em sua peça defensória.  

O Conselheiro Relator solicita o apensamento aos autos da cópia do 
Acórdão da I CJUL nº 2075/15, fls. 76/79. 

Exara-se, posteriormente, a Resolução nº 136/2015, fls. 80/81, para 
fins de notificação do sujeito passivo para a apresentação, no prazo de 20 (vinte) dias, do 
Contrato de Locação do Veículo, nos termos do artigo 29, § 3º, do RCTE. 

Intimado, o sujeito passivo, não se manifesta, e, por consequência, 
não apresenta o Contrato requerido. 

Ato contínuo, a Quarta Câmara deste Conselho expede a Resolução 
nº 24/2016, fls. 84/85, convertendo o julgamento em diligência revisional, visando, 
precipuamente, a adequação da base de cálculo, assim como manifestação a respeito da 
não concessão do crédito presumido previsto no artigo 63, do RCTE. 

O trabalho revisional encontra-se consolidado na manifestação 
contida às fls. 90, a qual, respaldada pela planilha de valores e consultas às fls. 87/89, 
conclui que o período de referência do auto de infração, há que se considerar o valor de 
R$ 2,00 (dois reais) para o quilômetro rodado, conforme estabelecido no anexo único da 
Instrução Normativa nº 228/11 – SAT. Consequentemente, a base de cálculo passa a ser 
de R$ 39.600,00 (trinta e nove mil e seiscentos reais). 

O revisor entende, também, não ser cabível a concessão do crédito 
presumido posteriormente ao procedimento de fiscalização. Menciona, ainda, que 
eventual concessão, caso ocorresse, deveria ser em nome da empresa Pérola Turismo 



 

Ltda. Informa, outrossim, inexistir liberação para Nota Fiscal Modelo 7 para a referida 
empresa, destacando, que as Notas Fiscais utilizadas nas operações destacadas no 
levantamento fiscal e informadas nas autorizações de viagens, não possuem autorização 
da SEFAZ – GO. 

O sujeito passivo principal manifesta a respeito do resultado da 
diligência, não concordando com o mesmo. Assim sendo, reitera os pedidos constantes 
da Impugnação, em especial, a decretação de nulidade do auto de infração, por erro na 
identificação do sujeito passivo, com fundamento no artigo 20, inciso II, da Lei nº 
16.469/09. 

Mantém, também, a preliminar de nulidade por insegurança na 
determinação da infração, porquanto existem incorreções no trabalho realizado pela 
fiscalização. 

Quanto ao mérito, na eventualidade de se ultrapassar as preliminares 
suscitadas, requer a procedência parcial no valor do ICMS original de R$ 1.900,80 (um 
mil, novecentos reais e oitenta centavos), conforme planilha de cálculo contida em sua 
manifestação. 

Este é o relatório. 
 

          V O T O  
 

QUESTÕES PRELIMINARES 
 

Em prelúdio, mister apreciar as preliminares de nulidade do 
lançamento, arguidas pelo sujeito passivo principal, a saber: (i) erro na identificação do 
sujeito passivo; e, (ii) insegurança na determinação da infração. 

Apreciando a preliminar de erro na identificação do sujeito passivo, 
manifesto-me, em consenso majoritário, pela sua rejeição, por entender que o impugnante 
não logrou provar a sua não participação nas prestações de serviço constantes nos 
documentos da ANTT, fls. 10/31, haja vista que o veículo transportador é de sua 
propriedade, e, mesmo notificado por este Conselho a apresentar eventual Contrato de 
Locação realizado com a empresa Pérola Turismo Ltda., consoante previsto no artigo 29, 
§ 3º, do RCTE, não logrou cumprir e, consequentemente, apresentá-lo. 

Exsurge, da análise de todo o conteúdo dos autos, que o impugnante 
– sujeito passivo principal – não detentor, parece-nos, à época dos fatos, da autorização 
expedida pela ANTT para a realização do transporte em questão, encetou, salvo 
apresentação de provas contrárias, as quais até o momento atual não se fizerem 
presentes nos autos, com a Agência de Viagem Pérola Turismo Ltda., esta sim, detentora 
da referida Autorização da ANTT, acordo para a utilização da Autorização em questão nas 
prestações constantes da autuação, sendo, ao nosso ver, o real e inequívoco prestador do 
serviço de transporte em apreço. 

Corrobora a tese o fato de que notificada em outros processos 
análogos, julgados na mesma sessão cameral, para apresentar os contratos de locação, 
nos termos do artigo 29, § 3º do RCTE, que em tese afastariam a sua condição de sujeito 
passivo direto, a impugnante quedou-se inerte. E, mesmo em tal situação, a impugnante 
poderia ser enquadrada no polo passivo na condição de coobrigado solidário, nos termos 
do artigo 45, do CTE, instituto este que não comporta benefício de ordem. 

Há que se observar, ainda, que o coobrigado solidário não 
comparece aos autos, deixando para o qualificado principal a obrigação de se defender, 
numa clara demonstração de desinteresse quanto à perlenga, por entender, salvo 



 

melhores explicações, que a solução deve ser obtida pelo sujeito passivo principal, real 
prestador dos serviços. 

Com as razões em relevo, entendo ser a impugnante a real 
prestadora dos serviços autuados, razão pela qual deve permanecer na polaridade 
passiva, inclusive, nos termos indicados pelo autuante, qual seja: Sujeito Passivo 
Principal. 

Relativamente à preliminar de nulidade por insegurança na 
determinação da infração, justificando-a por existência de falha na quantificação do ICMS 
devido, por haver erro na aplicação da base de cálculo, assim como na distância 
percorrida. E, também, por falha na identificação de quem praticou o fato gerador do 
imposto, e não concessão do crédito presumido, entendo, também, inexistente. 

Vê-se, dos questionamentos relacionados, que na verdade os 
mesmos se subsumem, a priori, na questão meritória.  

Entretanto, observo: (i) quanto à suscitada falha na identificação de 
quem praticou o fato imponível deste auto de infração, a questão já foi devidamente 
explicitada no tópico anterior, o qual versou sobre a preliminar de erro na identificação do 
sujeito passivo; (ii) em relação à existência de falha na determinação do ICMS devido, 
assim como a correta base de cálculo, o trabalho revisional solucionou o impasse, tanto 
que o próprio impugnante concorda com valor utilizado de R$ 2,00  (dois reais) por 
quilometro rodado, restando, ainda como motivo apresentado para a nulidade, o percurso 
percorrido, com o argumento de que dever-se-ia considerar apenas a ida, posição, 
entretanto, que não se coaduna com a prestação de serviço realizada, haja vista que o 
contrato com os tomadores do serviço, e constante do Roteiro de Viagem, refere-se 
viagem de turismo compreendendo a ida para o destino indicado e o retorno para Goiânia. 
Assim, não há que se falar em dois fatos geradores distintos, um com ocorrência em 
Goiás e outro com surgimento no destino. 

Quanto, ainda, ao crédito presumido, a sua não concessão não 
implica em nulidade do lançamento, por insegurança na determinação da infração, haja 
vista, inclusive, que para tal mister se faz necessário o cumprimento de condições, as 
quais não foram adimplidas pelo sujeito passivo.  

Os dispositivos legais indicados na exordial descrevem, 
corretamente, a incidência tributária, a competência tributária, bem como o fato gerador do 
imposto cobrado, coadunando-se com o fato descrito pelos autuantes. Conclui-se, assim, 
que os documentos colacionados ao processo são suficientemente claros na 
determinação da infração autuada. Ademais, a impugnante compreendeu, nitidamente, o 
fato imponível, questionando-o com foco na matéria autuada. 

Assim, as colocações visando a nulificação do lançamento, a meu 
ver, não se apresentam próprias à admissibilidade, pois o autuante anexou ao processo os 
elementos indispensáveis para determinar com segurança a infração denunciada e 
identificar corretamente o infrator, condições imprescindíveis para a validade formal do 
lançamento. 

 
QUESTÃO MERITÓRIA 

 
Adentrando na questão meritória propriamente considerada, observo 

que o lançamento se reporta a situação em que o sujeito passivo praticou prestações de 
serviço de transporte interestadual de passageiros, devidamente comprovadas, olvidando-
se no mister de emissão das correspondentes e necessárias Notas Fiscais Modelo 7, não 
recolhendo, por consequência, o imposto do serviço prestado. 



 

Inquestionável que sobre tais operações incide o ICMS, à vista do 
que dispõe os artigos 11, inciso, IV, 13, inciso X, e 15, todos do Código Tributário Estadual 
– CTE, a seguir transcritos:  

 

“Art. 11. O imposto incide sobre: 

[...] 

IV – Prestações de serviços de transporte 

interestadual e intermunicipal, por qualquer via, de pessoas, bens, 

mercadorias ou valores; 

[...] 

Art.13. Ocorre o fato gerador do imposto, no 

momento: 

[...] 

X – Do início da prestação de serviços de 

transporte interestadual e intermunicipal, de qualquer natureza;  

Art. 15. A base de cálculo do imposto é: 

[...] 

II – Nas prestações de serviços de transporte e 

de comunicação, o valor da prestação”. 

 

Os argumentos apresentados pela impugnante, além dos já 
estudados em linhas volvidas, vinculam-se, precipuamente, quanto a base de cálculo 
utilizada, a qual, ao nosso ver, já foi devidamente equacionada com o trabalho revisional 
realizado, o qual utilizou como parâmetro de valor por quilometro rodado, o contido em 
pauta de valores elaborada pela Secretaria da Fazenda, e inserta no Anexo Único da 
Instrução Normativa nº 228/11 – SAT, que alterou o Anexo II, da Instrução Normativa nº 
053/09 – SAT. 

Quanto à distância percorrida, é inconteste que se deve considerar, 
assim como foi considerado pelo agente autuante, o percurso de ida e volta, haja vista ter 
sido o contratado pelos tomadores do serviço.  

Inobstante a tese apresentada deva ser respeitada, concluo que não 
lhe assiste razão, haja vista que consta das Autorizações de Viagens – ANTT, juntadas 
aos autos, que o contrato de prestação de serviço de transporte interestadual possui 
como objeto o percurso de 1.800 (um mil e oitocentos) quilômetros, o que corresponde à 
ida e volta, tratando-se, assim, de um só contrato no qual inexiste interrupção da 
prestação de serviço, desqualificando a pretensão da impugnante de que, no caso, 
ocorreria dois fatos geradores, um relativo à ida de competência deste Estado, e outro, 
de retorno, cuja competência caberia ao Estado de destino. 

Em relação ao crédito presumido requerido pela impugnante para 
fins de compensação, acolho e ratifico as razões expostas pelo agente revisor, por 
considerar indevida a sua concessão no presente caso, a uma, pela atitude demonstrada 
pelo sujeito passivo de evadir-se totalmente do pagamento do imposto, a duas, por não 
trazer aos autos elementos capazes de autorizar a sua concessão, inobstante instado 
para tanto pelo revisor, a três por não ter adimplido as condições insertas na legislação 
de regência a respeito da sua concessão, em especial o previsto no artigo 63 e seguintes 
do RCTE, os quais indicam que para fazer jus à sua utilização, há que se proceder de 
acordo com as regras ali estabelecidas, incluindo-se a informação de opção em livro 
próprio e em relação a todos os estabelecimentos. 



 

Portanto, relativamente ao mérito propriamente dito, a impugnante 
não logrou demonstrar que as prestações de serviço de transporte de passageiros 
interestaduais não ocorreram, ao contrário, confirma-as, apresentando tão somente 
alegações de nulidades de eventuais erros de cálculo, sendo que estes foram 
devidamente corrigidos pelo trabalho revisional, o que implicou em redução da base de 
cálculo e, por consequência, do valor do tributo cobrado. 

Assim, por considerar que o lançamento teve por espeque provas 
robustas e inquestionáveis da prestação de serviço de transporte de passageiros 
interestadual pela impugnante, e considerando que a mesma não logrou provar fatos 
modificativos, extintivos ou impeditivos do direito contido na exordial, entendo que o 
lançamento se encontra em plena consonância com o diretivo insculpido no artigo 142, 
do CTN, razão pela qual deve prevalecer, porém,  com as adequações necessárias e 
apresentadas pela revisão realizada. 

Por derradeiro, considerando o valor da base de cálculo informada 
pelo agente revisor às fls. 87 de R$ 39.600,00 (trinta e nove mil e seiscentos reais), 
determino o valor original do ICMS na importância de R$ 4.752,00 (quatro mil e 
setecentos e cinquenta e dois reais). 

Ao teor do exposto, voto, de forma majoritária, para rejeitar a 
preliminar de nulidade do lançamento, por erro na identificação do sujeito passivo, 
arguida pelo autuado principal. 

E, em consenso unânime, voto, para rejeitar a preliminar de nulidade 
do auto de infração, por insegurança na determinação da infração, suscitada, também, 
pelo autuado principal. 

No mérito, à mingua de elementos probantes que pudessem ilidir a 
exigência que estabelece esta contenda, e em respeito ao preconizado pela legislação 
tributária, voto, em sintonia com a maioria dos meus pares, para conhecer da impugnação, 
dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de infração, no 
valor original do ICMS de R$ 4.752,00 (quatro mil e setecentos e cinquenta e dois reais). 

 
 

Sala das sessões, em 30 de maio de 2016. 
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Matéria: Serviço de transporte (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00757/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Heli José da Silva 
 

 
EMENTA: I – PROCESSUAL: NULIDADES. Arguição de nulidades 
da peça básica, suscitadas pelo sujeito passivo principal, 
sendo: (i) por erro na identificação do sujeito passivo; (ii) por 
insegurança na determinação da infração. Rejeitadas. 
 
1. Comprovando-se, nos autos, a inequívoca vinculação do 
sujeito passivo com as prestações de serviços, as quais não 
foram corretamente tributadas pelo imposto estadual, exsurge, 
naturalmente, a sua responsabilidade pelo pagamento do 
tributo, razão pela qual o mesmo deve permanecer na polaridade 
passiva, na condição de sujeito passivo direto, realizador da 
prestação de serviço de transporte de passageiros 
interestadual;  
 
2. Não é passível de nulidade o lançamento que contenha os 
elementos indispensáveis para determinar com segurança a 
infração denunciada e identificar corretamente o infrator. (Artigo 
20, § 3.º, da Lei nº 16.469/09). 
 
II - ICMS. Obrigação tributária principal. Omissão de pagamento 
do imposto. Transporte interestadual de passageiros. Ausência 
de emissão de documento fiscal próprio para a prestação do 
serviço de frete. Procedência parcial. Decisão por maioria. 
 
1.  O imposto incide sobre prestações de serviços de transporte 
interestadual e intermunicipal, por qualquer via, de pessoas, 
bens, mercadorias ou valores. (Artigo 11, inciso IV, do CTE); 
 
2. Ocorre o fato gerador do imposto, no momento: do início da 
prestação de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal, de qualquer natureza. (Artigo 13, inciso X, CTE); 
 
3. Deve ser declarado procedente o auto de infração relativo à 
irregularidade devidamente comprovada nos autos, 
considerando-se, ainda, as adequações oriundas de processo 
revisional. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de maio de 2016, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de 
nulidade do lançamento, por erro na identificação do sujeito passivo, arguida pelo autuado 
principal. Foram vencedores os Conselheiros Heli José da Silva e Lidilone Polizeli Bento. 
Vencido o Conselheiro Paulo Diniz. E, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de 
nulidade da peça básica, por insegurança na deteminação da infração, suscitada pelo 
sujeito passivo principal. Participaram da decisão os Conselheiros Paulo Diniz, Heli José 
da Silva e Lidilone Polizeli Bento. Quanto ao mérito, decidiu, por maioria de votos, 
conhecer do Recurso Voluntário apresentado pelo sujeito passivo principal, dar-lhe parcial 



 

provimento, para considerar parcialmente procedente o auto de infração sobre a base de 
cálculo de R$ 370.800,00 (trezentos e setenta  mil e oitocentos reais), cujo o ICMS importa 
em R$ 44.496,00 (quarenta e quatro mil e quatrocentos e noventa e seis reais). Foram 
vencedores os Conselheiros Heli José da Silva e Lidilone Polizeli Bento. Vencido o 
Conselheiro Paulo Diniz, o qual votou pela parcial procedência no valor do ICMS de R$ 
17.798,40 (dezessete mil, setecentos e noventa e oito reais e quarenta centavos), 
conforme planilha de cálculo apresentado pelo sujeito passivo principal. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Versam os autos sobre a acusação, pelo Fisco, de que o sujeito 
passivo realizou prestação de serviço de transporte interestadual de passageiros no valor 
de R$ 602.550,00 (seiscentos e dois mil e quinhentos e cinquenta reais), e notificado a 
apresentar a documentação conforme notificações números 2251/2014 e 2272/2014, não 
apresentou os documentos, ficando, assim, obrigado ao recolhimento do ICMS e multa. 

 Informa-se, outrossim, que a base de cálculo foi arbitrada nos 
termos do artigo 148, do CTN combinado com o artigo 25, inciso I, alínea “b”, do CTE, 
uma vez que os preços informados nas autorizações de viagens (ANTT) são 
notoriamente inferiores aos praticados no mercado considerado. Segue em anexo 
planilhas e documentos demonstrativos dos preços praticados no mercado à época dos 
fatos geradores. 

Foram indicados como infringidos: o artigo 64, da Lei nº 11.651/91, 
combinado com o artigo 54, Anexo VIII, do Decreto nº 4.852/97. Foi proposta a 
penalidade prevista no artigo 71, inciso III, alínea "a", da Lei nº 11.651/91, c/ redação da 
Lei nº 17.917/12.  

O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: 
Anexos Estruturados – Detalhamento do Crédito Tributário e Identificação do Sujeito 
Passivo Coobrigado; Notificações; Planilha de Valores; e, cópias dos Documentos da 
ANTT relacionados com as prestações de serviço, fls. 03/220. 

Foi qualificado como coobrigado solidário Lucio Carvalho dos Santos 
Silva, nos termos do artigo 45, inciso XIII, do CTE.  

Os autuados foram intimados, fls. 221/231, para pagar a quantia 
exigida ou apresentar Impugnação em Primeira Instância, e, por permanecerem silentes, 
propiciaram a lavratura do Termo de Revelia às fls. 232. 

Novamente intimados, fls. 234/240, permitem a lavratura do Termo 
de Perempção de fls. 241. 

Entretanto, verifica-se que o sujeito passivo principal ingressou, 
tempestivamente, com a Impugnação constante às fls. 244/253, na qual, após historiar os 
fatos, argumenta que o solidário Lúcio Carvalho dos santos Silva, responsável pelo 
serviço de transporte interestadual iniciado no município de Goiânia, tendo como destino 
o município de São Paulo, é que deveria ter emitido a Nota Fiscal de Serviço de 
Transporte Interestadual – Modelo 7, com o oferecimento à tributação do ICMS. 

Destaca: “Como se nota, houve o erro na identificação do sujeito 
passivo quando do lançamento de ofício, porque a Agência de Viagem LÚCIO 
CARVALHO DOS SANTOS SILVA, arrendou o veículo de propriedade da autuada com 
a finalidade de transportar os passageiros/clientes desta, de ida a São Paulo e volta a 
Goiânia, segundo constam nas supracitadas Autorizações da ANTT”. 

 Argui, consequentemente, a preliminar de nulidade por erro na 
identificação do sujeito passivo. Emenda: “Portanto, o FISCO errou na imputação de 



 

obrigação ao proprietário do ônibus, na responsabilização por apurar e recolher 
ICMS/transporte de passageiros pelo simples fato do sujeito passivo fretar o veículo para 
a Agência de Viagem”. 

Após destacar o teor do artigo 185, do RCTE, indica que em razão 
do erro na identificação do sujeito passivo, a autoridade autuante errou também na 
capitulação legal, imputando obrigação acessória que a autuada não está compelida a 
cumprir. 

Quanto à questão de mérito, argumenta que há vários erros de fatos 
substanciais praticados pela autoridade fiscal, sendo: a) na quantificação do ICMS 
devido; b) por erro na aplicação da base de cálculo; c) quanto à distância percorrida; d) 
em relação à inobservância do direito de quem for o sujeito passivo que praticou o fato 
gerador do ICMS; e) o direito à apropriação do crédito presumido.  

Argui que o fato gerador somente incide sobre o percurso de ida. 

Informa que a Administração Tributária deste Estado, por intermédio 
de Instruções Normativas, indicava como preço para as operações realizadas o valor de 
R$ 2,22 (dois reais e vinte e dois centavos), por quilômetro rodado. 

Questiona, ainda, a não consideração, pelo agente autuante, do 
crédito presumido de 20% (vinte por cento), a ser aplicado sobre o valor do ICMS devido, 
consoante estabelece o artigo 64, do RCTE. 

Promove a juntada das cópias dos documentos às fls. 254/263 e 267. 

Pugna, ao final, caso seja ultrapassada a preliminar arguida, que o 
auto de infração seja julgado parcialmente procedente conforme base de cálculo indicada 
em sua peça defensória.  

O Conselheiro Relator solicita o apensamento aos autos da cópia do 
Acórdão da I CJUL nº 2075/15, fls. 269/273. 

Exara-se, posteriormente, a Resolução nº 137/2015, fls. 273/274, 
para fins de notificação do sujeito passivo para a apresentação, no prazo de 20 (vinte) 
dias, do Contrato de Locação do Veículo, nos termos do artigo 29, § 3º, do RCTE. 

Intimado, o sujeito passivo, não se manifesta, e, por consequência, 
não apresenta o Contrato requerido. 

Ato contínuo, a Quarta Câmara deste Conselho expede a Resolução 
nº 23/2016, fls. 277/278, convertendo o julgamento em diligência revisional, visando, 
precipuamente, a adequação da base de cálculo, assim como manifestação a respeito da 
não concessão do crédito presumido previsto no artigo 63, do RCTE. 

O trabalho revisional encontra-se consolidado na manifestação 
contida às fls. 287, a qual, respaldada pela planilha de valores e consultas às fls. 
280/286, conclui que o período de referência do auto de infração, há que se considerar o 
valor de R$ 2,00 (dois reais) para o quilômetro rodado, conforme estabelecido no anexo 
único da Instrução Normativa nº 228/11 – SAT. Consequentemente, a base de cálculo 
passa a ser de R$ 370.800,00 (trezentos e setenta mil e oitocentos reais). 

O revisor entende, também, não ser cabível a concessão do crédito 
presumido posteriormente ao procedimento de fiscalização. Menciona, ainda, que 
eventual concessão, caso ocorresse, deveria ser em nome da empresa Lúcio Carvalho 
dos Santos Silva. Informa, outrossim, que as Notas Fiscais utilizadas nas operações 
destacadas nesse levantamento fiscal, e informadas nas autorizações de viagens, acima 
do número 200, não possuem autorização da SEFAZ – GO, perfazendo quase a 
totalidade do levantamento fiscal. 



 

O sujeito passivo principal manifesta a respeito do resultado da 
diligência, não concordando com o mesmo. Assim sendo, reitera os pedidos constantes 
da Impugnação, em especial, a decretação de nulidade do auto de infração, por erro na 
identificação do sujeito passivo, com fundamento no artigo 20, inciso II, da Lei nº 
16.469/09. 

Mantém, também, a preliminar de nulidade por insegurança na 
determinação da infração, porquanto existem incorreções no trabalho realizado pela 
fiscalização. 

Quanto ao mérito, na eventualidade de se ultrapassar as preliminares 
suscitadas, requer a procedência parcial no valor do ICMS original de R$ 17.798,40 
(dezessete mil, setecentos e noventa e oito reais e quarenta centavos), conforme planilha 
de cálculo contida em sua manifestação. 

Este é o relatório. 
 

           V O T O  
 

QUESTÕES PRELIMINARES 
 

Em prelúdio, mister apreciar as preliminares de nulidade do 
lançamento, arguidas pelo sujeito passivo principal, a saber: (i) erro na identificação do 
sujeito passivo; e, (ii) insegurança na determinação da infração. 

Apreciando a preliminar de erro na identificação do sujeito passivo, 
manifesto-me, em consenso majoritário, pela sua rejeição, por entender que o impugnante 
não logrou provar a sua não participação nas prestações de serviço constantes nos 
documentos da ANTT, fls. 10/31, haja vista que o veículo transportador é de sua 
propriedade, e, mesmo notificado por este Conselho a apresentar eventual Contrato de 
Locação realizado com a empresa Lúcio Carvalho dos Santos Silva, consoante previsto no 
artigo 29, § 3º, do RCTE, não logrou cumprir e, consequentemente, apresentá-lo. 

Exsurge, da análise de todo o conteúdo dos autos, que o impugnante 
– sujeito passivo principal – não detentor, parece-nos, à época dos fatos, da autorização 
expedida pela ANTT para a realização do transporte em questão, encetou, salvo 
apresentação de provas contrárias, as quais até o momento atual não se fizerem 
presentes nos autos, com a Agência de Viagem Lúcio Carvalho dos Santos Silva, esta 
sim, detentora da referida Autorização da ANTT, acordo para a utilização da Autorização 
em questão nas prestações constantes da autuação, sendo, ao nosso ver, o real e 
inequívoco prestador do serviço de transporte em apreço. 

Corrobora a tese o fato de que notificada em outros processos 
análogos, julgados na mesma sessão cameral, para apresentar os contratos de locação, 
nos termos do artigo 29, § 3º do RCTE, que em tese afastariam a sua condição de sujeito 
passivo direto, a impugnante quedou-se inerte. E, mesmo em tal situação, a impugnante 
poderia ser enquadrada no polo passivo na condição de coobrigado solidário, nos termos 
do artigo 45, do CTE, instituto este que não comporta benefício de ordem. 

Há que se observar, ainda, que o coobrigado solidário não 
comparece aos autos, deixando para o qualificado principal a obrigação de se defender, 
numa clara demonstração de desinteresse quanto à perlenga, por entender, salvo 
melhores explicações, que a solução deve ser obtida pelo sujeito passivo principal, real 
prestador dos serviços. 

Com as razões em relevo, entendo ser a impugnante a real 
prestadora dos serviços autuados, razão pela qual deve permanecer na polaridade 



 

passiva, inclusive, nos termos indicados pelo autuante, qual seja: Sujeito Passivo 
Principal. 

Relativamente à preliminar de nulidade por insegurança na 
determinação da infração, justificando-a por existência de falha na quantificação do ICMS 
devido, por haver erro na aplicação da base de cálculo, assim como na distância 
percorrida. E, também, por falha na identificação de quem praticou o fato gerador do 
imposto, e não concessão do crédito presumido, entendo, também, inexistente. 

Vê-se, dos questionamentos relacionados, que na verdade os 
mesmos se subsumem, a priori, na questão meritória.  

Entretanto, observo: (i) quanto à suscitada falha na identificação de 
quem praticou o fato imponível deste auto de infração, a questão já foi devidamente 
explicitada no tópico anterior, o qual versou sobre a preliminar de erro na identificação do 
sujeito passivo; (ii) em relação à existência de falha na determinação do ICMS devido, 
assim como a correta base de cálculo, o trabalho revisional solucionou o impasse, tanto 
que o próprio impugnante concorda com valor utilizado de R$ 2,00  (dois reais) por 
quilometro rodado, restando, ainda como motivo apresentado para a nulidade, o percurso 
percorrido, com o argumento de que dever-se-ia considerar apenas a ida, posição, 
entretanto, que não se coaduna com a prestação de serviço realizada, haja vista que o 
contrato com os tomadores do serviço, e constante do Roteiro de Viagem, refere-se 
viagem de turismo compreendendo a ida para o destino indicado e o retorno para Goiânia. 
Assim, não há que se falar em dois fatos geradores distintos, um com ocorrência em 
Goiás e outro com surgimento no destino. 

Quanto, ainda, ao crédito presumido, a sua não concessão não 
implica em nulidade do lançamento, por insegurança na determinação da infração, haja 
vista, inclusive, que para tal mister se faz necessário o cumprimento de condições, as 
quais não foram adimplidas pelo sujeito passivo.  

Os dispositivos legais indicados na exordial descrevem, 
corretamente, a incidência tributária, a competência tributária, bem como o fato gerador do 
imposto cobrado, coadunando-se com o fato descrito pelos autuantes. Conclui-se, assim, 
que os documentos colacionados ao processo são suficientemente claros na 
determinação da infração autuada. Ademais, a impugnante compreendeu, nitidamente, o 
fato imponível, questionando-o com foco na matéria autuada. 

Assim, as colocações visando a nulificação do lançamento, a meu 
ver, não se apresentam próprias à admissibilidade, pois o autuante anexou ao processo os 
elementos indispensáveis para determinar com segurança a infração denunciada e 
identificar corretamente o infrator, condições imprescindíveis para a validade formal do 
lançamento. 

 
QUESTÃO MERITÓRIA 

 
Adentrando na questão meritória propriamente considerada, observo 

que o lançamento se reporta a situação em que o sujeito passivo praticou prestações de 
serviço de transporte interestadual de passageiros, devidamente comprovadas, olvidando-
se no mister de emissão das correspondentes e necessárias Notas Fiscais Modelo 7, não 
recolhendo, por consequência, o imposto do serviço prestado. 

Inquestionável que sobre tais operações incide o ICMS, à vista do 
que dispõe os artigos 11, inciso, IV, 13, inciso X, e 15, todos do Código Tributário Estadual 
– CTE, a seguir transcritos:  

 

“Art. 11. O imposto incide sobre: 



 

[...] 

IV – Prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, 

por qualquer via, de pessoas, bens, mercadorias ou valores; 

[...] 

Art.13. Ocorre o fato gerador do imposto, no momento: 

[...] 

X – Do início da prestação de serviços de transporte interestadual e 

intermunicipal, de qualquer natureza;  

Art. 15. A base de cálculo do imposto é: 

[...] 

II – Nas prestações de serviços de transporte e de comunicação, o valor 

da prestação”. 

 

Os argumentos apresentados pela impugnante, além dos já 
estudados em linhas volvidas, vinculam-se, precipuamente, quanto a base de cálculo 
utilizada, a qual, ao nosso ver, já foi devidamente equacionada com o trabalho revisional 
realizado, o qual utilizou como parâmetro de valor por quilometro rodado, o contido em 
pauta de valores elaborada pela Secretaria da Fazenda, e inserta no Anexo Único da 
Instrução Normativa nº 228/11 – SAT, que alterou o Anexo II, da Instrução Normativa nº 
053/09 – SAT. 

Quanto à distância percorrida, é inconteste que se deve considerar, 
assim como foi considerado pelo agente autuante, o percurso de ida e volta, haja vista ter 
sido o contratado pelos tomadores do serviço.  

Inobstante a tese apresentada deva ser respeitada, concluo que não 
lhe assiste razão, haja vista que consta das Autorizações de Viagens – ANTT, juntadas 
aos autos, que o contrato de prestação de serviço de transporte interestadual possui 
como objeto o percurso de 1.800 (um mil e oitocentos) quilômetros, o que corresponde à 
ida e volta, tratando-se, assim, de um só contrato no qual inexiste interrupção da 
prestação de serviço, desqualificando a pretensão da impugnante de que, no caso, 
ocorreria dois fatos geradores, um relativo à ida de competência deste Estado, e outro, 
de retorno, cuja competência caberia ao Estado de destino. 

Em relação ao crédito presumido requerido pela impugnante para 
fins de compensação, acolho e ratifico as razões expostas pelo agente revisor, por 
considerar indevida a sua concessão no presente caso, a uma, pela atitude demonstrada 
pelo sujeito passivo de evadir-se totalmente do pagamento do imposto, a duas, por não 
trazer aos autos elementos capazes de autorizar a sua concessão, inobstante instado 
para tanto pelo revisor, a três por não ter adimplido as condições insertas na legislação 
de regência a respeito da sua concessão, em especial o previsto no artigo 63 e seguintes 
do RCTE, os quais indicam que para fazer jus à sua utilização, há que se proceder de 
acordo com as regras ali estabelecidas, incluindo-se a informação de opção em livro 
próprio e em relação a todos os estabelecimentos. 

Portanto, relativamente ao mérito propriamente dito, a impugnante 
não logrou demonstrar que as prestações de serviço de transporte de passageiros 
interestaduais não ocorreram, ao contrário, confirma-as, apresentando tão somente 
alegações de nulidades de eventuais erros de cálculo, sendo que estes foram 
devidamente corrigidos pelo trabalho revisional, o que implicou em redução da base de 
cálculo e, por consequência, do valor do tributo cobrado. 



 

Assim, por considerar que o lançamento teve por espeque provas 
robustas e inquestionáveis da prestação de serviço de transporte de passageiros 
interestadual pela impugnante, e considerando que a mesma não logrou provar fatos 
modificativos, extintivos ou impeditivos do direito contido na exordial, entendo que o 
lançamento se encontra em plena consonância com o diretivo insculpido no artigo 142, 
do CTN, razão pela qual deve prevalecer, porém,  com as adequações necessárias e 
apresentadas pela revisão realizada. 

Por derradeiro, considerando o valor da base de cálculo informada 
pelo agente revisor às fls. 280/281 de R$ 370.800,00 (trezentos e setenta mil e oitocentos 
reais), determino o valor original do ICMS na importância de R$ 44.496,00 (quarenta e 
quatro mil e quatrocentos e noventa e seis reais). 

Ao teor do exposto, voto, de forma majoritária, para rejeitar a 
preliminar de nulidade do lançamento, por erro na identificação do sujeito passivo, 
arguida pelo autuado principal. 

E, em consenso unânime, voto, para rejeitar a preliminar de nulidade 
do auto de infração, por insegurança na determinação da infração, suscitada, também, 
pelo autuado principal. 

No mérito, à mingua de elementos probantes que pudessem ilidir a 
exigência que estabelece esta contenda, e em respeito ao preconizado pela legislação 
tributária, voto, em sintonia com a maioria dos meus pares, para conhecer da impugnação, 
dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de infração, no 
valor original do ICMS de R$ 44.496,00 (quarenta e quatro mil e quatrocentos e noventa e 
seis reais). 

 
 

Sala das sessões, em 30 de maio de 2016. 
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Matéria: Serviço de transporte (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00758/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Heli José da Silva 
 

 
EMENTA: I – PROCESSUAL: NULIDADES. Arguição de nulidades 
da peça básica, suscitadas pelo sujeito passivo principal, 
sendo: (i) por erro na identificação do sujeito passivo; (ii) por 
insegurança na determinação da infração. Rejeitadas. 
 
1. Comprovando-se, nos autos, a inequívoca vinculação do 
sujeito passivo com as prestações de serviços, as quais não 
foram corretamente tributadas pelo imposto estadual, exsurge, 
naturalmente, a sua responsabilidade pelo pagamento do 
tributo, razão pela qual o mesmo deve permanecer na polaridade 
passiva, na condição de sujeito passivo direto, realizador da 
prestação de serviço de transporte de passageiros 
interestadual;  
 
2. Não é passível de nulidade o lançamento que contenha os 
elementos indispensáveis para determinar com segurança a 
infração denunciada e identificar corretamente o infrator. (Artigo 
20, § 3.º, da Lei nº 16.469/09). 
 
II - ICMS. Obrigação tributária principal. Omissão de pagamento 
do imposto. Transporte interestadual de passageiros. Ausência 
de emissão de documento fiscal próprio para a prestação do 
serviço de frete. Procedência parcial. Decisão por maioria. 
 
1.  O imposto incide sobre prestações de serviços de transporte 
interestadual e intermunicipal, por qualquer via, de pessoas, 
bens, mercadorias ou valores. (Artigo 11, inciso IV, do CTE); 
 
2. Ocorre o fato gerador do imposto, no momento: do início da 
prestação de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal, de qualquer natureza. (Artigo 13, inciso X, CTE); 
 
3. Deve ser declarado procedente o auto de infração relativo à 
irregularidade devidamente comprovada nos autos, 
considerando-se, ainda, as adequações oriundas de processo 
revisional. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de maio de 2016, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de 
nulidade do lançamento, por erro na identificação do sujeito passivo, arguida pelo autuado 
principal. Foram vencedores os Conselheiros Heli José da Silva e Lidilone Polizeli Bento. 
Vencido o Conselheiro Paulo Diniz. E, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de 
nulidade da peça básica, por insegurança na deteminação da infração, suscitada pelo 
sujeito passivo principal. Participaram da decisão os Conselheiros Paulo Diniz, Heli José 
da Silva e Lidilone Polizeli Bento. Quanto ao mérito, decidiu, por maioria de votos, 
conhecer do Recurso Voluntário apresentado pelo sujeito passivo principal, dar-lhe parcial 



 

provimento, para considerar parcialmente procedente o auto de infração sobre a base de 
cálculo de R$ 46.800,00 (quarenta e seis mil e oitocentos reais), cujo o ICMS importa em 
R$ 5.616,00 (cinco mil e seiscedntos e dezesseis reais). Foram vencedores os 
Conselheiros Heli José da Silva e Lidilone Polizeli Bento. Vencido o Conselheiro Paulo 
Diniz, o qual votou pela parcial procedência no valor do ICMS de R$ 2.246,40 (dois mil, 
duzentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos), conforme planilha de cálculo 
apresentado pelo sujeito passivo principal. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Versam os autos sobre a acusação, pelo Fisco, de que o sujeito 
passivo realizou prestação de serviço de transporte interestadual de passageiros no valor 
de R$76.000,00 (setenta e seis mil reais), comprovada pelas autorizações de viagens 
(ANTT) em anexo, sem a emissão de Nota Fiscal Modelo 7, nos termos dos artigos 185 e 
186 do RCTE (Convênio SINIEF 6/89), bem como não efetuou o recolhimento do ICMS 
devido na prestação. Foi notificado a apresentar a documentação conforme notificações 
nºs. 228/2015 e 207/2015, não tendo o(s) sujeito(s) passivo(s) atendido, ficando dessa 
forma obrigado ao recolhimento do ICMS e multa. 

Informa-se, outrossim, que a base de cálculo foi arbitrada nos termos 
do artigo 148, do CTN combinado com o artigo 25, inciso I, alínea “b”, do CTE, uma vez 
que os preços informados nas autorizações de viagens (ANTT) são notoriamente 
inferiores aos praticados no mercado considerado. Segue em anexo planilhas e 
documentos demonstrativos dos preços praticados no mercado à época dos fatos 
geradores. 

Foram indicados como infringidos: o artigo 64, da Lei nº 11.651/91, 
combinado com o artigo 54, Anexo VIII, do Decreto nº 4.852/97. Foi proposta a 
penalidade prevista no artigo 71, inciso III, alínea "a", da Lei nº 11.651/91, c/ redação da 
Lei nº 17.917/12.  

O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: 
Anexos Estruturados – Detalhamento do Crédito Tributário e Identificação do Sujeito 
Passivo Coobrigado; Notificações; Planilha de Valores; e, cópias dos Documentos da 
ANTT relacionados com as prestações de serviço, fls. 03/39. 

Foi qualificado como coobrigado solidário Pérola Turismo Ltda., nos 
termos do artigo 45, inciso XIII, do CTE.  

Os autuados foram intimados, fls. 40/45, para pagar a quantia exigida 
ou apresentar Impugnação em Primeira Instância, e, por permanecerem silentes, 
propiciaram a lavratura do Termo de Revelia às fls. 46. 

Novamente intimados, fls. 48/52, permitem a lavratura do Termo de 
Perempção de fls. 53. 

Entretanto, verifica-se que o sujeito passivo principal ingressou, 
tempestivamente, com a Impugnação constante às fls. 55/62, na qual, após historiar os 
fatos, argumenta que a solidária Agência de Viagem Pérola Turismo Ltda., responsável 
pelo serviço de transporte interestadual iniciado no município de Goiânia, tendo como 
destino o município de São Paulo, é que deveria ter emitido a Nota Fiscal de Serviço de 
Transporte Interestadual – Modelo 7, com o oferecimento à tributação do ICMS. 

Destaca: “Consequentemente, a autuada não tem interesse comum 
nas situações que envolvem as prestações de serviços aos passageiros da Agência 
de Viagem PÉROLA TURISMO LTDA ME, pelo motivo que ARRENDA o ônibus para a 



 

referida empresa de turismo no propósito de que esta opere no cumprimento de 
sua atividade empresarial”. 

 Argui, consequentemente, a preliminar de nulidade por erro na 
identificação do sujeito passivo. Emenda: “Como se nota, houve o erro na identificação 
do sujeito passivo quando do lançamento de ofício, porquanto a agência de viagem 
PÉROLA TURISMO LTDA ME, arrenda o veículo de propriedade da autuada, com a 
finalidade de transportar os passageiros/clientes deste, de ida a São Paulo e volta a 
Goiânia, segundo consta nas supracitadas Autorizações da ANTT”. 

Após destacar o teor do artigo 185, do RCTE, indica que em razão 
do erro na identificação do sujeito passivo, a autoridade autuante errou também na 
capitulação legal, imputando obrigação acessória que a autuada não está compelida a 
cumprir. 

Quanto à questão de mérito, argumenta que há vários erros de fatos 
substanciais praticados pela autoridade fiscal, sendo: a) na quantificação do ICMS 
devido; b) por erro na aplicação da base de cálculo; c) quanto à distância percorrida; d) 
em relação à inobservância do direito de quem for o sujeito passivo que praticou o fato 
gerador do ICMS; e) o direito à apropriação do crédito presumido.  

Argui que o fato gerador somente incide sobre o percurso de ida. 

Informa que a Administração Tributária deste Estado, por intermédio 
de Instruções Normativas, indicava como preço para as operações realizadas o valor de 
R$ 2,22 (dois reais e vinte e dois centavos), por quilômetro rodado. 

Questiona, ainda, a não consideração, pelo agente autuante, do 
crédito presumido de 20% (vinte por cento), a ser aplicado sobre o valor do ICMS devido, 
consoante estabelece o artigo 64, do RCTE. 

Promove a juntada das cópias dos documentos às fls. 63/70 e 75. 

Pugna, ao final, caso seja ultrapassada a preliminar arguida, que o 
auto de infração seja julgado parcialmente procedente conforme base de cálculo indicada 
em sua peça defensória.  

O Conselheiro Relator solicita o apensamento aos autos da cópia do 
Acórdão da I CJUL nº 2075/15, fls. 77/80. 

Exara-se, posteriormente, a Resolução nº 138/2015, fls. 81, para fins 
de notificação do sujeito passivo para a apresentação, no prazo de 20 (vinte) dias, do 
Contrato de Locação do Veículo, nos termos do artigo 29, § 3º, do RCTE. 

Intimado, o sujeito passivo, não se manifesta, e, por consequência, 
não apresenta o Contrato requerido. 

Ato contínuo, a Quarta Câmara deste Conselho expede a Resolução 
nº 20/2016, fls. 85/86, convertendo o julgamento em diligência revisional, visando, 
precipuamente, a adequação da base de cálculo, assim como manifestação a respeito da 
não concessão do crédito presumido previsto no artigo 63, do RCTE. 

O trabalho revisional encontra-se consolidado na manifestação 
contida às fls. 91, a qual, respaldada pela planilha de valores e consultas às fls. 88/90, 
conclui que o período de referência do auto de infração, há que se considerar o valor de 
R$ 2,00 (dois reais) para o quilômetro rodado, conforme estabelecido no anexo único da 
Instrução Normativa nº 228/11 – SAT. Consequentemente, a base de cálculo passa a ser 
de R$ 46.800,00 (quarenta e seis mil e oitocentos reais). 

O revisor entende, também, não ser cabível a concessão do crédito 
presumido posteriormente ao procedimento de fiscalização. Menciona, ainda, que 



 

eventual concessão, caso ocorresse, deveria ser em nome da empresa Pérola Turismo 
Ltda. Informa, outrossim, inexistir liberação para Nota Fiscal Modelo 7 para a referida 
empresa, destacando, que as Notas Fiscais utilizadas nas operações destacadas no 
levantamento fiscal e informadas nas autorizações de viagens, não possuem autorização 
da SEFAZ – GO. 

O sujeito passivo principal manifesta a respeito do resultado da 
diligência, não concordando com o mesmo. Assim sendo, reitera os pedidos constantes 
da Impugnação, em especial, a decretação de nulidade do auto de infração, por erro na 
identificação do sujeito passivo, com fundamento no artigo 20, inciso II, da Lei nº 
16.469/09. 

Mantém, também, a preliminar de nulidade por insegurança na 
determinação da infração, porquanto existem incorreções no trabalho realizado pela 
fiscalização. 

Quanto ao mérito, na eventualidade de se ultrapassar as preliminares 
suscitadas, requer a procedência parcial no valor do ICMS original de R$ 2.246,40 (dois 
mil, duzentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos), conforme planilha de cálculo 
contida em sua manifestação. 

Este é o relatório. 
 

           V O T O  
 

QUESTÕES PRELIMINARES 
 

Em prelúdio, mister apreciar as preliminares de nulidade do 
lançamento, arguidas pelo sujeito passivo principal, a saber: (i) erro na identificação do 
sujeito passivo; e, (ii) insegurança na determinação da infração. 

Apreciando a preliminar de erro na identificação do sujeito passivo, 
manifesto-me, em consenso majoritário, pela sua rejeição, por entender que o impugnante 
não logrou provar a sua não participação nas prestações de serviço constantes nos 
documentos da ANTT, fls. 10/38, haja vista que o veículo transportador é de sua 
propriedade, e, mesmo notificado por este Conselho a apresentar eventual Contrato de 
Locação realizado com a empresa Pérola Turismo Ltda., consoante previsto no artigo 29, 
§ 3º, do RCTE, não logrou cumprir e, consequentemente, apresentá-lo. 

Exsurge, da análise de todo o conteúdo dos autos, que o impugnante 
– sujeito passivo principal – não detentor, parece-nos, à época dos fatos, da autorização 
expedida pela ANTT para a realização do transporte em questão, encetou, salvo 
apresentação de provas contrárias, as quais até o momento atual não se fizerem 
presentes nos autos, com a Agência de Viagem Pérola Turismo Ltda., esta sim, detentora 
da referida Autorização da ANTT, acordo para a utilização da Autorização em questão nas 
prestações constantes da autuação, sendo, ao nosso ver, o real e inequívoco prestador do 
serviço de transporte em apreço. 

Corrobora a tese o fato de que notificada em outros processos 
análogos, julgados na mesma sessão cameral, para apresentar os contratos de locação, 
nos termos do artigo 29, § 3º do RCTE, que em tese afastariam a sua condição de sujeito 
passivo direto, a impugnante quedou-se inerte. E, mesmo em tal situação, a impugnante 
poderia ser enquadrada no polo passivo na condição de coobrigado solidário, nos termos 
do artigo 45, do CTE, instituto este que não comporta benefício de ordem. 

Há que se observar, ainda, que o coobrigado solidário não 
comparece aos autos, deixando para o qualificado principal a obrigação de se defender, 



 

numa clara demonstração de desinteresse quanto à perlenga, por entender, salvo 
melhores explicações, que a solução deve ser obtida pelo sujeito passivo principal, real 
prestador dos serviços. 

Com as razões em relevo, entendo ser a impugnante a real 
prestadora dos serviços autuados, razão pela qual deve permanecer na polaridade 
passiva, inclusive, nos termos indicados pelo autuante, qual seja: Sujeito Passivo 
Principal. 

Relativamente à preliminar de nulidade por insegurança na 
determinação da infração, justificando-a por existência de falha na quantificação do ICMS 
devido, por haver erro na aplicação da base de cálculo, assim como na distância 
percorrida. E, também, por falha na identificação de quem praticou o fato gerador do 
imposto, e não concessão do crédito presumido, entendo, também, inexistente. 

Vê-se, dos questionamentos relacionados, que na verdade os 
mesmos se subsumem, a priori, na questão meritória.  

Entretanto, observo: (i) quanto à suscitada falha na identificação de 
quem praticou o fato imponível deste auto de infração, a questão já foi devidamente 
explicitada no tópico anterior, o qual versou sobre a preliminar de erro na identificação do 
sujeito passivo; (ii) em relação à existência de falha na determinação do ICMS devido, 
assim como a correta base de cálculo, o trabalho revisional solucionou o impasse, tanto 
que o próprio impugnante concorda com valor utilizado de R$ 2,00  (dois reais) por 
quilometro rodado, restando, ainda como motivo apresentado para a nulidade, o percurso 
percorrido, com o argumento de que dever-se-ia considerar apenas a ida, posição, 
entretanto, que não se coaduna com a prestação de serviço realizada, haja vista que o 
contrato com os tomadores do serviço, e constante do Roteiro de Viagem, refere-se 
viagem de turismo compreendendo a ida para o destino indicado e o retorno para Goiânia. 
Assim, não há que se falar em dois fatos geradores distintos, um com ocorrência em 
Goiás e outro com surgimento no destino. 

Quanto, ainda, ao crédito presumido, a sua não concessão não 
implica em nulidade do lançamento, por insegurança na determinação da infração, haja 
vista, inclusive, que para tal mister se faz necessário o cumprimento de condições, as 
quais não foram adimplidas pelo sujeito passivo.  

Os dispositivos legais indicados na exordial descrevem, 
corretamente, a incidência tributária, a competência tributária, bem como o fato gerador do 
imposto cobrado, coadunando-se com o fato descrito pelos autuantes. Conclui-se, assim, 
que os documentos colacionados ao processo são suficientemente claros na 
determinação da infração autuada. Ademais, a impugnante compreendeu, nitidamente, o 
fato imponível, questionando-o com foco na matéria autuada. 

Assim, as colocações visando a nulificação do lançamento, a meu 
ver, não se apresentam próprias à admissibilidade, pois o autuante anexou ao processo os 
elementos indispensáveis para determinar com segurança a infração denunciada e 
identificar corretamente o infrator, condições imprescindíveis para a validade formal do 
lançamento. 

 
QUESTÃO MERITÓRIA 

 
Adentrando na questão meritória propriamente considerada, observo 

que o lançamento se reporta a situação em que o sujeito passivo praticou prestações de 
serviço de transporte interestadual de passageiros, devidamente comprovadas, olvidando-
se no mister de emissão das correspondentes e necessárias Notas Fiscais Modelo 7, não 
recolhendo, por consequência, o imposto do serviço prestado. 



 

Inquestionável que sobre tais operações incide o ICMS, à vista do 
que dispõe os artigos 11, inciso, IV, 13, inciso X, e 15, todos do Código Tributário Estadual 
– CTE, a seguir transcritos:  

 

“Art. 11. O imposto incide sobre: 

[...] 

IV – Prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, 

por qualquer via, de pessoas, bens, mercadorias ou valores; 

[...] 

Art.13. Ocorre o fato gerador do imposto, no momento: 

[...] 

X – Do início da prestação de serviços de transporte interestadual e 

intermunicipal, de qualquer natureza;  

Art. 15. A base de cálculo do imposto é: 

[...] 

II – Nas prestações de serviços de transporte e de comunicação, o valor 

da prestação”. 

 

Os argumentos apresentados pela impugnante, além dos já 
estudados em linhas volvidas, vinculam-se, precipuamente, quanto a base de cálculo 
utilizada, a qual, ao nosso ver, já foi devidamente equacionada com o trabalho revisional 
realizado, o qual utilizou como parâmetro de valor por quilometro rodado, o contido em 
pauta de valores elaborada pela Secretaria da Fazenda, e inserta no Anexo Único da 
Instrução Normativa nº 228/11 – SAT, que alterou o Anexo II, da Instrução Normativa nº 
053/09 – SAT. 

Quanto à distância percorrida, é inconteste que se deve considerar, 
assim como foi considerado pelo agente autuante, o percurso de ida e volta, haja vista ter 
sido o contratado pelos tomadores do serviço.  

Inobstante a tese apresentada deva ser respeitada, concluo que não 
lhe assiste razão, haja vista que consta das Autorizações de Viagens – ANTT, juntadas 
aos autos, que o contrato de prestação de serviço de transporte interestadual possui 
como objeto o percurso de 1.800 (um mil e oitocentos) quilômetros, o que corresponde à 
ida e volta, tratando-se, assim, de um só contrato no qual inexiste interrupção da 
prestação de serviço, desqualificando a pretensão da impugnante de que, no caso, 
ocorreria dois fatos geradores, um relativo à ida de competência deste Estado, e outro, 
de retorno, cuja competência caberia ao Estado de destino. 

Em relação ao crédito presumido requerido pela impugnante para 
fins de compensação, acolho e ratifico as razões expostas pelo agente revisor, por 
considerar indevida a sua concessão no presente caso, a uma, pela atitude demonstrada 
pelo sujeito passivo de evadir-se totalmente do pagamento do imposto, a duas, por não 
trazer aos autos elementos capazes de autorizar a sua concessão, inobstante instado 
para tanto pelo revisor, a três por não ter adimplido as condições insertas na legislação 
de regência a respeito da sua concessão, em especial o previsto no artigo 63 e seguintes 
do RCTE, os quais indicam que para fazer jus à sua utilização, há que se proceder de 
acordo com as regras ali estabelecidas, incluindo-se a informação de opção em livro 
próprio e em relação a todos os estabelecimentos. 



 

Portanto, relativamente ao mérito propriamente dito, a impugnante 
não logrou demonstrar que as prestações de serviço de transporte de passageiros 
interestaduais não ocorreram, ao contrário, confirma-as, apresentando tão somente 
alegações de nulidades de eventuais erros de cálculo, sendo que estes foram 
devidamente corrigidos pelo trabalho revisional, o que implicou em redução da base de 
cálculo e, por consequência, do valor do tributo cobrado. 

Assim, por considerar que o lançamento teve por espeque provas 
robustas e inquestionáveis da prestação de serviço de transporte de passageiros 
interestadual pela impugnante, e considerando que a mesma não logrou provar fatos 
modificativos, extintivos ou impeditivos do direito contido na exordial, entendo que o 
lançamento se encontra em plena consonância com o diretivo insculpido no artigo 142, 
do CTN, razão pela qual deve prevalecer, porém,  com as adequações necessárias e 
apresentadas pela revisão realizada. 

Por derradeiro, considerando o valor da base de cálculo informada 
pelo agente revisor às fls. 88 de R$ 46.800,00 (quarenta e seis mil e oitocentos reais), 
determino o valor original do ICMS na importância de R$ 5.616,00 (cinco mil e seiscentos 
e dezesseis reais). 

Ao teor do exposto, voto, de forma majoritária, para rejeitar a 
preliminar de nulidade do lançamento, por erro na identificação do sujeito passivo, 
arguida pelo autuado principal. 

E, em consenso unânime, voto, para rejeitar a preliminar de nulidade 
do auto de infração, por insegurança na determinação da infração, suscitada, também, 
pelo autuado principal. 

No mérito, à mingua de elementos probantes que pudessem ilidir a 
exigência que estabelece esta contenda, e em respeito ao preconizado pela legislação 
tributária, voto, em sintonia com a maioria dos meus pares, para conhecer da impugnação, 
dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de infração, no 
valor original do ICMS de R$ 5.616,00 (cinco mil e seiscentos e dezesseis reais). 

 
 
 

Sala das sessões, em 30 de maio de 2016. 
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Matéria: Serviço de transporte (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00759/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Heli José da Silva 
 

 
EMENTA: I - PROCESSUAL: NULIDADES. Arguição de nulidades 
da peça básica, suscitadas pelo sujeito passivo principal, 
sendo: (i) por erro na identificação do sujeito passivo; (ii) por 
insegurança na determinação da infração. Rejeitadas. 
 
1. Comprovando-se, nos autos, a inequívoca vinculação do 
sujeito passivo com as prestações de serviços, as quais não 
foram corretamente tributadas pelo imposto estadual, exsurge, 
naturalmente, a sua responsabilidade pelo pagamento do 
tributo, razão pela qual o mesmo deve permanecer na polaridade 
passiva, na condição de sujeito passivo direto, realizador da 
prestação de serviço de transporte de passageiros 
interestadual;  
 
2. Não é passível de nulidade o lançamento que contenha os 
elementos indispensáveis para determinar com segurança a 
infração denunciada e identificar corretamente o infrator. (Artigo 
20, § 3.º, da Lei nº 16.469/09). 
 
II - ICMS. Obrigação tributária principal. Omissão de pagamento 
do imposto. Transporte interestadual de passageiros. Ausência 
de emissão de documento fiscal próprio para a prestação do 
serviço de frete. Procedência parcial. Decisão por maioria. 
 
1.  O imposto incide sobre prestações de serviços de transporte 
interestadual e intermunicipal, por qualquer via, de pessoas, 
bens, mercadorias ou valores. (Artigo 11, inciso IV, do CTE); 
 
2. Ocorre o fato gerador do imposto, no momento: do início da 
prestação de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal, de qualquer natureza. (Artigo 13, inciso X, CTE); 
 
3. Deve ser declarado procedente o auto de infração relativo à 
irregularidade devidamente comprovada nos autos, 
considerando-se, ainda, as adequações oriundas de processo 
revisional. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de maio de 2016, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de 
nulidade do lançamento, por erro na identificação do sujeito passivo, arguida pelo autuado 
principal. Foram vencedores os Conselheiros Heli José da Silva e Lidilone Polizeli Bento. 
Vencido o Conselheiro Paulo Diniz. E, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de 
nulidade da peça básica, por insegurança na deteminação da infração, suscitada pelo 
sujeito passivo principal. Participaram da decisão os Conselheiros Paulo Diniz, Heli José 
da Silva e Lidilone Polizeli Bento. Quanto ao mérito, decidiu, por maioria de votos, 
conhecer do Recurso Voluntário apresentado pelo sujeito passivo principal, dar-lhe parcial 



 

provimento, para considerar parcialmente procedente o auto de infração sobre a base de 
cálculo de R$ 126.000,00 (cento e vinte e seis mil reais), cujo o ICMS importa em R$ 
15.120,00 (quinze mil e cento e vinte reais). Foram vencedores os Conselheiros Heli José 
da Silva e Lidilone Polizeli Bento. Vencido o Conselheiro Paulo Diniz, o qual votou pela 
parcial procedência no valor do ICMS de R$ 6.048,80 (seis mil, quarenta e oito reais e 
oitenta centavos), conforme planilha de cálculo apresentado pelo sujeito passivo principal. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Versam os autos sobre a acusação, pelo Fisco, de que o sujeito 
passivo realizou prestação de serviço de transporte interestadual de passageiros no valor 
de R$ 204.750,00 (duzentos e quatro mil e setecentos e cinquenta reais), comprovada 
pelas autorizações de viagens (ANTT) em anexo, sem a emissão de Nota Fiscal Modelo 
7, nos termos dos artigos 185 e 186 do RCTE (Convênio SINIEF 6/89), bem como não 
efetuou o recolhimento do ICMS devido na prestação. Foi notificado a apresentar a 
documentação conforme notificações nºs. 228/2015 e 207/2015, não tendo o(s) sujeito(s) 
passivo(s) atendido, ficando dessa forma obrigado ao recolhimento do ICMS e multa. 

Informa-se, outrossim, que a base de cálculo foi arbitrada nos termos 
do artigo 148, do CTN combinado com o artigo 25, inciso I, alínea “b”, do CTE, uma vez 
que os preços informados nas autorizações de viagens (ANTT) são notoriamente 
inferiores aos praticados no mercado considerado. Segue em anexo planilhas e 
documentos demonstrativos dos preços praticados no mercado à época dos fatos 
geradores. 

Foram indicados como infringidos: o artigo 64, da Lei nº 11.651/91, 
combinado com o artigo 54, Anexo VIII, do Decreto nº 4.852/97. Foi proposta a 
penalidade prevista no artigo 71, inciso III, alínea "a", da Lei nº 11.651/91, c/ redação da 
Lei nº 17.917/12.  

O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: 
Anexos Estruturados – Detalhamento do Crédito Tributário e Identificação do Sujeito 
Passivo Coobrigado; Notificações; Planilha de Valores; e, cópias dos Documentos da 
ANTT relacionados com as prestações de serviço, fls. 03/94. 

Foi qualificado como coobrigado solidário Pérola Turismo Ltda., nos 
termos do artigo 45, inciso XIII, do CTE.  

Os autuados foram intimados, fls. 95/100, para pagar a quantia 
exigida ou apresentar Impugnação em Primeira Instância, e, por permanecerem silentes, 
propiciaram a lavratura do Termo de Revelia às fls. 101. 

Novamente intimados, fls. 106/112, permitem a lavratura do Termo 
de Perempção de fls. 113. 

Entretanto, verifica-se que o sujeito passivo principal ingressou, 
tempestivamente, com a Impugnação constante às fls. 114/123, na qual, após historiar os 
fatos, argumenta que a solidária Agência de Viagem Pérola Turismo Ltda., responsável 
pelo serviço de transporte interestadual iniciado no município de Goiânia, tendo como 
destino o município de São Paulo, é que deveria ter emitido a Nota Fiscal de Serviço de 
Transporte Interestadual – Modelo 7, com o oferecimento à tributação do ICMS. 

Destaca: “Como se nota, houve o erro na identificação do sujeito 
passivo quando do lançamento de ofício, porque a Agência de Viagem PÉROLA 
TURISMO LTDA ME, arrendou o veículo de propriedade da autuada com a finalidade 
de transportar os passageiros/clientes desta, de ida a São Paulo e volta a Goiânia, 
segundo constam nas supracitadas Autorizações da ANTT”. 



 

 Argui, consequentemente, a preliminar de nulidade por erro na 
identificação do sujeito passivo. Emenda: “Portanto, o FISCO errou na imputação de 
obrigação ao proprietário do ônibus, na responsabilização por apurar e recolher 
ICMS/transporte de passageiros pelo simples fato do sujeito passivo fretar o veículo para 
a Agência de Viagem”. 

Após destacar o teor do artigo 185, do RCTE, indica que em razão 
do erro na identificação do sujeito passivo, a autoridade autuante errou também na 
capitulação legal, imputando obrigação acessória que a autuada não está compelida a 
cumprir. 

Quanto à questão de mérito, argumenta que há vários erros de fatos 
substanciais praticados pela autoridade fiscal, sendo: a) na quantificação do ICMS 
devido; b) por erro na aplicação da base de cálculo; c) quanto à distância percorrida; d) 
em relação à inobservância do direito de quem for o sujeito passivo que praticou o fato 
gerador do ICMS; e) o direito à apropriação do crédito presumido.  

Argui que o fato gerador somente incide sobre o percurso de ida. 

Informa que a Administração Tributária deste Estado, por intermédio 
de Instruções Normativas, indicava como preço para as operações realizadas o valor de 
R$ 2,22 (dois reais e vinte e dois centavos), por quilômetro rodado. 

Questiona, ainda, a não consideração, pelo agente autuante, do 
crédito presumido de 20% (vinte por cento), a ser aplicado sobre o valor do ICMS devido, 
consoante estabelece o artigo 64, do RCTE. 

Promove a juntada das cópias dos documentos às fls. 124/131 e 136. 

Pugna, ao final, caso seja ultrapassada a preliminar arguida, que o 
auto de infração seja julgado parcialmente procedente conforme base de cálculo indicada 
em sua peça defensória.  

O Conselheiro Relator solicita o apensamento aos autos da cópia do 
Acórdão da I CJUL nº 2075/15, fls. 138/141. 

Exara-se, posteriormente, a Resolução nº 139/2015, fls. 142, para 
fins de notificação do sujeito passivo para a apresentação, no prazo de 20 (vinte) dias, do 
Contrato de Locação do Veículo, nos termos do artigo 29, § 3º, do RCTE. 

Intimado, o sujeito passivo, não se manifesta, e, por consequência, 
não apresenta o Contrato requerido. 

Ato contínuo, a Quarta Câmara deste Conselho expede a Resolução 
nº 19/2016, fls. 146/147, convertendo o julgamento em diligência revisional, visando, 
precipuamente, a adequação da base de cálculo, assim como manifestação a respeito da 
não concessão do crédito presumido previsto no artigo 63, do RCTE. 

O trabalho revisional encontra-se consolidado na manifestação 
contida às fls. 152, a qual, respaldada pela planilha de valores e consultas às fls. 
149/151, conclui que o período de referência do auto de infração, há que se considerar o 
valor de R$ 2,00 (dois reais) para o quilômetro rodado, conforme estabelecido no anexo 
único da Instrução Normativa nº 228/11 – SAT. Consequentemente, a base de cálculo 
passa a ser de R$ 126.000,00 (cento e vinte e seis mil reais). 

O revisor entende, também, não ser cabível a concessão do crédito 
presumido posteriormente ao procedimento de fiscalização. Menciona, ainda, que 
eventual concessão, caso ocorresse, deveria ser em nome da empresa Pérola Turismo 
Ltda. Informa, outrossim, inexistir liberação para Nota Fiscal Modelo 7 para a referida 
empresa, destacando, que as Notas Fiscais utilizadas nas operações destacadas no 



 

levantamento fiscal e informadas nas autorizações de viagens, não possuem autorização 
da SEFAZ – GO. 

O sujeito passivo principal manifesta a respeito do resultado da 
diligência, não concordando com o mesmo. Assim sendo, reitera os pedidos constantes 
da Impugnação, em especial, a decretação de nulidade do auto de infração, por erro na 
identificação do sujeito passivo, com fundamento no artigo 20, inciso II, da Lei nº 
16.469/09. 

Mantém, também, a preliminar de nulidade por insegurança na 
determinação da infração, porquanto existem incorreções no trabalho realizado pela 
fiscalização. 

Quanto ao mérito, na eventualidade de se ultrapassar as preliminares 
suscitadas, requer a procedência parcial no valor do ICMS original de R$ 6.048,00 (seis 
mil e quarenta e oito reais), conforme planilha de cálculo contida em sua manifestação. 

Este é o relatório. 
 

      V O T O  
 

QUESTÕES PRELIMINARES 
 

Em prelúdio, mister apreciar as preliminares de nulidade do 
lançamento, arguidas pelo sujeito passivo principal, a saber: (i) erro na identificação do 
sujeito passivo; e, (ii) insegurança na determinação da infração. 

Apreciando a preliminar de erro na identificação do sujeito passivo, 
manifesto-me, em consenso majoritário, pela sua rejeição, por entender que o impugnante 
não logrou provar a sua não participação nas prestações de serviço constantes nos 
documentos da ANTT, fls. 10/89, haja vista que o veículo transportador é de sua 
propriedade, e, mesmo notificado por este Conselho a apresentar eventual Contrato de 
Locação realizado com a empresa Pérola Turismo Ltda., consoante previsto no artigo 29, 
§ 3º, do RCTE, não logrou cumprir e, consequentemente, apresentá-lo. 

Exsurge, da análise de todo o conteúdo dos autos, que o impugnante 
– sujeito passivo principal – não detentor, parece-nos, à época dos fatos, da autorização 
expedida pela ANTT para a realização do transporte em questão, encetou, salvo 
apresentação de provas contrárias, as quais até o momento atual não se fizerem 
presentes nos autos, com a Agência de Viagem Pérola Turismo Ltda., esta sim, detentora 
da referida Autorização da ANTT, acordo para a utilização da Autorização em questão nas 
prestações constantes da autuação, sendo, ao nosso ver, o real e inequívoco prestador do 
serviço de transporte em apreço. 

Corrobora a tese o fato de que notificada em outros processos 
análogos, julgados na mesma sessão cameral, para apresentar os contratos de locação, 
nos termos do artigo 29, § 3º do RCTE, que em tese afastariam a sua condição de sujeito 
passivo direto, a impugnante quedou-se inerte. E, mesmo em tal situação, a impugnante 
poderia ser enquadrada no polo passivo na condição de coobrigado solidário, nos termos 
do artigo 45, do CTE, instituto este que não comporta benefício de ordem. 

Há que se observar, ainda, que o coobrigado solidário não 
comparece aos autos, deixando para o qualificado principal a obrigação de se defender, 
numa clara demonstração de desinteresse quanto à perlenga, por entender, salvo 
melhores explicações, que a solução deve ser obtida pelo sujeito passivo principal, real 
prestador dos serviços. 



 

Com as razões em relevo, entendo ser a impugnante a real 
prestadora dos serviços autuados, razão pela qual deve permanecer na polaridade 
passiva, inclusive, nos termos indicados pelo autuante, qual seja: Sujeito Passivo 
Principal. 

Relativamente à preliminar de nulidade por insegurança na 
determinação da infração, justificando-a por existência de falha na quantificação do ICMS 
devido, por haver erro na aplicação da base de cálculo, assim como na distância 
percorrida. E, também, por falha na identificação de quem praticou o fato gerador do 
imposto, e não concessão do crédito presumido, entendo, também, inexistente. 

Vê-se, dos questionamentos relacionados, que na verdade os 
mesmos se subsumem, a priori, na questão meritória.  

Entretanto, observo: (i) quanto à suscitada falha na identificação de 
quem praticou o fato imponível deste auto de infração, a questão já foi devidamente 
explicitada no tópico anterior, o qual versou sobre a preliminar de erro na identificação do 
sujeito passivo; (ii) em relação à existência de falha na determinação do ICMS devido, 
assim como a correta base de cálculo, o trabalho revisional solucionou o impasse, tanto 
que o próprio impugnante concorda com valor utilizado de R$ 2,00  (dois reais) por 
quilometro rodado, restando, ainda como motivo apresentado para a nulidade, o percurso 
percorrido, com o argumento de que dever-se-ia considerar apenas a ida, posição, 
entretanto, que não se coaduna com a prestação de serviço realizada, haja vista que o 
contrato com os tomadores do serviço, e constante do Roteiro de Viagem, refere-se 
viagem de turismo compreendendo a ida para o destino indicado e o retorno para Goiânia. 
Assim, não há que se falar em dois fatos geradores distintos, um com ocorrência em 
Goiás e outro com surgimento no destino. 

Quanto, ainda, ao crédito presumido, a sua não concessão não 
implica em nulidade do lançamento, por insegurança na determinação da infração, haja 
vista, inclusive, que para tal mister se faz necessário o cumprimento de condições, as 
quais não foram adimplidas pelo sujeito passivo.  

Os dispositivos legais indicados na exordial descrevem, 
corretamente, a incidência tributária, a competência tributária, bem como o fato gerador do 
imposto cobrado, coadunando-se com o fato descrito pelos autuantes. Conclui-se, assim, 
que os documentos colacionados ao processo são suficientemente claros na 
determinação da infração autuada. Ademais, a impugnante compreendeu, nitidamente, o 
fato imponível, questionando-o com foco na matéria autuada. 

Assim, as colocações visando a nulificação do lançamento, a meu 
ver, não se apresentam próprias à admissibilidade, pois o autuante anexou ao processo os 
elementos indispensáveis para determinar com segurança a infração denunciada e 
identificar corretamente o infrator, condições imprescindíveis para a validade formal do 
lançamento. 

 
QUESTÃO MERITÓRIA 

 
Adentrando na questão meritória propriamente considerada, observo 

que o lançamento se reporta a situação em que o sujeito passivo praticou prestações de 
serviço de transporte interestadual de passageiros, devidamente comprovadas, olvidando-
se no mister de emissão das correspondentes e necessárias Notas Fiscais Modelo 7, não 
recolhendo, por consequência, o imposto do serviço prestado. 

Inquestionável que sobre tais operações incide o ICMS, à vista do 
que dispõe os artigos 11, inciso, IV, 13, inciso X, e 15, todos do Código Tributário Estadual 
– CTE, a seguir transcritos:  



 

 

“Art. 11. O imposto incide sobre: 

[...] 

IV – Prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, 

por qualquer via, de pessoas, bens, mercadorias ou valores; 

[...] 

Art.13. Ocorre o fato gerador do imposto, no momento: 

[...] 

X – Do início da prestação de serviços de transporte interestadual e 

intermunicipal, de qualquer natureza;  

Art. 15. A base de cálculo do imposto é: 

[...] 

II – Nas prestações de serviços de transporte e de comunicação, o valor 

da prestação”. 

 

Os argumentos apresentados pela impugnante, além dos já 
estudados em linhas volvidas, vinculam-se, precipuamente, quanto a base de cálculo 
utilizada, a qual, ao nosso ver, já foi devidamente equacionada com o trabalho revisional 
realizado, o qual utilizou como parâmetro de valor por quilometro rodado, o contido em 
pauta de valores elaborada pela Secretaria da Fazenda, e inserta no Anexo Único da 
Instrução Normativa nº 228/11 – SAT, que alterou o Anexo II, da Instrução Normativa nº 
053/09 – SAT. 

Quanto à distância percorrida, é inconteste que se deve considerar, 
assim como foi considerado pelo agente autuante, o percurso de ida e volta, haja vista ter 
sido o contratado pelos tomadores do serviço.  

Inobstante a tese apresentada deva ser respeitada, concluo que não 
lhe assiste razão, haja vista que consta das Autorizações de Viagens – ANTT, juntadas 
aos autos, que o contrato de prestação de serviço de transporte interestadual possui 
como objeto o percurso de 1.800 (um mil e oitocentos) quilômetros, o que corresponde à 
ida e volta, tratando-se, assim, de um só contrato no qual inexiste interrupção da 
prestação de serviço, desqualificando a pretensão da impugnante de que, no caso, 
ocorreria dois fatos geradores, um relativo à ida de competência deste Estado, e outro, 
de retorno, cuja competência caberia ao Estado de destino. 

Em relação ao crédito presumido requerido pela impugnante para 
fins de compensação, acolho e ratifico as razões expostas pelo agente revisor, por 
considerar indevida a sua concessão no presente caso, a uma, pela atitude demonstrada 
pelo sujeito passivo de evadir-se totalmente do pagamento do imposto, a duas, por não 
trazer aos autos elementos capazes de autorizar a sua concessão, inobstante instado 
para tanto pelo revisor, a três por não ter adimplido as condições insertas na legislação 
de regência a respeito da sua concessão, em especial o previsto no artigo 63 e seguintes 
do RCTE, os quais indicam que para fazer jus à sua utilização, há que se proceder de 
acordo com as regras ali estabelecidas, incluindo-se a informação de opção em livro 
próprio e em relação a todos os estabelecimentos. 

Portanto, relativamente ao mérito propriamente dito, a impugnante 
não logrou demonstrar que as prestações de serviço de transporte de passageiros 
interestaduais não ocorreram, ao contrário, confirma-as, apresentando tão somente 
alegações de nulidades de eventuais erros de cálculo, sendo que estes foram 



 

devidamente corrigidos pelo trabalho revisional, o que implicou em redução da base de 
cálculo e, por consequência, do valor do tributo cobrado. 

Assim, por considerar que o lançamento teve por espeque provas 
robustas e inquestionáveis da prestação de serviço de transporte de passageiros 
interestadual pela impugnante, e considerando que a mesma não logrou provar fatos 
modificativos, extintivos ou impeditivos do direito contido na exordial, entendo que o 
lançamento se encontra em plena consonância com o diretivo insculpido no artigo 142, 
do CTN, razão pela qual deve prevalecer, porém,  com as adequações necessárias e 
apresentadas pela revisão realizada. 

Por derradeiro, considerando o valor da base de cálculo informada 
pelo agente revisor às fls. 149 de R$ 126.000,00 (cento e vinte e seis mil reais), 
determino o valor original do ICMS na importância de R$ 15.120,00 (quinze mil cento e 
vinte reais). 

Ao teor do exposto, voto, de forma majoritária, para rejeitar a 
preliminar de nulidade do lançamento, por erro na identificação do sujeito passivo, 
arguida pelo autuado principal. 

E, em consenso unânime, voto, para rejeitar a preliminar de nulidade 
do auto de infração, por insegurança na determinação da infração, suscitada, também, 
pelo autuado principal. 

No mérito, à mingua de elementos probantes que pudessem ilidir a 
exigência que estabelece esta contenda, e em respeito ao preconizado pela legislação 
tributária, voto, em sintonia com a maioria dos meus pares, para conhecer da impugnação, 
dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de infração, no 
valor original do ICMS de R$ 15.120,00 (quinze mil cento e vinte reais). 

 
 
 

Sala das sessões, em 30 de maio de 2016. 
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Matéria: Serviço de transporte (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00760/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Heli José da Silva 
 

 
EMENTA: I – PROCESSUAL: NULIDADES. Arguição de nulidades 
da peça básica, suscitadas pelo sujeito passivo principal, 
sendo: (i) por erro na identificação do sujeito passivo; (ii) por 
insegurança na determinação da infração. Rejeitadas. 
 
1. Comprovando-se, nos autos, a inequívoca vinculação do 
sujeito passivo com as prestações de serviços, as quais não 
foram corretamente tributadas pelo imposto estadual, exsurge, 
naturalmente, a sua responsabilidade pelo pagamento do 
tributo, razão pela qual o mesmo deve permanecer na polaridade 
passiva, na condição de sujeito passivo direto, realizador da 
prestação de serviço de transporte de passageiros 
interestadual;  
 
2. Não é passível de nulidade o lançamento que contenha os 
elementos indispensáveis para determinar com segurança a 
infração denunciada e identificar corretamente o infrator. (Artigo 
20, § 3.º, da Lei nº 16.469/09). 
 
II - ICMS. Obrigação tributária principal. Omissão de pagamento 
do imposto. Transporte interestadual de passageiros. Ausência 
de emissão de documento fiscal próprio para a prestação do 
serviço de frete. Procedência parcial. Decisão por maioria. 
 
1.  O imposto incide sobre prestações de serviços de transporte 
interestadual e intermunicipal, por qualquer via, de pessoas, 
bens, mercadorias ou valores. (Artigo 11, inciso IV, do CTE); 
 
2. Ocorre o fato gerador do imposto, no momento: do início da 
prestação de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal, de qualquer natureza. (Artigo 13, inciso X, CTE); 
 
3. Deve ser declarado procedente o auto de infração relativo à 
irregularidade devidamente comprovada nos autos, 
considerando-se, ainda, as adequações oriundas de processo 
revisional. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de maio de 2016, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de 
nulidade do lançamento, por erro na identificação do sujeito passivo, arguida pelo autuado 
principal. Foram vencedores os Conselheiros Heli José da Silva e Lidilone Polizeli Bento. 
Vencido o Conselheiro Paulo Diniz. E, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de 
nulidade da peça básica, por insegurança na deteminação da infração, suscitada pelo 
sujeito passivo principal. Participaram da decisão os Conselheiros Paulo Diniz, Heli José 
da Silva e Lidilone Polizeli Bento. Quanto ao mérito, decidiu, por maioria de votos, 
conhecer do Recurso Voluntário apresentado pelo sujeito passivo principal, dar-lhe parcial 



 

provimento, para considerar parcialmente procedente o auto de infração sobre a base de 
cálculo de R$ 86.400,00 (oitenta e seis mil e quatrocentos reais), cujo o ICMS importa em 
R$ 10.368,00 (dez mil e trezentos e sessenta e oito reais). Foram vencedores os 
Conselheiros Heli José da Silva e Lidilone Polizeli Bento. Vencido o Conselheiro Paulo 
Diniz, o qual votou pela parcial procedência no valor do ICMS de R$ 3.801,00 (três mil e 
oitocentos e um reais), conforme planilha de cálculo apresentado pelo sujeito passivo 
principal. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Versam os autos sobre a acusação, pelo Fisco, de que o sujeito 
passivo realizou prestação de serviço de transporte interestadual de passageiros no valor 
de R$ 140.400,00 (cento e quarenta mil e quatrocentos reais), comprovada pelas 
autorizações de viagens (ANTT) em anexo, sem a emissão de Nota Fiscal Modelo 7, nos 
termos dos artigos 185 e 186 do RCTE (Convênio SINIEF 6/89), bem como não efetuou o 
recolhimento do ICMS devido na prestação. Foi notificado a apresentar a documentação 
conforme notificações nºs. 228/2015 e 207/2015, não tendo o(s) sujeito(s) passivo(s) 
atendido, ficando dessa forma obrigado ao recolhimento do ICMS e multa. 

Informa-se, outrossim, que a base de cálculo foi arbitrada nos termos 
do artigo 148, do CTN combinado com o artigo 25, inciso I, alínea “b”, do CTE, uma vez 
que os preços informados nas autorizações de viagens (ANTT) são notoriamente 
inferiores aos praticados no mercado considerado. Segue em anexo planilhas e 
documentos demonstrativos dos preços praticados no mercado à época dos fatos 
geradores. 

Foram indicados como infringidos: o artigo 64, da Lei nº 11.651/91, 
combinado com o artigo 54, Anexo VIII, do Decreto nº 4.852/97. Foi proposta a 
penalidade prevista no artigo 71, inciso III, alínea "a", da Lei nº 11.651/91, c/ redação da 
Lei nº 17.917/12.  

O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: 
Anexos Estruturados – Detalhamento do Crédito Tributário e Identificação do Sujeito 
Passivo Coobrigado; Notificações; Planilha de Valores; e, cópias dos Documentos da 
ANTT relacionados com as prestações de serviço, fls. 03/63. 

Foi qualificado como coobrigado solidário Pérola Turismo Ltda., nos 
termos do artigo 45, inciso XIII, do CTE.  

Os autuados foram intimados, fls. 64/68, para pagar a quantia exigida 
ou apresentar Impugnação em Primeira Instância, e, por permanecerem silentes, 
propiciaram a lavratura do Termo de Revelia às fls. 69. 

Novamente intimados, fls. 71/75, permitem a lavratura do Termo de 
Perempção de fls. 76. 

Entretanto, verifica-se que o sujeito passivo principal ingressou, 
tempestivamente, com a Impugnação constante às fls. 78/87, na qual, após historiar os 
fatos, argumenta que a solidária Agência de Viagem Pérola Turismo Ltda., responsável 
pelo serviço de transporte interestadual iniciado no município de Goiânia, tendo como 
destino o município de São Paulo, é que deveria ter emitido a Nota Fiscal de Serviço de 
Transporte Interestadual – Modelo 7, com o oferecimento à tributação do ICMS. 

Destaca: “Consequentemente, a autuada não tem interesse comum 
nas situações que envolvem as prestações de serviços aos passageiros da Agência 
de Viagem PÉROLA TURISMO LTDA ME, pelo motivo que ARRENDA o ônibus para a 



 

referida empresa de turismo no propósito de que esta opere no cumprimento de 
sua atividade empresarial”. 

 Argui, consequentemente, a preliminar de nulidade por erro na 
identificação do sujeito passivo. Emenda: “Como se nota, houve o erro na identificação 
do sujeito passivo quando do lançamento de ofício, porquanto a agência de viagem 
PÉROLA TURISMO LTDA ME, arrenda o veículo de propriedade da autuada, com a 
finalidade de transportar os passageiros/clientes deste, de ida a São Paulo e volta a 
Goiânia, segundo consta nas supracitadas Autorizações da ANTT”. 

Após destacar o teor do artigo 185, do RCTE, indica que em razão 
do erro na identificação do sujeito passivo, a autoridade autuante errou também na 
capitulação legal, imputando obrigação acessória que a autuada não está compelida a 
cumprir. 

Quanto à questão de mérito, argumenta que há vários erros de fatos 
substanciais praticados pela autoridade fiscal, sendo: a) na quantificação do ICMS 
devido; b) por erro na aplicação da base de cálculo; c) quanto à distância percorrida; d) 
em relação à inobservância do direito de quem for o sujeito passivo que praticou o fato 
gerador do ICMS; e) o direito à apropriação do crédito presumido.  

Argui que o fato gerador somente incide sobre o percurso de ida. 

Informa que a Administração Tributária deste Estado, por intermédio 
de Instruções Normativas, indicava como preço para as operações realizadas o valor de 
R$ 2,22 (dois reais e vinte e dois centavos), por quilômetro rodado. 

Questiona, ainda, a não consideração, pelo agente autuante, do 
crédito presumido de 20% (vinte por cento), a ser aplicado sobre o valor do ICMS devido, 
consoante estabelece o artigo 64, do RCTE. 

Promove a juntada das cópias dos documentos às fls. 88/95 e 100. 

Pugna, ao final, caso seja ultrapassada a preliminar arguida, que o 
auto de infração seja julgado parcialmente procedente conforme base de cálculo indicada 
em sua peça defensória.  

O Conselheiro Relator solicita o apensamento aos autos da cópia do 
Acórdão da I CJUL nº 2075/15, fls. 102/105. 

Exara-se, posteriormente, a Resolução nº 140/2015, fls. 106, para 
fins de notificação do sujeito passivo para a apresentação, no prazo de 20 (vinte) dias, do 
Contrato de Locação do Veículo, nos termos do artigo 29, § 3º, do RCTE. 

Intimado, o sujeito passivo, não se manifesta, e, por consequência, 
não apresenta o Contrato requerido. 

Ato contínuo, a Quarta Câmara deste Conselho expede a Resolução 
nº 25/2016, fls. 110/111, convertendo o julgamento em diligência revisional, visando, 
precipuamente, a adequação da base de cálculo, assim como manifestação a respeito da 
não concessão do crédito presumido previsto no artigo 63, do RCTE. 

O trabalho revisional encontra-se consolidado na manifestação 
contida às fls. 116, a qual, respaldada pela planilha de valores e consultas às fls. 
113/115, conclui que o período de referência do auto de infração, há que se considerar o 
valor de R$ 2,00 (dois reais) para o quilômetro rodado, conforme estabelecido no anexo 
único da Instrução Normativa nº 228/11 – SAT. Consequentemente, a base de cálculo 
passa a ser de R$ 86.400,00 (oitenta e seis mil e quatrocentos reais). 

O revisor entende, também, não ser cabível a concessão do crédito 
presumido posteriormente ao procedimento de fiscalização. Menciona, ainda, que 



 

eventual concessão, caso ocorresse, deveria ser em nome da empresa Pérola Turismo 
Ltda. Informa, outrossim, inexistir liberação para Nota Fiscal Modelo 7 para a referida 
empresa, destacando, que as Notas Fiscais utilizadas nas operações destacadas no 
levantamento fiscal e informadas nas autorizações de viagens, não possuem autorização 
da SEFAZ – GO. 

O sujeito passivo principal manifesta a respeito do resultado da 
diligência, não concordando com o mesmo. Assim sendo, reitera os pedidos constantes 
da Impugnação, em especial, a decretação de nulidade do auto de infração, por erro na 
identificação do sujeito passivo, com fundamento no artigo 20, inciso II, da Lei nº 
16.469/09. 

Mantém, também, a preliminar de nulidade por insegurança na 
determinação da infração, porquanto existem incorreções no trabalho realizado pela 
fiscalização. 

Quanto ao mérito, na eventualidade de se ultrapassar as preliminares 
suscitadas, requer a procedência parcial no valor do ICMS original de R$ 3.801,60 (três 
mil, oitocentos e um reais e sessenta centavos), conforme planilha de cálculo contida em 
sua manifestação. 

Este é o relatório. 
 

          V O T O  
 

QUESTÕES PRELIMINARES 
 

Em prelúdio, mister apreciar as preliminares de nulidade do 
lançamento, arguidas pelo sujeito passivo principal, a saber: (i) erro na identificação do 
sujeito passivo; e, (ii) insegurança na determinação da infração. 

Apreciando a preliminar de erro na identificação do sujeito passivo, 
manifesto-me, em consenso majoritário, pela sua rejeição, por entender que o impugnante 
não logrou provar a sua não participação nas prestações de serviço constantes nos 
documentos da ANTT, fls. 10/56, haja vista que o veículo transportador é de sua 
propriedade, e, mesmo notificado por este Conselho a apresentar eventual Contrato de 
Locação realizado com a empresa Pérola Turismo Ltda., consoante previsto no artigo 29, 
§ 3º, do RCTE, não logrou cumprir e, consequentemente, apresentá-lo. 

Exsurge, da análise de todo o conteúdo dos autos, que o impugnante 
– sujeito passivo principal – não detentor, parece-nos, à época dos fatos, da autorização 
expedida pela ANTT para a realização do transporte em questão, encetou, salvo 
apresentação de provas contrárias, as quais até o momento atual não se fizerem 
presentes nos autos, com a Agência de Viagem Pérola Turismo Ltda., esta sim, detentora 
da referida Autorização da ANTT, acordo para a utilização da Autorização em questão nas 
prestações constantes da autuação, sendo, ao nosso ver, o real e inequívoco prestador do 
serviço de transporte em apreço. 

Corrobora a tese o fato de que notificada em outros processos 
análogos, julgados na mesma sessão cameral, para apresentar os contratos de locação, 
nos termos do artigo 29, § 3º do RCTE, que em tese afastariam a sua condição de sujeito 
passivo direto, a impugnante quedou-se inerte. E, mesmo em tal situação, a impugnante 
poderia ser enquadrada no polo passivo na condição de coobrigado solidário, nos termos 
do artigo 45, do CTE, instituto este que não comporta benefício de ordem. 

Há que se observar, ainda, que o coobrigado solidário não 
comparece aos autos, deixando para o qualificado principal a obrigação de se defender, 



 

numa clara demonstração de desinteresse quanto à perlenga, por entender, salvo 
melhores explicações, que a solução deve ser obtida pelo sujeito passivo principal, real 
prestador dos serviços. 

Com as razões em relevo, entendo ser a impugnante a real 
prestadora dos serviços autuados, razão pela qual deve permanecer na polaridade 
passiva, inclusive, nos termos indicados pelo autuante, qual seja: Sujeito Passivo 
Principal. 

Relativamente à preliminar de nulidade por insegurança na 
determinação da infração, justificando-a por existência de falha na quantificação do ICMS 
devido, por haver erro na aplicação da base de cálculo, assim como na distância 
percorrida. E, também, por falha na identificação de quem praticou o fato gerador do 
imposto, e não concessão do crédito presumido, entendo, também, inexistente. 

Vê-se, dos questionamentos relacionados, que na verdade os 
mesmos se subsumem, a priori, na questão meritória.  

Entretanto, observo: (i) quanto à suscitada falha na identificação de 
quem praticou o fato imponível deste auto de infração, a questão já foi devidamente 
explicitada no tópico anterior, o qual versou sobre a preliminar de erro na identificação do 
sujeito passivo; (ii) em relação à existência de falha na determinação do ICMS devido, 
assim como a correta base de cálculo, o trabalho revisional solucionou o impasse, tanto 
que o próprio impugnante concorda com valor utilizado de R$ 2,00  (dois reais) por 
quilometro rodado, restando, ainda como motivo apresentado para a nulidade, o percurso 
percorrido, com o argumento de que dever-se-ia considerar apenas a ida, posição, 
entretanto, que não se coaduna com a prestação de serviço realizada, haja vista que o 
contrato com os tomadores do serviço, e constante do Roteiro de Viagem, refere-se 
viagem de turismo compreendendo a ida para o destino indicado e o retorno para Goiânia. 
Assim, não há que se falar em dois fatos geradores distintos, um com ocorrência em 
Goiás e outro com surgimento no destino. 

Quanto, ainda, ao crédito presumido, a sua não concessão não 
implica em nulidade do lançamento, por insegurança na determinação da infração, haja 
vista, inclusive, que para tal mister se faz necessário o cumprimento de condições, as 
quais não foram adimplidas pelo sujeito passivo.  

Os dispositivos legais indicados na exordial descrevem, 
corretamente, a incidência tributária, a competência tributária, bem como o fato gerador do 
imposto cobrado, coadunando-se com o fato descrito pelos autuantes. Conclui-se, assim, 
que os documentos colacionados ao processo são suficientemente claros na 
determinação da infração autuada. Ademais, a impugnante compreendeu, nitidamente, o 
fato imponível, questionando-o com foco na matéria autuada. 

Assim, as colocações visando a nulificação do lançamento, a meu 
ver, não se apresentam próprias à admissibilidade, pois o autuante anexou ao processo os 
elementos indispensáveis para determinar com segurança a infração denunciada e 
identificar corretamente o infrator, condições imprescindíveis para a validade formal do 
lançamento. 

 
QUESTÃO MERITÓRIA 

 
Adentrando na questão meritória propriamente considerada, observo 

que o lançamento se reporta a situação em que o sujeito passivo praticou prestações de 
serviço de transporte interestadual de passageiros, devidamente comprovadas, olvidando-
se no mister de emissão das correspondentes e necessárias Notas Fiscais Modelo 7, não 
recolhendo, por consequência, o imposto do serviço prestado. 



 

Inquestionável que sobre tais operações incide o ICMS, à vista do 
que dispõe os artigos 11, inciso, IV, 13, inciso X, e 15, todos do Código Tributário Estadual 
– CTE, a seguir transcritos:  

 

“Art. 11. O imposto incide sobre: 

[...] 

IV – Prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, 

por qualquer via, de pessoas, bens, mercadorias ou valores; 

[...] 

Art.13. Ocorre o fato gerador do imposto, no momento: 

[...] 

X – Do início da prestação de serviços de transporte interestadual e 

intermunicipal, de qualquer natureza;  

Art. 15. A base de cálculo do imposto é: 

[...] 

II – Nas prestações de serviços de transporte e de comunicação, o valor 

da prestação”. 

 

Os argumentos apresentados pela impugnante, além dos já 
estudados em linhas volvidas, vinculam-se, precipuamente, quanto a base de cálculo 
utilizada, a qual, ao nosso ver, já foi devidamente equacionada com o trabalho revisional 
realizado, o qual utilizou como parâmetro de valor por quilometro rodado, o contido em 
pauta de valores elaborada pela Secretaria da Fazenda, e inserta no Anexo Único da 
Instrução Normativa nº 228/11 – SAT, que alterou o Anexo II, da Instrução Normativa nº 
053/09 – SAT. 

Quanto à distância percorrida, é inconteste que se deve considerar, 
assim como foi considerado pelo agente autuante, o percurso de ida e volta, haja vista ter 
sido o contratado pelos tomadores do serviço.  

Inobstante a tese apresentada deva ser respeitada, concluo que não 
lhe assiste razão, haja vista que consta das Autorizações de Viagens – ANTT, juntadas 
aos autos, que o contrato de prestação de serviço de transporte interestadual possui 
como objeto o percurso de 1.800 (um mil e oitocentos) quilômetros, o que corresponde à 
ida e volta, tratando-se, assim, de um só contrato no qual inexiste interrupção da 
prestação de serviço, desqualificando a pretensão da impugnante de que, no caso, 
ocorreria dois fatos geradores, um relativo à ida de competência deste Estado, e outro, 
de retorno, cuja competência caberia ao Estado de destino. 

Em relação ao crédito presumido requerido pela impugnante para 
fins de compensação, acolho e ratifico as razões expostas pelo agente revisor, por 
considerar indevida a sua concessão no presente caso, a uma, pela atitude demonstrada 
pelo sujeito passivo de evadir-se totalmente do pagamento do imposto, a duas, por não 
trazer aos autos elementos capazes de autorizar a sua concessão, inobstante instado 
para tanto pelo revisor, a três por não ter adimplido as condições insertas na legislação 
de regência a respeito da sua concessão, em especial o previsto no artigo 63 e seguintes 
do RCTE, os quais indicam que para fazer jus à sua utilização, há que se proceder de 
acordo com as regras ali estabelecidas, incluindo-se a informação de opção em livro 
próprio e em relação a todos os estabelecimentos. 



 

Portanto, relativamente ao mérito propriamente dito, a impugnante 
não logrou demonstrar que as prestações de serviço de transporte de passageiros 
interestaduais não ocorreram, ao contrário, confirma-as, apresentando tão somente 
alegações de nulidades de eventuais erros de cálculo, sendo que estes foram 
devidamente corrigidos pelo trabalho revisional, o que implicou em redução da base de 
cálculo e, por consequência, do valor do tributo cobrado. 

Assim, por considerar que o lançamento teve por espeque provas 
robustas e inquestionáveis da prestação de serviço de transporte de passageiros 
interestadual pela impugnante, e considerando que a mesma não logrou provar fatos 
modificativos, extintivos ou impeditivos do direito contido na exordial, entendo que o 
lançamento se encontra em plena consonância com o diretivo insculpido no artigo 142, 
do CTN, razão pela qual deve prevalecer, porém,  com as adequações necessárias e 
apresentadas pela revisão realizada. 

Por derradeiro, considerando o valor da base de cálculo informada 
pelo agente revisor às fls. 113 de R$ 86.400,00 (oitenta e seis mil e quatrocentos reais), 
determino o valor original do ICMS na importância de R$ 10.368,00 (dez mil, trezentos e 
sessenta e oito reais). 

Ao teor do exposto, voto, de forma majoritária, para rejeitar a 
preliminar de nulidade do lançamento, por erro na identificação do sujeito passivo, 
arguida pelo autuado principal. 

E, em consenso unânime, voto, para rejeitar a preliminar de nulidade 
do auto de infração, por insegurança na determinação da infração, suscitada, também, 
pelo autuado principal. 

No mérito, à mingua de elementos probantes que pudessem ilidir a 
exigência que estabelece esta contenda, e em respeito ao preconizado pela legislação 
tributária, voto, em sintonia com a maioria dos meus pares, para conhecer da impugnação, 
dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de infração, no 
valor original do ICMS de R$ 10.368,00 (dez mil, trezentos e sessenta e oito reais). 

 
 
 

Sala das sessões, em 30 de maio de 2016. 
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Matéria: Serviço de transporte (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01046/16 
 
Relator: Conselheiro Lidilone Polizeli Bento 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Preliminar de exclusão de sujeito 
passivo. Acolhida Exclusão Parcial. 
 
Correta a exclusão parcial do débito tributário quando 
demonstrado que a prestação de serviço de transporte atribuída 
ao sujeito passivo não foi por ele executada, visto que adquiriu 
o veículo que prestou o serviço de transporte em momento 
posterior a parte do período correspondente às prestações de 
serviço de transporte de passageiros, objeto do lançamento. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 30 
de junho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de 
infração em relação ao sujeito passivo ADEMIR CABRAL DE ARAUJO, somente no valor 
da base de cálculo de R$ 3.412,50 (três mil, quatrocentos e doze reais e cinquenta 
centavos), cujo ICMS a recolher é de R$ 409,50 (quatrocentos e nove reais e cinquenta 
centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros Lidilone Polizeli Bento, Rickardo 
de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, Alcedino Gomes Barbosa, Elias Alves dos 
Santos, José Luiz Rosa, David Fernandes de Carvalho, Paulo Diniz, Luis Antônio da Silva 
Costa, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de 
Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, 
Masayuki Missao, José Paixão de Oliveira Gomes, Edson Abrão da Silva, Mário de 
Oliveira Andrade e Nivaldo José Mendes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata o presente processo de exigência de ICMS e consectários 
legais, decorrente de prestação de serviço de transporte de passageiros, sem a respectiva 
emissão de nota fiscal modelo 7, nos termos dos artigos 185 e 186 do RCTE. 

 
É arrolado como solidário o sujeito passivo E.C DA COSTA 

TURISMO, nos termos do art. 45, inciso XIII do CTE. 
 
Foram indicados como infringidos o artigo 64, da Lei nº 11.651/91, 

combinado com art. 54, Anexo VIII do Decreto nº 4.852/97. Propõe-se a aplicação da 
penalidade prevista no art. 71, inciso III, alínea ‘a’ da Lei nº 11.651/91, com redação da Lei 
nº 17.917/2012. 

Instruem os autos o Anexo Estruturado Detalhamento do Crédito 
Tributário, Identificação do Sujeito Passivo- Coobrigado, Notificação Fiscal, Planilha com 
números das Autorizações de Viagens, Base de Cálculo do ICMS, Extrato junto ao Detran 
demonstrando a propriedade do veículo utilizado na prestação de serviço de transporte, 
cópias das autorizações de viagens emitidas junto a ANTT. 

 
Intimados para apresentarem defesa em primeira instância os 

sujeitos passivos permaneceram inertes, sendo declarados revéis. Novamente intimados 
para apresentarem defesa em segunda instância, também não se manifestaram, sendo 



 

declarados peremptos. Em seguida os autos foram encaminhados para inscrição em 
dívida ativa. 

Após inscrito em dívida ativa, o sujeito passivo ADEMIR CABRAL DE 
ARAÚJO interpõe pedido de revisão extraordinária, alegando que adquiriu o veículo 
utilizado para prestação de serviço de transporte em 21 de agosto de 2013, período 
posterior aos fatos geradores objeto do auto de infração referentes março de 2012 a julho 
de 2013, motivo pelo qual requer a sua exclusão do polo passivo. 

 
Por meio do Despacho nº 1210/16, o Presidente do Conselho 

Administrativo Tributário admitiu o pedido de revisão extraordinária, entendendo que 
restou demonstrado erro de fato substancial, implicando em alteração parcial do 
lançamento, uma vez que de acordo com consulta de veículos(fl.101) o Sr. Ademir Cabral 
de Araújo adquiriu o veículo somente em 21/08/2013, ou seja, deve ser responsabilizado 
apenas pela autorização de viagem nº 2855980 de 09/10/2013 (fls.08 e 32), motivo pelo 
qual os autos foram encaminhados ao Conselho Pleno para julgamento. 

 
                                V O T O 
 
Analisado os autos, verifica-se que o sujeito passivo Ademir Cabral 

de Araújo adquiriu o veículo de placa LDZ 6376 em 21/08/13, conforme documentos de fl. 
95/101, dessa forma não há como responder por débitos tributários relativos a prestação 
de serviço de transporte de passageiros, realizada antes dessa data. Observa-se, ainda 
que das autorizações de viagens objeto do presente processo a única que refere-se a 
período posterior a aquisição do veículo é a de nº 2855980, de 09/10/13, no valor de R$ 
3.412,50 que corresponde ao imposto no valor de R$ 409,50. 

 
Ante o exposto, conheço do pedido de revisão extraordinária, dou-lhe 

parcial provimento para considerar o lançamento procedente em parte no valor de R$ 
409,50, a título de ICMS, em relação ao sujeito passivo Ademir Cabral de Araújo, ficando 
inalterado quanto ao sujeito passivo solidário E.C DA COSTA TURISMO.   

 
 

Sala das sessões plenárias, em 12 de julho de 2016. 
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Matéria: Serviço de transporte (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01157/16 
 
Relator: Conselheiro Renato Moraes Lima 
 

 
EMENTA: Processual. Não há nulidade por cerceamento ao 
direito de defesa em virtude de depósito recursal uma vez que 
não haja tal exigibilidade. Rejeitado. Não há nulidade por erro de 
identificação do sujeito passivo possuidor de mercadoria em 
situação fiscal irregular. Rejeitado. É devido o ICMS nas 
operações normais de venda ou de prestação de serviço de 
transporte de carga efetuadas por empresas públicas ou 
sociedades de economia mista (CF, Art. 173, § 2.º). Procedente. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de junho de 2014, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de 
nulidade da peça básica, arguida pelo Conselheiro Edson Abrão da Silva, por erro na 
identificação do sujeito passivo. Foram vencedores os Conselheiros Renato Moraes Lima 
e Mário de Oliveira Andrade. Vencido o Conselheiro Edson Abrão da Silva. E, por 
unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade do auto de infração, arguida pela 
autuada, por cerceamento do direito de defesa. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Renato Moraes Lima, Edson Abrão da Silva e Mário de Oliveira Andrade. 
Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Foram 
vencedores os Conselheiros Renato Moraes Lima e Mário de Oliveira Andrade. Vencido o 
Conselheiro Edson Abrão da Silva que votou pela improcedência do feito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

No presente auto de infração, recai sobre a empresa autuada, órgão 
público de postagem, a acusação de manter em seu depósito, em 22/09/2010, 
mercadorias (adornos e acessórios de uso feminino) sem nota fiscal, em quantidade que 
caracteriza comercialização, no valor total R$ 21.090,00, conforme Termo de Apreensão 
1100107271, fls. 04, sendo cobrado o ICMS, a 17%, de R$ 3.585,30 acrescido das 
cominações legais. 

 
Foram indicados como infringidos o CTE, Arts. 45, I, “a”, 64 e 66, e 

RCTE, Art. 145, § Ún. A penalidade proposta foi a prevista no CTE, 71, XII, “a”, 3, e § 9.º, 
I. 

 
Instruem os autos o detalhamento do crédito tributário; o Termo de 

Apreensão – TA 1100107271, fls. 04; e documentos complementares do TA que 
identificam remetente e destinatário, fls. 08 a 10. 

 
Tendo ciência do auto de infração em 1.º/11/2010, fls. 12 (AR), a 

empresa autuada apresenta impugnação, fls. 15 a 27. O julgado monocrático é de 
PROCEDÊNCIA, fls. 35 a 39. 

 
A empresa retorna agora aos autos com peça recursal, fls. 43 a 59, 

com apenas uma alegação processual de nulidade e uma de mérito, conforme se segue. 



 

 
1. Quanto ao aspecto processual, alegou sua desobrigação de 

depósito recursal previsto no Dec. 6.097, de 28/02/2005, em virtude da impenhorabilidade 
de seus bens uma vez que se trate de empresa pública. 

 
2. Cita que a ECT goza de imunidade tributária, o que implicaria o 

julgado de improcedência, nos termos da CF, Art. 150, VI, “a”. Acrescenta que a ECT é 
empresa estatal delegatária de serviço público tendo monopólio estatal e exercendo 
atividade específica e própria de Estado, sem concorrência com empresas privadas, e que 
o serviço postal nem está incluído no fato gerador do ICMS (cita a CF, Art. 150, I, que trata 
do P da Anterioridade, e o CTN, Art. 114, que traz a definição de fato gerador). 

 
CF, Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é 

vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 
VI - instituir impostos sobre: 
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros; 

 
CF, Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é 

vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 
I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça; 

 
CTN, Art. 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei 

como necessária e suficiente à sua ocorrência. 
 
Cita a Lei Federal 6.538/78, e o DL 509/69, ambos recepcionados 

pela CF.  
 

Lei 6.538, de 22/06/1978 (dispõe sobre os Serviços Postais), Art. 18 - A 
condução de malas postais é obrigatória em veículos, embarcações e 
aeronaves em todas as empresas de transporte, ressalvados os motivos de 
segurança, sempre que solicitada por autoridade competente, mediante 
justa remuneração, na forma da lei. 

§ 2º - No transporte de malas postais e malotes de correspondência agrupada, 
não incide o imposto sobre Transporte Rodoviário. 

 
O DL 509, de 20/03/1969, que transforma o Departamento dos 

Correios e Telégrafos em Empresa Pública, cita, no Art. 12, isenção tributária na 
importação de materiais e equipamentos destinados à sua operação. 

 
DL 509/69, Art. 12 - A ECT gozará de isenção de direitos de importação de 

materiais e equipamentos destinados aos seus serviços, dos privilégios 
concedidos à Fazenda Pública, quer em relação a imunidade tributária, 
direta ou indireta, impenhorabilidade de seus bens, rendas e serviços, quer 
no concernente a foro, prazos e custas processuais. 

 
Em síntese pede a improcedência por ser reconhecida a 

imunidade recíproca que lhe atinge, bem como a dispensa da exigibilidade de 
acompanhamento de documentação fiscal nos transportes de mercadorias 
por ela efetuados. 

 



 

Os autos vão a julgamento cameral em 13/06/2014, e o 
Conselheiro Edson Abrão da Silva argui a preliminar de nulidade por erro de 
identificação do sujeito passivo.  

 
É o relatório. 
 

DECISÃO. 

 

1. Em que pese sua alegação de desobrigação em efetuar prévio 
depósito recursal, o que fica entendido subliminarmente como uma nulidade por 
cerceamento ao direito de defesa, há que se salientar que desde a lavratura do auto de 
infração, em 22/09/2010, até o presente momento, não há tal exigibilidade no PAT, 
caracterizando-se, assim, a inépcia deste pedido, sendo rejeitada essa preliminar. 

 

2. Quanto à questão da imunidade tributária, há que se salientar que 
o ICMS é imposto sobre produção e circulação. 

 

Sobre a ECT ser delegatária de serviço público com monopólio 
estatal e exercendo atividade específica e própria de Estado, sem a concorrência 
empresas privadas, cita a CF, Art. 150, I, que trata do P da Anterioridade, e o CTN, Art. 
114, que traz a definição de fato gerador, os quais, entretanto, nada têm a ver, seja com 
a matéria abordada nos autos, seja com a imunidade específica e própria de Estado. 

 

Sobre a não incidência do antigo ISTR sobre os serviços postais 
previsto na Lei Federal 6.538/78, recepcionada pela CF, realmente a lei citada dispõe 
sobre serviços postais e, especificamente em seu art. 18, § 2.º, cita que no transporte de 
malas e malotes postais ñ há incidência do ISTR, um dos impostos dos quais originou-se 
o ICMS – isso implica não incidir atualmente ICMS sobre o serviço de transporte, que, 
entretanto, não é o caso abordado nestes autos. 

 

Quanto ao DL 509, de 20/03/1969, que transforma o Departamento 
dos Correios e Telégrafos em Empresa Pública, cita, o art. 12, isenção tributária na 
importação de materiais e equipamentos DESTINADOS À SUA OPERAÇÃO, o que só 
atinge o ICMS incidente sobre a importação, que também em nada se confunde com a 
matéria em tela nestes autos. 

 

Em que pese todas essas citações de normas, a CF, Art. 173, dá 
entendimento diverso quanto às atividades em que as empresas públicas e sociedades 
de economia mista concorram com as empresas do setor privado. Por assim ser, no caso 
da ECT, restringem-se as prerrogativas alegadas tão somente nas situações em que ela, 
por dever de Estado, atue nos locais onde não haja interesse econômico e nem 
obrigatoriedade imposta à iniciativa privada. 

 
CF, Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração 

direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando 
necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse 
coletivo, conforme definidos em lei. 



 

§ 2º - As empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão 
gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado. 

 
Aqui, entretanto, a matéria tratada é totalmente diversa do que foi 

alegado na defesa. Trata-se, não de prestação de serviço de transporte, mas de operação 
com mercadorias que não constitui sua atividade econômica, restando-lhe tão somente, na 
condição de transportador, respeitar as normas tributárias atinentes às atividades 
econômicas de seus usuários-clientes. A ECT há que se submeter a essas normas 
rigorosamente da mesma forma que qualquer outra empresa transportadora. Assim, 
necessário se faz acatar as determinações relativas à matéria própria, isto é, operações 
com mercadorias, e em não fazendo, assume os riscos e responsabilidades inerentes à 
sua conduta.  

 
A CF, Art. 155, § 2.º, XII, “d”, atribui a lei complementar a 

responsabilidade de definir o local das operações de circulação. 

 
CF, Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: 

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993) 
II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de 

serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, 
ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;(Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993) 

§ 2.º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 3, de 1993) 

XII - cabe à lei complementar: 
d) fixar, para efeito de sua cobrança e definição do estabelecimento responsável, 

o local das operações relativas à circulação de mercadorias e das 
prestações de serviços; 

 
A LC 87/96 (Kandir) define como local da operação de circulação 

aquele em que se encontre quando em situação irregular pela falta da documentação 
fiscal própria. 

 
LC 87/96, Art. 11. O local da operação ou da prestação, para os efeitos da 

cobrança do imposto e definição do estabelecimento responsável, é: 
I - tratando-se de mercadoria ou bem: 
b) onde se encontre, quando em situação irregular pela falta de documentação 

fiscal ou quando acompanhado de documentação inidônea, como dispuser 
a legislação tributária; 

 
Adicionalmente o Conv. SINIEF S/. N.º, de 15/12/1970, Art. 15, define 

que transportadores não podem aceitar mercadorias a transportar se desacompanhadas 
do documento fiscal próprio. 

 
Conv SINIEF S/ N.º, de 15/12/1970, Art. 15. Os transportadores não poderão 

aceitar despacho ou efetuar o transporte de mercadorias que não estejam 
acompanhadas dos documentos fiscais próprios. 

 
Em conformidade com as normas ora citadas, a LTE de Goiás 

aborda a matéria no CTE, 66 e § Ún. e RCTE, 145, § Ún. 
 

CTE, Art. 66. As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar 
sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. 



 

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal 
irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos 
fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea. 

 
RCTE, Art. 145, Parágrafo único. O transportador não pode aceitar despacho ou 

efetuar o transporte de mercadoria que não esteja acompanhada do 
documento fiscal próprio, ressalvado os casos previstos na legislação 
tributária. 

 
Assim, no tipo de atividade observado, a empresa não é alcançada 

pela imunidade, sendo o feito procedente. 
 
Por fim, quanto à preliminar de nulidade por erro de identificação do 

sujeito passivo arguída na sessão de julgamento cameral pelo Conselheiro Edson Abrão 
da Silva, é rejeitada uma vez que estando a mercadoria em situação fiscal irregular o local 
da operação é o de seu estabelecimento, e, portanto, pela empresa que é sua possuidora. 

 
CTE, Art. 33. Considera-se, também, nas seguintes situações especiais, local da 

operação: 
II - onde se encontre a mercadoria, quando em situação fiscal irregular; 

 
Art. 66, Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação 

fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de 
documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal 
inidônea. 

 
É O VOTO. 
 

DISPOSITIVO. 
 

Por todo o exposto, são rejeitadas as preliminares de nulidade, por 
cerceamento ao direito de defesa, e por erro de identificação do sujeito passivo, a primeira 
por unanimidade e a segunda por maioria, e, quanto ao mérito, mantido o julgado singular 
de PROCEDÊNCIA. 

 
 

Sala das sessões, em 21 de julho de 2016. 
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Matéria: Serviço de transporte (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01158/16 
 
Relator: Conselheiro Renato Moraes Lima 
 

 
EMENTA: Processual. Não há nulidade por erro de identificação 
do sujeito passivo possuidor de mercadoria em situação fiscal 
irregular. Rejeitado. É devido o ICMS nas operações normais de 
venda ou de prestação de serviço de transporte de carga 
efetuadas por empresas públicas ou sociedades de economia 
mista (CF, Art. 173, § 2.º). Procedente. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de junho de 2014, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de 
nulidade da peça básica, arguida pelo Conselheiro Edson Abrão da Silva, por erro na 
identificação do sujeito passivo. Foram vencedores os Conselheiros Renato Moraes Lima 
e Mário de Oliveira Andrade. Vencido o Conselheiro Edson Abrão da Silva. Quanto ao 
mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a 
sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Foram vencedores os 
Conselheiros Renato Moraes Lima e Mário de Oliveira Andrade. Vencido o Conselheiro 
Edson Abrão da Silva que votou pela improcedência do feito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

No presente auto de infração, recai sobre a empresa autuada, órgão 
público de postagem, a acusação de manter em seu depósito, em 24/09/2010, 
mercadorias (endoscópios para videoscopia) sem nota fiscal, em quantidade que 
caracteriza comercialização, no valor total R$ 9.874,20, conforme Termo de Apreensão 
1100107100-4, fls. 08, sendo cobrado o ICMS, a 17%, de R$ 1.678,61 acrescido das 
cominações legais. 

 
Foram indicados como infringidos o CTE, Arts. 45, I, “a”, 64 e 66, e 

RCTE, Art. 145, § Ún. A penalidade proposta foi a prevista no CTE, 71, XII, “a”, 3, e § 9.º, 
I. 

 
Instruem os autos o detalhamento do crédito tributário; o Termo de 

Apreensão – TA 1100107100-4, fls. 08; e documentos complementares do TA que 
identificam remetente e destinatário, fls. 04 a 07. 

 
Tendo ciência do auto de infração em 1.º/11/2010, fls. 13 (AR), a 

empresa autuada apresenta impugnação, fls. 16 a 28. O julgado monocrático é de 
PROCEDÊNCIA, fls. 36 e 37. 

 
A empresa retorna agora aos autos com peça recursal, fls. 41 a 61, 

com apenas alegação de mérito de improcedência. 
 
Cita que a ECT goza de imunidade tributária, o que implicaria o 

julgado de improcedência, nos termos da CF, Art. 150, VI, “a”. Acrescenta que a ECT é 
empresa estatal delegatária de serviço público tendo monopólio estatal e exercendo 
atividade específica e própria de Estado, sem concorrência com empresas privadas, e que 



 

o serviço postal nem está incluído no fato gerador do ICMS (cita a CF, Art. 150, I, que trata 
do P da Anterioridade, e o CTN, Art. 114, que traz a definição de fato gerador). 

 
CF, Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é 

vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 
VI - instituir impostos sobre: 
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros; 

 
CF, Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é 

vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 
I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça; 

 
CTN, Art. 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei 

como necessária e suficiente à sua ocorrência. 
 
Cita a Lei Federal 6.538/78, e o DL 509/69, ambos recepcionados 

pela CF.  
 

Lei 6.538, de 22/06/1978 (dispõe sobre os Serviços Postais), Art. 18 - A 
condução de malas postais é obrigatória em veículos, embarcações e 
aeronaves em todas as empresas de transporte, ressalvados os motivos de 
segurança, sempre que solicitada por autoridade competente, mediante 
justa remuneração, na forma da lei. 

§ 2º - No transporte de malas postais e malotes de correspondência agrupada, 
não incide o imposto sobre Transporte Rodoviário. 

 
O DL 509, de 20/03/1969, que transforma o Departamento dos 

Correios e Telégrafos em Empresa Pública, cita, no Art. 12, isenção tributária na 
importação de materiais e equipamentos destinados à sua operação. 

 
DL 509/69, Art. 12 - A ECT gozará de isenção de direitos de importação de 

materiais e equipamentos destinados aos seus serviços, dos privilégios 
concedidos à Fazenda Pública, quer em relação a imunidade tributária, 
direta ou indireta, impenhorabilidade de seus bens, rendas e serviços, quer 
no concernente a foro, prazos e custas processuais. 

 

Em síntese pede a improcedência por ser reconhecida a imunidade 
recíproca que lhe atinge, bem como a dispensa da exigibilidade de acompanhamento de 
documentação fiscal nos transportes de mercadorias por ela efetuados. 

 

Os autos vão a julgamento cameral em 13/06/2014, e o Conselheiro 
Edson Abrão da Silva argui a preliminar de nulidade por erro de identificação do sujeito 
passivo.  

 

É o relatório. 

 
DECISÃO. 

 

Quanto à questão da imunidade tributária, há que se salientar que o 
ICMS é imposto sobre produção e circulação. Sobre a ECT ser delegatária de serviço 



 

público com monopólio estatal e exercendo atividade específica e própria de Estado, sem 
a concorrência empresas privadas, cita a CF, Art. 150, I, que trata do P da Anterioridade, 
e o CTN, Art. 114, que traz a definição de fato gerador, os quais, entretanto, nada têm a 
ver, seja com a matéria abordada nos autos, seja com a imunidade específica e própria 
de Estado. 

 

Sobre a não incidência do antigo ISTR sobre os serviços postais 
previsto na Lei Federal 6.538/78, recepcionada pela CF, realmente a lei citada dispõe 
sobre serviços postais e, especificamente em seu art. 18, § 2.º, cita que no transporte de 
malas e malotes postais ñ há incidência do ISTR, um dos impostos dos quais originou-se 
o ICMS – isso implica não incidir atualmente ICMS sobre o serviço de transporte, que, 
entretanto, não é o caso abordado nestes autos. 

 

Quanto ao DL 509, de 20/03/1969, que transforma o Departamento 
dos Correios e Telégrafos em Empresa Pública, cita, o art. 12, isenção tributária na 
importação de materiais e equipamentos DESTINADOS À SUA OPERAÇÃO, o que só 
atinge o ICMS incidente sobre a importação, que também em nada se confunde com a 
matéria em tela nestes autos. 

 

Em que pese todas essas citações de normas, a CF, Art. 173, dá 
entendimento diverso quanto às atividades em que as empresas públicas e sociedades 
de economia mista concorram com as empresas do setor privado. Por assim ser, no caso 
da ECT, restringem-se as prerrogativas alegadas tão somente nas situações em que ela, 
por dever de Estado, atue nos locais onde não haja interesse econômico e nem 
obrigatoriedade imposta à iniciativa privada. 

 
CF, Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração 

direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando 
necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse 
coletivo, conforme definidos em lei. 

§ 2º - As empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão 
gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado. 

 
Aqui, entretanto, a matéria tratada é totalmente diversa do que foi 

alegado na defesa. Trata-se, não de prestação de serviço de transporte, mas de operação 
com mercadorias que não constitui sua atividade econômica, restando-lhe tão somente, na 
condição de transportador, respeitar as normas tributárias atinentes às atividades 
econômicas de seus usuários-clientes. A ECT há que se submeter a essas normas 
rigorosamente da mesma forma que qualquer outra empresa transportadora. Assim, 
necessário se faz acatar as determinações relativas à matéria própria, isto é, operações 
com mercadorias, e em não fazendo, assume os riscos e responsabilidades inerentes à 
sua conduta.  

 
A CF, Art. 155, § 2.º, XII, “d”, atribui a lei complementar a 

responsabilidade de definir o local das operações de circulação. 

 
CF, Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: 

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993) 
II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de 

serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, 



 

ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;(Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993) 

§ 2.º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 3, de 1993) 

XII - cabe à lei complementar: 
d) fixar, para efeito de sua cobrança e definição do estabelecimento responsável, 

o local das operações relativas à circulação de mercadorias e das 
prestações de serviços; 

 
A LC 87/96 (Kandir) define como local da operação de circulação 

aquele em que se encontre quando em situação irregular pela falta da documentação 
fiscal própria. 

 
LC 87/96, Art. 11. O local da operação ou da prestação, para os efeitos da 

cobrança do imposto e definição do estabelecimento responsável, é: 
I - tratando-se de mercadoria ou bem: 
b) onde se encontre, quando em situação irregular pela falta de documentação 

fiscal ou quando acompanhado de documentação inidônea, como dispuser 
a legislação tributária; 

 
Adicionalmente o Conv. SINIEF S/. N.º, de 15/12/1970, Art. 15, define 

que transportadores não podem aceitar mercadorias a transportar se desacompanhadas 
do documento fiscal próprio. 

 
Conv SINIEF S/ N.º, de 15/12/1970, Art. 15. Os transportadores não poderão 

aceitar despacho ou efetuar o transporte de mercadorias que não estejam 
acompanhadas dos documentos fiscais próprios. 

 
Em conformidade com as normas ora citadas, a LTE de Goiás 

aborda a matéria no CTE, Art. 66 e § Ún. e RCTE, Art. 145, § Ún. 
 

CTE, Art. 66. As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar 
sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. 

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal 
irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos 
fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea. 

 
RCTE, Art. 145, Parágrafo único. O transportador não pode aceitar despacho ou 

efetuar o transporte de mercadoria que não esteja acompanhada do 
documento fiscal próprio, ressalvado os casos previstos na legislação 
tributária. 

 
Assim, no tipo de atividade observado, a empresa não é alcançada 

pela imunidade, sendo o feito procedente. 
 
Por fim, quanto à preliminar de nulidade por erro de identificação do 

sujeito passivo arguída na sessão de julgamento cameral pelo Conselheiro Edson Abrão 
da Silva, é rejeitada uma vez que estando a mercadoria em situação fiscal irregular o local 
da operação é o de seu estabelecimento, e, portanto, pela empresa que é sua possuidora. 

 
CTE, Art. 33. Considera-se, também, nas seguintes situações especiais, local da 

operação: 
II - onde se encontre a mercadoria, quando em situação fiscal irregular; 



 

 
Art. 66, Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação 

fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de 
documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal 
inidônea. 

 
É O VOTO. 
 

DISPOSITIVO. 
 

Por todo o exposto, é rejeitada, por maioria, a preliminar de nulidade 
por erro de identificação do sujeito passivo, e, quanto ao mérito, mantido o julgado singular 
de PROCEDÊNCIA. 

 
 

Sala das sessões, em 21 de julho de 2016. 
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Matéria: Serviço de transporte (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01359/16 
 
Relator: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 

 
EMENTA: IMPUGNAÇÃO EM 2ª INSTÂNCIA. PROCESSUAL. 
DILIGÊNCIA E NULIDADE POR INSEGURANÇA NA 
DETERMINAÇÃO DA INFRAÇÃO. REJEITADAS.  ICMS. SERVIÇO 
DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. FALTA DE EMISSÃO DE 
NOTA FISCAL MODELO 7. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA 
ANTT. PROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO. 
 
1. As formas de cálculo de juros de mora e correção monetária 
são oriundas de determinação legal, inserta no CTE, entre os 
artigos 167 e 170. 
 
2. Análise perfunctória em toda estrutura do lançamento nos 
revela facilmente que todos os quesitos questionados estão 
dispostos de forma ordenada e escorreita: a) Clara descrição do 
fato; b) Indicação dos elementos que compuseram a base de 
cálculo do imposto; c) Descrição das capitulações infracionais e 
de penalidade. 
 
3. Ocorre o fato gerador do imposto, no momento do início da 
prestação de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal, de qualquer natureza (art. 13, X do CTE-GO). 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 14 de julho de 2016, decidiu,   por unanimidade de votos, rejeitar o pedido 
de diligência formulado pelo sujeito passivo. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Victor Augusto de Faria Morato, Masayuki Missao, Mário de Oliveira Andrade, Aldeci de 
Souza Flor e Rickardo de Souza Santos Mariano. E, também por unanimidade de votos, 
rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração.  Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer da 
impugnação, negar-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração.  
Participaram do julgamento os Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato, Masayuki 
Missao, Mário de Oliveira Andrade, Aldeci de Souza Flor e Rickardo de Souza Santos 
Mariano. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Nos presentes autos, o Fisco acusa o sujeito passivo de haver 
realizado prestações de serviço de transporte interestadual de passageiros, no valor total 
de R$ 208.650,00, conforme autorizações de viagem anexas, sem a emissão da nota 
fiscal modelo 7, nos termos dos arts. 185 e 186 do RCTE e Convênio SINIEF nº 6/89. 
Assevera a inicial que o sujeito passivo fora notificado a apresentar a documentação 
pertinente, a qual não restara atendida. A base de cálculo do imposto fora arbitrada, com 
fundamento nos arts. 148 do CTN e 25, I, “b” do CTE, uma vez que os preços informados 
nas autorizações de viagem estariam notoriamente inferiores aos praticados no mercado.  



 

A infração foi capitulada no art. 64 do CTE, combinado com o art. 54 
do Anexo VIII do RCTE. A penalidade, por seu turno, é a que consta do art. 71, III, “a” do 
CTE.  

Aufere-se ICMS no valor originário de R$ 25.038,00, referente a fatos 
geradores ocorridos entre abril e dezembro de 2011, março e dezembro de 2012 e março 
e dezembro de 2013. O auto de infração foi lavrado em 04/05/15. 

A instrução processual fazendária é composta dos seguintes 
documentos: 

1) Notificação fiscal; 
2) Planilha sintética das autorizações de viagem; 
3) Informações Básicas da Autorização de Viagem – ANTT; 
4) Planilha de custos por Km percorrido. 

Revel em primeira instância, apresentou-se impugnação na presente 
fase cameral.  

Pede, em preliminar, a nulidade do lançamento, uma vez que não 
promovera, pessoalmente, o transporte dos passageiros. O lançamento também se faz 
nulo em virtude da falta de discriminação acerca da forma de cálculo dos juros e correção 
monetária. Afirma que a presente cominação deve ser suspensa, por força do art. 151, III 
do CTN. No mérito, reclama a ausência do arrolamento analítico das notas fiscais 
pleiteadas pelo fisco. Denota-se, da falta de clareza da acusação, a apuração de valores 
indevidos, com respeito às notas fiscais dos produtos importados.  

Solicita diligência para constatação dos reais valores eventualmente 
devidos.  

Pede a improcedência do lançamento.  

 

É o relatório. 

 
 

V O T O 

 

 
Em sede de saneamento processual, a recorrente ponderou pela 

necessidade de diligência nos autos, para que se apurassem os reais valores 
eventualmente devidos. Reclama, em suma, de uma suposta falta de discriminação acerca 
da forma de cálculo dos juros e correção monetária. 

Acerca da fórmula de cálculo dos juros de mora e correção 
monetária, discriminados às fls. 78 dos autos, tais matérias, inclusive suas formas de 
cálculo, são oriundas de determinação legal, inserta no CTE, entre os artigos 167 e 170. 
Não vislumbro, dessarte, motivo para maiores tergiversações sobre tal fato. 

De outra monta, qualquer pretensão de se declarar a ilegalidade de 
tal cobrança ou de sua forma de cálculo seria, por via incidental, declarar a 
inconstitucionalidade material de tais dispositivos, mister que não pertence à competência 
dos Conselhos Administrativos.  

Rejeito, portanto, o pedido de diligência. 

Sob o contexto da existência de vício formal por insegurança na 
determinação da infração, suscitou-se o mesmo argumento dantes expendido, no 



 

sentido de suposta obscuridade na forma de cômputo dos juros e correção. Remetemos 
nossa fundamentação, nesse particular, às que foram expostas no item anterior.  

 

De fato, prescreve o art. 20 da Lei nº 16469/09 que: 

 
“Art. 20. São nulos os atos praticados: 

........................................................................................................................ 

IV - com insegurança na determinação da infração. 

......................................................................................................................... 

§ 2º A autoridade competente para julgar deve promover ou determinar 
a correção das irregularidades ou omissões diferentes das referidas no 
caput, quando estas influírem na solução do litígio, renovando-se a 
intimação do sujeito passivo, se fato novo advier. 

§ 3º As incorreções ou omissões do lançamento, inclusive aquelas 
decorrentes de cálculo ou de proposição de penalidade, não acarretam 
a sua nulidade, quando do processo constarem elementos suficientes 
para determinar com segurança a infração e o infrator. ” 

 

A análise dos parágrafos transcritos indica que a nulidade por 
insegurança é reservada a defeitos severos do lançamento.  

Linhas gerais, um lançamento seguro corresponde àquele que: a) 
materializa, por meio de provas documentais, a existência do fato ilícito apurado e sua 
relação com a norma tributária; b) verifica a ocorrência do fato gerador da obrigação 
correspondente, determina a matéria tributável, calcula o montante do tributo devido, 
identifica o sujeito passivo e propõe a aplicação da penalidade cabível; c) valoriza a 
utilização das “notas explicativas” e “informações complementares”. 
 

Ademais, mera análise perfunctória em toda estrutura do lançamento 
nos revela facilmente que todos os quesitos questionados estão dispostos de forma 
ordenada e escorreita: a) Clara descrição do fato; b) Indicação dos elementos que 
compuseram a base de cálculo do imposto; c) Descrição das capitulações infracionais e 
de penalidade.  

Vale, disso tudo, a lição amplamente defendida pela doutrina e 
jurisprudência modernas: “deixar de considerar o caráter eminentemente instrumental das 
formas e erigi-las ao status de fim, implicaria renegar a própria natureza do processo, com 
prejuízo do direito e da justiça.  (...) O espírito da lei, não será demais repetir, sugere 
sempre o caminho que salva o processo”.151 

 

Fora esta, justamente, a dinâmica com que tramitaram os presentes 
autos. 

No que toca à suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 
151 do CTN), a argumentação é desprovida de qualquer fundamento, pois o presente 
crédito tributário já se encontra com sua exigibilidade suspensa, e retomará o seu curso 

                                            
151 COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.  Autores diversos. Revista dos Tribunais. 2006. 
Art. 243 a 250. 



 

somente na eventualidade de ser confirmada, no contencioso tributário, a sua 
exigibilidade, com a expedição da cédula de dívida ativa e a sua consequente inscrição, 
que iniciará a cobrança judicial.  

Finalmente, quanto à presumida ausência de arrolamento analítico 
das notas fiscais pleiteadas pelo Fisco, obtempero que o objeto da acusação fiscal se 
funda justamente na ausência de tais documentos, os quais não foram emitidos pelo 
sujeito passivo.  

Rejeito, portanto, a preliminar de insegurança na determinação da 
infração.  

Passo ao mérito.  

 

Discorre o art. 13 do CTE, in verbis: 

 

“Art. 13. Ocorre o fato gerador do imposto, no momento: 
................................................................................................................ 

X - do início da prestação de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal, de qualquer natureza; ” 

 

Por seu turno, o art. 185 do RCTE, veiculador da obrigatoriedade de 
nota fiscal modelo 7, prescreve que: 

 

“Art. 185. A Nota Fiscal de Serviço de Transporte, modelo 7, deve ser 
utilizada (Convênio SINIEF 6/89, art. 10): 

I - pela agência de viagem ou por qualquer transportador que executar 
serviço de transporte intermunicipal, interestadual ou internacional de 
turista e de outra pessoa, em veículo próprio ou afretado; 

.....................................................................................................................” 

 

O presente trabalho é fruto do cruzamento de dados fornecidos pela 
Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT – no presente caso, informações 
acerca de viagens interestaduais nos quais a contratada fora a autuada - e o rol de notas 
fiscais emitidas pelo sujeito passivo, referentes a tais prestações.  

 

Conforme os documentos fornecidos pela ANTT, a recorrente fora 
contratada, em diversas oportunidades, para prestar serviço de transporte interestadual de 
passageiros, cujas identificações constam, inclusive, do corpo dos relatórios fornecidos. 
De forma pormenorizada, foram fornecidas informações tais como: motivo da viagem 
(turismo), número de pessoas transportadas, distância percorrida, identificação dos 
motoristas, datas de início da viagem etc.  

Bastante inequívoca, portanto, a ocorrência do fato gerador do ICMS.  

 

Sob tais fundamentos, conheço da impugnação, mas lhe nego 
provimento para julgar procedente o presente lançamento.  

 

https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/SINIEF/CVSINIEF_006_89.htm#A10


 

 
 

Sala das sessões, em 31 de agosto de 2016. 
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Matéria: Serviço de transporte (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01360/16 
 
Relator: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 

 
EMENTA: IMPUGNAÇÃO EM 2ª INSTÂNCIA. PROCESSUAL. 
DILIGÊNCIA E NULIDADE POR INSEGURANÇA NA 
DETERMINAÇÃO DA INFRAÇÃO. REJEITADAS.  ICMS. SERVIÇO 
DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. FALTA DE EMISSÃO DE 
NOTA FISCAL MODELO 7. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA 
ANTT. PROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO. 
 
1. As formas de cálculo de juros de mora e correção monetária 
são oriundas de determinação legal, inserta no CTE, entre os 
artigos 167 e 170. 
 
2. Análise perfunctória em toda estrutura do lançamento nos 
revela facilmente que todos os quesitos questionados estão 
dispostos de forma ordenada e escorreita: a) Clara descrição do 
fato; b) Indicação dos elementos que compuseram a base de 
cálculo do imposto; c) Descrição das capitulações infracionais e 
de penalidade. 
 
3. Ocorre o fato gerador do imposto, no momento do início da 
prestação de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal, de qualquer natureza (art. 13, X do CTE-GO). 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 14 de julho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido 
de diligência formulado pelo sujeito passivo. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Victor Augusto de Faria Morato, Masayuki Missao, Mário de Oliveira Andrade, Aldeci de 
Souza Flor e Rickardo de Souza Santos Mariano. E, também por unanimidade de votos, 
rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração.  Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer da 
impugnação, negar-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração.  
Participaram do julgamento os Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato, Masayuki 
Missao, Mário de Oliveira Andrade, Aldeci de Souza Flor e Rickardo de Souza Santos 
Mariano. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Nos presentes autos, o Fisco acusa o sujeito passivo de haver 
realizado prestações de serviço de transporte interestadual de passageiros, no valor total 
de R$ 339.300,00, conforme autorizações de viagem anexas, sem a emissão da nota 
fiscal modelo 7, nos termos dos arts. 185 e 186 do RCTE e Convênio SINIEF nº 6/89. 
Assevera a inicial que o sujeito passivo fora notificado a apresentar a documentação 
pertinente, a qual não restara atendida. A base de cálculo do imposto fora arbitrada, com 
fundamento nos arts. 148 do CTN e 25, I, “b” do CTE, uma vez que os preços informados 
nas autorizações de viagem estariam notoriamente inferiores aos praticados no mercado.  



 

A infração foi capitulada no art. 64 do CTE, combinado com o art. 54 
do Anexo VIII do RCTE. A penalidade, por seu turno, é a que consta do art. 71, III, “a” do 
CTE.  

Aufere-se ICMS no valor originário de R$ 40.716,00, referente a fatos 
geradores ocorridos entre abril e julho de 2010, abril e dezembro de 2011 e janeiro a 
outubro de 2012. O auto de infraçaõ foi lavrado em 23/02/15. 

A instrução processual fazendária é composta dos seguintes 
documentos: 

1) Notificação fiscal; 
2) Planilha sintética das autorizações de viagem; 
3) Informações Básicas da Autorização de Viagem – ANTT; 
4) Planilha de custos por Km percorrido. 

Houve revelia em primeira instância, com apresentação de 
impugnação na presente fase cameral.  

Pede, em preliminar, a nulidade do lançamento, uma vez que não 
promovera, pessoalmente, o transporte dos passageiros. O lançamento também se faz 
nulo em virtude da falta de discriminação acerca da forma de cálculo dos juros e correção 
monetária. Afirma que a presente cominação deve ser suspensa, por força do art. 151, III 
do CTN. No mérito, reclama a ausência do arrolamento analítico das notas fiscais 
pleiteadas pelo fisco. Denota-se, da falta de clareza da acusação, a apuração de valores 
indevidos, com respeito às notas fiscais dos produtos importados.  

Solicita diligência para constatação dos reais valores eventualmente 
devidos.  

Pede a improcedência do lançamento.  

 

É o relatório. 

 

 

V O T O 

 

Em sede de saneamento processual, a recorrente ponderou pela 
necessidade de diligência nos autos, para que se apurassem os reais valores 
eventualmente devidos. Reclama, em suma, de uma suposta falta de discriminação acerca 
da forma de cálculo dos juros e correção monetária. 

Acerca da fórmula de cálculo dos juros de mora e correção 
monetária, discriminados às fls. 107 dos autos, tais matérias, inclusive suas formas de 
cálculo, são oriundas de determinação legal, inserta no CTE, entre os artigos 167 e 170. 
Não vislumbro, dessarte, motivo para maiores tergiversações sobre tal fato. 

De outra monta, qualquer pretensão de se declarar a ilegalidade de 
tal cobrança ou de sua forma de cálculo seria, por via incidental, declarar a 
inconstitucionalidade material de tais dispositivos, mister que não pertence à competência 
dos Conselhos Administrativos.  

Rejeito, portanto, o pedido de diligência. 

Sob o contexto da existência de vício formal por insegurança na 
determinação da infração, suscitou-se o mesmo argumento dantes expendido, no 



 

sentido de suposta obscuridade na forma de cômputo dos juros e correção. Remetemos 
nossa fundamentação, nesse particular, às que foram expostas no item anterior.  

 

De fato, prescreve o art. 20 da Lei nº 16469/09 que: 

 

“Art. 20. São nulos os atos praticados: 

........................................................................................................................ 

IV - com insegurança na determinação da infração. 

......................................................................................................................... 

§ 2º A autoridade competente para julgar deve promover ou 
determinar a correção das irregularidades ou omissões diferentes das 
referidas no caput, quando estas influírem na solução do litígio, 
renovando-se a intimação do sujeito passivo, se fato novo advier. 

§ 3º As incorreções ou omissões do lançamento, inclusive aquelas 
decorrentes de cálculo ou de proposição de penalidade, não 
acarretam a sua nulidade, quando do processo constarem elementos 
suficientes para determinar com segurança a infração e o infrator. ” 

 

A análise dos parágrafos transcritos indica que a nulidade por 
insegurança é reservada a defeitos severos do lançamento.  

Linhas gerais, um lançamento seguro corresponde àquele que: a) 
materializa, por meio de provas documentais, a existência do fato ilícito apurado e sua 
relação com a norma tributária; b) verifica a ocorrência do fato gerador da obrigação 
correspondente, determina a matéria tributável, calcula o montante do tributo devido, 
identifica o sujeito passivo e propõe a aplicação da penalidade cabível; c) valoriza a 
utilização das “notas explicativas” e “informações complementares”. 
 

Ademais, mera análise perfunctória em toda estrutura do lançamento 
nos revela facilmente que todos os quesitos questionados estão dispostos de forma 
ordenada e escorreita: a) Clara descrição do fato; b) Indicação dos elementos que 
compuseram a base de cálculo do imposto; c) Descrição das capitulações infracionais e 
de penalidade.  

Vale, disso tudo, a lição amplamente defendida pela doutrina e 
jurisprudência modernas: “deixar de considerar o caráter eminentemente instrumental das 
formas e erigi-las ao status de fim, implicaria renegar a própria natureza do processo, com 
prejuízo do direito e da justiça.  (...) O espírito da lei, não será demais repetir, sugere 
sempre o caminho que salva o processo”.152 

 

Fora esta, justamente, a dinâmica com que tramitaram os presentes 
autos. 

No que toca à suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 
151 do CTN), a argumentação é desprovida de qualquer fundamento, pois o presente 

                                            
152 COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.  Autores diversos. Revista dos Tribunais. 2006. 
Art. 243 a 250. 



 

crédito tributário já se encontra com sua exigibilidade suspensa, e retomará o seu curso 
somente na eventualidade de ser confirmada, no contencioso tributário, a sua 
exigibilidade, com a expedição da cédula de dívida ativa e a sua consequente inscrição, 
que iniciará a cobrança judicial.  

Finalmente, quanto à presumida ausência de arrolamento analítico 
das notas fiscais pleiteadas pelo Fisco, obtempero que o objeto da acusação fiscal se 
funda justamente na ausência de tais documentos, os quais não foram emitidos pelo 
sujeito passivo.  

Rejeito, portanto, a preliminar de insegurança na determinação da 
infração.  

Passo ao mérito.  

 

Discorre o art. 13 do CTE, in verbis: 

 

“Art. 13. Ocorre o fato gerador do imposto, no momento: 
................................................................................................................ 

X - do início da prestação de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal, de qualquer natureza;” 

 

Por seu turno, o art. 185 do RCTE, veiculador da obrigatoriedade de 
nota fiscal modelo 7, prescreve que: 

 

“Art. 185. A Nota Fiscal de Serviço de Transporte, modelo 7, deve ser 
utilizada (Convênio SINIEF 6/89, art. 10): 

I - pela agência de viagem ou por qualquer transportador que executar 
serviço de transporte intermunicipal, interestadual ou internacional de 
turista e de outra pessoa, em veículo próprio ou afretado; 

.....................................................................................................................” 

 

O presente trabalho é fruto do cruzamento de dados fornecidos pela 
Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT – no presente caso, informações 
acerca de viagens interestaduais nos quais a contratada fora a autuada - e o rol de notas 
fiscais emitidas pelo sujeito passivo, referentes a tais prestações.  

 

Conforme os documentos fornecidos pela ANTT, a recorrente fora 
contratada, em diversas oportunidades, para prestar serviço de transporte interestadual de 
passageiros, cujas identificações constam, inclusive, do corpo dos relatórios fornecidos. 
De forma pormenorizada, foram fornecidas informações tais como: motivo da viagem 
(turismo), número de pessoas transportadas, distância percorrida, identificação dos 
motoristas, datas de início da viagem etc.  

Bastante inequívoca, portanto, a ocorrência do fato gerador do ICMS.  

Sob tais fundamentos, conheço da impugnação, mas lhe nego 
provimento para julgar procedente o presente lançamento.  

 

https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/SINIEF/CVSINIEF_006_89.htm#A10


 

 
 

Sala das sessões, em 31 de agosto de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Serviço de transporte (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01361/16 
 
Relator: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 

 
EMENTA: IMPUGNAÇÃO EM 2ª INSTÂNCIA. PROCESSUAL. 
DILIGÊNCIA E NULIDADE POR INSEGURANÇA NA 
DETERMINAÇÃO DA INFRAÇÃO. REJEITADAS.  ICMS. SERVIÇO 
DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. FALTA DE EMISSÃO DE 
NOTA FISCAL MODELO 7. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA 
ANTT. PROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO. 
 
1. As formas de cálculo de juros de mora e correção monetária 
são oriundas de determinação legal, inserta no CTE, entre os 
artigos 167 e 170. 
 
2. Análise perfunctória em toda estrutura do lançamento nos 
revela facilmente que todos os quesitos questionados estão 
dispostos de forma ordenada e escorreita: a) Clara descrição do 
fato; b) Indicação dos elementos que compuseram a base de 
cálculo do imposto; c) Descrição das capitulações infracionais e 
de penalidade. 
 
3. Ocorre o fato gerador do imposto no momento do início da 
prestação de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal, de qualquer natureza (art. 13, X do CTE-GO). 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 14 de julho de 2016, decidiu,   por unanimidade de votos, rejeitar o pedido 
de diligência formulado pelo sujeito passivo. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Victor Augusto de Faria Morato, Masayuki Missao, Mário de Oliveira Andrade, Aldeci de 
Souza Flor e Rickardo de Souza Santos Mariano. E, também por unanimidade de votos, 
rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração.  Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer da 
impugnação, negar-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração.  
Participaram do julgamento os Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato, Masayuki 
Missao, Mário de Oliveira Andrade, Aldeci de Souza Flor e Rickardo de Souza Santos 
Mariano. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Nos presentes autos, o Fisco acusa o sujeito passivo de haver 
realizado prestações de serviço de transporte interestadual de passageiros, no valor total 
de R$ 261.300,00, conforme autorizações de viagem anexas, sem a emissão da nota 
fiscal modelo 7, nos termos dos arts. 185 e 186 do RCTE e Convênio SINIEF nº 6/89. 
Assevera a inicial que o sujeito passivo fora notificado a apresentar a documentação 
pertinente, a qual não restara atendida. A base de cálculo do imposto fora arbitrada, com 
fundamento nos arts. 148 do CTN e 25, I, “b” do CTE, uma vez que os preços informados 
nas autorizações de viagem estariam notoriamente inferiores aos praticados no mercado.  



 

A infração foi capitulada no art. 64 do CTE, combinado com o art. 54 
do Anexo VIII do RCTE. A penalidade, por seu turno, é a que consta do art. 71, III, “a” do 
CTE.  

Aufere-se ICMS no valor originário de R$ 31.356,00, referente a fatos 
geradores ocorridos entre abril e dezembro de 2011, março e outubro de 2012, fevereiro  e 
março de 2013 e setembro de 2014. O auto de infração foi lavrado em 04/05/15. 

A instrução processual fazendária é composta dos seguintes 
documentos: 

5) Notificação fiscal; 
6) Planilha sintética das autorizações de viagem; 
7) Informações Básicas da Autorização de Viagem – ANTT; 
8) Planilha de custos por Km percorrido. 

Houve revelia em primeira instância, com apresentação de 
impugnação na presente fase cameral.  

Pede, em preliminar, a nulidade do lançamento, uma vez que não 
promovera, pessoalmente, o transporte dos passageiros. O lançamento também se faz 
nulo em virtude da falta de discriminação acerca da forma de cálculo dos juros e correção 
monetária. Afirma que a presente cominação deve ser suspensa, por força do art. 151, III 
do CTN. No mérito, reclama a ausência do arrolamento analítico das notas fiscais 
pleiteadas pelo fisco. Denota-se, da falta de clareza da acusação, a apuração de valores 
indevidos, com respeito às notas fiscais dos produtos importados.  

Solicita diligência para constatação dos reais valores eventualmente 
devidos.  

Pede a improcedência do lançamento.  

 

É o relatório. 

 
V O T O 

 

 
Em sede de saneamento processual, a recorrente ponderou pela 

necessidade de diligência nos autos, para que se apurassem os reais valores 
eventualmente devidos. Reclama, em suma, de uma suposta falta de discriminação acerca 
da forma de cálculo dos juros e correção monetária. 

Acerca da fórmula de cálculo dos juros de mora e correção 
monetária, discriminados às fls. 92 dos autos, tais matérias, inclusive suas formas de 
cálculo, são oriundas de determinação legal, inserta no CTE, entre os artigos 167 e 170. 
Não vislumbro, dessarte, motivo para maiores tergiversações sobre tal fato. 

De outra monta, qualquer pretensão de se declarar a ilegalidade de 
tal cobrança ou de sua forma de cálculo seria, por via incidental, declarar a 
inconstitucionalidade material de tais dispositivos, mister que não pertence à competência 
dos Conselhos Administrativos.  

Rejeito, portanto, o pedido de diligência. 

Sob o contexto da existência de vício formal por insegurança na 
determinação da infração, suscitou-se o mesmo argumento dantes expendido, no 



 

sentido de suposta obscuridade na forma de cômputo dos juros e correção. Remetemos 
nossa fundamentação, nesse particular, às que foram expostas no item anterior.  

 

De fato, prescreve o art. 20 da Lei nº 16469/09 que: 

 
“Art. 20. São nulos os atos praticados: 

........................................................................................................................ 

IV - com insegurança na determinação da infração. 

......................................................................................................................... 

§ 2º A autoridade competente para julgar deve promover ou 
determinar a correção das irregularidades ou omissões diferentes das 
referidas no caput, quando estas influírem na solução do litígio, 
renovando-se a intimação do sujeito passivo, se fato novo advier. 

§ 3º As incorreções ou omissões do lançamento, inclusive aquelas 
decorrentes de cálculo ou de proposição de penalidade, não 
acarretam a sua nulidade, quando do processo constarem elementos 
suficientes para determinar com segurança a infração e o infrator. ” 

 

A análise dos parágrafos transcritos indica que a nulidade por 
insegurança é reservada a defeitos severos do lançamento.  

Linhas gerais, um lançamento seguro corresponde àquele que: a) 
materializa, por meio de provas documentais, a existência do fato ilícito apurado e sua 
relação com a norma tributária; b) verifica a ocorrência do fato gerador da obrigação 
correspondente, determina a matéria tributável, calcula o montante do tributo devido, 
identifica o sujeito passivo e propõe a aplicação da penalidade cabível; c) valoriza a 
utilização das “notas explicativas” e “informações complementares”. 
 

Ademais, mera análise perfunctória em toda estrutura do lançamento 
nos revela facilmente que todos os quesitos questionados estão dispostos de forma 
ordenada e escorreita: a) Clara descrição do fato; b) Indicação dos elementos que 
compuseram a base de cálculo do imposto; c) Descrição das capitulações infracionais e 
de penalidade.  

Vale, disso tudo, a lição amplamente defendida pela doutrina e 
jurisprudência modernas: “deixar de considerar o caráter eminentemente instrumental das 
formas e erigi-las ao status de fim, implicaria renegar a própria natureza do processo, com 
prejuízo do direito e da justiça.  (...) O espírito da lei, não será demais repetir, sugere 
sempre o caminho que salva o processo”.153 

 

Fora esta, justamente, a dinâmica com que tramitaram os presentes 
autos. 

No que toca à suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 
151 do CTN), a argumentação é desprovida de qualquer fundamento, pois o presente 
crédito tributário já se encontra com sua exigibilidade suspensa, e retomará o seu curso 

                                            
153 COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.  Autores diversos. Revista dos Tribunais. 2006. 
Art. 243 a 250. 



 

somente na eventualidade de ser confirmada, no contencioso tributário, a sua 
exigibilidade, com a expedição da cédula de dívida ativa e a sua consequente inscrição, 
que iniciará a cobrança judicial.  

Finalmente, quanto à presumida ausência de arrolamento analítico 
das notas fiscais pleiteadas pelo Fisco, obtempero que o objeto da acusação fiscal se 
funda justamente na ausência de tais documentos, os quais não foram emitidos pelo 
sujeito passivo.  

Rejeito, portanto, a preliminar de insegurança na determinação da 
infração.  

Passo ao mérito.  

 

Discorre o art. 13 do CTE, in verbis: 

 

“Art. 13. Ocorre o fato gerador do imposto, no momento: 
................................................................................................................ 

X - do início da prestação de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal, de qualquer natureza;” 

 

Por seu turno, o art. 185 do RCTE, veiculador da obrigatoriedade de 
nota fiscal modelo 7, prescreve que: 

 

“Art. 185. A Nota Fiscal de Serviço de Transporte, modelo 7, deve ser 
utilizada (Convênio SINIEF 6/89, art. 10): 

I - pela agência de viagem ou por qualquer transportador que executar 
serviço de transporte intermunicipal, interestadual ou internacional de 
turista e de outra pessoa, em veículo próprio ou afretado; 

.....................................................................................................................” 

 

O presente trabalho é fruto do cruzamento de dados fornecidos pela 
Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT – no presente caso, informações 
acerca de viagens interestaduais nos quais a contratada fora a autuada - e o rol de notas 
fiscais emitidas pelo sujeito passivo, referentes a tais prestações.  

 

Conforme os documentos fornecidos pela ANTT, a recorrente fora 
contratada, em diversas oportunidades, para prestar serviço de transporte interestadual de 
passageiros, cujas identificações constam, inclusive, do corpo dos relatórios fornecidos. 
De forma pormenorizada, foram fornecidas informações tais como: motivo da viagem 
(turismo), número de pessoas transportadas, distância percorrida, identificação dos 
motoristas, datas de início da viagem etc.  

Bastante inequívoca, portanto, a ocorrência do fato gerador do ICMS.  

Sob tais fundamentos, conheço da impugnação, mas lhe nego 
provimento para julgar procedente o presente lançamento.  
 

https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/SINIEF/CVSINIEF_006_89.htm#A10


 

 
 

Sala das sessões, em 31 de agosto de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Serviço de transporte (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01733/16 
 
Relator: Conselheiro José Luiz Rosa 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Omissão de pagamento de 
ICMS. Prestação de serviço de transporte sem emissão do 
conhecimento de transporte eletrônico. Procedência em parte. 
 
Tendo a revisão fiscal apurado o montante do imposto 
efetivamente devido aos cofres púbicos, inclusive com a 
concordância do sujeito passivo, o lançamento deve ser 
alterado para o valor nela apurado. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de setembro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de 
infração no valor do ICMS de R$ 25,92 (vinte e cinco reais e noventa e dois centavos), 
conforme fls. 503. Participaram do julgamento os Conselheiros José Luiz Rosa, 
Washington Luis Freire de Oliveira, Valdir Mendonça Alves, José Pereira D'abadia e 
Gilmar Rodrigues de Almeida. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 
deixou de recolher o ICMS relativo a prestação de serviço de transporte rodoviário de 
carga interestadual realizado por transportador autônomo em vendas que promoveu com 
frete por sua responsabilidade, nos meses de junho a setembro de 2014, sendo-lhe 
imputada a exigência do ICMS no valor de R$ 62.859,66 (sessenta e dois mil, oitocentos e 
cinquenta e nove reais e sessenta e seis centavos), multa e acréscimos legais. 

 
Citados como infringidos os arts. 63, 64 e 66, da Lei n° 11.651/91, c/c 

o art. 141 do Decreto 4.852/97, proposta a penalidade prevista no art. 71, VII, "I", da Lei n° 
11.651/91, agravada pelo § 9°, I, desse mesmo artigo e diploma legal. 

 
Identificada como solidário a pessoa física CÉLIA MARIA DE SOUZA 

PASSOS, nos termos do artigo 45, inciso XII, da Lei 11.651/91 (fls. 04).  
 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, 

demonstrativos da Auditória Básica do ICMS (fls. 8 a 11), Relatório III (fls. 12 a 21), 
Relatório IV (fls. 22 a 31) e Recibo de Entrega de Arquivos Digitais (fls. 34), dentre outros 
documentos. 

 
Intimados o sujeito passivo em 12.11.2015 (fls. 41) e a solidária em 

16.11.2015 (fls. 43), os intimados não comparecem ao processo, sendo declarados revéis 
(fls. 44). 

 
Revéis, o sujeito passivo e a solidária apresentam conjuntamente 

impugnação em Segunda Instância (fls. 52 a 57), pedindo a improcedência do lançamento, 
alegando que a prestação de serviço de transporte foi realizada por pessoa física 
(transportador autônomo) contratada pela autuada. 



 

 
Juntam NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) e DACTE (Documento Auxiliar 

do CT-e), fls. 68 a 224, dentre outros documentos. 
 
Posteriormente, juntam a documentação de fls. 228 a 235. 
 
A Segunda Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio 

da Resolução n° 34/2016 (fls. 236 a 237), encaminha os autos para a delegacia fiscal de 
origem a fim de seu ilustre titular determine que, preferencialmente o próprio autor do 
procedimento inicial, verifique se foram emitidos CT-e para todas as operações objeto do 
auto de infração, promovendo a exclusão nos casos em que couber. 

 
A autoridade fiscal designada poderá, a seu critério, prestar os 

esclarecimentos que entender relevantes para a solução da lide. 
 
Após a conclusão da revisão, o órgão preparador (GEPRO) deverá 

cientificar o sujeito passivo, por meio de seu advogado, para se manifestar, caso queira, 
no prazo de até 30 (trinta) dias. 

 
O autor do procedimento fiscal, cumprindo a Resolução n° 34/2016, 

revisa o trabalho fiscal, juntando-o ao processo acompanhado de farta documentação, em 
relatório (fls. 501 a 503), em quadro comparativo nele incluso (fls. 503), apura a prestação 
de serviço de transporte no valor de R$ 215,96 (duzentos e quinze reais e noventa e seis 
centavos) e o correspondente ICMS no valor de R$ 25,92 (vinte e cinco reais e noventa e 
dois centavos, conforme se vê na coluna NFe sem CTe do quadro comparativo. 

 
Intimados (fls. 958 a 960), o sujeito passivo e a solidária não se 

manifestaram acerca do resultado dessa diligência (revisão). 
 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 

deixou de recolher o ICMS relativo a prestação de serviço de transporte rodoviário de 
carga interestadual realizado por transportador autônomo em vendas que promoveu com 
frete por sua responsabilidade, nos meses de junho a setembro de 2014, sendo-lhe 
imputada a exigência do ICMS no valor de R$ 62.859,66 (sessenta e dois mil oitocentos e 
cinquenta e nove reais e sessenta e seis centavos), multa e acréscimos legais. 

 
O sujeito passivo, ao impugnar o auto de infração, trouxe ao 

processo elementos - NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) e DACTE (Documento Auxiliar do CT-
e) –, que ensejaram a baixa dos autos em diligência, para revisão fiscal, consoante a 
Resolução n° 34/2016 (fls. 236 a 237). 

 
O agente do Fisco, cumprindo a Resolução n° 34/2016, revisou o 

trabalho fiscal, juntando-o ao processo acompanhado de farta documentação, em quadro 
comparativo incluso no relatório (fls. 501 a 503), apurou a prestação de serviço de 
transporte no valor de R$ 215,96 (duzentos e quinze reais e noventa e seis centavos) e o 
correspondente ICMS no valor de R$ 25,92 (vinte e cinco reais e noventa e dois 
centavos), conforme se vê na coluna NFe sem CTe do quadro comparativo (fls. 503). 



 

 
Intimado, o sujeito passivo não se manifestou acerca do resultado 

dessa diligência, presumindo-se estar acorde com o resultado da revisão. 
 
Tendo a revisão apurado o montante do imposto efetivamente devido 

aos cofres púbicos, inclusive com a concordância tácita do sujeito passivo, o lançamento 
deve ser alterado para o valor nela apurado. 

 
Ante o exposto, em uníssono com os meus pares, conheço da 

impugnação, dou-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de 
infração no valor do ICMS de R$ 25,92 (vinte e cinco reais e noventa e dois centavos), 
conforme fls. 503. 

 
 

Sala das sessões, em 03 de novembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Serviço de transporte (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01774/16 
 
Relator: Conselheiro Masayuki Missao 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Omissão de parte do 
imposto sobre Serviços de transporte rodoviário de carga. 
Procedência parcial. 
 
Provado nos autos que o sujeito passivo faz jus a compensar 
créditos tributários que lhes são de direito, procedente em parte 
é o auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 27 
de outubro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de 
infração no valor do ICMS de R$ 4.411,37 (quatro mil, quatrocentos e onze reais e trinta e 
sete centavos), com a exclusão do solidário CLERI DIRCE VANZ, arguida pela 
Representação Fazendária. Participaram do julgamento os Conselheiros Masayuki 
Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Luis Antônio da Silva 
Costa, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, 
Heli José da Silva, Valdir Mendonça Alves, José Paixão de Oliveira Gomes, José Luiz 
Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de 
Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de 
Brito, Elias Alves dos Santos, Aguinaldo Fernandes de Melo e Gilmar Rodrigues de 
Almeida. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a exordial que o contribuinte omitiu o pagamento do ICMS 
relativo à prestação de serviços de transporte interestadual de cargas no valor de R$ 
124.431,95 (cento e vinte e quatro mil, quatrocentos e trinta e um reais e noventa e cinco 
centavos) apurado mediante comparativo EFD/SARE de fls. 05 e 08. Em decorrência fica 
sujeito ao pagamento do imposto acrescido das cominações legais. 

 
CLERI DIRCE VAZ, é nomeada solidária nos termos do artigo 45, 

inciso XII do CTE. 
 
Intimados, os sujeitos passivos comparecem aos autos para 

impugnar o auto de infração (fls.18). Em prefação, requerem a descaracterização de não 
contenciosidade do auto de infração pois todos os impostos foram pagos, conforme 
atestam os documentos colacionados às fls.38/403 dos autos.  

 
Na sequência o crédito tributário é encaminhado para cobrança em 

Divida Ativa sem que houvesse sido dado encaminhamento à impugnação passiva. 
 
Tempestivamente, às fls. 408, o sujeito passivo apresenta Pedido de 

Revisão Extraordinária dirigido ao Presidente desta Casa. Pondera ter cometido erros na 
escrituração da EFD ao informar códigos de referência e bases de cálculos equivocadas, 
porém ao perceber as falhas, retificou-as e apresentou nova escrituração cujas SPED 
estão anexas.  



 

Ao final, requer a suspensão da inscrição de seu crédito tributário em  
Dívida ativa cumulada com a retificação do auto de infração para R$ 5.209,45(cinco mil, 
duzentos e nove reais e quarenta e cinco centavos), por ser de direito. 

 
Por despacho 645/2016-CAT os autos foram encaminhados à 

autoridade fiscal para revisão fiscal em vista das alegações e provas colacionadas. 
 
O revisor manifesta-se nos autos e retifica o valor da pretensão fiscal 

inicial para R$ 29.026,37 (vinte e nove mil e vinte seis reais e trinta e sete centavos). 
 
Retornando os autos à Presidência do CAT, por despacho numero 

2542/2016 determinou que o processo fosse pautado a julgamento pelo Pleno desta 
Corte. 

 
 

VOTO 
 
 
Passo a decidir e de plano acolho a manifestação do douto 

representante da Gerência da Representação Fazendária que na sessão de julgamento, 
pugnou pela procedência parcial do presente auto de infração. 

 
De fato, o ínclito Representante Fazendário argumenta estarem 

ausentes nos cálculos, os valores relativos ao crédito tributário presumido a que faz jus o 
contribuinte, tal como espelhado pela documentação juntada às fls. 651 destes. 

 
 
Compulsando os autos verifica-se, tal qual argumentou o douto 

representante da fazenda pública, que ao contribuinte cabe o direito de deduzir os valores 
ali estampados, o que resulta por conseguinte, em saldo devedor a pagar de ICMS no 
valor de R$ 4.411,37(quatro mil, quatrocentos e onze reais e trinta e sete centavos). 

 
Ante o exposto, nada mais devo acrescentar, motivo pelo qual 

acompanhado pela unanimidade do voto de meus pares, conheço do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dou-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de 
infração no valor do ICMS de R$ 4.411,37 (quatro mil, quatrocentos e onze reais e trinta e 
sete centavos), e pelo mesmo quórum, acolher a preliminar de exclusão do solidário 
CLERI DIRCE VAZ, do polo passivo da lide, arguida pela Representação Fazendária. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 08 de novembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Serviço de transporte (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01997/16 
 
Relator: Conselheiro Lidilone Polizeli Bento 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Preliminar de nulidade do lançamento 
por erro na identificação do sujeito passivo. Rejeitada.  
 
Não há que se falar em nulidade do lançamento por erro na 
identificação do sujeito passivo, quando nos autos resta 
caracterizada a sua participação no fenômeno da incidência 
tributária na condição de sujeito passivo direto, realizador da 
prestação de serviço de transporte de passageiros 
interestadual. 
 
ICMS. Obrigação Principal. Omissão de pagamento do imposto, 
prestação de serviço de transporte interestadual de passageiros 
sem a emissão da correspondente nota fiscal. Procedência 
Parcial. 
 
Correto o lançamento que exige imposto e acréscimos legais na 
hipótese de prestação de serviço de transporte interestadual de 
passageiros sem a emissão da correspondente nota fiscal, 
inteligência do art. 66 do CTE. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 21 de outubro de 2016, decidiu,  por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade do auto de infração, por erro na identificação do sujeito passivo, 
arguida pela autuada. Participaram do julgamento os Conselheiros Lidilone Polizeli Bento, 
Nivaldo José Mendes e Nivaldo Carvelo Carvalho. Quanto ao mérito, por votação 
unânime, conhecer da impugnação, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente 
em parte o auto de infração no valor do ICMS a recolher de R$ 2.328,00 (dois mil, 
trezentos e vinte e oito reais). Participaram do julgamento os Conselheiros Lidilone Polizeli 
Bento, Nivaldo José Mendes e Nivaldo Carvelo Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata o presente processo de acusação fiscal no sentido de que a 
autuada realizou prestação de serviço de transporte interestadual de passageiros, 
comprovada pelas autorizações de viagens (ANTT) em anexo, sem a emissão de nota 
fiscal modelo 7, nos termos dos artigos 185 e 186 do RCTE, Convênio SINIEF 6/89, bem 
como não efetuou recolhimento do ICMS devido na prestação, motivo pelo qual se exige o 
imposto e acréscimos legais. 

 
É arrolado como solidário EXPRESSO BRASIL TURISMO LTDA., 

nos termos do art. 45, inciso XIII do CTE. 
 
Indicam-se como infringidos o art. 64 da Lei nº 11.651/91, combinado 

com art. 141, 185 e 186 do Decreto nº 4.852/97. Propõe-se a penalidade prevista no art. 
71, inciso III, alínea ‘a’ da Lei nº 11.651/91, com redação da Lei nº 17.917/2012. 

 



 

Instruem os autos Anexo Estruturado- Detalhamento do Crédito 
Tributário, Identificação do Sujeito Passivo Coobrigado, Notificação Fiscal para 
apresentação de documentos, Demonstrativo das Prestações de Serviço de Transporte, 
Autorizações de Viagens da ANTT, Demonstrativos de Custo do KM rodado. 

 
Regularmente intimados, os sujeitos passivos não apresentam 

impugnação em primeira instância, motivo pelo qual são declarados revéis. 
 
Novamente intimados, apenas o sujeito passivo direto apresenta 

impugnação em segunda instância na qual alega nulidade do lançamento por erro na 
identificação do sujeito passivo visto que as autorizações de viagens estão todas em nome 
de EXPRESSO BRASIL TURISMO LTDA. Acrescenta que a autorização nº 2879757 de 
29/10/13 se repete no auto de infração, sendo cobrada em duplicidade e que o veículo 
placa OGY-7752 não é mais de propriedade da empresa autuada, desde 18/09/2013, não 
sendo mais de sua responsabilidade responder pelo uso de tal veículo, motivos pelos 
quais finaliza pedindo a anulação do lançamento. 

 
                                   V O T O      
 
Preliminarmente, rejeito a preliminar de nulidade do lançamento por 

erro na identificação do sujeito passivo, tendo em vista que a execução da prestação de 
serviço de transporte foi realizada pelo sujeito passivo direto, conforme consta das 
autorizações de viagens (ANTT) anexas aos autos. Por outro lado, ainda que se admitisse 
eventual erro na identificação do sujeito passivo direto, este poderia ser enquadrado no 
polo passivo na condição de responsável solidário, nos termos do art. 45 do CTE, instituto 
este que não comporta benefício de ordem, o que nos permite concluir que do ponto de 
vista prático não possui maior relevância a identificação do sujeito passivo na condição de 
contribuinte ou responsável, visto que os dois respondem de igual forma perante o Erário 
Estadual e sem benefício de ordem, o que importa dizer a execução fiscal pode ser 
direcionada diretamente para o solidário, conforme melhor convier ao Estado.  

 
Quanto ao mérito, assiste razão ao sujeito passivo na alegação de 

duplicidade de cobrança em relação à autorização de viagem nº 2879757, motivo pelo 
qual tal situação deve ser corrigida para se exigir apenas uma vez. Em relação a suposta 
transferência de propriedade, verifica-se que não procede a alegação do sujeito passivo, 
visto que apesar da transferência de UF, a propriedade do veículo continuou com o sujeito 
passivo, conforme faz prova o documento de fl.54. 

 
Não existe nos autos contraprova no sentido de que não houve as 

prestações de serviço de transporte de passageiros interestaduais, existem apenas 
alegações de nulidades e de que os cálculos não teriam sido realizados de forma correta. 
Em relação a base de cálculo utilizada pela fiscalização, há necessidade de correção do 
valor no sentido de se adotar o valor sugerido por Ato do Superintendente de 
Administração Tributária em relação ao período autuado, reduzindo o valor da base de 
cálculo para o valor de R$ 19.400,00 e o ICMS a ser exigido para R$ 2.328,00, conforme 
documentos de fls. 61 a 63. Dessa forma, entendo que o lançamento está ancorado em 
provas robustas que indicam a prestação de serviço de transporte de passageiros 
interestadual pela autuada e que esta não se desincumbiu do ônus de provar fatos 
modificativos, extintivos ou impeditivos do direito pleiteado pela acusação fiscal, motivos 
pelos quais entendo que o lançamento preenche os requisitos do art. 142 do CTN e deve 
prosperar, fazendo-se as devidas adequações na base de cálculo e no valor do imposto 
exigido. 

 



 

Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade do lançamento por 
erro na identificação do sujeito passivo, e no mérito, conheço da impugnação em segunda 
instância, dou-lhe provimento parcial para julgar o lançamento parcialmente procedente 
sobre a base de cálculo de R$ 19.400,00, cujo ICMS importa na quantia de R$ 2.328,00, 
nos termos do demonstrativo de fl. 61. 
 

 
 

Sala das sessões, em 19 de dezembro de 2016. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00002/16 
 
Autora do Voto Vencedor: Conselheira Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Exclusão da sujeição 
passiva do responsável solidário.  
 
 
O sócio administrador é solidariamente responsável com o 
contribuinte pelo pagamento do imposto devido, nos termos do 
art. 45, inciso XII, da Lei 11.651/91. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 10 
de dezembro de 2015, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda 
Pública para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para reincluir na lide os solidários 
RODOLFO SIQUEIRA NEVES e DERCI PINHEIRO DA SILVA. Foram vencedores os 
Conselheiros Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Márcio Nogueira Pedra, Victor 
Augusto de Faria Morato, Washington Luis Freire de Oliveira, Renato Moraes Lima, Elias 
Alves dos Santos, Lidilone Polizeli Bento, Heli José da Silva, Nislene Alves Borges e o Sr. 
Presidente, Conselheiro Domingos Caruso Neto, que proferiu voto de desempate. 
Vencidos os Conselheiros Álvaro Falanque, Nivaldo José Mendes, Masayuki Missao, 
Carlos Andrade Silveira, Alcedino Gomes Barbosa, Edson Abrão da Silva, Aguinaldo 
Fernandes de Melo, João Divino de Brito e Nivaldo Carvelo Carvalho, que votaram 
conhecendo do recurso, negando-lhe provimento para manter a exclusão dos solidários da 
lide. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

 
O auto de infração em julgamento exige dos sujeitos passivos o 

ICMS não pago em razão da omissão de registro de saída de mercadoria tributada. A 
infração foi apurada por meio da Auditoria das Disponibilidades, correspondente ao 
suprimento indevido de caixa no mês de janeiro de 2006. 

 
Indicou como infringidos os arts. 25, §1º, III, e 64 da Lei n.º 

11.651/91, que institui o Código Tributário Estadual – CTE -, e art. 141 do Decreto n.º 
4.852/97, que regulamenta o CTE - RCTE. Propõe a imputação da multa prevista no artigo 
71, VII, "L", com o §9º, I, do CTE, com redação da Lei n.º 16.241/08. 

 
Os sócios-gerentes DERCI PINHEIRO DA SILVA e RODOLFO 

SIQUEIRA NEVES são indicados como solidários por terem concorrido para a prática da 
infração, nos termos do art. 45, XII, do CTE. 

 
Regularmente intimados, o contribuinte os sujeitos passivos, 

INFRATECH INFORMATICA LTDA e DERCI PINHEIRO DA SILVA apresentam a mesma 
impugnação, "fls. 35 a 37", e 63, alegando, preliminarmente que a indicação do solidário é 
ilegítima em razão da ausência das hipóteses do art. 135 do CTN. 

 
No mérito, alegam que não houve suprimento indevido de caixa, 

mas o empréstimo se originou do sócio que dispunha de dinheiro em caixa para suprir a 



 

pessoa jurídica. Para sustentar suas alegações a defesa traz cópias não autenticadas de 
folhas do Razão e do Diário, cópia da declaração de imposto de renda de DERCI 
PINHEIRO DA SILVA. Pede a exclusão de DERCI PINHEIRO DA SILVA do polo passivo e 
a improcedência do lançamento. 

 
Foi lavrado termo de revelia aos sujeitos passivos às "fls. 56". 
 
O julgador singular através da sentença 51854/2009-JULP "fls. 

68 a 70", decide pela procedência do auto de infração. Em sua fundamentação afirmou 
que: 

 
Não há que se falar em nulidade, visto que a autoridade fiscal 

autuante é competente para a realização do procedimento e para lançamento do crédito 
tributário. Não há ilegitimidade passiva dos administradores, pois são solidariamente 
obrigados ao pagamento do imposto, haja vista o interesse comum na situação que 
constitua o fato gerador.  

 
Quanto ao mérito afirma que o sujeito passivo não apresentou 

nenhuma prova concreta, capaz de ilidir a ação fiscal, que limitou somente a negar a 
referida omissão. 

 
Os sujeitos passivos foram intimados a apresentar recurso 

voluntário. Tendo sido lavrado termo de perempção ao solidários às "fls. 75". 
 
O contribuinte apresenta recurso voluntário, "fls. 77 a 79", 

reiterando seus argumentos sobre a ilegitimidade dos solidários, e afirmando que a 
apresentação dos livros contábeis já é suficiente para que se comprove que não houve 
omissão por parte da recorrente. 

 
Ao final pede pela improcedência do auto de infração. 
 
A primeira câmara do CAT, "fls. 81 a 85", decidiu acatar a 

preliminar de exclusão dos solidários da lide, quanto ao mérito decidiu pela manutenção 
da sentença singular que decidiu pela procedência do auto de infração, por unanimidade. 
Em sua fundamentação destacou que: 

 
A indicação dos solidários para responder pelo crédito 

fazendário, deve vir acompanhada da comprovação de que tenha agido com excesso de 
poderes ou de forma fraudulenta ou prejudicial à sociedade. 

 
Quanto ao mérito assevera que não houve prova inconteste 

apresentada pelo sujeito passivo capaz de ilidir a ação fiscal. 
 
A fazenda pública apresenta recurso ao Conselho Pleno, "fls. 

87 a 88", alegando que os solidários devem retornar à lide, vez que os administradores 
são diretamente responsáveis pelo tributo devido pela empresa autuada. 

 
Ao final pede que seja reformada a decisão cameral para 

reincluir os sócios-administradores no polo passivo. 
 
O sujeito passivo e solidários foram intimados a apresentar 

contradita ao recurso da FPE, todavia não se manifestaram. 
 



 

 
V O T O 

 
 
Como se vê a única controvérsia que ainda remanesce nos 

autos está relacionada à responsabilidade solidária de Derci Pinheiro da Silva e Rodolfo 
Siqueira Neves.  

 
Segundo fls. 97/98 – Consulta Detalhada do Contribuinte 

Pessoa Jurídica, tem-se que Derci Pinheiro da Silva é sócio administrador da empresa 
desde 29/07/98, enquanto o outro desde 03/11/2003. 

 
Nessa condição de administrador da pessoa jurídica, por força 

do art. 45, inciso XII, da Lei 11.651/91 - CTE, é confirmada sua responsabilidade, por 
solidariedade com o contribuinte, devendo retornar à sujeição passiva, senão vejamos: 

 

Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 

devido na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse 
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação 
principal, especialmente: 

[...] 

 

XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, 
gerentes, administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis; 

 
Vê tratar-se de uma sujeição passiva solidária decorrente de lei 

específica aplicável ao caso concreto. 
 
Assim, andou bem o Ilustre Julgador Singular Fábio Eduardo 

Bezerra Lemos e Carvalho em fundamentação de sua sentença singular, quanto a esse 
tópico, a qual tomo, no todo, nesta oportunidade, apenas passando a transcrever com 
requerida permissão pequeno trecho, ou seja: 

 
“Dessa forma, ao se constatar a infração fiscal, tem-se que, por 
ação ou omissão, os Administradores são por ela responsáveis, 
pois a pessoa jurídica pensa e age por meio deles.” 
 
Diferentemente da fundamentação dada pelo acórdão cameral 

em relação à exclusão dos solidários da sujeição passiva, muito bem destacou o 
Representante da Fazenda Pública, quando fundamentado no dispositivo legal acima 
transcrito, requer o retorno dos solidários como responsáveis pelo crédito tributário. 

 
Ademais, reforça-se que as decisões da empresa (ente 

destituído de vontade própria) se personificam na pessoa do administrador. 
 
As decisões dos Tribunais Superiores até o presente momento 

está consolidada apenas, quanto a esse assunto, nas situações em que há simples 
inadimplemento por parte do contribuinte, não caracterizado por infração legal, quando 
então é afastada a responsabilidade solidário do sócio administrador. Porém não é o caso 
destes autos. 

 



 

Desse modo, devem ser reinseridos 
à sujeição passiva os responsáveis solidários indicados. 
 
Quanto ao mérito mantém incólume, pois nada foi alegado e a 

decisão cameral foi unânime. 
 
Posto isso, conheço do Recurso da Fazenda Pública ao 

Conselho Pleno, dando-lhe provimento, para reinserção na sujeição passiva os solidários 
DERCI PINHEIRO DA SILVA e RODOLFO SIQUEIRA NEVES. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 05 de janeiro de 2016. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00049/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
 

 
EMENTA: SOLIDARIEDADE. Sócio-gerente. Pedido de 
reinclusão dos solidários na lide feito pela Representação 
Fazendária. Acolhido. Os administradores da pessoa jurídica 
respondem, juntamente com esta, pelo crédito tributário, em 
especial, quando concorram para a prática da infração (art. 45, 
XII, do CTE e art. 124, I, do CTN). 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 07 
de janeiro de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda 
Pública para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para reincluir na lide os solidários 
ANTÔNIO CARVALHO DOS SANTOS e ÉLCIO CARVALHO DOS SANTOS. Foram 
vencedores os Conselheiros David Fernandes de Carvalho, Nislene Alves Borges, Victor 
Augusto de Faria Morato, Mário de Oliveira Andrade, José Paixão de Oliveira Gomes, 
Elias Alves dos Santos, Renato Moraes Lima e o Sr. Presidente, Conselheiro Antônio 
Martins da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros José Pereira 
D'abadia, Rickardo de Souza Santos Mariano, Nivaldo Carvelo Carvalho, Masayuki 
Missao, Nivaldo José Mendes, Carlos Andrade Silveira e Alcedino Gomes Barbosa, que 
votaram conhecendo do recurso, negando-lhe provimento para manter a decisão cameral 
que excluiu da lide os solidários. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se este lançamento de exigência de ICMS proporcional às 
operações com mercadorias tributadas, correspondente à omissão de venda de 
mercadoria tributada, cuja verificação ocorreu por meio da auditoria do movimento 
financeiro anexado nos autos. Diz, o histórico do auto de infração, que se trata de 
lançamento por confissão espontânea de débito. 

 
A autoridade lançadora entendeu que foram infringidos os artigos 63 

e 64 do CTE, c/c os artigos 88, § 1º e artigo141 do RCTE. A penalidade proposta foi a do 
artigo 71, VII, "l", com a qualificadora do Parágrafo 9º, I, do CTE, com a nova redação da 
Lei 13.446/99. 

 
Foram autuados como coobrigados ANTONIO CARVALHO DOS 

SANTOS e ELCIO CARVALHO DOS SANTOS, na condição de sócios administradores, 
com base no artigo 45, XII do CTE. 

 
Para comprovação do lançamento foram anexados ao processo os 

seguintes documentos: Notificação Crédito Tributário Denunciado Espontaneamente 
fl.05/06; Ordem de Serviço fl. 07; Auditoria do Movimento Financeiro Conclusão fl.08/10; 
Ordem de Conferência Sintegra – Notas Não Encontradas 2003 fl.11; Demonstração 
Financeira – Regime de Caixa – Escrita fiscal – Exercício 2003 fls. 12/20; Cópia Contrato 
Social fl. 21/24. 

 
Os autuados foram devidamente intimados para pagar e/ou 

apresentar impugnação em Primeira Instância fl.28/30 



 

 
Os sujeitos passivos apresentam suas defesas às fls. 36/42 e 44/50, 

onde os sujeitos passivos solidários requerem a exclusão da lide, por falta de provas de 
que tenham os solidários agidos com excesso de poderes, infração de contrato social ou 
estatutos. 

 
No mérito, afirma que a empresa possui documentos que 

comprovam ingressos de numerário e que não foram computados na auditoria do 
movimento financeiro; que, trará as referidas provas, posteriormente. Acompanha a 
impugnação, Procuração de representação fl.51. 

 
Sobreveio a Sentença singular nº 2148/09 de fls. 55/56, em que a 

Julgadora, conhece da impugnação, porém, nega-lhe provimento, para considerar 
procedente o auto de infração, ao argumento de que, embora o histórico do lançamento 
mencione se tratar de confissão espontânea, essa espontaneidade é sugerida somente 
para efeito do pagamento com a multa de mora [§ 4º do artigo 169 do CTE]; que a defesa 
não se desincumbiu de trazer provas para elidir a pretensão do fisco. 

 
Da decisão singular supra foram os autuados, novamente, intimados 

para pagar e/ou apresentar recurso voluntário fl.57/59. 
 
Inconformados, interpõem recurso voluntário de fls. 61/67, onde 

insistem na preliminar de exclusão dos solidário da lide, utilizando a mesma tese da 
impugnação. No mérito, aduzem os mesmos argumentos delineados na impugnação. 
Finalizam, requerendo a improcedência do auto de infração. 

 
Acompanham o recurso os documentos de fls.68/74. 
 
Em julgamento pela Segunda Câmara, à unanimidade de votos, 

conhece do recurso, porém, nega-lhe provimento, para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. Sendo que, por maioria de votos, acolheu-se a 
preliminar de exclusão dos solidário da lide. 

 
A Fazenda Pública foi intimada para manifestar quanto a exclusão 

dos solidários da lide. [fl.81] 
 
Em face da exclusão dos solidários do polo passivo, o representante 

fazendário interpõe recurso ao Conselho Pleno [fls.82/83], pugnando pela reforma da 
decisão cameral, tão somente em relação aos solidários que foram excluídos, pedindo a 
reinclusão dos mesmos com base no art. 45, XII do CTE. Colaciona ementa do acórdão do 
Conselho Pleno nº 2165/2011, como paradigma. 

 
Os autuados foram intimados para contraditar o recurso fazendário 

[fls. 86/88], mantendo-se inertes [fl.89]. 
 
É o relatório. 
 
                              V   O   T   O 
 

Lendo o relatório do presente acórdão, nota-se que restou como matéria 
em discussão apenas o pedido da Representação Fazendária para reincluir os sujeitos 
passivos solidários na lide, visto que os autuados não apresentam contradita nem recurso 



 

ao Conselho Pleno, em relação ao resultado da decisão cameral, ou em relação ao 
recurso fazendário. 

 
Quanto à responsabilização do solidário, diz o art. 45, XII, do CTE, em 

consonância com o art. 124, I, do Código Tributário Nacional – CTN: 
 

“Art. 124. São solidariamente obrigadas: 

.................................................................................................................................. 

I – as pessoas que tenham interesse comum  na situação que constitua o fato 
gerador da obrigação principal;” 

 

“Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação 
que constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente: 
....................................................................................................................... 

XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação 
ou prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão de 
que forem responsáveis;” 

 
Depreende-se da leitura dos dispositivos legais acima transcritos que 

aqueles que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal são solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação, e em especial, os gerentes da pessoa jurídica. 

 
A situação presente se amolda perfeitamente ao que rezam os dispositivos 

do CTN e do CTE. 
 
Com efeito, conforme a Alteração do Contrato Social (Fls. 21/24), 

ANTONIO CARVALHO DOS SANTOS e ÉLCIO CARVALHO DOS SANTOS são 
designados sócios-gerentes da empresa autuada. Se considerar que a empresa é pessoa 
jurídica, portanto, uma ficção da legislação civil, que não externa vontade própria, 
decorrendo suas orientações e decisões diretamente da pessoa física que a administra, 
tem-se que o ato de promover saída de mercadorias sem emissão de documentos fiscais, 
de forma a omitir a apuração e pagamento de impostos, conforme decisão cameral não 
recorrida, é uma ação decorrente diretamente da determinação de seus sócios-gerentes. 

 
De fato, os sócios administradores detêm o poder de controle dos atos de 

seus empregados e próprios, e a falta de emissão de documentos fiscais na saída de 
mercadorias de seu estabelecimento, feito sistematicamente durante os anos de 2003 e 
2004, em volume considerável para o porte da empresa, decorre, sem qualquer dúvida, de 
determinação dos administradores, porquanto seus empregados não teriam adotado tal 
modo de agir, infringido a legislação tributária, sem que os administradores tivessem dado 
tal orientação aos mesmos.  

 
Portanto, nos termos do art. 45, XII, do CTE, voto no sentido da reinclusão 

dos solidários na lide. 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 02 de fevereiro de 2016. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00089/16 
 
Relator: Conselheiro Elias Alves dos Santos 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade parcial dos autos, 
por cerceamento do direito de defesa. Arguida por Conselheiro. 
Não acolhida. Pedido de reinclusão de solidário na lide. 
Formulado pela Fazenda Pública. Provimento. Decisões não 
unânimes. 
 
Não deve ser considerado parcialmente nulo o processo quando 
houver sido oportunizada defesa aos sujeitos passivos 
solidários por duas vezes e estes não comparecerem aos autos, 
demonstrando desinteresse em se defender, o que, 
praticamente, configuraria resignação com a acusação fiscal, 
não gerando, em consequência, cerceamento ao direito de 
defesa a sua não intimação para contraditar recurso fazendário 
para suas reinclusões na lide. 
 
"São solidariamente obrigados ao pagamento do crédito 
tributário as pessoas que tenham interesse comum no fato 
gerador da obrigação tributária, especialmente com o 
contribuinte os representantes da pessoa jurídica que por seus 
atos ou omissões concorram para a prática da infração." (Art. 
45, XII, do CTE). 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 08 
de dezembro de 2015, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de nulidade 
parcial do processo, arguida pelo Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho, por cerceamento 
do direito de defesa, sob a alegação de falta de intimação dos solidários. Foram 
vencedores os Conselheiros Elias Alves dos Santos, Lidilone Polizeli Bento, Heli José da 
Silva, Nislene Alves Borges, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Márcio Nogueira 
Pedra, Victor Augusto de Faria Morato, Washington Luis Freire de Oliveira e o Sr. 
Presidente, Conselheiro Domingos Caruso Neto, que proferiu voto de desempate. 
Vencidos os Conselheiros João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho, José Luiz Rosa, 
Nivaldo José Mendes, Masayuki Missao, Alcedino Gomes Barbosa, Edson Abrão da Silva 
e José Pereira D'abadia. Também, por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda 
Pública para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para reincluir na lide os solidários 
ANTÔNIO REISNILDO TEIXEIRA SOUSA e MARIA DO SOCORRO DE ARAÚJO 
TEIXEIRA. Foram vencedores os Conselheiros Elias Alves dos Santos, Lidilone Polizeli 
Bento, Heli José da Silva, Nislene Alves Borges, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, 
Márcio Nogueira Pedra, Victor Augusto de Faria Morato, Washington Luis Freire de 
Oliveira e o Sr. Presidente, Conselheiro Domingos Caruso Neto, que proferiu voto de 
desempate. Vencidos os Conselheiros João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho, 
José Luiz Rosa, Nivaldo José Mendes, Masayuki Missao, Alcedino Gomes Barbosa, 
Edson Abrão da Silva e José Pereira D'abadia, que votaram conhecendo do recurso, 
negando-lhe provimento para manter a exclusão dos solidários da lide. 
 



 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o lançamento do crédito tributário se 
refere a exigência do imposto relativo ao diferencial de alíquota que não foi consignado no 
livro Registro de Apuração do ICMS, quando da aquisição dos bens destinados ao ativo 
imobilizado do estabelecimento. Em consequência, deverá pagar o tributo na importância 
de R$ 82.424,00 (oitenta e dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais).  

 
Foram indicados como infringidos os Arts. 63, § 2º e 64 da Lei nº 

11.651/91 - CTE, combinados com os Arts. 76, inciso II, alínea "a" e 308, § 1º, inciso I do 
Decreto nº 4.852/97 - RCTE.  

 
Em reparo ao ilícito fiscal descrito, a autoridade lançadora propôs a 

penalidade prescrita no art. 71, inciso VII, alínea "c", § 9º, inciso I do CTE, com redação da 
Lei 13.446/99. 

 
Foram identificados como Sujeitos Passivos Solidários Maria do 

Socorro Araújo Teixeira (fl. 03) e Antônio Reisnildo Teixeira Sousa (fl. 04), na condição de 
administradores da empresa, consoante Cláusula Décima do Contrato Social (fl. 123). 

 
Compõe o Auto de Infração os seguintes documentos: Anexo 

Identificação do Sujeito Passivo Solidário (fls. 03/04), Planilha Cálc. do dif. De alíq. ref. 
aquis. de ativo imobil. outra uf (fl. 05), Ordem de Serviço n° 2881/2008 (fl. 06), Consulta 
Cadastral (fls. 07/11), Consulta - Histórico dos Portes (fl. 12), Notas Fiscais e Solicitações 
de Serviços do DETRAN-GO (fls. 13/38), Histórico dos Pagamentos de ICMS (fls. 39/47), 
fotocópias de páginas dos livros Registro de Entradas (fls. 48/52 e 87/102) e de Registro 
de Apuração do ICMS (fls. 53/86).  

 
Os Sujeitos Passivos autuado e solidários foram devidamente 

intimados a pagar a quantia exigida ou apresentar impugnação em primeira instância, 
conforme fls. 103/113, tendo sido revéis os Solidários (fl. 141). 

 
O Sujeito Passivo autuado comparece aos autos (fls. 115/119), 

afirmando que o domicílio tributário dos documentos fiscais são os Estados do Pará e São 
Paulo e, sendo assim, a diferença de alíquotas não pode ser cobrada pelo Estado de 
Goiás. Portanto, a cobrança feita por este auto de infração é indevida. 

Ademais, o mesmo deve ser anulado pois além de tudo, houve erro 
na identificação do sujeito passivo, pois as destinatárias dos citados documentos fiscais 
são filiais da empresa autuada estabelecidas em outros estados.  

Alegou que além do erro na identificação do Sujeito Passivo, a 
auditora fiscal não teve coerência ao fundamentar o lançamento tributário levando a 
acreditar que houve também, insegurança na determinação da infração.  

Assim, fundamentado no Art. 19, II da Lei 13.882/2001, afirma que o 
auto de infração deve ser considerado preliminarmente nulo.  

No mérito, alegou ser impossível exigir o pagamento de diferencial 
de alíquotas de contribuinte não estabelecido no Estado de Goiás, vez que o Art. 155 da 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 previu a complementação do 
imposto ao nível de alíquota interna, nas operações e prestações que destinem bens e 
serviços a consumidor final localizados em outro estado. Entretanto, excluiu do artigo 
mencionado as mercadorias destinadas ao ativo imobilizado da empresa. 

Ao final, pediu que seja julgado improcedente o auto de infração, 
haja vista sua total insubsistência, e seu consequente arquivamento.  

 



 

O Sujeito Passivo juntou as fotocópias dos seguintes documentos: 
Identidade (fl. 120), Trigésima Alteração Contratual - Expresso Brilhante Ltda. (fls. 
121/130), Intimação (fl. 131), Nota Fiscal e Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (fls. 
132/140). 

 
O Julgador Singular, pela Sentença n° 278/09 – COJP, (fls. 143/144) 

rejeitou as preliminares arguidas e no mérito, julgou parcialmente procedente o auto de 
infração, devendo os sujeitos passivos efetuarem o recolhimento do ICMS no valor 
originário de R$ 77.972,00 (setenta e sete mil, novecentos e setenta e dois reais), mais 
cominações legais. 

Ao final, recorreu às Câmaras Julgadoras deste Conselho. 
 
Os Sujeitos Passivos autuado e solidários foram novamente 

intimados a pagar a quantia exigida ou apresentar Recurso Voluntário (fls. 146/152).  
Não comparecendo aos autos, foi lavrado o Termo de Perempção 

em relação aos Solidários (fl. 153).  
 
Inconformada, a autuada interpôs Recurso Voluntário (fls. 155/159), 

alegando que resumiram a infração no aspecto transcrito no auto de infração, ou seja, 
deixar de registrar no livro de registro de entradas as notas fiscais de aquisição de bens 
destinado ao ativo imobilizado. Sendo assim, já provou a improcedência da autuação 
naquilo que se refere as demais situações, posto que os documentos em anexo provam 
que não houve aquisição de bens destinados ao ativo imobilizado neste Estado.  

Asseverou ainda, que a operação havida é, na verdade, um 
arrendamento mercantil feito junto a instituição bancária, para estabelecimento com CNPJ 
diverso da autuada. Afirma que assim se torna totalmente improcedente o auto de 
infração, pois não há compra e venda, e sim, um arrendamento mercantil, um leasing, 
contratado com uma financeira, provado pelos documentos de arrendamento que juntou.  

Outrossim, conforme demonstrado na impugnação de primeira 
instancia, os domicílios tributários das notas fiscais objeto deste auto de infração, são os 
Estados do Pará e de São Paulo, onde os bens tiveram efetiva entrada, não podendo 
assim ser cobrado o credito tributário pelo Estado de Goiás.  

Ao final, diante do exposto e provado, por todo o conteúdo do 
presente recurso, juntamente com as provas a ele anexadas, pediu seja o mesmo julgado 
procedente por razão de direito, sendo determinado o arquivamento da autuação bem 
como a baixa do nome da Recorrente no Cadastro de Informática do Estado, diante da 
regularidade fiscal aqui provada.  

 
O Sujeito Passivo anexou as fotocópias dos seguintes documentos: 

Procuração (fl. 160), Carteira de OAB do Advogado (fl. 161), Certificado de Registro e 
Licenciamento de Veículos e Notas Fiscais (fls. 163/187).  

 
Por meio do Acórdão n° 1758/2010 – III CJUL, (fls. 190/193), em 

resposta ao Recurso Voluntário, o relator do processo afirma que não há que se falar em 
nulidade da peça básica, seja por erro de identificação do sujeito passivo, seja por 
insegurança na determinação da infração, pois a princípio a empresa Expresso Brilhante 
Ltda. encontra-se correta e devidamente identificada com todas as suas características 
relevantes de forma bem clara. Assevera que as nulidades não podem prosperar, uma vez 
o auto de infração foi lavrado seguindo todas as diretrizes previstas no Art. 142 do CTN.  

Quanto ao mérito, reconheceu o parcial provimento do recurso 
interposto, pois sujeitando-se os produtos a uma alíquota interna de 12% e um diferencial 
de 5%, o valor correto do imposto devido passa a ser de R$ 41.282,00 (quarenta e um mil 



 

duzentos e oitenta e dois reais), partindo de uma base de cálculo de R$ 82.564, 00 
(oitenta e dois mil quinhentos e sessenta e quatro reais). 

 
Através do Recurso ao Conselho Pleno n°196/2010, (fl. 196), a 

Fazenda Pública pediu a reforma do acórdão recorrido para que sejam reincluídos na lide 
os Sócios Antônio Reisnildo Teixeira e Maria do Socorro Araújo Teixeira na forma de 
reiteradas decisões desse Egrégio Conselho. 

 
O Sujeito Passivo principal foi devidamente intimado (fl. 197), via do 

seu patrono, a pagar a quantia exigida ou apresentar Recurso ao Conselho Pleno e, não 
comparecendo aos autos, foi lavrado o termo de Perempção de fl. 198. 

 
Em razão da não apreciação plenária do recurso fazendário, a 

Gerencia de Recuperação de Créditos - GERC, por intermédio do Despacho nº 
2466/2011-GERC (fl. 199), pediu Revisão Extraordinária com este objetivo. 

 
A Presidência deste Conselho, por sua vez, acolheu o pedido, 

encaminhando estes autos a julgamento plenário. 
 
Quando do julgamento plenário, o Conselheiro Nivaldo Carvelo 

Carvalho arguiu cerceamento ao direito de defesa dos solidários ante a não intimação dos 
mesmos para contraditar o recurso fazendário, o que redundaria na nulidade parcial 
destes autos.  

 
É o Relatório. 
 

V O T O 
 
Em atenta análise ao processo nota-se que foram efetuadas 

intimações aos sujeitos passivos solidários para impugnação do feito em Primeira e 
Segunda Instâncias e em nenhuma destas oportunidades os mesmos compareceram ao 
processo, demonstrando seus desinteresses em se defender da acusação fiscal. Tanto é 
verdade que as suas exclusões desta lide na decisão cameral, foram arguidas pelo relator 
e prolator do Acórdão ora recorrido pela Fazenda Pública. 

Portanto, não acolho a preliminar de cerceamento ao direito de 
defesa dos solidários, arguida desta feita pelo Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho, ante 
a inércia dos referidos solidários em se defender, configurando, praticamente, resignação 
com a acusação fiscal.  

 

Outrossim, acolho a preliminar de reinclusão dos solidários na lide, 
arguida pela Fazenda Pública, haja vista que a pessoa jurídica manifesta sua vontade por 
meio de seus dirigentes. Consequentemente, se ocorreu a omissão de pagamento de 
ICMS referida no auto de infração, tal fato somente pode ser atribuído à decisão ou 
determinação de seus administradores, por ação ou omissão, pois é pela vontade destes 
que a pessoa jurídica realiza suas operações e deve cumprir as suas obrigações 
tributárias. 

Desta forma, como consta na Cláusula Décima da XXX (fl. 23) 
alteração do contrato social da autuada, que a administração da sociedade, na época do 
fato gerador, era exercida pelos dois sócios ora reincluídos nesta lide, a responsabilidade 
tributária constante destes autos também era destes.  



 

Portanto, correta a indicação dos sujeitos passivos solidários, nos 
termos do artigo 45, inciso XII, da Lei 11.651/91, que transcrevo: 

 
“Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação que 
constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente: 
 
[...] 
 
XII – com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação 
ou prestação decorrente dos atos que praticarem intervirem ou pela omissão de 
que forem responsáveis 
 
[...] ” 

 
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade parcial deste 

processo por cerceamento ao direito de defesa dos solidários identificados nas fls. 03 e 04 
e os reincluo nesta lide, devendo os mesmos continuarem a responder solidariamente pela 
exigência fiscal contida na exordial. 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 16 de fevereiro de 2016. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00131/16 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: Processual. Inadmissibilidade de recurso do 
contribuinte para o Conselho Pleno. Rejeitada. Preliminar de 
exclusão de solidários da lide. Acolhida. 
 
1. Deve-se rejeitar a preliminar de inadmissibilidade de recurso 
do contribuinte para o Conselho Pleno, arguida pela Fazenda 
Pública, quando houver provimento administrativo nâo unânime 
acerca dos mesmos fatos e direitos (art.41, inciso I, da Lei nº 
16.469/09); 
 
2. Deve-se excluir os solidários do polo passivo quando não 
houver previsão legal para sua inclusão como coobrigados ou 
não for constatada a autoria, o nexo causal e a materialidade do 
crime que lhes foi imputado. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 03 
de dezembro de 2015, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a arguição de 
inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, feita pela Fazenda 
Pública, sob o fundamento de que a peça recursal não estaria em consonância com o 
disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09. Foram vencedores os Conselheiros Cláudio 
Henrique de Oliveira, Edson Abrão da Silva, José Pereira D'abadia, Elias Alves dos 
Santos, João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho e Nivaldo José Mendes. Vencidos 
os Conselheiros Lidilone Polizeli Bento, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Márcio 
Nogueira Pedra, Victor Augusto de Faria Morato e Washington Luis Freire de Oliveira. 
Também, por maioria de votos, conhecer do recurso do Contribuinte para o Conselho 
Pleno, dar-lhe provimento para acolher a preliminar de exclusão dos solidários ADRIANA 
RODRIGUES VASCONCELOS e JOSÉ RICARDO REIS VASCONCELOS da lide, arguida 
pelos mesmos. Foram vencedores os Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira, Edson 
Abrão da Silva, José Pereira D'abadia, Elias Alves dos Santos, João Divino de Brito, 
Nivaldo Carvelo Carvalho e Nivaldo José Mendes. Vencidos os Conselheiros Lidilone 
Polizeli Bento, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Márcio Nogueira Pedra, Victor 
Augusto de Faria Morato e Washington Luis Freire de Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Noticia a inicial que o sujeito passivo omitiu saída de mercadoria no 
valor comercial de R$ 83.209,28, conforme comparativo entre as vendas registradas nos 
livros fiscais e as vendas realizadas e constantes do controle interno do contribuinte 
(banco de dados), correspondente à base de cálculo de R$ 13.387,50, de acordo com a 
proporcionalidade de comercialização de mercadorias tributadas. Em consequência 
deverá pagar o ICMS na importância de R$ 1.941,19, juntamente com a penalidade e 
acréscimos legais, conforme demonstrativos em anexo. 

 
A autoridade lançadora indicou como infringidas as disposições dos 

artigos 25, § 1º, VI; 64, § 2º e 66, todos do Código Tributário Estadual - CTE (Lei nº 



 

11.651/91). Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, VII, "L", § 9º, I do 
CTE, com redação da Lei 16241/08.  

 
Foram identificados como sujeitos passivos solidários: Carlos Alberto 

Arantes e Marly Rosa de Moura Arantes, na condição de administradores da empresa 
autuada; e, José Ricardo Reis Vasconcelos e Adriana Rodrigues Vasconcelos, na 
condição de técnico responsável pelo programa (SOFTWARE) utilizado pela autuada. 

 
O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: anexo 

- identificação do sujeito passivo corresponsável; ordem de serviço nº 2450/08; espelho 
cadastral; auditoria básica do ICMS; nota explicativa da transcrição de dados 
autenticados; consulta de fornecedores de programa aplicativo; termo de copiagem e 
autenticação de arquivos magnéticos; declaração/recibo; estrutura dos arquivos do 
sistema Unifar; Alteração do contrato social; cópia de livros fiscais; e, mídia (fls. 03-217). 

 
A autuada e os solidários foram intimados, conforme documentos de 

folhas. 225-228, tendo sido lavrado o Termo de Revelia em relação aos solidários 
(fls.240).  

 
Cientificado, o sujeito passivo principal ingressa com impugnação ao 

auto de infração para arguir a preliminar de nulidade da peça básica por insegurança na 
determinação da infração e cerceamento do direito de defesa, tendo em vista que as 
informações contidas nos arquivos referem-se a todas as empresas do mesmo grupo 
econômico da autuada, que teria disponibilizado apenas os números constantes dos livros 
fiscais e que a apreensão teria sido efetuada a trinta e dois meses antes do lançamento. 
Pugna pela nulidade do lançamento ou sua improcedência. 

 
Acompanham a peça impugnatória os seguintes documentos: 

procuração, cópia alteração contrato social e cópia documento de identificação advogado 
(fls. 233-239). 

 
Sobreveio a Sentença singular nº 2569/09, de fls.242/243, em que o 

Julgador rejeitou as preliminares de nulidade arguidas e no mérito ratificou a pretensão 
fiscal inicial.  

 
Argumenta que "o fato de os dados utilizados e extraídos dos 

arquivos do contribuinte terem sido a ele entregues, conforme consta do Termo de 
Copiagem e Autenticação de arquivos magnéticos e da Declaração/Recibo, afasta parte 
do cerceamento do direito de defesa apontado pela impugnante. 

 
Que a Nota Explicativa da Transcrição de Dados Autenticados (doc. 

de fls. 15 a 19) no mesmo diapasão afasta o restante do suposto cerceamento de seu 
direito de defesa e caracterização de insegurança na determinação alegada, pois nela 
informa-se a metodologia empregada, inclusive, a forma e como os dados foram obtidos e 
manipulados pelo Fisco, separados por empresas, matriz e filiais, o que deita por terra as 
aludidas preliminares. 

 
Outrossim, não sendo o trabalho realizado pelo Fisco contestado 

pelos sujeitos passivos, acata-o como correto e válido e, por isso, conhece da impugnação 
nega-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração. 

 
Os sujeitos passivos foram intimados da decisão singular, conforme 

documento de folhas 244-247. 



 

 
Cientificado, o sujeito passivo principal interpõe recurso voluntário às 

folhas 249-251, para reiterar as preliminares de nulidade da peça básica por insegurança 
na determinação da infração e cerceamento do direito de defesa, tendo em vista que as 
informações contidas nos arquivos referem-se a todas as empresas do mesmo grupo 
econômico da autuada, que teria disponibilizado apenas os números constantes dos livros 
fiscais e que a apreensão teria sido efetuada a trinta e dois meses antes do lançamento. 

 
No mérito, aduz que a acusação fiscal não pode prosperar, pois os 

números apresentados como espelho do faturamento real do contribuinte são totalmente 
estranhos e não condizem com a sua atuação empresarial.  

 
Asseverou ainda que o estabelecimento autuado não experimentou o 

faturamento que lhe foi atribuído pelo Fisco, mas sim o que dos livros fiscais juntados aos 
autos constam. 

 
Requer a nulidade do feito, ou alternativamente, a reforma da 

decisão anterior para considerar improcedente o auto de infração. 
 
Intimados, os solidários interpuseram recurso voluntário (fls. 252-

256) para requerem a exclusão de seus nomes da lide. Argumentam estarem ausentes os 
requisitos legais dos artigos 134 e 135, ambos do CTN; que a solidariedade ocorre nos 
casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo 
contribuinte e nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis, 
hipóteses que não ocorreram no caso em análise.  

 
Os solidários José Ricardo Reis Vasconcelos e Adriana Rodrigues 

Vasconcelos interpõem recurso voluntário, através de outros procuradores, fls. 257-270, 
onde arguiram: a) inexistência de revelia em 1ª instância, pois os recorrentes não foram 
efetivamente intimados; b) ilegitimidade passiva dos solidários, tendo em vista que não 
possui no mundo jurídico previsão legal que permita atribuir aos recorrentes a condição de 
responsável solidário pela omissão de ICMS de uma empresa na qual nunca integraram o 
quadro societário; c) ilegitimidade passiva dos recorrentes na condição de administradores 
da empresa Syncode, pois não há qualquer referência, muito menos provas, de que a 
empresa tenha incentivado ou utilizado o seu programa, como objetivo de favorecer a 
autuada no sentido de lesar o Erário; d) nulidade do auto de infração por cerceamento do 
direito de defesa, vez que os recorrentes não foram intimados para comparecer a nenhum 
procedimento ou ato administrativo vinculado ao auto de infração; e) nulidade do auto de 
infração por falta de motivação jurídica, no sentido de que não há no corpo do auto de 
infração a suposta violação praticada pelos recorrentes, bem como a ausência de 
penalidade aplicável aos mesmos na condição de sócios da empresa que forneceu 
software para a autuada; f) que o auto de infração, na parte da solidariedade, deve ser 
reformada, diante da contrariedade à legislação; g) a sentença comete injustiça, posto que 
impôs aos recorrentes o valor da autuação e multa aplicada indevidamente, além do que 
sua majoração não possui amparo legal, sendo a penalidade aplicada muito elevada, 
configurando confisco.  

 
Ao final, requereram o acolhimento das nulidades arguidas e a 

exclusão de seus nomes da lide. No mérito, que seja declarado insubsistente o auto de 
infração.  

 



 

Anexaram os seguintes documentos: procuração, alteração 
contratual da empresa Eva Informática Ltda. e cópia documento de identificação da 
advogada. 

 
Em julgamento, a Terceira Câmara, por unanimidade de votos, rejeita 

as preliminares de nulidade por cerceamento ao direito de defesa e insegurança na 
determinação da infração. No mérito, também por unanimidade de votos, conhece do 
recurso, porém, nega-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração, conforme se vê do Acórdão nº 054/2013 de fls. 280/286, 
bem como pela mesma votação rejeitam a preliminar de exclusão dos solidários da lide. 

 
Da decisão cameral supra foram intimados os sujeitos passivos para 

pagar o crédito tributário e/ou interpor recurso ao Conselho Pleno (fls. 287/294). Foi 
lavrado Termo de Perempção para os solidários da lide (fl. 295). 

 
Os solidários JOSE RICARDO REIS VASCONCELOS e ADRIANA 

RODRIGUES VASCONCELOS, interpõem recurso ao Conselho Pleno, pedindo 
preliminarmente, a reforma do v. acórdão recorrido, por cerceamento ao direito de defesa 
em razão de não terem sidos intimados desde a fase inicial do lançamento. 

 
Afirmam que o acórdão recorrido não enfrentou a matéria posta em 

discussão, ou seja, falta de intimação regular dos recorrentes nos endereços residencial 
ou comercial e/ou do domicilio fiscal, o que cerceou seu direito de defesa, devendo ser 
desconsiderado o termo de revelia lavrado. 

 
Ponderam que o acórdão vergastado deve ser anulado por não ter 

enfrentado a arguição de ilegitimidade passiva dos solidários recorrentes na lide, face os 
argumentos apresentados, ocasionando omissão do julgado, o que o torna nulo.  

 
Asseveram que nada tem em comum com a empresa e sim com a 

empresa EVA INFORMÁTICA LTDA-ME (SYNCODE SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA.-
ME), que detém os direitos autorais e de uso do sistema UNIFAR, e como ramo de 
atividades a prestação de serviço de desenvolvimento de software. Finalizam, requerendo 
a exclusão de seus nomes da polaridade passiva. 

 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
Ao compulsar os autos, verifico que os solidários JOSÉ RICARDO 

REIS VASCONCELOS e ADRIANA RODDRIGUES VASCONCELOS são sócios da 
empresa SYNCODE SISTEMAS DE TECNOLOGIA LTDA e comparecem ao feito para 
requererem conjuntamente a exclusão de seus nomes da lide. 

 
Em seguida, em breve pesquisa histórica, observo que em três dos 

processos que foram instaurados contra o sujeito passivo, a decisão cameral rejeitou, por 
maioria de votos, a preliminar de exclusão destes solidários nos autos de infração de nºs 3 
0346072 079 82, 3 0346071 161 97 e 3 0328818 820 24, ao passo que nos outros dois, a 
decisão cameral rejeita o pedido de exclusão de forma unânime nos feitos 3 0346068 110 
37 e 3 0346017 701 97. 

 



 

Nestes últimos, a Gerência da Representação Fazendária, arguiu a 
inadmissibilidade do recurso do contribuinte para o Conselho Pleno com fulcro no artigo 
41, inciso II, da Lei nº 16.469/09, por não ter sido apresentada decisão contrária ou 
paradigmática para embasar o recurso e seu pedido. 

 
Naquela ocasião, deixei de acolher o pedido, visto que exclusão de 

solidários é matéria controversa nesta Corte. Existem várias decisões nos dois sentidos. 
Nalgumas os solidários são excluídos da lide de forma unânime, e em outras, por maioria. 
Impende salientar que nos três processos, citados conjuntamente em linhas pretéritas, o 
recurso para o Conselho Pleno acolheu a exclusão conjunta destes solidários. 

 
Ante o exposto, para o caso em comento, visto que inexiste 

unanimidade quanto a esta matéria, pois nos cinco autos de infração, que tratam do 
mesmo assunto e da mesma matéria, as decisões foram ora por maioria, ora por 
unanimidade, devo rejeitar a arguição de inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para 
o Conselho Pleno, feita pela Fazenda Pública, sob o argumento de que a peça recursal 
não estaria em consonância com o disposto no artigo 41, inciso II, da Lei nº 16.469/09. 

 
Tal é o que está exposto no mesmo dispositivo do mesmo Diploma 

Legal, o qual transcrevo abaixo: 
 
“Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão 
cameral: 
 
I – não unânime.” 

 
Apreciada a questão em tela, na qual fui acompanhado pela maioria 

de meus pares, passo à questão subsequente.  
 
No caso em comento, acompanhado da maioria de meus pares, devo 

excluir JOSÉ RICARDO REIS VASCONCELOS e ADRIANA RODRIGUES 
VASCONCELOS da lide, por considerar que nada existe nestes autos que possa 
comprovar que concorreram para a prática da infração estampada na basilar. De fato, o 
agente fiscal não relata na Nota Explicativa qual a conduta destes solidários ou que o 
Programa tenha permitido “esconder” registros que caracterizariam a omissão verificada. 
Não há a menor evidência material de que o programa fora utilizado de maneira criminosa 
ou indevida. Em apertada analogia, é como se um fabricante de balas de revólver fosse 
indiciado como co-réu todas as vezes em que um criminoso matasse ou tentasse matar 
alguém. Impensável. 

 
Ademais, pelo que se extrai dos autos e dos documentos nele 

carreados, é que o Fisco, ao extrair os dados do programa utilizado pelo sujeito passivo, 
conseguiu os necessários subsídios para fundamentar a acusação, qual seja comprovar a 
existência da omissão de saída de mercadorias pelo cotejamento entre as vendas 
registradas nos livros fiscais e aquelas registradas em seus controles internos. Assim, é de 
se concluir que o programa cumpriu seu objetivo quanto ao controle das operações 
relativas à circulação de mercadorias. Não compete à empresa que criou o programa, 
zelar pela honestidade ou o caráter de seus clientes. A responsabilidade pela infração 
fiscal é do sujeito passivo e não da empresa fornecedora de serviços de tecnologia e 
informática. 

 
Vejamos o que está explicitado às fls. 259 do auto de infração de nº 3 

0346068 110 37, que trata da mesma matéria. Por oportuno, transcrevo-o abaixo, “in 
verbis”: 



 

 
“Percebe-se, claramente, que da descrição do fato, a fiscalização 
entendeu ter havido omissão de “SAÍDA DE MERCADORIA”, portanto, 
falta de lançamento fiscal no Livro de Registro de Saída de ICMS, não 
de erro ou defeito no sistema UNIFAR que tenha causado prejuízo ao 
Erário. 
 
O que ocasionou prejuízo ao Erário foi a FALTA DE REGISTRO 
CONTÁBIL, já que as vendas foram devidamente registradas no 
SISTEMA UNIFAR, banco de dados, demonstrando que o SISTEMA 
UNIFAR funcionou de forma perfeita e clara, tanto que proporcionou a 
fiscalização meios de apurar que o contribuinte deixou de contabilizar 
vendas realizadas em seu estabelecimento. 
 
Deste modo, atribuir imputação de infração aos Solidários 
Recorrentes é AFRONTAR todo o ordenamento jurídico tributário 
(CTE), já que não existe no mundo jurídico previsão legal que permita 
atribuir aos Recorrentes a condição de responsável solidário pela 
omissão de receita ou omissão de ICMS de uma empresa da qual 
NUNCA integraram o quadro societário. 
 
Além disso NÃO restou provado pela fiscalização que os Solidários 
Recorrentes tenham tido qualquer espécie de participação ou 
vantagem financeira ou lucro às custas da omissão do imposto, ou da 
ausência de escrituração nos Livros Fiscais da autuada (sujeito 
passivo), já que não exerceram e nem exercem qualquer cargo ou 
função da empresa Autuada, de modo que referida importância 
descrita no auto de infração não incorporou ao patrimônio dos 
Solidários Recorrentes em nenhum momento (seja como terceiros, 
seja como não sócios, seja como técnico responsável do programa 
utilizado pela autuada)”. 
 

Assim, nada mais há acrescentar, motivo pelo qual considero que a 
exclusão dos solidários da lide, é um imperativo. 

 
E, por conseguinte, mas não menos importante, ao pesquisar a 

legislação que trata acerca do tema relativo à regulação desse assunto, verifico que 
somente a partir do ato Cotepe nº 06/2008, portanto após a lavratura dos autos de 
infração, é que passou a existir legislação que veio a exigir as especificações de requisitos 
do Programa de Aplicativo Fiscal Emissor de Cupom Fiscal e do Sistema de Gestão 
utilizado por estabelecimento usuário de equipamento de ECF. 

 
Na sequência, igualmente após a lavratura dos autos de infração, foi 

celebrado o Convênio ICMS 15/08, que passou a dispor de normas e procedimentos 
relativos à análise do Programa Aplicativo Fiscal (PAF-ECF) destinado a enviar comandos 
de funcionamento ao emissor de cupom fiscal (ECF), fato relevante a ser considerado, 
uma vez que somente após referidas normas (Ato Cotepe 06/08 e Convênios ICMS 15/08) 
é que se passou a exigir dos programas e sistemas de aplicativos fiscais uma série de 
requisitos que antes não eram obrigatórios. 

 
Assim, se antes não havia exigência legal para coibir qualquer 

prática de omissão ou sonegação fiscal por parte dos empresários, os Solidários 
Recorrentes não podem ser penalizados ou pior, responder por autuação fiscal decorrente 
de ato unilateral praticado pelo comerciante. Tampouco lhe pode ser imputada 
responsabilidade solidária sem qualquer previsão ou enquadramento legal. 

 



 

Como é impossível aos Solidários Recorrentes adivinhar quais de 
seus clientes estão fazendo mau uso do sistema para proveito próprio, de uma coisa há 
certeza, é que os Solidários Recorrentes não se beneficiaram ou se beneficiam de 
qualquer tributo devido ao Estado que se deixou de pagar. No mesmo diapasão, não há 
gerência ou ingerência destes solidários nas atividades de seus clientes. Aliás, visto que o 
referido tributo não entrou para os cofres dos solidários, é injusto e imoral atribuir-lhes 
responsabilidades tão sérias e de alto valor patrimonial sem que tivessem sequer tido a 
oportunidade de coibir tal procedimento, e o mais grave, em decorrência de um sistema o 
Estado tinha conhecimento e credenciado para fornecimento.  

 
Além do mais, em nenhum momento na legislação vigente à época, 

há previsão expressa e taxativa de que os solidários Recorrentes sejam solidários com o 
verdadeiro sujeito passivo da obrigação tributária por falta do recolhimento do imposto 
estadual seja por omissão ou sonegação. 

 
Considero que em relação aos retromencionados solidários não 

haver previsão legal que dê sustentação à condição de coobrigados por terem fornecido o 
sistema UNIFAR ao sujeito passivo e este tirar proveito próprio do sistema para lesar o 
Fisco. Ademais, não comprovado a participação dos solidários Recorrentes na conduta 
praticada pelo sujeito passivo, tendo-lhes sido aplicada a condição de solidário apenas 
com base em presunção dos agentes do fisco.  

 
Assim, ante todo o exposto e não comprovada a autoria, o nexo de 

causal e a materialidade dos fatos imputada aos solidários Recorrentes não vejo como 
mantê-los como coobrigados em relação ao crédito tributário constituído pela Fazenda 
Pública Estadual em desfavor do sujeito passivo, motivos pelos quais acompanhado da 
maioria de meus pares, conheço do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, dou-
lhe provimento para acolher a preliminar de exclusão dos solidários ADRIANA 
RODRIGUES VASCONCELOS e JOSÉ RICARO REIS VASCONCELOS da lide, arguida 
pelos mesmos. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 18 de fevereiro de 2016. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00132/16 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de exclusão de solidários da 
lide. Acolhida. 
 
Deve-se excluir os solidários do polo passivo quando não 
houver previsão legal para sua inclusão como coobrigados ou 
não for constatada a autoria, o nexo causal e a materialidade do 
crime que lhes foi imputado. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 03 
de dezembro de 2015, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso do Contribuinte 
para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para acolher a preliminar de exclusão dos 
solidários ADRIANA RODRIGUES VASCONCELOS e JOSÉ RICARDO REIS 
VASCONCELOS da lide, arguida pelos mesmos. Foram vencedores os Conselheiros 
Cláudio Henrique de Oliveira, Edson Abrão da Silva, José Pereira D'abadia, Elias Alves 
dos Santos, João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho e Nivaldo José Mendes. 
Vencidos os Conselheiros Lidilone Polizeli Bento, Marlene Maria da Silva Ruguê 
Bernardes, Márcio Nogueira Pedra, Victor Augusto de Faria Morato e Washington Luis 
Freire de Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de exigência de imposto acrescido das cominações legais, 
originada na detecção de omissão de saídas de mercadorias tributadas, conforme apurado 
através de comparativo entre as vendas registradas nos livros fiscais e as vendas 
realizadas e constantes do controle interno do contribuinte (banco de dados). Em 
decorrência, deve pagar o ICMS, juntamente com a penalidade e acréscimos legais.  

 
Teve como infringidos os artigos 25, § 1º, VI, 64, § 2º e art. 66 do 

CTE. Proposta a penalidade prevista no art. 71, VII, "l" e qualificadora do § 9º, I, com a 
nova redação da Lei 16.241/08. 

 
Foram incluídos como solidários MARLY ROSA DE MOURA 

ARANTES, CARLOS ALBERTO ARANTES, JOSE RICARDO REIS VASCONCELOS e 
ADRIANA RODRIGUES VASCONCELOS, sendo os dois primeiros, como administradores 
da autuada e os subsequentes como Técnicos Responsáveis pelo Programa. 

 
Para fundamentar a exordial foram anexados os seguintes 

documentos: Ordem de Serviço nº 2450/2008, fl. 09; Espelho Cadastral, fl. 08; Auditoria 
Básica do CMS, fls. 10/17; Nota Explicativa da Transcrição de Dados Autenticados, 
fls.18/22; Termo de Copiagem e Autenticação de Arquivos Magnéticos e Declaração de 
Recibo, fls. 22/23; Consulta de fornecedores de programa aplicativo, fls.23/47; cópia da 
Décima Primeira Alteração Contratual da autuada, fls. 48/63; cópia do Livro Registro de 
Entradas Estaduais e Termo de Autenticação de Livro Fiscal e Livro Registro de Entradas 
Interestaduais, fls. 64/169; mídia digital CD ROM, fl. 170.  

 



 

Devidamente intimadas as partes, (fls. 171/185), apenas o sujeito 
passivo principal compareceu ao processo. Os demais tiveram contra si lavrado o Termo 
de Revelia de fls.196. 

 
Cientificado, o sujeito passivo comparece aos autos, fls. 187/189, 

para arguir as preliminares de nulidade da peça básica por insegurança na determinação 
da infração e cerceamento do direito de defesa, tendo como argumento as deformidades 
das informações contidas nos arquivos relativas às empresas do mesmo grupo 
econômico; que se teria disponibilizado apenas os números constantes dos livros fiscais e 
que a apreensão teria sido efetuada há trinta e dois meses antes do lançamento. 

 
Acompanham a impugnação o seguinte documento: Alteração do 

contrato, fls. 191/195. 
 
Sobreveio a Sentença singular nº 2568/2009, de fls. 198/199, pela 

qual Julgador decide pela procedência do lançamento fiscal, rejeitando de plano as 
preliminares arguidas ao argumento de que os documentos utilizados para instruírem os 
presentes autos; que foi entregue cópia ao contribuinte,  assim, como em Nota Explicativa 
foram dadas as informações de como foram elaborados os procedimentos e como 
extraídos os dados que substanciaram o lançamento, não havendo o que se falar em 
insegurança na determinação da infração e nem por cerceamento ao direito de defesa. 

 
Intimadas as partes, fls. 200/205, estas interpõem Recurso Voluntário 

de fls. 207/212 e 216/229. 
 
Nas razões recursais, os autuados reiteram as alegações produzidas 

em Primeira Instância. Alegam mais que os solidários arrolados na fase administrativa 
confrontam frontalmente com o que dispõe o art. 134 do CTN e art. 135, também do CTN. 
Pugnam pelas suas exclusões da solidariedade passiva do presente lançamento, fls. 
297/302. 

 
Já os solidários José Ricardo Reis Vasconcelos e Adriana Rodrigues 

Vasconcelos apresentam Recurso Voluntário patrocinados por outros procuradores, fls. 
305/318. Alegam não prevalecer o Termo de Revelia lavrado às fls. 287, haja vista não 
terem recebido nenhuma intimação; que em obediência ao princípio da eventualidade, a 
revelia não impede que seja o Recurso conhecido nesta fase; que são ilegítimos para 
figurarem na polaridade passiva desse lançamento, por não serem sócios e nem 
administradores da empresa autuada; que a imputação  atribuída aos Recorrentes não 
existe no mundo jurídico; que não atendem ao que prevê no art. 124 do CTN, pois não 
possuem nenhum interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação 
principal.  

 
Requerem a exclusão de seus nomes da lide em concomitância com 

a nulidade do auto de infração por falta de motivação jurídica. 
 
Em Julgamento realizado pela Terceira Câmara deste Conselho, por 

unanimidade de votos, foram rejeitadas as preliminares arguidas pela recorrente, por 
insegurança na determinação da infração e cerceamento ao direito de defesa, e, por 
maioria de votos, os solidários foram mantidos na lide. Quanto ao mérito, por unanimidade 
de votos, conheceu do recurso, porém, negou-lhe provimento para confirmar a sentença 
singular que considerou procedente o auto de infração, fls. 238/242. 

 



 

Da decisão cameral supra foram intimados os sujeitos passivos para 
pagar e/ou interpor recurso ao Conselho Pleno, fls. 243/250. Foi lavrado Termo de 
Perempção para os sujeitos passivos, principal e solidários constantes das fls. 251.  

 
Somente os solidários JOSE RICARDO REIS VASCONCELOS e 

ADRIANA RODRIGUES VASCONCELOS, interpõem recurso ao Conselho Pleno, 
fls.254/271, pedindo, preliminarmente, a reforma do v. acórdão recorrido, por cerceamento 
ao direito de defesa em razão de não terem sidos regularmente intimados desde a fase 
inicial do lançamento. 

 
Afirmam que o acórdão recorrido não enfrentou a matéria posta em 

discussão, ou seja, falta de intimação regular dos recorrentes nos endereços residencial 
ou comercial e/ou do domicilio fiscal, o que cerceou os seus direitos líquido e certo, 
devendo ser desconsiderado o termo de revelia lavrado. 

 
Afirmam também, ser nulo o v. acórdão por não ter enfrentado a 

arguição de ilegitimidade passiva dos solidários recorrentes na lide, face os argumentos 
apresentados, ocasionando omissão do julgado, o que o torna nulo.  

 
Asseveram que nada tem em comum com a empresa autuada e sim 

com a empresa EVA INFORMÁTICA LTDA-ME (SYNCODE SISTEMAS E TECNOLOGIA 
LTDA.-ME), que detém os direitos autorais e de uso do sistema UNIFAR, e como ramo de 
atividades a prestação de serviço de desenvolvimento de software. Finalizam, requerendo 
a exclusão de seus nomes da polaridade passiva. 

 
Acompanham o recurso os documentos de fls. 273/389. 
 
É o relatório. 
 

 
V O T O 

 
 
Ao compulsar os autos, verifico que os solidários JOSÉ RICARDO 

REIS VASCONCELOS e ADRIANA RODDRIGUES VASCONCELOS são sócios da 
empresa SYNCODE SISTEMAS DE TECNOLOGIA LTDA e comparecem ao feito para 
requererem conjuntamente a exclusão de seus nomes da lide. 

 
Em seguida, em breve pesquisa histórica, observo que em três dos 

processos que foram instaurados contra o sujeito passivo, a decisão cameral rejeitou, por 
maioria de votos, a preliminar de exclusão destes solidários nos autos de infração de nºs 3 
0346072 079 82, 3 0346071 161 97 e 3 0328818 820 24, ao passo que nos outros dois, a 
decisão cameral rejeita o pedido de exclusão de forma unânime nos feitos 3 0346068 110 
37 e 3 0346017 701 97. 

 
Nestes últimos, a Gerência da Representação Fazendária, arguiu a 

inadmissibilidade do recurso do contribuinte para o Conselho Pleno com fulcro no artigo 
41, inciso II, da Lei nº 16.469/09, por não ter sido apresentada decisão contrária ou 
paradigmática para embasar o recurso e seu pedido. 

 
Naquela ocasião, deixei de acolher o pedido, visto que a exclusão de 

solidários é matéria controversa nesta Corte. Existem várias decisões nos dois sentidos. 
Nalgumas os solidários são excluídos da lide de forma unânime, e em outras, por maioria. 



 

Impende salientar que nos três processos, citados conjuntamente em linhas pretéritas, o 
recurso para o Conselho Pleno acolheu a exclusão conjunta destes solidários. 

 
No caso em comento, acompanhado da maioria de meus pares, devo 

excluir JOSÉ RICARDO REIS VASCONCELOS e ADRIANA RODRIGUES 
VASCONCELOS da lide, por considerar que nada existe nestes autos que possa 
comprovar que concorreram para a prática da infração estampada na basilar. De fato, o 
agente fiscal não relata na Nota Explicativa qual a conduta destes solidários ou que o 
Programa tenha permitido “esconder” registros que caracterizariam a omissão verificada. 
Não há a menor evidência material de que o programa fora utilizado de maneira criminosa 
ou indevida. Em apertada analogia, é como se um fabricante de balas de revólver fosse 
indiciado como co-réu todas as vezes em que um criminoso matasse ou tentasse matar 
alguém. Impensável. 

 
Ademais, pelo que se extrai dos autos e dos documentos nele 

carreados, é que o Fisco, ao extrair os dados do programa utilizado pelo sujeito passivo, 
conseguiu os necessários subsídios para fundamentar a acusação, qual seja comprovar a 
existência da omissão de saída de mercadorias pelo cotejamento entre as vendas 
registradas nos livros fiscais e aquelas registradas em seus controles internos. Assim, é de 
se concluir que o programa cumpriu seu objetivo quanto ao controle das operações 
relativas à circulação de mercadorias. Não compete à empresa que criou o programa, 
zelar pela honestidade ou o caráter de seus clientes. A responsabilidade pela infração 
fiscal é do sujeito passivo e não da empresa fornecedora de serviços de tecnologia e 
informática. 

 
Vejamos o que está explicitado às fls. 259 do auto de infração de nº 3 

0346068 110 37, que trata da mesma matéria. Por oportuno, transcrevo-o abaixo, “in 
verbis”: 

 
“Percebe-se, claramente, que da descrição do fato, a fiscalização entendeu 
ter havido omissão de “SAÍDA DE MERCADORIA”, portanto, falta de 
lançamento fiscal no Livro de Registro de Saída de ICMS, não de erro ou 
defeito no sistema UNIFAR que tenha causado prejuízo ao Erário. 
 
O que ocasionou prejuízo ao Erário foi a FALTA DE REGISTRO CONTÁBIL, já 
que as vendas foram devidamente registradas no SISTEMA UNIFAR, banco 
de dados, demonstrando que o SISTEMA UNIFAR funcionou de forma perfeita 
e clara, tanto que proporcionou a fiscalização meios de apurar que o 
contribuinte deixou de contabilizar vendas realizadas em seu 
estabelecimento. 
 
Deste modo, atribuir imputação de infração aos Solidários Recorrentes é 
AFRONTAR todo o ordenamento jurídico tributário (CTE), já que não existe 
no mundo jurídico previsão legal que permita atribuir aos Recorrentes a 
condição de responsável solidário pela omissão de receita ou omissão de 
ICMS de uma empresa da qual NUNCA integraram o quadro societário. 
 
Além disso NÃO restou provado pela fiscalização que os Solidários 
Recorrentes tenham tido qualquer espécie de participação ou vantagem 
financeira ou lucro às custas da omissão do imposto, ou da ausência de 
escrituração nos Livros Fiscais da autuada (sujeito passivo), já que não 
exerceram e nem exercem qualquer cargo ou função da empresa Autuada, de 
modo que referida importância descrita no auto de infração não incorporou 
ao patrimônio dos Solidários Recorrentes em nenhum momento (seja como 
terceiros, seja como não sócios, seja como técnico responsável do programa 
utilizado pela autuada)”. 
 



 

Assim, nada mais há acrescentar, motivo pelo qual considero que a 
exclusão dos solidários da lide, é um imperativo. 

 
E, por conseguinte, mas não menos importante, ao pesquisar a 

legislação que trata acerca do tema relativo à regulação desse assunto, verifico que 
somente a partir do ato Cotepe nº 06/2008, portanto após a lavratura dos autos de 
infração, é que passou a existir legislação que veio a exigir as especificações de requisitos 
do Programa de Aplicativo Fiscal Emissor de Cupom Fiscal e do Sistema de Gestão 
utilizado por estabelecimento usuário de equipamento de ECF. 

 
Na sequência, igualmente após a lavratura dos autos de infração, foi 

celebrado o Convênio ICMS 15/08, que passou a dispor de normas e procedimentos 
relativos à análise do Programa Aplicativo Fiscal (PAF-ECF) destinado a enviar comandos 
de funcionamento ao emissor de cupom fiscal (ECF), fato relevante a ser considerado, 
uma vez que somente após referidas normas (Ato Cotepe 06/08 e Convênios ICMS 15/08) 
é que se passou a exigir dos programas e sistemas de aplicativos fiscais uma série de 
requisitos que antes não eram obrigatórios. 

 
Assim, se antes não havia exigência legal para coibir qualquer 

prática de omissão ou sonegação fiscal por parte dos empresários, os Solidários 
Recorrentes não podem ser penalizados ou pior, responder por autuação fiscal decorrente 
de ato unilateral praticado pelo comerciante. Tampouco lhe pode ser imputada 
responsabilidade solidária sem qualquer previsão ou enquadramento legal. 

 
Como é impossível aos Solidários Recorrentes adivinhar quais de 

seus clientes estão fazendo mau uso do sistema para proveito próprio, de uma coisa há 
certeza, é que os Solidários Recorrentes não se beneficiaram ou se beneficiam de 
qualquer tributo devido ao Estado que se deixou de pagar. No mesmo diapasão, não há 
gerência ou ingerência destes solidários nas atividades de seus clientes. Aliás, visto que o 
referido tributo não entrou para os cofres dos solidários, é injusto e imoral atribuir-lhes 
responsabilidades tão sérias e de alto valor patrimonial sem que tivessem sequer tido a 
oportunidade de coibir tal procedimento, e o mais grave, em decorrência de um sistema o 
Estado tinha conhecimento e credenciado para fornecimento.  

 
Além do mais, em nenhum momento na legislação vigente à época, 

há previsão expressa e taxativa de que os solidários Recorrentes sejam solidários com o 
verdadeiro sujeito passivo da obrigação tributária por falta do recolhimento do imposto 
estadual seja por omissão ou sonegação. 

 
Considero que em relação aos retromencionados solidários não 

haver previsão legal que dê sustentação à condição de coobrigados por terem fornecido o 
sistema UNIFAR ao sujeito passivo e este tirar proveito próprio do sistema para lesar o 
Fisco. Ademais, não comprovado a participação dos solidários Recorrentes na conduta 
praticada pelo sujeito passivo, tendo sido lhes aplicada a condição de solidário apenas 
com base em presunção dos agentes do fisco.  

 
Assim, ante todo o exposto e não comprovada a autoria, o nexo de 

causal e a materialidade dos fatos imputada aos solidários Recorrentes não vejo como 
mantê-los como coobrigados em relação ao crédito tributário constituído pela Fazenda 
Pública Estadual em desfavor do sujeito passivo, motivos pelos quais acompanhado da 
maioria de meus pares, conheço do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, dou-
lhe provimento para acolher a preliminar de exclusão dos solidários ADRIANA 



 

RODRIGUES VASCONCELOS e JOSÉ RICARO REIS VASCONCELOS da lide, arguida 
pelos mesmos. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 18 de fevereiro de 2016. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00133/16 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: Processual. Preminar de exclusão de solidários da 
lide. Acolhida. 
 
Deve-se excluir os solidários do polo passivo quando não 
houver previsão legal para sua inclusão como coobrigados ou 
não for constatada a autoria, o nexo causal e a materialidade do 
crime que lhes foi imputado. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 03 
de dezembro de 2015, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso do Contribuinte 
para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para acolher a preliminar de exclusão dos 
solidários ADRIANA RODRIGUES VASCONCELOS e JOSÉ RICARDO REIS 
VASCONCELOS da lide, arguida pelos mesmos. Foram vencedores os Conselheiros 
Cláudio Henrique de Oliveira, Edson Abrão da Silva, José Pereira D'abadia, Elias Alves 
dos Santos, João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho e Nivaldo José Mendes. 
Vencidos os Conselheiros Lidilone Polizeli Bento, Marlene Maria da Silva Ruguê 
Bernardes, Márcio Nogueira Pedra, Victor Augusto de Faria Morato e Washington Luis 
Freire de Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de exigência de imposto acrescido das cominações legais, 
originada na detecção de omissão de saídas de mercadorias tributadas, conforme apurado 
através de comparativo entre as vendas registradas nos livros fiscais e as vendas 
realizadas e constantes do controle interno do contribuinte (banco de dados). Em 
consequência, deverá pagar o ICMS, juntamente com a penalidade e acréscimos legais. 

 
Tem-se como infringidos os artigos. 25, § 1º, VI, 64, § 2º e art. 66 do 

CTE. Como penalidade, foi proposta a do art. 71, VII, "l" com a qualificadora do § 9º, I, 
com a nova redação da Lei 16.241/08. 

 
Foram nomeados os solidários apontados nos documentos de fls. 

03/06. 
 
Para sustentação da autuação foram juntados os seguintes 

documentos: Ordem de Serviço nº 2450/2008 (fl. 07); Espelho Cadastral (fl. 08); Auditoria 
Básica do CMS (fls. 09/16); Nota Explicativa da Transcrição de Dados Autenticados 
(fls.17/21); Termo de Copiagem e Autenticação de Arquivos Magnéticos e Declaração de 
Recibo (fls. 22/23); Consulta de Fornecedores de programa aplicativo (fls.24/59); cópia da 
Décima Primeira Alteração Contratual da autuada (fls. 60/64); cópia do Livro Registro de 
Entradas Estaduais (fls. 65/241); Termo de Autenticação de Livro Fiscal e Livro Registro 
de Entradas Interestaduais (fls. 242/263); Envelope contendo CD ROM (fl. 264). 

 
Devidamente intimados os sujeitos passivos (fls. 265/274) e por 

Edital (fl. 275) comparece apenas o sujeito passivo principal com impugnação ao 
lançamento (fls. 277/279). Para os solidários foi lavrado Termo de Revelia (fl.287). 



 

 
Cientificado nos termos da lei, o sujeito passivo comparece ao feito 

para impugnar o auto de infração. Argui a preliminar de nulidade do Auto de Infração por 
insegurança na determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa, tendo 
como argumento as deformidades das informações contidas nos arquivos, pois tais 
referirem-se a todas as empresas do mesmo grupo econômico da autuada, que teria sido 
disponibilizado apenas os números constantes dos livros fiscais e que a apreensão teria 
sido efetuada a trinta e dois meses antes do lançamento. 

 
Requer a nulidade do feito, ou na impossibilidade, sua 

improcedência. 
 
Acompanham a impugnação o seguinte documento: Alteração do 

contrato (fls. 281/286) 
 
Sobreveio a Sentença singular de fls. 289/290, pela qual o Julgador 

decide pela procedência do lançamento fiscal, rejeitando de plano as preliminares 
arguidas com o argumento de que os documentos utilizados para instruírem os autos, 
foram entregues com cópia ao contribuinte (fls. 22/23), assim, como em Nota Explicativa 
foram dadas as informações de como foram elaborados os procedimentos e como 
extraídos os dados que substanciaram o lançamento, não havendo o que se falar em 
insegurança na determinação da infração ou cerceamento ao direito de defesa. 

 
Conhece da impugnação, nega-lhe provimento para reiterar a 

pretensão fiscal inicial. 
 
Intimados pelos documentos de fls.291/295, os sujeitos passivos 

comparecem aos autos para interpor recurso voluntário (fls. 297/302 e 305/318). 
 
Nas razões recursais, reiteram as alegações iniciais e 

concomitantemente arguem a exclusão dos solidários do polo passivo da lide por 
considerarem inexistir qualquer afronta ao disposto nos artigos. 134 e 135, ambos do 
CTN. (297/302). 

 
Em seguida, os solidários José Ricardo Reis Vasconcelos e Adriana 

Rodrigues Vasconcelos interpõem Recurso Voluntário patrocinados por outros 
procuradores (fls. 305/318). Argumentam não prevalecer o Termo de Revelia lavrado às 
fls. 287, haja vista não terem recebido nenhuma intimação; que em obediência ao princípio 
da eventualidade, a revelia não impede que seja o recurso conhecido nesta fase; que são 
ilegítimos para figurarem na polaridade passiva desse lançamento, por não serem sócios e 
nem administradores da empresa autuada; que a imputação  atribuídas aos Recorrentes 
não existe no mundo jurídico; que não atendem ao que prevê o art. 124 do CTN, pois não 
possuem nenhum interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação 
principal. Requer suas exclusões da lide.  

 
Requerem a nulidade do auto de infração por falta de motivação 

jurídica ou alternativamente, sua exclusão do polo passivo.  
 
Acompanham o Recurso documentos diversos (fls. 304 e 319/325). 
 
A decisão cameral rejeita, por unanimidade de votos, as preliminares 

de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da infração, cerceamento 



 

ao direito de defesa, e, por maioria de votos, rejeita a exclusão dos solidários da lide. No 
mérito, em decisão unânime, ratifica a decisão anterior (fls. 327/331). 

 
Na sequência, as partes foram intimadas da decisão (fls. 332/338). 

Foi lavrado Termo de Perempção para os sujeitos passivos, principal e solidários 
constantes das fls. 339.  

 
Somente os solidários JOSE RICARDO REIS VASCONCELOS e 

ADRIANA RODRIGUES VASCONCELOS interpõem recurso ao Conselho Pleno 
(fls.343/359), pedindo, preliminarmente, a reforma do v. acórdão recorrido, por 
cerceamento ao direito de defesa em razão de não terem sidos regularmente intimados 
desde a fase inicial do lançamento. 

 
Ponderam que o acórdão recorrido não enfrentou a matéria posta em 

discussão, ou seja, falta de intimação regular dos recorrentes nos endereços residencial 
ou comercial e/ou do domicilio fiscal; que tal omissão cerceou seu direito de defesa, 
devendo ser desconsiderado o termo de revelia lavrado. 

 
Arguem a nulidade do aresto vergastado por não ter enfrentado a 

arguição de ilegitimidade passiva dos solidários recorrentes na lide, face os argumentos 
apresentados, ocasionando omissão do julgado, o que o torna nulo, por cerceamento do 
direito de defesa.   

 
Asseveram que nada têm em comum com a empresa e sim com a 

empresa EVA INFORMÁTICA LTDA-ME (SYNCODE SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA.-
ME), que detém os direitos autorais e de uso do sistema UNIFAR, e como ramo de 
atividades a prestação de serviço de desenvolvimento de software. Finalizam, requerendo 
a exclusão de seus nomes da lide. Acompanham o recurso os documentos de fls. 
361/489. 

 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
Ao compulsar os autos, verifico que os solidários JOSÉ RICARDO 

REIS VASCONCELOS e ADRIANA RODDRIGUES VASCONCELOS são sócios da 
empresa SYNCODE SISTEMAS DE TECNOLOGIA LTDA e comparecem ao feito para 
requererem conjuntamente a exclusão de seus nomes da lide. 

 
Em seguida, em breve pesquisa histórica, observo que em três dos 

processos que foram instaurados contra o sujeito passivo, a decisão cameral rejeitou, por 
maioria de votos, a preliminar de exclusão destes solidários nos autos de infração de nºs 3 
0346072 079 82, 3 0346071 161 97 e 3 0328818 820 24, ao passo que nos outros dois, a 
decisão cameral rejeita o pedido de exclusão de forma unânime nos feitos 3 0346068 110 
37 e 3 0346017 701 97. 

 
Nestes últimos, a Gerência da Representação Fazendária arguiu a 

inadmissibilidade do recurso do contribuinte para o Conselho Pleno com fulcro no artigo 
41, inciso II, da Lei nº 16.469/09, por não ter sido apresentada decisão contrária ou 
paradigmática para embasar o recurso e seu pedido. 

 



 

Naquela ocasião, deixei de acolher o pedido, visto que a exclusão de 
solidários é matéria controversa nesta Corte. Existem várias decisões nos dois sentidos. 
Nalgumas os solidários são excluídos da lide de forma unânime, e em outras, por maioria. 
Impende salientar que nos três processos citados conjuntamente em linhas pretéritas, o 
recurso para o Conselho Pleno acolheu a exclusão conjunta destes solidários. 

 
No caso em comento, acompanhado da maioria de meus pares, devo 

excluir JOSÉ RICARDO REIS VASCONCELOS e ADRIANA RODRIGUES 
VASCONCELOS da lide, por considerar que nada existe nestes autos que possa 
comprovar que concorreram para a prática da infração estampada na basilar. De fato, o 
agente fiscal não relata na Nota Explicativa qual a conduta destes solidários ou que o 
Programa tenha permitido “esconder” registros que caracterizariam a omissão verificada. 
Não há a menor evidência material de que o programa fora utilizado de maneira criminosa 
ou indevida. Em apertada analogia, é como se um fabricante de balas de revólver fosse 
indiciado como co-réu todas as vezes em que um criminoso matasse ou tentasse matar 
alguém. Impensável. 

 
Ademais, pelo que se extrai dos autos e dos documentos nele 

carreados, é que o Fisco, ao extrair os dados do programa utilizado pelo sujeito passivo, 
conseguiu os necessários subsídios para fundamentar a acusação, qual seja comprovar a 
existência da omissão de saída de mercadorias pelo cotejamento entre as vendas 
registradas nos livros fiscais e aquelas registradas em seus controles internos. Assim, é de 
se concluir que o programa cumpriu seu objetivo quanto ao controle das operações 
relativas à circulação de mercadorias. Não compete à empresa que criou o programa, 
zelar pela honestidade ou o caráter de seus clientes. A responsabilidade pela infração 
fiscal é do sujeito passivo e não da empresa fornecedora de serviços de tecnologia e 
informática. 

 
Vejamos o que está explicitado às fls. 259 do auto de infração de nº 3 

0346068 110 37, que trata da mesma matéria. Por oportuno, transcrevo-o abaixo, “in 
verbis”: 

 
“Percebe-se, claramente, que da descrição do fato, a fiscalização entendeu 
ter havido omissão de “SAÍDA DE MERCADORIA”, portanto, falta de 
lançamento fiscal no Livro de Registro de Saída de ICMS, não de erro ou 
defeito no sistema UNIFAR que tenha causado prejuízo ao Erário. 
 
O que ocasionou prejuízo ao Erário foi a FALTA DE REGISTRO CONTÁBIL, já 
que as vendas foram devidamente registradas no SISTEMA UNIFAR, banco 
de dados, demonstrando que o SISTEMA UNIFAR funcionou de forma perfeita 
e clara, tanto que proporcionou a fiscalização meios de apurar que o 
contribuinte deixou de contabilizar vendas realizadas em seu 
estabelecimento. 
 
Deste modo, atribuir imputação de infração aos Solidários Recorrentes é 
AFRONTAR todo o ordenamento jurídico tributário (CTE), já que não existe 
no mundo jurídico previsão legal que permita atribuir aos Recorrentes a 
condição de responsável solidário pela omissão de receita ou omissão de 
ICMS de uma empresa da qual NUNCA integraram o quadro societário. 
 
Além disso NÃO restou provado pela fiscalização que os Solidários 
Recorrentes tenham tido qualquer espécie de participação ou vantagem 
financeira ou lucro às custas da omissão do imposto, ou da ausência de 
escrituração nos Livros Fiscais da autuada (sujeito passivo), já que não 
exerceram e nem exercem qualquer cargo ou função da empresa Autuada, de 
modo que referida importância descrita no auto de infração não incorporou 
ao patrimônio dos Solidários Recorrentes em nenhum momento (seja como 



 

terceiros, seja como não sócios, seja como técnico responsável do programa 
utilizado pela autuada)”. 
 

Assim, nada mais há acrescentar, motivo pelo qual considero que a 
exclusão dos solidários do polo passivo da lide, é um imperativo. 

 
E, por conseguinte, mas não menos importante, ao pesquisar a 

legislação que trata acerca do tema relativo à regulação desse assunto, verifico que 
somente a partir do ato Cotepe nº 06/2008, portanto após a lavratura dos autos de 
infração, é que passou a existir legislação que veio a exigir as especificações de requisitos 
do Programa de Aplicativo Fiscal Emissor de Cupom Fiscal e do Sistema de Gestão 
utilizado por estabelecimento usuário de equipamento de ECF. 

 
Na sequência, igualmente após a lavratura dos autos de infração, foi 

celebrado o Convênio ICMS 15/08, que passou a dispor de normas e procedimentos 
relativos à análise do Programa Aplicativo Fiscal  (PAF-ECF) destinado a enviar comandos 
de funcionamento ao emissor de cupom fiscal (ECF), fato relevante a ser considerado, 
uma vez que somente após referidas normas (Ato Cotepe 06/08 e Convênios ICMS 15/08) 
é que se passou a exigir dos programas e sistemas de aplicativos fiscais uma série de 
requisitos que antes não eram obrigatórios. 

 
Assim, se antes não havia exigência legal para coibir qualquer 

prática de omissão ou sonegação fiscal por parte dos empresários, os Solidários 
Recorrentes não podem ser penalizados ou pior, responder por autuação fiscal decorrente 
de ato unilateral praticado pelo comerciante. Tampouco lhe pode ser imputada 
responsabilidade solidária sem qualquer previsão ou enquadramento legal. 

 
Como é impossível aos Solidários Recorrentes adivinhar quais de 

seus clientes estão fazendo mau uso do sistema para proveito próprio, de uma coisa há 
certeza, é que os Solidários Recorrentes não se beneficiaram ou se beneficiam de 
qualquer tributo devido ao Estado que se deixou de pagar. No mesmo diapasão, não há 
gerência ou ingerência destes solidários nas atividades de seus clientes. Aliás, visto que o 
referido tributo não entrou para os cofres dos solidários, é injusto e imoral atribuir-lhes 
responsabilidades tão sérias e de alto valor patrimonial sem que tivessem sequer tido a 
oportunidade de coibir tal procedimento, e o mais grave, em decorrência de um sistema o 
Estado tinha conhecimento e credenciado para fornecimento.  

 
Além do mais, em nenhum momento na legislação vigente à época, 

há previsão expressa e taxativa de que os solidários Recorrentes sejam solidários com o 
verdadeiro sujeito passivo da obrigação tributária por falta do recolhimento do imposto 
estadual seja por omissão ou sonegação. 

 
Considero que em relação aos retromencionados solidários não 

haver previsão legal que dê sustentação à condição de coobrigados por terem fornecido o 
sistema UNIFAR ao sujeito passivo e este tirar proveito próprio do sistema para lesar o 
Fisco. Ademais, não comprovado a participação dos solidários Recorrentes na conduta 
praticada pelo sujeito passivo, tendo-lhes sido aplicada a condição de solidário apenas 
com base em presunção dos agentes do fisco.  

 
Assim, ante todo o exposto e não comprovada a autoria, o nexo de 

causal e a materialidade dos fatos imputada aos solidários Recorrentes não vejo como 
mantê-los como coobrigados em relação ao crédito tributário constituído pela Fazenda 
Pública Estadual em desfavor do sujeito passivo, motivos pelos quais acompanhado da 
maioria de meus pares, conheço do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, dou-



 

lhe provimento para acolher a preliminar de exclusão dos solidários ADRIANA 
RODRIGUES VASCONCELOS e JOSÉ RICARO REIS VASCONCELOS da lide, arguida 
pelos mesmos. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 18 de fevereiro de 2016. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00134/16 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de exclusão de solidários da 
lide. Acolhida. 
 
Deve-se excluir os solidários do polo passivo quando não 
houver previsão legal para sua inclusão como coobrigados ou 
não for constatada a autoria, o nexo causal e a materialidade do 
crime que lhes foi imputado. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 03 
de dezembro de 2015, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso do Contribuinte 
para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para acolher a preliminar de exclusão dos 
solidários ADRIANA RODRIGUES VASCONCELOS e JOSÉ RICARDO REIS 
VASCONCELOS da lide, arguida pelos mesmos. Foram vencedores os Conselheiros 
Cláudio Henrique de Oliveira, Edson Abrão da Silva, José Pereira D'abadia, Elias Alves 
dos Santos, João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho e Nivaldo José Mendes. 
Vencidos os Conselheiros Lidilone Polizeli Bento, Marlene Maria da Silva Ruguê 
Bernardes, Márcio Nogueira Pedra, Victor Augusto de Faria Morato e Washington Luis 
Freire de Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de exigência de imposto acrescido das cominações legais, 
originada na detecção de omissão de saídas de mercadorias tributadas, conforme apurado 
através de comparativo entre as vendas registradas nos livros fiscais e as vendas 
realizadas e constantes do controle interno do contribuinte (banco de dados). Em 
consequência, deverá pagar o ICMS, juntamente com a penalidade e acréscimos legais.  

 
Tem-se como infringidos os artigos 25, § 1º, VI, 64, § 2º e art. 66 do 

CTE. Como penalidade foi proposta a do art. 71, VII, "l" e qualificadora do § 9º, I, com a 
nova redação da Lei 16.241/08.  

 
Foram nomeados solidários: Carlos Alberto Arantes e Marly Rosa de 

Moura Arantes, na condição de administradores da empresa autuada; e, José Ricardo 
Reis Vasconcelos e Adriana Rodrigues Vasconcelos, na condição de técnico responsável 
pelo programa (SOFTWARE) utilizado pela autuada. 

 
Para sustentação da autuação foram juntados os seguintes 

documentos: Ordem de Serviço nº 2450/2008, fl. 07; Espelho Cadastral, fl. 08; Auditoria 
Básica do CMS, fls. 09/12; Nota Explicativa da Transcrição de Dados Autenticados, 
fls.13/17; Termo de Copiagem e Autenticação de Arquivos Magnéticos e Declaração de 
Recibo, fls. 18/19; Consulta de Fornecedores de programa aplicativo, fls.20/44; cópia da 
quarta e Décima Primeira Alteração Contratual da autuada, fls. 45/60; cópia do Livro 
Registro de Apuração de ICMS, fls. 61/98; e envelope contendo CD ROM, fl. 99. 

 



 

Devidamente intimados os sujeitos passivos, fls. 100/109, e por 
Edital, fl.110, compareceu apenas a autuada principal com impugnação ao lançamento, 
fls. 112/114. Para os solidários foi lavrado Termo de Revelia, fl.122. 

 
A autuada principal argui preliminar de nulidade do Auto de Infração 

estribando-se no art. 19, III e IV da Lei 13.882/01, por insegurança na determinação da 
infração e, ainda, por cerceamento do direito de defesa dos sujeitos passivos. Argumenta 
que as informações contidas nos arquivos referem-se a todas as empresas do mesmo 
grupo econômico da autuada, que teria disponibilizado apenas os números constantes dos 
livros fiscais, e que a apreensão teria sido efetuada a trinta e dois meses antes do 
lançamento, fls.112/114. 

 
Ao final requerem a nulidade do feito, ou na impossibilidade, sua 

improcedência. 
 
Acompanham a impugnação o seguinte documento: Alteração do 

contrato, fls. 115/121. 
 
Sobreveio a Sentença singular de fls. 124/125, pela qual o Julgador 

decide pela procedência do lançamento fiscal, rejeitando de plano as preliminares 
arguidas ao argumento de que os documentos utilizados para instruírem os presentes 
autos, foram entregues cópia ao contribuinte, fls. 18/19, assim, como em Nota Explicativa 
foram dadas as informações de como foram elaborados os procedimentos e como 
extraídos os dados que consubstanciaram o lançamento, não havendo o que se falar em 
insegurança na determinação da infração e nem por cerceamento ao direito de defesa.  

 
Intimados os sujeitos passivos para manifestarem sobre a decisão 

supra, fls. 126/131, apresentam Recurso Voluntário de fls. 133/138 e 142/155. 
 
Nas razões recursais, os autuados reiteram as alegações produzidas 

em Primeira Instância. Alegam ainda que os solidários arrolados na fase administrativa 
confrontam o que está disposto nos artigos. 134 e 135, ambos do CTN. Em seguida 
pugnam por sua exclusão da lide. 

 
Os solidários José Ricardo Reis Vasconcelos e Adriana Rodrigues 

Vasconcelos apresentam Recurso Voluntário patrocinados por outros procuradores fls. 
142/155. Alegam não prevalecer o Termo de Revelia lavrado às fls. 122, haja vista não 
terem recebidos nenhuma intimação; que em obediência ao princípio eventualidade, a 
revelia não impede que seja o Recurso conhecido nesta fase; que são ilegítimos para 
figurarem na polaridade passiva desse lançamento, por não serem sócios e nem 
administradores da empresa autuada; que a imputação  atribuídas aos Recorrentes não 
existe no mundo jurídico; que não atendem ao que prevê o art. 124 do CTN, pois não 
possuem nenhum interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação 
principal. Requerem sua exclusão da lide ou alternativamente a reforma da decisão 
singular para anular o auto de infração por falta de motivação jurídica.  

 
Acompanham o Recurso procuração e quinta alteração contratual, 

fls. 157/162. 
 
Em julgamento realizado pela Terceira Câmara, por unanimidade de 

votos, foram rejeitadas as preliminares de cerceamento ao direito de defesa e insegurança 
na determinação da infração. Por maioria de votos, foi rejeitada a preliminar de exclusão 
dos solidários da lide, arguida pelos mesmos. 



 

 
No mérito, por unanimidade de votos, conheceu do recurso, porém, 

negado provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto 
de infração, conforme se vê do acórdão nº 2155/2012, fls. 164/168. 

 
Da decisão cameral supra foram intimados os sujeitos passivos para 

pagar o crédito tributário e/ou interpor recurso ao Conselho Pleno, fls. 169/176. Foi lavrado 
Termo de Perempção para os sujeitos passivos, fls. 177. 

 
Os solidários JOSE RICARDO REIS VASCONCELOS e ADRIANA 

RODRIGUES VASCONCELOS, interpõem recurso ao Conselho Pleno, pedindo, 
preliminarmente, a reforma do v. acórdão recorrido, por cerceamento ao direito de defesa 
em razão de não terem sidos regularmente intimados desde a fase inicial do lançamento. 

 
Ponderam que o acórdão recorrido não enfrentou a matéria posta em 

discussão, ou seja, falta de intimação regular dos recorrentes nos endereços residencial 
ou comercial e/ou do domicilio fiscal, o que cerceou os seus direitos líquido e certo, 
devendo ser desconsiderado o termo de revelia lavrado. 

 
Afirmam também ser nulo o v. acórdão por não ter enfrentado a 

arguição de ilegitimidade passiva dos solidários recorrentes na lide, face os argumentos 
apresentados, ocasionando omissão do julgado, o que o torna nulo.  

 
Asseveram que nada tem em comum com a empresa autuada e sim 

com a empresa EVA INFORMÁTICA LTDA-ME [SYNCODE SISTEMAS E TECNOLOGIA 
LTDA.-ME], que detém os direitos autorais e de uso do sistema UNIFAR, e como ramo de 
atividades a prestação de serviço de desenvolvimento de software. Finalizam, requerendo 
a exclusão da polaridade passiva  fls.180/197. 

 
Acompanham o recurso os documentos de fls. 199/320. 
 
É o relatório.  
 
 

V O T O 
 
 
Ao compulsar os autos, verifico que os solidários JOSÉ RICARDO 

REIS VASCONCELOS e ADRIANA RODDRIGUES VASCONCELOS são sócios da 
empresa SYNCODE SISTEMAS DE TECNOLOGIA LTDA e comparecem ao feito para 
requererem conjuntamente sua exclusão da lide. 

 
Em seguida, em breve pesquisa histórica, observo que em três dos 

processos que foram instaurados contra o sujeito passivo, a decisão cameral rejeitou, por 
maioria de votos, a preliminar de exclusão destes solidários nos autos de infração de nºs 3 
0346072 079 82, 3 0346071 161 97 e 3 0328818 820 24, ao passo que nos outros dois, a 
decisão cameral rejeita o pedido de exclusão de forma unânime nos feitos 3 0346068 110 
37 e 3 0346017 701 97. 

 
Nestes últimos, a Gerência da Representação Fazendária, arguiu a 

inadmissibilidade do recurso do contribuinte para o Conselho Pleno com fulcro no artigo 
41, inciso II, da Lei nº 16.469/09, por não ter sido apresentada decisão contrária ou 
paradigmática para embasar o recurso e seu pedido. 



 

 
Naquela ocasião, deixei de acolher o pedido, visto que exclusão de 

solidários é matéria controversa nesta Corte. Existem várias decisões nos dois sentidos. 
Nalgumas os solidários são excluídos da lide de forma unânime, e em outras, por maioria. 
Impende salientar que nos três processos citados conjuntamente em linhas pretéritas, o 
recurso para o Conselho Pleno acolheu a exclusão conjunta destes solidários. 

 
No caso em comento, acompanhado da maioria de meus pares, devo 

excluir JOSÉ RICARDO REIS VASCONCELOS e ADRIANA RODRIGUES 
VASCONCELOS da lide, por considerar que nada existe nestes autos que possa 
comprovar que concorreram para a prática da infração estampada na basilar. De fato, o 
agente fiscal não relata na Nota Explicativa qual a conduta destes solidários ou que o 
Programa tenha permitido “esconder” registros que caracterizariam a omissão verificada. 
Não há a menor evidência material de que o programa fora utilizado de maneira criminosa 
ou indevida. Em apertada analogia, é como se um fabricante de balas de revólver fosse 
indiciado como co-réu todas as vezes em que um criminoso matasse ou tentasse matar 
alguém. Impensável. 

 
Ademais, pelo que se extrai dos autos e dos documentos nele 

carreados, é que o Fisco, ao extrair os dados do programa utilizado pelo sujeito passivo, 
conseguiu os necessários subsídios para fundamentar a acusação, qual seja comprovar a 
existência da omissão de saída de mercadorias pelo cotejamento entre as vendas 
registradas nos livros fiscais e aquelas registradas em seus controles internos. Assim, é de 
se concluir que o programa cumpriu seu objetivo quanto ao controle das operações 
relativas à circulação de mercadorias. Não compete à empresa que criou o programa, 
zelar pela honestidade ou o caráter de seus clientes. A responsabilidade pela infração 
fiscal é do sujeito passivo e não da empresa fornecedora de serviços de tecnologia e 
informática. 

 
Vejamos o que está explicitado às fls. 259 do auto de infração de nº 3 

0346068 110 37, que trata da mesma matéria. Por oportuno, transcrevo-o abaixo, “in 
verbis”: 

 
“Percebe-se, claramente, que da descrição do fato, a fiscalização entendeu 
ter havido omissão de “SAÍDA DE MERCADORIA”, portanto, falta de 
lançamento fiscal no Livro de Registro de Saída de ICMS, não de erro ou 
defeito no sistema UNIFAR que tenha causado prejuízo ao Erário. 
 
O que ocasionou prejuízo ao Erário foi a FALTA DE REGISTRO CONTÁBIL, já 
que as vendas foram devidamente registradas no SISTEMA UNIFAR, banco 
de dados, demonstrando que o SISTEMA UNIFAR funcionou de forma perfeita 
e clara, tanto que proporcionou a fiscalização meios de apurar que o 
contribuinte deixou de contabilizar vendas realizadas em seu 
estabelecimento. 
 
Deste modo, atribuir imputação de infração aos Solidários Recorrentes é 
AFRONTAR todo o ordenamento jurídico tributário (CTE), já que não existe 
no mundo jurídico previsão legal que permita atribuir aos Recorrentes a 
condição de responsável solidário pela omissão de receita ou omissão de 
ICMS de uma empresa da qual NUNCA integraram o quadro societário. 
 
Além disso NÃO restou provado pela fiscalização que os Solidários 
Recorrentes tenham tido qualquer espécie de participação ou vantagem 
financeira ou lucro às custas da omissão do imposto, ou da ausência de 
escrituração nos Livros Fiscais da autuada (sujeito passivo), já que não 
exerceram e nem exercem qualquer cargo ou função da empresa Autuada, de 
modo que referida importância descrita no auto de infração não incorporou 
ao patrimônio dos Solidários Recorrentes em nenhum momento (seja como 



 

terceiros, seja como não sócios, seja como técnico responsável do programa 
utilizado pela autuada)”. 
 

Assim, nada mais há acrescentar, motivo pelo qual considero que a 
exclusão dos solidários do polo passivo da lide, é um imperativo. 

 
E, por conseguinte, mas não menos importante, ao pesquisar a 

legislação que trata acerca do tema relativo à regulação desse assunto, verifico que 
somente a partir do ato Cotepe nº 06/2008, portanto após a lavratura dos autos de 
infração, é que passou a existir legislação que veio a exigir as especificações de requisitos 
do Programa de Aplicativo Fiscal Emissor de Cupom Fiscal e do Sistema de Gestão 
utilizado por estabelecimento usuário de equipamento de ECF. 

 
Na sequência, igualmente após a lavratura dos autos de infração, foi 

celebrado o Convênio ICMS 15/08, que passou a dispor de normas e procedimentos 
relativos à análise do Programa Aplicativo Fiscal (PAF-ECF) destinado a enviar comandos 
de funcionamento ao emissor de cupom fiscal (ECF), fato relevante a ser considerado, 
uma vez que somente após referidas normas (Ato Cotepe 06/08 e Convênios ICMS 15/08) 
é que se passou a exigir dos programas e sistemas de aplicativos fiscais uma série de 
requisitos que antes não eram obrigatórios. 

 
Assim, se antes não havia exigência legal para coibir qualquer 

prática de omissão ou sonegação fiscal por parte dos empresários, os Solidários 
Recorrentes não podem ser penalizados ou pior, responder por autuação fiscal decorrente 
de ato unilateral praticado pelo comerciante. Tampouco lhe pode ser imputada 
responsabilidade solidária sem qualquer previsão ou enquadramento legal. 

 
Como é impossível aos Solidários Recorrentes adivinhar quais de 

seus clientes estão fazendo mau uso do sistema para proveito próprio, de uma coisa há 
certeza, é que os Solidários Recorrentes não se beneficiaram ou se beneficiam de 
qualquer tributo devido ao Estado que se deixou de pagar. No mesmo diapasão, não há 
gerência ou ingerência destes solidários nas atividades de seus clientes. Aliás, visto que o 
referido tributo não entrou para os cofres dos solidários, é injusto e imoral atribuir-lhes 
responsabilidades tão sérias e de alto valor patrimonial sem que tivessem sequer tido a 
oportunidade de coibir tal procedimento, e o mais grave, em decorrência de um sistema o 
Estado tinha conhecimento e credenciado para fornecimento.  

 
Além do mais, em nenhum momento na legislação vigente à época, 

há previsão expressa e taxativa de que os solidários Recorrentes sejam solidários com o 
verdadeiro sujeito passivo da obrigação tributária por falta do recolhimento do imposto 
estadual seja por omissão ou sonegação. 

 
Considero que em relação aos retromencionados solidários não 

haver previsão legal que dê sustentação à condição de coobrigados por terem fornecido o 
sistema UNIFAR ao sujeito passivo e este tirar proveito próprio do sistema para lesar o 
Fisco. Ademais, não comprovado a participação dos solidários Recorrentes na conduta 
praticada pelo sujeito passivo, tendo sido lhes aplicada a condição de solidário apenas 
com base em presunção dos agentes do Fisco.  

 
Assim, ante todo o exposto e não comprovada a autoria, o nexo de 

causal e a materialidade dos fatos imputada aos solidários Recorrentes, não vejo como 
mantê-los como coobrigados em relação ao crédito tributário constituído pela Fazenda 
Pública Estadual em desfavor do sujeito passivo, motivos pelos quais acompanhado da 
maioria de meus pares, conheço do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, dou-



 

lhe provimento para acolher a preliminar de exclusão dos solidários ADRIANA 
RODRIGUES VASCONCELOS e JOSÉ RICARO REIS VASCONCELOS da lide, arguida 
pelos mesmos. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 18 de fevereiro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00135/16 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: Processual. Inadmissibilidade de recurso do 
contribuinte para o Conselho Pleno. Rejeitada. Preliminar de 
exclusão de solidários da lide. Acolhida. 
 
1. Deve-se rejeitar a preliminar de inadmissibilidade de recurso 
do contribuinte para o Conselho Pleno, arguida pela Fazenda 
Pública, quando houver provimento administrativo não unânime 
acerca dos mesmos fatos e direitos (art .41, inciso I, da Lei nº 
16.469/09); 
 
2. Deve-se excluir os solidários do polo passivo quando não 
houver previsão legal para sua inclusão como coobrigados ou 
não for constatada a autoria, o nexo causal e a materialidade do 
crime que lhes foi imputado. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 03 
de dezembro de 2015, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a arguição de 
inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, feita pela Fazenda 
Pública, sob o fundamento de que a peça recursal não estaria em consonância com o 
disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09. Foram vencedores os Conselheiros Cláudio 
Henrique de Oliveira, Edson Abrão da Silva, José Pereira D'abadia, Elias Alves dos 
Santos, João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho e Nivaldo José Mendes. Vencidos 
os Conselheiros Lidilone Polizeli Bento, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Márcio 
Nogueira Pedra, Victor Augusto de Faria Morato e Washington Luis Freire de Oliveira. 
Também, por maioria de votos, conhecer do recurso do Contribuinte para o Conselho 
Pleno, dar-lhe provimento para acolher a preliminar de exclusão dos solidários ADRIANA 
RODRIGUES VASCONCELOS e JOSÉ RICARDO REIS VASCONCELOS da lide, arguida 
pelos mesmos. Foram vencedores os Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira, Edson 
Abrão da Silva, José Pereira D'abadia, Elias Alves dos Santos, João Divino de Brito, 
Nivaldo Carvelo Carvalho e Nivaldo José Mendes. Vencidos os Conselheiros Lidilone 
Polizeli Bento, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Márcio Nogueira Pedra, Victor 
Augusto de Faria Morato e Washington Luis Freire de Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal é de que o sujeito passivo omitiu saída de 
mercadoria no valor comercial de R$ 18.854,47, relativo aos meses de setembro, outubro 
e dezembro de 2004, conforme comparativo entre as vendas registradas nos Livros 
Fiscais e as vendas realizadas e constantes do controle interno do contribuinte, 
correspondente a Base de Cálculo de R$ 11.269,57, de acordo com a proporcionalidade 
de comercialização de mercadorias tributadas. Em decorrência, deverá pagar o ICMS na 
importância de R$ 1.634,09 juntamente com a penalidade e acréscimos legais, conforme 
demonstrativos em anexo.  

 



 

São dados como infringidos os artigos 25, § 1°, inciso VI e 64, § 2° e 
66 da Lei 11.651/91, tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso VII, 
alínea "l", § 9°, inciso I, da Lei 11.651/91 com redação da Lei 16.241/2008.  

 
Foram nomeados solidários: CARLOS ALBERTO ARANTES (fl. 03), 

MARLY ROSA DE MOURA ARANTES (fl. 04), ambos na condição de administradores da 
autuada, nos termos do artigo 45, inciso XII, da Lei 11.651/9, e JOSÉ RICARDO REIS 
VASCONCELOS (fl. 05) e ADRIANA RODRIGUES VASCONCELOS (fl. 06), ambos na 
condição de técnico responsável pelo programa, nos termos do artigo 45, inciso XIII, da 
Lei 11.651/91.  

 
O Auto de Infração veio instruído com a cópia da Ordem de Serviço 

n° 2450/2008 (fl. 07), Espelho Cadastral (fl. 08), Auditoria Básica do ICMS (fl. 09), 
Entradas de mercadorias para comercialização ou industrialização (fl. 10), Auditoria Básica 
do ICMS (fls. 11/12), Nota Explicativa da Transcrição de dados autenticados (fl. 13), 
Apuração das Saídas (fls. 14/17), Consulta de Fornecedores de programa aplicativo (fl. 
18), Termo de Copiagem e Autenticação de arquivos magnéticos (fl. 19), 
Declaração/Recibo (fl. 20), Estrutura dos arquivos do Sistema Unifar (fls. 21/44), cópia da 
Alteração do Contrato Social (fls. 45/49), cópia da Décima Terceira Alteração Contratual 
(fls. 50/53), cópia da Décima Segunda Alteração Contratual (fls. 54/55), cópia da Décima 
Primeira Alteração Contratual (fls. 56/60), cópia do Livro Registro de Entradas Estaduais 
n° 01-E (fls. 61/94), cópia do Livro Registro de Entradas Interestaduais/Exterior n° 02-E 
(fls. 95/111), cópia do Livro Registro de Saídas Estaduais n°. 01-E (fls. 112/141), cópia do 
Livro Registro de Apuração do ICMS n° 01-E (fls. 142/161) e mídia - CD (fl. 162). 

 
O sujeito passivo direto e os solidários foram intimados para 

impugnar o auto de infração em Primeira Instância, conforme documentos de fls. 163/173.  
 
Às fls. 175/177, o sujeito passivo ingressa com impugnação para 

arguir a preliminar de nulidade da peça básica por insegurança na determinação da 
infração e cerceamento do direito de defesa, tendo em vista, que as informações contidas 
nos arquivos  referem-se a todas as empresas do mesmo grupo econômico da autuada, 
logo o comparativo entre bases diferentes não pode resultar em diferença igual a zero. 
Acrescenta que a apreensão e decifragem do computador que estava no escritório central 
deram-se em fevereiro de 2006 e somente 32 meses após, é que o levantamento foi 
apresentado para autuação. Ao final, requer a nulidade do presente auto de infração.  

 
Instruem a peça defensória: Procuração (fl. 178), cópia da Alteração 

do Contrato Social (fls. 179/183) e cópia da Identidade Profissional do Procurador (fl. 184). 
Foi lavrado o Termo de Revelia de fls. 185, uma vez que os solidários não se 
manifestaram dentro do prazo legal. 

 
O Julgador Singular prolata a Sentença n° 2573/09, de fls. 187/188, 

onde decide pela procedência da pretensão fiscal.  
 
Aduz que os dados utilizados e extraídos dos arquivos do 

contribuinte foram a ele entregues, conforme consta do Termo de Copiagem e 
Autenticação dos arquivos magnéticos e da Declaração/Recibo, o que afasta parte do 
cerceamento do direito de defesa apontado pela impugnante. Pondera que na Nota 
Explicativa da transcrição de dados autenticados fora afastado o restante do suposto 
cerceamento do direito de defesa e, também da possível caracterização da insegurança 
na determinação da infração, pois nela informa-se como foram realizados os trabalhos, 
inclusive, a metodologia de como os dados foram obtidos e manipulados pelo Fisco, 



 

separados por empresas, matriz e filiais. Anota que o lançamento encontra-se livre de 
vícios. 

 
As partes foram intimadas da decisão singular, conforme 

documentos de fls. 189/199. 
 
Às fls. 201/202, o sujeito passivo direto interpõe Recurso Voluntário 

para reiterar a preliminar de nulidade da peça básica por insegurança na determinação da 
infração e cerceamento do direito de defesa. Argumenta que as informações contidas nos 
arquivos referem-se a todas as empresas do mesmo grupo econômico da autuada, logo o 
comparativo entre bases diferentes não pode resultar em diferença igual a zero. 
Acrescenta que a apreensão e decifragem do computador que estava no escritório central 
deram-se em fevereiro de 2006 e somente 32 meses após, é que o levantamento foi 
apresentado para autuação. Por fim, requer a nulidade do feito.  

 
Os sócios da empresa autuada interpõem Recurso Voluntário de fls. 

203/205 onde alegam que não podem ser arrolados como responsáveis solidários pelo 
suposto crédito tributário que foi imputado ao contribuinte, tendo em vista, que à luz do 
artigo 134 do Código Tributário Nacional a solidariedade se dá nos casos de 
impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte e 
nos atos que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis. Acrescentam que 
de acordo com o artigo 135 do mesmo Diploma Legal, também não se configura a suposta 
solidariedade, pois não existem evidências e nem provas de que os créditos 
correspondentes às obrigações tributárias resultam de atos praticados com excesso de 
poderes ou infração à lei. Pedem, ao final, que sejam excluídos do polo passivo da lide.    

 
Acostam Procuração (fl. 206) e cópia dos seus Documentos 

Pessoais (fls. 207/208).  
 
Os solidários José Ricardo Reis Vasconcelos e Adriana Rodrigues 

Vasconcelos interpõem Recurso Voluntário de fls. 209/222 para arguir conjuntamente a 
preliminar de ilegitimidade passiva, vez que nada têm em comum com a empresa autuada. 
Ponderam que não são sócios e nem responsáveis legais pelas condutas do sujeito 
passivo. 

 
Verberam que a Sr.ª Adriana nunca foi responsável técnica da 

empresa Syncode, não havendo nos autos nenhum documento que comprove sua 
condição, perante a Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás, de responsável técnica 
da referida empresa.  

 
Adicionalmente, arguem cerceamento ao direito de defesa, pois não 

foram intimados para comparecer a nenhum procedimento ou ato administrativo vinculado 
ao auto de infração.  

 
No mérito, aduzem que tanto a infração como a penalidade somente 

podem ser imputadas à empresa autuada e aos seus respectivos sócios, já que com 
relação aos Recorrentes, não há no corpo do auto de infração qualquer tipificação que os 
possam enquadrar na condição de coobrigados. Ademais, não há nenhuma demonstração 
que o programa comercializado pela empresa Syncode seja ilegal ou que tenha praticado 
alguma ilegalidade. Citam acórdão do Conselho Administrativo Tributário do Estado de 
Goiás (fls. 219) e Súmula do Superior Tribunal de Justiça (fls. 220). Consideram que a 
multa aplicada tem caráter confiscatório. Por fim, requerem que sejam excluídos como 
solidários da obrigação descrita na inicial.  



 

 
Foram anexados aos autos Procuração (fls. 223), cópia da Quinta 

Alteração Contratual (fls. 224/228) e cópia da Identidade Profissional da Procuradora (fls. 
229).  

 
Em Julgamento realizado pela Terceira Câmara deste Conselho, por 

unanimidade de votos, foram rejeitadas as preliminares arguidas pela recorrente, por 
insegurança na determinação da infração, cerceamento ao direito de defesa, bem como 
de exclusões dos solidários da lide. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, 
conheceu do recurso, porém, negou-lhe provimento para confirmar o julgado singular que 
considerou procedente o auto de infração. (fls. 231/239) 

 
Da decisão cameral supra, foram intimados os sujeitos passivos para 

pagar e/ou interpor recurso ao Conselho Pleno (fls.240/246). Foi lavrado Termo de 
Perempção para a autuada principal MARLY CARLOS ARANTES LTDA, e os solidários 
CARLOS ALBERTO ARANTES e MARLY RODA DE MOURA ARANTES, fl. 246.  

 
Os solidários JOSE RICARDO REIS VASCONCELOS e ADRIANA 

RODRIGUES VASCONCELOS, interpõem recurso ao Conselho Pleno (fls.250/268), para 
arguir a preliminar de nulidade do acórdão recorrido em virtude da omissão daquele 
colegiado em face de não ter promovido sua regular intimação, desde a fase inicial do 
lançamento. 

 
Ponderam que o acórdão recorrido não enfrentou a matéria posta em 

discussão, ou seja, falta de intimação regular dos recorrentes nos endereços residencial 
ou comercial e/ou do domicilio fiscal, o que cerceou seu direito de defesa, devendo ser 
desconsiderado o termo de revelia lavrado. 

 
Verberam adicionalmente que o v. acórdão, por não ter enfrentado a 

arguição de ilegitimidade passiva dos solidários recorrentes na lide, face os argumentos 
apresentados, ocasionando omissão do julgado, deve ser anulado.  

 
Asseveram que nada tem em comum com a empresa e sim com a 

empresa EVA INFORMÁTICA LTDA-ME [SYNCODE SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA.-
ME], que detém os direitos autorais e de uso do sistema UNIFAR, e como ramo de 
atividades a prestação de serviço de desenvolvimento de software. Finalizam, requerendo 
a exclusão da polaridade passiva. Acompanham o recurso os documentos de fls. 269/391. 

 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
Ao compulsar os autos, verifico que os solidários JOSÉ RICARDO 

REIS VASCONCELOS e ADRIANA RODDRIGUES VASCONCELOS são sócios da 
empresa SYNCODE SISTEMAS DE TECNOLOGIA LTDA e comparecem ao feito para 
requererem conjuntamente sua exclusão do polo passivo da lide. 

 
Em seguida, em breve pesquisa histórica, observo que em três dos 

processos que foram instaurados contra o sujeito passivo, a decisão cameral rejeitou, por 
maioria de votos, a preliminar de exclusão destes solidários nos autos de infração de nºs 3 
0346072 079 82, 3 0346071 161 97 e 3 0328818 820 24, ao passo que nos outros dois, a 



 

decisão cameral rejeita o pedido de exclusão de forma unânime nos feitos 3 0346068 110 
37 e 3 0346017 701 97. 

 
Nestes últimos, a Gerência da Representação Fazendária arguiu a 

inadmissibilidade do recurso do contribuinte para o Conselho Pleno com fulcro no artigo 
41, inciso II, da Lei nº 16.469/09, por não ter sido apresentada decisão contrária ou 
paradigmática para embasar o recurso e seu pedido. 

 
Naquela ocasião deixei de acolher o pedido, visto que exclusão de 

solidários é matéria controversa nesta Corte. Existem várias decisões nos dois sentidos. 
Nalgumas os solidários são excluídos da lide de forma unânime, e em outras, por maioria. 
Impende salientar que nos três processos citados conjuntamente em linhas pretéritas, o 
recurso para o Conselho Pleno acolheu a exclusão conjunta destes solidários. 

 
Ante o exposto, para o caso em comento, visto que inexiste 

unanimidade quanto a esta matéria, pois nos cinco autos de infração, que tratam do 
mesmo assunto e da mesma matéria, as decisões foram ora por maioria, ora por 
unanimidade, devo rejeitar a arguição de inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para 
o Conselho Pleno, feita pela Fazenda Pública, sob o argumento de que a peça recursal 
não estaria em consonância com o disposto no artigo 41, inciso II, da Lei nº 16.469/09. 

 
Tal é o que está exposto no mesmo dispositivo do mesmo Diploma 

Legal, o qual transcrevo abaixo: 
 
“Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral: 
 

I – não unânime.” 
 
Apreciada a questão em tela, na qual fui acompanhado pela maioria 

de meus pares, passo à questão subsequente.  
 
No caso em comento, acompanhado da maioria de meus pares, devo 

excluir JOSÉ RICARDO REIS VASCONCELOS e ADRIANA RODRIGUES 
VASCONCELOS do polo passivo da lide, por considerar que nada existe nestes autos que 
possa comprovar que concorreram para a prática da infração estampada na basilar. De 
fato, o agente fiscal não relata na Nota Explicativa qual a conduta destes solidários ou que 
o Programa tenha permitido “esconder” registros que caracterizariam a omissão verificada. 
Não há a menor evidência material de que o programa fora utilizado de maneira criminosa 
ou indevida. Em apertada analogia, é como se um fabricante de balas de revólver fosse 
indiciado como co-réu todas as vezes em que um criminoso matasse ou tentasse matar 
alguém. Impensável. 

 
Ademais, pelo que se extrai dos autos e dos documentos nele 

carreados, é que o Fisco, ao extrair os dados do programa utilizado pelo sujeito passivo, 
conseguiu os necessários subsídios para fundamentar a acusação, qual seja comprovar a 
existência da omissão de saída de mercadorias pelo cotejamento entre as vendas 
registradas nos livros fiscais e aquelas registradas em seus controles internos. Assim, é de 
se concluir que o programa cumpriu seu objetivo quanto ao controle das operações 
relativas à circulação de mercadorias. Não compete à empresa que criou o programa, 
zelar pela honestidade ou o caráter de seus clientes. A responsabilidade pela infração 
fiscal é do sujeito passivo e não da empresa fornecedora de serviços de tecnologia e 
informática. 

 



 

Vejamos o que está explicitado às fls. 259 do auto de infração de nº 3 
0346068 110 37, que trata da mesma matéria. Por oportuno, transcrevo-o abaixo, “in 
verbis”: 

 
“Percebe-se, claramente, que da descrição do fato, a fiscalização entendeu 
ter havido omissão de “SAÍDA DE MERCADORIA”, portanto, falta de 
lançamento fiscal no Livro de Registro de Saída de ICMS, não de erro ou 
defeito no sistema UNIFAR que tenha causado prejuízo ao Erário. 
 
O que ocasionou prejuízo ao Erário foi a FALTA DE REGISTRO CONTÁBIL, já 
que as vendas foram devidamente registradas no SISTEMA UNIFAR, banco 
de dados, demonstrando que o SISTEMA UNIFAR funcionou de forma perfeita 
e clara, tanto que proporcionou a fiscalização meios de apurar que o 
contribuinte deixou de contabilizar vendas realizadas em seu 
estabelecimento. 
 
Deste modo, atribuir imputação de infração aos Solidários Recorrentes é 
AFRONTAR todo o ordenamento jurídico tributário (CTE), já que não existe 
no mundo jurídico previsão legal que permita atribuir aos Recorrentes a 
condição de responsável solidário pela omissão de receita ou omissão de 
ICMS de uma empresa da qual NUNCA integraram o quadro societário. 
 
Além disso NÃO restou provado pela fiscalização que os Solidários 
Recorrentes tenham tido qualquer espécie de participação ou vantagem 
financeira ou lucro às custas da omissão do imposto, ou da ausência de 
escrituração nos Livros Fiscais da autuada (sujeito passivo), já que não 
exerceram e nem exercem qualquer cargo ou função da empresa Autuada, de 
modo que referida importância descrita no auto de infração não incorporou 
ao patrimônio dos Solidários Recorrentes em nenhum momento (seja como 
terceiros, seja como não sócios, seja como técnico responsável do programa 
utilizado pela autuada)”. 
 

Assim, nada mais há acrescentar, motivo pelo qual considero que a 
exclusão dos solidários do polo passivo da lide, é um imperativo. 

 
E, por conseguinte, mas não menos importante, ao pesquisar a 

legislação que trata acerca do tema relativo à regulação desse assunto, verifico que 
somente a partir do ato Cotepe nº 06/2008, portanto após a lavratura dos autos de 
infração, é que passou a existir legislação que veio a exigir as especificações de requisitos 
do Programa de Aplicativo Fiscal Emissor de Cupom Fiscal e do Sistema de Gestão 
utilizado por estabelecimento usuário de equipamento de ECF. 

 
Na sequência, igualmente após a lavratura dos autos de infração, foi 

celebrado o Convênio ICMS 15/08, que passou a dispor de normas e procedimentos 
relativos à análise do Programa Aplicativo Fiscal (PAF-ECF) destinado a enviar comandos 
de funcionamento ao emissor de cupom fiscal (ECF), fato relevante a ser considerado, 
uma vez que somente após referidas normas (Ato Cotepe 06/08 e Convênios ICMS 15/08) 
é que se passou a exigir dos programas e sistemas de aplicativos fiscais uma série de 
requisitos que antes não eram obrigatórios. 

 
Assim, se antes não havia exigência legal para coibir qualquer 

prática de omissão ou sonegação fiscal por parte dos empresários, os Solidários 
Recorrentes não podem ser penalizados ou pior, responder por autuação fiscal decorrente 
de ato unilateral praticado pelo comerciante. Tampouco lhe pode ser imputada 
responsabilidade solidária sem qualquer previsão ou enquadramento legal. 

 
Como é impossível aos Solidários Recorrentes adivinhar quais de 

seus clientes estão fazendo mau uso do sistema para proveito próprio, de uma coisa há 



 

certeza, é que os Solidários Recorrentes não se beneficiaram ou se beneficiam de 
qualquer tributo devido ao Estado que se deixou de pagar. No mesmo diapasão, não há 
gerência ou ingerência destes solidários nas atividades de seus clientes. Aliás, visto que o 
referido tributo não entrou para os cofres dos solidários, é injusto e imoral atribuir-lhes 
responsabilidades tão sérias e de alto valor patrimonial sem que tivessem sequer tido a 
oportunidade de coibir tal procedimento, e o mais grave, em decorrência de um sistema o 
Estado tinha conhecimento e credenciado para fornecimento.  

 
Além do mais, em nenhum momento na legislação vigente à época, 

há previsão expressa e taxativa de que os solidários Recorrentes sejam solidários com o 
verdadeiro sujeito passivo da obrigação tributária por falta do recolhimento do imposto 
estadual seja por omissão ou sonegação. 

 
Considero que em relação aos retromencionados solidários não 

haver previsão legal que dê sustentação à condição de coobrigados por terem fornecido o 
sistema UNIFAR ao sujeito passivo e este tirar proveito próprio do sistema para lesar o 
Fisco. Ademais, não comprovado a participação dos solidários Recorrentes na conduta 
praticada pelo sujeito passivo, tendo-lhes sido aplicada a condição de solidário apenas 
com base em presunção dos agentes do fisco.  

 
Assim, ante todo o exposto e não comprovada a autoria, o nexo de 

causal e a materialidade dos fatos imputada aos solidários Recorrentes, não vejo como 
mantê-los como coobrigados em relação ao crédito tributário constituído pela Fazenda 
Pública Estadual em desfavor do sujeito passivo, motivos pelos quais acompanhado da 
maioria de meus pares, conheço do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, dou-
lhe provimento para acolher a preliminar de exclusão dos solidários ADRIANA 
RODRIGUES VASCONCELOS e JOSÉ RICARO REIS VASCONCELOS do polo passivo 
da lide, arguida pelos mesmos. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 18 de fevereiro de 2016. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00136/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Mário de Oliveira Andrade 
 

 
EMENTA: Processual. Inadmissão da preliminar de nulidade da 
peça básica, por cerceamento ao direito de defesa, e das razões 
de mérito, por falta de pressupostos recursais. Mantida a 
decisão cameral pela procedência do lançamento. Recurso da 
Fazenda Pública pedindo reinclusão do solidário. Acolhido. 
 
1 - O recurso ao Conselho Pleno sobre matéria decidida por 
deliberação unânime no Julgamento Cameral tem de observar 
os pressupostos recursais previstos no Inciso II do Artigo 41 da 
Lei 16.469/2009. Assim, não se admite a apreciação da 
preliminar de cerceamento ao direito de defesa argüida pelo 
sujeito passivo e nem as razões de mérito quando na peça 
recursal não contiver os pressupostos recursais; 
 
2 - O sócio deve ser mantido na lide como solidário obrigado ao 
pagamento do imposto devido pela autuada, quando restar 
comprovado que ele exerceu a administração da empresa no 
período da ocorrência do fato gerador do ICMS, com 
fundamento no Inciso XII do Artigo 45 do CTE combinado com o 
Artigo 124 do CTN. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 27 
de outubro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, feita pelo Conselheiro 
Relator, em relação à preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa e ao 
mérito, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto 
de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo José Mendes, Mário de 
Oliveira Andrade, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Washington Luis 
Freire de Oliveira, Aguinaldo Fernandes de Melo, Antônio Martins da Silva, Edson Abrão 
da Silva, Elias Alves dos Santos, José Pereira D'abadia, Gilmar Rodrigues de Almeida, 
Rickardo de Souza Santos Mariano, Lidilone Polizeli Bento, Heli José da Silva, Nivaldo 
Carvelo Carvalho e José Luiz Rosa. E, por maioria de votos, conhecer do recurso da 
Fazenda Pública para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para reincluir na lide o 
solidário IRACI DONIZETE DE SOUSA. Foram vencedores os Conselheiros Mário de 
Oliveira Andrade, Victor Augusto de Faria Morato, Washington Luis Freire de Oliveira, 
Antônio Martins da Silva, Elias Alves dos Santos, Gilmar Rodrigues de Almeida, Lidilone 
Polizeli Bento, Heli José da Silva e o Sr. Presidente, Conselheiro Domingos Caruso Neto, 
que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros Nivaldo José Mendes, 
Masayuki Missao, Aguinaldo Fernandes de Melo, Edson Abrão da Silva, José Pereira 
D'abadia, Rickardo de Souza Santos Mariano, Nivaldo Carvelo Carvalho e José Luiz Rosa, 
que votaram conhecendo do recurso, negando-lhe provimento para manter a exclusão do 
solidário da lide. 
 



 

R E L A T Ó R I O 
 

Nos termos do Artigo 19, § 2º do Decreto 6.930/09 que aprova o 
Regimento Interno do Conselho Administrativo Tributário, transcrevo abaixo o relatório, 
elaborado pelo Conselheiro Édson Abrão da Silva, autor do voto vencedor do Acórdão n.º 
739/2015 da Segunda Câmara Julgadora, constante às folhas 191 a 201 dos autos: 

 
A autoridade lançadora descreve a ocorrência do fato gerador da obrigação 
tributária com a seguinte redação: 
 
Omitiu remessas interestaduais de mercadoria (insumos) para depósito em 
Armazém Geral, sediado no Estado do Paraná, no valor de R$ 57.175,24 
(cinquenta e sete mil, cento e setenta e cinco reais e vinte e quatro centavos), no 
período de 01/01/2006 a 31/12/2006, constatado na conclusão da Auditoria 
Específica de Mercadoria, que realizada com a finalidade de analisar as remessas 
e os retornos de mercadorias naquele estabelecimento depositário, conforme prova 
os demonstrativos da auditoria e os documentos em anexo. Em consequência, o 
sujeito passivo deve recolher o imposto no valor de R$ 4.802,72 (quatro mil, 
oitocentos e dois reais e setenta e dois centavos), junto com a penalidade e os 
acréscimos legais. 
 
Obs.: Para calcular o imposto devido, a base de cálculo foi reduzida para 70% 
(setenta por cento), previstos no art. 9º, inciso VIII, alínea "c" do Anexo IX do 
Decreto nº 4.852/97 e Convênio ICMS 100/97, visto que todas as notas fiscais de 
remessa e de retorno de mercadorias usufruíam deste benefício. 
 
A fiscalização entendeu que houve infração às disposições dos artigos 63, 64 e 66 
da Lei nº 11.651/91, combinado com os artigos 141, 162, inciso I e 10, inciso I do 
Anexo XII do Decreto nº 4.852/97. A proposição da penalidade atende à prescrição 
do artigo 71, inciso VII, alínea "l" (i), com aplicação da forma qualificada do § 9º, 
inciso I do CTE.    
  
Com suporte no artigo 45, inciso XII da Lei nº 11.651/91, a fiscalização indica um 
dos sócios da pessoa jurídica para o polo passivo solidário da lide, fl. 04.    
  
A instrução do auto de infração se fez com os documentos: Contrato Social, fls. 05 
a 07, 26ª Alteração Contratual, fls. 08 a 11, Ordem de Serviço nº 0823/2006, fl. 12, 
Notificação, fl. 13, Notificações Recebidas, fls. 14 a 16, Notas Explicativas, fls. 17 e 
18), Auditoria Específica de Mercadorias - Conclusão e Registro de Inventário, fls. 
19 a 45.   
Após as notificações do lançamento do crédito tributário, fls. 46 e 47, os sujeitos 
passivo e solidário, em peça única, impugnam o lançamento fiscal, onde arguem a 
preliminar de nulidade do auto de infração, por cerceamento ao direito de defesa 
porque as cópias dos demonstrativos e auditoria realizados pelo autuante não 
foram anexados à intimação. 
  
Na sequência do questionamento preliminar, os impugnantes arguiram a nulidade 
da peça básica, por ilegitimidade passiva do sócio para figurar no polo passivo 
solidário da lide, visto que não possui qualquer vínculo pessoal com a ocorrência 
do fato gerador, bem como, não há nos autos provas de que ele tenha agido com 
excesso de poderes ou infração à lei, conforme preconiza o artigo 135 do Código 
Tributário Nacional. Inclui na tese de defesa inicial jurisprudência que entende 
aplicável a ao caso.  
 
No mérito, alega ser indevida a autuação. Afirma que a quantidade de produto 
remetido é igual à quantidade que retornou em 2006 do armazém geral supra 
identificado.  Questiona a multa aplicada, por ter caráter confiscatório, ferindo os 
princípios do não confisco, da razoabilidade e da capacidade contributiva. Cita 
jurisprudências.  Pugna, ao final, pela exclusão do sócio-gerente, ou que seja 
julgado improcedente o auto de infração, ou que seja diminuída a multa imposta, 
dado seu nítido caráter confiscatório.   
Instrui a peça defensória com os documentos: Procuração, fls. 72 a 73, Contrato 
Social, fls. 74 a 77, 34ª Alteração Contratual, fls. 78 a 89, Documento Pessoal do 



 

Sócio, fl. 90, Comprovante da CELG, (fl. 91) e Identidades dos Profissionais, fl. 92.
  
  
O Julgador Singular, fl. 97, converte o julgamento em diligência para que a 
Delegacia Regional de Fiscalização de Anápolis para ser feita revisão no trabalho 
fiscal levando se em consideração os argumentos deduzidos na peça contestatória 
dos autuados, e, em especial, se houve inversão quanto aos valores da relação 
dos retornos de depósito que foram lançados em entrada no formulário conclusão, 
sendo que os estoques inicial e final foram considerados em relação ao armazém 
geral, procedendo-se a novos levantamentos, se julgar adequado, bem como 
outras informações ou esclarecimentos que julgar necessários para a correta 
instrução processual.   
  
A autoridade fiscal revisora apresenta o trabalho revisional de fls. 98 e 99 onde 
conclui que foi detectada omissão de saída maior que a encontrada na Auditoria 
Específica de Mercadoria, basilar da lavratura do auto de infração em demanda, 
oportunidade em que ajusta o ICMS devido para R$ 15.477,42 (quinze mil, 
quatrocentos e setenta e sete reais e quarenta e dois centavos), calculado sobre a 
o valor comercial de R$ 184.255,01 (cento e oitenta e quatro mil, duzentos e 
cinquenta e cinco reais e um centavo).  
 
Os documentos de fls. 100 a 106 instruem o trabalho revisional.  
  
Os sujeitos passivo e solidário não retornaram ao processo para contraditarem o 
trabalho de revisão fiscal, embora tenham sido notificados na forma legal, conforme 
mostram os documentos de fls.107 a 110.  
  
O Julgador de Primeira Instância, fls. 111 a 114, acata o resultado do procedimento 
revisional e decide pela Procedência do auto de infração, depois de rejeitar 
quaisquer das hipóteses de nulidades da peça básica previstas no artigo 20 da Lei 
n° 16.469/09.  
 
Destaca, ainda, que a presente acusação fiscal está amparada em Auditoria 
Específica de Mercadorias realizada segundo a técnica regular, visto que o 
autuante considerou as quantidades e valores dos estoques existentes, inicial e 
final, consoante declaração do próprio sujeito passivo.     
  
Após as notificações legais, os sujeitos passivo e solidário recorrem da decisão 
singular, fls. 119 a 135, para requererem a reforma da decisão singular, momento 
em que ratifica o requerido na peça impugnatória, inclusive o acolhimento da 
preliminar de exclusão do sujeito passivo solidário da lide, pois considera que ele 
não vínculo pessoa com a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária. 
  
Os argumentos para o alcance do objetivo requerido se sustenta com a pacífica 
jurisprudência do STJ no sentido de que os bens do sócio de uma pessoa jurídica 
comercial não respondem, em caráter solidário por dívidas fiscais assumidas pela 
sociedade.  
 
Afirmam que não existem provas de conduta dolosa do sócio da autuada. Assevera 
que o correto seria determinar o arquivamento do auto de infração e realizar nova 
autuação, já que o valor exigido foi alterado para mais em acatamento do resultado 
da revisão, que passou a causa do lançamento ser por omissão de remessa de 
Fosfato Monoamônia Map Granulado, o que causa a nulidade do auto de infração.
  
  
A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, por maioria de votos, 
acolhe a preliminar de nulidade do auto de infração, por cerceamento ao direito de 
defesa, arguida pela autuada, e declara nulo ab initio o processo, fato registrado no 
Acórdão nº 471/2010, fls.139 a 142, aprovado com a seguinte ementa: 
 
Processual. Preliminar de nulidade do auto de infração, por cerceamento ao 
direito de defesa, arguida pelo recorrente. Acatada. Decisão não unânime. 
 



 

Os atos processuais elaborados por autoridade fiscal, ao arrepio da norma 
especificada em lei, remetem o feito à fase preambular, visto a nulidade "ab 
initio" do processo. 
 
O Representante da Fazenda Pública Estadual opõe recurso ao Conselho Pleno, 
requer a reforma da do acórdão recorrido com o argumento de que "a alteração do 
produto correspondente à emissão se deu em razão da inversão das operações de 
entradas e saídas de mercadorias constantes do lançamento inicial, sendo que, em 
seu trabalho revisional, a autoridade autuante concluiu, de forma clara, que, ao 
proceder a inversão, foi constatada uma omissão de saídas maior que o original, 
no valor de R$ 184.255,01, com ICMS no valor de R$ 15.477,42.  
 
Assim, esta Representação entende que, no relatório revisional, ficou implícito o 
termo exigido no § 3, do art. 8º, da Lei nº 16.469/09 entendo assim a lei 
processual, até pela inexistência de modelo próprio previsto para o referido termo, 
não havendo, da mesma forma, qualquer previsão legal acerca da hipótese de 
nulidade do lançamento em decorrência da alteração do produto, aventada pelo 
ilustre Autor do Voto Vencedor.", fls.144 e 145. 
 
Os sujeitos passivo e solidário, depois das notificações legais, fls. 146 a 148, 
contraditaram o recurso fazendário, fls. 151 a 157, onde pleiteiam a confirmação da 
decisão cameral porque que não lhes é possível cumprir o que dispõe o § 3º do 
artigo 8º da Lei nº 16.469/09, de forma implícita, como alega a Fazenda Pública. 
  
O Conselho Administrativo Tributário decidiu, por maioria de votos, conhecer do 
recurso da Fazenda Pública para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para 
afastar "a nulidade por cerceamento do direito de defesa, retornar os autos à 
Câmara Julgadora para apreciação de toda a matéria", fl. 160. 
 

Na fundamentação da tese de voto, o Conselheiro Relator entendeu 
que o "cerceamento do direito de defesa teria decorrido do fato de que a autoridade 
fiscal, ao revisar o procedimento, elaborou relatório alterando o produto em que houve 
omissão de saída de cloreto de potássio para fosfato, tendo majorado o valor do ICMS a 
recolher, não constatando nos autos o respectivo Termo Aditivo, o que teria afrontado o § 
3° do artigo 8° da Lei n° 16.469, de 19 de janeiro de 2009:  

 
Art. 8º O crédito tributário decorrente de procedimento fiscal será objeto de 
lançamento que conterá, no mínimo: 
 
§ 3º Verificado pela autoridade lançadora, após o início do processo e antes da sentença em 

primeira instância ou em instância única, fato que resulte em alteração do valor do crédito 

tributário, essa situação deve ser consignada em termo por essa autoridade, intimando-se o 

sujeito passivo sobre a consignação procedida. 

 
Prosseguindo na análise dessa questão, não vejo a ocorrência de falha que tenha 
ensejado a nulidade do lançamento de ofício, pois a situação apurada em 
diligência determinada por órgão julgador não tem capacidade de causar a 
nulidade do auto de infração, em face da impossibilidade material e lógica de um 
ato processual afetar outro que lhe seja anterior.", fls. 165 e 166.    
 
Devidamente intimados fls. 167/1169, os sujeitos passivo e solidário, com o suporte 
do art. 43, inciso II, itens 1 e 2 da Lei nº 16.469/2009, peticionam em forma de 
Revisão Extraordinária, fls. 172 a 182, onde reiteram que não há possibilidade de 
cumprimento da disposição do § 3º do artigo 8º da Lei nº 16.469/09 de forma 
implícita, como alega a Fazenda Pública. Cita jurisprudência e, ao finalizar, requer 
a declaração da improcedência do auto de infração.  
 
 A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão realizada no 
dia 27/06/2014, acata a proposição do Conselheiro Mário de Oliveira Andrade e 
resolve "por maioria de votos,   
 



 

CONSIDERANDO que o presente processo vem de retorno a esta Câmara, após 
decisão plenária, contida no Acórdão de n.º 874/2.014, que afastou a nulidade da 
peça básica para ser apreciada toda a matéria; 
 
CONSIDERANDO que após o referido aresto plenário o sujeito passivo apresentou 
uma peça recursal nos autos denominada de Pedido de Revisão Extraordinária, 
folhas 172 a 182; 
 
CONSIDERANDO que o juízo de admissibilidade do Pedido de Revisão 
Extraordinária compete ao Presidente do CAT, nos termos do Artigo 43 da Lei 
16.469/2009, e que o referido pedido deve ser encaminhado a ele para proceder a 
sua manifestação, no escopo de se evitar qualquer alegação futura de 
cerceamento ao direito de defesa; 
  
ENCAMINHAR os autos à Presidência do CAT para análise e manifestação sobre 
o Pedido de Revisão Extraordinária: 
 
APÓS, se for o caso, que os autos sejam repautados para que se proceda ao 
julgamento da presente contenda. 
 
 Foram vencedores os Conselheiros Mário de Oliveira Andrade e Victor Augusto de 
Faria Morato. Vencido o Conselheiro Edson Abrão da Silva. 
 
Obs.: O Representante Fazendário posicionou-se contrário a decisão acima.", fls. 
184 e 185. 
 
O Presidente do Conselho Administrativo Tributário, fl.186, indefere o pedido e 
determina o encaminhamento dos autos ao Setor de Preparo Processual (SEPRE) 
para ciência do interessado.  
 
Após analisar a formalização do processo e do Pedido de Revisão Extraordinária, 
ele observou que o "presente processo foi julgado pelo Conselho Pleno, conforme 
Acórdão nº 874/2014-CONP (fls. 161 a 166) que, conhecendo do recurso da 
Fazenda Pública, deu-lhe provimento para, afastando a nulidade por cerceamento 
do direito de defesa, retornar à Câmara Julgadora para apreciação de toda matéria. 
 
No entanto, nesta fase processual não cabe a propositura de pedido de revisão 
extraordinária, uma vez que o art. 43 da Lei nº 16.469/2009 dispõe que o momento 
do seu cabimento se dá após esgotado o último prazo para defesa previsto na 
referida Lei.", fl. 186. 
  
Da decisão supra foram intimados o sujeitos passivo e solidário para manifestação, 
os quais se mantiveram silenciosos nessa fase processual, fl. 189.  
 

 
Complementando o relatório, observa-se que houve o julgamento 

cameral, no qual foi decidido, por unanimidade de votos, não apreciar a preliminar de 
nulidade por cerceamento ao direito de defesa por já haver sido apreciada pelo Conselho 
Pleno, excluir o sujeito passivo solidário da lide, por maioria de votos. Quanto ao mérito, 
por unanimidade de votos, foi confirmada a decisão singular que julgou procedente o auto 
de infração. 

 
Notificada do Acórdão de número 739/2015, a Representação 

Fazendária apresentou peça recursal solicitando a reinclusão do sujeito passivo solidário. 
 
A empresa autuada ingressou com recurso ao Conselho Pleno, 

folhas 212 a 230, reiterando a nulidade do auto de infração apresentada na fase cameral, 
por cerceamento ao direito de defesa, em virtude da ausência de documentos 
indispensáveis à sua constituição. 

 



 

Para a admissibilidade do recurso, o sujeito passivo citou a alínea “a” 
do inciso II do artigo 41 da Lei 16.469/2009 e transcreveu algumas ementas de decisões 
camerais. 

 
Em relação ao mérito, a empresa recorrente alega que houve 

equívoco da decisão recorrida, argumenta que a fiscalização considerou apenas o 
exercício de 2003, sem considerar os demais exercícios. Pondera que não foi levado em 
conta que a possibilidade de haver saldos remanescentes de anos anteriores. Afirma que 
não houve omissão de remessas porque o produto já estava armazenado e era 
proveniente de saldo final de 2002, devidamente documentado.  

 
Requer, ainda, a redução da penalidade para um patamar razoável, 

alegando que o valor exigido caracteriza o confisco, o qual é vedado pela Carta Magna. 
 
O sujeito passivo solidário, por sua vez, contraditou o recurso da 

Fazenda Pública, folhas 232 a 239, requerendo a manutenção da decisão cameral 
reiterando os argumentos apresentados anteriormente.    

  
É o Relatório.   
 

 
                                              VOTO 
 

 
O Conselho Pleno quando da análise desses autos apreciou a 

preliminar de nulidade da peça básica, por cerceamento ao direito de defesa, sendo que 
ela foi afastada, por maioria de votos, conforme consta no Acórdão 874/2014, folhas 161 
a 166 dos autos, sendo esta decisão definitiva na instância administrativa. Assim, já se 
fez coisa julgada a respeito daquela preliminar não cabendo nova apreciação no âmbito 
da fase administrativa. Quando houve o retorno dos autos para apreciação da matéria 
restante, a Câmara Julgadora deixou de apreciar a nulidade requerida, por unanimidade 
de votos. Por essa razão, o relator arguiu a inadmissibilidade do recurso em relação a 
arguição da preliminar de cerceamento ao direito de defesa, pois não havia os 
pressupostos recursais previstos no artigo 41, II da Lei 16.469/09 para que a mesma 
fosse apreciada. Dessa forma, inadmito o pedido de apreciação da preliminar de nulidade 
do lançamento, por cerceamento ao direito de defesa. 

 
Quanto ao mérito, também, percebo que não foram preenchidos os 

pressupostos recursais previstos no inciso II do artigo 41 da 16.469/09, visto que a 
decisão cameral foi no sentido de confirmar a procedência do auto de infração nos 
termos da decisão monocrática e contribuinte não juntou aos autos decisão cameral 
divergente semelhante a matéria apreciada. Ressalto que a simples citação de algumas 
ementas de acórdãos camerais não tem o condão de demonstrar que a matéria daqueles 
julgados é idêntica da matéria que está sendo apreciada, mesmo porque naqueles casos 
o equívoco citado no aresto foi comprovado, enquanto que no presente processo 
administrativo o equívoco alegado pelo recorrente não está demonstrado. Portanto, com 
relação ao mérito inadmitido o recurso do sujeito passivo e mantenho a decisão cameral.  

  
Outra questão a ser apreciada é a respeito da inclusão do sócio- 

administrador como solidário, no julgamento cameral ele foi excluído da relação 
processual por maioria de votos. A Representação Fazendária recorreu dessa decisão 
com fundamento no que dispõe o inciso XII do Artigo 45 do CTE, enquanto que a decisão 
recorrida foi pela exclusão do solidário com base no Artigo 135 do CTN, o qual prevê que 



 

o sócio solidário somente responde pelo pagamento do tributo quando houver sua atuação 
dolosa.  

 
Penso diferente do que foi esposado no Acórdão 739/2015, pois a 

responsabilidade solidária do administrador é definida no art. 124, I da Lei nº 5.172, de 25 
de Outubro de 1966, que instituiu o Código Tributário Nacional (CTN) c/c art. 45, XII da 
Lei nº 11.651, de 26 de dezembro de 1991, que instituiu o Código Tributário do Estado de 
Goiás (CTE), como se segue: 

 
CTN: 
Art. 124. São solidariamente obrigadas: 
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato 
gerador da obrigação principal (...). 
 
CTE: 
Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação que 
constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente: 
(...) 
XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou 
prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão de que 
forem responsáveis (...). 

 
O administrador da pessoa jurídica tem o dever de geri-la cumprindo 

todas as obrigações, inclusive as tributárias. A norma é clara sobre essa questão, e, no 
caso em apreço, o sócio-administrador é a pessoa que mais tem interesse na situação 
que constituiu o fato gerador do ICMS, pois ao omitir saídas interestaduais de 
mercadorias, conforme foi constatado na Auditoria Específica de Mercadorias, quem 
levou vantagem por ter recolhido o tributo em valor inferior ao devido foi a pessoa jurídica 
e os sócios que usufruem da vantagem financeira da empresa autuada. Sendo assim, 
conforme a norma prescreve, o sócio-administrador é responsabilizado, solidariamente, 
pelo tributo não recolhido. Isso, no meu ver, é uma responsabilidade inerente a ele, visto 
que os fatos que levaram ao não pagamento do tributo ocorreram com o gerenciamento 
do sócio-administrador. Desta forma, entendo que o sócio Sr. Iracy Donizete de Sousa 
deve permanecer no polo passivo do presente lançamento. 

 
Com essas considerações, inadmito o pedido de nulidade da 

exordial, por cerceamento ao direito de defesa, arguida pela recorrente, bem como 
inadmito, também, o recurso da empresa autuada em relação as razões de mérito e 
conheço do recurso da Fazenda Pública para reincluir na lide o sujeito passivo solidário, 
Sr. Iracy Donizete de Sousa, e em relação ao mérito mantenho a decisão cameral que 
julgou procedente o auto de infração instaurador desse contencioso tributário. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 18 de fevereiro de 2016. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00174/16 
 
Relatora: Conselheira Talita Pimenta Félix 
 

 
EMENTA: ICMS. Pedido de Revisão Extraordinária. Exclusão de 
de Solidário. Acolhido. 
 
Deve ser acatado por este Conselho Administrativo Tributário o 
Pedido de Revisão Extraordinária interposto pela Gerência de 
Recuperação de Créditos -  GERC, no qual é constatado que 
uma das coobrigadas não exercia cargo de sócia-gerente à 
época da ocorrência da materialidade do fato ensejador deste 
crédito tributário, motivo pelo deve esta ser excluída da lide. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 26 
de maio de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para excluir da lide a solidária Tauanny C. de Castro. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Talita Pimenta Félix, Lidilone Polizeli Bento, 
João Divino de Brito, Heli José da Silva, Nivaldo Carvelo Carvalho, Nislene Alves Borges, 
José Luiz Rosa, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Nivaldo José Mendes, Mário de 
Oliveira Andrade, Masayuki Missao, Carlos Andrade Silveira, Washington Luis Freire de 
Oliveira e Antônio Martins da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O AIIM (auto de infração e imposição de multa) versa sobre omissão de 
saída de mercadoria, conforme se depreende do comparativo entre as vendas realizadas 
por meio de cartões de crédito ou débito, comprovadas através de extratos fornecidos 
pelas administradoras de cartões, e as consignadas como nulas na DPI, ou consideradas 
como nulas por falta de apresentação de EFD. 

 
Como sujeito passivo coobrigado foi autuada Tauanny Costa de Castro, 

com fundamento no art. 45, inciso XII, do CTE/GO. 
 

O lançamento tributário registra como infringidos os artigos 25, parágrafo 
1o, inciso VI, 63, parágrafo 2o, e 66, todos do CTE/GO (Lei n. 11.651/1991) sendo imposta 
a penalidade prescrita no art. 71, inciso VII, alínea “l”, parágrafo 9o, item l, do CTE/GO com 
redação dada pela Lei n. 16.241/2008. 

 
O AIIM foi lavrado em 05/03/2014 (fls. 02), e os sujeitos passivos (principal 

e coobrigado) intimados, na seguinte ordem: (i) Sem Fronteiras Indústria e Distribuidora 
Comercial em 31/03/2014, via AR digital (fls. 16/17), e; (ii) Tauanny Costa de Castro em 
04/04/2014, via AR digital (fls. 18/19). 

  
Ao não apresentarem peça defensória, contra o sujeito passivo principal e 

coobrigado, foi lavrado “termo de revelia”(fls. 20), conforme dispõe o art. 32, inciso V, do 
PAT/GO. 

 
O Núcleo de Preparo Processual de Goiânia (fls. 21), determina o 

encaminhamento dos autos à GEPRE (Gerência de Preparo Processual) para que, em 



 

razão do duplo grau, intime os sujeitos passivos (principal e coobrigado) a apresentar 
Impugnação em Segunda Instância. 

 
O sujeito passivo principal foi intimado via AR digital (fls. 22/24) em 

15/05/2014. No entanto, o Fisco Estadual não obteve êxito na intimação da coobrigada 
(fls. 26/28), em razão de o AR digital haver sido devolvido pelos Correios com informação 
de “ausente”. Não apresentando defesa, a autoridade competente lavra “termo de 
perempção” (fls. 29) em 10/07/2014, contra ambos os sujeitos passivos. 

 
A GERC apresenta Pedido de Revisão Extraordinária (fls. 45), com 

fundamento no art. 43, inciso I, alínea “b”, item 1, do PAT/GO (Lei n. 16.469/2009), em 
razão de erro na identificação do sujeito passivo coobrigado (Tauanny Costa de Castro). 
Portanto, presente vício de legalidade no lançamento tributário. Fato constatado através 
da análise das alterações contratuais, uma vez que tal sócia era quotista à época da 
ocorrência da materialidade/fato gerador desta autuação. Utiliza, como um de seus 
fundamentos o Parecer Normativo n. 08/2009-SAT. 

 
O Presidente do CAT/GO (fls. 49), admite haver sido comprovado o vício 

de legalidade apontado pela GERC, conforme se verifica dos dados constantes do 
“Contrato Social” e da “Primeira Alteração Contratual”. Por este motivo, determina o 
encaminhamento dos autos ao SEASI da Secretaria Geral (SEGE), para que seja pautado 
em julgamento Plenário. 

 
É como relato. 
 

VOTO 
 

O AIIM diz sobre a omissão de saídas de mercadorias, aferidas mediante 
confronto das vendas realizadas por cartões de crédito ou débito. 

 
Após a intimação para apresentação de Impugnação em Segunda 

Instância – sem apresentação de defesa – de qualquer dos sujeitos passivos (principal e 
autuado), o processo foi remetido para inscrição em dívida ativa. No entanto, a GERC 
percebeu que havia vício de legalidade. 

 
Por tal motivo, os autos chegam a julgamento no Conselho Pleno sob a 

vertente de pedido de Revisão Extraordinária, cuja competência para sua interposição foi 
exercida pelo titular da GERC (CECOPE), conforme dispõe o art. 43, inciso I, alínea “a”, 
do PAT/GO, segue: 

 
Compete ao Presidente do CAT o juízo de admissibilidade de pedido de 
Revisão Extraordinária apresentado fora do último prazo para defesa 
previsto nesta Lei, relativo a crédito tributário ajuizado ou não: 
I – pelo titular da GECOP, referente a: 
a) lançamento eivado de vício de legalidade, não impugnado em instância 
única ou em segunda instância ou sem a apresentação de pedido de 
descaracterização da não contenciosidade; 

 
O vício de legalidade apontado pela GERC, registra erro de identificação 

do sujeito passivo (art. 20, inciso II, do PAT/GO) quanto à coobrigada, o que teria o 
condão de tornar nulo o AIIM – relativo a este sujeito passivo. 

 



 

Para sustentar tal vício de legalidade, a GERC menciona que o “Contrato 
Social” e a “Primeira Alteração Contratual” atestam que a coobrigada não era sócia 
gerente à época da ocorrência da materialidade que motivou esta autuação. Mas sim 
sócia quotista, sem poderes de gerência, o que, segundo a legislação em vigor, bem 
como, as decisões reiteradas deste Conselho, não permitem que responda pessoalmente 
pelo débito tributário da pessoa jurídica. 

 
Nestes termos, conheço do Pedido de Revisão Extraordinária, dou-lhe 

provimento para excluir da lide a coobrigada TAUANNY COSTA DE CASTRO. 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 01 de março de 2016. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00222/16 
 
Relator: Conselheiro Edson Abrão da Silva 
 

 
EMENTA: Processual. Revisão Extraordinária. Exclusão de 
solidário da lide. Arguição formulada pela Gerência de 
Recuperação de Créditos (GERC). Acolhida.  
 
Não sendo atribuível ao sócio não dirigente a responsabilidade 
pelos débitos tributários da sociedade limitada, não pode o seu 
nome ser arrolado em lançamento fiscal, excluindo-se então 
sócio não dirigente por autuação que que o tenha imputado 
responsabilidade por débito fiscal do contribuinte. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 17 
de novembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para excluir da lide o solidário ALEX DE OLIVEIRA 
BARCELOS. Participaram do julgamento os Conselheiros Edson Abrão da Silva, Elias 
Alves dos Santos, Talita Pimenta Félix, Lidilone Polizeli Bento, João Divino de Brito, Heli 
José da Silva, Nivaldo Carvelo Carvalho, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, 
Nivaldo José Mendes, Mário de Oliveira Andrade, Masayuki Missao, Victor Augusto de 
Faria Morato, Carlos Andrade Silveira, Washington Luis Freire de Oliveira, Alcedino 
Gomes Barbosa e Antônio Martins da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Revisão Extraordinária apresentado com 
fundamento no art. 43, I, “a”, da Lei n° 16.469/09, pelo qual a Gerência de Recuperação 
de Créditos (GERC) aponta a ocorrência de vício de legalidade no lançamento, em razão 
de erro na identificação do sujeito passivo solidário. 

 
Em suas alegações (fls. 31 a 33), a GERC afirma, em síntese, que o 

responsável solidário Alex de Oliveira Barcelos não pode ser arrolado nos autos como 
sujeito passivo solidário, pois em se tratando de empresa de sociedade limitada, prevista 
no artigo 1052 do Código Civil, uma vez integralizado todo o capital social subscrito, o 
sócio não responderá com o seu patrimônio pelas obrigações sociais da sociedade. Aduz, 
ainda, que tal entendimento já foi fixado no Parecer Normativo nº 08/09 – SAT.  

 
O Presidente deste Conselho, por meio do Despacho n° 906/2015 – 

PRES (fls. 41 a 42), com fundamento no art. 43, § 4°, II, da Lei n° 16.469/09, admite o 
pedido de revisão extraordinária e determina o encaminhamento dos autos ao SEASI da 
Secretaria Geral (SEGE), para sejam pautados a julgamento pelo Conselho Pleno.  

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Inicialmente, por pertinência, reproduzo os entendimentos firmados 

no Parecer Normativo n° 08/09-SAT: 
 



 

“1- a responsabilidade tributária do sócio se estabelece não pela sua 
condição de sócio, mas sim pelo fato de exercer função de 
administração na sociedade e agir com excesso de poder ou 
contrariamente à lei, contrato social ou estatuto (art. 135, inciso III, 
CTN). Assim, o sócio sem função de direção na sociedade limitada, 
não responde pelos débitos tributários desta, não devendo o seu 
nome ser incluído no lançamento, inscrito em dívida ativa, no 
SERASA e nem arrolado em CDA, exceto quando demonstrado, em 
processo regular, que o mesmo tenha exercido administração de fato 
da sociedade; 
 
2 - mesmo havendo dissolução irregular da sociedade, este fato não é 
motivo para atribuir responsabilidade tributária ao sócio que não possua 
função de administração na sociedade limitada, exceto quando provado, 
em processo regular, que este praticou atos de administração (direção de 
fato); 
 

3 - a atuação dos órgãos fazendários estaduais deve se dar em 
estrita obediência às disposições contidas no artigo 37, caput, da 
CF/88, bem como observar o disposto no artigo 2º, inciso VI, da Lei 
estadual nº13.800/01, que veda a imposição de obrigações, 
restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente 
necessárias ao atendimento do interesse público.” 
 
O Espelho de Dados da JUCEG (fls. 37 a 38), juntado pela GCOP, 

evidencia que ALEX DE OLIVEIRA BARCELSO era apenas sócio da empresa autuada 
DINA DROGARIA LTDA - ME, I E 10345526-4, CNPJ 04.759.435/0001-75, não exercia a 
função de administração, não podendo portanto ser responsabilizado por débito fiscal do 
contribuinte autuado, consoante o Entendimento n° 1 do Parecer Normativo n° 08/09-SAT, 
reproduzido em linhas anteriores, excluindo-se consequentemente seu nome da presente 
autuação. À época da ocorrência do fato gerador do imposto exigido no auto de infração 
(exercício de 2011), a função de administração da empresa estava a cargo da sócia 
DANIELLE AMARAL DO PRADO BARROS, conforme Cláusulas terceira e sexta da 
Terceira Alteração Contratual (fls. 26 a 30). 

 
Ante o exposto, conheço do Pedido de Revisão Extraordinária, dou-

lhe provimento para excluir da lide o solidário ALEX DE OLIVEIRA BARCELOS. 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 01 de março de 2016. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00223/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Edson Abrão da Silva 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de exclusão da lide do polo 
passivo solidário VIASOFT INFORMÁTICA LTDA. Acolhida. 
 
Deve ser excluído do polo passivo o solidário quando estiver 
comprovado nos autos que este não tinha interesse na 
constituição do fato gerador da obrigação tributária, motivadora 
desta ação. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 05 
de janeiro de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso para o conselho 
Pleno, dar-lhe provimento para reformar a decisão cameral e excluir da lide o sujeito 
passivo solidário VIASOFT INFORMÁTICA LTDA. Foram vencedores os Conselheiros 
Edson Abrão da Silva, Nivaldo José Mendes, Álvaro Falanque, Elias Alves dos Santos, 
Alcedino Gomes Barbosa, José Luiz Rosa, Aguinaldo Fernandes de Melo, José Pereira 
D'abadia e Nivaldo Carvelo Carvalho. Vencidos os Conselheiros Victor Augusto de Faria 
Morato, Mário de Oliveira Andrade, José Paixão de Oliveira Gomes, Márcio Nogueira 
Pedra, Renato Moraes Lima, David Fernandes de Carvalho e Nislene Alves Borges. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se o processo de exigência de ICMS, penalidade e acréscimos 
legais, relativos à omissão do registro de saídas de mercadorias tributadas, apurada 
mediante confronto dos valores registrados nos livros fiscais e os valores das efetivas 
saídas do estabelecimento, constatadas no banco de dados utilizado pelo contribuinte. 
Referido banco de dados foi copiado e autenticado pelo Fisco, conforme Termo de 
Copiagem e Autenticação de Arquivos Magnéticos.  

 
Informam-se como infringidos o art. 25, § 1º, inciso VI; art. 64, § 2º e 

art. 66 da Lei nº 11.651/91. Proposta a penalidade estabelecida pelo art. 71, inciso VII, 
alínea "l", na forma qualificada pelo § 9º, inciso I do mesmo artigo, todos da Lei nº 
11.651/1991 com alterações posteriores (CTE).  

 
Como solidários foram arrolados LUIZ SÉRGIO MARQUES CRUZ, 

sócio administrador da autuada, e a empresa VIASOFT INFORMÁTICA LTDA, 
fornecedora do programa aplicativo, do qual era responsável técnica.  

 
Intimados os sujeitos passivos, LUIZ SÉRGIO MARQUES CRUZ é 

considerado revel, fl. 145.  
 
A empresa autuada apresenta impugnação, fls. 102 a 115, alegando 

cerceamento ao direito de defesa. Faz também alegações de mérito, solicita a realização 
de perícia. Pede nulidade do auto de infração. Solicita a exclusão dos solidários da lide.  

 
O sujeito passivo coobrigado, VIASOFT INFORMÁTICA LTDA 

impugna o lançamento, fls. 134 a 139, para solicitar sua exclusão da lide.  
 



 

O Julgador singular, nos termos da Sentença nº 041/2012-JULP, fls. 
147 a 150, exclui da lide a solidária VIASOFT INFORMÁTICA LTDA, não acolhe a 
preliminar arguida, nem o pedido de diligência, e declara procedente o lançamento em 
relação aos demais sujeitos passivos.  

 
A Fazenda Pública recorre da decisão singular, fl. 154, na parte que 

excluíra da lide a solidária VIASOFT INFORMÁTICA LTDA.  
 
Por sua vez, a empresa VIASOFT INFORMÁTICA LTDA contradita, 

fls. 164 a 166, o pedido de reforma parcial da decisão de primeiro grau apresentado pela 
Fazenda Pública.  

 
A Segunda Câmara deste Conselho, por maioria de votos, resolveu 

acatar a preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da 
infração, arguida pela autuada, declarando nulo "ab initio" o processo. Embasam o 
entendimento dos ilustres Conselheiros o descumprimento das determinações da 
Instrução Normativa nº 181/94 – GSF. 

 
 Inconformada, a Fazenda Pública interpõe recurso ao Conselho 

Pleno, fl. 192/193, visando afastar a nulidade e alegando que, no aspecto cronológico, 
enquanto não ocorrida a decadência, nada obsta o Fisco de efetuar o lançamento 
tributário, ainda que as provas tenham sido apreendidas dois anos antes da lavratura do 
auto de infração. Quanto ao fato de o Termo de Copiagem e Autenticação de Arquivos 
Magnéticos terem sido assinados pela representante legal do sócio menor, o Fisco 
argumenta que a referida representante do menor já o havia representado no contrato 
social, fls. 14, estando, por conseguinte, apta a representá-lo na assinatura do termo de 
copiagem e autenticação. Além disso, a representante do menor estava no 
estabelecimento, a serviço da empresa, no momento de realização do procedimento fiscal, 
reforçando sua função de representante do sócio menor.  

 
Em contradita ao recurso fazendário, a autuada concorda que o 

lançamento foi concluído dentro do prazo decadencial, mas continua a insistir na 
irregularidade na copiagem dos arquivos, que teria descumprido a já mencionada 
Instrução Normativa nº 181/94 – GSF.  

 
A solidária VIASOFT INFORMÁTICA LTDA também apresenta 

contradita, solicitando a manutenção da decisão cameral. 
  
Submetido à apreciação do Conselho Pleno, o julgamento foi pela 

reforma da decisão cameral, afastando a nulidade e retornando os autos à fase Cameral 
para análise do mérito, decisão esta consubstanciada no Acórdão nº 1635/2013, fls. 225 a 
229. 

 
Após a devida intimação do sujeito passivo e dos solidários, fls. 230 

a 234, os autos foram encaminhados para julgamento na Segunda Câmara, a qual 
converteu os autos em diligência, em extensa e detalhada Resolução nº 008/2014, fls. 242 
a 244, para que o setor próprio da delegacia fiscal informasse sobre o programa fornecido 
pela Viasoft, se havia controle paralelo, ou se este possibilitou de alguma forma a ação 
ilícita da empresa, no intuito de se chegar a uma conclusão sobre a reinclusão da empresa 
de informática no polo passivo da lide. E foram incluídos também quesitos formulados 
pelas partes que entenderam necessários para dirimir suas dúvidas. 

 



 

O atendimento da solicitação cameral consta do Despacho nº 
0917/14 – DRFGNA, fls. 246/247. 

 
A defesa apresenta contradita em que reitera os argumentos 

anteriores e contesta o resultado da diligência, fls. 258/271 
 
A egrégia Terceira Câmara Julgadora decidiu, por maioria de votos, 

conhecer do recurso de ofício, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e 
reincluir o solidário VIASOFT INFORMÁTICA LTDA na lide. Por maioria de votos, não 
apreciar a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela representante legal da 
autuada, por insegurança na determinação da infração, uma vez que a mesma já se 
encontra afastada por decisão Plenária, conforme peça decisória de fls. 225/229 dos 
autos. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade do auto de infração, 
arguida pela representante da autuada, por cerceamento do direito de defesa. Quanto ao 
mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a 
sentença singular que considerou procedente o auto de infração, fls. 272 e 278/285.  

 
Por meio do termo de juntada, fl. 286, foi acostado ao processo a 

renúncia do mandato da advogada, fl. 288.   
 
Da decisão cameral foram expedidas as intimações ao autuados, fls. 

289/300. 
 
Lavrado o termo de perempção em face do polo passivo e ao polo 

passivo solidário identificado à fl. 07.   
 
O sujeito passivo solidário VIASOFT INFORMÁTICA LTDA retorna 

aos autos, dirigindo-se ao Conselho Pleno para, em longa exposição defensória, requerer 
a sua exclusão da polaridade passiva da lide, mantendo assim a decisão monocrática que 
a excluiu, fls. 303/308. Junta documentos, fls. 309/ 330 e 332/335.  

 
Apresentado renúncia de mandato da advogada, fls. 341/344 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 
 

Pela análise que efetivei nas peças constitutivas deste feito, verifiquei 
que o polo passivo solidário, identificado na fase cognitiva desta lide, à fl. 08, teve seu 
nome inserido nesta ação, pelo fato de ter fornecido programa aplicativo software à 
empresa consignada pela autoridade lançadora como sujeito passivo.  

 
Ocorre que, o comando do “caput” do artigo 45 do CTE, que será 

transcrito na sequência, não contempla a identificação da citada empresa de informática 
no polo passivo desta ação, por não ter interesse na situação que constituiu o fato gerador 
da obrigação tributária, motivadora desta ação, o que me leva a excluí-la da sujeição 
passiva deste litígio.    

 
Art. 45 - São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 

 



 

Assim, voto conhecendo do recurso para o Conselho Pleno, dando-
lhe provimento para reformar a decisão cameral e excluir da lide o sujeito passivo solidário 
VIASOFT INFORMÁTICA LTDA. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 01 de março de 2016. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00225/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Edson Abrão da Silva 
 

 
EMENTA: Processual. Pedido de diligência formulado pela 
autuada. Rejeitado. Preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pela autuada, por insegurança na determinação da 
infração. ICMS. Saída de mercadoria sem destacar o imposto 
correspondente nos documentos, utilizando indevidamente o 
benefício da isenção do ICMS. Procedência Parcial. Preliminar 
de exclusão da lide do sujeito passivo solidário JOSÉ EDUARDO 
GOMES DA SILVA, por ele arguida. Acolhida. 
 
1. Não se acolhe solicitação de diligência quando não houver, 
nos autos, dúvida a ser dirimida;   
 
2.Torna-se inócuo o questionamento sobre nulidade da lide, 
quando tal inquirição for desprovida de amparo legal;  
 
3. O trabalho revisional respalda o entendimento de que o feito 
deve ser julgado procedente em parte;   
 
 4. Os sócios, os gerentes, os administradores, os presidentes, 
etc. que não tenham agido com excesso de poderes, ou infração 
de contrato social ou estatutos, ou concorrido pela prática de 
ilícito tributário, nos termos sentenciados pelo Superior Tribunal 
de Justiça, não podem ser sujeitos passivos solidários da lide. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 25 de setembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência formulado pela autuada. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Washington Luis Freire de Oliveira, Edson Abrão da Silva, Heli José da Silva, José Pereira 
D'abadia e Nivaldo Carvelo Carvalho. Também por votação unânime, rejeitar a preliminar 
de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na determinação da 
infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Washington Luis Freire de Oliveira, 
Edson Abrão da Silva, Heli José da Silva, José Pereira D'abadia e Nivaldo Carvelo 
Carvalho. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer do recurso, dar-lhe 
parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente 
procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 154.632,05 (cento e cinquenta e 
quatro mil, seiscentos e trinta e dois reais e cinco centavos),  considerando o 
Parcelamento nº 190045-5, para fins de possível extinção do crédito tributário. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Washington Luis Freire de Oliveira, Edson 
Abrão da Silva, Heli José da Silva, José Pereira D'abadia e Nivaldo Carvelo Carvalho.  E, 
por maioria de votos, acatar a preliminar de exclusão da lide do sujeito passivo solidário 
JOSÉ EDUARDO GOMES DA SILVA, por ele arguida. Foram vencedores os Conselheiros 
Edson Abrão da Silva, José Pereira D'abadia e Nivaldo Carvelo Carvalho. Vencidos os 
Conselheiros Washington Luis Freire de Oliveira e Heli José da Silva. 
 



 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo realizou saídas de 
mercadorias sem destacar o imposto correspondente nos documentos, no período de 
09/2009 a 04/2011 conforme detalhamento em anexo, utilizando indevidamente o 
benefício da isenção do ICMS uma vez que comprovado que as mercadorias não estão 
inclusas em qualquer convenio de isenção, ou quando alcançadas pelo convenio 87/02 
não atenderam a condição de serem os destinatários órgãos da administração pública ou 
suas fundações tudo conforme demonstrativos e documentos em anexo.  

 
A autoridade lançadora indica como infringida as disposições dos 

artigos 11, 40 e 64 do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) combinado 
com os artigos 163, V, "b" do Decreto 4852/97. Proposta a aplicação da penalidade 
prevista no artigo 71, VIII, "c", §9°, I do CTE, com redação da Lei nº 15.505/2005. 

 
Tem-se como sujeito passivo solidário, José Eduardo Gomes da 

Silva, nos termos do artigo 45, inciso XII da Lei 11.651/91. 
 
O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: recibo 

de entrega de relatórios digitais e CD "fls. 8 e 9". 
 
Os sujeitos passivos são intimados a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de "fls. 10 a 13". 
 
Em sua impugnação, "fls. 17 a 30", o sujeito passivo alega que " a 

multa imposta pela infração apontada não poderia resultar em valor superior ao imposto 
que seria devido pela operação objeto da autuação fiscal, ou seja, é pensamento 
majoritário da doutrina e da jurisprudência que o limite para a imposição da penalidade 
seria o valor do imposto". Sustenta que "é plenamente aplicável, à luz da doutrina e da 
jurisprudência, o princípio tributário da não confiscabilidade às multas que nos apresentem 
iníquas". Em relação ao mérito, defende que "as 21 páginas acostadas através da mídia 
eletrônica não servem para comprovar a acusação final, pois trazem somente a relação 
das notas fiscais nas quais se funda a acusação, e, que por si só, não desonera o 
autuante de comprovar os fatos alegados". Ao final, requer a nulidade do auto de infração. 

  
Em sua impugnação, "fls. 38 a 42", o sujeito passivo coobrigado 

alega que a acusação final não procede, e o Artigo 45 do CTE goiano está em confronto 
com Artigo 135 do CTN. Defende que não praticou atos com excesso de poderes ou 
infração da lei, contrato social ou estatutos; portanto, não deve ser arrolado como 
coobrigado pela autuação apontada. Ao final, requer a exclusão do solidário da presente 
lide.  

 
O sujeito passivo anexa os seguintes documentos: consulta do 

contribuinte de pessoa jurídica, procuração e comprovante de situação cadastral no CPF 
"fls. 31 a 36". 

 
O sujeito passivo coobrigado requer a juntada de documentos 

conforme "fls. 46", sendo anexado a juntada da procuração, documento de identificação 
pessoal, auditoria básica do ICMS e relação dos CNPJs e análise da atividade econômica 
principal "fls. 47 a 61". 

 
Pela sentença nº 611/12 JULP, "fls. 62 a 66", o julgador singular 

decide pela procedência do auto de infração. Em sua fundamentação afirma que verificou 



 

a planilha e observou que a mesma apresenta apuração do cálculo do ICMS devido 
integralmente, pois o sujeito passivo não fez o cálculo do imposto devido, não constando 
base cálculo, nem alíquota nem ICMS destacado no documento fiscal. Destaca a 
ocorrência de nulidade processual, pois o auto de infração encontra-se lavrado em 
consonância com os requisitos exigidos no artigo 142 do CTN e artigo 8° da Lei n° 
16.469/09, e está devidamente instruído com a planilha que detalha a operação para 
cálculo do valor efetivamente devido ao erário. Aduz que " a defesa de mérito também não 
se sustenta, pois, o sujeito passivo não esclarece porque o demonstrativo contido na mídia 
eletrônica não serve para comprovar a acusação fiscal". Assevera que "o administrador foi 
nomeado solidário nos termos do artigo 45, inciso XII, do Código Tributário Estadual – 
CTE, visto que por seus atos ou omissões ocorreu para a prática de infração descrita no 
auto de infração. De fato, a pessoa jurídica manifesta sua vontade por meio de seus 
dirigentes, decorrendo que, se houve falta de pagamento do ICMS na situação referida no 
auto de infração (utilização indevida de benefício fiscal), tal fato somente pode ser 
atribuído à determinação de seu administrador, porquanto é pela vontade deste que a 
organização empresarial se desenvolve em determinado sentido". Observa que a 
penalidade prevista no inciso VIII do artigo 71 do CTE foi revogada ao final do ano de 
2011, passando a vigorar o novel inciso IV-A do artigo 71 do CTE que melhor se aplica à 
hipótese, e, em virtude da retroatividade benéfica, pois é mais favorável ao sujeito passivo, 
altera a penalidade citada no presente processo para tal dispositivo. Deixa de manifestar 
sobre o alegado caráter confiscatório da penalidade aplicada, tendo em vista o dispositivo 
no § 4° do artigo 6° da Lei n° 16.469/09, que veda manifestação sobre constitucionalidade 
de norma da legislação tributária no julgamento administrativo. 

 
Os sujeitos passivos são intimados a pagar a quantia exigida ou 

apresentar Recurso Voluntário, conforme documentos de "fls. 68 a 70". 
 
O sujeito passivo apresenta Recurso Voluntário, "fls. 73 a 76", 

alegando que "a acusação fiscal não procede, pois é incoerente com o relatório e também 
com os documentos acostados na mídia eletrônica que acompanha os autos, vez que a 
quase totalidade dos destinatários relacionados são órgãos de da administração pública 
direta ou suas fundações, obedecendo exatamente o que dispõe a cláusula primeira do 
convênio CONFAZ 87/02". Em relação ao mérito, defende que "as 21 páginas acostadas 
através da mídia eletrônica não servem para comprovar a acusação final, pois trazem 
somente a relação das notas fiscais nas quais se funda a acusação, e, que por si só, não 
desonera o autuante de comprovar os fatos alegados". Ao final, requer a nulidade do auto 
de infração. 

O sujeito passivo coobrigado apresenta Recurso Voluntário, "fls. 89 a 
94", alegando que a a acusação final não procede, e o Artigo 45 do CTE Goiano está em 
confronto com Artigo 135 do CTN. Defende que não praticou atos com excesso de 
poderes ou infração da lei, contrato social ou estatutos; portanto, não deve ser arrolado 
como coobrigado pela autuação apontada. Ao final, requer a exclusão do solidário da 
presente lide. 

 
O sujeito passivo anexa ao recurso os seguintes documentos: 

relação das NFs e demonstrativo de ofício pelo uso indevido da isenção fiscal e 
comprovante de inscrição e de situação cadastral "fls. 78 a 87". 

 
Pela Resolução nº 182/2012, "fls. 96 e 97", a Primeira Câmara do 

Conselho Administrativo Tributário determina remeter os autos à SEGE para que, após 
decorrido desse prazo – 20/12/2012 – data final para pedido de convalidação por parte do 
sujeito passivo em relação à falta de reconhecimento do PROTEGE, informe se houve 



 

qualquer ação de sua parte nesse sentido, e, em caso positivo, anexe aos autos provas do 
mesmo.  

 
Conforme "fls. 103", o sujeito passivo informa que aderiu ao 

parcelamento instituído pela Lei 17817/2012 e requer a suspensão do PAT e, após a 
conclusão do parcelamento, o seu arquivamento. São anexados os seguintes 
documentos: via contribuinte, planilha de parcelamento – remissão e termo acordo de 
parcelamento de débito "fls. 104 a 109". 

 
Pela Resolução nº 56/2014, "fls. 110 e 111", a Quarta Câmara do 

Conselho Administrativo Tributário, determina converter o julgamento em diligência e 
encaminhar os autos ao SETOR DE PREPARO PROCESSUAL DA GEPRO, para que 
proceda à intimação do sujeito passivo, na pessoa do advogado constituído, para 
apresentar, demonstrativo contendo a relação das notas Fiscais sobre as quais mantém 
discordância.  

 
Os sujeitos passivos são intimados conforme "fls. 112 a 117". 
 
O sujeito passivo, "fls. 120", apresenta o relatório das notas fiscais 

que pretende ver excluídas da autuação conforme CD "fls. 121" anexado.  
 
Pela Resolução nº 134/2014, "fls. 123 e 124", a Quarta Câmara do 

Conselho Administrativo Tributário determina converter o julgamento em diligência  e 
encaminhar os autos à Delegacia Regional de Fiscalização de Catalão, para que seu 
ilustre titular determine que a autoridade fiscal autora do lançamento ou seu substituto, 
verifique novamente a natureza jurídica dos CNPJ's de modo a excluir exigência fiscal os 
casos em que ficar comprovado que a mercadoria indicada no anexo 1 do Convênio 87/02 
foi destinada a órgão da administração pública.  

 
Despacho "fls. 125" para encaminhar o processo ao Auditor Fiscal da 

Receita Estadual III.  
 
São anexados os seguintes documentos: recibo de entrega de 

arquivos digitais gravados em mídia (CD-ROM) e planilha "fls. 126 a 130". 
 
Em resposta, foi elaborado o Relatório Diligencial de "fls. 131 e 132", 

por meio do qual a autoridade fiscal revisora constatou que a grande maioria dos 
documentos fiscais foi emitida com base no Convênio ICMS 87/02, adotado no inciso 
XXXVII, do artigo 7°, do anexo IX, do RCTE. Somente sete documentos fiscais tiveram por 
fundamentação o Convênio 01/99, por sua vez, adotado no inciso XXXII, do dispositivo 
regular acima citado. Manteve no auto de infração as notas fiscais de n°s: 13387, 20577, 
29851, 32263, 41168, 42268, 46156, 46958, 47174, 47277, 47553, 48131, 48672, 51174, 
51314, 53322, 54184, 55214, 55422, 59956, 62023, 65794, 66181 e 66365. Inexistindo 
nos documentos fiscais qualquer demonstração ou desconto relativo ao ICMS exonerado, 
configurando uma condição essencial para a utilização do benefício fiscal, não cumprida, 
mantiveram no auto de infração as demais notas fiscais ao convênio 87/02, a saber: n°s 
5479, 7178, 7190, 7733, 8495, 8885, 8892, 11592, 11988, 15108, 15680, 17688, 18327, 
19878, 20042, 22086, 23846, 24731, 26220, 29564, 30772, 31112, 31452, 31552, 31633, 
32742, 33919, 35215, 36997, 39679, 42182, 45452, 46953 e 65048. Conclui que os 
produtos comercializados com base nesta isenção estão em conformidade com a previsão 
do inciso XXII, do artigo 7°, do Anexo IX, do RCTE (Dec. 4.852/97), motivo pelo qual 
excluíram do remanescente auto de infração o valor de R$ 969,85, correspondente ao 



 

ICMS calculado sobre as notas fiscais de n°s 40761, 40766, 45476, 50730, 51475, 54458 
e 54950.  

 
Os sujeitos passivos são intimados conforme "fls. 133 a 136".  
 
Pela Resolução nº 66/2015, "fls.137", a Segunda Câmara do 

Conselho Administrativo Tributário determina encaminhar os autos a Gerência de Preparo 
Processual – GEPRO, a fim de que o sujeito passivo e solidário seja intimado através de 
seu advogado, do resultado da diligência "fls. 110 e 111", para se manifestar no prazo de 
até 30 dias.  

 
Os sujeitos passivos são intimados conforme "fls. 138 a 140". 
 
O sujeito passivo requer a juntada do comprovante de quitação do 

auto de infração conforme "fls. 146". São anexados os seguintes documentos: documento 
de arrecadação de receitas estaduais – DARE e emissão de comprovantes "fls. 147 a 
148". 

 
É o relatório. 
 
                                 VOTO 
 
Sobre o pedido de diligência formulado pela autuada, o rejeito por 

não haver nos elementos constitutivos da lide qualquer dúvida a ser dirimida, vez que as 
existentes foram sanadas por meio do trabalho revisional.  

 
Também não acolho a preliminar de nulidade da peça básica, 

arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração, por ausência de 
afronta ao capítulo que trata da nulidade dos atos processuais, insertos no inciso IV do 
artigo 20 da Lei nº 16.469/09. A infração e a correspondente penalidade foram 
corretamente aplicadas, a instrução processual em sede cognitiva efetivada com acerto. 
Assim, rejeitada está a preliminar em comento.  

 
Com as questões supra solucionadas, volvo-me à razão de direito 

desta demanda e me reporto à tarefa diligencial, sempre merecedora de fé, que aliás, se 
encontra parcialmente transcrito no relatório que é parte integrante deste “decisum”, cuja 
conclusão infere que a grande maioria dos documentos fiscais foi emitida com base no 
Convênio ICMS 87/02, adotado no inciso XXXVII, do artigo 7°, do anexo IX, do RCTE. 
Somente sete documentos fiscais tiveram por fundamentação o Convênio 01/99, por sua 
vez, adotado no inciso XXXII, do dispositivo regular acima citado. Manteve no auto de 
infração as notas fiscais de n°s: 13387, 20577, 29851, 32263, 41168, 42268, 46156, 
46958, 47174, 47277, 47553, 48131, 48672, 51174, 51314, 53322, 54184, 55214, 55422, 
59956, 62023, 65794, 66181 e 66365. Inexistindo nos documentos fiscais qualquer 
demonstração ou desconto relativo ao ICMS exonerado, configurando uma condição 
essencial para a utilização do benefício fiscal, não cumprida, mantiveram no auto de 
infração as demais notas fiscais ao convênio 87/02, a saber: n°s 5479, 7178, 7190, 7733, 
8495, 8885, 8892, 11592, 11988, 15108, 15680, 17688, 18327, 19878, 20042, 22086, 
23846, 24731, 26220, 29564, 30772, 31112, 31452, 31552, 31633, 32742, 33919, 35215, 
36997, 39679, 42182, 45452, 46953 e 65048. Conclui que os produtos comercializados 
com base nesta isenção estão em conformidade com a previsão do inciso XXII, do artigo 
7°, do Anexo IX, do RCTE (Dec. 4.852/97), motivo pelo qual excluíram do remanescente 
auto de infração o valor de R$ 969,85, correspondente ao ICMS calculado sobre as notas 
fiscais de n°s 40761, 40766, 45476, 50730, 51475, 54458 e 54950.  



 

 
Mediante o aduzido no parágrafo imediatamente anterior, o feito deve 

ser julgado parcialmente procedente no valor do ICMS de R$ 154.632,05 (cento e 
cinquenta e quatro mil, seiscentos e trinta e dois reais e cinco centavos), considerando o 
Parcelamento nº 190045-5, para fins de possível extinção do crédito tributário. 

 
Antes de concluir o meu discurso, quero ainda discorrer sobre a 

preliminar de exclusão da lide do sujeito passivo solidário JOSÉ EDUARDO GOMES DA 
SILVA, por ele arguida, conforme passo a expor:  

 
A indicação do sócio, identificado no documento de fl. 07, para 

responder pelo crédito fazendário, deve vir acompanhada da comprovação de que ele 
tenha agido com excesso de poderes ou de forma fraudulenta ou prejudicial à sociedade, 
ou, ainda ao arrepio da lei comercial. 

 
O entendimento dominante no Superior Tribunal de Justiça é que “o 

não-recolhimento do tributo, por si só, não constitui infração à lei suficiente a ensejar a 
responsabilidade solidária dos sócios, ainda que exerçam gerência, sendo necessário 
provar que agiram os mesmos dolosamente, com fraude ou excesso de poderes.” (REsp 
898168/SP, Recurso Especial 2006/0238668-1, julgado em 21/02/2008 e publicado no DJ 
05/03/2008 p.1).  

 
Portanto, os bens do sócio de uma pessoa jurídica comercial não 

respondem, em caráter solidário, por dívidas fiscais assumidas pela sociedade. A 
responsabilidade tributária imposta por sócio-gerente, administrador, diretor ou equivalente 
só se caracteriza quando há dissolução irregular da sociedade ou se comprovar a prática 
de infração à lei pelo dirigente, e não apenas quando ele simplesmente exercia a gerência 
da empresa na época da ocorrência do fato gerador. 

 
Ademais, o simples inadimplemento não caracteriza infração legal. 

Inexistindo prova de que se tenha agido com excesso de poderes, ou infração de contrato 
social ou estatutos, não há falar-se em responsabilidade tributária do sócio e esse título ou 
a título de infração legal.  

 
Portanto, faço este voto com o entendimento firmado nesta Casa em 

processos que discutem esta questão e cuja razão do acolhimento da preliminar de 
exclusão do sócio solidário da lide se conserva de acordo com o meu entendimento, que 
foi externado em outros julgados semelhantes.  

 
Assim, rejeito o pedido de diligência formulado pela autuada. Rejeito 

a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Quanto ao mérito, conheço do recurso voluntário, dou-lhe 
parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente 
procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 154.632,05 (cento e cinquenta e 
quatro mil, seiscentos e trinta e dois reais e cinco centavos), considerando o Parcelamento 
nº 190045-5, para fins de possível extinção do crédito tributário. E acato a preliminar de 
exclusão da lide do sujeito passivo solidário JOSÉ EDUARDO GOMES DA SILVA.  

 
 

Sala das sessões plenárias, em 01 de março de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00254/16 
 
Relator: Conselheiro João Divino de Brito 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de exclusão do solidário da 
lide. Acolhida. 
 
Afigura-se indevida a presença do sujeito passivo solidário no 
polo passivo da lide, pelo fato de que não era mais sócio da 
empresa na época da ocorrência do fato gerador. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 19 
de janeiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acatar a preliminar de exclusão do 
sujeito passivo Clésio de Paula Júnior da lide, arguida pelo mesmo. Participaram do 
julgamento os Conselheiros João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo 
Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria 
Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, José 
Paixão de Oliveira Gomes, Carlos Andrade Silveira, Heli José da Silva, Aguinaldo 
Fernandes de Melo, Márcio Nogueira Pedra, José Luiz Rosa, Antonio Martins da Silva, 
Cláudio Henrique de Oliveira, Renato Moraes Lima, José Pereira D'Abadia e David 
Fernandes de Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo deixou de consignar 
no livro registro de saídas as notas fiscais de janeiro de 2003, referente a saída de 
mercadoria tributada. Em consequência, deverá pagar o imposto destacado no documento 
fiscal, na importância de R$ 8.276,73, juntamente com os ACRESCIMOS LEGAIS, 
conforme demonstrativo e documentos anexos. 

 
Como dispositivo legal infringido foi apontado o artigo 64 da Lei nº 

11.651/91, combinado com os artigos 88, § 1º, inciso III, 313 e 314 do Decreto nº 
4.852/97, tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso X, alínea “a”, 
conjugado com o § 9º, inciso I, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 
12.806/1995.  

 
Tem-se como sujeito passivo solidário, CLÉSIO DE PAULA JÚNIOR 

e PAULO CÉSAR DE PAULA, nos termos do artigo 45, inciso XII, da Lei nº 11.651/91. 
 
O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 03/28.  
 
Os sujeitos passivos foram intimados a pagarem a quantia exigida ou 

apresentarem impugnação em Primeira Instância, conforme documentos de fls. 29/36. 
 
O solidário Clésio de Paula Júnior apresenta impugnação em 

Primeira Instância às fls. 38/39, arguindo, em preliminar, erro na identificação do sujeito 
passivo solidário. Alega que o auto de infração deve ser declarado nulo em relação ao 
Requerente porque houve erro na sua identificação. Afirma, ainda, que não pode 
responder pelos atos praticados pela empresa autuada, já que com ela não possui 
nenhum vínculo. Sustenta, também, ainda que pertencesse ao quadro societário da 



 

pessoa jurídica em questão, ele também não poderia figurar no polo passivo da lide, vez 
que não foi comprovado nos autos nenhuma das hipóteses previstas no artigo 135 do 
Código Tributário Estadual - CTN. Pede, ao final, a sua exclusão do polo passivo da lide. 

 
Juntamente com a peça impugnatória foram colacionados aos autos 

documentos de fls. 40/49.  
 
O julgador singular decidiu pela procedência do lançamento, 

manifestando o entendimento de que o crédito tributário encontra-se corretamente 
constituído, e com isso, deverá o lançamento prosperar integralmente com arrimo na 
fundamentação apontada pelo autuante. Destaca, ainda, que não se encontra no sistema 
fazendário de cadastro a alteração societária mencionada na impugnação, contrariando o 
disposto no artigo 154 do CTE, e, em consequência disso, atualmente permanecem ainda 
os sócios apontados pelo fisco como solidários no quadro societário da empresa autuada. 

 

Da decisão supra foram intimados os sujeitos passivos às fls. 52/59 
para pagarem a quantia exigida ou apresentarem Recurso Voluntário.  

 

O solidário Clésio de Paula Júnior, interpõe Recurso Voluntário às fls. 
61/62 no qual alega que não deve ser mantido na lide, sob o argumento de que a 
alteração contratual não informada à Fazenda Estadual autoriza esta a cobrar imposto dos 
sócios antecessores. Aduz também que o autuado saiu da sociedade em 13/03/98 e o 
dispositivo que passou a conceder a "faculdade" do sócio retirante promover a alteração 
social só passou a vigorar em 14/07/98. Requer, assim, a sua exclusão do polo passivo da 
lide. 

 
Acosta aos autos documentos de fls. 63/67.  
 
Em julgamento, a Primeira Câmara deste Conselho decidiu, por 

unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de exclusão do solidário Sr. Clésio de Paula 
Júnior da Lide, arguida pelo próprio. Consta no acórdão cameral que a alteração societária 
mencionada pela defesa não se encontra no sistema fazendário de cadastro, portanto, o 
referido solidário deve permanecer na lide, e como tal é responsável pelo ilícito tributário.  

 
Devidamente intimados da decisão cameral (fls. 75/81), o solidário 

Clésio de Paula Júnior interpõe Recurso ao Conselho Pleno às fls. 85/87, reiterando os 
argumentos apresentados anteriormente.  

 
Juntamente com a peça recursal foram colacionados aos autos 

documentos de fls. 88/90. 
 
É o Relatório. 
 

VOTO 
 

Apreciando a preliminar de exclusão da lide do sujeito passivo 
solidário CLÉSIO DE PAULA JÚNIOR, por ele arguida, manifesto-me pelo seu 
acolhimento, pois a alteração contratual de fls. 88/90, datada de 13 de março de 1998 e 
devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Goiás em 25/03/1998, comprova 
o fato de sua retirada da sociedade, transferindo as suas quotas de capital para JORGE 
MOREIRA COSTA, ficando claro, portanto, que na época da ocorrência do fato gerador da 
obrigação tributária reclamada, o Recorrente não mais pertencia ao quadro social da 



 

empresa, não havendo, em consequência, razão jurídica para a sua inclusão como 
solidário na lide.  

Ante o exposto, acolho a preliminar de exclusão do sujeito passivo 
solidário Clésio de Paula Júnior da lide, arguida pelo mesmo. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 03 de março de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00288/16 
 
Relatora: Conselheira Talita Pimenta Félix 
 

 
EMENTA: ICMS. Pedido de Revisão Extraordinária. Exclusão de 
de Solidário. Acolhido. 
 
Deve ser acatado por este Conselho Administrativo Tributário o 
Pedido de Revisão Extraordinária interposto pela Gerência de 
Recuperação de Créditos -  GERC, no qual é constatado que 
uma das coobrigadas não exercia cargo de sócia-gerente à 
época da ocorrência da materialidade do fato ensejador deste 
crédito tributário, motivo pelo deve esta ser excluída da lide. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 26 
de maio de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para excluir da lide a solidária Josaine Glecy M. Coelho. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Talita Pimenta Félix, Lidilone Polizeli Bento, 
João Divino de Brito, Heli José da Silva, Nivaldo Carvelo Carvalho, Nislene Alves Borges, 
José Luiz Rosa, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Nivaldo José Mendes, Mário de 
Oliveira Andrade, Masayuki Missao, Carlos Andrade Silveira, Washington Luis Freire de 
Oliveira e Antônio Martins da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O AIIM (auto de infração e imposição de multa) versa sobre omissão 
de pagamento de ICMS, regularmente registrado e apurado na EFD (escrituração fiscal 
digital), conforme comparativo EFD/SARE. Foram autuados como sujeitos passivos 
coobrigados Josaine Glecy Moraes Coelho e Thyago Henrique Magalhães Marques, com 
fundamento no art. 45, inciso XII, do CTE/GO (Lei n. 11.651/1991).  

  
O lançamento tributário registra como infringidos os artigos 63 do CTE/GO 

(Lei n. 11.651/1991) c/c os artigos 75, 356-C e 356-M, parágrafo 2o, do RICMS/GO 
(Decreto 4.852/97) e art. 2o da IN 155/94-GSF, donde foi imposta a penalidade prescrita 
no art. 71, inciso I, alínea “a”, do mesmo diploma legal com redação da Lei 14.058/2001. 

 
O AIIM foi lavrado em 06/03/2014, e os sujeitos passivos (principal e 

coobrigados) intimados, na seguinte ordem: (i) Josaine Gleicy Moraes e Coelho em 
16/04/2014, via DT-e (fls. 26); (ii) Saladão Foods Ltda-ME em 21/04/2014, via DT-e (fls. 
28) e; (iii) Thyago Henrique Magalhães Marques em 28/04/2014 (fls. 33), via edital de 
intimação.  

 
A intimação atesta que a não apresentação de PEDIDO DE 

DESCARACTERIZAÇÃO DA NÃO CONTENCIOSIDADE, no prazo e local indicados, 
acarretará a remessa do crédito tributário para inscrição em dívida ativa, conforme 
preconiza o art. 29 do PAT/GO (Lei n. 16.469/2009). Porém, acaso interposta defesa, a 
não contenciosidade poderá ser descaracterizada, nos termos do art. 36 deste diploma 
legal.  

 



 

Em documento (fls. 34), a autoridade competente, em razão do não 
pagamento e não apresentação do “pedido de descaracterização da não contenciosidade 
do crédito tributário” (art. 36 do PAT/GO e art. 14 do Decreto n. 6.930 de2009), encaminha 
os autos para inscrição em dívida ativa.  

 
A GERC apresenta Pedido de Revisão Extraordinária (fls. 35/37), com 

fundamento no art. 43, inciso I, alínea “a”, do PAT/GO (Lei n. 16.469/2009), em razão de 
erro na identificação do sujeito passivo coobrigado (Josaine Gleicy Moraes Coelho). 
Portanto, presente vício de legalidade no lançamento. Fato constatado através da análise 
das alterações contratuais, uma vez que tal sócia era quotista à época da ocorrência da 
materialidade/fato gerador desta autuação. Utiliza, como um de seus fundamentos o 
Parecer Normativo n. 08/2009-SAT. 

  
O Presidente do CAT/GO (fls. 43), admite haver sido comprovado o vício 

de legalidade apontado pela GERC, conforme se verifica do documento de “Consulta de 
Histórico Empresarial” (fls. 08) e pela “Quarta Alteração Contratual” (fls. 10/12). Por este 
motivo, com fulcro no art. 43, parágrafo 4o, inciso II, do PAT/GO, determina o 
encaminhamento dos autos ao SEASI da Secretaria Geral (SEGE), para que seja pautado 
em julgamento Plenário. 

 
É como relato. 

 

VOTO 
 
O AIIM diz sobre o não pagamento de ICMS, regularmente registrado e 

apurado na EFD, conforme comparativo EFD/SARE, relativo ao período de agosto a 
dezembro de 2013. 

 
Após a intimação para apresentação de Impugnação em Segunda 

Instância – sem apresentação de defesa – de qualquer dos sujeitos passivos (principal e 
autuado), o processo foi remetido para inscrição em dívida ativa. No entanto, a GERC 
percebeu que havia vício de legalidade. 

 
Assim, neste momento, os autos chegam a julgamento no Conselho Pleno 

sob a vertente de pedido de Revisão Extraordinária, cuja competência para sua 
interposição foi exercida pelo titular da GERC (CECOPE), conforme dispõe o art. 43, 
inciso I, alínea “a”, do PAT/GO, segue: 

 
Compete ao Presidente do CAT o juízo de admissibilidade de pedido de Revisão 
Extraordinária apresentado fora do último prazo para defesa previsto nesta Lei, 
relativo a crédito tributário ajuizado ou não: 
I – pelo titular da GECOP, referente a: 
a) lançamento eivado de vício de legalidade, não impugnado em instância única 
ou em segunda instância ou sem a apresentação de pedido de descaracterização 
da não contenciosidade; 
 

O vício de legalidade apontado pela GERC, registra erro de identificação 
do sujeito passivo (art. 20, inciso II, do PAT/GO) quanto à coobrigada Josaine Gleicy 
Moraes Coelho, o que teria o condão de tornar nulo o AIIM – relativo a este sujeito 
passivo. 

 
Para sustentar tal vício de legalidade, a GERC menciona que os 

documentos de “Consulta de Histórico Empresarial” (fls. 08) e (ii) a “4a Alteração 
Contratual” (fls. 10/12), atestam que a coobrigada não era sócia gerente à época da 



 

ocorrência da materialidade que motivou esta autuação. Mas sim sócia quotista, sem 
poderes de gerência, o que, segundo a legislação em vigor, bem como, as decisões 
reiteradas deste Conselho, não permite que responda pessoalmente pelo débito tributário 
da pessoa jurídica. 

 
Neste termos, conheço do Pedido de Revisão Extraordinária, dou-lhe 

provimento para excluir da lide a coobrigada JOSIANE GLEICY MOARES COELHO. 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 08 de março de 2016. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00294/16 
 
Relatora: Conselheira Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Exclusão da sujeição 
passiva do responsável solidário.  
 
O sócio administrador e procuradores com poder de gerência e 
administração são solidariamente responsáveis com o 
contribuinte pelo pagamento do imposto devido, nos termos do 
art. 45, inciso XII, da Lei 11.651/91. 
 
 
PRELIMINARES, PEDIDO DE DILIGÊNCIA E MÉRITO. 
 
É inadmitido, liminarmente, pelo Conselho Pleno, o recurso 
interposto em relação à decisão cameral unânime, quando não 
atendido ao que dispõe o § 1º, incisos I e II do art. 41 da Lei 
16.469/09. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 04 
de fevereiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, feita pela Conselheira 
Relatora, em relação às preliminares de nulidade, pedido de diligência e ao mérito, tendo 
em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 
16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, 
João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues 
de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, 
Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Paulo Diniz, 
Renato Moraes Lima, Alcedino Gomes Barbosa, Domingos Caruso Neto, José Luiz Rosa, 
Antônio Martins da Silva, Rodolfo Ramos Caiado, Washington Luis Freire de Oliveira e 
José Pereira D'abadia. E, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão dos 
solidários da lide, arguida pelo sujeito passivo. Foram vencedores os Conselheiros 
Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Nislene Alves Borges, Gilmar Rodrigues de 
Almeida, Victor Augusto de Faria Morato, Mário de Oliveira Andrade, Lidilone Polizeli 
Bento, Renato Moraes Lima, Domingos Caruso Neto, Antônio Martins da Silva, 
Washington Luis Freire de Oliveira e o Sr. Presidente, Conselheiro Heli José da Silva, que 
proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros João Divino de Brito, Nivaldo 
Carvelo Carvalho, Masayuki Missao, Edson Abrão da Silva, Nivaldo José Mendes, Paulo 
Diniz, Alcedino Gomes Barbosa, José Luiz Rosa, Rodolfo Ramos Caiado e José Pereira 
D'abadia, que votaram pela exclusão dos solidários. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O lançamento tributário informa que o contribuinte deixou de 
registrar em sua escrituração fiscal digital os documentos fiscais referentes a saídas de 
mercadoria tributada, conforme relatório NFE's não registradas, livro fiscal e documentos 
em anexo (livro fiscal em mídia). Está sendo cobrado o imposto e acréscimos legais no 
valor de R$ 412.508,71.  



 

 
Foram identificados como sujeitos passivos coobrigados "fls. 

04 a 06" Gibrail Elias Mikhail Hanna, Nadim Gibrail Hanna. Na condição de Sócio 
Administrador Nabil Gibrail Hanna, em decorrência de apuração realizada no Núcleo 
Jurídico da Delegacia Regional de Fiscalização de Anápolis "fls. 22 a 37" 

 
Os Sujeitos Passivos, contribuinte e coobrigados, foram 

intimados "fls. 82 a 88", a pagar quantia exigida ou apresentar impugnação.  
 
Devidamente intimados, os Sujeitos comparecem em conjunto 

aos autos, "fls. 91 a 157", com o intuito de impugnar o lançamento de ofício, sob as 
seguintes alegações: 1) que os contribuintes tido como solidários deveriam ser excluídos 
do polo passivo da lide com base no disposto contido no art. 121 e seus complementos, 
do CTN. Realiza dissertações a respeito da expressão "interesse comum", mencionado 
no art. 124. do CTN. 2) que a Fazenda alega fruição indevida de redução da base de 
cálculo em função de recolhimento proporcional a contribuição para o Fundo Protege. 3) 
inaplicabilidade de cobrança de ICMS para suas operações em face, de ser contribuinte 
do ISS, com base na Lei Complementar 116/03. 4) o caráter confiscatório/ abusivo da 
multa aplicada. 5) que o autuante, em sua autoria, não separou as operações internas 
das interestaduais, deixando em consequência de conceder à impugnante o crédito 
outorgado de 2% relativo as transações interestaduais.  

 
Ao final, requer que sejam excluídas as pessoas físicas 

impugnantes do polo passivo da demanda, bem como declarar improcedente o auto de 
infração e também o seu arquivamento.  

 
Por meio do Despacho n° 1656/2014 – JULP "fls. 164", 

determina, em sede de primeira instância, converter aos autos em diligência no sentido 
de se apurar a real natureza das atividades do sujeito passivo, o que foi atendido, 
retornando os autos com a informação de que a tese de não contribuinte do ICMS, por 
ele esposada não procede, haja vista que o mesmo emitiu notas fiscais de forma prevista 
pela LTE e nelas destacou o tributo, que naturalmente foram aproveitados pelos 
adquirentes de seus produtos. Além disso expõe que o assunto (operações de 
industrialização de embalagens) já foi dirimido pelo STF. Incide o ICMS e não o ISS.  

 
Intimados os sujeitos passivos para manifestarem sobre o 

resultado da diligência, não compareceram à lide. 
 
Pela Sentença n°2131/2015 – JULP, "fls. 185 a 187", o 

Julgador Singular declara pela procedência do auto de infração, e, intimados dessa 
decisão manifestam, em peça conjunta, argumentando que não se pode exigir ICMS 
sobre as suas operações, pois elas se submetem à incidência do ISSQN, consoante 
determinação da Lei Complementar n° 116/2003 bem como entendimento dos tribunais 
superiores. Alegam os recorrentes, que há a necessidade de uma perícia de todas as 
operações abrangidas pelo auto de infração, de modo a determinar qual a parcela da 
produção fiscalizada se submete à incidência do ISS e qual parcela se submete a 
incidência do ICMS. Afirma que produz invólucros plásticos personalizados que não vão 
servir para o processo de industrialização de outras mercadorias. Nestes casos, a 
situação não se enquadraria na decisão liminar decorrente da ADIN 4398, ficando 
caracterizado o fato gerador do ISS e não do ICMS. Arguiu cerceamento do direito de 
defesa e da consfiscatoriedade e abusividade da multa imposta. Arguiu sobre a 
insegurança na determinação da infração, por estar o Fisco imputado à recorrente a 
incidência de ICMS em todas as operações. Alega que ao menos parte de suas 



 

operações não estão sujeitas ao ICMS. São mercadorias produzidas pela recorrente que 
se exaurem no consumidor final e constituem hipótese de incidência de ISSQN. 
Argumenta que o fisco deve separar as operações que efetivamente se submetem ao 
ICMS, sob pena de insegurança na determinação da infração e cerceamento do direito de 
defesa.  

Ao final, pede a improcedência do auto de infração.  
 
Pelo Acórdão n° 2292/2015 – I CJUL "fls. 252 a 260", fica 

decidido, por unanimidade de votos, pela rejeição do pedido de diligência formulado pelos 
sujeitos passivos. Igualmente rejeita também as preliminares de nulidade da peça básica, 
arguidas pelos sujeitos passivos, por insegurança na determinação da infração e por 
cerceamento do direito da defesa. Rejeita ainda a preliminar de exclusão dos solidários 
da lide, por maioria de votos, arguida por eles mesmos e nega-lhes provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração, também por 
unanimidade.  

 
Os sujeitos passivos foram intimados "fls. 261 a 272", pagar 

quantia exigida ou apresentar Recurso para o Conselho Pleno. 
 
Devidamente intimados, autuado e solidários comparecem aos 

autos apesentando peça única de Recurso ao Conselho Pleno, "fls. 274 a 325". Não 
apresenta novidade em seu Recurso, pois contém as mesmas alegações e argumentos 
da peça passada. 

 
Ao final, requer que o auto de infração seja declarado nulo. 

Caso não se atenda o tal pedido, requer-se a determinação de perícia para demonstrar a 
existência e o grau de personalização das operações fiscalizadas, e fazer a separação da 
parcela personalizada e da não personalizada para fim de incidência tributária, evitando 
enriquecimento ilícito e invasão de competência tributária municipal pelo estado de 
Goiás. Por fim, requer que todas as intimações, notificações e publicações de estilo 
sejam enviadas para o endereço: Av. Minas Gerais, n° 142, Salas 105/107, centro 
empresarial Jundiaí, Bairro Jundiaí, Anápolis – GO, CEP 75.110.770. 

 
Foram juntados aos autos documentos de "fls. 229 a 231".  

 
 
V O T O 

 
 
Quanto às preliminares arguidas, pedido de diligência e o 

mérito, decididos por unanimidade de votos, carece para admissão, que o pólo passivo 
juntasse cópia do acórdão objeto da divergência ou demonstrasse a contrariedade ao 
dispositivo da lei tributária estadual ou, ainda, a existência de prova constante dos autos 
não apreciada, senão vejamos o disposto no inciso II, alíneas e parágrafos do art. 41 da 
Lei 16.469/09: 

 

Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão 
cameral: 

[...] 

 

II - unânime: 



 

a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão 
plenária, que tenha tratado de matéria idêntica; 

b) inequivocamente contrária a: 

1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento 
cameral, que implique reforma parcial ou total da decisão; 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava 
na ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 

§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o 
recurso deve ser liminarmente inadmitido: 

I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova 
inconteste cuja existência se ignorava na ocasião do julgamento; 

II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição 
expressa da legislação tributária estadual ou à prova constante do 
processo, ou a falsidade da prova. 

 
Nos presentes autos, o recorrente não se ocupa de observar o 

requisito legal de adminissbilidade do recurso a respeito desses assuntos, por isso 
rechaçado. 

 
Como se vê a única controvérsia que ainda remanesce nos 

autos está relacionada à responsabilidade solidária dos sócios administradores, de direito 
e de fato, da empresa.  

 
A condição de sócio administrador do Sr. Gibrail Elias Mikhail 

Hanna, segundo consulta detalhada referente contribuinte pessoa jurídica, fls. 7/9, 
decorrente da alteração do Contrato Social da Empresa, devidamente registrado na Junta 
Comercial de sua circunscrição, conforme fls. 10/11, bem como a situação de gerência e 
administração, de fato, dos negócios da empresa por Nadim Gibrail Hanna e Nabil Gibrail 
Hanna, de acordo com a documentação dos autos, fls. 22 e seguintes, especialmente as 
procurações às fls. 70/71 e 80/81, fazem com que respondam pelo crédito tributário, por 
força do art. 45, inciso XII, da Lei 11.651/91 - CTE, senão vejamos: 

 

Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 

devido na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse 
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação 
principal, especialmente: 

[...] 

XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, 
gerentes, administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis; 

 
Vê tratar-se de uma sujeição passiva solidária decorrente de lei 

específica aplicável ao caso concreto, observando que constatando infração fiscal é o 
administrador por ela responsável, pois a pessoa jurídica pensa e age por meio dele. As 
decisões da empresa, pessoa destituída de vontade própria, se personificam na pessoa do 
administrador. 

 



 

As decisões dos Tribunais Superiores até o presente momento 
estão consolidadas apenas, quanto à exclusão do solidário, nas situações em que há 
simples inadimplemento por parte do contribuinte, não caracterizado por infração legal. 

 
Vê tratar-se de uma sujeição passiva solidária decorrente de lei 

específica aplicável ao caso concreto, fundada pelo Código Tributário Nacional. 
 

Desse modo, são mantidos na 
sujeição passiva os solidários relacionados às fls. 04 a 06 dos 
autos. 
 
Posto isso, conheço do Recurso do Contribuinte ao Conselho 

Pleno, negando-lhe provimento, para manter na lide os responsáveis solidários e inadmitir 
o recurso em relação às preliminares, pedido de diligência e o mérito. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 08 de março de 2016. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00481/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 
Autor do Voto Vencido: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA PARA O 
CONSELHO PLENO. PEDIDO DE REINCLUSÃO DE SOLIDÁRIO. 
TRANSPORTE DE MERCADORIAS SEM DOCUMENTAÇÃO 
FISCAL. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 
TELÉGRAFOS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA APLICÁVEL APENAS A 
SUA CONDIÇÃO DE CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. 
PROVIMENTO.  
 
1. O dever do Fisco de comunicar aos órgãos policiais a 
ocorrência de transporte de mercadorias sem nota fiscal foi 
reforçado pela literalidade do art. 10 da Lei Complementar nº 
121/06, que instituiu o Sistema Nacional de Prevenção, 
Fiscalização e Repressão ao Furto e Roubo de Veículos e 
Cargas. O dispositivo tem largo alcance e abrange as ações 
fiscais relativas a mercadorias em trânsito sem documentação 
fiscal. Sua finalidade é interagir as ações fiscal e policial com 
vistas a impedir que, involuntariamente, o próprio Poder Público 
legitime, via auto de infração e documento fiscal de emissão 
avulsa, a circulação da mercadoria e, dessarte, a consecução do 
mister criminoso. A se permitir que os CORREIOS possam, sem 
qualquer responsabilidade, transportar mercadorias sem nota 
fiscal, estar-se-ia, eventualmente, a legitimar, incentivar e 
corroborar ações ilícitas, sob o pretenso manto de imunidade 
desta Empresa, interpretação que não pode receber qualquer 
guarida.  
 
2. Os transportadores não poderão aceitar despacho ou efetuar 
o transporte de mercadorias que não estejam acompanhadas 
dos documentos fiscais próprios. Art. 15 do Convênio SINIEF 
SN/70. 
 
3. A imunidade tributária não desonera o sujeito passivo 
solidário do cumprimento das obrigações acessórias que 
asseguram o cumprimento da obrigação principal, no presente 
caso, a exigência do correspondente documento fiscal. Art. 9º, 
§1º do CTN. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 17 
de novembro de 2015, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda 
Pública para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para reincluir na lide o solidário 
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. Foram vencedores os 
Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato, Antônio Martins da Silva, Elias Alves dos 
Santos, Lidilone Polizeli Bento, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Mário de 
Oliveira Andrade e o Sr. Presidente, Conselheiro Domingos Caruso Neto, que proferiu voto 



 

de desempate. Vencidos os Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, Alcedino 
Gomes Barbosa, Edson Abrão da Silva, Talita Pimenta Félix, João Divino de Brito e 
Nivaldo Carvelo Carvalho, que votaram conhecendo do recurso, negando-lhe provimento 
para manter a exclusão do solidário da lide. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

1. DESCRIÇÃO DOS FATOS 
  Consta nos autos que o sujeito passivo transportava sem 

documentação fiscal a mercadoria relacionada no termo de apreensão 1100101567-4 em 
anexo, no valor de R$13.950,00. Conforme ficha Sefaz número 00427, referente registro 
correios SQ 161.787.527. Em consequência deverá pagar o ICMS no valor R$ 2.371,50 
mais as cominações legais. 

 
2. TIPIFICAÇAO DA INFRAÇÃO E PENALIDADE PROPOSTA 
 Tem-se como dispositivos infringidos os artigos: 45, I, A, 66 da Lei 

1.651/91 combinados com o art. 145, parágrafo único, Decreto 4.852/97 com penalidade 
prevista no art. 71, XII, "a", §9°I, com redação da Lei 14.058/01. 

 
3. COMPLEMENTAÇÃO DO POLO PASSIVO 
 Tem-se como sujeito passivo solidário a Empresa Brasileira de 

Correios e Telégrafos, na qualidade de transportador, conforme artigo 45, I da Lei 
11.651/91. 

 
4. INSTRUÇÃO PROCESSUAL DO AUTO DE INFRAÇÃO 
 A autoridade lançadora anexa os seguintes documentos aos autos: 

Notificação Fiscal "fls. 04", Termo de Apreensão "fls.05 a 07", Controle de Mercadorias 
Apreendidas "fls.08 a 09", Dados do Sujeito Passivo "fls.10", Extrato de Termo de 
Apreensão "fls.11", Termo de Transferência de Depósito Público "fls.12". 

 
5. INTIMAÇÕES/ REFERÊNCIA À REVELIA 
 Os sujeitos passivos foram intimados às "fls. 13 a 17" a pagar a 

quantia exigida ou apresentar Impugnação à Primeira Instância, tendo sido lavrado Termo 
de Revelia às "fls.37". 

 
6. RELATOS DE IMPUGNAÇÃO 
 O sujeito passivo solidário apresenta Impugnação à Primeira 

Instância às "fls.19 a 30", alegando que a ECT é uma empresa pública com finalidade de 
serviço público e não privado, portanto possui imunidade constitucional quanto à 
incidência de imposto sobre as encomendas ou objetos transportados pela mesma. Tal 
direito é assegurado pela Lei 6.538/78 – Lei Postal. 

 
Assim, afirma que a relação tributária se aplica à relação 

consumidor/contribuinte e o Fisco, e não à ECT, pois apenas executa o serviço postal de 
transportar o objeto postado, no qual é acompanhado desde à origem até o seu destino, 
por sistema interno da impugnante, informatizado e por meio de documento de expedição 
bem como rastreamento eletrônico. 

 
Ante os argumentos expostos, a autuada requer a sua exclusão do 

pólo passivo e a improcedência do Auto de Infração. 
 
7. INSTRUÇÃO PROCESSUAL DA IMPUGNAÇÃO 



 

O sujeito passivo solidário anexa as cópias dos seguintes 
documentos aos autos: Diário Oficial da União "fls.31", Procuração "fls.32", Designação do 
Diretor Regional de Goiás "fls.33", Documentação Pessoal "fls.34", Documentação OAB 
"fls.35 a 36". 

 
8. RELATO DA DECISÃO SINGULAR 
 
Mediante Sentença n°2423/09 – JULP às "fls.39 a 40", o Julgador 

Singular decide pela Procedência do Auto de Infração. 
 
  
Em sua fundamentação, alega que em relação a preliminar de 

exclusão do polo passivo, é imprescindível observar que a empresa transportadora, de 
acordo com a legislação, é responsável para responder pelo imposto das mercadorias que 
transportar sem documentação fiscal, consoante o dispositivos dos arts. 45, I, "a", e 66 do 
CTE, assim como o 145, parágrafo único do RCTE. 

 
Assevera que o Auto de Infração está de acordo com as 

formalidades exigidas devidamente documentada com o termo de apreensão das 
mercadorias transportadas sem documentação fiscal, identificando o destinatário e o 
transportador, sendo correta a determinação da ECT e do destinatário como sujeitos 
passivos. 

 
Afirma que a situação da impugnante como empresa pública não a 

desobriga do dever de transportar mercadorias guarnecidas por documento fiscal, uma 
vez que a imunidade constitucional se aplica apenas a impostos incidentes sobre 
patrimônio, rendas ou serviços e não no presente caso, que se trata de incidência de 
imposto sobre a circulação e produção de mercadorias, não abrangidas pela imunidade. 

 
Assim, o julgador conclui que a ação fiscal está devidamente 

fundamentada, devendo prevalecer a pretensão inicial do Fisco. 
 
9. INTIMAÇÕES/REFERÊNCIA A PEREMPÇÃO 
 As partes foram intimadas, "fls.41", a pagar a quantia exigida ou 

apresentar Recurso Voluntário à Segunda Instância, tendo sido lavrado Termo de 
Perempção às "fls.42". 

 
10. ALEGAÇÕES DE RECURSO VOLUNTÁRIO 
 Apenas o sujeito passivo solidário interpõe Recurso Voluntário às 

"fls.44 a 55", reiterando os argumentos feitos na peça impugnatória, assim como os 
pedidos feitos. 

 
11. INSTRUÇÃO PROCESSUAL DO RECURSO VOLUNTÁRIO 
 A parte instrui os autos com os seguintes documentos: Procuração 

"fls.56", Designação do Diretor Regional de Goiás "fls.57", Diário Oficial da União "fls.58", 
Documentação Pessoal "fls.59", Documentação OAB "fls.60 e 61". 

 
12. TERMO DE JUNTADA 
 A pedido do Relator foram juntados aos autos os documentos às 

"fls.64 a 69". 
 
 
14. INTIMAÇÕES 



 

 O sujeito passivo principal foi intimado às "fls.72 a 78", a pagar a 
quantia exigida ou apresentar Impugnação em Segunda Instância, tendo sido lavrado 
Termo de Perempção às "fls. 79" 

 
16. RELATO DE DECISÃO CAMERAL 
  Por meio do Acórdão n°1132/2013 às "fls. 83 a 85", a Primeira 

Câmara do Conselho Administrativo Tributário decidiu acolher a preliminar de exclusão do 
solidário da lide, arguida pelo solidário. 

 
Em sua fundamentação, afirma que o sujeito passivo deve ser 

excluído do polo passivo da lide, pois é assegurada imunidade em relação à obrigação 
tributada e a exigência de recolhimento do ICMS, por ser uma empresa pública, conforme 
arts. 21, X, do Decreto-Lei n° 509/69, e 150, VI, "a" da CF/88. 

 
Não se apreciou o Mérito. 
 
17. RELATO DE MANFESTAÇÃO DA FPE 
  Devidamente intimada às "fls.86", a FPE por meio de Recurso ao 

Conselho Pleno n°290/2013 às "fls.87 a 89", discorda da decisão cameral, afirmando que 
o sujeito passivo solidário infringiu o disposto no art. 145 do RCTE, ao transportar 
mercadoria não acompanhada de documentação fiscal, e diferentemente do que foi 
alegado pela defesa, a condição de empresa pública não exclui as obrigações tributárias 
que lhes são impostas pelo CTE, no caso presente, a de exigir nota fiscal como condição 
para o transporte de mercadorias. 

 
Aduz que o ramo de transporte de mercadorias pela ECT se equipara 

ao transporte prestado pelas empresas privadas, devendo se sujeitar às mesmas 
obrigações tributárias. 

 
Assim, diferentemente das alegações do solidário sobre sua 

imunidade tributária, ignorada neste lançamento, não se aplica a omissão do pagamento 
do ICMS incidente sobre a comercialização de mercadoria sem nota fiscal, no qual o 
transporte e o depósito foi realizado pela impugnada. 

 
Assevera que mesmo sendo uma empresa pública, a ECT não se 

exclui da responsabilidade solidária pelo crédito tributário, pois contribuiu ativamente para 
a realização da operação sem a cobertura de documento fiscal e manteve em seu 
depósito mercadoria nesta condição, conforme atestado no Termo de Apreensão. 

 
Isto posto, a FPE requer que a reinclusão do solidário na lide. 
 
18. RELATO DE CONTRADITA 
  Devidamente intimada às "fls. 91", a parte solidária apresenta 

Contradita às "fls.94 a 101" reiterando suas alegações da peça impugnatória, solicitando a 
manutenção da decisão cameral que excluiu a recorrente do polo passivo da lide. 

 
19. INSTRUÇÃO PROCESSUAL DA CONTRADITA 
  A autuada anexa as cópias dos seguintes documentos aos autos: 

Procuração "fls.102", Diário Oficial da União "fls.103", Designação de Diretor Regional 
"fls.104". 

 
É o Relatório. 
 



 

 
 

V O T O 
 

A única questão que remanesce controversa nos autos, objeto do 
recurso Fazendário, é acerca da responsabilização da Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos, na hipótese em que a mesma transporta mercadoria desacompanhada de nota 
fiscal.  

 
Em contrarrazões, a solidária alega não ser transportadora, uma vez 

que o serviço de encomendas é prestado sob regime de direito público. Nessa qualidade, 
é favorecida pela imunidade tributária, já declarada pelo STF.  

 
As decisões do STF acerca da matéria tratam, em sua maioria, das 

situações em que os Estados pleiteiam a cobrança do ICMS devido sobre o serviço de 
transportes, sob a pretensa condição de contribuinte do imposto, por parte dos Correios. 
Cite-se, a exemplo, o RE 627.051, que tem como recorrido o Estado de Pernambuco e 
como recorrente a autuada. Naqueles autos – e dada a repercussão geral da matéria – 
várias unidades da Federação, inclusive o Estado de Goiás, foram admitidos na condição 
de amicus curiae. 

 
Transcrevemos, dada a relevância do decisum, os seguintes 

excertos: 

 
“Recurso extraordinário com repercussão geral. Imunidade recíproca. 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Peculiaridades do 
Serviço Postal. Exercício de atividades em regime de exclusividade e 
em concorrência com particulares. Irrelevância. ICMS. Transporte de 
encomendas. Indissociabilidade do serviço postal. Incidência da 
Imunidade do art. 150, VI, a da Constituição. Condição de sujeito 
passivo de obrigação acessória. Legalidade. 
1. Distinção, para fins de tratamento normativo, entre empresas públicas 
prestadoras de serviço público e empresas públicas exploradoras de 
atividade econômica. 
2. As conclusões da ADPF 46 foram no sentido de se reconhecer a 
natureza pública dos serviços postais, destacando-se que tais serviços são 
exercidos em regime de exclusividade pela ECT. 
3. Nos autos do RE nº 601.392/PR, Relator para o acórdão o Ministro 
Gilmar Mendes, ficou assentado que a imunidade recíproca prevista no art. 
150, VI, a, CF, deve ser reconhecida à ECT, mesmo quando relacionada às 
atividades em que a empresa não age em regime de monopólio. 
4. O transporte de encomendas está inserido no rol das atividades 
desempenhadas pela ECT, que deve cumprir o encargo de alcançar todos 
os lugares do Brasil, não importa o quão pequenos ou subdesenvolvidos. 
5. Não há comprometimento do status de empresa pública prestadora de 
serviços essenciais por conta do exercício da atividade de transporte de 
encomendas, de modo que essa atividade constitui conditio sine qua non 
para a viabilidade de um serviço postal contínuo, universal e de preços 
módicos. 
6. A imunidade tributária não autoriza a exoneração de cumprimento das 
obrigações acessórias. A condição de sujeito passivo de obrigação 
acessória dependerá única e exclusivamente de previsão na legislação 
tributária. 
7. Recurso extraordinário do qual se conhece e ao qual se dá provimento, 
reconhecendo a imunidade da ECT relativamente ao ICMS que seria 
devido no transporte de encomendas.” 



 

 

O referido recurso foi em decorrência de acórdão proferido pelo TRF 
da 5ª região, cujos termos foram os seguintes: 

 
“TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. ICMS. 
TRANSPORTE DE MERCADORIAS. 
- A ECT, não obstante seja uma empresa pública federal, é pessoa jurídica 
de direito privado, que, nos termos do art. 173, II, da CF/88, sujeita-se às 
mesmas obrigações tributárias que as empresas privadas, logo o transporte 
de mercadorias que realiza sofre a incidência do ICMS, por não estar 
protegida pela imunidade constitucional. 
- Apelação improvida”. 
 

Percebe-se, claramente, que a causa de pedir da ação trata da 
cobrança, pelos Estados, de ICMS devido pelo serviço de transporte de mercadorias, 
estando os CORREIOS na qualidade de contribuinte do imposto. A situação é deveras 
diferente da acusação que consta nos presentes autos, no qual o Fisco atribui aos 
CORREIOS a condição de responsável solidário pelo imposto devido pela circulação de 
mercadorias, transportadas sem nota fiscal. Naqueles autos, fundamenta-se a sujeição 
passiva pelo inciso I do parágrafo único do art. 121 do CTN ao passo que nestes, a 
responsabilidade advém da aplicação do inciso II do mesmo dispositivo.  

 
De igual forma, a ADPF nº 46, citada no corpo da ementa do RE 

627.051, interposta pela Associação Brasileira das Empresas de Distribuição – ABRAED,  
em face dos CORREIOS, possuía como causa de pedir o reparo de graves prejuízos 
advindos de uma suposta conduta dos CORREIOS no sentido de alijar do mercado seus 
associados. Vide, para tanto, trecho da petição inicial: 

 
“ (...) Ocorre que para espanto geral, a arguida iniciou uma verdadeira 
cruzada nacional para expurgar a concorrência e banir do mercado 
todas as empresas que congregam a arguente (na verdade, todas as 
empresas do ramo de distribuição), sob o argumento de que possuiria 
o monopólio postal absoluto e, assim, toda e qualquer 
correspondência, seja ela uma lista telefônica, uma conta de luz ou 
uma encomenda, estaria sob o conceito de carta, ou seja, papel 
escrito, metido em envoltório fechado, que se envia de uma parte a 
outra para comunicação entre pessoas distantes (...)” 
 

Nota-se, novamente, o distanciamento entre o objeto daquela ação e 
a hipótese destes autos, onde os CORREIOS são acusados de transportar mercadoria 
sem documentação fiscal.  

 
Ora, as finalidades atribuídas ao documento fiscal transcendem a 

seara tributária. É por meio deste documento que se garante a origem lícita da 
mercadoria, dificultando a consecução de crimes tais como o contrabando, o descaminho, 
o furto, roubo e receptação.  

 
No que toca à constatação de mercadoria desacompanhada de 

documentação fiscal, em relação a qual incida suspeita de haver sido oriunda de roubo ou 
furto, independentemente da lavratura ou não de auto de infração, é indispensável a 
intervenção Policial, que apreenderá o veículo, seu condutor e a mercadoria e deflagrará o 
correspondente inquérito policial para a comprovação do ilícito e a identificação de seus 
autores e vítimas. 

 



 

Tal dever do Fisco de comunicar o evento foi reforçado pela 
literalidade do art. 10 da Lei Complementar nº 121/06154, que instituiu o Sistema Nacional 
de Prevenção, Fiscalização e Repressão ao Furto e Roubo de Veículos e Cargas. O 
dispositivo tem largo alcance e abrange as ações fiscais relativas a mercadorias em 
trânsito sem documentação fiscal. Sua finalidade é interagir as ações fiscal e policial com 
vistas a impedir que, involuntariamente, o próprio Poder Público legitime, via auto de 
infração e documento fiscal de emissão avulsa, a circulação da mercadoria e, dessarte, a 
consecução do mister criminoso. 

 
A se permitir que os CORREIOS podem, sem qualquer 

responsabilidade, transportar mercadorias sem nota fiscal, estar-se-ia, eventualmente, a 
legitimar, incentivar e corroborar ações ilícitas, sob o pretenso manto de imunidade desta 
Empresa, interpretação que não pode ter qualquer guarida.  

 
Conforme asseverou o acórdão já transcrito, “A imunidade tributária 

não autoriza a exoneração de cumprimento das obrigações acessórias. A condição de 
sujeito passivo de obrigação acessória dependerá única e exclusivamente de previsão na 
legislação tributária”. Com efeito, a imunidade a que faz jus os CORREIOS não pode 
passar ao largo do fato de que “as mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão 
estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos” (art. 66 do CTE). 

 
Decisão do Supremo Tribunal Federal que melhor se amolda ao caso 

dos presentes autos, por se tratar de ação com causa de pedir idêntica, é a que consta do 
pedido de tutela antecipada na ação cível originária 2055/ DF, relatado pela Ministra Rosa 
Weber, cujos trechos principais permitimo-nos transcrever: 

 
“(...) 
Narra que a lavratura dos referidos autos de infração decorreu da 
apreensão, por ausência de documentação fiscal, de volumes contendo 
objetos postais para entrega, sendo que, após a apreensão, o Fisco 
entendeu ocorrido o fato gerador do ICMS, efetuando o lançamento do 
crédito correlato. Informa ter apresentado defesa e recursos na esfera 
administrativa, alegando ser imune à incidência do imposto, mas não logrou 
desconstituir as autuações. 
(...) 
Assevera que o serviço postal não caracteriza fato gerador do ICMS, pois 
não se qualifica como circulação de mercadorias ou como serviço de 
transporte interestadual. Advoga a impossibilidade de transferência, para si, 
da obrigação do contribuinte principal. 
(...)  
Verifico, contudo, não se tratar de autuação na qualidade de contribuinte, 
mas na de responsável solidário, pelo transporte de mercadorias sem 
documentação fiscal, nos termos do art. 28, III, f, da Lei Distrital 
1.254/1996, que preceitua: 
‘Subseção II 
Da Responsabilidade Solidária 
Art. 28. Fica atribuída a responsabilidade solidária pelo pagamento do 
imposto e acréscimos legais devidos pelo contribuinte ou responsável: 
[...] 
III – aos transportadores, depositários e demais encarregados da guarda ou 
comercialização de bens ou mercadorias, ainda que estabelecidos em outra 
unidade federada: 

                                            
154 art. 10. Ficam as autoridades fazendárias obrigadas a fornecer à autoridade policial competente cópia 

dos autos de infração referentes a veículos e mercadorias desacompanhados de documento regular de 
aquisição, encontrados durante qualquer ação fiscal. 



 

[...] 
f) na sua aceitação para despacho ou no seu transporte, sem 
documentação fiscal ou acompanhadas de documento fiscal inidôneo;’ 
 
(...) 
A responsabilização tributária do transportador decorre do descumprimento 
da obrigação acessória de exigir do remetente o documento fiscal 
correspondente à operação, nos termos do art. 47, V, da lei Distrital 
1.254/1996: 
‘Seção II 
Das Obrigações Acessórias 
Art. 47. São obrigações acessórias do contribuinte, responsável ou 
transportador: 
[...] 
V – entregar ao destinatário, ainda que não solicitado, e exigir do remetente 
ou prestador o documento fiscal correspondente à operação ou prestação 
realizada;’ 
As imunidades não implicam a absoluta inexistência de obrigações jurídico-
tributárias. Obstam a sujeição ao pagamento de tributos, mas apenas 
daqueles que o ente beneficiado haveria de recolher na qualidade de 
contribuinte. Não se aplicam à responsabilidade e à substituição tributárias 
– e sequer às obrigações acessórias. 
(...) 
Especificamente quanto às obrigações acessórias, a Primeira Turma desta 
Corte já assentou serem exigíveis até mesmo de entes imunes, dada a 
independência destas frente à obrigação principal, verbis: 
‘IMUNIDADE LIVROS FISCAIS. O fato de a pessoa jurídica gozar da 
imunidade tributária não afasta a exigibilidade de manutenção dos livros 
fiscais.’ (RE 250.844, 1ª Turma, rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 
29/05/2012) 
 
Portanto, aplica-se, ao caso dos autos, o art. 9º, § 1º, do Código Tributário 
Nacional, o qual dispõe que as imunidades frente à incidência de impostos 
não excluem a “atribuição, por lei, às entidades nele referidas, da condição 
de responsáveis pelos tributos que lhes caiba reter na fonte, e não as 
dispensa da prática de atos, previstos em lei, assecuratórios do 
cumprimento de obrigações tributárias por terceiros”. 
(...) 
De qualquer modo, não se discute a possibilidade de a ECT abrir 
encomendas para averiguar a existência de objetos sujeitos ao pagamento 
de tributos, senão o seu dever de exigir, quando da sua entrega para 
remessa, o documento fiscal correlato, como requer o art. 47, V, da Lei 
Distrital 1.254/1996. Essa salutar exigência, pertinente a um momento 
anterior à remessa das encomendas, não conflita, em absoluto, com os 
preceitos da Carta Constitucional.” 
 

A questão tratada naqueles autos se subsume perfeitamente à 
acusação descrita na inicial. O Estado de Goiás possui legislação bastante semelhante à 
do DF, tratando dos institutos da responsabilidade solidária no art. 45 do CTE e acerca da 
obrigação de exigir documentação fiscal, por parte da empresa transportadora, no art. 145 
do RCTE, cuja redação é emprestada do art. 15 do Convênio SINIEF SN/70. As redações 
dos dispositivos são as seguintes: 

 

“Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse 
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação 
principal, especialmente: 



 

I - o transportador: 

a) com o remetente ou o destinatário, em relação às mercadorias ou 
bens que transportar sem documentação fiscal;” 

 
 “Art. 15. Os transportadores não poderão aceitar despacho ou efetuar 

o transporte de mercadorias que não estejam acompanhadas dos 
documentos fiscais próprios.” 
 

Conforme adverte o acórdão retrotranscrito, a imunidade tributária 
não desonera o sujeito passivo do cumprimento das obrigações acessórias que 
asseguram o cumprimento da principal, no presente caso, a exigência do correspondente 
documento fiscal, conforme preceitua o §1º do art. 9º do CTN, in verbis: 

 

“Art. 9º É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios: 

(...) 

IV - cobrar imposto sobre: 

a) o patrimônio, a renda ou os serviços uns dos outros; 
b) (...) 

§ 1º O disposto no inciso IV não exclui a atribuição, por lei, às entidades 
nele referidas, da condição de responsáveis pelos tributos que lhes caiba 
reter na fonte, e não as dispensa da prática de atos, previstos em lei, 
assecuratórios do cumprimento de obrigações tributárias por terceiros.” 

 
Há que se ressaltar que encontramos decisões no STF onde se 

questionou a lavratura de autos de infração pelo Estado de Goiás que, muito embora 
aparentarem identidade com matéria que aqui se discute, tratavam dos CORREIOS na 
qualidade de contribuinte do imposto, e não de responsável. 

 
Podemos citar como exemplo o agravo regimental na ação cível 

originária 1331/GO, do Ministro Luiz Fux, cujo agravante fora o Estado de Goiás e tendo 
como agravados a empresa dos CORREIOS e JOSÉ SIZENANDO BORGES, no qual a 
decisão recorrida asseverava expressamente o seguinte: 

 
“Sustenta que o Estado de Goiás lavrou, contra a Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos, 11 (onze) autos de infração, sob a alegação de que 
esta estava transportando encomendas/objetos sem a devida cobertura do 
documento fiscal (NF), e por via de consequência, exigiu, da mesma, o 
recolhimento do ICMS correspondente (...)” 
 

Ora, há claro equívoco no objeto da acusação, apreciado pelo STF. 
Com efeito, os autos de infração lavrados contra JOSÉ SIZENANDO BORGES e 
CORREIOS, após pesquisa por nós realizada, são os seguintes: 3014832504382, 
3014356393042, 3015357490015, 3013360454567, 3015354398339, 3015687446818 e 
3016069726550. Todos possuem a mesma descrição de histórico, a qual permitimo-nos 
transcrever: 

 
“REALIZOU PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES NO 
EXERCICIO DE (...), CUJOS VALORES FORAM APURADOS ATRAVES 



 

DAS CONTAS APRESENTADAS PELA EMPRESA POR AGENCIA DOS 
CORREIOS   LOCALIZADAS EM GOIAS E SOB JURISDICAO DA 
REGIONAL EM GOIANIA. EM CONSEQUENCIA DEVERA RECOLHER O 
ICMS NA QUANTIA DE R$ 150.610,48, ACRESCIDO DAS COMINACOES 
LEGAIS, CONFORME PLANILHAS E COPIAS ANEXOS.”                                                        

 
José Sizenando fora arrolado naqueles autos na qualidade de 

solidário, nos termos do art. 45, XII do CTE, uma vez que era o diretor da Agência. Como 
se percebe, a acusação se dissocia totalmente do que discorreu o voto do STF, em claro 
erro de fato naquele aresto, vez que o que ali se auferia era o ICMS devido pelo transporte 
de mercadorias, onde os CORREIOS figuraram como contribuinte, nos termos do art. 
121, parágrafo único, I do CTN155, ao passo que nos autos que ora se julga o que se 
pleiteia é o ICMS devido pela circulação de mercadorias, tendo os CORREIOS como 
solidário-responsável, nos termos do art. 45, I do CTE e art. 121, parágrafo único, II do 
CTN.  

 
Sob tais fundamentos, conheço do recurso Fazendário e lhe dou 

provimento para reincluir na lide a solidária. 
 
 

V O T O  V E N C I D O 
 
O auto de infração tem por suporte a acusação fiscal de que o sujeito 

passivo transportava as mercadorias relacionadas no Termo de Apreensão nº 1100101564 
desacobertadas de documentação fiscal.  

 
A constatação dessa ocorrência gerou o lançamento tributário com a 

proposição da penalidade prescrita no art. 71, inciso XII, alínea “a”, item 3, agravada com 
a aplicação do § 9º, inciso I do CTE, que transcrevo a seguir: 

 

Art. 71. São aplicadas as seguintes multas: 
 

XII - equivalentes aos percentuais de: 

a) 50% (cinqüenta por cento) do valor da operação ou prestação: 

3. pela aquisição, importação, recebimento, posse, transporte, estocagem, 
depósito, venda, exportação, remessa ou entrega de mercadorias 
desacompanhadas de documentação fiscal; 

 

§ 9º Se da prática das irregularidades descritas nos incisos V e seguintes 
do caput deste artigo resultar diretamente omissão de pagamento do 
imposto, a multa neles prevista será aumentada do valor correspondente à 
aplicação dos percentuais abaixo, sobre o valor do imposto não pago: 

I - 60% (sessenta por cento), observado o disposto no inciso seguinte. 

                                            

155 Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou 

penalidade pecuniária. 

Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se: I - contribuinte, quando tenha relação 
pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador; II - responsável, quando, sem 
revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei. 

 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Cte/CTE.htm#A71V


 

 

Na análise da forma utilizada para a constituição do crédito, 
avaliei a causa do cumprimento da tarefa fiscal realizada pelas autoridades 
lançadoras e solicitei a elaboração deste voto vencido porque, na sessão de 
julgamento do processo, a minha conclusão de voto divergiu da direcionada 
pelo Conselheiro Relator, em especial, na questão preliminar, parte em que o 
autor do voto vencedor reincluiu na lide o sujeito passivo solidário, voto que 
discordo pois tenho firmado o meu convencimento de que a pessoa indicada 
para responder solidariamente pelo crédito não deve responder pela dívida 
contraída pelo contribuinte do ICMS.  

 
Outro fator que me motiva a elaboração deste voto vencido é o meu 

entendimento que firmei nesta Casa em processos que discutem esta questão e cuja 
razão do acolhimento da preliminar de exclusão de qualquer pessoa indicada para o polo 
passivo solidário da lide se conserva de acordo com o meu convencimento, que sempre 
manifestei nos julgados de processos fiscais semelhantes.  

 
Neste caso, em especial, vejo que não prospera a indicação da 

polaridade passiva solidária para essa exigência tributária, pois a pessoa indicada pela 
fiscalização não casou prejuízo a este Estado e nem concorreu para a prática do ato fiscal 
considerado ilícito e causador do lançamento tributário ora em discussão.  

 
Noto ainda, que o artigo 45 do Código Tributário Estadual não abriga 

a indicação de qualquer pessoa para responder pelo crédito tributário constituído por meio 
do lançamento de ofício, o que motiva a sua exclusão da relação processual, conforme 
arguição contida nos esclarecimentos iniciais da composição do acolhimento desta 
questão. 

 
Além do que o art. 45, inciso I da Lei nº 11.651/91 descreve a 

seguinte condição para a indicação de pessoas para responderem pela obrigação 
tributária constituída por meio de lançamento fiscal, cuja redação transcrevo: 

 
Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 
 
I - o transportador: 
a) com o remetente ou o destinatário, em relação às mercadorias ou bens 
que transportar sem documentação fiscal; 
b) com quem as receba, em relação às mercadorias ou bens entregues a 
pessoa diversa da indicada na documentação fiscal. 

 
O caput do artigo transcrito estabelece que são solidariamente 

obrigadas ao pagamento do imposto devido, as pessoas que têm interesse comum na 
situação constitutiva do fato gerador da obrigação tributária. Esta condição a empresa 
indicada para responder pelo crédito da pessoa jurídica não teve e nem ficou provado nos 
autos a existência de qualquer interesse capaz de corresponder culpa ao transporte da 
mercadoria pela empresa de correios. 

 
Ausente esse pressuposto, eu me convenço de que a pessoa que 

figura no polo passivo solidário deve ser mantido excluído da lide. 



 

 
Em face deste convencimento e frente ao ensinado pelo artigo supra, 

voto pela confirmação da exclusão do sujeito passivo da lide. 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 12 de abril de 2016. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00536/16 
 
Relator: Conselheiro Washington Luis Freire de Oliveira 
 

 
EMENTA: Processual. Revisão Extraordinária. Exclusão de 
solidário da lide. Arguição formulada pela Gerência de 
Recuperação de Créditos (GERC). Acolhimento. 
 
O sócio que não pertencia ao quadro societário da empresa 
autuada à época da ocorrência do fato gerador da obrigação 
tributária deve ser excluído da lide. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 31 
de março de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para excluir da lide o solidário JORGE DA SILVA 
ARAÚJO. Participaram do julgamento os Conselheiros Washington Luis Freire de Oliveira, 
José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, 
Márcio Nogueira Pedra, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, 
Aguinaldo Fernandes de Melo, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, 
Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de 
Souza Santos Mariano, David Fernandes de Carvalho, Alcedino Gomes Barbosa, Aldeci 
de Souza Flor, José Luiz Rosa, Antônio Martins da Silva e Cláudio Henrique de Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Revisão Extraordinária apresentado com 
fundamento no artigo 43, I, “a", da Lei n° 16.469/09 pelo qual a Gerência de Recuperação 
de Créditos da Superintendência da Receita Estadual (GERC) aponta a ocorrência de 
vício de legalidade na formalização do lançamento, em razão de erro na identificação do 
sujeito passivo solidário. 

 
A GERC afirma que é indevida a inclusão do sujeito passivo Jorge da 

Silva Araújo como solidário, pois, segundo contrato social da empresa, o sócio já havia se 
retirado da sociedade da empresa em data anterior a ocorrência dos fatos geradores 
narrados no auto de infração. 

 
Mediante Despacho n° 1376/2015-CAT, expedido pela Presidência 

deste Conselho Administrativo Tributário, o Pedido de Revisão Extraordinária é admitido, 
tendo assinalado o Presidente que restou demonstrado o vício de legalidade apontado no 
pedido de revisão extraordinária com relação à inclusão do sujeito passivo solidário Jorge 
da Silva Araújo, uma vez que o sócio se retirou da sociedade em data anterior a 
ocorrência do fato gerador. 

 
É o Relatório. 

 
V O T O 

 
Trata-se de pedido de revisão apresentado de ofício pela GERC para 

exclusão do sócio que se retirou da sociedade antes da ocorrência dos fatos geradores 
narrados no auto de infração. 



 

 
Pelo exame dos autos verifica-se que, de fato, o sujeito passivo 

solidário Jorge da Silva Araújo não era sócio da sociedade autuada no momento do fato 
gerador, conforme consulta aos dados da JUCEG (fls. 60). O sócio em questão findou sua 
participação na sociedade em 18/06/2012, enquanto que a autuação se refere a fatos 
geradores ocorridos em 2013. 

 
Ante o exposto, conheço do Pedido de Revisão Extraordinária, dou-

lhe provimento para excluir da lide o solidário Jorge da Silva Araújo. 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 26 de abril de 2016. 
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ACÓRDÃO DO CONP N.º 00537/16 
 
Relator: Conselheiro Washington Luis Freire de Oliveira 
 

 
EMENTA: Processual. Revisão Extraordinária. Exclusão de 
solidário da lide. Arguição formulada pela Gerência de 
Recuperação de Créditos (GERC). Acolhimento. 
 
O sócio não administrador da empresa autuada deve ser 
excluído da responsabilidade por débito fiscal do contribuinte. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 31 
de março de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para excluir da lide o solidário LUÍS EDUARDO LOBO. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Washington Luis Freire de Oliveira, José 
Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Márcio 
Nogueira Pedra, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Aguinaldo 
Fernandes de Melo, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de 
Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos 
Mariano, David Fernandes de Carvalho, Alcedino Gomes Barbosa, Aldeci de Souza Flor, 
José Luiz Rosa, Antônio Martins da Silva e Cláudio Henrique de Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Revisão Extraordinária apresentado com 
fundamento no artigo 43, I, “a", da Lei n° 16.469/09 pelo qual a Gerência de Recuperação 
de Créditos da Superintendência da Receita Estadual (GERC) aponta a ocorrência de 
vício de legalidade na formalização do lançamento, em razão de erro na identificação do 
sujeito passivo solidário. 

 
A GERC afirma que é indevida a inclusão do sujeito passivo Luis 

Eduardo Lobo como solidário, pois, segundo Parecer Normativo n° 08/09-SAT, o sócio 
sem poderes administrativos na empresa não pode ser incluído na lide como solidário.  

 
Mediante Despacho n° 04/2016-CAT, expedido pela Presidência 

deste Conselho Administrativo Tributário, o Pedido de Revisão Extraordinária é admitido, 
tendo assinalado o Presidente que restou demonstrado o vício de legalidade apontado no 
pedido de revisão extraordinária com relação à inclusão do sujeito passivo solidário Luis 
Eduardo Lobo, uma vez que, de acordo com o art. 45, XII, da Lei 11.651/91, o sócio sem 
função de direção na sociedade limitada não é solidariamente obrigado, com o 
contribuinte, ao pagamento do imposto devido. 

 
É o Relatório. 

 
V O T O 

 
Trata-se de pedido de revisão apresentado de ofício pela GERC 

para exclusão do sócio sem funções administrativa incluído na lide como solidário. 

 



 

Consoante dispõe o art. 45, inciso XII, da Lei nº 11.651/91, somente 
os acionistas controladores, os diretores, gerentes, administradores ou representantes da 
pessoa jurídica poderão ser solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis: 

 
"Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação que 
constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente: 
[...] 
 XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou 
prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão de que 

forem responsáveis;" 
  
Pelo exame dos autos verifica-se que, de fato, o sujeito passivo 

solidário Luis Eduardo Lobo não exercia a função de comando da empresa e por esse 
motivo não poderia lhe ser atribuída a responsabilidade tributária. 

 
Para apoiar esse entendimento, transcrevo a seguir parte do Parecer 

Normativo nº 08/09-SAT que trata da responsabilidade tributaria do sócio administrador: 
 

1- A responsabilidade tributária do sócio se estabelece não pela sua 
condição de sócio, mas sim pelo fato de exercer função de administração 
na sociedade e agir com excesso de poder ou contrariamente à lei, contrato 
social ou estatuto (art. 135, inciso III, CTN). Assim, o sócio sem função de 
direção na sociedade limitada, não responde pelos débitos tributários desta, 
não devendo o seu nome ser incluído no lançamento, inscrito em dívida 
ativa, no SERASA e nem arrolado em CDA, exceto quando demonstrado, 
em processo regular, que o mesmo tenha exercido administração de fato 
da sociedade; 
 
2 - Mesmo havendo dissolução irregular da sociedade, este fato não é 
motivo para atribuir responsabilidade tributária ao sócio que não possua 
função de administração na sociedade limitada, exceto quando provado, 
em processo regular, que este praticou atos de administração (direção de 
fato); 
 
3 - A atuação dos órgãos fazendários estaduais deve se dar em estrita 
obediência às disposições contidas no artigo 37, caput, da CF/88, bem 
como observar o disposto no artigo 2º, inciso VI, da Lei estadual nº 
13.800/01, que veda a imposição de obrigações, restrições e sanções em 
medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do 
interesse público. 

 
A consulta a Segunda Alteração Contratual (fls. 29/30) evidencia que 

o sócio em questão da empresa autuada não exercia a função de administração e, por 
isso, não pode ser responsabilizado por débito fiscal do contribuinte autuado. 

 
Ante o exposto, conheço do Pedido de Revisão Extraordinária, dou-

lhe provimento para excluir da lide o solidário Luis Eduardo Lobo. 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 26 de abril de 2016. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00601/16 
 
Relator: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 

 
EMENTA: ICMS. RECURSO DO SUJEITO PASSIVO PARA O 
CONSELHO PLENO. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES.  
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE PREPARO EM 
RESTAURANTE EXCLUSIVO PARA FUNCIONÁRIOS. AUSÊNCIA 
DE PREVISÃO LEGAL NA LISTA DE SERVIÇOS. 
SECCIONAMENTO DOS FATORES DE PRODUÇÃO, NÃO 
PREVISTOS NA LC 116/09. INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE O 
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES. MANUTENÇÃO DE 
SUCESSORA E SOLIDÁRIA NO PÓLO PASSIVO. PROCEDÊNCIA.  
1. Os efeitos tributários advindos da ocorrência do fato jurídico 
(donde fato gerador é espécie), não estão atrelados, 
necessariamente, aos que provêm do direito privado, ou, ainda, 
das ciências econômicas. O direito tributário pode conferir 
efeitos diversos ao fato econômico. Art. 109 do CTN. A atividade 
de fornecimento de refeição não é atividade mista, a não ser nas 
hipóteses expressamente previstas na Lei complementar n. 
116/03, itens 9.01 e 17.11. 
2. Salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei, a norma 
tributária não permite a cisão dos fatores de produção em um 
restaurante, como o seriam, v.g., a prestação de serviço do 
garçom e do preparo da refeição, a cessão dos utensílios e das 
mesas e os insumos utilizados. Tomados isoladamente, em 
conceito puramente econômico, não se poderia auferir ISS da 
primeira atividade, não tributar a locação dos utensílios (súmula 
vinculante n. 31- STF) e cobrar ICMS à conta dos alimentos 
fornecidos. 
3. O "fornecimento de alimentação" é hipótese específica de 
incidência, que não se identifica, de imediato, com as hipóteses 
de incidência genericamente dadas ao ICMS, visto que, 
tecnicamente, não configura uma "circulação de mercadoria" ou 
uma "prestação de serviço de transporte e comunicação" (art. 
15, I e II do CTE). 
4. A responsabilidade da SODEXO DO BRASIL COMERCIAL 
LTDA advém da literalidade do art. 132 do CTN. Quanto à BRF 
S/A, o interesse que é "comum" pressupõe, necessariamente, a 
presença de mais de um personagem na consecução do ilícito. 
Abrange todos os que de alguma forma tomam parte na 
infração, com forte vínculo de natureza psicológica. O vínculo 
que se estabelece, no caso, equivale a "concorrer para", 
"colaborar", "auxiliar", "dar suporte". Fica patente, nos autos, 
que o ilícito não existiria não fosse o assentimento - comissivo 
ou omissivo – da empresa contratante, que se beneficiou das 
vantagens auferidas pela contratada, no caso presente, a 
desoneração do imposto no fornecimento de refeições que 
promoveu. 
 



 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 29 
de março de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso do Contribuinte 
para o Conselho Pleno, negar-lhe provimento para manter a decisão cameral que 
considerou procedente o auto de infração, mantendo na lide os solidários SODEXO DO 
BRASIL COMERCIAL LTDA e BRF S/A. Foram vencedores os Conselheiros Victor 
Augusto de Faria Morato, Mário de Oliveira Andrade, Lidilone Polizeli Bento, Heli José da 
Silva, Aldeci de Souza Flor, Antônio Martins da Silva, Washington Luis Freire de Oliveira, 
Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Nislene Alves Borges, Gilmar Rodrigues de 
Almeida e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu 
voto de desempate. Vencidos os Conselheiros Edson Abrão da Silva, Nivaldo José 
Mendes, Paulo Diniz, Alcedino Gomes Barbosa, José Luiz Rosa, Rickardo de Souza 
Santos Mariano, José Pereira D'abadia, João Divino de Brito, Aguinaldo Fernandes de 
Melo e Masayuki Missao, que votaram conhecendo do recurso, dando-lhe provimento para 
reformar a decisão cameral e considerar improcedente o auto de infração, excluindo da 
lide os solidários SODEXO DO BRASIL COMERCIAL LTDA e BRF S/A. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Nos presentes autos, o Fisco acusa o sujeito passivo de haver 
fornecido refeições, acompanhadas pelas notas fiscais de serviço descritas em 
demonstrativo auxiliar, consideradas inidôneas em razão de serem documentos impróprios 
para a referida operação. 

 
A infração foi capitulada nos arts. 47, I; 66 e 67, I, todos do CTE, 

combinados com os arts. 114, 145, 155, I, 162 e 167-B, todos do RCTE e arts. 121 par. 
Único, II, 129 e 132 do CTN.  

 
A penalidade, por seu turno, é a que consta do art. 71, VII, “i” do 

CTE, qualificada com o par. 9º, I do mesmo dispositivo legal. 
 
Aufere-se ICMS no valor originário de R$ 898.389,98, referentes a 

fatos geradores ocorridos entre julho de 2008 e abril de 2011. O auto de infração foi 
lavrado em 17/07/13. 

 
Fora nomeado coobrigado SODEXO DO BRASIL COMERCIAL 

LTDA, estabelecido em São Paulo-SP, com fundamento nos arts. 47, I do CTE e arts. 121, 
par. Único, II, 129 e 132, todos do CTN. Segundo informa o anexo estruturado, o sujeito 
passivo coobrigado incorporou a empresa PURAS DO BRASIL S/A, conforme documentos 
que seguiram anexos.  

Também fora nomeado, sob a mesma qualificação, a empresa BRF 
S/A, nos termos do art. 45, XIII e par. 1º, I do CTE. Segundo a fiscalização, a mesma 
concorrera para a prática da infração tributária por haver adquirido refeições fornecidas 
por sua contratada, a empresa PURAS DO BRASIL S/A, e para cujas operações não se 
teria feito acompanhar a documentação correta.  

 
A instrução processual Fazendária é composta dos seguintes 

documentos: 
1) Notas explicativas; 
2) Demonstrativo auxiliar – “cálculo do ICMS devido”; 
3) Documentos da incorporação da PURAS DO BRASIL S/A pela 

SODEXO DO BRASIL COMERCIAL LTDA; 
4) Processo n. 201300004014926; 
5) Processo n. 20120004011351. 



 

 
Em notas explicativas, a Autoridade fiscal informa que a empresa 

BRF forneceu, sem emissão de documentos fiscais, matérias-primas para empresas que 
preparam refeições e as fornecem exclusivamente para os funcionários da contratante. 
Em contrapartida, recebia das contratadas notas fiscais de serviço em decorrência da 
atividade desempenhada.  

Tal realidade ensejou a formulação de consulta fiscal ao órgão 
competente da SEFAZ, o que culminou na elaboração do parecer n. 1617/12-GEOT, por 
meio do qual se concluiu pela incidência do ICMS e não do ISS nas operações de 
fornecimento de refeições, bem como a impossibilidade de aplicação do benefício da 
isenção, descrito no art. 6º, V, “a” do Anexo IX do RCTE.  

Dessarte, fora exigido da empresa BRF as notas fiscais na qualidade 
de tomador das prestações de serviço referente às refeições fornecidas na sede da 
empresa e os respectivos contratos firmados. Os primeiros documentos foram 
considerados inadequados para veicular a referida operação.  

 
A base de cálculo do ICMS fora auferida a partir dos valores 

constantes nas vias das notas fiscais de prestação de serviços. 
 
Os sujeitos passivos foram intimados no mês de agosto de 2013.  
 
Em impugnação, a SODEXO DO BRASIL LTDA pondera que a 

atividade realizada é sujeita ao ISS. Afirma que exerce dois tipos de atividades, sendo a 
primeira a de fornecimento de refeições prontas, executada em cumprimento a contratos 
em que assume toda a responsabilidade pelo fornecimento, desde a aquisição de insumos 
até a entrega do produto final que será consumido pelos empregados das contratantes. 
Nessa primeira situação, haveria incidência de ICMS. A segunda atividade, por seu turno, 
é a de administração de restaurante de clientes. Nesse caso, a impugnante apenas 
prepara as refeições. Nessa hipótese, há apenas prestação de serviço. 

Assevera, em suma, que sua atividade se enquadra no item 17.12 da 
lista de serviços da LC 116/03, na condição de “administração em geral, inclusive de bens 
e negócios de terceiros”. Para tanto, informa a juntada de notas fiscais de serviço e que 
recolheu o ISS sobre tais operações. 

 
Pediu, ao final, a improcedência do lançamento. 
 
Também comparece aos autos a solidária BRF S/A, conforme 

peça que consta às fls. 386 dos autos.  
Em sede de mérito, afirma que a compra de alimentos realizada pela 

impugnante para consumo próprio, não configura hipótese de circulação de mercadoria, 
não havendo, portanto, fato gerador do ICMS.  

Solicita sua exclusão da lide, por absoluta ausência de tipo legal que 
permita enquadrar a impugnante em uma das hipóteses de solidariedade, uma vez que 
não há nexo causal entre o suposto delito e qualquer conduta sua.  

Discorre, também, sobre a inconstitucionalidade da multa cominada à 
infração e dos critérios de aplicação da correção monetária.  

 
Pede, ao final, a improcedência do feito. 
 
A empresa PURAS DO BRASIL S/A foi revel, conforme certidão às 

fls. 474. 
 



 

Submetidos os autos ao julgador singular, este concluiu pela 
procedência do lançamento, mantendo  sucessor e  solidário, com as fundamentações 
expostas às fls. 475 a 481. 

 
O sujeito passivo BRF S/A apresenta recurso voluntário da decisão 

singular, no qual reitera os argumentos trazidos em sede singular (fls. 511 a 521). 
 
De igual forma, a SODEXO DO BRASIL LTDA interpõe recurso à 

fase cameral (fls. 534), reiterando as fundamentações de fato e de direito expostas na 
instância singular. 

 
Em peça apartada, afirma que sustentava apenas obrigação de fazer 

com a contratada BRF S/A, e que não arcava com a aquisição dos insumos necessários 
ao preparo das refeições, que corriam à conta da contratada. Informa a juntada, para fins 
de comprovação, de cópias de notas fiscais de aquisição de insumos, feitas pela BRF S/A. 
Pondera que parte das notas fiscais se perdeu em incêndio ocorrido em 2009. 

 
Os autos foram submetidos à ICJUL, em julgamento no qual se 

lavrou o seguinte acórdão: 
 
“Processual. Exclusão do solidário da lide. Concorrência para prática da 
infração. Rejeição. Mérito. ICMS. Fornecimento de refeição acompanhada 
por nota fiscal de serviço. Inidoneidade. Procedência. 
 
I - Decorrendo a omissão de pagamento de ICMS de emissão de indevida 
de nota fiscal de serviço em fornecimento de refeições, o contratante desse 
fornecimento participa diretamente da produção do quadro tributário 
irregular, situação que se ajusta à hipótese de solidariedade do inciso XIII 
do art. 45 da Lei n° 11.651/91; 
 
II - Em fornecimento de refeição, ainda que instalações e insumos utilizados 
sejam disponibilizados pelo contratante, o negócio jurídico mantém-se 
como caracterizador de operação de circulação de mercadoria, sobretudo 
se pactuado o preço por unidade da coisa fornecida e evidente o interesse 
do credor por sua qualidade e não por atividade exercida pelo devedor para 
fornecê-la.” 

 
 
A decisão se dera por maioria de votos, em todas as questões 

suscitadas.  
Como fundamentos, tem-se os seguintes excertos do voto cameral: 
 
 
“Analisando o mérito, não vejo como acolher as razões trazidas pelos 
recorrentes, pois há que se salientar no caso em tela, a existência de duas 
relações juridicamente distintas e independentes: 
 
a) uma primeira, entre o restaurante contratado que fornece as refeições e 
a indústria contratante desse fornecimento; 
 
b) uma segunda, entre a indústria contratante do restaurante e seus 
empregados, aos quais essa indústria fornece as refeições. 
 
A primeira relação ocorre em contexto mercantil e segunda ocorre em 
âmbito essencialmente trabalhista. 
 



 

Na primeira a relação inserem-se os fatos objeto do presente auto de 
infração. A segunda relação é decorrente e externa em relação à primeira, além de não se 
confundir como a hipótese amparada por isenção de ICMS prevista art. 6° V, “a” do Anexo 
IX do Decreto n° 4852/97, mencionada pelos recorrentes e autuantes (fls. 09 e 541), pois 
nesse caso o fornecimento é efetuado diretamente pelo empregador a seus empregados, 
sem intermediação de terceiro, o que não o ocorre na situação em análise. 

 
A segunda relação, não qual a indústria oferece refeições a seus 

empregados, não tem relevância quanto a questão da incidência do ICMS sobre as 
operações ocorridas entre a empresa que produz as refeições e a indústria que as 
adquire. Esta relação serve apenas de indicativo da destinação física das refeições, ou 
seja, a quem e onde serão servidas as refeições contratadas que podiam, segundo o 
contrato, ser entregues, a ordem do contratante, até em portarias de granjas ou similares 
(fl. 184). 

 
Pelo que se vê nas razões defesa, os recorrentes não estão a 

considerar a autonomia existente entre as relações acima referidas e focam sua análise no 
fornecimento não mercantil de refeições a empregados, ao invés de dirigirem sua atenção 
ao fornecimento de refeições de uma empresa para outra, de materialidade análoga 
qualquer fornecimento de produtos a grande consumidor, salvo quanto a diferença 
representada pela presença de encomenda, de cessão de instalações em comodato e de 
fornecimento de insumos dos produtos encomendados. 

 
O fornecimento de alimentação em restaurante ou estabelecimento 

similar é, historicamente, fato gerador do ICMS (fls. 10 e 477) e penso que não há 
discussão relevante sobre a qualidade de mercadoria do bem refeição, corpóreo e tangível 
que é. 

 
Surge aqui a questão: pode a alteração da propriedade das 

instalações e dos insumos utilizados na produção de uma mercadoria transformar 
juridicamente o fornecimento da mercadoria produzida, fato gerador do ICMS, em 
administração de bens e negócios de terceiros, fato gerador do ISS? 

 
Entendam que não, já que o núcleo do negócio jurídico - o 

fornecimento da mercadoria, bem corpóreo e tangível - permanece, como de fato 
permaneceu no caso em foco, pois o preço foi contratualmente fixado por unidade de 
coisa fornecida - a refeição – e não tendo por base certa quantidade de serviço, como a 
forma “valor total” das notas de serviço emitidas quer demonstrar (fls. 18, 173 e 338). 

 
Nesse sentido, sirvo-me também da lição de Orlando Gomes, contida 

na citação feita pelo recorrente à fl. 539, de que o que distingue a obrigação de dar da 
obrigação de fazer é o interesse do credor, veja-se: 

 

[...] Nas obrigações de dar, o que interessa ao credor é coisa lhe deve ser 
entregue, pouco lhe importando atividade do devedor para realizar a 
entrega. Nas obrigações de fazer, ao contrário, o fim é o aproveitamento do 
serviço contratado.” [...] 

 

Vejo às fls. 159 e 178 a 184 que o credor, no contrato celebrado 
pelos recorrentes, deixou evidente o seu interesse pela qualidade da coisa que seria 
entregue, fazendo integrar o contrato três extensos e analíticos anexos definindo a 
composição do cardápio e padrão dos alimentos. 



 

 
Contratou-se fornecimento de refeição, pelo que indica o efetivo teor 

do cadastro, e não serviços de administração de bens e negócios de terceiros. 
 
Quanto ao fundamento normativo da exigência tributária, faço 

referência aos dispositivos da legislação tributária indicada na nota explicativa às fls. 09 a 
14 e na sentença às fls. 475 a 482. 

 
Com referência a impossibilidade de correção monetária da base de 

cálculo da multa, visto que esse elemento do crédito tributário somente surgiria no 
momento do lançamento, entendo que o fato jurígeno da multa é o não cumprimento da 
obrigação até o seu vencimento, compondo a penalidade pecuniária o crédito tributário 
desde esse momento e não partir do momento do lançamento. 

 
No que diz respeito à alegação do caráter confiscatório da multa 

proposta, em inobservância à Constituição Federal, saliento que essa penalidade está 
prevista no art. 71 da Lei n° 11.651/91, não cabendo a este Conselho apreciar a questão 
da validade dessa norma perante a Carta Magna, mas verificar a correção ou não de sua 
aplicação aos fatos apontados pelo Fisco. 

 
Pelo exposto, REJEITO a preliminar de exclusão do solidário da lide, BRF 
S/A, por ele arguida e, quanto ao mérito, conheço do recurso, negar-lhe 
provimento para manter a decisão singular que considerou PROCENTE o 
auto de infração”.  

 
Não resignadas com a decisão proferida, ambas as empresas, 

apresentam recurso à presente fase plenária.  
 
Às fls. 639, a recorrente BRF S/A reclama sua exclusão da lide, por 

inexistência de nexo causal e tipicidade legal para justificar a conduta fiscal, uma vez que 
não há conduta de sua parte que se enquadre no art. 45, XIII do CTE. Cita o art. 256 do 
Código Civil, no sentido de que a solidariedade não se presume, devendo advir da lei ou 
da vontade das partes.  

Reitera que os bens adquiridos para uso ou consumo próprio não 
constituem mercadorias, conforme assevera a doutrina, que transcreve. Nessa condição, 
não haveria que se falar em circulação de mercadorias e incidência de ICMS.  

 
Também afirma que este Conselho, em matéria idêntica, já decidiu 

acerca da exclusão da solidariedade, conforme ementa no PAT n. 4011300739742. 
 
Da mesma forma, a recorrente SODEXO DO BRASIL S/A 

apresenta recurso ao Pleno, fls. 647, no qual reitera que a aquisição de insumos ficava a 
cargo da contratante, BRF S/A, restando à recorrente apenas a prestação do serviço de 
preparo das refeições.  

Afirma que a contratante era a fornecedora de insumos como carnes, 
aves, suínos e frios, conforme previsto em cláusula contratual. De outra monta, os demais 
insumos eram adquiridos pela contratada (recorrente) em nome da contratante. 

 
Reitera que sua atividade se enquadra no item 17.12 da LC n. 116, 

na condição de “administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros”. 
Portanto, afirma que sustentava apenas obrigação de fazer com a contratante BRF S/A, 
visto que não arcava com a aquisição dos insumos necessários ao preparo das refeições, 
que corriam à conta da contratada. 

 



 

Também entende que a operação de fornecimento de refeições, pela 
BRF S/A aos seus próprios empregados, é isenta do ICMS, nos termos do art. 6º, V do 
Anexo IX do RCTE. 

 
Pede, ao final, a improcedência do lançamento. 
 
Em memoriais, a empresa BRF S/A reapresenta as argumentações 

dantes expendidas.  
 
É o relatório. 
 

V O T O 

 

É corrente na doutrina a definição do fato gerador como, antes de 
mais nada, um fato econômico a que o direito empresta alguma relevância jurídica156. O 
fato gerador é, na verdade, o evento material, relevante economicamente, que se 
subsume à hipótese de incidência, prevista em abstrato na lei, e ao qual se confere 
substância e efeitos, advindos dessa mesma lei.  

 

Portanto, a análise dos seus efeitos não pode ser reduzida a uma 
apreciação estritamente econômica, mas sim consoante os efeitos que lhe são dados pela 
lei tributária. Há que se atentar para o fato de que os efeitos tributários advindos da 
ocorrência do fato jurídico (donde fato gerador é espécie), não estão atrelados, 
necessariamente, aos que provêm do direito privado, ou, ainda, das ciências econômicas. 
O direito tributário pode conferir efeitos diversos ao fato econômico157.  

 
O assunto sob debate passa, necessariamente, pela análise dos 

fatores econômicos de produção que envolvem a atividade empresarial. Sobre o assunto, 
dispõe o Código Civil: 

 
“Art. 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente 
atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de 
bens ou de serviços.” (grifamos) 

 
 
Na lição de COELHO158, a empresa é conceituada como a 

“atividade, cuja marca essencial é a obtenção de lucros com o oferecimento ao mercado 
de bens ou serviços, gerados estes mediante a organização dos fatores de produção 
(força de trabalho, matéria-prima, capital e tecnologia).” 

 
Sob o aspecto estritamente econômico-contábil, os elementos de 

produção mencionados pelo ilustre professor poderiam ser perfeitamente cindidos ou 
subdivididos, muitas vezes com razoável grau de liberdade de escolha, sendo inclusive tal 
prática recomendável ao nível de precisão que demanda a técnica da escrituração 
contábil.  

                                            
156 FALCÃO, Amílcar de Araújo. Fato gerador da obrigação tributária. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997. 
P. 80. 
157 CTN.  Art. 109. Os princípios gerais de direito privado utilizam-se para pesquisa da definição, do conteúdo 
e do alcance de seus institutos, conceitos e formas, mas não para definição dos respectivos efeitos 
tributários. 
158 COELHO, Fábio Ulhôa. Curso de Direito Comercial. Volume 1. 16ª edição. Editora Saraiva. 2012.  



 

 
Entretanto, quando se trata de conferir eficácia tributária aos fatores 

de produção, há que se verificar na lei tributária se a sua cisão é aceitável ou não.  
 
O assunto guarda bastante relevância sob aspecto tributário, uma 

vez que possibilitar ou não a cisão dos fatores de produção como mão-de-obra, insumos e 
mercadoria pode resultar na alteração direta da hipótese de incidência do ICMS, 
requalificando o fato econômico como fato gerador de outro tributo, no presente caso, o 
ISS.  

 
A se dar guarida à tese perfilhada pela defesa, é de se esperar que, 

no futuro, as atividades de fornecimento de refeições, ao alvedrio das convenções 
particulares, sejam, progressivamente, migradas à condição de rubricas diversas, 
dissociadas da cobrança do ICMS. Nesse particular, lembramos a advertência inserta no 
art. 123 do CTN, in verbis: 

 
 “Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções 

particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, 
não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição 
legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes.” 

 
 
Sob mesma lucubração, tomando-se o seguinte exemplo por 

simetria, poder-se-ia imaginar uma prestação de serviços de transporte na qual o 
transportador, a pretexto de compor seu preço com a locação de seu veículo, fragmenta o 
valor da prestação de forma a excluí-la da base de cálculo do ICMS. Seria, a rigor, 
chancelar a mutilação do fato gerador do imposto, sepultando-lhe a incidência na 
prestação de serviços que especifica, reduzindo-lhe, por via oblíqua, o alcance que lhe 
fora deferido pela Carta Constitucional. Portanto, quando se presta serviço de transportes, 
tributado pelo ICMS, por óbvio que os valores inerentes à disponibilidade (aluguel) do 
veículo e seu referido desgaste já estão inclusos no valor a ser cobrado do adquirente. 
Tais elementos são, pois, indissociáveis. Penso que o fornecimento de refeições segue 
essa mesma dinâmica. 

 
A norma tributária não permite, sob tal pretexto, a cisão dos fatores 

de produção em um restaurante, como o seriam, v.g., a prestação de serviço do garçom e 
do preparo da refeição, a cessão dos utensílios e das mesas e os insumos utilizados. 
Tomados isoladamente, em conceito puramente econômico, seria possível auferir ISS da 
primeira atividade, não tributar a locação dos utensílios (súmula vinculante n. 31- STF159) e 
cobrar ICMS à conta dos alimentos fornecidos? Obviamente que não.   

 
 
Ainda sob o mesmo raciocínio, em uma prestação de serviço de 

comunicação ou, ainda no fornecimento de energia elétrica, ambas hipóteses de 
incidência do ICMS, poder-se-ia, de forma lícita, cobrar em apartado a locação de postes e 
fios externos? Ou, ainda, da infraestrutura necessária à prestação do serviço, como o 
fornecimento de modems e decodificadores? 

 
Sob idêntica razão, a legislação tributária não deixa ao alvedrio do 

contribuinte – ou, na terminologia do CTN, sob sua “convenção particular” - a 
possibilidade, por exemplo, de cobrar à parte o valor do serviço de transporte se o mesmo 

                                            
159 “É inconstitucional a incidência do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS sobre operações de 
locação de bens móveis”. 



 

é prestado pelo próprio vendedor da mercadoria (cláusula CIF), sendo tal parcela 
integrante do custo da mercadoria.  

 
Há que se lembrar, sob a mesma linha de tentativa de fragmentação 

da hipótese de incidência do fato gerador do imposto, as situações em que as empresas 
de fabricação de embalagens promovem a confecção e fornecimento de materiais de 
embalagem, consistente no corte, recorte, encadernação e pintura que resultam produto 
de uso exclusivo dos encomendantes, ou seja, com uma customização nas embalagens 
que correspondem a etapa mínima do processo de produção. Entendeu o STF, no 
julgamento da ADI 4389/DF, que uma etapa secundária de produção não poderia 
desnaturar a finalidade última da negociação entabulada, que é a venda, sujeita 
exclusivamente ao ICMS.  

 
Acompanhando o voto do Relator, a Ministra Ellen Gracie, em voto-

vista, ponderou o seguinte: 

 
“(...) O Ministro Teori Albino Zavascki, do Superior Tribunal de Justiça, em 
acórdão que relatou, bem sintetizou a questão acerca das atividades 
mistas: 
‘(...)sobre operações mistas, assim entendidas as que agregam 
mercadorias e serviços, incide o ISSQN sempre que o serviço agregado 
estiver compreendido na lista de que trata a LC 116/03 e incide ICMS 
sempre que o serviço agregado não estiver previsto na referida lista.’ (STJ, 
Primeira Seção, REsp 1092206/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO 
ZAVASCKI, mar/2009) 
É preciso, efetivamente, buscar na própria Constituição mais elementos 
para a identificação da extensão da competência tributária de cada ente 
político, identificando o que pode ou não ser considerado como uma 
operação mista para fins de aplicação do art. 1º, § 2º, da LC 116/03, sem 
ofensa, contudo, ao art. 156, III, da Constituição. (...) 
Conforme a lição de Aires Barreto, em sua obra ‘ISS na Constituição e na 
Lei’ (Dialética, 3ª ed., 2009, p. 64), o serviço, para os fins do art. 156, III, da 
Constituição, ‘é o esforço de pessoas desenvolvido em favor de outrem, 
com conteúdo econômico, sob regime de direito privado, em caráter 
negocial, tendente a produzir uma utilidade material ou imaterial’. E mais, 
na p. 109: ‘... alvo de tributação pelo ISS é ao serviço-fim, isto é, o esforço 
humano prestado a terceiros como fim ou objeto. Não as suas etapas, 
passos ou tarefas intermediárias promovidas, realizadas ‘para’ o próprio 
prestador e não ‘para terceiros’, ainda que este os aproveitem (já que, 
aproveitando-se do resultado final, beneficiam-se das condições que o 
tornaram possível)’. 

 
Entendo que a atividade de fornecimento de refeição não é atividade 

mista, a não ser nas hipóteses expressamente previstas na Lei complementar n. 116/03, 
itens 9.01 e 17.11: 

 
“9.01 – Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-
service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-
service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e 
congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o 
valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, 
fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços). 
........................................................................................................................ 
17.11 – Organização de festas e recepções; bufê (exceto o 
fornecimento de alimentação e bebidas, que fica sujeito ao ICMS).” 

 



 

 

Valendo-se dessa mesma noção de que um conceito estritamente 
econômico de fato gerador conduziria a distorções na qualificação da espécie tributária 
aplicável, PAULSEN160 assevera que: 

 

“(...) fica fácil perceber a possível zona de intersecção entre os 
campos de incidência do ISS e ICMS. De fato, ‘a realidade mostra 
inúmeras situações onde poderia ocorrer conflito tributário se apenas 
fossem utilizados conceitos econômicos (ao invés dos 
imprescindíveis critérios jurídicos), a saber: (a) o fornecimento de 
concreto para uma obra de construção civil constitui material auxiliar 
na prestação de serviços, enquanto o concreto vendido em loja 
caracteriza mercadoria; (b) o remédio ministrado ao paciente 
hospitalar não se qualifica como mercadoria, mas um bem utilizado na 
prestação de serviço médico; (c) garçom, que serve fregueses do 
restaurante não realiza prestação de serviços, mas participa do 
fornecimento de alimentação.’”  

 

Em outras palavras, quisesse o legislador separar à tributação do 
ISS a atividade de prestação de serviço de preparação de refeições, o teria feito 
expressamente.  

 
Sem embargo de tal argumentação, que de per si já seria suficiente 

para a solução dos presentes autos, há que se agregar outras ponderações, que se 
seguem.  

 
Destaco, de início, que o “fornecimento de alimentação” é 

hipótese de incidência atípica do ICMS, tratada de forma destacada na legislação 
tributária.  

 
Com efeito, o art. 11 do CTE tem a seguinte redação: 
 

“Art. 11. O imposto incide sobre: 

I - operações relativas à circulação de mercadorias; 

II - fornecimento de alimentação, bebidas e outras mercadorias em 
bares, restaurantes e estabelecimentos similares;” (grifamos) 

 

O art. 19, por seu turno, discorre que: 

 

“Art. 19. Nas seguintes situações específicas, a base de cálculo do 
imposto é: 

........................................................................................................................ 

III - no fornecimento de alimentação, bebidas e outras mercadorias, o 
valor da operação, compreendendo mercadoria e serviço;” (grifamos) 

 

 

                                            
160 PAULSEN, Leandro; MELO, José Eduardo Soares de. Impostos federais, estaduais e municipais, 6ª ed., 
p. 309. 



 

Também fica evidente, pela leitura dos dispositivos, que em 
momento algum a descrição da hipótese de incidência do imposto dá por relevante o fato 
de a matéria-prima ser fornecida por esta ou aqueloutra empresa. Basta, num dado 
momento, que haja fornecimento de alimentação em restaurante ou estabelecimento 
similar. Por óbvio, se os insumos forem fornecidos por terceiro, não integrando o custo da 
empresa contratada, o ICMS somente haverá de incidir sobre o valor que se agregou a 
tais insumos, e que corresponde justamente, no caso presente, aos valores discriminados 
em contrato celebrado entre as empresas autuadas.  

 
Há que se observar, como já mencionado, que o “fornecimento de 

alimentação” é hipótese específica de incidência, que não se identifica, de imediato, com 
as hipóteses de incidência genericamente dadas ao ICMS, visto que, tecnicamente, não 
configura uma “circulação de mercadoria” ou uma “prestação de serviço de transporte e 
comunicação” (art. 15, I e II do CTE). Com efeito, perceba-se o destaque feito pelo 
legislador entre as situações genéricas descritas no art. 15 do CTE e as específicas, 
arroladas no art. 19. 

 
Sob outro aspecto, conforme mencionado alhures, sempre que 

o legislador quis se referir ao fornecimento de alimentação, de forma destacada de 
alguma prestação de serviços, ele o fez de forma expressa, a exemplo dos itens 9.01 
e 17.11 da lista de serviços, in verbis: 

 
“9.01 – Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-
service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-
service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e 
congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o 
valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica 
sujeito ao Imposto Sobre Serviços) 
.......................................................................................................................... 
17.11 – Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento 
de alimentação e bebidas, que fica sujeito ao ICMS). 

 
 
A Constituição Federal estabelece, em seus arts. 155 e 156, que: 
 

“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos 
sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993) 

......................................................................................................................... 

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre 
prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e 
de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem 
no exterior; 

 

“Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: 

....................................................................................................................... 

III - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, 
definidos em lei complementar”.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc03.htm#art1


 

 
 
Discorre o texto constitucional que o ISS somente incide sobre os 

serviços expressamente discriminados em lei complementar, no caso a LC 116/03. De 
outra monta, o fornecimento de alimentação tem previsão expressa na lei complementar n. 
87/96, em seu art. 12, in verbis: 

 

“Art. 12. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no 
momento:  

II - do fornecimento de alimentação, bebidas e outras mercadorias por 
qualquer estabelecimento;” 

 
Com efeito, a lista de serviços constante da Lei Complementar n. 

116/03 não contempla item semelhante a “serviços prestados pelo fornecimento de 
alimentação e bebidas em restaurantes, cafés, bares e similares”. 

 
 

Finalmente, quanto à possibilidade de aplicação de isenção à 
referida operação (art. 6º, V do Anexo IX do RCTE161), obtempero que a mesma somente 
é aplicável se todos os elementos de produção inerentes ao fornecimento de alimentação 
forem arcados diretamente pela empregadora, conforme interpretação literal e restritiva 
conferida às normas que dispõem sobre exclusão do crédito tributário (art. 111, I e II do 
CTN). 

 
Também reputo acertadas todas as ponderações expostas no 

Parecer n. 1617/2012-GEOT, o qual dera origem ao presente lançamento, para cujo 
julgamento adoto, tomando emprestado seus próprios fundamentos.  

 
Quanto à possibilidade de se excluir as figuras dos 

coobrigados, relacionados 5 e 6 dos autos, advirto que a responsabilidade da SODEXO 
DO BRASIL COMERCIAL LTDA advém da literalidade do art. 132 do CTN, cuja redação 
informa que: 

 
 “Art. 132. A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, 

transformação ou incorporação de outra ou em outra é responsável 
pelos tributos devidos até à data do ato pelas pessoas jurídicas de 
direito privado fusionadas, transformadas ou incorporadas. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos casos de 
extinção de pessoas jurídicas de direito privado, quando a exploração 
da respectiva atividade seja continuada por qualquer sócio 
remanescente, ou seu espólio, sob a mesma ou outra razão social, ou 
sob firma individual.” 

 

                                            

161 Art. 6º São isentos do ICMS: V - o fornecimento de refeição, sem finalidade lucrativa, desde que a 
mercadoria adquirida para sua elaboração esteja devidamente acobertada por documentação fiscal 
idônea, efetuado por (Convênio ICM 1/75, Cláusula primeira, III, “f”): a) estabelecimentos industrial, 
comercial, produtor agropecuário ou prestador de serviços de transporte ou de comunicação, direta e 
exclusivamente a seus empregados; 

 

http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/ICMS/1975/CV001_75.htm


 

Informam os autos que a referida empresa incorporou a PURAS DO 
BRASIL S/A, conforme documentos que compuseram a inicial.  

 
No que tange à responsabilidade da BRF S/A, a mesma encontra 

guarida no art. 45 par. 1º, I do CTE, ao dispor que: 
 

“Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse 
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação 
principal, especialmente: 

§ 1º. Considera-se, também, ter interesse comum na situação que 
constitua fato gerador de obrigação principal: 

I - o alienante ou remetente, com o adquirente ou o destinatário, de 
mercadorias ou bens, em operações realizadas sem documentação 
fiscal;” 

 

Interessante observar que a expressão “interesse comum” equivale a 
conceito jurídico indeterminado, que abre ao exegeta o dever de buscar a delimitação de 
suas fronteiras e exato alcance. Entretanto, no parágrafo primeiro do dispositivo 
retrotranscrito, o legislador declara expressamente que o adquirente que assente em 
receber mercadoria sem documentação fiscal guarda interesse comum com o fornecedor, 
não deixando, dessarte, margens a dúvidas de interpretação e alcance da expressão ou 
mesmo necessidade de conceituação.  

 

Sempre se asseverou, neste Conselho, que o interesse que é 
comum pressupõe, necessariamente, a presença de mais de um personagem na 
consecução do ilícito. Abrange todos os que de alguma forma tomam parte na infração, 
com forte vínculo de natureza psicológica. 

 

O vínculo que se estabelece, no caso, equivale a “concorrer para”, 
“colaborar”, “auxiliar”, “dar suporte”. Fica patente, nos autos, que o ilícito não existiria 
não fosse o assentimento - comissivo ou omissivo – da empresa contratante, que se 
beneficiou das vantagens auferidas pela contratada, no caso presente, a 
desoneração do imposto no fornecimento de refeições que promoveu. Ressalto que 
a solidária se abstivera de exigir a nota fiscal pelo fornecimento de refeições de forma 
sistemática, durante quase três anos de vigência de contrato. Nisso, vejo ampla correlação 
entre o “concorrer para a consecução do ilícito” e o “interesse comum” exigido para 
aplicação do art. 45 do CTE. 

 
Mantenho, portanto, na lide, ambas as empresas, a primeira na 

qualidade de sucessora e esta última, sob a condição de solidária.  
 
Sob tais fundamentos, conheço de ambos os recursos mas lhes nego 

provimento para julgar procedente a presente cominação fiscal.  
 
 

Sala das sessões plenárias, em 03 de maio de 2016. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00604/16 
 
Redator do Voto: Conselheiro Masayuki Missao 

 
EMENTA: Recurso da Fazenda para o Conselho Pleno. 
Reinclusão na lide do polo passivo solidário. Acolhido.  
 
Mantém-se na lide o consignado sujeito passivo solidário, 
quando não houver nos elementos instrutórios da lide nenhum 
elemento de prova capaz de ilidir a indicação de seu nome para 
compor o polo passivo solidário do feito. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 07 
de janeiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do recurso da Fazenda 
Pública para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para reincluir na lide o solidário 
FLORESTA ALIMENTOS LTDA. Participaram do julgamento os Conselheiros Aguinaldo 
Fernandes de Melo, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da 
Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, José Paixão de Oliveira Gomes, 
Elias Alves dos Santos, Alcedino Gomes Barbosa, Márcio Nogueira Pedra, Talita Pimenta 
Félix, Renato Moraes Lima, José Pereira D'abadia e Nislene Alves Borges. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A constituição do presente crédito tributário deve-se a omissão de 
recolhimento do imposto incidente sobre as operações subsequentes, em razão de ter 
adquirido mercadoria em quantidade que caracteriza o intuito comercial com nota fiscal 
destinada a inscrição estadual de produtor rural já baixada. Complementa a acusação com 
a observação de que o endereço do destinatário na nota fiscal é distinto daquele no qual 
estava estabelecido o produtor rural, conforme cadastro.  

 
A base legal dada por infringida foi: artigos 12, II, "g", 14, V, 19, VIII, 

"c", 44, 63, 64, 152 e 156, da Lei n.º 11.651/91, que institui o Código Tributário Estadual – 
CTE -, concordância com o artigo 34 do Decreto n.º 4.852/97, que regulamenta o CTE – 
RCTE. Proposta a imputação da multa de ofício prevista no artigo 71, XII, "e", com §9º, I, 
da Lei n.º 11.651/91, com redação da Lei n.º 15.505/05.  

 
Foram anexados aos autos: extrato cadastral, notas fiscais e 

demonstrativo do cálculo do imposto devido "fls. 4 a 52". 
 
Foi identificado como solidário FLORESTA ALIMENTOS LTDA. 
 
Intimados nos termos da lei o polo passivo mantém-se inerte e 

motiva os respectivos termos de revelia, "fls. 55" e de perempção, "fls. 80". 
 
Impugnando o lançamento, "fls. 57 a 67", o nomeado sujeito passivo 

solidário alega que há confusão na acusação, verificada em questões como a quantidade 
que caracteriza intuito comercial, bem como não há a previsão da pretendida 
solidariedade no art. 35 do Decreto n.º 4.852/97 (RCTE). Aduz que o fato de a inscrição do 
destinatário estar baixada em nada contribui para penalizar a impugnante, já que não 
podia conhecer dessa situação. Da mesma forma, a divergência do endereço não pode 
contribuir para a acusação da impugnante. Menciona doutrina para afastar a presunção 



 

contida na acusação e apresenta jurisprudência para inferir que é nula a acusação sem 
prova. Pede ao final a sua exclusão do polo passivo ou a improcedência do lançamento. 
Junta documentos, "fls. 68 a 74". 

 
O ilustre sentenciador "a quo" após refutar os questionamentos 

preliminares julga, em sede mérito, procedente a exigência estampada na folha de rosto 
deste tomo, "fls. 76 a 77". Em sua fundamentação afirmou que: 

 
Não se verifica nos autos qualquer das hipóteses de nulidade 

previstas no artigo 20. 
 
Quanto ao mérito afirma que as notas fiscais anexadas aos autos 

comprovam que a impugnante efetuava, sistematicamente, vendas para uma inscrição 
estadual baixada desde 1995 e, ainda, indicava endereço distinto do cadastro para aquela 
inscrição. 

   
Em grau de recurso voluntário o polo passivo coobrigado reafirma as 

inquirições e alegações pronunciadas na fase impugnatória, "fls. 83 a 84". 
 
A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, resolve 

converter o julgamento em diligência ao SEPRE - Setor de Preparo Processual, para que 
seja efetuada nova intimação por AR, ao sujeito passivo e no caso de não atendimento, 
refazer a intimação por Edital. 

 
A resolução supra foi atendida às "fls. 87 a 89", porém o intimado 

não se manifesta e ocasiona o termo de perempção de "fls. 90". 
 
A primeira câmara temporária do CAT, decidiu pela exclusão do 

solidário da lide, quanto ao mérito decidiu pela procedência do auto de infração. Em sua 
fundamentação destacou que: 

 
Entende que o sujeito solidário não possui interesse em comum na 

situação que constitui o fato gerador da obrigação principal. 
 
Quanto ao mérito afirma que conforme se verifica pela instrução 

processual, o polo passivo adquiriu mercadoria em quantidade que caracteriza intuito 
comercial com nota fiscal destinada a inscrição estadual de produtor rural já baixada. 

 
A Fazenda Pública apresenta recurso ao Conselho Pleno "fls. 98 a 

99", pedindo pela inclusão do solidário na lide. 
 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Ao compulsar e analisar as peças constitutivas desta lide, verifiquei 
que razão assiste à nobre Representação Fazendária que, por meio do Recurso para este 
Conselho Pleno pugna pela reinclusão nesta ação do nomeado polo passivo solidário 
Floresta Alimentos Ltda.  

 
A assertiva que pronunciei em linhas anteriores, deve-se à evidência 

de que o mencionado sujeito passivo solidário não trouxe aos autos nenhum elemento de 



 

prova, capaz de demonstra a ausência de sua participação na ilicitude denunciada na 
folha de rosto deste volume. Assim, mantida está a reinclusão neste feito do nome do polo 
passivo solidário.  

 
Pelo exposto, voto conhecendo do recurso da Fazenda Pública para 

o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para reincluir na lide o solidário FLORESTA 
ALIMENTOS LTDA. 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 03 de maio de 2016. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00616/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Washington Luis Freire de Oliveira 
 

 
EMENTA: Recurso da Fazenda Pública ao Conselho Pleno. 
Composição do polo passivo. Retorno do solidário. 
Acolhimento.  
 
Os administradores e gestores que concorrerem para a prática 
de infração tributária ficam, nos termos do inciso XII do artigo 45 
da Lei nº 11.651/91, solidariamente obrigados ao pagamento do 
ICMS devido e demais acréscimos legais. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 03 
de dezembro de 2015, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda 
Pública para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para reincluir na lide os solidários 
VILMAR JOSÉ PARREIRA, JOÃO RICARDO MAZON e RONALDO SANTANA DA SILVA. 
Foram vencedores os Conselheiros Washington Luis Freire de Oliveira, Elias Alves dos 
Santos, Lidilone Polizeli Bento, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Márcio Nogueira 
Pedra, Victor Augusto de Faria Morato e o Sr. Presidente, Conselheiro Domingos Caruso 
Neto, que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros Carlos Andrade Silveira, 
Alcedino Gomes Barbosa, Edson Abrão da Silva, José Pereira D'abadia, João Divino de 
Brito e Nivaldo Carvelo Carvalho, que votaram conhecendo do recurso, negando-lhe 
provimento para manter a exclusão dos solidários da lide. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de recurso da Fazenda Pública ao Conselho Pleno 
interposto contra decisão cameral que por maioria de votos excluiu da lide os sujeitos 
passivos coobrigados. 

 
A acusação fiscal é de que o Sujeito Passivo omitiu registro de saída 

de mercadoria tributada, no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2011, 
caracterizado pela existência de saldo credor escriturado em montante superior ao 
apurado na conta Fornecedores. 

 
Foram indicados como infringidos o art. 25, §1°, II e o art. 64 da Lei 

11.651/91, CTE, combinado com o art. 141 do Decreto 4852/97, RCTE, sendo aplicada a 
penalidade prevista no art. 71, VII, "I", §9°, I, do CTE com redação da Lei 16.241/2008.  

 
Foram indicados como sujeitos passivos solidários: JOÃO RICARDO 

MAZON, RONALDO SANTANA DA SILVA e VILMAR JOSÉ PEREIRA, nos termos do 
artigo 45, XII da Lei 11651/91, declarados peremptos conforme termo próprio, fls. 539. 

 
Inconformada com a decisão singular desfavorável, fls. 520/525, a 

empresa autuada apresenta recurso voluntário no qual pede, em preliminar, a realização 
de diligência, a nulidade do lançamento por cerceamento ao direito de defesa, a exclusão 
dos solidários e, no mérito, a improcedência do auto de infração. 

 



 

A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, por 
unanimidade de votos, rejeita o pedido de diligência, não acolhe a preliminar de nulidade e 
julga o auto de infração procedente, entretanto, por maioria de votos, acolhe o pedido de 
exclusão dos solidários da lide. 

 
A Fazenda Pública apresenta recurso ao Conselho pleno no qual 

pede o retorno a lide dos solidários excluídos na fase cameral no entendimento de que, na 
qualidade de administradores, os solidários concorreram para a prática da infração 
tributária. 

 
Intimado o sujeito passivo não se manifestou. 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

Em relação ao pedido da Fazenda Pública de retorno à lide dos 
administradores excluídos, única questão posta em julgamento, é importante ressaltar que 
a autuação cuida da exigência do ICMS, caracterizado pela existência de saldo credor 
escriturado em montante superior ao apurado na conta Fornecedores. 

 
A decisão consubstanciada no Acórdão recorrido, decidiu pela 

procedência da inicial, porém excluiu da lide os administradores da empresa autuada, 
sendo que a conduta narrada na inicial somente pode ser atribuída à decisão ou 
determinação de seus administradores, por ação ou omissão, pois é pela vontade desses 
que a pessoa jurídica realiza as operações e deve cumprir as obrigações tributárias. 

 
No presente caso, os administradores da empresa autuada são 

solidários, nos termos do art. 45, inciso XII, da Lei nº 11.651/91, que assim dispõe:  
 
Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação que 
constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente: 
[...] 
 XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou 
prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão de que 

forem responsáveis; 
  
O pedido de reinclusão na lide dos solidários foi norteado pelo 

dispositivo acima citado, tendo os administradores interesse comum na omissão de 
registro de saída de mercadoria tributada e, por isso, dou provimento ao recurso da 
Fazenda Pública para retornar à lide os solidários excluídos na fase cameral. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 03 de maio de 2016. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00644/16 
 
Relator: Conselheiro Heli José da Silva 
 

 
EMENTA: I - PROCESSUAL. Pedido de Revisão Extraordinária – 
GERC – Exclusão de responsável solidário da lide. Sócio sem 
função de direção.  Provido. Decisão unânime. 
 
1. A responsabilidade tributária do sócio se estabelece não pela 
sua condição de sócio, mas sim pelo fato de exercer função de 
administração na sociedade. Assim, o sócio sem função de 
direção na sociedade limitada, não responde pelos débitos 
tributários da mesma. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 26 
de abril de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para excluir da lide o solidário HEBER PIRES 
ALMEIDA. Participaram do julgamento os Conselheiros Heli José da Silva, Alcedino 
Gomes Barbosa, Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, 
Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene 
Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo 
Carvelo Carvalho, Márcio Nogueira Pedra, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria 
Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone 
Polizeli Bento e Rickardo de Souza Santos Mariano. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Neste processo o lançamento foi efetuado em razão do transporte a 
menor do débito do imposto do livro Registro de Saídas para o livro Registro de apuração 
do ICMS, conforme apurado nos demonstrativos e documentos anexos. Em 
consequência cobra-se o imposto correspondente à diferença apurada, na importância de 
R$ 45.093,32 (quarenta e cinco mil, noventa e três reais e trinta e dois centavos), 
juntamente com a penalidade e acréscimos legais.  

Foram qualificados como coobrigados solidários: Heber Pires 
Almeida e Maria da Aparecida Mendonça. 

A base legal do auto de infração encontra respaldo no Código 
Tributário Estadual – CTE, em seus artigos 56, inciso I, e 64, combinados com o artigo 
67, inciso I, do RCTE. A penalidade proposta é a prevista pelo artigo 71, inciso III, alínea 
"c", do CTE, com redação da Lei nº 17.917/12. 

Não há peça defensória nos autos. 

Frente ao caso, através do Pedido de Revisão Extraordinária n.º 
6.833/2014 - GERC, fls. 41/43, a Gerência de Recuperação de Créditos aponta a 
ocorrência de vício de legalidade na inclusão no polo processual passivo, de sócio não 
dirigente na condição de solidário, a saber, o Senhor Heber Pires Almeida. Dessa forma, 
e conforme entendimento externado pela Superintendência de Administração Tributária - 
SAT, por meio do Parecer Normativo nº 08/09 - SAT, solicita a exclusão do referido 
solidário do polo passivo do presente PAT. 



 

Indica, ainda: “Constatou-se, também, que não há comprovação de 
intimação à 1ª Instância aos sujeitos passivos solidários. No processo constam as 
tentativas frustradas de intimação, via AR, à empresa e aos solidários (fls. 19 a 24), e 
intimação editalícia (fls. 25), somente para a empresa. Sugerimos a intimação aos 
solidários, caso continuem na lide”. 

O Presidente do Conselho Administrativo Tributário, ao examinar o 
alegado, exara o Despacho nº 364/2016 – PRES, assinalando: “Assim, pelo exame dos 
autos constata-se que restou demonstrado o vício de legalidade apontado no pedido de 
revisão extraordinária, relativamente à identificação do sujeito passivo HEBER PIRES 
ALMEIDA, uma vez que o mesmo, enquanto integrante do quadro societário da empresa 
autuada, não exerceu função de administrador ou gerente da mesma, não existindo, nos 
autos, quaisquer provas de que o mesmo tenha concorrido para a prática da infração 
tributária descrita na peça vestibular”. 

Assim, determina o encaminhamento dos autos ao Setor de Apoio à 
Segunda Instância, para que sejam pautados a julgamento pelo Conselho Pleno - CONP. 

Este é o relatório. 
 

     V O T O  
 

Através dos exames dos autos constata-se que restou demonstrado 
o vício de legalidade apontado no presente Pedido de Revisão Extraordinária, com relação 
à inclusão do coobrigado solidário Heber Pires Almeida, vez que, conforme consta do 
Contrato Social, fls. 31/32, o referido solidário possuía apenas a condição de sócio, 
ficando a cargo do outro sócio a atribuição de administrar a empresa. 

O Parecer Normativo nº 08/09 - SAT esclarece: “a responsabilidade 
tributária do sócio se estabelece não pela sua condição de sócio, mas sim pelo fato de 
exercer função de administração na sociedade”. Portanto, o sócio sem função de direção 
na sociedade limitada não responde pelos débitos tributários da mesma. 

Ante o exposto, em consenso unânime com meus pares, ACOLHO a 
preliminar de exclusão da lide do sujeito passivo solidário HEBER PIRES ALMEIDA, 
arguida pela Gerência de Recuperação de Créditos. 
 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 10 de maio de 2016. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00648/16 
 
Relatora: Conselheira Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Exclusão da sujeição 
passiva do responsável solidário.  
 
 
O sócio administrador é solidariamente responsável com o 
contribuinte pelo pagamento do imposto devido, nos termos do 
art. 45, inciso XII, da Lei 11.651/91. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 12 
de abril de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda Pública 
para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para reincluir na lide os solidários GERALDO 
ANTÔNIO PREARO e MAURO SUAIDEN. Foram vencedores os Conselheiros Marlene 
Maria da Silva Ruguê Bernardes, Nislene Alves Borges, Márcio Nogueira Pedra, Victor 
Augusto de Faria Morato, Mário de Oliveira Andrade, Lidilone Polizeli Bento, Heli José da 
Silva, Aldeci de Souza Flor, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Washington Luis Freire de 
Oliveira e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu 
voto de desempate. Vencidos os Conselheiros João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo 
Carvalho, Masayuki Missao, Edson Abrão da Silva, Nivaldo José Mendes, Rickardo de 
Souza Santos Mariano, Alcedino Gomes Barbosa, Paulo Diniz, Cláudio Henrique de 
Oliveira e José Pereira D'abadia, que votaram conhecendo do recurso, negando-lhe 
provimento para manter a exclusão dos solidários da lide. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

 
Consta no auto de infração que o sujeito passivo, adquiriu gado para 

abate em operações internas, utilizando-se da condição de substituto tributário previsto no 
TARE n° 232/2000-GSF, remetendo-os para abate no estabelecimento filial de Goianira 
(GO), CCE n° 10.389.823-9, CNPJ n° 25.068.875/0050-34, estabelecido na ROD. GO 070 
S/N° KM 14, zona rural, portanto, e desacordo com o inciso I da clausula primeira do 
referido  termo de acordo, conforme faz prova as copias das notas fiscais modelo 1, série 
4, relacionados no demonstrativo anexo, emitida para transporte do gado do 
estabelecimento produtor ao estabelecimento abatedor e copias dos livros de registro de 
entradas do período de março e abril de 2007, em anexo, em consequência, perdeu o 
direito ao benefício da redução da base de cálculo previsto no inciso XIV, do artigo 8°, 
anexo IX, do decreto n° 4.852/97 – RCTE, dispositivo legal vigente à época da infração 
fiscal, e inciso I, da clausula primeira e sexta do TARE n° 232/2000 –GSF, devendo 
recolher o tributo no valor de R$ 8.435,93  ( oito mil e quatrocentos e trinta e cinco mil e 
noventa e três centavos), correspondente à diferença da carga tributária de 12% para 3%, 
em razão da utilização indevida do benefício fiscal, mais acréscimos legais.  

 
Foi identificado, pelos autuantes, como sujeitos passivos 

coobrigados: Geraldo Antônio Prearo e Mauro Suaiden, Frigorifico Margen LTDA. 
 
Os sujeitos passivos foram intimados "fls. 330 a 344" a pagarem a 

quantia exigida no processo ou apresentar impugnação em primeira instância. 



 

 
Fora lavrado termo de revelia em face dos sujeitos passivos 

solidários Frigorífico Margen Ltda e Geraldo Antônio Prearo. 
 
Conforme a Sentença n° 1206/2014 – JULP, "fls. 384 e 385", O 

julgador singular pelos fundamentos e fatos jurídicos decidiu por negar total provimento a 
impugnação, na forma e no mérito, não acatando o pedido para exclusão solidaria do 
administrador para, com isso, decidir pela Procedência total da pretensão inicial do fisco. 

 
Os sujeitos passivos, foram intimados "fls. 386 a 394", a pagarem a 

quantia exigida no processo em virtude de ter sido condenado em decisão proferida em 
primeira instancia ou apresentar recurso voluntario à Segunda Instância.  

 
Fora lavrado termo de perempção "fl. 395", relação aos mesmos 

solidários revéis.  
 
Os sujeitos passivos apresentam recurso "fls. 398 a 402", 

requerendo, em preliminar seja julgado pela exclusão do sócio Mauro Suaiden da lide e no 
mérito que julgue o Auto de Infração Improcedente, já que o objetivo da concessão do 
benefício fiscal já foi amplamente satisfeito, e com base na superposição de lançamentos. 

 
Conforme Acordão da III CJUL N° 1565/2015, a Terceira Câmara do 

CAT, decidiu por acatar a preliminar de exclusão do solidário Mauro Suaiden da lide, 
arguida pela autuada. Também acolher a preliminar de exclusão do solidário Geraldo 
Antônio Prearo da lide, arguida pelo Conselheiro José Luiz Rosa. No mérito, conhece-se 
do recurso e nega-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. 

 
A Coordenação de Representação Fazendária –CRF, foi intimada 

para caso entenda cabível interpor Recurso ao Conselho Pleno. "fl. 414", a qual manifesta 
no sentido de pedir a reinserção dos solidários, conforme previsão do artigo 45, inciso XII 
da Lei n° 11651/97 (transcreve), se fundamentando nos termos do artigo 41, inciso I da Lei 
n° 16.469/2009. 

 
Os sujeitos passivos foram intimados "fls. 418 a 423" a apresentarem 

Contradita ao Recurso da Representação Fazendária contra o Acordão, contudo não se 
manifestaram. 

 
 

V O T O 
 
 

Como se vê a única controvérsia que ainda remanesce nos autos 
está relacionada à responsabilidade solidária de Geraldo Antônio Prearo e Mauro Suaiden.  

 
Às fls. 11, tem-se a comprovação que a administração da sócia da 

empresa autuada, a GM Rio Bonito Participações Ltda, cujos sócios são Geraldo Antônio 
Prearo e Mauro Suaiden, respondem solidariamente, por isso, nessa condição de sócio 
administrador da pessoa jurídica, por força do art. 45, inciso XII, da Lei 11.651/91 - CTE, 
com o contribuinte pela obrigação tributária principal, devendo retornar à sujeição passiva, 
senão vejamos: 

 



 

Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 

devido na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse 
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação 
principal, especialmente: 

[...] 

 

XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, 
gerentes, administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis; 

 
Vê tratar-se de uma sujeição passiva solidária decorrente de lei 

específica aplicável ao caso concreto. 
 
Ao verificar a infração fiscal os administradores são por ela 

responsáveis, pois a pessoa jurídica pensa e age por meio deles. A empresa é um ente 
destituído de vontade própria, a qual só é personificada na pessoa do administrador. 

 
As decisões dos Tribunais Superiores, até o presente momento, 

estão consolidadas apenas, quanto à responsabilidade solidária do sócio administrador, 
na situação em que há simples inadimplemento por parte do contribuinte, não 
caracterizado por infração legal. 

 
Desse modo, devem ser reinseridos à sujeição passiva os 

responsáveis solidários indicados. 
 
Quanto ao mérito mantém incólume, pois nada foi alegado e a 

decisão cameral foi unânime. 
 
Posto isso, conheço do Recurso da Fazenda Pública ao Conselho 

Pleno, dando-lhe provimento, para reinserção na sujeição passiva dos solidários 
GERALDO ANTÔNIO PREARO e MAURO SUAIDEN. 

 
 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 10 de maio de 2016. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00649/16 
 
Relatora: Conselheira Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Exclusão da sujeição 
passiva do responsável solidário.  
 
 
O sócio administrador é solidariamente responsável com o 
contribuinte pelo pagamento do imposto devido, nos termos do 
art. 45, inciso XII, da Lei 11.651/91. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 12 
de abril de 2016, decidiu,     por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda 
Pública para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para reincluir na lide os solidários 
GERALDO ANTÔNIO PREARO, JELICOE PEDRO FERREIRA e MAURO SUAIDEN. 
Foram vencedores os Conselheiros Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Nislene 
Alves Borges, Márcio Nogueira Pedra, Victor Augusto de Faria Morato, Mário de Oliveira 
Andrade, Lidilone Polizeli Bento, Heli José da Silva, Aldeci de Souza Flor, Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira, Washington Luis Freire de Oliveira e o Sr. Presidente, Conselheiro José 
Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros 
João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho, Masayuki Missao, Edson Abrão da Silva, 
Nivaldo José Mendes, Rickardo de Souza Santos Mariano, Alcedino Gomes Barbosa, 
Paulo Diniz, Cláudio Henrique de Oliveira e José Pereira D'abadia, que votaram 
conhecendo do recurso, negando-lhe provimento para manter a exclusão dos solidários da 
lide. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

 
Consta do auto de infração que o sujeito passivo adquiriu gado 

bovino para abate, operação interna, utilizando a condição de substituto tributário, 
remetendo-os para abate no estabelecimento filial, inscrito no CCE nº 10.389.823-9 e 
CNPJ nº 25.068.875/0050-34, estabelecido na Rod. GO 070 s/nº, Km 14, Zona rural, no 
Município de Goianira (GO), portanto, em desacordo com o inciso I da Cláusula Primeira, 
do TARE nº 232/2000-GSF, conforme faz prova as cópias dos documentos fiscais NF. 
Mod. 1, Série 4, emitida para transporte de gado do estabelecimento produtor ao 
estabelecimento abatedor, e NF. Mod. 1, Série 2, emitida para contabilizar o gado 
efetivamente abatido, assim com cópias dos Livros de Registro de Entrada em anexo. Em 
consequência, perdeu o direito ao benefício condicionado da redução da base de cálculo 
previsto no inciso XIV, do artigo 8º, Anexo IX, do Decreto nº 4.852/97-RCTE, e inciso I da 
Cláusula Sexta do referido TARE." 

 
O tributo reclamado importa em R$ 230.671,99 (duzentos e trinta mil, 

seiscentos e setenta e um reais e noventa e nove centavos), que deve ser acrescido das 
cominações legais.  

 
Nos documentos de fls. 05 a 08, a fiscalização identifica todos os 

sujeitos passivos solidários da lide e a fundamentação para sua inclusão como 
responsáveis tributários. 



 

 
O contribuinte e os sujeitos passivos solidários, identificados às fls. 

05, 06 e 08, em peça única, instaurando o contraditório, contestam o lançamento, em 
Primeira Instância. 

 
O julgador singular, na Sentença nº 2188/11 - JULP, decide pela 

procedência do auto de infração.  
 
Inconformados, a autuada e todos os sujeitos solidários, em 

conjunto, recorrem do julgamento singular. 
 
Os recursos voluntários apresentados foram objeto de julgamento 

pela III Câmara do Conselho Administrativo Tributário – III CJUL, ocasião em que foi 
decidido, de forma unânime, pela nulidade parcial argüida pelo Conselheiro Relator a partir 
do documento de folhas 501, com entendimento de que a julgadora, que me antecedeu 
neste julgamento, não havia analisado parte da defesa dos autuados, em especial, o item 
2.3 - DA EXTINÇÃO DE PARTE DA OBRIGAÇÃO, que reclama a parcela referente aos 
3% do referido crédito já teria sido paga bem antes da autuação e, portanto, deveria ser 
abatida. 

 
A Representação Fazendária, por meio do Despacho n.º 1969/2012, 

tratando-se de uma decisão unânime contra a qual não vislumbrou nenhum dos 
pressupostos do inciso II, artigo 41 da Lei 16.469/09, resolve não recorrer e, dessa forma, 
encaminha os autos para cumprimento da decisão, às folhas 560/564. 

 
Os sujeitos passivos tendo sido novamente intimados do teor da 

decisão cameral apresentam defesa com mesmo conteúdo da anterior, às folhas 574/579. 
 
Sobreveio a Sentença Singular nº 419/2013, fls. 581/591, pelo qual o 

Julgador decide pela procedência do auto de infração. 
 
Da decisão supra foram intimados os sujeitos passivos às fls. 

592/596 para pagar a quantia exigida ou apresentar Recurso Voluntário. 
 
Em seguida, a empresa autuada e os responsáveis solidários 

comparecem ao processo no qual reiteram a argumentação apresentadas anteriormente. 
 
Às fls. 608 em diante, a câmara decide pela rejeição da preliminar de 

nulidade da peça básica, arguida pela representante legal da autuada, por cerceamento 
do direito de defesa. Quanto à preliminar de exclusão dos solidários Geraldo Antônio 
Prearo, Jelicoe Pedro Ferreira e Mauro Suaiden, da lide, acolhida, por maioria, porquanto 
em relação ao solidário sucessor, Frigorífico Margem S/A, mantido. 

 
Intima-se a Coordenação da Representação Fazendária conforme 

fls. 62, a qual interpõe Recurso ao Conselho Pleno conforme fls. 625 e 626, requerendo a 
reinserção dos solidários no polo passivo. 

 
Os sujeitos passivos foram intimados, conforme fls. 629 a 633, porém 

não se manifestaram. 
 

 
V O T O 

 



 

 
Como se vê a única controvérsia que ainda remanesce nos autos 

está relacionada à responsabilidade solidária de Geraldo Antônio Prearo e Mauro Suaiden 
e Jelicoe Pedro Ferreira.  

 
Às fls. 11, tem-se a comprovação que a administração da sócia da 

empresa autuada, a GM Rio Bonito Participações Ltda, cujos sócios são Geraldo Antônio 
Prearo e Mauro Suaiden, respondem solidariamente, por isso, nessa condição de sócio 
administrador da pessoa jurídica, por força do art. 45, inciso XII, da Lei 11.651/91 - CTE, 
com o contribuinte pela obrigação tributária principal, devendo retornar à sujeição passiva, 
senão vejamos: 

 

Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 

devido na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse 
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação 
principal, especialmente: 

[...] 

 

XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, 
gerentes, administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis; 

 
Igualmente insere no mesmo contexto da solidariedade a pessoa do 

sócio administrador da empresa Frigorífico Margen Ltda, autuada. 
 
Vê tratar-se de uma sujeição passiva solidária decorrente de lei 

específica aplicável ao caso concreto. 
 
Ao verificar a infração fiscal os administradores são por ela 

responsáveis, pois a pessoa jurídica pensa e age por meio deles. A empresa é um ente 
destituído de vontade própria, a qual só é personificada na pessoa do administrador. 

 
As decisões dos Tribunais Superiores, até o presente momento, 

estão consolidadas apenas, quanto à responsabilidade solidária do sócio administrador, 
na situação em que há simples inadimplemento por parte do contribuinte, não 
caracterizado por infração legal. 

 
Desse modo, devem ser reinseridos à sujeição passiva os 

responsáveis solidários indicados. 
 
Quanto ao mérito mantém incólume, pois nada foi alegado a respeito. 
 
Posto isso, conheço do Recurso da Fazenda Pública ao Conselho 

Pleno, dando-lhe provimento, para reinserção na sujeição passiva os solidários GERALDO 
ANTÔNIO PREARO, MAURO SUAIDEN e JELICOE PEDRO FERREIRA. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 10 de maio de 2016. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00689/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: Processual.  Recurso da Fazenda Pública para 
reincluir solidário no polo passivo na lide. Acolhido por maioria. 
ICMS. Aproveitamento indevido de crédito de ICMS, referente à 
escrituração a maior no campo outros créditos do Livro Registro 
de Apuração do ICMS, a título de ressarcimento, relativo à saída 
de mercadorias já alcançadas pela substituição tributária, com 
destino a outra unidade da federação. Procedente em parte. 
 
 
 
I - Mantém-se a coobrigação solidária do sócio que exerce a 
função de administração na sociedade. 
 
II – É parcialmente procedente, nos termos de revisão efetuada, 
a exigência do ICMS decorrente do aproveitamento indevido de 
crédito apurado a título de ressarcimento relativo à saída 
interestadual de mercadoria já alcançada pela substituição 
tributária pelas operações posteriores. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 07 
de janeiro de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda 
Pública para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para reincluir na lide o solidário ROZY 
GONZAGA VICTOR. Foram vencedores os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, 
Mário de Oliveira Andrade, José Paixão de Oliveira Gomes, Elias Alves dos Santos, 
Renato Moraes Lima, David Fernandes de Carvalho, Nislene Alves Borges e o Sr. 
Presidente, Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato, que proferiu voto de desempate. 
Vencidos os Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo, Masayuki Missao, Edson Abrão 
da Silva, Nivaldo José Mendes, Carlos Andrade Silveira, Alcedino Gomes Barbosa e José 
Luiz Rosa, que votaram conhecendo do recurso, negando-lhe provimento para manter a 
decisão cameral que excluiu da lide o solidário. E, por maioria de votos, conhecer do 
recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, negar-lhe provimento para reformar em 
parte a decisão cameral e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor 
do ICMS de R$ 4.875.431,29 (quatro milhões, oitocentos e setenta e cinco mil, 
quatrocentos e trinta e um reais e vinte e nove centavos). Foram vencedores os 
Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, Mário de Oliveira Andrade, José Paixão de 
Oliveira Gomes, Elias Alves dos Santos, Renato Moraes Lima, David Fernandes de 
Carvalho, Nislene Alves Borges e o Sr. Presidente, Conselheiro Victor Augusto de Faria 
Morato, que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros Aguinaldo Fernandes 
de Melo, Masayuki Missao, Edson Abrão da Silva, Nivaldo José Mendes, Carlos Andrade 
Silveira, Alcedino Gomes Barbosa e José Luiz Rosa, que votaram conhecendo do recurso, 
negando-lhe provimento para manter a decisão cameral que considerou parcialmente 
procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 897.079,03 (oitocentos e noventa e 
sete mil e setenta e nove reais e três centavos). 
 

R E L A T Ó R I O 
 



 

Transcrevo como parte do meu voto, o RELATÓRIO deste PAT, 
elaborado pelo Conselheiro CARLOS ANDRADE SILVEIRA, autor do voto vencedor no 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 103/2015: 

 
“Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo, em 

epígrafe, aproveitou indevidamente crédito de ICMS na importância de R$ 8.699.280,58 
(oito milhões, seiscentos e noventa e nove mil duzentos e oitenta reais e cinquenta e oito 
centavos), referente à escrituração a maior no campo outros créditos do Livro Registro de 
Apuração do ICMS, a título de ressarcimento, relativo a saída de mercadorias já alcançada 
pela substituição tributária, com destino a outra unidade da federação.  

 
A base legal dada por infringida foi assim descrita: artigo 58, 3, II, lei 

n.º 11.651/91, c/c artigos 45 e 46, I do Anexo VIII do Decreto n.º 4.852/97. E a penalidade 
aplicada: artigo 71, inciso IV, alínea “a” do CTE.   

 
O polo passivo solidário é identificado às fls. 4. 
 
Instruindo o feito, o autuante acosta ao processo: identificação do 

sujeito passivo solidário (fl. 4); cópias: do espelho cadastral (fl. 5); da alteração contratual 
de sociedade limitada (fls. 6 e 7, 9 e 10); do contrato de sociedade por cotas de 
responsabilidade limitada (fls. 11 a 13); planilhas: de auditoria da conta corrente do ICMS 
(fls. 14 a 16, 45 a 47, 322 a 324); de levantamento do ICMS ressarcido indevidamente (fl. 
17, 48, 325); do relatório ICMS a ressarcir sistemática da substituição tributária (fls. 18 a 
21, 49 a 77, 326 a 356); de outros créditos – relação das saídas (fls. 22 a 40, 78 a 307, 
357 a 502); Livro de Registro de Apuração de ICMS (fls. 41 a 44, 308 a 321, 503 a 512). 

 
Impugnando o lançamento o sujeito passivo comparece ao feito   

solicitando, preliminarmente, nulidade da peça básica, por cerceamento ao direito de 
defesa, por não ter a autoridade fiscal informado qual fonte serviu de base para as 
planilhas, levantamentos e relatório ICMS a ressarcir; que não consta nos autos 
documento que comprove o cruzamento das informações constantes de todas as notas 
fiscais emitidas de vendas efetuadas a outras unidades da federação. No mérito, alega 
não ter infringido os dispositivos tipificados, ter respeitado, para aproveitamento, os artigos 
45 e 46 do anexo VIII do RCTE e que foram efetuados nas proporções das mercadorias 
envolvidas nas situações e que os valores do levantamento divergem muito dos créditos 
de ICMS; que o Estado deveria lhe ressarcir, fls. 518/521. Junta aos autos os seguintes 
documentos: procuração que legitima o signatário; contrato social e alterações contratuais 
da autuada; relatórios contábeis emitidos pela empresa, fls. 522/1173. 

 
O sujeito passivo coobrigado, embora intimado, não se manifesta e 

motiva os respectivos Termos de Revelia de fl. 1.174/1.175 e de perempção, fl. 1.184. 
 
O Julgador Singular, por meio da Sentença nº. 3169/07 – COJP (fls. 

1177 a 1179), decide pela procedência do feito. 
 
Intimado o polo passivo, nos termos da lei, para pagar a quantia 

devida ou apresentar recurso voluntário, fls. 1.180/1.183. 
 
Em grau de recurso voluntário (fls. 1186 a 1868), o polo passivo 

solicita que seja efetuada diligência, afirmando que houve equívoco na escrituração dos 
livros da recorrente, pois fora lançado englobadamente no campo “outros créditos”, 
conforme informado no campo 50 da DPI, o ressarcimento devido em razão da 
substituição tributária pelas operações posteriores – art. 46, anexo VIII, do RCTE, e ainda, 



 

o crédito outorgado de 3% concedido na operação interestadual com óleo comestível e 
açúcar, conforme Instrução Normativa 541/02, além de alguns erros de cálculo, pois não 
foram convertidos “os quilogramas do açúcar para fardo (30Kg) ou sacas (50Kg)”.  

 
A Resolução nº. 303/2007 da Primeira Câmara Julgadora, fls. 1.870, 

converte o julgamento em diligência, com retorno dos autos à Delegacia Especializada de 
Auditoria – DEAUD. 

 
Em atenção à resolução, fls. 1.873 a 1.955, a autoridade revisora 

detalha o trabalho que realizou e conclui que o ressarcimento a maior implicou em um 
aproveitamento indevido de crédito em 2005 de R$ 1.939.151,63 (um milhão, novecentos 
e trinta e nove mil, cento e cinquenta e um reais e sessenta e três centavos) fls. 1876, e 
que em 2006 foi de R$ 2.936.279,66 (dois milhões, novecentos e trinta e seis mil, 
duzentos e setenta e nove reais e sessenta e seis centavos) fls. 1.877, totalizando R$ 
4.875.431,29 (quatro milhões, oitocentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e trinta e um 
reais e vinte e nove centavos) que é o valor do ICMS a ser exigido após revisão. 

 
O Acórdão nº. 3855/2008 da Segunda Câmara (fls. 1.965 a 1.968), 

decide conhecer do Recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a 
sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto de infração sobre a base 
de cálculo de R$ 5.171.053,12 (cinco milhões, cento e setenta e um mil, cinquenta e três 
reais e doze centavos), cujo ICMS a recolher é de R$ 897.079,03 (oitocentos e noventa e 
sete mil, setenta e nove reais e três centavos). 

 
A Representação Fazendária apresenta o Recurso ao Conselho 

Pleno de nº. 474/2008 - GERF (fls. 1969 a 1971) em que solicita que seja reformado o 
acórdão cameral e julgado procedente em parte o lançamento consubstanciado no auto de 
infração no valor do ICMS apurado pelo fiscal revisor, ou seja, de R$ 4.875.431,29 (quatro 
milhões, oitocentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e trinta e um reais e vinte e nove 
centavos) 

 
O sujeito passivo apresenta Embargos à Decisão Cameral e 

Contradita aos Embargos da Fazenda Pública Estadual (fls. 1975 a 1980), solicitando o 
não provimento do Recurso interposto pela Fazenda Pública Estadual, afirmando que o 
seu acatamento, certamente criaria uma obrigação de recolhimento em bis in idem. 

 
O Conselho Pleno por intermédio do Acórdão nº. 133/2013 decide 

pela nulidade parcial do processo, por cerceamento ao direito de defesa do sujeito passivo 
solidário, a partir da intimação de fls. 1.174, considerando-se, porém, os atos posteriores 
que dela sejam independentes, conforme disposto no art. 248 do Código de Processo Civil 
(CPC) e os autos, assim, devem ser remetidos ao NUPRE de Anápolis, a fim de que se 
intime o sujeito passivo Rozy Gonzaga Victor por edital, para efetuar o pagamento do valor 
exigido ou apresentar impugnação em Primeira Instância. 

 
O acórdão supra é cumprido, fls. 1.992. 
 
Declarada a revelia em face do sujeição passiva solidária, fl. 1.993. 
 
Decisão singular, após refutar os questionamentos preliminares, no 

mérito, julga procedente em parte, infração no valor do ICMS apurado pelo fiscal revisor, 
ou seja, de R$ 4.875.431,29 (quatro milhões, oitocentos e setenta e cinco mil, 
quatrocentos e trinta e um reais e vinte e nove centavos), fls. 1.994/1.999.  

 



 

Despacho nº. 213/2014 – GERF/SR concorda com a decisão supra, 
fl. 2000.  

 
Intimado, fl. 2.001/2.002, o polo passivo retorna ao processo, com 

recurso voluntário, trazendo as mesmas alegações já pronunciadas.  
 
A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 

realizada no dia 29/5/2014, acatando proposição do Conselheiro Relator, tendo em vista 
que o sujeito passivo indicado como solidário, fl. 04, não foi intimado a pagar a quantia 
exigida ou a apresentar recurso voluntário, RESOLVE, por unanimidade, de votos 
encaminhar os autos à Gerência de Controle Processual (GEPRO) a fim de que o sujeito 
passivo ROZY GONZAGA VICTOR seja devidamente intimado da nova decisão singular 
de fls. 1.994/1.999, fl. 2011. 

 
A resolução inferida no parágrafo volvido é atendida, fls. 2.012/2.016.  
 
Lavrado o termo de perempção face ao polo passivo solidário, fl. 

2016.”  
 

A FAZENDA PÚBLICA recorre (fls.2029) com o escopo de reinclusão 
na lide do solidário ROZY GONZAGA VICTOR e, quanto ao mérito, da declaração de 
parcial procedência do lançamento no valor originário de ICMS de R$ 4.875.431,29 
(quatro milhões, oitocentos e setenta e cinco mil quatrocentos e trinta e um reais e vinte 
nove centavos), nos termos do voto vencido do Conselheiro Washington Luís Freire de 
Oliveira. 

 
RESOLUÇÃO 90/2015 (fls.2055/2056) determina a intimação da 

empresa autuada para recorrer do julgado cameral e contraditar o recurso da Fazenda, se 
o desejar. 

 
A empresa M.R. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. recorre 

pugnando pela improcedência do auto de infração, tendo em vista a aplicação ilegal da 
multa (fls.2069). 

 
Em contradita ao recurso da Fazenda, o sujeito passivo (empresa) 

requer a manutenção da exclusão do coobrigado solidário da lide e a improcedência do 
lançamento (fls.2071/2080). 

 
Relatados, passo ao voto. 
 
 

V O T O 
 

 
Cuidam os autos de aproveitamento indevido de crédito de ICMS na 

importância de R$ 8.699.280,58 (oito milhões, seiscentos e noventa e nove mil duzentos e 
oitenta reais e cinquenta e oito centavos), referente à escrituração a maior no campo 
outros créditos do Livro Registro de Apuração do ICMS, a título de ressarcimento, relativo 
a saída de mercadorias já alcançada pela substituição tributária, com destino a outra 
unidade da federação. 

 
No trabalho de revisão de fls. 1873/1878, realizado com a elaboração 

de novos levantamentos fiscais com base nos arquivos magnéticos do SINTEGRA 



 

apresentados pelo autuado, a autoridade fiscal diligenciante apresentou novos valores a 
título de ressarcimento do ICMS nas operações interestaduais com mercadorias sujeitas à 
substituição tributária. Em suma, conclui o autor da revisão que, no exercício de 2005, a 
autuada apropriou créditos a MAIOR em sua escrita fiscal no montante de R$ 
1.939.151,63 (fls.1876), e, no exercício de 2006, apropriou o montante de R$ 2.936.279,66 
(fls.1877), totalizando R$ 4.875.431,29 (quatro milhões, oitocentos e setenta e cinco mil 
quatrocentos e trinta e um reais e vinte nove centavos). 

 
É cediço que são condições para crédito do imposto a idoneidade do 

documento e a regularidade da escrituração, conforme preceitua o artigo 58, § 3º, incisos I 
e II, da lei n.º 11.651/91, verbis: 

 
Art. 58. É assegurado ao sujeito passivo, nos termos do disposto na 
legislação tributária, o direito de creditar-se do imposto anteriormente 
cobrado em operações ou prestações resultantes: 

[...] 

§ 3º O direito de crédito, para efeito de compensação com débito do 
imposto, reconhecido ao estabelecimento que tenha recebido as 
mercadorias ou para o qual tenham sido prestados os serviços, está 
condicionado à: 

I - idoneidade da documentação fiscal; 

II - à escrituração nos prazos e condições, quando assim exigido pela 
legislação tributária. 
 
 
Ademais, é de rigor observar ainda que (verbis): 
 

Art. 46. O creditamento deve ser efetuado na proporção da mercadoria 
envolvida na situação que gerou o direito ao crédito, tomando por 
base uma das seguintes alternativas: 

 
I - o valor do imposto destacado na nota fiscal de aquisição da 
respectiva mercadoria ou na relativa a última aquisição de mercadoria 
da mesma espécie; 
 
 

A coobrigada solidária (fls.04) Senhora ROZY GONZAGA VICTOR, 
arrolada nesta condição, nos termos do artigo 45, XII, da lei n.º 11.651/91, de 26 de 
dezembro de 1991, que instituiu o Código Tributário do Estado de Goiás (CTE-GO), deve 
ser mantida no polo passivo, uma vez que era sócia-administradora na data da ocorrência 
do fato gerador da obrigação tributária requestada neste processo administrativo tributário 
(PAT). 

 
Posto isso, conheço de ambos os recursos, nego provimento ao do 

sujeito passivo, mas dou provimento ao da FAZENDA PÚBLICA, no sentido de reincluir na 
lide como coobrigada solidária a Senhora ROZY GONZAGA VICTOR e, quanto ao mérito, 
manter o valor da revisão (fls. 1873/1878) de R$ 4.875.431,29 (quatro milhões, oitocentos 
e setenta e cinco mil quatrocentos e trinta e um reais e vinte nove centavos), nos termos e 
do voto vencido do Conselheiro Washington Luís Freire de Oliveira. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 17 de maio de 2016. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00691/16 
 
Relator: Conselheiro Elias Alves dos Santos 
 

 
EMENTA: ICMS. Processual. Exclusão do solidário. 
Acolhimento. Decisão unânime. 
 
" São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham 
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal, especialmente: 
............................................................................... 
 
Deve ser excluído da lide o sujeito passivo solidário quando se 
tratar de sócio que se retirou regularmente da sociedade antes 
da ocorrência do fato gerador. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 28 
de abril de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para excluir da lide a solidária ANA PAULA GOMES 
BATISTA. Participaram do julgamento os Conselheiros  Elias Alves dos Santos, Edson 
Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, 
Rickardo de Souza Santos Mariano, José Paixão de Oliveira Gomes, Alcedino Gomes 
Barbosa, Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Talita 
Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria 
da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo 
Carvalho, Márcio Nogueira Pedra e Masayuki Missao. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A autuação que deu origem a este contencioso administrativo fiscal 
diz respeito à exigência de ICMS no valor de R$ 3.411,90 (três mil, quatrocentos e onze 
reais e noventa centavos), não registrado pelo sujeito no livro Registro de Saídas da 
Escrituração Fiscal Digital - EFD relativa ao exercício de 2012. Em consequência, deverá 
pagar o imposto destacado nos documentos fiscais, juntamente com os acréscimos legais. 

 
Intimada a empresa e os solidários, não houve impugnação ao feito, 

nem em Primeira ou Segunda Instâncias, sendo declarados revéis e peremptos. 
 
A Gerência de Cobrança e Programas Especiais fez Pedido de 

Revisão Extraordinária, com fundamento no art. 43, I, a, da Lei n º 16.469/2009, ante a 
inclusão da ex-sócia Ana Paula Gomes Batista como solidária na lide, pedindo a sua 
exclusão desta responsabilidade, vez que esta não era mais sócia administradora da 
empresa autuada quando da ocorrência do fato gerador que ensejou este lançamento, 
conforme verificou no extrato empresarial desta nos terminais desta Secretaria (fl. 47), 
ante sua retirada da sociedade em janeiro de 2011, solicitando o pronunciamento da 
Presidência deste Conselho acerca da necessidade da exclusão desta solidária neste 
lançamento, conforme Despacho nº 1068/2015-GERC (fls. 48/50). 

 



 

O Pedido de Revisão Extraordinária foi admitido de acordo com o 
Despacho nº 622/2016-CAT (fl. 51). 

 
É o relatório. 

 
V O T O 

 
No presente processo, razão assiste à Gerência de Cobrança e 

Programas Especiais para solicitar a exclusão da ex-sócia Ana Paula Gomes, face à 
comprovação de que a mesma já havia se retirado da sociedade antes da ocorrência do 
fato gerador que ensejou este lançamento, não sendo responsável pelos atos de direção 
ocorridos no exercício posterior à sua saída da empresa. 

 
Compulsando os autos, verifico que a ex-sócia Ana Paula Gomes 

não exercia a administração da empresa autuada, nem como sócia, porque já havia se 
retirado da sociedade no ano anterior, nem como gerente contratada. Portanto, não deve 
ser responsabilizada pelo débito tributário em questão. 

 
Com estas fundamentações, voto conhecendo do Pedido de 

Revisão Extraordinária, dando-lhe provimento para excluir a ex-sócia Ana Paula Gomes 
desta lide.  

 
 

Sala das sessões plenárias, em 17 de maio de 2016. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00695/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Elias Alves dos Santos 
 

 
EMENTA: ICMS-ST. Obrigação Principal. Omissão de 
recolhimento. Decadência. Rejeição. Reinclusão dos solidários. 
Acolhimento. Decisões não unânimes. 
 
 
1. O direito de a Fazenda Pública Estadual constituir o crédito 
tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro 
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia 
ter sido efetuado (CTN, art. 173, I e CTE, art. 182, I); 
 
2. Não deve ser acatada a alegação de decadência quando 
estiver provado nos autos que o sujeito passivo foi intimado do 
lançamento antes de decorrido o prazo decadencial. 
 
3. "São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham 
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal, especialmente: 
.................................................................................. 
 
XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os 
diretores, gerentes, administradores ou representantes da 
pessoa jurídica, relativamente à operação ou prestação 
decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão 
de que forem responsáveis;" 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 22 
de março de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda Pública 
para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para, afastando a preliminar de decadência do 
crédito tributário, retornar os autos à Câmara Julgadora para apreciação de toda matéria. 
Foram vencedores os Conselheiros Elias Alves dos Santos, Márcio Nogueira Pedra, 
Gilmar Rodrigues de Almeida, Victor Augusto de Faria Morato, José Paixão de Oliveira 
Gomes, Lidilone Polizeli Bento, Heli José da Silva, Domingos Caruso Neto, Antônio 
Martins da Silva, Washington Luis Freire de Oliveira e o Sr. Presidente, Conselheiro José 
Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros 
José Pereira D'abadia, João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho, Masayuki Missao, 
Edson Abrão da Silva, Nivaldo José Mendes, Paulo Diniz, Alcedino Gomes Barbosa, José 
Luiz Rosa e Talita Pimenta Félix, que votaram conhecendo do recurso, negando-lhe 
provimento para manter a decisão cameral que acolheu a preliminar de decadência do 
crédito tributário. E, por maioria de votos, acolher a preliminar de reinclusão na lide dos 
solidários MAURO DOS REIS OLIVEIRA e ELIETE GRELLET DIP OLIVEIRA, arguida 
pela Fazenda Pública. Foram vencedores os Conselheiros Elias Alves dos Santos, Márcio 
Nogueira Pedra, Gilmar Rodrigues de Almeida, Victor Augusto de Faria Morato, José 
Paixão de Oliveira Gomes, Lidilone Polizeli Bento, Heli José da Silva, Domingos Caruso 
Neto, Antônio Martins da Silva, Washington Luis Freire de Oliveira e o Sr. Presidente, 
Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos 



 

os Conselheiros José Pereira D'abadia, João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho, 
Masayuki Missao, Edson Abrão da Silva, Nivaldo José Mendes, Paulo Diniz, Alcedino 
Gomes Barbosa, José Luiz Rosa e Talita Pimenta Félix, que votaram rejeitando a 
reinclusão dos solidários na lide. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta da presente acusação fiscal que o sujeito passivo omitiu o 
registro de entrada de gasolina e óleo diesel, sujeitos ao regime de substituição tributária 
pelas operações posteriores, no período de 01/01/2004 a 31/12/2004, apurado conforme 
demonstrativo Auditoria Específica de Mercadorias anexo. Em consequência, deverá 
pagar o tributo no valor de R$ 129.568,63 (cento e vinte e nove mil, quinhentos e sessenta 
e oito reais e sessenta e três centavos), mais as cominações legais.  

 
São indicados, para sustentar a acusação, os artigos 45, XIII, 51 e 

64, todos do Código Tributário Estadual – CTE (Lei 11.651/91), combinados com os 
artigos 35, 66 e 66-A do Anexo VIII e artigo 145 do Regulamento do Código Tributário 
Estadual – RCTE (Decreto 4.852/97). 

A penalidade proposta foi a do art. 71, inciso VII, alínea "I", § 9º, II da 
Lei nº 11.651/91, com redação dada pela Lei 16.241/2008.    

 
Foram indicados como sujeitos passivos coobrigados, Sr. Mauro dos 

Reis Oliveira e Sr.ª. Eliete Grellet Dip Oliveira.  
 
O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: 

detalhamento do crédito tributário (fls. 04/06), cópias de alterações contratuais (fls. 07/17), 
cópia de Ordem de Serviço (fl. 18), espelho cadastral (fl. 19), registro de inventário inicial 
(fl. 20), fotocópia do Livro Fiscal Registro de Inventário (fls. 21/29), auditoria específica de 
mercadorias – relação de entradas (fls. 30/142), planilhas de conclusão da auditoria (fls. 
143/148), fotocópia do Livro Fiscal Registro de Apuração do ICMS (fls. 149/175).    

  
Devidamente intimados a apresentar impugnação em Primeira 

Instância, os sujeitos passivos quedaram-se inertes, conforme atesta Termo de Revelia de 
fls. 182/183.  

 
Novamente cientificados, os sujeitos passivos, inicialmente, pedem a 

juntada de planilhas, as quais demonstrariam, segundo os mesmos, falhas e equívocos do 
levantamento fiscal (fls. 193/199). 

Posteriormente, os mesmos apresentaram impugnação em Segunda 
Instância (fls. 201/216), alegando, em essência, que há nulidade do auto de infração, em 
razão da ausência do termo de início da fiscalização; que há ilegitimidade de parte, uma 
vez que não foi demonstrada, de forma cabal, a responsabilidade pessoal dos sócios; que 
operou-se a prescrição ou decadência, pois a ocorrência foi em 2004 e o auto de infração 
só lavrado e cientificado em dezembro de 2004; que a refinaria é que seria a incumbida de 
recolher, para a unidade federada remetente do AEAC, a parcela do ICMS-ST que lhe 
compete; que a fundamentação legal do presente lançamento encontra-se equivocada; 
que existem erros materiais de apuração; que a multa é indevida e confiscatória, pedindo, 
ao final, em suma, a declaração de nulidade ou improcedência do feito fiscal. 

 
Instrui a peça impugnatória descrita acima, os seguintes 

documentos: fotocópia de alteração contratual (fls. 217/220), procurações (fls. 221/223), 
fotocópia de documento de advogado (fl. 224).    

  



 

A Quarta Câmara Julgadora deste Conselho Administrativo 
Tributário, na Resolução nº 220/2011 (fl. 226), determinou o encaminhamento dos autos à 
Gerência de Combustíveis, para que seu titular designe auditor fiscal estranho a esta lide, 
a fim de que o mesmo analise as planilhas juntadas pelo sujeito passivo às fls. 195/201, 
nas quais indica, por número das notas fiscais, incorreções que, no entender da autuada, 
ocorreram na elaboração da auditoria de mercadorias em questão.  

Determinou, ainda, ao fiscal responsável pela diligência, que sejam 
verificadas, em especial, as indicações de notas fiscais canceladas, bem como as 
informadas como "não consta no auto e contém no livro". Por fim, caso necessária, que 
seja realizada revisão em conjunto com o processo 4.0109047.152.47.  

  
Em atendimento às determinações descritas acima, a autoridade 

fiscal responsável concluiu em seu relatório (fls. 253/259), pela legitimidade do lançamento 
efetuado, fundado em auditoria específica de mercadorias e respaldado na documentação 
fiscal da empresa, a qual apurou venda de mercadoria em quantidade superior à de 
aquisição, portanto válida a exigência tributária.  

  
Intimados do resultado da diligência descrito acima, os sujeitos 

passivos permaneceram inertes, conforme atesta documento de fl. 265. 
 
A quarta câmara do CAT, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar 

a preliminar de nulidade por insegurança na determinação da infração e por cerceamento 
do direito de defesa e, por maioria, acolher a preliminar de exclusão dos solidários da lide 
e a de decadência. Em sua fundamentação afirmou que: 

 
Quanto às nulidades por insegurança na determinação da infração e 

por cerceamento do direito de defesa afirma que não há como acolhê-las, vez que a 
infração e a correspondente penalidade foram bem aplicadas, e o lançamento foi 
confeccionado nos ditames da legislação pertinente. 

 
Em relação à exclusão dos solidários afirmou que não foi cabalmente 

evidenciado nos autos que os mesmos tenham concorrido para a pratica da infração. 
 
Relativamente à decadência assevera que a mesma resta clara, uma 

vez que quando o lançamento se dá por homologação e o contribuinte antecipa o 
pagamento, o termo inicial da contagem do prazo decadencial resume-se à data de 
ocorrência do fato gerador.  

 
A fazenda pública apresentou recurso ao conselho pleno (fls. 

273/275), alegando que a legislação é clara ao determinar que são solidariamente 
obrigadas ao pagamento do imposto devido na operação ou prestação, as pessoas que 
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. 

 
Quanto à decadência, afirmou que o direito de a fazenda pública 

constituir o crédito tributário extingue-se após 5 anos, contados do primeiro dia do 
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. 

 
Ao final, pediu que seja admitido o recurso e reformada a decisão 

cameral. 
 
O sujeito passivo, após devidamente intimado, apresentou contradita 

ao recurso da fazenda pública (fls. 283/304), reiterando os argumentos anteriormente 
apresentados. 



 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

No presente processo, razão assiste à Fazenda Pública para 
solicitar a reforma da decisão “ad quem”, face ao instituto da decadência, que está 
previsto em nosso direito positivo brasileiro na norma contida no art. 173 do Código 
Tributário Nacional - CTN, sendo que tal norma geral de direito tributário está incorporada 
à legislação tributária estadual do Estado de Goiás, no art. 182 do Código Tributário 
Estadual – Lei nº 11.651/91, que prescreve: 

 
“Art. 182. O direito de a Fazenda Pública Estadual constituir o crédito tributário 
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: 
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter 
sido efetuado; 
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício 
formal, o lançamento anteriormente efetuado. 
 
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente 
com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada 
a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer 
medida preparatória indispensável ao lançamento.” 

 
A Fazenda Pública, como sujeito ativo na relação tributária, tem o 

direito de constituir o crédito tributário dentro do prazo estipulado no inciso I do artigo 173 
do CTN. Da interpretação desse dispositivo legal, e da própria doutrina da decadência, 
não constituído o crédito no prazo fixado ocorre a caducidade do direito ao lançamento por 
absoluta inércia do ente tributante. 

 
O prazo decadencial encontra-se regido pelo lapso de tempo 

quinquenal, razão pela qual deve ser declarada nos casos em que a Fazenda Pública 
quedar-se inerte, não cientificando, tempestivamente, ao sujeito passivo a ocorrência do 
lançamento do crédito tributário, dentro do período prescrito legalmente. 

 
O fato gerador do ICMS, no presente processo, refere-se ao 

exercício de 2004. Portanto, a contagem do prazo para a decadência começa a partir de 
1° de janeiro de 2005, por ser ele o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o 
lançamento poderia ter sido efetuado, sendo eficaz o lançamento efetuado até 31 de 
dezembro de 2009. 

 
Compulsando os autos, verifico que o sujeito passivo foi notificado 

do presente lançamento tributário em 20 de novembro de 2009 e o solidário no dia 23 do 
mesmo mês e ano, conforme Avisos de Recebimento – AR de fls. 179/180. Portanto, 
antes de ter ocorrido a decadência. 

 
Destarte, neste limite de análise, a conclusão torna-se pacífica. Para 

os fatos geradores ocorridos no exercício de 2004, a Fazenda Pública teria até o dia 31 de 
dezembro de 2009 para formalizar a constituição do crédito tributário, que se completa 
com a notificação do lançamento e como esta se efetivou em tempo hábil, não está 
materializada a decadência. 

 
Considerando a questão da exclusão ou não dos sujeitos passivos 

solidários, o Código Tributário Estadual – CTE, no seu artigo 45, descreve quais as 
hipóteses de solidariedade definidas pelo legislador com fundamento no inciso II, do artigo 



 

124, do CTN, sendo que, dentre elas está a do inciso XII, do referido artigo 45 do CTE, 
que passo a transcrever a seguir: 

 
“Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação que 
constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente: 

 
XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação 
ou prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão de 
que forem responsáveis;” 

 
Esta matéria está disciplinada no art. 124 do Código Tributário 

Nacional da seguinte forma: 
 
“Art. 124. São solidariamente obrigadas: 
 
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato 
gerador da obrigação principal; 
 
II - as pessoas expressamente designadas por lei. 
 
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de 
ordem”. 

 
No caso em análise, não se trata de simples inadimplemento, mas 

de infração fiscal da qual resultou falta de recolhimento do imposto, de acordo com a 
Auditoria Específica de Mercadoria, que sustenta a acusação fiscal. 

Inconteste, portanto, a sujeição passiva solidária dos 
administradores constantes destes autos, sob cuja responsabilidade ocorreu a infração 
denunciada pela fiscalização, razão pela qual os reincluo na presente lide. 

 
Ressalto, ainda, que o lançamento do crédito tributário está, sob o 

aspecto formal, respaldado pela legislação tributária estadual, reguladora da matéria, 
identificado e cientificado corretamente o sujeito passivo da obrigação tributária, aplicada a 
norma legal vigente no período fiscalizado, descrita com clareza a infração fiscal praticada, 
proposta a penalidade cabível e assegurado aos autuados, de forma plena, o exercício do 
seu direito de defesa, face ao princípio jurídico do contraditório, que assegura às partes 
litigantes amplos direito de defesa. 

Ademais, o levantamento fiscal está de acordo com as normas legais 
e técnicas de auditoria, tendo sido fundamentado nos documentos e livros próprios da 
empresa.  

 
Com estas considerações, rejeito, em sintonia com a maioria de 

meus pares, a decadência e a exclusão dos solidários desta lide, devolvendo os autos à 
Segunda Instância para reapreciação da matéria. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 17 de maio de 2016. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00697/16 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: Preliminar de exclusão, da lide, dos sujeitos passivos 
solidários Paulo Roberto Elias, arguida por ele, e Márcio Gleick 
Cândido Bueno, arguida pelo Conselheiro Relator. Acolhida. 
 
A ausência de comprovação segura de que os sujeitos passivos 
solidários tiveram interesse comum na situação constitutiva do 
fato gerador do imposto, ou tenham concorrido para a prática de 
infração à letra da lei tributária vigorante na data da ocorrência 
do fato gerador descrito na peça basilar, nos termos do art. 45 
da Lei nº 11.651/91, motiva as suas exclusões da lide. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 16 de dezembro de 2015, decidiu, por maioria de votos, acatar a 
preliminar de exclusão do sujeito passivo solidário Paulo Roberto Elias Cardoso da lide, 
arguida pelo mesmo. Foram vencedores os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, 
Edson Abrão da Silva e José Pereira D'abadia. Vencidos os Conselheiros Washington Luís 
Freire de Oliveira e Nislene Alves Borges. E, também, por maioria de votos, acatar a 
preliminar de exclusão do sujeito passivo Márcio Gleick Cândido Bueno da lide, arguida 
pelo Conselheiro Relator. Foram vencedores os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, 
Edson Abrão da Silva e José Pereira D'abadia. Vencidos os Conselheiros Washington Luís 
Freire de Oliveira e Nislene Alves Borges. Quanto ao mérito não há recurso. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O sujeito passivo, por omitir o pagamento do ICMS, na importância 
de R$ 2.673.325,03 (dois milhões, seiscentos e setenta e três mil, trezentos e vinte e cinco 
reais e três centavos), em razão da escrituração indevida de valores, a título de crédito 
outorgado, no período de 01/01/2004 a 30/09/2004, referentes à utilização irregular do 
benefício previsto no art. 11, inciso V, do Anexo IX do Decreto nº 4.852/97, pois deixou de 
contribuir para o PROTEGE-GOIÁS, fato motivador do impedimento de usufruir do 
benefício fiscal. Em consequência, o sujeito passivo deve recolher o ICMS no valor supra 
identificado, junto com os acréscimos legais, conforme demonstrativo e documentos 
anexos.  

     
Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 58, § 

3°, inciso II e 64 da Lei n° 11.651/91, combinado com os artigos 1°, § 3°, inciso III do 
Anexo IX e 86 do Decreto n° 4.852/97. A penalidade proposta atende à prescrição do 
artigo 71, inciso IV, alínea "a" da Lei n° 11.651/91 com redação posterior.   

  
A identificação dos sujeitos passivos solidários da lide, nas pessoas 

dos sócios da empresa, se fez de acordo com o art. 45, inciso XII da Lei nº 11.651/91, 
conforme registram os documentos de fls. 04 e 05. 

  
O auto de infração está instruído com os documentos: Nota 

Explicativa, fls. 06 a 08; Contrato Social, fls. 09 a 13; Alterações Contratuais, fls. 14 a 29; 
Reformulação do Contrato Social, fls. 30 a 34; Quinta Alteração do Contrato Social, fls. 35 



 

e 36;  Declaração dos Solidários, fl. 37; Alteração de Outras Cláusulas Contratuais, fls. 38; 
Ordem de Serviço n° 0137/2007, fl. 39; Auditoria Básica do ICMS, fls. 40 a 45; Relatório de 
Autos de Infração, fl. 46; Relatório de Documentos de Arrecadação, fl. 47; Livro Registro 
de Apuração do ICMS, fls. 48 a 98; Dados do Histórico do Contribuinte, fl. 99; Espelho 
Cadastral, fl. 100; Consulta - Informação dos Sócios, fls. 101 a 102; Espelho Cadastral, fl. 
103; Certidões, fls. 104 a 110; Espelho Cadastral, fl. 111; Relatório dos Sócios, fl. 112; e 
Base da Consulta por Auto, fls. 113 e 114.  

  
Os sujeitos passivo solidários foram intimados em Primeira Instância, 

documentos de fls. 115 a 127 e 148 a 149 dos autos. 
 
As ausências das partes solidárias da lide e do autuado foram 

marcadas com a lavratura dos Termos de Revelia em relação aos sujeitos passivos 
solidários: Distribuidora de Carnes Dourado Ltda, fl. 146 e Marcio Gleick Cândido Bueno, 
fl. 150. Quanto ao sujeito passivo, o documento de fl. 152 evidencia o seu silencia na 
primeira fase defensória do lançamento do crédito tributário.    

 
O polo passivo solidário Paulo Roberto Elias Cardoso, fls. 129 a 133, 

impugna o lançamento do crédito tributário a Primeira Instância para alegar que participou 
da empresa autuada na condição de sócio da pessoa jurídica, até o dia 24 de novembro 
de 2001, quando se retirou da sociedade e não mais praticou atos oriundos de sua 
administração. Comprova a sua retirada com a juntada da Segunda Alteração do Contrato 
Social, fls. 135 e 136, em anexo. 

 
 Acrescenta que não é responsável tributário pelas dívidas da 

sociedade sucessora o sócio-gerente que transferiu regularmente suas cotas a terceiros e 
que estes continuaram com a atividade comercial transferida.  Acrescenta que a 
responsabilidade tributária solidária, prevista nos artigos 134 e 135, inciso III, do Código 
Tributário Nacional, não lhe alcança, visto a sua retirada da sociedade em data anterior à 
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária.  

 
Ao finalizar a peça de defesa, requer sua exclusão do polo passivo 

solidário da lide. 
  
A peça impugnatória está instruída com: Procuração, fls. 134; 

Segunda Alteração Contratual, fls. 135 a 142; Identidade Profissional do Procurador, fl. 
143; e Documento Pessoal, fl. 144.     

  
O julgador singular, ao decidir sobre esta autuação, mantém na lide 

os demais solidários e em face aos argumentos comprovados pelo Sr. Paulo Roberto Elias 
Cardoso, decide excluí-lo da lide, fls. 158 a 161.  

 
No mérito, considera que, embora o sujeito passivo tenha sido 

intimado legalmente, ele deixou de comparecer aos autos para impugnar a pretensão 
fiscal e por isso ratifica a constituição do presente crédito tributário. 

   
O sujeito passivo direto e os polos passivos solidários foram 

intimados da decisão singular, documentos de fls. 162 a 169.  
 
A ausência dos sujeitos passivos solidários da lide está marcada com 

a lavratura do Termo de Perempção, fl. 170.    
  



 

 O sujeito passivo recorre da decisão singular, fls. 172 e 173, para 
arguir a preliminar de nulidade do auto de infração por cerceamento do direito de defesa. 

 
 Argumenta não ter sido intimado a apresentar impugnação a 

instância anterior e que o presente auto de infração deve ser uma versão, de onde não se 
sabe, dos autos de infração nºs 3009899915183 e 30099009 45788, ambos destinados 
para julgamento em Segunda Instância.  

 
Relata que se o fato gerador que lhe foi imputado é o mesmo dos 

citados autos anteriores, nada há nada mais a acrescentar. Colaciona ao feito as defesas 
protocoladas conforme documento anexo sob nºs 02, 03, 04 e 05.    

  
Para a instrução da defesa junta os documentos: Alteração 

Contratual, fls. 174 a 180; Documento Endereçado ao Secretário da Fazenda, fl. 181; 
Demonstrativo dos Recolhimentos ao Protege Goiás, fl. 182; DARE’s 2.1, fls. 183 a 191; 
Documento Endereçado ao Presidente do Conselho Administrativo Tributário, fls. 192; 
Despacho n° 0097/2007-CAT, fl. 193; Documento Endereçado ao Presidente do Conselho 
Administrativo Tributário, fls. 194; Despacho n° 0099/2007-CAT, fl. 195; Extrato da Ata de 
Reunião com Representantes dos Frigoríficos e Técnicos da SEFAZ, fls. 196 e 197; 
Decreto n° 6.236/2005 – Altera o Anexo IX do Decreto nº 4.852/97- Dos Benefícios 
Fiscais, fls. 198 a 200; Documento Endereçado ao Secretário da Fazenda, fl. 201; 
Demonstrativo dos Recolhimentos ao Protege Goiás, fl. 202; DARE’s 2.1, fls. 203 a 211; 
Impugnações Referentes aos Processos nºs 3009900945788 e 3009899915183, fls. 212 a 
215; Extrato da Ata de Reunião com Representantes dos Frigoríficos e Técnicos da 
SEFAZ, fls. 216 e 217; Decreto n° 6.236/2005 – Altera o Anexo IX do Decreto nº 4.852/97- 
Dos Benefícios Fiscais, fls. 218 a 220; Recursos Extraordinários, fls. 221 a 224; e 
Intimação, fl. 225. 

 
No Despacho n° 1051/2009-SAT, fl. 227, o Representante da 

Fazenda Pública Estadual acorda com o julgamento proferido pela Primeira Instância e 
determina a intimação dos sujeitos passivos. 

 
Os documentos de fls. 228 e 229 assinalam a intimação do sujeito 

passivo solidário Márcio Gleick Cândido Bueno, enquanto que o de fl. 230 – Termo de 
Perempção – considera o sujeito passivo perempto. 

 
O processo passou pelo saneamento da Gerência de Cobrança e 

Programas Especiais, fls. 231 e 232. 
   
A Câmara Julgadora do Conselho Administrativo Tributário, na 

sessão realizada no dia 17/6/2011, acata a “proposição do Conselheiro Relator,  
  
CONSIDERANDO que o sujeito passivo solicita convalidação de 

seus créditos considerados escriturados indevidos, conforme Protocolo nº 27367460, de 
23/09/2005, e Processo nº 3009900945788 (fl.181 dos autos). 

 
RESOLVE: 
por unanimidade de votos, converter o julgamento em resolução e 

encaminhar os autos à SAT para que o Superintendente nos esclareça quanto ao 
resultado do referido pedido mencionado. 

 
A Representação Fazendária concorda com a resolução e opta por 

manifestar no retorno dos autos. 



 

 
Participaram da decisão os Conselheiros Delcides de Souza 

Fonseca, Célia Reis Di Rezende e Jorge Antônio Bezerra Oliveira”, fl. 233. 
 
Mediante Despacho n° 0340/12-SER, fl. 234, foi determinado o 

encaminhamento dos autos à Gerência de Orientação Tributária, uma vez que o processo 
n° 200500004019689 encontra-se em análise nessa Gerência.   

 
No Despacho n° 890/2012-SAT, fls. 237, o Superintendente da 

Administração Tributária informa que o pedido de convalidação constante do processo n° 
200500004019689 foi indeferido, por meio do Despacho n° 110/2012-GSF, do dia 02 de 
março de 2012, fl. 236. 

 
A Câmara Julgadora do Conselho Administrativo Tributário, na 

sessão realizada no dia 01/04/2013, acata a “proposição do Conselheiro Relator; 
 
Considerando a decisão singular nº 1715/08 de folhas 158/161, na 

qual foi excluido o solidário PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO, da qual a 
Representação Fazendária não foi intimada; 

 
R E S O L V E,  
 
Por unanimidade de votos, encaminhar os autos, à Gerência de 

Controle Processual - GEPRO, para que seu titular proceda a intimação à Representação 
Fazendária da decisão, abrindo-lhe prazo para, caso queira, dela recorrer. 

 
OBS: A Representação Fazendária concorda com a resolução e opta 

por manifestar no retorno dos autos. 
 
 Participaram da decisão os Conselheiros Delcides de Souza 

Fonseca, Jorge Antônio Bezerra Oliveira e Luis Antônio da Silva Costa”, fl. 238. 
 

 
 

O documento, fls. 238 e 239, compõe o recurso do Representante 
Fazendário à uma das Câmaras Julgadoras do Conselho Administrativo Tributário, 
fundamentado na exposição de que equívoco no julgamento proferido pelo julgador 
singular, na parte em “o autor do procedimento fiscal explica a inclusão do solidário Paulo 
Roberto Elias Cardoso no polo passivo: 

 
“a empresa Friqui Indústro e Comércio de Carnes Ltda foi sucedida 

pela Frigosuper Ltda e esta, posteriormente pela CCB Comércio de Carnes Ltda, ambas 
funcionando nas mesmas instalações; O Sr. Paulo Roberto Elias Cardoso participou da 
administração dos negócios das 03 empresas nas seguintes proporções: na primeira 
(FRIQUI) figurou como sócio até sua retirada que ocorreu em 24/10/01 conforme a 2ª 
alteração contratual da empresa; na segunda (FRIGOSUPER) ele foi nomeado procurador 
para gerir e administrar todos os negócios e interesses da empresa, conforme 
procurações do cartório do registro civil das pessoas naturais e 3º tabelionato da cidade de 
Quirinópolis-GO; na terceira (CCB CARNES) ele figurou como um dos sócios da empresa, 
conforme consta do Extrato Cadastral da Sefaz – GO.” 

 
Observe-se que, conforme espelhos cadastrais de fls. 99 a 111, as 

três empresas se estabeleceram no mesmo endereço. Observe-se ainda que, conforme 



 

cópias de instrumentos públicos de procuração, fls. 104 a 110, o solidário Paulo Roberto 
Elias Cardoso assumiu a condição de procurador da empresa FRIGOSUPER COMÉRCIO 
DE CARNES LTDA, a partir de 08/07/2004, empresa esta, como já informado, 
estabelecida no mesmo endereço da autuada. Assim, considerando a relação de 
sucessão entre as empresas citadas, bem como a condição de procurador e 
posteriormente a condição de sócio do Sr. Paulo Roberto Elias Cardoso, nosso 
entendimento é de que ele não deve ser excluído da relação jurídico tributária.” 

 
 Ao final, requer a reinclusão do sujeito passivo solidário Paulo 

Roberto Elias Cardoso na lide.  
 
O recurso do Representante Fazendário resultou as intimações, fls. 

241 e 242, ao sujeito passivo solidário Paulo Roberto Elias Cardoso, fato motivador do seu 
retorno ao processo com a contradita, fls. 245 a 255, onde ele afirma que ficou 
comprovada a sua retirada da empresa em 2001 e que, neste sentido, a norma não 
estabelece penalidade ao sócio que se retira da sociedade ainda mais quando não existe 
qualquer culpa ou dolo do sócio retirante. Acresce que, conforme sustentado no recurso 
de fls. 238 e 239, ele nada tem a ver com o caso em questão. 

 
Por oportuno, afirma que a sua participado em duas empresas como 

sócio e de outra como administrador em tempos distintos e distante daquele de quando 
deixou a sociedade da FRIQUI, não significa que tenha participação no período de 
investigação promovido pela Estado; que a atribuição de responsabilidade substitutiva 
para sócios, com previsão no art. 135, inc. III, do CTN, sem que seja antes apurada a 
prática delituosa de ato de fato eivado de excesso de poderes ou infração de lei, contrato 
social ou estatutos, não pode e não deve prevalecer, sob pena de estar contaminando 
pessoa idônea que não tenha qualquer vínculo à época do fato gerador, cominando em 
pena que não lhe compete responder. 

 
 Por fim, requer a manutenção da decisão singular, que o excluiu da 

relação processual.    
 
A instrução da peça defensória se fez com os documentos: 

Assembleia Geral Ordinária, fl. 258 e fl. 259; e CTPS, fls.260 a 264.  
 
A Câmara Julgadora do Conselho Administrativo Tributário, na 

realizada no dia 03 de julho de 2013, “decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
preliminar de nulidade parcial do processo a partir do Edital de Intimação de fls. 148, 
inclusive, por cerceamento ao direito de defesa, arguida pelo Relator, declarando, de 
consequência, nulos os atos processuais subsequentes”, inserida no Acórdão nº 
1523/2013 e ementou: 

 
ICMS. Obrigação Principal. Nulidade parcial dos autos por 
cerceamento ao direito de defesa, arguida pelo relator. Acolhida 
por unanimidade. 
  
Não sendo a pessoa indicada na intimação encontrada em seu 
endereço, necessário se faz novo procedimento para esse fim, 
antes da intimação por edital. 
 
Anulado o ato, tornam-se sem efeitos os subsequentes que dele 
dependam. (Fls. 267 a 273. 
 



 

O entendimento decisório é que as correspondências não foram 
entregues no endereço do sócio e também solidário na lide o que motivou a declaração de 
nulidade parcial dos autos, por cerceamento ao direito de defesa, a partir do documento 
de fl. 148, inclusive, bem como todos os atos subsequentes, devendo o processo retornar 
ao Núcleo de Preparo Processual - NUPRE, para que seja procedida nova intimação do 
sujeito passivo solidário e ao sujeito passivo na pessoa do sócio, reabrindo assim prazo 
para impugnação a ambos.  

 
Às fls. 274 e 275, o Representante da Fazenda Pública Estadual 

registra algumas observações a serem adotadas pelo Núcleo de Preparo Processual – 
NUPRE, e, no item 7 ele acrescenta que: 

 
“7 – Como a 2ª intimação repete os efeitos da 1ª, pela análise dos 

itens anteriores, vê-se que todos os sujeitos passivos arrolados no lançamento 
conheceram do lançamento até 15/07/2008 e, dessa forma, como o fato gerador mais 
antigo tem a data de janeiro de 2004, está claro que todos ainda podem ser intimados 
para agastar o cerceamento ao direito de defesa. 

 
Concluo, portanto, sugerindo que o NUPRE intime, além dos sujeitos 

passivos indicados no acórdão, PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO, para que ele seja 
cientificado do seu retorno à lide com a nulidade parcial declarada no acórdão.” 

 
Nos documentos de fls. 276 a 291 o Núcleo de Preparo Processual – 

NUPRE de jurisdição do estabelecimento comercial renova as intimações das partes, 
conforme instrução contida nos documentos citados nos parágrafos anteriores, incluindo, 
inclusive a notificação por edital, as quais renovam os prazos iniciais do contraditório a 
Primeira Instância.  

 
O sujeito passivo solidário Paulo Roberto Elias Cardoso retorna ao 

processo com a sua impugnação de fls. 294 e 295, para afirmar que a cópia do contrato 
social, em anexo, comprova a sua retirada da sociedade desde o dia 24 de outubro de 
2001. Assevera que o Estado não poder-lhe-ia imputar culpabilidade como polo passivo 
solidário no auto de infração, pois se sabe que a investigação fiscal não versa sobre o 
período pretérito à sua saída, e sim, muito depois do mês outubro de 2001. Afirma que os 
fatos descritos no auto de infração não condizem com o momento ou com a época em que 
houve a omissão no pagamento do ICMS, em razão da escrituração indevida de 
escrituração de notas fiscais. A ocorrência causadora da exigência do crédito tributário se 
formalizou depois da sua retirada da sociedade, não lhe resulta em responsabilidade 
solidária, o que torna o auto de infração improcedente sobre si, pois em momento algum, 
poderá ser inserido como solidário por obrigação de empresa da qual não mais participa. 

 
Ao final, requer a exclusão da polaridade passiva solidária da relação 

processual.  
 
A instrução da impugnação se fez com os documentos: Procuração, 

fl. 296; Identidade, fl. 297; Consulta do Auto de Infração n° 3025652773577, fls. 298 e 299; 
Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais, fl. 300; Intimação, fl. 301; Auto de 
Infração n° 3025652773577, fls. 302 e 303; Identificação do Sujeito Passivo Solidário ou 
Responsável Tributário, fls. 304 e 305; AR, fl. 306; Cópia Digitalizada de Documentos 
Arquivados, fls. 307 e 308; Segunda Alteração de Contrato Social e Consolidação das 
Clausulas, fls. 310 a 318; Contrato Social, fls. 319 a 324; Pedido de Baixa, fl. 325; e 
Consulta Resumida do Contribuinte, fls. 326 a 337. 

 



 

O julgador singular não acolhe a preliminar de exclusão do sujeito 
passivo solidário e único impugnante do lançamento tributário, e, no mérito, decide pela 
procedência do auto de infração, fls. 338 a 341.  

 
Os Sujeitos Passivo e Solidários foram intimados, fls. 342 a 350, da 

decisão proferida pela Primeira Instância, o que resultou: 
  
Pela ausência dos sujeitos passivo Friqui Indústria e Comércio de 

Carnes Ltda e solidários Marcio Gleick Candido Bueno e Distribuidor a de Carnes Dourado 
Ltda, o setor de notificação lavrou o Termo de Perempção de fls. 351.  

 
No entanto o sujeito passivo solidário Paulo Roberto Elias Cardoso 

recorre da decisão singular a uma das Câmaras Julgadoras do Conselho Administrativo 
Tributário, fls. 353 a 358, para reafirmar que não participou da administração da empresa 
na data da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, mesmo que, a princípio, 
tenha participado de sua implantação.  Afirma que, quando se desvinculou da empresa, e 
não mais responde por ela, conforme ficou bem-disposto e ajustado no contrato social que 
já se vê incluso nos autos. Assevera que com sua saída, a administração ficou a cargo 
dos novos sócios identificados no contrato societário. Afirma que tirava o seu sustento e 
de sua família das locações das dependências, inclusive resguardava a ele o direito de 
fiscalizar, já que seus equipamentos estavam sendo objeto de uso nos termos que eram 
dispostos nos contratos de locação da indústria. Usa jurisprudências para sustentar a sua 
peça impugnatória e ratifica que não pode responder pelo crédito exigido como sujeito 
passivo solidário da lide. 

  
Ao final requer que a presente decisão seja reformada para 

acolhimento da preliminar de sua exclusão da relação processual.  
 
Os documentos de fls. 359 a 363 instruem a peça de recursal.  
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
 
A redação deste voto, com início no questionamento preliminar de 

exclusão dos sujeitos passivos solidários Paulo Roberto Elias Cardoso, arguida por ele e 
de Márcio Gleick Cândido Bueno da lide, com o entendimento de que a indicação de 
qualquer pessoa, em especial, de qualquer dos sócios da pessoa jurídica, para responder 
pelo crédito fazendário, deve vir acompanhada da comprovação de que ele tenha agido 
com excesso de poderes ou de forma fraudulenta ou prejudicial à sociedade, ou, ainda, ao 
arrepio da lei comercial, conforme sentencia o Superior Tribunal de Justiça. 

 
Isto porque o entendimento dominante no Superior Tribunal de 

Justiça é que “o não-recolhimento do tributo, por si só, não constitui infração à lei 
suficiente a ensejar a responsabilidade solidária dos sócios, ainda que exerçam gerência, 
sendo necessário provar que agiram os mesmos dolosamente, com fraude ou excesso de 
poderes.” (REsp 898168/SP, Recurso Especial 2006/0238668-1, julgado em 21/02/2008 e 
publicado no DJ 05/03/2008 p.1).  

  
Por isso, me curvo à esta sentença com a convicção de que os bens 

do sócio de uma pessoa jurídica comercial não respondem, em caráter solidário, por 
dívidas fiscais assumidas pela sociedade. A responsabilidade tributária imposta por sócio-



 

gerente, administrador, diretor ou equivalente só se caracteriza quando há dissolução 
irregular da sociedade ou se comprovar a prática de infração à lei pelo dirigente, e não 
apenas quando ele simplesmente exercia a gerência da empresa na época da ocorrência 
do fato gerador. 

 
Ademais, o simples inadimplemento não caracteriza infração legal. 

Inexistindo prova de que se tenha agido com excesso de poderes, ou infração de contrato 
social ou estatutos, não há falar-se em responsabilidade tributária do sócio e esse título ou 
a título de infração legal.  

 
Além do que, o recorrente comprovou no curso do processo a sua 

retirada do quadro societário da empresa em data anterior à ocorrência do fato gerador da 
obrigação tributária e motivador da exigência fiscal descrita no auto de infração. 

 
Outrossim, para reforço deste voto, firmo o meu entendimento de que 

não prospera a indicação dos polos passivos solidários para responderem pelo crédito 
tributário, lançado de ofício, pois eles não causaram prejuízo a este Estado e nem 
concorreram para a prática do ato fiscal ilícito e causador do lançamento tributário ora em 
discussão. Noto, ainda, que o artigo 45 do Código Tributário Estadual não abriga a 
indicação de qualquer dos sócios para responder pelo crédito tributário constituído por 
meio do lançamento de ofício, o que motiva a sua exclusão da relação processual, 
conforme arguição contida na defesa. 

 
Faço este voto, portanto, com o entendimento da representação 

empresarial e firmado nesta Casa em processos que discutem esta questão e cuja razão 
do acolhimento da preliminar de exclusão do sócio solidário da lide se conserva de acordo 
com o meu entendimento, que foi manifestado em outros julgados semelhantes.  

 
Pelo exposto e ao votar esta questão, decido acatar a preliminar de 

exclusão do sujeito passivo solidário Paulo Roberto Elias Cardoso da lide, arguida por ele. 
E, também, arguir e acatar a preliminar de exclusão do sujeito passivo Márcio Gleick 
Cândido Bueno da lide. Quanto ao mérito não há recurso. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 17 de maio de 2016. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00729/16 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: Recurso de ofício. Reinclusão na polo passivo da lide 
do nomeado sujeito passivo solidário Sr. Francisco Inácio de 
Assis Filho. Rejeitado. 
 
Mantêm-se a decisão singular que excluiu do feito o nome do 
consignado polo passivo solidário quando estiver demonstrado 
nos autos que este não tinha interesse na constituição do fato 
gerador, objeto desta ação. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 05 de fevereiro de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do 
recurso de ofício, negar-lhe provimento para confirmar a decisão singular que excluiu da 
lide o solidário, Sr. Francisco Inácio de Assis Filho.  Foram vencedores os Conselheiros 
Cláudio Henrique de Oliveira e João Divino de Brito. Vencida a Conselheira Nislene Alves 
Borges. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Os presentes autos tratam de exigência de pagamento do ICMS 
omitido em razão de o sujeito passivo ter aproveitado crédito, relativo às saídas 
interestaduais de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária pelas 
operações posteriores, em valor superior ao permitido pela legislação tributária. Em 
consequência, deverá pagar o tributo devido juntamente com as cominações legais.  

  
Foram indicados como infringidos, o artigo 58, § 3º, inciso I, da Lei 

estadual nº11.651-91 e também os artigos 45, inciso II, e 46, inciso II, alínea "f", todos do 
Decreto nº 4.852;97. Aplicou-se a penalidade prevista no artigo 71, inciso IV, alínea 'a', do 
Código Tributário Estadual, CTE.  

 
Arrolados como sujeitos passivos solidários a sócia-dirigente Lívia 

Benvinda de Carvalho e o Contabilista Francisco Inácio de Assis Filho, nos termos do art. 
45, XII do CTE.   

 
Para instruir o feito foram juntados os seguintes documentos: Nota 

Explicativa "fls. 05 a 07"; Ordem de Serviço "fls. 08"; Cópia da Quarta Alteração Contratual 
fls. 09/10; Notificação para entrega de documentos "fls. 10"; Auditoria Básica do ICMS "fls. 
11 a 26"; Demonstrativo para Cálculo de Ressarcimento do ICMS "fls. 27 a 28"; Controle 
de Notas Fiscais de Entradas e Saídas de janeiro/2003 a dezembro de 2005; cópia 
registro de inventário e Registro de Apuração do ICMS "fls. 65 a 131".   

  
Os autuados foram intimados para conhecimento e manifestação "fls. 

135 a 140", apresenta impugnação de "fls. 142 a 143".  
  
A autuada e o solidário Francisco Inácio de Assis Filho, apresentam, 

separadamente, impugnação alegando o primeiro, que todo o procedimento relativo à 
apuração mensal do valor a ser creditado no período em consideração fora submetido ao 



 

controle da SEFAZ-GO e que sempre fora instruído a proceder à apuração do imposto na 
forma do artigo 46, inciso II, alínea "f" do Anexo VII, RCTE. Afirma que se ocorreu erro no 
modo de apuração do imposto este foi involuntário. Fez a juntada dos documentos de 
"fls.154" e seguintes para demonstrar a maneira como efetuou a apuração do imposto a 
ser creditado e requereu pronunciamento favorável ao seu pedido.  Já o sujeito passivo 
solidário Francisco Inácio de Assis Filho impugnou o lançamento alegando que, na 
condição de Contabilista, agiu em estrita observância do disposto na legislação tributária 
aplicável, requerendo fosse dado provimento ao seu pedido.   O sujeito passivo solidário 
Lívia Benvinda de Carvalho não impugnou o lançamento, incorrendo em revelia, "fls.191".
  

Apreciando a matéria, o julgador singular declarou procedente a 
exigência fiscal sob o argumento de que a mesma foi realizada na exata forma da 
legislação tributária aplicável.  

  
Da decisão supra foram intimados os autuados para pagar e/ou 

apresentarem recurso voluntário fls. "196 a 201".  
  
Buscando a reforma da decisão singular desfavorável, o sujeito 

passivo TATO’S CONFECÇÕES LTDA interpõe Recurso Voluntário, "fls. 203", e o sujeito 
passivo solidário Lívia Benvinda de Carvalho, apresenta impugnação em segunda 
instância, "fls.327", insistindo em que todo o procedimento de apuração do crédito, tido 
como indevido, foi realizado segundo a regra do artigo 46 do Anexo VIII, RCTE. Finalizam 
requerendo seja o lançamento declarado improcedente ou que se determine seja realizada 
a revisão do trabalho fiscal embasador da exigência.  

  
O sujeito passivo solidário, Francisco Inácio de Assis Filho, ingressa 

com Recurso Voluntário "fls. 319", alegando ser absurda a inclusão do seu nome na lide, 
porque, na condição de Contabilista não sócio da empresa autuada, não poderia figurar 
como responsável tributário, sob pena de ofensa ao disposto no artigo 135 do CTN. Isto 
porque esta regra se refere aos diretores e gerentes da empresa e não ao contabilista. 
Finaliza afirmando ter cumprido rigorosamente as disposições da legislação tributária, 
afirma não ter agido com culpa e requer a exclusão do seu nome da lide.  

  
Em julgamento pela Primeira Câmara, por maioria de votos, 

conheceu dos recursos interpostos pelos autuados, porém, foram lhes negado provimento 
confirmando a sentença singular que considerou procedente o auto de infração, conforme 
se vê do acórdão nº 1922/2008, de "fls. 336 a 340".   

  
Da decisão cameral supra foram intimados os autuados para pagar o 

débito tributário e/ou apresentarem recurso ao Conselho Pleno "fls. 341 a 342".   
  
Inconformados os autuados interpõem recurso ao Conselho Pleno de 

"fls. 342 a 344" e "fls. 348", utilizando os mesmos argumentos produzidos anteriormente, 
reiterando os mesmos pedidos. 

 
Intima-se o sujeito passivo conforme "fls. 373 a 381". 
 
O solidário manifestou-se conforme "fls. 384 e 385" alegando que 

não teve culpa no ocorrido, e solicitando a não caracterização do solidário. Anexou 
documentação. 

 
Pela Sentença n° 71/2015 conforme "fls. 388 a 392", por ter sido 

efetuado o princípio da observância ao artigo 142 do CTN e de não ter sido apresentado 



 

pelos impugnantes nenhum fato ou demonstrativo que possa ilidir a pretensão fiscal, 
entendo que o lançamento deve prosperar. Negou provimento e julgou procedente o auto 
de infração. 

 
O sujeito passivo manifesta conforme "fls. 395", requerendo a 

juntada da procuração e substabelecimento e que sejam os advogados procuradores das 
partes infra-assinados, intimados de todos os atos deste processo sob pena de nulidade. 
Anexaram documentação.   

 
Intima-se o sujeito passivo.  
 
Perempto conforme "fls. 413". 
 
O sujeito passivo apresenta-se conforme "fls. 416 e 417", contradita 

ao pedido de reforma, alegando ter procurado a sessão da auditoria fiscal, para confirmar 
a apuração do ICMS. Argumenta que exerceu a função e dever corretamente. 

 
A Fazenda Pública Estadual, na pessoa de seu Representante 

Fazendário, apresentou recurso às Câmaras, com n° 020/2015 - GERF nas "fls. 419 a 
422", contra a Sentença de Primeira Instância, onde solicitou a reintegração do solidário 
excluído no polo passivo.  

 
Em sua fundamentação, alega que só o contabilista pode efetuar 

lançamentos nos livros fiscais, e se ele fez os lançamentos que favoreceu o sujeito 
passivo em claro desrespeito à norma tributária, então somente em razão desse ato do 
contabilista, a infração pôde se concretizar.  

 
Sustenta que o concurso do contabilista para a prática da infração à 

legislação tributária fica demonstrado, como exige o dispositivo que fundamentou o 
arrolamento do contabilista entre os solidários dos quais o pagamento do crédito tributário 
foi exigido.  

 
Afirma que a infração não poderia ter ocorrido sem a participação do 

contabilista, na medida em que a intervenção em livros fiscais é de sua competência 
exclusiva e é também a causa da supressão do tributo. O representante fazendário utiliza 
artigos, acórdãos, para sustentar sua tese. 

 
 Alega que nenhum argumento para excluir a responsabilidade 

solidária do contabilista se sustenta quando o autor do procedimento fiscal identifica a 
conduta infracional em cuja essência a participação do contabilista é imprescindível.  

 
Ao final, pede que seja acolhido e provido este recurso para que o 

solidário seja reintegrado ao polo passivo. 
 
O Representante Fazendário anexou documento nas "fls. 423" 
 
Pela Resolução nº 99/2015 "fls. 425", a Câmara do CAT em sessão, 

resolve, por converter o julgamento em diligência à GEPRO, no escopo de se intimar o 
advogado da autuada, para se manifestar em relação ao recurso fazendário.  

 
O sujeito passivo foi devidamente intimado, todavia não se 

manifestou.  
 



 

É o relatório. 
 

VOTO 
 

Ao analisar as peças constitutivas desta lide verifiquei que de fato, 
razão assiste ao nobre sentenciador “a quo” quando, por meio da Sentença nº 71/2016 – 
JULP, fls. 388/ 392, exclui da polaridade passiva da lide Sr. Francisco Inácio de Assis 
Filho, conforme passo a expor:  

 
O supramencionado nomeado sujeito passivo solidário, exercia a 

função de contador da empresa, ora autuada. Portanto, não tinha interesse na constituição 
do fato gerador objeto desta ação, vez que tão somente cumpria o seu dever profissional, 
referente à contabilidade da empresa.  

 
Assim, não se lhe pode imputar as sanções descritas na peça 

vestibular, vez que o comando do artigo 45, inciso XII-A, § 2º da Lei nº 11.651/91-CTE, 
que transcrevo na sequência, é bem claro com relação às pessoas que devem ser 
incluídas na sujeição passivo coobrigada, o que não é o caso de profissional de 
contabilidade.     

 

Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido 

na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 

   XII-A - com o contribuinte ou com o substituto tributário, o 
contabilista que, por seus atos e omissões, concorra para a prática 
de infração à legislação tributária; 
 
§ 2º A responsabilização do contabilista de que trata o inciso XII-A 
somente se dará no caso de dolo ou fraude, apurada mediante o 
devido processo legal. 
 
Em nenhum momento, a fiscalização demonstrou que o indicado 

sujeito passivo teve interesse comum na situação constitutiva do fato gerador da 
obrigação tributária exigida no lançamento de ofício. 

 
Ademais, o abrigo legal atribuído pela fiscalização para a indicação 

do sujeito passivo solidário, ou seja, o art. 45, inciso XIII do CTE, que não considero 
correta, porque ele abriga a indicação de pessoa de forma genérica quando define: são 
solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido as pessoas que tenham 
interesse comum na situação constitutiva do fato gerador da obrigação tributária principal, 
situação descrita no referido inciso conforme segue a redação “com o contribuinte ou o 
substituto tributário, a pessoa que por seus atos ou omissões concorra para a prática de 
infração à legislação tributária, notadamente a que tiver” 

 
Assim, voto conhecendo do recurso de ofício, negando-lhe 

provimento para confirmar a decisão singular que excluiu da lide o sujeito passivo solidário 
identificado no documento, fl. 04, Sr. Francisco Inácio de Assis Filho.   

 
 
 

Sala das sessões, em 19 de maio de 2016. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00763/16 
 
Relator: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 

 
EMENTA: PEDIDO DE REVISÃO EXTRAORDINÁRIA. EXCLUSÃO 
DE SOLIDÁRIOS. SUPOSTA RETIRADA DE SÓCIOS DO 
QUADRO SOCIETÁRIO ANTES DA OCORRÊNCIA DOS FATOS 
GERADORES. ARQUIVAMENTO DO ATO DE TRANSFERÊNCIA 
DE QUOTAS OCORRIDO QUASE TRÊS ANOS APÓS A DATA DE 
SUBCRIÇÃO CONSTANTE DO CONTRATO SOCIAL. 
PREVALÊNCIA DA PRIMEIRA DATA COMO CRITÉRIO DE 
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 36 DA LEI FEDERAL 
8934/94. PEDIDO REJEITADO. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 28 
de abril de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, negar-lhe provimento para manter na lide os solidários  EDEZIO SOARES 
BENTO e ARLINDO SOARES BENTO. Foram vencedores os Conselheiros Victor Augusto 
de Faria Morato, Mário de Oliveira Andrade, Lidilone Polizeli Bento, José Paixão de 
Oliveira Gomes, Aldeci de Souza Flor, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Washington Luis 
Freire de Oliveira, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Nislene Alves Borges, Márcio 
Nogueira Pedra e o Sr. Presidente, Conselheiro Heli José da Silva, que proferiu voto de 
desempate. Vencidos os Conselheiros Edson Abrão da Silva, Nivaldo José Mendes, 
Rickardo de Souza Santos Mariano, Alcedino Gomes Barbosa, José Luiz Rosa, Talita 
Pimenta Félix, José Pereira D'abadia, João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho e 
Masayuki Missao que votaram acolhendo a exclusão dos solidários da lide. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Nestes autos, o Fisco acusa o sujeito passivo de haver omitido 
saídas de mercadorias, conforme comparativo entre vendas realizadas por meio de 
cartões magnéticos e as vendas declaradas em Escrituração Fiscal Digital – EFD.  

A infração foi capitulada nos arts. 25 par. 1º, VI, 64 par. 2º e 66, 
todos do CTE. A penalidade, por seu turno, é a que consta do art. 71, VII “l” do mesmo 
diploma legal, com a multa qualificada pelo par. 9º, I do mesmo dispositivo.  

Aufere-se ICMS no valor originário de R$ 183.784,07, referente a 
fatos geradores ocorridos entre julho de 2011 e julho de 2012. O auto de infração foi 
lavrado em 27/08/13. 

Na qualidade de solidários, foram nomeados EDEZIO SOARES 
BENTO e ARLINDO SOARES BENTO, sob fundamento no art. 45, XII do CTE.  

A título de instrução processual fiscal, foram anexados 
demonstrativos fiscais e documentos às fls. 6 a 28. 

Com a declaração de revelia e perempção, o lançamento fiscal 
seguiu à dívida ativa, em 29/05/14. (fls. 44) 

Ato sequente, o solidário EDEZIO SOARES BENTO comparece aos 
autos para solicitar a exclusão de sua responsabilidade, uma vez que ao tempo da 
ocorrência dos fatos geradores já não mais fazia parte do quadro societário, conforme 
cópia da 3ª alteração contratual, fls. 49, registrada na JUCEG em 26/11/13. 

De igual forma, o solidário ARLINDO SOARES BENTO solicita, fls. 
61, sob o mesmo argumento, sua retirada da lide.  



 

Em despacho, a presidência deste Conselho solicita que os 
interessados juntem aos autos certidão específica da JUCEG na qual constem todos os 
eventos de entradas e saídas dos sócios da empresa autuada. (fls. 70) 

A título de resposta, foram anexados os documentos às fls. 78/ 85, 
reputados insuficientes pela presidência para ensejarem o pedido de revisão 
extraordinária (fls. 87). 

Em momento posterior, a parte interessada promove a juntada de 
certidão específica da JUCEG (fls. 98). 

Em nova manifestação, a presidência admite o pedido de revisão 
extraordinária do lançamento, sob o argumento de que os sócios arrolados como 
solidários não faziam parte da sociedade ao tempo dos fatos geradores dos quais decorre 
a presente imputação fiscal.  

 
É o relatório.  

 
 

 
V O T O 

 

Para efeito de melhor visualizar os atos jurídicos passíveis de influir 
nos presentes autos, podemos enumerar, sinteticamente, os seguintes eventos, em 
descrição cronológica: 

1) Julho de 2011 a julho de 2012: período de ocorrência dos fatos 

geradores; 

2) 27/08/13: lavratura do auto de infração; 

3) 26/11/13: data do registro, na JUCEG, da Terceira alteração 

contratual, onde consta a retirada de EDEZIO SOARES e 

ARLINDO SOARES do quadro societário; 

4) 29/05/14: inscrição do lançamento em dívida ativa; 

5) 19/12/14: Pedido de revisão extraordinária, formulado por 

EDEZIO SOARES BENTO; 

6) 20/12/14: Pedido de revisão extraordinária, formulado por 

ARLINDO SOARES BENTO. 

 
 

De fato, a terceira alteração contratual da empresa autuada noticia, 
em sua cláusula segunda, a retirada dos sócios EDEZIO SOARES e ARLINDO SOARES 
do quadro societário. Entretanto, a data aqui a ser considerada não é a da assinatura do 
contrato, mas a do arquivo do ato na JUCEG, conforme preceitua o art. 36162 da Lei 
Federal nº 8934/94, cujo teor dispõe sobre o Registro Público de Empresas Mercantis e 
Atividades Afins e dá outras providências, uma vez que o mesmo não fora levado a 
registro antes dos 30 (trinta) dias de sua assinatura. Portanto, a data que se deve tomar 
como parâmetro para a imputação da responsabilidade aos sócios é 26/11/13 e não 
31/01/11, sendo esta última, a que consta na subscrição do contrato. Percebe-se o lapso 
de quase 3 (três) anos entre ambas, não sendo admissível aceitar a data aposta na sua 
subscrição como o encerramento da participação dos sócios na empresa, conforme 
dispositivo da lei federal já citado. 

 
 

                                            
162 Art. 36. Os documentos referidos no inciso II do art. 32 deverão ser apresentados a arquivamento na 
junta, dentro de 30 (trinta) dias contados de sua assinatura, a cuja data retroagirão os efeitos do 
arquivamento; fora desse prazo, o arquivamento só terá eficácia a partir do despacho que o conceder. 



 

Sob tais fundamentos, nego provimento ao presente pedido, 
mantendo na lide os solidários constantes dos autos.  
 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 31 de maio de 2016. 
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EMENTA: ICMS. RECURSO DO SUJEITO PASSIVO PARA O 
CONSELHO PLENO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS REFERENTE 
A MERCADORIA DESTINADA AO USO E CONSUMO DO 
ESTABELECIMENTO. DIFERENCIAÇÃO ENTRE MATERIAIS DE 
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1. Os materiais destinados a obras civis, as peças de reposição 
e as que são consumidas nos ativos da empresa não são 
passíveis de aplicação da isenção prevista para o ativo 
imobilizado, descrita no art. 6º, XCII do Anexo IX do RCTE. 
Pareceres nº 726/2000-AST e 661/05-GOT. Posição 
reiteradamente adotada pela Administração Tributária. A 
ausência de menção, nas notas fiscais de aquisição, acerca da 
aplicação a ser conferida às mercadorias – no escopo de se lhe 
qualificar como pertencentes a um equipamento a ser montado, 
como o seria, v.g., a montagem de uma caldeira – dificulta 
sobremaneira a aplicação imediata, pelo Fisco, da isenção do 
diferencial de alíquotas à referida operação. 
2. Ainda que a análise do art. 71 do CTE prescinda da 
existência do elemento volitivo (dolo ou culpa), uma vez que 
basta o simples enquadramento no preceito sancionador para 
que o contribuinte seja penalizado (responsabilidade objetiva), 
tal não ocorre quanto ao solidário administrador, sob pena de 
afronta ao art. 135, III do CTN. Isso se dá em virtude da 
indissociabilidade da interpretação dos arts. 124, 128, 134 e 135 
do CTN. 
3. No que tange à solidariedade tributária, há situações em 
que o elemento volitivo (culpa ou dolo) não são elementares à 
infração descrita na norma, devendo ser provada 
inequivocamente a conduta culposa ou dolosa do sócio, Como o 
seriam, v.g.,  ações equivocadas do escritório de contabilidade, 
fraudes praticadas por terceiros com o intuito de lesar a 
empresa, caso fortuito, força maior, ou, ainda, resistência justa 
do contribuinte quanto a interpretações de direito debatidas 
doutrinariamente ou de obscura solução oferecida pela 
Administração. O caso dos presentes autos se enquadra nessa 
última situação. De fato, sempre haverá situações tributárias de 
nebulosa interpretação, questões de direito que remontam a 
acalorada discussão administrativa, doutrinária e 
jurisprudencial, havendo, nestes casos, legítimo direito do 
sujeito passivo de resistir à tributação supostamente indevida 
ou mesmo clara possibilidade de haver culpa escusável da parte 
do sujeito passivo. Tal grau de litigiosidade transcendeu 
inclusive a seara do administrado e não poupou nem mesmo os 



 

diversos órgãos Fazendários na Administração, que 
reiteradamente têm se valido dos termos do Parecer n. 661/05-
GOT para nortear as fiscalizações sobre o assunto aqui tratado. 
Assevere-se que o referido normativo, e todos os que o 
sucederam, foram suscitados por particulares, em dúvida que a 
administração reputou legitimamente formulada. Interpretação 
"a contrario sensu" do art. 49, I, "a" da Lei nº 16469/09, 
conferindo efeitos inerentes à consulta. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 03 
de maio de 2016, decidiu, por maioria de votos, acolher a preliminar de exclusão dos 
solidários da lide, WALTER BORDIGNON FILHO, JOSÉ RIBEIRO DE MENDONÇA e 
LIBÓRIO MANOEL JOAQUIM DE FREITAS, arguida pelo sujeito passivo. Foram 
vencedores os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, Masayuki Missao, Victor Augusto 
de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Nivaldo José Mendes, Rickardo de Souza Santos 
Mariano, Alcedino Gomes Barbosa, Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira, Paulo Diniz, José Pereira D'abadia e João Divino de Brito. Vencidos os 
Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, Elias Alves dos Santos, Lidilone Polizeli 
Bento, Heli José da Silva, Washington Luis Freire de Oliveira, Marlene Maria da Silva 
Ruguê Bernardes e Nislene Alves Borges, que votaram rejeitando a preliminar de exclusão 
dos solidários da lide. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso do 
Contribuinte para o Conselho Pleno, negar-lhe provimento para manter a decisão cameral 
que considerou procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Victor Augusto de Faria Morato, Elias Alves dos Santos, Lidilone 
Polizeli Bento, Heli José da Silva, Aldeci de Souza Flor, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, 
Washington Luis Freire de Oliveira, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Nislene 
Alves Borges e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que 
proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, 
Masayuki Missao, Edson Abrão da Silva, Nivaldo José Mendes, Rickardo de Souza Santos 
Mariano, Alcedino Gomes Barbosa, José Luiz Rosa, Paulo Diniz, José Pereira D'abadia e 
João Divino de Brito que votaram conhecendo do recurso, dando-lhe parcial provimento 
para reformar em parte a decisão cameral e considerar parcialmente procedente o auto de 
infração no valor do ICMS de R$ 7.525,00 (sete mil, quinhentos e vinte e cinco reais). 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do presente auto que o sujeito passivo deixou de debitar no 
livro registro de apuração do ICMS o valor correspondente ao diferencial de alíquotas, 
relativo ao exercício de 2007, na importância de R$ 939.826,79, incidente nas operações 
interestaduais de aquisição de mercadorias destinadas ao uso e consumo do 
estabelecimento, conforme demonstrativo e documentos anexos. Em consequência 
deverá pagar o imposto não debitado juntamente com a penalidade e acréscimos legais. 
  

  
2. TIPIFICAÇAO DA INFRAÇÃO E PENALIDADE PROPOSTA  
Foram citados como dispositivos legais infringidos os artigos 63, 

parágrafo 2°, Lei 11.651/91 c/c artigo 76, II, "a", Decreto 4.852/97 e artigo 2º, IN 155/94-
GSF. Propôs-se a aplicação da penalidade prevista no art. 71, inciso III, alínea “f”, redação 
da Lei 15.505/2005.  

  
3. COMPLEMENTAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO POLO PASSIVO

  



 

Foram incluídos como coobrigados LIBORIO MANOEL JOAQUIM DE 
FREITAS, WALTER BORDIGNON FILHO, JOSE RIBEIRO DE MENDONÇA, na condição 
de sócios administradores da empresa, com fulcro no art. 45, XII da Lei 11.651/91.  

  
4. INSTRUÇÃO PROCESSUAL DO AUTO DE INFRAÇÃO  
Para instrução do feito, foram juntados os seguintes documentos: 

identificação da autoridade fiscal (fls.03), identificação do sujeito passivo coobrigado 
(fls.04/06), termo aditivo do auto de infração (fls.07/08), tabela de produtos NCM (fls.09), 
ordem de serviço (fls.10), portaria (fls.11), ata de assembleia geral de constituição de 
sociedade anônima (fls.12/16), estatuto social (fls.17/24), boletim de subscrição e 
integralização (fls.25/30), ata da assembleia geral (fls.31/35), registro de apuração de 
ICMS (fls.36/62), demonstrativo do ICMS diferencial (fls.63/71), nota fiscal (fls.72/342), 
espelho cadastral (fls.344/347).  

  
5. INTIMAÇÕES / REFERÊNCIA À REVELIA  
Intimados os sujeitos passivos, principal e solidários (fls.348/355) 

para pagar a quantia exigida ou apresentar Impugnação a Primeira Instância.       
  
6. ALEGAÇÕES DE IMPUGNAÇÃO  
O autuado principal e solidários compareceram ao feito (fls.365/372), 

pedindo a improcedência do lançamento, alegando essencialmente que os materiais 
adquiridos se destinam à integração ao ativo imobilizado do estabelecimento e são isentos 
do diferencial de alíquotas, conforme o inciso XCII do art. 6° do anexo IX do RCTE.    

 
7. INSTRUÇÃO PROCESSUAL DA IMPUGNAÇÃO  
Instruem a peça defensória cópia da intimação, demonstrativo de 

espécie e utilização de materiais (fls.373/376), procuração (fls.377/380), documentos 
pessoais do representante legal (fls.381/382), ata da assembleia geral de constituição 
(fls.383/384).  

  
8. RELATO DA DECISÃO SINGULAR   
Pela sentença nº 2287/09- JULP, fls. 387/389, o julgador singular 

decidiu pela procedência da pretensão inicial. Fundamentou sua decisão asseverando que 
o diferencial da alíquota foi uma das inovações apresentadas pelo legislador constituinte 
originário, para possibilitar uma redistribuição mais equânime da receita tributária, entre os 
entes Federados, com vistas a beneficiar os Estados mais carentes de recursos, 
consumidores das mercadorias produzidas nas unidades da Federação mais ricas.   

 
9. INTIMAÇÃO  
O autuado principal e solidários foram intimados (fls.390/393) a pagar 

a quantia exigida ou apresentar Recurso Voluntário.  
 
10.  ALEGAÇÕES DE RECURSO (VOLUNTÁRIO OU EX-OFFICIO) / 

MANIFESTAÇÃO DE CONCORDÂNCIA DA FPE / IMPUGNAÇÃO EM SEGUNDA 
INSTÂNCIA / CONTRADITA DO SUJEITO PASSIVO  

Devidamente intimados, os sujeitos passivos principal e solidário 
compareceram ao feito (fls.395/402), pedindo a reforma e a consequente improcedência 
do lançamento, formulando as mesmas alegações formuladas na impugnação, expostas 
anteriormente.  

  
11. RELATO DA RESOLUÇÃO DA CÂMARA JULGADORA 
 



 

Através da Resolução n° 255/2009, fls.405/406, a Quarta Câmara do 
Conselho Administrativo Tributário, em sessão realizada no dia 25/09/2009, resolveu 
converter o julgamento em diligência, remetendo os autos à Delegacia Fiscal de Rio 
Verde, para que seu titular designasse Auditor Fiscal para proceder o seguinte: a) Realizar 
visita no estabelecimento ora autuado, devendo notificar ao sujeito passivo a designar 
uma pessoa qualificada para acompanhá-lo, afim de que seja verificado se as mercadorias 
constantes nas NF(s), cópias às fls. 72/343 dos autos, foram utilizadas e integradas na 
montagem do seu ativo imobilizado, conforme relação do sujeito passivo às fls. 373/376; 
b) Diante da vistoria, elaborar outro demonstrativo, esclarecendo o que seja ativo 
imobilizado, material de consumo e outros; c) Após, dê-se ciência ao representante ao 
sujeito passivo identificado às fls. 377 do resultado da diligência. 

 
12. JUNTADA DE DOCUMENTOS 
 
A pedido do representante legal, juntou-se aos autos documento às 

fls. 409, solicitando o adiamento do julgamento desse processo. 
 
13. RELATO DE DILIGÊNCIAS REALIZADAS 
 
Em resposta, foi elaborado o Relatório Diligencial às fls.412/413, por 

meio do qual a Autoridade fiscal revisora informou que o primeiro pedido do órgão julgador 
restara cumprido em 08/06/2009, com visita "in loco" às instalações da empresa, inclusive 
com efetivação de registro fotográficos dos equipamentos, instalações, construções etc, 
com o fito de esclarecer melhor o embasamento da ação fiscal.  Informou também que foi 
facultado à representante da empresa acesso aos presentes autos/verificação das 
mercadorias/bens arrolados na ação fiscal, com o fito de indicação do local de aplicação 
dos mesmos, no contexto do aparato industrial da usina. Afirmou que o posicionamento 
fiscal pode ser verificado nos teores dos Pareceres 661/05-GOT e 1164/09-GPT. 
Juntamente com a peça, foram anexados aos autos documentos às fls. 414 a 442. 

 
14. INTIMAÇÃO                  
 
Autuado e solidários foram intimados (fls.444/447), para tomar 

conhecimento da Resolução n 255/2009 e resultado da diligência às fls. 412 a 442.                
 
 
15.MANIFESTAÇÃO DO(S) SUJEITO(S) PASSIVO(S) 
 
Devidamente intimados, o sujeito passivo principal e solidários 

compareceram ao feito (fls. 450/451), alegando que 99,7% da relação de materiais a que 
se refere o auto de infração, foram destinados ao ativo imobilizado. As utilizações desses 
materiais foram mostradas in loco para o revisor e são isentos do ICMS diferencial de 
alíquota, conforme inciso XCII do artigo 6° do Anexo IX do RCTE. Asseverou que o 
restante dos materiais, equivalente a 0,03%, não foram vistoriados porque já haviam sido 
consumidos. Materiais de uso e consumo são aqueles cujo uso importa em destruição 
imediata da própria substância. Ao final, requereu a improcedência do auto de infração. 

Juntamente com a peça foram anexados aos autos os seguintes 
documentos: laudo técnico de construção (fls.452/467), certidão (fls.468), cópia do auto de 
infração (fls.469), certidão (fls.470), cópia do auto de infração (fls.471), cópia do processo 
(fls.472/486). 

 
 
16. RELATO DA RESOLUÇÃO DA CÂMARA JULGADORA 



 

 
Através da Resolução n° 151/2010, fls.488/490, a Quarta Câmara do 

Conselho Administrativo Tributário, em sessão realizada no dia 06/10/2010, resolveu 
converter o julgamento em diligência, encaminhando os autos à Delegacia Fiscal de 
Origem, a fim de que fosse designado agente do Fisco para, se possível, em conjunto com 
o processo n° 3 0339167 175 53, encaminhado pela Primeira Câmara Julgadora, realizar 
nova revisão do trabalho fiscal, nos mesmos termos Indicados na Resolução n 168/2010- 
1° CJUL, ou seja, que se adotassem os seguintes procedimentos: I- mediante notificação 
à autuada, solicitar a identificação das notas fiscais relativas à aquisição de peças e partes 
aplicadas na montagem de caldeiras, moendas e outros equipamentos e máquinas que 
integraram o seu ativo imobilizado, bem como solicitar a apresentação da documentação 
técnica que comprove a montagem do equipamento ou máquina, à semelhança do 
sugerido na parte final do item 3 da Conclusão do Parecer n° 661/2005- GOT; II- atendida 
a notificação acima mencionada, proceder à adequação do valor da exigência contida na 
inicial, com a exclusão da parcela relativa ao diferencial de alíquota que fora exigido em 
relação às peças e partes aplicadas na montagem das mencionadas máquinas ou 
equipamentos. 

 
17. RELATO DE DILIGÊNCIAS REALIZADAS 
 
 
Em resposta, fora elaborado o Relatório Diligencial às fls.493, por 

meio do qual a autoridade fiscal revisora informou ter notificado o sujeito passivo para que 
identificasse quais as notas fiscais relativas à aquisição de partes e peças foram aplicadas 
na montagem de caldeiras, moendas e outros equipamentos, bem como juntar a 
documentação técnica que comprovasse sua real utilização, naquela data, dos materiais 
descritos nas referidas notas fiscais. 

Juntou aos autos documentos de fls. 494 a 495. 
 
18. INTIMAÇÃO 
 
Autuado principal e solidários foram intimados (fls.498/501) a tomar 

conhecimento da Resolução n° 151/2010 e resultado da diligência às fls. 493 a 497, 
cópias anexas. 

 
19. MANIFESTAÇÃO DO(S) SUJEITO (S) PASSIVO(S) 
 
Devidamente intimados, autuado principal e solidários compareceram 

ao feito (fls. 504/506), alegando que todas as notas fiscais referentes ao ativo imobilizado 
estavam relacionadas nas planilhas juntadas aos recursos, indicando o material e sua 
aplicação no ativo imobilizado. Asseveraram que todo o material descrito nas planilhas 
consta nos laudos técnicos assinados pelo engenheiro responsável. Ao final, requereram a 
procedência parcial do auto de infração no valor de ICMS de R$ 7.525,00, referente a 
materiais destinados ao uso e consumo. 

Juntamente com a peça, foram anexados aos autos demonstrativo 
de espécie e utilização de materiais (fls.507/512), laudo técnico de construção 
(fls.513/573), contrato particular de compra e venda (fls.574/704). 

 
20. CERTIDÃO E ACÓRDÃO 
 
 
Através do Acórdão n° 1724/2013, fls.710/718, a Quarta Câmara do 

Conselho Administrativo Tributário, em sessão realizada no dia 13 de junho de 2013, 



 

decidiu, rejeitar a preliminar de exclusão dos solidários da lide. No mérito, por maioria de 
votos, confirmou o teor da sentença singular, pela procedência do lançamento.  

 
 
22. INTIMAÇÃO 
 
Autuado e solidários foram intimados (fls.719/722), para pagar a 

quantia exigida ou apresentar Recurso ao Conselho Pleno. 
 
23. RECURSO AO CONSELHO PLENO 
 
Devidamente intimado, o sujeito passivo principal e solidários 

compareceram ao feito (fls.725/733), alegando que há materiais que, aparentemente, pelo 
seu tamanho, não iriam se constituir em imobilizado, como parafusos, porcas, juntas, 
eletrodos, etc, mas que são indispensáveis para a montagem de equipamentos de grande 
porte. Não haveria, portanto, como montar um tanque, sem parafusos ou soldar as chapas 
de aço umas às outras e às vigas de sustentação. Ressaltou que o trabalho de 
fiscalização foi concluído com a lavratura do auto de infração questionado, em 28 de 
agosto de 2008. Acrescentou que as notas fiscais de aquisição foram emitidas no período 
de janeiro a dezembro de 2007, ou seja, no momento da fiscalização, os materiais 
constantes nas notas fiscais já não eram mais unidades avulsas ou isoladas, pois já 
estavam incorporadas ao complexo industrial que compõe o ativo imobilizado da empresa. 
Alegou que não há que se considerar a diferença existente entre mercadorias destinadas 
ao uso e consumo e bem destinado ao ativo imobilizado de estabelecimento industrial. Ao 
final, requereu que o recurso fosse admitido e, no mérito que fosse o presente recurso 
conhecido e julgado procedente em parte.  

 
Juntamente com a peça foram anexados aos autos os seguintes 

documentos: Demonstrativo da espécie e utilização de materiais constantes nas NFs 
(fls.734/740), cópia do auto de infração (fls.741/), cópia da revisão (fls.742/747), cópia do 
auto de infração (fls.748), cópia da revisão (fls.749/756).  

 
24. JUNTADA DE DOCUMENTOS 
 
A pedido do representante legal da empresa, juntou-se aos autos 

documentos às fls. 758 a 761. 
 
 
Em Resolução nº 115/2014, conforme fls. 762 a 764, os autos foram 

encaminhados à Gerencia Especial de Combustíveis - GECOM. Despacho n° 1020/15, 
com cumprimento da resolução. 

 
Intima-se o sujeito passivo conforme fls. 774 a 776.    
 
O sujeito passivo manifesta-se conforme fls. 778 e 779. Alega que 

todas as notas fiscais referentes ao ativo imobilizado estão relacionadas nas planilhas 
juntadas ao recurso, indicando o material e a sua aplicação no ativo imobilizado.  

Argumenta que todo o material descrito nas planilhas, consta nos 
laudos técnicos assinados pelo engenheiro responsável. 

Esclarece que no processo estão juntadas fotografias de todas as 
instalações que compõe o ativo imobilizado.  

Arguiu que o objetivo da resolução n° 115/2014, não foi cumprida. 
 



 

É o relatório. 
 
 
 

V O T O 
 

 

A matéria de mérito que remanesce nos presentes autos é tão-
somente de direito, qual seja, a de se saber se materiais diversos, utilizados para 
construção civil estariam ou não abarcados no rol de bens destinados ao ativo imobilizado, 
em especial quando são utilizados para a montagem de parque industrial.  

Para que o presente lançamento seja legítimo, reputa-se necessária 
a verificação das notas fiscais que compõem os autos, com vistas a classificar as 
mercadorias ali relacionadas sob a natureza de ativo imobilizado – cuja isenção do 
diferencial de alíquotas é deferida – ou, diversamente, sob a qualidade de material de uso 
e consumo e manutenção de equipamentos, para os quais inexiste a referida isenção. 

No período descrito como de ocorrência do fato gerador, o 
dispositivo isencional tinha a seguinte redação: 

 

“Art. 6º São isentos do ICMS: 
XCII - relativamente à aplicação do diferencial de alíquotas na 
aquisição interestadual de bem, exceto veículo automotor de 
transporte de passageiro ou de carga e de passeio, inclusive 
motocicleta, destinado ao ativo imobilizado de estabelecimento 
industrial ou agropecuário, vedada sua utilização, dentro de 24 (vinte e 
quatro) meses contados a partir da data de aquisição do bem, em 
atividades alheias à do estabelecimento, inclusive locação 
empréstimo, ou alienação, a qualquer título (Lei nº 13.453/99, art. 2º, 
IV);  
NOTA: Redação com vigência de 23.08.06 a 03.12.08.” 

 

A resposta a tal assertiva influi diretamente no presente lançamento, 
uma vez que há isenção do diferencial de alíquotas relativo às mercadorias adquiridas 
para compor o ativo imobilizado da empresa, uma vez que o que aqui se aufere é 
justamente o ICMS devido pelo diferencial de alíquotas.  

Com as mesmas considerações expostas no parecer nº 661/2005-
GOT, entendo que os materiais destinados a obras civis, as peças de reposição e as que 
são consumidas nos ativos da empresa não são passíveis de fruição do benefício fiscal 
descrito no inciso XCII do art. 6º, retromencionado. 

Dispôs, com efeito, o referido parecer que: 

 

“Isto posto, sugerimos ao Superintendente de Administração 
Tributária, solucionar a presente consulta nos termos deste Parecer, 
dando os seguintes entendimentos: 

1- As partes e peças ou mercadorias diversas adquiridas pela 
consulente, tais como parafusos, porcas, tijolos, quadros elétricos, 
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tomadas elétricas, etc., destinadas a construção de galpões e suas 
bases de instalação, bem como as destinadas a montagem de tanques 
de armazenagem de álcool, em parque industrial são considerados 
materiais de uso e consumo e, portanto, estão sujeitas ao pagamento 
do ICMS diferencial de alíquotas, quando adquiridas em outras 
unidades da federação, não ensejando direito ao crédito, nos termos 
da Lei Complementar 87/96 que condiciona o aproveitamento de 
crédito de materiais destinados ao uso e consumo à data de 
01.01.2007. 

2- As partes e peças destinadas a montagem de caldeiras, moendas e 
outros equipamentos e máquinas que integrarão o ativo imobilizado 
da consulente estarão isentas do pagamento do ICMS diferencial de 
alíquota, nos termos do art. 6º, XCII, Anexo IX, do RCTE, quando 
adquiridas em outras unidades da federação e for possível identificar 
nas notas fiscais de aquisição das mercadorias a finalidade das 
mesmas, ou seja, quando constar na nota fiscal, por exemplo, a 
seguinte expressão: ‘aquisição de uma moenda, de um tanque de 
armazenagem de álcool ou de uma caldeira, composta de tais e tais 
itens’. Neste caso restará provado de plano que a aquisição em 
questão destina-se ao ativo imobilizado da consulente. 

3- Por outro lado, não sendo possível a comprovação de que as partes 
e peças adquiridas em outras unidades da federação destinam-se a 
montagem de máquinas ou equipamentos que integrarão o ativo 
imobilizado da consulente, será devido ICMS diferencial de alíquota, 
visto que as mercadorias serão consideradas como materiais 
destinados ao uso e consumo da empresa, não dando sequer direito 
ao crédito do ICMS.  

Entretanto, uma vez concluída a montagem dos equipamentos ou 
máquinas, poderá a consulente apresentar-se junto à Agência 
Fazendária de sua circunscrição, munida das notas fiscais de 
aquisição das referidas partes e peças e de documentos que 
comprovem a montagem do equipamento ou máquina e requerer 
autorização para apropriação integral do crédito do ICMS, inclusive do 
ICMS diferencial de alíquota, nos termos do art. 46, § 4º, do RCTE, 
visto que a entrada das mercadorias não foram contempladas com a 
isenção prevista no art. 6º, XCII, Anexo IX, RCTE. 

4- No que tange ao momento oportuno para apropriação do crédito 
relativo a entrada de bem destinado ao ativo imobilizado, deverá a 
consulente aguardar o início das atividades do estabelecimento em 
construção, visto que a sistemática de aproveitamento de tal crédito 
leva em consideração as operações de saída de mercadorias do 
estabelecimento, o que não é possível ser aferido antes do início das 
suas atividades. (art. 46, § 4º, RCTE)”. 
 

Assevere-se que tais entendimentos foram reiterados em diversas 
manifestações da Administração Tributária. 

A ausência de menção, nas notas fiscais de aquisição, acerca da 
aplicação a ser conferida às mercadorias – no escopo de se lhe qualificar como 
pertencentes a um equipamento a ser montado, como o seria, v.g., a montagem de uma 
caldeira – dificulta sobremaneira a aplicação, pelo Fisco, da isenção do diferencial de 
alíquotas à referida operação.  

Traduzindo em miúdos, a compra ordinária de chapas, cantoneiras, 
curvas, tubos, postes, flanges etc não induz, de plano, aquisição de ativo imobilizado. 



 

Muito ao contrário. No caso específico destes autos, é sabido que produtos semelhantes 
podem perfeitamente constituir elementos de reposição ou materiais para construção. 

Havendo possibilidade de se identificar, nas notas fiscais de 
aquisição das mercadorias, a sua finalidade, ou seja, caso houvesse menção no campo 
“observações” do documento fiscal, por exemplo, a seguinte expressão: "aquisição de uma 
caldeira, composta de tais e tais itens", a consulente poderia fruir do benefício da isenção 
do diferencial de alíquotas e inclusive apropriar-se do crédito de ICMS, destacado nas 
notas fiscais de aquisição. 

No escopo de se auferir com mais exatidão quais foram as 
destinações das mercadorias descritas nas notas fiscais, os autos foram, em mais de uma 
oportunidade, convertidos em diligência, tanto na fase cameral quanto plenária, o que não 
fora suficiente para que as Fiscalizações, por meio de Revisores, retificassem a opinião 
inicial da Autoridade fiscal autuante, cujo trabalho restara, ao fim, confirmado.  

As manifestações que se seguem dizem, especificamente, acerca da 
impossibilidade de aproveitamento de crédito de ICMS oriundo da aquisição de materiais 
para construção, uma vez que tais mercadorias seriam estranhas ao objeto da empresa. É 
de forma incidental que tais argumentações servem aos presentes autos, uma vez que o 
ICMS auferido não diz respeito ao aproveitamento indevido de crédito, mas sim ao 
enquadramento errôneo de tais mercadorias sob a qualidade de ativo imobilizado, que se 
correto, conferiria isenção quanto ao diferencial de alíquotas respectivo. 

Minas Gerais: 

“Consulta nº:   099/2010 

PTA nº:   16.000311350-52 

Consulente:   ADM do Brasil Ltda. 

Origem:   Uberlândia – MG 

 

(...) O § 3º do art. 70 do RICMS/02 define como alheios à atividade do 
estabelecimento, para fins de crédito do ICMS, todos os bens que não 
sejam utilizados direta ou indiretamente na comercialização, 
industrialização, produção, extração, geração e serviço de transporte 
interestadual e intermunicipal, e de comunicação. 

                As mercadorias ou os serviços recebidos que se destinem à 
construção, reforma ou ampliação do estabelecimento são 
consideradas alheias à atividade do estabelecimento, conforme o 
disposto no inciso III do art. 1º da Instrução Normativa 
DLT/SRE nº 01/98. Portanto, quaisquer materiais de construção 
aplicados nos estabelecimentos da Consulente não ensejam 
aproveitamento de crédito de ICMS.” 

 

Na legislação mineira, a questão é tratada de forma bastante 
objetiva, uma vez que há previsão normativa expressa quanto à impossibilidade de crédito 
oriundo de materiais de construção, nos seguintes moldes: 



 

 

Lei n° 6763/75:  

“Art. 31 - Não implicará crédito para compensação com o imposto 

devido nas operações ou nas prestações subseqüentes:  

(...)  

III - o imposto relativo à entrada de bem ou ao recebimento de serviço 
alheios à atividade do estabelecimento.  

(...)” 

 

Instrução Normativa n° 01/98: 

 

“Art. 1º - Consideram-se alheios à atividade do estabelecimento: 

(...)  

III - as mercadorias ou os serviços recebidos que se destinem à 
construção, reforma ou ampliação do estabelecimento.”  

 

São Paulo, consulta nº 292/97: 

 

“CRÉDITO FISCAL – Aquisição de materiais necessários à construção 

de um Bem Imóvel – Impossibilidade – Fornecimento de máquinas e 
equipamentos (bens móveis) – sistema ‘turn key’ – Incidência. 

(...) 

Ora, o princípio constitucional da não-cumulatividade há de ser entendido 
somente em relação às operações com mercadorias e prestações de 
serviços, e nunca nas operações com imóveis, uma vez que estas sujeitam-
se ao ITBI. (sic). (ICMS Consultoria Tributária, pg. 718 a 727, Jair Benatti, 
Ed. de Direito).” 

 

 

Também há decisão do STJ acerca da impossibilidade de 
aproveitamento de crédito de ICMS oriundo de materiais para construção, nos seguintes 
termos: 

  



 

“STJ - RECURSO ESPECIAL: REsp 860701 MG 2006/0047743-7 

Relator(a): Ministro FRANCISCO FALCÃO 

Julgamento: 18/04/2007 

Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA 

Publicação: DJ 17.05.2007 p. 215 

EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. HIPERMERCADO. MATERIAL DE 
CONSTRUÇÃO UTILIZADO NA EDIFICAÇÃO DA SEDE. ART. 20, § 1º, 
DA LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96. EMPREGO EM ATIVIDADE ALHEIA 
À FINALIDADE DA EMPRESA. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 
TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS. FUNDAMENTO. ART. 20, § 
4º, DO CPC. LIMITES DE 10% E 20% MITIGADOS. 

Ementa 

EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. HIPERMERCADO. MATERIAL DE 
CONSTRUÇÃO UTILIZADO NA EDIFICAÇÃO DA SEDE. ART. 20, § 1º, 
DA LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96. EMPREGO EM ATIVIDADE ALHEIA 
À FINALIDADE DA EMPRESA. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 
TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS. FUNDAMENTO. ART. 20, § 
4º, DO CPC. LIMITES DE 10% E 20% MITIGADOS. 

I - Esta Corte tem-se manifestado no sentido da possibilidade de 
creditamento dos valores despendidos para aquisição de bens 
destinados ao ativo imobilizado. Todavia, a hipótese dos autos se 
subsume à exceção prevista no parágrafo 1º do artigo 20 da Lei 
Complementar nº 87/96, pois os bens adquiridos pelo executado foram 
empregados na construção do prédio onde funciona o hipermercado. 
Neste caso, por serem aplicados em atividade alheia à finalidade da 
empresa, a aquisição dos referidos bens não dão direito ao 
creditamento pretendido.” 

 

Mesma linha de entendimento pode ser conferida nos seguintes 
arestos, todos do STJ:  REsp 1077242 MG 2008/0163499-4 (STJ); REsp 1051080 MG 
2008/0088329-3 (STJ). 

A normativa equivalente, no Código Tributário Estadual, é o art. 60, in 
verbis: 

 

Art. 60. Não implicará crédito, para compensação com o montante do 
imposto devido nas operações ou prestações seguintes: 

I - as entradas de mercadorias ou bens ou utilização de serviços: 

......................................................................................................................... 

b) alheios à atividade do estabelecimento, admitida a prova em 
contrário; 

 

A compensação do ICMS somente é permitida quanto aos produtos 
classificados como bens de insumo, que são as matérias-primas ou os produtos 
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intermediários, não se estendendo aos bens de uso ou consumo do estabelecimento ou 
alheios à atividade do contribuinte. Com efeito, a atividade da empresa é, 
preponderantemente, a fabricação de açúcar e álcool, não a construção civil. 

Portanto, aos materiais de construção, reposição e peças cujas notas 
fiscais constam a partir das fls. 72, não há possibilidade de tratamento equivalente à de 
ativo imobilizado. 

Com tais fundamentações, reputo acertada a decisão cameral 
que deu pela procedência do lançamento. 

 

Passo à análise do pedido de exclusão dos solidários, LIBÓRIO 
MANOEL JOAQUIM DE FREITAS (vice-presidente), WALTER BORDIGNON FILHO 
(diretor) e JOSÉ RIBEIRO DE MENDONÇA (diretor), arrolados com fundamento no art. 
45, XII do CTE. 

A tradicional posição do Conselho Administrativo Tributário, no que 
toca à responsabilidade inserta no art. 45, XII do CTE, é no sentido de que a matriz da 
solidariedade ali veiculada sempre foi o art. 124 do CTN163 e não o art. 135 do CTN164, 
cotidianamente mencionado nas peças de defesa do contribuinte como justificador da não-
inclusão dos solidários administradores na lide, respaldado, inclusive por reiterados 
julgamentos do STJ. Os acórdãos desta Casa sempre obtemperaram que, ainda que o 
inciso XII do art. 45 tenha tomado de empréstimo parte da redação do art. 135 do CTN, tal 
peculiaridade não altera sua natureza. Sem embargo disso - e ao contrário do art. 135 do 
CTN - o vínculo estabelecido no art. 45 seria inclusivo, ou seja, o devedor originário, 
praticante do fato gerador, não é excluído para dar lugar a terceiro, responsável pela 
infração. 

Sempre se asseverou que o interesse que é comum pressupõe, 
necessariamente, a presença de mais de um personagem na consecução do ilícito. 
Abrange todos os que de alguma forma tomam parte na infração, com forte vínculo de 
natureza psicológica.  

Tal interpretação encontrou guarida em alguns arestos do STJ, a 
exemplo do REsp 656.476 – PR, julgado em março de 2005, da relatoria do Ministro Teori 
Zavascki, cujo teor pode ser sintetizado com os seguintes excertos: 

 

“(...) Por esses débitos, dispõe o art. 13 da Lei 8.620/93 que ‘os sócios 
das empresas por cotas de responsabilidade limitada respondem 
solidariamente, com seus bens pessoais’. Trata-se de 
responsabilidade fundada no art. 124, II, do CTN, não havendo cogitar, 
por essa razão, da necessidade de comprovação, pelo credor 
exequente, de que o não-recolhimento da exação decorreu de ato 
praticado com violação à lei, ou de que o sócio deteve a qualidade de 
dirigente da sociedade devedora. 

                                            

163 Art. 124. São solidariamente obrigadas: I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que 

constitua o fato gerador da obrigação principal; II - as pessoas expressamente designadas por lei. 

164 Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias 

resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos: I - as 
pessoas referidas no artigo anterior; II - os mandatários, prepostos e empregados; III - os diretores, gerentes 
ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. 

 



 

(...) 

2. Há que distinguir, para efeito de determinação da responsabilidade 
do sócio por dívidas tributárias contraídas pela sociedade, os débitos 
para com a Seguridade Social, decorrentes do descumprimento de 
obrigações previdenciárias, aos quais a Lei 8.620/93 deu tratamento 
especial.  

O art. 124 do CTN definiu, em seu inciso II, como hipótese de 
responsabilidade solidária, a das pessoas expressamente designadas 
por lei, a saber: 

Art. 124. São solidariamente obrigadas: 

(omissis) 

II - as pessoas expressamente designadas por lei. 

(...) 

Assim, nos casos de débitos para com a Seguridade Social, a 
responsabilidade atribuída pelo citado dispositivo ao sócio-cotista 
tem respaldo no art. 124, II, do CTN. Nessa situação, portanto, por  ser  
a  responsabilidade  de  todo  e  qualquer  sócio  imposta  por  
determinação  legal,  não  há cogitar  da  necessidade  de  
comprovação,  pelo  credor  exeqüente,  de  que  o  não-recolhimento  
da exação  decorreu de  ato  praticado  com  violação  à  lei,  ou  de 
que  o  sócio  deteve a  qualidade  de dirigente da sociedade 
devedora.” (grifamos) 

 

Entendeu o STJ, naquela oportunidade, que a lei ordinária Federal 
havia dado tratamento excepcional ao sócio-quotista, não sendo aplicável o art. 135 do 
CTN. O questionamento dizia respeito à aplicação do art. 13 da Lei ordinária nº 8620/93, 
cuja redação era bastante semelhante à do art. 45, XII do CTE goiano. 

Historicamente, o argumento de que somente a lei complementar 
poderia excepcionar o art. 135 do CTN não se aparentou válido a este Conselho para fins 
de aplicação do art. 45, XII do CTE porquanto não constitui sua competência declarar a 
inconstitucionalidade – formal ou material – de lei, conforme disciplina o §4º do art. 6º da 
Lei estadual nº 16469/09. 

O art. 45, XII estaria, de todo, dissociado das discussões inerentes 
ao art. 135 do CTN e, nessa condição, não restaria de forma alguma tocado pelas alusões 
a este último nos arestos emanados do STJ. Assevere-se que em momento algum houve 
o questionamento acerca da inconstitucionalidade do art. 45, que já guarda quase 25 anos 
de existência. Com efeito, até o momento, não encontramos alusão alguma, no STJ ou no 
STF, ao referido dispositivo do CTE goiano. 

Com a declaração de inconstitucionalidade, pelo STF, do art. 13 da 
Lei federal nº 8620/93, já mencionado, o voto condutor da Ministra Ellen Gracie deixou 
cristalina a ideia de que as previsões de responsabilidade tributária, descritas pelo 
legislador ordinário, sob autorização do art. 128 do CTN, não podem se 
desarmonizar com as demais normas do CTN que aludem à responsabilidade, com 
vistas a lhes retirar ou restringir a eficácia. Sob tal raciocínio, o art. 45 deve, portanto, 
ser interpretado de forma a não se dissociar do que prescrevem os arts. 124, 128, 134 e 
135 do CTN. 

O art. 45, XII do CTE tem a seguinte redação: 

 



 

“Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse 
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação 
principal, especialmente: 

......................................................................................................................... 

XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, 
gerentes, administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis;” 

 

A construção do referido artigo tomou emprestadas as redações de, 
basicamente, dois dispositivos do CTN. Em primeiro lugar, a expressão “as pessoas que 
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal” 
fora retirada, ipsi literis, do art. 124, I do CTN. Por seu turno, a expressão “atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis” adveio, em sua 
íntegra, do caput do art. 134 do CTN. 

Com a necessidade de observância da jurisprudência consolidada 
dos Tribunais Superiores, mencionada no art. 32 do Código de Defesa do Contribuinte -
CDC, tem-se que tais conjecturas anteriores de interpretação restaram prejudicadas. 
Passa a ser intenção do legislador goiano que o art. 45, XII do CTE, seja analisado à luz 
da atual interpretação conferida pelos Tribunais Superiores.  

Em especial, se o art. 135, III do CTN estabelece “norma de 
exceção”, conforme define a jurisprudência, a melhor interpretação do art. 45, XII é a que 
não vá se abstrair desse dispositivo na definição de seu alcance, de forma a restringir-lhe 
o sentido.  

No ensino do criminalista Damásio de Jesus165, direito excepcional é 
“aquele que, quebrando a unidade de um sistema de direito comum ou especial, derroga, 
para casos particulares, a regra que deveria ser normalmente aplicável”. Portanto, o art. 
45, XII deve ser interpretado conforme o CTN, e não contra ele.  

Por reiteradas vezes, o STJ tem se manifestado acerca dos limites 
da responsabilização dos sócios da pessoa jurídica no que tange à matéria tributária, 
traçando um perfil da aplicabilidade do art. 135, III do CTN. Podemos compendiar suas 
manifestações em quatro vertentes, por meio dos tópicos que seguem, sintetizados por 
PAULSEN166, nos seguintes moldes: 

a) Simples falta de pagamento de tributo devidamente 
declarado. Não há responsabilização da pessoa física (ED no REsp 174.532-PR, 1ª 
seção, Rel. Min. José Delgado, j. 18.06.01, DJU 20.08.01; e REsp 885.124-RS, 1ª T., Rel. 
Min. Teori Albino Zavascki, j. 12.12.06, DJU 8.02.07). 

b) Inexistência de bens penhoráveis no patrimônio da devedora 
(sociedade por quotas de responsabilidade limitada). Não configura, por si só, nem em 
tese, situação que acarreta a responsabilidade subsidiária dos representantes da 
sociedade (REsp 831.380-SP, 1ª T. – Rel. Min. Teori Albino Zavascki – j. 20.06.06 – DJU 
30.06.06, p. 192). 

c) Sócio-quotista que não tem poderes de administração e não 
participa da gestão da empresa. Não se pode atribuir responsabilidade substitutiva, e 
nem solidariedade, não podendo ter a execução redirecionada para si (REsp 238.668-MG, 
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do Advogado editora. 7ª edição. 2012. Porto Alegre-RS.  



 

2ª T., Rel. Min. Francisco Peçanha Martins, j. 12.03.02, DJU 13.05.02, p. 186; REsp 
751.858-SC – 1ª T., Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 4.08.05, DJU de22.08.05, p. 159; 
AgRg no REsp 641.831-PE -1ª T – Rel. Min. Francisco Falcão – j. 2.12.04, DJU 28.02.05, 
p. 229). 

d) Dissolução irregular da sociedade. Enseja o redirecionamento 
da execução fiscal contra os sócios-gerentes, independentemente de restar caracterizada 
a existência de culpa ou dolo, nos termos do art. 135, III do CTN (AgRg no REsp 831.664-
RS – 1ª T., Rel. Min. Francisco Falcão, j. 7.11.06, p. 291). 

As estas quatro manifestações, podemos agregar uma quinta, já 
expressa pelo STJ em sede de recurso repetitivo, no sentido de que se deve admitir o 
redirecionamento da execução quando o nome do sócio conste da CDA, havendo inversão 
do ônus da prova.  

O voto que bem expressa tal entendimento é o seguinte: 

 

“(...) art. 543-C do CPC (...) 1. A orientação da Primeira Seção desta 
Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas 
contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele 
incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das 
circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a 
prática de atos ‘com excesso de poderes ou infração de lei, contrato 
social ou estatutos’” (STJ, primeira seção, REsp 1104900/ES. Min. 
Denise Arruda. Março de 2009)” 

 

Questão que urge responder, para fins de delimitação da aplicação 
do art. 135, III do CTN e do próprio art. 45, XII, é acerca da extensão do que se pretende 
ser “infração de lei”. Há certo consenso na doutrina no sentido de que definir essas 
hipóteses é matéria tormentosa. Doutrinadores como Hugo de Brito Machado167 iniciam 
sua digressão sobre o assunto reconhecendo que “o considerável número de casos 
colocados em julgamento pelo Judiciário evidencia a importância prática da questão, e as 
divergências dos julgados demonstram como a matéria constitui uma questão 
extremamente difícil. ” 

A matéria fora especificamente debatida e tratada com maior 
profundidade no julgamento do REsp nº 1.104.064 – RS, 1ª Turma, julgado em 2/12/10, 
cujo relator fora o Min. Luiz Fux. Em extensa ementa, cumpre apenas a transcrição de seu 
item nº 4, pertinente à matéria: 

 

“4. Doutrina abalizada situa a dissolução irregular como hipótese de 
infração à lei, contida no caput do art. 135 do CTN, que prescreve as 
condutas dolosas ensejadoras da responsabilidade pessoal do 
agente, litteris: 

‘A lei referida no artigo 135 do Código Tributário Nacional é a lei que 
rege as ações da pessoa referida. Assim,  como o  inciso  I  do  artigo  
em  evidência  traz  para  sua  guarda  todos  os sujeitos  referidos  no  
artigo  anterior,  teremos  que  a  lei  será  a  do pátrio  poder  para  os  
pais,  a  da  tutela  e  curatela  para  os tutores  e curadores,  a da  
administração  civil de  bens  de  terceiros para  os  administradores  
civis,  a  do  inventário  para  os inventariantes,  a  da  falência  e  da  
concordata  para  síndicos  e comissários,  a dos registros  públicos  
para os tabeliães,  escrivães  e demais  serventuários  de cartórios,  a 
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comercial  para  dissolução  de pessoas  jurídicas  e  para  os  sócios  
no  caso  de  liquidação  de sociedade de pessoas. 

Para os demais, aqueles arrolados nos outros incisos do artigo 135, 
será também sua lei de regência.  Assim, para os administradores de 
empresas (gerentes, diretores etc), será a lei comercial. 

(...) 

E infração de lei?  É qualquer conduta contrária a qualquer norma?  
Queremos crer que não.  É infração à legislação societária, na mesma 
linha dos outros elementos do artigo.  Um caso sempre lembrado de 
infração de lei é o da dissolução irregular da sociedade, ou o 
funcionamento de sociedade de fato (não registrada nos órgãos 
competentes).’ (Renato Lopes Becho, in Sujeição Passiva e 
Responsabilidade Tributária, Ed.  Dialética, SP, 2000, p. 176/178)” 

 

A primeira análise que se faz, à luz do posicionamento do STJ, é que 
o termo “infração à lei” deve ser entendido como infração às leis que regem o direito de 
empresa. 

Sobre o assunto, discorre DERZI168 que: 

“(...) o ilícito é, assim, prévio ou concomitante ao surgimento da 
obrigação tributária (mas exterior à norma tributária) e não posterior, 
como seria o caso do não-pagamento do tributo. A lei que se infringe 
é a lei comercial ou civil, não a lei tributária, agindo o terceiro contra 

os interesses do contribuinte. “ 

 

Sob essa linha de entendimento, o mero não-pagamento do tributo à 
data de seu vencimento é elemento posterior à ocorrência dos fatos que realmente 
relevam para se verificar a ocorrência da infração à lei, não sendo suficiente, de per si, 
para impor a responsabilidade dos sócios. 

Entretanto, é vedada a criação de sociedade cujo objeto contenha 
um fim ilícito. Por óbvio, o limite da atuação contratual dos gestores e administradores 
aponta para esta fronteira. O administrador que, v.g., age ou consente na prática de venda 
de mercadorias sem documentação fiscal está a descumprir a lei societária, o contrato ou 
estatuto social, uma vez que a pessoa jurídica não pode servir de instrumento à 
sonegação tributária. Com efeito, constituem requisitos de validade do Contrato Social, o 
agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei, conforme art. 104 do 
Código Civil.  

Em comentários ao art. 135 do CTN, CARVALHO169 obtempera que 

 

“O administrador deve sempre agir com cuidado, diligência e 
probidade. Deve zelar pelos interesses e pela finalidade da sociedade, 
o que se faz mediante o cumprimento de seu objetivo social, definido 
no estatuto ou no contrato social. Quando o administrador pratica 
qualquer ato dentro dos limites estabelecidos, o faz em nome da 
pessoa jurídica e não como ato particular seu. Mas quando o 
administrador, investido dos poderes de gestão da sociedade, pratica 
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algo que extrapole os limites contidos nos contratos sociais, comete 
ato com excesso de poderes” 

 

Em digressão sobre a responsabilidade dos administradores, 
ULHOA170 assevera que 

“Os deveres de diligência e lealdade, prescritos aos administradores 
de sociedade anônima, embora referidos na LSA (arts. 153 e 155), 
podem ser vistos como preceitos gerais, aplicáveis a qualquer pessoa 
incumbida de administrar bens ou interesses alheios. A eles se 
submetem, nesse sentido, o administrador judicial da massa falida, o 
mandatário, o liquidante ou interventor da instituição financeira, e, 
também, o administrador da sociedade limitada. Como as atribuições 
da administração, no plano interno, são as de administrar a empresa, 
os membros do órgão devem ser diligentes e leais. Tais deveres 
representam, portanto, os parâmetros de aferição do desempenho dos 
diretores da limitada. Sua responsabilidade tem lugar, assim, quando 
desatendidos os deveres gerais dos administradores (CC, arts. 1.011, 
1.016 e 1.017) 

 

Os dispositivos citados, do Código Civil e da Lei das S/A também 
costumam ser utilizados pela jurisprudência para justificar a aplicação do art. 135, III do 
CTN. Dispõem os arts. 1011 e 1016 do Código Civil que “O administrador da sociedade 
deverá ter, no exercício de suas funções, o cuidado e a diligência que todo homem ativo e 
probo costuma empregar na administração de seus próprios negócios” e, também, que “Os 
administradores respondem solidariamente perante a sociedade e os terceiros 
prejudicados, por culpa no desempenho de suas funções”. 

Os arts. 153 e 155 da Lei nº 6404/76, por seu turno, de aplicação 
geral, asseveram, respectivamente, que “o administrador da companhia deve empregar, 
no exercício de suas funções, o cuidado e diligência que todo homem ativo e probo 
costuma empregar na administração dos seus próprios negócios”   e que também “deve 
servir com lealdade à companhia (...)” 

É nesse particular que ganha especial relevância a análise da figura 
do dolo e da culpa quando da feitura dos lançamentos tributários. Fica patente que, das 
considerações anteriores, se não há dolo ou culpa no não-recolhimento do tributo 
sequer haverá conduta, não podendo haver, por conseguinte, qualquer 
responsabilização dos sócios. 

É fato consabido que as normas tributárias sancionadoras muito se 
aproximam das penais quanto a sua exegese. O direito sancionatório partilha de objetivos 
comuns, em especial o de exercer função punitiva e educativa. 

Esse é o pensamento de MARTINS FILHO171, no sentido de que 

 

“Pode-se dizer que os princípios inspiradores da ordem penal são de 
aplicação, com certos matizes e adequações, ao direito 
Administrativo- Tributário sancionador, dado que ambas as situações 
são manifestações do ordenamento punitivo do Estado. 

                                            
170 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial – direito de empresa. Volume 2. Editora Saraiva. 16ª 
edição. Saraiva.  Cap. 31. 
171 Diversos autores. MARTINS FILHO, Luiz Dias. Sanções administrativas tributárias/ coordenador Hugo de 
Brito Machado. SP. Dialética. 2004. pg. 288 



 

(...) Por conseguinte, entende-se que ontologicamente não existe 
diferença entre infração tributária e infração penal.” 

 

O STJ também já se pronunciou acerca da matéria, consignando que 
“a punição administrativa guarda evidente afinidade, estrutural e teleológica, com a sanção 
penal” (REsp Nº 39.155-0/PE). Da mesma forma, o STF, no sentido de que “aplicam-se às 
penas disciplinares as normas de prescrição do direito penal” (Re 78917/SP). 

Por óbvio que o direito tributário penal goza de particularidades em 
relação ao direito penal propriamente dito. Veja-se, por exemplo, a redação do art. 136 do 
CTN, in verbis: 

 

“Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por 
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou 
do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do 
ato.” 
 

Corrente mais conservadora na doutrina interpreta o referido 
dispositivo como disciplinador de responsabilidade objetiva, na qual bastaria a ocorrência 
da infração e a identificação do nexo causal entre esta e o seu autor, descartando a 
necessidade de averiguação de culpa ou dolo. Perfilham a referida corrente Paulo de 
Barros Carvalho, Ricardo Lobo Torres e Luiz Flávio Gomes172. Este último, entretanto, 
obtempera que o referido dispositivo seria claramente inconstitucional. 

Ainda que a análise do art. 71 do CTE prescinda da existência do 
elemento volitivo (dolo ou culpa), uma vez que basta o simples enquadramento no 
preceito sancionador para que o contribuinte seja penalizado (responsabilidade objetiva), 
tal não ocorre quanto ao solidário administrador, sob pena de afronta ao art. 135, III 
do CTN. Isso se dá em virtude da indissociabilidade da interpretação dos arts. 124, 128, 
134 e 135 do CTN, conforme já mencionamos. 

Conceitua-se o dolo como o elemento psicológico da conduta, 
consubstanciado na vontade de realizá-la e produzir o seu resultado173. Segundo a 
doutrina, os elementos do dolo são a consciência (conhecimento do fato que constitui a 
infração) e a vontade (desejo de concretizar esse fato). Há, também, a figura do dolo 
eventual, no qual o agente “não deseja diretamente o resultado, mas aceita a possibilidade 
de produzi-lo.”174 

Há situações discriminadas no art. 71 do CTE em que o dolo é 
elementar à própria conduta, como a prática de caixa dois, a venda de mercadorias sem 
nota fiscal e o calçamento de notas fiscais, que sequer são compatíveis com a forma 
culposa, configurando, inclusive, crime contra a ordem tributária.   

De outro lado, a averiguação da culpa demanda um juízo de valor 
mais complexo, uma vez que para se constatá-la é necessário se comparar a conduta no 
caso concreto com a que uma pessoa de cuidado e prudência mediana teria na mesma 
situação. A análise da culpa, portanto, é fruto de uma comparação do caso concreto com a 
conduta que seria razoável, em abstrato, nas mesmas circunstâncias. Bom alvitre lembrar 
sobre o benefício da dúvida, que se resolve favoravelmente ao sujeito passivo, inserta no 
art. 112 do CTN, acerca da autoria, imputabilidade e punibilidade da conduta.  
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Um dos elementos da culpa é justamente a previsibilidade objetiva, 
que se define como a possibilidade de qualquer pessoa dotada de prudência mediana 
prever o resultado. Outro elemento, a “quebra do dever objetivo de cuidado”, caracteriza-
se pela imprudência, imperícia ou negligência175. 

Não se deve olvidar que, sob o aspecto da responsabilização do 
sócio-administrador, o art. 45 do CTE restringiu o âmbito de aplicação do art. 135, III 
do CTN apenas quanto às infrações em que houver omissão de “imposto”, não devendo 
haver qualquer responsabilização dos sócios quanto às multas formais isoladas, mesmo a 
par de o art. 135 ter se referido a “crédito”, não distinguindo se esse é oriundo de 
obrigação acessória descumprida (art. 113 §3º do CTN) ou de ICMS não recolhido.  

Não há, nesse particular, motivo para qualquer perplexidade, uma 
vez que o instituto da solidariedade passiva fora criado em benefício do credor, 
constituindo prerrogativa do legislador estadual abrir mão de alguma garantia, em 
benefício dos devedores. O que não se poderia fazer, repita-se, é criar novas situações de 
responsabilidade, exclusivamente por lei estadual ordinária, de forma a retirar a eficácia do 
art. 135 do CTN, conforme expusemos anteriormente.  

Há situações, portanto, em que o elemento volitivo (culpa ou 
dolo) não são elementares à infração descrita na norma, devendo ser provada 
inequivocamente a conduta culposa ou dolosa do sócio. Podemos citar, v.g., ações 
equivocadas do escritório de contabilidade, fraudes praticadas por terceiros com o intuito 
de lesar a empresa, caso fortuito, força maior, ou, ainda, resistência justa do contribuinte 
quanto a interpretações de direito debatidas doutrinariamente ou de obscura solução 
oferecida pela Administração. Penso que o caso dos presentes autos se encaixa 
perfeitamente nessa última hipótese. 

A ausência do dolo e da culpa na situação que constituiu a infração 
tributária ampara a não-responsabilização do sócio. De fato, sempre haverá situações 
tributárias de nebulosa interpretação, questões de direito que remontam a acalorada 
discussão administrativa, doutrinária e jurisprudencial, havendo, nestes casos, legítimo 
direito do sujeito passivo de resistir à tributação supostamente indevida ou mesmo clara 
possibilidade de haver culpa escusável da parte do sujeito passivo.  

Tal grau de litigiosidade transcendeu inclusive a seara do 
administrado e não poupou nem mesmo os diversos órgãos Fazendários na 
Administração, que reiteradamente têm se valido dos termos do Parecer n. 661/05-GOT 
para nortear as fiscalizações sobre o assunto aqui tratado. Assevere-se que o referido 
normativo, e todos os que o sucederam, foram suscitados por particulares, em dúvida que 
a administração reputou legítima, em interpretação “a contrario sensu” do art. 49, I, “a” da 
Lei nº 16469/09, gerando os efeitos inerentes à consulta176. 

Sob tais fundamentos, conheço dos recursos interpostos e lhes dou 
provimento quanto ao pedido de exclusão da lide dos solidários arrolados na inicial. 
Quanto ao mérito, entretanto, nego-lhes provimento para confirmar a decisão cameral que 
deu pela procedência do lançamento. 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 07 de junho de 2016. 

                                            
175 CAPEZ, Fernando. Op. Cit.  

176 Lei n. 16469/09:  Art. 49. O Superintendente de Administração Tributária deve declarar inepta a 
consulta e determinar o arquivamento do processo no caso de: I - a consulta: d) ser meramente protelatória, 
versando sobre disposições claramente expressas na legislação tributária; 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00812/16 
 
Relator: Conselheiro José Luiz Rosa 
 

 
EMENTA: Pedido de Revisão Extraordinária- GERC. Exclusão da 
lide no nomeado polo passivo solidário. Acolhido.  
 
Deve ser excluído da sujeição passiva do feito, o nome do 
consignado polo passivo solidário, quando a norma legal assim 
orientar. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 31 
de março de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para excluir da lide o solidário MÁRCIO ALVES 
FERREIRA. Participaram do julgamento os Conselheiros José Luiz Rosa, Antônio Martins 
da Silva, Cláudio Henrique de Oliveira, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira 
D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Márcio Nogueira 
Pedra, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Paulo Diniz, Victor 
Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José 
Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, David Fernandes de 
Carvalho, Alcedino Gomes Barbosa e Aldeci de Souza Flor. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo, em 
epígrafe, omitiu registro de saída de mercadoria tributada, na importância de R$ 
923.568,07 (novecentos e vinte três mil, quinhentos e sessenta e oito reais e sete 
centavos), referente ao déficit financeiro apurado em Auditoria do Movimento Financeiro. 
Em consequência, deverá recolher o ICMS juntamente com penalidade e acréscimos 
legais.   

 
A base legal dada por infringida foi assim descrita: artigos 25, §1º, IV 

e §2º, 64 da Lei nº 11.651/91, c/c artigo 141 do Decreto nº. 4852/97. E a penalidade 
aplicada: artigo 71, VII, “I” 9º I do CTE.  

 
Identificado como polo passivo solidário o consignado à fl. 04.  
 
Intimados nos termos da lei, os autuantes quedaram-se silentes e 

motivaram os respectivos termos de revelia, fls. 17/18 e de perempção, fl. 21.  
 
Dirigindo-se ao presidente desta Casa Julgadora, com pedido de 

revisão extraordinária, a Gerência de Recuperação de Créditos da SEFAZ-GO afirma que 
o nomeado polo passivo solidário, Sr. Márcio Alves Ferreira, não pode ser arrolado nos 
autos como sujeito passivo solidário, pois em se tratando de empresa de sociedade 
limitada, prevista no artigo 1052 do Código Civil, uma vez integralizado todo o capital 
social subscrito, o sócio não responderá com o seu patrimônio pelas obrigações sociais da 
sociedade; que tal entendimento já foi fixado através do Parecer Normativo nº 08/09 – 
SAT, fl. 30/32.  

 



 

Por meio do Despacho nº. 619/2015 –PRES. O ilustre presidente 
desta Casa Julgadora considera que restou demonstrado o vício de legalidade apontado 
no pedido de revisão extraordinária, relativamente à identificação do polo passivo 
solidário, Sr. Márcio Alves Ferreira, implicando em alteração do lançamento, uma vez que 
de acordo com o artigo 45, XII da Lei nº. 11651/91 e Parecer Normativo nº 08/09 – SAT, o 
sócio sem função de direção na sociedade limitada não é solidariamente obrigado, com o 
contribuinte ao pagamento do imposto devido. Determina, entre outras providências, o 
encaminhamento dos autos para julgamento pelo Conselho Pleno, fl. 30.  

 
É o relatório. 
 

VOTO  
 

Ao compulsar e analisar as peças constitutivas desta lide, verifiquei 
que de fato, conforme apontado pela Gerência de Recuperação de Créditos da SEFAZ-
GO e reconhecido pelo nobre presidente deste Conselho Administrativo Tributário, fato 
registrado no relatório que é parte integrante deste “decisum”, não se pode imputar ao 
consignado polo passivo solidário as sanções descritas na folha de rosto deste volume, 
vez que de conformidade com orientação estabelecida em lei, com destaque para o artigo 
45, inciso XI do CTE e o Parecer Normativo nº 08/09 – SAT , que serão transcritos na 
sequência, o polo passivo nomeado coobrigado não é parte legítima para compor a polo 
passivo desta lide, vez  que conforme comprovado nos autos, este não possuía função de 
administração na sociedade limitada.  

 

Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 

[...] 

XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à 
operação ou prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis. 

[...] 

Parecer normativo nº 08/09 – SAT 

Não sendo atribuível ao sócio não dirigente a responsabilidade pelos 
débitos tributários da sociedade limitada, não pode o seu nome ser arrolado 
em lançamento fiscal, inscrito em dívida ativa e SERASA ou arrolado em 
CDA, ainda que haja dissolução irregular da sociedade. Exceção se faça 
aos casos em que se comprovar ação fraudulenta do sócio não dirigente. 

 

 Assim, voto conhecendo do Pedido de Revisão Extraordinária, 
dando-lhe provimento para excluir da lide o solidário MÁRCIO ALVES FERREIRA.    

 
 

Sala das sessões plenárias, em 07 de junho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00813/16 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: Pedido de Revisão Extraordinária - GERC. Exclusão 
da solidária Sra. Norma Ferreira Rocha. Acolhida. 
 
 Os sócios, os gerentes, os administradores, os presidentes, etc. 
que não tenham agido com excesso de poderes, ou infração de 
contrato social ou estatutos, ou concorrido pela prática de ilícito 
tributário, nos termos sentenciados pelo Superior Tribunal de 
Justiça, não podem ser sujeitos passivos solidários da lide. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 31 
de março de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para excluir da lide a solidária NORMA FERREIRA 
ROCHA. Participaram do julgamento os Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira, 
Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê 
Bernardes, João Divino de Brito, Márcio Nogueira Pedra, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Aguinaldo Fernandes de Melo, Victor Augusto de Faria Morato, 
Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli 
Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, David Fernandes de Carvalho, Alcedino 
Gomes Barbosa, Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa e Antônio Martins da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo, em 
epígrafe, obteve receita bruta de R$ 256.027,53 (duzentos e cinquenta e seis mil, vinte 
sete reais e cinquenta e três centavos), tributada pelo ICMS no âmbito do Simples 
Nacional, nos meses de julho e agosto de 2012, constatada em auditoria com base nas 
notas fiscais eletrônicas emitidas referente às operações de revenda de mercadoria, 
resultando no valor a pagar de R$ 5.912,45 (cinco mil, novecentos e doze reais e quarenta 
e cinco centavos) que deveria constar no PGDAS – D. No entanto, o valor declarado como 
receita auferida para os meses em questão foi de apenas R$ 5.831,32 (cinco mil, 
oitocentos e trinta e um reais e trinta e dois centavos), o que resultou em débito de ICMS 
de apenas R$ 72,89 (setenta e dois reais e oitenta e nove reais), evidenciando assim a 
omissão de pagamento do ICMS pela diferença existente entre o imposto declarado e o 
apurado.     

 
A base legal dada por infringida foi assim descrita: artigos 13, VII; 18, 

§15 – A da LC 123/06, c/c arts. 16,21,25,36 e 85 da Res. CGSN nº. 94/11. E a penalidade 
aplicada: artigo 44, I, 1º da Lei nº 9430/1996 c/ redação da Lei nº 11488/2007. 

 
Os solidários foram identificados às fls. 05/06.  
 
O feito, em sua fase cognitiva, é instruído com os documentos de fls. 

07/24.  
 
Intimados nos termos da lei, os sujeitos passivos se mantêm inertes 

e motivam os respectivos termos de revelia, fl. 30, de perempção, fl. 40.  



 

 
Por intermédio do Despacho nº. 2658/2014 – GERC, dirigindo-se ao 

presidente desta Casa Julgadora, infere que a solidária Norma Ferreira Rocha foi autuada 
em conjunto com a empresa epigrafada, entretanto, assevera que o Parecer Normativo nº. 
08/09 – SAT fixou entendimento de que a responsabilidade tributária do sócio se 
estabelece, não pela sua condição de sócio, mas sim, pelo fato de exercer função de 
administração na sociedade e agir com excesso de poder ou contrariamente à lei, contrato 
social ou estatuto, e, assim, o sócio em função de direção da sociedade limitada não 
responde pelos débitos tributários desta, não devendo seu nome ser incluído no 
lançamento, exceto quando demonstrado em processo regular que o mesmo tenha 
exercido administração de fato da sociedade. Solicita a exclusão da solidária supracitada 
do polo passivo desta lide, fls. 48/50.   

 
Por meio do Despacho nº 986/2015 – PRES, o ilustre presidente 

deste Conselho Administrativo Tributário considera que restou demonstrado nos autos 
vício de legalidade apontado no pedido de revisão extraordinária, relativamente à 
identificação do sujeito passivo Norma Ferreira Rocha, implicando em alteração do 
lançamento, uma vez que esta não possuía, quando da ocorrência do fato gerador, 
01/07/2012 a 31/08/2012, poderes de administração da empresa autuada, figurando tão 
somente na condição de sócia, conforme se vê dos documentos, fl. 46 e ainda, o 
documento juntado pelo autuante, fl. 23. Determina, entre outras providências, que o feito 
seja pautado para julgamento pelo Conselho Pleno, fl. 52.   

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

De fato, razão assiste à Gerência de Recuperação de Créditos da 
SEFAZ-GO, quando aponta vício de legalidade, face à inclusão da Sra. Norma Ferreira 
Rocha, conforme claramente exposto no relatório que é parte integrante deste “decisum”. 

 
Aliás, o entendimento aduzido pela GERC e ratificado pelo nobre 

presidente desta Casa Julgadora é também o reflexo de decisão exarada pelo egrégio   
Superior Tribunal de Justiça, cujo entendimento dominante é que “o não-recolhimento do 
tributo, por si só, não constitui infração à lei suficiente a ensejar a responsabilidade 
solidária dos sócios, ainda que exerçam gerência, sendo necessário provar que agiram os 
mesmos dolosamente, com fraude ou excesso de poderes.” (REsp 898168/SP, Recurso 
Especial 2006/0238668-1, julgado em 21/02/2008 e publicado no DJ 05/03/2008 p.1).  

 
Portanto, os bens do sócio de uma pessoa jurídica comercial não 

respondem, em caráter solidário, por dívidas fiscais assumidas pela sociedade. A 
responsabilidade tributária imposta por sócio-gerente, administrador, diretor ou equivalente 
só se caracteriza quando há dissolução irregular da sociedade ou se comprovar a prática 
de infração à lei pelo dirigente, e não apenas quando ele simplesmente exercia a gerência 
da empresa na época da ocorrência do fato gerador. 

 
Ademais, o simples inadimplemento não caracteriza infração legal. 

Inexistindo prova de que se tenha agido com excesso de poderes, ou infração de contrato 
social ou estatutos, não há falar-se em responsabilidade tributária do sócio a esse título ou 
a título de infração legal.  

 
Portanto, faço este voto com o entendimento firmado nesta Casa em 

processos que discutem esta questão e cuja razão do acolhimento da preliminar de 



 

exclusão do sócio solidário da lide se conserva de acordo com o meu entendimento, que 
foi externado em outros julgados semelhantes.  

 
Assim, voto conhecendo do Pedido de Revisão Extraordinária, 

dando-lhe provimento para excluir da lide a solidária Sra. Norma Ferreira Rocha. 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 07 de junho de 2016. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00818/16 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: Processual. Pedido de Revisão Extraordinária. 
Exclusão de solidário da lide. Acolhimento.  
 
Provado nos autos que à época da ocorrência do fato gerador, o 
sujeito passivo solidário não fazia parte do quadro societário da 
empresa, mister se faz acolher o pedido de sua exclusão do polo 
passivo da lide, arguido pela Gerência de Recuperação de 
Créditos – GERC. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 31 
de março de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para excluir da lide o solidário MARCOS JOSÉ DE 
MELO. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli 
Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, David Fernandes de Carvalho, Alcedino 
Gomes Barbosa, Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, Antônio Martins da Silva, Cláudio 
Henrique de Oliveira, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene 
Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Márcio Nogueira Pedra, Nivaldo 
Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Aguinaldo Fernandes de Melo, Victor 
Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva e Mário de Oliveira Andrade. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Revisão Extraordinária apresentado com 
fundamento no artigo 43, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 11.651/91, pelo qual a Gerência de 
Recuperação de Créditos (GERC) aponta a ocorrência de vício de legalidade no 
lançamento, em razão de erro na identificação do sujeito passivo.  

 
Em suas alegações (fls. 90/92), a GERC afirma que em 20/11/2012, 

o responsável solidário Marcos José de Melo fora autuado, em conjunto com a empresa 
supra, em razão de auto de infração de fls. 02 a 05. Aduz que, mediante análise dos 
extratos da JUCEG e SEPRO, em anexo, constatou que o solidário em questão foi sócio 
administrador entre 22/07/2010 a 07/07/2011, além do fato de as 4ª e 6ª alterações 
contratuais da referida empresa explorem que o sócio citado realmente se retirou da 
sociedade. Afirmou, ainda, que o fato gerador ocorreu em 2008 e que as regras de 
responsabilidade social, em se tratando de sociedade limitada, estão previstas no artigo 
1052 do Código Civil e que o entendimento acerca dessa matéria na Administração 
Tributário do Estado de Goiás, está determinado no Parecer Normativo nº 08/09 – SAT. Ao 
final, argumenta que não há como responsabilizar simples sócio.  

 
Mediante Despacho nº 315/2016 de fls. 93/94 expedido pela 

Presidência deste Conselho Administrativo Tributário o Pedido de Revisão Extraordinária 
foi admitido, tendo assinalado o Presidente que “pelo exame dos autos constata-se que 
restou demonstrado o vício de legalidade apontado no pedido de revisão extraordinária, 
relativamente à identificação do sujeito passivo Marcos José de Melo, uma vez que, 
apesar de ter exercido função de administrador, o ingresso e retirada do mesmo da 



 

sociedade se deu em período posterior ao autuado, não podendo ser responsabilizado 
pelo auto de infração em comento.  

 
É o Relatório. 
 

VOTO 
 

Passo a decidir e de plano acolho o pedido de revisão extraordinária 
formulado pela Gerência de Recuperação de Créditos – GERC, que com base em 
dispositivo legal e fundamentação jurídica consistente, requer a exclusão do solidário do 
polo passivo da lide.  

Com efeito, ao compulsar os autos verifico que a aplicação do 
instituto da solidariedade ao sócio Marcos José de Melo é indevida. Reforço o meu 
entendimento com a menção de que as provas trazidas ao processo pela citada Gerência, 
plasmadas pela consulta cadastral da SIARCO anexada às folhas 71 e pelas alterações 
contratuais de folhas 72 a 85, demonstram com clareza que o referido solidário não fazia 
parte do quadro societário da empresa no momento da ocorrência do fato gerador, pois 
somente ingressou na sociedade como sócio administrador a partir de 22/07/2010, 
portanto, após o período autuado.  

Assim, tal qual o excelso Presidente deste Conselho Administrativo 
Tributário, que congraça com o mesmo entendimento acerca da questão, considero que o 
presente pedido de revisão extraordinária deve ser conhecido e provido.  

Ante todo o exposto, nada mais devo acrescentar, motivo pelo qual 
voto em uníssono com meus pares, conhecendo do Pedido de Revisão Extraordinária, 
dando-lhe provimento para excluir da lide o solidário Marcos José de Melo. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 07 de junho de 2016. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00850/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Lidilone Polizeli Bento 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Pedido de Reinclusão na lide de 
solidários, formulado pela Fazenda Pública. Acolhido.  
 
Deve ser incluído na lide o solidário que à época da ocorrência 
do fato gerador exercia função de direção ou administração na 
sociedade empresária, nos termos do art. 45, inciso XII do CTE, 
combinado com arts. 124 e 135, inciso III do CTN, não podendo 
ser dissociada a vontade do administrador da vontade da 
sociedade que permitiu por meio de estorno de débitos a 
escrituração indevida de crédito, visando omitir o pagamento do 
imposto, portanto, correta a reinclusão de solidário retirado de 
forma indevida da lide. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 07 
de junho de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda Pública 
para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para reincluir na lide os solidários LEÔNIDAS 
AMARO PELLIZZER e SEBASTIÃO MOREIRA FURTADO. Foram vencedores os 
Conselheiros Lidilone Polizeli Bento, Heli José da Silva, Aldeci de Souza Flor, Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira, Washington Luis Freire de Oliveira, Marlene Maria da Silva 
Ruguê Bernardes, Nislene Alves Borges, Gilmar Rodrigues de Almeida, Victor Augusto de 
Faria Morato, Mário de Oliveira Andrade e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur 
Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros Nivaldo 
José Mendes, Rickardo de Souza Santos Mariano, Alcedino Gomes Barbosa, José Luiz 
Rosa, Mauricio Ribeiro de Paiva, José Pereira D'abadia, João Divino de Brito, Nivaldo 
Carvelo Carvalho, Masayuki Missao e Edson Abrão da Silva que votaram conhecendo do 
recurso, negando-lhe provimento para manter a decisão cameral que excluiu da lide os 
solidários. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata o presente processo de exigência de ICMS, em razão de 
escrituração indevida de valores, a título de crédito, correspondente ao montante do 
imposto registrado no Livro de Apuração do ICMS como estorno de débito, referente a 
transferência do crédito pelo produtor, sem o respectivo pagamento antecipado, declarado 
pelo contribuinte, conforme demonstrativo e documentos anexos.  

 
Regularmente intimados, os sujeitos passivos apresentam 

impugnação em primeira instância na qual solicitam a exclusão dos solidários, a 
declaração de nulidade do lançamento por insegurança na determinação da infração, por 
cerceamento de direito de defesa, ou se assim não for seja o lançamento declarado 
improcedente ou em último caso convertido em diligência. 

 
Vindo os autos a julgamento, o ilustre julgador singular entendeu 

insuficientes os argumentos da defesa para ilidir a acusação fiscal, motivo pelo qual 
rejeitou as preliminares de nulidade do lançamento e o pedido de diligência, declarando o 



 

lançamento procedente. Com relação aos solidários, excluiu o contabilista e manteve os 
demais solidários.  

 
Inconformado, os sujeitos passivos apresentam recurso voluntário 

apresentando as mesmas alegações constantes da impugnação, solicitando em sede de 
preliminar declaração de nulidade do lançamento, exclusão dos solidários, improcedência 
ou caso entenda necessário a conversão dos autos em diligência. 

 
Julgado em segunda instância, a Câmara Julgadora rejeita as 

preliminares de nulidade arguidas pelo sujeito passivo, exclui os solidários, por maioria, e 
mantém a sentença singular que julgou procedente o lançamento. 

 
Inconformada, a Fazenda Pública interpõe recurso ao Conselho 

Pleno solicitando a reinclusão dos solidários excluídos por ocasião do julgamento cameral, 
nos termos do art. 45, inciso XII do CTE e jurisprudência do CAT. 

 
Intimados para apresentarem contradita, os sujeitos passivos 

permanecem inertes, vindo os autos a julgamento.  
 
É o Relatório.      
 
                              V O T O  
 
O presente processo encontra-se com a sua questão principal 

resolvida, tendo sido julgado procedente nas fases singular e cameral. 
 
O ponto que encontra-se pendente de julgamento refere-se apenas 

ao pedido de reinclusão dos solidários LEÔNIDAS AMARO PELLIZZER e SEBASTIÃO 
MOREIRA FURTADO, sócios administradores da sociedade empresária, visto que o 
solidário contabilista foi excluído na fase singular e houve concordância da Fazenda 
Pública. 

 
No que diz respeito aos sócios solidários excluídos, verifica-se dos 

autos que exerciam à época da ocorrência do fato gerador as funções de administradores, 
portanto, suas condutas possuem perfeita subsunção à norma prevista no art. 45, inciso 
XII do CTE, combinado com art. 124 do CTN, segundo a qual os sócios administradores 
respondem solidariamente pelo pagamento do imposto.  

 
Ademais não há como afirmar que a sociedade empresária tenha 

escriturado indevidamente créditos do imposto, correspondente a estorno de débitos, 
visando omitir o pagamento do tributo e que sua vontade seja distinta da vontade de seus 
administradores, portanto, entendo que suas condutas, permitindo o aproveitamento 
indevido de crédito, enquanto administradores da pessoa jurídica se enquadram 
perfeitamente no disposto no art. 45, inciso XII do CTE, bem como atendem aos requisitos 
do art. 135, inciso III do CTN. 

 
Ante o exposto e de acordo com entendimento majoritário desta 

Casa, acolho o pedido da Fazenda Pública para reincluir na lide os solidários LEÔNIDAS 
AMARO PELLIZZER e SEBASTIÃO MOREIRA FURTADO.    

 
 

Sala das sessões plenárias, em 14 de junho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00893/16 
 
Relator: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: Pedido de Revisão Extraordinária - GERC. Exclusão 
da lide do polo passivo solidário Sr. PAULO CEZAR MENUCI. 
Acolhida. 
 
Estando demonstrado nos autos que o polo passivo solidário 
não tinha interesse na constituição do fato gerador objeto da 
ação, este deve ser excluído da lide. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 28 
de abril de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para excluir da lide o solidário PAULO CEZAR 
MENUCI. Participaram do julgamento os Conselheiros Rickardo de Souza Santos 
Mariano, José Paixão de Oliveira Gomes, Alcedino Gomes Barbosa, Aldeci de Souza Flor, 
José Luiz Rosa, Elias Alves dos Santos, Rodolfo Ramos Caiado, Washington Luis Freire 
de Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino 
de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Márcio Nogueira Pedra, 
Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira 
Andrade, Nivaldo José Mendes e Lidilone Polizeli Bento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo, em 
epígrafe, omitiu registro de saída de mercadoria tributada, referente a déficit financeiro 
apurado em Auditoria do Movimento Financeiro/ 2011. Em consequência deverá recolher 
o imposto devido.  

 
A base legal dada por infringida foi assim descrita: artigo 25, §1º, IV e 

2º da Lei nº 11.651/91 c/c artigo 141 do Decreto nº. 4852/97 . E a penalidade aplicada: 
artigo 71, VII, “I”, § 9º I do CTE.  

 
O polo passivo solidário foi identificado à fl. 04.  
 
Instruindo o feito em sua fase cognitiva o autuante acosta a este 

volume os documentos de fls. 3; 5 a 9.  
 
Intimados nos termos da lei, os autuados quedam-se silentes e 

motivam os respectivos termos de revelia, fl. 10 e de perempção, fl. 19. 
 
Acostados aos autos documentos constitutivos da empresa, ora 

autuada, fls. 20/ 41.  
 
A Gerência de Recuperação de Créditos da SEFAZ-GO, dirigindo-se 

ao presidente deste Conselho Administrativo Tributário, com pedido de revisão 
extraordinária, argumenta que o nomeado polo passivo solidário Sr. Paulo César Menuci 
foi autuado juntamente com a empresa epigrafada, por omissão de registro de saída de 
mercadoria tributada. Ocorre que conforme pode ser conferido, pela leitura das alterações 



 

contratuais, que se encontram acostadas a este volume, a citada solidária não exercia 
função de administradora à época do fato gerador, referente ao ano de 2011, portanto, 
conforme orientação expressa em lei, não se pode responsabilizar o simples sócio, vez 
que não concorreu para a prática o ilícito tributário, fls.42/44. Junta documentos, fls. 45/49. 

 
Por meio do Despacho nº. 486/2016 –PRES. O ilustre presidente 

desta Casa Julgadora considera que restou demonstrado o vício de legalidade apontado 
no pedido de revisão extraordinária, relativamente à identificação do sujeito passivo 
solidário Sr. Paulo César Menuci. Determina, entre outras providências, o 
encaminhamento do feito para julgamento pelo Conselho Pleno, fl. 50.  

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Ao analisar as peças instrutórias desta lide observei que, de fato 
razão assiste à Gerência de Recuperação de Créditos da SEFAZ-GO, quando aponta 
ausência de amparo legal para suportar a indicação na polaridade passiva solidária do 
nomeado coobrigado Sr. Paulo César Menuci, vez que comprovado está neste volume 
que este não tinha interesse na constituição do fato gerador, objeto desta ação. E em 
assim sendo, não afrontou a orientação contida no “caput” do artigo 45 do CTE, “verbis”:  

Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal ...  

 
O citado polo passivo solidário não exercia função de administrador 

da sociedade epigrafada à época do fato gerador dos autos, ocorrido no ano de 2011, 
conforme pode ser conferido pela leitura do contrato social e suas alterações que se 
encontra acostado ao processo, bem como consultas nos cadastros da SEFAZ-GO e da 
JUCEG, onde o dito sujeito passivo solidário é qualificado como mero sócio, não existindo 
prova nos autos de que este tenha concorrido para a prática da infração tributária descrita 
na peça de sustentação deste feito.   

 
Portanto, reafirmo que não se pode imputar ao polo passivo solidário 

em destaque as exigências estampadas na folha de rosto deste tomo, vez que, a norma 
legal explicitada em linhas anteriores não contempla tal nomeação. De igual forma é a 
orientação contida no Parecer Normativo nº. 08/09 – SAT, “verbis”:  

Não sendo atribuível ao sócio não dirigente a responsabilidade pelos 
débitos tributários da sociedade limitada, não pode o seu nome ser arrolado 
em lançamento fiscal, inscrito em dívida ativa e SERASA ou arrolado em 
CDA, ainda que haja dissolução irregular da sociedade. Exceção se faça 
aos casos em que se comprovar ação fraudulenta do sócio não dirigente. 

 Assim, voto conhecendo do Pedido de Revisão Extraordinária, 
dando-lhe provimento para excluir da lide o solidário Sr. PAULO CEZAR MENUCI.      
 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 21 de junho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00894/16 
 
Relator: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: Pedido de Revisão Extraordinária - GERC. Exclusão 
da lide do polo passivo solidário PRISCILA RIBEIRO BATISTA 
DELMOND. Acolhida. 
 
Estando demonstrado nos autos que o polo passivo solidário 
não tinha interesse na constituição do fato gerador objeto da 
ação, este deve ser excluído da lide. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 28 
de abril de 2016, decidiu,  por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para excluir da lide a solidária PRISCILA RIBEIRO 
BATISTA DELMOND. Participaram do julgamento os Conselheiros Rickardo de Souza 
Santos Mariano, José Paixão de Oliveira Gomes, Alcedino Gomes Barbosa, Aldeci de 
Souza Flor, José Luiz Rosa, Elias Alves dos Santos, Rodolfo Ramos Caiado, Washington 
Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, 
João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Márcio Nogueira 
Pedra, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de 
Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes e Lidilone Polizeli Bento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo, em 
epígrafe, omitiu registro de saída de mercadoria tributada, referente a déficit financeiro 
apurado em Auditoria do Movimento Financeiro/2010 e 2011. Em consequência deverá 
recolher o imposto devido.  

 
A base legal dada por infringida foi assim descrita: artigo 25, §1º, IV e 

2º da Lei nº 11.651/91 c/c artigo 141 do Decreto nº. 4852/97 . E a penalidade aplicada: 
artigo 71, VII, “I”, § 9º do CTE.  

 
O polo passivo solidário foi identificado à fl. 04.  
 
Instruindo o feito em sua fase cognitiva o autuante acosta a este 

volume os documentos de fls. 3; 5 a 12.  
 
Intimados nos termos da lei, os autuados quedam-se silentes e 

motivam os respectivos termos de revelia, fl. 13 e de perempção, fl. 25. 
 
Acostados aos autos documentos constitutivos da empresa, ora 

autuada, fls. 26/37.  
 
A Gerência de Recuperação de Créditos da SEFAZ-GO, dirigindo-se 

ao presidente deste Conselho Administrativo Tributário, com pedido de revisão 
extraordinária, argumenta que a nomeada polo passivo solidário Sra. Priscila Ribeiro 
Delmond foi autuada juntamente com a empresa epigrafada, por omissão de registro de 
saída de mercadoria tributada. Ocorre que conforme pode ser conferido, pela leitura das 



 

alterações contratuais, que se encontram acostadas a este volume, a citada solidária não 
exercia função de administradora à época do fato gerador, referente aos anos de 2010 e 
2011, portanto, conforme orientação expressa em lei, não se pode responsabilizar o 
simples sócio, vez que não concorreu para a prática o ilícito tributário, fls.38/40. Junta 
documentos, fls. 41/45. 

 
Por meio do Despacho nº. 481/2016 –PRES. O ilustre presidente 

desta Casa Julgadora considera que restou demonstrado o vício de legalidade apontado 
no pedido de revisão extraordinária, relativamente à identificação do sujeito passivo 
solidário   Sra. Priscila Ribeiro Delmond,. Determina, entre outras providências, o 
encaminhamento do feito para julgamento pelo Conselho Pleno, fl. 46.  

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Ao analisar as peças instrutórias desta lide observei que, de fato 
razão assiste à Gerência de Recuperação de Créditos da SEFAZ-GO, quando aponta 
ausência de amparo legal para suportar a indicação na polaridade passiva solidária do 
nomeado coobrigado Sra. Priscila Ribeiro Delmond, vez que comprovado está neste 
volume que este não tinha interesse na constituição do fato gerador, objeto desta ação. E 
em assim sendo, não afrontou a orientação contida no “caput” do artigo 45 do CTE, 
“verbis”:  

Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal ...  

 
O citado polo passivo solidário não exercia função de administrador 

da sociedade epigrafada à época do fato gerador dos autos, ocorridos nos anos de 2010 e 
2011, conforme pode ser conferido pela leitura do contrato social e suas alterações que se 
encontra acostado ao processo, fls. 30 a 36 bem como consultas nos cadastros da 
SEFAZ-GO e da JUCEG, fls. 41 a 45, onde o dito sujeito passivo solidário, qualificada 
como mera sócia, não existindo prova nos autos que esta tenha concorrido para a prática 
da infração tributária descrita na peça de sustentação deste feito.   

 
Portanto, reafirmo que não se pode imputar ao polo passivo solidário 

em destaque as exigências estampadas na folha de rosto deste tomo, vez que, a norma 
legal explicitada em linhas anteriores não contempla tal nomeação. De igual forma é a 
orientação contida no Parecer Normativo nº. 08/09 – SAT, “verbis”:  

Não sendo atribuível ao sócio não dirigente a responsabilidade pelos 
débitos tributários da sociedade limitada, não pode o seu nome ser arrolado 
em lançamento fiscal, inscrito em dívida ativa e SERASA ou arrolado em 
CDA, ainda que haja dissolução irregular da sociedade. Exceção se faça 
aos casos em que se comprovar ação fraudulenta do sócio não dirigente. 

 Assim, voto conhecendo do Pedido de Revisão Extraordinária, 
dando-lhe provimento para excluir da lide a solidária PRISCILA RIBEIRO BATISTA 
DELMOND.     



 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 21 de junho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00895/16 
 
Relator: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: Pedido de Revisão Extraordinária - GERC. Exclusão 
da lide do polo passivo solidário MARIA JOSÉ FERREIRA 
SARAIVA. Acolhida. 
 
Estando demonstrado nos autos que o polo passivo solidário 
não tinha interesse na constituição do fato gerador objeto da 
ação, este deve ser excluído da lide. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 28 
de abril de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para excluir da lide a solidária MARIA JOSÉ FERREIRA 
SARAIVA. Participaram do julgamento os Conselheiros Rickardo de Souza Santos 
Mariano, José Paixão de Oliveira Gomes, Alcedino Gomes Barbosa, Aldeci de Souza Flor, 
José Luiz Rosa, Elias Alves dos Santos, Rodolfo Ramos Caiado, Washington Luis Freire 
de Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino 
de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Márcio Nogueira Pedra, 
Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira 
Andrade, Nivaldo José Mendes e Lidilone Polizeli Bento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo, em 
epígrafe, omitiu registro de saída de mercadoria tributada, referente a déficit financeiro 
apurado em Auditoria do Movimento Financeiro/2009. Em consequência deverá recolher o 
imposto devido.  

 
A base legal dada por infringida foi assim descrita: artigo 25, §1º, IV e 

2º da Lei nº 11.651/91 c/c artigo 141 do Decreto nº. 4852/97 . E a penalidade aplicada: 
artigo 71, VII, “I”, § 9º do CTE.  

 
O polo passivo solidário foi identificado à fl. 04.  
 
Instruindo o feito em sua fase cognitiva o autuante acosta a este 

volume os documentos de fls. 3; 5 a 9.  
 
Intimados nos termos da lei, os autuados quedam-se silentes e 

motivam os respectivos termos de revelia, fl. 20 e de perempção, fl. 32. 
 
Acostados aos autos documentos constitutivos da empresa, ora 

autuada, fls.33/ 36.  
 
A Gerência de Recuperação de Créditos da SEFAZ-GO, dirigindo-se 

ao presidente deste Conselho Administrativo Tributário, com pedido de revisão 
extraordinária, argumenta que a nomeada polo passivo solidário Sra. Maria José Ferreira 
Saraiva, foi autuada juntamente com a empresa epigrafada, por omissão de registro de 
saída de mercadoria tributada. Ocorre que conforme pode ser conferido, pela leitura das 



 

alterações contratuais, que se encontram acostadas a este volume, a citada solidária não 
exercia função de administradora à época do fato gerador, referente ao ano de 2009, 
portanto, conforme orientação expressa em lei, não se pode responsabilizar o simples 
sócio, vez que não concorreu para a prática o ilícito tributário, fls.37/39. Junta documentos, 
fls. 40/41. 

 
Por meio do Despacho nº. 488/2016 –PRES. O ilustre presidente 

desta Casa Julgadora considera que restou demonstrado o vício de legalidade apontado 
no pedido de revisão extraordinária, relativamente à identificação do sujeito passivo 
solidário   Sra. Maria José Ferreira Saraiva. Determina, entre outras providências, o 
encaminhamento do feito para julgamento pelo Conselho Pleno, fl. 46.  

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Ao analisar as peças instrutórias desta lide observei que, de fato 
razão assiste à Gerência de Recuperação de Créditos da SEFAZ-GO, quando aponta 
ausência de amparo legal para suportar a indicação na polaridade passiva solidária do 
nomeado coobrigado Sra. Maria José Ferreira Saraiva, conforme passo a expor:  

 
Ao aferir o contrato social da empresa, bem como as alterações 

contratuais, observei que a polaridade passiva solidária, em destaque retirou da sociedade 
em junho de 2008 e retornou à sociedade em outubro do referido ano de 2008, porém 
como simples sócia.  

 
Portanto, como simples sócia, não tinha interesse na constituição do 

fato gerador, objeto desta ação. E em assim sendo, não afrontou a orientação contida no 
“caput” do artigo 45 do CTE, “verbis”:  

Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal ...  

Por conseguinte, reafirmo que não se pode imputar ao polo passivo 
solidário em destaque as exigências estampadas na folha de rosto deste tomo, vez que, a 
norma legal explicitada em linhas anteriores não contempla tal nomeação. De igual forma 
é a orientação contida no Parecer Normativo nº. 08/09 – SAT, “verbis”:  

Não sendo atribuível ao sócio não dirigente a responsabilidade pelos 
débitos tributários da sociedade limitada, não pode o seu nome ser arrolado 
em lançamento fiscal, inscrito em dívida ativa e SERASA ou arrolado em 
CDA, ainda que haja dissolução irregular da sociedade. Exceção se faça 
aos casos em que se comprovar ação fraudulenta do sócio não dirigente. 

 Assim, voto conhecendo do Pedido de Revisão Extraordinária, 
dando-lhe provimento para excluir da lide a solidária MARIA JOSÉ FERREIRA SARAIVA.      
 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 21 de junho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00915/16 
 
Relator: Conselheiro Masayuki Missao 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de exclusão do solidário da 
lide. Acolhida.  
 
Deve ser excluído da lide o sujeito passivo solidário se ficar 
comprovado que ele não praticou, não concorreu, nem deu 
causa à infração denunciada na peça inicial. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 08 de abril de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
preliminar de exclusão do solidário da lide, VIAÇÃO NOVO HORIZONTE LTDA,  arguida 
pelo sujeito passivo solidário. Participaram do julgamento os Conselheiros Masayuki 
Missao, Mário de Oliveira Andrade, Edson Abrão da Silva, Rickardo de Souza Santos 
Mariano e Victor Augusto de Faria Morato. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a acusação fiscal que o sujeito passivo remeteu com destino a 
outro estado as mercadorias no valor comercial de R$ 30.000,00, acompanhadas pela 
nota fiscal série 1 nº 41, emitida em 03/09/13 considerada inidônea pois o documento 
legalmente exigido para a operação é nota fiscal eletrônica de acordo com Protocolo ICMS 
42 de 03/07/2009 conforme termo de apreensão e documentos anexos. Em consequência, 
deverá pagar o imposto omitido, mais as cominações legais. 

 
Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 45, 

inciso II, 64, 66 e 67, inciso I, da Lei nº 11.651/91, combinado com os artigos 145, 
parágrafo único e 167, inciso III, do Decreto nº 4.852/97. Proposta a aplicação da 
penalidade prevista no artigo 71, inciso VII, alínea “l”, conjugado com o § 9º, inciso I, da 
Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 15.505/2005. 

 
Foi identificado como sujeito passivo solidário: VIAÇÃO NOVO 

HORIZONTE LTDA (fls. 04), na condição de transportadora das mercadorias, nos termos 
do artigo 45, inciso II, da Lei nº 11.651/91. 

 
O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 05/11. 
 
O sujeito passivo principal foi intimado em Primeira Instância, 

conforme documentos de fls. 12./13. 
 
A Gerência de Recuperação de Créditos – GERC apresenta pedido 

de Revisão Extraordinária com fundamento no artigo 43, inciso I, alínea “b”, item 1, da Lei 
nº 16.469/09 no qual solicita que seja realizada a intimação do sujeito passivo solidário.  

 
Por meio do Despacho nº 441/2015-PRES, fls. 27, foi admitido o 

pedido de revisão extraordinária, tendo assinalado o Presidente que “Da análise do 
presente processo, constata-se que no Termo de Acordo de Parcelamento de débito não 
consta a assinatura do representante legal da empresa Viação Novo Horizonte Ltda 



 

arrolada nos autos, como sujeito passivo solidário, caracterizando-se assim confissão de 
dívida para o sujeito passivo principal. Portanto, se faz necessária a tramitação do 
processo em rito próprio para o sujeito passivo solidário. 

 
O sujeito passivo solidário foi intimado para pagar a quantia exigida 

ou apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de fls. 28/29. 
 
Em sua impugnação (fls. 32/44), o sujeito passivo solidário alega que 

o Despacho nº 441/2015-PRE, possibilitou que a Requerente manifestasse acerca do auto 
de infração apenas em segunda instância, suprimindo o seu direito de expor as suas 
razões de inconformidade. Cita legislação para sustentar que “é notório do 
descumprimento da norma de competência e a necessidade de que o processo corra 
exclusivamente em face das Loja Mapas Ltda”. Defende que restou configurada a 
irregularidade do auto de infração por força do que dispõe o artigo 8º, inciso III e V da Lei 
nº 13.800/2001, haja vista que foi acusada de incorrer no mesmo ilícito da empresa 
autuada. Argumenta que não pode a Requerente ser punida pelo modus operandi irregular 
de terceiros, ainda mais considerando que contou à complacência omissiva e falta de 
estrutura fiscalizatória do Estado de Goiás para a suposta prática irregular que, 
ironicamente, ameaça prejudicar o patrimônio da Requerente”. Ao final, requer a sua 
exclusão do polo passivo da lide.  

 
Juntamente com a peça defensória foram colacionados aos autos 

documentos de fls. 45/69.  
 
É o Relatório. 
 

VOTO 
 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo remeteu com 
destino a outro Estado as mercadorias no valor comercial de R$ 30.000,00, 
acompanhadas pela nota fiscal série I nº 41, emitida em 03/09/2013 considerada inidônea 
por não ser o documento legalmente exigido para a operação, no caso, nota fiscal 
eletrônica de acordo com o Protocolo ICMS nº 42, tudo conforme Termo de Apreensão. 

 
Foi incluído como sujeito passivo solidário, a Transportadora Viação 

Novo Horizonte Ltda, nos termos do artigo 45, inciso II, da Lei nº 11.651/91. 
 
Emitida a intimação ao solidário, fls. 12, não tendo o mesmo sido 

intimado, comparece o sujeito passivo principal: Lojas Mapas Ltda representado pelo sócio 
administrador da empresa e celebra Termo de Acordo de Parcelamento do débito em 
20/09/2013. 

 
Ausente a intimação do solidário a GERC – Gerência de 

Recuperação de Créditos, requer o saneamento do processo e a intimação do solidário. 
 
Mediante Despacho nº 441/2015-PRES, fls. 27, expedido pela 

Presidência deste Conselho, o presente pedido de revisão extraordinária foi admitido e em 
seguida foi determinado o encaminhamento dos autos ao SEPRE, para que o sujeito 
passivo solidário Viação Novo Horizonte Ltda, seja intimado para que possa se manifestar 
em segunda instância ou pagar o crédito tributário exigido. 

 



 

Intimado o sujeito passivo solidário apresenta sua Impugnação onde 
requer sua exclusão do polo passivo da lide, mantendo-a apenas em face das Lojas 
Mapas Ltda. Cita legislação para sustentar que “é notório o descumprimento da norma de 
competência e a necessidade de que o processo corra, exclusivamente, em face das 
Lojas Mapa Ltda”. Argumenta que “não pode ser a Requerente punida pelo modus 
operandi irregular de terceiros, ainda mais considerando que contou com à complacência 
omissiva e falta de estrutura fiscalizadora do Estado de Goiás para a suposta prática 
irregular, que ironicamente, ameaça prejudicar o patrimônio da Requerente”. Ao final, 
requer o julgamento procedente dos pedidos, excluindo a Requerendo do polo passivo da 
relação jurídico tributária. 

 

No caso em comento, a pretensão do sujeito passivo é, unicamente, 
a sua exclusão do polo passivo da lide, dada a sua qualidade de transportadora, tendo em 
vista que, não detém o animus necessário para ser tratado como possuidor das 
mercadorias, sendo mero detentor das mesmas.  

Com efeito, de acordo com o Código Civil, em seu artigo 1198, 
detentor é “aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva 
a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas” ao passo que 
possuidor é “todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes 
inerentes à propriedade” (art. 1196). É doutrinariamente sabido que tais poderes inerentes 
à propriedade são os atributos de gozar, reaver, usar e dispor do bem, dos quais 
notoriamente os transportadores não se valem. De fato, o detentor não pode sequer 
reivindicar a coisa de quem injustamente a possui, posto que lhe falta justamente o 
interesse de agir. 

Isto posto, tendo em vista que o transportador ao receber a 
encomenda para transporte devidamente acompanhada de documentação fiscal, só tem 
como deduzir que a mesma esteja em situação regular. Não tem o sujeito passivo solidário 
deduzir sua eventual irregularidade.  

 
Desse modo, conheço da impugnação, dou-lhe provimento, para 

acolher a preliminar de exclusão do solidário VIAÇÃO NOVO HORIZONTE LTDA da lide, 
requerida pelo mesmo. 

 
 

Sala das sessões, em 27 de junho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00954/16 
 
Relatora: Conselheira Talita Pimenta Félix 
 

 
EMENTA: ICMS. PEDIDO DE REVISÃO EXTRAORDINÁRIA. 
COMPETÊNCIA DA GERC. VÍCIO DE LEGALIDADE. EXLCUSÃO 
DE COOBRIGADO. SÓCIO QUOTISTA.  
 
A GERC, em análise do AIIM antes de seu envio para inscrição 
em dívida ativa, percebeu que o coobrigado não exercia função 
de administrador. Por este motivo, exercendo sua competência, 
interpôs Pedido de Revisão Extraordinária com fundamento no 
vício de legalidade, solicitando a exclusão do coobrigado da 
lide. Pleito acatado. 
 
ANO-CALENDÁRIO: 2010 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 26 
de abril de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para excluir da lide o solidário EDUARDO 
CLEMENTINO DE FREITAS. Participaram do julgamento os Conselheiros Talita Pimenta 
Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva 
Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, 
Márcio Nogueira Pedra, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão 
da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, 
Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, Alcedino Gomes Barbosa, Aldeci 
de Souza Flor, José Luiz Rosa e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O AIIM (auto de infração e imposição de multa) versa sobre omissão 
de saída de mercadoria, conforme se depreende do comparativo entre as vendas 
realizadas por meio de cartões de crédito ou débito, comprovadas através de extratos 
fornecidos pelas administradoras de cartões, e as vendas declaradas na DPI e/ou EFD. 

 
Como sujeito passivo coobrigado foi autuado EDUARDO 

CLEMENTINO DE FREITAS, com fundamento no art. 45, inciso XII, do CTE/GO. O 
lançamento tributário registra como infringidos os artigos 25, parágrafo 1o, inciso VI, 64, 
parágrafo 2o, e 66, todos do CTE/GO (Lei n. 11.651/1991) sendo imposta a penalidade 
prescrita no art. 71, inciso VII, alínea "l", parágrafo 9o, item l, do CTE/GO com redação 
dada pela Lei n. 16.241/2008. 

 
O AIIM foi lavrado em 29/04/2013 (fls. 02), e os sujeitos passivos 

(principal e coobrigado) intimados, não apresentarem peça defensória, sendo lavrado 
"termo de revelia" (fls. 23), conforme dispõe o art. 32, inciso V, do PAT/GO. 

 
O Núcleo de Preparo Processual de Goiânia (fls. 24), determina o 

encaminhamento dos autos à GEPRE (Gerência de Preparo Processual) para que, em 
razão do duplo grau, intime os sujeitos passivos (principal e coobrigados) a apresentarem 
Impugnação em Segunda Instância. 



 

 
O sujeito passivo principal e coobrigados foram devidamente 

intimados. Porém, não apresentando defesa, a autoridade competente lavra "termo de 
perempção" (fls. 32) em desfavor do sujeito passivo principal e coobrigado. 

 
A GERC apresenta Pedido de Revisão Extraordinária (fls. 38/40), 

com fundamento no art. 43, inciso I, alínea "a", item 1, do PAT/GO (Lei n. 16.469/2009), 
em razão de erro na identificação do sujeito passivo coobrigado (Eduardo Clementino de 
Freitas). Portanto, presente vício de legalidade no lançamento tributário, fato constatado 
através da análise do contrato social, uma vez que à época da ocorrência da 
materialidade/fato gerador desta autuação, o sujeito passivo não exercia função de 
administrador/gerência.  

 
O Presidente do CAT/GO (fls. 43), admite haver sido comprovado o 

vício de legalidade apontado pela GERC, conforme se verifica dos dados constantes do 
quadro societário da empresa. Por este motivo, determina o encaminhamento dos autos 
ao SEASI da Secretaria Geral (SEGE), para que seja pautado em julgamento Plenário. 

 
É como relato. 
 
 

VOTO 
 
 
O AIIM diz sobre a omissão de saídas de mercadorias, aferidas mediante 

confronto das vendas realizadas por cartões de crédito ou débito. 
 
Após a intimação para apresentação de Impugnação em Segunda 

Instância – sem apresentação de defesa – de qualquer dos sujeitos passivos (principal e 
coobrigado), o processo foi remetido para inscrição em dívida ativa. No entanto, a GERC 
percebeu que havia vício de legalidade. 

 
Por tal motivo, os autos chegam a julgamento no Conselho Pleno sob a 

vertente de pedido de Revisão Extraordinária, cuja competência para sua interposição foi 
exercida pelo titular da GERC (CECOPE), conforme dispõe o art. 43, inciso I, alínea “a”, 
do PAT/GO, segue: 

 
Compete ao Presidente do CAT o juízo de admissibilidade de 
pedido de Revisão Extraordinária apresentado fora do último 
prazo para defesa previsto nesta Lei, relativo a crédito tributário 
ajuizado ou não: 

          
        I – pelo titular da GECOP, referente a: 

 
a) lançamento eivado de vício de legalidade, não impugnado 
em instância única ou em segunda instância ou sem a 
apresentação de pedido de descaracterização da não 
contenciosidade; 

 
O vício de legalidade apontado pela GERC, registra erro de identificação 

do sujeito passivo (art. 20, inciso II, do PAT/GO) quanto ao coobrigado, o que teria o 
condão de tornar nulo o AIIM – relativo ao sujeito passivo coobrigado. 

 



 

Para sustentar tal vício de legalidade, a GERC menciona que os fatos e o 
contrato social atestam que o coobrigado não era sócio administrador da empresa.  

 
Neste termos, conheço do Pedido de Revisão Extraordinária, dou-lhe 

provimento para excluir da lide o coobrigado EDUARDO CLEMENTINO DE FREITAS. 
 

É como voto. 
 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 30 de junho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00955/16 
 
Relatora: Conselheira Talita Pimenta Félix 
 

 
EMENTA: ICMS. PEDIDO DE REVISÃO EXTRAORDINÁRIA. 
COMPETÊNCIA DA GERC. VÍCIO DE LEGALIDADE. EXLCUSÃO 
DE COOBRIGADO. SÓCIO QUOTISTA.  
 
A GERC, em análise do AIIM antes de seu envio para inscrição 
em dívida ativa, percebeu que um dos coobrigados não era mais 
sócio da empresa à época da ocorrência da materialidade. Por 
este motivo, exercendo sua competência, interpôs Pedido de 
Revisão Extraordinária com fundamento no vício de legalidade, 
solicitando a exclusão do coobrigado da lide. Pleito acatado. 
 
ANO-CALENDÁRIO: janeiro/2011 a setembro/2011 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 26 
de abril de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para excluir da lide o solidário FRANCISCO 
CLEONILSON DE CARVALHO. Participaram do julgamento os Conselheiros Talita 
Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria 
da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo 
Carvalho, Márcio Nogueira Pedra, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, 
Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli 
Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, Alcedino Gomes Barbosa, 
Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O AIIM (auto de infração e imposição de multa) versa sobre omissão de 
saída de mercadoria, conforme se depreende do comparativo entre as vendas realizadas 
por meio de cartões de crédito ou débito, comprovadas através de extratos fornecidos 
pelas administradores de cartões, e as consignadas como nulas na DPI. 

 
Como sujeitos passivos coobrigados foram autuados Francisco Cleonilson 

de Carvalho e Daniela Toledo Silva, com fundamento no art. 45, inciso XII, do CTE/GO. O 
lançamento tributário registra como infringidos os artigos 25, parágrafo 1o, inciso VI, 64, 
parágrafo 2o, e 66, todos do CTE/GO (Lei n. 11.651/1991) sendo imposta a penalidade 
prescrita no art. 71, inciso VII, alínea “l”, parágrafo 9o, item l, do CTE/GO com redação 
dada pela Lei n. 16.241/2008. 

 
 

O AIIM foi lavrado em 25/02/2013 (fls. 02), e os sujeitos passivos (principal 
e coobrigados) intimados, via AR, em 04/04/2013. Ao não apresentarem peça defensória, 
contra o sujeito passivo principal e coobrigados, foi lavrado “termo de revelia” (fls. 21), 
conforme dispõe o art. 32, inciso V, do PAT/GO. 

 
 



 

O Núcleo de Preparo Processual de Goiânia (fls. 23), determina o 
encaminhamento dos autos à GEPRE (Gerência de Preparo Processual) para que, em 
razão do duplo grau, intime os sujeitos passivos (principal e coobrigados) a apresentarem 
Impugnação em Segunda Instância. 

 
 

O sujeito passivo principal e coobrigados foram devidamente intimados. 
Porém, não apresentando defesa, a autoridade competente lavra “termo de perempção” 
(fls. 32) em desfavor do sujeito passivo principal e coobrigados. 

 
 

A GERC apresenta Pedido de Revisão Extraordinária (fls. 45), com 
fundamento no art. 43, inciso I, alínea “a”, item 1, do PAT/GO (Lei n. 16.469/2009), em 
razão de erro na identificação do sujeito passivo coobrigado (Francisco Cleonilson de 
Carvalho). Portanto, presente vício de legalidade no lançamento tributário, fato constatado 
através da análise das alterações contratuais, uma vez que à época da ocorrência da 
materialidade/fato gerador desta autuação, o sujeito passivo (ora em foque) já não era 
mais sócio da empresa.  

 
 

O Presidente do CAT/GO (fls. 42), admite haver sido comprovado o vício 
de legalidade apontado pela GERC, conforme se verifica dos dados constantes do quadro 
societário da empresa. Por este motivo, determina o encaminhamento dos autos ao SEASI 
da Secretaria Geral (SEGE), para que seja pautado em julgamento Plenário. 

 
É como relato. 
 

VOTO 
 

 
O AIIM diz sobre a omissão de saídas de mercadorias, aferidas mediante 

confronto das vendas realizadas por cartões de crédito ou débito. 
 
Após a intimação para apresentação de Impugnação em Segunda 

Instância – sem apresentação de defesa – de qualquer dos sujeitos passivos (principal e 
coobrigados), o processo foi remetido para inscrição em dívida ativa. No entanto, a GERC 
percebeu que havia vício de legalidade. 

 
Por tal motivo, os autos chegam a julgamento no Conselho Pleno sob a 

vertente de pedido de Revisão Extraordinária, cuja competência para sua interposição foi 
exercida pelo titular da GERC (CECOPE), conforme dispõe o art. 43, inciso I, alínea “a”, 
do PAT/GO, segue: 

 
Compete ao Presidente do CAT o juízo de admissibilidade de 
pedido de Revisão Extraordinária apresentado fora do último 
prazo para defesa previsto nesta Lei, relativo a crédito tributário 
ajuizado ou não: 
 
I – pelo titular da GECOP, referente a: 
 
a) lançamento eivado de vício de legalidade, não impugnado 
em instância única ou em segunda instância ou sem a 



 

apresentação de pedido de descaracterização da não 
contenciosidade; 

 
O vício de legalidade apontado pela GERC, registra erro de identificação 

do sujeito passivo (art. 20, inciso II, do PAT/GO) quanto ao coobrigado, o que teria o 
condão de tornar nulo o AIIM – relativo a este sujeito passivo. 

 
Para sustentar tal vício de legalidade, a GERC menciona que os fatos e o 

contrato social atestam que o coobrigado não era mais sócio da empresa à época da 
ocorrência da materialidade que motivou esta autuação.  

 
Neste termos, conheço do Pedido de Revisão Extraordinária, dou-lhe 

provimento para excluir da lide o coobrigado FRANCISCO CLEONILSON DE CARVALHO. 
 
É como voto. 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 30 de junho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00958/16 
 
Relatora: Conselheira Talita Pimenta Félix 
 

 
EMENTA: ICMS. PEDIDO DE REVISÃO EXTRAORDINÁRIA. 
COMPETÊNCIA DA GERC. VÍCIO DE LEGALIDADE. EXCLUSÃO 
DE RESPONSABILIDADE DÓ SÓCIO. PERÍODO EM QUE NÃO 
INTEGRAVA A SOCIEDADE.  
 
A GERC, em análise do AIIM antes de seu envio para inscrição 
em dívida ativa, percebeu que uma das coobrigadas não exercia 
cargo de sócia gerente à época da ocorrência da materialidade. 
Por este motivo, exercendo sua competência, interpôs Pedido 
de Revisão Extraordinária com fundamento no vício de 
legalidade, solicitando a exclusão da coobrigada da lide. Pleito 
acatado.  
 
ANO-CALENDÁRIO: janeiro a julho/2011 e agosto e setembro de 
2011. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 31 
de maio de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para manter na lide o solidário MARCELINO ANTÔNIO 
DE AZEVEDO, apenas nos períodos de maio, junho, julho, setembro e novembro de 2011. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire 
de Oliveira, Cláudio Henrique de Oliveira, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João 
Divino de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de 
Almeida, Paulo Diniz, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de 
Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos 
Mariano, Heli José da Silva, Alcedino Gomes Barbosa, Aldeci de Souza Flor, José Luiz 
Rosa e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O AIIM (auto de infração e imposição de multa) versa sobre suposta 
omissão de receita de mercadoria, segundo comprovação ofertada mediante comparativo 
entre as vendas realizadas por meio de cartões magnéticos (débito/crédito), extraídas de 
arquivos fornecidos pelas administradoras de cartões e as declaradas em DASN do 
Simples Nacional, com fundamento no art. 45, inciso XII, do CTE/GO (Lei n. 
11.651/1991).   

O lançamento tributário registra como infringidos os art. 34 da LC 
123/06 e arts. 25, parágrafo 1o, inciso VI e parágrafo 2o, arts. 64, parágrafo 2o e 66, da 
Lei 11.651/91 c/c arts. 2o e 3o, inciso I ao VI, da Resolução CGSN n 51/08 e art. 2o, da 
Resolução CGSN n 10/07.   

O AIIM foi lavrado em 18/12/2013, e os sujeitos passivos (principal e 
coobrigado) intimados, 15/01/2014. Porém, não sendo apresentada defesa, foi lavrado 
Termo de Revelia (fls. 14).  



 

Novamente intimado, via AR, à apresentar Impugnação à Segunda 
Instância, o sujeito passivo coobrigado apresentou Impugnação em Segunda Instância, 
sendo lavrado Termo de Perempção em face do sujeito passivo principal, que após ser 
intimado, manteve-se inerte. (fls.75)   

Em razão do duplo grau de jurisdição, conforme posicionamento 
legal e jurisprudencial deste Conselho, as partes foram intimadas a apresentar 
Impugnação em Segunda Instância.  

Devidamente intimados e não apresentando defesa, foi lavrado 
Termo de Perempção n. 58.643/2014 (fls. 26), em desfavor do contribuinte e do 
responsável.  

A GERC apresenta Pedido de Revisão Extraordinária (fls. 33/35), 
com fundamento no art. 43, inciso I, alínea “a”, do PAT/GO (Lei n. 16.469/2009), que após 
análise das alterações sociais, solicita a exclusão do sujeito passivo responsável 
(Marcelino Antônio de Azevedo), em razão de este somente estar obrigado a responder 
pelo débito após seu ingresso na sociedade, que se deu em 12/05/2011. Porém, o crédito 
tributário abrange os meses de janeiro a julho e setembro e novembro de 2011. Assim, 
nos termos do Parecer Normativo n. 08/2009-SAT, requer sua exclusão para os meses de 
janeiro a abril de 2011.  

O Presidente do CAT/GO (fls. 36), admite haver sido comprovado o 
vício de legalidade apontado pela GERC. Por este motivo, com fulcro no art. 43, parágrafo 
4o, inciso II, do PAT/GO, determina o encaminhamento dos autos ao SEASI da Secretaria 
Geral (SEGE), para que seja pautado em julgamento Plenário.  

É como relato.  

VOTO  

O AIIM (auto de infração e imposição de multa) versa sobre suposta 
omissão de receita de mercadoria, segundo comprovação ofertada mediante comparativo 
entre as vendas realizadas por meio de cartões magnéticos (débito/crédito), extraídas de 
arquivos fornecidos pelas administradoras de cartões e as declaradas em DASN do 
Simples Nacional  

Ainda que não apresentada defesa em Primeira e Segunda Instância, 
a GERC percebeu que havia vício de legalidade quanto à responsabilização de sócio 
gerente em período que não compunha o quadro societário.  

Assim, neste momento, os autos chegam a julgamento no Conselho 
Pleno sob a vertente de pedido de Revisão Extraordinária, cuja competência para sua 
interposição foi exercida pelo titular da GERC (CECOPE), conforme dispõe o art. 43, 
inciso I, alínea “a”, do PAT/GO, segue:  

Compete ao Presidente do CAT o juízo de admissibilidade de pedido 
de Revisão Extraordinária apresentado fora do  

último prazo para defesa previsto nesta Lei, relativo a crédito 
tributário ajuizado ou não:  

I – pelo titular da GECOP, referente a:  



 

a) lançamento eivado de vício de legalidade, não impugnado em 
instância única ou em segunda instância ou sem a apresentação de pedido de 
descaracterização da não contenciosidade;  

O vício de legalidade apontado pela GERC, registra erro de 
identificação do sujeito passivo (art. 20, inciso II, do PAT/GO). Para sustentar tal vício de 
legalidade, a GERC menciona que em consulta ao contrato social e alterações notou a 
incompatibilidade  

atestam que a coobrigada não era sócia gerente à época da 
ocorrência da materialidade que motivou esta autuação. Mas sim sócia quotista, sem 
poderes de gerência, o que, segundo a legislação em vigor, bem como, as decisões 
reiteradas deste Conselho, não permite que responda pessoalmente pelo débito tributário 
da pessoa jurídica.  

Neste termos, conheço do Pedido de Revisão Extraordinária, dou-lhe 
provimento para excluir da lide a coobrigada JOSIANE GLEICY MOARES COELHO.  

É como voto.  

 
 

Sala das sessões plenárias, em 30 de junho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Solidariedade (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00960/16 
 
Relatora: Conselheira Talita Pimenta Félix 
 

 
EMENTA: ICMS. PEDIDO DE REVISÃO EXTRAORDINÁRIA. 
COMPETÊNCIA DA GERC. VÍCIO DE LEGALIDADE. EXLCUSÃO 
DE COOBRIGADO. SÓCIO QUOTISTA. A GERC, em análise do 
AIIM antes de seu envio para inscrição em dívida ativa, percebeu 
que uma das coobrigadas não exercia cargo de sócia gerente à 
época da ocorrência da materialidade. Por este motivo, 
exercendo sua competência, interpôs Pedido de Revisão 
Extraordinária com fundamento no vício de legalidade, 
solicitando a exclusão da coobrigada da lide. Pleito acatado. 
 
ANO-CALENDÁRIO: agosto a dezembro de 2013 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 17 
de maio de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de 
infração no valor do ICMS de R$ 701.364,00 (setecentos e um mil, trezentos e sessenta e 
quatro reais), constantes de fls. 649 dos autos. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira 
D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves 
Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor 
Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José 
Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, 
Alcedino Gomes Barbosa, Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa e Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O AIIM (auto de infração e imposição de multa) versa sobre omissão de 
pagamento de ICMS, regularmente registrado e apurado na EFD (escrituração fiscal 
digital), conforme comparativo EFD/SARE. Foram autuados como sujeitos passivos 
coobrigados Josaine Glecy Moraes Coelho e Thyago Henrique Magalhães Marques, com 
fundamento no art. 45, inciso XII, do CTE/GO (Lei n. 11.651/1991).  

  
O lançamento tributário registra como infringidos os artigos 63 do CTE/GO 

(Lei n. 11.651/1991) c/c os artigos 75, 356-C e 356-M, parágrafo 2o, do RICMS/GO 
(Decreto 4.852/97) e art. 2o da IN 155/94-GSF, donde foi imposta a penalidade prescrita 
no art. 71, inciso I, alínea “a”, do mesmo diploma legal com redação da Lei 14.058/2001. 

 
O AIIM foi lavrado em 06/03/2014, e os sujeitos passivos (principal e 

coobrigados) intimados, na seguinte ordem: (i) Josaine Gleicy Moraes e Coelho em 
16/04/2014, via DT-e (fls. 26); (ii) Saladão Foods Ltda-ME em 21/04/2014, via DT-e (fls. 
28) e; (iii) Thyago Henrique Magalhães Marques em 28/04/2014 (fls. 33), via edital de 
intimação.  

 
A intimação atesta que a não apresentação de PEDIDO DE 

DESCARACTERIZAÇÃO DA NÃO CONTENCIOSIDADE, no prazo e local indicados, 



 

acarretará a remessa do crédito tributário para inscrição em dívida ativa, conforme 
preconiza o art. 29 do PAT/GO (Lei n. 16.469/2009). Porém, acaso interposta defesa, a 
não contenciosidade poderá ser descaracterizada, nos termos do art. 36 deste diploma 
legal.  

 
Em documento (fls. 34), a autoridade competente, em razão do não 

pagamento e não apresentação do “pedido de descaracterização da não contenciosidade 
do crédito tributário” (art. 36 do PAT/GO e art. 14 do Decreto n. 6.930 de2009), encaminha 
os autos para inscrição em dívida ativa.  

 
A GERC apresenta Pedido de Revisão Extraordinária (fls. 35/37), com 

fundamento no art. 43, inciso I, alínea “a”, do PAT/GO (Lei n. 16.469/2009), em razão de 
erro na identificação do sujeito passivo coobrigado (Josaine Gleicy Moraes Coelho). 
Portanto, presente vício de legalidade no lançamento. Fato constatado através da análise 
das alterações contratuais, uma vez que tal sócia era quotista à época da ocorrência da 
materialidade/fato gerador desta autuação. Utiliza, como um de seus fundamentos o 
Parecer Normativo n. 08/2009-SAT. 

  
O Presidente do CAT/GO (fls. 43), admite haver sido comprovado o vício 

de legalidade apontado pela GERC, conforme se verifica do documento de “Consulta de 
Histórico Empresarial” (fls. 08) e pela “Quarta Alteração Contratual” (fls. 10/12). Por este 
motivo, com fulcro no art. 43, parágrafo 4o, inciso II, do PAT/GO, determina o 
encaminhamento dos autos ao SEASI da Secretaria Geral (SEGE), para que seja pautado 
em julgamento Plenário. 

 
É como relato. 

 
 

VOTO 
 
 

O AIIM diz sobre o não pagamento do ICMS-DIFAL, quando da aquisição 
interestadual de reboques e semi-reboques, realizadas no período que abrange os meses 
de novembro de 2011 a junho de 2009.  

 
Interposto recurso ao Conselho Pleno pelo contribuinte e, inadmitido à 

unanimidade (fls. 264/268), o crédito tributário do Fisco Estadual foi inscrito em dívida 
ativa em 28/03/2012 (fls. 279), interpondo a parte Pedido de Revisão Extraordinária em 
11/06/2012. Neste, requer: (i)  

 
Após a intimação para apresentação de Impugnação em Segunda 

Instância – sem apresentação de defesa – de qualquer dos sujeitos passivos (principal e 
autuado), o processo foi remetido para inscrição em dívida ativa. No entanto, a GERC 
percebeu que havia vício de legalidade. 

 
Assim, neste momento, os autos chegam a julgamento no Conselho Pleno 

sob a vertente de pedido de Revisão Extraordinária, cuja competência para sua 
interposição foi exercida pelo titular da GERC (CECOPE), conforme dispõe o art. 43, 
inciso I, alínea “a”, do PAT/GO, segue: 

 
Compete ao Presidente do CAT o juízo de admissibilidade de 
pedido de Revisão Extraordinária apresentado fora do último 



 

prazo para defesa previsto nesta Lei, relativo a crédito tributário 
ajuizado ou não: 
 
I – pelo titular da GECOP, referente a: 
 
a) lançamento eivado de vício de legalidade, não impugnado 
em instância única ou em segunda instância ou sem a 
apresentação de pedido de descaracterização da não 
contenciosidade; 
 

O vício de legalidade apontado pela GERC, registra erro de identificação 
do sujeito passivo (art. 20, inciso II, do PAT/GO) quanto à coobrigada Josaine Gleicy 
Moraes Coelho, o que teria o condão de tornar nulo o AIIM – relativo a este sujeito 
passivo. 

 
Para sustentar tal vício de legalidade, a GERC menciona que os 

documentos de “Consulta de Histórico Empresarial” (fls. 08) e (ii) a “4a Alteração 
Contratual” (fls. 10/12), atestam que a coobrigada não era sócia gerente à época da 
ocorrência da materialidade que motivou esta autuação. Mas sim sócia quotista, sem 
poderes de gerência, o que, segundo a legislação em vigor, bem como, as decisões 
reiteradas deste Conselho, não permite que responda pessoalmente pelo débito tributário 
da pessoa jurídica. 

 
Neste termos, conheço do Pedido de Revisão Extraordinária, dou-lhe 

provimento para excluir da lide a coobrigada JOSIANE GLEICY MOARES COELHO. 
 
É como voto. 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 30 de junho de 2016. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00962/16 
 
Relator: Conselheiro José Pereira D'abadia 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da sentença 
singular. Rejeitada. Preliminar de exclusão de solidário da lide. 
Rejeitada. Arguição de inadmissibilidade, em relação ao pedido 
de diligência e às preliminares de nulidade por insegurança na 
determinação da infração, por cerceamento do direito de defesa 
e por incompetência funcional da autoridade lançadora, 
formulados pela autuada. Acolhimento. Mantida a decisão 
cameral que indeferiu o pedido de diligência, rejeitou as 
preliminares de nulidade do auto de infração e julgou 
procedente o auto de infração.  
 
1. Rejeita-se a arguição de nulidade da sentença singular, tendo 
o julgador analisado todos os argumentos da impugnação; 
 
2. Os administradores e gestores que concorrerem para a 
prática de infração tributária ficam, nos termos do inciso XII do 
artigo 45 da Lei nº 11.651/91, solidariamente obrigados ao 
pagamento do ICMS devido e demais acréscimos legais; 
 
3. Tendo o pedido de diligência e todas as preliminares de 
nulidade do auto de infração sido rejeitados unanimemente no 
julgado cameral, ainda confirmando este, por unanimidade de 
votos, a sentença condenatória de Primeira Instância, não 
atendidos os requisitos legalmente previstos para cabimento do 
recurso, não se admite o recurso para o Conselho Pleno, 
mantendo-se a correspondente decisão cameral. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 12 
de maio de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da 
sentença singular e a preliminar de exclusão dos solidários da lide, arguidas pela autuada. 
Participaram do julgamento os Conselheiros José Pereira D'abadia, Marlene Maria da 
Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo 
Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria 
Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone 
Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, Alcedino Gomes 
Barbosa, Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Talita 
Pimenta Félix e Washington Luis Freire de Oliveira. Por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade, feita pelo Conselheiro Relator, em relação ao pedido de 
diligência e às preliminares de nulidade por insegurança na determinação da infração, por 
cerceamento do direito de defesa e por incompetência funcional da autoridade lançadora, 
arguidas pelo sujeito passivo, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância 
com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09.  Participaram do julgamento os 
Conselheiros José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João 
Divino de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de 
Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Mário 
de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza 



 

Santos Mariano, Heli José da Silva, Alcedino Gomes Barbosa, Aldeci de Souza Flor, José 
Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Talita Pimenta Félix e Washington Luis Freire 
de Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo, 
SANDRA DELL EUGÊNIO MARCHIÓ CIA LTDA, omitiu receita de mercadoria no valor de 
R$ 5.125.348,58, no mês de dezembro de 2007 e nos meses de janeiro a dezembro de 
2008, conforme comparativo entre os comprovantes das vendas realizadas e os valores 
de vendas verificados no Banco de Dados do sujeito passivo, correspondente à base de 
cálculo de R$ 2.432.473,73, de acordo com a proporcionalidade de revenda de 
mercadorias que implica em recolhimento do ICMS pelo Simples Nacional, sendo-lhe 
imputada a exigência do ICMS no valor de R$ 115.299,25 (cento e quinze mil, duzentos e 
noventa e nove reais e vinte e cinco centavos), juntamente com penalidade e acréscimos 
legais. 

 
Citados como infringidos o art. 34, da Lei Complementar n°123/06, os 

arts 25, § 1°, VI e § 2°, 66 e 64, da Lei nº 11.651/91, CTE, c/c os arts. 2° e 3°, I ao IV, da 
Resolução n° 05/07 e art. 2°, da Resolução n° 010/07, proposta a penalidade prevista no 
art. 44, I, § 1°, da Lei n° 9.430/96, com redação da Lei nº 11.488/07. 

 
Identificada como sujeito passivo coobrigado a pessoa física 

SANDRA DELL EUGÊNIO MARCHIÓ (fls. 06). 
 
O auto de infração foi instruído com o relatório fiscal e demais 

anexos relacionados às fls. 08 a 09, bem como a mídia digital descritiva do trabalho (fls. 
879). 

 
Intimados, o sujeito passivo e a solidária apresentam conjuntamente 

impugnação (fls. 902 a 904), formulando em preliminar argüição de nulidade da peça 
básica, relacionando a hipótese de insegurança na determinação da infração. 

 
Quanto ao mérito, pedem a improcedência do lançamento, alegando 

que não há nos autos demonstrativo da irregularidade apontada. Reclamam da exiguidade 
do prazo para a defesa. 

 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, apreciando 

as razões da defesa, rejeita a arguição preliminar e, no mérito, decide pela procedência do 
lançamento, consoante a Sentença n° 2488/2011 (fls. 909 a 910). 

 
Intimados, o sujeito passivo e a solidária apresentam conjuntamente 

recurso voluntário (fls. 923 a 927), após descrição dos fatos, reiteram a arguição de 
insegurança na determinação da infração. No mérito, alegam que orçamentos estariam 
sendo considerados como operações efetivamente ocorridas, sendo tal interpretação 
desconectada da realidade. Foi tecido raciocínio de que a realidade apontada pelo Fisco 
seria ilógica, pois uma empresa varejista teria 60% de suas vendas feitas através de 
duplicatas.  

 
Juntaram Planilha Sintética das Informações Extraídas do CD 

fornecida pelos Fiscais (fls. 932). 
 



 

Posteriormente, o sujeito passivo apresenta memorial (fls. 941 a 
942), formulando nela questões formais. Haveria ausência de intimação do procurador em 
relação à sentença proferida em primeira instância, e há pedido de retirada da lide de 
solidário. 

 
A Primeira Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio 

da Resolução nº 266/2011 (fls. 944 a 945), encaminha os autos à SEPRE para que saneie 
os autos tomando as seguintes providências: 

 
i) intimar o Dr. IURE DE CASTRO SILVA em relação ao conteúdo da 

sentença singular, conforme ele pede;   
 
ii) intimar o mesmo Dr. IURE DE CASTRO SILVA para que faça a 

juntada da procuração que lhe concede poderes para representar a solidária SANDRA 
DELL EUGÊNIO MARCHIÓ; 

 
iii) intimar a solidária SANDRA DELL EUGÊNIO MARCHIÓ do 

conteúdo da sentença singular. Caso haja a comprovação de que o Dr. Iure de Castro 
Silva lhe representa, a mesma deve ser endereçada a ele.  

 
Realizadas as intimações os sujeitos passivos compareceram 

novamente ao processo por meio da peça de fls. 951 a 969, alegando, resumidamente, o 
seguinte: 

 
1 – Exclusão da lide da sócia-administradora, tendo em vista que não 

há prova nos autos no sentido de que a mesma praticou atos com excesso de poderes ou 
infração de lei, contrato social ou estatutos, conforme previsão do art. 135, do Código 
Tributário Nacional – CTN; 

 
2 – Nulidade do lançamento por incompetência funcional dos autores 

do procedimento, tendo em vista que dois deles são Auditores Fiscais da Receita Estadual 
– AFRE-I, cuja competência não alcança a apreensão de banco de dados de empresas 
classificadas como de médio porte; 

 
3 – Nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa, 

tendo em vista o não fornecimento dos dados contidos nas mídias digitais e, ainda, em 
razão do confuso histórico do auto de infração; 

 
4 – Nulidade do lançamento por insegurança na determinação da 

infração em razão da imprecisão dos levantamentos que lhe dão sustentação; 
 
5 – Necessidade da realização de diligência para esclarecimentos de 

alguns pontos dos levantamentos; 
 
6 – Improcedência do lançamento em razão da ausência de provas 

da omissão de saída de mercadorias; 
 
7 – Aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º, do art. 71, da Lei 

nº 11.651/91; 
 
Posteriormente foi apresentada a peça de fls. 984 a 988, reafirmando 

os pedidos feitos no recurso voluntário. 
 



 

A Primeira Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio 
da Resolução nº 046/2012 (fls. 997 a 998), remete os autos à SEPRE, para que 
providencie a intimação do sujeito passivo, dele requerendo que seja bastante específico e 
detalhista no sentido de oferecer aos Conselheiros os itens do trabalho fiscal sobre os 
quais diverge, e que faça uma explanação sobre cada um deles. 

 
Intimados, o sujeito passivo e a solidária compareceram ao processo 

por meio da peça de fls. 1003 a 1008 detalhando alguns pontos sobre os quais necessitam 
melhores esclarecimentos. 

 
A Segunda Câmara deste Conselho, em decisão unânime, 

materializada no Acórdão n° 383/2013 (fls. 1021 a 1029), rejeita o pedido de diligência 
formulado pelo sujeito passivo, bem como a preliminares de nulidade do auto de infração, 
por incompetência funcional da autoridade lançadora, por insegurança na determinação da 
infração e por cerceamento do direito de defesa, arguidas pela autuada. Quanto ao mérito, 
em decisão unânime, confirma a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. 

 
Intimados, o sujeito passivo e a solidária apresentam conjuntamente 

recurso para o Conselho Pleno (fls. 1034 a 1044), arguindo em preliminar a nulidade da 
decisão cameral por cerceamento do direito de defesa em razão da não apreciação de 
algumas arguições feitas naquela fase. 

 
No mérito, aduziram que é extremamente razoável, no mínimo, que 

haja deferimento de diligência para revisão do trabalho fiscal, com vistas ao saneamento 
das irregularidades que o trabalho fiscal originário apresenta. 

 
Posteriormente, o sujeito passivo junta cópia do Ofício nº 04/2015, da 

Procuradoria Regional de Rio Verde da Procuradora Geral do Estado de Goiás, 
comunicando a concessão de medida judicial suspendendo a exigibilidade do crédito 
tributário exigido no presente processo, e da respectiva decisão (fls. 1104 a 1133). 

 
O Conselho Pleno, em decisão unânime, materializada no Acórdão 

n° 1515/2015 (fls. 1134 a 1140), acolhe a preliminar de nulidade da parcial do processo, 
por cerceamento do direito defesa, arguida pelo sujeito passivo, a partir da decisão 
cameral, devendo retornar os autos a Câmara Julgadora para apreciação de toda a 
matéria. 

 
A Terceira Câmara deste Conselho, em decisão unânime, 

materializada no Acórdão n° 20/2016 (fls. 1144 a 1152), rejeita o pedido de diligência 
formulado pelo sujeito passivo, bem como a preliminares de nulidade da peça básica, 
arguidas pela autuada, sendo a primeira, por incompetência funcional da autoridade 
lançadora, a segunda, por insegurança na determinação da infração e, a terceira, por 
cerceamento do direito de defesa. Quanto ao mérito, em decisão unânime, confirma a 
sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Em decisão unânime, 
rejeita a aplicação da forma privilegiada prevista no § 8° do artigo 71 da Lei n° 11.651/91, 
com a nova redação dada pela Lei n° 13.194/97. Em decisão não unânime, rejeita a 
preliminar de exclusão da lide, do sujeito passivo solidário SANDRA DELL EUGÊNIO 
MARCHIÓ, arguida pela autuada. 

 
Intimados o sujeito passivo e a solidária apresentam conjuntamente 

recurso para o Conselho Pleno (fls. 1156 a 1175), formulando em preliminar de nulidade 
da sentença singular, por violação ao art. 38 da Lei n° 16.469/09, bem como pelo patente 



 

cerceamento do direito de defesa, a vista de inexistência de manifestação expressa e 
específica sobre os itens apontados na impugnação.  

 
Também em preliminar, formulam arguição de exclusão da solidária 

da lide, pois ausente a hipótese do art. 135, III, do CTN (fls. 1158 a 1159). 
 
Ainda em preliminar formulam arguição de nulidade da peça básica, 

relacionando as hipóteses de incompetência funcional da autoridade lançadora (fls. 1160 a 
1164), de cerceamento do direito de defesa (fls. 1164 a 1170) e de insegurança na 
determinação da infração (fls. 1170 a 1171). 

 
Formulam também pedido de diligência ou de revisão do 

levantamento fiscal, uma vez que os demonstrativos do Fisco não ensejam uma conclusão 
sobre o tema impugnado. 

 
Quanto ao mérito, pedem a improcedência do lançamento, ante a 

ausência de quantificação/demonstração no trabalho fiscal de itens supostamente 
sonegados. 

 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
Apreciando a preliminar de nulidade da sentença singular, arguida 

pela autuada, manifesto-me pela sua rejeição, pelo fato do julgador ter analisado na 
sentença todos os argumentos formulados pelo sujeito passivo na impugnação.  

 
Apreciando a preliminar de exclusão da solidária da lide, arguida pela 

autuada, manifesto-me pela sua rejeição, pelo que exponho: 
 
A fundamentação fática para a inclusão da solidária na lide foi o fato 

de a mesma exercer função de administração na empresa autuada à época da ocorrência 
dos fatos geradores, na qualidade sócia-administradora.  

 
Os autores do procedimento citaram como fundamento da inclusão 

da sócia e administradora da empresa na autuação o art. 45, XII, da Lei nº 11.6551/91:  
 
Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 
[...] 
XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à 
operação ou prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis; 
[...] 

 
Ademais, é sabido de todos que a pessoa jurídica é fruto de uma 

ficção legal, embora possuindo personalidade jurídica, não tem vontade própria, sendo 
representada em todos os seus atos pelos administradores que são os verdadeiros 
protagonistas das relações jurídicas, inclusive aquelas decorrentes do cumprimento das 



 

obrigações tributárias, razão pela qual são eleitas como solidárias com a empresa a qual 
representam e administram, pelo pagamento do imposto devido na operação ou prestação 
que constitua o fato gerador da obrigação principal, nos exatos termos do art. 124, do 
Código Tributário Nacional - CTN e do art. 45, inciso XII, da Lei nº 11.651/91. 

 
Prosseguindo no voto, formulo em preliminar arguição de 

inadmissibilidade, em relação ao pedido de diligência e às preliminares de nulidade por 
insegurança na determinação da infração, por cerceamento do direito de defesa e por 
incompetência funcional da autoridade lançadora, arguidas pelo sujeito passivo, tendo em 
vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 
16.469/09, pelo que exponho: 

 

A Lei n° 16.469/09 (art. 41, II, § 1°) fixa os requisitos para 
cabimento de recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral unânime, 
devendo a parte cumpri-las, sob pena do recurso ser liminarmente inadmitido: 

 
Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral: 
[...] 
II - unânime: 
 

a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 
que tenha tratado de matéria idêntica; 

 
b) inequivocamente contrária a: 
 

1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 
 
2. Prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 
que implique reforma parcial ou total da decisão; 
 
c) Baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 
 
d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 
 
§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso 
deve ser liminarmente inadmitido: 
 
I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste 
cuja existência se ignorava na ocasião do julgamento; 
 
II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição 
expressa da legislação tributária estadual ou à prova constante do 
processo, ou a falsidade da prova. 
 

Como se vê no Acórdão n° 20/2016 (fls. 1144 a 1152), a Terceira 
Câmara deste Conselho, em decisão unânime, rejeitou o pedido de diligência e as 
preliminares de nulidade por insegurança na determinação da infração, por cerceamento 
do direito de defesa e por incompetência funcional da autoridade lançadora, arguidas pelo 
sujeito passivo, bem como confirmou unanimemente a sentença condenatória de Primeira 
Instância. 

 

No caso, portanto, a defesa, ao apresentar recurso para o Conselho 
Pleno, deveria ter cumprido as exigências fixadas no art. 41, II, § 1° da Lei n° 16.469/09, 



 

implicando o não cumprimento destas condições na inadmissão liminar do recurso, 
conforme os dispositivos legais transcritos em linhas anteriores. 

 
Analisando o processo, sobretudo o arrazoado da defesa, não vejo 

nele o cumprimento de quaisquer condições legais para admissão do recurso para o 
Conselho Pleno, devendo o recurso apresentado pelo contribuinte ser inadmitido, 
mantendo-se a correspondente decisão cameral. 

 
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade da sentença singular 

e a preliminar de exclusão dos solidários da lide, arguidas pela autuada. Acolho a arguição 
de inadmissibilidade, feita pelo Conselheiro Relator, em relação ao pedido de diligência e 
às preliminares de nulidade por insegurança na determinação da infração, por 
cerceamento do direito de defesa e por incompetência funcional da autoridade lançadora, 
arguidas pelo sujeito passivo, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância 
com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 30 de junho de 2016. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00977/16 
 
Relatora: Conselheira Talita Pimenta Félix 
 

 
EMENTA: Processual. Exclusão de solidário da lide. 
Acolhimento.  
 
Os sócios, os gerentes, os administradores, os presidentes etc, 
só podem ser responsabilizados pelo não pagamento de tributo, 
se comprovado, pelo Fisco, ter aquele praticado, no comando da 
sociedade, ato com excesso de poder ou infração a lei, contrato 
social, estatuto, ou concorrido para a prática de ilícito tributário, 
nos termos da Súmula 430 do Superior Tribunal Justiça, não 
podem ser sujeitos passivos solidários da lide. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 03 
de julho de 2014, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para excluir da lide o solidário OSVALDO PESSOA DE 
CARVALHO. Participaram do julgamento os Conselheiros Talita Pimenta Félix, Elias Alves 
dos Santos, Nivaldo José Mendes, Márcio Nogueira Pedra, Nivaldo Carvelo Carvalho, 
José Paixão de Oliveira Gomes, José Pereira D'abadia, Célia Reis Di Rezende, Rickardo 
de Souza Santos Mariano, Renato Moraes Lima, Alcedino Gomes Barbosa, Washington 
Luis Freire de Oliveira, José Luiz Rosa, Lidilone Polizeli Bento, Álvaro Falanque, Nislene 
Alves Borges, Paulo Diniz e Mário de Oliveira Andrade. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de Pedido de Revisão Extraordinária (fls. 71/73) 
apresentado com fundamento no na alínea "a", inciso I, do artigo 43 da Lei nº 16.469/09, 
pelo qual a Gerência de Recuperação de Crédito - GERC aponta a ocorrência de vício de 
legalidade no lançamento formalizado por meio do auto de infração em epígrafe, em razão 
da identificação errônea do sujeito passivo.   

 
Em suas alegações, a GERC afirma que a nomeação do simples 

sócio Osvaldo Pessoa de Carvalho como sujeito passivo solidário fere o que prevê a 
legislação vigente, uma vez que o mesmo não exerce função de administração na 
sociedade (fls. 63 e 70), assim, não se pode afirmar que agiu com excesso de poderes ou 
infração à lei. Solicita, ainda, que seja dado prosseguimento do rito para o sujeito passivo 
solidário Fabíola Rodrigues Dias, e da mesma forma para o sujeito passivo solidário 
Osvaldo Pessoa de Carvalho, caso seja mantido na lide, uma vez que ambos não 
assinaram o Termo de Parcelamento nº 168632-1, não gerando confissão da dívida por 
parte destes.   

  
 

Mediante Despacho nº 1189/2014-PRES de fl. 74 expedido pela 
Presidência deste Conselho Administrativo Tributário o Pedido de Revisão Extraordinária é 
admitido, tendo assinalado o Presidente que "pelo exame dos autos constata-se que 
restou demonstrado o vício de legalidade apontado no pedido de revisão extraordinária, 
relativamente à identificação do sujeito passivo solidário Osvaldo Pessoa de Carvalho, 
implicando em alteração no lançamento, uma vez que de acordo com o artigo 45, inciso 



 

XII, da Lei nº 11.651/91 e o Parecer Normativo nº 08/09-SAT, o sócio sem função de 
direção na sociedade limitada não é solidariamente obrigado, com o contribuinte, ao 
pagamento do imposto devido". Em seguida, os autos foram encaminhados ao Setor de 
Apoio à Segunda Instância, para que sejam pautados a julgamento pelo Conselho Pleno, 
para apreciação. 

 
 
É o Relatório. 
 

VOTO 
 
Passo a julgar e de plano acolho a manifestação do ínclito Presidente 

desta Casa, que no Despacho nº 1189/2014-PRE de fl. 74, admitiu o Pedido de Revisão 
Extraordinária pelo qual a Gerência de Recuperação de Créditos – GERC aponta a 
ocorrência de vício de legalidade no lançamento formalizado por meio do auto de infração 
em epígrafe, em razão da identificação errônea do sujeito passivo solidário OSVALDO 
PESSOA DE CARVALHO. 

 
Por adotá-lo como razão de decidir, transcrevo-o abaixo, “in verbis”: 
 
Em suas alegações, a GERC afirma que a nomeação do simples sócio 
Osvaldo Pessoa de Carvalho como sujeito passivo solidário fere o que 
prevê a legislação vigente, uma vez que o mesmo não exerce função 
de administração na sociedade (fls. 63 e 70), assim, não se pode 
afirmar que agiu com excesso de poderes ou infração à lei. Solicita, 
ainda, que seja dado prosseguimento do rito para o sujeito passivo 
solidário Fabíola Rodrigues Dias, e da mesma forma para o sujeito 
passivo solidário Osvaldo Pessoa de Carvalho, caso seja mantido na 
lide, uma vez que ambos não assinaram o Termo de Parcelamento nº 
168632-1, não gerando confissão da dívida por parte destes. 
 
De fato, examinando a documentação ora trazida ao processo, 
considera-se a existência de vício de legalidade relativamente à 
identificação do sujeito passivo solidário Osvaldo Pessoa de Carvalho 
implicando em alteração no lançamento, uma vez que de acordo com 
o artigo 45, inciso XII, da Lei nº 11.651/91 e o Parecer Normativo nº 
08/09-SAT, o sócio sem função de direção na sociedade limitada não é 
solidariamente obrigado, com o contribuinte, ao pagamento do 
imposto.” 
 
Diante do exposto, e com amparo no inciso II, do §4º do artigo 43 da 
Lei nº 16.469/09, ADMITO o presente Pedido de Revisão Extraordinária 
... 

 

Portanto, a responsabilidade tributária do sócio se estabelece não 
pela sua condição de sócio, mas sim de exercer função de administração na sociedade e 
agir com excesso de poder ou contrariamente à lei, contrato social ou estatuto, conforme 
preconiza o artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional. 

 
Por oportuno, transcrevo abaixo, o citado dispositivo acima 

mencionado, “in verbis”:  

 



 

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos 
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos 
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social 
ou estatutos: 

I - as pessoas referidas no artigo anterior; 

II - os mandatários, prepostos e empregados; 

 III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de 
direito privado. 

 

Ademais, o entendimento dominante no Superior Tribunal de Justiça 
é que “o não recolhimento do tributo, por si só, não constitui infração à lei suficiente a 
ensejar a responsabilidade solidária dos sócios, ainda que exerçam gerência, sendo 
necessário provar que agiram os mesmos dolosamente, com fraude ou excesso de 
poderes”, senão vejamos:  

 
Súmula 430: “O inadimplemento da obrigação tributária pela 
sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-
gerente”.  

 
Assim sendo, o simples inadimplemento não caracteriza infração 

legal. Inexistindo prova de que se tenha agido com excesso de poderes, ou infração de 
contrato social ou estatutos, não há que se falar em responsabilidade tributária do sócio à 
título de infração legal.  

 

Outrossim, para reforço deste voto, afirmo que não prospera sua 
indicação no pólo passivo porque não causou prejuízo a este Estado e nem concorreu 
para a prática do ato fiscal ilícito causador do lançamento tributário ora em discussão. 
Noto, ainda, que o artigo 45 do CTE não abriga a indicação de um dos sócios para 
responder pelo crédito tributário constituído por meio do lançamento de ofício, o quê 
motiva a sua exclusão da relação processual, conforme arguição contida na defesa. 

 

Com esse entendimento, voto conhecendo do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dando-lhe provimento para excluir da lide o solidário Osvaldo Pessoa de 
Carvalho. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 05 de julho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00978/16 
 
Relatora: Conselheira Talita Pimenta Félix 
 

 
EMENTA: ICMS-ST. PEDIDO DE REVISÃO EXTRAORDINÁRIA. 
EXCLUSÃO DE SOLIDÁRIO. SÓCIO NÃO ADMINISTRADOR. 
ACOLHIMENTO. O vício de legalidade quanto à identificação do 
sujeito passivo torna nulo o AIIM. 
 
ANO-CALENDÁRIO: julho/2009 a agosto/2009 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 03 
de julho de 2014, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para excluir da lide a solidária FRANCISCA 
BERTOLDO DO NASCIMENTO. Participaram do julgamento os Conselheiros Talita 
Pimenta Félix, Elias Alves dos Santos, Nivaldo José Mendes, Márcio Nogueira Pedra, 
Nivaldo Carvelo Carvalho, José Paixão de Oliveira Gomes, José Pereira D'abadia, Célia 
Reis Di Rezende, Rickardo de Souza Santos Mariano, Renato Moraes Lima, Alcedino 
Gomes Barbosa, Washington Luis Freire de Oliveira, José Luiz Rosa, Lidilone Polizeli 
Bento, Álvaro Falanque, Nislene Alves Borges, Paulo Diniz e Mário de Oliveira Andrade. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O AIIM (auto de infração e imposição de multa) versa sobre o não 
pagamento de ICMS quando da aquisição de mercadorias (oriundas de outra unidade da 
federação/exterior) sujeitas ao regime de substituição tributária pelas operações 
posteriores. Em razão da suposta, ausência de pagamento do tributo, lhe foi imputado um 
débito na importância de R$ 8.204,06, juntamente com os acréscimos legais. 

 
O lançamento tributário dispõe como dispositivos legais infringidos os arts. 

51, parágrafo 3o e 63 do CTE/GO (Lei n. 11.651/1991) c/c art. 32, parágrafo 1º, anexo VIII 
(Decreto 4.852/97), art. 1º (Decreto 6.716/08) e art. 1º (IN 893/08 GSF) com a 
consequente imposição da penalidade prescrita no art. 71, inciso III, alínea “a”, do 
CTE/GO, com redação da Lei 11.750/1992. 

 
Os sujeitos passivos coobrigados – Francisca Bertoldo do Nascimento e 

Francisco Batista de Sousa – foram autuados com fundamento no disposto no art. 45, 
inciso IX, do CTE/GO. 

 
O Autuante anexa: AIIM (fls. 02); “anexo estruturado – detalhamento do 

crédito tributário” (fls. 03);  “anexo estruturado – identificação dos sujeitos passivos 
coobrigados” (fls. 04/05); espelho cadastral dos contribuintes/SEFAZ (fls. 06/07); 
notificação fiscal (fls. 23/24); relatório de entradas/saídas/indicadores fiscais durante o 
período de 01/2009 a 12/2009 emitido pela SEFAZ (fl. 08); espelho de dados cadastrais 
emitido pela JUCEG (fl. 09); cadastro de contribuintes/informação de sócios emitido pela 
SEFAZ (fl. 10) 

 
O AIIM foi lavrado em 09/02/2011 (fls. 02). Frustrada a intimação dos 

sujeitos passivos (principal e coobrigado) via AR (fls. 11/17), foi determinada a intimação 
via edital, publicada em 29/04/2011 (fls. 18/20).  



 

 
  Quedando-se inertes, foi declarada a REVELIA dos 

sujeitos passivos, sendo lavrado o termo referente (fls. 21). 
 

Tendo em vista a não apresentação de Impugnação pelos sujeitos 
passivos, lavrou-se o termo de encaminhamento (fls. 22) uma vez que o processo está 
sujeito a julgamento em Duplo Grau, encaminhando-se assim para a GAPRE (Gerência de 
Preparo Processual), para que se procedesse a intimação para apresentação de 
IMPUGNAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA (edital de intimação devidamente publicado no 
dia 27/06/2011, conforme fls. 23) . 

 
Os sujeitos passivos (principal e coobrigados) foram intimados via edital. 

Transcorrido o prazo para manifestação em 05/08/2011, foi lavrado o termo de 
perempção, declarando peremptos seus direitos de apresentar peças de defesas em 1º e 
2º grau (fls. 24).   

 
A GERC (Gerência Especial de Recuperação de Créditos), pela 

competência assegurada no art. 43, I, “a”, da Lei n. 16.469/2009, ante a constatação de 
inclusão no pólo processual passivo de sócio NÃO DIRIGENTE, na condição de solidário, 
no caso a sócia FRANCISCA BERTOLDO DO NASCIMENTO, conforme constatado no 
espelho da JUCEG às fls. 25, requereu perante a Presidência deste Conselho, 
posicionamento acerca da inclusão da mesma no pólo passivo do presente processo, 
encaminhando os autos para as providências cabíveis (fls. 26/28). 

 
 

 
Após o exame dos autos (Despacho n. 1306/2014-PRES, em 05/06/2014), 

o Presidente do CAT entendeu restar demonstrado o vício de legalidade apontado no PRE 
relativamente a identificação do sujeito passivo solidário FRANCISCA BERTOLDO DO 
NASCIMENTO, implicando em alteração no lançamento, uma vez que de acordo com o 
art. 45, XII do CTE e o Parecer Normativo n. 08/09-SAT, o sócio sem função de direção na 
sociedade limitada não é solidariamente obrigado, com o contribuinte, ao pagamento do 
imposto devido (fls. 33/34). 

 
Após ADMISSÃO do pedido de revisão, encaminhou os autos ao SEASI 

da SEGE para que sejam pautados a julgamento pelo CONP.  
 
É como relato. 

 
 

VOTO 
 

 
 
O AIIM (auto de infração e imposição de multa) versa sobre o não 

pagamento de ICMS relativos aos períodos de julho/2009 a agosto/2009. 
 
Após a intimação para apresentação de Impugnação em Primeira e 

Segunda Instância – sem apresentação de defesa– de qualquer dos sujeitos passivos 
(principal e coobrigados), o processo foi remetido para inscrição em dívida ativa. No 
entanto, a GERC percebeu que havia vício de legalidade. 

 



 

Assim, neste momento, os autos chegam a julgamento no Conselho Pleno 
sob a vertente de Pedido de Revisão Extraordinária, cuja competência para sua 
interposição foi exercida pelo titular da GERC (CECOPE), conforme dispõe o art. 43, 
inciso I, alínea “a”, do PAT/GO, segue: 

 
Compete ao Presidente do CAT o juízo de admissibilidade de 
pedido de Revisão Extraordinária apresentado fora do último 
prazo para defesa previsto nesta Lei, relativo a crédito tributário 
ajuizado ou não: 
 
I – pelo titular da GECOP, referente a: 
 
a) lançamento eivado de vício de legalidade, não impugnado 
em instância única ou em segunda instância ou sem a 
apresentação de pedido de descaracterização da não 
contenciosidade; 

 
O vício de legalidade apontado pela GERC registra erro de identificação 

do sujeito passivo (art. 20, inciso II, do PAT/GO) quanto à coobrigada FRANCISCA 
BERTOLDO DO NASCIMENTO, o que teria o condão de retirar-lhe a responsabilidade de 
responder pelo pagamento do crédito tributário ora debatido. 

 
Para sustentar tal vício de legalidade, a GERC menciona que o “espelho 

cadastral da JUCEG” (fls. 25), atesta que a coobrigada não era sócia gerente à época da 
ocorrência da materialidade do fato que motivou esta autuação, mas sim sócia quotista, 
sem poderes de gerência, o que, segundo a legislação em vigor, bem como, as decisões 
reiteradas deste Conselho, não permite que responda pessoalmente pelo débito tributário 
da pessoa jurídica. 

 
Nestes termos, conheço do Pedido de Revisão Extraordinária, dou-lhe 

provimento para excluir da lide a coobrigada FRANCISCA BERTOLDO DO 
NASCIMENTO. 

 
É como voto. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 05 de julho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Solidariedade (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01026/16 
 
Relator: Conselheiro Edson Abrão da Silva 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de exclusão do sujeito passivo 
solidário da lide, arguida pelo Conselheiro Relator. Acolhida. 
ICMS.  Mercadorias destinadas a pessoa não cadastrada e em 
quantidade que caracteriza comercialização. Omissão de 
recolhimento do imposto. Improcedência.  
 
1. Os sócios, os gerentes, os administradores, os presidentes 
etc., que não tenham agido com excesso de poderes, ou 
infração de contrato social ou estatutos, ou concorrido para 
prática de ilícito tributário não podem ser sujeitos passivos 
solidários da lide; 
 
2. Julga-se improcedente o lançamento, quando a instrução 
processual apontar que não houve o ilícito fiscal denunciado na 
vestibular. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 26 de fevereiro de 2016, decidiu, por maioria de votos,  acolher a 
preliminar de exclusão da solidária MARINA RIBEIRO DE CASTRO & CIA LTDA, da lide, 
arguida pelo Relator. Foram vencedores os Conselheiros Edson Abrão da Silva, Carlos 
Andrade Silveira e Masayuki Missao. Vencidos os Conselheiros Domingos Caruso Neto e 
Victor Augusto de Faria Morato. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente 
o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Edson Abrão da Silva, Carlos 
Andrade Silveira e Masayuki Missao. Vencidos os Conselheiros Domingos Caruso Neto e 
Victor Augusto de Faria Morato, que votaram pela procedência do auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo deixou de pagar o 
imposto incidente sobre as operações subsequentes, referente a mercadorias destinadas 
a pessoa não cadastrada e em quantidade que caracteriza comercialização, no valor 
comercial de R$ 126.782,65, já acrescidos do índice de valor agregado de 50% 
acompanhadas pelas notas fiscais eletrônicas diversas emitidas por Marina Ribeiro de 
Castro e Cia Ltda, conforme os documentos anexos. Em consequência, deverá pagar o 
ICMS na importância de R$ 21.553,05, mais as cominações legais. 

 
A autoridade lançadora indica como infringida as disposições dos 

artigos 12 II g, 14, V, 44,63 do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) 
combinado com os artigos 34, §2, XI do Decreto 4852/97; artigo 3°, VIII IN 155/94 GSF. 
Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, XII, "e", §9°I do CTE, com 
redação da Lei nº 15.505/2005. 

 
Tem-se como sujeito passivo solidário, MARINA RIBEIRO DE 

CASTRO E CIA LTDA, nos termos do artigo 45, inciso II da Lei 11.651/1991. 
 



 

O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: 
detalhamento do credito tributário, identificação do sujeito coobrigado, notas fiscais 
eletrônicas, "fls.03 a 55". 

 
Os sujeitos passivos foram intimados a pagarem a quantia exigida ou 

apresentarem impugnação em primeira instância, conforme documentos de "fls.56 a 60". 
 
O sujeito passivo principal apresenta impugnação em primeira 

instancia de "fls.63 a 65". 
 
O sujeito passivo alega que, não é cabível a atuação, porque ele 

praticava compras comum sem intuito comercial, na qual não teve intenção de fraudar o 
fisco. 

 
Afirma ainda que, o mesmo não pode ser considerado comerciante 

em situação irregular, no entanto, o montante adquirido junto a empresa citada é muito 
pequeno, principalmente se considerar o lapso temporal entre as compras de 2010 a 
2013, só a soma de quatro anos para resultar num tributo de aproximadamente R$ 
21.553,00. 

 
Sustenta que, ele não é comerciante em situação irregular, mas tão 

somente consumidor final, isso se deve ao valor baixo das compras que sempre fez junto 
a esta empresa e o espaço de tempo entre elas. 

 
Ao final, requer que seja a presente impugnação recebida e provida, 

para declarar improcedente e arquivar o processo. 
 
O sujeito passivo anexa o seguinte documento: copias de 

documentos pessoais, "fl.66". 
 
O sujeito passivo coobrigado apresenta impugnação em primeira 

instancia de "fls.68 a 70". 
 
O sujeito coobrigado reitera os mesmos argumentos da impugnação 

do sujeito principal. O sujeito passivo apresenta cópia de documento pessoal, contrato 
social, comprovante de inscrição e de situação cadastral, "fls.71 a 76". 

 
Pela sentença nº 2699/2015-JULP, o julgador singular decide pela 

procedência do auto de infração. De "fls.78 a 80". 
 
Em sua fundamentação afirma que, pela análise das notas fiscais, 

verifica-se a aquisição de mercadorias em quantidade incompatível para consumo, 
caracterizando o intuído de comercialização. Trata-se de contribuinte de fato, porém, 
atuando a margem do controle de fiscalização por não estar inscrito no cadastro estadual. 

 
Afirma ainda que, fica evidenciada a ação reiterada do solitário, no 

fornecimento de mercadorias ao sujeito passivo em quantidade incompatível para 
consumo, quando sabidamente destinadas a comercialização, caracterizando remessa a 
vender. 

 
Os sujeitos passivos foram intimados a pagarem a quantia exigida ou 

apresentarem Recurso Voluntário, conforme documentos de "fls.81 a 86". 
 



 

Foi lavrado Termo de Perempção do sujeito passivo coobrigado de 
"fl.87".  

 
O sujeito passivo principal apresenta Recurso Voluntario de "fls.89 a 

91". e reitera os mesmos argumentos da impugnação passada. 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Em proêmio, suscito e acolho a preliminar de exclusão do sujeito 
passivo solidário da lide, por estar convencido de que a inclusão de seu nome na 
solidariedade passiva é desprovida do nexo causal.  

 
O polo passivo solidário não concorreu para possível omissão do 

recolhimento do tributo, ora em discussão. 
 
A solidária vendeu mercadorias, emitiu as respectivas notas fiscais 

eletrônicas, registrou e pagou os devidos tributos. Portanto, não houve solidariedade. 
 
Como se não bastassem as assertivas que pronunciei em linhas 

imediatamente volvidas, quero, tão somente por amor à fundamentação inferir que não 
estou só nesta preliminar, pois a maioria de meus pares, nesta sessão de julgamento, 
assim também entendeu, espelhei-me, ainda, no acórdão do Superior Tribunal de Justiça, 
que neste sentido pronunciou: 

 
1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento ao 
recurso especial da agravante. 

 
2. Os bens do sócio de uma pessoa jurídica comercial não respondem, 
em caráter solidário, por dívidas fiscais assumidas pela sociedade. A 
responsabilidade tributária imposta por sócio-gerente, administrador, 
diretor ou equivalente só se caracteriza quando há dissolução 
irregular da sociedade ou se comprova infração à lei praticada pelo 
dirigente. 
 
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou 
entendimento no sentido de que o simples inadimplemento não 
caracteriza infração legal. Inexistindo prova de que se tenha agido 
com excesso de poderes, ou infração de contrato social ou estatutos, 
não há falar-se em responsabilidade tributária de ex-sócio a esse título 
ou a título de infração legal, por meio de redirecionamento da 
execução fiscal. (STJ, 1ª T, AgRg no Resp 834404/RS, rel. Ministro 
José Delgado, DJ 31.08.2006,p.260). 

 
No caso em discussão, o acórdão do STJ resguarda a pessoa do 

sócio e somente nas situações aventadas é que esses poderão ser responsabilizados.  
 

Pela indicação do polo passivo solidário verifiquei que sobre a 
pessoa indicada, a autoridade fazendária não assegurou a sua concorrência para a 
omissão noticiada no auto de infração. A sua responsabilidade tributária passiva solidária 
tornou-se ilimitada, visto que não há comprovação de que ela tenha concorrido para a 
prática da omissão causadora do lançamento de ofício, que poderá ser afastada mediante 
a apresentação de provas contrárias ao lançamento. 

 



 

Por isso, ao direcionar o meu voto, relativo a este questionamento 
preliminar, eu o acolho e excluo da lide o sujeito passivo solidário identificado na fase 
cognitiva deste feito. 

 
Vencida esta primeira parte deste “decisum”, direciono-me ao mérito 

desta ação: 
 
Trata-se de venda de mercadoria para pessoa física consumidor 

final. 
 
Os valores são insignificantes, considerando os quatro exercícios. 
 
Não tem a comprovação, pelo fisco de que houve vendas 

posteriores.  
 
O ICMS é não cumulativo, existia nota fiscal e imposto pago.  
 
Mediante todas as premissas supra aduzidas, não se pode imputar 

ao polo passivo as exigências estampadas na folha de rosto deste volume, vez que não 
houve ilícito fiscal.  

 
Assim, voto arguindo e acolhendo a preliminar de exclusão da 

solidária Marina Ribeiro de Castro & CIA LTDA, da lide. Quanto ao mérito, por maioria de 
votos, conheço do recurso voluntário, dou-lhe provimento para reformar a sentença 
singular e considerar improcedente o auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões, em 07 de julho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01040/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Aquisição interestadual de 
"farinha de trigo".  
I - Solidariedade. Manutenção de sócio-administrador na lide. 
Decisão por maioria. 
São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido 
na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse 
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação 
principal, especialmente, com o contribuinte, os acionistas 
controladores, os diretores, gerentes, administradores ou 
representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou 
prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis (CTE, art. 45, XII); 
II -  Regime de antecipação do pagamento do imposto. 
Procedência. Decisão unânime.  
A aquisição de "farinha de trigo" em operação interestadual, 
conforme Notas Fiscais anexadas ao feito, o que atrai a 
incidência do regime de antecipação de pagamento do ICMS, 
instituído pelo Decreto nº 6.716, de 30 de janeiro de 2008 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 08 de julho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, negar-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros João Divino de Brito, Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira e Nislene Alves Borges. E, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão 
do solidário da lide, arguida pelo Relator. Foram vencedores os Conselheiros Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira e Nislene Alves Borges. Vencido o Conselheiro João Divino de 
Brito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de exigência fiscal feita em face do sujeito passivo em 
epígrafe, o qual teria deixado de pagar o ICMS, destacado nos  documentos de 
arrecadação gerados pelo sistema fazendário DARE 2.1, números 117020110402000015, 
117020110507000015, 117020110518000011, 117020110526000033, 
117020110602000256 e 117020110614000515 relativos a aquisição de mercadoria, 
sujeita ao regime de antecipação tributaria pelas operações posteriores, provenientes de 
outra unidade da federação, conforme documentos anexos. 

Em consequência, lhe é exigido o pagamento do imposto na 
importância de R$ 20.316,29, juntamente com os acréscimos legais. 

A autoridade lançadora aponta como infringidas as disposições dos 
artigos 51 §3° e 63, Lei 11651/1991 c/c art. 32 § 1° anexo VIII Dec. 4852/97, art. 1° Dec. 
6.716/08 e art. IN 893/08 GSF. Proposta a aplicação de penalidade prevista no artigo 71, 
III, "a", da Lei 11651/1991 c/ redação da Lei 11750/1992. 

É indicado como sujeito passivo solidário o Sr. Luiz Sergio Miranda. 



 

O auto de infração é instruído com os seguintes documentos, dentre 
outros, Consulta DARES, de fls. 06 e cópias dos DARE’s e respectivas Notas Fiscais de 
aquisição, de fls. 07 a 19. 

Revéis em primeira instância, o sujeito passivo principal e o solidário 
comparecem ao feito, mediante impugnação dirigida à segunda instância, argumentando 
que: 

- não agiu de má-fé, uma vez que não utilizou do crédito referente a 
antecipação do referido ICMS, conforme estabelece o parágrafo único do art. 8° do 
Decreto 6.716/2008; 

- não pagou os DARES, mas também não aproveitou o crédito, 
sendo que com a venda do referido produto, o ICMS foi normalmente pago, com a referida 
circulação da mercadoria, conforme demonstrado nos documentos anexo; 

- a cobrança de ICMS com base no valor da mercadoria submetido 
ao regime de pauta fiscal segundo Súmula 431/STJ; 

- o Decreto 6.716/2008, não preceitua que o fato gerador do ICMS é 
considerado ocorrido no momento da entrada de mercadoria ou bem no estabelecimento 
do adquirente ou em outro por ele indicado, para efeito de exigência do imposto por 
substituição ou antecipação tributária.  

Ao final, requer seja declarada a improcedência do lançamento fiscal. 
Em sustentação oral, o Conselheiro João Divino argui a exclusão do 

solidário da Luiz Sérgio Miranda. 
É o relatório. Decido. 
 
De início, rejeito a proposição apresentada pelo relator de exclusão 

dos solidários da relação jurídica processual. 
E o faço, por entender que, in casu, incide a regra prevista no artigo. 

45, inciso XII do CTE, que estabelece que “São solidariamente obrigadas ao pagamento 
do imposto devido na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente, com o 
contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, administradores ou 
representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou prestação decorrente dos 
atos que praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis”. 

Desta forma, considerando a condição de sócio-administrador da 
sociedade empresária autuada, entendo que o solidário indicado na inicial é co-
responsável pelo débito gerado pela presente autuação fiscal. 

Quanto ao mérito, entendo que o lançamento fiscal não merece 
nenhum reparo. 

Com efeito, o sujeito passivo autuado adquire “farinha de trigo” em 
operação interestadual, conforme documentos anexados ao feito (Notas Fiscais, de fls. 
08/19), o que atrai a incidência do regime de antecipação de pagamento do ICMS, 
instituído pelo Decreto nº 6.716, de 30 de janeiro de 2008. 

O art. 1º do referido Decreto estabelece o seguinte: 

 

Art. 1º Fica exigido o pagamento antecipado do Imposto sobre Operações 

Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 

Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS- na entrada 

dos produtos relacionados no Anexo Único deste Decreto, provenientes de outra 

unidade da Federação ou do exterior. 

[...] 



 

ANEXO ÚNICO 

CÓDIGO DA 
NBM/SH 

MERCADORIA IVA 
% 

1101.00 FARINHAS DE TRIGO OU DE MISTURA DE TRIGO COM 
CENTEIO 
a) acondicionada em embalagem de 1,0kg (um quilograma), quando 

não destinada a estabelecimento 

industrial...................................................... 50% 

b) quando destinada a uso 
industrial.........................................................  110% 

 

Desta, é devido o imposto reclamado no auto de infração 
O argumento do sujeito passivo, fundado no art. 8º do Decreto 

mencionado, de que, embora não tenha pago o imposto também não aproveitou o crédito 
é irrelevante, visto que excluiria a efetividade da norma legal aplicável ao caso. 

Diante do exposto, rejeito o pedido de exclusão do solidário e, quanto 
ao mérito, conheço da impugnação, nego-lhe provimento, para julgar procedente o 
lançamento fiscal. 

 
 

Sala das sessões, em 11 de julho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01049/16 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: Pedido de Revisão Extraordinária - GERC. Exclusão 
da lide do polo passivo solidário ISAQUE RODRIGUES DE LIMA. 
Acolhido. 
 
Deve ser excluído do polo passivo solidário o nome do sócio, 
nomeado solidário, quando estiver comprovado nos autos que 
este não contribuiu para a prática do ilícito fiscal, objeto da 
ação. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 28 
de abril de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para excluir da lide o solidário ISAQUE RODRIGUES 
DE LIMA. Participaram do julgamento os Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira, Mário 
de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza 
Santos Mariano, José Paixão de Oliveira Gomes, Alcedino Gomes Barbosa, Aldeci de 
Souza Flor, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Talita Pimenta Félix, 
Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê 
Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Márcio 
Nogueira Pedra, Masayuki Missao e Victor Augusto de Faria Morato. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo, em 
epigrafe, remeteu para outra unidade da federação mercadorias, sem efetuar o pagamento 
antecipado do imposto, incidente sobre a operação, conforme demonstrado nos autos. Por 
esse motivo, deverá o polo passivo recolher ao erário estadual a importância de R$ 
63.976,78 (sessenta e três mil, novecentos e setenta e seis reais e setenta e oito 
centavos). 

 
A base legal dada por infringida foi assim descrita: artigos 63 e 64 da 

Lei nº 11.651/91, c/c artigo 76, V do RCTE e artigo 1º da IN nº. 598/03 - GSF. E a 
penalidade aplicada: artigo 71, III a” do CTE.  

 
Identificados os polos passivos coobrigados, fls. 8 e 9.   
 
O autuante acostou aos autos os documentos de fls. 3 a 7 e 10 a 

148.  
 
Intimados, nos termos da lei, o polo passivo e os sujeitos passivos 

solidários, quedaram-se silentes e motivaram o termo de revelia, fl. 156.  
 
Novamente intimados, desta feita em sede de segunda instância, o 

polo passivo e os sujeitos passivos solidários, identificado às fls. 8 e 9, deixam transcorrer 
“in albis” a oportunidade do contraditório, o que ocasionou o termo de perempção, fl. 167.  

 



 

Acostado ao processo cópia de Instrumento de Alteração e 
Consolidação Contratual, fls. 169/173; Consulta de Histórico Empresarial, fl. 174 e Espelho 
de Dados da JUCEG, fl.  175.  

 
Com pedido de revisão extraordinária nº 0299/2015 – GERC, 

dirigindo –se ao presidente deste Conselho Administrativo Tributário, a Gerência de 
Recuperação de Crédito alega que em 25/4/2013, o responsável solidário Isaque 
Rodrigues de Lima foi autuado, em conjunto com a empresa supra identificada, em razão 
de remessa de mercadoria para outra unidade da federação, sem efetuar o pagamento 
antecipado do imposto incidente; que mediante análise do contrato social da empresa, 
bem como alterações, constatou que,   no período correspondente ao fato gerador, isto é, 
03/04/2013 a 04/04/2013, a administração da sociedade estava a cargo de outro sócio. 
Cita a legislação pertinente à questão que expõe, para ao final solicitar a exclusão do 
sócio, identificado como polo passivo solidário Isaque Rodrigues de Lima da lide, fls. 
176/178. Juntado aos autos, Espelho de Dados da JUCEG, fls. 179/180.  

 
Despacho nº. 415/2016 – PRES. O Presidente deste Conselho 

Administrativo Tributário considera que pelo exame dos autos, restou demonstrado vício 
de legalidade, apontado no pedido de revisão extraordinária, relativamente a identificação 
do polo passivo solidário Isaque Rodrigues de Lima, uma vez que comprovado está que 
este exercia na empresa supra, no período autuado, função de mero sócio, não havendo 
nos autos elementos que demonstrem que o mesmo tenha concorrido para a prática da 
infração tributária. Determina, dentre outros procedimentos, o encaminhamento do feito ao 
Conselho Pleno para Julgamento, fl. 181. 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Conforme Instrumento de Alteração e Consolidação Contratual, fls. 
169/175, o sócio em questão exercia unicamente na sociedade, ora autuada, no período 
objeto desta autuação, função de mero sócio.  

 
O entendimento aplicado ao caso concreto, tanto pelo CAT, como 

pela Superintendência de Administração Tributária, baseia-se no parecer Normativo nº 
08/09 – SAT que sinaliza para o entendimento de que a responsabilidade tributária do 
sócio se estabelece não pela sua condição de sócio, mas sim, pelo fato de exercer função 
de administração da sociedade e agir com excesso de poder e para tanto tirando proveito 
de seus atos contrários aos dispositivos legais.   

 
Portanto, vê-se a existência de vício de legalidade demonstrado no 

pedido de revisão extraordinária. Não havendo elementos que demonstrem que o sócio 
Isaque Rodrigues de Lima concorreu para a prática da infração tributária, não podendo 
assim, responder pela mesma.   

 
Assim, voto conhecendo do Pedido de Revisão Extraordinária, 

dando-lhe provimento para excluir da lide o solidário ISAQUE RODRIGUES DE LIMA.           
 
 

Sala das sessões plenárias, em 12 de julho de 2016. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01131/16 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: Processual. Exclusão parcial da responsabilidade 
tributária do sujeito passivo solidário. Acolhimento. 
 
Estando demonstrado na lide que o nomeado solidário 
colaborou para que ocorresse a omissão fiscal apenas no 
período de janeiro a abril de 2012, no qual respondia pela 
administração da sociedade, resultantes de atos praticados com 
abuso de poder, infração de lei ou do contrato social, o sócio 
administrador responde pelo débito fiscal somente no lapso 
temporal referido. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 31 
de maio de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para excluir da lide a solidária FÁBIA GUILIANI 
RIBEIRO, a partir de maio de 2012, mantendo-a no período de 01/2012 a 04/2012. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Paulo Diniz, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, 
Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene 
Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo 
Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Cláudio Henrique de Oliveira, Victor 
Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José 
Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, 
Alcedino Gomes Barbosa e Aldeci de Souza Flor. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Revisão Extraordinária apresentado com 
fundamento no artigo 43, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 16.469/09, pelo qual a Gerência de 
Recuperação de Créditos (GERC) aponta a ocorrência de vício de legalidade no 
lançamento ao indicar como responsável solidária Fábia Guiliani Ribeiro.  

 
Em suas alegações (fls. 39 a 41), a GERC afirma, em síntese, que 

em 19/08/2014, foi lavrado o presente auto de infração em face da empresa em epígrafe, 
incluindo a referida solidária, em razão de omitir saída de mercadoria tributada, por fatos 
geradores ocorridos no Exercício de 2012. Afirma, também, que a solidária se retirou da 
sociedade em 25/04/2012, conforme comprovante de homologação de correção especial 
pessoa jurídica (fls. 32/33).  

 
Por meio do Despacho nº 2977/2015 de fls. 29/30, a Gerência de 

Recuperação de Créditos – GERC solicitou manifestação conclusiva sobre os efeitos 
cadastrais decorrentes da situação demonstrada nos documentos anexadas, bem como, a 
atualização cadastral de ofício prevista no artigo 25 da Instrução nº 946/09-GSF. 

 
Em atendimento ao Despacho supra, a autoridade fiscal informa que 

foi realizada a alteração cadastral da empresa, conforme comprovante de homologação de 
correção especial e novo histórico empresarial da empresa em anexo. Destaca, ainda, que 
as informações contidas no Sistema de cadastro da Sefaz e demonstradas no histórico 



 

empresarial estão de acordo com JUCEG, mediante as atualizações feita de oficio pela 
Setor de Cadastro da Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia.  

 
Mediante Despacho nº 966/2016 de fls. 42 expedido pela Presidência 

deste Conselho Administrativo Tributário o pedido de revisão extraordinária foi admitido, 
tendo assinalado o Presidente que “Pelo exame dos autos constata-se que restou 
demonstrado o erro de direito apontado no pedido de revisão extraordinária, implicando 
em alteração parcial no lançamento, uma vez que em análise aos documentos acostados 
aos autos, evidencia-se que parte dos fatos geradores são contemporâneos a autuada 
solidária, conforme se vê no documento de fls. 32, onde informa que sua participação se 
deu entre 17/03/2004 até 25/04/2012, sendo responsável pela obrigação tributária de 
01/01/2012 até 24/04/2012. Corrobora com este entendimento cópia do contrato social 
anexados aos autos de fls. 27/28”. 

 
É o Relatório. 
 

VOTO 
 

 
Passo a decidir e de plano acolho a manifestação do ínclito 

Presidente deste Conselho Administrativo Tributário, que no Despacho nº 966/2016-
PRES, de fls. 42, admitiu o Pedido de Revisão Extraordinária no qual a Gerência de 
Recuperação de Créditos (GERC) aponta a ocorrência de vício de legalidade no 
lançamento ao indicar como responsável solidária Fábia Guiliani Ribeiro. 

 
Por oportuno, transcrevo-o abaixo por adotá-lo como razão de voto, 

“verbis ad verbis”:  

Em suas alegações (fls. 39 a 41), a GERC afirma, em síntese, que em 
19/08/2014, foi lavrado o presente auto de infração em face da 
empresa em epígrafe, incluindo a referida solidária, em razão de omitir 
saída de mercadoria tributada, por fatos geradores ocorridos no 
Exercício de 2012. Afirma, também, que a solidária se retirou da 
sociedade em 25/04/2012, conforme comprovante de homologação de 
correção especial pessoa jurídica (fls. 32/33).  

Pelo exame dos autos constata-se que restou demonstrado o erro de 
direito apontado no pedido de revisão extraordinária, implicando em 
alteração parcial no lançamento, uma vez que em análise aos 
documentos acostados aos autos, evidencia-se que parte dos fatos 
geradores são contemporâneos a autuada solidária, conforme se vê 
no documento de fls. 32, onde informa que sua participação se deu 
entre 17/03/2004 até 25/04/2012, sendo responsável pela obrigação 
tributária de 01/01/2012 até 24/04/2012. Corrobora com este 
entendimento cópia do contrato social anexados aos autos de fls. 
27/28”. 

Posto isso, com fundamento no artigo 43, §4º, inciso II, da Lei nº 
16.469/09, ADMITO o pedido de revisão extraordinária e DETERMINO o 
encaminhamento dos autos ao SEASI da Secretaria Geral (SEGE), para 
que sejam pautados a julgamento pelo Conselho Pleno. 
 

Diante do exposto, voto conhecendo do pedido de revisão 
extraordinária, dando-lhe provimento para excluir da lide a solidária Fábia Guiliani Ribeiro, 
a partir de maio de 2012, mantendo-a no período de 01/2012 a 04/2012. 
 



 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 19 de julho de 2016. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01132/16 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: Processual. Exclusão parcial da responsabilidade 
tributária do sujeito passivo solidário. Acolhimento. 
 
Estando demonstrado na lide que o nomeado solidário 
colaborou para que ocorresse a omissão fiscal apenas no 
período de julho e agosto de 2011, no qual respondia pela 
administração da sociedade, resultantes de atos praticados com 
abuso de poder, infração de lei ou do contrato social, o sócio 
administrador responde pelo débito fiscal somente no lapso 
temporal referido. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 31 
de maio de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para excluir parcialmente da lide a solidária MARIA DE 
FÁTIMA OLIVEIRA, mantendo-a nos meses de julho e agosto de 2011. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Paulo Diniz, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Talita Pimenta 
Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva 
Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, 
Gilmar Rodrigues de Almeida, Cláudio Henrique de Oliveira, Victor Augusto de Faria 
Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone 
Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, Alcedino Gomes 
Barbosa e Aldeci de Souza Flor. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Revisão Extraordinária apresentado com 
fundamento no artigo 43, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 16.469/09, pelo qual a Gerência de 
Recuperação de Créditos (GERC) aponta a ocorrência de vício de legalidade no 
lançamento, em razão de erro na identificação do sujeito passivo solidário Maria de Fátima 
Oliveira. 

 
Em suas alegações (fls. 89/90), a GERC afirma que em 05/09/2013, 

os responsáveis solidários foram autuados em conjunto com a empresa supra, em razão 
de omissão de saída de mercadoria tributada e que conforme informações extraídas de 
alterações contratuais em anexo, a referida solidária retirou-se da sociedade em 
15/07/2011 e que nessa mesma alteração, o solidário Roberto Alves de Oliveira passou a 
responder como administrador da sociedade. Destaca, ainda, que o fato gerador vai de 
01/07/2011 a 30/09/2011, coincidindo 15 dias à presença de Maria de Fátima Oliveira na 
sociedade e que antes dessa data, a mesma não respondia pela administração da 
sociedade e que as regras de responsabilidade social, em se tratando de sociedade 
limitada, estão previstas no artigo 1052 do Código Civil. Requer, assim, a sua exclusão do 
polo passivo da lide. 

 
Acosta aos autos documentos de fls. 59/87. 
 



 

Mediante Despacho nº 539/2016, fls. 93, expedido pela Presidência 
deste Conselho Administrativo Tributário o Pedido de Revisão Extraordinária foi admitido, 
tendo assinalado o Presidente que “Assim, pelo exame dos autos, constata-se que restou 
demonstrado o vício de legalidade apontado no pedido de revisão extraordinária, 
relativamente à identificação do sujeito passivo solidário Maria de Fátima Oliveira, 
implicando em alteração parcial no lançamento, uma vez que a referida sócia 
administradora deverá ser responsabilizada pelo mês de julho e parte do mês de agosto 
de 2011, período em que ainda compunha o quadro societário da empresa autuada, na 
função de direção da mesma, respondendo pelos débitos tributários desta, nos termos do 
Parecer Normativa nº 08/09-SAT”. 

 
É o Relatório.  
 

VOTO 
 
 
Passo a decidir e de plano acolho a manifestação do ínclito 

Presidente deste Conselho Administrativo Tributário, que no Despacho nº 539/2016-
PRES, de fls. 93, admitiu o Pedido de Revisão Extraordinária no qual a Gerência de 
Recuperação de Créditos (GERC) aponta a ocorrência de vício de legalidade no 
lançamento, em razão de erro na identificação do sujeito passivo solidário Maria de Fátima 
Oliveira. 

 
Por oportuno, transcrevo-o abaixo por adotá-lo como razão de voto, 

“verbis ad verbis”:  

Em suas alegações (fls. 89/90), a GERC, afirma que em 05/09/2013, os 
responsáveis solidários foram autuados em conjunto com a empresa 
supra, em razão de omissão de saída de mercadoria tributada e que 
conforme informações extraídas de alterações contratuais em anexo, 
a referida solidária retirou-se da sociedade em 15/07/2011 e que nessa 
mesma alteração, o solidário Roberto Alves de Oliveira passou a 
responder como administrador da sociedade. Destaca, ainda, que o 
fato gerador vai de 01/07/2011 a 30/09/2011, coincidindo 15 dias à 
presença de Maria de Fátima Oliveira na sociedade e que antes dessa 
data, a mesma não respondia pela administração da sociedade e que 
as regras de responsabilidade social, em se tratando de sociedade 
limitada, estão previstas no artigo 1052 do Código Civil.  

Considerando os dados cadastrais da Secretaria da Fazenda do 
Estado de Goiás, verifica-se pelo documento de fls. 91 e 92, que a 
solidária MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA tinha a qualificação de sócio 
administrador, tendo ingressado no quadro societário em 18/08/2008 e 
saído em 18/08/2011. 

Constata-se, ainda, pela análise do anexo estruturado do auto de 
infração (fls. 03), que o período de ocorrência do fato gerador se deu 
de julho de 2011 a setembro de 2012, portanto, em parte desse, a 
referida solidária integrava quadro societário da empresa autuada. 

Assim, pelo exame dos autos, constata-se que restou demonstrado o 
vício de legalidade apontado no pedido de revisão extraordinária, 
relativamente à identificação do sujeito passivo solidário Maria de 
Fátima Oliveira, implicando em alteração parcial no lançamento, uma 
vez que a referida sócia administradora deverá ser responsabilizada 
pelo mês de julho e parte do mês do agosto de 2011, período em que 
ainda compunha o quadro societário da empresa autuada, na função 



 

de direção da mesma, respondendo pelo débitos tributários desta, nos 
termos do Parecer Normativa nº 08/09-SAT. 

Posto isso, com fundamento no artigo 43, § 4º, inciso II, da Lei nº 
16.469/09, ADMITO o pedido de revisão extraordinária e DETERMINO o 
encaminhamento dos autos ao SEASI da Secretaria Geral (SEGE), para 
que sejam pautados a julgamento pelo Conselho Pleno (CONP). 

 
 
Diante do exposto, voto conhecendo do pedido de Revisão 

Extraordinária, dando-lhe provimento para excluir parcialmente da lide a solidária Maria de 
Fátima Oliveira, mantendo-a nos meses de julho e agosto de 2011. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 19 de julho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01133/16 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: Processual. Exclusão parcial da responsabilidade 
tributária do sujeito passivo solidário. Acolhimento. 
 
Estando demonstrado na lide que o nomeado solidário 
colaborou para que ocorresse a omissão fiscal apenas no 
período de dezembro de 2012, no qual respondia pela 
administração da sociedade, resultantes de atos praticados com 
abuso de poder, infração de lei ou do contrato social, o sócio 
administrador responde pelo débito fiscal somente no lapso 
temporal referido. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 31 
de maio de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para manter na lide o solidário JOCELMO PEREIRA 
SOARES, apenas no período de dezembro/2012. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Paulo Diniz, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Talita Pimenta Félix, 
Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê 
Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Cláudio Henrique de Oliveira, Victor Augusto de Faria Morato, 
Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli 
Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, Alcedino Gomes Barbosa e 
Aldeci de Souza Flor. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Revisão Extraordinária apresentado com 
fundamento no artigo 43, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 16.469/09, pelo qual a Gerência de 
Recuperação de Créditos (GERC) aponta a ocorrência de vício de legalidade no 
lançamento em razão de erro na identificação dos sujeitos passivos Jocelmo Pereira 
Soares e Renicia Ribeiro da Silva. 

 
Em suas alegações (fls. 56/58), a GERC, afirma, que em 02/12/2013, 

os responsáveis solidários Jocelmo Pereira Soares e Renicia Ribeiro da Silva foram 
autuados, em conjunto com a empresa, em razão de omitir o registro de saída de 
mercadoria tributada e que consultando o contrato da sociedade, além das alterações do 
mesmo, verificou que o solidário Jocelmo se tornou sócio da empresa, apenas, em 
11/05/2012 e qiue, nesse documento, permanecem inalteradas as demais cláusulas, 
mantendo a sócia Renícia como administradora da sociedade. Alega, ainda, que Renícia 
foi administradora desde a constituição da empresa em 2006 até 11/10/2012, data em que 
se retirou da mesma, passando sua administração para Jocelmo. Destaca, também, que o 
fato gerador se deu no período compreendido entre janeiro e fevereiro de 2011, setembro 
e dezembro de 2011 e janeiro a dezembro de 2012 e que tanto Jocelmo, quanto Renícia 
estavam fora da sociedade ou de sua administração em algum momento desse período. 
Declara, ainda, que as regras de responsabilidade social, em se tratando de sociedade 
limitada, estão previstas no artigo 1052 do Codigo Civil e que o entendimento acerca 
dessa matéria está determinado no Parecer Normativo nº 08/09-SAT. Ao final, requereu a 



 

exclusão do solidário Jocelmo Pereira Soares, bem como a análise acerca da participação 
da solidária Renícia Ribeiro da Silva no período final do fato gerador, de outubro a 
dezembro de 2012. 

 
 
Mediante Despacho nº 553/2016 de fls.63/64 expedido pela 

Presidência deste Conselho Administrativo Tributário o pedido de revisão extraordinária foi 
admitido, tendo assinalado o Presidente que “ Pelo exame dos autos constata-se que 
restou demonstrado o vício de legalidade apontado no pedido de revisão extraordinária, 
relativamente à identificação do sujeito passivo Jocelmo Pereira Soares, implicando 
alteração parcial no lançamento, uma vez que o mesmo, tendo se tornado administrador, 
apenas em 20/12/2012, deve ser responsabilizado pelo lançamento em análise a partir de 
tal data, respondendo até o dia 31/12/2012. Já a solidária Renícia Ribeiro da Silva deve 
responder por todo o período autuado, tendo em vista que ingressou no quadro societário 
da empresa em questão em 20/11/2006, sempre na função de sócio-administrador, nunca 
a deixando. Sendo assim, uma vez que o sócio-administrador possui a função de direção 
na sociedade limitada, o mesmo responderá pelos débitos tributários desta, nos termos do 
Parecer Normativo nº 08/09-SAT”.  

 
É o Relatório. 
 
 
 

VOTO 
 
Passo a decidir e de plano acolho a manifestação do ínclito 

Presidente deste Conselho Administrativo Tributário, que no Despacho nº 553/2016-
PRES, de fls. 63/64, admitiu o Pedido de Revisão Extraordinária no qual a Gerência de 
Recuperação de Créditos (GERC) aponta a ocorrência de vício de legalidade no 
lançamento em razão de erro na identificação do sujeito passivo Jocelmo Pereira Soares.  

 
Por oportuno, transcrevo-o abaixo por adotá-lo como razão de voto, 

“verbis ad verbis”:  

“Em suas alegações (fls. 56/58), a GERC, afirma, que em 02/12/2013, 
os responsáveis solidários Jocelmo Pereira Soares e Renicia Ribeiro 
da Silva foram autuados, em conjunto com a empresa, em razão de 
omitir o registro de saída de mercadoria tributada e que consultando o 
contrato da sociedade, além das alterações do mesmo, verificou que o 
solidário Jocelmo se tornou sócio da empresa, apenas, em 11/05/2012 
e qiue, nesse documento, permanecem inalteradas as demais 
cláusulas, mantendo a sócia Renícia como administradora da 
sociedade. Alega, ainda, que Renícia foi administradora desde a 
constituição da empresa em 2006 até 11/10/2012, data em que se 
retirou da mesma, passando sua administração para Jocelmo. 
Destaca, também, que o fato gerador se deu no período compreendido 
entre janeiro e fevereiro de 2011, setembro e dezembro de 2011 e 
janeiro a dezembro de 2012 e que tanto Jocelmo, quanto Renícia 
estavam fora da sociedade ou de sua administração em algum 
momento desse período. Declara, ainda, que as regras de 
responsabilidade social, em se tratando de sociedade limitada, estão 
previstas no artigo 1052 do Codigo Civil e que o entendimento acerca 
dessa matéria está determinado no Parecer Normativo nº 08/09-SAT. 
Ao final, requereu a exclusão do solidário Jocelmo Pereira Soares, 
bem como a análise acerca da participação da solidária Renícia 



 

Ribeiro da Silva no período final do fato gerador, de outubro a 
dezembro de 2012. 

Considerando os dados cadastrais da Secretaria da Fazenda do 
Estado de Goiás, verifica-se pelos documentos de fls. 59 a 62, que o 
solidário Jocelmo Pereira Soares inicia sua participação na referida 
sociedade em 23/06/2012 e, em 20/12/2012, tornou-se administrador da 
mesma. Já a solidária Renícia Ribeiro da Silva iniciou sua participação 
na empesa em 20/11/2006, permanecendo, sempre, na função de 
sócio-administrador. 

Constata-se, ainda, pela análise do anexo estruturado do auto de 
infração (fls. 03/04) que os períodos de ocorrência do fato gerador se 
dão entre janeiro e fevereiro de 2011, setembro e dezembro de 2011 e 
janeiro a dezembro de 2012, portanto, períodos estes nos quais os 
mencionados solidários exerceram as funções de administradores da 
autuada. 

Pelo exame dos autos constata-se que restou demonstrado o vício de 
legalidade apontado no pedido de revisão extraordinária, 
relativamente à identificação do sujeito passivo Jocelmo Pereira 
Soares, implicando alteração parcial no lançamento, uma vez que o 
mesmo, tendo se tornado administrador, apenas em 20/12/2012, deve 
ser responsabilizado pelo lançamento em análise a partir de tal data, 
respondendo até o dia 31/12/2012. Já a solidária Renícia Ribeiro da 
Silva deve responder por todo o período autuado, tendo em vista que 
ingressou no quadro societário da empresa em questão em 
20/11/2006, sempre na função de sócio-administrador, nunca a 
deixando.  

Sendo assim, uma vez que o sócio-administrador possui a função de 
direção na sociedade limitada, o mesmo responderá pelos débitos 
tributários desta, nos termos do Parecer Normativo nº 08/09-SAT. 

Posto isto, com fundamento no artigo 43, §4º, II, da Lei nº 16.469/09, 
ADMITO o pedido de revisão extraordinária e DETERMINO o 
encaminhamento dos autos ao SEASI da Secretaria Geral (SEGE), para 
que sejam pautados a julgamento pelo Conselho Pleno”. 
 

Diante do exposto, voto conhecendo do pedido de revisão 
extraordinária, dando-lhe provimento para manter na lide o solidário Jocelmo Pereira 
Soares, apenas no período de dezembro de 2012. 
 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 19 de julho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01144/16 
 
Relator: Conselheiro Edson Abrão da Silva 
 

 
EMENTA: Pedido de Revisão Extraordinária - GERC.  Exclusão 
da lide do solidário Sr. Jeová de Souza Pimentel. Acolhida.  
 
Deve ser excluído do polo passivo solidário o coobrigado 
quando  a instrução processual apontar que este não fazia parte 
do quadro societário que empresa autuada. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 31 
de maio de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para excluir da lide o solidário JEOVÁ DE SOUZA 
PIMENTEL. Participaram do julgamento os Conselheiros Edson Abrão da Silva, Mário de 
Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos 
Mariano, Heli José da Silva, Alcedino Gomes Barbosa, Aldeci de Souza Flor, José Luiz 
Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de 
Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de 
Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, 
Paulo Diniz e Victor Augusto de Faria Morato. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo, em 
epígrafe, deixou de promover a Escrituração Fiscal Digital – EFD, referente às 
informações de entradas e saídas de mercadorias, bem como aos serviços prestados e 
tomados, conforme documentos que se encontram acostados ao processo, fls. 03 e 06 a 
10 com escopo de instrui-lo em sua fase cognitiva. Em consequência, deverá recolher o 
imposto.  

 
A base legal dada por infringida foi assim descrita: artigo 57, I; 64, 

§2º da Lei nº. 11.651/91, c/c artigos 67,71, I; 356- N do RCTE e IN nº. 155/94 – GSF. E a 
penalidade aplicada: artigo 71, III “a” do CTE.   

 
Identificados os coobrigados, fls. 04 e 05.  
 
Intimados, nos termos da lei, os autuantes, quedaram-se silentes e 

motivam os respectivos termos de revelia, fls. 23, e de perempção, fls. 26. 
 
Na sequência dos atos processuais destaco Despacho nº. 1450/2015 

– GERC que aponta consultando o histórico empresarial da SEFAZ-GO, dados do 
SERPRO, bem como contrato social da empresa, junto a JUCEG, fls. 27 a 36, observou 
que não há registro da participação de Jeová de Souza Pimentel como sócio da empresa, 
epigrafada, fls. 37/38.   

 
No sequenciamento dos atos processuais, ressalto Despacho nº. 

807/2016 – PRES. onde o presidente deste Conselho Administrativo Tributário infere que 
a GERC, após saneamento deste auto, constatou vício de legalidade uma vez que o 
solidário, minuciado no parágrafo imediatamente volvido, foi incluído indevidamente na 



 

polaridade passiva deste auto, vez que não faz parte do quadro societário da empresa 
autuada.   

 
Considera ainda, o presidente deste CAT que pelo exame dos autos, 

fls. 7,27 e 29, constatou que restou demonstrado vício de legalidade apontado no pedido 
de revisão extraordinário, relativo à identificação Jeová de Souza Pimentel, implicando em 
alteração na responsabilidade do lançamento, uma vez que tal pessoa não compõe o 
quadro societário da empresa autuada, não podendo, por consequência, ser 
responsabilizado pelo pagamento o imposto objeto desta ação, fls. 48.     

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Conforme informado no relatório que é parte integrante deste 
“decisum”, a inclusão do Sr. Jeová de Souza Pimentel na polaridade passiva solidária 
deste feito é desprovida de amparo legal, vez que, está amplamente demonstrado neste 
volume, que tal sujeito passivo coobrigado não pode por, “ex legis”, ser mantido na lide, 
vez que o seu nome não consta na composição do quadro societário da empresa autuada, 
não podendo, por consequência, ser responsabilizado pelo pagamento o imposto objeto 
desta ação.  

 
Aliás, a assertiva que proferi em linhas anteriores é o reflexo do 

entendimento aduzido pelo nobre presidente desta Casa Julgadora.   
 
Assim, voto conhecendo do Pedido de Revisão Extraordinária, 

dando-lhe provimento para excluir da lide o solidário Sr. Jeová de Souza Pimentel. 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 21 de julho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01148/16 
 
Relatora: Conselheira Talita Pimenta Félix 
 

 
EMENTA: Processual. Reinclusão de solidário na lide. Recurso 
de ofício da Fazenda Pública Estadual (FPE). Conhecido e 
provido 
 
Deve-se reinserir o solidário no polo passivo da lide quando 
provado nos autos que à época do fato gerador o mesmo 
encontrava-se na condição de transportador das mercadorias e 
por isso concorreu para a prática da infração estampada na 
basilar. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 22 de agosto de 2014, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso de ofício, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e reincluir o sujeito 
passivo JOSÉ BENEDITO DE OLIVEIRA na lide. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Talita Pimenta Félix, José Paixão de Oliveira Gomes, Lidilone Polizeli Bento, 
Nivaldo José Mendes e Nislene Alves Borges. Quanto ao mérito, também por votação 
unânime, confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Talita Pimenta Félix, José Paixão de Oliveira 
Gomes, Lidilone Polizeli Bento, Nivaldo José Mendes e Nislene Alves Borges. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A narrativa feita pelo autor do procedimento é no sentido de que a 
empresa autuada transportava sem documentação fiscal as mercadorias relacionadas no 
Termo de Apreensão nº 1100111540-0, no valor comercial de R$ 11.000,00, já acrescido 
do respectivo Índice de Valor Agregado (IVA) de 30%, conforme documentos anexos. Em 
consequência, deverá pagar o ICMS na importância de R$ 1.870,00, mais as cominações 
legais.   

A infração relatada abriga-se na disposição dos artigos 45, inciso I, 
alínea "a", 64 e 66 da Lei nº 11.651/91, combinado com o artigo 145, parágrafo único, do 
Decreto nº 4.852/97. A penalidade proposta para o ilícito fiscal descrito é do artigo 71, 
inciso XII, alínea "a", item 3, conjugado com o §9º, inciso I, da Lei nº 11.651/91 com a 
redação conferida pela Lei nº 15.505/2005.   

Foram identificados como sujeitos passivos solidários: CLAUDIO 
BENITES (fl. 04), na condição de motorista do veículo que transportava a mercadoria sem 
documentação fiscal, nos termos do artigo 45, inciso II, da Lei nº 11.651/91 e DILMA 
DONIZETE DA SILVA CARTA-ME.   

O auto de infração veio instruído com os seguintes documentos: 
Anexo estruturado - Detalhamento do crédito tributário (fl. 03), cópia do Ofício nº 161/2010 
(fl. 05) e cópia do PAT nº 4010800855247 (fls. 06/30).   

Os sujeitos passivos foram intimados em Primeira Instância, 
conforme documentos de fls. 31/34.   



 

Em sua Impugnação (fl. 38), o autuado pede a improcedência do 
auto de infração, sob a alegação de que na época o veículo envolvido na lide não mais lhe 
pertencia, apontando a empresa Dilma Donizete da Silva Carta-Me como a verdadeira 
proprietária. Apresenta termo de confissão de dívida firmado por ela.   

Instrui a peça defensória a cópia do Termo de confissão de dívida 
(fls. 39/40), cópia do auto de infração em epígrafe (fl. 41) e cópia do contrato de compra e 
venda (fls. 42/45).   

O não comparecimento do sujeito passivo solidário encontra-se 
registrado no Termo de Revelia de fl. 47.   

O Julgador Singular, por meio do Despacho nº 453/12, de fl. 49, após 
considerandos, encaminhou o processo à DELEGACIA REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO 
DE CATALÃO para que o autuante analise a impugnação apresentada e se manifeste 
sobre a possibilidade de inclusão de Dilma Donizete da Silva Carta-Me como solidária, 
lavrando em termo se isso ocorrer.   

É realizada a diligência descrita acima, com a anexação do Termo 
Aditivo de fl. 54 solicitando a inclusão como solidária a empresa Dilma Donizete da Silva 
Carta-Me.  

A diligência veio acompanhada dos seguintes documentos: Consulta 
pública ao cadastro Estado de São Paulo (fl. 51), consulta base estadual placa (fl. 52) e 
consulta CPF (fl. 53).   

A empresa foi intimada para se manifestar em Primeira Instância às 
fls. 55/56, porém, manteve-se inerte, dando azo à lavratura do Termo de Revelia de fl. 57. 
  

O Julgador Singular decide pela procedência do lançamento, 
manifestando o entendimento de que o sujeito passivo principal deve ser excluído da lide, 
por não ser mais o proprietário do veículo quando da usa abordagem e da apresentação 
das mercadorias. No tocante à questão meritória, salienta que não há o que apreciar, pois 
ele não foi contestado na única impugnação apresentada, muito pelo contrário, o sujeito 
passivo declarou que nada teria a protestar nesse sentido e a solidária incluída informa no 
Termo de Confissão de Dívida ter realmente cometido a infração. (fls. 58/59).   

A Representação Fazendária interpôs o Recurso de fls. 60/61, 
pleiteando a reforma da decisão singular afirmando que o contrato de compra e venda 
somente foi levado a registro no Cartório de Registro Civil na data de 18/03/2009, 
consoante se observa o documento de fl. 45 dos autos, sendo que o aludido contrato 
somente foi registrado no registro público em 18/03/2009, ao passo que a apresentação 
das mercadorias sem documentação fiscal ocorreu em 02/12/2008, portanto, resta claro 
que na data da constatação da infração o sujeito passivo principal era, para fins legais, o 
proprietário do veículo e consequentemente o transportador, devendo, assim, ser mantido 
na lide.  

Requer, assim, a reinclusão do sujeito passivo José Benedito de 
Oliveira, de modo que todos os sujeitos passivos em epígrafe respondam pela 
integralidade do crédito tributário exigido no processo administrativo em questão.   

Os sujeitos passivos foram intimados para apresentarem defesa em 
Segunda Instância, conforme documentos de fls. 63/68, porém não se manifestaram a 
respeito, tendo sido lavrado o Termo de Perempção de fl. 69.    

É o Relatório.  

 

D E C I S Ã O 



 

 

Passo a julgar e de plano acolho na íntegra a manifestação do douto 
representante fazendário que requereu a reinclusão do Sr. JOSÉ BENEDITO DE 
OLIVEIRA no polo passivo da lide. Tendo em vista que os argumentos utilizados pelo 
douto julgador singular não se coadunam com o previsto no ordenamento jurídico 
brasileiro, devo ratificar pelos mesmos fatos e fundamentos o entendimento da fazenda 
pública. Por acolhê-lo como razão de voto e por não considerar plausível reinventar-se a 
roda, transcrevo-o abaixo, “in verbis”: 

O julgador singular procedeu à exclusão do sujeito passivo em alusão 
ancorado no “contrato de compra e venda de veículo usado”, anexado 
às fls. 42, datado de 09.05.2008. 

Todavia não anuímos com o argumento do julgador singular, tendo 
em vista que o referido contrato somente foi levado a registro no 
Cartório de Registro Civil na data de 18.03.2009, consoante se observa 
às fls. 45 do presente feito. 

A propósito, convém observar que o novo Código Civil dispõe em seu 
artigo 221 que “o instrumento particular, feito e assinado, ou somente 
assinado por quem esteja na livre disposição e administração de seu 
bens, prova as obrigações convencionais de qualquer valor; mas os 
seus efeitos, bem como os de cessão, não se operam, a respeito de 
terceiros, antes de registrado no registro público. 

Assim, considerando que o aludido contrato somente foi registrado no 
registro público em 18.03.2009, ao passo que a apreensão das 
mercadorias sem documentação fiscal ocorreu em 02.12.2008, resta 
claro que na data da constatação da infração o sujeito passivo JOSÉ 
BENEDITO DE OLIVEIRA, era, para os fins legais, o proprietário do 
veículo e consequentemente o transportador, devendo portanto ser 
mantido na lide na condição de solidário pelo adimplemento da 
obrigação tributária em voga, nos termos do disposto no art. 45, inc. I, 
alínea “A” do CTE. 

Em face do exposto, a Representação Fazendária requer dessa 
Egrégia Câmara a reforma da sentença singular, procedendo à 
reinserção na lide do sujeito passivo JOSÉ BENEDITO DE OLIVIERA, 
indevidamente excluído na r. decisão singular, de modo que todos os 
sujeitos passivos em epígrafe respondam pela integralidade do 
crédito tributário exigido no PAT em questão. 

Quanto ao mérito, tal qual o julgador singular, devo acrescentar que 
o sujeito passivo nada traz aos autos que possa ilidir a pretensão fiscal na íntegra ou em 
parte. Ao compulsar os autos, verifico que o sujeito passivo declarou que nada teria a 
protestar e, no mesmo diapasão, informa a solidária, no Termo de Confissão de Dívida, 
que praticou a infração estampada na basilar. Dessarte, verifico que razão assiste à 
Fazenda Pública ao constituir o presente crédito tributário. 

Ante a magnitude de tal argumentação e considerando-se que a 
parte interessada quedou-se silente, conforme atesta o documento de fls. 70, voto para 
conhecer do recurso de ofício, dar-lhe provimento para reformar a decisão singular e 
reincluir o sujeito passivo JOSÉ BENEDITO DE OLIVEIRA na lide. No mérito, em face da 
perempção dos polos passivos, devo confirmar a decisão singular que considerou 
procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 21 de julho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Solidariedade (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01151/16 
 
Autora do Voto Vencedor: Conselheira Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Pedido de Revisão 
Extraordinária. GERC. Solidário. 
 
 
A manutenção da solidária em sujeição passiva decorre da 
condição de sócia- administradora da sociedade. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 30 
de junho de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe parcial provimento para manter a solidária EDNA DA SILVA no 
período de maio a outubro de 2012. Foram vencedores os Conselheiros Marlene Maria da 
Silva Ruguê Bernardes, Nislene Alves Borges, Gilmar Rodrigues de Almeida, José Paixão 
de Oliveira Gomes, Mário de Oliveira Andrade, Lidilone Polizeli Bento, Heli José da Silva, 
Elias Alves dos Santos, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Luis Antônio da Silva Costa e o Sr. 
Presidente, Conselheiro Washington Luis Freire de Oliveira, que proferiu voto de 
desempate. Vencidos os Conselheiros José Pereira D'abadia, João Divino de Brito, 
Nivaldo Carvelo Carvalho, Masayuki Missao, Edson Abrão da Silva, Nivaldo José Mendes, 
Rickardo de Souza Santos Mariano, Alcedino Gomes Barbosa, José Luiz Rosa e Paulo 
Diniz que votaram conhecer do Pedido de Revisão Extraordinária, dando-lhe provimento 
para excluir a solidária EDNA DA SILVA. E, de ofício, por unanimidade de votos, manter a 
solidária VERA LÚCIA RODRIGUES DE SOUZA  em relação ao período de novembro de 
2012, com adequação do período do fato gerador para maio a novembro de 2012. 
Participaram do julgamento os Conselheiros José Pereira D'abadia, Marlene Maria da 
Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo 
Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, José Paixão de Oliveira 
Gomes, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone 
Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, Alcedino Gomes 
Barbosa, Elias Alves dos Santos, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Paulo 
Diniz e Luis Antônio da Silva Costa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

 
A descrição do fato é de que o sujeito passivo deixou de 

consignar no livro registro de saídas notas fiscais referente à saída de mercadoria com 
redução da base de cálculo, conforme auditoria das saídas registradas e do documentário 
omitido. Em consequência exigido imposto e consectários. 

 
Os sujeitos passivos foram intimados em primeira instância, 

contudo não se manifestaram, por isso lavrado termo de revelia. 
 
Intimados em segunda instância, também não se manifestaram, 

por isso lavrado o termo de perempção, fls. 566.  
 
Após isso, encaminhados os autos à Gerência de Dívida Ativa 

para inscrição do débito, oportunidade que em saneamento foi constatado vício de 



 

legalidade na inclusão da solidária EDNA DA SILVA, uma vez que não responderia pelo 
crédito tributário, dada não ser sócia administradora da empresa. 

 
O processo foi submetido à apreciação do Presidente deste 

Conselho Pleno, o qual determinou diligência junto à Delegacia Fiscal de origem no 
sentido de se manifestar conclusivamente sobre os efeitos cadastrais. 

 
No retorno dos autos exarou despacho determinando o 

encaminhamento para inclusão na pauta de julgamento pelo Conselho Pleno. 
 
 

V O T O 
 

 
A Lei n.º 16.469, de 19 de janeiro de 2009, em seu art. 43, 

inciso I, alínea “a”, assim determina: 
 

Art. 43. Compete ao Presidente do CAT o juízo de admissibilidade de 
pedido de Revisão Extraordinária apresentado fora do último prazo 
para defesa previsto nesta Lei, relativo a crédito tributário ajuizado ou 
não: 

I - Pelo titular da GECOPE, referente a: 

a) lançamento eivado de vício de legalidade, não impugnado em 
instância única ou em segunda instância ou sem a apresentação de 
pedido de descaracterização de não contenciosidade; 

 
Em seguida, ainda, pelo o art. 45 da mesma lei, tem-se: 

"Compete ao Conselho Pleno a apreciação, sem realização de diligências, do pedido de 
Revisão Extraordinária admitido pelo Presidente do CAT". 

 
Analisando o processo verifica-se que o período de ocorrência 

do fato gerador, conforme fls. 3, anexo estruturado – detalhamento do crédito tributário – é 
19.01.2012 a 12.11.2012. Contudo, de antemão, corrige-se esse período, devendo ser 
considerado maio a novembro de 2012, segundo resultado da conclusão da auditoria das 
saídas registradas e do documentário emitido, que assinalou débito do ICMS registrado a 
menor nesse período. 

 
Diante disso, resta-nos certificar quem nesse período de 

autuação detinha poderes de administração da sociedade, para tanto servimos dos dados 
do contrato social, primeira alteração, fls. 6 a 10, cujo registro 52121593401 aconteceu 
junto à JUCEG - Junta Comercial do Estado de Goiás em 31/10/2012. 

 
Esse fato é relevante diante do disposto no art. 45, inciso XII, da 

Lei 11.651/91, senão vejamos: 
 

Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 

devido na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse 
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação 
principal, especialmente: 

[...] 

 



 

XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, 
gerentes, administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis; 

 
Então, resolve-se à lide em relação à sujeição passiva das 

solidárias, ora acolhendo em parte o pedido de revisão extraordinária feito pela GERC, ora 
agindo de ofício, corrigindo equívoco, nos seguintes termos: a solidária EDNA DA SILVA 
responde pelo crédito tributário no período de maio a outubro, enquanto a outra VERA 
LÚCIA RODRIGUES DE SOUZA apenas pelo do mês de novembro 2012, considerando 
que a Cláusula Quarta da Primeira Alteração Contratual, cujo registro na JUCEG 
aconteceu em 31/10/2012, registra que apenas a partir de novembro a sócia VERA 
exerceu a administração da sociedade, antes exercida pela sócia EDNA, segunda 
Cláusula Sexta do Contrato Social, fls. 579.  

 
Vê tratar-se de uma sujeição passiva solidária decorrente de lei 

específica aplicável ao caso concreto. 
 
Ao verificar a infração fiscal os administradores são por ela 

responsáveis, pois a pessoa jurídica pensa e age por meio deles. A empresa é um ente 
destituído de vontade própria, a qual só é personificada na pessoa do administrador. 

 
As decisões dos Tribunais Superiores, até o presente momento, 

estão consolidadas apenas, quanto à responsabilidade solidária do sócio administrador, 
na situação em que há simples inadimplemento por parte do contribuinte, não 
caracterizado por infração legal. 

 
Posto isso, acolhido, em parte, o pedido da GERC para manter 

a responsabilidade solidária de EDNA DA SILVA no período de maio a outubro de 2012 e 
VERA LÚCIA RODRIGUES DE SOUZA, de ofício, no mês de novembro de 2012, 
observando que o período de ocorrência do fato gerador foi alterado para maio a 
novembro de 2012. 

 
Retornem-se os autos à Gerência de Recuperação de Crédito – 

GERC para providências cabíveis. 
 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 21 de julho de 2016. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01154/16 
 
Relatora: Conselheira Nislene Alves Borges 
 

 
EMENTA: Processual. Revisão Extraordinária. Pedido de 
exclusão da lide de sujeito passivo solidário. Sócio não 
administrador. Exclusão. Decisão unânime.  
 
Comprovado no Pedido de Revisão Extraordinária que foi 
arrolado no lançamento, como solidário sócio que não exercia 
atos de administração na sociedade à época do fato gerador, 
este deve ser excluído da lide. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 05 
de julho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para excluir da lide as solidárias IDALINA GOMES 
SOARES e CARMEN SOARES MANHAS. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki 
Missao, José Paixão de Oliveira Gomes, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, 
Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli 
José da Silva, Alcedino Gomes Barbosa, Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira, Cláudio Henrique de Oliveira, Washington Luis Freire de Oliveira, 
José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes e João Divino de Brito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Referem-se os presentes autos a exigência de crédito tributário, sob 
a acusação de que o sujeito passivo omitiu registro de saídas de mercadorias referente ao 
déficit financeiro apurado em Auditoria do Movimento Financeiro. 

Foram arrolados como solidários os sócios IDALINA GOMES 
SOARES, CARMEN SOARES MANHAS, JURANDIR PEREIRA BARROS e SIMEI 
MARTINS. 

Com fundamento no art. 43, inciso I, alínea a da lei 16.469/09, a 
Gerência de Recuperação de Crédito - GERC, por meio da Revisão Extraordinária nº 
4064/2012-GERC, fls. 36/38, formaliza Pedido de Revisão Extraordinária argumentando 
que os sócios CARMEN SOARES MANHAS, JURANDIR PEREIRA BARROS e SIMEI 
MARTINS, arrolados como solidários na lide não exerciam função de administração na 
empresa autuada. Solicita exclusão dos solidários referidos do polo passivo do 
contencioso, por não figurarem como sócios-administradores do empresa autuada. 

Instrui o processo com os espelhos de dados da JUCEG, fls. 34/35. 

O douto Presidente deste Conselho, por meio do Despacho nº 
2046/2012-CAT, fls. 39, após a constatação da existência de vício de legalidade no 
lançamento, decide por sua admissão e encaminha o pedido para apreciação no Conselho 
Pleno. 

Em julgamento neste Conselho Pleno, após análise à instrução 
processual pela GERC, este Pleno resolveu pelo encaminhamento ao Setor de Apoio 
Jurídico deste Conselho para que este encaminhasse os autos à GERC para melhor 



 

instrução processual no sentido de se comprovar inequivocamente a situação societária 
apresentada como motivadora da exclusão dos solidários requerida. Após, para 
encaminhar à delegacia fiscal da circunscrição do sujeito passivo para que esta se 
manifestasse sobre os efeitos cadastrais decorrentes da situação demonstrada nos autos. 

Em retorno dos autos para julgamento nesta Casa, após extensa 
instrução do processo com cópias das constituições de contrato social pela GERC, fls. 
51/56, e encaminhamento à delegacia fiscal de Goiânia, conforme determinação da 
Resolução 025/2014-CAT, este setor se manifestou no sentido de que as sócias IDALINA 
GOMES SOARES e CARMEN SOARES MANHAS deveriam ser excluídas do polo 
passivo da lide, por não figurarem como sócias-administradoras à época do fato gerador, e 
mantendo os solidários SIMEI MARTINS e JURANDIR PEREIRA BARROS, onde se 
confirma, por meio da documentação acostada aos autos, que estes é que seriam os 
sócios-administradores da empresa autuada no período do fato gerador em que se 
verificou a infração capitulada nos autos. 

É esse o relatório. 
 
 

V O T O 
 

Após análise dos autos, identifico que de fato, conforme apontado no 
pedido de Revisão Extraordinária, após as devidas retificações no pedido da GERC e 
confirmação do setor da delegacia fiscal da circunscrição do sujeito passivo, as sócias 
IDALINA GOMES SOARES e CARMEN SOARES MANHAS, arroladas como solidárias 
neste contencioso, não exerciam atos de administração, conforme se comprovam 
documentos de fls. 49/57. 

Na esfera tributária, somente os sócios administradores, conforme 
instrumentos constitutivos da empresa, responsabilizam-se pelos débitos tributários 
atribuídos à pessoa jurídica.  

A Lei nº 11.651, de 26 de dezembro de 1991, que instituiu o Código 
Tributário do Estado de Goiás - CTE limita a responsabilidade solidária aos gerentes e 
administradores, como se segue: 

 
“Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 
(...) 
XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à 
operação ou prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis(...)”. 
 
Também nos termos do Parecer Normativo n.º 08/09 – SAT, a 

responsabilidade tributária do sócio se estabelece não pela sua condição de sócio, mas 
pelo fato de exercer função de administração na sociedade:   

 
“(...)o sócio sem função de direção na sociedade limitada, não responde 
pelos débitos tributários desta, não devendo o seu nome ser incluído no 
lançamento, inscrito em dívida ativa, no SERASA e nem arrolado em CDA, 
exceto quando demonstrado, em processo regular, que o mesmo tenha 
exercido administração de fato da sociedade(...)”. 

 



 

Com essas considerações, e em consonância com a unanimidade 
dos membros deste Conselho, e com a concordância da Representação Fazendária, voto 
conhecendo do pedido de Revisão Extraordinária e dando-lhe provimento para EXCLUIR 
da lide as sócias IDALINA GOMES SOARES e CARMEN SOARES MANHAS. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 21 de julho de 2016. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01162/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Washington Luis Freire de Oliveira 
 

 
EMENTA: Recurso da Fazenda Pública ao Conselho Pleno. 
Composição do polo passivo. Retorno do solidários. 
Acolhimento.  
 
Os administradores e gestores que concorrerem para a prática 
de infração tributária ficam, nos termos do inciso XII do artigo 45 
da Lei nº 11.651/91, solidariamente obrigados ao pagamento do 
ICMS devido e demais acréscimos legais. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 21 
de junho de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda Pública 
para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para reincluir na lide os solidários LEÔNIDAS 
AMARO PELLIZZER e SEBASTIÃO MOREIRA FURTADO. Foram vencedores os 
Conselheiros Washington Luis Freire de Oliveira, Marlene Maria da Silva Ruguê 
Bernardes, Nislene Alves Borges, Gilmar Rodrigues de Almeida, José Paixão de Oliveira 
Gomes, Mário de Oliveira Andrade, Lidilone Polizeli Bento, Heli José da Silva, Elias Alves 
dos Santos, Luis Antônio da Silva Costa e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur 
Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros Talita 
Pimenta Félix, José Pereira D'abadia, João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho, 
Aguinaldo Fernandes de Melo, Edson Abrão da Silva, Nivaldo José Mendes, Rickardo de 
Souza Santos Mariano, Alcedino Gomes Barbosa e José Luiz Rosa, que votaram 
conhecendo do recurso, negando-lhe provimento para manter a decisão cameral que 
acolheu a exclusão dos solidários da lide. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de recurso da Fazenda Pública ao Conselho Pleno 
interposto contra decisão cameral que por maioria de votos excluiu da lide os sujeitos 
passivos coobrigados LEÔNIDAS AMARO PELLIZZER, SEBASTIÃO MOREIRA 
FURTADO. 

 
A acusação fiscal é de que o sujeito omitiu o pagamento do ICMS, na 

importância de R$ 889.160,91, em razão da escrituração indevida de valores, a título de 
crédito outorgado, referentes a utilização irregular do benefício previsto no artigo 11, V, do 
Anexo IX do Decreto 4.852/97, pois deixou de contribuir para o PROTEGE GOIÁS, dessa 
forma estava impedido de usufruir do benefício fiscal. 

 
A autoridade lançadora indicou como infringidas as disposições dos 

artigos 58, § 3°, II, 64 do Código Tributário Estadual - CTE (Lei nº 11.651/91) combinado 
com os artigos 1°, § 3°, III, e art. 86 do Decreto 4852/97, sendo proposta a aplicação da 
penalidade prevista no artigo 71, IV, "A" do CTE, com redação da Lei nº 14.634/2003. 

 
Os sócios administradores foram incluídos na lide nos termos do 

artigo 45, XII da Lei 11.651/91 e o contador: Jean Carlos, nos termos do artigo 45, XII-A da 
Lei 11.651/91. 

 



 

O julgador singular, Sentença nº 1928/2014 JULP, fls. 88 a 92, 
confirmou a procedência do auto de infração, confirmou a manutenção dos sócios 
administradores e excluiu o contador da lide, decisão confirmada pela representação 
Fazendária. 

 
O sujeito passivo e os solidários, por sua vez, apresentam, em peça 

única, recurso voluntário no qual pedem a exclusão dos solidários, a realização de 
diligência, a nulidade do auto de infração por cerceamento do direito de defesa e por 
insegurança na determinação da infração, a nulidade da sentença singular por 
cerceamento ao direito de defesa e, no mérito, a improcedência total do lançamento. 

 
A câmara rejeita as preliminares de nulidade, o pedido de diligência 

e, no mérito, confirma a decisão singular que julgou o auto de infração procedente, 
contudo exclui da lide os sócios administradores, Acordão n°2254/2015, fls.113 a 120.  

 
Inconformada a Fazenda Pública apresenta recurso ao Conselho 

Pleno no qual pede o retorno a lide dos solidários excluídos na fase cameral no 
entendimento de que, na qualidade de administradores, eles concorreram para a prática 
da infração tributária. 

 
Intimados, os sujeitos passivos não se manifestaram. 
 
É o relatório. 
 
 

VOTO  
 
 
Inicialmente é importante destacar que o presente recurso trata 

apenas da composição do polo passivo já que no mérito não existe recurso dos sujeitos 
passivos. 

 
A decisão cameral consubstanciada no Acórdão recorrido, decidiu 

pela procedência da inicial, ou seja, reconheceu a omissão de pagamento do ICMS na 
situação referida no auto de infração, porém excluiu da lide os solidários. 

  
Ora, a conduta narrada na inicial somente pode ser atribuída à 

decisão ou determinação dos seus administradores, por ação ou omissão, pois é pela 
vontade desses que a pessoa jurídica realiza as operações e deve cumprir as obrigações 
tributárias, nos termos do que dispõe o art. 45, XII, do CTE, in verbis: 

 
Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 
[...] 
 XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à 
operação ou prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis; 

 
É correta, portanto, a indicação dos administradores para 

responderem pelo imposto devido em razão do uso indevido de benefício fiscal 



 

condicionado sem o atendimento das condições impostas pela legislação tributária no 
período em que estiveram à frente dos negócios da empresa.  

 
Ante o exposto, conheço do recurso da Fazenda Pública, dou-lhe 

provimento para retornar à lide os sujeitos passivos solidários LEÔNIDAS AMARO 
PELLIZZER, SEBASTIÃO MOREIRA FURTADO. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 21 de julho de 2016. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01176/16 
 
Relator: Conselheiro Renato Moraes Lima 
 

 
EMENTA: Processual. Reinclusão de solidário na lide. 
Formulação pela Fazenda Pública em recurso para o Conselho 
Pleno. Acolhimento.   
 
 Os administradores e gestores que concorrerem para a prática 
de infração tributária ficam, nos termos do inciso XII do artigo 45 
da Lei nº 11.651/91, solidariamente obrigados ao pagamento do 
ICMS devido e demais acréscimos legais. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 10 
de junho de 2014, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda Pública 
para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para reincluir na lide o solidário. Foram 
vencedores os Conselheiros Renato Moraes Lima, Mário de Oliveira Andrade, Elias Alves 
dos Santos, José Paixão de Oliveira Gomes, Célia Reis Di Rezende, Marlene Maria da 
Silva Ruguê Bernardes, Washington Luis Freire de Oliveira, Lidilone Polizeli Bento e o Sr. 
Presidente, Conselheiro Domingos Caruso Neto, que proferiu voto de desempate. 
Vencidos os Conselheiros Allen Anderson Viana, Álvaro Falanque, Nivaldo Carvelo 
Carvalho, Aguinaldo Fernandes de Melo, Paulo Diniz, Alcedino Gomes Barbosa, José Luiz 
Rosa e Rickardo de Souza Santos Mariano, que votaram conhecendo do recurso, 
negando-lhe provimento para manter a exclusão do solidário da lide. Não houve 
apreciação de mérito, mantendo-se, portanto, a decisão anterior de parcial procedência do 
auto de infração no valor do ICMS de R$ 962,11 (novecentos e sessenta e dois reais e 
onze centavos). 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação é de falta de pagamento de R$ 3.057,63 de ICMS por 
falta de registro de 3 (três) notas fiscais de saídas (NFSs), regularmente emitidas, de 
mercadorias sujeitas à tributação normal, em maio (R$ 962,11, fls. 15) e junho/2007 (R$ 
280,00, fls. 16; e R$ 1.815,52, fls. 17). 
 

Citados como infringidos o art. 64 da Lei n° 11.651/91, CTE, c/c os 
arts. 88, § 1°, III, 313 e 314, do Decreto n° 4.852/97, RCTE, proposta a penalidade 
prevista no art. 71, X, “a”, do CTE, agravada pelo § 9°, I, do mesmo artigo e diploma legal. 
 

Identificado como solidário Clésio de Paula Júnior, na condição de 
sócio administrador da empresa autuada, conforme contrato social, cláusula 6.ª, fls. 06. 
 

Instruem os autos notas fiscais de saídas, fls. 15 a 17 e Livro 
Registro de Saídas, fls. 19 a 31; juntou também Livro Registro de Apuração do ICMS, fls. 
32 a 47 e 48 a 64. 

 
Intimados, o sujeito passivo e o solidário apresentam Impugnação 

conjunta, fls. 72 a 74. O julgado singular foi de parcial procedência (só a multa) e com 
aplicação do § 8.º do art. 71 do CTE, fls. 92 e 93 – baseou-se na alegação da impugnação 
de que o ICMS foi pago antecipadamente. 



 

 
O recurso da Representação Fazendária, fls. 94 e 95, alegou que 

não houve pagamento antecipado na nota fiscal de fls. 15, restando essa cobrança de 
imposto (R$ 962,11) e multa a título de parcial procedência. Os ocupantes do polo passivo 
recorrem e contraditam, fls. 99 a 101, pedindo a improcedência. 

 
O julgado cameral foi de confirmação de exclusão do solidário por 

maioria; no mérito foi parcialmente procedente no ICMS no valor de R$ 962,11 por 
unanimidade, fls. 103 a 107. 

 
A Representação Fazendária recorreu pedindo o retorno do solidário 

à lide, fls. 109 a 111. Os ocupantes do polo passivo somente contraditaram, não sendo 
objeto de apreciação o mérito. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

A conduta narrada na inicial somente pode ser atribuída à decisão ou 
determinação de seu administrador, por ação ou omissão, pois é pela vontade desse que 
a pessoa jurídica realiza as operações e deve cumprir as obrigações tributárias. 

 
No presente caso, o administrador da empresa autuada é solidário, 

nos termos do art. 45, inciso XII, da Lei nº 11.651/91, que assim dispõe:  
 
Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 
[...] 
 XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à 
operação ou prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis; 

 
Assim, é dado provimento ao recurso da Fazenda Pública para 

retornar a lide o solidário excluído na fase cameral. Não houve apreciação de mérito, 
mantendo-se, portanto, a decisão anterior de parcial procedência do auto de infração no 
valor do ICMS de R$ 962,11 (novecentos e sessenta e dois reais e onze centavos). 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 02 de agosto de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01198/16 
 
Relator: Conselheiro Washington Luis Freire de Oliveira 
 

 
EMENTA: Preliminar. Exclusão do solidário. Acolhida. 
 
Deve ser retirado da lide o solidário, incluído nos termos do art. 
45, XII do CTE, quando não ficar comprovado o seu vínculo com 
a empresa autuada. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de maio de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe provimento para excluir da lide o sujeito passivo solidário 
GILDENILDO RAMOS COSTA. Participaram do julgamento os Conselheiros Washington 
Luis Freire de Oliveira, Alcedino Gomes Barbosa, Marlene Maria da Silva Ruguê 
Bernardes, Gilmar Rodrigues de Almeida e José Luiz Rosa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de impugnação em segunda instância apresentada pelo 
sujeito passivo incluído na lide na condição de solidário. 

 
A acusação fiscal é de o sujeito passivo omitiu registro de saída de 

mercadoria tributada, referente ao déficit financeiro apurado em Auditoria do Movimento 
Financeiro relativa ao exercício de 2011 

 
A autoridade fiscal autuante informou que os dados que embasaram 

o presente Auto de Infração foram extraídos exclusivamente da DPI (declaração Periódica 
de Informações) fornecida pelo contribuinte em razão do não atendimento por parte da 
empresa em apresentar os documentos fiscais. 

 
Foi também lavrado o auto de infração nº 4011304271990 para 

exigência de multa formal pela omissão de saída de mercadorias não tributadas, conforme 
apurado pela mesma auditoria do movimento financeiro. 

 
Os artigos 25, § 1º, IV, § 2º, e 64, da Lei 11.651/91, CTE, 

combinados com o artigo 141 do Decreto 4.852/97, RCTE, foram indicados como 
infringidos, sendo capitulada a infração no artigo 71, VII, "l", § 9I da Lei 11651/1991, c/ 
redação da Lei 16241/2008. 

 
O senhor GILDENILDO RAMOS COSTA foi incluído na condição de 

solidário com fundamento no art. 45, XII, do CTE. 
 
A empresa não compareceu com peça defensória sendo lavrado o 

correspondente termo de perempção. 
 
O solidário, por sua vez, comparece nesta fase com impugnação na qual 

pede a sua exclusão da lide, sustentando que não possui qualquer vínculo com a empresa 
autuada. 

 



 

É o relatório. 
 

V O T O 
 
Inicialmente é importante mencionar que a impugnação trata apenas o 

pedido de exclusão do sujeito passivo incluído na lide como solidário porque, segundo a peça de 
lançamento, ele seria o administrador da empresa autuada. 

 
Uma análise do espelho cadastral da empresa e dos dados do quadro 

societário da junta comercial do estado (JUCEG) existentes no cadastro de contribuintes do estado 
anexada agora ao processo evidencia que, de fato, o sujeito passivo arrolado como solidário não 
tem qualquer relação com a empresa autuada. 

 
Seu nome nunca constou nos quadros societários da empresa e tampouco 

como administrador da mesma, carece, portanto, de provas a sua inclusão como parte passiva na 
presente demanda. 

 
Ante o exposto, conheço da impugnação, dou-lhe provimento para excluir 

da lide o senhor GILDENILDO RAMOS COSTA. 
 
 

Sala das sessões, em 04 de agosto de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Solidariedade (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01204/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Washington Luis Freire de Oliveira 
 

 
EMENTA: Recurso da Fazenda Pública ao Conselho pleno. 
Composição do polo passivo. Retorno do solidário. 
Acolhimento.  
 
Os administradores e gestores que concorrerem para a prática 
de infração tributária ficam, nos termos do inciso XII do artigo 45 
da Lei nº 11.651/91, solidariamente obrigados ao pagamento do 
ICMS devido e demais acréscimos legais. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 21 
de julho de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda Pública 
para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para reformar em parte a decisão cameral e 
reincluir na lide o solidário DJALMA FURTADO DE ANDRADE. Foram vencedores os 
Conselheiros Washington Luis Freire de Oliveira, Marlene Maria da Silva Ruguê 
Bernardes, Márcio Nogueira Pedra, Gilmar Rodrigues de Almeida, Victor Augusto de Faria 
Morato, Luis Antônio da Silva Costa, Lidilone Polizeli Bento, Heli José da Silva, Aldeci de 
Souza Flor, Jorge Antônio Bezerra Oliveira e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur 
Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros Talita 
Pimenta Félix, José Pereira D'abadia, João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho, 
Aguinaldo Fernandes de Melo, Edson Abrão da Silva, Nivaldo José Mendes, Rickardo de 
Souza Santos Mariano, Valdir Mendonça Alves e José Luiz Rosa que votaram 
conhecendo do recurso, negando-lhe provimento para manter a exclusão do solidário da 
lide. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de recurso da Fazenda Pública ao Conselho Pleno 
interposto contra decisão cameral que por maioria de votos excluiu da lide o sujeito 
passivo coobrigado DJALMA FURTADO DE ANDRADE. 

 
A acusação fiscal é de que o sujeito passivo omitiu registro de saída 

de mercadoria, no período de 01/01/2003 a 31/12/2003, na importância de R$ 154.329,32, 
conforme déficit apurado na Auditoria do Movimento Financeiro. Em consequência, fica 
sujeito à multa formal de 25% sobre o valor total da omissão apurada, bem como, de 
acordo com a proporcionalidade das entradas tributadas, ao pagamento do ICMS 
incidente sobre a base de cálculo de R$ 149.329,05, juntamente com acréscimos legais, 
consoante Demonstrativo e Documentos anexos.   

 
São dados como infringidos os artigos 25, §1°, inciso IV e §2° e 64 

da Lei 11.651/91, do Código Tributário Estadual, combinado com o artigo 141 do Decreto 
4.852/97, tendo sido proposta à penalidade prevista no artigo 71, inciso VII, alínea "l", §9º, 
inciso I, da Lei 11.651/91 com redação da Lei 13.446/99.   

  
Foi identificado como sujeito passivo solidário: DJALMA FURTADO 

DE ANDRADE "fl. 04", na condição de sócio-gerente da empresa autuada, nos termos do 
artigo 45, inciso XII, da Lei 11.651/91, declarado perempto à fl. 27. 



 

  
O Auto de Infração foi instruído com a Auditoria do Movimento 

Financeiro - Demonstrativo Principal "fl. 05", cópia do Espelho Cadastral "fls. 06", cópias 
de Consulta Contribuinte - JUCEG "fls. 07/12" e cópia do Relatório dos Sócios (fl. 13).   

  
Impugnando o lançamento em segunda instância a empresa autuada 

alega, em preliminar, a nulidade por insegurança na determinação da infração, a 
decadência do direito da Fazenda Pública Estadual de constituir o crédito tributário e, no 
mérito, a improcedência. 

 
A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário decidiu, por 

unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de insegurança na determinação da infração, e, 
no mérito, por maioria de votos, conheceu da impugnação, deu parcial provimento para 
considerar procedente em parte o auto de infração no valor do ICMS  de R$ 9.117,14 
(nove mil, cento e dezessete reais e quatorze centavos), contudo, no tocante a 
composição do polo passivo, por maioria de votos, acolheu a preliminar de exclusão do 
solidário DJALMA FURTADO DE ANDRADE da lide. 

 
Inconformada com a decisão cameral, a Fazenda Pública apresenta 

recurso ao Conselho Pleno no qual pede o retorno a lide do solidário excluído na fase 
cameral no entendimento de que, na qualidade de administrador, ele concorreu para a 
prática da infração tributária. 

 
Intimada, a empresa não apresentou recurso da decisão cameral que 

lhe foi desfavorável. 
 
É o relatório. 
 
 

VOTO 
 
 
Inicialmente é importante destacar que o presente recurso trata 

apenas da composição do polo passivo, já que no mérito não existe recurso do sujeito 
passivo. 

 
A decisão cameral consubstanciada no Acórdão recorrido, decidiu 

pela procedência da inicial, ou seja, reconheceu a omissão de pagamento do ICMS na 
situação referida no auto de infração, porém excluiu da lide o solidário. 

  
Ora, a conduta narrada na inicial somente pode ser atribuída à 

decisão ou determinação do seu administrador, por ação ou omissão, pois é pela vontade 
desse que a pessoa jurídica realiza as operações e deve cumprir as obrigações tributárias, 
nos termos do que dispõe o art. 45, XII, do CTE, in verbis: 

 
"Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 
[...] 
 XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à 
operação ou prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis;" 



 

 
É correta, portanto, a indicação do administrador para responder pelo 

imposto devido em razão da omissão de saída de mercadoria tributada no período em que 
esteve à frente dos negócios da empresa.  

 
Ante o exposto, conheço do recurso da Fazenda Pública, dou-lhe 

provimento para retornar a lide o sujeito passivo solidário DJALMA FURTADO DE 
ANDRADE. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 09 de agosto de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01208/16 
 
Relator: Conselheiro Elias Alves dos Santos 
 

 
EMENTA: Processual. Exclusão de solidário da lide. Arguição 
formulada pela Gerência de Recuperação de Créditos (GERC). 
Acolhimento.  
 
Exclui-se a solidariedade de sócio cuja responsabilidade na 
administração da pessoa jurídica ocorreu anteriormente aos 
fatos objeto da autuação. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 30 
de junho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para excluir da lide o solidário JEFFERSON ALVES DA 
SILVA. Participaram do julgamento os Conselheiros Elias Alves dos Santos, José Luiz 
Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Paulo Diniz, Luis Antônio da Silva Costa, José 
Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene 
Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, 
José Paixão de Oliveira Gomes, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo 
José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da 
Silva e Alcedino Gomes Barbosa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A Gerência de Recuperação de Créditos (GERC), fundamentada no 
art. 43, I, “a”, da Lei n° 16.469/2009, constatando vício de legalidade na inclusão do 
solidário JEFERSON ALVES DA ROCHA, apresenta por meio do Despacho n° 092/2015-
GERC (fls. 55/57) pedido de Revisão Extraordinária, solicitando a exclusão do mesmo. 

 
O pedido está fundamentado no fato de que o descumprimento da 

obrigação tributária que deu origem à cobrança constante neste Auto de Infração ocorreu 
no período em que o referido solidário já havia se retirado da sociedade empresarial, 
conforme se constata pelos extratos de consulta detalhada do contribuinte pessoa jurídica, 
feita pela Gerencia solicitante e juntada às fls. 58/63. 

 
O Presidente do Conselho Administrativo Tributário, fundamentado 

no inciso II, § 4°, art. 43 da Lei n° 16.469/09, por meio do Despacho n° 0994/2016-PRES 
(fl. 65), admitiu o pedido de Revisão Extraordinária, determinando o encaminhamento dos 
autos ao Setor de Apoio à Segunda Instância, para que sejam pautados a julgamento pelo 
Conselho Pleno (CONP). 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Inicialmente, observo que a solidariedade pelo pagamento de 

imposto e seus acréscimos moratórios vigora sobre o sócio administrador apenas no 
período em que este exercer tal função, conforme nova redação ao caput do art. 45 do 



 

Código Tributário Estadual (CTE) dada pelo art. 1° da Lei n° 16.392, de 28.11.08, com 
vigência a partir de 04.12.08: 

 

“Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na operação ou 
prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal, especialmente: 

 
XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 

administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou prestação 
decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis; ” 

 
Tal assertiva é reforçada pelo entendimento exarado no PARECER 

NORMATIVO Nº 08/09-SAT, 3 DE novembro 2009, cuja ementa dispõe o seguinte: 
( 

“Não sendo atribuível ao sócio não dirigente a responsabilidade pelos débitos tributários da 
sociedade limitada, não pode o seu nome ser arrolado em lançamento fiscal, inscrito em dívida 

ativa e SERASA ou arrolado em CDA, ainda que haja dissolução irregular da sociedade. Exceção 
se faça aos casos em que se comprovar ação fraudulenta do sócio não dirigente. ” 

 
Prosseguindo na análise dos autos, vejo que trata esta autuação de 

exigência de tributo decorrente de fatos ocorridos após a saída do solidário incluído nesta 
lide da empresa autuada, consoante se infere dos documentos fazendários colacionados 
às fls. 58/63, sendo então indevida a referida inclusão na relação processual, devendo o 
pedido de exclusão do referido solidário, formulado pela Gerência de Recuperação de 
Créditos (GERC), ser acolhido. 

 
Ante o exposto, voto acolhendo o pedido de exclusão do solidário 

JEFERSON ALVES DA ROCHA desta lide, conforme solicitado em ofício feito pela 
Gerência de Recuperação de Créditos - GERC. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 09 de agosto de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01209/16 
 
Relatora: Conselheira Talita Pimenta Félix 
 

 
EMENTA: Processual. Exclusão de solidário da lide. 
Acolhimento.  
 
Os sócios, os gerentes, os administradores, os presidentes etc, 
só podem ser responsabilizados pelo não pagamento de tributo, 
se comprovado, pelo Fisco, ter aquele praticado, no comando da 
sociedade, ato com excesso de poder ou infração a lei, contrato 
social, estatuto, ou concorrido para a prática de ilícito tributário, 
nos termos da Súmula 430 do Superior Tribunal Justiça, não 
podem ser sujeitos passivos solidários da lide. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 03 
de julho de 2014, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para excluir da lide o solidário DOMINGOS JOSÉ 
CORREIA. Participaram do julgamento os Conselheiros Talita Pimenta Félix, Elias Alves 
dos Santos, Nivaldo José Mendes, Márcio Nogueira Pedra, Nivaldo Carvelo Carvalho, 
José Paixão de Oliveira Gomes, José Pereira D'abadia, Célia Reis Di Rezende, Rickardo 
de Souza Santos Mariano, Renato Moraes Lima, Alcedino Gomes Barbosa, Washington 
Luis Freire de Oliveira, José Luiz Rosa, Lidilone Polizeli Bento, Álvaro Falanque, Nislene 
Alves Borges, Paulo Diniz e Mário de Oliveira Andrade. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de Pedido de Revisão Extraordinária (fls. 38/40) 
apresentado com fundamento na alínea "a", inciso I, do artigo 43 da Lei nº 16.469/09, pelo 
qual a Gerência de Recuperação de Crédito - GERC aponta a ocorrência de vício de 
legalidade no lançamento formalizado por meio do auto de infração em epígrafe, em razão 
da identificação errônea do sujeito passivo solidário.   

 
Em suas alegações, a GERC afirma que a nomeação do sócio 

Domingos José Correia como sujeito passivo solidário fere o que prevê a legislação 
vigente, uma vez que o mesmo não exerce função de administração na sociedade, 
portanto, não se pode afirmar que agiu com excesso de poder ou infração à lei.   

  
 

  Mediante Despacho nº 1191/2014-PRES de fl. 41 expedido pela 
Presidência deste Conselho Administrativo Tributário o Pedido de Revisão Extraordinária é 
admitido, tendo assinalado o Presidente que "pelo exame dos autos constata-se que 
restou demonstrado o vício de legalidade relativamente à identificação do sujeito passivo 
solidário implicando em alteração no lançamento, uma vez que de acordo com o artigo 45, 
inciso XII, da Lei nº 11.651/91 e o Parecer Normativo nº 08/09-SAT, o sócio sem função de 
direção na sociedade limitada não é solidariamente obrigado, com o contribuinte, ao 
pagamento do imposto". Em seguida, os autos foram encaminhados ao Setor de Apoio à 
Segunda Instância, para que sejam pautados a julgamento pelo Conselho Pleno, para 
apreciação. 



 

 
 
É o Relatório.  
 
 

 

VOTO 
 
 
Passo a julgar e de plano acolho a manifestação do ínclito Presidente 

desta Casa, que no Despacho nº 1191/2014-PRES de fl. 41, admitiu o Pedido de Revisão 
Extraordinária pelo qual a Gerência de Recuperação de Créditos – GERC aponta a 
ocorrência de vício de legalidade no lançamento formalizado por meio do auto de infração 
em epígrafe, em razão da identificação errônea do sujeito passivo solidário DOMINGOS 
JOSÉ CORREIA. 

 
Por adotá-lo como razão de decidir, transcrevo-o abaixo, “in verbis”: 
 
Em suas alegações, a GERC afirma que a nomeação do sócio 
Domingos José Correia como sujeito passivo solidário fere o que 
prevê a legislação vigente, uma vez que o mesmo não exerce função 
de administração na sociedade, portanto, não se pode afirmar que 
agiu com excesso de poder ou infração à lei. 

 
De fato, examinando a documentação ora trazida ao processo, 

considera-se a existência de vício de legalidade relativamente à identificação do sujeito 
passivo solidário Domingos José Correia implicando em alteração no lançamento, uma 
vez que de acordo com o artigo 45, inciso XII, da Lei nº 11.651/91 e o Parecer Normativo 
nº 08/09-SAT, o sócio sem função de direção na sociedade limitada não é solidariamente 
obrigado, com o contribuinte, ao pagamento do imposto.” 

 
Diante do exposto, e com amparo no inciso II, do §4º do artigo 43 da 
Lei nº 16.469/09, ADMITO o presente Pedido de Revisão Extraordinária 
... 
 

Portanto, a responsabilidade tributária do sócio se estabelece não 
pela sua condição de sócio, mas sim de exercer função de administração na sociedade e 
agir com excesso de poder ou contrariamente à lei, contrato social ou estatuto, conforme 
preconiza o artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional. 

 
Por oportuno, transcrevo-o abaixo, o citado dispositivo acima 

mencionado, “in verbis”:  

 
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos 
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos 
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social 
ou estatutos: 

I - as pessoas referidas no artigo anterior; 

II - os mandatários, prepostos e empregados; 



 

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de 
direito privado. 

 
 
 

Ademais, o entendimento dominante no Superior Tribunal de Justiça 
é que “o não recolhimento do tributo, por si só, não constitui infração à lei suficiente a 
ensejar a responsabilidade solidária dos sócios, ainda que exerçam gerência, sendo 
necessário provar que agiram os mesmos dolosamente, com fraude ou excesso de 
poderes”, senão vejamos:  

 
Súmula 430: O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade 
não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente.  

 
Assim sendo, o simples inadimplemento não caracteriza infração 

legal. Inexistindo prova de que se tenha agido com excesso de poderes, ou infração de 
contrato social ou estatutos, não há que se falar em responsabilidade tributária do sócio à 
título de infração legal.  

 
Deste modo, afirmo que não prospera sua indicação no pólo passivo 

porque não causou prejuízo a este Estado e nem concorreu para a prática do ato fiscal 
ilícito causador do lançamento tributário ora em discussão.  

 
Com esse entendimento, voto conhecendo do Pedido de Revisão 

Extraordinária, dando-lhe provimento para excluir da lide o solidário Domingos José 
Correia. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 09 de agosto de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01236/16 
 
Relator: Conselheiro Lidilone Polizeli Bento 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Pedido de sobrestamento do 
julgamento, em virtude de decisão judicial determinando a 
suspensão do trâmite processual. Rejeitada. Preliminar de 
exclusão dos solidários. Rejeitada.  
 
Deve ser rejeitado o pedido de sobrestamento de julgamento, 
quando a justa causa para seu deferimento houver 
desaparecido, em virtude de decisão judicial que julgando 
improcedente a ação, revoga antecipação de tutela na qual se 
deferia a suspensão do andamento do processo.  
 
Deve ser rejeitada a preliminar de exclusão dos solidários, 
quando os sócios administradores exerciam a função de direção 
da sociedade, à época da ocorrência do fato gerador, havendo 
subsunção da conduta dos administradores à hipótese legal 
prevista no art. 45, inciso XII do CTE, combinada com art. 124 do 
CTN. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 09 
de agosto de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido de sobrestamento, 
arguido pela autuada. Participaram do julgamento os Conselheiros Lidilone Polizeli Bento, 
Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, Valdir Mendonça Alves, Aldeci de 
Souza Flor, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Rodolfo Ramos Caiado, 
Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, José Paixão de Oliveira 
Gomes, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Paulo Diniz, 
Mário de Oliveira Andrade e Nivaldo José Mendes. Quanto ao mérito, por maioria de 
votos, conhecer do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, negar-lhe provimento 
para manter os solidários na lide. Foram vencedores os Conselheiros Lidilone Polizeli 
Bento, Heli José da Silva, Aldeci de Souza Flor, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, 
Washington Luis Freire de Oliveira, José Paixão de Oliveira Gomes, Nislene Alves Borges, 
Gilmar Rodrigues de Almeida, Victor Augusto de Faria Morato, Mário de Oliveira Andrade 
e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de 
desempate. Vencidos os Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, Valdir 
Mendonça Alves, José Luiz Rosa, Rodolfo Ramos Caiado, José Pereira D'abadia, João 
Divino de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho, Masayuki Missao, Paulo Diniz e Nivaldo José 
Mendes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata o presente processo sobre omissão de pagamento do 
ICMS, no exercício de 2006, em razão do aproveitamento indevido de crédito em 
montante superior ao permitido, conforme auditoria básica, segundo previsto no art. 46, 
inciso II, alínea "f", do Anexo VIII, do Decreto 4.852/97 (ressarcimento de ICMS 
substituição tributária pelas operações posteriores), relativamente às saídas de 



 

mercadorias sujeitas a este regime com destino a contribuinte estabelecido em outra 
Unidade de Federação. 

 
Os sujeitos passivos foram intimados em primeira instância, 

contudo não se manifestaram, por isso lavrado o termo de revelia. 
 
Em impugnação é alegada a preliminar de nulidade absoluta do 

auto de infração porque é indevida a inclusão das pessoas físicas, na condição de 
responsáveis solidários, considerando o disposto no art. 135 do Código Tributário 
Nacional. 

 
Alega, ainda a preliminar de insegurança na determinação da 

infração, haja vista a realização do levantamento fiscal utilizando métodos inconsistentes, 
não sendo observado que o cálculo aplicaria apenas às saídas interestaduais. 

 
Quanto ao mérito, processa uma planilha de cálculo, para 

demonstrar a indevida adição de valores para efeito da apuração do crédito, incluindo 
operações internas, o que altera o índice do valor agregado no cálculo do ICMS retido, 
anexando uma planilha às fls. 90 dando conta de que o crédito apropriado a maior a 
estonar/autuar é R$ 134.862,81. 

 
Ao final, requer revisão do trabalho fiscal, caso não sejam 

acolhidas as preliminares ou se julgue improcedente o crédito tributário. 
 
Acolhendo esse pedido foi determinada a diligência, a qual foi 

cumprida, retornando o autos com sugestão que o crédito tributário fosse reduzido para 
R$ 126.208,46, a título de ICMS.  

 
Cientificados os sujeitos passivos a respeito desse resultado, 

não se manifestaram, retornando os autos para prosseguimento do julgamento. 
 
Vindo os autos a julgamento, a Câmara Julgadora entendeu 

insuficientes os argumentos dos sujeitos passivos para ilidirem completamente a acusação 
fiscal, motivo pelo qual declarou o lançamento procedente em parte o lançamento, nos 
termos da revisão fiscal de fls., mantendo os solidários na lide. 

 
Inconformados os sujeitos passivos solidários interpõem 

recurso ao Conselho Pleno, solicitando o sobrestamento do julgamento do processo até 
que seja julgada ação judicial que impede a tramitação do presente processo e que se 
este não for o entendimento seja efetuada a exclusão de seus nomes da lide, tendo em 
vista não restar preenchido os requisitos previstos no art. 135, inciso III do CTN.   

 
É o Relatório.     
 

 
D E C I S Ã O 

 
Preliminarmente, rejeito o pedido de sobrestamento do 

julgamento, tendo em vista que a decisão judicial que determinava a suspensão de 
tramitação do presente processo foi cassada, sendo possível verificar em consulta ao 
sistema do Tribunal de Justiça de Goiás que a antecipação de tutela concedida, 
suspendendo o trâmite processual, foi revogada, por ocasião do julgamento pela 



 

improcedência da ação. Portanto, não há óbice para prosseguimento do processo, motivo 
pelo qual o pedido de sobrestamento deve ser rejeitado.  

 
Em relação à preliminar de exclusão dos solidários, arguida pelos 

sujeitos passivos, rejeito-a, adotando a posição consolidada desta Casa no sentido de que 
os sócios administradores respondem solidariamente com o contribuinte pelo pagamento 
do imposto e acréscimos legais, correspondente a fatos geradores ocorridos durante o 
período em que exerciam a função referida, nos termos do art. 45, inciso XII do CTE, 
combinado com art. 124 do CTN, tendo em vista que todos os solidários  exerciam à 
época da ocorrência do fato gerador funções de administração da sociedade, conforme 
inciso IX da alteração e consolidação contratual, fl. 08. 

 
Em relação ao mérito, a matéria encontra-se pacificada, visto que 

não existe recurso quanto a esta questão, devendo ser mantido o Acórdão que julgou o 
lançamento parcialmente procedente, nos termos da revisão fiscal no valor de R$ 
126.208,46, a título de ICMS.  

 
 

Sala das sessões plenárias, em 16 de agosto de 2016. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01265/16 
 
Relator: Conselheiro Renato Moraes Lima 
 

 
EMENTA: Processual. Reinclusão de solidários (administradores 
e contabilista da empresa autuada) na lide. Acolhimento. 
 
1. Os administradores e gestores que concorrerem para a 
prática de infração tributária ficam, nos termos do inciso XII do 
artigo 45 da Lei nº 11.651/91, solidariamente obrigados ao 
pagamento do ICMS devido e demais acréscimos legais. 
 
2. O contador responsável pela escrita do contribuinte, 
concorrendo para a prática de infração à legislação tributária, 
responde solidariamente com o contribuinte pelo pagamento do 
imposto omitido. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 24 
de março de 2015, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda Pública 
para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para reincluir na lide os solidários GASPARINA 
GONÇALVES TEIXEIRA, VALDIVINO CORDEIRO DE ANDRADE e CLARISMAR 
BATISTA. Foram vencedores os Conselheiros Renato Moraes Lima, Nislene Alves 
Borges, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Mário de Oliveira Andrade, Elias Alves 
dos Santos, Washington Luis Freire de Oliveira, José Paixão de Oliveira Gomes, Eduardo 
Romano Gonçalves Stival, Gilmar Rodrigues de Almeida, Lidilone Polizeli Bento e o Sr. 
Presidente, Conselheiro Antônio Martins da Silva, que proferiu voto de desempate. 
Vencidos os Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo, Paulo Diniz, Nivaldo José 
Mendes, Masayuki Missao, Álvaro Falanque, Alcedino Gomes Barbosa, Edson Abrão da 
Silva, José Pereira D'abadia, Talita Pimenta Félix e Rickardo de Souza Santos Mariano, 
que votaram conhecendo do recurso, negando-lhe provimento para manter a exclusão dos 
solidários da lide. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal nos presentes autos é de falta de pagamento, ao 
longo de todo o ano 2004, de R$ 5.134,93 (cinco mil, cento e trinta e quatro reais e 
noventa e três centavos) de ICMS (vide os valores discriminados por mês no campo 48 na 
planilha de conclusão da auditoria, fls. 07) em virtude de apropriação indevida de créditos 
do imposto pelas entradas cujas saídas sequentes se deram com isenção, conforme 
detectado em auditoria básica do ICMS. 

 
São citados como infringidos o Código Tributário Estadual (CTE), 

arts. 61, I, “a” e o 64. É proposta a penalidade prevista no CTE, art. 71, IV, “a”. 
 
Foram arrolados como solidários os sócios GASPARINA 

GONÇALVES TEIXEIRA e CLARISMAR BATISTA, e o contabilista VALDIVINO 
CORDEIRO DE ANDRADE, fls. 4 a 6. 

 



 

Instruem os autos, dentre outros documentos, os papéis de trabalho 
da Auditoria Básica do ICMS, fls. 7 a 14; e o espelho cadastral da empresa autuada, fls. 
19 e 20. 

 
Intimados todos os ocupantes do polo passivo, apresentam 

impugnação conjunta, fls. 36 a 42, havendo, entretanto, vício de representação por parte 
do solidários uma vez que só conste dos autos instrumento procuratório passado pela 
empresa autuada, fls. 43, havendo substabelecimento para o advogado autor da peça, fls. 
44. O julgado singular é de procedência, fls. 49 a 52. 

 
Os ocupantes do polo passivo apresentam peça recursal também 

conjunta, porém, verificando-se o mesmo vício de representação, fls. 58 a 63. O julgado 
cameral, por unanimidade, confirma o julgado singular de procedência, porém, por maioria 
dá provimento ao pedido de exclusão dos solidários da lide, fls. 69 a 74. 

 
Nesta fase, comparece aos autos a Representação Fazendária com 

peça recursal ao Pleno, pedindo o retorno dos solidários à lide, fls. 76 a 79. Todos os 
ocupantes do polo passivo também comparecem com peça contraditória, fls. 85 a 90, com 
o mesmo problema de representação das anteriores, em que se limitam a pedir a 
manutenção do julgado cameral no tocante à exclusão dos solidários, sem, entretanto, 
apresentar qualquer aspecto recursal de mérito, provavelmente em virtude da procedência 
ter sido unânime. 

 
O advogado constituído renuncia ao seu mandato, fls. 94 e 95. 
 

É o relatório. 

 
DECISÃO. 

 
Analisando-se o fato alegado na acusação fiscal à luz da Lei dos 

Crimes Contra a Ordem Tributária, isto é, escriturar na apuração do ICMS dos meses de 
2004 os valores dos créditos pelas entradas sem abater os montantes destes, 
proporcionais às saídas isentas, totalizando a falta de estorno de R$ 5.134,93, sendo esse 
o valor do imposto devido e cobrado, observa-se que o tipo penal em que o mesmo se 
enquadra é o previsto no art. 1.º, II, cuja pena prevista é de reclusão (é o mais severo, 
sendo possível até regime inicial fechado), não se enquadrando em nenhum dos tipos 
descritos nos incisos do art. 2.º, que, mais brandos, têm pena inicial necessariamente em 
regime semi-aberto (detenção). 

 
Lei n.º 8.137/90, Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou 

reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as 
seguintes condutas: (Vide Lei nº 9.964, de 10.4.2000) 

II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo 
operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei 
fiscal; 

Pena - reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa. 
 
Art. 2° Constitui crime da mesma natureza: (Vide Lei nº 9.964, de 10.4.2000) 
I - fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou 

empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento 
de tributo; 

II - deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, 
descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e 



 

que deveria recolher aos cofres públicos; 
III - exigir, pagar ou receber, para si ou para o contribuinte beneficiário, qualquer 

percentagem sobre a parcela dedutível ou deduzida de imposto ou de 
contribuição como incentivo fiscal; 

IV - deixar de aplicar, ou aplicar em desacordo com o estatuído, incentivo fiscal ou 
parcelas de imposto liberadas por órgão ou entidade de desenvolvimento; 

V - utilizar ou divulgar programa de processamento de dados que permita ao 
sujeito passivo da obrigação tributária possuir informação contábil diversa 
daquela que é, por lei, fornecida à Fazenda Pública. 

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. 
 
Uma vez que caracterizada a ilicitude cometida como crime contra a 

ordem tributária, e em um dos tipos mais graves, apenados com reclusão, passa-se à 
análise da concretude ou não de corresponsabilidade das partes arroladas como 
solidárias, que justifique a manutenção ou exclusão da lide. 

 
Pedido de exclusão do contabilista. 
 
O contabilista, VALDIVINO CORDEIRO DE ANDRADE, que é o 

responsável técnico pela escrituração da empresa autuada, fica, por essa razão, sendo o 
executor da ilicitude citada. Sabidamente, na seara do Direito Penal, os crimes que 
somente podem ser cometidos por profissionais são chamados de “crimes próprios” (é 
claro que há também crimes próprios cometidos por pessoas em virtude de outras 
circunstâncias que não a profissional). Uma vez que só o contabilista que seja responsável 
técnico pela escrituração de uma empresa pode escriturar seus livros, a escrituração 
irregular, em que ocorra, sonegação é crime próprio a este atribuído. Este senhor foi 
arrolado com base CTE, Art. 45, XIII: 

 
CTE, Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 

operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 

 
XIII - com o contribuinte ou o substituto tributário, a pessoa que por seus atos ou 

omissões concorra para a prática de infração à legislação tributária. 
(Redação conferida pela Lei nº 13.194 - vigência: 01.01.98 a 08.02.14) 

 
Com base no CTN, Art. 124, e CTE, Art. 45, XIII, deve ser mantido na 

lide o contabilista solidário VALDIVINO CORDEIRO DE ANDRADE, sendo esse o 
entendimento majoritário no presente julgado. 

 
Pedido de exclusão dos sócios administradores. 
 
Os solidários GASPARINA GONÇALVES TEIXEIRA e CLARISMAR 

BATISTA foram arrolados como tal na lide em virtude de serem sócios administradores da 
empresa autuada. O arrolamento desses sócios tem por suporte legal os mesmos CTN, 
Art. 124, e CTE, Art. 45, porém em seu inciso XII. 

 
XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 

administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à 
operação ou prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis; 

 



 

Ante o exposto, é dado provimento ao recurso da Representação 
Fazendária para reincluir na lide os solidários GASPARINA GONÇALVES TEIXEIRA, 
CLARISMAR BATISTA e VALDIVINO CORDEIRO DE ANDRADE. 

 
É o voto. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 18 de agosto de 2016. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01266/16 
 
Relator: Conselheiro Renato Moraes Lima 
 

 
EMENTA: Processual. Reinclusão de solidários (administradores 
e contabilista da empresa autuada) na lide. Acolhimento. 
 
1. Os administradores e gestores que concorrerem para a 
prática de infração tributária ficam, nos termos do inciso XII do 
artigo 45 da Lei nº 11.651/91, solidariamente obrigados ao 
pagamento do ICMS devido e demais acréscimos legais. 
 
2. O contador responsável pela escrita do contribuinte, 
concorrendo para a prática de infração à legislação tributária, 
responde solidariamente com o contribuinte pelo pagamento do 
imposto omitido. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 24 
de março de 2015, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda Pública 
para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para reincluir na lide os solidários GASPARINA 
GONÇALVES TEIXEIRA, VALDIVINO CORDEIRO DE ANDRADE e CLARISMAR 
BATISTA. Foram vencedores os Conselheiros Renato Moraes Lima, Nislene Alves 
Borges, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Mário de Oliveira Andrade, Elias Alves 
dos Santos, Washington Luis Freire de Oliveira, José Paixão de Oliveira Gomes, Eduardo 
Romano Gonçalves Stival, Gilmar Rodrigues de Almeida, Lidilone Polizeli Bento e o Sr. 
Presidente, Conselheiro Antônio Martins da Silva, que proferiu voto de desempate. 
Vencidos os Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo, Paulo Diniz, Nivaldo José 
Mendes, Masayuki Missao, Álvaro Falanque, Alcedino Gomes Barbosa, Edson Abrão da 
Silva, José Pereira D'abadia, Talita Pimenta Félix e Rickardo de Souza Santos Mariano, 
que votaram conhecendo do recurso, negando-lhe provimento para manter a exclusão dos 
solidários da lide. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que a empresa GG 
TEIXEIRA & CIA LTDA, CNPJ 01840638/0001-01, CCE 10.293.356-1, omitiu o pagamento 
do ICMS no valor de R$ 4.721,89 (quatro mil, setecentos e vinte e um reais e oitenta e 
nove centavos), no período de janeiro a dezembro de 2005, em razão da escrituração 
indevida de créditos do ICMS pela entrada de mercadoria cuja saída ocorreu em isenção. 

 
A acusação fiscal nos presentes autos é de falta de pagamento, ao 

longo de todo o ano 2005, de R$ 4.721,89 (quatro mil, setecentos e vinte e um reais e 
oitenta e nove centavos) de ICMS (vide os valores discriminados por mês no campo 48 na 
planilha de conclusão da auditoria, fls. 07) em virtude de apropriação indevida de créditos 
do imposto pelas entradas cujas saídas sequentes se deram com isenção, conforme 
detectado em auditoria básica do ICMS. 

 
São citados como infringidos o Código Tributário Estadual (CTE), 

arts. 61, I, “a” e o 64. É proposta a penalidade prevista no CTE, art. 71, IV, “a”. 
 



 

Foram arrolados como solidários os sócios GASPARINA 
GONÇALVES TEIXEIRA e CLARISMAR BATISTA, e o contabilista VALDIVINO 
CORDEIRO DE ANDRADE, fls. 4 a 6. 

 
Instruem os autos, dentre outros documentos, os papéis de trabalho 

da Auditoria Básica do ICMS, fls. 7 a 14; e o espelho cadastral da empresa autuada, fls. 
19 e 20. 

 
Intimados todos os ocupantes do polo passivo, apresentam 

impugnação conjunta, fls. 36 a 42, havendo, entretanto, vício de representação por parte 
do solidários uma vez que só conste dos autos instrumento procuratório passado pela 
empresa autuada, fls. 43, havendo substabelecimento para o advogado autor da peça, fls. 
44. O julgado singular é de procedência, fls. 49 a 52. 

 
Os ocupantes do polo passivo apresentam peça recursal também 

conjunta, porém, verificando-se o mesmo vício de representação, fls. 58 a 64. O julgado 
cameral, por unanimidade, confirma o julgado singular de procedência, porém, por maioria 
dá provimento ao pedido de exclusão dos solidários da lide, fls. 70 a 75. 

 
Nesta fase, comparece aos autos a Representação Fazendária com 

peça recursal ao Pleno, pedindo o retorno dos solidários à lide, fls. 77 a 80. Todos os 
ocupantes do polo passivo também comparecem com peça contraditória, fls. 86 a 91, com 
o mesmo problema de representação das anteriores, em que se limitam a pedir a 
manutenção do julgado cameral no tocante à exclusão dos solidários, sem, entretanto, 
apresentar qualquer aspecto recursal de mérito, provavelmente em virtude da procedência 
ter sido unânime. 

 
O advogado constituído renuncia ao seu mandato, fls. 95 e 96. 
 
É o relatório. 
 

VOTO. 
 
Analisando-se o fato alegado na acusação fiscal à luz da Lei dos 

Crimes Contra a Ordem Tributária, isto é, escriturar na apuração do ICMS dos meses de 
2005 os valores dos créditos pelas entradas sem abater os montantes destes, 
proporcionais às saídas isentas, totalizando a falta de estorno de R$ 4.721,89, sendo esse 
o valor do imposto devido e cobrado, observa-se que o tipo penal em que o mesmo se 
enquadra é o previsto no art. 1.º, II, cuja pena prevista é de reclusão (é o mais severo, 
sendo possível até regime inicial fechado), não se enquadrando em nenhum dos tipos 
descritos nos incisos do art. 2.º, que, mais brandos, têm pena inicial necessariamente em 
regime semi-aberto (detenção). 

 
Lei n.º 8.137/90, Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou 

reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as 
seguintes condutas: (Vide Lei nº 9.964, de 10.4.2000) 

II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo 
operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei 
fiscal; 

Pena - reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa. 
 
Art. 2° Constitui crime da mesma natureza: (Vide Lei nº 9.964, de 10.4.2000) 
I - fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou 



 

empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento 
de tributo; 

II - deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, 
descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e 
que deveria recolher aos cofres públicos; 

III - exigir, pagar ou receber, para si ou para o contribuinte beneficiário, qualquer 
percentagem sobre a parcela dedutível ou deduzida de imposto ou de 
contribuição como incentivo fiscal; 

IV - deixar de aplicar, ou aplicar em desacordo com o estatuído, incentivo fiscal ou 
parcelas de imposto liberadas por órgão ou entidade de desenvolvimento; 

V - utilizar ou divulgar programa de processamento de dados que permita ao 
sujeito passivo da obrigação tributária possuir informação contábil diversa 
daquela que é, por lei, fornecida à Fazenda Pública. 

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. 
 
Uma vez que caracterizada a ilicitude cometida como crime contra a 

ordem tributária, e em um dos tipos mais graves, apenados com reclusão, passa-se à 
análise da concretude ou não de corresponsabilidade das partes arroladas como 
solidárias, que justifique a manutenção ou exclusão da lide. 

 
Pedido de exclusão do contabilista. 
 
O contabilista, VALDIVINO CORDEIRO DE ANDRADE, que é o 

responsável técnico pela escrituração da empresa autuada, fica, por essa razão, sendo o 
executor da ilicitude citada. Sabidamente, na seara do Direito Penal, os crimes que 
somente podem ser cometidos por profissionais são chamados de “crimes próprios” (é 
claro que há também crimes próprios cometidos por pessoas em virtude de outras 
circunstâncias que não a profissional). Uma vez que só o contabilista que seja responsável 
técnico pela escrituração de uma empresa pode escriturar seus livros, a escrituração 
irregular, em que ocorra, sonegação é crime próprio a este atribuído. Este senhor foi 
arrolado com base CTE, Art. 45, XIII: 

 
CTE, Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 

operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 

 
XIII - com o contribuinte ou o substituto tributário, a pessoa que por seus atos ou 

omissões concorra para a prática de infração à legislação tributária. 
(Redação conferida pela Lei nº 13.194 - vigência: 01.01.98 a 08.02.14) 

 
Com base no CTN, Art. 124, e CTE, Art. 45, XIII, deve ser mantido na 

lide o contabilista solidário VALDIVINO CORDEIRO DE ANDRADE, sendo esse o 
entendimento majoritário no presente julgado. 

 
Pedido de exclusão dos sócios administradores. 
 
Os solidários GASPARINA GONÇALVES TEIXEIRA e CLARISMAR 

BATISTA foram arrolados como tal na lide em virtude de serem sócios administradores da 
empresa autuada. O arrolamento desses sócios tem por suporte legal os mesmos CTN, 
Art. 124, e CTE, Art. 45, porém em seu inciso XII. 

 
XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 



 

administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à 
operação ou prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis; 

 
Ante o exposto, é dado provimento ao recurso da Representação 

Fazendária para reincluir na lide os solidários GASPARINA GONÇALVES TEIXEIRA, 
CLARISMAR BATISTA e VALDIVINO CORDEIRO DE ANDRADE. 

 
É o voto. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 18 de agosto de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01270/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Mário de Oliveira Andrade 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Escrituração indevida de 
crédito de ICMS. Pedido de Revisão Extraordinária efetuado pela 
GERC requerendo exclusão de sujeito passivo coobrigado. 
Indeferido. 
 
1. O sócio administrador da pessoa jurídica é solidariamente 
obrigado ao pagamento do imposto por ela devido, de acordo 
com o artigo 45, inciso XII do CTE; 
 
2. A retirada do sócio administrador da pessoa jurídica somente 
passa a surtir os seus efeitos após o registro da alteração 
contratual na Junta Comercial, conforme prescreve o artigo 32 
da Lei 8.934/94, a não ser que ela seja registrada dentro do prazo 
de trinta dias, nesse caso prevalece a data da assinatura da 
alteração contratual; 
 
3. Assim, o sócio administrador deve permanecer no polo 
passivo do auto de infração quando ficar comprovado que o 
registro da alteração contratual na Junta Comercial que 
estabelece a retirada dele do quadro societário da empresa 
autuada foi realizado anos após a ocorrência do fato gerador do 
imposto. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 05 
de julho de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, negar-lhe provimento para manter na lide o solidário ELDELIR PEREIRA 
DE MATOS. Foram vencedores os Conselheiros Mário de Oliveira Andrade, Lidilone 
Polizeli Bento, Heli José da Silva, Aldeci de Souza Flor, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, 
Washington Luis Freire de Oliveira, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Nislene 
Alves Borges, Gilmar Rodrigues de Almeida, José Paixão de Oliveira Gomes e o Sr. 
Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de 
desempate. Vencidos os Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo, Nivaldo José 
Mendes, Rickardo de Souza Santos Mariano, Alcedino Gomes Barbosa, José Luiz Rosa, 
Mauricio Ribeiro de Paiva, José Pereira D'abadia, João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo 
Carvalho e Masayuki Missao que votaram conhecendo do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dando-lhe provimento para excluir da lide o solidário. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A descrição do fato instaurador deste contencioso fiscal é que o 
sujeito passivo omitiu o pagamento do ICMS, na importância de R$ 9.480,77 (nove mil, 
quatrocentos e oitenta reais e setenta e sete centavos), em razão de escrituração indevida 
a título de crédito de ICMS, correspondente aos registros relacionados no texto 
complementar deste auto. Em virtude disso, o sujeito passivo ficou obrigado ao 
recolhimento do respectivo tributo na importância citada, juntamente com a penalidade e 
os acréscimos legais. 



 

 
O autor do lançamento citou como infringido o artigo 64 da Lei 

11.651/91, combinado com o artigo 57, IV do Decreto 4.852/97. Foi proposta a penalidade 
do artigo 71, IV, alínea “a” da Lei 11.651/91 com a redação da Lei 14.634/2003. 

 
Foram eleitos como sujeitos passivos coobrigados, na condição de 

sócios responsáveis pela administração da empresa autuada, o Sr. Elizoberto Antônio 
Silva e a Sra. Eldelir Pereira de Matos. 

 
Regularmente notificada para pagamento do crédito tributário ou 

impugnação em Primeira e Segunda Instância, a Sra. Eldelir Pereira de Matos não se 
manifestou e foi declarada revel e perempta. 

 
A empresa autuada e o Sr. Elizoberto Antônio Silva, ingressaram 

com impugnação em Primeira Instância, requerendo prazo para juntar aos autos 
documentos que comprovariam a improcedência do lançamento, solicitam a realização de 
diligência e a improcedência do auto de infração. 

 
Na sequência processual, os autos foram encaminhados para 

julgamento na Instância Singular. O julgador monocrático que não acolheu o pedido de 
diligência dos impugnantes e considerou procedente o auto de infração. 

 
Regularmente notificados da sentença monocrática, os sujeitos 

passivos permaneceram inertes e foram declarados peremptos. 
 
Os autos foram encaminhados para a Gerência de Recuperação de 

Créditos - GERC que ingressa com o Pedido de Revisão Extraordinária solicitando a este 
Conselho a apreciação acerca da inclusão do sujeito passivo coobrigado, Sra. Eldelir 
Pereira de Matos na relação processual, visto que ela não estaria na administração da 
empresa autuada. 

  
 O Presidente do Conselho Administrativo Tributário admitiu o Pedido 

de Revisão Extraordinária e encaminhou os autos para julgamento no Conselho Pleno. 
 
O Conselho Pleno, por intermédio da Resolução 132/2013, 

determinou que a GERC juntasse cópia da alteração contratual devidamente autenticada 
pela Junta Comercial do Estado de Goiás para que se comprove que a sócia Eldelir 
Pereira de Matos não exercia a função de administradora da empresa autuada no período 
de abril/2008 a dezembro/2008. 

 
Assim, foi juntada pela GERC aos autos fotocópia da alteração 

contratual e consolidação de contrato social às folhas 99 a 102. 
 
Em seguida, por intermédio do Despacho 0392/2014-GERC, folha 

105 dos autos, a GERC informa que embora a alteração contratual seja datada de 
20/06/2004, ela foi registrada apenas em 22/10/2013 e nessa alteração a sócia se retira do 
quadro societário da empresa autuada. Desse modo, a GERC solicitou nova avaliação dos 
autos.  

 
Após um breve relato, decido. 
 
 
                                VOTO 



 

 
 
A questão a ser apreciada se restringe ao Pedido de Revisão 

Extraordinária em razão da possível identificação equivocada do sujeito passivo solidário, 
em face da Sra. Eldelir Pereira de Matos ter sido incluída no polo passivo do presente 
processo contencioso, cujo fato gerador de tributo é do exercício de 2008, enquanto o 
solidário havia se retirado da sociedade da empresa autuada. 

 
Com efeito, percebe-se que a solidariedade dos administradores da 

empresa com o contribuinte é prevista em relação ao pagamento de imposto, conforme 
dispõe o caput do artigo 45 da Lei n.º 11.651/91, nos seguintes termos: 

 
Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 
[...] 
XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à 
operação ou prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis;  

 
Pela interpretação do dispositivo transcrito, observa-se que a 

solidariedade alcança o administrador da empresa. 
 
A princípio, a Gerência de Recuperação de Créditos solicitou a 

exclusão da Sra. Eldelir Pereira de Matos com argumentação de que ela não estava na 
função de administradora da empresa, porém com a juntada aos autos da alteração 
contratual constante às folhas 99 a 102, percebe-se que a referida sócia se retirou do 
quadro societário da pessoa jurídica, no entanto, essa alteração somente passou a 
produzir efeitos perante terceiros a partir do registro na Junta Comercial do Estado de 
Goiás que foi 13/07/2012, período bem posterior ao da ocorrência do fato gerador do auto 
de infração em apreciação. Tal entendimento está fundamentado no que prevê o artigo 36 
da Lei 8.934/94, o qual prescreve o seguinte: 

 

Art. 36. Os documentos referidos no inciso II do art. 32 deverão ser apresentados a 
arquivamento na junta, dentro de 30 (trinta) dias contados de sua assinatura, a cuja 
data retroagirão os efeitos do arquivamento; fora desse prazo, o arquivamento só 
terá eficácia a partir do despacho que o conceder. 

 
Desse modo, a alteração contratual somente passou a ter efeito a 

partir do registro dela na Junta Comercial do Estado de Goiás, que foi em 13/07/2012 
antes desse período prevalecia a alteração contratual anterior, a qual está anexada aos 
autos às folhas 69 a 72 dos autos, sendo que nela consta a Cláusula Quinta, a qual 
estabelece que a administração da sociedade será administrada pelos sócios que eram a 
Sra. Eldelir Pereira de Matos e o Sr. Elizoberto Antônio Silva.  

 
Portanto, entendo que a indicação da Sra. Eldelir Pereira de Matos 

como sujeito passivo coobrigado ao recolhimento do imposto exigido no lançamento em 
apreciação foi correta.  

 



 

Pelas razões expostas, eu conheço do Pedido de Revisão 
Extraordinária e nego-lhe provimento para manter no polo passivo do auto de infração a 
Sra. Eldelir Pereira de Matos. 
 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 18 de agosto de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Solidariedade (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01295/16 
 
Relatora: Conselheira Talita Pimenta Félix 
 

 
EMENTA: ICMS-MERCADORIA. SIMPLES NACIONAL. PEDIDO 
DE REVISÃO EXTRAORDINÁRIA. COMPETÊNCIA DA GERC. 
VÍCIO DE LEGALIDADE. EXLCUSÃO DO RESPONSÁVEL.  
 
A GERC, em análise ao AIIM antes de seu envio para inscrição 
em dívida ativa, percebeu que um dos coobrigados não mais 
pertencia ao quadro societário nos períodos que compreendem 
os meses de junho a dezembro /2013. Por este motivo, 
exercendo sua competência, interpôs PRE com fundamento em 
vício de legalidade, solicitando a exclusão do coobrigado da 
lide, para o mês de janeiro/2013. Pleito acatado.  
 
ANO-CALENDÁRIO: janeiro e, junho a dezembro de 2013. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 30 
de junho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe parcial provimento para excluir da lide o solidário EDUARDO 
ANDRÉ GONÇALVES nos períodos de junho a dezembro, e mantendo apenas no período 
de janeiro de 2013. Participaram do julgamento os Conselheiros Talita Pimenta Félix, 
Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê 
Bernardes, João Divino de Brito, Márcio Nogueira Pedra, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da 
Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo 
de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, Valdir Mendonça Alves, Aldeci de Souza 
Flor, José Luiz Rosa e Luis Antônio da Silva Costa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

1 Fundamentação do Lançamento Tributário  

O AIIM (auto de infração e imposição de multa) versa sobre a 
obtenção de receita bruta, tributada pelo ICMS no âmbito do SIMPLES NACIONAL, 
constatada em auditoria com base nos documentos fiscais emitidos e demonstrações 
apresentadas referente à operação com mercadoria, resultado em ICMS-Mercadoria no 
valor de R$ 98.222,54, que deveria constar no PGDAS-D. Foram autuados como sujeitos 
passivos coobrigados Eduardo André Gonçalves e Patrícia Maria do Nascimento Freitas, 
com fundamento no art. 45, inciso XII, do CTE/GO (Lei n. 11.651/1991). O lançamento 
tributário registra como infringidos os arts. 13, inciso VII, 18, parágrafo 15-A, da LC n. 
123/2006 c/c os arts. 16, 21, 25, 38 e 85, inciso I, da Resolução CGSN n. 94/2011.  

2 Notificação do Lançamento  

O AIIM foi lavrado em 12/02/2014, e os sujeitos passivos (principal e 
responsáveis) intimados, na seguinte ordem: (i) principal em 25/02/2014, via AR (fls. 70); 
(ii) Eduardo André Gonçalves em 25/02/2014, via AR (fls. 72), em que constou que o 



 

morador não quis se identificar, sendo intimado via edital (fls. 75) e; (iii) Patrícia Maria do 
Nascimento Freitas em 25/02/2014 (fls. 33).   

3 Termo de Revelia n. 31.139 de 2014  

Todos os sujeitos passivos (principal e solidários) foram revéis em 
Primeira Instância (fls. 76).  

4 Termo de Encaminhamento n. 31.196 de 2014  

Em documento (fls. 7), a autoridade competente, em razão do não 
pagamento e não apresentação da não apresentação de Impugnação em Primeira 
Instância, o NUPRE de Catalão encaminha os autos para que o GEPRE faça a intimação 
e Impugnação em Segunda Instância.   

5 Termo de Perempção  

Mais uma vez, não apresentando defesa, os sujeitos passivos 
(principal e responsável) se silenciam (fls. 87).  

6 Pedido de Revisão Extraordinária apresentada pela GERC 
(Gerência de Recuperação de Créditos) n. 5959 de 2014  

A GERC apresenta Pedido de Revisão Extraordinária (fls. 88/90), 
com fundamento no art. 43, inciso I, alínea “a”, do PAT/GO (Lei n. 16.469/2009), em razão 
de erro na identificação do sujeito passivo coobrigado (Eduardo André Gonçalves). Uma 
vez que tal sócio “retirou-se da sociedade em 26/10/2012, portanto antes do fato gerador 
do presente auto, cuja data são alguns meses de 2013”. Portanto, presente vício de 
legalidade no lançamento. Fato constatado através da análise das alterações contratuais, 
uma vez que tal sócio era quotista à época da ocorrência da materialidade/fato gerador 
desta autuação. Utiliza, como um de seus fundamentos o Parecer Normativo n. 08/2009-
SAT.  

7 Despacho n. 2.830 de 2014 – Presidência do CAT/GO  

O Presidente do CAT/GO (fls. 103), admite haver sido comprovado o 
vício de legalidade apontado pela GERC, conforme se verifica do documento de “Consulta 
de Histórico Empresarial” (fls. 95/102). Por este motivo, com fulcro no art. 43, parágrafo 
4o, inciso II, do PAT/GO, determina o encaminhamento dos autos ao SEASI da Secretaria 
Geral (SEGE), para que seja pautado em julgamento Plenário.  

8 Resolução n. 058 de 2015  

Nesta diligência (fls. 106/107), acolhida à unanimidade, foi 
determinado o encaminhamento dos “autos à Assessoria Jurídica da Presidência para que 
tome providências no sentido de verificar junto à Gerência de Recuperação de Crédito o 
efetivo período em que o sócio solidário EDUARDO ANDRÉ GONÇALVES exerceu a 
função de administrador da sociedade, considerando as informações constantes dos 
documentos supracitados e fazendo juntar aos autos cópias das respectivas alterações 
contratuais com os devidos registros junto à JUCEG, se for o caso”.  

9 Despacho n. 2.976 de 2015-GERC  



 

Em retorno à resolução antes mencionada, a GERC encaminha 
documentos em que comprova que o período de participação do solidário em questão 
ocorreu até 08/04/2013, de acordo com documento chancelado pela JUCEC, e não 
consoante informado anteriormente. Assim, conclui que: “se o fato gerador ocorreu em 
janeiro e, de junho a dezembro de 2013, conclui-se que Eduardo André Gonçalves 
somente poderá responder como sócio administrador sobre o fato gerador ocorrido no 
mês de janeiro de 2013”.  

10     Despacho n. 905 de 2016-PRESIDÊNCIA  

Após breve relato dos fatos, tal despacho determina o retorno dos 
autos a julgamento plenário.   

É como relato.  

 

VOTO 

 

O AIIM, relativo a contribuinte incluído no SIMPLES NACIONAL, 
apurou em auditoria do pagamento do ICMS - realizada mediante o confronto dos 
documentos fiscais emitidos pela pessoa jurídica e as informações constantes no PGDAS-
D - a omissão de receita bruta do ICMS-Mercadoria no valor de R$ 11.242,69, relativo ao 
período de janeiro e, junho a dezembro de 2013.  

 

Após a intimação para apresentação de Impugnação em Primeira e 
Segunda Instância – sem apresentação de defesa – de qualquer dos sujeitos passivos 
(principal e autuado), o processo foi remetido para inscrição em dívida ativa. No entanto, a 
GERC percebeu que havia vício de legalidade.  

 

Assim, neste momento, os autos chegam a julgamento no Conselho 
Pleno sob a vertente de pedido de Revisão Extraordinária, cuja competência para sua 
interposição foi exercida pelo titular da GERC (CECOPE), conforme dispõe o art. 43, 
inciso I, alínea “a”, do PAT/GO, segue:  

Compete ao Presidente do CAT o juízo de admissibilidade de pedido 
de Revisão Extraordinária apresentado fora do último prazo para defesa previsto nesta 
Lei, relativo a crédito tributário ajuizado ou não:  

 

I – pelo titular da GECOP, referente a:  

a) lançamento eivado de vício de legalidade, não impugnado em 
instância única ou em segunda instância ou sem a apresentação 
de pedido de descaracterização da não contenciosidade;  



 

 

O vício de legalidade apontado pela GERC, registra erro de 
identificação do sujeito passivo (art. 20, inciso II, do PAT/GO) quanto ao coobrigado 
EDUARDO ANDRÉ GONÇALVES, o que teria o condão de tornar nulo o AIIM – relativo a 
este sujeito passivo.  

 

Para sustentar tal vício de legalidade, a GERC menciona que os 
documentos de “Consulta de Histórico Empresarial” atestam que o responsável não era 
mais sócio à época de TODA a ocorrência da materialidade que motivou esta autuação. 
Ou seja, saindo da sociedade em 08/04/2013, conforme documento da JUCEG, o 
coobrigado de responder pelo débito tributário somente relativo ao mês de janeiro de 
2013, devendo ser excluído para os demais meses, quais sejam, de junho a dezembro de 
2013.  

Nestes termos, conheço o Pedido de Revisão Extraordinária, dou-lhe 
provimento no sentido de que o sócio EDUARDO ANDRÉ GONÇALVES seja exonerado 
da responsabilidade pelo pagamento do débito tributário relativo aos meses que 
compreendem junho a dezembro de 2013.  

 

É como voto.  

 
 

Sala das sessões plenárias, em 23 de agosto de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01334/16 
 
Relator: Conselheiro Mário de Oliveira Andrade 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Omissão de saída de  
mercadorias, relativa ao déficit financeiro. Pedido de Revisão 
Extraordinária requerendo exclusão de sujeito passivo 
coobrigado que não exercia a administração da empresa. 
Deferido. 
 
O sócio administrador da pessoa jurídica é solidariamente 
obrigado ao pagamento do imposto por ela devido, de acordo 
com o Artigo 45, Inciso XII do CTE. No entanto, se ficar 
comprovado que o sócio não exercia a administração da 
sociedade na data de ocorrência do fato gerador do imposto não 
há como mantê-lo no polo passivo da obrigação tributária. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 05 
de julho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para excluir da lide a solidária MARIA DE FÁTIMA 
PINTO PONTES. Participaram do julgamento os Conselheiros Mário de Oliveira Andrade, 
Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli 
José da Silva, Alcedino Gomes Barbosa, Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira, Mauricio Ribeiro de Paiva, Washington Luis Freire de Oliveira, 
José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, 
Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki 
Missao, José Paixão de Oliveira Gomes e Edson Abrão da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A descrição do fato instaurador deste contencioso fiscal é que o 
sujeito passivo omitiu o registro de saída de mercadoria tributada, na importância de R$ 
7.840,66 (sete mil, oitocentos e quarenta reais e sessenta e seis centavos), referente ao 
déficit financeiro apurado em Auditoria do Movimento Financeiro do exercício de 2006. Em 
virtude disso, o sujeito passivo deverá recolher o ICMS no valor de R$ 940,88 (novecentos 
e quarenta reais e oitenta e oito centavos), juntamente com a penalidade e os acréscimos 
legais. 

 
Consta a observação no histórico do auto de infração de que as 

informações para a elaboração do levantamento fiscal foram obtidas exclusivamente na 
DPI apresentada pelo contribuinte. 

 
A autora do lançamento citou como infringidos os artigos 25, § 1º, IV 

e § 2º, e 64 da Lei 11.651/91 combinados com o artigo 141 do Decreto 4.852/97. Foi 
proposta a penalidade do artigo 71, VII, § 9º, I da Lei 11.651/1991 com a redação da Lei 
13.446/1999. 

 
Foram eleitos como sujeitos passivos coobrigados, na condição de 

sócios responsáveis pela administração da empresa autuada, a Sra. Maria de Fátima 
Pinto Pontes e o Sr. Luiz Aparecido de Godoy. 



 

 
Regularmente notificados para pagamento do débito tributário ou 

impugnação em Primeira e Segunda Instância, os sujeitos passivos não se manifestaram 
e foram declarados revéis e peremptos. 

 
Os autos foram encaminhados para a Gerência de Recuperação de 

Créditos - GERC que ingressa com o Pedido de Revisão Extraordinária solicitando a este 
Conselho a apreciação acerca da inclusão do sujeito passivo coobrigado, Sra. Maria de 
Fátima Pinto, na relação processual, visto que ela não estava exercendo a administração 
da empresa autuada no exercício de 2006, período de ocorrência do fato gerador do 
imposto exigido no presente lançamento, conforme consta no Contrato Social da empresa 
anexado às folhas 22 a 24 dos autos. 

 
 O Presidente do Conselho Administrativo Tributário admitiu o Pedido 

de Revisão Extraordinária e encaminhou os autos para julgamento no Conselho Pleno. 
 
Após um breve relato, decido. 
 
 
                                VOTO 
 
 
A questão a ser apreciada se restringe ao Pedido de Revisão 

Extraordinária em razão de identificação equivocada do sujeito passivo solidário, em face 
da Sra. Maria de Fátima Pinto Pontes ter sido incluída na relação processual do 
lançamento, relativo a fato gerador de tributo ocorrido em 2006, e ela não exercia a 
administração da empresa autuada, conforme podemos verificar na Cláusula Quarta do 
Contrato Social da empresa que prevê que a administração da sociedade ficará a cargo do 
sócio Luiz Aparecido de Godoy. 

 
Com efeito, percebe-se que a Sra. Maria de Fátima Pinto Pontes foi 

indicada pela Auditora Fiscal como solidária ao pagamento do tributo exigido com a 
argumentação de ela ocupava o cargo de administradora da empresa na época da 
ocorrência do fato gerador do imposto exigido na exordial. Porém, com uma simples leitura 
do referido contrato social da empresa percebe-se que houve um equívoco na eleição da 
referida sócia como responsável pelo pagamento do tributo. 

 
Tal entendimento está fundamentado no artigo 45, inciso XII do CTE 

que prevê a solidariedade dos administradores da pessoa jurídica na obrigação de 
recolher o tributo devido com a seguinte redação: 

   
Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 
[...] 
XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à 
operação ou prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis;  

 
Pela interpretação do dispositivo transcrito, observa-se que a 

solidariedade alcança o administrador da empresa, porém, comprova-se pelos 
documentos juntados aos autos que a Sra. Maria de Fátima Pinto Pontes não estava na 



 

administração da pessoa jurídica autuada, não ficando caracterizado qualquer vínculo dela 
com a situação que constituiu o fato gerador do imposto exigido na peça basilar. Desta 
forma, entendo que ela deve ser excluída do polo passivo do presente lançamento. 

 
Pelas razões expostas, conheço do Pedido de Revisão 

Extraordinária e dou-lhe provimento para excluir da relação processual a Sra. Maria de 
Fátima Pinto Pontes, permanecendo no polo passivo a empresa Godoy Agropecuária & 
Serviços e o Sr. Luiz Aparecido de Godoy. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 30 de agosto de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01367/16 
 
Relator: Conselheiro Edson Abrão da Silva 
 

 
EMENTA: Pedido de Revisão Extraordinária. Exclusão da lide do 
polo passivo solidário Sr. Renato Cândido da Silva. Acolhida.  
 
Deve ser excluído da polo passivo do feito. O nome do nomeado 
sujeito passivo coobrigado, quando a instrução apontar que à 
época do fato gerador, em destaque, este já não mais pertencia 
ao quadro societário da empresa, ora autuada. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 30 
de junho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para excluir da lide o solidário RENATO CÂNDIDO DA 
SILVA. Participaram do julgamento os Conselheiros Edson Abrão da Silva, Mário de 
Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos 
Mariano, Heli José da Silva, Alcedino Gomes Barbosa, Elias Alves dos Santos, José Luiz 
Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Paulo Diniz, Luis Antônio da Silva Costa, José 
Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene 
Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao 
e José Paixão de Oliveira Gomes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo, em 
epígrafe, omitiu o registro de saída de mercadoria tributada, referente ao déficit financeiro 
apurado em Auditoria do Movimento Financeiro/2007. Em consequência, deverá pagar o 
ICMS, juntamente com penalidade e acréscimos legais.  O contribuinte foi autuado por 
falta de atendimento à notificação Fiscal, através do Auto de Infração, nº. 4011200962112.   

 
A base legal dada por infringida foi assim descrita: artigo 25, § 1º, IV 

e §2º, artigo 64 da Lei nº. 11651/91, c/c artigo 141 do Decreto nº. 4852/97. E a penalidade 
aplicada: artigo 71, VIII ‘l”, §9º, l do CTE.  

 
O autuante acosta aos autos os documentos de fls. 03 e 06 a 08 com 

escopo de instruir o seu trabalho.  
 
Identificados como coobrigados os consignados às fls. 04 e 05.  
 
Intimados nos termos da lei, o polo passivo e os sujeitos passivos 

solidários mantêm –se inertes e motivam os respectivos termos de revelia, fl. 17 e de 
perempção, fl. 20. 

 
Com pedido de revisão extraordinária a Gerência Especial de 

Recuperação de Créditos, dirigindo-se ao presidente desta Casa Julgadora, alega que à 
época do fato gerador, objeto desta ação, em 2007, o ex-sócio Renato Cândido da Silva, 
não mais fazia parte do quadro societário da empresa, ora autuada, conforme documentos 
arrolados ao processo, fls. 21 a 23, não podendo assim, figurar como responsável 
solidário na presente autuação, fls. 24 a 26.  



 

 
Por meio do Despacho nº. 0996/2013 – CAT o nobre presidente 

deste CAT, considera que pelo exame dos autos restou demonstrado o vício de 
legalidade, apontado no pedido de revisão extraordinária, uma vez que à época do fato 
gerador, em 2007, fl. 03, o sujeito passivo solidário, Renato Cândido da Silva, já havia se 
retirado do quadro societário da empresa autuada, fls. 21 a 23, estando irregular sua 
permanência na polaridade passiva da lide. Determina, entre outras providências, o 
encaminhamento do feito para julgamento pelo conselho Pleno, fl. 28.   

 
Por intermédio do termo de juntada de fl.30 foi arrolado a este 

volume, a pedido do Conselheiro Renato Moraes Lima, os documentos de fls. 31 a 33.  
 
O Conselho Administrativo Tributário, por meio da Resolução nº 

11/2014, em sessão plenária realizada no dia 11/02/2014, acatando proposição da 
Conselheira Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, resolve por unanimidade de votos, 
remeter os autos à Assessoria Jurídica da Presidência do CAT, para que esta, por sua 
vez, os encaminhe à Gerência de Recuperação de Créditos (GERC), a fim de que se 
proceda ao seguinte: 

 
1 - extração, junto à base de dados da JUCEG, de cópia de imagem 

digital do contrato social originário ou de suas alterações, as quais comprovem, 
inequivocamente, a situação societária apresentada como motivadora da exclusão de 
solidário requerida no presente processo de revisão extraordinária, juntando, se for o caso, 
em ordem cronológica, todas as cópias de imagens que espelhem a sequência de 
situações societárias ocorridas no período referente aos fatos geradores apontados no 
auto de infração pelo Fisco. 

 
2 - indicação, de modo específico, dentro da sequência citada no 

item anterior, se for o caso, do documento contratual, bem como a respectiva cláusula, 
que constitua o fundamento do pedido de exclusão do solidário; 

 
3 - remessa dos autos à Delegacia Regional de Fiscalização da 

circunscrição do sujeito passivo, para esta se manifeste, conclusivamente, sobre os efeitos 
cadastrais decorrentes da situação demonstrada nos itens antecedentes, inclusive sobre a 
atualização cadastral de ofício prevista no art. 25 da Instrução Normativa n. 946/09-GSF.   

 
Após, retorne-se o processo para julgamento. 
 
Despacho nº. 253/2014 – CAT, tendo em vista resolução supra, 

determina que os sejam encaminhados à Gerência de Recuperação de Créditos, para as 
providências solicitadas, fl. 37.  

 
Acostado ao processo documento de fls. 38/39, que se trata de 

alteração contratual do, onde consta que à época do fato gerador, ora em apreciação, o 
nomeado polo passivo solidário não mais pertencia ao quadro societário da empresa 
epigrafa.  

 
As demais peças arroladas à lide, todas elas chanceladas por 

autoridade fazendária, fls. 40 a 45 reafirmam que o polo passivo solidário Renato Cândido 
da Silva, não pertencia ao quadro societário da empresa, quando da lavratura deste auto 
de infração.    

 
É o relatório. 



 

 
VOTO 
 

Conforme amplamente exposto no relatório, que é parte integrante 
deste “decisum”, o Sr. Renato Cândido da Silva, não pode compor a polaridade passiva 
coobrigada deste auto de infração, vez que quando do fato gerador, objeto desta 
demanda, este já não mais pertencia ao quadro societário da empresa, ora autuada.  

 
Assim, não se pode imputar ao polo passivo, então nomeado 

solidário a obrigatoriedade de atender à exigência que estabelece esta demanda.  
 
Pelo exposto, voto conhecendo do Pedido de Revisão Extraordinária, 

dando-lhe provimento para excluir da lide o solidário Sr. Renato Cândido da Silva. 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 06 de setembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01374/16 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: Processual. Responsabilidade tributária tão somente 
pelo crédito referente ao mês de fevereiro de 2012. Exclusão 
parcial da responsabilidade tributária do sujeito passivo 
solidário. Acolhimento. 
 
Estando demonstrada na lide que o nomeado solidário 
colaborou para que ocorresse a omissão fiscal apenas no 
período de fevereiro de 2012, no qual respondia pela 
administração da sociedade, resultantes de atos praticados com 
abuso de poder, infração de lei ou do contrato social, o sócio 
administrador responde pelo débito fiscal somente no lapso 
temporal referido.o 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 31 
de maio de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para manter na lide a solidária KEILE DE OLIVEIRA 
GUIMARÃES FELIPE, apenas no período de fevereiro de 2012. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Paulo Diniz, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Talita Pimenta 
Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva 
Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, 
Gilmar Rodrigues de Almeida, Cláudio Henrique de Oliveira, Victor Augusto de Faria 
Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone 
Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, Alcedino Gomes 
Barbosa e Aldeci de Souza Flor. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Revisão Extraordinária apresentado com 
fundamento no artigo 43, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 16.469/09, pelo qual a Gerência de 
Recuperação de Créditos (GERC) aponta a ocorrência de vício de legalidade no 
lançamento no que tange à inclusão da solidária Keile de Oliveira Guimarães Felipe na 
lide. 

 
Em suas alegações (fls. 82/84), a GERC, afirma que a inclusão da 

solidária como responsável pela obrigação tributária neste processo não deve prevalecer 
em razão de que a mesma não fazia parte do quadro societário da empresa em relação 
aos fatos geradores da obrigação tributária e que a mesma permaneceu no quadro social 
como sócio administradora no período de 02/02/2002 a 30/06/2012, e que os fatos 
geradores se deram em 01/01/2012 a 30/06/2013. Pede a exclusão da solidária 
mencionada da lide.  

 
Mediante Despacho nº 936/2016-PRES de fls. 85, expedido pela 

Presidência deste Conselho Administrativo Tributário o pedido de revisão extraordinária foi 
admitido, tendo assinalado o Presidente que “Pelo exame dos autos constata-se que 
restou demonstrado o erro de direito apontado no pedido de revisão extraordinária, 
implicando em alteração parcial do pedido, uma vez que compulsando os autos, verifica-



 

se de plano ao confrontar o Anexo Estruturado – Detalhamento do crédito tributário com o 
comprovante de Homologação de Correção Espacial Pessoa Jurídica (fls. 76/77), denota-
se tratar de fato gerador ocorrido no período de 01/01/2012 a 01/06/2013 e que a 
participação da solidária como sócia administradora da empresa foi entre o período de 
02/02/2002 a 03/02/2012, implicando sua responsabilidade, tão somente ao mês de 
fevereiro de 2012”. 

 
É o Relatório. 
 
 

VOTO 
 
 
A exigência tributária constante da peça inicial é decorrente da 

imposição de imposto (ICMS) pelo fato do sujeito passivo ter omitido saída de mercadoria, 
conforme comparativo entre as vendas realizadas por meio de cartões magnéticos 
extraídas dos arquivos fornecidos pelas administradoras de cartões e as vendas 
declaradas na DPI.  

 
O sujeito passivo solidário Keile de Oliveira Guimarães Felipe foi 

incluído na relação jurídico tributária com fundamento no artigo 45, inciso XII, do Código 
Tributário Estadual (CTE). 

 
Em detida análise dos autos, verifico de plano ao confrontar o Anexo 

Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário (fls. 03/04) com o Comprovante de 
Homologação de Correção Espacial Pessoa Jurídica (fls. 76/77), que o lançamento em 
questão refere-se ao fato gerador ocorrido no período entre 01/01/2012 a 01/06/2013, ao 
passo que a participação da solidária Keile de Oliveira Guimarães Felipe como sócia 
administradora da empresa autuada foi entre o período de 02/02/2002 a 03/02/2012.  

 
É cediço que a pessoa jurídica é fruto de uma ficção legal, embora 

possuindo personalidade jurídica, não tem vontade própria, sendo representada em todos 
os seus atos pelos administradores que são os verdadeiros protagonistas das relações 
jurídicas, inclusive aquelas decorrentes do cumprimento das obrigações tributárias, razão 
pela qual são eleitas como solidárias com a empresa a qual representam e administram, 
pelo pagamento do imposto devido na operação ou prestação que constitua o fato gerador 
da obrigação principal, nos exatos termos do artigo 135 do Código Tributário Nacional – 
CTN e do artigo 45, inciso XII, da Lei nº 11.651/91.   

 
Ademais, deve ficar claro que não é todo sócio que deve responder 

pelo débito tributário, eis que a responsabilização prevista no artigo 135, inciso III, do 
Código Tributário Nacional, aponta a necessidade de poderes de administração. Outro 
ponto relevante para aplicação da responsabilidade disposta no referido dispositivo é a 
questão do aspecto temporal. Ou seja, as condutas praticadas por estas pessoas devem 
ter sempre ligação com o período do débito.  

O Superior Tribunal de Justiça assentou que deve haver provas 
suficientes quanto ao período em que o sócio exerceu os poderes, bem como a existência 
de dolo ou fraude. Além disso, a impossibilidade do pagamento da dívida pela sociedade, 
ressaltando que o mero inadimplemento não configura, por si só, o redirecionamento da 
execução fiscal.  



 

Vale a transcrição do trecho da ementa, sob a relatoria do Eminente 
Ministro Humberto Martins:  

(…) "2. O sócio deve responder pelos débitos fiscais do período em 
que exerceu a administração da sociedade apenas se ficar provado 
que agiu com dolo ou fraude e exista prova de que a sociedade, em 
razão de dificuldade econômica decorrente desse ato, não pôde 
cumprir o débito fiscal. O mero inadimplemento tributário não enseja 
o redirecionamento da execução fiscal. Embargos de divergência 
providos" (STJ; EAg 494887; RS 2003/0232391-2; Relator(a): 
Ministro HUMBERTO MARTINS Julgamento: 23/04/2008; PRIMEIRA 
SEÇÃO; Publicação: DJe 05/05/2008). 

Enfim, diante de tudo que foi exposto, podemos concluir 
objetivamente que para a configuração da responsabilidade prevista no dispositivo acima 
mencionado, resta necessário a existência de poderes de administração, ocorrência de 
uma conduta abusiva e, por fim, ligação temporal destas com o débito.  

No caso em comento, portanto, como a referida solidária exerceu a 
administração da sociedade no período compreendido entre 02/02/2002 a 03/02/2012, 
conforme comprovam os documentos supramencionados, a mesma deverá responder 
pelo débito tributário referente ao mês de fevereiro de 2012.  

 
Assim, voto conhecendo do Pedido de Revisão Extraordinária, 

dando-lhe provimento para manter na lide a solidária Keile de Oliveira Guimarães Felipe, 
apenas no período de fevereiro de 2012.  
 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 06 de setembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01386/16 
 
Relator: Conselheiro Washington Luis Freire de Oliveira 
 

 
EMENTA: Recurso da Fazenda Pública ao Conselho Pleno. 
Composição do polo passivo. Retorno do solidários. 
Acolhimento.  
 
Os administradores e gestores que concorrerem para a prática 
de infração tributária ficam, nos termos do inciso XII do artigo 45 
da Lei nº 11.651/91, solidariamente obrigados ao pagamento do 
ICMS devido e demais acréscimos legais. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 05 
de julho de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda Pública 
para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para reformar a decisão cameral e reincluir na 
lide os solidários GERALDO ANTÔNIO PREARO e MAURO SUAIDEN. Foram vencedores 
os Conselheiros Washington Luis Freire de Oliveira, Marlene Maria da Silva Ruguê 
Bernardes, Nislene Alves Borges, Márcio Nogueira Pedra, José Paixão de Oliveira Gomes, 
Luis Antônio da Silva Costa, Lidilone Polizeli Bento, Heli José da Silva, Aldeci de Souza 
Flor, Jorge Antônio Bezerra Oliveira e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur 
Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros José 
Pereira D'abadia, João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho, Masayuki Missao, 
Edson Abrão da Silva, Nivaldo José Mendes, Rickardo de Souza Santos Mariano, 
Alcedino Gomes Barbosa, José Luiz Rosa e Mauricio Ribeiro de Paiva que votaram 
mantendo a exclusão dos solidários da lide. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de recurso da Fazenda Pública ao Conselho Pleno 
interposto contra decisão cameral que por maioria de votos excluiu da lide os sujeitos 
passivos coobrigados GERALDO ANTÔNIO PREARO, MAURO SUAIDEN. 

 
A acusação fiscal é de que o sujeito passivo não comprovou as 

exportações diretas e indiretas de mercadorias saídas de seu estabelecimento para fim de 
exportação, no período de setembro a dezembro de 2004. 

 
Consta também na descrição do fato que o contribuinte não cumpriu 

as cláusulas quarta e sexta do TARE n° 095/01-GSF e a cláusula quinta, parágrafo único, 
do TARE n° 018/04-GSF e de que o procedimento é decorrente de reautuação do Auto de 
Infração n° 3 0289251 097 85, sugerida no Ofício n° 051/2010-SAT/CRF em razão da 
Sentença n° 7885/09-JULP. 

 
Citados como infringidos os arts. 38, parágrafo único e 64, da Lei nº 

11.651/91, c/c o art. 79, inc. I, Anexo XII, do Decreto 4.852/97, tendo sido proposta a 
penalidade prevista no art. 71, inc. X, letra "d", da Lei nº 11.651/91, agravada pelo § 9º, 
inc. I, do mesmo artigo e diploma legal. 

 



 

Identificadas como sujeito passivo solidário as pessoas físicas 
MAURO SUAIDEN e GERALDO ANTONIO PREARO, nos termos do art. 45, inc. XII da 
Lei n° 11.651/91 (fls. 05 e 06). 

 
A última decisão exarada neste processo, por unanimidade de votos, 

rejeitou a preliminar de decadência parcial do crédito tributário e conheceu do recurso, 
negou-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração, contudo, no tocante a composição do polo passivo, por maioria de votos, 
acolher a preliminar de exclusão dos solidários GERALDO ANTÔNIO PREARO e MAURO 
SUAIDEN da lide. 

 
Inconformada com a decisão cameral, a Fazenda Pública apresenta 

recurso ao Conselho Pleno no qual pede o retorno a lide dos solidários excluídos na fase 
cameral no entendimento de que, na qualidade de administradores, eles concorreram para 
a prática da infração tributária. 

 
Intimados, os sujeitos passivos solidários não contraditaram o 

recurso fazendário e a empresa não apresentou recurso da decisão cameral que lhe foi 
desfavorável. 

 
É o relatório. 
 
 

VOTO 
 
 
Inicialmente é importante destacar que o presente recurso trata 

apenas da composição do polo passivo já que no mérito não existe recurso do sujeito 
passivo. 

 
A decisão cameral consubstanciada no Acórdão recorrido, decidiu 

pela procedência da inicial, ou seja, reconheceu a omissão de pagamento do ICMS na 
situação referida no auto de infração, porém excluiu da lide os solidários. 

  
Ora, a conduta narrada na inicial somente pode ser atribuída à 

decisão ou determinação dos seus administradores, por ação ou omissão, pois é pela 
vontade desses que a pessoa jurídica realiza as operações e deve cumprir as obrigações 
tributárias, nos termos do que dispõe o art. 45, XII, do CTE, in verbis: 

 
Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 
[...] 
 XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à 
operação ou prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis; 

 
É correta, portanto, a indicação dos administradores para 

responderem pelo imposto devido em razão do uso indevido de não incidência relativa as 
exportações não comprovadas no período em que estiveram à frente dos negócios da 
empresa.  

 



 

Destaque-se que às fls. 38 e 39 consta declaração dos solidários de 
que desde fevereiro de 1989 exerciam a função de diretores na empresa autuada e 
também além da 112ª alteração contratual, fls. 43, indicar que a administração da 
sociedade fica a cargo de MAURO SUAIDEN e GERALDO ANTONIO PREARO na 
qualidade de representantes legais da empresa G M Rio Bonito Participações Ltda (sócia 
majoritária da empresa autuada). 

 
Também não se pode deixar de mencionar que a “OPERAÇÃO 

PERSEU” deflagrada em conjunto pela Receita Federal e Policia Federal em 2004 
concluiu que a administração da empresa era, de fato, dos solidários incluídos na lide, 
conforme documentos de fls. 82/119 do PAT nº 3028925109785, apensado ao presente 
processo. 

 
Ante o exposto, conheço do recurso da Fazenda Pública, dou-lhe 

provimento para retornar a lide os sujeitos passivos solidários MAURO SUAIDEN e 
GERALDO ANTONIO PREARO. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 06 de setembro de 2016. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01399/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Preliminares de 
cerceamento do direito de defesa e de nulidade 'ab initio' por 
insegurança na determinação da infração. Rejeitadas. Pedido de 
exclusão do solidário da lide. Rejeitado. Ausência de 
Escrituração Fiscal Digital. Apuração de ICMS de oficio com 
base no imposto destacado nos documentos fiscais eletrônicos 
recebidos e emitidos pelo sujeito passivo. Procedência. 
I - Se inexiste fato causador de prejuízo à contrariedade ou a 
dedução de provas por parte do sujeito passivo, não cabe a 
argüição de cerceamento ao direito de defesa; 
II - Não há insegurança na determinação da infração quando o 
trabalho fiscal é construído de modo a permitir o perfeito 
conhecimento da falta ou irregularidade que é imputada ao 
sujeito passivo; 
III - Nos termos do art. 45, XII, da Lei n.º 11.651, de 26 de 
dezembro de 1991, "são solidariamente obrigadas ao pagamento 
do imposto devido na operação ou prestação as pessoas que 
tenham interesse comum na situação que constitua o fato 
gerador da obrigação principal, especialmente, com o 
contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem 
responsáveis"; 
IV – É de se declarar procecente o lançamento fiscal relativo à 
exigência de ICMS não recolhido pelo sujeito passivo e apurado 
em auditoria fiscal elaborada com base no imposto destacado 
nos documentos fiscais eletrônicos recebidos e emitidos pelo 
sujeito passivo. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 02 de setembro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, por cerceamento do 
direito de defesa e por insegurança na determinação da infração. Participaram do 
julgamento os Conselheiros João Divino de Brito, Jorge Antônio Bezerra Oliveira e Nislene 
Alves Borges. Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão do solidário da lide, 
arguida pelo mesmo. Foram vencedores os Conselheiros Jorge Antônio Bezerra Oliveira e 
Nislene Alves Borges. Vencido o Conselheiro João Divino de Brito. Quanto ao mérito, por 
unanimidade de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a 
sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Participaram do 
julgamento os Conselheiros João Divino de Brito, Jorge Antônio Bezerra Oliveira e Nislene 
Alves Borges. 
 



 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão singular 
que julgou procedente lançamento de ofício que exige ICMS juntamente com penalidade e 
acréscimos legais em razão de o sujeito passivo ter deixado de promover a Escrituração 
Fiscal Digital - EFD, no período compreendido entre 01/07/2014 e 30/09/2014, referente as 
informações de entradas e de saídas de mercadorias. 

O imposto exigido foi apurado na importância de R$ 53.734,24 com 
base no ICMS destacado nos documentos fiscais eletrônicos recebidos e emitidos. 

São dados como infringidos, os artigos 57, I; 64, parágrafo 2º, do 
CTE combinado com os artigos 67; 71, I; 356-C e 356-N do RCTE e Instrução Normativa 
n. 155/94-GSF, tendo sido proposta a penalidade sugerida, artigo 71, III, a, da Lei 
11.651/91, redação Lei 17.917/2012. 

Em sua peça de recurso, o sujeito passivo alega que houve 
cerceamento ao direito de defesa em razão de que os dispositivos legais dados por 
infringidos, que seriam “art. 11, 27 e 64 da Lei nº 11.651/91”, não guardam correlação com 
a infração praticada e estão fora de contexto com a “descrição do fato”. 

Alega ainda há insegurança na determinação da infração, a qual não 
pode ser objeto da ressalva prevista no § 3º do art. 19 da Lei nº 13;8882/01. 

No que diz respeito ao mérito, a recorrente alega que a fiscalização 
calculou a alíquota do ICMS em 17%, porém, tendo em vista que exerce a atividade de 
“indústria/distribuidor atacadista”, a alíquota deveria ser reduzida para 10%. 

Alega também que, por acreditar que suas operações de saída 
seriam isentas, não se creditou do imposto incidente sobre suas aquisições, devendo ser 
feito o necessário encontro de contas, ou seja, o creditamento e a convalidação de todos 
os créditos que teria estornado. 

Argui a impossibilidade de atribuição de responsabilidade tributária 
ao sócio tendo em vista a ausência de comprovação de dolo, consoante preceituado no 
art. 135 do CTN, destacando ser totalmente desprovidas de validades as disposições de 
lei que indevidamente pretenda alargar a responsabilidade solidária tributária. 

Ao final, requer que seja julgado improcedente o auto de infração e, 
não sendo esse o entendimento, que sejam permitidos os "abatimentos" decorrentes da 
utilização da base de cálculo reduzida, bem como da alíquota reduzida para "distribuidor 
industrial" e "creditamento" dos créditos "erroneamente" estornados pela recorrente.  

Requer também a exclusão imediata do solidário em face do que 
dispõe o art. 135, III do CTN e, ao final, protesta por diligências para averiguação do "valor 
da operação", conforme tese da defesa. 

É o relatório. 

  
VOTO 

Como já relatado, exige-se nestes autos o pagamento de ICMS na 
importância de R$ 53.734,24, omitido pelo sujeito passivo autuado, o qual deixou de 
apresentar a Escrituração Fiscal Digital – EFD no período compreendido entre 01/07/2014 
e 30/09/2014, conforme apurado de oficio em auditoria fiscal efetuada com base no ICMS 
destacado nos documentos fiscais eletrônicos recebidos e emitidos pelo referido sujeito 
passivo. 

Antes de adentrar ao mérito, mister se faz resolver as questões 
preliminares suscitadas na peça de recurso. 



 

De início, entendo que não há lugar para acolhida da nulidade com 
fundamento no cerceamento ao direito de defesa.  

Com efeito, não há razão ao sujeito passivo quanto ao alegado 
prejuízo, visto que os dispositivos infringidos não são aqueles que menciona (“art. 11, 27 e 
64 da Lei nº 11.651/91”) bem como em razão do fato de que a irregularidade apontada 
pela Fiscalização diz respeito à falta de recolhimento do imposto que nem sequer chegou 
a ser apurado pelo sujeito passivo. 

Aliás, como pode ser visto às fls. 02, os dispositivos da legislação 
tributárias indicados como infringidos são os artigos 57, I; 64, parágrafo 2º, do CTE 
combinado com os artigos 67; 71, I; 356-C e 356-N do RCTE e a Instrução Normativa n. 
155/94-GSF, os quais apontam para a obrigação da autuada de efetuar a Escrituração 
Fiscal Digital – EFD e de recolher o ICMS no prazo previsto em ato do Secretário da 
Fazenda. 

Destarte, não há incongruência entre os dispositivos normativos 
dados por infringidos e a infração imputada ao sujeito passivo.  

Como é sabido, “a defesa compreende contrariedade e dedução de 
provas, ou seja, o opor-se e o explicar-se, além da fiscalização do procedimento” (STJ, 
MS 334-RJ, Ministro Vicente Cernicchiaro). A contrariedade ou oposição caracteriza-se 
pela irresignação do acusado em face de uma imputação que lhe é feita; e a dedução de 
provas diz respeito ao direito de buscar e alcançar, sem que para isso se lhe seja 
colocado nenhum óbice, todos os meios de provas possíveis de serem produzidos em seu 
favor. 

Assim, se não houve nenhum fato que causasse prejuízo à 
contrariedade ou a dedução de provas por parte do sujeito passivo, não cabe a argüição 
de cerceamento ao direito de defesa. 

Por outro lado, e pela mesma razão, também não há lugar para se 
falar em insegurança na determinação de infração, visto que há absoluta clareza quanto a 
infração imputada ao sujeito passivo. A insegurança na determinação da infração somente 
ficaria caracterizada se a acusação fiscal fosse feita de tal modo que inviabilizasse o 
conhecimento da falta ou irregularidade que é imputada ao sujeito passivo, e tal não é o 
caso. 

Quanto ao mérito, também não assiste razão à recorrente, 
especialmente quanto à arguição de que teria direito à tributação equivalente à 10% por 
ser “industrial/atacadista”. 

Por certo, não é possível no lançamento de ofício que seja aplicada à 
autuada a redução de base de cálculo prevista no art. 8º, VIII, do Anexo IX do RCTE, que 
prevê como resultado uma tributação equivalente ao percentual de 10% (dez por cento), 
na saída interna de mercadoria com destino à comercialização, produção ou 
industrialização. Trata-se de benefício fiscal que deve ser apropriado pelo próprio 
contribuinte em suas notas fiscais que correspondam a operações inseridas na hipótese 
normativa do benefício. Assim, se as notas fiscais foram emitidas com o benefício, este já 
foi considerado pela autoridade fiscal lançadora, em contrário, esta autoridade não pode 
considera-los. A razão é simples: a infração praticada pela autuada decorreu da simples 
ausência da Escrituração Fiscal Digital – EFD, de modo que a auditoria que reconstitui a 
sua escrita não interfere nos benefícios fiscais a que eventualmente faça jus o sujeito 
passivo. 

É de se destacar ainda o débito de ICMS considerado foi o extraído 
das Notas Fiscais emitidas e das reduções Z dos ECFs, conforme planilha de fls. 19, de 



 

modo que não abatimentos ou creditamentos a serem considerados, como pleiteia o 
sujeito passivo. 

Acresça-se que a autoridade fiscal considerou os créditos do ICMS 
pelas entradas das Notas Fiscais Eletrônicas, em valor bastante considerável (R$ 
191.392,08, em julho; R$ 191.144,53, em agosto; R$ 190.428,72), na auditoria realizada, 
conforme pode ser visto às fls. 19 dos autos. 

Assim, tendo sido considerados os débitos e os créditos do imposto 
correspondente ao “ICMS destacado nos documentos fiscais eletrônicos recebidos e 
emitidos”, conforme registrado descrição da ocorrência do auto de infração e considerando 
que não foram apontadas falhas na auditoria realizada, há que se considerar como correto 
e perfeito o trabalho fiscal efetuado. 

No que diz respeito ao pleito pela exclusão dos solidários da lide, eu 
o rejeito, com fundamento na disposição contida no art. 45, XII do CTE, o qual prevê que 
“são solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na operação ou prestação 
as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal, especialmente [...] com o contribuinte, os acionistas controladores, os 
diretores, gerentes, administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à 
operação ou prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão de 
que forem responsáveis”. 

Ora, no caso dos autos, verifica-se que o solidário arrolado no auto 
de infração exerce a função de administrador da sociedade, conforme 1ª Alteração 
Contratual, de fls. 10/15, registrada na JUCEG em 18/03/2014. Dessa forma, 
considerando a natureza da infração – omissão de recolhimento de imposto apurado em 
auditoria em decorrência da omissão na entrega da EFD – entendo que está caracterizada 
a solidariedade nos termos do dispositivo legal mencionado. 

Diante do exposto, rejeito as preliminares de nulidade por 
cerceamento do direito de defesa e por insegurança na determinação da infração e rejeito 
também o pedido de exclusão do solidário da lide e, quanto ao mérito, conheço do 
recurso, nego-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões, em 05 de setembro de 2016. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01404/16 
 
Relator: Conselheiro Renato Moraes Lima 
 

 
EMENTA: ICMS. Presumida falta de emissão documentos e de 
registro de saída de mercadorias de tributação normal, 
detectado em levantamento específico de mercadorias, onde o 
principal gestor da cooperativa autuada é seu presidente. 
Pedido de reinclusão do mesmo na lide. Acatado. 
 
São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido 
na operação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal 
(CTN, Art. 124, e CTE, Art. 45, "caput"), especialmente com a 
empresa autuada, os gerentes, administradores ou 
representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação 
decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão 
de que forem responsáveis (CTE, Art. 45, inciso XII). 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 01 
de março de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda Pública 
para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para reincluir na lide o solidário OSMAR LUIZ 
SALVALAGGIO. Foram vencedores os Conselheiros Renato Moraes Lima, Washington 
Luis Freire de Oliveira, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, José Paixão de Oliveira 
Gomes, Gilmar Rodrigues de Almeida, Victor Augusto de Faria Morato, Elias Alves dos 
Santos, Lidilone Polizeli Bento, Heli José da Silva, Domingos Caruso Neto e o Sr. 
Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de 
desempate. Vencidos os Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, José Pereira 
D'abadia, João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho, Masayuki Missao, Edson Abrão 
da Silva, Nivaldo José Mendes, Paulo Diniz, Alcedino Gomes Barbosa e José Luiz Rosa, 
que votaram conhecendo do recurso, negando-lhe provimento para manter a exclusão do 
solidário da lide. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A reclamação fiscal nos presentes autos é a falta de pagamento total 
de R$ 150.974,99 de ICMS, no período fechado havido entre 1.º/01 e 31/12/2002 em 
virtude de, nos termos do CTE, Art. 25, § 1.º, V, presumidamente efetuar saída de 
mercadorias (soja, milho, feijão, arroz e alho) sem NF, conforme detectado em 
levantamento específico de mercadorias 

 
São citados como infringidos o CTE, Arts. 63 e 64, e o RCTE, Art. 

141. É proposta a penalidade prevista no CTE, Art. 71, VII, “L”, § 9°, I. 

 
Foi arrolado como solidário OSMAR LUIZ SALVALAGGIO que 

consta no estatuto, como presidente da cooperativa, fls. 61. 

 



 

Instruem os autos, entre outros, ficha de identificação do solidário, 
fls. 04; Registros de Inventário, fls. 62 a 67; e levantamento específico de mercadorias 
(Conclusão, fls. 68), fls. 68 a 169. 

 
Intimada apenas a empresa autuada, fls. 171, apresenta a mesma 

impugnação, fls. 173 a 187. Alega, de início, em sede de preliminar, a nulidade do auto de 
infração por insegurança na determinação da infração. Alega que entre os vários erros 
encontrados na realização da auditoria pode-se apontar que o mais grave foi o de não 
considerar o estoque anterior ao período apurado, nem tampouco o estoque de terceiros 
que ali se encontrava, onde desconsideraram que a impugnante exerce a atividade de 
armazéns gerais. 

 
No mérito, aduziu, essencialmente, que inexiste qualquer 

irregularidade fiscal cometida pelos defendentes, mas sim, o cometimento de graves erros 
na Auditoria Específica de Mercadorias. Os agentes fiscais, não levaram em consideração 
os estoques anteriores dos grãos, possuídos antes do marco inicial da auditoria realizada. 
Por fim, requerer, em preliminar, a nulidade do processo administrativo e no mérito a 
improcedência do lançamento. O julgado singular é de procedência, fls. 251 a 253. 

 
Os ocupantes do polo passivo, empresa e sócio solidário, 

apresentam, em 20/06/2006, peça recursal conjunta em que apenas alegam que, em 
virtude do exíguo período de tempo oportunizado para formulação das alegações 
recursais, não puderam fazê-lo, citando, contudo, que futuramente apresentariam as 
razões de defesa, pedindo, entretanto, o imediato e, por óbvio, imotivado julgado de 
improcedência, retificando a procedência do julgado singular, fls. 259 e 260. 

 
O julgado cameral é de nulidade parcial processual desde o julgado 

singular, fls. 250, arguída pelo relator, uma vez que o solidário não tenha sido 
pessoalmente intimado sobre o auto de infração (essa arguição tem por base o CPC, Arts. 
239 e 278, parágrafo único, respectivamente Arts. 214 e 245, parágrafo único do antigo 
CPC), abrindo-se o prazo para este manifestar-se, retornando, em seguida, os autos a 
julgamento singular, fls. 264 a 266. 

 
O solidário apresenta peça de impugnação em 28/12/2006, com a 

mesma alegação de que, por falta de tempo hábil, apresentaria futuramente as razões de 
defesa, fls. 270 e 217. No novo julgado singular foi mantida a procedência antes proferida, 
e com a manutenção do solidário na lide, fls. 277 a 280. 

 
Os ocupantes do polo passivo apresentam nova peça recursal 

conjunta em 30/05/2007, fls. 284 e 285, em que continuam alegando que posteriormente 
apresentariam provas de improcedência do feito, mas que já pediam antecipadamente o 
julgado nesses termos, ou, alternativamente, a realização de diligência a ser efetuada por 
agente fiscal estranho à lide, sem, entretanto, citar qualquer motivação para fazê-la. 
Apesar da falta de motivação, os autos saíram, por unanimidade, em diligência sob a 
alegação de que: 

 
1.º) faltaram as anotações de estoques inicial e final (realmente é 

verdade – vide fls. 68, 70 e 71), em que pese a autuada nada ter apresentado nesse 
sentido; 

 
2.º) não foram considerados estoques de terceiros havidos no 

estabelecimento; 
 



 

3.º) houve, no levantamento, notas fiscais tanto de entrada, como de 
saída indevidamente desconsideradas, ou com erro de valor, sendo, inclusive, citadas 
notas fiscais nessa situação na defesa do PAT n.º 3 0150900 483 71, lavrado em desfavor 
da mesma cooperativa. 

 
Na revisão fiscal foram considerados os estoques inicial e final, 

conforme fls. 299 e 300. O valor final do ICMS passa de R$ 150.974,99 para R$ 
126.701,95, conforme fls. 301 do levantamento, sem, entretanto, ser indicado esse valor 
em relatório. Há uma manifestação da empresa autuada, de fls. 812 a 815, sem 
identificação de sua motivação. Nas fls. 862 há uma notificação de ciência sobre a revisão 
fiscal, que está inconclusiva. Há manifestação da empresa autuada sobre a revisão, fls. 
870 a 877, e memorial, fls. 895 a 902. 

 
O julgado cameral é, por maioria, de nulidade desde o início por 

insegurança na determinação da infração sob alegação de que: 1. não houve contagem 
física; 2. a lavratura foi feita muito tempo depois do exercício auditado; 3. considerou-se 
nas saídas notas fiscais de trânsito, e não as de entrada, como seria o correto, após à 
limpeza e à secagem dos grãos; 4. faltou aplicar ao levantamento o percentual de quebra 
de 4%; 5. parte das mercadorias dispostas nessas notas fiscais de trânsito foram isentas 
em saídas internas, fls. 946 a 953. 

 
A Representação Fazendária recorre ao Pleno, fls. 955 a 958. A 

empresa contradita, fls. 963 a 974. Apresenta Memorial da contradita, fls. 977 a 983, e 
outro memorial, fls. 987 a 994. O julgado plenário é de nulidade do julgado cameral de 
insegurança na determinação da infração por maioria, fls. 995 a 1009. 

 
A empresa autuada e o solidário são intimados para tomar ciência do 

julgado plenário de nulidade do julgado cameral, e, indevidamente, intimados a 
manifestarem-se, em caso de interesse, fls. 1010 e 1011, sendo, então, o permissivo para 
essa manifestação, fls. 1014 a 1017. 

 
A Câmara, por maioria de votos, remete os autos em diligência, fls. 

1020 e 1021, determinando que a Delegacia Regional de Fiscalização de circunscrição da 
empresa autuada intimasse cada produtor cooperado a comprovar suas vendas dos grãos 
depositados na empresa autuada. Por não serem identificados os produtores cooperados, 
outra diligência determina que o advogado da autuada forneça a relação desses 
cooperativados, fls. 1023. A resposta consta das fls. 1028 a 1064. 

 
Nova resolução foi exarada para a própria cooperativa autuada 

apresentar argumentos e provas que possam mudar os valores do trabalho fiscal, 
mediante de nova revisão, fls. 1065 e 1066. A autuada responde pedindo dilação de 
prazo, fls. 1070 a 1072. Apresenta algumas declarações de cooperativados, fls.1077 a 
1080. 

 
Mais uma resolução proposta pelo conselheiro relator foi exarada na 

sessão cameral de 21/12/2011, na presença do advogado constituído, solicitando juntada 
do Livro de Registro de Mercadorias em Depósito, fls. 1087 e 1088. Intimada dessa 
diligência em 07/02/2012, fls. 1089, respondeu em 22/02/2012, solicitando dilação de 
prazo para apresentar esse livro escritural. Em 20/03/2012 a autuada responde 
apresentando um demonstrativo de estoque mensal e um relatório de mesmo teor, 
demonstrando, assim, não ter escriturado o livro obrigatório, fls. 1096 a 1195. A empresa 
também apresenta um trabalho de auditoria independente, fls. 1197 a 1296. 

 



 

O julgado cameral é de parcial procedência em R$ 126.701,95, fls. 
1297 a 1315, com concordância da Representação Fazendária, fls. 1316. 

 
A empresa autuada isoladamente apresenta peça recursal ao pleno, 

fls. 1322 a 1341. É solicitado adiamento do julgamento e pedido de vista várias vezes até 
que em 06/05/2014 o pleno determina nova nulidade parcial processual, devendo ser 
intimado o solidário dos atos processuais de fls. 1065 e 1066, 1070 a 1072, 1087 e 1088 e 
1092 a 1095, fls. 1378 a 1389. 

 
A Câmara exara nova resolução para averiguar se o Dr. José 

Bernardino de Castro ainda era advogado do solidário, fls. 1394 e 1395. A declaração 
negativa por parte do advogado consta nas fls. 1399. Então o solidário comparece aos 
autos em manifestação de fls. 1403 a 1406. O julgado cameral é de confirmação da parcial 
procedência do julgado cameral anterior (anulado), R$ 126.701,95, por maioria, sendo, por 
maioria, excluído da lide o solidário, fls. 1412 a 1434. 

 
A Representação Fazendária comparece agora aos autos e pede a 

reinclusão do solidário ne lide, fls. 1436 e 1437. Intimados os ocupantes do polo passivo, 
silenciam, fls. 1439 a 1441. 

 
É o relatório. 
 

VOTO 

 
Tomando por base o fato de que o solidário arrolado, OSMAR LUIZ 

SALVALAGGIO, consta no estatuto, fls. 61, como presidente da cooperativa, e tendo em 
vista que a reclamação é de presumida falta de emissão documentos e de registro de 
saídas detectado em levantamento específico de mercadorias, só é possível acreditar que 
essas saídas sem nota fiscal tenham sido determinadas pelo presidente dessa 
cooperativa, sendo o mesmo o principal gestor dessa cooperativa. Dessa forma, cabe o 
retorno do solidário à lide com base no CTN, Art. 124 e no CTE, Art. 45, XII. 

 
Diante do exposto, é dado provimento, por maioria de voto, ao 

recurso da Representação Fazendária para retornar à lide o solidário inicialmente 
arrolado, OSMAR LUIZ SALVALAGGIO. 

 
É o voto. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 13 de setembro de 2016. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01430/16 
 
Autora do Voto Vencedor: Conselheira Talita Pimenta Félix 
 

 
EMENTA: ICMS-MERCADORIAS. RESPONSABILIDADE 
TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE 
COMUM.  
 
O instituto da responsabilidade tributária no CTN não se 
confunde com o da solidariedade, haja vista que aquele não 
exige o interesse comum, mas a prática de infração à Lei, 
Estatuto, ou Contrato Social, o que não fora verificado nos 
autos.  
 
ANO-CALENDÁRIO: 2013 (todo o exercício) 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 07 de janeiro de 2015, decidiu, por maioria de votos, acolher a preliminar 
de exclusão do solidário da lide, arguida por ele mesmo. Foram vencedores os 
Conselheiros Talita Pimenta Félix, Rickardo de Souza Santos Mariano e Álvaro Falanque. 
Vencidos os Conselheiros David Fernandes de Carvalho e Márcio Nogueira Pedra, que 
votaram pela manutenção do solidário na lide. Quanto ao mérito, também por maioria de 
votos, conhecer da impugnação, negar-lhe provimento para considerar procedente o auto 
de infração. Foram vencedores os Conselheiros David Fernandes de Carvalho, Talita 
Pimenta Félix, Márcio Nogueira Pedra e Álvaro Falanque. Vencido o Conselheiro Rickardo 
de Souza Santos Mariano, que votou pela improcedência. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

1 Fundamentação do Lançamento Tributário  

O AIIM (auto de infração e imposição de multa) versa sobre a 
cobrança de imposto em razão do sujeito passivo, supostamente, haver realizado a 
omissão do registro de saída de mercadorias tributadas, referente ao déficit financeiro 
apurado em Auditoria do Movimento Financeiro.  

O lançamento tributário registra como infringidos os artigos 25 §1º, IV 
e §2º, 64 do CTE/GO (Lei n. 11.651/1991), combinado com o artigo 141 do RICMS/GO 
(Decreto n. 4.852/1997), donde lhe foi imposta a penalidade prescrita no art. 71, inciso VII, 
“l”, § 9º, I do CTE/GO, com redação da Lei 16.241/2008.  

Fora autuado como sujeito passivo coobrigado, a pessoa física Paulo 
Henrique Galli Franzin, com fundamento no art. 45, inciso XII do CTE/GO (fls. 04 – doc. 
anexo estruturado, identificação do sujeito passivo coobrigado).  

O AFRE II, Fernando Chagas Camarão Junior, anexa os seguintes 
documentos ao Auto de Infração: Ordem de Serviço (fls. 05), Auditoria do Movimento 
Financeiro (fls.06/08), Consulta Detalhada do Contribuinte Pessoa Jurídica (fls. 09/11)   



 

No presente processo consta ainda o AIIM (Auto de Infração e 
Imposição de Multa) nº 4.01.14.020321.84, que versa sobre a cobrança de multa ao 
sujeito passivo principal, em razão de, supostamente, não ter atendido a segunda 
notificação feita pela fiscalização para que o mesmo apresentasse os livros e documentos 
fiscais nela exigidos. (fls. 12)  

O AFRE II, Fernando Chagas Camarão Junior, anexa os seguintes 
documentos ao Auto de Infração:  Anexo Estruturado (fls.13), Recibo de Mensagem (fls. 
14/15), Notificação Fiscal (fls.16/17), Relação de Valores Arbitrados (fls.18/19), Auditoria 
do Movimento Financeiro (fls.21/30), Relatório de Notas Fiscais Não Encontradas (fls. 31).  

2 Notificação do Lançamento  

O sujeito passivo principal (pessoa jurídica) e o coobrigado (Paulo 
Henrique Galli Franzin) foram devidamente intimados, via AR, do AIIM lavrado em 
25/07/2014.  

3 Do Termo de Revelia e de Perempção  

Após serem intimados via AR, em 18/08/14, o sujeito passivo e o 
coobrigado não insurgiram-se contra a autuação, sendo lavrado Termo de Revelia (fls.56).  

Novamente intimados, via AR, em 06/10/14, à apresentar 
Impugnação em Segunda Instância, o sujeito passivo coobrigado apresentou Impugnação 
em Segunda Instância, sendo lavrado Termo de Perempção em face do sujeito passivo 
principal, que após ser intimado, manteve-se inerte. (fls.75)   

4. Recurso Voluntário  

O sujeito passivo principal coobrigado interpôs Impugnação, recebida 
como Recurso Voluntário (66/72) alegando, em síntese, os seguintes argumentos:  

(i) Que o patrimônio da pessoa jurídica não pode ser confundido com 
o da pessoa física.  

(ii) Que o mero inadimplemento da obrigação tributária não 
caracteriza infração a lei, não podendo ser confundida como um 
praticado com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social 
ou estatutos, nos termos do art. 135 do Código Tributário Nacional. 
Cita precedentes do Superior Tribunal de Justiça.  

Requer, ao final, que a Impugnação seja conhecida e provida, sendo 
excluído como devedor solidário da presente autuação. Anexou documentos (fls. 73/79).   

  É como relato.  

 

VOTO 

 

 



 

1. DA TEMPESTIVIDADE E DA CAPACIDADE POTULATÓRIA  

Tendo em vista que o sujeito passivo fora intimado do termo de 
revelia 06/10/14 e a impugnação de segunda instância fora apresentada em 07/11/2012, 
tempestiva é a manifestação do sujeito passivo, nos termos do art. 34, I, “a”, da Lei 
16.469/09.  

Ressalte-se, ainda, a verificação da capacidade postulatória no 
presente caso, considerando que, de acordo com o art. 11 doa Lei 16.468/09, o sujeito 
passivo poderá postular em causa própria ou representado por advogado, sendo este o 
caso dos autos, conforme se depreende das fls. 74.  

2. DO MÉRITO  

O fundamento legal para inclusão do coobrigado na lide, conforme se 
verifica no documento intitulado “anexo estruturado – identificação do sujeito passivo 
coobrigado” (fls. 04), do CTN e 45, inciso XII, do CTE/GO, documento que traz como 
fundamentação fático-legal o que se transcreve:  

O sujeito passivo coobrigado acima identificado foi autuado com 
base no(s) seguinte(s) dispositivo(s): art. 45, XII, da Lei 11.651/1991.   

O sujeito passivo coobrigado OU responsável concorreu para a 
prática da infração tributária mediante a(s) seguinte(s) conduta(s): Como sócio 
administrador contribuiu para prática da omissão do ICMS. (Sem grifos no original)  

Ante o exposto, já é possível registrar a primeira premissa 
estabelecida pelo Fisco Goiano, a de que o sujeito passivo coobrigado “concorreu para a 
prática de infração tributária”, sob a vertente de haver praticado omissões tributárias, 
considerada sua falta de diligência no exercício da empresa. Se é que logicamente é 
possível se falar em “pratica/realização” de “omissão”. Continuemos.   

Prescreve o disposto no art. 135, inciso III, do CTN que:  

São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a 
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de 
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:  

(...)  

III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito 
privado.  

A subsunção do fato à norma, de acordo com o que regulamenta mencionado artigo, 
requer (além do real acontecimento do evento) a ocorrência de ato praticado (i) com 
excesso de poder (ii) ou com infração à lei, contrato social ou estatuto. Claro que, além de 
ocorrido no mundo fenomênico, há que se comprovar tal evento, quer se com isso dizer 
que não basta a simples alegação, o fato há que ser comprovado para que possa produzir 
efeitos no “mundo do direito”, como o que pretende o Fisco Goiano ao incluir no pólo 
passivo desta lide o sócio-presidente. Em relação ao art. 45, XII, do CTE/GO (Lei n. 
11.651/91i), tem-se que:  

São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na operação 
ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação que 
constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente:  



 

(...)  

XII – com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes de pessoa jurídica, relativamente à 
operação ou prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis;  

Neste ponto, nota-se com clareza que a legislação estadual, ao se 
referir à solidariedade (espécie do gênero responsabilidade tributária), demanda o 
elemento interesse comum como dado que conecta o sócio-diretor à realização da 
obrigação tributária. Esta, a segunda premissa estabelecida pelo Fisco goiano.  

Com o objetivo de fugir de possíveis ambiguidades e vaguezas, 
torna-se relevante, neste momento, definir o conceito de interesse comum. A Primeira 
Turma do STJii já se posicionou, valendo-se da definição do conceito de interesse comum 
encartada por Paulo de Barros Carvalho, é o que transcrevemos a seguir:  

(...) o interesse comum dos participantes no acontecimento factual não 
representa um dado satisfatório para a definição do vínculo da solidariedade. 
Em nenhuma dessas circunstâncias cogitou o legislador desse elo que 
aproxima os participantes do fato, o que ratifica a precariedade do método 
preconizado pelo inc. I do art. 124 do Código. Vale sim, para situações em 
que não haja bilateralidade no seio do fato tributado, como, por exemplo, na 
incidência do IPTU, em que duas ou mais pessoas são proprietárias do 
mesmo imóvel. Tratando-se, porém, de ocorrências em que o fato se 
consubstancie pela presença de pessoas contrapostas, com objetivos 
antagônicos, a solidariedade vai instalar-se entre sujeitos que estiveram no 
mesmo pólo da relação, se e somente se for esse o lado escolhido pela lei 
para receber o impacto jurídico da exação. É o que se dá no imposto de 
transmissão de imóveis, quando dois ou mais são os compradores; no ICMS, 
toda vez que dois ou mais forem os comerciantes vendedores; no ISS, toda 
vez que dois ou mais sujeitos prestarem um único serviço ao mesmo 
tomador.   

Ainda, penso ser de extrema relevância a distinção entre interesse 
comum e interesse econômico. Já que, a meu sentir, as argumentações acima apontadas 
(pelo autuante) muito mais se adequariam à possível interesse econômico na realização 
do fato jurídico tributário, do que a interesse comum.   

A interpretação deste Conselho Administrativo, por maioriaiii, em 
meu entendimento, (i) esvazia a distinção trazida pelo CTN quanto às espécies de 
sujeição passiva(a qual aponta esteiv como gênero e contribuinte e responsável como 
espécies), bem como, trata como (ii) sinônimas as expressões interesse econômico e 
interesse comum na realização do fato jurídico tributário.  

Entendo deste modo, pois, ao conferir à expressão interesse comum 
a possibilidade de inclusão do sócio-gerente, simplesmente por entender que (i) por ser 
sócio, (ii) e por “não ter a pessoa jurídica capacidade de decisão”v, já que todo e qualquer 
ato será sempre tomado por um ser humano, sob a perspectiva dos conselheiros fiscais 
do Estado de Goiás, o sócio-administrador sempre possui(rá) interesse comum na relação 
jurídica. Assim, o sócio-administrador “responde solidariamente” com a pessoa 
jurídica/contribuinte pelo débito tributário da empresa.  

Em uma análise lógico-jurídico nota-se que, ao assim proceder, esta 
Corte trata as espécies de sujeição (contribuinte e responsável) como se um único sujeito 
fosse, pois, já que todo sócio-gerente possui interesse comum/econômico na relação 



 

jurídica, qual fator jurídico distinguiria contribuinte de responsável? Nesta tônica, entendo 
que nenhum.  

Outro aspecto de esvaziamento, também, poderia ser conferido à 
distinção entre pessoa física e pessoa jurídica, uma vez que a argumentação utilizada por 
aqueles que defendem tal inclusão atua de modo a não considerar a diferenciação entre 
os sujeitos (pessoa física e jurídica), ao afirmarem que uma “pessoa jurídica não tem 
vontade, e quem faz as escolhas são as pessoas físicas, suas responsáveis”.   

Não é desta forma que compreendemos quando da leitura dos 
artigos 1.022 a 1.027 do Código Civil, onde se vê que assumindo, a sociedade, negócio 
jurídico, é esta que figurará em um dos pólos da relação. Situação esta que demonstra 
que, apesar de representada, é pessoa jurídica quem assume os direitos e deveres 
decorrentes do referido negócio.  

 Há de se falar, ainda, na capacidade postulatória desta, razão pela 
qual poderá demandar e ser demandada em nome próprio, e não, em nome dos seus 
administradores, quando da tutela dos seus interesses.  

Por fim, faz-se necessário reforçar a idéia acerca da autonomia 
patrimonial nas lições de Sueli Batista de Sousavi:  

O patrimônio da sociedade é denominado patrimônio social; o 
patrimônio dos seus membros, de patrimônio individual. Aquele responde pelas 
obrigações sociais; este pelas obrigações firmadas pelos sócios. [...] A importância do 
princípio da autonomia patrimonial para o desenvolvimento da atividade econômica é 
fundamental, tendo em vista o prévio conhecimento da afetação máxima patrimonial que 
podem sofrer os empreendedores e investidores. De tal modo que, ante a possibilidade de 
se limitar as perdas nos investimentos, as pessoas, em geral, ficam mais estimuladas a 
ingressar em novas atividades empresariais.  

Ora, a separação de personalidades e a necessidade da autonomia 
patrimonial entre o sócio e a pessoa jurídica e demais direitos constitucionais, tais como o 
à propriedade, ao livre exercício da atividade econômica e o princípio da não utilização do 
tributo com o efeito de confisco, proíbem a responsabilização do administrador frente atos 
não-dolosos.  

Além deste dado, nota-se que no AIIM, ao justificar a inclusão dos 
sócios-administradores no pólo passivo da lide, realiza uma “junção” dos distintos 
institutos jurídicos da sujeição passiva, misturando solidariedade, responsabilidade de 
terceiros e responsabilidade por infrações.   

Afirma-se neste sentido em razão de o comportamento traçado nos 
autos, com o objetivo de justificar a inclusão do sócio, gerar uma tremenda confusão 
jurídica, uma vez que:  

(i) a descrição fática da capitulação aponta em determinado sentido 
(responsabilidade por infração, art. 135 do CTN);   

(ii) o segundo e último dispositivo legal (também, da capitulação) em 
direção diversa (art. 45, XII, do CTE/GO – solidariedade);   



 

Ainda, a Lei Complementar n. 104/2013 (Código de Defesa do 
Contribuinte do Estado de Goiás), dentre outros, abordados os pontos que ora nos 
interessa, o primeiro diz sobre a responsabilidade dos sócios administradores, e o 
segundo fala sobre o dever de observância de decisões exaradas pelo STJ, em sede de 
recurso repetitivo, vejamos cada um:  

Art.19. Os sócios administradores somente poderão ser responsabilizados 
mediante a prévia comprovação, pelo Fisco Estadual, da prática de atos com 
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, nos 
termos do art. 135 do Código Tributário Nacional;  

§ 1º O simples inadimplemento da obrigação tributária principal e/ou 
acessória não configura infração à lei apta a justificar a responsabilização 
dos sócios administradores.  

Bem como, se observa no Capítulo III, que trata Dos Deveres da 
Administração Fazendária, o que segue:  

Art. 32. Nos processos administrativos, a Administração Pública deverá 
observar, dentre outras regras e princípios:  

(…)  

II – a jurisprudência firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal e 
pelo Superior Tribunal de Justiça, neste último caso em sede de recurso 
repetitivo.  

Dispõe o art. 6º, da Lei n. 16.469/2009 (PAT/GO) e o art. 1o, do 
Decreto n. 6.930/2009 (Regimento Interno do CAT/GO), respectivamente, o que se 
transcreve:  

Art. 6º. Compete ao Conselho Administrativo Tributário – CAT – apreciar:  

(...)  

Parágrafo 5º. É pertinente acatar, em julgamento, a jurisprudência 
consolidada dos tribunais superiores, em suas composições unificadas, 
obedecidos os critérios de convencimento da autoridade julgadora.   

Art. 1º. Compete ao Conselho Administrativo Tributário –CAT – apreciar:  

(...)  

§5º. É pertinente acatar, em julgamento, a jurisprudência consolidada dos 
tribunais superiores, em suas composições unificadas, obedecidos os 
critérios de convencimento da autoridade julgadora.  

A breve menção a tais dispositivos legais possui o condão, de modo 
acessório, de reforçar a insubsistência da inclusão do sócio-presidente a responder pelo 
crédito tributário em comento.  

Por fim, em face do exposto neste item, entendo que houve uma 
tremenda confusão nos institutos jurídicos tributários relacionados à sujeição passiva 
tributária, o que torna, juntamente com a ausência de comprovação da implicação do 
coobrigado, juridicamente inaceitável a inclusão do sócio-administrador no pólo passivo 
desta lide.  



 

3.   CONCLUSÃO 

Diante do exposto, decido pelo acolhimento da preliminar de 
exclusão do sujeito coobrigado da lide, e pela procedência do AIIM, devendo-se manter 
em relação ao sujeito passivo principal.  

i Seção II (da sujeição passiva por transferência da obrigação tributária), subseção I (da solidariedade). iiSTJ, Primeira Turma, 
REsp n. 884.845/SC, Relator Min. Luiz Fux, j. 05/02/2009, DJ 18/02/2009. iii“Por maioria”, neste caso, refiro-me às decisões 
plenárias aonde todos os conselheiros representantes do fisco votam favoravelmente à inclusão, e os conselheiros 
representantes do contribuinte, pela exclusão, situação em que o voto de desempate é proferido pelo Presidente do Conselho.  
ivSujeição passiva. vEste um dos argumentos utilizados em manifestação plenária. vi  SOUSA, Sueli Baptista de – 
Responsabilidade dos Sócios na Sociedade Limitada – São Paulo: Quartier  

 
 

Sala das sessões plenárias, em 13 de setembro de 2016. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01431/16 
 
Autora do Voto Vencedor: Conselheira Talita Pimenta Félix 
 

 
EMENTA: ICMS-MERCADORIAS. RESPONSABILIDADE 
TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE 
COMUM.  
 
O instituto da responsabilidade tributária no CTN não se 
confunde com o da solidariedade, haja vista que aquele não 
exige o interesse comum, mas a prática de infração à Lei, 
Estatuto, ou Contrato Social, o que não fora verificado nos 
autos.  
 
ANO-CALENDÁRIO: 2012 (todo o exercício) 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 07 de janeiro de 2015, decidiu, por maioria de votos, acolher a preliminar 
de exclusão do solidário da lide, arguida por ele mesmo. Foram vencedores os 
Conselheiros Talita Pimenta Félix, Rickardo de Souza Santos Mariano e Álvaro Falanque. 
Vencidos os Conselheiros David Fernandes de Carvalho e Márcio Nogueira Pedra, que 
votaram pela manutenção do solidário na lide. Quanto ao mérito, também por maioria de 
votos, conhecer da impugnação, negar-lhe provimento para considerar procedente o auto 
de infração. Foram vencedores os Conselheiros David Fernandes de Carvalho, Talita 
Pimenta Félix, Márcio Nogueira Pedra e Álvaro Falanque. Vencido o Conselheiro Rickardo 
de Souza Santos Mariano, que votou pela improcedência. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

1 Fundamentação do Lançamento Tributário  

O AIIM (auto de infração e imposição de multa) versa sobre a 
cobrança de imposto em razão do sujeito passivo, supostamente, haver realizado a 
omissão do registro de saída de mercadorias tributadas, referente ao déficit financeiro 
apurado em Auditoria do Movimento Financeiro.  

O lançamento tributário registra como infringidos os artigos 25 §1º, IV 
e §2º, 64 do CTE/GO (Lei n. 11.651/1991), combinado com o artigo 141 do RICMS/GO 
(Decreto n. 4.852/1997), donde lhe foi imposta a penalidade prescrita no art. 71, inciso VII, 
“l”, § 9º, I do CTE/GO, com redação da Lei 16.241/2008.  

Fora autuado como sujeito passivo coobrigado, a pessoa física Paulo 
Henrique Galli Franzin, com fundamento no art. 45, inciso XII do CTE/GO (fls. 04 – doc. 
anexo estruturado, identificação do sujeito passivo coobrigado).  

O AFRE II, Fernando Chagas Camarão Junior, anexa os seguintes 
documentos ao Auto de Infração: Ordem de Serviço (fls. 05), Auditoria do Movimento 
Financeiro (fls.06/08), Consulta Detalhada do Contribuinte Pessoa Jurídica (fls. 09/11)   



 

No presente processo consta ainda o AIIM (Auto de Infração e 
Imposição de Multa) nº 4.01.14.020321.84, que versa sobre a cobrança de multa ao 
sujeito passivo principal, em razão de, supostamente, não ter atendido a segunda 
notificação feita pela fiscalização para que o mesmo apresentasse os livros e documentos 
fiscais nela exigidos. (fls. 12)  

O AFRE II, Fernando Chagas Camarão Junior, anexa os seguintes 
documentos ao Auto de Infração:  Anexo Estruturado ( fls.13), Recibo de Mensagem (fls. 
14/15), Notificação Fiscal (fls.16/17), Relação de Valores Arbitrados (fls.18/19), Auditoria 
do Movimento Financeiro (fls.20/25), Relatório de Notas Fiscais Não Encontradas (fls. 26).  

2 Notificação do Lançamento  

O sujeito passivo principal (pessoa jurídica) e o coobrigado (Paulo 
Henrique Galli Franzin) foram devidamente intimados, via AR, do AIIM lavrado em 
25/07/2014.  

3 Do Termo de Revelia e de Perempção  

Após serem intimados via AR, em 14/08/14 e 18/08/14, 
respectivamente, o sujeito passivo e o coobrigado não insurgiram-se contra a autuação, 
sendo lavrado Termo de Revelia (fls.68).  

Novamente intimados, via AR, em 06/10/14, à apresentar 
Impugnação em Segunda Instância, o sujeito passivo coobrigado apresentou Impugnação 
em Segunda Instância, sendo lavrado Termo de Perempção em face do sujeito passivo 
principal, que após ser intimado, manteve-se inerte. (fls.75)   

4. Recurso Voluntário  

O sujeito passivo principal coobrigado interpôs Impugnação, recebida 
como Recurso Voluntário (78/84) alegando, em síntese, os seguintes argumentos:  

(i) Que o patrimônio da pessoa jurídica não pode ser confundido com 
o da pessoa física.  

(ii) Que o mero inadimplemento da obrigação tributária não 
caracteriza infração a lei, não podendo ser confundida como um 
praticado com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social 
ou estatutos, nos termos do art. 135 do Código Tributário Nacional. 
Cita precedentes do Superior Tribunal de Justiça.  

Requer, ao final, que a Impugnação seja conhecida e provida, sendo 
excluído como devedor solidário da presente autuação. Anexou documentos (fls. 85/90).   

  É como relato.  

 

VOTO 

 



 

1. DA TEMPESTIVIDADE E DA CAPACIDADE POTULATÓRIA  

Tendo em vista que o sujeito passivo fora intimado do termo de 
revelia 06/10/14 e a impugnação de segunda instância fora apresentada em 07/11/2012, 
tempestiva é a manifestação do sujeito passivo, nos termos do art. 34, I, “a”, da Lei 
16.469/09.  

Ressalte-se, ainda, a verificação da capacidade postulatória no 
presente caso, considerando que, de acordo com o art. 11 da Lei n. 16.468/09, o sujeito 
passivo poderá postular em causa própria ou representado por advogado, sendo este o 
caso dos autos, conforme se depreende (fls. 86).  

2. DO MÉRITO  

O fundamento legal para inclusão do coobrigado na lide, conforme se 
verifica no documento intitulado “anexo estruturado – identificação do sujeito passivo 
coobrigado” (fls. 04), do CTN e 45, inciso XII, do CTE/GO, documento que traz como 
fundamentação fático-legal o que se transcreve:  

O sujeito passivo coobrigado acima identificado foi autuado com 
base no(s) seguinte(s) dispositivo(s): art. 45, XII, da Lei 11.651/1991.   

O sujeito passivo coobrigado OU responsável concorreu para a 
prática da infração tributária mediante a(s) seguinte(s) conduta(s): Como sócio 
administrador contribuiu para prática da omissão do ICMS. (Sem grifos no original)  

Ante o exposto, já é possível registrar a primeira premissa 
estabelecida pelo Fisco Goiano, a de que o sujeito passivo coobrigado “concorreu para a 
prática de infração tributária”, sob a vertente de haver praticado omissões tributárias, 
considerada sua falta de diligência no exercício da empresa. Se é que logicamente é 
possível se falar em “pratica/realização” de “omissão”. Continuemos. Prescreve o disposto 
no art. 135, inciso III, do CTN que:  

São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a 
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de 
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:  

(...)  

III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito 
privado.  

A subsunção do fato à norma, de acordo com o que regulamenta 
mencionado artigo, requer (além do real acontecimento do evento) a ocorrência de ato 
praticado (i) com excesso de poder (ii) ou com infração à lei, contrato social ou estatuto. 
Claro que, além de ocorrido no mundo fenomênico, há que se comprovar tal evento, quer 
se com isso dizer que não basta a simples alegação, o fato há que ser comprovado para 
que possa produzir efeitos no “mundo do direito”, como o que pretende o Fisco Goiano ao 
incluir no pólo passivo desta lide o sócio-presidente. Em relação ao art. 45, XII, do 
CTE/GO (Lei n. 11.651/91i), tem-se que:  

São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na operação 
ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação que 
constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente:  



 

(...)  

XII – com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes de pessoa jurídica, relativamente à 
operação ou prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis;  

Neste ponto, nota-se com clareza que a legislação estadual, ao se 
referir à solidariedade (espécie do gênero responsabilidade tributária), demanda o 
elemento interesse comum como dado que conecta o sócio-diretor à realização da 
obrigação tributária. Esta, a segunda premissa estabelecida pelo Fisco goiano.  

Com o objetivo de fugir de possíveis ambiguidades e vaguezas, 
torna-se relevante, neste momento, definir o conceito de interesse comum. A Primeira 
Turma do STJii já se posicionou, valendo-se da definição do conceito de interesse comum 
encartada por Paulo de Barros Carvalho, é o que transcrevemos a seguir:  

(...) o interesse comum dos participantes no acontecimento factual não 
representa um dado satisfatório para a definição do vínculo da solidariedade. 
Em nenhuma dessas circunstâncias cogitou o legislador desse elo que 
aproxima os participantes do fato, o que ratifica a precariedade do método 
preconizado pelo inc. I do art. 124 do Código. Vale sim, para situações em 
que não haja bilateralidade no seio do fato tributado, como, por exemplo, na 
incidência do IPTU, em que duas ou mais pessoas são proprietárias do 
mesmo imóvel. Tratando-se, porém, de ocorrências em que o fato se 
consubstancie pela presença de pessoas contrapostas, com objetivos 
antagônicos, a solidariedade vai instalar-se entre sujeitos que estiveram no 
mesmo pólo da relação, se e somente se for esse o lado escolhido pela lei 
para receber o impacto jurídico da exação. É o que se dá no imposto de 
transmissão de imóveis, quando dois ou mais são os compradores; no ICMS, 
toda vez que dois ou mais forem os comerciantes vendedores; no ISS, toda 
vez que dois ou mais sujeitos prestarem um único serviço ao mesmo 
tomador.   

Ainda, penso ser de extrema relevância a distinção entre interesse 
comum e interesse econômico. Já que, a meu sentir, as argumentações acima apontadas 
(pelo autuante) muito mais se adequariam à possível interesse econômico na realização 
do fato jurídico tributário, do que a interesse comum.   

A interpretação deste Conselho Administrativo, por maioriaiii, em 
meu entendimento, (i) esvazia a distinção trazida pelo CTN quanto às espécies de 
sujeição passiva(a qual aponta esteiv como gênero e contribuinte e responsável como 
espécies), bem como, trata como (ii) sinônimas as expressões interesse econômico e 
interesse comum na realização do fato jurídico tributário.  

Entendo deste modo, pois, ao conferir à expressão interesse comum 
a possibilidade de inclusão do sócio-gerente, simplesmente por entender que (i) por ser 
sócio, (ii) e por “não ter a pessoa jurídica capacidade de decisão”v, já que todo e qualquer 
ato será sempre tomado por um ser humano, sob a perspectiva dos conselheiros fiscais 
do Estado de Goiás, o sócio-administrador sempre possui(rá) interesse comum na relação 
jurídica. Assim, o sócio-administrador “responde solidariamente” com a pessoa 
jurídica/contribuinte pelo débito tributário da empresa.  

Em uma análise lógico-jurídico nota-se que, ao assim proceder, esta 
Corte trata as espécies de sujeição (contribuinte e responsável) como se um único sujeito 
fosse, pois, já que todo sócio-gerente possui interesse comum/econômico na relação 



 

jurídica, qual fator jurídico distinguiria contribuinte de responsável? Nesta tônica, entendo 
que nenhum.  

Outro aspecto de esvaziamento, também, poderia ser conferido à 
distinção entre pessoa física e pessoa jurídica, uma vez que a argumentação utilizada por 
aqueles que defendem tal inclusão atua de modo a não considerar a diferenciação entre 
os sujeitos (pessoa física e jurídica), ao afirmarem que uma “pessoa jurídica não tem 
vontade, e quem faz as escolhas são as pessoas físicas, suas responsáveis”.   

Não é desta forma que compreendemos quando da leitura dos 
artigos 1.022 a 1.027 do Código Civil, onde se vê que assumindo, a sociedade, negócio 
jurídico, é esta que figurará em um dos pólos da relação. Situação esta que demonstra 
que, apesar de representada, é pessoa jurídica quem assume os direitos e deveres 
decorrentes do referido negócio.  

 Há de se falar, ainda, na capacidade postulatória desta, razão pela 
qual poderá demandar e ser demandada em nome próprio, e não, em nome dos seus 
administradores, quando da tutela dos seus interesses.  

Por fim, faz-se necessário reforçar a idéia acerca da autonomia 
patrimonial nas lições de Sueli Batista de Sousavi:  

“O patrimônio da sociedade é denominado patrimônio social; o patrimônio 
dos seus membros, de patrimônio individual. Aquele responde pelas 
obrigações sociais; este pelas obrigações firmadas pelos sócios. [...] A 
importância do princípio da autonomia patrimonial para o desenvolvimento 
da atividade econômica é fundamental, tendo em vista o prévio conhecimento 
da afetação máxima patrimonial que podem sofrer os empreendedores e 
investidores. De tal modo que, ante a possibilidade de se limitar as perdas 
nos investimentos, as pessoas, em geral, ficam mais estimuladas a ingressar 
em novas atividades empresariais”.  

Ora, a separação de personalidades e a necessidade da autonomia 
patrimonial entre o sócio e a pessoa jurídica e demais direitos constitucionais, tais como o 
à propriedade, ao livre exercício da atividade econômica e o princípio da não utilização do 
tributo com o efeito de confisco, proíbem a responsabilização do administrador frente atos 
não-dolosos.  

Além deste dado, nota-se que no AIIM, ao justificar a inclusão dos 
sócios-administradores no pólo passivo da lide, realiza uma “junção” dos distintos 
institutos jurídicos da sujeição passiva, misturando solidariedade, responsabilidade de 
terceiros e responsabilidade por infrações.   

Afirma-se neste sentido em razão de o comportamento traçado nos 
autos, com o objetivo de justificar a inclusão do sócio, gerar uma tremenda confusão 
jurídica, uma vez que:  

(i) a descrição fática da capitulação aponta em determinado sentido 
(responsabilidade por infração, art. 135 do CTN);   

(ii) o segundo e último dispositivo legal (também, da capitulação) em 
direção diversa (art. 45, XII, do CTE/GO – solidariedade);   

Ainda, a Lei Complementar n. 104/2013 (Código de Defesa do 
Contribuinte do Estado de Goiás), dentre outros, abordados os pontos que ora nos 



 

interessa, o primeiro diz sobre a responsabilidade dos sócios administradores, e o 
segundo fala sobre o dever de observância de decisões exaradas pelo STJ, em sede de 
recurso repetitivo, vejamos cada um:  

Art.19. Os sócios administradores somente poderão ser responsabilizados 
mediante a prévia comprovação, pelo Fisco Estadual, da prática de atos com 
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, nos 
termos do art. 135 do Código Tributário Nacional;  

§ 1º O simples inadimplemento da obrigação tributária principal e/ou 
acessória não configura infração à lei apta a justificar a responsabilização 
dos sócios administradores.  

Bem como, se observa no Capítulo III, que trata Dos Deveres da 
Administração Fazendária, o que segue:  

Art. 32. Nos processos administrativos, a Administração Pública deverá 
observar, dentre outras regras e princípios:  

(…)  

II – a jurisprudência firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal e 
pelo Superior Tribunal de Justiça, neste último caso em sede de recurso 
repetitivo.  

Dispõe o art. 4o, da Lei n. 16.469/2009 (PAT/GO) e o art. 1o, do 
Decreto n. 6.930/2009 (Regimento Interno do CAT/GO), respectivamente, o que se 
transcreve:  

Art. 6º. Compete ao Conselho Administrativo Tributário – CAT – apreciar:  

(...)  

Parágrafo 5o. É pertinente acatar, em julgamento, a jurisprudência 
consolidada dos tribunais superiores, em suas composições unificadas, 
obedecidos os critérios de convencimento da autoridade julgadora.   

Art. 1º. Compete ao Conselho Administrativo Tributário –CAT – apreciar:  

(...)   

§ 5º. É pertinente acatar, em julgamento, a jurisprudência consolidada dos 
tribunais superiores, em suas composições unificadas, obedecidos os 
critérios de convencimento da autoridade julgadora.  

A breve menção a tais dispositivos legais possui o condão, de modo 
acessório, de reforçar a insubsistência da inclusão do sócio-presidente a responder pelo 
crédito tributário em comento.  

Por fim, em face do exposto neste item, entendo que houve uma 
tremenda confusão nos institutos jurídicos tributários relacionados à sujeição passiva 
tributária, o que torna, juntamente com a ausência de comprovação da implicação do 
coobrigado, juridicamente inaceitável a inclusão do sócio-administrador no pólo passivo 
desta lide.  

 



 

3.   CONCLUSÃO  

 

Diante do exposto, decido pelo acolhimento da preliminar de 
exclusão do sujeito coobrigado da lide, e pela procedência do AIIM, devendo-se manter 
em relação ao sujeito passivo principal.  

i Seção II (da sujeição passiva por transferência da obrigação tributária), subseção I (da 
solidariedade). iiSTJ, Primeira Turma, REsp n. 884.845/SC, Relator Min. Luiz Fux, j. 05/02/2009, DJ 18/02/2009. iii“Por maioria”, 
neste caso, refiro-me às decisões plenárias aonde todos os conselheiros representantes do fisco votam favoravelmente à 
inclusão, e os conselheiros representantes do contribuinte, pela exclusão, situação em que o voto de desempate é proferido 
pelo Presidente do Conselho.  ivSujeição passiva. vEste um dos argumentos utilizados em manifestação plenária. vi  SOUSA, 
Sueli Baptista de – Responsabilidade dos Sócios na Sociedade Limitada – São Paulo: Quartier  

 
 

Sala das sessões plenárias, em 13 de setembro de 2016. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01451/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: Preliminar de exclusão do profissional contábil, 
identificado no polo passivo solidário da lide. Acolhida.  
 
A ausência de comprovação segura de que o profissional 
contábil, identificado no polo passivo solidário da lide, teve 
interesse comum na situação constitutiva do fato gerador do 
imposto, ou tenha concorrido para a prática de infração à 
legislação tributária em vigor na data da ocorrência do fato 
gerador descrito no auto de infração, motiva a sua exclusão da 
lide, conforme preconiza o art. 45 da Lei nº 11.651/91. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 18 de julho de 2016, decidiu, por maioria de votos, acolher a preliminar de 
exclusão do solidário da lide, arguida pelo próprio. Foram vencedores os Conselheiros 
Nivaldo Carvelo Carvalho e Nivaldo José Mendes. Vencido o Conselheiro Heli José da 
Silva, que votou pela manutenção do solidário na lide. Quanto ao mérito, não há Recurso. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O fato gerador da obrigação tributária principal, identificada no 
campo específico do auto de infração, está redigida na seguinte ordem: 

 
O sujeito passivo omitiu o pagamento do ICMS nos anos de 2012 e 

2013, na importância de R$ 13.214,74, em razão da escrituração indevida de valores a 
título de crédito outorgado, referente à utilização do benefício fiscal condicionado previsto 
no inciso III do art. 11 do Anexo IX do Decreto nº 4.852/97, pois deixou de recolher para o 
PROTEGE GOIÁS a contribuição devida, e dessa forma estava impedido de usufruir do 
benefício fiscal. Em consequência, o autuado deve recolher o ICMS no valor identificado 
acima, junto com a penalidade e os acréscimos legais, conforme registra a Auditoria 
Básica do ICMS, cópias dos relatórios dos registros de Apuração do ICMS constantes da 
EFD apresentada e demais documentos em anexos. 

 
A infração descrita tem suporte nos arts. 53, § 3º, inciso II e 64 da Lei 

nº 11.651/91-CTE, c/com o art. 1º, 21 3º do Anexo IX e art. 86 do Decreto nº 4.852/97. A 
penalidade proposta atende à prescrição do art. 71, inciso IV, alínea "a" do CTE.  

 
Na previsão do art. 45, inciso XII-A do CTE o contador da empresa 

foi identificado no polo passivo solidário da lide, fl. 05. 
 
A instrução do auto de infração se fez com os documentos: Anexos 

Estruturados - Detalhamento do Crédito Tributário e Descritivo Complementar da 
Ocorrência, Identificação do Sujeito Passivo Solidário, Consulta Resumido do Contribuinte 
Pessoa Jurídica, Auditoria Básica do ICMS e Histórico dos Pagamentos, fls. 03 a 49. 

 



 

Os documentos de fls. 50 a 54 são referentes às intimações do 
autuado para o exercício do direito de defesa e a sua ausência, na primeira fase do 
processo, está marcada com a lavratura do Termo de Revelia de fl. 57. 

 
As notificações de fls. 59 a 62 não foram atendidas pela parte para 

impugnar o lançamento na segunda fase de defesa o que motivou a lavratura do Termo de 
Perempção de fl. 63. 

 
Entretanto, consta do processo o recebimento da peça defensória de 

fls. 66 a 68, datada do dia 08/04/2014, em que o sujeito passivo solidário impugna o 
lançamento tributário sob a afirmação de que, por ser contador da empresa, processou e 
entregou para a empresa todas as guias do PROTEGE GOIÁS para efeito de 
recolhimento.  

 
Naturalmente, que nos meses em que não houve utilização dos 

benefícios fiscais do crédito outorgado, não houve incidência do PROTEGE GOIÁS.  
 
A falta de cumprimento da obrigação fiscal não comporta atribuir ao 

Profissional Contábil a responsabilidade solidária pela falta de cumprimento da obrigação 
tributária pela empresa autuada. 

 
Afirma que a SEFAZ não "disponibiliza nenhuma ferramenta de 

controle de apuração e emissão das guias do protege, de modo que não pode transferir 
para o terceiro, no presente caso o contador, a responsabilidade pelo recolhimento do 
imposto, uma vez que as GUIAS foram devidamente emitidas e entregues para o 
representante legal empresa devedora do ICMS, fazer o devido recolhimento", fl. 67. 

 
Ao final, requer o cancelamento do auto de infração e a sua exclusão 

do polo passivo solidário da lide. 
 
Os documentos de fls. 69 a 147 instruem a peça de defesa. 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
A causa da constituição do crédito tributário é a omissão no 

recolhimento do ICMS nos anos de 2012 e 2013, em razão da escrituração indevida de 
valores a título de crédito outorgado, referente à utilização do benefício fiscal condicionado 
previsto no inciso III do art. 11 do Anexo IX do Decreto nº 4.852/97, fundamentado na 
constatação de que a empresa deixou de recolher para o FUNDO DE PROTEÇÃO 
SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGE GOIÁS a contribuição devida. Dessa forma 
o contribuinte estava impedido de usufruir do benefício fiscal, conforme conclusão contida 
na Auditoria Básica do ICMS e documentos anexos. 

 
Os Termos de Revelia e de Perempção, fls. 57 e 63, assinalam que o 

sujeito passivo não exerceu o seu direito de defesa nas fases do processo administrativo 
tributário. 

 
Apenas o polo passivo solidário da lide impugnou o lançamento a 

uma das Câmaras Julgadoras deste egrégio Conselho Administrativo Tributário, fato 
registrado na primeira parte deste voto. 

 



 

Analisei a peça impugnatória do sujeito passivo solidário da lide, 
profissional contábil da empresa autuada, e me convenci de que ele não concorreu para a 
falta de recolhimento do PROTEGE GOIÁS, visto que as guias de pagamento da 
contribuição foram emitidas e entregues à pessoa jurídica autuada, para efeito de 
quitação. O cumprimento desse dever profissional ficou comprovado com a instrução da 
impugnatória. 

 
Com isto, vejo que a indicação da polaridade passiva neste 

processo, não prospera porque ela não causou prejuízo ao este Estado e nem concorreu 
para a prática do ato fiscal ilícito causador do lançamento tributário ora em discussão.  

 
Noto, ainda, que o cumprimento da obrigação tributária principal é do 

sujeito passivo tão somente e que não comporta responsabilizar o contador, com base no 
artigo 45 do CTE, pelo recolhimento de tributo que a pessoa jurídica empresarial deixou de 
atender no prazo regulamentar. 

 
Vejo que a sua obrigação profissional foi efetivada e repassada para 

quem tem a competência da quitação, conforme provam os documentos instrutórios da 
defesa.    

 
A instrução documental da impugnação mostra que a base da 

indicação do contador para responder pelo crédito tributário não prevalece, motivo pelo 
qual ele é excluído da relação processual, conforme arguição contida na peça 
impugnatória e que resultou o acolhimento da preliminar e a declaração da sua exclusão 
da lide. 

 
Pelo exposto e ao votar esta questão, decido acolher a preliminar de 

exclusão do solidário da lide, arguida pelo próprio. 
 

 
 

Sala das sessões, em 12 de setembro de 2016. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01484/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Solidariedade. Gestor de 
fato da sociedade empresária. Recurso da Fazenda Pública 
Estadual com pedido de reinclusão do solidário na lide a que se 
dá provimento. Reforma da decisão recorrida. Acolhimento do 
pedido fazendário. 
I - Nos termos do art. 45, XII, da Lei n.º 11.651, de 26 de 
dezembro de 1991, "são solidariamente obrigadas ao pagamento 
do imposto devido na operação ou prestação as pessoas que 
tenham interesse comum na situação que constitua o fato 
gerador da obrigação principal, especialmente, com o 
contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem 
responsáveis"; 
II - É de ser reformada a decisão cameral que excluiu da lide 
solidário que exercia a gestão de fato de sociedade empresária. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 06 
de setembro de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda 
Pública para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para reincluir o solidário 
FRANCINALDO DE ANDRADE, na lide. Foram vencedores os Conselheiros Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira, Washington Luis Freire de Oliveira, Marlene Maria da Silva Ruguê 
Bernardes, Nislene Alves Borges, Gilmar Rodrigues de Almeida, Victor Augusto de Faria 
Morato, Mário de Oliveira Andrade, Lidilone Polizeli Bento, Heli José da Silva, Aldeci de 
Souza Flor e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu 
voto de desempate. Vencidos os Conselheiros José Luiz Rosa, Talita Pimenta Félix, José 
Pereira D'abadia, João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho, Paulo Diniz, Edson 
Abrão da Silva, Nivaldo José Mendes, Rickardo de Souza Santos Mariano e Valdir 
Mendonça Alves. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de recurso de ofício interposto pela Fazenda Pública 
Estadual em face de decisão cameral que, julgando procedente o lançamento fiscal, 
acolheu, por maioria de votos, a exclusão do solidário, Sr. Francinaldo de Andrade, gestor 
da sociedade empresária, da lide. 
 

O auto de infração refere-se a exigência de ICMS omitido em razão 
da escrituração indevida de valores, a título de crédito outorgado, referentes à utilização 
irregular do benefício previsto no art 11, III, do Anexo IX do RCTE, causada pela ausência 
de recolhimento da contribuição para o PROTEGE GOIÁS, nos meses de fevereiro, junho, 
julho, outubro, novembro de 2008, e recolhimento fora do prazo legal, da Contribuição 
relativa ao mês de Agosto/2008. 

 



 

Em suas razões de recurso, a Fazenda Pública assevera que a 
decisão cameral deve ser reformada no que tange à exclusão do solidário da lide, “por 
revelar-se contrária a disposição expressa da legislação tributária estadual, por ofensa 
literal ao disposto nos art. 45, XII da Lei n.° 11.651/91 e arts. 124,1 e 135, inc. III, do 
Código Tributário Nacional”. 

 
Acrescenta que de acordo com as informações assinaladas no 

Termo de Declarações anexado às tis. 41, pode-se perceber que o solidário em epígrafe 
exercia a função de gerente e administrador da empresa autuada, de modo que possui 
corresponsabilidade pelo adimplemento do crédito tributário, nos termos do art. 45, XII da 
Lei n.° 1 1.65 1/91 e arts. 124, I e 135, III do CTN. 

 
Contraditando o recurso fazendário, o sujeito passivo afirma, às fls. 

149, que o Sr. Francinaldo Andrade nunca foi sócio e/ou responsável por qualquer 
operação da empresa, muito pelo contrário, apenas apresentou os documentos para a 
fiscalização como procurador dos sócios (fls. 77), de modo que é incabível qualquer 
responsabilização sobre a sua pessoa, além de estar claro que inexiste qualquer provas 
nos autos de que o mesmo praticou qualquer irregularidade, conforme bem delineado na 
decisão recorrida. 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Analisando a questão posta no recurso apresentado, fica evidenciada 
a condição de gestor de fato dos negócios da autuada – na mais ampla acepção da 
expressão – do Sr. Francinaldo Andrade, incluído como solidário na relação processual. 

 
Esta conclusão pode ser facilmente obtida a partir da leitura dos 

Termos de Declaração de fls. 41, 42 e 43 dos autos, o primeiro deles de autoria do próprio 
solidário e os demais decorrentes de declarações da Sra. Camila Aires da Silva Souza, 
empregada da autuada, e do Sr. Aparecido Monteiro dos Santos, contabilista da empresa. 

 
Os referidos Termos de Declarações nos revelam, pela declaração 

do solidário, que ele é responsável pela gerência e administração de todos os negócios da 
empresa e que não tem nenhuma relação funcional ou comercial com a pessoa de 
Hamilton Cassiano dos Santos (sócio registrado da autuada); nos revelam ainda, pela 
declaração da funcionária Camila Aires da Silva Souza, que a sua relação empregatícia e 
recebimento de salários sempre se dão com a pessoa de Francinaldo Andrade; nos 
revelam, por fim, pela declaração do Sr. Aparecido Monteiro dos Santos que desde a 
abertura da empresa o seu contato sempre se deu com a pessoa do Sr. Francinaldo... 

 
Assim, não restam dúvidas quanto a vinculação do solidário aos atos 

de gestão da sociedade empresária autuada e, na pior das hipóteses, ter-se-ia um gestor 
de fato que atuou desde a constituição de empresa (vide declaração do contabilista),  atua 
no gerenciamento e cuida dos interesses da autuada. 

 
Assim, a inclusão do solidário na lide se impõe por força do disposto 

no art. 45, XII, da Lei n.º 11.651, de 26 de dezembro de 1991, o qual estabelece que “são 
solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na operação ou prestação as 
pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal, especialmente, com o contribuinte, os acionistas controladores, os 
diretores, gerentes, administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à 



 

operação ou prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão de 
que forem responsáveis”. 

 
Com efeito, com a força do dispositivo de lei mencionado, que 

responsabiliza o gerente em relação ao imposto devido pelas operações tributadas 
decorrentes dos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem 
responsáveis, é que fica caracterizada a solidariedade do Sr. Francinaldo de Andrade. 

 
Diante do exposto, conheço do recurso fazendário, dou-lhe 

provimento para reformar em parte a decisão cameral e reincluir na lide o solidário. 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 20 de setembro de 2016. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01486/16 
 
Relator: Conselheiro João Divino de Brito 
 

 
EMENTA: Pedido de Revisão Extraordinária. Limitação da 
responsabilidade solidária de sócio. Parcial provimento. 
 
 A responsabilidade solidária de sócio-administrador limita-se 
ao período em que gerenciou a empresa, excluíndo-o de 
responsabilidade tributária que não seja relativa a esse período. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 30 
de junho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe parcial provimento para manter a responsabilidade solidária de 
MARIA DO MONTE SERRAT REIS RODRIGUES e EDNILSON DE PAULA no período de 
01/03/2009 a 17/07/2009 e VALDILON FRANCISCO FERREIRA no período de 
18/07/2009 a 31/08/2010, e indeferir pedido de inclusão de qualquer outro solidário. 
Participaram do julgamento os Conselheiros João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, 
Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, José Paixão 
de Oliveira Gomes, Mauricio Ribeiro de Paiva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José 
Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, 
Alcedino Gomes Barbosa, Elias Alves dos Santos, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira, Paulo Diniz, Luis Antônio da Silva Costa, José Pereira D'abadia e Marlene Maria 
da Silva Ruguê Bernardes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A Gerência de Recuperação de Créditos (GERC), com fundamento 
no art. 43, I, ‘a”, da Lei n° 16.469/09, apresenta Pedido de Revisão Extraordinária (fls. 391 
a 392), apontando nele a ocorrência de vício de legalidade no lançamento, em razão de 
inclusão de solidários na lide, cuja omissão de saída de mercadoria foi registrada no 
período de 01.03.2009 a 31.08.2010. 
 

Em suas alegações (fls. 391 a 392), a GERC afirma que à época da 
autuação foram incluídos como solidários VALDILON FRANCISCO FERREIRA, 
EDNILSON DE PAULA e MARIA DO MONTE SERRAT REIS RODRIGUES. 
 

E que atendendo o pedido da GERC, no Despacho n° 2908/2015, a 
Delegacia Regional de Fiscalização de Goianésia procedeu a atualização cadastral de 
ofício realizando a atualização do quadro societário da empresa com base em documentos 
protocolados na JUCEG, constatando que os solidários supramencionados administraram 
a empresa em datas diferentes, assim verificadas: 
 

MARIA DO MONTE SERRAT REIS RODRIGUES e EDNILSON DE 
PAULA no período de 01.03.2009 a 17.07.2009 e VALDILON FRANCISCO FERREIRA no 
período de 18.07.2009 a 31.08.2010. 
 

Relatou que a Delegacia exarou parecer detalhado a partir de análise 
minuciosa sobre os verdadeiros sócios administradores da empresa, iniciado às fls. 71, 
concluindo pela revisão do lançamento com a inclusão de novos solidários no mesmo 



 

período, a saber: REGINALDO ANTÔNIO DE SOUSA, ANDRÉIA BEATRIZ DA SILVA 
SOUSA, WALQUIRI BERTOLDO DE OLVEIRA, GUIMARÃES BORGES PEREIRA, 
NILTON SEBASTIÃO DA SILVA e FRIGORÍFICO 3A ALIMENTOS LTDA (fls. 380 a 389). 
 

O presidente do Conselho Administrativo Tributário, com fundamento 
no art. 43, § 4°, II, da Lei n° 16.469/09, por meio do Despacho n° 1012/2016-PRES. (fls. 
394), admite o pedido de revisão extraordinária e determina o encaminhamento dos autos 
ao SEASI da Secretaria Geral (SEGE), para que sejam pautados a julgamento pelo 
Conselho Pleno (CONP). 
 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 

 
Em 30.12.2014, a autoridade fiscal lavrou o auto de infração, 

formalizando nele a exigência de ICMS, multa e acréscimos legais, por omissão de saída 
de mercadoria, no período de 01.03.2009 a 31.08.2010. 

 
Foram identificadas como sujeito passivo solidário as pessoas físicas 

VALDILON FRANCISCO FERREIRA, EDNILSON DE PAULA e MARIA DO MONTE 
SERRAT REIS RODRIGUES, na condição de sócios e administradores da JAGUAR 
FRIOS LTDA, empresa autuada (fls. 07 a 09). 

 
A Gerência de Recuperação de Créditos (GERC), no pedido de 

revisão extraordinária, trouxe a informação de que os sócios MARIA DO MONTE SERRAT 
REIS RODRIGUES e EDNILSON DE PAULA administraram a empresa no período de 
01.03.2009 a 17.07.2009 e que o sócio VALDILON FRANCISCO FERREIRA a administrou 
no período de 18.07.2009 a 31.08.2010. 

 
Como o auto de infração refere-se a fatos geradores ocorridos no 

período de 01.03.2009 a 31.08.2010, os solidários identificados nestes autos (fls. 07 a 09) 
devem ser excluídos de parte do período autuado (período de 01.03.2009 a 31.08.2010), 
ficando a responsabilidade solidária de MARIA DO MONTE SERRAT REIS RODRIGUES 
e EDNILSON DE PAULA mantida no período de 01/03/2009 a 17/07/2009 e a de 
VALDILON FRANCISCO FERREIRA mantida no período de 18/07/2009 a 31/08/2010, em 
que efetivamente administraram a JAGUAR FRIOS LTDA. 

 
Indefiro o pedido de inclusão de qualquer outro solidário, por não ser 

da competência do órgão julgador, mas da autoridade lançadora. 
 

Ante o exposto, conheço do Pedido de Revisão Extraordinária, dou-
lhe parcial provimento para manter a responsabilidade solidária de MARIA DO MONTE 
SERRAT REIS RODRIGUES e EDNILSON DE PAULA no período de 01/03/2009 a 
17/07/2009 e VALDILON FRANCISCO FERREIRA no período de 18/07/2009 a 
31/08/2010, e indeferir pedido de inclusão de qualquer outro solidário. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 20 de setembro de 2016. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01487/16 
 
Autora do Voto Vencedor: Conselheira Nislene Alves Borges 
 

 
EMENTA: Recurso da Fazenda Pública Estadual. Decadência. 
Não recolhimento parcial do imposto devido, relativamente aos 
fatos geradores objeto do lançamento. Aplicação do art. 173, I, 
do CTN. Acolhimento. Decisão não unânime. Reinclusão de 
solidários no polo passivo. Solidariedade do sócio-
administrador.  Acolhido. Decisão não unânime. 
 
1. Aplica-se a regra do art. 173, I, do CTN para o cômputo da 
decadência, nos casos de ocorrência de dolo, fraude ou 
simulação, ou quando não houver pagamento parcial do 
imposto, relativamente aos fatos geradores objeto do 
Lançamento; 
 
2. É procedente o lançamento que formaliza a exigência de ICMS 
não recolhido em razão de omissão de ICMS, em razão de 
utilização de benefício indevidamente; 
 
3. Há subsunção do interesse comum descrito no art. 45 do CTE 
a qualidade de administrador, detentor psíquico dos rumos a 
serem tomados pela empresa. Responderá, portanto, pelo ICMS 
decorrente do lançamento e a multa pecuniária que lhe for 
correspondente 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 03 
de março de 2016, decidiu, por maioria de votos, acolher a preliminar de reinclusão na lide 
dos solidários FRANCISCO JURANDI DE CASTRO VIEIRA e JEANNE CRISTINA 
CAETANO SILVA VIEIRA, arguida pela Fazenda Pública. Foram vencedores os 
Conselheiros Nislene Alves Borges, Gilmar Rodrigues de Almeida, Victor Augusto de Faria 
Morato, Mário de Oliveira Andrade, Lidilone Polizeli Bento, Heli José da Silva, Domingos 
Caruso Neto, Antônio Martins da Silva, Washington Luis Freire de Oliveira, Marlene Maria 
da Silva Ruguê Bernardes e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da 
Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros Aguinaldo Fernandes de 
Melo, Nivaldo Carvelo Carvalho, Masayuki Missao, Edson Abrão da Silva, Nivaldo José 
Mendes, Álvaro Falanque, Alcedino Gomes Barbosa, Rickardo de Souza Santos Mariano, 
Rodolfo Ramos Caiado e José Pereira D'abadia, que votaram rejeitando a preliminar de 
reinclusão na lide dos solidários. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do 
recurso da Fazenda Pública para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para reformar a 
decisão cameral, afastando a decadência parcial, referente ao período de janeiro a 
novembro de 2003, e considerar procedente o auto de infração no valor original. Foram 
vencedores os Conselheiros Nislene Alves Borges, Gilmar Rodrigues de Almeida, Victor 
Augusto de Faria Morato, Mário de Oliveira Andrade, Lidilone Polizeli Bento, Heli José da 
Silva, Domingos Caruso Neto, Antônio Martins da Silva, Washington Luis Freire de 
Oliveira, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes e o Sr. Presidente, Conselheiro José 
Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros 
Aguinaldo Fernandes de Melo, Nivaldo Carvelo Carvalho, Masayuki Missao, Edson Abrão 
da Silva, Nivaldo José Mendes, Álvaro Falanque, Alcedino Gomes Barbosa, Rickardo de 



 

Souza Santos Mariano, Rodolfo Ramos Caiado e José Pereira D'abadia, que votaram 
conhecendo do recurso, negando-lhe provimento para manter a decisão cameral que 
acolheu a preliminar de decadência relativamente ao período de janeiro a novembro de 
2003, e considerou parcialmente procedente o lançamento sobre o ICMS no valor de R$ 
6.792,90 (seis mil, setecentos e noventa e dois reais e noventa centavos), referente ao 
mês de dezembro. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo realizou saída 
interna de mercadoria, por meio de notas fiscais emitidas no período de 01/2003 a 
12/2003, com utilização indevida de redução de base de cálculo do ICMS, pois aproveitou 
crédito superior a 7% quando do recebimento dessas mercadorias em operação 
interestadual, conforme auditoria básica do ICMS, demonstrativo e documentos anexos.  

A autoridade lançadora indica como infringida as disposições dos 
artigos 15 e 64 do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) combinado com 
os artigos 8°, VIII, anexo IX, artigo 86 do Decreto 4852/97 e artigo 1°, II da IN 326/98-
GSF. Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, VIII, "a", §9°I do CTE, 
com redação da Lei nº 11750/1192 e 14634/2003.  

Tem-se como sujeito passivo solidário, Jeanne Cristina Caetano 
Silve Vieira, Francisco Jurandi de Castro Vieira e João Batista Marinho, nos termos do 
artigo 45, inciso XII e XIII da Lei 11.651/91. 

O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: pedido 
de apensamento, segunda alteração contratual da firma Extra Atacadão Secos e 
Molhados LTDA, notas explicativas, auditoria básica do ICMS, cadastro de contribuintes, 
cópias notas fiscais, cópia livro de registro de apuração do ICMS e cópia livro registro de 
entradas, fls. 8 a 180.  

Em sua impugnação, fls. 193 a 221, os sujeitos passivos vêm 
requerer em preliminar, que a Impugnante Jeanne Cristina Caetano Silva Viera seja 
excluída do polo passivo, já que na época dos fatos era simples sócia cotista e nessa 
condição não praticou atos de gestão; ainda preliminarmente, que o Impugnante 
Francisco Jurandi de Castro Vieira, inobstante tenha sido sócio-gerente na oportunidade, 
também seja excluído do polo passivo, porque não agiu com excesso de poderes, ou 
infração de contrato social, ou concorrido para a prática do ilícito tributário; também 
preliminarmente, que o Impugnante João Batista Marinho, na condição de contador do 
sujeito passivo, também seja excluído do polo passivo; e, que seja julgado nulo o auto de 
infração. No mérito, requer que seja julgado decaído o imposto exigido no período de 
01/01/2003 a 05/12/2003; que seja deduzia a importância de R$ 27.636,09, uma vez que 
os impugnantes já foram autuados pelo mesmo motivo no passado; e, por fim, que a 
multa seja reduzia ao patamar de 30% sobre o imposto devido. Requer diligências para 
comprovar: a) cobrança em duplicidade do imposto no auto de infração n° 
3023381904739; b) existência de estoque de mercadorias no estabelecimento dos 
impugnantes; e c) a existência de notas fiscais emitidas com alíquotas inferiores à 
alíquota média encontrada pelo fisco em todos os meses do exercício de 2003. E, 
requerem que todas as intimações sejam feitas em nome do Dr. Luiz Carlos Miguel.  

Por meio da sentença nº 031/11 - JULP, fls. 443 a 447, o julgador 
singular decide pela procedência do auto de infração. Em sua fundamentação, 
preliminarmente, afirma que vê como correta a inclusão dos sócios da empresa ora 
autuada, bom como a de seu contador, visto que, de fato, concorreram para a prática da 



 

infração ora denunciada, qual seja, a escrituração indevida de valores, a título de crédito 
outorgado, conforme plenamente comprovado nos presentes autos, mediantes os 
demonstrativos de fls. 15/33. 

Informa que "a penalidade proposta guarda perfeita sintonia com o 
ilícito fiscal denunciado, não merecendo, por isso, nenhum reparo, não sendo 
competência desta instância, a apreciação ou não de inconstitucionalidade de Lei, 
Decreto ou Ato Normativo expedido pela Administração Tributária, conforme disposto no 
§4°, do artigo 6° da Lei n° 16.469/09".  

Inexiste, portanto, o alegado cerceamento ao direito defesa, se o 
sujeito passivo, devidamente intimado, teve a oportunidade de exercitar sua faculdade 
defesa no processo tributário em alusão, em época oportuna e assim procedeu. Sob o 
aspecto formal, induvidoso que o lançamento atendeu a todos os requisitos impostos pelo 
artigo 142 do CTN; logo, não acolhe as preliminares de nulidade. No mérito, aduz que "a 
análise dos autos revela que os argumentos defensórios alegados, não são suficientes 
tampouco relevantes para afastar a irregularidade detectada pelo Fisco, uma vez que o 
ilícito fiscal denunciado se encontra plenamente comprovado nos presentes autos, 
mediante os demonstrativos de fls. 15/33 e demais documentos acostados aos autos, 
não restando a menor dúvida, que, de fato, o contribuinte apropriou-se de crédito com 
alíquota superior a 7%, relativos às entradas interestaduais de mercadorias, perdendo, 
desta forma, o direito de utilizar-se da redução da base de cálculo, prevista pelo artigo 8°, 
inciso VIII, do anexo IX do RCTE".  

Defende que como o crédito em questão foi totalmente constituído 
em 05/12/08, não há o que se falar em decadência do direito da Fazenda Pública de 
realizar o lançamento que ora se discute. Não acolhe o pedido de diligência solicitado, 
por entender desnecessária a sua realização e ratifica integralmente o direito de a 
Fazenda Estadual constituir o crédito tributário exigido na inicial, uma vez que efetivada 
em perfeita sintonia com os dispositivos legais atinentes a matéria ora em debate, já 
transcritos, lembrando que a duplicidade de autuação, mencionada pela impugnante não 
se encontra plenamente comprovada nos presentes autos, apesar de cópia do AI n° 
3023381904739 e ainda a existência de estoque de mercadorias no estabelecimento, não 
altera o resultado alcançado pelos levantamentos elaborados pelo autor do 
procedimento, bem como a existência de notas fiscais emitidas com alíquotas inferiores à 
alíquota média, conforme alegado pela recorrente.  

Os sujeitos passivos, inconformados com a decisão singular, 
apresentam Recurso Voluntário, fls. 458 a 506, reiterando os argumentos apresentados 
em primeira instância de julgamento neste Conselho. 

Por meio da Resolução nº 173/2011, fls. 529 a e 530, a Quarta 
Câmara do Conselho Administrativo Tributário determina sobrestamento do julgamento 
do processo até 26/10/2011, após o qual deve retornar para apreciação.  

Pela Resolução n° 215/2011, fls. 531, a Quarta Câmara do Conselho 
Administrativo Tributário determina, para efeito de evitar cerceamento ao direito de 
defesa, retornarem os autos à SEGE – Secretaria Geral, com intuito de que sejam 
repautados, cujo procedimento levará, via publicação de pauta, ao conhecimento do 
sujeito passivo para seu facultativo comparecimento à sessão de julgamento.  

Pela Resolução n° 048/2012, fls. 533, a Primeira Câmara do 
Conselho Administrativo Tributário determina sobrestar o julgamento do presente 
processo para o dia 03/08/2012 para aguardar a apreciação pela Assembléia Legislativa 
do Estado de Goiás por meio da Exposição de Motivos n° 010/11-GSF, propondo 
alterações na Lei n° 16.150/07, 16.462/08 e 16.846/09, estabelecendo novo prazo para o 
contribuinte apresentar requerimento solicitando a extinção de crédito tributário 



 

decorrente de auto de infração lavrado em realização da utilização de benefício fiscal 
sem o cumprimento de condicionantes estabelecidas na legislação tributária.  

Pela Resolução n° 112/2012, fls. 534 e 535, a Primeira Câmara do 
Conselho Administrativo Tributário determina retirar o processo de pauta e encaminhá-lo 
à Secretaria Geral – SEGE, para ser repautado, se for o caso, após o decurso do prazo 
previsto para a apresentação do pedido de convalidação a ser formulado pelo 
contribuinte à Superintendência de Administração Tributária – SAT.  

O processo n° 201200004054480 é juntado conforme fls. 536 a 544.  

Mediante Acórdão da III CJUL n° 157/2014, fls. 550 a 557, a Terceira 
Câmara do Conselho decide rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, arguida 
pela autuada, por cerceamento ao direito de defesa. Acolher a preliminar de exclusão dos 
solidários Francisco Jurandi de Castro Vieira, Jeanne Cristina Caetano Silva Vieira e 
João Batista Marinho da lide, arguida pelo sujeito passivo. Acolheu a preliminar de 
decadência relativamente ao período de janeiro a novembro de 2003, arguida pelo sujeito 
passivo.  

Quanto ao mérito, conhecer do recurso voluntário, deu-lhe parcial 
provimento para considerar parcialmente procedente o lançamento sobre o ICMS no 
valor de R$ 6.792,90 relativamente ao mês de dezembro de 2003. E, também, foi 
adequada a penalidade para a prevista no artigo 71, inciso IV-A da Lei n° 11.651/91.  

A Fazenda Pública Estadual apresenta recurso ao Conselho pleno, 
fls. 559 e 560, destacando que "a inclusão dos solidários se fundamentou em realidade 
na situação de que os dois tinham poderes de administração na empresa. Esse é o 
fundamento na solidariedade descrita na exordial, conforme artigo 45, XII do Código 
Tributário Estadual". Quanto ao mérito, ressalta que a decadência parcial não restou 
caracterizada, pois a jurisprudência majoritária do Conselho aponta que o marco inicial 
temporal se conta a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao do que o lançamento 
poderia ter sido efetuado – Art. 173, I do Código Tributário Nacional – e no presente caso, 
adotando essa tese, o esgotamento do prazo se daria em 31/12/2008 sendo que houve 
intimação do sujeito passivo em 05/12/2008 (fls. 185/191). Ressalta que houve equívoco 
na lavratura da certidão, pois o Conselheiro Elias Alves dos Santos discordou da 
decadência parcial, mas na hora de determinar o valor sobre o qual houve a exigência, 
consta que houve decisão unânime acolhendo a tese da decadência parcial. Ao final, 
requer a reforma do acórdão recorrido para que sejam reincluídos na lide os sócios 
Jeanne Cristina Caetano Silve Vieira e Francisco Jurandi de Castro Vieira, e também que 
a decadência parcial seja afastada, sendo considerado procedente em sua totalidade o 
auto ora discutido.  

É esse o relatório. 

 
 
                          V O T O  
 

Quanto à decadência, observa-se que a regra prevista no art. 150, § 
4º, da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código Tributário Nacional 
(CTN), somente se aplica nos casos de inocorrência de dolo, fraude ou simulação e na 
ocorrência de pagamento parcial, o que não se observa no caso, pois não ocorreu 
nenhum pagamento ao Estado de Goiás, no que se refere aos créditos tributários objeto 
do presente lançamento, quais seja aqueles oriundos de utilização indevida de redução de 
carga tributária. 



 

Verificada a não extinção da obrigação pelo pagamento, ainda que 
parcial, a regra aplicável é a do art. 173, I, do CTN, que se transcreve: 

 

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário 
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: 

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento 
poderia ter sido efetuado;(...) 

 

Assim, o direito de o fisco constituir o crédito tributário relativo ao 
exercício de 2003 extinguir-se-ia somente em 01.01.2009. Como o lançamento se 
aperfeiçoou em 05.12.2008 pela ciência dos autuados (fls.185/187), não há que se falar 
em decadência, ainda que parcial. 

Aprecia-se ainda neste julgamento o pedido da Fazenda Pública, em 
que solicita seja reincluído na sujeição passiva os solidários coobrigados FRANCISCO 
JURANDI DE CASTRO VIEIRA e JEANNE CRISTINA CAETANO SILVA. 

Relativamente à matéria apresentada no recurso da Fazenda 
Pública, com votação por maioria pelo acolhimento na fase cameral, observando que se 
trata de sócios majoritários responsáveis pela administração da empresa, conforme 
ajustado no contrato social, assim como em outros julgados, acolho o pedido de reinclusão 
dos solidários e afirmo que minha decisão encontra respaldo legal na disposição contida 
no art. 45, inciso XII do CTE, segundo o qual será solidária a pessoa que por seus atos ou 
omissões concorra para a prática de infração à legislação, conforme se observa da 
transcrição do mencionado dispositivo legal: 

 
Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 
[...] 
XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à 
operação ou prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis; 
[...] 

 

Dessa forma, conheço do Recurso Fazendário e lhe dou provimento 
para reintegrar os solidários FRANCISCO JURANDI DE CASTRO VIEIRA e JEANNE 
CRISTINA CAETANO SILVA na lide e para afastar a decadência parcial declarada em 
decisão cameral, de consequência considerando o lançamento totalmente procedente. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 20 de setembro de 2016. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01519/16 
 
Relator: Conselheiro Márcio Nogueira Pedra 
 

 
EMENTA: Processual. Recurso da Fazenda Pública para reincluir 
o solidário na lide. Rejeitado. Decisão unânime. Na hipótese em 
que o imposto foi retido na origem, circunstância verificada pelo 
destaque do ICMS substituição tributária na nota fiscal de 
aquisição, não deve ser mantido na lide, como solidário, o 
contribuinte goiano adquirente da mercadoria (artigo 35, Anexo 
VIII, RCTE). 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 16 de setembro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso de ofício, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que excluiu da 
lide o solidário ZEMA LUBRIFICANTES LTDA, considerando o pagamento de fls. 42 para 
efeito de extinção parcial do crédito tributário exigido na inicial. Participaram do julgamento 
os Conselheiros Márcio Nogueira Pedra, José Pereira D'abadia, Gilmar Rodrigues de 
Almeida, José Luiz Rosa e Valdir Mendonça Alves. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Neste processo, a Fazenda Pública informa que o contribuinte, na 
condição de substituto tributário, deixou de fazer a retenção do imposto no momento em 
que promoveu a saída das mercadorias, constantes do DANFE 9391, para o território 
goiano, conforme documentos anexos. Em consequência, está sendo cobrado  o tributo na 
importância de R$18.492,92 (dezoito mil, quatrocentos e noventa e dois reais e noventa e 
dois centavos), juntamente com penalidade e acréscimos legais. Consta da exordial, 
observação de que o contribuinte apresentou comprovante de pagamento com a data de 
21/03/2013, porém o mesmo não foi detectado pelo sistema SARE.  Foi, então,  feita 
solicitação em Goiânia na Gerência de Arrecadação, que confirmou junto ao Banco 
Bradesco que na data de 21/03/2013 não foi realizado nenhum pagamento na importância 
de R$18.492,92 (dezoito mil, quatrocentos e noventa e dois reais e noventa e dois 
centavos). Para todos os fins legais e com fulcro no § 2º, do artigo 19, Decreto nº 6.930, 
de 09 de junho de 2009, adoto o relatório constante da sentença  nº 2034/2015 , de fls 46 , 
que abaixo transcrevo :  

 
“Trata-se de detecção de falta de recolhimento do ICMS-ST, por 

contribuinte na condição de substituto tributário, por ter deixado de fazer a retenção no 
momento em que promoveu a saída das mercadorias. Observa-se que teria apresentado 
um comprovante de pagamento com a data de 21/03/2013, porém, o mesmo não foi 
identificado no sistema SARE e confirmada junto ao banco a inexistência deste nessa 
data. 

 
O sujeito passivo principal, apesar de intimado, não compareceu 

aofeito e, em consequência disso, foi lavrado o Termo de Revelia em seu nome. 
 
Já o sujeito passivo compareceu ao feito pedindo a exclusão do 

pagamento da multa por não existir solidariedade quanto a exigência de obrigação 
acessória. 



 

 
Esclarece, em seguida, que a responsabilidade seria da remetente 

em recolher o ICMS-ST, que não possuindo inscrição de substituto tributário teria gerado e 
recolhido a GNRE na data de 22/03/2013, conforme cópia anexa. 

 
Sendo assim, considerando que o valor principal teria sido recolhido, 

a única impugnante e destinatária das mercadorias solicita que a multa e os juros não lhe 
sejam cobrados. 

 
Pede pela improcedência do feito.” 
 
Dando seguimento ao relatório, informo que o Julgador singular 

decidiu pela procedência do lançamento. Determinou fosse considerado o pagamento 
realizado através do documento de fls 42, para efeito de extinção parcial do crédito 
tributário. Por outro lado, o ilustre Julgador excluiu da lide o devedor solidário, ZEMA 
LUBRIFICANTES LTDA.  

 
A Fazenda Pública, discordando da parte da sentença em que se 

excluiu da lide o solidário, interpôs recurso à Câmara Julgadora. Inicialmente, afirma que 
está clara a procedência do auto de infração. Afirma que , consoante art 52, Anexo VIII, 
RCTE, o recolhimento do ICMS – ST teria de ter sido efetivado antes da saída das 
mercadorias para o território goiano. Como o recolhimento do imposto ocorreu depois do 
ingresso das mercadorias no território goiano, então, tanto a empresa autuada quanto a 
solidária (substituída), nos termos do artigo 35, Anexo VIII, RCTE, estão obrigadas a pagar 
o tributo e acréscimos legais.  

 
Intimados, a empresa autuada e a empresa solidária não se 

manifestaram.  
 
É o relatório.  
 

VOTO 
 
O artigo 35, Anexo VIII, do Regulamento do Código Tributário do 

Estado de Goiás, aprovado pelo Decreto n° 4852, de 29 de dezembro de 1997, apresenta 
a seguinte dicção : 

 

“Art. 35. Fica solidariamente obrigado ao pagamento do imposto devido 

por substituição tributária o contribuinte estabelecido neste Estado que 
adquirir mercadoria cujo imposto não tenha sido retido, hipótese em que o 
adquirente obriga-se, ainda, ao pagamento da multa pelo mesmo devida, 
dos juros e demais acréscimos legais, calculados desde a data em que 
deveria ter sido efetuada a retenção.” 

 
 
A redação do dispositivo nos informa que se trata de situação 

destacada pela norma como instituidora de responsabilidade tributária por solidariedade. 
Outra informação diz respeito ao sujeito alvo desta responsabilidade. É o contribuinte 
estabelecido no Estado de Goiás que tenha adquirido a mercadoria. Por fim, a norma 
estipula a última condição para instituição da responsabilidade solidária. O imposto não ter 
sido retido na operação em foco. Ao estabelecer os limites da solidariedade, no que 
concerne ao crédito tributário, o artigo em análise determina que esta abarca o imposto, 



 

multa, juros e acréscimos legais, calculados desde a data em que deveria ter sido 
efetuada a retenção.  

 
A pretensão da Fazenda Pública está sustentada no artigo 35, supra 

transcrito. Com efeito, na situação referida nos autos estão satisfeitas todas as condições 
necessárias e suficientes para estabelecer a responsabilidade solidária, exceto uma, que 
qualifico como a mais importante delas: o imposto não ter sido retido na operação. 
Observo que o ICMS foi retido.  

 
E tal circunstância encontra-se devidamente demonstrada no 

processo, por documento anexado pela própria fiscalização. Às fls 06, o DANFE n° 9391 
indica no quadro “cálculo do imposto”, campos “base de cálculo do ICMS-ST” e “valor do 
ICMS substituição”, os valores respectivos. Não há que se falar, portanto, em aquisição de 
mercadoria cujo imposto não tenha sido retido. Sendo assim, não há também que se falar 
em responsabilidade solidária.  

 
Com estas considerações, conheço do recurso da Fazenda Pública e 

nego-lhe provimento para confirmar a sentença singular que excluiu da lide o solidário 
ZEMA LUBRIFICANTES LTDA, devendo ser considerado o pagamento de fls 42 para 
possível extinção parcial do crédito tributário, feitas as conferências de praxe.  
 

 
 

Sala das sessões, em 21 de setembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Solidariedade (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01523/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
 
Autora do Voto Vencido: Conselheira Talita Pimenta Félix 
 

 
EMENTA: 1. ICMS. Obrigação principal. Omissão de pagamento. 
Venda à ordem. Procedência parcial nos termos da revisão. 
Decisão por maioria. "No caso de venda à ordem, por ocasião da 
entrega global ou parcial da mercadoria a terceiro, deve ser 
emitida nota fiscal pelo vendedor remetente em nome do 
adquirente originário, com destaque do imposto, quando devido 
(art. 32, II, "b", do Anexo XII, do RCTE). 
 
2. Penalidade. Pedido de adequação para art. 71, IV-A, do CTE. 
Rejeitado. Decisão por maioria. Na omissão de pagamento de 
ICMS por falta de emissão de documentos fiscais, aplica-se in 
casu a penalidade tipificada no art. 71, VII, "l", § 9º, I, do CTE, e 
não a prevista no art. 71, IV-A, do CTE, que trata de omissão de 
pagamento de ICMS decorrente de carga tributária a menor do 
que a prevista na legislação em documentos fiscais emitidos. 
 
3. Solidariedade. Sócio-gerente. Pedido de reinclusão na lide. 
Deferido. Decisão por maioria. São solidariamente obrigadas ao 
pagamento do imposto devido na operação ou prestação as 
pessoas que tenham interesse comum na situação que 
constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente, 
com o contribuinte, os gerentes ou administradores (art. 45, XII, 
CTE). 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 06 
de janeiro de 2015, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda 
Pública para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para reformar a decisão cameral e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 
1.011.262,21 (um milhão, onze mil, duzentos e sessenta e dois reais e vinte e um 
centavos). Foram vencedores os Conselheiros David Fernandes de Carvalho, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Lidilone Polizeli Bento, Nislene Alves Borges, Marlene Maria da 
Silva Ruguê Bernardes, Victor Augusto de Faria Morato, José Paixão de Oliveira Gomes e 
o Sr. Presidente, Conselheiro Domingos Caruso Neto, que proferiu voto de desempate. 
Vencidos os Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo, José Pereira D'abadia, Talita 
Pimenta Félix, Álvaro Falanque, Nivaldo Carvelo Carvalho, Rickardo de Souza Santos 
Mariano e Alcedino Gomes Barbosa, que votaram conhecendo do recurso, negando-lhe 
provimento para manter a decisão cameral que considerou parcialmente procedente o 
auto de infração no valor do ICMS de R$ 15.206,62 (quinze mil, duzentos e seis reais e 
sessenta e dois centavos). Também, por maioria de votos, rejeitar o pedido de adequação 
da penalidade para a prevista no art. 71, IV-A do CTE, feito pelo sujeito passivo. Foram 
vencedores os Conselheiros David Fernandes de Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, 
Lidilone Polizeli Bento, Nislene Alves Borges, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, 
Victor Augusto de Faria Morato, José Paixão de Oliveira Gomes e o Sr. Presidente, 
Conselheiro Domingos Caruso Neto, que proferiu voto de desempate. Vencidos os 



 

Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo, José Pereira D'abadia, Talita Pimenta Félix, 
Álvaro Falanque, Nivaldo Carvelo Carvalho, Rickardo de Souza Santos Mariano e 
Alcedino Gomes Barbosa. E, por maioria de votos, acolher a preliminar de reinclusão na 
lide do solidário MAURÍCIO MORATO BRASIL, arguida pela Fazenda Pública. Foram 
vencedores os Conselheiros David Fernandes de Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, 
Lidilone Polizeli Bento, Nislene Alves Borges, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, 
Victor Augusto de Faria Morato, José Paixão de Oliveira Gomes e o Sr. Presidente, 
Conselheiro Domingos Caruso Neto, que proferiu voto de desempate. Vencidos os 
Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo, José Pereira D'abadia, Talita Pimenta Félix, 
Álvaro Falanque, Nivaldo Carvelo Carvalho, Rickardo de Souza Santos Mariano e 
Alcedino Gomes Barbosa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta destes autos que o sujeito passivo “realizou saída de 
mercadoria com a emissão da nota fiscal de Remessa por Conta e Ordem de Terceiros 
sem a emissão da correspondente nota fiscal, com destaque do imposto, em nome do 
adquirente originário, portanto, assim, omitindo o imposto da referida mercadoria, 
conforme demonstrativos nos Relatórios I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX, e documentos em 
anexo. Em consequência, deverá pagar o ICMS na importância de R$ 2.382.189,89, mais 
as cominações legais.” 
 

Foi nomeado solidário: Maurício Morato Brasil (art. 45, XII, CTE). 
 
A autoridade fiscal esclarece que se trate de reautuação do auto de 

infração nº 4011000829401, de 18/03/2010 
 

O período autuado: 01/01/2008 a 31/12/2008 
 

Foram citados como dispositivos legais infringidos os art. 11; 15, I; 
63 e 64 do CTE c/c art. 32, II, “b”, do Anexo II e art. 141 do RCTE, sendo proposta a 
penalidade tipificada no art. 71, VII, “l”, § 9º, inciso I, do CTE com redação das Leis nºs 
13.446/99 e 16.241/08 
 

Para instrução processual o autuante juntou ao feito o Anexo 
Estruturado – Descritivo Complementar da Ocorrência: Nota Explicativa (fls. 05/06); 
Alterações contratuais e Contrato Social Consolidado do sujeito passivo (fls. 08/17); 
Relatórios I a IX, demonstrativos do procedimento fiscal (fls. 18/164); cópias de notas 
fiscais exemplificativas CFOP 5923 e 6923 (remessa de mercadorias por conta e ordem – 
interna e interestadual) – referentes a Relatórios I, II e III (fls. 164/280); cópias de notas 
fiscais exemplificativas CFOP 6124, 6122,  (industrialização efetuada para outra empresa) 
– referente relatórios IV, V, VI e VII (fls. 281/328); mídia CD com arquivos digitais PDF das 
notas fiscais – todas (fls. 329) com recibo de entrega de arquivos digitais (fls. 330/331); 
cópia do livro Registro de Apuração do ICMS (fls. 333/360); cópia do auto de infração 
declarado nulo e da sentença que declarou a nulidade (fls. 361/366); espelho cadastral 
(fls. 370). 
 

Os sujeitos passivos foram intimados em Primeira Instância, 
conforme documentos de fls. 371/375. Porém, o solidário não se manifestou, tornando-se 
revel, conforme documentos de fl. 376.    

  
O sujeito passivo principal apresentou através de seu representante 

legal, Impugnação (fls. 379-406), onde alega, preliminarmente, que o lançamento contido 



 

nestes autos não se caracteriza como reautuação do auto de infração nº 
4.0110008.294.01, e que, portanto não se aplica, ao caso, o disposto no artigo 173, inciso 
II do Código Tributário Nacional, uma vez que as infrações imputadas pelos autos de 
infração são completamente diversas.  

 
Argui ilegitimidade passiva do solidário Maurício Morato Brasil para 

figurar no pólo passivo da lide, visto que o mesmo não agiu com excesso de poderes ou 
infração à lei, conforme preconiza o artigo 135 do Código Tributário Nacional. Colaciona 
jurisprudências que entende aplicáveis ao caso. 

  
Acrescenta que a autoridade fiscal descreveu fatos opostos aos 

formulados no lançamento, na medida em que as mercadorias objeto desta autuação não 
pertenciam à Impugnante, e sim, ao seu estabelecimento sediado no Estado do Rio de 
Janeiro, motivo pelo qual é nula a pretensão fiscal por insegurança na determinação da 
infração. 

  
Destaca, outrossim, que a autoridade fiscal omitiu-se até mesmo de 

apontar quais dos incisos do artigo 11 da Lei nº 11.651891 teria sido violado pela 
Impugnante e, portanto, ficou impedida de exercer plenamente seu direito de defesa, ou 
seja, a autoridade fiscal na capitulou corretamente os dispositivos legais que emprestariam 
fundamentação legal à pretensão descrita na exordial, violando assim, os artigos 5º, 
incisos II e LV, 150, inciso I, da CF/88, o artigo 142 do Código Tributário Nacional e o 
artigo 50, incisos I e II e § 1º da Lei nº 13.800/01.  

 
 
No mérito, alega que: “...a filial da impugnante de Itumbiara (GO) 

adquire a matéria prima da Companhia Siderúrgica Nacional – CSN (principal fornecedor), 
situada no Estado do Rio de Janeiro, onde a matéria prima permanece fisicamente. Assim 
que recebida a matéria-prima principal (bobina de flandres), transferida pelo 
estabelecimento filial da impugnante localizado em Itumbiara (GO), o estabelecimento 
matriz domiciliado no Rio de Janeiro exerce, sobre as mesmas, processo de 
industrialização. Assim o faz mediante procedimento de corte (atribuindo-lhes o formato 
intermediário de chapas) e litografia (sobre as aludidas chapas), de forma que as mesmas 
passem a conter a personalização desejada pelas empresas que irão adquiri-los.” (fls. 
380)...”Concluído este processo de corte e litografia, o estabelecimento matriz da 
impugnante (RJ) remete estas matérias-primas, ainda em estágio intermediário (semi-
acabado), para seu estabelecimento filial, localizado em Itumbiara (GO), para que este 
conclua o processo de industrialização por ela iniciado: assim o faz mediante fechamento 
das chapas e inserção dos “fundos” e das “tampas”, produzindo que se denomina de 
“latas” (para embalagem de alimentos)”. (fls. 381). 
 

Assevera que: “Ocorre que todas as operações objeto da 
fiscalização, na verdade, decorrem de vendas realizadas pelo fornecedor estabelecido no 
Estado do Rio de Janeiro (estabelecimento considerado “adquirente originário” ou “autor 
da encomenda”), cujas entregas foram feitas pelo “estabelecimento industrializador” 
(entenda-se impugnante), por meio das notas fiscais de remessa por conta e ordem de 
terceiro.” (fls. 395/396) 
 

Continua: “Além do mais, [a autoridade fiscal] confundiu-se ao 
tipificar o fato como remessa por conta e ordem de terceiros, previsto no RCTE, Anexo XII, 
art. 32, II, “b”. Na realidade, trata-se de “industrialização por conta de terceiros”, previsto 
no RCTE, Anexo XII, art. 33, inciso II, “a” e “b”, combinado com “remessa por conta e 
ordem de terceiros”, previsto no RCTE, Anexo XII, art. 32, II, “a”.” (fls. 397) 



 

 
Por fim afirma que: emitiu ainda que extemporaneamente, as notas 

fiscais de retorno simbólico, onde incide o ICMS sobre o valor agregado 
 

Em sentença de fls. 419/428, o julgador singular não acolhe as 
alegações de nulidade, afasta a alegação de decadência, mantém o solidário na lide e 
conhece da impugnação, nega-lhe provimento para julgar procedente o auto de infração. 
 

O sujeito passivo apresenta recurso voluntário, em que faz as 
mesmas alegações iniciais. Aduz, também, nulidade da sentença recorrida por 
cerceamento do direito de defesa 
 

Anexa aos autos:  
 
a) cópias de notas fiscais de “transferências de mercadorias 

adquiridas de terceiros” CFOP 6.152 para a MATRIZ (bobinas de flandres) e para a FILIAL 
do RJ (bobinas de flandres) -  (fls. 464/509); 

 
b) três cópias de notas fiscais exemplificativas das “remessas de 

mercadorias por conta e ordem” – trânsito da filial Itumbiara para o destinatário final 
(5.923) e a respectiva “venda de produção do estabelecimento” 6.118  da matriz para o 
destinatário final (fls. 515/524); 

 
c) comparece novamente (fls. 529) e anexa cópias das notas fiscais 

de “remessa de mercadoria por conta e ordem” (5.923/6.923) emitidas pela filial de 
Itumbiara para os destinatários finais com as correspondentes cópias de notas fiscais de 
“venda de produção do estabelecimento” (6.118) emitidas pela MATRIZ/RJ para os 
destinatário finais; (fls. 591-volume II-  a  fls.1823 – volume IV-) 

 
d) anexa Relatórios de Rótulos Latas 2 Kg/4Kg/18l/900ml –constando 

nº nf retorno simbólico para FILIAL/RJ emitidas em 2010 casadas com nf de “remessa por 
conta e ordem” de 2008 (fls. 1824/1876-vol IV) e cópias de notas fiscais de RETORNO 
SIMBÓLICO DE 2010 DA FILIAL DE ITUMBIARA PARA A FILIAL DE RJ 
(02.712.119/0004-65) (fls. 1877-vol. IV – até fls. 2671 – vol. VI). 
 

Por meio da Resolução nº 260/2012-2ª CJUL – (fls. 2679 – vol. VI) 
determinou-se a apuração da base de cálculo conforme art. 17 do CTE. 
 

Como resultado da diligência, apurou-se o valor da base de cálculo 
R$ 8.427.185,17    ICMS – R$ 1.011.262,21 (fls. 2684 – vol VI). 

 
Às fls. 2700/2703 – vol VI, o sujeito passivo reitera suas alegações 

feitas quando da apresentação do recurso voluntário, especialmente que: “os respectivos 
custos de ‘folha litografada’ e outros materiais não correspondem a operações mercantis 
próprias desta filial. “ Reafirma que os custos não foram suportados pelo estabelecimento 
autuado, e, sim, pelo estabelecimento da mesma entidade (RJ), que remeteu todo o 
material utilizado para a realização do serviço de montagem de latas. Anexa ao processo 
os documentos de fls. 2704/2759, para demonstrar o valor agregado pela autuada de 
R$5.600,00 pelo milheiro de latas. 

 
Em manifestação sobre o resultado da revisão (fls. 2769/2772 – vol 

VI), o sujeito passivo argumenta que “o custo da ‘folha litografada’ não foi suportado pelo 
estabelecimento autuado, e, sim, pelo estabelecimento da mesma entidade (RJ), que 



 

remeteu todo o material utilizado na atividade de ‘montagem das latas’. “ (fls. 2771) Fala 
que o custo do autuado foi apenas a mão-de-obra desse serviço, à razão de R$ 5,69 por 
milheiro. Fundamenta no art. 19, X, do CTE. O sujeito passivo apresenta planilha 
contraditória e junta cópias das 1ªs vias das notas fiscais, referidas anteriormente, 
emitidas pela FILIAL (RJ) remetendo folhas de flandres litografadas para a FILIAL 
(Itumbiara) (fls. 2785/3085 – vol VI) com carimbos de postos fiscais de trânsito 
 

Posteriormente, em memoriais, o recorrente reafirma suas 
alegações anteriores, juntando ao feito cópias das 1ªs vias de notas fiscais de remessa da 
filial de BARRA MANSA/RJ para a autuada, de remessa de folhas litografadas recortadas 
para confecção de latas, com CARIMBO de postos fiscais de fiscalização no trânsito das 
mercadorias (comprova o trânsito das mercadorias) (fls. 2785/3085 – vol. VI). 

 
Em memoriais de fls.3090/3096 o sujeito passivo reafirma suas 

alegações feitas nos autos. 
 

Por meio da Resolução nº 132/2013 - 4ª CJUL (relator Cons 
Rickardo de Souza Santos Mariano) (3097/3099 – vol. VI), converte-se o julgamento em 
diligência para que o autuante/revisor calcule o ICMS conforme art. 19, X, do CTE, ou 
seja, considere apenas o custo de montagem da lata. 
 

Como resultado da 2ª revisão: (fls. 3420/3428 – vol. VII)  - apurou-se 
base de cálculo de R$ 126.721,79 e ICMS devido de R$ 15.206,61 (quinze mil, duzentos e 
seis reais e sessenta e um centavos). A autoridade fiscal, ainda manifestou-se 
extensivamente sobre a autuação (fls. 3100/3122), juntando diversos anexos explicitando 
todo o trabalho de fiscalização, face à documentação do sujeito passivo. 
 

Em manifestação quanto ao resultado da 2ª revisão (fls. 4888/4900): 
o sujeito passivo concorda com a procedência no valor encontrado na 2ª revisão ICMS 
R$15.206,61 
 

Novamente, em memoriais, o sujeito passivo reafirma suas 
alegações anteriores 
 
 

Em julgamento na 1 CJULT (fls. 5218/5232 – VOL XI), decidiu-se: 
por UNANIMIDADE: rejeita a preliminar de nulidade por insegurança na determinação da 
infração; MAIORIA exclui solidário; MAIORIA julga o mérito com procedência de ICMS 
R$15.206,62 BC R$126.721,78; Registra-se que o sujeito passivo fez retirada (em 
manifestação oral) da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento do direito de 
defesa. 
 

Por meio de Recurso “ex officio” (fls. 5234/5243) pede-se a reforma 
da decisão cameral, para julgar procedente em parte o auto de infração no valor do voto 
vencido de ICMS R$ 1.011.262,21; pede ainda a reinclusão do solidário na lide. 
 

Em Contradita, o sujeito passivo pede o improvimento do recurso 
Fazendário 
 
 

V   O   T   O 
 

 



 

 
Cuida-se de auto de infração que exige ICMS, multa formal, mais 

acréscimos legais, em virtude de o sujeito passivo (estabelecimento de Itumbiara/GO) ter 
produzido latas para embalagem as quais foram vendidas à ordem de seu 
estabelecimento matriz (Rio de Janeiro/RJ) para diversos destinatários localizados em 
território goiano e mineiro, emitindo a nota fiscal de “remessa  por conta e ordem de 
terceiros”, para acompanhar o trânsito da mercadoria de seu estabelecimento até os 
estabelecimentos destinatários, porém, sem a emissão das notas fiscais para o 
“adquirente originário”, com destaque do imposto. 
 
    

Tal tipo de operação encontra-se tratada no Anexo XII do Decreto nº 
4.852/97 – RCTE, que para clareza da decisão, transcrevo abaixo: 
 

                   ANEXO XII – RCTE 
 

                                   CAPÍTULO VII 
                                          DA VENDA À ORDEM OU PARA ENTREGA FUTURA 

 

Art. 32. No caso de venda à ordem, por ocasião da entrega global ou 
parcial da mercadoria a terceiro, deve ser emitida nota fiscal: 

 

I - pelo adquirente originário, com destaque do imposto, quando devido, em 
nome do destinatário da mercadoria, consignando-se, além dos requisitos 
exigidos, nome do titular, endereço e números de inscrição, estadual e no 
CGC, do estabelecimento que irá promover a remessa da mercadoria; 

 

II - pelo vendedor remetente: 

a) em nome do destinatário, para acompanhar o transporte da mercadoria, 
sem destaque do valor do imposto, na qual além dos requisitos exigidos, 
devem constar, como, natureza da operação, REMESSA POR CONTA E 
ORDEM DE TERCEIROS, número, série e data da nota fiscal de que trata 
o inciso anterior, bem como o nome, endereço e números de inscrição, 
estadual e no CGC, do seu emitente; 

 

b) em nome do adquirente originário, com destaque do imposto, 
quando devido, na qual, além dos requisitos exigidos, devem constar, 
como natureza da operação, REMESSA SIMBÓLICA - VENDA À 
ORDEM, número e série da nota fiscal prevista na alínea anterior 
(Ajuste/SINIEF 01/87). 

 
 
Nota-se, pela leitura do dispositivo legal, acima transcrito, que o 

sujeito passivo (estabelecimento de Itumbiara/GO), qualificado como “vendedor 
remetente” emitiu as notas fiscais previstas no inciso II, alínea “a”, porém, não emitiu as 
notas fiscais previstas no inciso II, alínea “b”, em nome do adquirente originário 
(estabelecimento da empresa na capital do Rio de Janeiro/RJ). 

 
Registre-se que o estabelecimento do Rio de Janeiro/RJ, emitiu as 

notas fiscais para os “destinatário finais das mercadorias”, conforme estabelecido no inciso 
I do art. 32 acima transcrito. 

 



 

Tal fato encontra-se devidamente demonstrado pela fiscalização, 
através dos Anexos ao auto de infração, de números I a IX. 

 
 
Entretanto, a II Câmara Julgadora deste CAT, atentou para o fato de 

que a base de cálculo do imposto não corresponde ao valor da operação de saída das 
mercadorias para os destinatários finais, mas o valor da industrialização das mercadorias 
para o adquirente originário (estabelecimento do Rio de Janeiro/RJ). Face a tal 
constatação, determinou que se realizasse o cálculo, mediante diligência, conforme 
Resolução nº 260/2012 (fls. 2679 – Vol. VI), prevista no art. 17 do CTE, abaixo transcrito: 

 

“Art. 17. Na saída de mercadoria para estabelecimento localizado neste ou 

em outro Estado, pertencente à mesma pessoa natural ou jurídica, a base 
de cálculo do imposto é: 

......................................................................................................................... 

II - o custo da mercadoria produzida, assim entendida a soma do custo da 
matéria-prima, material secundário, mão-de-obra e acondicionamento;” 

 
 
Em atendimento ao determinado pelo CAT,  a autoridade fiscal 

revisora apurou base de cálculo no valor de R$8.427.185,17 e ICMS no montante de 
R$1.011.262,21 (um milhão, onze mil, duzentos e sessenta e dois reais e vinte e um 
centavos) (fls. 2684 – vol. VI). 

 
 
Porém, o sujeito passivo, em manifestação sobre o resultado da 

revisão (fls. 2769/2772 – vol. VI), como já manifestado anteriormente (na impugnação a 
primeira instância) argumenta que “o custo da ‘folha litografada’ não foi suportado pelo 
estabelecimento autuado, e, sim, pelo estabelecimento da mesma entidade (RJ), que 
remeteu todo o material utilizado na atividade de ‘montagem das latas’. “ (fls. 2771) Fala 
que o custo do autuado foi apenas a mão-de-obra desse serviço, à razão de R$ 5,69 por 
milheiro. Fundamenta no art. 19, X, do CTE. O sujeito passivo apresenta planilha 
contraditória e junta cópias das 1ªs vias das notas fiscais, referidas anteriormente, 
emitidas pela FILIAL (RJ) remetendo folhas de flandres litografadas para a FILIAL 
(Itumbiara) (fls. 2785/3085 – vol VI) com carimbos de postos fiscais de trânsito, juntando 
ao feito cópias das 1ªs vias de notas fiscais de remessa da filial de BARRA MANSA/RJ 
para a autuada, de remessa de folhas litografadas recortadas para confecção de latas, 
com CARIMBO de postos fiscais de fiscalização no trânsito das mercadorias (comprova o 
trânsito das mercadorias) (fls. 2785/3085 – vol. VI). 

 
A pretensão do sujeito passivo é de que se calcule o imposto com 

fundamento no previsto no art. 19, X, do CTE, que também transcrevo abaixo para clareza 
da decisão: 

 

“Art. 19. Nas seguintes situações específicas, a base de cálculo do 

imposto é: 

......................................................................................................................... 

 

X - no retorno de mercadoria, ou de sua resultante, remetida para 
industrialização ou outro tratamento, o valor a ela agregado no respectivo 
processo, assim entendido o preço efetivamente cobrado, nele se incluindo 



 

o valor do serviço prestado e os demais insumos não fornecidos pelo 
encomendante;” 

 
Mediante nova diligência determinada pela IV CJUL, para apurar o 

ICMS conforme o disposto no art. 19, X, do CTE, chegou-se ao ICMS no valor de 
R$15.206,61 e base de cálculo de R$126.721,79 (fls. 3420/3428 – volume VII). 

 
 
Essas duas revisões acima relatadas resumem a discussão nesses 

autos, ou seja, a matéria-prima foi fornecida pela filial de Itumbiara/GO ou pela matriz do 
Rio de Janeiro/RJ? A base de cálculo a ser adotada para solução da lide é a prevista no 
art. 17, II, ou no art. 19, X, ambos do CTE? 

 
Trata-se de uma questão de análise de provas constantes dos autos. 
 
 
Compulsando-se o feito, percebe-se pelos CFOPs informados em 

arquivos Sintegra (fls. 417/418), que o estabelecimento de Itumbiara adquiriu no ano de 
2008, pelo CFOP 2.122 (compra para industrialização em que a mercadoria é remetida 
pelo fornecedor para o industrializador sem transitar pelo estabelecimento do adquirente) -  
R$68.187.036,54 de bobinas de flandres da Cia Siderúrgica Nacional – CSN, localizada no 
estado do Rio de Janeiro, e determinou a entrega, para industrialização, dessas 
mercadorias, nos estabelecimentos do sujeito passivo localizados naquele estado.  

 
Desse total, a filial de Itumbiara transferiu para seus 

estabelecimentos matriz (Rio de Janeiro/RJ) e outra filial de Barra Mansa/RJ, o total de 
R$20.569.431,98 (CFOP – 6.152 – transferência de mercadoria adquirida de terceiros sem 
que tenha havido qualquer processo industrial no estabelecimento do adquirente). 

 
 
Resulta, daí, que a diferença entre a matéria-prima adquirida e a  

transferida, no montante de R$47.617.604,56, continuou a pertencer à filial de 
Itumbiara/GO. 

 
Demonstra-se, assim, que tanto a matriz e a filial localizadas no 

estado do Rio de Janeiro, quanto a filial de Itumbiara, detinham a propriedade de bobinas 
de flandres, as quais constituem a matéria-prima para elaboração das latas vendidas aos 
destinatários finais. 

 
Em reforço ao pensamento da fiscalização de que a filial de 

Itumbiara/GO também possuía matéria prima para elaboração das latas, tem-se que no 
ano de 2008, conforme CFOP 2.925 – “retorno de mercadoria remetida para 
industrialização por conta e ordem do adquirente da mercadoria quando esta não tiver tido 
trânsito pelo estabelecimento do adquirente”, a filial de Itumbiara/GO recebeu em retorno 
R$7.986.639,77 de folhas de flandres da filial de Barra Mansa/RJ, R$12.704.975,70 da 
empresa Real Steel e R$5.919.412,44 da empresa Incoflandres. Recebeu, portanto, as 
folhas de flandres já industrializadas (tais informações constam de Relatórios elaborados 
pela fiscalização a partir de fls. 3165 – vol. VII). 

 
 
Portanto, torna-se claro que a filial de Itumbiara/GO, sujeito passivo 

autuado, detinha a propriedade de mercadorias (bobinas de flandres e folhas de flandres) 
necessárias à fabricação das latas, o que por si só já afasta a pretensão da defesa de que 



 

as mercadorias para fabricação das latas houvessem sido remetidas pela matriz de Rio de 
Janeiro/RJ. 

 
Outro fator relevante para a análise das provas, é o fato de a defesa 

juntar ao processo, para justificar a remessa de folhas de flandres litografadas para a filial 
de Itumbiara/GO, notas fiscais que documentam a remessa de mercadorias cuja origem é 
a filial de Barra Mansa/RJ, e não a matriz do Rio de Janeiro/RJ, esta que realizara as 
operações objeto do auto de infração. 

 
Com efeito, às fls. 2785/3085 – vol. VI, o que se nota, é que a defesa 

referindo-se a este auto de infração, que trata de operações realizadas entre a filial de 
Itumbiara/GO e a MATRIZ de Rio de Janeiro/RJ, junta documentos, de maneira totalmente 
atabalhoada, da filial de BARRA MANSA/RJ, que não participa objetivamente das 
operações em apreço neste processo, que se referem a operações realizadas entre a filial 
de ITUMBIARA e a MATRIZ do RIO DE JANEIRO/RJ (capital). 

 
 
No mesmo sentido, o falado retorno extemporâneo das latas para a 

MATRIZ (Rio de Janeiro/RJ), na verdade foram documentados para a filial de BARRA 
MANSA/RJ (fls. fls. 1877- vol. IV até fls. 2671 – vol. VI), o que não se presta a validar as 
operações que o fisco exige o ICMS, porquanto esta filial não faz parte das operações de 
que cuida o auto de infração e seus anexos. 

 
  
Pois bem. Todos que militam na área do Direito Tributário sabem por 

demais da importância, no Direito Tributário Brasileiro, fundamental, para o ICMS, do 
princípio da Autonomia dos Estabelecimentos, inclusive constando expressamente da Lei 
Complementar nº 87/96. Ou seja, cada estabelecimento tem emissão de documentos 
fiscais, escrituração de livros fiscais, prestação de informações econômico-fiscais, 
separadamente dos demais estabelecimentos, não podendo, de forma alguma, haver a 
realização de operações entre os estabelecimentos, sem obediência a este princípio. 

 
A Lei Complementar nº 87/96, em seu art. 11, vincula o aspecto 

material da hipótese de incidência do ICMS, em várias situações, à figura do 
estabelecimento do contribuinte. Essa vinculação tem seus reflexos, segundo refere o 
"caput" do mesmo art. 11, em primeiro lugar, na definição da própria titularidade ativa do 
tributo. Com efeito, ao indicar o estabelecimento como "local da operação ou prestação, 
para os efeitos da cobrança do imposto", o dispositivo, de fato, estabelece que, ainda que 
um mesmo contribuinte tenha estabelecimentos em várias unidades da Federação, o 
imposto será devido àquela em cujo território estiver localizado o estabelecimento em que 
ocorrer o fato gerador. 

 
Outra conseqüência das disposições do art. 11 da Lei Complementar 

nº 87/96 é a "definição do estabelecimento responsável" pelo pagamento do imposto em 
função do local em que considera ocorrido o fato gerador. Essa disposição reflete a 
adoção do princípio segundo o qual, para os fins do ICMS, cada estabelecimento do 
contribuinte do ICMS é dotado de autonomia em relação aos demais, consagrado 
expressamente pelo inciso II do § 3o do art. 11, verbis: 

 

“Art. 11............................................................................................................ 

........................................................................................................................ 



 

§ 3º Para efeito desta Lei Complementar, estabelecimento é o local, privado 
ou público, edificado ou não, próprio ou de terceiro, onde pessoas físicas 
ou jurídicas exerçam suas atividades em caráter temporário ou 
permanente, bem como onde se encontrem armazenadas mercadorias, 
observado, ainda, o seguinte: 

........................................................................................................................ 

II - é autônomo cada estabelecimento do mesmo titular;” 

 

Em sintonia com a autonomia conferida a cada estabelecimento em que o 
contribuinte do imposto exerça suas atividades, prevê o art. 12 da Lei 
Complementar no 87/96 a ocorrência do fato gerador do imposto sempre 
que se verifique a saída  de mercadoria de um estabelecimento, ainda que 
a operação tenha como destinatário outro estabelecimento de um mesmo 
titular. É o que prevê o inciso I do art. 12, verbis: 

 

“Art. 12. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento: 

I - da saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que 
para outro estabelecimento do mesmo titular;” 

 
Hugo de Brito Machado vislumbrou, corretamente, que a incidência 

do imposto, também nessas operações, assumia papel essencial na implementação do 
princípio constitucional da não-cumulatividade, valendo-se para isso o legislador do 
expediente de atribuir autonomia a cada estabelecimento. Diz o autor: 

 
"Na verdade, estabelecimento é objeto e não sujeito de direitos; 

entretanto, por ficção legal, admite-se que o estabelecimento seja considerado 
contribuinte. O que se quer realmente é tomar em consideração cada estabelecimento, e 
não a empresa, para os fins de verificação da ocorrência do fato gerador do 
imposto. Como esclarece Viana Neto, 'a autonomia  de um estabelecimento para outro 
permite que créditos sejam transferidos concomitantemente  com as mercadorias de um 
estabelecimento para outro, dando cumprimento ao princípio da não 
cumulatividade'." (Machado, Hugo de Brito. O estabelecimento como contribuinte 
autônomo e a não-cumulatividade do ICMS. in Revista Dialética de Direito Tributário, São 
Paulo, v. 82, p. 24-27. jul. 2002.) (grifei) 

 
 
Além disso, a matéria ainda se revela de grande importância, 

especialmente no que toca às operações que envolvam estabelecimentos de um mesmo 
titular situados em unidades federadas diversas. É que nestes casos, como já se referiu, 
além de implicações relativas à cumulatividade do imposto ou ao seu regime de apuração, 
verificam-se conseqüências ainda mais relevantes, pertinentes à determinação da própria 
titularidade ativa para a cobrança do tributo. 

 
A precisa identificação de cada estabelecimento do contribuinte, bem 

como a vinculação, segundo critérios fixados em lei, de cada operação realizada pelo 
contribuinte a um determinado estabelecimento, é indispensável, portanto, para a 
definição da titularidade ativa da competência tributária. Afinal, como referido, é ao Estado 
onde situado o estabelecimento em que se considere ocorrido o fato gerador do tributo - 
saída da mercadoria - que competirá a cobrança do tributo devido. 

 
 



 

Voltando, nesse ponto, à análise dos fatos constantes deste 
processo, observa-se que cai por terra toda a alegação e fundamentação da defesa, que 
anexa documentos relativos a operações com a filial de BARRA MANSA/RJ, quando a 
autuação refere-se a operações da MATRIZ da capital RIO DE JANEIRO/RJ. 

 
 
Conclui-se, portanto, que procede bem a fiscalização quando 

promove a autuação do sujeito passivo, por falta de emissão de nota fiscal com destino ao 
adquirente originário (Matriz na capital Rio de Janeiro/RJ), e consequente omissão de 
pagamento de ICMS para o Estado de Goiás, cuja exigência faz-se presente nestes autos, 
observada a revisão quanto à base de cálculo (prevalência do disposto no art. 17, II, do 
CTE). 

 
Oralmente, quando da realização da sessão no Conselho Pleno de 

julgamento deste processo, a defesa pediu adequação da penalidade para o disposto no 
art. 71, IV-A, do CTE, o qual foi rejeitado, tendo em vista que o auto de infração trata de 
omissão de pagamento de ICMS decorrente da falta de emissão de documento fiscal, que 
se amolda perfeitamente ao disposto no art. 71, VII, “l”, § 9º, I, do CTE. 

 
 
Esclareça-se que o disposto no art. 71, IV-A, do CTE, somente 

aplica-se quando haja utilização de carga tributária menor do que a prevista na legislação, 
o que implica, necessariamente, na emissão de documentos fiscais pelo sujeito passivo. O 
presente caso trata justamente de falta de emissão de documentos fiscais para 
documentar e destacar o ICMS referente à saída simbólica da mercadoria com destino ao 
adquirente originário (matriz de Rio de Janeiro/RJ). Portanto, não se aplica à espécie. 

 
 
Quanto à responsabilização do solidário, diz o art. 45, XII, do CTE, 

em consonância com o art. 124, I, do Código Tributário Nacional – CTN: 
 

“Art. 124. São solidariamente obrigadas: 

......................................................................................................................... 

I – as pessoas que tenham interesse comum  na situação que constitua o 
fato gerador da obrigação principal;” 

 

“Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 
....................................................................................................................... 

XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à 
operação ou prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis;” 

 
 
 
Depreende-se da leitura dos dispositivos legais acima transcritos 

que aqueles que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal são solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação, e em especial, os gerentes da pessoa jurídica. 



 

 
A situação presente se amolda perfeitamente ao que rezam os 

dispositivos do CTN e do CTE. 
 

 
Se considerar que a empresa é pessoa jurídica, portanto, uma ficção 

da legislação civil, que não externa vontade própria, decorrendo suas orientações e 
decisões diretamente da pessoa física que a administra, tem-se que a omissão do 
pagamento do ICMS, decorrente da falta de emissão de notas fiscais, é uma atitude 
decorrente diretamente da determinação de seu sócio-gerente. 

 
 
Portanto, nos termos do art. 45, XII, do CTE, voto no sentido da 

manutenção dos solidários na lide. 
 
 
Isso posto, conheço do recurso da Fazenda Pública para o Conselho 

Pleno, e com a maioria de votos de meus pares, dou-lhe provimento, reformo a decisão 
cameral e considero parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de 
R$1.011.262,21 (um milhão, onze mil, duzentos e sessenta e dois reais e vinte e um 
centavos); também, contando com a maioria de votos, rejeito o pedido de adequação da 
penalidade para a prevista no art. 71, IV-A, do CTE, feito oralmente pelo representante do 
sujeito passivo; finalmente, por maioria de votos, acolho a preliminar de reinclusão na lide 
do solidário MAURÍCIO MORATO BRASIL, arguida pela Fazenda Pública. 

 

 

VOTO VENCIDO 

 

1. Fundamentação  

Inicialmente, passo à análise da preliminar de exclusão da lide do 
sócio administrador.  

1.1 – Da ilegitimidade passiva do sócio - sujeito passivo 
coobrigado  

 

Foi autuado como sujeito passivo coobrigado, na condição de sócio 
administrador da Recorrente, Maurício Morato Brasil, com fundamento no artigo 45, XII do 
CTE, em razão da ausência de emissão de nota fiscal de saída tributada pela Recorrente, 
correspondente às remessas por conta e ordem de terceiros.  

Deste modo, faz-se de extrema importância que analisemos o art. 45 
do CTE/GO (Lei 11.651/91), fundamento de validade para a concretização do lançamento 
em relação ao sujeito passivo coobrigado, que segue:   

 



 

São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação que 
constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente:  

 

(...)  

XII – com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes de pessoa jurídica, relativamente à 
operação ou prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis;  

 

Neste ponto, nota-se com clareza que a legislação estadual, ao se 
referir à solidariedade (espécie do gênero responsabilidade tributária), demanda o 
elemento interesse comum como dado que conecta o sócio-diretor à realização da 
obrigação tributária. Esta, a segunda premissa estabelecida pelo Fisco goiano.  

 

Com o objetivo de fugir de possíveis ambiguidades e vaguezas, 
torna-se relevante, neste momento, definir o conceito de interesse comum. A Primeira 
Turma do STJi já se posicionou, valendo-se da definição do conceito de interesse comum 
encartada por Paulo de Barros Carvalho, é o que transcrevemos a seguir:  

(...) o interesse comum dos participantes no acontecimento factual não 
representa um dado satisfatório para a definição do vínculo da solidariedade. 
Em nenhuma dessas circunstâncias cogitou o legislador desse elo que 
aproxima os participantes do fato, o que ratifica a precariedade do método 
preconizado pelo inc. I do art. 124 do Código. Vale sim, para situações em 
que não haja bilateralidade no seio do fato tributado, como, por exemplo, na 
incidência do IPTU, em que duas ou mais pessoas são proprietárias do 
mesmo imóvel. Tratando-se, porém, de ocorrências em que o fato se 
consubstancie pela presença de pessoas contrapostas, com objetivos 
antagônicos, a solidariedade vai instalar-se entre sujeitos que estiveram no 
mesmo pólo da relação, se e somente se for esse o lado escolhido pela lei 
para receber o impacto jurídico da exação. É o que se dá no imposto de 
transmissão de imóveis, quando dois ou mais são os compradores; no ICMS, 
toda vez que dois ou mais forem os comerciantes vendedores; no ISS, toda 
vez que dois ou mais sujeitos prestarem um único serviço ao mesmo 

tomador.   

 

Ainda, penso ser de extrema relevância a distinção entre interesse 
comum e interesse econômico. Já que, a meu sentir, as argumentações acima apontadas 
(pelo autuante) muito mais se adequariam à possível interesse econômico na realização 
do fato jurídico tributário, do que a interesse comum.   

 

A interpretação deste Conselho Administrativo, por maioria, em meu 
entendimento, (i) esvazia a distinção trazida pelo CTN quanto às espécies de sujeição 
passiva(a qual aponta este (iii) como gênero e contribuinte e responsável como espécies), 



 

bem como, trata como (ii) sinônimas as expressões interesse econômico e interesse 
comum na realização do fato jurídico tributário.  

Entendo deste modo, pois, ao conferir à expressão interesse comum 
a possibilidade de inclusão do sócio-gerente, simplesmente por entender que (i) por ser 
sócio, (ii) e por “não ter a pessoa jurídica capacidade de decisão” (iv), já que todo e 
qualquer ato será sempre tomado por um ser humano, sob a perspectiva dos conselheiros 
fiscais do Estado de Goiás, o sócio-administrador sempre possui(rá) interesse comum na 
relação jurídica. Assim, o sócio-administrador “responde solidariamente” com a pessoa 
jurídica/contribuinte pelo débito tributário da empresa.  

 

Em uma análise lógico-jurídico nota-se que, ao assim proceder, esta 
Corte trata as espécies de sujeição (contribuinte e responsável) como se um único sujeito 
fosse, pois, já que todo sócio-gerente possui interesse comum/econômico na relação 
jurídica, qual fator jurídico distinguiria contribuinte de responsável? Nesta tônica, entendo 
que nenhum.  

Outro aspecto de esvaziamento, também, poderia ser conferido à 
distinção entre pessoa física e pessoa jurídica, uma vez que a argumentação utilizada por 
aqueles que defendem tal inclusão atua de modo a não considerar a diferenciação entre 
os sujeitos (pessoa física e jurídica), ao afirmarem que uma “pessoa jurídica não tem 
vontade, e quem faz as escolhas são as pessoas físicas, suas responsáveis”.   

 

Não é desta forma que compreendemos quando da leitura dos 
artigos 1.022 a 1.027 do Código Civil, onde se vê que assumindo, a sociedade, negócio 
jurídico, é esta que figurará em um dos pólos da relação. Situação esta que demonstra 
que, apesar de representada, é pessoa jurídica quem assume os direitos e deveres 
decorrentes do referido negócio.  

 

 Há de se falar, ainda, na capacidade postulatória desta, razão pela 
qual poderá demandar e ser demandada em nome próprio, e não, em nome dos seus 
administradores, quando da tutela dos seus interesses.  

 

Por fim, faz-se necessário reforçar a idéia acerca da autonomia 
patrimonial nas lições de Sueli Batista de Sousa:  

O patrimônio da sociedade é denominado patrimônio social; o patrimônio 
dos seus membros, de patrimônio individual. Aquele responde pelas 
obrigações sociais; este pelas obrigações firmadas pelos sócios. [...] A 
importância do princípio da autonomia patrimonial para o desenvolvimento 
da atividade econômica é fundamental, tendo em vista o prévio conhecimento 
da afetação máxima patrimonial que podem sofrer os empreendedores e 
investidores. De tal modo que, ante a possibilidade de se limitar as perdas 
nos investimentos, as pessoas, em geral, ficam mais estimuladas a ingressar 
em novas atividades empresariais.  



 

Ora, a separação de personalidades e a necessidade da autonomia 
patrimonial entre o sócio e a pessoa jurídica e demais direitos constitucionais, tais como o 
à propriedade, ao livre exercício da atividade econômica e o princípio da não utilização do 
tributo com o efeito de confisco, proíbem a responsabilização do administrador frente atos 
não-dolosos.  

Além deste dado, nota-se que no AIIM, ao justificar a inclusão dos 
sócios-administradores no pólo passivo da lide, realiza uma “junção” dos distintos 
institutos jurídicos da sujeição passiva, misturando solidariedade, responsabilidade de 
terceiros e responsabilidade por infrações.  

Ainda, a Lei Complementar n. 104/2013 (Código de Defesa do 
Contribuinte do Estado de Goiás), dentre outros, abordados os pontos que ora nos 
interessa, o primeiro diz sobre a responsabilidade dos sócios administradores, e o 
segundo fala sobre o dever de observância de decisões exaradas pelo STJ, em sede de 
recurso repetitivo, vejamos cada um:  

Art.19. Os sócios administradores somente poderão ser responsabilizados 
mediante a prévia comprovação, pelo Fisco Estadual, da prática de atos com 
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, nos 
termos do art. 135 do Código Tributário Nacional;  

§ 1º O simples inadimplemento da obrigação tributária principal e/ou 
acessória não configura infração à lei apta a justificar a responsabilização 
dos sócios administradores.  

Bem como, se observa no Capítulo III, que trata Dos Deveres da 
Administração Fazendária, o que segue:  

Art. 32. Nos processos administrativos, a Administração Pública deverá 
observar, dentre outras regras e princípios:  

(…)  

II – a jurisprudência firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal e 
pelo Superior Tribunal de Justiça, neste último caso em sede de recurso 
repetitivo.  

Dispõe o art. 4o, da Lei n. 16.469/2009 (PAT/GO) e o art. 1o, do 
Decreto n. 6.930/2009 (Regimento Interno do CAT/GO), respectivamente, o que se 
transcreve:  

Art. 6º. Compete ao Conselho Administrativo Tributário – CAT – apreciar:  

(...)  

§ 5º. É pertinente acatar, em julgamento, a jurisprudência consolidada dos 
tribunais superiores, em suas composições unificadas, obedecidos os 
critérios de convencimento da autoridade julgadora.   

Art. 1º. Compete ao Conselho Administrativo Tributário –CAT – apreciar:  

(...)  

§ 5º. É pertinente acatar, em julgamento, a jurisprudência consolidada dos 
tribunais superiores, em suas composições unificadas, obedecidos os 
critérios de convencimento da autoridade julgadora.  



 

Ressalte-se que a breve menção a tais dispositivos legais possui o 
condão, de modo acessório, de reforçar a insubsistência da inclusão do sócio-presidente a 
responder pelo crédito tributário em comento.  

Por fim, em face do exposto neste item, entendo que houve uma 
tremenda confusão nos institutos jurídicos tributários relacionados à sujeição passiva 
tributária, o que torna, juntamente com a ausência de comprovação da implicação do 
coobrigado, juridicamente inaceitável a inclusão do sócio-administrador no pólo passivo 
desta lide.  

Superada a essa questão, passo ao exame de mérito.  

1.2. Quanto ao mérito  

Trata-se, o presente processo, de uma autuação fiscal, na qual a 
fiscalização desqualificou as operações de remessa por conta e ordem de terceiros, 
realizadas pela Recorrente (filial localizada em Itumbiara), entendendo tratar de operações 
de venda, alegando que as matérias-primas industrializadas eram de sua propriedade, 
sujeitas, portanto, a incidência do ICMS.   

Para elucidarmos o processo em análise é preciso primeiramente 
compreender o processo fabril a que a matéria prima é submetida. Outra questão 
fundamental ao deslinde do feito diz respeito a identificação do real proprietário das 
matérias primas, item de vital importância na determinação da procedência ou 
improcedência do auto de infração.  

Tem-se que a Recorrente, localizada no município de Itumbiara/GO, 
adquire a matéria prima (bobina e folha de flandres) da Companhia Siderúrgica Nacional – 
CSN, situada no Estado do Rio de Janeiro, onde a mesma permanece fisicamente.Assim 
que a matéria prima principal é transferida pela Recorrente (estabelecimento filial) para o 
estabelecimento matriz, localizado no Rio de Janeiro, a mesma exerce sobre elas um 
processo de industrialização.   

Concluído o processo de corte e litografia, o estabelecimento matriz 
da Recorrente, estabelecido no Rio de Janeiro, remete essas matérias primas, ainda em 
estágio intermediário (semi-acabado), para a Recorrente (estabelecimento filial), localizado 
em Itumbiara/Goiás, para que este conclua o processo de industrialização por ela iniciado, 
produzindo o produto final (latas), Concluído o processo de industrialização, a matriz da 
Recorrente comercializa com terceiros, inclusive com clientes localizados no Estado de 
Goiás e a entrega é feita Recorrente, por questão de logística e redução de custos.  

Nesse sentido, a Recorrente comprovou a transferência da 
propriedade para a sua matriz carioca de parte da matéria prima (bobinas e folhas de 
flandre) adquirida da Companhia Siderúrgica Nacional, no valor de R$ 20.472.538,19, com 
destaque do ICMS no valor de R$ 2.456.704,57, conforme documentos constantes dos 
autos (fls. 465 a 524).  

Tem-se, portanto, que as chapas litografadas e cortadas e que 
deram origem ao produto final objeto da autuação fiscal pertencem ao estabelecimento 
matriz da Recorrente, localizado no capital do Estado do Rio de Janeiro e não ao seu 
estabelecimento filial localizado em Itumbiara / GO.  



 

Pela análise dos autos verifica-se que o produto final (latas) foi 
vendido e faturado pelo estabelecimento situado no Rio de Janeiro, local onde foi cobrado 
o ICMS, tendo a Recorrente correlacionado aos autos todas as saídas identificadas no 
Relatório I da fiscalização (fls. 530 a 589) com as respectivas notas fiscais de venda 
(doc.03 – fls. 590/1823).  

Ressalta-se que após a anulação do Auto de Infração nº 
4.01.10.008294.01, a Recorrente providenciou a expedição dos documentos fiscais para 
efeito de retorno simbólico da matéria prima folha litografada, para o estabelecimento 
situado no Rio de Janeiro. Os relatórios por tipo de produto (docs. 3 a 10, fls. 1.824 a 
1876) demonstram a correlação entre as saídas de mercadorias por conta e ordem e o 
retorno simbólico da folha litografada, juntamente com o valor agregado pelo serviço de 
montagem das latas, realizado pela filial de Itumbiara. Os DANFE’s foram expedidos no 
período de junho a setembro de 2010, no total de R$ 126.721,78 e o ICMS devido e 
apurado resultou o valor de R$ 15.206,62 (docs. 11 a 18, fls. 1.878 a 2.671).  

O artigo 19 do CTE/GO assim prevê:  

Art. 17 - Na saída de mercadoria para estabelecimento localizado neste ou em 
outro Estado, pertencente à mesma pessoa natural ou jurídica, a base de 
cálculo do imposto é:  

(...)  

II - o custo da mercadoria produzida, assim entendida a soma do custo da 
matéria-prima, material secundário, mão-de-obra e acondicionamento;  

Art. 19 - Nas seguintes situações específicas, a base de cálculo do imposto é:  

(...)  

X - no retorno de mercadoria, ou de sua resultante, remetida para 
industrialização ou outro tratamento, o valor a ela agregado no respectivo 
processo, assim entendido o preço efetivamente cobrado, nele se incluindo o 
valor do serviço prestado e os demais insumos não fornecidos pelo 
encomendante;  

Nesse ponto a Recorrente, em atendimento as Notificações nº. 
001/2013 e 002/2013, compareceu à Delegacia Regional de Itumbiara e comprovou o 
custo da matéria prima “folha litografada” remetida pelo estabelecimento matriz situado n 
Rio de Janeiro (notas fiscais fotocopiadas, fls. 2.700/2.735). Também restou demonstrado 
que estes custos não foram suportados pela Recorrente.  

Quanto o custo do serviço (mão de obra empregada na montagem) a 
razão de R$ 5,69 por milheiro, a Recorrente comprovou que, antes da lavratura desta 
reautuação, a empresa havia expedido os documentos fiscais para efeito de retorno 
simbólico da “folha litografada” para a matriz, com o respectivo valor agregado, conforme 
documentos (fls. 1.877 a 2.671).  

Visando apontar a base de cálculo da autuação, a revisão fiscal 
realizada (fls. 2.682/2.684), com base nos Relatórios Custo de Produto I-Revisão (fls. 
2.736 a 2.751) e Relatório IX- Revisão (fls. 2.752 a 2759) e após considerar o custo da 
matéria prima, somado ao custo da mão de obra, identificou uma nova base de cálculo, no 
valor de R$ 8.427.185,15 e ICMS no valor de R$ 1.011.262,22,   



 

A Recorrente, (fls. 2.769 a 2.772), por sua vez, contrapôs o trabalho 
desta revisão com os seguintes documentos: relação de entradas de matéria prima 
utilizada para a montagem das latas, fls. 2.773/2.778, demonstrativo do custo de 
montagem de latas, fls. 2.779 a 2.781, demonstrativo de retorno simbólico dos insumos 
recebidos para industrialização, fls. 2.782 a 2.784, onde consta o valor agregado da mão 
de obra, base confessada pelo sujeito passivo, no valor de R$ 126.291,37 e as notas 
fiscais de remessa simbólica da “folha litografada” do Rio de Janeiro, com destino final à 
filial de Itumbiara, fls. 2.785 a 3.085.   

Verifica-se, também, que o autuante/revisor fez uma análise de todas 
as operações realizadas entre matriz, filial e terceiros, com o propósito de demonstrar a 
propriedade da matéria prima básica e a disponibilidade da matéria-prima semi elaborada 
no estabelecimento da Recorrente, sendo o resultado da segunda revisão fiscal constante 
das fls. 3.112 do relatório de fls. 3.100 a 3.114.  

No entanto, tenho que as provas constantes dos autos não autoriza a 
desconsideração dos atos jurídicos praticados entre matriz e filial, que são revestidos da 
forma jurídica de industrialização por conta e ordem, comprovados por meio de 
documentos fiscais cuja idoneidade foi preservada.  

Conforme bem observado pelo julgador no Acórdão Cameral:   

Por esse motivo entendo que a tese da “propriedade” da matéria 
prima semi elaborada (folhas litografadas), levantadas neste último relatório fiscal, não se 
sobrepõe a prova documental consistente nas remessas fiscais originárias do 
estabelecimento situado no Rio de Janeiro (fls. 2.785 a 3.085). A irregularidade formal 
junto ao CFOP utilizado nas remessas (6949) e as demais especificações da matéria 
prima, contida nesses documentos vinculam, sem sombra de dúvida, com o produto final 
“lata” e seus respectivos destinatários adquirentes, que estão identificados nos relatórios 
fiscais que instruem a inicial.   

Na segunda diligência realizada nos autos foi determinado que se 
considerasse para fins de base de cálculo o custo de montagem do produto final, tendo 
vista que as mercadorias são de propriedade do estabelecimento carioca e a Recorrente 
apenas prestou um serviço de industrialização – valor agregado pela Recorrente por 
ocasião da fabricação do produto final “latas”.   

Dessa forma, tem-se que a fiscalização utilizou-se para fundamentar 
o auto de infração, a premissa de que os insumos utilizados na fabricação dos insumos 
finais são de propriedade da Recorrente.   

Entretanto, prova-se pelos registros fiscais da Recorrente de que a 
mesma transferiu para a matriz carioca a propriedade dos produtos acabados, objeto das 
remessas relativas a venda e ordem por conta de terceiro. Os produtos foram remetidos, 
pela filial da Recorrente em Itumbiara, aos destinatários, em operação de remessa por 
conta e ordem do estabelecimento matriz da Recorrente, localizando no Rio de Janeiro, 
verdadeira proprietária das mercadorias.  

A operação realizada pela Recorrente não pode ser considerada uma 
venda efetiva de produtos, tendo em vista que a matéria prima não pertence à mesma, 
mas a matriz localizada no Rio de Janeiro, conforme notas fiscais de transferência de 
mercadoria relativas ao período fiscalizado. Logo, as notas fiscais de “Remessa de 



 

Mercadorias por Conta e Ordem emitidas pela Recorrente relativas ao produto final – latas 
– não devem ser tributadas pelo ICMS, pois não eram de sua propriedade.  

As mercadorias transferidas pela Recorrente/GO à sua matriz 
carioca, no período fiscalizado, consistem nos insumos adquiridos de terceiros, e que, 
após serem transferidos à matriz, foram por ela (matriz), na medida das necessidades da 
sua clientela, transformados em “folhas litografadas” e remetidas (com isenção do ICMS) 
para a etapa final de industrialização por sua conta e ordem.  

Os insumos foram transferidos pela Recorrente/GO para a sua matriz 
no Rio de Janeiro através de regular operação de transferência, que posteriormente as 
remeteu para a Recorrente para que ela os industrializasse por conta e ordem do 
estabelecimento matriz, bem como as remeteu, por sua conta e ordem, aos adquirentes 
do produto final (latas), vendido pela matriz através das notas fiscais relacionadas nos 
autos.  

Conforme a natureza das operações de Transferência verifica-se que 
as folhas litografadas e cortadas que deram origem ao produto final e objeto da presente 
autuação, são de propriedade da matriz da Recorrente, e não da Recorrente, sendo 
pessoas jurídicas distintas.   

Tem-se, portanto, que o presente caso trata de uma industrialização 
por conta e ordem de terceiros, onde a matéria prima é industrializada por encomenda (a 
pedido de sua unidade fabril/matriz, localizada no Estado do Rio de Janeiro, cujo fato 
gerador é o valor agregado e não as supostas vendas que a Recorrente deixou de 
recolher sobre as operações destinadas ao estabelecimento matriz.   

Vejamos a previsão legal contida nos art. 32, inciso II, “a” e art. 33, 
inciso II, “a” e “b” do Anexo XII do Regulamento do CTE/GO:  

Art. 32 - No caso de venda à ordem, por ocasião da entrega global ou parcial 
da mercadoria a terceiro, deve ser emitida nota fiscal:  

(...)  

II - pelo vendedor remetente:  

a) em nome do destinatário, para acompanhar o transporte da mercadoria, 
sem destaque do valor do imposto, na qual além dos requisitos exigidos, 
devem constar, como, natureza da operação, REMESSA POR CONTA E 
ORDEM DE TERCEIROS, número, série e data da nota fiscal de que trata o 
inciso anterior, bem como o nome, endereço e números de inscrição, 
estadual e no CGC, do seu emitente;  

Art. 33 - Na operação em que um estabelecimento mandar industrializar 
mercadoria, com fornecimento de matéria-prima, produto intermediário e 
material de embalagem, adquiridos de outro, os quais, sem transitar pelo 
estabelecimento adquirente, forem entregues pelo fornecedor diretamente ao 
industrializador, deve ser observado o seguinte:  

(...)  

II - o estabelecimento industrializador deve:  

a) emitir nota fiscal, na saída do produto industrializado, com destino ao 
adquirente, autor da encomenda, da qual, além das exigências já previstas 



 

neste regulamento, devem constar o nome, endereço e números de inscrição, 
estadual e no CGC, do fornecedor, e número, série e data da nota fiscal por 
este emitida, bem como o valor da mercadoria recebida para industrialização 
e o valor total cobrado do autor da encomenda, destacando deste o valor das 
mercadorias empregadas;  

b) efetuar na nota fiscal referida na alínea anterior, sobre o valor total 
cobrado do autor da encomenda, o destaque do imposto, quando devido, que 
deve ser aproveitado como crédito, se for o caso.  

Assim, em atendimento ao comando legal, o estabelecimento filial da 
Recorrente emitiu, mesmo que extemporaneamente, as notas fiscais de retorno simbólico 
dos produtos, em elaboração, recebidos para industrialização, no exercício de 2008, 
comprovando que as matérias primas utilizadas para a industrialização das chapas de 
litografia eram de propriedade da matriz da Recorrente sediada no Estado do Rio de 
Janeiro.  

O máximo que se poderia imputar ao Recorrente seria a exigência do 
ICMS incidente sobre o valor por ela agregado durante o processo de industrialização por 
conta e ordem de terceiros (matriz) e não pela venda de uma mercadoria que não ocorreu, 
tendo em vista que a matéria prima pertencia ao estabelecimento matriz da Recorrente, 
localizado no Rio de Janeiro.  

Tenho, portanto, que o Fisco não provou a existência de qualquer ato 
jurídico próprio da “operação de venda”, que presumidamente, teria sido realizado entre a 
Recorrente/GO e os adquirentes do produto final (latas), sendo a cobrança do ICMS pelo 
Estado de Goiás um verdadeiro bis in idem, pois as matérias primas pertencem a matriz 
da Recorrente, domiciliada no Rio de Janeiro.  

O artigo 11, inciso I, alínea “c” da Lei Complementar de n. 87/96 e os 
artigos 14, inciso I do CTE/GO e 4º, parágrafo 2º, inciso I do RCTE/GO preveem que 
havendo ICMS a pagar em operações de remessa por conta e ordem de terceiros, seu 
titular é o domicílio da empresa proprietária das mesmas, no caso, a matriz da Recorrente, 
domiciliada no Rio de Janeiro.  

Verifica-se que a Recorrente recolheu tanto o ICMS incidente sobre 
as operações de Transferência dos insumos para sua matriz, localizada no Estado de Rio 
de Janeiro, como também o imposto incidente sobre os serviços de industrialização por 
ela prestados, correspondente ao valor agregado na montagem do produto final “lata”.  

Por outro lado, o Fisco goiano, desconsiderou a operação de 
industrialização e remessa por conta e ordem de terceiros realizada pela Recorrente e 
exige o ICMS calculado como se a mercadoria (e não apenas o valor agregado) fosse 
propriedade da Recorrente, quando, na verdade, a mesma praticou uma operação de 
industrialização por encomenda efetuada por conta do estabelecimento matriz, vendedor 
da mercadoria, situado no Rio de Janeiro.   

Não vejo como prosperar a tese da fiscalização, pois entendo que a 
mesma não conseguiu trazer aos autos as provas necessárias à suficiente comprovação 
do ilícito supostamente cometido pela Recorrente, bem como a prova de qualquer ato 
simulado por parte da Recorrente, sendo realizada uma efetiva operação de 
industrialização por conta do estabelecimento matriz, situado no Rio de Janeiro.  

Não se verifica a presença falsidade, vício ou engano praticado pela 
Recorrente com o intuito de encobrir outro negócio jurídico praticado, ou mesmo fazer 



 

incidir dúvidas acerca da absoluta coincidência entre a vontade real e a vontade declarada 
pelas partes, Recorrente e sua matriz.  

O ICMS sobre as operações reclamadas foi devidamente recolhido 
por meio das notas fiscais de retorno simbólico, vez que na espécie tratou-se de 
industrialização por encomenda, onde incide o ICMS sobre o valor agregado, e não como 
equivocadamente interpretado pela autoridade fazendária.  

Concluindo, não vejo elementos nos autos a justificar a 
desconsideração dos atos jurídicos praticados pela Recorrente e concluo que a conduta 
da mesma constitui um planejamento tributário lícito, amparado na legislação tributária 
estadual e nos elementos de prova que instruem o feito.  

2. Conclusão  

Ante o exposto, diante das circunstâncias e da fundamentação ora 
esposada e no conjunto probatório constante dos autos, conheço do Recurso apresentado 
e nego-lhe provimento para manter a decisão cameral e considerar parcialmente 
procedente o Auto de Infração no valor de R$ 15.206,62 (Quinze mil, duzentos e seis reais 
e sessenta e dois centavos) e considero, ainda, os pagamentos efetuados por meio dos 
DANFE’s de fls. 1878 a 2.671 e respectivos DARE’s de fls. 3.139 3.150. Por fim, rejeito o 
pedido de reinclusão na lide do solidário Maurício Morato Brasil.  

 

1.STJ, Primeira Turma, REsp n. 884.845/SC, Relator Min. Luiz Fux, j. 05/02/2009, DJ 18/02/2009. ii“Por maioria”, neste caso, 
refiro-me às decisões plenárias aonde todos os conselheiros representantes do fisco votam favoravelmente à inclusão, e os 
conselheiros representantes do contribuinte, pela exclusão, situação em que o voto de desempate é proferido pelo Presidente 
do Conselho.  IiiSujeição passiva. ivEste um dos argumentos utilizados em manifestação plenária. v  SOUSA, Sueli Baptista de 
– Responsabilidade dos Sócios na Sociedade Limitada – São Paulo: Quartier Latin, 2006, p. 52.  

 
 

Sala das sessões plenárias, em 27 de setembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01553/16 
 
Relator: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: ICMS. Subfaturamento na emissão de notas fiscais. 
Omissão no recolhimento do imposto. Exclusão do sujeito 
passivo solidário da lide. Decisão não unânime. 
 
1. A falta de comprovação da existência de nexo de causalidade 
entre a conduta da solidária e a atuação fiscal da autuada 
impede seja a primeira responsabilizada por qualquer prejuízo 
oriundo do mau uso de programa de informática fornecido por 
esta. 
 
2. A demonstração segura de falta de interesse comum na 
situação constitutiva do fato gerador da obrigação tributária 
impõe a exclusão do indicado para o polo passivo solidário da 
lide. (caput do art. 45 da Lei nº 11.651/91). 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 05 
de julho de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso do Contribuinte para 
o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para reformar a decisão cameral  e excluir da lide o 
solidário PC INFORMÁTICA LTDA. Foram vencedores os Conselheiros Rickardo de 
Souza Santos Mariano, Alcedino Gomes Barbosa, Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, 
Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Cláudio Henrique de Oliveira, José Pereira D'abadia, João 
Divino de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho, Elias Alves dos Santos,  Masayuki Missao, 
Edson Abrão da Silva e Nivaldo José Mendes. Vencidos os Conselheiros Heli José da 
Silva, Washington Luis Freire de Oliveira, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, 
Nislene Alves Borges, José Paixão de Oliveira Gomes, Mário de Oliveira Andrade e 
Lidilone Polizeli Bento que votaram pela manutenção do solidário na lide. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

 
O lançamento tributário acusa o sujeito passivo de omissão no 

recolhimento do ICMS com a redação que transcrevo: 
 
Subfaturou os valores das operações ao emitir notas fiscais, no 

período de 01/02/2010 a 31/07/2010, com valores inferiores aos efetivamente praticados 
nas operações de saídas de mercadorias encontradas no banco de dados que o 
contribuinte utilizava para registrar suas operações de saídas, copiado e autenticado, 
conforme Termo de Copiagem e Autenticação de Arquivos Magnéticos, demonstrativo e 
documentos anexos. Em consequência o autuado deve recolher o ICMS de acordo com o 
cálculo efetivado, cujo valor é R$ 728.440,60 (setecentos e vinte e oito mil, quatrocentos e 
quarenta reais e sessenta centavos), junto com os acréscimos legais.  

 
Para suporte da falta cometida pela empresa, a fiscalização identifica 

os arts. 15, inciso I, e 64 da lei 11.651/91-CTE e propõe a penalidade prescrita no art. 71, 
inciso XII, alínea “a”, item 4, agravada com a aplicação do § 9º, inciso I do CTE. 

 



 

A instrução do trabalho fiscal se fez com os documentos de fls. 04 a 
142, os quais compõem os documentos: Anexos Estruturados – Detalhamento do crédito 
tributário, Descritivo Complementar da Ocorrência e Identificação do Sujeito Passivo 
Coobrigado; Dados Extraídos do Banco de Dados da Junta Comercial do Estado-JUCEG; 
Consulta Resumida do Contribuinte Pessoa Jurídica; Termo de Apreensão nº 
1100118162-0; Termos de Declaração, de Lacração, de Deslacração e de Copiagem e 
Autenticação de Arquivos Magnéticos; Cópia de Documento de Identificação de um dos 
Sócios da Pessoa Jurídica; Verso do AR; Comprovante de Postagem; Notificação Fiscal nº 
000090-2012; Consulta Detalhada do Contribuinte Pessoa Jurídica; cópias do Auto de 
Infração nº 40112019804-92, Anexo Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário e 
Protocolo de Encaminhamento de Auto de Infração; Demonstrativo de Saídas 
Subfaturadas de Mercadorias – Exercício de 2010; Relatório da Análise do Banco de 
Dados; Comprovante de Alteração de Uso de Sistema Informatizado para Emissão  de 
Documentos Fiscais; Verso de AR; Notificação Fiscal nº 000118-2009; Termo de 
Copiagem e Autenticação de Arquivos Magnéticos; Reconhecimento de Firma em 
Cartório; Comprovante da Regularidade de Entrega de Arquivo Magnético por Inscrição 
Estadual; Comprovante de Não Optante pelo Simples Nacional; Histórico dos Portes – 
Anual; Notificação Fiscal; Consulta Detalhada do Contribuinte Pessoa Jurídica; Termo de 
Movimentação Interna de Objetos e Documentos – TMIOD; Recibo do Sacado no nome da 
empresa de informática; Comprovante de Pagamento de Bloqueio; CD no Envelope; 
Recibo de Entrega de Relatórios Digitais e Consulta Detalhada do Contribuinte Pessoa 
Jurídica. 

 
Sob o suporte do art. 45, incisos XII e XIII da Lei nº 11.651/91, as 

pessoas indicadas nos documentos de fls. 06 – sócia da pessoa jurídica - e 07 – empresa 
de informática fornecedora de programa aplicativo, o qual foi considerado responsável 
técnico do programa, figuram no polo passivo solidário da lide.  

 
Os documentos de fls. 143 a 152, são comprovantes de notificações 

fiscais, das quais comprova que apenas o sujeito passivo solidário recebeu. 
 
No prazo regulamentar, a empresa de informática, responsável pelo 

fornecimento do software utilizado pela empresa para emissão das notas fiscais e o polo 
passivo solidário da lide impugna o lançamento tributário na primeira fase de defesa do 
processo para afirmar que é o fornecedor do software gerencial tão somente e que no feito 
não existem provas que pudessem imputá-la de alguma responsabilidade, bem como 
inexiste ocorrência de irregularidade no programa. Considera ser inaplicável a multa 
conforme prescreve o art. 45 do CTE e, ao final, requer: 

 
A improcedência do auto de infração, o afastamento da multa que lhe 

foi imputada por responsabilidade tributária, a realização de perícia contábil para 
responder sobre os quesitos inclusos na sua defesa in fine. 

 
Os documentos de fls. 182 a 348 compõem a instrução da peça 

defensória. 
 
O Termo de Revelia, fl. 352, mostra que o sujeito passivo foi 

notificado por carta publicada no Diário Oficial e não retornou ao processo. 
 
Outrossim, o Julgador de Primeira Instância, fl. 355, expede o 

Despacho nº 174/2013 e converte o julgamento em diligência para atendimento das 
ordens que enumera. 

 



 

Um dos auditores fiscais formula os esclarecimentos dos itens e 
devolve os autos à origem. 

 
Os documentos de fls. 361 a 372 correspondem às notificações das 

partes, das quais, apenas uma registra o recebimento por um dos sujeitos passivos 
solidários, fl. 365. 

 
O polo passivo solidário retorna ao processo e informa que somente 

com a análise do banco de dados em questão não oferece as condições capazes de 
apontar o grau de envolvimento do responsável técnico pelo software no interesse comum 
na situação ofensiva à lei tributária em vigor. Não comprova também o seu envolvimento 
na omissão fiscal realizada pelo sujeito passivo por meio do uso de seu programa 
aplicativo. 

 
Acresce que a análise efetivada pelo auditor fiscal não aponta a sua 

responsabilidade pelo uso do aplicativo por terceiros, mas confirma a impossibilidade 
jurídica de existência de dolo, razão por que requer a improcedência do auto de infração e 
a sua exclusão da responsabilidade passiva solidária da lide. 

 
O julgador, após excluir da lide o recorrente e sujeito passivo 

solidário da lide, com o argumento de que não seria possível responsabilizar a empresa de 
informática, visto que não está clara a sua participação e nem a capacidade desta em 
impedir que a infração tivesse ocorrido.  

 
No mérito mantém incólume a acusação com a decisão de 

procedência do auto de infração. 
 
Não exclui da relação processual o sócio da pessoa jurídica por ser 

ela a sócia administradora da sociedade jurídica. 
 
A Fazenda Pública interpõe recurso a uma das Câmaras Julgadoras 

do Conselho Administrativo Tributário, fls. 386 a 396, em que pugna pela reinclusão da 
empresa responsável pelo programa aplicativo na polaridade passiva solidária da lide, 
com fulcro no art. 45, inciso XIII do CTE.  

 
Alega que é prática reiterada desta empresa fornecedora de software 

para empresas contribuintes do ICMS e de maneiras diversas utiliza o aplicativo para 
suprimir impostos, cita algumas empresas que já se utilizaram destes programas e que 
incorreram em infrações relacionadas ao programa.  

 
Ao final, reitera o requerido na parte da reforma da peça decisória 

singular relativamente à exclusão do polo passivo solidário da lide, para que ele seja 
reincluído na lide por ser a empresa fornecedora do programa aplicativo. 

 
Intimados para contraditar o recurso de ofício, a empresa de 

informática retorna ao processo e reitera as alegações apresentadas na fase de 
impugnação, após contestar as razões da Fazenda Pública, fls. 414 a 421. 

 
O processo foi julgado e antes da aprovação do acórdão cameral, a 

empresa recorrente fez juntar ao processo os documentos de fls. 429 a 484. 
 
A aprovação do Acórdão n° 2764/2015, fls. 485 a 493, registra que a 

Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, decidiu, por maioria de votos, 



 

reincluir a empresa fornecedora do programa aplicativo no polo sujeito passivo solidário da 
relação processual.  

 
A sua ementa revela: 
 
“ICMS. Recurso de Ofício. Reinclusão de solidário na lide de 
empresa responsável pelo programa aplicativo utilizado pela 
autuada. Acolhido.  
 
São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido 
na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse 
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação 
principal, especialmente com o contribuinte ou o substituto 
tributário, a pessoa que por seus atos ou omissões concorra 
para a prática de infração à legislação tributária. ” 
 
Devidamente intimado, o sujeito passivo solidário recorre da decisão 

cameral ao Conselho Pleno, fls. 503 a 510, onde reitera os argumentos utilizados nas 
anteriores de defesa fiscal.   

 
O sujeito passivo solidário instrui a peça de defesa com os 

documentos, fls. 511 a 565. 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

Do compulso dos autos vicejo que o ponto controvertido da lide 
cinge-se em saber se a empresa fornecedora de software gerenciador da emissão de 
notas fiscais e identificada na sujeição passiva solidária atuou decisivamente para a 
prática da infração tributária descrita no auto de infração. 

 
A imputação de reponsabilidade tributária demanda primeiramente a 

análise da existência de nexo de causalidade entre a atuação daquele que se quer 
responsabilizar e a infração tributária em relação a qual está sendo o solidário 
responsabilizado. 

Para a verificação de tal liame, invoco teoria civilista aplicável a 
qualquer espécie de reponsabilidade obrigacional, desde a penal à tributária, qual seja a 
teoria da causalidade adequada inserida no estudo do nexo causal enquanto elementar da 
reponsabilidade civil.  

 
A doutrina civil, por seu turno, ensina que não basta a prática de um 

ato ilícito ou a ocorrência de um fato danoso para que haja qualquer responsabilização, 
mas é preciso que entre estes exista a indispensável (filos) relação de causa e efeito, isto 
é, uma ligação entre o ato ilícito e o prejuízo sofrido sendo este resultado direito e imediato 
daquele. 

In casu, tais ensinamentos buscados no direito civil nos auxiliam na 
apuração da existência de nexo de causalidade entre a conduta da PC informática, 
indicada como solidária, e a atuação do sujeito passivo principal. Em síntese, tal análise 
pode ser feita através da seguinte perquirição: sem a conduta do solidário PC informática, 
o resultado teria ocorrido, como ocorreu?? 
 



 

A reposta a essa indagação encontra-se primordialmente na perícia 
realizada nos autos que aduziu não ser possível aferir o grau de envolvimento da PC 
informática na ocorrência da infração. É que a simples conclusão de que o programa 
poderia ser manuseado de modo a viabilizar a sonegação fiscal, não é per si, suficiente 
para identificar a participação da empresa de informática ou vislumbrar seu interesse 
comum. Tal investigação, quanto a participação da solidária, demanda um plus. 

 
Neste sentido é que faz-se indispensável a certificação da existência 

atuação dolosa da solidária PC informática no sentido de confeccionar o programa com 
falhas e lacunas que possibilitassem ao empresário costear a tributação, além da 
verificação de que se beneficiou ela de modo malicioso e criminoso agindo de tal modo.  
 

Pois bem. A empresa de informática, criadora do software, atuou no 
exercício regular de um direito reconhecido quando contratada pelo sujeito passivo para 
criar programa a ser utilizado no seu estabelecimento comercial, além do que, a mesma 
tem por atividade o desenvolvimento de programas de informática para uso de terceiros 
encomendantes, sem causar danos a terceiros, especialmente ao erário. 
 

Nesta senda, ainda que a perícia concluísse que o programa foi 
falho, a PC informática poderia no máximo ser civilmente responsabilizada por fornecer 
produto viciado. Ora, não pode a PC, enquanto mera fabricante do produto, ser 
responsabilizada por fato de terceiro. Se assim fosse, todo produto seria em princípio 
arma branca pois o fornecedor sempre seria chamado a responsabilizar-se pelo destino 
indevido ou até lesionador dado ao bem pelo consumidor. 

 
Nota-se, pois, que o mau uso do programa fornecido pela empresa 

de informática não faz dela responsável pela infração tributária praticada por outrem. Isto 
porque impossível prever-se a totalidade das condutas que a mente humana, visando 
omitir o cumprimento de obrigações tributárias, possa ser capaz de praticar, para em 
relação a elas se precaver. Nessa hipótese, estar-se-ia exigindo da solidária/fornecedora 
do programa desarrazoado nível de perfeição em relação a obra humana.  

 
Assim, não basta a verificação da falibilidade do programa, mas de 

ter sido ele fabricado especialmente para facilitar a sonegação e por meio de concluio 
fraudis entre a empresa de informática e a adquirente do programa. A fraude é apenas o 
resultado, no entanto, o nexo de causalidade entre o resultado infracional e a conduta da 
programadora está a depender da verificação da figura do dolo específico. 

 
Essa responsabilidade não é, como visto, objetiva, mas subjetiva e 

depende de elementos de prova seguros que não foram trazidos pela fiscalização. 
 

Pende ainda o fato de que o uso do software foi aprovado pela 
SEFAZ como regular, entretanto, agora, em verdadeiro venire contra factum proprium, a 
Fazenda Pública vem dizê-lo irregular porque teria tal produto de informática viabilizado 
fraudes e sonegação de tributos. 
 

Estas questões de direito e também ligadas ao aspecto probatório, 
antes citadas, no meu sentir, precedem os demais pontos pelos quais a discussão deste 
processo, desde a primeira sessão de julgamento, vem se enveredando. Para alguns 
julgadores, opinião a qual não me filio, foi importante o conhecimento do modus operandi 
de funcionamento do software, tanto para se joeirar falhas no sistema, todavia, como já 
colocado existem outras questões que precedem tal analise e que me deram condições de 
votar pela exclusão da solidária PC informática. 



 

 
É que para a fiscalização, o sistema precisa ser fechado e perfeito de 

modo a evitar omissão no recolhimento do tributo estadual. Parece-me que tal exigência é 
conduta fática e juridicamente impossível, além de nada razoável pois o uso indevido do 
sistema sempre será conseguido por alguém com expertise em informática. 

 
Sob esse enfoque, a exclusão da empresa de informática do polo 

passivo solidário da lide, com fulcro no art. 45, inciso XIII da Lei nº 11.651/91 e art. 27 da 
Instrução Normativa nº 389/1999-GSF, é medida cabível, verbis:  

 

Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 

[...] 

XIII - com o contribuinte ou o substituto tributário, a pessoa que por seus 
atos ou omissões concorra para a prática de infração à legislação tributária. 

[...]  

 Art. 27. É de responsabilidade do fornecedor de programa aplicativo 
qualquer alteração indevida no aplicativo, devendo este providenciar a 
manutenção e as prestações que se fizerem necessárias para qualquer 
manipulação ou alteração do programa por terceiros. 

 
O artigo 45, no seu caput, define que as pessoas que tenham 

interesse comum na situação constitutiva do fato gerador da obrigação tributária principal 
são solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido pelo sujeito passivo. 

 
Essa condição não ficou provada no lançamento do crédito tributário. 

Ora a PC informática não tinha interesse comum na eventual sonegação tributária 
praticada pela empresa não havendo nada que indique nos autos conluio entre elas ou 
que a solidária se beneficiava de algum modo com esta irregularidade. Assim, firmo meu 
entendimento pela exclusão da empresa programadora do software da relação processual.  

 
Ante o exposto, por maioria de votos, conheço do recurso do 

Contribuinte para o Conselho Pleno, dou-lhe provimento, para reformar a decisão cameral 
e excluir o sujeito passivo solidário PC INFORMÁTICA LTDA desta lide.  

 
 

Sala das sessões plenárias, em 29 de setembro de 2016. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01609/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 

 
EMENTA: RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA PARA O 
CONSELHO PLENO. PEDIDO DE REINCLUSÃO DE SOLIDÁRIO. 
UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE BENEFÍCIO FISCAL. NÃO-
PAGAMENTO DO PROTEGE. PROVIMENTO. 
1. Não nos parece que a conduta de se valer sistematicamente 
de um benefício fiscal condicionado, cujo requisito para fruição 
é por todos conhecido e não contestado, sem que se o 
preencha, reduzindo, dessarte, o quantum do tributo a ser 
recolhido ao final do mês, não constitua, no mínimo, quebra do 
dever objetivo de cuidado, elemento ensejador da culpa. 
Tampouco tal conduta constituiria "mera inadimplência", uma 
vez que o melhor elemento para a sinalizar é a declaração do 
tributo devido pelo sujeito passivo, consubstanciando sua boa-
fé em não dissimular a ocorrência do fato gerador. O imposto 
suprimido, que não consta da conta gráfica do ICMS, declarado 
nos livros fiscais ou em documento de informação, não pode ser 
tido, absolutamente, como oriundo de mera inadimplência. Art. 
45, XII do CTE e 135, III do CTN. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 18 
de agosto de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda 
Pública para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para reincluir na lide o solidário: Márcio 
Gleick Cândido Bueno. Foram vencedores os Conselheiros Victor Augusto de Faria 
Morato, Mário de Oliveira Andrade, Lidilone Polizeli Bento, Heli José da Silva, Aldeci de 
Souza Flor, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Washington Luis Freire de Oliveira, Marlene 
Maria da Silva Ruguê Bernardes, José Paixão de Oliveira Gomes, Gilmar Rodrigues de 
Almeida e o Sr. Presidente, Conselheiro que proferiu voto de desempate. Vencidos os 
Conselheiros Masayuki Missao, Edson Abrão da Silva, Nivaldo José Mendes, Rickardo de 
Souza Santos Mariano, Valdir Mendonça Alves, Aguinaldo Fernandes de Melo, Talita 
Pimenta Félix, José Pereira D'abadia, João Divino de Brito e Nivaldo Carvelo Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo omitiu pagamento 
do ICMS, na importância de R$ 2.673.325,03, em razão da escrituração indevida de 
valores, a título de crédito outorgado, no período de 01/01/2004 a 30/09/2004, referentes à 
utilização irregular do benefício previsto no art. 11, inciso V, do Anexo IX do Dec. 4.852/97, 
pois deixou de contribuir para o PROTEGE-GOIÁS, estando, assim, impedido de usufruir 
do benefício fiscal, devendo, em consequência, pagar o ICMS no valor referido, 
juntamente com os acréscimos legais, conforme demonstrativo e documentos anexos.  

Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 58, 
§3°, inciso II e 64 da Lei n° 11.651/91, combinado com os artigos 1°, §3°, inciso III, do 
Anexo IX e 86 do Decreto n° 4.852/97, tendo sido proposta à penalidade prevista no artigo 
71, inciso IV, alínea "a", da Lei n° 11.651/91 com redação da Lei n° 14.634/2003.   

Foram identificados como sujeitos passivos solidários: MÁRCIO 
GLEICK CANDIDO BUENO "fls. 04", DISTRIBUIDORA DE CARNES DOURADO LTDA 



 

"fls. 04" e PAULO ROBERTO ELIAS CARDOSO "fls. 05", na condição de administradores, 
nos termos do artigo 45, inciso XII, da Lei n° 11.651/91.  

O Auto de Infração veio instruído com a cópia da Nota Explicativa 
"fls. 06 a 08", cópia do contrato social "fls. 09 a 13", cópia das alterações contratuais "fls. 
14 a 29", reformulação do contrato social "fls. 30 a 34", cópia da 5ª Alteração Contratual 
"fls. 35 a 36", cópia da declaração dos solidários "fls. 37", alteração de outras cláusulas 
contratuais "fls. 38", cópia da Ordem de Serviço n° 0137/2007 "fls. 39", Auditoria Básica do 
ICMS "fls. 40 a 45", relatório de autos de infração "fls. 46", relatório de documentos de 
arrecadação "fls. 47", cópia do Registro de Apuração do ICMS "fls. 48 a 98", dados do 
histórico do contribuinte "fls. 99", espelho cadastral "fls. 100", consulta - informação dos 
sócios "fls. 101 a 102", espelho cadastral "fls. 103", cópias das Certidões "fls. 104 a 110", 
espelho cadastral "fls. 111", relatório dos sócios "fls. 112" e base da consulta por auto "fls. 
113 a 114".  

O sujeito passivo direto e os solidários foram intimados em Primeira 
Instância, conforme documentos de "fls. 115 a 127 e 148 a 149", tendo sido lavrados os 
Termos de Revelia de fls. 146, 150 e 152 em relação à autuada e aos solidários Márcio 
Gleick Candido Bueno e Distribuidora de Carnes Dourado Ltda.    

Em sua Impugnação, "fls. 129 a 133", o solidário Paulo Roberto Elias 
Cardoso, em síntese, alega que participou como sócio da empresa FRIQUI INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO DE CARNES LTDA até a data de 24 de novembro de 2001, quando se retirou 
da sociedade e não mais praticou atos oriundos de sua administração, conforme se 
comprova pela cópia do contrato social em anexo. 

 Acrescenta que não é responsável tributário pelas dívidas da 
sociedade o sócio-gerente que transferiu regularmente suas cotas a terceiros, 
continuando, com estes, a empresa e que a responsabilidade tributária solidária prevista 
nos artigos 134 e 135, inciso III, do Código Tributário Nacional alcança o sócio-gerente 
que atuou irregularmente, mas que o impugnante não era gerente à época do fato 
gerador. Requer sua exclusão do polo passivo da lide. 

A peça defensória veio instruída com a Procuração "fls. 134", cópia 
da Segunda Alteração Contratual "fls. 135 a 142", cópia da Identidade Profissional do 
Procurador "fls. 143" e cópia do seu documento pessoal "fls. 144".     

Pela sentença n° 1715/08-COJP "fls. 158 a 161", o Julgador Singular 
decidiu pela procedência do lançamento de oficio e mantém na lide os demais solidários e,  
face aos argumentos trazidos pelo Sr. Paulo Roberto Elias Cardoso, decide excluí-lo da 
lide. 

No mérito, ponderou que, embora legalmente intimado, o sujeito 
passivo deixou de comparecer aos autos para impugnar a pretensão fiscal inicial e por 
isso ratifica a constituição do presente crédito tributário, consoante a Sentença n° 1715/08.  

   
 
O sujeito passivo direto e os solidários foram intimados da decisão 

singular, conforme se vê às "fls. 162 a 169 e 228 a 229", tendo sido lavrado o Termo de 
Perempção de "fls. 170" quanto aos solidários.    

 Da decisão, houve recurso voluntário, "fls. 172 a 173", no qual se 
arguiu a preliminar de nulidade do auto de infração por cerceamento do direito de defesa.  
Argumenta não ter sido intimado a apresentar impugnação à instância anterior e que o 
presente auto de infração deve ser uma versão, de onde não se sabe, dos autos de 
infração nºs 3009899915183 e 30099009 45788, ambos destinados para julgamento em 
Segunda Instância.  

Relata que se o fato gerador que lhe foi imputado é o mesmo dos 
citados autos anteriores, nada há nada mais a acrescentar. Colaciona ao feito as defesas 
protocoladas, conforme documento anexo sob os nºs 02, 03, 04 e 05.    



 

Acosta cópia da alteração contratual "fls. 174 a 180", cópia de 
documento endereçado ao Secretário da Fazenda "fls. 181", demonstrativo dos 
recolhimentos ao Protege Goiás "fls. 182", cópias dos DAREs 2.1 "fls. 183 a 191", cópia de 
documento endereça ao Presidente do Conselho Administrativo Tributário "fls. 192", cópia 
do Despacho n° 0097/2007-CAT 'fls. 193", cópia de documento endereça ao Presidente do 
Conselho Administrativo Tributário "fls. 194', cópia do Despacho n° 0099/2007-CAT "fls. 
195", extrato da Ata de Reunião com Representantes dos Frigoríficos e Técnicos da Sefaz 
"fls. 196 e 197", cópia do Decreto n° 6236/2005 - Anexo IX - Dos Benefícios Fiscais "fls. 
198 a 200", cópia de documento endereçado ao Secretário da Fazenda "fls. 201", 
demonstrativo dos recolhimentos ao Protege Goiás 'fls. 202", cópia dos DAREs 2.1 "fls. 
203 a 211", cópia das impugnações referentes aos processos n°s 3009900945788 e 
3009899915183 "fls. 212 a 215", extrato da Ata de Reunião com Representantes dos 
Frigoríficos e técnicos da Sefaz "fls. 216 a 217", cópia do Decreto n° 6236/2005 - Anexo IX 
- Dos Benefícios Fiscais 'fls. 218 a 220", cópia dos Recursos Extraordinários "fls. 221 a 
224" e cópia da intimação "fls. 225' 

Em seu Despacho n° 1051/2009-SAT de "fls. 227", o Representante 
Fazendário manifesta-se pela manutenção da decisão monocrática.   

A Segunda Câmara deste Conselho, por intermédio da Resolução n° 
132/2011 de "fls. 233", considerando que o sujeito passivo solicita convalidação de seus 
créditos considerados escriturados indevidos, conforme Protocolo n° 27367460, de 
23/09/2005 e Processo n° 3009900945788 "fls. 181" resolve, por unanimidade de votos, 
converter o julgamento em diligência e encaminhar os autos a SAT para que o 
Superintendente esclareça quanto ao resultado do referido pedido.   

Mediante Despacho n° 0340/12-SRE de "fls. 234" foi determinado o 
encaminhamento dos autos à Gerência de Orientação Tributária, uma vez que o processo 
n° 200500004019689 encontra-se em análise nessa Gerência.   

Em seu Despacho n° 890/2012-SAT, "fls. 237", o Superintendente da 
Administração Tributária informa que o pedido de convalidação constante do processo n° 
200500004019689 foi indeferido, por meio do Despacho n° 110/2012-GSF de "fls. 236". 

Pela resolução nº 049/13, "fls.238", a Segunda Câmara deste 
Conselho, em sessão realizada no dia 01/04/13, acatando proposição do Conselheiro 
Relator, resolveu por unanimidade de votos, encaminhar os autos à Gerência de Controle 
Processual, para que seu titular proceda à intimação da Representação Fazendária acerca 
da decisão, abrindo-lhe prazo para, caso queira, recorrer.  

 
 
  O Representante Fazendário, via Recurso à Câmara Julgadora nº 

012/10 de "fls.238', após expor suas razões solicita seja conhecido o presente recurso, 
com seu provimento pela reinclusão, na lide, do Sr. Paulo Roberto Elias.  

Após intimado às "fls. 241 e 242" a apresentar contradita ao pedido 
de reforma formulado pelo Representante Fazendário, o solidário Paulo Roberto Elias 
Cardoso, na contradita, "fls. 245 a 255", vem demonstrar sua irresignação ante ao 
arrazoado fazendário, "fls. 238 e 239", uma vez que fez referência de forma isolada ao que 
referiu o Auditor fiscal nas "fls. 08" dos presentes atos. Assevera que no caso presente 
não justifica que a pessoa do Sr. Paulo Roberto Elias Cardoso tenha que cumprir por 
obrigação da qual não participou ou sequer teve conhecimento. 

 Afirma que ficou devidamente comprovado que o sócio retirante da 
sociedade, Paulo Roberto Elias Cardoso, deixou de atuar na empresa no ano de 2001. 
Nesse sentido, a norma não estabelece penalidade ao sócio que se retira da sociedade, 
ainda mais quando não existe qualquer culpa ou dolo do sócio retirante; que o Sr. Paulo 
participou da Administração de outras empresas, conforme anotou no recurso às "fls. 238 
239", quais sejam, Frigosuper Comércio de Carnes e CCB Comércio de Carnes. Portanto, 
nada tem a ver com o caso em questão. 



 

 Por haver Paulo Roberto Elias Cardoso participado em duas 
empresas como sócio e de outra como administrador em tempos distintos e dissociado 
daquele de quando deixou a sociedade da FRIQUI, não significa que tenha participação 
do período de investigação promovido pela Estado; que a atribuição de responsabilidade 
substitutiva para sócios, com previsão no art. 135, inc. III, do CTN, sem que seja antes 
apurada a prática delituosa de ato de fato eivado de excesso de poderes ou infração de 
lei, contrato social ou estatutos, não pode e não deve prevalecer, sob pena de estar 
contaminando pessoa idônea que não tem qualquer vínculo com o fato gerador, 
cominando em pena que não lhe compete responder. 

Por fim, pede para manter a r. decisão da lavra do Julgador singular 
Júlio Maria Barbosa, que determinou o afastamento do pólo passivo da pessoa do Sr. 
Paulo Roberto Elias Cardoso.    

Juntou-se aos autos os seguintes documentos: cópia da Assembleia 
Geral Ordinária de "fls. 258"; cópia da Assembleia Geral Extraordinária de "fls. 259"; cópia 
da CTPS de "fls.260 a 264".  

Pelo Acórdão da II CJUL n° 1523/2013, "fls. 267 a 273", deliberou-se 
pela nulidade parcial do processo, uma vez detectada a ineficácia da intimação em 
primeira instância, via AR, ao sujeito passivo principal e ao sujeito passivo solidário, 
ocasionando cerceamento ao direito de defesa. Conforme os termos do Art. 15, §1°, da Lei 
n° 13882/01, estando o sujeito passivo com o estabelecimento em situação cadastral 
irregular, antes da intimação por edital, deve ser intimado em outro estabelecimento em 
situação cadastral regular, através do seu proprietário ou de um dos sócios no endereço 
de residência ou de domicílio deste. Ocorre que, no presente caso, as correspondências 
não foram entregues no endereço do sócio e também solidário, nem sendo o mesmo 
procurado em seu endereço. Sendo assim, declara a nulidade parcial dos autos por 
cerceamento ao direito de defesa, inclusive, e todos os autos subsequentes, devendo os 
autos retornar ao Núcleo de Preparo Processual - NUPRE, para que seja procedida nova 
intimação ao solidário e ao sujeito passivo principal na pessoa do sócio, reabrindo assim 
prazo para impugnação a ambos.  

Os Sujeitos Passivos e Coobrigados foram novamente intimados 
conforme "fls. 276 a 291" a pagar quantia exigida ou apresentar Impugnação em Primeira 
Instância.  

O Sujeito Passivo Solidário comparece aos autos, "fls. 294 e 295", e 
em sua impugnação afirma que conforme comprova pela cópia do contrato social em 
anexo, a retirada da sociedade do sócio Paulo Roberto Elias Cardoso se deu dia 24 de 
outubro de 2001, e sua assinatura foi reconhecida como verdadeira, como se comprova. 
Assevera que o Estado não poderia imputar culpabilidade do impugnante como solidário 
no auto de infração em epígrafe, sabendo-se que a investigação não versa sobre período 
pretérito à sua saída, e sim, quanto a período posterior. Afirma que os fatos descritos no 
auto de infração não condizem com o momento ou com a época em que se reputou haver 
omissão de pagamento de ICMS, em razão da escrituração indevida de benefício fiscal. 
Em momento algum poderá o impugnante ser inserido como solidário por obrigação de 
empresa da qual não mais participa. 

Após a impugnação, o Sujeito Passivo Solidário anexa as seguintes 
cópias dos documentos aos autos: Procuração "fls. 296", Identidade "fls. 297", Consulta do 
Auto de Infração n°3025652773577 "fls. 298 e 299", Documento de Arrecadação de 
Receitas Estaduais "fls. 300", Intimação "fls. 301", AI n°3025652773577 "fls. 302 e 303", 
Identificação do Sujeito Passivo Solidário ou Responsável Tributário "fls. 304 e 305", AR 
"fls. 306", Cópia Digitalizada de Documentos Arquivados "fls. 307 e 308", Segunda 
Alteração de Contrato Social e Consolidação das Clausulas "fls. 310 a 318", Contrato 
Social "fls. 319 a 324", Pedido de Baixa "fls. 325", Consulta Resumida do Contribuinte "fls. 
326 a 337". 



 

Pela Sentença n° 1973/2015 - JULP, o Julgador Singular, decide pela 
procedência do auto de infração. Em sua fundamentação afirma que o Sujeito Passivo 
Solidário compareceu à lide duas vezes reiterando os mesmos argumentos; que se retirou 
da sociedade em 24/11/2001, e não mais praticou atos oriundos de administração. Sendo 
assim não é responsável tributário pelas dívidas da sociedade. Em contrapartida, a 
autoridade fiscal esclarece (fls. 08) o motivo de o haver incluído como solidário no auto de 
infração. Assevera que, conforme se observa nos espelhos cadastrais, as três empresas 
se estabelecem no mesmo endereço e possuem a mesma atividade econômica principal. 
Assevera que considerando a sucessão entre as empresas citadas, todas funcionam no 
mesmo local, com a mesma atividade econômica, o entendimento é que o Sujeito Passivo 
Solidário, Paulo Roberto Elias Cardoso não deve ser excluído do polo passivo.  

Os Sujeitos Passivos foram intimados, "fls. 342 a 350", a pagar 
quantia exigida ou apresentar Recurso Voluntário em segunda Instância.  

Não comparecendo aos autos o Sujeito Passivo Principal e os 
Solidários, Marcio Gleick Candido Bueno e Distribuidor a de Carnes Dourado Ltda, foram 
declarados peremptos conforme "fls. 351".  

O Sujeito Passivo Solidário comparece aos autos conforme "fls. 353 
a 358". Em seu Recurso Voluntário, afirma que o Recorrente Paulo Roberto Elias Cardoso 
não participou da administração da empresa, mesmo que de princípio tenha participado de 
sua implantação.  Afirma que o recorrente, quando se desvinculou da empresa, não 
respondeu e nem responde por mais nada, conforme ficou ajustado no contrato social que 
já se vê incluso nos autos. Cita jurisprudência pertinente à matéria, no sentido de que o 
recorrente não pode responder como Sujeito Passivo Solidário do auto de infração em 
epígrafe.  

Ao final, requer que a presente decisão seja reformada para excluir 
do polo passivo o Sr. Paulo Roberto Elias Cardoso, e ainda que seja improcedente o 
lançamento.  

O Sujeito Passivo Solidário junta aos autos as seguintes cópias: 
Intimação "fls. 359", Sentença n° 1973/2015 - JULP. "fls. 360 a 363". 

 
 
 
Pelo Acórdão da II CJUL n° 697/2016 'fls. 367 a 378", a Segunda 

Câmara do Conselho Administrativo Tributário, decidiu, por maioria de votos, acatar a 
preliminar de exclusão do sujeito passivo solidário Paulo Roberto Elias Cardoso da lide, 
arguida pelo mesmo. E também por maioria de votos, acatar a preliminar de exclusão do 
sujeito passivo Marcio Gleick Cândido Bueno da Lide, arguida pelo Conselheiro Relator. 

No voto, assevera o Relator que, com o entendimento de que a 
indicação de qualquer pessoa, em especial, de qualquer dos sócios da pessoa jurídica, 
para responder pelo credito fazendário, deve vir acompanhada a comprovação de que ele 
tenha agido com excesso de poderes ou de forma fraudulenta ou prejudicial a sociedade, 
ou, ainda, ao arrepio da lei comercial, conforme sentencia o Superior Tribunal de Justiça.  

Ademais, o simples inadimplemento não caracteriza infração legal. 
Inexistindo prova de que se tenha agido com excesso de poderes, ou infração de contrato 
social ou estatutos, não há que se falar em responsabilidade tributária do sócio a esse 
título ou a título de infração legal.  

Além do mais, o recorrente comprovou no curso do processo a sua 
retirada do quadro societário da empresa em data anterior à ocorrência do fato gerador da 
obrigação tributária e motivador da exigência fiscal descrita no auto de infração.  

A Representação Fazendária foi intimada às "fls. 379”. Manifesta-se 
às "fls. 380 e 381", solicitando a reinclusão do solidário Marcio Gleick Cândido Bueno, por 
esta se amoldar perfeitamente à previsão contida no artigo 45, inciso XII, da Lei n° 
11651/97. 



 

 
O sujeito passivo direto e o solidário Marcio Gleick foram 

devidamente intimados "fls. 385 e 388", a apresentarem contradita ao recurso interposto 
pela Fazenda Pública. 
 

É o relatório.  
 
 

V O T O 
 

Única questão que remanesce nos autos é acerca da possibilidade 
de reinclusão, na lide, a título de responsável pelo crédito tributário, de MÁRCIO GLEICK 
CÂNDIDO BUENO, que corresponde ao pedido da pretensão fazendária, exposto no 
recurso às fls. 380/ 381 dos autos. Não há recurso quanto ao mérito, quanto à exclusão do 
responsável PAULO ROBERTO ELIAS e da sucessora DISTRIBUIDORA DE CARNES 
DOURADO LTDA. O primeiro, portanto, permanece excluído e a segunda, incluída no rol 
de responsáveis pelo crédito tributário.  

O presente auto de infração fora lavrado por descumprimento de 
condição objetiva para a fruição de benefício fiscal, conforme já mencionado. Com efeito, 
discorre o art. 1º do Anexo IX que: 

 
“ Art. 1º ........................................................................................................... 
......................................................................................................................... 
§ 3º A utilização dos benefícios fiscais contidos nos seguintes 
dispositivos deste Anexo é condicionada a que o contribuinte 
contribua com o valor correspondente ao percentual de 5% (cinco por 
cento) aplicado sobre o montante da diferença entre o valor do 
imposto calculado com aplicação da tributação integral e o calculado 
com utilização de benefício fiscal, para o Fundo de Proteção Social do 
Estado de Goiás - PROTEGE GOIÁS (Lei nº 14.469/03, art. 9º, II e § 4º): 
......................................................................................................................... 
III - incisos III, V, IX, XVIII, XX, XXIII, XXV, XXVIII, XXXI, XXXII, XXXIV e 
XXXV e LXIII, todos do art. 11; (Redação conferida pelo Decreto nº 
7.815 - vigência: 27.02.13 a 30.04.15)” 

 
Não há qualquer inovação ou reparo a tecer quanto às 

argumentações expendidas em sede singular. O único elemento que objetivamente se 
poderia considerar, para fins de extinção do presente crédito, o pagamento do PROTEGE 
e a necessária homologação desse pagamento, via requerimento do contribuinte, restara 
indeferida pelo órgão competente, no caso, a Superintendência da Receita. Tais 
ponderações, não obstante reflitam o mérito do lançamento, são elementares para efeito 
de se atribuir ou não responsabilidade ao sócio-administrador.  

 
Os fatos geradores dos presentes autos abrangem o interstício entre 

janeiro e setembro de 2004, período durante o qual o Sr. MÁRCIO GLEICK CÂNDIDO 
BUENO exerceu o papel de administrador, conforme cláusula oitava do contrato social que 
consta às fls. 32 dos autos.  

 
O art. 45, XII do CTE, mencionado como fundamento à 

solidariedade, tem a seguinte redação: 
 

“Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse 
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comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação 
principal, especialmente: 

......................................................................................................................... 

XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, 
gerentes, administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis;” 

 
A construção do referido artigo tomou emprestadas as redações de, 

basicamente, dois dispositivos do CTN. Em primeiro lugar, a expressão “as pessoas que 
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal” 
fora retirada, ipsi literis, do art. 124, I do CTN. Por seu turno, a expressão “atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis” adveio, em sua 
íntegra, do caput do art. 134 do CTN. 

 
Por reiteradas vezes, o STJ tem se manifestado acerca dos limites 

da responsabilização dos sócios da pessoa jurídica no que tange à matéria tributária, 
traçando um perfil da aplicabilidade do art. 135, III do CTN. Podemos compendiar suas 
manifestações em quatro vertentes, por meio dos tópicos que seguem, sintetizados por 
PAULSEN177, nos seguintes moldes: 

a) Simples falta de pagamento de tributo devidamente 
declarado. Não há responsabilização da pessoa física (ED no REsp 174.532-PR, 1ª 
seção, Rel. Min. José Delgado, j. 18.06.01, DJU 20.08.01; e REsp 885.124-RS, 1ª T., Rel. 
Min. Teori Albino Zavascki, j. 12.12.06, DJU 8.02.07). 

b) Inexistência de bens penhoráveis no patrimônio da devedora 
(sociedade por quotas de responsabilidade limitada). Não configura, por si só, nem em 
tese, situação que acarreta a responsabilidade subsidiária dos representantes da 
sociedade (REsp 831.380-SP, 1ª T. – Rel. Min. Teori Albino Zavascki – j. 20.06.06 – DJU 
30.06.06, p. 192). 

c) Sócio-quotista que não tem poderes de administração e não 
participa da gestão da empresa. Não se pode atribuir responsabilidade substitutiva, e 
nem solidariedade, não podendo ter a execução redirecionada para si (REsp 238.668-MG, 
2ª T., Rel. Min. Francisco Peçanha Martins, j. 12.03.02, DJU 13.05.02, p. 186; REsp 
751.858-SC – 1ª T., Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 4.08.05, DJU de22.08.05, p. 159; 
AgRg no REsp 641.831-PE -1ª T – Rel. Min. Francisco Falcão – j. 2.12.04, DJU 28.02.05, 
p. 229). 

d) Dissolução irregular da sociedade. Enseja o redirecionamento 
da execução fiscal contra os sócios-gerentes, independentemente de restar caracterizada 
a existência de culpa ou dolo, nos termos do art. 135, III do CTN (AgRg no REsp 831.664-
RS – 1ª T., Rel. Min. Francisco Falcão, j. 7.11.06, p. 291). 

 
As estas quatro manifestações, podemos agregar uma quinta, já 

expressa pelo STJ em sede de recurso repetitivo, no sentido de que se deve admitir o 
redirecionamento da execução quando o nome do sócio conste da CDA, havendo inversão 
do ônus da prova.  

 
Questão que urge responder, para fins de delimitação da aplicação 

do art. 135, III do CTN e do próprio art. 45, XII, é acerca da extensão do que se pretende 
ser “infração de lei”. 
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A matéria fora especificamente debatida e tratada com maior 
profundidade no julgamento do REsp nº 1.104.064 – RS, 1ª Turma, julgado em 2/12/10, 
cujo relator fora o Min. Luiz Fux. Em extensa ementa, cumpre apenas a transcrição de seu 
item nº 4, pertinente à matéria: 

 
“4. Doutrina abalizada situa a dissolução irregular como hipótese de 
infração à lei, contida no caput do art. 135 do CTN, que prescreve as 
condutas dolosas ensejadoras da responsabilidade pessoal do 
agente, litteris: 
‘A lei referida no artigo 135 do Código Tributário Nacional é a lei que 
rege as ações da pessoa referida. Assim,  como o  inciso  I  do  artigo  
em  evidência  traz  para  sua  guarda  todos  os sujeitos  referidos  no  
artigo  anterior,  teremos  que  a  lei  será  a  do pátrio  poder  para  os  
pais,  a  da  tutela  e  curatela  para  os tutores  e curadores,  a da  
administração  civil de  bens  de  terceiros para  os  administradores  
civis,  a  do  inventário  para  os inventariantes,  a  da  falência  e  da  
concordata  para  síndicos  e comissários,  a dos registros  públicos  
para os tabeliães,  escrivães  e demais  serventuários  de cartórios,  a 
comercial  para  dissolução  de pessoas  jurídicas  e  para  os  sócios  
no  caso  de  liquidação  de sociedade de pessoas. 
Para os demais, aqueles arrolados nos outros incisos do artigo 135, 
será também sua lei de regência.  Assim, para os administradores de 
empresas (gerentes, diretores etc), será a lei comercial. 
(...) 
E infração de lei?  É qualquer conduta contrária a qualquer norma?  
Queremos crer que não.  É infração à legislação societária, na mesma 
linha dos outros elementos do artigo.  Um caso sempre lembrado de 
infração de lei é o da dissolução irregular da sociedade, ou o 
funcionamento de sociedade de fato (não registrada nos órgãos 
competentes).’ (Renato Lopes Becho, in Sujeição Passiva e 
Responsabilidade Tributária, Ed.  Dialética, SP, 2000, p. 176/178)” 

 
A primeira análise que se faz, à luz do posicionamento do STJ, é que 

o termo “infração à lei” deve ser entendido como infração às leis que regem o direito de 
empresa. 

Sobre o assunto, discorre DERZI178 que: 
 

“(...) o ilícito é, assim, prévio ou concomitante ao surgimento da 
obrigação tributária (mas exterior à norma tributária) e não posterior, 
como seria o caso do não-pagamento do tributo. A lei que se infringe 
é a lei comercial ou civil, não a lei tributária, agindo o terceiro contra 

os interesses do contribuinte. “ 
 
Sob essa linha de entendimento, o mero não-pagamento do tributo à 

data de seu vencimento é elemento posterior à ocorrência dos fatos que realmente 
relevam para se verificar a ocorrência da infração à lei, não sendo suficiente, de per si, 
para impor a responsabilidade dos sócios. 

 
Em comentários ao art. 135 do CTN, CARVALHO179 obtempera que 

 

                                            
178DERZI, Misabel Abreu Machado. Nota de atualização à obra de Aliomar Baleeiro, Direito Tributário 
Brasileiro, 11ª edição. Forense. 1999. p. 756. Apud PAUSEN, Leandro. Direito Tributário: Constituição e 
Código Tributário à luz da doutrina e da jurisprudência. 14ª edição. Porto Alegre. Livraria do Advogado. 
2012. p. 968  
179CARVALHO, Paulo de Barros.  Curso de Direito Tributário. 24ª edição. Saraiva. SP. 2012. Cap. XVI. 



 

“O administrador deve sempre agir com cuidado, diligência e 
probidade. Deve zelar pelos interesses e pela finalidade da sociedade, 
o que se faz mediante o cumprimento de seu objetivo social, definido 
no estatuto ou no contrato social. Quando o administrador pratica 
qualquer ato dentro dos limites estabelecidos, o faz em nome da 
pessoa jurídica e não como ato particular seu. Mas quando o 
administrador, investido dos poderes de gestão da sociedade, pratica 
algo que extrapole os limites contidos nos contratos sociais, comete 
ato com excesso de poderes” 

 
Em análise à responsabilidade dos sócios na seara tributária, sob os 

aspectos do art. 135, III do CTN, COELHO180 entende ser necessário se separar as figuras 
da sonegação e do inadimplemento, para fins de responsabilização dos dirigentes.  

 
Assevera que 
 
“Em termos gerais, se a sociedade limitada possuía o dinheiro para o 
pagamento do tributo, mas o seu administrador o destinou a outras 
finalidades, este é responsável perante o fisco; mas, se ela não 
dispunha do numerário, não é cabível a responsabilização do 
administrador. Para facilitar o exame da matéria, chamo a primeira 
situação de sonegação, e a segunda, de inadimplemento. O art. 135, 
III, do CTN deve ser interpretado no sentido de imputar ao 
administrador a responsabilidade pelas obrigações tributárias da 
sociedade limitada em caso de sonegação, mas não no de 
inadimplemento (...)  
 (...) definir se o administrador sonegou a obrigação fiscal, ou apenas 
não a adimpliu, depende do exame detalhado das reais opções que ele 
tinha antes de decidir não proceder ao recolhimento do tributo. 
Quando a sociedade tem algum dinheiro, mas é insuficiente para 
honrar todas as dívidas, será decisivo para estabelecer a 
responsabilização do administrador, perante o fisco, verificar as 
prioridades adotadas. Nesse contexto, se pagamentos foram 
realizados em benefício de sócio (seja a que título for: pro labore, 
antecipação de lucro ou de juros, restituição de mútuo etc.), e não 
sobraram recursos para o cumprimento das obrigações tributárias, ou 
parte delas, deve-se tomar por incorreta a opção adotada pelo 
administrador (sonegação). Já, se a administração, diante da 
impossibilidade de atender todos os credores da sociedade, deixou de 
realizar pagamentos em benefício de sócio, renegociou obrigações 
cíveis, e, entre as dívidas fiscais e trabalhistas, priorizou o 
atendimento destas últimas, a opção gerencial deve ser considerada 
— inclusive, em função da classificação dos credores, na falência — 
correta (inadimplemento); em decorrência, não há base para a 
imputação ao administrador de responsabilidade tributária.” 
 
A análise dos crimes de sonegação, referidos na lei nº 8137/90, 

também é bastante esclarecedora para se diferenciar o mero inadimplemento das 
situações em que houve intenção de lesar o fisco.  

 
Dispõe o art. 2º, II da referida lei que constitui crime de sonegação a 

conduta de “deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, 
descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria 
recolher aos cofres públicos. ” 
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Em comentários ao referido dispositivo, MORAES181, fazendo 

referência a vários autores de escol, ensina o seguinte: 
 

 “em relação ao débito de ICMS declarado e não pago, Roque Carraza 

entende não haver fato típico na conduta do comerciante que não 
recolhe o ICMS após a venda do produto ao consumidor final, 
existindo mero inadimplemento administrativo-fiscal, que deverá ser 
resolvido por execução fiscal. Esclarece que 

‘o comerciante que não recolhe ICMS, dentro dos prazos que a 
lei lhe assinala, não comete delito algum. Muito menos o 
capitulado no art. 2º, II da Lei nº 8137/90. De fato, ele não está 
deixando de recolher, no prazo legal, tributo descontado de 
terceiro. O tributo é devido por ele (em nome próprio). Ele está 
simplesmente incidindo em inadimplemento. Inadimplemento 
que poderá acarretar-lhe o dever de pagar, além do tributo, a 
multa, os juros e a correção monetária. A Fazenda Pública, neste 
caso, poderá –e, ousamos dizer, deverá – executá-lo nos termos 
da Lei 6830/80 (Lei das Execuções Fiscais)’. 

Aristides Junqueira Alvarenga, por sua vez, entende que a falta de 
recolhimento do ICMS, por ser um imposto indireto, está, em princípio, 
compreendida no tipo penal. Entretanto, se houve a declaração, nas 
guias adequadas, do ICMS a ser recolhido, e tal recolhimento não 
ocorrer no prazo legal, poderá ocorrer mero inadimplemento, desde 
que verifique-se a inexistência de dolo de apropriar-se do que é 
devido à Administração Pública”. (grifamos) 
 

Com efeito, a melhor conduta, sinalizadora da boa-fé do sujeito 
passivo em recolher os tributos devidos ao Erário, é a sua efetiva declaração. Haverá, 
evidentemente, diversas situações tributárias cujas questões de direito remontam a 
acalorada discussão, havendo legítimo direito do sujeito passivo de resistir à tributação 
supostamente indevida, como é o caso de aproveitamentos de créditos ou utilização de 
benefícios cuja vedação ou validade se discutem na doutrina e na jurisprudência pátria, 
com linhas de entendimento divergentes. Não caracterizado o dolo ou a culpa, o sócio-
gerente não poderia ser responsabilizado, de acordo com a jurisprudência emanada do 
STJ. 

 
É nesse particular que ganha especial relevância a análise da figura 

do dolo e da culpa quando da feitura dos lançamentos tributários. Fica patente que, das 
considerações anteriores, se não há dolo ou culpa no não-recolhimento do tributo 
sequer haverá conduta, não podendo haver, por conseguinte, qualquer 
responsabilização dos sócios. 

 
Ainda que a análise do art. 71 do CTE prescinda da existência do 

elemento volitivo (dolo ou culpa), uma vez que basta o simples enquadramento no 
preceito sancionador para que o contribuinte seja penalizado (responsabilidade objetiva), 
tal não ocorre quanto ao solidário administrador, sob pena de afronta ao art. 135, III 
do CTN. Isso se dá em virtude da indissociabilidade da interpretação dos arts. 124, 128, 
134 e 135 do CTN.  

 

Há situações discriminadas no art. 71 do CTE em que o dolo é 
elementar à própria conduta, como a prática de caixa dois, a venda de mercadorias sem 
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nota fiscal e o calçamento de notas fiscais, que sequer são compatíveis com a forma 
culposa, configurando, inclusive, crime contra a ordem tributária.   

 
De outro lado, a averiguação da culpa demanda um juízo de valor 

mais complexo, uma vez que para se constatá-la é necessário se comparar a conduta no 
caso concreto com a que uma pessoa de cuidado e prudência mediana teria na mesma 
situação. A análise da culpa, portanto, é fruto de uma comparação do caso concreto com a 
conduta que seria razoável, em abstrato, nas mesmas circunstâncias. Bom alvitre lembrar 
sobre o benefício da dúvida, que se resolve favoravelmente ao sujeito passivo, inserta no 
art. 112 do CTN, acerca da autoria, imputabilidade e punibilidade da conduta.  

 
Um dos elementos da culpa é justamente a previsibilidade objetiva, 

que se define como a possibilidade de qualquer pessoa dotada de prudência mediana 
prever o resultado. Outro elemento, a “quebra do dever objetivo de cuidado”, caracteriza-
se pela imprudência, imperícia ou negligência182. 

 
Não nos parece que a conduta de se valer sistematicamente de um 

benefício fiscal condicionado, cujo requisito para fruição é por todos conhecido e não 
contestado, sem que se o preencha, reduzindo, dessarte, o quantum do tributo a ser 
recolhido ao final do mês, não constitua, no mínimo, quebra do dever objetivo de cuidado.  

 
Também nos permitimos, com a devida vênia, discordar da tese que 

trata o enquadramento do presente ilícito como “mera inadimplência”, com vistas à não-
aplicação da responsabilidade do sócio-gerente. Absolutamente. Conforme já exposto, o 
melhor elemento para a sinalizar é a declaração do tributo devido pelo sujeito passivo, fato 
que inexistiu nos autos, pois o contribuinte declarou falsamente em seus livros benefício 
fiscal a que não tinha direito, resultando em supressão de tributo. O imposto cujo quantum 
resultante da apuração entre débitos e créditos não consta da conta gráfica do ICMS, 
declarado nos livros fiscais ou em documento de informação, não pode ser tido, 
absolutamente, como oriundo de mera inadimplência.  

 
Sob tais fundamentos, reputo que perdura a responsabilidade do 

sócio MÁRCIO GLEICK CÂNDIDO BUENO no presente lançamento, nos termos do art. 
45, XII do CTE e 135, III do CTN. Conheço e dou provimento ao recurso Fazendário, no 
sentido de reintegra-lo à lide, na condição de responsável.  

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 04 de outubro de 2016. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01634/16 
 
Relator: Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo 
 

 
EMENTA: Processula. Preliminar de exclusão da lide do polo 
passivo solidário, arguida pela defesa. Acolhida. Decisão não 
unânime.  
 
Deve ser excluído do feito o nomeado polo passivo solidário 
quando a instrução processual apontar que este não tinha 
interesse na constituição no fato gerador da operação, objeto 
desta ação. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 20 
de setembro de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso do Contribuinte 
para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para excluir o solidário da lide. Foram 
vencedores os Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo, Aldeci de Souza Flor, José 
Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Rodolfo Ramos Caiado, Paulo Diniz, João 
Divino de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho, Masayuki Missao, Edson Abrão da Silva, 
Nivaldo José Mendes e Rickardo de Souza Santos Mariano. Vencidos os Conselheiros 
Washington Luis Freire de Oliveira, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Nislene 
Alves Borges, Gilmar Rodrigues de Almeida, Victor Augusto de Faria Morato, Mário de 
Oliveira Andrade, Lidilone Polizeli Bento e Heli José da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Em 05 de maio de 2009, as autoridades fiscais lavraram o auto de 
infração, formalizando a exigência do ICMS no valor de R$ 5.481,23 (cinco mil, 
quatrocentos e oitenta e um reais e vinte e três centavos), multa e demais acréscimos 
legais, pelo fato do sujeito passivo, transportador, não ter comprovado a efetiva saída do 
território goiano das mercadorias descritas na Nota Fiscal nº 10148, ao não apresentar 
para baixa, no posto fiscal de saída, o Passe Fiscal de Trânsito n° 1104 20090428 0041 0, 
razão pela qual as mercadorias são consideradas  destinadas ao Estado de Goiás.  

 
A autoridade lançadora indicou como infringida as disposições dos 

artigos 12, II, "d", 3, 14, VI, 46, I, "a", 2, 64 do Código Tributário Estadual - CTE (Lei nº 
11.651/91) combinado com o artigo 4°, IN 556/02 - GSF. Proposta a aplicação da 
penalidade prevista no artigo 71, VII, "o", 2, § 9° II, do CTE, com redação da Lei n° 
14065/2001. 

 
Foi identificado como sujeito passivo coobrigado M P T FIOS E 

CABOS ESPECIAIS LTDA, foi autuado com base no artigo 45, parágrafo único, inciso 
parágrafo I, da Lei 11.651/91. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução, a primeira via do Passe 

Fiscal n° 1104 20090428 0041 0, cópias da primeira via da descrita nota fiscal, do 
certificado de registro e licenciamento do veículo e da CNH do motorista. "Fls. 03 a 09". 

 
Os sujeitos passivos foram intimados a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de "fls. 10 a 13". 



 

 
O sujeito passivo solidário, apresenta Impugnação em Primeira 

Instância, "fls.16 a 28", onde argui, em sede de preliminar, a sua exclusão da lide, 
declarando que não concorreu para a prática da infração denunciada. 

 
Afirma em mérito que a acusação fiscal não deve prosperar, pois 

realmente as mercadorias regularmente acobertadas pela NF n° 10148 e transportadas 
pela Transportadora Colatinense chegaram até o seu destinatário estabelecido em 
Brasília. 

 
Argumenta que a multa aplicada possui caráter confiscatória.  
 
Ao final, requer a improcedência do auto de infração. 
 
Anexou junto a impugnação documentos "fls. 29 a 47". 
 
O sujeito passivo direto, em sua peça impugnatória, de "fls. 49 a 58, 

alega que não cometeu nenhuma infração, pois, as mercadorias, constantes do 
documento fiscal mencionado, chegaram o seu destino, isto é, Brasília-DF, não 
permanecendo no Estado de Goiás, não havendo que se falar em aplicação de multa. 
Requer o cancelamento da autuação. Junta documentos em folhas "59 a 69".  

 
O julgador singular, em Sentença nº 6873/09 - JULP, de folhas 71 a 

74, decide pela procedência do auto de infração. Em sua fundamentação alega que a 
acusação fiscal está bem definida e fundamentada, sendo certo que o Auto de Infração 
contém todos os elementos previstos no art. 8° da Lei n° 16.469/09, incorrendo, no caso, 
quaisquer das hipóteses de nulidade previstas no art. 20 da mencionada lei, restando 
induvidoso que o lançamento tributário atendeu a todos os requisitos impostos pelo art. 
142 do CTN. 

 
Quanto ao mérito afirma que considera os documentos apresentados 

como insuficientes para afastar a acusação inicial. 
  
Inconformadas com a decisão monocrática descrita acima, a 

empresa autuada, bem como a solidária interpõem Recursos Voluntários, de "fls. 80 a 86 e 
87 a 101, reiterando as argumentações apresentadas nas peças defensórias anteriores. 

 
De acordo com o acórdão 1139/2010 - da I CJULT "fls. 108 a 111", a 

Primeira Câmara Temporária do CAT decide por rejeitar a preliminar de exclusão do 
solidário da lide, quanto ao mérito negar provimento para confirmar a sentença singular 
que considerou procedente o auto de infração.  

 
Em sua fundamentação alega que não há que se falar em exclusão 

do sujeito passivo solidário da lide, pois, conta do campo próprio da referida nota fiscal, 
que o frete realizado foi pago pela empresa vendedora, sendo assim, correta a sua 
inclusão como responsável solidária.  

 
Quanto ao mérito afirma que o sujeito passivo não apresenta 

qualquer prova capaz de ilidir a pretensão fiscal ou eximi-lo da acusação, devendo a 
sentença singular ser confirmada e o presente auto de infração ser julgado procedente. 

 



 

Os sujeitos passivos foram intimados a pagar a quantia exigida ou 
apresentar Recurso ao Conselho Pleno, conforme documentos de "fls. 112 a 114", tendo 
sido lavrado Termo de Perempção "fls. 115". 

 
O sujeito passivo solidário apresenta Recurso ao Conselho Pleno, 

"fls. 118 a 129" onde reitera seus argumentos utilizados em seu Recurso Voluntário. 
 
MPT FIOS E CABOS ESPECIAIS LTDA, já qualificada nos autos, 

requer a juntada aos autos do incluso substabelecimento sem reserva de iguais poderes, 
requer que as demais intimações sejam realizadas em nome do advogado DJALMA DE 
LIMA JÚNIOR. "fl. 135". Anexa documentos "fls. 136 e 137". 

 
É o relatório. 
 

 
VOTO 
 

Ao compulsar e analisar as peças constitutivas deste feito, observei 
que em face do mérito desta ação, a lide já está resolvida, tendo em vista parcelamento do 
débito tributário efetivado pelo polo passivo epigrafado.  

 
Assim, devo me ater tão somente à preliminar de exclusão da lide do 

polo passivo solidário, que ora é suscitada pela defesa, conforme passo a expor:  
 
Conforme informado no relatório que é parte integrante deste 

“decisum”, o nomeado polo passivo solidário era tão somente o remetente da mercadoria, 
portanto, não tinha interesse na constituição do fato gerador, objeto desta ação. E em 
assim sendo, não afrontou a norma legal que rege a matéria, tendo em vista a orientação 
contida no caput do artigo 45 do CTE, “verbis”,  

 

Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido 
na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 

 
Portanto, não se pode imputar ao sujeito passivo solidário as 

exigências descritas na folha de rosto deste volume, motivo pelo qual o excluo da lide.      
 
Pelo exposto, voto acolhendo a preliminar de exclusão do solidário 

da lide, arguida pela defesa. 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 11 de outubro de 2016. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01635/16 
 
Relator: Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de exclusão da lide do polo 
passivo solidário, arguida pelo Conselheiro Relator. Acolhida. 
Decisão não unânime.  
 
Deve ser excluído do feito o nomeado polo passivo solidário 
quando a instrução processual apontar que este não tinha 
interesse na constituição no fato gerador da operação, objeto 
desta ação. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 20 
de setembro de 2016, decidiu, por maioria de votos, acolher a preliminar de exclusão do 
solidário da lide, arguida pelo Conselheiro Relator. Foram vencedores os Conselheiros 
Aguinaldo Fernandes de Melo, Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira, Rodolfo Ramos Caiado, Paulo Diniz, João Divino de Brito, Nivaldo 
Carvelo Carvalho, Masayuki Missao, Edson Abrão da Silva, Nivaldo José Mendes e 
Rickardo de Souza Santos Mariano. Vencidos os Conselheiros Washington Luis Freire de 
Oliveira, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Nislene Alves Borges, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Victor Augusto de Faria Morato, Mário de Oliveira Andrade, 
Lidilone Polizeli Bento e Heli José da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo deixou de 
comprovar a efetiva saída do território goiano das mercadorias, no valor comercial de R$ 
33.063,00, já acrescido do respectivo Índice do Valor Agregado (IVA) de 50%, referente à 
nota fiscal n° 20864, ao não apresentar para baixa, no posto fiscal de saída, o Passe 
Fiscal de Trânsito n° 0011042009013000109, emitido em 30/01/2009, razão pela qual as 
mercadorias são consideradas destinadas ao Estado de Goiás.  

 
A autoridade lançadora indica como infringida as disposições dos 

artigos 12, II, "d", 3, 14, VI, 46, I, "a", 2, 64 do Código Tributário Estadual - CTE (Lei nº 
11.651/91) combinado com os artigos 4° da IN 556/02 - GSF. Proposta a aplicação da 
penalidade prevista no artigo 71, VII, "o", 2, §9°I do CTE, com redação da Lei nº 
14065/2001. 

 
Tem-se como sujeito passivo solidário, Engetech Comércio e 

Indústria de Plásticos LTDA., nos termos do artigo 45, parágrafo único, inciso I da Lei 
11.651/91. 

 
O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: termo 

de compromisso, nota fiscal, documentação pessoal e consulta trânsito livre "fls. 6 a 11". 
 
Os sujeitos passivos são intimados a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de "fls. 12 a 15".  
 



 

Em sua impugnação, "fls. 17 a 24", o sujeito passivo coobrigado 
alega que "ao contrário do que entendeu a autoridade fazendária fiscal a mercadoria não 
foi destinada e tampouco permaneceu no Estado de Goiás, tendo, efetivamente, sido 
entregue a seu destinatário final da Cidade de Brasília/DF; é, aliás, o que comprova a 
documentação anexada a presente impugnação, especialmente, o Formulário de 
Transporte n° 005884, acostado como documento n° 3". Sustenta que "a documentação 
acostada à presente impugnação deve bastas a demonstrar com clareza que a mercadoria 
transportada tão somente cruzou o Estado de Goiás, tendo como destino final da Cidade 
de Brasília, onde foi efetivamente entregue. Desse modo, não há falar em falta de 
pagamento de tributo, porque indevido em razão da não ocorrência de fato gerador". Ao 
final, requer que a impugnação seja conhecida para suspender a exigibilidade do crédito 
tributário; que seja acolhida a presente impugnação, para desconstituir o auto de infração. 

 
O sujeito passivo coobrigado anexa os seguintes documentos: 10ª 

alteração contratual, procuração, documentação pessoal e cópias notas fiscais "fls. 25 a 
37". 

 
O sujeito passivo principal apresenta Impugnação, "fls. 39 a 48", 

alegando que "ao contrário do que entendeu a autoridade fazendária fiscal a mercadoria 
não foi destinada e tampouco permaneceu no Estado de Goiás, sendo na realidade 
entregue ao seu destinatário final da cidade de Brasília/DF, o que pode ser comprovada 
através da documentação anexada a presente impugnação, no caso, o Conhecimento de 
Transporte de Carga - CTRC no qual se afere que a empresa destinatária, qual seja, Cia 
Brasileira de Distribuição recebeu no dia 02/02/2009, a mercadoria descrita na nota fiscal 
n° 20864". Sustenta que "da análise da documentação juntada a presente impugnação 
pode-se aferir com clareza que a mercadoria transportada foi entregue em localidade fora 
do Estado de Goiás, não havendo que se falar na presente autuação fiscal para o 
pagamento de ICMS por ter entendido a autoridade fiscal que, em razão da ausência de 
baixa no passe fiscal de trânsito a mercadoria descrita na nota fiscal de n° 20864 entrou 
no Estado de Goiás sem que houvesse o pagamento de tributos". Ao final, requer o 
conhecimento da impugnação para suspender a exigibilidade do crédito tributário e que o 
auto de infração seja desconstituído, tendo em vista a comprovação de que a Empresa-
Impugnante não cometeu a infração.  

 
O sujeito passivo principal anexa os seguintes documentos: 

alterações contratuais, procuração, documentação pessoal, notas fiscais, situação de 
CTRCs/subcontratos/NFPSs, pauta de julgamentos - consulta por advogado e decisão "fls. 
49 a 79". 

 
Pela sentença nº 3564/2009 - JULP, "fls. 81 a 84", o julgador singular 

decide pela procedência do auto de infração. Em sua fundamentação afirma que: 
 
1) A descrição do fato infracional está consoante os dispositivos dito 

infringidos; 
2) Que o Passe Fiscal é procedimento legítimo de controle de 

mercadorias em trânsito por seus territórios, adotado pelos Estados do Centro-Oeste, 
Norte e Nordeste. Não ocorrendo a baixa do Passe Fiscal no Posto Fiscal de saída, a 
acusação ainda pode ser afastada processualmente por um dos meios de provas da 
efetiva entrega das mercadorias ao destinatário, facultados pelo artigo 5° da Instrução 
Normativa n° 556/02 - GSF; 

 
3) Compulsando a instrução processual, constata-se que os 

documentos apresentados pelas partes passivas provam uma operação de saída, elos 



 

documentos emitidos e em poder do remetente, todavia não provam a saída da 
mercadoria do território goiano e a entrega ao destinatário, ressalvando o CTRC (fls. 68), o 
qual, isoladamente, entende não ser instrumento de prova suficiente; 

 
4) Quanto ao mérito, considera que o lançamento se encontra 

redigido com toda clareza e identificados a infração e os infratores; regularmente instruído 
com as provas da ocorrência do fato descrito da falta de baixa do Passe Fiscal na saída 
interestadual, e não ter sido afastada pela defesa a presunção legal de que a mercadoria 
foi destinada a este Estado, pelo que o lançamento deve prevalecer. 

 
Os sujeitos passivos são intimados a pagar a quantia exigida ou 

apresentar Recurso Voluntário, conforme documentos de "fls. 85 a 88".  
 
O sujeito passivo principal apresenta Recurso Voluntário, "fls. 91 a 

98", argumenta que como pode identificar na Nota Fiscal sob análise, os produtos 
transportados, quais sejam, caixas contendo sacos de lixo, não se encontram entre 
aqueles especificados no artigo 2°, IV; não havendo, pois, exigência para apresentação da 
documentação supostamente ausente, quando da lavratura do auto de infração, motivo 
pelo qual se impõe a desconstituição da aludida autuação. Defende que a Recorrente 
juntou elementos convincentes de prova de que as mercadorias transportadas não eram 
destinadas e tampouco permaneceram nos limites do Estado de Goiás como ente 
federativo, sendo na realidade entregue ao seu destinatário final da cidade de Brasília, do 
ente federativo Distrito Federal. Ao final, requer o conhecimento do presente recurso para 
que seja dado provimento ao recurso para reformar a r. sentença de primeira instancia, 
desconstituindo a autuação. 

 
O sujeito passivo coobrigado apresenta Recurso Voluntário, "fls. 99 a 

104", reiterando os argumentos apresentados anteriormente.  
 
Mediante Acórdão da I CJULT n° 1138/2010, "fls. 107 a 111", a 

Primeira Câmara Temporária do Conselho Administrativo Tributário determina rejeitar a 
preliminar de exclusão do solidário da lide, arguida pelo Conselheiro Aguinaldo Fernandes 
de Melo. Quanto ao mérito, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a 
sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Em uma detida analise 
dos presentes autos, observa inicialmente, que não há que se falar em exclusão do sujeito 
passivo solidário da lide, pois, consta do campo próprio da referida nota fiscal, de folha 8, 
que o frete realizado foi pago pela empresa vendedora, qual seja, Engetech Comercio e 
Industria de Plástico LTDA., sendo assim, correta a sua inclusão como responsável 
solidária, em obediência aos exatos termos do artigo 45 da Lei n° 11.651/91. No tocante 
ao mérito, entende que o sujeito passivo não apresenta qualquer prova capaz de ilidir a 
pretensão fiscal ou eximi-lo da acusação, devendo a sentença singular ser confirmada e o 
presente auto de infração julgado procedente.  

 
Os sujeitos passivos são intimados a pagar a quantia exigida ou 

apresentar Recurso ao Conselho Pleno, conforme documentos de "fls. 112 a 117". 
 
O sujeito passivo coobrigado apresenta Recurso ao Conselho Pleno, 

"fls. 123 a 131", reiterando os argumentos apresentados anteriormente. 
  
O sujeito passivo coobrigado anexa ao recurso o seguinte 

documento: nota fiscal "fl. 130".  
 



 

O sujeito passivo principal requer a Revisão Extraordinária, "fls. 133 
a 141", argumentando que como pode identificar na Nota Fiscal sob análise, os produtos 
transportados, quais sejam, caixas contendo sacos de lixo, não se encontram entre 
aqueles especificados no artigo 2°, IV; não havendo, pois, exigência para apresentação da 
documentação supostamente ausente, quando da lavratura do auto de infração, motivo 
pelo qual se impõe a desconstituição da aludida autuação. Defende que "a Recorrente 
juntou elementos convincentes de prova de que as mercadorias transportadas não eram 
destinadas e tampouco permaneceram nos limites do Estado de Goiás como ente 
federativo, sendo na realidade entregue ao seu destinatário final da cidade de Brasília, do 
ente federativo Distrito Federal". Informa que "com relação a autenticação do Livro de 
Registro, é subido que o ATO COTEPE n° 35, de 05 de julho de 2005, (Doc. 5) determinou 
que todas as empresas de processamento de dados passassem a faturar de forma 
eletrônica, ou seja, desobrigou a impressão e autenticação dos livros de registros". Ao 
final, requer o conhecimento do presente recurso; e que seja dado provimento à revisão 
para reformar a r. decisão de segunda instância, desconstituindo a autuação. 

 
O sujeito passivo principal anexa os seguintes documentos: 

procuração, alterações contratuais, documentação pessoal declaração de recebimento, 
portaria n/ 210 de 14 de julho de 2006, decreto n° 26.529 de 13 de janeiro de 2006 e ATO 
COTEPE n° 35 de 5 julho de 2005 "fls. 142 a 165". 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Ao compulsar e analisar as peças constitutivas deste feito, observei 
que face ao mérito desta ação, a lide já está resolvida, tendo em vista parcelamento do 
débito tributário efetivado pelo polo passivo epigrafado.  

 
Assim, devo me ater tão somente à preliminar de exclusão da lide do 

polo passivo solidário, que ora é suscitada por mim, conforme passo a expor:  
 
Conforme informado no relatório que é parte integrante deste 

“decisum”, o nomeado polo passivo solidário era tão somente o remetente da mercadoria, 
portanto, não tinha interesse na constituição do fato gerador, objeto desta ação. E em 
assim sendo, não afrontou a norma legal que rege a matéria, tendo em vista a orientação 
contida no caput do artigo 45 do CTE, “verbis”,  

 

Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido 
na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 

 
Portanto, não se pode imputar ao sujeito passivo solidário as 

exigências descritas na folha de rosto deste volume, motivo pelo qual o excluo da 
polaridade passiva da lide o consignado sujeito passivo solidário.      

 
Pelo exposto, voto suscitando e acolhendo a preliminar de exclusão 

do solidário da lide. 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 11 de outubro de 2016. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01636/16 
 
Relator: Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de exclusão da lide do polo 
passivo solidário, arguida pelo Conselheiro Relator. Acolhida. 
Decisão não unânime.  
 
Deve ser excluído do feito o nomeado polo passivo solidário 
quando a instrução processual apontar que este não tinha 
interesse na constituição no fato gerador da operação, objeto 
desta ação. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 20 
de setembro de 2016, decidiu, por maioria de votos, acolher a preliminar de exclusão do 
solidário da lide, arguida pelo Conselheiro Relator. Foram vencedores os Conselheiros 
Aguinaldo Fernandes de Melo, Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira, Rodolfo Ramos Caiado, Paulo Diniz, João Divino de Brito, Nivaldo 
Carvelo Carvalho, Masayuki Missao, Edson Abrão da Silva, Nivaldo José Mendes e 
Rickardo de Souza Santos Mariano. Vencidos os Conselheiros Washington Luis Freire de 
Oliveira, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Nislene Alves Borges, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Victor Augusto de Faria Morato, Mário de Oliveira Andrade, 
Lidilone Polizeli Bento e Heli José da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo deixou de 
comprovar a efetiva saída do território goiano das mercadorias, no valor comercial de R$ 
94.803,00, já acrescido do respectivo Índice do Valor Agregado (IVA) de 50%, referente à 
nota fiscal n° 21684, ao não apresentar para baixa, no posto fiscal de saída, o Passe 
Fiscal de Trânsito n° 0011042009013000087, emitido em 30/01/2009, razão pela qual as 
mercadorias são consideradas destinadas ao Estado de Goiás.  

 
A autoridade lançadora indica como infringida as disposições dos 

artigos 12, II, "d", 3, 14, VI, 46, I, "a", 2, 64 do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 
11.651/91) combinado com os artigos 4° da IN 556/02 - GSF. Proposta a aplicação da 
penalidade prevista no artigo 71, VII, "o", 2, §9°I do CTE, com redação da Lei nº 
14065/2001. 

 
Tem-se como sujeito passivo solidário, Port Papelaria Escritório e 

Informática LTDA, nos termos do artigo 45, parágrafo único, inciso I da Lei 11.651/91. 
 
O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: termo 

de compromisso, nota fiscal, documentação pessoal e consulta trânsito livre "fls. 6 a 10". 
 
Os sujeitos passivos são intimados a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de "fls. 11 a 14".  
 
Em sua impugnação, "fls. 16 a 30", o sujeito passivo coobrigado 

informa que "resta claro que a presunção de que as mercadorias permaneceram em 



 

território goiano, por não ter a Impugnante procedido à baixa no passe fiscal de transito, é 
elidida pela cabal comprovação, através dos anexos documentos apresentados, de que as 
mercadorias não tiveram como destino final o Estado de Goiás, mas sim que foram 
destinadas à cidade de Brasília – DF, onde lá foram definitivamente entregues ao seu 
destinatário final, qual seja a sociedade Port Distribuidora de Informática e Papelaria 
LTDA". Alega que "a aplicação da multa não condiz com a gravidade do vício imputado, 
uma vez que da simples análise dos autos do Processo Administrativo e seus 
documentos, pode se verificar que não houve qualquer ilícito tributário cometido pela 
Impugnante, atestando não só a boa-fé desta, mas também o fato de que as falhas a ela 
imputadas inexistiram e não, consequentemente, não acarretaram quaisquer prejuízos ao 
erário". Sustentam que "aos princípios constitucionais administrativos constituem o 
estatuto jurídico máximo da Administração Pública, que deve atendê-los obrigatoriamente, 
sejam em atos vinculados ou discricionários, sob pena de serem estes inquinados de 
inconstitucionalidade, como ocorre no caso em questão". Argumenta que "apesar da 
legislação fiscal limitar o contorno dos juros de mora incidentes sobre o crédito tributário 
não liquidado no momento próprio, o legisladora ordinário está cruzando tais fronteiras, 
visto que atrela a apurado do "quantum" desses juros mora à divulgação de juros de 
cunho eminentemente remuneratório, a chamada Taxa Selic". Ao final, requer a anulação 
total do auto de infração e a consequente extinção "ex tunc" do crédito tributário. 
Alternativamente, caso não se entenda pela anulação total do auto de infração em 
comento, o que se admite apenas por hipótese, requer que sejam desconsideradas as 
multas e os juros cobrados, ou, que sejam os valores cobrados a título de multas e juros 
de mora reduzidos substancialmente.  

 
O sujeito passivo coobrigado anexa os seguintes documentos: Doc. 

1, Doc. 2, Doc. 3 e Doc. 4 "fls. 32 a 47". 
 
O sujeito passivo principal apresenta Impugnação, "fls. 49 a 58", 

alega que "ao contrário do que entendeu a autoridade fazendária fiscal a mercadoria não 
foi destinada e tampouco permaneceu no Estado de Goiás, sendo na realidade entregue 
ao seu destinatário final da cidade de Brasília/DF, o que pode ser comprovada através da 
documentação anexada a presente impugnação, no caso, o Conhecimento de Transporte 
de Carga – CTRC no qual se afere que a empresa destinatária, qual seja, Port 
Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda recebeu no dia 02/02/2009, as mercadorias 
descritas na nota fiscal n° 21684". Sustenta que "da análise da documentação juntada a 
presente impugnação pode-se aferir com clareza que a mercadoria transportada foi 
entregue em localidade fora do Estado de Goiás, não havendo que se falar na presente 
autuação fiscal para o pagamento de ICMS por ter entendido a autoridade fiscal que, em 
razão da ausência de baixa no passe fiscal de trânsito a mercadoria descrita na nota fiscal 
de n° 21684 entrou no Estado de Goiás sem que houvesse o pagamento de tributos". Ao 
final, requer o conhecimento da impugnação e que o auto de infração seja desconstituído, 
tendo em vista a comprovação de que a Empresa-Impugnante não cometeu a infração.  

 
O sujeito passivo principal anexa os seguintes documentos: 

alterações contratuais, procuração, documentação pessoal, notas fiscais, situação de 
CTRCs/subcontratos/NFPSs, pauta de julgamentos – consulta por advogado e decisão 
"fls. 59 a 88". 

 
Pela sentença nº 3572/2009 - JULP, "fls. 90 a 93", o julgador singular 

decide pela procedência do auto de infração. Em sua fundamentação afirma que: 
 
1) A descrição do fato infracional está consoante os dispositivos dito 

infringidos; 



 

2) Que o Passe Fiscal é procedimento legítimo de controle de 
mercadorias em trânsito por seus territórios, adotado pelos Estados do Centro-Oeste, 
Norte e Nordeste. Não ocorrendo a baixa do Passe Fiscal no Posto Fiscal de saída, a 
acusação ainda pode ser afastada processualmente por um dos meios de provas da 
efetiva entrega das mercadorias ao destinatário, facultados pelo artigo 5° da Instrução 
Normativa n° 556/02 – GSF; 

 
3) Compulsando a instrução processual, constata-se que os 

documentos apresentados pelas partes passivas provam uma operação de saída, elos 
documentos emitidos e em poder do remetente, todavia não provam a saída da 
mercadoria do território goiano e a entrega ao destinatário, ressalvando o CTRC (fls. 78), o 
qual, isoladamente, entende não ser instrumento de prova suficiente; 

 
4) Quanto à preliminar arguida pelas partes passivas de nulidade 

imprópria, porque não prevista na lei processual, de tratar-se a multa proposta de abusiva 
e confiscatória, não a acolhe por decorrer sua aplicação de legislação tributária estadual 
em vigor, prevista no artigo 71, VII, "o, n° 2, c/c §9°I, da Lei n° 11.651/91; 

 
5) Quanto ao mérito, considera que o lançamento se encontra 

redigido com toda clareza e identificados a infração e os infratores; regularmente instruído 
com as provas da ocorrência do fato descrito da falta de baixa do Passe Fiscal na saída 
interestadual, e não ter sido afastada pela defesa a presunção legal de que a mercadoria 
foi destinada a este Estado, pelo que o lançamento deve prevalecer.  

 
Os sujeitos passivos são intimados a pagar a quantia exigida ou 

apresentar recurso voluntário, conforme documentos de "fls. 94 a 97". 
 
O sujeito passivo principal apresenta recurso voluntário, "fls. 99 a 

113", informando que após observar o conteúdo do envelope onde fora encaminhada a 
aludida intimação, é possível identificar que o endereço informado para devolução tem 
origem na cidade de Goiânia/GO, enquanto o endereço da recorrente é da cidade de 
Cariacica/ES. Ressalta que no corpo da intimação não consta nenhuma outra observação 
referente a formas alternativas de obtenção da referida sentença, quer seja por meio 
eletrônico, quer seja por fax ou mesmo por telefone. Sustenta que "decorre, pois, desse 
cenário, a violação de princípios constitucionais e de regras aplicáveis a qualquer auto de 
infração, tendo em vista que o mesmo não detém de informações suficientes para 
descrever a suposta conduta reprovável, o que incapacita a defesa e o contraditório da 
Recorrente". Argumenta que como pode identificar na Nota Fiscal sob análise, os produtos 
transportados, quais sejam, impressoras e toners (produtos de informática), não se 
encontram entre aqueles especificados no artigo 2°, IV; não havendo, pois, exigência para 
apresentação da documentação supostamente ausente, quando da lavratura do auto de 
infração, motivo pelo qual se impõe a desconstituição da aludida autuação. Defende que a 
Recorrente juntou elementos convincentes de prova de que as mercadorias transportadas 
não eram destinadas e tampouco permaneceram nos limites do Estado de Goiás como 
ente federativo, sendo na realidade entregue ao seu destinatário final da cidade de 
Brasília, do ente federativo Distrito Federal. Ao final, requer preliminarmente que seja 
acolhida a nulidade da intimação encaminhada para a Recorrente; em não sendo acolhida 
a preliminar, no mérito seja dado provimento ao recurso para reformar a r. sentença de 
primeira instancia, desconstituindo a autuação; e que seja suspensa a exigibilidade do 
crédito tributário, na forma do artigo 188, inciso II da Lei 11.651/91 – Código Tributário 
Estadual de Goiás.  

 



 

O sujeito passivo principal anexa ao recurso os seguintes 
documentos: alteração contratual, procuração, documentação pessoal e cópia intimação 
"fls. 114 a 121". 

 
O sujeito passivo coobrigado apresenta Recurso Voluntário, "fls. 122 

a 135", alegando que "não bastasse a cabal comprovação da saída das mercadorias do 
território goiano quando da Impugnação, a Recorrente, em 26/03/2009, trouxe aos autos 
cópia do Livro de Registro de Entradas da sociedade comercial Port Distribuidora de 
Informática e Papelaria LTDA., sediada em Brasília, no Distrito Federal, de onde se pode 
verificar claramente, à fl. 10 do mesmo, que as mercadorias constantes da nota fiscal de 
n° 21684, objeto da presente autuação, entraram no estabelecimento da referida 
compradora em Brasília, no dia 02/02/2009, pelo que não há que se falar que em 
permanência das mesmas em território goiano (documentos anexos)". Defende que "a 
aplicação da multa não condiz com a gravidade do vício imputado, uma vez que da 
simples análise dos autos do Processo Administrativo e seus documentos, pode se 
verificar que não houve qualquer ilícito tributário cometido pela Impugnante, atestando não 
só a boa-fé desta, mas também o fato de que as falhas a ela imputadas inexistiram e não, 
consequentemente, não acarretaram quaisquer prejuízos ao erário". Sustentam que "aos 
princípios constitucionais administrativos constituem o estatuto jurídico máximo da 
Administração Pública, que deve atendê-los obrigatoriamente, sejam em atos vinculados 
ou discricionários, sob pena de serem estes inquinados de inconstitucionalidade, como 
ocorre no caso em questão". Argumenta que "apesar da legislação fiscal limitar o contorno 
dos juros de mora incidentes sobre o crédito tributário não liquidado no momento próprio, 
o legisladora ordinário está cruzando tais fronteiras, visto que atrela a apurado do 
"quantum" desses juros mora à divulgação de juros de cunho eminentemente 
remuneratório, a chamada Taxa Selic". Ao final, requer a anulação total do auto de 
infração e a consequente extinção "ex tunc" do crédito tributário. Alternativamente, caso 
não se entenda pela anulação total do auto de infração em comento, o que se admite 
apenas por hipótese, requer que sejam desconsideradas as multas e os juros cobrados, 
ou, que sejam os valores cobrados a título de multas e juros de mora reduzidos 
substancialmente. 

 
O sujeito passivo coobrigado anexa ao recurso os seguintes 

documentos: cópia impugnação, recibo de processamento do livro eletrônico e registro de 
entradas "fls. 136 a 174".  

 
Mediante Acórdão da I CJULT n° 981/2010, "fls. 177 a 181", a 

Primeira Câmara Temporária do Conselho Administrativo Tributário determina rejeitar a 
preliminar de exclusão do solidário da lide, arguida pelo Conselheiro Aguinaldo Fernandes 
de Melo. Rejeita a preliminar de nulidade parcial do processo a partir da intimação de fls. 
96, arguida pela autuada, por cerceamento ao direito de defesa. Quanto ao mérito, 
conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. Afirma que "na situação analisada, as provas 
apresentadas pelos sujeitos passivos não se enquadram em nenhuma das hipóteses 
previstas do artigo 5° da Instrução Normativa n° 556/02. O Conhecimento de Transporte, 
com carimbo de recebimento da mercadoria, isoladamente, não é suficiente para atestar a 
entrega das mercadorias no destino. Com relação ao livro Registro de Entradas, foi 
apresentada apenas cópia da remessa do arquivo do livro eletrônico e um relatório que 
seria cópia do referido livro, sem nenhum visto do fisco da Unidade da Federação de 
destino". Quaisquer que sejam os meios de prova utilizados, eles deverão atestar, com 
segurança, a regularidade fiscal da operação, o que não ocorreu no caso ora analisado. 
Destaca que a Instrução Normativa invocada, enumera as mercadorias sujeitas ao 
controle na operação de circulação, mas a autoridade fiscal pode, por meio do passe 



 

fiscal, controlar a circulação de outras mercadorias, se entender necessário. Assim, as 
provas e argumentações apresentadas não são suficientes para desconstituir a acusação 
fiscal. A multa reclamada está em conformidade com a legislação tributária e, da mesma 
forma, estão corretos os critérios de cálculo adotados para o apontamento do valor devido. 
Quanto ao solidário, não concorda com a sua exclusão da lide. O Código Tributário 
Nacional ampara a atribuição da responsabilidade a terceiros, que podem ser designados 
por lei ou podem ser chamados para cumprimento da obrigação tributária principal, se 
tiverem interesse comum na situação que constitui o fato gerador do imposto, conforme 
pode ser verificado na transcrição do artigo 124. No caso analisado, não há como negar o 
interesse comum da remetente da mercadoria na situação que constitui o fato gerador do 
imposto reclamado, pois ela era, inclusive, a responsável pelo transporte. 

 
Os sujeitos passivos são intimados a pagar a quantia exigida ou 

apresentar Recurso ao Conselho Pleno, conforme documentos de "fls. 182 a 188".  
 
O sujeito passivo principal apresenta recurso ao Conselho Pleno, "fls. 

191 a 197", alegando que "ao anexar o referido Recurso Voluntário a cópia do Livro de 
Registro de Entrada de Mercadoria da Empresa Port Distribuidora de Informática e 
Papelaria LTDA., restou claramente aferido que a empresa destinatária recebeu e deu 
entrada em seu estabelecimento as mercadorias descritas na nota fiscal n° 514126 e 
514127, no dia 29/05/2009, na cidade de Brasília/DF". Informa que "com relação a 
autenticação do Livro de Registro, é subido que o ATO COTEPE n° 35, de 05 de julho de 
2005, (Doc. 1) determinou que todas as empresas de processamento de dados 
passassem a faturar de forma eletrônica, ou seja, desobrigou a impressão e autenticação 
dos livros de registros". Ao final, requer o conhecimento do presente recurso; e que seja 
dado provimento ao recurso para reformar a r. decisão de segunda instância, 
desconstituindo a autuação. 

 
O sujeito passivo principal anexa ao recurso os seguintes 

documentos: ato COTEP n° 35, de 5 de julho de 2005; decreto n° 26.529, de 13 de janeiro 
de 2006 e portaria n° 210, de 14 de julho de 2006 "fls. 198 a 213". 

 
O sujeito passivo coobrigado apresente recurso ao Conselho Pleno, 

"fls. 215 a 229", reiterando os mesmos argumentos apresentados anteriormente.  
 
O sujeito passivo coobrigado anexa ao recurso os seguintes 

documentos: doc. 1 e doc. 2 "fls. 230 a 249". 
 
É o relatório. 
 
 

VOTO 
 

Ao compulsar e analisar as peças constitutivas deste feito, observei 
que face ao mérito desta ação, a lide já está resolvida, tendo em vista parcelamento do 
débito tributário efetivado pelo polo passivo epigrafado.  

 
Assim, devo me ater tão somente à preliminar de exclusão da lide do 

polo passivo solidário, que ora é suscitada por mim, conforme passo a expor:  
 
Conforme informado no relatório que é parte integrante deste 

“decisum”, o nomeado polo passivo solidário era tão somente o remetente da mercadoria, 
portanto, não tinha interesse na constituição do fato gerador, objeto desta ação. E em 



 

assim sendo, não afrontou a norma legal que rege a matéria, tendo em vista a orientação 
contida no caput do artigo 45 do CTE, “verbis”,  

 

Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido 
na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 

 
Portanto, não se pode imputar ao sujeito passivo solidário as 

exigências descritas na folha de rosto deste volume, motivo pelo qual o excluo do polo 
passivo da lide o consignado sujeito passivo solidário.      

 
Pelo exposto, voto suscitando e acolhendo a preliminar de exclusão 

do solidário da lide. 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 11 de outubro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01637/16 
 
Relator: Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo 
 

 
EMENTA: Recurso da Fazenda Pública para o Conselho Pleno. 
Reinclusão na lide do polo passivo solidário. Recurso não 
provido. Decisão não unânime.  
 
Mantém-se a decisão cameral que excluiu da lide o polo passivo 
solidário, quando a instrução processual apontar que este não 
tinha interesse na constituição no fato gerador da operação, 
objeto desta ação. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 20 
de setembro de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda 
Pública para o Conselho Pleno, negar-lhe provimento para manter a decisão cameral que 
excluiu o solidário da lide. Foram vencedores os Conselheiros Aguinaldo Fernandes de 
Melo, Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Rodolfo 
Ramos Caiado, Paulo Diniz, João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho, Masayuki 
Missao, Edson Abrão da Silva, Nivaldo José Mendes e Rickardo de Souza Santos 
Mariano. Vencidos os Conselheiros Washington Luis Freire de Oliveira, Marlene Maria da 
Silva Ruguê Bernardes, Nislene Alves Borges, Gilmar Rodrigues de Almeida, Victor 
Augusto de Faria Morato, Mário de Oliveira Andrade, José Paixão de Oliveira Gomes e 
Heli José da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

  
Descreve o histórico do auto de infração que o sujeito passivo em 

epígrafe deixou de comprovar a efetiva saída do território goiano das mercadorias, no 
valor comercial de R$ 46.882,50, já acrescido do respectivo IVA de 50% referente à nota 
fiscal n° 1193, ao não apresentar para baixa, no posto fiscal de saída, o Passe Fiscal de 
Trânsito n° 0011042009052900140, emitido em 29/05/2009, razão pela qual as 
mercadorias são consideradas destinadas ao Estado de Goiás. Em consequência, deverá 
pagar o ICMS na importância de R$ 7.970,03, mais as cominações legais, conforme 
documentos anexos.   

  
A infração relatada abriga-se na disposição dos artigos 12, inciso II, 

alínea "d", item 3, 14, inciso VI, 46, inciso I, alínea "a", item 2 e 64 da Lei n° 11.651/91, 
combinado com o artigo 4°, da Instrução Normativa n° 556/02-GSF. A penalidade proposta 
para o ilícito fiscal descrito é do artigo 71, inciso VII, alínea "o", item 2, conjugado com o 
§9°, inciso I, da Lei n° 11.651/91 com redação da Lei n° 14.065/2001.   

  
  
Foi identificado como sujeito passivo solidário: TOPTONER LTDA "fl. 

04", na condição de remetente da mercadoria, nos termos do artigo 45, inciso II, da Lei n° 
11.651/91.   

  
O Auto de Infração veio instruído com os seguintes documentos: 

Detalhamento do crédito tributário "fl. 03", Passe Fiscal de Trânsito n° 



 

0011042009052900140, conhecimento de transporte rodoviário de cargas, nota fiscal n° 
001193, cópia do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo e Carteira Nacional 
de Habilitação do motorista, consulta trânsito livre e consulta pública ao cadastro do 
Estado de São Paulo - SINTEGRA/ICMS "fls. 03 a 14. "  

 
Os sujeitos passivos foram intimados em Primeira Instância, 

conforme documentos de "fls. 10 a 13" e "15 a 16".  
 
Foi lavrado o Termo de Revelia de "fl. 17" em relação à empresa 

solidária.   
  
A empresa autuada manifestou seu inconformismo com a acusação 

através da impugnação de "fls. 19 a 30", alegando que as mercadorias não foram 
destinadas e nem permaneceram no Estado de Goiás, sendo entregues ao seu 
destinatário no Distrito Federal, conforme cópia do Registro de saída do destinatário, cópia 
da nota fiscal n° 1193 e do conhecimento de transporte correspondente. Questiona, assim, 
a autuação fiscal realizada pelo Fisco do Estado de Goiás, alegando que não cometeu 
nenhuma infração. Cita jurisprudências "fls. 27 a 29". Pede, ao final, a desconstituição do 
auto de infração.   

   
Instrui a peça defensória a cópia da alteração contratual cópia do 

registro da Junta Comercial do Rio de Janeiro, Procuração, cópia da nota fiscal n° 1193, 
cópias dos registros de entradas e saídas, cópias das identidades profissionais das 
advogadas e conhecimento de transporte rodoviário de cargas "fls. 31 a 41".   

  
 
O Julgador Singular prolata a Sentença n° 2070/10 de "fls. 43 a 45", 

e decide pela Procedência do auto de infração.   
 
Inicialmente afirma que não estão presentes nos autos quaisquer das 

hipóteses de nulidades previstas no artigo 20 da Lei n° 16.469/09. Esclarece que ao 
analisar os documentos acostados aos autos pelo transportador, verificou que nos 
mesmos não contêm carimbos legíveis da fiscalização que possibilitem verificar as saídas 
das mercadorias do Estado de Goiás, não havendo sido acostados aos autos qualquer 
elemento que comprove a efetiva saída das mercadorias do Estado de Goiás. Ressalta 
que as cópias dos livros de entrada não estão devidamente autenticados pelo Fisco.   

  
Intimações dos autuados quanto à decisão singular às "fls. 46 a 50". 

Foi lavrado o Termo de Perempção de "fl. 51" quanto à empresa solidária.   
  
Em grau de Recurso Voluntário "fls. 54 a 60", a empresa autuada 

apresenta as mesmas argumentações da fase impugnatória, ou seja, alega que as 
mercadorias não foram destinadas e nem permaneceram no Estado de Goiás, sendo 
entregues ao seu destinatário no Distrito Federal. Questiona, assim, a autuação fiscal 
realizada pelo Fisco do Estado de Goiás, alegando que não cometeu nenhuma infração. 
Cita jurisprudências do Conselho Administrativo do Estado de Goiás "fls. 57 a 59". Requer, 
assim, a improcedência do auto de infração.  

 
De acordo com o acórdão da IV COJUL n° 104/2014, "fls. 63 a 67", a 

Quarta câmara do CAT, decide por acolher a preliminar de exclusão da lide do solidário 
TOPTONER LTDA. Quanto ao mérito, negar provimento para confirmar a sentença 
singular que considerou procedente o auto de infração. 

 



 

Em sua fundamentação alega que além do que a indicação do polo 
passivo solidário, identificado na fase cognitiva do feito para responder pelo critério 
fazendário, deve vir acompanhada da comprovação de que ele tenha agido com excesso 
de poderes ou de forma fraudulenta ou prejudicial à sociedade, ou ainda ao arrepio da lei 
comercial.  

 
Quanto ao mérito afirma que a autuada apresentou documentos, mas 

os mesmos não são suficientes para comprovar a entrada das mercadorias no Distrito 
Federal. 

 
Aduz que não há o que acrescentar ao que já foi posto na sentença 

singular, a fiscalização agiu corretamente e nos autos constam todos os meios legais 
necessários para comprovar a irregularidade apontada na exordial.  

 
 
Devidamente intimada, a Fazenda Pública Estadual apresenta 

recurso ao Conselho Pleno n° 47/2014, "fls. 69 a 70", onde alega que houve colocação do 
remetente das mercadorias como solidário, por interesse comum. 

 
Afirma que o fundamento dessa tese é o fato de a operação foi com 

cláusula CIF, e dessa forma, o remetente pagou o pelo frete até seu destino final e tinha 
conhecimento de que ocorreria o desvio em trânsito das mercadorias como é a presunção 
que nasce dessa irregularidade efetivamente comprovada. 

 
Requer a reforma do acórdão recorrido para que seja reincluído na 

lide o sujeito passivo solidário. 
 
Lavrado Termo de Perempção "fl. 76" 
 
 
Devidamente intimado, o sujeito passivo direto apresenta Contradita 

"fls. 80 a 87", onde alega que juntou elementos convincentes de prova de que as 
mercadorias transportadas não eram destinadas e tampouco permaneceram nos limites 
do Estado de Goiás como ente federativo, sendo na realidade entregue ao seu 
destinatário final da cidade de Brasília, do ente federativo Distrito Federal.  

 
Afirmou que agiu conforme determinação da IN 556/2002 – GSF, em 

seu art. 5°, o qual estabelece que a empresa autuada, por não ter dado baixa no passe 
fiscal de trânsito, pode comprovar através da apresentação de documentos que a 
mercadoria não teve como destino final o Estado de Goiás. 

 
Aduz que se pode aferir com clareza que as mercadorias 

transportadas foram entregues em localidade fora do Estado de Goiás, não havendo que 
se falar na presente autuação fiscal para o pagamento de ICMS. Ao final, requer a 
improcedência do auto de infração. Anexou documentos "fls. 88 a 97". 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Ao compulsar e analisar as peças constitutivas deste feito, observei 
que face ao mérito desta ação, a lide já está resolvida, tendo em vista parcelamento do 
débito tributário efetivado pelo polo passivo epigrafado.  



 

 
Assim, torna-se pertinente a apreciação tão somente da questão 

relacionada ao recurso da Fazenda Estadual, que pugna pela reforma da decisão cameral 
para que se proceda a reinclusão ao feito do polo passivo solidário e é o que passo a 
expor:   

 
Conforme informado no relatório que é parte integrante deste 

“decisum”, o nomeado polo passivo solidário era remetente da mercadoria. Portanto, não 
tinha interesse na constituição do fato gerador, objeto desta ação, situação que por força 
de lei, não é permitida a permanência de seu nome na sujeição passiva desta ação, vez 
que ausente de afronta à norma legal, especificada no caput do artigo 45 do CTE, “verbis”:  

 

Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 

 
Assim, não se pode imputar ao sujeito passivo solidário as 

exigências descritas na folha de rosto deste volume, motivo pelo qual mantenho o juízo 
exarado em sede cameral que excluiu da polaridade passiva da lide o consignado sujeito 
passivo solidário.      

 
Pelo exposto, voto conhecendo do recurso da Fazenda Pública para 

o Conselho Pleno, negando-lhe provimento para manter a decisão cameral que excluiu o 
solidário da lide. 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 11 de outubro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01638/16 
 
Relator: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: Processual. Revisão Extraordinária. Pedido de 
exclusão da lide de sujeito passivo solidário. Sócio não 
administrador. Exclusão. Decisão unânime.  
 
Comprovado no Pedido de Revisão Extraordinária que foi 
arrolada no lançamento, como solidária sócia que não exercia 
atos de administração na sociedade à época do fato gerador, 
esta deve ser excluída da lide. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 31 
de março de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para excluir da lide a solidária ANA DO SOCORRO 
REZENDE FIGUEIREDO. Participaram do julgamento os Conselheiros Gilmar Rodrigues 
de Almeida, Aguinaldo Fernandes de Melo, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão 
da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, 
Rickardo de Souza Santos Mariano, David Fernandes de Carvalho, Alcedino Gomes 
Barbosa, Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, Antônio Martins da Silva, Cláudio 
Henrique de Oliveira, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene 
Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Márcio Nogueira Pedra e Nivaldo 
Carvelo Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O lançamento refere-se ao fato de que o sujeito passivo deixou de 
consignar no Livro de Registro de Saídas na Escrituração Fiscal Digital – EFD as notas e 
os cupons fiscais consignados na relação dos documentos fiscais emitidos na Auditoria 
das Saídas Registradas e do Documentário Emitido, referente à saída de mercadoria 
tributada. 

 
Foram arrolados como solidários os sócios ANA DO SOCORRO 

REZENDE FIGUEIREDO e RENATO REZENDE AEVEDO. 

Com fundamento no artigo 43, I, “a”, da lei n.º 16.469/09, a Gerência 
de Recuperação de Crédito - GERC, por meio da Revisão Extraordinária n.º 6834/2014-
GERC (fls.72/74), formaliza Pedido de Revisão Extraordinária argumentando que a sócia 
ANA DO SOCORRO REZENDE FIGUEIREDO, arrolada como solidária na lide não 
exercia função de administração na empresa autuada, no período autuado. Solicita 
exclusão da solidária referida do polo passivo do contencioso, por não figurar como sócia-
administradora do empresa autuada no período autuado, tendo sido sócia administradora 
no período compreendido de 18/07/2003 a 20/08/2008. 

Instrui o processo com o documento de fls. 71. 

O Senhor Presidente deste Conselho, por meio do Despacho n.º 
321/2016 – PRES (75/76), após a constatação da existência de vício de legalidade no 
lançamento, decide por sua admissão e encaminha o pedido para apreciação no Conselho 
Pleno. 



 

Relatados, passo ao voto. 
 
 

V O T O 

 

Após análise dos autos, identifico que de fato, conforme apontado no 
pedido de Revisão Extraordinária formulado pela GERC, exsurge que a Senhora ANA DO 
SOCORRO REZENDE FIGUEIREDO fora sócia-administradora da empresa no período 
compreendido entre 18/07/2003 e 20/08/2008, portanto, antes do período autuado 
(01/01/2012 a 31/12/2012). 

Na seara do direito tributário, somente os sócios administradores, 
conforme instrumentos constitutivos da empresa, responsabilizam-se pelos débitos 
tributários atribuídos à pessoa jurídica.  

A Lei nº 11.651, de 26 de dezembro de 1991, que instituiu o Código 
Tributário do Estado de Goiás - CTE limita a responsabilidade solidária aos gerentes e 
administradores, como se segue: 

 
Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse 
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação 
principal, especialmente: 
                             (...) 
XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, 
gerentes, administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis. 
 
Também nos termos do Parecer Normativo n.º 08/09 – SAT, a 

responsabilidade tributária do sócio se estabelece não pela sua condição de sócio, mas 
pelo fato de exercer função de administração na sociedade:   

 
“(...)o sócio sem função de direção na sociedade limitada, não 
responde pelos débitos tributários desta, não devendo o seu nome ser 
incluído no lançamento, inscrito em dívida ativa, no SERASA e nem 
arrolado em CDA, exceto quando demonstrado, em processo regular, 
que o mesmo tenha exercido administração de fato da sociedade(...)”. 
 

 
Com essas considerações, e em consonância com a unanimidade 

dos membros deste Conselho, e com a concordância da Representação Fazendária, voto 
conhecendo do pedido de Revisão Extraordinária e dando-lhe provimento para EXCLUIR 
da lide a sócia ANA DO SOCORRO REZENDE FIGUEIREDO, que, não obstante tenha 
sido sócia-administradora da empresa, não o era ao tempo dos fatos geradores das 
obrigações tributárias do presente lançamento. 

 
 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 11 de outubro de 2016. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01639/16 
 
Relator: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: Processual. Revisão Extraordinária. Pedido de 
exclusão da lide de sujeito passivo solidário. Sócio não 
administrador. Exclusão. Decisão unânime.  
 
Comprovado no Pedido de Revisão Extraordinária que foi 
arrolada no lançamento, como solidária sócia que não exercia 
atos de administração na sociedade à época do fato gerador, 
esta deve ser excluída da lide. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 31 
de março de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para excluir da lide a solidária ADRIANA MARIA DE 
LIMA. Participaram do julgamento os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, 
Aguinaldo Fernandes de Melo, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, 
Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de 
Souza Santos Mariano, David Fernandes de Carvalho, Alcedino Gomes Barbosa, Aldeci 
de Souza Flor, José Luiz Rosa, Antônio Martins da Silva, Cláudio Henrique de Oliveira, 
Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê 
Bernardes, João Divino de Brito, Márcio Nogueira Pedra e Nivaldo Carvelo Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O lançamento refere-se ao fato de que o sujeito passivo omitiu o 
pagamento do ICMS no PGDAS (Programa Gerador do DAS), na importância de R$ 
60.431,00, nos meses de fevereiro a dezembro de 2011, conforme relatório PAGDAS com 
SARE, do Sistema Informatizado da SEFAZ. 

 
Fora arrolada como solidária a sócia ADRIANA MARIA DE LIMA. 

Com fundamento no artigo 43, I, “a”, da lei n.º 16.469/09, a Gerência 
de Recuperação de Crédito - GERC, por meio da Revisão Extraordinária n.º 6835/2014-
GERC (fls.28/29), formaliza Pedido de Revisão Extraordinária argumentando que a sócia 
ADRIANA MARIA DE LIMA, arrolada como solidária na lide não exercia função de 
administração na empresa autuada, no período autuado. Solicita exclusão da solidária 
referida do polo passivo do contencioso, por não figurar como sócia-administradora do 
empresa autuada no período autuado, tendo sido sócia administradora no período 
compreendido de 11/09/2007 a 07/05/2010. 

Instrui o processo com o documento de fls.22/27. 

O Senhor Presidente deste Conselho, por meio do Despacho n.º 
314/2016 – PRES (fls.31/32), após a constatação da existência de vício de legalidade no 
lançamento, decide por sua admissão e encaminha o pedido para apreciação no Conselho 
Pleno. 

Relatados, passo ao voto. 
 
 



 

V O T O 

 

Após análise dos autos, identifico que de fato, conforme apontado no 
pedido de Revisão Extraordinária formulado pela GERC, exsurge que a Senhora 
ADRIANA MARIA DE LIMA fora sócia-administradora da empresa no período 
compreendido entre 11/09/2007 e 07/05/2010, portanto, antes do período autuado 
(01/02/2012 a 31/12/2012). 

Na seara do direito tributário, somente os sócios administradores, 
conforme instrumentos constitutivos da empresa, responsabilizam-se pelos débitos 
tributários atribuídos à pessoa jurídica.  

A Lei nº 11.651, de 26 de dezembro de 1991, que instituiu o Código 
Tributário do Estado de Goiás - CTE limita a responsabilidade solidária aos gerentes e 
administradores, como se segue: 

 
Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse 
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação 
principal, especialmente: 
                             (...) 
XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, 
gerentes, administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis. 
 
Também nos termos do Parecer Normativo n.º 08/09 – SAT, a 

responsabilidade tributária do sócio se estabelece não pela sua condição de sócio, mas 
pelo fato de exercer função de administração na sociedade:   

 
“(...)o sócio sem função de direção na sociedade limitada, não 
responde pelos débitos tributários desta, não devendo o seu nome ser 
incluído no lançamento, inscrito em dívida ativa, no SERASA e nem 
arrolado em CDA, exceto quando demonstrado, em processo regular, 
que o mesmo tenha exercido administração de fato da sociedade(...)”. 
 

 
Com essas considerações, e em consonância com a unanimidade 

dos membros deste Conselho, e com a concordância da Representação Fazendária, voto 
conhecendo do pedido de Revisão Extraordinária e dando-lhe provimento para EXCLUIR 
da lide a sócia ADRIANA MARIA DE LIMA, que, não obstante tenha sido sócia-
administradora da empresa, não o era ao tempo dos fatos geradores das obrigações 
tributárias do presente lançamento. 

 
 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 11 de outubro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01669/16 
 
Relator: Conselheiro Renato Moraes Lima 
 

 
EMENTA: Processual. Reinclusão de solidário (substituído) na 
lide. Acatado.  
 
O contribuinte substituído que realizar operação interestadual 
com combustível derivado de petróleo, com AEAC ou com B100 
é responsável solidário pelo pagamento do imposto devido ao 
Estado de Goiás, inclusive quanto aos seus acréscimos legais, 
se o imposto não tiver sido objeto de retenção e recolhimento, 
por qualquer motivo, ou se a operação não tiver sido informada 
ao responsável pelo repasse (RCTE, Anexo VIII, art. 67-A). 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 12 
de maio de 2015, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso do Contribuinte para 
o Conselho Pleno, negar-lhe provimento para rejeitar a exclusão do solidário VALE 
VERDE EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS LTDA da lide. Foram vencedores os 
Conselheiros Renato Moraes Lima, Gilmar Rodrigues de Almeida, David Fernandes de 
Carvalho, Heli José da Silva, Nislene Alves Borges, Marlene Maria da Silva Ruguê 
Bernardes, Mário de Oliveira Andrade, Victor Augusto de Faria Morato, Washington Luis 
Freire de Oliveira, Antônio Martins da Silva e o Sr. Presidente, Conselheiro Domingos 
Caruso Neto, que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros José Pereira 
D'abadia, Talita Pimenta Félix, João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho, José Luiz 
Rosa, Nivaldo José Mendes, Masayuki Missao, Aguinaldo Fernandes de Melo, Alcedino 
Gomes Barbosa e Cláudio Henrique de Oliveira, que votaram conhecendo do recurso, 
dando-lhe provimento para excluir o solidário VALE VERDE EMPREENDIMENTOS 
AGRÍCOLAS LTDA da lide. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Conforme os Convênios ICMS 03/99 (e posteriormente o Convênio 
ICMS n.º 110/07), devem as refinarias de petróleo, na qualidade de substitutas tributárias, 
pagar o ICMS incidente sobre o álcool etílico anidro adicionado por suas clientes 
distribuidoras de combustíveis à gasolina “A” (pura) que as tenha fornecido, para resultar 
na gasolina “C” (gasolina comercial, já misturada ao álcool), conforme declarado por estas 
por intermédio do Demonstrativo do Recolhimento do ICMS ST (Substituição Tributária) – 
atual Anexo VI do Sistema de Captação e Auditoria de Combustíveis – SCANC. 

 
Na presente autuação, reclama-se a falta de pagamento de R$ 

2.189,65 de ICMS de substituição tributária pelas operações posteriores – STOP em 
virtude de ter a emprersa autuada deixado de apresentar os relatórios de operações 
interestaduais com álcool anidro do convênio citado (Convênio ICMS n.º 03/99), Anexos IV 
e V, implicando em prejuízo da arrecadação desse valor por parte da substituta tributária, 
a refinaria de Petróleo (Petrobrás), posto que ficou sem os dados da venda daquele 
produto pela solidária goiana, VALE VERDE EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS LTDA. 

 



 

São citados como infringidos o CTE, Arts. 45, XIII, 51 e 64, e RCTE, 
An. VIII, Arts. 12, §§ 5.º a 10, 60-A, 62, 62-A, 62-D, 62-E e 67. É proposta a penalidade 
prevista no CTE, Art. 71, XI, “c”, § 9.º, II. 

 
Instruem os autos a notificação da solidária para apresentar várias 

notas fiscais de sua emissão relativas a saída de álcool etílico anidro carburante – AEAC; 
fotocópia da nota fiscal 3064, com a qual se remeteu AEAC para a autuada em 
19/05/20004, fls. 08; planilha com o cálculo do imposto cobrado, fls. 09; notificação à 
autuada para apresentação dos relatórios das saídas de AEAC; e cópia dos relatórios da 
Petrobrás, fls. 13 a 18. 

 
Intimadas as empresas ocupantes do polo passivo, fls. 19 a 22, 

torna-se revel a autuada, fls. 48, e apresenta impugnação a solidária, fls. 24 a 41. O 
julgado singular foi de PROCEDÊNCIA, porém com exclusão da lide da solidária. 

 
A Representação Fazendária apresenta recurso voluntário, fls. 52 e 

53, solicitando o retorno da solidária à lide. A solidária contraditou, fls. 58 a 71. O julgado 
cameral foi de provimento ao recurso da Representação Fazendária, retornando a 
solidária à lide, fls. 88 a 94, porém, adequando a pena proposta, passando de CTE, Art. 
71, XI, “c”, e § 9.º, II, para CTE, Art. 71, III, “g”, com o que concordou a Representação 
Fazendária, fls. 95. 

 
Perempta a empresa autuada, fls. 107, apresenta, agora, a solidária 

Recurso ao Conselho Pleno, fls. 110 a 121, em que apenas pede, novamente, sua 
exclusão da lide, alegando que não é substituída tributária uma vez que o imposto de 
álcool anidro seja diferido para a etapa seguinte, efetuada pela distribuidora, como é, no 
caso, a autuada. Não há, portanto, questão de mérito a ser apreciada. 

 
É o relatório. 
 

VOTO 

 
Esse entendimento acerca do diferimento que afastaria a recorrente 

do polo passivo da lide está equivocado. Cumpre citar que na legislação tributária estadual 
de Goiás não existe a figura do diferimento, mas tão somente a da substituição tributária 
pelas operações anteriores – STOA. Além disso, o tratamento de diferimento é o mesmo 
da substituição tributária nos Estados em que ele existe, tendo o contribuinte contemplado 
pelo diferimento a mesma situação do substituído tributário. Ademais, independentemente 
do que prevê o Convênio ICMS 03/99, o RCTE é norma a qual há que ser observada 
pelos contribuintes goianos 

 
Conv ICMS 03/99, Cláusula décima segunda Os Estados e o Distrito Federal 

concederão diferimento ou suspensão do lançamento do imposto nas 
operações internas ou interestaduais com álcool etílico anidro combustível, 
quando destinado a distribuidora de combustíveis, para o momento em que 
ocorrer a saída da gasolina resultante da mistura com aquele produto 
promovida pela distribuidora de combustíveis. Redação original, efeitos até 
31.01.06. 

 
§ 1º O imposto diferido ou suspenso deverá ser pago de uma só vez 

englobadamente com o imposto retido por substituição tributária incidente 
sobre as operações subseqüentes com gasolina até o consumidor final. 

 



 

RCTE, An. VIII, Art. 12. São substitutos tributários, assumindo a responsabilidade 
pelo pagamento do imposto devido na operação interna de aquisição de 
álcool carburante feita ao estabelecimento de usina ou fabricante, a 
refinaria de petróleo e suas bases e o distribuidor de combustível 
autorizado e registrado pela Agência Nacional de Petróleo-ANP -, 
localizados neste Estado. 

§ 5º A refinaria de petróleo ou suas bases são substitutas tributárias em relação 
ao imposto incidente na operação anterior interna ou interestadual com 
álcool etílico anidro combustível destinado a distribuidora de combustível 
que promove a saída da gasolina resultante da mistura com o álcool 
(Convênio ICMS 3/99, cláusula décima segunda). 

 
Conv ICMS 03/99, Cláusula décima nona A O contribuinte substituído que 

realizar operação interestadual com combustíveis derivados do petróleo e 
com álcool etílico anidro combustível - AEAC, será responsável solidário 
pelo recolhimento do imposto devido à unidade federada de destino, 
inclusive seus acréscimos legais, se este não tiver sido objeto de retenção 
e recolhimento, por qualquer motivo, ou se a operação não tiver sido 
informada ao responsável pelo repasse, conforme determinado nos 
Capítulos III e IV. Acrescida a cláusula décima nona A, pelo Conv. ICMS 
73/03, efeitos a partir de 15.10.03. 

 
RCTE, Art. 60-A. O contribuinte substituído que realizar operação interestadual 

com combustível derivado do petróleo e com álcool etílico anidro 
combustível-AEAC é responsável solidário pelo pagamento do imposto 
devido ao Estado de Goiás, inclusive quanto aos seus acréscimos legais, 
se o imposto não tiver sido objeto de retenção e recolhimento, por qualquer 
motivo, ou se a operação não tiver sido informada ao responsável pelo 
repasse, conforme determinado nos arts. 61 a 63 deste Anexo (Convênio 
ICMS 3/99, cláusula décima-nona-A). 
NOTA: Redação com vigência de 15.10.03 a 30.06.08. 

 
Não há diferimento e, portanto, está correta a indicação da 

solidariedade, motivo pelo qual é negado provimento ao Recurso do Contribuinte ao 
Conselho Pleno, para manter a solidária na lide. 

 
É o voto. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 18 de outubro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01679/16 
 
Relator: Conselheiro Renato Moraes Lima 
 

 
EMENTA: Processual. Uma vez que o lançamento se reporte à 
data da ocorrência do fato gerador da obrigação (CTN, Art. 144, 
e CTE, Art. 161), e que sejam solidárias as pessoas que tenham 
interesse comum com a situação que constitua esse fato 
gerador (CTN, Art. 124, I, e CTE, Art. 45), não há que ser arrolado 
como solidário quem na data de ocorrência dos fatos geradores 
já não pertencia à sociedade, não tendo, portanto, esse 
interesse comum. Excluído solidário da lide. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 31 
de março de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para excluir da lide o solidário SEBASTIÃO DO CARMO 
E SOUZA. Participaram do julgamento os Conselheiros Renato Moraes Lima, Aguinaldo 
Fernandes de Melo, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de 
Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos 
Mariano, Heli José da Silva, Alcedino Gomes Barbosa, Aldeci de Souza Flor, José Luiz 
Rosa, Antônio Martins da Silva, Rodolfo Ramos Caiado, Washington Luis Freire de 
Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de 
Brito, Márcio Nogueira Pedra e Cláudio Henrique de Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 
A reclamação fiscal nos presentes autos é de falta de pagamento de 

ICMS, no valor total de R$ 11.777,87 ao longo dos 36 meses de jan/2009 a dez/2011 em 
virtude de presumidamente ter deixado de efetuar o registro de saída de mercadorias 
sujeitas à tributação normal uma vez que se tenha observado saldo credor nas contas 
representativas das disponibilidades, conforme detectado em auditoria dessas contas, 
sendo ora cobrado o imposto no montante citado com a multa e demais acréscimos legais. 

 
São citados como infringidos o CTE, Art. 25, § 1.º, I, e o RCTE, Art. 

141. É proposta a penalidade prevista no CTE, Art. 71, VII, “L”, agravada pela 
qualificadora do § 9.º, I. 

 
Foram arrolados como solidários SEBASTIÃO DO CARMO E 

SOUZA e VANÍZIO DO CARMO E SOUZA, conforme fls. 07 e 08. 
 
Instruem os autos o Demonstrativo do crédito tributário; as fichas de 

identificação dos solidários; o levantamento fiscal fls. 09 e 13 a 48; cópia dos livros fiscais 
e contábeis, fls. 49 a 388; e extratos do Simples Nacional, fls. 389 a 532. 

 
Revéis e peremptos os ocupantes do polo passivo, fls. 533 a 555, 

chegam os autos a julgamento em virtude de Pedido de Revisão Extraordinária intentada 
pela Gerência de Recuperação de Créditos – GERC, fls. 559 a 561, em que é alegado que 
para a execução do auto de infração, uma vez que já inscrito em Dívida Ativa, necessário 
se faz correção do mesmo em que deixe de figurar no polo passivo o solidário 
SEBASTIÃO DO CARMO E SOUZA. 



 

 
Nos termos da peça apresentada pela GERC, o Sr. Sebastião cedeu 

sua participação na empresa ainda em 21/11/2005, portanto, quase quatro anos antes do 
início do período autuado. 

 
É o relatório. 
 

VOTO. 
 

Realmente analisando-se a fotocópia da 5.ª Alteração do Contrato 
Social da empresa autuada, arquivado na JUCEG em 08/12/2005, fls. 556 a 558, observa-
se que SEBASTIÃO DO CARMO E SOUZA, detentor até aquela data de 50% das cotas, 
cedeu ao seu neto VANÍZIO DO CARMO E SOUZA 45% delas, e os 5% restantes a seu 
outro neto, então menor, PAULO HENRIQUE DA SILVA E SOUZA, o que motiva sua 
retirada da lide, sendo assim votado por unanimidade. 

 
É o voto. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 20 de outubro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01681/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Washington Luis Freire de Oliveira 
 
Autor do Voto Vencido: Conselheiro Masayuki Missao 
 

 
EMENTA: Processual. Recurso voluntário. Pedido de exclusão 
de solidário. Não acolhido  
 
O contribuinte substituído que realizar operação interestadual 
com combustível derivado do petróleo e com álcool etílico 
anidro combustível-AEAC é responsável solidário pelo 
pagamento do imposto devido ao Estado de Goiás, inclusive 
quanto aos seus acréscimos legais, se o imposto não tiver sido 
objeto de retenção e recolhimento, por qualquer motivo, ou se a 
operação não tiver sido informada ao responsável pelo repasse 
(Decreto nº 4.852/97, Anexo VIII, art. 60-A). 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 16 
de fevereiro de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso do sujeito 
passivo solidário para o Conselho Pleno, negar-lhe provimento para mantê-lo na lide. 
Foram vencedores os Conselheiros Washington Luis Freire de Oliveira, David Fernandes 
de Carvalho, Nislene Alves Borges, Gilmar Rodrigues de Almeida, Victor Augusto de Faria 
Morato, Mário de Oliveira Andrade, Lidilone Polizeli Bento, Renato Moraes Lima, 
Domingos Caruso Neto, Antônio Martins da Silva e o Sr. Presidente, Conselheiro Heli José 
da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros Talita Pimenta Félix, 
José Pereira D'abadia, João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho, Masayuki Missao, 
Edson Abrão da Silva, Nivaldo José Mendes, Paulo Diniz, Alcedino Gomes Barbosa e 
José Luiz Rosa, que votaram conhecendo do recurso, dando-lhe provimento para excluir o 
solidário da lide. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

 
 
Trata-se de exigência de imposto e cominações legais, efetuada 

através de Auto de Infração, originada por se deixar de apresentar os relatórios de 
operações interestaduais com álcool anidro, previstos no Convênio 03/99, referentes às 
aquisições efetuadas junto à empresa USINA GOIANÉSIA S/A, qualificada nos autos, 
através das notas fiscais apontadas na peça basilar e no período nessa descrito, conforme 
demonstrativo e as cópias da Notas Fiscais em anexo, causando, com isso, a omissão do 
pagamento do repasse do ICMS devido ao Estado de Goiás.    

  
A Autoridade lançadora indicou como infringida as disposições dos 

artigos 45, XIII; 51; 64 do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) combinado 
com o artigo 12, §5º ao 10º; 60ª; 61; 62; 62ª; 62D; 62E; 67 do Anexo VIII do Regulamento 
do Código Tributário Estadual – RCTE (Decreto nº 4.852/97). Proposta a aplicação da 
penalidade prevista no artigo 71, III, "g" do CTE, com redação Lei 16241/08.   

   



 

Responde solidariamente a empresa USINA GOIANÉSIA S/A, 
emitente dos documentos fiscais.    

  
O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: anexo 

– identificação sujeito passivo, ordem de serviço nº 0049/08, relação de notas fiscais de 
aquisições de álcool anidro, comprovante de entrega de notas fiscais, cópia de notas 
fiscais, cópia AR, notificação fiscal, pesquisa de relatório de combustíveis, notas 
explicativas e histórico de pagamentos (fls. 03-19).   

  
Inconformado com a decisão singular desfavorável, Sentença nº 

540/10-JULP, fls. 67/69, o sujeito passivo solidário apresentou recurso voluntário, fls. 76-
84, argumentando que a recorrente não é corresponsável pelo pagamento do ICMS, nem 
pode sofrer a penalidade de uma omissão provocada por terceiros, a qual não deu causa.  

 
Asseverou que o Convênio 3/99 estabeleceu que o substituto 

tributário é o responsável pelo ICMS incidente na operação com gasolina automotiva, 
sendo no caso em análise o substituto a PETROGOIAS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO 
LTDA.  

 
Aduziu que a sentença destoa do caso dos autos. Alegou ainda que 

não há previsão de solidariedade entre o substituto e o substituído. Argumentou também 
que a recorrente cumpriu com a sua obrigação tributária, qual seja emitir as notas fiscais e 
entregá-las à destinatária mediante protocolo, não podendo ser penalizada pela omissão 
de terceiros.  

Ao final, requereu sua exclusão da lide e a declaração da 
insubsistência do presente auto de infração, ou, sucessivamente, a exclusão da multa a 
ele imputada. 

 
A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário rejeitou o 

pedido de exclusão do solidário e julgou procedente o auto de infração. 
 
Em recurso ao Conselho Pleno o sujeito passivo corresponsável 

pede a sua exclusão reiterando os argumentos apresentados nas fases anteriores. 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

O pedido de reforma da decisão cameral se restringe à exclusão da 
solidariedade imputada à recorrente, USINA GOIANÉSIA S/A. 

 
Sobre a responsabilidade da empresa incluída na lide como solidária, 

USINA GOIANÉSIA S/A, adoto como razão de decidir o entendimento exarado pelo ilustre 
Conselheiro autor do acórdão recorrido que assim se expressou: 

 
“A causa de pedir recursal deve ser confrontada com a exegese do art. 60-
A do Anexo VIII do Regulamento do Código Tributário Estadual, que tem a 
seguinte redação: 
 
‘Art. 60-A. O contribuinte substituído que realizar operação 
interestadual com combustível derivado do petróleo e com álcool 
etílico anidro combustível-AEAC é responsável solidário pelo 
pagamento do imposto devido ao Estado de Goiás, inclusive quanto 
aos seus acréscimos legais, se o imposto não tiver sido objeto de 



 

retenção e recolhimento, por qualquer motivo, ou se a operação não 
tiver sido informada ao responsável pelo repasse, conforme 
determinado nos arts. 61 a 63 deste Anexo (Convênio ICMS 3/99, 
cláusula décima-nona-A.’ 
 
O art. 35 do Regulamento do Código Tributário Estadual define a 
solidariedade como “o vínculo que se estabelece entre mais de uma 
pessoa, natural ou jurídica, por meio do qual cada uma responde pelo total 
da obrigação tributária”. O Código Tributário Estadual – CTE, por seu turno, 
também veicula regra específica quanto à solidariedade descrita nestes 
autos, no seguinte sentido: 
 
‘Art. 49. A sujeição passiva por substituição tributária atenderá ao 
seguinte: 
VII - caso o cumprimento de obrigação decorrente de substituição 
tributária dependa de informação ou declaração a ser fornecida por 
contribuinte ou terceiro envolvido na operação ou prestação, esses 
responderão solidariamente com o substituto tributário, pela 
respectiva obrigação, quando deixarem de oferecê-la ou a fizerem 
irregularmente’. 
 
Reputo suficientes para justificar a solidariedade da Usina Goiana os 
dispositivo citado, que se subsumem perfeitamente à hipótese fática. 
Assevere-se que a Usina Goianésia S/A é substituída tributária nas pelas 
operações de venda de álcool carburante feitas às distribuidoras de 
combustíveis, conforme exegese do art. 12 do Anexo VIII do RCTE, in 
verbis: 
 
‘Art. 12. São substitutos tributários, assumindo a responsabilidade pelo 
pagamento do imposto devido na operação interna de aquisição de álcool 
carburante feita ao estabelecimento de usina ou fabricante, a refinaria de 
petróleo e suas bases e o distribuidor de combustível autorizado e 
registrado pela Agência Nacional de Petróleo-ANP -, localizados neste 
Estado’. 
 
Também resta comprovado nos autos que a substituta tributária 
PETROGOIÁS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA não promoveu o 
envio dos relatórios previstos no Convênio 3/99 à refinaria de 
petróleo, resultando em ausência de repasse do imposto devido ao 
Estado de Goiás, autorizando, assim, a aplicação das regras de 
solidariedade insculpidas nos artigos precedentes.” 
 

No mesmo sentido, o preclaro julgador de primeira instância já havia 
esclarecido que o imposto devido pela operação de saída da usina foi diferido do momento 
da venda para a posterior saída da distribuidora, sendo dependente para o cálculo do 
repasse a ser efetuado para o estado de Goiás a apresentação dos anexos. 

 
Ante o exposto, conheço do recurso do contribuinte para o Conselho 

Pleno, nego-lhe provimento para manter o solidário na lide. 
 

 
V O T O  V E N C I D O 

 
 
Não obstante tenha sido voto vencido quanto à matéria em 

discussão, considero que o sujeito passivo solidário deve ser excluído do polo passivo da 
lide. Com efeito, desde a impugnação em primeira instância, o solidário alega não ter 



 

cometido qualquer infração que justificasse a imposição da penalidade imputada, pois não 
cabe a empresa remetente do álcool anidro o pagamento do imposto exigido na inicial. E, 
para sustentar sua tese, cita a legislação que tutela a matéria, a qual aponta que a 
exigibilidade do imposto decorrente da saída de gasolina subsequente à mistura com  
álcool incide sobre a distribuidora de combustível destinatária. Aduziu que a lei não impõe 
à usina remetente de álcool anidro a obrigação de apresentar relatórios de operações 
interestaduais efetuadas com esse produto, não podendo, por isso, ser apenada por 
omissão de terceiros ou responder solidariamente pelo adimplemento da obrigação 
acessória imposta à distribuidora desse combustível. (grifo nosso). 

 
O Estado de Goiás, assim como outros Estados da Federação, 

resolveu diferir o recolhimento do ICMS sobre as saídas de álcool etílico anidro 
combustível, pelo qual transferiu para as distribuidoras o encargo do recolhimento do 
imposto, situação esta que restou convalidada pelo Estado de Goiás com sua adesão ao 
Convênio 3/99. 

Assim estabelece a Lei 13.246/98, em seu Art.3º, “in verbis”: 
 
 

"Art. 3º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a conceder 
crédito outorgado de ICMS: 
 
[...] 
 
II – para os industriais do setor alcooleiro enquadrados no programa 
Fomentar ou Produzir, em percentual a ser estabelecido no 
regulamento aplicável sobre o valor da operação realizada com álcool 
anidro, observado seguinte quanto ao crédito outorgado: 

 
a) O valor do benefício deve ser equivalente ao montante líquido que 

seria despendido pelo Estado de Goiás no financiamento do ICMS 
abrangido pelo referido Programa, observado o limite máximo de 
60% (sessenta por cento) do ICMS devido; 

b) É concedido em substituição à fruição do benefício do FOMENTAR 
ou PRODUZIR em decorrência da seguinte sistemática de 
tributação e cobrança do ICMS: 

 
1 – na operação de saída com álcool anidro não se exige 
pagamento do ICMS; 
 
2 – o substituto tributário em relação ao ICMS incidente na 
operação com gasolina automotiva é o responsável pelo 
recolhimento, ao Estado de Goiás, do imposto correspondente à 
operação prevista no ítem anterior." 

 
 

De outra forma, enquadrada no Art. 45 XIII do CTE, acusa que a 
Recorrente teria interesse comum na condição de substituto tributário. Incorre portanto em 
erro crasso a autoridade tributária, pois a Recorrente não é substituta e sim substituída. 

 
Outrossim, nos termos previstos dos Artigos 49 e 50  do CTE não 

ocorre a solidariedade alegada entre a Recorrente e a distribuidora. 
 
Dessarte, considero que sua manutenção no polo passivo não 

atende aos requisitos exigidos em lei, motivo pelo qual considero que mister se faz excluí-
la da lide   



 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 20 de outubro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Solidariedade (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01694/16 
 
Relator: Conselheiro Renato Moraes Lima 
 

 
EMENTA: Processual. Nulidade por erro de identificação do 
sujeito passivo no tocante à transportadora solidária. Rejeitado 
unânime. Decadência. Rejeitada unânime. Mérito. Ao solidário 
pesa, não apenas a obrigação de pagamento do imposto, mas 
de todo o crédito tributário. Procedente unânime. 
 
1. É solidário com o contribuinte a pessoa que por seus atos 
concorra para a prática da infração à legislação tributária (CTE, 
Art. 45, XIII). 
 
2. Mesmo que se entenda que a decadência tributária se rege 
pelo CTN, Art. 150, § 4.º, ocorre a mesma apenas 5 anos após a 
ocorrência do fato gerador. 
 
3. Sabidamente em Direito o acessório acompanha o principal, e, 
por outro lado, o solidário é tão devedor do crédito tributário 
quanto o contribuinte, uma vez que a parte acessória ao imposto 
decorra de circunstâncias objetivas, e não de circunstâncias 
subjetivas, atingindo igualmente a todos os ocupantes do polo 
passivo. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de agosto de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de exclusão da lide da solidária, indevidamente caracterizada como questão 
meritória de improcedência. Participaram do julgamento os Conselheiros Renato Moraes 
Lima, Nivaldo José Mendes e Carlos Andrade Silveira. Também por unanimidade de 
votos, rejeitar a preliminar de decadência, arguida pelo sujeito passivo. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Renato Moraes Lima, Nivaldo José Mendes e Carlos Andrade 
Silveira. Quanto ao pedido de exclusão da multa em relação a transportadora solidária, 
única questão efetivamente meritória, teve rejeição pelo mesmo quórum (unânime). 
Participaram do julgamento os Conselheiros Renato Moraes Lima, Nivaldo José Mendes e 
Carlos Andrade Silveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal nos presentes autos é de que a empresa autuada, 
ARANTES ALIMENTOS LTDA., I.E. 10.374.401-0 e CNPJ 04.113.497/0002-96, de Jataí, 
GO, efetuou saída de mercadorias, em 10/09/2007, identificadas pelo seu número do 
Serviço de Inspeção Federal – SIF, no valor de R$ 36.100,50, com CFOP 6.101, de saída 
interestadual de mercadoria de fabricação própria, entretanto com documentação fiscal 
considerada inidônea, uma vez que autorizada a outro estabelecimento seu, localizado em 
Cachoeira Alta, que foi arrolado como um dos solidários, sendo aplicado Índice de Valor 
Adicionado – IVA de 10%, e que implicou o valor da base de cálculo em R$ 39.710,56, e o 
ICMS, à alíquota de 12%, de R$ 4.765,27. Trata-se de reautuação do auto de infração n.º 
3 0274662 088 88, anulado, por unanimidade, pelo Conselho Pleno. 

 



 

São citados como infringidos o CTE, Arts. 64 e 67, I e III, e o RCTE, 
Art. 141. É proposta a penalidade prevista no CTE, Art. 71, XII, “a”, 1, agravada pela 
qualificadora do § 9.º, II. 

 
Foram arrolados como solidários a filial 0011-87 da ARANTES 

ALIMENTOS LTDA., I.E. 10.393.919-9, e a TRANSPORTADORA DALASTRA LTDA. 
 
Instruem este volume apenas o detalhamento do crédito tributário; 

fichas de identificação dos solidários, a filial de Cachoeira Alta e a transportadora, e 
espelho cadastral dos três estabelecimentos ocupantes do pólo passivo. Ocorre, porém, 
que ainda antes do julgamento singular, o julgador daquela instância solicita a juntada dos 
documentos pertinentes à comprovação da ilicitude acusada, fls. 45 e 46, sendo 
respondida a diligência, fls. 48, e apensado aos presentes autos o processo administrativo 
200900004028279. Nesse processo administrativo consta, entre outros, o Termo de 
Apreensão – TA, a nota fiscal e demais documentos apreendidos. 

 
Regularmente intimados os ocupantes do polo passivo, fls. 15 a 24, 

comparece aos autos com impugnação apenas a transportadora solidária, fls. 27 a 35. 
Conforme anteriormente citado, o julgador singular solicita a juntada de documentos, fls. 
45 e 46, sendo apensado o processo administrativo 200900004028279. 

 
Segue-se cópia do Termo de Apreensão, fls. 53 e 82; notificação 

para a solidária, Arantes de Cachoeira Alta, apresentar nota fiscal de remessa por conta e 
ordem de terceiros (no caso emitida pela Arantes de Jataí – não deveria ser emitida por 
ela, solidária, Arantes de Cachoeira Alta – não foi atendida); recurso ao Conselho Pleno 
do PAT anterior, fls. 55 a 60; acórdão plenário de nulidade unânime do PAT (3 0274662 
088 88), fls. 61 a 63; nota fiscal, fls. 64; declaração da Arantes de Jataí sobre seu n.º de 
SIF ser 2231, fls. 65; SIF da solidária, Arantes de Cachoeira Alta – 3785; manifestação do 
agente fiscal autuante/revisor, fls. 72 a 81. A transportadora se manifesta, fls. 109 a 114. O 
julgado singular é de procedência, fls. 125 a 130. 

 
Perempta a Arantes, fls. 136, comparece novamente a 

transportadora solidária, fls. 139 a 150, com as alegações que se seguem. 
 
1. Nulidade por erro de identificação do sujeito passivo, uma vez que 

conste na intimação, o CNPJ 04.113.497/0002-96, fls. 21, da remetente e não o próprio da 
transportadora; além disso, cita que não foi a transportadora que efetuou a saída da 
mercadoria, que é o fato gerador do ICMS. 

 
1.1. No tocante ao mérito, pede a improcedência por somente caber 

o arrolamento do solidário transportador pela falta de nota fiscal, que não é o caso. 
 
2. Decadência, uma vez que a solidária tenha tomado ciência em 

16/07/2012, fls. 22, e sendo o auto de infração relativo a 2007. 
 
3. Ainda sobre o mérito, alega que, de todo o crédito tributário, só 

cabe ao solidário o ICMS, mas não a multa, nos termos do CTE, Art. 145, II. 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 



 

Trata-se de reautuação do auto de infração n.º 3 0274662 088 88 
que foi equivocadamente anulado por unanimidade no Conselho Pleno sob a alegação de 
que se tratava de remessa por conta e ordem de terceiros, o que veio a ser depois negado 
por desatendimento de notificação para apresentar prova para esse fim, ou seja, a própria 
nota fiscal de remessa por conta e ordem de terceiros, vindo, agora, a ser lavrado 
novamente o auto de infração. 

 
1. Quanto à alegação de nulidade por erro de identificação do sujeito 

passivo por constar na intimação o CNPJ 04.113.497/0002-96, fls. 21, da remetente e não 
o próprio da transportadora, está equivocado, pois consta primeiramente o CNPJ da 
solidária, 75.303.222/0002-63, como indicação sobre o intimado; mais abaixo, vem o 
CNPJ da autuada, indicando quem cometeu diretamente a ilicitude apontada. 

 
Quanto ao fato de não ter sido ela que efetuou a saída, não tendo 

ocorrido o fato gerador em seu estabelecimento, é verdade. No entanto, eis que se assim 
fosse, ela estaria ocupando, nos presentes autos, a condição de contribuinte, porém, por 
ter com seus atos concorrido para a prática da infração à legislação tributária (recolheu a 
mercadoria em um endereço de Jataí com nota fiscal de cachoeira alta), participa do polo 
passivo como solidária, nos termos do CTE, Art. 45, XIII: “É solidário com o contribuinte a 
pessoa que por seus atos concorra para a prática da infração à legislação tributária”. É 
rejeitada por unanimidade essa preliminar. 

 
1.1. Ainda sobre o aspecto da sujeição passiva, com pedido de 

improcedência posto que somente caberia o arrolamento do solidário transportador pela 
falta de nota fiscal, há que ficar claro que se trata da mesma preliminar do item “1”, não 
sendo, portanto, razão de mérito. O erro de identificação da transportadora como sujeito 
passivo, não implicaria jamais a improcedência, mas, se fosse o caso, a nulidade da 
acusação apenas em relação a ela, sendo, nesse caso excluída da lide, e permanecendo 
a mesma em relação aos demais ocupantes do polo passivo, conforme a Lei 16.469/2009, 
Art. 20, § 5.º. 

 
2. Uma vez que o fato gerador tenha ocorrido em 10/09/2007, 

completou 5 anos em 10/09/2012, sendo posterior à data da ciência, 16/07/2012, fls. 22, o 
que significa que nem mesmo à luz do CTN, Art. 150, § 4.º, verifica-se a decadência, o 
que motiva a rejeição dessa preliminar também por unanimidade. 

 
3. Efetivamente sobre o mérito, a única alegação é de que de todo o 

crédito tributário só cabe ao solidário a cobrança do ICMS, mas não da multa, alegando 
para tal o CTE, Art. 145, II. Note-se que o referido artigo não tem incisos em seu caput. 
Caso tenha desejado referir-se sobre o inc. II do Art. 45, ele trata da solidariedade do 
possuidor, o que não é o caso.  

 
O caput desse Art. 45 cita que “São solidariamente obrigadas ao 

pagamento do imposto devido na operação ou prestação as pessoas que tenham 
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal”, mas é 
claro que o acessório acompanha o principal, e, portanto, o solidário deve, além de quitar 
o imposto, pagar todos os acréscimos, os quais decorrem de circunstâncias objetivas, e 
não subjetivas, sendo, portanto, igual para todos os ocupantes do polo passivo. 

 
Em síntese, não há erro de identificação de sujeito passivo, e nem 

mesmo que excluir o solidário com base no CTE, Art. 45, XIII; não há decadência, nem 
mesmo com base no CTN, Art. 150, § 4.º; não há improcedência, e ela não se confunde 
com a solidariedade, a qual se dá neste caso com base no CTE, Art. 45, XIII; não se há 



 

que cobrar do solidário apenas o imposto, mas o todo o crédito tributário, porque o 
acessório acompanha o principal e não se trata de responsabilidade de terceiros (CTN, 
Art. 134, § Ún.). Assim, é negado provimento ao Recurso Voluntário da solidária para, 
rejeitando-se as preliminares, confirmar o julgado singular de procedência. 

 
Cabe, por fim, citar que é imotivada a manutenção do 

estabelecimento da autuada, Arantes, de Cachoeira Alta como solidária uma vez que a 
autuação seja sobre ato do estabelecimento (no caso, de Jataí), mas apontado para a 
empresa, a qual, se derrotada, é executada, e não apenas seu estabelecimento em que se 
verificou a ilicitude tributária. 

 
É o voto. 
 

 
Sala das sessões plenárias, em 27 de outubro de 2016. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01695/16 
 
Relator: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: Preliminar de reinclusão do solidário na lide. Recurso 
da Fazenda Pública. Provido por maioria. 
 
Deve ser mantido no polo passivo da lide o coobrigado solidário 
remetente de mercadorias, em que não se comprovou a saída 
(das mercadorias) do território goiano, haja vista a falta de baixa 
do passe fiscal no posto fiscal de fronteira ou de comprovação 
que de outro modo tal saída do território goiano tenha se 
efetivado. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 16 
de fevereiro de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda 
Pública para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para reincluir na lide o solidário JOSÉ 
PUPIM. Foram vencedores os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, Victor Augusto 
de Faria Morato, Mário de Oliveira Andrade, Lidilone Polizeli Bento, Renato Moraes Lima, 
Domingos Caruso Neto, Antônio Martins da Silva, Washington Luis Freire de Oliveira, José 
Paixão de Oliveira Gomes, Nislene Alves Borges e o Sr. Presidente, Conselheiro Heli José 
da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros Masayuki Missao, 
Edson Abrão da Silva, Nivaldo José Mendes, Paulo Diniz, Alcedino Gomes Barbosa, José 
Luiz Rosa, Talita Pimenta Félix, José Pereira D'abadia, João Divino de Brito e Nivaldo 
Carvelo Carvalho, que votaram conhecendo do recurso, negando-lhe provimento para 
manter a exclusão do solidário da lide. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

 

Relata a inicial que o sujeito passivo deixou de comprovar a efetiva 
saída do território goiano das mercadorias, no valor comercial de R$ 174.497,22, já 
acrescido do respectivo índice de valor agregado (IVA) de 33%, referente a Nota Fiscal n.º 
020393, constante do Passe Fiscal de Trânsito n.º 001074.20080117.0007.8, não 
apresentado para baixa no posto fiscal de saída do território goiano, razão pela qual as 
mercadorias são consideradas destinadas a vender no Estado de Goiás. Em 
consequência deverá pagar o ICMS na importância de R$ 17.490,85 (já compensado o 
crédito destacado no supracitado documento fiscal), juntamente com penalidade e 
acréscimos legais. 

 
Foram indicados como infringidos os artigos 12, II, “d”, 3; 14, VI; 45; 

46, I, “a”, 2; 64 da Lei n.º 11.651/91, c/c art. 4.º da Instrução Normativa n.º 556/02-GSF. 
  
Foi proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso VII, alínea “o”, 

item 2, e § 9.º, inciso I, da Lei n.º 11.651/91. 
 
Foi arrolado como solidário o remetente das mercadorias JOSÉ 

PUPIM, CPF n.º 769.284.548-49, nos termos do art. 45, inciso XIII, da Lei n.º 11.651/91. 
  



 

O não comparecimento do sujeito passivo solidário JOSÉ PUPIM 
para pagamento da quantia exigida ou apresentação de impugnação em primeira instância 
encontra-se registrado no Termo de Revelia de fls. 30. 

 
A empresa Transportes Rodoviário Lucesi Ltda. compareceu ao 

processo por meio da peça de fls. 24, afirmando que até o momento não possuía a prova 
da saída das mercadorias do território goiano, pois a empresa destinatária, localizada em 
Guararapes (PE), não lhe enviado a respectiva nota fiscal, alegando extravio da mesma.  

 
Por meio da Sentença n.º 3.268/09 - JULP, de fls. 32 a 35, o julgador 

singular considerou procedente o lançamento.  
 
O não comparecimento do solidário JOSÉ PUPIM, para pagamento 

da quantia exigida ou interposição de recurso voluntário, encontra-se registrado no Termo 
de Perempção de fls. 40. 

 
A empresa TRANSPORTES RODOVIÁRIO LUCESI LTDA. interpôs 

o recurso voluntário de fls. 52 e ss., apresentando como prova da saída das mercadorias 
do território goiano cópias do livro Registro de Entrada de Mercadorias da empresa 
destinatária. 

 
A III CJUL, mediante o ACÓRDÃO N.º 1437/2010, de fls. 70/74, 

rejeitou os pedidos de diligência e a preliminar de nulidade por cerceamento ao direito de 
defesa, solicitados pelo coobrigado solidário. Por maioria de votos, confirmou a sentença 
de procedência do lançamento e acolheu a preliminar de exclusão do solidário da lide. 

 
A Fazenda Pública recorre ao Pleno, solicitando a reinclusão do 

solidário no polo passivo da lide. 
 
Não há contradita dos sujeitos passivos, sendo os autos 

encaminhados para julgamento do Recurso da Fazenda. 
 
Relatados, passo ao voto. 
 
 

V O T O 
 
Cuida-se de julgamento de Recurso da Fazenda Pública cujo escopo 

é reincluir na lide o sujeito passivo solidário JOSÉ PUPIM, em PAT no qual o Fisco acusa 
o sujeito passivo de haver deixado de comprovar a efetiva saída do território goiano das 
mercadorias, no valor comercial de R$ 174.497,22, já acrescido do respectivo índice de 
valor agregado (IVA) de 33%, referente a Nota Fiscal n.º 020393, constante do Passe 
Fiscal de Trânsito n.º 001074.20080117.0007.8, não apresentado para baixa no posto 
fiscal de saída do território goiano, razão pela qual as mercadorias são consideradas 
destinadas a vender no Estado de Goiás. 

Restando comprovado que o arrolado coobrigado solidário Senhor 
JOSÉ PUPIM seria o remetente das mercadorias, as quais o sujeito passivo não logrou 
êxito em comprovar a saída de território goiano, uma vez que não houve a baixa do passe 
fiscal emitido por ocasião da entrada de referidas mercadorias em território goiano. 

Dado também o interesse comum na situação que constitui o fato 
gerador da obrigação principal, o coobrigado solidário JOSÉ PUPIM deve ser mantido no 
polo passivo da lide, nos termos do artigo 45, XIII, da lei n.º 11.651/91. 



 

Desse modo, conheço do Recurso da Fazenda Pública, dou-lhe 
provimento no sentido de reincluir no polo passivo da lide o coobrigado solidário Senhor 
JOSÉ PUPIM. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 27 de outubro de 2016. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01717/16 
 
Relator: Conselheiro Aldeci de Souza Flor 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Pedido de Revisão 
Extraordinária. Solicitação de exclusão de solidário. 
Acolhimento. Decisão unânime.  
 
1. A solidariedade com o contribuinte prevista na legislação 
tributária estadual alcança somente os acionistas controladores, 
os diretores, gerentes, administradores ou representantes da 
pessoa jurídica.  
 
2. Deve ser excluído da lide o sócio que, comprovadamente, não 
exercia função de administrador da empresa autuada à época da 
ocorrência dos fatos geradores. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 11 
de outubro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para excluir da lide, o solidário  EDUARDO NAOUM 
GEORGES. Participaram do julgamento os Conselheiros Aldeci de Souza Flor, José Luiz 
Rosa, Elias Alves dos Santos, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, 
José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, 
Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki 
Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Mauricio Ribeiro de Paiva, Mário de Oliveira 
Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos 
Mariano, Heli José da Silva e Valdir Mendonça Alves. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de Pedido de Revisão Extraordinária movido pela Gerência de 
Recuperação de Créditos – GERC (fls. 67/69), com fundamento no artigo 43, inciso I, “a” 
da Lei nº 16.469/09, no sentido de excluir do auto de infração n.º 4011303339842 o 
solidário Eduardo Naoum Georges. 

 
A GERC pondera que consultando o contrato social da empresa, bem 

como as alterações realizadas, constatou-se que a partir da alteração contratual, de 
09/01/2009,  a administração da sociedade passou a ser exercida apenas pelo outro sócio 
George Moussa Georges. Como o fato gerador do presente auto de infração é relativo ao 
período de janeiro/2013 a abril/2013, forçoso concluir que Eduardo Naoum Georges não 
deve responder pelo crédito tributário, pois nesse período era apenas sócio da empresa 
autuada.    

 
O Presidente do Conselho Administrativo Tributário, mediante o Despacho 

nº 1293/2016, de fls. 80, admite o pedido assinalando “que restou demonstrado o vício de 
legalidade apontado no pedido de revisão extraordinária, relativamente à identificação do 
sujeito passivo solidário EDUARDO NAOUM GEORGES, implicando em alteração no 
lançamento, uma vez que o mesmo, à época do lançamento, relativo a fato gerador de 
2013, não exercia poderes de gerência da empresa autuada, e sim, de simples sócio." 

 



 

Por último, o presente Pedido de Revisão Extraordinária foi encaminhado 
a este Conselho Pleno para apreciação, nos termos do disposto no inciso II, § 4º do artigo 
43 da Lei 16.469/09.  

  
É o relatório. 
 

V O T O 
 
A solidariedade com o contribuinte estabelecida no art. 45, inciso XII, da 

Lei nº 11.651/91, alcança somente os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, fato reconhecido com muita 
propriedade pelo Parecer Normativo nº 08/09-SAT, 3 de novembro 2009, que assim 
dispõe: "(...) o sócio sem função de direção na sociedade limitada, não responde pelos 
débitos tributários desta, não devendo o seu nome ser incluído no lançamento, inscrito em 
dívida ativa, no SERASA e nem arrolado em CDA, exceto quando demonstrado, em 
processo regular, que o mesmo tenha exercido administração de fato da sociedade; (...)." 

 
A Décima Sexta Alteração do Contrato Social (fls. 59/66), registrada na 

Junta Comercial do Estado de Goiás – JUCEG, em 09/02/2009, revela que a 
administração da pessoa jurídica, a partir dessa alteração, passou a ser exercida 
exclusivamente pelo sócio George Moussa Georges (fls. 63), fato que impõe a exclusão 
do polo passivo do sócio Eduardo Naoum Georges, pois o fato gerador do presente auto 
de infração é relativo ao período de janeiro/2013 a abril/2013. Ficou claro que o sócio 
Eduardo Naoum Georges foi incluído indevidamente na lide como sujeito passivo solidário. 

 
Diante do exposto, conheço do Pedido de Revisão Extraordinária, dou-lhe 

provimento para excluir da lide o solidário Eduardo Naoum Georges. 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 01 de novembro de 2016. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01757/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 

 
EMENTA: RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA PARA O 
CONSELHO PLENO. ICMS. SOLIDÁRIOS EXCLUÍDOS NA FASE 
CAMERAL. SUPRIMENTO INDEVIDO DE DISPONIBILIDADES. 
PRESUNÇÃO DE VENDA SEM DOCUMENTAÇÃO FISCAL. 
PROVIMENTO. REINCLUSÃO.  
 
1. Há situações discriminadas no art. 71 do CTE em que o dolo é 
elementar à própria conduta, como a prática de caixa dois, a 
venda de mercadorias sem nota fiscal e o calçamento de notas 
fiscais, que sequer são compatíveis com a forma culposa, 
configurando, inclusive, crime contra a ordem tributária. 
 
2. O fato de haver se apurado omissão de imposto por meio 
de provas indiretas não desqualifica a responsabilidade dos 
sócios, observados alguns requisitos. Pensamos ser o caso dos 
presentes autos, cuja presunção de venda de mercadoria sem 
documentação fiscal está firmada no art. 25 §1º, III do CTE. Se o 
sujeito passivo não comprova suficientemente a origem dos 
valores indevidamente inseridos em escrita contábil, ou seja, se 
tais lançamentos não têm respaldo no mundo dos fatos, a lei 
pressupõe que a sua origem seja proveniente de receita não 
declarada ao Fisco. A prova indireta também autoriza a 
imputação penal ou tributária.  
 
3. Recomendação para que o presente crédito tributário não 
seja inscrito em dívida ativa até o trânsito em julgado da ação 
anulatória nº nº 201102474970, atualmente em fase de recurso 
extraordinário no STF (ARE 748373/GO). 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 20 
de setembro de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda 
Pública para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para reincluir na lide os solidários 
MANOEL MESSIAS ZACARIAS DA SILVA e DÉCIO FERREIRA DE OLIVIERA. Foram 
vencedores os Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato, Mário de Oliveira Andrade, 
José Paixão de Oliveira Gomes, Heli José da Silva, Aldeci de Souza Flor, Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira, Washington Luis Freire de Oliveira, Marlene Maria da Silva Ruguê 
Bernardes, Nislene Alves Borges, Gilmar Rodrigues de Almeida e o Sr. Presidente, 
Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos 
os Conselheiros Masayuki Missao, Edson Abrão da Silva, Nivaldo José Mendes, Rickardo 
de Souza Santos Mariano, Valdir Mendonça Alves, José Luiz Rosa, Talita Pimenta Félix, 
Paulo Diniz, João Divino de Brito e Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta da descrição do lançamento que o sujeito passivo omitiu o 
registro de operação de mercadoria tributada referente ao período compreendido entre 



 

01.01.2003 e 31.03.2003, caracterizado pelo suprimento indevido de caixa através da 
escrituração de receitas eventuais, conforme apurado em Auditoria das disponibilidades. 
Registra-se que, intimada a apresentar documentação que comprovasse a regularidade 
das operações, a empresa não atendeu a intimação. Em consequência, é exigido ICMS na 
importância de R$ 172.308,16 mais as cominações legais. Dois sócios administradores 
são arrolados como solidários. 

Anexos cópias de alterações contratuais (fls. 7 a 31), intimação para 
a apresentação de “documentação hábil e idônea que comprove os suprimentos de caixa 
escriturados a crédito da conta receitas eventuais e a débito na conta caixa, contabilizados 
conforme tabela apresentada, em três lançamentos (fls. 32), relatórios das auditorias das 
disponibilidades (fls. 34 a 40), demonstrativo da proporção entre as entradas tributadas e 
não tributadas - apuração do percentual (fls. 41), cópias do Livro Razão Analítico (fls. 42 a 
47), cópias do Livro Diário (fls. 49 a 76), cópias do Livro Registro de Entradas (fls. 77 a 81) 
e cópias do Livro Registro de Saídas (fls. 82 a 86). 

Regularmente intimado, o contribuinte apresenta impugnação (fls. 
105 a 126), por meio da qual argui a nulidade do lançamento por insegurança na 
determinação da infração, pois o saldo da conta caixa não foi reconstituído. Entende que 
somente o saldo credor poderia ter sido autuado, e não o simples lançamento contábil. 
Requer a insubsistência da exigência fiscal. 

O Julgador Singular (fls. 128 e 129) decide rejeitar a preliminar de 
nulidade arguida e considerar procedente o Lançamento, por entender que a infração foi 
determinada com segurança e que o trabalho fiscal se encontra fundamentado no inc. III 
do § 1º e no art. 2º do art. 25 do CTE. 

O contribuinte apresenta recurso voluntário (fls. 135 a 156), repetindo 
os argumentos e os pedidos apresentados em sua impugnação, acrescentando que a 
acusação fiscal é de omissão de registro de saídas de mercadorias, enquanto que foi 
apurada a proporção entre mercadorias tributadas e não tributadas pelas entradas, o que 
demonstraria insegurança na determinação da infração. Acrescenta, ainda, que os valores 
lançados como receitas eventuais foram efetivados a partir do contido no auto de infração 
nº 3002402146819, no qual a acusação fiscal também é a de que o contribuinte realizou 
saídas de mercadorias sem documentação fiscal, e o período fiscalizado é o mesmo, ou 
seja, de 01.01.2003 a 30.04.2003. Afirma que assim que recebeu a autuação, o 
contribuinte fez o levantamento mês a mês e lançou os valores proporcionais a cada 
período fiscalizado. Pugna pela improcedência do auto de infração. 

A decisão cameral restou assim ementada: 

“Preliminares de nulidade da peça básica. Compreensão da 
natureza da infração supostamente cometida e demonstrativos 
analíticos. Não acolhimento. Nulidade parcial do processo por falha de 
intimação. Inocorrência. Não acolhimento. Constatação de suprimento 
de caixa sem a comprovação de origem. Procedência. 

1. Não devem ser acolhidas preliminares de nulidade formal 
quando do lançamento constarem descrição do fato e demonstrativos 
analíticos capazes de permitir a perfeita compreensão da infração 
supostamente cometida pelo sujeito passivo e o seu pleno exercício 
do direito de defesa. 

2. Não deve ser acolhida a preliminar de nulidade parcial do 
processo, por cerceamento ao direito de defesa, em razão de falha de 
intimação, quando a intimação for realizada de acordo com o previsto 
na lei processual. 

3. Deve ser declarado procedente o Lançamento que exige ICMS 
em razão da constatação de suprimento de caixa sem a devida 
comprovação de sua origem, na proporção das entradas tributadas, 



 

no caso de o contribuinte realizar, também, operações isentas e não 
tributadas.” 

 
Na oportunidade, os solidários foram excluídos por maioria de votos, 

vencido o Relator.  
 
No transcorrer dos autos, a GERC noticiou a existência de tutela 

antecipada determinando a suspensão da tramitação do processo a que se refere o 
presente lançamento (fls. 161), anexando cópia do referido decisum.  

A PGE informou haver interposto recurso de agravo de instrumento 
quanto à decisão (fls. 162). 

A Fazenda Pública interpôs recurso da decisão cameral, pleiteando a 
reinclusão dos solidários dantes excluídos (fls. 187). Cita jurisprudência desse Conselho 
sobre a matéria. 

O sujeito passivo comparece aos autos apenas para reiterar a 
necessidade de observância da decisão judicial, no sentido da suspensão da tramitação 
dos autos (fls. 204). 

Por meio de resolução, o Conselho pleno solicitou informações à 
PGE sobre o andamento do processo judicial (fls. 210). 

Em resposta, fls. 221, a PGE informa que seu recurso fora provido, 
podendo-se restaurar a tramitação dos autos. Aduz, entretanto, que não se proceda à 
inscrição na dívida ativa até que se tenha por definitiva a decisão, atualmente dependente 
de julgamento em recurso extraordinário.  

 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 

O recurso apresentado pela Fazenda pública se cinge à reinclusão 
dos sócios-administradores, DÉCIO FERREIRA DE OLIVEIRA e MANOEL MESSIAS 
ZACARIAS DA SILVA, no pólo passivo, na condição de responsáveis pelo crédito 
tributário.  

Não há, materialmente, recurso apresentado pelo sujeito passivo.  

O art. 45, XII do CTE tem a seguinte redação: 

 
“Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 

devido na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse 
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação 
principal, especialmente: 
................................................................................................................... 

XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os 
diretores, gerentes, administradores ou representantes da pessoa 
jurídica, relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos 
que praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem 
responsáveis;” 

 

A tradicional posição do Conselho Administrativo Tributário, no que 
toca à responsabilidade inserta no art. 45, XII do CTE, sempre foi no sentido de que a 



 

matriz da solidariedade ali veiculada era vinculada apenas ao art. 124 do CTN183 e não ao 
art. 135 do CTN184, cotidianamente mencionado nas peças de defesa do contribuinte como 
justificador da não-inclusão dos solidários administradores na lide, respaldado, inclusive 
por reiterados julgamentos do STJ. Os acórdãos desta Casa sempre obtemperaram que, 
ainda que o inciso XII do art. 45 tenha tomado de empréstimo parte da redação do art. 135 
do CTN, tal peculiaridade não alteraria sua natureza. Sem embargo disso - e ao contrário 
do art. 135 do CTN - o vínculo estabelecido no art. 45 seria inclusivo, ou seja, o devedor 
originário, praticante do fato gerador, não é excluído para dar lugar a terceiro, responsável 
pela infração. 

Sempre se asseverou que o interesse que é comum pressupõe, 
necessariamente, a presença de mais de um personagem na consecução do ilícito. 
Abrange todos os que de alguma forma tomam parte na infração, com forte vínculo de 
natureza psicológica.  

Tal interpretação encontrou guarida em alguns arestos do STJ, a 
exemplo do REsp 656.476 – PR, julgado em março de 2005, da relatoria do Ministro Teori 
Zavascki, cujo teor pode ser sintetizado com os seguintes excertos: 

 

“(...) Por esses débitos, dispõe o art. 13 da Lei 8.620/93 que ‘os 
sócios das empresas por cotas de responsabilidade limitada 
respondem solidariamente, com seus bens pessoais’. Trata-se de 
responsabilidade fundada no art. 124, II, do CTN, não havendo cogitar, 
por essa razão, da necessidade de comprovação, pelo credor 
exequente, de que o não-recolhimento da exação decorreu de ato 
praticado com violação à lei, ou de que o sócio deteve a qualidade de 
dirigente da sociedade devedora. 

(...) 
2. Há que distinguir, para efeito de determinação da 

responsabilidade do sócio por dívidas tributárias contraídas pela 
sociedade, os débitos para com a Seguridade Social, decorrentes do 
descumprimento de obrigações previdenciárias, aos quais a Lei 
8.620/93 deu tratamento especial.  

O art. 124 do CTN definiu, em seu inciso II, como hipótese de 
responsabilidade solidária, a das pessoas expressamente designadas 
por lei, a saber: 

Art. 124. São solidariamente obrigadas: 
(omissis) 
II - as pessoas expressamente designadas por lei. 
(...) 
Assim, nos casos de débitos para com a Seguridade Social, a 

responsabilidade atribuída pelo citado dispositivo ao sócio-cotista 
tem respaldo no art. 124, II, do CTN. Nessa situação, portanto, por  ser  
a  responsabilidade  de  todo  e  qualquer  sócio  imposta  por  
determinação  legal,  não  há cogitar  da  necessidade  de  
comprovação,  pelo  credor  exeqüente,  de  que  o  não-recolhimento  
da exação  decorreu de  ato  praticado  com  violação  à  lei,  ou  de 
que  o  sócio  deteve a  qualidade  de dirigente da sociedade 
devedora.” (grifamos) 

                                            
183 Art. 124. São solidariamente obrigadas: I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que 

constitua o fato gerador da obrigação principal; II - as pessoas expressamente designadas por lei. 
184 Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes 

de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos: I - as pessoas referidas no 

artigo anterior; II - os mandatários, prepostos e empregados; III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas 

jurídicas de direito privado. 

 



 

 

Entendeu o STJ, naquela oportunidade, que a lei ordinária Federal 
havia dado tratamento excepcional ao sócio-quotista, não sendo aplicável o art. 135 do 
CTN. O questionamento dizia respeito à aplicação do art. 13 da Lei ordinária nº 8620/93, 
cuja redação era bastante semelhante à do art. 45, XII do CTE goiano. 

Historicamente, o argumento de que somente a lei complementar 
poderia excepcionar o art. 135 do CTN não se aparentou válido a este Conselho para fins 
de aplicação do art. 45, XII do CTE porquanto não constitui sua competência declarar a 
inconstitucionalidade – formal ou material – de lei, conforme disciplina o §4º do art. 6º da 
Lei estadual nº 16469/09. 

O art. 45, XII estaria, de todo, dissociado das discussões inerentes 
ao art. 135 do CTN e, nessa condição, não restaria de forma alguma tocado pelas alusões 
a este último nos arestos emanados do STJ. Assevere-se que em momento algum houve 
o questionamento acerca da inconstitucionalidade do art. 45, que já guarda quase 25 anos 
de existência. Com efeito, até o momento, não encontramos alusão alguma, no STJ ou no 
STF, ao referido dispositivo do CTE goiano. 

Com a declaração de inconstitucionalidade, pelo STF, do art. 13 da 
Lei federal nº 8620/93, já mencionado, o voto condutor da Ministra Ellen Gracie deixou 
cristalina a ideia de que as previsões de responsabilidade tributária, descritas pelo 
legislador ordinário, sob autorização do art. 128 do CTN, não podem se 
desarmonizar com as demais normas do CTN que aludem à responsabilidade, com 
vistas a lhes retirar ou restringir a eficácia. Sob tal raciocínio, o art. 45 deve, portanto, 
ser interpretado de forma a não se dissociar do que prescrevem os arts. 124, 128, 134 e 
135 do CTN. 

O art. 45, XII do CTE tem a seguinte redação: 

 

“Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse 
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação 
principal, especialmente: 

................................................................................................................
......... 

XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os 
diretores, gerentes, administradores ou representantes da pessoa 
jurídica, relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos 
que praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem 
responsáveis;” 

 

A construção do referido artigo tomou emprestadas as redações de, 
basicamente, dois dispositivos do CTN. Em primeiro lugar, a expressão “as pessoas que 
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal” 
fora retirada, ipsi literis, do art. 124, I do CTN. Por seu turno, a expressão “atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis” adveio, em sua 
íntegra, do caput do art. 134 do CTN. 

Com a necessidade de observância da jurisprudência consolidada 
dos Tribunais Superiores, mencionada no art. 32 do Código de Defesa do Contribuinte -
CDC, tem-se que tais conjecturas anteriores de interpretação restaram prejudicadas. 
Passa a ser intenção do legislador goiano que o art. 45, XII do CTE, seja analisado à luz 
da atual interpretação conferida pelos Tribunais Superiores.  



 

Em especial, se o art. 135, III do CTN estabelece “norma de 
exceção”, conforme define a jurisprudência, a melhor interpretação do art. 45, XII é a que 
não vá se abstrair desse dispositivo na definição de seu alcance, de forma a restringir-lhe 
o sentido.  

No ensino do criminalista Damásio de Jesus185, direito excepcional é 
“aquele que, quebrando a unidade de um sistema de direito comum ou especial, derroga, 
para casos particulares, a regra que deveria ser normalmente aplicável”. Portanto, o art. 
45, XII deve ser interpretado conforme o CTN, e não contra ele.  

Por reiteradas vezes, o STJ tem se manifestado acerca dos limites 
da responsabilização dos sócios da pessoa jurídica no que tange à matéria tributária, 
traçando um perfil da aplicabilidade do art. 135, III do CTN. Podemos compendiar suas 
manifestações em quatro vertentes, por meio dos tópicos que seguem, sintetizados por 
PAULSEN186, nos seguintes moldes: 

a) Simples falta de pagamento de tributo devidamente 
declarado. Não há responsabilização da pessoa física (ED no REsp 174.532-PR, 1ª 
seção, Rel. Min. José Delgado, j. 18.06.01, DJU 20.08.01; e REsp 885.124-RS, 1ª T., Rel. 
Min. Teori Albino Zavascki, j. 12.12.06, DJU 8.02.07). 

b) Inexistência de bens penhoráveis no patrimônio da devedora 
(sociedade por quotas de responsabilidade limitada). Não configura, por si só, nem em 
tese, situação que acarreta a responsabilidade subsidiária dos representantes da 
sociedade (REsp 831.380-SP, 1ª T. – Rel. Min. Teori Albino Zavascki – j. 20.06.06 – DJU 
30.06.06, p. 192). 

c) Sócio-quotista que não tem poderes de administração e não 
participa da gestão da empresa. Não se pode atribuir responsabilidade substitutiva, e 
nem solidariedade, não podendo ter a execução redirecionada para si (REsp 238.668-MG, 
2ª T., Rel. Min. Francisco Peçanha Martins, j. 12.03.02, DJU 13.05.02, p. 186; REsp 
751.858-SC – 1ª T., Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 4.08.05, DJU de22.08.05, p. 159; 
AgRg no REsp 641.831-PE -1ª T – Rel. Min. Francisco Falcão – j. 2.12.04, DJU 28.02.05, 
p. 229). 

d) Dissolução irregular da sociedade. Enseja o redirecionamento 
da execução fiscal contra os sócios-gerentes, independentemente de restar caracterizada 
a existência de culpa ou dolo, nos termos do art. 135, III do CTN (AgRg no REsp 831.664-
RS – 1ª T., Rel. Min. Francisco Falcão, j. 7.11.06, p. 291). 

As estas quatro manifestações, podemos agregar uma quinta, já 
expressa pelo STJ em sede de recurso repetitivo, no sentido de que se deve admitir o 
redirecionamento da execução quando o nome do sócio conste da CDA, havendo inversão 
do ônus da prova.  

O voto que bem expressa tal entendimento é o seguinte: 

 

“(...) art. 543-C do CPC (...) 1. A orientação da Primeira Seção 
desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada 
apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, 
a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada 
nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, 
não houve a prática de atos ‘com excesso de poderes ou infração de 

                                            
185 Jesus, Damásio E. de, Direito Penal, parte geral, pag. 25. 
186PAULSEN, Leandro; MELO, José Eduardo Soares de. Impostos federais, estaduais e municipais. Livraria do 

Advogado editora. 7ª edição. 2012. Porto Alegre-RS.  



 

lei, contrato social ou estatutos’” (STJ, primeira seção, REsp 
1104900/ES. Min. Denise Arruda. Março de 2009)” 

 

Questão que urge responder, para fins de delimitação da aplicação 
do art. 135, III do CTN e do próprio art. 45, XII, é acerca da extensão do que se pretende 
ser “infração de lei”. Há certo consenso na doutrina no sentido de que definir essas 
hipóteses é matéria tormentosa. Doutrinadores como Hugo de Brito Machado187 iniciam 
sua digressão sobre o assunto reconhecendo que “o considerável número de casos 
colocados em julgamento pelo Judiciário evidencia a importância prática da questão, e as 
divergências dos julgados demonstram como a matéria constitui uma questão 
extremamente difícil. ” 

A matéria fora especificamente debatida e tratada com maior 
profundidade no julgamento do REsp nº 1.104.064 – RS, 1ª Turma, julgado em 2/12/10, 
cujo relator fora o Min. Luiz Fux. Em extensa ementa, cumpre apenas a transcrição de seu 
item nº 4, pertinente à matéria: 

 

“4. Doutrina abalizada situa a dissolução irregular como hipótese 
de infração à lei, contida no caput do art. 135 do CTN, que prescreve 
as condutas dolosas ensejadoras da responsabilidade pessoal do 
agente, litteris: 

‘A lei referida no artigo 135 do Código Tributário Nacional é a lei 
que rege as ações da pessoa referida. Assim,  como o  inciso  I  do  
artigo  em  evidência  traz  para  sua  guarda  todos  os sujeitos  
referidos  no  artigo  anterior,  teremos  que  a  lei  será  a  do pátrio  
poder  para  os  pais,  a  da  tutela  e  curatela  para  os tutores  e 
curadores,  a da  administração  civil de  bens  de  terceiros para  os  
administradores  civis,  a  do  inventário  para  os inventariantes,  a  da  
falência  e  da  concordata  para  síndicos  e comissários,  a dos 
registros  públicos  para os tabeliães,  escrivães  e demais  
serventuários  de cartórios,  a comercial  para  dissolução  de pessoas  
jurídicas  e  para  os  sócios  no  caso  de  liquidação  de sociedade de 
pessoas. 

Para os demais, aqueles arrolados nos outros incisos do artigo 
135, será também sua lei de regência.  Assim, para os administradores 
de empresas (gerentes, diretores etc), será a lei comercial. 

(...) 
E infração de lei?  É qualquer conduta contrária a qualquer 

norma?  Queremos crer que não.  É infração à legislação societária, na 
mesma linha dos outros elementos do artigo.  Um caso sempre 
lembrado de infração de lei é o da dissolução irregular da sociedade, 
ou o funcionamento de sociedade de fato (não registrada nos órgãos 
competentes).’ (Renato Lopes Becho, in Sujeição Passiva e 
Responsabilidade Tributária, Ed.  Dialética, SP, 2000, p. 176/178)” 

 

A primeira análise que se faz, à luz do posicionamento do STJ, é que 
o termo “infração à lei” deve ser entendido como infração às leis que regem o direito de 
empresa. 

Sobre o assunto, discorre DERZI188 que: 
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“(...) o ilícito é, assim, prévio ou concomitante ao surgimento da 
obrigação tributária (mas exterior à norma tributária) e não posterior, 
como seria o caso do não-pagamento do tributo. A lei que se infringe 
é a lei comercial ou civil, não a lei tributária, agindo o terceiro contra 

os interesses do contribuinte. “ 
 

Sob essa linha de entendimento, o mero não-pagamento do tributo à 
data de seu vencimento é elemento posterior à ocorrência dos fatos que realmente 
relevam para se verificar a ocorrência da infração à lei, não sendo suficiente, de per si, 
para impor a responsabilidade dos sócios. 

Entretanto, é vedada a criação de sociedade cujo objeto contenha 
um fim ilícito. Por óbvio, o limite da atuação contratual dos gestores e administradores 
aponta para esta fronteira. O administrador que, v.g., age ou consente na prática de venda 
de mercadorias sem documentação fiscal está a descumprir a lei societária, o contrato ou 
estatuto social, uma vez que a pessoa jurídica não pode servir de instrumento à 
sonegação tributária. Com efeito, constituem requisitos de validade do Contrato Social, o 
agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei, conforme art. 104 do 
Código Civil.  

Em comentários ao art. 135 do CTN, CARVALHO189 obtempera que 

 
“O administrador deve sempre agir com cuidado, diligência e 

probidade. Deve zelar pelos interesses e pela finalidade da sociedade, 
o que se faz mediante o cumprimento de seu objetivo social, definido 
no estatuto ou no contrato social. Quando o administrador pratica 
qualquer ato dentro dos limites estabelecidos, o faz em nome da 
pessoa jurídica e não como ato particular seu. Mas quando o 
administrador, investido dos poderes de gestão da sociedade, pratica 
algo que extrapole os limites contidos nos contratos sociais, comete 
ato com excesso de poderes” 

 

Em digressão sobre a responsabilidade dos administradores, 
ULHOA190 assevera que 

“Os deveres de diligência e lealdade, prescritos aos 
administradores de sociedade anônima, embora referidos na LSA 
(arts. 153 e 155), podem ser vistos como preceitos gerais, aplicáveis a 
qualquer pessoa incumbida de administrar bens ou interesses alheios. 
A eles se submetem, nesse sentido, o administrador judicial da massa 
falida, o mandatário, o liquidante ou interventor da instituição 
financeira, e, também, o administrador da sociedade limitada. Como 
as atribuições da administração, no plano interno, são as de 
administrar a empresa, os membros do órgão devem ser diligentes e 
leais. Tais deveres representam, portanto, os parâmetros de aferição 
do desempenho dos diretores da limitada. Sua responsabilidade tem 
lugar, assim, quando desatendidos os deveres gerais dos 
administradores (CC, arts. 1.011, 1.016 e 1.017) 

 

Os dispositivos citados, do Código Civil e da Lei das S/A também 
costumam ser utilizados pela jurisprudência para justificar a aplicação do art. 135, III do 
CTN. Dispõem os arts. 1011 e 1016 do Código Civil que “O administrador da sociedade 
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deverá ter, no exercício de suas funções, o cuidado e a diligência que todo homem ativo e 
probo costuma empregar na administração de seus próprios negócios” e, também, que “Os 
administradores respondem solidariamente perante a sociedade e os terceiros 
prejudicados, por culpa no desempenho de suas funções”. 

Os arts. 153 e 155 da Lei nº 6404/76, por seu turno, de aplicação 
geral, asseveram, respectivamente, que “o administrador da companhia deve empregar, 
no exercício de suas funções, o cuidado e diligência que todo homem ativo e probo 
costuma empregar na administração dos seus próprios negócios”   e que também “deve 
servir com lealdade à companhia (...)” 

É nesse particular que ganha especial relevância a análise da figura 
do dolo e da culpa quando da feitura dos lançamentos tributários. Fica patente que, das 
considerações anteriores, se não há dolo ou culpa no não-recolhimento do tributo 
sequer haverá conduta, não podendo haver, por conseguinte, qualquer 
responsabilização dos sócios. 

É fato consabido que as normas tributárias sancionadoras muito se 
aproximam das penais quanto a sua exegese. O direito sancionatório partilha de objetivos 
comuns, em especial o de exercer função punitiva e educativa. 

Esse é o pensamento de MARTINS FILHO191, no sentido de que 

 
“Pode-se dizer que os princípios inspiradores da ordem penal 

são de aplicação, com certos matizes e adequações, ao direito 
Administrativo- Tributário sancionador, dado que ambas as situações 
são manifestações do ordenamento punitivo do Estado. 

(...) Por conseguinte, entende-se que ontologicamente não existe 
diferença entre infração tributária e infração penal.” 

 

O STJ também já se pronunciou acerca da matéria, consignando que 
“a punição administrativa guarda evidente afinidade, estrutural e teleológica, com a sanção 
penal” (REsp Nº 39.155-0/PE). Da mesma forma, o STF, no sentido de que “aplicam-se às 
penas disciplinares as normas de prescrição do direito penal” (Re 78917/SP). 

Por óbvio que o direito tributário penal goza de particularidades em 
relação ao direito penal propriamente dito. Veja-se, por exemplo, a redação do art. 136 do 
CTN, in verbis: 

 
“Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a 

responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da 
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e 
extensão dos efeitos do ato.” 

 

Corrente mais conservadora na doutrina interpreta o referido 
dispositivo como disciplinador de responsabilidade objetiva, na qual bastaria a ocorrência 
da infração e a identificação do nexo causal entre esta e o seu autor, descartando a 
necessidade de averiguação de culpa ou dolo. Perfilham a referida corrente Paulo de 
Barros Carvalho, Ricardo Lobo Torres e Luiz Flávio Gomes192. Este último, entretanto, 
obtempera que o referido dispositivo seria claramente inconstitucional. 
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Ainda que a análise do art. 71 do CTE – veiculador de 
penalidades tributárias - prescinda da existência do elemento volitivo (dolo ou 
culpa), uma vez que basta o simples enquadramento no preceito sancionador para que o 
contribuinte seja penalizado (responsabilidade objetiva), tal não ocorre quanto ao 
solidário administrador, sob pena de afronta ao art. 135, III do CTN. Isso se dá em 
virtude da indissociabilidade da interpretação dos arts. 124, 128, 134 e 135 do CTN, 
conforme já mencionamos. 

Conceitua-se o dolo como o elemento psicológico da conduta, 
consubstanciado na vontade de realizá-la e produzir o seu resultado193. Segundo a 
doutrina, os elementos do dolo são a consciência (conhecimento do fato que constitui a 
infração) e a vontade (desejo de concretizar esse fato). Há, também, a figura do dolo 
eventual, no qual o agente “não deseja diretamente o resultado, mas aceita a possibilidade 
de produzi-lo.”194 

Há situações discriminadas no art. 71 do CTE em que o dolo é 
elementar à própria conduta, como a prática de caixa dois, a venda de mercadorias sem 
nota fiscal e o calçamento de notas fiscais, que sequer são compatíveis com a forma 
culposa, configurando, inclusive, crime contra a ordem tributária.   

De outro lado, a averiguação da culpa demanda um juízo de valor 
mais complexo, uma vez que para se constatá-la é necessário se comparar a conduta no 
caso concreto com a que uma pessoa de cuidado e prudência mediana teria na mesma 
situação. A análise da culpa, portanto, é fruto de uma comparação do caso concreto com a 
conduta que seria razoável, em abstrato, nas mesmas circunstâncias. Bom alvitre lembrar 
sobre o benefício da dúvida, que se resolve favoravelmente ao sujeito passivo, inserta no 
art. 112 do CTN, acerca da autoria, imputabilidade e punibilidade da conduta.  

Um dos elementos da culpa é justamente a previsibilidade objetiva, 
que se define como a possibilidade de qualquer pessoa dotada de prudência mediana 
prever o resultado. Outro elemento, a “quebra do dever objetivo de cuidado”, caracteriza-
se pela imprudência, imperícia ou negligência195. 

Não se deve olvidar que, sob o aspecto da responsabilização do 
sócio-administrador, o art. 45 do CTE restringiu o âmbito de aplicação do art. 135, III 
do CTN apenas quanto às infrações em que houver omissão de “imposto”, não devendo 
haver qualquer responsabilização dos sócios quanto às multas formais isoladas, mesmo a 
par de o art. 135 ter se referido a “crédito”, não distinguindo se esse é oriundo de 
obrigação acessória descumprida (art. 113 §3º do CTN) ou de ICMS não recolhido.  

Não há, nesse particular, motivo para qualquer perplexidade, uma 
vez que o instituto da solidariedade passiva fora criado em benefício do credor, 
constituindo prerrogativa do legislador estadual abrir mão de alguma garantia, em 
benefício dos devedores. O que não se poderia fazer, repita-se, é criar novas situações de 
responsabilidade, exclusivamente por lei estadual ordinária, de forma a retirar a eficácia do 
art. 135 do CTN, conforme expusemos anteriormente.  

Conceitua-se o dolo como o elemento psicológico da conduta, 
consubstanciado na vontade de realizá-la e produzir o seu resultado196. Segundo a 
doutrina, os elementos do dolo são a consciência (conhecimento do fato que constitui a 
infração) e a vontade (desejo de concretizar esse fato). Há, também, a figura do dolo 
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eventual, no qual o agente “não deseja diretamente o resultado, mas aceita a possibilidade 
de produzi-lo.”197 

 
Há situações discriminadas no art. 71 do CTE em que o dolo é 

elementar à própria conduta, como a prática de caixa dois, a venda de mercadorias sem 
nota fiscal e o calçamento de notas fiscais, que sequer são compatíveis com a forma 
culposa, configurando, inclusive, crime contra a ordem tributária.   

 
Acerca das possibilidades de averiguação do dolo, são bastante 

relevantes as observações feitas por FERRAGUT198, no sentido de que 
 

“Admite-se, para a comprovação da prática do fato doloso, tanto 
as provas diretas como as indiretas. 

Quando tratamos de presunções, referimo-nos à prova indiciária, 
espécie de prova indireta que visa demonstrar, a partir da ocorrência 
de fatos secundários, indiciários, a existência ou inexistência do fato 
principal. Para que ela exista, faz-se necessária a presença de 
indícios, a combinação deles, a realização de inferências indiciárias e, 
finalmente, a conclusão dessas inferências.  

Indício é todo vestígio, indicação, sinal, circunstância e fato 
conhecido apto a nos levar, por meio do raciocínio indutivo, ao 
conhecimento de outro fato, não conhecido diretamente (...) 

Com base nessas premissas, entendemos que as presunções 
nada ‘presumem’ juridicamente, mas prescrevem o reconhecimento 
jurídico de um fato provado de forma indireta. (...) 

E a utilização das presunções seria inconstitucional para os fins 
de estabelecer a responsabilidade pessoal do sócio? 

Tratando de responsabilidade de terceiros, a regra que contém 
uma presunção legal relativa será constitucional e legal se (i) o ilícito 
for tipificado segundo os termos do art. 135 ou do art. 137 do CTN (...); 
(ii) inexistirem provas em sentido contrário; e (iii) todas as condições 
para admissibilidade das presunções tiverem sido cumpridas (...)” 

 

O ensino da Ilustre Tributarista é de elementar importância em nosso 
contexto de trabalho, uma vez que boa parte das auditorias desenvolvidas pelo Fisco têm 
sua gênese nas presunções legais, em especial as que constam do art. 25 §1º do CTE. 
Sob a ótica acima exposta, o fato de haver se apurado omissão de imposto por meio de 
provas indiretas não desqualifica a responsabilidade dos sócios, observados alguns 
requisitos. 

 
Pensamos ser o caso dos presentes autos, cuja presunção de venda 

de mercadoria sem documentação fiscal está firmada no art. 25 §1º, III do CTE, in verbis: 
 

 
“Art. 25............................................................................................ 
.......................................................................................................... 
§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada 

não registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, 
correspondente: 
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........................................................................................................ 
III - ao suprimento de caixa sem a devida comprovação de sua 

origem, inclusive fornecido à empresa por administrador, sócio, titular 
da firma individual, acionista controlador da companhia, ou por 
terceiros, se a efetividade da entrega e a origem dos recursos não 
forem satisfatoriamente demonstrados; ” 

 

 
De forma bastante apropriada, há no ordenamento jurídico definição 

de “indício” como “a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, 
autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias”199 e, 
ainda, como “a circunstância ou fato conhecido e provado, de que se induz a existência de 
outra circunstância ou fato, de que não se tem prova”200. Essa parece ser a base sobre a 
qual foram construídas as presunções legais estabelecidas no art. 25 §1º do CTE.  

 
Ora, o fato conhecido e provado documentalmente poderia ser, por 

exemplo, a existência de remanescentes da colheita de determinado grão, já ocorrida. 
 
O fato não provado, por sua vez, mas obtido por indução, é a venda 

do referido produto da colheita sem documentação fiscal. De fato, ninguém o viu (o sujeito 
passivo) transportando tais mercadorias sem documentação fiscal, tampouco ele admitiu 
tal prática. Mas os indícios (provas indiretas) fazem com que o intérprete da lei induza tal 
fato. 

 
Não se pretende, com isso, significar que a responsabilidade dos 

sócios fora estabelecida aqui por mera presunção. De forma alguma. Na verdade, por 
questão de absoluta coerência é que, na medida em que a afirmação de que houve 
vendas de mercadorias sem documentação fiscal seja verdadeira, é pressuposto que 
tenha havido infração de lei, no caso, o art. 1º da Lei n 

º 8137/90. A presunção não tem por foco a responsabilidade dos 
sócios, mas sim a operação de venda de mercadoria sem documentação fiscal.  

 
Com efeito, o manual de fiscalização conceitua o suprimento 

indevido da seguinte forma: 
 
“5.3 – SUPRIMENTOS INDEVIDOS – Consistem na injeção de 

recursos respaldados em fatos econômicos fictícios ou de 
procedência duvidosa, presumivelmente obtidos através de vendas de 
mercadorias ou prestações tributadas realizadas à margem da 
contabilidade.” 

 
Se o sujeito passivo não comprova suficientemente a origem dos 

valores indevidamente inseridos em escrita contábil, ou seja, se tais lançamentos não têm 
respaldo no mundo dos fatos, a lei pressupõe que a sua origem seja proveniente de 
receita não declarada ao Fisco. A prova indireta também autoriza a imputação penal ou 
tributária.  

Sob tais fundamentos, conheço do recurso fazendário e lhe dou 
provimento para reincluir os solidários outrora excluídos da lide.  

 
Advirto, entretanto, que por recomendação da PGE, fls. 221 dos 

autos,  a título de ad cautelam, o crédito tributário não seja inscrito em dívida ativa até que 
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haja o trânsito em julgado da ação anulatória nº 201102474970, atualmente em fase de 
recurso extraordinário no STF.  

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 08 de novembro de 2016. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01758/16 
 
Relatora: Conselheira Nislene Alves Borges 
 

 
EMENTA: Preliminar. Solidariedade do sócio-administrador. 
Recurso da Fazenda Pública pela reinclusão na lide. Acolhido. 
Decisão não unânime. 
 
Há subsunção do interesse comum descrito no art. 45 do CTE a 
qualidade de administrador, detentor psíquico dos rumos a 
serem tomados pela empresa. Responderá, portanto, pelo ICMS 
decorrente do lançamento e a multa pecuniária que lhe for 
correspondente. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 18 
de fevereiro de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda 
Pública para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para reincluir na lide os solidários. 
Foram vencedores os Conselheiros Nislene Alves Borges, Gilmar Rodrigues de Almeida, 
Victor Augusto de Faria Morato, Mário de Oliveira Andrade, Lidilone Polizeli Bento, Renato 
Moraes Lima, Domingos Caruso Neto, Antônio Martins da Silva, Washington Luis Freire de 
Oliveira, David Fernandes de Carvalho e o Sr. Presidente, Conselheiro Heli José da Silva, 
que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, 
Masayuki Missao, Edson Abrão da Silva, Nivaldo José Mendes, Rickardo de Souza Santos 
Mariano, Alcedino Gomes Barbosa, Paulo Diniz, Talita Pimenta Félix, José Pereira 
D'abadia e João Divino de Brito, que votaram conhecendo do recurso, negando-lhe 
provimento para manter a exclusão dos solidários da lide. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação nos presentes autos narra que o sujeito passivo 
transportava mercadorias, conforme descrição no Termo de Apreensão de fls. 10, 
desacobertadas de documentação fiscal, encontrando-se, portanto, em situação fiscal 
irregular. Devendo recolher o ICMS no valor de R$ 4.318,19, mais consectários legais. 

Descrito como infringidos os Arts. 11, 13, 15, 44, 64 e 66 da Lei n° 
11.651/91 (CTE). E sugerida a penalidade prevista no Art. 71, XII, "a", item 3, §9° do 
CTE.  

Arrolados como sujeitos passivos solidários os sócios-
administradores Ronaldo Camilo Lobo, fls. 04, Mauro Cascão Machado, fls. 06 e Diogo 
de Jesus Lobo, fls. 08.  

Intimados, os sujeitos passivos apresentam impugnação ao 
lançamento e, preliminarmente, requerem a exclusão de seus nomes do polo passivo da 
lide, aduzindo, para tanto, "que não há responsabilidade dos mesmos em relação à 
autuação ocorrida, restando patente a ilegitimidade passiva dos impugnantes, que 
figuram como responsáveis solidários no pagamento do imposto nos termos do art. 45, 
XII da Lei n° 11651/91"; requerem, ainda, a nulidade dos autos, por insegurança na 
determinação da infração e cerceamento do direito de defesa, aduzindo para tanto, que o 
que se observa na intimação é um valor denominado como multa completamente 
divergente daquele estipulado pela lei, o que leva ao entendimento de que o dispositivo 



 

mencionado no auto de infração não corresponde ao valor exigido, concluindo que a falta 
de indicação correta dos valores no auto de infração fere de morte os princípios 
constitucionais de ampla defesa e do contraditório, além do que traz insegurança na 
determinação da infração; caso não sejam acolhidas as razões dessa impugnação, 
requer que seja acolhido o depósito extrajudicial realizado e informado, nos termos da 
Instrução Normativa n° 523/01 – GSF; instrui a defesa apresentada com os docs. de fls. 
32 a 41.  

O julgador singular, após refutar os questionamentos preliminares, 
adentra ao mérito da questão para julgar procedente o lançamento, fls. 63 a 66. 

Após regularmente intimados, os sujeitos passivos interpõem 
recurso voluntário, reiterando as razões pronunciadas na fase impugnatória.  

Por meio do Acórdão n° 1129/2013 – I CJUL, fls. 83 a 86, por 
maioria de votos, fica acolhida a preliminar de exclusão dos solidários da lide. Por 
unanimidade de votos, fora rejeitada a preliminar de nulidade da peça básica por não 
haver nas peças constitutivas deste volume ofensa ao capítulo de lei que trata da 
nulidade dos atos processuais, por insegurança na determinação da infração e, no 
mérito, também, em uníssono, a Primeira Câmara de julgamento resolveu por confirmar a 
sentença singular que considerou procedente o auto de infração. 

Devidamente intimada, a Representação Fazendária comparece 
aos autos, fls. 87 a 89, afirmando que a decisão cameral exarada no acórdão acima há 
de ser reformada por revelar-se contrária à disposição expressa da legislação tributária 
estadual e aos elementos de prova que instruem esse feito, por ofensa literal ao disposto 
nos Arts. 45, XII da Lei n° 11651/91 e Arts. 124, I e 135, inc. III, do Código Tributário 
Nacional. Ao final, requer que seja reformado o aludido acórdão cameral, procedendo a 
reinserção no polo passivo da ação fiscal em tela de todos os sujeitos passivos solidários 
em epígrafe, e também que seja ratificada a referida decisão que à unanimidade de votos 
manteve o teor da decisão singular, cujo adimplemento deve ser suportado pela empresa 
autuada e pelos solidários acima especificados.  

Os sujeitos passivos foram intimados a pagar quantia exigida ou 
apresentar Recurso ao Conselho Pleno da decisão cameral, fls. 91 a 94, sem que tenham 
se manifestado, foi lavrado Termo de Perempção, presente às fls. 95.  

É esse o relatório. 

 

                          V O T O 
 

Aprecia-se neste julgamento o pedido da Fazenda Pública, em sede 
de recurso ao Conselho Pleno, em que solicita seja reincluído na sujeição passiva da lide 
os solidários arrolados Ronaldo Camilo Lobo, Mauro Cascão Machado e Diogo de Jesus 
Lobo.  

Relativamente à matéria apresentada no recurso da Fazenda Pública, com 
votação por maioria pelo acolhimento na fase cameral, observando que se tratam de sócios 
responsáveis pela administração da empresa, conforme ajustado no contrato social, assim como 
em outros julgados, acolho o pedido de reinclusão dos solidários e reafirmo que minha decisão 
encontra respaldo legal na disposição contida no art. 45, inciso XII do CTE, segundo a qual será 
solidária a pessoa que por seus atos ou omissões concorra para a prática de infração à legislação, 
conforme se observa da transcrição do mencionado dispositivo legal: 

  
Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 



 

[...] 
XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à 
operação ou prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis; 
[...] 

Dessa forma, conheço do Recurso Fazendário e lhe dou provimento 
para reintegrar os solidários arrolados no lançamento, Ronaldo Camilo Lobo, Mauro 
Cascão Machado e Diogo de Jesus Lobo no polo passivo da lide. E, de consequência, 
quanto ao mérito, mantém-se a decisão cameral que julgou, à unanimidade, pela 
PROCEDÊNCIA do lançamento.  

 
 

Sala das sessões plenárias, em 08 de novembro de 2016. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01763/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: Preliminar de reinclusão do solidário na lide. 
Recursos da Fazenda Pública e do Contribuinte. Não conhecido 
o recurso do contribuinte. Recurso da Fazenda provido por 
maioria. 
 
Deve ser mantido no polo passivo da lide como coobrigado 
solidário o sócio-administrador de empresa prestadora de 
serviços de transporte que omite o pagamento de ICMS, em 
razão da escrituração indevida de valores a título de crédito do 
imposto, relativo a notas fiscais que acobertaram a entrada de 
óleo diesel destinado a uso e consumo na prestação. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 12 
de julho de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda Pública 
para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para reformar a decisão cameral e reincluir na 
lide o solidário JOAQUIM EUSTÁQUIO DA SILVA. Foram vencedores os Conselheiros 
Gilmar Rodrigues de Almeida, Victor Augusto de Faria Morato, Luis Antônio da Silva 
Costa, Lidilone Polizeli Bento, Heli José da Silva, Aldeci de Souza Flor, José Paixão de 
Oliveira Gomes, Washington Luis Freire de Oliveira, Marlene Maria da Silva Ruguê 
Bernardes, Nislene Alves Borges e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas 
da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros Nivaldo Carvelo 
Carvalho, Masayuki Missao, Edson Abrão da Silva, Nivaldo José Mendes, Rickardo de 
Souza Santos Mariano, Valdir Mendonça Alves, Cláudio Henrique de Oliveira, Talita 
Pimenta Félix, José Pereira D'abadia e João Divino de Brito que votaram mantendo a 
exclusão do solidário da lide. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Relata a inicial que o sujeito passivo omitiu o pagamento de ICMS na 
importância de R$ 83.732,71, em razão da escrituração indevida de valores a título de 
crédito do imposto, relativo a notas fiscais que acobertaram a entrada de óleo diesel 
destinado ao uso e consumo durante a prestação de serviços de transporte no período de 
27/01/2005 a 27/07/2005. 

 
Foram indicados como infringidos os artigos 58, § 3.º, II; e 64, da lei 

n.º 11.651/91, c/c o artigo 46, § 6.º, II, do Decreto n.º 4.852/97. 
  
Foi proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso IV, alínea “a”, 

da lei n.º 11.651/91, c/redação da lei n.º 14.634/99. 
 
 Foi arrolado como solidário o sócio administrador JOAQUIM 

EUSTÁQUIO DA SILVA, nos termos do art. 45, inciso XII, da Lei n.º 11.651/91. 
  
Intimados, apenas a empresa autuada atravessa impugnação, 

pedindo a nulidade do lançamento por insegurança na determinação da infração e 



 

cerceamento do direito de defesa. Pede também a realização de diligência. Por fim, 
quanto ao mérito, pede a improcedência do auto de infração. 

 
Por meio da Sentença n.º 1477/08 - COJP, de fls. 221 a 224, o 

julgador singular afasta as preliminares de nulidade arguidas, e julga procedente o 
lançamento. 

 
Intimados da Sentença, a empresa pede a reforma da sentença. 

Sucessivamente pede a improcedência do lançamento e realização de diligência. 
  
Lavrado o termo de perempção do administrador JOAQUIM 

EUSTÁQUIO DA SILVA (fls.256). 
 
Após diligências e manifestações do sujeito passivo, ACÓRDÃO da I 

CJUL N.º 1125/2013 (fls.292/296) decreta a nulidade do lançamento por cerceamento do 
direito de defesa do sujeito passivo. 

 
A FAZENDA PÚBLICA recorre (fls.298 e ss.), pugnando pela 

cassação da nulidade decretada pela I Câmara. 
 
A nulidade é cassada pelo Pleno, sendo prolatado novo ACÓRDÃO 

N.º 231/2016 (fls.331/338) pela II CJUL, no qual foi rejeitada, por unanimidade, a 
preliminar de insegurança na determinação da infração. No mérito, também por 
unanimidade, foi confirmada a decisão singular de procedência do lançamento. Por 
maioria de votos, foi acatada a preliminar de exclusão do solidário JOAQUIM EUSTÁQUIO 
DA SILVA da lide, arguida pelo Relator. 

 
A FAZENDA PÚBLICA recorre ao Pleno, pugnando pela reinclusão 

do solidário no polo passivo da lide (fls. 339/340). Em contradita, o coobrigado pede a 
manutenção da decisão cameral que o excluiu da lide. 

 
Desta feita, o coobrigado solidário pugna pela reforma da decisão 

cameral de procedência, por decisão unânime, do lançamento. 
 
Relatados, passo ao voto. 
 
 

V O T O 
 
Cuida-se de julgamento de Recurso da Fazenda Pública cujo escopo 

é reincluir na lide o sujeito passivo solidário JOAQUIM EUSTÁQUIO DA SILVA, em PAT 
no qual o Fisco acusa o sujeito passivo de haver omitido o pagamento de ICMS na 
importância de R$ 83.732,71, em razão da escrituração indevida de valores a título de 
crédito do imposto, relativo a notas fiscais que acobertaram a entrada de óleo diesel 
destinado ao uso e consumo durante a prestação de serviços de transporte no período de 
27/01/2005 a 27/07/2005. 

 
Além da contradita ao Recurso da Fazenda Pública, o coobrigado 

solidário recorre pugnando pela reforma da decisão cameral unânime, que afastou a 
nulidade do auto de infração por cerceamento do direito de defesa e declarou a 
procedência do lançamento, confirmando a decisão singular. 

 



 

Inicialmente, cumpre informar que o recurso do contribuinte não fora 
conhecido, haja vista o fato de que a decisão na Câmara, relativo àqueles pontos, se dera 
por unanimidade. 

 
Quanto ao recurso da Fazenda Pública, restando comprovado que o 

arrolado coobrigado solidário Senhor JOAQUIM EUSTÁQUIO DA SILVA fora sócio com 
poderes de gerência (ADMINISTRADOR) no período de 27/01/2005 a 27/07/2005, época 
dos fatos geradores das obrigações tributárias objeto do presente lançamento, não há 
como excluir sua responsabilidade solidária pelo crédito tributário. 

 
Considerando também seu concurso consubstanciado na conduta 

de, como sócio-administrador de empresa prestadora de serviços de transporte, haver 
omitido o pagamento de ICMS, em razão da escrituração indevida de valores a título de 
crédito do imposto, relativo a notas fiscais que acobertaram a entrada de óleo diesel 
destinado a uso e consumo na prestação, faz-se necessário manter no polo passivo da 
lide o Senhor JOAQUIM EUSTÁQUIO DA SILVA, nos termos do artigo 45, XII, da lei n.º 
11.651/91. 

 

Desse modo, conheço do Recurso da Fazenda Pública, dou-lhe 
provimento no sentido de reincluir no polo passivo da lide o coobrigado solidário Senhor 
JOAQUIM EUSTÁQUIO DA SILVA. 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 08 de novembro de 2016. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01764/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: Preliminar de reinclusão do solidário na lide. 
Recursos da Fazenda Pública e do Contribuinte. Não conhecido 
o recurso do contribuinte. Recurso da Fazenda Conhecido e 
Provido por maioria. 
 
Deve ser mantido no polo passivo da lide como coobrigado 
solidário o sócio-administrador de empresa prestadora de 
serviços de transporte que omite o pagamento de ICMS, em 
razão da escrituração indevida de valores a título de crédito do 
imposto, relativo a notas fiscais que acobertaram a entrada de 
óleo diesel destinado a uso e consumo na prestação. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 12 
de julho de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda Pública 
para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para reformar a decisão cameral e reincluir na 
lide o solidário JOAQUIM EUSTÁQUIO DA SILVA. Foram vencedores os Conselheiros 
Gilmar Rodrigues de Almeida, Victor Augusto de Faria Morato, Luis Antônio da Silva 
Costa, Lidilone Polizeli Bento, Heli José da Silva, Aldeci de Souza Flor, José Paixão de 
Oliveira Gomes, Washington Luis Freire de Oliveira, Marlene Maria da Silva Ruguê 
Bernardes, Nislene Alves Borges e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas 
da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros Nivaldo Carvelo 
Carvalho, Masayuki Missao, Edson Abrão da Silva, Nivaldo José Mendes, Rickardo de 
Souza Santos Mariano, Valdir Mendonça Alves, Cláudio Henrique de Oliveira, Talita 
Pimenta Félix, José Pereira D'abadia e João Divino de Brito que votaram mantendo a 
exclusão do solidário da lide. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Relata a inicial que o sujeito passivo omitiu o pagamento de ICMS na 
importância de R$ 35.725,45, em razão da escrituração indevida de valores a título de 
crédito do imposto, relativo a notas fiscais que acobertaram a entrada de óleo diesel 
destinado ao uso e consumo durante a prestação de serviços de transporte no período de 
26/08/2004 a 29/12/2004. 

 
Foram indicados como infringidos os artigos 58, § 3.º, II; e 64, da lei 

n.º 11.651/91, c/c o artigo 46, § 6.º, II, do Decreto n.º 4.852/97. 
  
Foi proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso IV, alínea “a”, 

da lei n.º 11.651/91, c/redação da lei n.º 14.634/99. 
 
 Foi arrolado como solidário o sócio administrador JOAQUIM 

EUSTÁQUIO DA SILVA, nos termos do art. 45, inciso XII, da Lei n.º 11.651/91. 
  
Intimados, apenas a empresa autuada atravessa impugnação, 

pedindo a nulidade do lançamento por insegurança na determinação da infração e 



 

cerceamento do direito de defesa. Pede também a realização de diligência. Por fim, 
quanto ao mérito, pede a improcedência do auto de infração. 

 
Por meio da Sentença n.º 1478/08 - COJP, de fls. 175 a 178, o 

julgador singular afasta as preliminares de nulidade arguidas, e julga procedente o 
lançamento. 

 
Intimados da Sentença, a empresa pede a reforma da sentença. 

Sucessivamente pede a improcedência do lançamento e realização de diligência. 
  
Lavrado o termo de perempção do administrador JOAQUIM 

EUSTÁQUIO DA SILVA (fls.212). 
 
Após diligências e manifestações do sujeito passivo, ACÓRDÃO da I 

CJUL N.º 1127/2013 (fls.248/252) decreta a nulidade do lançamento por cerceamento do 
direito de defesa do sujeito passivo. 

 
A FAZENDA PÚBLICA recorre (fls.254 e ss.), pugnando pela 

cassação da nulidade decretada pela I Câmara. 
 
A nulidade é cassada pelo Pleno, sendo prolatado novo ACÓRDÃO 

N.º 232/2016 (fls.286/293) pela II CJUL, no qual foi rejeitada, por unanimidade, a 
preliminar de insegurança na determinação da infração. No mérito, também por 
unanimidade, foi confirmada a decisão singular de procedência do lançamento. Por 
maioria de votos, foi acatada a preliminar de exclusão do solidário JOAQUIM EUSTÁQUIO 
DA SILVA da lide, arguida pelo Relator. 

 
A FAZENDA PÚBLICA recorre ao Pleno, pugnando pela reinclusão 

do solidário no polo passivo da lide (fls. 294/295). Em contradita, o coobrigado pede a 
manutenção da decisão cameral que o excluiu da lide. 

 
Desta feita, o coobrigado solidário pugna pela reforma da decisão 

cameral de procedência, por decisão unânime, do lançamento. 
 
Relatados, passo ao voto. 
 
 

V O T O 
 
Cuida-se de julgamento de Recurso da Fazenda Pública cujo escopo 

é reincluir na lide o sujeito passivo solidário JOAQUIM EUSTÁQUIO DA SILVA, em PAT 
no qual o Fisco acusa o sujeito passivo de haver omitido o pagamento de ICMS na 
importância de R$ 35.725,45, em razão da escrituração indevida de valores a título de 
crédito do imposto, relativo a notas fiscais que acobertaram a entrada de óleo diesel 
destinado ao uso e consumo durante a prestação de serviços de transporte no período de 
26/08/2004 a 29/12/2004. Além da contradita ao Recurso da Fazenda Pública, o 
coobrigado solidário recorre pugnando pela reforma da decisão cameral unânime, que 
afastou a nulidade do auto de infração por cerceamento do direito de defesa e declarou a 
procedência do lançamento, confirmando a decisão singular. 

 
Inicialmente, cumpre informar que o recurso do contribuinte não fora 

conhecido, haja vista o fato de que a decisão na Câmara, relativo àqueles pontos, se dera 
por unanimidade. 



 

 
Quanto ao recurso da Fazenda Pública, restando comprovado que o 

arrolado coobrigado solidário Senhor JOAQUIM EUSTÁQUIO DA SILVA fora sócio com 
poderes de gerência (ADMINISTRADOR) no período de 26/08/2004 a 29/12/2004, época 
dos fatos geradores das obrigações tributárias objeto do presente lançamento, não há 
como excluir sua responsabilidade solidária pelo crédito tributário. 

 
Considerando também seu concurso consubstanciado na conduta 

de, como sócio-administrador de empresa prestadora de serviços de transporte, haver 
omitido o pagamento de ICMS, em razão da escrituração indevida de valores a título de 
crédito do imposto, relativo a notas fiscais que acobertaram a entrada de óleo diesel 
destinado a uso e consumo na prestação, faz-se necessário manter no polo passivo da 
lide o Senhor JOAQUIM EUSTÁQUIO DA SILVA, nos termos do artigo 45, XII, da lei n.º 
11.651/91. 

 
Desse modo, conheço do Recurso da Fazenda Pública, dou-lhe 

provimento no sentido de reincluir no polo passivo da lide o coobrigado solidário Senhor 
JOAQUIM EUSTÁQUIO DA SILVA. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 08 de novembro de 2016. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01765/16 
 
Relator: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: Preliminar de reinclusão do solidário na lide. Recurso 
da Fazenda Pública. Provido por maioria. 
 
 
 
Deve ser mantido no polo passivo da lide como coobrigado 
solidário o sócio-gerente de estabelecimento comercial que 
promove a saída de mercadorias tributadas sem emissão de 
notas fiscais, suprimindo, desta forma, o crédito tributário. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 14 
de junho de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda Pública 
para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para reincluir na lide o solidário ODÁVIO JOSÉ 
RIBEIRO. Foram vencedores os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, Victor 
Augusto de Faria Morato, David Fernandes de Carvalho, Lidilone Polizeli Bento, Heli José 
da Silva, Aldeci de Souza Flor, José Paixão de Oliveira Gomes, Washington Luis Freire de 
Oliveira, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Nislene Alves Borges e o Sr. 
Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de 
desempate. Vencidos os Conselheiros Paulo Diniz, Edson Abrão da Silva, Nivaldo José 
Mendes, Rickardo de Souza Santos Mariano, Alcedino Gomes Barbosa, José Luiz Rosa, 
Talita Pimenta Félix, José Pereira D'abadia, João Divino de Brito e Mauricio Ribeiro de 
Paiva, que votaram conhecendo do recurso, negando-lhe provimento para manter a 
decisão cameral que acolheu a exclusão do solidário da lide. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Relata a inicial que o sujeito passivo omitiu registro de saída de 
mercadorias tributadas e não tributadas, no período 01/08/2003 a 31/12/2003, na 
importância de R$ 93.279,84, conforme déficit financeiro apurado em Auditoria do 
Movimento Financeiro. Em consequência, deverá pagar o ICMS incidente sobre a base de 
cálculo de R$ 81.041,52, apurada de acordo com a proporcionalidade das entradas 
tributadas (86,88%), acrescido da multa formal de 25% sobre a omissão total detectada, 
mais consectários legais. 

 
Foram indicados como infringidos os artigos 25, § 1.º, IV; e 64, da lei 

n.º 11.651/91, c/c o artigo 141, do Decreto n.º 4.852/97. 
  
Foi proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso VII, alínea “l”, 

§ 9.º, inciso I, da Lei n.º 11.651/91, c/redação da lei n.º 13.446/99. 
 
Foram arrolados como solidários os sócios-gerentes MARIA ELEIDE 

RIBEIRO DE BRITO GALVÃO e ODÁVIO JOSÉ RIBEIRO, nos termos do art. 45, inciso 
XII, da Lei n.º 11.651/91. 

  



 

Intimados, apenas ODÁVIO JOSÉ RIBEIRO apresenta impugnação, 
pedindo a improcedência do lançamento em relação a ele, haja vista haver ser 
desvinculado da empresa em 25 de janeiro de 2005. 

 
Decretada a revelia da autuada MERCADO DOS PRESENTES 

LTDA. e da solidária MARIA ELEIDE RIBEIRO DE BRITO GALVÃO (fls.36). 
 
Por meio da Sentença n.º 4024/09 - JULP, de fls. 38 a 40, o julgador 

singular considerou procedente o lançamento, mantendo ambos os solidários, 
esclarecendo que o período fiscalizado fora de 01/08/2003 a 31/12/2033; anterior, 
portanto, à saída do Senhor ODÁVIO JOSÉ RIBEIRO da sociedade (25/01/2006). 

 
Intimados da Sentença, a empresa MERCADO DOS PRESENTES 

LTDA. e a sócia-gerente MARIA ELEIDE RIBEIRO DE BRITO GALVÃO foram declarados 
peremptos. 

 
Novamente, somente ODÁVIO JOSÉ RIBEIRO atravessa recurso, no 

qual pede sua exclusão do polo passivo da lide, por ilegitimidade. No mérito, pede a 
improcedência do lançamento, dada a falta de condições técnicas do mesmo, 
especialmente por não terem sido consideradas as compras realizadas no final do 
exercício, que foram quitadas no exercício seguinte. 

A IV CJUL, mediante o ACÓRDÃO N.º 494/2014, de fls. 60/65, 
rejeitou, unanimidade, o pedido de diligência solicitado pelo coobrigado solidário ODÁVIO 
JOSÉ RIBEIRO. Por maioria de votos, acatada a preliminar de exclusão do solidário 
ODÁVIO JOSÉ RIBEIRO da lide. No mérito, por votação unânime, foi negado provimento 
ao recurso e confirmada a sentença singular de procedência do auto de infração. 

 
A Fazenda Pública recorre ao Pleno (fls.67/69), solicitando a 

reinclusão do solidário ODÁVIO JOSÉ RIBEIRO no polo passivo da lide. 
 
Há contradita do solidário (74/83), pugnando que seja negado o 

recurso da Fazenda Pública. 
 
Relatados, passo ao voto. 
 
 

V O T O 
 

Cuida-se de julgamento de Recurso da Fazenda Pública cujo escopo 
é reincluir na lide o sujeito passivo solidário ODÁVIO JOSÉ RIBEIRO, em PAT no qual o 
Fisco acusa o sujeito passivo de haver omitido o registro de saída de mercadorias 
tributadas e não tributadas, no período 01/08/2003 a 31/12/2003, na importância de R$ 
93.279,84, conforme déficit financeiro apurado em Auditoria do Movimento Financeiro. Em 
consequência, deverá pagar o ICMS incidente sobre a base de cálculo de R$ 81.041,52, 
apurada de acordo com a proporcionalidade das entradas tributadas (86,88%), acrescido 
da multa formal de 25% sobre a omissão total detectada, mais consectários legais. 

Restando comprovado que o arrolado coobrigado solidário Senhor 
ODÁVIO JOSÉ RIBEIRO fora sócio com poderes de gerência no período de 01/08/2003 a 
31/12/2003, época dos fatos geradores das obrigações tributárias objeto do presente 
lançamento, tendo se retirado da sociedade apenas em 25 de janeiro de 2006, não há 
como excluir sua responsabilidade solidária pelo crédito tributário. 

 
Considerando também seu concurso consubstanciado na conduta de 

promover saídas de mercadorias tributadas sem emissão de notas fiscais, faz-se 



 

necessário manter no polo passivo da lide o Senhor ODÁVIO JOSÉ DA SILVA, nos termos 
do artigo 45, XII, da lei n.º 11.651/91. 

Desse modo, conheço do Recurso da Fazenda Pública, dou-lhe 
provimento no sentido de reincluir no polo passivo da lide o coobrigado solidário Senhor 
ODÁVIO JOSÉ DA SILVA. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 08 de novembro de 2016. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01776/16 
 
Relator: Conselheiro Renato Moraes Lima 
 

 
EMENTA: Processual. É excluído da lide, após decorrido o prazo 
decadencial, o solidário cujo intimação inicial não foi válida. 
Excluído da lide. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 31 
de março de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para excluir da lide o solidário SÉRGIO ANTÔNIO DA 
SILVA ROCHA. Participaram do julgamento os Conselheiros Renato Moraes Lima, 
Aguinaldo Fernandes de Melo, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, 
Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de 
Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, Alcedino Gomes Barbosa, Aldeci de Souza 
Flor, José Luiz Rosa, Antônio Martins da Silva, Rodolfo Ramos Caiado, Washington Luis 
Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João 
Divino de Brito, Márcio Nogueira Pedra e Nivaldo Carvelo Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A reclamação fiscal no presente auto de infração é a presumida falta 
de pagamento de R$ 2.311,11 de ICMS no período fechado de 2009 em virtude de ser 
observado déficit financeiro de R$ 13.594,76 no Caixa da empresa, detectado por 
intermédio de Auditoria do Movimento Financeiro, sendo 100% das saídas sujeitas a 
tributação normal – os dados da movimentação foram obtidos da Declaração Periódica de 
Informações – DPI. 

 
São citados como infringidos o CTE, Arts. 25, § 1.º, IV, e § 2.º, e 64, 

bem como o RCTE, Art. 141. É proposta a penalidade do CTE, Art. 71, VII, “L”, § 9.º, I. 
 
Foram arrolados como solidários os sócios administradores WAILY 

BATISTA DE FREITAS e SÉRGIO ANTÔNIO DA SILVA ROCHA. 
 
Instruem os autos o detalhamento do crédito tributário, os anexos de 

identificação dos sócios solidários e a planilha de conclusão da Auditoria de 
Movimentação Financeira. 

 
Regularmente intimados a apresentar defesa em primeira instância a 

empresa autuada, fls. 08 e 09, e o solidário WAILY BATISTA DE FREITAS, fls. 10 e 11, 
tendo sido, o outro solidário, SÉRGIO ANTÔNIO DA SILVA ROCHA, intimado apenas por 
edital, fls. 07, tornaram-se revéis, fls. 12. Intimados em 2.ª instância, fls. 14 a 17, foram 
peremptos todos os ocupantes do polo passivo, fls. 18. 

 
A Gerência de Recuperação de Créditos – GERC, solicita, mediante 

de Pedido de Revisão Extraordinária, fls. 21, providências, uma vez que a intimação do 
solidário SÉRGIO ANTÔNIO DA SILVA ROCHA tenha sido inválida por ser apenas em 
edital. 

 



 

A Presidência do CAT é favorável ao pleito, tendo já corrido o prazo 
decadencial em relação a este último. Os autos são encaminhados a julgamento plenário, 
fls. 23. 

 
É o relatório. 
 

VOTO 

 
Realmente observa-se agora em 2016 ocorrida a decadência em 

relação a Sergio Antônio da Rocha posto que não intimado de forma válida para defender-
se em primeira instância de fato gerador ocorrido entre 1.º/01 e 31/12/2009, para o que 
deu-se a decadência em 1.º/01/2015. Assim, por unanimidade de votos é excluído da lide 
o solidário SÉRGIO ANTÔNIO DA SILVA ROCHA. 

 
É o voto. 
 

 
Sala das sessões plenárias, em 08 de novembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01777/16 
 
Relator: Conselheiro Rodolfo Ramos Caiado 
 

 
EMENTA: Pedido de Revisão Extraordinária - GERC. Exclusão 
da lide do polo passivo solidário Jenyffer Ferreira Rodrigues. 
Recurso provido. Decisão unânime. 
 
Deve ser excluído do polo passivo da lide o nome daquele que 
comprovadamente não tinha responsabilidade tributária em face 
da empresa epigrafada. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 29 
de setembro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para excluir da lide o solidário JENNIYFER FERREIRA 
RODRIGUES. Participaram do julgamento os Conselheiros Rodolfo Ramos Caiado, 
Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki 
Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, 
Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli 
José da Silva, Valdir Mendonça Alves, Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, José 
Pereira D'abadia e Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo, em 
epígrafe, omitiu saída de mercadoria, conforme comparativo entre as vendas realizadas 
por meio de cartões magnéticos (débito e /ou crédito), comprovados nos extratos 
fornecidos pelas administradoras de cartões, e documentos fiscais emitidos relativos a 
vendas. Informadas pelos dados das EFDs – Escrituração Fiscal Digital de acordo com a 
proporcionalidade da comercialização de mercadorias tributadas. Em consequência, 
deverá pagar o ICMS, juntamente com penalidade e acréscimos legais.  

 
A base legal dada por infringida foi assim descrita: artigo 25, §1º, VI, 

64 §2º e 66 da Lei nº. 11.651/91. E a penalidade aplicada: artigo 71, VII, “I”, §9º I do CTE.  
 
Os solidários foram identificados às fl. 04 e 05.  
 
Instruindo o feito em sua fase cognitiva o autor do lançamento acosta 

ao processo os documentos de fls. 06 a 22. 
 
Intimados nos termos da lei, os autuados mantêm-se silentes e 

motivam os respectivos termos de revelia, fl. 23 e de perempção, fl. 34.  
 
Anexados aos autos os documentos de fls. 35 a 42. 
 
Com pedido de revisão extraordinário a Gerência de Recuperação de 

Créditos argumenta que, ao analisar o instrumento contratual da autuada, verificou que a 
administração da sociedade estava à cargo da sócia Edene Magalhaes de Camargo. 
Assim, houve erro na identificação da nomeada polaridade passiva solidária Jennyfer 



 

Ferreira Rodrigues, motivo pelo qual requer a exclusão de seu nome da sujeição passiva 
deste feito, fls. 46.  

 
O ilustre presidente deste Conselho Administrativo Tributário 

considera que pelo exame aferido nos autos constatou que restou demonstrado vício de 
legalidade, apontado no pedido de revisão extraordinária, relativamente a identificação do 
polo passivo solidário Jennyfer Ferreira Rodrigues, implicando em alteração no 
lançamento, especificamente em relação ao citado polo passivo, tendo em vista que em 
análise às provas trazidas ao processo, conta que a mencionada sócia não tinha 
responsabilidade sobre o fato motivador desta ação, fls. 46.   

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Ao compulsar e analisar as peças instrutórias desta lide, verifiquei 
que razão assiste ao nobre Gerente de Recuperação de Créditos da SEFAZ-GO, quando 
pugna pela exclusão da polaridade passiva deste feito, do nomeado polo passivo solidário,  
Jenyffer Ferreira Rodrigues, vez que houve equívoco do autor do lançamento em 
identifica=la como polo passivo solidário, pois, tal pessoa, conforme cláusula contratual, 
acostada ao processo, fls. 38 a 42, com destaque para folha 39, não tinha 
responsabilidade tributária, portanto, não pode compor o polo passivo do feito.  

 
Assim, não se pode imputar ao consignado polo passivo solidário, 

Jennyfer Ferreira Rodrigues, as exigências descritas na folha de rosto deste volume. 
 
Pelo exposto, conheço do Pedido de Revisão Extraordinária, dou-lhe 

provimento para excluir da lide a solidária Jennyfer Ferreira Rodrigues. 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 08 de novembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01778/16 
 
Relator: Conselheiro Rodolfo Ramos Caiado 
 

 
EMENTA: Pedido de Revisão Extraordinária - GERC. Exclusão 
da lide do polo passivo solidário César Vaz Florentino. Recurso 
provido. Decisão unânime. 
 
Deve ser excluído do polo passivo da lide o nome daquele que 
comprovadamente não fazia parte do quadro societário da 
empresa, quando da ocorrência descrita na exordial. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 29 
de setembro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para excluir da lide o solidário CÉSAR VAZ 
FLORENTINO. Participaram do julgamento os Conselheiros Rodolfo Ramos Caiado, 
Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki 
Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, 
Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli 
José da Silva, Valdir Mendonça Alves, Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, José 
Pereira D'abadia e Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo, em 
epígrafe, omitiu saída de mercadoria, conforme comparativo entre as vendas realizadas 
por meio de cartões magnéticos (débito e /ou crédito), extraídas de arquivos fornecidos 
pelas administradoras de cartões, e as declaradas na DPI – Declaração Periódica de 
Informações. Em consequência, deverá pagar o ICMS, juntamente com penalidade e 
acréscimos legais.  

 
A base legal dada por infringida foi assim descrita: artigo 25, §1º, VI, 

§2º e 66 da Lei nº. 11.651/91. E a penalidade aplicada: artigo 71, VII, “I”, §9º I do CTE.  
 
O polo passivo solidário foi identificado à fl. 04.  
 
Instruindo o feito em sua fase cognitiva o autor do lançamento acosta 

ao processo os documentos de fls. 03 e 05 a 15. 
 
Intimados nos termos da lei, os autuados mantêm-se silentes e 

motivam os respectivos termos de revelia, fl. 19 e de perempção, fl.  31.  
 
Anexados aos autos os documentos de fls. 32 a 37. 
 
Com pedido de revisão extraordinário a Gerência de Recuperação de 

Créditos aduz que o solidário César Vaz Florentino somente ingressou na empresa em 
07/03/2011, conforme registro cartorial de 29/04/2011, sendo que o fato gerador do tributo 
se reporta ao período de 01/01/2011 a 30/04/2011. Requer a análise da sua exclusão do 
polo passivo da lide, fls. 38 a 40, mesmo que parcialmente.  



 

 
O ilustre presidente deste Conselho Administrativo Tributário 

considera que pelo exame aferido nos autos constatou que restou demonstrado vício de 
legalidade, apontado no pedido de revisão extraordinária, relativamente à identificação do 
polo passivo solidário César Vaz Florentino, implicando em alteração no lançamento, uma 
vez que o solidário em referência, somente pode ser responsabilizado por parte do fato 
gerador do período, ou seja, de 01/01/2011 a 31/03/2011, uma vez que ingressou na 
empresa em 29/04/2011, conforme segunda alteração contratual e consulta do histórico 
empresarial. Determina, entre outras providências, que o feito seja pautado para 
julgamento pelo Conselho Pleno.   

 
É o relatório. 
 

VOTO  
 

Ao compulsar e analisar as peças instrutórias desta lide, verifiquei 
que o auto de infração foi lavrado em 26 de novembro de 2013 para um fato gerador de 01 
de janeiro de 2011 a 31 de março de 2011. 

 
Ocorre que, conforme pode observado nos autos, o nomeado polo 

passivo solidário só ingressou na sociedade da empresa em epígrafe em 29 de abril de 
2011, conforme demonstrado na própria documentação expedida pela SEFAZ-GO, 
intitulado Consulta de Histórico Empresarial, que se encontra acostado ao processo, fl. 36.  

 
Portanto, não se imputar ao consignado polo passivo solidário, César 

Vaz Florentino, as exigências descritas na folha de rosto deste volume, vez que à época 
do fato gerador, que motiva esta ação, ele não compunha o quadro societária da firma em 
destaque.   

 
Assim, voto conhecendo do Pedido de Revisão Extraordinária, 

dando-lhe provimento para excluir da lide o solidário César Vaz Florentino.    
 
 

Sala das sessões plenárias, em 08 de novembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01779/16 
 
Relator: Conselheiro Rodolfo Ramos Caiado 
 

 
EMENTA: Pedido de Revisão Extraordinária - GERC. 
Manutenção na lide dos nomeados polos passivos solidários, no 
período em que responderam solidariamente pela sociedade 
empresarial.  Acolhida. Decisão não unânime.  
 
Devem ser mantidos no polo passivo do feito os consignados 
solidários, tão somente em face aos períodos em que 
pertenciam e respondiam pela sociedade. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 29 
de setembro de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para manter o solidário CRISTIANO BALNESCO DIAS 
somente a partir de 02/11/2013 e os solidários VALDIR CARDOSO DA SILVA E 
LEONARDO RODRIGUES BARROS até 01/11/20113. Foram vencedores os Conselheiros 
Rodolfo Ramos Caiado, Nislene Alves Borges, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki 
Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Mário de Oliveira Andrade, Lidilone Polizeli Bento, 
Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, Valdir Mendonça Alves, Aldeci de 
Souza Flor, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire 
de Oliveira e Marlene Maria da Silva Rugue Bernardes. Vencidos os Conselheiros Nivaldo 
Carvelo Carvalho, Edson Abrão da Silva, Nivaldo José Mendes, José Luiz Rosa e José 
Pereira D'abadia. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo, em 
epígrafe, omitiu saída de mercadoria, conforme demonstrativo entre as vendas realizadas 
por meio de cartões magnéticos (débito e/ou crédito), extraídas de arquivos fornecidos 
pelas administradoras de cartões e as vendas declaradas na DPI – Declaração Periódica 
de Informações e/ou EFD – Escrituração Fiscal Digital. Em consequência deverá recolher 
o ICMS.  

 
A base legal dada por infringida foi assim descrita: artigo 25, §1º, VI, 

64, §2º e 66 da Lei nº11.651/91. E a penalidade aplicada: artigo 71, VII, “I”, §9º do CTE.  
 
Identificados os sujeitos passivos coobrigados, fls. 05 a 07.  
 
Instruindo o feito em sua fase cognitiva, foram acostados ao 

processo os documentos de fls. 03/04 e 08 a 23.  
 
Intimados nos termos da lei os autuados quedaram-se silentes e 

motivaram os respetivos termos de revelia e perempção, fls. 36 e 39.  
 
Acostados ao processo os documentos de fls. 40/54. 
 
Por meio do Despacho nº 2201/2015 – GERC a Gerência de 

Recuperação de Créditos aponta a ocorrência de vício de legalidade no lançamento 



 

relativo à cobrança de tributo de multa formal, referente a inclusão do polo passivo 
solidário Cristiano Balnesco Dias, por fatos geradores ocorridos em janeiro de 2012 a abril 
de 2014, sendo que tal sujeito passivo solidário, só ingressou no quadro societário da 
empresa a partir de 01/11/2013 e que em consulta ao histórico empresarial da SEFAZ-GO, 
não registra participação do solidário na sociedade. Solicita a Delegacia regional de 
Fiscalização de Goiânia manifestação conclusiva sobre os efeitos cadastrais decorrentes 
da situação demonstrada nos documentos anexados a este volume, sobre a atualização 
cadastral de ofício prevista em lei, fls. 55/56.    

 
Despacho nº. 113/2016 – DRFGNA informa que procedeu de ofício a 

atualização do quadro societário da empresa epigrafa, conforme alteração do contrato 
social protocolada e chancelada na JUCEG em 01/11/2013 e anexada a este processo; 
infere ainda que em 01/11/2013 retirou-se da sociedade o sócio administrador Valdir 
Cardoso da Silva, pondo fim em suas obrigações e responsabilidade para com a empresa.  
Na mesma data entra na sociedade o sr. Cristiano Balnesco Dias assumindo isoladamente 
a administração da sociedade, fl. 61.  

 
Despacho nº. 1251/2016 – PRES. O Ilustre presidente desta Casa 

Julgadora considera que restou demonstrado erro de direito apontado no pedido de 
revisão extraordinária, implicando em alteração parcial no lançamento, uma vez que a 
obrigação tributária em relação ao presente lançamento, vincula o solidário Cristiano 
Balnesco Dias, tão somente a partir dos fatos geradores ocorridos em 02/11/2013.  

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Conforme informado no relatório que é parte integrante deste 
“decisum” o consignado polo passivo solidário Cristiano Balnesco Dias ingressou no 
quadro societário da empresa e na condição de administrador a partir de 01/11/2013, com 
a retirada da sociedade de Valdir Cardoso da Silva e assumiu isoladamente a 
administração da sociedade.  

 
Portanto, não se pode imputar a obrigatoriedade de atender as 

exigências fiscais descritas na folha de rosto deste tomo, referentes aos fatos geradores 
ocorridos em datas anteriores ao seu ingresso no quadro societário da empresa.  Assim, o 
mencionado polo passivo solidário só poderá responder solidariamente pelo fato gerador 
objeto desta ação a partir de 02/11/2013. 

 
Pela assertiva inferida em parágrafos volvidos e conforme instrução 

processual, demonstrado está que os nomeados polos passivos solidários Valdir Cardoso 
da Silva e Leonardo Rodrigues Barros retiraram da sociedade em 01/11/2013. Por 
conseguinte, face a estes a exigência vestibular deve recair até a data de 01/11/203. 

 
Considerando que os elementos constitutivos da lide apontam a 

ocorrência de ilícito fiscal, de conformidade com os argumentos e fundamentos supra 
aduzidos e a ausência de prova-los capazes de contrapô-los, profiro o meu voto como se 
segue: 

 
Assim, voto conhecendo do Pedido de Revisão Extraordinária, 

dando-lhe provimento para manter na lide o solidário Cristiano Balnesco Dias somente a 
partir de 02/11/2013 e os solidários Valdir Cardoso da Silva e Leonardo Rodrigues Barros 
até 01/11/20113.      



 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 08 de novembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01806/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: Preliminar de reinclusão do solidário na lide. Recurso 
da Fazenda Pública. Conhecido e Provido por maioria. 
 
 
 
Deve ser mantido no polo passivo da lide o coobrigado solidário 
que, na condição de responsável pelos registros e escrituração 
fiscal do estabelecimento, concorreu para a prática da infração 
consubstanciada na redução do ICMS a recolher, mediante a 
escrituração indevida de valores a título de crédito do imposto, 
relativo a notas fiscais que acobertaram a entrada de 
mercadorias destinadas ao uso e consumo do estabelecimento. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 19 
de julho de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda Pública 
para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para reincluir na lide o solidário JOSAN 
AGUIAR DOURADO. Foram vencedores os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, 
Paulo Diniz, Victor Augusto de Faria Morato, Mário de Oliveira Andrade, Lidilone Polizeli 
Bento, Heli José da Silva, Aldeci de Souza Flor, José Paixão de Oliveira Gomes, 
Washington Luis Freire de Oliveira, Luis Antônio da Silva Costa e Márcio Nogueira Pedra. 
Vencidos os Conselheiros Rodolfo Ramos Caiado, Edson Abrão da Silva, Nivaldo José 
Mendes, Rickardo de Souza Santos Mariano, Valdir Mendonça Alves, José Luiz Rosa, 
Talita Pimenta Félix, José Pereira D'abadia e João Divino de Brito que votaram 
conhecendo do recurso, negando-lhe provimento para manter a exclusão do solidário da 
lide. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Relata a inicial que o sujeito passivo omitiu o pagamento de ICMS na 
importância de R$ 6.054,62 (seis mil cinquenta e quatro reais e sessenta e dois centavos), 
em razão da escrituração indevida de valores a título de crédito do imposto, relativo a 
notas fiscais que acobertaram a entrada de mercadorias destinadas ao uso e consumo do 
estabelecimento. 

 
Foram indicados como infringidos os artigos 58, § 3.º, II; e 64, da lei 

n.º 11.651/91, c/c o artigo 522 do Decreto n.º 4.852/97. 
  
Foi proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso IV, alínea “a”, 

da lei n.º 11.651/91, c/redação da lei n.º 14.634/99. 
 
 Foram arrolados como coobrigados solidários a sócia administradora 

SÔNIA VIANA DE OLIVEIRA LIMA e o contabilista da empresa JOSAN AGUIAR 
DOURADO, sendo a primeira com fundamento no artigo 45, XII; e o segundo, no artigo 45, 
XIII, ambos da lei n.º 11.651/91. 

 



 

Junta Auditoria Básica do ICMS, planilha de Aproveitamento Indevido 
de Crédito de Material de Uso e Consumo (fls.27), cópias de Notas Fiscais de Entradas e 
de Livros de Registros de Entradas.  

  
Intimados, apenas o contador JOSAN AGUIAR DOURADO (fls.84) 

comparece ao feito para pedir sua exclusão da lide, apresentado alegações vagas e 
genéricas. A empresa autuada e a sócia-administradora SÔNIA VIANA DE OLIVEIRA 
LIMA foram declarados revéis (fls. 77 e 80, respectivamente. 

 
A SENTENÇA N.º 5430/09 – JULP (fls.96/98) decretou a procedência 

do lançamento e manteve os solidários na lide. 
 
Intimados da Sentença, inclusive por edital, os coobrigados, outrora 

declarados revéis, foram, dessa feita, declarados peremptos (fls.104). 
 
Em Recurso Voluntário, o contabilista JOSAN AGUIAR DOURADO 

reitera seu pedido de exclusão da coobrigação solidária relativa ao presente crédito 
tributário, alegando que “(...) não atua conforme sua convicção, mas sim com o arsenal de 
informações que possui em mãos.” 

 
Mediante o ACÓRDÃO N.º 285/2014 (fls.114/117), a I CJUL acata, 

por maioria de votos, a preliminar de exclusão da lide do solidário JOSAN AGUIAR 
DOURADO. 

 
A FAZENDA PÚBLICA recorre ao PLENO do CAT (fls.119), pedindo 

a reforma da decisão cameral e a consequente reinclusão do solidário no polo passivo da 
lide, considerando que as mercadorias adquiridas possuem características claras de que 
se tratam de materiais de uso e consumo (aventais, botinas, luvas etc.), pressupondo ser 
do conhecimento do sujeito passivo solidário (contabilista responsável pelos registros e 
escrituração fiscal do estabelecimento) a vedação legal do creditamento do imposto. 

 
Em contradita, o contabilista solidário requer o desprovimento do 

recurso da Fazenda, com a manutenção de sua exclusão da lide, haja vista não ter agido 
com dolo ou culpa, o que afastaria sua responsabilidade objetiva. Ademais, argumenta, 
antes de ser alcançado pela obrigação, haveria a responsabilidade subsidiária do sócio. 

 
Relatados, passo ao voto. 
 

V O T O 
 
Cuida-se de julgamento de Recurso da Fazenda Pública cujo escopo 

é reincluir na lide o sujeito passivo solidário contabilista JOSAN AGUIAR DOURADO, que,  
na condição de responsável pelos registros e escrituração fiscal do estabelecimento, 
concorreu para a prática da infração consubstanciada na redução do ICMS a recolher, 
mediante a escrituração indevida de valores a título de crédito do imposto, relativo a notas 
fiscais que acobertaram a entrada de mercadorias destinadas ao uso e consumo do 
estabelecimento. 

 

Infere-se dos autos que o contabilista JOSAN AGUIAR DOURADO 
fora o responsável pela escrituração e registros da empresa na época dos fatos geradores 
da obrigação tributária, tendo registrado de forma indevida todas as notas fiscais 
discriminadas no lançamento.  



 

 

Vê-se que todas as notas fiscais foram lançadas com aproveitamento 
de crédito, sendo que é inequívoca a destinação das mercadorias para o uso e consumo 
do estabelecimento, haja vista tratar-se de EPI (equipamentos de proteção individual), tais 
como: botinas, perneiras, luvas, óculos, protetores auriculares, aventais, etc), além de 
gêneros alimentícios e fornecimento de refeições aos empregados da empresa por 
terceiros. 

 

Na qualidade de responsável pelos registros e escrituração fiscal do 
estabelecimento, o coobrigado solidário – contabilista JOSAN AGUIAR DOURADO – sabia 
ou deveria saber que todas as mercadorias não davam direito ao creditamento do ICMS, 
porquanto se destinassem ao uso e consumo. Entretanto, o solidário recorrido, de forma 
reiterada e voluntária, escriturou os créditos de ICMS de todas as notas fiscais 
discriminadas nos autos. De fato, sem grande esforço, é fácil perceber que se tratam de 
notas fiscais de mercadorias destinadas ao uso e consumo, das quais, mesmo quando 
destacado, a legislação tributária veda o aproveitamento do crédito do ICMS. 

 

Diante do exposto, conheço do Recurso da Fazenda Pública, dou-lhe 
provimento no sentido de reincluir no polo passivo da lide o coobrigado solidário – 
contabilista JOSAN AGUIAR DOURADO, nos termos do artigo 45, XIII, da lei n.º 
11.651/91. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 17 de novembro de 2016. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01884/16 
 
Relator: Conselheiro Masayuki Missao 
 

 
EMENTA: Processual. Exclusão de solidário da lide. Preliminar 
arguida pela Gerência de Recuperação de Créditos. 
Acolhimento. 
 
Provado no Pedido de Revisão Extraordinária que à época da 
ocorrência do fato gerador, o solidário não exercia cargo de 
função diretiva na empresa da qual era sócio, mister se faz 
excluí-lo do polo passivo da lide. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 31 
de maio de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para excluir da lide o solidário ÁLVARO LEOPOLDINO 
DA SILVA. Participaram do julgamento os Conselheiros Masayuki Missao, Victor Augusto 
de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, 
Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, Alcedino 
Gomes Barbosa, Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, 
Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene 
Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo 
Carvelo Carvalho e Gilmar Rodrigues de Almeida. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Auto de Infração lavrado em 23/10/2013 decorrente de 
omissão de registro de saída de mercadoria tributada em decorrência de déficit financeiro 
apurado em Auditoria do Movimento Financeiro. Tendo sido incluído como responsável 
solidário Álvaro Leopoldino da Silva. 

Tendo sido intimado em seu domicílio eletrônico conforme consta de 
fls. 09 e 09v e edital de fls. 10, deixou de comparecer ou apresentar impugnação, motivos 
porque foi declarada a sua revelia (fls.11). Intimado a apresentar impugnação em segunda 
instância (fls. 12 e 13) permaneceu inerte, sendo declarada a sua perempção (fls.14) 

Em 03 de junho de 2015, a Gerência de Recuperação de Créditos 
apresenta Pedido de Revisão Extraordinária por ter encontrado possível vício de 
legalidade. Na inclusão do solidário Álvaro Leopoldino da Silva, no presente processo. 

Que em 23/10/2013, ocasião em que foi lavrado o Auto de Infração 
fora incluído equivocadamente como solidário nos presentes autos, visto que, no período 
autuado de janeiro a dezembro de 2010 a administração da sociedade estava a cargo de 
Expedito Leopoldino da Silva, como consta da 4ª Alteração Contratual e sua Consolidação 
(fls.16 a 20). Ou seja, Álvaro Leopoldino da Silva era tão somente sócio quotista da 
sociedade.  

Informa ainda que “as regras acerca de responsabilidade social, em 
se tratando de sociedade limitada, estão previstas no art. 1.052 do Código Civil, sendo 
certo que por este dispositivo, uma vez integralizado todo o capital social subscrito, o sócio 



 

não responderá com o seu património pelas obrigações sociais da sociedade, mesmo 
quando o património desta for insuficiente para fazer face às obrigações da sociedade. Tal 
regra reflete o princípio da separação entre o património do sócio e o património da 
sociedade da qual participa. Na Administração Tributária do Estado de Goiás, fixou-se 
entendimento através do Parecer Normativo n. 08/09-SAT, nos seguintes termos:  

1- a responsabilidade tributária do sócio se estabelece não pela sua 
condição de sócio, mas sim pelo fato de exercer função de 
administração na sociedade e agir com excesso de poder ou 
contrariamente à lei, contrato social ou estatuto (art. 135, inciso III, 
CTN). Assim, o sócio sem função de direção na sociedade limitada, 
não responde pelos débitos tributários desta, não devendo o seu 
nome ser incluído no lançamento, inscrito em dívida ativa, no 
SERASA e nem arrolado em CDA, exceto quando demonstrado, em 
processo regular, que o mesmo tenha exercido administração de fato 
da sociedade;  

2 - mesmo havendo dissolução irregular da sociedade, este fato não 
é motivo para atribuir responsabilidade tributária ao sócio que não 
possua função de administração na sociedade limitada, exceto 
quando provado, em processo regular, que este praticou atos de 
administração (direção de fato);  

3 - a atuação dos órgãos fazendários estatais deve se dar em estrita 
obediência às disposições contidas no artigo 37, caput, da CF/88, 
bem como observar o disposto no artigo 2°, inciso VI, da Lei estadual 
n°l3.800/01, que veda a imposição de obrigações, restrições e 
sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao 
atendimento do interesse público. Assim, a responsabilidade pessoal 
do simples sócio, de forma direta (objetiva), pelo inadimplemento 
tributário da empresa, relativo a dívidas de responsabilidade da 
sociedade da qual participa, fulminaria o princípio da separação entre 
o património do sócio e o património da sociedade da qual participa.” 

E ao final requer a sua exclusão como solidário nos presentes autos. 

Em despacho n. 850/2016-PRES a Presidência do CAT admite o 
pedido de revisão extraordinária e determina o seu encaminhamento dos autos para o 
SEASI da Secretaria Geral para que seja pautado em julgamento pelo Conselho Pleno do 
CAT. 

 

VOTO 

 

Cabe razão à GERC quanto as suas alegações (fls. 21 a 23), pois 
embora Álvaro Leopoldino da Silva, tenha sido autuado juntamente com a empresa T I 
TEXAS INFORMATICA LTDA., por omissão de registro de saída de mercadoria tributada, 
observa-se que no período da ocorrência do fato gerador, a sociedade estava sendo 
administrada pelo sócio Expedito Leopoldino da Silva, motivo pelo qual deve ser excluído 
da condição de solidário no polo passivo da lide. Tal é o que consta do contrato social em 
sua última alteração e correspondente registro junto à Junta Comercial. 

 



 

No mesmo diapasão, tratando-se de empresa de cotas por 
sociedade limitada, nos termos do artigo 1052 do Código Civil, uma vez integralizado o 
capital subscrito, o sócio não responde com o patrimônio individual pelas obrigações 
sociais da sociedade.   

 

Assim sendo, examinando os autos ficou conclusivamente 
demonstrado de acordo com os documentos juntados, o erro de direito existente no 
processo quanto à inclusão do solidário Álvaro Leopoldino da Silva na lide, motivos porque 
conheço do Pedido de Recurso Extraordinário, dou-lhe provimento para retirar Álvaro 
Leopoldino da Silva da Lide, pois ficou comprovado que a administração da empresa era 
gerida pelo sócio Expedito Leopoldino da Silva. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 06 de dezembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01885/16 
 
Relator: Conselheiro Masayuki Missao 
 

 
EMENTA: Processual. Exclusão de solidário da lide. Preliminar 
arguida pela Gerência de Recuperação de Créditos. 
Acolhimento. 
 
Provado no Pedido de Revisão Extraordinária que à época da 
ocorrência do fato gerador, o solidário não exercia cargo de 
função diretiva na empresa da qual era sócio, mister se faz 
excluí-lo do polo passivo da lide. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 31 
de maio de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para excluir da lide o solidário FÁBIO MICHEL 
KHAYAT. Participaram do julgamento os Conselheiros Masayuki Missao, Victor Augusto 
de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, 
Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, Alcedino 
Gomes Barbosa, Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, 
Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene 
Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo 
Carvelo Carvalho e Gilmar Rodrigues de Almeida. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O presente processo decorre de Auto de Infração cuja acusação é de 
que teria omitido saída de mercadoria tributada conforme déficit financeiro apurado em 
Auditoria do Movimento Financeiro no ano de 2011.  

Intimados o Sujeito Passivo e o solidário, conforme fls. 06 a 12 
permaneceram inertes tendo sido lavrado o Termo de Revelia (fls. 13).  

Novamente intimados, agora para apresentarem impugnação em 
segunda instância (fls. 16 a 24), tanto o Sujeito Passivo como o solidário permaneceram 
novamente inertes.  

Em 29 de outubro de 2014, por iniciativa da Gerência de 
Recuperação de Créditos – GERC, é apresentado Pedido de Revisão Extraordinária com 
fundamento no Art. 43, inciso I, da Lei 16469/2009 para análise de possível ilegalidade na 
inclusão do solidário FABIO MICHEL KAYAT.  

Informa que conforme informações extraídas de alteração contratual 
da empresa em questão, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado - JUCEG, 
o sujeito passivo em questão foi admitido na sociedade em 02/09/1998, mas a 
administração da sociedade foi designada para o outro sócio, Michel George Khayat. E 
ainda que em 02/02/2012, quando ocorreu a reativação da sociedade, o solidário em 
questão passou a exercer a administração da sociedade. Consta nos autos que o fato 
gerador abrange os meses de janeiro a julho de 2011, período no qual o solidário não 



 

consta como administrador. Juntou espelhos do cadastro de contribuintes da Secretaria da 
Fazenda.  

Encaminhado à Presidência do CAT, esta examinou os autos e 
constatou que restou demonstrado o vício de legalidade apontado no pedido de revisão 
extraordinária, relativamente à identificação do sujeito passivo FÁBIO MICHEL KHAYAT, 
vez que o sócio sem a função de direção na sociedade limitada não responde pelos 
débitos tributários desta.  

Em seguida, com amparo no que dispõe o inciso II, § 4°, art. 43 da 
Lei n° 16.469/09, admitiu o presente pedido de revisão extraordinária e determinou o 
encaminhamento dos autos ao Setor de Apoio à Segunda Instância (SEASI) da Secretaria 
Geral (SEGE), para que sejam pautados a julgamento pelo Conselho Pleno (CONP).  

 

VOTO 

 

Ficou amplamente demonstrado, no próprio requerimento da GERC 
de fls. 34, que o sujeito passivo solidário em questão foi admitido na sociedade em 
02/09/1998, mas a administração da sociedade foi designada para o outro sócio, Michel 
George Khayat. E ainda, que em 02/02/2012, quando ocorreu a reativação da sociedade, 
o solidário em questão passou a exercer a administração da sociedade. Consta nos autos 
que o fato gerador abrange os meses de janeiro a julho de 2011, período no qual o 
solidário não consta como administrador.   

A própria Presidência do CAT, examinou os autos e constatou restar  
demonstrado o vício de legalidade apontado no pedido de revisão extraordinária, 
relativamente à identificação do sujeito passivo FÁBIO MICHEL KHAYAT, vez que o sócio 
sem a função de direção na sociedade limitada não responde pelos débitos tributários 
desta.  

Assim, não restou outra forma senão admitir o Pedido de Recurso 
Extraordinário, conhecer do seu pedido e dar-lhe provimento para excluir da lide o 
solidário FÁBIO MICHEL KHAYAT.  

 
 

Sala das sessões plenárias, em 06 de dezembro de 2016. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01901/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Elias Alves dos Santos 
 

 
EMENTA: ICMS. Processual. Pedido de reinclusão de solidários 
na lide. Formulação pela Fazenda Pública em recurso para o 
Conselho Pleno. Provimento parcial. Maioria. 
 
I - "São solidariamente obrigados ao pagamento do crédito 
tributário as pessoas que tenham interesse comum no fato 
gerador da obrigação tributária, especialmente com o 
contribuinte os representantes da pessoa jurídica que por seus 
atos ou omissões concorram para a prática da infração." (art. 45, 
XII, do CTE). 
 
II - Não deve ser solidário sócio minoritário sem participação 
efetiva na administração da empresa. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 01 
de novembro de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda 
Pública para o Conselho Pleno, dar-lhe parcial provimento para reformar a decisão 
cameral e reincluir na lide, a solidária  ARLENE PRADO CORRÊA. Foram vencedores os 
Conselheiros  Elias Alves dos Santos, Lidilone Polizeli Bento, Heli José da Silva, Aldeci de 
Souza Flor, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Antônio Martins da Silva, Marlene Maria da 
Silva Ruguê Bernardes, Nislene Alves Borges, Gilmar Rodrigues de Almeida, Victor 
Augusto de Faria Morato, e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da 
Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros Edson Abrão da Silva, 
Nivaldo José Mendes, Rickardo de Souza Santos Mariano, Valdir Mendonça Alves, José 
Luiz Rosa, Talita Pimenta Félix, José Pereira D'abadia, João Divino de Brito, Nivaldo 
Carvelo Carvalho, Masayuki Missao. E, ainda, por maioria de votos, rejeitar a reinclusão 
do sujeito passivo solidário GUSTAVO PRADO CORRÊA. Foram vencedores os 
Conselheiros Edson Abrão da Silva, Elias Alves dos Santos, Nivaldo José Mendes, 
Rickardo de Souza Santos Mariano, Valdir Mendonça Alves,  Aldeci de Souza Flor, José 
Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Talita Pimenta Félix, Antônio Martins da Silva, 
José Pereira D'Abadia, João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho, Masayuki Missao e 
Victor Augusto de Faria Morato. Vencidos os Conselheiros Lidilone Polizeli Bento, Heli 
José da Silva, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Nislene Alves Borges e Gilmar 
Rodrigues de Almeida, que votaram pela manutenção do solidário GUSTAVO PRADO 
CORRÊA, relativamente  aos periodos de 07/2007, 04/2008 e 05/2008, equivalente ao 
valor de R$ 19.270,28 (dezenove mil, duzentos e setenta reais e vinte e oito centavos). 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O Crédito Tributário reclamado à lide é de que o contribuinte 
“Utilizando-se do benefício do crédito outorgado de 2% em 100% das saídas 
interestaduais, omitiu o pagamento do ICMS, na importância de R$ 62.329,55, em razão 
da falta de estorno de crédito relativo a entradas interestaduais superiores a 7% (Inf. I) e 
dos mesmos 2% nas entradas interestaduais em devolução (Inf. IX). Em consequência, 
deverá pagar o imposto no valor acima mencionado, juntamente com os acréscimos legais 



 

conforme Relação de Lançamentos de Entradas com Estorno de Créditos de Ofício (Inf. I) 
e Rateio das Omissões por Auto de Infração.” (sic) 

 
São dados como infringidos os art. 64 da Lei 11.651/91 c/c art. 11, 

inciso III, anexo IX e art. 86 Decreto 4.852/97; art. 1º inciso II IN 326/98-GSF, tendo sido 
proposta a penalidade prevista no art.71, IV, "a" da Lei 11.651/91 c/ redação da lei 
14634/2003.   

 
Foram indicados como solidários as pessoas de GUSTAVO PRADO 

CORREA e ARLENE PRADO CORREA, conforme artigo 45, inciso XII, da Lei 
11.651/1991.  

 
O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: 

Detalhamento do Crédito Tributário de fls.03; Descrição Complementar da ocorrência de 
fls.04; Identificação dos sujeitos passivos coobrigados de fls.05/06; 3ª Alteração Contratual 
de fls.07/13; cópia da Ordem de serviço de fls.14; Relação de Lançamentos de Entradas 
com estornos de Créditos de Ofício (Inf. I) de fls.15/20; Auditoria Básica do ICMS de 
fls.21/39; Rateio das Omissões Recolhimento Geradas por Auto de Infração Referentes a 
Estorno de Créditos de fls.40/41; Relação de Lançamentos de Entradas com Estornos de 
Créditos de Ofício ( Infr. I a VI) de fls.42/50; Registro de Entradas de fls.51/57; Registro de 
Apuração do ICMS de fls.58/66; Registro de Entradas de fls.67/82; Registro de Apuração 
de ICMS de fls.83/97; Registro de Entradas de fls.98/108; Registro de apuração de ICMS 
de fls.109/119; Registro de Entradas de fls.120/131; Registro de Apuração de ICMS de 
fls.132/140; Registro de Entradas de fls.141/142 e Registro de Apuração de ICMS de 
fls.143/151.   

  
Autuado e solidários foram intimados em 03/09 e 13/09/2009 às 

fls.152/157, a pagar a quantia exigida ou apresentar impugnação à Primeira Instância. 
   

  
Os sujeitos passivos, tempestivamente, compareceram ao feito em 

separado às fls.159/170 e 179/185 respectivamente, porém, através do mesmo procurador 
legal, apresentando, na oportunidade, as mesmas argumentações de que a exigência teria 
caráter de confisco, que estaria caracterizada nos autos o cerceamento do direito de 
defesa dos sujeitos passivos e, ainda, a insegurança na determinação da infração por não 
conterem todas as planilhas da auditoria realizada pelo fisco no processo. Afirmam, ainda, 
que alguns dos períodos analisados teriam apresentado saldo credor e que o autuante 
não teria expedido a Notificação Fiscal para proceder ao estorno nos termos previstos no 
art. 147 – A - CTE, não imputando a multa prevista na alínea "b", do inciso IV, ambos do 
CTE. Transcreve algumas decisões proferidas neste Conselho Administrativo Tributário e, 
finalmente, pede pela anulação do presente feito, afirmando que existiriam erros quanto 
aos períodos de referência contido na exigência.  

 
Junto com as Impugnações foram trazidos aos autos os seguintes 

documentos: cópia de documentos pessoais de fls.171; 4ª Alteração Contratual de 
fls.172/175; Procuração de fls.176; cópia de documentos pessoais de fls.177; cópia de 
documentos pessoais de fls.178; Procuração de fls.186; cópia de documentos pessoais de 
fls.187/189.  

 
Em acatamento parcial à argumentação defensória, o julgador 

singular através do Despacho nº 763/09 às fls.191 converte os autos em diligência, com 
intuito de que fossem anexadas ao feito as planilhas faltantes e, com isso, também, 
oferecer ao autuante a oportunidade de esclarecer alguns pontos objeto de 



 

questionamento do polo passivo, observando no referido despacho a desnecessidade 
lógica destas, tendo em vista serem originadas do Livro Registro de Apuração do ICMS. 

  
Juntadas pelo revisor as planilhas pedidas pelo polo passivo às 

fls.195/198 e na oportunidade esclarecidos todos os pontos objeto de questionamento, 
apontando-se, individualmente, os campos e as páginas onde poderia pairar qualquer 
dúvida, manifestando o revisor pela manutenção integral do feito e a desnecessidade das 
juntadas das planilhas por ele anexadas na oportunidade, informando que o pedido seria 
meramente protelatório.  

  
Notificados novamente, os sujeitos passivos às fls. 200/207 

retornaram ao feito às fls. 209/211, agora questionando a ausência de informações a 
respeito do fisco efetuar exigências de ICMS diante de saldos credores, além de existir a 
caracterização da duplicidade de estornos em dois outros autos de infração, entretanto, 
nada trouxeram ao feito para dar arrimo a essa argumentação, porém, ratificam os 
pedidos para anulação do feito.  

  
O julgador singular prolata a sentença de nº 1976/10 de fls. 213/215 

e decide pela Procedência da pretensão inicial do Fisco. Fundamenta sua decisão, 
observando que as planilhas juntadas pelo revisor afastaram a suposta insegurança na 
determinação da infração e, fundamentalmente, os cerceamentos do direito de defesa dos 
sujeitos passivos. Por fim, argumenta que o prescrito no § 4º do art. 6º da Lei nº 16.469/09 
não permite adentrar ou apreciar argumentos relativos ao suposto caráter confiscatório 
presente na exigência, que teve sustentação na legislação tributária estadual vigente, a 
qual não pode aqui ser questionada por não ser este o fórum previsto na Constituição 
Federal para tal, que reservou ao Poder Judiciário essa atribuição, cuja decisão final cabe 
ao STF.  

  
As partes foram intimadas em 31/03/2010 às fls.216 a 218, a pagar a 

quantia exigida ou em caso de discordância, apresentar Recurso Voluntário à Segunda 
Instância.  

 
A autuada e solidários interpuseram recursos voluntários em peças 

distintas às fls.221 a 234 e 236 a 242 respectivamente, arguindo em preliminar a nulidade 
do auto de infração por insegurança na determinação da infração e por cerceamento ao 
direito de defesa. Pediram, ainda a nulidade do feito a partir da decisão singular, face a 
omissão verificada e quanto aos sócios arrolados como solidários, sejam os mesmos 
excluídos da responsabilidade.   

Alega que o lançamento tributário, não espelha um processo 
administrativo tributário envolvendo lide entre Contribuinte e Fisco, na busca da verdade 
material, através do ônus probatório facultado às partes, tendente ao resultado do 
lançamento decorrer da melhor instrução probatória; afirma, que a atividade de auditoria 
deve demonstrar a convicção do auditor de forma objetiva, precisa, permitindo a quem 
com ela tiver contato a imagem de todo o procedimento que culminou na infração do qual 
se imputa; que o contribuinte dispõe apenas de 30 (trinta) dias para contraditar um 
levantamento realizado em muito mais tempo; que o Contribuinte necessita de dados para 
conferir o cálculo do imposto e penalidades que lhe foram impostas e como existia saldo 
credor, é necessário verificar se não era o caso de notificação para estorno, exigido pelo 
art. 147-A do CTE, relembrando que não há tal notificação nos autos; que na tabela de 
rateio em auditoria básica não constam informações de como se procedeu ao cálculo do 
imposto omitido, ainda mais tendo em conta a existência de saldos credores na escrita 
fiscal; que o fiscal nada agregou de esclarecedor quanto à dúvida invocada, apenas 
descrevendo informes já descritos ou nitidamente observados nos autos; argumenta, 



 

ainda, que a auditoria básica teve como suporte a sistemática adotada na tabela de rateios 
por auto; que os itens 45 e 46 são os saldos acumulados (sd. acum. a transf.), decorrentes 
dos estornos dos créditos escriturados indevidamente e das omissões de estorno; que os 
itens 48 e 49 são os impostos omitidos devido ao confronto dos saldos anteriormente 
apontados, mês a mês; menciona que tanto na tabela, quanto na auditoria não consta se o 
Fiscal amortizou nos estornos os saldos credores existentes na escrita fiscal;  

Cita jurisprudência e afirma que o princípio da ampla defesa exige 
que se confira ao interessado todas as possibilidades legais de defesa e em matéria de 
processo tributário, este princípio induz à necessidade de que o fisco, ao promover a 
acusação fiscal, a faça respaldada em provas cabais e de fácil compreensão por quem de 
direito; menciona que houve erro na identificação dos períodos da infração tributária e 
pede a nulidade da peça básica por insegurança na determinação da infração por falta de 
notificação exigindo estorno, pois o art. 147-A c/c art. 71, IV, do CTE exigem para 
subsistência da infração nos seus comandos normativos, a prévia notificação do 
contribuinte para estorno dos créditos apontados como indevidos na escrituração.  

Por fim, pede a nulidade do auto de infração por insegurança na 
determinação da infração e por cerceamento ao direito de defesa e quanto aos sócios, 
sejam excluídos da responsabilidade solidária.  

  
A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em 

sessão realizada no dia 19/09/2012, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
preliminar de nulidade parcial do processo a partir da sentença singular de fls. 213, 
inclusive, arguida pela autuada, por cerceamento ao direito de defesa, devendo os autos 
retornarem à primeira instância para julgamento de toda a matéria (fls. 244/249). 

Anulada parcialmente a sentença monocromática através do Acórdão 
da II CJUL nº 2619/2012 (fls. 245/249), por não se ter apreciado o pedido de exclusão 
solidária nesta instância, retornaram os autos ao JULP para nova apreciação.  

  
A Coordenação de Representação Fazendária (CRF) foi intimada 

para interpor Recurso ao Conselho Pleno com relação ao Acórdão Cameral, conforme 
documento de fls. 250. 

O autuado e os solidários foram intimados para tomarem 
conhecimento do Acórdão Cameral, conforme fls. 252 a 254.  

  
O julgador singular prolata a sentença de nº 738/13 de fls. 256 a 259 

e decide pela Procedência da pretensão inicial do Fisco. Fundamenta sua decisão no fato 
de que se encontra afastado qualquer indício do cerceamento do direito de defesa 
apontado, assim como foi descaracterizada a suposta insegurança na determinação da 
infração diante do trabalho revisional que demonstrou inequivocamente a omissão. 

  
As partes foram intimadas às fls. 260 a 262, a pagar a quantia 

exigida ou em caso de discordância, apresentar Recurso Voluntário à Segunda Instância.
  

A autuada e solidários interpuseram recursos voluntários em peças 
distintas às fls. 265 a 277 e 279 a 284, respectivamente, onde são repetidas as mesmas 
alegações anteriormente produzidas. 

 
Pelo acórdão n° 731/2014 da II CJUL, às fls. 287 a 292, a Segunda 

Câmara do Conselho Administrativo Tributário decidiu rejeitar as preliminares de nulidade 
da peça básica por insegurança na determinação da infração e por cerceamento ao direito 
de defesa. Rejeitou também a preliminar de nulidade da sentença singular. Acolheu a 
preliminar de exclusão da lide dos sujeitos passivos solidários e confirmou a sentença 
singular que considerou procedente o auto de infração.  



 

 
A Fazenda Pública Estadual apresentou Recurso ao Conselho Pleno 

n° 85/2014 (fl. 294), alegando que a reinclusão dos solidários se amolda perfeitamente à 
previsão contida no art. 45, inciso XII da Lei n° 11.651/97. Portanto, de acordo com o que 
prevê a lei, pediu a reforma do acórdão recorrido para que sejam reincluídos na lide os 
solidários GUSTAVO PRADO CORREA e ARLENE PRADO CORREA. 

 
O advogado dos autuados foi intimado e quedou-se inerte.  
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Considerando a questão da exclusão ou não dos sujeitos passivos 

solidários, o Código Tributário Estadual – CTE, no seu artigo 45, descreve quais as 
hipóteses de solidariedade definidas pelo legislador com fundamento no inciso II, do artigo 
124, do CTN, sendo que, dentre elas está a do inciso XII, do referido artigo 45 do CTE, 
que passo a transcrever a seguir: 

 
“Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação que 
constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente: 

 
XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação 
ou prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão de 
que forem responsáveis;” 

 
Esta matéria está disciplinada no art. 124 do Código Tributário 

Nacional da seguinte forma: 
 
“Art. 124. São solidariamente obrigadas: 
 
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato 
gerador da obrigação principal; 
 
II - as pessoas expressamente designadas por lei. 
 
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de 
ordem”. 

 
No caso em análise, não se trata de simples inadimplemento, mas 

de infração fiscal da qual resultou falta de recolhimento do imposto, de acordo com a 
Auditoria Básica do ICMS que sustenta a acusação fiscal, que apurou omissão de registro 
a débito deste tributo, não sendo aplicável, portanto, a esta situação a Súmula 430/STJ. 

 
Porém, no caso específico destes autos, entendo que o sócio 

Gustavo Prado Corrêa deve ser mantido excluído desta lide, considerando que embora o 
mesmo conste no Contrato Social como administrador, sua participação nesta condição na 
empresa não está demonstrada faticamente nestes autos, pois além de ser sócio 
minoritário, não assinou a autenticação dos livros fiscais, levando à conclusão lógica de 
que não participava da administração da empresa autuada. 

Inconteste, portanto, apenas a sujeição passiva da solidária Arlene 
Prado Corrêa, haja vista que além de ser a sócia majoritária, assinou a autenticação dos 
livros fiscais da empresa, donde se infere que é a administradora efetiva da empresa e 



 

sob cuja responsabilidade ocorreu a infração denunciada pela fiscalização, razão por que 
não a excluo da presente lide. 

Ressalto, ainda, que o lançamento do crédito tributário está, sob o 
aspecto formal, respaldado pela legislação tributária estadual reguladora da matéria, 
identificado e cientificado corretamente o sujeito passivo da obrigação tributária, aplicada a 
norma legal vigente no período fiscalizado, descrita com clareza a infração fiscal praticada, 
proposta a penalidade cabível e assegurado aos autuados, de forma plena, o exercício do 
seu direito de defesa, face ao princípio jurídico do contraditório, que assegura às partes 
litigantes amplos direito de defesa. 

Ademais, o levantamento fiscal está de acordo com as normas legais 
e técnicas de auditoria, tendo sido fundamentado nos documentos e livros próprios da 
empresa.  

Com estas fundamentações, conheço do recurso fazendário e dou-
lhe provimento para reincluir a solidária Arlene Prado Corrêa nesta lide, ante sua 
participação efetiva na administração da empresa autuada.  

 
 

Sala das sessões plenárias, em 06 de dezembro de 2016. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01902/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Elias Alves dos Santos 
 

 
EMENTA: ICMS. Processual. Pedido de reinclusão de solidários 
na lide. Formulação pela Fazenda Pública em recurso para o 
Conselho Pleno. Provimento parcial. Maioria. 
 
I - "São solidariamente obrigados ao pagamento do crédito 
tributário as pessoas que tenham interesse comum no fato 
gerador da obrigação tributária, especialmente com o 
contribuinte os representantes da pessoa jurídica que por seus 
atos ou omissões concorram para a prática da infração." (art. 45, 
XII, do CTE). 
 
II - Não deve ser solidário o sócio minoritário sem participação 
efetiva na administração da empresa. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 01 
de novembro de 2016, decidiu, por maioria de votos,  conhecer do recurso da Fazenda 
Pública para o Conselho Pleno, dar-lhe parcial provimento para reincluir na lide o sujeito 
passivo solidário ARLENE PRADO CORRÊA . Foram vencedores os Conselheiros  Aldeci 
de Souza Flor, Elias Alves dos Santos, Antônio Martins da Silva, Marlene Maria da Silva 
Ruguê Bernardes, Nislene Alves Borges, Gilmar Rodrigues de Almeida, Victor Augusto de 
Faria Morato, Luis Antônio da Silva Costa, Lidilone Polizeli Bento, Heli José da Silva e o 
Sr. Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de 
desempate. Vencidos os Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira, José Luiz Rosa, 
Talita Pimenta Félix, José Pereira D'abadia, João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo 
Carvalho, Masayuki Missao, Edson Abrão da Silva, Nivaldo José Mendes e Rickardo de 
Souza Santos Mariano.  E, ainda, por maioria de votos, rejeitar a reinclusão do sujeito 
passivo solidário GUSTAVO PRADO CORRÊA solicitada pela Representação Fazendária. 
Foram vencedores os Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira, José Luiz Rosa, Elias 
Alves dos Santos, Talita Pimenta Félix, Antônio Martins da Silva, José Pereira D'Abadia, 
João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria 
Morato, Edson Abrão da Silva, Luis Antônio da Silva Costa,  Nivaldo José Mendes e 
Rickardo de Souza Santos Mariano. Vencidos os Conselheiros Aldeci de Souza Flor, 
Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Nislene Alves Borges, Gilmar Rodrigues de 
Almeida, Lidilone Polizeli Bento e Heli José da Silva, que votaram pela reinclusão do 
solidário GUSTAVO PRADO CORRÊA. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Em 27 de março de 2009, a autoridade fiscal lavrou o auto de 
infração, formalizando nele a exigência de ICMS, multa e demais acréscimos legais, pelo 
fato do sujeito passivo não ter efetuado o estorno de crédito do ICMS, nos períodos de 
01/09/2007 a 30/09/2007, 01/08/2008 a 31/08/2008 e 01/10/2008 a 31/10/2008, em razão 
da escrituração indevida de crédito do ICMS, referente ao imposto destacado nas notas 
fiscais de aquisição constantes da Relação de Lançamentos de Entradas com Estornos de 
Créditos de Ofício, pois os documentos fiscais estão destinados a outros 
estabelecimentos, ou mesmo á exportação. 



 

 
Capitulou-se como infringidos o art. 58, § 5º da Lei 11.651/91. Como 

penalidade foi proposta aquela prevista no art. 71, inciso IV, alínea "a" da Lei nº  
11.651/91, com redação da Lei 14.634/03.  

 
Consta como solidários as pessoas físicas de Gustavo Prado Correa 

e Arlene Prado Correa (fls. 05 e 06). 
 
A ação fiscal foi dirigida ao estabelecimento da autuada, tendo sido 

anexados à peça básica Relação de Lançamentos de Entradas com Estornos de Crédito 
de Ofício (fl. 15, 26 a 34), notas fiscais (fls. 16 a 21; 23 a 25), Auditoria Básica do ICMS 
(fls. 35 a 43), Rateio das omissões de recolhimento geradas por auto de infração (fls. 44 a 
45), cópias dos livros fiscais (fls. 46 a 58).      

 
Os sujeitos passivos apresentam peças impugnatórias apartadas. A 

autuada direta alega (fls. 66 a 75) as preliminares de nulidade por insegurança na 
determinação da infração e cerceamento ao direito de defesa, relatando que a exigência 
fiscal teria caráter de confisco. Menciona que é dever do agente fiscal fundamentar a 
autuação, com provas cabais e a indicação expressa da sistemática aplicada da apuração 
do imposto. 

 
Relata que de acordo com a Instrução de Serviço nº 008/2005-SGAF  

a Auditoria Básica do ICMS compõem-se de 03 demonstrativos principais e auxiliares, 
estando a mesma incompleta - falta a parte 1/3. Informa que houve o critério de rateios por 
infrações, que serviram para alimentar a parte 3/3 da auditoria, mas que não houve 
explanações sobre os mesmos. Menciona a existência de saldo credor e que o autuante 
não teria expedido a Notificação Fiscal para proceder ao estorno nos termos previstos no 
art. 147 - A, não imputando a multa prevista na alínea "b", do inciso IV, ambos do CTE. 
Citam decisões do CAT. 

 
Os solidários alegam (84 a 90) que a imputação de responsabilidade 

deu-se com fundamento no art. 45, inciso XII do CTE. Relatam que não houve a 
dissolução irregular da sociedade e que segundo o inciso III do art. 135 do CTN, a 
responsabilidade dos sócios é dada de forma subsidiária, quando houver atos praticados 
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. E que no 
presente caso, apontou-se a responsabilização dos mesmos por serem sócios 
administradores. Requerem a exclusão da lide. 

 
O processo foi convertido em diligência, por meio do Despacho nº 

764/09-JULP (fls. 96), para complementação do trabalho fiscal, em que se solicita a 
planilha faltante, além de outras, com notas explicativas sobre a repercussão dos saldos e 
outros esclarecimentos que possam sanar as dúvidas suscitadas pela polaridade passiva.  

 
Os esclarecimentos foram feitos por meio do relatório de fls. 97 a 99, 

anexando-se a auditoria solicitada (fls. 100 a 102).  
Os sujeitos passivos foram intimados do resultado da revisão fiscal, 

mas somente a polaridade passiva direta ingressa com manifestação. Afirma em sua 
defesa que na tabela de rateio não consta como se procedeu aos cálculos do imposto 
omitido, considerando a existência de saldos credores na escrita fiscal. Alerta que tanto na 
tabela quanto na auditoria não consta a existência amortização dos estornos dos saldos 
credores constantes da escrita fiscal. Menciona que houve duplicidade de lançamento em 
relação aos autos de infração nº 4 0109011 466 75 e 4 0109011 309 14. Afirma que não 
houve notificação para proceder aos estornos dos créditos. 



 

 
Pela Sentença n° 3876/10, "fls. 115 a 117", o julgador singular 

decidiu pela procedência do auto de infração. Em sua fundamentação afirmou que não há 
que se falar em notificação fiscal, pois ela só se aplica no final do exercício auditado 
(31/12/2008) e, em consequência disso, depois de efetivadas as repercussões do ICMS 
quando da ocorrência de apropriação de créditos em períodos que apresentarem saldos 
devedores, mesmo que absorvam apenas de forma parcial o valor dos créditos a serem 
estornados ou oriundos das apropriações indevidas e acumulados até esse período. 

Aduziu que acatou como valida a auditoria realizada pelo fisco e, por 
consequência, insubsistente e insuficiente considero a argumentação defensória, não 
sendo capaz para sequer ameaçar este procedimento, diante da ausência de 
demonstrativos e de fundamentação legal que dêem arrimo aos argumentos do polo 
passivo, observando o fato de que os cálculos do ICMS autuado constante da tabela de 
rateio foram suficientemente esclarecidos através do trabalho revisional. 

 
Os sujeitos passivos foram intimados, conforme documentos de "fls. 

118 a 120". 
O sujeito passivo apresentou recurso, "fls. 123 a 133", alegando que 

provoca cerceamento do direito de defesa do sujeito passivo a exigência fiscal fundada em 
auditoria fiscal que não explicita objetivamente a evolução dos saldos do imposto no 
período, impedindo que o interessado confira todas conclusões obtidas pela fiscalização.  

Requereu a nulidade do auto de infração por insegurança na 
determinação da infração e por cercear o direito de defesa, conforme os argumentos 
explanados. 

 
O sujeito passivo solidário apresentou recurso, "fls. 134 a 139", 

alegando que conforme o próprio auto de infração, não houve o pagamento do imposto 
devido. A jurisprudência do STJ não considera falta de pagamento de tributos hipótese 
autorizada de direcionamento de responsabilidade aos sócios administradores. 

Aduziu que como não restaram demonstradas as hipóteses legais 
admitidas pelos tribunais para que ocorra a responsabilidade dos administradores, tais 
como: dissolução irregular da empresa, infração à lei, societária ou tributária, ações ou 
omissões dolosas, apenas falta de pagamento de imposto, devem os sócios serem 
afastados da responsabilidade solidária, em sede de processo administrativo tributário, até 
porque nada impede que sejam responsabilizados novamente em sede de execução 
fiscal. 

Pediu a nulidade do feito a partir da decisão face a omissão 
verificada; quanto aos sócios arrolados como solidários, sejam excluídos da 
responsabilidade na forma do que foi explanado. 

 
Pelo Acórdão n° 1464/2013, "fls. 141 a 145", a Segunda Câmara do 

Conselho Administrativo Tributário, decidiu, acolher a preliminar de nulidade parcial dos 
autos, por cerceamento do direito de defesa, arguida pelo sujeito passivo, a partir das "fls. 
115", inclusive, devendo os autos retornarem à primeira instância para julgamento de toda 
a matéria. 

Os sujeitos passivos foram intimados, conforme documentos de"fls. 
147 a 149". 

 
Pela Sentença n° 1470/2014, "fls. 151 a 154", o julgador singular 

decidiu pela procedência do auto de infração. Em sua fundamentação afirmou que não há 
que se falar em Nota Fiscal, pois ela só se aplica no final do exercício auditado 
(31/12/2008) e, em consequência disso, depois de efetivadas as repercussões do ICMS 
quando da ocorrência de apropriação de créditos em períodos que apresentarem saldos 



 

devedores, mesmo que absorvam apenas de forma parcial o valor dos créditos a serem 
estornados ou oriundos das apropriações indevidas e acumulados ates esse período. 

Aduziu que acatou como valida a auditoria realizada pelo fisco e, por 
consequência, insubsistente e insuficiente considerou a argumentação defensória, não 
sendo capaz para sequer ameaçar este procedimento, diante da ausência de 
demonstrativos e de fundamentação legal que dêem arrimo aos argumentos do polo 
passivo, observando o fato de que os cálculos do ICMS autuado constante da tabela de 
rateio foram suficientemente esclarecidos através do trabalho revisional. 

Os sujeitos passivos foram intimados, conforme documentos de "fls. 
155 a 166", foram declarados peremptos os sujeitos passivos solidários "fls. 167". 

O sujeito passivo apresentou recurso voluntário, "fls. 170 a 180", 
requereu a nulidade do auto de infração por insegurança na determinação da infração e 
por cercear o direito de defesa, conforme os argumentos explanados. 

Pelo acórdão n° 740/2015 da II CJUL, em "fls. 184 a 193", a segunda 
Câmara do Conselho Administrativo Tributário decidiu por rejeitar preliminares de nulidade 
da peça básica, por insegurança na determinação da infração e cerceamento do direito de 
defesa. Rejeitou a preliminar de nulidade da sentença singular. Acolheu a preliminar de 
exclusão da lide dos sujeitos passivos solidários. Confirmou a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração.  

 
A Fazenda Pública Estadual apresenta Recurso ao Conselho Pleno 

n° 003/2016 em "fls. 195", alegando que reinclusão dos solidários se amolda 
perfeitamente à previsão contida no art. 45, inciso XII da Lei n° 11.651/97, portanto de 
acordo com o que se prevê na lei, pede a reforma do acórdão recorrido para que sejam 
reincluídos na lide os solidários GUSTAVO PRADO CORREA e ARLENE PRADO 
CORREA, visto que decorre da omissão de recolhimento de ICMS em razão da 
escrituração indevida de valores a título de crédito do ICMS e a conduta da empresa 
(pessoa jurídica) não pode estar dissociada da atuação dos seus administradores. 

 
Os sujeitos passivos após serem devidamente intimados, 

apresentam Contradita ao Recurso ao Conselho Pleno em "fls. 218 a 220", alegando que 
os sócios da sociedade contribuinte foram arrolados como responsáveis solidários por 
possuir poderes de gerência na sociedade com participação social. 

 
Afirma que no presente caso, apenas apontou-se os sócios, 

simplesmente por serem sócios administradores, e conforme o próprio auto de infração, 
não houve o pagamento do imposto devido. 

 
Ao final pede a confirmação da decisão cameral que exclui os sócios 

do polo passivo solidário. 
 
 
Relatório: Giovanna Aguiar 
 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 06 de dezembro de 2016. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01904/16 
 
Autora do Voto Vencedor: Conselheira Nislene Alves Borges 
 

 
EMENTA: Preliminar. Recurso da Fazenda Pública pela 
reinclusão na lide do sujeito passivo. Acolhido. Decisão não 
unânime. 
 
Não havendo apuração e recolhimento do imposto nos termos 
da legislação tributária vigente, nas remessas de produto 
tributado pelo ICMS, há de ser exigido ICMS do sujeito passivo 
remetente dos produtos. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 27 
de setembro de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda 
Pública, para reincluir o sujeito passivo LEONILDO JARDINETTI na lide. Foram 
vencedores os Conselheiros Nislene Alves Borges, Gilmar Rodrigues de Almeida, Victor 
Augusto de Faria Morato, Mário de Oliveira Andrade, Lidilone Polizeli Bento, Heli José da 
Silva, Aldeci de Souza Flor, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Washington Luis Freire de 
Oliveira, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes e o Sr. Presidente, Conselheiro José 
Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros 
Cláudio Henrique de Oliveira, Nivaldo Carvelo Carvalho, Masayuki Missao, Edson Abrão 
da Silva, Nivaldo José Mendes, Rickardo de Souza Santos Mariano, Valdir Mendonça 
Alves, José Luiz Rosa, Talita Pimenta Félix e José Pereira D'abadia. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal é de que o sujeito passivo remeteu 40 CB de vacas 
para abate no Frigorífico Margen Ltda., filial de Goianira-GO, CCE 10389823-9, CNPJ 
25068875/0050-34, acompanhadas das notas fiscais Mod. 1, emitidas pelo sujeito passivo, 
de nrs. 420 e 421, em 16/06/2006. O ICMS e sua base de cálculo não foram destacados 
nas referidas notas fiscais. O ICMS devido não foi recolhido antes de iniciada a saída do 
gado do estabelecimento do produtor rural, conforme IN n° 155/94-GSF, de 16/06/94, em 
seu artigo 3º, I, "a". A filial do Frigorífico Margen de Goianira, não possuía TARE no ano de 
2006. A filial do Frigorífico Margen de Rio Verde, CCE 10188915-1, emitiu nota fiscal 
fatura de entrada a favor do sujeito passivo, de nº 048541, em 17/06/06, referente ao gado 
abatido na filial de Goianira, utilizando indevidamente o TARE nº 232/00-GSF.  

 A autoridade lançadora indicou como infringida as disposições dos 
artigos 11, I e artigo 64, da Lei 11.651/91, combinado com os artigos 76, IV; 149, I; 163, V, 
do Decreto 4.852/97. Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, III, "a", da 
Lei 11.651/91 com redação da Lei 12.806/95.  

Foi nomeado como sujeito passivo coobrigado o FRIGORIFICO 
MARGEN LTDA, na condição de contribuinte, nos termos do artigo 45, XIII, da Lei 
11.651/91, fls.04.  

O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: Anexo 
I- Nota Explicativa, fls.5 a 7, Cópia de Notas Fiscais, fls.8 a 10, Espelho Cadastral, fls.11, 
Ordem de Serviço, fls.12.  



 

As partes foram intimadas para pagar a quantia exigida ou 
apresentar impugnação ao auto de infração, fls.13 a 16, tendo sido lavrado termo de 
revelia quanto ao sujeito passivo Leonildo Jardinetti, fls.17.  

A empresa solidária FRIGORIFICO MARGEN LTDA ingressa com 
impugnação ao auto de infração às fls.19 e 20, para alegar que, após análise do histórico 
do lançamento, percebe-se que o autuante confessa a existência de Notas Fiscais de 
entrada com imposto relativo aqueles documentos fiscais do produtor. Portanto, é 
incontroverso que parte do ICMS exigido nestes autos já foi pago e registrado antes da 
ação fiscal.   

Sustenta que, se há prova de que parte desta obrigação já foi 
satisfeita, ainda que por outra pessoa, ainda assim o valor pago deve ser acolhido para 
fins de extinção de crédito tributário.   

Sustenta, ainda, que se pessoa diversa do sujeito passivo não 
pudesse efetuar pagamento com vistas à extinção do crédito tributário, também não seria 
possível a existência de responsáveis, seja por substituição, por solidariedade ou por 
sucessão.   

Ao final, requer que julgue o presente lançamento parcialmente 
procedente, tendo em vista que parte da obrigação tributária exigida nesta demanda já foi 
adimplida.  

Por meio da sentença nº 245/09- COJP, fls.48 e 49, o julgador 
singular decide pela procedência do auto de infração.  Em sua fundamentação, 
primeiramente analisa o Anexo I- Nota Explicativa produzida pelos autuantes, de onde 
extrai algumas informações, quais sejam, as operações não se encontram registradas na 
filial de Goianira e nem na filial de Rio verde. Nesse sentido, o julgador argumenta que não 
há como se afirmar que o imposto devido nas respectivas operações teria sido recolhido 
mesmo de forma parcial e, com isso, a obrigação não foi satisfeita diante da ocorrência do 
fato gerador apontado na peça basilar. Portanto, considera como meras alegações 
desprovidas de provas e fundamentação os argumentos constantes da defesa 
apresentada, sugere que seja juntad o suposto comprovante de pagamento quando da 
apresentação de recurso a esta decisão, se assim desejar a impugnante.  

As partes, irresignadas, interpõem Recurso Voluntário, fls.54 a 59, no 
qual arguem insegurança na determinação da infração, sob o argumento de que a 
responsabilidade por fatos geradores iguais, resultou em sujeitos passivos diferentes, 
porquanto a fiscalização autuou não só o Frigorífico Margem de Goianira (GO), 
destinatária da mercadoria, como também a filial de Rio Verde (GO), emitente da Nota 
Fiscal, conforme consta neste e no AI nº 3025408945569. Entende que esses dois autos 
de infração não podem conviver harmoniosamente, devendo este, ora analisado, ser 
anulado.   

Asseveram que o fisco não pode desconsiderar negócio jurídico 
legítimo, argumenta que as mercadorias foram adquiridas por Rio Verde e estão 
acobertadas por documentos fiscais daquele estabelecimento, regularmente registrado e 
com o imposto pago e o fisco não pode desconsiderar este fato concreto. No caso, 
argumenta que as notas fiscais relacionadas no auto de infração noticiam uma compra e 
venda entre o produtor e o frigorífico de Rio Verde e uma transferência para 
industrialização entre Rio Verde e Goianira, todos estabelecidos em Goiás, e que o fisco 
deveria apenas cobrar o imposto dos fatos geradores ali descritos, à alíquota que 
entendesse pertinente;   

Aduzem, que a eleição de substituto pelas operações anteriores 
desobriga o remetente pelo recolhimento do imposto respectivo, sob os argumentos de 



 

que o contrato firmado por meio do TARE, ficou estabelecida a transferência de 
responsabilidade do produtor para o frigorífico. 

Argumentam ainda que só pode apresentar provas já existentes à 
época da apresentação da peça de defesa; as que estão em curso de formação não tem 
como ser apresentadas. Assim os livros fiscais do estabelecimento de Rio Verde só agora 
poderão ser apresentados para comprovar o registro das notas fiscais em litígio, bem 
como a apuração e o pagamento do imposto correspondente. Ao final, requerem a 
nulidade do auto de infração, por erro na imputação de sujeição passiva a ambos os 
autuados e o recolhimento da improcedência do lançamento. O sujeito passivo 
anexou ao recurso os seguintes documentos: Memorando fls.60, Pauta de Julgamento, 
fls.61 e 62, Cópia de Decisão, fls.63 a 67. 

Por meio da peça decisória, Acórdão nº 1774/2012, fls.72 a 78, a 
Câmara Julgadora decidiu não se pronunciar, nos termos do artigo 18, §3º, do Regimento 
Interno do CAT, a respeito da preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela 
autuada, por insegurança na determinação da infração e, no mérito conhece do recurso, 
dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente o auto de 
infração, nos termos da Lei nº 17.298/11.  

Inconformada com a Decisão Cameral, a Fazenda Pública interpõe 
Recurso ao Conselho Pleno, fls.80 a 83, sob o argumento de que a decisão cameral foi 
contrária a disposição expressa da legislação estadual, posto que ele se deu de forma 
inequivocamente contrária aos dispositivos da Lei nº 17.298/11. Nesse sentido, argumenta 
que a acusação não se refere a omissão de saída de gado bovino do estabelecimento de 
produtor rural, mas, sim, a ICMS devido pelas saídas que o produtor promoveu sem que 
tenha recolhido o imposto antes de iniciada a saída de gado, em vista de o frigorífico 
destinatário não ser detentor de termo de acordo para figurar como substituto tributário do 
produtor remetente dos produtos, assumindo a responsabilidade pelo pagamento do 
imposto.   

Conclui que em todos os pressupostos da Lei nº 17.298/11 estão 
presentes no caso em análise, e que o crédito tributário não pode ser extinto nos termos 
do caput do artigo 1º da referida lei. Entende que o conteúdo da decisão cameral é fruto 
de apreciação, culminando em decisão proferida ao arrepio da lei e dos elementos de 
prova que instruem este feito, frisando que, não poderia a Câmara Julgadora, no estrito 
exercício do controle da legalidade do lançamento, na seara administrativa, considerar 
improcedente o auto de infração.   

Ao final, requer a nulidade do acórdão recorrido, retornando o 
processo a uma das Câmaras para seguir os termos procedimentais descritos na IS nº 
01/2011-CAT.  

Para contraditar o recurso fazendário, fls.90 a 96, os sujeitos 
passivos reiteram as mesmas alegações esposadas no recurso voluntário.  Ao final, 
pedem que seja mantida a decisão cameral. 

No acórdão nº 1748/2014, fls.107 a 113, o Conselho Pleno por 
entender que o recurso da Representação Fazendária atende ao pressuposto no artigo 41, 
II, da Lei nº 16.469/09, não acolhe a preliminar de inadmissibilidade do recurso arguida por 
um dos conselheiros, por entender que, não há dúvidas de que a decisão cameral, de 
forma equivocada, invocou a Lei nº 17.298/11 para declarar a improcedência do 
lançamento em face da extinção do crédito tributário nela previsto. Demonstrada a 
contrariedade a disposição expressa da legislação tributária estadual, o recurso deve ser 
admitido.   

Afirma, que apenas na situação em que o frigorífico é detentor de 
TARE, firmado com a Secretaria da Fazenda, por meio do qual assume a condição de 



 

substituto tributário, a operação poderia se realizar sem o recolhimento antecipado do 
imposto. O Frigorífico adquirente dos animais não era detentora do   TARE com a 
Secretaria da Fazenda e, ao que tudo indica, pretendia utilizar os benefícios do TARE n° 
232/00- GSF, firmado com o Frigorífico Margen localizado no município de Rio Verde, para 
adquirir gado para abate com redução da base de cálculo, nos termos nele previstos, 
situação essa inviável, em face das disposições do próprio TARE, conforme inúmeras 
decisões deste Conselho.   

Ao final, afirma que a decisão cameral foi contrária a disposição 
expressa da legislação tributária estadual, admite e conhece do recurso da Fazenda 
Pública para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para afastar a aplicação da Lei 
17.298/11, reformar a decisão cameral e retornar os autos à Câmara Julgadora para 
apreciação de toda matéria.  

Na Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, por meio 
da peça decisória, Acórdão n° 1126/2015, fls.119 a 126, decidiu-se por rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica por erro na identificação do sujeito e por 
insegurança na determinação da infração. Acolhe a preliminar de exclusão do sujeito 
passivo principal da lide. No mérito, conhece do recurso, nega provimento para confirmar 
a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Para fundamentar, 
alega que quanto à preliminar de nulidade, rejeita pelo fato de a irregularidade estar 
claramente relatada e o auto de infração devidamente instruído.  

Acolhe a preliminar de exclusão do sujeito passivo principal, por 
entender que a sua indicação como responsável tributário pelo imposto devido ao Estado, 
não está em perfeita sintonia com o disposto na legislação pertinente a matéria em 
discussão.  

Quanto ao mérito, não obstante os argumentos dos sujeitos 
passivos, considera que o feito deve seguir adiante. De fato, visto que tanto os 
argumentos quanto as provas carreadas aos autos não conseguem ilidir a pretensão fiscal 
inicial, é forçosa ratificar a decisão singular.  

Os sujeitos passivos foram devidamente intimados, fls.127 a 132, a 
pagar a quantia exigida no processo ou apresentar Recurso ao Conselho Pleno.  

A Fazenda Pública apresenta recurso, fls. 136 e 137, alegando que a 
decisão cameral exarada no acórdão urge ser reformada por revelar-se contrária à 
disposição expressa da legislação tributária estadual e aos elementos de provam que 
instruem este feito. Argumenta que é fato incontroverso que os bovinos objeto da 
autuação são egressos do estabelecimento do produtor rural, autuado na qualidade de 
sujeito passivo direto, portanto, tendo o gado saído do seu estabelecimento o mesmo é o 
contribuinte relativamente ao fato gerador em questão. Portanto, não há que se falar em 
responsabilidade tributária no caso em questão, mas de sujeição passiva direta – 
contribuinte-, possuindo o produtor rural autuada relação pessoal e direta com a situação 
que constitui o fato gerador da obrigação principal.  

Ao final requer, que seja reformado o aludido acórdão cameral, para 
que prevaleça no caso em tela o teor do voto vencido, proferido no sentido da manutenção 
na lide do sujeito passivo em epígrafe. 

O sujeito passivo foi devidamente intimado, fls. 140 e 141, a 
apresentar contradita ao recurso do Representante Fazendário. 

Pela Resolução 39/2016, fls.143 a 144, o Conselho Pleno resolve 
converter o julgamento em diligência junto a SEPRO para que se proceda a intimação do 
produtor rural LEONILDO JARDINETI, para apresentar contradita ao recurso da Fazenda 
Pública Estadual no prazo legal, devendo após retornar a este Conselho Pleno. 



 

Devidamente intimado a apresentar Contradita, fls.145 a 146, este 
não se manifesta. 

É esse o relatório. 
 

 
                            V O T O 
 
 

Aprecia-se neste julgamento o pedido da Fazenda Pública, em sede 
de recurso ao Conselho Pleno, em que solicita seja reincluído na sujeição passiva da lide 
o produtor rural LEONILDO JARDINETTI, excluído em decisão cameral. 

Relativamente à matéria apresentada no recurso da Fazenda 
Pública, com votação por maioria pelo acolhimento na fase cameral, observando que o 
sujeito passivo excluído da lide em decisão colegiada cameral, trata-se de produtor rural 
remetente de gado vivo a frigorífico NÃO DETENTOR de Termo de Acordo de Regime 
Especial com a Administração Fazendária para que figurasse como substituto tributário 
nas aquisições de gado dos produtores goianos, acolho o pedido de reinclusão do sujeito 
passivo em recurso interposto pela Fazenda Pública e afirmo que minha decisão 
encontra respaldo na legislação tributária, posto que o produtor rural, nestas situações, 
possui relação pessoal e direta com a situação que constitui o fato gerador da obrigação 
principal, inclusive sendo-lhe exigido o pagamento do imposto antecipadamente, antes de 
iniciada a saída da mercadoria de seu estabelecimento, conforme transcrição do art. 3º 
da Instrução Normativa n° 155/94-GSF, abaixo: 

 

Art. 3º Nas situações especiais, adiante arroladas, o pagamento do 
ICMS devido será efetuado nos seguintes locais e momentos: 

I - pelo produtor, extrator ou prestador autônomo de serviço de 
transporte e de comunicação, em qualquer AGENFA competente: 

a) antes de iniciada a saída da mercadoria, ainda que destinada a 
outro estabelecimento do próprio remetente, localizado na mesma área ou 
em área contínua; 

NOTA: Redação com vigência de 10.06.94 a 31.01.00. 

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO À ALÍNEA “A” DO INCISO I DO ART. 3º 
PELO ART. 1º DA IN Nº 413/00-GSF, DE 06.01.00 - VIGÊNCIA: 01.02.00.  

a) antes de iniciada a saída da mercadoria, ainda que destinada a 
outro estabelecimento do próprio remetente; 

 

Com essas considerações, conheço do Recurso Fazendário e lhe 
dou provimento para reintegrar na lide o produtor rural LEONILDO JARDINETTI. E, de 
consequência, quanto ao mérito, mantém-se a decisão cameral que julgou, à 
unanimidade, pela PROCEDÊNCIA do lançamento.  

 
 

Sala das sessões plenárias, em 06 de dezembro de 2016. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01934/16 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: Processual. Exclusão do solidário da lide. Preliminar 
arguida pela parte e acolhida por unanimidade. 
 
Exclui-se da lide o solidário quando não restar demonstrado o 
interesse comum da citada pessoa jurídica na situação que 
constitua o presente fato gerador da obrigação tributária ou que 
tenha por seus atos de ação ou omissão, concorrido para a 
prática de infração à legislação tributária. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 22 de setembro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
preliminar de exclusão do solidário da lide, PROMEL IND. COM. IMP. E EXP. DE PRODS. 
NATURAIS LTDA - ME, arguida por ele mesmo. Quanto ao recurso voluntário apresentado 
pelo sujeito passivo, não foi conhecido, em virtude do parcelamento total do crédito 
tributário. Participaram do julgamento os Conselheiros Paulo Diniz, Victor Augusto de 
Faria Morato, Masayuki Missao, Mário de Oliveira Andrade e Aldeci de Souza Flor. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Descreve o histórico do auto de infração que o sujeito passivo 
transportava sem documentação fiscal as mercadorias relacionadas no Termo de 
Apreensão nº 614000008582, no valor comercial de R$ 87.535,50, conforme documentos 
anexos. Em consequência, deverá pagar o imposto omitido na importância de R$ 
14.881,04, mais as cominações legais. 

 
A infração relatada abriga-se na disposição dos artigos 45, inciso I, 

alínea “a”, 64 e 66 da Lei nº 11.651/91, combinado com o artigo 145, parágrafo único, do 
Decreto nº 4.852/97. A penalidade proposta para o ilícito fiscal descrito é do artigo 71, 
inciso XII, alínea “a”, item 3, conjugado com o § 9º, inciso I, da Lei nº 11.651/91 com a 
redação conferida pela Lei nº 15.505/2005. 

 
Foi identificado como sujeito passivo solidário: PROMEL IND. COM. 

IMP. e EXP. DE PRODUTOS NATURAIS LTDA –ME, na condição de transportadora das 
mercadorias, nos termos do artigo 45, inciso XIII, da Lei nº 11.651/91. 

 
O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 03/24. 
 
Os sujeitos passivos foram intimados em Primeira Instância, 

conforme documentos de fls. 30/31. 
 
Ciente, a empresa autuada ingressa com Impugnação às fls. 34/49 

arguindo, em sede de preliminar, nulidade do auto de infração por cerceamento do direito 
de defesa, por ausência dos requisitos formais indispensáveis ao ato administrativo do 
lançamento. Alega, ainda, flagrante desrespeito ao princípio da motivação dos atos 
administrativos praticados pela fiscalização. Colaciona jurisprudência que entende 
aplicável ao caso. No mérito, argui ser indevida a autuação, pois existiria uma nota fiscal 



 

que inadvertidamente havia sido mandada ao destinatário e não estava com o 
transportador. Finaliza, requerendo que seja declarada a nulidade do auto de infração. 
Caso isso não ocorra, requer que seja adotada a base de cálculo da multa como sendo o 
valor constante na nota fiscal de R$ 17.366,40. 

 
Da mesma forma, o solidário comparece ao processo alegando, em 

síntese, que houve a confissão da infração pelo parcelamento que se encontra ativo e que 
o mesmo suspenderia o referido crédito tributário em conformidade com os artigos 140 e 
150, ambos do Código Tributário Nacional. Em conclusão, alega que a transportadora 
além de se responsabilizar pelo ocorrido, solicitou o parcelamento do auto, mantendo o 
pagamento contínuo dos débitos, assim, amparada pelos seus direitos constitucionais, 
requer a suspensão da cobrança nas formas e critérios expostos neste ato. 

 
Sobreveio a sentença singular de fls. 87/92, pelo qual o julgador 

decidiu pela procedência do auto de infração. Inicialmente afirma que o lançamento fiscal 
está desprovido de quaisquer das hipóteses de nulidades normatizadas no artigo 20 da Lei 
nº 16.469/09. No mérito, destaca que por meio de farta documentação juntada ao feito, 
demonstra, de forma irrefutável, que as mercadorias estavam realmente 
desacompanhadas de documentação fiscal, e assim, à luz do artigo 66 do Código 
Tributário Estadual, restou comprovada a infração imputada.  

 
Intimado da decisão singular (fls. 95/96), o solidário comparece ao 

processo alegando, em síntese, que trouxe farta documentação comprovando que as 
mercadorias, objeto da autuação, estavam acompanhadas de documento fiscal. Alega, 
ainda, que não causou nenhum prejuízo ao erário, pois as cópias da nota fiscal e do Livro 
de Entrada e Saída comprovam inequivocamente a regularidade de todo o procedimento 
adotado pela empresa. Colaciona jurisprudências que entende aplicáveis ao caso. Em 
seguida, questiona a multa aplicada, que violaria os princípios do não confisco, da 
razoabilidade e da proporcionalidade. Requer, assim, que seja declarada a improcedência 
do presente auto de infração.  

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

 
Apreciando a preliminar de exclusão do solidário do polo passivo da 

lide, por ele arguida, manifesto-me pelo seu acolhimento, visto que restou caracterizado 
nos autos a responsabilidade da transportadora pelo débito fiscal em comento, quando ao 
ser notificada da infração, assume integralmente a culpa ao formalizar o Termo de 
Parcelamento nº 213339-3 que equivale a confissão irretratável da dívida, conforme 
prescreve o artigo 16, do Anexo IX, do Regulamento do Código Tributário Estadual – 
RCTE. 

 
Art. 16. O pedido de parcelamento, ainda que não deferido importa: 

I - confissão irretratável do débito, judicial e extrajudicial, nos termos dos 
arts. 348, 353 e 354 do Código de Processo Civil, o que não implica transação 
ou novação; 

II - renúncia ao direito de defesa, na esfera administrativa; 

III - desistência de impugnação ou recurso já interposto; 

IV - encerramento da fase contenciosa, em se tratando de processo 
administrativo tributário. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5869.htm


 

Parágrafo único. Do Termo de Acordo de Parcelamento devem constar 
disposições referentes aos efeitos jurídicos do pedido, previstos neste artigo, 
bem como cláusulas relativas à suspensão do curso da ação de execução 
fiscal, se for o caso.  

 
Por outro lado, a empresa solidária logrou êxito em demonstrar que a 

nota fiscal que deveria acobertar o trânsito das mercadorias havia sido emitida e 
registrada em seu Livro de Registro de Saída antes da ação fiscal. Ademais, o Documento 
Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico - DACTE nº 21706 emitido em 
27/02/2014 registrou a nota fiscal nº 8932, também emitida antes da ação fiscal.  

 
Portanto, as constatações acima demonstram que em nenhum 

momento houve interesse da solidária em se negar a apresentar a documentação exigida, 
assim, a responsabilidade pelo débito fiscal recai exclusivamente sobre a transportadora 
que a reconhece e assume.  

Vale ressaltar que, de acordo com o Código Civil, em seu artigo 
1.198, detentor é “aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, 
conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas” ao 
passo que possuidor é “todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum 
dos poderes inerentes à propriedade”, conforme prescreve o artigo 1.196 do mesmo 
Diploma Legal. É doutrinariamente sabido que tais poderes inerentes à propriedade são os 
atributos de gozar, reaver, usar e dispor do bem, dos quais notoriamente os 
transportadores não se valem. De fato, o detentor não pode sequer reivindicar a coisa de 
quem injustamente a possui, posto que lhe falta justamente o interesse de agir. 

A legislação aplicável ao caso em análise, mais especificamente no 
que tange aos artigos 46 da Lei nº 11.651/91 e 37 do Decreto nº 4.852/97 estabelecem a 
responsabilidade do transportador, senão vejamos: 

 

Art. 46. São responsáveis pelo pagamento do imposto devido: 

I - o transportador, em relação às mercadorias: 

a) procedentes de outros Estados, sem destinatário certo; 
NOTA: Redação com vigência de 01.01.97 a 25.12.01. 

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO À ALÍNEA “A” DO INCISO I DO ART. 46 PELO 
ART. 1º DA LEI Nº 14.065, DE 26.12.01 - VIGÊNCIA: 26.12.01. 

a) procedentes de outros Estados: 

1. sem destinatário certo; 

2. com documentação fiscal indicando como destino a outra Unidade da 
Federação, sem que a saída do território goiano seja efetivamente 
comprovada; 

b) acompanhadas de documentação fiscal que já tenha surtido os 
respectivos efeitos, ou desacompanhadas de documento de controle de sua 
responsabilidade; 

§ 1º A responsabilidade de que trata este artigo exclui a do contribuinte, 
exceto nos casos em que este tenha concorrido para a prática da infração à 
legislação tributária. 
 
Art. 37. Responsabilidade é a atribuição conferida à terceira pessoa de 
assumir a obrigação tributária, excluindo a do contribuinte, exceto quando 
este tenha concorrido para a prática da infração à legislação tributária. 
 
 



 

Neste sentido é que se pacificou a jurisprudência de nossos 
tribunais, conforme se constata pelos arestos abaixo colacionados: 

 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTARIO. EMBARGOS À 

EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. TRANSPORTE DE MERCADORIAS 

DESACOMPANHADAS DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE 

DO TRANSPORTADOR. É do transportador a responsabilidade pelo 

pagamento de tributo devido pelo trânsito de mercadorias desacompanhadas 

de documento fiscal, nos termos do artigo 7º, inciso III, b, da Lei nº 8820/09. 

Qualifica-se como transportador tanto o emitente do conhecimento de 

transporte quanto o proprietário do veículo que explora atividade de forma 

autônoma e informal. Precedentes do TJRS. Caso em que o executado 

transportava mercadoria desacompanhada de documento fiscal em veículo 

próprio como transportador autônomo. O reconhecimento do vínculo 

empregatício, a posteriori, pela Justiça do Trabalho, não ilide a infração 

tributária praticada. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento nº 70066119991, Vigésima Segunda 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, 

Julgado em 31/08/2015). 

 

APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. 

ICMS. TRANSPORTE DE MERCADORIAS DESACOMPANHADAS DE 

DOCUMENTAÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR. É 

do transportador a responsabilidade pelo pagamento do tributo devido pelo 

trânsito de mercadorias desacompanhadas de documento fiscal, nos termos 

do art. 7º, inc. III, b, da Lei nº 8820/09. Qualifica-se como transportador tanto o 

emitente do conhecimento de transporte quanto o proprietário do veículo que 

explora atividade de forma autônoma e informal. APELO PROVIDO. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. (Apelação Cível nº 70057878746, Vigésima Segunda Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em 

31/02/2014). 

Desta forma, resta claro que o agente fiscal incorrera em erro ao 
eleger a empresa Promel Comércio de Importação e Exportação de Produtos Naturais 
Ltda para figurar no polo passivo da obrigação tributária, pois esta não concorreu, em 
momento algum, para a prática da referida infração.  

Diante do exposto, voto em uníssono com meus pares, para acolher 
a preliminar de exclusão do solidário da lide, arguida por ele mesmo. Quanto ao recurso 
voluntário apresentado pelo sujeito passivo, não foi conhecido, em virtude do 
parcelamento total do crédito tributário. 

 



 

 
 

Sala das sessões, em 08 de dezembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01949/16 
 
Relator: Conselheiro Edson Abrão da Silva 
 

 
EMENTA: Pedido de revisão extraordinária - GERC. Exclusão da 
lide do polo passivo solidário Niura Rezende Alves Teixeira. 
Provido. Decisão unânime.  
 
Deve ser excluído da polaridade passiva do feito o nome 
daquele que não exercia, no período a que se refere a autuação, 
administração da empresa. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 11 
de outubro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para excluir da lide o solidário NIURA REZENDE 
ALVES TEIXEIRA. Participaram do julgamento os Conselheiros Edson Abrão da Silva, 
Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de 
Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, Valdir Mendonça Alves, Aldeci de Souza Flor, 
José Luiz Rosa, Elias Alves dos Santos, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de 
Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de 
Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, 
Masayuki Missao e Victor Augusto de Faria Morato. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça se sustentação deste feito que o sujeito passivo, em 
epígrafe, omitiu registro de saída de mercadoria tributada, referente ao déficit financeiro 
apurado em Auditoria do Movimento Financeiro, no ano de 2009. Em consequência 
deverá recolher ICMS, juntamente com os acréscimos legais. 

 
A base legal dada por infringida foi assim descrita:  Artigos 25, § 1º, 

IV e §2º, 64 da Lei 11.651/1991, c/c arts. 141 do RCTE. Proposta a aplicação da 
penalidade prevista no artigo 71, VII, §9º, I do CTE. 

  
Instruindo o feito em sua fase cognitiva, o autuante acostou aos 

autos os documentos de fls. 03/5 a 8. 
 
O polo passivo solidário foi identificado à fl.4.   
  
Intimados, nos termos da lei, para pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação a primeira instância, conforme documentos de fl. 09 a 23 e 26 a 
35, os autuados mantiveram-se inertes e motivaram os respectivos Termo de Revelia, fl. 
24 e de perempção, fl. 36.  

  
Dirigindo-se ao presidente do CAT, com pedido de revisão 

extraordinária, a Gerência de Recuperação de Créditos – GERC, aponta a ocorrência de 
vício de legalidade no lançamento, em razão de erro na identificação do sujeito passivo 
solidário na lide, afirmando que fora autuada juntamente com a empresa a solidária Niura 
Rezende Alves Teixeira, como sócia da empresa; que à época a firma tinha como sócio 
administrador o sócio José Roberto Rezende Teixeira, conforme se vê no contrato social e 



 

alterações que acosta ao processo. Afirma que as regras acerca da responsabilidade 
social, estão previstas no artigo 1052 do Código Civil, Parecer Normativo nº. 08/09 – SAT 
e artigo 135, III do CTN, regras que vedam a imposição de responsabilidade pessoal do 
simples sócio pelo inadimplemento tributário da empresa. Pede a exclusão do polo 
passivo solidário da lide, fls. 50/52. Junta documentos, fls. 37/49 

 
Por meio do Despacho nº. 1673//2016 – PRES. O ilustre presidente 

desta Casa Julgadora aduz que pelo exame dos autos, restou demonstrado nos autos 
vício de legalidade apontado no pedido de revisão extraordinária, relativamente à 
identificação do sujeito passivo solidário Niura Rezende Alves Teixeira, implicando em 
alteração no lançamento, uma vez que a indigitada solidária não detém a função de 
administração da empresa e sim, simples sócia o que é vedado pelas normas esculpidas 
no artigo 1052 do C.C, artigo 135, II do CTN E Parecer Normativo nº.08/09 – ST da 
SEFAZ-GO. Determina que o feito seja pautado para julgamento pelo Conselho Pleno, fls.  
50/51.  

 
É o relatório.  
 
 

VOTO 
 

Reporto-me à instrução processual, onde está claramente 
demonstrado que a sócia Niura Rezende Alves Teixeira, consignada coobrigada pelo autor 
do lançamento, conforme documento de fl. 04, não detém a função de administração da 
empresa e sim, simples sócia, o que impede a sua inclusão no polo passivo da lide.  

 
Portanto, correto está o posicionamento da Gerência de 

Recuperação de Créditos – GERC, devidamente ratificado pelo nobre presidente desta 
Casa Julgadora, quando aponta a ocorrência de vício de legalidade no lançamento, em 
razão de erro na identificação do sujeito passivo, afirmando que a responsável solidária 
Niura Rezende Alves Teixeira, não pode ser arrolada, nos autos como solidária, nos 
termos previstos no artigo 1052 do Código Civil, artigo 135, II do CTN e Parecer Normativo 
nº.08/09 – ST da SEFAZ-GO. 

 
Assim, não se pode imputar ao mencionado polo passivo solidário 

Niura Rezende Alves Teixeira as exigências descritas na folha de rosto deste volume.  
 
Pelo exposto, voto conhecendo do pedido de revisão extraordinária, 

dando-lhe provimento para excluir da lide o solidário Niura Rezende Alves Teixeira. 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 14 de dezembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01950/16 
 
Relator: Conselheiro Edson Abrão da Silva 
 

 
EMENTA: Pedido de revisão extraordinária - GERC. Exclusão da 
lide do polo passivo solidário Erilda Machado de Oliveira. 
Provido. Decisão unânime.  
 
Deve ser excluído da polo passivo do feito o nome daquele que 
não exercia, no período a que se refere a autuação, 
administração da empresa. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 11 
de outubro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para excluir da lide o solidário ERILDA MACHADO 
OLIVEIRA. Participaram do julgamento os Conselheiros Edson Abrão da Silva, Mário de 
Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos 
Mariano, Heli José da Silva, Valdir Mendonça Alves, Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, 
Elias Alves dos Santos, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, José 
Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene 
Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao 
e Victor Augusto de Faria Morato. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça se sustentação deste feito que o sujeito passivo, em 
epígrafe, omitiu registro de saída de mercadoria tributada, referente ao déficit financeiro 
apurado em Auditoria do Movimento Financeiro, no ano de 2008. Em consequência, 
deverá recolher multa formal, juntamente com os acréscimos legais. 

 
A base legal dada por infringida foi assim descrita:  Artigos 25, § 1º, 

IV e §2º, 64 da Lei 11.651/1991, c/c arts. 141 do RCTE. Proposta a aplicação da 
penalidade prevista no artigo 71, VII, §9º, I do CTE. 

  
Instruindo o feito em sua fase cognitiva, o autuante acostou aos 

autos os documentos de fls. 03/5 a 7. 
 
O polo passivo solidário foi identificado à fl.4.   
  
Intimados, nos termos da lei, para pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação a primeira instância, conforme documentos de fl. 09 a 11, os 
autuados mantiveram-se inertes e motivaram os respectivos Termo de Revelia, fl. 12 e de 
perempção, fl. 20.  

  
Dirigindo-se ao presidente do CAT, com pedido de revisão 

extraordinária, a Gerência de Recuperação de Créditos – GERC, aponta a ocorrência de 
vício de legalidade no lançamento, em razão de erro na identificação do sujeito passivo, 
afirmando que a responsável solidária Erilda Machado de Oliveira, não pode ser arrolada, 
nos autos como solidária, pois, em se tratando de empresa de sociedade limitada, prevista 
no artigo 1052 do Código Civil, uma vez integralizado todo o capital subscrito, o simples 



 

sócio não responderá com seu patrimônio pelas obrigações sociais da sociedade; que tal 
entendimento já foi fixado através do Parecer Normativo nº. 08/09 – SAT. Solicita 
posicionamento da presidência do CAT, fls. 24/ 26. Documentos juntados, fls. 21/23 e 
27/30.    

 
Por meio do Despacho nº. 2782/2014 – PRES. O ilustre presidente 

desta Casa Julgadora aduz que a questão relativa à divergência entre registros do 
cadastro da JUCEG e do CCE, já foi tratada pelo Conselho Pleno, por meio da Resolução 
nº. 25 de 18 de fevereiro de 2014, cujo entendimento acompanha. Transcreve a citada 
Resolução. Determina que o feito seja remetido à Delegacia Regional de Fiscalização de 
Goiânia, para que esta se manifeste, conclusivamente, sobre os efeitos cadastrais 
decorrentes da situação demonstrada nos itens antecedentes, inclusive sobre a 
atualização cadastral de ofício prevista no artigo 25 da Instrução Normativa nº. 946/09 – 
GSF, fls.  31/32.  

 
Acostado ao processo a segunda alteração contratual consolidada da 

empresa, ora autuada, fls. 33/39.  
 
Por meio do termo de encaminhamento firmado pela gestora 

fazendária da Gerência de Recuperação de Créditos – GERC, fl. 40, foi arrolado a este 
volume contrato de constituição de sociedade por cotas de responsabilidade limitada, 
primeira alteração contratual, espelho cadastral de alteração especial, fls. 41 a 47.  

 
Despacho nº. 1513/2016 – PRES. Considera que conforme anotado 

na fl. 46 dos autos, a sócia Erilda Machado de Oliveira não exercia, no período a que se 
refere a autuação, administração da empresa, o que impede a sua inclusão no polo 
passivo da lide. Determina que o feito seja pautado para julgamento pelo Conselho Pleno, 
fls.  50/51.  

 
É o relatório.  
 

VOTO 
 

Reporto-me à instrução processual, onde está claramente 
demonstrado que a sócia Erilda Machado de Oliveira, consignada coobrigada pelo autor 
do lançamento, conforme documento de fl. 04, não exercia, no período a que se refere a 
autuação, administração da empresa, o que impede a sua inclusão no polo passivo da 
lide.  

 
Portanto, correto está o posicionamento da Gerência de 

Recuperação de Créditos – GERC, devidamente ratificado pelo nobre presidência desta 
Casa Julgadora, quando aponta a ocorrência de vício de legalidade no lançamento, em 
razão de erro na identificação do sujeito passivo, afirmando que a responsável solidária 
Erilda Machado de Oliveira, não pode ser arrolada, nos autos como solidária, pois, em se 
tratando de empresa de sociedade limitada, prevista no artigo 1052 do Código Civil, uma 
vez integralizado todo o capital subscrito, o simples sócio não responderá com seu 
patrimônio pelas obrigações sociais da sociedade; que tal entendimento já foi fixado 
através do Parecer Normativo nº. 08/09 – SAT.  

 
Assim, não se pode imputar ao mencionado polo passivo solidário 

Erilda Machado de Oliveira as exigências descritas na folha de rosto deste volume.  
 



 

Pelo exposto, voto conhecendo do pedido de revisão extraordinária, 
dando-lhe provimento para excluir da lide o solidário Erilda Machado de Oliveira. 
 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 14 de dezembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01965/16 
 
Relator: Conselheiro João Divino de Brito 
 

 
EMENTA: Processual. Inadmissibilidade de recurso para o 
Conselho Pleno interposto pelo contribuinte. Arguição 
formulada pelo Conselheiro Relator. Acatada. Decisão unânime. 
Preliminar de exclusão do solidário da lide. Acolhimento. 
 
1. Devem ser liminarmente inadmitidos os recursos ao Conselho 
Pleno quando a decisão recorrida for unânime e não tiverem 
sido atendidas as condições previstas no artigo 41 da Lei nº 
16.469; 
 
2. Exclui-se da lide o solidário quando não restar 
demonstrado o interesse comum da citada pessoa física na 
situação que constitua o presente fato gerador da obrigação 
tributária ou que tenha por seus atos de ação ou omissão, 
concorrido para a prática de infração à legislação tributária. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 20 
de outubro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade do recurso para o Conselho Pleno, feita pelo Conselheiro Relator, tendo 
em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 
16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, 
Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto 
de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Luis Antônio da Silva Costa, Nivaldo José 
Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, 
Valdir Mendonça Alves, Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia e 
Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes.  E, por maioria de votos, acolher a preliminar de 
exclusão do solidário da lide,  ANTÔNIO CARLOS DONDONI, arguida pelo Conselheiro 
Relator, por ser contador. Foram vencedores os Conselheiros João Divino de Brito, 
Nivaldo Carvelo Carvalho, Masayuki Missao, Edson Abrão da Silva, Nivaldo José Mendes, 
Rickardo de Souza Santos Mariano, Valdir Mendonça Alves, Aldeci de Souza Flor, José 
Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Talita Pimenta Félix e José Pereira D'abadia. 
Vencidos os Conselheiros Nislene Alves Borges, Gilmar Rodrigues de Almeida, Victor 
Augusto de Faria Morato, Luis Antônio da Silva Costa, Lidilone Polizeli Bento, Heli José da 
Silva, Washington Luis Freire de Oliveira e Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu o pagamento 
do ICMS, na importância de R$ 14.469,03, em razão da escrituração indevida de valores à 
título de crédito, correspondente a parte que ultrapassou o montante máximo permitido de 
121.040 litros, apurado na proporção de 85 litros, em razão da área plantada de 712 
hectares referente ao óleo diesel efetivamente consumido em máquina agrícola do 
estabelecimento. Em consequência, deverá pagar o imposto omitido, juntamente com 
penalidade e acréscimos legais, conforme demonstrativo e documentos anexos. 



 

 
Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 58, § 

3º, inciso II e 64 da Lei nº 11.651/91, combinado com o artigo 6º, § 1º da Instrução 
Normativa nº 380/99-GSF, tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso 
IV, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 14.634/2003. 

 
Foi identificado como sujeito passivo solidário: ANTONIO CARLOS 

DONDONI (fls. 03), na condição de contador, nos termos do artigo 45, inciso XIII, da Lei nº 
11.651/91. 

 
O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 04/74. 
 
Os sujeitos passivos foram intimados em Primeira Instância, 

conforme documentos de fls. 75/78. Foi lavrado o Termo de Revelia de fls. 86 com relação 
ao sujeito passivo solidário.  

 
Ciente, o sujeito passivo ingressa com Impugnação às fls. 80/82 

alegando, em síntese, que a declaração acostada aos autos onde se descreve o tamanho 
da área plantada fornece informação errônea, pois na realidade a área total era de 1201 
hectares, conforme registrado no espelho cadastral do contribuinte. Alega, ainda, ser 
inconstitucional o limite de crédito de ICMS do consumo de óleo diesel na propriedade 
rural. Requer, assim, a conversão do julgamento em diligência.  

 
O Julgador Singular expediu Despacho nº 569/08, onde os autos 

foram encaminhados para o Núcleo de Preparo Processual – NUPRE de Catalão para que 
se proceda a intimação dos outros 3 (três) condôminos separadamente, para pagar ou, se 
quiser, sob pena de revelia, impugnar a presente autuação. 

 
Devidamente intimados (fls. 89/94), os condôminos quedaram-se 

inertes. 
 
Sobreveio a sentença singular de fls. 95/97, pelo qual o julgador 

decidiu pela procedência do auto de infração. Fundamenta sua decisão aduzindo que não 
há que se falar em ilegalidade da limitação imposta pelo ato do Secretário da Fazenda, 
uma vez que a Lei nº 11.651/91 determina que o aproveitamento de crédito deve observar 
as condições estabelecidas na legislação tributária, mais especificamente no que tange ao 
artigo 58, § 3º, inciso II, do mesmo Diploma Legal. Portanto, o trabalho realizado pela 
fiscalização encontra-se correto quando toma por fundamento o limite de 85 litros por 
hectare de área plantada para apropriação do crédito do ICMS decorrente de aquisição de 
óleo diesel consumido em máquina agrícola do estabelecimento. 

 
Os sujeitos passivos foram intimados da decisão singular, conforme 

documentos de fls. 107/113. Foi lavrado o Termo de Perempção de fls. 114 em relação 
aos solidários Andressa Alves Ferreira Grupioni e Wilson Roberto Gonçalves Grupioni. 

 
Irresignados, os sujeitos passivos Andréa Alves Ferreira Grupioni e 

José Luiz Grupioni interpõem Recurso Voluntário às fls. 117/12, reiterando os argumentos 
expostos anteriormente. 

 
Posteriormente, os condôminos Andrea Alves Ferreira Grupioni, 

Andressa Alves Ferreira  Grupioni, José Luis Grupioni e Wilson Roberto Gonçalves 
Grupioni comparecem ao feito apresentando Recurso Voluntário idêntico ao de folhas 117 
a 121. 



 

 
A Primeira Câmara deste Conselho, por meio da Resolução de fls. 

144 converteu o julgamento em diligência, com retorno dos autos à Delegacia Fiscal de 
origem, com intuito de solicitar que se determine a um auditor fiscal alheio à lide 
esclarecer a dúvida suscitada em relação a área plantada, em cada período, considerando 
que o sujeito passivo anexou aos autos fotocópias de contratos de arrendamento de terras 
referente ao período autuado. 

 
Em atendimento a Resolução supra, a autoridade fiscal revisora 

esclarece que foi realizada uma análise dos dados do contribuinte e constatou que existe 
como área total 1201,00 hectares, mas não é possível declarar se a mesma foi totalmente 
cultivada nos anos referente ao auto, mas os documentos de fls. 10 e 11 mostram 
claramente que o contribuinte declara que foi plantada somente 712 hectares. 

 
Intimados do teor da diligência (fls. 147/160), os sujeitos passivos 

comparecem ao processo alegando que o auditor fiscal revisor sequer levantou a 
quantidade de grãos produzidos e que se encontram a sua disposição na Agenfa. Alega, 
ainda, que ocorreu um equívoco material executado por um contador, sem dolo algum, 
que já foi tacitamente decidido como irrelevante pela Colenda Câmara. Requer, 
novamente a conversão do julgamento em diligência. 

 
Por meio da Resolução de fls. 170/171, a Primeira Câmara deste 

Conselho determinou o encaminhamento dos autos à Delegacia Fiscal de origem a fim de 
que auditor fiscal estranho à lide se manifeste sobre os itens de fls. 170. 

 
Em resposta, autoridade fiscal revisora esclarece que considerando 

os contratos anexados no processo, a área total plantada ficaria em 1614 hectares e 
analisando por safra o crédito utilizado com óleo diesel, o contribuinte poderia utilizar este 
até um limite de 137190 litros por safra. Ressalta, ainda, que se for considerado somente 
as áreas comprovadas pelas inscrições estaduais, o auto de infração deverá ser 
aumentado no valor original de 897,43, pois plantando em 690 hectares ele teria direito a 
utilização de crédito no limite de 58650 litros. 

 
Devidamente intimados (fls. 175/181), os sujeitos passivos não se 

manifestaram. 
 
Nova Resolução de fls. 183/184 converte o julgamento em diligência 

encaminhando os autos ao Setor de Preparo Processual – SEPRE para que proceda a 
intimação dos condôminos separadamente para se manifestarem sobre o resultado da 
diligência. 

 
Intimados, os sujeitos passivos apresentam Manifestação às fls. 

188/191, alegando, em síntese, que se somados os contratos de arrendamento 
registrados em Cartório há um total de 1614 hectares de área plantada na época da 
ocorrência do fato gerador. Destaca, ainda, que a inscrição fiscalizada tem, na realidade, 
550 hectares e que a inscrição encontrada tem apenas 140 hectares e que tais áreas 
somadas têm somente 690 hectares. Ao final, requer que seja avaliada a parte da 
diligência em que a autoridade fiscal reconhece o erro da fiscalização, onde ele avalia que 
somadas as áreas a utilização de óleo diesel estaria dentro do limite.  

 
A Primeira Câmara exara nova Resolução, a de n° 103/2014, que 

determina o encaminhamento dos autos ao SEPRE para que proceda a intimação dos 
condôminos separadamente para se manifestarem sobre o resultado da diligência.  



 

 
Intimados do teor da diligência, os solidários quedaram-se silentes. 
 
Em julgamento, a Terceira Câmara deste Conselho decidiu, por 

unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela 
autuada, por insegurança na determinação da infração. Também por unanimidade de 
votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração.  

 
Devidamente intimados da decisão cameral (fls. 220/234), os sujeitos 

passivos comparecem ao processo onde reiteram que uma das quatro questões 
levantadas pela Resolução nº 07/2013 foi efetivamente respondida, se limitando o auditor 
fiscal revisor a repetir suas falácias e idiossincrasias sem nexo. Requer, ainda, que seja 
reconhecida a decadência do presente crédito tributário, nos termos do artigo 173 do 
Código Tributário Nacional. Ao final, pede a improcedência do presente auto de infração.  

 
O Conselho Administrativo Tributário, por meio da Resolução de fls. 

254 determinou o encaminhamento dos autos à Gerência de Controle e Preparo 
Processual, para que proceda a intimação do sujeito passivo Wilson Roberto Gonçalves 
Grupioni, por meio de edital, posto que a intimação por carta registrada não se 
concretizou. 

 
É o relatório.   
 

 
 

VOTO 
 
 
Como visto, cuida-se de recurso interposto contra decisão cameral 

unânime, o qual fica sujeito ao prévio juízo de admissibilidade, consoante o disposto na 
legislação que rege o processo administrativo tributário. De um modo geral, tem-se 
entendido como admitidos os recursos cuja inadmissibilidade não seja levantada, ficando, 
neste caso, por economia processual, dispensado este juízo.  

 
Porém, como veremos, esta não é a situação em que se pode alojar 

o presente apelo. As condições de prosseguimento desse tipo recursal, quando a decisão 
recorrida tenha se dado por unanimidade de votos, encontram-se estabelecidas no artigo 
41 da Lei nº 16.469/2009, na parte que transcrevemos a seguir: 
 

“Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral: 

I - não unânime; 

II - unânime: 

a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, que 
tenha tratado de matéria idêntica; 

b) inequivocamente contrária a: 

1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, que 
implique reforma parcial ou total da decisão; 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 



 

§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso 
deve ser liminarmente inadmitido: 

I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento; 

II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa 
da legislação tributária estadual ou à prova constante do processo, ou a 
falsidade da prova”. 

 

Ao teor das disposições legais em relevo, percebe-se que as decisões 
camerais tomadas por unanimidade só podem ser objeto de recurso em duas hipóteses: (1) 
quando divergirem de decisão de outra Câmara não reformada ou do Conselho Pleno, que 
tenha tratado de matéria idêntica. Neste caso, tomando como paradigma os embargos de 
divergência, existentes no processo civil, necessário se faz a juntada de cópia do acórdão 
divergente, medida sem a qual o recurso será liminarmente inadmitido pelo órgão julgador, 
cabendo à parte contrária comprovar a reforma da decisão cameral, se for o caso; (2) quando 
forem inequivocamente contrárias à “disposição expressa da legislação tributária estadual” ou 
à “prova inconteste, constante do processo à época do julgamento”. Nesta última situação, a 
parte recorrente demonstrará, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa da 
legislação tributária estadual ou à prova constante do processo, medida sem a qual o recurso 
também será liminarmente inadmitido. 

 

Como se vê no Acórdão n° 1564/2015 (fls. 210/219), a Terceira 
Câmara deste Conselho Administrativo Tributário, em decisão unânime, considerou 
procedente o auto de infração.  

No presente caso, as condições ou requisitos para a admissão do 
recurso ora interposto não foram atendidos, uma vez que, unânime a decisão cameral 
recorrida, não se fez prova da existência de decisum divergente nem de contrariedade à 
disposição expressa da legislação tributária nem de julgamento contrário à prova constante 
dos autos do processo. 

 
E, por fim, quanto à preliminar de exclusão do solidário Antônio Carlos 

Dondoni do polo passivo da lide, manifesto-me pelo seu acolhimento, pois verifico não restar 
demonstrado o interesse comum da citada pessoa física na situação que constitua o 
presente fato gerador da obrigação tributária, ou ainda que tenha por seus atos de ação 
ou omissão, concorrido para a prática de infração à legislação tributária. 

 
Face ao exposto e na ausência de provas que incriminem o contador, 

devo excluí-lo do polo passivo da lide.  

 
Com a exposição supra e por unanimidade de votos, acolho a 

arguição de inadmissibilidade do recurso para o Conselho Pleno, tendo em vista não estar 
a peça recursal em consonância com o disposto no artigo 41, inciso II, da Lei nº 16.469/09, 
mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. E, por maioria 
de votos, acolho a preliminar de exclusão do solidário Antônio Carlos Dondoni do polo 
passivo da lide. 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 14 de dezembro de 2016. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01976/16 
 
Relator: Conselheiro Mário de Oliveira Andrade 
 

 
EMENTA: Processual. Pedido de exclusão do sujeito passivo 
solidário em relação à parcela de imposto e penalidade 
decorrente da omissão de saídas de mercadorias tributadas. 
Rejeitado. Solicitação de reinclusão do sujeito passivo solidário 
na lide em relação à parcela da multa pela omissão de saídas de 
mercadorias isentas e/ou não tributadas. Rejeitada. Obrigação 
Acessória. Multa formal. Requerimento da Fazenda Pública de 
não aplicação do § 8º do artigo 71 do CTE em relação à parcela 
do crédito tributário referente à multa formal pela omissão de 
saídas de mercadorias isentas e/ou não tributadas. Indeferido.  
 
1 - O sócio deve ser mantido na lide como solidário obrigado ao 
pagamento do imposto devido pela autuada, quando restar 
comprovado que ele exerceu a administração da empresa no 
período da ocorrência do fato gerador do ICMS, com 
fundamento no inciso XII do artigo 45 do CTE; 
 
2 – Entretanto, em relação à infração que não resultou em falta 
de pagamento de imposto, mas apenas em exigência de multa 
formal, a solidariedade não se aplica, devendo ser excluída a 
responsabilidade do solidário em relação à multa formal 
decorrente de omissão de saídas de mercadorias isentas e/ou 
não tributadas; 
 
3 - Quando da prática das irregularidades não resultar, ainda 
que indiretamente, falta de pagamento do imposto, a multa 
aplicável corresponderá a 50% do valor fixado. Para o caso em 
análise, a irregularidade é omissão de saídas de mercadorias 
isentas e/ou não tributadas, fato que não resulta em omissão de 
pagamento de imposto, cabendo, portanto, a aplicação do § 8º 
do artigo 71 do CTE. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 20 
de setembro de 2016, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão do 
solidário JOSÉ AQUILES RODRIGUES ROSA da lide, em relação ao ICMS e multa 
incidente sobre a base de cálculo das mercadorias tributadas, arguida pelo contribuinte. 
Foram vencedores os Conselheiros Mário de Oliveira Andrade, Lidilone Polizeli Bento, Heli 
José da Silva, Aldeci de Souza Flor, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Washington Luis 
Freire de Oliveira, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Nislene Alves Borges, Elias 
Alves dos Santos, Victor Augusto de Faria Morato e o Sr. Presidente, Conselheiro José 
Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros 
Nivaldo José Mendes, Rickardo de Souza Santos Mariano, Valdir Mendonça Alves, José 
Luiz Rosa, Talita Pimenta Félix, Paulo Diniz, João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo 
Carvalho, Masayuki Missao e Edson Abrão da Silva. Por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de reinclusão do solidário, nominado acima da lide, em relação à multa 
incidente sobre a base de cálculo das mercadorias isentas e/ou não tributadas, arguida 



 

pela Fazenda Pública. Participaram do julgamento os Conselheiros Mário de Oliveira 
Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos 
Mariano, Heli José da Silva, Valdir Mendonça Alves, Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, 
Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, 
Paulo Diniz, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves 
Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Elias Alves dos Santos, Masayuki Missao, Victor 
Augusto de Faria Morato e Edson Abrão da Silva. E, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido da Fazenda Pública de não aplicar a forma privilegiada prevista no § 8º do art. 71 
da Lei nº 11.651/91. Participaram do julgamento os Conselheiros Mário de Oliveira 
Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos 
Mariano, Heli José da Silva, Valdir Mendonça Alves, Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, 
Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, 
Paulo Diniz, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves 
Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Elias Alves dos Santos, Masayuki Missao, Victor 
Augusto de Faria Morato e Edson Abrão da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Nos termos do artigo 19, § 2º do Decreto 6.930/09 que aprova o 
Regimento Interno do Conselho Administrativo Tributário, transcrevo abaixo o relatório, 
elaborado pelo Conselheiro Manoel Antônio Costa Filho, autor do voto do vencedor do 
Acórdão n.º 1.184/2015 da Primeira Câmara Julgadora, constante às folhas 163 a 169 
dos autos: 

 
Consta dos autos que o contribuinte omitiu registro de saída de mercadoria no 
valor do déficit financeiro apresentado, R$ 208.200,82 (duzentos e oito mil, 
duzentos reais e oitenta e dois centavos), conforme Auditoria do Movimento 
Financeiro. Em consequência, de acordo com a base de cálculo apurada em 
função da proporcionalidade de comercialização das mercadorias tributadas, ou 
seja, 89,37% (oitenta e nove, trinta e sete por cento), deverá pagar o ICMS na 
importância de R$ 26.979,55 (vinte e seis mil, novecentos e setenta e nove reais e 
cinquenta e cinco centavos), mais as cominações legais. 
 
No total dos desembolsos foram, também, incluídas todas as notas fiscais de 
aquisição não registradas, descritas na relação de fl. 11, referente ao processo nº 4 
0109009 121 70, julgado procedente em Primeira Instância. 
 
A base legal do auto de infração encontra respaldo no Código Tributário Estadual 
em seus arts. 25, §1º, inciso IV, e §2º; e 64 da Lei n.º 11.651/91 c/c art. 141 do 
Decreto n.º 4.852/97. E a penalidade no art. 71, inciso VII, alínea "l", combinado 
com §9º, inciso I, da Lei nº 11.651/1991 com redação da Lei nº 16.241/2008. 
 
Foi nomeado como sujeito passivo solidário o consignado à fl. 04.  
O auto de infração foi instruído com Anexo Estruturado - Detalhamento do Crédito 
Tributário (fl. 03), Termo de Cancelamento do Auto de Infração (fl. 05), Auditoria do 
Movimento Financeiro (fls. 06 a 11) e Espelho Cadastral (fls. 12 a 14). 
 
A autuada e o sujeito passivo solidário foram intimados, conforme documentos de 
fls. 15 a 20. 
 
Impugnando o lançamento a autuada e o sujeito passivo solidário, com uma peça 
defensória (fls. 22 a 28), alegam, em preliminares, erro na nomeação do sócio 
como sujeito passivo solidário e nulidade do auto de infração por cerceamento ao 
direito de defesa, uma vez que, contrariando o art. 333, inciso I, do CPC, não 
juntou as provas que comprovariam a infração. Aduz, ainda, a ilegalidade do auto 
de infração por exigir ao mesmo tempo o ICMS e multa formal, impedindo obter a 
redução prevista no art. 71, §8º, do CTE, sendo este direito líquido e certo. No 
mérito, apontam que a empresa é mutuária de empréstimo bancário não 
considerado. Requer a nulidade ou improcedência do auto de infração. 



 

 
Juntamente com as razões de impugnação foram trazidos aos autos cópias: de 
procuração (fl. 31) de alteração contratual (fls. 32 a 37) e de extrato bancário (fls. 
38/39). 
 
Posteriormente foi feita juntada de procuração e de contrato social (fls. 42 a 51). 
 
O julgador singular, por meio da sentença nº 5614/2009 - JULP (fls. 53 a 58), 
conhece da impugnação, nega-lhe provimento, para decidir pela procedência da 
pretensão inicial do fisco. 
 
A autuada e o sujeito passivo solidário foram intimados em Segunda Instância, (fls. 
59/60). 
 
Em grau de recurso voluntário, a autuada e o sujeito passivo solidário (fls. 62 a 68), 
suscitam, em preliminar, nulidade do auto de infração por cerceamento ao direito 
de defesa, uma vez que a fiscalização não demonstra o que está sendo autuado e 
de onde se extraiu os valores supostamente devidos, e, ainda, que há cobrança de 
dois tipos de multa, multa formal e multa punitiva com relação ao valor do ICMS, 
mas as mesmas não estão na discriminação de penalidades. Aduzem, também, 
terem o direito ao benefício previsto no art. 71, §8º, do CTE. No mérito, reiteram 
que a empresa possuía dois empréstimos bancários cujos créditos foram ignorados 
pela fiscalização e que, desse modo, ocasionou o suposto déficit financeiro da 
empresa no ano de 2007. Requerem a nulidade ou a improcedência do auto de 
infração. 
 
A Primeira Câmara Julgadora resolve, por unanimidade de votos, por meio da 
Resolução 162/2010 (fls. 71/72), converter o julgamento em diligência, 
encaminhando o processo à Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia, para 
promover análise dos documentos de fls. 38/39 juntados aos autos pela defesa, 
indicativos de empréstimos bancários no ano de 2006. Ressalta que, se 
necessário, solicite novos documentos da autuada. Destaca, ainda, a necessidade 
do Conselheiro Relator verificar, após o retorno dos autos, o julgamento do 
processo nº 4 0109009 121 70, frente a ligação entre ambos. 
 
O resultado da diligência (fls. 74 a 76) aponta a necessidade de alteração do valor 
da omissão de registro de saída para R$ 203.221,44 (duzentos e três mil, duzentos 
e vinte e um reais e quarenta e quatro centavos), conforme documentos juntados 
aos autos (fls. 77 a 148). 
 
A autuada e o sujeito passivo solidário foram intimados do resultado da diligência, 
conforme fls. 149 a 155. 
 
Por meio da Contradita de fls. 158/159, a autuada e o sujeito passivo solidário 
comparecem aos autos para rechaçar o trabalho revisional e solicitar a nulidade ou 
a improcedência do auto de infração. Alternativamente, requerem seja declarada a 
procedência parcial sobre o ICMS no valor de R$ 30.875,23 (trinta mil, oitocentos e 
setenta e cinco reais e vinte e três centavos). 
 

Complementando o relatório, observa-se que houve o julgamento na 
Primeira Câmara Julgadora, no qual, por unanimidade de votos, foi rejeitada a preliminar 
de nulidade do lançamento, por cerceamento ao direito de defesa. Quanto ao mérito, a 
decisão cameral, por unanimidade de votos, considerou parcialmente procedente o auto 
de infração sobre o valor original de ICMS de R$ 26.334,75 (vinte e seis mil, trezentos e 
trinta e quatro reais e setenta e cinco centavos), e, também, por unanimidade de votos, 
decidiu manter a aplicação da multa do artigo 71,Inciso VII, alínea l, do CTE na sua 
integralidade, quanto a omissão de saídas de mercadorias tributadas sobre o valor 
comercial de R$ 181.619,00 (cento e oitenta e um mil, seiscentos e dezenove reais), e 
multa de R$ 45.404,75 (quarenta e cinco mil, quatrocentos e quatro reais e setenta e cinco 
centavos), sendo agravada pelo § 9º, I do artigo 71 do CTE. 

 



 

Com relação à penalidade pela omissão de saídas de mercadorias 
isentas e/ou não tributadas, ela foi julgada procedente, por maioria de votos, sobre o valor 
da base de cálculo de R$ 21.602,44 (vinte e um mil, seiscentos e dois reais e quarenta e 
quatro centavos) e multa de R$ 2.700,30 (dois mil e setecentos reais e trinta centavos), 
sendo que sobre esse valor foi aplicado o benefício do parágrafo 8º, do artigo 71 do CTE). 

 
No que diz respeito, ao pedido de exclusão do sujeito passivo 

solidário, a decisão foi pela manutenção do sujeito passivo solidário, por maioria de votos, 
em relação ao imposto e a multa sobre a omissão de saídas de mercadorias tributadas. 
Entretanto, em relação a multa pela omissão de saídas de mercadorias isentas e/ou não 
tributadas, o sujeito passivo solidário foi excluído da lide por maioria de votos. 

 
Notificada para tomar conhecimento do Acórdão de número 

1.184/2015, a Fazenda Pública Estadual ingressou com recurso ao Conselho Pleno, folhas 
171 a 173, solicitando a não aplicação do § 8º do artigo 71 do CTE para a omissão de 
saídas de mercadorias isentas e/ou não tributadas, requerendo a procedência da multa 
formal pela omissão de saídas de mercadorias isentas e/ou não tributadas no valor de R$ 
5.400,60 (cinco mil, quatrocentos reais e sessenta centavos). Requereu, também, a 
reinclusão do sujeito passivo solidário, José Aquiles Rodrigues Rosa, no polo passivo para 
responder pela penalidade sobre a omissão de saídas isentas e/ou não tributadas. 

 
Na sequência dos atos processuais, a empresa autuada e o sujeito 

passivo solidário apresentaram contradita e recurso ao Conselho Pleno requerendo a 
rejeição dos pedidos feitos pelo Representante Fazendário, ou seja que seja confirmada a 
aplicação do § 8º do artigo 71 do CTE e a exclusão do sujeito passivo solidário para a 
omissão de saídas de mercadorias isentas e/ou não tributadas. E, ainda, requer a 
exclusão do sujeito passivo solidário em relação ao valor total do crédito tributário. 

 
É um breve relatório. 
 
 
                              VOTO 
 
 
A exigência contida nesse contencioso é relativa a omissão de 

saídas de mercadorias tributadas e isentas e/ou não tributadas, caracterizada pelo déficit 
financeiro apresentado na Auditoria do Movimento Financeiro no exercício de 2008. Nesse 
auto de infração está sendo exigido o ICMS relativo a omissão de saídas de mercadorias 
tributadas e a respectiva multa formal, bem como a multa formal pela omissão de saídas 
de mercadorias isentas e/ou não tributadas, após realizada a devida proporção de 
mercadorias tributadas e isentas e/ou não tributadas. 

 
Não obstante isso, na instância anterior, foi realizada uma revisão no 

lançamento na qual o total do déficit financeiro reduziu para o valor de R$ 203.221,44 
(duzentos e três mil, duzentos e vinte um reais e quarenta e quatro centavos), ficando 
apurada a omissão de saídas de mercadorias tributadas na importância de R$ 181.619,00 
(cento e oitenta e um mil reais, seiscentos e dezenove reais) e de mercadorias isentas 
e/ou não tributadas no valor de R$ 21.602,44 (vinte e um mil, seiscentos e dois reais e 
quarenta e quatro centavos). 

 
De tal maneira que o valor original do imposto apurado que é devido 

pelo sujeito passivo é de R$ 26.334,75 (vinte e seis mil, trezentos e trinta e quatro reais e 
setenta e cinco centavos) e a respectiva multa pela omissão de saídas de mercadorias 



 

tributadas é na importância de R$ 45.404,75 (quarenta e cinco mil, quatrocentos e quatro 
reais e setenta e cinco centavos), sendo agravada pelo § 9º, I do artigo 71 do CTE. 

 
Quanto à multa formal pela de omissão de saídas das mercadorias 

isentas e/ou não tributadas apurou-se o valor de R$ 5.400,60 (cinco mil quatrocentos reais 
e sessenta centavos), como na decisão cameral foi aplicada a forma privilegiada, ela foi 
reduzida para o montante equivalente a R$ 2.700,30 (dois mil, setecentos reais e trinta 
centavos). Sendo que, também foi excluída, a solidariedade do sujeito passivo coobrigado 
em relação a esse valor da multa, na decisão cameral. 

 
A Fazenda Pública recorreu da decisão em relação a aplicação do 

benefício do § 8º, do artigo 71 do CTE e da exclusão do solidário em relação a multa 
formal pela omissão de saídas de mercadorias isentas e/ou não tributadas. 

 
Quanto ao pedido de que não seja aplicado o § 8º, do artigo 71 do 

CTE para multa pela omissão de saídas de mercadorias isentas e/ou não tributadas, 
entendo que a Fazenda Pública não tem razão em sua argumentação, pois, de acordo 
com o referido dispositivo, deve ser analisado se da infração resultou falta de pagamento 
de imposto, como a omissão de saídas é relativa a mercadorias isentas ou não tributadas 
afasta-se a possibilidade da infração ter causado falta de recolhimento de ICMS, por essa 
razão mantenho a decisão cameral e confirmo a aplicação da forma privilegiada, devendo 
ser a importância da multa formal pela omissão de saídas de mercadorias isentas e não 
tributadas o valor de R$ 2.700,30 (dois mil, setecentos reais e trinta centavos), já aplicada 
a forma privilegiada, prevista no § 8º do artigo 71 do CTE. 

 
§ 8º Quando da prática das irregularidades descritas neste artigo não resultar, 
ainda que indiretamente, falta de pagamento do imposto, a multa aplicável 
corresponderá a 50% (cinqüenta por cento) do valor fixado para a respectiva 
infração. 

 
Passo a apreciar o requerimento da Fazenda Pública para que seja 

reincluído na lide o sujeito passivo solidário em relação à multa decorrente de omissão de 
saídas de mercadorias isentas e/ou não tributadas, neste caso, vejo que a penalidade é 
em função do descumprimento de uma obrigação acessória, pois da infração denunciada 
resulta apenas a exigência de multa formal. Também, não dou provimento a essa 
solicitação da Fazenda Pública, pois a solidariedade é apenas em relação ao pagamento 
de imposto e de penalidade pelo não cumprimento dessa obrigação. 

 

Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação que 
constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente: 

[...] 

XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou 
prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão de que 
forem responsáveis; 

[...] 

 
Desta forma, mantenho a decisão cameral relativa à exclusão do 

sujeito passivo solidário sobre a parcela crédito tributário referente à multa formal pela 
omissão de saídas de mercadorias isentas e/ou não tributadas. 

 
No que diz respeito ao recurso do sujeito passivo requerendo a 

exclusão do solidário em relação ao imposto exigido e da penalidade decorrente da 



 

infração de omissão de saídas de mercadorias tributadas, entendo que o Sr. José Aquiles 
Rodrigues Rosa deve ser mantido no polo passivo, pois ele era administrador da empresa 
autuada, e a infração que gerou a omissão do pagamento do imposto ocorreu com o 
gerenciamento dele. Portanto, entendo que, de acordo com inciso XII, do artigo 45 do 
CTE, o administrador da empresa deve responder pelo imposto exigido e a penalidade 
decorrente da falta de pagamento desse tributo. 

 
Dessa forma, a decisão cameral deve ser mantida em todos os 

quesitos. 
 
Com essas considerações, conheço de ambos recursos, e nego-lhes 

provimento para manter a decisão recorrida, nos termos do acórdão cameral de número 
1.184/2015. 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 14 de dezembro de 2016. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01977/16 
 
Relator: Conselheiro Mário de Oliveira Andrade 
 

 
EMENTA: Processual. Pedido de exclusão do sujeito passivo 
solidário em relação à parcela de imposto e penalidade 
decorrente da omissão de saídas de mercadorias tributadas. 
Rejeitado. Solicitação de exclusão do sujeito passivo solidário 
na lide em relação à parcela da multa pela omissão de saídas de 
mercadorias isentas e/ou não tributadas. Acolhido.  
 
1 - O sócio deve ser mantido na lide como solidário obrigado ao 
pagamento do imposto devido pela autuada, quando restar 
comprovado que ele exerceu a administração da empresa no 
período da ocorrência do fato gerador do ICMS, com 
fundamento no inciso XII do artigo 45 do CTE; 
 
2 – Entretanto, em relação à infração que não resultou em falta 
de pagamento de imposto, mas apenas em exigência de multa 
formal, a solidariedade não se aplica, devendo ser excluída a 
responsabilidade do solidário em relação à multa formal 
decorrente de omissão de saídas de mercadorias isentas e/ou 
não tributadas. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 20 
de setembro de 2016, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão do 
solidário JOSÉ AQUILES RODRIGUES ROSA da lide, em relação ao ICMS e multa 
incidente sobre a base de cálculo das mercadorias tributadas, arguida pelo contribuinte. 
Foram vencedores os Conselheiros Mário de Oliveira Andrade, Lidilone Polizeli Bento, Heli 
José da Silva, Aldeci de Souza Flor, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Washington Luis 
Freire de Oliveira, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Nislene Alves Borges, Elias 
Alves dos Santos, Victor Augusto de Faria Morato e o Sr. Presidente, Conselheiro José 
Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros 
Nivaldo José Mendes, Rickardo de Souza Santos Mariano, Valdir Mendonça Alves, José 
Luiz Rosa, Talita Pimenta Félix, Paulo Diniz, João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo 
Carvalho, Masayuki Missao e Edson Abrão da Silva. Por unanimidade de votos, acolher a 
preliminar de exclusão do solidário, nominado acima da lide, em relação à multa incidente 
sobre a base de cálculo das mercadorias isentas e/ou não tributadas, arguida pela 
autuada. Participaram do julgamento os Conselheiros Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo 
José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da 
Silva, Valdir Mendonça Alves, Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, Paulo Diniz, 
Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, 
Nivaldo Carvelo Carvalho, Elias Alves dos Santos, Masayuki Missao, Victor Augusto de 
Faria Morato e Edson Abrão da Silva. OBS: A Representante Legal da empresa em sua 
sustentação oral, retirou o recurso em relação a preliminar de nulidade por cerceamento 
do direito de defesa e o pedido de improcedência do auto de infração. 
 



 

R E L A T Ó R I O 
 

Nos termos do artigo 19, § 2º do Decreto 6.930/09 que aprova o 
Regimento Interno do Conselho Administrativo Tributário, transcrevo abaixo o relatório, 
elaborado pelo Conselheiro Washington Luis Freire de Oliveira, autor do voto do 
vencedor do Acórdão n.º 2.562/2013 da Quarta Câmara Julgadora, constante às folhas 
81 a 87 dos autos: 

 
Trata-se de exigência de ICMS no valor de R$ 4.331,52 (quatro mil, trezentos e 
trinta e um reais e cinquenta e dois reais) e de multa formal no valor de R$ 
11.229,52 (onze mil, duzentos e vinte e dois reais e cinquenta e dois centavos) 
referente a omissão de saídas de mercadorias tributadas (66,5%) e não tributadas 
(33,5%), conforme apurado em Auditoria do Movimento Financeiro no período de 
01/01/2006 a 30/06/2007. 
 
O auto de infração, lavrado em 03/04/2009, foi instruído com os demonstrativos 
próprios da Auditoria do Movimento Financeiro e com relação de notas fiscais não 
registradas no período. 
 
Incluído na lide na condição de co-obrigado o sócio administrador da empresa 
autuada senhor José de Aquiles Rodrigues Rosa, nos termos do Art. 45, XII do 
CTE. 
 
Em razão dos argumentos da impugnante o julgamento foi convertido em diligência 
ao fiscal autuante que ratificou o trabalho inicial. 
 
O julgador singular confirmou a procedência do auto de infração com aplicação da 
forma privilegiada de penalidade prevista no parágrafo 8º do art. 71 do CTE, sobre 
o valor da base de cálculo das saídas isentas e não tributadas, alterando a multa 
formal para o montante de R$ 9.348.84 (nove mil, trezentos e quarenta e oito mil e 
oitenta e quatro centavos). 
 
Inconformados a Fazenda Pública e os sujeitos passivos apresentam recurso de 
ofício e voluntário para reforma da decisão singular. 
 
A Fazenda Pública pede a manutenção da decisão singular sem aplicação da 
forma privilegiada de penalidade, no entendimento de que não restou comprovado 
a repercussão indireta na falta de pagamento do imposto, requisito para aplicação 
do § 8º do art. 71 do CTE, e a empresa autuada e o solidário pedem a nulidade do 
lançamento por insegurança na determinação da infração e cerceamento ao direito 
de defesa, exclusão da lide do solidário e, no mérito, a improcedência do auto de 
infração. 

 
Complementando o relatório, observa-se que houve o julgamento na 

Quarta Câmara Julgadora, no qual, por maioria de votos, foram rejeitadas as preliminares 
de nulidade do lançamento, por cerceamento ao direito de defesa e insegurança na 
determinação da infração. Quanto ao mérito, a decisão cameral, por maioria de votos, 
considerou procedente o auto de infração sobre o valor original de ICMS de R$ 4.331,52 
(quatro mil, trezentos e trinta e um reais e cinquenta e dois centavos), e, também, por 
maioria de votos, decidiu manter a aplicação da multa do artigo 71, inciso VII, alínea l, do 
CTE na sua integralidade, quanto à omissão de saídas de mercadorias tributadas sobre o 
valor comercial de R$ 29.872,54 (vinte e nove mil, oitocentos e setenta e dois reais e 
cinquenta e quatro centavos), e multa de R$ 7.468,14 (sete mil, quatrocentos e sessenta e 
oito reais e catorze centavos), agravada pelo § 9º, I do artigo 71 do CTE. 

 
Com relação à penalidade pela omissão de saídas de mercadorias 

isentas e/ou não tributadas, ela foi julgada procedente, por maioria de votos, sobre o valor 
da base de cálculo de R$ 15.045,53 (quinze mil, quarenta e cinco reais e cinquenta e três 
centavos) e multa de R$ 1.880,69 (um mil, oitocentos e oitenta reais e sessenta e nove 



 

centavos), sendo que sobre esse valor já foi aplicado o benefício do parágrafo 8º, do artigo 
71 do CTE). 

 
No que diz respeito ao pedido de exclusão do sujeito passivo 

solidário, a decisão foi pela manutenção dele na lide, por maioria de votos. 
 
Notificada para tomar conhecimento do Acórdão de número 

2.562/2013, a Fazenda Pública Estadual pronunciou pela confirmação da decisão cameral. 
 
Na sequência dos atos processuais, a empresa autuada e o sujeito 

passivo solidário apresentaram recurso ao Conselho Pleno em apenas uma peça recursal, 
folhas 94 a 100, requerendo a nulidade do processo, por cerceamento ao direito de 
defesa, por não ter sido juntado aos autos cópias dos documentos fiscais que teriam 
ocasionado o ilícito apontado na peça basilar. 

 
Em seguida, os recorrentes arguem nulidade por erro na 

identificação do sujeito passivo solidário. Argumentam que é entendimento pacífico no 
Superior Tribunal de Justiça sobre a limitação da responsabilidade dos sócios por dívidas 
da sociedade. Assim, requerem a exclusão do sujeito passivo coobrigado do polo passivo. 

 
Quanto ao mérito, os recorrentes alegam que a empresa era 

mutuária de empréstimos bancários e que o ilícito apontado pelo fisco não ocorreu. 
Afirmam que não há déficit financeiro porque há dois empréstimos realizados junto ao 
Banco do Brasil que foram ignorados pelo fisco goiano. 

 
Por fim, os recorrentes requerem a nulidade por cerceamento ao 

direito de defesa ou a improcedência no lançamento. 
 
É um breve relatório. 
 
 
                              VOTO 
 
 
Durante a sessão de julgamento, o procurador dos sujeitos passivos, 

em sustentação oral, retirou a preliminar de nulidade do auto de infração, por cerceamento 
ao direito de defesa, e o pedido de improcedência do lançamento. Portanto, essas 
questões não foram apreciadas no julgamento plenário, restando para ser apreciado o 
pedido de retirada do sujeito passivo, solidário, Sr. José de Aquiles Rodrigues Rosa, do 
polo passivo, sendo mantida a decisão cameral sobre as demais questões. 

 
A exigência contida nesse contencioso é relativa a omissão de 

saídas de mercadorias tributadas e isentas e/ou não tributadas, caracterizada pelo déficit 
financeiro apresentado na Auditoria do Movimento Financeiro no exercício de 2007. Nesse 
auto de infração está sendo exigido o ICMS relativo à omissão de saídas de mercadorias 
tributadas e a respectiva multa formal, bem como a multa formal pela omissão de saídas 
de mercadorias isentas e/ou não tributadas, após realizada a devida proporção de 
mercadorias tributadas e isentas e/ou não tributadas. 

 
Não obstante isso, no julgamento de mérito da presente contenda 

chegou-se à conclusão que é procedente a acusação do fisco do déficit financeiro no valor 
de R$ 44.918,07 (quarenta e quatro mil, novecentos e dezoito reais e sete centavos), 
ficando apurada a omissão de saídas de mercadorias tributadas na importância de R$ 



 

29.872,54 (vinte e nove mil, oitocentos e setenta e dois reais e cinquenta e quatro 
centavos) e de mercadorias isentas e/ou não tributadas no valor de R$ 15.045,53 (quinze 
mil, quarenta e cinco reais, cinquenta e três centavos). 

 
De tal maneira que o valor original do imposto apurado que é devido 

pelo sujeito passivo é de R$ 4.331,52 (quatro mil, trezentos e trinta e um reais e cinquenta 
e dois centavos) e a respectiva multa pela omissão de saídas de mercadorias tributadas é 
devida na importância de R$ 7.468,14 (sete mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e 
catorze e centavos), agravada pelo § 9º, I do artigo 71 do CTE. 

 
Quanto a multa formal pela de omissão de saídas das mercadorias 

isentas e/ou não tributadas apurou-se o valor de R$ 3.761,38 (três mil, setecentos e 
sessenta e um reais e trinta e oito centavos), como na decisão cameral foi aplicada a 
forma privilegiada, prevista no §8º do artigo 71 do CTE, ela foi reduzida para o montante 
equivalente a R$ 1.880,69 (um mil, oitocentos e oitenta reais e sessenta e nove centavos).  

 
Como não há recurso, quanto ao mérito, nem da parte da Fazenda 

Pública e nem dos sujeitos passivos, visto que foram retiradas as alegações de meritórias 
durante a sustentação oral do procurador deles, prevalece a decisão cameral a respeito do 
mérito. 

 
Passo a apreciar o requerimento da defesa para que seja excluído do 

polo passivo o sujeito passivo solidário. Tenho o entendimento que com relação ao 
imposto exigido pela omissão de saídas de mercadorias tributadas e a respectiva multa a 
solidariedade permanece, pois sobre essa questão a nossa legislação tem a seguinte 
redação: 

 
CTE 

Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação que 
constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente: 

[...] 

XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou 
prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão de que 
forem responsáveis; 

[...] 

 
Assim, estando caracterizado nos autos que o Sr. Jose Aquiles 

Rodrigues Rosa era administrador da empresa autuada, e a infração que gerou a omissão 
do pagamento do imposto ocorreu com o gerenciamento dele na empresa autuada. 
Portanto, entendo que, de acordo com inciso XII, do artigo 45 do CTE, o administrador da 
empresa deve responder pelo imposto exigido e a penalidade decorrente da falta de 
pagamento desse tributo. 

 
Desta forma, mantenho a decisão cameral, no que se refere à 

manutenção do sujeito passivo na lide, em relação à parcela do crédito tributário referente 
a omissão de recolhimento de imposto e a multa decorrente dessa infração. 

 
Entretanto, em relação à parcela do crédito tributário relativo à multa 

formal pela omissão de saídas de mercadorias não tributadas e/ou isentas, entendo que o 
dispositivo citado não alcança o solidário, pois ele responde apenas pela falta de 
recolhimento de imposto e pela multa decorrente da falta do pagamento do tributo, 



 

contudo sobre a infração de omissão de saídas de mercadorias não tributadas e/ou 
isentas há exigência apenas de penalidade de caráter formal não comportando a 
solidariedade do caput do artigo 45 do CTE, pois da infração não resultou falta de 
pagamento de imposto. 

 
Com essas considerações, conheço do recurso dos sujeitos passivos 

e dou-lhes parcial provimento para excluir a responsabilidade do sujeito solidário sobre a 
parcela do crédito tributário relativa a multa formal pela omissão de saídas de mercadorias 
não tributadas e/ou isentas, no montante de R$ 1.880,69 (um mil, oitocentos e oitenta 
reais e sessenta e nove centavos), e nego-lhes provimento para manter o solidário, Sr. 
José Aquiles Rodrigues Rosa, na lide em relação à parcela do crédito tributário decorrente 
da omissão de saídas de mercadorias tributadas, ou seja, sobre o imposto devido e a 
respectiva penalidade decorrente dessa infração. 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 14 de dezembro de 2016. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01978/16 
 
Relator: Conselheiro Mário de Oliveira Andrade 
 

 
EMENTA: Processual. Pedido de exclusão do sujeito passivo 
solidário em relação à parcela de imposto e penalidade 
decorrente da omissão de saídas de mercadorias tributadas. 
Rejeitado. Solicitação de reinclusão do sujeito passivo solidário 
na lide em relação à parcela da multa pela omissão de saídas de 
mercadorias isentas e/ou não tributadas. Rejeitada. Obrigação 
Acessória. Multa formal. Requerimento da Fazenda Pública de 
não aplicação do § 8º do artigo 71 do CTE em relação à parcela 
do crédito tributário referente à multa formal pela omissão de 
saídas de mercadorias isentas e/ou não tributadas. Indeferido.  
 
1 - O sócio deve ser mantido na lide como solidário obrigado ao 
pagamento do imposto devido pela autuada, quando restar 
comprovado que ele exerceu a administração da empresa no 
período da ocorrência do fato gerador do ICMS, com 
fundamento no inciso XII do artigo 45 do CTE; 
 
2 – Entretanto, em relação à infração que não resultou em falta 
de pagamento de imposto, mas apenas em exigência de multa 
formal, a solidariedade não se aplica, devendo ser excluída a 
responsabilidade do solidário em relação à multa formal 
decorrente de omissão de saídas de mercadorias isentas e/ou 
não tributadas; 
 
3 - Quando da prática das irregularidades não resultar, ainda 
que indiretamente, falta de pagamento do imposto, a multa 
aplicável corresponderá a 50% do valor fixado. Para o caso em 
análise, a irregularidade é omissão de saídas de mercadorias 
isentas e/ou não tributadas, fato que não resulta em omissão de 
pagamento de imposto, cabendo, portanto, a aplicação do § 8º 
do artigo 71 do CTE. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 20 
de setembro de 2016, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão do 
solidário JOSÉ AQUILES RODRIGUES ROSA da lide, em relação ao ICMS e multa 
incidente sobre a base de cálculo das mercadorias tributadas, arguida pelo contribuinte. 
Foram vencedores os Conselheiros Mário de Oliveira Andrade, Lidilone Polizeli Bento, Heli 
José da Silva, Aldeci de Souza Flor, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Washington Luis 
Freire de Oliveira, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Nislene Alves Borges, Elias 
Alves dos Santos, Victor Augusto de Faria Morato e o Sr. Presidente, Conselheiro José 
Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros 
Nivaldo José Mendes, Rickardo de Souza Santos Mariano, Valdir Mendonça Alves, José 
Luiz Rosa, Talita Pimenta Félix, Paulo Diniz, João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo 
Carvalho, Masayuki Missao e Edson Abrão da Silva. Por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de reinclusão do solidário, nominado acima da lide, em relação à multa 
incidente sobre a base de cálculo das mercadorias isentas e/ou não tributadas, arguida 



 

pela Fazenda Pública. Participaram do julgamento os Conselheiros Mário de Oliveira 
Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos 
Mariano, Heli José da Silva, Valdir Mendonça Alves, Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, 
Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, 
Paulo Diniz, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves 
Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Elias Alves dos Santos, Masayuki Missao, Victor 
Augusto de Faria Morato e Edson Abrão da Silva. E, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido da Fazenda Pública de não aplicar a forma privilegiada prevista no § 8º do art. 71 
da Lei nº 11.651/91. Participaram do julgamento os Conselheiros Mário de Oliveira 
Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos 
Mariano, Heli José da Silva, Valdir Mendonça Alves, Aldeci de Souza Flor, José Luiz Rosa, 
Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, 
Paulo Diniz, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves 
Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Elias Alves dos Santos, Masayuki Missao, Victor 
Augusto de Faria Morato e Edson Abrão da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Nos termos do Artigo 19, § 2º do Decreto 6.930/09 que aprova o 
Regimento Interno do Conselho Administrativo Tributário, transcrevo abaixo o relatório, 
elaborado pelo Conselheiro Allen Anderson Viana, redator do voto vencedor do Acórdão 
n.º 831/2014 da Segunda Câmara Julgadora, constante às folhas 183 a 189 dos autos: 

 
Consta do auto de infração que o sujeito passivo em epígrafe "Omitiu registro de 
saída de mercadoria no valor do déficit financeiro apresentado, na importância de 
R$ 222.881,59, no período de 01/01/2006 a 31/12/2006, conforme Auditoria do 
Movimento Financeiro em anexo". Em consequência, de acordo com a base de 
cálculo apurada em função da proporcionalidade de comercialização das 
mercadorias tributadas (74,92%), deverá pagar o ICMS, na importância de R$ 
24.213,37 (vinte e quatro mil, duzentos e treze reais e trinta e sete centavos), 
juntamente com penalidade e acréscimos legais. 
 
A autoridade lançadora considerou que o procedimento do contribuinte resultou em 
infração aos artigos 25, §1°, inciso IV e §2° e 64 da Lei n° 11.651/91, combinado 
com o artigo 141 do Decreto n° 4.852/97. Foi proposta a aplicação da penalidade 
prevista no artigo 71, inciso VII, alínea "l", conjugado com o §9°, inciso I, da Lei n° 
11.651/91 com a redação conferida pela Lei n° 13.446/1999. 
 
Foi identificado como sujeito passivo solidário: JOSÉ AQUILES RODRIGUES 
ROSA (fl. 58), na condição de administrador-gestor da empresa, nos termos do 
artigo 45, inciso XII, da Lei n° 11.651/91. 
 
O Auto de Infração veio instruído com os seguintes documentos: Anexo 
Estruturado - Detalhamento do crédito tributário (fls. 03 e 57), cópia da Ordem de 
Serviço n° 3777/2009 (fl. 04), Auditoria do Movimento Financeiro (fls. 05/10), notas 
fiscais (fls. 11/25), Registro de Apuração de ICMS (fls. 26/51), espelho cadastral (fl. 
52) e consulta endereços dos sócios (fls. 53/54). 
 
Os sujeitos passivos foram intimados em Primeira Instância, conforme documentos 
de fls. 55 e 59/62. 
 
Ciente, a autuada ingressa com Impugnação às fls. 65/69 alegando 
preliminarmente, nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa, 
afirmando que não foram anexados aos autos os demonstrativos que embasaram a 
autuação, o que afronta o artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil. Cita 
jurisprudência que entende aplicável ao caso. Alega, ainda, que o novo modelo de 
auto de infração é ilegal, em razão de que estaria exigindo ao mesmo tempo ICMS 
e dois tipos distintos de multas: uma referente à parte tributada e outra da parte 
não tributada, sendo que este tipo de junção estaria impedindo de se obter a 



 

redução prevista no §8° do artigo 71 do Código Tributário Estadual. No mérito, 
argui ser indevida a autuação. Destaca, outrossim, que a empresa era mutuária de 
dois empréstimos bancários que possuía junto ao Banco do Brasil onde não foram 
considerados pelo autuante. Pugna pela improcedência do presente auto de 
infração. 
 
Foram anexados os seguintes documentos à peça impugnatória: Documentos de 
Identidades Profissionais dos advogados (fls. 70/71), Procuração (fl. 72), cópia da 
terceira alteração contratual (fls. 73/78) e cópia de extrato consolidado (fls. 79/80).   
 
Posteriormente, a Representante Legal da autuada faz juntada aos autos de cópias 
do mandado procuratório e dos seus documentos pessoais (fls. 84/85).   
 
Às fls. 87/91, o sujeito passivo solidário apresenta Impugnação à Primeira Instância 
repetindo os mesmos argumentos da empresa autuada. 
 
O Julgador Singular prolata a Sentença n° 5615/09 de fls. 93/98, e decide pela 
Procedência da pretensão fiscal. 
 
Inicialmente afirma que o lançamento fiscal está desprovido de quaisquer das 
hipóteses de nulidades normatizadas pelo artigo 20 da Lei n° 16.469/09. Ressalta 
que o levantamento que arrima o feito foi elaborado por meio de uma Auditoria do 
Movimento Financeiro, com base na documentação da empresa, tendo sido 
juntado aos autos todos os demonstrativos necessários à comprovação da 
acusação fiscal. No tocante à questão meritória, salienta que a Auditoria do 
Movimento Financeiro foi executada à luz da farta documentação comprobatória, 
vindo a retratar, fielmente todos os seus ingressos e desembolsos em nome da 
própria empresa, demonstrando, cabalmente, todas as despesas e receitas 
realizadas no período. Destaca, ainda, que o fisco ciente do que dispõe o §2° do 
artigo 25, separou, proporcionalmente, as mercadorias tributadas das outras 
(isentas, com substituição tributária e não tributadas), justamente para exigir o 
imposto da parte tributada e a multa formal do restante, tudo respaldado pelo 
princípio da legalidade. Portanto, mantém o auto de infração em sua integralidade, 
visto que contém todos os elementos previstos no artigo 8° da Lei n° 16.469/09, 
restando induvidoso que o lançamento tributário atendeu a todos os requisitos 
impostos pelo artigo 142 do Código Tributário Nacional. 
 
Intimações dos autuados quanto à decisão singular às fls. 99/100. 
 
Irresignados, a empresa autuada e o responsável solidário, em peça única, 
interpõem Recurso Voluntário às fls. 102/108 onde reiteram os argumentos 
apresentados anteriormente. 
 
A Primeira Câmara deste Conselho, por intermédio da Resolução n° 161/2010 de 
fls. 111/112, acatando proposição do Conselheiro Relator, resolve, por 
unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência, encaminhando o 
processo à Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia, para que seu ilustre 
titular designe auditor fiscal estranho à lide, para promover a análise dos 
documentos juntados pelo sujeito passivo nas fls. 79/80, denominados "BB Giro 
Rápido - Conta própria X FAT" e "BB Capital de Giro - Mix Pasep", relacionados 
com o ano de 2006, indicativos de empréstimos bancários, cujos valores podem 
influir no resultado da auditoria realizada. 
 
O resultado da revisão encontra-se consolidado no documento de fls. 114/116, 
tendo o auditor responsável destacado: "Em consequência do ingresso dos dois 
valores (R$ 30.000,00 + 30.000,00 = R$ 60.000,00) à título de empréstimos 
efetuados no exercício autuado, a Auditoria do Movimento Financeiro revisada para 
o período de 2006 exibe, agora, no demonstrativo Conclusão, Quadro B - 
Conclusão, Campos: 36 - Omissão de Vendas (33 - (11 + 34)) o valor de R$ 
174.821,94; 39 - Subtotal de omissão de venda de mercadorias tributadas (36 x 37) 
o montante de R$ 174.821,94 e 41 - Total de omissão de vendas de mercadorias 
tributadas (39 - 40) o total de R$ 174.821,94". 
 



 

A diligência veio acompanhada dos seguintes documentos: Ordem de Serviço n° 
0658/2013 (fl. 117), Auditoria do Movimento Financeiro (fls. 118/124), notificações 
(fls. 125/127), termo de entrega de documentos (fls. 128/129) e cópias de extratos 
bancários (fls. 130/ 167). 
 
Devidamente intimados do resultado da revisão fiscal (fls. 168/173), os sujeitos 
passivos apresentam Contradita às fls. 178/179 onde alegam que o revisor deveria 
ter verificado o método utilizado para aplicar a proporcionalidade prevista §2° do 
artigo 25 da Lei n° 11.651/91, uma vez que as mercadorias tributadas não foram 
separadas, proporcionalmente, das outras (isentas, com substituição tributária e 
não tributadas), ocasionando cerceamento do direito de defesa. Acrescentam, 
ainda, que a multa sobre a parte não tributada sequer foi calculada, pois, no caso 
em comento, deveria ter sido aplicado o disposto no §8° do artigo 71 do Código 
Tributário Estadual. Pedem, ao final, a improcedência do presente auto de infração. 
Caso isso não ocorra, que seja julgado parcialmente procedente sobre o ICMS no 
valor de R$ 22.266,02. 
 
Complementando o relatório, observa-se que houve o julgamento na 

Primeira Câmara Julgadora, no qual, por unanimidade de votos, foi rejeitada a preliminar 
de nulidade do lançamento por cerceamento ao direito de defesa. Quanto ao mérito, a 
decisão cameral, por unanimidade de votos, considerou parcialmente procedente o auto 
de infração sobre o valor de ICMS de R$ 18.991,60 (dezoito mil, novecentos e noventa e 
um reais e sessenta centavos), e, também, por unanimidade de votos, decidiu manter a 
aplicação da multa do artigo 71, inciso VII, alínea l, do CTE na sua integralidade, quanto a 
omissão de saídas de mercadorias tributadas no valor comercial de R$ 130.976,60 (cento 
e trinta mil, novecentos e setenta e seis reais e sessenta centavos), e multa de R$ 
32.744,15 (trinta e dois mil, setecentos e quarenta e quatro reais e quinze centavos), 
sendo agravada pelo § 9º, I do artigo 71 do CTE. 

 
Com relação à penalidade pela omissão de saídas de mercadorias 

isenta e/ou não tributadas, ela foi julgada procedente, por maioria de votos, sobre o valor 
da base de cálculo de R$ 43.845,34 (quarenta e três mil, oitocentos e quarenta e cinco 
reais e trinta e quatro centavos) e multa de R$ 5.480,66 (cinco mil, quatrocentos e oitenta 
centavos e sessenta e seis centavos), sendo que sobre esse valor foi aplicado o benefício 
do parágrafo 8º, do artigo 71 do CTE). 

 
No que diz respeito, ao pedido de exclusão do sujeito passivo 

solidário, a decisão foi pela manutenção do sujeito passivo solidário, por maioria de votos, 
em relação ao imposto e a multa sobre a omissão de saídas de mercadorias tributadas. 
Entretanto, em relação a multa pela omissão de saídas de mercadorias isentas e/ou não 
tributadas, o sujeito passivo solidário foi excluído da lide por maioria de votos. 

 
Notificada para tomar conhecimento do Acórdão de número 

831/2014, a Fazenda Pública Estadual ingressou com recurso ao Conselho Pleno, folhas 
191 a 193, solicitando a não aplicação do § 8º do artigo 71 do CTE para a omissão de 
saídas de mercadorias não tributadas, requerendo a procedência da multa formal pela 
omissão de saídas de mercadorias não tributadas no valor de R$ 10.961,32 (dez mil, 
novecentos e sessenta e um reais e trinta e dois centavos). Requereu, também, a 
reinclusão do sujeito passivo na lide para responder pela penalidade sobre a omissão de 
saídas de mercadorias isentas e/ou não tributadas. 

 
Na sequência dos atos processuais, a empresa autuada e o sujeito 

passivo solidário apresentaram contradita e recurso ao Conselho Pleno requerendo a 
rejeição do pedidos feitos pelo Representante Fazendário, ou seja que seja confirmada a 
aplicação do § 8º do artigo 71 do CTE e a exclusão do solidário para a omissão de saídas 



 

de mercadorias isentas ou/não tributadas. E, ainda, requer a exclusão do sujeito passivo 
solidário em relação ao valor total do crédito tributário. 

 
É um breve relatório. 
 
 
                              VOTO 
 
 
A exigência contida nesse contencioso é relativa à omissão de 

saídas de mercadorias tributadas e isentas e/ou não tributadas, caracterizada pelo déficit 
financeiro apresentado na Auditoria do Movimento Financeiro no exercício de 2006. Nesse 
auto de infração está sendo exigido o ICMS relativo a omissão de saídas tributadas e a 
respectiva multa formal, bem como a multa formal pela omissão de saídas de mercadorias 
isentas e/ou não tributadas, após realizada a devida proporção. 

 
Não obstante isso, na instância anterior, foi realizada uma revisão no 

lançamento na qual o total do déficit financeiro reduziu para o valor de R$ 174.821,94 
(cento e setenta mil, oitocentos e vinte e um reais e noventa e quatro centavos), ficando 
apurada a omissão de saídas de mercadorias tributadas na importância de R$ 130.976,60 
(cento e trinta mil, novecentos e setenta e seis reais e sessenta centavos) e de 
mercadorias isenta e/ou não tributadas no valor de R$ 43.845,34 (quarenta e três mil, 
oitocentos e quarenta e cinco reais e trinta e quatro centavos). 

 
De tal maneira que o imposto apurado que é devido pelo sujeito 

passivo é de R$ 18.991,60 (dezoito mil, novecentos e noventa e um reais e sessenta 
centavos) e a respectiva multa ´pela omissão de saídas de mercadorias tributadas é na 
importância de R$ 32.744,15 (trinta mil, setecentos e quarenta e quatro reais e quinze 
centavos), sendo agravada pelo § 9º, I do artigo 71 do CTE. 

 
Quanto à multa formal pela de omissão de saídas das mercadorias 

não tributadas apurou-se o valor de R$ 10.961,32 (dez mil, novecentos e sessenta e um 
reais e trinta e dois centavos), como na decisão cameral foi aplicada a forma privilegiada, 
ela foi reduzida para o montante de multa R$ 5.480,66 (cinco mil, quatrocentos e oitenta 
centavos e sessenta e seis centavos). Sendo que, também foi excluída, a solidariedade do 
sujeito passivo coobrigado em relação a esse valor na decisão cameral. 

 
A Fazenda Pública recorreu da decisão em relação a aplicação do 

benefício do § 8º, do artigo 71 do CTE e da exclusão do solidário em relação à multa 
formal pela omissão de saídas de mercadorias isentas e/ou não tributadas. 

 
Quanto ao pedido de que não seja aplicado o § 8º, do artigo 71 do 

CTE para multa pela omissão de saídas de mercadorias isentas e/ou não tributadas, 
entendo que a Fazenda Pública não tem razão em sua argumentação, pois, de acordo 
com o referido dispositivo, deve ser analisado se da infração resultou falta de pagamento 
de imposto, como a omissão de saídas é relativa a mercadorias isentas e/ou não 
tributadas afasta-se a possibilidade da infração ter causado falta de recolhimento de 
ICMS, por essa razão mantenho a decisão cameral e confirmo a aplicação da forma 
privilegiada, devendo ser a importância da multa formal pela omissão de saídas de 
mercadorias isentas e/ou não tributadas o valor de R$ 5.480,66 (cinco mil, quatrocentos e 
oitenta centavos e sessenta e seis centavos), já aplicada a forma privilegiada, prevista no 
§ 8º do artigo 71 do CTE. 

 



 

§ 8º Quando da prática das irregularidades descritas neste artigo não resultar, 
ainda que indiretamente, falta de pagamento do imposto, a multa aplicável 
corresponderá a 50% (cinqüenta por cento) do valor fixado para a respectiva 
infração. 

 
Passo a apreciar o requerimento da Fazenda Pública para que seja 

reincluído na lide o sujeito passivo solidário em relação à multa decorrente de omissão de 
saídas de mercadorias isentas e/ou não tributadas. Neste caso, vejo que a penalidade é 
em função do descumprimento de uma obrigação acessória, pois da infração denunciada 
resulta apenas a exigência de multa formal. Também, não dou provimento a essa 
solicitação da Fazenda Pública, pois a solidariedade é apenas em relação ao pagamento 
de imposto, e de penalidade pelo não cumprimento dessa obrigação. 

 

Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação que 
constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente: 

[...] 

XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou 
prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão de que 
forem responsáveis; 

[...] 

 
Sendo assim, mantenho a decisão cameral no que se refere à 

exclusão do sujeito passivo solidário sobre a parcela do crédito tributário referente à multa 
formal pela omissão de saídas de mercadorias isentas e/ou não tributadas. 

 
No que diz respeito ao recurso do sujeito passivo requerendo a 

exclusão do solidário em relação ao imposto exigido e da penalidade decorrente da 
infração de omissão de saídas de mercadorias tributadas, entendo que o Sr. José Aquiles 
Rodrigues Rosa deve ser mantido na lide, pois ele era administrador da empresa autuada, 
e a infração que gerou a omissão do pagamento do imposto ocorreu com o gerenciamento 
dele. Portanto, entendo que, de acordo com inciso XII, do artigo 45 do CTE, o 
administrador da empresa deve responder pelo imposto exigido e a penalidade decorrente 
da falta de pagamento desse tributo. 

 
Dessa forma, entendo que a decisão cameral deve ser mantida em 

todos os quesitos, pois está fundamentada em um levantamento revisional que na fase 
plenária não foi contestada pelas partes. 

 
Com essas considerações, conheço de ambos recursos, e nego-lhes 

provimento para manter decisão recorrida, nos termos do acórdão cameral de número 
831/2014. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 14 de dezembro de 2016. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 02013/16 
 
Relator: Conselheiro Mário de Oliveira Andrade 
 

 
EMENTA: Processual. Recurso da Fazenda Pública pedindo 
reinclusão do sujeito passivo solidário no polo passivo. 
Acolhido.  
 
O sócio deve ser mantido na lide como solidário obrigado ao 
pagamento do imposto devido pela empresa autuada, quando 
restar comprovado que ele exerceu a administração da empresa 
no período da ocorrência do fato gerador do ICMS, com 
fundamento no inciso XII do artigo 45 do CTE combinado com o 
artigo 124 do CTN. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 06 
de dezembro de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda 
Pública para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para reincluir na lide o solidário 
OTÁVIO ANTONIOLI JÚNIOR. Foram vencedores os Conselheiros Mário de Oliveira 
Andrade, Lidilone Polizeli Bento, Heli José da Silva, Aldeci de Souza Flor, Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira, Antônio Martins da Silva, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, 
Nislene Alves Borges, Gilmar Rodrigues de Almeida, Luis Antônio da Silva Costa e o Sr. 
Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de 
desempate. Vencidos os Conselheiros Nivaldo José Mendes, Rodolfo Ramos Caiado, 
Valdir Mendonça Alves, José Luiz Rosa, Talita Pimenta Félix, José Pereira D'abadia, João 
Divino de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho, Masayuki Missao e Edson Abrão da Silva, que 
votaram conhecendo do recurso, negando-lhe provimento para manter a decisão cameral 
que excluiu da lide o solidário. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Nos termos do Artigo 19, § 2º do Decreto 6.930/09 que aprova o 
Regimento Interno do Conselho Administrativo Tributário, transcrevo abaixo o relatório, 
elaborado pelo Conselheiro Washington Luis Freire de Oliveira, autor do voto vencedor 
do Acórdão n.º 1.251/2013 da Quarta Câmara Julgadora, constante às folhas 70 a 74 dos 
autos: 

 
 
Em 31 de março de 2009, o Fisco exige o ICMS no valor de R$ 6.947,75 (seis mil, 
novecentos e quarenta e sete reais e setenta e cinco centavos), multa e 
acréscimos legais da autuada, na condição de contribuinte, em razão desta ter, nos 
meses de maio, julho, agosto, setembro, novembro e dezembro de 2007, efetuado 
escrituração indevida de créditos do ICMS, lançados como outros créditos no livro 
Registro de Apuração, omitindo o pagamento do imposto ora exigido. 
 
A autoridade lançadora esclarece que a escrituração indevida ocorreu em virtude 
do sujeito passivo recolher parte do ICMS antecipadamente e ter se aproveitado 
desse imposto em “Outros Créditos” do livro Registro de Apuração do ICMS em 
montante superior ao recolhimento dos meses discriminados no auto de infração. 
 
Citados como infringidos os arts. 58, § 3°, II e 64, da Lei n° 11.651/91, c/c os arts. 
46, § 1°, IV, “b” e 57, VI, do Decreto n° 4.852/97, tendo sido proposta a aplicação 



 

da penalidade prevista no art. 71, inciso IV, alínea “a”, da Lei nº 11.651/91 com a 
redação conferida pela Lei nº 14.634/03. 
 
Identificada como sujeito passivo solidário a pessoa física OTÁVIO ANTONIOLI 
JÚNIOR, nos termos do art. 45, XII, da Lei n° 11.651/91 (fl. 4). 
 
Para instrução processual, juntou-se ao feito cópia do livro Registro de Apuração 
do ICMS e extrato do sistema informatizado da Secretaria da Fazenda denominado 
“Histórico dos Pagamentos” com cálculo do valor do crédito do ICMS aproveitado a 
maior, mediante subtração do total do valor aproveitado com o total do valor 
recolhido antecipadamente (fls. 5 a 36). 
 
Intimados a empresa autuada e o solidário em 16.04.2009 (fls. 40 e 41), ambos 
comparecem ao processo apresentando, em peça única, impugnação na qual 
pedem a exclusão do sócio administrador da lide, por ter sido erroneamente eleito 
como devedor solidário da pessoa jurídica. 
 
No mérito, pedem a improcedente do auto de infração, alegando que o trabalho 
realizado pela fiscalização não traz informações suficientes para validar o 
lançamento e que há duplicidade de lançamento em relação ao PAT nº 4 0109012 
355 03. 
 
Vindo o processo a julgamento em Primeira Instância, o julgador, após ler, conferir 
e analisar os autos, apreciando as razões das defesas apresentadas, decide pela 
procedência do lançamento, inclusive mantendo na lide o solidário, consoante a 
Sentença n° 6969/2009 (fls. 57 a 59). 
 
Intimados (fls. 60 e 61), a empresa autuada e o solidário apresentam recurso 
voluntário (fls. 63 a 66), formulando arguição de exclusão do administrador da lide 
e, no mérito, pedem a improcedente do auto de infração, sob alegação de que o 
agente do Fisco não especificou a base de cálculo da exigência tributária, 
conforme se vê no Anexo Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário (fl. 3); 
que o trabalho realizado pela fiscalização não traz informações suficientes para 
validar o lançamento e que há duplicidade de lançamento em relação ao PAT nº 4 
0109012 355 03. 
 
Juntam Consulta relativa ao Andamento do Processo nº 4 0109012 355 03 (fl. 67), 
estando o mesmo em processo de conferência para encerramento na data de 
19.11.2009. 

 
Complementando o relatório, observa-se que houve o julgamento 

cameral, no qual foi rejeitada, por unanimidade de votos, a preliminar de nulidade da peça 
basilar, por insegurança na determinação da infração. Quanto ao mérito, também por 
votação unânime, a decisão foi pela procedência do auto de infração. Com relação ao 
pedido de exclusão da lide do sujeito passivo coobrigado, Sr. Otávio Antonioli Júnior, o 
julgamento foi pelo acolhimento da retirada do referido solidário da lide, por maioria de 
votos. 

 
Notificada do Acórdão de número 1.251/2013, a Fazenda Pública 

apresentou peça recursal solicitando a reinclusão do sujeito passivo solidário no polo 
passivo. 

 
A empresa autuada e o sujeito passivo solidário, por sua vez, 

contraditou o recurso da Fazenda Pública requerendo a manutenção da decisão cameral 
argumentando, que de acordo com o inciso III do artigo 135 do CTN, a responsabilidade 
pelo recolhimento do tributo do gerente deve ser atribuída somente quando houver prova 
de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei do sócio gerente. Alega 
que, no presente caso, inexiste no processo administrativo prova inequívoca de dolo por 
parte do sócio gerente. Por isso, requer a manutenção da decisão que retirou do polo 
passivo o Sr. Otávio Antonioli Júnior. 



 

 
Em seguida foram juntados ao autos o Ofício 103/2015 – PTr /OCD, 

no qual traz em anexo o Despacho de Orientação de Cumprimento de Decisão Judicial, 
folha 89. 

 
No referido Despacho de nº 0103/2015, folhas 90 e 91, tem a 

informação que Otávio Antonioli Júnior conseguiu, por intermédio de ação declaratória de 
inexistência de relação jurídico-tributária, antecipação de tutela, que seu nome não 
configurasse como devedor coobrigado em relação ao processo que está em apreciação, 
4010901235856.  

 
No dia do julgamento desse processo foi juntado aos autos o extrato 

do processo de 201302322383, no qual consta que a decisão referida no citado despacho 
não transitou em julgado e que há apelação cível do Estado de Goiás, conforme consta à 
folha 95 dos autos.  

  
É o relatório. 
 

 
                                                      VOTO 
 

 
A única questão a ser decidida na presente contenda é a respeito do 

pedido da Fazenda Pública de reinclusão do sujeito passivo coobrigado, Sr. Otávio 
Antonioli Júnior, na lide. Pois, a questão relativa ao mérito não foi objeto de recurso dos 
sujeitos passivos, prevalecendo, assim a decisão cameral que considerou procedente a 
exigência de imposto, penalidade e demais acréscimos legais. 

 
No que diz respeito a responsabilidade solidária do sócio-

administrador, entendo que ela está prevista no artigo 124, I da Lei nº 5.172, de 25 de 
Outubro de 1966, que instituiu o Código Tributário Nacional (CTN) combinado com o artigo 
45, XII da Lei nº 11.651, de 26 de dezembro de 1991, que instituiu o Código Tributário do 
Estado de Goiás (CTE), como se segue: 

 
CTN: 
"Art. 124. São solidariamente obrigadas: 
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato 
gerador da obrigação principal (...)". 
 
CTE: 
"Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação que 
constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente: 
(...) 
XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou 
prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão de que 
forem responsáveis (...)". 
 

O administrador da pessoa jurídica tem o dever de geri-la cumprindo 
todas as obrigações, inclusive as tributárias. A norma é clara sobre essa questão, e, no 
caso em apreço, o sócio administrador é a pessoa que mais tem interesse na situação 
que constituiu o fato gerador do ICMS, pois ao ser utilizado crédito de ICMS em valor 
superior ao previsto na norma tributária em sua escrituração fiscal, ficou caracterizada a 
vantagem obtida pela empresa em função da infração à lei, fato que implicou em 
recolhimento de imposto em valor inferior ao devido pelo sujeito passivo. Sendo assim, 



 

conforme a norma prescreve, o sócio-administrador é responsabilizado, solidariamente, 
pelo tributo não recolhido. Isso, no meu ver, é uma responsabilidade inerente a ele, visto 
que os fatos que levaram ao não pagamento do tributo ocorreram com o gerenciamento 
do sócio-administrador. Desta forma, entendo que o sócio Sr. Otávio Antonioli Júnior 
deve permanecer no polo passivo do presente lançamento. 

 
Entretanto, observo que em virtude da ação movida pelo sócio-

administrador na esfera do Poder Judiciário, requerendo que seja declarada a 
inexistência de relação jurídica tributária dele no presente auto de infração, entendo que 
o nome dele somente poderá ser inscrito em dívida ativa quando houver o julgamento 
definitivo sobre essa questão, confirmando a responsabilidade do sujeito passivo 
solidário em relação ao crédito tributário ora exigido. No entanto, na esfera administrativa, 
entendo que o sujeito passivo solidário deve ser mantido no polo passivo. 

 
Com essas considerações, conheço do recurso da Fazenda Pública 

para reincluir na lide o sujeito passivo solidário, Sr. Otávio Antonioli Júnior, devendo ser 
mantida a decisão cameral pela procedência do auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 20 de dezembro de 2016. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 02014/16 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Omissão de saída de 
mercadorias. Comparativo entre vendas realizadas por cartão e 
as declaradas em DPI/EFD. Pedido de Revisão Extraordinária. 
Vício de legalidade no lançamento. Responsabilização parcial de 
solidários. 
 
A responsabilização solidária limita-se ao período em que o 
sócio permanece no quadro societário da empresa, excluindo-o 
de crédito tributário alusivo a fatos geradores ocorridos após a 
saída do sócio da empresa. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 27 
de outubro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para manter na lide os solidários Cristiano Ferreira e 
Rivaldo dos Santos, somente em relação ao período de 01/03/2011 a 30/06/2011. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, 
Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, Valdir Mendonça Alves, José 
Paixão de Oliveira Gomes, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Talita Pimenta 
Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva 
Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Elias Alves dos Santos, Aguinaldo Fernandes de 
Melo, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, 
Edson Abrão da Silva e Luis Antônio da Silva Costa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Revisão Extraordinária apresentado com 
fundamento no art. 43, I, a, da Lei nº 16.469/09, pelo qual a Gerência de Recuperação de 
Créditos (GERC) aponta a ocorrência de vício de legalidade no lançamento do crédito 
tributário, por omissão de ICMS, em razão de erro na inclusão dos solidários Cristiano 
Ferreira e Rivaldo dos Santos, conforme documentos anexos, referente ao período de 
março de 2011 a janeiro de 2013. 

 
Em suas alegações (fls. 57 a 59), a GERC afirma que de acordo 

com os documentos expedidos pela Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia 
verificou-se que as alterações contratuais da empresa foram registradas no cadastro da 
SEFAZ, com saída dos solidários em 13.06.2011 e que os fatos geradores referem-se a 
outros períodos. Requer a responsabilização por parte do crédito tributário. 

 
O Presidente do Conselho Administrativo Tributário, por meio do 

Despacho nº 2650/2016 – PRES (fls. 69), fundamentado no art. 43, § 4°, II, da Lei n° 
16.469/09, admite o pedido de Revisão Extraordinária e determina o encaminhamento dos 
autos ao Setor de Apoio à Segunda Instância (SEASI) da Secretaria Geral (SEGE), para 
que sejam pautados a julgamento pelo Conselho Pleno CONP).  

 
É o relatório. 

 



 

 
V O T O 

 
 
Exige-se no auto de infração o ICMS no valor de R$ 15.652,89 

(quinze mil seiscentos e cinquenta e dois reais e oitenta e nove centavos), alusivo a fatos 
geradores ocorridos no período de 01.03.2011 a 31.01.2013, juntamente com penalidade 
e acréscimos legais. 

 
Foram identificadas como solidários as pessoas físicas Cristiano 

Ferreira e Rivaldo dos Santos, na condição de sócios e administradores da firma autuada 
(fls. 05 e 06). 
 

A Oitava Alteração Contratual da firma Araguaia Auto Peças e 
Baterias LTDA ME (fls. 43 a 48) e a Consulta Detalhada do Contribuinte Pessoa Jurídica 
(fls. 63 a 64), revelam que os sócios Cristiano Ferreira e Rivaldo dos Santos se retiraram 
da sociedade empresarial (condição sócio-administrador) em 13.06.2011 (fls. 63), 
respondendo então solidariamente por créditos tributários até o mês da saída desses 
sócios da empresa. 

 
Então, na presente autuação, esses sócios respondem 

solidariamente apenas pelo ICMS no valor de R$ 6.423,67 (seis mil, quatrocentos e vinte e 
três reais e sessenta e sete centavos), referente ao período de 01.03.2011 a 30.06.2011. 

 
Ante o exposto, conheço do Pedido de Revisão Extraordinária, dou-

lhe provimento para manter na lide os solidários Cristiano Ferreira e Rivaldo dos Santos, 
somente em relação ao período de 01.03.2011 a 30.06.2011. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 20 de dezembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 02015/16 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Omissão de saída de 
mercadorias. Comparativo entre vendas realizadas por cartão e 
os documentos fiscais emitidos de vendas. Pedido de Revisão 
Extraordinária. Vício de legalidade no lançamento. Exclusão de 
solidário. 
 
Exclui-se da lide a pessoa física identificada como solidária, na 
condição de sócia-adminstradora da empresa, que não faz parte 
do quadro social, à época da ocorrência dos fatos geradores do 
imposto. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 27 
de outubro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para excluir da lide a solidária ALINE KAREN DE 
SOUSA. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo José Mendes, Lidilone 
Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, Valdir Mendonça 
Alves, José Paixão de Oliveira Gomes, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, 
Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene 
Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Elias Alves dos Santos, Aguinaldo 
Fernandes de Melo, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto de 
Faria Morato, Edson Abrão da Silva e Luis Antônio da Silva Costa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Revisão Extraordinária apresentado com 
fundamento no art. 43, I, a, da Lei nº 16.469/09, pelo qual a Gerência de Recuperação de 
Créditos (GERC) aponta a ocorrência de vício de legalidade no lançamento do crédito 
tributário, por omissão de saída de mercadoria, em razão de erro na inclusão da solidária 
ALINE KAREN DE SOUSA, conforme auditoria anexa, no período de fevereiro de 2012 a 
março de 2013. 

 
Em suas alegações (fls. 42 a 44), a GERC afirma que de acordo 

com a documentação expedida pela Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia 
verificou-se que as alterações ocorridas no contrato social da empresa foram devidamente 
registradas na SEFAZ e, sendo assim, conclui-se que a solidária ALINE KAREN DE 
SOUSA não participou como sócio-administradora à época da ocorrência do fato gerador 
do lançamento. 

 
O Presidente do Conselho Administrativo Tributário, por meio do 

Despacho nº 2626/2016 – PRES (fls. 55), fundamentado no art. 43, § 4°, II, da Lei n° 
16.469/09, admite o pedido de Revisão Extraordinária e determina o encaminhamento dos 
autos ao Setor de Apoio à Segunda Instância (SEASI) da Secretaria Geral (SEGE), para 
que sejam pautados a julgamento pelo Conselho Pleno CONP).  

 
É o relatório. 

 



 

 
V O T O 

 
 
Exige-se no auto de infração o ICMS no valor de R$ 6.600,99 (seis 

mil, seiscentos reais e noventa e nove centavos), alusivo a fatos geradores ocorridos no 
período de 01.02.2012 a 31.03.2013, juntamente com penalidade e acréscimos legais. 

 
Foi identificada como solidária a pessoa física ALINE KAREN DE 

SOUSA, na condição de sócia e administradora da firma autuada (fls. 04). 
 

A Consulta Histórico Empresarial (fls. 45) e a Quarta Alteração 
Contratual da firma RENOAK COMERCIAL FIBERGLASS LTDA (fls. 30 a 32), revelam 
que ALINE KAREN DE SOUSA ingressou na sociedade, na qualidade de sócia-
administradora, na data de 05.09.2003 e registrou o fim de sua participação na sociedade 
em 24.02.2011, não podendo, portanto, ser responsabilizada pelo lançamento do crédito 
tributário referente ao período de fevereiro de 2012 a março de 2013. 

 
Então, na presente autuação, ALINE KAREN DE SOUSA não 

responde solidariamente pelo ICMS exigido no auto de infração, por já ter saído da 
sociedade à época da ocorrência dos fatos geradores do imposto, devendo ser excluída 
da lide. 

 
Ante o exposto, conheço do Pedido de Revisão Extraordinária, dou-

lhe provimento para excluir da lide a solidária ALINE KAREN DE SOUSA. 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 20 de dezembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 02017/16 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Omissão de saída de 
mercadorias. Comparativo entre vendas realizadas por cartão e 
as vendas declaradas em DPI/EFD. Pedido de Revisão 
Extraordinária. Vício de legalidade no lançamento. Exclusão de 
solidário. 
 
Exclui-se da lide a pessoa física identificada como solidária, na 
condição de sócia-adminstradora da empresa, que não faz parte 
do quadro social, à época da ocorrência dos fatos geradores do 
imposto. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 27 
de outubro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para excluir da lide a solidária WANIA DO CARMO E 
SILVA. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli 
Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, Valdir Mendonça Alves, 
José Paixão de Oliveira Gomes, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Talita 
Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria 
da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Elias Alves dos Santos, Aguinaldo 
Fernandes de Melo, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto de 
Faria Morato, Edson Abrão da Silva e Luis Antônio da Silva Costa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Revisão Extraordinária apresentado com 
fundamento no art. 43, I, a, da Lei nº 16.469/09, pelo qual a Gerência de Recuperação de 
Créditos (GERC) aponta a ocorrência de vício de legalidade no lançamento do crédito 
tributário, em razão de erro na identificação de solidário. 

 
Em suas alegações (fls. 55 a 57), a GERC afirma que foi incluída 

como responsável solidário WANIA DO CARMO E SILVA, pelos créditos referentes ao 
presente Processo Administrativo Tributário (PAT). Aponta a requerente que a indigitada 
solidária fora autuada em 02.09.2014, porém, não fazia parte do quadro societário desde 
23.11.1993 e que os fatos geradores dos autos ocorreram no período de janeiro a março e 
outubro a dezembro de 2012, ou seja, antes de sua retirada da sociedade. Finaliza a 
requerente que seja submetido o presente pleito a uma das Câmaras Julgadoras acerca 
da exclusão da solidária WANIA DO CARMO E SILVA. 

 
O Presidente do Conselho Administrativo Tributário, por meio do 

Despacho nº 2234/2016 – PRES (fls. 58), fundamentado no art. 43, § 4°, II, da Lei n° 
16.469/09, admite o pedido de Revisão Extraordinária e determina o encaminhamento dos 
autos ao Setor de Apoio à Segunda Instância (SEASI) da Secretaria Geral (SEGE), para 
que sejam pautados a julgamento pelo Conselho Pleno CONP).  

 
É o relatório. 

 



 

 
V O T O 

 
 
Exige-se no auto de infração o ICMS no valor de R$ 26.470,91 (vinte 

e seis mil quatrocentos e setenta reais e noventa e um centavos), alusivo a fatos 
geradores ocorridos nos períodos de 01.01.2012 a 31.03.2012 e 01.10.2012 a 31.12.2012, 
juntamente com penalidade e acréscimos legais. 

 
Foram identificadas como sujeito passivo solidário as pessoas físicas 

MARIA JOSÉ DUARTE GUIMARÃES BORGES e WANIA DO CARMO E SILVA, na 
condição de sócias e administradoras da firma autuada (fls. 04 e 05). 
 

A Nona Alteração Contratual da firma MOZAICO – FERRAMENTAS 
E UTILIDADES LTDA (fls. 46 a 47) e a Consulta de Histórico Empresarial (fls. 49), revelam 
que WANIA DO CARMO E SILVA ingressou na sociedade, na qualidade de sócia-
administradora, na data de 26.01.1987 e registrou o fim de sua participação na sociedade 
em 23.11.1993, não podendo, portanto, ser responsabilizada pelo lançamento do crédito 
tributário, referente ao período autuado. 

 
Então, na presente autuação, WANIA DO CARMO E SILVA não 

responde solidariamente pelo ICMS exigido no auto de infração, por já ter saído da 
sociedade à época da ocorrência dos fatos geradores do imposto, devendo ser excluída 
da lide. 

 
Ante o exposto, conheço do Pedido de Revisão Extraordinária, dou-

lhe provimento para excluir da lide a solidária WANIA DO CARMO E SILVA. 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 20 de dezembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 02018/16 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Omissão de ICMS. 
Apuração de ofício. Pedido de Revisão Extraordinária. Vício de 
legalidade no lançamento. Exclusão de solidário. 
 
Exclui-se da lide a pessoa física identificada como solidária, na 
condição de sócia-adminstradora da empresa, que não faz parte 
do quadro social, à época da ocorrência dos fatos geradores do 
imposto. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 27 
de outubro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para excluir da lide a solidária MÁRCIA GOMES 
GONTIJO. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo José Mendes, Lidilone 
Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, Valdir Mendonça 
Alves, José Paixão de Oliveira Gomes, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, 
Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene 
Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Elias Alves dos Santos, Aguinaldo 
Fernandes de Melo, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto de 
Faria Morato, Edson Abrão da Silva e Luis Antônio da Silva Costa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Revisão Extraordinária apresentado com 
fundamento no art. 43, I, a, da Lei nº 16.469/09, pelo qual a Gerência de Recuperação de 
Créditos (GERC) aponta a ocorrência de vício de legalidade no lançamento, em razão de 
erro na identificação do sujeito passivo solidário. 

 
Em suas alegações (fls. 58 a 60), a GERC afirma, em síntese, que a 

responsável solidária MÁRCIA GOMES GONTIJO não pode ser arrolada nos autos como 
sujeito passivo solidário, pois em se tratando de empresa de sociedade limitada, prevista 
no art. 1052 do Código Civil, uma vez integralizado todo o capital subscrito, o sócio não 
responderá com o seu patrimônio pelas obrigações sociais da sociedade. Aduz que tal 
entendimento já foi fixado pelo Parecer Normativo n° 08/09-SAT. Afirma, ainda, que a 
solidária retirou-se da sociedade em 12.07.2004, de acordo com as alterações contratuais. 

 
Os autos foram convertidos em diligência à Gerência de 

Recuperação de Créditos – GERC, por meio do Despacho n° 2737/2014 –PRES. (fls. 66 a 
68), e retornaram ao SEJUR com a inserção dos documentos de fls. 69 a 76. Após 
diligenciados, procedeu-se a alteração contratual em que se delimitou a responsabilidade 
da solidária MÁRCIA GOMES GONTIJO ao período de 11.06.2002 a 21.09.2004, 
devidamente homologada (fls. 74). 

 
O Presidente do Conselho Administrativo Tributário, por meio do 

Despacho nº 2436/2016 – PRES (fls. 78), fundamentado no art. 43, § 4°, II, da Lei n° 
16.469/09, admite o pedido de Revisão Extraordinária e determina o encaminhamento dos 



 

autos ao Setor de Apoio à Segunda Instância (SEASI) da Secretaria Geral (SEGE), para 
que sejam pautados a julgamento pelo Conselho Pleno CONP).  

 
É o relatório. 

 
 

V O T O 
 
 
Exige-se no auto de infração o ICMS no valor de R$ 121.806,03 

(cento e vinte e um mil oitocentos e seis reais e três centavos), alusivo a fatos geradores 
ocorridos no período de 01.01.2009 a 31.12.2009, juntamente com penalidade e 
acréscimos legais. 

 
Foi identificada como sujeito passivo solidário a pessoa física 

MÁRCIA GOMES GONTIJO, na condição de sócia e administradora da firma autuada (fls. 
04). 
 

O Espelho da Homologação de Alteração Pessoa Jurídica alusivo à 
empresa M&A CENTER COUROS LTDA (fls. 74), revela que MÁRCIA GOMES GONTIJO 
ingressou na sociedade, na qualidade de sócia-administradora, na data de 11.06.2002 e 
registrou o fim de sua participação na sociedade em 21.09.2004, não podendo, portanto, 
ser responsabilizada pelo lançamento do crédito tributário, referente ao período autuado 
(janeiro a dezembro de 2009). 

 
Então, na presente autuação, MÁRCIA GOMES GONTIJO não 

responde solidariamente pelo ICMS exigido no auto de infração, por já ter saído da 
sociedade à época da ocorrência dos fatos geradores do imposto, devendo ser excluída 
da lide. 

 
Ante o exposto, conheço do Pedido de Revisão Extraordinária, dou-

lhe provimento para excluir da lide a solidária MÁRCIA GOMES GONTIJO. 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 20 de dezembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 02019/16 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Omissão de saída de 
mercadorias. Comparativo entre as vendas a cartão e as 
declaradas em DPI/EFD. Pedido de Revisão Extraordinária. 
Exclusão de solidário da lide.   
 
1. A responsabilidade tributária do sócio se estabelece não pela 
sua condição de sócio, mas sim pelo fato de exercer função de 
administração na sociedade e agir com excesso de poder ou 
contrariamente à lei, contrato social ou estatuto (art. 135, inciso 
III, CTN). Assim, o sócio sem função de direção na sociedade 
limitada não responde pelos débitos tributários desta, não 
devendo o seu nome ser incluído no lançamento, inscrito em 
dívida ativa, no SERASA e nem arrolado em CDA, exceto quando 
demonstrado, em processo regular, que o mesmo tenha 
exercido administração de fato da sociedade. (Entendimento 
fixado no PARECER NORMATIVO Nº 08/09-SAT); 
 
2. Exclui-se da autuação o sócio sem função de direção na 
sociedade limitada, por não responder ele pelos débitos 
tributários da sociedade, em conformidade com o PARECER 
NORMATIVO Nº 08/09-SAT. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 27 
de outubro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para excluir da lide a solidária MARLY ALVES DE 
OLIVEIRA ALMEIDA. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo José Mendes, 
Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, Valdir 
Mendonça Alves, José Paixão de Oliveira Gomes, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, 
Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Elias Alves dos Santos, 
Aguinaldo Fernandes de Melo, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor 
Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva e Luis Antônio da Silva Costa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Revisão Extraordinária apresentado com 
fundamento no art. 43, I, a, da Lei nº 16.469/09, pelo qual a Gerência de Recuperação de 
Créditos (GERC) aponta a ocorrência de vício de legalidade no lançamento do crédito 
tributário, em razão de inclusão indevida da solidária MARLY ALVES DE OLIVEIRA 
ALMEIDA no lançamento referente a omissão de saída de mercadoria tributada, no 
período de setembro de 2011 a julho de 2012. 

 
Em suas alegações (fls. 71 a 73), a GERC afirma que a solidária 

MARLY ALVES DE OLIVEIRA ALMEIDA fora autuada em conjunto com o sujeito passivo 
direto, porém de acordo com o documento expedido pela Delegacia Regional de 
Fiscalização de Goiânia (fls. 66) há a menção de que a referida solidária permaneceu no 



 

quadro como sócia-administradora entre o período de 16.01.1991 a 21.03.2004, 
retornando ao quadro societário em 25.04.2014, apenas na condição de sócia, 
qualificação que permanece até hoje. 

 
O Presidente do Conselho Administrativo Tributário, por meio do 

Despacho nº 2590/2016 – PRES (fls. 77), fundamentado no art. 43, § 4°, II, da Lei n° 
16.469/09, admite o pedido de Revisão Extraordinária e determina o encaminhamento dos 
autos ao Setor de Apoio à Segunda Instância (SEASI) da Secretaria Geral (SEGE), para 
que sejam pautados a julgamento pelo Conselho Pleno CONP).  

 
É o relatório. 

 
 

V O T O 
 
 
A Superintendência de Administração Tributária, por meio do 

PARECER NORMATIVO Nº 08/09-SAT, fixou o entendimento de que: 
 

“A responsabilidade tributária do sócio se estabelece não pela sua condição 
de sócio, mas sim pelo fato de exercer função de administração na 
sociedade e agir com excesso de poder ou contrariamente à lei, contrato 
social ou estatuto (art. 135, inciso III, CTN). Assim, o sócio sem função de 
direção na sociedade limitada, não responde pelos débitos tributários desta, 
não devendo o seu nome ser incluído no lançamento, inscrito em dívida 
ativa, no SERASA e nem arrolado em CDA, exceto quando demonstrado, 
em processo regular, que o mesmo tenha exercido administração de fato 
da sociedade.” 

 
No caso em análise, a sócia MARLY ALVES DE OLIVEIRA 

ALMEIDA não exerce cargo de administração da H E M INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
CONFECÇÃO LTDA ME, empresa autuada, apenas o sócio HELUISIO MORAES DE 
ALMEIDA, conforme Consulta Detalhada do Contribuinte Pessoa Jurídica (fls. 65) e 
Consulta de Histórico Empresarial (fls. 64).  

 
O Núcleo Cadastral da Delegacia Regional de Fiscalização, 

atendendo o Despacho n° 077/2015-SFE/DRFGNA que solicita atualização do quadro 
societário da H E M INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÃO LTDA ME, em relatório 
(fls. 66), com base nos documentos de fls. 64 e 65, informa que MARLY ALVES DE 
OLIVEIRA ALMEIDA permaneceu no quadro social da referida empresa, como sócia-
administradora, no período de 16.01.1991 a 21.03.2004, retornado ao quadro social em 
25.04.2014, apenas na condição de sócia, qualificação que permanece até a data atual 
(20.02.2015). 

 
O auto de infração exige o ICMS no valor de R$ 5.673,24 (cinco mil, 

seiscentos e setenta e três reais e vinte e quatro centavos), alusivo a fatos geradores 
ocorridos no período de 01.09.2011 a 31.07.2012. 

 
Então, de acordo com o entendimento fixado no PARECER 

NORMATIVO Nº 08/09-SAT, anteriormente reproduzido, a sócia MARLY ALVES DE 
OLIVEIRA ALMEIDA, que era apenas sócia quotista (não era administradora) no período 
autuado, não pode ser responsabilizado por débito fiscal do contribuinte autuado, 
excluindo, consequentemente, seu nome da presente autuação. 

 



 

Ante o exposto, conheço do Pedido de Revisão Extraordinária, dou-
lhe provimento para excluir da lide a solidária MARLY ALVES DE OLIVEIRA ALMEIDA. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 20 de dezembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 02020/16 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Omissão de ICMS. Simples 
Nacional. Pedido de Revisão Extraordinária. Vício de legalidade 
no lançamento. Exclusão de solidário. 
 
Exclui-se da lide a pessoa física identificada como solidária, na 
condição de sócia-adminstradora da empresa, que não faz parte 
do quadro social, à época da ocorrência dos fatos geradores do 
imposto. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 27 
de outubro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para excluir da lide o solidário MAURÍCIO RODRIGUES 
DE ARAÚJO. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo José Mendes, Lidilone 
Polizeli Bento, Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, Valdir Mendonça 
Alves, José Paixão de Oliveira Gomes, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, 
Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene 
Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de Brito, Elias Alves dos Santos, Aguinaldo 
Fernandes de Melo, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto de 
Faria Morato, Edson Abrão da Silva e Luis Antônio da Silva Costa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Revisão Extraordinária interposto pelo sujeito 
passivo, por meio do qual requer a exclusão do solidário MAURÍCIO RODRIGUES DE 
ARAÚJO da lide. 

 
Em suas alegações (fls. 71), o autuado afirma que o sócio 

MAURÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO saiu da sociedade em 11.11.2011, portanto, na 
época do fato gerador este sócio não mais fazia parte da empresa, requerendo a exclusão 
desse solidário da lide. 

 
Acosta aos autos, a título de prova, cópia do Contrato Social (fls. 72 

a 74). 
 
O Presidente do Conselho Administrativo Tributário, por meio do 

Despacho nº 2347/2016 – PRES (fls. 80), fundamentado no art. 43, §§ 4°, II, e 5°, e art. 
45, da Lei n° 16.469/09, admite o pedido de Revisão Extraordinária e determina o 
encaminhamento dos autos à GERC para que se faça o cancelamento do ato de inscrição 
em dívida ativa relativa a MAURÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO; em seguida ao Setor de 
Apoio à Segunda Instância (SEASI) da Secretaria Geral (SEGE), para que sejam pautados 
a julgamento pelo Conselho Pleno CONP).  

 
A Gerência de Recuperação de Créditos (GERC), por meio do 

Despacho n° 3153/2016-GERC (fls. 82), informa ter efetuado o cancelamento da inscrição 
em dívida ativa. Determina o encaminhamento dos autos ao Setor de Apoio à Segunda 



 

Instância (SEASI) da Secretaria Geral (SEGE), para que sejam pautados a julgamento 
pelo Conselho Pleno CONP), conforme orientação do Despacho n° 2347/2016-PRES.  

 
É o relatório. 

 
 

V O T O 
 
 
Exige-se no auto de infração o ICMS no valor de R$ 16.854,82 

(dezesseis mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), alusivo a 
fatos geradores ocorridos no período de 01.01.2013 a 31.12.2013, juntamente com 
penalidade e acréscimos legais. 

 
Foram identificadas como sujeito passivo solidário as pessoas físicas 

DOWGLASH ARAÚJO BATISTA e MAURÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO, na condição 
de sócias e administradoras da firma autuada (fls. 05 e 06). 
 

A Consulta Detalhada do Contribuinte Pessoa Jurídica alusiva a 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARMARINHOS DOMA LTDA ME (fls. 78 a 79), revela que 
MAURÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO ingressou na sociedade, na qualidade de sócio-
administrador, na data de 11.09.2006 e registrou o fim de sua participação na sociedade 
em 22.11.2011, não podendo, portanto, ser responsabilizado pelo lançamento do crédito 
tributário, referente ao período autuado (janeiro a dezembro de 2013). 

 
Então, na presente autuação, MAURÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO 

não responde solidariamente pelo ICMS exigido no auto de infração, por já ter saído da 
sociedade à época da ocorrência dos fatos geradores do imposto, devendo ser excluído 
da lide. 

 
Ante o exposto, conheço do Pedido de Revisão Extraordinária, dou-

lhe provimento para excluir da lide o solidário MAURÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO. 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 20 de dezembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 02023/16 
 
Relatora: Conselheira Talita Pimenta Félix 
 

 
EMENTA: VOTO-VENCIDO. RESPONSABILIDADE. 
SOLIDARIEDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE COMUM. 
 
O instituto da responsabilidade no Código Tributário Nacional 
não se confunde com o da solidariedade, haja vista que aquele 
não exige o interesse comum, mas a prática de infração à Lei, 
Estatuto ou Contrato Social, o que não fora verificado nos autos. 
 
ADEQUAÇÃO DA PENALIDADE. 
 
No AIIM imputou-se a penalidade constante do art. 71, VIII, "a". 
Com a revogação do referido dispositivo legal, faz-se necessária 
a adequação da penalidade, para que incida a prevista no art.71, 
IV-A do CTE. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 22 
de setembro de 2015, decidiu, por maioria de votos, acatar a preliminar de reinclusão do 
sujeito passivo solidário Legrionário Bitencourt de Assunção na lide. Foram vencedores os 
Conselheiros Lidilone Polizeli Bento, Heli José da Silva, Nislene Alves Borges, Marlene 
Maria da Silva Ruguê Bernardes, José Paixão de Oliveira Gomes, Victor Augusto de Faria 
Morato, Washington Luis Freire de Oliveira, Renato Moraes Lima, Gilmar Rodrigues de 
Almeida e o Sr. Presidente, Conselheiro Domingos Caruso Neto, que proferiu voto de 
desempate. Vencidos os Conselheiros Talita Pimenta Félix, João Divino de Brito, Nivaldo 
Carvelo Carvalho, José Luiz Rosa, Nivaldo José Mendes, Masayuki Missao, Aguinaldo 
Fernandes de Melo, Edson Abrão da Silva e José Pereira D'abadia. Quanto ao mérito, por 
unanimidade de votos, conhecer do recurso da Fazenda Pública para o Conselho Pleno, 
para manter a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração, adequando 
a penalidade a prevista no art. 71, IV-A do CTE. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Talita Pimenta Félix, Lidilone Polizeli Bento, João Divino de Brito, Heli José 
da Silva, Nivaldo Carvelo Carvalho, Nislene Alves Borges, José Luiz Rosa, Marlene Maria 
da Silva Ruguê Bernardes, Nivaldo José Mendes, José Paixão de Oliveira Gomes, 
Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Washington Luis Freire de Oliveira, 
Aguinaldo Fernandes de Melo, Edson Abrão da Silva, Renato Moraes Lima, José Pereira 
D'abadia e Gilmar Rodrigues de Almeida. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

RELATÓRIO – RITO ORDINÁRIO 
 
1. DESCRIÇÃO DO FATO 
Consta do auto de infração que o sujeito passivo realizou saídas 

mercadorias no mês de outubro/2005 com utilização indevida de redução de base de 
cálculo prevista no art. 8, XIII, anexo IX do Decreto 4.852/97, uma vez que possuía debito 
tributário, exigível, inscrito em dívida ativa, desta forma, estava impedido de usufruir do 
benefício fiscal. Em consequência deverá pagar ICMS juntamente com penalidade e 
acréscimos legais. 



 

 
2. TIPIFICAÇAO DA INFRAÇÃO E PENALIDADE PROPOSTA  
A autoridade lançadora indica como infringida as disposições dos 

artigos 15 e 64 do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) combinado com os 
artigos 1, § 1°, do anexo IX, art. 86 do Decreto 4852/97. Proposta a aplicação da 
penalidade prevista no artigo 71, VIII, alínea a, parágrafo 9, I, do CTE, com redação da Lei 
nº 14.634/2003. 

 
3. COMPLEMENTAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO POLO PASSIVO 
Tem-se como sujeito passivo solidário Legrionário Bitencourt de 

Assunção nos termos do artigo 45, XII da Lei 11.651/91, na condição de administrador. 
 
4. INSTRUÇÃO PROCESSUAL DO AUTO DE INFRAÇÃO 
O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: 

identificação do sujeito passivo coobrigado "fls. 4"; ordem de serviço "fls. 5"; contrato 
social consolidado "fls. 6 a 9"; notas explicativas "fls. 10"; cálculo do ICMS a ser cobrado 
no mês de outubro/2005 "fls. 11"; consulta por auto geral "fls. 12 a 20"; cópia do livro de 
registro de saídas "fls. 21 a 24". 

 
5. INTIMAÇÕES / REFERÊNCIA À REVELIA 
As partes foram intimadas a pagar a quantia exigida ou apresentar 

impugnação em primeira instância, conforme documentos de "fls. 25 a 27", tendo sido 
lavrado termo de revelia em relação ao solidário as "fls. 47". 

 
6. ALEGAÇÕES DE IMPUGNAÇÃO 
A empresa ingressa com impugnação em primeira instância as "fls. 

29 a 33" arguindo em preliminar insegurança na determinação da infração, pois não existe 
coincidência em duas das alíquotas contidas no demonstrativo, relativamente aos códigos 
5102 e 6102. No mérito, sustenta que a partir do momento em que o benefício fiscal é 
retirado do contribuinte, estes créditos que foram estornados deveriam ter sido abatidos do 
valor autuado, e em seguida solicita a concessão dos créditos não aproveitados, e 
apresenta demonstrativos dos créditos supostamente estornados. Ao final, pede pela 
convalidação da Lei 16.150/07 e, por analogia, a improcedência do auto de infração. 

 
7. INSTRUÇÃO PROCESSUAL DA IMPUGNAÇÃO 
O sujeito passivo anexa os seguintes documentos: cópia OAB 

advogada "fls. 34"; cópia da procuração "fls. 35"; cópia do contrato de constituição de 
sociedade "fls. 36 a 43"; AR "fls. 44 e 45"; cópia do diário oficial "fls. 46". 

 
8. RELATO DA DECISÃO SINGULAR 
Pela sentença nº 6483/08 – COJP "fls. 49 e 50" o julgador singular 

decide pela procedência do auto de infração. Em sua fundamentação afirma que deverá 
ser extraído do demonstrativo de "fls. 11" o valor relativo ao CFOP 6102, pois o benefício 
apontado na inicial e originária da lide somente tem aplicação nas saídas internas, não 
nas interestaduais. Sustenta que a diferença de ICMS a ser recolhido pelo sujeito passivo 
será o mesmo, não se caracterizando qualquer insegurança na determinação da infração, 
como pretende a impugnante. Sustenta que não há que se falar na Lei das 
condicionantes, pois o item 2, inciso II e § 1° do art. 2/ da Lei n° 16.150/07 prevê a data 
para a implementação da condição originária do litigio, cuja comprovação do pagamento 
não se encontra nos autos, observando o fato de que o lançamento foi realizado em data 
posterior a vigência dessa lei. Afirma que não há como neste processo administrativo 
tributário compensar créditos que supostamente o sujeito passivo teria direito, e que para 
tanto o mesmo teria que requerer as autoridades competentes, observadas as 



 

formalidades legais. Ao final afirma que devem ser consideradas como meras alegações 
desprovidas de provas os argumentos trazidos aos autos pelo sujeito passivo. 

 
9. INTIMAÇÕES / REFERÊNCIA À PEREMPÇÃO 
As partes foram intimadas a pagar a quantia exigida ou apresentar 

Recurso Voluntário, conforme documentos de "fls. 51 e 52". 
 
10. ALEGAÇÕES DE RECURSO (VOLUNTÁRIO OU EX-OFFICIO) / 

MANIFESTAÇÃO DE CONCORDÂNCIA DA FPE / IMPUGNAÇÃO EM SEGUNDA 
INSTÂNCIA / CONTRADITA DO SUJEITO PASSIVO 

As partes apresentam Recurso Voluntário em peça única as "fls. 54 a 
58", no qual reproduz alegações aduzidas em peça anterior. Alega em preliminar 
insegurança na determinação da infração, pois não existe coincidência em duas das 
alíquotas contidas no demonstrativo, relativamente aos códigos 5102 e 6102. No mérito, 
sustenta que a partir do momento em que o benefício fiscal é retirado do contribuinte, 
estes créditos que foram estornados deveriam ter sido abatidos do valor autuado, e em 
seguida solicita a concessão dos créditos não aproveitados, e apresenta demonstrativos 
dos créditos supostamente estornados. Ao final, pede pela convalidação da Lei 16.150/07 
e, por analogia, a improcedência do auto de infração. 

 
11. INSTRUÇÃO PROCESSUAL DO 

RECURSO/IMPUGNAÇÃO/CONTRADITA 
O sujeito passivo anexa ao recurso os seguintes documentos: cópia 

do livro de registro do ICMS "fls. 59 a 61". 
 
12. RELATO DE RESOLUÇÕES DA CÂMARA JULGADORA 
Pela Resolução nº 92/2009 as "fls. 63" a câmara julgadora resolve 

converter o julgamento em diligência a Delegacia Fiscal de origem a fim de que seja 
designado agente fiscal estranho a lide para proceder a revisão do trabalho fiscal. E caso 
seja procedente as alegações do sujeito passivo, solicita confirmar/atestar o valor da glosa 
do crédito tributário que fora feito a época da autorização do benefício fiscal que está 
sendo estornado de oficio, fazendo as devidas correções no demonstrativo de "fls. 11". 

 
13. RELATO DE DILIGÊNCIAS REALIZADAS 
Conforme Relato de Revisão as "fls. 65 a 67" o revisor informa que o 

procedimento aplicado pelo autuante está correto, visto que a empresa se encontra com 
processos inscritos na dívida ativa, portanto não dispõe do benefício de redução da base 
de cálculo. Quanto ao pedido formulado pelo contribuinte de abatimento do valor autuado 
os créditos estornados o revisor sustenta que "neste caso, o entendimento e que se deve 
aplicar o que determina os arts. 52 e 53 do RTCE", ou seja, tal aproveitamento, depende 
de um procedimento especifico não inserido no processo administrativo tributário e, 
portanto, não há possibilidade do tal abatimento ser realizado em uma revisão de 
lançamento. Afirma que o contribuinte não pode usufruir da Lei 16.150/07 porque não está 
adimplente com suas obrigações, uma vez que os referidos autos de infração citados na 
inicial permanecem inscritos na dívida ativa. 

 
O revisor anexou aos autos: consulta do sujeito passivo na dívida 

ativa "fls. 68 e 69"; cópia do auto de infração n° 2 0044605 000 00 "fls. 70"; consulta dívida 
ativa "fls. 71 e 72"; cópia do auto de infração n° 3 0111737 860 67 "fls. 73 e 74"; consulta 
dívida ativa "fls. 75 e 76"; cópia do auto de infração n° 3 0125041 898 83 "fls. 77 e 78". 

 
Pelo Despacho n° 4050/09-GEAT "fls. 79" é reproduzido 

sucintamente o relatório de revisão, e informado que: "a fundamentação do presente 



 

pedido de diligência não atende ao disposto no art. 1°, IV, parágrafo único, da Instrução de 
Serviço N° 002/2008-CAT motivo pelo qual restituam-se os autos ao Conselho 
Administrativo Tributário para esclarecimentos complementares fundamentados de acordo 
com o art. 2° da instrução supracitada." 

 
14. RELATO DE RESOLUÇÕES DA CÂMARA JULGADORA 
Através da Resolução n° 117/2010 a Terceira Câmara do Conselho 

Administrativa Tributário objetivando a apuração da verdade material resolve converter o 
julgamento em diligencia, encaminhando o processo a Delegacia Especial de Auditoria, 
para que seu titular designe auditor fiscal estranho a lide para a realização de revisão do 
processo, no sentido de apurar o valor total dos créditos legais destacados nas notas 
fiscais de entrada no estabelecimento, observando possíveis benefícios fiscais ali 
existentes, relativos aos períodos constantes na inicial, destacando deste, o valor do ICMS 
não apropriado por força do condicionamento legal. 

 
15. RELATO DE DILIGÊNCIAS REALIZADAS 
 
A autoridade fiscal compareceu ás "fls. 90" informando que não foi 

possível cumprir as solicitações da Resolução n° 117/2010 porque a empresa não 
apresentou a documentação relacionada nas notificações anexas as "fls. 90, 93, 95, 97 e 
99" deste processo: Notas fiscais de entradas, livro registro de apuração do ICMS e livro 
registro de entrada. Informou ainda que a empresa encontra-se suspensa por 
desaparecimento do contribuinte. 

 
Foi anexado aos autos:  notificações ás "fls. 91 a 95"; tabela 

contendo lista de postagem "fls. 96". 
 
Pelo Despacho n° 0216/12-GEAT foi determinado que os autos 

voltassem para o CAT, para fins de apreciação e ulterior prosseguimento.  
 
16. RELATO DA DECISÃO CAMERAL 
A Terceira Câmara do Conselho Administrativa Tributário decidiu 

rejeitar preliminar de nulidade da peça básica arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração, e acolher a preliminar de exclusão do solidário da lide, arguida 
pelo conselheiro. Quanto ao mérito, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. 

 
No acórdão da III CJUL n° 1557/2012 "fls. 100 a 104" o douto relator 

fundamenta que para dirimir uma dúvida suscitada pelo autuado o processo saiu em 
diligência, porém a empresa não apresentou os documentos exigidos em notificação, 
inviabilizando assim, a realização de revisão dos trabalhos fiscais, diante disso, decide 
que não há retificação a ser feita na sentença singular, devendo o lançamento ser mantido 
na integra, afastando a preliminar de nulidade e rejeitado o pedido de exclusão da lide do 
solidário, com fulcro no art. 45, XII do CTE. 

 
17. INTIMAÇÕES 
A fazenda Pública é intima a apresentar Recurso ao Conselho Pleno, 

conforme documentos de "fls. 105". 
 
18. ALEGAÇÕES DE RECURSO (DO CONTRIBUINTE OU DA FPE) 

/ CONTRADITA DO(S) SUJEITO(S) PASSIVO(S) 
A Fazenda Pública Estadual na pessoa de seu representante 

fazendário interpõe recurso ao conselho pleno as "fls. 106 e 107" alegando que ao manter 



 

a exclusão do solidário da lide, a decisão cameral afrontou o art. 45 da Lei n° 11.651/91 do 
CTE, que dispõe com clareza sobre o instituto da solidariedade, perfeitamente aplicável na 
hipótese em apreciação. Ao final, pede pela reintegração do solidário na lide. 

 
19. INTIMAÇÕES 
As partes foram intimadas a apresentar contradita ao recurso da 

representação fazendária as "fls. 109 a 115", tendo sido lavrado termo de perempção as 
"fls. 116". 

 
20. RELATO DE DESPACHOS 
Pelo Despacho n° 2384/2013-GERC as "fls. 117", foi solicitado o 

pedido de revisão extraordinária, alegando que a Representação Fazendária interpôs 
recurso ao Conselho Pleno, ainda não apreciado, pedindo reinclusão do sujeito passivo 
solidário a lide, porém, aponta que houve falha na intimação do referido sujeito passivo 
solidário para apresentar contradita ao recurso da representação fazendária, pois não foi 
enviada ao endereço que obteve êxito anteriormente. 

 
Pelo Despacho n° 2125/2013-CAT "fls. 119" foi admitido o pedido de 

revisão extraordinária e determinado o encaminhamento dos autos ao Setor de Preparo 
Processual, para que seja procedida nova intimação. 

 
As "fls. 120 e 121" o sujeito passivo solidário foi intimado a 

apresentar contradita ao recurso formulado pelo representante fazendário.  
 
É o relatório. 
Débora Cristina. 
 
 

VOTO VENCIDO 
 

 
 
1 Fundamentação do Lançamento Tributário 
 
O AIIM (auto de infração e imposição de multa) versa sobre a cobrança de 

tributo e multa formal em razão de o sujeito passivo, supostamente, ter realizado saídas 
de mercadorias no mês de outubro no ano de 2005, com utilização indevida de redução de 
base de cálculo prevista no artigo 8º, inciso XIII do anexo IX do Decreto 4.852/97, vez que 
possuía debito tributário, exigível, inscrito em divida ativa. 

 
Desta forma, estava impedido de usufruir o beneficio fiscal, em 

consequência, deverá pagar o ICMS na importância de R$ 175.135,19 (cento e setenta e 
cinco mil, centro e trinta e cinco reais e dezenove centavos), juntamente com a penalidade 
e acréscimos legais, incidentes sobre a diferença apurada, conforme cópias do livro 
registro de saída, e planilhas demonstrativas em anexo. 

 
O lançamento tributário registra como infringido os arts. 15 e 64 da Lei n. 

11.651/91, c/c art. 1º do anexo IX, art. 86 do Decreto n. 4.852/97, bem como a penalidade 
proposta consoante art. 71, inciso VIII, alínea “a’’,§ 9 da Lei n. 11.651/1991, com redação 
da Lei n. 14.634/2003. 

 
 
2 Acórdão nº 1557/12 



 

 
Narra a ementa objeto deste Recurso da Fazenda Pública ao Pleno: 
 
ICMS. Obrigação principal. Omissão de ICMS. Utilização indevida de 
benefício fiscal. Débito Tributário inscrito em Dívida Ativa. Procedência. 
Decisão Unânime. 

 
I - A comprovação de que o sujeito passivo tinha crédito tributário inscrito 
em Dívida Ativa o impede de utilizar os benefícios fiscais cedidos pela 
legislação tributária, conforme prescreve o § 1º do art. 1º do Anexo IX do 
Decreto nº 8.562/97. 

 
II - O contribuinte perde o direito ao benefício e fica obrigado ao pagamento 
do imposto acrescido das cominações legais cabíveis, desde a data da 
ocorrência do fato gerador em que tenha havido a utilização do benefício, 
ressalvada a disposição em contrário (art. 86, do Regulamento do Código 
Tributário Estadual). 

 
A Terceira Câmara do CAT, à unanimidade de votos, rejeitou a preliminar 

de nulidade da peça básica por insegurança na determinação da infração. Por maioria de 
votos acolheu a exclusão do solidário da lide. À unanimidade, no mérito, julgou 
improcedente o Recurso Voluntário. 

 
 

3 Do Recurso ao Pleno 
 
Irresignada com a citada decisão, a Fazenda Pública Estadual apresentou 

Recurso ao Pleno, requerendo a reinserção do solidário no polo passivo da lide. 
 
É como relato. 
 
 

VOTO 
 
 
1 PRELIMINARMENTE 
 
1.1 - Da exclusão do sujeito passivo solidário 

 
O fundamento legal para inclusão do coobrigado na lide, conforme se 

verifica no documento intitulado “identificação do sujeito passivo solidário ou responsável 
tributário” (fls. 04), é o art. 45, inciso XII, do CTE/GO, documento que traz como 
fundamentação fático-legal o que se transcreve: 

 
Nos termos do artigo 45 inciso XII da Lei 11651/91, concorreu para a prática 
da infração relacionada no Auto de Infração supracitado na condição de 

administrador. 
 

Ante o exposto, já é possível registrar a primeira premissa estabelecida 
pelo Fisco Goiano, a de que o sujeito passivo coobrigado “concorreu para a prática de 
infração tributária”, sob a vertente de haver praticado omissões tributárias, considerada 
sua falta de diligência no exercício da empresa. Se é que logicamente é possível se falar 
em “pratica/realização” de “omissão”. Continuemos.  

 



 

Prescreve o disposto no art. 135, inciso III, do CTN que: 
 
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a 
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de 
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos: 

 
(...) 

 
III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito 

privado. 
 

A subsunção do fato à norma, de acordo com o que regulamenta 
mencionado artigo, requer (além do real acontecimento do evento) a ocorrência de ato 
praticado (i) com excesso de poder (ii) ou com infração à lei, contrato social ou estatuto. 
Claro que, além de ocorrido no mundo fenomênico, há que se comprovar tal evento, quer 
se com isso dizer que não basta a simples alegação, o fato há que ser comprovado para 
que possa produzir efeitos no “mundo do direito”, como o que pretende o Fisco Goiano ao 
incluir no pólo passivo desta lide o sócio-presidente. 

 
Em relação ao art. 45, XII, do CTE/GO (Lei n. 11.651/91xxxiv), tem-se que: 

 
“São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 

 
(...) 

 
XII – com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, 
gerentes, administradores ou representantes de pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que praticarem, 

intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis;” 

 
Neste ponto, nota-se com clareza que a legislação estadual, ao se referir à 

solidariedade (espécie do gênero responsabilidade tributária), demanda o elemento 
interesse comum como dado que conecta o sócio-diretor à realização da obrigação 
tributária. Esta, a segunda premissa estabelecida pelo Fisco goiano. 

 
Com o objetivo de fugir de possíveis ambiguidades e vaguezas, torna-se 

relevante, neste momento, definir o conceito de interesse comum. A Primeira Turma do 
STJxxxv já se posicionou, valendo-se da definição do conceito de interesse comum 
encartada por Paulo de Barros Carvalho, é o que transcrevemos a seguir: 

 
“(...) o interesse comum dos participantes no acontecimento factual não 
representa um dado satisfatório para a definição do vínculo da 
solidariedade. Em nenhuma dessas circunstâncias cogitou o legislador 
desse elo que aproxima os participantes do fato, o que ratifica a 
precariedade do método preconizado pelo inc. I do art. 124 do Código. Vale 
sim, para situações em que não haja bilateralidade no seio do fato 
tributado, como, por exemplo, na incidência do IPTU, em que duas ou mais 
pessoas são proprietárias do mesmo imóvel. Tratando-se, porém, de 
ocorrências em que o fato se consubstancie pela presença de pessoas 
contrapostas, com objetivos antagônicos, a solidariedade vai instalar-se 
entre sujeitos que estiveram no mesmo pólo da relação, se e somente se for 
esse o lado escolhido pela lei para receber o impacto jurídico da exação. É 



 

o que se dá no imposto de transmissão de imóveis, quando dois ou mais 
são os compradores; no ICMS, toda vez que dois ou mais forem os 
comerciantes vendedores; no ISS, toda vez que dois ou mais sujeitos 

prestarem um único serviço ao mesmo tomador.”  
 

Ainda, penso ser de extrema relevância a distinção entre interesse comum 
e interesse econômico. Já que, a meu sentir, as argumentações acima apontadas (pelo 
autuante) muito mais se adequariam à possível interesse econômico na realização do fato 
jurídico tributário, do que a interesse comum.  

 
A interpretação deste Conselho Administrativo, por maioriaxxxvi, em meu 

entendimento, (i) esvazia a distinção trazida pelo CTN quanto às espécies de sujeição 
passiva(a qual aponta estexxxvii como gênero e contribuinte e responsável como espécies), 
bem como, trata como (ii) sinônimas as expressões interesse econômico e interesse 
comum na realização do fato jurídico tributário. 

 
Entendo deste modo, pois, ao conferir à expressão interesse comum a 

possibilidade de inclusão do sócio-gerente, simplesmente por entender que (i) por ser 
sócio, (ii) e por “não ter a pessoa jurídica capacidade de decisão”xxxviii, já que todo e 
qualquer ato será sempre tomado por um ser humano, sob a perspectiva dos conselheiros 
fiscais do Estado de Goiás, o sócio-administrador sempre possui(rá) interesse comum na 
relação jurídica. Assim, o sócio-administrador “responde solidariamente” com a pessoa 
jurídica/contribuinte pelo débito tributário da empresa. 

 
Em uma análise lógico-jurídico nota-se que, ao assim proceder, esta Corte 

trata as espécies de sujeição (contribuinte e responsável) como se um único sujeito fosse, 
pois, já que todo sócio-gerente possui interesse comum/econômico na relação jurídica, 
qual fator jurídico distinguiria contribuinte de responsável? Nesta tônica, entendo que 
nenhum. 

 
Outro aspecto de esvaziamento, também, poderia ser conferido à distinção 

entre pessoa física e pessoa jurídica, uma vez que a argumentação utilizada por aqueles 
que defendem tal inclusão atua de modo a não considerar a diferenciação entre os 
sujeitos (pessoa física e jurídica), ao afirmarem que uma “pessoa jurídica não tem 
vontade, e quem faz as escolhas são as pessoas físicas, suas responsáveis”.  

 
Não é desta forma que compreendemos quando da leitura dos artigos 

1.022 a 1.027 do Código Civil201, onde se vê que assumindo, a sociedade, negócio 
jurídico, é esta que figurará em um dos polos da relação. Situação esta que demonstra 
que, apesar de representada, é pessoa jurídica quem assume os direitos e deveres 
decorrentes do referido negócio. 

 
 Há de se falar, ainda, na capacidade postulatória desta, razão pela qual 

poderá demandar e ser demandada em nome próprio, e não, em nome dos seus 
administradores, quando da tutela dos seus interesses. 

 
Por fim, faz-se necessário reforçar a ideia acerca da autonomia patrimonial 

nas lições de Sueli Batista de Sousaxxxix: 
 

                                            
201 Art. 1.022. A sociedade adquire direitos, assume obrigações e procede judicialmente, por 

meio de administradores com poderes especiais, ou, não os havendo, por intermédio de qualquer administrador.(...) 
Art. 1.027. Os herdeiros do cônjuge de sócio, ou o cônjuge do que se separou judicialmente, não 

podem exigir desde logo a parte que lhes couber na quota social, mas concorrer à divisão periódica dos lucros, até que se 
liquide a sociedade. 



 

“O patrimônio da sociedade é denominado patrimônio social; o 
patrimônio dos seus membros, de patrimônio individual. Aquele 
responde pelas obrigações sociais; este pelas obrigações firmadas 
pelos sócios. [...] A importância do princípio da autonomia patrimonial 
para o desenvolvimento da atividade econômica é fundamental, tendo 
em vista o prévio conhecimento da afetação máxima patrimonial que 
podem sofrer os empreendedores e investidores. De tal modo que, 
ante a possibilidade de se limitar as perdas nos investimentos, as 
pessoas, em geral, ficam mais estimuladas a ingressar em novas 

atividades empresariais.” 

 
Ora, a separação de personalidades e a necessidade da autonomia 

patrimonial entre o sócio e a pessoa jurídica e demais direitos constitucionais, tais como o 
à propriedade, ao livre exercício da atividade econômica e o princípio da não utilização do 
tributo com o efeito de confisco, proíbem a responsabilização do administrador frente atos 
não-dolosos. 

 
Além deste dado, nota-se que no AIIM, ao justificar a inclusão dos sócios-

administradores no polo passivo da lide, realiza uma “junção” dos distintos institutos 
jurídicos da sujeição passiva, misturando solidariedade, responsabilidade de terceiros e 
responsabilidade por infrações.  

 
Afirma-se neste sentido em razão de o comportamento traçado nos autos, 

com o objetivo de justificar a inclusão do sócio, gerar uma tremenda confusão jurídica, 
uma vez que: 

 
(iii) a descrição fática da capitulação aponta em determinado sentido 
(responsabilidade por infração, art. 135 do CTN);  
 
(iv) o segundo e último dispositivo legal (também, da capitulação) em 
direção diversa (art. 45, XII, do CTE/GO – solidariedade);  

 
 
Ainda, a Lei Complementar n. 104/2013 (Código de Defesa do 

Contribuinte do Estado de Goiás), dentre outros, abordados os pontos que ora nos 
interessa, o primeiro diz sobre a responsabilidade dos sócios administradores, e o 
segundo fala sobre o dever de observância de decisões exaradas pelo STJ, em sede de 
recurso repetitivo, vejamos cada um: 

 
“Art.19. Os sócios administradores somente poderão ser responsabilizados 
mediante a prévia comprovação, pelo Fisco Estadual, da prática de atos 
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, 
nos termos do art. 135 do Código Tributário Nacional; 

 
§ 1º O simples inadimplemento da obrigação tributária principal e/ou 
acessória não configura infração à lei apta a justificar a responsabilização 

dos sócios administradores.” 

 
Bem como, se observa no Capítulo III, que trata Dos Deveres da 

Administração Fazendária, o que segue: 
 

“Art. 32. Nos processos administrativos, a Administração Pública deverá 
observar, dentre outras regras e princípios: 

 
(…) 



 

 
II – a jurisprudência firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal e 
pelo Superior Tribunal de Justiça, neste último caso em sede de recurso 

repetitivo.” 
 

Dispõe o art. 4o, da Lei n. 16.469/2009 (PAT/GO) e o art. 1o, do Decreto n. 
6.930/2009 (Regimento Interno do CAT/GO), respectivamente, o que se transcreve: 

 
“Art. 6o. Compete ao Conselho Administrativo Tributário – CAT – apreciar: 
 
(...) 
 
Parágrafo 5o. É pertinente acatar, em julgamento, a jurisprudência 
consolidada dos tribunais superiores, em suas composições unificadas, 
obedecidos os critérios de convencimento da autoridade julgadora.  
 
Art. 1o. Compete ao Conselho Administrativo Tributário –CAT – apreciar: 
 
(...) 
 
parágrafo 5o. É pertinente acatar, em julgamento, a jurisprudência 
consolidada dos tribunais superiores, em suas composições unificadas, 
obedecidos os critérios de convencimento da autoridade julgadora.” 

 
A breve menção a tais dispositivos legais possui o condão, de modo 

acessório, de reforçar a insubsistência da inclusão do sócio-presidente a responder pelo 
crédito tributário em comento. 

 
Por fim, em face do exposto neste item, entendo que houve uma tremenda 

confusão nos institutos jurídicos tributários relacionados à sujeição passiva tributária, o 
que torna, juntamente com a ausência de comprovação da implicação do coobrigado, 
juridicamente inaceitável a inclusão do sócio-administrador no polo passivo desta lide. 

 
 

 
2. DO MÉRITO - Readequação da penalidade 
 
Originalmente, imputou-se a penalidade prevista no art. 71, VII, 'a' do 

CTE/GO. Nada obstante, com a revogação do citado dispositivo legal, faz-se mister a 
readequação da penalidade, para que incida aquela prevista no art. 71, IV-A do CTE/GO: 

 

“Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 

IV-A - de 80% (oitenta por cento) do valor do imposto omitido em 
decorrência da utilização de carga tributário inferior à aplicável à operação 
ou prestação;” 

 
É o meu entendimento. 
 
3. CONCLUSÃO 

 
Considerando as razões de fato e de direito acima delineadas, rejeito os 

pedidos de reinclusão do solidário no polo passivo da lide e quanto ao mérito, promovo a 
readequação da multa aplicada, para que seja considerada a do art. 71, IV-A do CTE/GO. 

 



 

É como voto. 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 19 de dezembro de 2016. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 02052/16 
 
Relatora: Conselheira Talita Pimenta Félix 
 

 
EMENTA: EXCLUSÃO DO SOLIDÁRIO NA LIDE. INOCORRÊNCIA. 
OMISSÃO DE SAÍDA DE MERCADORIA. 
 
Não se há falar em exclusão do sujeito passivo solidário, 
quando este efetua saídas de mercadoria pagas por meio de 
cartão de crédito/débito, sem a consequente emissão do 
documento fiscal. 
 
Quanto ao mérito, trata-se de ônus da contribuinte infirmar as 
conclusões da autoridade fiscal, por meio de provas. A simples 
alegação de nulidade do processo não é suficiente para 
comprovar a improcedência do auto de infração. 
 
Período de 02/2012 a 12/2012. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 15 de janeiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de exclusão do solidário da lide, arguida pela autuada.  Participaram do 
julgamento os Conselheiros Talita Pimenta Félix, Nislene Alves Borges e João Divino de 
Brito. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer da impugnação, negar-
lhe provimento para considerar procedente o auto de infração.  Participaram do julgamento 
os Conselheiros Talita Pimenta Félix, Nislene Alves Borges e João Divino de Brito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

1.Fundamentação do Lançamento Tributário 
 
O AIIM (auto de infração e imposição de multa) descreve que o 

sujeito passivo supostamente omitiu saída de mercadoria, no valor comercial de R$ 
308.518,27 no período de 02/2012 a 12/2012, conforme comparativo entre as vendas 
realizadas por meio de cartões magnéticos (débito/crédito) comprovados nos extratos 
fornecidos pelas administradoras de cartões e os documentos fiscais emitidos relativos as 
vendas, informadas pelos dados das EFD's - Escrituração Fiscal Digital (cópias anexas), 
de acordo com a proporcionalidade da comercialização de mercadorias tributadas. 

 
Em consequência, devera pagar o ICMS na importância de R$ 

52.448,09, juntamente com as penalidades e acréscimos legais, conforme demonstrativos 
e documentos anexos. 

 
O lançamento tributário registra como infringidos 25 § 1º, VI, 64, § 2º 

e 66 da Lei 11.651/91, donde lhe foi imposta a penalidade prescrita no art. 71, VII, “l”, § 9º, 
I da Lei 11.651/1991, com redação da Lei 16.241/08. 

 
2. Do Termo de Revelia 

 



 

Devidamente intimada, a contribuinte deixou de apresentar 
impugnação dentro do prazo legal, conforme Termo de Revelia de fl. 21. 

 
 
3. Impugnação 

 
Aduz na impugnação de fls. 32/34, preliminarmente que não há prova 

de que o solidário tenha incorrido em alguma das situações previstas no artigo 135 do 
CTN, logo requer a exclusão da lide do Sr. Silvio Batista de Araujo. 

 
No tocante ao mérito alega que a fiscalização não cumpriu o disposto 

na legislação vigente, conforme Lei Complementar n. 123/2006, a saber, deveria ter a 
natureza prioritária de orientar. 

 
Ao final requer a nulidade do AIIM e a exclusão do polo passivo do 

Sr. Silvio Batista de Araujo. 
 
 

4. Resolução 052/2015 III CJUL 
 

Resolução nº 052/2015 de fls 39/40, exarada pela Terceira Câmara 
do Conselho Administrativo revolveu converter o julgamento em diligência e encaminhar o 
processo à Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia, para que seu ilustre titular, 
determine que um auditor fiscal, preferencialmente um dos autores do procedimento, 
adote as seguintes providencias: 

1) Promova a juntada aos autos dos extratos 
das administradoras de cartão de crédito e débito onde foram 
extraídos os valores lançados nos demonstrativos de fls. 5/6, 

 
2)Preste quaisquer outros esclarecimentos que 

entender úteis para a solução da lide. 
 
Em atendimento à Resolução, juntou-se as fls. 42/70. 
 
Devidamente intimado, o sujeito passivo deixou transcorrer o prazo 

sem qualquer manifestação, nos termos da Certidão de fl. 75. 
 
 

VOTO 
 
 

1.PRELIMINARMENTE 
 
1.1. Da Tempestividade e da Capacidade Postulatória  

 
Tendo em vista que o sujeito passivo fora intimado do Recurso 

Voluntário, em 03/10/2014, sexta-feira, sendo o termo inicial da contagem do prazo 
06/10/2014 sexta-feira, e que protocolizou sua defesa em 03/11/2014 tempestiva, é a 
manifestação do sujeito passivo, nos termos do art. 34, I, “a”, da Lei 16.469/09. 

 
Quanto à capacidade postulatória, de acordo com o art. 11 da Lei n. 

16.468/09, o sujeito passivo poderá postular em causa própria ou representado por 



 

advogado, este o caso dos autos, conforme se depreende das fl. 35, suprido encontra-se 
tal requisito legal. 

 
1.2. Da Exclusão do Sujeito Passivo Solidário  

 
Preliminarmente, a impugnante requereu a exclusão do sujeito 

passivo solidário. Sobre o assunto, tenho entendimento reiterado de que para que haja a 
solidariedade, deve-se comprovar prática de infração de lei, estatuto ou contrato social. 

 
Pois bem, na presente situação, todas as vezes que a impugnante 

realizava venda por meio de cartão de crédito e/ou débito, a empresa não emitia o 
necessário documento fiscal exigido por lei. 

 
Tal prática, reiterada durante todo o ano de 2012 evidencia o dolo na 

conduta do sócio-proprietário, isto é, a vontade livre e consciente em promover a 
circulação de mercadorias, sem o consequente pagamento do ICMS devido. Sobre o 
assunto, prescreve o disposto no art. 135, inciso III, do CTN que: 

 
São pessoalmente responsáveis pelos créditos 

correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com 
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos: 

 
(...) 
 
III – os diretores, gerentes ou representantes de 

pessoas jurídicas de direito privado. 
 

Constatado que o sócio proprietário agia dolosamente infringindo a 
lei, sua manutenção na condição de solidário é medida que se impõe. 

 
2. DO MÉRITO 

 

Consoante exposto, a contribuinte afirma, sem comprovar, a 
existência de nulidade do Auto de Infração. 

 
Em verdade, a impugnante anexa apenas cópia do Contrato Social 

da pessoa jurídica. Em homenagem ao princípio da verdade material, esta Câmara 
Julgadora ainda determinou a realização de diligência para trazer aos autos os extratos 
das administradoras de cartão de crédito e débito onde foram extraídos os valores 
lançados nos demonstrativos de fls. 5/6. Providência cumprida às fls. 42/70. 

 
Intimado para se manifestar sobre essa documentação, o sujeito 

passivo quedou-se inerte. 
 
Não há nos autos nenhum outro documentos anexado pela 

contribuinte que infirme as conclusões do auto de infração. Portanto, cumprido o ônus de 
carrear aos autos provas da suposta infração, é, então, dever do contribuinte ilidir tais 
afirmações, a fim de que seja eximido do pagamento que entende indevido. Neste sentido, 
o art. 373, do Código de Processo Civil: 

 
Art. 373.  O ônus da prova incumbe: 
 
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; 
 
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 
extintivo do direito do autor. (Sem grifos no original) 



 

 

Assim, não comprovado pelo sujeito passivo a inconsistência da 
presente autuação, entendo pela total procedência do auto de infração. 

 
3.CONCLUSÃO 
 
Considerando as razões de fato e de direito acima delineadas, rejeito 

a preliminar de exclusão do solidário da lide, e em relação ao mérito, nego provimento ao 
Recurso Voluntário, julgando procedente o presente AIIM. 

 
É como voto. 

 
 

Sala das sessões, em 21 de dezembro de 2016. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00011/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Renato Moraes Lima 
 
Autor do Voto Vencido: Conselheiro Rodolfo Ramos Caiado 
 

 
EMENTA: Preliminar de exclusão de solidário da lide. Rejeitada. 
ICMS. Obrigação principal. Omissão de pagamento de imposto 
devido por diferencial de alíquota de mercadoria sujeita ao 
regime de substituição tributária (coque de petróleo) quando da 
entrada interestadual para contribuinte goiano com a finalidade 
de geração de calor. Confirmada a decisão cameral de 
procedência. 
 
1.   O solidário deve ser mantido na lide quando atendidos os 
requisitos do art. 45, caput, da Lei nº 11.651/91 em combinação 
com o art. 35 do Anexo VIII, do Decreto nº 4.852/97; 
 
2. O regime de substituição tributária não se aplica à operação 
que destine mercadoria sujeita à retenção na fonte a 
estabelecimento que irá utilizá-la em processo de produção ou 
industrialização, inclusive de manipulação, exceto quando a 
mercadoria for destinada a contribuinte do ICMS, relativamente 
a combustível e lubrificante derivado de petróleo (art. 32, § 6º, 
inciso I, alínea "b", item 1 do decreto 4.852/97); o coque de 
petróleo de alto teor de enxofre (ATE) é inservível para quase 
todo e qualquer outro uso que não o da indústria cimenteira, o 
que o torna mais barato do que os demais combustíveis para a 
queima em fornos; o enxofre é contaminante nas outras 
aplicações industriais, como em anodos redutores de metais 
não ferrosos; na indústria cimenteira esse enxofre não traz 
prejuízo à formação do cimento e do clíquer (cimento bruto, 
empedrado), mas não se constitui no gesso (sulfato de cálcio), 
que, posteriormente adicionado, tem a função de retardante da 
cura por competição na hidratação. Trata-se, portanto, de 
combustível, e não de matéria-prima. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 19 
de novembro de 2013, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão do 
solidário da lide, arguida pelo sujeito passivo. Foram vencedores os Conselheiros Renato 
Moraes Lima, Antônio Martins da Silva, Elias Alves dos Santos, Lidilone Polizeli Bento, 
Nislene Alves Borges, Washington Luis Freire de Oliveira, Heli José da Silva, Marlene 
Maria da Silva Ruguê Bernardes e o Sr. Presidente, Conselheiro Domingos Caruso Neto, 
que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros Rodolfo Ramos Caiado, Edson 
Abrão da Silva, José Pereira D'abadia, Rickardo de Souza Santos Mariano, Nivaldo 
Carvelo Carvalho, Alcedino Gomes Barbosa, Carlos Andrade Silveira e Allen Anderson 
Viana. Quanto ao mérito, também por maioria de votos, conhecer do recurso do 
Contribuinte para o Conselho Pleno, negar-lhe provimento para manter a decisão cameral 
que considerou procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Renato 
Moraes Lima, Antônio Martins da Silva, Elias Alves dos Santos, Lidilone Polizeli Bento, 



 

Nislene Alves Borges, Washington Luis Freire de Oliveira, Heli José da Silva, Marlene 
Maria da Silva Ruguê Bernardes e o Sr. Presidente, Conselheiro Domingos Caruso Neto, 
que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros Rodolfo Ramos Caiado, Edson 
Abrão da Silva, José Pereira D'abadia, Rickardo de Souza Santos Mariano, Nivaldo 
Carvelo Carvalho, Alcedino Gomes Barbosa, Carlos Andrade Silveira e Allen Anderson 
Viana, que votaram conhecendo do recurso, dando-lhe provimento para reformar a 
decisão cameral e considerar improcedente o auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Descreve o histórico do auto de infração que a autuada, contribuinte de outra 
Unidade Federada (UF) e inscrita no Cadastro de Contribuinte de Goiás como Substituta 
Tributária pelas Operações Posteriores, deixou de recolher ao erário estadual, no período 
de janeiro a dezembro de 2011, exceto abril e setembro, R$ 846.759,25 de ICMS referente 
a remessas de mercadoria sujeitas ao regime de Substituição Tributária pelas Operações 
Posteriores – ICMS STOP – (coque de petróleo, que é mercadoria relacionada no RCTE, 
An. VIII, Ap. II) por força de convênio entre os Estados, que, conforme a acusação, é 
utilizado pela destinatária goiana solidária, fabricante de cimento, como material de uso e 
consumo, especificamente combustível, para o que, apesar de ser a mesma contribuinte 
industrial, há que ser efetuada a retenção, observando-se tão somente que seja sem a 
adoção de Índice de Valor Adicionado – IVA, por se tratar de diferencial de alíquota. 

 
Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 26, inciso II, 

alínea "c", itens 1 e 2; 45; 51, § 3° e 64 da Lei n° 11.651/91, combinado com os artigos 32, 
§ 1°, inciso II e § 6°, inciso I, alínea "b", item 1; 65; 66-H e 67, do Anexo VIII, do Decreto n° 
4.852/97, tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso IV, alínea "a", da 
Lei n° 11.651/91, com redação da Lei n° 17.519/2011.  

  
Foi identificado como sujeito passivo solidário: CIA. DE CIMENTO 

PORTLAND LACIM (fl. 06), nos termos do artigo 45, XIII, da Lei n° 11.651/91, combinado 
com o artigo 35 do Anexo VIII do Decreto n° 4.852/97.  

  
O Auto de Infração veio instruído com o Detalhamento do Crédito Tributário 

(fl. 03), descrição complementar da ocorrência (fls. 04/05), consulta resumida do 
contribuinte pessoa jurídica de outro Estado (fls. 07/08), comprovante de inscrição e de 
situação cadastral (fl. 09), consulta resumida do contribuinte pessoa jurídica (fl. 10), 
comprovante de inscrição e de situação cadastral (fls. 11/12), cópia das Portarias n°s 
185/2011, 186/2011, 103/2012 e 104/2012 (fls. 13/16), Demonstrativo de cálculo do ICMS-
ST devido em operações com mercadorias sujeitas à substituição tributária e mídia (cd) 
(fls. 17/86) e recibo de entrega de relatórios digitais (fls. 87/88). 

 
As alegações impugnatórias não foram suficientes para reverter o pleito, pois 

o julgador singular decidiu pela procedência da peça inicial, conforme Sentença nº 
2428/2011 (fls. 195/199).  

 
Às fls. 206/215, a autuada principal interpõe Recurso Voluntário na qual pede 

o cancelamento do auto de infração, sob a alegação de que não há operação posterior no 
Estado de Goiás a ser realizada com o coque de petróleo, já que o mesmo será utilizado 
como insumo no processo produtivo do cimento. Reafirma que não se aplica o regime de 
substituição tributária à operação com o coque porque a mesma não é alcançada pela 
exceção disposta no artigo 32, § 6º, inciso I, alínea "b", item 1, do Anexo VIII do RCTE, 
pois a exceção prevista permite a aplicação da substituição tributária na venda de 
combustível e lubrificante derivado de petróleo somente na hipótese de o destinatário ser 



 

revendedor dos mesmos, e não na hipótese de utilização em processo de industrialização 
como é o caso em questão, interpretação que no seu entendimento harmoniza com o 
disposto no § 1º, inciso IV da Cláusula Primeira, do Convênio ICMS nº 110/07. Cita 
jurisprudências (fls. 212/213).  

 
Às fls. 223/250, a autuada solidária insiste na preliminar de nulidade por erro 

na identificação do sujeito passivo; que é inaplicável a SubstituiçãoTributária em relação a 
operação de venda de coque a contribuintes que não sejam distribuidores de combustíveis 
(art. 32, § 6º do Anexo VIII do RCTE); que a decisão recorrida reconheceu expressamente 
que o coque de petróleo fora integralmente utilizado no processo de industrialização do 
cimento; que este Conselho, também, já se manifestou no sentido de não ser aplicável o 
Regime de Substituição Tributária na aquisição de mercadorias utilizadas no processo de 
industrialização. Transcreve julgado como paradigma; que demonstrada a efetiva 
utilização do coque de petróleo como insumo no processo produtivo da Recorrente, não 
há que se falar na incidência do ICMS-ST. Finaliza requerendo sua exclusão da lide e a 
reforma integral da decisão monocrática, cancelando integralmente o auto de infração.  
   

Em julgamento pela Segunda Câmara, por maioria de votos, foi conhecido 
do recurso, negado provimento, para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Também, por maioria de votos, foi rejeitada a preliminar de 
exclusão do solidário da lide.  

  
Inconformados com a decisão supra, os recorrentes interpõem, 

separadamente, recurso ao Conselho Pleno, às fls. 269/290 e 294/322. 
 
A autuada principal argumenta que não há como prevalecer os termos do 

acórdão recorrido, haja vista, estar fundamentado em uma exceção não aplicável à 
realidade das operações, já que o produto objeto da operação com coque de petróleo fora 
utilizado no processo industrial do cimento, fora, portanto, da aplicação da Substituição 
Tributária. Reforça que a exceção somente é aplicável quando na hipótese do destinatário 
ser revendedor dos referidos produtos.   

 
E que caso seja acolhida a interpretação dada tanto pela sentença, quanto 

pelo acórdão referenciado, ora combatido, estar-se-á vulnerando todos os fundamentos 
básicos da substituição tributária, arremata a autuada. Colaciona jurisprudência como 
paradigma. Requer a reforma do acórdão recorrido, com o consequente cancelamento 
integral das exigências formuladas. 

 
A autuada solidária interpõe Recurso ao Conselho Pleno utilizando a mesma 

tese deduzida na fase anterior, ou seja, insistindo na inexistência de responsabilidade 
solidária da recorrente. E, quanto ao mérito, reitera os argumentos deduzidos pela 
autuada principal, considerando que o regime de substituição tributária é devido apenas às 
operações relacionadas a combustíveis e lubrificantes, ou seja, que não os que 
industrializam, tendo sido o coque de petróleo utilizado integralmente no processo 
produtivo de industrialização do cimento, de forma que não comercializado. Anexa aos 
autos decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais e Rio de Janeiro, STJ, 
CAT e pareceres (fls. 307/315).    

 
É o relatório. 

 
 

VOTO 
 



 

 
Prévia análise sobre o bem adquirido, coque de petróleo, ser combustível 

(material de uso e consumo) ou matéria-prima, bem como estar ou não sujeito ao regime 
de substituição tributária pelas operações posteriores. 

 
Antes de se analisar o mérito e a exclusão ou não da solidária da lide, 

necessário se faz corretamente caracterizar o coque de petróleo como combustível ou 
matéria-prima, bem como estar ou não sujeito ao regime de substituição tributária pelas 
operações posteriores. Para tanto, sirvo-me, inicialmente de parte da decisão cameral do 
julgamento do PAT n.º 4 0111018 514 96, de 06/02/2012: 

 
 
Para o deslinde da questão, importa transcrever os dispositivos legais que 

são afetos às operações interestaduais com derivados de petróleo, quais sejam: 
 

 Constituição Federal de 1988: 

“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: 

............................................................................................. 

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de 
transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e 
as prestações se iniciem no exterior; 

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: 

X - não incidirá: 

......................................................................................... 

b) sobre operações que destinem a outros Estados petróleo, inclusive lubrificantes, 
combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e energia elétrica;” 

 

 

 Lei Complementar n 87/96: 

 

“Art. 3º O imposto não incide sobre:  

............................................................................................  

III - operações interestaduais relativas a energia elétrica e petróleo, inclusive 
lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, quando destinados à 
industrialização ou à comercialização;” 
 
 

 Convênio ICMS nº 110/07: 
“Cláusula primeira. Ficam os Estados e o Distrito Federal, quando destinatários, 
autorizados a atribuir ao remetente de combustíveis e lubrificantes, derivados ou 
não de petróleo, a seguir relacionados, com a respectiva classificação na 
Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM -, situado em outra unidade da 
Federação, a condição de sujeito passivo por substituição tributária, 
relativamente ao ICMS incidente sobre as operações com esses produtos, a 
partir da operação que o remetente estiver realizando, até a última, assegurado o 
seu recolhimento à unidade federada onde estiver localizado o destinatário: 
............................................................................................................................................ 
IX - coque de petróleo e outros resíduos de óleo de petróleo ou de minerais 
betuminosos, 2713; 
 



 

 

 Decreto nº 4.852/97, que regulamenta Lei nº 11.651/91, instituidora do 
ICMS no Estado de Goiás: 
 
“Art. 79. O imposto não incide sobre (Lei nº 11.651/91, art. 37): 

I - a operação: 

......................................................................................................................... 

b) que destine a outro Estado petróleo, inclusive lubrificante, combustível líquido e 
gasoso dele derivados, e energia elétrica, quando destinados à comercialização ou à 
industrialização, observado o disposto no § 3º;” 
 

 Anexo VIII do Decreto 4.852/97: 

“Art. 32. O regime de substituição tributária pela operação posterior -retenção na fonte- 
consiste na retenção, apuração e pagamento do imposto devido por operação interna 
subseqüente, inclusive quanto ao diferencial de alíquotas, se for o caso (Lei nº 
11.651/91, art. 51). 

§ 1º Aplica-se o regime de substituição tributária à operação realizada com as 
mercadorias discriminadas nos Apêndices I, II e X deste anexo, observadas, ainda, as 
disposições específicas do Capítulo II, sendo: 

..................................................................................................................................... 

II - Apêndice II, relação de mercadorias e respectivos Índices de Valor Agregado-IVA-, 
cujo regime é estabelecido por força de convênios ou protocolos firmados pelas 
unidades da Federação, aplicável a contribuinte estabelecido neste Estado ou em outra 
unidade da Federação. 

.......................................................................................................................................... 

§ 6º O regime de substituição tributária não se aplica: 

I - à operação que destine mercadoria sujeita à retenção na fonte a estabelecimento 
que irá utilizá-la em processo de produção ou industrialização, inclusive de 
manipulação, exceto quando a mercadoria for destinada: 

.......................................................................................................................................... 

b) a contribuinte do ICMS, relativamente a combustível e lubrificante: 

1. derivado de petróleo; 

2. não derivado de petróleo, quanto ao diferencial de alíquotas; 

 

Art. 65. São substitutos tributários, assumindo a responsabilidade pelo pagamento do 
imposto pela operação interna subseqüente (Convênio ICMS 110/07, cláusula 
primeira): 

....................................................................................................................................... 

III - o remetente de outra unidade federada em qualquer operação que destine 
(Convênio ICMS 110/07, cláusula primeira, § 1º, III e IV): 

a) produto derivado de petróleo, a consumidor final contribuinte ou não do ICMS; 

....................................................................................................................................... 

§ 2º Na hipótese do inciso III, o pagamento do imposto deve ocorrer por meio de 
GNRE. 

 
 
 

APÊNDICE II 



 

 

SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA ESTABELECIDA POR CONVÊNIO OU PROTOCOLO 

........................................................................................................................................... 

III-B - COMBUSTÍVEL COM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NA REFINARIA DE 
PETRÓLEO, NA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS, NO IMPORTADOR E NO 
PRODUTOR NACIONAL. 

........................................................................................................................................... 
2713 -  coque de petróleo e outros resíduos de óleo de petróleo ou de minerais 
betuminosos; 

 

 
Dessa primeira análise, pode-se inferir o seguinte: 
 
1) O produto “coque de petróleo” está arrolado na qualidade de 

combustível sujeito à substituição tributária; 
 
2) somente haverá não-incidência na operação interestadual com 

coque se o combustível derivado de petróleo for destinado à comercialização ou 
industrialização; 

 
3) O remetente estabelecido em outra unidade da Federação é 

substituto tributário na operação com coque, destinado a consumidor final, contribuinte ou 
não do imposto; 

 
4) O regime de substituição tributária é aplicável, inclusive, quanto ao 

diferencial de alíquotas, se for o caso, sendo-lhe, portanto, compatível. 
 
Cabe, por fim, citar que o coque de petróleo é resíduo formado 

internamente nas tubulações das refinarias de petróleo que é extraído pela necessidade 
de limpezas destas. Essa substância apresenta algum valor econômico posto que possa 
ser utilizado como fonte de calor por combustão. Os coques formados em locais de 
bombeamento de frações livres de enxofre, coques tipo BTE (baixo teor de enxofre), 
apresentam melhor valor econômico por ausência desse contaminante, de característica 
ácida. Adicionalmente, apresenta boa aplicação como anodo de redução na metalurgia de 
não ferrosos. Já o Coque tipo ATE (alto teor de enxofre) não apresenta quase nenhuma 
outra aplicação se não o de queima nos fornos de produção de clínquer (cimento bruto, 
empedrado), uma vez que esse enxofre contaminante não traga prejuízo para esse uso 
industrial. Sendo inaplicável em outros usos, torna-se barato e atraente para a indústria 
cimenteira. Mas esse enxofre não se constitui no gesso, sulfato de cálcio, o qual é 
posteriormente adicionado e tem a função de retardante da cura por competição na 
hidratação. Trata-se, portanto, de combustível, ou seja, material de uso e consumo, e não 
de matéria-prima. 

 
Concluído tratar-se o coque de petróleo de combustível e sujeito ao 

regime de substituição tributária pelas operações posteriores, analisa-se, agora, a 
permanência ou não da solidária na lide, bem como o mérito. 

 
 
Da permanência ou não da solidária na lide. 
 



 

Apreciando a preliminar de exclusão da lide da solidária, a empresa 
Cia. de Cimento Portland Lacim, manifesto-me por sua rejeição, já que o RCTE, An. VIII, 
art. 35, por ela mencionado, se refere expressamente a aquisições nas quais o imposto 
“não tenha sido retido”, abaixo transcrito: 

 

Art. 35. Fica solidariamente obrigado ao pagamento do imposto devido por 
substituição tributária o contribuinte estabelecido neste Estado que adquirir 
mercadoria cujo imposto não tenha sido retido, hipótese em que o 
adquirente obriga-se, ainda, ao pagamento da multa pelo mesmo devida, 
dos juros e demais acréscimos legais, calculados desde a data em que 
deveria ter sido efetuada a retenção. 

 

E nesse contexto, o substituto tributário assumiu a responsabilidade 
pelo pagamento do imposto pelas operações internas subsequentes, nos termos do art. 
65, inciso III do Convênio 110/07, de acordo com a previsão contida na cláusula primeira 
do inciso IX, que se refere ao produto croque de petróleo e outros resíduos de petróleo ou 
de minerais betuminosos. 

 
 
Questão meritória 
 
No que se refere ao mérito do processo, analisando os elementos 

que o compõe, entendo que não há razão para se modificar a decisão recorrida. 
 
O conjunto probatório não deixa dúvidas quanto à atividade 

operacional industrial da recorrente referente às operações de transferência de coque de 
petróleo da empresa industrial fabricante de cimento Votorantim Cimentos S/A para a 
indústria de fabricante de cimento Cia de Cimento Portland Lacim, sem o destaque do 
ICMS Substituição Tributária.  

 
É certo que a definição legal de industrialização, no âmbito do ICMS, 

não abarca a utilização de uma mercadoria como elemento energético da produção de 
outra. Estabelece o art. 12, II, da Lei n.º 11/651/81 e o art. 5.º do Decreto n.º 4.852/98 que: 

 

Art. 12. Para os efeitos da legislação tributária: 

[...] 

II - considera-se: 

[...] 

b) industrialização qualquer processo que modifique a natureza, o 
funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto 
ou o aperfeiçoe para o consumo, tais como a transformação, o 
beneficiamento, a montagem, o acondicionamento ou reacondicionamento 
e a renovação ou recondicionamento; 

 

Nesse diapasão, a definição legal de industrialização é estabelecida 
pela art. 5º do Decreto 4.852/97, que define: 

 

Art. 5º Considera-se industrialização, qualquer processo que modifique a 
natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade 
do produto ou o aperfeiçoe para o consumo, tais como (Lei nº 11.651/91, 
art. 12, II, "b"): 

I - transformação, o que, exercido sobre a matéria-prima ou produto 
intermediário, importe na obtenção de nova espécie; 

http://www.sefaz.go.gov.br/LTE/Lte_ver_38_htm/CTE/CTE.htm#A12II


 

II - beneficiamento, o que importe em modificar, aperfeiçoar ou, de qualquer 
forma, alterar o funcionamento, a utilização, o acabamento ou a aparência 
do produto; 

III - montagem, o que consista na reunião de produtos, peças ou partes e 
de que resulte um novo produto, ou unidade autônoma, ainda que sob a 
mesma classificação fiscal; 

IV - acondicionamento ou reacondicionamento, o que importe em alterar a 
apresentação do produto, pela colocação de embalagem, ainda que em 
substituição da original, salvo quando a embalagem colocada se destine 
apenas ao transporte da mercadoria; 

V - renovação ou recondicionamento, o que, exercido sobre o produto 
usado ou parte remanescente de produto deteriorado ou inutilizado, renove 
ou restaure o produto para utilização. 

 
Por outro lado, o art. 6º, § 1 º da Lei Complementar nº 87/96, 

estabelece que: 
 

Art. 6°. Lei estadual poderá atribuir a contribuinte do imposto ou a 
depositado a qualquer titulo a responsabilidade 

pelo seu pagamento, hipótese em que o contribuinte assumirá a condição 
de Substituto Tributário. 

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

localizado em outro Estado, que seja contribuinte do imposto.  

 
Assim, no âmbito do ICMS, o princípio do destino, instituído para a 

tributação do petróleo, vincula-se unicamente à industrialização que ocorre na cadeia 
produtiva da indústria petrolífera, na qual o produto resultante da industrialização continua 
sendo coque de petróleo, de modo que o dito princípio possa se cumprir após a 
industrialização, em algum estado, quando do consumo final, ainda que a cadeia produtiva 
percorra a economia de várias unidades federadas.  

 
No tocante à inserção da hipótese em tela, no regime de substituição 

tributária por operação posterior, o remetente de coque de petróleo a outro Estado deve 
recolher o imposto devido pela entrada do produto no território do Estado de destino, como 
prevê, em exceção sucessiva, o art. 32, § 6º, I, “b”, 1 do Anexo VIIII do Decreto n.º 
4852/98, cuja substituição é normatizada pelo 1º, inciso II desse mesmo artigo, abaixo 
reproduzido: 

 

Art. 32. O regime de substituição tributária pela operação posterior -
retenção na fonte - consiste na retenção, apuração e pagamento do 
imposto devido por operação interna subseqüente, inclusive quanto ao 
diferencial de alíquotas, se for o caso (Lei nº 11.651/91, art. 51). 

§ 1º Aplica-se o regime de substituição tributária à operação realizada com 
as mercadorias discriminadas nos Apêndices I, II e X deste anexo, 
observadas, ainda, as disposições específicas do Capítulo II, sendo 

[...] 

II - Apêndice II, relação de mercadorias e respectivos Índices de Valor 
Agregado-IVA-, cujo regime é estabelecido por força de convênios ou 
protocolos firmados pelas unidades da Federação, aplicável a contribuinte 
estabelecido neste Estado ou em outra unidade da Federação. 



 

[...] 

§ 6º O regime de substituição tributária não se aplica: 

I - à operação que destine mercadoria sujeita à retenção na fonte a 
estabelecimento que irá utilizá-la em processo de produção ou 
industrialização, inclusive de manipulação, exceto quando a mercadoria for 
destinada: 

[...] 

b) a contribuinte do ICMS, relativamente a combustível e lubrificante: 

                                     1. derivado de petróleo; 
 

Com efeito, é devida a exigência feita à autuada que se amolda as 
exigências supra definidas.   

 
Diante do exposto, rejeito a preliminar de exclusão da solidaria na 

lide, por ela arguida. E, quanto ao mérito, conheço do recurso do Contribuinte para o 
Conselho Pleno, nego-lhe provimento, para manter a decisão cameral que julgou 
procedente a exigência fiscal. 

 

voto vencido 
 

A questão aqui é com relação ao produto comercializado, coque de 
petróleo, se é matéria prima necessária à fabricação de cimento, ou se é combustível para 
os fornos industriais. 

 
Antes de iniciarmos e para que possamos entender melhor sobre o produto, 

a melhor definição sobre o coque de petróleo é:  
 
Um combustível fóssil sólido, derivado do petróleo, de cor negra e forma 

aproximadamente granular ou tipo "agulha", e que se obtém como subproduto quando da 
destilação do petróleo (no fundo da coluna de destilação), num processo designado 
"cracking" térmico. Este produto representa cerca de 5% a 10% do petróleo total que 
entra na refinaria. 

 
 Basicamente e como se fosse um carvão, mas ao qual foi retirada a matéria 

volátil, para se obter um coque. As suas características como combustível advém da sua 
fácil libertação de energia térmica no processo de combustão. 

 
Da leitura, podemos extrair de que o coque de petróleo é utilizado como 

combustível, pela sua fácil liberação de energia térmica no processo de combustão. 
 
Outro dado importante, extraído do material fornecido pelo Conselheiro 

Renato, é que o coque de petróleo tornou-se significativamente maior do que o consumo 
de óleo combustível e em 2002 representou 66% do consumo total de energia, contra 
28% do óleo combustível, o que evidencia como opção como fonte de energia pelas 
industrias cimenteira em substituição ao tradicional óleo combustível. 

 
Os Estados Unidos são os maiores produtores mundiais de coque de 

petróleo (cerca de 70% da produção mundial). De um modo genérico, cerca de 75% do 
coque é utilizada como combustível. Na América cerca de 90% do coque é utilizado no 
setor energético em centrais termoeléctricas. 

 
Função das propriedades do coque, para além da sua utilização como 

combustível, a produção de elétrodos de carbono e grafite é outra das grandes 



 

finalidades do coque ("calcined coke"), para posterior utilização na fusão do alumínio e na 
produção do aço, respectivamente. 

 
Das varias utilizações do coque de petróleo como combustível destaca-se o 

uso na cogeracao em refinarias para a produção de eletricidade, uso nas cimenteiras, 
uso nas centrais termoeléctricas, O coque pode ainda ser utilizado na produção de 
dióxido de titânio, industria do cloro, algumas aplicações eléctricas, uso como carbonetos 
e fundições. 

 
Em termos de consumo, o Japão é dado como o maior importador mundial e 

na Europa países como Itália e Turquia constituem o maior mercado do coque 
(principalmente como combustível para a industria cimenteira). 

 
Um dado importante também é peço licença para retransmitir o que me foi 

apresentado é que: 
 
 A co-incineração de resíduos industriais em fornos de clínquer é, 

portanto, prática que remonta à época  das crises do petróleo, e, atualmente está sendo 
vista como uma ação coordenada entre as indústrias cimenteiras e as indústrias 
geradoras de resíduos, contextualizada mais na esfera ambiental e menos na esfera 
energética, e considerada pelos geradores de resíduos, (que não é a indústria de 
cimento) como aprovação dos órgãos de meio ambiente, como uma solução definitiva 
para a destinação de seus rejeitos industriais. 

 
É interessante assinalar que o comportamento da indústria de cimento ao 

longo dos últimos trinta anos evidencia que o consumo de energia para fins térmicos não 
reflete as opções pelo emprego de determinados combustíveis nas diversas fábricas, 
havendo uma estreita relação entre a composição da matriz de insumos para fins 
térmicos e o preço e a disponibilidade desses insumos no mercado, o que faz com que 
cada fábrica procure a opção que concilie menor custo e oferta regular. 

 
Um fato público e notório é que cada vez mais, as empresas estão 

buscando alternativas de energia, em razão do alto custo que a energia elétrica tem ou em 
busca de alternativas sustentável ou ainda em decorrência das constantes falhas no 
fornecimento de energia. Lembrando que a CELG está entre as 3 piores do Brasil, 
juntamente com a CEB de Brasília e a do Estado do Pará. 

 
Passo agora ao ponto nefrálgico, sobre a incidência de ICMS com 

relação a remessa de coque de petróleo, mais precisamente sobre o regime de 
substituição tributária, nas operações interestaduais - objeto do convênio ICMS nº110/07, 
cláusula primeira, inciso IX) possa não ser devidamente aplicada, deixando de gerar os 
respectivos efeitos tributários. 

 
Cláusula Primeira 
 
Ficam os Estados e o Distrito Federal, quando destinatários, autorizados a 
atribuir ao remetente de combustíveis e lubrificantes, derivados ou não de 
petróleo, a seguir relacionados, com a respectiva classificação na 
Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM -, situado em outra unidade da 
Federação, a condição de sujeito passivo por substituição tributária, 
relativamente ao ICMS incidente sobre as operações com esses produtos, 
a partir da operação que o remetente estiver realizando, até a última, 
assegurado o seu recolhimento à unidade federada onde estiver localizado 
o destinatário: 



 

IX - coque de petróleo e outros resíduos de óleo de petróleo ou de 
minerais betuminosos; 

 
Antes chamo a atenção dos senhores para extrair parte da decisão singular, 

que diz o seguinte: 
    

No exame do mérito, as explicações e demonstrações realizadas pelas 

impugnates não deixam dúvida quanto à destinação e utilização do coque de petroleo no processo 

industrial de procução do cimento, integrando o seu produto final, o que convence de forma cabal a 

este órgão julgador". 

 
Como se percebe, suas Excelências claramente declaram que a lei 

complementar ou lei ordinária podem exclusivamente, tão somente, apenas e nada mais 
do que transformar em lei infraconstitucional aquilo que está contido na Constituição, 
ôntica e completamente. 

 
Não há poder criador além ou aquém da Constituição, mas, exclusivamente, 

a atribuição de explicitar, esclarecer, tornar viável a aplicação do princípio constitucional, 
cuja supremacia não pode ser tisnada, maculada, ferida por amputações ou postergação 
de vigências, que a lei suprema presume imediatas. 

 
Ora, o princípio da não-cumulatividade é um princípio explícito na 

Constituição, cuja inequívoca clareza explicativa, necessitaria, apenas, de uma formulação 
complementar relativa à sua operacionalidade. 

 
Nitidamente, o constituinte, ao declarar, no art. 155, § 2º, inciso I, definiu que 

todos os bens e insumos necessários à produção de um bem destinado à circulação e ao 
consumo, necessariamente geram direito a crédito na operação posterior, em relação ao 
montante incidente sobre operação anterior. 

 
Art. 155. ......... 
§ 2.º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 3, de 1993) 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc03.htm> 
I - será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação 
relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante 
cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal; 
 

 
Definiu, portanto, claramente, que, tirante as despesas de administração de 

uma empresa, tudo aquilo que, direta ou indiretamente, entre tributado no processo 
produtivo de um bem destinado ao consumo final, gera crédito que deve ser deduzido ou 
compensado com o débito do imposto incidente na saída desse bem.  

 
No Brasil, ao adotar-se a sistemática não-cumulativa "imposto sobre 

imposto" e não "base sobre base" e conformá-la, em créditos periódicos, e não, 
necessariamente, em cada operação, foi emprestada flexibilidade ao sistema que, desde a 
sua adoção, no distante ano de 1958, para o imposto de consumo, revelou-se o melhor e 
o mais adequado à nova realidade. 

 
Ora, ao conformar o princípio constitucional, declarando que o 

tributo incide sobre  "operações relativas à circulação de mercadorias", o constituinte abriu 
o espectro de que, tudo o que entrar no estabelecimento tributado pelo ICMS e disser 
respeito a produto cuja saída também for tributada pelo referido imposto, deve gerar 



 

crédito e ser levado em consideração, para efeito da quantificação do imposto incidente 
sobre a saída desse produto . 

 
Por este motivo, é que o legislador supremo, em vez de simplesmente 

referir-se a "imposto sobre circulação de mercadorias" preferiu alargar o espectro e 
declarar que o imposto incide sobre: "operações relativas à circulação de mercadorias 
(...)". 

 
Vale dizer, o vocábulo relativas está a indicar que o imposto abrange as 

operações, tributadas pelo ICMS, que tenham por objeto os materiais necessários à 
produção e à comercialização da mercadoria que sai do estabelecimento incidida pelo 
imposto, com destino ao consumidor final ou a outro sujeito passivo do referido tributo. 

 
Não sem razão, mesmo antes de estudos mais aprofundados sobre a matéria, 

já os Tribunais concediam direito a crédito no IPI, relativamente a tijolos refratários nos 
fornos de produção de ferro, em clara percepção de que, sem eles, a produção inexistiria, 
na modalidade fabril adotada. 

 
Esse entendimento também prevaleceu para o antigo ICM. 
 
No caso de ICMS, a lei complementar n. 87/96 claramente estabeleceu, em 

seu artigo 20 e em sua redação original - cujo inteiro teor transcrevo - o amplo direito aos 
créditos do imposto incidente nas operações anteriores, da forma seguinte: 

 
Art. 20. Para a compensação a que se refere o artigo anterior, é assegurado ao 
sujeito passivo o direito de creditar-se do imposto anteriormente cobrado em 
operações de que tenha resultado a entrada de mercadoria, real ou simbólica, no 
estabelecimento, inclusive a destinada ao seu uso ou consumo ou ao ativo 
permanente, ou o recebimento de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal ou de comunicação.  
§ 1º Não dão direito a crédito as entradas de mercadorias ou utilização de serviços 
resultantes de operações ou prestações isentas ou não tributadas, ou que se refiram 
a mercadorias ou serviços alheios à atividade do estabelecimento.  
§ 2º Salvo prova em contrário, presumem-se alheios à atividade do estabelecimento 
os veículos de transporte pessoal.  
§ 3º É vedado o crédito relativo a mercadoria entrada no estabelecimento ou a 
prestação de serviços a ele feita:  
I - para integração ou consumo em processo de industrialização ou produção rural, 
quando a saída do produto resultante não for tributada ou estiver isenta do imposto, 
exceto se tratar-se de saída para o exterior; 
II - para comercialização ou prestação de serviço, quando a saída ou a prestação 
subseqüente não forem tributadas ou estiverem isentas do imposto, exceto as 
destinadas ao exterior. 
......" (grifos meus) . 

 

A primeira observação que se coloca é que, ao explicitar, NÃO CRIOU, a lei 
complementar, qualquer direito novo. Apenas esclareceu o direito do contribuinte, 
assegurado desde 5 de outubro de 1988, pelo artigo 155 § 2º, inciso I, da Lei Maior. 

 
Por ser um direito do contribuinte, a ele foi assegurado desde que a lei 

suprema entrou em vigor. O art. 150 "caput" da Constituição Federal declara, com 
inequívoca clareza, que todos os direitos dos contribuintes são direitos e garantias 
individuais: 

 



 

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é 
vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: (grifos 
meus) 

 
Ora, o direito ao creditamento, para a observância do princípio da 

não-cumulatividade, é um direito individual e uma garantia, que não lhe podem ser tirados, 
enquanto viger o princípio, até por força do § 1º, do art. 5º, da Lei Suprema, assim inscrito: 

 
"§ 1º - As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm 
aplicação imediata". 

 

Manoel Gonçalves Ferreira Filho entende que esse dispositivo não é 
aplicável apenas às normas não auto-executáveis, não sendo este, à evidência, o caso do 
princípio da não-cumulatividade. 

 
Como se percebe, desde 5 de outubro de 1988 tinham, todos os 

contribuintes do ICMS, direito ao creditamento do ICMS incidente sobre bens, mercadorias e 

serviços adquiridos tanto para o ativo fixo, quanto PARA USO OU CONSUMO do estabelecimento. 

Desde que aplicados, direta ou indiretamente, na atividade nele desenvolvida, seja de produção, seja 

de comercialização de mercadorias, os bens do ativo permanente, matérias-primas, insumos, outros 

materiais e serviços que entrem tributados pelo ICMS, geram crédito a ser compensado com os 

débitos do tributo na saída. 

 
Em outras palavras, com exceção dos bens utilizados em atividades alheias 

às do estabelecimento, todos os demais componentes do processo produtivo incididos 
pelo ICMS devem ser objeto de creditamento deste tributo, para efeitos de definição do 
imposto final "neutro", na entrega do bem ao consumidor, que é o que objetiva, 
essencialmente, o princípio da não-cumulatividade. 

 
É, pois, direito individual (art. 150 "caput"), de aplicação imediata (art. 5º § 1º 

da Lei Suprema), tendo os contribuintes direito a sua utilização desde 5 de outubro de 
1988,  matéria esta ainda não examinada exclusivamente à luz do princípio da supremacia 
da Constituição pelos Tribunais, que o fizeram, de rigor, quase sempre pelo prisma dos 
textos infraconstitucionais. 

 
O artigo 20, todavia, com inequívoca clareza, declarou que todos os 

materiais e insumos, tributados pelo ICMS, ainda que não constituam a própria matéria-prima, desde 

que sejam destinados ao uso ou consumo do estabelecimento, ou, ainda, ao seu "ativo permanente" e 

que sejam necessários à produção daquele "bem-mercadoria", geram direito a crédito do ICMS. 

 
Inclusive, os próprios veículos necessários e, claramente, -por decorrência 

do princípio de que o acessório segue o principal, que, como explicitação legislativa, vem 
do direito romano- o combustível, para sua movimentação, geram o crédito, desde que os 
veículos sejam usados na atividade do estabelecimento, e não PARA USO PESSOAL. É o 
que está no § 2º do artigo 20 da L.C. 87/96: 

 
§ 2º Salvo prova em contrário, presumem-se alheios à atividade do 
estabelecimento os veículos de transporte pessoal (grifos meus).  

 
A contrario sensu o dispositivo declara que os que forem utilizados para o 

processo de industrialização geram direito a crédito. 
 

Não comentarei os demais parágrafos, porque, nitidamente, não 
dizem respeito à questão. Mas é de se lembrar que todos eles buscavam assegurar o 



 

direito a crédito de qualquer insumo ou de bem do ativo fixo, direta ou indiretamente 
vinculado à operação relativa à circulação de mercadorias, excluindo hipóteses, também 
constitucionais de não-creditamento de operações isentas ou sem incidência do ICMS, 
vedadas pela Lei Suprema (art. 155, § 2º, inc. II) ou ainda por representarem incidências 
de bens ou produtos NÃO VINCULADOS ao processo produtivo. 

 
Ora, se o próprio artigo 20 esclarece, por inteiro, o direito ao crédito, 

assegurado, por um princípio constitucional, que é direito individual do contribuinte e que 
tem aplicação imediata desde a promulgação do texto supremo, à evidência, todas as leis 
complementares que retiraram a força do art. 20, são leis de notória inconstitucionalidade 
pois: 

 
a) amputaram o texto constitucional de sua vigência imediata; 
b) retiraram ao contribuinte um direito assegurado, por ser individual, desde 

05/10/1988. 
 
Em outras palavras, desde 05/10/1988, o princípio da não-cumulatividade 

tinha eficácia imediata e não estava condicionado à produção de legislação complementar 
para ser assegurado ao contribuinte. Não estava o legislador supremo, limitado pelo 
legislador complementar. A este não outorgou o direito de concedê-lo da forma que o 
desejasse, pois direito assegurado pela lei suprema, desde sua promulgação. Caso 
contrário, o constituinte estaria submetido ao legislador inferior, que se auto-permitiria o 
direito de amputar, manipular e alterar o conteúdo ôntico do princípio da não-
cumulatividade. Tal inversão de valores não se pode admitir, inclusive à luz do 
neoconstitucionalismo, que entende não haver mais princípios programáticos do direito 
constitucional, mas que cabe ao intérprete e principalmente ao poder judiciário - dar 
eficácia às normas constitucionais que, por conveniência, os poderes constituídos não 
aplicam. 

 
Não albergamos aqui a frase de "Konrad Hesse" pela qual "a 

necessidade não conhece princípios", própria dos regimes ditatoriais ou de períodos de exceção, mas 

não nos regimes democráticos. O neoconstitucionalismo impõe, de um lado, a interpretação dos 

princípios constitucionais, em período de globalização do direito e da aplicação de tais normas na 

integração das comunidades internacionais, para que as garantias não sejam apenas uma aspiração 

poética do legislador, mas a concreção de intenção da nação pelo constituinte exteriorizada. 

 

Desta forma, entendo que o "uso" ou "consumo", direta ou indiretamente 
integrado à produção de qualquer bem incidido pelo ICMS gera direito a crédito de ICMS, 
nos termos do que SEMPRE ESTEVE ONTICAMENTE CONTIDO NO PRINCÍPIO DA 
CUMULATIVIDADE . 

 
Ora, no caso concreto da consulente, é de se lembrar que o "coque de 

petróleo" e os "óleos" são utilizados nos fornos rotativos e integram a composição do 
clínquer, vale dizer, de produto final, qual seja, o cimento, sendo, portanto, insumo 
necessário, no processo produtivo escolhido, de uso e consumo, simultaneamente, 
gerando, pois, direito a crédito, a meu ver, sem qualquer restrição possível de sofrer por 
legislações infraconstitucionais, à luz do princípio da supremacia da Constituição. 

 
No mesmo sentido, o óleo diesel utilizado nos veículos que operam na usina 

(perfuratrizes, pás, carregadeiras e caminhões de transporte de calcário nos locais onde 
ele é extraído), pois o § 2º do artigo 20 exclui apenas os veículos de transporte de uso 
pessoal e, à evidência, o óleo diesel é fundamental para a movimentação dos veículos, 
gerando o direito a crédito pelo elementar princípio de que "o acessório segue o principal". 



 

É insumo tão necessário que os veículos não teriam utilidade alguma se não 
movimentados pelo essencialíssimo insumo. 

 
Por idêntico raciocínio, bolas de moinho, tijolos refratários, materiais para 

soldas e materiais explosivos, todos eles, todos sem exceção são necessários ao uso e 
consumo dos bens produzidos, cabendo aqui uma pequena e necessária explicação. 

 
Por uso, há de se entender tudo aquilo que, direta ou indiretamente, é 

necessário ao processo produtivo, mas nele não se consome. Por uso, todavia, não é de se entender o 

bem do ativo fixo, pois este tem tratamento próprio na lei, gerando também direito a crédito, mas 

que, por seu regime próprio, sem se consumir no processo produtivo, é-lhe essencial.  

 
Por consumo, há de se entender aquele insumo que desaparece e é, 

necessário, direta ou indiretamente, para o processo produtivo. 
 
Hugo de Brito Machado interpreta: “Entende-se por não-cumulatividade a 

qualidade do imposto e o princípio segundo o qual em cada operação o contribuinte deduz 
do valor do imposto correspondente à saída dos produtos o valor que incidiu na operação 
anterior de sorte que reste tributado somente o valor acrescido.” Em outras palavras, do 
valor do imposto que incide na saída dos produtos deduz-se o valor do imposto que incidiu 
nas operações anteriores sobre os respectivos insumos. 

 
Ives Gandra: "A não-cumulatividade do ICMS corresponde à teoria do valor 

agregado com adaptação ao direito pátrio.” 
 
Como já se viu, no concernente ao IPI, a eliminação do efeito "cascata" dá-

se por força da adoção de uma das três formas de compensação das incidências 
anteriores, a saber: a do sistema de imposto sobre imposto, a de base sobre base e 
aquele de apuração periódica. 

 
O Brasil optou pela apuração periódica, pela qual o imposto é compensado, 

com crédito na entrada, daquele imposto devido no momento da saída da mercadoria, 
conforme as hipóteses legais, independentemente de ter sido a matéria-prima utilizada ou 
a mercadoria revendida. Periodicamente, apura-se o imposto devido na entrada das 
mercadorias e aquele correspondente à saída e determina-se, a partir dessa operação, a 
obrigação de pagar ou aquela de se manter um crédito para o futuro, por haver mais 
créditos pelas entradas que pelas mercadorias saídas. 

 
Continua o constituinte a incidir na mesma terminologia incorreta do Texto 

anterior. A compensação não se dá por força do imposto cobrado na operação anterior, 
mas do imposto incidente. O imposto poderá nunca ser cobrado, mas gerará direito a 
crédito, posto que a incidência é aquela determinadora do crédito, como bem já decidiu o 
Supremo Tribunal Federal nas questões que lhe foram levadas ou como já demonstrei em 
parecer sobre a matéria. 

 
O aspecto novo do princípio da não-cumulatividade é o alargamento do 

espectro impositivo do ICMS, ao abranger os impostos únicos que pertenciam à União e 
os de serviços de transportes e comunicações. 

 
A não-cumulatividade, à evidência, abrange todas as operações de 

circulação de mercadorias e de serviços, de tal forma que o crédito correspondente fica 
assegurado, mesmo que, na prestação de serviços, seja o ICMS compensado contra 
operação de saída de mercadoria.” 



 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 05 de janeiro de 2016. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00021/16 
 
Relator: Conselheiro Antônio Martins da Silva 
 

 
EMENTA: ICMS. Substituição tributária. Omissão de pagamento. 
Pedido de Revisão Extraordinária. Procedência parcial.  
 
1. Os valores que foram comprovadamente recolhidos em datas 
anteriores a da lavratura do auto de infração devem ser 
excluídos do lançamento;  
 
2. Deve ser deferido parcialmente o pedido de revisão 
extraordinária para declarar parcialmente procedente o 
lançamento no valor indicado em demonstrativo elaborado pelo 
fisco. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 17 
de novembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de 
infração no valor do ICMS de R$ 1.905,71 (um mil, novecentos e cinco reais e setenta e 
um centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros Antônio Martins da Silva, 
Edson Abrão da Silva, Elias Alves dos Santos, Talita Pimenta Félix, Lidilone Polizeli Bento, 
João Divino de Brito, Heli José da Silva, Nivaldo Carvelo Carvalho, Marlene Maria da Silva 
Ruguê Bernardes, Nivaldo José Mendes, Mário de Oliveira Andrade, Masayuki Missao, 
Victor Augusto de Faria Morato, Carlos Andrade Silveira, Washington Luis Freire de 
Oliveira e Alcedino Gomes Barbosa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de pedido de revisão extraordiária formulado pela empresa autuada 
pleiteando a reforma parcial do lançamento do crédito tributária que já se encontrava 
inscrito na dívida ativa. 

Afirma que que promoveu a juntada ao processo de cópia de todas as notas 
fiscais objeto do presente lançamento no sentido de comprovar o destaque do ICMS 
substituição tributária, bem como o seu recolhimento aos cofres públicos do Estado de 
Goiás, ainda que de forma parcial.  

Por meio do Despacho nº 122/2015, de fls. 819 a 820 o Presidente do 
Conselho Administrativo Tributário encaminhou o processo à Delegacia Regional de 
Fiscalização de Luziânia solicitando que fosse designado um auditor fiscal para adotar as 
seguintes providências: 

1 – Identificar, no histórico de pagamentos, por inscrição estadual do 
destinatário, os pagamentos realizados; 

2 – Promover a adequação da exigência fiscal, com totalização geral e 
mensal, discrinando em relatório analítico o valor remanescente por documento fiscal. 

 O processo retornou ao Gabinete do Presidente com o demonstrativo de fls. 
829 e o informativo de fls. 830, concluindo que parte do crédito tributário objeto do 
presente lançamento havia sido pago quando da lavratura do auto de infração, restando, 
apenas, a importância de R$ 1.905,71 (um mil, novecentos e cinco reais e setenta e um 
centavos). 



 

Por intermédio do Despacho nº 876/2015, de fls. 833 e 834 o Presidente do 
Conselho Administrativo Tributário admitiu o pedido de Revisão Extraordinária e 
determinou que o processo fosse pautadod para julgamento pelo Conselho Pleno. 

É o relatório. 
 

D E C I S Ã O 
Os documentos juntados pela empresa autuada associados à conferência 

feita pelo auditor fiscal no sistema SARE da Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás 
que culminou na elaboração do demonstrativo de fls. 829 não deixam nenhuma dúvida no 
sentido de que razão assiste à empresa autuada quando afirma que parte do ICMS já 
havia sido recohido quando da lavratura do auto de infração. 

À conta do exposto, conheço do Pedido de Revisão Extraordinária, dou-lhe 
parcial provimento, para considerar parcialmeente procedente o lançamento no valor de 
R$ 1.905,71 (um mil, novecentos e cinco reais e setenta e um centavos), nos termos do 
demonstratrivo de fls. 829. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 05 de janeiro de 2016. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00022/16 
 
Relator: Conselheiro Antônio Martins da Silva 
 

 
EMENTA: ICMS. Substituição tributária. Omissão de pagamento. 
Pedido de Revisão Extraordinária. Procedência parcial.  
 
1. Os valores que foram comprovadamente recolhidos em datas 
anteriores a da lavratura do auto de infração devem ser 
excluídos do lançamento;  
 
2. Deve ser deferido parcialmente o pedido de revisão 
extraordinária para declarar parcialmente procedente o 
lançamento no valor indicado em demonstrativo elaborado pelo 
fisco. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 17 
de novembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de 
infração no valor do ICMS de R$ 9.488,89 (nove mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e 
oitenta e nove centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros Antônio Martins da 
Silva, Edson Abrão da Silva, Elias Alves dos Santos, Talita Pimenta Félix, Lidilone Polizeli 
Bento, João Divino de Brito, Heli José da Silva, Nivaldo Carvelo Carvalho, Marlene Maria 
da Silva Ruguê Bernardes, Nivaldo José Mendes, Mário de Oliveira Andrade, Masayuki 
Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Carlos Andrade Silveira, Washington Luis Freire 
de Oliveira e Alcedino Gomes Barbosa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de pedido de revisão extraordiária formulado pela empresa autuada 
pleiteando a reforma parcial do lançamento do crédito tributária que já se encontrava 
inscrito na dívida ativa. 

Afirma que que promoveu a juntada ao processo de cópia de todas as notas 
fiscais objeto do presente lançamento no sentido de comprovar o destaque do ICMS 
substituição tributária, bem como o seu recolhimento aos cofres públicos do Estado de 
Goiás, ainda que de forma parcial.  

Por meio do Despacho nº 123/2015, de fls. 537 e 538 o Presidente do 
Conselho Administrativo Tributário encaminhou o processo à Delegacia Regional de 
Fiscalização de Luziânia solicitando que fosse designado um auditor fiscal para adotar as 
seguintes providências: 

1 – Identificar, no histórico de pagamentos, por inscrição estadual do 
destinatário, os pagamentos realizados; 

2 – Promover a adequação da exigência fiscal, com totalização geral e 
mensal, discrinando em relatório analítico o valor remanescente por documento fiscal. 

 O processo retornou ao Gabinete do Presidente com o demonstrativo de fls. 
540 a 541 e o informativo de fls. 542, concluindo que parte do crédito tributário objeto do 
presente lançamento havia sido pago quando da lavratura do auto de infração, restando, 
apenas, a importância de R$ 9.488,89 (nove mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e 
oitenta e nove centavos). 



 

Por intermédio do Despacho nº 878/2015, de fls. 544 e 545 o Presidente do 
Conselho Administrativo Tributário admitiu o pedido de Revisão Extraordinária e 
determinou que o processo fosse pautadod para julgamento pelo Conselho Pleno. 

É o relatório. 

 

D E C I S Ã O 

 
Os documentos juntados pela empresa autuada associados à conferência 

feita pelo auditor fiscal no sistema SARE da Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás 
que culminou na elaboração do demonstrativo de fls. 540 e 541, não deixam nenhuma 
dúvida no sentido de que razão assiste à empresa autuada quando afirma que parte do 
ICMS já havia sido recohido quando da lavratura do auto de infração. 

À conta do exposto, conheço do Pedido de Revisão Extraordinária, dou-lhe 
parcial provimento, para considerar parcialmeente procedente o lançamento no valor de 
R$ 9.488,89 (nove mil, quatrocentos e oitenta e oito rais e oitenta e nove centavos), nos 
termos do demonstratrivo de fls. 540 e 541.  

 
 

 
Sala das sessões plenárias, em 05 de janeiro de 2016. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00029/16 
 
Relator: Conselheiro Renato Moraes Lima 
 

 
EMENTA: Processual. Arguição de inadmissibilidade do pedido 
de diligência formulado pelo sujeito passivo. Acolhida. Mérito. 
ICMS. Obrigação principal. Falta de pagamento de ICMS. Saída 
em transferência de mercadoria sujeita a substituição tributária 
pelas operações posteriores de estabelecimento atacadista para 
estabelecimento varejista. Procedência do auto de infração. 
Mantida a decisão cameral. 
 
1. Acolhe-se a arguição de inadmissibilidade de pedido de 
diligência já apreciado e rejeitado unanimemente na Câmara, 
não tendo a recorrente apresentado qualquer das razões de 
admissibilidade previstas na Lei nº 16.469/09, Art. 41, II; 
 
2. Ocorre o fato gerador do imposto, no momento da saída de 
mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que para 
outro estabelecimento do mesmo contribuinte; (CTE, Art. 13, I). 
Essa norma aplica-se na transferência de mercadoria, há então 
incidência do ICMS na operação de transferência; 
 
3. A saída em transferência de mercadoria sujeita a substituição 
tributária pelas operações posteriores de estabelecimento 
atacadista para estabelecimento varejista, não representa 
simples deslocamento de mercadoria e essa saída carrega 
consigo ICMS-ST, NÃO cabendo a aplicação da Súmula 166 do 
STJ; 
 
4. Mantém-se a decisão cameral, não tendo as razões da 
recorrente ensejado sua reforma. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 04 
de agosto de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade, feita pelo Conselheiro Relator, em relação ao pedido de diligência 
formulado pelo sujeito passivo, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância 
com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Renato Moraes Lima, Nivaldo Carvelo Carvalho, Nislene Alves Borges, José 
Luiz Rosa, José Paixão de Oliveira Gomes, Nivaldo José Mendes, Mário de Oliveira 
Andrade, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Carlos Andrade Silveira, 
Washington Luis Freire de Oliveira, Alcedino Gomes Barbosa, Antônio Martins da Silva, 
Edson Abrão da Silva, David Fernandes de Carvalho, José Pereira D'abadia, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Talita Pimenta Félix, Lidilone Polizeli Bento e João Divino de Brito. 
Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso do Contribuinte para o 
Conselho Pleno, negar-lhe provimento para manter a decisão cameral que considerou 
procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Renato Moraes Lima, 
Nislene Alves Borges, José Paixão de Oliveira Gomes, Mário de Oliveira Andrade, Victor 
Augusto de Faria Morato, Washington Luis Freire de Oliveira, Antônio Martins da Silva, 
David Fernandes de Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Lidilone Polizeli Bento e o 



 

Sr. Presidente, Conselheiro Heli José da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos 
os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, José Luiz Rosa, Nivaldo José Mendes, 
Masayuki Missao, Carlos Andrade Silveira, Alcedino Gomes Barbosa, Edson Abrão da 
Silva, José Pereira D'abadia, Talita Pimenta Félix e João Divino de Brito, que votaram 
conhecendo do recurso, dando-lhe provimento para reformar a decisão cameral e 
considerar improcedente o auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que a empresa 
Raizen Combustíveis S.A. (SHELL; estabelecimento atacadista situado em Goiânia, 
Jardim Novo Mundo, 10.048.985-0) não ter efetuado o pagamento total de R$ 
1.041.271,41 de ICMS em todo o período havido entre 1.º/01 e 31/12/2012 em virtude de 
remeter, em transferências internas para seu estabelecimento, também de Goiânia, no 
Aeroporto Santa Genoveva (varejista; CCE 10.196.585-0), mercadorias sujeitas ao regime 
de Substituição Tributária pelas Operações Posteriores - STOP (11.172.500 litros de 
Querosene de Aviação Shell Jet A-1, ao valor unitário de R$ 2,0711, com IVA de 30%, e 
alíquota resultante de Redução de Base de Cálculo de 15%) sem destaque daquele 
imposto devido nos termos do CTE, art. 51, § 1.º, I e RCTE, Anexo VIII, 32, § 6.º, IV, bem 
como faltando também a escrituração, apuração e pagamento do mesmo. 

 
Citados como infringidos os artigos 51, § 1°, I, 63 e 64 do Código 

Tributário Estadual - CTE (Lei nº 11.651/91) combinado com os artigos 32, § 6º, IV, 34, II, 
51, 53, 55, 66, 66-A, 66-D, I, "a" do Anexo VIII e artigo 9°, XXVII do Anexo IX do Decreto 
4.852/97, proposta a penalidade prevista no artigo 71, III, "a" do CTE, com redação da Lei 
n° 17.917/2012. 

 
Instruem os autos: Relação de Saídas do estabelecimento atacadista 

para o varejista, fls. 42 a 47 (com indicação do código Hash de cada NFe); notas 
explicativas, fls. 48; espelho das NFes, fls. 49 a 72 (juntadas a título de exemplo 
demonstrando o não destaque no ICMS de STOP). 

 
Revel, fls. 80, o sujeito passivo apresentou impugnação em 2.ª 

instância, fls. 91 a 127, tendo o julgado cameral de rejeição unânime ao pedido de 
diligência formulado, bem como de procedência, por maioria, fls. 232 a 240. 

 
Agora comparece com peça recursal ao Pleno, fls. 246 a 282, em 

que repete as mesmas alegações impugnatórias, a seguir expostas: 
 
1.º) Não haveria incidência do ICMS nos termos da Súmula 166 do 

STJ “Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadorias de um 
para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”, publicada em 23/08/96, posto que 
ocorrida apenas a circulação física, mas não a jurídica, a qual seria a única importante 
para o fim de incidência e cobrança do ICMS. 

 
2.º) A empresa destinatária seria atacadista e não varejista de 

combustíveis posto que nos termos da Lei 9.478/97, Art. 6.º, XX e XXI, trata-se de 
comercialização com grandes consumidores e que, nos termos do CTN, 110, não pode a 
Legislação Tributária Estadual (LTE) alterar a definição, o conteúdo o alcance dos 
conceitos de direito privado para caracterizar como varejista contribuinte que seja 
atacadista; assim, não incide o ICMS de STOP reclamado. 

 



 

3.º) Pede a REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA para que se subtraia os 
valores de ICMS pagos pelo estabelecimento destinatário substituído tributário localizado 
no Aeroporto Santa Genoveva, evitando, assim, duplicidade de pagamentos. 

 
4.º) Pede redução da MULTA posto que seria CONFISCATÓRIA. 
 
Os autos vieram a julgamento na sessão plenária de 17/03/2015, 

mas, por proposição de Resolução da Conselheira Talita Pimenta Félix, acatada por 
maioria, foi intimada a recorrente a comprovar a alegação efetuada pelo seu procurador de 
que a destinatária das remessas em transferência foi inscrita no cadastro de contribuintes 
deste Estado como comerciante atacadista e apenas posteriormente, e de ofício, veio a ter 
seus dados cadastrais alterados, passando a constar como comerciante varejista. 

 
Na tarde do mesmo dia, solicitei ao Sr. Secretário Geral do CAT a 

juntada dos espelhos cadastrais atual até histórico 16, fls. 308 a 324, o que já resolveria, 
em desfavor da recorrente, a indagação contida na resolução. Mas como necessário se 
fazia o cumprimento da resolução, veio posteriormente a resposta da recorrente, fls. 329 e 
330, justificando o não cumprimento da mesma, tendo juntado outros documentos, fls. 332 
a 344, nada trazendo de novo. 

 
Apresentou a recorrente outro memorial, fls. 348 a 351, repetindo 

tudo antes alegado. Juntou ao memorial novamente documentos anteriormente 
apresentados, fls. 352 a 370. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
 

Analisando cada uma das alegações recursais, tem-se as 
considerações que se seguem. 

 
1.º) Não haveria incidência do ICMS nos termos da Súmula 166 do 

STJ “Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadorias de um 
para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”, publicada em 23/08/96, posto que 
ocorrida apenas a circulação física, mas não a jurídica, a qual seria a única importante 
para o fim de incidência e cobrança do ICMS – trata-se de ALEGAÇÃO DE MÉRITO. 

 
Inicio citando que mesmo que se entendendo válida a súmula, ela 

reporta-se ao ICMS normal das operações havidas entre estabelecimentos da mesma 
empresa; a autuada pagou seu ICMS normal entre seu estabelecimento autuado e seu 
estabelecimento do aeroporto Santa Genoveva; o imposto de ST, que é justamente o 
subsequente, portanto decorrente de vendas, e não de transferências, não sendo, por 
isso, a mera movimentação física a que alude a súmula citada, cabendo assim o imposto 
cobrado – a ser transferência, necessitaria a Raizen Combustíveis S. A. ter seus próprios 
aviões. 

 
A incidência do ICMS nas transferências está prevista no Código 

Tributário Estadual (CTE), Art. 13, I 
 
CTE, Art. 13. Ocorre o fato gerador do imposto, no momento: 
 
I - da saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda 



 

que para outro estabelecimento do mesmo contribuinte; 
 
Para o fim de julgamento administrativo tributário, nos termos da Lei 

16.469/2009, Art. 6.º, § 5.º, a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, em suas 
composições unificadas, pode ser aplicada, dependendo, porém, do livre convencimento 
do julgador; já a Lei Complementar 104, Código de Defesa do Contribuinte, de 09/10/2013, 
Art. 32, II, cita que deve ser “observada”, no julgamento administrativo tributário, a 
jurisprudência firmada pelo STJ em sede de recurso repetitivo, que não é o caso, mas 
posto que se trate de matéria sumulada, cabe sua análise ao caso, o que ora se procede; 

 
Lei 16.469/2009, Art. 6.º, § 5º É pertinente acatar, em julgamento, a 
jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, em suas composições 
unificadas, obedecidos aos critérios de convencimento da autoridade 
julgadora. 

 
LC 104 (Código de Defesa do Contribuinte), de 09/10/2013, Art. 32. Nos 
processos administrativos, a Administração Pública deverá observar, 
dentre outras regras e princípios: 
 
II – a jurisprudência firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal e 
pelo Superior Tribunal de Justiça, neste último caso em sede de recurso 
repetitivo: 
 
a) por “jurisprudência firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal” 
deve-se entender as decisões proferidas em sede de controle concentrado 
de constitucionalidade, em recurso extraordinário submetido à repercussão 
geral ou mesmo em recursos extraordinários processados normalmente, 
quando se tratar de entendimento reiterado; 

 
Para meu livre convencimento ou não, analiso inicialmente o fato, 

mais ou menos pacificado, de que essa súmula não pode ser aplicada em transferências 
interestaduais, uma vez que haja mudança de sujeito ativo da relação jurídico-tributária; 
mas para o caso em tela, tratando-se de transferências internas, a questão fica mais 
conturbada: por um lado, vários autores e julgados entendem pertinente a aplicação da 
súmula; por outro lado, a análise estrutural normativa da matéria aponta para sua não 
aplicação, senão, vejamos: 

 
a) a Constituição Federal, Art. 155, § 2.º, XII, “a” e “d”, determina que 

cabe a Lei Complementar (LC), respectivamente, a definição dos contribuintes do ICMS e 
do local das operações do imposto; 

 
CF, Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos 
sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993) 
 
II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de 
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, 
ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;(Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993) 
 
§ 2.º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993) 
 
XII - cabe à lei complementar: 
 
a) definir seus contribuintes; 
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d) fixar, para efeito de sua cobrança e definição do estabelecimento 
responsável, o local das operações relativas à circulação de mercadorias e 
das prestações de serviços; 

 
b) a Lei Complementar 87/96 (Lei Kandir), de 13/09/96, portanto 

publicada 20 dias após à súmula analisada, ao definir os contribuintes, cita, no Art. 11, § 
3.º, II, que são autônomos os estabelecimentos de um mesmo titular; no art. seguinte da 
mesma lei, considera ocorrido o fato gerador na saída do estabelecimento ainda que para 
outro do mesmo contribuinte, que justamente o texto copiado pela legislação das UFs, e 
que no nosso CTE está no já citado art. 13, I; 

 
LC 87, de 13/09/96, Art. 11. O local da operação ou da prestação, para os 
efeitos da cobrança do imposto e definição do estabelecimento 
responsável, é: 
 
§ 3º Para efeito desta Lei Complementar, estabelecimento é o local, 
privado ou público, edificado ou não, próprio ou de terceiro, onde pessoas 
físicas ou jurídicas exerçam suas atividades em caráter temporário ou 
permanente, bem como onde se encontrem armazenadas mercadorias, 
observado, ainda, o seguinte: 
 
II - é autônomo cada estabelecimento do mesmo titular; 

 
Art. 12. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento:  
 
I - da saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que 
para outro estabelecimento do mesmo titular; 

 
No caso específico da Substituição Tributária pelas Operações 

Posteriores (STOP), incide ICMS STOP nas saídas dos distribuidores de 
combustíveis: 

 
CTE, Art. 51. Fica atribuída ao estabelecimento industrial, na condição de 
substituto tributário, a responsabilidade pelo pagamento do imposto devido 
nas operações internas subseqüentes, observadas as disposições 
estabelecidas na legislação tributária, em relação às operações com as 
mercadorias constantes do Anexo VI desta lei. 
 
§ 1º Para os efeitos deste artigo, equipara-se a industrial: 
 
I - o produtor rural e a distribuidora de combustíveis e de lubrificantes, 
assim definidos pela legislação específica, estabelecidos neste Estado; 
 

... mas só se a distribuidora de combustíveis for varejista: 
 

RCTE, Anexo VIII, Art. 32. O regime de substituição tributária pela 
operação posterior -retenção na fonte- consiste na retenção, apuração e 
pagamento do imposto devido por operação interna subseqüente, inclusive 
quanto ao diferencial de alíquotas, se for o caso (Lei nº 11.651/91, art. 51). 
 
§ 6º O regime de substituição tributária não se aplica: 
 
IV - à transferência de mercadoria inserida no regime da substituição 
tributária por convênio, protocolo ou ato da administração tributária 
estadual para outro estabelecimento, não varejista do sujeito passivo por 
substituição definido com tal em convênio, protocolo ou norma estadual 



 

aplicável à mercadoria, recaindo, nesta hipótese, a responsabilidade pela 
retenção e pagamento do imposto sobre o estabelecimento que realizar a 
saída da mercadoria com destino a contribuinte diverso; 

 
... a distribuidora de fornecimento de aeronaves é varejista (a aeronave é a consumidora 
final; a quantidade é irrelevante para caracterização do comércio de varejo e de atacado): 

 
Resolução ANP Nº 17, DE 26.7.2006 (DOU 27.7.2006), que regula o 
exercício da atividade de distribuição de combustíveis de aviação. 
Art. 2º Para os fins desta Resolução, ficam estabelecidas as seguintes 
definições: 
 
XI – consumidor: afretador, intermediário de operação comercial, pessoa 
jurídica ou pessoa física que utiliza combustíveis de aviação para 
abastecimento de aeronaves próprias, afretadas ou arrendadas; 
 
XV – Parque de Abastecimento de Aeronaves (PAA): conjunto de 
instalações fixas, compreendendo tanques, equipamentos e prédios 
(administração, manutenção e outros), com a finalidade de receber, 
armazenar e distribuir combustíveis de aviação, localizado dentro de 
aeródromo público ou privado, que atenda às normas da Autoridade 
Aeronáutica, da administração aeroportuária local, da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), do órgão ambiental competente e 
às posturas municipais; 
 
XVIII – Querosene de Aviação (QAV-1 ou JET A-1): derivado de petróleo  
utilizado como combustível em turbinas de aeronaves; 
 
Da Comercialização 
 
Art. 19. Ao distribuir, somente será permitida a comercialização de 
combustíveis de aviação com: 
 
I – outro distribuidor de combustíveis de aviação; 
 
II – revendedor vinculado ou independente que possuir instalação de 
tancagem localizada em PAA autorizada pela administração aeroportuária 
local a operar, quando instalada em aeródromo público, ou pelo 
proprietário, quando em aeródromo privado; e 
 
III – consumidor, para abastecimento de aeronaves, somente em 
aeródromo em que dispuser de instalação de tancagem localizada em 
PAA, e para entrega em instalação de ponto de abastecimento. 

 
Lei 8.078 (Código de Defesa do Consumidor), de 11/09/90, Art. 2° 
Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 
ou serviço como destinatário final. 

 
c) fica difícil acatar uma súmula que dá a determinada matéria 

tratamento divergente do de Lei Complementar federal posteriormente publicada; 
 
d) ademais, nas transferências internas intermunicipais, há que se 

tratar corretamente a repartição do ICMS destinado aos municípios, o que corrobora o 
entendimento de que pertine a incidência do ICMS nas transferências; 

 
e) ao contrário da maior parte dos doutrinadores, Vittório Cassone 

cita em seu “Direito Tributário”, 13.ª Ed., Editora Atlas, 2001, p. 298: “Não consigo 



 

concordar com essa assertiva, porquanto a questão da competência para tributar ganha 
foro privilegiado – no sentido de determinar a incidência na saída do estabelecimento. Por 
isso, reputo constitucional o art. 12, I, da LC nº 87/96, ao estabelecer: ‘Considera-se 
ocorrido o fato gerador do ICMS no momento da saída de mercadoria de estabelecimento 
do contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular”. 

 
Em virtude do exposto, estou convencido de que não cabe a 

aplicação da súmula ao caso em tela, devendo prevalecer a determinação da Lei 
Complementar 87/96, Art. 12, I e do CTE, Art. 13, I. 

 
 
2.º) A empresa destinatária seria atacadista e não varejista de 

combustíveis posto que nos termos da Lei 9.478/97, Art. 6.º, XX e XXI, trata-se de 
comercialização com grandes consumidores e que, nos termos do CTN, Art. 110, não 
pode a Legislação Tributária Estadual alterar a definição, o conteúdo o alcance dos 
conceitos de direito privado para caracterizar como varejista contribuinte que seja 
atacadista; assim, não incide o ICMS de Substituição Tributária pelas Operações 
Posteriores (STOP) reclamado – É TAMBÉM ALEGAÇÃO DE MÉRITO. 

 
L.9.478 (Dispõe sobre a política energética nacional, as atividades 
relativas ao monopólio do petróleo, institui o Conselho Nacional de 
Política Energética e a Agência Nacional do Petróleo e dá outras 
providências), de 06/08/97, Art. 6° Para os fins desta Lei e de sua 
regulamentação, ficam estabelecidas as seguintes definições: 
 
XX - Distribuição: atividade de comercialização por atacado com a rede 
varejista ou com grandes consumidores de combustíveis, lubrificantes, 
asfaltos e gás liquefeito envasado, exercida por empresas especializadas, 
na forma das leis e regulamentos aplicáveis; 
 
XXI - Revenda: atividade de venda a varejo de combustíveis, lubrificantes 
e gás liquefeito envasado, exercida por postos de serviços ou 
revendedores, na forma das leis e regulamentos aplicáveis; 

 
A entender-se o inciso XX como “atividade de comercialização por atacado com a rede 
varejista” ou “atividade de comercialização por atacado com grandes consumidores”, 
tem-se como letra morta a definição do CDC sobre consumidor. 
 

L. 8.078 (Cód. de Defesa do Consumidor), de 11/09/90, Art. 2° 
Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 
ou serviço como destinatário final. 

 
Como ambas as leis são ordinárias a melhor interpretação é a 

conciliatória entre ambas, o que, entretanto, é irrelevante para o fim de tributação, que 
ainda por cima é estadual. 

 
Essa conciliação somente é possível caso se entenda “atividade 

de comercialização por atacado com a rede varejista” ou “atividade de comercialização 
com grandes consumidores”, 

 
Esse entendimento é perfeitamente consonante com as outras normas 

sobre a mesma matéria: 
 

Resolução ANP Nº 17, DE 26.7.2006 (DOU 27.7.2006), que regula o 
exercício da atividade de distribuição de combustíveis de aviação. 



 

Art. 2º Para os fins desta Resolução, ficam estabelecidas as seguintes 
definições: 
 
XI – consumidor: afretador, intermediário de operação comercial, pessoa 
jurídica ou pessoa física que utiliza combustíveis de aviação para 
abastecimento de aeronaves próprias, afretadas ou arrendadas; 
XV – Parque de Abastecimento de Aeronaves (PAA): conjunto de 
instalações fixas, compreendendo tanques, equipamentos e prédios 
(administração, manutenção e outros), com a finalidade de receber, 
armazenar e distribuir combustíveis de aviação, localizado dentro de 
aeródromo público ou privado, que atenda às normas da Autoridade 
Aeronáutica, da administração aeroportuária local, da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), do órgão ambiental competente e 
às posturas municipais; 
XVIII – Querosene de Aviação (QAV-1 ou JET A-1): derivado de petróleo 
utilizado como combustível em turbinas de aeronaves; 
 
Da Comercialização 
Art. 19. Ao distribuir, somente será permitida a comercialização de 
combustíveis de aviação com: 
I – outro distribuidor de combustíveis de aviação; 
II – revendedor vinculado ou independente que possuir instalação de 
tancagem localizada em PAA autorizada pela administração aeroportuária 
local a operar, quando instalada em aeródromo público, ou pelo 
proprietário, quando em aeródromo privado; e 
III – consumidor, para abastecimento de aeronaves, somente em 
aeródromo em que dispuser de instalação de tancagem localizada em 
PAA, e para entrega em instalação de ponto de abastecimento. 

 
Assim, lei justamente diz que distribuidor é o atacadista e o varejista 

para grandes consumidores; revendedor é o varejista que fornece a pequenos 
consumidores. Além disso, a vedação do CTN, Art. 110, restringe-se apenas à alteração 
de definição, conteúdo e alcance de institutos do Direito Privado utilizados expressa ou 
implicitamente NOS TEXTOS CONSTITUCIONAIS que definem ou limitam competências 
tributárias – isso visa que se evite a invasão de competências tributárias – não é o caso 
ora analisado; o tributo não cobrado relativo à etapa subsequente não se torna fato 
gerador de outro tributo, e, principalmente, de outro ente tributante. 

 
3.º) Pede a REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA para que se subtraia os 

valores de ICMS pagos pelo estabelecimento destinatário substituído tributário localizado 
no Aeroporto Santa Genoveva, evitando, assim, duplicidade de pagamentos. 

 
Naturalmente, em virtude do pagamento da presente autuação cabe 

pagamento regressivo do montante de ICMS não pago anteriormente pelo substituído 
tributário; deste caberá, então, pedido de restituição de valores indevidamente pagos; 
MAS ESSE MESMO PEDIDO FOI APRECIADO NA CÂMARA E REJEITADO POR 
UNANIMIDADE, SEM APRESENTAÇÃO DE QUALQUER DAS SITUAÇÕES PREVISTAS 
NA LEI 16.469/2009, ART. 41, II, MOTIVANDO A ARGUIÇÃO DE INADMISSIBILIDADE 
DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA. 

 
4.º) Pede redução da MULTA posto que seria CONFISCATÓRIA – É 

TAMBÉM ALEGAÇÃO DE MÉRITO. 
 
O julgamento administrativo sabidamente não alcança o juízo de 

valor sobre a norma em abstrato, cabendo apenas avaliar a correção ou não da pena 



 

cominada, sendo tal pedido até mesmo inepto. No caso em tela percebe-se absoluta 
subsunção do fato à norma, razão pela qual resta ratificá-la. 

 
Diante do exposto, acolhi e fui acompanhado pela unanimidade dos 

meus pares na inadmissibilidade do pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo, 
tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da 
Lei nº 16.469/09. Quanto ao mérito, conheçi do recurso do Contribuinte para o Conselho 
Pleno, negando-lhe provimento para manter a decisão cameral que considerou procedente 
o auto de infração, ratificando a penalidade proposta. A liquidez decorre de se tratar de 
11.172.500 litros de Querosene de Aviação, ao valor unitário de R$ 2,0711, com IVA de 
30%, e alíquota resultante de Redução de Base de Cálculo de 15% = R$ 1.041.271,41 (= 
11.172.500 x 2,0711 x 0,30 x 0,15). 

 
É o voto. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 12 de fevereiro de 2016. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00036/16 
 
Relator: Conselheiro Márcio Nogueira Pedra 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de cerceamento ao direito de 
defesa. Rejeitada. Decisão unânime. Preliminar de exclusão do 
solidário da lide. Rejeitada. Decisão unânime. ICMS. Omissão de 
pagamento do ICMS substituição tributária. Auto de infração 
procedente. Decisão unânime. 1. Quando não se aponta 
incorreção nos documentos que instruem o lançamento, ficando 
constatado que os mesmos  oferecem condições ao amplo 
exercício do direito de defesa, torna-se inevitável afastar  a 
preliminar de nulidade processual por cerceamento ao direito de 
defesa. 2. Fica solidariamente obrigado ao pagamento do 
imposto devido por substituição tributária o contribuinte 
estabelecido neste Estado que adquirir mercadoria cujo imposto 
não tenha sido retido (artigo 35, Anexo VIII, RCTE). 3. O 
substituto tributário estabelecido em outra unidade da 
Federação deve fazer a retenção do imposto no momento em 
que promover a saída da mercadoria para o território goiano 
(artigo 52, Anexo VIII, RCTE). 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 15 de janeiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos rejeitar a 
prelimininar de exclusão do sujeito passivo solidário, A SEGURANÇA EQUIPAMENTOS 
CONTRA INCÊNDIO LTDA, da lide, requerida pelo mesmo. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Márcio Nogueira Pedra, Carlos Andrade Silveira, Victor Augusto de Faria 
Morato, Masayuki Missao e Edson Abrão da Silva. Por votação unânime, rejeitar a 
preliminar de nulidade do auto de infração, por cerceamento ao direito de defesa, arguida 
pela autuada. Participaram do julgamento os Conselheiros Márcio Nogueira Pedra, Carlos 
Andrade Silveira, Victor Augusto de Faria Morato, Masayuki Missao e Edson Abrão da 
Silva. Quanto ao mérito, também, por votação unânime, conhecer da impugnação, negar-
lhe provimento para considerar procedente o auto de infração. Participaram do julgamento 
os Conselheiros Márcio Nogueira Pedra, Carlos Andrade Silveira, Victor Augusto de Faria 
Morato, Masayuki Missao e Edson Abrão da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Neste processo, o Fisco afirma que o contribuinte, indicado na peça 
exordial, na condição de substituto tributário deixou de fazer a retenção do ICMS-ST no 
momento em que promoveu a saída das mercadorias constantes das nf-e/danfe 
relacionadas em planilhas em anexo, para o território goiano, conforme apuração também 
anexada. Está sendo cobrado  o tributo na importância de R$ 94.739,17 (noventa e quatro 
mil, setecentos e trinta e nove reais e dezessete centavos), juntamente com penalidade e 
acréscimos legais.  

 
Como dispositivos legais infringidos estão indicados o artigo 45 e o 

artigo 51, § 3º do CTE, e os artigos 35 e 52, § 1º, Anexo VIII, RCTE. A multa proposta é a 
prevista no artigo 71, III, “a” do CTE.  

 



 

Está indicado como sujeito passivo solidário o destinatário das 
mercadorias no Estado de  Goiás, a empresa   A SEGURANÇA EQUIPAMENTOS 
CONTRA INCÊNDIO LTDA. 

 
Intimados, os sujeitos passivos não se manifestam. Foram 

declarados revéis (fls 49). Intimados para impugnar em segunda instância, a autuada não 
se manifestou, sendo declarada perempta, conforme termo de fls 54. 

 
A solidária, no entanto, apresentou impugnação em segunda 

instância na qual argui preliminar de exclusão do solidário da lide. Afirma que a obrigação 
de reter o valor do tributo é da indústria fornecedora dos produtos e não da empresa 
compradora. Afirma que, quando do pagamento do valor da compra, já pagou os tributos 
devidos, que estavam embutidos naquele valor. Argui, também, preliminar de cerceamento 
ao direito do defesa, pois não foi informado o fundamento legal que justificaria a cobrança 
do tributo. Pede, ao final, a improcedência do auto de infração.  

 
É o relatório. 
 
 

VOTO 
 
 
A impugnante se equivoca ao afirmar, como fundamento de 

preliminar de cerceamento ao direito de defesa, que não há informação da base legal para 
a cobrança do tributo. O auto de infração indica como dispositivos legais infringidos  o 
artigo 45 e o artigo 51, § 3º do CTE, e os artigos 35 e 52, § 1º, Anexo VIII, RCTE. No 
Código Tributário Estadual temos o seguinte texto :  

 
“Art. 51. Fica atribuída ao estabelecimento industrial, na condição de 

substituto tributário, a responsabilidade pelo pagamento do imposto devido 
nas operações internas subseqüentes, observadas as disposições 
estabelecidas na legislação tributária, em relação às operações com as 
mercadorias constantes do Anexo VI desta lei. 

.................................................................................................................... 

§ 3º É exigido o pagamento antecipado do imposto devido pelas futuras 
operações internas, inclusive quanto à operação a ser realizada pelo 
próprio adquirente, na hipótese de entrada de mercadoria proveniente de 
outro Estado ou do exterior e sujeita a substituição tributária.” 

 
 
Já o Anexo VIII do Regulamento do Código Tributário Estadual 

determina o seguinte :  
 

“Art. 35. Fica solidariamente obrigado ao pagamento do imposto devido 

por substituição tributária o contribuinte estabelecido neste Estado que 
adquirir mercadoria cujo imposto não tenha sido retido, hipótese em que o 
adquirente obriga-se, ainda, ao pagamento da multa pelo mesmo devida, 
dos juros e demais acréscimos legais, calculados desde a data em que 
deveria ter sido efetuada a retenção. 

 
 

Art. 52. O substituto tributário estabelecido em outra unidade da 

Federação deve fazer a retenção do imposto no momento em que 
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promover a saída da mercadoria para o território goiano, efetuando a 
apuração e o seu pagamento nos períodos e prazos previstos na legislação 
tributária, mediante a utilização da Guia Nacional de Recolhimento de 
Tributos Estaduais-GNRE. 

 

§ 1º Se não for concedida a inscrição cadastral ao substituto tributário ou 
se esse não tiver providenciado a sua inscrição no Cadastro de 
Contribuintes deste Estado, o mesmo deve, em relação a cada operação, 
efetuar o pagamento do imposto devido ao Estado de Goiás, por ocasião 
da saída da mercadoria de seu estabelecimento, por meio de GNRE 
distinta para cada um dos destinatários, devendo (Convênio ICMS 81/93, 
cláusula sétima, §§ 2º e 3º): 

I - anexar uma via desta à nota fiscal para acompanhar o transporte da 
mercadoria; 

II - constar no campo informações complementares o número da nota 
fiscal a que se refere o respectivo recolhimento.” 

 
 
 
A simples leitura dos dispositivos legais é suficiente para demonstrar 

a existência de fundamento jurídico para a cobrança efetivada pelo Fisco. Os artigos 
acima transcritos referem-se à cobrança antecipada do imposto, à sujeição passiva, 
inclusive por solidariedade, e ao momento em que deve ser realizada a retenção do 
imposto. Em suma, não há motivo para arguição de preliminar de cerceamento do direito 
de defesa. Rejeito a preliminar arguida.  

 
Rejeito, igualmente, a preliminar de exclusão do solidário da lide, 

apresentada sob o argumento de que a obrigação de reter o valor do tributo é da indústria 
fornecedora dos produtos, bem como que, quando do pagamento do valor da compra, já 
pagou os tributos devidos, que estavam embutidos naquele valor. Em nenhum dos 
documentos fiscais anexados ao processo (DANFE’S de fls 16 a 39) está indicado o 
destaque e, muito menos, a cobrança do ICMS substituição tributária. Os campos 
dedicados a estes valores encontram-se com informação de valor zero. Além do mais, 
conforme acima demonstrado, a legislação prevê, expressamente, para tais casos, a 
solidariedade entre o remetente e o destinatário das mercadorias. A cobrança é, por 
conseguinte, legal. Rejeito a preliminar de exclusão do solidário da lide.  

 
Não houve contestação de mérito relacionada com o lançamento, o 

que aponta para a procedência do auto de infração.  
 
Isto posto, rejeito a preliminar de exclusão do sujeito passivo 

solidário, A SEGURANÇA EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA, da lide arguida 
pelo mesmo, rejeito a preliminar de nulidade do auto de infração por cerceamento do 
direito de defesa também arguida pela impugnante e , no mérito, conheço da impugnação 
e nego-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração.  
 

 
 

Sala das sessões, em 27 de janeiro de 2016. 

https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/ICMS/1993/CV081_93.htm
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Matéria: Substituição tributária (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00044/16 
 
Relatora: Conselheira Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Substituição tributária 
pelas operações posteriores. 
 
 
 
É exigido o pagamento antecipado do imposto devido pelas 
futuras operações internas, inclusive quanto à operação a ser 
realizada pelo próprio adquirente, na hipótese de entrada de 
mercadoria proveniente de outro Estado ou do exterior e sujeita 
a substituição tributária. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 16 de dezembro de 2015, decidiu, por maioria de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Marlene Maria da Silva 
Ruguê Bernardes e Nivaldo José Mendes. Vencido o Conselheiro Cláudio Henrique de 
Oliveira, que votou pela improcedência do lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Nestes autos a acusação é de que o sujeito passivo deixou de 
fazer a retenção do imposto devido por substituição tributária pelas operações posteriores, 
no momento em que promoveu a saída de DVD constante da nota fiscal 11796, emitida 
em 04.02.10, para o território goiano, conforme documentos anexos. 

 
O contribuinte impugna o lançamento, fls. 32 em diante, sendo 

lavrado o termo de revelia em relação ao solidário. 
 
Antes do julgamento singular é determinado despacho, fs. 

53/54, no sentido de verificar se o DVD compunha a mesma embalagem do livro e se nele 
contém parte do livro gravado, bem como o código NBM/SH da mercadoria, a qual foi 
cumprida no sentido de esclarecer que o conteúdo gravado na mídia diverge do conteúdo 
do livro, embora constante de mesma embalagem, observando que anexo segue exemplar 
da mercadoria. O que está gravado no DVD é desenho animado, videokê, música e jogo 
interativo. 

 
Em retorno à Primeira Instância de Julgamento é determinada 

nova diligência, via despacho, fls. 67/68, com intuito de intimar o solidário arrolado na 
sujeição passiva sobre o resultado da diligência anteriormente determinada, o que ocorreu 
via Diário Oficial. 

 
Analisando todas as provas e trazendo entendimento dado em 

parecer pela Administração Tributária, a decisão a quo é pela procedência do crédito 
tributário. 

 



 

O contribuinte não se conformando com essa decisão interpõe 
recurso voluntário, reafirmando a argumentação inicial de que o DVD, objeto da autuação, 
é acessório e complemento de livro, sendo dele indissociável, portanto albergado pela 
imunidade prevista no inciso VI do art. 150 da CF/88. 

 
A imunidade tem o propósito de incentivar a difusão de 

informação, ideia e cultura. O conceito de livro por força da Lei 10.753/03, acompanhando 
o conteúdo histórico-evolutivo, equipara a livro, aquele em meio digital, magnético e ótico. 
Apresenta a posição jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, RE 174.476. Sustenta 
que o DVD “detém os valores culturais necessários a formação de produto literário sujeito 
à imunidade em apreço.” 

 
Culmina sua peça de defesa requerendo a redução da multa 

para valores adequados à suposta infração cometida. 
 
É lavrado o termo de perempção em relação ao solidário. 
 
 

V O T O 

 
 
Em razão de o sujeito passivo basicamente reafirmar os termos 

da impugnação apresentada, nesta oportunidade, pelo recurso interposto, de antemão 
tomo por fundamentação toda a argumentação exposta em sentença singular, fls. 71/75, 
com máxima vênia, dada a pertinência com que abordou o assunto no sentido de 
confirmar a exigência do crédito tributário. 

 
Voltando ao resultado da primeira diligência determinada pelo 

Ilustre Julgador Singular, buscando dirimir dúvida sobre o conteúdo do DVD, objeto da 
autuação, muito bem ponderou o revisor no seguinte sentido, fls. 55: 

 
“...foram analisadas as mercadorias 

constantes do DANFE n. 11796 e constatou-se que o DVD 
encontra-se na mesma embalagem dos livros, porém o 
conteúdo gravado na mídia diverge do conteúdo do livro. 

 
Destaca-se ainda que os CD-ROM’s 

contêm gravações de: desenhos animados, videokê, muísicas e 
jogo interativo. Neste sentido, apesar de a mídia estar 
acondicionada na mesma embalagem do livro, não contém 
gravação de parte do livro”. 
 
Assim, inarredavelmente a mercadoria objeto da autuação não 

é livro, logo não requer discussão quanto à aplicação da imunidade constitucional prevista 
para o livro, jornal ou periódico. 

 
Mas ainda que a mercadoria fosse livro eletrônico é importante 

destacar que o Supremo Tribunal Federal não sedimentou a aplicação da imunidade 
constitucional, reconhecendo a existência de Repercussão Geral no Recurso 
Extraordinário 330.817 Rio de Janeiro, em andamento, Relator Dias Toffoli, cuja ementa 
tem-se: 

 



 

“EMENTA. DIREITO CONSTITUCIONAL 
E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. 
PRETENDIDA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA A RECAIR SOBRE 
LIVRO ELETRÔNICO. NECESSIDADE DE CORRETA 
INTERPRETAÇÃO DA NORMA CONSTITUCIONAL QUE 
CUIDA DO TEMA (ART. 150, INCOS IV, ALÍNEA D). MATÉRIA 
PASSÍVEL DE REPETIÇÃO EM INÚMEROS PROCESSOS, A 
REPERCUTIR NA ESFERA DE INTERESSE DE TODA A 
SOCIEDADE. TEMA COM REPERCUSSÃO GERAL.” 
 
Nesse sentir, tratando-se de DVD gravado, é devido o ICMS por 

substituição tributária pelas operações posteriores, como consta no Apêndice II, item IX, 
do Anexo VIII, do Decreto 4.852/97, inserido no NCM 8523.49.90 “outro disco para 
sistema de leitura por raio “laser”, de acordo com Protocolo ICM 19/85, cuja adesão do 
Estado de Goiás ocorreu pelo Protocolo ICMS 19/01. 

 
Traz em relação à classificação da mercadoria nessa NCM 

8523.49.90, a solução de Consulta COANA 106/2015, da Receita Federal, de lavra do 
Ilustre Presidente da 1ª Turma, a qual tem competência exclusiva sobre a correta 
codificação de mercadorias, assim: 

 
“ASSUNTO: Classificação de Mercadorias 
 
EMENTA: Código NCM/TEC 8523.49.90 

Mercadoria: Suporte óptico gravado com software, para 
utilização em sistemas computadorizados de entretenimento, 
apresentado na forma de disco de policarbonato transparentes, 
etiquetado com informações sobre o fabricante, tipo de mídia e 
nome do jogo gravado.” 
 
Portanto, na condição de suporte óptico está compreendido os 

discos gravados e os discos não gravados, regraváveis ou não, como por exemplo, os 
discos compactos (, CD, V-CD, CD-ROM, CD-RAM) e os discos polivalentes digitais 
(DVD). 

 
Ademais, sendo informação gravada e organizada à reprodução 

de sons aderente ao suporte óptico, cuja classificação NCM/SH está inserido em ICMS por 
substituição tributária, arrastada está ao regime, inequivocamente. 

 
Assim, a pretensão fiscal subsiste em relação à operação, com 

fulcro no art. 51 § 3º da Lei 11.651/91: 
 
Art. 51. Fica atribuída ao estabelecimento industrial, na 
condição de substituto tributário, a responsabilidade pelo 
pagamento do imposto devido nas operações internas 
subseqüentes, observadas as disposições estabelecidas na 
legislação tributária, em relação às operações com as 
mercadorias constantes do Anexo VI desta lei. 

................................... 

§ 3º É exigido o pagamento antecipado do imposto devido pelas 
futuras operações internas, inclusive quanto à operação a ser 
realizada pelo próprio adquirente, na hipótese de entrada de 
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mercadoria proveniente de outro Estado ou do exterior e sujeita 
a substituição tributária. 
 
E ainda, art. 52, § 1º do Anexo VIII do Decreto 4.852/97: 
 

Art. 52. O substituto tributário estabelecido em outra unidade da 
Federação deve fazer a retenção do imposto no momento em 
que promover a saída da mercadoria para o território goiano, 
efetuando a apuração e o seu pagamento nos períodos e 
prazos previstos na legislação tributária, mediante a utilização 
da Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais-
GNRE. 

 

§ 1º Se não for concedida a inscrição cadastral ao substituto 
tributário ou se esse não tiver providenciado a sua inscrição no 
Cadastro de Contribuintes deste Estado, o mesmo deve, em 
relação a cada operação, efetuar o pagamento do imposto 
devido ao Estado de Goiás, por ocasião da saída da mercadoria 
de seu estabelecimento, por meio de GNRE distinta para cada 
um dos destinatários, devendo (Convênio ICMS 81/93, cláusula 
sétima, §§ 2º e 3º): 

I - anexar uma via desta à nota fiscal para acompanhar o 
transporte da mercadoria; 

II - constar no campo informações complementares o número 
da nota fiscal a que se refere o respectivo recolhimento. 
 
Assim não procedendo o remetente recai sobre o destinatário a 

exigência do ICMS substituição, conforme art. 35 do Anexo VIII do Decreto 4.852/97: 
 

Art. 35. Fica solidariamente obrigado ao pagamento do imposto 
devido por substituição tributária o contribuinte estabelecido 
neste Estado que adquirir mercadoria cujo imposto não tenha 
sido retido, hipótese em que o adquirente obriga-se, ainda, ao 
pagamento da multa pelo mesmo devida, dos juros e demais 
acréscimos legais, calculados desde a data em que deveria ter 
sido efetuada a retenção. 
 
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário, nego-lhe 

provimento, para manter a sentença atacada tal como lançada, por seus próprios e 
jurídicos fundamentos e por estes ora agregados, considerando procedente o crédito. 
 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 02 de fevereiro de 2016. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00080/16 
 
Relator: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 

 
EMENTA: ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS. OPERAÇÃO 
INTERESTADUAL. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. OMISSÃO DE 
PAGAMENTO. REVISÃO FISCAL. COMPROVAÇÃO DE QUE O 
PAGAMENTO FORA REALIZADO PARCIALMENTE PELA 
EMPRESA GOIANA DESTINATÁRIA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 18 de janeiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de 
infração no valor do ICMS de R$ 2.038,29 (dois mil e trinta e oito reais e vinte e nove 
centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato, 
Masayuki Missao, Edson Abrão da Silva, Márcio Nogueira Pedra e Carlos Andrade 
Silveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Nestes autos, o Fisco acusa o sujeito passivo de haver realizado 
saídas de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária (Apêndice II do Anexo 
VIII do RCTE – Protocolos ICMS 84/11 e 85/11), com destino ao Estado de Goiás, sem 
efetuar a retenção do ICMS devido pelo diferencial de alíquotas.  

A infração foi capitulada nos arts. 11, §1º, II e 51 §3º, ambos do 
CTE, combinados com o art. 32 §1º do Anexo VIII do RCTE. A penalidade, por seu turno, 
é a que consta do art. 71, III “a” do CTE. O auto de infração foi lavrado em 31/07/13. 

Aufere-se ICMS no valor originário de R$ 85.228,00, referente a 
fatos geradores ocorridos entre 1º de maio de 2012 e 31 de maio de 2013. 

Em informações complementares, noticia-se que a auditoria fora 
baseada em informações obtidas a partir da ferramenta de fiscalização Business Objects 
(BO), da Secretaria da Fazenda, mediante a localização no banco de dados da SEFAZ 
das notas fiscais eletrônicas (modelo 55) emitidas pela autuada e destinadas ao Estado de 
Goiás no período auditado. 

 

A título de instrução processual Fazendária, foram juntados 
demonstrativo - resumo da omissão ICMS diferencial de alíquotas; mídia CD e recibo de 
entrega de relatórios digitais.  

 

Após intimações e revelia do sujeito passivo, os autos foram 
encaminhados à dívida ativa. Ato sequente o sujeito passivo interpôs pedido de revisão 
extraordinária, cujo pleito era o reconhecimento de erro de fato substancial no lançamento.  

 



 

Afirma a autuada que realizou operações interestaduais, onde 
efetuou transferência de mercadorias de MG para GO. A apuração do imposto se dera no 
destino, no que restou recolhido todo o imposto devido, inclusive o diferencial de alíquotas. 

 

Mediante o Despacho 1814/12-PRES, o Presidente do Conselho 
determina que o processo seja pautado em uma das Câmaras julgadoras, mediante 
sorteio, para seu julgamento em 2ª instância. Discorre que o autuado afirmou ter recolhido 
o tributo que aqui se aufere e que a saída não se realizou nos moldes delineados no auto 
de infração. Reconhece a Presidência que houve falha na intimação em sede cameral.  

 

Portanto, o pedido de revisão extraordinária, inserto entre as fls. 21/ 
26 dos autos, é recebido como impugnação em 2ª instância, pelo princípio da fungibilidade 
recursal.  

 

Submetidos a julgamento na IICJUL, os autos foram encaminhados 
a diligência, nos seguintes termos: 

 

 
“CONSIDERANDO que o sujeito passivo 

apresenta, para o período fiscalizado, cópias de documentos de 
arrecadação do ICMS devido por diferencial de alíquotas, conforme 
documentos juntados entre as fls. 35/ 134; 

CONSIDERANDO a possibilidade de bis in idem 
com relação aos diferenciais de alíquotas que se auferem nos 
presentes autos; 

ENCAMINHEM-SE os autos à Gerência de 
Substituição Tributária, no escopo de que seu Ilustre Titular determine 
que Autoridade Fiscal promova a análise dos argumentos trazidos 
pela autuada, realizando os ajustes que se fizerem necessários à 
auditoria fiscal. 

APÓS, que se dê ciência ao sujeito passivo 
acerca do resultado da revisão, retornando os autos para julgamento 
cameral”. 

 
 

A resposta do diligenciador seguiu às fls. 145 dos autos, no qual se 
conclui que o tributo auferido na inicial fora, de fato, parcialmente recolhido pela 
destinatária. Restaria à autuada, substituta tributária, o recolhimento do ICMS no valor 
originário de R$ 2.038,29. 

 
Intimada acerca do teor da revisão, em 04/09/15, a impugnante não 

se manifestou.  
 
 
É o relatório.  

 
V O T O 

 
A empresa autuada, estabelecida em Uberlândia-MG, remeteu a 

este Estado equipamentos diversos de telecomunicação, em relação aos quais, reputou o 



 

Fisco ter havido omissão do pagamento do ICMS devido pelo diferencial de alíquotas, por 
força dos Protocolos ICMS nº 84/11 e 85/11.  

 

O Protocolo ICMS nº 84/11 tem, em sua cláusula primeira, a seguinte 
redação: 

“Cláusula primeira Nas operações interestaduais com as mercadorias 
listadas no Anexo Único, com a respectiva classificação na 
Nomenclatura Comum do Mercosul/Sistema Harmonizado - NCM/SH -, 
destinadas aos estados signatários, fica atribuída ao contribuinte 
industrial ou importador, na qualidade de sujeito passivo por 
substituição tributária, a responsabilidade pela retenção e 
recolhimento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - relativo às 
operações subsequentes. 

§ 1º O disposto no caput aplica-se também à diferença entre a alíquota 
interna e a interestadual sobre a base de cálculo da operação própria, 
incluídos, quando for o caso, os valores de frete, seguro, impostos, e 
outros encargos transferíveis ou cobrados do destinatário, na 
hipótese de entrada decorrente de operação interestadual, em 
estabelecimento de contribuinte, de mercadoria destinada a uso ou 
consumo ou ativo permanente.” 

 

O Protocolo ICMS nº 85/11, por seu turno, reza o seguinte: 

“Cláusula primeira Nas operações interestaduais com as 
mercadorias listadas no Anexo Único, com a respectiva classificação 
na Nomenclatura Comum do Mercosul/Sistema Harmonizado - 
NCM/SH -, destinadas aos estados signatários, fica atribuída ao 
contribuinte industrial ou importador, na qualidade de sujeito 
passivo por substituição tributária, a responsabilidade pela retenção 
e recolhimento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação 
de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - relativo às 
operações subsequentes. 

§ 1º O disposto no caput aplica-se também à diferença entre a 
alíquota interna e a interestadual sobre a base de cálculo da 
operação própria, incluídos, quando for o caso, os valores de frete, 
seguro, impostos e outros encargos transferíveis ou cobrados do 
destinatário, na hipótese de entrada decorrente de operação 
interestadual, em estabelecimento de contribuinte, de mercadoria 
destinada a uso ou consumo ou ativo permanente.” 

 
 
O sujeito passivo obtemperou que tais valores foram recolhidos pela 

empresa destinatária, conforme cópias de documentos que juntou aos autos.  
 



 

A diligência determinada pela Câmara veio trazer a confirmação de 
que, de fato, o tributo lançado nestes autos fora quase que integralmente recolhido pela 
empresa destinatária. A diferença remanescente se deve tão-somente à imputação em 
pagamento realizada pela Autoridade revisora, uma vez que o pagamento fora feito a 
destempo, sem os acréscimos legais. Os cálculos foram efetuados de acordo com os arts. 
167 e 169, II, ambos do CTE.  

 
Feitos os devidos cálculos, conforme demonstrativo às fls. 146/ 157, 

resta a ser recolhido o valor de ICMS de R$ 2.038,29.  
 
Sob tais fundamentos, conheço da presente impugnação e lhe dou 

parcial provimento para julgar parcialmente procedente o lançamento, no valor originário 
de ICMS a ser recolhido de R$ 2.038,29 

 
 
 

Sala das sessões, em 05 de fevereiro de 2016. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00088/16 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade da peça básica. 
Cerceamento do direito de defesa e erro de identificação do 
sujeito passivo. Rejeitadas. ICMS. Obrigação tributária principal. 
Omissão de recolhimento do imposto devido pelo substituto 
tributário. Procedência Parcial. 
 
1. As questões prejudiciais ou terminativas do processo, 
arguidas pela parte que se sentir prejudicada, fora do alcance da 
norma legal do art. 20 da Lei nº 16.469/2009, não tem pertinência 
para serem acolhidas pelas autoridades julgadoras. 
 
2. É parcialmente procedente o auto de infração que exige 
ICMS-ST, quando a Recorrente comprovar nos autos parte do 
recolhimento exigido. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 16 de setembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pelo sujeito passivo, por cerceamento ao 
direito de defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo José Mendes, 
Carlos Andrade Silveira e Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes. Por unanimidade de 
votos, rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pelo sujeito passivo, por 
erro na identificação do sujeito passivo. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Nivaldo José Mendes, Carlos Andrade Silveira e Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes. 
Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente em parte o auto de infração. 
Foram vencedores os Conselheiros Nivaldo José Mendes e Marlene Maria da Silva Ruguê 
Bernardes. Vencido o Conselheiro Carlos Andrade Silveira que votou pela improcedência 
do lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo na condição de 
substituto tributário, deixou de fazer a retenção do imposto no momento em que promoveu 
a saída das mercadorias, relacionadas nas notas fiscais em anexo, para o território 
goiano. Em consequência, deverá pagar o tributo na importância de R$ 1.017.104,06, 
juntamente com penalidade e acréscimos legais. 

 
Como dispositivo legal infringido foi apontado o artigo 51 da Lei nº 

11.651/91, combinado com os artigos 34, inciso II, alínea “h”, “k”, item 1 e “p” e artigo 52 
do Anexo VII do RCTE. Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, inciso 
III, alínea "a" da Lei nº 11.651/91, com a redação conferida pela Lei nº 17.917/2012. 

 
O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 03/176. 
 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em Primeira Instância, conforme documentos de fls. 177. 



 

 
Em sua impugnação (fls.182/202), a autuada alega que alguns dos 

documentos fiscais tinham recolhimento de GNRE e, portanto, deveriam ser excluídos dos 
autos. No mérito, requer a insubsistência da autuação com relação aos aparelhos 
celulares, nos termos do Convênio ICMS nº 135/06. Entende que a multa aplicada possui 
nítido caráter confiscatório, assim como, a autuação teria ofendido os princípios da 
capacidade contributiva e da vedação ao confisco. Finaliza, requerendo que seja 
declarada a improcedência do auto de infração e alternativamente, o cancelamento da 
multa, assim como, a conversão do feito em diligência.  

 
Juntamente com a peça impugnatória foram colacionados aos autos 

documentos de fls. 203/277. 
 
O Julgador singular depois de analisar os argumentos e provas nos 

autos, converte o julgamento em diligência junto à Gerência de Substituição Tributária a 
fim de proceder a revisão do lançamento objetivando dirimir a controvérsia apontada pela 
impugnante nas suas argumentações e documentos anexados. (fls. 279). 

 
O revisor atendendo determinação diligencial supra se manifesta 

através das fls. 280/282, onde conclui pela alteração do detalhamento do crédito tributário 
nos períodos de junho/11, setembro/11, dezembro/11 e outubro de 2012, com os valores 
respectivamente de R$ 32.486,68; R$ 36.377,35; R$ 31.979,12 e R$ 72.956,11, ficando 
incólume os outros períodos. Anexa planilhas de fls. 283/286. 

 
Devidamente intimada (fls. 291), a autuada comparece ao processo 

requerendo que seja homologada a parte reconhecida pelo revisor, dando a respectiva 
quitação e extinta a exigência de ICMS. No mais, apresenta os mesmos argumentos para 
desconstituir o crédito tributário remanescente. (fls. 249/297). 

 
Sobreveio a Sentença singular nº 2764/2014 de fls. 302/309, pelo 

qual o julgador decidiu pela procedência parcial do auto de infração. Em sua 
fundamentação afirmou que a fiscalização, por meio dos documentos juntados ao feito 
demonstrou, de forma irrefutável, que todos os valores eram de mercadorias destinadas 
ao Estado de Goiás e estão elencadas como sujeitas ao recolhimento antecipado por foça 
do instituto da substituição tributária pelas operações posteriores, com exceção das 
provas de alguns recolhimentos que foram excluídos pela diligenciadora, conforme 
constam nos documentos de fls. 283/284. 

 
Em seu Despacho nº 1047/2014 de fls. 310, o Representante 

Fazendário manifesta-se pela manutenção da decisão monocrática.  
 
A autuada foi intimada para pagar a quantia exigida e/ou apresentar 

Recurso Voluntário, conforme documentos de fls. 311/313. 
 
A autuada interpõe Recurso Voluntário de fls. 316/341, onde alega 

que a sentença vergastada não enfrentou os argumentos postos pela defesa. No mais, 
utiliza os mesmos argumentos já expostos anteriormente.   

 
Por meio da Resolução de fls. 343/344, a Terceira Câmara deste 

Conselho decidiu encaminhar os autos à Gerência de Substituição Tributária da 
Superintendência da Receita com o intuito de verificar se os materiais elétricos inseridos 
no levantamento fiscal pertencem a fatos geradores ocorridos após 1º de janeiro de 2012. 



 

Caso contrário, que se proceda à exclusão de seus valores, mediante a apresentação de 
novo demonstrativo fiscal. 

 
O autor do procedimento fiscal juntou aos autos os documentos de 

fls. 345/353 e no relatório diligencial (fls. 354/355) realizou considerações sobre o trabalho 
realizado, dentre elas destaco a seguinte: “Na planilha anexada ao auto estão 
relacionados os produtos autuados conforme descrição na nota fiscal. Na referida planilha 
consta os produtos (material elétrico) constantes no Anexo único do Protocolo ICMS nº 
84/2011, somente a partir de 1º de maio de 2012, não restando qualquer dúvida quanto à 
procedência do auto de infração”. 

 
Intimada (fls. 357/358), a autuada comparece ao processo reiterando 

os argumentos apresentados anteriormente.  
 
É o Relatório. 
 

VOTO 
 

Ao contrário do que argumenta o sujeito passivo, não vislumbro 
neste procedimento administrativo a existência de qualquer ato praticado que lhe pudesse 
ameaçar de anulação e por isso não dou guarida à preliminar de nulidade da peça básica 
por cerceamento do direito de defesa.  

Quanto a referida nulidade, considero que não deve prosperar, pois o 
sujeito passivo foi legalmente comunicado e compareceu a todas as fases do processo 
para exercer sua oposição, o que significa que teve a exata compreensão da acusação 
que lhe fora imputada e tentou elidi-la tanto na peça impugnatória quanto na recursal. Vale 
então considerar que a aludida preliminar é exercício de retórica jurídica que não dá azo 
para a nulidade do trabalho fiscal e por isso deve ser rejeitada. 

Já com relação a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela 
autuada, por erro de identificação do sujeito passivo, manifesto-me pelo não acolhimento, 
pois não resta nenhuma dúvida no sentido de que, no presente lançamento, o sujeito 
passivo foi indicado corretamente, tendo em vista que, restou comprovado, de forma 
inequívoca, conforme documentos juntados ao feito, que realmente houve a circulação das 
mercadorias, e estas estando elencadas como sujeitas ao recolhimento antecipado por 
foça do instituto da substituição tributária pelas operações posteriores, quando destinadas 
a contribuinte de Goiás é motivo suficiente para a exigência tributária no caso em questão, 
de responsabilidade clara, pela legislação citada pela fiscalização, do remetente, por não 
haver o recolhimento antecipado pelo substituto tributário. 

No mérito, tal qual o julgador singular, considero que o feito deve 
prosperar em parte. Tendo em vista que a questão fora apreciada com a devida 
propriedade pelo douto julgador monocrático que nas fls. 302/309 dos autos manifestou-se 
pela procedência parcial do feito, devo transcrevê-la abaixo, por adotá-la como razão de 
decidir, “in verbis”: 

 
“(...) Para solução da lide, no aspecto meritório, deve-se verificar 
todas as questões apresentadas pelas partes levando em 
consideração o resultado da diligência. 

De início, observa-se que a fiscalização, por meio dos documentos 
juntados ao feito demonstra, de forma irrefutável, que todos os 
valores eram de mercadorias destinadas ao Estado de Goiás que por 



 

força do Convênio ICMS nº 81/93 que estabeleceu as normas gerais a 
serem aplicadas as mercadorias sujeitas ao regime de tributação de 
substituição tributária, instituídos nos convênios e protocolos citados 
celebrados entre Goiás e o Rio de Janeiro, sendo que a autuada na 
condição de substituta tributária deveria ter recolhido todos os 
valores referente ao ICMS-ST pelas operações posteriores como não o 
fez foi lavrado o referido auto de infração, dessa forma, conclui-se que 
dos novos valores apurados como crédito tributário não houve o 
recolhimento do imposto realmente devido. Talvez pela clareza da 
acusação fiscal é que a impugnante não tenha se defendido de forma 
mais efetiva. 

A defesa fez simplesmente alegações baseadas em questões de 
direito em tese que já foram devidamente analisadas e decididas 
acima e, portanto, no mérito da causa em si, restou a verificação de 
que algumas notas fiscais que no seu entender estariam com o 
imposto por substituição tributária recolhidos, via GNRE, nos termos 
do protocolo nº 41/2008, assim como, afirma não existir lesão aos 
cofres públicos. 
 
Por outro lado, o fato do fisco ter juntado toda a documentação fiscal 
necessária a comprovação da acusação fiscal, e, ainda, reforçado pelo 
refazimento dos demonstrativos para exclusão de algumas notas 
fiscais que a defesa realmente tinha direito, restou comprovado, de 
forma inequívoca, que realmente houve a circulação das referidas 
mercadorias e estas estando elencadas como sujeitas ao 
recolhimento antecipado por foça do instituto da substituição 
tributária pelas operações posteriores, quando destinadas a 
contribuinte de Goiás é motivo suficiente para a exigência tributária 
no caso em questão, de responsabilidade clara, pela legislação citada 
pela fiscalização, do remetente, por não haver o recolhimento 
antecipado pelo substituto tributário, com exceção das provas de 
alguns recolhimentos que foram excluídos pela diligenciadora, dessa 
forma, concordo com o novo valor do crédito tributário definido nos 
demonstrativos, ás fls. 283/284, em substituição ao anteriores, ás fls. 
03/04. 

DISPOSITIVO 

Posto isto, diante das provas juntadas ao feito e pelos fundamentos 
jurídicos acima, conheço da impugnação, dou-lhe parcial provimento, 
para, em preliminar, não acolher nenhuma nulidade, assim como, 
rejeitar todas as questões incidentais e, no mérito, decidir pela 
PROCEDÊNCIA EM PARTE no valor total originário do ICMS-ST de R$ 
1.016.646,00, apurados às folhas 283/284 dos autos, o que garantirá 
certeza e liquidez a este novo valor do crédito tributário”. 
 

 
Com a exposição supra, rejeito a preliminar de nulidade da peça 

básica, arguida pelo sujeito passivo, por cerceamento do direito de defesa. Também 
rejeito a preliminar de nulidade da peça básica por erro na identificação do sujeito passivo. 
Quanto ao mérito, conheço do recurso, nego-lhe provimento para confirmar a sentença 
singular que considerou procedente em parte o auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 16 de fevereiro de 2016. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00125/16 
 
Relator: Conselheiro Antônio Martins da Silva 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Falta de cumprimento das 
regras previstas na Cláusula décima oitava do Convênio ICMS 
110/07. Omissão de pagamento do imposto. Procedente.  
 
1. O contribuinte que tiver recebido combustível derivado de 
petróleo com imposto retido, diretamente do sujeito passivo por 
substituição tributária, deverá, quando efetuar operações 
interestaduais cumprir as regras previstas na Cláusula décima 
oitava do Convênio ICMS 110/07, independentemente do local da 
entrega das mercadorias acordado com a empresa destinatária; 
 
2. Estando provado nos autos que a empresa deixou de cumprir 
as regras previstas na legislação tributária, impossibilitando, 
dessa forma o repasse do imposto retido pelo substituto 
tributário para o Estado de Goiás, deve ser declarado 
procedente o lançamento. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de fevereiro de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Antônio Martins da 
Silva e Cláudio Henrique de Oliveira. Vencido o Conselheiro João Divino de Brito que 
votou pela improcedência do feito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada pelo fisco é no sentido de que a empresa em 
epígrafe deixou de informar à refinaria substituta tributária, conforme o Convênio 110/07 
e art. 51 § 3° da Lei n° 11.651/91, dentro do prazo legal, as operações relativas as 
vendas de óleo diesel para o Estado de Goiás, nos meses de janeiro e fevereiro de 2014, 
conforme Notas Fiscais nº 42170, 42314, 42369, 42395, 42530, 42622, 42645, 42703, 
42777 e 428383, ocasionado, com isso, omissão do repasse do ICMS/ST, devido ao 
Estado de Goiás, ficando, em consequência, obrigada  a recolher o imposto na 
importância discriminada no campo próprio do auto de infração.    

 
Foram mencionados como infringidos os arts. 45, XIII; 51 e 64 da Lei 

11.651/91, c/c os artigos 35, VIII; 60; 61; 60-A; 61, I e II; 62; 62-A; 62-B; 62-C; 65 e 67, do 
Anexo VIII, do Decreto 4.852/97, e proposta a penalidade do art. 71, III, "g", da Lei 
11.651/91, com a nova redação da Lei 16.241/08. 

Foi indicada como solidária a empresa PUJANTE TRANSPORTES 
LTDA, na qualidade de destinatária das mercadorias, nos termos do art. 45, “caput”, da 
Lei nº 11.651/91. 

O lançamento foi instruído com as cópias das notas fiscais 
eletrônicas de fls. 09 a 35 e com as cópias dos Relatórios das Operações Interestaduais 
Realizadas com Combustível e Derivado de Petróleo de fls. 36 a 55. 



 

O não comparecimento da solidária para pagamento da quantia 
exigida ou apresentação de impugnação à primeira instância encontra-se registrado no 
termo de revelia de fls. 108. 

A empresa autuada, por seu turno, compareceu ao processo por 
meio da impugnação de fls. 60 a 74. 

Por meio da Sentença nº 1136/2015, de fls. 110 a 112 o julgador 
singular considerou procedente o lançamento. 

Inconformada a empresa autuada interpôs o recurso de fls. 119 a 
142, alegando que o combustível (óleo diesel) foi vendido para a empresa PUJANTE 
TRANSPORTES LTDA, para consumo final e que, embora a referida empresa seja 
localizada no Estado de Goiás, o óleo diesel foi entregue no território do Distrito Federal, 
conforme observação feita no campo informações complementares das notas fiscais, 
bem como o CFOP 5667 nelas indicados, tendo sido ali consumido, portanto, não há falar 
em repasse do ICMS substituição tributária para o Estado de Goiás. 

Alegou, ainda, que a multa de 120% (cento e vinte por cento) 
aplicada possui caráter confiscatório. 

O não comparecimento da solidária encontra-se registrado no termo 
de perempção de fls. 116. 

É o relatório. 
 

V O T O  

 

Da análise do processo extrai-se que a empresa autuada, indicada 
nas notas fiscais como remetente do óleo diesel das mercadorias, está situada na Avenida 
SIN MOD 4, PARTE 2, GUARÁ, DISTRITO FEDERAL e a empresa PUJANTE 
TRANSPORTES LTDA, indicada como destinatária, está situada no LOTE 24, DA 
QUADRA 30, DO SETOR VALPARAISO II, VALPARAÍSO, GOIÁS, portanto, não resta 
nenhuma dúvida no sentido de que trata-se de uma operação interestadual com 
combustível derivado de petróleo com imposto retido, sujeita às regras estabelecidas na 
Cláusula décima oitava do Convênio ICMS 110/07, para assegurar que o imposto 
anteriormente retido fosse repassado ao Estado de Goiás. Vejamos: 

 “Cláusula décima oitava O contribuinte que tiver recebido 
combustível derivado de petróleo com imposto retido, diretamente do sujeito passivo 
por substituição tributária, deverá: 

I - quando efetuar operações interestaduais: 

a) indicar no campo “Informações Complementares” da 
nota fiscal a base de cálculo utilizada para a retenção do imposto por substituição 
tributária em operação anterior, a base de cálculo utilizada em favor da unidade 
federada de destino, o valor do ICMS devido à unidade federada de destino e a 
expressão “ICMS a ser repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS 
......../07”; 

b) registrar, com a utilização do programa de computador 
de que trata o § 2º da cláusula vigésima terceira, os dados relativos a cada 
operação definidos no referido programa; 

c) enviar as informações relativas a essas operações, por 
transmissão eletrônica de dados, juntando-as, quando houver, às recebidas de 
seus clientes, na forma e prazos estabelecidos no Capítulo VI; 

II - quando não tiver realizado operações interestaduais e 
apenas receber de seus clientes informações relativas a operações interestaduais, 
registrá-las, observando o disposto nas alíneas “b” e “c” do inciso I do caput. 

§ 1° A indicação, no campo “Informações 
Complementares” da nota fiscal, da base de cálculo utilizada para a substituição 
tributária na unidade federada de origem, prevista na alínea “a” do inciso I do 



 

caput, na alínea “a” do inciso I do caput da cláusula décima nona e no inciso I do 
caput da cláusula vigésima, será feita com base no valor unitário médio da base de 
cálculo da retenção apurado no mês imediatamente anterior ao da remessa. 

§ 2º O disposto na alínea “a” do inciso I do caput, na 
alínea “a” do inciso I do caput da cláusula décima nona e no inciso I do caput da 
cláusula vigésima, deverá também ser aplicado nas operações internas, em 
relação à indicação, no campo “Informações Complementares” da nota fiscal, da 
base de cálculo utilizada para a retenção do imposto por substituição tributária em 
operação anterior, observado o § 1º. 

§ 3º Quando o valor do imposto devido à unidade 
federada de destino for diverso do cobrado na unidade federada de origem, serão 
adotados os seguintes procedimentos: 

I - se superior, o remetente da mercadoria será 
responsável pelo recolhimento complementar, na forma e prazo que dispuser a 
legislação da unidade federada de destino; 

II - se inferior, a diferença será ressarcida ao remetente 
da mercadoria, pelo seu fornecedor, nos termos previstos na legislação da unidade 
federada de origem.” 

O fato de ao emitir as notas fiscais a empresa autuada ter indicado 
no campo denominado “INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DE INTERESSE DO 
CONTRIBUINTE” que as mercadorias seriam entregues na RUA STRC TRECHO 2, CONJ 
D, LOTE 8, S/N, SETOR DE CARGAS NO DISTRITO FEDERAL e indicada como 
natureza da operação o CFOP 5.667 - Venda de Combustível ou lubrificante a consumidor 
ou usuário final estabelecido em outra Unidade da Federação, não altera a situação, 
dispensando o cumprimento das regras previstas no Convênio ICMS 110/07, conforme 
afirma a empresa autuada.    

Nesse ponto, cumpre ressaltar que o referido Código Fiscal de 
Operações foi inserido no sistema Integrado de Informações Econômico-Fiscais – SINIEF, 
pelo Ajuste SINIEF 05, de 3 de julho de 2009. Vejamos:  

 

“Cláusula primeira Ficam acrescidos ao Anexo do 
Convênio s/nº, de 15 de dezembro de 1970, que instituiu o Sistema Integrado de 
Informações Econômico -Fiscais - SINIEF, que trata do Código Fiscal de 
Operações e Prestações, os seguintes códigos com as respectivas Notas 
Explicativas: 

5.667 - Venda de combustível ou lubrificante a 
consumidor ou usuário final estabelecido em outra unidade da Federação  

Classificam-se neste código as vendas de combustíveis 
ou lubrificantes a consumidor ou a usuário final estabelecido em outra unidade da 
Federação, cujo abastecimento tenha sido efetuado na unidade da Federação do 
remetente.”; 

“6.667 - Venda de combustível ou lubrificante a 
consumidor ou usuário final estabelecido em outra unidade da Federação diferente 
da que ocorrer o consumo 

Classificam-se neste código as vendas de combustíveis 
ou lubrificantes a consumidor ou a usuário final, cujo abastecimento tenha sido 
efetuado em unidade da Federação diferente do remetente e do destinatário.”; 

“7.667 - Venda de combustível ou lubrificante a 
consumidor ou usuário final. 

Classificam-se neste código as vendas de combustíveis 
ou lubrificantes a consumidor ou a usuário final, cuja operação tenha sido 
equiparada a uma exportação.”.” 

 

http://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/SINIEF/CVSN_70.htm


 

É oportuno, ressaltar, ainda, que o acréscimo do referido Código 
Fiscal de Operação ou Prestação, teve como objetivo contemplar aquelas operações que, 
por questões de logística, as mercadorias são entregues em um determinado ponto da 
Unidade da Federação de sua situação, por solicitação da empresa destinatária, 
possibilitando que essa situação seja informada no momento da emissão da nota fiscal, 
evitando, dessa forma, que em razão da falta de comprovação por parte da destinatária da 
efetiva entrada das mercadorias no território do Estado de sua situação, o documento 
fiscal possa ser considerado gracioso pelo fisco e, consequentemente, inidôneo. 

Com essas considerações, podemos afirmar, salvo melhor juízo, que 
a inserção do CFOP 5.667 no Sistema Integrado de Informações Econômico-Fiscais – 
SINIEF, não teve o objetivo de modificar a natureza da operação de interestadual para 
operação interna, dispensando a empresa remetente do cumprimento das regras previstas 
no Cláusula décima oitava do Convênio ICMS 110/07. O seu objetivo, como dito acima, foi 
apenas e tão-somente, de resolver uma questão relativa ao controle da fiscalização do 
Estado destinatário no tocante à prova da efetiva entrada das mercadorias no seu 
território. 

Por outro lado, a eleição de um local de entrega da mercadoria 
diferente do endereço do destinatário constitui uma convenção particular entre as partes 
(remetente e destinatário), não tendo o condão de alterar a natureza jurídica da operação 
de interestadual para interna, ocasionando a modificação do sujeito ativo da obrigação 
tributária relativa ao ICMS, passando do Estado onde está situado o destinatário para a 
Unidade da Federação de situação da empresa remetente da mercadoria, conforme 
entendimento da empresa autuada.      

Outro ponto que deve ser ressaltado é que o consumidor final do 
óleo diesel é a empresa destinatária estabelecida no Estado de Goiás, 
independentemente do local em que o combustível foi colocado no tanque dos seus 
veículos transportadores. 

Essa conclusão está respaldada na Cláusula Décima Oitava do 
Convênio ICMA 110/07 que é de uma clareza solar quando afirma que o contribuinte que 
tiver recebido combustível derivado de petróleo com imposto retido, diretamente do sujeito 
passivo por substituição tributária, deverá, quando efetuar operações interestaduais, 
adotar as medidas ali delineadas para que o ICMS retido anteriormente seja repassado ao 
Estado de localização da empresa indicada como destinatária.  

Finalizando, entendo que razão não assiste à empresa autuada no 
seu pleito no sentido de que o auto de infração seja julgado improcedente em razão de o 
óleo diesel, embora destinado ao Estado de Goiás, ter sido consumido no território do 
Distrito Federal. 

Quanto ao caráter confiscatório da multa cumpre ressaltar que a 
mesma está prevista inciso III, do art. 71, da Lei nº 11.651/91 que está em plena vigência 
e que a Lei nº 16.469/09 que regula o processo administrativo tributário assevera que no 
âmbito do Conselho Administrativo Tributário não pode haver decisões que impliquem 
apreciação ou declaração de inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato normativo 
expedido pela Administração Tributária (art. 6º, § 4º). 

À conta do exposto, conheço do recurso voluntário, nego-lhe 
provimento, para confirmar a decisão singular que considerou procedente o lançamento.   
 

 
 

Sala das sessões, em 17 de fevereiro de 2016. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJULT N.º 00144/16 
 
Relator: Conselheiro Renato Moraes Lima 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade da peça básica. 
Cerceamento do direito de defesa e Insegurança na 
determinação da infração. Inadmitidas. Mérito. ICMS. Obrigação 
principal. Substituto tributário. Falta de pagamento da retenção. 
Remessa em transferência interestadual de mercadoria sujeita 
ao regime de substituição tributária pelas operações 
posteriores. Possibilidade de identificação do imposto 
destacado nas operações anteriores. Procedência em parte. 
 
1. Inadmite-se as preliminares de nulidade da peça básica, por 
cerceamento do direito de defesa e por insegurança na 
determinação da infração, arguidas extemporaneamente, 
ocorrida preclusão consumativa; 
 
2. É exigido o pagamento antecipado do imposto devido pelas 
futuras operações internas, inclusive quanto à operação a ser 
realizada pelo próprio adquirente, na hipótese de entrada de 
mercadoria proveniente de outro Estado ou do exterior e sujeita 
a substituição tributária.(CTE, art. 51, § 3°); 
 
3. O substituto tributário estabelecido em outra unidade da 
Federação deve fazer a retenção do imposto no momento em 
que promover a saída da mercadoria para o território goiano, 
efetuando a apuração e o seu pagamento nos períodos e prazos 
previstos na legislação tributária, mediante a utilização da Guia 
Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais-GNRE. (RCTE, 
Anexo VIII, art. 52); 
 
4. Se não for concedida a inscrição cadastral ao substituto 
tributário ou se esse não tiver providenciado a sua inscrição no 
Cadastro de Contribuintes deste Estado, o mesmo deve, em 
relação a cada operação, efetuar o pagamento do imposto 
devido ao Estado de Goiás, por ocasião da saída da mercadoria 
de seu estabelecimento, por meio de GNRE distinta para cada 
um dos destinatários, devendo (1) anexar uma via desta à nota 
fiscal para acompanhar o transporte da mercadoria; (2) constar 
no campo informações complementares o número da nota fiscal 
a que se refere o respectivo recolhimento.(RCTE, Anexo VIII, art. 
52, § 1°); 
 
5. Por se tratar de mercadoria importada e fabricante do exterior, 
não cabe a adoção de preço sugerido pelo fabricante como base 
de cálculo, mas a valoração desta com base no valor da 
operação praticado pelo substituto, incluídos os valores 
correspondentes a frete, carreto, seguro, impostos e outros 
encargos transferíveis ao varejista, acrescido do valor resultante 



 

da aplicação do percentual de 30% (trinta por cento) de margem 
de lucro (Convênio ICMS 132/92, Cláusula terceira, inc. II); 
 
6. Declara-se procedente em parte o auto de infração quando 
parte da exigência fiscal pode ser afastada, fato constatado no 
curso dos autos. No caso em tela, por tratar-se de mercadorias 
identificáveis uma a uma (por intermédio dos chassis dos 
veículos), sendo possível, portanto, identificar os dados das 
operações anteriores, inclusive a carga tributária nas mesmas, 
puderam ser conhecidos e abatidos os créditos de imposto 
normal e de substituição tributária devidos nas etapas 
anteriores da cadeia econômica. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara Temporária do Conselho Administrativo Tributário, em 
sessão realizada no dia 14 de novembro de 2013, decidiu, por unanimidade de votos, 
inadmitir as preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a 
primeira, por cerceamento do direito de defesa e, a segunda, por insegurança na 
determinação da infração, em virtude de suas alegações, feitas por memorial, terem sido 
apresentadas de forma extemporânea, as quais inovaram em relação à peça recursal. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Renato Moraes Lima, Aguinaldo Fernandes 
de Melo e Álvaro Falanque. Quanto ao mérito, também por votação unânime,conhecer do 
recurso voluntário, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular 
e considerar parcialmente procedente o auto de infração sobre a base de cálculo de R$ 
1.897.659,50 (um milhão, oitocentos e noventa e sete mil, seiscentos e cinqüenta e nove 
reais e cinqüenta centavos) , cujo ICMS a recolher é de R$ 227.719,14 (duzentos e vinte e 
sete mil, setecentos e dezenove reais e quatorze centavos). 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que a empresa 

AUTONASA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA., estabelecida em Taguatinga 

(DF), na condição de substituta tributária, deixou de efetuar o pagamento total de R$ 
698.152,53 de ICMS ao longo de vários meses havidos entre fev/2010 e ago/2011 por 
remeter, em transferência interestadual, mercadorias sujeitas ao regime de substituição 
tributária pelas operações posteriores - STOP (63 automóveis) de seu estabelecimento de 
Brasília para seus estabelecimentos de Anápolis (I.E. 10.454.534-8) e de Rio Verde (I.E. 
10453.028-6), sendo essa substituição tributária - ST estabelecida pelo Convênio 132/92 e 
Convênio ICMS 81/93, Clausula Segunda; a base de cálculo foi determinada com a 
aplicação do IVA de 30%, conforme Convênio 132/92, Clausula terceira, II; como não foi 
destacado ICMS normal, o montante cobrado de ICMS-ST foi o “cheio”, com base na 
alíquota interna de Goiás, 12%. 

 
Instruem os autos Anexo estruturado de detalhamento do Crédito 

Tributário; descritivo complementar de ocorrência; planilha contendo dados das notas 
fiscais dos veículos (data, IE do destinatário, CFOP: 6.409, descrição do veículo, n.º da 
nota fiscal eletrônica (NFe), código de chave de acesso, Valor total, IVA: 30%, BC ST 
ICMS ST), fls. 05 e 06. 

 
Intimado, o sujeito passivo apresentou impugnação, fls. 11 a 37, 

oportunidade em que anexa vários documentos. Feita remessa dos autos em diligência 
pelo julgador singular, fls. 270. 

 



 

Efetuada revisão por agente estranho à lide, esta reduziu o valor da 
acusação para R$ 538.399,72 em virtude de que das 63 notas fiscais de automóveis com 
CFOP 6.409 – transferência de mercadoria sujeita a Substituição Tributária adquirida de 
terceiro - havia 19 delas que efetivamente se tratavam de remessas para demonstração, 
cujo retorno é com CFOP 1.913, fls. 272 a 275, restando, portanto, 44 notas fiscais que 
totalizaram o valor citado. 

 
Além das 19 notas fiscais reclamadas, foi também reclamado na 

impugnação que a fiscalização não utilizou na Base de Cálculo o valor de tabela sugerido 
pelo fabricante, para o que a revisora juntou cópia do Parecer 854/2010-GEPT, fls. 276 a 
278, no qual há o entendimento de que não pode ser utilizada a tabela de preços finais a 
consumidor sugerido pela empresa brasileira detentora da marca KIA, posto que a 
empresa brasileira que elabora a tabela não é a fabricante e a fabricante, que não elabora 
a tabela, é, adicionalmente, de outro país (Coreia do Sul; só é permitido para fabricante 
instalado no Brasil); segue-se relatório do Gerente da GESCO, confirmando esse 
entendimento, fls. 279 a 281; bem como também planilha do trabalho revisional em que 
constam apenas as 44 notas fiscais remanescentes, fls. 282 e 283. 

 
A revisora também pronunciou-se sobre a impossibilidade de 

creditamento do ICMS normal que não foi destacado, citado por base legal. 
 
CF, Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos 
sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993) 
II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de 
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, 
ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;(Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993) 
§ 2.º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993) 
I - será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada 
operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços 
com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou 
pelo Distrito Federal; 
 
CTE, Art. 56. O montante do imposto a pagar resultará da diferença a 
maior, entre o débito: 
II - na hipótese de regime de substituição tributária - decorrente da 
aplicação da alíquota vigente para as operações ou prestações internas, 
com a respectiva mercadoria ou serviço, sobre o valor tomado como base 
de cálculo para este fim, e o valor do imposto normal devido e 
DESTACADO no documento fiscal relativo à operação ou prestação 
própria do substituto. 

 
A autuada manifestou-se sobre a revisão, fls. 289 a 300. O julgado 

singular foi de parcial procedência no valor de R$ 583.399,72 de ICMS, nos termos da 
revisão fiscal, fls. 317 a 320, com concordância da Representação Fazendária, fls. 321. 

 
A autuada apresenta Recurso Voluntário, fls. 325 a 357; apresenta 

também memorial, fls. 368 a 375, peças essas que serão analisadas no VOTO deste 
Acórdão. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 

 



 

O sujeito passivo formulou, no memorial, em preliminar: 

 

 arguição de nulidade do processo desde o início por insegurança na 
determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa, posto que estaria 
ausente a fundamentação legal para embasar o Auto de Infração em virtude de: 

 
1.1. as regras específicas do Convênio ICMS 132/92 de apuração do 

ICMS de Substituição Tributária pelas Operações Posteriores (STOP) e sua Base de 
Cálculo ferirem o CTN, Arts. 100, IV, 107, 108 e 142 – ainda que não caiba apreciação de 
norma em sede de julgamento administrativo, está, adicionalmente, equivocado o 
entendimento sobre tais razões de nulidade pois está correta a previsão de composição 
das parcelas componentes da base de cálculo, o que não exorbita em absolutamente 
nada os mandamentos das demais normas citadas, sendo consonante com todas elas. 
 

Convênio ICMS 132/92, Cláusula terceira A base de cálculo do imposto 
para fins de substituição tributária será: 
I - em relação aos veículos saídos, real ou simbolicamente, das 
montadoras ou de suas concessionárias com destino a outra unidade da 
Federação, o valor correspondente ao preço de venda a consumidor 
constante de tabela estabelecida por órgão competente (ou sugerido ao 
público) ou, na falta desta, a tabela sugerida pelo fabricante, acrescido do 
valor do frete, do IPI e dos acessórios a que se refere o § 2º da cláusula 
primeira. 
II - em relação às demais situações, o preço máximo ou único de venda 
utilizado pelo contribuinte substituído, fixado pela autoridade competente, 
ou, na falta desse preço, o valor da operação praticado pelo substituto, 
incluídos os valores correspondentes a frete, carreto, seguro, impostos e 
outros encargos transferíveis ao varejista, acrescido do valor resultante da 
aplicação do percentual de 30% (trinta por cento) de margem de lucro. 
Redação com efeitos de 18.12.96 a 31.08.13. 
§ 2º Aplicam-se às importadoras que promovem a saída dos veículos 
constantes da tabela sugerida pelo fabricante referida no inciso I, as 
disposições nele contidas, inclusive com a utilização dos valores da tabela. 
 
CTN, Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das 
convenções internacionais e dos decretos: 
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios. 
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a 
imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do 
valor monetário da base de cálculo do tributo. 
 
Art. 107. A legislação tributária será interpretada conforme o disposto 
neste Capítulo. 
 
Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente 
para aplicar a legislação tributária utilizará sucessivamente, na ordem 
indicada: 
I - a analogia; 
II - os princípios gerais de direito tributário; 
III - os princípios gerais de direito público; 
IV - a eqüidade. 
§ 1º O emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo 
não previsto em lei. 
§ 2º O emprego da eqüidade não poderá resultar na dispensa do 
pagamento de tributo devido. 



 

 
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o 
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento 
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da 
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o 
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, 
propor a aplicação da penalidade cabível. 
 

1. Verificar a ocorrência do FG (declarar a existência da obrigação, tornando-a certa): 
Não pagamento de ICMS STOP em transferências interestaduais para GO de 

mercadorias sujeitas a esse regime; 

2. determinar a matéria tributável (BC):     R$ 5.817.937,75 R$ 
4.486.664,33; 

3. calcular o montante do tributo devido (tornar líquida a obrigação existente): R$ 
698.152,53 R$ 538.399,72; 

4. identificar o sujeito passivo:      Autonasa Comércio de 
Veículos Ltda.; 

5. propor a aplicação da penalidade cabível:    CTE, Art. 71, III, “a”. 
 

Os itens 1 a 5 revelam a constituição do crédito tributário pelo 
lançamento em conformidade com o CTN, art. 142. 

 

1.2. a Base de Cálculo de STOP, conforme Convênio 
ICMS 132/92, Clausula Terceira, I, § 2.º, ser o preço de tabela do fabricante – 
no caso em tela não há fabricante nacional, mas representante nacional do 
fabricante estrangeiro, para o que aplica-se, não o inciso I, mas o II da 
Clausula terceira do Convênio ICMS 132/92: “demais situações, em que 
utiliza-se o valor da operação adicionado de frete, seguro, outros impostos e 
demais encargos, majorados pelo IVA de 30%” ; 

 
1.3. o valor devido ser a diferença entre o ICMS ST e o 

ICMS normal, entretanto, por ser não cumulativo e essa não cumulatividade 
precisar ser comprovada, para a devida compensação, em cada operação, 
das cobranças efetivadas nas operações anteriores (CF, Art. 155, II, § 2.º, I), 
necessário se faz que a compensação ocorra na exata medida no ICMS 
destacado (CTE, Art. 56, II); 

 

A despeito do pronunciamento da revisora sobre a 
impossibilidade de creditamento do ICMS normal que não foi destacado, 
cumpre ressaltar que quando da operação primitiva havida entre a 
importadora do Espírito Santo e a recorrente (Autonasa, DF), foi destacado o 
imposto normal e o de ST, conforme demonstrado pela mesma, o que pode 
ser comprovado pelos chassis dos veículos indicado em cada nota fiscal; 
quando da operação subsequente cujo imposto é reclamado pela 
fiscalização, cabe o concomitante creditamento do imposto originariamente 
retido em favor do DF, desfazendo-se, assim, a ST primitiva pelas operações 
subsequente que deixaram de ocorrer (RCTE, Anexo VIII, Art. 45, II), bem 
como o imposto normal destacado em favor do Espírito Santo, desfazendo-



 

se, assim, a carga tributária original já havida sobre a mercadoria (RCTE, 
Anexo VIII, Art. 45, § 1.º). 

 
RCTE, An. VIII, Art. 45. O imposto retido constitui crédito na ocorrência das 

seguintes situações, envolvendo mercadoria já alcançada pela substituição tributária: 
II - operação com destino a contribuinte do imposto estabelecido em outra 

unidade da Federação; 
§ 1º Nas situações previstas nos incisos I a IV, o sujeito passivo pode 

creditar-se, também, do valor do ICMS normal devido na operação anterior, inclusive o valor 
correspondente ao imposto devido sobre a prestação de serviço de transporte referente à mesma 
mercadoria, destacado em documento fiscal. 

 

1.4. conforme a Lei 16.469/2009, Art. 23, ser obrigatório, no 
lançamento, a indicação da Base de Cálculo, da alíquota e do valor originário 
– tributo (inc. IV), e indicação da disposição legal infringida e da pena 
cominada (inc. V) – na verdade estava no art. 23 da Lei n.º 13.882/2001, e, 
atualmente, no art. 8.º da Lei n° 16.469/2009, que são as indicações 
correlatas dos incisos do CTN, Art. 142, anteriormente citado. 

  
Lei 13.882/2001, Art. 23. O crédito tributário decorrente de procedimento 

fiscal será lançado em Auto de Infração, que conterá, no mínimo: 
I - identificação do sujeito passivo; 
II - indicação do local, data e hora de sua lavratura; 
III - descrição do fato e indicação do período de sua ocorrência; 
IV - indicação da base de cálculo, da alíquota e do valor originário da 

obrigação; 
V - indicação da disposição legal infringida e da penalidade proposta; 
VI - nome e assinatura da autoridade lançadora. 
 
Lei 16.469/2009, Art. 23. São definitivas, na esfera administrativa, as 

decisões que não possam ser objeto de defesa. 
 
Art. 8º O crédito tributário decorrente de procedimento fiscal será objeto de 

lançamento que conterá, no mínimo: 
I - identificação do sujeito passivo; 
II - indicação do local, data e hora de sua lavratura; 
III - descrição do fato e indicação do período de sua ocorrência; 
IV - indicação do valor originário da obrigação e, quando for o caso, da 

base de cálculo, da alíquota e do valor da operação ou prestação; 
V - indicação da disposição legal infringida e da penalidade proposta; 
VI - indicação do prazo para pagamento ou apresentação de impugnação 

ou pedido de descaracterização; 
VII - nome e assinatura da autoridade lançadora, com a indicação do cargo 

ou função e número da matrícula funcional. 

 

Note-se, porém, que a recorrente foi intimada para 
comparecer em 2.ª instância no prazo máximo de 15 dias, em 18/03/2013, fls. 
322, e o memorial inovou em relação à peça recursal no tocante a essas 2 
preliminares (insegurança e cerceamento), tendo sido apresentado apenas 
em 18/06/2013, fls. 367, ocorrida portanto preclusão consumativa, RAZÃO 
PELA QUAL INADMITO A ARGUIÇÃO DESSAS PRELIMINARES. Cabe citar 
que, diferentemente do processo judicial, pode, no julgamento administrativo, 
o julgador arguir, como se parte fosse, e a qualquer tempo, qualquer 



 

preliminar ou questão meritória. Assim, qualquer arguição de questão 
preliminar ou meritória arguída pela parte e admitida em face à formalidade 
processual, pode ser arguída por qualquer conselheiro que com ela 
concorde, o que não foi o caso. 

 
Quanto ao mérito, a recorrente pede a improcedência do 

lançamento, alegando: 
 
2. não incidir ICMS nas transferências e cita, além de 

julgados de tribunais superiores, a Súmula 166 do STJ, no entanto é óbvio 
que nem há que se pensar nessa não incidência em operações 
interestaduais, posto que haja mudança de sujeito ativo; 

 
3. que as notas fiscais de transferência têm por valor o 

preço de venda a consumidor final oriundo da tabela de preços fixada pelo 
fabricante cuja lucratividade fica muito aquém dos 30% de IVA utilizados; cita 
o RCTE, Anexo VIII, Art. 39, II; Art. 40, § 3.º, I, “a”, 1, e “c”; alega que a Base 
de Cálculo deve ser o preço de tabela sugerido pelo fabricante; para tanto, 
traz planilha contraditória ao levantamento fiscal com os valores cobrados 
pela fiscalização e com os valores da tabela do fabricante, fls. 346 e 347. O 
Valor que alega da Base de Cálculo apurada pela fiscalização é R$ 
4.486.664,33, conforme revisão fiscal, planilha de fls. 282 e 283; alega que o 
valor de tabela do fabricante é R$ 4.120.220,02, sendo que este último, que é 
menor, entende que é o correto – ora se este é o valor correto, já não caberia 
o pedido de improcedência, mas pelo menos de parcial procedência. 
Adicionalmente, conforme disposto no item anterior, 02, o fabricante não é 
nacional; trata-se de remessas de veículos importados, não cabendo 
determinar a base de cálculo por preço sugerido pelo fabricante. 

 
4. Ainda sobre o mérito, pede, adicionalmente, que seja 

concedido o direito do crédito do ICMS dessas operações reclamadas, e para 
tanto, traz planilha de fls. 353 e 354 em que calcula o ICMS normal devido ao 
DF como 12% dos valores de transferência das notas fiscais como crédito a 
abater do ICMS ST devido a Goiás apurado como 12% do preço final de 
tabela do fabricante subtraído do crédito de ICMS normal destinado ao DF, 
que resulta em R$ 80.272,77 – neste caso não poderia pedir a 
improcedência, mas pelo menos a parcial procedência neste mesmo valor; 
conforme anteriormente citado, item 03, este pleito foi atendido. Segue-se a 
versão final com nossas alterações propostas sobre a tabela indicada pela 
Representação Fazendária e conciliando com os dados da tabela da revisão. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Essa versão final alterou as tabelas de fls. 136 e 282 pela consideração dos créditos 
relativos às etapas econômicas, indicando o ICMS de parcial procedência relativa à 
diferença: R$ 227.719,14 (= 538.399,72 – 310.6870,58); 

BC (à alíquota 12%) = R$ 1.897.659,50 (= 

227.719,14  0,12). 
 



 

5. Alega, ainda, a confiscatoriedade da multa de 120% do 
valor do imposto cobrado (CTE, art. 71, III, “a”), a qual, entretanto, passou 
para 100% desde o início do ano corrente em virtude da alteração trazida 
para Lei n° 17.917/2013; independentemente disso, há absoluta subsunção 
do fato á norma, o que implica correção de sua aplicação, sendo impróprio, 
no julgamento administrativo, a apreciação da norma em abstrato. 
 

CTE, Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
III - de 120% (cento e vinte por cento): (Redação conferida pela Lei nº 
11.750 - vigência: 15.07.92 a 31.12.12) 
III - de 100% (cem por cento): (Redação conferida pela Lei nº 17.917 - 
vigência: 01.01.13) 
a) do valor do imposto, pela prática de qualquer outra infração que resulte 

na falta de seu pagamento, para a qual não haja previsão específica da 
multa aplicável; 

 

6. Adicionalmente, sobre o montante do Crédito Tributário, 
pede a redução da multa em 50% em virtude da aplicação da forma penal 
privilegiada prevista no CTE, Art. 71, § 8.º, como aplicação do Princípio “In 
dubio, pro reo”, conforme previsto no CTN, art. 112, ocorre, porém, que 
houve falta de pagamento do ICMS, o que afasta a possibilidade de aplicação 
do § 8.º, além do que ele é somente aplicável às penalidades dos incisos V a 
XII, e quanto ao “In dubio, pro reo”, é inaplicável posto que nada seja dúbio 
quanto à infração e à penalidade, seja em relação à capitulação legal do fato, 
as circunstâncias concretas do fato e sua extensão, a autoria e a pena 
cominada. 
 

CTE, Art. 71, § 8º Quando da prática das irregularidades descritas nos 
incisos V ao XII deste artigo não resultar, ainda que indiretamente, falta de 
pagamento de imposto, a multa aplicável corresponderá a 50% (cinqüenta 
por cento) do valor fixado para a respectiva infração. 
 
CTN, Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina 
penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso 
de dúvida quanto: 
I - à capitulação legal do fato; 
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou 
extensão dos seus efeitos; 
III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade; 
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação. 

 
Rejeito, portanto, a alegação de confiscatoriedade da multa e o 

pedido de redução da pena pecuniária, anteriormente expostos. 
 
Ante o exposto, inadmito as preliminares de nulidade da peça básica, 

arguidas pela autuada, sendo a primeira, por cerceamento do direito de defesa e, a 
segunda, por insegurança na determinação da infração, em virtude de suas alegações, 
feitas por memorial, terem sido apresentadas de forma extemporânea, as quais inovaram 
em relação à peça recursal. Quanto ao mérito, conheço do recurso voluntário, dou-lhe 
parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente 
procedente o auto de infração sobre a base de cálculo de R$ 1.897.659,50 (um milhão, 
oitocentos e noventa e sete mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e cinquenta 



 

centavos), cujo ICMS a recolher, à alíquota de 12%, é de R$ 227.719,14 (duzentos e vinte 
e sete mil, setecentos e dezenove reais e quatorze centavos).  

 
É o voto. 
 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 23 de fevereiro de 2016. 
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Matéria: Substituição tributária (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00154/16 
 
Relator: Conselheiro José Luiz Rosa 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Omissão de registro de 
entrada de gasolina e óleo diesel no regime da substituição 
tributária pelas operações posteriores. Auditoria Específica de 
Mercadorias. Improcedência. 
 
Inexistindo fato gerador previsto em lei que autorize o fisco a 
lançar crédito tributário com base na omissão de registro de 
gasolina e óleo diesel no regime da substituição tributária tendo 
por nexo causal variação volumétrica de estoques de 
combustíveis em decorrência de oscilação na temperatura 
ambiente, improcedente é o auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 30 de novembro de 2015, decidiu, por maioria de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente 
o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros José Luiz Rosa e Talita Pimenta 
Félix, com voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, 
Conselheiro João Divino de Brito, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento 
Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Elias Alves 
dos Santos e Márcio Nogueira Pedra, que votaram pela procedência total do lançamento.  
Nos termos do § 6º, II, do art. 51, do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto nº 
6.930, de 9 de Junho de 2009, a sessão foi realizada com ausência de um Conselheiro 
Representante do FISCO para compor esta Câmara Julgadora. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal, no presente processo, é de que o sujeito passivo 
"Omitiu registro de entrada de gasolina e óleo diesel, produtos sujeitos ao regime de 
substituição tributária pelas operações posteriores, no valor base de cálculo de R$ 
3.715.610,80 e R$ 4.163.071,72, respectivamente. Valor calculado com base no PMPF, no 
período de 01/01/2008 a 31/12/2008, apurado conforme Demonstrativa Auditoria 
Específica de Mercadorias anexo".  

 
A autoridade lançadora considerou que o procedimento do 

contribuinte resultou em infração aos artigos 45, inciso XIII, 51 e 64 da Lei n° 11.651/91, 
combinado com os artigos 35 do Anexo VIII e 145 do Decreto n° 4.852/97. Foi proposta a 
aplicação da penalidade prevista no artigo 71, inciso VII, alínea "i", conjugado com o §9°, 
inciso II, da Lei n° 11.651/91 com a redação conferida pela Lei n° 16.241/2008.  

 
O Auto de Infração veio instruído com os seguintes documentos: 

Anexo Estruturado - Detalhamento do crédito tributário (fl. 03), descrição complementar da 
ocorrência (fl. 04), cópias das Portarias n°s 186/2011 e 103/2012 (fls. 05 e 06), Auditoria 
Específica de Mercadorias (fls. 07/08 e 12), Registro de Inventário (fls. 09/10), planilha de 
apuração do valor unitário médio com base no PMPF (fl. 11), recomendação de 
apensamento de processos conexos (fl. 12), cópias de páginas do Registro de Inventário 



 

(fls. 14/28), Registro de Apuração do ICMS (fls. 29/127), mídia - CD (fl. 128) e recibo de 
entrega de relatórios digitais (fl. 129).   

 
A autuada foi intimada em Primeira Instância, conforme documentos 

de fls. 130/131.  
Ciente, a empresa autuada ingressa com Impugnação às fls. 134/154 

na qual pede a improcedência do auto de infração. 
 
A defesa esclarece alguns fatos que reputa imprescindíveis para o 

julgamento dos autos, entre os quais, o que chama de “teste de consistência de estoques 
de mercadorias” para traduzir a auditoria realizada pela fiscalização; o “controle 
permanente de estoque” entendido como o sistema de atualização de saldos do estoque a 
cada operação de entrada e saída de mercadorias; o “controle de estoque a temperatura 
de 20º Celsius (L20)” que calcula a variação do volume de combustível em função da 
variação da temperatura; a “contabilidade centralizada na matriz e operações de 
transferências entre filiais” com impacto no controle permanente de estoque das 
mercadorias em trânsito de uma filial para outra; por último, a autuada na qualidade de 
distribuidora, explica o processo de mistura dos combustíveis que serão consumidos pelo 
mercado tendo como consequência o controle permanente do estoque dos produtos e a 
“contabilização de operações por movimentação internas para mistura”. 

 
Na questão de fato, ao refazer o levantamento procedendo a análise 

dos itens da equação da Auditoria Específica de Mercadorias, quais sejam: (Estoque 
Inicial +Compras = Saídas + Estoque Final), a autuada demonstra que as divergências de 
2.014.106 de Óleo Diesel e de 1.004.192 de Gasolina A são decorrentes, basicamente, da 
expansão do volume em face da variação na temperatura e de divergências de controle de 
estoques. 

Em relação ao Óleo diesel: 
 
Discorre que não há divergência em relação ao Estoque Inicial. Nas 

Entradas, a fiscalização apresenta um quantitativo de 643.770.549 L20, enquanto que a 
impugnante apresenta 641.114.587 L20. Nas saídas, enquanto o fisco apresentou 
641.277.426 L20, a impugnante apresentou 645.947.494 L20, justifica que a divergência é 
acentuada em face da variação de temperatura. No Estoque Final não há divergência. 
Conclui que não há diferença. 

 
Em relação à Gasolina A: 
 
Discorre que não há divergência em relação ao Estoque Inicial. Nas 

Entradas, a fiscalização apresenta um quantitativo de 103.960.863 L20, enquanto que a 
impugnante apresenta 103.477.855 L20, justifica que as notas fiscais nºs 109.184 e 
109.188 com 473.000 L20 emitidas em 21/12/2007 foi contabilizada no estoque nesta 
mesma data, teve o seu registro fiscal efetivado em 03/01/2008, portanto devem ser 
retiradas da auditoria. Nas saídas, enquanto o fisco apresentou 106.421.809 L20, a 
impugnante apresentou 104.934.609 L20, justifica que a divergência é acentuada em face 
da variação de temperatura. No Estoque Final não há divergência. Conclui que não há 
diferença. 

 
Em relação às notas fiscais 42.339 e 42.334 emitidas em 01/10/2008 

referentes a Óleo Diesel e Gasolina A respectivamente, informa que foram emitidas de 
forma equivocadas porque totalizaram as sobras de períodos diversos ao período 
09/2008, conclui que este equívoco ocorreu apenas no registro fiscal, pois no registro dos 



 

estoques estão corretos. Informa que o tema está devidamente esclarecido no processo nº 
4011203243207 que deve tramitar em conjunto com este. 

 
A defesa aduz que com os quadros constantes das fls. 139/141, os 

fatos estão devidamente esclarecidos concluindo que o sujeito passivo não movimenta 
mercadorias sem emissão de notas fiscais e que, portanto, não há divergência entre o 
controle de estoque e os registros fiscais. 

 
Esclarece ainda que existem atos normativos emanados dos órgãos 

de metrologia que estabelecem a temperatura ambiente padrão de 20º Celsius para 
aferição do volume de combustíveis. 

 
Explica que eventuais sobras e perdas de combustíveis decorrem de 

fatores inerentes a movimentação desses produtos como volatilidade, carregamentos, 
balança, equipamentos, medidores e aferição de carros tanques, não representando uma 
nova entrada ou saída de produtos. 

 
Afirma que a Auditoria Específica de Mercadorias está equivocada 

por não ter observado as normas de metrologia e conclui que a equação da auditoria 
(Estoque Inicial + Compras = Saídas + Estoque Final), citada não levou em conta a 
temperatura padrão de 20º Celsius nas “Saídas”, logo a sua solução tem erro insanável. 

 
Informa que nesse processo as perdas e sobras inferiores 0,6% são 

desconsideradas. Alerta, no entanto que perdas e sobras somente são estabelecidas em 
volume a 20º Celsius conforme diversas normativas (Portaria Interministerial 725/92, 
Resolução CNP nº 06/70, Portaria do Ministério da Indústria e Comércio nº 17/59) 
emanadas dos órgãos de metrologia e de tributação.  

 
Cita outras normas regulamentadoras da questão, a exemplo das 

Resoluções do CNP nºs 07/69 que assegura a distribuidora o direito de restituição a título 
de perdas por evaporação manuseio e cabotagem da importância correspondente a 0,6% 
no caso de derivados claros e 0,5% de derivados escuros.  

 
O CNP, também, por meio do Ofício nº 2.910/SAB expressou 

entendimento, segundo o qual a gasolina e o óleo diesel estão sujeitos à expansão, 
contração e evaporação na estocagem em decorrência da temperatura ambiente com 
variação de 0,4% a 0,72% em função do tipo do produto e de condições de movimentação 
e estocagem. No mesmo diapasão, o IBP emite parecer reportando a Resolução CNP nº 
07/69. 

 
Questiona que o auto de infração visou tributar uma suposta omissão 

de saída baseada numa auditoria cuja equação foi formulada de forma equivocada, pois 
relacionou numa única expressão termos que não são semelhantes, remetendo a um 
resultado matemático incorreto. Critica que na expressão matemática utilizada pela 
fiscalização foi encontrado combustível medido à temperatura de 20ºC (L20) e à 
temperatura ambiente (LA). 

 
Nos autos em comento, fazendo a conversão para uma mesma 

expressão a sobra anual de 155.129 L20 de Óleo Diesel representou 0,02419%, bem 
inferiores aos 0,6% estipulados como tolerância, enquanto que a perda de 13.364 L20 de 
Gasolina A representou 0,01274%, também, bem inferior aos 0,6%.  

 



 

Alega que a fiscalização errou na capitulação da infração, ao 
pretender que a autuada emitisse nota fiscal complementar de entrada de mercadorias 
relativa ao ganho de volume decorrente da variação de temperatura, inventou a suposta 
omissão de entrada de mercadorias. Para comprovar a sua tese, faz uma análise da 
legislação capitulada na peça basilar e conclui que nenhum dispositivo indicado obriga a 
emissão da nota fiscal complementar acima citada. Motivo pelo qual pleiteia que os autos 
sejam anulados por insegurança na determinação da infração. Para lastrear o seu pedido, 
cita Acórdão deste Conselho. 

 
Discorre sobre a inviabilidade da emissão da nota fiscal de entrada 

quando houver expansão do volume decorrente da variação de temperatura em face da 
volatilidade dos combustíveis que ora contrai o volume quando a temperatura diminui e 
ora expande quando a mesma aumenta, o que acarreta ganhos e perdas constantes, 
considerando que não há legislação que obrigue a empresa a fazê-lo. 

 
Reafirma o pedido improcedência do lançamento. A defesa fez juntar 

aos autos documentos em CD. 
 
Instrui a peça defensória a cópia da identidade profissional da 

advogada (fl. 155), Substabelecimentos (fls. 156/157), cópia da Procuração (fl. 158), cópia 
do extrato de ata (fl. 159), Diário Oficial da União (fl. 160), Portaria n° 60/1996 (fls. 
162/166), notas explicativas anexas à Portaria n° 725/1992 (fls. 168/170), Resolução CNP 
n° 6/1970 (fl. 172), Portaria n° 27/1959 (fl. 174), Resolução n° 7/1969 (fls. 176/178), cópia 
do Ofício n° 2910/SAB (fls. 180/181), cópia de documento do Instituto Brasileiro de 
Petróleo - IBP (fls. 183/184) e mídia - CD (fl. 189).  

 
O Julgador Singular expediu Despacho n.º 881/2012 de fl. 190, onde 

os autos foram encaminhados para GERÊNCIA DE COMBUSTÍVEIS - GECOM, a fim de 
que seu titular diligencie no sentido de designar autoridade fiscal para aferir a alegação da 
Impugnante de que, por manter controle permanente de estoques à temperatura de 20° C, 
existem divergências entre a apuração do Fisco e a apuração da Impugnante. Aferir 
também o alegado equívoco, e se houve retificação na escrituração, na emissão das notas 
fiscais de números 42.339 e 42.334. Em seguida, se necessário, revisar o lançamento.
    

 
O resultado da revisão encontra-se consolidado no documento de fls. 

192/199. 
Devidamente intimada do resultado da revisão fiscal (fls. 211/212), a 

autuada comparece aos autos e se manifesta. 
 
O Julgado Singular prolata a Sentença n° 2164/13 de fls. 221/227, e 

decide pela Procedência do auto de infração.   
 
Em sede de Segunda Instância, a autuada interpõe Recurso 

Voluntário (fls. 231/239) no qual reitera os argumentos de impugnação. 
 
Em Acórdão proferido pela primeira Câmara Julgadora de n° 

1586/2014 em fls. "251 a 258", em que considerando a situação esposada, anteriormente 
voto acolhendo a preliminar de nulidade parcial da sentença singular, por cerceamento do 
direito de defesa, anulando-se por consequência, o processo a partir das fls. "221 a 227", 
remetendo os autos a Primeira Instância para novo julgamento singular. 

   



 

A Fazenda Pública foi intimada a apresentar Recurso ao Conselho 
Pleno, a qual se manifesta aduzindo que não houve de forma expressa a argumentação 
de que havia erro no enquadramento da penalidade o que na prática significaria uma 
insegurança na determinação da infração, o julgador singular de forma clara rejeitou tal 
questionamento. Diante desses fatos, pediu-se a reforma da decisão cameral e que no 
processo para lá retorne havendo apreciação da matéria. [fls. 260] 

 
Não houve manifestação por parte do sujeito passivo. 
  
No Despacho de n°233/2015 – JULP determina o encaminhamento 

ao Conselho Pleno de modo que o Recurso supracitado possa ser apreciado por aquela 
instância julgadora. 

 
Em julgamento pelo Conselho Pleno, por maioria de votos, conheceu 

do recurso da Fazenda Pública Estadual, dando-lhe provimento para reformar a decisão 
cameral que considerou nulo o auto de infração, devendo retornar os autos à Câmara 
Julgadora para apreciação de toda a matéria. Conforme se vê do Acórdão nº 955/2015 de 
fls. 267/272. 

A autuada foi intimada para manifestar tendo transcorrido o prazo 
sem que se manifestasse nos autos.  

 
É o relatório.  
 

V O T O 
 
 
Passo a decidir e acompanhado da maioria do voto de meus pares 

considero que o auto de infração não deve prosperar. De fato, as alegações esgrimidas 
pelo fisco não podem prosperar pois há muito já se sabe que as variações volumétricas, 
ocorridas nos combustíveis em estoque, decorrentes de variações na temperatura 
ambiente, não acarretam ganhos financeiros para o contribuinte ou prejuízos ao erário e 
por isso não constituem fato gerador da obrigação tributária. 

 
Em juízo de prefação, ao compulsar os autos, verifico tal qual o 

Recorrente, que a metodologia aplicada pelo fisco para a apuração na variação dos níveis 
de estoques carece de suporte científico. É fato que o procedimento adotado não é mais 
vantajoso para as distribuidoras. Verifico que a venda é realizada à temperatura ambiente 
por uma questão de necessidade do setor em razão dos revendedores não possuírem o 
controle para aquisição e venda à 20ºC. Por outro lado, a aquisição é feita junto à refinaria 
a 20ºC, situação esta imposta às distribuidoras. 

 
A título de complementação invoco o exemplo dado pelo Recorrente 

e transcrevo-o por considerá-lo fundamental para fundamentar meu voto.  
 
Tomemos a seguinte situação hipotética: suponhamos que a substituta 
tributária também emitisse suas notas fiscais à temperatura ambiente. No 
momento deste bombeio a temperatura nos dutos pode alcançar graus 
elevados. Não raramente o bombeio é feito à temperaturas de 40º C. Esse 
produto quando ingressa nos tanques da distribuidora naturalmente resfria, 
visto a temperatura ser bem inferior no fundo dos tanques. 
 
Ou, seja, já nos tanques há uma redução de volume. Quando a distribuidora 
der saída a este produto, haverá nova alteração de volume a depender da 
temperatura no mento do bombeio.  
 



 

Vamos supor que no momento da saída da distribuidora o combustível esteja 
a uma temperatura de 30º C. Nesse caso teremos a situação em que o 
produto foi adquirido a uma temperatura de 40º C e vendido a 30º C. 
Perguntamos: mesmo as entradas e saídas estando medidas á temperatura 
ambiente, a aplicação da fórmula matemática utilizada pela auditoria fiscal 
indicará omissão de entrada/saída ? 
 
A resposta é simples. Sim. Mesmo nesse caso a fórmula aplicada apresentará 
diferença de estoque a ser entendida pelo Fisco como omissão de 
entrada/saída. Note-se no entanto, que todas as entradas e saídas forma 
registradas. 
 
E a razão disso é simples: a mercadoria auditada possui alto grau de 
volatilidade. Naturalmente, não se pode querer medir o estoque de 
combustíveis como se fosse um estoque de cadernos, por exemplo. 
 
Portanto, não é o fato da nota fiscal de entrada ser emitida pela refinaria à 20º 
C e a nota fiscal de saída da distribuidora ser emitida à temperatura ambiente 
que resulta na diferença encontrada pelo Fisco. Mas, a utilização de uma 
fórmula não aplicável aos produtos voláteis é que gera tal distorção. Ainda 
que se adquira e se venda os combustíveis à temperatura ambiente, a 
fórmula apresentará distorção.   
 
 

Ante o exposto, cabe indagar se a temperatura declinasse e 
houvesse consequente variação volumétrica de estoque para menor, deveria por analogia, 
o sujeito passivo então passar a ter direito à restituição do imposto, mesmo que tivesse 
promovido a saída de mercadorias. Imagino que tal é o que deveria ocorrer nas regiões 
frias de nosso país, quando da ocorrência do inverno, como por exemplo nos Estados do 
sul do país. 

 
Visto que tal tema é polêmico, consultado o ordenamento jurídico 

brasileiro e nele nada tendo encontrado que pudesse regulamentar tal matéria, devo 
argumentar que não pode o fisco imputar ao contribuinte a infração estampada na basilar, 
por meio de fórmula que não se presta para apurar o estoque de produtos voláteis.  

 
Considero que, aos fenômenos físico-químicos nem sempre existe 

norma contábil ou jurídica que possa ser-lhe adaptável, motivo pelo qual tal metodologia 
deve ser desconsiderada pelo fisco para melhor aquilatação de atos e fatos contábeis. De 
fato, ao analisar todo o feito, constato para que o fisco soma volumes medidos à 
temperatura de 20º C com outros volumes medidos à temperatura ambiente. Assim, o 
estoque inicial e as compras (entradas) tiveram a litragem medida à temperatura de 20º C 
ao passo que nas saídas (estoque final), a quantidade de litros foi medida à temperatura 
ambiente. Em compensação, o valor do estoque final foi obtido à temperatura de 20 graus 
centígrados.  

 
Sendo assim, as inconsistências encontradas pela fiscalização, que 

misturou em seu cálculo, combustíveis medidos em temperaturas diversas, afronta a 
Resolução CNP, atual ANP, de nº 6 de 25 de junho de 170 e que determina que o estoque 
de empresas tais como a do sujeito passivo, devem ser efetuados à temperatura de 20º C, 
o que nos leva a votar pela improcedência do feito. É evidente que esta equação não pode 
refletir uma realidade de estoque. Considero que se a fórmula matemática somar todos os 
volumes na citada temperatura, como determina o retrocitado dispositivo, não será 
encontrada diferença de estoque/omissão de entrada ou saída. 

   
Em seguida, devo argumentar que não existe no Código Tributário 

Estadual - CTE disposição legal expressa específica determinando o pagamento do 



 

imposto por ocasião da constatação de aumento de volume decorrente do aumento da 
temperatura. Isto é fato incontestável. Como pode então o fisco lançar o crédito tributário 
com base em metodologia que não somente afronta Resolução de agência especializada 
como também “legislar” ou seja, estabelecer um fato gerador não previsto em lei para 
aplicar à situação fática para a qual este não foi determinado? Se a Fazenda de Goiás 
entende que deve ser emitido documento fiscal correspondente à variação volumétrica dos 
produtos estocados, deveria então relatar a infração nesses moldes, aplicando a correta 
capitulação da infração e multa. Em adição, devo verberar que também inexiste na 
legislação tributária goiana norma que determine a emissão de nota fiscal complementar 
no caso de aumento de volume de estoques.  

 
Ante o exposto, é forçoso concluir que a fiscalização errou ao 

capitular tanto o dispositivo legal tido por infringido quanto a penalidade proposta já que 
imputa à recorrente o cometimento de uma infração que sabe inexistir para tentar punir 
outra infração que supõe ter ocorrido, mas que sequer sabe capitular.  

 
Por oportuno, transcrevo abaixo o Parecer nº 02/05 – SAT de 

17/05/05, publicado no Diário Oficial do Estado, por parte da Secretaria da Fazenda do 
Estado de Goiás, que explicita que a divergência de temperatura na entrada de 
combustível a 20º Celsius e saída a temperatura ambiente acarreta acréscimo de volume, 
o qual transcrevo abaixo, in verbis: nº 02/05 – SAT de 17/05/05, publicado no Diário Oficial 
do Estado, por parte da Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás, que explicita que a 
divergência de temperatura na entrada de combustível a 20º Celsius e saída a 
temperatura ambiente acarreta acréscimo de volume, o qual transcrevo abaixo, in verbis: 

 

É sabido que distribuidoras adquirem combustíveis destinados a 
comercialização na unidade de medida litro ou metro cúbico a uma 
temperatura de 20º C (vinte graus centígrados). Trata-se de 
procedimento padrão nos faturamentos das destilarias e refinarias, 
com fundamento no artigo 1º da Portaria MTIC nº 27, de 19 de fevereiro 
de 1959, do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, segundo o 
qual fica adotada, como nova temperatura de referência para a 
medição do petróleo e seus derivados 20º C (vinte graus centígrados). 

No mesmo sentido, a Resolução 6/70, de 25 de junho de 1970, do 
Conselho Nacional do Petróleo, vinculado ao Ministério das Minas e 
Energia, em seu artigo 1º, aprova tabelas de coeficientes para 
correção da densidade e do volume dos derivados de petróleo para 
20ºC. 

Na saída da mercadoria, seja por venda ou transferência do 
combustível, é utilizada a unidade de medida litro, na temperatura 
ambiente, variável de acordo com as condições climáticas de cada 
região. 

Sendo a temperatura ambiente, superior a 20ºC (vinte graus 
centígrados), o volume do combustível que foi adquirido a esta 
temperatura tende a aumentar, ensejando um ganho de volume em 
decorrência de temperatura. 

 
Outrossim, cumpre esclarecer que o entendimento manifestado no 

Parecer acima mencionado, que contempla como fato gerador do ICMS o “ganho de 
volume em decorrência do aumento de temperatura” afronta o Princípio da Legalidade 
Tributária, expresso no artigo 150, inciso I, da Constituição Federal, que esclarece que 
não haverá tributo sem prévia determinação legal. Portanto a lei tem de definir o fato 
gerador, consoante o artigo 97 do Código Tributário Nacional, tendo como objetivo regular 



 

condutas, evitando arbítrios, caracterizando a tipicidade tributária. No mesmo diapasão, o 
artigo 114 do Código Tributário Nacional define que “o fato gerador da obrigação principal 
é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência.” 

Impende salientar ainda que por tratar-se de imposto no regime da 
substituição tributária, o ICMS no ato da aquisição foi recolhido, o que desonera o sujeito 
passivo da responsabilidade que lhe foi imputada. 

Diante do acima exposto é de se ver que se constituiria em uma 
perene injustiça atribuir tipicidade tributária relativa a omissão de entrada de combustível 
em estabelecimento comercial quando se sabe que o fator temperatura interfere no 
acréscimo de seu volume. 

Devo acrescentar que a variação volumétrica sofrida por produto 
estocado não reflete omissão de entrada/saída. No caso em comento, observa-se que as 
variações encontradas estão perfeitamente previstas na legislação pertinente citada 
obedecendo-lhes os critérios que autorizam variações nos volumes dos combustíveis por 
tratar-se de leis da físico-química que só poderiam, em tese, ser controladas em ambiente 
artificial e a um custo insatisfatório, o que não ocorre na vida normal.  

 
Assim, considero não havida a omissão no registro de entrada ou 

sequer de saída da mercadoria em comento, aliás como a própria fazenda estadual cansa 
de reconhecer, por tratar-se de relevante incongruência entre a real intenção fazendária, 
que é tributar a variação volumétrica ocorrida no estoque, e a infração imputada à 
recorrente que seria omissão de registro de entrada, o que leva à improcedência do feito. 

 
Dessarte, nada mais devo acrescentar, motivo pelo qual voto 

acompanhado da maioria de meus pares, conhecendo do recurso, dando-lhe provimento 
para reformar a decisão singular e considerar improcedente o auto de infração.   

 
 

Sala das sessões plenárias, em 01 de março de 2016. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00211/16 
 
Relator: Conselheiro Mário de Oliveira Andrade 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação tributária principal. Substituição 
tributária pelas operações posteriores. Procedência.  
 
Nas operações interestaduais realizadas por contribuinte com 
as mercadorias constantes do Apêndice II, do Anexo VIII do 
Decreto 4.852/97, o remetente delas assume a condição de 
substituto tributário em relação ao imposto devido pelas 
operações posteriores. A retenção do imposto deve ser 
realizada no momento em que o remetente das mercadorias 
promover a saída delas para o território goiano. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 07 de outubro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Mário de 
Oliveira Andrade, José Luiz Rosa, Elias Alves dos Santos, João Divino de Brito e Antônio 
Martins da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no histórico da peça basilar que o sujeito passivo realizou 
saídas sujeitas à substituição tributária pelos Protocolo ICM n.º 17/85 e Protocolo ICMS 
84/11, em operações nas quais é substituto tributário, de acordo com o Convênio ICMS 
81/93, por meio das notas fiscais relacionadas no demonstrativo em anexo, sem destacar 
o ICMS substituição tributária pelas operações posteriores nos documentos fiscais e sem 
apurar o imposto na Guia Nacional de Informação e Apuração do ICMS - ST, no período 
de abril/2011, maio de 2011 e maio/2012. Em virtude disso, deverá recolher o imposto na 
importância de R$ 88.419,64 (oitenta e oito mil, quatrocentos e dezenove reais e sessenta 
e quatro centavos), juntamente com os acréscimos legais.  

  
A fiscalização citou como infringidos os artigos 51, 63 e 64 da Lei 

11.651/91 CTE, combinados com os artigos 34, 53 e 55 do Anexo VIII do RCTE, Convênio 
ICMS/81/93, Protocolo ICM 17/85 e Protocolo ICM 84/2011. Foi sugerida a penalidade do 
artigo 71, inciso III, alínea "a" da Lei 11.651/91, com a alteração efetuada pela Lei 
17.917/2.012. 

Na descrição complementar da ocorrência, folha 04 dos autos, a 
autora do lançamento apresenta uma nota explicativa com os seguintes esclarecimentos: 

 
1 - O levantamento foi elaborado de acordo com as notas fiscais 

eletrônicas informadas pelo sujeito por substituição tributária; 
2 - O remetente das mercadorias é responsável pelo pagamento do 

imposto por substituição tributária, conforme o Convênio ICMS 81/93; 
3 -  A base de cálculo do ICMS ST foi apurada em conformidade com 

os artigos 39 e 40, Anexo VIII do Decreto 4.852/97; 



 

4 – Os produtos lâmpadas estão sujeitos à substituição tributária por 
força do Protocolo ICM 17/85. Os produtos lanternas pelo Protocolo ICMS 84/11, com 
efeito a partir de 01/05/2012, conforme Despacho Secretário Executivo CONFAZ n.º 21/12. 

 
O lançamento foi instruído com a Descrição Complementar da 

Ocorrência, folha 04, Portaria 208/2012-SRE, folha 05, Planilha de Cálculo das Remessas 
de Produtos Sem o Pagamento do Imposto Substituição Tributária Pelas Operações 
Posteriores, folhas 06 a 22, espelhos das Notas Fiscais Eletrônicas, folhas 23 a 36. 

 
Intimado para pagamento da quantia exigida ou apresentação de 

impugnação, o sujeito passivo ingressa com defesa, constante às folhas 43 a 62 dos 
autos, na qual alega que as lâmpadas automotivas classificadas no Código 8539 da NBM-
SH não estão sujeitas ao regime de substituição tributária e não são alcançadas pelo 
tratamento previsto no Protocolo ICMS 17/85, que deveria haver um Protocolo ou 
Convênio entre o Estado de Goiás e Pernambuco, onde se localiza a remetente das 
mercadorias para o Estado de Goiás exigir a substituição tributária. 

 
Com relação a mercadoria lanterna automotiva, o sujeito passivo cita 

que a Cláusula Primeira do protocolo ICMS 84/2011 faz menção de que as mercadorias 
listadas no Anexo Único desse protocolo estão sujeitas a substituição tributária, porém há 
uma exceção para os aparelhos de iluminação utilizados em automóveis. Assim, a defesa 
argumenta que as lanternas automotivas, também, não foram alcançadas pela 
substituição tributária. 

 
Com essas considerações o sujeito passivo solicita que o 

lançamento em apreciação seja julgado improcedente. 
 
O julgador monocrático prolatou a Sentença de N.º 1.561/2015-JULP, 

pronunciando pela procedência da peça basilar. 
  
Após a regular notificação do sujeito passivo, este tempestivamente 

ingressa com recurso voluntário reiterando a argumentação de que os produtos 
constantes nas notas fiscais relacionadas não estavam sujeitos à substituição tributária. 

 
Em relação às lâmpadas automotivas, classificadas no código 8539 

da NBM SH, o recorrente argumenta com a edição do Protocolo 08/1988 houve o espírito 
do legislador de retirar da substituição tributária as lâmpadas incandescentes para 
iluminação de veículos. 

 
Aduz que o Estado de Pernambuco, localização do remetente, não é 

signatário do Protocolo 41/2008 e que há a necessidade de celebração de Convênio entre 
o Estado do remetente das mercadorias e o Estado de destino para se aplicar a 
substituição tributária, conforme preconiza o parágrafo único do artigo 49 da Lei 
11.651/91.  

 
No que diz respeito às lanternas automotivas classificadas no código 

8513 da NBM-SH, o recorrente alega que o Anexo Único do Protocolo ICMS 84/2011 
deixa claro que as lanternas automotivas do código NBM/SH 8513 não estão sujeitas à 
substituição tributária à substituição tributária, sendo indevida a exigência do imposto 
reclamado na peça básica. 

 
Após a exposição dos argumentos de defesa, a empresa recorrente 

solicita que seja declarada a improcedência do auto de infração.   



 

 
Assim relatados, decido. 
 
 
 
                          VOTO 
 
Trata-se de exigência de ICMS substituição tributária de mercadorias 

remetidas a contribuinte goiano por remetente localizado no Estado do Pernambuco. 
 
A argumentação da defesa é de que os produtos que foram 

remetidos ao território goiano não estão sujeitos à substituição tributária. Está sendo 
exigido o ICMS-ST sobre a remessa de lâmpadas automotivas e lanternas. Portanto, a 
questão meritória é analisar se esses produtos na data da remessa das mercadorias 
estavam ou não sujeitas ao recolhimento do imposto substituição tributária. 

 
Inicialmente analiso a respeito das lanternas que foram objeto da 

autuação. Percebo que as remessas foram efetuadas pela nota fiscal número 81308, 
emitida em 23/05/2012, conforme consta à folha 21 dos autos. Os produtos são os 
seguintes: Lanterna HP Inspec. Lamp 22001 UV 220V HP Lamp 22001, Lanterna Penlight 
LPL02 B6LP 3 XLR03 B1 Penlight-LPL02, Lanterna Trad. Insec. Lamp 22002 220V 
Tradlamp – 22002, todas no código NCM 85131090. Assim, ao pesquisarmos na internet 
sobre esses produtos nota-se claramente que são lanternas que não são destinadas para 
a aplicação em veículo, sendo lanterna de inspeção recarregável, conforme consta ás 
folhas 122 a 126. Portanto, a exceção prevista na legislação citada pelo sujeito passivo em 
sua defesa não se aplica para o caso em apreciação, pois a ressalva contida no Anexo 
Único do Protocolo ICMS 84/2011 é apenas para lanternas automotivas, ou seja a 
exceção é para aparelhos de iluminação utilizados em automóveis. Desta forma, em 
relação a esse produto, a exigência do ICMS substituição tributária está correta. 

 
Passo a analisar a respeito das lâmpada automotivas, e percebo que 

os fatos geradores da obrigação tributária de recolher o ICMS Substituição Tributária pelas 
operações posteriores são dos meses de abril/2011 e maio/2011. Assim, nesse período 
estava sob vigor o Protocolo 17/85, ao qual o Estado de Goiás aderiu com a celebração do 
Protocolo 26/01, sendo a nova redação dada ao Protocolo 17/85 pelo Protocolo ICMS 
07/09, sendo que os efeitos passaram a vigorar a partir e 01/06/2009, nos seguintes 
termos: 

 

   Altera o Protocolo ICM 17/85, que dispõe sobre 
substituição tributária nas operações com lâmpada elétrica. 

Os Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal, tendo em vista o 
disposto no artigo 9 da Lei Complementar n 87/96, de 13 de setembro de 1996, e 
nos arts. 102 e 199 do Código Tributário Nacional (Lei 5.172, de 25 de outubro de 
1996) resolve celebrar o seguinte: 

Cláusula primeira Ficam alterados os seguintes dispositivos do Protocolo ICM 
17/85, de 25 de julho de 1985, com as redações que seguem: 

Nova redação dada ao inciso I da cláusula primeira pelo Prot. ICMS 82/09, efeitos 
a partir de 24.07.09. 

I – caput da cláusula primeira: 

Redação original, efeitos até 23.07.09. 
I – cláusula primeira: 

http://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/protocolos/ICMS/1985/PT017_85.htm
http://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/protocolos/ICMS/1985/PT017_85.htm


 

“Cláusula primeira Nas operações interestaduais com lâmpada elétrica e 
eletrônica, classificada nas posições 8539 e 8540, reator e "starter", classificados 
nas posições 8504.10.00 e 8536.50, respectivamente, todas da Nomenclatura 
Comum do Mercosul - NCM/SH, realizadas entre contribuintes situados nos 
Estados signatários deste protocolo, fica atribuída ao estabelecimento industrial ou 
importador, na qualidade de sujeito passivo por substituição, a responsabilidade 
pela retenção e recolhimento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação 
de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, relativo às saídas subseqüentes, bem 
como à entrada destinada a uso ou consumo do estabelecimento destinatário.”; 

II – § 3º da cláusula primeira: 

“§ 3º Fica o Estado do Rio Grande do Sul excluído da substituição tributária nas 
operações com reator, classificado na posição 8504.10.00 NCM/SH.”; 

III – cláusula segunda: 

“Cláusula segunda Nas operações interestaduais realizadas por contribuinte com 
as mercadorias a que se refere este Protocolo, a ele fica atribuída a 
responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto em favor do Estado 
destinatário, na qualidade de sujeito passivo por substituição, mesmo que o 
imposto já tenha sido retido anteriormente.”; 

IV – cláusula terceira: 

 
   
Mediante a disposição expressa dos dispositivos transcritos relativo a 

substituição tributária com lâmpadas elétrica e eletrônica, classificadas nas posições do 
Código NBM/SH 8539, não há dúvida de que as mercadorias constantes nas notas fiscais 
que deram origem ao auto de infração estão sujeitas à substituição tributária. 

 
A empresa recorrente alega que o Estado de Goiás passou a ser 

signatário do Protocolo 41/2008 em 01/05/2011, situação que a desobrigaria de proceder a 
substituição tributária porque o Estado do Pernambuco, unidade da federação do 
estabelecimento do remetente, não é signatário desse Protocolo, entretanto, o Estado de 
Goiás, passou a aplicar as disposições daquele Protocolo somente a partir de 01/07/2011, 
conforme podemos constatar no Despacho do Secretário Executivo do Conselho Nacional 
de Política Fazendária – CONFAZ, publicado no DOU de 27/04/2011. Portanto, para o 
período da ocorrência do fato gerador, 01/04/2005 a 31/05/2005, ainda estava em vigor a 
norma contida no Protocolo 17/85 e as suas alterações, sendo devido o ICMS substituição 
tributária pelas remessas das lâmpadas automotivas, não cabendo a argumentação da 
defesa de que o imposto exigido não era devido em virtude da existência do Protocolo 
41/2008, pois ele teria efeito para as operações ocorridas a partir de 01/07/2011. 

 
  
Não obstante isso, observo que a legislação goiana passou a incluir 

as lâmpadas elétricas e eletrônicas entre as mercadorias sujeitas ao pagamento do ICMS 
substituição tributária pelas operações anteriores, conforme dispõe a alínea “i” do inciso II 
do artigo 34 do Anexo VIII do RCTE: 

 

Art. 34. São substitutos tributários, assumindo a responsabilidade pelo pagamento 
do imposto devido pelas operações internas subseqüentes, bem como pelo 
diferencial de alíquotas, se for o caso: 

[...] 

II - em relação à mercadoria constante do Apêndice II, os seguintes contribuintes, 
estabelecidos neste ou em outra unidade da Federação: 

[...] 



 

ACRESCIDA A ALÍNEA I AO INCISO II DO ART. 34 PELO ART. 1º DO DECRETO 
Nº 6.981, DE 03.09.09 - VIGÊNCIA: 01.06.09. 

i) o industrial fabricante ou o importador, estabelecido neste Estado ou em outra 
unidade da Federação na remessa de lâmpada elétrica e eletrônica, reator e 
"starter" destinada ao Estado de Goiás, exceto o estabelecido no Rio Grande do 
Sul na remessa de reator (Protocolos ICM 17/85 e ICMS 26/01); 

 
Nesse mesmo diapasão, nota-se que o Apêndice II, do referido 

Anexo VIII, expressamente colocou entre as mercadorias sujeitas à substituição tributária 
as lâmpadas, inclusive com o código da NBM-SH: 

 
X - LÂMPADAS ELÉTRICA E ELETRÔNICA, REATOR E "STARTER" 

(Protocolos ICM 17/85 e ICMS 26/01) 
 

8539  Lâmpada elétrica 
8540  Lâmpada eletrônica 
 
 
Desse modo, constata-se que as lâmpadas elétricas e eletrônicas 

estão todas incluídas na substituição tributária pelas operações posteriores. 
 
Não obstante isso, a legislação tributária goiana prevê a aplicação da 

substituição tributária estabelecida por convênio ou protocolo, conforme regulamenta o 
Artigo 32, §1º, II do Anexo VIII do RCTE: 

 

Art. 32. O regime de substituição tributária pela operação posterior -retenção na 
fonte- consiste na retenção, apuração e pagamento do imposto devido por 
operação interna subseqüente, inclusive quanto ao diferencial de alíquotas, se for o 
caso (Lei nº 11.651/91, art. 51). 

§ 1º Aplica - se o regime de substituição tributária à operação realizada com as 
mercadorias discriminadas nos Apêndices I e II deste anexo, observadas, ainda, as 
disposições específicas do Capítulo II, sendo: 
NOTA: Redação com vigência de 01.01.98 a 31.07.99. 

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO CAPUT DO § 1º DO ART. 32 PELO ART. 2º 
DO DECRETO Nº 5.067, DE 25.06.99 - VIGÊNCIA: 01.08.99.  

§ 1º Aplica-se o regime de substituição tributária à operação realizada com as 
mercadorias discriminadas nos Apêndices I, II e X deste anexo, observadas, ainda, 
as disposições específicas do Capítulo II, sendo: 

[...] 
II - Apêndice II, relação de mercadorias e respectivos Índices de Valor Agregado-
IVA-, cujo regime é estabelecido por força de convênios ou protocolos firmados 
pelas unidades da Federação, aplicável a contribuinte estabelecido neste Estado 
ou em outra unidade da Federação. 
 

Com essas considerações entendo como pertinente a exigência 
contida no auto de infração. Assim sendo, conheço do recurso voluntário do contribuinte, 
nego-lhe provimento, para confirmar a decisão singular que considerou procedente o 
lançamento em apreciação.  
 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 01 de março de 2016. 

https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/protocolos/ICMS/1985/PT017_85.htm
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/protocolos/ICMS/2001/PT026_01.htm
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/protocolos/ICMS/1985/PT017_85.htm
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/protocolos/ICMS/2001/PT016_01.htm
../../Cte/CTE.doc#A51
../../Decretos/D_05067.doc
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Matéria: Substituição tributária (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00245/16 
 
Relator: Conselheiro Edson Abrão da Silva 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da sentença 
singular, arguida pela autuada. Rejeitada. 
 
Processual. Preliminares de nulidade da peça básica, arguidas 
pela autuada, sendo a primeira, por erro na identificação do 
sujeito passivo e, a segunda, por insegurança na determinação 
da infração. Rejeitadas. 
 
Os questionamentos sobre nulidade de atos processuais, ou da 
peça básica, devem ser rejeitados quando desprovidos de 
amparo legal. 
 
 Preliminar de exclusão do sujeito passivos solidários, por ele 
arguida. Acolhida 
 
 Os sócios, os gerentes, os administradores e os presidentes, 
que não tenham agido com excesso de poderes, ou infração de 
contrato social ou estatutos, ou concorrido pela prática de ilícito 
tributário, nos termos sentenciados pelo Superior Tribunal de 
Justiça, não podem ser sujeitos passivos solidários da lide. 
 
ICMS. Omissão de registro de entrada de mercadoria, sujeita ao 
regime de substituição tributária. Improcedente. 
 
Julga-se improcedente o lançamento quando estiver 
demonstrado nos autos que o polo passivo não cometeu o ilícito 
fiscal denunciado na vestibular. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 14 de outubro de 2015, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar 
de nulidade da sentença singular, arguida pela autuada. Foram vencedores os 
Conselheiros Edson Abrão da Silva, Heli José da Silva, Nislene Alves Borges e Nivaldo 
Carvelo Carvalho. Vencido o Conselheiro José Pereira D'abadia. Também, por maioria de 
votos, rejeitar as preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a 
primeira, por erro na identificação do sujeito passivo e, a segunda, por insegurança na 
determinação da infração. Foram vencedores os Conselheiros Edson Abrão da Silva, Heli 
José da Silva, Nislene Alves Borges e Nivaldo Carvelo Carvalho. Vencido o Conselheiro 
José Pereira D'abadia. E, por maioria de votos, acatar a preliminar de exclusão da lide do 
sujeito passivo solidário MARCELO HENRIQUE RIBEIRO ALECRIM, por ele arguida. 
Foram vencedores os Conselheiros Edson Abrão da Silva, José Pereira D'abadia e 
Nivaldo Carvelo Carvalho. Vencidos os Conselheiros Heli José da Silva e Nislene Alves 
Borges. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, dar-lhe provimento 
para reformar a sentença singular e considerar improcedente o auto de infração. Foram 
vencedores os Conselheiros Edson Abrão da Silva, José Pereira D'abadia e Nivaldo 
Carvelo Carvalho. Vencidos os Conselheiros Heli José da Silva e Nislene Alves Borges 
que votaram pela manutenção da decisão singular que foi pela procedência parcial do feito 



 

no valor de ICMS de R$ 745.812,45 (setecentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e doze 
reais e quarenta e cinco centavos). 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu registro de 
entrada de 884.197,5 litros de gasolina "a" e 203.080,3 litros de Diesel "a", mercadorias 
sujeitas ao regime de substituição tributária pelas operações posteriores, no valor 
comercial de R$ 3.660.870,96 já acrescido do respectivo índice de valor agregado-IVA, no 
período de 01/01/2010 a 31/12/2010, apurado conforme demonstrativo auditoria especifica 
de mercadorias anexo. Em consequência, como solidário, deverá pagar o imposto na 
importância de R$ 890.349,57, mais as cominações legais. 

 
A autoridade lançadora indica como infringida as disposições dos 

artigos 45, XIII, 51 e 64 do Código Tributário Estadual - CTE (Lei nº 11.651/91) combinado 
com os artigos 35, Anexo VIII, e artigo 145 do Decreto 4852/97. Proposta a aplicação da 
penalidade prevista no artigo 71, VII," I, § 9°,II, do CTE, com redação da Lei 
nº16241/2008. 

 
Tem-se como sujeito passivo solidário a pessoa física Marcelo 

Henrique Ribeiro Alecrim, nos termos do artigo 45, inciso XII, da Lei 11.651/1991. 
 
O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: anexo 

estruturado-detalhamento do credito tributário, anexo estruturado-identificação do sujeito 
passivo coobrigado, consulta resumida do contribuinte pessoa jurídica, consulta de 
histórico empresarial, ata de reunião do conselho de administração, estatuto social da 
ALESAT COMBUSTIVEIS S.A, auditoria especifica de mercadorias conclusão, notas 
explicativas, apuração do valor unitário, média ponderada, fatores de conversão, 
inventario final, estoques, trancamento de estoque, termo de visita e trancamento de 
estoque em distribuidora, recibo de entrega e relatórios digitais, "fls. 3 a 40". 

 
Ambos sujeitos passivos foram intimados a pagar a quantia exigida 

ou apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de "fls. 41 a 45".  
 
O sujeito passivo principal apresenta impugnação em primeira 

instancia "fls.48 a 89". 
 
Preliminarmente, o sujeito passivo alega que as referidas notas 

fiscais correspondem a documentos emitidos em processo de envio de produto para 
armazenagem, pois trata-se de combustível que ainda estava na propriedade e posse do 
sujeito, sendo assim, não pode ser considerado como saída de combustível. 

 
Alega também que 152.568 litros de gasolina foram indevidamente 

considerados como saída pelas notas fiscais. 
 
Do fundamento da autuação, alega que, no momento do registro da 

entrada dos combustíveis adquiridos dos produtores pelas distribuidoras, a medição 
volumétrica é realizada a 20°C, considera-se a temperatura ambiente para fins de 
levantamento de estoque e emissão de nota de saída pelas distribuidoras. 

 
O sujeito passivo afirma que as operações e fatos relacionados à 

gasolina e ao óleo diesel foram devidamente registrados na contabilidade, inclusive as 



 

variações volumétricas decorrentes do aumento de temperatura, descaracterizando assim 
qualquer alegação de omissão de entradas de combustível da fiscalização. 

 
Afirma assim que fica claro que tais fatos não configuram fato 

gerador do imposto cobrado. 
 
Sustenta que não há que se falar de fato gerador do ICMS, pois as 

variações volumétricas são transformações do estado físico de uma substância. 
 
Da ausência de obrigação de emissão da nota fiscal, alega que 

somente pode exigir a nota fiscal de um contribuinte com base em um dispositivo legal, 
portanto nenhum dos dispositivos legais e indicados pelo fiscal no auto de infração 
estabelece a obrigação acessória de emitir a nota fiscal. 

 
Alega que a multa não seguiu os paramentos da razoabilidade e da 

proporcionalidade, correspondendo a um valor de 229% do valor imposto que seria 
devido.  

 
Ao final, pede que seja julgado improcedente e que seja ordenada a 

realização de prova técnica, pericial na escrita contábil e nos documentos fiscais da 
empresa. 

 
O sujeito solidário apresenta impugnação em primeira instancia "fls. 

516 a 560". 
 
Reitera todos os argumentos da impugnação do sujeito passivo 

principal. Altera apenas as preliminares, alegando a ausência de responsabilidade 
solidaria do impugnante, pois o fundamento utilizado pelo agente fiscal foi baseado no 
artigo 45. 

 
O sujeito passivo anexa os seguintes documentos: cópias de 

documentos da ordem dos advogados do Brasil, substabelecimento, copias de 
documentos pessoais, ata de assembleia geral extraordinária, ata de reunião do conselho 
de administração, primeiro oficio de notas, notas explicativas entradas e saídas, 
comprovante de entrega dos correios, procuração, "fls. 90 a 635". 

 
Mediante o Despacho nº 1151/2014-JULP, “fls. 636”, o julgador 

singular determina a realização de diligência e encaminha os autos à Gerencia de 
Combustíveis da SRE para que se faça uma análise da documentação juntada pelo polo 
passivo, objetivando informar nos autos se efetivamente a diferença encontrada tem 
origem apenas na oscilação de temperatura. 

 
Em resposta, foi elaborado o Relatório Diligencial de "fls.649 a 662". 

Por meio do qual o revisor fiscal justifica que todas as operações precisam ser 
documentadas com notas fiscais e depois registradas nos respectivos livros e no SNAC, 
porém isso não ocorre nas omissões seja de entradas ou saídas. 

 
Da diferença de temperatura, o revisor fiscal alega que a diferença 

apurada não foi causada por variação da temperatura, mas simplesmente porque o 
distribuidor usa um parâmetro de medição diferente do que usa a refinaria. 

 
Portanto, a distribuidora por sua vez ao vender usa como parâmetro 

a temperatura ambiente que normalmente fica acima da marca de 20°C. Isso faz com que 



 

seja constatado um volume maior, a chamada diferença de temperatura, que não foi 
detectado pela refinaria, mas foi vendido ao posto de combustíveis que vendeu ao 
consumidor final. 

 
Os julgadores realizaram ratificação, identificação de diferenças e 

ajustes de inventário em relação a gasolina e ao diesel. 
 
Alega que as saídas de mercadorias em qualquer situação devem 

ser documentadas com a nota fiscal e as entradas mesmo se decorrentes de ajustes de 
temperatura. 

 
Afirma que a obrigação de recolher o imposto não tem nenhuma 

relação com o estoque final, pois decorre de operações próprias e de terceiros sujeitas a 
substituição tributária pelas operações anteriores. 

 
Sustenta que as diferenças apuradas, que correspondem a diferença 

de temperatura, jamais poderiam estar no estoque final pois a medição da temperatura 
ambiente que dê causa a omissões de entradas só ocorre no momento da venda. 

 
É inadmissível o pedido das diferenças de temperatura, portanto não 

poderiam estar no estoque final uma vez que não foram detectadas nas notas fiscais de 
entradas, mas nas notas de saídas da mercadoria e requer pedido de exclusão do 
solidário. 

 
Intimada do teor da diligência, a impugnante comparece ao processo, 

com a manifestação de "fls.705 a 722". Reitera alguns argumentos da impugnação 
passada e acrescenta as seguintes alegações: 

 
Afirma que não houve a violação atribuída pela autoridade, estando 

regulares as entradas e saídas de mercadoria no estoque. 
 
Alega que as diferenças encontradas pela fiscalização correspondem 

as alterações volumétricas, não havendo qualquer irregularidade por parte da empresa, 
visto que a alteração do estado físico de um produto não configura fato gerador do ICMS. 

 
Sustenta que, ainda se verificasse efetiva omissão por parte do 

sujeito passivo e essa omissão configurasse fato gerador do ICMS, jamais poderia se 
cobrar qualquer valor a título de ICMS-ST, pois não pode ser responsabilizada, nem 
solidaria e nem subsidiariamente pelo ICMS-ST. 

 
Ao final, pede que seja reconhecida a nulidade do auto de infração 

ou ao menos deve ser ajustada a autuação. 
 
Anexa copias de documentos, "fls. 723 a 800". 
 
Pela Sentença nº1145/2015-JULP, o julgador singular decide pela 

procedência parcial do auto de infração.  
 
Em sua fundamentação, decide pela manutenção de ambos os 

sujeitos passivos no PAT, com fundamento no artigo 35. 
 
Afirma que a omissão de entradas apurada e a inexistência do 

recolhimento do ICMS-ST é a origem do litígio e neste devem fazer parte a distribuidora de 



 

combustíveis e seu sócio que detém o poder de gerência, com fundamento na legislação 
tributária estadual. 

 
Sustenta que deverá prevalecer a imputação da penalidade proposta 

pelo autor e a exigência do ICMS-ST parcialmente mantido como demonstrado na revisão. 
 
O julgador singular argumenta que a formula utilizada para medir a 

unidade de volume é baseada em matemática simples. Portando, a diferença é 
matemática e foi utilizada apenas uma unidade, não cabendo neste procedimento 
qualquer outra interpretação. 

 
Aduz que não se poderá acatar os argumentos fiscais efetuados de 

forma incorreta ou não prevista em legislação, sobre a variação de volume dos 
combustíveis ou mesmo de existirem saídas interestaduais imunes da cobrança de 
imposto como suficientes para ilidir o lançamento, pois se trata de diferença apurada 
mediante o controle quantitativo das entradas e saídas de mercadorias. 

 
Ao final recusa os pedidos de exclusão solidaria e decide 

procedência parcial. Reduz o ICMS original a ser recolhido pelo polo passivo para a 
importância de R$ 745.812,45, "fls.801 a 805". 

  
O sujeito passivo é intimado a pagar a quantia exigida ou apresentar 

Recurso Voluntário, conforme  "fls.807 a 812". 
 
 
O sujeito passivo apresenta Recurso Voluntário, "fls. 815 a 862", 

reiterando todos os argumentos e pedidos da primeira instancia, pedindo também, a 
nulidade do auto de infração. 

 
O sujeito passivo solidário apresenta Recurso Voluntario, "fls. 881 a 

934",  reiterando todos os argumentos e pedidos da primeira instancia, pedindo também, a 
exclusão do polo passivo. 

 
O sujeito passivo anexa copias de documentos apresentados 

anteriormente, "fls. 935 a 949" 
 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
Sobre a preliminar de nulidade da sentença singular, arguida pela 

autuada, rejeito-a, pois o sentenciador “a quo” examinou as alegações da defesa e 
apresentou um “decisum” fundamentado de conformidade com a orientação contida no 
inciso II do artigo 458 do CPC, “verbis”: 

 
Art. 458: São requisitos essenciais da sentença: 
 
[...] 
 
II – os fundamentos, em que o juiz analisará os quesitos de fato e de    
direito.    

 



 

Também rejeito as preliminares de nulidade da peça básica, arguidas 
pela autuada, sendo a primeira, por erro na identificação do sujeito passivo e, a segunda, 
por insegurança na determinação da infração, por não haver nas peças constitutivas desta 
lide qualquer afronta ao capítulo que trata da nulidade dos atos processuais, insertos nos 
incisos II e IV do artigo 20 da Lei nº 16.469/09. A infração e a correspondente penalidade 
foram corretamente aplicadas, a instrução processual, em sede cognitiva, efetivada com 
clareza, os prazos processuais respeitados, inclusive com vista dos autos às partes 
litigantes e o polo passivo indicado com acerto. Assim, rejeitadas estão as preliminares em 
comento.  

 
Entretanto, acolho a preliminar de exclusão da lide do sujeito passivo 

solidário, identificado à fl. 04, por ele arguida, por entender que a indicação do sócio 
identificado no documento de fl. 04, para responder pelo crédito fazendário, deve vir 
acompanhada da comprovação de que ele tenha agido com excesso de poderes ou de 
forma fraudulenta ou prejudicial à sociedade, ou, ainda ao arrepio da lei comercial. 

 
O entendimento dominante no Superior Tribunal de Justiça é que “o 

não-recolhimento do tributo, por si só, não constitui infração à lei suficiente a ensejar a 
responsabilidade solidária dos sócios, ainda que exerçam gerência, sendo necessário 
provar que agiram os mesmos dolosamente, com fraude ou excesso de poderes.” (REsp 
898168/SP, Recurso Especial 2006/0238668-1, julgado em 21/02/2008 e publicado no DJ 
05/03/2008 p.1).  

 
Portanto, os bens do sócio de uma pessoa jurídica comercial não 

respondem, em caráter solidário, por dívidas fiscais assumidas pela sociedade. A 
responsabilidade tributária imposta por sócio-gerente, administrador, diretor ou equivalente 
só se caracteriza quando há dissolução irregular da sociedade ou se comprovar a prática 
de infração à lei pelo dirigente, e não apenas quando ele simplesmente exercia a gerência 
da empresa na época da ocorrência do fato gerador. 

 
Assim, faço este voto com o entendimento firmado nesta Casa em 

processos que discutem esta questão e cuja razão do acolhimento da preliminar de 
exclusão do sócio solidário da lide se conserva de acordo com o meu entendimento, que 
foi externado em outros julgados semelhantes.  

 
Com as questões primeiras solucionadas, volvo-me à razão de direito 

desta demanda e, de pronto, afirmo que razão assiste à polaridade passiva quando pugna 
pela improcedência da peça de sustentação deste feito, tendo em vista que, conforme 
informado no relatório, que é parte integrante desta peça decisória, a reclamação exordial 
aduz que o sujeito passivo omitiu registro de entrada de gasolina "a" e de Diesel "a", 
mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária pelas operações posteriores. 
Ocorre que, pela própria natureza do produto, objeto desta ação, é fácil de se entender 
que as diferenças encontradas pela autoridade lançadora, correspondem exatamente aos 
valores registrados na escrita da empresa como ajustes de estoque, que representam as 
alterações volumétricas causadas pela oscilação de temperatura a que está sujeito o 
combustível, por ser um líquido altamente volúvel, não havendo, por conseguinte, que se 
falar em qualquer irregularidade por parte da sujeição passiva, do mesmo modo, não se 
pode dizer que houve recolhimento a menor do imposto, visto que a alteração do estado 
físico não configura fato gerador do ICMS.  

 
Pelo exposto voto, majoritariamente, rejeitando a preliminar de 

nulidade da sentença singular, arguida pela autuada. Também, por maioria de votos, 
rejeito as preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a 



 

primeira, por erro na identificação do sujeito passivo e, a segunda, por insegurança na 
determinação da infração E, por maioria de votos, acato a preliminar de exclusão da lide 
do sujeito passivo solidário MARCELO HENRIQUE RIBEIRO ALECRIM, por ele arguida. 
Quanto ao mérito, por maioria de votos, conheço do recurso voluntário, dou-lhe 
provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente o auto de 
infração. 

 
 

Sala das sessões, em 03 de março de 2016. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00291/16 
 
Relator: Conselheiro Renato Moraes Lima 
 

 
EMENTA: Processual. Pedido de diligência. Rejeitado. Preliminar 
de exclusão de solidários da lide. Rejeitada. Preliminar de 
mérito. Decadência parcial do crédito tributário. Rejeitada. 
Mérito. ICMS. Obrigação principal. Falta de pagamento de ICMS-
ST. Omissão de registro de entrada de mercadorias sujeitas ao 
regime de substituição tributária pelas operações posteriores. 
Auditoria Específica de Mercadorias. Procedência parcial do 
auto de infração. Mantida a decisão cameral. Pedido de 
adequação da penalidade. Rejeitado. 
 
1. Não cabe qualquer diligência uma vez que a superveniência 
de mercadoria demande a emissão de nota fiscal de ajuste de 
estoque e pagamento do ICMS-ST; 
 
2. Rejeita-se a arguição de exclusão dos solidários da lide, tendo 
eles sido arrolados nos autos com base em Ata de Assembleia 
Geral Ordinária e com o suporte legal do Código Tributário 
Estadual (CTE), art. 45, XII; 
 
3. Não se acolhe a arguição de decadência parcial do crédito 
tributário, tendo a constituição do crédito tributário sido 
efetuada antes de esgotado o prazo decadencial nos termos do 
CTN, art. 173, I; 
 
4. Rejeita-se pedido de adequação da penalidade, tendo a pena 
aplicada observado o Princípio da Retroatividade Penal da Lei 
mais Benigna. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 06 
de novembro de 2014, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido de diligência 
formulado pelo sujeito passivo. Participaram do julgamento os Conselheiros Renato 
Moraes Lima, Edson Abrão da Silva, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Rodolfo 
Ramos Caiado, Washington Luis Freire de Oliveira, José Luiz Rosa, Lidilone Polizeli 
Bento, Paulo Diniz, Nislene Alves Borges, Aguinaldo Fernandes de Melo, José Paixão de 
Oliveira Gomes, Rickardo de Souza Santos Mariano, Antônio Martins da Silva, Nivaldo 
José Mendes, Márcio Nogueira Pedra, Cláudio Henrique de Oliveira, Gilmar Rodrigues de 
Almeida e Nivaldo Carvelo Carvalho. Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de 
exclusão dos solidários da lide, arguida pelo sujeito passivo. Foram vencedores os 
Conselheiros Renato Moraes Lima, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Washington 
Luis Freire de Oliveira, Lidilone Polizeli Bento, Nislene Alves Borges, José Paixão de 
Oliveira Gomes, Antônio Martins da Silva, Márcio Nogueira Pedra, Gilmar Rodrigues de 
Almeida e o Sr. Presidente, Conselheiro Domingos Caruso Neto, que proferiu voto de 
desempate. Vencidos os Conselheiros Edson Abrão da Silva, Rodolfo Ramos Caiado, 
José Luiz Rosa, Paulo Diniz, Aguinaldo Fernandes de Melo, Rickardo de Souza Santos 
Mariano, Nivaldo José Mendes, Cláudio Henrique de Oliveira e Nivaldo Carvelo Carvalho, 
que votaram pela exclusão dos solidários. Também, por maioria de votos, rejeitar a 



 

preliminar de decadência parcial do crédito tributário, arguida pela autuada, referente aos 
meses de janeiro a novembro de 2004. Foram vencedores os Conselheiros Renato 
Moraes Lima, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Washington Luis Freire de 
Oliveira, Lidilone Polizeli Bento, Nislene Alves Borges, José Paixão de Oliveira Gomes, 
Antônio Martins da Silva, Márcio Nogueira Pedra, Gilmar Rodrigues de Almeida e o Sr. 
Presidente, Conselheiro Domingos Caruso Neto, que proferiu voto de desempate. 
Vencidos os Conselheiros Edson Abrão da Silva, Rodolfo Ramos Caiado, José Luiz Rosa, 
Paulo Diniz, Aguinaldo Fernandes de Melo, Rickardo de Souza Santos Mariano, Nivaldo 
José Mendes, Cláudio Henrique de Oliveira e Nivaldo Carvelo Carvalho, que votaram 
acolhendo a decadência. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso do 
Contribuinte para o Conselho Pleno, negar-lhe provimento para manter a decisão cameral 
que considerou procedente em parte o auto de infração no valor do ICMS de R$ 
298.344,91 (duzentos e oitenta e nove mil, trezentos e quarenta e quatro reais e noventa e 
um centavos), salientando que, como tal, ficou rejeitado o pedido de adequação da 
penalidade para a prevista no art. 71, XIX, "b", do CTE. Foram vencedores os 
Conselheiros Renato Moraes Lima, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Washington 
Luis Freire de Oliveira, Lidilone Polizeli Bento, Nislene Alves Borges, José Paixão de 
Oliveira Gomes, Antônio Martins da Silva, Márcio Nogueira Pedra, Gilmar Rodrigues de 
Almeida e o Sr. Presidente, Conselheiro Domingos Caruso Neto, que proferiu voto de 
desempate. Vencidos os Conselheiros Edson Abrão da Silva, Rodolfo Ramos Caiado, 
José Luiz Rosa, Paulo Diniz, Aguinaldo Fernandes de Melo, Rickardo de Souza Santos 
Mariano, Nivaldo José Mendes, Cláudio Henrique de Oliveira e Nivaldo Carvelo Carvalho, 
que votaram conhecendo do recurso, dando-lhe provimento para reformar a decisão 
cameral e considerar improcedente o auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal é de que a ALESAT COMBUSTÍVEIS S.A. deixou 
de efetuar, no exercício fechado de 2004 (DE 1.º/01 A 31/12), o pagamento de R$ 
535.224,77 de ICMS de Substituição Tributária pelas Operações Posteriores (STOP), com 
base de cálculo de R$ 2.322.497,01, obtida a partir do Preço Médio Ponderado Final 
(PMPF), em virtude de ser verificada, em auditoria específica de combustíveis, falta de 
registro de entrada de 644.912 litros de óleo diesel e 505.886 litros de gasolina A, e, 
portanto, sem o pagamento do imposto, nos termos dos dados que se seguem: 
 

Produto diesel gasolina A ∑ 

Volume (lts) 644.912 505.886  

PMPF (R$/lt) 1,330112713 2,8953  

BC (R$) 857.805,65 1.464.691,36 2.322.497,01 

Alíq. (%) 18 26  

ICMS (R$) 154.405,02 380.819,75 535.224,77 
 

Citados como infringidos os artigos 45, XIII, 51 e 64, da Lei 11.651/91 
(CTE), c/c artigo 35, Anexo VIII do Decreto 4.852/97 (RCTE), e artigo 145 do mesmo. Foi 
proposta a penalidade prevista no art. 71, VII, "l", da lei citada, agravada pelo § 9º, I, do 
mesmo artigo e diploma legal. 

 
Identificadas como solidários coobrigados as pessoas naturais 

FRANCISCO SÉRGIO SOARES CAVALIERI, EDSON MIRANDA DE SOUZA, CLÁUDIO 
JOSÉ ZATTAR, LUIZ ANTÔNIO BIAZOLLI, SÉRGIO RAIMUNDO PEREIRA 
PRESGRAVE, e CARLOS EDUARDO GARCIA COTTA, fls. 05 a 10, indicados na Ata da 
Assembléia Geral Ordinária de 16/04/2003, fls. 11, frente e verso, como membros do 



 

Conselho de Administração da recorrente até 30/04/2004, e na Ata da Assembléia Geral 
Ordinária de 27/04/2005, fls. 12, frente e verso, como membros daquele conselho até 
30/04/2006, o que demonstra a responsabilidade de gestão dos mesmos por todo o ano 
autuado, 2004. 

 
Instruem os autos o levantamento fiscal de fls. 31 a 36, e planilhas de 

fls. 37 a 208; Livro Registro de Inventário, fls. 209 a 214. 
 
As intimações foram realizadas entre 10 e 17/11/2009, exceto quanto 

a dois solidários que foram intimados por edital uma vez que a intimação por AR não 
tenha tido êxito. 

 
A recorrente comparece aos autos com peça de impugnação, fls. 231 

a 248; também compareceu o solidário EDSON MIRANDA DE SOUZA, fls. 513 a 534; 
foram revéis os demais solidários: FRANSISCO SÉRGIO SOARES CAVALIERI, CLÁUDIO 
JOSÉ ZATTAR, LUIZ ANTÔNIO BIAZOLLI, SÉRGIO RAIMUNDO PEREIRA 
PRESGRAVE, e CARLOS EDUARDO GARCIA COTTA, fls. 823. 

 
O julgador singular remeteu os autos em revisão fiscal, fls. 825. 
 
Juntou-se ao processo o Parecer Normativo 02/2005-SAT, fls. 1447 a 

1449. O resultado da revisão fiscal, de fls. 1472 e 1473, foi: 

 

Produto diesel gasolina A ∑ 

Volume 

(lts) 

de 644.912 505.886  

para 139.175 352.061  

PMPF (R$/lt) 1,330112713 2,8953  

BC 

(R$) 

de 857.805,65 1.464.691,36 2.322.497,01 

para 185.118,44 1.019.321,51 1.204.439,95 

Alíq. (%) 18 26  

ICMS 

(R$) 

de 154.405,02 380.819,75 535.224,77 

para 33.321,32 265.023,59 298.344,91 

 
A recorrente manifestou-se acerca do resultado da revisão, 

consoante fls. 1488 a 1507.  
 
O julgado singular foi de parcial procedência nos termos da revisão 

fiscal R$ 298.344,91, fls. 1572 a 1575, com concordância da Representação Fazendária, 
fls. 1582. 

 
Apresentaram Recurso Voluntário conjunto a empresa autuada e os 

solidários SÉRGIO RAIMUNDO PEREIRA PRESGRAVE, CARLOS EDUARDO GARCIA 
COTTA e EDSON MIRANDA DE SOUZA, fls. 1597 a 1621. Foram peremptos os solidários 
FRANSISCO SÉRGIO SOARES CAVALIERI, LUIZ ANTÔNIO BIAZOLLI e CLÁUDIO 
JOSÉ ZATTAR, fls. 1594.  

 
O julgado cameral, fls. 1623 a 1636, foi de rejeição unânime da 

preliminar de cerceamento do direito de defesa; rejeição por maioria da exclusão dos 
solidários; no mérito foi confirmada, por maioria, a sentença singular de parcial 
procedência. 

 



 

Agora comparecem todos os ocupantes do polo passivo (empresa e 
os solidários) com peça recursal conjunta ao Conselho Pleno, fls. 1645 a 1702, 
formulando, em preliminar, pedido de diligência, arguição de exclusão dos solidários da 
lide, decadência parcial do crédito tributário, referente aos meses de janeiro a novembro 
de 2004. 

 
No mérito, pedem a improcedência do lançamento, alegando: 
 
1. que a superveniência de produto por expansão térmica não 

caracteriza ocorrência de fato gerador; 
 
2. possibilidade de as diferenças de gasolina A e óleo diesel ainda 

estarem nos tanques quando encerrado o período fiscalizado, isto é, em 31/12/2004; 
 
3. que somente cabe a cobrança de imposto na proporção das 

saídas internas (posto que às saídas interestaduais cabe retenção desse produto 
superveniente ao Estado de destino); 

 
4. que somente há que se cobrar o que supera o estoque final. 
 
Alegam ainda desproporcionalidade da multa aplicada (CTE, art. 71, 

VII, “l”, § 9°, II), especialmente a majoração em 80% (forma agravada), pedindo a 
substituição da multa aplicada para a prevista do CTE, art. 71, XIX, “b”. 

 
É o relatório. 
 
 

V O T O. 
 
 

Preliminares. 
 

 

No recurso apresentado ao Conselho Pleno, o sujeito passivo 
formula pedido de diligência para averiguação sobre: 

 
1. se, quanto à variação de combustíveis, foi considerado no 

levantamento fiscal alguma margem de expansão térmica; 
 
2. se é possível afirmar que houve superveniência de produtos 

(diesel e gasolina A) além da decorrente da expansão térmica; 
 
3. se houve compra ou venda dessas mercadorias sem nota fiscal; 
 
4. se houve má fé por parte da empresa autuada; 
 
5. se existem outros fatos que podem influenciar a diferença de 

volume; 
 
6. qual o volume objeto da autuação que supera o estoque final; 
 
7. quais os percentuais de vendas internas e interestaduais. 
 



 

Rejeito esse pedido, posto que não cabe qualquer diligência uma vez 
que a superveniência de mercadoria demande a emissão de nota fiscal de ajuste de 
estoque e, sendo o caso, pagamento do ICMS STOP, o que será melhor explicado a 
diante, na parte dispositiva sobre o mérito, esvaziando-se os questionamentos ora 
efetuados. 

 
Formula arguição de exclusão dos solidários da lide, alegando 

ausência de motivação para os mesmos constarem da lide, nada tendo sido praticado com 
excesso de poder, conforme previsto no CTN, 135, III e CTE, 45, XII; cita julgado do STJ. 

 
Realmente não há subsunção dos fatos ao CTN, art. 135, entretanto, 

o suporte legal que motiva o arrolamento dos solidários é, o CTE, art. 45, XII, e antes dele, 
o CTN, art. 124. Os solidários foram indicados com base em Ata de Assembleia Geral 
Ordinária, com cópia constante dos autos. Saliento, ainda, que quanto à vedação de 
responsabilização aludida na recém editada LC 104/2013, art. 19, trata-se nessa norma 
não de solidariedade, mas de responsabilidade pessoal do agente, que é situação distinta 
do instituto da solidariedade aqui tratado. 

 
LC 104/09-10-2013 (Código de Direitos, Garantias e Obrigações do 
Contribuinte no Estado de Goiás), Art. 19. Somente o Poder Judiciário 
poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade, para fins de 
responsabilização de seus sócios administradores, o que exigirá a prévia 
comprovação, pelo Fisco Estadual, da prática de atos praticados com 
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, nos 
termos do artigo 135 do Código Tributário Nacional. 
- Redação dada pela Lei Complementar nº 110, de 23-04-2014. 
LC 104/09-10-2013 (Código de Direitos, Garantias e Obrigações do 
Contribuinte no Estado de Goiás), Art. 19. Os sócios administradores 
somente poderão ser responsabilizados mediante a prévia comprovação, 
pelo Fisco Estadual, da prática de atos com excesso de poderes ou 
infração de lei, contrato social ou estatutos, nos termos do art. 135 do 
Código Tributário Nacional; 
- Promulgado pela Assembleia Legislativa, D.O. de 07-02-2014 e D.A. de 
22-01-2014. 
§ 1º O simples inadimplemento da obrigação tributária principal e/ou 
acessória não configura infração à lei apta a justificar a responsabilização 
dos sócios administradores. 
- Promulgado pela Assembleia Legislativa, D.O. de 07-02-2014 e D.A. de 
22-01-2014. 
§ 2º Não constitui dissolução irregular da sociedade, para fins de 
responsabilização de seus sócios administradores, a sua extinção via 
falência, dissolução judicial ou extrajudicial, ou outra forma legalmente 
prevista para a extinção ou liquidação de sociedades.  
- Promulgado pela Assembleia Legislativa, D.O. de 07-02-2014 e D.A. de 
22-01-2014. 
§ 3º A presunção de dissolução irregular da sociedade, em virtude de sua 
não-localização, pressupõe a prévia e formal diligência junto aos 
endereços constantes de seus registros fiscais e contrato social.  
- Promulgado pela Assembleia Legislativa, D.O. de 07-02-2014 e D.A. de 
22-01-2014. 
§ 4º Caso a suspensão ou baixa da sociedade tenham sido solicitadas, as 
intimações ou exigências fiscais serão encaminhadas ao domicílio de seus 
sócios administradores. 
- Promulgado pela Assembleia Legislativa, D.O. de 07-02-2014 e D.A. de 
22-01-2014. 
Art. 20. É proibida a inscrição do nome dos sócios administradores na 
Dívida Ativa, quando não lhes for previamente assegurado o direito de 



 

discutir administrativamente a exigência fiscal.  

 
 
Preliminar de mérito: 

 
Formula o sujeito passivo arguição de decadência parcial com base 

no CTN, art. 150, § 4.º, pois a reclamação é de todo o ano de 2004 e a ciência ocorreu em 
10/11/2009. Alega que com base na norma citada não pode ser cobrado imposto até 
29/11/2005; e mesmo se aplicada a regra do CTN, art. 173, I, não pode ser cobrado 
imposto até 1.º/11/2005. 

 
Destaco que a matéria não foi arguída anteriormente. Uma vez que a 

reclamação fiscal recaia sobre todo o ano de 2004, o primeiro dia do exercício seguinte, 
conforme o mandamento do CTN, art. 173, I, é 1.º/01/2005; a data final para ciência da 
reclamação seria 31/12/2009; sendo a ciência em 29/11/2009 significa que faltava ainda 
um mês para se dar a decadência. A intimação da empresa e de quatro dos seis solidários 
foi em novembro/2009; para os dois outros solidários a intimação por AR não teve êxito, 
sendo intimados por edital em 08/12/2009. Por assim ser, foi rejeitada a arguição dessa 
preliminar de mérito. 

 
 
Mérito. 
 
No recurso ao Conselho Pleno, no mérito propriamente dito, o sujeito 

passivo alega que a superveniência de produto por expansão térmica não caracteriza 
ocorrência de fato gerador, afirmando que o resultado do levantamento fiscal de omissão 
de entrada decorreu tão somente por este fato, o qual se deu dentro das faixas permitidas 
pela ANP (até 0,6%). Alega que foram efetuados ajustes de inventário que contemplaram 
esse percentual da ANP. Cita acórdãos do CAT-GO. Cita o mandamento do CTN, art. 100 
(normas tributárias complementares), III (práticas reiteradamente observadas pelas 
autoridades administrativas), e como tal cita a Portaria 26, 13/11/92 da ANP; cita o DL 56, 
de 18/11/66, art. 4.º, que permitia variação de até 5% para quebra por evaporação de 
álcool. Cita também julgados administrativos de outros Estados.  

 
Refutando essas alegações, destaco que as práticas reiteradamente 

observadas a que se refere o CTN, art. 100, III, são práticas especificamente da 
Administração Tributária do sujeito ativo, e não de outros órgãos não tributários, ou 
mesmo, se tributários, de outras pessoas jurídicas de direito público interno. 

 
Cabe ainda citar que a Substituição Tributária pelas Operações 

Posteriores (STOP) se resolve com a cobrança unifásica no tocante às variações de 
preço, mas não no tocante às variações de quantidade; como essa expansão implica um 
ganho material e econômico, uma vez que o excesso seja vendido ao consumidor final, 
necessária se faz a realização de correção de estoques. 

 
Sobre isso, tanto quanto a expansão volumétrica, ocorre, em 

contrapartida e concomitantemente, perdas por derramamento e volatilização. A expansão 
implica SUPERVENIÊNCIA de combustível; as perdas citadas implicam 
INSUBSISTÊNCIA de combustível. Da soma algébrica mensal dessas duas formas de 
variação chega-se ao valor de ajuste de estoque que deve ser aplicado mediante da 
emissão de nota fiscal tendo a recorrente como remetente e como destinatária, com o 
CFOP: 

 



 

1.949 (“Outra entrada de mercadoria ou prestação de 
serviço não especificada”), sendo o ICMS STOP escriturado e pago;   ou 

 
5.927 (“Lançamento efetuado a título de baixa de estoque 

decorrente de perda, roubo ou deterioração”), estornando-se o crédito de 
ICMS pelas entradas do montante de mercadoria perdida, ou, tratando de 
mercadoria de ST, como no caso em tela, creditando-se do imposto 
anteriormente retido, conforme disposto no RCTE, Anexo VIII, Art. 45, VII: 

 
RCTE, An. VIII, Art. 45. O imposto retido constitui crédito na ocorrência das 
seguintes situações, envolvendo mercadoria já alcançada pela substituição 
tributária: 
[...] 
VII - inexistência de operação subseqüente em razão de quebra, sinistro, 
furto, roubo, perecimento ou qualquer outro motivo; 

 

Sobre essa matéria há inúmeros julgados deste CAT, 
inclusive plenários (p.ex. 3 0179854 536 65 e 3 0214433 686 34), de 
procedência em situação idêntica.  

 
Por assim ser, caberia não à fiscalização, mas à própria 

recorrente efetuar as correções por variações para mais ou para menos nos 
estoques. Essa falta de correção de estoque implicou a presente autuação. 
Foi citado na peça defensória que se procedeu tal correção, mas nada foi 
provado, até porque, caso tivesse a empresa efetuado tal correção, o 
resultado do levantamento fiscal seria no sentido de simplesmente homologar 
toda a escrituração fiscal do período, sem qualquer autuação. 

 
A recorrente alega a possibilidade das diferenças de 

gasolina A e óleo diesel ainda estarem nos tanques quando encerrado o 
período fiscalizado, isto é, em 31/12/2004, sendo exatamente isso que 
acontece, pelo menos em parte. 

 
Se no caso da gasolina A, por exemplo, cuja falta de 

registro de entrada indicada no procedimento revisional que foi de 352.061 
litros significa que na soma algébrica de perdas (insubsistências, 
derramamentos, volatilizações) e ganhos (superveniências, expansões 
térmicas) resultou o ganho final neste valor, e supondo que o volume final de 
gasolina A seja 70.000 litros (hipoteticamente), quer dizer que toda essa 
gasolina A estocada foi objeto da presente autuação por falta de registro de 
entrada, mas não só ela como também os últimos 282.061 litros (= 352.061 – 
70.000) de gasolina A dos quais a recorrente deu saída. 

 
Como o regime de tributação é o de STOP, cobra-se o 

ICMS tanto da gasolina A que já saiu, quanto da que ainda está no tanque, 
ou seja, o fato gerador das mercadorias de retenção se dá na entrada e não 
na saída, portanto, não cabe sua cobrança quando da saída, mas quando do 



 

ajuste mensal de estoque – é o momento em que corrige-se o estoque 
escritural para compatibilizar-se com o estoque físico. 

 
 No ajuste do estoque escritural ao estoque físico, se houve 

superveniência por expansão térmica, o montante superveniente “entrou” de 
forma não escritural. Cumpre salientar que para a fiscalização é irrelevante 
saber se esses produtos efetivamente adentraram os tanques da empresa 
sem os devidos assentamentos fiscais, e consequentemente, sem a retenção 
do ICMS na entrada, ou se ocorreu dentro dos tanques a superveniência de 
produtos por expansão térmica – é a venda desse produto superveniente o 
único fato relevante, pois dele não houve a devida e prévia retenção, que 
somente é possível por ajuste mensal de estoques. 

 
Alega a recorrente que somente cabe a cobrança de 

imposto na proporção das saídas internas (posto que às saídas 
interestaduais cabe retenção desse produto superveniente ao Estado de 
destino). 

 
Ora, se as saídas destinadas a outras unidades da 

Federação (UFs) implicaram a retenção em favor das mesmas, significa que 
para essas saídas houve a citada correção de estoque até o momento das 
saídas; nova correção de estoque somente se torna necessária no próximo 
período de apuração de ICMS com o produto já no estabelecimento do 
destinatário e mediante da expansão térmica que sofre nesse período de 
tempo – aí sim será devido imposto pelo ajuste em favor da UF do 
destinatário; de forma análoga, toda a superveniência por expansão ocorrida 
em Goiás implica correção de estoque e retenção para Goiás. 

 
Como prova de que isso é verdadeiro, imagine-se, para 

simplificação do problema, que num dado mês hipotético, tendo a empresa 
um único tanque de um hidrocarboneto líquido combustível petroderivado 
(gasolina, óleo diesel ou querosene de aviação), tenha estoques inicial e final 
iguais a zero. Imagine-se que o tanque comporte 500 mil litros; imagine-se 
que ao longo dos dias do mês avaliado tenham ocorrido entradas e saídas 
que fizeram o volume do tanque oscilar na maioria das vezes entre 350 mil e 
450 mil litros; imagine-se, ainda que todas as saídas do mês avaliado tenham 
sido interestaduais; imagine-se que o total de entradas e de saídas no mês 
sejam ambos iguais a 5 milhões de litros; imagine-se que a expansão térmica 
tenha sido de 0,5% - isso significa que houve a superveniência de 25.000 
litros, e essa é a diferença entre o estoque físico e o contábil, que é zero. 

 
Caso a empresa venha a encher mais um caminhão com 

essa quantidade (25.000) para vender a mais um cliente de outro Estado, ter-
se-á comprado 5 milhões de litros, sendo feita retenção em favor de Goiás 
sobre esse volume; ter-se-á vendido 5.025 mil litros para o outro Estado com 
nova retenção sendo em favor desse Estado sobre esse volume majorado, 



 

QUE É O VOLUME CORRIGIDO; ter-se-á feito um crédito de ICMS em 
desfavor de Goiás sobre esse volume corrigido de 5.025 mil litros; a apuração 
da ST devida a Goiás será credora, quando deveria ser zerada; esse saldo 
credor é justamente o montante de ICMS apurado se for feito o ajuste de 
estoque; é com base nele que a fiscalização lavrou a presente autuação – 
com este exemplo fica demonstrado que não cabe a cobrança na proporção 
de apenas as saídas internas, mas sobre todas as saídas. 

 
O sujeito passivo alega que somente há que se cobrar o 

que supera o estoque final – ESTÁ CORRETO! O procedimento fiscal 
determina exatamente isto, ou seja, quanto o estoque físico supera o estoque 
contábil. O exemplo anterior demonstra isso – é o que ocorreria se nele não 
tivesse ocorrido a saída do último caminhão com 25.000 litros. 

 
Retornando aos quesitos apresentados junto à solicitação 

de remessa dos autos em diligência, fica claro que as respostas aos mesmos 
se esvasiam: 

 
1. Quanto à variação de combustíveis, foi considerado no 

levantamento fiscal alguma margem de expansão térmica? Resp. – Qualquer 
superveniência de combustível há que ser tocada pela ST, 
independentemente de margem prevista por qualquer entidade privada ou 
governamental. 

 
2. É possível afirmar que houve superveniência de 

produtos (diesel e gasolina A) além da decorrente da expansão térmica? 
Resp. – Independentemente da origem do acréscimo do combustível, há que 
ser o mesmo tocado pela ST. 

 
3. Houve compra ou venda dessas mercadorias sem nota 

fiscal? Resp. – A auditoria foi realizada com base nos volumes dos 
documentos de compras, vendas e de inventários iniciais e finais; caso essas 
mercadorias não tivessem essa peculiaridade de oscilar o volume em função 
da temperatura, poder-se-ía afirmar seguramente ter havido compra sem 
nota fiscal; por força dessa característica, nada se pode afirmar, exceto o fato 
de que os estoques não foram regularizados e o ICMS ST deixou de ser 
pagos na proporção dessas diferenças. 

 
4. Houve má fé por parte da empresa autuada? Resp. – 

Nada se pode afirmar, mas é irrelevante. 
 
 
5. Existem outros fatos que podem influenciar a diferença 

de volume? Resp. – Diferenças de volume ocorrem necessariamente por 
aquisição ou venda sem nota fiscal, ou, no caso de combustíveis, por força 



 

insubsistências e superveniências anteriormente citadas (expansão térmica, 
derramamento em pátio e volatilização). 

 
6. Qual o volume objeto da autuação que supera o estoque 

final? Resp. – Conforme fls. 31 e 32, os estoques finais de diesel e gasolina A 
foram respectivamente 511.257 lts e 935.637 lts, o que significa que no caso 
do diesel, a omissão de entrada foi de todo o estoque final, bem como os 
últimos 133.655 lts de que a empresa deu saída. 

 

7. Quais os percentuais de vendas internas e 
interestaduais? Resp. – Na análise da tributação pelas entradas é irrelevante 
qual o destino seguinte que a mercadoria venha a ter, sendo absolutamente 
irrelevante. Quanto a saídas interestaduais, cabe à empresa o posterior 
ressarcimento da ST recolhida em favor deste Estado, o que não é objeto da 
presente autuação. 

 
Alega desproporcionalidade da multa de 293%. O imposto 

é R$ 298.344,91 e a multa R$ 876.810,69 – cita a Constituição Federal, 150, 
IV, que trata da confiscatoriedade da multa. Cita também julgados do STF. 
Alega que quando muito caberia lhe cobrar pena pecuniária pela falta de 
escrituração de entrada, sendo, portanto, correta a penalidade do CTE, art. 
71, XIX, “b” – falta de escrituração no prazo estabelecido, que é de valor fixo, 
não cabendo aplicação de multa “ad valorem” cujo montante alega que “nem 
se sabe de quanto será”.  

 
Ao contrário do alegado, verifica-se absoluta subsunção do 

fato à norma, salientando, porém que a norma vigente à época de ocorrência 
do fato gerador impunha a aplicação de multa de 50%; a partir de maio/2008 
essa pena mudou para outro inciso e a multa caiu para 25%, cabendo, 
portanto, sua aplicação pelo Princípio da Retroatividade Penal da Lei mais 
Benigna (desde a autuação, o agente fiscal já utilizou tal regra penal). 

 
CTE, Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
 
XII - equivalentes aos percentuais de: 
 
a) 50% (cinqüenta por cento) do valor da operação: 
NOTA: Redação com vigência de 27.12.01 a 31.12.05. 
1. pela aquisição, importação, recebimento, posse, transporte, 

estocagem, depósito, venda, exportação, remessa ou entrega de 
mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal; 

 
VII - de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da operação ou da 
prestação: 
 

l) pela falta de emissão de documentos fiscais exigidos, ressalvado o 
disposto no inciso X, “b”; 
NOTA: Redação com vigência de 15.07.92 a 30.04.08. 

l)  pela falta de emissão de documentos fiscais exigidos, ressalvado o 
disposto no inciso X, “b”, ou pelo recebimento de mercadoria ou de serviço 



 

sem documentação fiscal, cujo valor tenha sido apurado por meio de 
levantamento fiscal realizado em estabelecimento cadastrado; 
FORMA QUALIFICADA 
§ 9º Se da prática das irregularidades descritas nos incisos V e seguintes 
do caput deste artigo resultar diretamente omissão de pagamento do 
imposto, a multa neles prevista será aumentada do valor correspondente à 
aplicação dos percentuais abaixo, sobre o valor do imposto não pago: 
 
II - 80% (oitenta por cento), se a irregularidade for praticada em operação 
ou prestação sujeitas ao regime de substituição tributária. 
 
b) do valor das mercadorias ou dos serviços, na falta de emissão de 
documento fiscal correspondente a cada operação ou prestação, desde 
que os valores neles consignados tenham sido registrados nos livros 
fiscais; 

 
Por todo o exposto, rejeito o pedido de diligência formulado pelo 

sujeito passivo, bem como as preliminares de exclusão dos solidários da lide e de 
decadência parcial do crédito tributário, referente aos meses de janeiro a novembro de 
2004, arguidas pela autuada. Quanto ao mérito, conheço do recurso do contribuinte para o 
Conselho Pleno, nego-lhe provimento para manter a decisão cameral que considerou 
procedente em parte o auto de infração no valor do ICMS de R$ 298.344,91 (duzentos e 
oitenta e nove mil, trezentos e quarenta e quatro reais e noventa e um centavos), 
salientando que, como tal, ficou rejeitado o pedido de adequação da penalidade para a 
prevista no art. 71, XIX, "b", do CTE.  

 
É o voto. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 08 de março de 2016. 
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Matéria: Substituição tributária (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00335/16 
 
Relator: Conselheiro Masayuki Missao 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Omissão de informação a 
fornecedores relativas às operações de vendas de combustíveis 
derivados de petróleo para o Estado de Goiás. Ausência de 
repasse do ICMS-ST. Improcedência. 
 
Provado no Pedido de Revisão Extraordinária que as operações 
relativas às vendas de combustíveis derivados de petróleo, 
efetuadas para o Estado de Goiás foram canceladas e avisadas 
aos fornecedores, em tempo hábil, inexistente o fato gerador 
imputado ao sujeito passivo e de consequência improcedente é 
o auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 05 
de janeiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria 
Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, José 
Paixão de Oliveira Gomes, Álvaro Falanque, Elias Alves dos Santos, Alcedino Gomes 
Barbosa, Márcio Nogueira Pedra, José Luiz Rosa, Aguinaldo Fernandes de Melo, Renato 
Moraes Lima, José Pereira D'abadia, David Fernandes de Carvalho, Nislene Alves Borges, 
Nivaldo Carvelo Carvalho e Gilmar Rodrigues de Almeida. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Descreve o auto de infração que o sujeito passivo deixou de informar 
aos seus fornecedores no Sistema SCANC, as vendas de combustíveis derivados de 
petróleo destinadas ao Estado de Goiás por meio das notas fiscais de nº 196.618 e 
197.785, causando omissão do repasse do ICMS substituição tributária na importância de 
R$ 25.750,92 (vinte e cinco mil, setecentos e cinquenta reais e noventa e dois reais). Em 
decorrência, fica sujeito ao pagamento do imposto acrescido das cominações legais.  

 
Foram infringidos os artigos: 54, inciso XIII, 51 e 64, todos do CTE 

em combinação com os artigos 60; 61, inciso I e II; 62; 62a; 62b; 62c; 65 e 67, todos do 
Anexo VIII do Decreto nº 4852. Proposta a penalidade do artigo 71, inciso III, “g”, da Lei nº 
11.651/91 com a nova redação dada pela Lei nº 17.917/2012. 

 
Fundamentam a acusação fiscal os seguintes documentos: Anexo 

Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário; Memorial de Cálculo do ICMS Devido a 
Goiás; Ordem de Serviço nº 3628 e respectiva Portaria; Cópia das Notas Fiscais 
Eletrônicas 196.618 e 197.785; Relatório de Operações Interestaduais Realizadas com 
Combustível: Derivado de Petróleo (fls.2 a 16). 

 
Após a decretação da revelia, perempção e do Termo de Inscrição 

em Dívida Ativa (fls. 19/24), o sujeito passivo ingressa com Pedido de Revisão 
Extraordinária, dirigido ao Presidente desta Casa para requerer a desconstituição do 
presente crédito tributário. 



 

 
Argumenta que logo após a emissão das notas fiscais de nºs 196.618 

e 197.785 as operações que lhe são conexas foram canceladas. Salienta que tal foi 
registrado no livro Registro de Saídas. Acosta os seguintes documentos a título de prova: 
cópia de NF-e (fls.48/59) e cópia do Livro Registro de Saídas (fls.61). 

 
O Presidente do Conselho Administrativo Tributário – CAT manifesta-

se através do Despacho nº 539/2015-PRES para admitir o petitório passivo (fls. 66). 
 
Acompanham o Pedido de Revisão Extraordinária os seguintes 

documentos: Cópia do Diário Oficial; Ata de Reunião do Conselho de Administração do 
sujeito passivo; Procurações e Subestabelecimentos; Dados das Notas Fiscais autuadas; 
Cópia do livro Registro de Saídas bem como cópias das notas fiscais eletrônicas (fls. 
39/64). 

 
Em seguida, a Gerência de Recuperação de Créditos (GERC) 

informa que em observação ao despacho do Presidente do CAT, procedeu ao 
cancelamento da inscrição em dívida ativa do sujeito passivo (fls.68). 

 
 
 

VOTO 
 
 
Os contribuintes do ICMS devem recolher o imposto no regime da 

substituição tributária pelas operações posteriores, todas as vezes que promoverem 
vendas de combustíveis derivados de petróleo para o Estado de Goiás. Visto que estes 
sujeitos passivos adquirem essas mercadorias junto a outros fornecedores, estes devem 
ser informados no exato momento em que a circulação é realizada, pois nos termos do 
Convênio 110/07/1999 e o art. 51 da Lei nº 11.651/91 estes são responsáveis pelo 
repasse do tributo em questão.  

 
Após a lavratura do Auto de Infração em 07 de abril de 2014, o 

Sujeito Passivo foi notificado para apresentar impugnação em Primeira Instância, porém 
não a tendo feito teve decretada a sua revelia. No mesmo diapasão, ao não se manifestar 
em Segunda Instância, além da decretação da perempção, teve o crédito tributário inscrito 
em dívida ativa em 17/10/2014 (fls.24). 

 
Em 17/04/2015 o Sujeito Passivo comparece aos autos para 

ingressar com Pedido de Revisão Extraordinária. Averiguando-se os fatos, constatou-se 
que as operações questionadas no presente auto de infração não foram de fato 
realizadas, pois os respectivos documentos fiscais que as amparavam foram cancelados 
logo após suas emissões. 

 
Tal é o que se depreende das consultas realizadas ao sistema Portal 

da NF-e, que alberga os registros dessas operações bem como dos documentos 
colacionados ás fls. 33, 34 e 35, que atestam de maneira inequívoca, a ocorrência do 
cancelamento das notas fiscais de nºs 196.618 e 197.785, que ensejaram a presente 
autuação.  

 
É fato que as mesmas foram canceladas dentro do prazo de 24 (vinte 

e quatro horas), como determina a Cláusula 12ª do Ajuste SINIEF  07/05, ou seja, o 
comando escritural exigido foi devidamente cumprido pelo Sujeito Passivo. 



 

 
Às folhas 48, e seguintes, foram apresentados os balanços analíticos 

retirados do Portal da NF-e, como também às fls. 63 e 64, verifica-se claramente a 
ocorrência do cancelamento e a respectiva homologação em apenas 4 horas após a sua 
emissão. 

 
Isto posto, conheço dos fundamentos do presente Pedido de Revisão 

Extraordinária para dar-lhe provimento e julgar IMPROCEDENTE o presente Auto de 
Infração. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 10 de março de 2016. 
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Matéria: Substituição tributária (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00376/16 
 
Relator: Conselheiro Washington Luis Freire de Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Pricipal. Substituição Tributária. 
Improcedente. 
 
1. As partes, peças e acessórios mesmo que relacionados no 
inciso XIV do Apêndice II, do Anexo VIII do RCTE, caso não 
sejam destinados à utilização em veículos terrestres, máquinas 
e equipamentos agrícolas ou rodoviários que possuam 
autopropulsão, não estão sujeitas ao regime de substituição 
tributária pelas operações posteriores; 
 
2. Deve ser declarado improcedente o auto de infração cuja 
exigência não for confirmada em diligência determinada pelo 
Conselho Administrativo Tributário. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 12 de novembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente 
o auto de infração.  Participaram do julgamento os Conselheiros Washington Luis Freire 
de Oliveira, Edson Abrão da Silva, José Pereira D'abadia e Nivaldo Carvelo Carvalho. A 
sessão foi realizada por maioria simples, nos termos do § 6º, II do art. 51 do Regimento 
Interno do CAT, aprovado pelo Decreto nº 6.930, de 9 de Junho de 2009, por falta de 
Conselheiro do Fisco para compor a Câmara. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal é de que o sujeito passivo deixou de recolher o 
ICMS sobre o inventário de autopeças que regressaram ao regime de substituição 
tributária. 

 
São indicados como infringidos os artigos 45, XIII; 51 e 64 Lei 

11651/91, Código Tributário Estadual, CTE, combinados com o artigo 3º do Decreto nº 
7.339/2011 e artigo 80 do Anexo VIII do Decreto 4852/97, Regulamento do Código 
Tributário Estadual, RCTE. 

 
O auto de infração, lavrado em 01/11/2012, foi instruído com 

Notificação Fiscal, Relação de Pagamentos (sistema de arrecadação) e livro Registro de 
Inventário, entre outros. 

 
Inconformado com a decisão singular desfavorável, o sujeito passivo 

apresenta recurso voluntário no qual pede a improcedência do auto de infração sob o 
argumento de que as mercadorias, objeto do lançamento fiscal, são de uso exclusivo em 
aeronaves e, portanto, não estariam sujeitas ao regime da substituição tributária que 
abarca apenas peças, partes, componentes, acessórios e demais produtos de uso 
especificamente automotivo terrestre. 

 



 

A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário converteu 
o julgamento em diligência e encaminhou os autos à delegacia fiscal de origem a fim de 
que autoridade fiscal designada verificasse se, de fato, os produtos inventariados, não são 
de uso especificamente automotivo terrestre, condição para a inclusão no regime da 
substituição tributária. 

 
Em atendimento a autoridade fiscal informou que a empresa autuada 

somente comercializa autopeças para uso em veículo aeronáutico. 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
O auto de infração exige o imposto devido por substituição tributária 

calculado sobre o valor declarado pela empresa do inventário do dia 31/05/2011 relativo 
às mercadorias que teriam ingressado no regime da substituição tributária a partir de 
01/06/2011. 

 
O art. 80 do Anexo VIII do RCTE prevê que sempre que uma espécie 

de mercadoria for submetida ao regime de substituição tributária o atacadista, o 
distribuidor e o varejista devem relacionar as mercadorias da referida espécie, existentes 
no dia anterior ao da implantação do regime de substituição tributária, valorando-as ao 
custo da última aquisição respectiva e escriturando suas quantidades e valores no livro 
Registro de Inventário adicionar ao valor total da relação o valor correspondente à 
aplicação do IVA respectivo, aplicando sobre o resultado obtido a alíquota vigente para as 
operações internas. 

 
O Fisco entendeu que as mercadorias comercializadas pelo sujeito 

passivo estariam entre aquelas que foram incluídas no regime da substituição tributária 
pelo Decreto nº 7339/2011 de 18 de maio de 2011, entretanto a alteração produzida no 
art. 32, § 2º, III, “a” do Anexo VIII do RCTE (Protocolo ICMS 41/2008) pelo mencionado 
decreto estabelece o regime tributário apenas para as mercadorias que sejam adquiridas 
ou revendidas por estabelecimento industrial ou comercial de veículo automotor terrestre 
e de veículo, máquina e equipamento agrícolas ou rodoviários, in verbis: 

 

Art. 32. O regime de substituição tributária pela operação posterior -
retenção na fonte- consiste na retenção, apuração e pagamento do imposto 
devido por operação interna subseqüente, inclusive quanto ao diferencial 
de alíquotas, se for o caso (Lei nº 11.651/91, art. 51). 

[...] 

§ 2º Na operação com: 

(...) 

III - peça, parte, componente, acessório e demais produtos, de uso 
especificamente automotivo, relacionados no inciso XIV do Apêndice II: 

a) a substituição tributária aplica-se às operações com peça, parte, 
componente, acessório e demais produtos listados no inciso XIV do 
Apêndice II, de uso especificamente automotivo, assim compreendidos os 
que, em qualquer etapa do ciclo econômico do setor automotivo, sejam 
adquiridos ou revendidos por estabelecimento industrial ou comercial 
(Protocolo ICMS 41/08, cláusula primeira, § 1º)   

1. de veículo automotor terrestre; 

2. de veículo, máquina e equipamento agrícolas ou rodoviários; 



 

3. de peça, parte, componente e acessório do veículo, máquina ou 
equipamento mencionados nos itens 1 e 2; 

b) a substituição tributária aplica-se, também (Protocolo ICMS 41/08, 
cláusula primeira, §§ 3º e 4º): 

[...] 

2. à operação com toda peça, parte, componente e acessório de uso 
automotivo, ainda que não estejam listados no inciso XIV do Apêndice II, 
realizada por estabelecimento de fabricantes a seguir especificados, 
ficando este responsável pela retenção e recolhimento do imposto pelas 
saídas subsequentes: 

2.1. fabricante de veículo automotor para estabelecimento comercial 
distribuidor, para atender índice de fidelidade de compra de que trata o art. 
8º da Lei Federal nº 6.729, de 28 de novembro de 1979; 

2.2. fabricante de veículo, máquina e equipamento agrícolas ou rodoviários, 
para estabelecimento comercial distribuidor, cuja distribuição seja efetuada 
de forma exclusiva, mediante contrato de fidelidade; (sem destaque no 
original) 

 
Como bem foi mencionado no Parecer nº 1296/2011 da Gerência de 

Orientação Tributária da Superintendência de Administração Tributária (GEOT-SAT), o 
regime de substituição tributária pelas operações posteriores aplica-se às partes e peças 
utilizadas no setor automotivo relacionada a veículos terrestres, máquinas e equipamentos 
agrícolas ou rodoviários que possuam autopropulsão. 

 
Dessa forma, caso as partes, peças e acessórios mesmo que 

relacionados no inciso XIV do Apêndice II, do Anexo VIII do RCTE, caso não sejam 
destinados à utilização em veículos terrestres, máquinas e equipamentos agrícolas 
ou rodoviários que possuam autopropulsão, não estão sujeitas ao regime de 
substituição tributária pelas operações posteriores.  

 
A Câmara Julgadora, com base nas alegações da defesa no sentido 

de que a autuada comercializa apenas mercadorias para uso em aeronaves, determinou a 
realização de diligência para verificar se os produtos eram de uso especificamente 
automotivo, destacando que o ramo de atividade da empresa deveria estar relacionado 
com veículos terrestres, máquinas e equipamentos agrícolas ou rodoviários que possuam 
autopropulsão nos termos do inciso XIV do Apêndice II, Anexo VIII, RCTE. 

 
Em resposta, a fiscal autuante confirmou que, de fato, as 

mercadorias comercializadas pela autuada são de uso em veículos aeronáuticos.  
 
Com base na informação prestada pela autoridade fiscal, conclui-se 

que as mercadorias inventariadas não estão sujeitas ao regime da substituição tributária e, 
portanto, não pode prevalecer a exigência fiscal inicial, devendo ser declarado 
improcedente o auto de infração. 

 
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário, dou-lhe provimento 

para reformar a decisão singular e julgar improcedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 22 de março de 2016. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6729.htm
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Matéria: Substituição tributária (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00401/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Domingos Caruso Neto 
 

 
EMENTA: Levantamento de omissão de registro de entradas 
efetuado com base em Livro de Movimentação de Combustíveis 
escriturado pelo próprio sujeito passivo. Não comprovação de 
falha na escrituração. Procedência. 
 
É procedente o Lançamento efetuado com base em Livro de 
Movimentaão de Combustíveis escriturado pelo próprio sujeito 
passivo, quando não comprovada qualquer falha na 
escrituração. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de fevereiro de 2016, decidiu,   por maioria de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração.  Foram vencedores os Conselheiros Domingos Caruso 
Neto, Carlos Andrade Silveira e Victor Augusto de Faria Morato. Vencidos os Conselheiros 
Rodolfo Ramos Caiado e Edson Abrão da Silva, que votaram pela improcedência do auto 
de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta da descrição do lançamento que o sujeito passivo adquiriu sem 
documentação fiscal e comercializou e comercializou álcool etílico hidratado, gasolina “c” e 
óleo diesel, sujeitos ao regime de substituição tributária pelas operações posteriores, no 
valor comercial de R$375.580,00, conforme preço médio ponderado a consumidor final 
(PMPF), no período de janeiro a dezembro de 2009, apurado conforme Auditoria 
Específica de Mercadorias. Em consequência, é exigido R$92.549,70 de ICMS mais as 
cominações legais. 

Instruem o Lançamento cópias de notificações fiscais (fls. 7 a 12), declarações do 
contribuinte quanto a incineração e recebimento de documentos fiscais (fls. 13 e 14), 
declarações do sujeito passivo (fls. 15 a 17), extrato de autenticação de documentos 
fiscais (fls. 19), termo de copiagem e autenticação de arquivos magnéticos (fls. 22), termo 
de vistorias (fls. 23), cópias de leituras X (fls. 24 e 25), comprovante de alteração de uso 
de sistema informatizado para emissão de documentos fiscais (fls. 26 a 28), cópia de Livro 
RUDFTO (fls. 29), termo de devolução de objetos e documentos (fls. 30), cópias de atos 
com preços médios ponderados a consumidores finais (fls. 31 a 44), cópias de Livros de 
Movimentação de Combustíveis (fls. 45 a 769), e disco de dados (fls. 770). 

O sujeito passivo apresenta impugnação (fls. 778 a 855), e o Julgador Singular 
determina a realização de diligência (fls. 857 a 858). 

Em relatório diligencial (fls. 860 a 862), autoridade fiscal afirma que: em relação aos 
documentos fiscais emitidos sob os CFOPs 5.929 e 6.929, os arts. 183, I, “b” e 230, III, do 
Anexo XI (Emissor de Cupom Fiscal) do RCTE são de extrema importância para o 
desenvolvimento da auditoria, não sendo meramente formais; constata-se que em alguns 



 

casos o contribuinte atendeu aos dispositivos e em outros não ocorreu menção nas notas 
aos cupons ou menção nos cupons aos destinatários; o extravio das notas fiscais não 
permite comprovar documentalmente que tenha ocorrido erro no preenchimento das notas 
fiscais eletrônicas em razão da mudança de tecnologia; nas notas fiscais nas quais não há 
comprovação da emissão dos cupons fiscais correspondentes, concluiu-se que são notas 
emitidas sem os correspondentes cupons fiscais, sendo ambos computados como saídas 
na auditoria; o livro escriturado e autenticado faz prova contra ou a favor de quaisquer das 
partes e sendo alegada alguma incorreção, deve ser comprovada; no caso alegado pelo 
contribuinte, para efeito de comparação, houve a omissão por parte do contribuinte da 
escrituração das folhas do LMC nos dias mencionados; sendo esta omissão suprimida por 
meio da comparação entre o dia anterior e posterior ao dia cuja folha se encontra ausente, 
situação esta diferente da escrituração equivocada do livro, havendo nesse caso, ao seu 
ver, a necessidade de comprovação, por parte do contribuinte, de que os valores 
escriturados estão equivocados; quanto à divergência entre o relatório mensal e o relatório 
explicativo, ocorreu um erro de digitação do valor no relatório mensal, sendo o valor 
correto o constante no relatório explicativo de fiscalização, minuciosamente comprovado 
pelos cupons fiscais emitidos e descritos no próprio relatório, tendo sido o auto de infração 
lavrado com base no valor descrito na nota explicativa; que quanto à aferição, o livro 
escriturado e autenticado faz prova contra ou a favor de quaisquer das partes, e sendo 
alegado incorreção por parte do contribuinte, cabe a ele comprovar os erros alegados. 

O sujeito passivo se manifesta sobre o resultado da diligência (fls. 870 a 880), 
argumentando pelo consideração equivocada dos CFOPs 5.929 e 6.929; necessidade de 
compensação de perdas e ganhos; e levantamento mensal divergente do relatório 
explicativo de fiscalização. 

Por meio da sentença nº 1632/2015 (fls. 882 a 889), o Julgador Singular aprecia as 
questões preliminares e de mérito apresentadas pelo sujeito passivo, decidindo pelo não 
acolhimento de arguições de nulidade formal e, no mérito, pela procedência. 

Em recurso voluntário (fls. 894 a 942), o sujeito passivo argui preliminarmente a 
nulidade do Lançamento, por insegurança na determinação da infração, já que a 
penalidade cometida não foi a omissão de entrada, mas sim o descumprimento de uma 
obrigação acessória. Afirma que a única infração cometida pelo sujeito passivo foi não ter 
atendido ao disposto no art. 183, I, “b”, do Anexo XI do RCTE, e que em nenhum momento 
o legislador cita que notas fiscais com CFOP 5.929 ou 6.929 sem o devido 
referenciamento dos cupons fiscais devem ser considerados como se de saída fossem. 
Afirma que o Fisco utilizou-se de presunção, sem autorização legal. 

Quanto ao mérito, afirma que no levantamento houve erros quanto aos CFOPs 
utilizados, compensação de perdas e ganhos e também aferições. 

Argui que a compensação de perdas e ganhos nada mais é do que o comparativo 
entre o estoque escritural e o de fechamento e que segundo dispõe a Portaria do DNC nº 
26, de 13 de novembro de 1992, que instituiu o Livro de Movimentação de Combustíveis 
(LMC), somente é necessário justificar a compensação quando for constatada variação do 
estoque físico superior a 0,6% (seis décimos por cento). 

Afirma que as aferições são inspeções realizadas nas bombas a fim de verificar se 
a quantidade que sai dos bicos está correta. Segundo dispõe a Norma Específica do 
INMETRO nº 4, de 1997, é aceitável uma variação de até 0,5%. 



 

Argumenta que no levantamento foram considerados equivocadamente os CFOPs 
5.929 e 6.929, pois não correspondem a movimentação física de mercadoria, já que são 
registros relativos a documentos fiscais emitidos em operações ou prestações que 
também tenham sido registradas em equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF). Alega 
que no levantamento fiscal foram relacionadas várias notas fiscais com este CFOPs, o que 
teria sido feito, segundo os autuantes, por não terem sido encontrados os 
referenciamentos a cupons fiscais, aduzindo que tal omissão se deu por falhas de 
funcionários. Afirma que a falha se deu entre setembro de 2010 e dezembro de 2011. 
Note-se que o período de referência do auto de infração nº 4011300150951 é 2009, e o 
4011300150528 é referente a 2010. 

Argumenta-se que no dia 23 de janeiro de 2009, por omissão do funcionário 
responsável, não foram feitas medições dos tanques de todos os combustíveis e no dia 24 
de janeiro de 2009 não houve medição nos tanques de gasolina comum ou aditivada. Em 
razão desses fatos, nesse dia o estoque de fechamento apresentado no LMC ficou com 
valor igual a zero. Argumenta que seria mais justo considerar o estoque de fechamento 
igual ao estoque escritural e consequentemente considerar zero o valor da compensação 
de perdas e ganhos, pois este foi o mesmo critério adotado pelos autuantes nos dias em 
que não foi possível recuperar as informações no LMC. Cita procedimento fiscal para 
situação análoga (fls. 906). 

Acrescenta que para o período de fevereiro de 2009 existe uma diferença entre o 
relatório mensal e o relatório explicativo, mas que no relatório diligencial a autoridade fiscal 
afirmou que no auto de infração foi consignado o valor correto. 

Argui que não foram consideradas as aferições no levantamento, as quais não 
foram registradas no LMC, pelo autuado. 

Afirma que outras variáveis como medição arcaica dos tanques são determinantes 
da diferença remanescente. 

Consolida seu pedido (fls. 911) requerendo apreciação conjunta de três processos, 
arguindo nulidade por insegurança na determinação da infração, improcedência e 
diligência. 

V O T O 

No que se refere à consideração equivocada dos CFOPs 5.929 e 6.929 observa-se 
que a autuação tem como período de referência o ano de 2009, e a argumentação do 
sujeito passivo se refere a documentos fiscais emitidos entre setembro de 2010 e 
dezembro de 2011. 

Por outro lado, se consideradas perdas adicionais por evaporação ou manuseio, 
conforme requerido pelo sujeito passivo, implicar-se-ia em aumento da omissão de 
entradas, o que seria desfavorável ao autuado. 

De qualquer forma, aferição e compensação por perdas são absorvidos pela 
escrituração do Livro de Movimentação de Combustíveis, feita pelo próprio sujeito passivo, 
inclusive com registros de seus estoques, e não foi comprovada qualquer falha na 
escrituração. 

Quanto à tentativa de alterar estoques informados a partir de leituras instantâneas 
do estoque físico, ressalte-se que conforme salientado pelo auditor fiscal que diligenciou 



 

no processo, o livro escriturado e autenticado faz prova contra ou a favor de quaisquer das 
partes e sendo alegada alguma incorreção, deve ser comprovada, e efetivamente não 
ocorreu a comprovação, por parte do contribuinte, de que os valores escriturados estão 
equivocados.  

Quanto à divergência entre o relatório mensal e o relatório explicativo, foi informado 
que ocorreu um erro de digitação do valor no relatório mensal de fevereiro de 2009, sendo 
o valor correto o constante no relatório explicativo de fiscalização, o que se comprova 
pelos cupons fiscais emitidos e descritos no próprio relatório. 

Acrescente-se por fim que o levantamento foi conservador, favorável ao sujeito 
passivo, em razão do extravio de notas fiscais de saída. 

Não se apreciaram os pedidos de apreciação conjunta, nulidade formal ou 
diligência, em razão de sua retirada pelo representante do sujeito passivo, em sua 
sustentação oral. 

Posto isso, decido conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a 
sentença singular que considerou procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões, em 23 de março de 2016. 
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Matéria: Substituição tributária (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00426/16 
 
Relator: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pelo sujeito passivo, por insegurança na determinação 
da infração. Rejeitada. ICMS - ST. Saída de mercadoria, em 
substituição tributária, por meio de notas fiscais, sem destacar o 
imposto. Improcedente.  
 
Deixa-se de apreciar a inquirição de preliminar de nulidade 
quando a decisão quanto ao mérito for pela improcedência do 
lançamento. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de dezembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pelo sujeito passivo, por insegurança na 
determinação da infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Rickardo de Souza 
Santos Mariano, Victor Augusto de Faria Morato e Carlos Andrade Silveira. Quanto ao 
mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso de ofício, negar-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou improcedente o auto de infração. Foram 
vencedores os Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano e Carlos Andrade 
Silveira. Vencido o Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato que votou conhecendo do 
recurso, dando-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de 
infração no valor do ICMS de R$13.918,50 (treze mil, novecentos e dezoito reais e 
cinqüenta centavos), conforme revisão de fls. 71, com a aplicação da multa prevista no art. 
71,  IV - A, do CTE. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Noticia a inicial que o contribuinte realizou saída de mercadorias, em 
operação na qual é substituto tributário, por meio das notas fiscais descritas em planilhas, 
sem destacar o ICMS substituição tributária pelas operações posteriores no documento 
fiscal e sem efetuar o débito correspondente no Livro Registro de Saídas. No período de 
01/01/2007 a 31/07/2007. Em consequência, deverá pagar o imposto na importância de 
R$ 15.541,99, juntamente com os acréscimos legais, conforme documentos anexos.   
OBS.: A DOCUMENTAÇÃO QUE EMBASA O PRESENTE AI ENCONTRA-SE ANEXA AO 
AI Nº 4.04.09.035104.98.  

  
São dados como infringidos os arts. 51, 64, Lei 11.651/1991, c/c arts. 

34 e 35, anexo VIII, Decreto 4.852/1997. A penalidade é a prevista no artigo 71, III, "a", da 
Lei 11.51/1991 c/ redação da Lei 11.750/1992.  

  
Para a instrução processual foram anexados aos autos, documentos 

de fls. 03-18.  
  
O sujeito passivo principal foi intimado em 22/09/2009 para pagar a 

quantia exigida ou apresentar Impugnação à Primeira Instância, conforme documentos de 
fls. 19-20.  

  



 

O sujeito passivo principal apresentou através de seu representante 
legal, Impugnação (fls. 22-24), onde solicitou a nulidade do auto de infração alegando que 
as mercadorias descritas nas citadas notas fiscais são mercadorias submetidas à 
substituição tributária e a autuada, na condição de prestador de serviços e comerciante 
varejista, figura como substituída e não como substituta tributária. Ao fim requereu a 
improcedência e nulidade do auto de infração por insegurança na determinação da 
infração.  

  
Instruem a peça impugnatória, documentos de fls. 25-32.  
  
O julgador singular prolatou Sentença nº 0820/2010 - JULP (fls. 34-

35), onde decidiu pela improcedência do auto de infração. Fundamentou sua decisão 
alegando que a fiscalização não provou que o contribuinte é industrial, ao contrário, na 
nota explicativa, esclareceu que não exerceu atividade industrial, pois remeteu os 
produtos para serem industrializados no Estado de Minas Gerais. Assim, resolveu acolher 
as razões da parte passiva, pois as próprias ações que alicerçam o lançamento 
esclareceram que a exigência fiscal é indevida.  Após os autos foram encaminhados a 
CRF.  A Fazenda Pública Estadual, através do Recurso à Câmara Julgadora nº 130/10 - 
CRF - SAT (fls. 36-37), veio expor suas razões de inconformidade coma decisão 
consubstanciada na Sentença Singular, alegando que o fato do contribuinte não ser 
indústria não o exime de recolher o ICMS substituição tributária. As mercadorias em 
questão são fios de cobre, as quais o sujeito passivo por meio de remessas de sucatas ao 
Estado de Minas Gerais para industrializar retornando o fio de cobre ao estabelecimento 
do contribuinte. Relatou ainda que a fiscalização exigiu o ICMS-ST sobre estas 
mercadorias e, este tipo de mercadoria constou no Apêndice 1 do Anexo VIII do RCTE, 
estando, portanto, o produto sujeito a substituição tributária, independente do destinatário 
ser estabelecimento industrial ou não.  

  
O sujeito passivo principal foi intimado em 21/09/2010 para 

apresentar Contradita ao Pedido de Reforma formulado pelo Representante Fazendário, 
conforme documentos de fls. 39.  

  
Às fls. 42-45, através de seu representante legal, o sujeito passivo 

apresentou Contradita, onde alegou que a Representação Fazendária não trouxe qualquer 
elemento novo capaz de eledir a decisão recorrida. Argumentou que não sendo industrial, 
a recorrida não pode ser considerada substituta tributária. Ressaltou que sequer as cópias 
as notas fiscais e dos livros fiscais foram juntadas pela fiscalização, o que já nulifica de 
plano a autuação. Ao final, solicitou a manutenção da sentença que improveu a autuação, 
mesmo porque o auto de infração foi lavrado com insegurança na determinação da 
infração.   

 
Requerimento de juntada de substabelecimento conforme fls. 50. 
 
Substabelecimento em fls. 51. 
 
Consultas fls. 53 a 55. 
 
Em Resolução 084/2013, em fls. 56 e 57, resolve converter o 

julgamento em diligencia e encaminhar os autos à delegacia regional de fiscalização de 
Goiânia.    

 



 

Em atendimento ao Despacho, referente a solicitação feita pela 
resolução esclareceram acerca das diferenças apresentadas nos demonstrativos fiscais 
do processo à epígrafe. 

 
Anexaram documentação.  
 
Intima-se o sujeito passivo conforme fls. 81. 
 
O sujeito passivo anexou documentação conforme fls. 83 a 88, 

alegando o inciso 1 do artigo 34, do anexo VIII do RCTE é claro ao impor a condição de 
substituto tributário ao industrial, estabelecido nesse Estado, em relação a mercadoria 
constante do apêndice I. 

 
Argumentando em não sendo industrial, a recorrida não pode ser 

considerada substituta tributária como reconheceu a sentença. 
  
Aduz que a diligencia realizada apenas comprovou o equívoco da 

autuação, eis que apenas minorou em valores inexpressivos a autuação. 
  
Requer que seja desconsiderada a diligencia, requer a manutenção 

da sentença.  
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Sobre a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pelo sujeito 
passivo, por insegurança na determinação da infração infiro que apesar da própria decisão 
singular ter mencionado a não juntada com a inicial das notas fiscais, nem do livro fiscal, 
há questão de direito, objeto do mérito que precede qualquer outra.  

 
Ademais, a Lei nº. 16.469/09 prevê que podendo decidir o mérito em 

favor do sujeito passivo é dispensável a apreciação de preliminares.  
 
Com a questão primeira solucionada, volvo-me à questão meritória 

desta ação, onde adoto como razões de decidir aquelas do julgador de Primeira Instância 
que transcrevo nas linhas seguintes:   

 
As autoridades fiscais juntam extensa Nota Explicativa com o objetivo de 
mostrar que o contribuinte não se debitou do imposto destacado nas notas 
fiscais de saída. Todavia, não junta cópia das respectivas notas fiscais nem 
do livro fiscal. Segundo a observação posta no auto de infração, as provas 
estão juntadas em outro processo. 
 
Ora, não seria mais fácil anexar cópia das notas fiscais e do livro de 
Registro de saídas? 
 
A defesa afirma que são mercadorias submetidas à ST, vendidas a varejo, 
e que a autuada não figura como substituta tributária uma vez que sua 
atividade compreende o comércio varejista e prestação de serviços. 
 
Na Nota explicativa juntada nos autos, a fiscalização orientou o 
procedimento fiscal atribuindo à autuada a condição de industrial, cuja 
atividade a qual foi arbitrada pelas autoridades fiscais, conforme se vê, a 
seguir: 



 

 
A empresa foi considerada indústria para o produto fio de cobre esmaltado, 
vez que, remete matéria prima (sucata de cobre) para industrialização no 
Estado de Minas Gerais, por sua conta e ordem. Logo, para este produto, 
torna-se substituto tributário. 

  

No presente caso, mesmo sem a juntada das notas fiscais, os próprios 
autuantes afirmam que se trata de mercadorias sujeitas ao regime de 
substituição tributária. 
 
A fiscalização não prova que o contribuinte é industrial. Ao contrário, na 
Nota explicativa esclarece que não exerce atividade industrial, pois remete 
os produtos para serem industrializados no Estado de MG. 
 
Diante disso, resolvo acolher as razões da parte passiva, pois as próprias 
ações que alicerçam o lançamento esclarecem que a exigência fiscal é 
indevida.  

 
 Assim, voto rejeitando a preliminar de nulidade da peça básica, 

arguida pelo sujeito passivo, por insegurança na determinação da infração. Quanto ao 
mérito, conheço do recurso de ofício, nego-lhe provimento para confirmar a sentença 
singular que considerou improcedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 29 de março de 2016. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00449/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Heli José da Silva 
 

 
EMENTA: I – SOLIDARIEDADE. Preliminar de exclusão do 
coobrigado solidário da lide, por erro na sua identificação. 
Rejeitada por maioria de votos. 
 
1. Fica solidariamente obrigado ao pagamento do imposto 
devido por Substituição Tributária, o contribuinte estabelecido 
neste Estado que adquirir mercadoria cujo imposto não tenha 
sido retido, hipótese em que o adquirente se obriga, ainda, ao 
pagamento da multa pelo mesmo devida, dos juros e demais 
acréscimos legais, calculados desde a data em que deveria ter 
sido efetuada a retenção.  (Artigo 35, Anexo VIII, RCTE). 
 
II – MÉRITO - ICMS. Obrigação tributária principal. Omissão de 
pagamento do imposto. Venda Não Presencial de Jet Ski. 
Protocolo ICMS nº 21/2011. Inconstitucionalidade. Modulação 
dos efeitos pelo STF. Procedente. Decisão unânime. 
 
1. É procedente o lançamento com supedâneo em legislação – 
Protocolo ICMS 21/2011, que determina o recolhimento de parte 
do ICMS em favor da Unidade da Federação de destino da 
mercadoria. 
 
2. Ocorrendo o fato gerador em data anterior à da modulação, 
efeito ex nunc, aprovada pelo STF em ADI, exsurge, 
naturalmente, a correção do lançamento efetuado com espeque 
no Protocolo ICMS 21/2011. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 12 de fevereiro de 2016, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar 
de exclusão da lide do Solidário Adilson Leão de Almeida, arguida pelo próprio, por erro na 
sua identificação. Foram vencedores os Conselheiros Heli José da Silva e Lidilone Polizeli 
Bento. Vencido o Conselheiro Álvaro Falanque. Quanto ao mérito, por unanimidade de 
votos, conhecer de ambos os recursos, negar-lhes provimento para confirmar a sentença 
singular que considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Álvaro Falanque, Heli José da Silva e Lidilone Polizeli Bento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal, no presente processo, é de que o sujeito passivo 
em epígrafe "Efetuou venda não presencial de Jet Ski para ADILSON LEÃO DE 
ALMEIDA, CPF 348.602.661-53, pessoa física residente no Estado de Goiás, conforme 
faz prova a NFe 2051 (dados em anexo). Nessa operação foi omitido o recolhimento da 
parte do ICMS em favor da unidade de destino, conforme determina o PROTOCOLO 
ICMS 21, de 1º de abril de 2.011”. Em consequência, deverá pagar o ICMS omitido, 
acrescido das cominações legais. 



 

A autoridade lançadora indicou como infringidas as disposições das 
cláusulas segunda, terceira e quarta do Protocolo ICMS nº 21, de 1º de abril de 2.011, 
sendo proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, inciso III, alínea “a”, da 
Lei nº 11.651/91, c/ redação da Lei nº 17.917/12.  

Foi qualificado como sujeito passivo solidário o adquirente Adilson 
Leão de Almeida, nos termos do artigo 45, inciso XIII, da Lei nº 11.651/91. 

O auto de infração foi instruído com o extrato da NFe, fls. 05/06. 

O autuado e o coobrigado solidário foram intimados, conforme 
documentos de fls. 07/09A, sendo lavrado o Termo de Revelia de fls. 36 em desfavor do 
solidário.  

O autuado direto apresenta a Impugnação de fls. 12/22, 
conjuntamente com as cópias dos documentos de fls. 24/35, na qual, após destacar os 
fatos que ensejaram a autuação, enumera a sua atividade mercantil, e assevera que a 
venda realizada não se trata de operação alcançada pelo Protocolo ICMS 21/11, haja 
vista não realizar venda por meio de internet, telemarketing ou showroom, haja vista não 
dispor de tais ferramentas para vendas. Indica sequer possuir endereço eletrônico para 
realizar tais vendas. Acrescenta: “Sucede que em algumas oportunidades o cliente, após 
conhecer o produto comercializado, decide adquirir um de mesma especificação e solicita 
que o mesmo seja entregue no seu endereço”. 

Assim, no caso debatido, a aquisição foi concretizada pelo 
consumidor ou seu preposto que após aprovação do item escolhido autorizou a entrega 
no endereço especificado. Portanto, nos termos da LC 87/96, o ICMS é recolhido 
integralmente para o Estado de origem, com alíquota interna.  

Esclarece, em síntese, que não há que se falar em venda não 
presencial e, consequentemente, aplicação do Protocolo ICMS 21/11, primeiro, porque a 
venda ocorreu de forma presencial; segundo, porque se tiver que recolher para o Estado 
de Goiás, configurará bitributação, vez que o imposto já foi recolhido integralmente para o 
Estado de Pernambuco; e, terceiro porque é consabido que o Protocolo 21/11 é 
inconstitucional. Destaca decisões a respeito. 

Questiona, outrossim, a desproporcionalidade da multa aplicada, 
alcunhando-a de confiscatória.  

Pugna, ao final, pela improcedência do auto de infração. 

Pela sentença n° 3.039/2015 - JULP, fls. 40/45, o julgador singular 
decidiu pela procedência do auto de infração. Destacou em sua fundamentação que, 
quanto a constitucionalidade do Protocolo ICMS 21/2011, o STF já decidiu a questão, 
declarando-o inconstitucional, porém, com modulação dos efeitos. E, sendo o fato 
gerador da operação de venda, não presencial, ocorrido em março de 2.013, portanto, 
em data anterior à modulação acolhida pelo STF, qual seja: 19 de fevereiro de 2.014, há 
que se entender que a exigência contida neste processo não se encontra abrangida pela 
decisão do STF. Quanto ao argumento de que a venda teria sido presencial, destacou o 
julgador: “De início, não existe nenhuma prova apresentada pela defesa para comprovar 
tais alegações de que a venda teria sido presencial e, portanto, em desacordo com o 
Protocolo 21/11”. 

Os sujeitos passivos foram intimados do teor da decisão 
monocrática, conforme documentos de fls. 49/54.  

Os autuados apresentam, em peças distintas, os Recursos 
Voluntários de fls. 56/62 e 91/98. 



 

O sujeito passivo direto, após descrever os fatos, reitera os 
argumentos apresentados na fase anterior. Destaca que a modulação dos efeitos na 
declaração de inconstitucionalidade do Protocolo 21/2011, não o atinge. Informa que em 
24 de julho de 2.013, impetrou Mandado de Segurança com pedido liminar inaudita altera 
pars em face do Superintendente de Administração Tributária do Estado de Goiás, 
tombado sob o número 260639-64.2013.8.09.0051, para afastar cobrança do ICMS com 
fundamento no Protocolo 21/2011.  

Assim, pondera: “Portanto, considerando a existência de Ação 
anterior, o contribuinte não deverá suportar qualquer cobrança desde o seu ajuizamento, 
pois se enquadra perfeitamente à situação excepcional prevista na decisão do STF, bem 
como poderá pleitear restituição, ressarcimento ou compensação de valores 
indevidamente recolhidos com fundamento no Protocolo 21, referentes aos cincos anos 
anteriores ao protocolo da ação. Assim, a cobrança em tela deverá ser desconstituída, e 
o presente Recurso Voluntário julgado procedente, diante da declaração de 
inconstitucionalidade do Protocolo 21/2011, fundamento da exigência”. 

Volta a questionar o caráter confiscatório da multa aplicada.  

Requer a aplicação do benefício da dúvida em seu favor, com 
espeque no artigo 112, do CTN, o qual estabelece que em caso de dúvida na 
interpretação da norma jurídica, deve-se favorecer o contribuinte. 

Promove a juntada das cópias dos documentos de fls. 64/89, 
incluindo-se as relacionadas com o Mandado de Segurança que afirma ter impetrado em 
desfavor do Superintendente de Administração Tributária da SEFAZ Goiás. 

Pugna, ao final, pela improcedência do auto de infração. 

O coobrigado solidário assevera que o bem adquirido se deu de 
maneira presencial, tendo apenas escolhido que o mesmo fosse entregue em um 
diferente Estado da Federação. Que a presunção efetuada pelo Fisco Goiano é 
extremamente absurda. 

Questiona, outrossim, a sua inclusão na polaridade passiva. Após 
alinhavar o dispositivo do CTE, a saber: o artigo 45, inciso XIII, destaca: “Em rápida 
análise sintática do dispositivo acima percebemos que a solidariedade somente pode ser 
aplicada caso se configure que um terceiro envolvido tenha utilizado de torpeza para 
praticar infração à legislação tributária. Assim sendo, pergunto-lhes: em qual dos incisos 
se enquadra o recorrente? Qual ato ou omissão ele praticou a fim de que fosse 
enquadrado como devedor solidário? ”. Transcreve doutrina a respeito. 

Quanto à matéria, afirma que os fatos que suportam a aplicação do 
Protocolo ICMS 21/11 não ocorreram no presente caso. Reafirma que adquiriu, 
presencialmente, um Jet Ski da empresa AM Trading e Comércio Ltda., em Recife – PE, 
sendo que na aquisição o modelo escolhido não poderia ser entregue no ato, sendo feita 
a encomenda e estabelecido um prazo para entrega. Dado o valor do bem, as duas 
partes combinaram que o bem seria entregue no domicílio do recorrente, localizado no 
Estado de Goiás. Todavia, o negócio jurídico foi consumado em perfeição no Estado do 
Pernambuco, relegando apenas a entrega a um lugar diverso. Menciona, ainda, que a 
empresa vendedora não possui sitio eletrônico de vendas, e também, não possui 
atendentes telefônicos que efetuam vendas. 

Manifesta, outrossim, a respeito da inconstitucionalidade do 
Protocolo ICMS 21/2011. 

Pugna, por derradeiro, pela improcedência do lançamento, e, 
especialmente, pela sua exclusão da polaridade passiva. 

Este é o relatório. 



 

   

    V O T O  
    

   SOLIDARIEDADE – EXCLUSÃO DO SOLIDÁRIO       

 

Para a apreciação do pedido de exclusão do coobrigado solidário da 
lide, apresentado pelo próprio, situação que reputo merecedora de atenção redobrada, 
haja vista que a sua inclusão na polaridade passiva com respaldo no artigo 45, inciso XIII, 
do Código Tributário Estadual – CTE, há de ser complementada com os preceitos 
relacionados com o instituto da substituição tributária, insertos no Anexo VIII, do 
Regulamento do CTE, em especial a regra insculpida no artigo 35, do referido Anexo, a 
seguir transcrito: 

 
“Art. 35. Fica solidariamente obrigado ao 

pagamento do imposto devido por substituição tributária o 
contribuinte estabelecido neste Estado que adquirir mercadoria cujo 
imposto não tenha sido retido, hipótese em que o adquirente se 
obriga, ainda, ao pagamento da multa pelo mesmo devida, dos juros 
e demais acréscimos legais, calculados desde a data em que 
deveria ter sido efetuada a retenção”. 

 

A solidariedade estabelecida pelo artigo em destaque, e que deve 
ser considerada no presente caso, vincula-se, em especial, à sistemática de tributação 
acordada entre os Estados signatários do Protocolo ICMS 21, de 1º de abril de 2.011, 
cujo objetivo é garantir a distribuição da receita tributária decorrente da arrecadação do 
ICMS nas operações interestaduais que destinem mercadoria ou bem a consumidor final, 
cuja aquisição ocorrer de forma não presencial no estabelecimento remetente. 

As Cláusulas Primeira, Segunda e Quarta, parágrafo único, do 
Protocolo em destaque, estabelecem: 

 
“Cláusula primeira. Acordam as unidades federadas 

signatárias deste protocolo a exigir, nos termos nele previstos, a 
favor da unidade federada de destino da mercadoria ou bem, a 
parcela do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - devida na 
operação interestadual em que o consumidor final adquire 
mercadoria ou bem de forma não presencial por meio de internet, 
telemarketing ou showroom. 

[...] 

Cláusula segunda. Nas operações interestaduais 
entre as unidades federadas signatárias deste protocolo o 
estabelecimento remetente, na condição de substituto tributário, será 
responsável pela retenção e recolhimento do ICMS, em favor da 
unidade federada de destino, relativo à parcela de que trata a 
cláusula primeira. 

Cláusula quarta. A parcela do imposto a que se 
refere a cláusula primeira deverá ser recolhida pelo estabelecimento 
remetente antes da saída da mercadoria ou bem, por meio de 



 

Documento de Arrecadação Estadual (DAE) ou Guia Nacional de 
Recolhimento de Tributos Estaduais (GNRE), exceto quando o 
remetente se credencie na unidade federada de destino, hipótese 
em que o recolhimento será feito até o dia nove do mês 
subsequente à ocorrência do fato gerador. 

Parágrafo único. Será exigível, a partir do 
momento do ingresso da mercadoria ou bem no território da unidade 
federada do destino e na forma da legislação de cada unidade 
federada, o pagamento do imposto relativo à parcela a que se refere 
a cláusula primeira, na hipótese da mercadoria ou bem, estar 
desacompanhado do documento correspondente ao recolhimento do 
ICMS, na operação procedente de unidade federada”. 

 

Vê-se, pois, que o Protocolo ao definir a condição de substituto 
tributário ao estabelecimento remetente, indicando-o como responsável pela retenção e 
recolhimento do ICMS, em favor da unidade federada de destino relativo à parcela do 
imposto que lhe pertence, assim como estabelecer a sistemática para o seu pagamento, o 
mesmo se agrega e se subsume às regras especiais contidas no Anexo VIII, do 
Regulamento do CTE, e, neste caso, em relação ao coobrigado solidário, em especial ao 
estabelecido no seu artigo 35, transcrito em linhas volvidas, e novamente reproduzido, o 
qual estatui: “Fica solidariamente obrigado ao pagamento do imposto devido por 
substituição tributária o contribuinte estabelecido neste Estado que adquirir mercadoria 
cujo imposto não tenha sido retido, hipótese em que o adquirente obriga-se, ainda, ao 
pagamento da multa pelo mesmo devida, dos juros e demais acréscimos legais, 
calculados desde a data em que deveria ter sido efetuada a retenção”. 

Conclui-se, portanto, que na eventualidade do remetente, qualificado, 
nos termos do Protocolo 21/2011, como substituto tributário, não adimplir com o 
pagamento da parcela do imposto destinado ao Estado no qual localiza-se o adquirente 
da mercadoria, exsurge, por força do artigo 35, do Anexo VIII, do RCTE, a solidariedade 
deste em relação àquele quanto ao imposto não pago e os consectários legais.  

Assim sendo, com respaldo no disposto pelo artigo 45, inciso XIII, 
indicado pela autoridade autuante para a inclusão do coobrigado solidário na lide, o qual 
estabelece solidariedade com o contribuinte ou o substituto tributário, a pessoa que por 
seus atos ou omissões concorra para a prática de infração à legislação tributária, 
combinado com o estatuído pelo artigo 35, do Anexo VIII, do RCTE, acima destacado, 
defino meu posicionamento pela manutenção do solidário na lide. 

Com as razões acima delineadas, entendo que não há como excluir 
da lide o coobrigado solidário identificado, razão pela qual deve ser mantido na polaridade 
passiva. 

 

   QUESTÃO MERITÓRIA 

 

Adentrando ao exame do mérito do processo, observo, em 
preâmbulo, que a descrição do fato contido na peça inicial reporta-se à cobrança de 
ICMS, relacionado com a venda não presencial de Jet Ski para o adquirente - pessoa 
física residente neste Estado, qualificado como solidário, conforme faz prova a NFe nº 
2051, sendo que na operação foi omitido o recolhimento da parte do ICMS destinado ao 
Estado de Goiás, conforme determina o Protocolo ICMS 21, de 1º de abril de 2.011. 



 

Os argumentos apresentados pelos recorrentes, no mérito, se 
apresentam, em síntese, sob duas vertentes, sendo a primeira relacionada com a 
inconstitucionalidade do Convênio ICMS 21/2011, declarada pelo Supremo Tribunal 
Federal; e, a segunda, pela inexistência da condição principal contida no referido 
Convênio, qual seja: venda não presencial, haja vista que a aquisição do Jet Ski foi  
concretizada pelo consumidor ou seu preposto, que após aprovação do item escolhido 
autorizou a entrega no endereço especificado. Assim sendo, o bem adquirido se deu de 
maneira presencial. 

Eis, resumidamente, as questões sobre os quais se debruçar para o 
deslinde da perlenga contida nestes autos. 

Quanto à primeira questão, consoante consta do Acórdão do 
Supremo Tribunal Federal, cópia às fls. 39, depreende-se que o Egrégio Tribunal, 
conforme ADI nº 4.628 do Distrito Federal, já decidiu a respeito do Protocolo ICMS 
21/2011, declarando-o inconstitucional, porém, com modulação dos efeitos, escolhendo 
que fosse “ex nunc”, isto é, a partir do deferimento da liminar que se deu na data de 19 
de fevereiro de 2.014. Assim, extrai-se o entendimento que somente os fatos geradores 
ocorridos a partir da data da concessão da liminar, são abrangidos pela decisão de 
inconstitucionalidade. 

Para o presente caso, verifica-se que o fato gerador da operação de 
venda, não presencial, ocorreu em março de 2.013, portanto, em data bem anterior à da 
decisão do STF que declarou a inconstitucionalidade do Protocolo, porém com efeitos 
legais modulados, a partir da data da concessão da liminar, pelo próprio STF. 

Vê-se, pois, que o presente caso se enquadra na modulação 
acolhida pelo STF, tendo o fato gerador ocorrido em período sobre o qual o STF 
considerou constitucional o Convênio ICMS 21/2011. 

Quanto ao segundo questionamento, de inexistência da condição 
estabelecida pelo Protocolo ICMS 21/2011, qual seja, venda não presencial, inicialmente 
há que se destacar o objetivo contido na norma objurgada, qual seja, a de garantir a 
distribuição da receita tributária decorrente da arrecadação do ICMS, nas operações 
interestaduais que destinem mercadoria ou bem a consumidor final, cuja aquisição 
ocorrer de forma não presencial no estabelecimento remetente. 

Os considerandos contidos no preâmbulo do Protocolo ICMS 
21/2011, os quais destacam a sistemática atual do comércio que permite a aquisição de 
mercadorias e bens de forma remota; o aumento considerável dessa modalidade de 
comércio, de forma não presencial; que o imposto incidente sobre as operações de que 
trata o protocolo é imposto sobre o consumo, cuja repartição tributária deve observar esta 
natureza do ICMS, que a Carta Magna na sua essência assegurou às unidades 
federadas onde ocorre o consumo das mercadorias ou bem; ainda, a substancial e 
crescente mudança do comércio convencional para essa modalidade de comércio, 
persistindo, todavia, a tributação apenas na origem, o que não coaduna com a essência 
do principal imposto estadual, não preservando a repartição do produto da arrecadação 
dessa operação entre as unidades federadas de origem e de destino, são 
suficientemente claros para qualificar a celebração do Protocolo em apreço. 

O argumento apresentado pelo sujeito passivo, ao meu ver, não se 
coaduna com a sua prática comercial, inobstante o mesmo afirmar não realizar venda por 
meio de internet, telemarketing ou showroom, haja vista não dispor de tais ferramentas 
para vendas. 

Posiciono-me nesse sentido por verificar que:  



 

(i) inobstante a afirmação de que a venda ocorreu com a presença do 
adquirente ou seu preposto, portanto, presencial, e que a entrega da mercadoria ocorreu 
no ato da realização da compra, sendo apenas indicado endereço em outro Estado para 
a remessa da mercadoria, o dado constante na NFe indicando a modalidade do frete “por 
conta do emitente”, macula tal assertiva, haja vista que em tal situação o custo do 
transporte do bem adquirido deveria ser arcado pelo adquirente. Indago? Qual a razão de 
se promover a venda de um bem, com entrega presencial, e arcar com os custos do 
transporte até o local da entrega em outra unidade da Federação? Assim, entendo, que a 
aquisição do Jet Ski não foi presencial; 

(ii)  não há, outrossim, em nenhum momento em que o sujeito 
passivo se manifestou nos autos, prova cabal e comprobatória de sua alegação, qual 
seja, de que a venda teria sido presencial, portanto, não albergada pelas normas 
estabelecidas no Protocolo ICMS 21/2011; 

(iii)  acrescento, ainda, que este não é o único lançamento efetuado 
em desfavor do autuado direto, relacionado com a mesma matéria, qual seja: aquisição 
de Jet Ski, por adquirente sediado neste Estado. Tramitam, neste Conselho outros 
processos com o mesmo teor. Há de se indagar? Tantos adquirentes da mesma 
mercadoria – Jet Ski, moradores deste Estado, se deslocaram até a sede da empresa, na 
capital de Recife, no Estado de Pernambuco, para adquirir, de forma presencial, referida 
mercadoria, existindo empresas localizadas neste Estado, em especial Goiânia, também 
revendedoras dessa mercadoria. Alguma ilogicidade exsurge, naturalmente, em tal 
prática, o que torna irrefutável minha convicção de que tais vendas foram não 
presenciais, nos termos abrangidos pelo Protocolo ICMS 21/2011. 

Por derradeiro, quanto ao pretenso Mandado de Segurança com 
pedido de liminar inaudita altera pars, além da cópia juntada aos autos, o sujeito passivo 
não logrou apresentar qualquer desfecho do mesmo junto ao Judiciário, razão pela qual 
não há como considerá-lo no presente julgamento. 

Portanto, é lídima a exigência contida na peça inaugural. 

Assim, tendo tido os autuados ampla oportunidade de contraditar o 
trabalho do Fisco na forma geralmente aceita por este Conselho, e tendo sido utilizada 
essa oportunidade, permanece intacto o procedimento fiscal, razão pela qual deve ser 
mantido. 

Relativamente ao inconformismo relacionado com a multa aplicada, 
deixo de apreciar, haja vista que a mesma se encontra legalmente inserida na legislação 
tributária estadual, e, nos termos do § 4º, do artigo 6º, da Lei n.º 16.469/09, neste 
Conselho “não pode haver decisões que impliquem apreciação ou declaração de 
inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato normativo expedido pela Administração 
Tributária”.  

Ante o exposto, voto, em consenso majoritário, para rejeitar a 
preliminar de exclusão da lide do coobrigado solidário Adilson Leão de Almeida, arguida 
pelo próprio. 

Quanto ao mérito, voto, acompanhado pela unanimidade dos 
Conselheiros, para conhecer de ambos os Recursos Voluntários, negar-lhes provimento, 
para manter a decisão singular que considerou procedente o auto de infração. 

 

 
Sala das sessões, em 08 de abril de 2016. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00450/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Heli José da Silva 
 

 
EMENTA: I – SOLIDARIEDADE. Preliminar de exclusão do 
coobrigado solidário da lide, por erro na sua identificação. 
Rejeitada por maioria de votos. 
 
1. Fica solidariamente obrigado ao pagamento do imposto 
devido por Substituição Tributária, o contribuinte estabelecido 
neste Estado que adquirir mercadoria cujo imposto não tenha 
sido retido, hipótese em que o adquirente se obriga, ainda, ao 
pagamento da multa pelo mesmo devida, dos juros e demais 
acréscimos legais, calculados desde a data em que deveria ter 
sido efetuada a retenção.  (Artigo 35, Anexo VIII, RCTE). 
 
II – MÉRITO - ICMS. Obrigação tributária principal. Omissão de 
pagamento do imposto. Venda Não Presencial de Jet Ski. 
Protocolo ICMS nº 21/2011. Inconstitucionalidade. Modulação 
dos efeitos pelo STF. Procedente. Decisão unânime. 
 
1. É procedente o lançamento com supedâneo em legislação – 
Protocolo ICMS 21/2011, que determina o recolhimento de parte 
do ICMS em favor da Unidade da Federação de destino da 
mercadoria. 
 
2. Ocorrendo o fato gerador em data anterior à da modulação, 
efeito ex nunc, aprovada pelo STF em ADI, exsurge, 
naturalmente, a correção do lançamento efetuado com espeque 
no Protocolo ICMS 21/2011. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 12 de fevereiro de 2016, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar 
de exclusão da lide do Solidário Wesley Jesus da Rocha, arguida pelo próprio, por erro na 
sua identificação. Foram vencedores os Conselheiros Heli José da Silva e Lidilone Polizeli 
Bento. Vencido o Conselheiro Álvaro Falanque. Quanto ao mérito, por unanimidade de 
votos, conhecer de ambos os recursos, negar-lhes provimento para confirmar a sentença 
singular que considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Álvaro Falanque, Heli José da Silva e Lidilone Polizeli Bento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal, no presente processo, é de que o sujeito passivo 
em epígrafe "Efetuou venda não presencial de Jet Ski para Wesley Jesus da Rocha, CPF 
022.586.011-26, pessoa física residente no Estado de Goiás, conforme faz prova a NFe 
2050 (dados em anexo). Nessa operação foi omitido o recolhimento da parte do ICMS em 
favor da unidade de destino, conforme determina o PROTOCOLO ICMS 21, de 1º de abril 
de 2.011”. Em consequência, deverá pagar o ICMS omitido, acrescido das cominações 
legais. 



 

A autoridade lançadora indicou como infringidas as disposições das 
cláusulas segunda, terceira e quarta do Protocolo ICMS nº 21, de 1º de abril de 2.011, 
sendo proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, inciso III, alínea “a”, da 
Lei nº 11.651/91, c/ redação da Lei nº 17.917/12.  

Foi qualificado como sujeito passivo solidário o adquirente Wesley 
Jesus da Rocha, nos termos do artigo 45, inciso XIII, da Lei nº 11.651/91. 

O auto de infração foi instruído com o extrato da NFe, fls. 05/06. 

O autuado e o coobrigado solidário foram intimados, conforme 
documentos de fls. 07/13, sendo lavrado o Termo de Revelia de fls. 39 em desfavor do 
solidário.  

O autuado direto apresenta a Impugnação de fls. 16/25, 
conjuntamente com as cópias dos documentos de fls. 26/38, na qual, após destacar os 
fatos que ensejaram a autuação, enumera a sua atividade mercantil, e assevera que a 
venda realizada não se trata de operação alcançada pelo Protocolo ICMS 21/11, haja 
vista não realizar venda por meio de internet, telemarketing ou showroom, haja vista não 
dispor de tais ferramentas para vendas. Indica sequer possuir endereço eletrônico para 
realizar tais vendas. Acrescenta: “Sucede que em algumas oportunidades o cliente, após 
conhecer o produto comercializado, decide adquirir um de mesma especificação e solicita 
que o mesmo seja entregue no seu endereço”. 

Assim, no caso debatido, a aquisição foi concretizada pelo 
consumidor ou seu preposto que após aprovação do item escolhido autorizou a entrega 
no endereço especificado. Portanto, nos termos da LC 87/96, o ICMS é recolhido 
integralmente para o Estado de origem, com alíquota interna.  

Esclarece, em síntese, que não há que se falar em venda não 
presencial e, consequentemente, aplicação do Protocolo ICMS 21/11, primeiro, porque a 
venda ocorreu de forma presencial; segundo, porque se tiver que recolher para o Estado 
de Goiás, configurará bitributação, vez que o imposto já foi recolhido integralmente para o 
Estado de Pernambuco; e, terceiro porque é consabido que o Protocolo 21/11 é 
inconstitucional. Destaca decisões a respeito. 

Questiona, outrossim, a desproporcionalidade da multa aplicada, 
alcunhando-a de confiscatória.  

Pugna, ao final, pela improcedência do auto de infração. 

Pela sentença n° 3.038/2015 - JULP, fls. 43/48, o julgador singular 
decidiu pela procedência do auto de infração. Destacou em sua fundamentação que, 
quanto a constitucionalidade do Protocolo ICMS 21/2011, o STF já decidiu a questão, 
declarando-o inconstitucional, porém, com modulação dos efeitos. E, sendo o fato 
gerador da operação de venda, não presencial, ocorrido em março de 2.013, portanto, 
em data anterior à modulação acolhida pelo STF, qual seja: 19 de fevereiro de 2.014, há 
que se entender que a exigência contida neste processo não se encontra abrangida pela 
decisão do STF. Quanto ao argumento de que a venda teria sido presencial, destacou o 
julgador: “De início, não existe nenhuma prova apresentada pela defesa para comprovar 
tais alegações de que a venda teria sido presencial e, portanto, em desacordo com o 
Protocolo 21/11”. 

Os sujeitos passivos foram intimados do teor da decisão 
monocrática, conforme documentos de fls. 52/57.  

Os autuados apresentam, em peças distintas, os Recursos 
Voluntários de fls. 59/65 e 94/101. 



 

O sujeito passivo direto, após descrever os fatos, reitera os 
argumentos apresentados na fase anterior. Destaca que a modulação dos efeitos na 
declaração de inconstitucionalidade do Protocolo 21/2011, não o atinge. Informa que em 
24 de julho de 2.013, impetrou Mandado de Segurança com pedido liminar inaudita altera 
pars em face do Superintendente de Administração Tributária do Estado de Goiás, 
tombado sob o número 260639-64.2013.8.09.0051, para afastar cobrança do ICMS com 
fundamento no Protocolo 21/2011.  

Assim, pondera: “Portanto, considerando a existência de Ação 
anterior, o contribuinte não deverá suportar qualquer cobrança desde o seu ajuizamento, 
pois se enquadra perfeitamente à situação excepcional prevista na decisão do STF, bem 
como poderá pleitear restituição, ressarcimento ou compensação de valores 
indevidamente recolhidos com fundamento no Protocolo 21, referentes aos cincos anos 
anteriores ao protocolo da ação. Assim, a cobrança em tela deverá ser desconstituída, e 
o presente Recurso Voluntário julgado procedente, diante da declaração de 
inconstitucionalidade do Protocolo 21/2011, fundamento da exigência”. 

Volta a questionar o caráter confiscatório da multa aplicada.  

Requer a aplicação do benefício da dúvida em seu favor, com 
espeque no artigo 112, do CTN, o qual estabelece que em caso de dúvida na 
interpretação da norma jurídica, deve-se favorecer o contribuinte. 

Promove a juntada das cópias dos documentos de fls. 67/92, 
incluindo-se as relacionadas com o Mandado de Segurança que afirma ter impetrado em 
desfavor do Superintendente de Administração Tributária da SEFAZ Goiás. 

Pugna, ao final, pela improcedência do auto de infração. 

O coobrigado solidário assevera que o bem adquirido se deu de 
maneira presencial, tendo apenas escolhido que o mesmo fosse entregue em um 
diferente Estado da Federação. Que a presunção efetuada pelo Fisco Goiano é 
extremamente absurda. 

Questiona, outrossim, a sua inclusão na polaridade passiva. Após 
alinhavar o dispositivo do CTE, a saber: o artigo 45, inciso XIII, destaca: “Em rápida 
análise sintática do dispositivo acima percebemos que a solidariedade somente pode ser 
aplicada caso se configure que um terceiro envolvido tenha utilizado de torpeza para 
praticar infração à legislação tributária. Assim sendo, pergunto-lhes: em qual dos incisos 
se enquadra o recorrente? Qual ato ou omissão ele praticou a fim de que fosse 
enquadrado como devedor solidário? ”. Transcreve doutrina a respeito. 

Quanto à matéria, afirma que os fatos que suportam a aplicação do 
Protocolo ICMS 21/11 não ocorreram no presente caso. Reafirma que adquiriu, 
presencialmente, um Jet Ski da empresa AM Trading e Comércio Ltda., em Recife – PE, 
sendo que na aquisição o modelo escolhido não poderia ser entregue no ato, sendo feita 
a encomenda e estabelecido um prazo para entrega. Dado o valor do bem, as duas 
partes combinaram que o bem seria entregue no domicílio do recorrente, localizado no 
Estado de Goiás. Todavia, o negócio jurídico foi consumado em perfeição no Estado do 
Pernambuco, relegando apenas a entrega a um lugar diverso. Menciona, ainda, que a 
empresa vendedora não possui sitio eletrônico de vendas, e também, não possui 
atendentes telefônicos que efetuam vendas. 

Manifesta, outrossim, a respeito da inconstitucionalidade do 
Protocolo ICMS 21/2011. 

Pugna, por derradeiro, pela improcedência do lançamento, e, 
especialmente, pela sua exclusão da polaridade passiva. 

Este é o relatório. 



 

   

    V O T O  
    

   SOLIDARIEDADE – EXCLUSÃO DO SOLIDÁRIO       

 

Para a apreciação do pedido de exclusão do coobrigado solidário da 
lide, apresentado pelo próprio, situação que reputo merecedora de atenção redobrada, 
haja vista que a sua inclusão na polaridade passiva com respaldo no artigo 45, inciso XIII, 
do Código Tributário Estadual – CTE, há de ser complementada com os preceitos 
relacionados com o instituto da substituição tributária, insertos no Anexo VIII, do 
Regulamento do CTE, em especial a regra insculpida no artigo 35, do referido Anexo, a 
seguir transcrito: 

 
“Art. 35. Fica solidariamente obrigado ao 

pagamento do imposto devido por substituição tributária o 
contribuinte estabelecido neste Estado que adquirir mercadoria cujo 
imposto não tenha sido retido, hipótese em que o adquirente se 
obriga, ainda, ao pagamento da multa pelo mesmo devida, dos juros 
e demais acréscimos legais, calculados desde a data em que 
deveria ter sido efetuada a retenção”. 

 

A solidariedade estabelecida pelo artigo em destaque, e que deve 
ser considerada no presente caso, vincula-se, em especial, à sistemática de tributação 
acordada entre os Estados signatários do Protocolo ICMS 21, de 1º de abril de 2.011, 
cujo objetivo é garantir a distribuição da receita tributária decorrente da arrecadação do 
ICMS nas operações interestaduais que destinem mercadoria ou bem a consumidor final, 
cuja aquisição ocorrer de forma não presencial no estabelecimento remetente. 

As Cláusulas Primeira, Segunda e Quarta, parágrafo único, do 
Protocolo em destaque, estabelecem: 

 
“Cláusula primeira. Acordam as unidades federadas 

signatárias deste protocolo a exigir, nos termos nele previstos, a 
favor da unidade federada de destino da mercadoria ou bem, a 
parcela do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - devida na 
operação interestadual em que o consumidor final adquire 
mercadoria ou bem de forma não presencial por meio de internet, 
telemarketing ou showroom. 

[...] 

Cláusula segunda. Nas operações interestaduais 
entre as unidades federadas signatárias deste protocolo o 
estabelecimento remetente, na condição de substituto tributário, será 
responsável pela retenção e recolhimento do ICMS, em favor da 
unidade federada de destino, relativo à parcela de que trata a 
cláusula primeira. 

Cláusula quarta. A parcela do imposto a que se 
refere a cláusula primeira deverá ser recolhida pelo estabelecimento 
remetente antes da saída da mercadoria ou bem, por meio de 



 

Documento de Arrecadação Estadual (DAE) ou Guia Nacional de 
Recolhimento de Tributos Estaduais (GNRE), exceto quando o 
remetente se credencie na unidade federada de destino, hipótese 
em que o recolhimento será feito até o dia nove do mês 
subsequente à ocorrência do fato gerador. 

Parágrafo único. Será exigível, a partir do 
momento do ingresso da mercadoria ou bem no território da unidade 
federada do destino e na forma da legislação de cada unidade 
federada, o pagamento do imposto relativo à parcela a que se refere 
a cláusula primeira, na hipótese da mercadoria ou bem, estar 
desacompanhado do documento correspondente ao recolhimento do 
ICMS, na operação procedente de unidade federada”. 

 

Vê-se, pois, que o Protocolo ao definir a condição de substituto 
tributário ao estabelecimento remetente, indicando-o como responsável pela retenção e 
recolhimento do ICMS, em favor da unidade federada de destino relativo à parcela do 
imposto que lhe pertence, assim como estabelecer a sistemática para o seu pagamento, o 
mesmo se agrega e se subsume às regras especiais contidas no Anexo VIII, do 
Regulamento do CTE, e, neste caso, em relação ao coobrigado solidário, em especial ao 
estabelecido no seu artigo 35, transcrito em linhas volvidas, e novamente reproduzido, o 
qual estatui: “Fica solidariamente obrigado ao pagamento do imposto devido por substituição 

tributária o contribuinte estabelecido neste Estado que adquirir mercadoria cujo imposto não tenha 

sido retido, hipótese em que o adquirente obriga-se, ainda, ao pagamento da multa pelo mesmo 

devida, dos juros e demais acréscimos legais, calculados desde a data em que deveria ter sido 

efetuada a retenção”. 

Conclui-se, portanto, que na eventualidade do remetente, 
qualificado, nos termos do Protocolo 21/2011, como substituto tributário, não adimplir com 
o pagamento da parcela do imposto destinado ao Estado no qual localiza-se o adquirente 
da mercadoria, exsurge, por força do artigo 35, do Anexo VIII, do RCTE, a solidariedade 
deste em relação àquele quanto ao imposto não pago e os consectários legais.  

Assim sendo, com respaldo no disposto pelo artigo 45, inciso XIII, 
indicado pela autoridade autuante para a inclusão do coobrigado solidário na lide, o qual 
estabelece solidariedade com o contribuinte ou o substituto tributário, a pessoa que por 
seus atos ou omissões concorra para a prática de infração à legislação tributária, 
combinado com o estatuído pelo artigo 35, do Anexo VIII, do RCTE, acima destacado, 
defino meu posicionamento pela manutenção do solidário na lide. 

Com as razões acima delineadas, entendo que não há como excluir 
da lide o coobrigado solidário identificado, razão pela qual deve ser mantido na polaridade 
passiva. 

 

   QUESTÃO MERITÓRIA 

 
Adentrando ao exame do mérito do processo, observo, em 

preâmbulo, que a descrição do fato contido na peça inicial reporta-se à cobrança de ICMS, 
relacionado com a venda não presencial de Jet Ski para o adquirente - pessoa física 
residente neste Estado, qualificado como solidário, conforme faz prova a NFe nº 2050, 
sendo que na operação foi omitido o recolhimento da parte do ICMS destinado ao Estado 
de Goiás, conforme determina o Protocolo ICMS 21, de 1º de abril de 2.011. 

Os argumentos apresentados pelos recorrentes, no mérito, se 
apresentam, em síntese, sob duas vertentes, sendo a primeira relacionada com a 



 

inconstitucionalidade do Convênio ICMS 21/2011, declarada pelo Supremo Tribunal 
Federal; e, a segunda, pela inexistência da condição principal contida no referido 
Convênio, qual seja: venda não presencial, haja vista que a aquisição do Jet Ski foi  
concretizada pelo consumidor ou seu preposto, que após aprovação do item escolhido 
autorizou a entrega no endereço especificado. Assim sendo, o bem adquirido se deu de 
maneira presencial. 

Eis, resumidamente, as questões sobre os quais se debruçar para o 
deslinde da perlenga contida nestes autos. 

Quanto à primeira questão, consoante consta do Acórdão do 
Supremo Tribunal Federal, cópia às fls. 42, depreende-se que o Egrégio Tribunal, 
conforme ADI nº 4.628 do Distrito Federal, já decidiu a respeito do Protocolo ICMS 
21/2011, declarando-o inconstitucional, porém, com modulação dos efeitos, escolhendo 
que fosse “ex nunc”, isto é, a partir do deferimento da liminar que se deu na data de 19 de 
fevereiro de 2.014. Assim, extrai-se o entendimento que somente os fatos geradores 
ocorridos a partir da data da concessão da liminar, são abrangidos pela decisão de 
inconstitucionalidade. 

Para o presente caso, verifica-se que o fato gerador da operação de 
venda, não presencial, ocorreu em março de 2.013, portanto, em data bem anterior à da 
decisão do STF que declarou a inconstitucionalidade do Protocolo, porém com efeitos 
legais modulados, a partir da data da concessão da liminar, pelo próprio STF. 

Vê-se, pois, que o presente caso se enquadra na modulação 
acolhida pelo STF, tendo o fato gerador ocorrido em período sobre o qual o STF 
considerou constitucional o Convênio ICMS 21/2011. 

Quanto ao segundo questionamento, de inexistência da condição 
estabelecida pelo Protocolo ICMS 21/2011, qual seja, venda não presencial, inicialmente 
há que se destacar o objetivo contido na norma objurgada, qual seja, a de garantir a 
distribuição da receita tributária decorrente da arrecadação do ICMS, nas operações 
interestaduais que destinem mercadoria ou bem a consumidor final, cuja aquisição ocorrer 
de forma não presencial no estabelecimento remetente. 

Os considerandos contidos no preâmbulo do Protocolo ICMS 
21/2011, os quais destacam a sistemática atual do comércio que permite a aquisição de 
mercadorias e bens de forma remota; o aumento considerável dessa modalidade de 
comércio, de forma não presencial; que o imposto incidente sobre as operações de que 
trata o protocolo é imposto sobre o consumo, cuja repartição tributária deve observar esta 
natureza do ICMS, que a Carta Magna na sua essência assegurou às unidades federadas 
onde ocorre o consumo das mercadorias ou bem; ainda, a substancial e crescente 
mudança do comércio convencional para essa modalidade de comércio, persistindo, 
todavia, a tributação apenas na origem, o que não coaduna com a essência do principal 
imposto estadual, não preservando a repartição do produto da arrecadação dessa 
operação entre as unidades federadas de origem e de destino, são suficientemente claros 
para qualificar a celebração do Protocolo em apreço. 

O argumento apresentado pelo sujeito passivo, ao meu ver, não se 
coaduna com a sua prática comercial, inobstante o mesmo afirmar não realizar venda por 
meio de internet, telemarketing ou showroom, haja vista não dispor de tais ferramentas 
para vendas. 

Posiciono-me nesse sentido por verificar que:  
(i) inobstante a afirmação de que a venda ocorreu com a presença do 

adquirente ou seu preposto, portanto, presencial, e que a entrega da mercadoria ocorreu 
no ato da realização da compra, sendo apenas indicado endereço em outro Estado para a 
remessa da mercadoria, o dado constante na NFe indicando a modalidade do frete “por 
conta do emitente”, macula tal assertiva, haja vista que em tal situação o custo do 
transporte do bem adquirido deveria ser arcado pelo adquirente. Indago? Qual a razão de 
se promover a venda de um bem, com entrega presencial, e arcar com os custos do 



 

transporte até o local da entrega em outra unidade da Federação? Assim, entendo, que a 
aquisição do Jet Ski não foi presencial; 

(ii)  não há, outrossim, em nenhum momento em que o sujeito 
passivo se manifestou nos autos, prova cabal e comprobatória de sua alegação, qual seja, 
de que a venda teria sido presencial, portanto, não albergada pelas normas estabelecidas 
no Protocolo ICMS 21/2011; 

(iii)  acrescento, ainda, que este não é o único lançamento efetuado 
em desfavor do autuado direto, relacionado com a mesma matéria, qual seja: aquisição de 
Jet Ski, por adquirente sediado neste Estado. Tramitam, neste Conselho outros processos 
com o mesmo teor. Há de se indagar? Tantos adquirentes da mesma mercadoria – Jet 
Ski, moradores deste Estado, se deslocaram até a sede da empresa, na capital de Recife, 
no Estado de Pernambuco, para adquirir, de forma presencial, referida mercadoria, 
existindo empresas localizadas neste Estado, em especial Goiânia, também revendedoras 
dessa mercadoria. Alguma ilogicidade exsurge, naturalmente, em tal prática, o que torna 
irrefutável minha convicção de que tais vendas foram não presenciais, nos termos 
abrangidos pelo Protocolo ICMS 21/2011. 

Por derradeiro, quanto ao pretenso Mandado de Segurança com 
pedido de liminar inaudita altera pars, além da cópia juntada aos autos, o sujeito passivo 
não logrou apresentar qualquer desfecho do mesmo junto ao Judiciário, razão pela qual 
não há como considerá-lo no presente julgamento. 

Portanto, é lídima a exigência contida na peça inaugural. 
Assim, tendo tido os autuados ampla oportunidade de contraditar o 

trabalho do Fisco na forma geralmente aceita por este Conselho, e tendo sido utilizada 
essa oportunidade, permanece intacto o procedimento fiscal, razão pela qual deve ser 
mantido. 

Relativamente ao inconformismo relacionado com a multa aplicada, 
deixo de apreciar, haja vista que a mesma se encontra legalmente inserida na legislação 
tributária estadual, e, nos termos do § 4º, do artigo 6º, da Lei n.º 16.469/09, neste 
Conselho “não pode haver decisões que impliquem apreciação ou declaração de 
inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato normativo expedido pela Administração 
Tributária”.  

Ante o exposto, voto, em consenso majoritário, para rejeitar a 
preliminar de exclusão da lide do coobrigado solidário Wesley Jesus da Rocha, arguida 
pelo próprio. 

Quanto ao mérito, voto, acompanhado pela unanimidade dos 
Conselheiros, para conhecer de ambos os Recursos Voluntários, negar-lhes provimento, 
para manter a decisão singular que considerou procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões, em 08 de abril de 2016. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00460/16 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade da peça básica, 
por incompetência funcional da autoridade lançadora, e por 
insegurança na determinação de infração. Rejeitadas. Preliminar 
de exclusão da lide do solidário Sr. Degir Miranda. Acolhida. 
Preliminar de exclusão da lide da solidária Sra.Vera Lúcia Godoi 
Pessoa. Rejeitada. ICMS - Substituição Tributária pelas 
operações posteriores. Auditoria Específica de Mercadoria. 
Mercadorias adquiridas e comercializadas sem documentação 
fiscal.  
 
1. Tornam-se inócuos os questionamentos sobre nulidade da 
lide, quando tais inquirições forem desprovidas de amparo 
legal;  
 
2. Só devem permanecer na sujeição passiva da lide, aqueles 
cuja instrução processual apontar que tinham interesse na 
constituição do fato gerador motivador da ação; 
 
3. Reafirma-se a decisão monocrática que julgou procedente o 
lançamento, quando o auto de infração não for contraditado de 
forma convincente. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 20 de janeiro de 2016, decidiu por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, por incompetência funcional da autoridade 
lançadora, e por insegurança na determinação de infração, ambas arguidas pela empresa 
autuada. Decidiu, também, por unanimidade de votos excluir da lide o sujeito passivo 
solidário, Sr. Degir Miranda, e manter na relação processual a Sra. Vera Lúcia Godoi 
Pessoa. Quanto ao mérito, decidiu  por unanimidade de votos, conhecer do recurso 
voluntário, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Cláudio 
Henrique de Oliveira, Edson Abrão da Silva, Márcio Nogueira Pedra, Carlos Andrade 
Silveira e Victor Augusto de Faria Morato. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo adquiriu sem documentação 
fiscal e comercializou 7.693,68 litros de Alcool Etílico Hidratado [AEHC] e 10.910,57 litros 
de gasolina "C" sujeitos ao regime de substituição tributária pelas operações posteriores, 
referentes ao período de 29/03/2009, conforme auditoria específica de combustíveis 
(auditoria pelo Documentário Emitido), anexa ao referido processo. Devendo, assim, por 
solidariedade, recolher ao erário estadual o ICMS pelas operações posteriores na 
importância de R$ 12.341,54, mais as cominações legais. 

 
Tem-se como infringidas as disposições dos artigos 45, XIII, 51 e 64 

da Lei 11.651/91, combinado com os artigos 35, anexo VIII e art. 145 do Decreto 4.852/97, 



 

com penalidade proposta no artigo 71, Vll, §9°, 2 do CTE, com redação da Lei 
n°16.241/08. 

 
Foram identificados como sujeitos passivos corresponsáveis Degir 

Miranda Filho e Vera Lúcia Godoi, na condição de sócios-administradores, nos termos do 
art.45, XII do CTE.  

 
A autoridade lançadora anexa os documentos de fls. 04/70. 
 
Os sujeitos passivos foram intimados às "fls.71 a 77" a pagar a 

quantia exigida ou apresentar Impugnação em Primeira Instância, os sujeitos passivos 
solidários não compareceram aos autos, tendo sido lavrado Termo de Revelia às "fls.118". 

 
A Autuada comparece aos autos com Impugnação de fls. "89 a 108" 

arguindo preliminarmente, incompetência funcional dos autuantes, por não atender o que 
determina a Lei Estadual 13.266/98, com nova redação da Lei 13.547/99, artigo 1º, pelo 
qual requer seja declarado nulo o lançamento nos termos do artigo 20, I, 1º da Lei 
16.469/09. 

 
Diz também que o auto de infração é nulo por insegurança na 

determinação da infração ao argumento de que houve diferenças significativas em relação 
aos valores apresentados na planilha de detalhamento de crédito tributário. No entender 
da impugnante o valor da base de cálculo deveria ser calculado com base na diferença de 
estoque – multiplicado pelo valor do produto na data correspondente, o que traduz em 
incerteza e iliquidez do crédito, já que não guarda equivalência imediata. 

 
No mérito, a impugnante afirma não assistir razões à fiscalização, já 

que não houve, nem há omissão de registro de entradas de mercadorias no 
estabelecimento sem as respectivas notas fiscais. O que houve foi equívoco perpetrado 
pelos agentes fiscais quando da realização da auditoria específica de combustíveis. 

 
Assevera que não ficou provado que a impugnante tenha adquirido 

combustíveis sem a devida Nota Fiscal, o que leva a entender que a impugnante não se 
enquadra em nenhuma das hipóteses dos dispositivos citados pelos autuantes. 

 
Afirma que confrontando o resultado final da auditoria realizadas 

pelos auditores com o Livro de Movimentação de Combustíveis os resultados são 
divergentes, exemplificando, compara o quadro de fl. 92, do Fisco e com o quadro de fl.93, 
da impugnante, onde o volume encontrado pelo Fisco é estratosfericamente maior que o 
apresentado pelo impugnante. 

 
Alega que a multa aplicada caracteriza confisco. Finaliza, requerendo 

a nulidade do lançamento pelas preliminares arguidas. E, se ultrapassadas, no mérito, 
seja julgado improcedente.  

 
Juntam à impugnação documentos de fls. 109/117. 
 
Sobreveio a Sentença singular nº 1450/2012-JULP de fls. 120/123, 

em que o Julgador rechaça as preliminares de nulidade por insegurança na determinação 
da infração e de incompetência funcional, arguidas pela impugnante, para no mérito, 
considerar procedente o auto de infração. 

 



 

Para o sentenciante não ocorrera a alega insegurança na 
determinação da infração alegada pela impugnante, já que a diferença encontrada nos 
estoques encontrados pela fiscalização estava em consonância com as quantidades 
registradas no LMC do contribuinte, levantados. 

 
No que tange a alegada incompetência funcional dos autuantes, 

também, não se sustenta, tendo em vista que a competência pode ser atribuída por 
Portaria, e, no caso destes autos, as Portarias foram juntadas às fls. 32/34. 

 
No mérito, o Julgador, conhece da impugnação, porém, nega-lhe 

provimento para considerar procedente o auto de infração. 
 
Os sujeitos passivos foram intimados para pagar o crédito e/ou 

interpor recurso voluntário [fls.124/126]. 
 
Os sujeitos passivos interpõem recurso voluntário, sem as razões do 

recurso, conforme se vê das fls. 129, 131 e 133. 
 
A primeira Câmara, em sessão realizada no dia 22/05/2015, por 

proposição do Conselheiro Relator, converte o julgamento em diligência junto à GEPRO, 
no sentido de informar o procedimento adotado pelo Setor quanto ao recebimento e 
quantificação de folhas relativas às impugnações e recursos, bem como manifestar sobre 
a juntada ou não da minuta de razões do recurso voluntário mencionada pela Recorrente. 
[fls.141/142] 

 
Em resposta à determinação diligencial supra o Setor de Preparo 

Processual informou que o Advogado constituído JEFFERSON BARBOSA NOBRE, 
protocolizou o recurso de fls. 129, 131 e 133, alegando que a "minuta em anexo" fazia 
referência à impugnação de fls. "89 a 108", ou seja, foram reiteradas no recurso voluntário 
as mesmas alegações de impugnação, [fl.143]. 

 
Nova resolução foi expedida, por proposição do Relator, junto à 

GEPRO a fim de intimar os sujeitos passivos para apresentarem as minutas de recurso 
voluntário mencionadas dos recursos. [fls.144] 

 
Devidamente intimados os sujeitos passivos para atender o teor da 

resolução supra [fls.146/151], porém, os mesmos não se manifestaram. 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

As preliminares de nulidade da peça básica, por incompetência 
funcional da autoridade lançadora, e por insegurança na determinação de infração, ambas 
arguidas pela empresa autuada, as rejeito tendo em vista ausência de afronta ao capítulo 
que trata da nulidade dos atos processuais, inserto nos incisos I e IV do artigo 20 da Lei 
nº. 16.469/09. 

 
Rejeito a preliminar de nulidade dos autos, suscitada pela autuada, 

por incompetência funcional dos agentes autuantes e o faço amparando-me na norma 
legal que estabelece competência às autoridades lançadoras, nos termos da alínea “c” do 
inciso II do artigo 4º da Lei nº. 13.266/98, “verbis”: 

 



 

Art. 4º As atribuições conferidas, privativamente, aos funcionários fiscais, 

integrantes do Quadro de Pessoal do Fisco da Secretaria da Fazenda, 
são as seguintes: 

[...] 

II - ao Auditor-Fiscal da Receita Estadual II - AFRE II: 

[...] 

c) constituir o crédito tributário, decorrente de procedimento de auditorias, 
efetuado mediante ato do Secretário da Fazenda, quando se referir a 
estabelecimentos de grande porte que possuam livros fiscais e contábeis 
ao tempo da ocorrência do fato objeto do lançamento. 

 

No caso deste processo, as portarias foram juntadas aos autos nas 
fls. 32/34, desta maneira a alegada incompetência funcional não existe e como tal o 
pedido em preliminar não tem condições de ser acatado. 

 
Sobre a preliminar por insegurança na determinação, infiro que a 

infração e a correspondente penalidade foram corretamente aplicadas, a instrução 
processual em sede cognitiva efetiva com acerto e os agentes do fisco transcreveram com 
fidelidade as quantidades registradas no Livro de Movimento de Combustível em cada um 
dos períodos levantados. Portanto, rejeitada está a preliminar em comento.  

 
Em face da preliminar de exclusão da lide do sujeito passivo 

solidário, Sr. Degir Miranda, arguida pela defesa, a acolho, nos termos lecionados pelo 
“caput” do artigo 45 do CTE, que será transcrito na sequência, reportando-me à instrução 
processual, com destaque para o documento de fl. 59, que aponta que o citado polo 
passivo, nomeado solidário, não tinha interesse na constituição do fato gerador motivador 
desta ação,   

 

Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse 
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação 
principal, especialmente: 

 
Entretanto, mantenho na lide Sra. Vera Lúcia Godoi Pessoa, pelos 

mesmos motivos lecionados na norma legal supratranscrita, cujo inciso XIII, direciona o 
meu entendimento da permanência da mencionada sujeição passiva solidária, cujos atos 
apontam que tinha interesse na constituição do fato gerador, motivador deste litigio.     

 

XIII - com o contribuinte ou o substituto tributário, a pessoa que por 
seus atos ou omissões concorra para a prática de infração à 
legislação tributária, notadamente a que tiver: 

 
 Com as questões primeiras solucionadas, volvo-me à razão de 

direito desta demanda, com os fundamentos que se seguem:  
 
A alegação da defesa é a mesma que amparou o pedido de nulidade 

por insegurança, qual seja, erro na transcrição dos estoques do Livro de Movimentação de 
Combustíveis, para o levantamento de auditoria específica, que a base de cálculo está 
errada e que os documentos fiscais não foram analisados. 

 



 

Tais erros de transcrição de estoque e de determinação da base de 
cálculo não existiram. O trabalho de auditoria específica, parte da equação matemática 
onde duas parcelas somadas têm de se igualar a soma de outra duas, assim sendo, Ei + E 
= Ef+S. A tarefa desenvolvida pelos agentes do fisco foi efetivada de acordo com a 
equação citada anteriormente e basta verificar qualquer conclusão do período autuado 
para ver que foram relacionadas as entradas, as saídas e os estoques inicial e final e do 
confronto entre elas é que se chegou à diferença aponta no auto de infração. Comprovada 
a omissão de entradas do combustível, demonstrado está que o imposto relativo à 
substituição da etapa posterior não foi pago e neste caso, conforme citado no campo 
próprio da inaugural a cobrança é feita com base no artigo 35 do anexo VIII do RCTE, que 
estabelece: 

 

Art. 35. Fica solidariamente obrigado ao pagamento do imposto 
devido por substituição tributária o contribuinte estabelecido neste 
Estado que adquirir mercadoria cujo imposto não tenha sido retido, 
hipótese em que o adquirente obriga-se, ainda, ao pagamento da 
multa pelo mesmo devida, dos juros e demais acréscimos legais, 
calculados desde a data em que deveria ter sido efetuada a 
retenção. 

 
Assim, voto rejeitando as preliminares de nulidade da peça básica, 

por incompetência funcional da autoridade lançadora, e por insegurança na determinação 
de infração, ambas arguidas pela empresa autuada. Também, excluo da lide o sujeito 
passivo solidário, Sr. Degir Miranda, posto não ser administrador, conforme consta de fls. 
154 e mantenho na relação processual a Sra. Vera Lúcia Godoi Pessoa. Quanto ao 
mérito, voto conhecendo do recurso voluntário, negando-lhe provimento para confirmar a 
sentença singular que considerou procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões, em 13 de abril de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Substituição tributária (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00467/16 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Prestação de serviços de 
transportes. Simulação realizada com veículos cuja propriedade 
é de terceiros. Omissão do imposto no regime da substituição 
tributária. Procedência parcial. 
 
Provado nos autos que o sujeito passivo omitiu parte do 
imposto no regime da substituição tributária, em virtude da 
prestação de serviços de transportes em razão de simulação 
realizada com veículos cuja propriedade restou provada ser de 
terceiros, procedente em parte é o auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 04 de dezembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 683,82 
(seiscentos e oitenta e três reais e oitenta e dois centavos). Participaram do julgamento os 
Conselheiros Paulo Diniz, Elias Alves dos Santos e Masayuki Missao. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta destes autos que o sujeito passivo omitiu o pagamento do 
ICMS substituição tributária nas prestações de serviços de transporte, no período de 
01/2009 a 12/2009, em razão da simulação realizada com veículos cuja propriedade 
restou provada ser de terceiros. Por consequência, deverá recolher o imposto omitido 
sobre a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, nos valores discriminados no 
campo detalhamento do débito, conforme levantamento anexo da omissão do ICMS em 
que o sujeito passivo não fez prova da regularidade da operação de transporte, vez que 
não apresentou, conforme NOTIFICAÇÃO FISCAL realizada no dia 19/07/2010, os 
documentos probantes de serem os veículos de propriedade da autuada e nem tampouco 
os contratos celebrados de locação e prestação dos serviços. 

 
A infração foi capitulada conforme os artigos 64 e 66, ambos do CTE 

c/c art. 29, §§ 2º e 3º, art. 141, art. 252, I e III, art. 264, e art. 24 do Anexo VIII, todos do 
RCTE, propondo-se a penalidade do art. 71, III, "a" do CTE com redação da Lei nº 
11.750/92 

 
A infração é instruída com Extratos de Consulta de Veículos por 

Placa, Extratos de Valores de Pauta, Notificação, Demonstrativo do Cálculo da Diferença 
do ICMS, cópias das notas fiscais de documentos dos veículos e contratos de locação.  

 
O lançamento de ofício encontrou oposição por parte do contribuinte 

autuado, fazendo com que a discussão se prolongasse até a Primeira Câmara Julgadora. 
Nesse curso, a auditoria foi objeto de duas revisões, fazendo com que o ICMS 
originalmente exigido fosse reduzido de R$ 10.978,01 para R$ 683,82. 

 



 

A Primeira Câmara Julgadora, acatando Recurso da Representação 
Fazendária reformou a decisão singular declaradora de nulidade do lançamento original 
por insegurança na determinação da infração, volvendo-se os autos para nova apreciação 
em sede de juízo singular. 

 
O julgador singular manifesta-se nos autos através da sentença nº 

2366/2015-JULP (fls. 298/299). Argumenta restar comprovada mera locação de veículos 
de transporte e não a contratação de serviços de transporte. Que neste seguimento não 
há que se falar na incidência do imposto; que tal está evidenciado nas revisões feitas com 
base na documentação disponível.  

 
Que em relação às locações não comprovadas há que exigir-se o 

imposto na forma do artigo 11, inciso IV, da Lei Estadual nº 11.651/91.  
 
Ao final, conhece da impugnação, dá-lhe parcial provimento para 

decidir-se pela procedência parcial da pretensão inicial, cujo valor do ICMS a recolher é de 
R$ 683,82 (seiscentos e oitenta e três reais e oitenta e dois centavos). 

 
Cientificado nos termos da lei, o sujeito passivo comparece aos autos 

para interpor recurso (fls.305/37). Argumenta não ter praticado a infração estampada na 
basilar. Aduz fazer uso contínuo de transporte de materiais para matriz, filiais e outros 
estabelecimentos; que não possui frota de veículos para atender tal demanda e por isso 
contrata a locação de veículos para a realização destes serviços (fls.97/138). 

 
Obtempera não haver incidência do imposto sobre o transporte 

efetuado por remetente, em veículo locado em seu nome e operado por ele ou por 
mandatário. Que não há ocorrência do fato gerador do ICMS no transporte realizado por 
conta própria, com veículos locados mediante contrato de locação e que nesta hipótese, o 
veículo locado em seu nome, caracteriza-se como “veículo próprio”; que se a remessa da 
mercadoria é efetuada em veículo do próprio remetente, e sob sua inteira 
responsabilidade, há a ausência de prestação de serviço de transporte, vez que ninguém 
presta serviço a si mesmo. 

 
Argumenta que em todas as operações os veículos locados são 

guiados por motoristas por ela contratados, que levam consigo cópias do contrato de 
locação dos veículos. Que em todas as operações elencadas nos levantamentos de fls. 
10/11 os veículos foram fiscalizados e em todas as operações interestaduais todos os 
passes fiscais foram baixados. 

 
Pondera que todos os veículos elencados tanto na peça vestibular 

quanto nos resultados das diligências foram locados pela Nacional Asfaltos, de modo que 
não ocorre em nenhuma das hipóteses aventadas o fato gerador do imposto pelos 
serviços de transporte rodoviário. 

 
Obtempera que que pelos extratos da pesquisa no Sistema de 

Controle de Veículos Detran que todos os veículos estão na categoria ‘aluguel” e muitos 
dos veículos listados no levantamento aparecem em várias rotas e vários períodos 
diferentes, o que notadamente é intuitivo a que o proprietário do veículo é um locador 
perene da Recorrente.  

 
Ao final requer a reforma da decisão singular para considerar o auto 

de infração improcedente. 
 



 

É o relatório.  
 
 

V O T O 
 
 
Tratam os autos de omissão de pagamento do imposto no regime da 

substituição tributária pelas operações posteriores, relativo a prestações de serviços de 
transporte em razão da simulação realizada com veículos cuja propriedade restou provada 
ser de terceiros. Desse modo a fazenda pública constituiu o presente lançamento e exige 
do sujeito passivo o imposto no valor de R$ 10.978,01 (dez mil e novecentos e setenta e 
oito reais e um centavo). 

 
Compulsando-se os autos, verifico que o Acórdão de nº 054/2015 de 

fls. 291, afastou a nulidade da peça básica por insegurança na determinação da infração, 
acolhida na primeira instância, e retornou os autos àquela fase para julgamento de mérito. 

 
Na sequência, o douto julgador singular manifestou-se através da 

decisão de nº 2366/2015 (fls. 298), conhecendo da impugnação, dando-lhe parcial 
provimento para considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor de R$ 
683,82 (seiscentos e oitenta e três reais e oitenta e dois centavos), em observância ao 
contido no Relatório de nº 0114/13-GCOM (fls.254). Nesta revisão, devo ressaltar, o douto 
revisor retificou o valor do crédito tributário de R$ 10.978,01 para R$ 683,82. 

 
Ante o exposto, e não tendo o Recorrente colacionado aos autos 

provas capazes de ilidir na íntegra o que remanesceu da pretensão fiscal original, devo 
acolher os termos exarados pelo juízo monocrático como razão de voto, ratificando o valor 
do crédito tributário para o indicado em linhas pretéritas. 

 
Dessarte, voto conhecendo do recurso do sujeito passivo de fls. 305 

a 307, dando-lhe parcial provimento para ratificar a decisão singular que considerou 
parcialmente procedente o auto de infração no valor de R$ 683,82 (seiscentos e oitenta e 
três reais e oitenta e dois centavos).  

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 12 de abril de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Substituição tributária (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00470/16 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: ICMS. Falta de recolhimento do ICMS por substituição 
tributária pelas operações posteriores. Pagamento do exigido no 
auto de infração em duplicidade. Improcedência do auto de 
infração. 
 
A comprovação da inexistência do fato gerador da obrigação 
tributária exigida pela fiscalização, confirma a decisão proferida 
pela Primeira Instância e impõe a declaração da improcedência 
do auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 25 de setembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso de ofício, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
improcedente o auto de infração.  Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo 
Carvelo Carvalho, Edson Abrão da Silva, Heli José da Silva, José Pereira D'abadia e 
Nislene Alves Borges. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo deixou de pagar 
ICMS, destacado no documento de arrecadação DARE 2.1, emitido pelo sistema 
fazendário, relativo a aquisição interestadual de mercadoria sujeita ao regime de 
substituição tributária pelas operações posteriores, conforme documentos em anexo. Em 
consequência, o sujeito passivo deve recolher o imposto com os acréscimos das 
cominações legais.  

  
A autoridade lançadora indicou a infração de acordo com os artigos 

51, § 3º e 63 do Código Tributário Estadual - CTE (Lei nº 11.651/91) combinado com os 
artigos 32, § 1º, inciso VII do Decreto nº 4.852/97; 1º do Decreto nº 5.510/01 e 5º da 
Instrução Normativa nº 428/00-GSF. A penalidade proposta atende à prescrição do artigo 
71, inciso III, alínea "a" do CTE.  

   
O auto de infração está instruído com os documentos: Anexo 

Estruturado - Detalhamento do Crédito Tributário, Consulta Resumida do Contribuinte 
Pessoa Jurídica, Consulta de DARES, Histórico dos Pagamentos, cópia da nota fiscal nº 
465619, fls. 03 a 09.  

  
Após as notificações legais, fls. 10 e 11, o sujeito passivo impugna o 

lançamento tributário na primeira fase defensória, fls. 14 a 16, para alegar que o 
documento relativo a operação de aquisição da mercadoria foi quitado, tempestivamente, 
conforme documentos instrutórios da peça de defesa.  Ao final, requer a improcedência do 
auto de infração, e, caso achem necessário, a realização de uma diligência.  

  
O sujeito passivo instrui a sua tese impugnatória com os 

documentos: Procuração; cópia de Documentos Pessoais; cópia da Primeira Alteração do 
Contrato Social; Comprovante de Registro na JUCEG; Cadastro Nacional da Pessoa 



 

Jurídica; cópia Consulta Pública ao Cadastro – Estado de Goiás; e cópia do Documento 
de Arrecadação de Receitas Estaduais – DARE 2.1, fls. 17 a 25.  

  
 O julgador singular, fls. 33 e 34, decide pela improcedência do 

auto de infração, depois de fundamentar que em “consulta ao sistema Sefaz, pelo relatório 
"Dares e NF's por Sujeito Passivo", verifica-se que foram gerados DARE 2.1 em 
duplicidade para a mesma nota fiscal nº 465.619. O primeiro DARE gerado foi o de nº 
117020070704009330 emitido pela Delegacia Regional de Fiscalização de Goiás em 
04/07/2007 e se encontra com status pago. O segundo DARE de nº 117020070706039610 
foi emitido em 06/07/2007 pela Delegacia Regional de Fiscalização de Itumbiara em 
06/07/2007 e se encontra com o status autuado.  

 
Portanto, está claro que se trata do mesmo fato gerador e que um 

dos DARE 2.1 deveria ter sido cancelado pela SEFAZ, o que não ocorreu, tanto que gerou 
o este lançamento tributário. Diante dessas ocorrências e do recolhimento do ICMS devido 
por substituição tributária, considero extinto o objeto da autuação.   

  
A Representação Fazendária recorre da decisão singular a uma das 

Câmaras Julgadoras do Conselho Administrativo Tributário, fls. 35 e 36, e discorda com o 
entendimento de que nenhum dos documentos apresentados tanto pela autuada quanto 
pelo julgador singular não são suficientes para afastar a hipótese de que existiam notas 
paralelas, consubstanciando-se no fato de que vias diferentes da mesma nota foram 
arquivadas em duas cargas-lotes distintas.  Ao final requer a realização de diligência a fim 
de apurar as questões apontadas, e, conforme o caso, reformar a sentença singular, 
tornando procedente o lançamento. 

 
O sujeito passivo foi intimado a tomar conhecimento do recurso da 

Fazenda Pública Estadual, para apresentar CONTRADITA, fls. 38 e 39. 
 
A Câmara Julgadora do Conselho Administrativo Tributário, em 

sessão realizada no dia 24/04/2015, acata a “proposição do Conselheiro Relator, tendo em 
vista o pedido formulado pela representação fazendária (fls. 035/036) no sentido de se 
verificar as vias das notas fiscais correspondentes as cargas-lote (001147 20070515) em 
Goiás e em Itumbiara (001058 20070706), RESOLVE, por unanimidade de votos, 
converter o julgamento em diligência e encaminhar o processo à Gerência de Arrecadação 
e Fiscalização (GEAF) a fim de que se promova a juntada de cópias das vias da nota fiscal 
465619 correspondentes as cargas-lote nºs 001147 20070515 (DRF Goiás) e 001058 
20070706 (DRF Itumbiara). 

 
Após a conclusão, a GEPRO deverá cientificar o sujeito passivo, por 

meio de seu advogado, para, caso queira, se manifestar a respeito do resultado da 
diligência no prazo de até 30 (trinta) dias, nos termos do art. 34, I, "c", da Lei 16.469/09. 

 
 Participaram da decisão os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, 

Washington Luis Freire de Oliveira, Heli José da Silva, José Pereira D'abadia e Elias Alves 
dos Santos”, fl. 41. 

 
 A gerência de Arrecadação e Fiscalização, fl. 46, informa que junta 

aos autos a cópia da Nota Fiscal nº 365619 e que o documento anexado à carga-lote 
nº0105820070706 0068 0, era cópia da referida nota fiscal, que não possui via original e 
que não foi possível juntar cópia do documento especificado na carga-lote nº 
00114720070517 0002 5, pois essa carga-lote não se encontra arquivada no local. Por 



 

último, recebeu informação da unidade fazendária de Goiás, que não mais existem cargas 
lotes arquivadas naquele local. 

 
Os documentos de fls. 42 a 45 instruem a informação mencionada no 

parágrafo anterior. 
 
O sujeito passivo foi intimado, fl. 48, e não contraditou o recurso do 

Representante da Fazenda Pública Estadual. 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Os documentos instrutórios dos autos evidenciam que o sujeito 

passivo cumpriu sua obrigação tributária principal em duas datas diferentes e que o 
exigido no lançamento do crédito de ofício não se acha pendente de pagamento. 

 
O julgador singular se convenceu dessa ocorrência e definiu o seu 

julgamento com a declaração da improcedência do auto de infração, o que me motiva, 
portanto, a não reformar o decidido. 

 
Pelo exposto, decido conhecer do recurso de ofício, negar-lhe 

provimento para confirmar a sentença singular que considerou improcedente o auto de 
infração.   

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 12 de abril de 2016. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00478/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Omissão de registro de 
entrada de mercadoria sujeita ao regime de substituição 
tributária por operação posterior. Auditoria Específica de 
Mercadorias. Procedência. Precedentes do Conselho Pleno. 
 
I - A omissão de entrada de gasolina A e óleo diesel A em 
distribuidora de combustíveis, constatada por meio de Auditoria 
Específica de Mercadorias, implica na exigência do ICMS, já 
essas mercadorias sujeitam-se ao regime de substituição 
tributária pelas operações posteriores, ocupando a empresa 
autuada a condição de substituída; 
 
II - A exatidão aritmética da auditoria específica de mercadoria, a 
qual se baseia em informações sobre estoques e fluxos de 
entrada e de saída produzidas pelo contribuinte, ainda que em 
conjunto com o Fisco, não sendo desconstituída pela simples 
alegação de alteração volumétrica de combustíveis. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 05 
de janeiro de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso para o Conselho 
Pleno, negar-lhe provimento para manter a decisão cameral que considerou procedente o 
auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes, 
Elias Alves dos Santos, Márcio Nogueira Pedra, Renato Moraes Lima, David Fernandes 
de Carvalho, Nislene Alves Borges, Gilmar Rodrigues de Almeida, Victor Augusto de Faria 
Morato e o Sr. Presidente, Conselheiro Antônio Martins da Silva, que proferiu voto de 
desempate. Vencidos os Conselheiros Nivaldo José Mendes, Alcedino Gomes Barbosa, 
José Luiz Rosa, Aguinaldo Fernandes de Melo, José Pereira D'abadia, Nivaldo Carvelo 
Carvalho, Masayuki Missao e Edson Abrão da Silva que votaram pela improcedência do 
lançamento fiscal. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo omitiu entrada de 
gasolina A e óleo diesel A submetidos ao regime de diminuição tributária pelas operações 
posteriores, no período de 01 de março de 2011 a 28 de dezembro de 2011, conforme 
apurado em Auditoria Específica de Mercadorias.  

 
Em consequência, como solidário, lhe foi exigido imposto na 

importância de R$ 932.677,20 (novecentos e trinta e dois seiscentos e setenta e sete reais 
e vinte centavos), mais as cominações legais.  

 
A autoridade lançadora indicou como infringidos os arts. 45, XIII, 51 e 

64, Lei 11651/91, c/c arts. 35, 66 e 66-B do Anexo VIII e Art. 145 do Decreto 4852/97. 
Proposta a penalidade prescrita no art. 71, VII, "l", §9°, II, da Lei 11651/1991 da Lei 
16241/2008. 

 



 

O Auto de Infração se compõe dos seguintes documentos: Anexo 
Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário "fls. 03", Consulta resumida do 
contribuinte – Pessoa Jurídica "fls. 04 e 05", Comunicação da reestruturação societária da 
companhia brasileira de petróleo Ipiranga "fls. 06", Assembleia Geral Extraordinária "fls. 07 
a 12", Anexo III "fls. 13 a 30", Doc. 02 "fls. 31 a 555", CNH "fls. 56", Diário Oficial "fls. 57 e 
58", CD-R com o auto de infração 4011301552450 "fls. 59", Recibos de entregas de 
relatórios digitas "fls. 60". 

 
O sujeito passivo foi intimado "fls. 61 a 62", a pagar quantia exigida 

ou apresentar impugnação. 
 
O sujeito passivo comparece aos autos, "fls. 65 a 98", alegando que 

apesar de ter anexado aos autos, CD-R com o auto de infração o os arquivos lá contidos, 
impossibilitam a conferência dos dados nele incluídos com os dados oriundos dos 
arquivos fiscais e banco de dados da Impugnante. 

 
O Impugnante solicitou por telefone, que encaminhasse a ela os 

arquivos em extensão com formato .xls (Excel), tendo o referido pedido sido negado. O 
relatório de entradas e saídas fornecidos pelo Fisco Goiano sequer informa o CFOP.  

 
Afirma que sendo assim, fica impossível a compreensão dos motivos 

que ensejaram a lavratura de infração e, consequentemente, prejudicam o 
desenvolvimento de argumentos fáticos específicos para a defesa da impugnante.  

 
Isso porque sem pode fazer filtros, a impugnante não consegue aferir 

corretamente quais foram as ocorrências consideradas pelo Fisco para concluir pela 
existência de "omissão de entrada de mercadorias sujeitas à substituição tributária" como 
também não consegue verificar se os cálculos realizados contem inconsistências ou 
deixaram de consideram algum evento relevante para o volume de mercadorias em 
estoque. 

 
Por não ter recebido a mídia desejada alega o cerceamento do 

direito de defesa, e por violar os princípios constitucionais da ampla defesa e do 
contraditório, tem como consequência a nulidade do ato. Apresenta um quadro 
esquemático e jurisprudências sustentando a sua tese e afirma que está evidente que o 
auto de infração não procede, sendo incertos, ilíquidos e inexigíveis 

 
Ao final, requer que seja julgado improcedente o lançamento, bem 

como canceladas as exigências fiscais dele decorrente.  
 
O sujeito passivo anexou aos autos as cópias: Diário Oficial "fls. 99 e 

100", Ata da reunião do conselho de administração "fls. 101 e 103", Certidão "fls. 104", 
Substabelecimento de Procuração "fls. 105". OAB da Advogada "fls. 106 e 107", Portaria 
MF n°60 "fls. 108 a 115", Exposição e Consulta "fls. 115 a 132", Ofício n°2910/SAB "fls. 
133 e 134", Resolução CNP n°7 "fls. 132 e 136", IBP / CT – 185/2000 "fls. 137 e 138", 
Apelação Civil n° 144389-0/ 188 "fls. 139 a 151", Diário da Justiça Eletrônico – Tribunal de 
Justiça de Goiás "fls. 152", Memorando "fls. 153", Ofício n° 178/ 2011 "fls. 154", Despacho 
OCD n° 178/2011 "fls. 154 a 157", Recurso 01/02 'fls. 158 a 162".  

 
Pelo Despacho n°264/2014 – JULP "fls. 164 a 166", fica decidido 

encaminhar os autos para à Gerência de Combustíveis para que seu titular determine a 
realização de diligência com o propósito de esclarecer os motivos pelos quais não ensejou 
ao sujeito passivo a sua plena defesa com o fornecimento das planilhas no formato Excel. 



 

A diligencia deve também, apreciar as alegações sobre a dilatação volumétrica em função 
a diferença da temperatura na comercialização dos produtos.  

 
Em atenção ao Despacho n° 0512/14 – GCOM "fls. 170 a 179", 

cumprindo determinação do despacho acima citado. Afirma que ficou evidenciado a 
ocorrência de desequilíbrio nas operações praticadas, pelo autuado no período de 01 de 
janeiro de 2011 a 28 de fevereiro de 2011, revelando ao final, omissão de entradas de 
mercadorias. Sendo assim, demonstrado ficou na conclusão da ação fiscal, a saída de 
mercadorias em quantidades superiores à de aquisição, denunciando por consequência a 
ausência de documentação de entrada que acobertasse a totalidade das saídas 
incorrendo em infrações de natureza tributária que culminam na propositura da exigência 
fiscal. 

 
O recorrente insurge com alegações de suposto cerceamento do 

direito de defesa em razão da não disponibilidade de arquivos que integram a auditoria em 
extensões .xls, mas tão somente em .pdf, o que segundo a Defesa impossibilita a 
conferência dos dados, atestando daí a fragilidade de suas alegações destruídas de 
sustentação fática.  

 
Afirma o defendente que o imposto pago por substituição tributária é 

definitivo quando o valor da base de cálculo e não em relação a quantidades de 
mercadorias comercializadas. Ao final, afirma que pelo exposto, tem convicção do 
procedimento realizado e mantem a legitimidade da penalidade aplicada fundada em 
Auditoria Específica de Mercadorias, sugerimos a remessa dos autos à Sala de 
Julgadores de Primeira Instância do CAT para as providencias subsequentes.  

 
O sujeito passivo é intimado "fls. 181 e 182", para tomar 

conhecimento do despacho e da diligência.  
 
A parte passiva comparece "fls. 185 a 200", alegando em linhas 

gerais, tudo teve início com a lavratura do Auto de Infração pelo fisco Goiano sob a 
alegação de que a impugnante teria omitido a entrada de mercadorias (gasolina A e óleo 
diesel A) em seu estabelecimento, durante o período de 01 de janeiro de 28 de fevereiro 
de 2011.  

 
Ou seja, continua a parte passiva, o Fisco Estadual se baseou 

exclusivamente em um levantamento quantitativo fiscal que apontou pequenas diferenças 
no estoque de combustível da Impugnante para concluir que a mesma teria recebido 
mercadorias desacompanhadas das respectivas notas fiscais. E assim sendo, claro está 
que cobrar ICMS pela variação de volume ocorrida no meio da cadeia de distribuição não 
passa de mera presunção, o que é completamente ilegal. E, refutado um a um os 
argumentos lançados no relatório fiscal, duvida não haveria quanto a insubsistência do 
lançamento tributário, o qual não merece outra sorte senão seu integral cancelamento.  

 
Por meio da Sentença n° 1848/2015 – JULP "fls. 202 a 204", o 

julgador singular decide pela procedência do auto de infração. Em sua fundamentação 
afirma não concordar com a tese preliminar de cerceamento do direito de defesa, pois os 
documentos necessários se encontravam nos arquivos fornecidos à autuada, dados esses 
tiradas de sua própria Escrita Fiscal Digital.  

 
Assevera o polo passivo que, quanto ao caráter confiscatório da 

multa aplicada, cumpre a dizer que tal discussão pertence a Seara, daqueles que detém o 



 

poder de criar leis, que não é o caso da autoridade administrativa tributária, que apenas 
cumpre o que a lei determina, aplicando o caso concreto.  

 
O sujeito passivo é intimado "fls. 205 a 207", a pagar quantia exigida 

ou apresentar recurso voluntário.  
 
A parte acusada comparece aos autos e apresenta recurso voluntário 

de "fls. 210 a 240", reafirmando a sua tese de impugnação, com novidade no mérito, 
afirmando que não cabe restituição ou complementação do imposto pago pelo contribuinte 
substituto. Assevera que também é incabível ao Fisco pretender cobrar complementação 
sobre a variação de volume de mercadorias que foram integralmente tributadas na 
primeira etapa por toda a cadeia, ainda mais quando não há qualquer previsão legal que 
ampare essa pretensão. As referidas quantidades já foram submetidas à tributação 
(substituição tributária) por ocasião dos respectivos faturamentos pela refinaria, à 
temperatura de 20°C. Apresenta jurisprudência para dar ênfase em sua tese.  

 
Ao final requer que seja acolhida a preliminar de nulidade do auto de 

infração, no sentido reconhecer o cerceamento do direto de defesa. Requer, ainda, que se 
não for acolhida a preliminar de nulidade do auto de infração, que seja julgado totalmente 
improcedente o lançamento aqui contestado. Requer também a intimação de seus 
representantes legais, para apresentação de sustentação oral quando da inclusão destes. 

 
A câmara julgadora, apreciando o recurso voluntário decide, 

unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pelo 
sujeito passivo, por cerceamento do direito de defesa e, no mérito, por maioria de votos, 
conhecer do recurso, nega-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração 

 
No Acórdão n° 2131/2015 – IV CJUL "fls. 243 a 249", a câmara 

julgadora afirma que não resta dúvida que o sujeito passivo tem obrigatoriedade em emitir 
a nota fiscal em qualquer situação. Assevera que a natureza confiscatória da multa não é 
matéria afeita a esta seara administrativa, cujo desiderato é exercer o controle do fato 
tributário à norma. Nega-lhe provimento, par manter a sentença atacada tal como lançada 
por seus próprios e jurídicos fundamentos e por estes ora agregados.  

 
O sujeito passivo é intimado "fls. 250 a 252", a pagar quantia exigida 

ou apresentar recurso ao Conselho Pleno.  
 
A parte passiva comparece aos autos "fls. 254 a 276", ratificando 

suas teses defensórias trazidas anteriormente, afirmando que apresentou defesa 
administrativa expondo uma série de argumentos de fato de direito a fim de demonstrar a 
completa insubsistência da acusação fiscal. 

 
Apresenta ainda o recorrente inúmeras jurisprudências para que 

possa sustentar a sua tese e afirma que esse Plenário não pode ignorar que é literalmente 
natural que, uma vez que adquiridos e armazenados a 20°C e posteriormente vendidos, 
em Goiás, a temperatura bem acima dessa, os produtos em discussão tem sofrido os 
efeitos da dilatação volumétrica.  

 
Observa também, que a variação volumétrica dos combustíveis é 

aplicável na atividade da recorrente e deve ser considerada pela administração tributária 
quando da realização da atividade da indústria fiscalizadora, vez que inerentes à atividade 
da indústria do petróleo e que diante disso, deve ser cancelado o auto de infração. 



 

 
Assevera igualmente que não menos importante, é a evidência de 

que, em eventual discussão judicial sobre o tema abordado, será dado provimento ao 
entendimento defendido pela Recorrente, visto que conta com a cancela da jurisprudência 
dos tribunais, o que torna flagrante a necessidade de encerramento da lide já nesta via 
administrativa, evitando gastos processuais desnecessários não só a Recorrente, como ao 
próprio estado de Goiás. 

 
Ao final requer que, seja julgado totalmente improcedente o 

lançamento aqui contestado, bem como canceladas as exigências fiscais dele 
decorrentes, anexando os documentos de "fls. 277 a 363".  

 
É o Relatório. 
 

QUESTÃO MERITÓRIA 

Dirigindo-me ao mérito do processo, não acolho as razões trazidas 
pela autuada, as quais, em síntese, correspondem à alegação de que a situação apurada 
na peça inicial decorreu de variação volumétrica dos combustíveis, fenômeno que seria 
inerente à atividade da indústria do petróleo. 

 
O primeiro elemento que está a impor esse não acolhimento é fato 

que, em relação ao estabelecimento objeto da ação fiscal (filial 0202, com inscrição 
estadual 10.142.731-0), o Fisco já considerou os estoques inicial e final à temperatura de 
20 º C (fls. 02, 32 a 34 e 46). 

 
O segundo elemento impositivo é a existência de precedentes deste 

Conselho Pleno a atestar o entendimento de que, na hipótese em que a Auditoria 
Específica apontar omissão de entrada de combustíveis derivados de petróleo, é correta a 
exigência de ICMS por substituição tributária por operação posterior. Nesse sentido, 
seguem transcritas as ementas relativas a tais precedentes, nas quais os grifos foram por 
mim inseridos: 

 

“EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Preliminar de Inadmissibilidade de 
recurso.  

 

É inadmitido, liminarmente, pelo Conselho Pleno, o recurso interposto 
em relação à decisão cameral unânime, quando não atendido ao que 
dispõe o § 1º, incisos I e II do art. 41 da Lei 16.469/09. ”  

(Processo n.º 4 0112019 989 44 - ACÓRDÃO DO CONP N.º 01824/15 - 
Relatora: Conselheira Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes) 

 

“EMENTA: ICMS. Obrigação tributária principal. Omissão de registro de 
entradas de gasolina A e óleo diesel A. Auditoria Específica de 
Mercadorias. Procedência. Decisão unânime.  

 

1. A omissão de entrada de gasolina A e óleo diesel A, em estabelecimento 
distribuidor de combustíveis, constatada por meio de auditoria específica de 
mercadorias, implica na exigência do ICMS, pois a referida mercadoria 
encontra-se sujeita ao regime de substituição tributária pelas operações 



 

posteriores, sendo que a empresa autuada ocupa a condição de substituída 
(artigo 35, Anexo VIII, RCTE).  

 

2. A não apresentação, pelo contribuinte, de elementos capazes de 
modificar os valores encontrados em procedimento fiscal que motivou a 
formalização do lançamento, implica na confirmação do auto de infração. ”  

(Processo n.º 4 0112019 989 44 - ACÓRDÃO DA I CJULT N.º 00141/15 - 
Relator: Conselheiro Márcio Nogueira Pedra) 

 
 

“EMENTA: Preliminar. Exclusão do solidário da lide. Rejeitada. Decisão por 
maioria. ICMS. Obrigação tributária principal. Omissão de registro de 
entradas de gasolina A. Auditoria Específica de Mercadorias. 
Procedência. Decisão por maioria.  

[...] 

2. A omissão de entrada de gasolina A, em estabelecimento distribuidor 
de combustíveis, constatada por meio de auditoria específica de 
mercadorias, implica na exigência do ICMS, pois a referida mercadoria 
encontra-se sujeita ao regime de substituição tributária pelas operações 
posteriores, sendo que a empresa autuada ocupa a condição de 
substituída. A não apresentação, pelo contribuinte, de elementos capazes 
de modificar os valores encontrados em procedimento fiscal que motivou a 
formalização do lançamento, implica na confirmação do auto de infração. ” 

(Processo n.º 4 0110041 573 78 - ACÓRDÃO DO CONP N.º 00206/14 - 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Márcio Nogueira Pedra) 

 

Friso que no precedente produzido quando da apreciação do 
Processo n.º 4 0112019 989 44 (Acórdão do CONP N.º 01824/15), a decisão pela 
inadmissão liminar do recurso de decisão cameral unânime pela procedência do auto de 
infração atesta a uniformidade do entendimento deste Conselho sobre a matéria. 

 
Por fim, também não trouxe a recorrente qualquer elemento 

indicativo de erro no trabalho do Fisco, que se sustenta da exatidão aritmética da auditoria 
específica de mercadoria, a qual, por sua vez, é baseada em informações sobre estoques 
e fluxos de entrada e de saída produzidas pelo próprio contribuinte, ainda que, em caso de 
trancamento de estoque, em conjunto com o Fisco. 

 
Pelo exposto, conheço do recurso do contribuinte para o Conselho 

Pleno, nego-lhe provimento, para manter a decisão cameral que considerou procedente o 
auto de infração. 

 
 
Sala das sessões plenárias, em 12 de abril de 2016. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00494/16 
 
Relator: Conselheiro Elias Alves dos Santos 
 

 
EMENTA: Processual. Nulidades do auto de infração. 
Insegurança na determinação da infração e cerceamento. 
Rejeição unânime. Mérito. Procedência parcial consoante 
revisão. Maioria. 
 
I - Rejeita-se as preliminares de nulidade da peça básica por 
insegurança na determinação da infração e cerceamento, 
quando a descrição do fato no lançamento mantém coerência 
com os demonstrativos e documentos anexados pelo agente 
autuante, bem como com a fundamentação legal da infração, 
possibilitando o amplo contraditório usufruído pela parte.  
 
II – Estando diante de provas inequívocas, oriundas do 
confronto entre os valores registrados nos livros fiscais 
próprios e aqueles contidos nos bancos de dados do 
contribuinte, de que o sujeito passivo promoveu a saída de 
mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária sem o 
consequente registro fiscal, procedente é o auto de infração nos 
valores encontrados em revisão. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de fevereiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência formulado pela advogada da autuada, em sua manifestação oral. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Elias Alves dos Santos, Alcedino Gomes 
Barbosa, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, José Pereira D'abadia e Gilmar 
Rodrigues de Almeida. Por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares de nulidade do 
auto de infração, por insegurança na determinação da infração e por cerceamento do 
direito de defesa, arguidas pela autuada.  Participaram do julgamento os Conselheiros 
Elias Alves dos Santos, Alcedino Gomes Barbosa, Marlene Maria da Silva Ruguê 
Bernardes, José Pereira D'abadia e Gilmar Rodrigues de Almeida. Quanto ao mérito, por 
maioria de votos, conhecer do recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte 
a sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor da 
multa formal de R$ 377.338,59 (trezentos e setenta e sete mil, trezentos e trinta e oito 
reais e cinqüenta e nove centavos). Foram vencedores os Conselheiros Elias Alves dos 
Santos, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes e Gilmar Rodrigues de Almeida. 
Vencidos os Conselheiros Alcedino Gomes Barbosa e José Pereira D'abadia que votaram 
pela procedência parcial do lançamento fiscal no valor da multa formal de R$ 188.125,44 
(cento e oitenta e oito mil, cento e vinte e cinco reais e quarenta e quatro centavos). 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta destes autos que o contribuinte omitiu saída de mercadoria com o 
imposto já retido, no valor comercial de R$ 3.549.254,19 (três milhões, quinhentos e 
quarenta e nove mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e dezenove centavos), apurado 
no confronto entre os valores registrados nos livros fiscais próprios e os valores das 



 

saídas de mercadorias registradas no banco de dados que o contribuinte utilizava para 
armazenar suas operações, copiado e autenticado conforme Termo de Copiagem e 
Autenticação de Arquivos Magnéticos, demonstrativos, Nota Explicativa e documentos 
anexos.  

Em consequência, deverá pagar multa na importância de R$ 887.313,55 
(oitocentos e oitenta e sete mil, trezentos e treze reais e cinquenta e cinco centavos), 
apurada através da proporcionalidade de comercialização de mercadorias tributadas, nos 
termos do artigo 25, § 1º, VI da Lei 11.651/91 – CTE, sendo aplicado o § 8º do artigo 71 - 
CTE.  

São dados como infringidos os arts. 25, § 1º, VI, 64, § 2º e 66 da Lei 
11.651/91. A penalidade proposta é a prevista no art. 71, VII, "I", § 8º da Lei 11.651/91, 
com redação da Lei 13.446/99.  

Instrui o auto de infração os seguintes documentos: Detalhamento do 
Crédito Tributário (fls. 03/05); Descrição Complementar da Ocorrência (fl. 06); Ordem de 
Serviço (fl. 07); Relação de Anexos que compõem o Auto de Infração (fl. 8); Nota 
Explicativa (fls. 09/132); CD contendo o dicionário do banco de dados (fl. 134); Notificação 
fiscal (fl. 136); notas fiscais e suas tabelas de consistências com o banco de dados (fls. 
138/383); Termo de Copiagem e Autenticação de Arquivo Magnético (fl. 385); 
Comprovante de alteração de uso de sistema informatizado para emissão de documentos 
fiscais (fls. 387/395); Consulta de Fornecedores de Programa aplicativo (fl. 397); Consulta 
detalhada do contribuinte pessoa jurídica e Contrato Social e suas Alterações Contratuais 
(fls. 399/419); CD contendo os dados do Livro Registro de Apuração do ICMS (fl. 421); 
Demonstrativo das Saídas pela Proporção das Entradas (fls. 423/425); Relatório Digital 
"CD" (fl. 427); Recibo de Entrega de Relatórios Digitais (fl. 429); Planilhas de Apuração de 
Saída Totais (fls. 431/432); Planilha de Conclusão (fl. 434).  

A autuada foi intimada em 04/07/11 (fl. 438) por AR a pagar a quantia 
exigida ou apresentar impugnação à Primeira Instância.  

O sujeito passivo compareceu ao feito às fls. 449/456, representado por 
advogada legalmente constituída, alegando, em síntese, insegurança na determinação da 
infração, pois no segmento de comercialização de material para construção, nem sempre 
orçamento se converte em venda, tanto que a autuante teria abandonado este critério ao 
elaborar novas tabelas não existentes no sistema do contribuinte, com dados extraídos 
deste mesmo sistema, onde deixa de considerar todo orçamento como saída de 
mercadoria nos casos de venda à vista com e sem emissão de nota fiscal, enquanto para 
venda parcelada com emissão de nota fiscal foi utilizado critério diferente, não ficando 
provado nos autos se orçamentos são vendas, tecendo outras considerações acerca da 
dubiedade da auditoria fiscal, inclusive que segundo a planilha “Apuração Saídas Totais” 
(fls. 431/432) o contribuinte teria recolhido ICMS a maior do que o devido, pugnando, ao 
final, pela nulidade ou pela improcedência do feito.  

Instrui a peça impugnatória os seguintes documentos: Procuração (fl. 457); 
fotocópia de documentos pessoais (fl. 458), do Contrato Social em sua 1ª Alteração, com a 
Consolidação (fls. 459/463) e de Notas de esclarecimento ao contribuinte da sua situação 
cadastral (fls. 464/466). 

O julgador singular, antes de prolatar a sentença, converteu o julgamento 
em diligência por intermédio do Despacho nº 835/2011 – JULP, solicitando da autuante 
informações complementares acerca da auditoria, mediante três questionamentos 
principais, no que foi atendido conforme relatório diligencial de fls. 469/504, resultando no 
termo aditivo de fl. 506, acompanhado de planilha (fl. 507) e CD contendo Anexos em PDF 
(fl. 508), reduzindo a exigência inicial para R$ 881.335,44 (oitocentos e oitenta e um mil, 
trezentos e trinta e cinco reais e quarenta e quatro centavos) sobre a qual foi aplicado o § 



 

8º do artigo 71 da Lei 11.651/91 – CTE, que a reduziria para R$ 440.667,72 (quatrocentos 
e quarenta mil, seiscentos e sessenta e sete reais e setenta e dois centavos) quando do 
pagamento. 

Intimada do resultado desta diligência, a advogada retornou ao feito 
relatando o ocorrido e tecendo considerações acerca do resultado da revisão, quando 
reiterou que, embora a revisora tenha afirmado a inexistência no banco de dados de 
qualquer informação sobre outra empresa que não seja a autuada, houve sim o controle 
de outras duas empresa no Sistema Informatizado, pois quando solicitou autorização para 
uso deste Sistema não houve nenhuma ressalva quanto a possível uso para controle de 
outra empresa. Tanto que no período de dezembro de 2007 a dezembro de 2008 existia o 
controle para a autuada e para a empresa Elson Soares Silva e no período subsequente 
para Gyelison Barbosa Naves, pois enquanto uma trabalhava com materiais básicos, outra 
vendia material para acabamento. Por isto que “os orçamentos e o controle financeiro são 
diferentes dos registros fiscais da autuada, porque a emissão das notas fiscais e a entrega 
de materiais foram feitos em lojas diferentes” (sic). 

Afirmou que tal procedimento é comum no ramo de material para 
construção, citando exemplos de outras empresas do ramo e de um orçamento feito na 
autuada, cujo cupom fiscal foi emitido pela empresa Gyelison Barbosa Naves para o 
cliente 541 Jair João de Rezende (fl. 517), à guisa de provar sua assertiva de que a 
revisora se equivocou em todo seu trabalho. 

Aduz que o motivo de mesmo após emitir a nota fiscal de venda, o valor 
desta permanecer como orçamento é porque ao concretizar a comercialização seu 
sistema gera outro cadastro com os produtos vendidos na tabela Vendas. O orçamento 
anteriormente feito permanecia na tabela Orçamento, pelo fato de que este funciona 
apenas como orçamento, não havendo necessidade de excluí-lo desta tabela. 

Reiterou que também nesta revisão, a revisora elaborou novas tabelas 
inexistentes no sistema do contribuinte, onde em uma delas, denominada “Diferença 
Tabela Saída e livro Fiscal”, utilizou a soma de dados constantes das tabelas do sistema 
da autuada que deduzida do valor registrado no livro fiscal, resultou na diferença que 
entendeu ser de omissão de saída (fl. 503), onde conclui que a soma das vendas 
constante do banco de dados é inferior à registrada no livro fiscal, o que seria, no mínimo, 
ilógico, tecendo outras considerações sobre outros equívocos cometidos pela revisora 
acerca de notas fiscais que esta afirma não estar na tabela Saídas do banco de dados, 
sendo que tais notas fiscais se encontram sim no referido banco de dados e no livro fiscal 
de Saídas, pleiteando, ao final, a nulidade por insegurança na determinação da infração 
ou a improcedência deste lançamento ante a fragilidade dos indícios apontados como 
prova pela autuante, colacionando demonstrativos de suas alegações e CD contendo 
dados inerentes à sua defesa (fls. 514/534).  

Retornando a julgamento, os autos foram novamente convertidos em 
diligência para que revisor estranho a esta lide excluísse deste feito, se fosse o caso, as 
vendas efetuadas por outra empresa do grupo, informado pelo sujeito passivo, desde que 
comprovado. 

O resultado desta revisão, feita criteriosamente com os dados fornecido 
pela autuada, foi a redução da exigência para a base de cálculo de R$ 3.198.852,85 (três 
milhões, cento e noventa e oito mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e cinco 
centavos) e a multa para R$ 799.713,21 (setecentos e noventa e nove mil, setecentos e 
treze reais e vinte e um centavos) sobre a qual foi aplicado o § 8º do artigo 71 da Lei 
11.651/91 – CTE, que reduziria tal valor para R$ 399.856,61 (trezentos e noventa e nove 
mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e sessenta e um centavos) quando do seu 
pagamento. 



 

Intimada, a advogada do contribuinte retornou ao feito, reiterando que 
persistem nesta revisão algumas incoerências, pois o último revisor desconsiderou 
algumas operações sem demonstrar o motivo destas desconsiderações, além de ter 
incluído vendas de outras empresas, ferindo os princípios do contraditório e de que a pena 
não passará da pessoa do condenado, previstos na Constituição Federal/88. 

Aduziu ainda, que o revisor utilizou critério equivocado ao considerar o 
valor da nota fiscal quando este for maior do que o do orçamento e o do orçamento 
quando este for maior do que o da nota fiscal emitida, contrariando o senso comum, vez 
que o esperável é que o contribuinte emita nota fiscal apenas das mercadorias vendidas e 
não com valor superior ao do orçamento. Tal fato, se verdadeiro, significaria que o 
contribuinte estaria pagando imposto sobre notas fiscais graciosas, referentes a 
mercadorias inexistentes. 

Argumentou que o revisor não agiu com imparcialidade, nem buscou a 
verdade material, pois ao utilizar sempre os menores valores, acabou beneficiando o fisco, 
ficando o valor a ser reduzido da autuação menor do que deveria ser. Desta forma 
descumpriu o disposto no artigo 112 do CTN, pois havendo dúvida, deveria ter utilizado o 
valor constante da nota fiscal, visto que apenas esta comprova a saída da mercadoria. 

Reclamou também que o revisor continuou considerando todos os 
orçamentos emitidos pela autuada como se fossem vendas concretizadas, sem atentar 
para o fato de que nem sempre isto é verdade, como prova os dois orçamentos feitos para 
o cliente Jair João Rezende em 01/07/2008 na Casa Utilar, sendo que um destes 
orçamentos gerou venda na própria Casa Utilar, quando foi criado um novo registro na 
Tabela Vendas, pois são dois registros para um mesmo grupo de mercadorias do mesmo 
cliente, um em orçamento e outro em vendas. Assim, ao verificar no sistema de vendas, 
encontra-se o registro de venda para este mesmo cliente, na mesma data, conforme nota 
fiscal nº 16482. Já o outro orçamento foi convertido em várias vendas na empresa 
Gyelison Barbosa através dos cupons fiscais números 4738, 4742, 4743 e 4744. Portanto, 
o orçamento continua como tal no sistema, sendo que apenas os convertidos em vendas 
vão para a Tabela Vendas. 

Voltou a reclamar que os equívocos da primeira revisão ainda não foram 
corrigidos, pois a autuante embora tenha mudado o critério de análise dos lançamentos do 
contribuinte, vez que antes havia confeccionado as tabelas com base nos orçamentos e 
agora com base nas tabelas de saídas do banco de dados, o último revisor sequer se 
manifestou a respeito desta reclamação, considerando as tabelas confeccionadas pela 
autuante como válidas, mesmo estas não existindo no sistema do contribuinte, o que 
impregnou esta revisão de erros originais. No entanto, tais tabelas são inconsistentes. 
Tanto é verdade que na conclusão da revisão efetuada pela autuante é de que o 
contribuinte teria emitido notas fiscais em valor total superior ao registrado na tabela de 
venda, o que seria ilógico. 

Teceu ainda outras considerações sobre outros procedimentos da 
autuante que entende equivocados, citando como exemplos as afirmações desta de que 
as notas fiscais números 16391,17014, 17037 e 16844 não estariam registradas na tabela 
Saídas, mas constariam no Livro Registro de Saídas, o que não é verdade, pois tais 
documentos estão registrados na referida Tabela de Saída da autuada. 

Ao final, pugnou novamente pela nulidade do feito por insegurança na 
determinação da infração ou que o mesmo seja julgado improcedente ante a fragilidade 
dos indícios de prova carreados pela autuante.  

 



 

O julgador “a quo”, considerando os resultados das duas revisões por ele 
solicitadas, prolatou a Sentença de nº 1659/14 – JULP (fls. 583/592), decidindo pela 
procedência do lançamento, com a fundamentação de que: 

1) a alegada insegurança na determinação da infração não procede, pois, 
a acusação é clara e a documentação comprobatória desta foi extraída do banco de dados 
da autuada. Portanto, a utilização de tabelas diversas não comprometeu a segurança do 
feito, considerando que foram utilizados campos comuns às tabelas constantes do banco 
de dados do contribuinte;  

2) da mesma forma, não procede a arguição de cerceamento, haja vista 
que a acusação foi posta de forma segura e determinada, possibilitando ao contribuinte se 
defender plenamente, pois os dados dos autos foram copiados de computador encontrado 
no estabelecimento da impugnante, o que possibilitou a sua ampla defesa;  

3) quanto ao mérito, ao contrário do que alega a impugnante, entendeu 
que a apuração de fls. 431/432, devidamente depurada pelas duas revisões efetuadas 
nestes autos, comprovariam que foram vendidas mercadorias sem emissão de notas 
fiscais, julgando parcialmente procedente a inicial nos valores apurados pela derradeira 
revisão, que reputou irretocável. 

Intimada desta decisão, a advogada da autuada recorreu, reiterando, em 
síntese, que: 

a) dos 55.614 orçamentos apresentados por ela, apenas 2034 foram 
aceitos pelo último revisor por serem consistentes com os respectivos demonstrativos de 
notas fiscais emitidas, parte como sendo de outras empresas do grupo econômico da 
recorrente, sem explicar porque não aceitou a parte remanescente, tais como as 
operações referentes aos orçamentos 2406, 2456 e 2346, dentre outros, conforme se 
verifica do levantamento revisional colacionados a estes autos, causando cerceamento ao 
seu direito de defesa; 

b) que o critério utilizado por este revisor foi equivocado ao considerar o 
valor constante do orçamento quando este fosse maior do que o da nota fiscal emitida e o 
valor desta quando fosse menor do que o do orçamento, contrariando o senso comum, 
pois o esperável é que o contribuinte emita nota fiscal apenas dos itens vendidos e não 
acima do orçamento. Que o correto seria utilizar o valor da nota fiscal em qualquer 
circunstância, pois é esta que comprova a saída da mercadoria. Ou caso tivesse dúvida, 
deveria ter utilizado o maior valor para ser abatido do levantamento e não o menor, 
segundo dispõe o artigo 112 do CTN; 

c) que o revisor ao excluir apenas os orçamentos coincidentes com as 
notas fiscais de vendas da autuada e os das outra empresas do grupo, manteve os 
demais orçamentos como se fossem vendas, sem atentar para o fato de que nem todo 
orçamento se converte em venda, vez que ao ser concretizada a venda é gerado um novo 
cadastro com o produtos na Tabela VENDAS e o orçamento é mantido na Tabela 
ORÇAMENTOS, reapresentando os dois exemplos de orçamentos feitos na autuada, 
gerando uma venda na própria Utilar e várias outras na empresa Gyelison Barbosa, cujo 
comprador foi o Sr. Jair João Rezende. Desta forma, o orçamento continua como 
orçamento no sistema da Casa Utilar enquanto não seja convertido em venda; 

d) que os equívocos da primeira revisão ainda não foram corrigidos, vez 
que o revisor utilizou as mesmas tabela criadas pela autuante com dados não existentes 
no banco de dados do contribuinte, sem se manifestar acerca desta alegação defensória, 
se restringindo ao exame de apenas duas tabelas, sem atentar para o fato de que a 
autuante abandonara o critério inicial de considerar a tabela de orçamentos e passou a 
analisar a tabela de saídas constante do banco de dados do contribuinte, quando concluiu 
que o valor de vendas registrado nos livros fiscais é superior ao do banco de dados; 



 

e) que o julgador rejeitou o pedido de nova revisão, porém há outros 
procedimentos da revisora/autuante que merecem ser revistos, tais como os casos da 
nota fiscal 16391 que consta do banco de dados em nome da cliente HF Engenharia e 
Empreendimento Ltda. em 20/03/2008, bem como das notas fiscais números 17014, 
17037 e 16844, que foram consideradas erroneamente na primeira revisão. 

Argumenta ainda o sujeito passivo que deveria o fisco ter promovido um 
levantamento específico em sua movimentação, que comprovaria que as mercadorias 
vendidas são aquelas que adentraram em cada um dos estabelecimentos do grupo 
econômico.  

 
Estas alegações e relatórios defensórios me motivaram a propor nova 

Resolução com o intuito de que AFRE III, preferencialmente estranho a esta lide, 
revisasse novamente este lançamento e se manifestasse de forma conclusiva acerca das 
alegações e planilhas apresentadas pela recorrente. 

O AFRE III encarregado desta revisão, em relatório às fls. 786/794, 
esclarece, em resumo, que comparou as três planilhas apresentadas pela autuada às fls. 
618/780 (Anexos I, II e III) com as utilizadas pela autuante e com outras informações 
armazenadas no banco de dados apreendido no estabelecimento do contribuinte. 

Informou que a planilha (Anexo II) apresentada pela autuada às fls. 
626/640, é o resultado de uma consulta feita pelo sujeito passivo em seu banco de dados, 
contendo os orçamentos em que a coluna lançamento bancário não está preenchida. Que 
estes orçamentos totalizam R$ 598.362,47 (quinhentos e noventa e oito mil, trezentos e 
sessenta e dois reais e quarenta e sete centavos), os quais foram utilizados na Auditoria 
Fiscal como “Vendas À Vista Sem Emissão de Documentos Fiscais”. No entanto, tais 
orçamentos correspondem a códigos constante do banco de dados como venda a prazo 
para entrega futura. 

Em razão deste fato, excluiu os referidos orçamentos constante da 
planilha Anexo II apresentada pela impugnante desta auditoria fiscal, por não 
apresentarem informações de controle bancário e pela sua inconsistência com os registros 
do banco de dados. Entretanto, como alguns destes orçamentos já haviam sido excluídos 
deste levantamento quando da segunda revisão, constando da planilha “Valores a 
compensar NFS OUTRAS EMPRESAS”, criou a planilha “VENDAS ENTREGA FUTURA 
SEM CÓDIGO_BANCÁRIO_CONTAS” que, com a dedução destes valores, ficou em R$ 
547.831,48 (quinhentos e quarenta e sete mil, oitocentos e trinta e um reais e quarenta e 
oito centavos). 

Procedeu esta mesma análise criteriosa das outras planilhas, inclusive 
excluindo 40 orçamentos que estão fora do período auditado, que é de dezembro/2007 a 
agosto/2009, transpondo os valores encontrados para os demonstrativos de fls. 795/798, 
cuja conclusão é de que ocorreu omissão de registro de saída de mercadoria no valor 
base de cálculo de R$ 3.018.708,70 (três milhões, dezoito mil, setecentos e oito reais e 
setenta centavos), cujo imposto já foi recolhido pelo regime de substituição tributária, 
reduzindo a penalidade formal para o valor de R$ 754.677,18 (setecentos e cinquenta e 
quatro mil, seiscentos e setenta e sete reais e dezoito centavos), mantendo a aplicação do 
§ 8º do artigo 71 do CTE e transcrevendo os dados desta revisão para mídia digital (CD), 
cuja cópia foi entregue à autuada. 

 
Intimada do resultado desta última revisão, com a consequente entrega da 

cópia do CD contendo os relatórios fiscais (fls. 800/803), a advogada da autuada historiou 
os fatos ocorridos até este momento processual, arguindo nova preliminar de cerceamento 
ao seu direito de defesa, sob o argumento de que na mídia lhe entregue consta dados 
descritivos, sem somatório dos valores e sem possibilidade de edição. Ademais, enquanto 
o fisco conta com sofisticados programas que resumem os dados em planilhas, o 



 

contribuinte se quiser ter acesso a algum subtotal, terá que somar manualmente tais 
dados, sendo mais conveniente que ao invés de constar quantos registros de cada fato 
existem, que o fisco apresentasse a soma de cada um destes registros, que não sendo 
apresentada, lhe cerceia o direito de defesa nos termos do artigo 20, II da Lei 16.469/09. 

Em relação ao mérito, anuiu com o resultado da revisão quanto à exclusão 
dos orçamentos constantes de sua planilha denominada Anexo II, reduzindo o valor desta 
planilha para R$ 547.831,48 (quinhentos e quarenta e sete mil, oitocentos e trinta e um 
reais e quarenta e oito centavos). 

Quanto à planilha Anexo I, que apresentou com registros duplicados que 
deveriam ser desconsiderados no levantamento fiscal, o revisor apenas excluiu os 
orçamentos que não constavam de nenhuma das quatro planilhas da auditoria fiscal; os 
que estavam fora do período auditado e os que teriam sido emitidas notas fiscais, 
remanescendo, ao final, 231 orçamentos já autuados originalmente.  

No entanto, além do revisor não dizer o valor remanescente, também não 
se manifestou acerca da alegação de duplicidade, transcrevendo apenas a autuação 
original. Portanto, reiterou sua alegação de duplicidade decorrente do sistema utilizado 
pela autuada que ao efetuar um orçamento, este fica registrado na tabela Orçamentos, 
enquanto a venda, se concretizada, é registrada na tabela Vendas, sendo desnecessário 
excluir o orçamento de sua tabela. Assim, nem todo orçamento se converteu em venda, 
como considerou o fisco. 

Também contestou o resultado encontrado para a sua tabela Anexo III, 
onde estão registrados os orçamentos relativos a licitação ou cotação de preços para 
pessoas jurídicas, pois nem sempre ganha a licitação ou a cotação de preços e, 
consequentemente, nem sempre tais orçamentos são convertidos em venda. 

Reiterou também sua arguição de que os equívocos que teriam sido 
cometidos pela autuante ao criar tabela não constante do banco de dados do contribuinte, 
utilizando dados de outras tabelas deste sistema que ela entendeu que conteriam 
informações pertinentes e montando novas tabelas para encontrar a diferença entre a 
tabela Saídas e o Livro Fiscal. 

Contudo, a revisão fiscal em questão nada mencionou a respeito, se 
restringindo ao exame de apenas outras duas tabelas. Entretanto, como a autuante mudou 
de critério na primeira revisão, deixando de considerar todo orçamento como venda, tanto 
que chegou à conclusão na sua revisão de que o contribuinte teria registrado em seu livro 
fiscal valor superior ao constante do seu banco de dados, ao não ser considerado tal fato, 
este questionamento não ficou equacionado. 

Continuou reclamando que o julgador singular rejeitou seu pedido de nova 
revisão com base neste item. Contudo outros procedimentos da primeira revisora 
merecem ser revistos, pois sua afirmação de que os registros do banco de dados não 
conferem com a escrita fiscal não é verídica, vez que o método de verificação utilizado 
pela revisora é que não condiz com a realidade dos fatos.  

Ademais, bastaria efetuar uma auditoria específica de mercadorias para 
constatar que as mercadorias vendidas são aquelas entradas em cada estabelecimento do 
grupo econômico, pedindo, ao final, a nulidade do feito por cerceamento ao seu direito de 
defesa ou a procedência parcial da multa no valor de R$ 188.125,44 (cento e oitenta e oito 
mil, cento e vinte e cinco reais e quarenta e quatro centavos) já na forma privilegiada 
prevista no § 8º do artigo 71 do CTE. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Analisando o pedido de nova diligência formulado oralmente pela 

representante do sujeito passivo neste julgamento cameral, manifesto-me pelo seu 



 

indeferimento, por entender estar o processo pronto para apreciação, podendo-se decidir 
as questões nele tratadas, haja vista que a parte passiva não apresentou novos dados que 
justificassem uma quarta revisão com o mesmo objetivo das anteriores. 

 
Apreciando a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, 

por insegurança na determinação da infração, também a rejeito por não existir no 
processo o referido vício formal, mas tão-somente três resoluções para saneamento do 
levantamento fiscal, em razão das inconsistências verificadas pelo fisco entre os dados 
constantes do banco de dados da autuada e os valores registrados nos seus livros fiscais, 
onde foi constatada omissão de saída de mercadorias com imposto retido pelas operações 
posteriores, no valor apontado no auto de infração, devidamente ajustado pelas referidas 
revisões fiscais. 

 
Da mesma forma rejeito a preliminar de nulidade do processo, arguida 

também pela autuada, por cerceamento do seu direito de defesa, tendo em vista que a 
última revisão foi efetuada em consonância com o que consta no banco de dados e nos 
registros fiscais da recorrente, da qual foi fornecida uma cópia do CD contendo os 
relatórios fiscais, justamente para facilitar a contestação do resultado desta revisão pela 
autuada. Portanto, a alegada falta de subtotais de valores não acarreta o alegado 
cerceamento ao direito de defesa, posto que, logicamente, o aplicativo utilizado pela 
empresa para registro de sua movimentação comercial deve conter dispositivo totalizador. 

 
Quanto ao mérito, destaco inicialmente que a omissão relatada no auto de 

infração fundamenta-se no art. 25, § 1°, VI e § 2º do Código Tributário Estadual (CTE): 
 
“Art. 25. [...] 
 
§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não registrada, o 

valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 
[...] 

VI - ao valor constante de quaisquer meios de controles de vendas de 
mercadorias ou prestação de serviços, sem a respectiva emissão dos documentos fiscais, ou o 
montante da diferença quando emitidos com valores inferiores ao real; 

[...] 

§ 2º Na hipótese de o contribuinte comercializar também mercadorias isentas ou 
não tributadas no período fiscalizado, a base de cálculo deve ser obtida por meio da multiplicação 
do valor apurado em procedimento fiscal pela fração obtida da divisão do valor das entradas 
tributadas, exceto aquelas sujeitas à substituição tributária pelas operações posteriores, pelo valor 
correspondente ao total das entradas de mercadorias destinadas à comercialização ou 
industrialização. 

[...]” 

 
Em procedimento comparativo entre os comprovantes de vendas 

realizadas e os valores destas registrados no banco de dados do sujeito passivo, a agente 
do fisco apurou a existência de omissão de saída de mercadoria sujeita a substituição 
tributária pelas operações posteriores.  

Esta diferença de valores, por si só, indica que o contribuinte não emitiu 
documento fiscal para todas essas operações, conforme prevê o art. 141 do Regulamento 
do Código Tributário Estadual (RCTE): 

 
“Art. 141 O contribuinte do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 

cumprimento de obrigação tributária, relacionadas com o ICMS, devem emitir documento fiscal, em 
conformidade com a operação ou prestação que realizarem.” 

 



 

A recorrente ainda alega que o agente da última diligência não apurou 
corretamente os valores das possíveis omissões existentes no levantamento originário, 
desconsiderando dados que levariam a outra conclusão final, apurando novos valores de 
omissões de saídas inferiores aos das revisões anteriores. Porém, não traz nenhum dado 
concreto a contestar o resultado desta última revisão fiscal.  

 
Ora, se a última revisão apurou omissão em valores inferiores às revisões 

anteriores e não sendo este último valor contestado de forma objetiva pela recorrente, este 
valor deve prevalecer, mesmo porque, ao final, a autuada pediu sua manutenção com a 
aplicação do § 8º do artigo 71 do CTE. Concordando, portanto, com esta revisão.  

Ante o exposto, rejeito o pedido oral de nova diligência, formulado pela 
advogada do sujeito passivo. Rejeito também as preliminares de nulidade da peça básica 
por insegurança na determinação da infração e por cerceamento do seu direito de defesa, 
arguidas pela autuada. Quanto ao mérito, conheço do recurso voluntário, dou-lhe parcial 
provimento para reformar a sentença recorrida, considerando procedente em parte o auto 
de infração no valor da multa formal de R$ 754.677,18 (setecentos e cinquenta e quatro 
mil, seiscentos e setenta e sete reais e dezoito centavos), mantendo a aplicação do § 8º 
do artigo 71 do CTE quando do seu pagamento.  

 
 

Sala das sessões, em 15 de abril de 2016. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00503/16 
 
Relator: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: Pedido de diligência formulado pela defesa. Rejeitado. 
ICMS. Imposto recolhido a menor. Omissão de pagamento. 
Procedente em parte. 
 
1. Não havendo nos elemento constitutivos da lide dúvida a ser 
dirimida, o pedido de diligência não será acolhido;  
 
2. Julga-se parcialmente procedente o feito, quando a instrução 
processual apontar que o polo passivo cumpriu parcialmentea 
exigência exordial. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de janeiro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de conversão do julgamento em diligência, formulado pelo sujeito passivo. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, Marlene 
Maria da Silva Ruguê Bernardes e Victor Augusto de Faria Morato. Quanto ao mérito, 
também por votação unânime, conhecer do recurso, dar-lhe parcial provimento para 
reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto de 
infração no valor do ICMS de R$ 100.901,56 (cem mil, novecentos e um reais e cinqüenta 
e seis centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros Rickardo de Souza Santos 
Mariano, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes e Victor Augusto de Faria Morato. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal é de que o sujeito passivo omitiu o pagamento do 
ICMS no valor de R$ 445.982,56, em razão de ter recolhido o imposto a menor do que era 
devido, referente as mercadorias existentes no estoque do estabelecimento, em 
31/05/2011, data em que determinados itens do seu estoque de mercadorias passaram 
para o regime de Substituição Tributária. Em consequência, deverá pagar o imposto 
omitido, combinado a penalidade e acréscimos legais   

   
A autoridade lançadora indicou como dispositivo legal infringido o art. 

63 do CTE, e art. 80, I, anexo VIII do RICM, c/c/ art. 3º, do Decreto nº. 7.339/2011. 
Propôs-se a aplicação da penalidade tipificada no art. 71, inciso III, alínea "a", da Lei nº 
11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 11.750/92.  

  
O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: 

Procedimento Fiscal (fl.03), Ofício (fl. 04), Cópia do DARE (fl. 05), Cópia do Despacho nº 
0963/11-GEAT, (fl. 06), demonstrativos Apuração do ICMS-ST a recolher sobre o 
inventário em 31/05/2011, das mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária 
(fls. 07/50).  

  
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de fl. 51 e 52.  
  



 

O polo passivo ingressa com impugnação à primeira instância às 
"fls.55 a 80", onde alega discordância das planilhas elaboradas pelo fisco e que não existe 
a diferença apontada no auto de infração, havendo nas mesmas a ocorrência de vários 
erros.    

 
Assevera quatro situações onde o agente fiscal estaria equivocado: 

Na situação 01- Alega que o agente do fisco utilizou indevidamente o inventário de 
31/12/2010 para basear seu levantamento sobre as mercadorias que passaram para o 
regime de substituição tributária. argumenta que o fisco utilizou indevidamente 
mercadorias adquiridas para uso de consumo, bem como outras mercadorias para o ativo 
imobilizado que não estavam sujeitas a apuração determinada pelo Decreto 7.339/2011.    

 
Na situação 02 - Alega que o agente do fisco utilizou indevidamente 

como base de cálculo um eixo de equipamento que não era mercadoria do estoque da 
autuada, mas sim peça remetida por cliente para devido conserto.    

 
Na situação 03 - Assevera que o agente do fisco utilizou 

indevidamente como base de cálculo, produtos como óleo, tinta pneus e câmara de ar, 
que já estavam sujeitos a substituição tributária quando da publicação do Decreto 
7.339/2011.    

 
Na situação 04 - Assevera que o fisco utilizou indevidamente como 

base de cálculo, produtos em devolução, considerando o preço das notas fiscais de 
devolução que são preço de venda em vez de considerar preço de custo.    

 
Requer que seja refeita a autuação, através da realização de perícia 

e, caso seja constatada ainda alguma diferença, que seja aplicado o inciso II do art. 112 
do CTN e inciso IV do art. 20 da Lei 16.469/09. Requer o cancelamento integral das 
penalidades aplicadas ou sua redução para patamares mínimos aceitáveis.   

 
Por fim, requer a improcedência do auto de infração.  
  
 
O sujeito passivo anexou os seguintes documentos: 

Substabelecimento (fl. 81), Cartório Mota Translado (fls. 82); Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas (fls. 83), Ata da Assembléia Geral Ordinária (fls. 84 a 90); Cópia do 
Registro de Ordem (fls. 91 e 92); Protocolo Geral da Secretária da Fazenda (fls. 93); Ofício 
comunicado da empresa autuada e fotocópia de DARE (fls. 94 e 95), Comprovante de 
Operação (fl. 96); Memória de Cálculo (fls. 97); Decreto n 7.339. de 18 de maio de 2011 
(fls. 98-108), Cópia da intimação (fls. 109), Cópia do auto de infração (fls. 110); Cópia do 
detalhamento do crédito tributário (fls. 111); Apuração do ICMS ST (fls. 112-133); Situação 
01 (fl. 134), Planilhas de apuração ICMS (fls. 135 a 319), Apuração pela Última Aquisição 
(fls. 320 a 461), Registro de Inventário (fls. 462 a 500-Volume 01 e 501 a 548-Volume 02); 
Apuração pela Última Aquisição (fl. 550), Cópias Notas Fiscais (fls. 551 a 553); Situação 
02 (fl. 554), Planilhas de apuração ICMS (fl. 555), Cópias Nota Fiscal (fl. 556); Situação 03 
(fl. 557) Planilhas de apuração ICMS (fl. 558 a 563), Cópias Notas Fiscais (fls. 564 a 595), 
Planilhas de apuração ICMS (fls. 596 a 598); Situação 04 (fl. 599) Planilhas de apuração 
ICMS (fls. 600 a 645), Cópias Notas Fiscais (fls. 646 a 692).  

  
Pelo despacho n°166/2012-JULP de fls.694, o Julgador singular, ao 

considerar que o fisco estadual exigiu imposto e demais cominações por pagamento a 
menor do que o devido, referente às mercadorias que estavam em estoque em 31/05/2011 
e que passaram para o regime de substituição; ao considerar, que a defesa discorda das 



 

planilhas elaboradas pelo fisco dizendo que foram consideradas mercadorias em conserto, 
mercadorias em estoque em data que não deveria ser considerada; e, ao considerar as 
afirmações da parte passiva, destacadas por situação fls. 62/69 e a documentação 
anexada aos autos (fls. 112/449), encaminha o feito à Delegacia Fiscal de origem, para 
seu titular determinar que fiscal estranho à lide verifique os documentos e apresente suas 
conclusões a respeito, no sentido de esclarecer o presente contencioso.  

  
Em resposta, o processo foi encaminhado ao AFRE III, onde foi 

elaborado o Relatório Diligencial às "fls. 696 a 700", por meio do qual a autoridade fiscal 
revisora devido à complexidade das verificações decide fazer a diligência de acordo com 
cada situação levantada pela autuada.    

 
Na situação 01 - Assevera que a alegação do sujeito passivo de que 

o fisco utilizou indevidamente o inventário de 31/12/2010 não tem fundamento conforme 
cópia do comprovante de entrega do Sintegra de 20/10/1011 e do menu principal do 
programa Arq-Mag, utilizado pelo fisco, que comprova o uso por parte desta autoridade do 
inventário entregue pelo contribuinte, referente a 31/05/2011 para determinação do 
imposto devido pela substituição tributária. Este procedimento foi corretamente efetuado 
conforme disposições contidas no inciso I do artigo 80 do anexo VIII do RCTE, e a 
diferença detectada se deve ao uso indevido por parte do contribuinte, por preço médio de 
aquisição, quando o correto seria utilizar como base de cálculo o preço das últimas 
aquisições, conforme o referido artigo.    

 
Quanto a alegação do sujeito passivo, de que o fisco utilizou 

indevidamente mercadorias adquiridas para uso de consumo, bem como outras 
mercadorias para o ativo imobilizado que não estavam sujeitas a apuração determinada 
pelo Decreto 7339/2011. Neste caso a defesa está correta, portanto, o montante a ser 
deduzido do total do imposto cobrado pelo agente do fisco referente à situação 01 é de R$ 
27.330,33.    

 
Na situação 02 - O sujeito passivo alega que o agente do fisco 

utilizou indevidamente, como base de cálculo, um eixo de equipamento que não era 
mercadoria do estoque da autuada, mas sim peça remetida por cliente para devido 
conserto. Conclui nesta situação que a referida peça faz parte do levantamento fiscal, 
portanto, deverá ser retirado do montante do imposto devido o valor de R$ 9.180,00.    

 
Na situação 03-A autuada alega que o  agente do fisco utilizou 

indevidamente como base de cálculo, produtos como óleo e tinta, que já estavam sujeito a 
substituição tributária quando da publicação do Decreto 7.339/2011. Neste caso, a 
autoridade fiscal verifica que a autuada estava correta e concluiu que deverá ser retirado 
do montante do imposto devido o valor de R$ 12.925,42.    

 
Ainda na Situação 03-A autuada alega que o agente do fisco utilizou 

indevidamente como base de cálculo, produtos como pneus e câmara de ar, que estavam 
sujeitos a substituição tributária quando da publicação do decreto 7.339/2011, a 
autoridade fiscal verifica que a autuada também estava correta e conclui que deverá ser 
retirado do montante do imposto devido o valor de R$ 1.211,50.    

 
Na situação 04-A autuada alega que o fisco utilizou indevidamente 

como base de cálculo, produtos em devolução, considerando o preço das notas fiscais de 
devolução que são preço de venda em vez de considerar preço de custo. Neste caso, a 
autoridade fiscal verifica que a autuada está correta, portanto, deverá ser retirado do 
montante do imposto devido o valor de R$ 8.175,61.    



 

 
Por fim, a autoridade fiscal conclui que deverá ser retirado do 

montante do imposto devido o valor total de R$ 58.804,73; afirma ainda, que através do 
recibo de entrega do Sintegra e da visualização do Menu Principal do Arq-Mag, demostra 
a lisura do agente fiscal, contradizendo a autuada quando afirma que ouve excesso de 
exação por parte do fisco.     

 
Foram juntados demonstrativos respectivos de fls. 701 a 706, e ainda 

relatórios de fls. 707 e 708.  
 
Intimada do teor da diligência, a impugnante comparece ao processo 

às "fls. 714 a 726", na qual manifesta pontualmente os erros cometidos pela Gerência 
Especial de Auditoria, quanto a manutenção no valor do imposto devido de bens 
adquiridos para uso e consumo, bem como de bens pertencentes ao ativo mobilizado.    

 
Na situação 01 - O auditor fiscal efetuou um levantamento de 

mercadorias bem inferior ao que efetivamente deveria ser deduzido, o auditor fiscal apurou 
o valor de R$ 27.330,33 quando na verdade o valor seria de R$ 327.652,52, considerando 
todos os produtos adquiridos para uso e consumo e para ativos mobilizados. Dessa forma, 
a fiscalização ao efetuar levantamento se baseou unicamente no arquivo Sintegra 
entregue no dia 20/10/2011 e não no estoque protocolado via CD em 12/08/2011, CD este 
que constava com a relação sem as mercadorias adquiridas para uso e consumo e sem as 
adquiridas para ativo mobilizado. Assim, o resultado da fiscalização apurou erroneamente 
ICMS ST sobre bens adquiridos para o uso e consumo e bens integrantes do ativo 
imobilizado.    

 
Assevera que o Auditor Fiscal na sua revisão fiscal, sendo outro erro 

perpetrado no Auto de Infração ora combatido, ao fazer a apuração do ICMS ST 
acrescenta novamente PIS e Confins ao Valor de cada produto, quando tais já se 
encontravam inseridos no preço de custo, denotando flagrante de tributação, o que 
certamente majorou em muito a exação exigida no Auto de Infração. Aduz anulação do 
Auto, se não for revisado e refeito novamente nos termos do artigo 20 da lei 16.469/2009.    

 
Na situação 02- O Auditor Fiscal concordou que tal peça deveria ser 

excluída, porém, apurou o valor de R$ 9.180,00, enquanto na planilha do Agente Fiscal o 
valor é R$ 35.360,00. E evidente que o valor a ser excluído deve ser também de R$ 
35.360,00.    

 
Na situação 03 - O Auditor Fiscal concordou com as alegações da 

Impugnante, no qual apurou o valor de R$ 12.925,42 e 1.211,50, quando na verdade os 
valores a serem deduzidos são R$ 20.300,72 e 29.738,70.    

 
Quanto a situação 04 - O Auditor efetuou perfeitamente a Revisão 

Fiscal. Aduz que os documentos juntados aos autos são mais que suficientes para 
comprovar a licitude do procedimento da impugnante, a prova pericial contábil, permitida 
pelo inciso II, § 3º do art. 19 da Lei Estadual nº 16.469/2009, é imprescindível para a 
elucidação da matéria.    

 
Por fim, requer a improcedência do lançamento e arquivar o 

processo.  
 
O sujeito passivo anexou ao recurso os seguintes documentos: 

Situação 01-Lista de Inventário Supostamente Omitida (fls. 727 a 805), Lista Mercadorias 



 

de uso e consumo e ativo imobiliário (fls. 806 a 884), Situação 02-Eixo para conserto 
Tracbel/ Sefaz (fls. 885 a 887), Situação 03- Tracbel/ Sefaz (fls. 888 a 907), Nfs Camuras, 
Protetor, Pneu e Óleo (fls. 908 a 940), Inventário Peças Diversas 31/05 (fls. 941 a 947), 
Inventário Peças Volvo 31/05 (fls. 948 a 1000-Volume 02 e 1001 a 1029-Volume 03), 
Sintegra Entregue 20/10/2011 (fls. 1031 a 1199).  

 
Pelo despacho n° 681/2012-JULP de fls.1201, após realização de 

revisão do levantamento fiscal, o sujeito passivo comparece novamente ao processo 
alegando possível falhas no trabalho revisional, destacou e juntou documentos para cada 
situação apontada. Face ao exposto, o Julgador retornou os autos à Gerência Especial de 
Auditoria para que se titular determine nova avaliação das razões do impugnante, tendo 
em vista sua argumentação e, especialmente, considerando os documentos que este 
anexa no feito. Em seguida intime o sujeito passivo para manifestar-se.  

 
Em atendimento ao despacho, o auditor fiscal em nova revisão de fl. 

1203 apurou o valor de ICMS, para cada situação apontada pela autuada, que deverão ser 
descontados do valor do ICMS autuado: Situação 01-R$ 126.739,96; Situação 02-R$ 
17.680,00; Situação 03-R$ 20.300,72 e R$ 29.726,01; e Situação R$ 8.157,61. Total R$ 
202.604,30. Foi anexado na revisão de levantamento as planilhas utilizadas para o 
levantamento de fls. 1.204 a 1.214.  

 
Intimada da Revisão de levantamento da diligência de fls. 1203 a 

1.214, a impugnante comparece ao processo às "fls.1.220 a 1.232" na qual manifesta que 
nas situações 03 e 04 os valores a serem descontados estão corretos, não tendo que ser 
alterados. Porém, algumas inconsistências permanecem nas situações 01 e 02 que exige 
novamente uma nova análise.     

 
Na situação 01 - O auditor efetuou um levantamento de mercadorias 

bem inferior ao que efetivamente deveria ser deduzido, deixando, ainda, várias 
mercadorias sem exclusão. O auditor apurou um valor que deveria ser excluído de R$ 
126.739,96 quando, o valor total a ser descontado deveria ser de R$ 314.702,49.    

 
Assevera que os bens constavam erroneamente no inventário de 

31/05/2011 entregues em 20/10/2011, pelo que o fiscal considerou todos como 
mercadorias para venda, quando na verdade não eram. Porém, anexou a este auto, cópia 
de entrada dos produtos citados nas fls. 1.204 e 1.211, para comprovar que tais produtos 
eram de uso/ consumo e ou entrada para conserto e retorno de atendimento, pelo que o 
ICMS desses bens, como ocorreu com outros similares, devem ser descontados do Auto 
de Infração.    

 
Aduz ainda que o Auditor Fiscal em sua revisão, acrescenta 

novamente PIS e Confins ao valor de cada produto, quando tais tributos já encontravam 
inseridos no preço de custo.    

 
Na situação 02 - O auditor também efetuou o levantamento do valor 

inferior ao que efetivamente deveria ser deduzido. Na revisão apurou o valor de R$ 
17.680,00 quando o valor correto seria R$ 35.360,00. Assevera que se o auditor 
concordou que tal peça deveria ser excluída, é evidente que o valor a ser excluído deve 
ser também de R$ 35.360,00.    

 
Por fim, requer a improcedência o lançamento e arquivar o processo, 

bem como a realização de perícia para análise dos documentos e confirmação de tudo o 
que alegado.  



 

 
O sujeito passivo anexou ao recurso os seguintes documentos: 

Planilha 01-Entradas Consideradas pela Fiscalização como Itens de Revenda. Na verdade 
são para uso consumo/ativo imobilizado (fls. 1.233 a 1.269), Relação das Notas Fiscais de 
Mercadorias Adquiridas para uso e consumo (fls; 1270 a 1272), Cópia de e-mails (fls. 1273 
e 1.274), Notas Fiscais (fls. 1.275 a 1.313), Planilha 02 - Itens Considerados pela 
Fiscalização como Itens de Revenda. Na verdade para conserto/ consumo/ retorno de 
remessa. (fls. 1.314 a 1.330), Cópia de e-mails (fl. 1.331), (fls. 1.332 a 1.350).  

 
Pela sentença nº 349/2013 JULP às "fls. 1.352 a 1.357", o julgador 

singular decidi pela procedência em parte do auto de infração.   
 
 Em sua fundamentação afirma que não ocorre nulidade processual, 

tendo em vista que no processo constam elementos suficientes para determinar com 
segurança a infração e o infrator. Assim, não acolheu a nulidade suscitada nem o pedido 
de aplicação do inciso II do art. 112 do CTN.    

 
Em relação à questão da multa, deixa de pronunciar-se sobre a 

matéria em vista o que determina o §4°, do art. 6º, da Lei 16.469/09.    
 
No mérito, o sujeito passivo, após duas diligências, entende que 

ainda persiste diferenças a serem corrigidas, porém, não assiste razão ao impugnante, 
tendo em vista que os itens impugnados em sua defesa foram todos contemplados na 
segunda revisão, que culminou na redução do ICMS a recolher R$ 202.604,30.    

 
Afirma, portanto, que o contribuinte apurou e recolheu o imposto a 

menor do que era devido, referente as mercadorias existentes no estoque do 
estabelecimento, em 31/05/2011, data em que determinados itens do seu estoque de 
mercadorias passaram para o regime de Substituição Tributária.    

 
Desse modo, indeferiu o pedido de nova diligência, tendo em vista 

que os autos se encontram adequadamente instruídos, e pelo fato de o impugnante não 
trazer aos autos fato novo.    

 
Por fim, conheceu da impugnação, e julgou procedente em parte o 

auto de infração, condenando a sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário exigido 
nos presentes autos, no valor de R$ 243.378,26, mais acréscimos legais, nos termos da 
revisão realizada às fls. 1.203 a 1.214, descontado o valor de 202.604,30, nos termos da 
diligência realizada.  

  
O sujeito passivo foi intimado para pagar a quantia exigida ou 

apresentar Recurso Voluntário (fls. 1.359 e 1.360).  
  
O sujeito passivo interpõe Recurso Voluntário às "fls.1.363 a 1.392", 

onde aduz que a sentença foi publicada sem a devida análise das razões e das planilhas e 
documentos apresentados, não sendo levado em consideração os argumentos da 
recorrente. Aponta novamente as situações que não foram apreciadas.    

 
Na situação 01 - Assevera que apesar da planilha de fls.1.204 a 

1.211, relacionar realmente todos os itens constantes das planilhas de fls. 729 a 803, 
vários desses itens forma considerados "mercadorias para vendas" e estão relacionados 
na planilha de fls.1.204 a 1.211 com o valor de 0,00, quando na verdade não são 
mercadorias para venda e sim itens recebidos em remessa para conserto. Ou seja, não 



 

houve a efetiva exclusão de ICMS de tais itens da ação fiscal realizada. Portanto, devem 
também ser descontado do levantamento fiscal, conforme já informado pela recorrente.    

 
Alega que na manifestação de fls.1.220 e seguintes anexou cópia 

das notas de entrada de todos os produtos citados pelo auditor na planilha de fls. 1.204 a 
1.211, como sendo "mercadorias para venda" para comprovar que tais produtos não eram 
mercadorias para venda, mas sim produtos de uso/ consumo. E ainda, fato que não foi 
observado pelo Auditor Fiscal e nem pelo Julgador, que ao fazer a apuração do ICMS ST, 
acrescenta novamente o PIS e Confins ao valor de cada produto, quando tais produtos já 
se encontravam inseridos no preço de custo.    

 
Na situação 02 - Assevera que o auditor efetuou o levantamento do 

valor inferior ao que efetivamente deveria ser deduzido. Na revisão apurou o valor de R$ 
17.680,00 quando o valor correto seria R$ 35.360,00. Assevera que se o auditor 
concordou que tal peça deveria ser excluída, é evidente que o valor a ser excluído deve 
ser também de R$ 35.360,00.    

 
Alega que a empresa não omitiu recolhimento de ICMS ST, e sim 

efetuou corretamente e nos termos determinado na lei tal recolhimento, não tendo nenhum 
débito em relação a tal operação, pelo qual deve prosperar a autuação, devendo ser 
afastada a cobrança do ICMS ST constante do Auto de Infração, e por consequência 
qualquer penalidade, devendo no mínimo ser aplicado o inciso II do artigo 112 do CTN, e 
incisos IV do artigo 20 da Lei 16.469/09, pois, a natureza ou circunstâncias materiais do 
caso afastam a ilicitude do ato não sendo cabível a aplicação da autuação.    

 
Sustenta que os documentos juntados aos autos são mais que 

suficientes para comprovar a ilicitude do procedimento. E que a prova pericial contábil, 
permitida pelo inciso II, § 3º do artigo 19 da Lei Estadual nº 16.469/09, é imprescindível 
para a elucidação da matéria e para o desvanecimento de quaisquer dúvidas que ainda 
pairem sobre o debate dos autos.    

 
Por fim, requer que seja determinado o desconto do valor 

considerado como ICMS de itens que não são mercadoria para venda e que seja 
reformada a sentença.  

  
O sujeito passivo anexou ao recurso os seguintes documentos: 

Termo de Autenticação de Livro Fiscal, Registro de Entradas (fl. 1.393 a 1.396), Notas 
Fiscais (fls. 1.397 a 1.403), Livro Registo de Entradas RE Modelo P1 (fl. 1.404), Nota 
Fiscal (fl. 1405), Livro Registo de Entradas RE Modelo P1 (fl. 1406), Nota Fiscal (fl. 1407), 
Livro Registo de Entradas RE Modelo P1 (fl. 1408).  

  
Pela Resolução nº 148/2013 de fls.1.410 a 1.412, a Câmara 

julgadora, ao considerar todos os fatos expostos pelo sujeito passivo, resolve encaminhar 
os autos à SEGE para que seja o sujeito passivo intimado, sob pena de preclusão, para 
apresentar toda a documentação que entender útil à sua defesa, em razão de que a 
juntada fracionada de documentos compromete a celeridade do processo, culminando em 
diversas remessas do feito e revisão.    

 
Após a juntada, encaminhar os autos para a delegacia fiscal de 

origem, para reapreciar a documentação acostada pelo sujeito passivo à sua manifestação 
em relação a última diligência de fls. 1233 a 1350. E que se manifeste sobre as 
argumentações trazidas pelo recorrente no que se refere aos itens não excluídos do 
lançamento quando da última revisão (situações 01 e 02), bem como sobre os 



 

documentos vindos ao processo com o recurso voluntário, realizando, se for o caso, os 
ajustes que entender cabíveis no valor da exigência fiscal.  

  
Em diligência, o sujeito passivo foi devidamente intimado (fl.1413) 

para apresentar as documentações exigidas pela Resolução nº 148/13. Porém, o mesmo 
não apresentou.     

 
Os autos foram encaminhados para a Delegacia Fiscal de Origem, 

onde o Auditor Fiscal apresenta a terceira revisão às "fls.1.416 a 1.418", reaproveita a 
planilha anexada anteriormente de fls. 1.204 a 1.211 (situação 01) pelo sujeito passivo, 
ressalta em análise, a inutilidade das planilhas. Procede com a análise de cada uma das 
notas fiscais anexadas pelo contribuinte, tanto em sua manifestação de fls. 1.220 a 1.350, 
quanto em seu recurso voluntário de fls. 1.363 a 1.408. Onde ressalta que o simples fato 
de anexar a cópia das notas fiscais, cuja descrição de itens coincidam com aquela que foi 
objeto de autuação, não comprova que o item inventariado esteja efetivamente lastreado 
naquela nota fiscal.    

 
Portanto, foram levados em consideração apenas aqueles cujas 

descrições eram coincidentes, tanto nas notas fiscais quanto no inventário de 31/05/2011, 
apresentado pelo contribuinte, assim, deverá ser descontado do auto de infração 
relativamente à "Situação 01" o valor de ICMS de R$ 143.770,25.    

 
Na "situação 02" havia 2 eixos no Inventário e um eixo para conserto, 

o contribuinte apresentou cópia da nota fiscal de fl. 556 referente a apenas um eixo, 
portanto, reduziu o ICMS cobrado de R$ 35.360,00 à sua metade, ou seja, R$ 17.680,00.    

 
Por fim, o fiscal revisor afirma que, foi alterada nesta revisão apenas 

o valor da situação 01, assim sendo, o valor do tributo cobrado no Auto de Infração, de R$ 
445.982,56, passará para R$ 226.347,97. Foi anexado ao relatório a planilha da Terceira 
Revisão de Levantamento Fiscal de fls. 1419 a 1436.   

  
Intimado, o sujeito passivo manifesta acerca da diligência às 

"fls.1441 a 1462", na qual aduz que mesmo intimada para apresentar outros documentos 
após a Resolução 148/2013, entendeu não ser necessário juntar mais documentos, pois 
todos os documentos úteis já haviam sido apresentado.    

 
Assevera que o trabalho realizado pelo Ilmo Fiscal, em especial para 

a situação 01, foi completamente infundado, ao passo que, sem qualquer justificativa 
plausível e ou motivo legal, desconsiderou as notas fiscais apresentadas pela autuada, 
argumentando ainda, de forma absurda que um mesmo item pode ser destinado à venda 
ou consumo.    

 
Sustenta que tais itens constavam erroneamente no inventário de 

31/05/2011 entregue ao agente fiscal mediante Sintegra em 20/10/2011, pelo que o fiscal 
considerou todos como mercadorias para venda, quando na verdade não eram.    

 
Dessa forma, conforme exposto pela autuada, a Revisão Fiscal deve 

refazer a sua apuração e excluir todos os bens adquiridos para uso e consumo e todos os 
bens integrantes do ativo mobilizado da autuada, bem como, os bens que deram entrada 
na autuada não para venda, mas como entrada para conserto e ou retorno de remessa.    

 
Ressalta, novamente, o fato que não foi observado pelo Auditor 

Fiscal, que ao fazer a apuração do ICMS ST, acrescenta novamente o PIS e Confins ao 



 

valor de cada produto, quando tais produtos já se encontravam inseridos no preço de 
custo.    

 
Na situação 02 assevera que o caso não se trata de um ou dois 

eixos, mas sim de que o Auditor concordou que tal peça deveria ser excluída. Ou seja, na 
planilha consta apenas um eixo e não dois. É evidente que o valor a ser excluído deve ser 
também de R$ 35.360,00 e não apenas R$ 17.680,00.    

 
Por fim, requer novamente avaliação e consideração dos 

documentos apresentados, bem como seja determinado o desconto de valor considerado 
como ICMS de itens que não são mercadorias para venda, requereu ainda, que seja 
reformada a sentença nº 349/13-JULP.  

  
Pela Resolução nº 136/2014 às "fls. 1.464 e 1.465", a Câmara 

Julgadora, resolve, encaminhar os autos à Delegacia Fiscal de circunscrição do sujeito 
passivo, para que seu titular designe fiscal estranho à lide para proceder a Revisão Fiscal 
no presente processo, e efetuar a exclusão dos itens de amostragem e produtos para 
prestação de serviços de assistência técnica e mecânica, não excluídos pela revisora. 
Citou vários itens e a página em que se encontram.    

 
Após, determinou que faça as adequações no levantamento 

apresentando de forma líquida e conclusiva o valor do crédito tributário devido a partir dos 
ajustes mencionados acima, bem como as considerações de fato atinentes ao 
levantamento fiscal que entender úteis.  

  
Em atendimento a Resolução, o auditor fiscal em nova revisão de 

fl.1467, em conformidade com a revisão de fls.1416 a 1.418, promove as exclusões 
indicadas pelo CAT, e, o valor do crédito tributário devido após estes novos ajustes, passa 
para R$123.429,72. Anexou aos relatórios os seguintes documentos: Planilhas da Terceira 
Revisão do Levantamento Fiscal (fls.1.468 a 1.485)  

  
Intimado a tomar conhecimento da Resolução nº136/2014 e ao 

resultado da diligência (fl.1.487), o polo passivo apresenta manifestação às "fls.1.490 a 
1.496", onde argumenta que a D. Autoridade na nova revisão fiscal de fls.1.466 a 1.486 
deixou de descontar também outros 3 itens que se encontravam devidamente 
demonstrados pela Autuada, com a correlata documentação fiscal, como sendo produtos 
recebidos por ela como "remessa para conserto" e, não, como mercadoria para venda. 
Anexou planilha com a relação dos referidos itens e requereu o desconto do Auto de 
Infração para esta situação no valor de R$ 22.528,16.   

 
Sustenta novamente, que não foi observado pelo Auditor Fiscal, que 

ao fazer a apuração do ICMS ST, acrescenta novamente o PIS e Confins ao valor de cada 
produto, quando tais produtos já se encontravam inseridos no preço de custo.   

 
Por fim, requer o desconto do valor equivalente ao ICMS desses três 

itens do Auto de Infração por não serem "mercadorias para venda" mas sim recebidos em 
remessa para conserto, bem como a verificação de todo o auto de infração no que se 
refere ao acréscimo de PIS e COFINS ao valor de cada produto, quando tais tributos já se 
encontravam inseridos no preço de custo. 

 
É o relatório.  
 

VOTO 



 

 
Sobre o pedido de diligência, formulado pela defesa, o rejeito por não 

haver nos elementos constitutivos da lide dúvida a ser dirimida. Assim, rejeitado está o 
pedido em comento.  

 
Ao analisar as peças constitutivas desta lide verifiquei que as 

diversas revisões fiscais, realizadas ao longo do processo, reduziram gradativamente o 
valor do crédito tributário.  

 
A fiscalização, revisora, efetuou exclusões de mercadorias que não 

se destinavam a venda, mas se tratam de remessa para conserto.  
 
Na última revisão feita, em razão do fato deste julgador ter 

mencionado, por amostragem as mercadorias a serem excluídas do levantamento, o fiscal 
revisor não realizou de modo completo tal exclusão. 

 
O sujeito passivo em sua manifestação em relação à última revisão 

apresentou quadro especificando as três mercadorias que ainda remanesciam no 
levantamento e que na verdade se tratava de remessa para conserto, que são: 

 
Descrição do item: COMANDO 218197; 
Acostado ao processo: fl. 752; fl. da planilha: 1206; 
Valor do ICMS devido e apurado no levantamento fiscal:                   
R$ 17.238,00 
Situação do produto considerado pela fiscalização: mercadoria para 
venda 
Nota Fiscal nº. (anexo) 2191 
Real situação do produto constante da nota fiscal:  remessa da 
mercadoria ou bem para conserto no Estado.  
 
Descrição do item: EIXO PLANETÁRIO – CONJUNTO 753; 
Acostado ao processo: fl. 753; fl. da planilha: 1207; 
Valor do ICMS devido e apurado no levantamento fiscal:                   
R$ 1.105,00 
Situação do produto considerado pela fiscalização: mercadoria para 
venda 
Nota Fiscal nº. (anexo) 12 
Real situação do produto constante da nota fiscal:  remessa para  
conserto.  
 
Descrição do item: EIXO 169491; 
Acostado ao processo: fl. 753; fl. da planilha: 1207; 
Valor do ICMS devido e apurado no levantamento fiscal:                   
R$ 4.185,16 
Situação do produto considerado pela fiscalização: mercadoria para 
venda 
Nota Fiscal nº. (anexo) 9170 
Real situação do produto constante da nota fiscal:  remessa da 
mercadoria para conserto.  
 
Assim, porque tal dependia de menos cálculos aritméticos, efetuei a 

exclusão dos três itens reclamados pela base de cálculo do tributo, calculando o ICMS 
respectivo (quanto ao valor remanescente, a título de imposto, após a dedução antes 



 

mencionado, houve concordância do sujeito passivo, isto pelo que se lê de sua derradeira 
manifestação) 

 
Não sendo a remessa para conserto, hipótese de incidência do 

ICMS, as mesmas foram devidamente excluídas do levantamento.   
 
Não procede a arguição de que o fiscal incluiu PIS/COFIS no preço 

de custo da mercadoria, quando este já integrava o preço do produto, e que isto teria 
majorado o imposto incidente sobre o valor da mercadoria, “bitributação”, vez as notas 
fiscais demonstram que apenas o IPI integra o preço da mercadoria.    

 
Assim, voto rejeitando o pedido de conversão do julgamento em 

diligência, formulado pelo sujeito passivo. Quanto ao mérito, conheço do recurso 
voluntário, dou-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 
100.901,56 (cem mil, novecentos e um reais e cinquenta e seis centavos). 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 19 de abril de 2016. 
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Matéria: Substituição tributária (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00520/16 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Falta de repasse de ICMS-
ST para o Estado de Goiás. Improcedência. 
 
Declara-se improcedente o auto de infração que exige ICMS-ST 
não repassado ao Estado de Goiás, tendo a própria autoridade 
lançadora, antes de instaurado o litígio, comparecido ao 
processo e provado que efetivamente não houve a falta de 
repasse do imposto reclamado. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de abril de 2016, decidiu, por unanimidade de votos,  acolher  o 
requerimento de folhas 16, assim como o Despacho da Presidência do CAT, de fls. 28, 
dar-lhes provimento para considerar improcedente o auto de infração.  Participaram do 
julgamento os Conselheiros Paulo Diniz, Lidilone Polizeli Bento e Heli José da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Exige-se no auto de infração o ICMS no valor de R$ 53.058,32 
(cinquenta e três mil, cinquenta e oito reis e trinta e dois centavos) não repassado aos 
cofres do Estado de Goiás pela refinaria, referente a remessas de GLP ocorridas no mês 
de outubro/2013, destinadas ao Estado de Goiás, efetuadas por clientes da empresa 
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA, estabelecida no município de Duque de Caxias (RJ), 
que não informou essas remessas à refinaria, causando omissão do repasse desse 
imposto ao Estado de Goiás. 

 
Citados como infringidos os arts. 51 e 64, da Lei n° 11.651/91 c/c os 

arts. 60; 61, I e II; 62, 62a, 62b, 62c, 65 e 67, do Anexo VIII, do Decreto 4.854/97, proposta 
a penalidade prevista no art. 71, III, “g”, da Lei n° 11651/91 com redação da Lei n° 
17.917/12. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, Descritivo 

Complementar da Ocorrência (fls. 04), Relatório do SCANC – Sistema de Captação e 
Auditoria dos Anexos de Combustíveis (fls. 10), dentre outros documentos. 

 
Intimado em 14/02/2014 (fls. 11, verso), o sujeito passivo não 

comparece ao processo, sendo declarado revel (fls. 12). 
 
Após o encaminhamento dos autos à GEPRE, para que intime o 

sujeito passivo a apresentar impugnação em Segunda Instância, um dos autores do 
lançamento, AFRE II RUBENS VIADANNA, comparece ao processo juntando o 
Requerimento de fls. 16, onde pede o cancelamento do auto de infração, afirmando que 
por problemas adversos no SCANC – Sistema de Captação e Auditoria dos Anexos de 
Combustíveis, na data de 17/01/2014, data da lavratura do auto de infração, não foi 
visualizado o RELATÓRIO RESUMO DAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS 
REALIZADAS COM COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO – ANEXO III, da 
empresa autuada, razão pela qual não se confirmou o repasse oriundo das informações 



 

da filial de Uberlândia-MG. Após nova análise se confirmou que foi captado integralmente 
o ANEXO III e o repasse foi realizados pelas refinarias de Macaé-RJ e de Duque de 
Caxias-RJ, conforme comprovam os documentos anexos (fls. 17 a 25). 

 
Consta incluso no requerimento o esboço dos relatórios 

apresentados. 
 
O Presidente em Exercício do Conselho Administrativo Tributário, por 

meio do Despacho n° 2755/2014-PRES (fls. 28), encaminha os autos ao Setor de Apoio à 
Segunda Instância (SEASI) da SEGE, para que sejam distribuídos a uma das Câmaras 
Julgadoras, para apreciação do pedido de cancelamento formulado pelo autuante. 

 
Expõe no despacho os fundamentos do pedido de cancelamento do 

auto de infração e afirma que em análise dos autos constatou que trata-se de crédito 
tributário ainda não constituído, relativo a lançamento sujeito ao rito de duplo grau de 
jurisdição, não tendo o sujeito passivo sido intimado para pagar o crédito tributário ou 
apresentar impugnação em Segunda Instância. 

 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
Exige-se no auto de infração o ICMS no valor de R$ 53.058,32 

(cinquenta e três mil cinquenta e oito reis e trinta e dois centavos) não repassado aos 
cofres do Estado de Goiás pela refinaria, referente a remessas de GLP ocorridas no mês 
de outubro/2013, destinadas ao Estado de Goiás, efetuadas por clientes da empresa 
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA, estabelecida no município de Duque de Caxias (RJ), 
que não informou essas remessas à refinaria, causando omissão do repasse desse 
imposto ao Estado de Goiás. 

 
Um dos autores do lançamento, AFRE II RUBENS VIADANNA, 

comparece ao processo apresentando Requerimento (fls. 6), pedindo o cancelamento do 
auto de infração, afirmando que por problemas adversos no SCANC – Sistema de 
Captação e Auditoria dos Anexos de Combustíveis, na data de 17/01/2014, data da 
lavratura do auto de infração, não foi visualizado o RELATÓRIO RESUMO DAS 
OPERAÇÕES INTERESTADUAIS REALIZADAS COM COMBUSTÍVEL DERIVADO DE 
PETRÓLEO – ANEXO III, da empresa autuada, razão pela qual não se confirmou o 
repasse oriundo das informações da filial de Uberlândia-MG. Prossegue, afirmando que, 
após nova análise, o referido ANEXO III foi captado integralmente, tendo o repasse sido 
realizado pelas refinarias de Macaé-RJ e de Duque de Caxias-RJ. 

 
O presidente deste Conselho, por meio do Despacho n° 2755/2014-

PRES (fls. 28), tendo constatado que trata-se de crédito tributário ainda não constituído, 
relativo a lançamento sujeito ao rito de duplo grau de jurisdição, não tendo o sujeito 
passivo sido intimado para pagar o crédito tributário ou apresentar impugnação em 
Segunda Instância, encaminha os autos ao Setor de Apoio à Segunda Instância (SEASI) 
da SEGE, para que sejam distribuídos a uma das Câmaras Julgadoras, para apreciação 
do pedido de cancelamento formulado pelo autuante. 

 
Reconheço o requerimento de fls. 16, dando-lhe provimento, para 

considerar improcedente o auto de infração, posto que o próprio Auditor autuante, antes 



 

de instaurado o litígio, comprova nos autos que efetivamente não houve a falta de repasse 
do ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA para o Estado de Goiás, ensejador do presente 
lançamento. 

 
Ante o exposto, acolho o requerimento de folhas 16, assim como o 

Despacho da Presidência do CAT, de fls. 28, dando-lhes provimento para considerar 
improcedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões, em 04 de maio de 2016. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00534/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Mário de Oliveira Andrade 
 

 
EMENTA: ICMS-ST. Obrigação tributária principal. Omissão de 
recolhimento de imposto substituição tributária e diferencial de 
alíquota relativos a remessas de mercadorias constantes no 
Apêndice II do Anexo VIII do RCTE. Procedência parcial. 
 
1. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento 
da saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, 
ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular (artigo 
12, inciso I da Lei Complementar 87/96). 
 
2. É lícito ao fisco goiano exigir o ICMS devido por substituição 
tributária ou diferencial de alíquota nas remessas de 
mercadorias constantes do Apêndice II do Anexo VIII do RCTE, 
quando elas forem realizadas por remetentes de outra unidade 
da federação com destino a estabelecimentos localizados no 
território goiano. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 15 de outubro de 2015, decidiu, por maioria de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente em parte o auto de infração no valor do ICMS de R$374.093,52 (trezentos e 
setenta e quatro mil e noventa e três reais e cinqüenta e dois centavos). Foram 
vencedores os Conselheiros Mário de Oliveira Andrade, Elias Alves dos Santos e Antônio 
Martins da Silva. Vencidos os Conselheiros Álvaro Falanque e Aguinaldo Fernandes de 
Melo, que votaram pela improcedência do auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

 
Narra a acusação fiscal que o sujeito passivo, na condição de 

substituto tributário localizado em outra unidade da federação, realizou saídas com destino 
a contribuintes situados no Estado de Goiás de mercadorias relacionadas no inciso XVIII 
do Apêndice II do Regulamento do Código Tributário do Estado de Goiás e no Anexo 
Único do Protocolo ICMS 84/2011, estando essas sujeitas ao regime de substituição 
tributária, sem que fosse efetuada a retenção do imposto substituição tributária pelas 
operações posteriores, conforme comprovam as notas fiscais eletrônicas e os 
demonstrativos em anexo. Em virtude disso, o sujeito passivo deve pagar o imposto na 
importância de R$ 711.765,75 (setecentos e onze mil, setecentos e sessenta e cinco reais 
e setenta e cinco centavos), acrescido da penalidade e demais consectários legais.  

 
A fiscalização citou como infringidos os artigos 45 e 51, § 3º da Lei 

11.651/91 combinados com os artigos 35 e 52, § 1º do Anexo VIII do Decreto 4.852/97. Foi 
proposta a penalidade do Artigo 71, VIII, alínea “a” da Lei 11.651/91 c/ a redação da Lei 
17.917/2012. 

 



 

Houve uma descrição complementar da ocorrência, na qual a 
fiscalização esclarece os motivos pelos quais a empresa foi autuada. Explicando que 
foram constatadas remessas de material elétrico, constante do item “5” do inciso XVIII do 
Apêndice II, destinadas a contribuintes localizados no Estado de Goiás sem o 
recolhimento do ICMS substituição tributária. Nessa descrição consta a informação de que 
a base de cálculo foi apurada de acordo com o artigo 40, inciso II, alíneas “a”, “b” e “c” do 
Anexo VIII do RCTE-Go e o índice de valor agregado, conforme dispõe o item “5” do inciso 
XVIII do Apêndice II do Anexo VIII do RCTE, enquanto que a alíquota utilizada foi a interna 
de acordo com artigo 44 do RCTE. 

 
Continuando a descrição complementar, a fiscalização informa que 

nos casos em que se entendeu a aplicabilidade do diferencial de alíquota foi apurada a 
base de cálculo em conformidade com o artigo 12, IV do RCTE.    

 
Não houve indicação de sujeito passivo solidário. 
 
O lançamento foi instruído com o Auto de Infração, folha 1A, Anexo 

Estruturado - Detalhamento do Crédito Tributário, folhas 1B, Anexo Estruturado – 
Descritivo Complementar da Ocorrência, folha  1-C e 1-D, Termo de Retificação do Auto 
de Infração, folha 1-E, Termo de Retificação do Anexo Estruturado – Detalhamento do 
Crédito Tributário, folha 02, Termo de Retificação do Anexo Estruturado – Descritivo 
Complementar da Ocorrência, folha 03, CD contendo os levantamentos fiscais, folha 04-A, 
Recibo de Entrega de Relatórios Digitais, Folha 04.  

 
Regularmente intimado para pagamento da quantia exigida ou 

apresentação de impugnação, o sujeito passivo ingressou com defesa, constante às folhas 
64 a 78 dos autos, nesta ele alega que a cobrança relaciona operações que não 
constituem fato gerador de incidência de ICMS, pois são transferências de bens entre 
estabelecimentos do mesmo titular. Ou seja, a maior parte das operações trata de 
remessas de matérias efetuadas pela VIVO S/A, localizada no Distrito Federal, para outros 
estabelecimentos da VIVO S/A localizados no Estado de Goiás, situação que configura 
mera transferências de bens entre estabelecimentos da mesma empresa, operação não 
sujeita à incidência de ICMS. 

 
A empresa autuada contesta o valor da multa aplicada. Alega que ela 

é abusiva e confiscatória e requer a aplicação de penalidade em patamar razoável. 
 
Os autos foram encaminhados para apreciação na instância singular, 

o julgador monocrático encaminhou os autos para excluir dos autos os créditos tributários 
relativos ao exercício de 2012 e proceder as necessárias adequações dos relatórios 
digitais para demonstrar com clareza o valor do ICMS-ST e diferencial de alíquota devidos 
referentes ao exercício de 2013.  

 
Após realizada a revisão solicitada pelo julgador monocrático, o autor 

do lançamento concluiu que a importância a ser exigida reduziu para o valor de ICMS de 
R$ 374.093,52 (trezentos e setenta e quatro mil, noventa e três reais e cinquenta e dois 
centavos), conforme consta no relatório diligencial, folhas 159 a 163. O revisor juntou às 
folhas 165 um CD contendo o relatório e os levantamentos demonstrativos do valor de 
ICMS a recolher.  

 
Devidamente notificada do resultado da diligência, a empresa 

impugnante insiste que no caso de transferência entre estabelecimentos do mesmo titular 
não consiste em hipótese de incidência de ICMS. Argumenta que esse tem sido o 



 

posicionamento unânime do STF, transcreve a Súmula 166 do STJ. Finalmente, requer o 
cancelamento do auto de infração.  

 
Na sequência, os autos foram encaminhados para apreciação do 

julgador singular, o qual decidiu pela procedência parcial do auto de infração no valor 
original de ICMS de R$ 374.093,52 (trezentos e setenta e quatro mil, noventa e três reais 
e cinquenta e dois centavos) e demais acréscimos legais. 

 
A Gerência da Representação Fazendária – GERF manifestou 

concordância com o teor da sentença singular. 
 
Regularmente intimado do veredicto monocrático, a empresa 

autuada apresentou recurso voluntário aduzindo ilegitimidade da exigência de ICMS 
substituição tributária sobre a transferência de bens entre estabelecimentos pertencentes 
ao mesmo titular devido a inocorrência do fato gerador do tributo exigido. 

 
Reitera em seu recurso os argumentos apresentados na instância 

singular. Argumenta que a mera transferência física de mercadoria de um para outro 
estabelecimento do mesmo titular não configura hipótese de incidência do ICMS. Cita e 
transcreve decisão do STF nesse sentido, transcreve a Súmula nº 166 do STJ.  

 
Alega que, com base no § 5º do art. 6º da Lei 16.469/2009 e artigo 

32 da Lei Complementar Estadual 104/2013, é pertinente ao CAT/GO acatar, em 
julgamento, a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.  

 
Finalizando, a recorrente requer que seja declarado insubsistente in 

totum o auto de infração em apreciação, com a consequente extinção do crédito tributário. 
  
Em seguida, a empresa recorrente apresenta memorial, folhas 311 e 

312, reiterando de forma sintética os argumentos contidos no recurso voluntário e 
requerendo a improcedência do auto de infração. 

 
Assim relatados, decido. 
 
 
 
                                VOTO 
 
A presente lide versa sobre a exigência de ICMS substituição 

tributária de remessas de mercadorias efetuadas pelo estabelecimento da empresa 
autuada, localizada no Distrito Federal, para estabelecimentos localizados no território 
goiano. Tal exigência está sendo realizada com fundamento no Protocolo de ICMS 
84/2011.  

 
 A decisão singular foi pela procedência parcial do lançamento, no 

valor original de ICMS de R$ 374.093,52 (trezentos e setenta e quatro mil, noventa e três 
reais e cinquenta e dois centavos), pois o Distrito Federal aderiu ao Protocolo 84/2011 em 
01/01/2013, mediante a edição do Protocolo de ICMS 85/2012, assim houve o 
entendimento que a exigência do fisco era pertinente apenas em relação ao exercício de 
2013, por essa razão foi determinada uma diligência para que fosse retirado da exigência 
inicial a importância relativa ao exercício de 2012 .  

 



 

No recurso voluntário do sujeito passivo, a principal argumentação da 
defesa é de que não há incidência de ICMS em operações realizadas entre 
estabelecimentos do mesmo titular, conforme preceitua a Súmula 166 do STJ. 

 
Com relação a argumentação de não haver fato gerador na 

transferência de mercadorias entre dois estabelecimentos do mesmo titular, esta tese não 
tem como prosperar quando analisamos a legislação vigente sobre as transferências de 
mercadorias, conforme dispõe os artigos 13 e 17 do CTE com a seguinte redação: 

 
Art. 13. Ocorre o fato gerador do imposto, no momento: 

I - da saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que para 
outro estabelecimento do mesmo contribuinte; 

 

Art. 17. Na saída de mercadoria para estabelecimento localizado neste ou em 
outro Estado, pertencente à mesma pessoa natural ou jurídica, a base de cálculo 
do imposto é: 

I - o valor correspondente à entrada mais recente da mercadoria; 

II - o custo da mercadoria produzida, assim entendida a soma do custo da matéria-
prima, material secundário, mão-de-obra e acondicionamento; 

III - tratando-se de mercadorias não industrializadas, o seu preço corrente no 
mercado atacadista do estabelecimento remetente. 

 

 
 Pela simples e clara redação dos dispositivos acima transcritos, 

percebe-se que a afirmativa de não ocorrer fato gerador na transferência entre dois 
estabelecimentos não pode prevalecer. Com relação a aplicação da Súmula 166 do STJ, 
percebo que ela foi editada antes da vigência da Lei Complementar 87/1996, a qual prevê 
expressamente o fato gerador de ICMS na saída de mercadoria destinada para 
estabelecimentos do mesmo contribuinte, conforme dispõe o inciso I, do artigo 12 da Lei 
Complementar 87/96. 

 
Quanto ao pedido da defesa para que se adote as decisões do Poder 

Judiciário sobre o tema em questão, de acordo com o comando do § 5º do Artigo 6º da Lei 
16469/09, entendo que as decisões judiciais são relevantes e pertinentes, porém, tenho o 
entendimento de que deve prevalecer as reiteradas decisões desse Conselho sobre esse 
assunto, face ao pleno vigor da Lei Complementar 87/96 e do Código Tributário Estadual 
que são precisos sobre a incidência de ICMS em operações realizadas entre 
estabelecimentos do mesmo titular.  

 
A exigência do imposto substituição tributária e do diferencial de 

alíquota contida na peça basilar está respaldada na previsão contida no artigo 34 do 
Anexo VIII do RCTE: 

 
Art. 34. São substitutos tributários, assumindo a responsabilidade pelo pagamento 
do imposto devido pelas operações internas subseqüentes, bem como pelo 
diferencial de alíquotas, se for o caso: 
[...] 

Parágrafo único. Assume a condição de substituto tributário, inclusive quanto ao 
diferencial de alíquotas, se for o caso: 

I - em relação à mercadoria constante do Apêndice I: 

NOTA: Ver art. 1º do Decreto nº 6.663/07, de 29.08.07, com 
vigência a partir de 01.09.07. 

../../Decretos/D_06663.doc


 

 [...] 

II - em relação à mercadoria constante do Apêndice II: 
a) o contribuinte estabelecido em outra unidade da Federação que promover saída 
de mercadoria com imposto já retido, com destino a contribuinte do ICMS 
estabelecido no Estado de Goiás (Convênio ICMS 81/93, cláusula segunda); 

  
Assim, a remessa de material elétrico, constante no Apêndice II do 

Anexo VIII, realizada pelo estabelecimento do contribuinte do Distrito Federal para os 
estabelecimentos localizados no território goiano estavam sujeitos ao recolhimento do 
ICMS substituição tributária ou do diferencial de alíquota, estando em plena sintonia o 
lançamento efetuado com a legislação tributária. Portanto, considero como correta 
exigência do tributo constante no auto de infração em apreciação.  

 
Posto isso, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento 

para manter a decisão singular que considerou parcialmente procedente o auto de 
infração no valor originário de ICMS de R$ 374.093,52 (trezentos e setenta e quatro mil, 
noventa e três reais e cinquenta e dois centavos), acrescidos das demais cominações 
legais. 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 26 de abril de 2016. 

https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/ICMS/1993/CV081_93.htm
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Matéria: Substituição tributária (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00554/16 
 
Redator do Voto: Conselheiro Masayuki Missao 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Aquisição por pessoa 
física estabelecida no Estado de Goiás de mercadoria originária 
de outra unidade federada. Cobrança da parte de ICMS em favor 
de Goiás, na forma do Protocolo ICMS n° 21/2011. 
Improcedência. 
 
A exigência fiscal, quando fundamentada em normas de diploma 
legal declarado inconstitucional, não se sustenta, declarando-se 
improcedente a respectiva autuação. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 02 de março de 2016, decidiu,   por maioria de votos,  conhecer do 
recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente 
o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Carlos Andrade Silveira, Masayuki 
Missao e Edson Abrão da Silva. Vencidos os Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato 
e Mário de Oliveira Andrade que votaram pela procedência do auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que a empresa MC 
COMEX COMÉRCIO EXTEIOR E DISTRIBUIÇÃO NÁUTICA E AUTOMOTIVA, 
estabelecida em Recife (PE), ter efetuado venda de mercadoria (Jet Ski), para a pessoa 
física HÉLIO BRAGA, CPF 020.290.731-72, residente no Estado de Goiás, omitindo o 
recolhimento da parte do ICMS em favor da unidade federada de destino, conforme 
determina o protocolo ICMS n° 21, de 1° de abril de 2011. 

 
Citadas como infringidas as Cláusulas segunda, terceira e quarta do 

Protocolo ICMS n° 21, de 1° de abril de 2011, proposta a penalidade prevista no art. 71, III, 
"a", da Lei nº 11.651/91 com redação da Lei n° 17917/12. 

 
Identificado como sujeito passivo coobrigado a pessoa física HÉLIO 

BRAGA, por ter recebido mercadoria sem que o ICMS estivesse regularmente pago (fls. 
09). 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, extrato da 

NF-e n° 1288 (fls. 05/06), dentre outros documentos. 
 
Intimados o sujeito passivo e o solidário (fls. 10/13), apenas aquele 

comparece ao processo apresentando impugnação (fls. 16/30), declarado revel o solidário 
(fls. 54). 

 
A impugnante, após relatar os fatos, formula em preliminar arguição 

de exclusão do solidário, afirmando que conforme cláusula segunda do Protocolo ICMS n° 
21/2011 o único responsável pela retenção e recolhimento do tributo é a remetente da 
mercadoria, caracterizada, portanto, a ilegitimidade do adquirente para figurar como 
sujeito passivo coobrigado pelo suposto crédito tributário. O dispositivo legal indicado na 



 

inicial para a inclusão do solidário, artigo 45, XIII, do CTE, não tem respaldo no Protocolo 
ICMS n° 21/2011. 

 
No mérito, pede a improcedência do lançamento, afirmando ser uma 

pessoa jurídica que se dedica à comercialização de embarcações de esporte de recreio 
"Jet Ski" para todo o território nacional, sendo que o embasamento legal do auto de 
infração, o Protocolo ICMS n° 21/2001, é inconstitucional, conforme vem reconhecendo o 
plenário do Supremo Tribunal Federal (STF). 

 
Diz que o STF, ao apreciar pedido de liminar da ADI 4705, concluiu 

pela inconstitucionalidade do protocolo, tendo o pleno do STF em 23.02.2012 referendado 
por unanimidade esta decisão. 

 
Sustenta que o Estado de Pernambuco reconheceu 

administrativamente a inconstitucionalidade do referido protocolo. 
 
Aduz ainda que o imposto deveria ser exigido no momento do 

ingresso no território goiano, com a apreensão da mercadoria.  
 
A julgadora singular, após ler, conferir e analisar os autos, excluiu da 

lide o solidário arrolado nestes autos e decidiu pela procedência do auto de infração, 
consoante a Sentença n° 2763/2015 (fls. 56/60). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 66 a 76), 

pedindo a reforma da decisão singular e a improcedência do lançamento, reiterando as 
razões formuladas na impugnação, expostas anteriormente. 

 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
A presente autuação fundamentou-se nas Cláusulas segunda, 

terceira e quarta do Protocolo CONFAZ ICMS n° 21, de 1º de abril de 2011. 
 
Ocorre que o Supremo Tribunal Federal (STF), em controle 

concentrado de constitucionalidade, já reconheceu a inconstitucionalidade dos dispositivos 
desse Protocolo CONFAZ ICMS n° 21/11, bem como dos arts. I, III e IV do Decreto n° 
79/11. 

 
Na Ementa da decisão do STF sobre a ADI 4628/DF, julgada em 

17/09/2014, que declarou a inconstitucionalidade do Protocolo ICMS N° 21/2011, às fls. 
71/74 destes autos, consta: “Modulação dos efeitos a partir do deferimento da concessão 
da medida liminar, ressalvadas as ações já ajuizadas.” 

 
Portanto, a decisão do STF excluiu da modulação dos efeitos as 

ações já ajuizadas nas esferas administrativa ou judicial. 
 
Assim, para os casos em que ainda não houve a constituição do 

crédito tributário ou para os casos em que a discussão do crédito tributário já se encontra 
ajuizada, não haverá a modulação dos efeitos, possuindo a declaração de 
inconstitucionalidade efeito “ex tunc”, ou seja, efeito retroativo. 



 

 
Fundamentou, portanto, a autuação em norma declarada 

inconstitucional, motivando a sua improcedência. 
 
Ante o exposto, conheço do recurso, dou-lhe provimento para 

reformar a sentença singular e considerar improcedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões, em 27 de abril de 2016. 
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Matéria: Substituição tributária (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00555/16 
 
Redator do Voto: Conselheiro Masayuki Missao 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Aquisição por pessoa 
física estabelecida no Estado de Goiás de mercadoria originária 
de outra unidade federada. Cobrança da parte de ICMS em favor 
de Goiás, na forma do Protocolo ICMS n° 21/2011. 
Improcedência. 
 
A exigência fiscal, quando fundamentada em normas de diploma 
legal declarado inconstitucional, não se sustenta, declarando-se 
improcedente a respectiva autuação. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 02 de março de 2016, decidiu,   por maioria de votos,  conhecer do 
recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente 
o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Edson Abrão da Silva, Carlos 
Andrade Silveira e Masayuki Missao. Vencidos os Conselheiros Mário de Oliveira Andrade 
e Victor Augusto de Faria Morato que votaram pela procedência do auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que a empresa MC 
COMEX COMÉRCIO EXTEIOR E DISTRIBUIÇÃO NÁUTICA E AUTOMOTIVA, 
estabelecida em Recife (PE), ter efetuado venda de mercadoria (Jet Ski), para a pessoa 
física WLADIMIR MARTINS DA COSTA, CPF 825.206.311-04, residente no Estado de 
Goiás, omitindo o recolhimento da parte do ICMS em favor da unidade federada de 
destino, conforme determina o protocolo ICMS n° 21, de 1° de abril de 2011. 

 
Citadas como infringidas as cláusulas segunda, terceira e quarta do 

Protocolo ICMS n° 21, de 1° de abril de 2011, proposta a penalidade prevista no art. 71, III, 
"a", da Lei nº 11.651/91 com redação da Lei n° 17917/12. 

 
Identificado como sujeito passivo coobrigado a pessoa física 

WLADIMIR MARTINS DA COSTA, por ter recebido mercadoria sem que o ICMS estivesse 
regularmente pago (fls. 09). 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, extrato da 

NF-e n° 233 (fls. 05/06), dentre outros documentos. 
 
Intimados o sujeito passivo e o solidário (fls. 10/12 e 54), apenas 

aquele comparece ao processo apresentando impugnação (fls. 16/30), declarado revel o 
solidário (fls. 55). 

 
A impugnante, após relatar os fatos, formula em preliminar arguição 

de exclusão do solidário, afirmando que conforme Cláusula segunda do Protocolo ICMS n° 
21/2011 o único responsável pela retenção e recolhimento do tributo é a remetente da 
mercadoria, caracterizada portanto a ilegitimidade do adquirente para figurar como sujeito 
passivo coobrigado pelo suposto crédito tributário. O dispositivo legal indicado na inicial 



 

para a inclusão do solidário, artigo 45, XIII, do CTE, não tem respaldo no Protocolo ICMS 
n° 21/2011. 

 
No mérito, pede a improcedência do lançamento, afirmando ser uma 

pessoa jurídica que se dedica à comercialização de embarcações de esporte de recreio 
"Jet Ski" para todo o território nacional, sendo que o embasamento legal do auto de 
infração, o Protocolo ICMS n° 21/2001, é inconstitucional, conforme vem reconhecendo o 
plenário do Supremo Tribunal Federal (STF). 

 
Diz que o STF, ao apreciar pedido de liminar da ADI 4705, concluiu 

pela inconstitucionalidade do protocolo, tendo o pleno do STF em 23.02.2012 referendado 
por unanimidade esta decisão. 

 
Sustenta que o Estado de Pernambuco reconheceu 

administrativamente a inconstitucionalidade do referido protocolo. 
 
Aduz ainda que o imposto deveria ser exigido no momento do 

ingresso no território goiano, com a apreensão da mercadoria.  
 
A julgadora singular, após ler, conferir e analisar os autos, excluiu da 

lide o solidário arrolado nestes autos e decidiu pela procedência do auto de infração, 
consoante a Sentença n° 2768/2015 (fls. 57/61). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 67 a 77), 

pedindo a reforma da decisão singular e a improcedência do lançamento, reiterando as 
razões formuladas na impugnação, expostas anteriormente. 

 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
A presente autuação fundamentou-se nas Cláusulas segunda, 

terceira e quarta do Protocolo CONFAZ ICMS n° 21, de 1º de abril de 2011. 
 
Ocorre que o Supremo Tribunal Federal (STF), em controle 

concentrado de constitucionalidade, já reconheceu a inconstitucionalidade dos dispositivos 
desse Protocolo CONFAZ ICMS n° 21/11, bem como dos arts. I, III e IV do Decreto n° 
79/11. 

 
Na Ementa da decisão do STF sobre a ADI 4628/DF, julgada em 

17/09/2014, que declarou a inconstitucionalidade do Protocolo ICMS N° 21/2011, às fls. 
72/75 destes autos, consta: “Modulação dos efeitos a partir do deferimento da concessão 
da medida liminar, ressalvadas as ações já ajuizadas.” 

 
Portanto, a decisão do STF excluiu da modulação dos efeitos as 

ações já ajuizadas nas esferas administrativa ou judicial. 
 
Assim, para os casos em que ainda não houve a constituição do 

crédito tributário ou para os casos em que a discussão do crédito tributário já se encontra 
ajuizada, não haverá a modulação dos efeitos, possuindo a declaração de 
inconstitucionalidade efeito “ex tunc”, ou seja, efeito retroativo. 



 

 
Fundamentou, portanto, a autuação em norma declarada 

inconstitucional, motivando a sua improcedência. 
 
Ante o exposto, conheço do recurso, dou-lhe provimento para 

reformar a sentença singular e considerar improcedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões, em 27 de abril de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Substituição tributária (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00556/16 
 
Redator do Voto: Conselheiro Masayuki Missao 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Aquisição por pessoa 
física estabelecida no Estado de Goiás de mercadoria originária 
de outra unidade federada. Cobrança da parte de ICMS em favor 
de Goiás, na forma do Protocolo ICMS n° 21/2011. 
Improcedência. 
 
A exigência fiscal, quando fundamentada em normas de diploma 
legal declarado inconstitucional, não se sustenta, declarando-se 
improcedente a respectiva autuação. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 02 de março de 2016, decidiu,   por maioria de votos,  conhecer do 
recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente 
o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Carlos Andrade Silveira, Masayuki 
Missao e Edson Abrão da Silva. Vencidos os Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato 
e Mário de Oliveira Andrade  que votaram pela procedência do auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que a empresa MC 
COMEX COMÉRCIO EXTEIOR E DISTRIBUIÇÃO NÁUTICA E AUTOMOTIVA, 
estabelecida em Recife (PE), ter efetuado venda de mercadoria (Jet Ski), para a pessoa 
física HÉLIO BRAGA JÚNIOR, CPF 801.881.171-72, residente no Estado de Goiás, 
omitindo o recolhimento da parte do ICMS em favor da unidade federada de destino, 
conforme determina o protocolo ICMS n° 21, de 1° de abril de 2011. 

 
Citadas como infringidas as cláusulas segunda, terceira e quarta do 

Protocolo ICMS n° 21, de 1° de abril de 2011, proposta a penalidade prevista no art. 71, III, 
"a", da Lei nº 11.651/91 com redação da Lei n° 17917/12. 

 
Identificado como sujeito passivo coobrigado a pessoa física HÉLIO 

BRAGA JÚNIOR, por ter recebido mercadoria sem que o ICMS estivesse regularmente 
pago (fls. 07). 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, extrato da 

NF-e n° 823 (fls. 05/06), dentre outros documentos. 
 
Intimados, o sujeito passivo e o solidário apresentam impugnação em 

peças separadas (fls. 16/30 e 55/57, respectivamente), formulando a impugnante em 
preliminar arguição de exclusão do solidário, afirmando que conforme Cláusula segunda 
do Protocolo ICMS n° 21/2011 o único responsável pela retenção e recolhimento do tributo 
é a remetente da mercadoria, caracterizada, portanto, a ilegitimidade do adquirente para 
figurar como sujeito passivo coobrigado pelo suposto crédito tributário. O dispositivo legal 
indicado na inicial para a inclusão do solidário, artigo 45, XIII, do CTE, não tem respaldo 
no Protocolo ICMS n° 21/2011. 

 



 

No mérito, pede a improcedência do lançamento, afirmando ser uma 
pessoa jurídica que se dedica à comercialização de embarcações de esporte de recreio 
"Jet Ski" para todo o território nacional, sendo que o embasamento legal do auto de 
infração, o Protocolo ICMS n° 21/2001, é inconstitucional, conforme vem reconhecendo o 
plenário do Supremo Tribunal Federal (STF). 

 
Diz que o STF, ao apreciar pedido de liminar da ADI 4705, concluiu 

pela inconstitucionalidade do protocolo, tendo o pleno do STF em 23.02.2012 referendado 
por unanimidade esta decisão. 

 
Sustenta que o Estado de Pernambuco reconheceu 

administrativamente a inconstitucionalidade do referido protocolo. 
 
Aduz ainda que o imposto deveria ser exigido no momento do 

ingresso no território goiano, com a apreensão da mercadoria.  
 
O solidário pede a sua exclusão da lide, afirmando ter cumprido a 

sua obrigação quando realizou o pagamento do bem, cujo valor já abriga a parcela do 
ICMS devido. 

 
A julgadora singular, após ler, conferir e analisar os autos, excluiu da 

lide o solidário arrolado nestes autos e decidiu pela procedência do auto de infração, 
consoante a Sentença n° 2772/2015 (fls. 62/67). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 73/83), 

pedindo a reforma da decisão singular e a improcedência do lançamento, reiterando as 
razões formuladas na impugnação, expostas anteriormente. 

 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
A presente autuação fundamentou-se nas Cláusulas segunda, 

terceira e quarta do Protocolo CONFAZ ICMS n° 21, de 1º de abril de 2011. 
 
Ocorre que o Supremo Tribunal Federal (STF), em controle 

concentrado de constitucionalidade, já reconheceu a inconstitucionalidade dos dispositivos 
desse Protocolo CONFAZ ICMS n° 21/11, bem como dos arts. I, III e IV do Decreto n° 
79/11. 

 
Na Ementa da decisão do STF sobre a ADI 4628/DF, julgada em 

17/09/2014, que declarou a inconstitucionalidade do Protocolo ICMS N° 21/2011, às fls. 
78/81 destes autos, consta: “Modulação dos efeitos a partir do deferimento da concessão 
da medida liminar, ressalvadas as ações já ajuizadas.” 

 
Portanto, a decisão do STF excluiu da modulação dos efeitos as 

ações já ajuizadas nas esferas administrativa ou judicial. 
 
Assim, para os casos em que ainda não houve a constituição do 

crédito tributário ou para os casos em que a discussão do crédito tributário já se encontra 



 

ajuizada, não haverá a modulação dos efeitos, possuindo a declaração de 
inconstitucionalidade efeito “ex tunc”, ou seja, efeito retroativo. 

 
Fundamentou, portanto, a autuação em norma declarada 

inconstitucional, motivando a sua improcedência. 
 
Ante o exposto, conheço do recurso, dou-lhe provimento para 

reformar a sentença singular e considerar improcedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões, em 27 de abril de 2016. 
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Matéria: Substituição tributária (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00558/16 
 
Redator do Voto: Conselheiro Masayuki Missao 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Aquisição por pessoa 
física estabelecida no Estado de Goiás de mercadoria originária 
de outra unidade federada. Cobrança da parte de ICMS em favor 
de Goiás, na forma do Protocolo ICMS n° 21/2011. 
Improcedência. 
 
A exigência fiscal, quando fundamentada em normas de diploma 
legal declarado inconstitucional, não se sustenta, declarando-se 
improcedente a respectiva autuação. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 02 de março de 2016, decidiu, por maioria de votos,  conhecer do recurso, 
dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente o auto de 
infração. Foram vencedores os Conselheiros Carlos Andrade Silveira, Masayuki Missao e 
Edson Abrão da Silva. Vencidos os Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato e Mário 
de Oliveira Andrade  que votaram pela procedência do auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que a empresa MC 
COMEX COMÉRCIO EXTEIOR E DISTRIBUIÇÃO NÁUTICA E AUTOMOTIVA, 
estabelecida em Recife (PE), ter efetuado venda de mercadoria (Jet Ski), para a pessoa 
física THIAGO LEMES VAZ, CPF 000.027.431-32, residente no Estado de Goiás, omitindo 
o recolhimento da parte do ICMS em favor da unidade federada de destino, conforme 
determina o protocolo ICMS n° 21, de 1° de abril de 2011. 

 
Citadas como infringidas as Cláusulas segunda, terceira e quarta do 

Protocolo ICMS n° 21, de 1° de abril de 2011, proposta a penalidade prevista no art. 71, III, 
"a", da Lei nº 11.651/91 com redação da Lei n° 17917/12. 

 
Identificado como sujeito passivo coobrigado a pessoa física 

THIAGO LEMES VAZ, por ter recebido mercadoria sem que o ICMS estivesse 
regularmente pago (fls. 09). 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, extrato da 

NF-e n° 1341 (fls. 05/06), dentre outros documentos. 
 
Intimados, o sujeito passivo e o solidário apresenta impugnação em 

peças separadas (fls.16/29 e 37/51), de idêntico teor. 
 
Os impugnantes, após relatarem os fatos, formulam em preliminar 

arguição de exclusão do solidário, afirmando que conforme Cláusula segunda do 
Protocolo ICMS n° 21/2011 o único responsável pela retenção e recolhimento do tributo é 
a remetente da mercadoria, caracterizada portanto a ilegitimidade do adquirente para 
figurar como sujeito passivo coobrigado pelo suposto crédito tributário. O dispositivo legal 
indicado na inicial para a inclusão do solidário, artigo 45, XIII, do CTE, não tem respaldo 
no Protocolo ICMS n° 21/2011. 



 

 
No mérito, pedem a improcedência do lançamento, afirmando ser a 

remetente uma pessoa jurídica que se dedica à comercialização de embarcações de 
esporte de recreio "Jet Ski" para todo o território nacional, sendo que o embasamento 
legal do auto de infração, o Protocolo ICMS n° 21/2001, é inconstitucional, conforme vem 
reconhecendo o plenário do Supremo Tribunal Federal (STF). 

 
Dizem que o STF, ao apreciar pedido de liminar da ADI 4705, 

concluiu pela inconstitucionalidade do protocolo, tendo o pleno do STF em 23.02.2012 
referendado por unanimidade esta decisão. 

 
Sustentam que o Estado de Pernambuco reconheceu 

administrativamente a inconstitucionalidade do referido protocolo. 
 
Aduzem ainda que o imposto deveria ser exigido no momento do 

ingresso no território goiano, com a apreensão da mercadoria.  
 
A julgadora singular, após ler, conferir e analisar os autos, excluiu da 

lide o solidário arrolado nestes autos e decidiu pela procedência do auto de infração, 
consoante a Sentença n° 2771/2015 (fls. 76/79). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 85/95), 

pedindo a reforma da decisão singular e a improcedência do lançamento, reiterando as 
razões formuladas na impugnação, expostas anteriormente. 

 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
A presente autuação fundamentou-se nas cláusulas segunda, 

terceira e quarta do Protocolo CONFAZ ICMS n° 21, de 1º de abril de 2011. 
 
Ocorre que o Supremo Tribunal Federal (STF), em controle 

concentrado de constitucionalidade, já reconheceu a inconstitucionalidade dos dispositivos 
desse Protocolo CONFAZ ICMS n° 21/11, bem como dos arts. I, III e IV do Decreto n° 
79/11. 

 
Na Ementa da decisão do STF sobre a ADI 4628/DF, julgada em 

17/09/2014, que declarou a inconstitucionalidade do Protocolo ICMS N° 21/2011, às fls. 
90/93 destes autos, consta: “Modulação dos efeitos a partir do deferimento da concessão 
da medida liminar, ressalvadas as ações já ajuizadas.” 

 
Portanto, a decisão do STF excluiu da modulação dos efeitos as 

ações já ajuizadas nas esferas administrativa ou judicial. 
 
Assim, para os casos em que ainda não houve a constituição do 

crédito tributário ou para os casos em que a discussão do crédito tributário já se encontra 
ajuizada, não haverá a modulação dos efeitos, possuindo a declaração de 
inconstitucionalidade efeito “ex tunc”, ou seja, efeito retroativo. 

 



 

Fundamentou, portanto, a autuação em norma declarada 
inconstitucional, motivando a sua improcedência. 

 
Ante o exposto, conheço do recurso, dou-lhe provimento para 

reformar a sentença singular e considerar improcedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões, em 27 de abril de 2016. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00587/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Heli José da Silva 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Substituição tributária.  
I - SOLIDARIEDADE: Preliminar de exclusão do solidário da lide. 
Rejeitada. Decisão majoritária. 
 
1. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham 
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal, especialmente: com o contribuinte, os 
acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervierem ou pela omissão de que forem 
responsáveis. (Artigo 45, inciso XII, do CTE). 
 
II – ICMS - Obrigação tributária principal. Auditoria Específica de 
Mercadorias. Omissão de Entradas. Mercadorias submetidas ao 
regime da Substituição Tributária pelas Operações Posteriores. 
Reforma da sentença singular. Procedência parcial. Decisão 
majoritária. 
 
1. A Auditoria Específica de Mercadorias analisa de forma 
quantitativa o fluxo de entradas e saídas de mercadorias no 
período fiscalizado, levando-se em consideração o estoque 
inicial e final, de sorte que a soma do estoque inicial mais as 
entradas deve ser igual à soma do estoque final mais as saídas 
(EI + E = EF + S); 
 
2. A omissão de registro de entradas de mercadorias sujeitas ao 
regime da Substituição Tributária pelas Operações Posteriores, 
respaldada em levantamento específico, constitui ilícito fiscal 
punível nos termos da legislação tributária vigente, quando 
suficientemente provada a irregularidade. (Artigo 71, inciso VII, 
alínea "I, e § 9.º, inciso II, do CTE); 
 
3. A decisão singular, quando proferida ao arrepio das provas 
contidas nos autos, deve ser, por necessário, devidamente 
corrigida. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 04 de março de 2016, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar 
de exclusão da lide do solidário, arguida pelo sujeito passivo. Foram vencedores os 
Conselheiros Heli José da Silva e Lidilone Polizeli Bento. Vencido o Conselheiro Nivaldo 
José Mendes. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso de ofício, dar-
lhe provimento para reformar em sentença singular e considerar parcialmente procedente 
o auto de infração no valor do ICMS de $ 50.250,88 (cinqüenta mil, duzentos e cinquenta  
e oitenta e oito centavos).  Foram vencedores os Conselheiros Heli José da Silva e 



 

Lidilone Polizeli Bento. Vencido o Conselheiro Nivaldo José Mendes que votou pela 
improcedência do lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Extrai-se, da análise do presente processo, que a acusação tipificada 
na sua peça exordial versa sobre o fato de que, em 17 de maio de 2.013, o Fisco efetuou 
o lançamento do crédito tributário de que trata este processo, alegando que o sujeito 
passivo omitiu registro de entrada de mercadoria sujeita ao regime de Substituição 
Tributária pelas Operações Posteriores, na importância de R$ 335.864,65 (trezentos e 
trinta e cinco mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos), 
referente ao período de 1º de janeiro a 07 de fevereiro de 2.013, conforme apurado na 
Auditoria Específica de Mercadorias, em anexo. Portanto, fica sujeito ao pagamento do 
ICMS na importância de R$ 82.597,48 (oitenta e dois mil, quinhentos e noventa e sete 
reais e quarenta e oito centavos), mais as cominações legais. 

Foram juntadas ao processo os demonstrativos e as cópias dos 
documentos que fundamentaram a auditoria realizada, fls. 03/16, a saber: Anexos 
Estruturados – Detalhamento do Crédito Tributário e Identificação do solidário; Espelho 
Cadastral; Dados da JUCEG; Portaria; Trancamento de Estoque; Notificação Fiscal; 
Auditoria Específica de Mercadorias – Conclusão; Recibo de Entrega de Relatórios 
Digitais; Termo de Devolução de Objetos e Documentos; e, mídia – CD. 

Foram indicados como infringidos: os artigos 45, inciso XIII, 51 e 64, 
da Lei n.º 11.651/91, combinados com os artigos 35, Anexo VIII, e 145, do Decreto n.º 
4.852/97, indicando como penalidade a prevista no artigo 71, inciso VII, alínea “l”, e § 9º, 
inciso II, da Lei n.º 11.651/91, com redação da Lei n.º 16.241/08. 

Foi qualificado como coobrigado solidário o sócio administrador 
Divino José Magro da Silva.  

Os autuados foram devidamente intimados, fls. 17/20. Lavrou-se o 
Termo de Revelia de fls. 20A em desfavor do solidário. 

Tempestivamente, o autuado direto comparece aos autos com a 
Impugnação de fls. 23/25, na qual, após descrever os fatos, alega a existência de erros 
de fato e equívocos de direito. Apresenta o erro relacionado com a NFe nº 000628852, a 
qual foi lançada como sendo aquisição de garrafas de 600 ml, enquanto o documento 
fiscal se refere a latas de 300 ml. Destaca que solicitou à Delegacia Fiscal de Goiás 
autorização para retificação do arquivo Sped Fiscal, referente ao mês de fevereiro de 
2.013, contudo lhe foi negado. Assim, requer revisão nos trabalhos realizados.  

Promove a juntada das cópias dos documentos de fls. 26/40. Junta-
se, também, as cópias dos documentos de fls. 42/59 

Pugna, ao final, pela improcedência do auto de infração. 

 Exara-se o Despacho nº 909/13 – JULP, fls. 60, encaminhando o 
processo à Regional de Goiás, para que o autuante analise a impugnação apresentada e, 
em seguida, revise os trabalhos quanto ao documento registrado e considerado com erro, 
consignando em termo as alterações a serem propostas, se for o caso. 

A revisão encontra-se consignada na manifestação e levantamentos 
de fls. 62/66, tendo o revisor assinalado: “Foi feita a revisão no procedimento fiscal, 
promovendo a correção no quantitativo das entradas dos produtos CERVEJA PILSEN 
SCHIN LATA 12UN e CERVEJA PILSEN SCHIN GFA 0,60L, resultando em novos 
valores para o lançamento do crédito tributário decorrente das omissões encontradas, 
conforme novos demonstrativos e DANFE nº 628852 anexos”. 



 

A Conclusão revisional de fls. 63 indica a omissão de entrada de 
mercadorias sujeitas ao regime de Substituição Tributária pelas Operações Posteriores, 
no valor comercial de R$ 206.478,25 (duzentos e seis mil, quatrocentos e setenta e oito 
reais e vinte e cinco centavos), cujo o ICMS é de R$ 50.250,88 (cinquenta mil, duzentos e 
cinquenta reais e oitenta e oito centavos). 

Intimados para se manifestarem a respeito do resultado da revisão 
realizada, fls. 67/70, os autuados permanecem silentes. 

O julgador singular exara a Sentença n.º 2.542/15 – JULP, fls. 78/79, 
na qual, por entender que o resultado da diligência inverteu a omissão de entradas para 
omissão de saídas, situação apenada com multa formal, julga improcedente o 
lançamento. 

A Representação Fazendária, discordando da decisão monocrática, 
interpõe o Recurso Ex-Ofício nº 024/2015, fls. 80/81, pugnando pela sua reforma e, 
consequentemente, pela procedência parcial nos termos da revisão realizada. 

Pondera: “O valor do imposto omitido seria de R$ 82.597,48 (oitenta 
e dois mil, quinhentos e noventa e sete reais e quarenta e oito centavos). Após 
apresentação de peça defensória (fls. 23/25), o trabalho foi submetido à revisão pelo 
julgador singular (fls. 60), sendo que seu resultado consta às folhas 63. 

Nela, percebe-se claramente que o valor da omissão, mediante 
acolhimento de argumentos trazidos pela defesa, foi reduzido para R$ 50.250,88 
(cinquenta mil, duzentos e cinquenta reais e oitenta e oito centavos). O que se extrai do 
trabalho é que o único item em que houve alteração nas quantidades e valores de 
omissão foi a CERVEJA PILSEN SCHIN LATA 12 UNIDADES, os outros itens 
permaneceram com a mesma apuração. 

Estranhamente, a decisão singular foi pela improcedência do 
trabalho fiscal (fls. 78/79). 

Diante desse lapso manifesto, pedimos a reforma da mesma, e que o 
auto seja julgado parcialmente procedente sobre o valor de imposto de R$ 50.250,88 
(cinquenta mil, duzentos se cinquenta reais e oitenta e oito centavos), conforme trabalho 
revisional (fls. 63)”. 

O sujeito passivo foi intimado a contraditar o Recurso Fazendário, fls. 
83/88, e o faz por intermédio da peça de fls. 90/91, na qual pugna pela manutenção da 
decisão singular, respaldando-se nos próprios argumentos contidos na mesma. 

Este é o relatório. 
 

   V O T O  

 

EXCLUSÃO DO SOLIDÁRIO 

 
Apreciando o pedido de exclusão da lide do solidário, manifesto-me 

pela sua rejeição, por entender que o mesmo, na condição de Administrador, consoante 
Contrato Social, é responsável por fixar a orientação geral dos negócios da sociedade. 

Portanto, por entender que o qualificado como solidário possui 
interesse comum na situação que tributariamente desonere, e, por consequência, 
beneficie a empresa que dirige, situação que, exatamente por ser dirigente, ocorre no 
âmbito de sua área de controle e decisão, razão pela qual sua conduta se subsume ao 
artigo 45, inciso XII, da Lei n.º 11.651/91, a seguir transcrito: 



 

 
“Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do 

imposto devido na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse 
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 

[...] 

XII – com o contribuinte, os acionistas controladores, os 
diretores, gerentes, administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que praticarem, 
intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis; 

[...]” 
 

Há que se destacar ainda, que a pessoa jurídica manifesta sua 
vontade por meio de seus dirigentes, consequentemente, se ocorreu omissão de 
pagamento do ICMS na situação referida no auto de infração, tal fato somente pode ser 
atribuído à decisão ou determinação de seus administradores, por ação ou omissão, pois 
é pela vontade destes que a pessoa jurídica realiza suas operações e deve cumprir as 
suas obrigações tributárias. 

Com as razões acima delineadas, entendo que não há como excluir 
da lide o solidário identificado, razão pela qual deve ser mantido na polaridade passiva. 

  

QUESTÃO MERITÓRIA 

 
Adentrando ao exame do mérito do processo, observo, em 

preâmbulo, que a descrição do fato contido na peça inicial, bem como nos demonstrativos 
anexados, reporta-se à cobrança de ICMS, em razão da omissão de entrada de 
mercadorias sujeitas ao regime de Substituição Tributária pelas Operações Posteriores, 
apurada em Auditoria Específica de Mercadorias. 

A situação tributária em referência prevê, portanto, que o imposto 
deve ser recolhido antecipadamente, o que não ocorreu no presente caso, conforme 
demonstra a auditoria realizada, razão pela qual, nos termos do artigo 35, do Anexo VIII, 
do Regulamento do Código Tributário Estadual – RCTE, a seguir transcrito, regulariza-se a 
situação com o lançamento Ex-Ofício assinalado na exordial. 

 

“Art.35. Fica solidariamente obrigado ao pagamento do imposto devido por 
substituição tributária o contribuinte estabelecido neste Estado que adquirir 
mercadoria cujo imposto não tenha sido retido, hipótese em que o 
adquirente se obriga, ainda, ao pagamento da multa pelo mesmo devida, 
dos juros e demais acréscimos legais, calculados desde a data em que 
deveria ter sido efetuada a retenção”. 

 
A omissão de saída de mercadorias foi detectada por intermédio da 

Auditoria Específica de Mercadorias. 
Referida auditoria analisa, de forma quantitativa, o fluxo de entradas 

e saídas de mercadorias num determinado período, levando-se em consideração os 
estoques inicial e final, de tal sorte que a soma do estoque inicial mais as entradas deve 
ser igual à soma do estoque final mais as saídas (EI + E = EF + S), permitindo, dessa 
forma, conferir, com exatidão o fluxo de mercadorias no estabelecimento, possibilitando 
apontar com segurança a entrada ou saída de mercadorias sem documentação fiscal no 
período analisado, ou mesmo a existência de estoque, na data da sua contagem, em 
situação irregular. 



 

A auditoria em questão é considerada a mais precisa entre todas as 
ferramentas utilizadas pelo fisco, com a finalidade de apurar infração à legislação tributária 
relativamente à entrada e saída de mercadorias do estabelecimento. 

Os argumentos apresentados pela recorrente implicaram no 
encaminhamento do processo para revisão, a qual concluiu pela redução do valor inicial 
do imposto, não tendo o sujeito passivo, após, apresentado qualquer elemento capaz de 
alterar a situação indicada pelo trabalho revisional. 

Outrossim, resta indubitável que o julgador monocárpico laborou em 
falha no seu julgamento, consoante bem demonstrado pela Representação Fazendária em 
seu Recurso de fls. 80/81, razão pela qual referida decisão deve ser reformada, nos 
exatos termos pretendidos pelo Representante Fazendário. 

Ao teor de todo o exposto, em consenso majoritário com meus pares, 
voto, para rejeitar a preliminar de exclusão da lide do coobrigado solidário. 

Quanto ao mérito, voto, de forma majoritária, para conhecer do 
Recurso da Representação Fazendária, dar-lhe provimento, para reformar a decisão 
singular, e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 
50.250,88 (cinquenta mil, duzentos e cinquenta reais e oitenta e oito centavos).  

 
 

 
Sala das sessões, em 29 de abril de 2016. 
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Matéria: Substituição tributária (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00622/16 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Venda não presencial. 
Aquisição de mercadorias por meio de internet, telemarketing ou 
showroom. Operações interestaduais. Improcedência. 
 
1. O recolhimento do ICMS, para as operações e prestações que 
destinem bens e serviços a consumidor final localizado em 
outra Unidade da Federação, é realizado com base na alíquota 
interestadual, quando o destinatário for contribuinte do imposto 
e na alíquota interna, quando o destinatário não for contribuinte 
dele, ou seja, do Estado de origem (art. 155, VII, CF). A venda 
não presencial ocorreu no território recifense, devendo aqui ser 
tributado. Não há inovação ou criação de tributo, mas tão 
somente uma mudança de entendimento acerca do fato gerador 
do ICMS, em consonância com a diretriz constitucional de 
redução das desigualdades regionais e sociais; 
 
2. É improcedente o auto de infração quando ficar 
desqualificada, no curso processual, a acusação fiscal nele 
formalizada. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 02 de março de 2016, decidiu,   por maioria de votos,  conhecer do 
recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente 
o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Paulo Diniz, Masayuki Missao e 
Edson Abrão da Silva. Vencidos os Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato e Mário 
de Oliveira Andrade que votaram pela procedência do auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo efetuou venda não 
presencial de Jet Ski para ANDRE LUIZ JESUS AQUINO, pessoa física residente no 
Estado de Goiás, conforme faz prova a nota fiscal nº 1201. Foi omitido o recolhimento da 
parte do ICMS em favor da unidade de destino, conforme determina o Protocolo ICMS nº 
21 de 1° de abril de 2011. 

 
O lançamento de ofício está fundamentado nas Cláusulas Segunda, 

Terceira e Quarta do Protocolo ICMS nº 21 de 1º de abril de 2011. A penalidade aplicável 
ao caso é a do artigo 71, inciso III, alínea “a”, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida 
pela Lei nº 17.917/2012. 

 

Foi identificado como sujeito passivo coobrigado: ANDRÉ LUIZ DE 
JESUS AQUINO, que concorreu para a prática da infração tributária, onde recebeu 
mercadoria sem que o ICMS estivesse regularmente pago. Foi autuado com base no 
artigo 45, inciso XIII, do CTE. 

 
O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 03/09. 



 

 
Os sujeitos passivos foram intimados a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de fls. 10/13. Foi 
lavrado o Termo de Revelia de fls. 54 em relação ao solidário. 

 
Em sua impugnação, fls. 16/30, o sujeito passivo alega em preliminar 

a ilegitimidade do adquirente para figurar como sujeito passivo coobrigado pelo suposto 
crédito tributário, conforme Cláusula Segunda do Protocolo ICMS nº 21/2011. Argui que, o 
imposto deveria ser exigido no momento do ingresso no território goiano, com a apreensão 
da mercadoria. Afirma, ainda, ser uma pessoa jurídica que se dedica à comercialização de 
embarcações para todo o território nacional, sendo que o referido Protocolo é 
inconstitucional, conforme vem reconhecendo o plenário do STF. Ao final, requer que seja 
reconhecida a ilegitimidade passiva do adquirente, excluindo-o do auto de infração, e que 
seja considerado improcedente o auto de infração. 

 
Acosta aos autos documentos de fls. 33/53. 
 
Pela Sentença n° 2770/2015 – JULP, fls. 56/60, o julgador singular 

decidiu por acatar o pedido de exclusão do solidário e pela procedência do presente auto 
de infração. Em sua fundamentação afirma que a inclusão do solidário encontra respaldo 
no artigo 45, inciso XIII, do CTE, regra que abarca o substituto tributário com a pessoa que 
por seus atos ou omissões concorra para a prática da infração à legislação tributária. No 
mérito, sustenta que o lançamento reporta-se à data do fato gerador, regido pela Lei 
vigente àquela data, ainda, que posteriormente modificada ou revogada, conforme 
prescreve o artigo 161 do CTE. Ressalta, ainda, que o deferimento da liminar foi em 
19/02/2014, considerando que a autuada não apresentou ter ações já ajuizadas em seu 
nome, então esta é a data limite de vigência do protocolo. Portanto, como o lançamento e 
o fato gerador são anteriores a referida data, o imposto reclamado na inicial deve ser 
mantido. 

 
Em seu Despacho n° 1325/2015 de fls. 61, o Representante Fazendário manifesta-

se pela manutenção da decisão monocrática, com a exclusão do solidário André Luiz de Jesus Aquino da 
lide.  

 
Devidamente intimado da decisão singular (fls. 62/64), o sujeito 

passivo interpõe Recurso Voluntário às fls. 66/76, reiterando as argumentações 
apresentadas anteriormente. 

 
É o Relatório. 
 
 

VOTO 
 

Tratam os autos de crédito tributário constituído em desfavor do 
sujeito passivo por ter efetuado venda não presencial para pessoa física residente no 
Estado de Goiás, de um Jet Ski para André Luiz de Jesus Aquino, sem retenção do 
imposto nos termos do Protocolo nº 21/2011. 

 
Inicialmente destaco que não há no processo questões preliminares, 

prejudiciais, de caráter terminativo, a serem apreciadas.   
 
Quanto ao mérito, ao proceder à análise do conteúdo do presente 

processo, na condição de seu relator, entendo que razão assiste ao sujeito passivo 
requerer a improcedência do presente auto de infração. De fato, no tocante à 



 

constitucionalidade do referido Protocolo, sabe-se, á toda evidência, que os dispositivos 
legais mencionados na inicial padecem de vício de constitucionalidade flagrante, tendo em 
vista, que vão de encontro a todo arquétipo constitucional do ICMS delineado nos artigos 
150 a 152 e 155, todos da Constituição Federal.  

 
O cerne e escopo do Protocolo ICMS nº 21/2011 é, em síntese, 

instituir fórmula de partilha entre o Estado de origem e o de destino das receitas do ICMS 
incidente nas aquisições não presenciais realizadas por consumidor final não contribuinte 
do imposto, celebradas por internet, telemarketing ou em showroom. 

 
Em outras palavras, trata-se de impedir que apenas os Estados de 

origem, normalmente situados no Sul e no Sudeste do país, regiões que agregam a maior 
parte dos centros de produção e distribuição de produtos industrializados, fiquem com a 
totalidade do imposto devido nessa operação. 

 
Destaco as Cláusulas Primeira, Segunda e Terceira do Protocolo 

ICMS nº 21/2011, que dispõem: 
 

Cláusula primeira. Acordam  as  unidades  federadas signatárias deste 
protocolo a exigir, nos termos nele previstos, a favor da unidade 
federada de destino da mercadoria ou bem,  a parcela do Imposto 
sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias  e  sobre  
Prestações  de  Serviços  de  Transporte Interestadual  e  
Intermunicipal  e  de  Comunicação  -  ICMS  -devida na operação 
interestadual em que  o consumidor final adquire mercadoria ou bem 
de forma  não presencial por meio de internet, telemarketing ou 
showroom. 

Parágrafo único. A exigência  do  imposto  pela  unidade federada  
destinatária  da  mercadoria  ou  bem,  aplica-se, inclusive, nas 
operações procedentes de unidades da Federação não signatárias 
deste protocolo. 
 
Cláusula segunda. Nas operações interestaduais entre as unidades 
federadas signatárias deste protocolo o estabelecimento remetente, 
na condição de substituto tributário, será responsável pela retenção  e  
recolhimento do  ICMS, em favor da unidade federada de destino,  
relativo à parcela de que trata a cláusula primeira. 
 
Cláusula terceira. A parcela do imposto devido à unidade federada 
destinatária será obtida pela aplicação da sua alíquota interna, sobre o 
valor da respectiva operação, deduzindo-se o valor equivalente aos 
seguintes percentuais aplicados sobre a base de cálculo utilizada para 
cobrança do imposto devido na origem: 

I  -  7%  (sete  por  cento)  para  as  mercadorias  ou  bens oriundos  
das  Regiões  Sul  e  Sudeste,  exceto  do  Estado  do Espírito Santo; 

II - 12% (doze por cento) para as mercadorias ou bens procedentes 
das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e do Estado do Espírito 
Santo. 
 
Parágrafo único. O ICMS devido à unidade federada de origem da 
mercadoria ou bem, relativo à obrigação própria do remetente, é 
calculado  com  a  utilização  da  alíquota  interestadual.  

 
 



 

É fundamental entender o enunciado prescritivo em seu contexto 
econômico e jurídico. 

O sistema constitucional em vigor, no artigo 155, § 2º, inciso VII, 
alínea “b”, determina que as vendas interestaduais destinadas a consumidor final não 
contribuinte sujeitam-se ao recolhimento do ICMS apenas no Estado de origem, mediante 
aplicação de alíquota interna. 

Assim, se por exemplo, um consumidor residente em Alagoas 
adquire um eletrodoméstico, por meio da internet, de empresa situada em São Paulo, 
apenas este Estado e não aquele faz jus à cobrança do imposto, mediante aplicação da 
alíquota interna. Ou seja, São Paulo aplicará a alíquota interna à operação, enquanto 
Alagoas não poderá efetuar qualquer cobrança. 

Já quando se trata de operações e prestações interestaduais que 
destinem bens e serviços a consumidor final contribuinte do imposto, o artigo 155, § 2º, 
inciso VII, alínea “a”, determina que se aplique a alíquota interestadual, em lugar da 
alíquota interna, assegurando-se ao Estado da localização do destinatário o valor 
correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual. Partilha-se, portanto, 
a arrecadação do imposto entre origem e destino. 

É este o teor da norma constitucional mencionada: 
 
Art.  155.  Compete aos  Estados  e  ao  Distrito  Federal instituir 
impostos sobre:  

[...] 

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre 
prestações de  serviços  de  transporte  interestadual  e intermunicipal 
e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem 
no exterior 

[...] 

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: 

[...] 

VII - em relação às operações e prestações que destinem bens e 
serviços a consumidor final localizado em outro Estado, adotar-se-á: 

a)  a alíquota  interestadual,  quando  o  destinatário  for contribuinte 
do imposto; 
b)  a alíquota interna, quando  o  destinatário  não  for contribuinte 
dele; 

VIII - na hipótese da alínea "a" do inciso anterior, caberá ao Estado da  
localização  do  destinatário  o  imposto correspondente  à  diferença  
entre  a  alíquota  interna  e  a interestadual; 

 
 
Ocorre que, nos últimos anos, o expressivo crescimento das vendas 

por meio do comércio eletrônico modificou consideravelmente o perfil das transações 
tributadas, com repercussões importantes no quadro de partilha de receitas. Tornaram-se 
cada vez mais frequentes as transações celebradas de forma não presencial, por meio de 
internet, telemarketing ou em showroom, entre empresas situadas em um Estado (de 
origem) e consumidores finais não contribuintes de ICMS residentes em outros Estados 
(de destino). 

 



 

E, segundo a regra do artigo 155, § 2º, inciso VII, alínea “b”, nessas 
situações, a venda faz-se diretamente ao consumidor situado em outro Estado, cabendo a 
cobrança do tributo exclusivamente à unidade federativa de origem, ou seja, aquela em 
que está situado o estabelecimento comercial responsável pelo envio da mercadoria, e 
nada é devido ao Estado de destino, que não faz jus a qualquer sorte de partilha da 
arrecadação nessa situação. 

 
Recentemente o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional o 

Protocolo ICMS nº 21 de 2011 do Conselho Nacional de Política Fazendária no que tange 
a incidência tributária do aludido imposto nas compras realizadas pela rede mundial de 
computadores. 

  
O referido Protocolo prevê na Cláusula Segunda do seu texto o 

seguinte: 
  
  “(...) Nas operações interestaduais entre as unidades federadas 

signatárias deste protocolo o estabelecimento remetente, nas condições de substituto 
tributário, será responsável pela retenção e recolhimento do ICMS, em favor da unidade 
federada de destino, relativo à parcela de que trata a cláusula primeira (...)”. 

  
A instituição do imposto sobre operações relativas à circulação de 

mercadoria e prestação de serviços está previsto no inciso II do artigo 155 da Constituição 
Federal que assim reza: 

  

 Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos 

sobre: 

II -  operações relativas à circulação de mercadorias e sobre 
prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e 
de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem 
no exterior; 

  
O ICMS é um imposto estadual que está genericamente previsto na 

Constituição Federal, é cobrado em operações comerciais de circulação de mercadoria, 
prestação de serviços estaduais e intermunicipais de transportes e comunicação ainda 
que se iniciem no exterior. Este imposto atualmente é uma das principais receitas do caixa 
dos Estados da Federação e o que suscita maiores controvérsias. 

  
Desta feita, embora haja previsão do protocolo do Confaz para 

tributar o consumidor final que adquire produtos pela rede mundial de computadores, à luz 
do Sistema Constitucional Tributário, tal medida se mostra manifestamente ilegal e 
inconstitucional. 

  
Pois, o Confaz é um órgão deliberativo de Conselho Fazendário que 

reúne todas as Secretarias de Fazendas do Brasil e desta forma não possui poder de 
legislar, assim defronta com princípio da legalidade tributária inscrita no artigo 150, inciso I 
da Carta Maior. 

 
O Protocolo em foco viola os princípios do Pacto Federativo e institui 

nova forma de tributação diversa do que institui o artigo 155, inciso II da Constituição 
Federal 1988, configurando a bitributação, vedada pela Carta Magna e por diversos 
tratados de Direito Internacional Tributário. 

 



 

Portanto, os Estados não podem, diante de um cenário que lhes seja 
desfavorável, simplesmente instituir novas regras de cobrança de ICMS, desconsiderando 
a repartição estabelecida pelo texto constitucional, sob pena de gerar um ambiente de 
“anarquia normativa”. “O afastamento dessa premissa, além de comprometer a integridade 
nacional ínsita à Federação, gera um ambiente de anarquia normativa, dentro da qual 
cada unidade federada irá se arvorar da competência de proceder aos ajustes que 
entenderem necessários para o melhor funcionamento da Federação. Daí por que a 
correção da engenharia constitucional de repartição de competências tributárias somente 
pode ocorrer legitimamente mediante manifestação do constituinte reformador, por meio 
da promulgação de emendas constitucionais, e não pela edição de outras espécies 
normativas. 

 
 Assim, conforme entendeu o Supremo Tribunal Federal, a norma 

incompatível com o Texto Supremo ainda que aprovada de forma irregular deve ser 
extirpada do sistema por faltar-lhe validade constitucional. 

  
Com efeito, calha a registrar trecho da decisão do Relator Ministro 

Luiz Fux no julgamento da ADI 4628/MC/DF sobre a matéria ventilada: 
  
Para o bem ou para o mal, esta opção do constituinte originário deve 
ser observada. E há diversas razões para isso. A primeira delas é que, 
ante o tratamento constitucional dispensado à matéria, não se afigura 
legítimo admitir a fixação de novas regras para a cobrança de ICMS 
pelos Estados-membros para além destes parâmetros já 
esquadrinhados pelo constituinte. Isso subverteria a sistemática de 
repartição de competências tributárias, notadamente relativa ao ICMS, 
que tem na Constituição como sede própria para aglutinar tal 
regramento. Por outro lado, a estrita observância dos imperativos 
constitucionais relativos aos ICMS se impõe como instrumento de 
preservação da higidez do pacto federativo. O fato de tratar-se de 
imposto estadual não confere aos Estados-membros a prerrogativa de 
instituir, sponte sua, novas regras para a cobrança do imposto, 
desconsiderando o altiplano constitucional. Em que pese a alegação 
do agravamento do cenário de desigualdades inter-regionais, em 
virtude da aplicação do art. 155 § 2º, VII, da Constituição, a correção 
destas distorções somente poderá emergir pela promulgação de 
emenda constitucional, operando uma reforma tributária, e não 
mediante a edição de qualquer outra espécie normativa. Precisamente 
por não ostentar legitimidade democrática da Assembleia Constituinte 
ou do constituinte derivado, descabe ao Confaz ou a qualquer das 
unidades da Federação de forma isolada estipular um novo modelo de 
cobrança de ICMS nos casos de operações interestaduais quando o 
destinatário final das mercadorias não for seu contribuinte habitual. 
 

  
Neste sentido, é imperioso registrar que neste julgamento de 

inconstitucionalidade do referido Protocolo, a Suprema Corte entendeu por modular os 
efeitos da decisão a partir da medida liminar deferida. Portanto, a ressalva me permite 
concordar com os argumentos da defesa de que o fato de encontrar judicializada a 
discussão do crédito tributário no processo de autuação credencia seu enquadramento na 
referida situação. 

 
Assim sendo, com espeque nos argumentos expostos, notadamente 

no entendimento acima esboçado pelo Supremo Tribunal Federal, impõe-se a 
improcedência do presente auto de infração. 



 

 
Ante o exposto, voto conhecendo do recurso, dando-lhe provimento 

para reformar a sentença singular e considerar improcedente o auto de infração. 
 
 

 
 

Sala das sessões, em 05 de maio de 2016. 
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Matéria: Substituição tributária (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00623/16 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Venda não presencial. 
Aquisição de mercadorias por meio de internet, telemarketing ou 
showroom. Operações interestaduais.  Improcedência. 
 
1. O recolhimento do ICMS, para as operações e prestações que 
destinem bens e serviços a consumidor final localizado em 
outra Unidade da Federação, é realizado com base na alíquota 
interestadual, quando o destinatário for contribuinte do imposto 
e na alíquota interna, quando o destinatário não for contribuinte 
dele, ou seja, do Estado de origem (art. 155, VII, CF). A venda 
não presencial ocorreu no território recifense, devendo aqui ser 
tributado. Não há inovação ou criação de tributo, mas tão 
somente uma mudança de entendimento acerca do fato gerador 
do ICMS, em consonância com a diretriz constitucional de 
redução das desigualdades regionais e sociais 
 
2. É improcedente o auto de infração, quando ficar 
desqualificada, no curso processual, a acusação fiscal nele 
formalizada. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 02 de março de 2016, decidiu,   por maioria de votos,  conhecer do 
recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente 
o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Paulo Diniz, Masayuki Missao e 
Edson Abrão da Silva. Vencidos os Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato e Mário 
de Oliveira Andrade que votaram pela procedência do auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo efetuou venda não 
presencial de Jet Ski para ANDRE LUIZ FARIA GARCIA, pessoa física residente no 
Estado de Goiás, conforme faz prova a nota fiscal nº 1201. Foi omitido o recolhimento da 
parte do ICMS em favor da unidade de destino, conforme determina o protocolo ICMS nº 
21 de 1° de abril de 2011. 

 
O lançamento de ofício está fundamentado nas Cláusulas Segunda, 

Terceira e Quarta do Protocolo ICMS nº 21 de 1º de abril de 2011. A penalidade aplicável 
ao caso é a do artigo 71, inciso III, alínea “a”, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida 
pela Lei nº 17.917/2012. 

 
Foi identificado como sujeito passivo coobrigado: ANDRÉ LUIZ 

FARIA GARCIA, que concorreu para a prática da infração tributária, onde recebeu 
mercadoria sem que o ICMS estivesse regularmente pago. Foi autuado com base no 
artigo 45, inciso XIII, do CTE. 

 
O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 03/06.  



 

 
 Os sujeitos passivos foram intimados a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de fls. 07/09. Foi 
lavrado o Termo de Revelia de fls. 51 em relação ao solidário. 

 
Em sua impugnação, fls. 13/27, o sujeito passivo alega em preliminar 

a ilegitimidade do adquirente para figurar como sujeito passivo coobrigado pelo suposto 
crédito tributário, conforme Cláusula Segunda do Protocolo ICMS nº 21/2011. Argui que, o 
imposto deveria ser exigido no momento do ingresso no território goiano, com a apreensão 
da mercadoria. Afirma, ainda, ser uma pessoa jurídica que se dedica à comercialização de 
embarcações para todo o território nacional, sendo que o referido Protocolo é 
inconstitucional, conforme vem reconhecendo o plenário do STF. Ao final, requer que seja 
reconhecida a ilegitimidade passiva do adquirente, excluindo-o do auto de infração, e que 
seja considerado improcedente o auto de infração. 

 
Juntamente com a peça impugnatória foram colacionados aos autos 

documentos de fls. 28/50. 
 
Pela Sentença n° 2755/2015 – JULP, fls. 53/57, o julgador singular 

decidiu por acatar o pedido de exclusão do solidário André Luiz Faria Garcia e pela 
procedência do auto de infração. Em sua fundamentação afirma que a inclusão do 
solidário encontra respaldo no artigo 45, inciso XIII, do CTE, regra que abarca o substituto 
tributário com a pessoa que por seus atos ou omissões concorra para a prática da infração 
à legislação tributária. No mérito, sustenta que o lançamento reporta-se à data do fato 
gerador, regido pela Lei vigente àquela data, ainda, que posteriormente modificada ou 
revogada, conforme prescreve o artigo 161 do CTE. Ressalta, ainda, que o deferimento da 
liminar foi em 19/02/2014, considerando que a autuada não apresentou ter ações já 
ajuizadas em seu nome, então esta é a data limite de vigência do protocolo. Portanto, 
como o lançamento e o fato gerador são anteriores a referida data, o imposto reclamado 
na inicial deve ser mantido.  

 
Em seu Despacho n° 1328/2015 de fls. 61, o Representante 

Fazendário manifesta-se pela manutenção da decisão monocrática, com a exclusão do 
solidário André Luiz de Jesus Aquino da lide.  

 
Devidamente intimado da decisão singular (fls. 59/61), o sujeito 

passivo interpõe Recurso Voluntário às fls. 63/73, reiterando as argumentações 
apresentadas anteriormente.  

 
É o Relatório. 
 
 

VOTO 
 

Tratam os autos de crédito tributário constituído em desfavor do 
sujeito passivo por ter efetuado venda não presencial para pessoa física residente no 
Estado de Goiás, de um Jet Ski para André Luiz Faria Garcia, sem retenção do imposto 
nos termos do Protocolo nº 21/2011. 

 
Inicialmente destaco que não há no processo questões preliminares, 

prejudiciais, de caráter terminativo, a serem apreciadas.   
 



 

Quanto ao mérito, ao proceder à análise do conteúdo do presente 
processo, na condição de seu relator, entendo que razão assiste ao sujeito passivo 
requerer a improcedência do presente auto de infração. De fato, no tocante à 
constitucionalidade do referido Protocolo, sabe-se, á toda evidência, que os dispositivos 
legais mencionados na inicial padecem de vício de constitucionalidade flagrante, tendo em 
vista, que vão de encontro a todo arquétipo constitucional do ICMS delineado nos artigos 
150 a 152 e 155, todos da Constituição Federal.  

 
O cerne e escopo do Protocolo ICMS nº 21/2011 é, em síntese, 

instituir fórmula de partilha entre o Estado de origem e o de destino das receitas do ICMS 
incidente nas aquisições não presenciais realizadas por consumidor final não contribuinte 
do imposto, celebradas por internet, telemarketing ou em showroom. 

 
Em outras palavras, trata-se de impedir que apenas os Estados de 

origem, normalmente situados no Sul e no Sudeste do país, regiões que agregam a maior 
parte dos centros de produção e distribuição de produtos industrializados, fiquem com a 
totalidade do imposto devido nessa operação. 

 
Destaco as Cláusulas Primeira, Segunda e Terceira do Protocolo 

ICMS nº 21/2011, que dispõem: 
 

Cláusula primeira. Acordam  as  unidades  federadas signatárias deste 
protocolo a exigir, nos termos nele previstos, a favor da unidade 
federada de destino da mercadoria ou bem,  a parcela do Imposto 
sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias  e  sobre  
Prestações  de  Serviços  de  Transporte Interestadual  e  
Intermunicipal  e  de  Comunicação  -  ICMS  -devida na operação 
interestadual em que  o consumidor final adquire mercadoria ou bem 
de forma  não presencial por meio de internet, telemarketing ou 
showroom. 

Parágrafo único. A exigência  do  imposto  pela  unidade federada  
destinatária  da  mercadoria  ou  bem,  aplica-se, inclusive, nas 
operações procedentes de unidades da Federação não signatárias 
deste protocolo. 
 
Cláusula segunda. Nas operações interestaduais entre as unidades 
federadas signatárias deste protocolo o estabelecimento remetente, 
na condição de substituto tributário, será responsável pela retenção  e  
recolhimento do  ICMS, em favor da unidade federada de destino,  
relativo à parcela de que trata a cláusula primeira. 
 
Cláusula terceira. A parcela do imposto devido à unidade federada 
destinatária será obtida pela aplicação da sua alíquota interna, sobre o 
valor da respectiva operação, deduzindo-se o valor equivalente aos 
seguintes percentuais aplicados sobre a base de cálculo utilizada para 
cobrança do imposto devido na origem: 

I  -  7%  (sete  por  cento)  para  as  mercadorias  ou  bens oriundos  
das  Regiões  Sul  e  Sudeste,  exceto  do  Estado  do Espírito Santo; 

II - 12% (doze por cento) para as mercadorias ou bens procedentes 
das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e do Estado do Espírito 
Santo. 
 
Parágrafo único. O ICMS devido à unidade federada de origem da 
mercadoria ou bem, relativo à obrigação própria do remetente, é 
calculado  com  a  utilização  da  alíquota  interestadual.  



 

 
 
É fundamental entender o enunciado prescritivo em seu contexto 

econômico e jurídico. 

O sistema constitucional em vigor, no artigo 155, § 2º, inciso VII, 
alínea “b”, determina que as vendas interestaduais destinadas a consumidor final não 
contribuinte sujeitam-se ao recolhimento do ICMS apenas no Estado de origem, mediante 
aplicação de alíquota interna. 

Assim, se por exemplo, um consumidor residente em Alagoas 
adquire um eletrodoméstico, por meio da internet, de empresa situada em São Paulo, 
apenas este Estado e não aquele faz jus à cobrança do imposto, mediante aplicação da 
alíquota interna. Ou seja, São Paulo aplicará a alíquota interna à operação, enquanto 
Alagoas não poderá efetuar qualquer cobrança. 

Já quando se trata de operações e prestações interestaduais que 
destinem bens e serviços a consumidor final contribuinte do imposto, o artigo 155, § 2º, 
inciso VII, alínea “a”, determina que se aplique a alíquota interestadual, em lugar da 
alíquota interna, assegurando-se ao Estado da localização do destinatário o valor 
correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual. Partilha-se, portanto, 
a arrecadação do imposto entre origem e destino. 

É este o teor da norma constitucional mencionada: 
 
Art.  155.  Compete aos  Estados  e  ao  Distrito  Federal instituir 
impostos sobre:  

[...] 

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre 
prestações de  serviços  de  transporte  interestadual  e intermunicipal 
e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem 
no exterior 

[...] 

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: 

[...] 

VII - em relação às operações e prestações que destinem bens e 
serviços a consumidor final localizado em outro Estado, adotar-se-á: 

a)  a alíquota  interestadual,  quando  o  destinatário  for contribuinte 
do imposto; 
b)  a alíquota interna, quando  o  destinatário  não  for contribuinte 
dele; 
VIII - na hipótese da alínea "a" do inciso anterior, caberá ao Estado da  
localização  do  destinatário  o  imposto correspondente  à  diferença  
entre  a  alíquota  interna  e  a interestadual; 

 
 
Ocorre que, nos últimos anos, o expressivo crescimento das vendas 

por meio do comércio eletrônico modificou consideravelmente o perfil das transações 
tributadas, com repercussões importantes no quadro de partilha de receitas. Tornaram-se 
cada vez mais frequentes as transações celebradas de forma não presencial, por meio de 
internet, telemarketing ou em showroom, entre empresas situadas em um Estado (de 



 

origem) e consumidores finais não contribuintes de ICMS residentes em outros Estados 
(de destino). 

 
E, segundo a regra do artigo 155, § 2º, inciso VII, alínea “b”, nessas 

situações, a venda faz-se diretamente ao consumidor situado em outro Estado, cabendo a 
cobrança do tributo exclusivamente à unidade federativa de origem, ou seja, aquela em 
que está situado o estabelecimento comercial responsável pelo envio da mercadoria, e 
nada é devido ao Estado de destino, que não faz jus a qualquer sorte de partilha da 
arrecadação nessa situação. 

 
Recentemente o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional o 

Protocolo ICMS nº 21 de 2011 do Conselho Nacional de Política Fazendária no que tange 
a incidência tributária do aludido imposto nas compras realizadas pela rede mundial de 
computadores. 

  
O referido Protocolo prevê na Cláusula Segunda do seu texto o 

seguinte: 
  
  “(...) Nas operações interestaduais entre as unidades federadas 

signatárias deste protocolo o estabelecimento remetente, nas condições de substituto 
tributário, será responsável pela retenção e recolhimento do ICMS, em favor da unidade 
federada de destino, relativo à parcela de que trata a cláusula primeira (...)”. 

  
A instituição do imposto sobre operações relativas à circulação de 

mercadoria e prestação de serviços está previsto no inciso II do artigo 155 da Constituição 
Federal que assim reza: 

  

 Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos 

sobre: 

II -  operações relativas à circulação de mercadorias e sobre 
prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e 
de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem 
no exterior; 

  
O ICMS é um imposto estadual que está genericamente previsto na 

Constituição Federal, é cobrado em operações comerciais de circulação de mercadoria, 
prestação de serviços estaduais e intermunicipais de transportes e comunicação ainda 
que se iniciem no exterior. Este imposto atualmente é uma das principais receitas do caixa 
dos Estados da Federação e o que suscita maiores controvérsias. 

  
Desta feita, embora haja previsão do protocolo do Confaz para 

tributar o consumidor final que adquire produtos pela rede mundial de computadores, à luz 
do Sistema Constitucional Tributário, tal medida se mostra manifestamente ilegal e 
inconstitucional. 

  
Pois, o Confaz é um órgão deliberativo de Conselho Fazendário que 

reúne todas as Secretarias de Fazendas do Brasil e desta forma não possui poder de 
legislar, assim defronta com princípio da legalidade tributária inscrita no artigo 150, inciso I 
da Carta Maior. 

 
O Protocolo em foco viola os princípios do Pacto Federativo e institui 

nova forma de tributação diversa do que institui o artigo 155, inciso II da Constituição 



 

Federal 1988, configurando a bitributação, vedada pela Carta Magna e por diversos 
tratados de Direito Internacional Tributário. 

 
Portanto, os Estados não podem, diante de um cenário que lhes seja 

desfavorável, simplesmente instituir novas regras de cobrança de ICMS, desconsiderando 
a repartição estabelecida pelo texto constitucional, sob pena de gerar um ambiente de 
“anarquia normativa”. “O afastamento dessa premissa, além de comprometer a integridade 
nacional ínsita à Federação, gera um ambiente de anarquia normativa, dentro da qual 
cada unidade federada irá se arvorar da competência de proceder aos ajustes que 
entenderem necessários para o melhor funcionamento da Federação. Daí por que a 
correção da engenharia constitucional de repartição de competências tributárias somente 
pode ocorrer legitimamente mediante manifestação do constituinte reformador, por meio 
da promulgação de emendas constitucionais, e não pela edição de outras espécies 
normativas. 

 
 Assim, conforme entendeu o Supremo Tribunal Federal, a norma 

incompatível com o Texto Supremo ainda que aprovada de forma irregular deve ser 
extirpada do sistema por faltar-lhe validade constitucional. 

  
Com efeito, calha a registrar trecho da decisão do Relator Ministro 

Luiz Fux no julgamento da ADI 4628/MC/DF sobre a matéria ventilada: 

  
Para o bem ou para o mal, esta opção do constituinte originário deve 
ser observada. E há diversas razões para isso. A primeira delas é que, 
ante o tratamento constitucional dispensado à matéria, não se afigura 
legítimo admitir a fixação de novas regras para a cobrança de ICMS 
pelos Estados-membros para além destes parâmetros já 
esquadrinhados pelo constituinte. Isso subverteria a sistemática de 
repartição de competências tributárias, notadamente relativa ao ICMS, 
que tem na Constituição como sede própria para aglutinar tal 
regramento. Por outro lado, a estrita observância dos imperativos 
constitucionais relativos aos ICMS se impõe como instrumento de 
preservação da higidez do pacto federativo. O fato de tratar-se de 
imposto estadual não confere aos Estados-membros a prerrogativa de 
instituir, sponte sua, novas regras para a cobrança do imposto, 
desconsiderando o altiplano constitucional. Em que pese a alegação 
do agravamento do cenário de desigualdades inter-regionais, em 
virtude da aplicação do art. 155 § 2º, VII, da Constituição, a correção 
destas distorções somente poderá emergir pela promulgação de 
emenda constitucional, operando uma reforma tributária, e não 
mediante a edição de qualquer outra espécie normativa. Precisamente 
por não ostentar legitimidade democrática da Assembleia Constituinte 
ou do constituinte derivado, descabe ao Confaz ou a qualquer das 
unidades da Federação de forma isolada estipular um novo modelo de 
cobrança de ICMS nos casos de operações interestaduais quando o 
destinatário final das mercadorias não for seu contribuinte habitual. 
 

  
Neste sentido, é imperioso registrar que neste julgamento de 

inconstitucionalidade do referido Protocolo, a Suprema Corte entendeu por modular os 
efeitos da decisão a partir da medida liminar deferida. Portanto, a ressalva me permite 
concordar com os argumentos da defesa de que o fato de encontrar judicializada a 
discussão do crédito tributário no processo de autuação credencia seu enquadramento na 
referida situação. 

 



 

Assim sendo, com espeque nos argumentos expostos, notadamente 
no entendimento acima esboçado pelo Supremo Tribunal Federal, impõe-se a 
improcedência do presente auto de infração. 

 
Ante o exposto, voto conhecendo do recurso, dando-lhe provimento 

para reformar a sentença singular e considerar improcedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões, em 05 de maio de 2016. 
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Matéria: Substituição tributária (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00624/16 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Venda não presencial. 
Aquisição de mercadorias por meio de internet, telemarketing ou 
showroom. Operações interestaduais. Improcedência. 
 
1. O recolhimento do ICMS, para as operações e prestações que 
destinem bens e serviços a consumidor final localizado em 
outra Unidade da Federação, é realizado com base na alíquota 
interestadual, quando o destinatário for contribuinte do imposto 
e na alíquota interna, quando o destinatário não for contribuinte 
dele, ou seja, do Estado de origem (art. 155, VII, CF). A venda 
não presencial ocorreu no território recifense, devendo aqui ser 
tributado. Não há inovação ou criação de tributo, mas tão 
somente uma mudança de entendimento acerca do fato gerador 
do ICMS, em consonância com a diretriz constitucional de 
redução das desigualdades regionais e sociais; 
 
2. É improcedente o auto de infração, quando ficar 
desqualificada, no curso processual, a acusação fiscal nele 
formalizada. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 02 de março de 2016, decidiu,   por maioria de votos,  conhecer do 
recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente 
o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Paulo Diniz, Masayuki Missao e 
Edson Abrão da Silva. Vencidos os Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato e Mário 
de Oliveira Andrade que votaram pela procedência do auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo efetuou venda não 
presencial de Jet Ski para LUCIANO PEREIRA DA SILVA, pessoa física residente no 
estado de Goiás, conforme faz prova a nota fiscal nº 1201. Foi omitido o recolhimento da 
parte do ICMS em favor da unidade de destino, conforme determina o protocolo ICMS 21 
de 1° de abril de 2011. 

 
O lançamento de ofício está fundamentado nas Cláusulas Segunda, 

Terceira e Quarta do Protocolo ICMS nº 21 de 1º de abril de 2011. A penalidade aplicável 
ao caso é a do artigo 71, inciso III, alínea “a”, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida 
pela Lei nº 17.917/2012.  

 
Foi identificado como sujeito passivo coobrigado: LUCIANO 

PEREIRA DA SILVA, que concorreu para a prática da infração tributária, onde recebeu 
mercadoria sem que o ICMS estivesse regularmente pago. Foi autuado com base no 
artigo 45, inciso XIII, do CTE. 

 
O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 03/09.  



 

 
Os sujeitos passivos foram intimados a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de fls. 10/14. Foi 
lavrador o Termo de Revelia de fls. 55 em relação ao solidário. 

 
Em sua impugnação, fls. 13/27, o sujeito passivo alega em preliminar 

a ilegitimidade do adquirente para figurar como sujeito passivo coobrigado pelo suposto 
crédito tributário, conforme Cláusula Segunda do Protocolo ICMS nº 21/2011. Argui que, o 
imposto deveria ser exigido no momento do ingresso no território goiano, com a apreensão 
da mercadoria. Afirma, ainda, ser uma pessoa jurídica que se dedica à comercialização de 
embarcações para todo o território nacional, sendo que o referido Protocolo é 
inconstitucional, conforme vem reconhecendo o plenário do STF. Ao final, requer que seja 
reconhecida a ilegitimidade passiva do adquirente, excluindo-o do auto de infração, e que 
seja considerado improcedente o auto de infração.  

 
Juntamente com a peça impugnatória foram colacionados aos autos 

documentos de fls. 32/54. 
 
Pela Sentença n° 22762/2015 – JULP, fls. 57/61, o julgador singular 

decidiu por acatar o pedido de exclusão do solidário Luciano Pereira Da Silva e pela 
procedência do auto de infração. Em sua fundamentação afirma que a inclusão do 
solidário encontra respaldo no artigo 45, inciso XIII, do CTE, regra que abarca o substituto 
tributário com a pessoa que por seus atos ou omissões concorra para a prática da infração 
à legislação tributária. No mérito, sustenta que o lançamento reporta-se à data do fato 
gerador, regido pela Lei vigente àquela data, ainda, que posteriormente modificada ou 
revogada, conforme prescreve o artigo 161 do CTE. Ressalta, ainda, que o deferimento da 
liminar foi em 19/02/2014, considerando que a autuada não apresentou ter ações já 
ajuizadas em seu nome, então esta é a data limite de vigência do protocolo. Portanto, 
como o lançamento e o fato gerador são anteriores a referida data, o imposto reclamado 
na inicial deve ser mantido.  

 
Em seu Despacho n° 1329/2015 de fls. 62, o Representante 

Fazendário manifesta-se pela manutenção da decisão monocrática, com a exclusão do 
solidário Luciano Pereira da Silva da lide.  

 
Devidamente intimado da decisão singular (fls. 63/65), o sujeito 

passivo interpõe Recurso Voluntário às fls. 67/77, reiterando as argumentações 
apresentadas anteriormente.  

 
É o Relatório. 
 
 

VOTO 
 

Tratam os autos de crédito tributário constituído em desfavor do 
sujeito passivo por ter efetuado venda não presencial para pessoa física residente no 
Estado de Goiás, de um Jet Ski para Luciano Pereira da Silva, sem retenção do imposto 
nos termos do Protocolo nº 21/2011. 

 
Inicialmente destaco que não há no processo questões preliminares, 

prejudiciais, de caráter terminativo, a serem apreciadas.   
 



 

Quanto ao mérito, ao proceder à análise do conteúdo do presente 
processo, na condição de seu relator, entendo que razão assiste ao sujeito passivo 
requerer a improcedência do presente auto de infração. De fato, no tocante à 
constitucionalidade do referido Protocolo, sabe-se, á toda evidência, que os dispositivos 
legais mencionados na inicial padecem de vício de constitucionalidade flagrante, tendo em 
vista, que vão de encontro a todo arquétipo constitucional do ICMS delineado nos artigos 
150 a 152 e 155, todos da Constituição Federal.  

 
O cerne e escopo do Protocolo ICMS nº 21/2011 é, em síntese, 

instituir fórmula de partilha entre o Estado de origem e o de destino das receitas do ICMS 
incidente nas aquisições não presenciais realizadas por consumidor final não contribuinte 
do imposto, celebradas por internet, telemarketing ou em showroom. 

 
Em outras palavras, trata-se de impedir que apenas os Estados de 

origem, normalmente situados no Sul e no Sudeste do país, regiões que agregam a maior 
parte dos centros de produção e distribuição de produtos industrializados, fiquem com a 
totalidade do imposto devido nessa operação. 

 
Destaco as Cláusulas Primeira, Segunda e Terceira do Protocolo 

ICMS nº 21/2011, que dispõem: 
 

Cláusula primeira. Acordam  as  unidades  federadas signatárias deste 
protocolo a exigir, nos termos nele previstos, a favor da unidade 
federada de destino da mercadoria ou bem,  a parcela do Imposto 
sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias  e  sobre  
Prestações  de  Serviços  de  Transporte Interestadual  e  
Intermunicipal  e  de  Comunicação  -  ICMS  -devida na operação 
interestadual em que  o consumidor final adquire mercadoria ou bem 
de forma  não presencial por meio de internet, telemarketing ou 
showroom. 

Parágrafo único. A exigência  do  imposto  pela  unidade federada  
destinatária  da  mercadoria  ou  bem,  aplica-se, inclusive, nas 
operações procedentes de unidades da Federação não signatárias 
deste protocolo. 
 
Cláusula segunda. Nas operações interestaduais entre as unidades 
federadas signatárias deste protocolo o estabelecimento remetente, 
na condição de substituto tributário, será responsável pela retenção  e  
recolhimento do  ICMS, em favor da unidade federada de destino,  
relativo à parcela de que trata a cláusula primeira. 
 
Cláusula terceira. A parcela do imposto devido à unidade federada 
destinatária será obtida pela aplicação da sua alíquota interna, sobre o 
valor da respectiva operação, deduzindo-se o valor equivalente aos 
seguintes percentuais aplicados sobre a base de cálculo utilizada para 
cobrança do imposto devido na origem: 

I  -  7%  (sete  por  cento)  para  as  mercadorias  ou  bens oriundos  
das  Regiões  Sul  e  Sudeste,  exceto  do  Estado  do Espírito Santo; 

II - 12% (doze por cento) para as mercadorias ou bens procedentes 
das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e do Estado do Espírito 
Santo. 
 
Parágrafo único. O ICMS devido à unidade federada de origem da 
mercadoria ou bem, relativo à obrigação própria do remetente, é 
calculado  com  a  utilização  da  alíquota  interestadual.  



 

 
 
É fundamental entender o enunciado prescritivo em seu contexto 

econômico e jurídico. 

O sistema constitucional em vigor, no artigo 155, § 2º, inciso VII, 
alínea “b”, determina que as vendas interestaduais destinadas a consumidor final não 
contribuinte sujeitam-se ao recolhimento do ICMS apenas no Estado de origem, mediante 
aplicação de alíquota interna. 

Assim, se por exemplo, um consumidor residente em Alagoas 
adquire um eletrodoméstico, por meio da internet, de empresa situada em São Paulo, 
apenas este Estado e não aquele faz jus à cobrança do imposto, mediante aplicação da 
alíquota interna. Ou seja, São Paulo aplicará a alíquota interna à operação, enquanto 
Alagoas não poderá efetuar qualquer cobrança. 

Já quando se trata de operações e prestações interestaduais que 
destinem bens e serviços a consumidor final contribuinte do imposto, o artigo 155, § 2º, 
inciso VII, alínea “a”, determina que se aplique a alíquota interestadual, em lugar da 
alíquota interna, assegurando-se ao Estado da localização do destinatário o valor 
correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual. Partilha-se, portanto, 
a arrecadação do imposto entre origem e destino. 

É este o teor da norma constitucional mencionada: 
 
Art.  155.  Compete aos  Estados  e  ao  Distrito  Federal instituir 
impostos sobre:  

[...] 

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre 
prestações de  serviços  de  transporte  interestadual  e intermunicipal 
e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem 
no exterior 

[...] 

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: 

[...] 

VII - em relação às operações e prestações que destinem bens e 
serviços a consumidor final localizado em outro Estado, adotar-se-á: 

a)  a alíquota  interestadual,  quando  o  destinatário  for contribuinte 
do imposto; 
b)  a alíquota interna, quando  o  destinatário  não  for contribuinte 
dele; 

VIII - na hipótese da alínea "a" do inciso anterior, caberá ao Estado da  
localização  do  destinatário  o  imposto correspondente  à  diferença  
entre  a  alíquota  interna  e  a interestadual; 

 
 
Ocorre que, nos últimos anos, o expressivo crescimento das vendas 

por meio do comércio eletrônico modificou consideravelmente o perfil das transações 
tributadas, com repercussões importantes no quadro de partilha de receitas. Tornaram-se 
cada vez mais frequentes as transações celebradas de forma não presencial, por meio de 
internet, telemarketing ou em showroom, entre empresas situadas em um Estado (de 



 

origem) e consumidores finais não contribuintes de ICMS residentes em outros Estados 
(de destino). 

 
E, segundo a regra do artigo 155, § 2º, inciso VII, alínea “b”, nessas 

situações, a venda faz-se diretamente ao consumidor situado em outro Estado, cabendo a 
cobrança do tributo exclusivamente à unidade federativa de origem, ou seja, aquela em 
que está situado o estabelecimento comercial responsável pelo envio da mercadoria, e 
nada é devido ao Estado de destino, que não faz jus a qualquer sorte de partilha da 
arrecadação nessa situação. 

 
Recentemente o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional o 

Protocolo ICMS nº 21 de 2011 do Conselho Nacional de Política Fazendária no que tange 
a incidência tributária do aludido imposto nas compras realizadas pela rede mundial de 
computadores. 

  
O referido Protocolo prevê na Cláusula Segunda do seu texto o 

seguinte: 
  
  “(...) Nas operações interestaduais entre as unidades federadas 

signatárias deste protocolo o estabelecimento remetente, nas condições de substituto 
tributário, será responsável pela retenção e recolhimento do ICMS, em favor da unidade 
federada de destino, relativo à parcela de que trata a cláusula primeira (...)”. 

  
A instituição do imposto sobre operações relativas à circulação de 

mercadoria e prestação de serviços está previsto no inciso II do artigo 155 da Constituição 
Federal que assim reza: 

  

 Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos 

sobre: 

II -  operações relativas à circulação de mercadorias e sobre 
prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e 
de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem 
no exterior; 

  
O ICMS é um imposto estadual que está genericamente previsto na 

Constituição Federal, é cobrado em operações comerciais de circulação de mercadoria, 
prestação de serviços estaduais e intermunicipais de transportes e comunicação ainda 
que se iniciem no exterior. Este imposto atualmente é uma das principais receitas do caixa 
dos Estados da Federação e o que suscita maiores controvérsias. 

  
Desta feita, embora haja previsão do protocolo do Confaz para 

tributar o consumidor final que adquire produtos pela rede mundial de computadores, à luz 
do Sistema Constitucional Tributário, tal medida se mostra manifestamente ilegal e 
inconstitucional. 

  
Pois o Confaz é um órgão deliberativo de Conselho Fazendário que 

reúne todas as Secretarias de Fazendas do Brasil e desta forma não possui poder de 
legislar, assim defronta com princípio da legalidade tributária inscrita no artigo 150, inciso I 
da Carta Maior. 

 
O Protocolo em foco viola os princípios do Pacto Federativo e institui 

nova forma de tributação diversa do que institui o artigo 155, inciso II da Constituição 



 

Federal 1988, configurando a bitributação, vedada pela Carta Magna e por diversos 
tratados de Direito Internacional Tributário. 

 
Portanto, os Estados não podem, diante de um cenário que lhes seja 

desfavorável, simplesmente instituir novas regras de cobrança de ICMS, desconsiderando 
a repartição estabelecida pelo texto constitucional, sob pena de gerar um ambiente de 
“anarquia normativa”. “O afastamento dessa premissa, além de comprometer a integridade 
nacional ínsita à Federação, gera um ambiente de anarquia normativa, dentro da qual 
cada unidade federada irá se arvorar da competência de proceder aos ajustes que 
entenderem necessários para o melhor funcionamento da Federação. Daí por que a 
correção da engenharia constitucional de repartição de competências tributárias somente 
pode ocorrer legitimamente mediante manifestação do constituinte reformador, por meio 
da promulgação de emendas constitucionais, e não pela edição de outras espécies 
normativas. 

 
 Assim, conforme entendeu o Supremo Tribunal Federal, a norma 

incompatível com o Texto Supremo ainda que aprovada de forma irregular deve ser 
extirpada do sistema por faltar-lhe validade constitucional. 

  
Com efeito, calha a registrar trecho da decisão do Relator Ministro 

Luiz Fux no julgamento da ADI 4628/MC/DF sobre a matéria ventilada: 
  
Para o bem ou para o mal, esta opção do constituinte originário deve 
ser observada. E há diversas razões para isso. A primeira delas é que, 
ante o tratamento constitucional dispensado à matéria, não se afigura 
legítimo admitir a fixação de novas regras para a cobrança de ICMS 
pelos Estados-membros para além destes parâmetros já 
esquadrinhados pelo constituinte. Isso subverteria a sistemática de 
repartição de competências tributárias, notadamente relativa ao ICMS, 
que tem na Constituição como sede própria para aglutinar tal 
regramento. Por outro lado, a estrita observância dos imperativos 
constitucionais relativos aos ICMS se impõe como instrumento de 
preservação da higidez do pacto federativo. O fato de tratar-se de 
imposto estadual não confere aos Estados-membros a prerrogativa de 
instituir, sponte sua, novas regras para a cobrança do imposto, 
desconsiderando o altiplano constitucional. Em que pese a alegação 
do agravamento do cenário de desigualdades inter-regionais, em 
virtude da aplicação do art. 155 § 2º, VII, da Constituição, a correção 
destas distorções somente poderá emergir pela promulgação de 
emenda constitucional, operando uma reforma tributária, e não 
mediante a edição de qualquer outra espécie normativa. Precisamente 
por não ostentar legitimidade democrática da Assembleia Constituinte 
ou do constituinte derivado, descabe ao Confaz ou a qualquer das 
unidades da Federação de forma isolada estipular um novo modelo de 
cobrança de ICMS nos casos de operações interestaduais quando o 
destinatário final das mercadorias não for seu contribuinte habitual. 
 

  
Neste sentido, é imperioso registrar que neste julgamento de 

inconstitucionalidade do referido Protocolo, a Suprema Corte entendeu por modular os 
efeitos da decisão a partir da medida liminar deferida. Portanto, a ressalva me permite 
concordar com os argumentos da defesa de que o fato de encontrar judicializada a 
discussão do crédito tributário no processo de autuação credencia seu enquadramento na 
referida situação. 

 



 

Assim sendo, com espeque nos argumentos expostos, notadamente 
no entendimento acima esboçado pelo Supremo Tribunal Federal, impõe-se a 
improcedência do presente auto de infração. 

 
Ante o exposto, voto conhecendo do recurso, dando-lhe provimento 

para reformar a sentença singular e considerar improcedente o auto de infração. 
 

 
 

Sala das sessões, em 05 de maio de 2016. 
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Matéria: Substituição tributária (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00625/16 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Venda não presencial. 
Aquisição de mercadorias por meio de internet, telemarketing ou 
showroom. Operações interestaduais. Improcedência. 
 
1. O recolhimento do ICMS, para as operações e prestações que 
destinem bens e serviços a consumidor final localizado em 
outra Unidade da Federação, é realizado com base na alíquota 
interestadual, quando o destinatário for contribuinte do imposto 
e na alíquota interna, quando o destinatário não for contribuinte 
dele, ou seja, do Estado de origem (art. 155, VII, CF). A venda 
não presencial ocorreu no território recifense, devendo aqui ser 
tributado. Não há inovação ou criação de tributo, mas tão 
somente uma mudança de entendimento acerca do fato gerador 
do ICMS, em consonância com a diretriz constitucional de 
redução das desigualdades regionais e sociais 
 
2. É improcedente o auto de infração, quando ficar 
desqualificada, no curso processual, a acusação fiscal nele 
formalizada. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 02 de março de 2016, decidiu,   por maioria de votos,  conhecer do 
recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente 
o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Paulo Diniz, Masayuki Missao e 
Edson Abrão da Silva. Vencidos os Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato e Mário 
de Oliveira Andrade que votaram pela procedência do auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo efetuou venda não 
presencial de Jet Ski para PAULO BRASILINO DA SILVA JÚNIOR, pessoa física residente 
no Estado de Goiás, conforme faz prova a nota fiscal nº 1201. Foi omitido o recolhimento 
da parte do ICMS em favor da unidade de destino, conforme determina o protocolo ICMS 
nº 21 de 1° de abril de 2011. 

 
O lançamento de ofício está fundamentado nas Cláusulas Segunda, 

Terceira e Quarta do Protocolo ICMS 21 nº 1º de abril de 2011. A penalidade aplicável ao 
caso é a do artigo 71, inciso III, alínea “a”, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida 
pela Lei nº 17.917/2012. 

 

Foi identificado como sujeito passivo coobrigado: PAULO 
BRASILINO DA SILVA JUNIOR, que concorreu para a prática da infração tributária, onde 
recebeu mercadoria sem que o ICMS estivesse regularmente pago. Foi autuado com base 
no artigo 45, inciso XIII, do CTE. 

 
O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 03/09.  



 

 
 Os sujeitos passivos foram intimados a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de fls. 10/13. Foi 
lavrado o Termo de Revelia de fls. 55 em relação ao solidário. 

 
Em sua impugnação, fls. 16/31, o sujeito passivo alega em preliminar 

a ilegitimidade do adquirente para figurar como sujeito passivo coobrigado pelo suposto 
crédito tributário, conforme Cláusula Segunda do Protocolo ICMS nº 21/2011. Argui que o 
imposto deveria ser exigido no momento do ingresso no território goiano, com a apreensão 
da mercadoria. Afirma, ainda, ser uma pessoa jurídica que se dedica à comercialização de 
embarcações para todo o território nacional, sendo que o referido Protocolo é 
inconstitucional, conforme vem reconhecendo o plenário do STF. Ao final, requer que seja 
reconhecida a ilegitimidade passiva do adquirente, excluindo-o do auto de infração, e que 
seja considerado improcedente o auto de infração. 

 
Juntamente com a peça impugnatória foram colacionados aos autos 

documentos de fls. 31/53. 
 
Pela Sentença n° 2774/2015 – JULP, fls. 57/60, o julgador singular 

decidiu por acatar o pedido de exclusão do solidário e pela procedência do presente auto 
de infração. Em sua fundamentação afirma que a inclusão do solidário encontra respaldo 
no artigo 45, inciso XIII, do CTE, regra que abarca o substituto tributário com a pessoa que 
por seus atos ou omissões concorra para a prática da infração à legislação tributária. No 
mérito, sustenta que o lançamento reporta-se à data do fato gerador, regido pela Lei 
vigente àquela data, ainda, que posteriormente modificada ou revogada, conforme 
prescreve o artigo 161 do CTE. Ressalta, ainda, que o deferimento da liminar foi em 
19/02/2014, considerando que a autuada não apresentou ter ações já ajuizadas em seu 
nome, então esta é a data limite de vigência do protocolo. Portanto, como o lançamento e 
o fato gerador são anteriores a referida data, o imposto reclamado na inicial deve ser 
mantido. 

 
Em seu Despacho nº 1330/2015 fls. 61, o Representante Fazendário manifesta-se 

pela manutenção da decisão monocrática, com a exclusão do solidário Paulo Brasilino da Silva Júnior da 
lide. 

 
Devidamente intimado da decisão singular (fls. 62/64), o sujeito 

passivo interpõe Recurso Voluntário às fls. 66/76, reiterando as argumentações 
apresentadas anteriormente.  

 
É o Relatório. 
 

VOTO 
 

Tratam os autos de crédito tributário constituído em desfavor do 
sujeito passivo por ter efetuado venda não presencial para pessoa física residente no 
Estado de Goiás, de um Jet Ski para Paulo Brasilino da Silva Júnior, sem retenção do 
imposto nos termos do Protocolo nº 21/2011. 

 
Inicialmente destaco que não há no processo questões preliminares, 

prejudiciais, de caráter terminativo, a serem apreciadas.   
 
Quanto ao mérito, ao proceder à análise do conteúdo do presente 

processo, na condição de seu relator, entendo que razão assiste ao sujeito passivo 
requerer a improcedência do presente auto de infração. De fato, no tocante à 



 

constitucionalidade do referido Protocolo, sabe-se, á toda evidência, que os dispositivos 
legais mencionados na inicial padecem de vício de constitucionalidade flagrante, tendo em 
vista, que vão de encontro a todo arquétipo constitucional do ICMS delineado nos artigos 
150 a 152 e 155, todos da Constituição Federal.  

 
O cerne e escopo do Protocolo ICMS nº 21/2011 é, em síntese, 

instituir fórmula de partilha entre o Estado de origem e o de destino das receitas do ICMS 
incidente nas aquisições não presenciais realizadas por consumidor final não contribuinte 
do imposto, celebradas por internet, telemarketing ou em showroom. 

 
Em outras palavras, trata-se de impedir que apenas os Estados de 

origem, normalmente situados no Sul e no Sudeste do país, regiões que agregam a maior 
parte dos centros de produção e distribuição de produtos industrializados, fiquem com a 
totalidade do imposto devido nessa operação. 

 
Destaco as Cláusulas Primeira, Segunda e Terceira do Protocolo 

ICMS nº 21/2011, que dispõem: 
 

Cláusula primeira. Acordam  as  unidades  federadas signatárias deste 
protocolo a exigir, nos termos nele previstos, a favor da unidade 
federada de destino da mercadoria ou bem,  a parcela do Imposto 
sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias  e  sobre  
Prestações  de  Serviços  de  Transporte Interestadual  e  
Intermunicipal  e  de  Comunicação  -  ICMS  -devida na operação 
interestadual em que  o consumidor final adquire mercadoria ou bem 
de forma  não presencial por meio de internet, telemarketing ou 
showroom. 

Parágrafo único. A exigência  do  imposto  pela  unidade federada  
destinatária  da  mercadoria  ou  bem,  aplica-se, inclusive, nas 
operações procedentes de unidades da Federação não signatárias 
deste protocolo. 
 
Cláusula segunda. Nas operações interestaduais entre as unidades 
federadas signatárias deste protocolo o estabelecimento remetente, 
na condição de substituto tributário, será responsável pela retenção  e  
recolhimento do  ICMS, em favor da unidade federada de destino,  
relativo à parcela de que trata a cláusula primeira. 
 
Cláusula terceira. A parcela do imposto devido à unidade federada 
destinatária será obtida pela aplicação da sua alíquota interna, sobre o 
valor da respectiva operação, deduzindo-se o valor equivalente aos 
seguintes percentuais aplicados sobre a base de cálculo utilizada para 
cobrança do imposto devido na origem: 

I  -  7%  (sete  por  cento)  para  as  mercadorias  ou  bens oriundos  
das  Regiões  Sul  e  Sudeste,  exceto  do  Estado  do Espírito Santo; 

II - 12% (doze por cento) para as mercadorias ou bens procedentes 
das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e do Estado do Espírito 
Santo. 
 
Parágrafo único. O ICMS devido à unidade federada de origem da 
mercadoria ou bem, relativo à obrigação própria do remetente, é 
calculado  com  a  utilização  da  alíquota  interestadual.  

 
 



 

É fundamental entender o enunciado prescritivo em seu contexto 
econômico e jurídico. 

O sistema constitucional em vigor, no artigo 155, § 2º, inciso VII, 
alínea “b”, determina que as vendas interestaduais destinadas a consumidor final não 
contribuinte sujeitam-se ao recolhimento do ICMS apenas no Estado de origem, mediante 
aplicação de alíquota interna. 

Assim, se por exemplo, um consumidor residente em Alagoas 
adquire um eletrodoméstico, por meio da internet, de empresa situada em São Paulo, 
apenas este Estado e não aquele faz jus à cobrança do imposto, mediante aplicação da 
alíquota interna. Ou seja, São Paulo aplicará a alíquota interna à operação, enquanto 
Alagoas não poderá efetuar qualquer cobrança. 

Já quando se trata de operações e prestações interestaduais que 
destinem bens e serviços a consumidor final contribuinte do imposto, o artigo 155, § 2º, 
inciso VII, alínea “a”, determina que se aplique a alíquota interestadual, em lugar da 
alíquota interna, assegurando-se ao Estado da localização do destinatário o valor 
correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual. Partilha-se, portanto, 
a arrecadação do imposto entre origem e destino. 

É este o teor da norma constitucional mencionada: 
 
Art.  155.  Compete aos  Estados  e  ao  Distrito  Federal instituir 
impostos sobre:  

[...] 

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre 
prestações de  serviços  de  transporte  interestadual  e intermunicipal 
e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem 
no exterior 

[...] 

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: 

[...] 

VII - em relação às operações e prestações que destinem bens e 
serviços a consumidor final localizado em outro Estado, adotar-se-á: 

a)  a alíquota  interestadual,  quando  o  destinatário  for contribuinte 
do imposto; 
b)  a alíquota interna, quando  o  destinatário  não  for contribuinte 
dele; 

VIII - na hipótese da alínea "a" do inciso anterior, caberá ao Estado da  
localização  do  destinatário  o  imposto correspondente  à  diferença  
entre  a  alíquota  interna  e  a interestadual; 

 
 
Ocorre que, nos últimos anos, o expressivo crescimento das vendas 

por meio do comércio eletrônico modificou consideravelmente o perfil das transações 
tributadas, com repercussões importantes no quadro de partilha de receitas. Tornaram-se 
cada vez mais frequentes as transações celebradas de forma não presencial, por meio de 
internet, telemarketing ou em showroom, entre empresas situadas em um Estado (de 
origem) e consumidores finais não contribuintes de ICMS residentes em outros Estados 
(de destino). 

 



 

E, segundo a regra do artigo 155, § 2º, inciso VII, alínea “b”, nessas 
situações, a venda faz-se diretamente ao consumidor situado em outro Estado, cabendo a 
cobrança do tributo exclusivamente à unidade federativa de origem, ou seja, aquela em 
que está situado o estabelecimento comercial responsável pelo envio da mercadoria, e 
nada é devido ao Estado de destino, que não faz jus a qualquer sorte de partilha da 
arrecadação nessa situação. 

 
Recentemente o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional o 

Protocolo ICMS nº 21 de 2011 do Conselho Nacional de Política Fazendária no que tange 
a incidência tributária do aludido imposto nas compras realizadas pela rede mundial de 
computadores. 

  
O referido Protocolo prevê na Cláusula Segunda do seu texto o 

seguinte: 
  
  “(...) Nas operações interestaduais entre as unidades federadas 

signatárias deste protocolo o estabelecimento remetente, nas condições de substituto 
tributário, será responsável pela retenção e recolhimento do ICMS, em favor da unidade 
federada de destino, relativo à parcela de que trata a cláusula primeira (...)”. 

  
A instituição do imposto sobre operações relativas à circulação de 

mercadoria e prestação de serviços está previsto no inciso II do artigo 155 da Constituição 
Federal que assim reza: 

  

 Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos 

sobre: 

II -  operações relativas à circulação de mercadorias e sobre 
prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e 
de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem 
no exterior; 

  
O ICMS é um imposto estadual que está genericamente previsto na 

Constituição Federal, é cobrado em operações comerciais de circulação de mercadoria, 
prestação de serviços estaduais e intermunicipais de transportes e comunicação ainda 
que se iniciem no exterior. Este imposto atualmente é uma das principais receitas do caixa 
dos Estados da Federação e o que suscita maiores controvérsias. 

  
Desta feita, embora haja previsão do protocolo do Confaz para 

tributar o consumidor final que adquire produtos pela rede mundial de computadores, à luz 
do Sistema Constitucional Tributário, tal medida se mostra manifestamente ilegal e 
inconstitucional. 

  
Pois, o Confaz é um órgão deliberativo de Conselho Fazendário que 

reúne todas as Secretarias de Fazendas do Brasil e desta forma não possui poder de 
legislar, assim defronta com princípio da legalidade tributária inscrita no artigo 150, inciso I 
da Carta Maior. 

 
O Protocolo em foco viola os princípios do Pacto Federativo e institui 

nova forma de tributação diversa do que institui o artigo 155, inciso II da Constituição 
Federal 1988, configurando a bitributação, vedada pela Carta Magna e por diversos 
tratados de Direito Internacional Tributário. 

 



 

Portanto, os Estados não podem, diante de um cenário que lhes seja 
desfavorável, simplesmente instituir novas regras de cobrança de ICMS, desconsiderando 
a repartição estabelecida pelo texto constitucional, sob pena de gerar um ambiente de 
“anarquia normativa”. “O afastamento dessa premissa, além de comprometer a integridade 
nacional ínsita à Federação, gera um ambiente de anarquia normativa, dentro da qual 
cada unidade federada irá se arvorar da competência de proceder aos ajustes que 
entenderem necessários para o melhor funcionamento da Federação. Daí por que a 
correção da engenharia constitucional de repartição de competências tributárias somente 
pode ocorrer legitimamente mediante manifestação do constituinte reformador, por meio 
da promulgação de emendas constitucionais, e não pela edição de outras espécies 
normativas. 

 
 Assim, conforme entendeu o Supremo Tribunal Federal, a norma 

incompatível com o Texto Supremo ainda que aprovada de forma irregular deve ser 
extirpada do sistema por faltar-lhe validade constitucional. 

  
Com efeito, calha a registrar trecho da decisão do Relator Ministro 

Luiz Fux no julgamento da ADI 4628/MC/DF sobre a matéria ventilada: 

  
Para o bem ou para o mal, esta opção do constituinte originário deve 
ser observada. E há diversas razões para isso. A primeira delas é que, 
ante o tratamento constitucional dispensado à matéria, não se afigura 
legítimo admitir a fixação de novas regras para a cobrança de ICMS 
pelos Estados-membros para além destes parâmetros já 
esquadrinhados pelo constituinte. Isso subverteria a sistemática de 
repartição de competências tributárias, notadamente relativa ao ICMS, 
que tem na Constituição como sede própria para aglutinar tal 
regramento. Por outro lado, a estrita observância dos imperativos 
constitucionais relativos aos ICMS se impõe como instrumento de 
preservação da higidez do pacto federativo. O fato de tratar-se de 
imposto estadual não confere aos Estados-membros a prerrogativa de 
instituir, sponte sua, novas regras para a cobrança do imposto, 
desconsiderando o altiplano constitucional. Em que pese a alegação 
do agravamento do cenário de desigualdades inter-regionais, em 
virtude da aplicação do art. 155 § 2º, VII, da Constituição, a correção 
destas distorções somente poderá emergir pela promulgação de 
emenda constitucional, operando uma reforma tributária, e não 
mediante a edição de qualquer outra espécie normativa. Precisamente 
por não ostentar legitimidade democrática da Assembleia Constituinte 
ou do constituinte derivado, descabe ao Confaz ou a qualquer das 
unidades da Federação de forma isolada estipular um novo modelo de 
cobrança de ICMS nos casos de operações interestaduais quando o 
destinatário final das mercadorias não for seu contribuinte habitual. 
 

  
Neste sentido, é imperioso registrar que neste julgamento de 

inconstitucionalidade do referido Protocolo, a Suprema Corte entendeu por modular os 
efeitos da decisão a partir da medida liminar deferida. Portanto, a ressalva me permite 
concordar com os argumentos da defesa de que o fato de encontrar judicializada a 
discussão do crédito tributário no processo de autuação credencia seu enquadramento na 
referida situação. 

 
Assim sendo, com espeque nos argumentos expostos, notadamente 

no entendimento acima esboçado pelo Supremo Tribunal Federal, impõe-se a 
improcedência do presente auto de infração. 



 

 
Ante o exposto, voto conhecendo do recurso, dando-lhe provimento 

para reformar a sentença singular e considerar improcedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões, em 05 de maio de 2016. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00639/16 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: ICMS. Substituição Tributária pelas operações 
anteriores. Mercadoria desacobertada de nota fiscal. Omissão 
no recolhimento do ICMS. Trabalho fazendário revisto. 
Adequação do valor do litígio. Parcial procedência. 
 
Reforma-se a constituição do crédito tributário pelo lançamento 
de ofício, quando do processo constar que o procedimento da 
revisão reduz a parte agravada, que provoca a adequação do 
imposto devido ao seu real valor, razão porque considero 
procedente o auto de infração sobre a parte litigiosa do crédito 
tributário. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 17 
de novembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de 
infração no valor da multa formal de R$ 11.179,19 (onze mil, cento e setenta e nove reais 
e dezenove centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo Carvelo 
Carvalho, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Nivaldo José Mendes, Mário de 
Oliveira Andrade, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Carlos Andrade 
Silveira, Washington Luis Freire de Oliveira, Alcedino Gomes Barbosa, Antônio Martins da 
Silva, Edson Abrão da Silva, Elias Alves dos Santos, Talita Pimenta Félix, Lidilone Polizeli 
Bento, João Divino de Brito e Heli José da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O auto de infração descreve a ocorrência do fato gerador da 
obrigação tributária com a redação que transcrevo: 

 
Na condição de substituto tributário, deixou de fazer a retenção do 

imposto no momento em que promoveu a saída das mercadorias (62.967 galões de água 
mineral), constantes das notas fiscais do período de janeiro/2011 a dezembro/2011 (em 
anexo), para o território goiano, conforme planilha anexa. Em consequência, o sujeito 
passivo deve recolher o ICMS no valor de R$ 39.128,54, junto com a penalidade e os 
acréscimos legais. 

 
Os arts. 45 e 51, § 3º da Lei nº 11.651/91 – CTE, c/c os arts. 35 e 52, 

§ 1º do Anexo VIII do Decreto nº 4.852/97 – RCTE abrigam a infração descrita na peça 
básica. Na sequência, a fiscalização propõe a penalidade de acordo com o art. 71, inciso 
III, alínea “a” do CTE. 

 
A instrução do trabalho fiscal se fez com os documentos de fls. 02 a 

482. 
 
O sujeito passivo foi intimado, fls. 483 a 487, e, depois, por 

publicação no Diário Oficial nº 21.765, do dia 03/02/2014 e, como o direito de defesa não 
foi exercido no tempo, o setor fiscal competente expediu os Termos de Revelia e de 



 

Perempção, fls. 489 e 492, fato que resultou a inscrição do crédito em dívida ativa, 
documento de fl. 493. 

 
Às fls. 496 e 497, o autuado aproveita a oportunidade do pedido de 

revisão e formula o seu recurso dirigido ao Conselho Administrativo Tributário para 
fundamentar que todas as vendas eram efetuadas para fora do Distrito Federal e emitida 
nota fiscal e guia GNRE, onde consta o número da mesma que dei origem ao imposto, o 
que foi feito para o Estado de Goiás, entregue ao cliente para pagamento, em virtude de 
não termos convênio firmado com o Estado de Goiás. Afirma, também, que as notas do 
ano de 2011, que tiramos do processo SEFAZ-GO (com numeração na borda superior 
direita) não estão com o imposto ST destacados, em virtude do fato acima anexamos 
cópias das notas fiscais de nosso arquivo, com o imposto ST destacado e com imposto 
em sua maioria recolhido, conforme relatório em anexo. 

 
Ao final, requer Revisão Extraordinária e que o auto de infração seja 

extinto, visto que o imposto reclamado pela fiscalização está destacado nos documentos 
fiscais emitidos e na grande maioria foi recolhido. 

 
Os documentos de fls. 498 a 1.462 instruem o recurso do polo 

passivo. 
 
No despacho de fls. 1.469 e 1.470, a presidência do Conselho 

Administrativo Tributário, depois de observar que no mês de janeiro de 2011, em 
26/01/2011 foi efetuado recolhimento no valor R$ 156,76 pelo sujeito passivo goiano, 
inscrição estadual nº 10.240.338.4. 

 
Em seguida, continua com as suas convicções com os 

ensinamentos: 
 
“Assim sendo, no estado em que o processo se encontra, para o seu 

saneamento, é necessário determinar o montante devido, nos termos do art. 142 do 
Código Tributário Nacional, excluindo da exigência fiscal os valores efetivamente 
recolhidos e discriminando o valor do imposto devido, por operação. 

 
Posto isso, com fundamento no art. 43, § 2º, da Lei nº 16.469/09, 

ENCAMINHEM-SE os autos à Delegacia Regional de Fiscalização de Luziânia, a fim de 
que seu titula, por obséquio, solicite que Auditor Fiscal da Receita Estadual, 
preferencialmente o autuante: 

 
1) identifique no histórico de pagamentos, por inscrição estadual 

do destinatário, os pagamentos realizados, se for necessário, a partir da análise dos 
documentos arquivados; 

 
2) promova a adequação da exigência fiscal, com totalização geral 

e mensal, discriminando em relatório analítico o valor remanescente por documento fiscal. 
 

Após, retorne-se ao Setor de Apoio Jurídico do CAT para nova 
apreciação”, fls. 1.469 e 1.470. 

 
A revisão foi atendida com redução do valor exigido no auto de 

infração e o processo foi devolvido na forma determinada no parágrafo volvido. 
 



 

Esse resultado divergente, motivou novo estudo e nova conclusão 
pela presidência do Conselho Administrativo Tributário, despacho de fls. 1.491 e 1.492, no 
qual ele admite o pedido de revisão extraordinária e o remete ao SEASE da Secretaria 
Geral (SEGE) para ser pautado a julgamento pelo Conselho Pleno. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
A formalização do processo, corroborada com o procedimento 

revisional, facultou a admissão do pedido de revisão extraordinária pelo Presidente do 
Conselho Administrativo Tributário, que, em seu estudo, concluiu: 

 
“Em resposta ao solicitado foi gerada a planilha às fls. 1.486 a 1.489, 

onde apuraram-se os valores não recolhidos, verificando-se a procedência parcial do auto 
de infração no calor de R$ 11.179,19 e distribuindo-se as omissões”, fl.1.491. 

 
A autoridade fazendária revisora, às fls. 1.486 a 1.489, avaliou mês a 

mês do ano de 2011 e resumiu os valores do imposto a pagar com a identificação 
seguinte: 

 
Janeiro ....................................R$      291,97  
Fevereiro ................................R$      296,53 
Março .....................................R$      625,79 
Abril ........................................R$      676,04 
Maio ........................................R$   1.002,20 
Junho ......................................R$      257,78 
Julho .......................................R$      251,45 
Agosto ....................................R$   1.102,55 
Setembro ................................R$   1.611,80 
Outubro ...................................R$   1.583,18 
Novembro ...............................R$   1.822,05 
Dezembro ................................R$  1.657,85 
Total geral de ICMS a pagar..R$ 11.179,19 
                              
O resultado do procedimento de revisão a menor do que o exigido no 

lançamento tributário de ofício provoca a sua adequação para o real valor do tributo 
devido, ou seja de R$ 39.128,54 (trinta e nove mil, cento e vinte e oito reais e cinquenta e 
quatro centavos) para R$ 11.179,19 (onze mil, cento e setenta e nove reais e dezenove 
centavos), valor remanescente do crédito tributário.  
 

Pelo exposto e ao votar esta questão, conheço do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dou-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de 
infração sobre o valor da multa formal de R$ 11.179,19 (onze mil, cento e setenta e nove 
reais e dezenove centavos) 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 10 de maio de 2016. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00640/16 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: ICMS. Substituição Tributária pelas operações 
anteriores. Mercadoria desacobertada de nota fiscal. Omissão 
no recolhimento do ICMS. Trabalho fazendário revisto. 
Adequação do valor do litígio. Parcial procedência. 
 
Reforma-se a constituição do crédito tributário pelo lançamento 
de ofício quando do processo constar que o procedimento da 
revisão reduz a parte agravada, que provoca a adequação do 
imposto devido ao seu real valor, razão porque considero 
procedente o auto de infração sobre a parte litigiosa do crédito 
tributário. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 17 
de novembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de 
infração no valor da multa formal de R$ 25.600,11 (vinte e cinco mil e seiscentos reais e 
onze centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, 
Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Nivaldo José Mendes, Mário de Oliveira 
Andrade, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Carlos Andrade Silveira, 
Washington Luis Freire de Oliveira, Alcedino Gomes Barbosa, Antônio Martins da Silva, 
Edson Abrão da Silva, Elias Alves dos Santos, Talita Pimenta Félix, Lidilone Polizeli Bento, 
João Divino de Brito e Heli José da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O auto de infração descreve a ocorrência do fato gerador da 
obrigação tributária com a redação que transcrevo: 

 
Na condição de substituto tributário, deixou de fazer a retenção do 

imposto no momento em que promoveu a saída das mercadorias (92.709 galões de água 
mineral), constante das notas fiscais do período de janeiro/2012 a dezembro/2012 (em 
anexo), para o território goiano, conforme planilha anexa. Em consequência, o sujeito 
passivo deve recolher o ICMS no valor de R$ 66.124,13, junto com a penalidade e os 
acréscimos legais. 

 
Os arts. 45 e 51, § 3º da Lei nº 11.651/91 – CTE, c/c os arts. 35 e 52, 

§ 1º do Anexo VIII do Decreto nº 4.852/97 – RCTE abrigam a infração descrita na peça 
básica. Na sequência, a fiscalização propõe a penalidade de acordo com o art. 71, inciso 
III, alínea “a” do CTE. 

 
A instrução do trabalho fiscal se fez com os documentos de fls. 02 a 

535. 
 
O sujeito passivo foi intimado, fls. 536 a 542 e, depois, por 

publicação no Diário Oficial nº 21765, do dia 03/02/2014 e, como o direito de defesa não 
foi exercido no tempo, o setor fiscal competente expediu os Termos de Revelia e de 



 

Perempção, fls. 543 e 546, fato que resultou a inscrição do crédito em dívida ativa, 
documento de fl. 547. 

 
Às fls. 550 e 551, o autuado aproveita a oportunidade do pedido de 

revisão e formula o seu recurso dirigido ao Conselho Administrativo Tributário para 
fundamentar que todas as vendas eram efetuadas para fora do Distrito Federal e emitida 
nota fiscal e guia GNRE, onde consta o número da mesma que dei origem ao imposto, o 
que foi feito para o Estado de Goiás, entregue ao cliente para pagamento, em virtude de 
não termos convênio firmado com o Estado de Goiás. Afirma, também, que as notas do 
ano de 2012, que tiramos do processo SEFAZ-GO (com numeração na borda superior 
direita) não estão com o imposto ST destacados, em virtude do fato acima anexamos 
cópias das notas fiscais de nosso arquivo, com o imposto ST destacado e com imposto 
em sua maioria recolhido, conforme relatório em anexo. 

 
Ao final, requer Revisão Extraordinária e que o auto de infração seja 

extinto, visto que o imposto reclamado pela fiscalização está destacado nos documentos 
fiscais emitidos e na grande maioria foi recolhido. 

 
Os documentos de fls. 553 a 1.623 instruem o recurso do polo 

passivo. 
 
No despacho de fls. 1.628 e 1.629, a presidência do Conselho 

Administrativo Tributário, depois de observar que no mês de fevereiro de 2012, em 
14/02/2012 e em 23/02/2012 foram efetuados recolhimentos no valor R$ 100,76 pelo 
sujeito passivo goiano, inscrição estadual nº 10.497.002.6. 

 
Em seguida, continua com as suas convicções com os 

ensinamentos: 
 
“Assim sendo, no estado em que o processo se encontra, para o seu 

saneamento, é necessário determinar o montante devido, nos termos do art. 142 do 
Código Tributário Nacional, excluindo da exigência fiscal os valores efetivamente 
recolhidos e discriminando o valor do imposto devido, por operação. 

 
Posto isso, com fundamento no art. 43, § 2º, da Lei nº 16.469/09, 

ENCAMINHEM-SE os autos à Delegacia Regional de Fiscalização de Luziânia, a fim de 
que seu titula, por obséquio, solicite que Auditor Fiscal da Receita Estadual, 
preferencialmente o autuante: 

 
3) identifique no histórico de pagamentos, por inscrição estadual 

do destinatário, os pagamentos realizados, se for necessário, a partir da análise dos 
documentos arquivados; 

 
4) promova a adequação da exigência fiscal, com totalização geral 

e mensal, discriminando em relatório analítico o valor remanescente por documento fiscal. 
 

Após, retorne-se ao Setor de Apoio Jurídico do CAT para nova 
apreciação”, fls. 1.628 e 2.629. 

 
A revisão foi atendida com redução do valor exigido no auto de 

infração e o processo foi devolvido na forma determinada no parágrafo volvido. 
 



 

Esse resultado divergente, motivou novo estudo e nova conclusão 
pela presidência do Conselho Administrativo Tributário, despacho de fls. 1.637 e 1.638, no 
qual ele admite o pedido de revisão extraordinária e o remete ao SEASE da Secretaria 
Geral (SEGE) para ser pautado a julgamento pelo Conselho Pleno. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
A formalização do processo, corroborada com o procedimento 

revisional, facultou a admissão do pedido de revisão extraordinária pelo Presidente do 
Conselho Administrativo Tributário que, em seu estudo, concluiu: 

 
“Em resposta ao solicitado foi gerada a planilha às fls. 1.631 a 1.634, 

onde apuraram-se os valores não recolhidos, verificando-se a procedência parcial do auto 
de infração no calor de R$ 25.600,11 e distribuindo-se as omissões”, fl.1.637. 

 
A autoridade fazendária revisora, às fls. 1.6311.634, avaliou mês a 

mês do ano de 2012 e resumiu os valores do imposto a pagar com a identificação 
seguinte: 

 
Janeiro ....................................R$  1.543,30  
Fevereiro ................................R$   1.182,56 
Março .....................................R$   1.298,86 
Abril ........................................R$   1.610,87 
Maio ........................................R$   1.722,46 
Junho ......................................R$   2.755,16 
Julho .......................................R$   2.889,57 
Agosto ....................................R$   2.015,86 
Setembro ................................R$   2.560,45 
Outubro ...................................R$   3.845,77 
Novembro ...............................R$   2.026,33 
Dezembro ................................R$  2.148,92 
Total geral de ICMS a pagar..R$ 25.600,11 
                              
O resultado do procedimento de revisão a menor do que o exigido no 

lançamento tributário de ofício provoca a sua adequação para o real valor do tributo 
devido, ou seja de R$ 66.124,13 (sessenta e seis mil, cento e vinte e quatro reais e treze 
centavos) para R$ 25.600,11 (vinte e cinco mil, seiscentos reais e onze centavos), valor 
remanescente do crédito tributário.  
 

Pelo exposto e ao votar esta questão, conheço do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dou-lhe parcial provimento para considerar procedente o auto de infração 
sobre o valor da multa formal de R$ 25.600,11 (vinte e cinco mil, seiscentos reais e onze 
centavos).  

 
 

Sala das sessões plenárias, em 10 de maio de 2016. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00646/16 
 
Autora do Voto Vencedor: Conselheira Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Auditoria específica de 
mercadoria. Aquisição de mercadoria, sem nota fiscal, cujo 
imposto é devido por substituição tributária pela operação 
posterior.  
 
INADMISSIBILIDADE. Pedido de diligência, preliminares de 
insegurança na determinação da infração e erro na identificação 
do sujeito passivo. 
 
 
É inadmitido, liminarmente, pelo Conselho Pleno, o recurso 
interposto em relação às matérias decididas por votação 
unânime em decisão cameral, quando não atendido ao que 
dispõe o § 1º, incisos I e II do art. 41 da Lei 16.469/09. 
 
 
MÉRITO 
 
 
Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado em auditoria específica de 
mercadoria (controle quantitativo das entradas e saídas de 
mercadorias tributadas num determinado período, levando em 
consideração os estoques inicial e final). 
 
A matéria relativa à multa confiscatória é de apreciação do 
Poder Judiciário, observando que ao Conselho Administrativo 
Tributário é defeso apreciar ou declarar lei inconstitucional.  
 
EXCLUSÃO DOS SOLIDÁRIOS 
 
 
O sócio administrador é solidariamente responsável com o 
contribuinte pelo pagamento do imposto devido, nos termos do 
art. 45, inciso XII, da Lei 11.651/91. 
 
 
ADEQUAÇÃO DA PENALIDADE 
 
A penalidade capitulada no auto de infração é a mais específica 
para a irregularidade fiscal apurada, devendo ser mantida. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 12 
de abril de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade, feita pelo Conselheiro Relator, em relação ao pedido de diligência e às 
preliminares de nulidade por insegurança na determinação da infração e por erro na 



 

identificação do sujeito passivo, arguidas pela autuada, tendo em vista não estar a peça 
recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09. Participaram 
do julgamento os Conselheiros José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê 
Bernardes, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Márcio 
Nogueira Pedra, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, 
José Paixão de Oliveira Gomes, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Rickardo de 
Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, Alcedino Gomes Barbosa, Aldeci de Souza 
Flor, Paulo Diniz, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Cláudio Henrique de Oliveira e 
Washington Luis Freire de Oliveira. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do 
recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, negar-lhe provimento para manter a 
decisão cameral que rejeitou a preliminar de decadência do crédito tributário e considerou 
parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS a recolher de R$ 528.607,12 
(quinhentos e vinte e oito mil, seiscentos e sete reais e doze centavos). Foram vencedores 
os Conselheiros Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Nislene Alves Borges, Márcio 
Nogueira Pedra, Victor Augusto de Faria Morato, José Paixão de Oliveira Gomes, Lidilone 
Polizeli Bento, Heli José da Silva, Aldeci de Souza Flor, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, 
Washington Luis Freire de Oliveira e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur 
Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros José 
Pereira D'abadia, João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho, Masayuki Missao, 
Edson Abrão da Silva, Nivaldo José Mendes, Rickardo de Souza Santos Mariano, 
Alcedino Gomes Barbosa, Paulo Diniz e Cláudio Henrique de Oliveira, que votaram 
conhecendo do recurso, dando-lhe provimento para reformar a decisão cameral e acolher 
a preliminar de decadência parcial do crédito tributário, referente ao período de 01/2006 a 
11/2006, e considerar improcedente o auto de infração em relação ao período de 12/2006. 
Também, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão dos solidários CARLOS 
EDUARDO GARCIA COTTA e LUIZ ANTÔNIO BIAZOLLI da lide, arguida pelo sujeito 
passivo. Foram vencedores os Conselheiros Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, 
Nislene Alves Borges, Márcio Nogueira Pedra, Victor Augusto de Faria Morato, José 
Paixão de Oliveira Gomes, Lidilone Polizeli Bento, Heli José da Silva, Aldeci de Souza 
Flor, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Washington Luis Freire de Oliveira e o Sr. Presidente, 
Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos 
os Conselheiros José Pereira D'abadia, João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho, 
Masayuki Missao, Edson Abrão da Silva, Nivaldo José Mendes, Rickardo de Souza Santos 
Mariano, Alcedino Gomes Barbosa, Paulo Diniz e Cláudio Henrique de Oliveira, que 
votaram pela exclusão dos solidários da lide. E, ainda, por maioria de votos, rejeitar a 
adequação da penalidade para a prevista no art. 71, XIX, do CTE. Foram vencedores os 
Conselheiros Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Nislene Alves Borges, Márcio 
Nogueira Pedra, Victor Augusto de Faria Morato, José Paixão de Oliveira Gomes, Lidilone 
Polizeli Bento, Heli José da Silva, Aldeci de Souza Flor, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, 
Washington Luis Freire de Oliveira e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur 
Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros José 
Pereira D'abadia, João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho, Masayuki Missao, 
Edson Abrão da Silva, Nivaldo José Mendes, Rickardo de Souza Santos Mariano, 
Alcedino Gomes Barbosa, Paulo Diniz e Cláudio Henrique de Oliveira, que votaram 
acolhendo a adequação da penalidade para a prevista no art. 71, XIX, do CTE. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

 
Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu registro 

de entrada de mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária pelas operações 
posteriores, sendo 566.682,96 litros de diesel e 708.33 litros de gasolina A, no valor Base 
de cálculo de R$ 3.172.603,46, já acrescido do respectivo Índice de Valor Agregado – IVA, 



 

no período de 01/01/2006 a 31/12/2006, apurado conforme demonstrativo Auditoria 
Específica de Mercadorias em anexo.  

 
A autoridade lançadora indica como infringida as disposições 

dos artigos 45, XIII, 51 e 64 do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) 
combinado com os artigos 35, anexo VIII e artigo 145 do Decreto 4852/97. Proposta a 
aplicação da penalidade prevista no artigo 71, VII, "I", §9°II do CTE, com redação da Lei nº 
16241/2008. 

 
Tem-se como sujeito passivo solidário, Carlos Eduardo Garcia 

Cotta e Luiz Antônio Biazolli, nos termos do artigo 45, inciso IX da Lei 11.651/91. 
 
Os sujeitos passivos são intimados a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de "fls. 66 a 68". 
 
São apresentadas impugnações do contribuinte e solidários. 
 
O julgador singular expede o Despacho nº 198/2012, de "fls. 

700", mediante o qual determina o encaminhamento dos autos à Gerencia de 
Combustíveis da SAT- GECOM, a fim de manifestar sobre os documentos fiscais e 
inventários supostamente desconsiderados e, ainda, sobre as alterações volumétricas que 
foram objeto de contestação pelos impugnantes, podendo ser nessa oportunidade 
apreciados, ainda, os demais argumentos apresentados (docs. 81/107), se assim o revisor 
desejar, incluindo, o relativo à dilatação.  

 
Em resposta, foi elaborado o Relatório Diligencial de "fls. 702 a 

747", por meio do qual a autoridade fiscal revisora aduz, em relação à gasolina, que a 
impugnante apresenta divergências nos estoques iniciais e finais alegando diferenças a 
maior em seus inventários de 5.418 litros no estoque inicial e 2.671 litros no estoque final 
de gasolina. Informa que os dados utilizados na auditoria foram extraídos dos 
trancamentos de estoques feitos no exercício de 2006 no seu início e final o que 
corresponde exatamente com o início e final do período fiscalizado. Esses trancamentos 
constam do processo às fls. 62 e 63 e estão devidamente assinados pelos prepostos da 
empresa, responsáveis pelos seus estoques. Adiante menciona a nota fiscal de compra N° 
94136 de 29/09/2006 de 297.844 litros de gasolina. Essa nota fiscal, omitida na auditoria, 
consta nos arquivos magnéticos da empresa como "materiais e produtos diversos". 
Apresenta os seguintes Demonstrativos:  

 
a) Diferença de 172.123 litros nas saídas decorrentes de 

alterações na proporção de Etanol na composição da gasolina "c" determinada pela 
Resolução n° 36/2006 – MAPA. Nesse caso houve de fato erro, na conferência ou no 
salvamento da planilha "Auditoria Especifica de Mercadorias Conclusão 1: Gasolina sem 
álcool (Gasolina A) – parte ½". Corrigiu a planilha na revisão. 

 
b) "Relação de Notas Fiscais (saídas) constante na 

movimentação do Fisco e não baixados no Estoque da Ale": Essas notas fiscais 
correspondem em sua maioria a notas fiscais de retorno de devoluções recebidas para 
descontaminação de combustíveis adulterados. A princípio a auditoria está correta nesse 
item, porém, feito o cruzamento com as respectivas notas fiscais de devolução, planilha 
citada, percebeu que nem sempre o retorno coincide em sua quantidade com a nota 
fiscais de devolução, sendo a diferença, obviamente, o produto não aproveitado.  

 



 

c) "Relação de Notas Fiscais constante na movimentação de 
Estoque (saídas) da Ale e não incluídas pelo fisco": Nesse demonstrativo a impugnante 
relaciona as seguintes notas fiscais: 104020, 104022, 105296, 105350 e 105717. Tais 
documentos não foram considerados na auditoria porque o contribuinte impugnante não 
os havia declarado no arquivo magnético com o código e descrição de Álcool Hidratado. 
Apresentadas cópias das notas fiscais fizeram a sua inclusão no levantamento revisional.  

 
d) "Relação de Notas Fiscais de devolução (entrada) constante 

na movimentação do Fisco e não consideradas no estoque da Ale": A impugnante diz que 
a Sefaz abateu das saídas a quantidade de 83.137 litros às devoluções. Isso não ocorreu 
o que se fez na auditoria foi considerar como entradas todas os CFOPs de entradas e 
como saídas todos os CFOPs de saídas independente se a operação tenha sido de 
venda/outras saídas ou compras/devoluções de vendas, etc.  

 
Em relação ao Diesel: Apresenta também diferenças em 

relação ao estoque considerado na auditoria e os seus livros de inventário. Neste caso 
repete-se a situação inicial relatada em relação à gasolina. Foram considerados os 
trancamentos de estoques constantes de fls. 62 e 63. Apresenta também os seguintes 
Demonstrativos:  

 
a) "Relação de Notas Fiscais constante na movimentação de 

Estoque (entradas) da Ale e não incluídas pelo Fisco": Nesse quadro relaciona a nota 
fiscal de entrada n° 094261. Esse documento foi declarado no Arquivo Magnético 
(Sintegra) com a descrição de "materiais e produtos diversos". Apresentada a nota fiscal e 
conferido com Arquivo Magnético da Petrobrás inseriu na revisão.  

 
b) "Relação de Notas Fiscais constante na movimentação de 

Estoque (entradas) do Fisco e não incluídas pela Ale": Relaciona as notas fiscais 
devolução 226, 30 e 322.  

 
c) "Relação de Notas Fiscais constante na movimentação de 

Estoque (entradas) do Fisco e não incluídas pela Ale": Neste relaciona as notas fiscais 
104512, 107538, 510, 111850 e 111824. Destas somente apresentou a nota fiscal de 
retorno n° 109768 referente à nota fiscal 510.  

 
Por fim, após efetuadas todas as alterações, resultou uma 

omissão de entradas de diesel A de 183.753, 96 litros cujo ICMS original a recolher é R$ 
27.807,73 e uma omissão de entradas de 555.060 litros de gasolina A com ICMS original a 
recolher de R$ 500.799,39. Segure então que seja alterada a exigência inicial contida no 
auto de infração de fls. 2 e 3 de forma que no Anexo Estruturado, fls. 3, número 2 – 
detalhamento do crédito tributário, letra H, valor base de cálculo, onde se lê: 2.457.974,75 
e 714.628,71, leia-se R$ 1.926.151,49 e R$ 231.731,06 respectivamente.   

 
Os sujeitos passivos são intimados conforme "fls. 749 a 754".  
 
Intimados do teor da diligência, os sujeitos passivos 

comparecem ao processo, com a manifestação de "fls. 757 a 817" "856 a 923" "943 a 
1010", requerendo que seja excluída a responsabilidade dos solidários; declarado nulo o 
auto de infração em função da violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa 
e por claro cerceamento de defesa dos impugnantes; em virtude da incongruência entre a 
descrição da infração (omissão de entradas) e a fundamentação do auto de infração, 
reiterada no auto de revisão (saídas não tributadas). Caso não acolhida a alegação de 
nulidade supra, seja reconhecida e declarada a decadência do crédito tributário referente 



 

ao período anterior a dezembro de 2006; na remota hipótese de se rejeitar as preliminares 
de nulidade e decadência, o que apenas se admite a título de argumentação, seja julgado 
totalmente improcedente o auto de infração vergastado, visto que: não houve a violação 
atribuída pela autoridade autuante, estando plenamente regulares as entradas e saídas de 
mercadoria no estoque da impugnante, com toda a documentação contábil e fiscal exigida; 
as alterações volumétricas causadas pela oscilação de temperatura a que estão sujeitos 
de gasolina e o óleo diesel por serem líquidos altamente volúveis, dentro da margem de 
dilatação admitida por este Tribunal, configuram mera alteração do estado físico de um 
produto, não configurando assim fato gerador do ICMS, conforme mostrando-se inexigível, 
portanto, também a emissão de nota fiscal de entradas desses combustíveis; ainda que se 
verificasse efetiva omissão por parte dos impugnantes e essa suposta omissão 
configurasse fato gerador do ICMS, jamais poderia se cobrar qualquer valor a título de 
ICMS-ST dos impugnantes, que, na condição de distribuidora de combustível e, logo, 
contribuinte substituída em relação à gasolina e ao óleo diesel, não pode ser 
responsabilizada, nem solidária nem subsidiariamente, pelo ICMS-ST supostamente 
devido, que só pode ser exigido da Refinaria de Petróleo (substituta tributária). Sustenta 
que deve ser reconhecida a nulidade do auto de infração ou ao menos deve ser ajustada a 
autuação para que: o valor cobrado tome como base de cálculo apenas o volume 
supostamente omitido que superar o volume do estoque final; e sobre o volume 
supostamente omitido, aplique-se o percentual da proporção das saídas internas em 
relação ao total de saídas.  

 
Pela sentença nº 647/13 JULP, "fls. 1030 a 1034", o julgador 

singular decide pela procedência em parte do auto de infração, antes rejeitando a 
preliminar de cerceamento ao direito de defesa ao realizar a diligência, mantendo os 
solidários na sujeição passiva.  

 
A Fazenda Pública concorda com a decisão singular, consoante 

o despacho de "fls. 1035". 
 
Os sujeitos passivos são intimados a pagar a quantia exigida ou 

apresentar Recurso Voluntário, conforme documentos de "fls. 1036 a 1038". 
 
Os sujeitos passivos apresentam Recurso Voluntário, "fls. 1041 

a 1095", requerendo que seja excluída a responsabilidade dos solidários; nulidade do auto 
de infração e, caso não acolhida a alegação de nulidade supra, seja reconhecida e 
declarada a decadência do crédito tributário referente ao período anterior a dezembro de 
2006; na remota hipótese de se rejeitar as preliminares de nulidade e decadência, o que 
apenas se admite a título de argumentação, seja julgado totalmente improcedente o auto 
de infração vergastado. 

 
Mediante Acórdão da IV CJUL n° 1687/2015, "fls. 1106 a 1116", 

a Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário determina rejeitar o pedido de 
diligência formulado pela autuada. Rejeita as preliminares de nulidade do auto de infração, 
por erro na identificação do sujeito passivo e por insegurança na determinação da 
infração, arguidas pela autuada. Rejeita a preliminar de exclusão dos sujeitos passivos 
solidários Carlos Eduardo Garcia Cotta e Luiz Antônio Biazolli da lide, arguida pelo sujeito 
passivo. Rejeita a preliminar de decadência arguida pela autuada. Quanto ao mérito, 
conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS a recolher de R$ 
528.607,12.  

 



 

Os sujeitos passivos são intimados a pagar a quantia exigida ou 
apresentar Recurso ao Conselho Pleno, conforme documentos de "fls. 1118 a 1126".  

 
Os sujeitos passivos apresentam recurso ao Conselho pleno, 

"fls. 1128 a 1198", requerendo que seja excluída a responsabilidade dos solidários; 
declarado nulo o auto de infração em virtude das claras omissões e equívocos 
perpetrados no procedimento fiscalizatório ou mesmo em virtude da incongruência entre a 
descrição da infração (omissão de entradas) e a fundamentação do auto de infração, 
reiterada no auto de revisão (saídas não tributadas). Caso não acolhida a alegação de 
nulidade supra, seja reconhecida e declarada a decadência do crédito tributário referente 
ao período anterior a dezembro de 2006; na remota hipótese de se rejeitar as preliminares 
de nulidade e decadência, o que apenas se admite a título de argumentação, seja julgado 
totalmente improcedente o auto de infração em epígrafe adotando-se asa razoes de 
decidir do acórdão paradigma n° 348/2014, prolatado pela IV CJUL (conjunto documental 
4), uma vez que: não houve a violação atribuída pela autoridade autuante, estando 
plenamente regulares as entradas e saídas de mercadoria no estoque da impugnante, 
com toda a documentação contábil e fiscal exigida; as alterações volumétricas causadas 
pela oscilação de temperatura a que estão sujeitos de gasolina e o óleo diesel por serem 
líquidos altamente volúveis, dentro da margem de dilatação admitida por este Tribunal, 
configuram mera alteração do estado físico de um produto, não configurando assim fato 
gerador do ICMS, conforme mostrando-se inexigível, portanto, também a emissão de nota 
fiscal de entradas desses combustíveis; ainda que se verificasse efetiva omissão por parte 
dos impugnantes e essa suposta omissão configurasse fato gerador do ICMS, jamais 
poderia se cobrar qualquer valor a título de ICMS-ST dos impugnantes, que, na condição 
de distribuidora de combustível e, logo, contribuinte substituída em relação à gasolina e ao 
óleo diesel, não pode ser responsabilizada, nem solidária nem subsidiariamente, pelo 
ICMS-ST supostamente devido, que só pode ser exigido da Refinaria de Petróleo 
(substituta tributária) – erro na identificação do sujeito passivo. Sustenta que deve ser 
reconhecida a nulidade do auto de infração ou ao menos deve ser ajustada a autuação 
para que: o valor cobrado tome como base de cálculo apenas o volume supostamente 
omitido que superar o percentual de 0,6%; e sobre o volume supostamente omitido, 
aplique-se o percentual da proporção das saídas internas em relação ao total de saídas. 
Por último, requer seja substituída a multa pela prevista no art. 71, XIX, Lei 11.651/91. 

 
 

V O T O 
 

 
A Lei 16.469/09, que regula o Processo Administrativo 

Tributário em Goiás, estatui as hipóteses da decisão cameral, unânime ou não, ser objeto 
de recurso para o Conselho Pleno com intuito de reapreciação da matéria. 

 
Por força do disposto no art. 41, inciso II, alíneas “a” a “d,” bem 

como no § 1º, incisos I e II, da Lei 16.469/09, abaixo transcritos, tratando-se de decisão 
cameral unânime, para aceitação do recurso do contribuinte, deve o pólo passivo juntar 
cópia do acórdão objeto de divergência ou demonstrar a contrariedade ao dispositivo da 
lei tributária estadual ou, ainda, a existência de prova constante dos autos não apreciada, 
senão vejamos: 

 

Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão 
cameral: 

[...] 



 

 

II - unânime: 

a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão 
plenária, que tenha tratado de matéria idêntica; 

b) inequivocamente contrária a: 

1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento 
cameral, que implique reforma parcial ou total da decisão; 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se 
ignorava na ocasião do julgamento e que por si só possa 
modificá-lo. 

§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual 
o recurso deve ser liminarmente inadmitido: 

I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova 
inconteste cuja existência se ignorava na ocasião do 
julgamento; 

II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à 
disposição expressa da legislação tributária estadual ou à prova 
constante do processo, ou a falsidade da prova. 
 
Nos presentes autos, o recorrente pretende a admissão do 

recurso, também, no tocante as matérias julgadas por unanimidade de votos, em decisão 
cameral, porém não lhe assiste razão, pois não há afronta  à disposição expressa da 
legislação tributária estadual, pois os dispositivos legais capitulados tratam da 
fundamentação do lançamento, observando que no seu pedido de diligência formulado 
não apresentou fato novo ou trouxe qualquer dúvida, destacando que quanto às matérias 
ora alegadas, na verdade, já foram apreciadas quando da determinação da diligência, 
anteriormente. 

 
Conforme muito bem destacou o recorrente, verifica-se que 

toda a legislação capitulada no auto de infração ratifica o lançamento, como discorreu no 
item da ausência da responsabilidade solidária dos recorrentes de pessoas físicas, art. 45, 
inciso XII, CTE e demais matérias.  

 
Observa-se, ainda, que a metodologia da auditoria específica, 

por tratar de uma equação matemática, não apresenta incongruência entre a descrição da 
omissão de entradas e a fundamentação do auto de infração, pois precisamente por ter 
ocorrido maior quantidade de saída de mercadoria é que sobressai a omissão de entrada. 

 
O Manual de Procedimentos Fiscais, assim conceitua a referida 

auditoria: 

“A Auditoria Específica de Mercadorias analisa de forma quantitativa 
o fluxo de entradas e saídas de mercadorias num determinado período, levando-se em 
consideração os estoques inicial e final, de tal sorte, que a soma do estoque inicial mais as 
entradas deve ser igual à soma do estoque final mais as saídas (EI + E = EF + S), 
permitindo, dessa forma, conferir, com exatidão o fluxo de mercadorias no 
estabelecimento, possibilitando apontar com segurança a omissão do registro de entrada 
ou saída de mercadorias sem documentação fiscal no período analisado. 



 

Referida auditoria é considerada a mais precisa entre todas as 
ferramentas utilizadas pelo fisco com a finalidade de apurar infração à legislação tributária 
relativamente à entrada e saída de mercadorias do estabelecimento. “ 

 
As transcritas decisões que o recorrente ressalta tratar de 

entendimento divergente deste Tribunal Administrativo, foram todas reformadas em 
instância superior, de maneira que ajustadas com a que ora profere. 

 
Portanto, por nenhuma das vias do permissivo legal, as 

matérias relativas ao pedido de diligência, nulidade do auto de infração e erro na 
identificação do sujeito passivo, o recorrente observou os requisitos acima mencionados. 

 
Desse modo, inadmitido o Recurso do Contribuinte ao Conselho 

Pleno, relativamente a essas matérias. 
 
Nesse contexto, a presente decisão anui com fundamentação 

dada pela sentença singular, de lavra do Ilustre Julgador Singular Zenewton Rimes de 
Almeida, com devida reverência, em especial, da seguinte forma: 

 
“Em sua fundamentação afirma que "da analise percuciente dos 
autos e das impugnações apresentadas, chega-se à conclusão, 
então, de que se encontra, depois de revisto o trabalho, 
matemática e suficientemente demonstrada a omissão de 
registros das entradas, cuja multa formal imputada se faz 
adequada por coadunar com a acusação realizadas e não 
podendo ser alterada para a pretendida pela impugnante, pois 
os valores apurados (omissões) não se encontram registrados, 
muito pelo contrário, o fisco apurou o inverso, a omissão de 
registro de entradas de mercadorias". Informa que "se faz 
desnecessária uma nova conversão dos autos em diligencia ou 
realização de perícia, pois a diferença encontrada é 
simplesmente matemática, não sendo permitido ajustes na 
auditoria, e, com relação à emissão de notas fiscais de ajustes 
de entradas deveriam ser acompanhadas de pagamento do 
ICMS-ST devido por solidariedade (artigo 35 do Anexo VIII do 
Decreto n° 4.852/97 e artigo 45 inciso XIII do CTE). Sem 
pagamento do ICMS-ST ou sua retenção antecipada o fato 
gerador é na entrada, por substituição, portanto e somente pode 
ser considerada com a retenção ou pagamento do ICMS-ST". 
Sustenta que "se a opção da empresa foi receber a temperatura 
de 20°C e vender a temperatura ambiente sempre o fisco 
apurará diferenças originarias da expansão na região centro 
oeste, devido às temperaturas serem mais elevadas do que a 
dos Estados remetentes e, com isso, sendo apurado imposto 
por se utilizar na auditoria específica à unidade de volume e não 
de massa". Aduz que com a realização da revisão fiscal, 
afastou qualquer indício do cerceamento do direito de defesa 
questionado, assim como, ficando afastada a argumentação da 
não utilização dos estoques registrados, já que o fisco optou 
pelos trancamentos realizados e, portanto, não teria ignorado 
qualquer registro, observado o período de referência, como bem 
esclareceu o revisor. Considera então que segura está a 
determinação da infração, cuja infração à legislação tributária se 



 

encontra suficientemente demonstrada e que o fato gerador se 
encontra identificado e devidamente arrimado no inciso V do 
§1° do artigo 25 do CTE, assim como, tem afastado o suposto 
cerceamento do direito de defesa do polo passivo diante da 
realização da diligencia, observando complementarmente o 
descumprimento do prescrito no §1° do artigo 19 da Lei n° 
16.469/09 pelo posso passivo. “ 
 
Assim, quanto ao mérito, somos conhecedores que a ANP não 

está obrigando a adotar a temperatura padrão de 20º C na comercialização de 
combustíveis, desde a liberação dos preços do combustível, conforme Ofício 1262/2055 
SE-CONFAZ,  ficando evidente que a entrada a maior do combustível, em razão da 
variação da temperatura ambiente de carregamento e de descarregamento, deve ser 
considerada entrada de mercadoria sem documentação fiscal devendo, sempre que 
verificada esta circunstância, ser emitida nota fiscal de entrada pelo excedente e recolhido 
o imposto por substituição tributária tendo em vista que, nesse caso, ocorre a incidência 
do imposto na entrada da mercadoria, conforme artigo 11, parágrafo 1º da Lei 11.651/91: 

 
Art. 11. ... 
 
§ 1º - O imposto incide, também, sobre: 
... 
V - a entrada de mercadoria ou bem, sujeitos à substituição 
tributária, no estabelecimento do adquirente ou em outro por ele 
indicado; 
 
Esse mesmo diploma legal, em seu art. 51, § 3°, estabelece a 

exigência do pagamento antecipado do imposto devido pelas futuras operações internas, 
inclusive quanto à operação a ser realizada pelo próprio adquirente, na hipótese de 
entrada de mercadoria proveniente de outro Estado ou do exterior e sujeita a substituição 
tributária. 

 
Portanto, o trabalho da fiscalização 

ocorreu valendo-se da equação algébrica de que a soma do 
estoque inicial mais as entradas deve ser igual à soma do 
estoque final mais as saídas. Desse modo, conforme provas 
anexas, foi permitido ao autor do procedimento assinalar a 
inexatidão representada pela omissão do registro de entrada de 
mercadoria tributada, ou seja, o resultado é de que a 
quantidade de saída realizada foi superior a quantidade de 
mercadoria adquirida, por isso concluído que houve a omissão 
de registro de entrada de mercadoria. 

 
Da forma que se apresenta a 

auditoria, realmente confirmada a autuação com respaldo claro 
em desequilíbrio da equação, pois do total vendido não se 
encontra a correspondente documentação de aquisição, o que 
caracteriza descumprimento de obrigação acessória com 
previsão da multa, e, por tratar de mercadoria enquadrada no 
regime de substituição tributária, resultou em falta de 
pagamento do ICMS, o que é a fundamentação da pretensão 
inicial. 

 



 

Destaca-se, ainda, que o lançamento decorreu de auditoria, 
cuja realização respaldou em dados oferecidos pelo sujeito passivo constantes de livros e 
notas fiscais do estabelecimento. 

 
Já, de antemão toma-se por fundamentação o constante em 

sentença e acórdão cameral, no aspecto meritório, observando que a omissão do registro 
de mercadorias foi lançada na do § 1º, inciso V, do art. 25 da Lei 11.651/91 c/c com art. 
145 do Decreto 4.852/97, senão vejamos: 

 

Art.25. [...] 

[...] 

§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 

... 

V - à diferença apurada mediante o controle quantitativo das entradas 
e saídas de mercadorias tributadas num determinado período, 
levando em consideração os estoques inicial e final; 

................... 

Art. 145. O destinatário da mercadoria ou do serviço é obrigado a 
exigir documento fiscal, com todo requisito legal, de quem o deva 
emitir, sempre que obrigatória a emissão (Convênio SINIEF SN/70, 
art. 14). 

 
Ainda que tenha sido apurada a diferença como decorrência do 

fenômeno da dilatação volumétrica em nada altera o lançamento, haja vista que o 
aumento do volume dos produtos comercializados, pela empresa decorrem de saída maior 
do que a entrada, fato que impõe a cobrança de ICMS-ST à distribuidora, conforme 
parecer normativo de n°274/2005 e Parecer Normativo n° 02/05.  

 
Acresça-se, ainda, o art. 66-B, do Anexo VIII do Decreto 

4.852/97, como amparo legal para a cobrança do ICMS devido por substituição tributária.  
 
Não resta dúvida quanto à reiteração de julgamento idêntico em 

relação ao mérito dos presentes autos, de maneira a firmar jurisprudência pacífica no 
âmbito desta Casa, no sentido de que a questão é meramente de acerto matemático da 
operação com mercadoria, concluindo que o imposto pago por substituição tributária é 
definitivo quanto ao valor da base de cálculo, mas existindo diferença de quantidade de 
mercadoria comercializada além da quantidade que foi base para retenção, 
necessariamente haverá complementação do imposto, segundo Parecer Normativo 02/05 
da Superintendência de Administração Tributária, ou seja: 

 
A saída do acréscimo de volume de combustível, verificado em 
decorrência de divergência de temperatura na entrada e saída 
do produto, nos tanques de armazenagem do contribuinte, 
consubstancia fato gerador do ICMS, sendo responsável pelo 
recolhimento do tributo a Distribuidora de Combustível que 
tenha experimentado o acréscimo em questão, nos termos do 
art. 13, inciso I, da Lei nº 11.651/91 e art. 65, I, anexo VIII do 
Decreto nº 4.852/97. 
 
Volta-se a afirmar que mesmo sob o argumento de que nas 

entradas o levantamento considerou o combustível à temperatura de 20º e nas saídas o 

http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/SINIEF/CVSN_70.htm#A14
http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/SINIEF/CVSN_70.htm#A14


 

fez tomando por base a temperatura ambiente, confirma-se o trabalho fiscal, haja vista que 
a substituta tributária Petróleo Brasileiro efetuou o cálculo e recolheu o ICMS substituição 
apenas sobre a quantidade de combustível a 20º. Por isso, de fato, no que concerne à 
diferença apurada no levantamento fiscal não houve qualquer recolhimento do Erário 
goiano. 

 
Corrobora-se, ainda, o lançamento o que se extrai do V. 

Acórdão 1.129/2014, de lavra do Ilustre Conselheiro Washington Luís Freire de Oliveira, 
com devida reverência, veja: 

 
“No que concerne à assertiva do recorrente de que a 
fiscalização deixou de considerar os parâmetros legais fixados 
pelos órgãos reguladores para justificar a dilação de volume, 
resultando, em virtude desse fato, na omissão de entrada 
apurada pelo Fisco e, de consequência, na impropriedade do 
lançamento em análise, o meu convencimento é o mesmo 
sustentado pelo subscritor da decisão recorrida. 
 
Em que pese a CF/88 manter o Governo Federal como 
responsável pelo abastecimento nacional e pela fixação de 
preços dos produtos, atualmente, objetivando estimular a 
concorrência e os mecanismos de mercado, não existe 
ingerência do Estado neste controle.  
 
A respeito desta questão várias normas foram editadas, em 
especial, a Lei n.º 9.487/97 que liberou os preços e a Lei 
9.990/00 que cessou a obrigatoriedade de observância, pelos 
agentes econômicos responsáveis pelo abastecimento, de 
normas do extinto Conselho Nacional de Petróleo – CNP, 
relativamente a obrigatoriedade para fins de comercialização da 

temperatura de 20 C para derivados de petróleo, que 
passaram a ser regidos pela liberdade de mercado. Desta 
maneira, não há porque estabelecer regras sobre 
comercialização de referidos produtos, uma vez que a própria 
Agência Nacional de Petróleo – ANP não exerce mais esse 
controle comportando às empresas que operam neste ramo de 
atividade estabelecerem suas normas para o negócio. 
 
O pleito normativo do recurso não comporta mais aplicação 
tendo em vista a entrada em vigor da Lei n.º 9.990/00, não 
sendo obrigatório observar a temperatura de 20ºC, conforme 
entende a recorrente.” 
 
Como bem orientado, em disposição legal já destacada acima, 

não resta dúvida que o sujeito passivo tem obrigatoriedade em emitir a nota fiscal em 
qualquer situação. 

 
Com isso, está sendo afastada a preliminar de decadência, pois 

o fato gerador do imposto ocorreu no exercício de 2006 e o respectivo lançamento foi 
efetivado em 30/11/2011, sendo a intimação do contribuinte realizada em 08/12/2011. 
Assim, o ato foi praticado dentro do prazo previsto no artigo 182, I, da Lei 11.651/91. 

 



 

Concernente à controvérsia relacionada à responsabilidade 
solidária das pessoas arroladas na inicial, tem-se que, na condição de administrador da 
pessoa jurídica, por força do art. 45, inciso XII, da Lei 11.651/91 - CTE, sua manutenção 
na sujeição passiva, senão vejamos: 

 

Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do 
imposto devido na operação ou prestação as pessoas que 
tenham interesse comum na situação que constitua o fato 
gerador da obrigação principal, especialmente: 

[...] 
 

XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os 
diretores, gerentes, administradores ou representantes da 
pessoa jurídica, relativamente à operação ou prestação 
decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão 
de que forem responsáveis; 
 
Vê tratar-se de uma sujeição passiva solidária decorrente de lei 

específica aplicável ao caso concreto. 
 
Assim, ao constatar uma infração fiscal os administradores são 

por ela responsável, pois a pessoa jurídica pensa e age por meio deles, se personifica na 
pessoa do administrador, pois a empresa é um ente destituído de vontade própria. 

 
A decisão dos Tribunais Superiores, até o presente momento, 

afastando a responsabilidade solidário do sócio administrador, está consolidada apenas 
na situação em que há simples inadimplemento por parte do contribuinte, não 
caracterizado por infração legal. 

 
Desse modo, devem ser mantidos 

em sujeição passiva como responsáveis solidários. 
 
A penalidade capitulada é a do art. 71, inciso VII, alínea “l”, § 9º, 

II da Lei 11.651/91, isto é: 
 

Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
...................... 

VII - de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da operação ou 
da prestação: 
.................................. 

l)  pela falta de emissão de documentos fiscais exigidos, 
ressalvado o disposto no inciso X, “b”, ou pelo recebimento de 
mercadoria ou de serviço sem documentação fiscal, cujo valor 
tenha sido apurado por meio de levantamento fiscal realizado 
em estabelecimento cadastrado; 
.................... 
 

§ 9º Se da prática das irregularidades descritas nos incisos V e 
seguintes do caput deste artigo resultar diretamente omissão de 
pagamento do imposto, a multa neles prevista será aumentada 



 

do valor correspondente à aplicação dos percentuais abaixo, 
sobre o valor do imposto não pago: 
.................. 

II - 80% (oitenta por cento), se a irregularidade for praticada em 
operação ou prestação sujeitas ao regime de substituição 
tributária. 
 
Analisando-a, tem-se por conclusão lógica que é a mais 

específica à infração apurada em auditoria relativamente ao recebimento de mercadoria 
sem nota fiscal e consequente omissão do recolhimento do ICMS em operação com 
mercadoria sujeita à substituição tributária. 

 
A pretendida pelo recorrente não contempla toda irregularidade 

apurada em auditoria, direcionada apenas ao caso de falta de escrituração do livro fiscal 
no prazo estabelecido, o que não é o objeto da lide, assim: 

 

Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
............................ 

XIX - no valor de R$ 295,58 (duzentos e noventa e cinco reais e 
cinquenta e oito centavos), por livro ou documento e por mês ou 
fração: 
....................... 

b) pela falta de escrituração de livro fiscal no prazo 
estabelecido; 
 
A natureza confiscatória da multa não é matéria afeita a esta 

seara administrativa, cujo desiderato é exercer o controle do fato tributário à norma, 
fundamento que se extrai do disposto no art. 6º, § 4º da Lei 16.469/09, assim: 

 
Art. 6º Compete ao Conselho Administrativo Tributário -CAT- 
apreciar: 
.............. 
§ 4º Não pode haver decisões que impliquem apreciação ou 
declaração de inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato 
normativo expedido pela Administração Tributária. 
 
Ante o exposto, conheço do Recurso do Contribuinte ao 

Conselho Pleno, nego-lhe provimento, para manter o acórdão cameral atacado tal como 
lançada, por seu próprios e jurídicos fundamentos e por estes ora agregados, antes 
inadmitindo o recurso quanto ao pedido de diligência, nulidade do auto de infração e erro 
na identificação do sujeito passivo, bem como mantendo os solidários em sujeição passivo 
e confirmando a penalidade capitulada. 

 
 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 10 de maio de 2016. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00653/16 
 
Relator: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: ICMS. Processual. Preliminares de nulidade do auto 
de infração: cerceamento ao direito de defesa, incompetência 
funcional das autoridades lançadoras e erro na identificação dos 
sujeitos passivos. Rejeitadas por unanimidade. Solidário. 
Mantido por maioria. Obrigação Principal. Remessa 
interestadual de mercadoria sujeita à substituição tributária 
pelas operações posteriores sem o recolhimento do imposto. 
Procedente por unanimidade. 
 
  
 
I – Não há incompetência funcional quando nos autos restar 
demonstrado que os servidores do fisco executaram o 
procedimento fiscal conforme as atribuições previstas na lei n.º 
13.266/98. 
 
 
II - Não há cerceamento do direito de defesa quando o sujeito 
passivo, corretamente intimado, entende a acusação fiscal, 
tendo a possibilidade do pleno exercício do contraditório e da 
ampla defesa dentro do devido processo legal. 
 
 
III - São substitutos tributários, assumindo a responsabilidade 
pelo pagamento do imposto pela operação interna subseqüente 
(Convênio ICMS 110/07, cláusula primeira), na operação com 
combustível e lubrificantes relacionados no inciso III-D do 
Apêndice II deste Anexo; (artigo 65, II, do Anexo VIII do RCTE), a 
distribuidora - definida e autorizada por órgão federal 
competente e o industrial fabricante, localizados em Goiás ou 
em outra unidade federada 
 
IV – O contribuinte goiano fica solidariamente obrigado ao 
pagamento do imposto devido por substituição tributária nas 
operações de remessa de óleo lubrificante efetuadas por 
indústria de outra unidade da federação em que se comprove 
não ter havido o recolhimento do imposto sujeito à retenção 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 13 
de outubro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade 
da peça básica, por incompetência funcional da autoridade lançadora, arguida pelo sujeito 
passivo PETRÓLEO BRASILEIRO S/A e pelo solidário C.R. DEALER DO BRASIL LTDA. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, Talita Pimenta 
Félix, João Divino de Brito, Heli José da Silva, Nislene Alves Borges, José Luiz Rosa, 
Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Masayuki Missao, Carlos Andrade Silveira, 
Washington Luis Freire de Oliveira, Alcedino Gomes Barbosa, Antônio Martins da Silva, 



 

Elias Alves dos Santos e José Pereira D'abadia. Também por votação unânime, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, por erro na identificação do sujeito passivo e por 
cerceamento do direito de defesa, arguidas pelo solidário C.R. DEALER DO BRASIL 
LTDA. Participaram do julgamento os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, Talita 
Pimenta Félix, João Divino de Brito, Heli José da Silva, Nislene Alves Borges, José Luiz 
Rosa, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Masayuki Missao, Carlos Andrade 
Silveira, Washington Luis Freire de Oliveira, Alcedino Gomes Barbosa, Antônio Martins da 
Silva, Elias Alves dos Santos e José Pereira D'abadia. Por maioria de votos, rejeitar a 
preliminar de exclusão do solidário C.R. DEALER DO BRASIL LTDA da lide, arguida por 
ele mesmo. Foram vencedores os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, Heli José 
da Silva, Nislene Alves Borges, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Washington 
Luis Freire de Oliveira, Antônio Martins da Silva, Elias Alves dos Santos e o Sr. 
Presidente, Conselheiro Domingos Caruso Neto, que proferiu voto de desempate. 
Vencidos os Conselheiros Talita Pimenta Félix, João Divino de Brito, José Luiz Rosa, 
Masayuki Missao, Carlos Andrade Silveira, Alcedino Gomes Barbosa e José Pereira 
D'abadia. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer do recurso do 
Contribuinte para o Conselho Pleno, negar-lhe provimento para manter a decisão cameral 
que considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, Talita Pimenta Félix, João Divino de Brito, Heli 
José da Silva, Nislene Alves Borges, José Luiz Rosa, Marlene Maria da Silva Ruguê 
Bernardes, Masayuki Missao, Carlos Andrade Silveira, Washington Luis Freire de Oliveira, 
Alcedino Gomes Barbosa, Antônio Martins da Silva, Elias Alves dos Santos e José Pereira 
D'abadia. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Transcrevo como parte do meu voto, o RELATÓRIO deste PAT, 
elaborado pelo Conselheiro MÁRIO DE OLIVEIRA ANDRADE, autor do voto vencedor no 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 718/2015: 

 
“ A descrição do fato que deu origem ao lançamento em apreciação é  

que de acordo com a Cláusula Segunda do Convênio 81/93 e Cláusula Primeira do 
Convênio 03/99, o sujeito passivo, na condição de substituto tributário, deixou de recolher 
ao erário estadual, no período de 01/01/2006 a 30/06/2008, o ICMS - ST referente às 
vendas de óleo lubrificante sujeitas ao regime de substituição tributária (Apêndice II do 
Anexo VIII do RCTE), as quais foram remetidas à empresa C R Dealer do Brasil Ltda., 
empresa localizada no território goiano, sem o destaque do imposto relativo à substituição 
tributária, conforme demonstrativos e documentos anexos. Em virtude desse fato, o 
remetente, na qualidade de substituto tributário, fica obrigado ao recolhimento do ICMS na 
importância de R$ 1.372.616,18 (um milhão, trezentos e setenta e dois mil, seiscentos e 
dezesseis reais e dezoito centavos), juntamente com as cominações legais. 

 
No campo próprio do auto de infração foram apontados como 

infringidos os artigos 26,II, c, 1,2,3 e 64 do CTE, combinados aos artigos 32, § 1º, II e § 6º, 
I,b,1, 51, 52, 65, 66, § 1º do Anexo VIII do Decreto 4.852/97, Lei Complementar 87/96, 
Convênios 81/93 e 03/99. Foi proposta a penalidade do artigo 71, inciso III, alínea "a", da 
Lei 11.651/91, com a redação da Lei 11.750/1992. 

 
A empresa destinatária, C R Dealer do Brasil Ltda., foi indicada como 

sujeito passivo coobrigado ao pagamento do tributo devido nos termos dos artigos 45, 
caput do CTE e artigo 35 do Anexo VIII do RCTE. 

 



 

Os Auditores Fiscais, autores do lançamento, apresentaram uma 
descrição complementar da ocorrência, explicando e transcrevendo as normas que 
disciplinam as operações interestaduais com produtos sujeitos à substituição tributária. No 
final dessa descrição, o fisco conclui que a remetente estava obrigada, na condição de 
substituta tributária, a pagar o ICMS Substituição Tributária incidente na entrada no 
território goiano de óleo lubrificante, e que ela não cumpriu essa obrigação, fato que 
resultou na lavratura do presente auto de infração. 

 
Para instruir o procedimento fiscal a fiscalização juntou aos autos os 

seguintes documentos: Vigésima Quinta Alteração de Contrato Social e Consolidação das 
Cláusulas da empresa C R Dealer do  Brasil Ltda., folhas 09 a 19, Portaria 096/2011-SRE, 
folha 19, Portaria 101/2011-SRE, folha 20, Notificação para apresentação de documentos 
fiscais, folha 21, Termo de Devolução de Objetos e Documentos - TDOD, folha 22, 
Demonstrativo de Cálculo da Omissão do ICMS-ST Devido em Operações Com 
Mercadorias Sujeitas À Substituição Tributária - Lubrificantes -  2007, folhas 23 a 27, 
Demonstrativo de Cálculo da Omissão do ICMS-ST Devido em Operações Com 
Mercadorias Sujeitas À Substituição Tributária - Lubrificantes -  2006, folhas 28 a 30, 
Demonstrativo de Cálculo da Omissão do ICMS-ST Devido em Operações Com 
Mercadorias Sujeitas À Substituição Tributária - Lubrificantes -  2008, folhas 31 a 33, 
Fotocópias das Notas Fiscais  de remessa de óleo lubrificante para o Estado de Goiás, 
folhas 34 a 133, e Fotocópias dos Livros Registros de Entradas da empresa C R Dealer do 
Brasil Ltda. de 2006, 2007 e 2008, folhas 134 a 278. 

 
Intimada para pagamento da quantia exigida ou apresentação de 

impugnação, a empresa coobrigada, ingressa com defesa, constante às folhas 285 a 307 
dos autos, na qual alega nulidade do lançamento, por cerceamento ao direito de defesa, 
por falta de respeito ao princípio da motivação para incluir a impugnante como solidária ao 
pagamento do tributo exigido. Aduz que é incabível a sujeição passiva solidária porque a 
legislação prevê a responsabilidade do remetente pelo recolhimento do ICMS substituição 
tributária e que não há previsão legal para responsabilizar a empresa destinatária. 

  
A impugnante continua sua a defesa com a argumentação de que em 

relação a multa não há como ela ser exigida do sujeito passivo solidário, pois o caput do 
artigo 45 prevê a responsabilidade solidária apenas em relação ao tributo.  

 
Ainda, na peça impugnante, a empresa argumenta que ocorreu 

decadência do crédito tributário em relação ao período de 01/01/2006 a 30/06/2006, nos 
termos do § 4º do artigo 150 do CTN.  

 
Reclama da penalidade proposta por ter caráter confiscatório e 

solicita nulidade de todo auto de infração por ter sido aplicada uma penalidade prevista em 
um dispositivo inconstitucional. 

 
Afirma ser ilegítimo o Estado de Goiás para exigir o tributo porque as 

mercadorias, no caso em tela, óleo lubrificante podem ser destinadas a outra unidade da 
federação, por essa razão requer diligência para se verifique se houve a remessa do óleo 
lubrificante para outro Estado. 

  
A empresa remetente do óleo lubrificante, Petrobrás, também 

ingressa com impugnação, folhas 319 a 344, na qual alega insegurança jurídica em virtude 
da ausência do termo de início de fiscalização e excesso de prazo para o fisco efetuar a 
fiscalização. Requer a nulidade da autuação por cerceamento ao direito de defesa, em 



 

face da ausência de documento que ateste o credenciamento para os servidores do fisco 
efetivarem a fiscalização. 

 
Prosseguindo a sua defesa, a impugnante requer nulidade do auto 

de infração por vício quanto à apresentação do cálculo do tributo exigido, com argumento 
de que a base de cálculo e a alíquota não foram devidamente informada nos autos. 

 
No que diz respeito ao mérito, a defesa do sujeito passivo reconhece 

que o tributo é devido, mas que a responsabilidade pelo recolhimento do tributo exigido é 
do destinatário das mercadorias, conforme normatiza o inciso II do Artigo 65 do Anexo VIII 
do RCTE, com essa argumentação a empresa autuada requer a sua exclusão da lide. 

 
Por fim, a defesa da empresa impugnante reclama da multa por ter 

um efeito confiscatório de tal modo que fere de morte o princípio da razoabilidade e da  
proporcionalidade. 

 
O julgador monocrático, por despacho, encaminha os autos à 

Gerência de Combustível - GECOM para ser juntado aos autos a notificação fiscal que 
exigiu a apresentação de livros e documentos fiscais ou de documento equivalente 
expedido anteriormente ao início de fiscalização. 

 
Em resposta à solicitação da Instância Singular, os Auditores Fiscais 

informam que a documentação fiscal foi entregue pela empresa C R Dealer do Brasil Ltda. 
à Delegacia Regional de Fiscalização de Itumbiara, sendo que essa repassou tais 
documentos para os autores do procedimento fiscal, acrescenta, ainda, que foi realizada a 
notificação da referida empresa para apresentar a documentação complementar, conforme 
consta à folha 21 dos autos. Para esclarecer os fatos eles juntam aos autos as Ordens de 
Serviço de números: 114/2009, 0061/2010 e 011/2011 e as Portarias de números: 
883/2010-GSF e 191/2010-SAT.  

 
Notificada do resultado da diligência, a Petrobras manifestou que a 

explicação prestada pelo diligenciador comprova que o auto de infração é viciado e 
merece ser julgado insubsistente, a empresa autuada refuta a possibilidade de propiciar 
ao fisco a chance de trazer nesse momento processual a notificação fiscal e requer a 
nulidade e improcedência do auto de infração.   

 
A empresa solidária quando foi notificada do relatório diligencial  

pronuncia requerendo a nulidade da peça basilar por incompetência funcional dos 
auditores que lavraram o auto de infração. 

  
Retornando os autos à instância monocrática, houve o julgamento 

pela rejeição das preliminares de nulidade do auto de infração por incompetência funcional 
das autoridades autuantes, de erro na identificação dos sujeitos passivos, Petrobrás e C R 
Dealer do Brasil Ltda., insegurança na determinação da infração e cerceamento ao direito 
de defesa. Quanto ao mérito, o julgador singular afastou o pedido de decadência 
formulado pela parte e julgou procedente o auto de infração mantendo a penalidade 
aplicada pelo fisco estadual. 

 
 Notificada dos termos da sentença prolatada, a empresa autuada, 

Petróleo Brasileiro S A, apresenta recurso voluntário, onde reitera as preliminares de 
nulidade do auto de infração por insegurança na determinação da infração, incompetência 
funcional e por cerceamento ao direito de defesa.  Alega, também, ilegitimidade passiva 
da empresa remetente das mercadorias que ensejaram a cobrança do ICMS substituição 



 

tributária e requer a improcedência do auto de infração com argumento de que os artigos 
60 e 65 do Anexo VIII do RCTE prescrevem que a responsabilidade do recolhimento do 
ICMS-ST é devido pela Distribuidora C. R. Dealer do Brasil Ltda. e não pela refinaria. Ao 
final da sua defesa, a empresa recorrente reclama da multa aplicada por ser confiscatória 
e requer que seja aplicada uma multa no patamar de 20% a 30% do valor do tributo. 

 
A empresa C R Dealer do Brasil Ltda. ingressa com recurso 

voluntário requerendo nulidade do lançamento, por cerceamento ao direito de defesa, 
devido à falta de motivação para nomear a recorrente como responsável solidária pelo 
pagamento do ICMS-ST exigido na peça basilar. 

 
Reitera a nulidade do lançamento, por incompetência funcional dos 

autores do procedimento fiscal, em virtude da patente ausência de qualquer documento 
que ateste que na data do início das diligências que culminaram na lavratura do auto de 
infração, os auditores fiscais autuantes tinham competência funcional para procederem à 
fiscalização da empresa de grande porte. Aduz a recorrente que a juntada de novos 
documentos, após a lavratura do auto de infração gera insegurança aos contribuintes. 

 
Ainda na peça recursal, a defesa alega que não é responsável pelo 

recolhimento do tributo exigido na peça basilar, pois o substituto tributário previsto na 
legislação é o remetente das mercadorias. Afirma que a ausência de recolhimento por 
parte do substituto tributário não possui o condão de ensejar a responsabilização do 
substituído, ainda que em caráter supletivo porque não há previsão legal para 
responsabilizar a empresa destinatária das mercadorias. 

 
A empresa solidária argumenta que em relação a penalidade não há 

previsão legal de solidariedade, visto que o artigo 45 do CTE se refere apenas ao imposto. 
Por isso, requer que não seja exigida a multa do sujeito passivo solidário. 

 
Continuando a sua defesa, a empresa recorrente solicita que seja 

declarada a decadência do crédito tributário, relativamente ao período de 01/01/2006 a 
30/06/2006, de acordo com o § 4º do Artigo 150 do CTN. 

 
Aduz a solidária que a penalidade aplicada tem caráter confiscatório 

e que pela inconstitucionalidade da multa exigida o auto de infração deve ser declarado 
nulo. 

 
Sustenta, no final da sua defesa, que o ente tributante é ilegítimo 

para exigir o tributo porque as mercadorias, no caso em tela óleo lubrificante, podem ser 
destinadas a outra unidade da federação, por essa razão requer diligência para se 
verifique se houve a remessa do óleo lubrificante para outro Estado.” 

 

No Recurso ao Pleno (fls.486), a PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – 
PETROBRÁS requer a admissibilidade do feito, nos termos do artigo 41, I, da lei n.º 
16.469/09, tendo em vista que fora negado provimento ao pleito de nulidade da autuação, 
por incompetência da autoridade lançadora, bem como ao mérito do recurso, ambos por 
maioria de votos, e, nos termos do artigo 41, II, “a”, item 1, da mesma lei, haja vista que o 
erro na identificação do sujeito passivo foi julgado procedente à unanimidade, o que 
acarretou flagrante contrariedade ao artigo 60 do RCTE e ao inciso III-D do Apêndice II do 
Anexo VIII do RCTE. Em suma, pede provimento ao recurso, em razão da nulidade 
absoluta do auto de infração decorrente do vício na incompetência funcional da autoridade 
fiscal, bem como do erro na identificação do sujeito passivo. Por fim, se não acatadas as 
preliminares supracitadas, pede a improcedência do lançamento. 



 

 
A coobrigada solidária C. R. DEALER DO BRASIL LTDA. pede 

(fls.505) sua exclusão do polo passivo da lide. Sucessivamente, caso não seja acatado 
seu pleito anterior, requer o afastamento da penalidade pecuniária, haja vista a ausência 
de previsão legal para sua cobrança do sucessor.  

 
Relatados, passo ao voto. 
 
 

                                V O T O 
 
 

O lançamento em apreciação é de exigência de ICMS Substituição 
Tributária Pelas Operações Posteriores relativo às operações de vendas de óleo 
lubrificante realizadas pela empresa Petróleo Brasileiro S A - Petrobras, localizada em 
Duque de Caxias - RJ, para a empresa comerciante atacadista, localizada em Itumbiara - 
GO. De acordo com a acusação do fisco goiano, as remessas das mercadorias foram 
acobertadas com notas fiscais sem haver o destaque do ICMS-ST. 

 
Quanto à alegação de incompetência funcional verifica-se sua 

inexistência em decorrência competência conferida pela PORTARIA N.º 096/2011 – SRE 
(fls.19) às autoridades lançadoras. 

 
Deve também ser afastada a pretensão da PETROBRÁS S/A de ver 

excluída, nos termos do artigo 60, caput, do Anexo VIII do RCTE (abaixo transcrito), sua 
responsabilidade como substituta tributária nas operações com lubrificantes. Percebe-se 
que referido dispositivo legal trata da responsabilidade da refinaria (PETROBRÁS) como 
substituta tributária nas remessas de combustíveis derivados de petróleo relacionados nos 
incisos III-A e III-B do Apêndice II do Anexo VIII do RCTE.  Entretanto, o artigo 65 (abaixo 
transcrito), dos já citados Anexo e Decreto, impõe a responsabilidade como substituto 
tributário tanto à distribuidora, no nosso caso a solidária C. R. DEALER, quanto à industrial 
fabricante (a refinaria PETROBRÁS), relativamente às operações com combustíveis e 
LUBRIFICANTES. Verbis: 

 
DECRETO n.º 4.852/97 (RCTE): 
 
Anexo VIII: 

Art. 60. A refinaria de petróleo, por qualquer de seus estabelecimentos situados no 
Estado de Goiás ou em outra unidade federada, é substituta tributária na operação 
que destine ao Estado de Goiás combustíveis derivados de petróleo relacionado 
nos incisos III-A e III-B do Apêndice II deste anexo, assumindo a responsabilidade 
pelo pagamento do imposto devido pela operação interna subseqüente (Convênio 
ICMS 110/07, cláusula primeira). 

                               (...) 

Art. 65. São substitutos tributários, assumindo a responsabilidade pelo 
pagamento do imposto pela operação interna subseqüente (Convênio ICMS 
110/07, cláusula primeira): 

                                     (...) 

II - a distribuidora - definida e autorizada por órgão federal competente e o 
industrial fabricante, localizados em Goiás ou em outra unidade federada; na 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Rcte/Anexos/ANEXO_08_Substituicao_Tributaria.htm#APII
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/ICMS/2007/CV110_07.htm
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/ICMS/2007/CV110_07.htm
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/ICMS/2007/CV110_07.htm


 

operação com combustível e lubrificantes relacionados no inciso III-D do 
Apêndice II deste Anexo; 

                                    (...) 
                          

                    
                       Apêndice II 

ACRESCIDO O INCISO III-D AO APÊNDICE II pelo ART. 1º DO DECRETO Nº 
6.754, DE 25.06.08 - vigência: 01.07.08. 

III-D - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE COM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NA 
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS E NO INDUSTRIAL FABRICANTE 

  

NOTA: Redação com vigência de 01.07.08 a 26.06.12. 

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO CÓDIGO 2710.12.30 DO INCISO III-D DO 
APÊNDICE II PELO ART. 1º DO DECRETO Nº 7.699, de 20.08.12 - VIGÊNCIA: 
27.06.12. 

                                      (...) 

2710.19.3 - Óleos e graxas lubrificantes, com ou sem aditivos. 

 

Assim tanto a remetente (PETROBRÁS S.A) quanto a destinatária 
são substitutas tributárias nas operações com LUBRIFICANTES. 

 
Ademais, a condição de coobrigada solidária da C. R. DEALER 

LTDA. advém da norma insculpida no artigo 35 do Anexo VIII do RCTE. Verbis: 
 
Art. 35. Fica solidariamente obrigado ao pagamento do imposto devido por 
substituição tributária o contribuinte estabelecido neste Estado que adquirir 
mercadoria cujo imposto não tenha sido retido, hipótese em que o adquirente 
obriga-se, ainda, ao pagamento da multa pelo mesmo devida, dos juros e 
demais acréscimos legais, calculados desde a data em que deveria ter sido 
efetuada a retenção.    

 
Em suma, não há erro na identificação de nenhum dos dois 

coobrigados neste lançamento, bem como resta patente a coobrigação solidária da C. R. 
DEALER LTDA, inclusive quanto aos consectários da obrigação principal, tais como juros, 
multa e correção monetária. 

 
Quanto ao alegado cerceamento do direito de defesa, este Pleno 

decidiu, por unanimidade de votos, pela sua inexistência, porquanto o sujeito passivo, 
corretamente intimado, entendeu a acusação fiscal, tendo a possibilidade do pleno 
exercício do contraditório e da ampla defesa dentro do devido processo legal. 

 
Quanto ao mérito da acusação fiscal, reporto-me ao acima citado 

artigo 65, II, do Anexo VIII do RCTE, por ocasião da argumentação relativa ao erro na 
identificação do sujeito passivo. Referido dispositivo legal é claro em atribuir dupla 
responsabilidade - tanto à refinaria quanto à distribuidora – pelo pagamento do imposto, 
como substitutos tributários, pelas operações internas subsequentes com 
LUBRIFICANTES. 

 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Rcte/Anexos/ANEXO_08_Substituicao_Tributaria.htm#APII


 

Assim, percebe-se que o industrial fabricante/refinaria localizada em 
Goiás ou em outra Unidade da Federação é o responsável pelo recolhimento do imposto 
devido pela operação interna subsequente. De tal maneira, que não vislumbro qualquer 
possibilidade de haver equívoco na identificação da empresa Petrobrás como sujeito 
passivo no auto de infração em análise, pois cabia a ela realizar a retenção do ICMS, 
sendo assim, eu a mantenho no polo passivo. 

 
Referido dispositivo elenca também a distribuidora de 

LUBRIFICANTES com substituta tributária. No nosso caso, a distribuidora é a destinatária 
da mercadoria (óleo lubrificante), C. R. Dealer do Brasil Ltda. Não há erro, portanto, no 
seu arrolamento como coobrigada no lançamento. 

  
Ademais, sua responsabilização solidária decorre da falta do 

recolhimento do tributo pela PETROBRÁS S/A., conforme previsão no caput do artigo 45 
do CTE, verbis: 

 

Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação 
que constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente: 

 
No caso, em análise a empresa solidária adquiriu as mercadorias 

sem que houvesse a substituição tributária do imposto, ficando caracterizado o seu 
interesse comum no fato gerador do tributo exigido na exordial. 

 
 Além disso, a legislação é clara ao prever a responsabilidade 

solidária do adquirente de mercadorias sujeitas a substituição tributária sem que tenha 
sido efetuada a retenção do tributo, conforme dispõe o Artigo 35 do Anexo VIII do RCTE, 
da seguinte forma : 

 

Art. 35. Fica solidariamente obrigado ao pagamento do imposto devido por 
substituição tributária o contribuinte estabelecido neste Estado que adquirir 
mercadoria cujo imposto não tenha sido retido, hipótese em que o adquirente 
obriga-se, ainda, ao pagamento da multa pelo mesmo devida, dos juros e 
demais acréscimos legais, calculados desde a data em que deveria ter sido 
efetuada a retenção. 

 
 
Em relação ao pedido de exclusão da responsabilidade do sujeito 

passivo solidário em relação à penalidade, eu o indefiro com fundamento no dispositivo 
acima descrito que prevê expressamente a responsabilidade pelo recolhimento do imposto 
e da multa.  

 
 
Superadas todas as questões preliminares, comento o mérito da lide. 

A acusação do fisco é de que não foi recolhido o ICMS relativo a substituição tributária que 
deveria ter sido efetuada no momento da remessa de óleo lubrificante para o Estado de 
Goiás, as partes não contestam a ocorrência do fato gerador e nem os valores exigidos 
pela fiscalização, apenas se limitam a discutirem preliminares de nulidades do 
lançamento, questões que já foram discutidas e afastadas em linhas anteriores. Assim, 
nos moldes previstos na legislação houve a omissão do recolhimento do ICMS 
Substituição Tributária, a melhor forma dos sujeitos passivos contraditarem a acusação do 
fisco seria comprovar o efetivo recolhimento do tributo exigido na peça basilar, situação 
que não ocorreu nos autos, portanto, entendo que o procedimento fiscal deve ser julgado 
procedente em sua totalidade. 



 

 
Com relação aos argumentos contidos nos recursos dos sujeitos 

passivos de que a penalidade proposta pela fiscalização é confiscatória e que deve ser 
aplicada uma penalidade menor, entendo que o fisco utilizou o dispositivo penal do CTE 
mais específico para a infração cometida, não havendo reparo a se fazer na multa 
sugerida na peça basilar,  porém no que diz respeito a constitucionalidade da multa 
exigida, deixo de apreciar, pois tal questão não deve ser apreciada nesse órgão em 
virtude do que dispõe o § 4º do Artigo 6º da lei n.º 16.469/09, o qual prevê expressamente 
que não pode haver declaração de inconstitucionalidade de lei :  

 

Art. 6º Compete ao Conselho Administrativo Tributário -CAT- apreciar: 

I - o Processo Contencioso Fiscal; 

II - o Processo de Restituição; 

III - o Processo de Revisão Extraordinária. 

                            (...) 

§ 4º Não pode haver decisões que impliquem apreciação ou declaração de 
inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato normativo expedido pela 
Administração Tributária. 

 
  

Pelas razões expostas, rejeito as preliminares de nulidade do auto de 
infração por cerceamento ao direito de defesa, incompetência funcional e erro na 
identificação dos sujeitos passivos. Alfim, julgo procedente o lançamento nos termos 
propostos na peça basilar. 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 10 de maio de 2016. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00658/16 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade da peça básica, 
por incompetência funcional da autoridade lançadora e por 
insegurança na determinação de infração. Rejeitadas. Exclusão 
da lide do solidário Sr. Degir Miranda, questionada pela defesa. 
Acolhida. ICMS. Auditoria Básica do ICMS. Aquisição, sem 
documentação fiscal, de mercadoria sujeita ao regime de 
substituição tributária pelas operações posteriores. Omissão de 
recolhimento do imposto. Procedente. 
 
1. Tornam-se inócuos os questionamentos sobre nulidade da 
lide, quando tais inquirições forem desprovidas de amparo 
legal;  
 
2. Exclusão do polo passivo da lide do solidário, Sra. Vera Lúcia 
Godoi Pessoa. Rejeitada;  
 
3. Deve permanecer no polo passivo do feito, somente aqueles 
que comprovadamente tiverem interesse na cosntituição do fato 
gerador, objeto da ação;  
 
4. Reafirma-se a decisão singular que julgou procedente o 
lançamento, quando a instrução  processual apontar que houve 
omissão de recolhimento do imposto. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 20 de janeiro de 2016, decidiu por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, por incompetência funcional da autoridade 
lançadora, e por insegurança na determinação de infração, ambas arguidas pela empresa 
autuada. Decidiu, também, por unanimidade de votos excluir da lide o sujeito passivo 
solidário, Sr. Degir Miranda, e manter na relação processual a Sra. Vera Lúcia Godoi 
Pessoa. Quanto ao mérito, decidiu  por unanimidade de votos, conhecer do recurso 
voluntário, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Cláudio 
Henrique de Oliveira, Edson Abrão da Silva, Márcio Nogueira Pedra, Carlos Andrade 
Silveira e Victor Augusto de Faria Morato. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo adquiriu sem documentação 
fiscal e comercializou 9.125,24 litros de Gasolina "c" sujeitos ao regime de substituição 
tributária pelas operações posteriores, referentes ao período de 29/03/2008, conforme 
auditoria específica de combustíveis (auditoria pelo Documentário Emitido), anexa ao 
referido processo. Devendo, assim, por solidariedade, recolher ao erário estadual o ICMS 
pelas operações posteriores na importância de R$ 7.343,80, mais as cominações legais. 

 



 

Tem-se como infringidas as disposições dos artigos 45, XIII, 51 e 64 
da Lei 11.651/91, combinado com os artigos 35, anexo VIII e art. 145 do Decreto 4.852/97, 
com penalidade proposta no artigo 71, Vll, §9°, 2 do CTE, com redação da Lei 
n°16.241/08. 

 
Foram identificados como sujeitos passivos corresponsáveis Degir 

Miranda Filho e Vera Lúcia Godoi, na condição de sócios-administradores, nos termos do 
art.45, XII do CTE.  

 
A autoridade lançadora anexa os seguintes documentos aos autos: 

Relação dos Períodos Especificando as Omissões de Entrada dos Produtos Juntamente 
com a Base de Cálculo e o Valor do ICMS devido. Março de 2008. "fls.08", Entradas 
Registradas no LMC "fls.09", Auditoria Específica de Combustíveis "fls.10 a 12", Ato 
COTEPE/PMPF n°4 "fls.13", Nota fiscal n°25863 "fls.14", Livro de Movimentação de 
Combustíveis "fls.15 a 23", Ordem de Serviço n°0044/2011 "fls.24", Portaria n°096/2011 – 
SER "fls.25", Portaria n°191/2010 – SAT "fls.26", Portaria n°346/11-GSF "fls.27", Acórdão 
da IV CJUL n°03683/09 "fls.28 a 35", Acórdão do CONP n°03311/06 "fls.36", Acórdão do 
CONP n°03310/06 "fls.37", Acórdão do CONP n°03309/06 "fls.37 a 38", Termo de 
Apreensão "fls.39 a 40", Notificação Fiscal "fls.41 a 44", Comprovante de Alteração de Uso 
de Sistema Informatizado "fls.45 a 46", Controle de Concessão/ Autenticação de 
Documentos Fiscais "fls.47", Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termo de 
Ocorrências "fls.48 a 49", Termo de Devolução de Objetos e Documentos "fls.50 a 51", 
Contrato Social "fls.52 a 61", Mídia "fls.62", recibo de Entrega de Relatórios Digitais 
"fls.63".   

 
Os sujeitos passivos foram intimados às "fls.64 a 70" a pagar a 

quantia exigida ou apresentar Impugnação em Primeira Instância, os sujeitos passivos 
solidários não compareceram aos autos, tendo sido lavrado Termo de Revelia às "fls.113". 

 
A Autuada comparece aos autos com Impugnação de fls. "82 a 101" 

arguindo preliminarmente, incompetência funcional dos autuantes, conforme determina a 
Lei Estadual 13.266/98, com nova redação da Lei 13.547/99, artigo 1º, pelo qual requer 
seja declarado nulo o lançamento nos termos do artigo 20, I, 1º da Lei 16.469/09. 

 
Diz também que o auto de infração é nulo por insegurança na 

determinação da infração ao argumento de que houve diferenças significativas em relação 
aos valores apresentados na planilha de detalhamento de crédito tributário. No entender 
da impugnante o valor da base de cálculo deveria ser calculado com base na diferença de 
estoque – multiplicado pelo valor do produto na data correspondente, o que traduz em 
incerteza e iliquidez do crédito, já que não guarda equivalência imediata. 

 
No mérito, a impugnante afirma não assistir razões à fiscalização, já 

que não houve, nem há omissão de registro de entradas de mercadorias no 
estabelecimento sem as respectivas notas fiscais. O que houve foi equívoco perpetrado 
pelos agentes fiscais quando da realização da auditoria específica de combustíveis. 

Assevera que não ficou provado que a impugnante tenha adquirido 
combustíveis sem a devida Nota Fiscal, o que leva a entender que a impugnante não se 
enquadra em nenhuma das hipóteses dos dispositivos citados pelos autuantes. 

 
Afirma que confrontando o resultado final da auditoria realizada pelos 

auditores com o Livro de Movimentação de Combustíveis, os resultados são divergentes, 
exemplificando, compara o quadro de fl. 92, do Fisco com o quadro de fl.93, da 



 

impugnante, onde o volume encontrado pelo Fisco é estratosfericamente maior que o 
apresentado pelo impugnante. 

 
Alega que a multa aplicada caracteriza confisco. Finaliza, requerendo 

a nulidade do lançamento pelas preliminares arguidas. E, se ultrapassadas, no mérito, 
seja julgado improcedente.  

 
Juntam à impugnação documentos de fls. 102/112. 
 
Sobreveio a Sentença singular nº 1455/2012-JULP de fls. 115/118, 

em que o Julgador rechaça as preliminares de nulidade por insegurança na determinação 
da infração e de incompetência funcional, arguidas pela impugnante, para no mérito, 
considerar procedente o auto de infração. 

 
Para o sentenciante não ocorreu a alegada insegurança na 

determinação da infração alegada pela impugnante, já que a diferença apontada nos 
estoques encontrados pela fiscalização estava em consonância com as quantidades 
registradas no LMC do contribuinte, levantados. 

 
No que tange a alegada incompetência funcional dos autuantes, 

também, não se sustenta, tendo em vista que a competência pode ser atribuída por 
Portaria, e, no caso destes autos, as Portarias foram juntadas às fls. 24/27. 

 
No mérito, o Julgador, conhece da impugnação, porém, nega-lhe 

provimento para considerar procedente o auto de infração. 
 
Os sujeitos passivos foram intimados para pagar o crédito e/ou 

interpor recurso voluntário[fls.119/121] 
 
Os sujeitos passivos interpõem recurso voluntário, sem as razões do 

recurso, conforme se vê das fls. 124, 131 e 136. 
 
A primeira Câmara, em sessão realizada no dia 22/05/2015, por 

proposição do Conselheiro Relator, converte o julgamento em diligência junto à GEPRO, 
no sentido de informar o procedimento adotado pelo Setor quanto ao recebimento e 
quantificação de folhas relativas às impugnações e recursos, bem como manifestar sobre 
a juntada ou não da minuta de razões do recurso voluntário mencionada pela Recorrente. 
[fls.136/137] 

 
Em resposta à determinação diligencial supra o Setor de Preparo 

Processual informou que o Advogado constituído JEFFERSON BARBOSA NOBRE, 
protocolizou o recurso de fls. 124, 131 e 136, alegando que a "minuta em anexo" fazia 
referência à impugnação de fls. 71/112, ou seja, foram reiteradas no recurso voluntário as 
mesmas alegações de impugnação. [fl.138] 

 
Nova resolução foi expedida, por proposição do Relator, junto à 

GEPRO a fim de intimar os sujeitos passivos para apresentarem as minutas de recurso 
voluntário mencionadas dos recursos. [fls.139] 

 
Devidamente intimados os sujeitos passivos para atender o teor da 

resolução supra [fls.141/146], porém, os mesmos se mantiveram inertes. 
 
É o relatório. 



 

 
VOTO  

 
Sobre as preliminares de nulidade da peça básica, por incompetência 

funcional da autoridade lançadora, e por insegurança na determinação de infração, ambas 
arguidas pela empresa autuada, as rejeito por não haver nos elementos constitutivos da 
lide qualquer afronta ao capítulo que trata da nulidade dos atos processuais, insertos nos 
incisos I e IV do artigo 20 da Lei nº 16.469/09, conforme passo a expor:  

 
A insegurança na determinação da infração, suscitada pela defesa, 

não procede tendo em vista que infração e a correspondente penalidade foram 
corretamente aplicadas e a instrução processual em sede cognitiva efetivada com acerto.  

 
Ainda discorrendo sobre a incidental supra aduzida, infiro que, 

embora o polo passivo alegue que as quantidades do produto, Gasolina "c",  apontadas 
pela fiscalização são diferentes das que constam do Livro de Movimentação de 
Combustível, tal afirmação não tem o menor respaldo na documentação que foi juntada ao 
processo, já que os agentes do fisco transcreveram com fidelidade as quantidades 
registradas no citado livro em cada um dos períodos levantados.  

 
Com escopo de tão somente demonstrar o período autuado, afirmo 

que na mercadoria gasolina “c”, vemos às fls. 09/12 Auditoria Específica de Combustíveis, 
cujos documentos constam o estoque inicial sendo 15.432l e o final 13.061l, valores que 
estão de acordo com os lançados pelo contribuinte no Livro de Movimentação de 
Combustível, fls.20/21. Nos demais períodos e para cada mercadoria a situação é a 
mesma. 

 
Face à alegação de erro na base de cálculo, esta não pode ser 

considerada. A diferença em litro encontrada em cada mercadoria foi multiplicada pelo 
valor do litro do combustível constante do Ato COTEPE, acostado a este volume, fls. 13.  

 
Assim, não se pode falar em insegurança na determinação da 

infração.  
 
A outra preliminar arguida pela defesa é a de incompetência 

funcional dos agentes autuantes, questionamento este que também padece de amparo 
legal, vez que a legislação que rege a matéria, Lei nº 13.266/98, artigo 4º, inciso II, alínea 
“c”, que será transcrita na sequência, estabelece que no caso dos fiscais que lavraram a 
inicial, a competência pode ser atribuída via Portaria expedida pelo Superintendente da 
Receita e Secretário da Fazenda. No caso deste processo as Portarias foram juntadas aos 
autos nas fls. 24/27, desta maneira a alegada incompetência funcional não existe e como 
tal o pedido em preliminar não tem condições de ser acatado. 

 

Art. 4º As atribuições conferidas, privativamente, aos funcionários fiscais, 
integrantes do Quadro de Pessoal do Fisco da Secretaria da Fazenda, são 
as seguintes: 

 

II - ao Auditor-Fiscal da Receita Estadual II - AFRE II: 

 

c) constituir o crédito tributário, decorrente de procedimento de auditorias, 
efetuado mediante ato do Secretário da Fazenda, quando se referir a 



 

estabelecimentos de grande porte que possuam livros fiscais e contábeis 
ao tempo da ocorrência do fato objeto do lançamento; 

 
Com relação à indicação dos polos passivos solidários, observei por 

meio do contrato social da empresa, mais precisamente 4ª alteração contratual, que se 
encontra acostado aos autos às fls. 57/61, que não se pode imputar ao consignado polo 
passivo solidário Sr. Degir Miranda, as exigências descritas na preambular, vez que este 
sendo sócio minoritário, não se enquadra na orientação contida no “caput” do artigo 45 do 
CTE, “verbis”:  

 

Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 

 
Entretanto, a nomeada sujeição passiva solidária, Sra. Vera Lúcia 

Godoi Pessoa, por deter quase totalidade das cotas referentes ao capital social da 
empresa e por toda a instrução processual, ao contrário do Sr. Degir Miranda, tinha 
interesse sim na constituição do fato gerador, ora em apreciação. Por esse motivo, 
mantenho o seu nome na polaridade passiva do feito, vez que este é o comando do inciso 
XII do artigo 45 do supramencionado diploma legal, “verbis”:  

 

XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à 
operação ou prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis; 

 

Com as questões primeiras solucionadas, volvo-me à razão de direito 
desta demanda. 

O arrazoado defensório trazido a lume utiliza as mesmas alegações 
produzidas para arguir preliminar de nulidade por insegurança, qual seja, erro na 
transcrição dos estoques do LMC para o levantamento de auditoria específica, que a base 
de cálculo está errada e que os documentos fiscais não foram analisados. 

 
Conforme apontei em linhas anteriores, tais erros de transcrição de 

estoque e de determinação da base de cálculo não existiram. 
 
Ressalto que o trabalho basilar se ancora em Auditoria Específica, 

assim, parte da equação matemática onde duas parcelas somadas tem de se igualar à 
soma de outras duas, assim sendo, Ei + E = Ef+S. 

 
O trabalho dos agentes do fisco, efetivado de conformidade com a 

equação citada anteriormente é suficiente o bastante para se aferir qualquer conclusão do 
período autuado, onde se vê que foram relacionadas as entradas, as saídas e os estoques 
inicial e final e do confronto entre elas é que se chegou à diferença apontada no auto de 
infração. 

 
Comprovada a omissão de entradas do combustível fica claro que o 

imposto relativo à substituição da etapa posterior não foi pago e neste caso, conforme 
citado no campo próprio da inaugural a cobrança é feita com base no artigo 35 do anexo 
VIII do RCTE, que estabelece: 

 



 

Art. 35. Fica solidariamente obrigado ao pagamento do imposto devido por 
substituição tributária o contribuinte estabelecido neste Estado que adquirir 
mercadoria cujo imposto não tenha sido retido, hipótese em que o 
adquirente obriga-se, ainda, ao pagamento da multa pelo mesmo devida, 
dos juros e demais acréscimos legais, calculados desde a data em que 
deveria ter sido efetuada a retenção. 

 
Portanto, caraterizada a omissão de entrada de produtos sujeitos a 

substituição pela etapa posterior, o revendedor autuado assume a responsabilidade pelo 
pagamento, pois esse é comando do texto legal supratranscrito.     

 
Assim, voto rejeitando as preliminares de nulidade da peça básica, 

por incompetência funcional da autoridade lançadora e por insegurança na determinação 
de infração, ambas arguidas pela empresa autuada. Também excluo da lide o sujeito 
passivo solidário, Sr. Degir Miranda, e mantenho na relação processual a Sra. Vera Lúcia 
Godoi Pessoa. Quanto ao mérito, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento 
para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões, em 11 de maio de 2016. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00733/16 
 
Relator: Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes 
 
Autor do Voto Vencido: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: Processual. Exclusão de solidário da lide. Rejeição. 
ICMS. Obrigação principal. Aquisição interestadual não 
presencial por consumidor final goiano. Parcela de ICMS devida 
a Goiás. Procedência. 
 
I - Constitucionalmente válido o Convênio ICMS 21/11 até 19 de 
fevereiro de 2014, conforme modulação de efeitos na ADI 
4628/DF, deve o consumidor final adquirente, em venda não 
presencial de mercadoria ou bem, responder pelo imposto não 
retido, nos termos do art. 35 do Anexo VIII do Decreto 4.852/97, 
em face da substituição tributária progressiva estabelecida 
naquele convênio; 
 
II - Caracterizada operação interestadual a adquirente 
consumidor final de mercadoria ou bem, em venda não 
presencial ocorrida no período não alcançado pela modulação 
de afeitos da ADI 4628/DF, correta a exigência de ICMS com 
fundamento no Convênio ICMS 21/11. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 21 de janeiro de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer da 
impugnação, negar-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração. Foram 
vencedores os Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes e Heli José da Silva. Vencido 
o Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho, que votou pela improcedência do lançamento. 
Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão da lide do solidário, arguida pelo 
Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho. Foram vencedores os Conselheiros José Paixão 
de Oliveira Gomes e Heli José da Silva. Vencido o Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Em 14 de maio de 2013, o Fisco exige ICMS e multa, em razão de 
esta ter, no mesmo mês, efetuado venda não presencial a consumidor final residente em 
Goiás sem recolher, na condição de substituto tributário, a parcela do imposto devido a 
este Estado, nos termos do Protocolo ICMS 21/11. 

 
Foi apontado como solidário Paulo Alves Barreto Júnior, pessoa 

física, adquirente das mercadorias. 
 
A ação fiscal foi realizada na Delegacia Regional de Fiscalização de 

Goiânia, tendo sido juntado extrato da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) nº 2169 (fls. 05 e 06). 
 
Intimados para apresentar impugnação em Primeira Instância (fls. 10 

e 11), ambos os sujeitos passivos não comparecem, tendo sido lavrado os respectivos 
termos de revelia (fls. 12 e 13). 



 

 
Instados os sujeitos passivos a se defenderem em Segunda 

Instância (fls. 17 e 22), o solidário Paulo Alves Barreto Júnior não vem à lide, tendo sido 
lavrado o termo de perempção correspondente (fl. 23). 

 
Diferentemente, a empresa remetente autuada apresenta 

impugnação onde alega não ser a operação por ela realizada alcançada pelo Protocolo 
ICMS 21/11, pois em tal operação o cliente teria conhecido o produto, decidido adquirir um 
de mesma especificação e solicitado a entrega em seu endereço. Essa situação se 
compatibilizaria completamente com a natureza do produto – Jet Ski – que é vendido 
normalmente para entrega futura, em face do estoque sempre limitado (fls. 28 e 29). 

 
Em outra linha, abordando a própria validade do Protocolo ICMS 

21/11, a impugnante afirma ser essa norma inconstitucional, conforme o posicionamento 
do Supremo Tribunal Federal (STF) nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI) 
4565/PI e 4705/PB, transcrevendo as ementas das respectivas decisões concessivas de 
medida liminar/cautelar e fazendo ainda referência a doutrinadores pátrios que opinam no 
sentido de que a Administração Pública não deve compactuar com normas 
inconstitucionais e que, no caso presente, não se estaria apreciando na esfera 
administrativa questões constitucionais, mas se observando o entendimento do STF sobre 
questões já decididas por aquela Corte (fls. 30 a 33). 

 
Resiste igualmente a defendente à multa proposta na peça inicial, 

qualificando-a como desproporcional e de caráter confiscatório, em ofensa ao art. 150, IV 
da Constituição Federal de 1988. 

 
Por fim, a impugnante requer, restando ainda dúvida sobre a 

inconstitucionalidade e ilegalidade exigência fiscal, que seja aplicado o disposto o art. 112 
do Código Tributário Nacional (CTN). 

 
É o relatório. 

QUESTÃO PRELIMNAIR 

Apreciando a preliminar de exclusão da lide do solidário arguida por 
um de meus pares, manifesto-me por sua rejeição, sendo que esse meu entendimento 
tem como fundamento principal a modulação dos efeitos da declaração da 
inconstitucionalidade do Convênio ICMS 21/11, a partir do deferimento da concessão da 
medida liminar concedida na ADI 4628/DF, isto é, a partir de 19 de fevereiro de 2014, 
quadro que deixa fora do alcance dessa decisão a presente exigência tributária, já que 
referente a fato gerador ocorrido em 03 de maio de 2013 (fls. 03 e 05). 

 
Veja-se, transcritas a seguir, as partes dispositivas tanto da decisão 

monocrática concessiva de medida cautelar, como da decisão colegiada que declarou a 
inconstitucionalidade com modulação de efeitos: 

 

“MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE 4.628 DISTRITO FEDERAL 

[...] 



 

Ex positis, concedo a medida cautelar pleiteada, ad referendum do 
Plenário desta Suprema Corte, para suspender ex tunc a aplicação 
Protocolo ICMS nº 21/2011 (art. 10, § 3º da Lei 9.868/1999). 

A medida liminar ora concedida não impede que os Estados signatários 
do referido Protocolo exerçam seu poder de fiscalização, com vistas a 
apurar os créditos tributários que julga serem válidos, máxime para 
evitar suposta decadência. Esse exercício deverá ocorrer em prazo 
módico e com instrumentos razoáveis e proporcionais, de modo a não 
caracterizar sanção política (cf. RE 591.033, rel. Min. Ellen Gracie, Pleno, 

DJe de 25.02.2011). 

Publique-se. Int.. 

Brasília, 19 de fevereiro de 2014. 

Ministro LUIZ FUX 

Relator [...]” [Grifo Oportuno]” 

 

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.628 DISTRITO 
FEDERAL 

[...] 

A C Ó R D Ã O 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do 
Supremo Tribunal  Federal, em Sessão Plenária, sob a Presidência do 
Senhor Ministro Ricardo Lewandowski, na conformidade da ata de 
julgamentos e das notas taquigráficas, por unanimidade de votos e nos 
termos do voto do Relator, em julgar procedente a ação, e, por maioria de 
votos, em modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade a 
partir da concessão da medida liminar, ressalvadas as ações em curso, 
vencido o Ministro Marco Aurélio, que não modulava. 

Brasília, 17 de setembro de 2014. 

Ministro LUIZ FUX – Relator. [...]” [Grifo Oportuno] 

 
Assim, mantida pelo STF a validade do Convênio ICMS 21/11 até 19 

de fevereiro de 2014 e datados os fatos em exame de 03 de maio de 2013, impõe-se ao 
órgão julgador administrativo a apreciação da peça inicial perante essa norma, válida até 
então. 

 
E, válido Convênio ICMS 21/11 na data de ocorrência dos fatos aqui 

analisados, percebe-se que suas Cláusulas Primeira e Segunda preveem o recolhimento 
por substituição tributária, em favor da unidade federada de destino, da parcela do ICMS 
devida na operação interestadual em que o consumidor final adquire mercadoria ou bem 
de forma não presencial por meio de internet, telemarketing ou showroom: 

 

“Cláusula primeira Acordam as unidades federadas signatárias deste 
protocolo a exigir, nos termos nele previstos, a favor da unidade federada 
de destino da mercadoria ou bem, a parcela do Imposto sobre Operações 
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - 
devida na operação interestadual em que o consumidor final adquire 
mercadoria ou bem de forma não presencial por meio de internet, 
telemarketing ou showroom. 



 

Parágrafo único. A exigência do imposto pela unidade federada destinatária 
da mercadoria ou bem, aplica-se, inclusive, nas operações procedentes de 
unidades da Federação não signatárias deste protocolo. 

Cláusula segunda Nas operações interestaduais entre as unidades 
federadas signatárias deste protocolo o estabelecimento remetente, na 
condição de substituto tributário, será responsável pela retenção e 
recolhimento do ICMS, em favor da unidade federada de destino, relativo à 
parcela de que trata a cláusula primeira. [...]” [Grifo Oportuno] 

 
Prevendo o dito Convênio a cobrança, por substituição tributária, de 

imposto devido em uma operação interestadual à unidade federada de destino, indica ele 
a existência de um contribuinte - substituído tributário - estabelecido no território dessa 
mesma unidade, elemento subjetivo de uma hipótese de incidência a se concretizar 
naquele território. 

 
No mesmo sentido, segue a Cláusula Terceira desse Convênio 

estabelecendo a aplicação de uma alíquota interna sobre uma base de cálculo própria, 
distintas, ambas e respectivamente, da base de cálculo da obrigação própria remetente e 
da alíquota interestadual utilizada para cálculo desta: 

 

“Cláusula terceira A parcela do imposto devido à unidade federada 
destinatária será obtida pela aplicação da sua alíquota interna, sobre o 
valor da respectiva operação, deduzindo-se o valor equivalente aos 
seguintes percentuais aplicados sobre a base de cálculo utilizada para 
cobrança do imposto devido na origem: 

I - 7% (sete por cento) para as mercadorias ou bens oriundos das Regiões 
Sul e Sudeste, exceto do Estado do Espírito Santo; 

II - 12% (doze por cento) para as mercadorias ou bens procedentes das 
Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e do Estado do Espírito Santo. 

Parágrafo único. O ICMS devido à unidade federada de origem da 
mercadoria ou bem, relativo à obrigação própria do remetente, é 
calculado com a utilização da alíquota interestadual. [...]” [Grifo 
Oportuno] 

 
Por fim, a Cláusula quarta, fazendo referência à “ocorrência do fato 

gerador”, define o momento do ingresso no território da unidade federada do destino como 
marco temporal para o início da exigibilidade de imposto: 

 

“Cláusula quarta A parcela do imposto a que se refere a cláusula primeira 
deverá ser recolhida pelo estabelecimento remetente antes da saída da 
mercadoria ou bem, por meio de Documento de Arrecadação Estadual 
(DAE) ou Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais (GNRE), 
exceto quando o remetente se credencie na unidade federada de destino, 
hipótese em que o recolhimento será feito até o dia nove do mês 
subsequente à ocorrência do fato gerador. 

Parágrafo único. Será exigível, a partir do momento do ingresso da 
mercadoria ou bem no território da unidade federada do destino e na 
forma da legislação de cada unidade federada, o pagamento do imposto 
relativo à parcela a que se refere a cláusula primeira, na hipótese da 
mercadoria ou bem estar desacompanhado do documento 
correspondente ao recolhimento do ICMS, na operação procedente de 
unidade federada: 

I - não signatária deste protocolo; 



 

II - signatária deste protocolo realizada por estabelecimento remetente não 
credenciado na unidade federada de destino. [...]” [Grifo Oportuno] 

 

Entendo, assim, à vista da declaração do STF na ADI 4628/DF da 
validade do Convênio ICMS 21/11 até 19 de fevereiro de 2014, prever essa norma uma 
hipótese de incidência com os mesmos contornos do chamado diferencial de alíquotas e 
outra de cobrança de imposto por substituição tributária progressiva (por fato gerador 
posterior). 

 
Em tal situação, prevê o art. 35 do Anexo VIII do Anexo VII do 

Decreto 4.852/97 que, não retido o imposto pelo remetente, o que ocorre no caso em tela, 
o adquirente da mercadoria, contribuinte substituído, deve recolher o imposto com 
acréscimos, inclusive multa: 

 

“Art. 35. Fica solidariamente obrigado ao pagamento do imposto devido 
por substituição tributária o contribuinte estabelecido neste Estado que 
adquirir mercadoria cujo imposto não tenha sido retido, hipótese em 
que o adquirente obriga-se, ainda, ao pagamento da multa pelo mesmo 
devida, dos juros e demais acréscimos legais, calculados desde a data 
em que deveria ter sido efetuada a retenção. [...]” [Grifo Oportuno] 

 

Note-se que o transcrito art. 35, harmoniza-se com a Clausula Quarta 
do convênio em análise, também já transcrita, que previa a exigência do imposto no 
momento do ingresso no território goiano em caso de não recolhimento anterior do ICMS 
por meio de Documento de Arrecadação Estadual (DAE) ou Guia Nacional de 
Recolhimento de Tributos Estaduais (GNRE). 

 
Por essas razões, mantenho o solidário na lide. 
 

QUESTÃO MERITÓRIA 

Dirigindo-me ao mérito, não acolho as razões trazidas pela 
impugnante, pois vejo que a situação descrita na peça inicial corresponde à hipótese de 
venda não presencial, já que a natureza da operação mercantil formalizada por meio da 
(NF-e) nº 2169 (fls. 05 e 06) é “venda fora do Estado”, o que exclui a presença física do 
comprador no estabelecimento do vendedor, localizado no Estado de origem. 

 
Caracterizada a operação interestadual a adquirente consumidor final 

de mercadoria ou bem de forma não presencial, incide a hipótese prevista nas Cláusulas 
Primeira e seguintes do Convênio ICMS 21/11, caso a operação tenha sido realizada no 
período não alcançado pela modulação de efeitos da inconstitucionalidade de declarada 
na ADI 4628/DF, ou seja, partir de 19 de fevereiro de 2014. 

 
Como a operação em exame ocorreu em 03 de maio de 2013, há 

que ser mantida a exigência tributária estampada na peça inicial. 
 
Pelo exposto, rejeito a preliminar de exclusão da lide do solidário, 

arguida pelo Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho e, no mérito, conheço da impugnação, 
nego-lhe provimento, para considerar procedente o auto de infração. 

 



 

 
Sala das sessões, em 30 de maio de 2016. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00803/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Lidilone Polizeli Bento 
 

 
EMENTA: ICMS-ST. Obrigação Principal. Omissão de pagamento 
do imposto, em virtude de não inclusão de descontos 
incondicionados ou bonificações na base de cálculo do ICMS-
ST. Procedente.   
 
Correto o lançamento que exige imposto, em virtude de 
utilização de base de cálculo menor que a devida. Os descontos 
incondicionados e/ou as bonificações devem ser incluídas na 
base de cálculo do ICMS-ST, não se aplicando o entendimento 
constante da Súmula 457 do STJ, conforme entendimento 
constante do Recurso Repetitivo nº 1.111.156/SP. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 17 
de maio de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda Pública 
para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para reformar a decisão cameral e considerar 
procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Lidilone Polizeli Bento, 
Heli José da Silva, Aldeci de Souza Flor, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Talita Pimenta 
Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, 
Nislene Alves Borges, Márcio Nogueira Pedra, Victor Augusto de Faria Morato e Mário de 
Oliveira Andrade. Vencidos os Conselheiros Nivaldo José Mendes, Rickardo de Souza 
Santos Mariano, Alcedino Gomes Barbosa, Cláudio Henrique de Oliveira, José Pereira 
D'abadia, João Divino de Brito, Nivaldo Carvelo Carvalho, Masayuki Missao e Edson 
Abrão da Silva que votaram conhecendo do recurso, negando-lhe provimento para manter 
a decisão cameral que considerou improcedente o auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata o presente processo de acusação fiscal no sentido de que na 
condição de substituto tributário, Convênios ICMS 126/98 e 135/2006, o sujeito passivo 
realizou saídas de aparelhos de telefonia móvel com destino ao Estado de Goiás, 
referente ao período de 01/01/2009 a 31/12/2009, utilizando base de cálculo de retenção 
inferior a exigida na apuração do ICMS substituição tributária pelas operações posteriores, 
conforme demonstrativo e documentos anexos. Em consequência, deverá pagar o imposto 
na importância de R$ 481.871,66 (quatrocentos e oitenta e um mil, oitocentos e setenta e 
um reais e sessenta e seis centavos), mais as cominações legais. 

 
Indicam-se como infringidos os arts. 26, inciso II; 51, §§ 1º e 3º e 64 

da Lei nº 11.651/91 - CTE, c/c os arts. 39 e 40 do Anexo VIII do Decreto nº 4.852/97 – 
RCTE. Propõe-se a penalidade prevista no art. 71, inciso IV-A, do CTE. 

 
Instruem o auto de infração Anexo Estruturado- Detalhamento do 

Crédito Tributário, Descritivo Complementar da Ocorrência, Resumo da Auditoria da 
Substituição Tributária, Mídia Digital contendo os levantamentos fiscais, Relatório de 
Recolhimento por Período, Histórico de Pagamentos, Cópia do Embargos de Divergência 
em RESP nº 715.255- MG, documentos de fls. 03 a 66.    

 



 

Regularmente intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação na 
qual apresenta as seguintes alegações: a) a inclusão de valores referentes a descontos 
incondicionados na base de cálculo do ICMS é inequivocamente indevida; b) a presente 
cobrança relaciona operações que não atraem a incidência do ICMS, quais sejam, aquelas 
que documentam a meras transferências de bens entre estabelecimentos da própria 
empresa incorporada pelas impugnantes, o que considera ilegal; c) caráter confiscatório 
da multa. 

Analisando os autos, a ilustre julgadora singular entendeu que os 
argumentos do sujeito passivo eram insuficientes para ilidir a acusação fiscal, motivo pelo 
qual julgou procedente o auto de infração. 

 
Inconformado, o sujeito passivo interpõe Recurso Voluntário no qual 

traz as mesmas alegações constantes da impugnação em primeira instância, em suma 
aduz que é ilegítima a inclusão de valores referentes a descontos incondicionados na base 
de cálculo do ICMS-ST, bem como a exigência de ICMS- substituição tributária sobre a 
transferência de bens entre estabelecimentos do mesmo titular, tendo em vista a 
inocorrência do fato gerador do imposto estadual. Cita jurisprudência e requer a reforma 
da decisão singular para considerar improcedente o lançamento. 

 
Vindo os autos a julgamento, a Câmara Julgador acolhe os 

argumentos da defesa e julga o lançamento improcedente, sob o argumento de que não 
incide ICMS sobre transferências entre estabelecimentos do mesmo titular, nos termos da 
Súmula 166 do STJ e art. 32 do Código de Defesa do Contribuinte. 

 
Inconformada, a Fazenda Pública interpõe Recurso ao Conselho 

Pleno no qual solicita a reforma da de decisão cameral, tendo em vista que a cobrança 
versa sobre a inclusão dos descontos incondicionais para a formação da base de cálculo 
do ICMS-ST e não sobre o teor da decisão da Súmula 166 do STJ, pois embora a autuada 
tenha mencionado superficialmente tal fundamento, a cobrança é referente à utilização de 
base de cálculo inferior à exigida na norma tributária e não sobre eventual inocorrência do 
fato gerador do imposto, posto que a recorrida promoveu destaque do ICMS-ST, embora a 
menor, no seu entendimento. Nessa linha de raciocínio conclui que se trata de decisão 
extra petita. 

 Para fundamentar seu recurso a Fazenda Pública utiliza-se da nota 
explicativa, fl. 04, constante dos autos, transcrevendo parte de seu texto. 

 
Em contradita o sujeito passivo solicita seja mantida a decisão 

cameral, tendo em vista que está em consonância com jurisprudência do STJ que 
determina a não incidência do ICMS sobre transferências (Súmula 166 STJ) e que exclui 
da base de cálculo do ICMS descontos incondicionais nas operações mercantis (Súmula 
457 STJ e Resp Repetitivo nº 1.111.156/SP), bem como com art. 32 do Código de Defesa 
do Contribuinte. 

 
É o Relatório.         
 
 
                                     V O T O 
 
Analisando os autos, verifica-se que a questão central debatida 

refere-se ao fato do desconto incondicionado/bonificação integrar ou não a base de 
cálculo do ICMS ST.  

 



 

A autoridade fiscal, com fundamento no entendimento constante no 
Embargos de Divergência em RESP nº 715.255-MG, entendeu que descontos 
incondicionados e bonificações integram a base de cálculo do ICMS ST, exigindo a 
diferença recolhida a menor pela não inclusão das importâncias na base de cálculo do 
imposto.   

 
Por outro lado, o sujeito passivo ancora-se na Súmula 166 do STJ 

para defender a não incidência do imposto em transferências interestaduais entre 
estabelecimentos da mesma empresa e na Súmula 457 do STJ e Recurso Repetitivo nº 
1.111.156/SP para defender a não inclusão do desconto incondicionado/bonificação na 
base de cálculo do ICMS.  

 
Possui razão o sujeito passivo ao afirmar que a Súmula 457 do STJ, 

bem como o recurso repetitivo supracitado estabelecem entendimento no sentido de que 
não incide ICMS sobre descontos incondicionados ou bonificação. Não obstante, no item 1 
do Recurso Repetitivo supracitado que originou a referida Súmula, o Tribunal Superior 
excepcionou duas situações para as quais o entendimento não se aplica, quais sejam 
operações que envolva incidência de IPI e operações sujeitas a substituição tributária, 
vejamos: 

1. A matéria controvertida, examinada sob o rito do art. 543-C do 
Código de Processo Civil, restringe-se tão-somente à incidência 
do ICMS nas operações que envolvem mercadorias dadas em 
bonificação ou com descontos incondicionais; não envolve 
incidência de IPI ou operação realizada pela sistemática da 
substituição tributária.  

 
Feita esta consideração, fica afastada de plano a aplicação da 

jurisprudência trazida pela defesa para justificar a não inclusão dos descontos 
incondicionados ou bonificações na base de cálculo do ICMS-ST. 

 
Quanto à aplicação da Súmula 166 do STJ ao presente caso, 

ressalto que este Conselho, embora por maioria, mantém entendimento no sentido de que 
a Súmula 166 do STJ, ratificada por recurso repetitivo, não deve ser aplicada tendo em 
vista que contraria texto expresso tanto da Lei Complementar nº 87/96, quanto da Lei nº 
11.651/91, art. 13, inciso I, que estabelecem de forma expressa a incidência do ICMS nas 
operações de transferências entre estabelecimentos da mesma empresa. Este 
entendimento encontra-se sedimentado em Acórdão do Conselho Pleno constante do 
processo nº 4010800782932. 

 
Ademais, cumpre ressaltar que o presente processo trata de 

exigência de ICMS substituição tributária e a Súmula 166 do STJ cuida da incidência do 
ICMS nas transferências entre estabelecimentos da mesma empresa sob a modalidade de 
tributação normal, dessa forma, ainda que esta Casa entendesse pela aplicação da 
referida Súmula não se aplicaria ao caso objeto do presente processo.  

 
No que tange ao mérito, não existe defesa do sujeito passivo no 

sentido de que não agiu conforme a fiscalização aponta na inicial, ou seja, não existe 
contraditório no sentido de que a bonificação ou os descontos incondicionados foram 
incluídos na base de cálculo, pelo contrário o sujeito passivo confirma que não o fez, por 
entender que não era devida a inclusão, ou seja, a discussão existente nos autos é 
eminentemente de direito. 

 



 

Dessa forma, afastada a aplicação das Súmulas 166 e 457 do STJ, 
bem os respectivos recursos repetitivos que as ratificam pelos motivos supramencionados, 
não resta dúvida que o entendimento constante da inicial no sentido de que descontos 
incondicionados e bonificações devem ser incluídos na base de cálculo do ICMS-ST está 
correto.  

Assim, considerando que a acusação fiscal encontra-se 
fundamentada em documentos e levantamentos robustos e não contraditados pelo sujeito 
passivo, entendo que o lançamento preenche os requisitos previstos no art. 142 do CTN, 
motivo pelo qual deve prosperar. 

 
Ante o exposto, conheço do recurso da Fazenda Pública dou-lhe 

provimento para reformar a decisão cameral, julgando o lançamento procedente. 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 07 de junho de 2016. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00822/16 
 
Relator: Conselheiro Rodolfo Ramos Caiado 
 

 
EMENTA: Processual. Nulidade do auto de infração. Insegurança 
na determinação da infração. Preliminar arguida pela parte. 
Rejeição. ICMS. Obrigação principal. Omissão no registro de 
entrada de mercadorias sujeitas ao regime da substituição 
tributária pelas operações posteriores. Procedência. 
 
1. Inocorrendo nos autos quaisquer das hipóteses de nulidade 
previstas no artigo 20 da Lei nº 16.464/09, mister se faz rejeitar a 
preliminar de nulidade arguida pelo sujeito passivo. 
 
2. Provado na revisão fiscal que o sujeito passivo omitiu o 
registro de entrada de mercadorias sujeitas ao regime de 
substituição tributária pelas operações posteriores, procedente 
é o auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 16 de outubro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Rodolfo Ramos 
Caiado, Nivaldo Carvelo Carvalho, Edson Abrão da Silva e Heli José da Silva. Quanto ao 
mérito, também por votação unânime, conhecer da impugnação, negar-lhe provimento 
para considerar procedente o auto de infração.  Participaram do julgamento os 
Conselheiros Rodolfo Ramos Caiado, Nivaldo Carvelo Carvalho, Edson Abrão da Silva e 
Heli José da Silva. Nos termos do § 6º, II do art. 51 do Regimento Interno do CAT, 
aprovado pelo Decreto nº 6.930, de 9 de Junho de 2009, a sessão foi realizada com 
ausência de um Conselheiro do Fisco para compor esta Câmara. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu registro de 
entrada de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária pelas operações 
posteriores, no período de 01/06/2011 a 31/12/2011, no montante de R$ 234.874,61 
(duzentos e trinta e quatro mil e oitocentos e setenta e quatro reais e sessenta e um 
centavos) já acrescidos do respectivo índice de valor adicionado-IVA, conforme 
demonstram os relatórios produzidos pela auditoria especifica de mercadorias, ficando a 
empresa, obrigada a recolher ao Erário Estadual, ICMS na importância de R$ 58.718,83 
acrescido das cominações legais. 

 
Foram infringidas as disposições dos artigos 45, XIII, 51 e 64, todos 

do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) combinado com os artigos 35, 
anexo VIII, e 145, ambos do Decreto 4852/97. Proposta a aplicação da penalidade 
prevista no artigo 71, VII, "I", § 9° II do CTE, com redação da Lei nº 16.241/2008. 

 
O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: anexo 

estruturado - detalhamento do crédito tributário, anexo estruturado - descritivo 
complementar da ocorrência, resumo de entrega de escrituração fiscal digital, auditoria 



 

específica de mercadoria conclusão, recibo de entrega de relatórios digitais, CD mídia.De 
fls: 03 a 20". 

 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos. (fls. 21/22).  
 
Após a decretação da revelia, o sujeito passivo, comparece aos 

autos para impugnar o auto de infração em Segunda Instância (fls.29/32). Argumenta que 
o agente estatal considerou que a saída do produto "beb whisky natu nobilis 1 it" totalizou 
R$ 2.239,00 (dois mil duzentos e trinta e nove reais), quando, na realidade, a saída do 
referido produto, no mesmo período, totalizou R$ 2.035,00 (dois mil e trinta e cinco reais), 
como atesta o relatório analítico por seu histórico colacionado aos autos. 

 
Salienta ainda que o produto também está com sua quantidade 

errada, conforme documento anexado. 
 
Sustenta que inúmeros outros dados divergentes da realidade 

comercial da autuada poderiam ser apontadas na auditoria específica de mercadoria 
conclusão realizada pelo fisco. 

 
Pugna pela realização de revisão fiscal haja vista que os números 

apontados pela empresa é que correspondem à realidade, e daí conclua-se o valor 
efetivamente devido.  

 
Ao final pede que, seja provida a presente impugnação, sendo 

convertido o processo em diligencia, ou alternativamente, anulado.   
 
 Acompanham o recurso os seguintes documentos: procuração, 

cópia de documento da ordem dos advogados do Brasil, alteração e consolidação 
contratual, auditoria específica de mercadoria conclusão, extrato de produtos. (fls.33/62). 

 
Resolução cameral de fls. 64/65 determina a conversão do feito em 

diligência à Gerência Especial de Auditoria para que esta intime o polo passivo a 
apresentar todos os itens que entende terem sido computados de forma equivocada no 
trabalho de auditoria específica de mercadorias e para que se proceda a revisão do 
trabalho fiscal. 

 
 
O revisor fiscal manifesta-se nos autos para ratificar a pretensão 

fiscal inicial. (fls. 67/69).  
O sujeito passivo anexa ao recurso os seguintes documentos: 

relação das saídas de bebidas quentes, notificação fiscal, chave de acesso da SEFAZ 
(fls.70/133) . 

 
Intimado, o sujeito passivo não se manifesta acerca da diligência.  
 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
 



 

Passo a decidir e acompanhado da unanimidade do voto de meus 
pares devo rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica por insegurança na 
determinação da infração, arguida pela parte. Com efeito, não obstante o douto 
representante legal do sujeito passivo tenha arguido o aludido vício, por considerar que tal 
auditoria específica de mercadorias conteria dados que não corresponderiam à realidade 
comercial, o que daria ensejo à não prevalência dos demais levantamentos realizados 
pela autoridade fiscal, devo argumentar que a realidade dos fatos aponta noutra direção. 

 
De fato, ao compulsar os autos, verifico que o trabalho fiscal foi 

realizado por auditor gabaritado, cuja bússola assenta-se no Manual de Auditoria Fiscal 
adotado pelo órgão da fazenda pública. Ademais, o feito encontra-se em perfeita sintonia 
com o artigo 8º da Lei Estadual nº 16.469/09 e artigo 142 do CTN. Verifica-se que tendo 
sido proposta a revisão por decisão cameral, a título de dirimir-se quaisquer dúvidas que 
pudessem obnubilar a ampla defesa do polo passivo, o revisor manifestou às fls. 67/69 e 
surpreendentemente ratificou o valor da pretensão fiscal inicial. 

 
Impende salientar que, na remota hipótese de algum vício viesse a 

macular o trabalho inicial, o § 3º do artigo 20 da Lei Estadual nº 16.469/09 estatui que “as 
incorreções ou omissões do lançamento, inclusive aquelas decorrentes de cálculo ou de 
proposição de penalidade, não acarretam a sua nulidade, quando do processo, constarem 
elementos suficientes para determinar com segurança a infração e o infrator”. Assim, por 
mais vícios que o sujeito passivo tenha suscitado em suas perorações, estes não tiveram 
o condão de alterar o valor do crédito tributário constituído. Tal é o que está provado no 
trabalho revisional, o que deita por terra a aludida preliminar 

 
E, por último, mas não menos importante, não se observam nestes 

autos os requisitos previstos no Manual de Defesa Fiscal Mínima, adotado pela Secretaria 
da Fazenda e que dariam ensejo ao alegado vício, por insegurança na determinação de 
infração. Por seu efeito pedagógico, transcrevo-os abaixo, “in verbis”: 

 
a)   a descrição do fato no lançamento não mantém coerência com os 
demonstrativos ou documentos anexados pelo autuante, 
b)   a descrição do fato no lançamento não mantém coerência com a 
fundamentação legal da suposta infração, 
c)   ocorreram  divergências  de  valores  entre  os  levantamentos  
integrantes  do lançamento, ou destes com o auto de infração, 
d)   o  lançamento  foi  instruído  com  levantamento  incompleto,  que  não  
confirma  a suposta infração objeto da autuação, 
e)   há insegurança quanto à denominação do produto, ou quanto ao 
agrupamento de produtos diversos, no levantamento específico,” 

 
Ante todo o exposto, nada mais devo acrescentar. Vencida a questão 

preliminar, passo ao item seguinte. 
 
Quanto à questão meritória, considero que o feito deve prosperar. De 

fato, não tendo havido oposição à revisão de fls. 67/69, devo adotá-la como razão de 
decidir motivo pelo qual transcrevo abaixo a conclusão exarada pelos ínclitos revisores: 
Edmo Nunes Júnior, Fernando Santos, Jorge Missao, Roberto Iqueda e Roni de Souza “in 
verbis”: 

 
Considerando o completo equívoco da defesa em relação às saídas 
dos itens questionados; considerando que esse primeiro equívoco 
provavelmente determinou o erro de avaliação da autuada sobre a 
qualidade e precisão da auditoria; considerando que, mesmo após o 
recebimento da notificação, a defesa nada mais acrescentou que 



 

pudesse provocar alterações nos valores lançados no levantamento 
original, reafirmamos a omissão de entrada apontada no relatório 
“Auditoria Específica de Mercadorias – Conclusão” original (fls.14/18) 
no montante de R$ 234.874,61 e a consequente omissão de 
recolhimento de ICMS no valor de R$ 58.718,83 (cinquenta e oito mil e 
setecentos e dezoito reais e oitenta e três centavos). Tendo em vista a 
impossibilidade de qualquer reparo na auditoria feita, resta-nos 
solicitar a essa câmara que julgue procedente o auto de infração em 
toda a sua extensão” 
 
 

Dessarte, pelo mesmo quórum, conheço da impugnação, nego-lhe 
provimento para considerar procedente o auto de infração.  

 
 

Sala das sessões plenárias, em 07 de junho de 2016. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00840/16 
 
Relator: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 

 
EMENTA: RECURSO VOLUNTÁRIO. ICMS-ST. SUBSTITUTO 
TRIBUTÁRIO LOCALIZADO EM OUTRA UF. OPERAÇÃO 
INTERESTADUAL. BEBIDAS. IMPOSTO DESTACADO NAS 
NOTAS FISCAIS QUE NÃO FORA OBJETO DE DECLARAÇÃO 
EM GIA-ST. DESNECESSIDADE DE REVISÃO FISCAL. 
CONTAGEM DO PRAZO DE DECADÊNCIA SOB A REGRA DO 
ART. 173, I DO CTN. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DO DÉBITO. 
PROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO.  
1. A posição do STJ não é subsumir, irrestritamente, em todos 
os casos que envolvam ICMS, a regra de contagem da 
decadência insculpida no art. 150 §4º do CTN. O presente 
lançamento aufere ICMS que não foi objeto de declaração pelo 
sujeito passivo. Ora, para que haja pagamento é necessário que 
haja apuração e o que não foi declarado não pode ser 
homologado. 
2. o sujeito passivo destacou imposto devido por substituição 
tributária em notas fiscais que emitiu mas não transpôs, em sua 
integralidade, a soma dos correspondentes valores para a Guia 
Nacional de Informação e Apuração do ICMS Substituição 
Tributária (GIA-ST), restando descumprida, portanto, a norma 
inscrita no art. 38 do Anexo VIII do RCTE, em especial seu 
parágrafo 9º. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 18 de maio de 2016, decidiu, por maioria de votos,  rejeitar o pedido de 
diligência formulado pelo sujeito passivo. E, também, por maioria de votos, decidiu não 
acolher a preliminar de decadência parcial, em relação ao período de Janeiro a Novembro 
de 2008, sendo vencido o Conselheiro Edson Abrão da Silva que votou favorável a 
decadência parcial do crédito tributário. Quanto ao mérito, por maioria de votos, decidiu 
conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração.  Foram vencedores os Conselheiros Victor 
Augusto de Faria Morato, Masayuki Missao, Aldeci de Souza Flor e Rickardo de Souza 
Santos Mariano. Vencido o Conselheiro Edson Abrão da Silva que votou pela 
improcedência do auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Nestes autos, o Fisco acusa o sujeito passivo de haver omitido o 
pagamento do ICMS-ST, destacado nas notas fiscais e não consignado na Guia Nacional 
de Informação e Apuração do ICMS Substituição Tributária (GIA-ST), referente à remessa 
de refrigerantes com destino ao Estado de Goiás. 

A infração foi capitulada nos arts. 51 §§ 1º e 3º e 64, ambos do CTE, 
combinados com os arts. 34, II, 38 §9º e 52, todos do Anexo VIII do RCTE. A penalidade 
sugerida, por seu turno, é a que consta do art. 71, III, “d” do CTE.  



 

Aufere-se ICMS no valor originário de R$ 19.386,78, referente a fatos 
geradores ocorridos entre janeiro e dezembro de 2008. O auto de infração foi lavrado em 
30/09/13. 

Em notas complementares, informa-se que a auditoria fora realizada 
com base nas informações obtidas através dos arquivos digitais. Em algumas notas 
fiscais, constatou-se, também, que o ICMS-ST fora destacado a menor que o devido, o 
qual fora cobrado em outro lançamento, de nº 4011304057131. 

A instrução processual fazendária é composta de levantamento 
fiscal, extratos de consulta, recibo de entrega de relatórios digitais e mídia CD.  

Impugnado o lançamento, a acusação restara confirmada pela 
sentença singular às fls. 50 a 62. 

Em recurso voluntário, o sujeito passivo retorna à presente fase 
cameral, aduzindo o seguinte: 

1) Decadência do crédito tributário, nos termos do art. 150 §4º 
do CTN. Cita, também, a súmula nº 436 do STJ, no sentido de que a entrega de 
declaração, pelo contribuinte, reconhecendo débito fiscal, constitui de plano o crédito 
tributário, sendo dispensável qualquer providência pelo Fisco. No presente caso, o 
contribuinte somente fora intimado em 05/11/13. Cita jurisprudência que entende 
pertinente à matéria.  

2) No mérito, assevera que os produtos por ela comercializados 
constam da Instrução Normativa nº 30/08-SAT. No momento da emissão das notas fiscais, 
utilizava-se sempre valor igual ou superior à referida pauta de valores.  

 
O presente lançamento se deve ao entendimento de que a recorrente 

deveria observar as determinações contidas no §11 do art. 40 do Anexo VIII do RCTE. 
Pondera que tal dispositivo somente pode ser utilizado “na falta do preço de que trata o 
artigo anterior”, conforme expressa o caput do dispositivo.  

 
Por sua vez, o art. 39 discorre que a base de cálculo do imposto, 

para fins de substituição tributária, é o preço final a consumidor estabelecido por órgão 
público competente. Nesse particular, o Fisco ignorou a existência de legislação específica 
para o setor de bebidas. Nessa mesma linha de entendimento, transcreve trechos da LC 
87/96. 

 
A forma de cálculo de que se valeu o Fisco também afronta os 

termos da cláusula quarta do Protocolo ICMS 11/91. 
 
Quanto às vendas para consumidor final, tem-se que as notas fiscais 

indicaram corretamente a alíquota de 17%, não havendo, logicamente, operação 
subsequente que enseje a substituição.  

 
3) Solicita, subsidiariamente, revisão fiscal nos autos.  

 

É o relatório. 
 

V O T O 

 

Ao contrário do que noticiado pela recorrente, o lançamento sob 
análise não aufere ICMS pela aplicação do §11º do art. 40 do Anexo VIII do RCTE, 



 

tampouco se vale de quaisquer outros valores ou cálculos adicionais se não os que já 
constam nas notas fiscais emitidas pelo sujeito passivo.  

Na verdade, o que aqui se mensurou fora tão-somente a diferença ou 
cotejo entre o imposto declarado pelo sujeito passivo em Guia Nacional de Informação e 
Apuração do ICMS Substituição Tributária (GIA-ST) e o que fora destacado nas notas 
fiscais. Por seu turno, a mencionada normativa do art. 40 do Anexo VIII, em seu § 11, tem 
a finalidade de evitar prejuízo ao Erário Goiano nas situações em que a diferença entre as 
bases de cálculo do ICMS normal – pertencente ao Estado de origem - e retido - 
pertencente a Goiás – resultem abaixo do razoável. Tal objeto fora tratado separadamente 
nos autos do PAT nº 4011304057131. 

De outra monta, ainda que haja notas fiscais com apenas um item, 
ou seja, discriminando pequenas quantidades com destino a pessoa física, o critério 
utilizado fora a habitualidade de tais operações, onde se verificou que houve várias notas 
fiscais emitidas sistematicamente para pessoas físicas, o que configuraria interesse 
comercial e, por via direta, a necessidade de aplicação do mecanismo da substituição 
tributária.  

Com efeito, discorre o art. 44 do CTE, in verbis: 

 
“Art. 44. Contribuinte é qualquer pessoa, natural ou jurídica, que 
realize, com habitualidade ou em volume que caracterize intuito 
comercial, operações de circulação de mercadoria ou prestações de 
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de 
comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no 
exterior. ” 

 

Reputo, portanto, suficientemente instruído o presente lançamento, 
não havendo necessidade da revisão fiscal pleiteada pelo sujeito passivo.  

Passo à análise do pedido de extinção do crédito tributário pela 
decadência. 

Os fatos geradores do crédito tributário discriminado na inicial 
reportam ao exercício fechado de 2008. A intimação do sujeito passivo, por seu turno, se 
deu em 05/11/2013. 

Não trata a presente acusação fiscal, de imposto regularmente 
apurado, mas de ICMS destacado em notas fiscais que não foram transpostos para a 
necessária apuração em GIA-ST.  

Sobre o assunto, a posição do STJ não é subsumir, irrestritamente, 
em todos os casos que envolvam ICMS, a regra de contagem da decadência insculpida no 
art. 150 §4º do CTN. 

Nesse sentido, o HABEAS CORPUS Nº 106.064 - MA (2008/0100317-5), 

Rel. Min. Maria Theresa de Assis Moura, em julgamento de ação penal deflagrada por ocorrência de 

crime contra a ordem tributária – venda sem emissão de documentação fiscal - que pode ser assim 

sintetizado: 

 

“Relatório: (...) Narra a impetração que os pacientes foram denunciados, 
em 13.3.2007, pela suposta prática do delito tipificado no art. 1º, V, da Lei 
n.º 8.137/90, sob o argumento de que a empresa V Maria Gonçalves & 
Comércio estaria realizando venda de mercadorias sem a emissão de nota 
fiscal, deixando de recolher, portanto, parte do ICMS devido ao Estado. 

Ementa: 



 

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS.  CRIME CONTRA A ORDEM 
TRIBUTÁRIA.  JUSTA CAUSA.  (1) PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO 
MINISTERIAL.  INSTAURAÇÃO ANTERIORMENTE À CONSTITUIÇÃO 
DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.  SUPERVENIÊNCIA DO 
TÉRMINO DA  FASE ADMINISTRATIVO-FISCAL. SUBSEQUENTE 
INÍCIO DO INQUÉRITO POLICIAL. NULIDADE. AUSÊNCIA (2) CRÉDITO 
TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA. 

(...) 

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, em se tratando de tributo 
sujeito a lançamento por homologação, cujo pagamento não foi antecipado 
pelo contribuinte, o prazo decadencial de cinco anos (art. 173 do CTN) 
deve ser contado a partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte 
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado até a notificação do 
auto de infração ou do lançamento ao sujeito passivo. Do que consta dos 
autos, não se operou a extinção do crédito tributário, sendo impróprio falar-
se em carência de justa causa. 

3. Ordem denegada.” 

 

De fato, faz-se incompatível com a figura do ilícito sob análise, 
sequer a existência do pagamento parcial, principalmente quando se releva o fato de que 
tal omissão de pagamento ocorreu extra-livros, à margem da declaração oficial 
constante em GIA-ST e, portanto, fora da conta gráfica em que as empresas apuram 
e declaram o imposto a pagar. 

Ora, para que haja pagamento é necessário que haja apuração e o 
que não foi declarado em GIA-ST não pode ser homologado. Portanto, em situações tais 
como a que se apresenta, a aferição de ICMS atrai a aplicação do art. 173, I do CTN 
quanto à matéria decadência.  

Essa parece ser a exegese da recente súmula n. 555 do STJ: 
 

“Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal 
para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma 
do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito 
passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade 
administrativa. (STJ. 1ª Seção. Aprovada em 09/12/2015. DJe 
15/12/2015).”   
 
 

Rejeito, portanto, a arguição de decadência do crédito tributário. 
 
No que tange ao objeto do trabalho fiscal propriamente dito, 

conforme expusemos alhures, a acusação se cinge de elementar clareza: o sujeito passivo 
destacou imposto devido por substituição tributária em notas fiscais que emitiu mas não 
transpôs, em sua integralidade, a soma dos correspondentes valores para a Guia Nacional 
de Informação e Apuração do ICMS Substituição Tributária (GIA-ST), restando 
descumprida, portanto, a norma inscrita no art. 38 do Anexo VIII do RCTE, em especial 
seu parágrafo 9º, in verbis: 

 
 

“Art. 38. O substituto tributário estabelecido em outra unidade federada 
deve remeter à Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás, até 15 (quinze) 
dias após a data prevista para o encerramento do mês de ocorrência das 
operações, arquivo magnético com registro fiscal das operações 
interestaduais, inclusive daquelas não alcançadas pelo regime de 



 

substituição tributária, de conformidade com o Manual de Orientação para 
Armazenamento de Registro em Meio Magnético disciplinado no Título II do 
Anexo X deste Regulamento, observado, ainda (Convênio ICMS 81/93, 
cláusula décima terceira): 

........................................................................................................................ 

§ 9º O sujeito passivo por substituição tributária estabelecido em outra 
unidade federada deve, também, remeter à Secretaria da Fazenda de 
Goiás, por teleprocessamento, pelo endereço eletrônico 
www.sefaz.go.gov.br, até o dia 10 (dez) do mês subseqüente ao da 
apuração do imposto retido, a Guia Nacional de Informação e Apuração do 
ICMS Substituição Tributária (GIA-ST), modelo constante do Apêndice IX 
deste Anexo, que deve conter, além de sua denominação, o seguinte 
(Convênio ICMS 81/93, cláusula décima terceira, II e Ajuste SINIEF 4/93, 
cláusula oitava e décima): 

......................................................................................................................... 

XII - campo 12 - Base de Cálculo do ICMS-ST: informar o valor total da 
base que serviu de cálculo para retenção do ICMS-ST, inclusive referente 
às notas fiscais cujo ICMS-ST foi recolhido antecipadamente por GNRE, 
em decorrência de inadimplência de pagamento, de entrega de meio 
magnético ou de entrega de GIA-ST; 

XIII - campo 13 - ICMS Retido por ST: informar o valor do ICMS retido por 
substituição tributária, inclusive os valores do ICMS-ST que foram 
recolhidos antecipadamente por GNRE; 

............................................................................................................” 
 
 
Sob tais fundamentos, conheço do presente recurso, mas lhe nego 

provimento para confirmar o teor da sentença singular, pela procedência do lançamento.  
 

 
 

Sala das sessões, em 09 de junho de 2016. 

ANEXO_10_Sistema_Eletronico.doc#TII
ANEXO_10_Sistema_Eletronico.doc#TII
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/ICMS/1993/CV081_93.htm
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/ICMS/1993/CV081_93.htm
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/ajustes/1993/AJ_004_93.htm
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Matéria: Substituição tributária (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00913/16 
 
Relator: Conselheiro Mário de Oliveira Andrade 
 

 
EMENTA: Processual. Pedido de diligência. Indeferido. 
Obrigação tributária principal. ICMS-ST. Falta de recolhimento 
de ICMS-ST relativo à remessa de mercadorias sujeitas ao 
regime de substituição tributária para estabelecimentos 
localizados no território goiano. Levantamento revisional aponta 
procedência parcial do lançamento. Procedência Parcial. 
 
1. Deve ser indeferido o pedido de diligência quando o 
levantamento fiscal elaborado pelo fisco já estiver sido 
submetido a um procedimento revisional e a defesa não trouxer 
fatos novos para se proceder uma nova revisão; 
 
2. Prevalece o resultado revisional do lançamento, quando em 
diligência, apura-se que o auto de infração é parcialmente 
procedente e o sujeito passivo não contesta de forma eficaz o 
levantamento revisional. Devendo, assim, o auto de infração ser 
considerado procedente no valor de ICMS apurado na revisão. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de abril de 2016, decidiu, por unanimidade de votos,  rejeitar o pedido 
de diligência formulado pelo sujeito passivo. Quanto ao mérito, também por votação 
unânime, conhecer da impugnação, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente 
em parte o auto de infração sobre o ICMS, no valor de R$ 11.163,82 (onze mil, cento e 
sessenta e três reais e oitenta e dois centavos), conforme planilha do levantamento 
revisional de fls. 115 a 132 dos autos. Participaram do julgamento os Conselheiros Mário 
de Oliveira Andrade, Edson Abrão da Silva, Rickardo de Souza Santos Mariano, Victor 
Augusto de Faria Morato e Masayuki Missao. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no histórico da peça inicial que o sujeito passivo, Cooperativa 
dos Agricultores da Região de Orlândia, na condição de substituto tributário, deixou de 
recolher ao erário estadual, dentro do prazo legal, o ICMS-ST referente às remessas de 
aditivos e fluidos de freios (NCM 3811.21.50, 3811.90.10 e 3819.00.00), produtos não 
derivados de petróleo, relacionados no item III-D do Apêndice II do Anexo VIII do Decreto 
4.852/97, sujeitos ao regime de substituição tributária, os quais foram remetidos ao Estado 
de Goiás, conforme foi apurada na Auditoria Fiscal do ICMS Substituição Tributária do 
ICMS, anexa aos autos. Em virtude desse fato, o sujeito passivo fica obrigado ao 
recolhimento do ICMS-ST na importância de R$ 11.527,88 (onze mil, quinhentos e vinte e 
sete reais e oitenta e oito centavos) e das cominações legais.  

 
A fiscalização citou como infringidos os artigos 26, II, 51, § § 1º e 3º e 

64 da Lei n.º 11651/91 do CTE, combinados com os artigos 32, § 1º, II e 34, parágrafo 
único, II, “a” e Apêndice II, III-D c/c Artigo 66-D e 66-H do Anexo VIII do Decreto 4.852/97, 
LC 87/9 e Convênio 110/07.  
 



 

Houve uma descrição complementar da ocorrência, folhas 06 a 08, 
na qual a fiscalização esclarece sobre as normas que disciplinam sobre o recolhimento do 
ICMS-ST, constando a transcrição dos dispositivos legais que regulamentam a 
substituição tributária para aditivos e fluidos de freios não derivados de petróleo.   

 
O lançamento foi instruído com a Descrição Complementar da 

Ocorrência, folhas 06 a 08, Portarias delegando competência às autoridades fiscais, folhas 
09 a 11, Auditoria Fiscal da Substituição Tributária do ICMS do Período de Setembro/2009 
a Janeiro/2012, folhas 12 a 43, e uma mídia do tipo CD-R contendo cópias dos arquivos 
digitais, folha 44 dos autos. 

 
Regularmente intimado para o pagamento da quantia exigida ou 

apresentação de impugnação, o sujeito passivo não se manifestou e foi declarado revel, 
conforme consta à folha 48.  

 
Devidamente intimada para à apresentação de impugnação em 

Segunda Instância, a empresa autuada ingressou com defesa, folhas 54 a 59, 
argumentando que recolheu o ICMS-ST em nome dos estabelecimentos destinatários, ou 
seja, efetuou o preenchimento da GNRE (Guia Nacional de Recolhimento) com o CNPJ 
dos destinatários das mercadorias e com os números das notas fiscais. 

 
Para ilustrar as suas assertivas, a impugnante juntou aos autos 

planilhas e guias de recolhimento de ICMS-ST, folhas 105 a108, com o objetivo de 
comprovar que não houve falta de pagamento de imposto substituição tributária. 

 
O processo foi pautado para julgamento na Segunda Câmara 

Julgadora, e, por intermédio da Resolução 138/2014, aquele órgão julgador decidiu 
converter o julgamento em diligência para que os autos fossem encaminhados à Gerência 
de Combustíveis para que um Auditor Fiscal verificasse se o ICMS-ST relativo às notas 
fiscais listadas no levantamento foi recolhido em nome dos destinatários. 

 
Atendendo à solicitação constante na resolução, os autores do 

lançamento efetuaram a revisão e apresentaram o Relatório N.º 019/2015-GCOM, folha 
114 dos autos, no qual ficou evidenciado que após a realização do levantamento 
revisional, folha 115 a 132, ficou alterado o valor do ICMS-ST devido de R$ 11.527,89 
(onze mil, quinhentos e vinte e sete reais e oitenta e nove centavos) para a importância de 
R$ 11.163,82 (onze mil, cento e sessenta e três reais e oitenta e dois centavos). 

 
Devidamente cientificada, a empresa autuada se manifestou e 

contestou o resultado revisional afirmando que houve equívocos no preenchimento das 
informações constantes nas guias de recolhimento do ICMS-ST, e requer uma diligência a 
fim de pesquisar as informações do SARE, utilizando como critério de busca os 
recolhimentos realizados pelas filiais da impugnante. Assim, requer a improcedência do 
lançamento com argumento de que realizou o pagamento do tributo exigido. 

 
Na sequência da tramitação processual, os autos foram 

encaminhados para apreciação na Terceira Câmara Julgadora. 
 
Assim relatados, decido. 
 
 
                         VOTO 
 



 

 
 A acusação do fisco é precisa no sentido de que o contribuinte 

deixou de recolher o ICMS substituição tributária pelas operações posteriores nas 
operações de remessas de aditivos e fluidos de freios, produtos não derivados de 
petróleo, para destinatários localizados no Estado de Goiás.  

 
A argumentação do sujeito passivo é de que efetuou o recolhimento 

do imposto por intermédio de guia de recolhimento nacional, com o CNPJ do 
estabelecimento destinatário.  

 
Assim, em atendimento ao requerimento da empresa impugnante, os 

autos foram convertidos em diligência para a Gerência de Combustíveis, para que fossem 
analisados os argumentos e ponderações da defesa, e pudesse ser pesquisado pelo 
CNPJ dos destinatários se houve o recolhimento do ICMS-ST, sendo tal procedimento 
realizável perante os dados constantes no terminal da SEFAZ.  

 
Com efeito, foi realizada a diligência e ficou constatado o 

recolhimento do imposto por alguns dos destinatários, conforme consta no relatório da 
revisão, sendo que esses recolhimentos foram excluídos da exigência inicial do 
lançamento. De tal maneira, que o ICMS- ST exigido inicialmente na importância de R$ 
11.527,89 (onze mil, quinhentos e vinte e sete reais e oitenta e nove centavos) reduziu 
para o valor de R$ 11.163,82 (onze mil, cento e sessenta e três reais e oitenta e dois 
centavos).  

 
Entretanto, após a realização da revisão, a impugnante requer que 

seja feita uma nova diligência com a mesma argumentação. No decorrer do julgamento foi 
apreciado esse pedido de diligência, porém ele foi indeferido, por deliberação unânime, 
visto que a diligência pleiteada já havia sido realizada. Ficando evidenciado que para se 
converter o julgamento em nova diligência seria necessário que o sujeito passivo 
apresentasse novos documentos que comprovassem o recolhimento do ICMS-ST das 
notas fiscais em que não se constatou o pagamento do imposto, conforme ficou 
demonstrado na planilha apresentada pelos revisores, folhas 115 a 132. Dessa forma, 
entendo ser inviável a realização de uma nova diligência, assim, indefiro o pedido de 
diligência. 

 
Passo a apreciar o mérito, e percebo que a argumentação da defesa 

é de que o imposto devido por substituição tributária foi recolhido pelo destinatário, assim, 
não há questionamento sobre a obrigatoriedade do pagamento do ICMS-ST, mas sim 
sobre o fato de já ter sido efetuado ou não, o recolhimento do imposto exigido no 
lançamento em apreciação. 

 
A exigência do imposto substituição tributária está respaldada nos 

artigos 32 e 34 do Anexo 8º do Decreto 4.852/97, os quais tem a seguinte redação: 
 

Art. 32. O regime de substituição tributária pela operação posterior -

retenção na fonte- consiste na retenção, apuração e pagamento do imposto 
devido por operação interna subsequente, inclusive quanto ao diferencial 
de alíquotas, se for o caso (Lei nº 11.651/91, art. 51). 

§ 1º Aplica-se o regime de substituição tributária à operação realizada com 
as mercadorias discriminadas nos Apêndices I, II e X deste anexo, 
observadas, ainda, as disposições específicas do Capítulo II, sendo: 

[...] 
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II - Apêndice II, relação de mercadorias e respectivos Índices de Valor 
Agregado-IVA-, cujo regime é estabelecido por força de convênios ou 
protocolos firmados pelas unidades da Federação, aplicável a contribuinte 
estabelecido neste Estado ou em outra unidade da Federação. 

Art. 34. São substitutos tributários, assumindo a responsabilidade pelo 

pagamento do imposto devido pelas operações internas subsequentes, 
bem como pelo diferencial de alíquotas, se for o caso: 

[...] 

Parágrafo único. Assume a condição de substituto tributário, inclusive 
quanto ao diferencial de alíquotas, se for o caso: 

[...] 

 

II - em relação à mercadoria constante do Apêndice II: 

a) o contribuinte estabelecido em outra unidade da Federação que 
promover saída de mercadoria com imposto já retido, com destino a 
contribuinte do ICMS estabelecido no Estado de Goiás (Convênio ICMS 
81/93, cláusula segunda); 

[...]    
  
Desse modo, não há dúvida de o imposto substituição tributária é 

devido nas operações realizadas pelo remetente das mercadorias elencadas no histórico 
do auto de infração. 

 
 No entanto, a argumentação da defesa é de que o imposto já foi 

recolhido, fato que ficou constatado no levantamento revisional em relação à parte do 
imposto exigido no lançamento, contudo em relação ao restante, não há a comprovação 
do recolhimento do ICMS substituição tributária, devendo, assim, o auto de infração ser 
considerado procedente sobre o valor de R$ 11.163,82 (onze mil, cento e sessenta e três 
reais e oitenta e dois centavos), nos termos da planilha apresentada no levantamento 
revisional, constante às folhas 115 a 132. 

 
Com essas considerações, conheço da impugnação e indefiro o 

pedido de uma nova diligência e dou-lhe parcial provimento para julgar parcialmente 
procedente o auto de infração no valor original de ICMS de R$ 11.163,82 (onze mil, cento 
e sessenta e três reais e oitenta e dois centavos).  

 
 

Sala das sessões, em 27 de junho de 2016. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00914/16 
 
Relator: Conselheiro Mário de Oliveira Andrade 
 

 
EMENTA: Processual. Pedido de diligência. Indeferido. 
Obrigação tributária principal. ICMS-ST. Falta de recolhimento 
de ICMS-ST relativo à remessa de mercadorias sujeitas ao 
regime de substituição tributária para estabelecimentos 
localizados no território goiano. Levantamento revisional aponta 
procedência parcial do lançamento. Procedência Parcial. 
 
1. Deve ser indeferido o pedido de diligência quando o 
levantamento fiscal elaborado pelo fisco já estiver sido 
submetido a um procedimento revisional e a defesa não trouxer 
fatos novos para se proceder uma nova revisão; 
 
2. Prevalece o resultado revisional do lançamento, quando em 
diligência, apura-se que o auto de infração é parcialmente 
procedente e o sujeito passivo não contesta de forma eficaz o 
levantamento revisional. Devendo, assim, o auto de infração ser 
considerado procedente no valor de ICMS apurado na revisão. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de abril de 2016, decidiu, por unanimidade de votos,  rejeitar o pedido 
de diligência formulado pelo sujeito passivo. Quanto ao mérito, também por votação 
unânime, conhecer da impugnação, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente 
em parte o auto de infração sobre o ICMS, no valor de R$ 10.504,55 (dez mil, quinhentos 
e quatro reais e cinqüenta e cinco centavos)   conforme planilha do levantamento 
revisional de fls. 319 a 329 dos autos. Participaram do julgamento os Conselheiros Mário 
de Oliveira Andrade, Edson Abrão da Silva, Rickardo de Souza Santos Mariano, Victor 
Augusto de Faria Morato e Masayuki Missao. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no histórico da peça inicial que o sujeito passivo, Cooperativa 
dos Agricultores da Região de Orlândia, na condição de substituto tributário, deixou de 
recolher ao erário estadual, dentro do prazo legal, o ICMS-ST referente às remessas de 
óleos e/ou graxas lubrificantes (NCM 2710.19.32), produtos  derivados de petróleo, 
relacionados no item III-D do Apêndice II do Anexo VIII do Decreto 4.852/97, sujeitos ao 
regime de substituição tributária, os quais foram remetidos a destinatários localizados no 
Estado de Goiás, conforme foi apurado na Auditoria Fiscal da Substituição Tributária do 
ICMS, anexa aos autos. Em virtude desse fato, o sujeito passivo fica obrigado ao 
recolhimento do ICMS-ST, na importância de R$ 45.297,01 (quarenta e cinco mil, 
duzentos e noventa e sete reais e um centavo), juntamente com as cominações legais.  

 
A fiscalização citou como infringidos os artigos 26, II, e 64 da Lei 

11.651/91 combinados com os artigos 32, § 1º, II, 34, parágrafo único, II, “a”, 52, 66-D e 
66-H do Anexo VIII do Decreto 4.852/97, LC 87/9 e Convênio 110/07.  
 



 

Houve uma descrição complementar da ocorrência, folhas 06 e 07, 
na qual a fiscalização esclarece sobre as normas que disciplinam sobre o recolhimento do 
ICMS-ST, constando a transcrição dos dispositivos legais que regulamentam a 
substituição tributária para óleos e graxas lubrificantes derivados de petróleo (NCM 
2710.19.32).   

 
O lançamento foi instruído com a Descrição Complementar da 

Ocorrência, folhas 06 e 07, Portarias delegando competência às autoridades fiscais, folhas 
09 e 10, Auditoria Fiscal da Substituição Tributária do ICMS do Período de Setembro/2009 
a Janeiro/2012, folhas 11 a 31, e uma mídia do tipo CD-R contendo cópias dos arquivos 
digitais, folha 32 dos autos. 

 
Regularmente intimado para o pagamento da quantia exigida ou 

apresentação de impugnação, o sujeito passivo não se manifestou e foi declarado revel, 
conforme consta à folha 36.  

 
Devidamente intimada para a apresentação de impugnação em 

Segunda Instância, a empresa autuada ingressou com defesa, folhas 42 a 47, 
argumentando que recolheu o ICMS-ST em nome dos estabelecimentos destinatários, ou 
seja, efetuou o preenchimento da GNRE (Guia Nacional de Recolhimento) com o CNPJ 
dos destinatários das mercadorias e com os números das notas fiscais. 

 
Para ilustrar as suas assertivas, a impugnante juntou aos autos 

planilhas e guias de recolhimento de ICMS-ST, folhas 93 a 255, com o objetivo de 
comprovar que não houve falta de pagamento de imposto substituição tributária. 

 
Em seguida, o sujeito passivo juntou aos autos um requerimento 

para anexar documentos complementares à impugnação, dentre eles se destacam 
planilhas e Guias de Recolhimento Nacional, constante às folhas 260 a 314.  

 
O processo foi pautado para julgamento na Segunda Câmara 

Julgadora, e, por intermédio da Resolução 137/2014, aquele órgão julgador decidiu 
converter o julgamento em diligência para que os autos fossem encaminhados à Gerência 
de Combustíveis para que um Auditor Fiscal verificasse se o ICMS-ST relativo às notas 
fiscais listadas no levantamento foi recolhido em nome dos destinatários. 

 
Atendendo à solicitação constante na resolução, os autores do 

lançamento efetuaram a revisão e apresentaram o Relatório N.º 020/2015-GCOM, folha 
318 dos autos, no qual ficou evidenciado que após a realização do levantamento 
revisional, folhas 319 a 329, ficou alterado o valor do ICMS-ST devido de R$ 45.297,01 
(quarenta e cinco mil, duzentos e noventa e sete reais e um centavo) para a importância 
de R$ 10.504,55 (dez mil, quinhentos e quatro reais e cinquenta e cinco centavos). 

 
Devidamente cientificada, a empresa autuada se manifestou e 

contestou o resultado revisional, conforme consta às folhas 339 a 343 dos autos, 
afirmando que houve equívocos no preenchimento das informações constantes nas guias 
de recolhimento do ICMS-ST, e requer uma diligência a fim de pesquisar as informações 
do SARE, utilizando como critério de busca os recolhimentos realizados pelas filiais da 
impugnante. Assim, requer a improcedência do lançamento com argumento de que 
realizou o pagamento do tributo exigido. 

 
Na sequência da tramitação processual, os autos foram 

encaminhados para apreciação na Terceira Câmara Julgadora. 



 

 
Assim relatados, decido. 
 
 
                                VOTO 
 
 
 A acusação do fisco é precisa no sentido de que o contribuinte 

deixou de recolher o ICMS substituição tributária pelas operações posteriores nas 
operações de remessas de óleos e/ou graxas lubrificantes para destinatários localizados 
no Estado de Goiás.  

 
A argumentação do sujeito passivo é de que efetuou o recolhimento 

do imposto por intermédio de guia de recolhimento nacional, com o CNPJ do 
estabelecimento destinatário.  

 
Assim, em atendimento ao requerimento da empresa impugnante, os 

autos foram convertidos em diligência para a Gerência de Combustíveis, para que fossem 
analisados os argumentos e ponderações da defesa, e pudesse ser pesquisado pelo 
CNPJ dos destinatários se houve o recolhimento do ICMS-ST, sendo tal procedimento 
realizável perante os dados constantes no terminal da SEFAZ.  

 
Com efeito, foi realizada a diligência e ficou constatado o 

recolhimento do imposto por alguns dos destinatários, conforme consta no relatório da 
revisão, sendo que esses recolhimentos foram excluídos da exigência inicial do 
lançamento. De tal maneira, que o ICMS- ST exigido inicialmente na importância de R$ 
45.297,01 (quarenta e cinco mil, duzentos e noventa e sete reais e um centavo) reduziu 
para o valor de R$ 10.504,55 (dez mil, quinhentos e quatro reais e cinquenta e cinco 
centavos).  

 
Entretanto, após a realização da revisão, o impugnante requer que 

seja feita uma nova diligência com a mesma argumentação. No decorrer do julgamento foi 
apreciado esse pedido de diligência, porém ele foi indeferido, por deliberação unânime, 
visto que a diligência pleiteada já havia sido realizada. Ficando evidenciado que para se 
converter o julgamento em nova diligência seria necessário que o sujeito passivo 
apresentasse novos documentos que comprovassem o recolhimento do ICMS-ST das 
notas fiscais em que não se constatou o pagamento do imposto, conforme ficou 
demonstrado na planilha apresentada pelos revisores, folhas 319 a 329. Dessa forma, 
entendo que é inviável a realização de uma nova diligência, assim, indefiro o pedido de 
diligência. 

 
Passo a apreciar o mérito, e percebo que a argumentação da defesa 

é de que o imposto devido por substituição tributária foi recolhido pelo destinatário, assim, 
não há questionamento sobre a obrigatoriedade do pagamento do ICMS-ST, mas sim 
sobre o fato de já ter sido efetuado ou não, o recolhimento do imposto exigido no 
lançamento em apreciação. 

 
A exigência do imposto substituição tributária está respaldada nos 

artigos 32 e 34 do Anexo 8º do Decreto 4.852/97, os quais tem a seguinte redação: 
 

Art. 32. O regime de substituição tributária pela operação posterior -

retenção na fonte- consiste na retenção, apuração e pagamento do imposto 



 

devido por operação interna subseqüente, inclusive quanto ao diferencial 
de alíquotas, se for o caso (Lei nº 11.651/91, art. 51). 

§ 1º Aplica-se o regime de substituição tributária à operação realizada com 
as mercadorias discriminadas nos Apêndices I, II e X deste anexo, 
observadas, ainda, as disposições específicas do Capítulo II, sendo: 

[...] 

II - Apêndice II, relação de mercadorias e respectivos Índices de Valor 
Agregado-IVA-, cujo regime é estabelecido por força de convênios ou 
protocolos firmados pelas unidades da Federação, aplicável a contribuinte 
estabelecido neste Estado ou em outra unidade da Federação. 

Art. 34. São substitutos tributários, assumindo a responsabilidade pelo 

pagamento do imposto devido pelas operações internas subseqüentes, 
bem como pelo diferencial de alíquotas, se for o caso: 

[...] 

Parágrafo único. Assume a condição de substituto tributário, inclusive 
quanto ao diferencial de alíquotas, se for o caso: 

[...] 

 

II - em relação à mercadoria constante do Apêndice II: 

a) o contribuinte estabelecido em outra unidade da Federação que 
promover saída de mercadoria com imposto já retido, com destino a 
contribuinte do ICMS estabelecido no Estado de Goiás (Convênio ICMS 
81/93, cláusula segunda); 

[...]    
  
Desse modo, não há dúvida de o imposto substituição tributária é 

devido nas operações realizadas pelo remetente das mercadorias elencadas no histórico 
do auto de infração. 

 
 No entanto, a argumentação da defesa é de que o imposto já foi 

recolhido, fato que ficou constatado no levantamento revisional em relação à parte do 
imposto exigido no lançamento, contudo em relação ao restante, não há a comprovação 
do recolhimento do ICMS substituição tributária, devendo, assim, o auto de infração ser 
considerado procedente sobre o valor de R$ 10.504,55 (dez mil, quinhentos e quatro reais 
e cinquenta e cinco centavos), nos termos da planilha apresentada no levantamento 
revisional, constante às folhas 319 a 329. 

Com essas considerações, conheço da impugnação e indefiro o 
pedido de uma nova diligência e dou-lhe parcial provimento para julgar parcialmente 
procedente o auto de infração no valor original de ICMS de R$ 10.504,55 (dez mil, 
quinhentos e quatro reais e cinquenta e cinco centavos). 

 
 

Sala das sessões, em 27 de junho de 2016. 

file:///C:/Lte_ver_17_09_2015/Cte/CTE.doc%23A51
file:///C:/Lte_ver_17_09_2015/Rcte/Anexos/ANEXO_08_Substituicao_Tributaria.doc%23API
file:///C:/Lte_ver_17_09_2015/Rcte/Anexos/ANEXO_08_Substituicao_Tributaria.doc%23APII
file:///C:/Lte_ver_17_09_2015/Rcte/Anexos/ANEXO_08_Substituicao_Tributaria.doc%23APX
file:///C:/Lte_ver_17_09_2015/Rcte/Anexos/ANEXO_08_Substituicao_Tributaria.doc%23CAPII
file:///C:/Lte_ver_17_09_2015/Rcte/Anexos/ANEXO_08_Substituicao_Tributaria.doc%23APII
file:///C:/Lte_ver_17_09_2015/Rcte/Anexos/ANEXO_08_Substituicao_Tributaria.doc%23APII
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/ICMS/1993/CV081_93.htm
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/ICMS/1993/CV081_93.htm


 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Substituição tributária (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00920/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Edson Abrão da Silva 
 

 
EMENTA: ICMS. Auditoria Específica de Mercadorias. 
Substituição tributária pelas operações posteriores. Omissão no 
recolhimento do imposto. Reautuação de auto de infração 
anteriormente anulado. Improcedência. 
 
O recurso da Fazenda Pública Estadual, que questiona o 
julgamento singular para requerer a sua reforma e procedência 
do auto de infração, não modifica a decisão proferida pelo 
julgador de Primeira Instância quando esta se apresentar 
alicerçada na lei e na legalidade do processo administrativo 
tributário. Portanto, confirmado o julgamento anterior, o 
lançamento fiscal é declarado improcedente. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de fevereiro de 2016, decidiu, por maioria de votos, manter a decisão 
singular  que declarou a decadência do crédito tributário, julgando improcedente o auto de 
infração. Foram vencedores os Conselheiros Edson Abrão da Silva, Carlos Andrade 
Silveira e Masayuki Missao. Vencidos os Conselheiros Mário de Oliveira Andrade e Victor 
Augusto de Faria Morato, que votaram pela reforma da decisão singular, afastando a 
decadência, retornando os autos à Primeira Instância para à apreciação da matéria 
remanescente. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O auto de infração descreve a ocorrência do fato gerador da 
obrigação tributária com a redação: 

 
Realizou saída de mercadoria em operação sujeita a substituição 

tributária pelas operações posteriores, na condição de substituto tributário sem emissão de 
documentação fiscal, referente ao período de 01/01/2006 a 31/12/2006, conforme 
Auditoria Específica de Mercadorias, documentos em anexos. Em consequência, o sujeito 
passivo deve recolher o ICMS no valor de R$ 133.661,20, juntamente com a penalidade e 
os acréscimos legais. 

 
Obs.: Trata-se de reautuação sugerida pelo Ofício nº 074/2012-

GERF/SR, nos termos do art. 173, inciso II do CTN. 
 
Os arts. 51, 63 e 64 da Lei nº 11.651/91, combinados com os arts.34 

do Anexo VIII e 141 do Decreto nº 4.852/97 abrigam a infração causadora do lançamento 
tributário e o art. 71, inciso VII, alínea “I” (L), agravada com a aplicação do § 9º, inciso II do 
CTE corresponde à penalidade proposta pela fiscalização. 

 
O auto de infração está instruído com os documentos: Anexos 

Estruturados – Detalhamento do Crédito Tributário e Descritivo Complementar da 
Ocorrência, SINTEGRAS – 2005 e 2006, Auditoria Específica de Mercadorias, cópias do 
Auto de Infração nº 4-10902000402 e dos Anexos Estruturados - Detalhamento do Crédito 



 

Tributário e Descritivo Complementar da Ocorrência, do Ofício nº 074/2012-GERF/SR, DA 
Certidão de Julgamento cameral, do Acórdão da I CJUL nº 1424/2012, dos Livros de 
Registro de Inventários e CD,  fls. 03 a 130. 

 
Após as notificações legais, o sujeito passivo impugna o lançamento 

tributário, fls. 136 a 144, instruída com os documentos de fls. 145 a 165, onde argui a 
preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da infração, por 
entender que ele não mais se encontra sujeito à ação fiscal quanto ao período da 
autuação, visto a nulidade do lançamento anterior, fato motivador do seu requerimento se 
efetivar com o suporte do art. 169, inciso I do Código Tributário Estadual (Lei nº 
11.651/91). 

 
Acrescenta que o lançamento tributário foi anulado pela Câmara 

Julgadora do Conselho Administrativo Tributário no dia 16/05/2012 e entre o período de 
nulidade e a expedição do ofício do Representante Fazendário que sugeriu a análise do 
processo anulado com a conveniência ou não de reautuação, ocorrida no dia 30 de julho 
de 2012, gerou o requisito para a efetivação da correção do Livro Registro de Inventário 
pela empresa. Entende o autuado que o governo não pode preterir o seu direito de 
correção dos livros fiscais/contábeis da empresa, conforme dispõe o referido artigo citado 
no parágrafo anterior. 

 
Feitas as correções no livro de Registro de Inventário, os dados não 

conferem com o último arquivo SINTEGRA submetidos à chancela da Administração 
Tributária Estadual. 

  
As modificações no referido livro fiscal se fizeram entre a aprovação 

do acórdão e a ciência do sujeito passivo, ocorrida no dia 23/11/2012, da existência do 
auto de infração em discussão, portanto, de acordo com a regra do art. 169 do CTE.  

 
Quanto ao mérito, fundamenta pela decadência visto a regra dos art. 

150, § 4º e 173, inciso II do CTN e, por fim, requer o acolhimento da preliminar de nulidade 
“ab initio” do processo, por insegurança na determinação da infração e no mérito, pugna 
pela improcedência do auto de infração, o qual foi atingido pelo instituto da decadência. 

 
A instrução da peça defensória se fez com os documentos de fls. 145 

a 165. 
 
Os Termos de Acordo de Regime Especial nºs 098/2000-GSF e 001 

– 048/11-GSF compõem as folhas 166-A a 172. 
  
O retorno do processo em diligência, por ordem do Julgador de 

Primeira Instância, causou o pronunciamento de fl. 180 e 181, em que o autor do 
lançamento anulado justificou o motivo da sugestão do arquivamento dos processos, cujas 
discrepâncias encontradas entre as quantidades e/ou valores fornecidos para os 
inventários em meio magnético e aqueles encontrados nos registros em papel, e que 
foram devidamente corrigidos pelo contribuinte na sua defesa e acatados pelo Conselho 
Administrativo Tributário ao se pronunciar pela nulidade do processo. Este entendimento 
mostra que não se questiona os fatos relacionados com a espécie e ou codificação de 
produtos. 

 
Sob o comando de ordens processuais o julgamento dos autos foi 

suspenso em atendimento à ordem judicial, visto o deferimento da liminar requerida na 
justiça comum, conforme evidenciam as folhas 187 a 254. 



 

 
O julgamento singular, fls. 255 a 263, decide pela improcedência do 

auto de infração. 
 
O Representante da Fazenda Pública Estadual recorre da decisão 

proferida pela Primeira Instância, fls. 264 e 265, para requerer a reforma do julgamento 
singular e a declaração da procedência do auto de infração, pelo que fundamenta: 

 
“Inicialmente cave ressaltar que o presente trabalho teve como 

origem a anulação de auto de infração por insegurança na determinação da infração. Foi o 
auto de nº 4 0109020 004 02, onde a acusação foi de omissão de saída de mercadorias 
sujeitas ao regime de substituição tributária por operações posteriores, sendo que o 
autuado era substituto tributário. O período de tal auditoria foi 2006.” 

 
Após o julgamento daquele processo, por provocação do 

Representante Fazendário, “houve a reautuação que ora se analisa. Os defeitos do 
trabalho original teriam sido, pelo menos em tese, corrigidos, devendo a reautuação ser 
analisada normalmente, já que houve clara obediência ao artigo 173, II do Código 
Tributário Nacional, que concede o prazo de 5 (cinco) anos para que haja a reautuação, 
contados da data da decisão definitiva que anulou o processo anterior por vício formal. 

 
Porém, ignorando esse mandamento, o julgador singular entendeu 

presente a situação de decadência do direito do fisco realizar novo lançamento, e pra 
justificar seu posicionamento, fez arrazoado onde desconsidera o fato de que a 
reautuação é plenamente cabível no presente processo.” 

 
O sujeito passivo contradita o recurso da Representação Fazendária, 

fls. 272 a 276, para, no mérito, requerer a confirmação da decisão proferida pelo julgador 
de Primeira Instância. 

 
V O T O 

 
Com os estudos dirigidos no recurso interposto pelo Representante 

da Fazenda Pública Estadual, com a tese do julgador de Primeira Instância que definiu o 
andamento deste processo, eu me convenci de que o julgamento da instância singular 
deve ser confirmado, visto a sua certeza na conclusão do seu julgamento, e, com o meu 
pedido de aceitação por parte do competente julgador, para que a sua decisão, no que diz 
respeito à parte da questão do vício ser formal ou material, integre este acórdão, pelo que 
transcrevo: 

 
Ao elaborar sua defesa, o representante legal da parte passiva 
apresenta como questão principal, de natureza prejudicial, para 
fundamentar seu pedido de decadência, a informação de que o vício 
que teria levado a nulidade do auto de infração anterior seria o 
material e não formal, nesse sentido, no entender da defesa, não 
haveria possibilidade da fiscalização proceder a reautuação no caso 
em questão, utilizando-se da prerrogativa prevista no inciso II, artigo 
173 do CTN, pois a hipótese é exclusiva para os casos de vício 
formal e que ocorre uma reautuação nos mesmos procedimentos 
anteriores uma vez que o mérito ficou intocado e dessa forma fica 
autorizado corrigir a falha de natureza meramente formal e repetir a 
autuação, nos termos do artigo 173, II do CTN. 

 



 

 Analisando de forma percuciente a decisão de nulidade do processo 
anterior que deu origem a esta nova autuação, não resta dúvida de 
que no próprio corpo da Ementa está de forma clara que o vício seria 
de natureza material (de mérito, isto é, substancial), pois assim foi 
redigida a EMENTA: 
 
ICMS. Obrigação acessória. Exigência de multa formal por omissão 
de saída de mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária 
por operações posteriores. Nulidade por insegurança na 
determinação da infração. Decisão unânime. 
 
Restando provada a impossibilidade técnica de realização de 
auditoria, bem como a existência de erros materiais, cabe reconhecer 
a insegurança na determinação da infração. (grifou-se)  
 
No mesmo diapasão, ao final da sua fundamentação o relator assim 
se manifesta: “Houve por parte da própria autoridade que 
realizou o trabalho, conhecimento da existência, tanto de vício 
formal como do material, que compromete a sua eficácia. 
 
Nessa linha de raciocínio, não há nenhuma dúvida, tanto pela 
defesa, quanto pela própria acusação, que o vício que deu origem à 
nulidade do auto de infração anterior não era somente o formal, mas, 
também, o material e, dessa forma, não existe como se falara em 
reautuação (exclusiva de falhas formais) e sim de uma nova 
autuação pois ficou claro existir vício material e substancial de 
mérito. 
 
Observe-se, por fim, que no caso da nova autuação, por força da 
decisão de nulidade, tanto por vício formal como material, dos 
processos anteriores o legislador, obriga realmente respeitar o prazo 
decadencial, com base no inciso I, artigo 173 do CTN, isto é, dentro 
do prazo de 5(cinco) anos a partir do primeiro dia do exercício 
seguinte, como a autuação é de 2006, o fisco teria até 31/12/2011 
para constituição desse novo crédito tributário, uma vez que, o 
legislador concedeu um prazo de mais cinco anos, contados da data 
em que se tornou definitiva a decisão que tenha anulado o feito 
anterior por vício exclusivamente formal, o que não é o caso ora em 
julgamento, logo, a nova autuação fica restrita ao primeira quinquídio 
legal da decadência previsto no inciso I do artigo 173 do CTN. 

 
Dito isso, pode-se resumir, de acordo com os argumentos acima, os 
seguintes prazos ocorridos: 
 
1º) Período de referência do lançamento tributário: ANO DE 2006; 
 
2º) Termo inicial da contagem decadencial: 1º dia de 2007; 
 
3º) Termo final da contagem decadencial: 31/12/2011; 
 
4º) Data da lavratura do novo auto de infração: 09/11/2012; 
 
5º) Data da ciência deste novo auto de infração: 22/11/2012. 



 

 
CONCLUSÃO: o novo lançamento tributário não foi dentro do 
prazo decadencial. 
 
Dito isto e com base nas fundamentações fáticas e jurídicas acima 
acolho a pretensão da parte passiva de ver declarada, na fase 
administrativa, a extinção integral do referido crédito tributário pela 
ocorrência do instituto jurídico da decadência. 
 
Vejo que o julgamento singular respeitou a contagem do prazo 

prejudicial de decadência do direito de a Fazenda Pública constituir o novo crédito 
tributário do fato gerador acontecido no ano de 2006, o qual finalizou no dia 31/12/2011. 

 
Outro aspecto que aconteceu após a aprovação do acórdão cameral 

que declarou a nulidade do auto de infração nº 4 0109020 004 02 e o recurso da 
Representação Fazendária, devido à nulidade, o sujeito passivo, sob o amparo do art. 
169, inciso I da Lei nº 11.651/91, requereu que fossem sanadas as irregularidades 
verificadas em seus Livros Registros de Inventário, o qual recebeu a chancela da 
Administração Tributária Estadual.   

 
Feitas essas correções, os dados consignados no referido Livro 

Fiscal não batem com os dados considerados que foram declarados no arquivo 
SINTEGRA e vice-versa. 

 
Estes esclarecimentos, portanto, me convencem de que o 

procedimento do sujeito passivo está correto, assim como real foi o decidido pelo julgador 
de Primeira Instância, fato que me motiva a confirmar a decisão singular. 

  
Em face do exposto, decido manter a decisão singular que declarou 

a decadência do crédito tributário, julgando improcedente o auto de infração.  
 
 

Sala das sessões, em 27 de junho de 2016. 
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Matéria: Substituição tributária (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00921/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Edson Abrão da Silva 
 

 
EMENTA: ICMS. Auditoria Específica de Mercadorias. 
Substituição tributária, pelas operações posteriores. Omissão 
no recolhimento do imposto. Reautuação de auto de infração 
anteriormente anulado. Improcedência. 
 
O recurso da Fazenda Pública Estadual que questiona o 
julgamento singular para requerer a sua reforma e procedência 
do auto de infração, não modifica a decisão proferida pelo 
julgador de Primeira Instância quando esta se apresentar 
alicerçada na lei e na legalidade do processo administrativo 
tributário. Portanto, confirmado o julgamento anterior, o 
lançamento fiscal é declarado improcedente. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de fevereiro de 2016, decidiu,  por maioria de votos, manter a decisão 
singular  que declarou a decadência do crédito tributário, julgando improcedente o auto de 
infração. Foram vencedores os Conselheiros Edson Abrão da Silva, Carlos Andrade 
Silveira e Masayuki Missao. Vencidos os Conselheiros Mário de Oliveira Andrade e Victor 
Augusto de Faria Morato, que votaram pela reforma da decisão singular, afastando a 
decadência, retornando os autos à Primeira Instância para à apreciação da matéria 
remanescente. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O auto de infração descreve a ocorrência do fato gerador da 
obrigação tributária com a redação: 

 
Realizou saída de mercadoria em operação sujeita a substituição 

tributária pelas operações posteriores, na condição de substituto tributário, sem emissão 
de documentação fiscal, referente ao período de 01/01/2005 a 31/12/2005, conforme 
Auditoria Específica de Mercadorias, documentos em anexos. Em consequência, o sujeito 
passivo deve recolher o ICMS no valor de R$ 183.756,78, juntamente com a penalidade e 
os acréscimos legais. 

 
Obs.: Trata-se de reautuação sugerida pelo Ofício nº 087/2012-

GERF/SR, nos termos do art. 173 do CTN. 
 
Os arts. 51, 63 e 64 da Lei nº 11.651/91, combinados com os arts.34 

do Anexo VIII e 141 do Decreto nº 4.852/97 abrigam a infração causadora do lançamento 
tributário e o art. 71, inciso VII, alínea “I” (L), agravada com a aplicação do § 9º, inciso II do 
CTE corresponde à penalidade proposta pela fiscalização. 

 
O auto de infração está instruído com os documentos: Anexos 

Estruturados – Detalhamento do Crédito Tributário e Descritivo Complementar da 
Ocorrência, Ofício nº 132/2012-GERF-SR, cópia do Acórdão da I CJUL nº 425/2012, 



 

SINTEGRAS – 2004 e 2005, cópia do Auto de Infração nº 4 0109019 990 58, Auditoria 
Específica de Mercadorias, cópias dos Livros Registros de Inventário, e CD, fls. 03 a 145. 

 
Após as notificações legais, o sujeito passivo impugna o lançamento 

tributário, fls. 151 a 158, instruída com os documentos de fls. 159 a 169, onde argui a 
preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da infração, por 
entender que ele não mais se encontra sujeito à ação fiscal quanto ao período da 
autuação, visto a nulidade do lançamento anterior, fato motivador do seu requerimento se 
efetivar com o suporte do art. 169, inciso I do Código Tributário Estadual (Lei nº 
11.651/91). 

 
Acrescenta que o lançamento tributário foi anulado pela Câmara 

Julgadora do Conselho Administrativo Tributário no dia 16/05/2012 e entre o período de 
nulidade e a expedição do ofício do Representante Fazendário que sugeriu a análise do 
processo anulado com a conveniência ou não de reautuação, ocorrida no dia 26 de 
novembro de 2012, gerou o requisito para a efetivação da correção do Livro Registro de 
Inventário pela empresa. Entende o autuado que o governo não pode preterir o seu direito 
de correção dos livros fiscais/contábeis da empresa, conforme dispõe o referido artigo 
citado no parágrafo anterior. 

 
Feitas as correções no livro de Registro de Inventário, os dados não 

conferem com o último arquivo SINTEGRA submetidos à chancela da Administração 
Tributária Estadual. 

  
As modificações no referido livro fiscal se fizeram entre a aprovação 

do acórdão e a ciência do sujeito passivo, ocorrida no dia 19/03/2013, da existência do 
auto de infração em discussão, portanto, de acordo com a regra do art. 169 do CTE.  

 
Quanto ao mérito, fundamenta pela decadência visto a regra dos art. 

150, § 4º e 173, inciso II do CTN e, por fim, requer o acolhimento da preliminar de nulidade 
“ab initio” do processo, por insegurança na determinação da infração e no mérito, pugna 
pela improcedência do auto de infração, o qual foi atingido pelo instituto da decadência. 

 
Sob o comando de ordens processuais o julgamento dos autos foi 

suspenso em atendimento à ordem judicial, visto o deferimento da liminar requerida na 
justiça comum, conforme evidenciam as folhas 173 a 220. 

 
O julgamento singular, fls. 221 a 228, decide pela improcedência do 

auto de infração. 
 
O Representante da Fazenda Pública Estadual recorre da decisão 

proferida pela Primeira Instância, fls. 229 e 230, para requerer a reforma do julgamento 
singular e a declaração da procedência do auto de infração, pelo que fundamenta: 

 
“Inicialmente cabe ressaltar que o presente trabalho teve como 

origem a anulação de auto de infração por insegurança na determinação da infração. Foi o 
auto de nº 4 0109019 990 58, onde a acusação foi de omissão de saída de mercadorias 
sujeitas ao regime de substituição tributária por operações posteriores, sendo que o 
autuado era substituto tributário. O período de tal auditoria foi 2005.” 

 
Após o julgamento daquele processo, por provocação do 

Representante Fazendário, “houve a reautuação que ora se analisa. Os defeitos do 
trabalho original teriam sido, pelo menos em tese, corrigidos, devendo a reautuação ser 



 

analisada normalmente, já que houve clara obediência ao artigo 173, II do Código 
Tributário Nacional, que concede o prazo de 5 (cinco) anos para que haja a reautuação, 
contados da data da decisão definitiva que anulou o processo anterior por vício formal. 

 
Porém, ignorando esse mandamento, o julgador singular entendeu 

presente a situação de decadência do direito do fisco realizar novo lançamento, e pra 
justificar seu posicionamento, fez arrazoado onde desconsidera o fato de que a 
reautuação é plenamente cabível no presente processo.” 

 
O sujeito passivo contradita o recurso da Representação Fazendária, 

fls. 237 a 241, para, no mérito, requerer a confirmação da decisão proferida pelo julgador 
de Primeira Instância. 

 
V O T O 

 
Com os estudos dirigidos no recurso interposto pelo Representante 

da Fazenda Pública Estadual, com a tese do julgador de Primeira Instância que definiu o 
andamento deste processo eu me convenci de que o julgamento da instância singular 
deve ser confirmado, visto a sua certeza na conclusão do seu julgamento, e, com o meu 
pedido de aceitação por parte do competente julgador, para que a sua decisão, no que diz 
respeito à parte da questão do vício ser formal ou material, integre este acórdão, pelo que 
transcrevo: 

 
Ao elaborar sua defesa, o representante legal da parte passiva 
apresenta como questão principal, de natureza prejudicial, para 
fundamentar seu pedido de decadência, a informação de que o vício 
que teria levado a nulidade do auto de infração anterior seria o 
material e não formal, nesse sentido, no entender da defesa, não 
haveria possibilidade da fiscalização proceder a reautuação no caso 
em questão, utilizando-se da prerrogativa prevista no inciso II, artigo 
173 do CTN, pois a hipótese é exclusiva para os casos de vício 
formal e que ocorre uma reautuação nos mesmos procedimentos 
anteriores uma vez que o mérito ficou intocado e dessa forma fica 
autorizado corrigir a falha de natureza meramente formal e repetir a 
autuação, nos termos do artigo 173, II do CTN. 
 
 Analisando de forma percuciente a decisão de nulidade do processo 
anterior que deu origem a esta nova autuação, não resta dúvida de 
que no próprio corpo da Ementa está de forma clara que o vício seria 
de natureza material (de mérito, isto é, substancial), pois assim foi 
redigida a EMENTA: 
 
ICMS. Obrigação acessória. Exigência de multa formal por omissão 
de saída de mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária 
por operações posteriores. Nulidade por insegurança na 
determinação da infração. Decisão unânime. 
 
Restando provada a impossibilidade técnica de realização de 
auditoria, bem como a existência de erros materiais, cabe reconhecer 
a insegurança na determinação da infração. (grifou-se)  
 
No mesmo diapasão, ao final da sua fundamentação o relator assim 
se manifesta: Houve por parte da própria autoridade que realizou 



 

o trabalho, conhecimento da existência, tanto de vício formal 
como do material, que compromete a sua eficácia. 
 
Nessa linha de raciocínio, não há nenhuma dúvida, tanto pela 
defesa, quanto pela própria acusação, que o vício que deu origem a 
nulidade do auto de infração anterior não era somente o formal, mas, 
também, o material e, dessa forma, não existe como se falara em 
reautuação (exclusiva de falhas formais) e sim de uma nova 
autuação pois ficou claro existir vício material e substancial de 
mérito. 
 
Observe-se, por fim, que no caso da nova autuação, por força da 
decisão de nulidade, tanto por vício formal como material, dos 
processos anteriores o legislador, obriga realmente respeitar o prazo 
decadencial, com base no inciso I, artigo 173 do CTN, isto é, dentro 
do prazo de 5(cinco) anos a partir do primeiro dia do exercício 
seguinte, como a autuação é de 2005, o fisco teria até 31/12/2010 
para constituição desse novo crédito tributário, uma vez que, o 
legislador concedeu um prazo de mais cinco anos, contados da data 
em que se tornou definitiva a decisão que tenha anulado o feito 
anterior por vício exclusivamente formal, o que não é o caso ora em 
julgamento, logo, a nova autuação fica restrita ao primeira quinquídio 
legal da decadência previsto no inciso I do artigo 173 do CTN. 
 
Dito isso, pode-se resumir, de acordo com os argumentos acima, os 
seguintes prazos ocorridos: 
 
1º) Período de referência do lançamento tributário: ANO DE 2005; 
 
2º) Termo inicial da contagem decadencial: 1º dia de 2006; 
 
3º) Termo final da contagem decadencial: 31/12/2010; 
 
4º) Data da lavratura do novo auto de infração: 01/06/2009; 
 
5º) Data da ciência deste novo auto de infração: 19/02/2013; 
 
6º) Data da ciência deste novo auto de infração: 19/03/2013. 
 
CONCLUSÃO: o novo lançamento tributário não foi dentro do 
prazo decadencial. 
 
Dito isto e com base nas fundamentações fáticas e jurídicas acima 
acolho a pretensão da parte passiva de ver declarada, na fase 
administrativa, a extinção integral do referido crédito tributário pela 
ocorrência do instituto jurídico da decadência. 
 
Vejo que o julgamento singular respeitou a contagem do prazo 

prejudicial de decadência do direito de a Fazenda Pública constituir o novo crédito 
tributário do fato gerador acontecido no ano de 2006, o qual finalizou no dia 31/12/2011. 

 
Outro aspecto que aconteceu após a aprovação do acórdão cameral 

que declarou a nulidade do auto de infração nº 4 0109019 990 58 e o recurso da 



 

Representação Fazendária, devido à nulidade, o sujeito passivo, sob o amparo do art. 
169, inciso I da Lei nº 11.651/91, requereu que fossem sanadas as irregularidades 
verificadas em seus Livros Registros de Inventário, o qual recebeu a chancela da 
Administração Tributária Estadual.   

 
Feitas essas correções, os dados consignados no referido Livro 

Fiscal não batem com os dados considerados que foram declarados no arquivo 
SINTEGRA e vice-versa. 

 
Estes esclarecimentos, portanto, me convencem de que o 

procedimento do sujeito passivo está correto, assim como real foi o decidido pelo julgador 
de Primeira Instância, fato que me motiva a confirmar a decisão singular. 

  
Em face do exposto, decido manter a decisão singular que declarou 

a decadência do crédito tributário, julgando improcedente o auto de infração.  
 
 

 
 

Sala das sessões, em 27 de junho de 2016. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00935/16 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de decadência. Rejeitada. 
Preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por 
insegurança na determinação da infração. Rejeitada. ICMS. 
Omissão no recolhimento do ICMS por substituição tributária 
pela operação posterior. Procedente. 
 
1. O lançamento do crédito tributário antes de ocorrido o prazo 
de 05 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício 
seguinte àquele em que o lançamento foi efetivado, não abriga a 
arguição de preliminar de decadência do crédito tributário 
constituído com observância das normas processuais e 
procedimentais;  
 
2. As questões prejudiciais ou terminativas do processo, 
arguidas pela parte que se sentiu prejudicada, fora do alcance 
da norma legal do art. 20 da Lei nº 16.469/2009, não têm 
pertinência para serem acolhidas pelas autoridades julgadoras;  
 
3. A decisão proferida pela Câmara Julgadora é confirmada no 
julgamento do Conselho Pleno quando esta, estribada na 
instrução processual, se convencer de que o procedimento do 
sujeito passivo ocasionou prejuízo ao Erário Estadual, 
principalmente quando se tratar de falta de recolhimento do 
imposto por utilização indevida de benefício fiscal. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 12 
de janeiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de decadência 
do crédito tributário, arguida pelo sujeito passivo. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, 
Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo 
José Mendes, José Paixão de Oliveira Gomes, Carlos Andrade Silveira, Elias Alves dos 
Santos, Alcedino Gomes Barbosa, Márcio Nogueira Pedra, José Luiz Rosa, Talita Pimenta 
Félix, Renato Moraes Lima, José Pereira D'abadia, David Fernandes de Carvalho e 
Nislene Alves Borges. Também, por votação unânime, rejeitar a preliminar de nulidade da 
peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues 
de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, 
Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, José Paixão de Oliveira Gomes, Carlos 
Andrade Silveira, Elias Alves dos Santos, Alcedino Gomes Barbosa, Márcio Nogueira 
Pedra, José Luiz Rosa, Talita Pimenta Félix, Renato Moraes Lima, José Pereira D'abadia, 
David Fernandes de Carvalho e Nislene Alves Borges. Quanto ao mérito, por unanimidade 
de votos, conhecer do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, negar-lhe 
provimento para manter a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues 
de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, 
Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, José Paixão de Oliveira Gomes, Carlos 



 

Andrade Silveira, Elias Alves dos Santos, Alcedino Gomes Barbosa, Márcio Nogueira 
Pedra, José Luiz Rosa, Talita Pimenta Félix, Renato Moraes Lima, José Pereira D'abadia, 
David Fernandes de Carvalho e Nislene Alves Borges. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O auto de infração, em julgamento, descreve a ocorrência do fato 
gerador da obrigação tributária com a identificação: 

 
O sujeito passivo utilizou base de cálculo da retenção do imposto 

inferior à exigida na apuração do ICMS-ST, na condição de substituto tributário, nos 
termos do Convênio nº 03/1999 e do art. 51, § 3º da Lei nº 11.651/91, em sua remessa de 
álcool etílico carburante AEHC, com destino ao Estado de Goiás, no período de 
01/01/2007 a 30/06/2007, sujeitas ao regime de substituição tributária e em desacordo 
com o art. 9º, inciso XXVI, alínea “b”, item 2 do Anexo IX do Decreto nº 4.852/97, alterado 
pelo Decreto nº 6.446/2006, conforme estabelecido neste, o benefício fiscal da alíquota 
interna de 155 está vinculado com a apropriação do crédito máxima de 7%, sendo que a 
empresa apropriou-se no cálculo do tributo devido da alíquota de 12%, ocasionando, com 
isso, uma apuração e recolhimento do ICMS-ST menor que o devido. Diante disso, o 
Benefício Fiscal n]ao se aplica, devendo o cálculo do ICMS-ST utilizar-se da alíquota 
interna de 29%, conforme art. 27, inciso IX, alínea “a” da Lei nº 11.651/91, alterada pela 
Lei nº 15.051/2004, com redução para 26%, por prazo indeterminado, conforme art. 8º, 
inciso XXXIX, Anexo IX do Decreto nº 4.852/97, alterado pelo Decreto nº 6.113/2005. 
Assim, o sujeito passivo fica obrigado ao pagamento da diferença no valor de 
R$541.838,48, conforme demonstrativos e documentos anexos, ao qual deverão, ainda, 
ser acrescida das respectivas cominações legais. 

 
Obs.: Trata-se de reautuação sugerida pelo Ofício nº 010/2012-

GERF/SR, cópia em anexo do processo nº 40.110041.444.70, visto a declaração da sua 
nulidade por vício formal. 

 
Os arts. 26, inciso II; 27, inciso IX, alínea “a”; 51, §§ 1º e 3º e 64 da 

Lei nº 11.651/91, c/c os arts. 66 e 66-D do Anexo VIII do Decreto nº 4.852/97 e art. 8, 
inciso XXXIX do Anexo IX do Decreto nº 4.852/97 abriga a infração denunciada no auto de 
infração, enquanto que a penalidade proposta atende à prescrição do art. 71, inciso IV, 
alínea “a” do CTE. 

 
O trabalho fiscal está instruído com os documentos: Anexos 

Estruturados-Detalhamento do Crédito Tributário e Descritivo Complementar da 
Ocorrência, Ordem de Serviço nº 0022/2012; Portaria nº 186/2011-SER; Consulta 
Resumida do Contribuinte Pessoa Jurídica de Outro Estado; Cadastro Nacional da Pessoa 
Jurídica; Ofício nº 010/2012-GERF/SR; Auditoria Fiscal –Substituição Tributária do ICMS; 
Atos COTEPE/ICMS 85/2006 e de 01/2007 a 011/2007; e cópia da Legislação Tributária, 
fls. 03 a 39. 

 
Regularmente intimado, o sujeito passivo impugna o lançamento 

tributário, fls. 53 a 76, para alegar que em face dos princípios da isonomia e da não-
cumulatividade do imposto e art. 150, inciso II e art. 155, § 2º, inciso I da CF, não cabe ao 
estado limitar o direito ao crédito do ICMS a 7%, bem como, a competência para definir a 
alíquota é do Senado Federal nos termos do art. 155, § 2º, incisos IV e V da CF. Conclui 
que ao limitar o crédito a 7% a legislação tributária goiana afronta a constituição. Cita 
casos julgados por tribunais superiores para lastrear as suas alegações.  

 



 

Afirma que efetuou venda de Álcool Etílico Hidratado Carburante – 
AEHC a contribuintes localizados no Estado de Goiás, motivo pelo qual destacou o ICMS 
com a utilização da alíquota de 12%. Em função do regime de substituição tributária, a 
impugnante destacou nas notas fiscais de venda, também, o ICMS – ST incidente na 
operação subsequente que corresponde a uma operação interna no Estado. Para apurar o 
ICMS-ST, leva-se em consideração o crédito da operação anterior que é abatido do valor 
do valor do ICMS-ST a ser recolhido. É exatamente este crédito de 12% destacado nas 
notas fiscais da impugnante que o Estado limitou a 7% que fez com que o ICMS-ST 
recolhido fosse considerado a menor que o devido. 

 
Assevera ainda que não é sua intenção a declaração de 

inconstitucionalidade da legislação tributária estadual, especialmente do inciso XXVI, do 
art. 9º, do Anexo IX, do RCTE, mas que seja aplicada o art. 155, § 2º, inciso IV e V, bem 
como o disposto na Resolução do Senado Federal nº 22/99 que define a alíquota de 12% 
nas operações interestaduais. Pede o cancelamento do auto de infração. 

 
Argumenta que da mesma forma, a impugnante alega que ao creditar 

do imposto destacado na operação anterior agiu em perfeita consonância com o princípio 
da não-cumulatividade do imposto, art. 155, § 2º, inciso II, da CF, e que não cabe ao fisco 
limitar o direito constitucional da impugnante de creditar-se do imposto cobrado na 
operação anterior. 

 
Em relação ao princípio da isonomia previsto no art. 150, inciso II, da 

CF, alega que o Estado de Goiás, ao limitar o crédito a 7%, confere tratamento desigual a 
contribuintes em situação equivalente, já que aquele contribuinte que recebe mercadorias 
com alíquota de 7% tem direito integral ao crédito, enquanto que aquele que recebeu 
mercadorias com alíquota de 12%, só tem direito a creditar-se de 7% fazendo com que o 
crédito seja parcial, o que fere o princípio da isonomia. Cita a doutrina e a jurisprudência 
para lastrear os seus argumentos, pede o cancelamento do auto de infração. 

 
O sujeito passivo anexou documentos de fls. 77 a 106. 
 
Antes do julgamento da instância singular, o autor do procedimento, 

comparece ao feito e provoca a juntada do Termo Aditivo de fls. 110 a 112, acompanhado 
de novos exames investigatórios, os quais retificam o valor original do auto de infração de 
R$ 541.838,48 para R$ 689.594,01, bem como, a motivação que passa a ser, por ter 
utilizado benefício fiscal quando possuía débitos inscritos em dívida ativa, conforme 
Relação de Processos de fls. 128 a 132 e seus comprovantes de fls. 133 a 304. 

 
Intimada do Termo Aditivo, a impugnante retorna ao feito, fls. 310 a 

312, reitera os fundamentos impugnatórios e relatados acima e alega que o crédito 
tributário em questão foi fulminado pela decadência tendo em vista o art. 150, § 4º do 
CTN, em face da alteração propiciada pelo Termo Aditivo que alterou o valor e efetuou o 
reenquadramento legal do lançamento, o que equivale a um novo lançamento, inclusive 
com abertura de prazo para impugnação, de forma que a data do fato gerador da 
obrigação deveria ter sido observada para efeito do prazo decadencial. Requer a extinção 
do lançamento nos termos do art. 156, inciso V, do CTN. 

 
Tendo em vista que a autuação original decorre de auto de infração 

anulado por vício formal com objeto, de certa forma, distinto do auto de infração após o 
Termo Aditivo, por meio do Despacho nº 521/2013 – JULP, os autos foram convertidos em 
diligência com o propósito de analisar a possibilidade de discriminar a autuação 



 

decorrente da reautuação e aquela decorrente da existência de débito inscrito em dívida 
ativa. 

 
O julgador singular devolve o processo em diligência, fls. 314 e 315, 

e provoca a manifestação, fls. 317 a 319, com a informação de que a referida revisão se 
deu em função de que na reautuação foi excluído o benefício fiscal, anteriormente 
concedido com base no art. 9º, inciso XXVI, do Anexo IX, do RCTE que reduz a alíquota 
para 15% desde que o crédito aproveitado fosse limitado a 7%. Que foi concedido 
equivocadamente outro benefício fiscal: redução da alíquota de 29% para 26% com base 
no art. 27, inciso IX, alínea "a", do CTE conforme o art. 8º, inciso XXXIX, do Anexo IX, do 
RCTE. O equívoco se deu em face de que no período de fruição, o sujeito passivo não 
tinha direito ao benefício tendo em vista o não cumprimento da condição imposta pelo § 1º 
do art. 1º do Anexo IX do RCTE de inexistência de crédito tributário inscrito em dívida 
ativa. 

 
A fiscalização discorda que o crédito tenha sido extinto em face da 

fruição do prazo decadencial e também da nulidade arguida em função da revisão do 
cálculo do lançamento original feito por meio do Termo Aditivo de fls. 110 a 127 antes do 
julgamento nesta instância amparada no § 3º do art. 20 da Lei nº 16.469/2009. 

 
Esclarece que o objeto, cálculo e acusação não são novos, já que 

são as mesmas do auto de infração anulado, as quais podem ser resumidas na intenção 
de o sujeito passivo usufruir alíquota menor e crédito a maior, resultando em prejuízo para 
erário com crédito tributário menor que o devido. 

 
Intimado do resultado da diligência, o sujeito passivo às fls. 325 a 

339, reafirma os termos da impugnação inicial. Discorda do relatório diligencial sob a 
alegação de que a reautuação está eivada de vício, posto ser o Termo Aditivo uma nova 
autuação, inclusive por ser diferente da autuação original, e, nesse sentido compara os 
termos e enquadramento do auto de infração original e do Termo Aditivo. Conclui que 
naquele o sujeito passivo foi autuado por ter utilizado o benefício da redução da base de 
cálculo em face de ter aproveitado crédito tributário superior a 7% e o Termo Aditivo por 
possuir créditos inscritos na dívida ativa, portanto, é uma nova autuação. 

 
No Despacho 288/2014-JULP, fls. 346 a 348, o julgador singular 

determina a realização de nova diligência, com o propósito de verificar a regularidade 
fiscal do sujeito passivo nos meses que ocorreram os fatos geradores que deram causa a 
autuação. 

 
Ao responder as ordens do julgador singular, foi apresentado 

relatório às fls. 354 a 355, no qual o fiscal revisor afirma que as certidões apresentadas 
pelo sujeito passivo nos períodos da autuação, são suficientes para comprovar a 
regularidade fiscal a época dos períodos do fato gerador. 

 
O sujeito passivo apresenta manifestação à diligencia supracitada de 

fls. 360 a 363, afirmando que a GERC comprova a regularidade fiscal do mesmo, no 
período autuado, comprovando a presunção errônea da acusação fiscal, tornando assim o 
auto nulo por insegurança na determinação da infração. 

 
O julgador singular por meio da sentença Nº 3403/2014-JULP, decide 

pela procedência do auto de infração, e, em sua fundamentação afirma que: 
 



 

Não há falar-se em nulidade, vez que a infração está perfeitamente 
identificada, demonstrada e comprovada por autoridade fiscal competente. 

 
Afirma também que o sujeito passivo não está em condições de fazer 

jus ao uso do benefício fiscal, vez que possui débitos inscritos em dívida ativa. 
 
Quanto a afirmação de decadência assevera que está inexiste, vez 

que a data do fato gerador constitui termo inicial impróprio. Também por não ocorrer 
vencimento e nem descumprimento de obrigação principal. 

 
O sujeito passivo após ser devidamente intimado apresenta recurso 

voluntário às fls. 380 a 401 e reitera seus argumentos usados ao longo do processo. 
 
A quarta câmara do CAT, fls. 403 a 413, decide, rejeitar a preliminar 

de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na determinação da 
infração. Rejeitar a preliminar de decadência, arguida pelo sujeito passivo. Quanto ao 
mérito, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração.  

 
Em sua fundamentação afirmou que: 
 
Não se fala em nulidade do processo por estar ausente a ocorrência 

da decadência, vez que a constituição do crédito se fez no prazo de 5 (cinco) anos 
prescrito no art. 173, inciso I do CTN, como também, não aconteceu o incidente de 
nulidade do lançamento, por insegurança na determinação da infração, vez que a 
fiscalização executou a sua função fiscal sem violar às regras do art. 20 da Lei nº 
16.469/2009. 

  
Quanto ao mérito, afirma que o sujeito passivo teve a certidão com 

abrangência da integralidade do mês de junho de 2007, portando o benefício só poderia 
ser usado a partir do mês de julho. 

 
Assevera ainda que apesar das certidões apresentadas, nenhuma se 

mostra com capacidade para afastar a procedência dos autos. 
 
Após ser devidamente intimado o sujeito passivo apresenta opõe 

recurso ao Conselho Pleno, fls. 419 a 454, com fundamento idêntico ao das outras fases 
defensórias. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
No que diz respeito à arguição da preliminar de decadência, 

formulada pela sujeição passiva, eu a rejeito com a seguinte consideração: 
 
O trabalho fiscal foi elaborado no curso do período decadencial e o 

contribuinte foi notificado antes do decurso deste prazo, o que deixa claro que o inciso I do 
art. 182 do CTE e inciso I do art. 173 do CTN não atingem a constituição do crédito 
tributário pelo lançamento de ofício. Portanto, antes da decorrência do prazo quinquenal, a 
Fazenda Pública exerceu o seu direito e efetivou o lançamento tributário. 

 



 

Entendo que a alegação preliminar do autuado de nulidade do auto 
de infração, por insegurança na determinação da infração, não tem pertinência, pois o ato 
administrativo foi expedido por autoridade competente, que verificou os documentos 
envolvidos na atividade mercantil do sujeito passivo, estão identificados nos autos, e, 
sobre os quais, o contribuinte mantém perfeito controle. A infração e a penalidade foram 
identificadas com segurança pelo autor, o direito de defesa não foi cerceado no curso da 
ação fiscal, não houve erro na identificação do sujeito passivo e o lançamento foi expedido 
de acordo com as normas procedimentais vigentes. 

 
Observei, pela análise procedida na questão primeira, que ela não se 

enquadra na prescrição do art. 20 da Lei nº 16.469/2009, motivo pelo qual, numa harmonia 
de convencimento dos pares presentes na sessão de julgamento do processo, ela foi 
rejeitada, visto a consideração de ela estar destituída de pertinência para ser conhecida 
nesta instância administrativa.  

 
Reforço o meu entendimento ao mencionar que as provas trazidas 

ao processo pelo autuante me convencem de que a nulidade requerida pela defendente 
não tem amparo legal para o seu acolhimento. Daí, por unanimidade de votos, a preliminar 
de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da infração, arguida pela 
autuada, foi rejeitada neste julgamento plenário.  

 
Após a solução das questões primeiras, dirijo-me aos fundamentos 

do mérito deste feito, conforme segue: 
 
O processo contencioso administrativo tributário demonstra que a 

fiscalização agiu de acordo com a legislação tributária capitulada na peça exordial, que o 
contribuinte realmente utilizou de benefício fiscal de forma indevida e em desacordo com 
as normas da legislação tributária vigorante na data da ocorrência do fato gerador da 
obrigação tributária. Demonstra, ainda, que a autoridade fazendária examinou a forma de 
recolhimento do imposto e constatou que o polo passivo recolheu parcela de imposto a 
menor do que o devido, por utilizar de benefício fiscal não aplicável para o cálculo do 
ICMS – substituição tributária pelas operações posteriores. O procedimento do sujeito 
passivo provocou recolhimento a menor do que o devido e causou o lançamento tributário 
de ofício e que ora discuti e julguei procedente, pois o seu resultado me apresenta 
tecnicamente correto. 

 
As fases de defesa, utilizadas pelo sujeito passivo, não estão 

instruídas com provas substanciais para a reforma do julgamento proferido na fase 
cameral. As alegações contidas nas peças contraditórias sobre o mérito da ação, 
relatadas nos primeiros parágrafos deste volume, não foram instruídas com os 
comprovantes do cumprimento da obrigação tributária, bem como não foram convincentes 
para a reforma da decisão recorrida.  

 
Este assentamento finaliza que o recurso se apresenta desprovido 

das contraprovas requeridas no próprio lançamento e mostra que o defendente não 
usufruiu dessa permissibilidade nas fases em que compareceu ao feito para garantir o 
objetivo da defesa.  

 
As observâncias realizadas nos autos evidenciam que os 

contraditórios se encontram inconsistentes para demonstrarem a inexistência do ilícito 
fiscal descrito na peça fundamental deste volume, razão por que, da análise da 
formalização do processo, posso afirmar que a fragilidade da defesa não modifica a 
exigência do presente crédito.  



 

 
Comungo o entendimento esposado na conclusão do estudo 

realizado neste feito e de acordo com a unanimidade de votos, o julgamento do mérito 
desta desavença desfavorece ao recorrente visto a confirmação da procedência desta 
questão. 

 
Pelo exposto, decido rejeitar a preliminar de decadência do crédito 

tributário, arguida pelo sujeito passivo. Rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração. Quanto ao mérito, por 
unanimidade de votos, conhecer do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, 
negar-lhe provimento para manter a decisão cameral que considerou procedente o auto de 
infração.  

 
 

Sala das sessões plenárias, em 28 de junho de 2016. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00964/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Renato Moraes Lima 
 

 
EMENTA: Processual. Nulidade por cerceamento ao direito de 
defesa. Rejeitada. Nulidade por erro de identificação do sujeito 
passivo. Rejeitada. ICMS. Falta de pagamento de ICMS de 
Substituição Tributária pelas Operações Posteriores (STOP) por 
presumida falta de registro de entrada de mercadorias sujeitas a 
esse regime de tributação, detectado em levantamento 
específico de mercadorias. Procedente. 
 
1. Não há cerceamento ao direito de defesa quando os artigos 
de normas e demais textos redigidos ou citados permitem a 
realização de defesas, principalmente se essas se apresentam 
idênticas ou quase idênticas em todas as fases do PAT; 
 
2. não há erro de identificação do sujeito passivo distribuidor de 
combustível goiano que apresente omissão de registro de 
entrada de combustíveis adquiridos em operação interestadual, 
posto que seja o mesmo equiparado a industrial substituto 
tributário (CTE, Art. 51, § 1.º, I); 
 
 
3. Nos termos do CTE, art. 25, § 1.º, V, a diferença a maior de 
saídas do que entradas, considerando-se os estoques inicial e 
final, é presumivelmente decorrente entradas de mercadorias 
adquiridas sem nota fiscal, e por tratar-se de mercadorias 
sujeitas ao regime de Substituição Tributária pelas Operações 
Posteriores, é devida não só a cobrança da penalidade 
pecuniária, mas também do próprio ICMS. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 05 
de janeiro de 2016, decidiu, por maioria de votos, rejeitar    a preliminar de nulidade do 
auto de infração, por erro na identificação do sujeito passivo, arguida pela Conselheira 
Relatora. Foram vencedores os Conselheiros Renato Moraes Lima, David Fernandes de 
Carvalho, Nislene Alves Borges, Gilmar Rodrigues de Almeida, Victor Augusto de Faria 
Morato, Mário de Oliveira Andrade, José Paixão de Oliveira Gomes, Elias Alves dos 
Santos, Márcio Nogueira Pedra e o Sr. Presidente, Conselheiro Antônio Martins da Silva, 
que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros Talita Pimenta Félix, José 
Pereira D'abadia, Nivaldo Carvelo Carvalho, Masayuki Missao, Edson Abrão da Silva, 
Nivaldo José Mendes, Carlos Andrade Silveira, Alcedino Gomes Barbosa e José Luiz 
Rosa. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade do auto de infração, por 
cerceamento do direito de defesa, arguida pela autuada. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Talita Pimenta Félix, Renato Moraes Lima, José Pereira D'abadia, David 
Fernandes de Carvalho, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da 
Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, José Paixão de Oliveira Gomes, 
Carlos Andrade Silveira, Elias Alves dos Santos, Alcedino Gomes Barbosa, Márcio 
Nogueira Pedra e José Luiz Rosa. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do 



 

recurso para o Conselho Pleno, negar-lhe provimento para manter a decisão cameral que 
considerou procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Renato 
Moraes Lima, David Fernandes de Carvalho, Nislene Alves Borges, Gilmar Rodrigues de 
Almeida, Victor Augusto de Faria Morato, Mário de Oliveira Andrade, José Paixão de 
Oliveira Gomes, Elias Alves dos Santos, Márcio Nogueira Pedra e o Sr. Presidente, 
Conselheiro Antônio Martins da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos os 
Conselheiros Talita Pimenta Félix, José Pereira D'abadia, Nivaldo Carvelo Carvalho, 
Masayuki Missao, Edson Abrão da Silva, Nivaldo José Mendes, Carlos Andrade Silveira, 
Alcedino Gomes Barbosa e José Luiz Rosa que votaram pela improcedência do 
lançamento fiscal. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

No presente auto é reclamada a falta de pagamento de R$ 
2.237.107,00 de ICMS no período fechado de 1.º/01 a 31/12/2009 em virtude de ter 
deixado de efetuar registro de entrada de mercadorias sujeitas ao regime de substituição 
tributária pelas operações posteriores – STOP, isto é, 5.464.014 lts. de óleo diesel a 
2,1297 R$/lt resultando na base de cálculo R$ 11.636.535,02, e no ICMS a 12% R$ 
1.396.384,20; e 967.452 lts. de gasolina A a 3,7001 R$/lt resultando na base de cálculo R$ 
3.579.701,28, e no ICMS a 26% R$ 930.722,33; 1.396.384,20 + 930.722,33 = 
2.237.107,00. É cobrado o ICMS total referido acrescido das cominações legais. 

 
Foram indicados como infringidos o CTE, Arts. 46, XII, 51 e 64, e 

RCTE, Art. 141, An. VIII, Art. 35. A penalidade proposta foi a prevista no CTE, Art. 71, VII, 
“L”, e § 9.º, II. 

 
Instruem os autos o detalhamento do crédito tributário, os papéis de 

trabalho da auditoria específica de mercadorias, fls. 10 a 16, bem como no CD de fls. 135; 
Livro n.º 08 de Registro de Inventário, fls. 17 a 25; Livro n.º 07 de Registro de Inventário, 
fls. 26 a 34; Livro de Registro de Apuração de ICMS de 2009, fls. 35 a 133; recibo de 
entrega do CD com os relatórios digitais (auditoria), fls. 136. 

 
Tendo ciência dos autos em 16/11/2012, fls. 139 (AR), a empresa 

autuada apresentou impugnação, fls. 142 a 168, em que alegou, como principal ponto de 
controvérsia o fato de que os combustíveis têm os preços faturados pela refinaria à 
temperatura de 20º e as distribuidoras os vendem à temperatura ambiente, de acordo com 
as normas correntes. 

 
Os autos foram remetidos em diligência, fls. 177 a 179, com resposta 

à mesma, fls. 181 a 189, majorando a base de cálculo de R$ 15.216.236,28 para R$ 
15.670.166,55 e o ICMS de R$ 2.237.107,00 para R$ 2.422.516,12, com planilhas de fls. 
190 e 191 e CD de fls. 196. O sujeito passivo foi intimado para manifestar a respeito da 
revisão fls.198, tendo silenciado, fls. 200. A sentença singular foi de PROCEDÊNCIA no 
valor revisional, fls. 201 a 206. 

 
Intimada, comparece a empresa aos autos com peça recursal, fls. 

210 a 218, alegando que não houve falta de registro de entrada, mas mera expansão 
térmica, que é diferente, para o que pede a reforma do julgado singular e a nulidade do 
feito. 

 
O julgado cameral, fls. 221 a 226, foi, por maioria, de rejeição das 

preliminares de nulidade por insegurança na determinação da infração e por cerceamento 
ao direito de defesa, e pelo mesmo quórum, confirmado o julgado singular de procedência. 



 

 
A autuada recorre ao Conselho Pleno, fls. 230 a 236, repetindo as 

mesmas alegações anteriores. 
 
O Conselho Pleno, por unanimidade, acata a preliminar de nulidade 

parcial processual arguída pelo Conselheiro Relator, desde fls. 198 (imediatamente antes 
do julgado singular), uma vez que a intimação para tomar ciência do procedimento 
revisional que majorou o valor cobrado tenha indevidamente sido impressa com o valor 
primitivo, fls. 253 a 261. 

 
A autuada reitera os mesmos argumentos, fls. 265 e 266. 
 
A nova sentença singular de PROCEDÊNCIA nos mesmos R$ 

2.422.516,12 da revisão consta das fls. 280 a 285. 
 
Intimada, a autuada apresentou nova peça recursal, fls. 291 a 294, 

em que alega contradição na sentença monocrática ao afirmar que ela, autuada, teria 
descumprido obrigação assessória por não exigir o documento fiscal na entrada, o que 
caracterizaria omissão de entrada, mas que em outro trecho reconhece que não houve o 
descumprimento da obrigação assessória de exigir do fornecedor o documento de 
entrada. Reitera suas alegações anteriores e pede que o feito seja julgado improcedente. 

 
O novo julgado cameral, fls. 304 a 311, rejeita, por unanimidade, a 

arguição de nulidade por insegurança na determinação da infração e, por maioria, 
confirma o julgado singular de PROCEDÊNCIA do feito. 

 
Agora, a empresa autuada comparece com nova peça recursal ao 

Conselho Pleno, fls. 316 a 320, com as alegações que se seguem: 
 

1.1. nulidade por cerceamento ao direito de defesa por fundamentar-se o acórdão cameral 
no Parecer Normativo n.º 02/2005, de 17/05/2005 que justifica a cobrança de ICMS sobre 
a diferença de volume decorrente de expansão térmica nos tanques de armazenamento 
com base no CTE, Art. 13, I e RCTE, An. VIII, Art. 65, I, sem, entretanto, constarem, estes 
artigos como infringidos; 
 
1.2. além disso, no citado RCTE, An. VIII, Art. 65, I, está claro que a responsabilidade pelo 
recolhimento do ICMS por substituição tributária não é da recorrente, mas da refinaria de 
petróleo; 

 
1.3. alegou, por fim, que também não se lhe pode atribuir responsabilidade solidária com 
base no RCTE, An. VIII, Art. 35, uma vez que ali é apontado àquele que tenha adquirido 
combustível sem retenção, o que sabidamente não é o seu caso. 

 
2. Na sessão plenária é acrescida pela Conselheira Relatora a 

arguição de nulidade por erro de identificação de sujeito passivo tomando por base os 
itens “1.2” e “1.3” anteriormente citados relativos à peça defensória da empresa. 

 
3. A empresa autuada pede, ao final, a reforma do julgado cameral, 

tornando o feito improcedente. 
 
É o relatório. 
 

DECISÃO. 



 

 
1. Quanto à arguição de nulidade por cerceamento ao direito de 

defesa, cabe citar: 
 

1.1. mesmo antes do Parecer Normativo n.º 02/2005, de 17/05/2005, o ICMS devido pelo 
combustível superveniente decorrente de expansão térmica já era devido, e a falta da 
citação desse parecer normativo ou dos artigos que o embasaram em nada comprometeu 
o entendimento sobre a matéria reclamada, inocorrendo qualquer cerceamento ao direito 
de defesa por essa razão, sem o que a empresa nem teria apresentado sua impugnação, 
mas o fez e manteve a linha defensória inalterada desde o início, nunca deixando-se de 
lembrar, contudo, que sobre a diferença encontrada no levantamento específico de 
mercadorias ser decorrente de expansão térmica, nada mais é do que mera possibilidade, 
que ao fisco em nada interessa; voltando à questão da citação dos artigos que embasam a 
infração cometida, dois, dentre os artigos citados, são de importância capital, e afastam 
qualquer dúvida que poderia pairar sobre haver cerceamento à defesa: 

 
CTE, Art. 51. Fica atribuída ao estabelecimento industrial, na condição de 

substituto tributário, a responsabilidade pelo pagamento do 
imposto devido nas operações internas subseqüentes, 
observadas as disposições estabelecidas na legislação 
tributária, em relação às operações com as mercadorias 
constantes do Anexo VI (STOP) desta lei. 

§ 1º Para os efeitos deste artigo, equipara-se a industrial: 

I - o produtor rural e a distribuidora de combustíveis e de lubrificantes, 
assim definidos pela legislação específica, estabelecidos neste 
Estado; 

§ 3º É exigido o pagamento antecipado do imposto devido pelas futuras 
operações internas, inclusive quanto à operação a ser realizada 
pelo próprio adquirente, na hipótese de entrada de mercadoria 
proveniente de outro Estado ou do exterior e sujeita a 
substituição tributária. 
 

aqui o legislador ordinário deixou claro que, além do contribuinte industrial, que é 
substituto tributário natural pela própria idéia do que seja substituição tributária, outros 
contribuintes, dentre os quais o distribuidor de combustíveis, àquele se equiparam; a parte 
inicial do parágrafo terceiro dá bastante clareza ao fato de que lhe é exigido o pagamento 
antecipado pelo imposto das futuras operações internas, e, nesses termos, ajustes 
periódicos de estoques indicam, se for o caso, diferenças supervenientes, e, por isso, não 
alcançadas pelo imposto já retido, necessitando de retenção complementar; 

 

RCTE, An. VIII, Art. 35. Fica solidariamente obrigado ao pagamento do 
imposto devido por substituição tributária o contribuinte 
estabelecido neste Estado que adquirir mercadoria cujo imposto 
não tenha sido retido, hipótese em que o adquirente obriga-se, 
ainda, ao pagamento da multa pelo mesmo devida, dos juros e 
demais acréscimos legais, calculados desde a data em que 
deveria ter sido efetuada a retenção. 
 

nesse texto, o decreto regulamentar endossou o entendimento firmado no CTE, Art. 51, § 
3.º, 1.ª parte, reafirmando a necessidade de se pagar qualquer complemento que ainda 
não tenha sido pago de ICMS STOP relativo à operações de saída futuras; realmente ficou 



 

bem clara a infração não se podendo falar em cerceamento ao direito de defesa por essa 
razão; 
 
1.2. Em que pese a determinação do RCTE, An. VIII, Art. 65, I, verifica-se, conforme 
observado no subitem anterior, que o CTE, Art. 51, equipara a industrial, e portanto, à 
refinaria especificamente neste caso, a distribuidora de combustíveis; continuando, caso 
tenha a distribuidora recebido mercadorias (combustíveis) sem nota fiscal, fica ela, nos 
termos do RCTE, An. VIII, Art. 35, responsável pelo pagamento do ICMS STOP; caso seja 
necessário fazer ajuste de estoque em virtude de superveniência por expansão, incorre-se 
na mesma responsabilidade; não fica caracterizado nenhum cerceamento ao direito de 
defesa nesse aspecto; saliento que essa razão alegada pela recorrente trata efetivamente 
de nulidade por erro de identificação de sujeito passivo, e não de cerceamento ao direito 
de defesa, ainda que não tenha sido essa a alegação formalizada; 

 

RCTE, An. VIII, Art. 65. São substitutos tributários, assumindo a 
responsabilidade pelo pagamento do imposto pela operação 
interna subseqüente (Convênio ICMS 110/07, cláusula 
primeira): 

I - a distribuidora definida e autorizada por órgão federal competente, 
localizada em Goiás ou em outra unidade federada; na 
operação com combustível e lubrificantes relacionados nos 
incisos III-B e III-C do Apêndice II deste Anexo; 

 
1.3. sobre se ter certeza de que adquiriu seu combustível com a devida retenção, fazendo 
alusão ao RCTE, An. VIII, Art. 35, o levantamento fiscal demonstra exatamente o 
contrário, razão pela qual se cobra no presente feito o ICMS STOP do combustível sem 
retenção; repito que é absolutamente irrelevante ao Fisco se houve aquisição de 
combustíveis sem nota fiscal ou se a diferença apontada na auditoria específica de 
mercadorias decorreu de expansão térmica dentro dos tanques da empresa; também 
nesse caso não há qualquer cerceamento ao direito de defesa e melhor seria que a 
empresa tivesse efetuado arguição de nulidade por erro de identificação de sujeito 
passivo. 

 
2. Em virtude das alegações efetuadas nos subitens 1.2 e 1.3, bem 

como dos comentários ora aqui discorridos sobre esses mesmos subitens, a Conselheira 
Relatora acresce, na sessão plenária, a arguição de nulidade por erro de identificação de 
sujeito passivo, o que, entretanto, é rejeitado por maioria, pois repiso que o ICMS STOP 
não pago, seja por aquisição de mercadoria sem nota fiscal, seja por superveniência no 
tanque de combustível, há que ser pago pelo substituto ou seu equiparado. 

 
3. Quanto ao mérito, é pedida a reforma dos julgados anteriores 

mudando o entendimento para improcedência, entretanto o levantamento utilizado, por 
intermédio do qual é feita a acusação, é o específico de mercadorias, o qual é o mais 
preciso dentre todos os levantamentos existentes. 

 
O levantamento específico é de entendimento muito simples. 

Somando-se ao estoque inicial de determinada mercadoria as quantidades de todas as 
compras dessa mercadoria em determinado período e, dessa soma, subtraindo-se as 
quantidades de todas as vendas efetuadas no período, há que se encontrar 
necessariamente a quantidade registrada de estoque final dessa mercadoria. Se a 
quantidade registrada for maior, há que se presumir que além das entradas com base nas 
notas fiscais de aquisição que foram devidamente escrituradas, outras entradas ocorreram 



 

e geraram a diferença encontrada, sendo essas últimas não registradas. Essa é a 
presunção legal prevista no CTE, Art. 25, § 1.º, V.  

 

CTE, Art. 25, § 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação 
tributada não registrada, o valor apurado, em procedimento 
fiscal, correspondente: 

V - à diferença apurada mediante o controle quantitativo das entradas e 
saídas de mercadorias tributadas num determinado período, 
levando em consideração os estoques inicial e final; 
 
Por outro lado, caso não se tenha efetuado nenhuma entrada sem 

nota fiscal, sendo a diferença realmente decorrente de apenas de expansão térmica, há 
que se entender que, apesar de a STOP se resolver com a cobrança unifásica, essa 
cobrança se resolve apenas no tocante às variações de preço, MAS NÃO ÀS 
VARIAÇÕES DE QUANTIDADE. 

 
Como essa expansão implica um ganho econômico, necessária se 

faz a realização de correção de estoques. Sobre isso, tanto quanto a expansão, ocorre, 
em contrapartida, perdas por derramamento em pátio e por volatilização, o que minimiza o 
ganho térmico de volume, entretanto este é efetivamente vendido como combustível 
superveniente, o que implica ganho econômico para o qual cabe a devida tributação; 
caberia o periódico (mensal) ajuste de estoques com o devido pagamento da diferença 
encontrada, caso fosse positiva, emitindo NFE da empresa para ela mesma com o CFOP 
1.949 com o pagamento da STOP. 

 
1.949 Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não 

especificada 
 

Sobre essa matéria há inúmeros julgados deste CAT, inclusive 
plenários (p.ex. 3 0179854 536 65 e 3 0214433 686 34), de procedência em situação 
idêntica.  

 
De forma análoga, as perdas por volatilização, derramamento 

no pátio, e outras implicam em saídas não documentadas, que tem o mesmo efeito de 
saídas supervenientes e não registradas, em oposição e minimização, portanto, às 
entradas não registradas. Caberia à recorrente mensalmente avaliar a variação de 
estoque decorrente concomitantemente dessas superveniências e insubsistências 
emitindo NF de saída, dela para ela mesma, com o CFOP 5.927, ... 
 

5.927 Lançamento efetuado a título de baixa de estoque decorrente 
de perda, roubo ou deterioração 

 
... e estornando, se fosse o caso, o crédito de ICMS pelas entradas 

do montante de mercadoria perdida, mas, ao contrário disso, em se tratando de 
mercadoria com prévia retenção como é o caso em tela, creditando-se do imposto 
anteriormente retido, conforme disposto no RCTE, An. VIII, Art. 45, VII. 
 

RCTE, An. VIII, Art. 45. O imposto retido constitui crédito na ocorrência 
das seguintes situações, envolvendo mercadoria já alcançada 
pela substituição tributária: 

 
VII - inexistência de operação subseqüente em razão de quebra, sinistro, 



 

furto, roubo, perecimento ou qualquer outro motivo; 
 

Por assim ser, caberia não à fiscalização, mas à própria recorrente 
efetuar as correções por variações para mais ou para menos nos estoques. Essa falta de 
correção de estoque, implicou a presente autuação, que está absolutamente correta, e, 
portanto, PROCEDENTE. 

 
É O VOTO. 

 
DISPOSITIVO. 

 
Por todo o exposto, (1) foi rejeitada por unanimidade a arguição de 

nulidade por cerceamento ao direito de defesa, e, por maioria, foram, (2) tanto rejeitada a 
arguição de nulidade por erro na identificação do sujeito passivo, (3) quanto confirmados 
os julgados anteriores de procedência. 

 
 
 

Sala das sessões plenárias, em 30 de junho de 2016. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00973/16 
 
Relator: Conselheiro Renato Moraes Lima 
 

 
EMENTA: ICMS. Falta de pagamento de ICMS de Substituição 
Tributária pelas Operações Posteriores (STOP) por presumida 
falta de registro de entrada de mercadorias sujeitas a esse 
regime de tributação, detectado em levantamento específico de 
mercadorias. Procedente. 
 
Nos termos do CTE, art. 25, § 1.º, V, a diferença a maior de 
saídas do que entradas, considerando-se os estoques inicial e 
final, é presumivelmente decorrente entradas de mercadorias 
adquiridas sem nota fiscal, e por tratar-se de mercadorias 
sujeitas ao regime de Substituição Tributária pelas Operações 
Posteriores, é devida não só a cobrança da penalidade 
pecuniária, mas também do próprio ICMS. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 05 
de janeiro de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso para o Conselho 
Pleno, negar-lhe provimento para manter a decisão cameral que considerou procedente o 
auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Renato Moraes Lima, David 
Fernandes de Carvalho, Nislene Alves Borges, Gilmar Rodrigues de Almeida, Victor 
Augusto de Faria Morato, Mário de Oliveira Andrade, José Paixão de Oliveira Gomes, 
Elias Alves dos Santos e o Sr. Presidente, Conselheiro Antônio Martins da Silva, que 
proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros José Pereira D'abadia, Nivaldo 
Carvelo Carvalho, Masayuki Missao, Edson Abrão da Silva, Nivaldo José Mendes, 
Alcedino Gomes Barbosa, José Luiz Rosa e Aguinaldo Fernandes de Melo que votaram 
pela improcedencia do lançamento fiscal. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

No presente auto é reclamada a falta de pagamento de R$ 
1.470.291,94 de ICMS no período fechado de 1.º/03 a 31/12/2012 em virtude de ter a 
empresa autuada deixado de efetuar registro de entrada de mercadorias sujeitas ao 
regime de substituição tributária pelas operações posteriores – STOP, isto é, 2.884.693 lts. 
de óleo diesel A ao Preço Médio Ponderado Final – PMPF de 2,20 R$/lt resultando na 
base de cálculo R$ 6.356.422,90, e no ICMS, com Redução de Base de Cálculo (do 
RCTE, An. IX, Art. 9.º, XXIII) para a alíquota efetiva 13,5%, de R$ 858.117,09; e 595.808 
lts. de gasolina A ao PMPF de 3,54 R$/lt resultando na base de cálculo R$ 2.110.947,74, e 
no ICMS, a 29%, R$ 612.174,85; R$ 858.117,09 + R$ 612.174,85 = R$ 1.470.291,94. É 
cobrado esse valor final de ICMS total referido acrescido das cominações legais. 

 
São indicados como infringidos o CTE, Arts. 45, XIII, 51 e 64, e 

RCTE, Art. 145, An. VIII, Arts. 35, 66 e 66-B. É proposta a penalidade prevista no CTE, 
Art. 71, VII, “L”, e § 9.º, II. 

 
Instruem os autos o detalhamento do crédito tributário; os estoques 

de combustíveis em 29/02/2012; os estoques de diesel e biodiesel B100 em 31/12/2011, 
31/01/2012, 29/02/2012 e 31/03/2012; estoques de produtos dos participantes do pool do 



 

Terminal de Goiânia; alguns papéis de trabalho da auditoria específica de mercadorias, fls. 
56 a 59, bem como do CD de fls. 60, todas as notas fiscais eletrônicas de entrada e de 
saída no período auditado e todos os papéis de trabalho; recibo de entrega do CD com os 
relatórios digitais (auditoria), fls. 61 e 62. 

 
Tendo ciência dos autos em 05/09/2013, fls. 64 (AR), a empresa 

autuada apresenta impugnação, fls. 67 a 109, e, com o propósito de apurar alegada 
diferença no estoque final, e apreciar alegação sobre a dilatação térmica, os autos são 
remetidos em diligência, fls. 189 a 191. Na revisão, efetuada pelo próprio agente autuante, 
é citado que o estoque final reclamado na impugnação decorreu dos dados dos arquivos 
das próprias Escriturações Fiscais Digitais – EFDs, inclusive retificadoras remetidas em 
29/01/13; cita também a padronização dos volumes a 20ºC, fls. 195 a 203. A empresa 
autuada apresenta manifestação sobre a revisão fiscal, fls. 209 a 224. O julgado singular é 
de PROCEDÊNCIA, fls. 226 a 228. 

 
A empresa autuada retorna aos autos com peça recursal de fls. 234 

a 265, e o julgado cameral confirma o julgado singular de PROCEDÊNCIA, sendo 
rejeitadas, por unanimidade, as preliminares de nulidade erro de identificação do sujeito 
passivo e de insegurança na determinação da infração, fls. 267 a 277. 

 
Agora a empresa autuada retorna mais uma vez aos autos, com a 

peça recursal ao Conselho Pleno de fls. 282 a 304, apresentando razões de mérito, 
conforme se segue. 

 
1. Alega ser acusada pela fiscalização de que teria recebido 

mercadorias sem nota fiscal, mas apresenta julgados administrativos com o entendimento 
de que as oscilações de volume, decorrentes de variação de temperatura, limitadas até os 
valores de tolerância usuais não são passíveis de cobrança de imposto. Cita também 
julgados nesse mesmo sentido do judiciário goiano, fls. 292, segundo parágrafo. Alega 
que as variações encontradas estão dentro dos percentuais tolerados, sendo, no caso da 
Gasolina A, o valor efetivo encontrado 0,32%, e no caso do Diesel A, 0,53%, abaixo, 
portanto, do nível de tolerância de 0,6%. Conclui, que sabidamente a temperatura média 
goiana é superior a 20ºC o que implica necessariamente em dilatação dos hidrocarbonetos 
líquidos. 

 
2. Alega afronta ao Princípio da Legalidade, uma vez que estaria sem 

respaldo legal a cobrança do imposto pela superveniência decorrente de expansão 
térmica. 

 
3. Alega também afronta ao instituto da substituição tributária, posto 

que esta se resolveria pelo pagamento do imposto retido, sendo indevido qualquer 
acréscimo tributário. 

 
Junta alguns julgados, fls. 305 a 391, e pede a reforma do julgado 

cameral tornando o feito improcedente. 
 
É o relatório. 
 

DECISÃO. 
 
1. Quanto à acusação fiscal ser de ter a empresa recebido 

mercadorias sem nota fiscal, há um pequeno equívoco, pois a acusação é um pouco 
diferente. Acusa-se a empresa de falta de registro de entrada de mercadorias em estoque 



 

sujeitas ao regime de substituição tributária pelas operações posteriores, portanto sem o 
recolhimento do imposto. Pode parecer a mesma coisa, mas o texto conforme disposto 
pela fiscalização é um pouco mais amplo e inespecífico, posto que não importa a forma 
com que se tenha chegado ao excesso de estoque final além de o que seria esperado; o 
que importa é a verificação desse fato. 

 
A bem da verdade, conforme já citado na revisão fiscal de fls. 195 a 

203, já não mais existe a padronização em 20ºC, e, consequentemente, também a 
tolerância de 0,6%, mas se houvesse em nada mudaria a motivação da presente 
autuação. Note-se que a perda de mercadoria já alcançada pela substituição tributária – 
ST implica o ressarcimento. 

 

RCTE, An. VIII, Art. 45. O imposto retido constitui crédito na ocorrência 
das seguintes situações, envolvendo mercadoria já alcançada 
pela substituição tributária: 

VII - inexistência de operação subseqüente em razão de quebra, sinistro, 
furto, roubo, perecimento ou qualquer outro motivo; 
 
De forma análoga, na superveniência implica o pagamento do 

adicional superveniente. 
 
A variação volumétrica, que se dá na qualidade de expansão, tem o 

mesmo efeito de entradas supervenientes e não registradas, entretanto devem motivar a 
regularização mensal das entradas por emissão de nota fiscal de entrada, com CFOP 
1.949, complementar das notas fiscais de aquisição de mercadorias no período, constando 
a empresa como remetente e como destinatária, implicando o pagamento da STOP 
nessas entradas uma vez que as saídas delas decorrentes existam e impliquem ganho 
econômico. 

 

1.949 Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não 
especificada 

 
Sobre essa matéria há inúmeros julgados deste CAT, inclusive 

plenários (p.ex. 3 0179854 536 65 e 3 0214433 686 34), de procedência em situação 
idêntica. Ainda sobre a matéria, a cobrança monofásica do ICMS nas mercadorias sujeitas 
ao regime de ST implica o fato de que as variações no valor de venda, para mais ou para 
menos, não demandem respectivamente acréscimos ou devoluções tributárias, entretanto 
VARIAÇÕES NA QUANTIDADE VENDIDA IMPLICAM EM TAL AJUSTE. 

 
Quanto às perdas por volatilização, derramamento no pátio, e outras 

insubsistências, implicam em saídas não documentadas, que têm o mesmo efeito de 
saídas supervenientes e não registradas, ocorrendo em oposição e, portanto, em 
minimização às entradas não registradas. 

 
Caberia à recorrente mensalmente avaliar a variação de estoque 

decorrente concomitantemente dessas superveniências e insubsistências emitindo nota 
fiscal de entrada nos termos citados, ou nota fiscal de saída, também dela para ela 
mesma, com o CFOP 5.927, e estornando, se fosse o caso, o crédito de ICMS pelas 
entradas do montante de mercadoria perdida. 

 



 

5.927 Lançamento efetuado a título de baixa de estoque decorrente 
de perda, roubo ou deterioração 

 
Por assim ser, caberia não à fiscalização, mas à própria recorrente 

efetuar as correções por variações para mais ou para menos nos estoques. Uma vez que 
não as tenha feito, essas foram efetuadas de ofício, por intermédio do levantamento fiscal. 

 
2. A cobrança do imposto decorrente da superveniência de 

combustível por expansão térmica em nada fere o Princípio da Legalidade. O suporte legal 
decorre inicialmente do próprio levantamento efetuado, de entendimento muito simples. 
Somando-se ao estoque inicial de determinada mercadoria as quantidades de todas as 
compras dessa mercadoria em determinado período e, dessa soma, subtraindo-se as 
quantidades de todas as vendas efetuadas no período, há que se encontrar 
necessariamente a quantidade registrada de estoque final dessa mercadoria. Se a 
quantidade registrada for maior, há que se presumir que além das entradas com base nas 
notas fiscais de aquisição que foram devidamente escrituradas, outras entradas ocorreram 
e geraram a diferença encontrada, sendo essas últimas não registradas. Essa é a 
presunção legal prevista no CTE, Art. 25, § 1.º, V.  

 

CTE, Art. 25, § 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação 
tributada não registrada, o valor apurado, em procedimento 
fiscal, correspondente: 

V - à diferença apurada mediante o controle quantitativo das entradas e 
saídas de mercadorias tributadas num determinado período, 
levando em consideração os estoques inicial e final; 

 
Além disso, o mesmo legislador ordinário deixou claro que o 

contribuinte industrial é substituto tributário natural pela própria idéia do que seja 
substituição tributária, mas também outros contribuintes, dentre os quais o distribuidor de 
combustíveis, àquele se equiparam; a parte inicial do parágrafo terceiro do art. 51 do CTE 
dá bastante clareza ao fato de que lhe é exigido o pagamento antecipado pelo imposto 
das futuras operações internas, e, nesses termos, ajustes periódicos de estoques indicam, 
se for o caso, diferenças supervenientes, e, por isso, não alcançadas pelo imposto já 
retido, necessitando de retenção complementar; 

 
CTE, Art. 51. Fica atribuída ao estabelecimento industrial, na condição de 

substituto tributário, a responsabilidade pelo pagamento do 
imposto devido nas operações internas subseqüentes, 
observadas as disposições estabelecidas na legislação 
tributária, em relação às operações com as mercadorias 
constantes do Anexo VI (STOP) desta lei. 

§ 1º Para os efeitos deste artigo, equipara-se a industrial: 

I - o produtor rural e a distribuidora de combustíveis e de lubrificantes, 
assim definidos pela legislação específica, estabelecidos neste 
Estado; 

§ 3º É exigido o pagamento antecipado do imposto devido pelas futuras 
operações internas, inclusive quanto à operação a ser realizada 
pelo próprio adquirente, na hipótese de entrada de mercadoria 
proveniente de outro Estado ou do exterior e sujeita a 
substituição tributária. 



 

 
O decreto regulamentar endossou o entendimento firmado no CTE, 

Art. 51, § 3.º, 1.ª parte, reafirmando a necessidade de se pagar qualquer complemento 
que ainda não tenha sido pago de ICMS STOP relativo à operações de saída futuras. 

 

RCTE, An. VIII, Art. 35. Fica solidariamente obrigado ao pagamento do 
imposto devido por substituição tributária o contribuinte 
estabelecido neste Estado que adquirir mercadoria cujo imposto 
não tenha sido retido, hipótese em que o adquirente obriga-se, 
ainda, ao pagamento da multa pelo mesmo devida, dos juros e 
demais acréscimos legais, calculados desde a data em que 
deveria ter sido efetuada a retenção. 

 
Assim fica claro que nenhum combustível pode ser comercializado 

com o consumidor final sem ser devidamente tributado, e as normas deixam claro esse 
aspecto. 

 
3. Quanto à substituição tributária resolver-se pelo pagamento do 

imposto retido, sendo indevido qualquer acréscimo tributário, conforme citado no item 
anterior “a cobrança monofásica do ICMS nas mercadorias sujeitas ao regime de ST 
implica o fato de que as variações no valor de venda, para mais ou para menos, não 
demandem respectivamente acréscimos ou devoluções tributárias, entretanto 
VARIAÇÕES NA QUANTIDADE VENDIDA IMPLICAM EM TAL AJUSTE”. O Convênio 
110/51 a partir do início do ano corrente, 1.º/01/2016, criou, inclusive, forma de ser 
cobrado esse imposto decorrente de dilatação da própria refinaria substituta tributária. 

 

CONVÊNIO ICMS 110, DE 28 DE SETEMBRO DE 2007 

Dispõe sobre o regime de substituição tributária nas 
operações com combustíveis e lubrificantes, 

derivados ou não de petróleo e com outros produtos. 

O Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, na sua 127ª 
reunião ordinária, realizada em Florianópolis, SC, no dia 28 de setembro 
de 2007, tendo em vista o disposto nos arts. 6º ao 10 da Lei 
Complementar nº. 87, de 13 de setembro de 1996, e nos arts. 102 e 199 
do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966), 
resolve celebrar o seguinte 

C O N V Ê N I O 

CAPÍTULO II 

DO CÁLCULO DO IMPOSTO RETIDO E DO MOMENTO DO 
PAGAMENTO 

Redação original, efeitos até 31.12.08. 

Cláusula nona Em substituição aos percentuais de MARGEM DE VALOR AGREGADO - 
MVA de que trata a cláusula oitava, ficam os Estados e o Distrito Federal 
autorizados a adotar, nas operações promovidas pelo sujeito passivo por 
substituição tributária, relativamente às saídas subseqüentes com 
combustíveis líquidos e gasosos derivados ou não de petróleo, a margem de 
valor agregado obtida mediante aplicação da seguinte fórmula, a cada 
operação: MVA = {[PMPF x (1 - ALIQ)] / [(VFI + FSE) x (1 - AEAC)] - 1} x 
100, considerando-se: 

 



 

Redação anterior dada ao caput da cláusula nona pelo Conv. ICMS 136/08, de 01.01.09 
a 31.12.15. 

Cláusula nona Em substituição aos percentuais de margem de valor agregado de que 
trata a cláusula oitava, ficam os Estados e o Distrito Federal autorizados a 
adotar, nas operações promovidas pelo sujeito passivo por substituição 
tributária, relativamente às saídas subseqüentes com combustíveis líquidos 
e gasosos derivados ou não de petróleo, a MARGEM DE VALOR 
AGREGADO - MVA obtida mediante aplicação da seguinte fórmula, a cada 
operação: MVA = {[PMPF x (1 - ALIQ)] / [(VFI + FSE) x (1 - IM)] - 1} x 100, 
considerando-se: 

 

Nova redação dada ao caput da cláusula nona pelo Conv. ICMS 61/15, 
efeitos a partir de 01.01.16. 

Cláusula nona Em substituição aos percentuais de margem de valor 
agregado de que trata a cláusula oitava, ficam os Estados e o 
Distrito Federal autorizados a adotar, nas operações 
promovidas pelo sujeito passivo por substituição tributária, 
relativamente às saídas subseqüentes com combustíveis 
líquidos e gasosos derivados ou não de petróleo, a MARGEM 
DE VALOR AGREGADO - MVA obtida mediante aplicação da 
seguinte fórmula, a cada operação: MVA = {[PMPF x (1 - ALIQ)] 
/ [(VFI + FSE) x (1 - IM)] / FCV - 1} x 100, considerando-se: 

 
 
Assim a inserção do FCV, sendo maior do que “1”, o 
que o comum para Goiás, implicou majoração da 
Margem de Valor Agregado – MVA 
 
 

Acrescido o inciso VII ao caput da cláusula nona pelo Conv. ICMS 61/15, 
efeitos a partir de 01.01.16. 

VII - FCV: fator de correção do volume. 

Acrescido o § 5º à cláusula nona pelo Conv. ICMS 61/15, efeitos a partir 
de 01.01.16. 

§ 5º O fator de correção do volume (FCV) será divulgado em ato COTEPE 
e corresponde a correção dos volumes, utilizados para a 
composição da base de cálculo do ICMS, dos combustíveis 
líquidos e derivados de petróleo faturados a 20ºC pelo produtor 
nacional de combustíveis ou por suas bases, pelos 
importadores ou pelos formuladores, para a comercialização à 
temperatura ambiente definida em cada unidade federada. 

Acrescido o § 6º à cláusula nona pelo Conv. ICMS 61/15, efeitos a partir 
de 01.01.16. 

§ 6º O fator de correção do volume (FCV) será calculado anualmente, com 
base na tabela de densidade divulgada pela ANP, nas 
temperaturas médias anuais das unidades federadas divulgada 
pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e na tabela de 
conversão de volume aprovada pela Resolução CNP 06/70. 

 



 

 
Por todo o exposto, ainda que a acusação fiscal não se prenda a 

afirmar que a diferença encontrada decorra de expansão térmica, eis que se trate 
realmente desse motivo, o que é irrelevante para os fins tributários, é absolutamente 
devido o ICMS incidente sobre o combustível superveniente, tendo total suporte legal que 
ampara essa cobrança e sendo totalmente coerente com o instituto da substituição 
tributária. Caso a diferença encontrada não decorra dessa expansão térmica, é por que 
trata-se efetivamente de aquisição de mercadorias de ST sem nota fiscal e sem o 
pagamento do ICMS ST. 

 
É O VOTO. 
 

DISPOSITIVO. 
 

Por todo o exposto, são confirmados os julgados anteriores de 
PROCEDÊNCIA. 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 05 de julho de 2016. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01007/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro João Divino de Brito 
 

 
EMENTA: ICMS-ST. Auditoria Específica de Mercadorias. 
Omissão de registro de entrada de mercadorias sujeitas ao 
regime de substituição tributária pelas operações posteriores. 
Procedente.  
 
Reafirma-se a decisão monocrática que julgou procedente a 
exordial, quando o sujeito passivo não trouxer aos autos 
nenhuma prova cabal, capaz de contrapor a exigência primeira. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 27 de abril de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros João Divino de Brito e Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira. Vencida a Conselheira Talita Pimenta Félix que votou pela 
improcedência do lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu registro de 
entradas de 789.668,50 lts de Gasolina tipo A, mercadoria sujeita ao regime de 
substituição tributária pelas operações posteriores, no valor comercial de R$ 2.986.447,30, 
já acrescido do respectivo Índice de Valor Agregado – IVA, no período de 01/01/13 a 
31/12/13, apurado conforme demonstrativo Auditoria Específica de Mercadorias anexo. 
Em consequência, como solidário deverá pagar o imposto na importância de R$ 
866.069,72, mais as cominações legais.  

 
Conforme dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 

45, inciso XIII, 51 e 64 da Lei nº 11.651/91, combinado com os artigos 35, 66 e 66-B do 
Anexo VIII e artigo 145 do Decreto nº 4.852/97, tendo sido proposta a aplicação da 
penalidade prevista no artigo 71, inciso VII, alínea “l”, conjugado com o § 9º, inciso II, da 
Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 16.241/2008. 

 
O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 04/11. 
 
O sujeito passivo foi intimado em Primeira Instância, conforme 

documentos de fls. 12/13.  
 
Em sua impugnação, fls. 16/43, o sujeito passivo alega, em síntese, 

que a exigência fiscal seria inconstitucional, além do valor da multa ser desarrazoado, 
desproporcional e confiscatório. Discorre sobre a legislação que serviu de fundamento do 
lançamento, sobre doutrinas, o princípio da não cumulatividade, mencionando a legislação 
tributária que fundamentou o procedimento sobre o Convênio recentemente publicado, 
legislação e normas federais, decisões administrativas proferidas em outro Estado e 
decisões judiciais. Finaliza, requerendo que seja declarada a improcedência do presente 
auto de infração. 

 



 

Juntamente com a peça defensória foram colacionados aos autos 
documentos de fls. 58/185. 

 
Sobreveio a sentença singular nº 114/2016 de fls. 187/189, pelo qual 

o julgador singular decidiu pela procedência do auto de infração. Em sua fundamentação 
afirma que por ser a diferença apenas matemática, não há como acolher o argumento 
quanto à expansão ou à retração dos produtos, pois foi a opção da empresa à época, 
tendo em vista que se fosse utilizado o mesmo critério pela impugnante não se teria 
encontrado partes das diferenças, a não ser as perdas insignificantes. Sustenta que sendo 
assim, segura está a determinação da infração apontado pelo fisco na inicial, cuja infração 
à legislação tributária se encontra suficientemente demonstrada, assim como, também, o 
fato gerador se encontra com perfeição e clareza, devidamente arrimado no inciso V do § 
1º do artigo 25 do CTE a respectiva presunção legal.  

 
Devidamente intimado da decisão singular (fls. 190/192), o sujeito 

passivo interpõe Recurso Voluntário às fls. 194/224, alegando que ao julgar a 
impugnação, o órgão de primeira instância entendeu pela possibilidade da empresa optar 
pela venda de suas mercadorias à temperatura de 20º C, no lugar da temperatura 
ambiente que, ao ver do julgador, seria o correto, tendo em vista que sempre ao vender 
combustível recebido a 20º C, na temperatura ambiente efetivamente se provocará esse 
tipo de distorção e, em consequência, é claro acarretará em um ganho financeiro para o 
vendedor. Defende que tal fato, inclusive, foi expressamente reconhecido na decisão 
recorrida: “sempre o fisco apurará essas diferenças originadas da expansão na região 
Centro Oeste, devido às temperaturas serem mais elevadas do que a dos Estados 
remetentes, isso é fato”. Sustenta que dessa forma, apesar do auto de infração ter sido 
lavrado por omissão de entrada de mercadorias, é evidente que não foi isso que ocorreu, 
desse modo, com a devida vênia, a autuação mostra-se manifestamente equivocada, 
atípica, carente de fundamento legal. Ao final, requer a improcedência do auto de infração. 
Caso isso não ocorra, requer a redução da multa aplicada.  

 
É o Relatório. 
 
 
 
 

VOTO 
 
 
Tratam os presentes autos de exigência de ICMS, mais acréscimos 

legais, pelo fato do sujeito passivo ter omitido o registro de entrada de mercadoria 
(Gasolina Tipo A), sujeita ao regime de substituição tributária pelas operações posteriores, 
no período de 01/01/13 a 31/12/13, apurado conforme Auditoria Específica de 
Mercadorias. 

 
Inicialmente destaco que não há no processo questões preliminares, 

prejudiciais, de caráter terminativo, a serem apreciadas.   
 
No que diz respeito ao mérito, considero que razão assiste à 

Fazenda Pública quanto à constituição do presente crédito Tributário. De fato, o trabalho 
realizado pela fiscalização encontra-se muito bem fundamentado na Auditoria Específica 
de Mercadorias, que apresenta todos os seus demonstrativos próprios, e nota explicativa, 
na forma de Observações, constante das folhas 04 a 09 dos autos.  



 

Tendo em vista que a questão fora devidamente apreciada pelo 
ilustre julgador singular Antônio Carlos Mendonça de Freitas que às fls. 117/126 destes 
autos, exarou seu manifesto pela procedência do auto de infração, devo acolhê-la na 
íntegra. Por esclarecedor, transcrevo abaixo o trecho relativo à sua decisão por tomá-la 
como razão de decidir, “ipsis litteris”: 

 (...) No mérito, então, da análise percuciente dos autos, da 
impugnação apresentada, chega-se rapidamente à conclusão de que 
se encontra matemática e suficientemente demonstrada a omissão de 
registros de entradas, apurada através da Auditoria Específica de 
Mercadorias, cuja presunção está prevista no inciso V do § 1º do 
artigo 25 do CTE, observado o § 2º, com esclarecimentos adicionais 
contidos no Anexo Estruturado Descritivo Complementar da 
Ocorrência de fls. 04.  

Nesse aspecto, então, verifica-se que a omissão se encontra 
demonstrada em apenas uma unidade, a de volume, e, portanto, 
sabemos que, efetivamente houve um ganho econômico com ela e 
esses valores não se encontram ou mesmo foram registrados nos 
livros próprios, nos exatos termos exigidos na legislação tributária, 
apontada pelo fiscal na peça basilar e nas notas explicativas e, em 
virtude disso, deverá prevalecer a exigência, cuja a demonstração da 
omissão de entrada de mercadorias se fez matematicamente 
comprovada através de Auditoria de Específica de Mercadorias 
apresentada pela autuante.  

A diferença encontrada é simplesmente matemática, como sugere a 
própria defendente e, com isso, não sendo permitido quaisquer 
ajustes na auditoria já que ela foi baseada na própria escrita e 
documentação fiscal da empresa 

A diferença, então, é algébrica e a fórmula contábil utilizada é baseada 
em matemática simples, cujos dados foram extraídos dos registros 
contidos nos livros e nos documentos fiscais, sendo utilizada, friso, 
apenas uma unidade, a de volume, não cabendo neste procedimento 
qualquer outra interpretação. 

 Continuando, por ser a diferença apenas matemática, não há como 
acolher o argumento quanto à expansão ou à retração dos produtos, 
pois foi a opção da empresa à época, tendo em vista que se fosse 
utilizado o mesmo critério pela impugnante não se teria encontrado 
parte das diferenças, a não ser as perdas insignificantes.  

Neste aspecto, não é aceito nesta instância em nem neste Conselho 
os ajustes referentes às diferenças de temperatura e ao permanecer a 
opção da distribuidora em receber combustível a temperatura de 20º C 
e vender a temperatura ambiente sempre o fisco apurará essas 
diferenças originadas da expansão da região Centro-Oeste, devido às 
temperaturas serem mais elevados do que a dos Estados remetentes, 
isso é fato, como foi mencionado na defesa. 

Sendo assim, segura está a determinação da infração apontada pelo 
fisco na inicial, cuja infração à legislação tributária se encontra 
suficientemente demonstrada, assim como, também, o fato gerador se 
encontrado identificado como perfeição e clareza, devidamente 
arrimado no inciso V do § 1º do artigo 25 do CTE a respectiva 
presunção legal.  

Com relação ao Convênio ICMS nº 61/2015, como bem afirmou a 
impugnante, a sua vigência e efeitos foram a partir de 01/01/2016 e, 
ainda, na sua Cláusula segunda se prevê que o fator de correção do 



 

volume (FCV) será divulgado em ato COTEPE e correspondente a 
correção dos volumes, o que ainda não ocorreu e não poderá ser 
acolhido. 
 
Diante disso e da legislação acima transcrita, conheço da 
impugnação, nego-lhe total provimento e, em consequência, decido 
pela PROCEDÊNCIA total do lançamento, nos termos de sua 
fundamentação legal e na forma em que se encontra. 
 

 

Diante do exposto, voto conhecendo do recurso, negando-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração.  

 
 
 

Sala das sessões, em 07 de julho de 2016. 
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Matéria: Substituição tributária (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01008/16 
 
Relator: Conselheiro João Divino de Brito 
 

 
EMENTA: ICMS – Substituição tributária. Obrigação principal. 
Falta de recolhimento do imposto na condição de substituta 
tributária pelas operações posteriores. Improcedência. 
 
O ato cooperativo não é passível de tributação justamente 
porque é desprovido de conteúdo econômico, o que leva a 
ausência de capacidade contributiva. (art. 79 da Lei nº 5.764/71). 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de abril de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso, 
dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente o auto de 
infração. Foram vencedores os Conselheiros João Divino de Brito e Talita Pimenta Félix. 
Vencido o Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira que votou pela procedência do 
lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Descreve o histórico do auto de infração que o sujeito passivo 
realizou saídas de mercadorias, em operações nas quais é substituto tributário, no 
Exercício de 2014, por meio de notas fiscais relacionadas em demonstrativos anexos, sem 
destacar o ICMS substituição tributária pelas operações posteriores no documento fiscal, 
não efetuando o pagamento do imposto devido. Em consequência, deverá pagar o 
imposto, juntamente com os acréscimos legais. 

 
Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 51, § 

1º, da Lei nº 11.651/91, combinado com os artigos 65, inciso I, Apêndice II e 3-C do Anexo 
VIII do Decreto nº 4.852/97. Foi proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, 
inciso III, alínea “a”, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 17.917/2012. 

 
O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 03/17. 

 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de fls. 22/23. 
 
Ciente, o sujeito passivo comparece ao feito com impugnação em 

primeira instância conforme documentos de fls. 25/46, alegando em síntese, que as 
operações teriam sido destinadas a consumidor final, a cooperativa de taxi, e, ainda, que a 
multa proposta pelo fisco seria inconstitucional, discorrendo sobre o ato cooperativo e os 
princípios do não confisco, razoabilidade e proporcionalidade. No mérito, então, afirmou 
que inexistira a substituição tributária pelas operações posteriores por se destinar o 
combustível a consumidor final, sem objetivo de mercancia e que o repasse do 
combustível ao cooperado não se trataria de uma venda e sim um desembolso de 
despesa. Ao final, pede a improcedência do presente auto de infração.  

 
Acosta aos autos documentos de fls. 47/55. 
 



 

A sentença foi proferida às fls. 57/58, tendo sido julgado procedente 
o auto de infração. Em sua fundamentação o julgador afirma que não considera o repasse 
ao cooperado filiado a uma cooperativa de táxi como despesa, mais mesmo que assim 
fosse, incidiria o ICMS/ST, se considerar que o combustível não foi consumido pela 
cooperativa em seu processo de produção ou industrialização e sim pelo prestador desse 
serviço de transporte de passageiros. Destaca, ainda, que as operações em comento 
tratam de repasse de combustível de venda e não desembolso de despesa, observado o 
fato desses repasses serem realizados a inúmeros cooperados. 

 
Devidamente intimado da decisão singular (fls. 59/61), o sujeito 

passivo interpõe Recurso Voluntário às fls. 63/84, alegando que as operações teriam sido 
destinadas a consumidor final, a cooperativa de táxi. Em seguida, questiona a multa 
aplicada, que violaria os princípios do não confisco, da proporcionalidade e da 
razoabilidade. No mérito, argui ser indevida a autuação. Afirma que inexistiria a 
substituição tributária pelas operações posteriores por se destinar o combustível a 
consumidor final, sem objetivo de mercancia e que o repasse do contribuinte não se 
trataria de uma venda, e sim um desembolso de despesa. Finaliza, requerendo que seja 
declarada a improcedência do presente auto de infração.  

 
É o Relatório. 
 
 
 
 

VOTO 
 

Da análise do presente processo, depreende-se que a acusação 
tipificada na sua peça exordial versa sobre o fato de que o sujeito passivo realizou saídas 
de mercadorias em operações nas quais é substituto tributário, por meio de notas fiscais 
sem destacar o ICMS-ST pelas operações posteriores.  

 
Dirigindo-me ao mérito do lançamento, entendo que razão assiste ao 

sujeito passivo ao requerer a improcedência do auto de infração. Ficou evidente nos autos  
que a aquisição de produtos pela Cooperativa para uso de seus cooperados não é um ato 
de compra e venda, mais sim, um ato em nome dos cooperados através da utilização 
legal.  

 
Com efeito, a fim de elucidar a questão, transcrevo os artigos 4º, 5º e 

7º da Lei nº 5.764/1971: 

Art. 4º As cooperativas são sociedades de pessoas, com forma e 
natureza jurídica próprias, de natureza civil, não sujeitas a falência, 
constituídas para prestar serviços aos associados, distinguindo-se 
das demais sociedades pelas seguintes características: 

I - adesão voluntária, com número ilimitado de associados, salvo 
impossibilidade técnica de prestação de serviços; 
II - variabilidade do capital social representado por quotas-partes; 
III - limitação do número de quotas-partes do capital para cada 
associado, facultado, porém, o estabelecimento de critérios de 
proporcionalidade, se assim for mais adequado para o cumprimento 
dos objetivos sociais; 
IV - incessibilidade das quotas-partes do capital a terceiros, estranhos 
à sociedade; 



 

V - singularidade de voto, podendo as cooperativas centrais, 
federações e confederações de cooperativas, com exceção das que 
exerçam atividade de crédito, optar pelo critério da proporcionalidade; 
VI - quorum para o funcionamento e deliberação da Assembléia Geral 
baseado no número de associados e não no capital; 
VII - retorno das sobras líquidas do exercício, proporcionalmente às 
operações realizadas pelo associado, salvo deliberação em contrário 
da Assembléia Geral; 
VIII - indivisibilidade dos fundos de Reserva e de Assistência Técnica 
Educacional e Social; 
 IX - neutralidade política e indiscriminação religiosa, racial e social; 
 X - prestação de assistência aos associados, e, quando previsto nos 
estatutos, aos empregados da cooperativa; 

Art. 5° As sociedades cooperativas poderão adotar por objeto 
qualquer gênero de serviço, operação ou atividade, assegurando-se-
lhes o direito exclusivo e exigindo-se-lhes a obrigação do uso da 
expressão "cooperativa" em sua denominação. 

 Parágrafo único. É vedado às cooperativas o uso da expressão 
"Banco". 

 Art. 7º As cooperativas singulares se caracterizam pela prestação 
direta de serviços aos associados. 

Depreende-se da simples leitura dos dispositivos acima transcritos 
que Cooperativa é uma sociedade de pessoas, com forma e natureza jurídica próprio, de 
natureza civil, não sujeita à falência, constituída para prestar serviços a seus associados, 
podendo adotar por objeto qualquer gênero de serviço, operação ou atividade, 
assegurando-lhes o direito exclusivo e exigindo-lhes a obrigação do uso da expressão 
“cooperativa” em sua denominação.  

 
No caso em análise, trata-se de sociedades cooperativas singulares, 

que se caracterizam pela prestação direta de serviços aos associados, ou seja, as 
cooperativas “in casu” funcionam como mandatárias de seus cooperados no exercício das 
funções para as quais foram criadas, podendo-se dizer que atuam como “manus longa” 
dos cooperados. 

 
Ademais, as Cooperativas clientes da Recorrente apontadas na 

autuação possuem autorização da ANP para operarem ponto de abastecimento, que 
consiste em uma instalação dotada de equipamentos e sistemas destinados ao 
armazenamento de combustíveis, com registrador de volume apropriado para o 
abastecimento de veículos terrestres.  

 
Registre-se ainda que as operações fiscalizadas tem natureza de ato 

cooperativo, que é aquele praticado entre a cooperativa e os seus associados e não pode 
ser praticado por quem não se revista do requisito da dupla identidade, isto é, o requisito 
de sócio e usuário.  

 
Assim, nos termos do artigo 79 da Lei nº 5764/71, os atos 

cooperativos são aqueles voltados para a consecução dos objetivos sociais, praticados 
entre as Cooperativas e seus associados. Com efeito, conclui-se que os atos cooperativos 
são atos fora do comércio, desprovidos de finalidade lucrativa e que não acarretam a 
circulação de riqueza. Com isso, se pode afirmar que o ato cooperativo não é passível 
tributação justamente porque é desprovido de conteúdo econômico, o que leva a ausência 
de capacidade contributiva.  



 

 
Portanto, no caso em epígrafe, não há que se falar em revenda de 

produtos da Cooperativa a seus cooperados, o que existe é um reembolso de despesa 
pela Cooperativa.  

 
Em face de todo o exposto, voto conhecendo do recurso, dando-lhe 

provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente o auto de 
infração.  

 
 

Sala das sessões, em 07 de julho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Substituição tributária (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01021/16 
 
Relator: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: ICMS/ST. Realizou saídas com destino ao Estado de 
Goiás de material elétrico, com destaque nas notas fiscais 
eletrônicas do ICMS substituição tributária pelas operações 
posteriores, sem efetuar o pagamento devido. Procedente em 
parte.   
 
O trabalho revisional respalda o entendimento de que o feito 
deve ser julgado procedente em parte. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 20 de maio de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de 
infração no valor do ICMS  de R$16.490,88 (dezesseis mil, quatrocentos e noventa reais e 
oitenta e oito centavos), nos termos da revisão fiscal de fls. 92/94 dos autos. Participaram 
do julgamento os Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, Masayuki Missao, 
Mário de Oliveira Andrade, Edson Abrão da Silva e Aldeci de Souza Flor. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo na condição de 
substituto tributário, realizou saídas com destino ao Estado de Goiás de material elétrico, 
com destaque nas notas fiscais eletrônicas do ICMS substituição tributária pelas 
operações posteriores, sem efetuar o pagamento devido. 

 
A autoridade lançadora indica como infringida as disposições das 

cláusulas 2º e 8º, cláusula 1º, ICMS e dos artigos 51, caput e § 1º do Código Tributário 
Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) e artigo 52, anexo VIII, RCTE. Proposta a aplicação da 
penalidade prevista no artigo 71, III, "a" do CTE, com redação da Lei nº 11.651/1991 com 
redação da Lei 17.917/2012. 

 
O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: 

detalhamento de crédito tributário, nota explicativa, planilhas, consulta on line consumidor, 
notas fiscais, "fls. 03 a 27". 

 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de "fls. 28 a 29". 
 
Tendo sido lavrado termo de revelia às "fls. 30". 
 
O sujeito passivo é intimado a pagar a quantia exigida ou apresentar 

impugnação em segunda instância ou Recurso Voluntário, conforme documentos de "fls. 
32 a 33".  

 
O sujeito passivo apresenta recurso voluntário às "fls. 36 a 49", 

alegando que não há posterior circulação de mercadorias, não havendo incidência de 
tributos e nem de ICMS sobre as mesmas. Destaca que recolheu o ICMS-ST em parcela 



 

expressiva de suas vendas para o Estado de Goiás. Afirma que a multa tem caráter 
confiscatório, visto que nenhum abatimento foi considerado pelo auditor fiscal. Afirma que 
a auditoria contém erros, no que diz respeito ao valor dos recolhimentos efeituados pelo 
sujeito passivo. 

 
Diante todo exposto, requer que seja dado provimento a 

impugnação, anulando o auto de infração, a realização de perícia contábil nas operações 
realizadas e documentos juntados, e caso não seja atendido, pede realização de 
diligência. 

 
O sujeito passivo anexou documentos de "fls. 50 a 74". 

Posteriormente em "fls. 79 a 86", anexa novos documentos. 
 
Pela resolução 150/2015 às "fls. 87 a 88", a Primeira Câmara do 

CAT, resolve por converter o julgamento em diligência e encaminhar o processo a 
Delegacia Fiscal de circunscrição do Sujeito Passivo, para que seu titular designe auditor 
fiscal a fim de revisar o presente lançamento. 

 
A Gerência de Substituição Tributária, apresentou relatório diligencial 

n° 1/2016 – GEST, alegando que diante dos pagamentos detectados, elaboraram dois 
demonstrativos: revisão auditoria ICMS ST destacado em notas fiscais eletrônicas 
complementares e conclusão após revisão auditoria ICMS substituição tributária 
destacado em notas fiscais eletrônicas complementares e não recolhido.  

 
Concluída a revisão dos lançamentos, permanece o valor do tributo 

devido no montante de R$ 16.490,88. 
 
Após ser devidamente intimado, o sujeito passivo apresenta 

manifestação às "fls. 99" quanto à Resolução n° 150/2015, alegando que nada tem a opor. 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Reporto-me ao trabalho revisional, sempre merecedor de fé, onde a 
autoridade revisora informa que instada a se manifestar, constatou que os destinatários 
das mercadorias são todos contribuintes do ICMS COM Inscrição Estadual no Estado de 
Goiás e que nenhum possui CNAE – Fiscal de construtora ou órgão público, portanto, a 
afirmação do contribuinte não procede.  

 
E continua o revisor aduzindo que considerando que o imposto 

destacado nas notas fiscais eletrônicas poderia ter sido pago com os dados dos 
destinatários ou pelos destinatários, realizou consulta ao banco de dados BO de cada 
destinatário com o intuito de localizar possível pagamento de imposto cobrado; que nas 
consultas proferidas, identificou vários pagamentos, os quais foram excluídos do valor da 
cobrança inicial do imposto; que a nota fiscal está cancelada, por isso, a excluiu do 
processo.  

 
Prossegue inferindo que diante dos pagamentos detectados, 

elaborou dois demonstrativos: revisão auditoria ICMS ST destacado em notas fiscais 
eletrônicas complementares e conclusão, após revisão auditoria ICMS substituição 
tributária destacado em notas fiscais eletrônicas complementares e não recolhido e que 



 

concluída a revisão dos lançamentos, permanece o valor do tributo devido no montante de 
R$ 16.490,88 (dezesseis mil, quatrocentos e noventa reais e oitenta e oito centavos). 

 
Destaco que em face da tarefa diligencial o polo passivo expressou 

sua aquiescência, conforme pode ser conferido à fl. 99 deste volume.  
 
Mediante as assertivas supra, só me resta julgar procedente em 

parte o lançamento, de conformidade com a revisão.   
 
Assim, voto conhecendo da impugnação, dando-lhe parcial 

provimento para considerar procedente em parte o auto de infração no valor do ICMS  de 
R$16.490,88 (dezesseis mil, quatrocentos e noventa reais e oitenta e oito centavos), nos 
termos da revisão fiscal de fls. 92/94 dos autos. 

 
 
 

Sala das sessões, em 07 de julho de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Substituição tributária (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01036/16 
 
Relator: Conselheiro José Pereira D'abadia 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade: da peça básica 
por insegurança na determinação da infração e da sentença 
singular por cerceamento do direito de defesa. Rejeitadas. 
Preliminar de decadência da intimação dos sujeitos passivos 
solidários, considerada extemporânea, consequentemente, 
excluindo os mesmos da lide. ICMS/ST. Aquisição de 
mercadorias tributadas, sujeitas ao regime de substituição 
tributária, em quantidade incompatível com a necessidade de 
uso e consumo de consumidor final. Procedente.   
 
1. Tornam-se inócuos os questionamentos sobre nulidade da 
lide, quer seja deste seu início, ou de decisão singular, quando 
tais inquirições forem desprovidas de amparo legal.  
 
2. Declara-se a decadência da intimação, quando esta for 
efetivada fora do prazo previsto em lei, excluindo-se, por 
consequência, da lide, os polos passivos solidários que não 
foram intimados nos termos da legislação especifica. 
 
3. Reafirma-se a decisão monocrática que julgou procedente o 
lançamento, quando a instrução processual apontar que o polo 
passivo omitiu o recolhimento do imposto. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 03 de junho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Pereira 
D'abadia, Gilmar Rodrigues de Almeida, José Luiz Rosa, Washington Luis Freire de 
Oliveira e Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes. Também por votação unânime, 
rejeitar a preliminar de nulidade da sentença singular, por cerceamento do direito de 
defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros José Pereira D'abadia, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, José Luiz Rosa, Washington Luis Freire de Oliveira e Marlene 
Maria da Silva Ruguê Bernardes. E, por unanimidade de votos, acatar a preliminar de 
decadência da intimação dos sujeitos passivos solidários, considerada extemporânea, 
consequentemente, excluindo os mesmos da lide. Participaram do julgamento os 
Conselheiros José Pereira D'abadia, Gilmar Rodrigues de Almeida, José Luiz Rosa, 
Washington Luis Freire de Oliveira e Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes. Quanto ao 
mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a 
sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Foram vencedores os 
Conselheiros José Pereira D'abadia, Gilmar Rodrigues de Almeida, Washington Luis Freire 
de Oliveira e Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes. Vencido o Conselheiro José Luiz 
Rosa que votou pela improcedência da inicial. 
 



 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo adquiriu 
mercadorias tributadas, sujeitas ao regime de substituição tributária, em quantidade 
incompatível com a necessidade de uso e consumo de consumidor final, consoante restou 
demonstrado pela farta documentação apensada aos autos - planilhas, demonstrativos e 
termos, comprobatória da condição de contribuinte do imposto e das operações 
efetivadas.  

 
A autoridade lançadora indica como infringida as disposições dos 

artigos 44, 152 e 156 do Código Tributário Estadual - CTE (Lei nº 11.651/91) combinado 
com os artigos 34, §2°, XI, 96, e 98 do Decreto 4852/97. Proposta a aplicação da 
penalidade prevista no artigo 71, VII, "g", §9°II do CTE, com redação da Lei nº 
13446/1999. 

 
O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: 

planilha, anexo estruturado - descritivo complementar da ocorrência, 1° alteração e 
consolidação do contrato social, cópia notas fiscais, solicitação de serviços - 
acompanhamento de processos e dados de veículos adquiridos pela PROGER e 
posteriormente transferidos "fls. 4 a 42". 

 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de "fls. 43 e 44".  
 
Em sua impugnação, "fls. 46 a 51", o sujeito passivo alega que 

"apesar da autoridade fazendária imputar à Impugnante a qualidade de contribuinte de 
ICMS, dando à sub-rogação uma elástica interpretação vedada pela lei, é preciso registrar 
que o AI não apresenta nenhuma prova material de que a Impugnante é, de fato, 
contribuinte do ICMS". Sustenta que "tanto que não é ela contribuinte do ICMS, que, 
nesse caso, a alíquota do ICMS de entrada de veículos (compra do Estado de São Paulo) 
veio cheia, ou seja, alíquota de 12%, caracterizando sua real condição de consumidor final 
e afastando qualquer possibilidade de prejuízo ao Estado". Argumenta que "como a 
Impugnante não tinha condições financeiras de manter estes veículos em seu ativo sem a 
correspondente receita do contrato de locação, ela se viu forçada a se desfazer dos bens, 
independente de preço de mercado, pois tinha que liquidar a fatura e saldar o 
compromisso com a fábrica, realizando então a venda diretamente mediante simples 
preenchimento do chamado DUT (documento único de transferência de veículo junto ao 
DETRAN), conforme atestado no próprio Ai, pelo preço de custo da aquisição do bem". 
Defende que "indevida é a autuação, assim como a esdruxula taxa de juros e multas 
cobradas, em valores elevadíssimos, as quais devem ser revistas, considerando o valor 
original do suposto debito com o total anunciado nesse improcedente auto de infração". Ao 
final, requer que a impugnação seja acolhida para declarar improcedente o auto de 
infração, com a consequente extinção do pretenso credito tributário, ante a sua total 
insubsistência, arquivando-se o processo. Requer que a diligência seja realizada, a fim de 
se comprovar, documentalmente, a origem e a formal necessidade da compra dos 
veículos; que o procurador e o advogado sejam intimados pessoalmente; e, por fim, a 
oportunidade para provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos. 

 
O sujeito passivo anexa os seguintes documentos: documentação 

pessoal, procuração, 1° alteração e consolidação do contrato social, cópia intimação, 
cópia auto de infração, anexo estruturado - descritivo complementar da ocorrência, 
planilhas e cópia notas fiscais "fls. 52 a 92". 

 



 

Pela sentença nº 7008/2010 JULP, "fls. 93 a 96", o julgador singular 
decide pela procedência do auto de infração. Em sua fundamentação informa que "a 
empresa autuada exerce, conforme consulta do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do 
Ministério da Fazenda, a atividade de serviços de manutenção em veículos automotores, 
que adquiriu apenas no mês de dezembro de 2005 nove veículos; dois veículos em 
fevereiro de 2006 e dois em março de 2006". Afirma que "não demonstrou a defesa 
estarem os veículos adquiridos de acordo com a necessidade de uso e consumo, o que 
assim, somente pela quantidade acima referida já caracterizaria o intuito comercial, mas 
também, caracterizou-se a habitualidade tendo em vista a sucessiva aquisição em curto 
período de tempo. Ao contrário do que alega a defesa, não foi apenas uma venda de ativo, 
foram os treze veículos vendidos em período de dias distintos após a compra, conforme se 
verifica pelas consultas ao sistema DETRAN anexas folhas 34 a 42 dos autos, o que dá 
arrimo à acusação inicial". Sustenta que "as mercadorias, objeto desta autuação, veículos 
automotores, estão sujeitas ao regime de substituição tributária pelas operações 
posteriores, Convênio ICMS 132/92, o qual Goiás faz parte".  Defende que "conforme 
descrevem as autoridades fiscais, folhas 04, houve omissão do imposto devido a este 
Estado, coluna "L" do demonstrativo, o qual se cobra na inicial"; e que "não consta nos 
autos motivos que ensejariam a remessa dos autos de diligência, não apontou nenhum 
ponto especifico a defesa que motivasse tal, e em sua impugnação deve ter observado o 
disposto no artigo 19, Lei 16.469/2009". 

 
O sujeito passivo é intimado a pagar a quantia exigida ou apresentar 

Recurso Voluntário, conforme documentos de "fls. 97". 
 
O sujeito passivo apresenta Recurso Voluntário, "fls. 100 a 106", 

alegando que "a sentença recorrida (n° 7008) merece ser prontamente reformada, posto 
que contraria à realidade dos fatos". Argumenta que "como a recorrente não podia nem 
devia manter os veículos em seu ativo sem a correspondente receita que adviria do 
contrato de locação, ela se viu forçada a se desfazer dos bens, independente de preço de 
mercado, pois tinha que liquidar a fatura e saldar o compromisso com a fábrica, realizando 
então a venda diretamente mediante simples preenchimento do chamado DUT 
(documento único de transferência de veículo junto ao DETRAN), conforme atestado no 
próprio AI, pelo preço de custo da aquisição do bem". Informa que "no caso presente, a 
demora anunciada pela fábrica e que ocasionou a rescisão imposta pela empresa locatária 
trouxe também repercussão direta, de forma que os veículos que tinham previsão de 
entrega programada foram vendidos na medida em que foram chegando com atrasado, e 
a autuada deles foi-se desfazendo em virtude da rescisão contratual já operada". Afirma 
que "o fato inquinado de ilegal reflete uma única operação isolada e sem qualquer prejuízo 
ao Estado, sobretudo porque recolhido o ICMS por substituição tributária com alíquota 
cheia de 12%, conforme se infere das anexas notas fiscais, não havendo se falar em 
diferença de imposto a recolher". Defende que "indevida é a autuação, assim como a 
esdruxula taxa de juros e multas cobradas, em valores elevadíssimos, as quais devem ser 
revistas, considerando o valor original do suposto debito com o total anunciado nesse 
improcedente auto de infração". Ao final, requer que o recurso seja recebido como próprio 
e tempestivo, e ao final, lhe seja dado integral provimento para reformar a sentença 
recorrida, acolhendo a impugnação ofertada para declarar improcedente o lançamento, 
com a consequente extinção do crédito tributário, ante a sua total insubsistência, 
arquivando-se o processo. 

 
O sujeito passivo anexa ao recurso os seguintes documentos: 

instrumento particular de locação de frota de veículos, anexo I e II ao instrumento 
particular de locação de frota de veículos, alteração e consolidação de contrato social, 



 

procuração, termo de distrato e arguição de inconstitucionalidade de Lei n° 361-1/199 "fls. 
107 a 136". 

 
Pela Resolução nº 266/2011, "fls. 138", a Segunda Câmara do 

Conselho Administrativo Tributário determina converter o julgamento em diligencia à 
Gerencia Especial de Auditoria da Superintendência da Administração Tributária, para que 
seu titular, determine aos autuantes colacionar aos autos os formulários de identificação 
dos solidários e a lista de preços surgidos pelo fabricante quando da aquisição dos 
veículos objeto desta lide. Após, intime-se o sujeito passivo para, querendo, manifestar 
novamente por intermédio de seu patrono.  

 
Em diligência, "fls. 140 a 169", o fiscal revisor informa: 
 
a) Apensada a identificação dos solidários, sem embargo de 

informar que esta já se fazia jungidas aos autos, como se depreende do item 6 - DA 
SOLIDARIEDADE, às folas 10 dos autos, conclusivamente;  

 
b) Feita a juntada da "Lista de Preço Público", que se refere à 

"Tabela dos preços Sugeridos ao Público pelas Montadoras" encaminhada 
tempestivamente pela empresa FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA., à Gerencia de 
Substituição Tributária, cujo Supervisor era o ilustre Sr. Wayser Luiz Pereira, atual 
Gerente.  

 
Intimado conforme "fls. 171", o sujeito passivo manifesta acerca da 

diligência, "fls. 174 a 178", afirmando que "nada de novo foi acrescentado com a diligência 
atendida pelos autuantes, a autoridade não trouxe prova que evidencie lucro na venda dos 
veículos, a justificar a incidência de ICMS na forma pretendida". Informa que "a realidade, 
provada nos autos, é que a autuada adquiriu os veículos visando atender contrato de 
locação, o qual foi rompido ante a impossibilidade de se entregar os veículos no prazo 
estipulado, o que causou a rescisão do mesmo". Ressalta que "não há nos autos planilha 
que demonstre o valor extado da compra dos veículos, ICMS destacado nas notas, valor 
extado da venda e aproveitamento do ICMS, ou seja, apuração entre ICMS de entrada 
(credito) e de saída (debito) arbitrado sobre o valor exato de venda". Defende que o auto 
também é inconsistente pois traz o valor do debito arbitrado em 12% sobre o preço da 
"lista de preço público", sem levar em conta o valor real da venda; a inconsistência é 
revelada também na multa proporcional de 25% sobre o total da operação, sendo que o 
correto, apenas a título de argumentação, se fosse o caso, deveria ser sobre o debito final. 
Ao final, requer que o recurso seja recebido como próprio e tempestivo, e ao final, lhe seja 
dado integral provimento para reformar a sentença recorrida, acolhendo a impugnação 
ofertada para declarar improcedente o lançamento, com a consequente extinção do 
crédito tributário, ante a sua total insubsistência, arquivando-se o processo. 

 
Os sujeitos passivos solidários, Ana Beatriz Queiroz Botelho e 

Tarcisio de Queiroz Junior, são intimados conforme "fls. 178 e 179". 
 
Mediante Acórdão da III CJUL n° 2863/2012, "fls. 181 a 184", a 

Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário determina acatar a preliminar de 
nulidade parcial do processo a partir do documento de fls. 93, encaminhando os autos à 
Primeira Instância para que se intime os solidários ANA BEATRIZ QUEIROZ BOTELHO e 
JOSÉ TARCISIO DE QUEIROZ JÚNIOR para, querendo manifestar sobre a matéria. 
Entendeu o Acórdão que "as razoes que compuseram a peça impugnatória do sujeito 
passivo serão avaliadas posteriormente porque ocorreram falhas incidentais na 
formalização dos atos processuais, que precisam ser sanadas e que acarretam a nulidade 



 

parcial do processo". Observou que nenhum dos sócios da pessoa jurídica foi notificado 
do lançamento tributário, fato que motiva a declaração de nulidade do processo a partir do 
documento de fl. 93, para que haja a devolução dos autos a origem para sanar a 
irregularidade a partir do início deste feito. Portanto, o processo deve retornar à Primeira 
Instancia para intimação dos sócios administradores, para que seja efetuado o pagamento 
do crédito ou para apresentação de impugnação a Primeira Instancia, caso queira. 

 
A Fazenda Pública é intimada a apresentar Recurso ao Conselho 

Pleno, conforme documentos de "fls. 185".  
 
O Representante Fazendário fica ciente e de acordo com o inteiro 

teor do Acórdão da III CJUL n° 2863/2012, mediante Despacho n° 266/2013-GERF/SR 
"fls. 186". 

 
Os sujeitos passivos são intimados a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de "fls. 188 a 192". 
 
Os sujeitos passivos solidários apresentam Impugnação em 

conjunto, "fls. 195 a 204", alegando que "cumpre levantar preliminar objetiva quanto a 
necessária exclusão dos impugnantes do polo passivo da autuação, em virtude da sua 
ilegitimidade passiva, a fim de que os mesmos, enquanto meros sócios da pessoa jurídica 
autuada, sejam excluídos da condição de sujeitos passivos solidários da lide". No mérito, 
reitera os mesmos argumentos apresentados pelo sujeito passivo principal. Ao final, 
requerem que seja acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva para o fim de se 
determinar a exclusão dos impugnantes na condição de sujeitos passivos solidários da 
lide. Requerem, no mérito, que a impugnação seja acolhida para declarar improcedente o 
lançamento, com a consequente extinção do pretenso crédito tributário, arquivando-se o 
processo. Requerem que o procurador e o advogado sejam intimados pessoalmente; e, 
por fim, a oportunidade para provar o alegado por todos os meios de prova em direito 
admitidos.  

 
Os sujeitos passivos anexam os seguintes documentos:  procurações 

e documentação pessoal "fls. 205 a 209". 
 
O julgador singular expede o Despacho n° 766/2013 - JULP, "fls. 211 

a 213",  com base no artigo 19, § 3°, inciso II, da Lei n° 16.469/09 determina a realização 
de diligência junto à Delegacia Regional de Goiânia para que seu titular determine a 
realização de diligência com o propósito de verificar as alegações da defesa, em especial, 
a alegação de que as vendas dos veículos ocorreram em decorrência do distrato 
contratual de locação de veículos, bem como responder a indagação do sujeito passivo 
em relação ao recolhimento feito anteriormente na compra do veículo pelo regime de 
substituição tributária.  

 
Em diligência, "fls. 215 a 217", é informado que o sujeito passivo na 

realidade é prestador de serviços optante do SIMPLES NACIONAL, contribuinte do ISS. 
Partindo primeiramente para a análise do contrato de locação de veículos à luz da 
legislação tributária em vigor, confrontou os argumentos da recorrente com o artigo 44 da 
Lei 11.651/91 - CTE e extraiu a seguinte conclusão: as convenções celebradas entre 
particulares não têm o condão de causar interferência nos efeitos tributários perante a 
Fazenda Pública. O fato de ter havido a celebração do referido contrato de locação de 
veículos não retira a essência da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária 
principal quando da aquisição, pela recorrente, dos veículos quantidade que, de forma 
inequívoca, caracterizou intuito comercial, conforme preceitua o retro citado dispositivo 



 

legal. Quanto ao ICMS recolhido na operação de aquisição dos veículos, ele foi 
considerado no cálculo do imposto conforme se depreende da análise do demonstrativo 
de cálculo do imposto denominado de "planilha 01" constante das fls 4 e cujas anotações 
a respeito desse assunto estão devidamente inscritas na nota explicativa denominada 
"DESCRITIVO COMPLEMENTAR DA OCORRENCIA - ANEXO ESTRUTURADO" 
constante da fl. 9, letras A e B.  

 
O sujeito passivo é intimado conforme "fls. 219 a 222". 
 
O sujeito passivo se manifesta em relação à diligência, conforme "fls. 

225 e 226", alegando que "a prova dos autos mostra que a autuada apenas realizou, uma 
única vez, a venda de ativo seu, o qual foi adquirido com o fim especifico de cumprir 
contrato de locação de veículo, depois que se frustrou. Logo, não há que se falar em 
habitualidade expressada na lei". Defende que "também não se aplica a hipótese de intuito 
comercial, vez que ao se desfaz dos veículos a autuada o fez por preço menor de entrada, 
portanto sem lucro, conforme está materializado nos autos". Frisa que o caso reflete uma 
única operação isolada e sem qualquer prejuízo ao Estado, sobretudo porque recolhido o 
ICMS por substituição tributária com alíquota cheia de 12%, conforme se infere das 
anexas notas fiscais. Espera o provimento do recurso, com a consequente extinção do 
pretenso crédito espelhado no auto de infração.  

 
Pela sentença nº 63/2016 JULP, "fls. 228 a 232", o julgador singular 

decide pela procedência do auto de infração. Em sua fundamentação afirma que 
"conforme se vê no contrato social da empresa autuada, seu objetivo social é a prestação 
de serviços de lanternagem, pintura e reparos de veículos em geral. Então convenhamos 
que a operação que a operação de compra de tal quantidade de veículos, diante de tais 
condições, aponta para o intuito comercial, qual seja a aquisição de mercadoria em 
quantidade incompatível com a necessidade de uso e consumo do adquirente". Informa 
que "tanto o apresentado Instrumento Particular de Locação de Frota de Veículos (folhas 
107/114) quanto o Termo de Distrato (fls. 123) não foram devidamente registrados em 
cartório para que possam ser revestidos da devida autenticidade; para deixar provado que 
se trata do texto original do documento, de modo que ninguém poderá alegar 
desconhecimento da sua existência". Sustenta que "em havendo infração de dispositivo 
legal, fica evidente que os sujeitos passivos coobrigados, por serem sócios e 
administradores da empresa autuada, devem figurar no polo passivo da demanda, por 
força do artigo 135, III, do Código Tributário Nacional. Em relação a multa, aduz que tal 
discussão pertente à seara daqueles que detém o poder de criar leis, o que não é o caso 
da autoridade administrativa tributária, que apenas cumpre o que a Lei determina, 
aplicando-a no caso concreto.  

 
Os sujeitos passivos são intimados a pagar a quantia exigida ou 

apresentar Recurso Voluntário, conforme documentos de "fls. 233 a 241". 
 
Os sujeitos passivos apresentam Recurso Voluntário, "fls. 243 a 

253", reiterando os mesmos argumentos apresentados anteriormente.  
 
Os sujeitos passivos anexam o seguinte documento: 

substabelecimento "fls. 254". 
 
É o relatório. 
 
 



 

VOTO 
 

Sobre a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, 
por insegurança na determinação da infração, a rejeito por não haver nos elementos 
constitutivos da lide qualquer afronta ao capítulo que trata da nulidade dos atos 
processuais, inserta no inciso IV do artigo 20 da Lei nº. 16.469/09. A infração e a 
correspondente penalidade foram corretamente aplicadas e a instrução processual em 
sede cognitiva efetivada com clareza. Assim, rejeitada está a preliminar em comento.  

 
Também rejeito a preliminar de nulidade da sentença singular, por 

cerceamento do direito de defesa, tendo em vista que a nobre autoridade fiscal julgadora, 
ao prolatar a sua decisão, o fez de conformidade com a orientação contida no inciso II do 
artigo 458 do CPC, que trata dos requisitos da sentença e que será transcrito na 
sequência.   

 
Art. 458. São requisitos essenciais da sentença:  
 
[...] 
 
II – os fundamentos em que o juiz analisará as questões de fato e de 
direito.  
 

Entretanto, acato a preliminar de decadência da intimação dos 
sujeitos passivos solidários, considerada extemporânea, consequentemente, excluindo os 
mesmos da lide. 

 
A assertiva supra deve-se ao fato de que está comprovado nos autos 

que estes foram extemporaneamente intimados sobre a existência do lançamento, o que 
configura afronta ao inciso I do artigo 173 do CTN, que transcreverei na sequência e por 
conseguinte os excluo da lide.  

 
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário 
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: 
 
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento 
poderia ter sido efetuado; 
  

Com as questões primeiras solucionadas, volvo-me à razão de direito 
desta ação, e de pronto, afirmo que a decisão exarada pelo sentenciador por meio da 
Sentença nº. 63/2016 – JULP, fls. 228 a 232, que julgou procedente o lançamento, deve 
ser mantida, conforme passo a expor:  

 
Ao analisar as peças formalizadoras deste volume, verifiquei, 

conforme está descrito no contrato social da empresa autuada, que seu objetivo social da 
firma epigrafada é a prestação de serviços de lanternagem, pintura e reparos de veículos 
em geral. No entanto, o que ocorreu foi compra de veículos em quantidade incompatível 
para simples consumo, o que aponta para o intuito comercial.  

 
Em tal situação, é devida a exigência vestibular, vez que houve 

mercancia de bens que configura comercialização e o comando do “caput” do artigo 44 do 
CTE e do inciso XI do § 2º do artigo 34 do RCTE, que serão transcritos na sequência, é no 
sentido de se exigir o recolhimento do imposto, substituição tributária em situações tais 
como se apresentam neste feito:      

 



 

Art. 44. Contribuinte é qualquer pessoa, natural ou jurídica, que realize, 
com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, 
operações de circulação de mercadoria ou prestações de serviços de 
transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as 
operações e as prestações se iniciem no exterior. 
 
[...] 

 
Art. 34. Contribuinte é qualquer pessoa, natural ou jurídica, que realize, 
com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, 
operação de circulação de mercadoria ou prestação de serviço de 
transporte interestadual e intermunicipal ou de comunicação, ainda que a 
operação e a prestação se iniciem no exterior (Lei nº 11.651/91, art. 44). 
 
[...] 
 
§ 2º Considera-se: 
 
[...] 
 
XI - intuito comercial, especialmente, a aquisição de mercadoria em 
quantidade incompatível com a necessidade de uso e consumo do 
adquirente. 

 

Assim, voto rejeitando a preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração. Também por votação 
unânime, rejeito a preliminar de nulidade da sentença singular, por cerceamento do direito 
de defesa. E, por unanimidade de votos, acato a preliminar de decadência da intimação 
dos sujeitos passivos solidários, considerada extemporânea, consequentemente, 
excluindo os mesmos da lide. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conheço do recurso 
voluntário, negando-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões, em 08 de julho de 2016. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01052/16 
 
Relator: Conselheiro Rodolfo Ramos Caiado 
 

 
EMENTA: Processual. Nulidade do auto de infração. Insegurança 
na determinação da infração. Preliminar arguida pela parte. 
Rejeição. ICMS. Obrigação principal. Omissão de registro de 
entrada de mercadorias no regime da substituição tributária. 
Procedência. 
 
1. Inocorrendo nos autos quaisquer das hipóteses de nulidade 
previstas no artigo 20 da Lei nº 16.464/09, mister se faz rejeitar a 
preliminar de nulidade arguida pelo sujeito passivo. 
 
2. É procedente o auto de infração quando provado que o sujeito 
passivo deixou de promover o registro de entrada de 
mercadorias no regime da substituição tributária pelas 
operações posteriores. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 16 de outubro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Rodolfo Ramos 
Caiado, Nivaldo Carvelo Carvalho, Edson Abrão da Silva e Heli José da Silva. Quanto ao 
mérito, também por votação unânime, conhecer da impugnação, negar-lhe provimento 
para considerar procedente o auto de infração.  Participaram do julgamento os 
Conselheiros Rodolfo Ramos Caiado, Nivaldo Carvelo Carvalho, Edson Abrão da Silva e 
Heli José da Silva. Nos termos do § 6º, II do art. 51 do Regimento Interno do CAT, 
aprovado pelo Decreto nº 6.930, de 9 de Junho de 2009, a sessão foi realizada com 
ausência de um Conselheiro do Fisco para compor esta Câmara. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação é a de que o sujeito passivo omitiu registro de entradas 
de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária pelas operações posteriores, 
conforme demonstram os relatórios produzidos pela auditoria especifica de mercadorias. 
Em decorrência fica sujeita ao pagamento do imposto acrescido das cominações legais. 

 
A autoridade lançadora indica como infringida as disposições dos 

artigos 45, XIII, 51 e 64 do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) combinado 
com os artigos 35, anexo VIII, e artigo 145 do Decreto 4852/97. Proposta a aplicação da 
penalidade prevista no artigo 71, VII, "I", § 9° II do CTE, com redação da Lei nº 
16241/2008. 

 
O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: anexo 

estruturado - detalhamento do crédito tributário, anexo estruturado - descritivo 
complementar da ocorrência, resumo de entrega de escrituração fiscal digital, auditoria 
específica de mercadoria conclusão, recibo de entrega de relatórios digitais, CD mídia 
(fls.03/20) 

 



 

Após a decretação da revelia, o sujeito passivo comparece aos autos 
para impugnar o auto de infração em Segunda Instância (fls.29/31). Argúi a preliminar de 
nulidade da peça básica por insegurança na determinação da infração. Pondera que a 
auditoria realizada pelo fiscal contém dados que não correspondem à realidade comercial 
da empresa. Aduz que o valor apontado pelo fiscal na exordial contém valores não 
devidos pela impugnante e por isso necessária nova revisão. 

 
No mérito, argumenta não ter praticado a infração estampada na 

basilar e ao final, requer a nulidade do feito, ou na impossibilidade, sua improcedência.  
 
  O sujeito passivo anexa ao recurso os seguintes documentos: 

procuração, cópia de documento da ordem dos advogados do Brasil, alteração e 
consolidação contratual, auditoria específica de mercadoria conclusão, extrato de produtos 
(fls.32/60) 

 
Resolução cameral nº 025/2014 (fls. 63/64) determina o 

encaminhamento do feito em diligência à Gerência Especial de Auditoria para que esta 
intime o sujeito passivo a apresentar os itens que considera terem sido computados de 
forma equivocada no trabalho de auditoria específica de mercadorias, bem como seja 
realizada a revisão no trabalho de auditoria fiscal que embasa o lançamento, com vistas 
ao saneamento das falhas existentes. 

 
Que, em seguida, intime o sujeito passivo para que se manifeste. 
 
O revisor manifesta-se nos autos. Alega que nenhuma revisão 

poderia ser feita no atual estágio de maturação dos autos, já que a autuada, além de não 
apresentar elementos capazes de lançar dúvidas sobre o levantamento original, 
decorridos de mais de 15 meses da sua manifestação, não apresentou os "relatórios 
comprobatórios da regularidade dos procedimentos fiscais da empresa" (fls.66). 

 
Resolução cameral nº 053/2015 (fl.68) reitera a decisão contida na 

resolução anterior (fls.63/64) e determina ao SEPRO para que intime o sujeito passivo a 
tomar ciência do documento de fls.66 e que dentro de trinta dias, apresente planilha 
contendo todos os itens que entende terem sido computados de forma equivocada no 
trabalho de auditoria específica mercadorias 

 
Intimado, o sujeito passivo comparece aos autos (fls.75/76), para 

manifestar-se acerca da revisão de fls 69/71. Reitera a preliminar de nulidade da peça 
básica por insegurança ao arguir que a autoridade para lançar o tributo, deve basear sua 
conclusão na análise primorosa de todas as hipóteses que entendeu considerar; que com 
a referida intimação para apresentação de planilha no prazo de 30 dias, o auditor 
transferiu a responsabilidade para o sujeito passivo; que o auto de infração está eivado de 
vícios de nulidade. 

Ao final requer a nulidade do feito, ou na impossibilidade, sua 
improcedência. 

Acompanham a peça os seguintes documentos: substabelecimento 
de procuração, cópia de documento da ordem dos advogados do Brasil (fls78/80). 

 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 



 

 
Rejeito de plano a preliminar de nulidade da peça básica, por 

insegurança na determinação da infração, arguida pelo impugnante, por considerar que o 
auto de infração está em perfeita consonância com os artigos 8º da Lei nº 16.469/09 e 142 
do Código Tributário Nacional. Ademais, o aludido vício não deve se sustentar pois o 
sujeito passivo não comprova os prejuízos dela decorrentes, limitando-se a dar-lhe vida 
apenas com supedâneo em bem construída argumentação jurídica. Sem a efetiva 
comprovação dos danos e prejuízos a que alude, não há como acolher o vício. Não há 
nulidade sem a comprovação dos prejuízos. 

 
De fato, a alegação passivas às fls. 30 dos autos, de que o auto de 

infração é nulo pois a auditoria realizada pelo fisco contém dados que não correspondem 
à realidade dos fatos, deve ser rejeitada pois quem alega nada traz à lume que possa 
comprovar o aludido vício, e por isso forçoso é reconhecer como legítimo o crédito lançado 
pelo fazenda pública.  

 
Inexistentes portanto os requisitos essenciais previstos no Manual de 

Defesa Fiscal Mínima que tratam da questão. Por oportuno, transcrevo-os abaixo, “in 
verbis” 

8.4.4. – NULIDADE POR INSEGURANÇA NA DETERMINAÇÃO DA INFRAÇÃO 
Se for o caso, o Contribuinte poderá argüir a preliminar de nulidade por 
insegurança na determinação da infração, se constatar que: 
a)   a descrição do fato no lançamento não mantém coerência com os 
demonstrativos ou documentos anexados pelo autuante, 
b)   a descrição do fato no lançamento não mantém coerência com a 
fundamentação legal da suposta infração, 
c)   ocorreram  divergências  de  valores  entre  os  levantamentos  
integrantes  do lançamento, ou destes com o auto de infração, 
d)   o  lançamento  foi  instruído  com  levantamento  incompleto,  que  não  
confirma  a suposta infração objeto da autuação, 
e)   há insegurança quanto à denominação do produto, ou quanto ao 
agrupamento de produtos diversos, no levantamento específico, 
 

Encerrada a questão incidental, na qual voto acompanhado da 
unanimidade de meus pares, passo ao mérito. 

A minuciosa apreciação da prova, não obstante o esforço e o 
consistente trabalho dos patronos dos demandados, conduz à segura conclusão de que o 
auto de infração deve prosperar. Com efeito, mesmo tendo sido conclamado pelas 
Resoluções de fls. 63 e 68, a apresentar todos os itens que entende terem sido 
computados de forma equivocada no trabalho de auditoria específica de mercadorias, não 
o fez, e por isso fica a valer o expresso na Resolução nº 053/2015 (fls.68), qual seja o de 
“que caso não sejam apontadas as falhas que alega existir, prevalecerão os resultados 
apurados na fiscalização inicial, conforme indicado na Resolução nº 025/2014 de fls.63/64 
dos autos.”. 

Dessarte, nada mais devo acrescentar, motivo pelo qual, 
acompanhado do mesmo quórum, conheço da impugnação, nego-lhe provimento para 
ratificar a pretensão fiscal inicial.  

 
 
Sala das sessões plenárias, em 12 de julho de 2016. 
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Matéria: Substituição tributária (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01092/16 
 
Redator do Voto: Conselheiro José Luiz Rosa 

 
EMENTA: Processual. Não apreciação das preliminares de 
nulidade arguidas. Julgamento de mérito. Preliminar arguida 
pelo Douto Conselheiro Relator. Acolhimento. ICMS. Obrigação 
principal. Omissão do imposto no regime da substituição 
tributária. Industrialização por encomenda. Inaplicabilidade. 
Improcedência. 
 
1. Os julgadores podem deixar de apreciar as preliminares de 
nulidade da peça básica, arguidas pela parte, quando na 
apreciação da questão meritória constatar-se que esta é 
favorável ao sujeito passivo;    
 
2. Provado nos autos que a substituição tributária não se aplica 
às operações promovidas por estabelecimento industrial, em 
retorno ao estabelecimento encomendante da industrialização, 
hipótese em que a este é atribuída a responsabilidade pelo 
recolhimento do imposto a este título, improcedente é o auto de 
infração. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 18 de maio de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, não se 
pronunciar, nos termos do art. 18, § 1º do Regimento Interno do CAT, a respeito das 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada e pela solidária e, no 
mérito, conhecer do recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e 
considerar improcedente o auto de infração. Participaram da decisão os Conselheiros 
Alcedino Gomes Barbosa, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Gilmar Rodrigues de 
Almeida, José Luiz Rosa e Washington Luis Freire de Oliveira.      Obs.: A Representação 
Fazendária concorda com a improcedência da inicial. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo na condição de 
substituto tributário, realizou saída de mercadorias com destino ao estado de Goiás sem 
efetuar o pagamento do respectivo imposto pelas operações posteriores, conforme 
demonstrativos e documentos anexos. Em decorrência, fica sujeito ao pagamento do 
tributo acrescido das cominações legais.   

 
Foram infringidas as disposições dos artigos 45 e 51, §3° do Código 

Tributário Estadual - CTE (Lei nº 11.651/91) combinado com os artigos 32, §1° e 35, 
anexo VIII do Decreto 4852/97. Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, 
III, "a", do CTE, com redação da Lei nº 11750/1992. 

 
INDUSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS IMPERIAL é nomeada 

solidária nos termos do artigo 45, caput, da Lei 11.651/91 c/c artigo 35 do anexo VIII do 
Dec. 4.852/97. 

O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: 
consulta de produtos, DANFE, cópia diligência, fotos, parecer e portaria "fls. 6 a 27". 



 

 
Os sujeitos passivos são intimados a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de "fls. 28 a 31", 
tendo sido lavrado termo de revelia em relação ao sujeito passivo conforme "fls. 72". 

 
A empresa coobrigada, por meio dos documentos de fls.34 a 38 e 

122 e 123 ingressa com impugnação ao lançamento para alegar que não ocorreu o fato 
gerador do ICMS, pois as notas fiscais nºs 43.618, 43.625 e 43.638 foram devolvidas. 

 
Acrescenta ainda que é substituta tributária do produto, destacando o 

ICMS-ST nas operações de saída do mesmo. 
 
Requer a extinção do feito. 
 
O sujeito passivo comparece aos autos para impugnar o auto de 

infração (fls.76/79) para asseverar que a substituta tributária das operações objeto do auto 
de infração é a empresa destinatária e que as notas fiscais de nºs 43.618, 43.625 e 43.638 
foram devolvidas pela empresa destinatária sob a alegação de ser ela a responsável direta 
pelo pagamento do imposto no regime da substituição tributária. Ao final requer a extinção 
do auto de infração. 

O julgador singular manifesta-se nos autos para ratificar a pretensão 
fiscal inicial. Argumenta que a empresa Indústria e Comércio de Bebidas Imperial S/A não 
é a fabricante de aguardente de cana e por isso o substituto tributário deve ser as 
Indústrias Reunidas de Bebidas Tatuzinho 3 Fazendas. 

 
Obtempera que por força da devolução de notas fiscais, a empresa 

remetente solicitou a restituição do imposto no regime da substituição tributária, porém tal 
empresa emitiu novos documentos sem o devido destaque do imposto e que sem o 
embargo da restituição a que tem direito, o sujeito passivo descumpriu a lei quando das 
remessas feitas através dos três últimos documentos.  

 
Ao final conhece da impugnação nega-lhe provimento para 

considerar procedente o auto de infração. 
 
Após a decretação da perempção do sujeito passivo Indústrias 

Reunidas de Bebidas Tatuzinho, comparece aos autos o coobrigado Indústria e Comércio 
de Bebidas Imperial para interpor recurso (fls. 147/152). 

 
Em apertada síntese, argumenta inexistir a tal operação de 

comercialização de produtos entre o sujeito passivo e a solidária, pois ocorre apenas 
processo de industrialização, logo inexiste incidência do ICMS no regime da substituição 
tributária. A Recorrente adquire aguardente de cana de açúcar e envia tal mercadoria para 
industrialização pelo sujeito passivo, com retorno a posteriori. 

 
Aduz que apesar da ocorrência de erro por parte do sujeito passivo, 

que realizou o destaque e o recolhimento do ICMS/ST inicialmente, estão não é substituta 
tributária dos produtos acobertados pelas notas fiscais autuadas, vez que esta função 
incumbe a esta recorrente, vez que a operação se originou da aquisição de produtos do 
Engenho São Pedro. 

E, por último, argumenta haver dupla exigência de imposto no caso, 
pois a autuada principal, apesar de que forma indevida, realizou o pagamento do ICMS/ST 
e que a fiscalização persiste em nova cobrança. 

 



 

Ao final, requer a reforma da decisão anterior, declarando a 
improcedência do auto de infração, ou na impossibilidade, a exclusão da Recorrente do 
polo passivo da lide. 

 
Cientificado, o sujeito passivo comparece aos autos para interpor 

recurso (fls.168/171). De proêmio, argumenta não ter praticado a infração estampada na 
basilar pois à época da operação analisada pelo fisco, não era esta Recorrente, a 
substituta tributária responsável pela retenção e recolhimento dos tributos nessa 
operação. 

Que a Recorrente é mera prestadora de serviços de envase do 
produto bebida à coobrigada; que o imposto foi devidamente recolhido por esta; que tal 
passou despercebido pelo douto julgador singular. Acrescenta ainda que recolheu 
indevidamente a favor deste Estado, o valor de R$ 43.6879,36 e por isso passa a ser-lhe 
credora. 

 
Adianta que recuperou o valor acima via ação de indébito fiscal; que 

o substituto tributário, localizado no Estado de Goiás, efetuou o pagamento do imposto 
nos termos do ordenamento jurídico. 

 
Que, os carimbos existentes nas notas fiscais em questão, de acordo 

com o fisco, atestam equivocadamente, ter a empresa Imperial ter recebido a mercadoria 
e por isso seria a responsável pelo também adimplemento do imposto, o que se rejeita. 

 
Ao final requer a reforma da decisão singular para considerar 

improcedente o auto de infração. 
 
Em seguida, comparece atempadamente aos autos o coobrigado 

Indústria e Comércio de Bebidas Imperial S/A via memoriais (fls. 219/224) para reiterar as 
teses de sua defesa. 

 
Aduz de forma peremptória que firmou Termo de Acordo de Regime 

Especial-TARE, com a fazenda pública e no qual consta dispositivo que lhe autoriza a 
executar processo de industrialização por terceiros (Cláusula Primeira); que neste caso, 
por tratar-se de benefício do FOMENTAR, compete à Recorrente o recolhimento do 
ICMS/ST não destacado nas notas fiscais autuadas; que o produto Velho Barreiro pode 
ser incluído neste tipo de industrialização; que de acordo com o TARE fica determinado a 
esta, a condição de indústria em relação ao produto e por isso é responsável pelo 
recolhimento do ICMS/ST. Que as notas fiscais autuadas acobertavam o processo de 
industrialização de produto composto por aguardente de cana, cujo produto final é 
comercializado pelo nome de Velho Barreiro. 

 
Acrescenta ainda eu tal bebida alcóolica está abarcada no rol de 

bebidas incentivadas pelo Programa FOMENTAR e para tal invoca trecho de consulta 
realizada à Secretaria da Fazenda; que o produto em questão deve ser considerado como 
industrializado por esta Recorrente e em especial pelo TARE e por isso compete-lhe o 
recolhimento do imposto no regime da substituição pelas operações posteriores. 

 
Descreve de maneira resumida como adquire o produto em 

engenhos, e efetua seus registros no CFOP 2122, por tratar-se de aquisição de matéria 
prima destinada a industrialização, porém sem transitar pelo estabelecimento adquirente, 
sendo a aguardente de cana, entregue diretamente na sede da autuada para a realização 
do processo de industrialização e por isso deve recolher o ICMS/ST, o que foi feito. 

 



 

Em seguida, argúi as preliminares de nulidade da peça básica por 
insegurança na determinação da infração e cerceamento do direito de defesa. Argumenta 
que a análise isolada das notas autuadas, em momento algum, permite lançamento no 
valor proposto pela fiscalização, cuja autuação não permite a exata compreensão e defesa 
dos seus termos. 

Acrescenta que o trabalho fiscal não pode ser contraposto e por isso 
não permite a correta defesa do lançamento. 

 
Ao final, requer a nulidade do feito, ou alternativamente, sua 

improcedência com a exclusão do coobrigado do polo passivo da lide por encontrar-se 
satisfeita a obrigação tributária.  

 
V O T O 

 
Passo a decidir e de plano invoco o artigo o § 3º do artigo 18 do 

Decreto Estadual nº 6.930/09 e deixo de manifestar-me acerca das preliminares de 
nulidade arguidas pela parte. Por oportuno, transcrevo-o abaixo, “in verbis”: 

 
Art. 18. O julgador de Primeira Instância, a Câmara Julgadora ou o 
Conselho Pleno, em seu julgamento, deve decidir obedecendo à 
seguinte ordem: 
 
[...] 
 
§ 3º Quando puder decidir sobre o mérito, a favor da parte a quem 
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade ou órgão julgador 
não devem pronunciá-la e nem mandar repetir o ato ou suprir-lhe a 
falta. 

 
Quanto à questão meritória, considero que o auto de infração não 

deve prosperar. De fato, após a detida análise do feito, concluí que nos termos da 
legislação tributária, que a substituição tributária não se aplica às operações promovidas 
por estabelecimento industrial em retorno ao estabelecimento encomendante da 
industrialização, hipótese em que a este é atribuída a responsabilidade pelo recolhimento 
do imposto a este título.  

 
Em apertada síntese investigatória, extrai-se dos autos que a 

empresa Indústria e Comércio de Bebidas Imperial S/A, compra da empresa Engenho São 
Pedro Agro Industrial Ltda aguardente de cana, que em seguida é enviada  para a 
empresa Indústrias Reunidas de Bebidas Tatuzinho 3 Fazendas, localizada no Estado de 
São Paulo.  Lá chegando, esta mercadoria passa por processo de industrialização e  o 
produto que dela resulta retorna ao Estado de Goiás, sob a forma de bebida para 
consumo, no varejo ou atacado. Cotejando-se esta informação com a legislação tributária 
ora em vigor, depreende-se que Indústria e Comércio de Bebidas Imperial S/A é substituta 
tributária deste produto e deve destacar o ICMS nas suas operações de saída ou venda 
do produto conhecido por “Velho Barreiro”. 

 
Neste sentido, entendeu equivocadamente a Fazenda Pública 

Estadual que Indústrias Reunidas de Bebidas Tatuzinho 3 Fazendas e Indústria e 
Comércio de Bebidas Imperial S/A fossem autuadas. A primeira como sujeito passivo do 
ICMS no regime da substituição tributária, e a segunda como coobrigada. 

 
Ao contrário do que sustenta o fisco estadual, devo reiterar o que 

esgrimi em parágrafo anterior, qual seja que, tratando-se de industrialização por 



 

encomenda, reputa-se inaplicável a substituição tributária relativamente às operações 
promovidas por estabelecimento industrial em retorno ao estabelecimento encomendante 
da industrialização, hipótese em que a este é atribuída a responsabilidade pelo 
recolhimento do imposto a este título.  

 
Tal é o que está disposto no Protocolo ICMS nº 14/2006, Cláusula 

segunda, Parágrafo único, inciso II, bem como no Convênio ICMS 81/93, Cláusula quinta, 
inciso II, respectivamente abaixo transcritos, “in verbis”: 

 
Cláusula segunda O regime de que trata este protocolo não se aplica: 

I - à transferência da mercadoria entre estabelecimentos da empresa 
industrial, importadora ou arrematante; 

II - às operações entre sujeitos passivos por substituição, industrial, 
importador ou arrematante. 

Parágrafo único. Na hipótese desta cláusula, a substituição tributária 
caberá ao estabelecimento destinatário que promover a saída da 
mercadoria para estabelecimento de pessoa diversa. 

 

[...] 

 

Cláusula quinta. A substituição tributária não se aplica: 

 

[...] 

 

II - às transferências para outro estabelecimento, exceto varejista, do 
sujeito passivo por substituição, hipótese em que a responsabilidade 
pela retenção e recolhimento do imposto recairá sobre o 
estabelecimento que promover a saída da mercadoria com destino a 
empresa diversa. 
 

Assim, ante todo o exposto e a título de complementação devo 
acrescentar que a Recorrente Imperial ao adquirir a aguardente de cana do produtor 
Engenho São Pedro conforme consta das notas fiscais anexadas aos autos e por este 
emitidas, registra em sua escrituração fiscal as respectivas notas fiscais de entrada do 
mencionado estabelecimento com Código Fiscal de Operações e Prestações o CFOP 
2.122, que trata da compra para industrialização em que a mercadoria foi remetida pelo 
fornecedor ao industrializador sem transitar pelo estabelecimento adquirente. Como se vê, 
trata-se de uma operação onde empresa de fora do Estado de Goiás, aplica mão de obra 
(prestação de serviço ou industrialização), retornando o produto desta industrialização 
para nosso Estado. Cotejando-se o histórico dos fatos, com a legislação tutelante, é 
forçoso concluir que a empresa tida como sujeito passivo e responsável pelo pagamento 
do ICMS exigido pela fazenda pública goiana, não o é. Somente após a chegada do 
produto ao nosso Estado é que a empresa Imperial promove o recolhimento do ICMS 
substituição tributária pelas operações posteriores, por ser de lei. Isto tanto é verdade, que 
as Indústrias Reunidas de Bebidas Tatuzinho 3 Fazendas, tendo recolhido por engano o 
valor do ICMS/ST ao erário, logrou êxito em pedido de restituição de indébito tributário 
nesta Corte, o que indica que o presente auto de infração não deve se sustentar. 

 



 

Nossa linha de raciocínio é corroborada pelas notas fiscais que 
fazem parte desta autuação, colacionadas às fls. 34/38, 122/123, e 126/131, que possuem 
destaque de CFOP 6124 ou 2929, os quais correspondem a: 

 
2.949-Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não 
especificado 
 
6.124-Industrialização efetuada para outra empresa.  
 
Mais uma vez, devo concluir que o responsável pelo recolhimento do 

ICMS/ST é a empresa que situa-se neste Estado e não a que localiza-se noutro Estado. 
Logo, na devolução das mercadorias pela autuada principal para a coobrigada, não deve 
haver portanto o destaque do ICMS/ST, pois tal condição não existe. Para o sujeito 
passivo em tela, não ocorreu a circulação de mercadorias pois este apenas industrializou 
o que lhe foi pedido pela encomendante.  

 
Outrossim, apesar do fato de que nas notas fiscais autuadas e objeto 

do pedido de restituição formulado pela empresa INDUSTRIA REUNIDAS DE BEBIDAS 
TATUZINHO 3 FAZENDAS LTDA constaram, INDEVIDAMENTE, o destaque de ICMS/ST, 
tendo sido estas recusadas atempadamente pela INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
BEBIDAS IMPERIAL, ora recorrente, conforme se vê na documentação de fls. 124/131, 
não pode também no mesmo diapasão a fazenda pública, imputar-lhe o caráter de 
responsável tributário ou solidário 

 
Como corolário, impende salientar que a recorrente (Imperial) é 

substituta tributária do produto em questão, destacando o ICMS nas operações de saída 
da bebida conhecida por “Velho Barreiro”. Que, neste diapasão, caso houvesse sido feito 
o destaque do ICMS/ST nas respectivas notas fiscais, estariamo-nos deparando com 
situação de exigência dupla de imposto em apenas uma operação, o que não é permitido 
por força da legislação tributária e princípios constitucionais. 

 
Assim, devo acrescentar que inexiste operação de comercialização 

de produtos entre o sujeito passivo autuado, qual seja, as Indústrias Reunidas de Bebidas 
Tatuzinho 3 Fazendas Ltda e a solidária Indústria e Comércio de Bebidas Imperial, apenas 
mero processo de industrialização (CFOP 2949 e 6124), logo inexiste incidência do 
ICMS/ST nestas transferências, tanto na ida para fora, quanto de lá para cá. 

 
No caso em tela, apenas a título de comparação, a legislação 

tributária estadual estatui em seu inciso IV, artigo 6º, do Anexo IX, do RCTE que é isento 
do ICMS “a saída interestadual de mercadoria remetida para conserto, reparo ou 
industrialização, desde que o produto consertado, reparado ou industrializado resultante 
retorne ao estabelecimento de origem no prazo de até 360 (trezentos e sessenta) dias, 
contados da data da respectiva saída.  

 
Ora, doutos Colegas Conselheiros se no regime do ICMS normal tal 

tipo de operação é isenta, não seria justo querer exigir imposto em situação muito 
semelhante, que se diferenciam apenas quanto ao regime (normal x substituição 
tributária). No caso em tela, a semântica muda da isenção para a não aplicação do 
imposto. Senão vejamos. O art. 32, § 6º, do Anexo VIII, do RCTE, estatui que: 

 
Art. 32. O regime de substituição tributária pela operação posterior -
retenção na fonte- consiste na retenção, apuração e pagamento do 
imposto devido por operação interna subseqüente, inclusive quanto 
ao diferencial de alíquotas, se for o caso (Lei nº 11.651/91, art. 51). 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Cte/CTE.htm#A51


 

 
[...] 
 
 

§ 6º O regime de substituição tributária não se aplica: 

 

I - à operação que destine mercadoria sujeita à retenção na fonte a 
estabelecimento que irá utilizá-la em processo de produção ou 
industrialização, inclusive de manipulação, exceto quando a 
mercadoria for destinada: 

 

[...] 
 
V - à saída de mercadoria que deva retornar ao estabelecimento 
remetente: 
 
[...] 
 
 
6. bebida quente, classificada nas posições 2204, 2205, 2206 e 2208, 
da NBM/SH (Protocolo ICMS 14/07, cláusula primeira); 
 
 

Considerando-se ainda que a mercadoria destinada a 
estabelecimento situada no Estado de São Paulo não está incluída no rol daquelas 
contidas no NCM 2208, conforme atesta o próprio agente do fisco, às fls. 134 destes 
autos, mister se faz considerar que sobre tal operação não se deve aplicar o regime da 
substituição tributária, qual seja a da remessa de produto para posterior industrialização e 
retorno ao estabelecimento remetente ou de origem, motivos pelos quais considero que o 
auto de infração é improcedente. 

 
Antes de encerrar meu voto, devo salientar que no que tange ao 

processo de industrialização do produto Velho Barreiro, cujas notas fiscais foram autuadas 
neste lançamento, a recorrente (Imperial) é signatária do Termo de Acordo de Regime 
Especial – TARE nº 227/99 – GSF, o qual dispõe sobre a “redução do valor e inclusão de 
outras operações no benefício do Fomentar, o qual descreve claramente que o processo 
de industrialização desta Recorrente (Imperial), pode ser feito por terceiros e fomentando 
no percentual de até 30% sobre o valor das entradas. 

 
Deste modo, conforme determinação expressa do TARE nº 227/99, é 

incontestável que compete à Recorrente (Imperial) o recolhimento do valor do ICMS/ST 
não destacado nas notas fiscais autuadas, o qual no entendimento da fiscalização deveria 
ter sido destacado e recolhido por substituição pela empresa Tatuzinho, veja-se: 

 
Cláusula Primeira: 
 
[...] 
 
II – a industrialização efetuada neste Estado, em outro 
estabelecimento da beneficiária ou e terceiros, por sua encomenda e 
ordem, ressalvado o disposto no § 2º desta cláusula; 
 
[...] 
 

https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/protocolos/ICMS/2007/pt014_07.htm


 

§ 2º O benefício previsto no inciso II do parágrafo anterior poderá 
alcançar, também, as operações de industrialização realizadas em 
outro Estado, até o limite máximo de 30% (trinta por cento) do valor 
das saídas totais realizadas no respectivo período de apuração. 
 

Assim, o que se nota é que se esta Recorrente (Imperial) pode 
fomentar o produto Velho Barreiro, mesmo que sua etapa de industrialização seja 
realizada por terceiros, nos termos do TARE supratranscrito, permanece em relação a 
esta a condição de indústria em relação ao produto em questão, logo compete unicamente 
à Recorrente (Imperial), a responsabilidade pela apuração e recolhimento do ICMS/ST do 
produto aguardente de cana, comercialmente denominado de Velho Barreiro. As notas 
fiscais autuadas acobertavam o processo de industrialização de produto composto por 
aguardente de cana, cujo produto final é comercializado sob o nome de Velho Barreiro.   

 
E, para que não restem dúvidas de que tal produto é efetivamente 

parte dos produtos industrializados e fomentados pela Recorrente (Imperial), verifico na 
cópia do ofício de nº 09/06-SE/FOMENTAR/PRODUZIR (fls. 234) que o termo contido no 
referido documento como aguardente, cuja denominação comercial é Velho Barreiro, está 
claramente descrito no rol dos produtos incentivados pelo programa FOMENTAR, o qual 
transcrevo abaixo, “in verbis”: 

 
Em resposta ao requerimento dessa empresa formulada através do 
Processo nº 28.067.940, protocolado em 03.01.2006, cumpre-me 
esclarecer que o mesmo recebeu Parecer nº 004/06 – do Setor de 
Análise e Pareceres da Secretaria Executiva do 
PRODUZIR/FOMENTAR, o qual adoto e aprovo, o que soluciona o 
requerimento, portanto essa empresa está autorizada a incluir os 
produtos: Refrigerantes; Bebidas mistas de sucos; Nectares, 
Emulsões e concentrados para bebidas; Preparos para Refrescos; 
Aguardentes; Bebida Mista Alcóolica de Cereais; Água adicionada de 
sais; Cerveja e Chopp; Garrafas plásticas em Pet; Pré formas em Pet; 
Preparo para Gelados e Bebidas Energéticas, na lista dos produtos 
beneficiados pelo FOMENTAR, em sua unidade industrial instalada no 
município de Trindade - GO  

 
Neste contexto, ao contrário do que assevera o Fisco Estadual, o 

produto em questão deve ser considerado como industrializado pela Recorrente (Imperial), 
em especial por força do TARE firmado entre a Secretaria da Fazenda e esta Recorrente. 
Assim, incontestável que compete exclusivamente a esta empresa (imperial) o 
recolhimento do ICMS/ST de seus produtos, o que inclui as notas fiscais autuadas neste 
lançamento. 

 
Em apertada síntese devo salientar por último que: inexiste a 

operação de comercialização de produtos entre a autuada principal e a solidária, apenas 
processo de industrialização (CFOP 2949 ou 6124); que apesar do erro por parte da 
autuada principal que realizou o destaque e o recolhimento do ICMS/ST inicialmente, esta 
não é substituta tributária dos produtos que foram acobertados pelas nota fiscais 
autuadas, pios esta função incumbe à Recorrente (Imperial), vez que a operação se 
originou da aquisição de produtos do Engenho São Pedro e na qual fundou-se a presente 
exordial; que tal como está caracterizada a operação pela fazenda pública, há flagrante 
dupla exigência de imposto, pois a autuada principal, apesar de que forma indevida, 
realizou o pagamento do ICMSST, todavia a fiscalização persiste em nova cobrança  

 
 Ante todo o exposto, estou convencido de que é correto o 

procedimento adotado pelas autuadas, vez que compete exclusivamente à Recorrente 



 

(Imperial), o recolhimento pelo imposto devido nas operações em questão, o qual foi 
devidamente apurado e recolhido na data de seu vencimento, o que gera dupla exigência 
de imposto por meio desta autuação, fato que não encontra amparo legal.  

 
Dessarte, deixo de pronunciar-me nos termos do artigo 18, § 1º do 

Regimento Interno do CAT, a respeito das preliminares de nulidade da peça básica, 
arguidas pela autuada e pela solidária, e no mérito, pelo mesmo quórum, conheço do 
recurso, dou-lhe provimento para reformar a decisão singular e considero improcedente o 
auto de infração. 

  
 

Sala das sessões, em 15 de julho de 2016. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01098/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: Preliminares. Pedido de diligência formulado pelo 
sujeito passivo. Rejeitado por maioria.  
 
ICMS. Substituição Tributária. Omissão de entrada de 
mercadoria sujeita à substituição tributária pelas operações 
posteriores. Procedência parcial. Decisão por maioria. 
 
Rejeita-se a diligência requerida pelo sujeito passivo quando 
não se vislumbrar a possibilidade da mesma (diligência) 
acrescentar informações úteis ao deslinde da causa, mormente 
quando a prova pretendida é ônus do solicitante.  
 
O adquirente goiano de mercadoria sujeita ao regime de ICMS - 
substituição tributária pelas operações posteriores, cujo 
imposto não tenha sido retido pelo substituto tributário 
estabelecido em outra unidade da federação, fica solidariamente 
obrigado ao pagamento do imposto devido, nos termos do 
artigo 35 do Anexo VIII do RCTE. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 12 de agosto de 2015, decidiu, por maioria de votos, rejeitar o pedido de 
diligência formulado pelo sujeito passivo. Foram vencedores os Conselheiros Gilmar 
Rodrigues de Almeida e Lidilone Polizeli Bento. Vencido o Conselheiro Aguinaldo 
Fernandes de Melo. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, negar-
lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Foram vencedores os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida e Lidilone 
Polizeli Bento. Vencido o Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo que votou pela 
improcedência do feito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu o registro no 
livro Registro de Entradas das notas fiscais constantes da relação em anexo, referente à 
aquisição, em outro estado, de mercadorias em operação na qual foi omitida a retenção do 
ICMS substituição tributária pelas operações posteriores, conforme demonstra tivos e 
documentos anexos, sujeitando-se, por conseguinte, ao pagamento do imposto na 
importância de R$26.854,53 (vinte e três mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e 
cinquenta e três centavos), mais acréscimos legais.  

  
  
A autoridade lançadora indicou como infringida as disposições dos 

artigos 45 e 51, §3º, do Código Tributário Estadual - CTE (Lei nº 11.651/91), combinado 
com os artigos 32, §1º; 35, do Anexo VIII do Decreto 4.852/97. Proposta a aplicação da 
penalidade prevista no artigo 71, inciso VII, alínea "c", § 9º, inciso I, da Lei nº 11.651/91, 
com a redação conferida pela Lei nº 13.446/99.  

  



 

O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: 
detalhamento do crédito tributário, planilha, cópia do livro Registro de Entradas, e cópias 
de notas fiscais (fls. 3 a 717). 

  
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de fls. 717-A a 718.
  

  
Em sua impugnação (fls. 720 a 727), o sujeito passivo alega que não 

omitiu o registro em livro próprio de notas fiscais e nem deixou de recolher ICMS e que a 
penalidade aplicada apresenta caráter confiscatório.   Afirma também que o valor pedido 
ao aplicar a penalidade é exorbitante, uma vez que, é superior ao valor supostamente 
devido.  Sustenta ainda a autuada que não procedeu o registro das notas fiscais, nem o 
recolhimento do ICMS, das notas fiscais relacionadas no auto em, porque não comprou 
nem recebeu as mercadorias relacionadas nas referidas notas fiscais.  Ao final pede que 
seja declarada a nulidade do auto de infração, ou que se reconheça o caráter confiscatório 
da multa aplicada, ou que os autos sejam mandados em diligência para que a empresa 
emitente das notas fiscais ou a transportadora apresentem os canhotos das notas fiscais 
ou comprovantes de entrega das mercadorias.  

  
O sujeito passivo anexou os seguintes documentos: procuração, 

cópia de documentos pessoais, cópia de contrato social (fls. 728 a 733).  
  
O julgador singular expede o Despacho nº 1030/09, de fls. 734", 

mediante o qual determina a realização de diligência junto à Delegacia Regional de 
Fiscalização de Catalão (DRFC), a fim de que seja designado agente do fisco estranho à 
lide para proceder à revisão de trabalho fiscal, considerando o princípio da não-
cumulatividade, que não foi observado pela autoridade fiscal autuante quando do cálculo 
do ICMS a pagar.  

  
Em retorno, agente do fisco esclarece que procedeu à elaboração de 

nova planilha (fls. 736 a 737), considerando os créditos constantes das notas fiscais, que 
adequou o IVA para 42,85%, por ser o correto, e que também aplicou a alíquota correta de 
17%, por ser a prevista para as operações. Por fim, propõe alteração da penalidade a do 
inciso II do § 9.º do artigo 71 do CTE, em vez do inciso I do mesmo § e artigo. Juntou aos 
autos a planilha de acordo com a revisão efetuada, em que o valor do ICMS a pagar 
reduziu-se para o montante de R$25.573,86. 

  
Intimado para manifestar sobre o resultado da diligência, o sujeito 

passivo não comparece ao processo (fls. 759 a 760).    
  
Pela sentença nº 3527/10-JULP, de fls. 762 a 766, o julgador singular 

decidiu pela procedência parcial do auto de infração. Em sua fundamentação afirmou que 
após a diligência foram determinados novos valores, juntando também para fazer prova da 
acusação, cópias das notas fiscais não registradas e do livro Registro de Entradas do 
período abrangido pela ação fiscal, fazendo prova contundente da infração cometida pelo 
sujeito passivo, procedendo assim a alteração na penalidade.  Quanto ao mérito afirmou 
que o sujeito passivo tem o ônus da defesa, uma vez que, o fisco já apresentou provas a 
favor da ação fiscal. Quanto às notas fiscais que contêm o nome da autuada como 
destinatária, não procede a alegação do impugnante de que não comprou ou recebeu as 
mercadorias relacionadas nas referidas notas fiscais, pois as mesmas não apresentam 
quaisquer indícios de irregularidade.  Ao final afirmou que na defesa apresentada o sujeito 
passivo não apresenta razões e elementos capazes de ilidir a ação fiscal, que se encontra 



 

muito bem fundamentada, com cópias das notas fiscais não registradas e do livro Registro 
de Entradas dos exercícios em referência, juntamente com planilhas demonstrativas do 
cálculo do ICMS devido pelo sujeito passivo e omitido.  

  
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar recurso voluntário (fls. 768 a 769).   
  
O sujeito passivo apresentou recurso voluntário, às fls. 772 a 783, 

alegando cerceamento do direito de defesa, uma vez que não foi informada e nem 
recebeu a intimação sabre a realização da diligência.  Argumenta também que a diligência 
requerida para provar que não recebeu os produtos referidos nos autos não foi realizada, 
sendo esta a única maneira de provar o contrário, citando doutrinas e artigos a fim de 
comprovar a necessidade da diligência supracitada.  Ao final requer que seja acolhido o 
pedido de violação dos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo 
legal. 

 
O sujeito passivo anexou ao recurso os seguintes documentos: cópia 

de intimação e cópia da sentença (fls. 784 a 790).  
Pelo Acórdão nº 1337/13, de fls. 792 a 796, a Terceira Câmara do 

Conselho Administrativo Tributário decidiu acatar a preliminar de nulidade parcial dos 
autos, por cerceamento do direito de defesa, a partir do documento de fls. 759, devendo 
os autos retornarem ao NUPRE para proceder intimação do advogado para que o mesmo 
tome conhecimento do resultado da diligencia.  

  
 
O sujeito passivo foi intimado (fls. 798 a 799) a pagar a quantia 

exigida ou apresentar recurso voluntário.  
  
Em sentença n° 2014/2014, de fls. 801 a 807, o julgador singular 

decidiu pela procedência parcial do auto de infração. Em sua fundamentação afirmou que 
nos autos não há fatos novos e que não conseguiu enxergar no recurso apresentado a 
aludida arguição em preliminar do cerceamento ao direito de defesa, por falta de intimação 
do advogado do sujeito passivo para manifestar sobre o resultado da revisão, conforme 
descrito no relatório da decisão da Terceira Câmara deste Contencioso. 

 
Aduziu que o agente do fisco encarregado da diligencia, ao revisar o 

procedimento fiscal constatou que além da falta da dedução do ICMS destacando nos 
documentos fiscais, havia sido cobrado com aplicação da alíquota de 12%, quando 
deveria ter sido aplicado a de 17%, tendo em vista a condição do sujeito passivo como 
substituto tributário. Propôs também a correção da penalidade, nos termos do art. 71, § 9°, 
II, do CTE, considerando tratar de mercadorias sujeitas ao regime da substituição 
tributária. 

 
O sujeito passivo foi intimado, conforme documentos de fls. 809 a 

811. 
 
O sujeito passivo apresentou recurso voluntário, às fls. 814 a 820, 

reiterando seus argumentos de que a recorrente não omitiu, nem tampouco deixou de 
recolher o ICMS, uma vez que não comprou nem recebeu as mercadorias relacionadas 
nas notas fiscais.  Reiterou também seus argumentos sobre o ônus da prova ser do fisco, 
em provar que foram recebidas referidas mercadorias, citando ementas e artigos a fim de 
comprovar sua defesa.  Ao final pede que seja reformada a sentença singular. 

 



 

Pela Resolução n° 40/2015, de fls. 824 a 825, a Primeira Câmara 
Temporária do Conselho Administrativo Tributário decidiu encaminhar os autos para que a 
recorrente seja intimada no prazo máximo de 30 dias, a contar da data da ciência, a 
apresentar prova de qualquer medida que tenha tomado, se for o caso, de cunho 
contestatório em desfavor da empresa emitente das notas fiscais arroladas nos presentes 
autos, seja tal medida um Boletim de Ocorrência Policial, ou alguma ação intentada contra 
a emitente das notas fiscais, na esfera judiciaria penal, ou mesmo cível. 

 
 
O sujeito passivo foi intimado, conforme documentos de fls. 826 a 

827. 
 
O sujeito passivo apresentou manifestação, às fls. 830 a 832, 

alegando que a fim de comprovar a ausência de recebimento dos produtos que ensejaram 
o ICMS aqui discutido requer que seja intimada a empresa que expediu a nota de saída 
para apresentar comprovante de entrega dos produtos à sede da recorrente, haja vista 
que a recorrente não possui qualquer documento capaz de produzir prova negativa neste 
ponto, uma vez que a transação nunca ocorreu. 

 
Relatados, passo ao voto. 
 
 

                                V O T O 
 

 
Trata-se de julgamento de recurso voluntário no qual o sujeito 

passivo pretende a reforma de decisão singular que o condenou ao pagamento de ICMS-
ST decorrente da omissão o registro no livro Registro de Entradas das notas fiscais 
constantes da relação em anexo, referente à aquisição, em outro estado, de mercadorias 
em operação na qual foi omitida a retenção do ICMS substituição tributária pelas 
operações posteriores. 

 
 
DA DILIGÊNCIA.  
 
A prova de que as operações ocorreram são as notas fiscais 

emitidas. Considerando que as mercadorias são sujeitas à substituição tributária, as 
empresas emitentes deveriam destacar e recolher o ICMS-ST, cabendo ao adquirente 
escriturar as notas e arquivá-las junto com os comprovantes de que o imposto fora retido 
pelo substituto tributário. 

 
Assim não procedendo, obriga-se solidariamente com o substituto 

tributário pelo pagamento do ICMS devido. 
 
Como a solidariedade não comporta benefício de ordem, o fisco pode 

escolher de quem exigir o tributo devido e não pago.  
 
Como responsável solidário caberia ao autuado provar, por todos os 

meios admitidos pelo direito, que as operações não ocorreram. Esse ônus era seu, não do 
fisco. Inclusive, a I CJULT deste Conselho, mediante a RESOLUÇÃO 040/2015 (fls.824), 
oportunizou à recorrente “a apresentar prova de qualquer medida que tenha tomado, se 
for o caso, de cunho contestatório em desfavor da empresa emitente das notas fiscais 
arroladas nos presentes autos, seja tal medida um Boletim de Ocorrência Policial, ou 



 

alguma ação intentada contra a emitente das notas fiscais, na esfera judiciária penal, ou 
mesmo cível.” 

 
Quedando-se inerte quanto ao encargo acima descrito, que lhe 

caberia o ônus de desincumbir-se, a autuada “requer que seja intimada a empresa que 
expediu a nota de saída para apresentar comprovante de entrega dos produtos à sede da 
Recorrente.” 

 
Ora, o Fisco acusa o sujeito passivo do cometimento de ilícito fiscal, 

juntado provas do seu direito. É ônus da recorrente, conforme solicitado na RESOLUÇÃO, 
trazer as provas que extingam, excluam ou impeçam a pretensão da Fazenda Pública.   

 
Assim, rejeito a diligência pleiteada. 
 
 
DO MÉRITO.  
 
Infere-se do artigo 51, § 3º, do CTE (abaixo transcrito), a obrigação 

do emitente das notas fiscais (remetente das mercadorias) pelo pagamento do ICMS-ST 
omitido. Verbis: 

 
Art. 51. Fica atribuída ao estabelecimento industrial, na condição de 
substituto tributário, a responsabilidade pelo pagamento do imposto devido 
nas operações internas subseqüentes, observadas as disposições 
estabelecidas na legislação tributária, em relação às operações com as 
mercadorias constantes do Anexo VI desta lei. 

                                                (...) 

§ 3º É exigido o pagamento antecipado do imposto devido pelas futuras 
operações internas, inclusive quanto à operação a ser realizada pelo próprio 
adquirente, na hipótese de entrada de mercadoria proveniente de outro 
Estado ou do exterior e sujeita a substituição tributária. 

 

Como o substituto tributário não cumpriu a obrigação, ela pode 
também ser atribuída ao substituído (adquirente das mercadorias). Assim prescreve o 
artigo 35 do Anexo VIII do RCTE, verbis: 

 

Art. 35. Fica solidariamente obrigado ao pagamento do imposto devido por 
substituição tributária o contribuinte estabelecido neste Estado que adquirir 
mercadoria cujo imposto não tenha sido retido, hipótese em que o adquirente 
obriga-se, ainda, ao pagamento da multa pelo mesmo devida, dos juros e 
demais acréscimos legais, calculados desde a data em que deveria ter sido 
efetuada a retenção. 

 

Posto que a solidariedade não comporta benefício de ordem, o 
suposto credor (fisco) pode escolher quem, dentre os supostos devedores, cumprirá a 
obrigação. Neste caso, escolheu-se o adquirente das mercadorias. 

   
A simples leitura dos dispositivos legais é suficiente para demonstrar 

a existência de fundamento jurídico para a cobrança efetivada pelo Fisco. Os artigos 
acima transcritos referem-se à cobrança antecipada do imposto, à sujeição passiva, 
inclusive por solidariedade, e ao momento em que deve ser realizada a retenção do 
imposto.  

 
 

http://anexos/ANEXO_06_Substituicao_Posterior.doc


 

Posto isso, conheço do recurso e nego-lhe provimento para 
considerar procedente parcialmente o auto de infração no valor originário de ICMS de R$ 

25.573,86 vinte cinco mil quinhentos e setenta e três reais e oitenta e seis 
centavos), com a mudança para penalidade para o artigo 71, VII, “c”, § 9.º, inciso 
II, do CTE, nos exatos termos da decisão singular.  
 

 
Sala das sessões, em 19 de julho de 2016. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01099/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: Preliminares. Pedido de diligência formulado pelo 
sujeito passivo. Rejeitado por maioria.  
 
ICMS. Substituição Tributária. Omissão de entrada de 
mercadoria sujeita à substituição tributária pelas operações 
posteriores. Procedência parcial. Decisão por maioria. 
 
Rejeita-se a diligência requerida pelo sujeito passivo quando 
não se vislumbrar a possibilidade da mesma (diligência) 
acrescentar informações úteis ao deslinde da causa, mormente 
quando a prova pretendida é ônus do solicitante.  
 
O adquirente goiano de mercadoria sujeita ao regime de ICMS - 
substituição tributária pelas operações posteriores, cujo 
imposto não tenha sido retido pelo substituto tributário 
estabelecido em outra unidade da federação, fica solidariamente 
obrigado ao pagamento do imposto devido, nos termos do 
artigo 35 do Anexo VIII do RCTE. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 12 de agosto de 2015, decidiu, por maioria de votos, rejeitar o pedido de 
diligência formulado pelo sujeito passivo. Foram vencedores os Conselheiros Gilmar 
Rodrigues de Almeida e Lidilone Polizeli Bento. Vencido o Conselheiro Aguinaldo 
Fernandes de Melo. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, negar-
lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Foram vencedores os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida e Lidilone 
Polizeli Bento. Vencido o Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo que votou pela 
improcedência do feito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu o registro no 
livro Registro de Entradas das notas fiscais constantes da relação em anexo, referente à 
aquisição, em outro estado, de mercadorias em operação na qual foi omitida a retenção do 
ICMS substituição tributária pelas operações posteriores, conforme demonstrativos e 
documentos anexos, sujeitando-se, por conseguinte, ao pagamento do imposto na 
importância de R$ 19.614,32 (dezenove mil seiscentos e quatorze reais e trinta e dois 
centavos).  

  
  
A autoridade lançadora indicou como infringida as disposições dos 

artigos 45 e 51, §3º, do Código Tributário Estadual - CTE (Lei nº 11.651/91), combinado 
com os artigos 32, §1º; 35, do Anexo VIII do Decreto 4.852/97. Proposta a aplicação da 
penalidade prevista no artigo 71, inciso VII, alínea "c", § 9º, inciso I, da Lei nº 11.651/91, 
com a redação conferida pela Lei nº 13.446/99.  

  



 

O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: 
detalhamento do crédito tributário, planilha, cópia do livro Registro de Entradas, e cópias 
de notas fiscais (fls. 3 a 447). 

  
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de fls.448 a 449.
  

  
Em sua impugnação (fls. 451 a 458), o sujeito passivo alega que não 

omitiu o registro em livro próprio de notas fiscais e nem deixou de recolher ICMS e que a 
penalidade aplicada apresenta caráter confiscatório.   Afirma também que o valor pedido 
ao aplicar a penalidade é exorbitante, uma vez que, é superior ao valor supostamente 
devido.  Sustenta ainda a autuada que não procedeu o registro das notas fiscais, nem o 
recolhimento do ICMS, das notas fiscais relacionadas no auto em, porque não comprou 
nem recebeu as mercadorias relacionadas nas referidas notas fiscais.  Ao final pede que 
seja declarada a nulidade do auto de infração, ou que se reconheça o caráter confiscatório 
da multa aplicada, ou que os autos sejam mandados em diligência para que a empresa 
emitente das notas fiscais ou a transportadora apresentem os canhotos das notas fiscais 
ou comprovantes de entrega das mercadorias.  

  
O sujeito passivo anexou os seguintes documentos: procuração, 

cópia de documentos pessoais, cópia de contrato social (fls. 459 a 464).  
  
O julgador singular expede o Despacho nº 1031/09, de fls. 466, 

mediante o qual determina a realização de diligência junto à Delegacia Regional de 
Fiscalização de Catalão (DRFC), a fim de que seja designado agente do fisco estranho à 
lide para proceder à revisão de trabalho fiscal, considerando o princípio da não-
cumulatividade, que não foi observado pela autoridade fiscal autuante quando do cálculo 
do ICMS a pagar.  

  
Em retorno, agente do fisco esclarece que procedeu à elaboração de 

nova planilha (fls. 468 a 469), considerando os créditos constantes das notas fiscais, que 
adequou o IVA para 42,85%, por ser o correto, e que também aplicou a alíquota correta de 
17%, por ser a prevista para as operações. Por fim, propõe alteração da penalidade a do 
inciso II do § 9.º do artigo 71 do CTE, em vez do inciso I do mesmo § e artigo. Juntou aos 
autos a planilha de acordo com a revisão efetuada, em que o valor do ICMS a pagar 
reduziu-se para o montante de R$ 18.678,93. 

  
Intimado para manifestar sobre o resultado da diligência, o sujeito 

passivo não comparece ao processo (fls. 482 a 483).    
  
Pela sentença n.º 3532/10-JULP, de fls. 485 a 489, o julgador 

singular decidiu pela procedência parcial do auto de infração. Em sua fundamentação 
afirmou que após a diligência foram determinados novos valores, juntando também para 
fazer prova da acusação, cópias das notas fiscais não registradas e do livro Registro de 
Entradas do período abrangido pela ação fiscal, fazendo prova contundente da infração 
cometida pelo sujeito passivo, procedendo assim a alteração na penalidade.  Quanto ao 
mérito afirmou que o sujeito passivo tem o ônus da defesa, uma vez que, o fisco já 
apresentou provas a favor da ação fiscal. Quanto às notas fiscais que contêm o nome da 
autuada como destinatária, não procede a alegação do impugnante de que não comprou 
ou recebeu as mercadorias relacionadas nas referidas notas fiscais, pois as mesmas não 
apresentam quaisquer indícios de irregularidade.  Ao final afirmou que na defesa 
apresentada o sujeito passivo não apresenta razões e elementos capazes de ilidir a ação 



 

fiscal, que se encontra muito bem fundamentada, com cópias das notas fiscais não 
registradas e do livro Registro de Entradas dos exercícios em referência, juntamente com 
planilhas demonstrativas do cálculo do ICMS devido pelo sujeito passivo e omitido.  

  
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar recurso voluntário (fls. 491/492).   
  
O sujeito passivo apresentou recurso voluntário, às fls. 495/506, 

alegando cerceamento do direito de defesa, uma vez que não foi informada e nem 
recebeu a intimação sabre a realização da diligência.  Argumenta também que a diligência 
requerida para provar que não recebeu os produtos referidos nos autos não foi realizada, 
sendo esta a única maneira de provar o contrário, citando doutrinas e artigos a fim de 
comprovar a necessidade da diligência supracitada.  Ao final requer que seja acolhido o 
pedido de violação dos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo 
legal. 

 
O sujeito passivo anexou ao recurso os seguintes documentos: cópia 

de intimação e cópia da sentença (fls. 507 a 512).  
 
Pelo Acórdão nº 1313/13, de fls. 517 a 520, a Terceira Câmara do 

Conselho Administrativo Tributário decidiu acatar a preliminar de nulidade parcial dos 
autos, por cerceamento do direito de defesa, a partir do documento de fls. 482, devendo 
os autos retornarem ao NUPRE para proceder intimação do advogado para que o mesmo 
tome conhecimento do resultado da diligencia.  

  
O sujeito passivo foi intimado (fls. 522/523) a pagar a quantia exigida 

ou apresentar recurso voluntário.  
  
Em nova sentença n° 2006/2014, de fls. 525 a 531, o julgador 

singular decidiu pela procedência parcial do auto de infração. Em sua fundamentação 
afirmou que nos autos não há fatos novos e que não conseguiu enxergar no recurso 
apresentado a aludida arguição em preliminar do cerceamento ao direito de defesa, por 
falta de intimação do advogado do sujeito passivo para manifestar sobre o resultado da 
revisão, conforme descrito no relatório da decisão da Terceira Câmara deste Contencioso. 

 
Aduziu que o agente do fisco encarregado da diligencia, ao revisar o 

procedimento fiscal constatou que além da falta da dedução do ICMS destacando nos 
documentos fiscais, havia sido cobrado com aplicação da alíquota de 12%, quando 
deveria ter sido aplicado a de 17%, tendo em vista a condição do sujeito passivo como 
substituto tributário. Propôs também a correção da penalidade, nos termos do art. 71, § 9°, 
II, do CTE, considerando tratar de mercadorias sujeitas ao regime da substituição 
tributária. 

 
O sujeito passivo foi intimado, conforme documentos de fls. 535/537. 
 
O sujeito passivo apresentou recurso voluntário, às fls. 540 a 546, 

reiterando seus argumentos de que a recorrente não omitiu, nem tampouco deixou de 
recolher o ICMS, uma vez que não comprou nem recebeu as mercadorias relacionadas 
nas notas fiscais.  Reiterou também seus argumentos sobre o ônus da prova ser do fisco, 
em provar que foram recebidas referidas mercadorias, citando ementas e artigos a fim de 
comprovar sua defesa.  Ao final pede que seja reformada a sentença singular. 

 



 

Pela Resolução n° 039/2015, de fls. 550 a 551, a Primeira Câmara 
Temporária do Conselho Administrativo Tributário decidiu encaminhar os autos para que a 
recorrente seja intimada no prazo máximo de 30 dias, a contar da data da ciência, a 
apresentar prova de qualquer medida que tenha tomado, se for o caso, de cunho 
contestatório em desfavor da empresa emitente das notas fiscais arroladas nos presentes 
autos, seja tal medida um Boletim de Ocorrência Policial, ou alguma ação intentada contra 
a emitente das notas fiscais, na esfera judiciaria penal, ou mesmo cível. 

 
 
O sujeito passivo foi intimado, conforme documentos de fls. 552/553. 
 
O sujeito passivo apresentou manifestação, às fls. 556/557, alegando 

que a fim de comprovar a ausência de recebimento dos produtos que ensejaram o ICMS 
aqui discutido requer que seja intimada a empresa que expediu a nota de saída para 
apresentar comprovante de entrega dos produtos à sede da recorrente, haja vista que a 
recorrente não possui qualquer documento capaz de produzir prova negativa neste ponto, 
uma vez que a transação nunca ocorreu. 

 
Relatados, passo ao voto. 
 
 

                                V O T O 
 
 

Trata-se de julgamento de recurso voluntário no qual o sujeito 
passivo pretende a reforma de decisão singular que o condenou ao pagamento de ICMS-
ST decorrente da omissão o registro no livro Registro de Entradas das notas fiscais 
constantes da relação em anexo, referente à aquisição, em outro estado, de mercadorias 
em operação na qual foi omitida a retenção do ICMS substituição tributária pelas 
operações posteriores. 

 
 
DA DILIGÊNCIA.  
 
A prova de que as operações ocorreram são as notas fiscais 

emitidas. Considerando que as mercadorias são sujeitas à substituição tributária, as 
empresas emitentes deveriam destacar e recolher o ICMS-ST, cabendo ao adquirente 
escriturar as notas e arquivá-las junto com os comprovantes de que o imposto fora retido 
pelo substituto tributário. 

 
Assim não procedendo, obriga-se solidariamente com o substituto 

tributário pelo pagamento do ICMS devido. 
 
Como a solidariedade não comporta benefício de ordem, o fisco pode 

escolher de quem exigir o tributo devido e não pago.  
 
Como responsável solidário caberia ao autuado provar, por todos os 

meios admitidos pelo direito, que as operações não ocorreram. Esse ônus era seu, não do 
fisco. Inclusive, a I CJULT deste Conselho, mediante a RESOLUÇÃO 039/2015 (fls.550), 
oportunizou à recorrente “a apresentar prova de qualquer medida que tenha tomado, se 
for o caso, de cunho contestatório em desfavor da empresa emitente das notas fiscais 
arroladas nos presentes autos, seja tal medida um Boletim de Ocorrência Policial, ou 



 

alguma ação intentada contra a emitente das notas fiscais, na esfera judiciária penal, ou 
mesmo cível.” 

 
Quedando-se inerte quanto ao encargo acima descrito, que lhe 

caberia o ônus de desincumbir-se, a autuada “requer que seja intimada a empresa que 
expediu a nota de saída para apresentar comprovante de entrega dos produtos à sede da 
Recorrente.” 

 
Ora, o Fisco acusa o sujeito passivo do cometimento de ilícito fiscal, 

juntado provas do seu direito. É ônus da recorrente, conforme solicitado na RESOLUÇÃO, 
trazer as provas que extingam, excluam ou impeçam a pretensão da Fazenda Pública.   

 
Assim, rejeito a diligência pleiteada. 
 
 
DO MÉRITO.  
 
Infere-se do artigo 51, § 3º, do CTE (abaixo transcrito), a obrigação 

do emitente das notas fiscais (remetente das mercadorias) pelo pagamento do ICMS-ST 
omitido. Verbis: 

 
Art. 51. Fica atribuída ao estabelecimento industrial, na condição de 
substituto tributário, a responsabilidade pelo pagamento do imposto devido 
nas operações internas subseqüentes, observadas as disposições 
estabelecidas na legislação tributária, em relação às operações com as 
mercadorias constantes do Anexo VI desta lei. 

                                                (...) 

§ 3º É exigido o pagamento antecipado do imposto devido pelas futuras 
operações internas, inclusive quanto à operação a ser realizada pelo próprio 
adquirente, na hipótese de entrada de mercadoria proveniente de outro 
Estado ou do exterior e sujeita a substituição tributária. 

 

Como o substituto tributário não cumpriu a obrigação, ela pode 
também atribuída ao substituído (adquirente das mercadorias). Assim prescreve o artigo 
35 do Anexo VIII do RCTE, verbis: 

 

Art. 35. Fica solidariamente obrigado ao pagamento do imposto devido por 
substituição tributária o contribuinte estabelecido neste Estado que adquirir 
mercadoria cujo imposto não tenha sido retido, hipótese em que o adquirente 
obriga-se, ainda, ao pagamento da multa pelo mesmo devida, dos juros e 
demais acréscimos legais, calculados desde a data em que deveria ter sido 
efetuada a retenção. 

 

Posto que a solidariedade não comporta benefício de ordem, o 
suposto credor pode escolher quem, dentre os supostos devedores, cumprirá a obrigação. 
Neste caso, escolheu-se o adquirente das mercadorias. 

   
A simples leitura dos dispositivos legais é suficiente para demonstrar 

a existência de fundamento jurídico para a cobrança efetivada pelo Fisco. Os artigos 
acima transcritos referem-se à cobrança antecipada do imposto, à sujeição passiva, 
inclusive por solidariedade, e ao momento em que deve ser realizada a retenção do 
imposto.  

 
 

http://anexos/ANEXO_06_Substituicao_Posterior.doc


 

Posto isso, conheço do recurso e nego-lhe provimento para 
considerar procedente parcialmente o auto de infração no valor originário de ICMS de R$ 

R$ 18.678,93 (dezoito mil seiscentos e setenta e oito reais e noventa e três 
centavos), com a mudança para penalidade para o artigo 71, VII, “c”, § 9.º, inciso 
II, do CTE, nos exatos termos da decisão singular.  

 
 

Sala das sessões, em 19 de julho de 2016. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01100/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: Preliminares. Pedido de diligência formulado pelo 
sujeito passivo. Rejeitado por maioria.  
 
ICMS. Substituição Tributária. Omissão de entrada de 
mercadoria sujeita à substituição tributária pelas operações 
posteriores. Procedência parcial. Decisão por maioria. 
 
Rejeita-se a diligência requerida pelo sujeito passivo quando 
não se vislumbrar a possibilidade da mesma (diligência) 
acrescentar informações úteis ao deslinde da causa, mormente 
quando a prova pretendida é ônus do solicitante.  
 
O adquirente goiano de mercadoria sujeita ao regime de ICMS - 
substituição tributária pelas operações posteriores, cujo 
imposto não tenha sido retido pelo substituto tributário 
estabelecido em outra unidade da federação, fica solidariamente 
obrigado ao pagamento do imposto devido, nos termos do 
artigo 35 do Anexo VIII do RCTE. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 12 de agosto de 2015, decidiu, por maioria de votos, rejeitar o pedido de 
diligência formulado pelo sujeito passivo. Foram vencedores os Conselheiros Gilmar 
Rodrigues de Almeida e Lidilone Polizeli Bento. Vencido o Conselheiro Aguinaldo 
Fernandes de Melo. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, negar-
lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Foram vencedores os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida e Lidilone 
Polizeli Bento. Vencido o Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo que votou pela 
improcedência do feito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu o registro no 
livro Registro de Entradas das notas fiscais constantes da relação em anexo, referente à 
aquisição, em outro estado, de mercadorias em operação na qual foi omitida a retenção do 
ICMS substituição tributária pelas operações posteriores, conforme demonstrativos e 
documentos anexos, sujeitando-se, por conseguinte, ao pagamento do imposto na 
importância de R$ 23.314,33 (vinte três mil trezentos e quatorze reais e trinta e três 
centavos).  

  
  
A autoridade lançadora indicou como infringida as disposições dos 

artigos 45 e 51, §3º, do Código Tributário Estadual - CTE (Lei nº 11.651/91), combinado 
com os artigos 32, §1º; 35, do Anexo VIII do Decreto 4.852/97. Proposta a aplicação da 
penalidade prevista no artigo 71, inciso VII, alínea "c", § 9º, inciso I, da Lei nº 11.651/91, 
com a redação conferida pela Lei nº 13.446/99.  

  



 

O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: 
detalhamento do crédito tributário, planilha, cópia do livro Registro de Entradas, e cópias 
de notas fiscais (fls. 3 a 409). 

  
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de fls.410/411.  
  
Em sua impugnação (fls. 413/420), o sujeito passivo alega que não 

omitiu o registro em livro próprio de notas fiscais e nem deixou de recolher ICMS e que a 
penalidade aplicada apresenta caráter confiscatório.   Afirma também que o valor pedido 
ao aplicar a penalidade é exorbitante, uma vez que, é superior ao valor supostamente 
devido.  Sustenta ainda a autuada que não procedeu o registro das notas fiscais, nem o 
recolhimento do ICMS, das notas fiscais relacionadas no auto em, porque não comprou 
nem recebeu as mercadorias relacionadas nas referidas notas fiscais.  Ao final pede que 
seja declarada a nulidade do auto de infração, ou que se reconheça o caráter confiscatório 
da multa aplicada, ou que os autos sejam mandados em diligência para que a empresa 
emitente das notas fiscais ou a transportadora apresentem os canhotos das notas fiscais 
ou comprovantes de entrega das mercadorias.  

  
O sujeito passivo anexou os seguintes documentos: procuração, 

cópia de documentos pessoais, cópia de contrato social (fls. 421/426).  
  
O julgador singular expede o Despacho nº 1032/09, de fls. 428, 

mediante o qual determina a realização de diligência junto à Delegacia Regional de 
Fiscalização de Catalão (DRFC), a fim de que seja designado agente do fisco estranho à 
lide para proceder à revisão de trabalho fiscal, considerando o princípio da não-
cumulatividade, que não foi observado pela autoridade fiscal autuante quando do cálculo 
do ICMS a pagar.  

  
Em retorno, agente do fisco esclarece que procedeu à elaboração de 

nova planilha (fls. 468 a 469), considerando os créditos constantes das notas fiscais, que 
adequou o IVA para 42,85%, por ser o correto, e que também aplicou a alíquota correta de 
17%, por ser a prevista para as operações. Por fim, propõe alteração da penalidade a do 
inciso II do § 9.º do artigo 71 do CTE, em vez do inciso I do mesmo § e artigo. Juntou aos 
autos a planilha de acordo com a revisão efetuada, em que o valor do ICMS a pagar 
reduziu-se para o montante de R$ 22.202,49. 

  
Intimado para manifestar sobre o resultado da diligência, o sujeito 

passivo não comparece ao processo (fls. 454/456).    
  
Pela sentença n.º 3545/10-JULP, de fls. 457/461, o julgador singular 

decidiu pela procedência parcial do auto de infração. Em sua fundamentação afirmou que 
após a diligência foram determinados novos valores, juntando também para fazer prova da 
acusação, cópias das notas fiscais não registradas e do livro Registro de Entradas do 
período abrangido pela ação fiscal, fazendo prova contundente da infração cometida pelo 
sujeito passivo, procedendo assim a alteração na penalidade.  Quanto ao mérito afirmou 
que o sujeito passivo tem o ônus da defesa, uma vez que, o fisco já apresentou provas a 
favor da ação fiscal. Quanto às notas fiscais que contêm o nome da autuada como 
destinatária, não procede a alegação do impugnante de que não comprou ou recebeu as 
mercadorias relacionadas nas referidas notas fiscais, pois as mesmas não apresentam 
quaisquer indícios de irregularidade.  Ao final afirmou que na defesa apresentada o sujeito 
passivo não apresenta razões e elementos capazes de ilidir a ação fiscal, que se encontra 
muito bem fundamentada, com cópias das notas fiscais não registradas e do livro Registro 



 

de Entradas dos exercícios em referência, juntamente com planilhas demonstrativas do 
cálculo do ICMS devido pelo sujeito passivo e omitido.  

  
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar recurso voluntário (fls. 463/464).   
  
O sujeito passivo apresentou recurso voluntário, às fls. 467/478, 

alegando cerceamento do direito de defesa, uma vez que não foi informada e nem 
recebeu a intimação sabre a realização da diligência.  Argumenta também que a diligência 
requerida para provar que não recebeu os produtos referidos nos autos não foi realizada, 
sendo esta a única maneira de provar o contrário, citando doutrinas e artigos a fim de 
comprovar a necessidade da diligência supracitada.  Ao final requer que seja acolhido o 
pedido de violação dos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo 
legal. 

 
O sujeito passivo anexou ao recurso os seguintes documentos: cópia 

de intimação e cópia da sentença (fls. 479/484).  
 
Pelo Acórdão nº 1336/13, de fls. 489 a 492, a Terceira Câmara do 

Conselho Administrativo Tributário decidiu acatar a preliminar de nulidade parcial dos 
autos, por cerceamento do direito de defesa, a partir do documento de fls. 454, devendo 
os autos retornarem ao NUPRE para proceder intimação do advogado para que o mesmo 
tome conhecimento do resultado da diligencia.  

  
 
O sujeito passivo foi intimado (fls. 494/495) a pagar a quantia exigida 

ou apresentar recurso voluntário.  
  
Em nova sentença n° 2015/2014, de fls. 497 a 503, o julgador 

singular decidiu pela procedência parcial do auto de infração. Em sua fundamentação 
afirmou que nos autos não há fatos novos e que não conseguiu enxergar no recurso 
apresentado a aludida arguição em preliminar do cerceamento ao direito de defesa, por 
falta de intimação do advogado do sujeito passivo para manifestar sobre o resultado da 
revisão, conforme descrito no relatório da decisão da Terceira Câmara deste Contencioso. 

 
Aduziu que o agente do fisco encarregado da diligencia, ao revisar o 

procedimento fiscal constatou que além da falta da dedução do ICMS destacando nos 
documentos fiscais, havia sido cobrado com aplicação da alíquota de 12%, quando 
deveria ter sido aplicado a de 17%, tendo em vista a condição do sujeito passivo como 
substituto tributário. Propôs também a correção da penalidade, nos termos do art. 71, § 9°, 
II, do CTE, considerando tratar de mercadorias sujeitas ao regime da substituição 
tributária. 

 
O sujeito passivo foi intimado, conforme documentos de fls. 505/507. 
 
O sujeito passivo apresentou recurso voluntário, às fls. 510 a 516, 

reiterando seus argumentos de que a recorrente não omitiu, nem tampouco deixou de 
recolher o ICMS, uma vez que não comprou nem recebeu as mercadorias relacionadas 
nas notas fiscais.  Reiterou também seus argumentos sobre o ônus da prova ser do fisco, 
em provar que foram recebidas referidas mercadorias, citando ementas e artigos a fim de 
comprovar sua defesa.  Ao final pede que seja reformada a sentença singular. 

 



 

Pela Resolução n° 041/2015, de fls. 520 a 521, a Primeira Câmara 
Temporária do Conselho Administrativo Tributário decidiu encaminhar os autos para que a 
recorrente seja intimada no prazo máximo de 30 dias, a contar da data da ciência, a 
apresentar prova de qualquer medida que tenha tomado, se for o caso, de cunho 
contestatório em desfavor da empresa emitente das notas fiscais arroladas nos presentes 
autos, seja tal medida um Boletim de Ocorrência Policial, ou alguma ação intentada contra 
a emitente das notas fiscais, na esfera judiciaria penal, ou mesmo cível. 

 
 
O sujeito passivo foi intimado, conforme documentos de fls. 522/523. 
 
O sujeito passivo apresentou manifestação, às fls. 526/527, alegando 

que a fim de comprovar a ausência de recebimento dos produtos que ensejaram o ICMS 
aqui discutido requer que seja intimada a empresa que expediu a nota de saída para 
apresentar comprovante de entrega dos produtos à sede da recorrente, haja vista que a 
recorrente não possui qualquer documento capaz de produzir prova negativa neste ponto, 
uma vez que a transação nunca ocorreu. 

 
Relatados, passo ao voto. 
 

                                V O T O 
 

Trata-se de julgamento de recurso voluntário no qual o sujeito 
passivo pretende a reforma de decisão singular que o condenou ao pagamento de ICMS-
ST decorrente da omissão o registro no livro Registro de Entradas das notas fiscais 
constantes da relação em anexo, referente à aquisição, em outro estado, de mercadorias 
em operação na qual foi omitida a retenção do ICMS substituição tributária pelas 
operações posteriores. 

 
 
DA DILIGÊNCIA.  
 
A prova de que as operações ocorreram são as notas fiscais 

emitidas. Considerando que as mercadorias são sujeitas à substituição tributária, as 
empresas emitentes deveriam destacar e recolher o ICMS-ST, cabendo ao adquirente 
escriturar as notas e arquivá-las junto com os comprovantes de que o imposto fora retido 
pelo substituto tributário. 

 
Assim não procedendo, obriga-se solidariamente com o substituto 

tributário pelo pagamento do ICMS devido. 
 
Como a solidariedade não comporta benefício de ordem, o fisco pode 

escolher de quem exigir o tributo devido e não pago.  
 
Como responsável solidário caberia ao autuado provar, por todos os 

meios admitidos pelo direito, que as operações não ocorreram. Esse ônus era seu, não do 
fisco. Inclusive, a I CJULT deste Conselho, mediante a RESOLUÇÃO 041/2015 (fls.520), 
oportunizou à recorrente “a apresentar prova de qualquer medida que tenha tomado, se 
for o caso, de cunho contestatório em desfavor da empresa emitente das notas fiscais 
arroladas nos presentes autos, seja tal medida um Boletim de Ocorrência Policial, ou 
alguma ação intentada contra a emitente das notas fiscais, na esfera judiciária penal, ou 
mesmo cível.” 

 



 

Quedando-se inerte quanto ao encargo acima descrito, que lhe 
caberia o ônus de desincumbir-se, a autuada “requer que seja intimada a empresa que 
expediu a nota de saída para apresentar comprovante de entrega dos produtos à sede da 
Recorrente.” 

 
Ora, o Fisco acusa o sujeito passivo do cometimento de ilícito fiscal, 

juntado provas do seu direito. É ônus da recorrente, conforme solicitado na RESOLUÇÃO, 
trazer as provas que extingam, excluam ou impeçam a pretensão da Fazenda Pública.   

 
Assim, rejeito a diligência pleiteada. 
 
 
DO MÉRITO.  
 
Infere-se do artigo 51, § 3º, do CTE (abaixo transcrito), a obrigação 

do emitente das notas fiscais (remetente das mercadorias) pelo pagamento do ICMS-ST 
omitido. Verbis: 

 
Art. 51. Fica atribuída ao estabelecimento industrial, na condição de 
substituto tributário, a responsabilidade pelo pagamento do imposto devido 
nas operações internas subseqüentes, observadas as disposições 
estabelecidas na legislação tributária, em relação às operações com as 
mercadorias constantes do Anexo VI desta lei. 

                                                (...) 

§ 3º É exigido o pagamento antecipado do imposto devido pelas futuras 
operações internas, inclusive quanto à operação a ser realizada pelo próprio 
adquirente, na hipótese de entrada de mercadoria proveniente de outro 
Estado ou do exterior e sujeita a substituição tributária. 

 

Como o substituto tributário não cumpriu a obrigação, ela pode 
também atribuída ao substituído (adquirente das mercadorias). Assim prescreve o artigo 
35 do Anexo VIII do RCTE, verbis: 

 

Art. 35. Fica solidariamente obrigado ao pagamento do imposto devido por 
substituição tributária o contribuinte estabelecido neste Estado que adquirir 
mercadoria cujo imposto não tenha sido retido, hipótese em que o adquirente 
obriga-se, ainda, ao pagamento da multa pelo mesmo devida, dos juros e 
demais acréscimos legais, calculados desde a data em que deveria ter sido 
efetuada a retenção. 

 

Posto que a solidariedade não comporta benefício de ordem, o 
suposto credor pode escolher quem, dentre os supostos devedores, cumprirá a obrigação. 
Neste caso, escolheu-se o adquirente das mercadorias. 

   
A simples leitura dos dispositivos legais é suficiente para demonstrar 

a existência de fundamento jurídico para a cobrança efetivada pelo Fisco. Os artigos 
acima transcritos referem-se à cobrança antecipada do imposto, à sujeição passiva, 
inclusive por solidariedade, e ao momento em que deve ser realizada a retenção do 
imposto.  

 
 
Posto isso, conheço do recurso e nego-lhe provimento para 

considerar procedente parcialmente o auto de infração no valor originário de ICMS de R$ 

22.202,49 (vinte dois mil duzentos e dois reais e quarenta e nove centavos), com a 

http://anexos/ANEXO_06_Substituicao_Posterior.doc


 

mudança para penalidade para o artigo 71, VII, “c”, § 9.º, inciso II, do CTE, nos 
exatos termos da decisão singular.  

 
 

Sala das sessões, em 19 de julho de 2016. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01101/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: Preliminares. Pedido de diligência formulado pelo 
sujeito passivo. Rejeitado por maioria.  
 
ICMS. Substituição Tributária. Omissão de entrada de 
mercadoria sujeita à substituição tributária pelas operações 
posteriores. Procedência parcial. Decisão por maioria. 
 
Rejeita-se a diligência requerida pelo sujeito passivo quando 
não se vislumbrar a possibilidade da mesma (diligência) 
acrescentar informações úteis ao deslinde da causa, mormente 
quando a prova pretendida é ônus do solicitante.  
 
O adquirente goiano de mercadoria sujeita ao regime de ICMS - 
substituição tributária pelas operações posteriores, cujo 
imposto não tenha sido retido pelo substituto tributário 
estabelecido em outra unidade da federação, fica solidariamente 
obrigado ao pagamento do imposto devido, nos termos do 
artigo 35 do Anexo VIII do RCTE. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 12 de agosto de 2015, decidiu, por maioria de votos, rejeitar o pedido de 
diligência formulado pelo sujeito passivo. Foram vencedores os Conselheiros Gilmar 
Rodrigues de Almeida e Lidilone Polizeli Bento. Vencido o Conselheiro Aguinaldo 
Fernandes de Melo. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, negar-
lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Foram vencedores os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida e Lidilone 
Polizeli Bento. Vencido o Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo que votou pela 
improcedência do feito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu o registro no 
livro Registro de Entradas das notas fiscais constantes da relação em anexo, referente à 
aquisição, em outro estado, de mercadorias em operação na qual foi omitida a retenção do 
ICMS substituição tributária pelas operações posteriores, conforme demonstrativos e 
documentos anexos, sujeitando-se, por conseguinte, ao pagamento do imposto na 
importância de R$ 26.539,58 (vinte seis mil quinhentos e trinta e nove reais e cinquenta e 
oito centavos).  

  
  
A autoridade lançadora indicou como infringida as disposições dos 

artigos 45 e 51, §3º, do Código Tributário Estadual - CTE (Lei nº 11.651/91), combinado 
com os artigos 32, §1º; 35, do Anexo VIII do Decreto 4.852/97. Proposta a aplicação da 
penalidade prevista no artigo 71, inciso VII, alínea "c", § 9º, inciso I, da Lei nº 11.651/91, 
com a redação conferida pela Lei nº 13.446/99.  

  



 

O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: 
detalhamento do crédito tributário, planilha, cópia do livro Registro de Entradas, e cópias 
de notas fiscais (fls. 3 a 410). 

  
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de fls.411/412.  
  
Em sua impugnação (fls. 414/421), o sujeito passivo alega que não 

omitiu o registro em livro próprio de notas fiscais e nem deixou de recolher ICMS e que a 
penalidade aplicada apresenta caráter confiscatório.   Afirma também que o valor pedido 
ao aplicar a penalidade é exorbitante, uma vez que, é superior ao valor supostamente 
devido.  Sustenta ainda a autuada que não procedeu o registro das notas fiscais, nem o 
recolhimento do ICMS, das notas fiscais relacionadas no auto em, porque não comprou 
nem recebeu as mercadorias relacionadas nas referidas notas fiscais.  Ao final pede que 
seja declarada a nulidade do auto de infração, ou que se reconheça o caráter confiscatório 
da multa aplicada, ou que os autos sejam mandados em diligência para que a empresa 
emitente das notas fiscais ou a transportadora apresentem os canhotos das notas fiscais 
ou comprovantes de entrega das mercadorias.  

  
O sujeito passivo anexou os seguintes documentos: procuração, 

cópia de documentos pessoais, cópia de contrato social (fls. 422/427).  
  
O julgador singular expede o Despacho nº 1029/09, de fls. 429, 

mediante o qual determina a realização de diligência junto à Delegacia Regional de 
Fiscalização de Catalão (DRFC), a fim de que seja designado agente do fisco estranho à 
lide para proceder à revisão de trabalho fiscal, considerando o princípio da não-
cumulatividade, que não foi observado pela autoridade fiscal autuante quando do cálculo 
do ICMS a pagar.  

  
Em retorno, agente do fisco esclarece que procedeu à elaboração de 

nova planilha (fls. 431 a 432), considerando os créditos constantes das notas fiscais, que 
adequou o IVA para 42,85%, por ser o correto, e que também aplicou a alíquota correta de 
17%, por ser a prevista para as operações. Por fim, propõe alteração da penalidade a do 
inciso II do § 9.º do artigo 71 do CTE, em vez do inciso I do mesmo § e artigo. Juntou aos 
autos a planilha de acordo com a revisão efetuada, em que o valor do ICMS a pagar 
reduziu-se para o montante de R$ 25.273,93. 

  
Intimado para manifestar sobre o resultado da diligência, o sujeito 

passivo não comparece ao processo (fls. 4446/447).    
  
Pela sentença n.º 3531/10-JULP, de fls. 448452, o julgador singular 

decidiu pela procedência parcial do auto de infração. Em sua fundamentação afirmou que 
após a diligência foram determinados novos valores, juntando também para fazer prova da 
acusação, cópias das notas fiscais não registradas e do livro Registro de Entradas do 
período abrangido pela ação fiscal, fazendo prova contundente da infração cometida pelo 
sujeito passivo, procedendo assim a alteração na penalidade.  Quanto ao mérito afirmou 
que o sujeito passivo tem o ônus da defesa, uma vez que, o fisco já apresentou provas a 
favor da ação fiscal. Quanto às notas fiscais que contêm o nome da autuada como 
destinatária, não procede a alegação do impugnante de que não comprou ou recebeu as 
mercadorias relacionadas nas referidas notas fiscais, pois as mesmas não apresentam 
quaisquer indícios de irregularidade.  Ao final afirmou que na defesa apresentada o sujeito 
passivo não apresenta razões e elementos capazes de ilidir a ação fiscal, que se encontra 
muito bem fundamentada, com cópias das notas fiscais não registradas e do livro Registro 



 

de Entradas dos exercícios em referência, juntamente com planilhas demonstrativas do 
cálculo do ICMS devido pelo sujeito passivo e omitido.  

  
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar recurso voluntário (fls. 454/455).   
  
O sujeito passivo apresentou recurso voluntário, às fls. 458/468, 

alegando cerceamento do direito de defesa, uma vez que não foi informada e nem 
recebeu a intimação sabre a realização da diligência.  Argumenta também que a diligência 
requerida para provar que não recebeu os produtos referidos nos autos não foi realizada, 
sendo esta a única maneira de provar o contrário, citando doutrinas e artigos a fim de 
comprovar a necessidade da diligência supracitada.  Ao final requer que seja acolhido o 
pedido de violação dos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo 
legal. 

 
O sujeito passivo anexou ao recurso os seguintes documentos: cópia 

de intimação e cópia da sentença (fls. 469/473).  
 
Pelo Acórdão nº 1335/13, de fls. 477 a 480, a Terceira Câmara do 

Conselho Administrativo Tributário decidiu acatar a preliminar de nulidade parcial dos 
autos, por cerceamento do direito de defesa, a partir do documento de fls. 445, devendo 
os autos retornarem ao NUPRE para proceder intimação do advogado para que o mesmo 
tome conhecimento do resultado da diligencia.  

  
 
O sujeito passivo foi intimado (fls. 482/483) a pagar a quantia exigida 

ou apresentar recurso voluntário.  
  
Em nova sentença n° 2007/2014, de fls. 485 a 491, o julgador 

singular decidiu pela procedência parcial do auto de infração. Em sua fundamentação 
afirmou que nos autos não há fatos novos e que não conseguiu enxergar no recurso 
apresentado a aludida arguição em preliminar do cerceamento ao direito de defesa, por 
falta de intimação do advogado do sujeito passivo para manifestar sobre o resultado da 
revisão, conforme descrito no relatório da decisão da Terceira Câmara deste Contencioso. 

 
Aduziu que o agente do fisco encarregado da diligencia, ao revisar o 

procedimento fiscal constatou que além da falta da dedução do ICMS destacando nos 
documentos fiscais, havia sido cobrado com aplicação da alíquota de 12%, quando 
deveria ter sido aplicado a de 17%, tendo em vista a condição do sujeito passivo como 
substituto tributário. Propôs também a correção da penalidade, nos termos do art. 71, § 9°, 
II, do CTE, considerando tratar de mercadorias sujeitas ao regime da substituição 
tributária. 

 
O sujeito passivo foi intimado, conforme documentos de fls. 492/495. 
 
O sujeito passivo apresentou recurso voluntário, às fls. 498 a 504, 

reiterando seus argumentos de que a recorrente não omitiu, nem tampouco deixou de 
recolher o ICMS, uma vez que não comprou nem recebeu as mercadorias relacionadas 
nas notas fiscais.  Reiterou também seus argumentos sobre o ônus da prova ser do fisco, 
em provar que foram recebidas referidas mercadorias, citando ementas e artigos a fim de 
comprovar sua defesa.  Ao final pede que seja reformada a sentença singular. 

 



 

Pela Resolução n° 042/2015, de fls. 508 a 509, a Primeira Câmara 
Temporária do Conselho Administrativo Tributário decidiu encaminhar os autos para que a 
recorrente seja intimada no prazo máximo de 30 dias, a contar da data da ciência, a 
apresentar prova de qualquer medida que tenha tomado, se for o caso, de cunho 
contestatório em desfavor da empresa emitente das notas fiscais arroladas nos presentes 
autos, seja tal medida um Boletim de Ocorrência Policial, ou alguma ação intentada contra 
a emitente das notas fiscais, na esfera judiciaria penal, ou mesmo cível. 

 
 
O sujeito passivo foi intimado, conforme documentos de fls. 510/511. 
 
O sujeito passivo apresentou manifestação, às fls. 514/515, alegando 

que a fim de comprovar a ausência de recebimento dos produtos que ensejaram o ICMS 
aqui discutido requer que seja intimada a empresa que expediu a nota de saída para 
apresentar comprovante de entrega dos produtos à sede da recorrente, haja vista que a 
recorrente não possui qualquer documento capaz de produzir prova negativa neste ponto, 
uma vez que a transação nunca ocorreu. 

 
Relatados, passo ao voto. 
 

                                V O T O 
 
 

Trata-se de julgamento de recurso voluntário no qual o sujeito 
passivo pretende a reforma de decisão singular que o condenou ao pagamento de ICMS-
ST decorrente da omissão o registro no livro Registro de Entradas das notas fiscais 
constantes da relação em anexo, referente à aquisição, em outro estado, de mercadorias 
em operação na qual foi omitida a retenção do ICMS substituição tributária pelas 
operações posteriores. 

 
 
DA DILIGÊNCIA.  
 
A prova de que as operações ocorreram são as notas fiscais 

emitidas. Considerando que as mercadorias são sujeitas à substituição tributária, as 
empresas emitentes deveriam destacar e recolher o ICMS-ST, cabendo ao adquirente 
escriturar as notas e arquivá-las junto com os comprovantes de que o imposto fora retido 
pelo substituto tributário. 

 
Assim não procedendo, obriga-se solidariamente com o substituto 

tributário pelo pagamento do ICMS devido. 
 
Como a solidariedade não comporta benefício de ordem, o fisco pode 

escolher de quem exigir o tributo devido e não pago.  
 
Como responsável solidário caberia ao autuado provar, por todos os 

meios admitidos pelo direito, que as operações não ocorreram. Esse ônus era seu, não do 
fisco. Inclusive, a I CJULT deste Conselho, mediante a RESOLUÇÃO 042/2015 (fls.508), 
oportunizou à recorrente “a apresentar prova de qualquer medida que tenha tomado, se 
for o caso, de cunho contestatório em desfavor da empresa emitente das notas fiscais 
arroladas nos presentes autos, seja tal medida um Boletim de Ocorrência Policial, ou 
alguma ação intentada contra a emitente das notas fiscais, na esfera judiciária penal, ou 
mesmo cível.” 

 



 

Quedando-se inerte quanto ao encargo acima descrito, que lhe 
caberia o ônus de desincumbir-se, a autuada “requer que seja intimada a empresa que 
expediu a nota de saída para apresentar comprovante de entrega dos produtos à sede da 
Recorrente.” 

 
Ora, o Fisco acusa o sujeito passivo do cometimento de ilícito fiscal, 

juntado provas do seu direito. É ônus da recorrente, conforme solicitado na RESOLUÇÃO, 
trazer as provas que extingam, excluam ou impeçam a pretensão da Fazenda Pública.   

 
Assim, rejeito a diligência pleiteada. 
 
 
DO MÉRITO.  
 
Infere-se do artigo 51, § 3º, do CTE (abaixo transcrito), a obrigação 

do emitente das notas fiscais (remetente das mercadorias) pelo pagamento do ICMS-ST 
omitido. Verbis: 

 
Art. 51. Fica atribuída ao estabelecimento industrial, na condição de 
substituto tributário, a responsabilidade pelo pagamento do imposto devido 
nas operações internas subseqüentes, observadas as disposições 
estabelecidas na legislação tributária, em relação às operações com as 
mercadorias constantes do Anexo VI desta lei. 

                                                (...) 

§ 3º É exigido o pagamento antecipado do imposto devido pelas futuras 
operações internas, inclusive quanto à operação a ser realizada pelo próprio 
adquirente, na hipótese de entrada de mercadoria proveniente de outro 
Estado ou do exterior e sujeita a substituição tributária. 

 

Como o substituto tributário não cumpriu a obrigação, ela pode 
também atribuída ao substituído (adquirente das mercadorias). Assim prescreve o artigo 
35 do Anexo VIII do RCTE, verbis: 

 

Art. 35. Fica solidariamente obrigado ao pagamento do imposto devido por 
substituição tributária o contribuinte estabelecido neste Estado que adquirir 
mercadoria cujo imposto não tenha sido retido, hipótese em que o adquirente 
obriga-se, ainda, ao pagamento da multa pelo mesmo devida, dos juros e 
demais acréscimos legais, calculados desde a data em que deveria ter sido 
efetuada a retenção. 

 

Posto que a solidariedade não comporta benefício de ordem, o 
suposto credor pode escolher quem, dentre os supostos devedores, cumprirá a obrigação. 
Neste caso, escolheu-se o adquirente das mercadorias. 

   
A simples leitura dos dispositivos legais é suficiente para demonstrar 

a existência de fundamento jurídico para a cobrança efetivada pelo Fisco. Os artigos 
acima transcritos referem-se à cobrança antecipada do imposto, à sujeição passiva, 
inclusive por solidariedade, e ao momento em que deve ser realizada a retenção do 
imposto.  

 
Posto isso, conheço do recurso e nego-lhe provimento para 

considerar procedente parcialmente o auto de infração no valor originário de ICMS de R$ 

25.273,93 (vinte cinco mil duzentos setenta e três reais e noventa e três centavos), com a 

http://anexos/ANEXO_06_Substituicao_Posterior.doc


 

mudança para penalidade para o artigo 71, VII, “c”, § 9.º, inciso II, do CTE, nos 
exatos termos da decisão singular.  

 
 

Sala das sessões, em 19 de julho de 2016. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01113/16 
 
Redator do Voto: Conselheiro José Luiz Rosa 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Omissão de complemento 
do imposto no regime da substituição tributária pelas operações 
posteriores. Procedência parcial. 
 
Provado no Pedido de Revisão Extraordinária que o sujeito 
passivo promoveu o recolhimento parcial do imposto devido e 
apurado pelo próprio contribuinte relativo as operações com 
combustíveis derivados de petróleo realizadas para o território 
goiano, procedente em parte é o auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 16 
de fevereiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de 
infração no valor do ICMS de R$ 36.902,76 (trinta e seis mil, novecentos e dois reais e 
setenta e seis centavos), considerando o pagamento de fls. 40 para fins de possível 
extinção do crédito tributário. Participaram do julgamento os Conselheiros Alcedino Gomes 
Barbosa, Domingos Caruso Neto, José Luiz Rosa, Antônio Martins da Silva, Talita Pimenta 
Félix, Washington Luis Freire de Oliveira, José Pereira D'abadia, David Fernandes de 
Carvalho, João Divino de Brito, Nislene Alves Borges, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da 
Silva, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Lidilone Polizeli Bento, Paulo 
Diniz e Renato Moraes Lima. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Descreve a exordial que o sujeito passivo deixou de pagar, em 
desacordo com o disposto no Convênio ICMS 110/2007, o valor do complemento do ICMS 
no regime da substituição tributária pelas operações posteriores, relativo ao mês de 
setembro de 2013, conforme atestam as informações extraídas do Resumo das 
Operações Interestaduais Realizadas com Combustível Derivado de Petróleo. Em 
decorrência deve pagar o imposto acrescido das cominações legais. 

 
De acordo com as autoridades fiscais foram descumpridas os 

dispositivos dos artigos 51 e 64, ambos do Código Tributário Estadual em combinação 
com os artigos 61, § 3º, inciso I e 62-a,b e c, ambos do Anexo VIII, do Decreto nº 4.852/97. 
Proposta a penalidade do artigo 71, inciso III, “a”, da Lei nº 11.651/91. 

 
Fundamentam a acusação os seguintes documentos: o 

Detalhamento  do Crédito Tributário, o Histórico dos pagamentos SARE e o Anexo III do 
SCANC – Resumo das Operações Interestaduais Realizadas com Combustível Derivado 
de Petróleo (fls. 03/10). 

Após a lavratura dos termos de revelia, perempção e de Inscrição em 
Dívida Ativa, o sujeito passivo comparece aos autos para ingressar com Pedido de 
Revisão Extraordinária, dirigido ao Presidente desta Casa (fls.23/26). 

 
Alega não ser devedor do imposto exigido, pois efetuou o pagamento 

parcial da autuação no valor de R$ 46.565,74 (quarenta e seis mil e quinhentos e sessenta 



 

e cinco reais e setenta e quatro centavos) no dia 04/10/2013. Que tal se deu antes da 
ciência dos autos, ocorrida em 17/032014 (fls.14). Acrescenta que a parte remanescente, 
no valor de R$ 36.902,76 (trinta e seis mil e novecentos e dois reais e setenta e seis 
centavos) foi paga no dia 19/03/2015 (fls.35/36). Acosta aos autos os seguintes 
documentos de prova: Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais – GNRE 
(fls.33/34); Dare 2.1 (fls.35) e o comprovante de pagamento de fls.36. 

 
Requer a improcedência do feito. 
 
O Presidente desta Casa manifesta-se nos autos através do 

Despacho nº 725/2015 (fls.42) e determina o encaminhamento dos autos ao Setor de 
Controle e Acompanhamento Processual, para que sejam remetidos à Gerência de 
Combustíveis, afim de que seu titular requeira aos agentes autuantes para que se 
manifestem quanto à aceitação do documento acostados às fls.04 dos autos, para a 
redução do valor original. 

 
O revisor manifesta-se às fls. 44 dos autos para concluir que houve o 

pagamento parcial do auto de infração no valor de R$ 46.565,74 (quarenta e seis mil e 
quinhentos e sessenta e cinco reais e setenta e quatro centavos), antes do procedimento 
fiscal e que deve ser considerado para efeito de extinção do crédito tributário. 

 
O Presidente do Conselho Administrativo Tributário – CAT manifesta-

se através do despacho de nº 1220/2015 (fls.55) para admitir o presente Pedido de 
Revisão Extraordinária. 

 
É o relatório. 
 

 
 

V O T O 
 
Passo a julgar e de plano acolho a manifestação do ínclito Presidente 

desta Casa, que no despacho nº 1220/2015-CAT (fl. 55/56), admitiu o Pedido de Revisão 
Extraordinária pelo qual o sujeito passivo IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A 
solicitou a desconstituição do crédito tributário formalizado por meio presente auto de 
infração, referente à exigência de valor de complemento do ICMS substituição tributária 
pelas operações posteriores, referente ao mês de setembro de 2013, na importância de 
R$ 83.468,50 (oitenta e três mil e quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta 
centavos), conforme dados extraídos no quadro 5, item 5.7 do Resumo das Operações 
Interestaduais realizadas com combustível derivado de petróleo – Anexo III do SCANC 
(Sistema de Captação e Auditoria dos Anexos de Combustíveis). Por oportuno, transcrevo 
parte do trecho da decisão exarada pelo douto presidente e que adoto como razão de 
decidir, “in verbis”: 

 
O diligenciador, autor do procedimento fiscal, concluiu que houve o 
pagamento parcial do auto de infração no valor de R$ 46.565,74 (quarenta e 
seis mil e quinhentos e sessenta e cinco reais e setenta e quatro centavos), 
antes do procedimento fiscal que deve ser considerado para efeito de 
abatimento do valor autuado. 
 
De fato, do valor do crédito tributário de R$ 83.468,50 (oitenta e três mil e 
quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos) deve ser abatido o 
valor de R$ 46.565,74 (quarenta e seis mil e quinhentos e sessenta e cinco 
reais e setenta e quatro //centavos), pago em 04/10/2013 (fls.38), ou seja, 
antes da ciência dos autos ocorrida em 17/03/2014 (fls.14). E o pagamento 



 

remanescente de R$ 36.902,76 pago em 19/03/2015 (fls.40), após a ciência dos 
autos, com os acréscimos legais, deve ser considerado para efeito de 
extinção do crédito tributário. 
 
Pelo exame dos autos, constata-se que restou demonstrado erro de fato, 
requisito exigido no art. 43, II, a.1, da Lei nº 16.469/09 para a admissibilidade 
do pedido de revisão extraordinária, implicando em alteração parcial no 
lançamento, uma vez que a polaridade passiva efetuou pagamento parcial da 
autuação no valor de R$ 46.565,74 em 04/10/13 (fls.38), ou seja, antes da 
ciência dos autos ocorrida em 17/03/2014 (fls.14), devendo ser considerado o 
valor de R$ 36.902,76 para efeito de extinção do crédito, nos termos 
supracitados. 
 
Posto isso, com fundamento no art. 43, § 4º, II, da Lei nº 16.469/09, ADMITO o 
pedido de revisão extraordinária e DETERMINO o encaminhamento dos autos 
ao SEASI da Secretaria Geral (SEGE), para que sejam pautados a julgamento 
pelo Conselho Pleno (CONP). 
 
 

Ante o exposto, nada mais devo acrescentar, motivo pelo qual 
acompanhado da unanimidade do voto de meus pares, conheço do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dou-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de 
infração no valor do ICMS de R$ 36.902,76 (trinta e seis mil, novecentos e dois reais e 
setenta e seis centavos), considerando-se o pagamento de fls.40 para fins de possível 
extinção do crédito tributário. 
 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 19 de julho de 2016. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01125/16 
 
Relator: Conselheiro Renato Moraes Lima 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica. 
Erro na identificação do sujeito passivo. Rejeitada. Mérito. ICMS. 
Obrigação principal. Substituto tributário. Cobrança de diferença 
de ICMS-ST relativa a operações com produtos sujeitos ao 
regime de substituição tributária destinados ao Estado de Goiás. 
Procedência. 
 
1. Rejeita-se a arguição de erro na identificação do sujeito 
passivo, sendo a empresa autuada sujeito passivo por 
substituição, relativamente aos produtos remetidos para o 
Estado de Goiás; 
 
2. É exigido o pagamento antecipado do imposto devido pelas 
futuras operações internas, inclusive quanto à operação a ser 
realizada pelo próprio adquirente, na hipótese de entrada de 
mercadoria proveniente de outro Estado ou do exterior e sujeita 
a substituição tributária (CTE, art. 51, § 3°); 
 
3. Declara-se procedente o auto de infração que exige diferença 
de ICMS-ST em operações com produtos sujeitos ao regime de 
substituição tributária destinados ao Estado de Goiás, 
regularmente apurada em Auditoria Fiscal, não tendo a defesa 
trazido ao processo razões que ilidissem a exigência fiscal. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 09 de fevereiro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por erro na identificação do 
sujeito passivo. Participaram do julgamento os Conselheiros Renato Moraes Lima, Edson 
Abrão da Silva, Heli José da Silva, Nislene Alves Borges e Nivaldo Carvelo Carvalho. 
Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer da impugnação, negar-lhe provimento 
para considerar procedente o auto de infração.   Foram vencedores os Conselheiros 
Renato Moraes Lima, Edson Abrão da Silva, Heli José da Silva e Nislene Alves Borges. 
Vencido o Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho que votou pela improcedência do feito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal é de falta de pagamento total de R$ 1.160.120,01 
de ICMS de Substituição Tributária pelas Operações Posteriores – STOP (e também de 
ICMS de Diferencial de Alíquotas) ao longo de todos os meses de 2013, conforme previsto 
no Convênio 81/93, na venda, a contribuintes goianos, de mercadorias descritas nos 
Convênios ICMS 135/06, 97/10 e 84/11 (a impugnante é de outra Unidade da Federação – 
UF, e, nos termos da acusação, remeteu mercadorias a contribuintes goianos do ICMS). 
 

Citados como infringidos o art. 51, § 3°, da Lei n° 11.651/91, CTE, c/c 
o art. 52, § 1°, do Anexo VIII do Decreto n° 4.852/97, RCTE, e proposta a penalidade 
prevista no art. 71, III, “a”, do CTE. 



 

 
Instruem os autos o levantamento fiscal com conclusão nas fls. 05; 

pagamentos de Substituição Tributária (ST), fls. 06 a 14; CD com o arquivo da conclusão 
do levantamento e com o levantamento analítico “NOVA PONTOCOM2013 
DEMONSTRATIVO.pdf” de fls. 15; recibo de entrega dos arquivos eletrônicos com o 
levantamento, fls. 16. 

 
O levantamento fiscal. 
 
Passando o arquivo do levantamento, tipo “pdf”, para Excel, foi 

possível perceber que: 
 
1. todos os destinatários das 9.581 notas fiscais eletrônicas (NFes) 

arroladas são pessoas jurídicas goianas; 
 
2. o CFOP de uma nota fiscal é 6.403 (venda de mercadoria 

adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadoria sujeita ao regime de 
substituição tributária, na condição de contribuinte substituto); o de nove outras notas 
fiscais é 6.108 (venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não 
contribuinte); e o do restante é 6.102 (venda de mercadoria adquirida ou recebida de 
terceiros); 

 
3. doze destinatários são não inscritos em Goiás (GO); 
 
4. dos 9.581 casos, apenas 160 são de Diferencial de Alíquota; todos 

os 9421 restantes são de Substituição Tributária (ST); 
 
5. trata-se de 9.042 de celulares, 293 de telefones com e sem fio, 

241 de antenas parabólicas e 5 de auto-rádios. 
 
A defesa. 
 
Revel, fls. 19, a autuada recebeu a intimação para impugnação em 

Segunda Instância com aviso de existência de mídia de CD com os arquivos do 
levantamento, fls. 22, tendo documento indicativo da Empresa de Correios e Telégrafos 
(ECT) de ciência em 25/07/2014, fls. 23. Apresentou impugnação em segunda instância, 
fls. 26 a 34, com alegações que serão expostas e analisadas no VOTO deste acórdão. 

 
Quando veio a julgamento, foi efetuada, na sessão cameral, a 

juntada, fls. 120 a 132, a título de exemplo, de impressão de algumas folhas espaçadas do 
arquivo “NOVA PONTOCOM2013 DEMONSTRATIVO.pdf”, constante do CD de fls. 15. 

 
Em que pese algumas informações em contrário no campo descritivo 

das ilicitudes cometidas, foi esclarecido, por intermédio da Resolução, n° 129/2014-II 
CJUL, fls. 133 a 135, que os acordos entre UFs que tratam de substituição tributária – ST, 
e que efetivamente respaldam a presente reclamação fiscal, são: 

 
1. Convênio ICMS 135/06 (incidente em telefones celulares); 
 
2. Protocolo ICMS 41/08 (incidente em operações interestaduais de 

autopeças – o item 50 do anexo de discriminação das autopeças é auto-rádios); 
 



 

3. Protocolo ICMS 84/11 (incidente em materiais elétricos, entre os 
quais antenas parabólicas e telefones, exceto os celulares). 

 
Adicionalmente, foi também esclarecido que além da reclamação de 

falta de pagamento de ST, foram arrolados casos de falta de pagamento de ICMS de 
Diferencial de Alíquotas, quando observado não haver nenhuma etapa seguinte da cadeia 
econômica. 

 
Intimada dessa resolução, a impugnante apresentou peça defensória 

complementar de fls. 141 a 156, com as mesmas alegações anteriores. 
 
É o relatório. 
 

VOTO. 
 

PRELIMINAR 
 
Foi arguída, ainda que subliminarmente, nulidade da peça básica por 

erro na identificação do sujeito passivo, uma vez que a impugnante não fosse substituta 
tributária nas suas remessas a consumidores finais, o que contraria a LC 87/96 (L. Kandir), 
art. 6.º, § 1.º, quando o destinatário se trata de contribuinte do ICMS em seu Estado, o que 
motivou a rejeição dessa preliminar. 

 
LC 87/96, Art. 6º Lei estadual poderá atribuir a contribuinte do imposto ou a 
depositário a qualquer título a responsabilidade pelo seu pagamento, hipótese 
em que assumirá a condição de substituto tributário. (Redação dada pela Lcp 
114, de 16.12.2002) 
 
§ 1º A responsabilidade poderá ser atribuída em relação ao imposto incidente 
sobre uma ou mais operações ou prestações, sejam antecedentes, 
concomitantes ou subsequentes, inclusive ao valor decorrente da diferença entre 
alíquotas interna e interestadual nas operações e prestações que destinem bens 
e serviços a consumidor final localizado em outro Estado, que seja contribuinte 
do imposto.  

 
MÉRITO 

 
Sobre os destinatários não serem contribuintes do ICMS. 
 
A mesma razão de nulidade por erro de identificação de sujeito 

passivo ora citada foi também objeto de alegação meritória de improcedência por entender 
a impugnante não ser obrigada a pagar a Substituição Tributária (ST) em virtude de 
vender a consumidores finais goianos, não contribuintes do imposto, inocorrendo 
operação seguinte. Ocorre, porém, que 9571 vendas são com CFOP 6.102 (Venda de 
mercadoria adquirida ou recebida de terceiros); só nove outras são de CFOP 6.108 
(Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribuinte); 
uma tem, por fim, CFOP 6.403 (Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros 
em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária, na condição de 
contribuinte substituto, ficando, portanto, caracterizado que recebeu a mercadoria com 
retenção). Com base nos CFOPs adotados por ela na emissão das notas fiscais, fica clara 
seu reconhecimento de que os destinatários são, pelo menos em sua larga maioria, 
contribuintes. 

 



 

Cita a impugnante, adicionalmente, a determinação da Constituição 
Federal – CF, art. 155, § 2.º, VII, “b”, sobre a adoção da alíquota interna nas remessas 
interestaduais para não contribuinte, bem como a LC 87/96, art. 6.º, § 1.º, acima transcrita. 

 
Essa razão de improcedência foi rejeitada posto que os destinatários 

são contribuintes do imposto, sendo todos dotados de inscrição estadual, e, nos casos de 
inocorrência de operação subsequente, cabe a cobrança do ICMS Diferencial de Alíquota 
(utiliza o mesmo procedimento de cálculo, porém sem aplicação de IVA). 

 
A impugnante cita exemplos de destinatários, juntando cópias das 

notas fiscais de venda, onde, apesar do que foi alegado, trata-se de varejistas de móveis, 
portanto, contribuintes, cabendo pagamento do diferencial de alíquotas e, pelo menos, de 
plano, parcial procedência, excluindo-se dessas mercadorias o IVA. Os quadros de 
identificação de CNPJ dessas empresas se encontram nas fls. 115 a 117. A empresa das 
fls. 115 teve apenas a cobrança de diferencial de alíquotas nas fls. 73, 80 e 88 do 
levantamento; a empresa das fls. 116 teve cobrança de Substituição Tributária na 
aquisição de 50 antenas parabólicas (2 aquisições de 20 antenas e uma de 10 antenas) 
nas fls. 06, 53 e 147, ficando caracterizada a atividade de mercancia; a empresa das fls. 
117 não consta do levantamento fiscal. 

 
Houve, portanto, correto tratamento pela fiscalização no tocante aos 

destinatários (contribuintes) e ao destino das mercadorias: revenda (ST; com IVA), ou 
ativo permanente imobilizado / material de uso e consumo (Diferencial de Alíquotas; sem 
IVA). Quanto a este aspecto, cabe o julgado de procedência. 

 
Sobre o Estado do qual pertence, Rio de Janeiro, não ser signatário 

do Protocolo 97/10 de ST de autopeças. 
 
Alega, ainda, a impugnante, que o Protocolo ICMS 97/10 trata de 

Substituição Tributária de autopeças, e do qual o Estado do Rio de Janeiro não é 
signatário, e por assim ser, Goiás não lhe poderia exigir a responsabilidade pelo 
pagamento desse ICMS por não haver o permissivo para a competência tributária de 
Goiás lhe alcançar, naquele Estado. Cita, mais uma vez, a Lei Complementar 87/96, agora 
o art. 9.º, quando a mesma determine que a Substituição Tributária interestadual dependa 
de acordo celebrado entre os Estados interessados. 

 
De fato, o Protocolo citado não dá suporte para a cobrança do ICMS, 

mas o Protocolo ICMS 41/08 trata da mesma matéria e dele participam os Estados Rio de 
Janeiro e Goiás, dando o necessário suporte para reclamação do não pagamento da ST 
de auto-rádios. Também quanto a esse aspecto cabe o julgado de procedência. 

 
 
Sobre, nos termos do Convênio 135/06 e Protocolo 84/11, não ser 

substituto tributário de aparelhos telefônicos e de antenas parabólicas, posto que não seja 
industrial, nem importador dessas mercadorias. 

 
Alega que não é industrial, nem importador, mas atacadista de 

celulares, não sendo substituto tributário conforme previsto nos Convênios 135/06 e 84/11 
(aqui, tanto a defesa, quanto a fiscalização citaram equivocadamente o Convênio ICMS 
84/2011 quando deve-se falar de Protocolo ICMS 84/2011, que trata de Substituição 
Tributária em operações com materiais elétricos, incluindo aparelhos telefônicos e antenas 
parabólicas, pois o Convênio citado trata de outra matéria). 

 



 

Convênio ICMS 135/2006, Cláusula primeira Ficam os Estados do Acre, 
Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia, 
Roraima, Sergipe e Tocantins e o Distrito Federal autorizados, nas 
operações interestaduais com aparelhos celulares e cartões inteligentes 
(Smart Cards e SimCard), a atribuírem ao estabelecimento industrial ou 
importador, na qualidade de sujeito passivo por substituição, nos termos e 
condições deste convênio, a responsabilidade pela retenção e 
recolhimento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 
Mercadorias  e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual 
e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS devido pelas subseqüentes 
saídas, realizadas por estabelecimento atacadista, varejista ou prestador 
de serviços de telefonia móvel. 
 

Protocolo ICMS 84/2011 
 

Os Estados do Acre, Amapá, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio 
Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia e Sergipe, neste ato 
representados pelos seus respectivos Secretários de Fazenda, Finanças 
ou Tributação e Gerente de Receita, reunidos em Manaus, AM, no dia 30 
de setembro de 2011, considerando o disposto nos arts. 102 e 199 do 
Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966), e no 
art. 9º da Lei Complementar nº 87/96, de 13 de setembro de 1996, e o 
disposto nos Convênios ICMS 81/93, de 10 de setembro de 1993, e 70/97, 
de 25 de julho de 1997, resolvem celebrar o seguinte 

P R O T O C O L O 
Cláusula primeira Nas operações interestaduais com as mercadorias 
listadas no Anexo Único, com a respectiva classificação na Nomenclatura 
Comum do Mercosul/Sistema Harmonizado - NCM/SH -, destinadas aos 
estados signatários, fica atribuída ao contribuinte industrial ou importador, 
na qualidade de sujeito passivo por substituição tributária, a 
responsabilidade pela retenção e recolhimento do Imposto sobre 
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de 
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - 
ICMS - relativo às operações subsequentes. 
 

ANEXO ÚNICO 
 

ITEM NCM/SH DESCRIÇÃO MVA (%) ORIGINAL  

7. 8517.18.99 Outros aparelhos telefônicos e videofones, exceto 
telefone celular 

38 

9. 8529.10.11 Antenas com refletor parabólico, exceto para telefone 
celular, exceto as de uso automotivo 

38 

 
Alega que, conforme o Código Tributário Nacional - CTN, Art. 142, § 

Único, a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, não cabendo 
interpretação extensiva para equiparar atacadista a industrial ou importador. 

 
Cita também que conforme o CTN, Art. 112, III, pairando dúvida 

sobre a autoria, a lei tributária que define infrações ou penalidades há que ser interpretada 
da forma mais favorável ao acusado – mas, conforme se verá adiante, não há dúvida 
sobre a autoria da ilicitude. 

 
CTN, Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina 
penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso 
de dúvida quanto: 



 

III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade; 

 
Alega que apesar de o Convênio 81/93, Clausula Segunda, citar: 
 
Convênio ICMS 81/93, Cláusula segunda. Nas operações interestaduais 
realizadas por contribuinte com as mercadorias a que se referem os 
correspondentes Convênios ou Protocolos, a ele fica atribuída a 
responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto em favor do 
Estado destinatário, na qualidade de sujeito passivo por substituição, 
mesmo que o imposto já tenha sido retido anteriormente. 

 
 ... não pode o mesmo ser aplicado a esse caso uma vez que, nos 

termos da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB, antiga LICC), Art. 2.º 
e § 2.º, trate de normas gerais de Substituição Tributária, e os Convênios 135/06 e 84/11 
tratam de matéria específica. Adicionalmente cita julgado do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) sobre esse aspecto. 

 
LINDB, Art. 2º Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até 
que outra a modifique ou revogue.  
§ 1o A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, 
quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria 
de que tratava a lei anterior.  
§ 2o A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das 
já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior. 

 
Note-se que os Convênios 135/06 e 84/11 criam a regra de 

substituição tributária dos aparelhos quando de sua fabricação ou importação, sendo esta 
calculada até o consumidor final, entretanto, é óbvio que se essa substituição tributária, 
recolhida em favor de determinada UF, referir-se a mercadoria que posteriormente for 
destinada, por um substituído tributário intermediário da cadeia econômica, para outra UF, 
necessário se faz a adoção da regra mais básica, corretiva dessa distorção, prevista no 
Convênio 81/93, cláusula segunda. Quanto a essa circunstância específica, os convênios 
citados, 135/06 e 84/11, não são mais específicos do que o 81/93, nem complementares 
do mesmo; são absolutamente silentes, não comportando a alusão aos mesmos para o 
caso em tela. A essa matéria somente cabe realmente o tratamento previsto no Convênio 
81/93, cláusula segunda. 

 
Nesse caso, cabe-lhe restituir-se da Substituição Tributária 

indevidamente paga ao seu Estado, da qual arcou com o ônus, mediante de creditamento 
na escrituração fiscal. 

 
Lei Complementar 87/96, Art. 10. É assegurado ao contribuinte 
substituído o direito à restituição do valor do imposto pago por força da 
substituição tributária, correspondente ao fato gerador presumido que não 
se realizar. 

 
Por mais esse aspecto cabe ainda o julgado de procedência. 

 
 

Sobre a substituição tributária nas remessas interestaduais de 
auto-rádios (auto-peças). 

 
Quanto ao Protocolo ICMS 41/08, trata de substituição tributária de 
auto-peças, inclusive auto-rádios e aparelhos receptores de 



 

radiodifusão com fonte de energia externa (não pode ser a pilha), do 
qual o Rio de Janeiro também faz parte, não cabendo qualquer 
questionamento, mas sim o julgado de procedência. 

 
PROTOCOLO ICMS 41, DE 4 DE ABRIL DE 2008 

Adesão do RJ pelo Prot. ICMS 17/09, efeitos a partir de 01.05.09. 
Adesão de GO efeitos a partir de 01.05.11 e do DF com efeitos em data 
prevista em ato do Poder Executivo para o Distrito Federal, pelo Prot. 
ICMS 5/11.  
Dispõe sobre a substituição tributária nas operações interestaduais com 
autopeças. 
Os Estados do Amapá, Amazonas, Bahia, Maranhão, Mato Grosso, Minas 
Gerais, Pará, Paraná, Piauí, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São 
Paulo e o Distrito Federal, neste ato representados pelos Secretários de 
Fazenda, Finanças ou Tributação e Gerente de Receita, considerando o 
disposto nos arts. 102 e 199 do Código Tributário Nacional, Lei nº 5.172, 
de 25 de outubro de 1966, e no art. 9º da Lei Complementar nº 87, de 13 
de setembro de 1996, resolvem celebrar o seguinte 

P R O T O C O L O 
Cláusula primeira Nas operações interestaduais com peças, partes, 
componentes, acessórios e demais produtos listados no Anexo Único 
deste protocolo, realizadas entre contribuintes situados nas unidades 
federadas signatárias deste protocolo, fica atribuída ao remetente, na 
qualidade de sujeito passivo por substituição, a responsabilidade pela 
retenção e recolhimento do Imposto sobre Operações Relativas à 
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, relativo às 
operações subsequentes. 
 
§ 3º O disposto no caput aplica-se, também, às operações com os 
produtos relacionados no § 1º destinados à: 
 
II - integração ao ativo imobilizado ou ao uso ou consumo do destinatário, 
relativamente ao imposto correspondente ao diferencial de alíquotas. 
Acrescido o Anexo Único pelo Prot. ICMS 49/08, efeitos a partir de 
01.06.08. 
 

ANEXO ÚNICO 
 

ITEM DESCRIÇÃO NCM/SH 

59 Aparelhos receptores de radiodifusão que só 
funcionam com fonte externa de energia 

8527.2 

 
Por todo o exposto, rejeito a preliminar de nulidade da peça básica, 

arguida pela autuada, por erro na identificação do sujeito passivo. Quanto ao mérito, 
conheço da impugnação, nego-lhe provimento para considerar procedente o auto de 
infração. 

 
É o voto. 
 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 19 de julho de 2016. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01138/16 
 
Relator: Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Procedimento que deve 
ser adotado pelo atacadista, o distribuidor e o varejista de 
mercadoria que vier a ser submetida ao regime de substituição 
tributária. Omissão de recolhimento do ICMS-ST por parte do 
sujeito passivo autuado. Procedência. 
I - O Decreto Estadual nº 7.339, de 18 de maio de 2011, impõe ao 
sujeito passivo atacadista, distribuidor e varejista goianos que 
operem com peça, parte, componente, acessório, de uso 
especificamente automotivo, o dever de (i) levantar o estoque de 
tais mercadorias existente no estabelecimento no último dia do 
mês de maio de 2011; (ii) pagar o imposto devido apurado sobre 
o estoque, a partir do mês de apuração julho de 2011, em 
parcelas mensais, iguais e consecutivas; 
II - Não existe tratamento tributário diferenciado no que se refere 
à tributação das mercadorias recebidas em consignação e, por 
consequência, quanto à obrigação de inventariar e recolher o 
imposto sobre o estoque conforme estabelecido no art. 3º do 
Decreto nº 7.339, de 18 de maio de 2011; 
III - Deve ser declarado procedendo o auto de infração que exige 
o recolhimento de ICMS-ST omitido incidente sobre o valor do 
estoque inventariado de mercadoria que vier a ser submetida ao 
regime de substituição tributária. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 15 de julho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que julgou procedente o 
auto de infração, considerando o pagamento referenciado às fls. 136 dos autos. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Nislene Alves 
Borges e João Divino de Brito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de exigência de recolhimento de ICMS-ST consubstanciada na 

seguinte descrição fiscal da ocorrência:  

Deixou de recolher o ICMS Substituição Tributária referente ao estoque apurado 

em 31/05/2011 e informado na EFD do mês de Julho - 2011, para o grupo de 

mercadorias 'PEÇA, PARTE, COMPONENTE, ACESSÓRIO E DEMAIS 

PRODUTOS, ESPECIFICAMENTE PARA USO AUTOMOTIVO' que foi incluído 

neste regime pelo Decreto nº 7.339 de 18/05/2011, no valor de R$ 7.480,19, 

juntamente com a penalidade e acréscimos legais. 



 

Em Notas Explicativas inseridas na “Descrição Complementar da 

Ocorrência” do Auto de Infração, os autores do procedimento fiscal asseveram que:  

1 - Empresa sob ação fiscal desde 05/11/2013, conforme notificação nº 32883; 

2 - O grupo de mercadorias PEÇA, PARTE, COMPONENTE, ACESSÓRIO E 

DEMAIS PRODUTOS, ESPECIFICAMENTE PARA USO AUTOMOTIVO foi 

incluído no regime de substituição tributária pelo Decreto nº 7.339 de 18/05/2011 

com início de vigência previsto para 01/06/2011; 

3 - Conforme estabelecido no Art. 1º do Decreto nº 7.339 de 18/058/2011 os 

estabelecimentos varejista goianos que operem com mercadorias discriminadas 

nos incisos XIV, Apêndice II do Anexo VIII do RCTE devem adotar, em relação 

aos estoques dessas mercadorias existentes no estabelecimento no último dia do 

mês de maio de 2011, os procedimentos previstos no art. 80 do referido anexo, 

com a utilização do IVA previsto para operação interna; 

4 - O inventário apurado na forma do item 3 supra deveria ser apresentado na 

EFD do segundo mês subsequente ao evento, portanto no mês de julho  2011; 

Inicialmente o contribuinte apresentou a EFD sem o registro do inventário e, após 

notificação nº 32883, apresentou o arquivo contendo apenas os registros H005 

(Totais do Inventário) e H010 (Transcrição do inventário, por item). Não foram 

apresentados os registros H020 (Complementar do inventário, contendo o valor 

do ICMS a ser recolhido, por item, valor unitário), e E220 (Complementar do 

Inventário, contendo o valor do estoque de mercadorias Substituição Tributário e 

a parcela de referência a ser debitada, conforme previsto no Art. 3º, § 2º, Decreto 

7.339 de 18/05/2011); 

5 - Através do Inventário apresentado na EFD de julho  2011, procedemos a 

apuração do ICMS-ST devido, incidindo o IVA previsto na operação interna (40%) 

e a alíquota também prevista para a operação interna (17% para produtos sem 

redução de Base de Cálculo e 5,60% para produtos com redução de Base de 

Cálculo prevista no Anexo IX, art. 9º, I, "b", do Decreto 4.852/97  (RCTE/GO); O 

total apurado foi de R$ 53.269,64. 

6 - Do total apurado como imposto devido para o estoque de mercadoria sujeita a 

Substituição Tributária (item 5) foi abatido o valor de R$ 45.789,45 (valor 

correspondente a 21 parcelas recolhidas pelo Sujeito Passivo, conforme planilha 

e dares em anexo).  

7 - O prazo máximo para pagamento do estoque devido seria em 30 parcelas, a 

partir do mês de apuração julho/2011 ( Art. 3º, § 2º, Decreto 7.339 de 

18/058/2011), portanto a última parcela deveria ter sido recolhida 

espontaneamente em 10/01/2014.  



 

8 - O ICMS ST devido ( conforme item 5 acima), abatidas as parcelas pagas ( 

item 6 acima) é de R$ 7.480,19, objeto deste Auto de Infração. 

Na impugnação apresentada em primeira instância a autuada alegou que 

a legislação tributária lhe autorizaria a recolher o ICMS devido por substituição tributária 

relativo ao estoque apurado em 31 de Maio de 2011 em 24 parcelas mensais e 

consecutivas e que, de fato, restavam algumas parcelas a serem pagas, as quais, todavia, 

foram recolhidas conforme DARE’s pagos em 22/11/2014, 23/01/2014 e 27/01/2014. 

Agora, em sede recursal, requer a declaração de insubsistência da 

pretensão fiscal deduzida na inicial sob a alegação de que as mercadorias que se 

encontravam em seu poder pertenciam a terceiros e referiam-se a demonstrações, 

consignações ou consertos, conforme notas fiscais que faz anexar ao feito.  

Nada mais é alegado em adição à peça defensória inicial.  

É o relatório. Decido. 

Como visto trata-se de exigência de ICMS devido por substituição 

tributária referente ao estoque apurado em 31/05/2011 e informado na EFD do mês de 

Julho - 2011, para o grupo de mercadorias 'PEÇA, PARTE, COMPONENTE, ACESSÓRIO 

E DEMAIS PRODUTOS, ESPECIFICAMENTE PARA USO AUTOMOTIVO', grupo este 

que foi incluído no regime de substituição tributária pelo Decreto nº 7.339 de 18/05/2011 

A matéria de que versa os autos se encontra regrada pelo Decreto 

Estadual nº 7.339, de 18 de maio de 2011, na parte que abaixo se reproduz, verbis: 

Art. 3º Os estabelecimentos atacadista, distribuidor e varejista goianos que 

operem com mercadorias discriminadas nos incisos XIV e XV do Apêndice II do 

Anexo VIII do RCTE devem adotar, em relação aos estoques dessas 

mercadorias existentes no estabelecimento no último dia do mês de maio de 

2011, os procedimentos previstos no art. 80 do referido anexo, com a utilização 

do IVA previsto para operação interna. 

[...] 

§ 2º O pagamento do imposto devido apurado sobre o estoque deve ser feito a 

partir do mês de apuração julho de 2011, em parcelas mensais, iguais e 

consecutivas, no total de: 

I - 40 (quarenta), para o contribuinte optante pelo Simples Nacional; 

II - 30 (trinta), para o contribuinte varejista; 

III - 24 (vinte e quatro), para os demais contribuintes. 
 

Com efeito, a norma tributária acima transcrita impôs à autuada o dever de 

(i) levantar o estoque de peça, parte, componente, acessório, de uso especificamente 



 

automotivo, existente no estabelecimento no último dia do mês de maio de 2011; (ii) pagar 

o imposto devido apurado sobre o estoque, a partir do mês de apuração julho de 2011, em 

parcelas mensais, iguais e consecutivas, no total de 30 (trinta) parcelas, considerando a 

atividade secundária da autuada, informada no cadastro de contribuintes do Estado, de 

comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores (CNAE 4530-

7/03); 

Assim, não restam dúvidas quanto à legalidade do presente lançamento 

fiscal e os pagamentos efetuados pela autuada, bem como sua própria manifestação, 

corroboram a exigência feita pelo Fisco. 

Registre-se, ademais, que o sujeito passivo apurou o estoque de “peça, 

parte, componente, acessório, de uso especificamente automotivo” e recolheu o 

equivalente a 21 parcelas, tendo sido lavrado o presente auto de infração com a finalidade 

de exigir a parte remanescente. 

Quanto à alegação inovadora, apresentada em sede recurso em segunda 

instância, no sentido de que as mercadorias pertencem a terceiros, por se tratar de 

remessas em consignações ou para demonstrações ou consertos, não a acolho pelos 

motivos que passo a expor.  

A autuada não comprova, nem aponta especificamente, quais as 

mercadorias relativas a demonstrações, consignações ou consertos que constavam do 

estoque, por ela próprio levantado no mês de julho de 2011. 

Além disso, as notas fiscais apresentadas pela autuada, de fls. 104/125, 

todas de “remessa de mercadoria em consignação” foram emitidas entre os meses de 

março a julho de 2009 e teriam permanecido no “estoque” até julho de 2011, ou seja, por 

um período superior a dois anos na condição de “mercadorias em consignação”, o que é 

pouco provável.  

Todavia, ainda que assim não fosse, os procedimentos a serem adotados 

pelo sujeito relativamente à consignação mercantil estão regulados no ANEXO XII do 

RCTE, merecendo destaque o texto contido nos artigos 52 e 53, na parte abaixo transcrita: 

Art. 52. Ocorrendo remessa ou recebimento de mercadoria, em consignação, 

esta condição deve estar declarada no documento fiscal, bem como a natureza e 

o código fiscal da operação. 

§ 1º Na saída de mercadoria a título de consignação mercantil devem ser 

observados os seguintes procedimentos (Ajuste SINIEF 2/93, Cláusula primeira): 

I - o consignante deve emitir nota fiscal contendo, além dos demais requisitos 

exigidos, o seguinte: 



 

a) natureza da operação: REMESSA EM CONSIGNAÇÃO; 

b) base de cálculo: o valor da operação; 

c) destaque do ICMS e do IPI, quando devidos; 

II - o consignatário deve lançar a nota fiscal no livro Registro de Entradas, 

creditando-se do valor do imposto, quando permitido. 

[...] 

Art. 53. Na venda da mercadoria remetida a título de consignação mercantil 

(Ajuste SINIEF 2/93, Cláusula, terceira): 

I - o consignatário deve: 

a) emitir nota fiscal contendo, além dos demais requisitos exigidos, como 

natureza da operação, a expressão: VENDA DE MERCADORIA RECEBIDA EM 

CONSIGNAÇÃO, registrando-a no livro Registro de Saídas com débito do 

imposto, se devido, tendo como base de cálculo o valor da operação de que 

decorrer a venda; 

[...] 

Desta forma, não existe tratamento tributário diferenciado no que se refere 

à tributação das mercadorias recebidas em consignação e, por consequência, quanto à 

obrigação de inventariar e recolher o imposto sobre o estoque conforme estabelecido no 

art. 3º do Decreto nº 7.339, de 18 de maio de 2011. Portanto, não há nenhuma justificativa 

para qualquer abatimento no inventário levantado pelo sujeito passivo, de modo que resta 

sem efeito a argumentação produzida. 

Ao contrário, a consignação não interfere no regime de tributação das 

mercadorias, impondo-se à autuada o dever de levantar o estoque e recolher o imposto 

nos termos preconizados pelo mencionado Decreto nº 7.339/2011. 

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento 

para manter a decisão singular que julgou procedente o auto de infração, devendo ser 

considerado o pagamento referenciado às fls. 136 dos autos, para fins de extinção do 

crédito tributário. 

 
 

Sala das sessões, em 20 de julho de 2016. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01139/16 
 
Relator: Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Procedimento que deve 
ser adotado pelo atacadista, o distribuidor e o varejista de 
mercadoria que vier a ser submetida ao regime de substituição 
tributária. Omissão de recolhimento do ICMS-ST por parte do 
sujeito passivo autuado. Procedência. 
I - O Decreto Estadual nº 7.339, de 18 de maio de 2011, impõe ao 
sujeito passivo atacadista, distribuidor e varejista goianos que 
operem com peça, parte, componente, acessório, de uso 
especificamente automotivo, o dever de (i) levantar o estoque de 
tais mercadorias existente no estabelecimento no último dia do 
mês de maio de 2011; (ii) pagar o imposto devido apurado sobre 
o estoque, a partir do mês de apuração julho de 2011, em 
parcelas mensais, iguais e consecutivas; 
II - Não existe tratamento tributário diferenciado no que se refere 
à tributação das mercadorias recebidas em consignação e, por 
consequência, quanto à obrigação de inventariar e recolher o 
imposto sobre o estoque conforme estabelecido no art. 3º do 
Decreto nº 7.339, de 18 de maio de 2011; 
III - Deve ser declarado procedendo o auto de infração que exige 
o recolhimento de ICMS-ST omitido incidente sobre o valor do 
estoque inventariado de mercadoria que vier a ser submetida ao 
regime de substituição tributária. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 15 de julho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que julgou procedente o 
auto de infração, considerando o pagamento referenciado às fls. 125 dos autos. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Nislene Alves 
Borges e João Divino de Brito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de exigência de recolhimento de ICMS-ST consubstanciada na 

seguinte descrição fiscal da ocorrência:  

Deixou de recolher o ICMS Substituição Tributária referente ao estoque apurado 

em 31/05/2011 e informado na EFD do mês de Julho de 2011, para o grupo de 

mercadorias PECA, PARTE, C OMPONENTE, ACESSORIO E DEMAIS 

PRODUTOS, ESPECIFICAMENTE PARA USO AUTOMOTIVO que foi incluído 

neste regime pelo Decreto n. 7.339 de 18/05/2011, no valor de R$ 26.951,26, 

juntamente com a penalidade e acréscimos legais. 



 

Em Notas Explicativas inseridas na “Descrição Complementar da 

Ocorrência” do Auto de Infração, os autores do procedimento fiscal asseveram que:  

1 - Empresa sob ação fiscal desde 05/11/2013, conforme notificação nº 32880; 

  

2 - O grupo de mercadorias PEÇA, PARTE, COMPONENTE, ACESSÓRIO E 

DEMAIS PRODUTOS, ESPECIFICAMENTE PARA USO AUTOMOTIVO foi 

incluído no regime de substituição tributária pelo  Decreto  nº 7.339 de 

18/05/2011 com início de vigência previsto para 01/06/2011; 

 3 - Conforme estabelecido no Art. 1º do Decreto nº 7.339 de 18/058/2011 os  

estabelecimentos varejista goianos que operem com mercadorias discriminadas 

nos incisos XIV,  Apêndice II do Anexo VIII do RCTE devem adotar, em relação 

aos estoques dessas mercadorias existentes no estabelecimento no último dia do 

mês de maio de 2011, os procedimentos previstos no art. 80 do referido anexo, 

com a utilização do IVA previsto para operação interna; 

 4 - O inventário apurado na forma do item 3 supra deveria ser apresentado na 

EFD do segundo mês subsequente ao evento, portanto no mês de julho de 2011; 

Inicialmente o contribuinte apresentou a EFD sem o registro do inventário e, após 

notificação nº 32880, apresentou o arquivo contendo apenas os registros H005 

(Totais do Inventário) e H010 (Transcrição do inventário, por item). Não foram 

apresentados os registros H020 (Complementar do inventário, contendo o valor 

do ICMS a ser recolhido, por item, valor unitário), e E220 (Complementar do 

Inventário, contendo o valor do estoque de mercadorias Substituição Tributário e 

a parcela de referência a ser debitada, conforme previsto no Art. 3º, § 2º, Decreto  

7.339 de 18/05/2011); 

 5 - Através do Inventário apresentado na EFD de julho de 2011, procedemos a 

apuração do ICMS-ST devido, incidindo o IVA previsto na operação interna (40%) 

e a alíquota também prevista para a operação interna (17% para produtos sem 

redução de Base de Cálculo e 5,60% para produtos  com redução de Base de 

Cálculo prevista no  Anexo IX, art. 9º, I, "b", do Decreto 4.852/97  RCTE/GO); O 

total apurado foi de R$ 202.460,66 

 6 - Do total apurado como imposto devido para o estoque de mercadoria sujeita 

a Substituição Tributária (item 5) foi abatido o valor de R$ 175.509,40 (valor 

correspondente a 20 parcelas recolhidas pelo Sujeito Passivo, conforme planilha 

e dares em anexo).  

 7 - O prazo máximo para pagamento do estoque devido seria em 30 parcelas, a 

partir do mês de apuração julho/2011 (Art. 3º, § 2º, Decreto   7.339 de 

18/058/2011), portanto a  última parcela deveria ter sido recolhida 

espontaneamente em em 10/01/2014.  



 

 8 - O ICMS ST devido (conforme item 5 acima), abatidas as parcelas pagas 

(item 6 acima) é de R$ 26.951,26, objeto deste Auto de Infração. 

Na impugnação apresentada em primeira instância a autuada alegou que 

a legislação tributária lhe autorizaria a recolher o ICMS devido por substituição tributária 

relativo ao estoque apurado em 31 de Maio de 2011 em 24 parcelas mensais e 

consecutivas e que, de fato, restavam algumas parcelas a serem pagas, as quais, todavia, 

foram recolhidas conforme DARE’s pagos em 22/11/2014, 23/01/2014 e 27/01/2014. 

Agora, em sede recursal, requer a declaração de insubsistência da 

pretensão fiscal deduzida na inicial sob a alegação de que as mercadorias que se 

encontravam em seu poder pertenciam a terceiros e referiam-se a demonstrações, 

consignações ou consertos, conforme notas fiscais que faz anexar ao feito.  

Nada mais é alegado em adição à peça defensória inicial.  

É o relatório. Decido. 

Como visto trata-se de exigência de ICMS devido por substituição 

tributária referente ao estoque apurado em 31/05/2011 e informado na EFD do mês de 

Julho - 2011, para o grupo de mercadorias 'PEÇA, PARTE, COMPONENTE, ACESSÓRIO 

E DEMAIS PRODUTOS, ESPECIFICAMENTE PARA USO AUTOMOTIVO', grupo este 

que foi incluído no regime de substituição tributária pelo Decreto nº 7.339 de 18/05/2011 

A matéria de que versa os autos se encontra regrada pelo Decreto 

Estadual nº 7.339, de 18 de maio de 2011, na parte que abaixo se reproduz, verbis: 

Art. 3º Os estabelecimentos atacadista, distribuidor e varejista goianos que 

operem com mercadorias discriminadas nos incisos XIV e XV do Apêndice II do 

Anexo VIII do RCTE devem adotar, em relação aos estoques dessas 

mercadorias existentes no estabelecimento no último dia do mês de maio de 

2011, os procedimentos previstos no art. 80 do referido anexo, com a utilização 

do IVA previsto para operação interna. 

[...] 

§ 2º O pagamento do imposto devido apurado sobre o estoque deve ser feito a 

partir do mês de apuração julho de 2011, em parcelas mensais, iguais e 

consecutivas, no total de: 

I - 40 (quarenta), para o contribuinte optante pelo Simples Nacional; 

II - 30 (trinta), para o contribuinte varejista; 

III - 24 (vinte e quatro), para os demais contribuintes. 
 

Com efeito, a norma tributária acima transcrita impôs à autuada o dever de 

(i) levantar o estoque de peça, parte, componente, acessório, de uso especificamente 



 

automotivo, existente no estabelecimento no último dia do mês de maio de 2011; (ii) pagar 

o imposto devido apurado sobre o estoque, a partir do mês de apuração julho de 2011, em 

parcelas mensais, iguais e consecutivas, no total de 30 (trinta) parcelas, considerando a 

atividade secundária da autuada, informada no cadastro de contribuintes do Estado, de 

comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores (CNAE 4530-

7/03); 

Assim, não restam dúvidas quanto à legalidade do presente lançamento 

fiscal e os pagamentos efetuados pela autuada, bem como sua própria manifestação, 

corroboram a exigência feita pelo Fisco. 

Registre-se, ademais, que o sujeito passivo apurou o estoque de “peça, 

parte, componente, acessório, de uso especificamente automotivo” e recolheu o 

equivalente a 20 parcelas, tendo sido lavrado o presente auto de infração com a finalidade 

de exigir a parte remanescente. 

Quanto à alegação inovadora, apresentada em sede recurso em segunda 

instância, no sentido de que as mercadorias pertencem a terceiros, por se tratar de 

remessas em consignações ou para demonstrações ou consertos, não a acolho pelos 

motivos que passo a expor.  

A autuada não comprova, nem aponta especificamente, quais as 

mercadorias relativas a demonstrações, consignações ou consertos que constavam do 

estoque, por ela próprio levantado no mês de julho de 2011. 

Todavia, ainda que assim não fosse, os procedimentos a serem adotados 

pelo sujeito relativamente à consignação mercantil estão regulados no ANEXO XII do 

RCTE, merecendo destaque o texto contido nos artigos 52 e 53, na parte abaixo transcrita: 

Art. 52. Ocorrendo remessa ou recebimento de mercadoria, em consignação, 

esta condição deve estar declarada no documento fiscal, bem como a natureza e 

o código fiscal da operação. 

§ 1º Na saída de mercadoria a título de consignação mercantil devem ser 

observados os seguintes procedimentos (Ajuste SINIEF 2/93, Cláusula primeira): 

I - o consignante deve emitir nota fiscal contendo, além dos demais requisitos 

exigidos, o seguinte: 

a) natureza da operação: REMESSA EM CONSIGNAÇÃO; 

b) base de cálculo: o valor da operação; 

c) destaque do ICMS e do IPI, quando devidos; 

II - o consignatário deve lançar a nota fiscal no livro Registro de Entradas, 

creditando-se do valor do imposto, quando permitido. 



 

[...] 

Art. 53. Na venda da mercadoria remetida a título de consignação mercantil 

(Ajuste SINIEF 2/93, Cláusula, terceira): 

I - o consignatário deve: 

a) emitir nota fiscal contendo, além dos demais requisitos exigidos, como 

natureza da operação, a expressão: VENDA DE MERCADORIA RECEBIDA EM 

CONSIGNAÇÃO, registrando-a no livro Registro de Saídas com débito do 

imposto, se devido, tendo como base de cálculo o valor da operação de que 

decorrer a venda; 

[...] 

Desta forma, não existe tratamento tributário diferenciado no que se refere 

à tributação das mercadorias recebidas em consignação e, por consequência, quanto à 

obrigação de inventariar e recolher o imposto sobre o estoque conforme estabelecido no 

art. 3º do Decreto nº 7.339, de 18 de maio de 2011. Portanto, não há nenhuma justificativa 

para qualquer abatimento no inventário levantado pelo sujeito passivo, de modo que resta 

sem efeito a argumentação produzida. 

Ao contrário, a consignação não interfere no regime de tributação das 

mercadorias, impondo-se à autuada o dever de levantar o estoque e recolher o imposto 

nos termos preconizados pelo mencionado Decreto nº 7.339/2011. 

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento 

para manter a decisão singular que julgou procedente o auto de infração, devendo ser 

considerado o pagamento referenciado às fls. 125 dos autos, para fins de extinção do 

crédito tributário. 

 
 

Sala das sessões, em 20 de julho de 2016. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01156/16 
 
Relator: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: ICMS. Omissão. Escrituração de créditos no 
LRAICMS. Mercadorias excluídas do regime de substituição 
tributária. Procedência total. Decisão unânime. 
Solidários. Manutenção de sócio administrador. Decisão por 
maioria. Exclusão de sócios não administradores. Decisão 
unânime. 
 
Exige-se o pagamento do ICMS escriturado indevidamente como 
crédito no LRAICMS, referente às mercadorias, existentes no 
estabelecimento em 31/08/2007, excluídas do regime de 
substituição tributária (Apêndice I), e não relacionadas por 
espécie, quantidade e valor no Livro de Registro de Inventário, 
conforme determinação expressa contida no Decreto n.º 
6.663/2007. 
 
 
Fica solidariamente obrigado com o sujeito passivo o sócio 
administrador que tenha concorrido para a prática da infração 
tributária.  
 
Excluem-se da coobrigação solidária os sócios que não sejam 
administradores do sujeito passivo. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 17 de agosto de 2015, decidiu, por maioria de votos, acolher a preliminar 
de exclusão dos solidários da lide, Srs. João Miguel de Lima e Veriano de Oliveira Júnior, 
arguida pelo sujeito passivo. Foram vencedores os Conselheiros Gilmar Rodrigues de 
Almeida e Lidilone Polizeli Bento. Vencido o Conselheiro Alcedino Gomes Barbosa que 
votou pela exclusão de todos os solidários da lide. Quanto ao mérito, por unanimidade de 
votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Gilmar Rodrigues de Almeida, Lidilone Polizeli Bento e Alcedino Gomes Barbosa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O presente lançamento informa que o sujeito passivo omitiu o 
pagamento de ICMS na importância de R$ 28.860,77 (vinte oito mil oitocentos e sessenta 
reais e setenta e sete centavos), em razão da escrituração indevida de valores, lançados a 
título de crédito no Livro de Registro de Apuração do ICMS, nos meses de setembro, 
outubro e novembro de 2007, dizendo ser referente às mercadorias que foram excluídas 
do regime de substituição tributária pelas operações posteriores (Apêndice I), conforme o 
Decreto n.º 6.663, de 29 de agosto de 2007. Porém, o contribuinte não cumpriu a 
legislação porque não relacionou as mercadorias, espécie por espécie, existentes no 
estabelecimento em 31/08/2007, valorando-as e escriturando suas quantidades e valores 
no Livro de Registro de Inventário, conforme manda o Decreto n.º 6.663 em seu artigo 2.º, 
inciso I, tendo apresentado todos os inventários zerados (sem movimento). 



 

 
Informa como dispositivo legal infringido o artigo 64, da lei n.º 

11.651/91, c/c o artigo 81 do Anexo VIII, e com o artigo 2.º, incisos I e II, do Decreto n.º 
6.663/07. Proposta a penalidade do artigo 71, IV, “a, da lei n.º 11.651/91, c/redação da lei 
n.º 14.634/03. 

 
Arrola como coobrigados solidários com o sujeito passivo, nos 

termos do artigo 45, XIII, do CTE-GO, sob a acusação de haverem concorrido para a 
prática da infração, os sócios VERIANO DE OLIVEIRA LIMA, JOÃO MIGUEL DE LIMA e 
VERIANO DE OLIVEIRA LIMA JÚNIOR. 

 
Junta, dentre outros documentos, demonstrativos de Auditoria Básica 

do ICMS, cópia do Decreto n.º 6.663/07, recibo de entrega de relatórios digitais e mídia em 
CD. 

 
Regularmente intimados, a empresa, representada pelo sócio 

VERIANO DE OLIVEIRA LIMA JÚNIOR, reconhece que apurou o crédito do ICMS, lançou 
no LRAICMS, mas deixou de apresentar o Livro de Registro de Inventário à repartição 
competente.  

 
Pede o cancelamento ao auto de infração, pois não pede ser 

penalizada pela falha do contador, e que é direito seu aproveitar o crédito. 
 
Solicita também a exclusão de todos os coobrigados solidários do 

polo passivo da lide. 
 
Junta o contrato social  de constituição da sociedade por quotas de 

responsabilidade social na qual (fls.39) resta demonstrado que o único sócio administrador 
é o senhor VERIANO DE OLIVEIRA LIMA.  

 
Pela sentença n.º 1083/2015 – JULP (fls.62/67), o julgador 

monocrático decide pela procedência do lançamento e mantém todos os solidários na lide.  
 
Intimados da sentença, a empresa atravessa recurso (fls.86/87), no 

qual informa haver levantado estoque em 31/08/07 e apurado crédito no valor de R$ 
30.102,72. Novamente pugna pelo cancelamento do auto e a exclusão da coobrigação 
solidária dos sócios. 

 
Junta cópias de alteração contratual da empresa (fls.88/89), de 

Registro de Inventário (fls.91/127), de RAICMS (fls128/131), de DPI’s e de SINTEGRA. 
 
Relatados, passo ao voto. 
 
 

                          V O T O      
 
Trata-se de julgamento de recurso objetivando reforma de sentença 

proferida em PAT no qual se exige o pagamento do ICMS escriturado indevidamente 
como crédito no LRAICMS, referente às mercadorias, existentes no estabelecimento em 
31/08/2007, excluídas do regime de substituição tributária (Apêndice I), e não relacionadas 
por espécie, quantidade e valor no Livro de Registro de Inventário, conforme determinação 
expressa contida no Decreto n.º 6.663/2007. 

 



 

Verifica-se que, com a exclusão das mercadorias discriminadas no 
Apêndice I do Anexo VIII do Decreto n.º 4.852/97 – RCTE do regime de substituição 
tributária pelas operações posteriores e da sistemática do pagamento do ICMS, os 
estabelecimentos que operassem com tais mercadorias deveriam, no dia 31/08/07, nos 
termos dos incisos I e II do artigo 2.º do suprarreferido decreto, relacioná-las, espécie por 
espécie, valorando-as pelo valor da última aquisição efetuada até a referida data, e 
escriturando suas quantidades e valores no livro de Registro de Inventário. Depois, ao 
valor de cada espécie de mercadoria deveria adicionar o valor correspondente à aplicação 
do respectivo IVA previsto no Apêndice I do Anexo VIII do RCTE. 

 
Este seria o procedimento correto a ser adotado. Jamais poderia 

lançar valores a crédito de ICMS diretamente no LRAICMS. 
 
Portanto, corretos o lançamento e a decisão de primeira instância 

administrativa que ora ratificamos por unanimidade. 
Quanto aos coobrigados solidários, considerando que apenas o sócio 

VERIANO DE OLIVEIRA LIMA figura como sócio administrador da empresa, sendo o 
responsável direto pelo ilícito tributário, decidimos que deve ser mantido no polo passivo 
da lide. Os demais coobrigados são afastados por unanimidade, haja vista serem apenas 
sócios quotistas.     

 
 

Sala das sessões, em 21 de julho de 2016. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01218/16 
 
Relator: Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Omissão de pagamento de 
imposto devido por substituição tributária por operação 
posterior. Entrada interestadual de lubrificante derivado de 
petróleo. Adquirente produtor rural. Procedência. 
 
I - O princípio do destino, constitucionalmente previsto para a 
tributação do petróleo e derivados pelo ICMS, requer a 
tributação monofásica e definitiva no consumo desses 
produtos, independentemente do modo como esse consumo se 
dê (art. 155, II, §§ 2º, X, "b", XII, "h" e 4º, I da CF/88); 
 
II - O 32, § 6º, I, "b", 1 do Anexo VIII do Decreto 4.852/97 
estabelece duas exceções sucessivas que, ao final, impõem a 
cobrança de ICMS por substituição tributária por operação 
posterior em aquisição interestadual de lubrificante derivado de 
petróleo realizada  por produtor rural. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 22 de junho de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes e 
Talita Pimenta Félix. Vencido o Conselheiro João Divino de Brito que votou pela 
improcedência do lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Em 13 de setembro de 2013, o Fisco exige ICMS, multa e demais 

acréscimos da autuada, na condição de substituta tributária por operação posterior, razão 

de esta ter, nos meses de setembro de 2009 a agosto de 2013, omitido o pagamento de 

imposto referente a entrada interestaduais de lubrificante derivado de petróleo não 

destinado à comercialização. 

 

A ação fiscal foi dirigida ao estabelecimento da autuada, tendo sido 

anexados a peça básica nota explicativa onde a autoridade lançadora transcreve os 

dispositivos pertinentes da legislação tributária reguladora do regime de substituição 

tributária por operação posterior e informa que o produto autuado é lubrificante derivado 

de petróleo e que não foi aplicado o índice de valor agregado, pois esse produto não se 

destinava a comercialização (fls. 07 a 08). 

 



 

Foram também anexados demonstrativos contendo os dados básicos das 

notas fiscais eletrônicas (NF-e) objeto da autuação (fls. 12 a 33). 

 

Intimada em 10 de outubro de 2013 (fls. 35 a 38), a pessoa jurídica 

autuada apresenta impugnação em Primeira Instância (fls. 40 a 90), em face da qual o 

julgador monocrático considera procedente o auto de infração (fls. 91 a 95). 

 

Instada a recorrer (fls. 26 a 98), a empresa autuada interpõe recurso 

voluntário (fls. 99 a 122) onde pede improcedência do auto de infração ou, 

alternativamente, a redução da base de cálculo para o valor constantes das notas fiscais 

autuadas, alegando que, diferentemente do que concluiu o julgador singular, os 

lubrificantes foram adquiridos por produtor rural, o que afastaria a exigência de imposto 

por substituição tributária, em face do previsto no inciso I do art. 6° do Anexo VIII do 

Decreto 4.852/97 – o RCTE (fls.104 a 105). 

 

Alega ainda que, se fosse o caso de se manter a exigência de imposto, a 

base de cálculo deveria ser o preço a consumidor final, nos termos do art. 66, § 1° do 

Anexo VIII do Decreto 4.852/97, sem aplicação de valor agregado ou elitização de cálculo 

por dentro. 

 

É o relatório. 

 

QUESTÃO MERITÓRIA 

 

Analisando o mérito, não acolho as razões trazidas pela recorrente, pois 

não há correção em sua conclusão de que o lubrificante destinado a utilização, por 

produtor rural, em seu processo de produção, não seria alcançado pelo regime de 

substituição tributária por operação posterior, em face da exceção contida no art. 32, § 6º, 

I do Anexo VIII do Decreto 4.852/97 – o RCTE (fls.104 a 105). 

 

Esse meu entendimento decorre do fato de que a recorrente interrompeu 

sua análise no ponto em que o dispositivo prevê a primeira das duas exceções nele 

contidas, na qual ele estabelece que não se aplicará o regime de substituição tributária à 



 

“operação que destine mercadoria sujeita à retenção na fonte a estabelecimento que irá 

utilizá-la em processo de produção”. 

 

Ocorre que, seguindo-se na leitura do dispositivo, chega-se a segunda 

exceção, que estabelece que dentre as operações que destinem “mercadoria sujeita à 

retenção na fonte a estabelecimento que irá utilizá-la em processo de produção”, ficam 

excluídas aquelas em que a “mercadoria for destinada” “a contribuinte do ICMS, 

relativamente a combustível e lubrificante” “derivado de petróleo”. É o que tal dispositivo, 

examinado em sua inteireza, prevê.  

 

Veja-se o texto do art. 32, § 6º, I, “b”, 1 do Anexo VIII do Decreto 4.852/9: 

 

“Art. 32. O regime de substituição tributária pela operação posterior -

retenção na fonte- consiste na retenção, apuração e pagamento do imposto 
devido por operação interna subseqüente, inclusive quanto ao diferencial 
de alíquotas, se for o caso (Lei nº 11.651/91, art. 51). 

[...] 

§ 6º O regime de substituição tributária não se aplica: 

I - à operação que destine mercadoria sujeita à retenção na fonte a 
estabelecimento que irá utilizá-la em processo de produção ou 
industrialização, inclusive de manipulação, exceto quando a mercadoria for 
destinada: 

[...] 

b) a contribuinte do ICMS, relativamente a combustível e lubrificante: 

1. derivado de petróleo; [...]” [Grifo Oportuno] 

 

Assim, mesmo se admitindo que a lubrificação de veículos, máquinas e 

equipamentos agrícolas seja elemento integrante do processo de produção rural, os 

lubrificantes utilizados continuam ao alcance da substituição tributária por operação 

posterior prevista para o ICMS. 

 

Note que o art. 155, II, §§ 2º, X, “b”, XII, “h” e 4º, I da Constituição Federal 

de 1988 (CF/88) definiu um sistema especial de incidência no âmbito do ICMS, no qual os 

derivados de petróleo são tributados com base em seu consumo nas unidades federadas 

de destino, de modo a descentralizar da arrecadação, perante a centralização da extração 

e do refino em algumas regiões do País. 
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Assim, esse dispositivo constitucional não recepciona a argumentação da 

recorrente, a qual aponta para um resultado que implicaria as seguintes inconsistências: 

 

a) não haveria tributação no destino final do derivado de petróleo e 
como as sucessivas não incidências interestaduais deslocam a cobrança do imposto para 
esse ponto da circulação, o princípio do destino jamais se cumpriria e o petróleo ficaria 
sem qualquer tributação pelo ICMS; 

b) com a não tributação pelo ICMS da aquisição final interestadual 
estaria quebrada a isonomia tributária em razão da procedência da mercadoria (art. 152 
CF/88), ficando apenas a aquisição final interna, em igual situação, fortemente tributada. 

 

Segue o texto dos dispositivos acima referenciados: 

 

Art. 152. É vedado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios 
estabelecer diferença tributária entre bens e serviços, de qualquer 
natureza, em razão de sua procedência ou destino. 

[...] 

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos 
sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993) 

[...] 

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de 
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, 
ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior; (Redação 

dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993) 

[...] 

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993) 

[...] 

X - não incidirá: 

[...] 

b) sobre operações que destinem a outros Estados petróleo, inclusive 
lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e energia 
elétrica; 

[...] 

XII - cabe à lei complementar: 

[...] 

h) definir os combustíveis e lubrificantes sobre os quais o imposto incidirá 
uma única vez, qualquer que seja a sua finalidade, hipótese em que não 
se aplicará o disposto no inciso X, b; (Incluída pela Emenda Constitucional nº 
33, de 2001) (Vide Emenda Constitucional nº 33, de 2001) 

[...] 

§ 4º Na hipótese do inciso XII, h, observar-se-á o seguinte: (Incluído pela 

Emenda Constitucional nº 33, de 2001) 

I - nas operações com os lubrificantes e combustíveis derivados de 
petróleo, o imposto caberá ao Estado onde ocorrer o consumo; (Incluído 

pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001) 
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Assim, o princípio do destino, instituído para a tributação do petróleo e 

derivados pelo ICMS, requer tributação monofásica e definitiva no consumo desses 

produtos, o que normativamente se fez por meio da desoneração instrumental e 

temporária das operações anteriores a esse consumo, independentemente do modo como 

mele se dê, o que alcança o caso de utilização em estabelecimento rural, que resulta em 

circulação seguinte de produtos agropecuários, tributáveis pelo regime comum de 

incidência do ICMS. 

 

No tocante ao argumento da autuada de que a base de cálculo do imposto 

ser retido seria o preço a consumidor final, nos termos do art. 66, § 1° do Anexo VIII do 

Decreto 4.852/97, friso que o “preço máximo ou único de venda a consumidor final fixado 

pela autoridade competente” é aquele que, muito raramente, é fixado via tabelamento por 

autoridade com poderes para intervir nas relações de mercado, não sendo, por 

consequência, aquele contratado entre vendedor e comprador ou estimado por meio de 

aplicação de índice de valor agregado ou pautas fiscais previstas em norma tributária. 

Para maior clareza transcrevo o citado dispositivo: 

 

“Art. 66. A base de cálculo do imposto é o preço máximo ou único de 

venda a consumidor final fixado pela autoridade competente (Convênio 
ICMS 110/07, cláusula sétima). 

§ 1º Na falta do preço a que se refere o caput, a base de cálculo será o 
montante formado pelo preço estabelecido por autoridade competente para 
o substituto, ou, em caso de inexistência deste, o valor da operação 
acrescido dos valores correspondentes a frete, seguro, tributos, 
contribuições e outros encargos transferíveis ou cobrados do destinatário, 
adicionados, ainda, em ambos os casos, do valor resultante da aplicação 
do IVA, previsto no Apêndice II, ressalvado o disposto nos parágrafos 
seguintes (Convênio ICMS 03/99, cláusula terceira, § 1º). 

NOTA: REDAÇÃO COM VIGÊNCIA DE 01.01.02 A 30.06.08. 

REVOGADO O § 1º DO ART. 66 PELO ART. 3º DO DECRETO Nº 6.754, DE 25.06.08 - VIGÊNCIA: 
01.07.08. 

§ 1º Revogado.” 

 

No mais, correta está a base de cálculo determinada pelo Fisco, sem 

aplicação de índice de valor agregado e com cálculo do imposto por dentro, com 

fundamento no art. 26, II, da Lei 11.651/91, “c”, 1 e no art. 13, I, ”c”, 1 do Decreto 4.852/97, 

dispositivos transcritos na nota explicativa acostada à peça inicial (fls. 07 e 08). 

 

Pelo exposto, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento, para 

manter a decisão singular que considerou procedente o auto de infração. 

https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/ICMS/2007/CV110_07.htm
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/ICMS/2007/CV110_07.htm


 

 

 

Sala das sessões, em 10 de agosto de 2016. 
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Matéria: Substituição tributária (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01225/16 
 
Relator: Conselheiro Elias Alves dos Santos 
 

 
EMENTA: ICMS Substituição Tributária pelas Operações 
Posteriores. Improcedência. Decisão unânime. 
 
Havendo prova de que não é devido o recolhimento do ICMS 
Substituição Tributária pelas Operações Posteriores, o auto de 
infração dever ser julgado improcedente. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 24 de junho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente 
o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Elias Alves dos Santos, 
Rickardo de Souza Santos Mariano, Luis Antônio da Silva Costa, Masayuki Missao e 
Edson Abrão da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Descreve o histórico do presente auto de infração que o sujeito 
passivo omitiu o recolhimento do ICMS devido ao Estado de Goiás por Substituição 
Tributária pelas Operações Posteriores, relativo às remessas de JET A-1 (NCM 
2710.19.11) relacionado no item III-C do Apêndice II do Anexo VIII do Dec. 4.852/97 como 
sujeito ao regime de substituição tributária pelas operações posteriores, à empresa Tecar 
Automóveis e Assistência Técnica Ltda., estabelecida em Goiás, conforme notas fiscais 
eletrônicas 114 e 328, juntadas às fls. 12/15, ficando, portanto, a remetente ou a 
destinatária obrigadas ao recolhimento do ICMS no valor de R$ 6.441,18 (seis mil, 
quatrocentos e quarenta e um reais e dezoito centavos), a ser acrescido das cominações 
legais. 

 
O presente lançamento foi julgado procedente pelo julgador 

monocrático em razão do seu entendimento de que o ICMS reclamado é devido nos 
termos do artigo 32, §§ 1º e 6º, I, b do Anexo VIII do Decreto 4.852/97 – RCTE, pois não 
há prova de que o referido tributo tenha sido pago ao Estado remetente ou ao destinatário, 
mantendo a solidária nos termos dos artigos 35 do Anexo acima citado e 45 da Lei 
11.651/91 – CTE. 

 
As partes passivas foram intimadas para pagarem ou recorrerem, 

quando a remetente foi perempta e a solidária no seu recurso, devidamente representada 
por advogadas, após historiar brevemente o ocorrido, argumentou que não concorda com 
a sentença singular por que o regime de substituição tributação pelas operações 
posteriores não se aplica ao abastecimento de aeronave em outro estado da Federação, 
pois não há operação posterior e sim consumo do produto, vez que não é revendedor do 
produto objeto desta autuação, juntando comprovantes de arrendamento mercantil do 
avião abastecido, dos registros de voo e das cartas de correção eletrônicas das notas 
fiscais em questão, com datas anteriores a este lançamento e consentâneas com os 
respectivos abastecimentos, pedindo a improcedência do feito.  

 
É o relatório. 



 

 
V O T O 

 
Considerando a informação de fls. 104/117, comprovando que os fornecimentos de 

JET A-1 ocorreram em outro estado da Federação, não há que se cogitar de que seja 
devido ICMS por substituição tributária a Goiás, posto que o produto não foi consumido 
em território goiano, não havendo, portanto, operação posterior, razão pelo qual conheço 
do recurso, dou-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar 
improcedente este auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões, em 11 de agosto de 2016. 
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Matéria: Substituição tributária (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01247/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica, 
por erro na identificação do sujeito passivo, arguida pelo sujeito 
passivo. Rejeitada. Preliminares de nulidade da peça básica, por 
insegurança na determinação da infração e nulidade da decisão 
singular, por cerceamento do direito de defesa, arguidas pelo 
sujeito passivo. Rejeitadas. ICMS - substituição tributária. Base 
de cálculo de retenção utilizada inferior à exigida na apuração 
do ICMS substituição tributária, referente aos encargos de 
conexão e de distribuição relativos a operações de aquisição de 
energia elétrica no ambiente de contratação livre. Improcedente.    
 
1. Tornam-se inócuos os questionamentos sobre nulidade da 
lide e ou de atos processuais, quando tais inquirições forem 
desprovidas de amparo legal; 
 
2. Julga-se improcedente o lançamento quando a instrução 
processual apontar que o polo passivo não agiu ao arrepio da 
orientação da norma tributária, que leciona sobre operação de 
aquisição de energia elétrica. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 05 de agosto de 2016, decidiu,   por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, por erro na identificação do sujeito passivo, arguida 
pelo sujeito passivo. Participaram do julgamento os Conselheiros Heli José da Silva, 
Nivaldo Carvelo Carvalho e Nivaldo José Mendes. E, por maioria de votos,  rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da infração e, a 
nulidade da decisão singular, por cerceamento do direito de defesa, arguidas pelo sujeito 
passivo. Foram vencedores os Conselheiros Heli José da Silva e Nivaldo Carvelo 
Carvalho. Vencido o Conselheiro Nivaldo José Mendes, o qual votou pelo acolhimento das 
preliminares. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, dar-lhe 
provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente o auto de 
infração. Foram vencedores os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho e Nivaldo José 
Mendes. Vencido o Conselheiro Heli José da Silva, que votou pela procedência do 
lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o sujeito passivo, 
epigrafado, utilizou base de cálculo de retenção inferior à exigida na apuração do ICMS 
substituição tributária, referente  aos  encargos  de  conexão  e  de  distribuição  relativos  
a  operações  de aquisição  de  energia  elétrica  no  ambiente  de  contratação  livre,  no  
período  de setembro de 2012 a março de 2013, conforme demonstrativo e documentos 
que se encontram acostados ao processo, fls.03 a 25, com escopo de instrui-lo em sua 
fase cognitiva. 

 



 

 A base legal dada por infringida foi assim descrita: arts. 11, § 1º, III; 
13, IV, “b”; 19, XIII, “b”, 20, I; 27, XI, “b” e § 5º; 64, § 1º, da Lei nº 11.651/91 – CTE c/c art. 
30-A do Anexo VIII do Decreto nº 4.852/97 – RCTE. E a A penalidade proposta é a do art. 
71, IV-A, do CTE, com redação da Lei nº 17519/2011. 

 
À fl. 04 consta Portaria nº 267/2015-SRE que designa servidores 

AFRE II para realizar auditoria em contribuintes de grande porte. 
 
Impugnando o lançamento o polo passivo argui preliminar de   

nulidade por erro de identificação do sujeito passivo, pois o impugnante, na condição de 
consumidor livre de energia elétrica, não possuía a qualidade de substituto tributário à 
época em que as operações ocorreram, vez que as alterações promovidas pelo Decreto nº 
7.815/2013 passaram a produzir efeitos somente a partir da data de sua publicação em 
27/02/2013, não existindo qualquer dispositivo que atribuísse responsabilidade solidária 
para o adquirente de energia elétrica no ambiente de contratação livre, à época da 
ocorrência do fato gerador, sendo a cobrança realizada contra a Celg-D fundamentada no 
art. 30-E do RCTE, tratando-se  a  exigência  com  fundamento  no  Decreto  nº  
7.815/2013  é inconstitucional e ilegal, citando a CF/88 e o art. 144 do CTN. Adentra ao 
mérito, para alegar a impossibilidade de atribuição de responsabilidade por substituição 
tributária por via de decreto, sendo exigida a edição de lei estadual. Assim, não poderia o 
Decreto nº 7.815/2013 impor ao adquirente de energia elétrica a responsabilidade pelo 
pagamento do ICMS-ST; que a base de cálculo utilizada pela distribuidora de energia 
elétrica foi aplicada corretamente, não havendo incidência sobre os encargos de conexão 
e distribuição e demais custos de demanda, por estes elementos não caracterizarem 
mercadorias. Pede: que seja reconhecida a nulidade por erro de identificação do sujeito 
passivo ou que o auto de infração seja julgado improcedente, fls. 33/53. Junta 
documentos, fls. 54/107.  

 
O ilustre sentenciador “a quo” refuta os questionamentos 

preliminares e no mérito julga procedente o lançamento, fls. 108/111.  
 
Dirigindo-se a segunda instância o polo passivo suscita a nulidade da 

decisão monocrática, aduzindo que a citada peça não traz a fundamentação, em sede de 
apreciação das preliminares. No mérito repete as alegações produzidas na fase 
impugnatória, fls. 116/145. Junta documentos, fls.146/150.     

 
É o relatório.  
 

VOTO 
 

Sobre a preliminar de nulidade da peça básica, suscitada pela 
defesa, por erro na identificação do sujeito passivo, a rejeito vez que o polo passivo se 
encontra perfeitamente identificado nesta ação, conforme instrução processual acostado 
aos autos pelo autor do lançamento.  

 
Também rejeito a arguição do polo passivo sobre a preliminar de 

nulidade da exordial, por insegurança na determinação da infração, tendo em vista 
ausência de afronta ao capítulo que trata da nulidade dos atos processuais, inserto no 
inciso IV do artigo 20 da Lei nº. 16.469/09.  

 
Igualmente rejeito a preliminar de nulidade da decisão singular, por 

cerceamento do direito de defesa, arguida pelo sujeito passivo, vez que o sentenciador “a 



 

quo”, ao prolatar a sua decisão, o fez seguindo a orientação contida no inciso II do artigo 
458 do CPC, “verbis”    

 
Art. 458. São requisitos essências da sentença: 
 
[...] 
 
II os fundamentos em que o juiz analisará as questões de fato e de direito.  
 

Com as questões incidentais solucionadas, volvo-me à razão de 
direito desta ação, onde, de pronto, afirmo que assiste razão o pleito da defesa, que 
requer a improcedência do lançamento, conforme passo a expor:  

 
Trata-se, conforme descrito no relatório que é parte integrante deste 

“decisum”, de utilização de base de cálculo de retenção inferior à exigida na apuração do 
ICMS substituição tributária, referentes aos encargos de conexão e de distribuição 
relativos a operações de aquisição de energia elétrica no ambiente de contratação livre, no 
período de setembro de 2012 a março de 2013.  

 
Ocorre que, não se pode atribuir responsabilidade por substituição 

tributária por via de decreto, sendo exigida a edição de lei estadual. Assim, não poderia o 
Decreto nº 7.815/2013 impor ao adquirente de energia elétrica a responsabilidade pelo 
pagamento do ICMS-ST., vez que a base de cálculo utilizada pela distribuidora de energia 
elétrica foi aplicada corretamente, não havendo incidência sobre os encargos de conexão 
e distribuição e demais custos de demanda, pois esses elementos não caracterizarem 
mercadorias.   

 
Assim, voto rejeitando a preliminar de nulidade da peça básica, por 

erro na identificação do sujeito passivo, arguida pelo sujeito passivo. E, por maioria de 
votos, rejeito as preliminares de nulidade da peça básica, por insegurança na 
determinação da infração, e a nulidade da decisão singular, por cerceamento do direito de 
defesa, arguidas pelo sujeito passivo. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conheço do 
recurso voluntário, dou-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar 
improcedente o auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões, em 17 de agosto de 2016. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01288/16 
 
Redator do Voto: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Substituição Tributária. 
Cobrança de diferença de ICMS-ST. Procedência. 
 
 Deve ser mantida a exigência fiscal que reclama o pagamento 
da diferença do tributo devido quando restar comprovado que o 
sujeito passivo recolheu a menor, em virtude de aproveitamento 
a maior de crédito do imposto. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 16 de dezembro de 2015, decidiu, por maioria de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Carlos Andrade 
Silveira e Victor Augusto de Faria Morato. Vencido o Conselheiro Nivaldo José Mendes, 
que votou pela improcedência do auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo utilizou-se de base 
de cálculo de retenção inferior à exigida na apuração do ICMS-ST, na condição de 
substituto tributário, nos termos dos Convênios n°s 03/1999 e 110/2007, e do art. 51, § 3° 
da Lei n° 11.651/91, em suas remessas de Álcool Etílico Hidratado Carburante – AEHC, 
com destino ao Estado de Goiás, abrangendo o período de 11/05/2009 a 31/12/2009, 
sujeitas ao regime de Substituição Tributária. Entretanto, essa operação está em 
desacordo com o art. 9°, XXVI, “a”, do Anexo IX, do Decreto n° 4.852/97, alterado pelo 
Decreto n° 6.918/09, visto que este estabelece que o benefício fiscal da alíquota interna de 
20% está vinculado com a APROPRIAÇÃO de crédito máximo de 7%, ao passo que a 
empresa se apropriou, no cálculo do tributo pela alíquota de 12%, o que ocasionou 
apuração e recolhimento de ICMS-ST menor que o devido. Diante disso, o benefício fiscal 
não se aplica, devendo para o cálculo do ICMS-ST ser utilizada a alíquota interna de 29%, 
conforme o art. 27, IX, "a", da Lei n° 11.651/91, alterada pela Lei nº 15.051/04, com 
REDUÇÃO para 26%, por prazo indeterminado, conforme art. 8°, XXXIX, do Anexo IX, do 
Decreto n° 4.852/97, alterado pelo decreto n° 6.113/05. Assim, fica obrigado o pagamento 
da diferença no valor R$ 498.222,90 (quatrocentos e noventa e oito mil duzentos e vinte e 
dois reais e noventa centavos), conforme demonstrativos e documentos anexos, a qual 
deverá, ainda, ser acrescida das respectivas cominações legais. 

 
Trata-se de reautuação do Auto de Infração n° 4011004142427. 
 
Citados como infringidos os arts. 26, II, 27, IX, "a", 51, §§ 1° e 3° e 

64, da Lei n° 11651/91 c/c os arts. 66, 66-D e 67, Anexo VIII, do Decreto 4852/97, c/c o 
art. 8, XXXIX, Anexo IX, do Decreto 4852/97, proposta aa penalidade prescrita no art. 71, 
IV- A, da Lei n° 1651/91 com redação da Lei n° 17519/11. 

 
O auto de infração foi instruído com os papéis de trabalho de 

Auditoria Substituição Tributária do ICMS, cópias de Atos Cotepe/PMPF com 
demonstração do preço médio ponderado a consumidor final de combustíveis abrangendo 
o período fiscalizado e cópias de Guina Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais  



 

 
Intimado (fls. 661), o sujeito passivo apresenta impugnação (fls. 664 

a 694), pedindo a improcedência do lançamento, alegando que em face dos princípios da 
isonomia e da não-cumulatividade e, art. 150, inciso II e art. 155, § 2º, inciso I da CF, não 
cabe ao Estado limitar o direito ao crédito do ICMS a 7%, bem como a competência para 
definir a alíquota é do Senado Federal nos termos do art. 155, § 2º, incisos IV e V da CF. 
Conclui que ao limitar o crédito a 7% a legislação tributária goiana afronta a constituição. 
Cita casos julgados por tribunais superiores para lastrear as suas alegações. 

 
Esclarece que efetuou venda de Álcool Etílico Hidratado Carburante 

– AEHC a contribuintes localizados no Estado de Goiás, motivo pelo qual destacou o 
ICMS à alíquota de 12%, sendo que em função do regime de substituição tributária, a 
impugnante destacou nas notas de venda, também, o ICMS – ST incidente na operação 
subsequente que corresponde a uma operação interna no Estado. Para apurar o ICMS-
ST, leva-se em consideração o crédito da operação anterior que é abatido do valor do 
valor do ICMS-ST a ser recolhido. É exatamente este crédito de 12% destacado nas notas 
fiscais da impugnante que o Estado limitou a 7% que fez com que o ICMS-ST fosse 
considerado a menor que o devido. 

 
Alega que não é sua intenção a declaração de inconstitucionalidade 

da legislação tributária estadual, especialmente do inciso XXVI, do art. 9º, do Anexo IX, do 
RCTE, mas que seja aplicada o art. 155, § 2º, inciso IV e V, bem como o disposto na 
Resolução do Senado Federal nº 22/99 que define a alíquota de 12% nas operações 
interestaduais. Pede o cancelamento do auto de infração. 

 
Da mesma forma, a impugnante alega que ao creditar do imposto 

destacado na operação anterior agiu em perfeita consonância com o princípio da não-
cumulatividade do imposto, art. 155, § 2º, inciso II, da CF, e que não cabe ao fisco limitar o 
direito constitucional da impugnante de creditar-se do imposto cobrado na operação 
anterior. 

 
Em relação ao princípio da isonomia previsto no art. 150, inciso II, da 

CF, alega que o Estado de Goiás, ao limitar o crédito a 7%, confere tratamento desigual a 
contribuintes em situação equivalente, já que aquele contribuinte que recebe mercadorias 
com alíquota de 7% tem direito integral ao crédito, enquanto que aquele que recebeu 
mercadorias com alíquota de 12%, só tem direito a creditar-se de 7% fazendo com que o 
crédito seja parcial, o que fere o princípio da isonomia. 

 
Alega, ainda, a necessidade de aplicação ao caso do princípio da 

não-discriminação tributária em razão da procedência ou destino conforme art. 152 da CF, 
que no caso resta comprovada a nítida diferença tributária de tratamento dado pela 
legislação goiana a aquisição de álcool pela impugnante no DF, uma vez que pretende 
limitar os créditos a serem utilizados na aquisição de tal produto. 

 
Alega que a multa, nos termos do art. 150, inciso IV, da Constituição 

Federal, no patamar de 80% do valor do tributo é inconstitucional, tem caráter 
confiscatório e desproporcional em face do seu valor elevado. Pede, caso a infração seja 
mantida, que a multa seja reduzida de acordo com o princípio da razoabilidade. Cita a 
doutrina e a jurisprudência para lastrear os seus argumentos, pede o cancelamento do 
auto de infração. 

 
O julgador singular, após considerandos, por meio do Despacho n° 

286/2014-JULP (fls. 709 e 710), com base no disposto no art. 19, § 3º, inciso I, da Lei n.º 



 

16.469/09, determina o encaminhamento dos autos à Gerência de Combustível para que 
seu titular determine a realização de diligência com o propósito de analisar a possibilidade, 
salvo melhor juízo, dos cálculos dos demonstrativos não terem levado em consideração a 
alíquota cheia de 29% prevista no art. 27, inciso IX, do CTE. A auditoria revisora deve se 
manifestar, ainda, sobre as alegações da defesa. 

 
O diligenciador emite o Relatório n° 0216/14 – GCOM (fls. 712 a 

714), atendendo o Despacho n° 286/2014-JULP, esclarece que a alíquota interna de 20% 
(vinte por cento) deve ser utilizada somente para os casos em que o crédito apropriado 
pela operação anterior seja limitado a 7% (sete por cento), o que não foi cumprido pelo 
sujeito passivo. Relativamente à aplicação da alíquota de 26% (vinte e seis por cento), o 
diligenciador declara que o sujeito passivo gozava do direito a este benefício fiscal, 
previsto no inciso XXXIX do art. 8° do Anexo IX do RCTE. Finaliza, afirmando que o 
presente PAT não sofreu alteração do valor originário do tributo. 

 
Intimado, o sujeito passivo manifesta-se acerca do resultado dessa 

diligência, consoante fls. 742 a 745. 
 
O julgador singular, após considerandos, por meio do Despacho n° 

444/2015 – JULP (fls. 747), determina o encaminhamento dos autos à Superintendência 
da Receita Estadual, para se verifique eventual existência de requerimento de 
convalidação da utilização do benefício fiscal e extinção de crédito tributário. 

 
O Superintendente da Receita Estadual, por meio do Despacho n° 

1504/1-SRE (fls. 748), atendendo o Despacho n° 444/2015 – JULP, informa que não 
existe processo referente a requerimento de extinção de crédito tributário. 

 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, apreciando 

as razões da defesa, decide pela procedência do auto de infração, consoante a Sentença 
n° 2733/2015 – JULP (fls. 749 a 752). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 757 a 

785), afirmando que o auto de infração deve ser cancelado, por ser ilíquido, incerto e 
inexigível. 

 
Alega que em face dos princípios da isonomia e da não-

cumulatividade, bem como os arts. 150, II e 155, § 2°, I, da CF/88, não cabe ao Estado de 
Goiás liminar direito ao crédito do ICMS a 7% (sete por cento). 

 
Aduz que a competência para definir as alíquotas interestaduais é do 

Senado Federal, havendo no caso usurpação da competência do Senado Federal pelo 
Estado de Goiás. 

 
Diz ter agido em consonância com o princípio da não-cumulatividade 

do imposto, previsto no inciso II do § 2° do art. 155 da CF/88, quando se creditou do 
imposto destacado na operação anterior e que não cabe ao Fisco limitar o seu direito 
constitucional. 

 
Alega que a multa aplicada possui caráter confiscatório e 

desproporcional, pedindo o seu cancelamento ou redução em atenção ao princípio da 
razoabilidade. 

 
Reproduz jurisprudência, doutrina e dispositivos legais. 



 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
A respeito da exigência tributária de que trata a exordial o meu 

convencimento e da maioria dos meus pares confere com aquele mantido pelo subscritor 
da decisão recorrida sobre a matéria posta para apreciação, então, adoto a 
fundamentação contida na Sentença n° 2733/2015 – JULP (fls. 749/752), a seguir 
transcrita: 

 
Nestes autos é exigido do sujeito passivo o recolhimento de 

diferenças do ICMS, acrescido de multa e demais acréscimos legais, pela apuração a 
menor do ICMS-ST, em virtude da utilização indevida do benefício fiscal previsto no inciso 
XXVI, do art. 9°, do Anexo IX, o RCTE: 

 
Art. 9º A base de cálculo do ICMS é reduzida, observado o § 1º quanto ao 
término de - vigência do benefício: 

[...] 
XXVI - de tal forma que resulte a aplicação sobre o valor da operação do 
percentual equivalente a 20% (vinte por cento), na saída interna de álcool 
etílico hidratado combustível - AEHC - ficando mantido o crédito e 
observado o seguinte (Lei nº 13.453/99, art. 1º, II, "j"): 

 
a) o benefício não se aplica à operação com mercadoria que tenha sido 
recebida em operação interestadual tributada com alíquota superior a 7% 
(sete por cento), exceto se o crédito apropriado pelo contribuinte limitar-se 
a 7% (sete por cento); 
[...] 

 
Restou comprovado no levantamento fiscal que o sujeito passivo 

utilizou, para apuração do ICMS devido por Substituição Tributária, a alíquota efetiva 
interna de 20% (vinte por cento), sem contudo limitar a 7% (sete por cento) o crédito pela 
operação anterior, conforme condicionante acima transcrita. Perde-se, portanto, o direito 
ao benefício fiscal. 

 
Em substituição à alíquota de 29% (vinte e nove por cento) aplicada 

ao produto, conforme art. 27, IX, “a”, do CTE, foi aplicada a alíquota efetiva de 26% (vinte 
e seis por cento), conforme benefício da redução da base de cálculo, por prazo 
indeterminado, a que o sujeito passivo tem direito, previsto pelo inciso XXXIX, do art. 8°, 
do Anexo IX, do RCTE, considerando o crédito de 12% (doze por cento). 

 
Art. 8º A base de cálculo do ICMS é reduzida: 

[...] 
XXXIX - de tal forma que resulte aplicação sobre o valor da operação do 
percentual equivalente a 26% (vinte e seis por cento) na saída interna de 
gasolina e de álcool carburante, ficando mantido o crédito (Lei nº 
13.194/97, art. 2º, I, “e”); 

[...] 

 
O cálculo do ICMS devido foi demonstrado em levantamento sintético 

e analítico, conforme planilhas às fls. 14/45. 
 

Deixo de apreciar as alegações da defesa de inconstitucionalidade 
da norma e do suposto caráter confiscatório da penalidade aplicada, face ao disposto no § 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Rcte/Anexos/ANEXO_09_Beneficio_Fiscal.htm#A9P1
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_13453.htm
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_13194.htm#A2
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_13194.htm#A2


 

4°, do art. 6°, da Lei n° 16.469/09 que veda manifestação, por parte deste órgão julgador 
sobre a constitucionalidade de norma expedida pela Administração Tributária. 

 
Por ter sido efetuado com observação aos requisitos previsto pelo 

art. 160, do CTE e de não ter sido apresentado pela defesa nenhum argumento, fato ou 
demonstrativo capaz de ilidir a pretensão fiscal, o lançamento deve prosperar.” 

 
Além da adoção dos fundamentos da decisão recorrida, vale 

destacar e analisar os seguintes pontos da arguição da recorrente: 
 

Diz a autuada que a pretensão do Estado de Goiás em limitar os 
créditos pelas entradas vai de encontro com o art. 155, § 2°, IV e V, da CF/88. Refutando 
essa arguição, digo que o crédito pelas entradas não foi limitado, o que aqui se aufere é a 
utilização indevida de benefício fiscal, tendo o sujeito passivo optado por aproveitar 
integralmente o crédito pelas entradas. 

 
Toda a defesa é construída sob o fato de que o Estado de Goiás teria 

limitado o crédito da empresa, o que não é verdade, pois o crédito pelas entradas não foi 
tocado neste auto, inclusive, o motivo que ensejou a nulidade do procedimento anterior 
fora justamente este fato: o Fisco estornou a diferença entre os 12% e 5% pelas entradas, 
mantendo o benefício, o que não é possível. 

 
Ante o exposto, conheço do recurso, nego-lhe provimento para 

confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões, em 23 de agosto de 2016. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01339/16 
 
Relator: Conselheiro José Luiz Rosa 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade da peça básica, 
arguidas pela autuada, sendo a primeira, por erro na 
identificação do sujeito passivo e, a segunda, por cerceamento 
do direito de defesa. Remessas de óleo e/ou graxas 
lubrificantes, produtos derivados do petróleo, sujeitos ao regime 
de substituição tributária do ICMS. Omissão de recolhimento do 
imposto. Procedência. 
 
1. Tornam-se inócuos os questionamentos sobre nulidade da 
lide, quando tais inquirições forem desprovidas de amparo 
legal; 
 
2. Deve ser ratificada a decisão monocrática que julgou 
procedente o lançamento, quando a instrução processual 
apontar que o polo passivo não a tendeu à orientação contida na 
norma tributária. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 22 de junho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por 
erro na identificação do sujeito passivo e, a segunda, por cerceamento do direito de 
defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros José Luiz Rosa, Washington Luis 
Freire de Oliveira, Alcedino Gomes Barbosa, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes e 
Gilmar Rodrigues de Almeida. Também por votação unânime, conhecer do recurso, negar-
lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Luiz Rosa, Washington Luis 
Freire de Oliveira, Alcedino Gomes Barbosa, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes e 
Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo, na condição de substituto 
tributário, deixou de recolher ao erário estadual, dentro do prazo legal, o ICMS-ST 
referente às remessas de óleo e/ou graxas lubrificantes, produtos derivados do petróleo, 
sujeitos ao regime de substituição tributária do ICMS. Ficando obrigado ao recolhimento 
do ICMS, juntamente com as cominações legais. 

 
A autoridade lançadora indica como infringidos os dispositivos Arts. 

26, II e 64, Lei 11.651/91 c/c arts. 32, § 1°, II, 34, par. único, II, "a", 52, 66-D e 66-H, Anexo 
VIII, Dec. 4.852/97, LC 87/96 e Convênio 110/07. Propondo as penalidades do Art. 71, IV 
A, da Lei 11.651/1991 com redação da Lei 17.519/2011 - Retroatividade Benigna. 

 
Os documentos anexados ao Auto de Infração são: Anexo 

Estruturado - Detalhamento de Crédito Tributário, Anexo Estruturado - Descritivo 
Complementar da Ocorrência, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, Portaria n° 



 

197/2013-SER, Autoria Fiscal - Substituição Tributária do ICMS, Anexo de CD, Recibo de 
Entrada de Relatórios Digitais, "fls. 04 a 54". 

 
O sujeito passivo é intimado a pagar a quantia exigida ou apresentar 

Impugnação em Primeira Instância, "fls. 55 e 56". 
 
O sujeito passivo apresenta impugnação, "fls. 59 a 77", arguindo 

sobre o cerceamento de defesa em decorrência de Memoriais de Cálculos Incompatíveis 
com os fatos, os quais não deixam claro como se chegou ao valor total de crédito, eles 
não têm nomenclatura inteligível, não indicam a origem do crédito e de que forma chegou 
ao resultado tributável, conjuntamente, relata a existência do auto de infração referente a 
apuração de crédito no mesmo período deste auto (n° 4011303817680). Ademais, aduz 
que Federalciclo é ilegítimo para responder pela retenção do ICMS, pois não há como as 
normas tributárias de Goiás incidirem sobre contribuintes de outras unidades da federação 
se não existe previsão nas normas de ajuste, além disso, como cabe substituição 
tributária, o produto já está tributado na fonte. Argumenta, ainda, que a multa tem caráter 
confiscatório, haja vista que está com porcentagem de 80%, acima do permissivo legal. 
Por fim, requer que seja considerado nulo e/ou improcedente o Auto de Infração e, 
alternativamente, a retificação, pelos fatos e fundamentos apresentados. Anexa 
documentos de "fls. 78 a 103". 

 
O Julgador Singular através da Sentença n° 953/2016 - JULP, "fls. 

106 a 109", declarou procedente o Auto de Infração, fundamentando que o Descritivo 
Complementar de Ocorrência mostra com clareza como se chegou ao valor do 
lançamento; também pelas notas fiscais, é possível perceber que os processos são 
diferentes, assim como os dispositivos infringidos e as penalidades propostas, coincidindo 
apenas alguns períodos; além disso, com suporte na cláusula primeira do Convênio 
110/07, é possível  a responsabilização do pagamento do Imposto de Substituição 
Tributária ao remetente de outra UF; quanto ao caráter confiscatório, deixa de manifestar-
se, por vedação legal. 

 
O sujeito passivo é intimado para pagar a quantia exigida ou 

apresentar Recurso Voluntário, "fls. 110 a 112". 
 
O sujeito passivo interpõe Recurso Voluntário, "fls. 114 a 122", argui 

sobre o cerceamento de defesa, o processo apurado no mesmo período, a ilegitimidade 
do sujeito passivo, argumentando igualmente ao feito na peça impugnatória. Por fim, 
requer a reforma da Sentença do Juiz Singular, declarando nulo e/ou improcedente o Auto 
de Infração. 

 
É o Relatório. 
 

VOTO 
 

Sobre as preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela 
autuada, sendo a primeira, por erro na identificação do sujeito passivo e, a segunda, por 
cerceamento do direito de defesa, as rejeito por não haver nos elementos constitutivos da 
lide qualquer afronta ao capítulo que trata da nulidade dos atos processuais, insertos nos 
incisos II e III do artigo 20 da Lei nº. 16.469/09. A infração e a correspondente penalidade 
foram corretamente aplicadas, a instrução processual, em sede cognitiva, efetivada com 
clareza, os prazos processuais respeitados, inclusive com vista dos autos à parte litigante 
nos prazos processuais, que por “ex legis” lhe são próprios e o polo passivo foi 
perfeitamente identificado. Assim, rejeitadas estão as preliminares em comento.   



 

 
Com as questões preliminares solucionadas, volvo-me à razão de 

direito desta demanda, onde, de pronto, reafirmo o juízo exarado em sede monocrática 
que julgou procedente o lançamento conforme passo a expor:   

 
Conforme informado no relatório que é parte integrante deste 

“decisum” o sujeito passivo, na condição de substituto tributário, deixou de recolher ao 
erário estadual, dentro do prazo legal, o ICMS-ST referente às remessas de óleo e/ou 
graxas lubrificantes, produtos derivados do petróleo, sujeitos ao regime de substituição 
tributária do ICMS. Ficando obrigado ao recolhimento do imposto, juntamente com as 
cominações legais. 

 
Embora o polo passivo alegue que não cometeu o ilícito fiscal 

denunciado na folha de rosto deste volume, o fato é que demonstrado está neste tomo, 
por meio do Descritivo Complementar de Ocorrência e demais peças acostadas ao 
processo pelo autuante que mostra com clareza como chegou ao valor do lançamento e 
face a evidência demonstrada pelo autor do lançamento o polo passivo não trouxe aos 
autos nenhum elemento de prova capaz de ilidi-la. 

 
Além das evidências supra aduzidas que apontam que a 

responsabilidade tributária, reclamada na inicial, recai sobre o polo passivo epigrafado, 
reporto-me à cláusula primeira do Convênio 110/07, que dispõe sobre o regime de 
substituição tributária nas operações com combustíveis e lubrificantes, derivados ou não 
de petróleo e com outros produtos, que será transcrito na sequência, que orienta que a 
responsabilização do pagamento do Imposto de Substituição Tributária ao remetente de 
outra unidade federada: 

  
Cláusula primeira - Ficam os Estados e o Distrito Federal, quando 
destinatários, autorizados a atribuir ao remetente de combustíveis e 
lubrificantes, derivados ou não de petróleo, a seguir relacionados, com a 
respectiva classificação na Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM -, 
situado em outra unidade da Federação, a condição de sujeito passivo por 
substituição tributária, relativamente ao ICMS incidente sobre as operações 
com esses produtos, a partir da operação que o remetente estiver 
realizando, até a última, assegurado o seu recolhimento à unidade federada 
onde estiver localizado o destinatário: 
V - óleos lubrificantes, 2710.19.3; 
 

Assim, voto rejeitando as preliminares de nulidade da peça básica, 
arguidas pela autuada, sendo a primeira, por erro na identificação do sujeito passivo e, a 
segunda, por cerceamento do direito de defesa. Também por votação unânime, conheço 
do recurso voluntário, nego-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. 

 
 

 
 

Sala das sessões, em 26 de agosto de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Substituição tributária (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01340/16 
 
Relator: Conselheiro José Luiz Rosa 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade da peça básica, 
arguidas pela autuada, sendo a primeira, por erro na 
identificação do sujeito passivo e, a segunda, por cerceamento 
do direito de defesa. Remessas de óleo e/ou graxas 
lubrificantes, produtos derivados do petróleo, sujeitos ao regime 
de substituição tributária do ICMS. Omissão de recolhimento do 
imposto.  
 
1. Tornam-se inócuos os questionamentos sobre nulidade da 
lide, quando tais inquirições forem desprovidas de amparo 
legal; 
 
2. Deve ser ratificada a decisão monocrática que julgou 
procedente o lançamento, quando a instrução processual 
apontar que o polo passivo não atendeu à orientação contida na 
norma tributária. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 22 de junho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por 
erro na identificação do sujeito passivo e, a segunda, por cerceamento do direito de 
defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros José Luiz Rosa, Washington Luis 
Freire de Oliveira, Alcedino Gomes Barbosa, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes e 
Gilmar Rodrigues de Almeida. Também por votação unânime, conhecer do recurso, negar-
lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Luiz Rosa, Washington Luis 
Freire de Oliveira, Alcedino Gomes Barbosa, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes e 
Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo, na condição de substituto 
tributário, deixou de recolher ao erário estadual, dentro do prazo legal, o ICMS-ST 
referente às remessas de óleo e/ou graxas lubrificantes, produtos derivados do petróleo, 
sujeitos ao regime de substituição tributária do ICMS. Ficando obrigado ao recolhimento 
do ICMS, juntamente com as cominações legais. 

 
A autoridade lançadora indica como infringidos os dispositivos Art. 

20; 26, II e 64, Lei 11.651/91 art. 13, I, c, 1 Dec. 4852/97 e art. 32, § 1°, II; 52; 65, III, a; 66-
H; Apêndice II, II-D, Anexo VIII, Decreto 4.852/97; LC 87/96 e Convênio 110/07. Propondo 
a penalidade do Art. 71, IV A, da Lei 11.651/91 com redação da Lei 17.519/2011 – 
Retroatividade Benigna. 

 
Os documentos anexados ao Auto de Infração são: Anexo 

Estruturado – Detalhamento de Crédito Tributário, Anexo Estruturado – Descritivo 
Complementar da Ocorrência, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, Portaria n° 



 

197/2013-SER, Autoria Fiscal – Substituição Tributária do ICMS, Anexo de CD, Recibo de 
Entrada de Relatórios Digitais, "fls. 04 a 82". 

 
O sujeito passivo é intimado a pagar a quantia exigida ou apresentar 

Impugnação em Primeira Instância, "fls. 83 e 84". 
 
O sujeito passivo apresenta Impugnação, "fls. 87 a 105", arguindo 

sobre o cerceamento de defesa em decorrência de Memoriais de Cálculos Incompatíveis 
com os Fatos, os quais não deixam claro como se chegou ao valor total de crédito, eles 
não têm nomenclatura inteligível, não indicam a origem do crédito e de que forma chegou 
ao resultado tributável, conjuntamente, relata a existência do auto de infração referente a 
apuração de crédito no mesmo período deste auto (n° 4011303817680). Ademais, aduz 
que Federalciclo é ilegítimo para responder pela retenção do ICMS, pois não há como as 
normas tributárias de Goiás incidirem sobre contribuintes de outras unidades da federação 
se não existe previsão nas normas de ajuste, além disso, como cabe substituição 
tributária, o produto já está tributado na fonte. Argumenta, ainda, que a multa tem caráter 
confiscatório, haja vista que está com porcentagem de 80%, acima do permissivo legal. 
Por fim, requer que seja considerado nulo e/ou improcedente o Auto de Infração e, 
alternativamente, a retificação, pelos fatos e fundamentos apresentados. O sujeito passivo 
anexou Documentos de "fls. 106 a 132". 

 
O Julgador Singular através da Sentença n° 954/2016 – JULP, "fls. 

135 a 138", declarou procedente o Auto de Infração, fundamentando que o Descritivo 
Complementar de Ocorrência mostra com clareza como se chegou ao valor do 
lançamento; também pelas notas fiscais, é possível perceber que os processos são 
diferentes, assim como os dispositivos infringidos e as penalidades propostas, coincidindo 
apenas alguns períodos; além disso, com suporte na cláusula primeira do Convênio 
110/07, é possível  a responsabilização do pagamento do Imposto de Substituição 
Tributária ao remetente de outra UF; quanto ao caráter confiscatório, deixa de manifestar-
se, por vedação legal.    

 
O sujeito passivo é intimado para pagar a quantia exigida ou 

apresentar Recurso Voluntário, "fls. 139 a 141". 
 
O sujeito passivo interpõe Recurso Voluntário, "fls. 143 a 151", argui 

sobre o cerceamento de defesa, o processo apurado no mesmo período, a ilegitimidade 
do sujeito passivo, argumentando igualmente ao feito na peça impugnatória. Por fim, 
requer a reforma da Sentença do Juiz Singular, declarando nulo e/ou improcedente o Auto 
de Infração. 

 
É o Relatório, 
 
 

VOTO 
 

Sobre as preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela 
autuada, sendo a primeira, por erro na identificação do sujeito passivo e, a segunda, por 
cerceamento do direito de defesa, as rejeito por não haver nos elementos constitutivos da 
lide qualquer afronta ao capítulo que trata da nulidade dos atos processuais, insertos nos 
incisos II e III do artigo 20 da Lei nº. 16.469/09. A infração e a correspondente penalidade 
foram corretamente aplicadas, a instrução processual, em sede cognitiva, efetivada com 
clareza, os prazos processuais respeitados, inclusive com vista dos autos à parte litigante 



 

nos prazos processuais, que por “ex legis” lhe são próprios e o polo passivo foi 
perfeitamente identificado. Assim, rejeitadas estão as preliminares em comento.   

 
Com as questões preliminares solucionadas, volvo-me à razão de 

direito desta demanda, onde, de pronto, reafirmo o juízo exarado em sede monocrática 
que julgou procedente o lançamento conforme passo a expor:   

 
Conforme informado no relatório que é parte integrante deste 

“decisum” o sujeito passivo, na condição de substituto tributário, deixou de recolher ao 
erário estadual, dentro do prazo legal, o ICMS-ST referente às remessas de óleo e/ou 
graxas lubrificantes, produtos derivados do petróleo, sujeitos ao regime de substituição 
tributária do ICMS. Ficando obrigado ao recolhimento do imposto, juntamente com as 
cominações legais. 

 
Embora o polo passivo alegue que não cometeu o ilícito fiscal 

denunciado na folha de rosto deste volume, o fato é que demonstrado está neste tomo, 
por meio do Descritivo Complementar de Ocorrência e demais peças acostadas ao 
processo pelo autuante que mostra com clareza como chegou ao valor do lançamento e 
face a evidência demonstrada pelo autor do lançamento o polo passivo não trouxe aos 
autos nenhum elemento de prova capaz de ilidi-la. 

 
Além das evidências supra aduzidas que apontam que a 

responsabilidade tributária, reclamada na inicial, recai sobre o polo passivo epigrafado, 
reporto-me à cláusula primeira do Convênio 110/07, que dispõe sobre o regime de 
substituição tributária nas operações com combustíveis e lubrificantes, derivados ou não 
de petróleo e com outros produtos, que será transcrito na sequência, que orienta que a 
responsabilização do pagamento do Imposto de Substituição Tributária ao remetente de 
outra unidade federada: 

  
Cláusula primeira - Ficam os Estados e o Distrito Federal, quando 
destinatários, autorizados a atribuir ao remetente de combustíveis e 
lubrificantes, derivados ou não de petróleo, a seguir relacionados, com a 
respectiva classificação na Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM -, 
situado em outra unidade da Federação, a condição de sujeito passivo por 
substituição tributária, relativamente ao ICMS incidente sobre as operações 
com esses produtos, a partir da operação que o remetente estiver 
realizando, até a última, assegurado o seu recolhimento à unidade federada 
onde estiver localizado o destinatário: 
V - óleos lubrificantes, 2710.19.3; 
 

Assim, voto rejeitando as preliminares de nulidade da peça básica, 
arguidas pela autuada, sendo a primeira, por erro na identificação do sujeito passivo e, a 
segunda, por cerceamento do direito de defesa. Também por votação unânime, conheço 
do recurso voluntário, nego-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões, em 26 de agosto de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Substituição tributária (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01353/16 
 
Relator: Conselheiro Rodolfo Ramos Caiado 
 

 
EMENTA: ICMS. Saída de mercadoria, sujeita ao regime de 
substituição tributária, sem efetuar a retenção referente ao 
diferencial de alíquota. Omissão no recolhimento do imposto. 
Improcedente. 
 
Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de 
mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo 
contribuinte, conforme súmula 166 do STJ. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 17 de junho de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso, 
dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente o auto de 
infração. Foram vencedores os Conselheiros Rodolfo Ramos Caiado e Talita Pimenta 
Félix. Vencido o Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes que votou pela parcial 
procedência do lançamento no valor de ICMS de R$ 427.148,18 (quatrocentos e vinte e 
sete mil, cento e quarenta e oito reais e dezoito centavos). 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta o auto de infração que o sujeito passivo, na condição de 
substituto tributário, realizou saída de mercadorias sujeitas ao Regime de Substituição 
Tributária, com destino ao estado de Goiás, sem efetuar a retenção do ICMS diferencial de 
alíquotas, conforme demonstrativo anexo. Em consequência, o remetente, como substituto 
tributário, deverá pagar o tributo na importância de R$ 622.088,44 juntamente com as 
cominações legais. 

 
A autoridade lançadora indica como infringida as disposições dos 

artigos 51, §3°, do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) combinado com os 
artigos 32, §1°, anexo VIII do Decreto 4852/97. Proposta a aplicação da penalidade 
prevista no artigo 71, III, "a" do CTE, com redação da Lei nº 17.917/2012. 

 
O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: 

detalhamento do credito tributário, descritivo complementar da ocorrência, recibo de 
entrega de relatórios digitais, mídia em CD, de "fls.03 a 08". 

 
O sujeito passivo foi intimado a pagar quantia exigida ou apresentar 

impugnação em primeira instancia, de "fls.09 a 10". 
 
O sujeito passivo apresentou manifestação de "fls.13 a 27". 

Preliminarmente, da nulidade da autuação, por ter sido lavrada após decisão judicial 
transitada em julgado que declarou indevida a cobrança de ICMS sobre transferências 
entre estabelecimentos próprios. Refere-se à desobediência a decisão judicial proferida no 
bojo da ação de mando de segurança n° 0569367-53.2008.809.0000, transitada em 
julgado, uma vez que busca exigir ICMS sobre transferência de bens entre 
estabelecimentos da própria impugnante, sendo certo que na ordem judicial em questão 
declarou-se a inexistência de relação jurídica entre a empresa e o Estado de Goiás no que 



 

se refere a cobrança do imposto. Quanto ao mérito, entende que, se trata de operações de 
transferência de bens entre estabelecimento da empresa, operações que não atraem a 
incidência do ICMS, nos termos da Sumula 166 STJ. Reitera sua decisão exemplificando, 
os códigos fiscais de operações e prestações, não deixando qualquer dúvida de que as 
operações são de transferência de bens estabelecimentos dele mesmo. Conclui-se que, a 
transferência de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo titular não é 
hipótese de incidência do ICMS. Entende que, considere ilegítima, desarrazoada e 
equivocada a penalidade aplicada no montante de 120% do valor do referido debito. 
Requer, a procedência da presente impugnação, com anulação do auto de infração, a 
extinção do credito tributário e o arquivamento do processo fiscal instaurado. Pede ainda, 
a redução da multa, requer também, o cadastramento da advogada Fernanda de Terra de 
Castro Collicchio, para fins de recebimento das intimações relativas ao presente feito.  

 
Anexa os seguintes documentos: procuração, substabelecimentos, 

copias OAB, alteração contratual, copias de documentos passados, atos constitutivos da 
GVT S/A, inicial do mandado de segurança, acordão proferido pelo TJGO e certidão de 
transito em julgado, nota fiscal exemplificativa, acordão do Recurso Especial 
n°1.125.133/SP, demonstrativo de notas fiscais destinadas ao Estado de Goiás sem o 
recolhimento antecipado do diferencial de alíquotas, de "fls.28 a 117". 

 
Mediante Despacho n°328/14-JULP, de "fl.118", o julgador 

determina, o encaminhamento desses autos a GEST, a fim de que seu titular, determine 
que os auditores fiscais possam verificar se todas as mercadorias, objeto de autuação, 
estão incluídas no teor da decisão transitada em julgado, e portanto, referem-se a bens do 
ativo imobilizado material, de uso e consumo, de remessa para conserto ou reparo e 
outras em que já encerrou o ciclo de incidência do ICMS, objetivando saber se vão, ou 
não, interferir no resultado final da autuação. 

 
Parecer n°0193/14-GEST, de "fls.119 a 120", acatando sugestões 

contidas no despacho anterior do CAT, solicita o encaminhamento do presente a 
Procuradoria do Estado de Goiás, para obtenção de declaração da extensão da decisão 
judicial. 

 
Busca-se, assim, dirimir dúvidas quanto a data em que passa a 

vigorar a decisão proferida, e se ela afeta ou não fatos geradores de ICMS ST ocorridos 
antes dessa data, e ainda, se a referida decisão impede a cobrança de ICMS ST somente 
sobre a transferência de bens do ativo imobilizado, ou alcança outras operações de 
transferência de mercadorias entre seus estabelecimentos. 

 
Mediante Despacho n°249/14-GEST, de "fl.121". Encaminha-se o 

presente processo a Procuradoria Tributaria do Estado de Goiás, coma solicitação de 
consulta, visando obter orientações sobre a extensão da decisão judicial, conforme 
duvidas anteriormente levantadas. Cópia de documentos de "fls.122 a 132". 

 
Despacho de Orientação de Cumprimento de Decisão Judicial 

n°1443/2014-PTr/OCD, de "fls.133 a 137", elaborado pela Procuradora do Estado, 
Fabiana Baptista de Bastos Lopes.  Que a concessão da liminar nos autos da ação do 
mando de segurança, foi preferida em 03/12/2008 e o Estado de Goiás intimado da 
mesma em dezembro/2008. O auto de infração foi lavrado 22/11/2013, tendo como 
períodos de referência os meses de fevereiro, marco e julho 2009; janeiro, abril, julho, 
agosto, setembro, novembro, dezembro 2010; janeiro, fevereiro e setembro a dezembro 
2011; todo o ano de 2012 e janeiro a julho de 2013. Assim, analisando-se os períodos de 
referência concernentes ao auto de infração, verifica-se que todos eles são posteriores a 



 

concessão da liminar nos autos da ação de mando de segurança e a intimação do Estado 
de Goiás acerca do deferimento da medida, que se repisa de que foi confirmada pelo 
acordão concessivo da segurança já transitado em julgado. Dessa forma, não poderia a 
empresa contribuinte ser autuada, nos períodos de referência, pelo não pagamento de 
ICMS. Esclarece-se, ademais, que, deve ser dada interpretação literal aos comandos 
constantes de suas partes dispositivas, não alcançando outras operações de transferência 
de mercadorias entre seus estabelecimentos. Cabe a Administração Tributária, realizar o 
cotejo das operações que foram objeto do auto de infração, a fim de averiguar se estas, 
ainda que parcialmente, se encontram acobertadas pelas decisões judiciais proferidas. 

 
Relatório Diligencial n°0038/14-GEST, de "fls.138 a 141". 
 
Em atendimento ao Despacho n°328/14-JULP do CAT, foram feitas 

as verificações. Na qual foi feita a exclusão de um único lançamento classificado no CFOP 
6915, por se tratar de uma operação não sujeita a incidência do ICMS, que não deveria ter 
disso incluída inicialmente no procedimento. Foram retirados do demonstrativo todos os 
lançamentos classificados no CFOP 6552, por estarem incluídos no teor da decisão 
judicial transitada em julgado. As operações envolvendo mercadorias classificadas sob os 
CFOPs 6557 e 6959 foram mantidas no demonstrativo, tendo em vista a orientação da 
procuradoria no sentido de interpretar a ordem judicial. O valor originário da autuação, que 
era de R$ 622.088,44, após a revisão dos lançamentos passa a ser de R$ 427.148,18. 

 
Documentos anexados: mídia em CD, recibo de entrega de relatórios 

digitais. De "fls.142 a 145". 
 
O sujeito passivo foi intimado a apresentar manifestação acerca do 

resultado da diligencia. De "fls.147 a 148". 
 
O sujeito passivo apresenta manifestação de "fls.151 a 154". Onde 

reitera alguns de seus argumentos baseado na impugnação passada. Descreve fatos 
ocorridos a respeito do relatório diligencial. Reitera ainda, o pedido de procedência da 
impugnação apresentada e o cancelamento da autuação, tendo em vista a não ocorrência 
do fato gerador do ICMS nas transferências de bens entre estabelecimentos de sua 
própria titularidade. Requer ainda, o encaminhamento do PTA para realização de nova 
diligencia fiscal, com vistas de excluir a cobrança de todos os valores referentes a 
transferência de bens entre estabelecimentos da empresa. 

 
Foram anexados os seguintes documentos: procuração, atos 

constitutivos da Global Village Telecom S/A. De "fls.155 a 169". 
 
Mediante Sentença de n°2619/2015-JULP, de "fls.171 a 178". O 

julgador singular decide pela procedência em parte. Em sua fundamentação, entende que: 
Não houve nenhuma desobediência a determinação contida na decisão judicial como 
pretendeu crer a defesa, pois pelo que ficou definido pela Procuradoria do Estado de 
Goiás, em relação aos limites daquela decisão judicial, apenas foram contempladas as 
operações com os CFOPs efetivamente excluídos pela diligenciadora. Então, o 
lançamento tributário, sob o aspecto formal, atendeu a todos os requisitos. Da questão 
incidental, rejeita-se essa pretensão da parte passiva de ver declarada, na fase 
administrativa, a inconstitucionalidade da norma prevista no artigo 71, III, "a", CTE que 
definiu a penalidade especifica para a infração do caso em julgamento. Quanto ao mérito 
da causa, a fiscalização por meio dos documentos juntados ao feito e, em especial, pelas 
alterações juntadas pela diligencia demonstra, de forma irrefutável, todos os valores 
devidos. Do pedido por uma nova diligencia, deve ser rejeitado, uma vez que, a decisão 



 

restringe-se a não incidência exclusivamente sobre as operações de transferência de bens 
de seu ativo imobilizado entre seus próprios estabelecimentos, fato atendo pela diligencia 
anterior e sendo as demais transferências, mantidas nesta atuação, estão corretas, pois 
sobre elas incide o diferencial de alíquota. Destarte ainda que, a impugnante deixou de 
pagar o imposto referente ao diferencial de alíquota sobre a importância de R$ 
427.148,18. Posto isto, conclui que, está caracterizada a infração fiscal pelo 
descumprimento de uma obrigação tributária. Copias de documentos de "fls.179 a 190". 

 
Mediante Despacho n°991/2015-GERF, de "fls.192 a 193". Verifica-

se que houve equivoco da Gerencia de Recuperação de Credito ao aplicar a 
recomendação contida no ofício n°0715/2015-PTr/OCD. Haja vista que, a orientação de 
cumprimento de decisão judicial, tem por finalidade ordenar o cumprimento da decisão 
proferida nos autos da ação de consignação em pagamento, cujo objeto é a declaração da 
sujeição ativa relativamente ao ICMS incidente sobre serviços interestaduais de 
comunicação por assinatura prestados via satélite. Assim, é necessária a correção do 
andamento processual no sentido de se desfazer as alterações erroneamente procedidas 
no sistema de gerenciamento do PAT. Em seguida, o processo deve ser recolocado na 
fase de tramitação em que se encontrava antes da alteração procedida, remetendo-o para 
a GEPRO para intimação da Representação Fazendária. 

 
O sujeito passivo foi intimado a apresentar Recurso Voluntario, de 

"fls.196 a 200". 
 
O sujeito passivo apresenta manifestação de "fls.202 a 210". O 

sujeito passivo apresenta resenha dos fatos. Em seguida, demonstra razoes para a 
reformar parcial da decisão. No entanto, afirma que, merecem ser excluídos os demais 
valores exigidos sobre meras transferências de bens, pelo motivo de que, igualmente, não 
são fatos geradores do ICMS. Afirma que, a circulação física de qualquer bem ou 
mercadoria de seu outro estabelecimento não constitui fato gerador do ICMS. Reiterando 
seus argumentos com base nos fatos ditos da impugnação passada. Menciona ainda, a 
jurisprudência do STJ. Requer, a procedência do presente recurso para que seja 
reformado parcialmente a decisão de primeira instancia. Documentos em anexos: 
procuração, substabelecimento, atos constitutivos, comprovante de intimação quanto a 
sentença, cópia de intimação, cópia de sentença, copia acordão proferido pela 2ª câmara 
do CAT em caso idêntico. De "fls.211 a 244". 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Conforme informado no relatório que é parte integrante deste 
“decisum” a exigência exordial deve-se à saída de mercadorias sujeitas ao regime de 
substituição tributária, com destino ao estado de Goiás, sem efetuar a retenção do ICMS 
diferencial de alíquotas. Em consequência, o remetente, como substituto tributário, deverá 
pagar o tributo, motivador desta ação.  

 
Ao compulsar e analisar as peças constitutivas deste feito, verifiquei 

que se trata de mera transferência de mercadoria de um para outro estabelecimento do 
mesmo sujeito passivo. Tal situação não gera a hipótese de incidência do imposto, 
exatamente por não existir a transferência de titularidade que configure circulação de 
mercadoria. 

 



 

Nesse sentido, o STF, no recurso do AI nº 618.947 AgR, relatado 
pelo Min. Celso de Melo, Segunda Turma, ao julgar o referido recurso, no dia 02/03/2010, 
ementou: 

 
ICMS. MERO DESLOCAMENTO FÍSICO DO BEM PARA OUTRO 

ESTABELECIMENTO DO MESMO CONTRIBUINTE – INOCORRÊNCIA DE 
CIRCULAÇÃO JURÍDICA, EIS QUE AUSENTE QUALQUER TRANSFERÊNCIA 
DOMINIAL – NÃO-INCIDÊNCIA DE REFERIDO TRIBUTO ESTADUAL. 

 
Vejo que o STJ é adepto a essa sentença, tanto que sumulou em 

recurso especial representativo da controvérsia – REsp nº 1.125.133/SP, julgado conforme 
art. 543-C do CPC, a qual transcrevo: 

 
Súmula nº 166: não constitui fato gerador do ICMS o simples 
deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do 
mesmo contribuinte. 
 

Na sequência dessa tese de voto, transcrevo a ementa: 
 
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL 
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. 
ICMAS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA ENTRE 
ESTABELECIMENTOS DE UMA MESMA EMPRESA. 
INOCORRÊNCIA DE FATO GERADOR PELA INEXISTÊNCIA DE 
ATO DE MERCADORIA. SÚMULA 166/STJ. 
 
DESLOCAMENTO DE BENS DO ATIVO FIXO. UBI EADEM RATIO, 

IBI EADEM LEGIS DISPOSITIVO, VIOLAÇAO DO ART. 535 DO CPC NÃO 
CONFIGURADA. 

 
1. O deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimento 
de uma mesma empresa, por si, não se subsume à hipótese de 
incidência do ICMS, porquanto, para a ocorrência do fato imponível 
é imprescindível a circulação jurídica da mercadorias com a 
transferência da propriedade. 
 
2. Não constitui fato gerador de ICMS o simples deslocamento de 
mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo 
contribuinte. (Súmula 166 do STJ). 

 
É bom esclarecer, desde logo, que tal circulação só pode ser jurídica 

(e não meramente física). A circulação jurídica pressupõe a transferência (de uma pessoa 
para outra) da posse ou da propriedade da mercadoria. Sem mudança de titularidade da 
mercadoria, não há falar em tributação por meio de ICMS. (REsp nº 1.125.133/SP, Rel. 
Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25.08.2010, DJ de 10.09.2010." 

 
As Cortes Superiores sentenciaram, em definitivo, que para haver a 

tributação por meio de ICMS há de existir a circulação jurídica da mercadoria e não a 
meramente física. 

 
Com este entendimento, afirma que devem ser extirpadas do 

presente auto todas as operações de remessa de mercadoria efetuadas entre 
estabelecimentos das próprias empresas recorrentes. 



 

 
Diante desse contexto, cumpre-me observar a vigência do art. 32 da 

Lei Complementar Estadual nº 104/2013, que determina: 
 
Art. 32. Nos processos administrativos, a Administração Pública deverá 
observar, dentre outras regras e princípios: 

[...] 

II – a jurisprudência firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal e 
pelo Superior Tribunal de Justiça, neste último caso em sede de recurso 
repetitivo: 

a) por “jurisprudência firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal” 
deve-se entender as decisões proferidas em sede de controle concentrado 
de constitucionalidade, em recurso extraordinário submetido à repercussão 
geral ou mesmo em recursos extraordinários processados normalmente, 
quando se tratar de entendimento reiterado. 

 
Em face ao comando legal transcrito no parágrafo anterior, não vejo 

empecilho em aplicar as sentenças transitadas em julgado pelos Tribunais – STJ e STF, 
bem como a Súmula 166 e definir essa questão pela improcedência do auto de infração, 
visto que as circulações de mercadorias de um estabelecimento para outro do mesmo 
titular o ICMS não incide. 

 
Assim, voto conhecendo do recurso voluntário, dando-lhe provimento 

para reformar a sentença singular e considerar improcedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões, em 29 de agosto de 2016. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01388/16 
 
Relator: Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação tributária principal. Diligência fiscal. 
Rejeição. Nulidade da sentença singular. Rejeição. Nulidade do 
processo por insegurança na determinação da infração. 
Rejeição. Diferença de base de cálculo do ICMS-ST. Cerveja. 
Pauta de Valores e Valor da Operação Própria acrescido do IVA. 
Procedência. 
I - Não se faz obrigatório, no discurso da sentença, a abordagem 
pontual de cada tópico aventado pela defesa, sendo necessária 
a abordagem direta dos pontos que interferem no resultado da 
decisão. Assim, a sentença de primeiro grau não padece do 
vício da nulidade aventada pelo sujeito passivo; 
II - Inexistindo erros no trabalho fiscal, seja no que diz respeito à 
técnica fiscal de apuração dos valores exigidos, seja no que se 
refere à aplicação da regra jurídica ao caso concreto, não há se 
se falar em nulidade do processo por insegurança na 
determinação da infração; 
III - A base de cálculo de substituição tributária da cerveja 
corresponderá à média ponderada dos preços a consumidor 
final apenas quando este valor superar o valor da operação 
própria praticada pelo substituto tributário em percentual que 
corresponda a, no mínimo, 70% do IVA da mercadoria (RCTE, 
Anexo VII, art. 40, § 1º); 
IV - Caso contrário, a referida base de cálculo corresponderá ao 
somatório das parcelas do valor da operação própria realizada, 
dos valores de seguro, frete, embalagem ou acondicionamento, 
IPI e demais tributos, custo de financiamento e outros encargos 
cobrados ou transferíveis ao adquirente da mercadoria e, por 
fim, do montante da margem de valor agregado, obtido mediante 
a aplicação do IVA, por espécie de mercadoria, sobre a soma 
das parcelas anteriormente mencionadas, consoante regra geral 
prevista no art. 40, II, do Anexo VIII do RCTE (RCTE, Anexo VII, 
art. 40, § 11). 
V - Auto de infração julgado procedente. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 09 de maio de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido 
de diligência formulado pelo sujeito passivo. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Talita Pimenta Félix e João Divino de Brito. Por 
unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela 
autuada, por insegurança na determinação da infração. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Talita Pimenta Félix e João Divino de Brito. 
Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade parcial da sentença singular, 
arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa. Participaram do julgamento 
os Conselheiros Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Talita Pimenta Félix e João Divino de 
Brito. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 



 

infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Jorge Antônio Bezerra Oliveira, 
Talita Pimenta Félix e João Divino de Brito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo em 
epígrafe em face de decisão singular que julgara procedente lançamento fiscal de ofício 
relativo à exigência de diferença de ICMS substituição tributaria pelas operações 
posteriores, referente a saídas de bebidas com destino ao estado de Goiás, nas quais 
teriam sido utilizada carga tributária inferior à exigida na legislação tributária em função da 
adoção de base de cálculo de ICMS-ST em desacordo com a legislação tributária. 

No Descritivo Complementar da Ocorrência, de fls. 06/07, a 
autoridade fiscal lançadora fez constar o seguinte; 

O levantamento fiscal escolhido foi o da Auditoria Comparativa da 
Substituição Tributária, o qual consiste na comparação da base de cálculo 
destacada nos documentos fiscais emitidos e utilizada para o cálculo do 
imposto devido de mercadorias sujeitas à substituição tributária pela 
operação posterior, com base de cálculo da substituição tributária calculada 
de ofício pelo FISCO, conforme roteiro 14 do Manual de Auditoria e 
Procedimentos Fiscais (Instrução de Serviço nº 15/2009-SAT). 

Através da Notificação emitida em 03/06/2015, gerada e enviada via DTE, o 
sujeito passivo CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA, 
inscrito no CCE de substituto tributário sob o número 10.550.210-3, ficou 
ciente em 05/06/2015, da Ordem de Serviço nº 15651/2015, bem como do 
início do procedimento fiscal. 

Com o auxílio de ferramentas disponibilizadas à fiscalização (SAFI, BO, 
dentre outras) de onde foram extraídos dados fiscais dos sistemas 
corporativos da SEFAZ, tais como notas fiscais eletrônicas ligadas ao 
fiscalizado, ficou constatado que o contribuinte na condição de substituto 
tributário, utilizou carga tributária inferior a exigida na apuração do ICMS 
Substituição Tributária pelas Operações Posteriores, por utilizar como base 
de cálculo valores menores que a média ponderada dos preços a 
consumidor final usualmente praticados no mercado varejista goiano, ou 
por não utilizar o IVA correspondente à mercadoria quando a mesma não 
constava na Pauta de Valores elaborada pela SEFAZ/GO ou por não 
obedecer ao disposto no §11 do Art. 40 do Anexo VIII do Decreto 4.852/97. 

A relação de produtos sujeitos à substituição tributária, definida como tal 
por meio de Convênios e Protocolos, constam do Apêndice II, do Anexo 
VIII, do Decreto nº 4.852/97 (Protocolo ICMS nº 11/91). 

Para efeito de base de cálculo, utilizamos a pauta de valores conforme 
disposto no Art. 40, § 1º, I, do Anexo VIII, do Decreto nº 4.852/97. Foi 
verificado, ainda, para efeito da base de cálculo o §11 do Art. 40 do Anexo 
VIII, do Decreto nº 4.852/97. 

"Art. 40. Na falta do preço de que trata o artigo anterior, a base de cálculo 
do imposto a ser retido é: 

......................................................................................................................... 

§ 1º A média ponderada dos preços a consumidor final usualmente 
praticados no mercado varejista goiano, observado o disposto no § 11 
deste artigo, prevalece como base de cálculo para efeito de retenção do 
ICMS, em substituição à base de cálculo definida de acordo com os incisos 
I ou II do caput, para as seguintes mercadorias (Lei nº 11.651/91, art. 26, § 
3º): 

I - bebida relacionada nos incisos I e XV do Apêndice II deste anexo 
(Protocolo ICMS 11/91, 14/06 e 14/07); 



 

II - cimento relacionado no inciso XII do Apêndice II deste anexo (Protocolo 
ICMS 11/85). 

.........................................................................................................................

................................................................................................ 

§ 11.  A média ponderada dos preços a consumidor final usualmente 
praticados no mercado varejista goiano e o preço a consumidor final 
usualmente praticado pelo varejista relativamente à mercadoria ou sua 
similar, ou pelo prestador de serviço relativamente ao serviço, para efeito 
de substituição tributária, somente podem ser utilizados se o valor da base 
de cálculo para a retenção do ICMS superar o valor da operação própria 
em percentual que corresponda a, no mínimo, 70% (setenta por cento) do 
Índice de Valor Agregado - IVA - por espécie de mercadoria, previsto no 
Apêndice II." 

Assim, de acordo com o dispositivo legal acima transcrito, o valor da pauta 
de valores somente pode ser utilizado, para efeito da substituição tributária, 
se o valor da base de cálculo para apuração do ICMS-ST superar o valor 
da operação própria em percentual que corresponda a, no mínimo, 70% do 
IVA por espécie de mercadoria, previsto no Apêndice II do Anexo VIII do 
RCTE. Caso contrário, deve-se utilizar o IVA correspondente para obtenção 
da base de cálculo do ICMS Substituição Tributária. 

Deste modo, na maioria dos itens autuados, utilizamos o IVA dos 
respectivos produtos, visto que a base de cálculo obtida com base na pauta 
de valores não superou o valor da operação própria em percentual que 
correspondesse a, no mínimo 70% (setenta por cento) do IVA, conforme 
demonstrativo em anexo. Nos itens em que a base de cálculo obtida com 
base na pauta de valores superou o valor da operação própria em 
percentual que correspondesse a, no mínimo, 70% (setenta por cento) do 
IVA, utilizamos a pauta de valores elaborada pela SEFAZ-GO para efeito 
da base de cálculo. Para os produtos que não constavam na pauta de 
valores elaborada pela SEFAZ-GO, na época da emissão da nota fiscal, 
utilizamos, para efeito da base de cálculo o IVA dos respectivos produtos. 

 A pauta de valores elaborada pela SEFAZ-GO referente ao período 
fiscalizado consta nas instruções normativas IN nº 30/2008-SAT (vigência 
até 31/10/2013); IN nº 339/13-SAT, com alteração da IN nº 341/13-SAT 
(vigência de 01/11/2013 a 31/07/2014); IN nº 013/2014-SRE, com alteração 
das IN nº 18/2014-SRE, IN nº 21/2014-SRE e IN nº 23/2014-SRE (vigência 
a partir de 01/08/2014).    

A empresa autuada foi cadastrada no CCE/GO em 26/11/2012, assim no 
período anterior a 26/11/2012 deveria fazer recolhimentos por operação e 
posteriormente a este período por apuração. 

Como prova da utilização de carga tributária inferior a exigida, anexamos, 
demonstrativos elaborados com base nas informações das notas fiscais 
eletrônicas emitidas pela empresa com destino a contribuintes localizados 
neste Estado, bem como todos relatórios conclusivos da auditoria fiscal, 
quais sejam: 

Relatório Analítico da Diferenças Encontradas Referente ao ICMS 
Substituição Tributária; 

Relatório da Apuração do Valor Unitário para o Cálculo do ICMS 
Substituição Tributária; 

Relatório Conclusivo Mensal da Diferenças Encontradas do ICMS 
Substituição Tributária; 

Relatório Analítico do Crédito a Apropriar (ICMS próprio). 

Encaminhamos, ainda, em anexo relatório contendo as notas fiscais 
eletrônicas emitidas pela empresa e suas respectivas chaves de acesso. 



 

Todo conteúdo de provas foi armazenado em mídia não regravável, 
acostado aos autos e contendo inclusive os arquivos das notas fiscais 
eletrônicas autuadas (arquivo XML). O programa visualizador das notas 
fiscais eletrônicas consta no ambiente nacional disponibilizado pela Receita 
Federal do Brasil para download (www.nfe.fazenda.gov.br). 

 

Instruem o processo, dentre outros documentos, o Resumo do 
Demonstrativo do ICMS Devido por Substituição Tributária (diferença de ICMS-ST 
referente a bebidas com destino a contribuintes goianos), de fls. 15, a Auditoria 
Comparativa da Substituição Tributária, de fls. 16/18, a Relação de Itens das Notas Fiscais 
Autuadas por Descumprimento do Disposto no Parágrafo 11, do artigo 40, anexo VIII, 
RCTE-GO, de fls. 19/24 e mídia (CD), de fls. 25. 

Em suas razões de recurso, a autuada ataca a decisão de primeira 
instância, a qual teria feito superficial avaliação das razões aduzidas na peça impugnatória 
bem como teria se escusado de analisar os demais fundamentos trazidos pela defesa, 
invocando, de forma evasiva, o impedimento de apreciação de matéria constitucional no 
âmbito do processo administrativo tributário, enquanto a defesa teria apontado várias 
irregularidades, mas não versado sobre inconstitucionalidade de lei. 

Alega que a suposta infração inexiste visto que “a base de cálculo do 
imposto corresponde à média praticada no mercado goiano” e que a autoridade 
administrativa não indica no Auto de Infração qual o critério utilizado para cada situação, 
limitando-se a dizer que a norma diz que deve ser aplicado IVA de 140% sobre operação 
própria e consectários, mas presume estes requisitos, de modo que, “existe, sim, 
insegurança na determinação da infração, por indefinição da fixação da base de cálculo 
correta”. 

Argumenta também que a autoridade fiscal aplicou IVA por 
presunção, mormente quanto aos requisitos do artigo 40, II, "b", Anexo VIII do RCTE, sem 
levar em consideração que, levantando-se nota a nota todos os lançamentos objetos da 
autuação, constata-se a utilização indevida do percentual utilizado pelo fisco goiano. 

Noutro ponto, argumenta que não é possível a adoção de regime 
híbrido para a escolha da base de cálculo do ICMS-ST, por configurar-se ilegal a a 
faculdade dada à autoridade fiscal de escolher entre a aplicação de pauta de valores ou 
IVA, conforme lhe seja mais favorável, à sua livre escolha, configurando-se incabível a 
invasão de competência reservada à lei complementar, visto a impossibilidade de 
delegação da disciplina normativa ao Poder Executivo. 

Na mesma linha, aduz que que aplicou como base de cálculo a 
média de preços praticada no mercado goiano, ao passo que a autoridade fiscal, por sua 
vez, aplicou o IVA de 140%, elevando a base de cálculo para um valor irreal, por preço 
não praticado pelo mercado, ferindo os princípios da razoabilidade e da capacidade 
contributiva. 

Argumenta que a adoção do regime hibrido confronta a Lei 
Complementar, visto que esta descreve que deverá ser adotado pauta ou MVA pelo 
Estado e não ambos. 

Ao final, conclui que resta claro que a autoridade fiscal foge à 
legalidade ao adotar critério de fixação de base de cálculo com base em Decreto do Poder 
Executivo, quando deveria observar base de cálculo fixada apenas em Lei Complementar. 

Por fim, reitera que são nulas todas as decisões administrativas que 
não analisam as questões apresentadas na defesa, culminando com a respectiva 
invalidação dos respectivos atos decorrentes, como, neste caso, o Auto de Infração. 

Acrescenta que resta claro que sem a explicitação dos motivos, 
torna-se extremamente difícil aferir a correção daquilo que foi decidido. 



 

In fine, requer seja julgado totalmente improcedente a ação fiscal e 
insubsistente o Auto de Infração que a embasa, determinando, por consequência, a 
exclusão da exação aplicada (tributo, multa, juros e atualização monetária). 

 
VOTO 

 

Antes de enfrentar o mérito da quaestio juris relativa à validade da 
exigência do tributo ora reclamado, mister se faz tratar das questões preliminares 
suscitadas pela recorrente. 

De início, ao contrário do aventado pela recorrente, não vislumbro 
nenhuma falha de fundamentação no decisum recorrido, o qual abordou a matéria de 
modo suficientemente claro e no qual a autoridade julgadora denotou os fundamentos de 
fato e de direito que servem de suporte ao ato decisório. 

De se ver que, consoante reiterada e dominante jurisprudência, não 
se faz obrigatório, no discurso da sentença, a abordagem pontual de cada tópico aventado 
pela defesa, sendo necessária a abordagem direta dos pontos que interferem no resultado 
da decisão. Por outro lado, em sede de apreciação administrativa, há que se ter por 
suficiente a fundamentação de impossibilidade de apreciação de matéria que toca a 
questão da ilegalidade de multas, visto que, do contrário, estar-se-ia admitindo a 
possibilidade de o órgão administrativo negar validade à norma jurídica em pleno vigor, o 
que não é possível. Nisto não há insuficiência de fundamentação, cabendo, entretanto, a 
via do recurso para oposição ao conteúdo da sentença.  

Assim, entendo que não há falha na fundamentação da sentença, de 
modo que inexiste o apontado vício a macular o trabalho do julgador de primeiro grau e, 
por via disto, não há lugar para se falar em cerceamento ao direito de defesa do sujeito 
passivo. 

Por outro lado, como registrado na sentença singular não há fixação 
de base de cálculo incorreta pela autoridade fiscal lançadora, o que faz ruir por terra o 
argumento da recorrente de que tal equívoco fiscal ensejaria nulidade por insegurança na 
determinação da infração. 

O fato é que a autuada se volta contra a fórmula de definição do 
valor da base de cálculo de retenção do imposto aplicável à “cerveja”, mas isto é questão 
de mérito, o que enfrentaremos a seguir, não fazendo sentido a alusão à insegurança na 
determinação da infração que, definitivamente, não existe.  

Com efeito, inexistindo erros no trabalho fiscal, seja no que diz 
respeito à técnica fiscal de apuração dos valores exigidos, seja no que se refere à  
aplicação da regra jurídica ao caso concreto, não há se se falar em nulidade do processo 
por insegurança na determinação da infração. 

No que toca ao mérito, a irresignação da autuada quanto ao que 
denomina “regime híbrido para a escolha da base de cálculo do ICMS-ST” evidencia o 
cerne da controvérsia que ora se coloca para apreciação no presente processo. 

Consoante texto explicativo produzido pela autoridade fiscal 
lançadora – transcrito linhas atrás – constante do Descritivo Complementar da Ocorrência 
(fls. 06/07 dos autos), a apuração de diferença fiscal foi feita com base na Auditoria 
Comparativa da Substituição Tributária, mediante a qual foi comparada a base de cálculo 
destacada nos documentos fiscais emitidos com base de cálculo da substituição tributária 
calculada de ofício pelo FISCO. 

A auditoria em comento constatou que o sujeito passivo autuado, na 
condição de substituto tributário, utilizou “como base de cálculo valores menores que a 
média ponderada dos preços a consumidor final usualmente praticados no mercado 
varejista goiano, ou por não utilizar o IVA correspondente à mercadoria quando a mesma 



 

não constava na Pauta de Valores elaborada pela SEFAZ/GO ou por não obedecer ao 
disposto no §11 do Art. 40 do Anexo VIII do Decreto 4.852/97”. 

Eis aí a quaestio, atrativa da divergência da recorrente, estabelecida 
em torno da interpretação que se deve dar ao art. 40, II, e seus §§ 1º e 11 do Anexo VIII 
do RCTE.  

A propósito, transcrevemos abaixo o mencionado dispositivo da 
legislação tributária estadual: 

 

"Art. 40. Na falta do preço de que trata o artigo anterior, a base de cálculo 
do imposto a ser retido é: 

[...] 

II - em relação à mercadoria do Apêndice II, obtida pelo somatório das 
seguintes parcelas correspondentes ao: 

a) valor da operação própria realizada pelo substituto tributário ou pelo 
substituído intermediário; 

b) montante dos valores de seguro, frete, embalagem ou 
acondicionamento, IPI e demais tributos, custo de financiamento e outros 
encargos cobrados ou transferíveis ao adquirente da mercadoria; 

c) a margem de valor agregado, inclusive lucro, relativa à operação 
subsequente, assim considerado, o valor encontrado mediante a aplicação 
do Índice de Valor Agregado-IVA-, por espécie de mercadoria, previsto no 
próprio Apêndice II, sobre a soma das parcelas previstas nas alíneas 
anteriores. 

[...] 

§ 1º A média ponderada dos preços a consumidor final usualmente 
praticados no mercado varejista goiano, observado o disposto no § 11 
deste artigo, prevalece como base de cálculo para efeito de retenção do 
ICMS, em substituição à base de cálculo definida de acordo com os incisos 
I ou II do caput, para as seguintes mercadorias (Lei nº 11.651/91, art. 26, § 
3º): 

I - bebida relacionada nos incisos I e XV do Apêndice II deste anexo 
(Protocolo ICMS 11/91, 14/06 e 14/07); 

II - cimento relacionado no inciso XII do Apêndice II deste anexo (Protocolo 
ICMS 11/85). 

[...] 

§ 11.  A média ponderada dos preços a consumidor final usualmente 
praticados no mercado varejista goiano e o preço a consumidor final 
usualmente praticado pelo varejista relativamente à mercadoria ou sua 
similar, ou pelo prestador de serviço relativamente ao serviço, para efeito 
de substituição tributária, somente podem ser utilizados se o valor da base 
de cálculo para a retenção do ICMS superar o valor da operação própria 
em percentual que corresponda a, no mínimo, 70% (setenta por cento) do 
Índice de Valor Agregado - IVA - por espécie de mercadoria, previsto no 
Apêndice II." (Grifamos) 

 

Como pode ser visto, na norma acima transcrita, a regra específica 
de fixação da base de cálculo de substituição tributária no caso da cerveja (bebida 
relacionada no Apêndice II, inciso I, item 1), estipula que prevalece como base de cálculo 
para efeito de retenção do ICMS a “média ponderada dos preços a consumidor final 
usualmente praticados no mercado varejista goiano” (RCTE, Anexo VII, art. 40, § 1º) 
sempre que o valor da base de cálculo para retenção do ICMS, assim apurado, “superar o 
valor da operação própria em percentual que corresponda a, no mínimo, 70% (setenta por 
cento) do Índice de Valor Agregado - IVA - por espécie de mercadoria, previsto no 



 

Apêndice II”. Caso contrário, aplica-se a regra geral prevista no art. 40, II, do Anexo VIII do 
RCTE. 

Ou seja, o sujeito passivo autuado, na condição de substituto 
tributário, utilizará como base de cálculo de retenção da cerveja, de modo excludente, um 
de dois valores: (i) a média ponderada dos preços a consumidor final quando este valor 
superar o valor da operação própria praticada em percentual que corresponda a, no 
mínimo, 70% do IVA da mercadoria (RCTE, Anexo VII, art. 40, § 1º) ou, em contrário, (ii) o 
somatório das parcelas correspondentes ao valor da operação própria realizada, aos 
valores de seguro, frete, embalagem ou acondicionamento, IPI e demais tributos, custo de 
financiamento e outros encargos cobrados ou transferíveis ao adquirente da mercadoria e, 
por fim, ao montante da margem de valor agregado, obtido mediante a aplicação do IVA, 
por espécie de mercadoria, sobre a soma das parcelas anteriormente mencionadas, 
consoante regra geral prevista no art. 40, II, do Anexo VIII do RCTE (RCTE, Anexo VII, art. 
40, § 11). 

Por óbvio, a legislação tributária quis estabelecer uma fórmula 
flexível com a finalidade de evitar a depreciação da Pauta de Valores (média ponderada 
dos preços a consumidor final), de modo que, se a Pauta, em determinado momento, 
estiver correspondendo a um valor menor que o valor da operação própria acrescido de 
70% do IVA da mercadoria, este valor deixa de prevalecer como base de cálculo ST, 
devendo o sujeito passivo adotar a regra geral para fins de determinação da aludida base 
de tributação (cálculo sem a Pauta). 

Assim, não há mácula no trabalho fiscal. Como pode ser visto na 
planilha denominada “Apuração do Valor Unitário para o Cálculo do ICMS Substituição 
Tributária”, constante do CD de fls. 25, o trabalho de auditoria consistiu, em última análise, 
em identificar o valor unitário do produto “cerveja” que corresponderia à regra prevista na 
legislação tributária para efeito de fixação da base cálculo do ICMS ST, ficando 
caracterizado que a autuada utilizou indistintamente a Pauta de Valores com desprezo da 
regra suplementar prevista no § 11 do art. 40 do Anexo VIII do RCTE. 

Desta feita, há que se julgar procedente a exigência fiscal contida na 
inicial. Não cabe diligências, nem apuração complementar, visto que o trabalho de 
auditoria encontra-se inatacável quanto à técnica fiscal adotada.  

Registro, por fim, ante a alegação final da recorrente de que, sendo 
nulas todas as decisões administrativas que não analisam as questões apresentadas na 
defesa, impõe-se a nulidade do presente auto de infração, que não é logicamente possível 
se anular o auto de infração por suposto vício contido na sentença. 

Ante o exposto, rejeito o pedido de diligência formulado pelo sujeito 
passivo, implícito na argumentação da defesa, rejeito a preliminar expressa de nulidade da 
peça básica, por insegurança na determinação da infração, rejeito também a preliminar de 
nulidade parcial da sentença singular, por cerceamento do direito de defesa e, quanto ao 
mérito, conheço do recurso, nego-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. 

 

 
 

Sala das sessões, em 01 de setembro de 2016. 
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Matéria: Substituição tributária (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01393/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS -ST. Auditoria Específica de Mercadoria. 
Omissão de  registro de entrada de gasolina "a" e óleo diesel "a" 
(sem mistura), sujeitos ao regime de substituição tributária, 
pelas operações posteriores. Improcedente.  
 
Julga-se improcedente o auto de infração, quando a instrução 
processual apontar que a autoridade lançadora não observou a 
variação de temperatura, pertinente ao produto derivado do 
petróleo em que ocorra a dilatação, no caso gasolina, para lavrar 
o auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de maio de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso, 
dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente o auto de 
infração. Foram vencedores os Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira, Edson Abrão 
da Silva e Rickardo de Souza Santos Mariano. Vencidos os Conselheiros Márcio Nogueira 
Pedra e Aldeci de Souza Flor que votaram pela procedência total do auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo, em 
epigrafe, omitiu registro de entrada de gasolina “a” e óleo diesel “a” (sem mistura), sujeitos 
ao regime de substituição tributária, pelas operações posteriores, conforme apurado pela 
Auditoria Específica de Mercadoria, que se encontra, juntamente com outros documentos, 
acostada ao processo. Em consequência, como solidário, deverá pagar o imposto devido. 

 
A base legal dada por infringida foi assim descrita: artigos 48, XIII, 

51,64 e 148 do CTE. c/c artigos 35, 66 e 66–B do Anexo VIII e artigo 145, do Decreto nº 
4.852/97- RCTE. A penalidade proposta atende à prescrição do artigo 71, inciso VII, alínea 
“l” (L), agravada com a aplicação do § 9º, inciso II do CTE.  

 
O autuante acosta aos autos os documentos de fls. 03 a 65.  
 
Impugnando o lançamento o polo passivo alega que a fiscalização 

não considerou as alterações de volume em decorrência da variação de temperatura; que 
é indevida a atribuição de responsabilidade para distribuidora de combustível, pois a 
mercadoria é sujeita ao regime de substituição tributária; que a responsabilidade tributária 
é da refinaria; que o imposto já estaria recolhido, que a multa tem caráter confiscatório, 
suscita necessidade de diligência. Pede deferimento, fls. 70/116. Junta documentos, fls. 
117/ 223.  

 
O ilustre sentenciador “a quo” não acolhe o pedido de exclusão ou 

redução da multa. Julga procedente o lançamento, fls. 225/232.  
 



 

Em grau de recurso voluntário o sujeito passivo reafirma as 
alegações pronunciadas na fase impugnatória, fls.237/279. Junta documentos, fls. 
281/310.    

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Em proêmio, considero, pela leitura e estudo dos autos, em 
apreciação, que se trata de exigência de recolhimento do imposto, por omissão de registro 
de entrada de gasolina “a” e óleo diesel “a” (sem mistura), sujeitos ao regime de 
substituição tributária, pelas operações posteriores, conforme apurado pela Auditoria 
Específica de Mercadoria. 

 
Ocorre que, conforme aferido no parágrafo anterior, a reclamação é 

em face a operação submetida à substituição tributária, tendo em vista que se trata de 
distribuidora de combustível, atuando tão somente como contribuinte substituído, o que 
torna indevida a reclamação primeira.   

 
Deve ainda ser observado que a suposta omissão fiscal, motivadora 

desta ação, deve-se ao impacto da temperatura na medição da quantidade efetivamente 
transportada e ou comercializada de combustível, situação não observada pela ilustre 
autoridade fiscal lançadora.  

 
No caso, ora discussão, deveria ter sido aplicada a taxa de 

conversão das saídas que foram aferidas pelo fisco à temperatura ambiente do Estado de 
Goiás - cujas médias anuais que variam de 23 º C, a 27º C – para 20ºC, fato não ocorrido, 
motivando a diferença, que por ser indevida e que me leva a julgar improcedente o 
lançamento.  

 
A Lei Complementar nº 87/96, Lei “Kandir”, ao traçar esclarecimentos 

sobre aplicabilidade da norma tributária, as quais estão contidas na Constituição Federal, 
orienta que nas operações comerciais, sujeitas à substituição tributária pelas operações 
posteriores, não há restituição ou complementação do imposto, quando, no final da cadeia 
de circulação de mercadorias, existir oscilação do valor da mercadoria que serviu de base 
de cálculo para o cumprimento da obrigação tributária substituída de forma antecipada. 

 
Para exemplificar cito o que ocorre com a comercialização de 

produtos postos sob oferta com preço menor do que a base de cálculo da substituição 
tributária, situação fiscal em que o valor recolhido por antecipação não comporta o pedido 
de restituição de indébito tributário. Igual posição, adota a Administração Tributária quando 
o produto é comercializado com o consumidor a preço superior ao do efetivo recolhimento 
do imposto por substituição tributária, caso em que não se exige a complementação do 
imposto que foi satisfeito em data anterior.  

 
Assim, voto conhecendo do recurso voluntário, dando-lhe provimento 

para reformar a sentença singular e considerar improcedente o auto de infração.  
    

 
    
 



 

 
 

Sala das sessões, em 05 de setembro de 2016. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01407/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Remessa interestadual de 
mercadoria sujeita à substituição tributária pelas operações 
posteriores sem o recolhimento do imposto. Procedente parcial. 
Decisão unânime. 
 
  
São substitutos tributários, assumindo a responsabilidade pelo 
pagamento do imposto pela operação interna subseqüente 
(Convênio ICMS 110/07, cláusula primeira), na operação com 
combustível e lubrificantes relacionados no inciso III-D do 
Apêndice II deste Anexo; (artigo 65, II, do Anexo VIII do RCTE), a 
distribuidora - definida e autorizada por órgão federal 
competente e o industrial fabricante, localizados em Goiás ou 
em outra unidade federada 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 23 de novembro de 2015, decidiu, por maioria de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de 
infração sobre o valor de R$ 4.617,71 (quatro mil, seiscentos e dezessete reais e setenta e 
um centavos). Foram vencedores os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida e Lidilone 
Polizeli Bento. Vencido o Conselheiro Alcedino Gomes Barbosa que votou pela 
improcedência do feito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Descreve a exordial que o sujeito passivo, na condição de substituto 
tributário, deixou de recolher ao erário estadual, dentro do prazo legal, o ICMS-ST 
referente às remessas de óleos e/ou graxas lubrificantes (NCM 2710.19.3.2), produtos 
derivados de petróleo, relacionados no item III-D do Apêndice II do anexo VIII do Decreto 
n.º 4.825/97), sujeitos ao regime de substituição tributária, aos quais foram remetidos a 
destinatários diversos localizados no Estado de Goiás, conforme apurado na auditoria 
fiscal da Substituição Tributária do ICMS, anexa. Ficando, portanto, o remetente como 
substituto tributário obrigado ao recolhimento do ICMS no valor de R$ 97.673,01 (noventa 
e sete mil seiscentos e setenta e três reais e um centavo), juntamente com as cominações 
legais.  

Obs.: Demonstrativos e documentos anexos: - Relações das notas 
fiscais eletrônicas contendo os produtos remetidos sem destaque do ICMS-ST; - 01 (um) 
CD contendo relação dos dados das NFE(s) autuadas. 

 
A autoridade lançadora indicou como infringida as disposições dos 

artigos 20; 26, II; e 64, da lei 11651/91, c/c art. 13, I,” c”, 1, do Decreto 4852/97; e art. 32, 
§1°, II; 52; 65, III, “a”; 66-H; Apêndice II, III-D, do Anexo VIII, do Decreto 4852/97; LC 87/96 
e Convênio 110/07. Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, IV-A, da Lei 
n.º 11651/91, com redação da Lei n.º 17519/2011 – Retroatividade Benigna. 

 



 

O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: anexo 
estruturado (fls.4 a 8); cadastro nacional da pessoa jurídica (fls.9),  portaria n.° 197/2013 e 
198/2013-SRE (fls.10 e  11); demonstrativo de cálculo do ICMS-ST (fls. 12 a 169); e mídia 
em CD (fls.170).  

 
O sujeito passivo foi intimado, conforme documentos de fls. 171 a 

172, tendo sido lavrado o Termo de Revelia às fls.173. 
 
Novamente intimado (fls.175/176) para apresentar manifestação em 

Segunda Instância. 
 
Em sua impugnação à Segunda Instância (fls.179 a 206), o sujeito 

passivo alegou preliminarmente que se trata de auto de infração eletrônico nulo, porque foi 
gerada à distância, sem a correta verificação do fato gerador e sem nenhuma notificação 
ou ciência do contribuinte referente ao lançamento, além de não ter seguido as regras da 
intimação prevista no artigo 14 da lei processual do CAT, o que o torna nulo por 
cerceamento do direito de defesa. 

 
Asseverou que no auto de infração e lançamento em contenda, bem 

como nas planilhas do Anexo onde foram relacionadas as notas fiscais, não foi indicado a 
base de cálculo necessária para chegar ao valor da exação, desta forma, requereu 
nulidade do auto de infração, em virtude de ferir o disposto no inciso IV do art. 8.° da lei n.º 
16.469/09, o que, mais uma vez, cerceou seu direito de defesa. 

 
Relatou nulidade por ausência do fato gerador, informando que os 

fundamentos legais transcritos no auto de infração não servem para dar guarida à 
legalidade da cobrança do ICMS-ST sobre os óleos lubrificantes, visto que as operações 
realizadas pela requerente se tratam de operações internas, em que ocorreram os reparos 
nos caminhões e ônibus dentro da oficina da Requerente, sediada no Distrito Federal, 
cujos clientes sediados em Goiás foram até a oficina. Daí o trânsito pelo território do 
Distrito Federal; não havendo, portanto, remessa de mercadoria em operação 
interestadual.  

 
Asseverou que por se tratar de operação interna, ou seja, de fato 

ocorrida dentro da oficina da Requerente no Distrito Federal, as regras estabelecidas do 
Art. 155, §4°, I da CF e art. 20, §1°, VII do RCTE, definem que o ICMS é devido no local 
que ocorrer o consumo do óleo e lubrificantes, sendo nulo o auto de infração em que o 
Agente Fisco utiliza das regras gerais da substituição tributária para cobrar a exação, 
ferindo assim o princípio da segurança jurídica, garantida na Constituição Federal, além do 
disposto no inciso IV, do art. 23, da Lei 16.469/2009.  

 
No mérito, requereu que seja deferida a realização de diligência, com 

a finalidade de comprovar que todas as operações foram realizadas dentro da 
Concessionária em Brasília-DF, e, desta forma, que foram operações de vendas internas, 
nas quais foram dados os tratamentos previstos na legislação tributária; que uma vez 
comprovada em procedimento de revisão, ou pelas notas fiscais que se junta, que todas 
estão vinculadas a uma Ordem de Serviço, cujos serviços foram executados dentro da 
Concessionária, como dito antes, devem receber o tratamento de operações internas, nos 
termos do Convênio ICMS 129/2006, não havendo fato jurídico tributário que é a remessa 
para clientes no estado de Goiás, devendo ser julgado improcedente o auto de infração; 
que seja aplicado sobre a multa do auto de infração a forma privilegiada de 20%, 
equivalente ao pagamento do imposto atrasado, e, por fim, requer que seja declarado 
improcedente o auto de infração.       



 

 
Anexou documentos de folhas 207 a 411. 
 
Houve ulterior aditamento ao processo dos Pareceres de n.°s 1465, 

1466, 1133/12 e 708/13 (fls. 415 a 425).   
  
Pela Resolução n.º 108/2014 (fls 426 a 428), a Câmara julgadora 

determinou a conversão do julgamento em diligência, no sentido de encaminhar o 
processo à Gerência de Combustíveis, para que o seu ilustre titular, por obséquio, designe 
um auditor fiscal, preferencialmente um dos autores do procedimento, para adotar as 
seguintes providências: analisar as cópias dos DANFE’s, de fls. 313 a 411, e manifestar 
em relação às alegações da empresa autuada, no sentido de que as operações nelas 
descritas são consideradas internas,nos termos do art. 155, § 4.º, I, da CF/88, bem como 
do Convênio ICMS 129/06, e artigo 242-G, do Decreto n.° 29.958/2009, do Distrito 
Federal, tal como ocorre em operações semelhantes realizadas pelos contribuintes 
goianos, nos termos do artigo 20, § 2°, VII, do Decreto n.º 4852/97, devendo, ainda, ser 
observado o entendimento da Superintendência de Administração Tributária, manifestados 
nos Pareceres 1465/11, 1466/11, 1133/12 e 708/13. 

 
Realizada a revisão (fls.2296) solicitada, chegou-se à conclusão que 

o sujeito passivo deve a quantia originária de ICMS-ST de R$ 4.617,71 (quatro mil 
seiscentos e dezessete reais e setenta e um centavos). 

 
Manifestando acerca da diligência, o sujeito passivo, alegando que o 

Agente Fiscal Revisor reconhece as argumentações e provas de que as notas fiscais de 
vendas dentro da oficina são operações internas, requer que do remanescente das 13 NFs 
(relacionadas às fls. 2294) seja reduzida a base de cálculo do ICMS-ST, pois foram 
destinadas ao consumo dos adquirentes, resultando, portanto, na exação de R$ 3.832,70, 
relativa ao ICMS-ST devido ao erário estadual. 

 
Relatados, passo ao voto. 
 
 
 

                                V O T O 
 
O lançamento em apreciação é de exigência de ICMS Substituição 

Tributária Pelas Operações Posteriores relativo às operações de vendas de óleo 
lubrificante. 

 
A obrigação da impugnante decorre do artigo 65 (abaixo transcrito), 

do Anexo VIII do Decreto n.º 4.852/97 (RCTE), que impõe referida responsabilidade como 
substituta tributária, relativamente às operações com combustíveis e LUBRIFICANTES. 
Verbis: 

 
DECRETO n.º 4.852/97 (RCTE): 
 
Anexo VIII: 

Art. 65. São substitutos tributários, assumindo a responsabilidade pelo 
pagamento do imposto pela operação interna subseqüente (Convênio ICMS 
110/07, cláusula primeira): 

                                     (...) 

https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/ICMS/2007/CV110_07.htm
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/ICMS/2007/CV110_07.htm


 

II - a distribuidora - definida e autorizada por órgão federal competente e o 
industrial fabricante, localizados em Goiás ou em outra unidade federada; na 
operação com combustível e lubrificantes relacionados no inciso III-D do 
Apêndice II deste Anexo; 

                                    (...) 
                          

                    
                       Apêndice II 

ACRESCIDO O INCISO III-D AO APÊNDICE II pelo ART. 1º DO DECRETO Nº 
6.754, DE 25.06.08 - vigência: 01.07.08. 

III-D - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE COM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NA 
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS E NO INDUSTRIAL FABRICANTE 

  

NOTA: Redação com vigência de 01.07.08 a 26.06.12. 

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO CÓDIGO 2710.12.30 DO INCISO III-D DO 
APÊNDICE II PELO ART. 1º DO DECRETO Nº 7.699, de 20.08.12 - VIGÊNCIA: 
27.06.12. 

                                      (...) 

2710.19.3 - Óleos e graxas lubrificantes, com ou sem aditivos. 

 
Portanto, quanto ao mérito da acusação fiscal, reporto-me ao acima 

citado artigo 65, II, do Anexo VIII do RCTE, que é inequívoco ao impor a responsabilidade 
à distribuidora (impugnante) pelo pagamento do imposto, como substituta tributária, pelas 
operações internas subsequentes com LUBRIFICANTES. 

 
Assim, pelas razões expostas, conheço da impugnação, dou-lhe 

parcial provimento, no sentido de julgar parcialmente procedente o lançamento, conforme 
revisão de fls.2295/2296, no valor de R$ 4.617,71 (quatro mil seiscentos e dezessete reais 
e setenta e um centavos), devendo ser considerado o pagamento (posterior ao 
julgamento) de fls.2319/2320, para efeito de extinção do crédito tributário. 

 
 

Sala das sessões, em 13 de setembro de 2016. 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Rcte/Anexos/ANEXO_08_Substituicao_Tributaria.htm#APII
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Matéria: Substituição tributária (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01459/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro João Divino de Brito 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade do auto de 
infração por insegurança na determinação da infração. 
Rejeitada. ICMS. Obrigação principal. Omissão de registro de 
entrada de gasolina e óleo diesel no regime de substituição 
tributária pelas operações posteriores. Auditoria Específica de 
Mercadorias. Improcedência. 
 
1. Inocorrendo nos autos quaisquer das hipóteses de nulidade 
previstas no artigo 20 da Lei nº 16.464/09, mister se faz rejeitar a 
preliminar de nulidade arguida pelo sujeito passivo; 
 
2. Inexistindo fato gerador previsto em lei que autorize o fisco 
a lançar crédito tributário com base na omissão de registro de 
gasolina e óleo diesel no regime de substituição tributária tendo 
por nexo causal variação volumétrica de estoques de 
combustíveis em decorrência de oscilação na temperatura 
ambiente, improcedente é o auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 29 de junho de 2016, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de 
nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na determinação da 
infração. Foram vencedores os Conselheiros Jorge Antônio Bezerra Oliveira e João Divino 
de Brito. Vencido o Conselheiro Paulo Diniz. Quanto ao mérito, por maioria de votos, 
conhecer do recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar 
improcedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Paulo Diniz e João 
Divino de Brito. Vencido o Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira que votou pela 
procedência do lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu registro de 
entrada de Gasolina A e óleo diesel puro, mercadorias sujeitas ao regime de substituição 
tributária pelas operações posteriores, no valor comercial de R$ 5.102.257,83 e R$ 
9.401.362,09, respectivamente. Valor calculado com base no PMPF, no período de 
01/01/2013 a 31/12/2013, apurado conforme demonstrativos de Auditoria Específica de 
mercadorias em anexo. Em consequência, como substituto, deverá pagar o imposto na 
importância de R$ 2.791.447,80, mais as cominações legais.  

 
Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 45, 

inciso XIII, 51 e 64, da Lei nº 11.651/91, combinado com o artigo 35, do Anexo VIII e artigo 
145 do Decreto nº 4.852/97, tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso 
VII, alínea “l”, conjugado com o §9º, inciso II, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida 
pela Lei nº 16.241/2008. 

 
O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 03/41-B. 
 



 

Devidamente intimado em Primeira Instância (fls. 43), o sujeito 
passivo ingressa com Impugnação às fls. 46/71, arguindo, a nulidade do auto de infração, 
por insegurança na determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa, 
visto que a autoridade fiscal não teria descrito adequadamente a ocorrência do fato 
gerador. No mérito, alega erro matemático nas saídas de óleo diesel e falta de 
consideração nas devoluções de vendas à temperatura ambiente, devendo tais volumes 
serem convertidos à temperatura de 20º C. Destaca, também, a falta de consideração das 
notas fiscais de sobra e inadequação da multa aplicada, devendo ser aplicada a prevista 
no artigo 71, inciso X, alínea “b”, da Lei nº 11.651/91.  

 
Acosta aos autos documentos de fls. 72/84. 
 
O julgador singular, por meio do Despacho nº 238/2015 de fls. 86, 

determinou o encaminhamento dos autos à Gerência Especial de Combustíveis a fim de 
que o autor do presente feito se manifeste a respeito dos argumentos e levantamentos 
apresentados pelo sujeito passivo.  

 
Em atendimento ao Despacho supra, a autoridade fiscal revisora 

reafirma na íntegra os valores contidos no levantamento original, que teve como base a 
escrituração fiscal digital, as notas fiscais de entrada/saída e os trancamentos de 
dezembro de 2012, julho de 2013 e dezembro de 2013.  

 
A diligência veio acompanhada dos documentos de fls. 98/161.   
 
Intimado do resultado da diligência (fls. 164), o sujeito passivo 

comparece ao processo reiterando os argumentos expendidos anteriormente.  
 
Por meio do Despacho de fls. 178, o julgador singular determinou o 

encaminhamento dos autos à SEAPRI, a fim de que seu ilustre titular direcione ao julgador 
singular Idelmar de Paiva Neto, tendo em vista ter sido ele o primeiro a analisar os autos e 
já estar em pleno exercício de suas atividades como julgador singular, em respeito ao 
princípio da prevenção. 

 
Sobreveio a sentença singular de fls. 179/181, pelo qual o julgador 

singular decidiu pela procedência do auto de infração. Fundamenta sua decisão aduzindo 
que o trabalho realizado pelo autuante não merece reparos, vez que baseou-se no 
elementar equilíbrio entre as entradas e saídas. Destaca, ainda, que caberia ao 
contribuinte, uma vez havendo ganhos de volumétricos pelo acréscimo de temperatura, 
emitir documento fiscal para acobertá-los, recolhendo o tributo. 

 
Devidamente intimado da decisão singular (fls. 182/184), o sujeito 

passivo interpõe Recurso Voluntário às fls. 186/195, arguindo, em sede de preliminar, 
insegurança na determinação da infração, tendo em vista que a descrição do fato no 
lançamento não mantém coerência com os demonstrativos anexados pelo autuante bem 
como com sua fundamentação legal. No mérito, argui ser indevida a autuação. Assevera, 
ainda, que recebe os combustíveis faturados a uma temperatura padrão de 20º C e os 
vende à temperatura ambiente. Ressalta, também, na expressão matemática utilizada pelo 
fisco o volume de mercadoria em trânsito fora considerado no estoque inicial, nas entradas 
e no estoque final, duplicando assim os seus valores e, portanto, maculando o cálculo. 
Finaliza, requerendo que seja declarada a improcedência do presente auto de infração.  

 
É o Relatório.  
 



 

 
VOTO 

 
Ao contrário do que argumenta o sujeito passivo, não vislumbro 

neste procedimento administrativo a existência de quaisquer atos praticados que lhe 
pudessem ameaçar de anulação e por isso não dou guarida à preliminar de nulidade da 
peça básica por insegurança na determinação da infração.  

 No tocante ao mérito, considero que razão assiste ao sujeito passivo 
ao requerer a improcedência do presente auto de infração. De fato, as alegações 
esgrimidas pelo fisco não podem prosperar pois há muito já se sabe que as variações 
volumétricas, ocorridas nos combustíveis em estoque, decorrentes de variações na 
temperatura ambiente, não acarretam ganhos financeiros para o contribuinte ou prejuízos 
ao erário e por isso não constituem fato gerador da obrigação tributária. 

 
Em juízo de prefação, ao compulsar os autos, verifico tal qual o 

Recorrente, que a metodologia aplicada pelo fisco para a apuração na variação dos níveis 
de estoques carece de suporte científico. É fato que o procedimento adotado não é mais 
vantajoso para as distribuidoras. Verifico que a venda é realizada à temperatura ambiente 
por uma questão de necessidade do setor em razão dos revendedores não possuírem o 
controle para aquisição e venda à 20ºC. Por outro lado, a aquisição é feita junto à refinaria 
a 20ºC, situação esta imposta às distribuidoras. 

 
A título de complementação invoco o exemplo dado pelo Recorrente 

e transcrevo-o por considerá-lo fundamental para fundamentar meu voto.  
 
Tomemos a seguinte situação hipotética: suponhamos que a substituta 
tributária também emitisse suas notas fiscais à temperatura ambiente. No 
momento deste bombeio a temperatura nos dutos pode alcançar graus 
elevados. Não raramente o bombeio é feito à temperaturas de 40º C. Esse 
produto quando ingressa nos tanques da distribuidora naturalmente resfria, 
visto a temperatura ser bem inferior no fundo dos tanques. 
 
Ou, seja, já nos tanques há uma redução de volume. Quando a distribuidora 
der saída a este produto, haverá nova alteração de volume a depender da 
temperatura no momento do bombeio.  

Vamos supor que no momento da saída da distribuidora o combustível esteja 
a uma temperatura de 30º C. Nesse caso teremos a situação em que o 
produto foi adquirido a uma temperatura de 40º C e vendido a 30º C. 
Perguntamos: mesmo as entradas e saídas estando medidas à temperatura 
ambiente, a aplicação da fórmula matemática utilizada pela auditoria fiscal 
indicará omissão de entrada/saída ? 

A resposta é simples. Sim. Mesmo nesse caso a fórmula aplicada apresentará 
diferença de estoque a ser entendida pelo Fisco como omissão de 
entrada/saída. Note-se no entanto, que todas as entradas e saídas foram 
registradas. 

E a razão disso é simples: a mercadoria auditada possui alto grau de 
volatilidade. Naturalmente, não se pode querer medir o estoque de 
combustíveis como se fosse um estoque de cadernos, por exemplo. 

Portanto, não é o fato da nota fiscal de entrada ser emitida pela refinaria à 20º 
C e a nota fiscal de saída da distribuidora ser emitida à temperatura ambiente 
que resulta na diferença encontrada pelo Fisco. Mas, a utilização de uma 
fórmula não aplicável aos produtos voláteis é que gera tal distorção. Ainda 
que se adquira e se venda os combustíveis à temperatura ambiente, a 
fórmula apresentará distorção.   
 
 



 

Ante o exposto, cabe indagar se a temperatura declinasse e 
houvesse consequente variação volumétrica de estoque para menor, deveria por analogia, 
o sujeito passivo então passar a ter direito à restituição do imposto, mesmo que tivesse 
promovido a saída de mercadorias. Imagino que tal é o que deveria ocorrer nas regiões 
frias de nosso país, quando da ocorrência do inverno, como por exemplo nos Estados do 
Sul do país.  

 
Visto que tal tema é polêmico, consultado o ordenamento jurídico 

brasileiro e nele nada tendo encontrado que pudesse regulamentar tal matéria, devo 
argumentar que não pode o fisco imputar ao contribuinte a infração estampada na basilar, 
por meio de fórmula que não se presta para apurar o estoque de produtos voláteis.  

 
Considero que, aos fenômenos físico-químicos nem sempre existe 

norma contábil ou jurídica que possa ser-lhe adaptável, motivo pelo qual tal metodologia 
deve ser desconsiderada pelo fisco para melhor aquilatação de atos e fatos contábeis. De 
fato, ao analisar todo o feito, constato que o fisco soma volumes medidos à temperatura 
de 20º C com outros volumes medidos à temperatura ambiente. Assim, o estoque inicial e 
as compras (entradas) tiveram a litragem medida à temperatura de 20º C ao passo que 
nas saídas (estoque final), a quantidade de litros foi medida à temperatura ambiente. Em 
compensação, o valor do estoque final foi obtido à temperatura de 20 graus centígrados.  

 
Sendo assim, as inconsistências encontradas pela fiscalização, que 

misturou em seu cálculo, combustíveis medidos em temperaturas diversas, afronta a 
Resolução CNP, atual ANP, de nº 6 de 25 de junho de 1970 e que determina que o 
estoque de empresas tais como a do sujeito passivo, devem ser efetuados à temperatura 
de 20º C, o que nos leva a votar pela improcedência do feito. É evidente que esta equação 
não pode refletir uma realidade de estoque. Considero que se a fórmula matemática 
somar todos os volumes na citada temperatura, como determina o retrocitado dispositivo, 
não será encontrada diferença de estoque/omissão de entrada ou saída. 

   
Em seguida, devo argumentar que não existe no Código Tributário 

Estadual - CTE disposição legal expressa específica determinando o pagamento do 
imposto por ocasião da constatação de aumento de volume decorrente do aumento da 
temperatura. Isto é fato incontestável. Como pode então o fisco lançar o crédito tributário 
com base em metodologia que não somente afronta Resolução de agência especializada 
como também “legislar”, ou seja, estabelecer um fato gerador não previsto em lei para 
aplicar à situação fática para a qual este não foi determinado? Se a Fazenda de Goiás 
entende que deve ser emitido documento fiscal correspondente à variação volumétrica dos 
produtos estocados, deveria então relatar a infração nesses moldes, aplicando a correta 
capitulação da infração e multa. Em adição, devo verberar que também inexiste na 
legislação tributária goiana norma que determine a emissão de nota fiscal complementar 
no caso de aumento de volume de estoques.  

 
Por oportuno, transcrevo abaixo o Parecer nº 02/05 – SAT de 

17/05/05, publicado no Diário Oficial do Estado, por parte da Secretaria da Fazenda do 
Estado de Goiás, que explicita que a divergência de temperatura na entrada de 
combustível a 20º Celsius e saída a temperatura ambiente acarreta acréscimo de volume, 
o qual transcrevo abaixo, in verbis: nº 02/05 – SAT de 17/05/05, publicado no Diário Oficial 
do Estado, por parte da Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás, que explicita que a 
divergência de temperatura na entrada de combustível a 20º Celsius e saída a 
temperatura ambiente acarreta acréscimo de volume, o qual transcrevo abaixo, in verbis: 

 



 

É sabido que distribuidoras adquirem combustíveis destinados a 
comercialização na unidade de medida litro ou metro cúbico a uma 
temperatura de 20º C (vinte graus centígrados). Trata-se de 
procedimento padrão nos faturamentos das destilarias e refinarias, 
com fundamento no artigo 1º da Portaria MTIC nº 27, de 19 de fevereiro 
de 1959, do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, segundo o 
qual fica adotada, como nova temperatura de referência para a 
medição do petróleo e seus derivados 20º C (vinte graus centígrados). 

No mesmo sentido, a Resolução nº 6/70, de 25 de junho de 1970, do 
Conselho Nacional do Petróleo, vinculado ao Ministério das Minas e 
Energia, em seu artigo 1º, aprova tabelas de coeficientes para 
correção da densidade e do volume dos derivados de petróleo para 
20º C. 
Na saída da mercadoria, seja por venda ou transferência do 
combustível, é utilizada a unidade de medida litro, na temperatura 
ambiente, variável de acordo com as condições climáticas de cada 
região. 

Sendo a temperatura ambiente, superior a 20ºC (vinte graus 
centígrados), o volume do combustível que foi adquirido a esta 
temperatura tende a aumentar, ensejando um ganho de volume em 
decorrência de temperatura. 

 
Outrossim, cumpre esclarecer que o entendimento manifestado no 

Parecer acima mencionado, que contempla como fato gerador do ICMS o “ganho de 
volume em decorrência do aumento de temperatura” afronta o Princípio da Legalidade 
Tributária, expresso no artigo 150, inciso I, da Constituição Federal, que esclarece que 
não haverá tributo sem prévia determinação legal. Portanto a lei tem de definir o fato 
gerador, consoante o artigo 97 do Código Tributário Nacional, tendo como objetivo regular 
condutas, evitando arbítrios, caracterizando a tipicidade tributária. De igual modo, o artigo 
114 do mesmo Diploma Legal define que “o fato gerador da obrigação principal é a 
situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência”.  

Impende salientar ainda que por tratar-se de imposto no regime da 
substituição tributária, o ICMS no ato da aquisição foi recolhido, o que desonera o sujeito 
passivo da responsabilidade que lhe foi imputada. 

Diante do acima exposto é de se ver que se constituiria em uma 
perene injustiça atribuir tipicidade tributária relativa a omissão de entrada de combustível 
em estabelecimento comercial quando se sabe que o fator temperatura interfere no 
acréscimo de seu volume. 

Devo acrescentar que a variação volumétrica sofrida por produto 
estocado não reflete omissão de entrada/saída. No caso em comento, observa-se que as 
variações encontradas estão perfeitamente previstas na legislação pertinente citada 
obedecendo-lhes os critérios que autorizam variações nos volumes dos combustíveis por 
tratar-se de leis da físico-química que só poderiam, em tese, ser controladas em ambiente 
artificial e a um custo insatisfatório, o que não ocorre na vida normal.  

 
Assim, considero não havida a omissão no registro de entrada ou 

sequer de saída da mercadoria em comento, aliás como a própria fazenda estadual cansa 
de reconhecer, por tratar-se de relevante incongruência entre a real intenção fazendária, 
que é tributar a variação volumétrica ocorrida no estoque, e a infração imputada à 
Recorrente que seria omissão de registro de entrada, o que leva à improcedência do feito.  

 
Dessarte, nada mais devo acrescentar, motivo pelo qual voto, 

acompanhado da maioria de meus pares, para rejeitar a preliminar de nulidade da peça 
básica, arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração. Quanto ao 



 

mérito, conheço do recurso, dou-lhe provimento para reformar a sentença singular e 
considerar improcedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões, em 12 de setembro de 2016. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01471/16 
 
Relator: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: ICMS. Substituição Tributária. Aquisição de energia 
elétrica em ambiente de livre contratação. Encargos de conexão 
e de distribuição. 
 
I – Incide ICMS-ST na aquisição de energia elétrica em ambiente 
de contratação livre e sobre os respectivos encargos de 
conexão e distribuição. 
 
II – O montante do ICMS integra a sua própria base de cálculo 
(CF/88, art. 155, § 2.º, XII, "i"). 
 
III -  Os encargos de conexão e de distribuição integram a base 
de cálculo da energia elétrica adquirida em ambiente de livre 
contratação. 
 
 
IV – O adquirente de energia elétrica no mercado livre é o 
substituto tributário, responsabilizando-se pelo ICMS devido 
pela energia adquirida no ambiente de livre contratação, em cuja 
base de cálculo se inclui, além do próprio imposto, o preço da 
aquisição, os encargos de conexão e de distribuição e demais 
encargos. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 05 de agosto de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de 
infração no valor do ICMS de R$ 2.957.191,53 (dois milhões, novecentos e cinquenta e 
sete mil, cento e noventa e um reais e cinquenta e três centavos), conforme revisão de fls. 
191/198. Participaram do julgamento os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir 
Mendonça Alves, José Paixão de Oliveira Gomes e José Pereira D'abadia. Nos termos do 
§ 2º, do art. 25 do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto nº 6.930, de 9 de 
junho de 2009, a sessão foi realizada com ausência de um Conselheiro Classista para 
compor esta Câmara. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta da exordial que o sujeito passivo deixou de apurar e recolher 
o ICMS Substituição Tributária referente a operações de aquisição de energia elétrica no 
ambiente de contratação livre e aos respectivos encargos de conexão e de distribuição, no 
período de julho de 2013 a dezembro de 2014, conforme demonstrativos e documentos 
anexos. Em consequência, deverá recolher o tributo na importância de R$ 3.971.749,71 
(três milhões, novecentos e setenta e um mil setecentos e quarenta e nove reais e setenta 
e um centavos), mais cominações legais. 

 
Citados como infringidos os artigos 11, § 1.º, III; 13, IV, “b”; 19, XIII, 

“b”; 20, I; 27, XI, “b”, e § 5.º; e 64, § 1.º, da lei n.º 11.651/91, c/c o artigo 30-A, do Anexo 



 

VIII, do Decreto 4.852/97. Proposta a penalidade prevista no 71, III, “a”, da lei n.º 
11.651/91, c/redação da lei n.º 17.917/2012. 

 
Junta Anexo Estruturado de Detalhamento do Crédito Tributário 

(fls.03/04), Portaria para execução de auditoria em empresa de grande porte (fls.05), 
notificação fiscal, Nota Explicativa do lançamento (fls.08/10), relação de notas fiscais de 
aquisição de energia elétrica no ambiente de livre contratação (fls.11), Planilha de cálculo 
do ICMS-ST devido na aquisição da energia (fls.12), relação de faturas relativas aos 
Encargos de Conexão e de Distribuição emitidas pela Celg-D (fls.13/19), Planilhas de 
cálculo do ICMS-ST relativo aos Encargos de Conexão e de Distribuição devidos pelo 
consumidor livre conectado à rede Celg-D (fls.20/27), Relatório de Resultado da Auditoria 
(aquisição mais encargos) do ICMS-ST devidos nas operações referidas (fls.28), Espelhos 
de NF-e de aquisição de energia (fls.29/64) e Notas fiscais/Conta de Energia Elétrica 
(emitidas pela Celg-D) referentes aos Encargos de Conexão e Distribuição (fls.65/83). 

 
Devidamente intimado (fls.84), o sujeito tomou ciência do lançamento 

no dia 14/10/2015 (fls.85). Não se manifestando no prazo legal, foi declarado Revel aos 
16/11/2015. (fls.86). 

 
O sujeito passivo apresenta impugnação em segunda instância 

(fls.92/107), na qual alega: 1.) não haver incidência de ICMS nas operações de aquisição 
de energia elétrica consumida no processo industrial; 2.) que devem ser excluídos da base 
de cálculo do ICMS o próprio imposto, os valores relativos ao PIS/COFINS, além dos 
encargos de conexão e distribuição de energia elétrica; 3.) ser inconstitucional a alíquota 
de 29% (vinte nove por cento); 4.) que deve ser abatido do crédito tributário o 
parcelamento anterior relativo ao PAT n.º 4 0114013 745 29; 5.) que tem direito ao crédito 
integral do ICMS – Substituição Tributária; 6.) o caráter confiscatório da multa aplicada; e 
7.) ser indevida a incidência de juros sobre a multa. Por fim, pugna pela (o): 

1.) Exclusão dos encargos de conexão e distribuição da energia 
elétrica da base de cálculo do ICMS; 

2.) Exclusão dos valores correspondentes ao ICMS, ao PIS e à 
COFINS da base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica; 

3.) Aplicação da alíquota de 17%, em razão da inconstitucionalidade 
na aplicação da alíquota de 29%; 

4.) Exclusão da apuração de ofício dos débitos sujeitos a 
parcelamento anterior; 

5.) Reconhecimento do direito ao creditamento integral dos valores 
cobrados a título de ICMS/ST – energia elétrica nas apurações 
futuras da impugnante; 

6.) Exclusão da multa expropriatória de 100%, ou a sua significativa 
redução; 

7.) Exclusão dos juros de mora aplicados sobre a multa de ofício. 
 
Junta dentre outros documentos (fls.107/185), comprovantes de 

parcelamento relativo ao PAT n.º 4 0114013 745 29 (fls.149) e de parcelas pagas 
(fls.151/184). 

 
À vista da comprovação do parcelamento acima citado, solicitamos 

diligência, mediante a RESOLUÇÃO 07/2016 (fls.190), à GERÊNCIA ESPECIAL DE 
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – GEST, no sentido de REVISAR, se necessário, o 
lançamento. 

 



 

A GEST revisa (fls.191/199) o lançamento, abatendo o valor do PAT 
parcelado, concluindo (fls.197) que remanesce a importância originária de ICMS de R$ 
2.957.191,53 (dois milhões, novecentos e cinquenta mil cento e noventa e um reais e 
cinquenta e três centavos). 

 
Manifestando-se sobre a revisão (fls.203/205), a impugnante 

concorda (fls.204) com o abatimento da exigência duplicada (PAT parcelado), restando 
controvertido, a seu ver, o suposto débito posterior a março de 2014. Desse modo, não 
obstante sua concordância parcial, a impugnante reitera, com a convicção de que não há 
incidência de ICMS nas operações de aquisição de energia elétrica consumida no 
processo industrial, os argumentos expendidos na impugnação. Por fim, caso os 
julgadores entendam pela procedência da cobrança do ICMS-ST, requer: a exclusão dos 
encargos de conexão e distribuição da energia elétrica da base de cálculo do ICMS, a 
exclusão dos valores correspondentes ao ICMS, ao PIS e à COFINS da base de cálculo 
do ICMS sobre energia elétrica, a aplicação da alíquota de 17%, em razão da 
inconstitucionalidade na aplicação da alíquota de 29%, o reconhecimento do direito ao 
creditamento integral dos valores cobrados a título de ICMS/ST – energia elétrica nas 
apurações futuras da impugnante, a exclusão da multa expropriatória de 100% ou a sua 
significativa redução e a exclusão dos juros de mora aplicados sobre a multa de ofício. 

 
Relatados, passo ao voto. 
 
 
                             V O T O  
 
 Trata-se de julgamento de impugnação em segunda instância, em 

que o fisco exige o pagamento de ICMS-ST, que o sujeito passivo deixou de apurar e 
recolher, referente a operações de aquisição de energia elétrica no ambiente de 
contratação livre e aos respectivos encargos de conexão e de distribuição, no período de 
julho de 2013 a dezembro de 2014. 

 
A revisão solicitada decotou do presente lançamento o crédito 

tributário do PAT parcelado n.º 4 0114013 745 29. Considerando que a legislação 
tributária dispõe que o simples pedido de parcelamento, mesmo que não deferido, 
pressupõe confissão irretratável do débito tributário, a presente impugnação encontra-se 
destituída de fundamentação, haja vista que o objeto do PAT parcelado é o mesmo deste 
lançamento, qual seja, a obrigação de pagar o ICMS Substituição Tributária referente a 
operações de aquisição de energia elétrica no ambiente de contratação livre e aos 
respectivos encargos de conexão e de distribuição. 

 
Da legislação abaixo transcrita exsurge a inequívoca incidência de 

ICMS-ST nas aquisições de energia elétrica em ambiente de livre contratação; a alíquota 
aplicável a tais operações, que deve ser de 29%, sendo 27% mais o adicional de 2% do 
PROTEGE (artigo 27, XI, “b”, 1; § 5.º; da lei n.º 11.651/91) ; a composição da base de 
cálculo, na qual se inclui o próprio ICMS incidente, os encargos de conexão e distribuição, 
e demais despesas (tributárias ou não). Verbis:  

 
Da lei n.º 11.651/91 (CTE-GO): 
 

Art. 11. O imposto incide sobre: 

                         (...) 



 

§ 1º O imposto incide, também, sobre: 

                         (...) 

III - a entrada, no território goiano, decorrente de operação 
interestadual, dos seguintes produtos, quando não destinados à 
comercialização ou à industrialização: 

                           (...) 

b) energia elétrica; 

 

Art. 13. Ocorre o fato gerador do imposto, no momento: 

                          (...) 

IV - da entrada, no território goiano, decorrente de operação 
interestadual, dos seguintes produtos, quando não destinados à 
comercialização ou à industrialização: 

                         (...) 

b) energia elétrica; 

                         (...) 

 

Art. 19. Nas seguintes situações específicas, a base de cálculo do 
imposto é: 

                         (...) 

XIII - o valor da operação de que decorrer a entrada no território 
goiano, relativa à operação interestadual, dos seguintes produtos, 
quando não destinados à comercialização ou à industrialização, de: 

                        (...) 

b) energia elétrica; 

                      (...) 

Art. 20. Integra a base de cálculo do imposto, inclusive nas hipóteses 
previstas nos incisos I, II e XV do art. 19, o valor correspondente: 

I - ao montante do próprio imposto, constituindo o respectivo 
destaque mera indicação para fim de controle; 

                        (...) 

Art. 27. As alíquotas do imposto são: 

                         (...) 



 

XI - 27% (vinte e sete por cento) nas: 

                       (...) 

b) operações internas com: 

1. energia elétrica, ressalvado o fornecimento para o consumo em 
estabelecimento de produtor rural e em residência de famílias consideradas 
de baixa renda; 

                      (...) 

§ 5º A alíquota do imposto incidente nas prestações internas de serviços 
de comunicação e nas operações internas com gasolina, energia 
elétrica, ressalvado o fornecimento para o consumo em estabelecimento 
de produtor rural e em residência de famílias consideradas de baixa renda, 
e com os produtos e serviços relacionados no Anexo VII desta Lei fica 
acrescida de dois pontos percentuais, cujo produto da arrecadação 
destina-se a prover de recursos o Fundo de Proteção Social do Estado 
de Goiás - PROTEGE GOIÁS. 

 (...) 

 Da CONSTITUIÇÃO FEDERAL: 

                       (...)  

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos 
sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993) 

                                    (...) 

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre 
prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e 
de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem 
no exterior;(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993) 

                                  (...) 

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993) 

                                 (...) 

XII - cabe à lei complementar: 

                                 (...) 

i) fixar a base de cálculo, de modo que o montante do imposto a 
integre, também na importação do exterior de bem, mercadoria ou 
serviço. (Incluída pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001) 

                                 (...)  

Do ANEXO VIII do Decreto n.º 4.852/97: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc03.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc03.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc03.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc03.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc33.htm#art2


 

                           (...) 

   

Art. 30-A. É substituto tributário, relativamente ao ICMS incidente 
sobre as sucessivas operações internas e interestaduais, 
correspondentes à circulação de energia elétrica, desde a sua 
importação ou produção até a última operação da qual decorra a sua 
saída com destino a estabelecimento ou domicílio onde deva ser 
consumida por destinatário que a tenha adquirido por meio de 
contrato de compra e venda firmado em ambiente de contratação livre, 
o destinatário conectado: (Convênio ICMS 77/11, cláusula primeira): 
(Redação dada pelo Decreto nº 7.815 - vigência: 01.09.12) 

I - à rede de distribuição operada por distribuidora goiana, que por 
força da execução de contrato de conexão e de uso da rede de 
distribuição desta, receber, em condições de consumo, energia 
elétrica adquirida de terceiros; (Redação dada pelo Decreto nº 7.815 - 
vigência: 01.09.12) 

II - diretamente à Rede Básica de transmissão, que promover a entrada 
de energia elétrica no seu estabelecimento ou domicílio para seu 
próprio consumo. (Redação dada pelo Decreto nº 7.815 - vigência: 
01.09.12) 

§ 1º A base de cálculo do imposto será o valor da última operação, 
nele incluídos, o valor devido, cobrado ou pago pela energia elétrica, 
os valores e encargos cobrados pelas empresas responsáveis pela 
operação da rede ou da linha de distribuição ou de transmissão à qual 
estiver conectado o destinatário, e quaisquer outros valores e 
encargos inerentes ao consumo da energia elétrica, ainda que devidos 
a terceiros. (Redação dada pelo Decreto nº 7.815 - vigência: 01.09.12) 

§ 2º Sem prejuízo do cumprimento das obrigações principal e 
acessória, previstas na legislação tributária, o destinatário deve emitir 
Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, para cada uma das situações e nos 
prazos a seguir especificados: (Redação dada pelo Decreto nº 7.815 - 
vigência: 01.09.12) 

I - aquisição de energia elétrica, até o último dia do mês de 
faturamento desta; (Redação dada pelo Decreto nº 7.815 - vigência: 
01.09.12) 

II - encargos de transmissão e conexão, até o último dia útil do 2º 
(segundo) mês subsequente ao da operação de conexão e uso do 
sistema de transmissão de energia elétrica; (Redação dada pelo 
Decreto nº 7.815 - vigência: 01.09.12) 

III - encargos de distribuição e conexão, até o último dia útil do 2º 
(segundo) mês subsequente ao da operação de conexão e uso do 
sistema de distribuição de energia elétrica. (Redação dada pelo 
Decreto nº 7.815 - vigência: 01.09.12) 

§ 3º Se o destinatário for dispensado da inscrição no Cadastro de 
Contribuintes do Estado, pode ser emitida Nota Fiscal Avulsa, modelo 1 ou 
1-A, nos termos do art. 295 deste Regulamento. (Redação dada pelo 
Decreto nº 7.815 - vigência: 01.09.12) 

https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/ICMS/2011/CV077_11.htm
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Rcte/DECRETOS/D_07815.htm#A30_A
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Rcte/DECRETOS/D_07815.htm#A30_AI
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Rcte/DECRETOS/D_07815.htm#A30_AII
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Rcte/DECRETOS/D_07815.htm#A30_AP1
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Rcte/DECRETOS/D_07815.htm#A30_AP2
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Rcte/DECRETOS/D_07815.htm#A30_AP2I
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Rcte/DECRETOS/D_07815.htm#A30_AP2II
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Rcte/DECRETOS/D_07815.htm#A30_AP2III
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Rcte/DECRETOS/D_07815.htm#A30_AP3


 

§ 4º Além dos requisitos previstos na legislação, a nota fiscal emitida nos 
termos dos incisos I e III do § 2º, deve conter o número e a série da nota 
fiscal emitida pelo remetente da energia elétrica ou pela distribuidora que 
promover a distribuição e conexão. (Redação acrescida pelo Decreto nº 
7.815 - vigência: 01.09.12) 

§ 5º Da nota fiscal emitida nos termos do inciso II do § 2º, deve constar, 
além dos demais requisitos previstos na legislação: (Redação acrescida 
pelo Decreto nº 7.815 - vigência: 01.09.12) 

I - como base de cálculo, o valor total pago a todas as empresas 
transmissoras pela conexão e uso dos respectivos sistemas de transmissão 
de energia elétrica; (Redação acrescida pelo Decreto nº 7.815 - vigência: 
01.09.12) 

II - a alíquota aplicável; (Redação acrescida pelo Decreto nº 7.815 - 
vigência: 01.09.12) 

III - o destaque do ICMS. (Redação acrescida pelo Decreto nº 7.815 - 
vigência: 01.09.12) 

§ 6º O imposto devido deve ser pago: (Redação acrescida pelo Decreto nº 
7.815 - vigência: 01.09.12) 

I - até o 9º (nono) dia do mês subsequente ao do faturamento relativo ao 
fornecimento de energia elétrica, no caso do inciso I do § 2º; (Redação 
acrescida pelo Decreto nº 7.815 - vigência: 01.09.12) 

II - até o último dia útil do 2º (segundo) mês subsequente ao da operação 
de conexão e uso do sistema de transmissão ou de distribuição de energia 
elétrica, no caso dos incisos II e III do § 2º. (Redação acrescida pelo 
Decreto nº 7.815 - vigência: 01.09.12) 

§ 7º Na hipótese do inciso I do caput, a distribuidora deve enviar ao fisco, 
relatório mensal, discriminando a quantidade de energia elétrica entregue a 
cada destinatário. (Redação acrescida pelo Decreto nº 7.815 - vigência: 
01.09.12) 

 

Decorre da legislação o direito ao creditamento do ICMS pago nas 
aquisições de energia elétrica utilizada nos processos fabris da impugnante, não sendo, 
portanto, objeto deste julgamento. 

De igual modo decorre da legislação a incidência de juros de mora 
sobre o total do crédito tributário inadimplido, não incidindo apenas sobre o tributo não 
pago. 

Com relação à alegação de inconstitucionalidade da multa aplicada, 
por ser confiscatória, não pode esta Corte administrativa, nos termos do § 4.º do artigo 6.º 
da lei n.º 16.469/09 (abaixo transcrito), apreciar a questão: 

                                            (...) 

Art. 6º (...) 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Rcte/DECRETOS/D_07815.htm#A30_AP4
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Rcte/DECRETOS/D_07815.htm#A30_AP4
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Rcte/DECRETOS/D_07815.htm#A30_AP5
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Rcte/DECRETOS/D_07815.htm#A30_AP5I
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Rcte/DECRETOS/D_07815.htm#A30_AP5II
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Rcte/DECRETOS/D_07815.htm#A30_AP5III
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Rcte/DECRETOS/D_07815.htm#A30_AP6
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Rcte/DECRETOS/D_07815.htm#A30_AP6
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Rcte/DECRETOS/D_07815.htm#A30_AP6I
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Rcte/DECRETOS/D_07815.htm#A30_AP6II
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Rcte/DECRETOS/D_07815.htm#A30_AP7


 

                                        (...) 

§ 4º Não pode haver decisões que impliquem apreciação ou 
declaração de inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato normativo 
expedido pela Administração Tributária. 

  

Por todo o exposto, quanto ao mérito, por unanimidade, esta Câmara 
conhece da impugnação do sujeito passivo, dá-lhe parcial provimento, no sentido de 
considerar parcialmente procedente o lançamento no valor originário de ICMS-ST de R$ 
2.957.191,53 (dois milhões, novecentos e cinquenta mil cento e noventa e um reais e 
cinquenta e três centavos). 

 
 

 
 

Sala das sessões, em 14 de setembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Substituição tributária (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01504/16 
 
Redator do Voto: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Saída de mercadoria 
sujeita ao regime de Substituição Tributária, com destino ao 
Estado de Goiás, sem a retenção do ICMS diferencial de 
alíquota. Improcedência. 
 
1. Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento 
de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo 
contribuinte. (Súmula 166 do STJ); 
 
2. A aplicação da Súmula 166 do STJ ao caso relatado no auto 
de infração implica na improcedência deste instrumento. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 12 de setembro de 2014, decidiu, por maioria de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente 
o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Carlos Andrade Silveira e Nivaldo 
Carvelo Carvalho. Vencido o Conselheiro Washington Luis Freire de Oliveira, que votou 
pela procedência do lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 
realizou saídas de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária pelas 
operações posteriores (Apêndice II do Anexo VIII do RCTE) – Protocolos ICMS 82/11 e 
83/11), com destino ao Estado de Goiás, sem efetuar a retenção do diferencial de 
alíquotas, sendo-lhe imputada, como substituo tributário, a exigência do ICMS no valor de 
R$ 176.568,96 (cento e setenta e seis mil quinhentos e sessenta e oito reais e noventa e 
seis centavos), multa e acréscimos legais. 

 
Citados como infringidos os arts. 11, § 1°, II, 51, § 3°, da Lei n° 

11.651/91, c/c o art. 32, § 1°, Anexo VIII, do Decreto n° 4.852/97, proposta a penalidade 
prevista no art. 71, III, “a”, da Lei n° 11.651/91 com redação da Lei n° 17.917/12. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, 

Levantamento de Notas Fiscais Destinadas ao Estado de Goiás (fls. 05 a 10), dentre 
outros documentos. 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação (fls. 14 a 22), 

pedindo a improcedência do lançamento, alegando, em síntese, que a transferência de 
mercadorias entre estabelecimento da mesma empresa não seria fato gerador do ICMS e 
que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) já estaria pacificada a respeito 
desse assunto, cuja cobrança além de ilegal seria inconstitucional. 

 
Junta Planilha de Apuração do ICMS Diferencial de Alíquota e cópias 

de páginas do livro Registro de Apuração do ICMS (fls. 34 a 39), dentre outros 
documentos. 

 



 

O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, decide pela 
procedência do lançamento, consoante a Sentença n° 1081/2014-JULP (fls. 61 a 62). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 76 a 84), 

pedindo a reforma da sentença e a improcedência do lançamento, alegando que as 
operações realizadas pela recorrente referem-se a transferência de bens de seu ativo 
imobilizado realizada entre estabelecimentos pertencentes a mesma empresa, não 
correspondendo a uma alienação com transferência de titularidade do bem não sendo, 
portanto, fato gerador do ICMS. 

 
Não houve circulação de mercadoria, mas sim a mera saída física de 

bens da matriz da recorrente para filial, ou seja, estabelecimentos pertencentes a mesma 
pessoa jurídica, não se trata, portanto, de “saída”, no sentido de circulação de mercadoria. 

 
Desta forma, é inconstitucional e ilegal a exigência de ICMS sobre 

essa saída/transferência de mercadorias, na medida em que não estão presentes as 
hipóteses constitucionais e legais que caracteriza o fato gerador do ICMS. O fato gerador 
do ICMS é a operação mercantil, sendo a saída da mercadoria, quando muito, mero 
aspecto temporal da hipótese de incidência tributária. 

 
Reproduz doutrina e jurisprudência, bem como a Súmula 166 do 

Superior Tribunal de Justiça (STJ), uniformizada, nos termos do art. 543-C do CPC. 
 
É o relatório. 

 
V O T O 

 
Trata-se de lançamento fiscal objetivando a constituição definitiva de 

crédito tributário, correspondente a incidência do ICMS nas operações de transferência de 
bens pertencentes ao ativo imobilizado da recorrente, realizada entre estabelecimentos 
pertencentes a mesma empresa. 

 
O fato gerador da cobrança do imposto seria, neste caso, as 

operações efetuadas pela recorrente de transferência de bens do seu ativo imobilizado, 
realizada entre estabelecimentos pertencentes a mesma empresa. 

 
A SÚMULA 166 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) dispõe: “Não 

constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro 
estabelecimento do mesmo contribuinte.” 

 
Como o caso refere-se tão-somente a operações de transferência de 

bens entre estabelecimentos da mesma empresa, não há que se falar em exigência de 
ICMS, por não ocorrer transferência de titularidade e, portanto, não há fato gerador do 
imposto, conforme a Súmula 166 do STJ, anteriormente reproduzida, que aplico no 
presente caso, para fundamentar a conclusão de improcedência do lançamento. 

 
Ante o exposto, conheço do recurso, dou-lhe provimento para 

reformar a sentença singular e considerar improcedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões, em 20 de setembro de 2016. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01581/16 
 
Relator: Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Omissão de pagamento de 
imposto devido por substituição tributária por operação 
posterior. Aquisição de querosene para aviação. Adquirente 
estabelecido em Goiás e consumo do produto em outro Estado. 
Procedência. 
 
Em aquisição interestadual de querosene para aviação, que 
tenham como destinatário consumidor final, o imposto incidente 
na operação é devido ao Estado onde estiver localizado o 
adquirente, ainda que o combustível seja consumido em outra 
unidade federada (arts. 6° e 9° da Lei Complementar Federal 
87/96 e o art. 33, XI, da Lei Estadual 11651/91). 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 18 de maio de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer da 
impugnação, negar-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração. Foram 
vencedores os Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes e Talita Pimenta Félix. 
Vencido o Conselheiro João Divino de Brito que votou pela improcedência do feito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Em 10 de outubro de 2013, o Fisco exige ICMS, multa e demais 
acréscimos da autuada, na condição de substituta tributária por operação posterior, razão 
de esta ter, nos meses de novembro de 2011 e janeiro de 2013, omitido o pagamento de 
imposto referente aquisição de interestadual de querosene para aviação cujo consumo se 
deu no Estado da Bahia. 

 
Foi apontado como solidário AMERICASUL AEROAGRÍCOLA LTDA, 

adquirente do querosene estabelecido em Formosa/GO. 
 
A ação fiscal foi dirigida ao estabelecimento da autuada, tendo sido 

anexada à peça inicial nota explicativa na qual as autoridades lançadoras relatam a 
situação da qual decorreu o lançamento de ofício e transcrevem os dispositivos 
constitutivos da fundamentação legal da exigência estampada na peça inicial (fls. 05 a 06). 

 
Fazem anexar também os autuantes extratos das notas fiscais 

eletrônicas (NF-e) objeto da autuação (fls. 12 a 15). 
 
Intimados os sujeitos passivos para se defender em Primeira 

Instância (fls. 16 a 18), estes não comparecem, tendo sido lavrado o respectivo termo de 
revelia (fl. 19). 

 
Instados a apresentar defesa em Segunda Instância, por edital, (fl. 

21), novamente os sujeitos passivos deixam de comparecer, tendo sido lavrado o termo de 
perempção correspondente (fl. 22). 

 



 

Remetido o processo à Gerência de Recuperação de Créditos 
(GERC) esta formula pedido de revisão extraordinária por erro, em segunda instância, na 
intimação do solidário (fl. 24), sendo os autos encaminhados à Presidência deste 
Conselho, que admite o pedido de revisão e determina a realização de nova intimação (fl. 
25). 

 
Intimado (fls. 26 a 29), os sujeitos passivos apresentam impugnação 

em Segunda Instância servindo-se de peças defensórias distintas (fls. 31 a 88). 
Em sua impugnação, a empresa autuada alega que, embora a 

empresa AMERICASUL AEROAGRÍCOLA LTDA estivesse estabelecida em Goiás, ela 
estava, há época da emissão das notas fiscais, prestando serviço de combate a incêndios 
no interior de seu Estado - a Bahia - configurando as remessas objeto da autuação saídas 
internas para consumo ocorridas dentro do território daquele Estado, não havendo, assim, 
que se falar em operação interestadual, fato gerador de ICMS e substituição tributária (fls. 
31 a 41). 

 
O solidário AMERICASUL AEROAGRÍCOLA LTDA, adquirente do 

querosene, em linha de argumentação semelhante à trazida pela a empresa autuada, 
afirma atuar no ramo de atividade de aviação e de combate a incêndio e que de fato 
adquiriu o querosene referente as notas fiscais 1355 e 1513, mas que este foi utilizado 
exclusivamente em prestação de serviço de combate a incêndio no interior do Estado da 
Bahia e que o tomador do serviço foi a Secretaria de Meio Ambiente dessa unidade da 
Federação (fl.43). 

 
Alega ainda o solidário que a ausência de menção, nas notas fiscais, 

de que as mercadorias seriam consumidas dentro do Estado da Bahia não torna esses 
documentos inidôneos e que, portanto, não há ocorrência de fato gerador e imposto a 
recolher por substituição tributária, recolhimento esse desnecessário quando se utiliza a 
mercadoria no mesmo domicílio da prestação de serviço (44). 

 
No intuito de comprovar suas alegações, o solidário junta NF-e de 

Serviços emitida pela Prefeitura Municipal de Formosa, planilha de controle de atividade 
de combate a incêndio, em documento com timbre do Estado da Bahia e, ainda, fichas de 
registro de voos (fls. 58 a 85). 

 
É o relatório. 
 

QUESTÃO MERITÓRIA 

 

Analisando o mérito, não acolho as razões trazidas pelos 
impugnantes, pois é equivocado o seu entendimento de que não há ICMS a recolher em 
operação interestadual com querosene para aviação na situação em que a circulação 
jurídica e a circulação física relativas essa operação se distribuem espacialmente em dois 
destinos, estando o adquirente do combustível estabelecido em um Estado e ocorrendo o 
consumo do produto em outro. 

 
O equívoco acima mencionado se dá em razão de o legislador 

tributário, prevendo a destinação de combustível a adquirente de um Estado e o seu 
consumo em outro, ter estabelecido nos planos nacional e estadual que, nesse caso, o 
imposto pertence a unidade federada de localização do adquirente. Veja-se os arts. 6° e 9° 
da Lei Complementar Federal 87/96 e o art. 33, XI, da Lei Estadual 11651/91: 



 

 

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

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

[...] 

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

§ 1º A responsabilidade a que se refere o art. 6º poderá ser atribuída:  

I - ao contribuinte que realizar operação interestadual com petróleo, 
inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele 
derivados, em relação às operações subsequentes;  

II - às empresas geradoras ou distribuidoras de energia elétrica, nas 
operações internas e interestaduais, na condição de contribuinte ou de 
substituto tributário, pelo pagamento do imposto, desde a produção ou 
importação até a última operação, sendo seu cálculo efetuado sobre o 
preço praticado na operação final, assegurado seu recolhimento ao Estado 
onde deva ocorrer essa operação. 

§ 2º Nas operações interestaduais com as mercadorias de que tratam 
os incisos I e II do parágrafo anterior, que tenham como destinatário 
consumidor final, o imposto incidente na operação será devido ao 
Estado onde estiver localizado o adquirente e será pago pelo 
remetente.” [Grifo Oportuno] 

 

“Art. 33. Considera-se, também, nas seguintes situações especiais, local 
da operação: 

[...] 

XI - onde estiver localizado o adquirente neste Estado, inclusive 
consumidor final, nas operações interestaduais com energia elétrica e 
petróleo, lubrificantes e combustíveis dele derivados, quando não 
destinados à industrialização ou à comercialização.[...]” [Grifo Oportuno] 

 
Pelo exposto, conheço da impugnação, nego-lhe provimento para 

considerar procedente o auto de infração. 
 

 
Sala das sessões, em 30 de setembro de 2016. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp114.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp114.htm#art6
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Matéria: Substituição tributária (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01592/16 
 
Relator: Conselheiro José Luiz Rosa 
 

 
EMENTA: Preliminar de mérito. Decadência parcial do crédito 
tributário. Acolhida. Mérito. ICMS. Obrigação principal. 
Substituição tributária. Falta de retenção do imposto na saída de 
mercadoria destinada ao Estado de Goiás. Procedência em 
parte. 
 
1. Acolhe-se a arguição de decadência parcial do crédito 
tributário, tendo parte do crédito sido extinto por homologação; 
 
2. Declara-se procedente em parte o auto de infração, tendo 
parte do crédito tributário nele exigido sido alvejada pela 
decadência. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 29 de agosto de 2016, decidiu, por maioria de votos, acolher a preliminar 
de decadência parcial do crédito tributário, arguida pelo sujeito passivo, referente ao 
período de janeiro a novembro de 2003. Foram vencedores os Conselheiros José Luiz 
Rosa, Valdir Mendonça Alves e José Pereira D'abadia. Vencidos os Conselheiros Marlene 
Maria da Silva Ruguê Bernardes e José Paixão de Oliveira Gomes, que rejeitaram a 
preliminar de decadência parcial do crédito tributário. E quanto ao remanescente, relativo 
ao período de dezembro, no valor do ICMS de R$ 19.116,22 (dezenove mil, cento e 
dezesseis reais e vinte e dois centavos), por unanimidade de votos, considerar procedente 
o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Luiz Rosa, Valdir 
Mendonça Alves, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, José Pereira D'abadia e José 
Paixão de Oliveira Gomes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Em 19 de fevereiro de 2009, o Fisco exige o ICMS no valor de R$ 
165.552,50 (cento e sessenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e cinquenta 
centavos), multa e acréscimos legais, da autuada, na condição de substituto tributário, em 
razão de desta ter, nos meses de janeiro a dezembro de 2003, realizado saída de 
mercadorias com destino ao Estado de Goiás, sem destacar o ICMS-ST nos respectivos 
documentos fiscais. 

 
Citados como infringidos os arts. 51 e 64, da Lei n° 11.651/91, c/c os 

arts. 34 e 55, do Anexo VIII, do Decreto n° 4.852/97 e Convênio ICMS n° 74/94, tendo sido 
proposta a penalidade prevista no art. 71, III, “a”, da Lei n° 11.651/91. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, CD 

contendo levantamentos de remessas sem pagamento de ICMS-ST no período de 01/03 a 
12/03 (fl. 06), Demonstrativo do ICMS-ST a Pagar (fl. 07), cópias de notas fiscais (fls. 08 a 
458) e Recibo de Entrega de Relatórios Digitais (fl. 459), dentre outros documentos. 

 
Intimada em 18/12/2008 (fl. 471), a autuada apresenta impugnação 

(fls. 477 a 513), pedindo em preliminar que seja reconhecida a decadência do direito do 



 

Fisco lançar os créditos relativos ao período de janeiro a novembro de 2003, nos termos 
do art. 150, § 4°, do Código Tributário Nacional (CTN). 

 
No mérito, pede a improcedência do lançamento, alegando que a 

substituição tributária pelas operações posteriores recai apenas sobre as mercadorias 
expressamente arroladas na norma que disciplina o regime; que o Convênio ICMS 74/94 
dispõe sobre a substituição tributária nas operações interestaduais com tintas, vernizes e 
outras mercadorias da indústria química, relacionando no seu anexo as mercadorias 
sujeitas ao ICMS-ST. 

 
Prossegue alegando que nem todos os produtos relacionados nos 

levantamentos fiscais estão sujeitos ao ICMS-ST, pois só recentemente o Convênio ICMS 
104/2008 incluiu os indutos, mástiques, massas para acabamento, pintura ou vedação, no 
rol dos produtos sujeitos à retenção, cuja vigência ocorreu em janeiro de 2009. 

 
Observa que o catalisador fabricado pela impugnante, embora tenha 

esse nome, é em verdade uma resina e não está no anexo do Convênio 74/94, pois, este 
inclui os catalisadores classificados nas posições 3815.19.9900 e 3815.90.9900, e o 
catalisador da impugnante está na posição 3909.50.11; a seladora também de fabricação 
da impugnante foi considerada pelo Fisco como um verniz ou tinta, entretanto, ela se 
presta ao “fechamento/selagem” dos poros da madeira na sua “preparação” para receber 
o verniz ou a tinta; como a TIPI não traz nenhuma posição específica para “seladora” e em 
razão dela assemelhar-se a “indutos”, a melhor posição que se pode classificar é a 3214, 
e não a 3208 que é aplicável aos vernizes, sendo que laudo técnico do IPT confirma essa 
tese. 

 
Da mesma forma, os produtos SAYERMASSA, FUNDO PU, 

SAYERSTUCK e PRIMER NITRO BRANCO, constituem indutos utilizados na preparação de 

superfícies e classificam-se na posição 3214 e não se sujeitam ao ICMS-ST, pois somente o 

Convênio ICMS 124/08 os inseriu nesse regime tributário. 

 
Diz que a multa aplicada assume caráter confiscatório e, portanto, 

inconstitucional; que deve ser reduzida ao patamar de 1% (um por cento) do valor da 
operação. 

 
Junta Consulta à Receita Federal sobre Interpretação da Legislação 

do IPI Relativa à Classificação Fiscal de Produtos (fls. 277 a 293), Relatório Técnico n° 70 
263 (fls. 520 a 527 e 538 a 545), Parecer Técnico (fls. 546 a 561), Ficha de Informações 
de segurança de Produto Químico (fls. 564 a 569), dentre outros documentos. 

 
Por meio de termo, juntou-se ao processo a documentação de fls. 

572 a 619. 
 
O julgador singular, após considerandos, por meio do Despacho n° 

226/09 (fls. 620), determina o encaminhamento dos autos à Gerência de Substituição 
Tributária, para que seja determinada a realização de diligência com o propósito de 
analisar os argumentos e documentos defensórios e, se julgar pertinentes, proceder à 
revisão do lançamento, se necessário.  

 
O diligenciador, em relatório (fls. 623 a 624), afirma ter localizado, em 

consulta ao site do Ministério da Fazenda, as Consultas de n°s 213 de 20.11.2003 e 214 
de 20.11.2003, que classificam como verniz à base de poliésteres, no código NCM 
3208.10.20, a seladora NL 9245 00 e a seladora concentrada NL 596 00, que estão 



 

sujeitas à substituição tributária incluída no item 1, inciso VII, Apêndice II, Anexo VIII do 
RCTE e os produtos a seguir foram classificados da seguinte forma: Massa YL 1424.02 ou 
Sayermassa Branca YL 1424.02, e Massa NL 764.02 ou Sayerstuck Branca NL 764.02 no 
código NCM 3214.10.20, que estão incluídos no item 11, inciso VII, Apêndice II, Anexo VIII 
do RCTE. O produto catalisador está na relação dos produtos sujeitos à substituição 
tributária do Decreto n° 4.852/97, Anexo VIII, Apêndice II, alínea VI, item 10. Portanto, 
quanto a esses produtos, os lançamentos foram efetuados com base no art. 34, Parágrafo 
único, inciso II, letra b, item 4 do Decreto n° 4.852/97. 

 
Quanto aos produtos Fundo PU e Primer Nitro Branco, após as 

verificações, concluiu-se que não estão sujeitos ao regime de substituição tributária pelas 
operações posteriores, motivo pelo qual foram excluídos da planilha “Levantamento das 
Remessas dos Produtos relacionados no Convênio 74/94 sem o Destaque e o Pagamento 
do ICMS-ST para o Estado de Goiás – 2003.” 

 
Informa ter efetuado revisão no levantamento dos valores do imposto 

lançado, referentes aos produtos anteriormente mencionados, chegando ao ICMS no 
montante de R$ 142.925,03 (cento e quarenta e dois mil, novecentos e vinte e cinco reais 
e três centavos). 

 
Junta Demonstrativo ICMS-ST a Pagar (fls. 625), Levantamento das 

Remessas dos Produtos relacionados no Convênio 74/94 sem o Destaque e o Pagamento 
do ICMS-ST para o Estado de Goiás – 2003 (fls. 626 a 648) e extratos das Consultas n°s 
213 e 214 (fls. 649 a 650), dentre outros documentos. 

 
Intimada, a autuada manifesta-se acerca do resultado da revisão 

fiscal, consoante fls. 665 a 711, acompanhada de cópia de Informações Técnicas e 
Processos e Ficha Técnica (fls. 717 a 718), dentre outros documentos.  

 
Vindo o processo a julgamento em Primeira Instância, o julgador 

profere a Sentença n° 4814/2010 (fls. 719 a 723), onde decide pela nulidade do 
lançamento em razão da insegurança na determinação da infração por ter vislumbrado 
incoerência na aplicação equivocada de produtos à substituição tributária conforme 
Apêndice II do Anexo VIII do RCTE. 

 
Encaminhados os autos à Representação Fazendária, esta 

apresenta recurso à Câmara Julgadora (fls. 724 a 725), onde pede a reforma da decisão 
singular, afastando a nulidade nela declarada, com o consequente retorno dos autos à 
Primeira Instância para julgamento de toda a matéria, argumentando que discorda da 
decisão de nulidade do lançamento, vez que a falha material detectada, sob a ótica da 
segurança jurídica não torna nulo o lançamento, primeiro, porque incorreções materiais 
estão expressamente excepcionadas das nulidades indicadas no art. 20 da Lei n° 
16.469/09, e, segundo, porque as nulidades elencadas no aludido preceito normativo são 
aquelas insanáveis, não passíveis de correção, visto que estas podem ser objeto de 
reparo por ato da própria autoridade julgadora ou sanadas mediante diligência.  

 
Intimada, a autuada apresenta contradita ao recurso fazendário (fls. 

731 a 741), onde manifesta pelo não acolhimento dos argumentos fazendários, pugnando 
pela manutenção de decisão singular pelos seus termos e fundamentos. 

 
Posteriormente, junta memoriais (fls. 760 a 763). 
 



 

Vindo o processo a julgamento em Segunda Instância, a Quarta 
Câmara, em decisão não unânime, materializada no Acórdão n° 507/2012 (fls. 765 a 770), 
confirmando a sentença singular que considerou nulo o lançamento, por insegurança na 
determinação da infração. 

 
Intimada, a Fazenda Pública estadual apresenta recurso ao 

Conselho Pleno (fls. 772 a 773), onde pede a reforma do acórdão cameral e o retorno dos 
autos à Primeira Instância para exame do mérito, argumentando que a decisão cameral 
limitou-se a reproduzir a decisão singular como motivação para decidir. 

 
Assevera a recorrente que a exclusão de algum produto da 

substituição tributária, não é fato determinante para a nulidade do lançamento, haja vista 
que erro material não acarreta a nulidade do lançamento fiscal, por ser erro sanável, 
passível de correção, que é o caso em tela e está em sintonia com o art. 20 da Lei 
16.469/09; que não há qualquer insegurança na determinação da infração; e que qualquer 
controvérsia em relação à permanência e exclusão da mercadoria é perfeitamente 
passível de alteração.  

 
Intimada, a autuada apresenta contradita ao recurso fazendário (fls. 

784 a 795), onde pede a manutenção da decisão recorrida, expondo suas razões. 
 
Por meio de termo de juntada, junta a documentação de fls. 798 a 

851, memoriais (fls. 857 a 862, 866 a 870, 873 a 876, 885 a 888 e 892 a 897), dentre 
outros documentos. 

 
O Conselho Administrativo Tributário, em decisão não unânime, 

materializada no Acórdão n° 2557/2013 (fls.923 a 929), reforma a decisão cameral que 
anulou o auto de infração, por insegurança na determinação da infração, devendo os 
autos retornarem à Primeira Instância para apreciação de toda matéria. 

 
Intimado (fls. 930 e 931), o sujeito passivo toma conhecimento do 

Acórdão n° 2557/2013, mas não se manifesta. 
 
O julgador singular, por meio do Despacho n° 1321/2014 (fls. 933), 

encaminha os autos à Gerência de Substituição Tributária para que pronuncie se as 
mercadorias objeto da lide, à época do fato gerador, se encontravam sujeitas ao Regime 
de Substituição Tributária pelas operações posteriores. 

 
O diligenciador, em relatório (fls. 934 a 937), informa que o 

Catalisador e a Seladora estão sujeitas a substituição tributária, já os produtos 
Sayermassa, Sayerstuck, Fundo Pu e Primer Nitro Branco, não se enquadram ao tipo 
analisado. Informa ter revisado os autos, após a revisão, o valor da autuação passa a ser 
de R$ 144.105,94, (cento e quarenta e quatro mil cento e cinco reais e noventa e quatro 
centavos). Anexa CD. 

 
Intimado (fls. 939 a 940), o sujeito passivo não se manifesta acerca 

do resultado dessa diligência. 
 
O julgador singular, acatando o resultado da diligência (fls. 934 a 

937), decide pela procedência em parte do lançamento, condenando o sujeito passivo ao 
recolhimento do ICMS no valor originário de R$ 144.105,94, (cento e quarenta e quatro mil 
cento e cinco reais e noventa e quatro centavos), utilizando-se, para fins de cálculos os 



 

valores mensais constantes das planilhas de fls. 942 a 953 destes autos, consoante a 
Sentença n° 2737/2015 – JULP (fls. 954 a 956). 

 
Intimado, o sujeito passivo, lavrado Termo de Perempção (fls. 961), 

apresenta recurso voluntário (fls. 963 a 1013), formulando razões idênticas às formuladas 
na impugnação, expostas anteriormente. 

 
Acrescenta ser indevida a manutenção da exigência de ICMS-ST 

sobre produtos que foram expressamente excluídos após a segunda diligência, pois havia 
esclarecido que era cabível a substituição nos produtos Sayermassa, Sayerstuck, Fundo 
Pu e Primer Nitro Branco, reduzindo o valor da cobrança do imposto, todavia, o novo valor 
exigido coloca entre os meses de agosto e dezembro de 2003 a cobrança do imposto 
sobre operações com o produto Primer Nitro Branco.  

 
Por fim, pede a homologação tácita dos pagamentos referentes ao 

período de janeiro a novembro de 2003 pelo reconhecimento da decadência e o 
cancelamento da autuação em relação ao crédito tributário de dezembro de 2003 
decorrente da comercialização dos produtos "Catalizador" e "Seladora". 

 
O Presidente do Conselho Administrativo Tributário, considerando 

indevida a emissão do Termo de Perempção (fls. 961), por meio do Despacho n° 
930/2016-PRES. (fls. 1109), determina o encaminhamento dos autos ao Setor de Apoio à 
Segunda Instância, para que sejam distribuídos a uma das câmaras julgadoras para 
apreciação do recurso voluntário (fls. 963 a 1013). 

 
Atendendo solicitação escrita fundamentada da parte interessa, o 

Coordenador da Segunda Câmara deste Conselho, por meio do Despacho n° 812/2016 - II 
CJUL (fls. 1120), determina o adiamento do julgamento para o dia 08.07.2016. 

 
Atendendo solicitação escrita fundamentada da parte interessa, o 

Coordenador da Segunda Câmara deste Conselho, por meio do Despacho n° 943/2016 - II 
CJUL (fls. 1154), determina o adiamento do julgamento para o dia 08.08.2016. 

 
Posteriormente, por meio de termo de juntada, o sujeito passivo junta 

memorial (fls. 1157 a 1197), acompanhado de farta documentação (fls. 1199 a 1867). 
 
Por meio de termo de juntada, junta novos pedidos de adiamento do 

julgamento, retirados pelo representante do sujeito passivo em sustentação oral, 
consoante o Despacho n° 1063/2016-II CJUL (fls. 1918). 

 
Posteriormente, por meio de termo de juntada, o sujeito passivo junta 

memorial (fls. 1922 a 1934 e 1937 a 1449). 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
O Fisco exige no auto de infração o ICMS no valor de R$ 165.552,50 

(cento e sessenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos), 
multa e acréscimos legais, da autuada, na condição de substituto tributário, em razão de 
desta ter, nos meses de janeiro a dezembro de 2003, realizado saída de mercadorias com 
destino ao Estado de Goiás, sem destacar o ICMS-ST nos respectivos documentos fiscais. 

 



 

Em recurso interposto contra decisão parcialmente condenatória de 
Primeira Instância, o sujeito passivo formulou em preliminar arguição de decadência 
parcial do crédito tributário, referente ao período de janeiro a novembro de 2003, nos 
termos do § 4° do art. 150 do Código Tributário Nacional (CTN): 

 
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua 
ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade 
administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da 
atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa. 
 
§ 4° Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 (cinco) anos, a contar da ocorrência do 
fato gerador, expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se 
homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência 
de dolo, fraude ou simulação.  

 
Em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação e o 

sujeito passivo realiza pagamento parcial antecipado, acolho a preliminar de decadência 
parcial do crédito tributário, referente ao período de janeiro a novembro de 2003, 
remanescendo exigível o ICMS no valor de R$ 19.116,22 (dezenove mil, cento e 
dezesseis reais e vinte e dois centavos), relativo ao mês de dezembro de 2003, que 
considero procedente. 

 
Ante o exposto, acolho a preliminar de decadência parcial do crédito 

tributário, arguida pelo sujeito passivo, referente ao período de janeiro a novembro de 
2003. E quanto ao remanescente, relativo ao período de dezembro, no valor do ICMS de 
R$ 19.116,22 (dezenove mil, cento e dezesseis reais e vinte e dois centavos), considero 
procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões, em 03 de outubro de 2016. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01614/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: Pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo. 
Rejeitado por maioria. 
 
 
 
Não existindo nos elementos constitutivos da lide nenhuma 
dúvida a ser dirimida, não se acolhe o pedido de diligência, 
suscitado pela defesa. 
 
ICMS. Obrigação principal. Substituto tributário pelas operações 
posteriores. Procedente. Decisão por maioria. 
 
 
O comerciante atacadista, situado em outra unidade da 
federação, que remete ao Estado de Goiás mercadorias sujeitas 
ao regime de substituição tributária pelas operações 
posteriores, obriga-se ao pagamento do ICMS-ST devido nestas 
operações 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de fevereiro de 2016, decidiu, por maioria de votos, rejeitar o pedido de 
diligência formulado pela autuada. Foram vencedores os Conselheiros José Pereira 
D'abadia, Gilmar Rodrigues de Almeida, Washington Luis Freire de Oliveira e David 
Fernandes de Carvalho. Vencido o Conselheiro Alcedino Gomes Barbosa. Quanto ao 
mérito, por maioria de votos, conhecer da impugnação, negar-lhe provimento para 
considerar procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Washington Luis Freire de Oliveira e David Fernandes de 
Carvalho. Vencidos os Conselheiros José Pereira D'abadia e Alcedino Gomes Barbosa 
que votaram pela improcedência do lançamento fiscal. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo utilizou base de 
cálculo de retenção inferior à exigida na apuração do ICMS Substituição Tributária pelas 
operações posteriores, pela não identificação em notas fiscais eletrônicas do imposto a 
recolher ao Estado de Goiás, referente à saída de mercadorias identificadas com códigos 
NCM, 85171231 (IVA 22,13%), 85291011 (IVA 54,63%), 85171891 (IVA 53,51%) e 
85171100 (IVA 53,51%), correspondentes a celulares, antenas parabólicas e telefones 
com e sem fios, com destino ao Estado de Goiás. Deixando de recolher em GNRE o 
ICMS-ST, conforme preceituam o Convênio ICMS 135/06 e o Protocolo 84/2011, todos do 
CONFAZ. 

 
A autoridade lançadora indica como infringidas as disposições dos 

artigos 26, II, “c”, § 2.°; 51, § 1.°, II, e § 3.°; 64, do Código Tributário Estadual – CTE (lei n.º 
11.651/91), combinado com os artigos 39; 40, II e 52, §1°, do Anexo VIII, do Decreto 



 

4852/97. Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, IV-A, do CTE, com 
redação da lei n.º 17.519/2011. 

 
O auto de infração é instruído com os seguintes documentos 

(fls.5/10): auditoria comparativa da substituição tributária, cópia recibo de mensagem, 
cópia notificação fiscal, consulta pública ao cadastro de ICMS do Estado do Rio de 
Janeiro, comprovante de inscrição e de situação cadastral e CD. 

 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de fls. 11 e 12, tendo 
sido lavrado termo de revelia às fls. 13. 

 
O sujeito passivo é intimado a pagar a quantia exigida ou apresentar 

impugnação em segunda instância, conforme documentos de fls. 15 a 17.  
 
O sujeito passivo apresenta Impugnação (fls. 19 a 32), alegando que 

"a obrigatoriedade da retenção e recolhimento do ICMS por substituição tributária nas 
operações interestaduais com aparelhos celular, foi atribuída apenas ao estabelecimento 
industrial ou importador, grupo do qual, claramente, não pertence a Impugnante". Sustenta 
que "tanto o Convênio ICMS n° 135/06, do qual os Estados do Rio de Janeiro e Goiás são 
signatários, como artigo, 34, inciso II, alínea "h", do Decreto (GO) N° 4.852/97, prevêem 
que, apenas e tão somente, os estabelecimentos remetentes industriais e importadores 
são responsáveis pela retenção e recolhimento do ICMS-ST ao Estado de destino; e 
conforme demonstrado a ora Impugnante não se enquadra em qualquer uma dessas 
categorias". Defende que "a Impugnante só pode ser compelida à retenção e recolhimento 
do ICMS na qualidade de substituto tributário (por equiparação à estabelecimento 
industrial – nos termos estabelecidos pelo artigo 51, da Lei (GO) n° 11.651/91), caso 
assim esteja previsto pelos Convênios ou Protocolos ICMS aprovados pelo CONFAZ. E, 
de fato, não é esse o caso dos autos". Argumenta que "a regra da substituição tributária 
nas remessas interestaduais com materiais elétricos que passou a vigorar a partir de 1° de 
maio de 2012, prevê que, apenas e tão somente, os estabelecimentos remetentes 
industriais e importadores são responsáveis pela retenção e recolhimento do ICMS-ST ao 
Estado de destino". Informa que a Impugnante requer a realização de diligência, nos 
termos do artigo 27 da Lei (GO) n° 16.469/2009, para verificação de documentos, 
comprovação dos fatos e das operações ensejadoras da autuação. Ao final, requer que a 
presente impugnação seja julgada totalmente procedente, para o fim de ser cancelada a 
exigência na sua totalidade (multa, juros e demais encargos) e, consequentemente, 
arquivado o processo administrativo, ou, no mínimo, que seja convertido em diligência 
para averiguação e comprovação de que a Impugnante não desempenha as únicas 
atividades ensejadoras de responsabilidade pela retenção e recolhimento do ICMS-ST ao 
Estado de destino. 

 
O sujeito passivo anexa ao recurso os seguintes documentos (fls. 33 

a 62): documento de identificação dos advogados, resultado de rastreamento, cópia 
intimação, cópia procuração, substabelecimento, cópia ata da assembleia geral 
extraordinária realizada em 15 de maio de 2015, cópia termo de posse, cópia ata da 
assembleia geral extraordinária realizada em 22 de junho de 2015, cópia estatuto social, 
cópia procuração, cópia ato retificatório, cadastro nacional da pessoa jurídica e consulta 
pública ao cadastro de contribuintes de ICMS do estado do Rio de Janeiro. 

 
Relatados, passo ao voto. 
 
 



 

                    V O T O 
 
DA DILIGÊNCIA 
 
É cediço que diligências são realizadas para dirimir dúvidas quanto 

ao fato jurídico-tributário e suas circunstâncias. 
 
Embora requerido pelo sujeito passivo, não há o que perquirir quanto 

ao fato e as circunstâncias de sua ocorrência, porquanto encontra-se plenamente 
demonstrado que o sujeito passivo – SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO PELAS OPERAÕES 
POSTERIORES – remeteu mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária a 
contribuintes (substituídos) localizados no Estado de Goiás. 

 
 
DO MÉRITO 
 
O instituto da substituição tributária pelas operações posteriores tem 

assento constitucional no § 7.º do artigo 150, quando preceitua: “A lei poderá atribuir a 
sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento 
de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, 
assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o 
fato gerador presumido”. 

 
Em seguida, o inciso XII, “b”, do § 2.º, do artigo 155, da CF/88, 

estipula que cabe à lei complementar dispor sobre substituição tributária. A lei 
complementar de regência do instituto é a Lei Kandir (LC 87/96). Completam o regramento 
do instituto o CTN e as leis ordinárias que instituem o ICMS nas diversas unidades da 
federação. 

  
A condição de contribuinte substituto tributário pelas operações 

posteriores decorre, portanto, da lei, que, antes da ocorrência do fato gerador da 
obrigação indica a pessoa que deve assumir tal responsabilidade. Vejamos o artigo 51 da 
lei n.º 11.651/91 (CTE-GO) e o artigo 52, § 1.º, ao ANEXO VIII, do Decreto n.º 4.852/97 
(RCTE-GO), verbis: 

 
Art. 51. Fica atribuída ao estabelecimento industrial, na condição de substituto 
tributário, a responsabilidade pelo pagamento do imposto devido nas operações 
internas subseqüentes, observadas as disposições estabelecidas na legislação 
tributária, em relação às operações com as mercadorias constantes do Anexo VI 
desta lei. 

§ 1º Para os efeitos deste artigo, equipara-se a industrial: 

I - o produtor rural e a distribuidora de combustíveis e de lubrificantes, assim 
definidos pela legislação específica, estabelecidos neste Estado; 

II - o comerciante distribuidor ou atacadista estabelecido em outro Estado. 

§ 2º Atendendo ao interesse da Administração Fazendária, o Chefe do Poder 
Executivo poderá excluir os contribuintes que especificar da equiparação de trata o 
parágrafo anterior, ou nela incluir outras categorias de contribuintes. 

§ 3º É exigido o pagamento antecipado do imposto devido pelas futuras 
operações internas, inclusive quanto à operação a ser realizada pelo próprio 
adquirente, na hipótese de entrada de mercadoria proveniente de outro 

Estado ou do exterior e sujeita a substituição tributária. 

http://anexos/ANEXO_06_Substituicao_Posterior.htm


 

                                          (...) 

Art. 52. O substituto tributário estabelecido em outra unidade da Federação 
deve fazer a retenção do imposto no momento em que promover a saída da 
mercadoria para o território goiano, efetuando a apuração e o seu pagamento 
nos períodos e prazos previstos na legislação tributária, mediante a utilização 
da Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais-GNRE. 

§ 1º Se não for concedida a inscrição cadastral ao substituto tributário ou se 
esse não tiver providenciado a sua inscrição no Cadastro de Contribuintes 
deste Estado, o mesmo deve, em relação a cada operação, efetuar o 
pagamento do imposto devido ao Estado de Goiás, por ocasião da saída da 
mercadoria de seu estabelecimento, por meio de GNRE distinta para cada um 
dos destinatários, devendo (Convênio ICMS 81/93, cláusula sétima, §§ 2º e 
3º): 

I - anexar uma via desta à nota fiscal para acompanhar o transporte da 
mercadoria; 

II - constar no campo informações complementares o número da nota fiscal a 
que se refere o respectivo recolhimento. 

 
A legislação tributária cuida de discriminar as mercadorias sujeitas ao 

regime de substituição tributária pelas operações posteriores. Neste caso específico, 
vejamos excertos do Convênio e do Protocolo ICMS abaixo transcritos. Verbis: 

 

CONVÊNIO ICMS 135/06  

Dispõe sobre a substituição tributária nas operações com 
aparelhos celulares.  

O Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ , na sua 
124ª reunião ordinária, realizada em Macapá, AP, no dia 15 de 
dezembro de 2006, tendo em vista o disposto no art. 199 do Código 
Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966), resolve 
celebrar o seguinte  

C O N V Ê N I O  

Nova redação dada ao caput da cláusula primeira pelo Conv. ICMS 
30/07, efeitos a partir de 01.05.07.  

Cláusula primeira Ficam os Estados do Acre, Alagoas, Bahia, 
Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso 
do Sul, Minas Gerais, Pará, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia, 
Roraima, Sergipe e Tocantins e o Distrito Federal autorizados, nas 
operações interestaduais com aparelhos celulares e cartões 
inteligentes (Smart Cards e SimCard), a atribuírem ao 
estabelecimento industrial ou importador, na qualidade de sujeito 
passivo por substituição, nos termos e condições deste convênio, a 
responsabilidade pela retenção e recolhimento do Imposto sobre 
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias   e sobre 
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal 
e de Comunicação – ICMS devido pelas subseqüentes saídas, 

https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/ICMS/1993/CV081_93.htm


 

realizadas por estabelecimento atacadista, varejista ou prestador de 
serviços de telefonia móvel.  

§ 1º O disposto nesta cláusula aplica-se a:  

I - terminais portáteis de telefonia celular, classificados na 
posição 8517.12.31 da NCM;  

Cláusula segunda O imposto a ser retido pelo sujeito passivo por 
substituição será calculado mediante a aplicação da alíquota vigente 
para as operações internas, no Estado de destinação da mercadoria, 
sobre o preço máximo ou único de venda a ser praticado pelo 
contribuinte substituído, fixado por autoridade competente ou de 
preço final a consumidor sugerido pelo fabricante ou importador, 
deduzindo-se o imposto devido pelas suas próprias operações.  

                                                     (...) 

              PROTOCOLO ICMS 84, DE 30 DE SETEMBRO DE 2011 

                                     Dispõe sobre a substituição tributária nas operações com materiais 
elétricos. 

Os Estados do Acre, Amapá, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, 
Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia e Sergipe, neste 
ato representados pelos seus respectivos Secretários de Fazenda, 
Finanças ou Tributação e Gerente de Receita, reunidos em Manaus, 
AM, no dia 30 de setembro de 2011, considerando o disposto nos 
arts. 102 e 199 do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 25 de 
outubro de 1966), e no art. 9º da Lei Complementar nº 87/96, de 13 
de setembro de 1996, e o disposto nos Convênios ICMS 81/93, de 10 
de setembro de 1993, e 70/97, de 25 de julho de 1997, resolvem 
celebrar o seguinte 

P R O T O C O L O  

Cláusula primeira Nas operações interestaduais com as 
mercadorias listadas no Anexo Único, com a respectiva classificação 
na Nomenclatura Comum do Mercosul/Sistema Harmonizado - 
NCM/SH -, destinadas aos estados signatários, fica atribuída ao 
contribuinte industrial ou importador, na qualidade de sujeito passivo 
por substituição tributária, a responsabilidade pela retenção e 
recolhimento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - relativo às 
operações subsequentes. 

 

ANEXO ÚNICO  

  



 

Item  NCM/SH DESCRIÇÃO 

5. 

  

  

85.17  

  

  

Aparelhos elétricos para telefonia; outros 
aparelhos para transmissão ou recepção de 
voz, imagens ou outros dados, incluídos os 
aparelhos para comunicação em redes por fio 
ou redes sem fio (tal como um rede local (LAN) 
ou uma rede de área estendida (WAN)), 
incluídas suas partes, exceto os de uso 
automotivos e os das subposições 8517.62.51, 
8517.62.52, 8527.62.53 

  

  

6. 

  

  

85.17 

  

  

Interfones, seus acessórios, tomadas e 
plugs  

  

  

8. 

  

  

85.29  

  

  

Partes reconhecíveis como exclusiva ou 
principalmente destinadas aos aparelhos 
das posições 85.25 a 85.28, exceto os de 
uso automotivo 

  

  

9. 

  

  

8529.10.11  

  

  

Antenas com refletor parabólico, exceto 
para telefone celular, exceto as de uso 
automotivo 

  

  

 
 
 
Diante dos dispositivos legais acima transcritos, resta induvidosa a 

obrigação tributária da impugnante. 
 
Assim, conheço da impugnação, nego-lhe provimento, no sentido de 

rejeitar a diligência solicitada e julgar procedente o auto de infração. 
 

 
 

Sala das sessões, em 05 de outubro de 2016. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01623/16 
 
Relator: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. RECURSO VOLUNTÁRIO 
INTERPOSTO PELO CONTRIBUINTE. INTEMPESTIVIDADE. 
RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO PELO RESPONSÁVEL 
SOLIDÁRIO. ICMS-ST. OPERAÇÃO INTERESTADUAL. FALTA DE 
RECOLHIMENTO. PROCEDÊNCIA. EXCLUSÃO DA 
RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. ART. 35 DO ANEXO VIII 
DO RCTE.  
 
1. É sabido que o recurso consubstancia medida da parte que se 
viu prejudicada em decisão administrativa/ judicial, com vistas 
ao reexame das questões que ali foram apreciadas. Entretanto, 
existem condições de admissibilidade mínimas que necessitam 
estar presentes para que as questões postas sejam conhecidas. 
Reconheço, portanto, nos autos, a perempção do sujeito 
passivo PARAÍSO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. 
2. A recorrente, nomeada responsável nos autos, não é 
contribuinte do imposto, conforme se depreende de seu espelho 
cadastral, fls. 9. Nesse particular, o art. 35 do Anexo VIII do 
RCTE não lhe seria aplicável. Tampouco poderia haver seu 
enquadramento pelo art. 45 do CTE, porquanto se exigiria, no 
mínimo, a culpa como elemento subjetivo apto a permitir seu 
enquadramento. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 25 de agosto de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, não conhecer 
do recurso voluntário apresentado pela empresa PARAÍSO COMÉRCIO DE 
COMBUSTÍVEIS LTDA, por ser intempestivo, nos termos do art. 34, II, b da Lei 16.469/09, 
confirmando, dessarte, a perempção declarada às fls. 78 dos autos. Quanto ao recurso 
interposto pela  AMERICASUL AEROAGRÍCOLA LTDA, decidiu conhecê-lo e lhe dar 
parcial provimento para exclui-la da lide, mantendo, no mérito, a procedência do 
lançamento. Participaram do julgamento os Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato, 
Masayuki Missao, Mário de Oliveira Andrade, Aldeci de Souza Flor e Rickardo de Souza 
Santos Mariano.   A arguição de exclusão do sujeito passivo solidário da lide foi efetuada 
pelo representante dele em sustentação oral. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Nos presentes autos, o Fisco acusa o sujeito passivo, estabelecido 
em Gurupi -TO, de haver deixado de recolher o ICMS-ST referente à remessa de JET A-1 
(querosene de aviação), mercadoria relacionada no item III-C do apêndice II do Anexo VIII 
do RCTE, sujeita à substituição tributária. A referida mercadoria fora remetida à empresa 
AMERICASUL AEROAGRÍCOLA LTDA, localizada no Estado de Goiás, conforme notas 
fiscais eletrônicas n. 5 e 18, anexas. Cabe à empresa remetente a qualidade de substituta 
tributária pelas operações anteriores e ao destinatário a condição de solidário quanto ao 
crédito tributário imputado. 



 

A infração foi capitulada no art. 26, II; 51, par. 1º e 3º e 64, todos do 
CTE, combinados com os arts. 66 e 67 do Anexo VIII do RCTE. A penalidade, por seu 
turno, é a que consta do art. 71, IV-A do CTE.  

Aufere-se ICMS no valor originário de R$ 7.728,88, referente a fatos 
geradores ocorridos em setembro de 2012. O auto de infração foi lavrado em 08/10/13. 

Na condição de solidário, fora nomeado AMERICASUL 
AEROAGRÍCOLA LTDA, com fundamento no art. 45, caput, do CTE e art. 35 do Anexo 
VIII do RCTE, tendo em vista que o produto fora adquirido desonerado do imposto.  

A título de instrução processual fazendária, foram juntados os 
seguintes documentos: 

1) Descritivo complementar da ocorrência. Assevera que o produto 

JET A-1 é derivado de petróleo e sujeito à ST. Transcreve legislação 

correlata à matéria.  

2) Extrato cadastral. 

3) Extratos das notas fiscais eletrônicas. 

 
A empresa PARAÍSO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA 

interpôs impugnação ao lançamento, na qual aduziu o seguinte: 
1) Atua no ramo varejista de combustíveis de aviação, prestando 

serviços de abastecimento a boa parte das aeronaves que trafegam 

no local (Gurupi-TO). 

2) Inocorrência do fato gerador. O ICMS-ST somente seria devido 

se o combustível fosse vendido a cliente, para ser revendido em 

Goiás. A presente operação fora realizada com consumidor final.  

Pede a improcedência do lançamento.  
De igual forma, a solidária compareceu aos autos, com as 

seguintes ponderações: 
1) O objeto social da empresa é o serviço especializado no 

combate a incêndios de campos e florestas, proteção de lavouras, 

pulverização, polvilhamento, semeadura e adubação.  

2) Sua inscrição estadual fora negada, haja vista sua condição de 

prestador de serviços, não contribuinte do ICMS.  

3) Na hipótese verificada pelo fisco, a impugnante prestava serviço 

no Estado do Tocantins, com aeronaves para lá deslocadas e lá 

abastecidas. O combustível não fora remetido para Formosa-GO. 

 
Os autos seguiram a julgamento na fase singular. Na ocasião, 

expediu-se a sentença às fls. 70/ 72, a qual manteve a acusação inicial.  
 
Não resignada com a decisão proferida, a solidária retorna aos 

autos, conforme peça às fls. 80. Reitera que adquire combustíveis na condição de 
consumidor final, para abastecimento de aeronaves, dentro da área de aeroporto no 
Estado do Tocantins. Pede o cancelamento do auto de infração. 

 
Junta aos autos cópias de diários de bordo e registros de vôo. 
 
Da mesma forma, o sujeito passivo principal comparece aos autos, 

fls. 102. 
Alega, em preliminar, cerceamento ao direito de defesa, por 

ausência de intimação do contribuinte, para apresentação de documentos, por ocasião do 
início da auditoria. A recorrente tem seu domicílio tributário na sede do aeroporto de 



 

Gurupi-TO, e somente ficara sabendo da autuação quando do recebimento de 
correspondência noticiando sua condenação.  

Sem embargo disso – assevera – o fisco goiano invade competência 
tributária do Estado do Tocantins, além de deixar o ônus da prova com o acusado, em 
desrespeito ao ordenamento jurídico (art. 333, I do CPC). 

No mérito, discorre sobre sua condição de varejista de combustíveis, 
ao passo que o art. 51, §1º, II do CTE atribui somente ao distribuidor ou atacadista a 
condição de substituto tributário.  

 
Pede ao final a improcedência do feito.  
 
É o relatório.  

 
 

V O T O 
 

Segundo consta dos autos, fls. 76, o sujeito passivo PARAÍSO 
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA fora regularmente intimado  para apresentar 
recurso voluntário em 14/04/16, via AR, no endereço “Estrada da Baliza, Km 10 SN, 
Aeroporto C Jacin – Gurupi-TO”.  

 
Entretanto, apresentou sua defesa somente em 16/05/16, ou seja, 

30 (trinta) dias após sua intimação.  
 
Conforme discorre a Lei nº 16469/09, o prazo para interposição de 

recurso voluntário é de 15 (quinze) dias: 

“Art. 34. Os atos processuais do Processo Contencioso Fiscal devem 
ser realizados nos seguintes prazos, sem prejuízo de outros 
especialmente previstos: 

.................................................................................................................... 

II - 15 (quinze) dias contados da intimação: 

................................................................................................................... 

b) da sentença, para o sujeito passivo apresentar recurso voluntário 
ou pagar a quantia exigida;” 

 
É sabido que o recurso consubstancia medida da parte que se viu 

prejudicada em decisão administrativa/ judicial, com vistas ao reexame das questões que 
ali foram apreciadas. Entretanto, existem condições de admissibilidade mínimas que 
necessitam estar presentes para que as questões postas sejam conhecidas. Reconheço, 
portanto, nos autos, a perempção do sujeito passivo PARAÍSO COMÉRCIO DE 
COMBUSTÍVEIS LTDA. 

Quanto ao recurso interposto pelo responsável, AMERICASUL 
AEROAGRÍCOLA, não vislumbramos motivo para duvidar que o combustível fora, de fato, 
utilizado em aeronaves que prestaram serviços no Estado do Tocantins. As provas 
colacionadas pela parte apontam para tal realidade.  

Entretanto, a análise do elemento espacial da hipótese de incidência 
(na tradicional classificação feita por Paulo de Barros Carvalho) deve ser feita à luz do 
negócio jurídico entabulado e não conforme a movimentação física da mercadoria. Com 
efeito, em situações tais quais a que se apresenta, dispõe o inciso III do parágrafo primeiro 
do art. 2º da Lei Complementar n. 87/96 que o imposto devido por substituição caberá “ao 



 

Estado onde estiver localizado o adquirente.” O fato de haver o combustível ter ou não 
sido consumido em outra unidade da Federação se torna irrelevante.  

Sobre o assunto, discorre CARRAZZA202: 
 
“A matriz constitucional do ICMS determina que ele deve incidir 
sobre operações relativas à circulação de mercadorias (direitos 
sobre mercadorias) promovidas espontaneamente e por meio de 
negócios jurídicos mercantis por produtores, industriais e 
comerciantes, ou por quem juridicamente lhes faça as vezes. 
Do exposto, é fácil concluirmos que o nascimento do dever de 
recolher ICMS encontra-se indissociavelmente ligado à 
concomitância dos seguintes pressupostos: a) a realização de 
operações (negócios jurídicos) mercantis; b) a circulação 
jurídica (transmissão da posse ou da propriedade); e c) a 
existência de mercadoria enquanto objeto.” 

 
Com efeito, o art. 2º da LC 87/96 preceitua o seguinte: 

 
“Art. 2° O imposto incide sobre: 
............................................................................................................... 
§ 1º O imposto incide também: 
............................................................................................................... 
III - sobre a entrada, no território do Estado destinatário, de 
petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e 
gasosos dele derivados, e de energia elétrica, quando não 
destinados à comercialização ou à industrialização, decorrentes 
de operações interestaduais, cabendo o imposto ao Estado 
onde estiver localizado o adquirente.” (grifamos) 

Bom alvitre também transcrever os seguintes normativos, todos do 
CTE-GO, referentes à matéria: 

“Art. 11. O local da operação ou da prestação, para os efeitos da 
cobrança do imposto e definição do estabelecimento responsável, é: 
I - tratando-se de mercadoria ou bem: 
.................................................................................................... 

g) o do Estado onde estiver localizado o adquirente, inclusive 
consumidor final, nas operações interestaduais com energia 
elétrica e petróleo, lubrificantes e combustíveis dele derivados, 
quando não destinados à industrialização ou à comercialização; 

 
Art. 33. Considera-se, também, nas seguintes situações especiais, 
local da operação: 
.................................................................................................... 
XI - onde estiver localizado o adquirente neste Estado, inclusive 
consumidor final, nas operações interestaduais com energia elétrica e 
petróleo, lubrificantes e combustíveis dele derivados, quando não 
destinados à industrialização ou à comercialização.” 

 
Por seu turno, o Anexo VIII do RCTE prescreve que: 

                                            
202 CARRAZZA, Roque Antônio. ICMS. 12ª edição. São Paulo. 2007 Malheiros. Pg. 55. 
 



 

“Art. 34. São substitutos tributários, assumindo a responsabilidade 
pelo pagamento do imposto devido pelas operações internas 
subsequentes, bem como pelo diferencial de alíquotas, se for o caso: 

...................................................................................................... 

Parágrafo único. Assume a condição de substituto tributário, inclusive 
quanto ao diferencial de alíquotas, se for o caso: 

..................................................................................................... 

II - em relação à mercadoria constante do Apêndice II: 

a) o contribuinte estabelecido em outra unidade da Federação que 
promover saída de mercadoria com imposto já retido, com destino a 
contribuinte do ICMS estabelecido no Estado de Goiás (Convênio 
ICMS 81/93, cláusula segunda); 

 

Art. 65. São substitutos tributários, assumindo a responsabilidade 
pelo pagamento do imposto pela operação interna subseqüente 
(Convênio ICMS 110/07, cláusula primeira): 

.................................................................................................... 

III - o remetente de outra unidade federada em qualquer operação que 
destine (Convênio ICMS 110/07, cláusula primeira, § 1º, III e IV): 

a) produto derivado de petróleo, a consumidor final contribuinte ou 
não do ICMS;” 

 
Disso tudo, sobre o mérito, não pode prevalecer a tese da recorrente. 
De outra monta, no que tange à imputação da responsabilidade 

tributária, atribuída à recorrente AMERICASUL AEROAGRICOLA LTDA, cabe menção ao 
art. 35 do Anexo VIII do RCTE, in verbis: 

“Art. 35. Fica solidariamente obrigado ao pagamento do imposto 
devido por substituição tributária o contribuinte estabelecido neste 
Estado que adquirir mercadoria cujo imposto não tenha sido retido, 
hipótese em que o adquirente obriga-se, ainda, ao pagamento da 
multa pelo mesmo devida, dos juros e demais acréscimos legais, 
calculados desde a data em que deveria ter sido efetuada a retenção. ” 
(grifamos) 

 
A recorrente não é contribuinte do imposto, conforme se depreende 

de seu espelho cadastral, fls. 9. Nesse particular, o retrocitado dispositivo não lhe seria 
aplicável. Tampouco poderia haver seu enquadramento pelo art. 45 do CTE, porquanto se 
exigiria, no mínimo, a culpa como elemento subjetivo apto a permitir seu enquadramento.  

Ainda que a análise do art. 71 do CTE, por força do art. 136 do CTN, 
prescinda da existência do elemento volitivo (dolo ou culpa), uma vez que basta o simples 
enquadramento no preceito sancionador para que o contribuinte seja penalizado 
(responsabilidade objetiva), tal não ocorre quanto ao responsável. Isso se dá em virtude 
da indissociabilidade da interpretação dos arts. 124, 128, 134 e 135 do CTN. 

Sob tais fundamentos, deixo de conhecer o recurso interposto por 
PARAÍSO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, por intempestivo. Quanto ao 
responsável AMERICASUL AEROAGRÍCOLA LTDA, conheço-o e lhe dou parcial 
provimento apenas para excluí-lo da lide, mantendo, entretanto, a procedência do 
lançamento.  

https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/ICMS/1993/CV081_93.htm
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/ICMS/1993/CV081_93.htm
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/ICMS/2007/CV110_07.htm
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/ICMS/2007/CV110_07.htm


 

 
 

Sala das sessões, em 07 de outubro de 2016. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01651/16 
 
Autora do Voto Vencedor: Conselheira Nislene Alves Borges 
 

 
EMENTA: Preliminar. Diligência. Não Acolhimento. Decisão não 
unânime. Nulidade da peça básica por cerceamento do direito de 
defesa. Rejeição. Decisão unânime. Obrigação Principal. ICMS. 
Auditoria Específica de Mercadorias. Omissão de entradas 
mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária. 
Procedente. Decisão Unânime. Preliminar de exclusão do 
solidário da lide. Rejeitada. Decisão não unânime. 
 
I - Não há de se acolher pedido de diligência nas situações em o 
sujeito passivo apresente apenas alegações gerais, sem 
apresentação de provas e evidências por meio de documentos 
probatórios ou levantamentos contraditórios que justifique o 
encaminhamento para possível saneamento do lançamento; 
 
II - Não se acolhe a arguição de nulidade da peça decisória por 
cerceamento do direito de defesa, quando se fizer demonstrado 
nos autos que o sujeito passivo se utilizou do pleno exercício do 
contraditório, bem como da ampla defesa, princípios primordiais 
do processo administrativo tributário; 
 
III – Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada 
não registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, 
correspondente à diferença apurada mediante o controle 
quantitativo das entradas e saídas de mercadorias tributadas 
num determinado período, levando em consideração os 
estoques inicial e final; 
 
IV - Há subsunção do interesse comum descrito no art. 45 do 
CTE a qualidade de administrador, detentor psíquico dos rumos 
a serem tomados pela empresa. Responderá, portanto, pelo 
ICMS decorrente do lançamento e a multa pecuniária que lhe for 
correspondente. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 08 de agosto de 2016, decidiu, por maioria de votos, rejeitar o pedido de 
diligência, solicitado pelo sujeito passivo. Foram vencedores os Conselheiros Nislene 
Alves Borges e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. Vencido o Conselheiro Mauricio Ribeiro de 
Paiva. Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão do solidário da lide, arguida 
pelo Relator. Foram vencedores os Conselheiros Nislene Alves Borges e Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira. Vencido o Conselheiro Mauricio Ribeiro de Paiva. E, por unanimidade de 
votos, rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por 
cerceamento do direito de defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Mauricio 
Ribeiro de Paiva, Nislene Alves Borges e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. Quanto ao 
mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Participaram 



 

do julgamento os Conselheiros Mauricio Ribeiro de Paiva, Nislene Alves Borges e Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo omitiu registro de 
entrada de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária pelas operações 
posteriores, no valor comercial de R$ 94.891,14, já acrescidos do respectivo índice de 
Valor Agregado-IVA-, no período de 01/04/2012 a 31/12/2012, apurado conforme 
demonstrativo Auditoria Especifica de Mercadorias anexo. Em consequência, como 
solidário, deverá pagar o imposto na importância de R$ 16.131,51, mais as cominações 
legais.  

A autoridade lançadora indica como infringida as disposições dos 
Arts. 45, XIII, 51 e 64, Lei 11.651/91, c/c art. 35, anexo VIII, e art.145, Decreto 4.852/97. 
Proposta a aplicação da penalidade prevista no art. 71, VII, "I", §9° II, da Lei 11.651/1991 
c/ redação da Lei 16241/2008. 

Foi arrolado como sujeito passivo solidário Sérgio Marchio, nos 
termos do artigo 45, inciso XII, da Lei 11.651/1991.  

O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: 
Detalhamento do Credito Tributário, fls. 03, Recibo de Entrega de Relatórios Digitais, fls. 
06, Mídia do Auto de Infração, fls. 07; Consulta Por Auto, fls. 08 e 09, Consulta Detalhada 
do Contribuinte Pessoa Jurídica, fls. 10 e 11, Recibo de Entrega de Relatórios Digitais, 
fls. 16.  

Os sujeitos passivos, intimados a pagar a quantia exigida ou 
apresentar impugnação à primeira instância, fls. 12 a 15, apresentam defesa, fls. 18 a 20, 
alegam que: preliminarmente, a nulidade ab initio do auto de infração por cerceamento ao 
direito de defesa, nos termos do artigo 20, inciso III, da Lei 16.469/09, visto que a peça 
que lhe dá sustentação encontra-se eivada de vícios insanáveis que impossibilitam o 
pleno conhecimento da irregularidade apontada na inicial. No mérito, pedem a 
improcedência do auto de infração por entenderem indevido o crédito tributário.  

Por meio da sentença n° 1144/2016-JULP, fls. 38 a 40, o julgador 
singular decide pela procedência do auto de infração. Em sua fundamentação afirma que 
a impugnante comparecendo ao processo apenas alega de forma genérica a existência 
de nulidade sob o argumento de vícios insanáveis no levantamento fiscal. Entretanto, não 
os aponta com objetividade. Compulsando os autos e verificando os arquivos magnéticos 
da mídia presente ao processo, não foram identificadas irregularidades, assim não acolhe 
a alegação de nulidade por cerceamento do direito de defesa. No mérito, julga pela 
procedência e fundamenta afirmando que a auditoria específica de mercadorias 
apresenta todos os elementos probatórios da infração, e que a defesa não fora capaz de 
apontar qualquer erro no trabalho.    

Os sujeitos passivos, irresignados, apresentam Recurso Voluntário, 
fls. 48 a 53, reiterando os argumentos apresentados em instância a quo e ainda, que em 
obediência ao princípio da eventualidade, no improvável caso de subsistência da 
autuação, que a multa aplicada possui caráter confiscatório, sendo inconstitucional o 
dispositivo do artigo 71, inciso VII, do CTE com base em julgado do STF, apresenta tese 
de que o acolhimento da tese é perfeitamente cabível, ao teor do dispositivo no artigo 6°, 
§§ 4° e 5°, da Lei n ° 16.469/2009. 

Diante do exposto em sede de preliminar, o impugnante requer: A 
nulidade do auto de infração com fulcro no artigo 20, inciso III, da Lei 16.469/09; que seja 
deferida juntada de provas; e, no mérito, pede a improcedência do auto de infração por 



 

entender que o crédito tributário exigido é indevido; e, ultrapassados os tópicos 
anteriores, requer que seja afastada a multa aplicada em face do contribuinte, ante a 
declaração de inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal em relação 
ao artigo 71, VII, do CTE, por entender que o  referido dispositivo possui efeito 
notoriamente confiscatório, vedado pelo texto maior.  

É esse o Relatório. 
 

                         V O T O 
 

Em preliminar, a autuada argui a nulidade do presente procedimento 
sob o argumento de que se encontra eivada de vícios insanáveis. 

Rejeito essa preliminar, por entender que a defesa se utilizou de 
alegações gerais, desprovidas de apontamentos objetivos quanto às falhas insanáveis, 
presentes no lançamento. Percebe-se, ao contrário, que o sujeito passivo identifica com 
precisão, tanto que apresenta defesa em todas as instâncias de julgamento, defendendo-
se com precisão. Portanto, em meu entendimento, não há como considerar cerceado seu 
direito e de consequência não há se falar em nulidade da peça recorrida. 

Voto, com essas considerações, pelo afastamento da questão 
preliminar erigida pela defesa, entendendo que não houve nos autos cerceamento ao seu 
direito de defesa. 

Ainda em preliminar, analisa-se a proposta de diligência arguida pela 
defesa para apresentação de provas, alegações, memoriais e levantamento contraditório.  

Rejeito também este pedido pelo fato de serem alegações gerais, 
sem comprovantes que justificassem a conversão dos autos em diligência e, apresento 
ainda como razão de voto, o fato de que a defesa fora intimada onde se estabeleceram os 
prazos legais previstos para apresentação de todas as provas que julgasse como 
contraditórias à acusação que lhe fora imputada.  

Nesse sentido, entendo, acompanhada da maioria deste colegiado, 
pelo não acolhimento do pedido da defesa, no sentido de encaminhar os autos em 
diligência. 

No mérito, a fiscalização, após realização de auditoria específica de 
mercadorias, encontrou entradas de produtos sujeitos ao regime de substituição tributária, 
sem o devido registro dessas operações em livro próprio. Observa-se que nestes autos 
houve lançamento em separado dos outros produtos, autuados no auto de infração de n° 
4011500468327, visto que tais produtos (materiais de construção), foram incluídos no 
regime de substituição tributária apenas a partir de 01/04/2012. Aduz que o sujeito passivo 
responde pelo imposto devido por substituição tributária na condição de solidário, nos 
termos do art. 35 do Anexo VIII do RCTE. 

Há de ser observado que a auditoria em que se embasou o trabalho 
fiscal diz respeito a um levantamento de comprovada eficiência, de simples elaboração e 
que consiste no cotejo das quantidades de entradas e saídas, de cada espécie de 
mercadoria comercializada no período fiscalizado, tomando-se em consideração os 
estoques inicial e final, de tal sorte que a soma do estoque inicial mais as entradas deve 
ser igual à soma do estoque final mais as saídas (EI + E = EF + S), permitindo, dessa 
forma, conferir, com exatidão o fluxo de mercadorias no estabelecimento, possibilitando 
apontar com segurança a entrada ou saída de mercadorias sem documentação fiscal no 
período analisado, ou mesmo a existência de estoque, na data da sua contagem, em 
situação irregular, levantamento este apropriado para o caso em análise, nos termos dos 



 

artigos 25, § 1º, inciso V e 148, § 1º, inciso I do Código Tributário Estadual, abaixo 
transcritos: 

  
 
Art. 25. A base de cálculo do imposto será arbitrada pela autoridade fiscal, 
podendo o sujeito passivo contraditá-la no correspondente processo 
administrativo tributário, sempre que, alternativa ou cumulativamente: 
 
[...] 
 
§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 
 
[...] 
 
V - à diferença apurada mediante o controle quantitativo das entradas e 
saídas de mercadorias tributadas num determinado período, levando em 
consideração os estoques inicial e final; 
 
 [...] 

 
Art. 148. O movimento real tributável, realizado pelo sujeito passivo em 
determinado período, pode ser apurado por meio de levantamento fiscal, 
conforme dispuser o regulamento. 
 
§ 1º O levantamento fiscal poderá considerar: 
 
I - os valores e quantidades das entradas e das saídas de mercadorias e 
dos respectivos estoques, inicial e final; 
 
[...] 

 
 
No presente caso, a fiscalização apurou entradas dos produtos sem 

emissão do documento fiscal respectivo, em operação cujas mercadorias se sujeitam ao 
regime de tributação de substituição tributária pelas operações posteriores, após utilização 
de metodologia consonante com as regras contidas no manual de auditoria. Além disso, a 
empresa não se defende e nem acosta os comprovantes para contestar a infração sob 
acusação. Portanto, entendo que o lançamento deve prevalecer, não merecendo reparos. 

Aprecia-se ainda o pedido do sujeito passivo pela exclusão do 
solidário arrolado SÉRGIO MARCHIO do polo passivo da lide. 

Relativamente à matéria apresentada, com votação por maioria pela 
rejeição neste colegiado, observa-se que se trata de sócio majoritário responsável pela 
administração da empresa, conforme demonstrado no contrato social, assim como em 
outros julgados, rejeito o pedido de exclusão do solidário e afirmo que minha decisão 
encontra respaldo legal na disposição contida no art. 45, inciso XII do CTE, segundo o 
qual será solidária a pessoa que por seus atos ou omissões concorra para a prática de 
infração à legislação, conforme se observa da transcrição do mencionado dispositivo legal: 

  
Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 
[...] 



 

XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à 
operação ou prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis; 
[...] 

 

Dessa forma, rejeito as preliminares de diligência e de nulidade por 
cerceamento ao direito de defesa, no mérito, conheço do Recurso Voluntário, nego-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que julgou pela procedência, e quanto à 
preliminar de exclusão do solidário SÉRGIO MARCHIO na lide, rejeito o pedido, 
mantendo-o como coobrigado no polo passivo do lançamento. 

 
 

Sala das sessões, em 13 de outubro de 2016. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01689/16 
 
Relator: Conselheiro Washington Luis Freire de Oliveira 
 

 
EMENTA: Processual. Nulidades. Insegurança na determinação 
da infração. Cerceamento ao direito de defesa. ICMS. 
Substituição tributária.  Recolhimento a menor. Procedência 
parcial. 
 
1. A preliminar de nulidade por insegurança na determinação da 
infração deve ser afastada quando a acusação fiscal, claramente 
descrita no auto de infração, estiver devidamente instruída. 
 
2. A preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa 
não deve ser acolhida quando no curso processual houver sido 
assegurado ao contribuinte o contraditório e a ampla defesa. 
 
3. O valor inicial da exigência deve-se conformar àquele apurado 
em trabalho revisional realizado pelo próprio Fisco. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 10 de agosto de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Washington Luis Freire de Oliveira, Valdir Mendonça Alves, 
José Paixão de Oliveira Gomes, José Pereira D'abadia e José Luiz Rosa. Quanto ao 
mérito, por unanimidade de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou parcialmente procedente o auto de infração 
no valor do ICMS de R$ 517.591,45 (quinhentos e dezessete mil, quinhentos e noventa e 
um reais e quarenta e cinco centavos), conforme revisão de fls. 134/145. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Washington Luis Freire de Oliveira, Valdir Mendonça Alves, 
José Paixão de Oliveira Gomes, José Pereira D'abadia e José Luiz Rosa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal é de que o sujeito passivo, na condição de 
substituto tributário, promoveu saída de mercadorias, constantes dos Protocolos ICMS 
41/05, 17/85, 82/11 e 83/11, com destino ao Estado de Goiás, no período de 01/06/2011 a 
31/12/2014, sem destacar ou com destaque a menor do ICMS Substituição Tributária 
pelas Operações Posteriores nos documentos fiscais e sem efetuar o débito 
correspondente, acarretando, com isso, apuração e recolhimento a menor do ICMS-ST, no 
valor original de R$ 708.072,72.  

 
Foram citados como dispositivos legais infringidos os artigos 51 e 64 

da Lei 11.651/91, c/c os artigos 34, II, “k”, “i”, “o” e “p”; 39; 40, do Anexo VIII, do Decreto 
4.852/97, e Protocolos ICMS 41/05, 17/85, 82/11 e 83/11, levando à aplicação da 
penalidade prevista no artigo 71, IV-A, da Lei 11.651/91, com a redação da Lei 
17.519/2011.  

 



 

O auto de infração, lavrado em 15/04/2015, foi instruído com notas 
explicativas (fls. 6/7), demonstrativos próprios da Auditoria Comparativa da Substituição 
Tributária (fls. 14/21), em papel e também em mídia digital (fls. 25).  

 
O sujeito passivo apresenta impugnação em primeira instância na 

qual oferece os seguintes argumentos: houve a violação aos ditames constitucionais e 
infraconstitucionais incidentes sobre o processo de fiscalização e, por conseguinte, deve 
ser encerrada a fiscalização tributária e homologação do lançamento tributário; houve a 
ausência de prorrogação da ordem de serviço fiscal; restou caracterizada a violação aos 
princípios da verdade material.  

 
Tal violação se caracterizaria por não ter o autuante solicitado do 

sujeito passivo informações adicionais sobre os fatos ocorridos; que restou caracterizado o 
erro de base de cálculo e que o fiscal não aplicou a redução da base de cálculo quando da 
aplicação do ICMS-ST, no tocante às operações cujas mercadorias/NCMs constam no 
protocolo 41/2008 (dispõe sobre a substituição tributária nas operações com peças, 
componentes e acessórios, para veículos automotores e outros fins) e no anexo I;  

 
O julgamento foi convertido em diligência para exame e manifestação 

a respeito dos aspectos contestados pelo sujeito passivo, retornando com as informações 
técnicas que redundaram em novo ICMS a ser lançado, da ordem de R$ 517.591,45. 

 
Mediante Sentença nº 720/2016-JULP, o julgador singular deu parcial 

provimento a impugnação do sujeito passivo e julgou parcialmente procedente nos termos 
da revisão fiscal. 

 
A Fazenda Pública concordou com o julgamento, conforme 

Despacho nº 575/2016-GERF. 
 
O sujeito passivo, por sua vez, inconformado com a decisão de 

primeira instância apresenta recurso no qual pede a nulidade por insegurança na 
determinação da infração e por cerceamento ao seu direito de defesa e, no mérito, a 
improcedência do auto de infração. 

 
Alega que o lançamento é nulo porque foi lavrado com insegurança 

na determinação da infração e com cerceamento ao seu direito de defesa já que estão 
ausentes informações essenciais para a correta constituição do crédito tributário. 

 
Sustenta que houve modificação dos fundamentos sob o qual o Fisco 

se baseou para realizar a lavratura do lançamento, pois não teriam sido indicados no 
lançamento inicial em quais operações teriam sido utilizados os supostos NCMs errados, 
bem como quais seriam os corretos. 

 
Alega que o auto de infração teria violado o princípio da verdade 

material por deixar de perquirir junto a autuada a respeito dos lançamentos e critérios por 
ela efetuados e que teria ocorrido a homologação do lançamento efetuado pelo 
contribuinte em razão da falta de prorrogação da ordem de serviço. 

 
 No mérito, sustenta que não houve aplicação da redução da base de 

cálculo do ICMS próprio no ICMS-ST, nos termos da clausula primeira, inciso II, do 
convenio 52/91 e no art. 9º, I, “a”, do Anexo IX do RCTE. 

 



 

Menciona que não se trata de mero erro de cálculo do imposto, pois 
ao não aplicarem o benefício fiscal próprio os autuantes produziram a nulidade do 
lançamento pela aplicaram de norma errada ao caso concreto. 

 
Reitera que não foi aplicada a redução da base de cálculo do ICMS 

próprio quando do cálculo do ICMS-ST, nos termos da clausula segunda, inciso II, do 
Convenio 52/91 e no artigo 87 e artigo 9º, inciso II, “b”, 2 do Anexo IX do RCTE. 

 
Sustenta que as operações interestaduais representadas pelos 

NCMs 40082900; 40101200; 45041000 e 8511021 não estão sujeitas a substituição 
tributária. 

   
Alega que no caso das mercadorias indicadas no Protocolo ICMS 

82/2011 os autuantes não levaram em consideração a finalidade para qual a mercadoria 
foi produzida, já que somente as operações com materiais de construção, acabamento, 
bricolagem ou adorno estariam sujeitas a substituição tributária conforme entendimento 
exarado na Decisão Normativa CAT – 06/2009. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
 
Apreciando inicialmente às questões preliminares trazidas pelo 

sujeito passivo, não acolho a nulidade da peça básica por cerceamento do direito de 
defesa e insegurança na determinação da infração, porque verifico que o lançamento de 
ofício indicou os dispositivos infringidos bem como descreveu a irregularidade praticada 
pelo autuado de forma clara e precisa, também foram anexados os documentos 
necessários à comprovação da irregularidade denunciada.  

 
Entendo que a autuação se reveste de toda legalidade necessária, 

contendo todos requisitos formais necessários para validade do lançamento e para o pleno 
conhecimento da exigência fiscal, não incorrendo nos erros ou falhas formais apontadas 
pela impugnante. 

 
O sujeito passivo foi devidamente intimado de todas as fases 

processuais tendo, inclusive, o processo sido encaminhado em diligência para a correção 
dos erros materiais apontadas na peça de impugnação. 

 
Ao contrário do que alega a recorrente, os demonstrativos fiscais 

apresentam de forma detalhada todos os equívocos cometidos pela empresa na apuração 
do débito correspondente as operações que a empresa praticou. 

 
No tocante a ausência de intimação prévia para a empresa justificar 

seus procedimentos, cabe salientar que não existe previsão para que o agente fiscal 
notifique o sujeito passivo antes do lançamento para apresentação de defesa prévia. O 
direito de defesa do contribuinte é exercido no processo administrativo tributário após o 
lançamento e é regido pela Lei 16.469/09, sendo que, no presente caso, foi assegurado ao 
sujeito passivo ampla defesa. 

 
Em relação ao questionamento acerca da ordem de serviço, deve-se 

mencionar que o auto de infração foi lavrado dentro da sua vigência, conforme se pode 
facilmente verificar às fls. 08, não incorrendo na alegada ausência de validade. 



 

 
No mérito é importante destacar o esclarecimento apresentado pelos 

autuantes quanto ao demonstrativo fiscal que embasa a inicial a Auditoria Comparativa da 
Substituição Tributária, que consiste na comparação da base de cálculo destacada nos 
documentos fiscais emitidos e a base de cálculo utilizada para apuração do imposto 
devido das mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária pela operação 
posterior, inclusive quanto ao diferencial de alíquotas, com a base de cálculo da 
substituição tributária calculada de ofício pelo Fisco, conforme roteiro 14 do Manual de 
Auditoria e Procedimentos Fiscais (Instrução de Serviço 15/2009-SAT), para o período de 
01/06/2011 a 31/12/2014. 

 
Também foi informado na Descrição Complementar da Ocorrência 

que a relação de produtos sujeitos à Substituição Tributária pelas Operações Posteriores, 
definida como tal por meio de Convênios e Protocolos, consta no Apêndice II, Anexo VIII, 
do Decreto nº 4.852/97 (Regulamento do Código Tributário do Estado de Goiás), conforme 
especificado abaixo:  Protocolo ICMS 41/08 - peça, parte, componente, acessório e 
demais produtos, especificamente para uso automotivo, vigência a partir de 01/06/2011;  
Protocolo ICMS 82/11 - material de construção, acabamento, bricolagem ou adorno, 
vigência a partir de 01/04/2012; Protocolo ICMS 83/11 - material elétrico, vigência a partir 
de 01/05/2012; Protocolo ICMS 17/85 - lâmpada elétrica e eletrônica, reator e "starter". 

 
As principais irregularidades encontradas com relação ao protocolo 

ICMS 41/08 (Autopeças) foram com as mercadorias: correntes e correias de transmissão, 
kits vedações e juntas, fechaduras e dobradiças, limpador de para-brisas, dentre outras 
peças de uso automotivo em que o sujeito passivo deixou de aplicar o instituto da 
substituição tributária ou aplicou a menor. 

 
Para os Protocolos ICMS 82/11 (Material de Construção), 83/11 

(Material Elétrico) e 17/85 (Lâmpadas Elétricas) as irregularidades encontradas foram com 
as mercadorias: parafusos, pinos, porcas arruelas, válvulas, abraçadeiras metálicas, 
correntes de elos soldados, acessórios para tubos, outras obras de plástico, dentre outros 
produtos em que o sujeito passivo deixou de aplicar o instituto da substituição tributária. 

 
As operações de transferências de mercadorias com destino à filial 

do sujeito passivo, IBP INDUSTRIA BRASILEIRA DE PECAS LTDA, IE 104752068, CNPJ 
03.350.300/0004-31, localizada no Município de Rio Verde neste Estado, foram incluídas 
na auditoria devido a mesma conter em seu CNAE a atividade de COMÉRCIO 
VAREJISTA, portanto não se enquadra na condição prevista no inciso IV, parágrafo 6º, 
artigo 32 do anexo VIII do Decreto 4.852/97 (RCTE). 

 
Para todos os protocolos, no caso de mercadorias estrangeiras 

(alíquota 4%) e sujeitas ao regime de substituição tributária o sujeito passivo deixou de 
aplicar a margem de valor agregado ajustada (MVA ajustada), calculada segundo a 
fórmula MVA ajustada = [(1+ MVA-ST original) x (1 - ALQ inter) / (1- ALQ intra)] -1, que 
consta em cada um dos protocolos acima referenciado. 

 
As diferenças de ICMS-ST encontradas nas notas fiscais de 

número 94583, 94553, 94540, 94543, e 94552 não foram consideradas na 
Auditoria devido ao fato do sujeito passivo ter emitido as respectivas notas fiscais 
complementares de ICMS-ST de números 95422, 95426, 95430, 95434 e 95437, assim 
como também a diferença encontrada na nota fiscal de número 97111 não foi 
considerada pelo fato da mesma já ter sido autuada em trânsito. 

 



 

Como prova da utilização de carga tributária inferior a exigida, foram 
anexados os demonstrativos elaborados com base nas informações das notas fiscais 
eletrônicas emitidas pela empresa com destino a contribuintes localizados neste Estado, 
bem como todos relatórios analíticos e sintéticos (anual e mensal) da auditoria fiscal, 
dentre eles destacam-se os seguintes:  Relatório Analítico das 
Diferenças Encontradas Referente ao ICMS Diferencial de Alíquotas; Relatório Analítico 
das Diferenças Encontradas Referente ao ICMS Substituição Tributária; Relatório da 
Apuração do Valor Unitário para o Cálculo do Diferencial de Alíquotas; Relatório da 
Apuração do Valor Unitário para o Cálculo do ICMS- ST; Relatório Analítico do Crédito a 
Apropriar (ICMS próprio); Relatório Conclusivo Mensal das Diferenças Encontradas 
do Diferencial de Alíquota; Relatório Conclusivo Mensal das Diferenças Encontradas do 
ICMS-ST; Resumo Geral Consolidado (sintético) dos totais mensais das diferenças 
encontradas em relação ao diferencial de alíquota e ICMS-ST. 

 
Após a correção promovida pelos agentes fiscais autuantes no 

esclarecedor relatório diligencial nº 53/2015-GEST, fls. 134/145, a autuada não conseguiu 
demonstrar outras falhas ou incorreções existentes no trabalho fiscal. Tomo como 
fundamento, no mérito, as razões constantes do mencionado relatório que de forma 
analítica justificou o novo valor do tributo a pagar no montante de R$ 517.591,45. 

 
Desse modo, tem-se que o procedimento fiscal se encontra 

devidamente fundamentado, em aspectos de fato e de direito, conforme constam dos 
autos, em especial da revisão fiscal, fls. 134/145, e que o recurso apresentado não é 
eficaz para afastar a pretensão fazendária.  

 
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento 

para confirmar a decisão singular que julgou procedente em parte o auto de infração no 
valor de R$ 517.591,45. 

 
 

Sala das sessões, em 21 de outubro de 2016. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01729/16 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica. 
Erro na identificação do sujeito passivo. Rejeitada. Preliminar de 
nulidade da peça básica. Insegurança na determinação da 
infração. Rejeitada. Preliminar de exclusão de solidários da lide. 
Acolhida. Pedido de diligência. Indeferido. Mérito. ICMS. 
Obrigação principal. Substituição Tributária. Falta de retenção 
de ICMS-ST na saída de mercadorias destinadas ao Estado de 
Goiás. Procedência. 
 
1. Rejeita-se preliminar de erro na identificação do sujeito 
passivo, tendo em vista que o sujeito passivo, contribuinte 
estabelecido em outra unidade da Federação, é o responsável 
pelo recolhimento do ICMS-ST na remessa de mercadoria sujeita 
a subsitutição tributária destinada a contribuinte estabelecido 
no Estado de Goiás; 
 
2. Rejeita-se a arguição de insegurança na determinação da 
infração, em função da clareza dos dispositivos legais citados 
no auto de infração; 
 
3. Acolhe-se a preliminar de exclusão de solidário da lide, uma 
vez que não ficaram caracterizados dolo, fraude ou excesso de 
poderes na prática dos atos pelo administrador, que ensejassem 
sua responsabilidade pessoal pelo crédito correspondente à 
obrigação tributária; 
 
4. Indefere-se pedido de diligência formulado sem apresentação 
da justificativa do pedido; 
 
5. É exigido o pagamento antecipado do imposto devido pelas 
futuras operações internas, inclusive quanto à operação a ser 
realizada pelo próprio adquirente, na hipótese de entrada de 
mercadoria proveniente de outro Estado ou do exterior e sujeita 
a substituição tributária (CTE, art. 51, § 3°); 
 
6. Se não for concedida a inscrição ao sujeito passivo por 
substituição ou esse não providenciá-la nos termos desta 
cláusula, deverá ele efetuar o recolhimento do imposto devido 
ao Estado destinatário, em relação a cada operação, por ocasião 
da saída da mercadoria de seu estabelecimento por meio de 
GNRE, devendo uma via acompanhar o transporte da 
mercadoria (Convênio ICMS 81/93, Cláusula sétima, § 2°). 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 16 de setembro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência formulado pela autuada e, também, por unanimidade de votos, rejeitar 



 

as preliminares de nulidade do auto de infração, por erro na identificação do sujeito 
passivo e por insegurança na determinação da infração, arguidas pela autuada. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo José Mendes, Nivaldo Carvelo 
Carvalho e Lidilone Polizeli Bento. Por maioria de votos, acolher a preliminar de exclusão 
dos sujeitos passivos solidários Jean Cláudio de Brito Araújo e Fabrícia Cristina Ribeiro da 
Silva Araújo da lide, arguida pelos mesmos. Foram vencedores os Conselheiros Nivaldo 
José Mendes e Nivaldo Carvelo Carvalho. Vencido o Conselheiro Lidilone Polizeli Bento. 
Quanto ao mérito, por votação unânime, conhecer da impugnação, negar-lhe provimento 
para considerar procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Nivaldo José Mendes, Nivaldo Carvelo Carvalho e Lidilone Polizeli Bento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Exige-se no auto de infração ICMS Substituição Tributária e 
Diferencial de Alíquotas no valor de R$ 102.817,28 (cento e dois mil, oitocentos e 
dezessete reais e vinte e oito centavos), referentes às remessas de mercadorias 
realizadas por empresa mato-grossense-do-sul para contribuintes deste Estado, no 
período de 01.03.2013 a 30.06.2015, constantes de notas fiscais eletrônicas, não tendo 
sido efetuado o pagamento do imposto por meio de GNR, consoante preconizado pela 
legislação estadual goiana, e Convênios relacionados com as mercadoras. 

 
Citados como infringidos os arts. 26, II, 51, §§1° e 3° e 64, da Lei n° 

11.651/91, c/c os arts. 39 e 40, Anexo VII, do Decreto n° 4.852/97, proposta a penalidade 
prevista no art. 71, IV - A, da Lei n° 11.651/91 com redação da Lei 17.519/11. 

 
Identificadas como coobrigado as pessoas físicas JEAN CLÁUDIO 

DE BRITO ARAÚJO e FABRÍCIA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA ARAÚJO, na condição 
de sócios e administradores da firma autuada (fls. 07 e 08). 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, 

demonstrativos da Auditoria Comparativa da Substituição Tributária (fls .09 a 16), dentre 
outros documentos. 

 
Intimados o sujeito passivo em 16.12.2016 (fls. 27) e os solidários 

por edital publicado em 19.01.2016 (fls. 30), os intimados não comparecem ao processo, 
sendo declarados revéis (fls. 31). 

 
Revéis, o sujeito passivo e os solidários apresentam conjuntamente 

impugnação em Segunda Instância (fls. 44 a 58), formulando em preliminar arguição de 
nulidade da peça básica, relacionando as hipóteses de erro na identificação do sujeito 
passivo e de insegurança na determinação da infração. Ainda em preliminar os solidários 
JEAN CLÁUDIO DE BRITO ARAÚJO e FABRÍCIA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA 
ARAÚJO formulam arguição de exclusão de seus nomes da lide. 

 
Quanto ao mérito, afirmam que a autuada é uma empresa de 

recolhimento de imposto por lucro real e substituição tributária, assim, faz com que tributos 
plurifásicos sejam recolhidos de uma vez só para evitar bis in idem, o que ocorrerá se o 
lançamento persistir, pois o imposto foi recolhido antecipadamente na fonte. Anotam que 
na substituição os valores recolhidos são definitivos, e a não ser que o fato gerador 
presumido não se realize, pode o contribuinte pedir restituição do tributo. No que tange as 
alíquotas, caso tenha havido base de cálculo inferior, que seja respeitada a limitação as 
diferenças de alíquotas na apuração do imposto. No que se refere a multa, argumentam 
que exige do autor dolo ou culpa, o que não ocorreu, pois não há fato que justifique tal 



 

cobrança. Já os juros, dizem que são penalidades pela retenção, mas no caso em análise 
não houve retenção. Formulam pedido de diligência no escritório de contabilidade para 
apuração da irregularidade que ensejou a acusação tributária. 

 
Junta em anexo notas fiscais alusivas a operações de venda com 

substituição tributária fora do Estado relativas aos períodos de abril de 2012 a julho de 
2015, segundo a defesa. 

 
A Quarta Câmara deste Concelho, após considerandos, por meio da 

Resolução n° 75/2016 (fls. 67 a 68), encaminha o processo para o Setor de Preparo 
Processual da GEPRO, para fins de intimação do sujeito passivo, por intermédio do 
advogado constituído no endereço constante da procuração às fls. 59, para que 
apresente, caso queira, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, demonstrativo (pode 
ser em mídia - CD), nos moldes do confeccionado pela fiscalização, indicando, 
pontualmente - por Nota Fiscal, as divergências e eventuais erros que entende terem 
ocorridos no trabalho fiscal, haja vista que a simples juntada das cópias das Notas Fiscais, 
conforme foi realizado junto com a Impugnação, é insuficiente para indicar erros na 
auditoria realizada. 

 
Intimado, o sujeito passivo, objetivando cumprir a Resolução n° 

75/2016, junta cópias do livro Registro de Apuração do ICMS e de Documento de 
Arrecadação Estadual (DAEMS), fls. 74 a 205. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

PRELIMINARES 
 
Apreciando a preliminar de nulidade do auto de infração, por erro na 

identificação do sujeito passivo, arguida pela autuada, manifesto-me pela sua rejeição, 
pelo fato do sujeito passivo ser o responsável pelo recolhimento do ICMS-ST. 

 
Apreciando a preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança 

na determinação da infração, arguida pela autuada, manifesto-me pela sua rejeição, em 
função da clareza dos dispositivos legais citado no auto de infração. 

 
Apreciando a preliminar de exclusão dos sujeitos passivos solidários 

JEAN CLÁUDIO DE BRITO ARAÚJO e FABRÍCIA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA 
ARAÚJO da lide, arguida pelos mesmos, manifesto-me pelo seu acolhimento, uma vez 
que não ficaram caracterizados dolo, fraude ou excesso de poderes na prática dos atos 
por esses administradores, que ensejassem suas responsabilidades pessoais pelo crédito 
correspondente a obrigação tributária. 

 
MÉRITO 

 
Exige-se no auto de infração ICMS Substituição Tributária e 

Diferencial de Alíquotas no valor de R$ 102.817,28 (cento e dois mil oitocentos e 
dezessete reais e vinte e oito centavos), referentes a remessas de mercadorias realizadas 
por empresa mato-grossense-do-sul para contribuintes deste Estado, no período de 
01.03.2013 a 30.06.2015, constantes de notas fiscais eletrônicas, não tendo sido efetuado 
o pagamento do imposto por meio de GNR, consoante preconizado pela Legislação 
Tributária Estadual. 



 

 
Fundamentam a exigência fiscal o art. 51, § 1°, II e § 3°, do Código 

Tributário Estadual (CTE): 
 

Art. 51. Fica atribuída ao estabelecimento industrial, na condição de 
substituto tributário, a responsabilidade pelo pagamento do imposto devido 
nas operações internas subseqüentes, observadas as disposições 
estabelecidas na legislação tributária, em relação às operações com as 
mercadorias constantes do Anexo VI desta lei. 
 
§ 1º Para os efeitos deste artigo, equipara-se a industrial: 
[...] 
II - o comerciante distribuidor ou atacadista estabelecido em outro Estado. 
 
§ 3º É exigido o pagamento antecipado do imposto devido pelas futuras 
operações internas, inclusive quanto à operação a ser realizada pelo 
próprio adquirente, na hipótese de entrada de mercadoria proveniente de 
outro Estado ou do exterior e sujeita a substituição tributária. 

 
O Convênio ICMS 81/93, que estabelece normas gerais a serem 

aplicadas a regimes de substituição tributária, instituídos por Convênios ou Protocolos 
firmados entre os Estados e o Distrito Federal, também respaldam a exigência fiscal, 
sendo oportuna a reprodução de suas Cláusulas sexta e sétima, § 2°: 

 
Cláusula sexta O imposto retido pelo sujeito passivo por substituição deverá 

ser recolhido por meio da Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNR, 
em agência do banco oficial da unidade federada destinatária, ou na sua falta, em agência 
de qualquer banco oficial signatário do Convênio patrocinado pela Associação Brasileira 
dos Bancos Comerciais Estaduais - ASBACE, localizada na praça do estabelecimento 
remetente, em conta especial, a crédito do Governo em cujo território se encontra 
estabelecido o adquirente das mercadorias, ou, ainda, na falta deste, em agência de 
banco credenciado pela unidade federada interessada. 

 
Cláusula sétima Poderá ser concedida ao sujeito passivo por substituição 

definido em Protocolo e Convênio específico inscrição no cadastro da Secretaria da 
Fazenda, Finanças ou Tributação da unidade da Federação destinatária das mercadorias, 
mediante remessa dos seguintes documentos: 
[...] 

§ 2º Se não for concedida a inscrição ao sujeito passivo por substituição ou 
esse não providenciá-la nos termos desta cláusula, deverá ele efetuar o recolhimento 
do imposto devido ao Estado destinatário, em relação a cada operação, por ocasião 
da saída da mercadoria de seu estabelecimento por meio de GNRE, devendo uma 
via acompanhar o transporte da mercadoria. Destaque oportuno. 

 
Não vejo na defesa apresenta pelo sujeito passivo nenhuma razão 

que impusesse a improcedência da presente exigência fiscal, observando que os 
elementos exibidos pela autuada, após ser instada por esta Quarta Câmara (Resolução n° 
75/2016, fls. 67 a 68), não comprovam a existência de falhas no trabalho fiscal, como 
alegando na impugnação. 

 
Quanto ao pedido de diligência formulado pela autuada, rejeito-o, 

porque o sujeito passivo não justificou seu pedido. 
 

http://anexos/ANEXO_06_Substituicao_Posterior.htm


 

Concluo pela procedência do lançamento fiscal, uma vez que o 
sujeito passivo não recolheu o ICMS-ST, mediante a apresentação de GNRE, na forma da 
legislação vigente (Convênio ICMS 81/93, Cláusula sétima, § 2°), anteriormente 
reproduzida. 

 
Ante o exposto, rejeito o pedido de diligência formulado pela autuada 

e, também, as preliminares de nulidade do auto de infração, por erro na identificação do 
sujeito passivo e por insegurança na determinação da infração, arguidas pela autuada. 
Acolho a preliminar de exclusão dos sujeitos passivos solidários JEAN CLÁUDIO DE 
BRITO ARAÚJO e FABRÍCIA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA ARAÚJO da lide, arguida 
pelos mesmos. Quanto ao mérito, conheço da impugnação, nego-lhe provimento para 
considerar procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões, em 03 de novembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Substituição tributária (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01844/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de exclusão do solidário na 
lide. Arguição pelo Conselheiro Relator. Negada por maioria. 
Sucessão empresarial. Mudança de razão social e CNPJ.  
ICMS Substituição Tributária. Imposto não recolhido pelo 
substituto tributário. Mercadorias sujeitas à substituição 
tributária. Remessa para uso e consumo do adquirente. 
Procedência parcial. Decisão por maioria. 
 
 
Deve ser mantido na lide como coobrigado solidário a pessoa 
que adquire para seu uso e/ou consumo produtos sujeitos à 
substituição tributária pelas operações posteriores cuja 
retenção não tenha sido efetuada pelo remetente substituto 
tributário. 
 
Havendo sucessão empresarial, a responsabilidade pelo crédito 
tributário devido pelo sucedido passa ao sucessor, devendo 
constar dos autos o nome empresarial e CNPJ deste último.   
 
É devido o ICMS-ST que deixou de ser pago (retido) por ocasião 
da remessa de produtos (sujeitos ao regime de substituição 
tributária) alienadas a contribuinte goiano que destinou 
referidas mercadorias ao seu uso e/ou consumo. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 11 
de outubro de 2016, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão do 
solidário da lide, JOHN DEERE BRASIL LTDA, arguida pelo relator.  Foram vencedores os 
Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, Victor Augusto de Faria Morato, Mário de 
Oliveira Andrade, Lidilone Polizeli Bento, Heli José da Silva, Aldeci de Souza Flor, Elias 
Alves dos Santos, Washington Luis Freire de Oliveira, Marlene Maria da Silva Ruguê 
Bernardes, Nislene Alves Borges e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas 
da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros Nivaldo Carvelo 
Carvalho, Masayuki Missao, Mauricio Ribeiro de Paiva, Nivaldo José Mendes, Rickardo de 
Souza Santos Mariano, Valdir Mendonça Alves, José Luiz Rosa, Talita Pimenta Félix, José 
Pereira D'abadia e João Divino de Brito. Quanto ao mérito, por maioria de votos,  conhecer 
do recurso da Fazenda Pública para o Conselho Pleno, dar-lhe parcial provimento para 
reformar a decisão cameral e considerar parcialmente procedente o auto de infração,  no 
valor do ICMS de R$ 15.282,20 (quinze mil, duzentos e oitenta e dois reais e vinte 
centavos), devendo ser adequado o sujeito passivo ao seu novo CNPJ 
05.524.572.0001/93, conforme solicitado às fls. 287 dos autos. Foram vencedores os 
Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, Victor Augusto de Faria Morato, Mário de 
Oliveira Andrade, Lidilone Polizeli Bento, Heli José da Silva, Aldeci de Souza Flor, Elias 
Alves dos Santos, Washington Luis Freire de Oliveira, Marlene Maria da Silva Ruguê 
Bernardes, Nislene Alves Borges e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas 
da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros Nivaldo Carvelo 
Carvalho, Masayuki Missao, Mauricio Ribeiro de Paiva, Nivaldo José Mendes, Rickardo de 



 

Souza Santos Mariano, Valdir Mendonça Alves, José Luiz Rosa, Talita Pimenta Félix, José 
Pereira D'abadia e João Divino de Brito, que votaram conhecendo do recurso, negando-
lhe provimento para manter a decisão cameral que considerou improcedente o auto de 
infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta dos autos que o sujeito passivo deixou de recolher ao Erário 
Estadual de Goiás o ICMS/ST referente à saída de mercadorias sujeitas ao regime de 
substituição tributária, no valor de R$ 18.412,30, destinadas ao uso/consumo do 
adquirente, cujo valor tributável é de R$ 108.307,65. Em consequência, deverá recolher o 
tributo devido, calculado com base no valor da operação, mais cominações legais. 

 
A autoridade lançadora indica como infringidos o artigo 51, §1°, I e 

§3°, Lei 11.651/91 com artigo 34, §1°, IV, Decreto 4852/97 e artigos 34, 35, 65, Anexo VIII 
Dec. Propondo penalidade do artigo 71, III, "a", Lei 11.651/91 com redação da Lei 
11.750/92. 

 
Tem-se como sujeito passivo coobrigado John Deere Brasil LTDA, 

com base no artigo 45, XIII, da Lei 11.651/91. 
 
O Auto de Infração é instruído pelos documentos: Identificação do 

Sujeito Passivo Solidário ou Responsável Tributário, Auditoria Fiscal, Notas Explicativas, 
Nota Fiscal, Consulta Pública ao Cadastro, Autorização para Diligência, Termo de 
Abertura, Termo de Início de Ação Fiscal, Instrumento Particular de 14ª Alteração de 
Contrato Social, Certidão Simplificada e Dados do Contribuinte (fls.04 a 48). 

 
Os sujeitos passivos são intimados a pagar quantia exigida ou 

apresentar Impugnação em Primeira Instância (fls. 49 a 52).  
 
O sujeito passivo coobrigado apresenta Impugnação (fls. 54 a 67), 

argumentando, preliminarmente, equívocos no Auto de Infração que acarretam a nulidade, 
já que o artigo 34, IV do Decreto 4.852/97 não existe, e os artigos 34 e 35 não mencionam 
infrações, o que impossibilita a defesa; ademais, a autoridade lançadora impôs juros de 
mora e correção monetária sem indicar forma de cálculo e índice utilizado. 

  
Aduz a respeito da ilegalidade da cobrança, visto que, com base no 

artigo 4°, §1°, "a" e 79, I, "b" do Decreto 4.852/97, casos de operações interestaduais com 
lubrificantes e combustíveis destinados à industrialização não geram ICMS, já que são 
insumos; assim, esclarece que se o Fisco tentar restringir o conceito de industrialização, 
invade campo de competência que não lhe é atribuído, e contradiz o disposto na LC 87/96. 
Assevera sobre o caráter confiscatório da multa, a qual foi imposta em 120% sobre o valor 
principal, sendo que esta deveria se basear na pertinência e proporcionalidade. 

 
Requer a nulidade do Auto de Infração; e que seja julgado 

improcedente, reconhecendo a inexistência do crédito fiscal e determinando seu 
cancelamento; subsidiariamente, requer o reconhecimento da improcedência da multa 
aplicada. Anexa documentos às fls. 68 a 89. 

 
O sujeito passivo autuado apresenta Impugnação (fls. 91 a 102), 

argumentando o mesmo do sujeito passivo coobrigado. 
 



 

Requer a nulidade da exigência dos juros de mora e da correção 
monetária; a improcedência do lançamento para reconhecer a inexistência do crédito fiscal 
e determinar o seu cancelamento; subsidiariamente, pede a improcedência da multa 
aplicada; se a multa persistir, requer a determinação de seu cancelamento ou sua redução 
para algo não superior a 40% do valor principal. Anexa documentos às fls. 103 a 129. 

 
Julgadora Singular, através da Sentença n° 3358/09 – JULP (fls. 131 

a 135), decide pela procedência parcial do Auto de Infração no valor originário de ICMS de 
R$ 15.282,20, fundamentando que não ocorreu cerceamento do direito de defesa, já que 
os cálculos dos juros e correção monetária não afetam a base do lançamento, sendo 
discriminado na intimação seus valores e, o fundamento legal se encontra nos artigos 167, 
168 e 170 do CTE. Quanto a nulidade em face do valor da multa, observa que o 
dispositivo legal que a impõe é constitucionalmente válido. Quando ao mérito, salienta que 
como a exigência tributária diz respeito ao imposto devido por substituição tributária pela 
operação posterior, neste caso não haverá operação posterior, dando lugar à cobrança do 
imposto referente ao diferencial de alíquotas, uma vez que são mercadorias destinados ao 
consumo do adquirente. Assevera que discorda da base de cálculo apurada na planilha, 
pois acrescentou o valor do imposto ao valor da operação, considerando que o emitente 
da nota fiscal não utilizou base de cálculo excluindo esse valor, logo o imposto a se exigir 
é de 17% da base de cálculo. No que tange a utilização de combustível em processo 
industrial, observa que é questão para aproveitamento do crédito pelo destinatário. 

 
O sujeito passivo solidário é intimado a pagar quantia exigida ou 

interpor Recurso Voluntário (fls. 137 e 138). 
 
O sujeito passivo solidário interpõe Recurso Voluntário, "fls. 140 a 

156", argumentando o mesmo de sua Impugnação no que tange a preliminar, mas 
acrescenta que os artigos apontados como vinculados aos juros e a correção monetária, 
artigos 167, 168 e 170 do CTE, foram mencionados na decisão singular, não no Auto de 
Infração. Reitera os dizeres sobre a ilegitimidade da cobrança e o caráter confiscatório da 
multa. 

 
Requer que seja dado o provimento ao Recurso. Anexa documentos 

às fls. 157 e 158. 
 
O sujeito passivo autuado é intimado a pagar quantia exigida ou 

interpor Recurso Voluntário (fls. 159). 
 
O sujeito passivo autuado interpõe Recurso Voluntário (fls. 160 a 

175), esclarecendo, preliminarmente, que o Grupo CHEVRON foi reorganizado e a 
Chevron Brasil Lubrificantes Ltda. passou a ser titular das medidas judiciais e 
administrativas que envolvam a atividade de distribuição de lubrificantes, não a Chevron 
Brasil Ltda, por isso, é cabível sua substituição. Ademais, acrescenta os mesmos 
argumentos da Impugnação. 

  
Requer a reforma da decisão recorrida, julgando pela improcedência 

do lançamento. Anexa documentos de fls. 176 a 209. 
 
A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, através do 

Acórdão n° 3705/2009, decide pela parcial procedência do lançamento, fundamentando 
que não acolhe a preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa, já que está 
descrito no Auto de Infração a ocorrência. Deixa de se manifestar sobre a 
inconstitucionalidade da multa por vedação legal. Não acolhe a nulidade por insegurança 



 

na determinação da infração, pois o documento de formalização do crédito tributário 
contém todos os requisitos do artigo 8° da Lei 16.469/2009. Quanto ao mérito, afirma que 
a obrigatoriedade de o remetente recolher o imposto relativo ao diferencial de alíquota, a 
definição da substituição tributária e, a base de cálculo, estão reguladas pela lei. 

 
Os sujeitos passivos são intimados a pagar quantia exigida ou 

interpor Recurso ao Conselho Pleno (fls. 219 a 221). 
 
O sujeito passivo autuado interpõe Recurso ao Conselho Pleno (fls. 

225 a 238), argumentando o mesmo de seu Recurso Voluntário à Câmara. 
 
Requer a reforma da decisão recorrida. Anexa documentos de fls. 

239 a 246. 
 
O sujeito passivo coobrigado interpõe Recurso ao Conselho Pleno 

(fls. 247 a 268), inicialmente, apresentando jurisprudência sobre os autos. No mais, reitera 
os mesmos argumentos de seu Recurso Voluntário. Requer o provimento do Recurso. 
Anexa documentos de fls. 269 a 275. 

 
O Conselho Administrativo Tributário, através da Resolução 

143/2011 (fls. 282), resolve encaminhar os autos à GEPRE para notificar a empresa 
Chevron Brasil Lubrificantes LTDA, a fim de que esta tome conhecimento do presente 
lançamento e do pedido de substituição da empresa autuada. 

 
A empresa Chevron Brasil Lubrificantes Ltda é intimada a tomar 

conhecimento da Resolução 143/2011 e do Recurso ao Pleno para, querendo, manifestar-
se (fls. 283 e 284). 

 
A empresa Chevron Brasil Lubrificantes Ltda comparece aos autos, 

(fls. 287 e 288) e confirmando a substituição e requer a homologação seguida da devida 
retificação do polo passivo. Anexa documentos de fls. 289 a 301. 

 
O Conselho Administrativo Tributário, através do Acórdão n° 

962/2014 (fls. 318 a 327), decide pela nulidade em parte do lançamento, a partir de fls. 
211, fundamentando que houve cerceamento do direito de defesa, pois foi comprovado 
que a Câmara Julgadora deixou de se manifestar-se acerca da preliminar de nulidade da 
peça básica por erro de identificação do sujeito passivo. 

 
Os sujeitos passivos são intimados a tomar conhecimento do 

Acórdão supra e, querendo, manifestar-se (fls. 288 a 390). 
 
Retornando à fase cameral, a Segunda Câmara do Conselho 

Administrativo Tributário, através do Acórdão n° 2396/2015 (fls. 393 a 398), decide pela 
improcedência do Auto de Infração, fundamentando que não acolhe a nulidade sobre o 
cerceamento do direito de defesa e a insegurança na determinação da infração, pois o 
lançamento está respaldado na legislação estadual no que tange seu aspecto formal, o 
que assegurou aos sujeitos passivos exercer seus direitos de defesa. Quanto ao mérito, 
esclarece que a LC 87/96 e o próprio regulamento ICMS/GO afirmam a não incidência de 
ICMS/ST nas operações de remessa interestadual, por isso, não se pode admitir que o 
legislador local crie tal vínculo fiscal para fins de atribuir ao estabelecimento remetente a 
responsabilidade por substituição "para frente". 

 



 

A Fazenda Pública é intimada para interpor Recurso ao Conselho 
Pleno (fls.399). 

 
A Fazenda Pública interpõe Recurso ao Concelho Pleno n° 105/2016 

– GRF (fls.400 e 401), fundamentando de acordo com o artigo 32 e 65 do Anexo VIII do 
RCTE, assim, como a norma estadual prevê a obrigação de pagar o ICMS-ST na situação 
especificada dos autos, a decisão recorrida deve ser reformulada, e o lançamento 
considerado parcialmente procedente. 

 
Os sujeitos passivos são intimados a apresentar Contradita (fls. 404 

a 409). 
 
O sujeito passivo autuado apresenta Contradita (fls. 411 a 419), 

argumentando novamente o exposto sobre ilegalidade da cobrança e caráter confiscatório 
da multa. Requer que seja mantido o acórdão cameral ou, quando menos, que releve a 
multa de 120%. Anexa documentos de fls. 420 a 429. 

 
O sujeito passivo coobrigado apresenta Contradita (fls. 431 a 440), 

argumentando novamente o exposto sobre ilegalidade da cobrança. Requer que seja 
mantido o acórdão que determinou a improcedência do Auto de Infração; a preferência na 
pauta de julgamento, bem como realização de sustentação oral; e que todas as 
publicações e notificações sejam realizadas exclusivamente em nome do procurador. 
Anexa documentos de fls. 441 a 444. 

 
Relatados, passo ao voto. 
 
 

V O T O 
 

Cuida-se de julgamento de Recurso da Fazenda Pública cujo escopo 
é a reforma de decisão cameral de improcedência de lançamento, no qual o sujeito 
passivo deixou de recolher ao Erário Estadual de Goiás o ICMS/ST referente à saída de 
mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária, no valor de R$ 18.412,30, 
destinadas ao uso/consumo do adquirente, cujo valor tributável é de R$ 108.307,65.  

 
Manifesto-me pela rejeição da arguição, pelo Conselheiro Relator, de 

exclusão do coobrigado solidário na lide, tendo em vista que, em caso de falta de 
pagamento do ICMS-ST pelo substituto tributário, o destinatário (substituído tributário) das 
mercadorias sujeitas ao regime (de substituição tributária) sub-roga-se na obrigação do 
substituído, seja como devedor principal, seja como solidário. Artigo 45, XIII, do CTE, 
verbis: 

 
Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação 
que constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente: 
                                     (...) 
XIII - com o contribuinte ou o substituto tributário, a pessoa que por seus 
atos ou omissões concorra para a prática de infração à legislação tributária, 
notadamente a que tiver: (Redação acrescida pela Lei nº 18.195 vigência: 
09.02.14)  
 

E também do CTN: 
 

Art. 124. São solidariamente obrigadas: 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_18195.htm


 

I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato 
gerador da obrigação principal; 

 
Portanto, conheço da arguição do Conselheiro Relator e a rejeito, no 

sentido de manter na lide o coobrigado solidário JOHN DEERE BRASIL LTDA. 
 
Quanto ao mérito, a obrigatoriedade de o remetente, substituto 

tributário, recolher o imposto devido por substituição tributária encontra-se previsto 
legalmente no artigo 65 do Anexo VIII do Regulamento do Código Tributário Estadual – 
RCTE - Decreto nº 4.852/97, cuja redação, então vigente, é destacada pela autuante nas 
notas explicativas. A saber: 

 
Art. 65. Ressalvada a hipótese em que a refinaria de petróleo ou suas bases 
se responsabilizam pelo pagamento do imposto em relação a combustível 
derivado de petróleo, na operação com combustível e lubrificante, 
relacionados no inciso III do Apêndice II deste anexo, é substituto tributário, 
assumindo a responsabilidade pelo pagamento do imposto pela operação 
interna subseqüente ou pela entrada para consumo do destinatário 
(Convênio ICMS 03/99, cláusula primeira): 

                                                      (...) 

II - o remetente de outra unidade federada em qualquer operação que 
destine, hipótese em que o pagamento do imposto deve ocorrer por meio de 
GNRE (Convênio ICMS 3/99, cláusula primeira, § 1º, II e III): 

NOTA: Redação com vigência de 01.07.99 a 30.06.08. 

a) produto derivado de petróleo, a consumidor final contribuinte ou não do 
ICMS”; 

 

A definição da substituição tributária também está devidamente 
regulamentado na legislação do Estado de Goiás, no art. 32 do Anexo VIII do RCTE: 

 

Art. 32. O regime de substituição tributária pela operação posterior - 
retenção na fonte- consiste na retenção, apuração e pagamento do imposto 
devido por operação interna subseqüente, inclusive quanto ao diferencial de 
alíquotas, se for o caso (Lei n.º 11.651/91, art. 51)”. 
 

Considerando o requerimento de fls. 287, na qual a autuada 
CHEVRON BRASIL LTDA. fora sucedida pela CHEVRON BRASIL LUBRIFICANTES 
LTDA., doravante deve figurar no polo passivo da lide a empresa CHEVRON BRASIL 
LUBRIFICANTES LTDA, CNPJ n.º 05.524.572/0001/93, sediada na Av. República do 
Chile, 230, 25.º andar, parte – Centro, RIO DE JANEIRO (RJ). 

 
Diante do exposto, modifico a polaridade passiva conforme acima. 

Mantenho o coobrigado solidário no polo passivo da lide. Quanto ao mérito, conheço do 
Recurso da Fazenda Pública, dou-lhe parcial provimento, para reformar a decisão cameral 
e considerar parcialmente procedente o lançamento no valor originário de ICMS-ST de R$ 
15.282,20 (quinze mil duzentos e oitenta e dois reais e vinte centavos).     

 
 

Sala das sessões plenárias, em 29 de novembro de 2016. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01854/16 
 
Relator: Conselheiro Elias Alves dos Santos 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação tributária principal. Omissão de 
recolhimento do ICMS por substituição tributária. Imposto 
calculado sobre base de cálculo inferior à definida pela 
legislação. Procedência parcial. Decisão unânime. 
 
É procedente parcial o lançamento do crédito tributário com 
supedâneo em demonstrativo fiscal cujo resultado não foi 
totalmente afastado pela polaridade passiva. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 05 de setembro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de 
infração no valor do ICMS de R$ 277.210,53 (duzentos e setenta e sete mil, duzentos e 
dez reais e cinquenta e três centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros Elias 
Alves dos Santos, Rodolfo Ramos Caiado e Nislene Alves Borges. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O histórico do presente auto de infração descreve que o sujeito passivo 
“Utilizou base de cálculo de retenção inferior a exigida na apuração do ICMS substituição 
tributária pelas operações posteriores, referente à saída de mercadorias relacionados em 
protocolos e convênios ICMS (relação no relatório descritivo de fiscalização) com destino a 
contribuintes situados no Estado de Goiás, ao não destacar ou destacar a menor o ICMS 
ST, conforme demonstrativos e documentos anexos. Em consequência, deverá pagar o 
ICMS no valor original na importância de R$ 1.383.261,20 mais as cominações legais” 
(Sic). Isto no período de 05/2012 a 06/2013. 

 
Aos autos foram anexados o Anexo Estruturado – Detalhamento do 

Crédito Tributário (fl. 03) e a Mídia Digital contendo demonstrativos fiscais (fl. 04). 
  
O sujeito passivo foi devidamente notificado da presente autuação 

conforme fl. 05 e não impugnou o feito junto à Primeira Instância, sendo declarado revel. 
 
Novamente intimado, desta feita para impugnação em Segunda Instância, 

o polo passivo, representado por causídico legalmente constituído (m.j), o qual contestou o 
feito, alegando, em síntese,  

a) Que o Distrito Federal só aderiu ao Protocolo ICMS 85/2011 com a 
edição do Decreto nº 33.997 do Governo do Distrito Federal, publicado no Diário Oficial de 
28 de novembro de 2012, com eficácia a partir de 1º de janeiro de 2013 quanto à 
substituição tributária sobre material de construção e congêneres, conforme informado 
pelo Despacho nº 255 do CONFAZ e, portanto, em tese, a autuada só estaria responsável 
pela retenção na fonte do ICMS sobre tais produtos a partir de 2013; 

b) Que, no entanto, há de se observar que mesmo a partir de 2013, 
houveram transferências de tais mercadorias à sua filial goiana, bem como vendas para 
industrialização e para fabricante e distribuidor, os quais assumem a responsabilidade 



 

pelo recolhimento do ICMS por substituição tributária, conforme artigo 32, § 6º do Anexo 
VIII do Decreto 4.852/97 - RCTE; 

c) Ao final, pediu a improcedência no valor de R$ 1.128.358,65 (um 
milhão, cento e vinte e oito mil, trezentos e cinquenta e oito reais e sessenta e cinco 
centavos) e revisão para exclusão destas mercadorias destinadas a industriais, a 
atacadistas, a contribuintes inscritos no Simples Nacional e das transferências à suas 
filiais goianas, quando o ICMS/ST foi recolhido via DARE na entrada em território goiano, 
juntando os documentos de fls. 31/869, à guisa de provar suas alegações defensórias. 

 
O presente processo foi convertido em diligência por duas vezes pelo 

relator, para dirimir dúvidas deste quanto à materialidade do fato gerador deste 
lançamento, tendo sido devidamente saneado com a juntada dos relatórios diligenciais do 
autuante e de dois revisores estranhos a esta lide, os quais colacionaram demonstrativos 
destas revisões, as quais resultaram em um valor remanescente de R$ 277.778,08 
(duzentos e setenta e sete mil, setecentos e setenta e oito reais e oito centavos), 
acolhendo parcialmente as manifestações defensórias do patrono da autuada, 
considerando todos os documentos juntados por este às fls. 34/37 e 56/869. 

 
Contestando o resultado da última revisão, o patrono da autuada 

adicionou aos autos outras GNRE’s com as quais sua filial goiana recolheu o ICMS-ST 
incidente nas transferências por ela recebidas, pedindo o abatimento dos valores destas 
GNRE’s do Auto de infração, colacionando tais guias às fls. 882/1370, como prova desta 
nova alegação de defesa.  

 
Vindo a julgamento, propus nova diligência com o objetivo de outro auditor 

analisar as alegações e os documentos apresentados em sua peça defensória às fls. 
880/1370. 

 
O resultado desta diligência foi de que o revisor, após analisar as 

alegações do patrono da parte passiva e as notas fiscais referenciadas nas GNRE’s 
juntadas às fls. 882/1370, concluiu que deve ser abatido apenas o valor de ICMS-ST de 
R$ 567,55 (quinhentos e sessenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos) do valor 
originalmente autuado, remanescendo, portanto, R$ 1.382.693,65 (um milhão, trezentos e 
oitenta e dois mil, seiscentos e noventa e três reais e sessenta e cinco centavos) conforme 
relatório diligencial nº 52/2015-GEST de fls. 1371/1374.  

 
O patrono da autuada foi intimado do resultado desta diligência e se 

manifestou às fls. 1378/1380, pugnou pela procedência parcial deste lançamento no valor 
de R$ 277.210,53 (duzentos e setenta e sete mil, duzentos e dez reais e cinquenta e três 
centavos), ante os resultados das revisões efetuadas nestes autos. 

 
V O T O 

 
O lançamento do crédito tributário está, sob o aspecto formal, respaldado 

pela legislação tributária estadual, reguladora da matéria, identificado e cientificado 
corretamente o sujeito passivo da obrigação tributária, aplicada a norma legal vigente no 
período fiscalizado, descrita com clareza a infração fiscal praticada, proposta a penalidade 
cabível e assegurado à recorrente, de forma plena, o exercício dos seus direitos de 
defesa, face ao princípio jurídico do contraditório, que assegura às partes litigantes amplo 
direito de defesa. 

 



 

Dirigindo-me ao mérito, observo que o art. 32 da Anexo VIII do Decreto 
4.852/97 – RCTE, a seguir transcrito, dispõe sobre o regime de substituição tributária 
aplicável aos fatos geradores narrados nestes autos, da seguinte forma:  

 
“Art. 32. O regime de substituição tributária pela operação posterior - retenção na 
fonte- consiste na retenção, apuração e pagamento do imposto devido por 
operação interna subseqüente, inclusive quanto ao diferencial de alíquotas, se for 
o caso (Lei nº 11.651/91, art. 51). 
 
§ 1º Aplica-se o regime de substituição tributária à operação realizada com as 
mercadorias discriminadas nos Apêndices I, II e X deste anexo, observadas, 
ainda, as disposições específicas do Capítulo II, sendo: 
 
I - Apêndice I, relação de mercadorias e respectivos Índices de Valor Agregado - 
IVA-, cujo regime é estabelecido por iniciativa do Estado de Goiás, aplicável a 
contribuinte estabelecido neste Estado, possibilitada a sua adoção, mediante 
termo de acordo de regime especial, a contribuinte sediado em outra unidade da 
Federação;  
 
II - Apêndice II, relação de mercadorias e respectivos Índices de Valor Agregado-
IVA-, cujo regime é estabelecido por força de convênios ou protocolos firmados 
pelas unidades da Federação, aplicável a contribuinte estabelecido neste Estado 
ou em outra unidade da Federação. 
[...] 
§ 6º O regime de substituição tributária não se aplica: 
[...] 
IV - à transferência de mercadoria inserida no regime da substituição tributária 
por convênio, protocolo ou ato da administração tributária estadual para outro 
estabelecimento, não varejista do sujeito passivo por substituição definido com tal 
em convênio, protocolo ou norma estadual aplicável à mercadoria, recaindo, 
nesta hipótese, a responsabilidade pela retenção e pagamento do imposto sobre 
o estabelecimento que realizar a saída da mercadoria com destino a contribuinte 
diverso; “’ 

 
Prosseguindo na análise dos autos, as alegações da empresa autuada no 

sentido de que não estava sujeita à substituição tributária incidente sobre material de 
construção no exercício de 2012, pois o Distrito Federal só aderiu ao Protocolo ICMS nº 
85/2011 em 1º de janeiro de 2013, conforme Decreto Distrital nº 33.997 de 27/11/2012; 
que dentre as remessas desta mercadorias a Goiás, algumas foram destinadas a 
industriais e a comerciantes atacadistas que seriam também substitutos tributários, e às 
suas filiais goianas, as quais teriam recolhido o ICMS-ST incidentes nestas operação a 
partir de 2013 com a utilização de GNRE’s, juntando tais documentos para provar suas 
alegações impugnatórias. 

Estas alegações e os documentos apresentados foram analisados em três 
revisões fiscais, resultando que as alegações da autuada tinham procedência parcial no 
sentido de provar que do valor inicialmente exigido, apenas R$ 277.210,53 (duzentos e 
setenta e sete mil, duzentos e dez reais e cinquenta e três centavos) remanescia sem 
recolher. 

 
Com estas fundamentações, conheço da impugnação, dou-lhe parcial 

provimento para julgar parcialmente procedente o auto de infração sobre o valor do ICMS-
ST de R$ 277.210,53 (duzentos e setenta e sete mil, duzentos e dez reais e cinquenta e 
três centavos) a ser acrescidos das cominações legais, ante os resultados das três 
revisões efetuadas nestes autos. 



 

 
 

Sala das sessões, em 30 de novembro de 2016. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01958/16 
 
Relator: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: ICMS - Substituição Tributária. Serviço de transporte 
realizado por autônomo.  Na condição de substituto tributário, 
realizou saída interestadual de mercadoria, sem efetuar o 
pagamento antecipado do ICMS.  Procedente em parte. Decisão 
unânime.  
 
O trabalho revisional respalda o entendimento de que o feito 
deve ser julgado procedente em parte. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 27 
de outubro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos,  conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar procedente em parte o auto de infração 
no valor do ICMS de R$ 784.429,89 (setecentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e 
vinte e nove reais e oitenta e nove centavos), nos termos da revisão fiscal de fls. 195/199 
dos autos. Participaram do julgamento os Conselheiros Rickardo de Souza Santos 
Mariano, Heli José da Silva, Valdir Mendonça Alves, José Paixão de Oliveira Gomes, José 
Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Talita Pimenta Félix, Washington Luis Freire de 
Oliveira, José Pereira D'abadia, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, João Divino de 
Brito, Elias Alves dos Santos, Nivaldo Carvelo Carvalho, Gilmar Rodrigues de Almeida, 
Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Luis Antônio da 
Silva Costa, Nivaldo José Mendes e Lidilone Polizeli Bento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo, em 
epígrafe, na condição de substituto tributário, realizou saída interestadual de mercadoria, 
sem efetuar o pagamento antecipado do ICMS, substituição tributária, referente ao serviço 
de transporte realizado por autônomo, conforme demonstrativos acostados ao processo.  
Em consequência, o remetente, como substituto tributário deve pagar o tributo na 
importância de R$ 1. 297.594,02 (um milhão, duzentos e noventa e sete mil, quinhentos e 
noventa e quatro reais e dois centavos).  

 
A base legal dada por infringida foi assim descrita: artigos 49 e 54 da 

Lei nº. 11651/91, c/c artigo 24 do Anexo VIII do Decreto nº. 4852/97. E a penalidade 
aplicada: artigo 71, III “a” do CTE.  

 
Com escopo de instruir a inicial o autuante acosta aos autos os 

documentos de fls. 03 a 62.  
 
Impugnando o lançamento o polo passivo alega que a venda é 

efetuada na condição FOB, pois, quem retira a mercadoria é o comprador, limitando-se a 
vender o produto, conforme cópia das notas fiscais que arrola a este volume. Pugna pela 
improcedência da lide, fls.  68/71. Junta documentos, fls. 72/94.  

 
O ilustre sentenciador “a quo” julga procedente o lançamento, fls. 

96/99.  



 

 
Intimado da decisão monocrática, o sujeito passivo queda-se silente 

e motiva os respectivos termos de perempção, fl. 102 e de inscrição na dívida ativa, fl. 
103.  

 
Dirigindo-se ao presidente desta Casa Julgadora, com pedido de 

revisão extraordinária, o polo passivo, alega que quase totalidade de suas operações de 
saída são efetuadas com cláusula FOB e o ICMS incidente sobre o serviço de transporte é 
suportado pelos tomadores do serviço de transporte, no caso, os destinatários das 
mercadorias; que promovia antecipadamente a quitação dos tributos e assim não há que 
se falar em imposto devido por substituição tributária; que conforme termo de recebimento 
de objetos e documentos de fl. 94, quando da apresentação da impugnação em primeira 
instância, juntou 5 (cinco) caixas box, contendo cópias das notas fiscais auditadas 
juntamente com as Guias Nacionais de Recolhimento de Tributos Estaduais – GNRE 
referentes ao ICMS transporte; que tais documentos não forma considerados pelo julgador 
singular. Acosta aos autos mais 5 (cinco) caixas contendo cópias das notas fiscais e 
comprovantes de recolhimento por meio de  GNREs, fls. 105/117. Junta documentos, fls. 
118 a 190. 

 
Por meio do Despacho nº.1228/2016 – PRES. Determina que o feito 

seja encaminhado à Gerência de Combustíveis para que os autuantes apreciem a 
documentação juntada aos autos pelo sujeito passivo e se for o caso, rever o 
levantamento realizado, haja vista que estes informam que o sujeito passivo foi notificado 
a apresentar os comprovantes de pagamentos relativos ao ICMS de transporte das notas 
fiscais auditadas, porém, não houve resposta à notificação, fl. 193.   

 
O trabalho revisional aponta que conclusão que realizou um novo 

levantamento mantendo os valores lançados onde não houve a comprovação regular dos 
pagamentos referentes ao ICMS, sobre serviços de transporte e abatendo os valores 
pagos referentes aos valores onde a comprovação foi inferior ao apurado pela 
fiscalização, conforme a base de cálculo descrita no artigo 24 do Anexo VIII do Decreto nº. 
4852/97. Aduz que o “quantum” devido passa a ser no valor do ICMS de R$ 784.429,89 
(setecentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e vinte e nove reais e oitenta e nove 
centavos), fls. 195/ 314.  

 
Manifestando-se sobre a tarefa revisional o polo passivo externa o 

seu inconformismo e pede que o feito seja julgado improcedente, ao reafirmar o arrazoado 
defensório apresentado em fase processual anterior, fls. 321/325.  

 
Despacho nº. 2583/2016 – PRES. Admite o pedido de revisão 

extraordinária e determina o encaminhamento do feito ao Conselho Pleno para 
julgamento, fl. 328. 

 
É o relatório.  
 

VOTO 
 

Reporto-me ao trabalho revisional, sempre merecedor de fé, onde a 
autoridade fiscal revisora infere que realizou um novo levantamento mantendo os valores 
lançados onde não houve a comprovação regular dos pagamentos referentes ao ICMS, 
sobre serviços de transporte e abatendo os valores pagos referentes aos valores onde a 
comprovação foi inferior ao apurado pela fiscalização, conforme a base de cálculo descrita 
no artigo 24 do Anexo VIII do Decreto nº. 4852/97. Aduz que o “quantum” devido passa a 



 

ser na importância do ICMS de R$ 784.429,89 (setecentos e oitenta e quatro mil, 
quatrocentos e vinte e nove reais e oitenta e nove centavos), 

 
Face as assertivas trazidas a lume pela autoridade fiscal revisora, o 

polo passivo, embora intimado e tendo comparecido ao processo, não trouxe aos autos 
nenhum elemento de prova capaz de contrapor o trabalho revisional.  

 
Assim, voto conhecendo do pedido de revisão extraordinária, dando-

lhe provimento para considerar procedente em parte o auto de infração no valor do ICMS 
de R$ 784.429,89 (setecentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e vinte e nove reais e 
oitenta e nove centavos), nos termos da revisão fiscal de fls. 195/199 dos autos.  

 
 

Sala das sessões plenárias, em 14 de dezembro de 2016. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01986/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: Pedido de Diligência. Não acolhido. Decisão unânime. 
Preliminares. Nulidade da decisão Singular.  Nulidade do auto de 
infração por insegurança na determinação da infração e por 
cerceamento ao direito de defesa. Rejeitadas por unanimidade. 
Mantida a empresa solidária na lide. Perempta. 
 
ICMS-ST recolhido a menor nas remessas de GLP ao Estado de 
Goiás em virtude de utilização de tributação baseada no 
Protocolo ICMS 33/2003, do qual o Estado de Goiás não é 
signatário. Procedência. 
 
Deve ser indeferido o pedido de diligência quando essa já 
houver sido realizada na Instância Singular e o requerente não 
trouxer nova motivação para que seja realizada uma segunda 
diligência; 
   
A sentença singular não é passível de nulidade, por 
cerceamento ao direito de defesa, quando dela constar todos os 
requisitos essenciais previstos no artigo 458 do CPC, contendo, 
inclusive, a análise de todos os itens questionados pelo sujeito 
passivo; 
 
O pedido de nulidade do lançamento, por insegurança na 
determinação da infração e por cerceamento ao direito de 
defesa, deve ser rejeitado quando o fisco demonstra com 
clareza a infração cometida pelo sujeito passivo e nos autos 
constam demonstrativos que comprovam de forma inequívoca a 
ocorrência do fato gerador do ICMS; 
 
Responde solidariamente pelo pagamento do imposto devido 
por substituição tributária o contribuinte estabelecido neste 
Estado que adquirir mercadoria cujo imposto não tenha sido 
retido, hipótese em que o adquirente obriga-se, ainda, ao 
pagamento da multa pelo mesmo devida, dos juros e demais 
acréscimos legais, calculados desde a data em que deveria ter 
sido efetuada a retenção (Artigo 35, Anexo VIII do Decreto 
4.852/97); 
 
A remessa interestadual de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) 
com destino ao Estado de Goiás deve ser tributada pela 
regulamentação contida no Convênio 110/2007, e não sob a 
égide do Protocolo ICMS 33/2003, em virtude de o Estado 
Goiano não ser signatário desse protocolo. Estando escorreita a 
exigência do ICMS Substituição Tributária recolhido a menor em 
razão do cálculo do tributo ter sido efetuado com base no 
Protocolo ICMS 33/2003. 



 

 
ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de julho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da sentença singular, arguida pela autuada. Participaram do 
julgamento os Conselheiros José Pereira D'abadia, Gilmar Rodrigues de Almeida, José 
Luiz Rosa, Valdir Mendonça Alves e Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes. Por 
unanimidade de votos, rejeitar o pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo. 
Participaram do julgamento os Conselheiros José Pereira D'abadia, Gilmar Rodrigues de 
Almeida, José Luiz Rosa, Valdir Mendonça Alves e Marlene Maria da Silva Ruguê 
Bernardes. Também, por votação unânime, rejeitar as preliminares de nulidade da peça 
básica, arguidas pela autuada,  por insegurança na determinação da infração e por 
cerceamento do direito de defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros José 
Pereira D'abadia, Gilmar Rodrigues de Almeida, José Luiz Rosa, Valdir Mendonça Alves e 
Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes. Quanto ao mérito, por maioria de votos, 
conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 
123.769,49 (cento e vinte e três mil, setecentos e sessenta e nove reais e quarenta e nove 
centavos), conforme revisão de fls. 159. Foram vencedores os Conselheiros Gilmar 
Rodrigues de Almeida, José Luiz Rosa, Valdir Mendonça Alves e Marlene Maria da Silva 
Ruguê Bernardes. Vencido o Conselheiro José Pereira D'abadia que votou pela 
improcedência do auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Noticia a peça inicial que o sujeito passivo recolheu a menor o ICMS 
Substituição Tributária relativo às operações de remessas de GLP (Gás Liquefeito de 
Petróleo), as quais são sujeitas ao regime de substituição tributária e destinadas ao 
Estado de Goiás, nos período de Dezembro/2012 a Maio/2013, ao apurar e lançar o 
referido tributo baseado na aplicação do Protocolo N.º 33/2003, cuja a sistemática de 
tributação não é reconhecida pelo Estado de Goiás, por não ser signatário dele 
(protocolo). Tal procedimento ocasionou o cálculo do imposto a menor e em desacordo 
com o que determinam o Convênio 110/2007 e o artigo 51, § 3º, da Lei 11651/91, 
conforme comprovam os relatórios das operações interestaduais com combustível 
derivado de petróleo, previsto pelo referido convênio no Anexo VI (de responsabilidade da 
refinaria), transmitidos através do SCANC (Sistema de Captação e Auditoria dos Anexos 
de Combustíveis). Em consequência, deverá recolher o imposto omitido na importância de 
R$ 125.493,38 (cento e vinte e cinco mil quatrocentos e noventa e três reais e trinta e oito 
centavos), acrescido das respectivas cominações legais.  

 
 A empresa destinatária das mercadorias – CONSIGAZ 

DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA, CNPJ n.º 01.597.589/0007-05, CCE (GO) n.º 
10.509.529-0, foi eleita como sujeito passivo solidário responsável pelo pagamento do 
tributo exigido, nos termos dos artigos 45, da lei n.º 11.651/91, e 35, do Anexo VIII, do 
RCTE. 

 
A fiscalização citou como infringidos os artigos 51 e 64, da Lei 

11.651/91, combinados com os artigos 35; 60; 61, I e II; 62, 62A; 62B; 62C; 67, do Anexo 
VIII do Decreto 4.852/97. Foi proposta a penalidade do artigo 71, Inciso III, alínea "g", da 
Lei 11.651/91, com a alteração efetuada pela Lei 17.917/2012. 

 
No quadro da descrição complementar da ocorrência, o autor do 

lançamento transcreveu alguns dispositivos da legislação tributária e informou que anexou 



 

aos autos uma mídia com dados e visualização das notas fiscais de entradas de GLP 
destinadas ao Estado de Goiás. 

 
O lançamento foi instruído, dentre outros documentos, com  Anexo 

Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário (fls.03), Anexo Estruturado - Descritivo 
Complementar da Ocorrência (fls.4.1), Mídia em CD (fls.4.2), Anexo Estruturado – 
Identificação do Sujeito Passivo Coobrigado (fls.4.3), Ordem de Serviço n.º 0001/2013 
(fls.7), Portarias 198/2013 e 197/2013 – SRE (fls.8.1 e 8.2), Consulta Resumida do 
Contribuinte de Outro Estado (fls.05 e 06), Auditoria Fiscal da Substituição Tributária do 
ICMS (fls.09/12), fotocópias dos DANFE’s das notas fiscais  eletrônicas (fls.13/64), Cópias 
de Atos COTEPE/PMPF n.ºs 22, 23, 4, 5, 7 e 9 (fls.65/70), Demonstrativos do 
Recolhimento do ICMS – ST (fls.71/75) e fotocópias dos Protocolos ICMS  33/03 (fls.76) e 
Protocolo ICMS 197/2010 (fls.77). 

 
Intimado para pagamento da quantia exigida ou apresentação de 

impugnação, o sujeito passivo PETROBRÁS S/A ingressa com defesa, constante às 
folhas 84/102, na qual argumenta que o auto de infração deve ser declarado nulo porque 
nele consta que o produto fornecido pela impugnante era GLP, ao passo que ela produz 
apenas GLGN. Assim, entende que toda a fundamentação da peça basilar é ilegítima e 
equivocada, e requer a nulidade da exordial, por insegurança na determinação da 
infração. 

 
Acrescenta que o GLGN é tributado nos Estados de origem e 

destino, enquanto que o GLP é tributado apenas no destino, não havendo tributação nas 
operações interestaduais em virtude da imunidade constitucional. Alega que o 
procedimento fiscal é nulo porque as mercadorias objeto da autuação são GLGN, e não 
GLP. Frisa que o gás remetido à CONSIGAZ provém do gás natural, portanto, trata-se de 
GLGN e, por essa razão, o auto de infração não deve subsistir.  

 
Afirma ainda que o Protocolo 33/2003 gera efeitos para os Estados 

não signatários dele. 
 
Reclama da multa aplicada por ser abusiva e solicita a revisão dela. 

Por fim, requer a produção de prova pericial 
 
A coobrigada solidária CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA. 

(fls.139/141) pugna pela exclusão da sua responsabilidade como solidário, mediante a 
nulidade ou improcedência do lançamento, haja vista o fato de que a PETROBRÁS S/A 
lhe remeteu GLP – do Espírito Santo para Goiás -, não cabendo à impugnante 
(destinatária do GLP) - arrolada como solidária - fiscalizar o recolhimento do ICMS pela 
devido pela remetente. 

 
Julgador de Primeira Instância, mediante o DESPACHO N.° 26/2014 

– JULP (fls.149/151), solicita da GERÊNCIA DE COMBUSTÍVEIS – GECOM a 
averiguação da contradição entre a acusação e a defesa, qual seja: ao GLGN incidiria o 
regime de tributação disposto no inciso II do artigo 155 da CF/88 ou o sistema de 
tributação no destino, conforme o inciso I do § 4.º do mesmo artigo 155 da Constituição 
Federal. 

 
A GECOM diligencia (fls.153 e ss.), informando que ao Estado de 

Goiás, por NÃO ser signatário aos Protocolos ICMS 33/03 e 197/10, deve ser 
integralmente destinado o ICMS incidente sobre o GLP – NCM 2710.1910 – para cá 
remetido, cujo valor após revisão é de R$ 123.769,49 (fls.163). 



 

 
Mediante a SENTENÇA N.º 1273/2015 – JULP (fls.207/214), o 

julgador singular considera parcialmente o lançamento, cujo valor originário do ICMS 
importa em R$ 123.769,49. Fundamenta a decisão estribado no fato de que o Estado de 
Goiás não é signatário do PROTOCOLO ICMS n.º 197/10, devendo ser aplicada, quer se 
trate de GLP ou de GLGN, a regra do CONVÊNIO 110/07, qual seja, a tributação pelo 
princípio do destinado aplicado do GLP. Reafirma na Sentença a condição de substituta 
tributária da PETROBRÁS S/A com fulcro no artigo 60 do Anexo VIII do RCTE.  

 
Quanto à coobrigada solidária – CONSIGAZ LTDA, o ilustre julgador 

a mantém no polo passivo da lide, nos termos do artigo 35 do Anexo VIII do RCTE. 
 
A FAZENDA PÚBLICA concorda (fls.221) com a parcial procedência 

do lançamento. 
 
Intimados da decisão, apenas a PETROBRÁS S/A atravessa 

Recurso (fls.230/263), no qual pugna pela reforma da decisão singular, haja vista ser nulo 
o lançamento por insegurança na determinação da infração e por cerceamento ao direito 
de defesa da recorrente. Acrescenta pedido de nulidade da sentença dado o caráter 
confiscatório da multa. Por fim, quanto ao mérito, acaso sejam superadas as nulidade 
arguidas, pede a improcedência do lançamento, considerando que o GLP 
(propano/butano) advindo do gás natural, sendo, portanto, nos termos do Protocolo n.º 
197/10, correta a tributação nas unidades da federação de remessa e de destino, e não 
apenas no destino como pretende o Fisco goiano. Sucessivamente, no caso de não 
reforma da Sentença, pede a redução da multa para o patamar de 20 a 30%. Solicita 
também diligência. 

 
Mediante RESOLUÇÃO 178/2015 (fls.267), a II CJUL indaga à 

PETROBRÁS S/A se a empresa “...fabrica e comercializa o gás GLP, ...”. 
 
A PETROBRÁS informa (fls.270/271) que o produto objeto do 

lançamento é o GLGN, oriundo do gás natural, e não o GLP, que é derivado de petróleo. 
 
Mediante nova RESOLUÇÃO 17/2016 (fls.275), a II CUL, 

considerando que consta no rodapé da NFe n.º 12888 a informação de que o produto é 
gás natural em 100%, solicita à GECOM “...diligência com o propósito de averiguar as 
alegações da autuada de que o estabelecimento não produz GLP, mas apenas GLGN 
(Gás Liquefeito de Gás Natural), que é advindo do Gás Natural, e tributado nos moldes 
das demais mercadorias, e não apenas no destino como o GLP, não havendo que se falar 
em recolhimento a menos de ICMS.” 

 
Atendendo à diligência, a GECOM (fls.278) informa que a empresa, 

de forma equivocada, baseou sua apuração do ICMS devido no Protocolo ICMS 197/2010; 
que as NFE’s descrevem claramente o produto objeto da lide como GLP; que deve ser 
observado o disposto no CONVÊNIO ICMS 110/2007, ou seja, 100% do imposto deve ser 
repassado do Estado de GOIÁS, porquanto a regra do Protocolo 197/2010 não pode ser 
aplicada ao Estado de Goiás, pois a UF não era (não é) signatário do referido Protocolo. 
Lembra que protocolos são sempre impositivos, MAS apenas entre as partes signatárias. 

 
Manifestando-se sobre a diligência, a recorrente reitera argumentos 

mormente quanto ao fato de que a decisão singular ignorou provas de suas alegações. 
Para tanto, pugna pela nulidade do lançamento por cerceamento ao seu direito de defesa. 
Reitera o pedido de nova diligência como o escopo de confirmar que o produto final 



 

constante das notas fiscais que resultaram na autuação fiscal é derivado de gás natural. 
Por fim, pede a declaração de improcedência do lançamento. 

 
Relatados, passo ao voto. 
 
 
                  V O T O 
 
Trata-se de julgamento de Recurso Voluntário cujo escopo é a 

reforma de decisão singular que declarou a procedência parcial de lançamento em face de 
sujeitos passivos que teriam recolhido a menor o ICMS Substituição Tributária relativo às 
operações de remessas de GLP (Gás Liquefeito de Petróleo), as quais são sujeitas ao 
regime de substituição tributária e destinadas ao Estado de Goiás, nos período de 
Dezembro/2012 a Maio/2013, ao apurar e lançar o referido tributo baseado na aplicação 
do Protocolo N.º 33/2003, cuja a sistemática de tributação não é reconhecida pelo Estado 
de Goiás, por não ser signatário dele (protocolo). Tal procedimento ocasionou o cálculo do 
imposto a menor e em desacordo com o que determinam o Convênio 110/2007 e o artigo 
51, § 3º, da Lei 11651/91, conforme comprovam os relatórios das operações 
interestaduais com combustível derivado de petróleo, previsto pelo referido convênio no 
Anexo VI (de responsabilidade da refinaria), transmitidos através do SCANC (Sistema de 
Captação e Auditoria dos Anexos de Combustíveis). 

 
Principio pela análise do pedido de diligência formulado pela defesa, 

e percebo que já foi realizada a diligência solicitada desde a Instância Singular, e 
posteriormente ratificada, sendo que, por fim, restou cabalmente demonstrado (fls.278) 
que os produtos constantes das notas fiscais que deram origem ao auto de infração são 
GLP, não havendo mais motivação para que seja realizada uma nova diligência. Dessa 
forma, rejeito o pedido em questão. 

 
No que diz respeito à preliminar de nulidade da sentença singular, 

por falha na análise de provas, que redundara em cerceamento ao direito de defesa, da 
recorrente, entendo que esse requerimento deve ser indeferido, pois percebe-se que o i. 
julgador singular observou todas as questões (pontos controvertidos) relevantes da lide.  

 
Ademais, a sentença foi prolatada com a devida fundamentação, 

atendendo, assim, ao princípio da motivação dos atos decisórios, não havendo como 
cogitar a existência de qualquer omissão ou vício processual. Portanto, nota-se que o 
referido ato processual foi realizado observando todos os requisitos previstos nas normas 
processuais em vigor. Por isso, rejeito o pedido de nulidade da sentença singular.  

 
Quanto às preliminares de nulidade da peça basilar, por insegurança 

na determinação da infração e por cerceamento ao direito de defesa, em virtude de não 
estar demonstrado ao certo quais os dispositivos foram infringidos pelos sujeitos passivos, 
entendo de forma diversa do que foi esposado pela defesa, pois o histórico do auto de 
infração é preciso sobre o fato que originou o lançamento, bem como os dispositivos 
elencados pelos autores do procedimento. Tal assertiva comprova-se com a desenvoltura 
que os sujeitos passivos apresentaram as suas defesas sobre o mérito da lide. Assim, ao 
meu ver, não há qualquer vício que enseja a nulidade do lançamento, por isso, rejeito as 
preliminares de nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação da 
infração e por cerceamento ao direito de defesa. 

 
Com relação à alegação de ilegitimidade da empresa solidária, 

CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA., de configurar como sujeito passivo 



 

coobrigado ao pagamento do tributo exigido na exordial, e o consequente pedido de 
exclusão dela do polo passivo, entendo que a inclusão da empresa solidária foi de acordo 
com o que prescreve a legislação tributária estadual, pois a empresa solidária foi a 
adquirente das mercadorias, estando caracterizado o seu interesse comum na situação 
que constituiu o fato gerador do ICMS, pois não houve a retenção do imposto no momento 
da aquisição da mercadoria, valor que, obviamente, seria exigido do adquirente naquele 
instante, caso fosse efetuada a substituição tributária pelas operações posteriores. 

 
Além disso, percebe-se que a legislação estadual prevê 

expressamente a solidariedade do contribuinte goiano adquirente quando não houver a 
retenção do imposto substituição tributária, conforme podemos observar no caput do artigo 
45 do CTE, combinado com o artigo 35 do Anexo VIII do RCTE, nos seguintes termos: 

 

CTE: 
 
Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse 
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação 
principal, especialmente: 
                                        
 

RCTE- Anexo VIII: 
 
Art. 35. Fica solidariamente obrigado ao pagamento do imposto 
devido por substituição tributária o contribuinte estabelecido neste 
Estado que adquirir mercadoria cujo imposto não tenha sido retido, 
hipótese em que o adquirente obriga-se, ainda, ao pagamento da 
multa pelo mesmo devida, dos juros e demais acréscimos legais, 
calculados desde a data em que deveria ter sido efetuada a retenção. 
 
Com essas considerações, entendo que a inclusão da empresa 

destinatária das mercadorias foi em plena sintonia com legislação vigente, por essa razão 
rejeito o pedido de exclusão do sujeito passivo solidário da lide. 

 
Apreciando o mérito, noto que a principal questão a ser analisada é a 

respeito da diferenciação de tributação que há entre o Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) e 
Gás Liquefeito de Gás Natural (GLGN). A Carta Magna foi clara quando estabeleceu 
diferenciação na tributação dos referidos produtos. Para o GLP o imposto é exclusivo para 
a Unidade da Federação em que ele vai ser consumido, enquanto que para o GLGN, o 
imposto será repartido entre os Estados de origem e de destino, conforme dispõe o § 4º do 
artigo 155 da Constituição Federal/1988. 

 
De acordo com o posicionamento da defesa dos sujeitos passivos, 

deve ser utilizada a regra contida no Protocolo ICMS 33/03 (substituído pelo 
PROTOCOLO ICMS N.º 197/2007), com o argumento de que a ADI 3.103/PI havia firmado 
o entendimento de que aquele Protocolo não padece de inconstitucionalidade e que é, 
implicitamente, válido para todas as unidades da federação, inclusive para as que não 
forem signatárias do referido Protocolo. 

 
Tenho o entendimento de que a decisão do STF foi clara em afirmar 

que o referido protocolo é constitucional, mas não teve o alcance de referendar que ele 
deve ser aplicado para os Estados que não são signatários dele, pois em momento algum 
foi mencionado que o Protocolo ICMS 33/03 deve ser aplicado impositivamente para todas 
as unidades da federação, inclusive as não signatárias. Por essa razão, a tributação das 



 

mercadorias que foram objeto da autuação, GLP, devem ser de acordo com a norma 
contida no Convênio 110/2007. 

 
Ademais, não obstante os protocolos serem IMPOSITIVOS, tal 

imposição se dá apenas entre as unidades da federação SIGNATÁRIAS dos mesmos. É 
cediço que o Estado de GOIÁS não fora signatário do Protocolo 33/03 (revogado), nem 
tampouco do Protocolo 197/2007, sucedâneo do anterior protocolo revogado. 

 
No caso em apreciação, a exigência do ICMS – ST é decorrente de 

operações com GLP, com o código NCM 2711.1910, conforme foi confirmado pela revisão 
de fls., e está respaldada no que estabelecem a Cláusula Primeira do Convênio 110/2007 
e o Artigo 60 do Anexo VIII do RCTE da seguinte forma: 

 

Convênio 110/2007: 
 

Cláusula primeira Ficam os Estados e o Distrito Federal, quando 
destinatários, autorizados a atribuir ao remetente de combustíveis e 
lubrificantes, derivados ou não de petróleo, a seguir relacionados, 
com a respectiva classificação na Nomenclatura Comum do Mercosul 
- NCM -, situado em outra unidade da Federação, a condição de sujeito 
passivo por substituição tributária, relativamente ao ICMS incidente 
sobre as operações com esses produtos, a partir da operação que o 
remetente estiver realizando, até a última, assegurado o seu 
recolhimento à unidade federada onde estiver localizado o 
destinatário: 
                                                  (...) 
VIII - gás de petróleo e outros hidrocarbonetos gasosos, 2711; 

 
 

Anexo VIII do RCTE: 

Art. 60. A refinaria de petróleo, por qualquer de seus estabelecimentos 
situados no Estado de Goiás ou em outra unidade federada, é 
substituta tributária na operação que destine ao Estado de Goiás 
combustíveis derivados de petróleo relacionado nos incisos III-A e III-
B do Apêndice II deste anexo, assumindo a responsabilidade pelo 
pagamento do imposto devido pela operação interna subseqüente 
(Convênio ICMS 110/07, cláusula primeira). 
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se à entrada, no 
território do Estado de Goiás, de combustíveis derivados de petróleo, 
quando não destinados à sua industrialização ou à sua 
comercialização pelo destinatário 
 

 
Dessa maneira, ao remeter GLP para o Estado de Goiás, com o 

cálculo do imposto pela regra contida no Protocolo de ICMS 33/2003, quando deveria ter 
sido utilizada a forma de cálculo prevista nos dispositivos acima transcritos, o sujeito 
passivo recolheu a menor o tributo devido ao erário goiano, estando correta a exigência do 
imposto complementar efetuada pelo fisco estadual. Por essa razão, tenho o entendimento 
de que a exigência do ICMS substituição tributária está correta e que a decisão singular 
deve ser confirmada. 

 
Quanto ao pedido de revisão da penalidade proposta devido ao efeito 

confiscatório, percebo que o dispositivo aplicado pela fiscalização é o mais específico para 
a infração apontada, ocorrendo a absoluta subsunção do fato à norma, não havendo como 
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proceder qualquer alteração na penalidade aplicada e nem como apreciar o alegado efeito 
confiscatório da multa, face ao que dispõe o § 4º do artigo 6.º da lei n.º 16.469/09. 

 
Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento para 

rejeitar as preliminares de nulidade da sentença singular, nulidade da exordial, por 
insegurança na determinação da infração e por cerceamento ao direito de defesa, 
mantenho na lide a empresa CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA. No mérito, 
conheço do recurso e julgo, mas julgo parcialmente procedente o auto de infração, 
conforme decisão singular, no valor originário de ICMS, conforme revisão de fls.159, de 
R$ R$ 123.769,49. 

 
 

 
 

Sala das sessões, em 19 de dezembro de 2016. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01987/16 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: Pedido de Diligência. Não acolhido. Decisão unânime. 
Preliminares. Nulidade da decisão Singular.  Nulidade do auto de 
infração por insegurança na determinação da infração e por 
cerceamento ao direito de defesa. Rejeitadas por unanimidade. 
Pedido do solidário de sua exclusão da lide. Deferida a 
exclusão. Decisão por maioria.  
 
ICMS-ST recolhido a menor nas remessas de GLP ao Estado de 
Goiás em virtude de utilização de tributação baseada no 
Protocolo ICMS 33/2003, do qual o Estado de Goiás não é 
signatário. Procedência. 
 
Deve ser indeferido o pedido de diligência quando essa já 
houver sido realizada na Instância Singular e o requerente não 
trouxer nova motivação para que seja realizada uma segunda 
diligência; 
   
A sentença singular não é passível de nulidade, por 
cerceamento ao direito de defesa, quando dela constar todos os 
requisitos essenciais previstos no artigo 458 do CPC, contendo, 
inclusive, a análise de todos os itens questionados pelo sujeito 
passivo; 
 
O pedido de nulidade do lançamento, por insegurança na 
determinação da infração e por cerceamento ao direito de 
defesa, deve ser rejeitado quando o fisco demonstra com 
clareza a infração cometida pelo sujeito passivo e nos autos 
constam demonstrativos que comprovam de forma inequívoca a 
ocorrência do fato gerador do ICMS; 
 
A remessa interestadual de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) 
com destino ao Estado de Goiás deve ser tributada pela 
regulamentação contida no Convênio 110/2007, e não sob a 
égide do Protocolo ICMS 33/2003, em virtude de o Estado 
Goiano não ser signatário desse protocolo. Estando escorreita a 
exigência do ICMS Substituição Tributária recolhido a menor em 
razão do cálculo do tributo ter sido efetuado com base no 
Protocolo ICMS 33/2003. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de julho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da sentença singular, arguida pela autuada. Participaram do 
julgamento os Conselheiros José Pereira D'abadia, Gilmar Rodrigues de Almeida, José 
Luiz Rosa, Valdir Mendonça Alves e Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes. Por 
unanimidade de votos, rejeitar o pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo. 
Participaram do julgamento os Conselheiros José Pereira D'abadia, Gilmar Rodrigues de 



 

Almeida, José Luiz Rosa, Valdir Mendonça Alves e Marlene Maria da Silva Ruguê 
Bernardes. Também, por votação unânime, rejeitar as preliminares de nulidade da peça 
básica, arguidas pela autuada,  por insegurança na determinação da infração e por 
cerceamento do direito de defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros José 
Pereira D'abadia, Gilmar Rodrigues de Almeida, José Luiz Rosa, Valdir Mendonça Alves e 
Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes. Por maioria de votos, acolher a preliminar de 
exclusão do solidário SUPERGASBRÁS ENERGIA LTDA da lide, arguida por ele mesmo. 
Foram vencedores os Conselheiros José Pereira D'abadia, José Luiz Rosa e Valdir 
Mendonça Alves. Vencidos os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida e Marlene Maria 
da Silva Ruguê Bernardes. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou parcialmente 
procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 22.048,75 (vinte e dois mil e 
quarenta e oito reais e setenta e cinco centavos), conforme revisão de fls. 162. Foram 
vencedores os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, José Luiz Rosa, Valdir 
Mendonça Alves e Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes. Vencido o Conselheiro José 
Pereira D'abadia que votou pela improcedência do auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Noticia a peça inicial que o sujeito passivo recolheu a menor o ICMS 
Substituição Tributária relativo às operações de remessas de GLP (Gás Liquefeito de 
Petróleo), as quais são sujeitas ao regime de substituição tributária e destinadas ao 
Estado de Goiás, no período de Dezembro/2010 a Março/2013, ao apurar e lançar o 
referido tributo baseado na aplicação do Protocolo N.º 33/2003, cuja a sistemática de 
tributação não é reconhecida pelo Estado de Goiás, por não ser signatário dele 
(protocolo). Tal procedimento ocasionou o cálculo do imposto a menor e em desacordo 
com o que determinam o Convênio 110/2007 e o artigo 51, § 3º, da Lei 11651/91, 
conforme comprovam os relatórios das operações interestaduais com combustível 
derivado de petróleo, previsto pelo referido convênio no Anexo VI (de responsabilidade da 
refinaria), transmitidos através do SCANC (Sistema de Captação e Auditoria dos Anexos 
de Combustíveis). Em consequência, deverá recolher o imposto omitido na importância de 
R$ 23.067,94 (vinte três mil sessenta e sete reais e noventa e quatro centavos), acrescido 
das respectivas cominações legais.  

 
 A empresa destinatária das mercadorias – SUPERGASBRÁS 

ENERGIA LTDA, CNPJ n.º 19.791.896/0110-56, CCE (GO) n.º 10.115.343-0, foi eleita 
como sujeito passivo solidário responsável pelo pagamento do tributo exigido, nos termos 
dos artigos 45, da lei n.º 11.651/91, e 35, do Anexo VIII, do RCTE. 

 
A fiscalização citou como infringidos os artigos 51 e 64, da Lei 

11.651/91, combinados com os artigos 35; 60; 61, I e II; 62, 62A; 62B; 62C; 67, do Anexo 
VIII do Decreto 4.852/97. Foi proposta a penalidade do artigo 71, Inciso III, alínea "g", da 
Lei 11.651/91, com a alteração efetuada pela Lei 17.917/2012. 

 
No quadro da descrição complementar da ocorrência, o autor do 

lançamento transcreveu alguns dispositivos da legislação tributária e informou que anexou 
aos autos uma mídia com dados e visualização das notas fiscais de entradas de GLP 
destinadas ao Estado de Goiás. 

 
O lançamento foi instruído, dentre outros documentos, com  Anexo 

Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário (fls.03), Anexo Estruturado - Descritivo 
Complementar da Ocorrência (fls.4.A), Mídia em CD (fls.4.B), Anexo Estruturado – 
Identificação do Sujeito Passivo Coobrigado (fls.4.C), Ordem de Serviço n.º 0092/2013 



 

(fls.5), Portaria 198/2013 – SRE (fls.6), Consulta Resumida do Contribuinte de Outro 
Estado (fls.07 e 08), Auditoria Fiscal da Substituição Tributária do ICMS (fls.10/12), 
Demonstrativos de Recolhimento do ICMS – ST (fls.13/14), fotocópias dos DANFE’s das 
notas fiscais  eletrônicas (fls.15/24), Cópias de Atos COTEPE/PMPF n.ºs 4 e 23 
(fls.25/26), Demonstrativos do Recolhimento do ICMS – ST (fls.29/31) e fotocópias dos 
Protocolos ICMS  33/03 (fls.32) e Protocolo ICMS 197/2010 (fls.33). 

 
Intimado para pagamento da quantia exigida ou apresentação de 

impugnação, o sujeito passivo PETROBRÁS S/A ingressa com defesa, constante às 
folhas 41/59, na qual argumenta que o auto de infração deve ser declarado nulo porque 
nele consta que o produto fornecido pela impugnante era GLP, ao passo que ela produz 
apenas GLGN. Assim, entende que toda a fundamentação da peça basilar é ilegítima e 
equivocada, e requer a nulidade da exordial, por insegurança na determinação da 
infração. 

 
Acrescenta que o GLGN é tributado nos Estados de origem e 

destino, enquanto que o GLP é tributado apenas no destino, não havendo tributação nas 
operações interestaduais em virtude da imunidade constitucional. Alega que o 
procedimento fiscal é nulo porque as mercadorias objeto da autuação são GLGN, e não 
GLP. Frisa que o gás remetido à SUPERGASBRÁS provém do gás natural, portanto, trata-
se de GLGN e, por essa razão, o auto de infração não deve subsistir.  

 
Afirma ainda que o Protocolo 33/2003 gera efeitos para os Estados 

não signatários dele. 
 
Reclama da multa aplicada por ser abusiva e solicita a revisão dela. 

Por fim, requer a produção de prova pericial 
 
A coobrigada solidária SUPERGASBRÁS ENERGIA LTDA. 

(fls.107/132) pugna pela exclusão da sua responsabilidade como solidário. 
Sucessivamente, pede a anulação do lançamento, a realização de diligências e o 
cancelamento/redução das multas. 

 
Julgador de Primeira Instância, mediante o DESPACHO N.° 27/2014 

– JULP (fls.152/154), solicita da GERÊNCIA DE COMBUSTÍVEIS – GECOM a 
averiguação da contradição entre a acusação e a defesa, qual seja: ao GLGN incidiria o 
regime de tributação disposto no inciso II do artigo 155 da CF/88 ou o sistema de 
tributação no destino, conforme o inciso I do § 4.º do mesmo artigo 155 da Constituição 
Federal. 

 
A GECOM diligencia (fls.156 e ss.), informando que ao Estado de 

Goiás, por NÃO ser signatário aos Protocolos ICMS 33/03 e 197/10, deve ser 
integralmente destinado o ICMS incidente sobre o GLP – NCM 2711.1910 – para cá 
remetido, cujo valor após revisão é de R$ 22.048,75 (fls.162). 

 
Mediante a SENTENÇA N.º 1274/2015 – JULP (fls.208/215), o 

julgador singular considera parcialmente o lançamento, cujo valor originário do ICMS 
importa em R$ 22.048,75. Fundamenta a decisão estribado no fato de que o Estado de 
Goiás não é signatário do PROTOCOLO ICMS n.º 197/10, devendo ser aplicada, quer se 
trate de GLP ou de GLGN, a regra do CONVÊNIO 110/07, qual seja, a tributação pelo 
princípio do destinado aplicado do GLP. Reafirma na Sentença a condição de substituta 
tributária da PETROBRÁS S/A com fulcro no artigo 60 do Anexo VIII do RCTE.  

 



 

Quanto à coobrigada solidária – SUPERGASBRÁS LTDA, o ilustre 
julgador a mantém no polo passivo da lide, nos termos do artigo 35 do Anexo VIII do 
RCTE. 

 
A FAZENDA PÚBLICA concorda (fls.222) com a parcial procedência 

do lançamento. 
 
Intimados da decisão, a PETROBRÁS S/A atravessa Recurso 

(fls.227/239), no qual pugna pela anulação da decisão singular por cerceamento de 
defesa, em razão do indeferimento do pedido de prova pericial essencial para o deslinde 
da causa, bem como pelo fato de que o julgador não enfrentou todos os pontos apontados 
pela recorrente, em especial quanto à multa isolada. Sucessivamente, quanto ao mérito, 
acaso sejam superadas as nulidades arguidas, pede a improcedência do lançamento. Por 
fim, caso não se entenda pela anulação do auto de infração, pede a redução do percentual 
aplicado à multa isolada. 

 
A coobrigada solidária SUPERGASBRÁS ENERGIA LTDA. também 

recorre (fls.242/258), reiterando sua ilegitimidade passiva. Pede a nulidade da decisão 
recorrida, em face do cerceamento do direito de defesa e inobservância ao princípio da 
verdade material. No mérito, se superadas as preliminares acima, pede o cancelamento 
do lançamento, por tratar-se de operação com GLP derivado de gás natural (GLP-GN), 
sujeita à sistemática da regra geral do ICMS-ST, estando, portanto, correta a apuração 
realizada pelo sujeito passivo (PETROBRÁS S/A). Por fim, pede a conversão dos autos 
em diligência e o cancelamento ou redução da multa aplicada. 

 
Mediante a RESOLUÇÃO 177/2015 (fls.262), a II CJUL indaga à 

PETROBRÁS S/A se a empresa “...fabrica e comercializa o gás GLP, ...”. 
 
A PETROBRÁS informa (fls.268/268) que o produto objeto do 

lançamento é o GLGN, oriundo do gás natural, e não o GLP, que é derivado de petróleo. 
 
Mediante nova RESOLUÇÃO 16/2016 (fls.275), a II CUL, 

considerando que consta no rodapé da NFe n.º 12723 a informação de que o produto é 
gás natural em 100%, solicita à GECOM “...diligência com o propósito de averiguar as 
alegações da autuada de que o estabelecimento não produz GLP, mas apenas GLGN 
(Gás Liquefeito de Gás Natural), que é advindo do Gás Natural, e tributado nos moldes 
das demais mercadorias, e não apenas no destino como o GLP, não havendo que se falar 
em recolhimento a menos de ICMS.” 

 
Atendendo à diligência, a GECOM (fls.278) informa que a empresa, 

de forma equivocada, baseou sua apuração do ICMS devido no Protocolo ICMS 197/2010; 
que as NFE’s descrevem claramente o produto objeto da lide como GLP; que deve ser 
observado o disposto no CONVÊNIO ICMS 110/2007, ou seja, 100% do imposto deve ser 
repassado do Estado de GOIÁS, porquanto a regra do Protocolo 197/2010 não pode ser 
aplicada ao Estado de Goiás, pois a UF não era (não é) signatário do referido Protocolo. 
Lembra que protocolos são sempre impositivos, MAS apenas entre as partes signatárias. 

 
Manifestando-se sobre a diligência, a recorrente reitera argumentos 

mormente quanto ao fato de que a decisão singular ignorou provas de suas alegações. 
Para tanto, pugna pela nulidade do lançamento por cerceamento ao seu direito de defesa. 
Reitera o pedido de nova diligência como o escopo de confirmar que o produto final 
constante das notas fiscais que resultaram na autuação fiscal é derivado de gás natural. 
Por fim, pede a declaração de improcedência do lançamento. 



 

 
Também manifestando-se (fls.291/299) acerca da diligência, a 

coobrigada solidária SUPERGASBRÁS ENERGIA LTDA. pugna pela desconsideração do 
resultado da diligência, haja vista o fato de que o pedido de esclarecimento feito pelo 
julgadores referente ao objeto de produção do estabelecimento da PETROBRÁS não fora 
cumprido. Por fim, reitera o pedido de anulação do auto de infração, uma vez por tratar-se 
de operação interestadual com GLGN, sujeita à sistemática da regra geral do ICMS-ST, 
estando, portanto, correta a apuração realizada pelo sujeito passivo (PETROBRÁS S/A), 
não haveria diferencial de ICMS devido ao Estado de Goiás.  

 
Relatados, passo ao voto. 
 
 

V O T O 
 

Trata-se de julgamento de Recursos Voluntários interposto por 
ambos os sujeitos passivos cujo escopo é a reforma de decisão singular que declarou a 
procedência parcial de lançamento em face de sujeitos passivos que teriam recolhido a 
menor o ICMS Substituição Tributária relativo às operações de remessas de GLP (Gás 
Liquefeito de Petróleo), as quais são sujeitas ao regime de substituição tributária e 
destinadas ao Estado de Goiás, nos período de Dezembro/2010 a Março/2013, ao apurar 
e lançar o referido tributo baseado na aplicação do Protocolo N.º 33/2003, cuja a 
sistemática de tributação não é reconhecida pelo Estado de Goiás, por não ser signatário 
dele (protocolo). Tal procedimento ocasionou o cálculo do imposto a menor e em 
desacordo com o que determinam o Convênio 110/2007 e o artigo 51, § 3º, da Lei 
11651/91, conforme comprovam os relatórios das operações interestaduais com 
combustível derivado de petróleo, previsto pelo referido convênio no Anexo VI (de 
responsabilidade da refinaria), transmitidos através do SCANC (Sistema de Captação e 
Auditoria dos Anexos de Combustíveis). Há também o objetivo de excluir o solidário da 
lide. 

 
Principio pela análise do pedido de diligência formulado pela defesa, 

e percebo que já foi realizada a diligência solicitada desde a Instância Singular, e 
posteriormente ratificada, sendo que, por fim, restou cabalmente demonstrado (fls.278) 
que os produtos constantes das notas fiscais que deram origem ao auto de infração são 
GLP, não havendo mais motivação para que seja realizada uma nova diligência. Dessa 
forma, rejeito o pedido em questão. 

 
No que diz respeito à preliminar de nulidade da sentença singular, 

por falha na análise de provas, que redundara em cerceamento ao direito de defesa, da 
recorrente, entendo que esse requerimento deve ser indeferido, pois percebe-se que o i. 
julgador singular observou todas as questões (pontos controvertidos) relevantes da lide.  

 
Ademais, a sentença foi prolatada com a devida fundamentação, 

atendendo, assim, ao princípio da motivação dos atos decisórios, não havendo como 
cogitar a existência de qualquer omissão ou vício processual. Portanto, nota-se que o 
referido ato processual foi realizado observando todos os requisitos previstos nas normas 
processuais em vigor. Por isso, rejeito o pedido de nulidade da sentença singular.  

 
Quanto às preliminares de nulidade da peça basilar, por insegurança 

na determinação da infração e por cerceamento ao direito de defesa, em virtude de não 
estar demonstrado ao certo quais os dispositivos foram infringidos pelos sujeitos passivos, 
entendo de forma diversa do que foi esposado pela defesa, pois o histórico do auto de 



 

infração é preciso sobre o fato que originou o lançamento, bem como os dispositivos 
elencados pelos autores do procedimento. Tal assertiva comprova-se com a desenvoltura 
que os sujeitos passivos apresentaram as suas defesas sobre o mérito da lide. Assim, ao 
meu ver, não há qualquer vício que enseja a nulidade do lançamento, por isso, rejeito as 
preliminares de nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação da 
infração e por cerceamento ao direito de defesa. 

 
Com relação à alegação de ilegitimidade da empresa solidária, deixo 

consignado que fui voto vencido, ficando excluído do polo passivo da lide a empresa 
SUPEERGASBRÁS ENERGIA LTDA. 

 
Apreciando o mérito, noto que a principal questão a ser analisada é a 

respeito da diferenciação de tributação que há entre o Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) e 
Gás Liquefeito de Gás Natural (GLGN). A Carta Magna foi clara quando estabeleceu 
diferenciação na tributação dos referidos produtos. Para o GLP o imposto é exclusivo para 
a Unidade da Federação em que ele vai ser consumido, enquanto que para o GLGN, o 
imposto será repartido entre os Estados de origem e de destino, conforme dispõe o § 4º do 
artigo 155 da Constituição Federal/1988. 

 
De acordo com o posicionamento da defesa dos sujeitos passivos, 

deve ser utilizada a regra contida no Protocolo ICMS 33/03 (substituído pelo 
PROTOCOLO ICMS N.º 197/2007), com o argumento de que a ADI 3.103/PI havia firmado 
o entendimento de que aquele Protocolo não padece de inconstitucionalidade e que é, 
implicitamente, válido para todas as unidades da federação, inclusive para as que não 
forem signatárias do referido Protocolo. 

 
Tenho o entendimento de que a decisão do STF foi clara em afirmar 

que o referido protocolo é constitucional, mas não teve o alcance de referendar que ele 
deve ser aplicado para os Estados que não são signatários dele, pois em momento algum 
foi mencionado que o Protocolo ICMS 33/03 deve ser aplicado impositivamente para todas 
as unidades da federação, inclusive as não signatárias. Por essa razão, a tributação das 
mercadorias que foram objeto da autuação, GLP, devem ser de acordo com a norma 
contida no Convênio 110/2007. 

 
Ademais, não obstante os protocolos serem IMPOSITIVOS, tal 

imposição se dá apenas entre as unidades da federação SIGNATÁRIAS dos mesmos. É 
cediço que o Estado de GOIÁS não fora signatário do Protocolo 33/03 (revogado), nem 
tampouco do Protocolo 197/2007, sucedâneo do anterior protocolo revogado. 

 
No caso em apreciação, a exigência do ICMS – ST é decorrente de 

operações com GLP, com o código NCM 2711.1910, conforme foi confirmado pela revisão 
de fls., e está respaldada no que estabelecem a Cláusula Primeira do Convênio 110/2007 
e o Artigo 60 do Anexo VIII do RCTE da seguinte forma: 

 

Convênio 110/2007: 
 

Cláusula primeira Ficam os Estados e o Distrito Federal, quando 
destinatários, autorizados a atribuir ao remetente de combustíveis e 
lubrificantes, derivados ou não de petróleo, a seguir relacionados, 
com a respectiva classificação na Nomenclatura Comum do Mercosul 
- NCM -, situado em outra unidade da Federação, a condição de sujeito 
passivo por substituição tributária, relativamente ao ICMS incidente 
sobre as operações com esses produtos, a partir da operação que o 
remetente estiver realizando, até a última, assegurado o seu 



 

recolhimento à unidade federada onde estiver localizado o 
destinatário: 
                                                  (...) 
VIII - gás de petróleo e outros hidrocarbonetos gasosos, 2711; 

 
 

Anexo VIII do RCTE: 

Art. 60. A refinaria de petróleo, por qualquer de seus estabelecimentos 
situados no Estado de Goiás ou em outra unidade federada, é 
substituta tributária na operação que destine ao Estado de Goiás 
combustíveis derivados de petróleo relacionado nos incisos III-A e III-
B do Apêndice II deste anexo, assumindo a responsabilidade pelo 
pagamento do imposto devido pela operação interna subseqüente 
(Convênio ICMS 110/07, cláusula primeira). 
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se à entrada, no 
território do Estado de Goiás, de combustíveis derivados de petróleo, 
quando não destinados à sua industrialização ou à sua 
comercialização pelo destinatário 
 

 
Dessa maneira, ao remeter GLP para o Estado de Goiás, com o 

cálculo do imposto pela regra contida no Protocolo de ICMS 33/2003, quando deveria ter 
sido utilizada a forma de cálculo prevista nos dispositivos acima transcritos, o sujeito 
passivo recolheu a menor o tributo devido ao erário goiano, estando correta a exigência do 
imposto complementar efetuada pelo fisco estadual. Por essa razão, tenho o entendimento 
de que a exigência do ICMS substituição tributária está correta e que a decisão singular 
deve ser confirmada. 

 
Quanto ao pedido de revisão da penalidade proposta devido ao efeito 

confiscatório, percebo que o dispositivo aplicado pela fiscalização é o mais específico para 
a infração apontada, ocorrendo a absoluta subsunção do fato à norma, não havendo como 
proceder qualquer alteração na penalidade aplicada e nem como apreciar o alegado efeito 
confiscatório da multa, face ao que dispõe o § 4º do artigo 6.º da lei n.º 16.469/09. 

 
Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento para 

rejeitar as preliminares de nulidade da sentença singular, nulidade da exordial, por 
insegurança na determinação da infração e por cerceamento ao direito de defesa. Fica 
excluído da lide a coobrigada solidária, questão na qual sou vencido. No mérito, conheço 
do recurso, mas julgo parcialmente procedente o auto de infração, conforme decisão 
singular, no valor originário de ICMS (revisão de fls.162) de R$ R$ 22.048,75. 

 
 

Sala das sessões, em 19 de dezembro de 2016. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 02044/16 
 
Relatora: Conselheira Talita Pimenta Félix 
 

 
EMENTA: AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE ICMS 
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. DEFESA E RECURSO 
APRESENTANDO. 
 
 Procedência do AIIM quando o contribuinte não se desincumbir 
de ônus que lhe compete, qual seja, apresentar fato impeditivo, 
modificativo ou extintivo em relação à autuação fiscal.  
 
PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO. PROCEDÊNCIA DO AIIM EM 
RELAÇÃO AO RESTANTE.  
 
Parcial procedência do recurso voluntário, devendo ser 
descontado os pagamentos realizados antes da lavratura do 
AIIM.  
Período de 08/2011 a 07/2012. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 27 de janeiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor de R$ 1.668,49 (um mil, 
seiscentos e sessenta e oito reais e quarenta e nove centavos), devendo os autos serem 
encaminhados à GEPRO, no intuito de desvincular do presente auto de infração os 
pagamentos realizados, conforme fls. 96 a 103, efetuados anteriormente ao lançamento, e 
o de fls. 104, cujo pagamento não fora objeto de exigência nestes autos. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Talita Pimenta Félix, Nislene Alves Borges e João Divino de 
Brito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

1. Fundamentação do Lançamento Tributário  

O AIIM (auto de infração e imposição de multa) versa sobre a 
cobrança de tributo e multa formal em razão de o sujeito passivo, supostamente, ter 
omitido o pagamento do ICMS, eis que adquiriu mercadorias em operação interestadual 
sem efetuar o pagamento do ICMS-ST pelas operações posteriores quando não efetuou o 
registro das notas de entrada no Livro Registro de Entradas, conforme demonstrativos e 
documentos anexados.   

Foi lavrado o auto de infração n. 4.01.12.046629.98 por falta de 
registro das notas fiscais de entradas no Livro de Registros de Entradas.  

O lançamento tributário registra como infringidos os arts. 45 e 51, § 
3º da Lei n. 11.651/91 arts. 32, §1 º e 35, do anexo VIII do Decreto n. 4.852/97. 
Determinou-se a aplicação da penalidade prevista no arts. 71, inciso III, alínea “a'' da Lei 
n. 11.651/1991, com redação dada pela Lei n.1.750/1992.  



 

2 Sentença 1648/13 - JULP  

Em decisão singular (fls. 82/84), o Julgador, decidiu pela procedência 
do auto de infração.  

Quanto ao mérito conclui que “a defesa apresenta alguns 
recolhimentos feitos por GNRE antes e depois da autuação, porém, devem ser 
considerados apenas para efeito de abatimento no valor do principal, evitando a 
duplicidade de recolhimento, dessa forma, as notas fiscais 1720, 1719, 1717 e 10779 
foram recolhidas depois de ter dado ciente neste auto de infração, já com relação às notas 
fiscais de nºs 30733, 145600, 55960 e 6795 ainda que, tenha demonstrado os 
recolhimentos antes da ação fiscal, foram em valores menores que o efetivamente devido 
e as notas fiscais, também, não estavam registradas, sendo assim, entendo que deve ser 
mantida a autuação em seu inteiro teor, com o abatimento dos recolhimentos, no valor 
originário do principal, juntados às folhas 60, 62, 64, 67, 68, 70, 72 e 74 dos autos, em 
cálculo do setor competente, visando assegura a certeza e liquidez do crédito tributário”.  

Foi juntado o seguinte documento: SARE – histórico dos pagamentos 
(fls.85/93).  

Por fim, decide pela PROCEDÊNCIA da pretensão inicial do fisco.  

3. Do Recurso Voluntário  

Resumo do recurso:  

Irresignado com a citada decisão interpôs, o sujeito passivo, recurso 
voluntário (fls. 114), alegando que foram anexados todas as guias de pagamentos dos 
respectivos impostos apurados em Notas Fiscais e pagas pelos fornecedores.   

A Recorrente requer a revisão do auto de infração, vez que os 
pagamentos foram realizados nos prazos legais, não deixando de cumprir com os 
compromissos fiscais.  

 

VOTO 

 

PRELIMINARMENTE  

1. Da Tempestividade e da Capacidade Postulatória   

Tendo em vista que o sujeito passivo fora intimado do recurso 
voluntário, em 02/12/2013, e que protocolizou sua defesa em 17/12/2013 tempestiva é a 
sua manifestação  nos termos do art. 34, II, “b”, da Lei n. 16.469/09.  

Quanto à capacidade postulatória, de acordo com o art. 11 da Lei n. 
16.468/09, o sujeito passivo poderá postular em causa própria, suprido encontra-se tal 
requisito legal.  

2.DO MÉRITO  



 

Analisando a documentação constante dos autos, verifico a 
ocorrência de pagamento parcial do débito tributário.  

Dessa forma, do valor lançado inicialmente, deve-se abater os 
pagamentos já realizados, conforme fls. 96/103, efetuados anteriormente ao lançamento. 
Em relação ao pagamento de fls. 104, este não foi objeto de exigência nos presente autos.  

Em relação ao restante, a contribuinte não se desincumbiu de ônus 
que lhe cabia, qual seja, apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo em relação ao 
lançamento de fls. 02.  

3. CONCLUSÃO  

Considerando as razões de fato e de direito acima alinhavadas, 
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, para considera parcialmente procedente 
o presente AIIM no valor de R$ 1.668,49 (mil, seiscentos e sessenta oito reais e quarenta 
e nove centavos), devendo os autos serem encaminhados à GEPRO, no intuito de 
desvincular do presente auto de infração os pagamentos realizados conforme fls. 96/103.  

É como voto.  

 
 

Sala das sessões, em 21 de dezembro de 2016. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 02045/16 
 
Relatora: Conselheira Talita Pimenta Félix 
 

 
EMENTA: CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. 
INOCORRÊNCIA. 
 
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa 
quando o fisco apontou de modo claro e preciso os fatos e os 
dispositivos legais infringidos pelo contribuinte. 
 
OMISSÃO NO PAGAMENTO DO ICMS-ST. 
 
Quanto ao mérito, trata-se de ônus do contribuinte infirmar as 
conclusões da autoridade fiscal, por meio de provas. A simples 
alegação de que não deve o ICMS-ST não é suficiente para 
comprovar a improcedência do auto de infração. 
 
Período de maio de 2012. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 08 de agosto de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito 
de defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Talita Pimenta Félix, Nislene Alves 
Borges e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. Quanto ao mérito, também por votação unânime, 
conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Talita Pimenta Félix, Nislene Alves Borges e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

1.Fundamenação do Lançamento Tributário 
 
O AIIM (auto de infração e imposição de multa) descreve que o sujeito 

passivo deixou de recolher parte do ICMS–ST referente ao estoque apurado em 
31/03/2012 e informado na EFD do mês de Maio-2012, para o grupo de mercadorias 
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ACABAMENTO, BRICOLAGEM OU ADORNO, que foi 
incluído neste regime pelo Decreto n. 7.528 de 28/12/2011, no valor de R$ 27.378,21 
(vinte e sete mil trezentos e setenta e oito reais e vinte e um centavos). 

 
O lançamento tributário registra como infringidos os arts. 45 e 51, § 3º do 

Código Tributário Estadual – CTE (Lei n. 11.651/91), c/c arts. 35 e 52, § 1º do anexo VIII 
do Decreto n. 4852/97, da onde lhe foi imposta a penalidade prescrita no art. 71, III, “a”, do 
CTE, com redação da Lei n. 17.917/2012. 

 
Incluiu-se na condição de sujeito passivo coobrigado o sócio-proprietário 

Sergio Marchio. 
 

 
2 Sentença JULP nº 1165/2016 



 

 
Preliminarmente, o julgador afastou a nulidade por cerceamento do direito 

de defesa, pois os demonstrativos e documentos constantes da mídia anexa ao feito são 
claros, possibilitando o pleno conhecimento da irregularidade. 

 
No mérito, julgou procedente o auto de infração, por entender que o ICMS-

ST sobre o estoque apurado é de R$ 320.651,01, sendo que o sujeito passivo pagou 30 
parcelas de R$ 9.775,76, totalizando R$ 293.272,80. Assim, houve a omissão do 
pagamento de ICMS-ST no montante de R$ 27.378,21, ora exigido. 

 
3 Do Recurso Voluntário  
 
Irresignado com a citada decisão, interpôs, o sujeito passivo, recurso 

voluntário alegando, preliminarmente a existência de falhas insanáveis que impossibilitam 
o pleno conhecimento da irregularidade apontada na inicial. 

 
Quanto ao mérito, em apenas duas linhas afirma que "a exigência do 

crédito tributário é indevida e o auto de infração deve ser julgado improcedente". 
 
Às fls. 58/66 a contribuinte aditou o Recurso, alegando que alguns 

produtos constantes do trabalho fiscal não fazem parte do Regime da substituição 
tributária requerendo suas exclusões da presente autuação fiscal. 

 
 

VOTO 
 

 
1 PRELIMINARMENTE 
 

1.1  Da Tempestividade e da Capacidade 
Postulatória  

 
Tendo em vista que o sujeito passivo fora intimado da sentença, em 

09/05/2016, e que protocolizou seu recurso em 18/05/2016 tempestiva é a sua 
manifestação nos termos do art. 34, II, “b”, da Lei n. 16.469/09. 

 
Quanto à capacidade postulatória, de acordo com o art. 11 da Lei n. 

16.468/09, o sujeito passivo poderá postular em causa própria ou representado por 
advogado, este o caso dos autos, conforme se depreende das fls. 23 e 29, suprido 
encontra-se tal requisito legal. 

 
1.2  Do Cerceamento do Direito de Defesa 
 

Alegou-se a ocorrência de cerceamento do direito de defesa. Todavia a 
recorrente não explica os motivos pelos quais entende que ocorreu o citado cerceamento. 
Dessa forma, afasto essa alegação. 

 
Ademais, o auto de infração é preciso ao expor que o sujeito passivo 

omitiu o pagamento de ICMS-ST tendo como base a própria documentação apresentada 
pela contribuinte. 

 
 
2. DO MÉRITO 



 

 
Consoante exposto, a contribuinte afirma que procedeu ao recolhimento 

de todo o ICMS-ST. 
 
Todavia, verifica-se a partir dos arquivos magnéticos contidos na mídia 

anexada ao processo, que a contribuinte quitou apenas parte do ICMS-ST devido. Em 
verdade, houve a omissão do montante referente à R$ 27.378,21 (vinte e sete mil 
trezentos e setenta e oito reais e vinte e um centavos). 

 
Não há nos autos nenhum outro documento anexado pela Recorrente que 

infirme as conclusões do auto de infração. Portanto, cumprido o ônus de carrear aos autos 
provas da suposta infração, é, então, dever do contribuinte ilidir tais afirmações, a fim de 
que seja eximido do pagamento que entende indevido.Neste sentido, o art. 373, do Código 
de Processo Civil: 

 
“Art. 373.  O ônus da prova incumbe: 
 
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; 
 
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 
extintivo do direito do autor. (Sem grifos no original)” 

 
Assim, não comprovado pelo sujeito passivo a inconsistência da presente 

autuação, entendo pela total procedência do auto de infração. 
 
Por fim, também não merece acolhida o argumento de que não basta a 

coincidência do código NCM/SH para que determinada mercadoria seja incluída no regime 
de substituição tributária, sendo necessária a descrição da mercadoria. 

 
Nos termos já expostos, o inventário, documento que fundamentou o auto 

de infração foi apresentado pela própria Contribuinte, ou seja, foi ela quem livremente 
entendeu que as mercadorias deveriam ser tributadas pelo ICMS-ST. Destarte improcede 
o pedido de revisão fiscal. 

 
 
3.CONCLUSÃO 

 
Considerando as razões de fato e de direito acima aventadas, rejeito a 

preliminar de cerceamento do direito de defesa, no mérito, julgo improcedente o Recurso 
Voluntário e julgo procedente o presente AIIM. 

 
É como voto. 

 
 

Sala das sessões, em 21 de dezembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Substituição tributária (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 02065/16 
 
Relator: Conselheiro Elias Alves dos Santos 
 

 
EMENTA: Processual. Obrigação principal. Aquisição de 
mercadorias sem o recolhimento de ICMS por Substituição 
Tributária pelas Operações Posteriores. Auditoria Específica. 
Procedência. Mantida a decisão singular.  
 
Deve ser considerado procedente o lançamento do crédito 
tributário formalizado com suporte em resultado obtido em 
Auditoria Específica de Mercadorias e não contraditado de 
maneira eficaz pelo sujeito passivo. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de novembro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Elias Alves 
dos Santos, Jorge Antônio Bezerra Oliveira e Talita Pimenta Félix. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal estampada na peça inaugural deste contencioso 
tributário é de que o sujeito passivo, no período de 01/07/2013 a 02/09/2015, adquiriu 
mercadorias sujeitas ao regime de substituição Tributária pelas Operações Posteriores, no 
valor comercial de R$ 334.237,58 (trezentos e trinta e quatro mil, duzentos e trinta e sete 
reais e cinquenta e oito centavos), já acrescido do respectivo índice de valor agregado – 
IVA, desacobertadas de nota fiscal, conforme Trancamento de Estoque e Auditoria 
Específica de Mercadorias constante CD-R anexados aos autos (fls. 13 e 16). Em razão 
deste fato, por responsabilidade, deverá pagar o imposto devido pelas operações 
posteriores, na importância de R$ 56.820,40 (cinquenta e seis mil, oitocentos e vinte reais 
e quarenta centavos), mais as cominações legais. 

 
A autoridade lançadora indicou como infringida as disposições dos 

artigos 45, inciso XIII; 51 e 64 da Lei 11.651/91 – CTE, combinado com o artigo 35, Anexo 
VIII e artigo 145 do Decreto nº 4.852/97 _ RCTE, sendo proposta a aplicação da 
penalidade prevista no artigo 71, inciso XII, alínea "I", § 9º, inciso II do CTE, com a nova 
redação da Lei nº 16.241/08. 

  
Foi identificado como sujeito passivo solidário João Antonio Brandão 

Filho, na condição de sócio - proprietário, nos termos do artigo 45, inciso XII do CTE. 
 
O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: 

identificação do sujeito passivo solidário (fls. 04); notificação fiscal (fl. 05); Registro de 
Empregado (fl. 06); consulta resumida do contribuinte pessoa jurídica (fls. 07/08); Contrato 
social (fls. 09/12); Trancamento de Estoque (fl. 13); Recibo de Entrega de Relatórios 
Digitais (fls. 14/15); CD-R contendo a Auditoria Específica de Mercadorias (fl. 16). 

 
Após serem intimados (fls. 17/25), o solidário foi revel e o autuado 

principal apresentou impugnação às fls. 29/30, aduzindo que o lançamento é 



 

improcedente, pois não reflete a realidade dos fatos e não traduz a correta movimentação 
físico-econômica da empresa. A peça defensória foi instruída com os seguintes 
documentos: Boletim de Ocorrência registrado na Delegacia de Polícia Civil de Cristalina – 
GO noticiando a emissão de várias notas fiscais de vendas de mercadorias diversas sem 
que o declarante as tenha adquirido (fls. 31/32); Carteira de Identidade do declarante (fl. 
33); Contrato Social da autuada (fls. 34/35) e impressos da Ordem de Conferência – NFE 
dos documentos fiscais não registrados e não cancelados, onde destacou aqueles que 
não teriam sido adquiridos pela autuada (fls. 36/125). 

 
O solidário não impugnou o feito e foi considerado revel, conforme 

Termo de revelia de fl. 26. 
  
Sobreveio a Sentença Singular Nº 2965/2016 – JULP (fls. 131/132), 

pela qual o Julgador decidiu pela procedência do lançamento fiscal, por estar 
inequivocamente comprovado nos autos a infração identificada pelo fisco, amparada nos 
demonstrativos da Auditoria Específica de Mercadorias, a qual não foi suficientemente 
contestada pela impugnante. 

  
Intimados do julgamento singular (fls. 133/137), o solidário e o 

autuado principal, em peça única, apresentaram Recurso Voluntário (fls. 139/142), 
reiterando, em síntese, as arguições apreciadas em Primeira Instância de que o autuante 
não procurou provas de a autuada teria mesmo adquirido as mercadorias constantes das 
notas fiscais constantes da Ordem de Conferência – NFE em questão, não trazendo 
nenhum fato novo a apreciar e pugnando, ao final, pela improcedência deste feito e 
juntando a procuração de fl. 143 do advogado constituído. 

 
É o relatório.  

 

V O T O 
 
Em análise procedida na documentação que compõe esse feito, com 

ênfase às razões do recurso cameral, o entendimento mantido pelos conselheiros que 
compuseram a mesa julgadora é de que nenhum reparo deve ser procedido na decisão 
recorrida, a qual foi proferida com acerto após abordagem dos pontos questionados pelo 
autuado e solidário, tanto no que tange à formalidade processual, quanto à questão de 
fundo.  

Assim, no que diz respeito ao mérito, comungo o entendimento do 
subscritor da Sentença recorrida, ao explicar que o trabalho fiscal foi realizado valendo-se 
da equação algébrica de que a soma do estoque inicial, mais as entradas, deve ser igual à 
soma do estoque final, mais as saídas, cotejo este que, após realizado, demonstrou a 
diferença representada pela omissão do registro de entrada de mercadoria submetida à 
retenção na fonte e esse fato não foi descaracterizado pelo recorrente. 

 
Ressalta que a auditoria, cujo resultado culminou no lançamento ora 

analisado, é feita sem maiores complicações e constatou o desequilíbrio da equação, 
considerando que do total vendido não se encontra a correspondente documentação 
relativa à aquisição de mercadorias sujeitas à substituição tributária pelas operações 
posteriores, revelando assim, o descumprimento de obrigação acessória sujeita à 
aplicação de multa, além da exigência do ICMS, conforme procedeu a fiscalização. 

 
No que diz respeito à assertiva do sujeito passivo de que a 

autoridade lançadora deveria ter aprofundado na busca de provas mais consistentes de 



 

que a autuada teria mesmo adquirido tais mercadorias, entendo que esta tarefa incumbe à 
recorrente, pois o autuante se amparou em documentação fiscal oficial, com validade em 
todo o território nacional, enquanto os sujeitos passivos nada trouxeram aos autos para 
contraprovar a acusação fiscal, se amparando apenas em meras alegações não 
comprovadas. 

 
Desta forma, pelo que acabo de considerar, conheço do Recurso 

voluntário, nego-lhe provimento para manter a decisão singular que considerou 
procedente o auto de infração.  

 
 

Sala das sessões, em 21 de dezembro de 2016. 



 

CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Zona franca de Manaus (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00017/16 
 
Relator: Conselheiro Antônio Martins da Silva 
 

 
EMENTA: PRELIMINAR. Recurso da Fazenda Pública do 
Conselho Pleno. Pedido de reinclusão dos solidários na lide. 
Retirado pela Fazenda Pública na sustentação oral. ICMS. 
Omissão de pagamento de imposto. Falta de comprovação do 
ingressso de mercadorias na s áreas de livre comércio ou Zona 
Franca de Manaus. Recurso inadmitido. Adequação da 
penalidade para a prevista no art. 71, inciso IV-A, da Lei nº 
11.651/91. 
 
1. A admissibilidade de recurso para o Conselho Pleno quanto à 
decisão cameral unânime, está jungida à prova da ocorrência de 
pelo menos uma das hipóteses de recorribilidade previstas no 
inciso II, do art. 41, da Lei nº 16.469/09; 
 
2. Deve ser inadmitido o recurso ao Conselho Pleno quando não 
ficar configurada a ocorrência das  hipóteses de recorribilidade 
alegadas pela recorrente. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 17 
de novembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, feita pela Fazenda 
Pública, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou parcialmente 
procedente o auto de infração, no valor do ICMS de R$ 23.112,45 (vinte e três mil, cento e 
doze reais e quarenta e cinco centavos), porém, com a adequação da penalidade para a 
prevista no art. 71, IV-A, do CTE. Participaram do julgamento os Conselheiros Antônio 
Martins da Silva, Edson Abrão da Silva, Elias Alves dos Santos, Talita Pimenta Félix, 
Lidilone Polizeli Bento, João Divino de Brito, Heli José da Silva, Nivaldo Carvelo Carvalho, 
Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Nivaldo José Mendes, Mário de Oliveira 
Andrade, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, Carlos Andrade Silveira, 
Washington Luis Freire de Oliveira e Alcedino Gomes Barbosa. A Fazenda Pública, em 
sustentação oral, retirou o Recurso apresentado, mantendo, assim, a exclusão da lide dos 
solidários JOÃO CARDOSO DA SILVA e ALENILSON CARDOSO DA SILVA. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de recurso ao Conselho Pleno interposto pela Fazenda 
Pública pleiteando a reforma da decisão cameral na parte em que, por maioria de votos, 
excluiu da lide os solidários JOÃO CARDOSO DA SILVA e ALENILSON CARDOSO DA 
SILVA e pela empresa autuada pleiteando a reforma da cisão na parte em que, por 
unanimidade de votos, reformou a decisão singular e considerou parcialmente procedente 
o lançamento no valor de R$ 23.112,45 (vinte e três mil, cento e doze reais e quarenta e 
cinco centavos). 

No seu recurso o Representante da Fazenda Pública afirma que a 
decisão recorrida contrariou o disposto no art. 45, inciso XII, da Lei nº 11.651/91, c/c o art. 
124, do Código Tributário Nacional – CTN, portanto, deve ser reformada. 



 

Na sustenção oral durante a sessão de julgamento a Representação 
Fazendária solicitou a retirada do seu recurso. 

A empresa autuada, por seu turno, alega que embora unânime a 
decisão recorrida foi contrária à prova dos autos e à legislação vigente.  

É o relatório. 
 

V O T O  

 
Deixo de apreciar o pedido de reinserção dos solidários na lide, 

tendo em vista que na sustentação oral durante a sessão de julgamento a Representação 
Fazendária retirou o seu recurso.  

Em relação ao recurso ao Conselho Pleno interposto pela empresa 
autuada em relação ao mérito, entendo que não restou comprovado que a decisão 
cameral fustigada contrariou a disposição expressa da legislação tributária estadual e 
tampouco prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, que 
implique reforma parcial ou total da decisão, portanto, entendo que o recurso deve ser 
inadmitido.  

Observo, no entanto, que a penalidade proposta pelos autores do 
procedimento foi a prevista no inciso VIII, alínea “c”, do art. 71 da Lei nº 11.651/91 que foi 
revogado a partir de 29/12/11 pela Lei nº 17.519/11 e substituída pelo inciso IV-A. 

Assim, considerando o princípio da retroatividade benigna da lei que 
comina penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da prática do ato, 
insculpido no art. 106, inciso II, alínea “c” do Código Tributário Nacional – CTN, promovo, 
de ofício, a adequação da penalidade para a prevista no art. 71, inciso IV-A, da Lei nº 
11.651/91. 

À conta do exposto, inadmito o recurso da empresa autuada em 
razão da falta de consonância com o disposto no inciso II, do art. 41, da Lei nº 16.469/09 
e, no entanto, promovo de ofício, a adequação da penalidade proposta para a prevista no 
art. 71, inciso IV-A, da Lei nº 11.651/91.  

 
 
Sala das sessões plenárias, em 05 de janeiro de 2016. 
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Matéria: Zona franca de Manaus (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00030/16 
 
Relator: Conselheiro Renato Moraes Lima 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Omissão de imposto 
decorrente da omissão de estorno de créditos em operações de 
entradas de mercadorias cujas saídas internas foram 
contempladas com redução de base de cálculo e entradas de 
mercadorias cujas saídas para a Zona Franca de Manaus foram 
com isenção do imposto. Revisão fiscal. Procedência parcial. 
 
1. Havendo decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) 
transitada em julgado suprimindo o direito de manutenção do 
crédito pelas entradas nas remessas de mercadorias com 
isenção para a Zona Franca de Manaus, retira-se da reclamação 
fiscal os valores relativos ao estorno de crédito das mercadorias 
remetidas com isenção à Zona Franca de Manaus; 
 
2. Altera-se o valor inicial da exigência para àquele apurado em 
revisão fiscal, que excluiu do lançamento a parcela do crédito 
tributário relativa ao estorno de crédito de mercadorias 
remetidas com isenção à Zona Franca de Manaus. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 15 de outubro de 2014, decidiu, por maioria de votos, conhecer do 
recurso, conhecer do recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a 
sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor de R$ 
63.794,94 (sessenta e três mil, setecentos e noventa e quatro reais e noventa e quatro 
centavos). Foram vencedores os Conselheiros Renato Moraes Lima e Antônio Martins da 
Silva. Vencido o Conselheiro Paulo Diniz que votou pela improcedência do feito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de não pagamento total 
de R$ 395.610,36 (trezentos e noventa e cinco mil, seiscentos e dez reais e trinta e seis 
centavos) de ICMS ao longo dos meses de janeiro e outubro de 2008, exceto julho, em 
virtude de não ter o contribuinte estornado créditos do imposto pelas entradas de 
mercadorias cujas saídas: 1.º) foram, com isenção, destinadas à Zona Franca de Manaus 
(RCTE, An. IX, Art. 6.º, XVII); 2.º) internas, destinadas a comercialização, produção ou 
industrialização, foram com Redução de Base de Cálculo, resultando em efetiva alíquota 
de 10% (RCTE, An. IX, Art. 8.º, VIII), nos casos em que a aquisição foi interestadual e com 
alíquota acima de 7%; e 3.º) internas de mercadorias da cesta básica, foram com Redução 
de Base de Cálculo, resultando em alíquota efetiva de 7% (RCTE, An. IX, Art. 8.º, XXXIII). 

 
Citados como infringidos os arts. 61, I, "a", §3° e 64, da Lei n° 

11.651/91, c/c o art. 58, I, "b", do Decreto n° 4.852/97, proposta a penalidade prevista no 
art. 71, IV, "a", da Lei n° 11.651/91 com a redação conferida pela Lei n° 14.634/2003.  

 
Instruem os autos Detalhamento do Crédito Tributário, fls. 03; 

Auditoria Básica do ICMS, fls. 04 a 15; Declarações de Ingresso da Suframa, fls. 16 a 53; 



 

protocolo de entrega dos relatórios digitais, fls. 54; CD com os arquivos do levantamento, 
conforme disposto a seguir, fls. 55. 

 

 
 

Intimado, fls. 61, o sujeito passivo apresenta Impugnação, fls. 64 a 
85, pedindo a improcedência do lançamento, alegando que não há necessidade de 
promover o estorno dos créditos de ICMS vinculados às operações de saídas destinadas à 
Zona Franca de Manaus, uma vez que no seu entender existiria previsão de manutenção 
do crédito na origem, no termos da Cláusula Terceira do Convênio ICMS n.º 65/88. 
Ressalta que não há incidência nas operações à Zona Franca de Manaus e da 
manutenção do crédito, pois se equiparam as exportações, conforme os artigos 4° do 
Decreto-Lei n° 288/67 e 40 do ADCT, hipótese em que o direito creditório é mantido na 
origem, conforme determina a alínea "a", inciso I, §3° do artigo 79 do RICMS/GO. 
Acrescenta que o estorno de créditos de ICMS decorrente das operações de saída com 
redução da base de cálculo somente é aplicável às saídas isentas ou não-tributadas. 
Destaca, outrossim, que não houve observância ao princípio da não-cumulatividade no 
critério de estornos de créditos apropriados decorrentes de operações de saídas com 
redução da base de cálculo. 

 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, apreciando 

as razões da defesa, decide pela procedência do auto de infração, consoante a Sentença 
n° 1864/12, fls. 114 a 121. 

 
Intimada, a autuada apresenta Recurso Voluntário, fls. 126 a 163, 

formulando em preliminar arguição de nulidade da decisão singular em razão da ausência 
de manifestação acerca do ponto crucial para o deslinde da causa, ocasionando 
cerceamento do direito de defesa.  

 
No mérito, pede a reforma da sentença e a improcedência do auto de 

infração, alegando que o Convênio n° 065/88 outorga à Recorrente o direito à manutenção 
dos créditos de origem, sendo, portanto, inaplicável a exigência relativa ao estornas nas 
operações de saídas com destino a Zona Franca de Manaus. Destaca, outrossim, que 
tendo em vista os efeitos erga omnes e vinculante da medida liminar exarada na ADI n° 
310-1 do Supremo Tribunal Federal que suspendeu a eficácia dos efeitos do Convênio n° 
06/90, não se pode resguardar o direito de lançamento previsto no artigo 142 do Código 
Tributário Nacional, conforme precedentes do STF e STJ. Afirma que a Zona Franca de 
Manaus é uma área equiparada à exportação, portanto, não há qualquer subsídio a 
sustentar a pretensão de exigência de estorno na remessa de mercadorias destinas a ela. 
Acentua que o estorno é inaplicável as saídas com redução da base de cálculo, pois nem 
a Constituição Federal nem a legislação complementar incluiu a redução da base de 
cálculo no rol de dispositivos que estão sujeitos a regra do estorno. Reitera que não houve 
observância por parte da fiscalização ao regime da não-cumulatividade no critério de 
estorno de créditos apropriados decorrentes de operações de saída com redução da base 
de cálculo.  

 



 

Posteriormente, apresenta Memorial, fls. 167 a 175, onde ratificando 
as razões defensórias anteriores.  Questiona, o caráter, a seu ver, confiscatório da multa 
aplicada, em ofensa ao artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal de 1988. 

 
A Segunda Câmara deste Conselho, em decidiu não unânime, 

materializada no Acórdão n° 704/2013, fls. 182 a 191, rejeita o pedido de diligência 
formulado pela Representação Fazendária, Em decisão não unânime, acolhe a preliminar 
de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da infração, arguida pelo 
sujeito passivo, declarando, de consequência, nulo "ab initio" o processo.  

 
A decisão de nulidade decorreu do fato de não se ter apreciado 

arguição de nulidade por insegurança formulada pela recorrente, sob a alegação de que a 
reclamação fiscal foi omissa quanto à discriminação e detalhamento dos créditos que 
deveriam ter sido estornados (acrescentou, ademais, que as remessas para a ZFM são 
equiparadas a exportação para o exterior, implicando em imunidade). 

 
Nota-se que não há essa arguição (nulidade por insegurança) na 

peça recursal, devendo ser provavelmente erro da certidão, posto que tal nulidade deve 
ter sido arguida na sessão cameral pelo relator, Carlos Andrade.  

 
Intimada, a Representação Fazendária apresenta recurso ao 

Conselho Pleno, fls. 193 a 197, pedindo o afastamento da nulidade declarada no 
julgamento cameral, para que o feito possa retornar a novo julgamento cameral, alegando 
que o voto vencedor, além de demonstrar minguada observância dos levantamentos 
fiscais, tentou, ainda, ressuscitar premissas já enfrentadas e pacificadas por este 
Conselho, em se tratando de mercadorias remetidas para Zona Franca de Manaus.  

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta Contradita, fls. 204 a 218.  
 
O Conselho Pleno, em decisão não unânime, materializada no 

Acórdão n° 468/2014, fls. 224 a 229, afasta a nulidade e retorna os autos a Câmara 
Julgadora para apreciação de toda matéria. 

 
Intimado, o sujeito passivo agora apresenta novo memorial, fls. 234 a 

249, em que repetiu as alegações recursais, inovando, porém ao acrescentar outras 
alegações. 

 
Na peça recursal foram feitas as alegações que se seguem. 
 
Formulou como única preliminar uma arguição de nulidade parcial 

processual por cerceamento em virtude de falta de apreciação da alegação impugnatória 
de que o estorno exigido na Legislação Tributária Estadual visa equilibrar as cargas 
tributárias de entrada e de saída e que, no entanto, no levantamento fiscal foi calculado 
estorno no montante nominal de redução da carga tributária de saída. A sentença singular 
cita, ao final das fls. 119: “4.º) DA NÃO OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA NÃO 
CUMULATIVIDADE e pela manutenção obrigatória dos créditos da operação anterior até a 
carga tributária efetiva, causando erro na base de cálculo da multa imposta”; cita, em 
seguida, que essa argumentação do sujeito passivo é desnecessária posto que a 
execução depende de definição transitada em julgado no STF. 

 
No mérito, pediu a improcedência do lançamento, alegando não ser 

necessário o estorno de créditos pelas entradas cujas saídas subsequentes destinam-se à 



 

ZFM posto que é prevista a manutenção dos créditos, para o que haveria efeito vinculante 
da decisão da ADIn 310-1 com decisão definitiva do STF. 

 
Além de citar a desnecessidade de estorno dos créditos, a 

recorrente também alegou ausência de competência material para exclusão dos 
benefícios fiscais inerentes à ZFM – alega que os Estados e o DF estão impossibilitados 
de disciplinar sobre matéria referente à exclusão de benefícios aplicáveis à ZFM, conforme 
LC 24/75, art. 15 

 
Aduziu ser indevida a penalidade cominada uma vez que o efeito do 

pronunciamento do STF seja para todos (erga omnes). 
 
Também alegou que, além da manutenção de crédito anteriormente 

citada, há não incidência nas operações para a ZFM tomando-se por base o DL n.º 288, 
de 28/02/1967, Art. 4.º, a LC n.º 04, de 02/12/1969, Art. 5.º e o ADCT, Arts. 40 e 92. 

 
Ainda alegou que a exigibilidade de estorno de crédito pelas 

entradas só atinje as saídas com isenção, mas não as com Redução da Base de Cálculo. 
 
Diz a recorrente que há erro de cálculo, pois procedendo-se uma 

Redução de Base de Cálculo de 17% para 10% a fiscalização estaria aplicando uma 
redução de 7% no crédito de entrada, passando um crédito de 12% para apenas 5%. 
Entende a recorrente que teria que se calcular uma redução no crédito de 12% para 10%. 
Utilizou-se nesse exemplo um valor de saída de R$ 100,00, fls. 156 e 157. 

 
Por fim, alegou que, ao considerar no estorno de créditos os 

montantes de saídas isentas para a ZFM, teria a fiscalização exigido tributo indevido, 
implicando em incerteza e iliquidez. 

 
No memorial, fls. 234 a 249, repetiu as alegações recursais, 

inovando, porém ao acrescentar: 
 
1.º) alegação de confiscatoriedade da multa, CTE, 71, IV, “a”, fls. 

240, atualmente em 100% do valor do imposto (antes era de 140% do valor do imposto); 
 
2.º) aplicação da retroatividade benigna da pena. 

 
Os autos foram a julgamento em 29/05/2014, quando propus e foi 

acatada a remessa do feito em diligência, da qual veio a revisão fiscal que retirou a parte 
do levantamento fiscal relativa à manutenção dos créditos das mercadorias remetidas às 
ZFM. Com essa revisão, fls. 260 a 266, o valor do ICMS devido passou de R$ 395.610,36 
em vários meses de 2008 para apenas R$ 63.794,94 (sessenta e três mil, setecentos e 
noventa e quatro reais e noventa e quatro centavos), sendo R$ 46.298,85 em 
fevereiro/2008 e R$17.496,09 em março/2008. 

 
A recorrente manifestou-se sobre a revisão fiscal, consoante fls. 270 

a 281, oportunidade em que: 
 
1. Repetiu a alegação meritória aqui identificada como “6” – de 

que a metodologia adotada para determinação da proporcionalidade de créditos glosados 
estaria equivocada, desprovida de suporte legal e constituía-se em afronta ao Princípio da 
Não Cumulatividade. 

 



 

2. Inova ao alegar exceção de litispendência por triplicidade de 
lançamento em virtude dos 2 Autos de Infração do item seguinte (na sessão de 
julgamento), n.os 4 0112007 230 46 (CTE, 71, IV, “b”) e 4 0112023 458 47 (CTE, 71, IV, 
“c”), repetindo, adicionalmente, a inovação do memorial de fls. 234 a 249, quando alegou 
confiscatoriedade da multa. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
A acusação formulada no auto de infração é de não pagamento total 

de R$ 395.610,36 (trezentos e noventa e cinco mil, seiscentos e dez reais e trinta e seis 
centavos) de ICMS ao longo dos meses de janeiro e outubro de 2008, exceto julho, em 
virtude de não ter o contribuinte estornado créditos do imposto pelas entradas de 
mercadorias cujas saídas: 1.º) foram, com isenção, destinadas à Zona Franca de Manaus 
(fls. 11; RCTE, An. IX, Art. 6.º, XVII); 2.º) internas, destinadas a comercialização, produção 
ou industrialização, foram com Redução de Base de Cálculo, resultando em efetiva 
alíquota de 10% (fls. 12 e 13; RCTE, An. IX, Art. 8.º, VIII), nos casos em que a aquisição 
foi interestadual e com alíquota acima de 7%; e 3.º) internas de mercadorias da cesta 
básica, foram com Redução de Base de Cálculo, resultando em alíquota efetiva de 7% (fls. 
14; RCTE, An. IX, Art. 8.º, XXXIII). 

 
Exponho agora a base legal da autuação, destacando que que a 

regra genérica está no Código Tributário Estadual (CTE), Art.  61: 
 
CTE, Art. 61. O sujeito passivo deverá efetuar o estorno do imposto 
de que se tiver creditado, sempre que o serviço tomado, a mercadoria ou 
bem entrados no estabelecimento, quando: 
 
I - imprevisível a ocorrência das circunstâncias seguintes, na data da 
entrada da mercadoria ou da utilização do serviço que: 
 
a) for objeto de saída ou prestação de serviço correspondente isenta ou 

não-tributada; 
 
§ 3º O disposto neste artigo também se aplica à operação ou prestação 
subseqüente contemplada com redução de base de cálculo, hipótese 
em que o estorno será proporcional a essa redução. 
 
Quanto a isenção na remessa para ZFM e áreas de livre comércio de 
produtos industrializados de origem nacional, destinados à comercialização 
ou industrialização, cabe destacar: 
 
1.º) até 19/03/2007, sem manutenção de crédito e sendo excluídos os 
industrializados semi-elaborados (por força de liminar na ADIn 310-1/90, foi 
provisoriamente estendida a isenção a semi-elaborados; 
 
2.º) até 30/10/2011, sem manutenção de créditos, mas incluindo os 
produtos industrializados semi-elaborados; 
 
3.º) desde 1.º/09/2011, inclusive semi-elaborados e mantendo-se os 
créditos pelas entradas. 
 
Cito e reproduzo agora os diplomas e respectivos dispositivos que tratam, 
especificamente, de benefícios paras as operações referidas no auto de 
infração em que houve o estorno dos créditos: 



 

 
RCTE, An. IX, Art. 6º São isentos do ICMS: 
[...] 
XVII - a saída de produto industrializado de origem nacional, exceto 
semi-elaborado relacionado no Apêndice I deste anexo, para 
comercialização ou industrialização na Zona Franca de Manaus, nos 
Municípios de Rio Preto da Eva e de Presidente Figueiredo, no Estado do 
Amazonas e nas Áreas de Livre Comércio de Bonfim e Pacaraima, no 
Estado de Roraima; de Brasiléia e Cruzeiro do Sul, com extensão para o 
Município de Epitaciolândia, no Estado do Acre; de Guajaramirim, no 
Estado de Rondônia; de Macapá e Santana, no Estado do Amapá; e de 
Tabatinga, no Estado do Amazonas, desde que observado o disposto no 
Capítulo IX do Anexo XII deste Regulamento e o seguinte (Convênio ICM 
65/88, Convênios ICMS 2/90, cláusula primeira; 52/92, 36/97, 37/97): 
 

NOTAS: 
1. Conforme esclarece o Memorando nº 196/05-SGAF, está suspensa a exclusão 
do produto semi-elaborado do alcance da isenção prevista neste inciso, em virtude de 
medida liminar deferida pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da 
ADIN nº 310-1/90 acerca da inconstitucionalidade do Convênio ICMS 02/90, sendo 
portanto, utilizada para a operação com produto semi-elaborado a isenção concedida 
para os produtos industrializados. 

2. Redação com vigência de 01.01.98 a 19.03.07. 
 

XVII - a saída de produto industrializado de origem nacional, 
INCLUSIVE semi-elaborado relacionado no Apêndice I deste Anexo, 
para comercialização ou industrialização na Zona Franca de Manaus, 
nos Municípios de Rio Preto da Eva e de Presidente Figueiredo, no Estado 
do Amazonas e nas Áreas de Livre Comércio de Bonfim e Pacaraima, no 
Estado de Roraima; de Brasiléia e Cruzeiro do Sul, com extensão para o 
Município de Epitaciolândia, no Estado do Acre; de Guajaramirim, no 
Estado de Rondônia; de Macapá e Santana, no Estado do Amapá; e de 
Tabatinga, no Estado do Amazonas, desde que observado o disposto no 
Capítulo IX do Anexo XII deste Regulamento e o seguinte (Convênio ICM 
65/88 e Convênios ICMS 52/92, 36/97 e 37/97): 
 

NOTA: Redação com vigência de 20.03.07 a 30.10.08. 
CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO caput do inciso xvii do ART. 6º PELO ART. 2º DO 
DECRETO Nº 6.848, DE 30.12.08 - vigência: 31.10.08. 
 

XVII - a saída de produto industrializado de origem nacional, 
INCLUSIVE semi-elaborado relacionado no Apêndice I deste Anexo, 
para comercialização ou industrialização na Zona Franca de Manaus, 
nos Municípios de Rio Preto da Eva e de Presidente Figueiredo, no Estado 
do Amazonas, e nas Áreas de Livre Comércio de Macapá e Santana, no 
Estado do Amapá; de Tabatinga, no Estado do Amazonas; de Bonfim e 
Boa Vista, no Estado de Roraima; de Brasiléia e Cruzeiro do Sul, com 
extensão para o Município de Epitaciolândia, no Estado do Acre; de 
Guajaramirim, no Estado de Rondônia, desde que observado o disposto no 
Capítulo IX do Anexo XII deste Regulamento e o seguinte (Convênio ICM 
65/88 e Convênios ICMS 52/92 e 49/94):  
 

NOTA: Redação com vigência de 31.10.08 a 31.08.11. 
CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO CAPUT DO INCISO XVII DO ART. 6º PELO ART. 1º 
DO DECRETO Nº 7.516/11-GSF, DE 22.11.12 - vigência: 01.09.11. 
 

XVII - a saída de produto industrializado de origem nacional, 
INCLUSIVE semi-elaborado relacionado no Apêndice I deste Anexo, 
para comercialização ou industrialização na Zona Franca de Manaus, 
nos Municípios de Rio Preto da Eva e de Presidente Figueiredo, no Estado 
do Amazonas, e nas Áreas de Livre Comércio de Macapá e Santana, no 
Estado do Amapá; de Tabatinga, no Estado do Amazonas; de Bonfim e 
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Boa Vista, no Estado de Roraima; de Brasiléia e Cruzeiro do Sul, com 
extensão para o Município de Epitaciolândia, no Estado do Acre; de 
Guajaramirim, no Estado de Rondônia, ficando mantido o crédito, desde 
que seja observado o disposto no Capítulo IX do Anexo XII deste 
Regulamento e o seguinte (Convênio ICM 65/88 e Convênios ICMS 52/92, 
49/94 e 71/11):  
 
a) a isenção não alcança a saída de arma e munição, perfume, fumo e 
seus derivados, bebida alcoólica, automóvel de passageiro e açúcar de 
cana (Convênio ICM 65/88, cláusula primeira, § 1º; e Convênio ICMS 1/90, 
cláusula primeira); 
 
b) a isenção é condicionada a que o estabelecimento remetente 
deduza, do valor da operação constante da nota fiscal, o montante 
equivalente ao ICMS que seria devido se não houvesse o benefício 
(Convênio ICM 65/88, cláusula primeira, § 2º); 
 
c) o benefício somente prevalece com a comprovação inequívoca da 
efetiva entrada dos produto no estabelecimento destinatário (Convênio 
ICM 65/88, cláusula segunda); 
 
d) a mercadoria originária do Estado de Goiás beneficiada por esta 
isenção, quando sair da Zona Franca de Manaus e das Áreas de Livre 
Comércio, perdem o direito ao benefício, situação em que o ICMS e seus 
acréscimos legais devidos e não pagos serão cobrados pelo fisco goiano, 
salvo se o produto tiver sido objeto de industrialização naqueles locais 
(Convênio ICMS 65/88, cláusula quinta); 
 
e) a Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás, em conjunto ou não com 
a Secretaria da Fazenda, Economia ou Tributação de cada um dos 
Estados destinatários do produto, deve exercer o controle sobre a entrada 
do produto industrializado nas regiões mencionadas (Convênio ICM 65/88, 
cláusula sexta); 

 
RCTE, An. IX, Art. 8º A base de cálculo do ICMS é reduzida:  
[...] 
VIII - de tal forma que resulte aplicação sobre o valor da operação do 
equivalente ao percentual de 10% (dez por cento), na saída interna 
realizada por contribuinte industrial ou comerciante atacadista que destine 
mercadoria para comercialização, produção ou industrialização, ficando 
mantido o crédito, observado o disposto no § 2º (acrescenta-se 
construtoras, órgão da administração pública direta, inclusive autárquica ou 
fundacional, clínicas e hospitais e a Saneago) e, ainda, o seguinte (Lei nº 
12.462/94, art. 1º): 
[...] 
b) o benefício não se aplica à operação: 
[...] 
2. com petróleo, combustível, lubrificante, energia elétrica e outras 
mercadorias e operações indicadas em ato do Secretário da Fazenda; 

 
IN 326-GSF, de 22/01/98, Art. 1º São excluídas dos benefícios fiscais 
previstos nos arts. 8º, VIII, e 11, III, do Anexo IX do Decreto nº 4.852, de 
29 de dezembro de 1997, além das mercadorias e operações já 
mencionadas no referido decreto: 
[...] 
II - a operação de saída da mercadoria que tenha sido recebida em 
operação interestadual tributada com alíquota superior a 7% (sete por 
cento), exceto se o crédito apropriado pelo contribuinte limitar-se a 



 

7% (sete por cento). 
 
§ 1º O disposto neste artigo não se aplica às operações ou às 
mercadorias discriminadas: 
[...] 
II - expressamente em regime especial que o contribuinte celebre com a 
Secretaria da Fazenda. 

 
IN 899-GSF, de 15/05/2008, Art. 2º A utilização da redução de base de 
cálculo prevista no inciso VIII do art. 8º do Anexo IX do RCTE não se 
aplica, também, à saída de mercadoria que tenha sido recebida em 
operação interestadual com alíquota superior a 7% (sete por cento). 
 
§ 1º Na hipótese prevista neste artigo, o benefício pode ser utilizado, 
desde que, no final do período de apuração, o contribuinte efetue o 
estorno do correspondente crédito de ICMS que tenha sido 
aproveitado em percentual superior a 7% (sete por cento). 

 
Art. 3º Fica revogada a Instrução Normativa nº 326/98 - GSF, de 22 de 
janeiro de 1998. 

 
Art. 4º Esta instrução entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo, porém, seus efeitos a partir de 1º de maio de 2008. 

 
RCTE, An. IX, Art. 8º A base de cálculo do ICMS é reduzida: (são 
normalmente a 12% nas saídas internas; os demais são a 17%) 
[...] 
XXXIII - de tal forma que resulte a aplicação sobre o valor da operação do 
equivalente ao percentual de 7% (sete por cento) na operação interna com 
açúcar, arroz, café torrado ou moído, farinha de arroz, farinha de milho, 
farinha de mandioca, farinha de trigo, feijão, fubá, macarrão, 
margarina vegetal, manteiga de leite, rapadura, pão francês, polvilho, 
queijo tipo minas, queijo frescal, requeijão, óleo vegetal comestível, 
exceto o de oliva, vinagre, fósforo, sal iodado, absorvente higiênico, 
dentifrício, escova de dente, exceto a elétrica, papel higiênico, 
sabonete, água sanitária, desinfetante de uso doméstico, sabão em 
barra e vassoura, exceto a elétrica (Convênio ICMS 128/94, cláusula 
primeira). 

 
Condenado em Primeira Instância, fls. 114 a 121, o sujeito passivo 

apresentou recurso voluntário, fls. 126 a 136, indo o processo a julgamento pela Segunda 
Câmara, esta declarou nulo o processo, fls. 182 a 191, tendo a nulidade declarada no 
julgamento cameral sido afastada pelo Conselho Pleno e determinado o retorno dos autos 
a Câmara Julgadora para apreciação de toda matéria, fls. 225 a 229. 

 
Intimado da decisão plenária, o sujeito passivo agora apresenta novo 

memorial, fls. 234 a 249, em que repetiu as alegações recursais, inovando, porém ao 
acrescentar outras alegações. 

 
Na peça recursal foram feitas as alegações que se seguem. 
 
Formulou como única preliminar uma arguição de nulidade parcial 

processual por cerceamento em virtude de falta de apreciação da alegação impugnatória 
de que o estorno exigido na Legislação Tributária Estadual visa equilibrar as cargas 
tributárias de entrada e de saída e que, no entanto, no levantamento fiscal foi calculado 
estorno no montante nominal de redução da carga tributária de saída. A sentença singular 



 

cita, ao final das fls. 119: “4.º) DA NÃO OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA NÃO 
CUMULATIVIDADE e pela manutenção obrigatória dos créditos da operação anterior até a 
carga tributária efetiva, causando erro na base de cálculo da multa imposta”; cita, em 
seguida, que essa argumentação do sujeito passivo é desnecessária posto que a 
execução depende de definição transitada em julgado no STF. 

 
No mérito, pediu a improcedência do lançamento, alegando não ser 

necessário o estorno de créditos pelas entradas cujas saídas subsequentes destinam-se à 
ZFM posto que é prevista a manutenção dos créditos, para o que haveria efeito vinculante 
da decisão da ADIn 310-1 com decisão definitiva do STF, o que, entretanto, não era 
verdade ao tempo em que a peça recursal fora apresentada, 22/10/2012, fls. 125, pois 
somente em 19/02/2014 deu-se o trânsito em julgado da Adin 310, com efeito ex-tunc. 
Assim, coube, a retirada da reclamação fiscal referente aos créditos das saídas com 
isenção, fls. 11, com sua devida repercussão na Auditoria Básica do ICMS (conforme 
disposto na planilha estas mercadorias foram remetidas para a ZFM – SUFRAMA – 
Superintendência da Zona Franca de Manaus). 
 

Além de citar a desnecessidade de estorno dos créditos, a 
recorrente também alegou ausência de competência material para exclusão dos 
benefícios fiscais inerentes à ZFM – alega que os Estados e o DF estão impossibilitados 
de disciplinar sobre matéria referente à exclusão de benefícios aplicáveis à ZFM, conforme 
LC 24/75, art. 15 – argumento desconsiderado por não ser matéria apreciável no Processo 
Administrativo Tributário (PAT). 

 
Aduziu ser indevida a penalidade cominada uma vez que o efeito do 

pronunciamento do STF seja para todos (erga omnes). FOI DADO PROVIMENTO A ESSA 
ALEGAÇÃO, TORNANDO-SE IMPROCEDENTE ESSA PARTE DA AUTUAÇÃO, NÃO SÓ 
QUANTO À PENA COMINADA, MAS SOBRE TODA ESSA PARCELA DO CRÉDITO 
TRIBUTÁRIO, POSTO QUE TRANSITADA EM JULGADO A DECISÃO DO STF. 

 
Também alegou que, além da manutenção de crédito anteriormente 

citada, há não incidência nas operações para a ZFM tomando-se por base o DL n.º 288, 
de 28/02/1967, Art. 4.º, a LC n.º 04, de 02/12/1969, Art. 5.º e o ADCT, Arts. 40 e 92. UMA 
VEZ QUE A RECLAMAÇÃO FISCAL NÃO SEJA SOBRE O ICMS DESSAS REMESSAS, 
MAS SOBRE A MANUTENÇÃO DO CRÉDITO DAS ENTRADAS RELATIVAS A ESSAS 
REMESSAS, VOTO PELA INÉPCIA DESSE PEDIDO. (sobre a possibilidade de 
manutenção ou não do crédito, é matéria pertinente, mas já alegada no ponto 1 das 
alegações meritórias de improcedência) 

 
DL 288/1967, Art 4º A exportação de mercadorias de origem nacional para 
consumo ou industrialização na Zona Franca de Manaus, ou reexportação 
para o estrangeiro, será para todos os efeitos fiscais, constantes da 
legislação em vigor, equivalente a uma exportação brasileira para o 
estrangeiro. 

 
LC 04/1969, Art. 5º - Continuam em vigor o art. 4º do Decreto-Lei nº 288, 
de 28 de fevereiro de 1967, e legislação posterior pertinente à matéria nele 
tratada; o art. 5º do Decreto-Lei nº 244, de 28 de fevereiro de 1967, e o art. 
2.º do Decreto Lei nº 932, de 10 de outubro de 1969. 

 
ADCT, Art. 40. É mantida a Zona Franca de Manaus, com suas 
características de área livre de comércio, de exportação e importação, e de 
incentivos fiscais, pelo prazo de vinte e cinco anos, a partir da 
promulgação da Constituição. 



 

 
Parágrafo único. Somente por lei federal podem ser modificados os 
critérios que disciplinaram ou venham a disciplinar a aprovação dos 
projetos na Zona Franca de Manaus. 

 
Art. 92. São acrescidos dez anos ao prazo fixado no art. 40 deste Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 42, de 19.12.2003). 

 
Conv. ICMS 65/88, Cláusula terceira. Fica assegurado ao 
estabelecimento industrial que promover a saída mencionada na cláusula 
primeira a manutenção dos créditos relativos às matérias primas, materiais 
secundários e materiais de embalagens utilizados na produção dos bens 
objeto daquela isenção. 
 
RCTE, An. IX, Art. 2.º, Parágrafo único. Ocorrendo operação ou 
prestação com não-incidência, isenção ou redução da base de cálculo e 
havendo a manutenção do crédito, essa alcança todos os créditos 
regularmente apropriados, exceto os correspondentes ao ativo imobilizado 
e ao material de uso e consumo, para os quais devem ser observadas 
regras específicas previstas na legislação tributária. 

 
O Convênio n.º 06/90, de 30/05/1990, revogou posteriormente a 

citada cláusula 3.ª do Convênio n.º 65/88, que assegurava a manutenção dos créditos. 
 
O Estado do Amazonas ingressou com a ADIn n.º 310-1/90, contra 

os Convênios ICMS 01/90, ICMS 02/90 e ICMS 06/90 e obteve em 25/10/1990 decisão 
cautelar com efeito suspensivo desses convênios, sendo posteriormente ratificado 
com o trânsito em julgado, em 19/02/2014, com efeito aos casos pendentes (ex-tunc). 

 
Ainda alegou que a exigibilidade de estorno de crédito pelas 

entradas só atinge as saídas com isenção, mas não as com Redução da Base de Cálculo. 
Essa alegação não tem respaldo na legislação. Vejamos as normas que se seguem 
que culminam no CTE, art. 61, § 3.º: 

 
CF, Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos 
sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993) 
[...] 
II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de 
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, 
ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;(Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993) 
 
§ 2.º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993) 
 
I - será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada 
operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços 
com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou 
pelo Distrito Federal; 
 
II - a isenção ou não-incidência, salvo determinação em contrário da 
legislação: 
 
a) não implicará crédito para compensação com o montante devido nas 

operações ou prestações seguintes; 
 



 

b) acarretará a anulação do crédito relativo às operações anteriores; 
[...] 
XII - cabe à lei complementar: 
[...] 
c) disciplinar o regime de compensação do imposto; 
[...] 
e) prever casos de manutenção de crédito, relativamente à remessa 
para outro Estado e exportação para o exterior, de serviços e de 
mercadorias; 

 
g) regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito 
Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e 
revogados. 

 
LC 87/96, Art. 3º O imposto não incide sobre:  
[...] 
II - operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, 
inclusive produtos primários e produtos industrializados semi-elaborados, 
ou serviços;  (Vide Lei Complementar nº 102, de 2000)  (Vide Lei 
Complementar nº 102, de 2000) 

 
Art. 19. O imposto é não-cumulativo, compensando-se o que for devido em 
cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de 
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação 
com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou por outro Estado. 

 
Art. 20. Para a compensação a que se refere o artigo anterior, é 
assegurado ao sujeito passivo o direito de creditar-se do imposto 
anteriormente cobrado em operações de que tenha resultado a entrada de 
mercadoria, real ou simbólica, no estabelecimento, inclusive a destinada 
ao seu uso ou consumo ou ao ativo permanente, ou o recebimento de 
serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou de comunicação.  
 
§ 1º Não dão direito a crédito as entradas de mercadorias ou utilização de 
serviços resultantes de operações ou prestações isentas ou não tributadas, 
ou que se refiram a mercadorias ou serviços alheios à atividade do 
estabelecimento.  
 
§ 3º É vedado o crédito relativo a mercadoria entrada no estabelecimento 
ou a prestação de serviços a ele feita:  
 
I - para integração ou consumo em processo de industrialização ou 
produção rural, quando a saída do produto resultante não for tributada ou 
estiver isenta do imposto, exceto se tratar-se de saída para o exterior; 
 
II - para comercialização ou prestação de serviço, quando a saída ou a 
prestação subseqüente não forem tributadas ou estiverem isentas do 
imposto, exceto as destinadas ao exterior. 
 
§ 6º Operações tributadas, posteriores a saídas de que trata o § 3º, dão ao 
estabelecimento que as praticar direito a creditar-se do imposto cobrado 
nas operações anteriores às isentas ou não tributadas sempre que a saída 
isenta ou não tributada seja relativa a: 
 
I - produtos agropecuários; 
 
II - quando autorizado em lei estadual, outras mercadorias.  

 



 

Art. 21. O sujeito passivo deverá efetuar o estorno do imposto de que se 
tiver creditado sempre que o serviço tomado ou a mercadoria entrada no 
estabelecimento: 
 
I - for objeto de saída ou prestação de serviço não tributada ou isenta, 
sendo esta circunstância imprevisível na data da entrada da mercadoria ou 
da utilização do serviço; 
 
II - for integrada ou consumida em processo de industrialização, quando a 
saída do produto resultante não for tributada ou estiver isenta do imposto; 
 
§ 3º O não creditamento ou o estorno a que se referem o § 3º do art. 20 e 
o caput deste artigo, não impedem a utilização dos mesmos créditos em 
operações posteriores, sujeitas ao imposto, com a mesma mercadoria.  

 
CTE, Art. 61. O sujeito passivo deverá efetuar o estorno do imposto de 
que se tiver creditado, sempre que o serviço tomado, a mercadoria ou bem 
entrados no estabelecimento, quando: 
 
I - imprevisível a ocorrência das circunstâncias seguintes, na data da 
entrada da mercadoria ou da utilização do serviço que: 
 
a) for objeto de saída ou prestação de serviço correspondente isenta ou 

não-tributada; 
 
§ 3º O disposto neste artigo também se aplica à operação ou prestação 
subseqüente contemplada com redução de base de cálculo, hipótese em 
que o estorno será proporcional a essa redução. 

 
Diz a recorrente que há erro de cálculo, pois procedendo-se uma 

Redução de Base de Cálculo de 17% para 10% a fiscalização estaria aplicando uma 
redução de 7% no crédito de entrada, passando um crédito de 12% para apenas 5%. 
Entende a recorrente que teria que se calcular uma redução no crédito de 12% para 10%. 
Utilizou-se nesse exemplo um valor de saída de R$ 100,00, fls. 156 e 157. Essa alegação 
está equivocada (o cálculo do levantamento está correto) tanto na forma como alega que 
deveria ser, quanto na forma como alega que a fiscalização teria calculado. Utilizando-se 
os números do exemplo dado, o cálculo é: 

 
Venda (Valor Contábil da Saída, VCS): R$ 100,00  Alíq.: 17%
  ICMS: R$ 10,00 
 
Base de Cálculo de Saída (BCS) = R$ 10,00 ÷ 0,17 = R$ 58,82 
 (Red BC a 58,82%) 
 
 
Suponhamos que a mercadoria tenha sido adquirida por R$ 80,00 
(= Valor Contábil da Entrada, VCE, com Valor Adicionado, VA = 25%) 
 
Alíq 12% ICMS destacado: R$ 9,60 
 
Na visão da recorrente o crédito apropriado deveria ser 10%, ou seja, R$ 
8,00... 
 
... se a alíquota é 12% e o crédito apropriado é R$ 8,00, a Base de Cálculo 
de Entrada, BCE, para o fim de creditamento, fica sendo: 
 
R$ 66,67 (= R$ 8,00 ÷ 0,12) 



 

Sendo o VCE R$ 80,00 e a BCE R$ 66,67, importa em Red BC de 83,33% 
(= 66,67 ÷ 80,00) 
 
Nestes termos, tem-se: Débito de ICMS: R$ 10,00 Crédito de ICMS: 
R$ 8,00 
Saldo devedor de R$ 2,00 (= ICMS escriturado a recolher) 
 
... mas, conforme o CTE, Art. 61, § 3.º, o estorno deve ser proporcional à 
Redução da Base de Cálculo da saída: 

 
CTE, Art. 61. O sujeito passivo deverá efetuar o estorno do imposto de 
que se tiver creditado, sempre que o serviço tomado, a mercadoria ou bem 
entrados no estabelecimento, quando: 
 
I - imprevisível a ocorrência das circunstâncias seguintes, na data da 
entrada da mercadoria ou da utilização do serviço que: 
a) for objeto de saída ou prestação de serviço correspondente isenta ou 

não-tributada; 
 
§ 3º O disposto neste artigo também se aplica à operação ou prestação 
subseqüente contemplada com redução de base de cálculo, hipótese em 
que o estorno será proporcional a essa redução. 

 
Assim, os mesmos 58,82% devem aplicados sobre o ICMS 

destacado na aquisição para determinação do montante de crédito apropriável. 
 
ICMS destacado: R$ 9,60 
Montante de crédito de ICMS apropriável: R$ 5,65 (= 58,82% de 

9,60) 
 
Valor autuado pela fiscalização: R$ 2,35 (= 8,00 – 5,65) 
 
Somente desta forma, estando corretamente aplicada a 

proporcionalidade conforme ora exemplificado, fica assegurado o Princípio da Não 
Cumulatividade em relação a essa etapa da cadeia econômica – ela fica desonerada de 
41,18% (= complementar de 58,82%) da carga tributária. 

 
Necessário se faz citar, entretanto, que esse exemplo não ficou 

sendo dos mais felizes em relação à matéria autuada, pois as saídas internas a alíquota 
de 17% são de apenas algumas mercadorias da cesta básica (RCTE, An. IX, Art. 8.º, 
XXXIII): farinha de arroz, polvilho, escova de dente, desinfetante e vassoura; para estes e 
os demais da cesta básica a saída fica com a alíquota equivalente de 7% (estes têm 
alíquota de aquisição 17% e de saída 7%; para os demais a alíquota de aquisição é 12% 
com a mesma alíquota de saída de 7%). 

 
Tomando-se como exemplo o caso da 1.ª linha do arquivo REL EST 

CRED RED BC 7% - 2008.pdf, relativo à mercadoria “far trad tipo 1 sol 10 x 1 pap” e 
considerando que, conforme já citado, Red de BC é ISENÇÃO PARCIAL, tem-se: 

 
VCSaída = 332,00  ICMS = 23,24  alíq. = 12%,  
então BCSaída = 193,67 (= 58,33% do VCSaída) = parte tributada 
a parte isenta é, portanto, 41,67%  
compra: 9,00 x 20 unids = 180,00; 41,67% desse valor é: 75,00, ...  
 



 

... e 75,00 de compras c/ alíq média 9,36% implica crédito a ser 
estornado de R$ 7,02 (= 75 x 0,0936), que é o que foi glosado pela fiscalização por falta 
de estorno. 

 
O outro caso concreto de Redução de Base de Cálculo é de saídas 

para comercialização, produção ou industrialização que passa de 12% para 10%; nestes 
casos, as aquisições interestadual a 7% (entra a 7% e saí a 10%) e a interna (entra a 12% 
e saí a 10%) ficam inalteradas, adotando-se creditamento integral do ICMS destacado; 
somente nas aquisições interestaduais a 12% a apropriação há que ser limitada a 7% 
(entra a 7% e sai a 10%) – não há, nesse caso, nenhum cálculo de proporcionalidade. Não 
há, portanto, nenhum caso concreto de entrada a 17% e saída a 10%. 

 
Por fim, alegou que, ao considerar no estorno de créditos os 

montantes de saídas isentas para a ZFM, teria a fiscalização exigido tributo indevido, 
implicando em incerteza e iliquidez. DADO PROVIMENTO A ESSA ALEGAÇÃO, 
TORNANDO-SE IMPROCEDENTE ESSA PARTE DA AUTUAÇÃO, NÃO SÓ QUANTO À 
PENA COMINADA, MAS SOBRE TODA ESSA PARCELA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, 
POSTO QUE TRANSITADA EM JULGADO A DECISÃO DO STF. 

 
No memorial, fls. 234 a 249, repetiu as alegações recursais, 

inovando, porém ao acrescentar: 
 
1.º) alegação de confiscatoriedade da multa, CTE, 71, IV, “a”, fls. 

240, atualmente em 100% do valor do imposto (antes era de 140% do valor do imposto), 
que não há que ser conhecida por não caber o julgamento da norma tributária no PAT, 
bem como em virtude de preclusão lógica (não pode haver inovação de alegações em 
memorial), nos termos do CPC, arts. 300 e 303: 

 
CPC, Art. 300. Compete ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de 
defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 
do autor e especificando as provas que pretende produzir. 

 
Art. 303. Depois da contestação, só é lícito deduzir novas alegações 
quando: 
 
I - relativas a direito superveniente; 
 
II - competir ao juiz conhecer delas de ofício; 
 
III - por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer 
tempo e juízo. 

 
2.º) aplicação da retroatividade benigna da pena, que há que ser 

conhecida e ter seu devido provimento, até porque seria caso de arguição de ofício, tendo 
o sistema de processamento de dados do PAT tal mudança como automática (apesar de 
inovar em relação à peça recursal, trata-se de matéria posterior à apresentação daquela 
peça, razão pela qual não podia ser pedido anteriormente). 

 
Os autos foram a julgamento em 29/05/2014, quando propus e foi 

acatada a remessa do feito em diligência, da qual veio a revisão fiscal que retirou a parte 
do levantamento fiscal relativo à manutenção dos créditos das mercadorias remetidas às 
ZFM. Com essa revisão, fls. 260 a 266, o valor do ICMS devido passou de R$ 395.610,36 
em vários meses de 2008 para apenas R$ 63.794,94 (sessenta e três mil, setecentos e 



 

noventa e quatro reais e noventa e quatro centavos), sendo R$ 46.298,85 em 
fevereiro/2008 e 17.496,09 em março/2008. 

 
A recorrente manifestou-se sobre a revisão fiscal, consoante fls. 270 

a 281, oportunidade em que: 
 
1. Repetiu a alegação meritória aqui identificada como “6” – de 

que a metodologia adotada para determinação da proporcionalidade de créditos glosados 
estaria equivocada, desprovida de suporte legal e constituía-se em afronta ao Princípio da 
Não Cumulatividade. Alegação essa que não subsiste, porque conforme anteriormente 
citado, o cálculo do levantamento está correto. 

 
2. Inova ao alegar exceção de litispendência por triplicidade de 

lançamento em virtude dos 2 Autos de Infração do item seguinte (na sessão de 
julgamento), n.os 4 0112007 230 46 (CTE, 71, IV, “b”) e 4 0112023 458 47 (CTE, 71, IV, 
“c”), repetindo, adicionalmente, a inovação do memorial de fls. 234 a 249, quando alegou 
confiscatoriedade da multa, sobre o que já foi citado que no PAT somente cabe a análise 
da subsunção do fato à norma, sem que se estabeleça qualquer juízo de valor sobre ela (a 
norma); além disso, por força do julgado que tornou inconstitucional as multas do CTE, 71, 
IV, elas foram reduzidas respectivamente para 100% (alínea “a”), 80% (alínea “b”) e 20% 
(alínea “c”) do valor do imposto. Pede, alternativamente, que apenas uma das multas seja 
aplicada (porém, são tipos penais distintos que se subsumem a casos também distintos). 

 

3. Pede aplicação da retroatividade benigna da pena, que foi 

conhecida e dado provimento. 
 
Assim, uma vez que retirada, pela parte, o pedido de nulidade parcial 

do processo por falta de apreciação no julgado singular da alegação de que o estorno 
exigido na Legislação Tributária Estadual visaria equilibrar as cargas tributárias de entrada 
e de saída e que, no entanto, no levantamento fiscal teria sido calculado estorno no 
montante nominal de redução da carga tributária de saída, dou parcial provimento ao 
recurso para julgar o feito fiscal parcialmente procedente, conforme disposto na revisão 
fiscal, de fls. 260 a 266, em que o valor do ICMS total devido passou de R$ 395.610,36, 
entre janeiro e outubro/2008, exceto julho, para apenas R$ 63.794,94 (sessenta e três mil, 
setecentos e noventa e quatro reais e noventa e quatro centavos), sendo R$ 46.298,85 em 
fevereiro/2008 e R$ 17.496,09 em março/2008. 

 
Ainda que seja de alteração automática pelo sistema de informática, 

saliento que a multa prevista no CTE, Art. 71, IV, “a”, passou de 140% do valor do 
imposto, para 100% daquele valor. 

 
Ante o exposto, conheço do recurso, dou-lhe parcial provimento para 

reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto de 
infração no valor de R$ 63.794,94 (sessenta e três mil, setecentos e noventa e quatro 
reais e noventa e quatro centavos). 

 
 

Sala das sessões, em 12 de janeiro de 2016. 
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Matéria: Zona franca de Manaus (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00244/16 
 
Relator: Conselheiro Edson Abrão da Silva 
 

 
EMENTA: ICMS. Zona Franca de Manaus ou Área de Livre 
Comércio. Saída de mercadorias, por intermédio das notas 
fiscais, com destino a estabelecimento situado na Zona Franca 
de Manaus ou Área de Livre Comércio, com isenção do ICMS, 
sem comprovar a saída das mercadorias do Estado de Goiás, 
bem como o ingresso e consequente internamento nas áreas 
incentivadas. Procedente em parte.  
 
O trabalho revisional respalda o entendimento de que o feito 
deve ser julgado parcialmente procedente. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 17 
de novembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do recurso do 
Contribuinte para o Conselho Pleno, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a 
decisão cameral e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do 
ICMS de R$ 202.264,47 (duzentos e dois mil, duzentos e sessenta e quatro reais e 
quarenta e sete centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros Edson Abrão da 
Silva, Elias Alves dos Santos, Talita Pimenta Félix, Lidilone Polizeli Bento, João Divino de 
Brito, Heli José da Silva, Nivaldo Carvelo Carvalho, Marlene Maria da Silva Ruguê 
Bernardes, Nivaldo José Mendes, Mário de Oliveira Andrade, Masayuki Missao, Victor 
Augusto de Faria Morato, Washington Luis Freire de Oliveira e Alcedino Gomes Barbosa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo realizou saídas, por 
intermédio das notas fiscais relacionadas em anexo, de mercadorias com destino a 
estabelecimento situado na Zona Franca de Manaus ou Área de Livre Comércio, com 
isenção do ICMS, sem comprovar a saída das mercadorias do Estado de Goiás, bem 
como o ingresso e consequente internamento nas áreas incentivadas, razão pela qual 
deixa de prevalecer a isenção. O remetente foi notificado a apresentar documentos 
comprobatórios do internamento, sem que os tenha apresentado, bem como foi efetivado 
consulta à SUFRAMA/SINTEGRA, sendo, também, negativa a comprovação do 
internamento das mercadorias. Em consequência deverá recolher o imposto devido, 
juntamente com penalidade e acréscimos legais, conforme demonstrativo e documentos 
anexos. 

 
A autoridade lançadora indica como infringida as disposições dos 

artigos 43 e 64 do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) combinado com os 
artigos 6°, XVII, anexo IX, do Decreto 4852/97. Proposta a aplicação da penalidade 
prevista no artigo 71, VIII, "c", § 9°, I, do CTE, com redação da Lei nº 15505/2005. 

 
O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: 

detalhamento do crédito tributário "fls. 3 a 4", descritivo complementar da ocorrência “fls. 
05”, notificação fiscal "fls. 11 a 14", cópia relação de notas fiscais sem comprovação de 
internamento na SUFRAMA ou áreas de livre comércio "fls. 15 a 17", cópia portal de 
serviços SUFRAMA "fls. 18 a 58", cópia de nota fiscal "fls. 59 a 274". 



 

 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de "fls. 275 a 276". 
 
Em sua impugnação, "fls. 279 a 291", o sujeito passivo alega que 

"conforme se depreende do demonstrativo anexo ao Auto de Infração e Imposição de 
Multa (Relação de Notas Fiscais sem comprovação de internamento na SUFRAMA ou 
Áreas de Livre Comércio), a exigência ali consubstanciada diz respeito a operações 
documentadas em 162 notas fiscais de saída de mercadorias emitidas pela Impugnante 
(as quais são juntadas à presente Impugnação como DOCs 4), indicando como 
destinatárias empresas localizadas em Áreas de Livre Comércio – ALC e na Zona Franca 
de Manaus – ZFM". Cita legislação para ressalvar que as operações que destinam 
mercadorias para as mencionadas regiões incentivadas são beneficiadas com a isenção 
do ICMS e que o ingresso das mercadorias em ALC e na ZFM não precisa ser 
comprovado unicamente por meio da Declaração de Ingresso. "Em relação a diversas 
notas fiscais objeto da presente autuação, a Impugnante logrou encontrar os canhotos nos 
quais consta o recebimento das mercadorias indicadas nas notas fiscais pelos 
destinatários sediados nessas localidades. No volume de documentos indicado como 
DOCs. 6 – Relatório de Pagamentos e Canhotos é possível identificar os destinatários e o 
comprovante de recebimento das mercadorias emr cada um deles". Sustenta que "os 
documentos anexados à presente defesa são hábeis a comprovar a efetiva entrega das 
mercadorias indicadas em diversas das notas fiscais autuadas, devido ao cancelamento 
do auto de infração na hipótese, uma vez que o processo administrativo não cabe 
restrição a meios de prova, devendo prevalecer a verdade material". Cita jurisprudência 
para defender o reconhecimento de transporte como documento hábil a demonstrar que a 
mercadoria foi de fato enviada para e internada na ZFM ou em áreas de livre comércio, 
uma vez que a Impugnante identificou os CTRC relacionados a diversas das notas fiscais 
autuadas. Destaca que para algumas notas não foram localizados os comprovantes de 
internamento, pois houve devolução das mercadorias e que uma multa fixada em patamar 
superior ao valor do imposto exigido ofende o disposto no artigo150, IV da Constituição 
Federal. Ao final, requer que caso a presente autuação venha ser julgada procedente, 
ocorra a reforma do auto de infração, a fim de que a alíquota utilizada para apurar o ICMS 
seja a de 12%, e não de 17%, como utilizou o agente autuante.   

 
O sujeito passivo anexa os seguintes documentos: cópia alteração 

de contrato social de sociedade "fls. 292 a 301", cópia substabelecimento "fls. 302", cópia 
planilha – doc. 3 "fls. 303 a 306", cópia notas autuadas – docs. 4 "fls. 307 a 571", cópia 
relatório de pagamentos e canhotos – docs. 6 "fls. 572 a 736", cópia identificação dos 
advogados "fls. 737 e 738". 

 
O julgador singular expede o Despacho nº 93/2012 – JULP, de "fls. 

740", mediante o qual determina, com fundamento no artigo 19, § 3°, II, da Lei n° 16.469, 
o encaminhamento dos autos à Coordenação de Comércio Exterior para que seu titular 
designe auditor fiscal para revisar o lançamento devendo ser observado os documentos 
trazidos pela defesa "fls. 303/736". Ao final deve ser elaborado novo demonstrativo na 
forma do Anexo Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário, "fls. 03/04". 

 
Em resposta, foi elaborado o Relatório Diligencial de "fls. 741 a 748", 

por meio do qual a autoridade fiscal determina que a Declaração de Ingresso é o 
documento hábil a confirmar o internamento, e só liberada depois que todos os atos 
inerentes ao processo são cumpridos. Relata que embora não tenha sido requerido, 
realizou nova consulta no site da SUFRAMA (relatórios anexos) e confirmou a 
regularização de cinco notas fiscais (43032, 151520, 151522 e 151523) excluindo-as do 



 

novo demonstrativo. Quanto aos cento e cinquenta e oito remanescentes, informa que 
permanecem na mesma condição de quando foi realizada a consulta que apoiou o 
lançamento originário, ou seja, "nenhum registro encontrado" conforme indicou a consulta 
inicial de "fls. 18/58" e as que anexa. Sobre a devolução de mercadorias, "o único 
procedimento adotado pela autuada foi a emissão da nota fiscal de entrada, insuficiente, 
por si só, para comprovar a devolução". Em relação à utilização da alíquota interestadual 
(12%) em substituição a interna (17%), alterou a alíquota daqueles que efetivamente 
comprovaram a saída do território goiano". "Ao fim, excluídas as quatros notas fiscais 
regularizadas, Declaração de Ingresso anexas, e adequadas as alíquotas das operações 
cujas provas apresentadas assim o permitiram, o valor originário foi atualizado para R$ 
236.247,77".  

 
São anexados os seguintes documentos: relação de notas fiscais 

sem comprovação de internamento na SUFRAMA ou Áreas de Livre Comércio "fls. 749 a 
751" e Declaração de Ingresso "fls. 752 a 915". 

 
Despacho "fls. 916" do processo encaminhado para revisão, que foi 

feito por meio do Relatório Diligencial. 
 
Intimado da revisão efetuada, "fls. 917 e 918", o sujeito passivo 

retorna ao feito, 'fls. 921 a 929", discordando do trabalho revisional. Ressalta que o revisor 
adotou o mesmo procedimento do trabalho inicial e não considerou a documentação 
trazida posteriormente que comprova o ingresso de mercadorias no destino livre de 
tributação. 

 
À pedido do sujeito passivo, "fls. 933", foi solicitado que todas as 

publicações veiculadas no Diário Oficial e intimações sejam feitas exclusivamente em 
nome de José Edgard da Cunha Bueno Filho e foram anexados os seguintes documentos: 
alteração contratual social de sociedade "fls. 934 a 943", procuração "fls. 944 e 945", cópia 
substabelecimento "fls. 946". 

 
Mediante Despacho "fls. 948 e 949", determina o encaminhamento 

dos autos ao Núcleo de Preparo Processual de Goiânia, para que sua titular promova a 
intimação do sujeito passivo para apresentar documentos capazes de comprovar a adoção 
do procedimento. 

 
 O sujeito passivo foi intimado conforme "fls. 952 e 953".  
 
Á pedido, são anexados os seguintes documentos: notas fiscais "fls. 

961 a 1039" e "fls. 1045 a 1086", cópia documento de identificação do advogado "fls. 
1041", "1099 e 1100", cópia de alteração de contrato social de sociedade "fls. 1087 a 
1096" e cópia procuração "fls. 1097" e cópia substabelecimento "fls. 1098". 

 
Mediante a Sentença nº 350/2013-JULP, "fls. 1101 a 1106", o 

julgador singular decidiu pela parcial procedência do lançamento, no valor originário de R$ 
236.247,77 (duzentos e trinta e seis mil, duzentos e quarenta e sete reais e setenta e sete 
centavos), acrescido das cominações legais. Em sua fundamentação destaca que não 
houve determinação do Órgão Julgador para que a autoridade fiscal revisasse o 
lançamento considerando os documentos juntados pela Impugnante como capazes de 
comprovar o internamento das mercadorias na ALC e na ZFM como quer afirmar a 
Impugnante. A determinação deste julgador foi no sentido de que fosse aplicada a alíquota 
interestadual de 12%, conforme Despacho n° 93/2012-JULP, "fls. 740". Portanto, não há 
descumprimento nenhum por parte do revisor na realização da diligência de "fls. 741 a 



 

751". Determina que "a comprovação inequívoca da entrada dos produtos no 
estabelecimento destinatários, para fins de fruição do benefício fiscal da isenção, somente 
efetua com Declaração de Ingresso emitida pela SUFRAMA". E ressalva que em relação 
aos documentos acostados nos autos, o revisor aplicou a alíquota interestadual de 12% 
nas operações em que restou comprovada a efetiva saída do território goiano e que agiu 
com a mais estrita correção ao desconsiderá-los como hábeis a comprovar a devolução. 

 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida em virtude de 

ter sido condenado em Primeira Instância ou apresentar Recurso Voluntário em Segunda 
Instância, conforme documentos de "fls. 1108 e 1109". 

 
O sujeito passivo apresenta Recurso Voluntário, "fls. 1112 a 1123, 

ressalvando que "conforme se depreende do demonstrativo anexo à revisão do 
lançamento  (Relação de Notas Fiscais sem comprovação de internamento na SUFRAMA 
ou Áreas de Livre Comércio), a exigência ali consubstanciada diz respeito a operações 
documentadas por notas fiscais de saída de mercadorias emitidas pela Recorrente (as 
quais foram juntadas ao presente processo quando da apresentação da Impugnante), 
indicando como destinatárias empresas localizadas em Áreas de Livre Comércio – ALC e 
na Zona Franca de Manaus – ZFM" e que as operações que destinam mercadorias para 
as mencionadas regiões incentivadas são beneficiadas com a isenção do ICMS e que o 
ingresso das mercadorias em ALC e na ZFM não precisa ser comprovado unicamente por 
meio da Declaração de Ingresso. Defende que o Corpo de Julgadores de Primeira 
Instância Administrativa "entendeu que as operações descritas nas Notas Fiscais 
elencadas na revisão do lançamento não preencheram os requisitos estabelecidos na 
legislação para o gozo das isenções em tela". Sustenta que "o selo fiscal expedido pela 
SEFAZ/AM constitui prova subsidiária indiscutível de que houve o efetivo internamento da 
mercadoria na ZFM. Desta forma, a Recorrente juntou ao presente processo 
administrativo tributário, quando da apresentação da defesa, prints das telas que validam 
as notas fiscais objeto do lançamento efetuado nesse processo". Afirma que a Recorrente 
está certa de que os canhotos nos quais consta o recebimento das mercadorias indicadas 
nas notas fiscais demonstram cabalmente que as mercadorias foram internadas, uma vez 
que foram devidamente recebidas pelos destinatários cujos estabelecimentos são 
localizados na ZFM ou em Zonas de Livre Comércio. Ao final, requer que seja cancelado o 
crédito tributário constituídos nestes autos, para o fim de nada lhe ser exigido a título de 
imposto, multa e acréscimos legais. Requer ainda a Recorrente a reforma da referida 
decisão de primeira instância administrativa para que seja utilizada alíquota de 12%, e não 
de 17%, uma vez que ficou devidamente comprovada a remessa das mercadorias para o 
Estado do Amazonas. 

 
O sujeito passivo anexa ao recurso os seguintes documentos: cópia 

identificação do advogado e Declaração de Ingresso na Zona Franca de Manaus, "fls. 
1124 a 1176". 

 
Pela Resolução nº 146/2013, "fls. 1.177 e 1.178", a Segunda Câmara 

do Conselho Administrativo Tributário, determina a conversão do julgamento em diligência 
e remete os autos à Coordenação do Comércio Exterior para que designe auditor fiscal, 
para, à vista dos documentos acostados, efetue as verificações necessárias no sentido de 
se confirmar o internamento das mercadorias relacionadas nas respectivas notas fiscais, e 
ainda efetuar nova consulta ao sistema da Suframa no intuito de identificar se houve o 
internamento de mercadorias relativas às demais notas fiscais relacionadas nos autos e, 
em seguida, revisar o trabalho para indicar o valor efetivo do crédito tributário. 

 



 

Em cumprimento a esta solicitação cameral, a autoridade fiscal 
revisora procede a juntada do Relatório Diligencial nº 0001/14 – COMEX, "fls. 1179 a 
1183", informando que ao realizar nova consulta no sítio da SUFRAMA constatou o 
ingresso das mercadorias relativas as Notas Fiscais nºs 165400, 95645, 71283, 151518, 
99161 e 180488 e procedeu à exclusão destes documentos do trabalho inicial, 
circunstância que culminou na redução do valor originário do tributo reclamado para R$ 
227.788,41 (duzentos e vinte e sete mil, setecentos e oitenta e oito reais e quarenta e um 
centavos). 

 
São anexadas os seguintes documentos: cópia Declaração de 

Ingresso "fls. 1184 a 1269" e cópia prints do site SUFRAMA "fls. 1270 a 1281". 
 
Ciente da nova diligência, "fls. 1283", o sujeito passivo retorna ao 

feito persistindo em sua tese de que todas as mercadorias foram entregues no Estado do 
Amazonas e solicita o cancelamento do crédito tributário constituído nos autos, ou, 
alternativamente, a redução da alíquota utilizada para 12% e não 17%, como restou 
mantida na decisão atacada "fls. 1286 a 1291". 

 
Pelo Acórdão da III CJUL n° 323/2015, "fls.1293 a 1300", a Terceira 

Câmara do Conselho Administrativo Tributário dá parcial provimento ao recurso para 
reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto de 
infração, cujo ICMS a recolher é de R$ R$ 227.788,41 (duzentos e vinte e sete mil, 
setecentos e oitenta e oito reais e quarenta e um centavos). Na fundamentação, o Relator 
afirma que "houve a emissão de notas fiscais pelo sujeito passivo para destinatários 
estabelecidos na Zona Franca de Manaus e nas Áreas de Livre Comercio, com destaque a 
menor do ICMS devido ao Estado de Goiás, em virtude de aplicação do benefício de 
isenção, sem que se cumprisse condição sine qua non que comprovasse que os produtos 
relacionados nesses documentos fiscais adentraram as áreas incentivadas. E sustenta 
que "após a análise e checagem de todas as ponderações do sujeito passivo, os 
resultados das revisões efetuadas com objetivo de sanar os pontos controversos não 
contribuíram para uma reversão integral do lançamento conforme pretendia a defesa do 
contribuinte, fato que levou a maioria dos componentes da mesa julgadora a se 
posicionarem pela confirmação da exigência fiscal no valor apurado do último trabalho de 
revisão". 

 
A Fazenda Pública foi intima a apresentar Recurso ao Conselho 

Pleno, conforme documentos de "fls. 1301". E o sujeito passivo intimado a pagar a quantia 
exigida em virtude de ter sido condenado em segunda instância ou apresentar Recurso ao 
Conselho Pleno "fls. 1303 e 1304". 

 
O sujeito passivo apresenta Recurso ao Conselho Pleno "fls. 1307 a 

1318”, alegando que  "conforme se depreende do demonstrativo anexo à revisão do 
lançamento (Relação de Notas Fiscais sem comprovação de internamento na SUFRAMA 
ou Áreas de Livre Comércio), a exigência ali consubstanciada diz respeito a operações 
documentadas por notas fiscais de saída de mercadorias emitidas pela Recorrente (as 
quais foram juntadas ao presente processo quando da apresentação da Impugnação), 
indicando como destinatárias empresas localizadas em Áreas de Livre Comércio – ALC e 
na Zona Franca de Manaus – ZFM". Defende que o Corpo de Julgadores de Primeira 
Instância Administrativa "entendeu que as operações descritas nas Notas Fiscais 
elencadas na revisão do lançamento não preencheram os requisitos estabelecidos na 
legislação para o gozo das isenções em tela". Sustenta que "o selo fiscal expedido pela 
SEFAZ/AM constitui prova subsidiária indiscutível de que houve o efetivo internamento da 
mercadoria na ZFM. Desta forma, a Recorrente juntou ao presente processo 



 

administrativo tributário, quando da apresentação da defesa, prints das telas que validam 
as notas fiscais objeto do lançamento efetuado nesse processo". Afirma que a Recorrente 
está certa de que os canhotos nos quais consta o recebimento das mercadorias indicadas 
nas notas fiscais demonstram cabalmente que as mercadorias foram internadas, uma vez 
que foram devidamente recebidas pelos destinatários cujos estabelecimentos são 
localizados na ZFM ou em Zonas de Livre Comércio. Ao final, requer que seja o presente 
Recurso admitido e integralmente provido, reformando-se parcialmente a decisão 
recorrida, para que haja a desconstituição por completo do Auto de Infração, com o 
cancelamento das exigências tributárias impostas. 

 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
Conforme informado no relatório que é parte integrante deste 

“decisum” a exigência primeira deve-se ao fato do sujeito passivo ter realizado saída de 
mercadorias, por intermédio das notas fiscais, com destino a estabelecimento situado na 
Zona Franca de Manaus ou Área de Livre Comércio, com isenção do ICMS, sem 
comprovar a saída das mercadorias do Estado de Goiás, bem como o ingresso e 
consequente internamento nas áreas incentivadas, razão pela qual deixa de prevalecer a 
isenção. Em consequência, deverá recolher o imposto devido, juntamente com penalidade 
e acréscimos legais. 

 
Face à exigência em epígrafe, reporto-me ao Termo de Juntada, 

acostado ao processo, fl.1323, por solicitação do nobre Representante Fazendário, que 
traz planilha, fls. 1324 “usque”1328, onde relaciona as notas fiscais, série 1, sem 
comprovação de internamento na SUFRMA ou Área de Livre Comércio (recálculo de fls. 
1181, frente), cujo valor do imposto que deverá ser recolhido pelo sujeito passivo passa a 
ser de R$ 202.264,47 (duzentos e dois mil, duzentos e sessenta e quatro reais e quarenta 
e sete centavos). 

 
Assim voto, unanimemente, conhecendo do recurso do Contribuinte 

para o Conselho Pleno, dando-lhe parcial provimento para reformar em parte a decisão 
cameral e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 
202.264,47 (duzentos e dois mil, duzentos e sessenta e quatro reais e quarenta e sete 
centavos). 

 
 

Sala das sessões plenárias, em 03 de março de 2016. 
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Matéria: Zona franca de Manaus (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00817/16 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Utilização indevida de 
isenção. Não comprovação de internamento de mercadorias na 
Zona Franca de Manaus. Procedência em parte. Adequação da 
penalidade proposta. 
 
 1. A comprovação de forma inequívoca do internamento no 
destino é condição indispensável para fruição do benefício 
fiscal na operação de saída de mercadorias com isenção do 
ICMS destinada à Zona Franca de Manaus e Áreas de Livre 
Comércio; 
 
2. Quando o benefício fiscal for concedido sob condição e esta 
não for atendida, o contribuinte perde o direito ao benefício e 
fica obrigado ao pagamento do imposto acrescido das 
cominações legais cabíveis, desde a data da ocorrência do fato 
gerador em que tenha havido a utilização do benefício, 
ressalvada a disposição em contrário. (art.86, RCTE); 
 
3. Sendo imprópria para a operação a alíquota de 17%, utilizada 
no levantamento fiscal original, promovida sua adequação para 
a alíquota de 12%, própria para a operação, em revisão, implica 
em redução do valor originário da exigência, declarando-se 
procedente em parte a autuação; 
 
4. Adequa-se a penalidade proposta para penalidade menos 
onerosa ao contribuinte, em atenção ao princípio da 
retroatividade benigna de lei. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 26 de novembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de 
infração sobre o valor do ICMS de R$ 3.178,67 (três mil, cento e setenta e oito reais e 
sessenta e sete centavos), conforme fls. 52 dos autos, adequando a penalidade para a 
prevista no art. 71, inciso IV- A do CTE. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Nivaldo José Mendes, Victor Augusto de Faria Morato e Carlos Andrade Silveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 
realizou saídas de mercadorias com destino a estabelecimentos situados na Zona Franca 
de Manaus ou Área de Livre Comércio, com isenção do ICMS, sem comprovar o ingresso 
e internamento das mesmas nas áreas incentivadas, portanto não prevalecendo a isenção 
nessas operações, sendo-lhe imputada a exigência do ICMS no valor de R$ 4.503,12 
(quatro mil quinhentos e três reais e doze centavos), multa e acréscimos legais. 

 



 

Citados como infringidos os arts. 43 e 64 da lei n° 11.651/91, o CTE, 
c/c o art. 6, XVII, Anexo IX, do Decreto n° 4.852/97, RCTE, proposta a penalidade prevista 
no art. 71, VII, ''c'', do CTE, agravada pelo § 9°, I, do mesmo artigo e diploma legal. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, Nota 

Explicativa (fls. 04 a 05), Notificação Fiscal (fls. 16 a 17), Relação de Notas Fiscais Sem 
Comprovação de Internamento na SUFRAMA ou Áreas de Livre Comércio (fls. 18), 
Declaração de Ingresso (fls. 19 a 20) e cópias de notas fiscais (fls. 21 a 26), dentre outros 
documentos. 

 
Intimado em 18/05/2011 (fls. 21), o sujeito passivo não comparece ao 

processo, sendo declarado revel (fls. 21). 
 
Revel, o sujeito passivo apresenta impugnação em Segunda 

Instância (fls. 35), pedindo dilação de prazo para que sejam reunidos os documentos para 
fazer prova da entrega das mercadorias objeto do lançamento. 

 
Posteriormente, junta Registro de Internamento e Desembaraço (fls. 

43, 45 e 47) e cópias de notas fiscais (fls. 44, 46 e 48). 
 
A Quarta Câmara deste Conselho, CONSIDERANDO que a 

notificação fiscal para o sujeito passivo comprovar a regularidade do internamento das 
mercadorias nas áreas de livre comércio é datada de agosto de 2010 (fls. 16) e que após 
essa data pode ter ocorrido o internamento de mercadorias, por meio da Resolução n° 
05/2015 (fls. 49), converte o julgamento em diligência e encaminha os autos à 
COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO COMÉRCIO EXTERIOR, órgão da Gerência de 
Arrecadação e Fiscalização (GEAF), no escopo de se verificar se houve o internamento de 
quaisquer das notas fiscais discriminadas na inicial. Em caso positivo, que se elabore novo 
demonstrativo em substituição ao que consta às fls. 18, alterando-se a alíquota para 12% 
e a capitulação da penalidade para o art. 71, IV-A do CTE.  

 
O diligenciador, atendendo a Resolução n° 05/2012, em relatório (fls. 

50 a 51), informa ter realizado nova consulta para emissão da Declaração de Ingresso 
relativa às notas fiscais relacionadas no demonstrativo de fls. 18, não obtendo êxito na 
pesquisa. 

 
Informa também que efetuou a adequação da alíquota de 17% para a 

de 12%, o que implicou na redução do valor originário para R$ 3.178,67 (três mil cento e 
setenta e oito reais e sessenta e sete centavos), conforme nova planilha anexa aos autos 
(fls. 52). 

 
Intimado (fls. 74 a 75), o sujeito passivo não se manifesta acerca do 

resultado dessa diligência. 
 
A Quarta Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio da 

Resolução n° 63/2015 (fls. 77 a 78), ENCAMINHA os autos à COORDENAÇÃO DE 
FISCALIZAÇÃO DO COMÉRCIO EXTERIOR, órgão da Gerência de Arrecadação e 
Fiscalização (GEAF), no escopo de que se informe, por gentileza, se os documentos às 
fls. 43 a 48, expedidos pela Secretaria de Fazenda do Acre, seriam, de per si, suficientes 
para ilidir parcialmente a presente acusação fiscal.  

 
O diligenciador, atendendo a Resolução n° 63/2015, em relatório (fls. 

79 a 80), informa que não há na base de dados da SUFRAMA órgão que concentra as 



 

informações sobre as operações destinadas à Zona Franca de Manaus e Áreas de Livre 
Comércio. 

 
Prossegue afirmando que os documentos apresentados (fls. 43 a 48) 

não se prestam a formalizar o regular ingresso nas regiões incentivadas, sendo a 
declaração de ingresso, emitida diretamente no sítio da SUFRAMA, o documento hábil 
para tal fim. 

 
Reitera o contido no relatório da diligência anterior (fls. 50 a 51), que 

apontou o valor originário de R$ 3.178,67 (três mil, cento e setenta e oito reais e sessenta 
e sete centavos). 

 
Intimado (fls. 88 a 89), o sujeito passivo não se manifesta acerca do 

resultado dessa diligência. 
 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
Exige-se no auto de infração o ICMS no valor de R$ 4.503,12 (quatro 

mil quinhentos e três reais e doze centavos), multa e acréscimos legais, em razão da 
utilização indevida da isenção pelo sujeito passivo, na remessa a contribuintes do ICMS de 
mercadorias para comercialização e/ou industrialização na Zona Franca de Manaus/Áreas 
de Livre Comércio, tendo em vista a ausência de comprovação de internamento nas áreas 
incentivadas. 

 
As operações foram grafadas com a isenção prevista no art. 6°, inciso 

XVII, do Anexo IX do Regulamento do Código Tributário Estadual (RCTE), mas essa 
isenção é condicionada à comprovação inequívoca da efetiva entrada dos produtos no 
estabelecimento destinatário, conforme disposição constante na alínea “c” do referido 
inciso XVII. Vejamos a reprodução desses dispositivos: 

 

Art. 6.º São isentos do ICMS: 

[...] 

XVII - a saída de produto industrializado de origem nacional, exceto 
semi-elaborado relacionado no Apêndice I deste anexo, para 
comercialização ou industrialização na Zona Franca de Manaus, nos 
Municípios de Rio Preto da Eva e de Presidente Figueiredo, no Estado do 
Amazonas e nas Áreas de Livre Comércio de Bonfim e Pacaraima, no 
Estado de Roraima; de Brasiléia e Cruzeiro do Sul, com extensão para o 
Município de Epitaciolândia, no Estado do Acre; de Guajaramirim, no 
Estado de Rondônia; de Macapá e Santana, no Estado do Amapá; e de 
Tabatinga, no Estado do Amazonas, desde que observado o disposto no 
Capítulo IX do Anexo XII deste Regulamento e o seguinte (Convênio ICM 
65/88, Convênios ICMS 2/90, cláusula primeira; 52/92, 36/97, 37/97): 

[...] 

b) a isenção é condicionada a que o estabelecimento remetente deduza, do 
valor da operação constante da nota fiscal, o montante equivalente ao 
ICMS que seria devido se não houvesse o benefício (Convênio ICM 65/88, 
cláusula primeira, § 2º); 
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c) o benefício somente prevalece com a comprovação inequívoca da 
efetiva entrada dos produtos no estabelecimento destinatário 
(Convênio ICM 65/88, cláusula segunda); 

[...] 

 

O Parágrafo único do art. 36 do Anexo XII do mesmo RCTE definiu 
que o processo de internamento das mercadorias nas áreas incentivadas se compõe de 
duas fases distintas: o ingresso das mercadorias nas áreas de exceção tributária e a 
formalização do internamento. Vejamos a reprodução do dispositivo: 

 

Art. 36. [...] 
 
Parágrafo único. O processo de internamento da mercadoria é composto de 
2 (duas) fases distintas: 
 
I - ingresso da mercadoria nas áreas incentivadas; 
 
II - formalização do internamento. 

 

E o RCTE, em seu art. 86, estabeleceu que “quando o benefício fiscal for 
concedido sob condição e esta não for atendida, o contribuinte perde o direito ao benefício e fica 
obrigado ao pagamento do imposto acrescido das cominações legais cabíveis, desde a data da 
ocorrência do fato gerador em que tenha havido a utilização do benefício, ressalvada a disposição 
em contrário.” 

 

Em nenhum momento, nestes autos, o sujeito passivo comprovou o 
internamento das mercadorias por ele remetidas às áreas incentivadas, ficando então obrigado ao 
pagamento do imposto acrescido das cominações legais cabíveis, desde a data da ocorrência do 
fato gerador em que tenha havido a utilização do benefício, como se exigiu no auto de infração. 

 

Prosseguindo no voto, vejo que na apuração do imposto devido (fls. 18), os 
autores do lançamento utilizaram a alíquota de 17% (operação interna), obtendo o ICMS no valor 
de R$ 4.503,12 (quatro mil quinhentos e três reais e doze centavos), mas a alíquota para as 
operações em análise é a de 12% (operação interestadual a contribuinte do ICMS) que, aplicada 
resulta no ICMS no valor de R$ 3.178,67 (três mil, cento e setenta e oito reais e sessenta e sete 
centavos), conforme consta na nova planilha (fls. 52), elaborada pela revisão, que fez a adequação 
da alíquota, solicitada pelo órgão julgador (fls. 49). 

 

Quanto a penalidade, os autores do lançamento propuseram a 
prevista no art. 71, VII, ''c'', do CTE, agravada pelo § 9°, I, mas adveio a prevista no art. 
71, IV-A do CTE, menos onerosa ao contribuinte, para a qual deve ser alterada a 
penalidade proposta na inicial. Vejamos a reprodução dos dispositivos: 

 

Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 

[...] 
ACRESCIDO O INCISO IV-A AO ART. 71 PELO ART. 1º DA LEI Nº 17.519, 
DE 29.12.11 - VIGÊNCIA: 29.12.11. 
IV-A - de 80% (oitenta por cento) do valor do imposto omitido em 
decorrência da utilização de carga tributária inferior à aplicável à operação 
ou prestação; 

[...] 

 

https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/ICMS/1988/CV065_88.htm
http://www.sefaz.go.gov.br/LTE/LTE_VERS_36/Rcte/#A34


 

VIII - de 15% (quinze por cento): 

[...] 

c) operação ou da prestação, pela emissão de documento fiscal sem 
destaque ou com destaque a menor do imposto devido, quando exigido, 
bem como com utilização indevida de não-incidência ou de isenção; 

[...] 

 

§ 9º Se da prática das irregularidades descritas nos incisos V e seguintes 
do caput deste artigo resultar diretamente omissão de pagamento do 
imposto, a multa neles prevista será aumentada do valor correspondente à 
aplicação dos percentuais abaixo, sobre o valor do imposto não pago: 

 

I - 60% (sessenta por cento), observado o disposto no inciso seguinte; 

[...] 

 
Ante o exposto, conheço da impugnação, dou-lhe parcial provimento 

para considerar procedente em parte o auto de infração sobre o valor do ICMS de R$ 
3.178,67 (três mil, cento e setenta e oito reais e sessenta e sete centavos), conforme fls. 
52 dos autos, adequando a penalidade para a prevista no art. 71, inciso IV- A do CTE. 

 
 

Sala das sessões, em 07 de junho de 2016. 
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